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 دراسة تحميمية -ابن دريد في معجمو )جميرة المغة(  عند الشواىد القرآنية
 فاضل عبد العباس النعيمي. د.م.أ

 جامعة بابلالدراسات القرآنية/  كمية
 المقدمة: 
زالت لغة القرآن الكريم موضع عناية الدارسين ومعقد اهتمامهم، وذلك لما يجدون فيها من أسرار دقيقة وخبايا وكنوز ثمينة،  ما

ْن سمت إلى أعمى مراتب اإلبداع  . لم يوقف عمى مثمها في النصوص األدبية، وا 
مفسدددرين ولغدددويين فدددي مقدمدددة مدددن اسدددتوقفتهم هدددذش األسدددرار، فراندددوا يستك دددفونها ويرفعدددون عنهدددا وقدددد كدددان العممدددام األوا دددل مدددن 

 . النجب، ليتذوقها القارئ الكريم، ويزداد يقينا بإعجاز هذا النص، وبأنه من لدن عزيز نكيم
ين فدي المغدة وأندد أسداطينها هد( واند من أول ك اإلعةم الموهوبين البدارز ٕٖٔوأبو بكر منمد بن النسن بن ُدَرْيد األزدي )ت 

 . في القرن الرابع لمهجرة، الذين تغمغموا في سرا ر لغة القرآن الكريم وفقهها، وكان عميمًا عميمًا بصرفها وننوها وبيانها وبديعها
غدة وقد اكتسب كتاب جمهرة المغدة ببدن دريدد أهميدة بالغدة بدين مصدنفات المعداجم المغويدة، لقدد عدرض ابدن دريدد فدي معجمده الم

والننو والتصريف واب تقاق والقياس والقرامات والمهجات والبةغة وغيرها من العموم العربية، وأضاف إلى ذلك كمه ذوقه و خصيته 
 . في البيان والك ف والتوضيح

رتّددب ابددن دريددد معجمدده عمددى نددروف المعجددم بترتيبهددا المعددروف، وأدرك دقددة التعبيددر فددي األلفدداظ، إذ كددان يبنددث فددي تراكيددب 
الكممدات مددن مواردهددا األوليددة فددي الجدذر البنيددوي النرفددي، ومددن ثددم تقسديمه عمددى مددا ينتممدده مددن ألفداظ مسددتعممة، وأخددر  مهممددة لددد  
تقمددب النددرف فددي التركيددب لتعددود ألفاظددا بدايددة ونهايددة طددرداً  وعكسددًا، ومددن ثددم إيجدداد القدددر الجددامع بددين المسددتعمل منهددا فددي الدبلددة، 

 . كل هذا ينم عن ك ف عبقرية لغتنا التي لم يستطع غير القرآن الك ف عنهاوالمهمل غير المستعمل، و 
 خصية عممية وثقافية كبيرة، لم تقف معرفته عندد عمدم معدين دون سدواش مدن العمدوم، ولدم تقتصدر ثقافتده -رنمه اهلل-وابن دريد 

ضددة عدن كوندده  داعراً  كثيدر ال ددعر، وكدان فددي عمدى نانيدة واندددة، فهدو متعدددد الجواندب، فقدد كددان لغويداً  مدداهراً  بمهجدات العدرب، ف
 . عصرش إماماً  بمعاً  من أ مة المغة، وعمماً  من أعةمه، و يخاً  من  يوخه

وكانددت ثقافتدده المغويددة ثقافددة واسددعة، وب عجددب فقددد تتممددذ عمددى أعددةم عصددرش فددي المغددة والننددو وغيرهددا، وقددرأ وطددالع وأفدداد مددن 
 . ، مما نّمى عندش روح األدب ووّسع من مواهبه ومداركه ونّوع من فنونهرنةته وتجاربه وخبرته في النياة

ورو  . رو  عن عبد الدرنمن بدن أخدي األصدمعّي، وأبدي نداتم السجسدتاني، وأبدي الفضدل الريا دّي، وكدان رأس أهدل هدذا العمدم
ولده  دعر كثيدر، ورو  مدن . ين األصدبهانيعنه خمٌق منهم أبو سعيد السديرافّي، وأبدو عبيدد اهلل المرزبدانّي، وأبدو الفدرج عمدي بدن النسد

 . (ٔ)أخبدار العرب وأ عددارها ما لدم يدرِوِش كثير من أهل العمم
 . نال ابو بكر بن دريد من أكابر العممام  هادات ثنام كثيرة ت هد له بسعة عممه ونفظه

 . (ٕ)«إمام عصرش في المغة، واآلداب، وال عر الفا ق»قال ابن خمكان عن ابن دريد: 
هدو الدذي انتهدت إليده لغدة البصدريين، وكدان أنفدظ النداس وأوسدعهم »وقال عنه ابدو الطيدب المغدوي فدي كتداب مراتدب النندويين: 

 . (ٖ)«عمماً  وأقدرهم عمى  عر، وما ازدنم العمم وال عر في صدر اند ازدنامهما في صدر خمف األنمر وابن دريد
ولما مات هو وأبو ها م الُجبا ّي في يوم واندد، ودفندا فدي مقبدرة )الخيدزران(  .وقيل عنه: ابن دريد ا عر العممام وأعمم ال عرام

 . (ٗ)قال الناس: مات عمم المغة والكةم بموت ابن دريد والُجبا يّ 
ومددن تصددانيفه: كتدداب اب ددتقاق، كتددداب المقصددور والممدددود، كتدداب المطددر، كتددداب ابمددالي، كتدداب المةنددن، وكتدداب الندددوادر 

 . وغيرها
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الذي بدا من خةل المغة الغزيرة التي نثرهدا فدي ، (٘)غرض البنث أن نذكر كل ما قيل في ترجمة هذا النابغة الكبير وليس من
نمدا القصدد أن نقتدبس مدن ندور خدمتده العمميدة مدا ينيدر لندا طريدق النيداة فدي سديرنا العممدي مدن  مؤلفاته أن ُيعدد مدن كبدار المغدويين، وا 

 . هد القرآنية في معجمه األصيلخةل بيان طريقته في إيراد ال وا
(  اهداً  مدع المددكرر وكاندت عمدى النددنو ٚٗٙوفيما يتعمق بال واهد القرآنية التي أوردها ابن دريد في معجمه فقد بمغ عددها )

 اآلتي: 
 (  اهدًا ٖٛٙالجزم األول ) 
 (  اهدًا ٕٙٔالجزم الثاني ) 
 (  اهدًا ٖٙوفي باب النوادر ) 

بندث قا مدة عمدى الوقدوف أمدام بعدض ال دواهد القرآنيدة التدي عدّول عميهدا ابدن دريدد إذ اعتمددنا عمدى نمداذج وكانت خطتندا فدي ال
بددراز مددا َكُمدددَن مددن خصا صددها  نيددة بعددد إخضدداعها لمتنميددل والتمندديص والمناق ددة، لتوصددمنا فددي النهايددة إلددى ك ددف دقددة توظيفهددا، وا 

ة عدن منهجيدة ابدن دريدد فدي إيدراد هدذش ال دواهد فدي معجمده، وهدذا مدا تتكفدل الذاتية، وهي بمجموعها تعطينا الصدورة الواضدنة والجميد
 بإيضانه المبانث اآلتية: 

 . المبنث األول: ال اهد القرآني واألصل الدبلي لأللفاظ وا تقاقاتها 
 . المبنث الثاني: ال اهد القرآني والظواهر المغوية 
 . ة والجماليةالمبنث الثالث: ال اهد القرآني والدببت البةغي 
 . المبنث الرابع: ال اهد القرآني وبيان اإلنساس بالجمال الصوتي والتناسق الفني 
 . المبنث الخامس: ال اهد القرآني واختةف المهجات أو لغات العرب 
 . المبنث السادس: ال اهد القرآني وتعدد وجوش القرامات 
 . المبهمةالمبنث السابع: ال اهد القرآني وبيان بعض األسمام  
 . المبنث الثامن: ال اهد القرآني وبيان األنداث واألنبام والوقا ع التاريخية 
 . المبنث التاسع: ال اهد القرآني والرؤ  ابجتهادية عندش 
 . وأرجو أن يكون عممي هذا خالصاً  لوجهه تعالى، وهلل الكمال وندش، وهو ولي التوفيق 

 ل الداللي لأللفاظ واشتقاقاتياالمبحث األول: الشاىد القرآني واألص
سنرصد في هذا المبنث نديث ابن دريد عن بيان األصل الدبلي لأللفاظ وبيان الصيغ التي ترد في مادتها المغويدة ودببتهدا 

 . وبما قاربها أو  ابهها من األلفاظ من خةل ال واهد القرآنية
)عصر( بالبيان، قدا ة فدي معناهدا نقدةً  عدن أبدي عبيددة:  نين عرض لها في مادة يعصرونومن ذلك انه وقف عند لفظة 

ينجون من الَجْدب، وُعصارة كل  ديم: مدا سدال منده إذا ُعِصدر، ثدم يندته بال داهد القرآندي الدذي يثبدت هدذش المفظدة ويسدتعين بده فدي 
بيدان دببت الصديغ األخدر  التدي  [ ثم يستطرد في الكةم بعد ذلدك فديٜٗ]يوسف:  فيه ُيغاَث الناُس وفيه َيْعِصرونقوله تعالى: 

: السناب بن الناس ينجدون بسبدبها من الَجْدب، ويستددل ب اهدد قرآندي آخدر فدي هدذا الُمعصراتترد في مادتها المغوية فيقول في 
ندى اإلعصدار فيقدول: [، ثدم ينتهدي بعدد ذلدك إلدى بيدان معٗٔ]النبدأ :  وأنزلنا من المدُعصرات ماًم ثجاجدا ً الموضع في قوله تعالى: 

فأصدابها اعصداٌر غبار يثور من األرض فيتصاعد في السمام، والجمع أعاصير، ويعضد قوله ب اهد قرآني آخر فدي قولده تعدالى: 
 . (ٙ)واهلل اعمم، [ وينقل هذا الكةم عن أبي عبيدة، وختم قوله في هذش المفظة فقالٕٙٙ]البقرة:  فيه ناٌر فانترقت

قد توسع في تبيين دببت المفظة فدي المغدة وتتبدع مدواطن ورودهدا فدي القدرآن الكدريم، فهدو فدي هدذا المثدال  وهكذا نجد ابن دريد
 يجعل القرآن الكريم  اهدًا عمى معاني األلفاظ في المغة، ألن ابست هاد بالقرآن الكدريم يعندي اعتمداد أبمدغ الكدةم وأعدةش وأوثقده، فدة

 . ال واهد األخر  مهما عمت واستوثقتبد إذاً  من تقديمه عمى ما سواش من 
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ومددن أمثمددة ذلددك وقوفدده عنددد لفظددة )كبددر( الددواردة فددي معجمدده، فنجدددش كيددف يوجدده المفددظ ويبددين مدلولدده مددن خددةل مبانددث عمددم 
غَدر، كدَبِِدَر يْكُبُر ِكَبرًا إذا أِسدن، وتكّبر إذا تعظم، وُكْبدر ال ديم: معظمده، وا سدتدل عمدى ذلدك بال داهد اب تقاق، فقال: والِكَبر ضد الصِّ

 . (ٚ)[، وقال: رجل كبير وُكبار، كما قالوا طويل وُطوالٔٔ]النور:  والذي َتَوّلى ِكْبَرُش منهم له عذاٌب عظيمٌ القرآني في قوله تعالى: 
معظمدده يعنددي )ابددن أبددّي بددن سددمول( تنمددل  والددذي تَددَوّلى ِكْبددَرُش مددنهم» والددى هددذا المعنددى ذهددب الطوسددي فددي تفسدديرش فقددال: 

 . (ٛ)«مصدر من معنى الكبير من األمور كبرشو
[ وبدّين ٖٔ]يوسدف:  فممدا رأيتده أكَبْرنددَهالواردة فدي قولددده تعالدددى:  اكبرنددَهُ وأ دار ابن دريد إلى بعض ا تقاقات المفظددة مثل 

، (ٜ)َعِقَب ذلك: فهذا معنى اإلعظدام، واهلل اعمدم دبلتها فقال: واكبرُت ال يم أكبرش إكباراً ، إذا عظم في صِدرك وعجبت منه، ثم قال
 . [ٚ٘]غافر:  لَدَخدَْمُق السموات واألرض أكَبُر من خمِقِ  الناسِ واستدل ب اهد قرآني آخر يؤيد المعنى نفسه في قوله تعالى: 

ا مددن غيددر عمددد إن خمددق السددموات واألرض عمددى مددا هددن عميدده مددن العظددم والثقددل مددع وقوفهمدد»وجددام فددي تفسددير هددذش اآليددة: 
ثدم ذكدر ابدن دريدد بعدض ا دتقاقات ، (ٓٔ)«وجريان الفمك والكواكب من غير سبب أعظم في النفس وأهول في الصدر من خمق الناس

 . (ٔٔ)[ والكبا ر من الذنوبٖٔ]النسام:  إن تجتنبوا كباِ َر ما تُْنهدَْوَن عنهُ  التي وردت في قوله تعالى:  الكبا ر المفظة التي منها
هكددذا فددابن دريددد بددّين دببت المفظددة فددي المغددة، واست ددهد بال ددواهد القرآنيددة التددي تؤيددد دببت المفظددة المغويددة، وجعمهددا أصددةً  و 

 . لمعاني الكممات التي تقرب من هذش الكممة
َد الرجدل فدي السدير تهويدداً »ومن ذلك مدا ذهدب إليده ابدن دريدد فدي لفظدة )هدود( فقدال:  لينداً ، ومنده ا دتقاق ، إذا سدار سديراً  وَهدود

وُهدود: اسدم نبدي عميده السدةم، وأصدمه مدن التهويدد، وهدو مدن »ثم ذكر األصل الدبلي لمفظة فقال: ، (ٕٔ)«الَهوادة، أي المين والسكون
مدا مدن اٙ٘ٔ]األعدراف:  إنا ُهدْدنا إليدكَ ما من قوله عز وجل: ، أوسمي اليهود يهودا، السكون والهدوم لتهويدد [ أي رجعندا وتددُبنا، وا 

[ وهدو ٖ٘ٔ]البقدرة:  أو نصار  وقالوا كونوا ُهوداً وفي التنزيل: ، أي السكون، ويمكن أن يكونوا ُسّموا بالمصدر من هاد يهود َهْوداً 
 . (ٖٔ)«من هذا إن  ام اهلل

براهيم وقتادة ومجاهد تذهب إلى المعنى نفسه  . (ٗٔ)وأورد الطوسي روايات مأثورة عن ابن عباس وسعيد بن جبير وا 
 . فابن دريد استعان بال واهد القرآنية لتأييد دببت المفظة المغوية وأصولها

فعندما يورد دبلتها المغوية نراش ينته بال اهد القرآني الذي يثبت هذش المفظة ويستعين بده  الّرْجعومن ذلك ما جام في لفظة 
والّرْجددع: الغدددير أو المددام يترقددرق عمددى وجدده األرض، وقددالوا: »فقددال: [  ٔٔ] الطددارق:  والسددمامِ  ذات الردْجددع ِ  فددي قولدده تعددالى: 

 . (ٙٔ)ونقل عن أبي عبيدش قوله: بل المام بعينه َرْجعٌ ، (٘ٔ)«الردْجع: المطر
ويقدال إلدى اهلل عدز وجدل مرِجُعدك وُرجوعدك وُرجعداك، مقصدور، واسدتدل عمدى هدذا الكدةم » واستطرد في الكةم بعد ذلك فقال: 

[، وخدتم قولده بدالقول: وربمدا قدالوا: ُرجعاندَدك، والدى اهلل ٛ]العمق:  إّن إلى َربِّكَ  الرُّْجعىفي القرآن الكريم في قوله تعالى:  بما يؤيدش
 . (ٚٔ)مراجع األمور، جمع َمْرِجع

، ومنده ا دتقاق ورجل  اِطن، إذا كدان خبيثدًا، زعمدوا»ومن أمثمة ذلك قوله في أصل لفظة )ال يطان( الواردة في معجمه فقال: 
َدَن عّنا، في معنى َبُعَد، فصنيح ََ  . (ٛٔ)«وَ َطَنِت الداُر  طوناً ، إذا بُعدت، ونوً   طوٌن، أي بعيدة. ال يطان فأما قولهم: َ َط

ونقل ابن دريد أقوال قوم من أهدل المغدة فدي ا دتقاق لفظددة )ال يطددان( فقددال: ا تقاقدده مدن  دداط ي ديط وت دّيط، إذا لفنتده الندار 
وما  ومن قال أن النون فيه أصمية فهو من  طدَن فهدو  اطن، أي بُعد عن الخير ومنه قوله تعالى: . فأثّدرت فيه، والنون فيه زا دة

 . (ٜٔ)[ٕٓٔ]ال عرام:  تنزدلت به ال ياطينُ 
ن، مدن  داط ي ديط وذهب العكبري إلى ما هو قريب من رأي أهل المغة فقال: فهو فيعال، من  طن ي دطن، إذا بعدد، أو فعدة

 . (ٕٓ)إذا همك
أما ابن قتيبة فقد أيددد الدرأي األول، فدالنون عنددش مدن أصدل الكممدة، مست دهدا بقدول أميدة بدن أبدي الصدمت واصدفا النبدي سدميمان 

 عميه السةم:  
 أيما  اطن عصاش عكاش     ثم يمقى قي السجِنِ  واألغةل



 م0220/آذار                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             6العدد/

 124 

 . (ٕٔ)فجيم ب اطن عمى وزن فاعل من  طن
ن دريددد دقددة التعبيددر فددي األلفدداظ القرآنيددة ممددا جعمدده يك ددف عددن الفددروق الدبليددة بددين األلفدداظ معتمدددًا عمددى خبرتدده فددي وأدرك ابدد

