


 بسم ا الرمحن الرحيم

ـــةُ  يــــةُ اإلســالمعة                                                                                      –اجلَــامغَز                          
ـا  ـــليــ العـ ـــــــات راسـة ُالدمادع                                                                                
ـــــــــــــــةُ  اآلدابِ  ــــيــــــ كُـــلــ  
ة ـيــــ ربــ العـ ـــغَــــة اللــ ــســم قـ  

  
  بــريــغــن الــم رآن ـقــا يف الـل مـحب ب ـاألري  ةـفـحت

  )هــ  ٨٧٩ت ( د ا  ـبـن عـا بـغـبولُـطْـن قَـاسم بـي قـفـنـاحل  نـديـال  نـزيـل

  دراســة وتــحــقـیـق

Proficient masterpiece of the solution in the Quran from strange 
for Zain Din alHanafy Qasem Ibn Qtlobga Ibn                

Abdallah died ( 879 H )   
  /إعـــــــداد الــــطــــالــــب 

  عـســليــة  حمــمــد  ـاشــمهــ  حمـــمـــد

  /إشراف  فضیلة  األستاذ الدكتور 

  الــعــامـــودي  حمــمــد  حمـــمــود

رفِ   ُقدَِّمْت هذه الرَِّسالُة اسِتكَماًال ِلُمَتَطلََّباِت الُحصوِل َعَلى َدَرَجِة الَماِجستیر في النَّحِو والصَّ

  ) ةـاِت اللَُّغِویَّ ـالدَِّراسَ  (

  

  م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٥





  

  

  

  

  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
   ﴿ ﴾  

] ٢٩/٩زمرال [   
  "صدق ا العظيم"
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  تحـفـة  األریـب  بحـل مـا في الــقـرآن  مــن الــغــریــب

  )  ھــ ٨٧٩ت   (بـن عـبـد هللا  ْطـلُوُبـغـا ـقَ الـدیـن  الحـنـفـي قـاسم بـن لـزیـن  

  دراســة وتــحــقـیـق

  محـمـد ھـاشــم محـمـد عـسـلیـة : عــداد الــطــالــبإ

  كلـــــیـــــــة اآلداب –قسم اللغة العربیة 

  فلسطین –غزة  –الـجـامعة اإلسالمیة 

  

  ثـحـبـص الـخَّ ـلـمُ 
المسلمون على القرآن الكریم منذ صدر اإلسـالم، یتلـون آیاتـه، ویحرصـون علـى  عكف

وٕاعجـــازه  ومعانیـــه تعـــّرف معـــاني ألفاظـــه، فحفظـــوه، وجمعـــوه فـــي مصـــحف، وكتبـــوا فـــي تفســـیره
  .والنظائر وغیر ذلك الكثیر   هوبالغته وناسخه، ومنسوخه، وفي الوجو 

ي توضــیح عباراتــه، وٕابانــة مدلوالتــه، فوجــدنا تبتغــ عــدةلقــد ألــف علمــاء المســلمین كتبــًا و 
یــب ، وثالثــة ُتســّمى المعــاني ، ورابعـــة رِ كتبــًا تحمــل عنــوان التفســیر، وأخــرى تحمــل عنــوان الغَ 

  .الخ ... ى اإلعراب عَ دْ ـل ، وخامسة تُ كِ شْ تسمى المُ 
       ـد اهللا ـغـــــا بـــــن عـبــــوبُ لـُ ـطْ ـلـزیـــــن الـدیـــــن الحـنـفــــي قـــــاسم بـــــن قَ  علــــى مخطــــوطٍ وقـــد وقفــــت 

، وقد تناول ) تحـفـة  األریـب  بحـل مـا في الــقـرآن  مــن الــغــریــب :  ( بعنوان ) هــ  ٨٧٩ت ( 
  .الباحث هذا المخطوط للحنفّي بالدراسة والتحقیق 

  : وقد قسََّم الباحُث البحث إلى قسمین رئیسین 
  :الدِّراسة، مقّسمة إلى فصلین  :أوًال 

  ) . دراسة وتحلیل (غریب القرآن  :الفصل األول 
 لـزیـن الـدیـن الحـنـفـي قـاسم بـن ، تحفة األریب بحل ما في القرآن من الغریب :الفصل الثاني 

  ) . دراسة تحلیلیة (قـلـطـوبـغـا بـن عـبـد اهللا 
  .التحقیق وفق األسس العلمّیة وعمل الفهارس الفّنّیة الالزمه  :ثانیًا 

المـــنهج الوصـــفّي الّتحلیلـــّي ، وفـــي ) الدِّراســـة ( فـــي القســـم األول  تَّبـــع الباحـــثوقـــد ا
  . منهج التَّحقیق العلميّ ) التحقیق ( القسم الثَّاني 
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  : نتائج البحث 
  :وقف الباحث على النتائج التالیة 

  .المخطوط هو تفسیر للمفردات الغریبة في القرآن الكریم  - ١

بعد تجرید .. الترتیب األلف باء  یمكن الرجوع لمعاني هذه المفردات حسب  - ٢
  .الكلمات من حروف الزیادة 

البیان : " بن جماعة ال أولهمان في غریبه على كتابی اعتمد الحنفي بشكل رئیس  - ٣
  ."ألریب بما في القرآن من الغریب تحفة ا: " ألبي حیان وثانیهما في غریب القرآن

من سبقوه في هذا  لقد أضاف الحنفي في غریبه إضافات حسنة ومتنوعة على  - ٤
  .المجال، مما جعله ممیزًا ذا فائدة جلیلة 

  .وأخیرًا كانت التوصیات ومصادر البحث ومراجعه    
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Proficient masterpiece of the solution in the Quran from strange for 
Zain Din alHanafy Qasem Ibn Qtlobga Ibn Abdallah died ( 879 H ) . 

Study  and  confirmation  
Preparation of the student / 

Mohammed Hashem M. Asalya  
Department of Arabic Language Faculty of Arts 

Islamic university - Gaza – Palestine  
  

Abstract   
Muslims rush upon the Quran since the beginning of Islam 

rehearse mandates and  they are keen to know the meaning of his words, 
so they remember and collect in the Quran and wrote it in the 
interpretation , meaning , likeness , his  eloquence, copier and replicated 
in faces and isotopes not so much. 

Muslims Scholars form great books which want to clarify his 
words , and show its implications and we found books titled interpretation 
and another titled strange, a third called meanings , fourth called complex 
and fifth called syntax . 
    I have stood on the manuscript of Zain Din alHanafy Qasem 
Ibn  Qtlobga Ibn Abdallah died ( 879 H ) entitled (Proficient 
masterpiece of the solution in the Quran from strange) the 
research took up the manuscripts of the Hanafy study and 
confirmation                                                                                                 

The researcher devided the research into two main sections :  
First : the study is devided into two chapters : 
Chapter 1: Strange Quran ( study and analysis ) 
Chapter 2: Proficient masterpiece of the solution in the Quran 
from strange (an analytical study) 
 
Second : According to the principles of scientific confirmation 
and make the necessary technical indexes. The researcher follow 
in the first section (study) descriptive analytical method , in the 
second part (confirmation) approach to scientific confirmation. 
 
 
 
 
 

 د



Search Results : 
Researcher stands on the following results : 

1. The manuscript is a strange interpretation of the vocabulary in 
the Quran. 
2.We can refer to the meaning of these words in the order A B 
after stripping the words of the letters increase. 
3.The Hanafy mainly adopted in two books IbnJamaa eloquence 
in strange Quran and AbyHayan" Proficient masterpiece of the 
solution in the Quran from strange". 
4. Hanafy added in his strange a good variety additions of his 
predecessors in this field which make it a dinstict be of great 
benefit. 
Finally, the recommendations and sources of research and 
review. 
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  اإلهــــداء
  أمي الغالية ...   احلب  واحلنان  لبان إىل  من  أرضعتين

  أبـي احلبيب ... األشواك عن دربي ليمهد يل طريق العلم أزال إىل من 
  زوجيت احلـبـيـبـة وأهلها األعزاء...  إىل توأم روحي ورفيقة دربي 

  إخوتي وأخواتي مجيعاً...  أحبابي ورفقاء الطفولة والكرب واملمات  إىل
  - ا رمحهم -    وخوله منى   أخيتو  صفية  وجدتي  حممد  جدي إىل روح 

  صربي هاشم عسلية ...  الذي مأل  قليب حباً ووفاء  إىل أخي الشهيد
  ي اجلريحأخي ورفيق حيات،  يف احلياةينآمل إىل من كان فراقه أصعب ما

  عسلية إسالم
  ،عشت معه أمجل أيامي وحلظاتيو جناحي  إىل من كان مهه الوحيد

  وإرشاداته بنصائحه املكانة  املرموقة  هإىل من رعاني منذ طفوليت حتى أوصلين هلذ
  عمي احلاج فرج وزوجته

  ضيعهملَّا أأ إىل من عرفت كيف أجدهم وعلموني 
  قسم اللغة العربية – اأصدقائي وزمالئي يف الدراسات العلي
 وطالهبا ومديرها وإدارهتا إىل زمالئي املعلمني مبدرسة سليمان سلطان الثانوية
  كلٌ بامسه ولقبه

  
  أهدي هذا الجهَد المتواضع

  
  الباحث                                                

  
  
 



  
  
  
  

نانوامت كرش  
    ﴿ ي ول كُر نِ أَنِ اشيامي عف الُهص فنٍ وهى و ه أُمه وهنا علَ ه حملَتْ يدالبِو انا الْإِنْسنيصووري ص م            ﴾ لوالديك إِلَي الْ

  ] ٣١/١٤لقمان سورة  [ 
  ًا ِمنِّي ِبَنصِّ هذه اآلیِة الُقرآنیَِّة الَكریَمِة الِتزام

وَوَهَبني ِمن ، وَعظیِم االمِتنان ِهللا تباَرك وتعالى الذي َخَلَقني وَهداني، فإنَِّني أَتَقدَُّم ِبَجزیِل الشُّكر
  . ه وله الِمنَُّة والَفضُل ُكلُّ ، فله الَحمُد وله الشُّكرُ ، وآالِئه الَجسیَمة، ِنَعِمه العظیمة

ــــین، وأعِطــــُف ُشــــكري وامِتنــــاني ــــَديَّ الَحبیَب ــــى وال ــــزازي إل ــــي ، وتقــــدیري واعِت ــــبَب ف ــــا السَّ اللَّــــَذْیِن كان
ن ِمــــــ مهمـــــةة الطَّــــــحَ المَ  هِ ذِ هَـــــلِ  ِنيَال َصــــــوْ ى أَ تـَّــــي حَ یِمــــــلِ عْ تَ ي وَ تِـــــیَ بِ رْ ي تَ ا ِفــــــَمـــــرهُ مْ عُ ا ر ذَ َنــــــوَ ، ُوجـــــودي

، َفَمهمــــا ُقلــــُت وَفَعلـــــتُ ومــــا بعــــَد الیــــوم،  الیـــــومَ ا هَــــي  بِ دِ تَــــهْ أَ ًا ومــــجُ نُ   مكُ اتُ َمــــلِ ى  كَ قَ بْ تَ َســــوَ  ،ياتِ َیــــحَ 
ــــــتُ  ــــــدََّمُت وأعَطی ــــــن أســــــتطیَع أْن ُأوِفَیُهمــــــا َحقَُّهمــــــا، وَق ــــــَتِمُس ِرضــــــاُهما ، َفَل ــــــي أل ــــــي أنَّن لكــــــنَّ عزائ

ـــــــدُّنیا ـــــــاِة ال ـــــــي فـــــــي هـــــــذِه الَحی ـــــــْنِعَم َعَلیِهمـــــــا بال ،َعنِّ ـــــــاَرَك وَتعـــــــالى أْن ُی ـــــــولى َتب ـــــــًا الَم ِة داِعی ـــــــحَّ صِّ
  .وُحسِن الخاِتَمة ، وطوِل الُعمرِ ، والعاِفَیة
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وتَقدير شكر  
  والقلب الواعي..  الراعيلألستاذ 

  األستاذ الدكتور حممود حممد العامودي
وبـاِلِغ الـِوداِد ، بعظیِم الشُّكِر والتَّقـدیر اسمح لي سیدي الدكتور أن أَتَقدََّم إلى جنابكم الكریم

 نــتم لنــا، فك مــن جـام حلمكــم وتواضـعكم علـيَّ  تموأســدل، مــا أسـبلتم علــيَّ مـن علمكــم الكثیـرل والوفـاءِ 
وكاَن لـي َحـٌظ ، منذ أْن كاَن ِفكَرًة ثمَّ ُخطًَّة َحتَّى اسَتوى َعَلى سوِقه، َسَندًا وَعونًا إلنجاِز هذا الَعَملِ 

وأَمـــدَّني ِبُكـــلِّ مـــا احَتْجـــُت ِمـــن الُكُتـــِب ، َتَبـــهوَفـــَتَح ِلـــي َقلَبـــه وَعقَلـــه وَمك، َواِفـــٌر ِمـــن أخالِقـــه الَحمیـــَدة
جـز والَمراِجِع ِمن َمكَتَبِته الزَّاِخرِة والَغِنیَِّة بأمَّهاِت الُكُتِب وَنواِدِرها ، َفَلـُه ِمنِّـي ُكـلُّ الُحـبِّ ، فحقیقـًة یع

مودي فـي اللسان ، ویحتار اللباُب ، ویخفق الفؤاُد عند وصف أستاذي الـدكتور محمـود محمـد العـا
كــل أفعالــه ، فهــو یجمــع بـــین مكــارمِ األخــالق وحبــِه لخدمــةِ العلـــم والعــــــــــربیة جمعــاء ، فهــو لـــیس 
طامعــًا فــي شــئ ، بــل یصــبو إلــى مــد یــد العــون للجمیــع بُخْلــٍق رفیــع المســتوى ، لقــد لمســُت فیــك یــا 

غوٌف بها والعقُل یفكر من أجلها أستاذي الجلیُل اُألسوَة الحسنَة ، والحبَّ الفاتَن بالعربیِة فالقلُب مش
، فكان معینك ال َیْنِضُب ، ووجدُت فیـك التنـاغَم الحقیقـَي بـین العلـِم والمعرفـِة التـي تقـِدمُّها لطـالِب 

وأنا واِحـٌد مـنهم  -فقد َغرَسَت المحبَة في نفوِس طالِبك ... ي أسلوٍب ممیٍز وسلوٍك قویم ٍ العربیِة ف
وامتلكَت قدرًا من االستقراِر والطمأنینِة وأحسنَت االستماَع واالستقباَل ، وامتلكَت فضیلَة الصـبِر  -

اللساِن ، وتسلسـَل الحـدیِث ، لـذا  وسعَة الصدِر والَجَلِد والَوقاِر ، وقوَة البیاِن وجماَل التعبیِر وبراعةَ 
  .بعثَت فّي السكینَة واإلشراَق ، فكنَت ِنْعَم المعلُم والمشرُف ... 

ویسـتحیُل نسـیاُن ... وَیْصـُعُب ترُكـك ... أستاذي الفاضل یصعب إیجاُد أمثاِلـك ...حقیقًة 
، ألنَّ فـي تواضـعي لـك  أفضالِك ،  فأرى من واجبي النظُر إلیك بعیِن االحتراِم واإلكـرامِ والتواضـعِ 

أســتاذي أیهــا العمــالُق الشــامُخ فــي عــاَلِم المعرفــِة والعربیــِة ؛ وصــاحُب األفكــاِر ... عــزًا ورفعــًة لــي 
 كـذلك  هَأْحَسـبُ ) :" (rلـك شـكري وتقـدیري ، وال یسـعني إال أن أقـول كمـا قـال الرسـول دُ جدّ ، أُ النّیرة ِ 

  " .  َأَحًداَواُهللا َحِسیُبُه، َوَال ُأَزكِّي َعَلى اهللاِ 
  
  
  
  
  
  

  ح



  شكر  وعرفان                                                                             
  "ا  يشكر  الناس ال يشكر  من ال" 

رلَفْظَةً الْح أَفَاد نمى لانْتَمو ظَةلَح ادى وِداعر نم  
وَعظیِم االمِتنان ِهللا ، يِّ وقول الشافعي ، فإنَِّني أَتَقدَُّم ِبَجزیِل الشُّكرِ انطالقًا ِمن الَهدِي النَّبو 

فلـه الَحمـُد ولـه ، وآالئِـه الَجسـیَمة، وَوَهَبنـي ِمـن ِنَعِمـه العظیمـة، تباَرك وتعـالى الـذي َخَلَقنـي وَهـداني
افـِر التقـدیِر ِلمشـرفي الفاضـل األسـتاذ وله الِمنَُّة والَفضُل ُكلُّه ، كما وأتقَّدُم بجزیِل الشـكِر وو ، الشُّكرُ 

وتقـــدیري واعِتـــزازي إلـــى مناقشـــّي ، الـــدكتور محمـــود محمـــد العـــامودي ، وأعِطـــُف ُشـــكري وامِتنـــاني
بحـرًا مغـدقًا بأبحاثـه ودراسـاته وٕاشـرافاته  ، والذي ألفیتهمحمد القطاوي: الدكتور األستاذ  :الكریمین 

  .یته همعًا هاطًال في علم العربیة، والذي ألفبليباسم البا: والدكتور . ومناقشاته وآرائه
ـــــَرِتِهم ـــــیِض ِخب ـــــن َف ـــــى قـــــراءة هـــــذه الرســـــالة العلمیـــــة الجـــــاّدة وٕاثَرائهـــــا ِم وقامـــــا ، واللـــــذین عكفـــــا عل

  .بمراجعتها وتدقیقها وتنقیحها وتقویمها، َفَحِفَظُهما اُهللا وَرعاُهما 
وعمیــد  ،فــؤاد العــاجز: ســتاذ الــدكتوركمــا أتقــدم بالشــكر والتقــدیر لعمیــد الدراســات العلیــا األ

، كمـــا یوســـف عاشـــور: ، ورئـــیس قســـم اللغـــة العربیـــة الـــدكتور ولیـــد عـــامر: كلیـــة اآلداب الـــدكتور 
األسـتاذ : ، وأخـّص بالـذكر مـنهم علـى أیـدیهم، إلـى مـن درسـُت قدم بجزیل الشـكر ووافـر التقـدیروأت

ســـتاذ الـــدكتور محمـــد البـــع، واألســـتاذ الـــدكتور یوســـف رزقـــة، واألســـتاذ الـــدكتور نعمـــان علـــوان، واأل
، واألســتاذ الــدكتور یوســف الـدكتور نبیــل أبــو علــي، والــدكتور ماجــد النعـامي، والــدكتور كمــال غنــیم

  .بة، واألستاذ الكتور فوزي أبو فیاض، واألستاذ الدكتور أحمد الجدلوتالكح
ــــى زمــــالء الدراســــة والبحــــث األعــــزاءوإ  ماجســــتیر ، الــــذین رافقــــوني فــــي مرحلــــة دراســــة الل

وٕاســــــالم صــــــقر وعلــــــي القاضــــــي وعـــــــــلي أبــــــو عــــــون وصــــــالح عبــــــد األســــــتاذ نهــــــاد بدریــــــة : وهــــــم
ــــة ومحمــــد العطــــار وٕابــــراهیم ســــلمان وتــــامر العــــزب وأحمــــد كــــالب َحِفَظهــــم  ــــائر أبــــو ركب اللطیــــف وث

  .اهللا جمیعًا وَرعاُهم 
َعَلــــــى ُجهــــــوِدهم الَمبذوَلــــــة ، ةوال َیفــــــوتُني أْن أشــــــُكَر إخــــــواني ُمــــــَوظَّفي َمكَتَبــــــة الجاِمَعــــــة اإلســــــالِمیَّ 

  .حِفَظُهم اهللا جمیعًا وَرعاُهم ، وتوفیر ُسبِل الراحة للباحثین، في ِخدَمة ُطالِب الِعلمِ 
  
  
  
  
  

  ط



ـــــِة الـــــدَّربِ  أیضـــــاً  ُشـــــكريو  ـــــَذَلْت ِمـــــن ُجهـــــوٍد َمشـــــكورة، وصـــــاِحَبِة الَفضـــــلِ ، إلـــــى َرفیَق ، ِلمـــــا َب
ــــي وســــهري وألمــــي وحزنــــي وســــعادتيني تعتشــــاركولمــــا قــــدَّمت مــــن مســــاعدٍة محمــــودة، ف ، وكانــــت ب

ســـارت معـــي نحـــو هـــذا الحلـــم  خطـــوة بخطـــوة، فبـــذرناه و  ،تجـــود بمـــا فـــي جعبِتهـــا بـــال ملـــٍل أو كلـــلٍ 
ــــاِلحوســــنبقى معــــًا بــــإذن اهللا ،وهــــا نحــــن نحصــــده معــــاً ، معــــاً  وُج الصَّ ــــَم الــــزَّ ــــت ِنْع وفــــي َحقِّهــــا ، ، فكاَن

  :أقول 
ــــابِ    اً َمــــا ُكنــــُت ناِســــی، والِمســــُك لألحَب

ـــوُت َفـــَســاِمـــحي ـــًا َقــَســـ ـــا َیــــومــ   َفَلُربََّمــ
ـــــــــــبِر الـــــذي أبـَدیتــِـــــــه   واألجـــــُر بالصَّ

 

  هـــــــذا الَوفـــــــاَء ألمِّ أحمـــــــد فاشـــــــهدوا 
ـــــــدوا ـــــــوَم َتَعاَه ـــــــاَب َی ـــــــَذكِّري األحَب   وَت

ـــــــي ُیــــــَضاِعــــــــُفه    أجَحــــــدُ  فــــــأنَّىَربِّــــ
 

بعظــیم الشــكر والعرفــان إلــى الزوجــة التركیــة الصــالحة  وال أنســى فــي هــذا المقــام أن أتوّجــه
وكذلك أشكر أخي الغالي الحبیـب الجـریح المجاهـد ) مینیفار أوزیل : ( زوجة أخي إسالم، السیدة 

تحفـة " والذي ما زال مغتربًا في رحلة العالج بتركیـا، والـذي زّودنـي بمخطوطـة  ) إسالم عسلیة ( 
مــــن المكتبــــة الســــلیمانیة  ،لــــزین الــــدین قاســــم الحنفــــي" یــــب األریــــب بحــــل مــــا فــــي القــــرآن مــــن الغر 

مـرات لهـذه المكتبـة مـن أجـل الحصـول علـى هـذه  سطنبول بعد أن ترّجَل مسـافرًا أكثـر مـن ثـالثِ أب
  .یات الشكر والتقدیر والعرفانالنسخة، فله مني أسمى آ

ُت علــى یدیــِه تشــفالــذي ار نافــذ عــزام، و أتقــدم فــي هــذا المقــام ألســتاذي الجلیــل الــدكتور كمــا 
یضـًا عرمـًا ، فألفیُت منه رائحَة شذا أقحواِن العربیِة وَعَبِق نسیمها الشـافي فعرفتـه فُخلقًا ودینًا وحیاةً 
  . بخبراته ومعارفه

كمــا یطیـــب لـــي فــي هـــذا المقـــام أْن أتوّجـــه بالعرفــان الجمیـــل لَمـــْن كانــت كلمـــاتهم لـــي بمثابـــة 
وقــدَّموا مــن دعــٍم  ةج اللغــة العربیــة ونهــج العلــم عاّمــامخات فــي تثبیتــي علــى طریــق نهــالرواســي الشَّــ

وأصـدقائي  ، واألسـتاذ نضـال بـدرعسـلیةوخـالي أبـو تـامر عثمـان عسـلیة  أخي أبـو: ونصٍح صادقین 
  .جمیل یوسف فرج اهللا: واألستاذ ، محمد یوسف فرج اهللا : األستاذ األحباب 

مدیر شركة  -محمد عبد اهللا شلح :  الحبیب ألستاذكذلك أقدم كل شكري وتقدیري وامتناني ل
المتواضــع،  بحــثوالــذي قــدم كــل مــا بوســعه مادیــًا ومعنویــًا إلنجــاح هــذا ال -القــدس للتــدریب والتطــویر

  .من جهٍد عظیم  هعلى ما بذلآمًال من المولى أن یجزیه خیر الجزاء 
  

  مـــلمجهوده يري وتقدیر ــم شكــهــًا أقّدم لــمیعــؤالء جــهــل
  الناس جمیعاً بهم  اهللا نفعَ وأسأل أن ی

  
 ي



- ١  - 
 

  الـمـقـدمـة
  

الحمــــُد ِهللا منــــزل الكتــــاب، ومجــــري الســــحاب، وهــــازم األحــــزاب، أنــــزل مــــن آیاتــــه فــــي 
ــــردُع الدعــــة والتثاقــــل فــــي  ــــر الكتســــاب الثــــواب، وی ــــى النفی ــــاب، مــــا یحــــث عل ــــر كت القــــرآن خی

  .طلب العلم تجنبًا للجهل والعقاب 
ـــــــــــم  ـــــــــــل وهـــــــــــو أصـــــــــــدق القـــــــــــائلین فـــــــــــي فضـــــــــــل العل              : فقـــــــــــال فـــــــــــي محكـــــــــــم التنزی
ــــــ ــــــَه ِإالَّ ُه ــــــِط َال ِإَل ــــــا ِباْلِقْس ــــــِم َقاِئًم ــــــو اْلِعْل ــــــُة َوُأوُل ــــــَو َواْلَمَالِئَك ــــــَه ِإالَّ ُه ــــــُه َال ِإَل ــــــُه َأنَّ َو ﴿ َشــــــِهَد اللَّ

﴿ ِإنَّــــــا َأْنَزْلَنــــــاُه : تهــــــا وأهمی اللغــــــة العربیــــــة ، وقــــــال أیضــــــًا فــــــي فضــــــل )١( ﴾ اْلَعِزیــــــُز اْلَحِكــــــیمُ 
  . )٢( ْم َتْعِقُلوَن ﴾ُقْرآًنا َعَرِبی ا َلَعلَّكُ 

المعظـــــــم، تفدیـــــــه  نـــــــاالمكـــــــرم، وحبیب ناأصـــــــلي وأســـــــلم علـــــــى ســـــــیدنا محمـــــــد، رســـــــولو 
ــــــاد أهــــــل الخیــــــر والصــــــالح، فــــــي معــــــارك الفــــــوز والنصــــــر والنجــــــاح، فكانــــــت  األرواح، إذ ق
عقیدتــــــه تفتــــــُك بالكفــــــار قبــــــل الســــــالح ، صــــــلى اهللا علیــــــه وعلــــــى آلــــــه األطهــــــار وصـــــــحبه 

  ...، وبعد األخیار ذوي الخیر المالح
ــــد  ــــع علیهــــا وتعّلمهــــافق ــــْن اّطل ــــة َم ــــَرَف عظمــــة اللغــــة العربی وغــــاص فــــي أســــرارها  ،َع

وفــــي عصــــرنا، وال عجــــب فــــي أْن یشــــهدوا  ،فــــي القــــدیم والحــــدیث ،مــــن العــــرب وغیــــر العــــرب
بعظمتهـــــا ألنهـــــم أهـــــل اللغـــــة، واالّطـــــالع علـــــى أقـــــوالهم یزیـــــدنا علمـــــًا وثقـــــًة بهـــــا، وهـــــو مـــــا 

ـــــة معر  ـــــى محاول ـــــي یـــــدفعنا إل ـــــزاز ف ـــــزازًا بهـــــا ونغـــــرس االعت ـــــزداد اعت ـــــوه منهـــــا، لن ـــــة مـــــا عرف ف
  . نفوس أبنائنا

ــــــى أبــــــي موســــــى األشــــــعري   -رضــــــي اهللا عنــــــه  – كتــــــب عمــــــر بــــــن الخطــــــاب      :إل
  . ) ٣(" أما بعد، فتفقهوا في السُّنة، وتفقهوا في العربیة، وأعربوا القرآن فإنه عربي " 

جهــــل فضــــل لغتــــه وجوانــــب عظمتهــــا، ولــــذا إّن كثیــــرًا مــــن أبنــــاء المســــلمین یفــــوعلیــــه 
ــــةٍ تــــرى كثیــــرًا مــــنهم یقــــف فــــي صــــّف األعــــداء  ــــه بهــــا عــــن قصــــٍد أو عــــن جهال ، فبســــبب جهل

بهـــا یقـــف هـــذا الموقـــف، وفـــي الجانـــب اآلخـــر تـــرى بعـــض العجـــم مـــن غیـــر المســـلمین وهـــو 
  .یكیل المدیح واإلشادة بالعربیة لما رآه فیها من مواطن العظمة 

                                                 
 .١٨/٥٢  سورة آل عمران  )١(
 .٢٣٥/ ١٢سورة یوسف   )٢(
 ٢٩٣٤٧رقم  ٢٥٢ /١٠وكنز العمال في سنن األقوال واألفعال  ٤٦٩/ ٢٦الحدیث في جامع األحادیث    )٣(

  .٤٥٦ /١٠بي شیبة ومصنف ابن أ
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لمـــــّر نحتـــــاج جمیعــــًا إلـــــى مـــــا یزیـــــدنا قناعـــــًة وعلمـــــًا واعتـــــزازًا مــــن أجـــــل هـــــذا الواقـــــع ا
ـــــيبهـــــا، وألنّ  ـــــار موضـــــوعي ف ـــــى اختی ـــــت عل ـــــة عكف ـــــرآن ولغـــــة أهـــــل الجن ـــــرآن  هـــــا لغـــــة الق الق

ـــــــ ـــــــًا ودراســـــــًة لغریب ـــــــَع بهـــــــذا البحـــــــِث طـــــــالَب الِعلـــــــِم ه ، الكـــــــریم تحقیق آمـــــــًال مـــــــن اِهللا أْن َینَف
وال أنَّنـــــي َبلغـــــُت بـــــه ، بالَموضـــــوِع ِمـــــن كـــــلِّ َجواِنبـــــه علمـــــاً وال أدَِّعـــــي أنَِّنـــــي أَحطـــــُت ، ومِحبِّیـــــه

  . واُهللا المستعان أن أقوم به، ولكنِّي أعَتقُد أنَّني قد قمُت بشيٍء من واِجبي، الكمالَ 
َسَیلَتِمســـــــــوَن ِلـــــــــَي ، وأحســــــــُب أنَّ ذوي الِعلـــــــــِم والَقـــــــــَدِم الرَّاِســــــــَخة فـــــــــي هـــــــــذا الَمَجــــــــالِ 

ــــــاألعــــــَذاَر مــــــا ُیَتجــــــاوُز بــــــه عــــــن  ــــــي فــــــي هــــــذا العمــــــِل  اتِ الَهَن ــــــْت دوَن َقصــــــٍد ِمنِّ ــــــي َوَقَع الت
ـــــــيِّ  ـــــــعاَدة ِبَمـــــــا َســـــــُیبدوَنه مـــــــن ُمالَحظـــــــاٍت واســـــــِتدَراكاتٍ ، الِعلِم ، وســـــــأكوُن َســـــــعیدًا بـــــــاِلَغ السَّ

ِلَیخــــرَج هــــذا البحــــُث فــــي ، ثــــمَّ ِعنــــاَیتي واهِتمــــامي ثانیــــاً ، َســــَتكوُن َمَحــــلَّ َتقــــدیري واعِتــــزازي أوالً 
  . بإذِن اِهللا َتعالى قه المرتجىونساألفضِل  إطاره

ــــن ، وِختامــــًا أســــأُل اَهللا الَعظــــیَم أْن أكــــوَن قــــد ُوفِّقــــُت فــــي كتابــــِة هــــذا الَبحــــثِ  معتــــذرًا ِم
ـــن أخطـــاء ـــه ِم ـــا بـــدَر فی ـــن َخطـــٍأ َفِمـــن الهـــوى والشـــیطان، القـــارئ الكـــریِم َعمَّ ومـــا ، فمـــا كـــاَن ِم

اِلحاتوالَحمُد هللا ا، كاَن ِمن َتوفیٍق َفِمن اِهللا وحَده   .      لذي ِبِنعَمِته َتِتمُّ الصَّ
  

  : ثـحـبـة الـیـمـأھ           
َ بـةُ الـیَّ ـمِ ـُن أھَ ـمُ ـكـتَ    : يـِث فـحـ

  .  غریب القرآن الكریم في جمیع جوانب اللغةدراسة   -١

نــا مــن خــالل هــذه الدراســة لــم یعــرف عنــه الكثیــر، فلعلّ " الحنفــي " ن صــاحب المخطوطــة إ -٢
قدمه من جهٍد  في علم العربیة، ال سیما القرآن الكریم، ونبین فضـله  نعثر على بعض ما

، فقــد فــي ذلــك، فهــو عــالم جلیــل اشــتهر بســعة علمــه واطالعــه وتبحــره فــي علــوم العربیــة
قاســم الحنفــي بهــذا الكتــاب خدمــة  كبیــرة  للقــرآن الكــریم، وللمكتبــة العربیــة، أســدى الشــیخ 

   .وللتراث اإلسالمي العریق 

  . ى كتاٍب في غریب القرآن، ثـّم دراسته وتحقیقه ونشره إن شاء اهللا تعالىالوقوف عل -٣
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  :وع ـوضـمـار الـب اختیـبـس           
  :إّن اختیار الباحث لتحقیق ھذا المخطوط كان لألسباب التالیة         

، التفسیر، حوى ُجلَّ ما یحتاج إلیه طالب اً مختصر  اً كتابو  اً قیم اً ُیعدُّ هذا المخطوط مصدر  -١
ولعلَّ أهم مزّیة في مخطوطة الحنفي  على علو كعب مصنفه، یدلُّ  ثمَّ  ُمؤلَّف نفیس فهو

  .واللغوّیة  صرفیةال بعض القضایاذكره 

ألمجادها  وحرس، لحنفي هي بمثابة حفظ لتراث األمةتحقیق مخطوطة تحفة األریب ل إنَّ  -٢
  . من خالل إحیاء العلوم وترتیبها وتهذیبها

  . تختص بالقرآن وغریبه) نحویة وصرفیة ولغوّیة(ة بدراسة إثراء المكتبة العربیالرغبة في  -٣

؛ تقدیرًا لجهوده الجلیلة في خدمة الشیخ قاسم الحنفيالرغبة في تفصیل القول عن العالم  -٤
 .وخاصة القرآن الكریم اللغة العربیة 

  :ة ـدراسـداف الـأھ              

  :تحقیق المخطوطة إلى یھدف الباحث من                  
 .دراسة حیاة زین الدین قاسم الحنفي كشخصیة لغویة له آثاره وجهوده العلمیة  -١
 . دراسة علم غریب القرآن دراسة تحلیلیة  -٢
 . محقق تحقیقًا علمّیًا  مضيءٍ  رفد المكتبة بنصٍّ  -٣

 
  :الصعوبات التي واجھت الباحث           

           أضف  ،والمثابرة تذلیلها بتوفیق اهللا ثم بالصبرِ  لقد واجه الباحث بعض الصعوبات التي تمّ 
  :إلى ذلك جهود األستاذ المشرف جزاه اهللا خیرًا، ومن هذه الصعوبات 

 .شهرین تقریبًا  صعوبة الحصول على المخطوطة، حیث وصلتني النسخة بعدَ  -١
أمــــــا ود والمحــــــاوالت، لــــــم أعثــــــر علــــــى نســــــخ أخــــــرى لهــــــذه المخطوطــــــة رغــــــم كــــــل الجهــــــ -٢
 .هي النسخة الوحیدة لقاسم الحنفي ف بین أیدینا التينسخة ال
 . فيمستقلة حول قاسم الحنسابقة أو عدم وجود دراسة  -٣
ـــــى شـــــعبنا خـــــالل إعـــــدادي لهـــــ -٤ ذه العنـــــاء والمشـــــقة فـــــي وجـــــود هـــــذا الحصـــــار الظـــــالم عل

 .دائم للكهرباء ، وشح اإلمكانیات الشبه الدراسة، ناهیك عن االنقطاع 
 .عملي معّلمًا ومواعید فتح المكتبة، ال سیما مكتبات الجامعات  صعوبة المالءمة بین -٥
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  :الدراسات السـابـقـة     
 . ) ــه ٢٧٦ت  ( تفسیر غریب القرآن البن قتیبة     -١
 . )ـــ هـ ٣٣٠ ت ( غریب القرآن للسجستاني     -٢
 ) .ه  ٥٠٢ت ( المفردات في غریب القرآن للراغب األصفهاني      -٣
 . ) هـ ٧٤٥ ت (األندلسي  ألبي حیان ما في القرآن من الغریبب تحفة األریب     -٤
 . )هـ  ٨١٥ ت (البن الهائم المصري  غریب القرآن تفسیر التبیان في     -٥

  
  : ث ـحـبـة الـطـخ   

ـــــة  ـــــه وأهـــــداف الدراســـــة ومـــــنهج البحـــــث : المقدم ـــــار موضـــــوع البحـــــث وأهمیت وفیهـــــا ســـــبب اختی
  . والصعوبات التي واجهت الباحث

  . ویشتمل على حیاة زین الدین قاسم الحنفي: یــد تمهــ 

  ةــالدراس: قسم األول ـال
  الــفــصــل األول       

  دراسة وتحلیل –غریب القرآن      
 :ویشتمل على     

 . معنى الغریب -
 . نشأة علم الغریب وتطوره -
 .التألیف في غریب القرآن  -

  الـفـصـل الـثـاني
 دراسة تحلیلیة –من الغریب  تحفة األریب بحل ما في القرآن

  :وتشتمل على 
 . منهج الحنفي في تحفة األریب   -
 :مثل مقارنة تحفة األریب بحل ما في القرآن من الغریب بغیره    -

 . تفسیر غریب القرآن البن قتیبة -١
 . غریب القرآن للسجستاني -٢
 .المفردات في غریب القرآن للراغب األصفهاني  -٣
 . ن الغریب ألبي حیانتحفة األریب بما في القرآن م -٤
 .  بیان في تفسیر غریب القرآن البن الهائمتال -٥



- ٥  - 
 

  قـیـقـحـتـال: اني ـثـم الـقسـال
  : ویـشـمـل                 

  .وصف المخطوطة  -

   . توثیق ودراسة: تحفة األریب بحل ما في القرآن من الغریب للحنفي  -

 . منهج التحقیق -

   . صور من النسخة المخطوطة -

  . النص محققاً  -

  اــــهــــیـــــوف :الخـاتمـة                
  . النتائج -

  . التوصیات -

  . الفهارس الفنیة -

 . المصادر والمراجع -

 
  ث ـحـبـج الـھـنـم              

هـــــــذا  هِ ، فـــــــإن الباحـــــــث ســـــــیتّبع بعـــــــون اهللا تعـــــــالى فـــــــي بحِثـــــــ تبعـــــــًا لطبیعـــــــة الموضـــــــوع
ة األری    ب بح    ل ـف    ـحـت" : تعامــــل مــــع المــــنهج الوصــــفي التحلیلــــي الــــذي یتناســــب مــــع طبیعــــة ال

، تـــــّم بـــــالمنهج  وهــــو كتـــــاب لغــــوي قـــــدیم، لقاس     م الحنف     ي  " م    ا ف     ي الق     رآن م     ن الغری     ب
التـــــاریخي الـــــذي یتنـــــاول تـــــراجم العلمـــــاء وغیـــــره ، ثـــــّم فـــــي التحقیـــــق ســـــوف یتَّبـــــع الباحـــــث مـــــنهج 