 . المغة، وفهمه الدقيق لدبلة ألفاظها، وتأويمها تأويةً  يتةمم مع سياق اآلية، ممتمساً  وجه الصواب، نتى يتنقق المعنى المطموب
كنندُت ال ديم، إذا خبأتده وسدَتْرته، أكنُّده َكندّا »لفروق الدبلية بين كممتي )كننُت( و)أكننُت( فقال: ومن ذلك ما ذهب إليه لبيان ا

 . (ٕٕ)«وكل  يم سترت به  ي ا فهو ِكنان له. وُكندُونّا، فهو مكنون
صدري، وانتجدوا  ونكى ابن دريد عن أقوال بعض أهل المغة لمتفريق بين المفظتين أن معنى كننُت ال يم: سترته، واكننته في

[، وهددذا مددن اكنندددُت،  ٗٚ]النمددل:  ماُتكدددِدنُّ ُصدددوُرُهم[، وبقولدده جددل وعددددز: ٜٗ]الصددافات:  كددأٌنُهٌن َبددْيٌض مكُندددونٌ بقولدده تعددالى: 
 . (ٖٕ)وال يم مكنون، والنديث ُمكنٌ . واألول من كننتُ 

 يعمدم مدا يخفدون ومدا يعمندون مدن عدداوة رسدول اهلل انده »يعندي:  ماُتكدِدنُّ ُصددوُرُهمهدد( فدي تفسدير ٖٛ٘قدال الزمخ دري )ت 
  .(ٕٗ)«ومكايدهم، وهو معاقبهم عمى ذلك بما يستوجبونه

في ال اهد األول تمثل التفسير النسي المادي في وصف نسام أهل الجنة بنسن العيدون النداظرة  مكنونوعمى هذا فالمفظة 
عدادة العدرب فدي وصدف وت دبيه مدن ا دتد نجابده، وتزايدد سدترش، بأنده فدي إلى أزواجها عفة وطهارة، و دبههن بدالبيض المكندون عمدى 

 . في ال اهد الثاني تمثل التفسير المعنوي أي ما تخفيه صدورهم وتسترش من األسرار ُتِكنُّ والمفظة . كن عن التبرج
، ، إذا عطفدتْوجدًا وِعياجداً والَعدْوج: مصددر ُعْجدُت أعدوج عَ » قدال ابدن دريدد:  عدوجومن األمثمة عمدى ذلدك مدا جدام فدي لفظدة 

والِعدَوج: مدا لدم تدرش بعيندك، مثدل العدوج فدي الددين . والَعَوج: مصدر َعِوَج َيْعَوج َعَوجاً ، لما رأيته بعيندك، واليام في عياج بدل من الواو
 . (ٕ٘)«وغيرش

[ وقدال فدي تفسديرها: أي ب التدوام ٕٛ]الزمدر:  غيدَر ذي ِعددَوجواستدل عمى المعنى الثاني بال واهد القرآنية فدي قولده تعدالى: 
 . (ٕٙ)[ٛٓٔ]طده:  ب ِعَوَج له[ وفي قوله تعالى: ٜٔ، وهود: ٘ٗ]األعراف:  وَيبُغوَنها ِعَوجاً فيه، وفي قوله تعالى: 

)بكسددر  فددابن دريددد فددّرق بددين المفظتددين، فددالَعَوج )بفددتح العددين( عندددش يددأتي لبيددان المعنددى النسددي، وهددو مددا يدددرك بددالعين، والِعددَوج
 .  العين( يأتي لبيان معنى معنوياً ، وهو ما ب يدرك بالعين، بل يدرك بالفكر والبصيرة

 -بكسدر العدين-ألن العدرب تدقددول عوجداً   ِعوجدداوذهب الطوسي إلى ما ذهدب إليه ابن دريد فقدال: وكسرت العين من قولدده 
 . (ٕٚ)يدرك عيانًا منتصباً  كالعوج في الديني كل اعوجاج كان في دين أو فيما ب ير   خصه قا ماً  وب 

 . وجام في تفسير صفوة البيان: العوج )بكسر العين وفتنها( مصدر َعوج، كتدَعِدبَ 
وعدن . والمفتدوح: مخدتص بمدا هدو مر دي كاألجسداد. قال ابن األثيدر: إن مكسدور العدين مخدتص بمدا لديس مر دي، كدالرأي والقدول

 . (ٕٛ)لمفتوح، واختار المرزوقي أنه ب فرق بينهماابن السكيت: إن المكسور أعم من ا
وتعيهدا وفدي التنزيدل: . وعددى العمدم يعيده وعيداً »ومن األلفاظ التي فّرق ابن دريد بينهدا وفسدرها لفظتدي )وعددى( و)أوعددى( فقدال: 

 . (ٜٕ)[«ٛٔ]المعارج:  مع فأوعىوجوفي التنزيل: . [، وأوعى المتاعَ  يوِعيه ايعاٌم، إذا جمعه في وعامٕٔ]الناقة:  أذٌن واعيةٌ 
 . (ٖٓ)والى هذين المعنيين ذهب الراغب األصفهاني في مفرداته 

( فقددال: ومددن ذلددك أيضددا فددّرق بددين المفظتددين )ال والُمدددقيت عمددى ، والَمدْقدددت: معددروف، مقدددََته يمُقتدده مقتدداً   ددديداً »ُمقيددت( و)والَمدددْقِتيُّ
: ولددد ، [٘ٛالنسدام: ] وكددان المددُه عمددى كددل  ديم ُمقيتددافدي قولدددده جددل وعدز:  ال ديم: القددادر عميده، هكددذا فسددر فدي التنزيددل والَمدددْقِتيُّ

 . (ٖٔ)[«ٕٕ]النسام:  إندّّه كان فان ة ومقتاً  وساَم سبيةً الذي يتزوج بامرأة أبيه بعدش، وكان من فعل أهل الجاهمية، وفي التنزيل: 
دد، إذا تدرك الندوم، . وهَجدَد الرجدل يهُجدد هُجدوداً ، إذا ندام»هجدد( فقدال: ومن ذلدك أيضدا انده فدّرق بدين المفظتدين )هجدد( و)ت وتهجد

ْد بِه نافمةً  لكَ وفي التنزيل: . والتهّجدُد: التيقظ من النوم ََ َتَههد ََ  . (ٕٖ)[ٜٚ]اإلسرام:  َف
فدداظ فددي المغددة وأصددولها ويتضددح مددن األمثمددة المتقدمددة أن أبددا دريددد أفدداض فددي ال ددرح والتنميددل والتعمددق فددي بيددان دببت األل

وا دتقاقاتها، مسددتعيناً  بال دواهد القرآنيددة ليعضدد بهددا مدا ذهددب إليده، وكددل ذلدك يددنم عدن خبرتدده ودرايتده وسددعة عممده فددي المغدة وفقههددا، 
 . وتمكنه من معجمها الضخم، ألن اإللمام بالمعنى المغوي لمكممة هو من مقومات الفهم المغوي لمفظ
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 لقرآني والظواىر المغويةالمبحث الثاني: الشاىد ا

ات التددي تبددين بعددض الظددواهر المغويددة، أو اإل ددارة إليهددا أثنددام  ددرنه األلفدداظ، وبيددان هتمامددلددم يخددل معجددم جمهددرة المغددة مددن اب
معانيهددا، كاإل ددارة إلددى ظدداهرة اب ددتراك المفظددي واألضددداد والتضدداد، كمددا بنددظ ظدداهرة العدددول عددن الجمددع إلددى اإلفددراد إدراكدداً  مندده 

 . قة ذلك بتنديد المعنى ووضونهعة
 وسنورد هنا  ي ًا مما سجمه من هذش الظواهر: 

 ب َرْيَب فيدهوالرديب: ال ك من قوله جل وعز: »فمن أمثمة إيرادش الم ترك المفظي قوله في المفظة )الرديب(، فقال ابن دريد: 
يبدة، رابني يَريبني َرْيبًا وأرابن، والرًّيب: التدهمة، [ٕ]البقرة:  ي ُيريبني، وقد فّصل قوم بين هاتين المغتين فقالوا: أرابني إذا عممدت منده الرِّ

 . (ٖٖ)«وأرابني إذا ظننت ذلك به
ومنده مدا . والريب: مصدر رابني، إذا نصل فيك الريبة، ونقيقة الريبدة: قمدق الدنفس واضدطرابها» هد(: ٖٛ٘قال الزمخ ري )ت

أي ( ٖٗ)«دع مدا يريبدك إلدى مدا ب يريبدك فدإن ال دك ريبدة والصددق طمأنيندة»يقدول:   رو  النسن بدن عمدي قدال: سدمعت رسدول اهلل
 . (ٖ٘)«مما تطم ن له وتسكن فإن كون األمر م كوكاً  فيه مما تقمق له النفس وب تستقر صنيناً  صادقاً 

وَندَرث ، يندُرث َنْرثداً  وِنراثدةً  والَندْرث: َندْرث الدزرع، َندَرثَ »قالده ابدن دريدد فدي مدادة )ندرث(:  ومما سجل من هذش الظاهرة ما
[، أي عمل اآلخرة، واهلل ٕٓ]ال ور :  من كاَن يريُد َنْرَث اآلخرة الرجُل لدنياش أو آخرته، إذا عمل لها، وكذلك فسر في التنزيل: 

 . (ٖٙ)«اعمم
ْرث: النكداح، هكدذا فسدر فدي التنزيدل والَند»ثم ذكر ابن دريد معنًى آخرًا لمكممة وانته بال اهد القرآني الذي يؤيدد المعندى فقدال: 

   . (ٖٚ)[«ٖٕٕ]البقرة:  فآتوا َنْرثُكْم أّنى ِ  ُتمفي قوله تعالى: 
والمدراد بندرث اآلخدرة والدددنيا كددُح الكدادح لثدواب اآلجمدة وُنطددام » هدد( فدي تفسددير آيدة ال دور : ٙٓٗقدال ال دريف الرضدي )ت 

ألن النددارث المددزَدِرعَ  إنمددا يتوقددع عاقبددة َنْرثِدده، فيجنددي ثمددرة غراسدده، ويفددوز . مصدديبالعاجمددة، فهددذا مددن الت ددبيه العجيددب، والتمثيددل ال
 . (ٖٛ)«بعوا د ازدراعه

 . (ٜٖ)وذهب الراغب األصفهاني إلى ما ذهب إليه ابن دريد في معجمه
لقدام البدذور فيهدا  ، رع نرثداً ثدم سدمى الدز فابن دريد ذكدر أن لمكممدة معدانٍ  متعدددة أولهدا: الندرث الدذي هدو  دق األرض لمدزرع وا 

والمعنددى الثدداني: اسددتعمل مجددازاً  أطمددق فددي ثمددرات األعمددال ونتا جهددا ت ددبيهاً  لهددا بثمددرات البددذور، أي مددن كددان يريددد بأعمالدده ثددواب 
 . يضاعف له، والمعنى الثالث: النكاح أو هو كناية عن المبا رة كما نددته سياق اآلية الكريمة، وهذا هو  أن المؤمن -اآلخرة 
 والقدانتينَ الُقنوت: الطاعة، هكدذا قدال ابدو عبيددة، وفّسدر قولدده جدل ثنداؤش: » من ذلك ما ذكرش ابن دريد في مادة )قنت( فقال: و 

والقنددوت فددي الصدةة: طددول القيددام، هكددذا قدال المفسددرون فددي قولدده ، [، أي الطددا عين والطا عدات، واهلل اعمددمٖ٘]األنددزاب:  والقانتدات
 . (ٓٗ)[ٖٕٛ]البقرة:  قانتينوقوموا هلل  جل وعز: 

( ٔٗ)وقدددد سدددار عمدددى هدددذا التفسدددير طا فدددة مدددن المفسدددرين كالطوسدددي. فدددالمعنى األول لمقندددوت )الطاعدددة( والثددداني )طدددول القيدددام(

 .  (٘ٗ)وال وكاني( ٗٗ)وأبو نيان( ٖٗ)والزمخ ري( ٕٗ)والراغب
، والدورام مدن األضدداد عنددهم»ظدة )الدورام( فقدال: وأما ظاهرة األضداد فقدد سدجل ابدن دريدد  دي ا منهدا، جدام ذلدك فدي تفسدير لف

[، أي أمدامهم، واهلل ٜٚ]الكهدف:  وكدان وراَمهدُم َمِمدُك يأخدذ كدل سدفينة غضدباً قدال اهلل جدل وعدز: . ورام ال يم خمفه، ووراؤش ُقّدامده
 . [ أي ُقّدامهمٕٚ]اإلنسان:  ويذرون وراَمُهم يومًا ثقيةً وقال تبارك وتعالى: ، اعمم

 ال اعر:  وقال
 (ٙٗ)أترجو بنو مروانَ  َسْمعي وطاعتي        وقومي تميُم والفدَدةةُ ورا يا

 . (ٚٗ)«[ٔٚ]هود:  اسنق يعدقدوبَ  ومن َوراموقال قوم: الورام: ولد الولد، وفسروش هكذا: ، أي أمامي
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لدددددَدِ  وعضدد رأيده بال ددواهد القرآنيدة التدي انددته فدابن دريدد ذكدر معنددى )الدورام( بدالخمف والقُددّدام وبمدا فسدرها الددبعض بأنهدا ولدُد الوَ 
 . بها، وبالمنظوم من كةم العرب معتمداً  عمى ثقافته المغوية، ومعرفته العميقة بأسرار المغة، والوقوف الدقيق عمى ظواهرها المغوية

ددري ( فقددال:  ددري : المُ » ومددن ذلددك مددا ذكددرش فددي تفسددير لفظددة )الصد ددري : المسددتغيث، والصد وفددي ، غيددث، وهددو مددن األضدددادوالصد
ويقدال: استصدرخت فةنداً  فاصدرخني، ، [، أي ب ُأغيدثكم وب تغيثدوننيٕٕ]إبدراهيم:  مدا أندا ِبُمصدرِخُكْم ومدا أندتم ِبُمصدِرِخيالتنزيل: 

 . (ٛٗ)«إذا استغثُه فأغاثني
فزعُته افزاعاً ، وهو من األضداد عندهم، يقال: والفزع: معروف، َفَزَع يفزع َفَزعاً ، وأ»وتندث ابن دريد عن المفظة )فزع( فقال: 

، واستدل عمى المعنى (ٜٗ)«وَفّزعت عن ال يم، إذا ك فت عنه. َفَزع الرجل إذا ُرِعَب، وأفزعُته إذا أرعبُته، وأفزعُته إذا نصرته وأغثته
 المعندى عنددش: أي ُك دف عنهدا، وأزيدل عنهدا الفَدَزع[، و ٖٕ]سدبأ:  عدن ُقمُدوبهم َنتى إذا فددُزِّعَ الثاني بال اهد القرآني في قوله تعالدى: 

 . (ٔ٘)هد( في مفرداته ٕٓ٘وقد اختار هذا التفسير الراغب األصفهاني )ت ، (ٓ٘)
ومن الظواهر المغوية األخر  التي سدجمها ابدن دريدد فدي معجمده ظداهرة التضداد فدي المغدة، وهدي عنددش ندوع مدن أندواع الم دترك 

والثدددقيل: ، الثدّْقل: ضدد الِخدفّ »ى معنيين متضادين ينددهما سياق النص، وَمثدل لذلك بد )الثقل( وقال: المفظي، فالمفظ الواند يدل عم
وتِنمدُل أثقدالكم إلدى بمدٍد لددم تكوندوا وكذلك فسر فدي التنزيدل: ، ِضدُّ الخفيف: والثدقَدل: متاع القوم وما نمموش عمى دوابهم والجمع أثقال

 . (ٕ٘)«وتثاقل القوم: إذا لم ينهضوا لنجدة إذا استُنهضوا لها. ومثقال كل  يم: ما واز  وزنه، [ٚ]الننل:  بالغديِه إّب ب ق األنُفس
واإلبددرام: ، وأبرْمددتُ  األمددر إبرامددًا، إذا أنكمتدده، وأبرمددُت األمددَر فهددو ُمْبددَرم» ومددن ذلددك مددا ذهددب إليدده فددي لفظددة )اإلبددرام( فقددال: 

 . (ٖ٘)[«ٜٚ]الزخرف:  ُموا أمراً  فٍإنا ُمْبِرُمونَ أم أبر خةف الّنقض، وفي التنزيل: 
داش وكثّدرش» ما ذهب إليه في لفظة )رفدع( فقدال:  ومن ذلك أيضاً  فدع: ضدد الخفدض، رفعدة اهلل، أي نمد والّرفدع أيضدا: تقريبدك . والرد

ومنه قدولهم: رفعتُده إلدى السدمطان، أي . م[، أي مقربة لهم، واهلل اعمٖٗ]الواقعة:  مرفوعةٍ  وفُددُرشٍ وفي التنزيل: ، ال يم من ال يم
 . (ٗ٘)«قّربته منه

 . ومما سجمه ابن دريد في معجمه من ظواهر في كةم العرب ظاهرة العدول عن الجمدع إلى اإلفراد
هددد( كةمدداً  فددي عدددول األسددموب القرآنددي مددن تعبيددر إلددى تعبيددر فددي مواضددع، ممددا اصددطمح عميدده ٜٗٚوقددد ذكددر الزرك ددي )ت 

 . (٘٘)ناسبة في مقاطع الفواصل، وقد نصرها باثني ع ر موضعاً ، وعّد فيها هذش الظاهرةبإيقاع الم
والنهَددر: بفددتح الهددام المغددة الفصددينة العاليددة، وأصددل النهددر: السدددعة »ومددن األمثمددة عمددى ذلددك وقوفدده عنددد لفظددة )نهددر( قددا ةً : 

والمغدة توجدب أن يكددون ، وم وفسدنة، وهدو كدةم المفسدرين[ فدي ضدٗ٘]القمددر:  فدي جندات ونهدرٍ وفسدر قولده عدز وجدل: . والفددُسنة
ثدددم جدددام بنظددا ر هدددذا المعندددى مسدددتدبً  ب دداهد قرآندددي آخدددر ليعضددد قولددده المدددذكور كمددا فدددي قولددده تعدددالى: ( ٙ٘)«نهددر فدددي معندددى أنهددار

 ًيخرجكم طفة  :[ أي أطفابً ٚٙ]غافر(٘ٚ) . 
 . (ٛ٘)كثير والقميل، أو هو السعة والضيام من النهاروقيل وضع )نهر( في موضع انهار، ألنه اسم جنس يقع عمى ال

ففي كةم ابن دريد: والمغة توجب أن يكون نهدر فدي معندى أنهدار، التفاتدة إلدى هدذش الظداهرة التدي عددل فيهدا أسدموب القدرآن مدن 
 . ونظا ر هذا الفن أكثر من أن تنصى في كتب أهل المغة، تعبير إلى آخر

د ابددن دريدد فدي بيددان مثدل هدذش الظددواهر المغويدة، وقدد أفدداد فيمدا قدمده فددي هدذا البداب المسدديرة ممدا تقددم مدن األمثمددة توضدح جهدو 
 . العممية التي صانبت خدمة كتاب اهلل عمى اختةف عمومها

 
 

 المبحث الثالث: الشاىد القرآني والدالالت البالغية والجمالية
ايته إلى المننى البةغي مع أن ظهور معجمه في زمدن لدم ببن دريد في معجمه )جمهرة المغة( جهد بّين في توجيه بعض عن

 . يكتمل فيه تدوين المصطمنات البةغية
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وابن دريد مع إمامته في المغة واألدب،  ديد اإلنساس بالجمال البياني، ذواقاً  لألسداليب العربيدة، متمكنداً  فدي فهدم خصدا ص 
 . دام وأدام ونظم ونظمالبةغة العربية وأصولها، موازناً  بين تعبير وتعبير وأ

والسدماَم فمن أمثمة ال واهد القرآنية التي لمح فيها بعض األسداليب البةغيدة التدي اسدتدل عميهدا بسدجيته الفطريدة قولده تعدالى: 
وذو أدًّ وذو  واألدُّ واأليدُد واآلُد: القدوة، يقدال: رجدل ذو آدٍ »، ثدم أضداف: (ٜ٘)«أي بقدوة»[، قدال ابدن دريدد: ٚٗ]الدذاريات:  بنيناها بأيدٍ 

  .(ٔٙ)هد( في تفسيرش ٖٛ٘والى هذا المعنى ذهب الزمخ ري )ت ، (ٓٙ)«أيدٍ 
إّن هدذا ابسدتعمال المجدازي الدذي نّبده عنده ابدن دريدد فددي هدذش اآليدة مسدوق لبيدان عظمدة اهلل وقدرتده، ألن مظداهر القدوة والقدددرة 

فهو قد تممس العةقة أو المناسبة بين هذش الصدفة أو الممكدة وبدين والمقدرة إنما تصدر عن اليد وبها يتجمى مد  ابستيةم المطمق، 
اليددد، وهددذا أسددموب مددن أسدداليب العددرب ألنهددم يريدددون باليددد القددوة دون إرادة التجسدديم والت ددبيه المددذين نددزش الخددالق عنهمددا فددي م ددابهة 

 . [ ٔٔ]ال ور :  ليس كمثمِه  يمالمخموقات لقوله جل  أنه: 
 . إلى المجاز بعدِدِش مقابةً  لمنقيقة وهو قسيم لها في تنظيرش، وتمك بداية لها قيمتها الفنيةوابن دريد نظر هنا 

، (ٕٙ)«كل  يم أطمقته من رباط أو إسار فقد فَكْكَتهُ » [، قال ابن دريد: ٖٔ] البمد:  فّكُ  رقبةٍ ومن ذلك أيضاً  قوله تعالى: 
 . (ٖٙ)«أي إطةقها من الرق بالعتق»ذ يقول: ونقل ابن دريد تفسير أبي عبيدة لهذش اآلية، إ

 ”الرقبدة»فابن دريد بذا قتده الفنيدة اسدتونى المجداز فدي اآليدة الكريمدة فدي ممندظ كدون ال ديم جدزم مدن األصدل، فالمقصدود مدن 
ممدة الرقبدة أ خاص العبيد ب رقابهم، ولكن لما كانت الرقاب عادة موضع وضع األغةل في العبيد المأسورين أطمقت عميهم، ففدي ك
رادة الكل كما عّبر عنه البةغيدون القددامى والمعاصدرون وهدذا  ،(ٗٙ)مجاز مرسل عةقته )الجز ية( أو مجاز من باب إطةق الجزم وا 

 . األسموب من أساليب القرآن البةغية جرياً  عمدى طريقة العرب في كةمهم
[، وفددي ٘ٗ]الناقدة:  ألخدذنا مندده بداليمينقولده تعدالى: ومدن الممسدات البةغيدة التددي وردت فدي معجمده مدا ذكددرش فدي كدل مددن 

 [ ٚٙ]الزمر:  والسماوات مطويات بيمينهِ قوله تعالى: 
 . (٘ٙ)«واليمين: القوة»قال: 

فدبلدة . فابن دريدد لمدس الصدورة الفنيدة المجازيدة التدي انتضدنها التعبيدر القرآندي فدي اآليتدين الكدريمتين فدي تفسدير اليمدين بدالقوة
هي قدرة الخالق سبنانه وقوته وقد صارت اليمين مجازاً  فتنولت فيه الصورة النسية إلى األصدل العقمدي المجدرد الدذي يددل  التعبير

 . عمى القدرة والقوة
فقدد تكدون اليمدين بمعندى الجارندة، وهدي مجداز، أي نصدمت السدماوات »هد(: فقال: ٕٜٖلى هذا التأويل ذهب ابن جني )ت ا  و 

 . (ٙٙ)«القوة-هنا -وقد تكون اليمين . يد به في يمين القابض عميهتنت قدرته ما تنيط ال
ومددن األسدداليب البةغيددة التددي سددجمها ابددن دريددد فددي معجمدده أسددموب الت ددبيه الددذي لدده أعظددم األثددر فددي الك ددف عددن األعجدداز 

 . القرآني
عقددل، وب يخمددو الت ددبيه فددي أن  العقددد عمددى أن أنددد ال ددي ين يسدد مسددد اآلخددر فددي نددس أو»وقدد عددّرف الرمدداني الت ددبيه بقولدده: 

 . (ٚٙ)«يكون في القول أو في النفس
 [  ٔٚٔ]البقرة:  كمثل الذي ينعقُ  بما ب يسمعُ  إب دعامً ومن ذلك ما أوردش في قوله تعالى: 

الكفدار  ووجه الكةم إن  دام اهلل تعدالى: كمثدل المنعدوق بده، فجدام النداعق فدي موضدع المنعدوق بده ألنده جعدل» قال ابن دريد: 
 بمنزلة الغنم المنعوق بها، وقال قوم: بل واهلل اعمم أراد الغنم التي ُينعق بها وهي تسمع الصوت وب تددري مدا يقدال لهدا، والقدول األول

 . (ٛٙ)«أنسن إن  ام اهلل
فدروا وت دبيهها بهذا التذوق الفندي والنظدر الموضدوعي فهدم ابدن دريدد الت دبيه الدوارد فدي اآليدة مدن خدةل تصدوير أعمدال الدذين ك

بالبهيمة التي تسمع الصوت وب تفهم ما يقدال لهدا ألنهدا ب تعقدل، فهدو أوضدح أعمدال الكفدار بالضدياع الناسدم المؤكدد الدذي ب عدودة 
 . فيه
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[، فقال: ٘ٙ]الصافات:  طمعها كأنه رؤوس ال ياطين وتعرض ابن دريد لت بيه المنسوس بالمعقول الوارد في قوله تعالى: 
 ، واست هد عمى ذلك بقول امرئ القيس: (ٜٙ)«ها جل وعز لهم بما لم يروا ولكنه خاطبهم بما يعرفونلم يمثم»

 (ٓٚ)أيقتمني والم َرفيّ  ُمضاجعي       ومسنونةٌ  ُزْرٌق كأنياب أغوال
قدريش لدم تدر رأس وقد نقل ابن دريد عن أبي ناتم قوله في ال اهد ال عري: قوله كأنيداب أغدوال يريدد أن يكثِّدر بدذلك ويعظدم، و 

نما أراد تعظيم ذلك في صدورهم، ونكدى عدن أبدي بكدر أيضداً : ولدم يصدف امدرؤ القديس أنيداب ال دياطين ألنهدم رأوهدا   يطان قط، وا 
 .  (ٔٚ)وعرفوها ولكنه عمى التهويل والتعظيم ألن العرب تسمي كل ما استفظعته  يطاناً 

نس من ب اعة صور الجن وال ياطين، إلاجعل اهلل عز وجل في قموب  ّبه بما ب ي ك انه منكر قبيح لما »وقال ابن ر يق: 
ن لم يروها عيانًا فخوفنا اهلل تعالى بما أعدش لمعقوبة و بهه بما تخاف أن تراش  . (ٕٚ)«وا 

وي دير ابدن دريدد فدي معجمده إلدى ابسددتعارة التدي يدر  عممدام البةغدة أن أول مدن سدبق إليهددا وأطمدق عميهدا هدذا ابسدم هدو ابددو 
فهدددا كفدددن بةغدددي نيدددث قدددال: وُيَعدددّدُ  الجدددانظ أول . رو بدددن العدددةمعمددد ابسدددتعارة هدددي تسدددمية ال ددديم باسدددم غيدددرِش إذا قدددام »مدددن عرد

 .  (ٖٚ)«مقامه
وسدمخت »فقدال: ، (ٗٚ)[٘ٚٔ]األعدراف:  فانسدم  منهداومن ابستعارات القرآنية التي ذكرها ابن دريد ما ورد في قولده تعدالى: 

تقددول »نقددل ابددن دريددد عددن األصددمعي قولدده: و ، (٘ٚ)«سددمخاً ، إذا ك ددطت عنهددا جمدددها، وال دداة سددمي  ومسددموخال دداة وغيرهددا أسددمخها 
 . (ٙٚ)«وكل  يم خرج من  يم فقد انسم  منه، العرب: جمدت البعير وسمخت ال اش، وب يكادون يقولون: سمخت البعير

ات اهلل، وتصدور نالدة الندزع ال دديد فدي مفارقتهدا، وتمثدل لمتعبير عدن مدد  التخمّدي التدام عدن آيد« انسم  » فقد استعيرت كممة 
اننسار هذا الضوم عن قمب هذا الرجل تدريجياً  نتى عاد فارغاً  من الهداية  ي اً  ف ي ًا، وهذش ابستعارة تمثل دورًا مهمدًا فدي رسدم 

دًا كددامًة يددوني بكيفيددة تجددرد ال دداة الم ددهد التصددويري لنالددة هددذا الرجددل فددي تة ددي عناصددر الخيددر عندددش جممددة، وتجددردش منهددا تجددر 
لردا ها اثنام السم  في بطم وتدرج و دة نتى عادت سدنخًا آخدراً  فدي الهيكدل والصدورة والتندول، وكدذلك أمدر هدذا الرجدل إذ اسدتنال 

 . (ٚٚ)إلى نقيقة أخر  جوفام مترهمة
]المؤمندون:  فكنتم عمى أعقدابكم تنِكُصدونَ الى: وذكر ابن دريد في معجمه  واهد لةستعارة التمثيمية منها ما ورد في قوله تع

نكص الرجل عن األمر نكصاً  ونكوصاً ، إذا تكأكأ عنه، ونكص عمى عقبيه: رجع عما كان عميده مدن خيدر، وب يقدال »[، فقال ٙٙ
ثيل  ّبه به من رد والمعنى: أي تتأخرون عن قبول النق، وهذا تم، (ٛٚ)«ذلك إب في الرجوع عن الخير خاصة، وربما قيل في ال ر

 . (ٜٚ)النق ألنه يم ي في عمى كما يم ي الذي يم ي القهقري وب يدري ما ورامش
وأورد ابددن دريددد فددي معجمدده بعددض ال ددواهد القرآنيددة لمعدداني بعددض الصدديغ ذات المننددى البةغددي التددي يفدداد منهددا غيددر مددا يدددل 

 . عميه ظاهر بنا ها، أو قد تفيد معنى صيغة أخر 
 . [ٕٔ]الناقة:  في عي ٍة راضيةٍ ل صيغة )فاعل( بمعنى )مفعول( مثل قوله تعالى: من ذلك استعم
 .(ٓٛ)«في معنى مرضيةٍ »قال ابن دريد: 
ولكدن المعندى خدرج عمدى مخددرج . وكدان الوجده أن يقدال: فدي عي دة مرضدية»يف الرضدي إلدى هدذش اآليدة بقولده: وقدد أ دار ال در 

. ذلك ال عر وُسهر في ذلك الميل، فكأنما وصفا بما يكون فيهمدا، ب بمدا يكدون منهمدا إذا ُ عر في. قولهم:  عر  اعر، وليل ساهر
فبددانَ  أن تمددك العي ددة لمددا كانددت بنيددث يرضددى اإلنسددان فيهددا نالدده جدداز أن توصددف هددي بالرضددا، فيقددال راضددية عمددى المعنددى الددذي 

نددى: ذات رضددى، كمددا قيددل: ببِددٌن، وتددامٌر، أي ذو ألنهددا فددي مع فددي عي ددة راضدديةوقددال بعضددهم: إنمددا قددال تعددالى: .. . أ ددار إليدده
 .(ٔٛ)«لدَبٍن، وَتْمرٍ 

[، أي ٖٗ]هدود:  ب عاصم اليوم من أمر اهللوأورد ابن دريد صيغًا أخر  وقال: وهذا كثير في كةمهم ننو قوله جل ثناؤش: 
 .  (ٕٛ)ب معصوم
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المبنددي لممفعددول إلددى الفاعددل أي يسددتعمل المفعددول ومددن صدديغ العةقددة الفاعميددة التددي ذكرهددا ابددن دريددد صدديغة إسددناد الوصددف 
والنجداب بطبيعتده ، (ٙٚ)«بمعندى سداتراً »[ قال ابدن دريدد: ٘ٗاإلسرام: ] مستورا ً نجابا ً والمقصود اسم الفاعل كما في قوله تعالى: 

 . إنما يكون ساتراً  ب مستوراً ، وهذا هو المعنى النقيقي، لكن اسم المفعول نل منل اسم الفاعل
ابدن دريدد فدي معجمده بهدذش الصدور البيانيدة واألسداليب البةغيدة معتمدداً  عمدى ذا قتده الفنيدة  اهتمداممما تقدم مدن أمثمدة تبدين لندا 

لمامه بمغة العرب وواضح أن أبا دريد لم يستخدم المصطمح الذي استخدمه البةغيون المتدأخرون، ألن البةغدة فدي عصدرش كاندت . وا 
لدم تكتمدل لتتضدح صدورتها التامدة وتترسد  مةمنهدا وتتنددد مصدطمناتها، ومدع ذلدك فدإن ببدن دريدد فضدل  في أطوار الن دأة والنمدو،

الريادة األولى في أبناث البةغة العربية وتأصيل عمومها، وقد أفاد من جام بعدش من جهودش وطوروها إلى أن بمغدت مرنمدة النضده 
 . والكمال
 

 حساس بالجمال الصوتي والتناسق الفنيالمبحث الرابع: الشاىد القرآني وبيان اإل
مما ب  ك فيه أن اإلنساس بالجمال الصوتي والتناسق الفني واإليقاع الموسيقي في المفظ القرآني قد استرعى اسدماع العدرب، 

 . (ٗٛ)واستهو  نفوسهم بطريقة ب يمكن أن يصل إليها أي كةم آخر من منظوم أو منثور
 . مزايا النظم الصوتي التي امتاز بها القرآن الكريم وتفرد بها عن سا ر الكةم العربي ولقد سعى العممام إلى الك ف عن

وقد ربط الرافعي بين جرس الكممة، ومدادة نروفهدا فدي تكدوين صدوتها الموسديقي وعددد ذلدك معيداراً  لدوزن المفدظ فدي بةغتده مدن 
 . (٘ٛ)جهة وميزاناً  لتقّبمه في النفس من جهة أخر 

مدن ذلدك مدا . ن دريد في ثنايا معجمده بدبعض ال دواهد القرآنيدة المخصوصدة التدي تظهدر فيهدا قيمدة الصدوت التعبيريدةوقد ألمد اب
أزد يددددؤزُّ أّزا، واألّز: النركددددة ال ددددديدة، وأّزِت القدددددر: إذا ا ددددتد »[، قددددال ابددددن دريددددد: ٖٛ]مددددريم:  تددددُؤزُّهم أّزاً ورد فددددي قولدددده تعددددالى: 

 .  (ٙٛ)«غميانها
فددي بدداب سددماش: )بدداب تصدداقب « الخصددا ص » هددد( إلددى مددا هددو قريددب مددن هددذا المعنددى فددي كتابدده  ٕٜٖتوذهددب ابددن جنددي )

: أي تددزعجهم وتقمقهددم، فهددذا فددي معنددى َتهددزوهم َهددّزًا، والهمددزة أخددت الهددام، فتقددارب تددُؤزُّهم أّزاً األلفدداظ لتصدداقب المعدداني( وقددال فددي: 
بالهمزة ألنهدا أقدو  مدن الهدام، وهدذا المعندى أعظدم فدي النفدوس مددن الهدّز، ألندك  المفظان لتقارب المعنيين، وكأنهم خصوا هذا المعنى

 . (ٚٛ)قد تهز ما ب بال له، كالجذع وساق ال جرة وننو ذلك
( التي توني في القرآن بدبلتها الصوتية بأن هدذا المفدظ جدام متمبسداً  بالصدوت عمدى سدمت النددث لمتعبيدر  ومن ذلك مادة )رجد

ِت األرض َرّجاً قي قوله تعالى: عن يوم القيامة   [ٗ]الواقعة:  إذا ُرجًّ
دددة الرعدددد، أي . رجد ال ددديم َيدددُرجُّ رّجددداً ، إذا ترجدددرج، وهدددو راجٌ » قدددال ابدددن دريدددد:  دددة القدددوم، أي أصدددواتهم، وكدددذلك رجد وسدددمعت رجد
ددِت األرض َرّجدداصددوته، وفددي التنزيددل:  نركددت تنريكدداً   ددديداً  »معنددى اآليددة: قددال الزمخ ددري فددي ، (ٛٛ)«يعنددي يددوم القيامددة إذا ُرجًّ