  . ینسجم ویتفق مع الموضوعالذي  التحقیق العلميّ 
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  ــدـــیــــهــمــــت
   يــفــنــحــم الـــاســـن قـــدیــن الــاة زیــیـح

  
  :ویشتمل هذا المبحث على النقاط التالیة    
 . هـسبكنیته ولقبه ونو اسمه    -١
 .مولده ونشأته    -٢
 مذهبه  -٣
 .شیوخه    -٤
 .تالمیذه    -٥
 .ثقافته وخلقه ومؤلفاته    -٦
 .أقوال العلماء فیه مكانته و    -٧
 .شعره    -٨
 .وفاته   -٩
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  تمـــهيـــــدـال
  قاسم الحنفي:  أوالً 

  

  :الحنفي حیاة * 
  :اسمه وكنیته ولقبه ونسبـه : أوالً  -

ـــــــدین،  الجمـــــــاليبـــــــن عبـــــــد اهللا المصـــــــري الحنفـــــــي  غـــــــاوبُ لُ طْ قاســـــــم بـــــــن قَ هـــــــو      ، زیـــــــن ال
وربمــــا  ،نائــــب الســــلطنة نســــبة إلــــى معتــــق أبیــــه ســــودون الشــــیخوني أبــــو العــــدل الســــودونيالشــــرف 
  . )١(ویعرف بقاسم الحنفي  ،رفُلقِّب الشَّ 

لفظــــــة تركیــــــة تعنــــــي الفحــــــل المیمــــــون، فقــــــد كــــــان قطلوبغــــــا والــــــد الشــــــیخ  ْطـُلوُبـغـــــــاـقَ أمــــــا     
ــــذین اســــتقدمهم ســــو  ــــان ال ــــد فــــي مصــــردون مــــن القوقــــازقاســــم مــــن الفتی ــــي  ؛ للتجنی ــــى العــــادة ف عل

  .)٢( ذلك الزمن
ســــــبة إلــــــى مســــــقط رأســــــه ي فهــــــي نأمــــــا المصــــــر  . باحــــــثو  خمــــــؤرِّ و  عــــــالم بفقــــــه الحنفیــــــة    

  . )٣(حفظ القرآن فنشأ یتیمًا و  ،ومات أبوه وهو صغیر، وترعرع فیهاولد والتي  القاهرة 

  

  

                                                 
  :انظر ترجمته في )١(
  .٥٢٨ـ  ٥٢٧/ ٢الدلیل الشافي على المنهل الصافي . ١
 .٤٧٠/ ٢عنوان الزمان بتراجم الشیوخ واألقران . ٢

    

 .١٦٦ـ  ١٨٤/ ٦الضوء الالمع . ٣
  .٣٢٦/ ٧شذرات الذهب في أخبار من ذهب . ٤
  .٤٥/ ٢البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . ٥
 .٩٩الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة . ٦
  .٥/١٨٠األعالم . ٧
 . ١/٨٣٠هدیة العارفین . ٨
  .٦٧/ ٣بدائع الزهور في وقائع الدهور . ٩
  .٦مقدمة منیة األلمعي  )٢(
  .٤٦-٢/٤٥البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  )٣(
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  :مولده ونشأته : ثانیًا  -  
بالقــاهرة ونشــأ بهــا وحفــظ القــرآن ) هـــ  ٨٠٢( ســنة اثنتــین وثمانمائــة فــي المحــرم مــن ولــد 

وأثنــى علیــه مشــایخه وصــنف التصــانیف  حتــى شــاع ذكــره وانتشــر صــیته العظــیم ثــم أخــذ فــي الجــدِّ 
ثـمَّ انصـرف  فیهـا وبـرع وتكسب بالخیاطـة وقتـاً ،  أقبل على االشتغال فسمع تجوید القرآن ثمَّ  ،المفیدة

 بَ ِغـ، ثـم رَ الحـدیث وعلومـه ُیـدرُِّس ، فنبـغ وُأِذن لـه بالتـدریس، فتصـدر بقبـة البیبرسـیة إلى طلب العلـم
، ولكـّن المنیـة عاجلتـه قبـل أن للشـیخونیة ، ثـم ُعـیِّن شـیخاً افـةمدرسـٍة ببـاب القر  ، ثم أصبح شـیخَ عنه

  .  )١(ُیمارس ذلك 
  

؛ لــــذا كــــان مــــن المناصــــب مــــا یناســــب مكانتــــه ، لــــم ینــــلْ المشــــاُر إلیــــه فــــي الحنفیــــةكــــان     
ــــنفس،، وعلــــى اضــــیق المرتــــزق عــــرض علیــــه رفیقــــه الســــیف  لــــرغم مــــن ذلــــك فقــــد كــــان عفیــــف ال

، اعتهـــــا لمـــــا كـــــان یعلـــــم مـــــن ضـــــیق منزلـــــهالســـــكنى بق ةیـــــلحنفـــــي الـــــذي كـــــان فـــــي مشـــــیخة المؤیدا
، ورتّــــــب لــــــه الشــــــمس األمشــــــاطي عنــــــدما عــــــّین فــــــي قضــــــاء عیالــــــه فــــــرفض هــــــذا العــــــرض وكثــــــرة

ــــة كـــــل شــــهر ثمانِ  ؛ لمزیــــد اختصاصــــه بــــه ، ورغــــم كــــل هــــذا فقــــد كــــان مبســــوط ئــــة درهـــــمامالحنفی
، یـــــــدفع الفقـــــــر یـــــــات األمـــــــراء ، وكـــــــان كثیـــــــر العیـــــــال، ینفـــــــق مـــــــا یصـــــــل إلیـــــــه مـــــــن ُأعط الكـــــــفّ 

  .  )٢(باالنصراف إلى القراءة والتصنیف 
  

علیـــــه غالـــــب  عَ مَّ ابـــــن الهّمـــــام بحیـــــث َســـــت عنایتـــــه بمالزمـــــة ، واشـــــتدَّ غالـــــب الفنـــــون أَ رَ َقـــــ
وثمانمائــــة حتــــى توفــــاه  ، وذلــــك مــــن ســــنة خمــــس وعشــــرینا كــــان یقــــرأ فــــي هــــذه الفنــــون وغیرهــــامــــ

 فارتحـــــل إلـــــى  ،لألخـــــذ عـــــن علمائهـــــا إلـــــى بعـــــض المـــــدن قاســـــم بـــــن قطلوبغـــــاوارتحـــــل  ،اهللا تعـــــالى
ــــرأ بهــــا علــــى الكمــــال بــــن خیــــر وغیــــره الشــــام ، مــــع شــــیخه التــــاج النعمــــاني ودخــــل االســــكندریة وق

  .)٣( وحج غیر مّرة، وزار بیت المقدس
  

                                                 
  .٦/١٨٤ والضوء الالمع  ٧/٣٢٦شذرات الذهب : انظر  )١(
  .٩٠ -٦/١٨٤الضوء الالمع  )٢(
  . ٤٥ / ٢البدر الطالع و  ١٨٤/ ٦الضوء الالمع : انظر  )٣(
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  :مذهبه : ثالثاً  -
 – رحمــــــه اهللا -مــــــذهب اإلمــــــام المجتهــــــد أبــــــي حنیفــــــة النعمــــــان بــــــن ثابــــــت الكــــــوفي  إنَّ 

     الشــــــیخ قاســــــم الحنفــــــي والتــــــي ینتمــــــي إلیهــــــا فقهیــــــة المتبعــــــة المعتبــــــرةمــــــن مــــــذاهب المســــــلمین ال
ـــــد  ، ، وكـــــان یتعّبـــــد وفـــــق أصـــــولهارتضـــــاه نســـــبة إلـــــى المـــــذهب الفقهـــــي الـــــذي الحنفيِّ بـــــ ُعـــــِرفَ فق

كــــان أحــــد فقــــد ، ، ولــــه فیــــه قــــدم ثابتــــةفیــــه اً فقــــد كــــان مبــــرز بــــي حنیفــــة النعمــــان والــــذي ُینســــب أل
  . )١( صوفیة األشرفیة

  
 :شــیــوخـــه :  رابعاً  -

ـــــاهرة ، ت ، ثـــــم أحـــــبَّ أن یســـــتكمل جوانـــــب ثقافتـــــهتلمـــــذ الشـــــیخ قاســـــم لمشـــــاهیر الشـــــیوخ فـــــي الق
، فبــــــدأ بالشــــــام ، وأخــــــذ عــــــن التــــــاج النعمــــــاني جــــــامع مســــــانید أبــــــي حنیفــــــة فعــــــزم علــــــى الرحلــــــة

ـــــوم الحـــــدیث البـــــن الصـــــالح وغیرهمـــــا، و زميلمحمـــــد بـــــن محمـــــود الخـــــوار   قفـــــل راجعـــــاً  ، ثـــــمّ عل
، وبعــــد ذلــــك قصــــد مكــــة ، وقاســــم التروجــــيالكمــــال ابــــن خیــــر، فقــــرأ بهــــا علــــى یةإلــــى االســــكندر 
، فـــــالتقى بـــــالكثیر مـــــن العلمـــــاء، فأخـــــذ عـــــنهم، وفـــــي طریـــــق عودتـــــه زار بیـــــت اً المكرمـــــة حاّجـــــ

ــــدس ــــد كــــان )٢(، وأخــــذ عــــن علمائهــــا المق ــــي ، فق مــــن أعــــالم   -رحمــــه اهللا  – شــــیوخ قاســــم الحنف
  : )٣(ومن أشهر شیوخه   عقیدة وغیر ذلك، والقه وأصوله، والفعصرهم في الحدیث

 .)هـ ٨١٦ت(لمعروف بالكمال بن الهماممحمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید، ا - 

 .) هـ ٨١٩ت  (ن عبد العزیز بن إبراهیم، یعرف بابن جمـاعة محمد بن أبي بكر ب - 

 . ) هـ ٨٢٩ت ( ، سراج الدین عمر بن علي - 

 . ) هـ٨٣٢ت  (البارنبالي ب بن محمد ناصر الدین محمد بن عبد الوها - 

 ) .هـ  ٨٣٣ت ( ، المعروف بابن الجزريبن علي بن یوسف الدمشقي محمد بن محمد - 

 . ) هـ ٨٣٤ت ( التاج أحمد بن محمد الفرغاني  - 

 .)هـ ٨٣٦ت ( بن الواسطي المقدسي أحمد بن محمد بن أبي بكر  - 

 . )هـ ٨٣٨ت  (حسین بن علي بن سبع البدر أبو علي البوصیري القاهري  - 
                                                 

  .٧/٣٢٦شذرات الذهب  )١(
  .٦/١٨٥الضوء الالمع  )٢(
فهرس و  ٤٦ - ٢/٤٥والبدر الطالع  ٣٢٦ - ٣٢٥/ ٧وشذرات الذهب  ١٨٥  – ٦/١٨٤الضوء الالمع : انظر  )٣(

  .٩٧٣-٢/٩٧٢لمشیخات والمسلسالت الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم وا
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 . ) هـ٨٣٩ت  (محمد بن عمر بنأبي بكر التاج أبو الفتح الشرابیشي  - 

   .ـ ) ه٨٤٠ت  (بن أحمد، المعروف بالشرف السبكي  شرف الدین موسى - 

 .)هـ  ٨٤٠ت ( بي الفتح، أم عبد اهللا الحنبلیة عائشة بنت علي بن محمد بن عبد اهللا أ - 

 . ) هـ٨٤١ت  (محمد بن حسن بن سعد ناصر الدین ، یعرف بالفاقوسي  - 

 . ) هـ٨٤١ت  (محمد بن العالء النجاري  ن محمد بنمحمد ب - 

  . ) هـ٨٤٢ت  ( محمد بن أحمد بن عثمان البسطامي - 

 . )ه  ٨٤٥ت  (أحمد بن علي بن عبد القادر التقي أبو العباس المقریزي  - 

  ).ه ٨٤٦ت  (عبد الرحمن بن محمد المعروف بالزین الزركشي  - 
 .)هـ ٨٥٢ت ( علي الشهیر بابن حجر العسقالني الحافظ أبو الفضل أحمد بن  - 

 ـ)  ه ٨٥٩ت  (السالم  المعروف بالعز بن عبد ،أحمدعبد السالم بن  - 

  . ) هـ ٨٦٧ت  ( ، المعروف بابن الدیريسعد بن محمد بن عبد اهللاـ - 
  . ) هـ ٨٦٨ت  (، المعروف بالشمس بن المصري محمد بن محمد بن خضر - 

 
 :تـالمـیـذه :  خامساً  -

رة تبحــره وتعــدد علــى یدیــه كثیــر مــن العلمــاء، وذلــك یرجــع لســعة علمــه وكثــتتلمــذ 
نــذكر مــنهم تصـانیفه وتنوعهــا، وٕانَّ عالمــًا هــذه صـفته ال بــدَّ أن یكــون عــدد تالمیـذه كبیــرًا، 

  :   )١(ال الحصرعلى سبیل المثال 

   .هـ٩٠٢، ت محمد بن عبد الرحمن بن محمد، المعروف بشمس الدین السخاوي - 
  .هـ  ٨٨٥، ت لرباط بن علي بن أبي بكر البقاعين عمر بن مسهر اإبراهیم ب - 
محمــــد بــــن محمــــد بــــن محمــــد بــــن محمــــود الشــــهاب غــــازي، المعــــروف بالقاضــــي محــــب  - 

  .هـ  ٨٩٠، ت ابن الشحنةالدین 
عــــــالء الناصــــــري ، یعــــــرف بــــــابن علـــــي بــــــن محمــــــد بــــــن خضـــــر بــــــن أیــــــوب بــــــن زیـــــاد ال - 

  .هـ  ٨٩٧، ت الجندي
  .ه ٨٩٣ت  ،زین الدمشقي، یعرف بابن العینيالرحمن بن أبي بكر العبد  - 
 .هـ ٨٩٨، ت ق الخجنديبن إبراهیم البرهان أبو إسحا إبراهیم بن محمد - 

  
  

                                                 
  .٤٦ – ٢/٤٥والبدر الطالع  ٣٢٦ - ٣٢٥/ ٧وشذرات الذهب  ١٨٥  – ٦/١٨٤الضوء الالمع : انظر  )١(
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 :وخلقه ومؤلفاته  ثقافته:  سادساً  -

ــُعــِرَف بقــوة الحافظــة والــذكاء، وأُ  ــالعلم، وأُ  یرَ ِش لــه غیــر واحــد باإلفتــاء والتــدریس،  نَ ذِ إلیــه ب
واإلمام العالمة المحدث الفقیـه الحـافظ، طلـق اللسـان قـادر علـى  ،ووِصَف بالشیخ العالم الذكيّ 

مغـرم باالنتقـاد ولـو لمشـایخه، أقبـل ، حافظتـه أحسـن مـن تحقیقـه لكـنَّ ، المنـاظرة وٕافحـام الخصـم
ـــغر، فمهـــر فـــي العربیـــة، والقـــراءات، والتفســـیر، والحـــدیث، ونقـــد الرجـــال،  علـــى العلـــم منـــذ الصِّ

كــذلك أقبــل علــى التــألیف فــي وقــت مبكــر، . لكــالم، وغیــر ذلــك والفقــه، واألصــول، والمنطــق وا
وسنه لم تتجاوز الثامنة عشرة، فأحرز شهرة علمیة واسعة، فكتب في جمیع العلوم التـي عرفـت 

   .) ١(في عصره 
قلمه، مع كونه غایة فـي التواضـع، وطـرح  إّن كالمه أحسن من ":  )٢( وقد قال عنه السخاوي
، والرغبـة فـي المـذاكرة  سیما األشـیاء التـي یحفظهـا، الوحسن المحاضرةالتكّلف، وصفاء الخاطر، 

  ."للعلم 
ــــق ــــب الخل ــــم والحــــقّ كــــان طی ــــه كــــان یأخــــذ العل ــــه أن ــــه ، ومــــن ُحســــن خلق  ،ممــــن هــــم دون

بحســـــب العلـــــوم التـــــي فات ، وفیمـــــا یلـــــي ذكـــــر لهـــــذه المصـــــنَّ ثـــــروة جلیلـــــة مـــــن مؤلفاتـــــه تـــــركوقـــــد 
  :  )٣(تنتمي إلیها 

  
  : الفرآن  أ ـ التفسیر وعلوم

ســـــیر للبیضـــــاوي ، وصـــــل فیـــــه فـــــي التف )٤( تعلیقـــــة علـــــى أنـــــوار التنزیـــــل وأســـــرار التأویـــــل )١

 . )٥( ﴾َفُهْم َال َیْرِجُعوَن  ﴿: تعالى  إلى قولهِ 
  .غریب القرآن ، وهوكتابنا هذا ، وسیأتي الحدیث عنه  )٢
  .رسالة في شرح البسملة  )٣

                                                 
  .٦/١٨٨الضوء الالمع  )١(
  .٦/١٨٨الضوء الالمع  )٢(
ـــــــــي  )٣( ـــــــــه ف ـــــــــذهب  ١٨٧ -٦/١٨٥الضـــــــــوء الالمـــــــــع : انظـــــــــر مؤلفات ـــــــــة  ٣٢٦ - ٣٢٥/ ٧وشـــــــــذرات ال وهدی

 ٩٧٣-٢/٩٧٢فهـــــــرس الفهـــــــارس واألثبـــــــات ومعجـــــــم المعـــــــاجم والمشـــــــیخات والمسلســـــــالت و   ١/٨٣٠ العـــــــارفین
  .٥/١٨٠واألعالم 

  .١٩٣/ ١كشف الظنون  )٤(
  .٢/١٨سورة البقرة  )٥(
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 .جواهر القرآن  )٤
  :ب ـ التخریج  

  .فات من تخریج أحادیث األحیاء  إتحاف األحیاء بما )١
  .بغیة الرائد في تخریج أحادیث شرح العقائد النسفیة  )٢
  .تخریج أحادیث عوارف المعارف في التصوف للسهروردي  )٣
  .تخریج أحادیث تفسیر أبي اللیث نصر بن محمد الفقیه السمرقندي  )٤
  .تخریج أحادیث األربعین في أصول الدین للغزالي  )٥
  .لقرآن للغزالي تخریج أحادیث جواهر ا )٦
  .تخریج أحادیث بدایة الهدایة للغزالي  )٧
  .تخریج أحادیث منهاج العابدین للغزالي  )٨
 .تخریج أحادیث الشفا للقاضي عیاض  )٩
 .تخریج أحادیث عوالي القاضي بكار بن قتیبة   )١٠
 . صر القدوري ألحمد بن محمد األقطعتخریج أحادیث شرح مخت  )١١
  .ادیث الهدایة للزیلعي ن تخریج أحمنیة األلمعي فیما فات م  )١٢

  
  :ج ـ علم الرجال 

  .االهتمام الكلي بإصالح ثقات العجلي  )١
  .اإلیثار برجال معاني اآلثار للطحاوي  )٢
  .تاج التراجم في طبقات الحنفیة  )٣
  .تراجم مشایخ شیوخ العصر  )٤
  .ترتیب التمییز للجوزقاني  )٥
  .تقویم اللسان في الضعفاء ، في مجلدین  )٦
  .قطني  جمع أسئلة الحاكم للدار )٧
  .حاشیة على التقریب ، البن حجر العسقالني  )٨
  .حاشیة على المشتبه ، البن حجر العسقالني  )٩
  .رجال الموطأ بروایة محمد بن الحسن   )١٠
  .رجال اآلثار لمحمد بن الحسن   )١١
  .حنیفة ، البن المقرئ الفزاري  رجال مسند أبي  )١٢
  .زوائد رجال الموطأ   )١٣
  .زوائد رجال الشافعي   )١٤
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  .العجلي زوائد رجال   )١٥
  :د ـ الحدیث وشروحه وعلومه 

  .األمالي على مسند أبي حنیفة ، في مجلدین  )١
  .ترتیب مسند أبي حنیفة على أبواب الفقه   )٢
  .تعلیق على مسند الفردوس ، وهو ناقص ، والذي خّرجه منه قلیل جدا   )٣
  .حاشیة على شرح نخبة الفكر ، لتقي الدین الشمني   )٤
  .اقي حاشیة على شرح األلفیة للعر   )٥
 .زوائد سنن الدار قطني على السّتة   )٦
  .شرح كتاب جامع المسانید ألبي المؤید الخوارزمي   )٧
  .شرح غریب أحادیث شرح األقطع على القدوري   )٨
  .شرح مصابیح السنة للبغوي ، شرح مجلدا واحدا منه   )٩
  .شرح منظومة ابن الجزري في علوم الحدیث ، في مجلدین  )١٠
  . عوالي اللیث بن سعد )١١

  
  :ـ علم الفقـه هـ 

  .األصل في الفصل والوصل ، أي وصل التطوُّع بالفریضة  )١
  .الترجیح والتصحیح على القدوري ، في مجلد  )٢
  .دفع المضرَّات عن األوقاف والخیرات  )٣
  .رّد القول الخائب في القضاء على الغائب  )٤
  .شرح درر البحار في اختالف المذاهب األربعة للقونوي  )٥
  . حنفیة ، ألبي الفضل الموصليشرح المختار في فروع ال )٦
  .شرح مختصر الطحاوي في الفروع  )٧
  .العصمة عند الخطأ في نقض القسمة  )٨
  .الفوائد الجلة في اشتباه القبلة  )٩
  .القول القاسم في بیان حكم الحاكم  )١٠
  .القول الُمتََّبع في أحكام الكنائس والِبَیع  )١١
  .القمقمة في مسألتي الجزء والقمقمة  )١٢
  .ر ، وهو ُمختصر َمْن یكفر ولم یشع )١٣
  . موجبات األحكام وواقعات األیام )١٤
  .النجدات في السهو عن السجدات  )١٥
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  .شرح فرائض مجمع البحرین ، البن الساعاتي  )١٦
  .شرح مختصر الكافي في الفرائض ، البن المجدي  )١٧
  .شرح رسالة السّید في الفرائض ، وقال إنه مطوَّل  )١٨

  
  :و ـ أصول الفقه 

  .ن جماعة عن أصول الحنفیة األجوبة عن اعتراضات العز ب )١
  .تحریر األنظار في أجوبة ابن العطار  )٢
  .حاشیة على شرح تنقیح األصول لنقرة كار  )٣
  . البن مالك  ،حاشیة على شرح منار األنوار )٤

  
  :ز ـ السیرة النبویة والتاریخ 

  .تلخیص السیرة النبویة لمغلطاي  )١
  .للصنعاني  طفویة ،حاشیة على مشارق األنوار في صحاح األخبار المص )٢
 .منتقى من درر األسالك في قضاء مصر  )٣

  
  : ح ـ كتب في النقد 

  .األجوبة عن اعتراضات ابن أبي شیبة على أبي حنیفة  )١
 .تبصرة الناقد في كید الحاسد في الدفع عن أبي حنیفة  )٢

  
  :ط ـ علوم العربیة 

  .حاشیة على حاشیة التفتازاني على تصریف العزي  )١
  .العزیز الدیریني في العربیة شرح مخّمسة العز بن عبد   )٢
  .مختصر تلخیص المفتاح في البالغة  )٣
 .تعلیقة على األندلسیة في العروض   )٤

 
  :ي ـ علم الكالم 

 .المسامرة بشرح المسایرة البن الهمام في علم الكالم  )١
  

  :لوم عامة ـك ـ ع
 . شرح منار النظر في المنطق البن سینا )١
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 : )١(فـیـه أقـوال الـعـلـمـاء مكانته و :  سابعاً  -

مكانة سامیة بین العلماء مما جعلهم یثنون علیه، وفي هذا یقول  الحنفيقاسم  احتلَّ 
 ،ونظر في كتب األدب ودواوین الشعر فحفظ منها شیئا كثیراً  ": ) ٢( شمس الدین السخاوي

   ."بقوة الحافظة والذكاء، وأشیر إلیه بالعلم، وأذن له غیر واحد باالفتاء والتدریس فَ رِ وعُ 
الفقیه و اإلمام العالمة المحدث، و بالشیخ العالم الذكّي،  : )٣( ابن الدیري وصفهكما 

  .الحافظ 
وأخذ  ،قدیماً للتدریس واإلفتاء  روتصد ":  )٤(في الثناء علیه فیقول  السخاوي ثم یمضي

، المشار إلیه ع من لفظه جامع مسانید أبي حنیفة، واسمعنه الفضالء في فنون كثیرة
  . "بروایته له عن التاج النعماني )٥( ناصر بن الظاهر جقمقبمجلس ال
هو من حّذاق " :  )٦( ن رضوان في بعض مجامیعه بقولهوترجمه الزی:  السخاوي وقال

  ."الحنفیة، كتب الفوائد واستفادوا وأفاد 

                                                 
  .٣٣٣- ٣٣٠معجم حفَّاظ القرآن الكریم  )١(
  .٦/١٨٥الضوء الالمع  )٢(
  .٦/١٨٥الضوء الالمع  )٣(
  .٦/١٨٥الضوء الالمع  )٤(
مـن ملــوك : جقمـق العالئـي الظـاهري، سـیف الـدین، أبـو سـعید) :  م١٤٥٣ -هــ  ٨٥٧ت: ( اهر جقمـق الظـ )٥(

وقدمـه ) علـي بـن أینـال الیوسـفي ( شركسـي األصـل اشـتراه العالئـي . دولة الشراكسـة بمصـر والشـام والحجـاز
السـلطنة، فـانتظم لـه  وقام بعض الممالیك فخلعـوا العزیـز، وولـوه. إلى الملك الظاهر برقوق، فأعتقه واستخدمه

. سـنة، وخلـع بولـده المنصـور، برغبـة منـه إلیـه، لشـدة مرضـه ٨٠عـاش نیفـا و . األمر إلى أن توفي بالقـاهرة 
كــان ملكــًا عظیمــًا جلــیًال دّینــًا متواضــعًا كریمــًا، هــدأت : " قــال ابــن إیــاس. ومــات بعــد خلعــه بــاثني عشــر یومــاً 

عربیــة، متفقهــًا، لــه مســائل فــي الفقــه عویصــة یرجــع إلیــه فیهــا، الــبالد فــي أیامــه مــن الفــتن، وكــان فصــیحًا بال
یخلـــط الصـــالح بالطـــالح والعـــدل بـــالظلم : " وقـــال ابـــن تغـــري بـــردي". وكانـــت فیـــه حـــدة وآذى بعـــض العلمـــاء 

 ٢٩١/ ٧وشـــــذرات الـــــذهب  ٣/٧١الضـــــوء الالمـــــع : انظـــــر ترجمتـــــه فـــــي " . ومحاســـــنه أكثـــــر مـــــن مســـــاوئه
  .٢/١٣٢واألعالم

  .٦/١٨٥مع الضوء الال )٦(
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 العز ابن جماعةعرض بعضها على  ، وكتباً وحفظ القرآن" :  )١( اإلمام الشوكانيوقال 
 ، وقرأالشتغال على جماعة من علماء عصره، كالعالء البخاري، وابن الهّمامبل على اأق ثمَّ 

وأخذ عنه الفضالء في فنون كثیرة، وصار  ،في غالب الفنون ، وتصدر للتدریس، واإلفتاء
  . في الحنفیة، ولم یخّلف بعده مثله المشار إلیه

شاركة في فنون، ذاكر لكثیر هو إمام عّالمة قوّي الم" : ) ٢( وقال شمس الدین السخاوي
من األدب، ومتعلقاته، واسع الباع في استحضار مذهبه وكثیر من زوایاه وخبایاه، متقدم في 
هذا الفّن طلق اللسان، قادر على المناظرة ، وٕافحام الخصم، وحافظته أحسن من تحقیقه، 

خاطر، وحسن وكالمه أفصح من قلمه، مع كونه غایة في التواضع، وطرح التكلف، وصفاء ال
المحاضرة ال سّیما في األشیاء التي یحفظها، وعدم الیبس والصالبة، والرغبة في المذاكرة 

وقد انفرد عن علماء مذهبه . للعلم، وٕاثارة الفائدة واالقتباس ممن دونه مما لعله لم یكن أتقنه
لبوا باعتنائه بهم الذین أدركناهم بالتقدم في هذا الفن، وقصد بالفتاوى في النوازل والمهمات، فغ

  " . مقاصدهم غالباً 
 وبرع في فنون من فقه" : وقد ذكره المقریزي  في عقوده، فقال : )٣( السخاويثم یقول 

  " . وعربیة  وحدیث وغیر ذلك، وكتب مصنفات عدیدة
 وحیاة حافلة بالعلم تدریساً  في عمل مستمر  - رحمه اهللا  –قاسم بن قطلوبغا الشیخ ظّل 
  .توفاه اهللا تعالى في لیلة الخمیس رابع ربیع اآلخر سنة تسع وسبعین وثمانمائة ، حتىوتصنیفاً 

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢/٤٠والبدر الطالع  ٦/١٨٤الضوء الالمع : انظر  )١(
   .٦/١٨٨الضوء الالمع  )٢(
  .١٨٩/ ٦الضوء الالمع  )٣(
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 :شــعــره : ثامناً  -
فاع عـــن ، ومـــن ذلـــك مـــا وصـــلنا مـــن شـــعره فـــي الـــدّ )١(نظـــم الشـــیخ قاســـم الحنفـــي الشـــعر

ــــة النعمــــان ــــى الــــرأي أبــــي حنیف ــــن حــــزم األندلســــي فــــي حــــین اتُّهــــم باالعتمــــاد عل ـــــد قــــال اب ، فق
  : بي حنیفة ذمِّ أ

  )من الكامل ( 
  الذي حدثتني       فعلیك إثم أبي حنیفة أو زفر ةإن كنت كاذب    
  والراغبین عن التمسك باألثر    ردًا     ـالواثبین على القیاس تم    

  )من الكامل :       ( وقد ردَّ علیه الشیخ قاسم بقوله 
  األثرقاس المسائل بالكتاب وب    كذب الذي نسب المآثم للذي     
   )٢(رـْن فشــة مَ ـالـدع مقـه فـلیـــــإّن الكتاَب وسنََّة المختار قد       دالَّ ع    

 :وفـاتـــه : تاسعاً    -
اعتّل مدة طویلة ، وُأصیب ُبعسر  في جسمه ، ُمعافًى في بدنه ، ثمَّ  اً كان شیخنا قویّ 

فكان ال یمشي إّال وذكره ، بسلس البول تى خیف موته ، وعولج ، ثم ُأصیب به ح ، واشتدّ ولالب
  . )٣(في قنینة زجاج ، واستمر به الحال على هذا حتى مات 

تســـــــع بحـــــــارة الـــــــدیلم ، لیلـــــــة الخمـــــــیس ، رابـــــــع ربیـــــــع اآلخـــــــر ، ســـــــنة  )٤( تـــــــوفي شـــــــیخنا
جــــــاه جــــــامع المــــــارداني فــــــي ، وُصــــــلِّي علیــــــه فــــــي الغــــــد ت) هـــــــ  ٨٧٩(  مائــــــةوســــــبعین وثمانِ 

  . عند أبویه وأوالده المنسوب لعقبة ،  على باب المشهد نَ فِ ، ودُ مشهد حافل
  

  .وهكذا ختمت حیاة شیخنا ، بعد حیاة حافلة ، وجهد دائب في خدمة هذا الدین 
  

                                                 
  .٢/٤٥البدر الطالع  )١(
  .١/٩٢وأخبار أبي حنیفة  ١/٢٧٦ولسان المیزان  ٢/٤٥البدر الطالع : األبیات في  )٢(
  .٦/١٨٦الضوء الالمع  )٣(
  .١/٣٤٤وطبقات المفسرین  ٥/٨٠واألعالم  ٣٢٦/ ٧وشذرات الذهب  ٦/١٨٦ء الالمع الضو : انظر  )٤(
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   :م األولـســقـال
  ــةـدراسـال       
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  : ـل األولــصفلـا
  دراسة وتحلیل –رآن ـریب القـغ

  
  : آلتیةالمباحث ا على لهذا الفص ویشتمل       
  .معنى الغریب  -
  .نشأة علم الغریب وتطوره  -
  .التألیف في غریب القرآن  -
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 :معنى الغریب : أوًال  -

قَذَفْتُه نوى َغْربة، أي : وقالت العرب ، البعید عن وطنه، جمعه غرباء : الغریب في اللغة
، واشـتقوا مـن مـادة )٢( میـه، أي ال یـدري راأصـابه سـْهُم َغـْرب: ، كمـا جـاء فـي اسـتعمالهم )١( بعیدة

   .)٣( اغترب فالن إذا تزوج إلى غیر أقاربه: ، قالوا أفعاالً ) غریب(

: ویقـــــال  )٥(هـــــو الغـــــامض مـــــن الكـــــالم، وكلمـــــة غریبـــــة : )٤( والغریـــــب فـــــي االصـــــطالح
، وقـــــد غربـــــت هـــــذه الكلمـــــة أي غمضـــــت، فهـــــي  تكلـــــم فـــــأغرب إذا جـــــاء بغرائـــــب الكـــــالم ونـــــوادره

: ، بقـــــولهم  ، وقـــــد أوضـــــحوا المقصـــــود مـــــن الكـــــالم الغریـــــب )٦( غریـــــبغریبـــــة، ومنـــــه ُمصـــــنف ال
  . )٧( وكالم غریب بعید عن الفهم

ــــــان النحــــــويّ  ــــــو حّی ــــــه اإلمــــــام أب ــــــد عّرف ـــــــ  ٧٤٥ت ( األندلســــــي  وق ، اصــــــطالحًا ) هـ
لغــــات القــــرآن العزیــــز : " ، فقــــال  )تحفــــة األریــــب بمــــا فــــي القــــرآن مــــن الغریــــب  (فــــي كتابــــه 

ــــقســــم یكــــا: علــــى قســــمین  وقســــٌم یخــــتصُّ . تهم د یشــــترك فــــي معنــــاه عاّمــــُة الُمْســــَتْعِرَبِة وخاصَّ
ــــٌر فــــي اللغــــة العربیــــة اس فیــــه، ، وهــــو الــــذي صــــنَّف أكثــــر النَّــــ بمعرفتــــه مــــن لــــه اّطــــالٌع وَتَبحُّ

  . )٨(" غریب القرآن : وسمُّوه 

ــــمُ غفهــــم مــــن التعــــریفین اللغــــوي واإلصــــطالحي أّن یُ  ــــرآن هــــو العل ــــب الق ــــاو الَّــــ ری ل ذي یتن
  .)٩(تفسیر كلمات القرآن البعیدة عن الفهم بما جاء في المأثور وفي لغة العرب 

  
                                                 

  .٤٤٧ /١) غرب ( أساس البالغة  )١(
  .١/١٥٤) غرب ( القاموس المحیط  )٢(
  .٤٨٨/ ١) غرب ( مختار الصحاح  )٣(
  .١/١١٥واإلتقان في علوم القرآن  ٢٩٦- ١/٢٩٠البرهان في علوم القرآن : انظر ) ٤(
  .٦٣٧ /١) غرب ( ان العرب لس )٥(
  .٤٤٧ /١) غرب ( أساس البالغة ) ٦(
  .٢/٤٤٤ )غرب ( المصباح المنیر  )٧(
  . ٤٠تحفة األریب بما في القرآن من الغریب، ألبي حیان  )٨(
  . ٥١ختصار في غریب القرآن على اإلیجاز واال تفسیر المشكل )٩(
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ـــــــى التعریـــــــف الســـــــابق للغریـــــــب، قـــــــول اإلمـــــــام أبـــــــو ســـــــلیمان َحمـــــــد بـــــــن محمـــــــد  أزد عل
ـــــب مـــــن الكـــــالم إنَّ : "  )١(الخطَّـــــابي  ـــــب الغری ـــــد مـــــن الفهـــــم كمـــــا أنَّ الغری مـــــا هـــــو الغـــــامض البعی

، والغریــــب مــــن الكــــالم یقــــال بــــه  ن الــــوطن المنقطــــع عــــن األهــــلمــــا هــــو البعیــــد عــــاس إنَّ مــــن النَّــــ
ــــ أحــــدهما أنْ : علــــى وجهــــین  ال یتناولــــه الفهــــم إال عــــن .  ، وغامضــــه ه بعیــــد المعنــــىیــــراد بــــه أنَّ

ــــٍد ومعانــــاة فكــــٍر  ار مــــن شــــواذ قبائــــل بــــه الــــدَّ  تْ دَ ُعــــیــــراد بــــه كــــالم مــــن بَ  والوجــــه اآلخــــر أنْ . ُبْع
   ."من لغاتهم استغربناها فإذا وقعت إلینا الكلمة  ،العرب

كـــــون الكلمـــــة وحشـــــیة : الغرابـــــة فـــــي اللفظـــــة  الكـــــالم الغریـــــب، أو یالحـــــظ ممـــــا ســـــبق أنَّ 
  .غیر ظاهرة المعنى وال مأنوسة 

ذین نزل بینهم القرآن الكریم صعوبة في سول صلى اهللا علیه وسلم، الَّ صحابة الرَّ  ولم یجدْ 
صـلى  -وٕاذا ما التبس علیهم أمرًا سـألوا النبـي. لقرآن إدراكه ؛ ألن لغتهم هي اللغة التي نزل بها ا

ذكـر .  )٢( ویبصـرهم بالغـامض، فیكشف ما استعصى علـیهم  وهو بین ظهرانیهم -اهللا علیه وسلم
           لمـــــا نزلــــت اآلیـــــة الكریمـــــة: مســـــعود  نقـــــًال عـــــن الصــــحیحین عـــــن ابــــنِ  )٣( القرطبــــي فـــــي تفســــیره

 -ـمهـــعنـه رضــي اللـ- ةِ ـــابـحـصَّ ــلى الـك عـــــشــّق ذل )٤(  ﴾ ُظْلمٍ ـْم بِــَیْلِبُسـوا ِإیَماَنهُــ مْ َـــــ وا َولـُـــ آَمن ِذینَ ـالَّـ ﴿
ظنــون، ، لــیس هــو كمــا ت -لى اهللا علیــه وســلمصــ -نفســه ؟ فقــال رســول اهللا  أیُّنــا لــم یظلــمْ : فقــالوا 

   .)٥( ﴾ الشِّْرَك َلُظْلٌم َعِظیمٌ  َیا ُبَنيَّ َال ُتْشِرْك ِباللَِّه ِإنَّ  ﴿: ما هو كما قال لقمان البنه إنَّ 

ألحــٍد  ال یحــلّ : "  )٦(قــال مجاهــد . وممــا یــدلل أیضــًا علــى عنایــة العلمــاء بــاللفظ الغریــب 
   ."عالمًا بلغات العرب  یؤمن باهللا والیوم اآلخر أن یتكلم في كتاب اهللا، إذا لم یكنْ 

  
                                                 

  .٢/١٢٠٣كشف الظنون  )١(
  .٢١لقرآن من الغریب، ألبي حیان تحفة األریب بما في ا )٢(
  .٧/٣٠الجامع  )٣(
  .٦/٨٢سورة األنعام  )٤(
  .٣١/١٣سورة لقمان  )٥(
  .١/٢٩٢البرهان في علوم القرآن  )٦(
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ــــــــــه مــــــــــا كنــــــــــتُ  : ") ٢(قــــــــــال  )١( ابــــــــــن عبــــــــــاسعــــــــــن و                            :تعــــــــــالى  أدري مــــــــــا معنــــــــــى قول
: ابنــة ذي یــزن الِحَمْیــِرّي تقــول لزوجهــا  حتـى ســمعتُ  )٣( ﴾ َقْوِمَنــا ِبــاْلَحقِّ  َنـا اْفــَتْح َبْیَنَنــا َوَبــْینَ َربَّ  ﴿