، ومدن المعمدوم أن ارتجداج األرض وزلزلتهدا وتنركهدا تنركدًا  دديدًا دبلدة عمدى وقدوع (ٜٛ)«نتى ينهدم كل  يم فوقها مدن جبدل وبندام
فدظ مدن القدرآن الواقعة وهي في موضع كناية لمتعبير عن القيامة في  دة أهوالها وأنوالها، وبدذلك يتجمدى العمدق الصدوتي فدي هدذا الم

 . الكريم
دةُ الواردة في قوله تعالى:  الصاخةُ ومن ذلك أيضاً  المفظة  والّصداّخة: »[، قدال ابدن دريدد: ٖٖ]عدبس:  فإذا جامت الّصاخد

 فإذا جامت الصاّخةوأنسب أن الصاخة التي في التنزيل في قوله تعالى: ، تقول: سمعت صخي  النجر، إذا ضربته بنجر آخر
 . (ٜٓ)«لصوت أو  ّدة الوقعمن هذا ا

 . قال أبو اسنق الزجاج: الصاخة هي الصينة التي تكون فيها القيامة تص  ابسماع، أي: تصمها فة تسمع
ويقال: كأن في أذنه صاخة، . وقال ابن سيدة: الصاخة: صينة تص  األذن أي تطعنها فتصمها ل دتها، ومندده سميت القيامة

 . (ٜٔ)أي طعنة
 . (ٕٜ)هد(: الصاّخة بت ديد الخام يعني القيامة، فأنها تص  ابسماع، أي تقرعها وتصمها٘ٛٓٔ)ت  وقال الطريني
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 . (ٖٜ)إن موافقة صوت الصاخة لمعناها في الدبلة عمى يوم القيامة، من أعظم الدببت الصوتية في ال دة والواقع
 . [ٙ]النازعات:  يوم ترُجُف الراِجَفةُ في قوله تعالى:  الراجفةومن ذلك المفظة 
، (ٜٗ)«ورَجفَدددِت األرُض، إذا زلزلدددت، ، إذا اضدددطرب اضدددطراباً   دددديداً وَرَجدددَف ال ددديم يرُجدددف رجوفددداً ورجفانددداً » قدددال ابدددن دريدددد: 

فدة أيضداً  ويسدمى البندر . ورجدف القمدُب، إذا اضدطرب مدن فدزع، واستدل عمى ذلك بال اهد القرآني المذكور، وخدتم قولده تعدالى: والرجد
 . (ٜ٘) بضطراب موجه ً رّجافا

الراجفددة: الواقعدة التدي ترجدف عندددها األرض والجبدال وهدي النفخدة األولددى، وصدفت بمدا يندددث »هدد(: ٖٛ٘قدال الزمخ دري )ت 
 بندوثها )تتبعها الرادفدة( أي الواقعدة التدي تدردف األولدى، وهدي النفخدة الثانيدة، أي القيامدة التدي يسدتعجمها الكفدرة، اسدتبعاداً  لهدا وهدي

والرادفدة: السدمام والكواكدب ألنهدا تن دق  -يدوم ترجدف األرض والجبدال -وقيدل الراجفدة: األرض والجبدال مدن قولده. فة لهم بقترابهداراد
 . (ٜٙ)«وتنت ر كواكبها أثر ذلك

الراجفددة: يعنددي النفخددة األولددى التددي يمددوت فيهددا جميددع الخة ددق، والراجفددة صددينة عظيمددة فيهددا »هددد(: ٛٗ٘وقددال الطبرسددي )ت 
 . (ٜٚ)«د واضطراب كالرعد إذا تمخض )تتبعها الرادفة( يعني النفخة الثانية تعقب النفخة األولى، وهي التي يبعث معها الخمقترد

وهنددا تناسددبت دبلددة الصددوت مددع دبلددة المعنددى فددي الصددد  والددوزن، لتدددل عمددى نقيقددة قادمددة، نقيقددة يددوم القيامددة فددي  دددا دش 
 . وفزعه

أن يسددتخرج كنددوز القددرآن الدقيقددة واألبعدداد البيانيددة فددي كددل مددن جددرس األلفدداظ ودبلتهددا فددي هددذا وهكددذا فددإن ابددن دريددد اسددتطاع 
 . الضرب من الكةم

 
 المبحث الخامس: الشاىد القرآني واختالف الميجات أو لغات العرب

اهلل نجدة فدي المغدة، بسديما  كان القرآن الكريم مع قراماتده الدواردة إليندا عدن الصدنابة رضدوان اهلل عمديهم وقدّرام التدابعين رنمهدم
 . (ٜٛ)لهجات العرب الذين أبيح لهم أن يقرأ وش عمى لهجاتهم المختمفة، فكانت قرامات القرآن مو ة جامعاً  لمهجات العرب

فدي وقد ذكر عمماؤنا القدامى قدرًا كبيدرًا مدن ظدواهر المهجدات العربيدة المختمفدة، وتطرقدوا إليهدا فدي مؤلفداتهم وبندوثهم المغويدة، و 
 . معجماتهم العربية

 . والنق أن ابن دريد كان واند من هؤبم األعةم الذين ذكروا المهجات مثمما هو الرا د في تأليف المعجمات
 فانتقمندداومددن ال ددواهد القرآنيددة التددي مثددددل بهددا ابددن دريددد فددي معجمدده عمددى اخددتةف المهجددات والمغددات مددا ورد فددي قولدده تعددالى: 

ذي عقب عميه ابن دريدد [، والٓٗ، والذاريات: ٓٗ، ٚ، القصص: ٜٚ، ٛٚ، ٜٖ، طه: ٖٙٔ] األعراف:  َيمّ قناهم في المنهم فأغر 
 . (ٓٓٔ)لغة قبطية اليمّ وذهب الزرك ي إلى أن ، (ٜٜ)«وزعم قوم أنها لغة سريانية. الَيّم، فسروش في التنزيل: البنر»قا ًة : 

، وقالوا: والموت: معروف، مات يموت موتاً » [ ذكر ابن دريد: ٖٗ]األنبيام:  نأفِأن ِمتد فهم الخالدو ومن ذلك قوله تعالى: 
 . (ٔٓٔ)«من مات يمات أفِأن ِمتد فهم الخالدونوقد قرئ . وقالوا: موٌت ما ٌت، كما قالوا  عٌر  اعرٌ . مات يمات َمْوتاً  لغة يمانية

والّسددامد: الةهددي، َسددَمَد يسددُمد سددموداً ، لغددة يمانيددة، » دريددد:  [ قددال ابددنٔٙ]الددنجم:  وانددتم سدداِمُدونومددن ذلددك قولدده تعددالى: 
 . (ٕٓٔ)«يقولون لمقينة اسمدينا، أي أْلِهينا

هد( عن ابن عباس رواية تفيد بأن لغة )السامدون( لغة يمانية، كما نقل رواية أخر  عدن عكرمدة تفيدد ٜٔٔونقل السيوطي )ت 
 . (ٖٓٔ)بأنها لغة نميرية

والدرزق: معدروف، ِرْزق اهلل . [، قال ابن دريد فدي معندى رزقكدم:  دكركمٕٛ]الواقعة:  وَتْجَعُموَن ِرزَقُكم: ومن ذلك قوله تعالى
ْزق المصدر، بفتح الرام زق أرزاق. تعالى، والرد ْزق: ال كر، لغة َسَروّية. واهلل عز وجل الرازق والرّزاق، وجمع الرِّ واست هد عمدى . والرِّ

 ذلك بقول ال اعر: 
 عمى ُرّجال عمرٍو    برازقي غير مرزوق مننتُ 

 . (ٗٓٔ)أي غير م كور 
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فدإذا ُنِفدَ  فدي ومن ال واهد القرآنية التي مّثل بها ابن دريد في معجمه عمى اختةف المهجات العربية ما ورد فدي قولده تعدالى: 
ورة، فيمددا ذكددر أبددو عبيدددة، واهلل اعمددم، وقددال والّصدددُور: جمددع ُصدد»[، والددذي عقّددب عميدده ابددن دريددد قددا ةً :  ٔٓٔ]المؤمنددون:  الّصدددُور

 . (٘ٓٔ)«غيرش: الّصدُور: قرن ينف  فيه، لغة يمانية، وزعموا أن قوله تعالى من هذا
[، ٕٛٔ، ال دعرام: ٖ٘]اإلسدرام:  َوِزُندوا بالقسدطاِس المسدتقيمِ  الدواردة فدي قولده تعدالى:  القسطاسوأ ار ابن دريد إلى لغة 

وأمدا الزرك دي فقدد ، (ٙٓٔ)«اس والُقسطاس والُقسطان فهو الميزان بالرومية، واهلل اعمم، إب أن العرب قدد تكممدت بدهوأما الِقسط»فقال: 
 . (ٚٓٔ)فسر الِقْسط والقسطاس بالعدل وذكر أنها لغة رومية

دُنُف ُنِ دَرتْ  الدواردة فدي قولده تعدالى:  الصدنفوتندث ابن دريد عدن لفظدة  ذا الصُّ والصدنف »وقدال:  [،ٓٔ]التكدوير:  وا 
وقدال ، (ٛٓٔ)«واندتها صدنيفة، وهدي القطعدة مدن أدم أبديض أو َرّقً ، يكتدب فيهدا، وتجمدع صدنا ف، وربمدا جمعدوا الصدنيفة ِصددنافا

وأهل نجد يقولون: الُمْصَنف، بضم المديم، . أيضا: والِمْصَنف بكسر الميم، لغة تميمية، ألنه ُصُنٌف ُجمعت، فأخرجوش مَخرج مِفَعل
 . (ٜٓٔ)ية، كأنهم قالوا أْصِنَف فهو ُمْصَنف، أي ُجمع بعضه إلى بعضلغة عمو 

أي ندوراً  عيندًا، وهدي لغدة ألزد  دنومة يقولدون: »[، قدال ابدن دريدددد:  ٗ٘]الددخان:  ِعدينٍ  َوَزودْجناُهم بُندورٍ  وفي قوله تعالى: 
 . (ٓٔٔ)«زوجته بها أو غيرهم يقول: زّوجته إياها

 . (ٔٔٔ)عكرمة تفيد بأنها لغة يمانية وذلك أن أهل اليمن يقولون زوجنا فةناً  بفةنة وأورد السيوطي رواية عن
، ولم يجيم في القرآن زوجناهم نوراً ، كما يقال زوجته امرأة، تنبيهدًا أن ذلدك ب » وقال الراغب في المفردات:  أي قَرّناهم بهنًّ

 .  (ٕٔٔ)«يكون عمى نسب المتعارف فيما بيننا بالمناكنة
]آل عمدران:  ومنُهم مدْن إن َتْأَمْنُه بديناٍر ب ُيَؤِدِش إليدكَ الواقعة في القرآن في قوله تعالى:  دينارقف ابن دريد أمام لفظة وو 

والدينار إن كان معّرباً  فميس تعرف العرب له اسدمًا ، ورجل مدّنر: كثير الدنانير، والدينار فارسي معرب، وأصمه ِدّنار»فقال: ، [٘ٚ
 . (ٖٔٔ)«الدينار فقد صار كالعربي، ولذلك ذكرش اهلل تعالى في كتابه ألنه خاطبهم عز ذكرش بما عرفوا غير

 . (ٗٔٔ)«الدينار لفظ أعجمي تصرفت فيه العرب وألنقته بمفردات كةمها» وذهب أبو نيان إلى ما ذهب إليه ابن دريد فقال: 
السِّدتر: وهدي لغدة أزديدة، الواندد : »معداذيرش[، قدال ابدن دريدد فدي تفسدير ٘ٔ]القيامدة:  ولدو ألقدى معداذَيرشُ وفي قوله تعدالى: 

 . (٘ٔٔ)«معذار
وأورد رواية عن الضناك في ، (ٙٔٔ)«ولو جام بكل معذرة يعتذر بها عن نفسه ويجادل عنها»قال الزمخ ري في تفسير اآلية: 

ستورش بمغة أهل »وقال السيوطي في معنى اآلية: ، (ٚٔٔ)معذارمعنى اآلية فقال: ولو أرخى ستورش، وقال: المعاذير: الستور، واندها 
 . (ٛٔٔ)«اليمن

 
 
 
 
 
 

 المبحث السادس: الشاىد القرآني وتعدد وجوه القراءات
ويدل . عنى ابن دريد في معجمه بتوجيه كثير من القرامات القرآنية وابستدبل بها عمى معاني األلفاظ وأساليب الكتاب النكيم

يدد فدي الجمهددرة عمدى تبندرش فدي عمدم القددرامات وتفوقده فيهدا، ويسدتعين بدذلك كمدده عمدى تفسدير كتداب اهلل وتبيدين معانيدده مدا ذكدرش ابدن در 
 . وتوضيح أغراضه في ضوم ما اختار لها من استدبل بطا فة من ال واهد الفصينة كالقرآن وال عر وأقوال العرب

مية بمكان بسدتظهار المعندى القرآندي وتدرجيح بعدض الوجدوش عمدى بعدض إّن تعدد وجوش القرامات في المفظة الواندة له من األه
 . ألند المعاني القا مة من اآلية
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إّن ذكر وجوش القرامات القرآنية وتوجيهها لغوياً  أو ننوياً  أو صرفياً  يعتمد عمى نظر واعٍ  ومعرفدة وطيددة بدالقرآن الكدريم كمده 
 . من القرامات التي َعَرَض لها لنطدًّمع عمى منهجه في هذا الباب قرامةً  ومعنىً ، وسوف نمثل بختيارش بطا فة

بتثقيدل التدام وتخفيفهدا، قدال:  الدّةت[، أ دار ابدن دريدد إلدى قدرامتين فدي ٜٔ]الدنجم:  أَفَرَأيُتُم الّةَت والُعّز في قوله تعالى: 
تخفيددف، معمددة اختيددارش لهددذش القددرامة بقولدده: لددم يجدديم فددي ورجددح قددرامة ال، (ٜٔٔ)«وقددد جددام فددي التنزيددل بددالتخفيف، وقددد قددرئ بالتثقيددل»

 واست هد بقول زيد بن عمرو بن ُنفدَيل: ، ال عر الّةت إب بالتخفيف
 تركُت الّةَت والُعز  جميعاً        كذلك يفعُل الجمدددددد الّصددبوُر         

 . (ٕٓٔ)وقد سموا في الجاهمية: زيت الّةت بالتخفيف ب غير
 . (ٕٔٔ)بالت ديد الّةتختار الزمخ ري قرامة وقد ا

ومدن أمثمدة ذكدرش لمقدرامات مدا ، (ٕٕٔ)خذ العممام توجيه القرامات بالوجهين المذين ذكرهمدا ابدن دريدد فدي تخدريه القدرامة المدذكورةأو 
أي ب يصدددادفونك « ب َيْكدددِذُبوَنكَ »، و«أي ب يقولدددون إندددك كدددّذاب»قدددال: ، [ٖٖ]األنعدددام:  فِأّندددددُهم ب ُيَكدددذِّبوَنكَ ورد فدددي قولددده تعدددالى: 

 . (ٕٗٔ)أي ب بد أن يخالطها الَكِذبُ « المعاِذُر َمكاِذبُ »، وانته لمقرامة الثانية بالنديث: (ٖٕٔ)«كاذباً 
فالنجة لمن  ددد: أنده أراد: ب يجددونَك كاذبدًا، ألنهدم مدا كدانوا ي دكون »هاتين القرامتين فقال: « النجة»و رح ابن خالويه في 

والنجدة ، وقيدل معنداش: فدإنهم ب يدأتون بددليل عمدى كدذبك. في صدقه، ولدذلك كدان يددعي مدنهم بداألمين، ولكدنهم يكدذبون بمدا ج دت بده
 . (ٕ٘ٔ)«لمن خفف: أنه أراد: فأنهم ب يكذبونك في نفسك، ولكنهم يكذبونك فيما تنكيه عن اهلل عز وجل

ندددا لجميدددٌع نددداذرونوفدددي قولددده تعدددالى:  بإثبدددات اإللدددف ” ندددذرون»و« نددداذرون»ذكدددر ابدددن دريدددد قرامتدددي ، [ٙ٘]ال دددعرام:  وا 
 . (ٕٚٔ)وذهب إلى اختةف معنى القرامتين فقال في معنى ناذرون: متأهبون، وفي معنى نذرون: خا فون، (ٕٙٔ)ونذفها

فددأّما الَزَبدُد »ال: وكدان رؤبدة يقدرأ: [، نر  ابن دريد يورد قدرامة لرؤبدة فقدٚٔ]الرعد:  فأّما الَزَبُد َفَيْذَهُب جدُفامً وفي قوله تعالى: 
 . (ٕٛٔ)والجفال ما جفمته الريح، أي ما ذهبت به« َفَيْذَهُب ُجفاب

ولددم يددرتِض ابددن دريددد توجيدده هددذش القددرامة لرؤبددة، وينقددل قددول عددن أبددي ندداتم رافضدداً  هددذش القددرامة قددا ةً : وهددذا مددن جهددل رؤبددة 
 . (ٜٕٔ)بالقرآن

من في معجمه قرامة غيرش ويست هد بها مثل قرامة النبي عميه الصةة والسةم، ففي قوله تعالى: وأنياناً  نجد ابن دريد يذكر 
، وقرأ عبدد الضدعف والّضدُعف لغتان فصينتان قد قرئ بهما، والّضدُعف لغة النبي »قال ابن دريد: ، [ٗ٘]الروم:  بعِد َضْعٍف ُقوة

ورجدل ضدعيف ، يدا غدةم« ُضْعٍف قدوةً : »فقال النبي « من بعد َضْعفٍ  ُقوةً : »اهلل بن عمر رضي اهلل تعالى عنهما عمى النبي 
 . (ٖٓٔ)«من قوم ضعفام