  . " ، یعني أقاضیك تعال ُأفاِتْحكَ 

ــــواهد أیضــــًا التــــي تبــــرهن وتــــدلل علــــى عنایــــة وحــــرص علمــــاء اللغــــة وعكــــوفهم  ومــــن الشَّ
ــــ ابــــن عبــــاس  )٤(أنَّــــه جــــاء فــــي غریــــب . ى تفســــیر مــــا استعصــــى علــــى النَّــــاس مــــن الغریــــب عل

  :، ثم أثبت معها الشرح التالي ) ِعِزین ( مادَّة 

ـــــَماِل ِعـــــِزینَ : عـــــن قـــــول اهللا عـــــّز وجـــــّل  يأخبرنـــــ:  نـــــافع: قـــــال   )٥(﴾  ﴿ َعـــــِن اْلَیِمـــــیِن َوَعـــــِن الشِّ
  .الرِّفاق  َلقحِ : ن و زُ عِ ال: قال 

  ل تعرف العرب ذلك ؟ وه: قال 

  ) من الوافر (  )٦( :نعم ؛ أما سمعت قول َعِبید بن األبرص : قال 

  )٧( َفجاءوا ُیْهَرُعوَن إلیه حّتى           یُكونوا َحْوَل ِمْنَبرِه ِعزینا

                                                 
هو عبد اهللا بـن عبـاس بـن عبـد المطلـب القرشـي الهاشـمي، أبـو العبـاس، حبـر األمـة، الصـحابي الجلیـل، ولـد  )١(

في بدء عصر النبّوة، فالزم رسول اهللا صّلى اهللا علیـه وسـّلم وروى عنـه األحادیـث ونشأ ) هـ . ق   ٣( بمكة سنة 
وشــهد مــع اإلمــام علــي كــرم اهللا وجهــه الجمــل وصــفین، وكــّف بصــره فــي آخــر عمــره، فســكن الطــائف . الصــحیحة 

 ٤٧٧٢ اإلصـابة : انظر ترجمته في .  حدیثاً  ١٦٦٠له في الصحیحین ) . هـ ٦٨(  ثمان وستین وتوفي بها سنة
  .٤/٩٥واألعالم  ١٦٧/ ١وتاریخ الخمیس  ٣١٤/ ١ وحلیة األولیاء ٣١٤/ ١وصفة الصفوة 

  .١/١١٣واإلتقان في علوم القرآن  ١/٤٤والجامع ألحكام القرآن  ١/٢٩٣البرهان في علوم القرآن : انظر )٢(
  . ٧/٨٩سورة األعراف  )٣(
  .٣٤٨ /١م القرآن اإلتقان في علو و  ٢٣غریب القرآن، البن عباس : انظر ) ٤(
  .٧٠/٣٧سورة المعارج ) ٥(
. هو عبید بن األبرص بن عوف بن جشم األسد، من مصـر، أبـو زیـاد، شـاعر، مـن دهـاة الجاهلیـة وحكمائهـا )٦(

القــیس، ولــه معــه  ئعاصــر عبیــد أمــر . المعــدودة طبقــة ثانیــة عــن المعلقــات ) المجمهــرات ( وهــو أحــد أصــحاب 
لـه دیـوان شـعر .  وقـد وفـد علیـه فـي یـوم بؤسـه  ،حتى قتله النعمان بن المنذر مناظرات ومناقضات، وعّمر طویال

األخبار  وصحیح ٣٢٣/ ١وخزانة البغدادي  ٨٤والشعر والشعراء   ٨٤/ ١٩األغاني : انظر ترجمته في . مطبوع
  .١٨٨/ ٤واألعالم . ١٤/ ١
  .عثر علیه في دیوانه ولم أ. ٣٤٨ /١نسبه ابن عباس لعبید بن األبرص، والبیت في اإلتقان  )٧(
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وجـاء  .واستمر عصره إلى حـین وفاتـه علیـه الصـالة والسـالم : "  )١(وقال ابن األثیر
، فكـان اللسـان العربـي عنـدهم صـحیحًا، ال یتداخلـه  على هـذا الـنمطحابة جاریًا عصر الصَّ 

، فامتزجـت األلسـن ونشـأ بیـنهم  الخلل، فلما فتحـت األمصـار وخالطـت العـرب غیـر جنسـهم
وتمادت األیام  .دَّ لهم في الخطاب وتركوا ما عداه األوالد فتعلموا من اللسان العربي ما ال بُ 

التـــابعون فســـلكوا ســـبیلهم فمـــا انقضـــى زمـــانهم إال إلـــى أن انقـــرض عصـــر الصـــحابة وجـــاء 
اء ألهم اهللا سـبحانه وتعـالى جماعـة مـن ًا، فلما أعضل الدَّ واللسان العربي قد استحال أعجمیّ 

ــ المعــارف أنْ  أهــلِ  أن طرفــًا مــن عنــایتهم فشــرعوا فیــه حراســة لهــذا العلــم صــرفوا إلــى هــذا الشَّ
  ." الشریف 

ظ ، فّرقــوا فیهمــا بــین اللفــمعــاییر وأقیســةبوضــع الغــة علمــاء العربیــة والب ولهــذا َشــَرعَ 
 یظهــــر لنـــا جلیَّــــاً " غریـــبال "لمــــادة  اإلســـهابوبهــــذا .  )٢(الغریـــب ومــــا یقابلـــه مــــن الفصـــیح 

  .المقصود منها في عرف اللغویین والمتخصصین في حقل الدراسة اللغویة 

مغاضـــبین رافضـــین مـــنهج أصـــحاب غریـــب " غریـــب اللغـــة " ولـــم یـــذهب أصـــحاب 
لقرآن وغریب الحدیث، بل احتطبـوا بحـبلهم وسـاروا علـى هـدیهم، ففسـروا ألفـاظ العربیـة مـن ا

المسلسـل فـي "  دون قصد تمییز بین عربي فصیح أو نادر غریـب، یشـفع ذلـك مـا جـاء فیـه
  )من الطویل: ( )٣(في قول امرئ القیس" الحال " قال في شرح مادة " غریب لغة العرب 

  )٤(َعلى حالِ حاًال ا ناَم َأهُلها       ُسموَّ َحباِب الماِء َسَموُت ِإَلیها َبعَد م

                                                 
  .٢/١٢٠٣وكشف الظنون  ١/٣النهایة في غریب األثر : انظر  )١(
  .٣٢ – ٢٤التلخیص في علوم البالغة ) ٢(
أشــهر شــعراء العــرب علــى اإلطــالق، . هــو امــرؤ القــیس بــن حجــر بــن الحــارث الكنــدي، مــن بنــي آكــل المــرار )٣(

فقیـل حنـدج وقیـل ملیكـة . قبه واختلف المؤرخون في اسـمهاشتهر بل) هـ . ق  ١٣٠(یماني األصل، ولد بنجد سنة 
كان أبوه ملك أسد وغطفان، وأمه أخت المهلهل الشاعر، فلقنه المهلهل الشعر فقاله وهو غالم، فلما . وقیل عدي 

  .١١/ ٢: األعالم: انظر ) .هـ . ق  ٨٠(كان بأنقرة ظهرت في جسمه قروح، فأقام إلى أن مات في أنقرة سنة 
  .١٠٠یت المرئ القیس، وهو في دیوانه ص الب )٤(
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: العنــُز، والعنــزُ : األكمــة، واألكمــة: القــارة، والقــارة: الدُّّبــة، والدُّّبــة: الطریقــة، والطریقــة: الحــال
: مــا تحــُق علیــه الحفیظــة، والحفیظــة: الحقیقــة، والحقیقــة: الرایــة، والرایــة: الُعقــاب، والعقــاب

الثـوب : الـّدْرُس، والـدرس: الجـرُب، والجـربُ : العبُد، والعبدُ : األنفُة، واألنفةُ : الحمّیةالحمیَّة، و 
 ،)١( البــازي: الكاســُر، والكاســرُ : الطریــق القاصــد، والقاصــد: الــنْهج، والــنْهج: الخلــق، والَخِلــقُ 

علـوم  في كتابه المزهر فـي ذكرهالسیوطي  ولعلَّ في اللغة العربیة، وهذا ما یسمَّى بالتشجیر 
  .وضرب له األمثال الكثیرة كاألسد واإلبرة والعجوز وغیر ذلك ،اللغة

مشـكًال سلسـلة مـن األلفـاظ  ،لمادة ثم ینتقل من مرادف إلـى آخـروهكذا یبدأ بتفسیر ا
  . )٢( اللغویة، كل واحد یشترك في المعنى مع سابقه

 )غریـب(مـادة  الغریـب قصـدوا مـن المـؤلفین فـي ، یمكن القول أنَّ  مفي ضوء ما تقدَّ 
، ولــم تكــن وجهــتهم اســتخراج غریــب اللغــة  شــرح المــواد اللغویــة فــي الموضــوع المخصــص

سمیة یـدعو ، وهذا النهج في التَّ  المراعى في االصطالح اللغوي عند أهل الصرف والبالغة
، إذ كــان القصــد منهــا تفســیر "غریــب اللغــة "إلــى التســاؤل، وٕاعــادة النظــر فــي أســماء كتــب 

  . )٣(دون تمییز بین لفظ وآخرألفاظها من 

  

  

  

  

  

                                                 
  .٢١٥ -٢١٤المسلسل في غریب لغة العرب ، ص ) ١(
  .١/٤كتب الغریب بین حقیقة معنى الغریب وواقع التألیف ) ٢(
  .١/٥كتب الغریب بین حقیقة معنى الغریب وواقع التألیف ) ٣(
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   :نشأة علم الغریب وتطوره    -
 یعنـــي أول مرحلـــة مـــن؛ الكـــریم غریـــب القـــرآن هـــو المحاولـــة األولـــى لتفســـیر القـــرآن یعتبـــر

   بــدأت مــع نــزول القــرآن الكــریم فــي عهــد والتــي القــرآن  بــدأت بعلــم تفســیر الغریــبمراحــل نشــأة علــم 
أللفـاظ  -صـلى اهللا علیـه وسـلم -وسلم وتمثلت فـي تفسـیر النبـي  هوصحب صلى اهللا علیه وآله النبي

  . )١( معینة في القرآن وتبیانه لمعانیها
ـــ حابة الكــرام رضـــوان اهللا علــیهم إذا التـــبس علــیهم فهـــم كلمــة مـــن كلمــات القـــرآن كــان الصَّ
) هـ ٦٠٦ت(ر صلى اهللا علیه وسلم فیفسرها لهم، وفي ذلك یقول ابن األثی سولالكریم رجعوا إلى الرَّ 

العـرب یعرفـون أكثـر  ِمـن وكـان أصـحابه وَمـْن َیِفـُد علیـه ":  )النهایة في غریب الحدیث  (في كتابه 
  .  )٢( "وما جهلوه سألوه عنه فیوضحه لهم  ،ما یقوله

ـ ، ولمـا  -صـلى اهللا علیـه وسـلم-فسـیرات النبـي حابة الكـرام مـا سـمعوه مـن توقد حفظ الصَّ
واشـتهر ، اس غریب القرآنكان علماء الصحابة یفسِّرون للنَّ  -علیه وسلم صلى اهللا-مات رسول اهللا 

ــ) هــــ  ٦٨ت ( مــنهم بــذلك الصــحابي الجلیــل عبــد اهللا بــن عبــاس  حابة فــي األمصــار ، ثــمَّ تــوزَّع الصَّ
ن عـنهم مـا وْ ، وكان طالبهم من التـابعین یتلقَّـ، وأنشأوا مدارس لهم في كل بلداإلسالمیة عقب الفتوح

ــ-صــلى اهللا علیــه وســلم-هم مــن تفســیرات النبــي بلَّغــو  ، كمــا حابة، ومــن تفســیرات مشــایخهم مــن الصَّ
، مدینـة، وال، واشـتهرت مكـةالقـرآن بمـا لـم یـؤثر عـن أسـاتذتهم أدلى هؤالء التابعون بآرائهم فـي غریـب

ـ، والیمن، والشـام، والكوفةوالبصرة  ؛ ألنَّ وایـةتـابعین فـي نقـل العلـوم هـو الرّ حابة وال، وكـان مـنهج الصَّ
ومـع نهایـة القـرن األول الهجـري، لجـأ المسـلمون إلـى تـدوین علـومهم بعـدما . التدوین كان نادرًا بیـنهم

، فكانــت تفســیرات غریــب القــرآن مــن وت العلمــاء مــن الصــحابة والتــابعینخــافوا علــى ذهــاب العلــم بمــ
نه العلماء    . )٣(أوَّل ما دوَّ

  
                                                 

   .١/١٧ تفسیر ابن كثیر: انظر ) ١(
  .١/٤یث النهایة في غریب الحد) ٢(
  .٥٥ - ٥٤ ختصارز واالتفسیر المشكل من غریب القرآن على اإلیجا) ٣(
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ــــا وكــــان صــــاحب الیــــد األولــــى فــــي هــــذا الفــــنّ  وترجمــــان القــــرآن عبــــد  ،حابي الجلیــــللصَّ
ــــن عبــــاس  ــــد رتَّ  ،) هـــــ  ٦٨ت ( اهللا ب مــــوجزًا فجعــــل الكلمــــة  بــــه علــــى الســــور، وشــــرحه شــــرحاً فق

مــــا ثبــــت عــــن ابــــن  ،إلیــــه فــــي ذلــــك عُ َجــــرْ وأولــــى مــــا یُ " : قلــــت :  )١(یقــــول الســــیوطي  .ازاء الكلمــــة
ر غریــــــــب القــــــــرآن فإّنــــــــه ورد عــــــــنهم مــــــــا یســــــــتوعب تفســــــــی ،عبــــــــاس وأصــــــــحابه اآلخــــــــذین عنــــــــه

وهـــــا أنـــــا أســـــوق مـــــا ورد مـــــن ذلـــــك عـــــن ابـــــن عبـــــاس مـــــن طریـــــق . باألســـــانید الثابتـــــة الصـــــحیحة
ـــــه ـــــي طلحـــــة خاصـــــة فإنهـــــا أصـــــلح الطـــــرق عن ـــــن أب وعلیهـــــا اعتمـــــد البخـــــاري فـــــي صـــــحیحة  ،اب

  " .مرتبًا على السور 
  

، وظهـــــرت المؤلفـــــات ، وبـــــدأ التخّصـــــص فـــــي العلـــــومدوین عنـــــد المســـــلمینر التَّـــــثـــــمَّ تطـــــوَّ 
قــــه ، وذلــــك لتعلُّ ن مــــن أبــــرز مــــا اهــــتمَّ بــــه المســــلمون، وكــــان غریــــب القــــرآلمســــتقلة فــــي كــــلِّ فــــنّ ا

ه كتـــــب فـــــي الغریـــــب ، وظهـــــرت فیـــــه المؤلفـــــات المســـــتقلة، وأّول َمـــــْن نعلـــــم أنَّـــــلىبكتـــــاب اهللا تعـــــا
ــــب بــــن ربــــاح البكــــري  ــــرآن(  :صــــاحب كتــــاب  )هـــــ  ١٤١ت ( هــــو أبــــان بــــن تغل ــــب الق  ) غری

    فوضـــــع الفـــــرَّاء أبـــــو زكریـــــا یحیـــــى بـــــن زیـــــاد ، فـــــي هـــــذا المجـــــالبالتصـــــنیف  ثـــــمَّ تـــــوالى العلمـــــاء
وضــــع أبــــو عبیــــدة معمــــر بــــن فــــي حــــین ،  ) معــــاني القــــرآن (منصــــنَّفه الجلیــــل ) هــــــ ٢٠٧ت ( 

ـــــى  ــــــ  ٢١٠ت ( المثن ـــــه) هـ ـــــرآن ( كتاب ـــــاز الق ـــــش األوســـــط ) مج ـــــن  ، ووضـــــع األخف ، ســـــعید ب
ـــــ  ٢١٥ت (  ســــعدة  ــــا( كتابــــه المشــــهور ) هـ ــــرآنمع ، أبــــو محمــــد  ، كــــذلك ابــــن قتیبــــة ) ني الق

  ... ) تفسیر غریب القرآن () هــ  ٢٧٦ت ( عبد اهللا بن مسلم 
  

ـــــــت التصـــــــانیف المســـــــتقلَّ  ـــــــب وتوال ـــــــى مـــــــرِّ ة فـــــــي الغری ، العصـــــــور واتَّســـــــعت ماّدتهـــــــا عل
  . )٢(، وال تزال إلى یومنا هذا عت مناهجهاوتنوَّ 

  
 

  
  
 

                                                 
  .١/١١٤اإلتقان في علوم القرآن  )١(
  . ٥٥ختصار من غریب القرآن على اإلیجاز واال تفسیر المشكل) ٢(
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  :التألیف في غریب القرآن : ثالثًا    -
ــــرآن، نــــرى أول مــــن صــــنَّف فــــي الغریــــب  ــــاس فــــي غریــــب الق ــــا شــــرح ابــــن عب إذا تجاوزن

  . )١() هــ  ١٤١ت ( هو أَبان بن تغلب بن رباح البكري 
              إّن أول مـــــــن جمـــــــع فــــــي هـــــــذا الفـــــــّن شــــــیئًا أبـــــــو عبیـــــــدة بــــــن المثنـــــــى التمیمـــــــي  : وقیــــــل

ــــــ  ٢١٠ت (  ـــــم تكـــــن قلَّتـــــه ل) هـ ـــــًا صـــــغیرًا ول ـــــك ألمـــــرین ، فجمـــــع كتاب ـــــره ؛ وٕانمـــــا ذل ـــــه بغی : جهل
ــــه یكــــ : أحــــدهما ــــم یســــبق إلی ــــدئ بشــــيء ل ــــرأّن كــــل مبت ــــم یكث ــــیًال ث ــــاني . ون قل ــــاس  أنَّ  :والث الن

  .  )٢(ن فیهم یومئٍذ بقیة وعندهم معرفة ، فلم یكن الجهل قد عمَّ كا
التــــــدوین إلــــــى عصــــــرنا هــــــذا ات فــــــي غریــــــب القــــــرآن منــــــذ بدایــــــة عصــــــر كثــــــرت المؤلفــــــ

ـــــى ـــــى فاقـــــت عل ـــــ حت ـــــت هـــــذه المصنَّ ـــــأغزرت  فات علـــــى مـــــرِّ ـالمائـــــة ، فتوال حتـــــى قـــــال القـــــرون ف
م مـــــــا ُوِضـــــــَع مـــــــن وســـــــنذكر أهـــــــ.  )٣(" خالئـــــــق ال یحصـــــــون صنیف ـأفـــــــرده بالتَّـــــــ" :  الســـــــیوطي

  : )٤(كتاب إن كان مخطوطًا أم مطبوعًا، نذكر منهم ، مع بیان كل الكتب حسب القرون
   

  )دي السابع المیال/ القرن األول الھجري (  
ــــــــ  ٦٥ت (  )٥( إجابـــــــات ابـــــــن عبـــــــاس علـــــــى أســـــــئلة نـــــــافع بـــــــن األزرق )١ وهـــــــو أحـــــــد ) هـ

زعمــــاء الخــــوارج ، وتضــــم أســــئلته إلــــى ابــــن عبــــاس عــــن معــــاني مــــائتي كلمــــة غریبــــة مــــن القــــرآن 
 .الكریم ، أجاب علیها ابن عباس وشرحها بشواهد من الشعر 

 .ن أبي طلحة بروایة علي ب) هــ  ٦٨ت ( البن عباس :  )٦(غریب القرآن  )٢

                                                 
  . ٢٣تحفة األریب بما في القرآن من الغریب، ألبي حیان ) ١(
  .٢/١٢٠٣كشف الظنون  )٢(
  .١/١١٣تقان في علوم القرآن اإل) ٣(
رآن تفسیر المشكل من غریب القو   ١/٣١اإلتقان في علوم القرآن و  ١٢٠٨-٢/١٢٠٣كشف الظنون : انظر ) ٤(

٦٨ – ٥٧ .  
صــفحات ، وطبعــت )  ١٠٦( م بمطبعــة المعــارف ببغــداد فــي ١٩٦٩طبعــت بتحقیــق إبــراهیم الســامرائي عــام ) ٥(

  .م ١٩٥٠بدار إحیاء الكتب العربیة بالقاهرة عام ) معجم غریب القرآن (  ملحقة بكتابهبتحقیق محمد عبد الباقي 
مسـتخرجًا مـن صـحیح البخـاري ، وفیـه مـا ) معجم غریـب القـرآن ( طبعه األستاذ محمد فؤاد عبد الباقي باسم ) ٦(

  . ١/٤٥تاریخ التراث العربي  :انظر  .من طریق ابن أبي طلحة خاّصة  ، ورد عن ابن عباس
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البـــــــن عبـــــــاس ، بتهـــــــذیب عطـــــــاء بـــــــن أبـــــــي ربـــــــاح ، أبـــــــي محمـــــــد :  )١( غریـــــــب القـــــــرآن )٣

  . )هــ  ١١٤ت ( التابعي الجلیل 
  )الثامن المیالدي / القرن الثاني الھجري (  

  
لإلمـــام زیـــد بـــن علـــي بـــن الحســـین بـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب         :  )٢(تفســـیر غریـــب القـــرآن  )١
  ) .هــ  ١٢٢ت ( 
 ) .هــ  ١٤١ت ( لإلمام أبان بن تغلب بن رباح البكري الجریري :  )٣(لقرآن غریب ا )٢
 ) . هـ  ١٤٦ت ( لمحمد بن السائب بن الحارث :  )٤(غریب القرآن  )٣
 . للرؤاسي محمد بن الحسن بن ُأبي :  )٥(معاني القرآن  )٤
 ).ـ هـ ١٧٩ت ( لإلمام مالك بن أنس، إمام المذهب المالكي : )٦(تفسیر غریب القرآن  )٥
. للكسـائي، علــي بـن حمـزة بـن عبــد اهللا األسـدي، الكـوفي، أبـو الحســن :  )٧(غریـب القـرآن  )٦

 ) .هــ  ١٨٩ت ( أحد القّراء السبعة المشهورین 
 .للكسائي أیضًا :  )٨(معاني القرآن  )٧
 ) .هــ  ١٩٥ت ( لمؤرج بن عمرو بن الحارث السدوسي البصري :  )٩(غریب القرآن  )٨
 .بي جعفر ابن المقرئ أل:  )١٠(غریب القرآن  )٩

                                                 
تـاریخ التـراث العربـي  :انظـر  ) .٢٨١٥/٢(رقـم  جد منه نسخة مخطوطة فـي مكتبـة عـاطف أفنـدي بتركیـا،یو ) ١(
١/٤٥ .  
تـاریخ : انظـر )  .  ٤٧١( ، رقـم بتركیـا فـي میـلو  .)  ١٢٠٣٧( ، رقـم یوجد منه نسخة مخطوطة فـي بـرلین) ٢(

  . ٢/٢٨٩التراث العربي 
  .١/٤٢العربي وتاریخ التراث  ١/١هدیة العارفین : انظر  )٣(
  .٢/١٢٠٧كشف الظنون : انظر ) ٤(
  .٢/١٢٠٧كشف الظنون : انظر ) ٥(
  .٥/٢٥٧األعالم : انظر ) ٦(
  .١/٦٦٨وهدیة العارفین  ٢/١٧٣٠ون كشف الظن: انظر ) ٧(
  . ٧/٨٤معجم المؤلفین : انظر  )٨(
  . ٥٤؛  ٣٧الفهرست : انظر  )٩(
تـاریخ التـراث : انظـر ) .  ٢٨١٥/٢( باسطنبول ، رقم یوجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة عاطف أفندي ) ١٠(

  .  ١/٦٥العربي 
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  )المیالدي  التاسع/ الھجري  الثالثالقرن (                
  ) .هــ  ٢٠٣ت ( للنضر بن شمیل بن خرشة البصري ، أبو الحسن :  )١(غریب القرآن  )١
 ) .ه  ٢٠٦ت ( لقطرب ، محمد بن المستنیر بن أحمد البصري :  )٢(معاني القرآن  )٢
 . )ه  ٢٠٧ت  ( یى بن زیاد بن عبد اهللا بن منظور، یحللفراء:  )٣(القرآن معاني  )٣
 ) .ه  ٢١٠ت ( ألبي عبیدة معمر بن المثنى البصري :  )٤(مجاز القرآن  )٤
 ) .ه  ٢١٥ت ( ، أبي الحسن لألخفش األوسط، سعید بن مسعدة:  )٥(معاني القرآن  )٥
 .)ه ٢١٦ت ( لألصمعي، عبد الملك بن قریب الباهلي، أبي سعید :  )٦(غریب القرآن  )٦
 ) .ه  ٢٢٣ت ( ألبي عبید القاسم بن سالم الحریري :  )٧(غریب القرآن  )٧
لمحمد بن سالم بن عبید اهللا بن سالم الجمحي البصري ، أبو عبد اهللا :  )٨(غریب القرآن  )٨

 ) .ه  ٢٣١ت ( 
 ، عبــد اهللا بــن یحیــى بــن المبــارك للیزیــدي، أبــي عبــد الــرحمن:  )٩(القــرآن وتفســیره ریــب غ )٩

 ) . ه  ٢٣٧ت ( ادي العدوي البغد
 ) .ه  ٢٥١ت ( البغدادي، أبي جعفر الكوفي ثم بن قادملمحمد :  )١٠(غریب القرآن  )١٠
 ) .ه  ٢٥٩ت ( ، أبو العباس لمحمد بن الحسن بن دینار األحول : )١١(غریب القرآن  )١١
 .) ه ٢٧٦ت ( هللا بن مسلم ، أبي محمد، عبد االبن قتیبة:  )١٢(تفسیر غریب القرآن  )١٢

                                                 
وكشــف الظنــون  ٢/١٣٩تــاریخ األدب العربــي : انظــر . یوجــد منــه نســخة مخطوطــة فــي المتحــف اإلیطــالي ) ١(
  . ٢/٤٩٤وهدیة العارفین  ٢/١٢٠٧
  .٢/١٢٠٧وكشف الظنون  ١/٦١مفتاح السعادة : انظر  )٢(
   .مجلدات )  ٣( م في ١٩٥٥جاتي ، ومحمد علي النجار في القاهرة ، طبعة أولى عام حقَّـقه أحمد یوسف ن )٣(
  .م ١٩٥٥حقَّـقه الدكتور فؤاد سیزكین ، وقام بنشره سامي الخانجي بالقاهرة عام ) ٤(
  .م ١٩٨١م ، وقام بنشره المحقق ، وطبع ثانیة عام ١٩٧٩حقَّـقه الدكتور فائز فارس في الكویت عام  )٥(
  . ٢/١١٣بغیة الوعاة : ظر ان) ٦(
ــَع هــذا الكتــاب علــى هــامش كتــاب ) ٧( لعبــد العزیــز الــدریني فــي القــاهرة عــام " التیســیر فــي علــم التفســیر : " ُطِب

  .م ١٨٩٢
  . ٧٨؛  ٣٧ الفهرست: انظر ) ٨(
  .م ، في مجلد واحد ١٩٨٥حـقـقه األستاذ محمد سلیم الحاج في بیروت ، ونشرته دار عالم الكتب عام ) ٩(
  . ٢/١٥هدیة العارفین : انظر ) ١٠(
  . ٣٧ الفهرست: انظر ) ١١(
  .بمصر  ١٩٥٨حـقـقه سیِّد أحمد صقر عام ) ١٢(
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 ).ه٢٨٢ت ( للجهضمي، إسماعیل بن إسحاق بن إسماعیل األزدي:  )١( معاني القرآن )١٣
 ) .ه  ٢٩٠ت ( للمفضل بن سلمة بن عاصم ، أبي طالب :  )٢(ضیاء القلوب  )١٤
 ) . ه  ٢٩١ت ( لثعلب أحمد بن یحیى بن یزید :  )٣(غریب القرآن  )١٥
 ).ه  ٢٩٩ت ( البن كیسان، محمد بن أحمد بن إبراهیم، أبي الحسن:  )٤(معاني القرآن  )١٦
 .، أبو جعفر أحمد بن محمد بن رستم بن یزدیار ،للطبري:  )٥(غریب القرآن  )١٧

  
  )المیالدي  العاشر/ الھجري  الرابعالقرن (       

 ) .ه  ٣١٠ت ( للطبري ، محمد بن جریر بن یزید ، أبي جعفر :  )٦(غریب القرآن  )١

أبـي ، محمـد بـن عزیـز العزیـزي جسـتاني للس:  )٧(نزهة القلوب في تفسـیر غریـب القـرآن العظـیم  )٢
 ) .ه  ٣٣٠ت ( بكر 

 ) .ه ٣٣٨ت(أبي جعفر المرادي ، أحمد بن محمد بن إسماعیل للنحاس:  )٨(معاني القرآن    )٣
  
  )المیالدي  الحادي عشر/ الھجري  الخامسالقرن (  

). ه ٤٠١ت ( للهـروي، أحمــد بـن محمــد، أبـي ُعَبْیــد :  )٩() القـرآن والحــدیث ( كتـاب الغــریبین  )١
 :ف العلماء حول هذا الكتاب استدراكات وشروحات كثیرة منها وقد ألَّ 

ــــرآن والحــــدیث  )٢ ــــي الق ــــي غریب ــــن عیســــى :  )١٠(  المغیــــث ف ــــن عمــــرو ب ــــي بكــــر ب ــــن أب لمحمــــد ب
 . )ه  ٥٨١ت ( األصفهاني 

                                                 
  .  ٢/١٧٣٠كشف الظنون : انظر ) ١(
  . ٧/٢٧٩واألعالم  ١/٣٩المعجم العربي : انظر ) ٢(
  . ١/١٨١مفتاح السعادة : انظر ) ٣(
  .  ٢/١٧٣٠كشف الظنون : انظر ) ٤(
  . ١/١١٥وغایة النهایة  ٦٥ فهرستال: انظر ) ٥(
  . ٣٧الفهرست : انظر ) ٦(
  . ١/٧٣تاریخ التراث العربي : انظر . نسخة مخطوطة موزعة في مكتبات العالم )  ٥٢( یوجد للكتاب ) ٧(
   . ٢/١٧٣٠كشف الظنون : انظر ) ٨(
ل منـه بتحقیـق محمـود محمـد مخطوطـة موّزعـة فـي مكتبـات العـالم ، وقـد ُطبِـَع المجلـد األو ) ٣٠(للكتاب نحـو ) ٩(

   . ٢/٢٧٢تاریخ األدب العربي : ظر ان. م  ١٩٧٠الطناحي بالقاهرة عام 
، ونســخة أخــرى فــي مكتبــة )  ٣٠٣( یوجـد منــه نســخة مخطوطــة فـي مكتبــة شــهید باســطنبول ، تحــت الـرقم  )١٠(

  ) . ٢١٠٦( فیض اهللا باسطنبول تحت الرقم 



- ٣١ - 
 

وقـد جمـع ) . ه  ٤٥٤ت ( للكناني ، محمد بن أحمد بن مطوف ، أبي عبـد اهللا :  )١(الُقْرَطْین  )٣
 .البن قتیبة " مشكل القرآن " و " غریب القرآن : " ه هذا بین ِكتاَبْي في كتاب

وقــد ) . ه  ٤٣٧ت ( لمكــي بــن أبــي طالــب القیســي األندلســي :  )٢(العمــدة فــي غریــب القــرآن  )٤
 " . تفسیر المشكل من غریب القرآن : " اختصر فیه كتاب 

 ) .ه  ٥١٦ت ( د النحوي لمجد الدین أبو المكارم ، علي بن محم:  )٣(مختصر الغریبین   )٥

البـن عسـكر ، محمـد بـن علـي بـن الخضـر :  )٤( المشرع الروي في الزیادة على غریبي الهروي )٦
 ) .ه  ٦٣٦ت ( الغساني 

 
  )المیالدي  الثاني عشر/ الھجري  السادسالقرن (  

ــــرآن  )١ ــــي غریــــب الق ــــردات ف ــــي القاســــم :  )٥(المف ــــن محمــــد ، أب             للراغــــب األصــــفهاني ، الحســــین ب
 ) .ه  ٥٠٢ت ( 

، بد الرحمن بن علي بن محمد القرشيالبن الجوزي ، ع:  )٦(األریب بما في القرآن من الغریب  )٢
 ) .ه  ٥٩٧ت ( أبي الفرج 

  )المیالدي  الثالث عشر/ الھجري  السابعالقرن ( 
ــــرآن  )١ ــــب الق ــــي غری ــــرازي :  )٧(روضــــة الفصــــاحة ف ــــد القــــادرلل ــــن عب ــــي بكــــر ب ــــن أب ، ، محمــــد ب

 ) .ه  ٦٦٦ت " ( مختار الصحاح : " اهللا صاحب قاموس  أبي عبد

                                                 
م ، وقــام بتصــحیحه عبــد ١٩٣٦هرة فــي جــزءین ضــمن مجلــد واحــد عــام ُطِبــَع الكتــاب بمطبعــة الخــانجي بالقــا) ١(

  .م ١٩٨١الحفیظ سعد عطیة ، وُأعید تصویره بدار المعرفة في بیروت عام 
ــدكتور یوســف المرعشــلي ، مؤسســة الرســالة ببیــروت ، الطبعــة األولــى عــام ) ٢( ــَع الكتــاب بتحقیــق ال م ١٩٨١ُطِب

  . م ١٩٤٨والطبعة الثانیة عام 
  . ٢/١٢٠٩وكشف الظنون  ٢/٢٠١بغیة الوعاة : انظر ) ٣(
  . ٢/١٢٠٩وكشف الظنون  ١/١٨٠بغیة الوعاة : انظر  )٤(
ــَع الكتــاب بمطبعــة المیمنیــة بالقــاهرة عــام ) ٥( ــَع بهــامش كتــاب ١٩٠٦ُطِب النهایــة فــي غریــب الحــدیث : " م ، وُطِب

لمرتضـویة بطهـران بتحقیـق سـیِّد محمـد كیالنـي م ، وُطبِـَع فـي المكتبـة ا١٩٢١البن األثیر في القاهرة عام " واألثر 
  .م ١٩٧٧م ، وُأعید تصویره بدار المعرفة في بیروت عام ١٩٦٤عام 

كتبــت فــي القــرن الثــامن )  ٢١٧( یوجــد منــه نســخة مخطوطــة فــي مكتبــة حــاجي محمــود بتركیــا ، تحــت الــرقم ) ٦(
  .  ١/٥٦بات تركیا نوادر المخطوطات العربیة في مكت: انظر . ورقة )  ١٢٠( الهجري في 

ورقـة ، یرجـع )  ٢١٩( تقـع فـي )  ١٠٤( منه نسخة مخطوطة بمكتبة أحمد الثالث بتركیا، تحت الـرقم یوجد ) ٧(
ــابع لجامعــة الــدول العربیــة، تحــت الــرقم      ١٣٣٥نســخها لســنة  م ویوجــد منــه صــورة بمعهــد المخطوطــات العربیــة الت

 )٩٠ . (  
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  )المیالدي  الرابع عشر/ الھجري  الثامنالقرن (  
ألبــي حیَّــان ، محمــد بــن یوســف بــن علــي بــن :  )١(تحفــة األریــب بمــا فــي القــرآن مــن الغریــب   )١

 ) .ه  ٧٤٥ت ( یوسف بن حیَّان األندلسي 

للسمین الحلبي ، أحمد بن یوسف بن عبد الدائم، :  )٢(عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف األلفاظ   )٢
 ) . ه  ٧٥٦ت ( أبي العباس شهاب الدین 

  
  )المیالدي  الخامس عشر/ الھجري  التاسعالقرن ( 

البن الملقن ، سـراج الـدین ، أبـي حفـص عمـر بـن أحمـد األنصـاري      :  )٣(تفسیر غریب القرآن  )١
 .) ه  ٨٠٤ت ( 

" : ألفیـة العراقـي فـي تفسـیر غریـب القـرآن " وتسـمَّى أیضـًا :  )٤(تفسیر غریب القـرآن  منظومة )٢
 . )ه  ٨٠٦( بد الرحمن ، أبي الفضل للعراقي زین الدین ، عبد الرحیم بن الحسین بن ع

   البــن قطلوُبغــا ، زیــن الــدین الجمــالي الحنفــي :  )٥(األریــب بحــل فــي القــرآن مــن الغریــب  تحفــة )٣
، ندلسـي ، ورتَّبـه علـى حـروف المعجـمالنحـوي األاختصر كتاب أبي حیـان ) . ه  ٨٧٩ت ( 

 .وهو موضوع دراستي 

                                                 
م وُطبِـَع بتحقیـق أحمـد ١٩٢٦الشـیخ محمـد سـعید بـن مصـطفى الـوردي عـام  ُطِبَع الكتـاب فـي حمـاه بتصـحیح) ١(

ــَع ١٩٧٧قســم إحیــاء التــراث اإلســالمي عــام  –مطلــوب وخدیجــة الحــدیثي ، ونشــرته وزارة األوقــاف العراقیــة  م وُطِب
  . م ١٩٨٣المجذوب ، ونشره المكتب اإلسالمي في بیروت عام  طه بتحقیق الدكتور سمیر

مصــطفى بــن أحمــد عرقــوس ، وحصــل بــه علــى درجــة الماجســتیر مــن الجامعــة اإلســالمیة حققــه طــالل بــن ) ٢(
  .م ١٩٨١بالمدینة المنورة عام 

  . م ١٩٨٨حققه الدكتور سمیر طه المجذوب ، وطبع بعالم الكتب في بیروت عام ) ٣(
م ، وُطِبــَع بهــامش ١٨٩٣للــدریني بمطبعــة أبــي زیــد عــام " التیســیر فــي علــوم التفســیر : " ُطِبــَع بهــامش كتــاب ) ٤(

م فـي جـزءین ضـمن ١٩٢٧للسیوطي بمطبعة عیسى البـابي الحلبـي بالقـاهرة عـام " تفسیر القرآن العظیم : " كتاب 
  .مجلد واحد 

  ) . ١٩١٧( د لي وهبي بتركیا رقم یوجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة بغدا )٥(
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 )المیالدي  السادس عشر/ الھجري  العاشرالقرن (  

عبــــد البـــــرِّ محمـــــد بـــــن محمـــــد الحلبـــــي         ، البـــــن الشـــــحنة ، ســـــري الـــــدین:  )١(القـــــرآن غریــــب  )١
 ) . ه  ٩٢١ت ( 

  )المیالدي  السابع عشر/ الھجري  الحادي عشرالقرن ( 
ألبـي العبـاس الزنـاتي المكناسـي، أحمـد ابـن القاضـي :  )٢(التیسیر العجیب في تفسیر الغریـب  )٢

 ) .ه  ١٠٢٥ت ( وجیه الدین، أبي المعالي محمد بن محمد بن أبي العافیة 
  

  )المیالدي  عشر الثامن/ الھجري  عشر الثانيالقرن ( 
 ).ه ١١٨٢ ت( اعیل الیمني لألمیر الصنعاني ، محمد بن إسم:  )٣(تفسیر غریب القرآن   )١

  
  )المیالدي  التاسع عشر/ الھجري  الثالث عشرالقرن (  

للـذهبي ، مصـطفى بـن السـید حنفـي بـن حسـن :  )٤(رسالة فـي تفسـیر غریـب القـرآن العظـیم    )١
 .، رتَّبه على حروف المعجم ) ه  ١٢٨٠ت (

  )ي المیالد العشرون/ الھجري  الرابع عشرالقرن (                    
لألســــــــیر :  )٥(هدیــــــــة اإلخــــــــوان فــــــــي تفســــــــیر مــــــــا أبهــــــــم علــــــــى العاّمــــــــة مــــــــن ألفــــــــاظ القــــــــرآن  )١

 . )ه  ١٣٣٣ت ( ، ولد في بیروت طفى بن یوسف بن عبد القادر، مصالبیروتي
ـــــب القـــــرآن  )٢ ـــــن :  )٦(تفســـــیر غری ـــــن محمـــــد أمـــــین ب إلســـــماعیل باشـــــا البغـــــدادي ، إســـــماعیل ب

 ) .ه  ١٣٣٩ت ( سلیم 
 .لمصطفى محمد الحدیدي الطیر :  )٧(ریب القرآن عقد الجمان في تبیان غ )٣

                                                 
  ) . ٢٠٩/١٦٥٦٩( رقم یوجد منه نسخة مخطوطة في المكتبة األزهریة ، تحت ال )١(
ونســخة أخــرى فــي مكتبــة ، )  ٢٤٦( یوجــد منــه نســخة مخطوطــة فــي مكتبــة ال لــه لهــي بتركیــا ، تحــت الــرقم  )٢(

  ) . ١٠٤( رشید أفندي بتركیا ، تحت الرقم 
ویرجـــع تـــاریخ ، )  ١٦( تحـــت الـــرقم   -بـــالیمن  –یوجــد منـــه نســـخة مخطوطـــة فـــي الجـــامع الكبیـــر بصـــنعاء  )٣(

  .م  ١٨٩٣نسخها لعام 
  . ٩١٢معجم المطبوعات العربیة : انظر . ُطِبَع في مصر على الحجر ، ولم أعثر على تاریخ الطبع  )٤(
 :     م ، وُطِبــَع باســم١٩١٢م ، وُطِبــَع فــي مطبعــة ألفبــاء بدمشــق عــام ١٨٨٩ُطِبــَع بمطبعــة جریــدة بیــروت عــام  )٥(

  .م ١٩٧٩وُأعید طبعه فیها عام م ، ١٩٧٣في مكتبة القاهرة عام " تفسیر غریب القرآن " 
  ) . ٤٧٠( یوجد منه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصریة تحت الرقم  )٦(
  .٢٤الكتب العربیة : انظر . م في دار المعارف للطبع والنشر في جزءین ١٩٣٧ُطِبَع في مصر عام  )٧(
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ـــــرآن  )٤ ـــــان فـــــي تفســـــیر مفـــــردات مـــــن الق ـــــدین بـــــن :  )١(حســـــن البی للخـــــاني ، الشـــــیخ محیـــــي ال
 ) .ه  ١٣٥٠ت ( أحمد بن محمد 

القــــــرآن المعــــــروف بقــــــاموس أوضــــــح التبیــــــان فــــــي حــــــلِّ ألفــــــاظ : )٢(تفســــــیر غریــــــب القــــــرآن   )٥
 .للمصري

 ) . ه  ١٣٥٥ت ( للشیخ حسنین محمد مخلوف  : )٣(كلمات القرآن تفسیر وبیان  )٦
 .وضعه أعضاء مجمع اللغة العربیة في القاهرة :  )٤(معجم ألفاظ القرآن الكریم  )٧
لقاســـــــم بـــــــن حســـــــن بـــــــن موســـــــى آل محیـــــــي الـــــــدین                    :  )٥(البیـــــــان فـــــــي شـــــــرح غریـــــــب القـــــــرآن  )٨

 ) .ه  ١٣٧٦ت ( 
 .اهیم وهبة لألستاذ محمود إبر :  )٦(تفسیر غریب القرآن  )٩

 .لألستاذ حمدي عبید الدمشقي :  )٧(القرآن الكریم وتفسیر غریبه  )١٠
 .لمحمد الصادق قمحاوي :  )٨(قاموس غریب القرآن حسب ترتیب السور  )١١
ــــــــب القــــــــرآن  )١٢ ــــــــى تفســــــــیر غری ــــــــدكتور محمــــــــد ســــــــالم محیســــــــن ، :  )٩(الهــــــــادي إل ــــــــألیف ال ت

 .والدكتور شعبان محمد إسماعیل 
 .ندیم الجسر ، مفتي طرابلس والشام للشیخ :  )١٠(غریب القرآن  )١٣
عبـــــــد الـــــــرؤوف بـــــــن رزق بـــــــن ل:  قـــــــاموس مفـــــــردات القـــــــرآن وغریبـــــــه:  )١١(معجـــــــم القـــــــرآن  )١٤

 .  إسماعیل

                                                 
  .رة على حروف المعجم م مذیًال بفهرس األلفاظ المفسَّ ١٩٢٣ُطِبَع في مطبعة الترقي بدمشق عام  )١(
  .م ١٩٣٤ُطِبَع في مكتبة الهالل بالقاهرة عام  )٢(
  .م ، ثّم ُطِبَع بعد ذلك طبعات كثیرة ١٩٥٥ُطِبَع في القاهرة عام  )٣(
  .م في مجلدین كبیرین ١٩٧٠ُطِبَع في الهیئة المصریة العاّمة للتألیف والنشر في القاهرة عام  )٤(
  .م ١٩٥٥حكمي في النَّجف بالمطبعة العلمیة عام ُطِبَع بتحقیق مرتضى ال )٥(
  .م ١٩١٣ُطِبَع في مصر عام  )٦(
  .م ١٩٦٣ُطِبَع بالمكتبة العربیة بدمشق عام  )٧(
  .م ١٩٧٠ُطِبَع بمطبعة محمد علي صبیح في القاهرة عام  )٨(
  .م ١٩٨٠ُطِبَع في القاهرة ، ونشرته دار األنصار عام  )٩(
  .م ١٩٨٤لبنان عام  -ثة في طرابلس ُطِبَع بالمكتبة الحدی )١٠(
  .م ١٩٤٨م في القاهرة  وُأعید طبعه ثانیة بمطبعة حجازي بالقاهرة عام ١٩٤١ُطِبَع عام  )١١(
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ـــذكر فـــي    ـــم ت ـــه أن بعـــض هـــذه التصـــانیف فـــي غریـــب القـــرآن ل ـــه إلی وممـــا یجـــدر التنبی
وأبــو عبیــدة  )معــاني القــرآن  (: ى كتابــه فــالفّراء أطلــق علــ. صــریحة ) غریــب ( عناوینهــا كلمــة 

هـذه  كـل فالمعنى القائم بعرف هؤالء هو الغریب ، وتحمـل... وهكذا  )مجاز القرآن  (: یسمیه 
  . )١(ستدالل علیها وتوضیح معانیها واال ًا للكلمة الغریبة في القرآناتها شرحالعناوین بین طیَّ 

لسـور فـي علـى ترتیـب ا : فـاألول: هـذه المصـنفات علـى اتجـاهین أنَّ ویالحظ الباحث   
فمـن أراد معرفـة . على ترتیب حروف المعجـم كمـا فعـل قاسـم الحنفـي :  والثانيالقرآن الكریم ، 

ومـن أراد معرفـة . معنى الكلمة القرآنیة وهو یعرف موضعها منه قّدمها لـه الفریـق األول میسـرة 
ومهمـــا . یـــة الكلمـــة متتبعـــًا اشـــتقاقاتها ودورانهـــا فـــي كتـــاب اهللا یجـــد مبتغـــاه فـــي المجموعـــة الثان

الع   تباینت األسالیب فإّن كًال مـنهم قـد أسـدى لقـّراء كتـاب اهللا خدمـًة وبسـط لطالبـِه طریـق اإلطِّـ
 .والمعرفة

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . ٣مقدمة تفسیر غریب القرآن البن قتیبة : انظر  )١(
  
  
  



- ٣٦ - 
 

  

  
  : الثانيفــصـل لـا

  - دراسة تحلیلیة –تحفة األریب بحل ما في القرآن من الغریب 
  

  : المباحث اآلتیة على هذا الفصل ویشتمل     
  

 . لحنفي في تحفة األریبمنهج ا   -
 :مثل مقارنة تحفة األریب بحل ما في القرآن من الغریب بغیره    -

 . تفسیر غریب القرآن البن قتیبة -١
 . غریب القرآن للسجستاني -٢
 . غریب القرآن للراغب األصفهانيفي المفردات  -٣
 . تحفة األریب بما في القرآن من الغریب ألبي حیان -٤
 .  ن البن الهائمبیان في تفسیر غریب القرآتال -٥

  . - دراسة موازنة -كتب الغریب وكتاب تحفة األریب بحل ما في القرآن من الغریب للحنفي  -
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ý ــــریب لـــزین الـــدین الحنفـــي ــــفة األریـــب بحـــل مـــا فـــي القـــرآن مـــن الغـــــــــ             مـــنهج كتـــاب تحــ
  :   )١(  ) ه ٨٧٩ ت (

ــــدأ الشــــیخ ق   ــــه بمقدمــــة اســــتهّلها ب ــــي فــــي مخطوطت ــــاءاســــم الحنف ــــ بالحمــــد والثن الة ، والصَّ
ــــى الرســــول الكــــریم  ــــه وســــلم  –والســــالم عل ــــألیف هــــذا  ، -صــــلى اهللا علی ــــّم یبــــین فیهــــا ســــبب ت ث

ــــه  ،الكتــــاب ــــرین مــــن المصــــنفین بقول ــــه كعــــادة الكثی ــــة : "  )٢(والغــــرض من ــــاب التحف ــــت كت لمــــا رأی
ــــــاثرت درر  ــــــدًا تن ــــــرآن عق ــــــب الق ــــــت أن أنظمــــــه فــــــي ســــــلك ،هفــــــي غری وهــــــو الحــــــرف األول  ،أحبب

بقلـــــُت لیســـــتعین بـــــذلك مـــــن اشـــــتغل بالكّشـــــاف  ممیـــــزًا مـــــا زدت ،ن الحـــــروف األصـــــلّیةوالثـــــاني مـــــ
، فقـــــد جــــاء التـــــألیف  )٣( "وُســــئل عـــــن معنــــى الجــــواب فلـــــم یستحضــــرُه لطـــــول ذلــــك علیــــه  ،دهــــراً 

  . في خدمة النص القرآني تفسیرًا لغریب القرآن
لم البــــارزة لمــــنهج صــــاحبنا فــــي أنــــه صــــار علــــى نهــــج المفســــرین، غیــــر وتــــتلخص المعــــا

ــــــي رأى أن فــــــي فهمهــــــا  ــــــى شــــــرح الكلمــــــة الت ــــــة ، وٕانمــــــا اقتصــــــر عل ــــــة كامل ــــــم یشــــــرح اآلی ــــــه ل أن
البیــــان فــــي غریــــب (  )٤( ، فقــــد اعتمــــد الحنفــــي علــــى كتــــاب ابــــن جماعــــة صــــعوبة علــــى القــــارئین

ـــــرآن) القـــــرآن  ـــــب الق ـــــذكر  فـــــي تفســـــیر غری ـــــر موجـــــود ، والجـــــدیر بال ـــــن جماعـــــة غی ـــــاب اب أنَّ كت
  .قلت : ، وكل ما زاده علیه  أنه أشار في مخطوطته بقوله  ولم أعثر علیه

تحفـــة األریـــب بمــــا فـــي القـــرآن مــــن : " فقـــد نقـــل قاســـم الحنفــــي كتابـــه كـــامًال عــــن كتـــاب   
ــــ" الغریــــب  ــــف ب ، ...اءألبــــي حیــــان األندلســــي ، ولكنــــه أعــــاد ترتیــــب مفرداتــــه بحســــب نظــــام األل

ــــا حیــــان رتَّــــ ین أنَّ فــــي حــــ ــــق نظــــام البــــاب والفصــــلأب ، فــــالحرف األول مــــن الكلمــــة  ب كتابــــه وف
، أمـــــا الحـــــرف األخیـــــر ...  ئينظـــــام األلـــــف بـــــات األبـــــواب فیـــــه وفـــــق ، وقـــــد جـــــاء یمثـــــل البـــــاب

علــــى  ، وممــــا یــــدلُّ ... ئينظــــام األلــــف بــــاو حیــــان فــــي الفصــــول ب، ولــــم یلتــــزم أبــــ فیمثــــل الفصــــل
        ، عنــــــدما یعــــــرض لــــــبعض الكلمــــــات ك تــــــراه فــــــي بعــــــض المــــــواطننقلــــــه كتــــــاب أبــــــي حیــــــان أنَّــــــ

، ربمــــا  ، وهــــو یعنــــي أّن أبــــا حیــــان قــــد تــــرك مكــــان الكلمــــة فارغــــاً  بــــّیض لهــــا المصــــنف: یقــــول 
، ، فبقــــي مكــــان معنــــى الكلمــــة فارغــــاً  لیبحــــث لهــــا عــــن معنــــى ، ولكنــــه نســــي األمــــر واهللا أعلــــم

فجـــــــاءت ،  ى كتـــــــاب أبـــــــي حیـــــــانوقـــــــد أضـــــــاف الشـــــــیخ قاســـــــم الحنفـــــــي بعـــــــض اإلضـــــــافات إلـــــــ
  :زیادات الحنفي على وجوه منها  
                                                 

   . سبق أن تم ترجمته في مقدمة البحث )  (١
د بن إبراهیم ، المعروف بابن جماعة ، صنف التصانیف هو محمد بن أبي بكر بن عبد العزیز بن محم )٢(

انظر شذرات الذهب ) . هـ ٨١٩ت ( الكثیرة ولكن ضاع أكثرها ، ومات في العشرین من ربیع اآلخرة سنة 
  .٢/١٤٨، البدر الطالع  ٧/١٣٩
  . ١قسم التحقیق : انظر ) ٣(

  . ٧قسم التحقیق : انظر ) ٤(
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 :  )١(قولــــه ، ومثــــال ذلــــك وأضــــافه قاســــم الحنفــــي) أبــــو حیــــان ( مــــا بــــیض لــــه المصــــنف  - 
ــــــل  َّ      ھُ لِْلَجبِ      یِن  ﴿ :تل صــــــرعه علــــــى جانــــــب : ض لــــــه المصــــــنف ، قلــــــت بــــــیَّ  )٢( ﴾َوتَل

  .الجبهة 
  :  )٣( قوله ومثال ذلكعن ابن فارس ،  ، وأضافه نقالً ما بیض له المصنف  - 
الوعــــد معــــروف ، وقــــد یكــــون بــــالخیر ، وقــــد : بــــّیض لــــه المصــــنف ، وقــــال ابــــن فــــارس  :وعــــد 

  .، والوعید ال یكون إّال بالشر  یكون بالشرِّ 
  : )٤( قوله ض له المصنف ، وأضافه نقال عن ابن النحاس ، ومثال ذلكما بیَّ  - 
اَم     ِة  ﴿ :لـــــوم  ـــــّیض لـــــه المصـــــنف ،  )٥( ﴾اللَّوَّ نفـــــس  : مـــــة قیـــــلّواالـــــنفس الل: النحـــــاس قـــــال  ب

ــــــدم علـــــى مــــــا فـــــات مـــــن الحســـــنات ـــــى مـــــا فعـــــل ، وقـــــد ن ، وتلومـــــه  المـــــؤمن تلومـــــه وتعاتبـــــه عل
  .، والكـافر لیس كـذلك على ما فعل من السیئات

ـــــه المصـــــنف ، وأضـــــافه نقـــــالً  -  ـــــّیض ل ـــــان فـــــي إعـــــراب القـــــرآن ( عـــــن  مـــــا ب ـــــن )  البی الب
  :   )٦(قوله البیان ، ومثال ذلك  و تقّدم في: جماعة ، فهو یقول 

بـــــّیض لـــــه المصـــــنف ، وتقـــــّدم فـــــي البیـــــان حنطتهـــــا ، أو خبزهـــــا ، أو   )٧( ﴾َوفُوِمھَ     ا  ﴿ :فـــــوم 
  . ثومها 

ــــــه المصــــــنف ، وأضــــــافه نقــــــالً  -  ــــــّیض ل ــــــاب  مــــــا ب إلســــــماعیل ) وجــــــوه القــــــرآن ( عــــــن كت
  :  )٨( قوله النیسابوري ، وهي المرة الوحیدة التي نقل فیها عن هذا الكتاب ، وهي

إْن كـــــان مـــــراده البشـــــر فقـــــد قـــــال إســـــماعیل النیســـــابوري : بـــــّیض لـــــه المصـــــنف ، قلـــــت  :نـــــاس 
ــــى خمســــة عشــــر وجهــــًا : فــــي وجــــوه القــــرآن  رســــول اهللا صــــلى : إّن النــــاس جــــاء فــــي القــــرآن عل

ــــــو إســــــرائیل ،  ــــــاب ، وبن ــــــع المــــــؤمنین ، ومــــــؤمني أهــــــل الكت ــــــه وســــــلم ، والرســــــل ، وجمی اهللا علی
 مـــــال مكـــــة ، وجمیـــــع ولـــــد آدم ، ومـــــن كـــــان علـــــى عهـــــد آدم وٕابـــــراهیم علیهوأهـــــل مصـــــر ، وأهـــــ

  .السالم ، والیهود، ومشركو العرب 

                                                 
  . ١٣قسم التحقیق : انظر ) ١(
 .٣٧/١٠٣ورة الصافات س) ٢(
 .١٢٣قسم التحقیق : انظر ) ٣(
 .١٠٣قسم التحقیق : انظر ) ٤(
  .٧٥/٢سورة القیامة ) ٥(
 .٨٧قسم التحقیق : انظر ) ٦(
  .٢/٦١سورة البقرة ) ٧(
  .١٠٩قسم التحقیق : انظر ) ٨(
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عـــــن غیـــــر معـــــروفین ، وهـــــي المـــــرة الوحیـــــدة  ض لـــــه المصـــــنف ، وأضـــــافه نقـــــالً مـــــا بـــــیَّ  - 
 : )١( قوله وقال غیره ، وهي: التي نقل فیها وقال 

  .ملجأ ُیتحّصن فیه : غیره بّیض له المصنف ، وقال  )٢( ﴾ اءٍ َمْلجَ  ﴿: لجأ 
  : )٣(قوله  بي حیان ، ومثال ذلكما زاد فیه على شرح أ - 
  .یعني الذي انحـرف عنه الـرزق : قلت . المحـارف  )٤( ﴾والَمْحُروم  ﴿ :حرم  
  .أي بجوانبهما : أطفناهما ، قلت  )٥( ﴾َحفَْفنَاھَُما  ﴿ :حفف 
. ُمْبَقـــــْون دائمـــــًا ، وقیـــــل فـــــي آذانهـــــم الَخَلـــــدة   )٧( ﴾ُمخلَّ     ُدون  ﴿اطمـــــأّن،  )٦( ﴾أَْخلَ     َد  ﴿ :خلـــــد 
  . القرط: الخلدة : قلت 

  :  )٨( قوله ما أغفله أبو حیان ولم یذكره ، وزاده الشیخ قاسم الحنفي ، ومثال ذلك - 
هــــــو : خیـــــول الغــــــزاة تعـــــدو فتضـــــبح ، أي تحمحــــــم ، وقیـــــل   )٩( ﴾َض      ْبحاً  ﴿: ضـــــبح  :قلـــــت 

  .الّضبع ، وهو أن یمد ضبعیه حتى ال یجد مزیدًا : عدو فوق التقریب، وقیل الضبح 
  )١١( ﴾ ْمُش  وَن ُمْطَمئِنِّ  ینَ یَ  ﴿ أي صــرتم فــي األهــل والــدور،  )١٠( ﴾ فَ  إَِذا اْطَم  أْنَْنتُمْ  ﴿ : طمــن: قلــت 
  .ساكنین في األرض أي 

  .أي طّیب شدید العذوبة  )١٢( ﴾ھََذا َعْذٌب  ﴿ :عذب : قلت 
علــــى مــــا ســــطره أبــــو حیــــان فــــي  لشــــیخ قاســــم الحنفــــيهــــذه بعــــض أمثلــــة علــــى إضــــافات ا  

علـــــى ممـــــا یـــــدلل  ؛ضـــــافات مـــــا یقـــــرب مـــــن تســـــعین موضـــــعًا تحفـــــة األریـــــب، ویبلـــــغ مجمـــــوع اإل
  .علو كعب مصنَّفه ، مع الذوق السلیم ، والفكر الصائب ، والبصیرة النیرة 

  

                                                 
 .١٠٠قسم التحقیق : انظر ) ١(
  .٤٢/٤٧سورة الشورى ) ٢(
 . ٢٩؛  ٢١قسم التحقیق : انظر ) ٣(
 .٧٠/٢٥وسورة المعارج  ٥١/١٩سورة الذاریات ) ٤(
 .١٨/٣٢سورة الكهف ) ٥(
 .٧/١٧٦سورة األعراف ) ٦(
 .٧٦/١٩وسورة اإلنسان   ٥٦/١٧سورة الواقعة ) ٧(
 . ٧٢؛  ٦٧؛  ٦٤قسم التحقیق : انظر ) ٨(
 .١٠٠/١سورة العادیات ) ٩(
 .٤/١٠٣سورة النساء ) ١٠(
  .١٧/٩٥سورة اإلسراء ) ١١(

 .٣٥/١٢وسورة فاطر  ٢٥/٥٣رة الفرقان سو ) ١٢(
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ــــــة فــــــي مخطوطــــــة الحنفــــــي ولعــــــلَّ    تتبــــــع الحظهــــــا الباحــــــث مــــــن خــــــالل والتــــــي  ،أهــــــم مزّی
 صـــــرفیاً  وتحلیلــــه لهــــذه الكلمــــات تحلــــیالً  ،علیهــــاوتعلیقـــــه  ،بعض الكلمــــاتلــــذكــــره هــــو ،  هجــــهمن

  :  )١(، ومن ذلك قوله  اً ولغوی
 .ُرَماٌة، َوُهَو َفْعَوَلة ِمن الَقْسرِ : َأَسد، َوِقیَل :  )٢( ﴾َقْسَوَرٍة  ﴿ :َقَسَر 
 .َساَر : َیِسیُح  ِمْن َساحَ ) َمْفُعول ( ِقیَل ِإنَّه   )٣( ﴾الَمِسیُح  ﴿ :سیح 
  .َظَهَر، وُیْجَمُع َعَلى َیناِبیع : َیْفُعول، ِمْن َنَبَع الَماُء، َأْي :  )٤( ﴾َیْنُبوعًا  ﴿ :نبع 

:  )٧( ﴾َأْهــَوُن َعَلْیــِه  ﴿ .َمْشــیًا ُرَوْیــدًا :  )٦( ﴾َهْوَنــًا  ﴿. الَهــوان :  )٥( ﴾اْلهُــوِن  ﴿ :هــون 
   .رجُ َعن َأْن َتُكوَن َأْفَعَل َتْفِضیل ِعْنَد َبعِضِهم هیِّن َعَلْیِه، َوْأْفَعل َقْد َتخ

ِقیِم ﴾  :رقم  وُنِصـَب َعلـى َبـاِب الَكْهـف،  ،لَـوٌح ُكتِـَب فیـِه َخبـر َأْصـَحاب الَكْهـف:  )٨(﴿ الرَّ
ِقیم    .فِعیٌل ِبَمعنى َمْفُعول : والرَّ
  . )١٠( اثرَ وُ :  هُ لُ صْ أَ وَ ، اوِ الوَ  نَ مِ  لٌ دَ بَ  التَّاء، و اثٌ یرَ مِ  : )٩( ﴾ راثٌ تُ  ﴿ :ورث 

ــــــى أنَّ      ــــــي الحنفــــــي تطــــــرَّق لموضــــــوع القــــــراءات أوّد أن أشــــــیر أیضــــــًا إل ــــــًا ف ــــــراه أحیان ، فن
ــــه یــــذكر الكلمــــة مــــن القــــرآن الكــــر  ــــى غیــــر مــــا قرأهــــا حفــــص عــــن عاصــــممــــتن كتاب ، ومــــن یم عل

  : )١١(ذلك قوله 

                                                 
 . ٤١؛  ١١٩؛  ١٠٩؛  ٥٤؛  ٩٠قسم التحقیق : انظر ) ١(
؛ اإلبــل العظــام: لقیاســر والقیاســرةاألســد، وا: مــن الصــیادین، وقیــلالرمــاة : القســورة: یــلق .٧٤/٥١ســورة المــدثر )٢(

و   **  وعلى الَقیاِسِر في الُخُدوِر َكواِعبٌ : قال الشاعر   اِدِف فالَقیاِسُر ُدلَّفُ ُرُجُح الرَّ
وبــین  ** وَقْسـَوَرُة اللیــِل التـي بــین ِنْصـِفِه  : ، قـال توبــة بـن الحمیــر معظمــه : ، وقیـل نصــفه األول :وقسـورة اللیـل

  .٥/٩٢) قسر ( لسان العرب  :انظر. الِعشاِء وقد َدَأْبُت َأِسیُرها
 . ٣/٤٥سورة آل عمران ) ٣(
  .١٧/٩٠سورة اإلسراء ) ٤(
  .وهناك سور أخرى وردت فیها هذه الكلمة ٦/٩٣األنعام  سورة) ٥(
  .٢٥/٦٣سورة الفرقان ) ٦(
  .٣٠/٢٧سورة الروم ) ٧(
 .١٨/٩سورة الكهف ) ٨(
  .٨٩/١٩سورة الفجر  )٩(
  .١٢١قسم التحقیق : انظر  )١٠(

  .٤٧؛  ٧٨قسم التحقیق : انظر ) ١١(
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یٍل ﴾ :سجــــل       یٍن ﴾  )١( ﴿ ِســـجِّ ـــ:  )٢(و ﴿ ِســـجِّ         ، ةدَ ْیـــبَ ي عُ ِبـــأَ  نْ َعـــ  والظَّـــِربُ ، ارةِ َجـــحِ مـــن ال لبُ الصَّ
     .سم القارئالحنفي ا ذكری ولم ،سجین هنا أحد القراءاتو 

متعددة ، ناهیك  ومراجع والجدیر بالذِّكر أّن صاحبنا الحنفي نقل كتابه كامًال من مصادر    
فقـد جمـع الشـیخ قاسـم  ، عن إضافاته الحسنة والمحمودة على كتاب التحفة ألبـي حیـان األندلسـي

  : غا في هذا الكتاب بین كتابین هما وبُ لُ طْ بن قَ 
  .أ ـ البیان في غریب القرآن البن جماعة     
  .ب ـ تحفة األریب بما في القرآن من الغریب ألبي حیان األندلسي     
ــــــــا مراجعـــــــه     فیمـــــــا أضـــــــافه علـــــــى كتـــــــاب تحفـــــــة التـــــــي رجـــــــع إلیهـــــــا  ، فهـــــــي بـــــــال شـــــــكّ أمَّ

  :رة في ، وهي محصو األریب
  .معجم مقاییس اللغة البن فارس   أ ـ                 

اس    .ب ـ  معاني القرآن ألبي جعفر النحَّ
  .وجوه القرآن إلسماعیل النیسابوري   ج ـ
  .كتب القراءات   د ـ 

ـــــهفمـــــن هـــــذه الك ـــــان: ، كقولـــــه تـــــب مـــــا ذكرهـــــا الحنفـــــي فـــــي مـــــتن كتاب ، )٣( قـــــال فـــــي البی
ــــه  ــــال إســــماعیل النیســــا: وقول ــــي الوجــــوه والنظــــائرق ومنهــــا مــــا ذكــــر أصــــحابها فقــــط .  )٤( بوري ف

ـــــــه  ـــــــك قول ـــــــه )٥( قـــــــال ابـــــــن فـــــــارس: دون ذكـــــــره للكتـــــــاب، ومـــــــن ذل    ، )٦(قـــــــال المصـــــــنف : ، وقول
  . )٧(النحاس : وقال : وقوله 

ه علــــى ابــــن فــــارس وأبــــي مــــن اعتمــــاد - إلــــى حــــدٍّ مــــا –لقــــد أكثــــر الشــــیخ قاســــم الحنفــــي 
  . وكتب القراءات یسیراً ) وجوه القرآن ( اعتماده على ، في حین كان جعفر النحاس

  
  
  

                                                 
 .لمةوهناك سور أخرى وردت فیها هذه الك ١١/٨٢سورة هـود ) ١(
 .٨؛  ٨٣/٧سورة المطفِّفین ) ٢(
 . ٧قسم التحقیق : انظر ) ٣(
  . ١٠٩قسم التحقیق : انظر ) ٤(

 . ١١٠قسم التحقیق : انظر ) ٥(
 . ٣٧قسم التحقیق : انظر ) ٦(
  . ٢قسم التحقیق : انظر ) ٧(
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 . في القرآن من الغریب بغیره مقارنة تحفة األریب بحل ما -

  :كتب غریب القرآن : أوالً 
ُألِّفت في العربیة عدة مصنفات لتوضیح الغریب من األلفاظ الورادة في كتاب اهللا العزیـز، 

ع، ویختلـف َكّمـه وفـق ثقافـة الشـخص بالعربیـة ومـدى وهو مـا یسـتغلق فهمـه علـى القـارئ أو السـام
  .إلمامه بداللة ألفاظها

ها منكـرة أو نـافرة إنَّ األلفاظ التي اصطلح علي تسمیتها الغرائب لیس المراد بغرابتها أنَّ 
مــا اللفظــة الغریبــة فــي القــرآن تكــون حســـنة القــرآن منــزه عــن هــذا جمیعــه ، وٕانَّ  ة ، فــإنَّ أو شــاذَّ 

، والنـاس متفـاوتون  تأویل ، بحیُث ال یتساوى العلم بهـا بـین أهلهـا وسـائر النـاسمستغربة في ال
   .  )١( في معرفة الغریب ، فما هو غریب على فئة لیس غریب على أخرى 

وٕابانـة  ، مـن الكتـب التـي تبتغـي توضـیح عباراتـه عـدةالمسلمون أنواعًا علماء فقد ألف 
، وثالثــة  وان التفســیر، وأخــرى تحمــل عنــوان الغریــبوجــدنا كتبــًا تحمــل عنــ ومــن ثــمَّ ، مدلوالتــه 

  . إلخ. .. ، وخامسة تدعى اإلعراب ، ورابعة تسمى المشكل تسمى المعاني
ــا عــن بــواكیر التصــنیف فــي هــذا العلــم ــ وأمَّ حابي ، فــإذا كنَّــا قــد وجــدنا مــن ینســب إلــى الصَّ

القـرآن  فإننـا ال نجـُد مـن  شیئًا من ذلك فیمـا یتعلـق بغریـب -رضي اهللا عنهما-الجلیل ابن عباس 
   . )٢( َیْنُسب إلیه أو إلى أحد معاصریه أو تالمیذه شیئًا في غریب الحدیث

تفســیر ابــن عبــاس للقــرآن الكــریم  نعــدّ  ویمكننــا لــذلك أنْ : "  )٣( یقــول رمضــان عبــد التــواب
دین اللغــة، راســة فــي هــذا المیــدان مــن میــا، فقــد بــدأت الدِّ  علــى هــذا النحــو، نــواة للمعــاجم العربیــة

، ولــذلك نجــد التــآلیف األولــى فــي المعــاجم،  بالبحــث عــن معــاني األلفــاظ الغربیــة فــي القــرآن الكــریم
، هــو ألبــي ســعید أبــان بــن  وأقــدم مؤلــف یحمــل هــذا االســم ، "غریــب القــرآن: " كانــت تحمــل اســم

  . )هـ  ١٤١( ، المتوفى سنة  تغلب بن رباح البكري
  
  

                                                 
   . ٣٨الدراسات القرآنیة ، عبد العال سالم مكرم )  (١
  . ١ حسین نصار  كتب غریب القرآن الكریم ،)  (٢
والمعجــم  ٢٦٢علــم اللغـة مقدمــة للقــارئ العربـي، محمــود الســعران :  انظــر.  ١٤٢بحـوث ومقــاالت فــي اللغـة  ) (٣

والمعــاجم  ٦-٥والتــذكرة فــي المعــاجم العربیــة  ٥والمعــاجم العربیــة دراســة تحلیلیــة  ١/٣١العربــي نشــأته وتطــوره 
 ٧١، المــــدارس المعجمیــــة دراســـة فــــي البنیــــة التركیبــــة  ٢٧؛٤٢ومقدمـــة الصــــحاح  ١٣العربیـــة وطــــرق ترتیبهــــا 

  . ٢٩؛٢٤ومناهج التألیف المعجمي عند العرب  ١٩ومناهج التألیف عند العلماء العرب 
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  :  مناهج كتب الغریب : ثانیًا  
انتهج علمــاء غریــب القــرآن فــي ترتیــب األلفــاظ التــي فات الغریــب ، فــمنــاهج مصــنَّ  تتعــدد

  : )١( انتخبوها نهجین رئیسین وهما
غریـب  ، وتفسـیر ، وذلك مثل مجاز القرآن ألبي عبیـدة وفق ترتیب اآلیات في المصحف .١

جــة األریــب فــي ، وبه ، وغریــب القــرآن لعبــد اهللا بــن یحیــى بــن المبــارك القــرآن البــن قتیبــة
 .، والتبیان البن الهائم  )٢( بیان ما في كتاب اهللا العزیز من الغریب للماردیني

 :عدة ، وهذا األخیر كان ذا طرائق األلف باءترتیب حسب  .٢
، وذلـــك وفـــق ترتیـــب الجـــوهري  ب علـــى أساســـه، فرتَّـــ فمـــنهم مـــن راعـــى آخـــر الكلمـــة  - أ

 )  العبــاب (والّصــغاني فــي  ) لســان العــرب (للصــحاح ومــن تبعــه كــابن منظــور فــي 
وقد سار على هذا النهج محمد بن أبي بكر .  ) القاموس المحیط (والفیروزآبادي في 

وقــد قــام  " . ورتــب ترتیــب الجــوهري"  : ، یقــول حــاجي خلیفــة عــن كتابــه هــذا الــّرازي
 والمعـروف أنَّ ،  بتحقیقه الدكتور عبـد اهللا عبـد الـرحمن بكلیـة اآلداب بجامعـة الكویـت

 . على ترتیبه وسماه مختار الصحاح رازي هذا اختصر الصحاح محافظاً ال
  :  ، وهؤالء لم یسیروا وفق منهج معین ومنهم من الحظ أول الكلمة  - ب

 . ) الغریبین( فمنهم من راعى جذر الكلمة مثل الهروي في كتابه  •
ومـــنهم مـــن نظـــر إلـــى الشـــكل الخـــارجي للكلمـــة دون مراعـــاة ألصـــلها االشـــتقاقي  •

  . ) غریب القرآن( تاني في كتابه كالسجس
وســنحاول إجــراء موازنــة بــین كتــب الغریــب التــي ســبقت كتــاب الحنفــي الــذي نقــوم بتحقیقــة   

  : والمتمثلة في المؤلفات التالیة 
 .  ) هـ٢٧٦ت  ( البن قتیبه غریب القرآنتفسیر  .١
  ) . ه٣٣٠ت(للسجستاني  غریب القرآن المسمى بنزهة القلوب .٢
 .  ) ه٥٠٢ت ( القرآن للراغب األصفهانيالمفردات في غریب  .٣
 .  ) ه٧٤٥ت (ألبي حیان األندلسي  تحفة األریب بما في القرآن من الغریب .٤
  .  ) ه٨١٥ت (التبیان في تفسیر غریب القرآن البن الهائم  .٥

منهج كل كتاب من هذه الكتب ، وذلك في النقـاط بمن التعرف  وقبل إجراء الموازنة ال بدّ   
  : التالیة 

                                                 
  .  ٢١-٢٠التبیان في تفسیر غریب القرآن )  (١
یث واللغة، قاض حنفي ، من علماء الحد. ھو علي بن عثمان بن إبراھیم بن مصطفى الماردیني ، أبو الحسن ) (٢

    " المؤتل ف والمختل ف " و  ،ف ي عل وم الح دیث " المنتخ ب : " ل ھ كت ب جّم ة منھ ا ) . ھ ـ  ٦٨٣( ولد بمصر س نة 
الج واھر النق ي ف ي ال رد عل ى " في غری ب الق رآن ، و " بھجة االریب  " و  ،" كتاب الضعفاء والمتروكین "   و

  .٤/٣١١واألعالم  ٢/٥٧فوات الوفیات : ترجمتھ في انظر ) . ھـ  ٧٥٠(توفي صاحبنا سنة " . البیھقي 
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ý ١( ) ه٢٧٦ت  (غریب القرآن البن قتیبة تفسیر ج كتاب منه(   :  
  : ویمكن إیضاح منهج غریب القرآن ،  في النقاط التالیة 

وغرضــنا الــذي امتَثْلنــاه فــي : "  )٢( قــد وضــح ابــن قتیبــة غرضــه ومنهجــه فــي مقدمتــه ، فقــال .١
ــح وُنْجِمــَل؛ وأن ال نستشــهَد :  كتابنــا هــذا علــى اللفــظ الُمْبَتــَذل، وال أن نختصــر وُنْكمــل، وأن نوضِّ

فإنَّـا لـو  . ُنْكِثَر الدِّاللَة علـى الحـرف المسـتعمل؛ وأن ال نحُشـَو كتابنـا بـالنحو وبالحـدیث واألسـانید
بعینـه؛  -رحمـة اهللا علـیهم  -الحتجنا إلـى أن نـأِتَي بتفسـیر السـلف :  فعلنا ذلك في نقل الحدیث

الكتب التي َألََّفَها َنَقَلُة الحدیث؛ ولو تكلَّْفنا بعُد اقتصاَص ولو أَتْینا بتلك األلفاظ كان كتابنا كسائر 
اختالِفهم، وتبییَن معانیهم، وفْتَق ُجَمِلهم بألفاظنـا، وموضـَع االختیـاِر مـن ذلـك االخـتالف، وٕاقامـَة 

ألْســهْبنا فــي القــول، وأطلنــا الكتــاب؛ وقطْعنــا منــه طمــَع : ل علیــه، واإلخبــاَر عــن العلــة فیــه الــدالئ
 " . تحفِّظ، وباعْدناه من ُبْغَیة الُمتأدِّب؛ وتكلَّفنا من نقل الحدیث، ما قد ُوِقیَناه وُكِفیناه المُ 

وكتابنــا هــذا مســتنبط مــن كتــب المفســرین، : "  )٣( أشــار إلــى مراجعــه وخطتــه ، وذلــك بقولــه .٢
رائنا غیَر ، وال تكلَّفنا في شيء منه بآ لم نخرج فیه عن مذاهبهم.  وكتب أصحاب اللغة العالمین

وَنَبـْذَنا ُمنَكـَر  . ، بعد اختیارنا في الحرف َأْوَلى األقاویِل فـي اللغـة، وأْشـَبَهَها بقصـِة اآلیـة معانیهم
 . "  ، وَمنحوَل التفسیر التأویل

َنَفتـــِتُح كتاَبنـــا هـــذا بـــذْكر أســـمائه الُحســـنى، : "  )٤( یتضـــح تقســـیم ابـــن قتیبـــة كتابـــه ، مـــن قولـــه .٣
لـم نـر  ،خِبـُر بتأویلهمـا واشـتقاقهما؛ وُنْتِبـُع ذلـك ألفاظـا كثـر َتْرداُدهـا فـي الكتـابوصفاته الُعال ؛ فنُ 