وفدي قولده تعدالى: ، (ٖٔٔ)«بالضدم، والبداقون بفدتح الضداد، مدن بعدد ضدعف، وقدرأ عاصدم ونمدزة»هدد(: ٛٗ٘وذكر الطبرسدي )ت 
 ًإن كانت إب صينًة واندة  :ومعمدوم أن هدذش القدرامة هدي (ٕٖٔ)«إن كاندت إب زقيدةً  وانددة» [، قال ابدن دريدد: وقدد قدرئ:ٜٕ]يس ،

 . (ٖٖٔ)ببن مسعود، ومعنى زقيًة: صينةً 
هددذا مخدالف لممصدنف، وأيضداً  فدإن المغدة المعروفدة: زقدا يزقدوا إذا صدداح »وأنكدر أبدو جعفدر الننداس قدرامة ابدن مسدعود فقدال: 

 . (ٖٗٔ)«فكان يجب عمى هذا أن يكون إب زقوة
اهد القرآنية التي أوردها ابن دريد التدي ينصدل فيهدا تعددد وجدوش القدرامات فدي المفظدة الوانددة مدا ورد فدي قولده تعدالى: ومن ال و 

 ََفَأْسدددددِر بأهِمدددددك  :[ فتقدددددرأ بقطدددددع األلدددددف ووصدددددمها، والّسددددددُر : سدددددير الميدددددل، َسدددددر  القدددددوم وأْسدددددروا، لغتدددددان ٘ٙ، والنجدددددر ٔٛ]هدددددود
 . (ٖ٘ٔ)فصينتان

سدبناَن ودليمده قولده تعدالى: « أسر  » فالنجة لمن قطع: انه أخذش مددددن » ن القرامتين في نجته فقال: وأكد ابن خالويه هاتي
 . (ٖٙٔ)«والنجة لمن وصل: أنه أخذش من َسَر ، وهما لغتان أْسَر  وَسَر ، [ٔ]اإلسرام:  الذي أْسر َ 

 واست هد ابن خالويه بقول النابغة الذبياني: 
 (ٖٚٔ)جوزامِ  ساِرَيةٌ       تزجي ال دماُل عميِه جاِمَد اَلَبَرد ِ َسَرت عميه من ال      
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 . (ٖٛٔ)وقيل معنى أسر : سار من أول الميل، وسر : سار مدن آخرش، ويروي أسرت عميه
وَندُه أَفُتمارُ وقدد قدرئ قولده عدز وجدل: »معنى المقصود من القدرآن قدا ة: ومن القرامات القرآنية التي ذكرها ابن دريد لتوضيح ال

، فمن قرأ: أَفُتماُروَنُه أي تفاعمونه من الِمرام، ومدن قدرأ: تمرونده أي تجندونده مدن قدولهم: (ٜٖٔ)[، وأفَتْمروَنهُ ٕٔ]النجم:  عمى ما َير َ 
 . (ٔٗٔ)وقد أفاد عممام توجيه القرامات من هذا التخريه لمقرامتين وقووا ما ذهب إليه، (ٓٗٔ)«، أي جندتهمريت نقده أمريه مرياً 

عظامدًا وقدد قدرئ »[، أ ار ابن دريد إلى وجود قدرامتين فدي هدذش اآليدة فقدال: ٔٔ]النازعات:  عظامًا َنِخرةً وفي قوله تعالى: 
أراد أن الدريح تنخدر فيهدا فيمدا يقدال ألنده قدد بقدي منهدددا « نداخرة » أراد باليدة، واهلل اعمدم، ومدن قدرأ « َنِخدرة » وناخرة، فمدن قدددرأ  َنِخرةً 
 . (ٕٗٔ)«ةباقي

اتبع رؤوس اآلي ننو )الساهرة، والنافرة( ومن « ناخرة » ، فمن قرأ (ٖٗٔ)ونذفها عند الّقرام ”ناخرة»وعمل الطوسي إثبات ألف 
وقدال همدا لغتدان مثدل باخدل « نخدرة » بة ألف ألنه األكثر في كةم العرب، ولما روي عن عمدي عميده السدةم انده قدرأ « نخرة » قرأ 

 .  (ٗٗٔ)طمعوبخل، وطامع و 
بدالجر « واألرندامِ »[، نر  ابن دريدد يجدّرح قدرامة مدن قدرأ ٔ]النسام:  واتقوا اهلل الذي تساملون بِه وابرنامَ وفي قوله تعالى:   

 . (٘ٗٔ)«ومن قرأ عند البصريين بالجر فقد لنن» قال:  ويصف القّرام بأنهم لننوا
فالنجدة لمدن نصدب اندده . يقدرأ بالنصدب والخفدض” األرندام»إلدى أن عمدى هدذش القدرامة وذهدب « النجدة»ووقدف ابدن خالويده فدي 

 عطفه عمى )اهلل( تعالى، وأراد: اتقوا األرنام: ب تقطعوها، فهذا وجه القرامة عند البصريين ألنهم أنكروا الخفدض، ولنّندوا القدارئ بده،
 فددددي ضدرورة ال دعر، ألنده بمنزلدة التندوين الخدافض إب إعدادةوأبطموش مدن وجدوش: انددها: انده ب يعطدف بالظداهر عمدى المضدمر دون 

نهاندا أن ننمدف بغيدر اهلل فكيدف نُنْهدى عدن  ديم والوجده الثداني: إن اليمدين بدالرنم ب يجدوز، ألن النبدي ، والتنوين ب يعطف عميده
نما يجوز مثل ذلك في نظام ال عر ووزنه اضطراراً ، واست هد عمى ذلك بقول ال اعر:   ويؤتى به؟، وا 

 فاليوَم َقْد ِبتد تهجونا وَتْ ِتُمنا      فاذهب فما ِبَك واأليام ِمْن َعَجِب          
 . موضع اضطرار -بنمد اهلل  -وانتجوا أيضاً  بأنه ليس في القرآن 

 . (ٙٗٔ)وأجاز الكوفيون الخفض وهو الصنيح، ألنه قرامة جمع من القّرام كنمزة والكسا ي وهي قرامة متواترة
دريد يضع منهجه في التعامل مع القرامات القرآنية وتوجيهها لغويداً  أو ننويداً  أو صدرفياً  ينتدرم آرام اآلخدرين  وهكذا نجد ابن

فيما يذهبون إليه من آرام، يقمب وجهه في معانيها، ويبدين وجده التعميدل لمدا يختدار منهدا أو يدرجح ممدا يددلل عمدى انده ذو بصديرة فدي 
 . فهم القرآن الكريم ولغته

مخل أو تطويل ممل، ولكن المةنظ عمى ابن دريد وهو  إيجازوابختصار من غير  يجازفي عرضه لمقرامات عمى اإلاعتمد 
يتطرق إلى القرامات القرآنية ويست هد بها لم ينكم عمى قرامة من القرامات بأنها متدواترة أو ضدعيفة أو  داذة أو غيدر ذلدك مدن أندواع 

القرامات إلى أصنابها ما عدا القميل، وكما كانت له وقفات عند بعض القرامات وذهب يتصد  القرامات، كما انه ب يمجأ إلى نسبة 
 . لبعضها ويصف القرام بالمنن لقمة درايتهم بالننو والصرف

 
 المبحث السابع: الشاىد القرآني وبيان بعض األسماء المبيمة

العطام، وهو كتاب اهلل الدذي نصدبه منداراً  لاعجداز فدي  دتى امتاز القرآن الكريم بتفردش بجمال األسموب، ودقة العبارة، وعمق 
عوالمدده الت دددريعية والبةغيددة واألسدددموبية والتاريخيدددة وسددواها، فمددديس هنددداك غرابددة أن يدددودع اهلل فيدده ألفاظددداً  مبهمدددة دالددة عمدددى أسدددمام 

 . أ خاص وعمى بقاع وبمدان معينة وغيرها
انه وتعالى في كتابه العزيز ألفاظا مبهمة، مع وصفه له بأنه تبيان لكل  يم لكن هذا األمر يدعو إلى التساؤل: لم أودع سبن

[، أب ٖٛ]األنعدام:  مدا فرطندا فدي الكتداب مدن  ديم[ وقولده: ٜٛ]النندل:  ونزلنا عميك الكتداب تبيانداً  لكدل  ديمكما في قوله: 
م لعظديم غايدة، ولنكمدة بالغدة، فاإلبهدام جدام مقصدوداً ، ؟ والجواب عمى ذلك: إن القرآن الكدريم أراد هدذا اإلبهداتعارضيكون في هذا 

 . (ٚٗٔ)وفي هذا بةغة يقصدها القرآن، فقد يكون اإلبهام اسمى مراتب البيان
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ه ب دددمولية اآليدددة اهتمامدددوالقدددرآن الكدددريم ب يدددر  أهميدددة ممندددة فدددي ذكدددر بعدددض ابسدددمام، وتعيدددين البقددداع، وتنديدددد الدددزمن بقددددر 
مته، ألن تنديد ذلك أمر ثانوي، فالزمن يمجأ في تنديدش إذا كان هناك كبير نفدع وعظديم فا ددة، أمدا ومقصدها، وعمومية الندث ونك

 . إذا أد  إهماله إلى فا دة اعم ونفع أعظم فهو الطريق
 عمددادِ لددم تددَر كيددف فعددل ربُّددَك بعدداٍد ِ إَرَم ذاتِ  الأالددواردة فددي قولدده تعددالى:  إَرمومددن األمثمددة عمددى ذلددك وقوفدده عنددد المفظددة 

اسدم ألخدي عداد بدن ُعدوص بدن إَرم بدن سدام بدن ندوح « إَرَم » الدواردة فدي اآليدة فقدال:  إَرم[ قال ابن دريد فدي معندى ٚ-ٙ]الفجر: 
 . (ٛٗٔ)واليه نسبهم اهلل تبارك وتعالى، عميه السةم

همكها اهلل تعالى وجعمها عبدرة ألمثالهدا وهي من األمم المتمردة الطاغية التي كذبت الرسل فأ« إَرَم » فابن دريد بّين معنى اسم 
 . من المكذبين

هد( إلى ما ذهب إليه ابن دريد فقال: قيل لعقب عاد بن ُعوص بن إرم بن سام بن نوح عاد، كمدا  ٖٛ٘وذهب الزمخ ري )ت 
رم تسدمية لهدم باسدم جدّدهم، ولمدن بعددهم: . ُسمَِّي بنو ها م ها ما ً  عداد األخيدرة، واسدتدل بقدول ثدم قيدل لألولدين مدنهم عداد األولدى، وا 
 ال اعر ابن الرقيات: 

ُلُه          أدرَك عاداً  وقبمَها إَرماً               .(ٜٗٔ)َمْجداً  تميداً  بناشُ  أود
فقدال »الدوارد فدي اآليدة:  والرُّْجدزَ [ قدال ابدن دريدد فدي معندى ٘]المددثر:  والرُّْجدَز فداهجرومن ذلك مدا ورد فدي قولده تعدالى: 

 . (ٓ٘ٔ)«هو صنم، واهلل اعمم قوم:
 . ونقل الطوسي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والزهري قولهم في اآلية: معناش فاهجر األصنام

وقددال: كددان الرجددز صددنمين: آسدداف ونا مددة، نهددى اهلل تعددالى عددن . الصددنم –بالضددم  -الرُّجددز »ونقددل أيضددًا أن بعضددهم قددال: 
 .  (ٔ٘ٔ)«تعظيمهما

 وب تَدَذُرند َوّداً  وب ُسدواعاً صدنم قدديم كدان لنميدر، وقدد ذكدر فدي التنزيدل: »فقدال:  ”ُسواع»ند ابسم ومن ذلك أيضاً  وقوفه ع
 . (ٕ٘ٔ)«[ وقد سّمت العرب عبد ُوّدٍ  وعبد يغوث، ولم تسّمِ  عبد ُسواع، وب عبد َيعوقٖٕ]نوح: 

ية أسمام لخمسة من اكبدر األصدنام والصدور التدي كدان ومن المعموم إن سواعاً  لم يكن وندش اسماً  لصنم بل نجد في تمام اآل
 وب تَدَذُرند َوّدًا وب ُسدواعًا وب يغدوَث وَيُعدوَق ونسدراً قوم نوح يعبدونها، ثدم عبددتها العدرب مدن بعددهم كمدا عبددت غيرهدا، وتمدام اآليدة: 

 . (ٖ٘ٔ)[ٖٕ]نوح: 
، أو ويغددوُث لبندي ُغطدددَْيف مددن مدراد بددالُجْرف مددن سددبأ. البنددر أو لَهْمدددانوُسددواٌع لهددذيل بسدانل . فكدان َودُّ لَكمددْدٍب بُدوَمددة الَجْندَدل

 . (ٗ٘ٔ)ونسٌر لذي الكةع من نمير، لمراد ثم لَغطفان، وَيُعوُق لَهْمدان باليمن، أو لمراد
لقدد الى: [ وفدي قولده تعدٕٕ]النمدل:  مدن سدبٍأ بنبدٍأ يقدينً فدي كدل مدن قولده تعدالى:  سدبأومن ذلك أيضًا وقوفده عندد ابسدم 

في اآليتين الكريمتين هدو اسدم رجدل مدن العدرب عظديم، وقدد ُصدرف فدي  سبأ[ وقرر ابن دريد أن٘ٔ]سبأ:  كان لسبٍأ في مسكِنِهم
 التنزيل ولم يصرف، فمن صرفه جعمه اسم رجل، ومن لم يصرفه جعمه اسم قبيمة، واست هد عمى ذلك بقول النابغة الجعدي: 

 َب إذ     َيْبُنوَن من دونِ  سيِمِه الَعِرما من سبأ الساكنين مأر      
 . (٘٘ٔ)ومأرب: موضع، والَعِرم: هي المسّناة كانت تبنى في ُعرض الوادي لينبس المام نتى يفيض عمى األرض

وذكر صانب تفسير صفوة البيان، إن سبأ في األصل اسم لسبأ بدن ي دجب بدن يعدرب بدن قنطدان، ثدم صدار اسدماً  لندي مدن 
باسم أبديهم، أو اسدم لمقبيمدة، أو لمديندة تعدرف بدد )مدأرب( بداليمن بينهدا وبدين صدنعام مسديرة ثدةث ليدال، وعمدى األول هدو  الناس ُسموا

 . (ٙ٘ٔ)اسم مصروف، وعمى الثاني ممنوع من الصرف لمعممية والتأنيث
باب: أب يكدون فدي تعيينده كثيدر أسباب اإلبهام الوارد في القدرآن وأجممهدا فدي نقداط عددة، ومدن هدذش األسد( ٚ٘ٔ)وقد ندد الزرك ي

فا دة، ومهما يكن من أمر في اسم سبأ سوام كان اسم رجل أو قبيمة أو مدينة، فالقرآن الكريم أراد بهذا الندث أن يكون مثةً  لمبطر 
وأرسددل السدديل  وجنددود النعمددة بمممكددة سددبأ بعددد أن كانددت رمددزاً  لمخصددب والددوفرة والرخددام والمتدداع الجميددل، فسددمبهم اهلل هددذا الرخددام،

 . الجارف، وفي هذا نكمة بالغة قصدها القرآن الكريم لتنبيه العقول والقموب معاً 
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من هذش األمثمة يتضح أند أبا دريد كان ذو ثقافة موسوعية ممماً  بتاري  األمم والممدوك وأخبارهدا، فضدةً  عدن كونده إمامداً  مدن 
اإلسدةمية قابضداً عمدى ناصدية المغدة، خبيدراً  بعمومهدا، فقيهدا بأسدرارها ممدا مكنده مدن أ مة المغة المبرزين، متمكناً  مدن ثقافتده العربيدة 

 . النهوض بمسؤولياته لمدفاع عن سةمتها والنرص عميها
 

 المبحث الثامن: الشاىد القرآني وبيان األحداث واألنباء والوقائع التاريخية
ألنبام التاريخية التدي ألددَّم بهدا ابدن دريدد فدي معجمده مدن خدةل سوف نتممس في هذا المبنث نماذج لبعض الوقا ع واألنداث وا

إيرادش ال واهد القرآنية ليستعين بها عمى التفسير والتوضيح، والنق إننا لسنا نطالبده بدأكثر مدن هدذا ألنده صدانب معجدم لغدوي كبيدر، 
 . ولم يتصدد لمتفسير عمى ننو قاصد له

َل هدذا القدرآن عمدى رجدلٍ  مدن القدريتين عظديمٍ وقاومن أمثمة ذلك ما ورد في قوله تعالى:  [ نجدد ابدن ٖٔ]الزخدرف:  لوا لوب ُنزٍّ
دريد يعني بالرجل العظيم من اند القريتين الوارد في اآلية الكريمة هو األخنس بن  ريق الثقفي، ويذكر أقدواًب عدن بعدض المفسدرين 

 . (ٛ٘ٔ)ن المغيرة أو األخنس بن  ريقتوضح المقصود بالرجل العظيم الوليد ب -دون تسميتهم بابسم  -
في قول ابن »وأورد الطوسي روايات مأثورة عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي تندد الرجل العظيم من اند القريتين فقال: 
: وقدال مجاهدد. عباس: الوليد بن المغيرة المخزومي القر ي من أهل مكدة، أو نبيدب بدن عمدرو بدن عميدر مدن الطدا ف، وهدو الثقفدي

وقال قتادة: الذي من أهدل مكدة يريددون الوليدد بدن . يعني بالذي من أهل مكة عقبة بن ربيعة، والذي من أهل الطا ف ابن عبد ياليل
نمدا قدالوا ذلدك ألن . وقال السدي: الذي من أهل الطا ف كنانة بن عمدرو. المغيرة، والذي من أهل الطا ف عروة بن مسعود الثقفي وا 

 . (ٜ٘ٔ)«قومهما، وذوي األموال الجسيمة فيهماالرجمين كانا عظيمين 
ومن المعموم أن هؤبم كانوا يقولون أن هذا الرجل أ درف مدن منمدد ويعندون بده الوليدد بدن المغيدرة مدن أهدل مكدة، ومسدعود بدن 