  " . بعض السُّور أولى بها من بعض؛ ثم نبتدئ في تفسیر غریب القرآن 
ومـنهج كتـاب ابـن قتیبـة خلـیط منهجـي كتـب اللغـة وكتـب : "   )٥(یقول الدكتور حسـین نصـارو   

فبینمــــا یفســــر األلفــــاظ لغویــــًا ، ویستشــــهد علیهــــا باألشــــعار .  التفســــیر ، فهــــو یضــــم ظواهرهمــــا معــــاً 
المـدني مـن المكـي واألحادیث وأقوال العرب ، ویبین وزنهـا أحیانـًا ، یفسـرها قرآنیـًا ، فیبـین فـي السـور 

   ."ما أحال على كتابه في المشكل  ، وكثیراً ، ویقتبس أقوال مشهوري المفسرین أحیانًا 

                                                 
ولـد ببغــداد . مـن أئمـة األدب، ومـن المصـنفین المكثـرین: هـو عبـد اهللا بـن مسـلم بـن قتیبـة الـدیَنَورّي، أبــو محمـد)  (١

، فمــن كتبــه أدب الكاتــب والمعــارف وعیــون األخبــار  ثــم ولــي قضــاء الــدینور مــدة، فنســب إلیهــا. وســكن الكوفــة
نزهــة :  ترجمتــه فــي انظــر.  عــام ســت وســبعین ومــائتین  تــوفي ببغــدادلكبیــر وتأویــل مشــكل القــرآن ، والمعــاني ا

   .٤/١٣٧واألعالم  ٦/٢٠٥ومعجم المؤلفین  ١٦٠األلباء 
  . ٣غریب القرآن )  (٢
  . ٤غریب القرآن )  (٣
  . ٣غریب القرآن )  (٤
ولمحـــات فـــي  ٣٥-٢٩ربیـــة موضـــوعات وألفاظـــًا المعــاجم الع: وانظـــر.  ١/٣٥المعجــم العربـــي نشـــأته وتطـــوره )  (٥

  .   ١٣٢المكتبة والبحث والمصادر 
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ý ١( )ه٣٣٠ت(مسمى بنزهة القلوب للسجستانيمنهج كتاب غریب القرآن ال(  :  
ـــات غریـــب القـــرآن ،  ـــأثیرًا فـــي كتاب ـــر الكتـــب ت ـــاب السجســـتاني مـــن أكث ـــد ســـار فیعـــد كت لق

  : السجستاني على منهج معین في ثنایا كتابه ، ویمكن إیضاح ذلك في النقاط التالیة 
الموجـود فـي القـرآن الخـارجي تب ألفاظ الغریب ترتیبًا هجائیـًا، وذلـك حسـب شـكل الكلمـة ر  .٢

 . دون مراعاة ألصلها الذي اشتقت منه 
 . )٢(یشرح المفردات القرآنیة بإیحاز   .٣
 : قسم كل حرف إلى ثالثة أقسام فبدأ  .٤

 .وغیر ذلك) أنقض ظهرك ( و ) أّبا ( الحرف المفتوح كقوله   . ب
 .وغیر ذلك ) أمِّیُّون ( و ) وأُتوا به متشابهًا ( الحرف المضموم كقوله   . ت
 .وغیر ذلك ) اصطفى ( و ) إسرائیل ( و ) إبلیس ( كقوله  المكسور الحرف  . ث

ولــیس  ،یحــدد موضــع اآلیــة وترتیبهــا فــي كتابــه وفقــًا للشــكل الخــارجي للكلمــة التــي یفســرها .٥
 . وفقًا ألول لفظ ورد في اآلیة 

 وٕانمـا ،لم یفسر بعض األلفاظ في موضعها من الترتیب الهجـائي الـذي اتخـذه وسـار علیـه .٦
 . على الرغم من اختالف كل منها في الترتیب الهجائي ع لفظ آخر ورد مقترنًا بهفسرها م

علـى ي ذكـره لآلیـات القرآنیـة ، ولـم یسـْر عمـرو فـراعى الرسـم المصـحفي علـى قـراءة أبـي  .٧
 . قراءة حفص عن عاصم 

 .أكثر من الشواهد واألقوال  .٨
ركـز علـى قـراءة حفـص عـن  لم یتطرَّق السجستاني في كتابه للقراءات القرآنیة األخرى بـل .٩

 .عاصم
السهو عن ذكر بعض األلفاظ القرآنیة وفق ، خذ التي وجهت للسجستاني في كتابهأما المآ - 

  : وذلك داخل الترتیب الهجائي الذي انتهجه المؤلف، من ذلك ،ترتیب المصحف
، علــى اْلَغــْوا ِفیــِه وهــي مــن ٨٩قــّدم َفاْصــَفْح َعــْنُهْم مــن ســورة الزخــرف، اآلیــة    - أ

 .٢٦ة فصلت، اآلیة سور 
مــن ســورة  ٢٦علــى َحِمیَّــَة مــن اآلیــة  ٩ق اآلیــة  قــدم َحــبَّ اْلَحِصــیِد مــن ســورة   -  ب

   . )٣( الفتح
                                                 

علــى )  غریــب القــرآن (، اشــتهر بكتابــه ، لغــوي مفســر: محمــد بــن ُعزیــز السجســتاني، أبــو بكــر الُعزیــزي هــو)  (١
متـه ترج انظـر. اسـم أبیـه عزیـر بـالراء : وقیـل. سـنة وكـان مقیمـا ببغـداد خمس عشرحروف المعجم، صنفه في 

  .٦/٢٦٨األعالم و  ١٠/٢٩٢معجم المؤلفین : في 
  . ٢٩المعاجم اللغویة وطرق ترتیبها ، أحمد الباتلي )  (٢
  . ٣٥-٣٠التبیان في تفسیر غریب القرآن )  (٣
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ý  ١( ) ه ٥٠٢ ت ( ب المفردات في غریب القرآن للراغب األصفهانياكتمنهج( :  
ــــــــ، یــنّم عــن علــم غزیــر، وعمرفیعــاً  ، ومســلكاً بــدیعاً  لقــد ســلك الراغــب فــي كتابــه منهجــاً  ق ــــ

تســلیط  وٕانــه لیمكننــا ، )٢( فهــو درة هــذا البــاب ،مــن أوســع كتــب الغریــب وأجلهــا فیعــد كتابــه ،كبیــر
  :  )٣( الضوء على منهجه من خالل النقاط التالیة

 . رتب األلفاظ ترتیبًا ألفبائیًا ، وذلك بإیراد مفردات القرآن على وفق هذا الترتیب  .١
عهــا بمــا اشــتّق منهــا، ثــم یــذكر المعــاني المجازیــة یــذكر المــادة بمعناهــا الحقیقــي، ثــم یتب .٢

 . ، ویبّین مدى ارتباطها بالمعنى الحقیقي للمادة
، ثـم مـن أشـعار العـرب ، ثم من الحدیث ثانیـاً  یذكر على كل ذلك شواهد من القرآن أوالً  .٣

 .وأقوالهم ثالثا
 .  على المعنى المراد باآلیات یكثر الراغب من االستشهاد .٤
، ثم بأقوال الصحابة والتـابعین، ، ثم نراه یفسر القرآن بالقرآن كثیراً  لواردةیورد القراءات ا .٥

 . ثم یأتي بأقوال الحكماء التي تتفق مع الشریعة
وارتضــى  ، ، ونــاقش أصــحابها ، فبحــث فیهــا اعتمــد الراغــب علــى مؤّلفــات العلمــاء قبلــه .٦

 . ، ورّد أخرىأقواالً 
  . أغفل بعض الكلمات ولم یتكلم علیها  .٧

                                                 
أدیـب، مـن :  المعروف بالراغب)  أو األصبهاني (هو الحسین بن محمد بن المفضل، أبو القاسم األصفهاني )  (١

ســكن بغــداد، واشــتهر، حتــى كــان یقــرن باإلمــام )  أصــبهان (مــن أهــل . ، لغــوي، حكــیم، مفســر الحكمـاء العلمــاء
   ىویسـمَّ )  األخـالق (و)  الذریعة إلـى مكـارم الشـریعة (مجلدان، و )  محاضرات األدباء ( : الغزالي ، من كتبه

معجــم المــؤلفین : فــي  ترجمتــه انظــر. تــوفي فــي اثنتــین وخمســمائة )  جــامع التفاســیر (و )  أخــالق الراغــب (
  .٢/٢٥٥األعالم و  ٤/٥٩

 – ٢٩  -الداللــة الســیاقیة لــدى الراغــب فــي كتابــه المفــردات فــي غریــب القــرآن ، مجلــة الدراســات االجتماعیــة   )(٢
  .  ٢٤٢الیمن  –م ٢٠٠٩یولیو دیسمبر 

  .  ١٩مقدمة المفردات في غریب القرآن )  (٣
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ý ١(  ) ه ٧٤٥ ت (ألبي حیان األندلسي  تحفة األریب بما في القرآن من الغریبب كتا(  .  
بیــان منهجــه فــي  ي فــي كتابــه وفــق خطــوات متعــددة ، فإنــه یمكــنســار أبــو حیــان األندلســ  

  :النقاط التالیة 
 . رتب الكلمات الغریبة في القرآن بحسب الحرف األول لها  .١

 . )٢( فسر المفردات القرآنیة بإیجاز شدید .٢

الجــوهري فــي مســلك  بــذلك ســلكف ،حــروف المعجــملنظــام  لجــأ المؤلــف إلــى ترتیبــه وفقــاً  .٣
لفـــاظ وفقـــا لحروفهـــا األول فـــاألخیر، ثـــم لـــم یـــراع قـــد رتـــب األو المعـــاجم بعـــض الشـــيء، 

: األلفاظ علـى النحـو التـالي  تجد ، ففي حرف الخاء مثالً همالً م، وأتى به ترتیب الحشو
 . الخ ... ، خضد رج ثم خلد، خدد، خمد، ثم خت، خبأ، ثم خطب ثم خبخسأ

 .سوى الحروف األصلیة وحدها  تحت جذر اللفظ القرآني لم یدخل  .٤

 .  غایة في االختصارتفسیره لأللفاظ القرآنیة  .٥

 . یشرح األلفاظ على وجه السرعة  .٦

 .اللفظ الغریب  التي ورد فیها ،القرآنیة یبین فیه اآلیة ال  .٧

  . )٣( ء لغویین وال مفسرین ، وال شواهد ، وال ما إلى ذلكألسما أثریوجد فیه وال  .٨

                                                 
ابــن َحیَّــان الغرنــاطي األندلســي الجیــاني، النِّْفــزي، أثیــر الــدین، أبــو  هــو  محمــد بــن یوســف بــن علــي بــن یوســف)  (١

ولد في إحدى جهات غرناطة، ورحل إلـى . من كبار العلماء بالعربیة والتفسیر والحدیث والتراجم واللغات: حیان
واللمحة البدریـة وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة، ومن كتبه البحر المحیط وارتشاف الضرب والتذییل والتكمیل . مالقة

األعـالم : انظـر. وتـوفى سـنة أربـع وسـبعون وسـبعمائة  ، بعـد أن كـف بصـرهبغـداد  في علم العربیـة وتـوفي فیهـا
  .  ١٢/١٣٠ومعجم المؤلفین  ٧/١٥٢

  .  ٣٠المعاجم اللغویة وطرق ترتیبها ، أحمد الباتلي )  (٢
  .   ١/٣٩المعجم العربي نشأته وتطوره )  (٣
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ý  ١( )ه ٨١٥ت (منهج كتاب التبیان في تفسیر غریب القرآن البن الهائم(  :  
یعد كتاب ابن الهـائم مـن الكتـب التـي دارت حـول كتـاب غریـب القـرآن للسجسـتاني ، فهـو 

، ویمكـن إیضـاح ذلـك فـي النقـاط هعلى مـنهج معـین فـي ثنایـا كتابـ حاشیة علیه ، فسار ابن الهائم
  : التالیة 
مـــن أنفـــس مــا ُصـــنِّف فـــي تفســـیر : "  )٢( بــین ابـــن الهـــائم منهجــه فـــي مقدمـــة كتابـــه بقولــه .١

 أنـه غریب القرآن مصـنف اإلمـام أبـي بكـر محمـد بـن عزیـر المنسـوب إلـى سجسـتان ، إالّ 
 ،سـور الطـوالإلى كشف حـروف وأوراق كثیـرة ، ال سـیما ال هیحوج المستغرب لكلمات سور 

، من غریب كل سورة فیما هـو كالفصـل وقامت همة ذي مالل ، فرأیت أن أجمع ما تفّرق
، ل ؛ لتســـهل مطالعتـــه ، وتـــتم فائدتـــهمـــع زیـــادة أشـــیاء فـــي بعـــض المواضـــع علـــى األصـــ

 بذي الحول ، ومستمداً  لإلكثار والتطویل ، مستعیناً  للتسهیل ، مجتنباً  فشرعت فیه متوخیاً 
ُأخـّل منـه بشـيء ، إّال مـا  على أْن آتي بعبارته في األكثـر ، وأالّ  حریصاً من ذي الطول، 

للتمییـز بینهمـا  فیكفیه ارتبط باألصل في العبارة وٕانْ ] أي الذي زاده هو [  ، والمزید تكرر
وبـاهللا التوفیـق إلـى سـواء الطریـق  " .التبیان فـي تفسـیر غریـب القـرآن" وسمیته  ،زاي ودارة

". 

 . ، فهو بمثابة متن لكتاب ابن الهائم تاني أصًال لكتابهالسجس أخذ كتاب .٢

 . یعرض اللفظ عند السجستاني ثم یفسره  .٣

 . ویستدرك علیه ألفاظ لم یكن یتناولها  ،یعقب على كالم السجستاني وتفسیره .٤

 .رتب األلفاظ وفق ترتیب اآلیات في المصحف  .٥

األلفـــاظ حســـب الشـــكل ، فالسجســـتاني رتـــب السجســـتاني فـــي ترتیـــب ألفـــاظ الغریـــبخـــالف  .٦
 .الخارجي بینما ابن الهائم رتبها حسب ورودها في القرآن 

                                                 
شــهاب (محمــد بــن عمــاد الــدین بــن علــي المصــري ثــم المقدســي، الشــافعي، ویعــرف بــان الهــائم  هــو أحمــد بــن)  (١

ولد بالقاهرة وارتحل إلـى بیـت المقـدس، فـانقطع ،  عالم بالفرائض والحساب، والفقه، والعربیة) الدین، أبو العباس
یا، مرشـدة الطالـب إلـى أسـنى الخفایـا فـي فـن الوصـا إبـراز: مـن مؤلفاتـه،  إلـى أن تـوفي بـه واإلفتـاءبه للتـدریس 

المطالب في الحساب، تحریر القواعد العالئیة وتمهید المسالك الفقهیة، التبیان في تفسیر غریب القرآن، والمقنع 
:  انظــر. وتــوفى ســنة خمســة عشــر وســبعمائة  فــي الجبــر والمقابلــة وهــو قصــیدة المیــة شــرحها وســماه المســمع

  .٢٢٧-١/٢٢٦واألعالم  ٢/١٣٧معجم المؤلفین 
  .  ٤٣التبیان في تفسیر غریب القرآن )  (٢
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أي زاي »  زه «ب بـــــه علیـــــه بـــــالرمز یفصـــــل بـــــین كـــــالم السجســـــتاني والكـــــالم الـــــذي عّقـــــ .٧
    اختصــــــــار للفــــــــظ »  زه « كمــــــــا وّضــــــــح فــــــــي مقدمتــــــــه للكتــــــــاب، وهــــــــذا یعنــــــــي أنَّ  ،ودارة

 . التي یوردها المصنف»  زیادة «

فــال یفســره فــي أول وروده وفــق ترتیــب  ،القرآنــي أكثــر مــن مــرة بالداللــة نفســها یــورد اللفــظ .٨
 . المصحف، وٕانما في موضع متأخر

ال یلتـزم بمـا أخـذه عنـه، فقـد یقـدم  -وقد یعلق وقد ال یعلـق -عند ما ینقل عن السجستاني .٩
علـــى أن هـــذا التصـــرف ال یخـــل .  أو یتصـــرف ،أو یحـــذف ،أو یزیـــد ،ویـــؤخر فـــي الكـــالم

 . نىبالمع
 

  : كتب الغریب وكتاب تحفة األریب بحل ما في القرآن من الغریب للحنفي:  ثالثاً   -  
  

   - دراسة موازنة -
  

ــــــي بین إنَّ         ــــــب الت ــــــب الغری ــــــین كت ــــــاب فیمــــــا ســــــبقهــــــا اهنــــــاك قواســــــم مشــــــتركة ب ، وكت
، وذلــــك فــــي النقــــاط موضــــوع دراســــتنا، ویمكــــن بیــــان ذلــــك بالموازنــــة تحفــــة األریــــب للحنفــــي

  :  التالیة
، فهـــــذا الكتــــاب حاشـــــیة علـــــى التابعـــــة لمــــا قبلهـــــایعــــد كتـــــاب تحفــــة األریـــــب مـــــن الكتــــب  .١

 . كتاب تحفة األریب ألبي حیان األندلسي 

  .كعادة المصنفین وطریقة عرضه  ،یقدم الحنفي لكتابه بمقدمة یبین فیها منهجه .٢

وافــــــق السجســــــتاني قــــــد ، ویكــــــون بــــــذلك حســــــب ورودهــــــا أللفــــــاظ القــــــرآن الكــــــریمترتیبــــــه  .٣
 فیــــه وخــــالف ،وابــــن الهــــائم صــــاحب البیــــان فــــي غریــــب القــــرآن ،صــــاحب نزهــــة القلــــوب

حیـــــــان  وأبـــــــا ،واألصـــــــفهاني صـــــــاحب المفـــــــردات ،آنابـــــــن قتیبـــــــة صـــــــاحب غریـــــــب القـــــــر 
 . األندلسي صاحب تحفة األریب 

أي الحــــــرف األول مــــــن الكلمــــــة ثــــــم  ؛ســــــار فــــــي ترتیــــــب األلفــــــاظ وفــــــق أوائــــــل األصــــــول .٤
 . الذي یلیه 

 أشـرنا إلیهـاسـائر الكتـب التـي وافق  قد ، ویكون بذلكماء السابقین لهاستدرك على العل .٥
 " .  قلت "رًا استدراكه بعبارة ، وكثیرًا ما كان یستدرك على أبي حیان مصدِّ آنفاً 

 . نفي في مسألة تقسیم كتابه لقسٍم واحد بخالف بعض المصنفینتفرد الح .٦
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ــــیهمنقــــل عــــ .٧ ــــى كتان اللغــــویین األوائــــل واعتمــــد عل ــــاتهم ســــواء، وعل فــــي اللغــــة أم  أكــــان ب
 .غریب القرآنفي 

ه لـــــــبعض الكلمـــــــات بــــــذكر  ،األخـــــــرى للقــــــراءات القرآنیـــــــة -رحمـــــــه اهللا  – الحنفـــــــي أشــــــار .٨
عاصـــــم ، ویكـــــون بـــــذلك  عـــــنوركـــــز علـــــى قـــــراءة حفـــــص ،  )ســـــجین ( كمـــــا فـــــي قولـــــه 

ـــــب الســـــابقین ـــــق علمـــــاء الغری ـــــذلكقـــــد واف ـــــة قـــــد ، ویكـــــون ب ـــــق العلمـــــاء كاف وخـــــالف  ،واف
وركـــــز فقـــــط علـــــى قـــــراءة  ،الـــــذي لـــــم یشـــــیر فـــــي كتابـــــه للقـــــراءات األخـــــرى ،يالسجســـــتان

 . حفص عن عاصم 

ـــــغ االستشـــــهاد بالشـــــعر  ، فأقلهـــــااً ستشـــــهاد جـــــاء ضـــــعیفاال .٩ ـــــه ، وبل ـــــرآن الكـــــریم وقراءات الق
وأمثــــالهم مثــــل واحــــد ، ولــــم یستشــــهد بأحادیــــٍث  ، العربــــي بیتــــین ، وأقــــوال العــــرب قــــولین

ــــي صــــلى اهللا ــــاو ،  علیــــه وســــلم عــــن النب ــــرى أب ــــي المقابــــل ن ــــن  ف حیــــان والسجســــتاني واب
 .ستشهاد أكثروا من االقد الهائم وابن قتیبة 

  
  :النتائج  -

بحمد اهللا تعالى تمكَّنُت من خالل البحث والدراسـة والتحقیـق مـن الوصـول إلـى   
  :النتائج اآلتیة 

طـوط فـي طالما قبع هذا المخفل، ر تراثي مهم ودراسته لعالم جلیلقمُت بتحقیق سفْ  -١
حتــى أذن اهللا أن أكــون ســببًا مــع أســتاذي  ،غیاهــب النســیان علــى مــدى مئــات الســنین

  .الفاضل في أن یرى هذا الكتاب النور 
  .َعرَّفُت بشخصّیة لغویة مهمة لم ُتدرْس من قبل من هذا الجانب  -٢
  .بشكٍل كبیر بغریب القرآن وتفسیره  –رحمه اهللا  –لقد اهتم الحنفي  -٣
درك قاســم الحنفــي علــى كتــاب تحفــة األریــب ألبــي حیــان إضــافات حســنة لقــد اســت -٤

  .ومحمودة 
مـن خـالل تفسـیره للغریـب  واللغویـة الصـرفیةالمؤلف فـي كتابـه إلـى الجوانـب  َعَرجَ  -٥

  .من القرآن 
  .تطرَّق المؤلف في مصنَّفه النفیس إلى بعض قراءات القّراء السبعة  -٦
لحـــروف  بتثــيقـــرآن الغریبــه حســب الترتیــب األســار الحنفــي فــي ترتیــب كلمــات ال -٧

  .ف غیره ممن ألفوا في هذا الجانبمع ذكر جذر الكلمة بخال ،العربیة
  
  



- ٥١ - 
 

  :التوصیات  -
، فحفظهــــــا ســــــبب مــــــن أســــــباب اعتــــــزاز أهــــــل لغــــــة القــــــرآن الكــــــریم  باللغــــــة العربیــــــة -١

  .حفظ القرآن الكریم من التحریف 
المیة وتحقیقــــــه ؛ للكشــــــف عــــــن أوصــــــي طــــــالب العلــــــم بدراســــــة تــــــراث األمــــــة اإلســــــ -٢

والتــــي تنتظــــر مــــن  ،الــــدرر والآللــــئ التــــي غرقــــت فــــي بحــــر النســــیان وغیاهــــب الظلمــــات
  .یخرجها من أصدافها 

ضـــــرورة دراســـــة الشخصـــــیَّات اللغویـــــة ، وخصوصـــــًا مـــــن ألفـــــوا فـــــي غریـــــب القـــــرآن  -٣
؛ لتكــــــــون هــــــــذه الشخصــــــــیات القــــــــدوة للعلــــــــوم كافــــــــةوتفســــــــیره ؛ ألّنهــــــــا العمــــــــود الفقــــــــري 

  .سنة لطالب العلم ؛ لتشحذ هممهم وتقوي عزائمهم الح
ـــــــة -٤ ـــــــم عاّم بوضـــــــع هـــــــذا  –ء القـــــــرآن الكـــــــریم آقـــــــرَّ  -ال ســـــــیما  أوصـــــــي طـــــــالب العل
  .ؤلف النفیس بجانبهم لتفسیر ما استعصى علیهم من كلمات مال
أوصـــــــي طـــــــالب العلـــــــم باإلقبـــــــال علـــــــى دراســـــــة مؤلفـــــــات ابـــــــن قطلوبغـــــــا ، إذ ُیَعـــــــدُّ  -٥

ــــــــیالً  اً عالمــــــــ ــــــــوم القــــــــرآنفــــــــي  جل ــــــــكوغیــــــــر ذ ،واللغــــــــة ،والحــــــــدیث ،عل ــــــــرز ل ، وأحــــــــد أب
 .ات التي ظهرت في تاریخ علوم القرآن والعربیة الشخصیّ 



  أ
 

  
  
  

   :الثانيم ـســقـال
  الـتـحـقـيـق       
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حـقـیـق ویـشـمـل    :الـتـَّ
  

  .وصف المخطوطة  -

 . ونسبةتوثیق : تحفة األریب بحل ما في القرآن من الغریب للحنفي  -
 . منهج التحقیق  -

   . صور من النسخة المخطوطة -

 .النص محققًا  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ت
 

 :وصف المخطوطة  -

               لــــــــزین الــــــــدین قاســــــــم الحنفــــــــي ،بحــــــــل مــــــــا فــــــــي القــــــــرآن مــــــــن الغریــــــــبتحفــــــــة األریــــــــب 
ــــــ  ٨٧٩ت (  ـــــى نســـــخة واحـــــد) هـ ـــــم نوفـــــق فـــــي العثـــــور إال عل مـــــن  ،منهـــــا ةوهـــــي مخطوطـــــة ل

  . )  ١٩١٧(  تحت رقم المكتبة السلیمانیة باسطنبول
الورقــــــة الواحــــــدة تنقســــــم إلــــــى وتتكــــــون هــــــذه المخطوطــــــة مــــــن خمــــــِس وثالثــــــین ورقــــــة، و    

  . في كل صفحة حوالي تسعة عشر سطراً ) ب  -أ (  صفحتین
وفیهــــــا اســــــم المؤلــــــف، ثــــــّم مقدمــــــة الحنفــــــي التــــــي ال  ،تبــــــدأ المخطوطــــــة بورقــــــة العنــــــوان

فیبــــدأ بحــــرف الهمــــزة  ،تتجــــاوز عشــــرة أســــطر، بعــــد ذلــــك یبــــدأ الحنفــــي بعــــرض مــــا ســــّطرته یــــداه
ـــــ ثـــــمَّ یلـــــي ذلـــــك اســـــم .  ةانتهـــــاًء بحـــــرف الیـــــاء، إلـــــى أن ینهـــــي مخطوطتـــــه بأســـــطر قلیلـــــة ختامّی

  ) .ه  ١١١٤ت (  المیلويیوسف المشھور بابن الوكیل : النَّاسخ 
، وهـــــي نســـــخة فـــــي بعـــــض الكلمـــــات القلیلـــــة المبهمـــــة فهـــــو واضـــــح إال، أمـــــا عـــــن الخـــــط
  .تاّمـة ال یوجد بها سـقـط 

أو ، إمـــــا بســـــبب الحبـــــر ،أو غامضـــــة ،هـــــذه المخطوطـــــة قـــــد تبـــــدو لنـــــا الیـــــوم مبهمـــــة إنّ 
ــــي اختیــــار هــــذ ،الریشــــة ــــع عل ــــذا وق ــــ ،تحقیقــــًا وشــــرحاً  المخطــــوط اأو طریقــــة الكتابــــة ، ل ــــل ِم ن قب

ــــدكتور ــــوز مــــن مخابئهــــا ، فجــــزاه  ؛العــــامودي محمــــد محمــــود األســــتاذ ال ألكتشــــف الجــــواهر والكن
  .اهللا خیرًا 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ث
 

 :بة سْ توثیق ونِ : فة األریب بحل ما في القرآن من الغریب للحنفي تح -
ــــــد  ــــــو لق ــــــديَّ  تفر ات ــــــة األدلَّــــــة  ل ــــــتالكافی ــــــي تثب ــــــب " أنَّ مخطــــــوط  وتؤكــــــد الت تحفــــــة األری

ــــزین"  بحــــل مــــا فــــي القــــرآن مــــن الغریــــب  ــــدین أبــــو العــــدل قاســــم بــــن  ل ــــد َقْطُلو ال ُبغــــا بــــن عب
  : ، وهي ) هــ  ٨٧٩ت ( اهللا المصري السودوني الجمالي المعروف بقاسم الحنفي 

  .نصَّ الحنفي في ورقة العنوان على اسمه ولقبه  .١
نســـــــبة بعـــــــض أصـــــــحاب التّـــــــراجم المخطـــــــوط لقاســـــــم الحنفـــــــي كالســـــــخاوي فـــــــي الضـــــــوء  .٢

 ، ٧/٣٢٦، وعبــــــــــد الحــــــــــي الدمشــــــــــقي الحنبلـــــــــي فــــــــــي شــــــــــذرات الــــــــــذهب  ٦/١٨٤الالمـــــــــع 
ـــــــــي فـــــــــي األعـــــــــالم  ٢/٤٥والشـــــــــوكاني فـــــــــي البـــــــــدر الطـــــــــالع  ، وحســـــــــین  ٥/١٨٠، والزركل

  .١/١٠نصار في كتب غریب القرآن 
 هب والبـــــدر الطـــــالع الضـــــوء الالمـــــع وشـــــذرات الـــــذّ : (  والجـــــدیر بالـــــّذكر أنَّ هـــــذه التـــــراجم

ــــــي باســــــم ) واألعــــــالم  ــــــاب لقاســــــم الحنف ــــــد نســــــبت الكت ــــــرآن : " ق ــــــب الق ــــــة " غری ــــــیس تحف ول
  .األریب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ج
 

  

  :منھج التحقیق  -

  :اتبع الباحث في تحقیق النّّص الخطوات التالیة 
كتابة اآلیات القرآنیة بالّرسم العثماني مضبوطة، ووضعها بین قوسین ُمَزهََّرْیِن مع ذكر  .١

 . اسم السورة ورقمها ثمَّ رقم اآلیة

نحوي واألدبي كتب الّتراث الثم من  –إن توّفر  –تخریج األبیات الشعریة من الدیوان أوًال  .٢
جوع إلى المصادر، وذلك بهدف التسهیل على القارئ، إن أراد الرّ  معتمدًا منهج تكثیر

 . المعلومة في مصادرها ومظاّنها

تخریج األمثال العربیة من كتب األمثال، وكذلك األقوال الواردة عن العرب من كتب  .٣
 . اللغة والنحو واألدب

ة في المتن، في المّرة األولى التي یرد فیها العلم، مع الحرص الترجمة لألعالم الوارد .٤
 . على تكثیر المصادر ما أمكن

ترتیب المراجع في حاشیة التحقیق تاریخّیًا حسب وفاة مؤّلفیها من القدیم إلى الحدیث،  .٥
 . مع الربط بواو العطف دون فاصلة، باإلضافة إلى ذكر الجزء والّصفحة

 . إلى شكل، وذلك بالرجوع إلى المعاجم اللغویةضبط الكلمات التي تحتاج  .٦

 . تخریج معاني المفردات اللغویة من المعاجم اللغویة .٧

الكالم ما بین المعكوفتین في المتن من الباحث للتوضیح والبیان، بهدف الّتسهیل على  .٨
 . المتلقي

 .واضح بخطٍّ عریض ) قلت ( كالم قاسم الحنفي بلفظة التمییز بین كالم أبي حیان و  .٩

 :عمل الفهارس الفنیَّة الالزمة وهي كاآلتي   .١٠

 .فهرس مصادر الدِّراسة والتحقیق  -

 .الموضوعات المحتویات و فهرس  -



  ح
 

  : النسخة المخطوطةصور من  -
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  بــغريــال  نــم  قرآنــال  يف ا ــم  ـلّحب  بــاألري  ةـفـحت

  )هــ  ٨٧٩ت (  احلنفي غا بن عبد ا ـوبـلــطْن قَـين قاسم بدـن الـزيل
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  رحيمـم ا الرمحن الـسـب
  مـقـَــّدَمـة الــمـؤلّـف

الفقیر إلى  ، فإنَّ آلھنا محمد ودِ على سیِّ  والسالمُ  ، والصالةُ ھِ على نوالِ  حمداً  ِ  ،ا بعدأمَّ 
القرآن عقداً تناثرت  كتاب التحفة في غریبِ  لما رأیتُ :  یقول )١( قاسم الحنفيالغني، ربھ  رحمةِ 

وھو الحرف األول والثاني من الحروف األصلیّة ممیزاً ما زدت  في سلكٍ  ھُ نظمَ أ درره أحببت أنْ 
بقلُت لیستعین بذلك من اشتغل بالكشاف دھراً وُسئل عن معنى الجواب فلم یستحضرهُ لطول ذلك 

  .ھ حسبي ونعم الوكیل إنَّ  بھِ  سأُل أن ینفعَ اوهللا سبحانھ  ،علیھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
، ھو زین الدین أبو العدل قاسم بن قُْطلـُوبُغا بن عبد هللا المصري السودوني الجم الي المع روف بقاس م الحنف ي )١(

" و " ج  واھر الق  رآن : " منھ  ا وق  د زادت آث  اره عل  ى المئ  ة  ،ُول  د ف  ي مح  رم م  ن س  نة اثن  ین وثمانمئ  ة ف  ي الق  اھرة
" إج ارة اإلقط اع  " و "  تاج التراجم في طبقات الحنفیة" و " تخریج أحادیث األحیاء  إتحاف األحیاء بما فات من

الض وء الالم ع : انظ ر .  )ھ ـ  ٨٧٩( توفي شیخنا بحارة الدیلم، لیلة الخمیس، رابع ربیع اآلخر، سنة . وغیر ذلك 
  . ٥/١٨٠واألعالم   ٢/٤٥البدر الطالع و  ٧/٣٢٦وشذرات الذھب  ١٩٠ – ٦/١٨٤
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  ةزَ مْ الھَ  ـــرفُ حَ 

    .                  للناسِ  كالفاكھةِ  ھو للبھائمِ : وقیل ،تھُ األنعامعَ ما رَ :  )١( ﴾ا بَّ أَ  ﴿ : بَ أبَ 

  . وفرَّ  بَ رَ ھَ  : )٣( ﴾ قَ بَ أَ  ﴿ : )٢( ] قَ بَ أَ [ 

   . لوإبِّیْول إبَّالة وإبّ  : اھَ دُ واحِ  ،أي حلقة بعد حلقة ،في تفرقة ماعاتٌ جَ :  )٤( ﴾یل ابِ بَ أَ  ﴿ : أبلَ 

  . أْعـطُوا:  )٥( ﴾تُوا آ ﴿ : أتى

  . اعُ تَ المَ :  )٦( ﴾أَثَاثاً  ﴿ : أثث

لََك :  )٧( ﴾آثََرَك  ﴿ : أَثَرَ  لِینبقیَّة تُ  : )٨( ﴾ أَثاَرةٍ  ﴿. فضَّ   . ؤثَرعن األَوَّ

  .)١٠( شبیھ بالطرفاءِ  رٍ جَ شَ :  )٩( ﴾أَْثٍل  ﴿: أَثََل 

  

  

  

                                                      
یق ول ن افع األزرق .  ٨٠/٣١س ورة ع بس : انظ ر  . وھ ذا تص حیف " األَبُّ : " ما جاء في المخطوطة كلمة ) ١(

َّ ا ﴾ ، ق ال : أخبرني عن قولھ تع الى : البن عباس  : أم ا س معت ق ول الش اعر . م ا یعتل ف من ھ ال ّدواب:  األبُّ  :﴿ أَب
 .١١١غریب القرآن البن عباس : انظر . تحتھا الَغَرُب على الشریعِة یجري ** ترى بھ األبَّ والیقطین ُمْختَلِطاً 

 .١٠/٣) أبق ( لسان العرب : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى   )٢(
 . ٣٧/١٤٠سورة الصافات  )٣(
 . ١٠٥/٣سورة الفیل  )٤(
 . ٢/٨٣سورة البقرة  )٥(
وھن اك س ور أخ رى  ١٦/٨٠س ورة النح ل :  انظ ر . تصحیفوھذا " األَثاث : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٦(

 .وردت فیھا ھذه الكلمة
 . ١٢/٩١سورة یوسف  )٧(
 . ٤٦/٤سورة األحقاف  )٨(
 . ٣٤/١٦سورة سبأ :  انظر . وھذا تصحیف" األَْثُل : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٩(
وق ال س یبویھ الطَّْرف اُء واح د وجم ع و الُمْط َرُف  شجر الواحدة طَْرفةٌ وبھ ا ُس مي طرف ة ب ن العب د : الطَّْرفاءُ  )١٠(

) ط رف ( مخت ار الص حاح : انظ ر . بضم المیم وكس رھا واح د الَمط اِرُف وھ ي أردی ة م ن خ ز مربع ة لھ ا أع الم
١/٤٠٣.  
  