 . (ٓٙٔ)[ٕٖ]الزخرف:  أهم يقسمون رنمة ربكعمرو الثقفي من الطا ف، فانزل اهلل رداً عميهم: 
عن بعض الوقا ع واألنداث التي مرت في خضم تاري  نزول القرآن الكدريم الخاصدة بالسديرة النبويدة ليتخدذها وتندث ابن دريد 

]ال دعرام:  وأندذر ع ديرتك األقدربينعوناً  له في التفسير والتوضيح، ومن ذلك تمك التي وردت في سورة ال عرام في قولده تعدالى: 
وأندذر لمدا اندزل عميده  الدذي يعا درونه، وهكدذا ذكدر أصدناب المغدازي أن النبدي  وع يرة الرجدل: بندو أبيده األدندون»[ فقال: ٕٗٔ

 . (ٔٙٔ)«قام فناد : يابني عبد مناف ع يرتك األقربين
عميدداً  بددأن يصددنع طعامدداً  ثددم دعددا عميدده بنددي عبددد مندداف  فاندده روي اندده أمددر » وذهددب الطوسددي بسددرد أنددداث القصددة فقددال: 

 . (ٕٙٔ)«أيكم يؤازرني عمى هذا األمر يكن وزيري وأخي ووصيي، فمم يجبه أند إب عمي وأطعمهم الطعام، ثم قال لهم: 
وهدل ومما سجمه ابن دريدد فدي معجمده مدن األندداث التاريخيدة والقصدص تمدك التدي وردت فدي سدددددورة )ص( فدي قولده تعدالى: 

فهذا في معنى الجمع، يعني المة كة الذين دخموا عمى  »[ فيذكر في تفسير اآلية: ٕٔ]ص:  أتاَك نبؤا الَخْصِم إذ تسوروا المنراب
إلددى رعايددة ربدده لدده، ونمايتدده مددن أذ  الم ددركين، وفددي تمددك  ففددي هددذش اآليددة الدددب ل ليطمدد ن قمددب الرسددول ( ٖٙٔ)«داود ففددزع مددنهم

ندال رضدوان اهلل، كمدا نالده القصص سمو  ومواساة لما لقيه النبي من تكدذيب واتهدام وتعجيدب وافتدرام، وفيده دعدوة إلدى الصدبر نتدى ي
 .  (ٗٙٔ)السابقون من األنبيام

وتندث ابن دريد عن بعدض عدادات العدرب فدي الجاهميدة التدي كاندت تمثدل النمداذج اإلنسدانية المننرفدة فدي سدموكها ومعتقدداتها 
تهدا، ففدي تفسدير قولده تعدالى: وتوضيح عةقتها باآليات القرآنية، وكان ابن دريد عمى معرفة فدي أيدام العدرب وعاداتهدا وأنوالهدا وغزوا

ومدا أكدل السددبعُ  إب مددا ذكيدتم ومدا ُذبِدَح عمددى الندّدُدُصب  :والنُُّصددب جمعده أنصداب، وهددي » [، فيقددول فدي معندى النصدب: ٖ]الما ددة
 . (٘ٙٔ)«نجارة كانت تدُنصب في الجاهمية ويطاف بها ويتقردب عندها، وهي التي ذكرها اهلل تعالى في التنزيل

: [ يذكر ابن دريد هدذش الروايدة قدا ةً ٖٓٔ]الما دة:  ما جعل الّمُه من بنيرٍة وب سا بةٍ ك أيضاً ما ورد في قوله تعالى: ومن ذل
تده دابدٌة مد» ن كل دابة تركتها وَسْوَمها فهي سدا بة، والسدا بة التدي فدي التنزيدل، كدان الرجدل فدي الجاهميدة إذا قَدِدَم مدن سدفر بعيدد أو َنجد

ويذكر في رواية أخر  عن أهل المغة: وقال بعض أهل المغة: بدل كدان يندزع مدن ظهرهدا فقدارة ، (ٙٙٔ)«قال: هي سا بة ُ ّقة أو نرب
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وُأغيدر عمدى رجدل مدن العدرب فمدم يجدد دابدة يركبهدا فركدب سدا بة . أو عظماً  فتعرف بذلك فكانت ب تمنع عدن مدام وب كدأل وب ُتركدب
 . (ٚٙٔ)فذهبت مثةً « لنرام من ب نةل لهيركب ا» فقيل له: أتركب نراماً  فقال: 

ما جعدل المّدُه مدن بنيدرٍة وب ومثل هذا التفسير ذهب ابن دريد إلى تفسير لفظة )الوصيمة( الواردة في آية سورة الما دة السابقة 
ُتجدت خمسدة أبطدن، وقدال قدوم [ فقال: الوصيمة التي في القرآن هدي األنثدى مدن الغدنم إذا أنٖٓٔ]الما دة:  سا بٍة وب وصيمة وب نامٍ 

 . (ٛٙٔ)ع رة أبطن، فكان الخامس ذكراً  ذبنوش أللهتهم، وان كان ذكراً  وأنثى لم يذبنوش، وقالوا: وصمت أخاها فكان أللهتهم
وممدا سددجمه ابددن دريددد فددي معجمدده مددن العددادات واألفعددال القبيندة التددي كانددت  ددا عة فددي المجتمعددات الجاهميددة مددا ورد فددي قولدده 

: ولدد الدذي يتدزوج بدامرأة أبيده بعددش، وكدان مدن فعدل أهدل »[ قدال: ٕٕ]النسدام:  إّنُه كاَن فان ًة ومقتدًا وسداَم سدبيةً  تعالى: وَالدْمقددِتيُّ
 . (ٜٙٔ)«الجاهمية
  

 المبحث التاسع: الشاىد القرآني والرؤى االجتيادية عنده
عات ذات ابختصدداص العقمددي والعقا دددي، فقددد اسددتخدم نظدده فددي معجددم ابددن دريددد مددن الموضددو وب يفوتنددا أن ننبدده عمددى مددا نة

العقل والرأي في  واهد عدة في معجمه، مما ي هد لده بأنده كدان سدديد الدرأي، بعيدد المدد ، متبعداً  خطتده نفسدها فدي تفسدير اآليدات، 
القددديم، نتددى تبدددو اآليددات  يست دهد عمددى مددا يددذهب إليدده فددي التفسددير بددالقرآن ويدددعم رأيدده أنياندداً  بالنددديث ال ددريف، وبال ددعر العربددي

 . واضنة المعاني، ظاهرة القصد والمراد، ب اختةف فيها وب تناقض وب تعارض
بعدد  والّطدور أيضداً : فعمدك ال ديم بعدد ال ديم، فعمدت ال ديم طدوراً » ومن أمثمة هذش النظرات الخاصة، ما قاله في )الطور(: 

ثدم فسدر ، [ٗٔ]ندوح:  خمقكدم أطدواراً لقرآندي الدذي يؤيدد ذلدك فدي قولده تعدالى: بعدد ذلدك جدام بال داهد ا( ٓٚٔ)«طدور، أي مدرة بعدد مدرة
 . (ٔٚٔ)معنى اآلية فقال: ُفسدِّر نطفةً  ثم عمقةً  ثم ُمضغًة، فهذا طدور بعد طور، واهلل أعمم بكتابه

وِكفدات كددل »ال ابدن دريدد: [ قدٕٙ-ٕ٘]المرسدةت:  لدم نجعدل األرض ِكفاتدًاِ أنيداًم وأمواتداً أومدن ذلدك تفسديرش لقولده تعدالى: 
 .  (ٕٚٔ)« يم: ما ضمده، فالبيوت ِكفات األنيام والقبور ِكفات األموات

إندددَك وفسددر قولدده تعددالى: . ومددن ذلددك مددا قالدده فددي )كدددح(: َكددَدَح الرجددل يكددَدح َكددْدناً ، إذا اكتسددب، وكدددح لددُدنياش وكدددح آلخرتدده
 . (ٖٚٔ)ه الذي يعممه من خيرٍ  أو  رٍ  لنفسهِ [، أي عممٙ]ابن قاق:  كادٌح إلى َربَِّك َكْدناً 

وفدةن جدارٌح أهمده وجارندُه أهمدِه، إذا . وجرندُت الرجدَل أجرنده جرندًا، والجمدع الجدراح والجدروح»وقال في تفسير لفظة )جرح(: 
ن يجتدرنن لده الخيدر وجدوارح اإلنسدان مدن هدذا ألنهد. وسميت الطير والكةب جوارح ألنها َتْجَرح ألهمها، أي تكسب لهم. كان كاسبهم

[، ٕٔ]الجاثيدة: أم نسب الذين اجترنوا السدي اتوفي التنزيل: . أو ال ر، أي يكتسب بهّن، ننو اليدين والرجمين واألذنين والعينين
انه وقدال: جدرح الرجدُل الرجدَل، إذا سدبعه بكدةم، وجرنده بمسد« فتنطق الجوارُح يدوم القيامدة »ثم است هد بالنديث: ، (ٗٚٔ)«أي اكتسبوا
 : (٘ٚٔ)قال ال اعر، إذا  تمه

 وذلك من نبأٍ  جامني        وُنبِّد ُتُه عن أبي األسوِد          
 (ٙٚٔ)ولو عن َنثا غيرِش جامني      وُجْرُح المسانِ  كجُرحِ  اليدِ          

ن غيرهدا، ففدي تفسدير قولده كذلك نجد عند ابن دريد بعض اآليات التي يفسرها بفكرش الخداص التدي يراهدا اقدرب إلدى الصدواب مد
كمثددل المنعددوق بدده، فجددام الندداعق فددي »[ نددراش يوجده الكددةم فيقددول: ٔٚٔ]البقددرة:  كمثددل الددذي ينعددُق بمددا ب يسددمع إب دعددامً تعالدددى: 

تسددمع  موضددع المنعددوق بدده ألندده جعددل الكفددار بمنزلددة الغددنم المنعددوق بهددا، وقددال قددوم: بددل واهلل اعمددم، أراد الغددنم التددي يُنعددق بهددا وهددي
 . فابن دريد رجح قوله األول( ٚٚٔ)«الصوت وب تدري ما يقال لها، والقول األول أنسن أن  ام اهلل

وكددذلك نجدددش يخددوض فددي بعددض مسددا ل العقيدددة اإلسددةمية التددي منهددا مسددألة اليددوم اآلخددر ونقيقددة الجنددة والنددار لتقريددر النقددا ق 
فددي قولدده  الددددركبطة مددن القددرآن الكددريم نفسدده والسددنة النبويددة المطهددرة، ففددي تفسددير الدينيددة الثابتددة بددالبراهين اليقينيددة القاطعددة المسددتن

  .(ٛٚٔ)[ قال: الددَرك: المنزلة، فالنار دركات والجنة درجات، واهلل اعمم بكتابه٘ٗٔ]النسام:  في الددْرك األسفل من النارتعالى: 
 . (ٜٚٔ)«يوم يتةقى أهل السمام أهل األرض والخالق وخمقه» يقول: [ ٘ٔ]المؤمن:  يوم التددةقوفي تفسير قوله تعالى: 
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يوم ينادي كل قدوم بإعمدالهم فيندادي أهدل الندار أهدل الجندة، وأهدل »[ يقول: ٕٖ]المؤمن:  يوم التدنادوفي تفسير قوله تعالى: 
  .(ٓٛٔ)«الجنة أهل النار

[ معناش: نرامداً  منرمداً ، واألصدل فدي ذلدك أن الرجدل مدن ٕٕن: ]الفرقا نجر منجوراً وذهب ابن دريد إلى أن قوله تعالى: 
فيدأمن  دردش، أي ندرام عميدك دمدي، قدال: فدإذا  نجر منجدوراً العرب في الجاهمية كان إذا لقي رجةً  في أ هر النرام يخافه قدددال: 

 . (ٔٛٔ)هم في الدنياأي نرام دماؤنا يظنون أن نجر منجوراً رأ  الم ركون المة كة يوم القيامة قالوا: 
يتضح مما تقدم أن التفسيرات والرؤ  ابجتهادية الخاصة التي جام بها ابن دريد في معجمه، والتي أوردنا أمثمدة منهدا فدي هدذا 
ماطدة ال دبهات عدن لغتده ومعانيده، وكدل هدذش التفسديرات والنظدرات  المبنث، كان الدافع لها هو تفسير القدرآن والوصدول إلدى فهمده، وا 

 . ة التي جام بها كانت تتنرك وتدور داخل إطار اإلسةم وتت بع بروح القرآن الكريمالخاص
 . ويبدو أنه في معالجة هذش التفسيرات كان متأثرًا بة  ك بمن سبقوش في هذا المجال، لكن هذا التأثر كان ض يةً 

 الخاتمة 
ة ببدن دريدد ودراسدتها دراسدة تنميميدة فانصدة ندر  أن بعد هذا العرض المقتبس من  ذرات القرآن الكريم في معجم جمهرة المغد

ابن دريد ُوِفَق في نظراته التفسيرية األولدى ندين نظدر إليهدا وأوضدح معانيهدا، وأول مقاصددها، وبسدط القدول فيهدا نتدى أصدبنت بّيندة 
 . ظم القرآنيالقصد والمرمى، وقد انطمق من فهم عميق أللفاظ القرآن الكريم، ودببتها، وعةقتها في سياق الن

وقد استعرضنا بعض أقواله وهو ينته بال اهد القرآني في بيان أصل األلفاظ وا تقاقاتها وتسجيمه لبعض الظواهر المغويدة فدي 
كددةم العددرب ثددم األسدداليب البةغيددة والجماليددة فاإلنسدداس بالجمددال الصددوتي ثددم اخددتةف المهجددات ولغددات العددرب وتوجيهدده لمقددرامات 

عددددض األسددددمام المبهمددددة، وبيددددان بعددددض األنددددداث والوقددددا ع التاريخيددددة، واختتمنددددا البنددددث بددددذكر جانددددب مددددن نظراتدددده القرآنيددددة ولبيددددان ب
ابجتهادية، وغير ذلك، مما يستدعي النال أن نقول أن ابن دريد وان كان عالماً  من عممام المغة المبرزين إب أن نظراته التفسيرية 

يتها من البواكير األولى لمتفسير، ليسدهم فدي خدمدة هدذا الدنص اإللهدي المعجدز، والوقدوف التي امتازت بالنضه والدقة والعمق تعد بدا
عجازش  . عمى كنوزش وأسرارش وا 

واني أسأل اهلل عز وجل بأن يجعل عممي هذا مقبوبً  وأن يكون خالصاً  لوجهه الكريم، وأن يمهمني السداد ويوفقني إلى طريق 
 . الر اد

 . رب العالمين، وصمى اهلل عمى سيدنا منمد وعمى آله وصنبه أجمعينوآخر دعوانا أن النمد هلل 
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 . ٖٕٓ/ٕفي إعجاز القرآن، 
 . ٜٕٔ/ٕالمصدر نفسه، . ٛٔ
 . ينظر: المصدر نفسه والصفنة. ٜٔ
 . ٕ/ٔ، ينظر: العكبري، التبيان في إعراب القرآن. ٕٓ
وينظددر: ابددن  ٕٗينظددر: ابددن قتيبددة، تفسددير غريددب القددرآن، . ٕٔ

 . منظور، لسان العددددرب، مادة ) طن(
 . ٖ٘ٔ/ٔابن دريد، جمهرة المغة، . ٕٕ
 . ينظر: المصدر نفسه والصفنة. ٖٕ
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 . ٖٕٔ- ٜٔٔ/ٕطبقات المفسرين، 
 . ٜٗ-ٛٗ/ٕينظر: ابن دريد، جمهرة المغة، . ٙ
 . ٖٔٗ-ٖٓٗ/ٔالمصدر نفسه، . ٚ
وينظدددددددر:  ٖٛٙ/ٚالطوسدددددددي، التبيدددددددان فدددددددي تفسدددددددير القدددددددرآن، . ٛ

 . ٕٕٔ/ٖالزمخ ري، الك اف، 
 . ٖٔٗ/ٔينظر: ابن دريد، جمهرة المغة، . ٜ

  ٚٛ/ٜالطوسي، التبيان في تفسير القرآن، . ٓٔ
 . ٖٔٗ/ٔينظر: ابن دريد، جمهرة المغة، . ٔٔ
 . ٖٕٛ/ٔالمصدر نفسه، . ٕٔ
 . المصدر نفسه والصفنة. ٖٔ
 ٚ٘٘/ٗينظدددددددر: الطوسدددددددي، التبيدددددددان فدددددددي تفسدددددددير القدددددددرآن، . ٗٔ

 . ٛٔٔ/ٔوال وكاني، فتح القدير، 
 ٚٚ٘/ٗ(، ٕٛٔ٘الترمددذي، الجددامع الصددنيح، نددديث رقددم ). ٖٗ

وينظددددر: النددددداكم النيسددددابوري، المسدددددتدرك عمددددى الصدددددنينين فدددددي 
  ٖٔ/ٕالنديث، 

وينظددددر: أبددددو نيددددان، البنددددر  ٖٗ/ٔالزمخ ددددري، الك دددداف، . ٖ٘
 . ٖٖ/ٔالمنيط، 

 . ٜ٘ٗ/ٔابن دريد، جمهرة المغة، . ٖٙ
يوطي، معتددددددرك المصدددددددر نفسدددددده والصددددددفنة  وينظددددددر: السدددددد. ٖٚ

 . ٕٚٔ/ٔاإلقران، 
 . ٜٕٛال ريف الرضي، تمخيص البيان في مجازات القرآن، . ٖٛ
 . ٕٕٙالراغب ابصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، . ٜٖ
 . ٛٗٗ/ٔابن دريد، جمهرة المغة، . ٓٗ
 . ٕٙٚ/ٕينظر: الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، . ٔٗ
 . ٘ٛٙفاظ القرآن، ينظر: الراغب ابصفهاني، مفردات أل. ٕٗ
 . ٕٗٛ/ٔينظر: الزمخ ري، الك اف، . ٖٗ
 . ٕٕٗ/ٕينظر: أبو نيان، البنر المنيط، . ٗٗ
 . ٖٕٖ/ٔينظر: ال وكاني، فتح القدير، . ٘ٗ
البيددت لم دداعر: سددّوار بددن مضددّرب السعدددددي )ينظددر: نددوادر . ٙٗ