  
  
  
  
 



3 
 

  

ً  : )٤( ﴾اً َوَال تَأْثِیم ﴿:  )٣(قال النحاس :  )٢( تـقـل . مٌ ثْ إِ :   )١( ﴾تَأْثِیٌم  ﴿: أَثََم    . أي فحشا

  . ید الملوَحةدِ رُّ الشَّ المُ :  )٥( ﴾ َجاجٌ أُ  ﴿ :أََجَج 

  . تكون أجیراً لي:  )٦( ﴾ي أُْجَرنِ تَ  ﴿ : أََجرَ 

لَتْ  ﴿ : أََجلَ     . تْ رخِّ أُ :  )٧( ﴾ أُجِّ

ُ أََح ٌد  ﴿ ثلِ في مِ  :أََحَد   )َوَح َد  (:  ھلُ ، وأْص وھمزتُ ھ ب دل م ن واو ،دن ى واِح بمع:  )٨( ﴾قُ ْل ھُ َو هللاَّ
زة م ، فھ و مؤلّ ف م ن ھوالً م ن وادَ ولیس ت بَ  أص لٌ  ھُ ّن ھمزتَ ، ف إالمختّص بالنفي )أََحَد  (بخالف 

  .  بالُعقالء ویختصُ  وحاٍء وداٍل،

اً  ﴿ : أََدَد    . یمظِ العَ  : )٩( ﴾إدَّ

)١١( ﴾َذنُوا فَ    أْ  ﴿م لَ    عْ یَ  : )١٠( ﴾یَ    أَْذَن  ﴿: أََذَن  
              .     تَس    ِمعَ  : )١٢( ﴾ا لَِربِّھَ      تْ أِذنَ     ﴿ وامُ لِ اعْ فَ     : 

  . مٌ َال عْ إِ  : )١٣( ﴾وأَذاٌن  ﴿

  .ما یُكره ویُْغتَنمُّ بھ :  )١٤( ﴾األََذى  ﴿ : أذي

                                                      
 . ٥٢/٢٣سورة الطور  )١(
 .المتكلم ھو صاحب المخطوطة قاسم الحنفي، یزید ویضیف على كتاب أبي حیان  )٢(
مول ده ووفات ھ . مفسر وأدیب . و أحمد بن محمد بن إسماعیل المرادي المصري النحوي، أبو جعفر النحاس ھ )٣(

و " تفسیر الق رآن : " من مصنفاتھ . زار العراق واجتمع بعلمائھ . كان من نظراء نفطویھ وابن األنباري . بمصر 
ش  رح " و " مع  اني الق  رآن " و " نس  وخھ ناس  خ الق  رآن وم" و " تفس  یر أبی  ات س  یبویھ " و " إع  راب الق  رآن " 

انظ ر ترجمت ھ ) . م  ٩٥٠ -ھ ـ  ٣٣٨( شیخنا في ذي الحجة س نة ثم ان وثالث ین وثالثمائ ة  توفيّ "  المعلقات السبع
وحس ن المحاض رة  ٣/٣٠٠والنجوم الزاھرة  ١١/٢٢٢والبدایة والنھایة  ٢/٢٤٦العبر و ١/١٠١إنباه الرواة : في 

 .٢/١٨٢وآداب اللغة  ١/٢٠٨األعالم و  ١/٥٣١في تاریخ مصر والقاھرة 
 . ٥٦/٢٥سورة الواقعة  )٤(
وھن اك س ور أخ رى  ٢٥/٥٣سورة الفرقان : انظر . وھذا تصحیف" األََجاُج : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٥(

 . وردت فیھا ھذه الكلمة
 . ٢٨/٢٧سورة القصص  )٦(
 . ٧٧/١٢سورة المرسالت  )٧(
 . ٤،  ١ /١١٢سورة اإلخالص  )٨(
 . ١٩/٨٩سورة مریم : انظر . وھذا تصحیف" اِإلدُّ : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٩(
وھن اك س ور أخ رى  ١٢/٨٠س ورة یوس ف : انظ ر . وھذا تصحیف" تَأَْذَن : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١٠(

 .وردت فیھا ھذه الكلمة
وأل ف بع دھا وكس ر ال ذال، وتع ین   بالم د وف تح الھم زة " ِذنُواآفَ " قرأ شعبة وحم زة  . ٢/٢٧٩سورة البقرة  )١١(

 .١/٣٣٣زاد المسیر : انظر .      للباقین القراءة بترك المد  وسكون الھمزة  وفتح الذال
 .       ٥،  ٨٤/٢سورة اإلنشقاق  )١٢(
 .  ٩/٣سورة التوبة  )١٣(
  .٢/٢٦٤سورة البقرة  )١٤(
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  .اَجةُ الحَ :  )١( ﴾اِإلْربَةُ   ﴿ :أََرَب 

  . ةٌ یكَ أرِ  : اھَ دُ ، واحِ لِ جاة في الحِ األِسرَّ :  )٢( ﴾ألَرائِك ا ﴿ : أََركَ 

  . ، وإَرم ھو أبو عادإَرم اسم بلدتھ: ھو إَرم بن سام بن نوح، ویقال:  )٣( ﴾ َرمَ إِ  ﴿ : أََرمَ 

  . َعْوني : )٥( ﴾أَْزِري  ﴿. وزنھ فَاَعَل لقولھم یَُؤاِزُر .  ھُ انَ عَ أَ :  )٤( ﴾فَآَزَرهُ  ﴿: أَزَر 

ھُْم  ﴿ :أَزَز    .م ھُ جُ عَ زْ م وتَ ھُ عُ فَ دْ تَ :  )٦( ﴾تَُؤزُّ

  . قربت:  )٧(  ﴾ تْ أَِزفَ  ﴿: أزف 

  . خلقھم:  )٨( ﴾أْسَرھُْم  ﴿:  أسر

  . هللا تعالى في حقِّ  جازٌ ونا وھو مَ نُ زَ حْ أَ :  )١٠( ﴾آَسفُونَا  ﴿. یناً زِ حَ :  )٩( ﴾اً أَِسف ﴿:  فَ سَ أَ 

  .یح م والرِّ عْ الطَّ  متغیّرُ :  )١١( ﴾ آِسنٍ  ﴿: أََسَن 

  .اءٌ دَ تِ اقْ :  )١٢( ﴾ةٌ أُْسوَ  ﴿ :أَسَو 

  .أْحَزن : )١٣(  ﴾ آَسى ﴿: أََسَي 

  . دُ ھْ والعَ  لُ قَ الثِّ :  )١٤( ﴾ إْصراً  ﴿ :صر أَ 

                                                      
 . ٢٤/٣١سورة النور :  انظر . وھذا تصحیف" اِإلْرَب : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ١٨/٣١سورة الكھف  )٢(
 . ٨٩/٧سورة الفجر  )٣(
 . ٤٨/٢٩سورة الفتح  )٤(
 . ٢٠/٣١سورة طـھ  )٥(
 . ١٩/٨٣سورة مریم  )٦(
 . ٥٣/٥٧سورة النجم  )٧(
 . ٧٦/٢٨سورة اإلنسان  )٨(
 . ٧/١٥٠سورة األعراف  )٩(
 . ٤٣/٥٥سورة الزخرف  )١٠(
 . ٤٧/٥١سورة محمد  )١١(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٣٣/٢١سورة األحزاب  )١٢(
 .٧/٩٣سورة األعراف  )١٣(
  .٢/٢٨٦سورة البقرة : انظر . وھذا تصحیف" اِإلْصُر : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١٤(
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  .الَعْصِر إلى اللیِل  ما بینَ :  )١( ﴾ أِصیالً  ﴿ : لأَص

                                                                                                                             .              وفیھ    ا لغ    ات كثی    رة . وھ    ي اس    م فِع    ل . أي أتض    ّجر ألجلكم    ا:  )٢( ﴾أُفٍّ لَُكم    ا  ﴿ : فَ    فَ أَ 

  . قوِم لُوطٍ  نُ ئِ ادمَ :  )٤( ﴾والُمْؤتَفَِكاُت  ﴿ .  بذِ أشرُّ الكَ :  )٣( ﴾اِإلْفُك  ﴿ : أَفَك

)٦(  ﴾ أَفَلَ  ﴿:  )٥( ]أَفََل [ 
  .بَ اغَ  : 

  .یتُ لِ الَت یَ :  یُقالُ . نَقََص :  )٧( ﴾یَلِْتُكم  ﴿ : ألَتَ 

، ، وال  دِّین واالس  تقامةللخی  ر والملَّ  ة عُ امِ ، والَج  نبی  اءاألب  اع ، وأتةُ اَع  مَ الجَ  : )٨( ﴾األَمَّ  ةُ  ﴿ : أَم  م
  .ال یشركھ فیھ أحد  والمنفرد بدینِ 

ً  ﴿ : أَلَلَ    .، والحلف ، والقرابةھدُ ، والعَ هللاُ :  یلَ قِ :  )٩( ﴾إِالَّ

أي  : أل یمٌ  : النح اسوق ال :  تـل ـق . رٌ اعِ َش  رَ عَ َش : م، كم ا ق الوالَ أو ذو أَ  مٌ ؤلِ ُم :  )١٠( ﴾أَلِ یٌم  ﴿ : أَلَمَ 
  .وجع مُ 

  .یَْحلِف :  )١٢( ﴾ یَأْتَلِ  ﴿ .واأللِیـَّة واألُْلَوةُ   واِإلْلَوةُ   ، وھي األَْلَوةُ ونَ فُ حلِ یَ :  )١١( ﴾یُْؤلُوَن  ﴿ : ىأَلَ 

)١٣( ﴾ آَالء ﴿ : أَليَ 
   .، وأَليٌ ألًى، وإلىً ھا دُ واحِ  ،مُ عَ النِّ :  

  .وط ُھبُ وال رتفاعُ اإل:  )١٤( ﴾أَْمتَاً  ﴿ : أمت

  

                                                      
وھناك سور أخرى  ٢٥/٥سورة الفرقان : انظر. وھذا تصحیف " ل األَِصیْ : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١(

 .وردت فیھا ھذه الكلمة 
 . ٤٦/١٧سورة األحقاف  )٢(
 .١٢؛  ١١/ ٢٤سورة النور   )٣(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٩/٧٠سورة التوبة   )٤(
 .١١/١٨) أفل ( سان العرب ل: انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى   )٥(
 .٧٧؛   ٦/٧٦ مسورة األنعا )٦(
 . ٤٩/١٤سورة الحجرات : انظر . وھذا تصحیف " أَلََت : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٧(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٢/١٢٨سورة البقرة   )٨(
 .١٠؛  ٩/٨سورة التوبة :  انظر. وھذا تصحیف " اِإللُّ  : "ما جاء في المخطوطة كلمة  )٩(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ١٧٨؛  ١٧٤؛  ١٠٤؛  ٢/١٠سورة البقرة   )١٠(
 .٢/٢٢٦سورة البقرة    )١١(
 .٢٤/٢٢سورة النور   )١٢(
وھناك  ٧٤؛  ٧/٦٩سورة األعراف : انظر . وھذا تصحیف " اآلآلء : " ما جاء في المخطوطة كلمة   )١٣(

 .فیھا ھذه الكلمة أخرى وردت 
 .٢٠/١٠٧سورة طـھ  : انظر . وھذا تصحیف " األْمُت : " ما جاء في المخطوطة كلمة   )١٤(
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)٢( ﴾ أََمْرنَا ﴿. بُ جَ العَ :  )١( ﴾إِْمَراً  ﴿ : أََمر
)٣( ﴾ آَمْرنَا ﴿ .انَ رْ ثَّ كَ :  

)٤( ﴾ ْاتَِمُرواوَ  ﴿.  
.  رِ مْ من األَ :  

)٥( ﴾یَأْتَِمُروَن  ﴿و 
  . ونَ رُ تآمَ یَ :  

  .أْمنَاً :  )٨( ﴾أََمنَةً  ﴿. َصَدَق :  )٧(  ﴾ َمنَ آ ﴿ : )٦( ]أمن [ 

وھ و .  جم ع إنِس يٍّ :  )١١( . ﴾أناِس يٍّ  ﴿ .رتُ َص بْ أَ :  )١٠( ﴾آنْسُت  ﴿. َعلِْمتُم :  )٩(  ﴾ْستُم آنَ  ﴿ :أنَس 
:  ھُ إن ھ جم ع إنس ان فیك ون أص لُ : كرس ي وكراس ي، وال نق ول :، نح وھِ على لفظِ  عَ مِ اِإلنس جُ  دُ واحِ 

  .، وقد ُذِھَب إلى ذلكوتكون الیاء فیھ بدالً من النون ،أناسین

  .ةاعَ أي السَّ  : )١٣( ﴾آنِفاً  ﴿ )١٢( : ] أَنَفَ [ 

)١٤( ﴾لِألَنَاِم  ﴿: أنم 
  .لق الخَ :  

)١٥( ﴾آنِیَة  ﴿:  أنِي
)١٧( ﴾آنَ اء  ﴿ .بُل وُغ وقت ھِ  : )١٦( ﴾ إِنَاهُ  ﴿ .ھى َحّرھاتَ انْ :  

 : اھَ دُ واِح  ،اتاعَ َس  : 
ً أَن ً وإِن ا   . يًّ وإِنَ  ا

اَب  ﴿: أََوَب  اع:  )١٨(  ﴾أوَّ بِي  ﴿ . َرجَّ   . َسبِِّحي:  )١٩( ﴾أَوِّ

  
                                                      

 .١٨/٧١سورة الكھف  : انظر . وھذا تصحیف "  اِإلْمرُ : " ما جاء في المخطوطة كلمة   )١(
 . ١٧/١٦سورة اإلسراء   )٢(
انظر . وھي قراءة ابن عباس وأبي الدرداء والحسن والّضحاك ویعقوب  "آَمنَّا " ممدودة األلف مثل : " آَمْرنَا "   )٣(
 . ١٨؛  ٥/١٩زاد المسیر : 
 .٦٥/٦سورة الطالق   )٤(
 .٢٨/٢٠سورة القصص   )٥(
 .١٣/٢١) أمن ( لسان العرب : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى   )٦(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٢٨٥؛  ٢٥٣؛  ١٧٧؛  ١٢٦؛  ٦٢؛  ٢/١٣سورة البقرة   )٧(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٣/١٥٤سورة آل عمران   )٨(
 .٤/٦سورة النساء   )٩(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٢٠/١٠سورة طھ   )١٠(
 .٢٥/٤٩سورة الفرقان   )١١(
والمف ردات ف ي  ٤/١٦) أن ف ( الص حاح ف ي اللغ ة : انظ ر . ي لیس تقیم المعن ى ما بین المعكوفتین زیادة من عند  )١٢(

 .١/٢٨غریب القرآن 
 .٤٧/١٦سورة محّمد   )١٣(
: قال نافع البن عب اس .  ٥٥/١٠سورة الرحمن : انظر . وھذا تصحیف "  األنام : "ما جاء في المخطوطة كلمة  )١٤(

ألَنَاِم ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى    .للخلق  :قال .  ﴿ لِ
  : نعم ، أما سمعت قول لبید بن ربیعة : وھل تعرف العرب ذلك ؟ قال : قال 

رِ ** فإن تسألینا ِممَّ نحن فإنَّنا   .٥٠غریب القرآن البن عباس : انظر . عصافیُر من ھذا األناِم المسخَّ
 .٨٨/٥سورة الغاشیة  )١٥(
 .٣٣/٥٣سورة األحزاب  )١٦(
 .ور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة وھناك س ٣/١١٣سورة آل عمران  )١٧(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٤٤؛  ٣٠؛  ١٩؛  ٣٨/١٧سورة ص    )١٨(
 .٣٤/١٠سورة سبأ   )١٩(
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  . یُْثقِلھُ :  )١( ﴾یَُؤُدهُ  ﴿: أََوَد 

، ب  دلیل ال ِم  َن الھ  اء ف  ي األص  حِّ  ن ال  واوِ واألل  ف ب  دل م  . قوُم  ھ:  )٣( ﴾آُل فِْرَع  ْوَن  ﴿ )٢( :أول 
  . تصغیره أَُوْیل

اهٌ  ﴿: أََوهَ  )٤( ﴾أوَّ
اٌء، یقال :  ه : َدعَّ ع: التَّأَوُّ   . التَّوجُّ

  .نامْ مَ ضَ انْ :  )٥( ﴾نَا أََویْ  ﴿: أَوي 

)٦( ﴾ األَْیدِ  ﴿: أَیََد 
  . )٧( ﴾أَیَّْدنَاهُ  ﴿: ومنھ  ،القُّوةِ :  

)٨( ﴾ األَْیَكةِ  ﴿: أَیََك 
  . جرِ ماٌع من الشَّ ، وھي جِ ةِ ضَ یْ الغَ :  

  . أَیِّم : اھَ دُ ، واحِ ساءِ والنِّ  جالِ ال زواج لھم من الرِّ  َمنْ :  )٩( ﴾األَیَاَمى  ﴿: أیم 

)١٠( ﴾ آیَة ﴿ : أَیَي
 : )١١( ﴾ اتاآلیَ  ﴿و . ةُ اعَ مَ الجَ  : واآلیةُ  . ھِ إلى انقطاعِ  متَِّصلٌ  المٌ كَ  ،رآنِ من القُ :  

ً ائِ جَ ات والعَ المَ العَ    . ب أیضا

  

  

  

  

                                                      
 .٢/٢٥٥سورة البقرة   )١(
 )أول ( لس ان الع رب : انظ ر . والّص واب م ا ذكرن اه وھ ذا تص حیف " آل : " ما جاء ف ي المخطوط ة كلم ة   )٢(

١١/٣٢. 
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٤٤؛  ٣٠؛  ١٩؛  ٣٨/١٧سورة ص    )٣(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٩/١١٤سورة التوبة   )٤(
 .١٨/٦٣سورة الكھف   )٥(
 .٣٨/١٧سورة ص   )٦(
 .٢٥٣،  ٢/٨٧سورة البقرة   )٧(
 . وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٥/٨٧سورة الحجر   )٨(
 .٢٤/٣٢سورة النور   )٩(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٢٥٩؛  ٢٤٨؛  ٢١١؛  ١٤٥؛  ١١٨؛  ٢/١٠٦سورة البقرة   )١٠(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٢٢/١٦وسورة الحج  ١١/٥٩سورة ھود   )١١(
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دة اءِ ـبَ ـال ـــرفُ حَ    الُمَوحَّ

  .ھُ الذي ال َعقِب لَ :  )١( ﴾األَْبتَُر  ﴿: بَتََر 

  : )٣( قال في البیان.  ، وھي البَُحیَرةُ نَّ أي لَیُقَطـُِّعـ:  )٢( ﴾ لَیُبَتُِّكنَّ  ﴿ :بَتََك : ت ـلـق

  .عَ طَ قَ انْ :  )٤( ﴾َوتَبَتََّل  ﴿ : بَتَلَ 

)٥( ﴾ثَّ بَ  ﴿: بثث 
قَ فَ :   ، صاحبھ حتّى یبثّھ علیھِ  یصیر، ال نِ زْ الحُ  أشدُّ :  البَثُّ  : )٦( ﴾ بَثِّي ﴿ . رَّ

  .وهُ كُ شْ یَ : أي 

كراً نحروه فأكلھ الخامُس ذَ  كانَ  فإنْ  سة أبطنٍ مْ خَ  تْ جَ إذا أنتَ  اقةُ ھي النَّ  : )٧( ﴾ البَِحیَرة ﴿ :بََحَر 
، فإذا ماتت لبنھاولحمھا  ساءِ على النّ  مَ ، وُحرِّ شقُّوھا: أُُذنھا أي  االّرجال والنّساء أو أنثى بََحُرو

  . اءِ ــلنسـحلّت ل

)٨( ﴾بَْخساً  ﴿ :بخس 
ً نُْقصَ :     . انا

)٩( ﴾ٌع بَاخِ  ﴿ :بََخَع 
  . لٌ اتِ قَ :  

ل :  بَاِدئَ : بََدأ  )١٠( ﴾بَاِدَي  ﴿و . أوَّ
  . ظاِھرَ :  

)١١( ﴾بَِداراً  ﴿: بََدَر 
  .ُمَساَرَعة:  

)١٢( ﴾بَِدَعاً  ﴿: بََدَع 
  : ً   . ُمْختِرعٌ :  )١٣( ﴾ بَِدیعٌ  ﴿. بَدَّاعا

  

                                                      
 .١٠٨/٣سورة الكوثر   )١(
 .٤/١١٩سورة النساء   )٢(
 .٤٣غریب القرآن : انظر .  البیان في إعراب القرآن البن جماعةكتاب : بالبیان  المقصود  )٣(
مِّل   )٤(  .٧٣/٨سورة الُمزَّ
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٢/١٦٤سورة البقرة   )٥(
 .١٢/٨٦سورة یوسف   )٦(
 .٥/١٠٣سورة المائدة   )٧(
 .٧٢/١٣سورة الجن   )٨(
 .٢٦/٣ورة الشعراء وس ١٨/٦سورة الكھف   )٩(
 .١١/٢٧سورة ھود   )١٠(
 .٤/٦سورة النساء   )١١(
 .٤٦/٩سورة األحقاف   )١٢(
  .٦/١٠١وسورة األنعام  ٢/١١٧سورة البقرة   )١٣(
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 فإذا كان ت للنح رِ . ى وأشباه ذلك حَ في األضْ  ، وھي ما ُجِعَل للنحرِ ةجمُع بََدن:  )١( ﴾البُْدُن  ﴿ :بََدَن 
  .  فھي َجزور

)٢( ﴾ البَادِ  ﴿: دوب
  . البدو من أھلِ :  

ْر  وال ﴿: ر بذ   . في اإلنفَاقِ  تُْسِرفُ  : )٣( ﴾تُبَذِّ

)٤( ﴾بَاِرئُِكْم  ﴿: بََرأَ 
 ) ةالبَِریَّ  ( : والفع ل من ھ بَ َرأَ، وم ن ق رأ.  قُ ْل الخَ :  )٥( ﴾ة البَِریَّ  ﴿. م كُ قُ الِ َخ :  

  . وُمفارقتھ يءِ من الشَّ  روجٌ خُ  : )٦( ﴾بََراٌء  ﴿.  فیحتمل أن تكون من بََرأَ أو من البََرى وھو التراب

ْجَن  ﴿: بَ         َرَج                     .    ون ُص         حُ :  )٨( ﴾ وجٍ رُ ي بُ         فِ          ﴿ . تُْب         ِرْزَن َمَحاس         نكنَّ :  )٧( ﴾تَبَ         رَّ

  . )٩( ] مر والكواكبمنازل الشمس والق [:  ﴾ذات البُروج  ﴿

 األرضُ :  البَ  َراحُ :  )١١(ق  ال اب  ن ف  ارس : ق  ـلت  . أف  ارق الب  َراح:  )١٠( ﴾أْب  َرُح األَْرَض  ﴿: بَ  ِرَح 
   . أي لن أزایل ھذه البلدة:  قال في البیان، عةالواسِ 

)١٢( ﴾بَْرداً وال َشَراباً  ﴿ :برد 
  )١٣( . ْردَ َمنََع البَْرُد البَ :  في المثل نَْوماً، یُقالُ  أي:  

                                                      
 .٢٢/٣٦سورة الحج   )١(
قرأ ابن كثیر وأبو . ٢٢/٢٥سورة الحج : انظر. وھذا تصحیف " البَادي  : "ما جاء في المخطوطة كلمة   )٢(

. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي والمسیَّبي عن نافع بغیر یاء في الحالتین . بالیاء" البادي "  :عمرو 
 .٥/٤٢٠زاد المسیر : انظر 

 .١٧/٢٦سورة اإلسراء   )٣(
 .٢/٥٤سورة البقرة   )٤(
" رأ الباقون بغیر ھمز وق" . البَِریئَةُ " قرأ نافع وابن َذْكوان عن عامر بالھمز . ٧؛  ٩٨/٦سورة البیِّنة   )٥(

 . ٩/١٩٩انظر زاد المسیر " . البَِریَّةُ 
 .٤٣/٢٦سورة الزخرف   )٦(
 .٣٣/٣٣سورة األحزاب   )٧(
 .٤/٧٨سورة النساء   )٨(
 .١٤/٢٠وتفسیر المنیر  ١/٩١٨تفسیر السعدي : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي  لیستقیم المعنى   )٩(
 .١٢/٨٠سورة یوسف  )١٠(
من ) . م ٩٤١ -ھـ  ٣٢٩( كان مولده عام . ھو أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي، أبو الحسین  )١١(

أصلھ من قزوین، . قرأ علیھ البدیع الھمذاني والصاحب ابن عباد وغیرھما من أعیان البیان . أئمة اللغة واالدب 
       " المجمل " و " مقاییس اللغة : " من تصانیفھ . نسبتھ  وأقام مدة في ھمذان، ثم انتقل إلى الري فتوفي فیھا، وإلیھا

) . م  ١٠٠٤ -ھـ  ٣٩٥( توفّي شیخنا سنة  . ولھ شعر حسن " النیروز " و " جامع التأویل " و " الصاحبي " و 
 . ٢٢/٥٠١ومجلة المجمع العلمي  ٢/٣٠٩وآداب اللغة  ١٩٣/ ١األعالم : انظر ترجمتھ في 

 .٧٨/٢٤سورة النبأ   )١٢(
وغرائب  ٣١/١٤ومفاتیح الغیب  ١٩/١٨٠والجامع ألحكام القرآن  ٨/٤١٤تفسیر البحر المحیط : انظر   )١٣(

  .١/٣٤وأساس البالغة   ١/١١٤والعشرات في غریب اللغة  ٦/٤٣٣القرآن ورغائب الفرقان 
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  . ةٌ اعَ وطَ  ینٌ دِ :  )١( ﴾بِرٌّ  ﴿ :بََرَر 

  .  ظھوراً : وزاً رُ بُ   :بََرَز 

               : ومن    ھ :ت ـل    ـقـ.  نیا واآلخ    رةال    دُ  ز م    ا ب    ینَ اجِ ھ َح    ألنَّ     ؛رُ ْب    القَ :  )٢( ]البَ    ْرَزُخ  [ : بَ    ْرَزخَ 
                  . ن یختلطَ باآلخرِ منُع أحدھما أیَ  زٌ اجِ حَ  : أي : )٣( ﴾بَْینَھَُما بَْرَزٌخ  ﴿

 نَ ِم : ، وبَ َرَق الم وتِ  ین ین عن دَ العَ  حَ تَ ي فَ نَ عْ خص، یَ ، أي شَ ُشـقَّ  : أي:  )٤( ﴾بَِرَق اْلبََصُر  ﴿ :برق 

)٥( ﴾اْسـتَْبَرق  ﴿ . یقرِ البَ 
  . یباج فارِسي معّربالدِّ  ینُ خِ ثَ :  

)٦( ﴾تَبَاَرَك  ﴿ :برك 
  . اءُ والنّمَ  ادةُ یَ ، وھي الزِّ ةِ كَ رَ من البَ :  

  . أَْحَكُموا:  )٧( ﴾أَْبَرُموا  ﴿ :بََرَم 

ً الِعَ طَ :  )٨( ﴾بَاِزغاً  ﴿ :بََزَغ    . ا

  . ھَةٌ رَ كْ مُ :  )٩( ﴾ بَاِسَرةٌ  ﴿ :بََسَر 

)١٠( ﴾بُسَّْت  ﴿ :بََسس 
  : َّ   . تْ فُت

  . َسَعةً :  )١١( ﴾ بَْسطَةً  ﴿ :بََسط 

  .  ةِ كَ لَ نوا وأُسلِموا للھَ وارتُھِ :  )١٢( ﴾وا لُ سِ أُبْ  ﴿: بََسَل 

                                                      
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ١٨٩؛  ١٧٧؛  ٢/٤٤سورة البقرة   )١(
وسورة الرحمن  ٢٣/١٠٠سورة المؤمنون : انظر . ا بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى م  )٢(

٥٥/٢٠. 
 .٥٥/٢٠سورة الرحمن   )٣(
 .٧٥/٧سورة القیامة   )٤(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ١٨/٣١سورة الكھف   )٥(
 .رى وردت فیھا ھذه الكلمة وھناك سور أخ ٧/٥٤وسورة األعراف  ٦٧/١سورة الملك   )٦(
 .٤٣/٧٩سورة الزخرف  )٧(
 .٦/٧٧سورة األنعام  )٨(
   ﴿ بَاِسَرةٌ ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس . ٧٥/٢٤سورة القیامة  )٩(

   بشھباء ملمومٍة باسرة ** صبحنا تمیماً غداة النِّسار : أما سمعت قول عبید بن األبرص : قال . حالكة : قال 
 .١٠٦غریب القرآن البن عباس : انظر 

 .٥٦/٥سورة الواقعة  )١٠(
 .٧/٦٩وسورة األعراف  ٢/٢٤٧سورة البقرة  )١١(
  .٦/٧٠سورة األنعام  )١٢(
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َم  ﴿ :بََسَم  مُ :  )١( ﴾فـتَبَسَّ   . معھ من غیر صوتٍ  كُ حِ الضَّ  : التبسُّ

)٢( ﴾البُْشَرى بِ  ﴿ :بََشَر 
ة نایَ كِ   : )٣( ﴾ بَاِشُروھُنَّ  ﴿ . ونَ حُ رَ فْ یَ :  ﴾یَْستَْبِشُرون ﴿.  السَّار رُ بَ الخَ :  

  . اعِ مَ عن الجِ 

  . َرأَْتھُ :  )٥( ﴾فَبَُصَرْت بِِھ  ﴿. ین قِ یَ : یرة صِ بَ  عُ مْ جَ :  )٤( ﴾بََصائِر  ﴿ :بََصَر 

  . إلى التسعِ  الثالثِ  ما بینَ  : البِضعُ :  )٦( ﴾بِْضِع ِسنین  ﴿ : أي :بََضَع 

  . ةشدَّ بِ  خذُ األَ :  )٧( ﴾ بَْطشَ  ﴿ :بَطََش 

)٩( ﴾اْنبََعَث  ﴿.  میناھُ یَ حْ أَ :  )٨(  ﴾بََعْثنَاھُْم  ﴿ :بََعَث 
  . عَ رَ أسْ :  

  .  َجتْ رَ خْ تَ اسْ  : وبُْحثَِرتْ :  )١٠( ﴾بُْعثَِرْت  ﴿ :بعثر 

)١١( ﴾بَِع    َدْت  ﴿ :بََع    َد 
ً الَك    أي ھَ :  )١٢( ﴾لَِم    ْدیََن  اً بُْع    دوَ  ﴿.  تْ َك    لِ ھَ :                 ، ُد ض    ّد القُ    ْربوالبُْع    . ا

  . الكُ الھَ :  والبََعدُ  والبُْعدُ 

ً نَ صَ :  )١٤( ﴾بَْعالً  ﴿.  أزواِجھُنَّ :  )١٣( ﴾َوبُُعولَتُھُنَّ  ﴿ :بََعَل    . ما

)١٥( ﴾ بَْغتَةً  ﴿ :بغت 
   . فَْجأَةً :  

                                                      
 .٢٧/١٩سورة النمل  )١(
وسورة العنكبوت  ١١/٦٩سورة ھود : انظر . وھذا تصحیف " البُْشَرى  : "ما جاء في المخطوطة كلمة  )٢(

٢٩/٣١. 
 .٢/١٨٧رة البقرة سو )٣(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٦/١٠٤ٍٍسورة األنعام  )٤(
 .٢٨/١١سورة القصص  )٥(
 .٣٠/٤سورة الروم  )٦(
 .٨٥/١٢سورة البروج : انظر. وھذا تصحیف " البَْطُش  : "ما جاء في المخطوطة كلمة  )٧(
 .١٩؛  ١٨/١٢سورة الكھف  )٨(
 .٩١/١٢سورة الشمس  )٩(
 .٨٢/٤سورة اإلنفطار  )١٠(
 .١١/٩٥سورة ھود  )١١(
 .١١/٩٥سورة ھود  )١٢(
 . ٢٤/٣١وسورة النور  ٢/٢٢٨سورة البقرة  )١٣(
 .١/١٣٤اإلتقان : انظر . ربَّاً بلغة أھل الیمن " : بَْعَالً . " ٣٧/١٢٥سورة الصافات  )١٤(
  . وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٤٧؛  ٤٤؛  ٦/٣١سورة األنعام  )١٥(
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)٢( ﴾بَِغیّاً  ﴿.  ناالزِّ :  )١( ﴾البَِغاِء  ﴿ :بغي 
)٣( رةاجِ فَ :  

)٤( ﴾بََغى َعلَْیِھْم  ﴿  . 
  . الوعَ  ترفَّعَ  : 

  . البیتِ  اسٌم لمكانِ :  یلَ ، وقِ لِبطن مكةاسم :  )٥( ﴾بَكَّةَ  ﴿ :بََكَك 

)٦( ﴾ ُمْبلُِسونَ  ﴿ :بَلََس 
  . ونَ سُ ائِ یَ :  

  . كروهِ والمَ  رِ واالختبا عمةِ النِّ  بینَ  كٌ رَ تَ شْ مُ :  )٧( ﴾البََالُء  ﴿ :بَلََو 

ون مِ :  ویُقالُ . ةٌ نانَ ا بَ ھَ دُ ، واحِ ھُ عُ ابِ أصَ :  )٨( ﴾ بَنَانَھُ  ﴿ :بَنََن  ً البَنام بإبدال النُّ   .یما

 تَ كِ أي ُس   : بُِھ   َت : ق   ال النح   اس :  )١٠( ]تـقـل    [ . عَ طَ   قَ انْ :  )٩( ﴾َت بَھُ    ﴿و  ﴾بُِھ   َت  ﴿ :بھ   ت 

)١١( ﴾ فَتَْبھَتُھُمْ  ﴿.  حّجتھ تْ عَ طَ قَ وانْ 
  . مھُ أُ جَ فْ تَ :  

هیَسُ : ، أي راهُ یَ  نْ مَ  َحَسن، یُبھجُ :  )١٢( ﴾ بَِھیجٍ  ﴿ :بََھَج    . رُّ

  . وا هللا، ندعُ نُ عِ تَ لْ نَ :  )١٣( ﴾نَْبتَِھْل  ﴿:  بََھلَ 

  . الذي ال یَعقل یوانُ الحَ :  )١٤( ﴾البَِھیَمةُ  ﴿ :بََھَم 

أَُكْم  ﴿.  شرِّ بآء إال لل: ، وال یُقال واانَصرفُ :  )١٥( ﴾بَآُؤا  ﴿ :بََوأَ  )١٦( ﴾بَوَّ
  . مكُ لَ زَ نْ أَ :  

  

                                                      
 .٢٤/٣٣سورة النور  )١(
 .  ٢٨؛  ١٩/٢٠سورة مریم  )٢(
 .١١/٩١الجامع : انظر . أي زانیة  )٣(
 .٢٨/٧٦سورة القصص  )٤(
البكُّ : وقیل . أي ازدحموا : بكَّة مشتقّة من البكِّ وھو اإلزدحام، تباك القوم : قیل . ٣/٩٦سورة آل عمران  )٥(

  .٤/١٣٨الجامع : انظر . دق العنق 
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٦/٤٤سورة األنعام  )٦(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٢/٤٩سورة البقرة  )٧(
 .٧٥/٤سورة القیامة  )٨(
 .٢/٢٥٨سورة البقرة  )٩(
 .ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )١٠(
 .٢١/٤٠سورة األنبیاء : انظر. وھذا تصحیف " ْم تَْبھَتُھُ  : "ما جاء في المخطوطة كلمة  )١١(
 .٥٠/٧وسورة َق  ٢٢/٥سورة الحج  )١٢(
 .٣/٦١سورة آل عمران  )١٣(
 .٣٤،  ٢٢/٢٨وسورة الحج  ٥/١سورة المائدة  )١٤(
آُؤا " : قیل . ٣/١١٢وسورة آل عمران   ٩٠؛  ٢/٦١سورة البقرة  )١٥( الكشاف : انظر . بمعنى استوجبوه :  "بَ
١/٤٥٥. 
 .٧/٧٤سورة األغراف  )١٦(
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  . ھَْلَكى:  )٣( ﴾بُوراً  ﴿.  الكِ ھَ ال:  )٢( ﴾ رِ ابَوَ ال ﴿:  )١( ] بََورَ [ 

)٥( ﴾ البَأئِسَ  ﴿:  )٤( ] سَ وَ بَ [ 
  . َحالٍ  ؤ، وسُ فَْقرَ ال:  

)٦( ﴾بَیََّت  ﴿ :َت بَیَ 
  . یلٍ لَ قُدِّر بِ :  

)٧(] بیس [ 
  . ّدةُ الشِّ :  )٩( ﴾ البَأَْساءُ  ﴿  ﴾بَأْس  ﴿ . یدٌ دِ شَ  : )٨(  ﴾ بَئِیس ﴿:  

  . ارىصَ النَّ  تعبّدُ ، وھي مُ بِیََعة عُ مْ جَ  : )١١( ﴾ بِیَعٌ  ﴿:  )١٠(] بَیََع [ 

، فھو من راقِ أیضاً على الفُ  ویقعُ .  )١٣(  ﴾لَقَْد تَقَطََّع بَْینَُكْم  ﴿ : ، ومنھلُ صْ الوَ :  )١٢( البَینُ  :َن بَیَ 
  .األضدادِ 

  
                                                      

 .١/٣١٦) بور ( معجم مقاییس اللغة : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )١(
 .١٤/٨٢سورة إبراھیم : انظر . وھذا تصحیف " بََوار : " ما جاء في المخطوطة  كلمة  )٢(
 .٤٨/١٢وسورة الفتح  ٢٥/١٨سورة الفرقان  )٣(
 .٧٢تحفة األریب بما في القرآن من الغریب : انظر . تین زیادة من عندي لیستقیم المعنى ما بین المعكوف )٤(
: قال ن افع الب ن عب اس . ٢٢/٢٨سورة الحج : انظر . وھذا تصحیف " بُؤس : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٥(

  ﴿ البَأئَِس ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى 
  . الحالالذي ال یجد شیئاً من شدة : البائس : قال 
  وھل تعرف العرب ذلك ؟: قال 
  :أما سمعت قول طرفة . نعم : قال 

  قُِع والضیُف وجاٌر مجاِوٌر ُجنُبُ   ** یغشاھم البائس الُمْد 
 .٤٧غریب القرآن البن عباس : انظر 

 .٤/٨١سورة النساء  )٦(
 .٣/٤٨ )بیس ( الصحاح : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )٧(
 .٧/١٦٥سورة األعراف  )٨(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھاتین الكلمتین  ٢١٤؛  ٢/١٧٧سورة البقرة  )٩(
 .٣/٣٢٤) بیع ( الصحاح  : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )١٠(
 .٢٢/٤٠سورة الحج  )١١(
وھ و  ،ب اَن یَبِ یُن بَْین اً وبَْینُون ةً  ،ویك ون الَوْص لَ  ،لبَیُن الفُْرقةَ یكون ا : البَْیُن في كالم العرب جاء على وْجھَین )١٢(

   :قول الشاعر.  الَوصل : وشاھُد البَین ،من األَضداد

َق الواِشیَن بیني وبینَھا  ْت بِذاَك الَوْصِل عیني وعینُھ** لقد فَرَّ   اـفقَرَّ

 .١٣/٦٢) بین ( لسان العرب : انظر 

  .٦/٩٤سورة األنعام  )١٣(
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  ـاء الـمـثناةِ تَّ ـال ـــرفُ حَ 

  . تَبَابٌ  رُ دَ صْ ، مَ تَخِسرَ  : )٢( ﴾ تَبَّتْ  ﴿:  )١(] تَبََب [ 

ً الكَ ھَ :  )٣( ﴾تَبَاراً  ﴿ :تَبََر  بُ :  )٥( ﴾َولِیُتَبِّرُوا  ﴿.  یرسِ خْ تَ :  )٤( ﴾ اً ْتبیرتَ  ﴿.  ا   . وایُخرِّ

َّع ﴿:  )٦( ]تبع [  )٧( ﴾ تُب
ً  ﴿ . لجُ رَ  اسمُ :   ً تابِ :  )٨( ﴾ تَبَِعا   . عا

   .أعلم  ھ وهللاُ تذي ذكرالَّ  كَ بَ تَ  ھُ ولعلَّ  ، )٩( ]المصنف  [ بیض لھ: تبل : ت ـلـق

  . بمعنى اتََّخذ : ذَ خَ تَ 

ً أْتَراب ﴿ . فَْقـرٍ :  )١٠( ﴾ا َمْتَربٍَة ذَ  ﴿ :ترب   . تِْرب:  ةُ دَ الواحِ . د أي لَِدات ُولِْدَن في سّن واحِ :  )١١( ﴾ ا

)١٢( ﴾ التََّرائِب ﴿
  .تَریبَة: ا ھَ دُ ، واحِ درِ لَّق الحلي على الصَّ عَ مُ  عُ وضِ مَ :  

ُموا:  )١٤( ﴾أُْتِرفُوا  ﴿:  )١٣( ]تََرَف [    . نُعِّ

  . ِعثاراً :  )١٥( ﴾فَتَْعساً  ﴿ :س تع

  . خِ سَ من الوَ  میفھظِ نْ تَ :  )١٦( ﴾تَفَثَھُْم  ﴿ :تَفََث 

                                                      
 .١/٢٢٦) تبب ( لسان العرب : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )١(
 .١١١/١سورة المسد  )٢(
 .٧١/٢٨سورة نوح  )٣(
وس  ورة الفرق  ان  ١٧/٧س  ورة اإلس  راء : انظ  ر . وھ  ذا تص  حیف " تَْتبِی  ر : " م  ا ج  اء ف  ي المخطوط  ة كلم  ة  )٤(

٢٥/٣٩. 
 .١٧/٧سورة اإلسراء  )٥(
 .١/٣٦٢) تبع ( معجم مقاییس اللغة : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )٦(
 .٥٠/١٤وسورة َق  ٤٤/٣٧سورة الدخان  )٧(
 .١٧/٦٩سورة اإلسراء  )٨(
 .ما بین المعكوفتین زیادة من عندي یقتضیھ السیاق )٩(
  .  ﴿ َذا َمْتَربٍَة ﴾: ي عن قولھ تعالى أخبرن: قال نافع البن عباس  .٩٠/١٦سورة البلد  )١٠(

  وترفّعت عنك السماء سجالھا** تربت یٌد لك ثم قلَّ نوالھا : أما سمعت قول الشاعر . ذا حاجة ٍوجھٍد : قال 
 .١١٣غریب القرآن البن عباس : انظر 

وس  ورة النب  أ  ٥٦/٣٧س  ورة الواقع  ة : انظ  ر . وھ  ذا تص  حیف " أَْت  َراب : " م  ا ج  اء ف  ي المخطوط  ة كلم  ة  )١١(
٧٨/٣٣. 