نقددةً  عددن ابددن دريددد،   ٘٘وآمددالي ابددن ال ددجري،  ٖٖٕأبددي زيددد، 
 ( ٙٛٗ/ٕغة، جمهرة الم

وينظددددددددر: الراغدددددددددب  ٙٛٗ/ٕابددددددددن دريددددددددد، جمهدددددددددرة المغددددددددة، . ٚٗ
 . ٚٙٛ-ٙٙٛابصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، 

 . ٜٔٙ/ٔابن دريد، جمهرة المغة، . ٛٗ
والطبدددري، جدددامع البيدددان،  ٜٜ/ٔوينظدددر: الفدددّرام، معددداني القدددرآن، 

وأبددددو نيددددان، البنددددر المندددديط،  ٚٚ/ٕوالطوسددددي، التبيددددان،  ٓ٘/ٖ

 . ٜٖٙ/ٖالزمخ ري، الك اف، . ٕٗ
 . ٗ٘٘/ٔابن دريد، جمهرة المغة، . ٕ٘
 . فنةينظر: المصدر نفسه والص. ٕٙ
وينظددر: الراغددب  ٗ/ٚالطوسددي، التبيددان فددي تفسددير القددرآن، . ٕٚ

 . ٖٜ٘ -ٕٜ٘ابصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، 
-ٜٛنسدنين منمدد مخمددوف، صدفوة البيددان لمعداني القددرآن، . ٕٛ
ٜٓ . 
 . ٕٕٛ/ٔابن دريد، جمهرة المغة، . ٜٕ
 . ٚٚٛالراغب ابصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، . ٖٓ
 . ٚٗٗ/ٔد، جمهرة المغة، ابن دري. ٖٔ
وينظدر: ابدو عبيددة، مجداز القدرآن،  ٛٓ٘/ٔالمصدر نفسده، . ٕٖ
 . ٖٗٗ/ٙوالطبرسي، مجمع البيان  ٜٖٛ/ٔ

 . ٖٛٗ/ٔابن دريد، جمهرة المغة، . ٖٖ
 ٖ٘ٙينظدددر: الراغدددب ابصدددفهاني، مفدددردات ألفددداظ القدددرآن، . ٔ٘

 . ٖٙ٘/ٖوالزمخ ري، الك اف، 
 . ٚٚٗ- ٙٚٗ/ٔابن دريد، جمهرة المغة، . ٕ٘
 . ٖٖٗ/ٔالمصدر نفسه، . ٖ٘
 . ٗٛ/ٕالمصدر نفسه، . ٗ٘
 . ٙٚ – ٓٙ/ٔينظر: الزرك ي، البرهان في عموم القرآن، . ٘٘
 . ٔٗٔ/ٕابن دريد، جمهرة المغة، . ٙ٘
 . ينظر: المصدر نفسه والصفنة. ٚ٘
والطبرسدددي، مجمدددع  ٖٓٗ/ٗينظدددر: الزمخ دددري، الك ددداف، . ٛ٘

 . ٜ٘ٔ/ٜالبيان، 
 . ٘ٚٗ/ٕ، ٕٖ/ٔدريد، جمهرة المغة،  ابن. ٜ٘
 . ٕٖ/ٔالمصدر نفسه، . ٓٙ
 . ٜٖٗ/ٗينظر: الزمخ ري، الك اف، . ٔٙ
 . ٜٗٔ/ٔابن دريد، جمهرة المغة، . ٕٙ
 . المصدر نفسه والصفنة. ٖٙ
ومددددددددا بعدددددددددها،  ٜ٘ٔينظددددددددر: السددددددددكاكي، مفتدددددددداح العمددددددددوم، . ٗٙ

 وانمددد مطمددوب،  ٜٕٛوالقزوينددي، التمخدديص فددي عمددوم البةغددة، 
 . وما بعدها ٔٔٔفنون بةغية، 

 . ٕٖٛ/ٕابن دريد، جمهرة المغة، . ٘ٙ
وينظدر: ال دريف الرضدي،  ٚٗٗ/ٕابن جني، الخصدا ص، . ٙٙ

 . ٗ٘ٙ/ٛوالطبرسي، مجمع البيان،  ٖ٘ٗتمخيص البيان، 
الرماني، النكت في إعجاز القدرآن، ضدمن ثدةث رسدا ل فدي . ٚٙ

 . ٗٚإعجاز القرآن، 



 م0220/آذار                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             6العدد/

 139 

ٔ/ٗٛٔ . 
 . ٜٗٔ/ٕالمصدر نفسه، . ٜٗ
 . ينظر: المصدر نفسه والصفنة. ٓ٘
واتدددُل عمددديِهم نبدددَأ الدددذي آتينددداُش آياتددددِنا فانَسدددَمَ   وتمدددام اآليدددة: . ٗٚ

 . منها 
 . ٚٓٚ/ٔابن دريد، جمهرة المغة، . ٘ٚ
 . المصدر نفسه والصفنة. ٙٚ
منمدددد نسدددين عمدددي الصدددغير، الصدددورة الفنيدددة فدددي المثدددل . د. ٚٚ

 . ٕٕٓالقرآني، 
 . ٕٚ٘/ٕابن دريد، جمهرة المغة، . ٛٚ
 . ٖٖٙ/ٚينظر: الطوسي، التبيان، . ٜٚ
وينظدر: السديوطي،  ٜٔٙ، ٕٓٙ/ٔابن دريد، جمهرة المغدة، . ٓٛ

 . ٖٓ/ٔمعترك األقران، 
وينظددر: الطوسددي،  ٖٗٗال ددريف الرضددي، تمخدديص البيددان، . ٔٛ

 . ٔٓٔ/ٓٔالتبيان، 
 . ٜٔٙ، ٕٓٙ/ٔابن دريد، جمهرة المغة، . ٕٛ
 . ٜٔٙ، ٕٓٙ، ٕ٘٘/ٔالمصدر نفسه، . ٖٛ
 ٙٛٔينظدددر: بكدددري  دددي  أمدددين، التعبيدددر الفندددي فدددي القدددرآن، . ٗٛ

 . ٕٙٓ/ٕوالزرقاني، مناهل العرفان في عموم القرآن، 
ينظدددر: مصدددطفى صدددادق الرافعدددي، إعجددداز القدددرآن والبةغدددة . ٘ٛ

 . ٕ٘ٗالنبوية، 
 . ٖٗ/ٔابن دريد، جمهرة المغة، . ٙٛ
 . ٛٗٔ/ٕالخصا ص، ابن جني، . ٚٛ
 . ٔٚ/ٔابن دريد، جمهرة المغة، . ٛٛ
 . ٘ٗٗ/ٗالزمخ ري، الك اف، . ٜٛ
 . ٖٙٗ/ٕالمصدر نفسه، . ٜٓ
 . ابن منظور، لسان العرب، مادة )ص (. ٜٔ
 . ٖٚٗ/ٕالطريني، مجمع البنرين، . ٕٜ
منمد نسين عمي الصغير، الصدوت المغدوي فدي القدرآن، . د. ٖٜ

ٔٚٓ . 
 . ٕٔ٘/ٔرة المغة، ابن دريد، جمه. ٜٗ
 . المصدر نفسه والصفنة. ٜ٘
 . ٕٕٔ/ٗالزمخ ري، الك اف، . ٜٙ
 . ٖٓٗ/٘الطبرسي، مجمع البيان، . ٜٚ

ينظددددر: الدددددمياطي، إتندددداف فضددددةم الب ددددر فددددي القددددرامات . ٕٕٔ
 . ٖٓٗ -ٕٓٗاألربع ع ر، 

  ٖٛٔ -ٖٚٔ/ٕالمغة، ابن دريد، جمهرة . ٛٙ
 . ٖٔٗ/ٕابن دريد، جمهرة المغة، . ٜٙ
 . ٘ٙينظر: ديوان امرئ القيس، . ٓٚ
 . ٖٔٗ/ٕينظر: ابن دريد، جمهرة المغة، . ٔٚ
ابددددن ر دددديق القيروانددددي، العمدددددة فددددي مناسددددن ال ددددعر وآدابدددده . ٕٚ

 . ٕٛٛ/ٔونقدش، 
 . ٖ٘ٔ/ٔالجانظ، البيان والتبيين، . ٖٚ
ن الجندددددي، المهجددددات العربيددددة فددددي ينظددددر: انمددددد عمددددم الدددددي. ٜٛ

 . ٗٓٔ/ٔالتراث، 
وينظر: السيوطي، معتدرك  ٙ٘ٔ/ٔابن دريد، جمهرة المغة، . ٜٜ

 . ٜٖ٘/ٖاألقران، 
 -ٗٙٔ/ٔينظددددر: الزرك ددددي، البرهددددان فددددي عمددددوم القددددرآن، . ٓٓٔ
ٔٙ٘ . 
 . ٕ٘ٗ/ٔابن دريد، جمهرة المغة، . ٔٓٔ
 . ٛٙٚ/ٔالمصدر نفسه، . ٕٓٔ
 . ٖٖٔ/ٔابتقان في عموم القرآن، ينظر: السيوطي، . ٖٓٔ
 . ٚ/ٕينظر: ابن دريد، جمهرة المغة، . ٗٓٔ
 . ٚ٘/ٕالمصدر نفسه، . ٘ٓٔ
 . ٚٚٔ/ٕالمصدر نفسه، . ٙٓٔ
والسدديوطي، ابتقددان،  ٗٙٔ/ٔينظددر: الزرك ددي، البرهددان، . ٚٓٔ

ٔ/ٖٜٔ . 
 . ٜٕٙ/ٔابن دريد، جمهرة المغة، . ٛٓٔ
 . ينظر: المصدر نفسه والصفنة. ٜٓٔ
 . ٓٓٛ/ٕالمصدر نفسه، . ٓٔٔ
 . ٖٖٔ/ٔالسيوطي، اإلتقان في عموم القرآن، . ٔٔٔ
 . ٖ٘ٛالراغب ابصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، . ٕٔٔ
وينظدددددر: السددددديوطي،  ٛ٘ٚ/ٔابدددددن دريدددددد، جمهدددددرة المغدددددة، . ٖٔٔ

 . ٚٚٔ/ٕمعترك األقران، 
وينظددددر:  ٜٛٗ/ٕأبددددو نيددددان األندلسددددي، البنددددر المندددديط، . ٗٔٔ

 . ٖٛٔ/ٔتقان، السيوطي، اإل
 . ٕٙٛ/ٔابن دريد، جمهرة المغة، . ٘ٔٔ
 . ٛٗٙ/ٗالزمخ ري، الك اف، . ٙٔٔ
 . ينظر: المصدر نفسه والصفنة. ٚٔٔ
 . ٖٖٔ/ٔالسيوطي، اإلتقان، . ٛٔٔ
 . ٕٙ/ٔابن دريد، جمهرة المغة، . ٜٔٔ
 . ينظر: المصدر نفسه والصفنة. ٕٓٔ
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 . ٖٔٔ/ٔابن دريد، جمهرة المغة، . ٖٕٔ
 . ينظر: المصدر نفسه والصفنة. ٕٗٔ
وينظدددر:  ٖٛٔابدددن خالويددده، النجدددة فدددي القدددرامات السدددبع،  .ٕ٘ٔ

 . ٕٚٓالدمياطي، إتناف فضةم الب ر، 
ذكر ابن ذكوان وه ام من طريق الداجوني وعاصم ونمزة . ٕٙٔ

والكسددددا ي وخمددددف بددددألف بعددددد النددددام وافقهددددم األعمددددش، والبدددداقون 
 . (ٕٖٖبنذفها )ينظر: الدمياطي، إتناف فضةم الب ر، 

  ٖٛ٘/ٔدريد، جمهرة المغة، ينظر: ابن . ٕٚٔ
 . ٘٘٘/ٔينظر: المصدر نفسه، . ٕٛٔ
 . ينظر: المصدر نفسه والصفنة. ٜٕٔ
 . ٕٕٙ/ٕالمصدر نفسه، . ٖٓٔ
 . ٓٓٗ/ٚالطبرسي، مجمع البيان، . ٖٔٔ
 . ٔٙٔ/ٕابن دريد، جمهرة المغة، . ٕٖٔ
  ٕٜٔ/٘ينظر: الفراهيدي، كتاب العين، . ٖٖٔ
 . ٕٗٙ/ٖ النّناس، إعراب القرآن،. ٖٗٔ
ابددددددن . ٖٙٔ ٜٚٗ/ٕينظدددددر: ابدددددن دريددددددد، جمهدددددرة المغدددددة، . ٖ٘ٔ

 . ٜٛٔخالويه، النجة في القرامات السبع، 
قددال البطميوسددي: ويددروي بيددت النابغددة عمددى وجهددين: َسددَرت . ٖٚٔ

] نقدددةً  عدددن: ابددددن . الددد  وأسددددرت. . . عميددده مدددن الجددددوزام سدددارية
 . ( [ٔهامش ) ٜٓٔخالويه، النجة، 

 ٜٓٔلويدددده، النجددددة فددددي القددددرامات السددددبع، ينظددددر: ابددددن خا. ٖٛٔ
والددددمياطي، إتنددداف فضدددةم الب دددر،  ٖٗ/ٙوالطوسدددي، التبيدددان، 

ٕٜ٘ . 
قدددرأ نمدددزة والكسدددا ي ويعقدددوب وخمدددف بفدددتح التدددام وسدددكون . ٜٖٔ

المدديم بددة ألددف، والبدداقون بضددم التددام وفددتح المدديم وألددف بعدددها مددن 
م مدددداراش يماريدددده مددددرام جادلدددده )ينظددددر: الدددددمياطي، إتندددداف فضددددة

 . (ٕٓٗالب ر، 
ينظددددر: نسددددنين منمددددد مخمددددوف، صددددفوة البيددددان لمعدددداني . ٙ٘ٔ 

 . ٕٗٓ/ٖوالسيوطي، معترك األقران،  ٜٚٗالقرآن، 
وينظددددر: السدددديوطي، ابتقددددان،  ٜٙ/ٔالزرك ددددي، البرهددددان، . ٚ٘ٔ

ٕ/ٔٗ٘ . 
  ٛٓٚ/ٔينظر: ابن دريد، جمهرة المغة، . ٛ٘ٔ
الك داف،  وينظدر: الزمخ دري، ٖٜٔ/ٜالطوسي، التبيان، . ٜ٘ٔ

ٗ/ٕٗٔ . 
والزمخ دري، الك دداف،  ٖٜٔ/ٜينظدر: الطوسدي، التبيدان، . ٓٙٔ

ونسدددنين منمدددد مخمدددوف، صدددفوة البيدددان لمعددداني القدددرآن،  ٕٔٗ/ٗ

 . ٕٔٗ/ٗينظر: الزمخ ري، الك اف، . ٕٔٔ
 . ٘ٛٗ/ٕبن دريد، جمهرة المغة، ا. ٓٗٔ
 ٖٖ٘ينظدددر: ابدددن خالويددده، النجدددة فدددي القدددرامات السدددبع، . ٔٗٔ

والزمخ ددددددري، الك دددددداف،  ٖٕٗ – ٕٕٗ/ٜوالطوسددددددي، التبيددددددان، 
ٗ/ٗٔٓ- ٗٔٔ . 

 . ٓٓٚ/ٔابن دريد، جمهرة المغة، . ٕٗٔ
قدددددرأ أهدددددل الكوفدددددة إب نفصددددداً  بإثبدددددات اإللدددددف، والبددددداقون . ٖٗٔ

السدددددديوطي، . (ٕٔ٘/ٓٔالتبيددددددان،  )ينظددددددر: الطوسددددددي،. بنددددددذفها
 . ٘ٗٔ/ٕاإلتقان، 

 
والنّندددداس، إعددددراب  ٕٔ٘/ٓٔينظددددر: الطوسددددي، التبيددددان، . ٗٗٔ

 . ٛٚٔوالداني، التيسير في القرامات السبع،  ٜٓ/٘القرآن، 
 . ٘ٓٙ/ٔابن دريد، جمهرة المغة، . ٘ٗٔ
 – ٛٔٔينظددر: ابددن خالويدده، النجددة فددي القددرامات السددبع، . ٙٗٔ
والطبددددددددري، جددددددددامع البيددددددددان،  ٕٜٖ/ٔلكتدددددددداب، وسدددددددديبويه، ا ٜٔٔ

والزمخ ري، الك اف،  ٜٜ – ٜٛ/ٖوالطوسي، التبيان،  ٕٕٙ/ٗ
ٔ/ٕٗ٘ . 

ينظر: عبدد الفتداح ب دين، مدن أسدرار التعبيدر فدي القدرآن، . ٚٗٔ
ٔٚ . 

 . ٗٛٗ/ٕابن دريد، جمهرة المغة، . ٛٗٔ
والسديوطي، معتدرك  ٖ٘ٚ/ٗينظر: الزمخ دري، الك داف، . ٜٗٔ

 . ٔٗ/ٕاألقران، 
 . ٕٔ٘/ٔابن دريد، جمهرة المغة، . ٓ٘ٔ
والسدديوطي، معتدرك األقددران،  ٖٚٔ/ٓٔالطوسدي، التبيدان، . ٔ٘ٔ

ٕ/ٔ٘ . 
وينظددددر: الزمخ ددددري،  ٛٛٔ/ٕابددددن دريددددد، جمهددددرة المغددددة، . ٕ٘ٔ

 . ٚٓٙ/ٗالك اف، 
 ٘ٔ/ٕينظر: السيوطي، معترك األقران، . ٖ٘ٔ
والزمخ ددددددددددري،  ٔٗٔ/ٓٔينظددددددددددر: الطوسددددددددددي، التبيددددددددددان، . ٗ٘ٔ

 . ٕٗٔ/ٖوالسيوطي، معترك األقران،  ٚٓٙ/ٗلك اف، ا
 ٖٙ٘، ٙٔٗ/ٕابن دريد، جمهرة المغة، . ٘٘ٔ
 ٙٔٗ/ٕابن دريد، جمهرة المغة، . ٚٙٔ
والطبددري، جددامع البيددان،  ٕٓٙ/ٕينظددر: المصدددر نفسدده، . ٛٙٔ

 . ٖٛ/ٗوالطوسي، التبيان،  ٜٔ -ٜٓ/ٚ
  ٛٗٗ – ٚٗٗ/ٔابن دريد، جمهرة المغة، . ٜٙٔ

 . ٖ٘ٓ/ٕمعترك األقران،  والسيوطي، 
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ٕٚ٘ . 
 . ٖٗ/ٕابن دريد، جمهرة المغة، . ٔٙٔ
وينظدددددددر: الطبرسدددددددي، مجمدددددددع  ٔٙ/ٛالطوسددددددي، التبيدددددددان، . ٕٙٔ

 . ٕٛٙ/ٚالبيان، 
 . ٙٔٚ/ٔابن دريد، جمهرة المغة، . ٖٙٔ
ينظر: عبد اهلل منمد  ناتة، أهداف كل سورة ومقاصدها . ٗٙٔ

 . ٖٖ٘/ٔفي القرآن، 
وينظددر: الطبددري، جددامع  ٖٗٚ/ٔابددن دريددد، جمهددرة المغددة، . ٘ٙٔ

 . ٛ٘٘/ٕوالسيوطي، معترك األقران،  ٘ٚ/ٙالبيان، 
وينظددر: الطبددري، جددامع  ٙٔٗ/ٕابددن دريددد، جمهددرة المغددة، . ٙٙٔ

 . ٖٛ/ٗالتبيان،  والطوسي، ٛٛ/ٚالبيان، 

 . ٛٚ/ٕابن دريد، جمهرة المغة، . ٓٚٔ
 . ينظر: المصدر نفسه والصفنة. ٔٚٔ
 . ٗٗٗ/ٔالمصدر نفسه، . ٕٚٔ
 . ٓٛ٘/ٔينظر: المصدر نفسه، . ٖٚٔ
 . ٙٛٗ/ٔالمصدر نفسه، . ٗٚٔ
 . ٘ٛٔالبيتان بمرئ القيس في ديوانه، . ٘ٚٔ
  ٙٛٗ/ٔينظر: ابن دريد، جمهرة المغة، . ٙٚٔ
 . ٖٛٔ – ٖٚٔ/ٕالمصدر نفسه، . ٚٚٔ
 . ٖ٘ٚ/ٔينظر: المصدر نفسه، . ٛٚٔ
 . ٔ٘ٗ/ٔالمصدر نفسه، . ٜٚٔ
 . ٖ٘ٗ/ٔالمصدر نفسه، . ٓٛٔ
 . ٘ٛٗ/ٔينظر: المصدر نفسه، . ٔٛٔ

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم 

 . مٜٛٚٔتونس، أنمد عمم الدين الجندي، المهجات العربية في التراث، الدار العربية لمكتاب،  .ٔ
 ٜ٘ٚٔانمد مطموب، )الدكتور(، فنون بةغية، دار البنوث العممية، الكويت،  .ٕ
م(، ديدوان امدرئ القديس، تنقيدق: منمدد أبدو الفضدل إبدراهيم، ٘ٙ٘امرؤ القديس، ننددج بدن نجدر بدن الندارث الكنددي )ت نندو  .ٖ

 . م ٜٛ٘ٔدار المعارف، القاهرة، 
إبدددراهيم . هدددد(، نزهدددة األلبدددام فدددي طبقدددات األدبدددام، تنقيدددق: دٚٚ٘بدددن ابنبددداري )ت ابدددن األنبددداري، أبدددو البركدددات، كمدددال الددددين  .ٗ

 . هدٕ٘ٗٔ، ٖالسامرا ي، مكتبة المنار، األردن، ط
 . مٜٓٛٔ-هد ٓٓٗٔبكري  ي  أمين، )الدكتور(، التعبير الفني في القرآن، دار ال روق، بيروت، الطبعة الرابعة،  .٘
 . ت(. هد(، الجامع الصنيح، دار الكتب العممية، بيروت، )دٜٕٚورة )تالترمذي، أبو عيسى، منمد بن عيسى بن س .ٙ
هددد(، البيددان والتبيددين، تنقيددق: نسددن السددندوبي، المطبعددة الرنمانيددة، القدداهرة، ٕ٘٘الجددانظ، أبددو عثمددان، عمددرو بددن بنددر )ت .ٚ

 . مٕٖٜٔ
لهي دة المصدرية العامدة لمكتداب، هد(، الخصدا ص، تنقيدق: منمدد عمدي النجدار، إٜٖابن جني، أبو الفتح، عثمان بن جني )ت .ٛ

 . مٜٚٛٔ، ٖط
هددد(، المسددتدرك عمددى الصددنينين فددي ٘ٓٗالندداكم النيسددابوري، أبددو عبددد اهلل، منمددد عبددد اهلل المعددروف بالندداكم النيسددابوري )ت .ٜ

 . ت(. النديث، دار المعرفة، بيروت )د
 . ت(. ، )دٖنسنين منمد مخموف، صفوة البيان لمعاني القرآن، القاهرة، ط .ٓٔ
هددد(، البنددر ٗ٘ٚنيددان األندلسددي، أثيددر الدددين، منمددد بددن يوسددف بددن عمددي بددن يوسددف بددن نيددان األندلسددي الغرندداطي )ت أبددو .ٔٔ

 . ت(. المنيط، ن ر: مكتبة ومطابع النصر النديثة، الرياض )د
عبدد . د هدد(، النجدة فدي القدرامات السدبع، تنقيدق:ٖٓٚابن خالويه، ابو عبدد اهلل، النسدين بدن انمدد بدن خالويده بدن نمددان )ت .ٕٔ

 . مٜٜٓٔ-هد ٓٔٗٔ، ٘العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
هد( وفيات األعيان وأنبام أبنام الزمان، ٔٛٙابن خمكان، ابو العباس،  مس الدين، انمد بن منمد بن أبي بكر بن خمكان )ت .ٖٔ

 . هدٜٖٚٔانسان عباس، دار صادر، بيروت، . تنقيق: د
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-هدد ٙٓٗٔ، ٖهد(، التيسدير فدي القدرامات السدبع، دار الكتداب العربدي، بيدروت، طٗٗٗ)ت الداني، ابو عمر، عثمان بن سعيد .ٗٔ
 . مٜ٘ٛٔ

 . هدٕٜٖٔعمر، مكتبة وهبة، القاهرة،  هد(، طبقات المفسرين، تنقيق: عمي منمدٜ٘ٗالداودي، منمد بن عمي )ت .٘ٔ
ق: إبددراهيم  ددمس الدددين، دار الكتددب هددد( جمهددرة المغددة، تعميددٕٖٔابددن دريددد، ابددو بكددر، منمددد بددن النسددن بددن دريددد ابزدي )ت .ٙٔ

 . م ٕ٘ٓٓ-هد ٕٙٗٔ، ٔالعممية، بيروت، ط
هدد(، إتنداف فضدةم ٚٔٔٔالدمياطي، انمد بن منمد بن انمد بن منمد بن عبد الغني الدمياطي ال افعي ال هير بالبنام )ت .ٚٔ

 . ت(. لبنان )د –الب ر في القرامات األربع ع ر، تعميق: عمي منمد الضباع، دار الندوة الجديدة، بيروت 
هددد(، سددير أعددةم النددبةم، تنقيددق: مجموعددة مددن البددانثين، ٛٗٚالددذهبي، ابددو عبددد اهلل، منمددد بددن انمددد بددن عثمددان الددذهبي )ت .ٛٔ

 . هدٕٓٗٔ، ٕمؤسسة الرسالة، بيروت، ط
دي، دار هدد(، مفدردات ألفداظ القدرآن، تنقيدق: صدفوان عددنان داوو ٕٓ٘الراغب األصفهاني، النسين بن منمد بدن المفضدل )ت .ٜٔ

 . مٜٜٙٔ -هد ٙٔٗٔ، ٔالقمم، دم ق، ط
هدد(، العمددة فدي مناسدن ال دعر وآدابده ونقددش، تنقيدق: منمدد مندي الددين عبدد ٙ٘ٗابن ر يق، النسن بن ر يق القيرواندي )ت .ٕٓ

 . مٕٜٚٔالنميد، دار الجيل الجديد، بيروت، 
قدرآن، ضدمن ثدةث رسدا ل فدي إعجداز القدرآن، هد(، النكت في إعجداز الٖٙٛالرماني، ابو النسن، عمي بن عيسى الرماني )ت .ٕٔ

 . مٜٙٚٔمنمد زغمول سةم، دار المعارف، القاهرة، . منمد خمف اهلل ود. تنقيق: د
هددد(، طبقددات الننددويين والمغددويين، تنقيددق: منمددد ابددو الفضددل ٜٖٚالزبيدددي، ابددو بكددر، منمددد بددن النسددن الزبيدددي األندلسددي )ت .ٕٕ

 . مٖٜٚٔإبراهيم دار المعارف بمصر، القاهرة، 
 . هدٕٖٚٔالزرقاني، منمد عبد العظيم، مناهل العرفان في عموم القرآن، مطبعة دار إنيام الكتب العربية، القاهرة،  .ٖٕ
هد(، البرهان في عموم القرآن، تنقيق: منمد ابو الفضل إبراهيم، دار الجيدل، ٜٗٚالزرك ي، بدر الدين، منمد بن عبد اهلل )ت .ٕٗ

 . مٜٛٛٔهد ٛٓٗٔلبنان،  –بيروت 
هددد( أسدداس البةغددة، الهي ددة المصددرية العامددة لمكتدداب، ٖٛ٘الزمخ ددري، ابددو القاسددم، جددار اهلل، منمددود بددن عمددر الخددوارزمي )ت .ٕ٘

 . مٜ٘ٛٔ، ٖالقاهرة، ط
هدددد( الك ددداف عدددن نقدددا ق غدددوامض التنزيدددل وعيدددون ٖٛ٘الزمخ دددري، ابدددو القاسدددم، جدددار اهلل، منمدددود بدددن عمدددر الخدددوارزمي )ت .ٕٙ

، ٖلبندددان، ط –تبددده وضدددبطه وصدددننه: منمدددد عبدددد السدددةم  ددداهين، دار الكتدددب العمميدددة، بيدددروت األقاويدددل فدددي وجدددوش التأويدددل، ر 
 . مٖٕٓٓ -هد  ٕٗٗٔ

 هد ٖٚٔٔ، ٔهد(، مفتاح العموم، المطبعة األدبية، القاهرة، ط ٕٙٙالسكاكي، أبو يعقوب، يوسف بن أبي بكر بن عمي )ت  .ٕٚ
تنقيددق: عبددد السددةم  منمددد هددارون، المطبعددة األميريدددة،  هددد(، كتدداب سدديبويه،ٓٛٔسدديبويه، ابددو ب ددر، عمددرو بددن عثمددان )ت .ٕٛ

 . مٜٙٙٔالقاهرة، 
هد(، اإلتقان في عموم القرآن، وبهام ه: إعجاز القرآن لمقاضدي أبدي ٜٔٔالسيوطي، جةل الدين، عبد الرنمن بن أبي بكر )ت .ٜٕ

 . مٖٜٚٔهد(، المكتبة الثقافية، بيروت، ٖٓٗبكر الباقةني )ت
هددد(، معتددرك األقددران فددي إعجدداز القددرآن، ضددبطه وصددننه: أنمددد ٜٔٔبددد الددرنمن بددن أبددي بكددر )تالسدديوطي، جددةل الدددين، ع .ٖٓ

 . م ٜٛٛٔ -هد ٛٓٗٔ، ٔلبنان، ط – مس الدين، دار الكتب العممية، بيروت 
منمدد عبدد الغندي . هدد(، تمخديص البيدان فدي مجدازات القدرآن، تنقيدق: دٙٓٗال ريف الرضي، منمدد بدن النسدين الموسدوي )ت .ٖٔ

 . مٜٙٛٔ -هد ٙٓٗٔ، ٕر األضوام، بيروت، طنسن، دا
هددد(، فددتح القدددير الجددامع بددين فنددي الروايددة والدرايددة مددن عمددم التفسددير، ضددبطه ٕٓ٘ٔال ددوكاني، منمددد بددن عمددي بددن منمددد )ت .ٕٖ

 . مٜٜٗٔهد ٘ٔٗٔ، ٔوصننه انمد عبد السةم، دار الكتب العممية، بيروت ط
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، ٔجمع البيان في تفسير القرآن، دار إنيام الكتب العربية، بيدروت، طهد(، مٛٗ٘الطبرسي، ابو عمي، الفضل بن النسين )ت .ٖٖ
 . ت(. )د
هدد(، جدامع البيدان عدن تأويدل آي القدرآن، مطبعدة مصدطفى البدابي النمبدي، القداهرة ٖٓٔالطبري، ابوجعفر، منمد بن جريدر )ت .ٖٗ

 . مٜٗ٘ٔ
ن، تنقيدددق: انمدددد النسددديني، مطبعدددة هدددد(، مجمدددع البندددري٘ٛٓٔالطريندددي، فخدددر الددددين بدددن منمدددد عمدددي بدددن انمدددد النجفدددي )ت .ٖ٘

 . مٜٔٙٔاآلداب، النجف اب رف، 
هد(، التبيان في تفسير القرآن، تنقيق: أنمد قصدير ألعداممي، مطبعدة النعمدان، ٓٙٗالطوسي، ابو جعفر، منمد بن النسن )ت .ٖٙ

 . مٜٜٙٔ -هد ٜٖٛٔالنجف األ رف، 
، ٖالقرآن الكريم، الهي ة المصرية العامة لمكتاب، القاهرة، ط عبد اهلل منمد  ناتة، )الدكتور(، أهداف كل سورة ومقاصدها في .ٖٚ

 . مٜٙٛٔ
 . مٖٜٛٔ -هدٖٓٗٔعبد الفتاح ب ين، )الدكتور( من أسرار التعبير في القرآن، دار المري  لمن ر، الرياض،  .ٖٛ
عادة، القددداهرة، منمددددفؤاد سدددزكين، مطبعدددة السددد. هدددد(، مجددداز القدددرآن، تنقيدددق: دٕٓٔأبدددو عبيددددة، معمدددر بدددن المثندددى التيمدددي )ت .ٜٖ

 . مٜٓٚٔ
هد(، التبيان في إعراب القرآن، تنقيق: عمي منمد البجداوي، مكتبدة عيسدى ٜٕٔٔالعكبري، ابو البقام، عبد اهلل بن النسين )ت .ٓٗ

 . مٜٙٚٔ -هد ٜٖٙٔالبابي النمبي بمصر، 
هدد(،  دذرات الدذهب ٜٛٓٔي )تابن العماد الننبمي،  هاب الدين، أبي الفةح عبد الني بن انمد بن منمد بن العمداد الننبمد .ٔٗ

 . مٜٜٛٔ -هد ٜٔٗٔ، ٔفي أخبار من ذهب، دراسة وتنقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيروت، ط
رام، ابو زكريا، ينيى بدن زيداد )ت .ٕٗ َّ هدد( معداني القدرآن، تنقيدق: انمدد يوسدف نجداتي ومنمدد عمدي النجدار، دار الكتدب، ٕٚٓالفّد

 . مٜ٘٘ٔالقاهرة، 
إبددراهيم السددامرا ي، دار الر دديد، . مهدددي المخزومددي و د. هددد(، كتدداب العددين، تنقيددق: د٘ٚٔاهيدددي، الخميددل بددن انمددد )تالفر  .ٖٗ

 . م ٜٓٛٔبغداد، 
هدد(، التمخديص فدي عمدوم  البةغدة،  درح: عبدد الدرنمن البرقدوقي، دار ٜٖٚالقزويني، أبو المعالي، منمدد بدن عبدد الدرنمن )ت .ٗٗ

 . مٜٗ٘ٔ، ٔ، طلبنان –الكتاب العربي، بيروت 
 -هددد ٕٓٗٔ، ٔلبندان، ط –منمدد نسدين عمددي الصدغير، )الددكتور(، الصددوت المغدوي فدي القددرآن، دار المدؤرخ العربدي، بيددروت  .٘ٗ

 . مٜٜٜٔ
منمدد نسدين عمدي الصددغير، )الددكتور(، الصدورة الفنيدة فددي المثدل القرآندي، دراسدة نقديددة وبةغيدة، دار الر ديد،  دركة المطددابع  .ٙٗ

 . مٜٔٛٔالنموذجية، 
 . مٖٜٚٔ -هد ٖٜٖٔ، ٜلبنان، ط –مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبةغة النبوية، دار الكتاب العربي، بيروت  .ٚٗ
. هد(، لسان العرب، طبعة مصدورة عدن طبعدة بدوبق، القداهرة، )دٔٔٚابن منظور، جمال الدين، منمد بن مكرم األنصاري )ت .ٛٗ

 . ت(
هدد(، إعدراب القدرآن، تعميدق: عبدد المدنعم خميدل إبدراهيم، ٖٖٛيل بدن الننداس )تالنناس، ابو جعفر، انمد بن منمد بدن اسدماع .ٜٗ

 . مٕٗٓٓ -هد ٕ٘ٗٔ، ٕلبنان، ط  –دار الكتب العممية، بيروت 
 . مٜٛٚٔهد(، الفهرست، دار المعرفة، بيروت، ٖ٘ٛابن النديم، ابو الفرج، منمد بن اسنق البغدادي )ت .ٓ٘
انسدان عبداس، دار إنيدام . هدد(، معجدم األدبدام، تنقيدق: دٕٙٙد اهلل النمدوي )تياقوت النمدوي، أبدو عبدد اهلل، يداقوت بدن عبد .ٔ٘

 . ت(. لبنان )د –التراث العربي، بيروت 
  