 .٨٦/٧سورة الطارق : انظر . وھذا تصحیف " تََرائِب : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١٢(
 .٩/١٧) ترف ( لسان العرب : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )١٣(
 .١١/١١٦سورة ھود  )١٤(
ساً : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١٥(  .٤٧/٨سورة محمد : انظر . تصحیف  وھذا"  تَتَعُّ
  .٢٢/٢٩سورة الحج  )١٦(
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   .ھَتھبْ جَ ال لِ  ھِ بِ نْ على جَ  ھُ عَ رَ صَ  :ت ـلـق.  بیض لھ المصنف : )١( ﴾َوتَلَّھُ لِْلَجبِیِن  ﴿ :تلل 

  . یَْتبَُعونَھُ أو یقَرُؤنَھُ  : أي:  )٢( ﴾یَْتلُونَھُ  ﴿ :تلو 

   . ةوبَ تَ :  )٣( ﴾َمتَاب  ﴿ :تََوَب 

  . ونَ یحارُ :  )٤( ﴾یَتِیھُوَن  ﴿ :تَیَھ 

  المثلثة ـاءِ الثَّ  فُ ـــرْ حَ 

  . ھُ ة لَ كَ رَ ُمْثبَت ال حَ  یضٌ رِ ومَ . َحبَسھ : اه فأثبتھ أي مَ رَ  . وكَ سُ بِ حْ یَ :  )٥( ﴾لِیُْثبِتُوَك  ﴿: ثبت 

ً الكَ ھَ :  )٦( ﴾ثُبُوراً  ﴿ :ثَبَر  ً ُمْھلَ :  )٧( ﴾َمْثبُوراً  ﴿.  ا   . كا

  . َحبََسھُمْ :  )٨( ﴾ثَبَّطَھُْم  ﴿ :ط ثَب

)٩( ﴾ثُباٍت  ﴿ :ثُبي 
  . )١٠( ] ةٌ ثُبَ  [: منھ  دُ ، الواحِ ةٍ في تفرقِ  اتٌ اعَ مَ جَ :  

اجاً  ﴿ :ثََجَج  ً :  )١١( ﴾ثَجَّ   . متَدفِّقا

)١٣( ﴾ یُ ْثِخَن فِ ي اْألَْرضِ  ﴿.  م ف یھم القت لرتُ كثَ أَ :  )١٢( ﴾أَْثَخْنتُُم وھُْم  ﴿ :ثََخ َن 
 ثی  رٍ عل ى كَ  بُ لِ غْ یَ  : 

  . أعدائھ ، ویُبالغ في قتلِ منھا

)١٥( ﴾یَْثِرَب  ﴿.  یرَ یِ عْ ال تَ :  )١٤( ﴾َال تَْثِریَب  ﴿ :ثرب 
مدینة رسول هللا صلى هللا علیھ وس لّم  اسمُ :  

  . في ناحیة منھا

                                                      
 .٣٧/١٠٣سورة الصافات  )١(
 .٢/١٢١سورة البقرة  )٢(
 .١٣/٣٠سورة الرعد  )٣(
 .٥/٢٦سورة المائدة  )٤(
 .٨/٣٠سورة األنفال  )٥(
 .٨٤/١١وسورة اإلنشقاق  ١٤؛  ٢٥/١٣سورة الفرقان  )٦(
 .١٧/١٠٢سورة اإلسراء  )٧(
 .٩/٤٦توبة سورة ال )٨(
 .٤/٧١سورة النساء  )٩(
 .١٤/١٠٧لسان العرب : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )١٠(
 .٧٨/١٤سورة النبأ  )١١(
 .٤٧/٤سورة محمد  )١٢(
 .٨/٦٧سورة األنفال  )١٣(
 .١٢/٩٢سورة یوسف  )١٤(
 .٣٣/١٣سورة األحزاب  )١٥(
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  . التُّراُب النِّديّ :  )١( ﴾الثََّرى  ﴿ :ثرى 

)٢( ﴾ثُْعبَاٌن  ﴿ :ثعب 
  . عظیمةٌ  حیَّةٌ  : 

)٣( ﴾ بٌ اقِ ثَ  ﴿ :ثقب 
  . ُمضيءٌ :  

  . مھِ م بِ تُ رْ فَ ظَ :  )٤( ﴾ثَقِْفتُُموھُْم  ﴿ :ثقف 

)٦( ﴾ ھَاأَْثقال ﴿ . مْ تُ لْ اقَ ثَ وتَ  مْ أَْخلَْدتُ  : )٥( ﴾ اثَّاقَْلتُمْ  ﴿ :ثقل 
  . َوْزن : )٧( ﴾ ِمْثقَالَ  ﴿ . ثِقل عُ مْ جَ  : 

  . ةٌ اعَ مَ جَ :  )٨( ﴾لَّةٌ ثُ  ﴿ :ثلل 

  . لیلُ القَ  اءُ وھو المَ  ،دِ مَ من الثَّ  قٌّ تَ شْ مُ  فظُ ، واللَّ ةٌ یلَ بِ قَ :  )٩( ﴾ثَُموَد  ﴿ : ثمد

  . ولأكُ المَ  ارِ مَ ثْ رة من أَ مَ ثَ  عُ مْ یم جَ اء والمِ الثَّ  فتحِ وبِ .  الُ المَ : اء الثَّ  مِّ ضَ بِ :  )١٠(  ﴾ رٌ مَ ثَ  ﴿ :ثمر 

)١١( ﴾َمْثنَى  ﴿ :ثنى 
  . ھبِ جانِ بِ  لَ ادَ عَ :  )١٢( ﴾ْطفِِھ ثَانَِي عِ   ﴿.  اثنین اثنتین:  

)١٥( ﴾فَتُثِیُر َسَحابًا   ﴿.  )١٤( ] للزراعةِ [  اوھَ بُ لَ قَ :  )١٣( ﴾أَثَاُروا اْألَْرَض  ﴿ :ثور 
  . أي تَْستَْخِرج : 

ً :  )١٦( ﴾ثَاِویاً   ﴿ :ثوى    . ُمقِیما

                                                      
ابِعة " : ى الثَّرَ : " قیل . ٢٠/٦سورة طَھ  )١(  .٥/٢٧٠زاد المسیر : انظر . الذي تحت األرض السَّ
زاد المس  یر : انظ  ر . الحی  ة ال  ذكر " : الثعب  ان : " قی  ل . ٢٦/٣٢وس  ورة الش  عراء  ٧/١٠٧س  ورة األع  راف  )٢(

٣/٢٣٧. 
 .٨٦/٣وسورة الطارق  ٣٧/١٠سورة الصافات  )٣(
  .﴿ ثَقِْفتُُموھُْم ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : بن عباس قال نافع ال .٤/٩١وسورة النساء  ٢/١٩١سورة البقرة  )٤(

  جذیمة إن قتلھم دواءُ ** فإّما تثقفنَّ بني لؤيٍّ : وجدتموھم؛ أما سمعت قول حسان : قال 
 .٧٦غریب القرآن البن عباس : انظر 

 .٩/٣٨سورة التوبة  )٥(
 .٩٩/٢الزلزلة : انظر . وھذا تصحیف " أَْثقَال : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٦(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٤/٤٠سورة النساء  )٧(
 .٤٠؛  ٣٩؛  ٥٦/١٣سورة الواقعة  )٨(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٧/٧٣سورة األعراف  )٩(
، بف  تح الث  اء والم  یم، وأب  و عم  رو بض  م الث  اء وس  كون الم  یم "م  رث : "ق  رأ عاص  م . ١٨/٣٤س  ورة الكھ  ف  )١٠(

 .٥/١٤١زاد المسیر : انظر . والباقون بضم الثاء والمیم 
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٧/٧٣سورة األعراف  )١١(
 .٢٢/٩سورة الحج  )١٢(
 .٣٠/٩سورة الروم  )١٣(
 .١/٣٣٣التبیان تفسیر غریب القرآن : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )١٤(
 .٣٥/٩وسورة فاطر  ٣٠/٤٨ة الروم سور )١٥(
 .٢٨/٤٥سورة القصص  )١٦(
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  ـمِ ـیْ ـالـجِ  فُ ـــرْ حَ 

  . عاءِ اتَھُم بالدُّ وأَصْ  ُعونَ رفَ یَ :  )١( ﴾یَْجأَُروَن  ﴿: َجأََر 

ِكیَّ :  )٢( ﴾الُجبُّ  ﴿: َجبََب    . ، فإذا طُِویَْت فھي بِْئرٌ ما لم تُْطوَ  ةُ الرَّ

)٣( ﴾ الِجْبتِ بِ  ﴿ : تَ بَ جَ 
  . السِّحرُ :  یلَ وقِ . ود سوى هللا تعالى بُ عْ مَ  كلُّ :  

)٤( ﴾بَِجبَّارٍ  ﴿ :َجبََر 
  . قَھَّار بُمَسلِّطٍ :  

ً  : )٥( ﴾ِجبِّالً  ﴿ : جبل   . یقَةُ لِ الخَ : والِجْبلةُ  :ت ـلـق.  َخْلقا

  . ارُ تَ خْ یَ :  )٨( ﴾ یَْجتَبِي ﴿ . عُ مَ جْ تُ :  )٧( ﴾ تُْجبَى ﴿ . الِحیَاضِ  : )٦( ﴾ َكالَجَوابِ  ﴿ :بََي جَ 

  . اْستُْؤِصلَتْ :  )٩( ﴾اْجتُثَّْت  ﴿ :َجثََث 

كَ  كینَ ارِ بَ :  )١٠( ﴾َجاثِِمیَن  ﴿ :جثم    .  بِ على الرُّ

َّ  ﴿:  َجثَوَ  ً ِجثِی كَ  ةً كَ ارِ بَ :  )١٢( ﴾ َجاثِیَةً  ﴿و   )١١( ﴾ ا   . بِ على الرُّ

  . قُلوبھُم تْ نَ قَّ یَ وا بألسنَتِھم ما تَ رُ كَ أنْ :  )١٣( ﴾َجَحُدوا  ﴿ :جحد 

  
                                                      

 .٢٣/٦٤سورة المؤمنون  )١(
 .١٥؛  ١٢/١٠سورة یوسف  )٢(
 .٤/٥١سورة النساء : انظر . وھذا تصحیف " الِجْبُت : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٣(
 .٥٠/٤٥سورة َق  )٤(
 . ٣٦/٦٢سورة یَـس  )٥(
قرأ ابن كثیر وأبو . ٣٤/١٣سورة  سبأ : انظر . وھذا تصحیف " َكالَجَوابِي " : ما جاء في المخطوطة كلمة  )٦(

بیاء، إال أن ابن كثیر یثبت الیاء في الوصل والوقف، وأبو عمرو یثبتھا في الوصل دون " كالجوابي " عمرو 
زاد : انظر . اوأكثر القّراء على الوقف بغیر یاء، وكان األصل الوقف بیاء، إال أن الكسرة تنوب عنھ. الوقف

 .٦/٤٤المسیر 
 . ٢٨/٥٧سورة القصص  )٧(
 . ٤٢/١٣وسورة الشورى . ٣/١٧٩سورة آل عمران  )٨(
 . ١٤/٢٦سورة إبراھیم  )٩(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٩١؛  ٧/٧٨سورة األعراف  )١٠(
ً : " قیل . ٧٢؛  ١٩/٦٨سورة مریم  )١١( ً  ، وجماعات، وقیل جمعاً جمعاً " :  ِجثِیًّا : جمع ُجْثَوة وَجْثَوة وِجْثَوة  ِجثِیًّا

الجامع : انظر . أي الحجارة المجموعة والتراب المجموع، فأھل الخمر على حدة وأھل الزنى على حدة 
١١/١٣٣. 

 .٤٥/٢٨سورة الجاثیة  )١٢(
  .٢٧/١٤وسورة النمل  ١١/٥٩سورة ھود  )١٣(
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  . َجدثٌ  : اھَ دُ ، واحِ ورِ بُ القُ  : )١( ﴾ِمَن اْألَْجَداِث  ﴿ :َجَدَث 

  . َربِّنا ةُ مَ ظَ عَ :  )٣( ﴾َربِّنَا  َجدُّ  ﴿ . ُجدَّةٌ  : ةُ دَ ، الواحِ وطََرائِق وطٌ ُخطُ :  )٢(  ﴾ُجَدٌد  ﴿ :َجَدَد 

  . طٌ ائِ حَ :  ﴾ِجَداٌر  ﴿:  )٤( ]َجَدرَ [ 

)٥( ]جَذذ[ 
ً :  )٦( ﴾ُجَذاذاً  ﴿ :  ، َوُج ذاذ ال واِح َد ل ھُ ع جذی ذْم وِج ذاذاً جَ .  ال واِح َد ل ھ عٌ مْ ، وھو جَ فُتاتا
  . مثل الحَصاد

  . ال لَھََب لھا ارٌ فیھا نَ  بِ طَ لیظة من الحَ غَ  ةٍ عَ طْ قِ :  )٧( ﴾َجذَوٍة  ﴿ :َجَذَو 

)٩( ﴾ح ارِ وَ الجَ  ﴿ : ومنھ ،متُ َسبْ كَ :  )٨( ﴾َجَرْحتُم  ﴿ :جرح 
  . دالّصوائِ  بُ واسِ الكَ :  

  . األرض الغلیظة الیابسة التي ال تُنبت:  )١٠( ﴾الُجُرِز  ﴿ :جرز 

  . ْیل من األودیةِ ما یجرفھ السَّ :  )١٢( ﴾الُجُرُف  ﴿:  )١١(] جرف [ 

)١٣( ﴾وَال یَْج   ِرَمنَُّكْم  ﴿ :رم ج   
الُج   ْرِم وھ   و  أص   حابُ  : )١٥( ﴾ نَ یمِ رِ ْج   المُ  ﴿.  )١٤( ] مكُ نَّ بَ ِس   كْ یَ [  : 

ً : ومثل .  بَ سَ وَجَرَم بمعنى كَ .  ال َردَّ  : یلَ قِ :  )١٦( ﴾ َال َجَرمَ  ﴿. بُ نْ الذَّ    . َال َجَرَم بمعنى حقَّا

  .  يوارِ الجَ  : اھَ عُ مْ وجَ  السَّفینةِ :  )١٧( ﴾الَجاِریَِة  ﴿ :ري ج

                                                      
 .ه الكلمةوھناك سور أخرى وردت فیھا ھذ ٣٦/٥١سورة یَـس  )١(
 .٣٥/٢٧سورة فاطر  )٢(
 .٧٢/٣سورة الجن  )٣(
 .٤/١١٩) جدر ( لسان العرب : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي  لیستقیم المعنى  )٤(
 .٣/٤٧٩) جذذ ( لسان العرب : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )٥(
 .٢١/٥٨سورة األنبیاء  )٦(
 .٢٨/٢٩ة القصص سور )٧(
 .٦/٦٠سورة األنعام  )٨(
 .٥/٤سورة المائِدة  )٩(
 .٣٢/٢٧سورة السجدة  )١٠(
 .٢٥ /٩) جرف ( لسان العرب : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )١١(
 .٩/١٠٩سورة التوبة : انظر . وھذا تصحیف " ُجرف : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١٢(
 .١١/٨٩وسورة ھود  ٨؛  ٥/٢المائدة  سورة )١٣(
 .١٧٨/ ١التبیان تفسیر غریب القرآن : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )١٤(
وھن اك  ١٤٧؛  ٦/٥٥س ورة األنع ام : انظ ر . وھذا تص حیف " الُمْجِرُموَن : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١٥(

 .سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١١/٢٢سورة ھود  )١٦(
  .٦٩/١١سورة الحاقة  )١٧(
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  . واثُ حَّ بَ تَ :  )١( ﴾تََجسَُّسوا  ﴿ :س جس

)٢( ﴾ُجفَاًء  ﴿ :جفو 
، وف ي السَّ یل ف اهُ م ا نَ  : اءُ فَ الجُ : س قال ابن فار: ت ـلـق  . بیض لھ المصنف:  

أي :  )٤( ﴾یَ ْذھَُب ُجفَ اًء فَ  ﴿: نح اس ، وق ال البٍ انِ أي َمرمیَّاً إل ى جَ  : )٣( ﴾فَیَْذھَُب ُجفَاًء   ﴿ : البیانِ 

ا َما یَْنفَُع النَّاَس  ﴿ . جموداً  افيیعني المَ :  )٥( ﴾َوأَمَّ   . اء الصَّ

  . عْ مِ جْ أَ :  )٧( ﴾ْجلِْب أَ وَ   ﴿.  مالِحفھنَّ :  )٦( ﴾َجَالبِیبِِھنَّ  ﴿: جلب 

  . ھاال یظھر:  )٩( ﴾ال یَُجلِّیھَا  ﴿.  رَ ھَ ظَ :  )٨( ﴾تََجلَّى  ﴿: جلو 

  . ال یُثنیھ شيٌء إذا َعَدا: ُموح جَ  سٌ رَ فَ .  ْسِرُعونیُ :  )١٠( ﴾ْجَمُحوَن یَ  ﴿: جمح 

اً  ﴿ : مجم ً عَ مِ تَ جْ یراً مُ ثِ كَ :  )١١( ﴾َجمَّ   . ا

)١٤( ﴾ُجنُباً فَاطَّھَُّروا  ﴿.  یبِ رِ الغَ :  )١٣( ﴾َواْلَجاِر اْلُجنُِب  ﴿.  عن بُْعدٍ :  )١٢( ﴾ َعْن ُجنُبٍ  ﴿ :جنب 
  :

  . جنِّبني:  )١٥( ﴾اْجنُْبنِي  ﴿ . ةنابَ ي جَ وِ أي ذَ 

  . إِْثم:  )١٧( ﴾ُجنَاح  ﴿.  َمالُوا:  )١٦( ﴾َجنَُحوا  ﴿ :جنح 

  . لٍ َمائِ :  )١٩( ﴾ُمتََجانٍِف  ﴿ . الً یْ مَ :  )١٨( ﴾َجنَفاً  ﴿ :َجنَِف 

  
                                                      

 .٤٩/١٢سورة الحجرات  )١(
 .١٣/١٧سورة الرعد  )٢(
 .١٣/١٧سورة الرعد  )٣(
 .١٣/١٧سورة الرعد  )٤(
 .١٣/١٧سورة الرعد  )٥(
 .٣٣/٥٩سورة األحزاب  )٦(
 .١٧/٦٤سورة اإلسراء  )٧(
 .٩٢/٢وسورة اللیل  ٧/١٤٣ف سورة األعرا )٨(
 .٧/١٨٧سورة األعراف  )٩(
 .٩/٥٧سورة التوبة : انظر . وھذا تصحیف " تَْجَمُحوَن : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١٠(
 .٨٩/٢٠سورة الفجر  )١١(
 .٢٨/١١سورة القصص  )١٢(
 .٤/٣٦سورة النساء  )١٣(
 .٥/٦سورة المائدة  )١٤(
 .١٤/٣٥سورة إبراھیم  )١٥(
 .٨/٦١ألنفال سورة ا )١٦(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٥/٩٣سورة المائدة  )١٧(
  .﴿ َجنَفاً ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٢/١٨٢سورة البقرة  )١٨(

ك یا نعماُن في أخواتھا : أما سمعت قول عدي بن زید . الَجْوُر والمیُل في الوصیة: قال    تینھ َجنَفاتأتیَن ما یأ** وأُمُّ
 .٥٣غریب القرآن البن عباس : انظر 

 .٥/٣سورة المائدة  )١٩(
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ً :  )١( ﴾ُجنَّ    ةً  ﴿ :نن ج                    . انتَ ْس    البُ :  )٣( ﴾ ةالَجنَّ     ﴿ . ِج    ْن وجن    ون:  )٢( ﴾ِم    ْن ِجنَّ    ٍة  ﴿.  تُْرس    ا

   . یننِ جَ  عُ مْ جَ :  )٥( ﴾أَِجنَّةٌ  ﴿ . من الحیَّاتِ  سٌ نْ وجِ .  الجنّ  َواِحدُ :  )٤( ﴾َجانٌّ  ﴿

َّ  ﴿ :جني  ً َجنِی ً غَ :  )٦( ﴾ ا ا  ك القَبضِ ) فَْع ل (  ھُ نُ زْ ، وَ ينِ جْ ما یُْجتَنَى المَ :  )٧( ﴾تَْیِن َوَجنَى اْلَجنَّ  ﴿.  ضَّ
  . وضبُ قْ المَ  بمعنى

)٨( ﴾ُجْھَدھُْم  ﴿ :َجَھَد 
  . َمَشقّة:  )٩( ﴾َجْھَد  ﴿.  مھُ تَ اقَ م وطَ ھُ عَ سْ وَ :  

)١٠( ﴾ َجْھَرةٌ  ﴿ :َجَھَر 
  . ةٌ یَ َعالنِ :  

  . ح الَحاللِ ما یُصْ :  )١٢( ﴾ َجھََّزھُْم بَِجھَاِزِھمْ  ﴿:  )١١( ]جھز [ 

  . قَطَُعوا:  )١٣( ﴾َجابُوا  ﴿ :َجَوَب 

  . لَِجبَلٍ  اسمٌ :  )١٤( ﴾ْلُجوِديِّ ا ﴿ :َجَوَد 

  . وا وقتلوااثُ عَ :  )١٥( ﴾فََجاُسوا  ﴿ :َجَوَس 

معن اه : ویُق ال ) ھ ا بِ  اءَ َج ( كالب اِء ف ي  للتعدی ةِ  ، والھم زةُ اھَ بِ  اءَ َج  : )١٧( ﴾ فَأََجأَھَ ا ﴿:  )١٦(] جیأ [ 
  . اھَ أَ جَ لْ أَ 

)١٨( ﴾ِجیِدھَا  ﴿ :َجیََد 
  . اھَ قِ ُعنُ :  

                                                      
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٥٨/١٦سورة المجادلة  )١(
 .٣٤/٤٦وسورة سبأ  ٧٠/١٨٤سورة األعراف  )٢(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٤/١٢٤سورة النساء  )٣(
 .ور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمةوھناك س ١٥/٢٧سورة الحجر  )٤(
 .٥٣/٣٢سورة النجم  )٥(
 .١٩/٢٥سورة مریم  )٦(
 .٥٥/٥٤سورة الرحمن  )٧(
 .٩/٧٩سورة التوبة  )٨(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٥/٥٣سورة المائدة  )٩(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٢/٥٥سورة البقرة  )١٠(
 .٨ /٣) جھز ( الصحاح : انظر . ن زیادة من عندي لیستقیم المعنى ما بین المعكوفتی )١١(
 .٧٠؛  ١٢/٥٩سورة یوسف  )١٢(
 .٨٩/٩سورة الفجر  )١٣(
 .١١/٤٤سورة ھود  )١٤(
 .١٧/٥سورة اإلسراء  )١٥(
 .٥١ /١) جیأ ( لسان العرب : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )١٦(
 .١٩/٢٣سورة مریم  )١٧(
 .١١١/٥سورة المسد  )١٨(
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  الُمھملة اءِ َحـرُف الَحـ

ونَ :  )١( ﴾یُْحبَُروَن  ﴿: حبر    . رورالسُّ : ، والحبور یَُسرُّ

  . تْ لَ طِ بَ :  )٢( ﴾َحبِطَْت  ﴿ : طَ َحبَ 

  . ا َحبیكةٌ وحبَاكٌ ھَ دُ ، واحِ میْ الغَ  من آثارِ  ماءِ ق في السَّ رائِ طَ :  )٣( ﴾الُحبُِك  ﴿ :حبك 

  . بَِعْھدٍ :  )٤( ﴾بَِحْبٍل  ﴿ :حبل 

ً رِ سَ :  )٥( ﴾اً َحثِیثَ  ﴿ :حثث    . یعا

  . سنون : )٧( ﴾ ِحَججٍ  ﴿ . قَْصدٌ :  )٦( ﴾ِحٌج  ﴿ :َحَجَج 

  . لقْ عَ :  )١٠( ﴾لِِذي ِحْجٍر  ﴿.  یار ثموددِ :  )٩( ﴾ أَْصَحاُب اْلِحْجرِ  ﴿. حرام :  )٨( ﴾ِحْجر  ﴿ :حجر

)١١( ﴾َحَدٍب  ﴿ :َحَدب 
  . من األرضِ  فعُ رتَ ، وھو المُ  )١٢( زٍ نَشَ :  

: والِعبَ  ر یتمثَّ  ل بھ  ا ف  ي الشَّ  رِّ وال یُق  ال  ، وھ  ي األخب  ارُ وث  ةدُ حْ أُ  عُ ْم  جَ :  )١٣( ﴾حاِدی  َث أَ  ﴿ :ح  دث 
  . حدیثاً في الخیرِ  ھُ تُ لْ عَ جَ 

َ  ﴿ :حدد  ِ  ﴿.  َعاَدى َوَحاَربَ :  )١٤( ﴾َحادَّ هللاَّ   . وعطُ قْ مَ :  وددُ حْ مَ .  ّددَ ما حَ :  )١٥( ﴾ُحُدوُد هللاَّ

)١٦(  ﴾َحَدائَِق  ﴿ :َحدق 
  . ین علیھا َحوائِطاتِ سَ بَ :  

                                                      
 .٣٠/١٥سورة الروم  )١(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٢/٢١٧سورة البقرة  )٢(
 .٥١/٧سورة الذاریات  )٣(
 .١١٢؛٣/١٠٣سورة آل عمران  )٤(
 .٧/٥٤سورة األعراف  )٥(
 .٣/٩٧سورة آل عمران  )٦(
 .٢٨/٢٧سورة القصص  )٧(
 .٦/١٣٨سورة األنعام  )٨(
 .١٥/٨٠سورة الحجر  )٩(
 .٨٩/٥سورة الفجر  )١٠(
 .٢١/٩٦سورة األنبیاء  )١١(
 .٢٣٤التبیان تفسیر غریب القرآن : انظر . نََشز ونَْشز: قُِرأت  )١٢(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٢٣/٤٤سورة المؤمنون  )١٣(
 .٥٨/٢٢سورة المجادلة  )١٤(
 .فیھا ھذه الكلمة  وھناك سور أخرى وردت ٤/١٣سورة النساء  )١٥(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٢٧/٦٠سورة النمل  )١٦(
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  . فھرَ شْ وأَ  سِ لِ جْ المَ  مقدَّمُ :  )١( ﴾ اْلِمْحَراب ﴿ :حرب 

  . البذر فیھا إللقاءِ  األرضِ  الحُ إِصْ :  )٢( ﴾الَحْرُث  ﴿ :ث حر

)٣( ﴾ َحْردٍ  ﴿ :د حر
  . عَ نَ مَ :  یلَ ، وقِ دٌ صْ قَ :  یلَ ، وقِ دٍ قْ وحِ  بٍ ضَ غَ :  

ة تھبُّ باللیلِ حَ  حٌ یْ رِ :  )٥( ﴾الَحُرور  ﴿ : )٤( حرر  . اقتَ عْ إِ  : )٦( ﴾ فَتَْحِری رُ  ﴿ . وقد تكون بالنَّھارِ  ارَّ

راً  ﴿ ً تِ عَ  : )٧( ﴾ ُمحرَّ   . یقا

ْض  ﴿ :حرض    . قَ شْ أو العِ  نَ زْ أذابھُ الحُ :  )٩( ﴾َحَرَضاً  ﴿.  ُحثَّ :  )٨( ﴾َحرِّ

فُون  ﴿ : فَ َحرَ  )١٠( ﴾یُحرِّ
  . ویغیِّرونَ  قلِّبونَ یُ :  

قَنَّھُ  ﴿.  ار تلتھبُ نَ :  )١١( ﴾ الَحِریقِ  ﴿ :َحَرَق  )١٢( ﴾لَنَُحرِّ
َّ ھُ .  ارِ أي بالنّ :   ن اه عْ مَ فَ : ومن قرأ  لَنَْحُرقَن

  . لَنَْبُرَدنَّھُ بِالَمباِرد

   . الُمَح   اَرف:  )١٥( ﴾والَمْح   ُروم  ﴿ )١٤( ﴾َح   َراٌم  ﴿: ، َوِح   ْرٌم ُمْحِرُم   ون:  )١٣( ﴾ُح   ُرٌم  ﴿ :م ح   ر

)١٦( ﴾َمْحُروُمون  ﴿. ق زْ الرِّ  عنھُ  فَ رَ حَ ي الذي انْ نِ عْ یَ  :ت ـقـل
  . قزْ عن الرِّ  ونَ وعُ نُ مْ مَ :  

ْوا  ﴿ :حري  وا:  )١٧( ﴾تََحرَّ يتََوخَّ   . دُ صْ القَ  : ، والتوخِّ

  

                                                      
وھن  اك س  ور  ١٩/١١س  ورة م  ریم : انظ  ر . وھ  ذا تص  حیف " المحاری  ب : " م  ا ج  اء ف  ي المخطوط  ة كلم  ة  )١(

 .أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٤٢/٢٠سورة الشورى  )٢(
 .٦٨/٢٥سورة القلم  )٣(
واب ما ذكرناه " حرور : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٤(  .٢/١٨٩) حرر ( الصحاح : انظر . والصَّ
 .٣٥/٢١سورة فاطر  )٥(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٤/٩٢سورة النساء  )٦(
 .٣/٣٥سورة آل عمران  )٧(
 .ا ھذه الكلمةوھناك سور أخرى وردت فیھ ٤/٨٤سورة النساء  )٨(
 .١٢/٨٥سورة یوسف  )٩(
 .٤/٤٦سورة النساء  )١٠(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٣/١٨١سورة آل عمران  )١١(
 .٢٠/٩٧سورة طـھ  )١٢(
 .٩/٣٦وسورة التوبة   ٩٥؛  ٥/١سورة المائدة  )١٣(
 .١٦/١١٦سورة النحل  )١٤(
 .٧٠/٢٥وسورة المعارج  ٥١/١٩سورة الذاریات  )١٥(
 .٥٦/٦٧سورة الواقعة  )١٦(
 .٧٢/١٤سورة الجن  )١٧(
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  . الفِْرقَةُ :  )١( ﴾ ِحْزب ﴿ :حزب 

 : )٤( ﴾َحِسیباً  ﴿. انیافِ كَ :  )٣( ﴾َحْسبُنا  ﴿و . ابسَ حِ  عُ مْ جَ  : یلَ ، وقِ ابسَ حِ :  )٢( ﴾ُحْسبَان  ﴿ :َحَسَب 
ً افِ كَ    . یا

            . نَ وْ یَْعیُ    :  )٧( ﴾یَْستَْحِس    ُروَن  ﴿.  ةً اَم    دَ نَ  : )٦( ﴾ َحْس    َرةً  ﴿ . َكلی    لٌ :  )٥( ﴾ َحِس    یرٌ  ﴿ :َحَس    َر 
تِ  یر عن الَسفَرِ سِ الَحِسیر حَ  یرُ عِ البَ  : ، ومنھةِ قَ فَ عاً عن النَّ طِ قَ نْ مُ  : )٨( ﴾ َمْحُسوراً  ﴿   . ھِ أي َذھََب بقوَّ

ونَھُمْ  ﴿ . َعلَِم َوَوَجدَ :  )١١( ﴾أََحسَّ  ﴿.  اھَ وتُ صَ :  )١٠( ﴾ھا َحِسیسَ  ﴿ : )٩(حسس   : )١٢( ﴾ تَُحسُّ
  . الً تْ ھُم قَ ونَ لُ صِ أْ تَ سْ تَ 

اء تباعاً، من:  )١٣( ﴾ُحُسوَماً  ﴿ : َحَسمَ  مثالً  ِعلَ فَجُ  حتى یبرأَ  بالمكواةِ  علیھِ  عَ ابِ تَ یُ  ، وھو أنْ حَسَم الدَّ
ً نُحوسَ  : یلَ وقِ .  عَ ابَ تَ فیما تَ    . ا

  . انَ عْ مَ جَ :  )١٤( ﴾َحَشْرنَا  ﴿ :حشر 

َحَضُب وھو م ا : وقرئ .  بالحبشیة بُ طَ الحَ :  یلَ وقِ   . في النَّار ما أُلقيَ :  )١٥( ﴾َحَصُب  ﴿ : َحَصبَ 

ً  ﴿ . ارالنَّ  ھِ بِ  تْ ھُیِّجَ    .  غارصا الصِّ باء وھي الحَ صْ الحَ ي مِ رْ فة تَ اصِ اً عَ حَ یْ رِ  : )١٦( ﴾ َحاِصبا

ً ج م  ع النَّ  رُ ْخ  ، أو ال یَ س  اء أو ال یُول  د ل  ھي النِّ أتِ ال یَ  :  )١٧(  ﴾وَحُص  وراً  ﴿ :َحَص  ر              .  دامى ش  یئا
  . ُمنِْعتُم:  )١٨( ﴾أُْحِصْرتُْم  ﴿

                                                      
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٥/٥٦سورة المائدة  )١(
 .٥٥/٥سورة الرحمن  )٢(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٣/١٧٣سورة آل عمران  )٣(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٨٦؛ ٤/٦سورة النساء  )٤(
 .٦٧/٤ُمْلك سورة ال )٥(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٣/١٥٦سورة آل عمران  )٦(
 .٢١/١٩سورة األنبیاء  )٧(
 .١٧/٢٩سورة اإلسراء  )٨(
واب ما ذكرناه " حسیس : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٩(  .٦/٤٩) حسس ( لسان العرب : انظر . والصَّ
 .٢١/١٠٢سورة األنبیاء  )١٠(
 .٣/٥٢ان سورة آل عمر )١١(
 .٣/١٥٢سورة آل عمران  )١٢(
 .٦٩/٧سورة الحاقَّة  )١٣(
 .٦/١١١سورة األنعام  )١٤(
 .٢١/٩٨سورة األنبیاء  )١٥(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٧/٦٨سورة اإلسراء  )١٦(
 .٣/٣٩سورة آل عمران  )١٧(
 .٢/١٩٦سورة البقرة  )١٨(
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  . َوضحَ :  )١(  ﴾َحْصَحَص اْلَحقُّ  ﴿ :َحَصَص 

                 .  ونَ زُ رِ ْح     تُ :  )٣( ﴾تُْحِص     نُوَن   ﴿.  نَ مْ لَ ْس     أَ  : ی     لَ ، وقِ ْجنَ وَّ زَ تَ     تَ :  )٢( ﴾أُْحِص     نَّ  ﴿ :حص     ن 

  . ففائِ ر أو عَ رائِ َذَوات أزواج أو حَ :  )٤( ﴾ُمْحَصنَاٍت  ﴿

)٥( ﴾ِحطَّةٌ  ﴿ :حطط 
  . َحطَّ  رُ دَ صْ مَ :  

ً :  )٦( ﴾اً امَ ُحطَ  ﴿ :حطم    . كّل شيءٍ  مُ طِّ حَ ُر تُ النَّا:  )٧( ﴾فِي اْلُحطََمِة  ﴿.  فُتَاتا

ً وعَ نُ مْ مَ :  )٨( ﴾َمْحظُوراً  ﴿: حظر   . حظیرة ذُ المتَّخِ :  )٩( ﴾ اْلُمْحتَِظر ﴿.  ا

  . یبٌ صِ نَ :  )١٠( ﴾َحظٌّ  ﴿: حظظ 

)١١( ﴾َوَحفََدةً  ﴿ :حفد 
  : ً ، أو یھِ نِ بَ  نْ ل مِ جُ ینفُع الرَّ  نْ أو مَ  وانٌ عْ أَ أو  ھارٌ صْ وأَ  تانٌ خْ أَ :  یلَ وقِ .  َخَدما

لب   . نو المرأة من زوِجھَا األوَّ

 إذا َرج َع م ن حی ثُ  ھِ َرجَع في حافرتِ :  قالُ یُ .  وع إلى أّول األمرِ جُ الرُّ :  )١٢( ﴾فِي اْلَحافَِرِة  ﴿ :حفر 
  .  اءجَ 

  . ھمابِ وانِ جَ بِ أي  :ت ـلـق.  امَ اھُ نَ فْ طَ أَ :  )١٣( ﴾َحفَْفنَاھَُما  ﴿ :حفف 

  . نىعْ مَ ى وأَْلَحَف وأَلَحَّ بِ فَ أَحْ .  لحُّ یَ :  )١٥( ﴾فَیُْحفُِكْم  ﴿.  ُمْعتَنٍ :  )١٤( ﴾َحفِيٌّ  ﴿ :حفو 

                                                      
 .١٢/٥١سورة یوسف  )١(
 .٤/٢٥سورة النساء  )٢(
 .١٢/٤٨سورة یوسف  )٣(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٥/٥سورة المائدة  )٤(
 .٧/١٦١وسورة األعراف   ٢/٥٨سورة البقرة  )٥(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٣٩/٢١سورة الزمر  )٦(
 .١٠٤/٤سورة الھمزة  )٧(
 .١٧/٢٠سورة اإلسراء  )٨(
 .٥٤/٣١سورة القمر  )٩(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٤١/٣٥رة فصلت سو )١٠(
  ﴿ َوَحفََدةً ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .١٦/٧٢سورة النحل  )١١(

  بأكفِّھنَّ أِزّمةُ األحمال** َحفََد الوالئَِد حولھُنَّ وأسلمْت : أما سمعت قول الشاعر . ولُد الولد ، وھم األعوان: قال 
 .٢٧غریب القرآن البن عباس  :انظر 

 .٧٩/١٠سورة النازعات  )١٢(
 .١٨/٣٢سورة الكھف  )١٣(
 .٧/١٨٧سورة األعراف  )١٤(
 .٤٧/٣٧سورة محمد  )١٥(
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ً  ﴿ :حقب    . نةسَ  ونَ مانُ ثَ : والِحْقبة .  ھرُ الدَّ :  )١( ﴾ ُحقُبَا

ملُ  ،ا ِحْقفھَ دُ واحِ :  )٢( ﴾اْألَْحقَاف بِ  ﴿ :حقف    . فرِ المعّوج الُمشْ  وھو الرَّ

  . یامةُ القِ :  )٤( ﴾ اْلَحاقَّةُ  ﴿. َوَجبَ :  )٣( ﴾حقَّ  ﴿ :حقق 

)٦( ﴾ِحْكَمة ال ﴿ )٥( ﴾ ُحْكم ﴿ :َحَكَم 
   . والِحْكَمةُ الَعقل:  

)٧( ﴾َحَالئُِل  ﴿ :حلل 
  . فیھ نْحُره حلُّ ع الذي یَ وضِ نى المَ عْ مَ بِ  هُ رَ حَ نْ مَ  : )٨( ﴾ َمِحلَّھُ  ﴿.  اجٌ وَ زْ أَ :  

)٩( ﴾َحِمئٍَة  ﴿ :حمأ 
)١٠( ﴾ِمْن َحَماٍء  ﴿. َحْمأٍَة  اتَ ذَ :  

  . متغیِّر دٌ وَ سْ أَ  ینٌ طِ :  

  .  یرٌ مِ وحَ  الٌ غَ وبِ  وخیلٌ  إِبلٌ :  )١١( ﴾َحُمولَة  ﴿ :حمل 

)١٤( ﴾ِم ْن یَْحُم وٍم  ﴿.  اصّ أو الَخ  أو التقری ب ف ي النس بَةِ  اء َح ارَم :  )١٣( ﴾الَحِم یم  ﴿ : )١٢( حمم
  :

  . دوَ سْ دّخان أَ 

  .  نطُ  بْ أَ  ةُ رَ ْش  عَ  ھِ بِ لْ إذا نُ  تَِج م  ن ُص  :  ی  لَ وقِ .  ُد ول  ِدهلَ  وَ  بَ إذا ُرِك   لُ ْح  الفَ :  )١٥( ﴾ َوَال َح  امٍ  ﴿ :حم  َي 

                   )١٦( ﴾ئَ  ة فِ  ي َع  ْیٍن َحمِ  ﴿.  نیْ م  ن ك  الٍء وال َع   عُ نَ  وال یُمْ  بُ َك  ، ف  ال یُرْ ق  د َحَم  ى ظھ  َره: ق  الوا 

ة، حَ زةٍ مْ بال ھَ :  )١٧( ﴾َحاِمیَة  ﴿و    . ارَّ

                                                      
 .١٨/٦٠سورة الكھف : انظر . وھذا تصحیف " الُحقُب : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١(
 .٤٦/٢١سورة األحقاف : ظر ان. وھذا تصحیف " األحقاف : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٢(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٧/٣٠سورة األعراف  )٣(
 .٣ – ٦٩/١سورة الحاقّة  )٤(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٥/٤٣سورة المائدة  )٥(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٥٤/٥سورة القمر  )٦(
 .٤/٢٣سورة النساء  )٧(
 .٤٨/٢٥وسورة الفتح  ٢/١٩٦سورة البقرة  )٨(
 .١٨/٨٦سورة الكھف  )٩(
  ﴾ مسنون ﴿ ِمْن َحَماءٍ : أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٣٣؛  ٢٨؛  ١٥/٢٦سورة الحجر  )١٠(

ر: والمسنون . األسود : الحمأ : قال    : أما سمعت قول حمزة بن عبد المطلب . المصوَّ
  جال الَغْیَم عنھ ضوُءه فتبّددا** ة وجھھ أعّز كأنَّ البدر سن

 .٤٦غریب القرآن البن عباس : انظر 
 .٦/١٤٢سورة األنعام  )١١(
واب ما ذكرناه " حمیم : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١٢(  .١٢/١٥٠) حمم ( لسان العرب : انظر . والصَّ
 .٤٠/٧٢سورة غافر  )١٣(
 .٥٦/٤٣سورة الواقعة  )١٤(
 .٥/١٠٣سورة المائدة  )١٥(
 .١٨/٨٦سورة الكھف  )١٦(
 .١٠١/١١وسورة القارعة  ٨٨/٤سورة الغاشیة  )١٧(
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 ارجِ راه م  ن َخ  تَ  َحْنج  رة وُحْنُج  ورة وكلُّھَ ا رأُس الغلص  مة حی  ثُ  عُ ْم جَ  : )١( ﴾الَحنَ  اِجر  ﴿ :حنج ر 
  .  الَحلق

  . َمشوي:  )٢( ﴾ َحنِیذٍ  ﴿ :حنذ 

                      .  الج      َراُد ال      ّزْرَع أكل      ھُ ُكلّ      ھُ  كَ نَ      تَ احْ :  ق      الُ یُ .  تأِص      لَنَّ سْ أَ :  )٣( ﴾َألَْحتَ      نَِكنَّ  ﴿ :حن      ك 
  . أي ألقتَاَدنَّ  . اھَ شّد َحْبالً في حنكِ  : ابّتھد نَّكَ ن حَ مَ :  یلَ وقِ 

  . ةً مَ حْ رَ :  )٤( ﴾َوَحنَانَاً  ﴿ :حنن 

ً إِثْ :  )٥( ﴾ُحوباً  ﴿ :حوب    . ما

  . فَْقراً :  )٦( ﴾َحاَجةً  ﴿ :حوج 

  . استْولَى َوَغلَبَ :  )٧( ﴾اْستَْحَوَذ  ﴿ :حوذ 

 عُ ْم   جَ  : )١٠( ﴾ ُح   ورٌ  ﴿ . ی   اءبِ األنْ  ةُ وَ فْ َص    : )٩( ﴾ اْلَح   َواِریِّین ﴿ . عُ ِج   رْ یَ :  )٨( ﴾یَُح   وُر  ﴿ :ح  ور 

  . ھُ بُ اطِ خَ یُ  : )١١( ﴾ یَُحاِوُره ﴿.  واداد السَّ وَ نھا في شّدة سَ یْ یاُض عَ دیُد بَ ، وھي الشّ راءوْ حَ 

  

  
                                                      

 .٤٠/١٨وسورة غافر  ٣٣/١٠سورة األحزاب  )١(
 .١١/٦٩سورة ھـود  )٢(
 .١٧/٦٢سورة اإلسراء  )٣(
 .١٩/١٣سورة مریم  )٤(
وقرأ . ، ولغة أھل الحجاز بضمِّ الحاء وھي قراءة العامة" ُحوباً : " وفیھ ثالث لغات . ٤/٢سورة النساء  )٥(

على المصدر مثل القَال، ویجوز أن " َحابَاً " وقرأ أُبيُّ بُن كعب . بفتح الحاء وھي لغة تمیم " َحْوباً " الحسن 
 .  ١١-٥/١٠الجامع : انظر . یكون اسماً مثل الزاد 

 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ١٢/٦٨سورة یوسف  )٦(
 .٥٨/١٩ سورة المجادلة )٧(
  ﴿ یَُحوُر ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٨٤/١٤سورة اإلنشقاق  )٨(

  : أما سمعت قول الشاعر لبید . أن لن یرجع بلغة الحبشة : قال 
  یحوُر رماداً بعد إذ ھو ساطع** وما المرء إال كالشھاب وضوؤه 

 .٥١غریب القرآن البن عباس : انظر 
ف  ٥/١١١ سورة المائدة )٩(  .٦١/١٤وسورة الصَّ
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٤٤/٥٤سورة الدخان  )١٠(
  .٣٧؛  ١٨/٣٤سورة الكھف  )١١(
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ً ضَ نْ مُ  : )١( ﴾ُمتََحیِّزاً  ﴿ :حوز  ا   . مَّ

  . قلبَھ لیھِ عَ  تملكُ :  )٣( ﴾ُحوُل یَ  ﴿.  تَْحویالً :  )٢( ﴾ ِحَوالً  ﴿ :حول 

ى م ن ال بَْطنِ :  ی لَ وقِ .  الَمبَ اِعر:  )٤( ﴾اْلَحَوایَا  ﴿أو  :حوي  ، ، أو بَنَ اُت اللَّ بنِ دارَ تَ ، أي اْس م ا تََح وَّ
  . َحاِویة َوَحِویّة َوَحاِویَاء: ا ھَ دُ واحِ 

  . َمْعِدالً :  )٥( ﴾َمِحیَصاً  ﴿ :حیص 

  . الَحْیضُ :  )٦( ﴾الَمِحیض  ﴿ :حیض 

  . یطُ یُحِ :  )٧( ﴾َوَال یَِحیُق  ﴿ :حیق 

: غی ره  الَ وقَ . سیبویھ  والواو بدل من یاء عندَ .  وحي رُ ذِ  ، أو كلُّ اةُ یَ الحَ :  )٨( ﴾ اْلَحیََوانُ  ﴿ : يحی
  . وواوٍ  ویاءٍ  حاءٍ  نْ مِ  مرّكبةٌ  وھي ماّدةٌ  أصلٌ  الواوُ 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                      

 .٨/١٦سورة األنفال  )١(
 .١٨/١٠٨سورة الكھف :  انظر . وھذا تصحیف " ِحَول : " ما جاء في المخطوطة كلمة  ٢(
 .٨/٢٤سورة األنفال : انظر . وھذا تصحیف " وُل تَحُ : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٣(
 .٦/١٤٦سورة األنعام  )٤(
 .٤/١٢١سورة النساء  )٥(
 .٦٥/٤وسورة الطالق  ٢/٢٢٢سورة البقرة  )٦(
 .١٤/٣٥٩الجامع : انظر . أي بمعنى ال ینزُل " :  َوَال یَِحیقُ . " ٣٥/٤٣سورة فاطر  )٧(
  .٢٩/٦٤سورة العنكبوت  )٨(
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  ُمعَجمةـَخـاء الـَحـرُف ال

  . باتُ النَّ : األرض  ءُ وِخب. رُ طَ المَ : موات السَّ  ءُ وِخب.  ُمستَتِرُ ال:  )١( ﴾ ْبءُ اْلخِ  ﴿ :خبأ 

  . ضِ رْ األَ  نَ مِ  نُّ ئِ مَ طْ وھو المُ  بتِ الخَ  نَ وا مِ عُ واضَ تَ :  )٢( ﴾َوأَْخبَتُوا  ﴿ :خبت 

  . اداً سَ فَ :  )٣( ﴾َخبَاالً  ﴿ :خبل 

  . تْ نَ كَ سَ :  )٤( ﴾َخبَْت  ﴿ :خبو 

  . رٍ دَّاغَ :  )٥( ﴾ َختَّارٍ  ﴿ :ختر 

  . آِخرَ :  )٨( ﴾َخاتََم  ﴿.  عَ بَ طَ :  )٧( ﴾َختََم  ﴿.  عمھطَ  رُ آخِ :  )٦( ﴾ِختَاُمھُ  ﴿ :ختم 

  . في األرضِ  قُّ الشَّ :  )٩( ﴾اْألُْخُدوُد  ﴿ :َخَدَد 

  . مْ ھِ وسِ فُ ا في نُ ر مَ یْ یُْظِھُروَن غَ :  )١٠( ﴾یَُخاِدُعوَن  ﴿ :خدع 

  . اءٍ قَ دِ صْ أَ :  )١١( ﴾ أَْخَدانٍ  ﴿ :خدن 

  . الَغلَّةُ :  والَخْرجُ  والَخَراجُ .  أْجراً  : )١٢( ] َخْرجاً  [ :ج رخ

  .  طَ ـقَ ـسَ :  )١٣( ﴾َخرَّ  ﴿ :خرر 

  
                                                      

 . ٢٧/٢٥نمل سورة ال )١(
 .١١/٢٣سورة ھـود  )٢(
 .٩/٤٧وسورة التوبة  ٣/١١٨سورة آل عمران  )٣(
 . ١٧/٩٧سورة اإلسراء  )٤(
 .٣١/٣٢سورة لقمان  )٥(
 .٨٣/٢٦سورة المطفِّفین  )٦(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/٧سورة البقرة  )٧(
 .٣٣/٤٠سورة األحزاب  )٨(
 .٨٥/٤سورة البروج  )٩(
 .٤/١٤٢وسورة النساء  ٢/٩سورة البقرة  )١٠(
 .٥/٥وسورة المائدة  ٤/٢٥سورة النساء  )١١(
وس  ورة المؤمن  ون  ١٨/٩٤س  ورة الكھ  ف : انظ  ر . م  ا ب  ین المعك  وفتین زی  ادة م  ن عن  دي لیس  تقیم المعن  ى )١٢(

٢٣/٧٢. 
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٧/١٤٣سورة األعراف  )١٣(
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اُصوَن   ﴿ :خرص  ابُ :  )١( ﴾اْلَخرَّ   . أو الَحْزرُ  أو الظَّنُّ  بُ ذِ الكَ :  والَخْرصُ .  ونَ الكذَّ

ً :  )٢( ﴾َوَخَرقُوا  ﴿ :خرق     . عَ طَ قْ تَ :  )٣( ﴾لَْن تَْخِرَق  ﴿.   اْفتََعلُوا واْختَلَقُوا كذبا

  . ھََوان:  ھُ تُ یقَ قِ ، وحَ ھََواٌن أو ھََالكٌ :  )٤( ﴾ِخْزٌي  ﴿ :خزي 

  . وهِ رُ كْ للمَ  ادٌ عَ بْ ، وھو إِ أْبعُدوا:  )٥( ﴾اْخَسئُوا  ﴿ :َخَسأ 

  .  تُْنقُِصوا:  )٦( ﴾تُْخِسُروا  ﴿ :ر خس

  . بَ ھَ ذَ :  )٧( ﴾َوَخَسَف القََمُر  ﴿ :خسف 

  . عینُمتَواضِ :  )٨( ﴾َخاِشِعیَن  ﴿ :خشع 

  .َحاَجةٌ وفَْقرٌ :  )٩( ﴾َخَصاَصةٌ  ﴿ :َخَصَص 

  . ضٍ عْ ق بَعَضھ َعلى بَ رَ الوَ  انِ قَ زِ لْ یُ :  )١٠( ﴾یَْخِصفَاِن  ﴿ :خصف 

  . یھِ ك فِ وْ  شَ َال :  )١١( ﴾َمْخُضود  ﴿ :َخَضَد 

ً مَ إثْ :  )١٢( ﴾ِخْطأً  ﴿ :خطأ   َخِط َئ ف ي ال دِّین وأَْخط أَ ف ي ك لِّ :  ی لَ وقِ .  دٌ طأَ واحِ خْ َخِطَئ وأَ :  یُقالُ .  ا
  . يءشَ 

  . یجوِ زْ تَ :  )١٤( ﴾ْطبَة خِ  ﴿.  أَْمُرُكنَّ :  )١٣( ﴾َما َخْطبُُكنَّ  ﴿ :خطب 

                                                      
 .٥١/١٠سورة الذاریات  )١(
 .٦/١٠٠سورة األنعام  )٢(
 .١٧/٣٧سورة اإلسراء  )٣(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١١٤؛  ٢/٨٥سورة البقرة  )٤(
 .٢٣/١٠٨سورة المؤمنون  )٥(
 .٥٥/٩سورة الرحمن  )٦(
 .٧٥/٨سورة القیامة  )٧(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/٤٥سورة البقرة  )٨(
 .٥٩/٩الحشر سورة  )٩(
 .٢٠/١٢١وسورة طـھ  ٧/٢٢سورة األعراف  )١٠(
 .٥٦/٢٨سورة الواقعة  )١١(
 .١٧/٣١سورة اإلسراء  )١٢(
 .١٢/٥١سورة یوسف  )١٣(
  .٢/٢٣٥سورة البقرة  )١٤(
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  .  ةٍ عَ رْ سُ بِ  ذٌ خْ أَ :  )١( ] َخِطَف اْلَخْطفَةَ  [ :خطف 

  . آثارٍ :  )٢( ﴾ ُخطُواتٍ  ﴿ :خطو 

ونَ تَ یَ  : )٤( ﴾ یَتََخافَتُون ﴿ . تُْخفِھَا:  )٣( ﴾ھَا َوَال تَُخافِْت بِ  ﴿ :خفت    . سارُّ

  . دادِ ضْ ، من األَ أَْستُُرھا وأُْظِھُرھَا:  )٥( ﴾ أُْخفِیھَا ﴿ :خفي 

ً ُمْبقَْوَن دائِ :  )٧( ﴾ُمخلَُّدون  ﴿.  مأنَّ اطْ :  )٦( ﴾أَْخلََد  ﴿ :خلد  :  تـل ـق.  م الِخلَ َدةِھ ف ي آذانِ  : یلَ وقِ .  ما
  . القُْرطُ :  دةُ الِخلَ 

  . ُدوارَ فَ انْ  : )٩( ﴾ َخلَُصوا ﴿ )٨(:  ] خلص [

  . اءُ كَ رَ الشُّ :  )١٠( ﴾الُخلَطَاُء  ﴿ :خلط 

      .  )١٣( ینِص  اخِ الشَّ  مِ وْ القَ   نِ َع   ینَ لِّفِ  خَ تَ المُ :  )١٢( ﴾الَخ  الِفِیَن  ﴿.  ذاھَ   فُ لِ  خْ تَ :  )١١( ﴾ِخْلفَ  ةً  ﴿ :خل  ف 
  . ھِ تِ فَ الَ خَ مُ :  )١٥( ﴾ ِخَالَف َرُسوِل هللاِ  ﴿.  اءِ سالنِّ :  )١٤( ﴾الَخَوالِِف  ﴿

  

  

  

  
                                                      

 .٣٧/١٠سورة الصافات : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )١(
 .اك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمةوھن ٢٠٨؛  ٢/١٦٨سورة البقرة  )٢(
 .١٧/١١٠سورة اإلسراء  )٣(
 .٦٨/٢٣وسورة القلم  ٢٠/١٠٣سورة طـھ  )٤(
 .٢٠/١٥سورة طـھ  )٥(
 .٧/١٧٦سورة األعراف  )٦(
 .٧٦/١٩وسورة اإلنسان   ٥٦/١٧سورة الواقعة  )٧(
 .٣/١٧٤) خلص ( الصحاح : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )٨(
 .١٢/٨٠سورة یوسف  )٩(
 .٣٨/٢٤سورة ص  )١٠(
 .٢٥/٦٢سورة الفرقان  )١١(
 .٩/٨٣سورة التوبة  )١٢(
 .٣/١٨٠اللسان : انظر . السیر من بلد إلى بلد : الشخوص  )١٣(
 .٩٣؛  ٩/٨٧سورة التوبة  )١٤(
  .٩/٨١سورة التوبة  )١٥(
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ْقطُ :  )٣( ﴾َوَغْیِر ُمَخلَّقٍَة  ﴿ . تامَّة ةٍ وقَ لُ خْ مَ  : )٢( ﴾ ُمَخلَّقَةٍ  ﴿.  یبٍ صِ نَ :  )١( ﴾ َخَالقٍ  ﴿ :خلق   .ھو السِّ

لِینَ  ﴿   . ذبھمْ وكَ  القھمْ تِ اخْ :  )٤( ﴾ َخْلُق اْألَوَّ

یَارِ  ﴿.  یقدِ صَ :  )٥( ﴾ َخلیالً  ﴿ :خلل  ذي ، وخ الل الّس حاب َوِخلَل ھ الّ ریاوسط ال دِّ :  )٦( ﴾ ِخَالَل الدِّ
  .  منھ القطر جُ رُ خْ یَ 

  . من الَخْلَوةِ :  )٨( ﴾َوتََخلَّْت  ﴿.  مھِ انفََرُدوا بِ :  )٧( ﴾َخلَْوا إِلَى َشیَاِطینِِھْم  ﴿ :خلو 

  . میِّتون:  )٩( ﴾َخاِمُدون  ﴿ :خمد 

  . بمقانِعھنَّ :  )١٠( ﴾ُمِرِھنَّ بِخُ  ﴿ :ر خم

  . َمَجاَعةٍ :  )١١( ﴾ فِي َمْخَمَصةٍ  ﴿ :خمص 

  . اكرَ األَ  رُ جَ شَ :  یلَ ، وقِ كوْ ذي شَ  رٍ جَ شَ  كلُّ  : )١٢( ] َخْمطٍ  [ :خمط 

:  )١٥( ﴾ اْلَخنَّ   اسِ  ﴿ : ومن   ھ : تـل   ـق . اھ   ارَ جْ ف   ي مَ  ةُ الّراجَع   :  )١٤( ﴾ ب   اْلُخنَّسِ  ﴿  : )١٣(خ   نس 
  . الذِّكرِ  عندَ  عن القلبِ ر تأخِّ المُ  الشَّیطان

  

  
                                                      

 .٣/٧٧وسورة آل عمران  ٢٠٠؛  ٢/١٠٢سورة البقرة  )١(
 .٢٢/٥سورة الحج  )٢(
 .٢٢/٥سورة الحج  )٣(
بضم الخاء والالم  "إن ھذا إالّ خلق األولین  "قرأ نافع وابن عامر وحمزة وعاصم . ٢٦/١٣٧سورة الشعراء  )٤(

الج  امع : انظ  ر  .، أي ع  ادة األول  ین م  ن قبلن  ا  والب  اقون بف  تح الخ  اء وإس  كان ال  الم م  ن االخ  تالق ، وھ  و الك  ذب 
١٢٦-١٣/١٢٥. 

وھن اك س ور أخ رى  ٤/١٢٥س ورة النس اء : انظ ر . وھ ذا تص حیف " َخلیٌل : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٥(
 .وردت فیھا ھذه الكلمة

 .١٧/٥سورة اإلسراء  )٦(
 .٢/١٤سورة البقرة  )٧(
 .٨٤/٤سورة اإلنشقاق  )٨(
 .٣٦/٢٩سورة یـس  )٩(
 .٢٤/٣١سورة النور  )١٠(
 .٥/٣سورة المائدة  )١١(
 .٣٤/١٦سورة سبأ : انظر . المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  ما بین )١٢(
واب ما ذكرناه "  اْلُخنَّسُ : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١٣(  .١/١٥٩غریب القرآن : انظر . والصَّ
ب كلھا الكواك: وقیل   ٢٤٢ /٣معاني القرآن : انظر . النجوم الخمسة " :  اْلُخنَّس. " ٨١/١٥سورة التكویر  )١٤(
 .٣/٦٣الصحاح : انظر . 
  .١١٤/٤سورة الناس  )١٥(
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  . وت وال تُْدرك َذكاتھامُ تَ فَ  قُ نَ تُخْ :  )١( ﴾َواْلُمْنَخنِقَةُ  ﴿ :خنق 

  .  قرةالبَ  وتُ صَ :   )٢( ﴾ُخَواٌر  ﴿ :خور 

فٍ [  :خوف    . صٍ قُّ نَ تَ  : )٣(]  تََخوُّ

ْلنَاُكْم  ﴿ :خول    .   مكناكُ ملَّ :  )٤( ﴾َما َخوَّ

  . ونَ تَُخونُ :  )٥( ﴾وَن تَْختَانُ  ﴿ :خون 

  . یةٌ الِ خَ :  )٦( ﴾َخاِویَةٌ  ﴿ :خوي 

  . یِّراتٌ خَ :  )٨( ﴾ َخْیراتٌ  ﴿.  یارُ تِ خْ اإلِ :  )٧( ﴾اْلِخیََرةُ  ﴿ :خیر 

  . متكبِّرٍ :  )٩( ﴾ُمْختَاٍل  ﴿ :خیل 

  

  

  

  

  

  

                                                      
 .٥/٣سورة المائدة  )١(
  )ُخَواٌر  (: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٢٠/٨٨وسورة طـھ  ٧/١٤٨سورة األعراف  )٢(

  إلى اإلسالم صائحة تخور** كأن بني معاویة بن بكر : أما سمعت قول الشاعر . صیاح : قال 
 .٣٤غریب القرآن البن عباس : ر انظ

 .١٦/٤٧سورة النحل : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )٣(
 .٦/٩٤سورة األنعام  )٤(
 .٢/١٨٧سورة البقرة  )٥(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/٢٥٩سورة البقرة  )٦(
 .٣٣/٣٦وسورة األحزاب  ٢٨/٦٨سورة القصص  )٧(
 .٥٥/٧٠وسورة الرحمن  ٩/٨٨سورة التوبة  )٨(
  .٥٧/٢٣وسورة الحدید  ٣١/١٨سورة لقمان  )٩(
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  َحـرُف الــدَّال الـُمھـَمـلة

ً  ﴿.  ةادَ عَ :  )١( ﴾َكَدْأِب  ﴿:  َدأبَ    . رعِ ة في الزَّ عَ تابِ تَ مُ :  )٢( ﴾ َدأَبا

ً فَ  لَ خَ  اءَ َج  :  )٤( ﴾َدبَ  َر  ﴿.  رَ آِخ  :  )٣( ﴾َدابِ  َر  ﴿ :دب  ر  :  )٦( ﴾یَتَ  َدبَُّروَن  ﴿ . لَّ  ىوَ :  )٥( ﴾وأَْدبَ  رَ  ﴿.  ا
میی ٍز لُّ تَ ُك  ُجِع لَ  مَّ ھ ل یَْختَلِ ُف ؟ ثُ  لیُْنظَ رَ  قلب ھِ الم بِ ِر الَك ُدبُ   )٧( سُ ق یْ :  والتّ ْدبِیر . ھِ تِ بَ اقِ في عَ رون نظُ یَ 
  . دبیراً تَ 

ثُِّر  ﴿ :دثر    . ھِ ثیابِ بِ  دثِّرُ تَ المُ :  )٨( ﴾اْلُمدَّ

  . ُمْبَعداً :  )١٠( ﴾َمْدُحوراً  ﴿.  عاداً إِبْ :  )٩( ﴾ُدُحوراً  ﴿ :دحر 

  . ینَ لوبِ غْ المَ :  )١٢( ﴾ِمَن اْلُمْدَحِضیَن  ﴿.  لةٌ اطِ بَ :  )١١( ﴾َداِحَضةٌ  ﴿ :دحض 

  . اھَ طَ سَ بَ :  )١٣( ﴾اھا َدحَ  ﴿ :دحو 

  . اِغرونَ صَ :  )١٤( ﴾َداِخُروَن  ﴿ :دخر 

  . انةً یَ خِ :  )١٥( ﴾َدَخالً  ﴿ :دخل 

  . عن الشَّرِ  ھِ بِ  ، ویُعبَّرُ ة عن الَجدبِ نایَ كِ :  )١٦( ﴾ بُِدَخانٍ  ﴿ :دخن 

  
                                                      

 .٥٤؛  ٨/٥٢وسورة األنفال  ٣/١١سورة آل عمران  )١(
 .١٢/٤٧سورة یوسف  )٢(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٦/٤٥سورة األنعام  )٣(
بإس كان ال ذال، وأدب ر بزی ادة الھم زة عل ى وزن  "إذ أدب ر "زة قرأ حفص ون افع وحم .  ٧٤/٣٣سورة المدثِّر  )٤(

بزیادة األل ف ف ي إذا وت رك الھم زة م ن أدب ر ، ف أدبر ودب ر  "إذا دبر "أقبل، على أّن إذ ظرف للماضي، والباقون 
  .١٩/٧٦الجامع : انظر  .لغتان من الدبور، كأقبل وقَیل أدبر تولّى، ودبر انقضى 

 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٧٠/١٧سورة المعارج  )٥(
 .٤٧/٢٤وسورة محمد  ٤/٨٢سورة النساء  )٦(
واب ما ذكرناه " قیُص " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٧(  .١/٣٨٢التبیان تفسیر غریب القرآن : انظر . والصَّ
 .٧٤/١سورة المدَّثِّر  )٨(
 .٣٧/٩سورة الصافَّات  )٩(
 .٣٩؛  ١٧/١٨سراء وسورة اإل ٧/١٨سورة األعراف  )١٠(
 .٤٢/١٦سورة الشورى  )١١(
 .٣٧/١٤١سورة الصافَّات  )١٢(
 .٧٩/٣سورة النازعات  )١٣(
 .٣٧/١٨وسورة الصافّات  ١٦/٤٨سورة النحل  )١٤(
 .٩٤؛  ١٦/٩٣سورة النحل  )١٥(
  .٤٤/١٠سورة الّدخان  )١٦(
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يٌّ  ﴿ :َدَرأ  ً تدافِ یراً مُ سَ  رةُ ائِ ، وھي السَّ يالدَّرارِ  جومِ من النُّ :  )١( ﴾ ُدرِّ اَرْأتُمْ فا ﴿ . عا . معتُ دافَ تَ :  )٢( ﴾ دَّ

  . یَدفَعُ :  )٣( ﴾َویَْدَرأُ  ﴿

  . بَْعُضھا فَْوَق بَْعضٍ  لٍ نازِ مَ :  )٤( ﴾َدَرَجاٍت  ﴿ :درج 

ةدَ :  )٥( ﴾ِمْدَراراً  ﴿ :َدَرَر    . ارَّ

  . واأقَرَ :  )٦( ﴾َوَدَرُسوا  ﴿ :درس 

ً  ﴿ . بع      ضٍ  عَض      ھا دونَ ق      ات بَ بَ الطَّ :  )٧( ﴾ف      ي ال      دَّْرِك  ﴿ :َدَرَك  ً اقَ      لَحَ  :  )٨( ﴾ َدَرك      ا                    . ا

  . واعُ مَ تَ اجْ :  )٩( ﴾ ادَّاَرُكوا ﴿

َرطُ : أیضاً  ارُ والدِّسَ .  ارٌ ِدسَ :  دُ الواحِ .  َمساِمیرٍ :  )١٠( ﴾ ُدُسرٍ   ﴿ : دسر فِ ھَ التي تَُشدُّ بِ  الشُّ   . ینةا السَّ

ف رْ َح  ینِ ، فأبدل من السِّ دسََّسھا:  ي، واألصلُ اصِ عَ ا بالفُُجوِر والمَ اھَ فَ خْ أَ :  )١١( ﴾ َدَساھَا ﴿ :دسس 

ھُ  ﴿.  نن ونحوهظْ ظنِّي في تَ تَ : لھموْ قَ علّة كَ  ً  ھُ نُ فِ دْ یَ  يْ أَ  هِ دِ یَ بِ :  )١٢( ﴾یَُدسُّ   . حیَّا

اً  ﴿ :َدَعَع  ً عَ فْ دَ :  )١٣( ﴾َدعَّ   . ا

  

  

                                                      
ْیت، بكسر الدال والمد  "دريء "قرأ أبو عمرو والكسائي . ٢٤/٣٥سورة النور  )١( یب وِس كِّ والھم ز بع ده، عل ى وزن ِض رِّ

ْیل من الدرء، بمعنى الدفع؛ لدفع الكواكب الظلمة بتأللؤه وضیائھ، أو لدفع ھ الش یاطین ورجمھ ا، وق رأ حم زة وأب و بك ر   "فِعِّ
ك الم، والب اقون بضم الدال مع القیدین، نحو ُمریق، وعلیھ من الصفات فُعیل من الدرء أیضا، لكنھ قلیل النظیر ف ي ال "ُدّریئ 

 . ٤٢ -٦/٤١زاد المسیر :  انظر  .بضم الدال وتشدید الیاء ، وترك الھمز ، منسوبا إلى الدر في صفائھ وإضاءتھ  " دري  "
اَرْأتُمْ إِ : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٢(  .٢/٧٢سورة البقرة : انظر . وھذا تصحیف "  دَّ
 .٢٤/٨سورة النور  )٣(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/٢٥٣سورة البقرة  )٤(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٦/٦سورة األنعام  )٥(
 .٧/١٦٩سورة األعراف  )٦(
 .٤/١٤٥سورة النساء  )٧(
 .٢٠/٧٧سورة طـھ  )٨(
 .٧/٣٨سورة األعراف  )٩(
  ُسٍر ﴾﴿  دُ : أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٥٤/١٣سورة القمر  )١٠(

ُسر: قال   : أما سمعت قول الشاعر . الذي تخرز بھ السفینة: الدُّ
ُسرِ ** سفینةُ نُوتِيٍّ قد أحكم صنعھا  تَةُ األلواح منسوجةُ الدُّ   ُمنَحَّ

 .١٠٥غریب القرآن البن عباس : انظر 
 .٩١/١٠سورة الشمس  )١١(
 .١٦/٥٩سورة النحل  )١٢(
 .٥٢/١٣سورة الطور  )١٣(
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ُن بِ  : )١(] ِدْفٌء [  :دفأَ    . ْكِسیَِة واألَْخبِیَةِ من األَ  ھِ ما یُتََسخَّ

اً  ﴿ :دكك    . ضِ رْ ع األَ یاً مَ وِ تَ سْ مُ :  )٢( ﴾َدكَّ

  . َمْیلِ :  )٣( ﴾لُِدلُوِك  ﴿ :دلك 

ھُما  ﴿ :دلو    .وهلْ دَ  لَ سَ رْ أَ  : )٥( ﴾ فَأَْدلَى ﴿.  امَ ھُ جَ رَ خْ أَ :  يْ ، أَ فلسْ ى إلى أَ لَ عْ أَ  نْ ما مِ اھُ لقَ أَ :  )٤( ﴾فََدالَّ

ھَُما    . امَ ھُ جَ رَ خْ أَ  :وَدالَّ

  . أَْرَجَف َوَحرَّكَ :  )٦( ﴾فََدْمَدَم  ﴿ :َدْمَدَم 

  . لتَ قْ اغ وھو مَ ب الدِّمَ رْ ضَ  ھُ لُ ، وأصْ هُ رُ سِ كْ یَ :  )٧( ﴾ فَیَْدَمُغھُ  ﴿ :دمغ 

  . ُمْتَرَعةً :  )٨( ﴾ِدھَاقاً  ﴿ :دھق 

تَاِن  ﴿ :َدَھَم    .  ةرَ ضْ الخُ  ةِ دَّ َسْوَداَوان ِمْن شِ :  )٩( ﴾ُمْدھَامَّ

ات ذَ   )١٢( ] ونُك تَ  [ نَ ـْی ـحِ :  )١١( ] انِ ـیَ البَ  [في  الَ قَ  : تُ ـلـقُ .  نُدھْ  عُ ـمْ جَ :  )١٠( ﴾ َكالدِّھَانِ  ﴿ :دھن 

:  )١٣( ﴾ تُ ْدِھنُ  ﴿ . مرْس الحل و األَ  ال دھانَ  أنَّ :  ی لَ ن، وقِ ھْ ال دُّ  ءِ افَ صَ كَ :  یلَ قِ :  اسُ حَ النّ  الَ وقَ   . قرَ وَ 

:  ی لَ ، وقِ ونَ رُ افِ َك :  )١٤( ﴾ ُم ْدِھنُونَ  ﴿.  ة والصِّ دقحَ اصَ نَ المُ  كُ رْ وتَ  فاقُ النّ  ، وھوتُنافُِق من اإلْدھانِ 
بُ  وَن ِخالَف ما یُْظِھُرون:  لَ ی، وقِ ونیَُكذِّ   . یُِسرُّ

  

                                                      
 .١٦/٥سورة النحل : انظر . فتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى ما بین المعكو )١(

 .٨٩/٢١وسورة الفجر  ٧/١٤٣سورة األعراف  )٢(
 .١٧/٧٨سورة اإلسراء  )٣(
 .٧/٢٢سورة األعراف  )٤(
 .١٢/١٩سورة یوسف  )٥(
 .٩١/١٤سورة الشمس  )٦(
 .٢١/١٨سورة األنبیاء  )٧(
 .٧٨/٣٤سورة النبأ  )٨(
 .٥٥/٦٤سورة الرحمن  )٩(
 .٥٥/٣٧سورة الرحمن  )١٠(
 .ما بین المعكوفتین زیادة من عندي یقتضیھا السیاق  )١١(
 .ما بین المعكوفتین زیادة من عندي یقتضیھا السیاق  )١٢(
 .٦٨/٩سورة القلم  )١٣(
  .٥٦/٨١سورة الواقعة  )١٤(
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َوائِرَ  ﴿ .ي ِھ    لنّ واأي فِ    ل دیَّ    ار إال ف    ي النّ مَ عْ تَ ْس    وال یُ .  داً َح    أَ :  )١( ﴾َدیَّ    اراً  ﴿ :دور  :  )٢( ﴾ ال    دَّ
ةوفَ رُ الصُّ  ةبَِخْیرٍ  ، مرَّ   .بَِشرٍّ  ، ومرَّ

  . الفِْعل حِ تْ الفَ بِ  ، والدَّولةُ ي یُتداولُ ذِ الّ  )٤( ]يء الشَّ  [ الضمِّ بِ :  )٣( ﴾ةٌ ُدولَ  ﴿ :دول 

یُن  ﴿ :دین  اء أو زَ ة أو الَج ادَ ة أو الَع اَع ، أو الطَّ وغی ره المٍ ْس إِ  نْ ل ِم ُج الرَّ  ھِ بِ  نُ یَّ دَ تَ ا یُ َم :  )٥( ﴾ال دَّ

ونَ :  )٦( ﴾ لََمِدینُونَ  ﴿ . انلطَ اب أو السُّ سَ حِ ال   .  لَمْجِزیُّ

  َحـرُف الــذَّال الـُمعـَجمـة

مِّ  َمْذُموماً بأَْبلغِ :  )٧( ﴾َمْذُؤماً  ﴿: ذأم    . الذَّ

ع ي یَ  ، ك الطِّحنِ وحُ ذبُ وھ و الَم :  )٨( ﴾ بِِذْبحٍ  ﴿ :ذبح  ال ذال  ، وبف تحِ يرِع ون والمَ ُح طْ ي المَ نِ عْ والرِّ
  .ردَ صْ المَ 

  . قَ لَ خَ :  )٩( ﴾َذَرأَ  ﴿ :ذرأ 

ً رِ فْ تَ :  )١٠( ﴾َذْرواً  ﴿ :ذرو    . ھُ قُ تفرّ :  )١١( ﴾تَْذُروهُ  ﴿.  یقا

  . اِدینَ ُمْنقَ :  )١٢( ﴾ُمْذِعنِیَن  ﴿ :ذعن 

  . اللَّْحیَینِ  عُ مَ تَ جْ ، وھو مُ نقْ ذَ  عُ مْ جَ :  )١٣( ﴾األَْذقَان  ﴿ :ذقن 

ْیتُْم  ﴿ :ذكو    . اجدَ وْ م األَ تُ عْ طَّ قَ :  )١٤( ﴾َذكَّ

                                                      
 .٧١/٢٦سورة نوح  )١(
َوائِر.  " ٩/٩٨سورة التوبة  )٢( ال مخلص منھا تحیط بھ كما تحیط الدوائر وحقیق ة ال دوائر المصائب التي " :  الدَّ

 .٩١-٩٠انظر البحر المحیط . ما تدور بھ األیام، والدوائر انقالب النعمة إلى ضدھا 
 .٥٩/٧سورة الحشر  )٣(
 .ما بین المعكوفتین زیادة من عندي یقتضیھا السیاق  )٤(
 .لكلمةوھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه ا ١/٤سورة الفاتحة  )٥(
 .٣٧/٥٣سورة الصافّات  )٦(
 ..٧/١٨سورة األعراف  )٧(
 .٣٧/١٠٧سورة الصافّات  )٨(
 .١٦/١٣وسورة النحل  ٦/١٣٦سورة األنعام  )٩(
 .٥١/١سورة الذاریات  )١٠(
 .١٨/٤٥سورة الكھف  )١١(
 .٢٤/٤٩سورة النور  )١٢(
 .٣٦/٨وسورة یـس  ١٠٩؛  ١٧/١٠٧سورة اإلسراء  )١٣(
 .٥/٣سورة المائدة  )١٤(
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  . ةً لَ ھْ سَ :  )٢( ﴾ُذلُالً  ﴿و  )١( ﴾َال َذلُوٌل   ﴿ :ذلل 

  . َعْھداً :  )٣( ﴾ِذمَّةً  ﴿ :ذمم 

ً :  )٤( ﴾َذنُوباً  ﴿ :َذنََب    . نَِصیبا

  . و وتَْنَسىتَْسلُ :  )٥( ﴾تَْذھَُل  ﴿ :ذھل 

  . فَّانِ تَكِ :  )٦( ﴾ تَُذوَدانِ  ﴿ :ذود 

            . الف ِخ      مرِ ْض     إل     ى المُ  ھِ تِ ي إض     افَ وفِ      . باحِ ن     ى َص     عْ مَ بِ  وذُ :  )٧( ﴾ ُذو ُعْس     َرةٍ  ﴿ :ذوي 
ة ال ِم   ابِ ن بَ  فیك  ون ِم   )َووَ ذَ  ( نْ ب  ة ِم  كّ رَ مُ  ) يذِ ( ادة َم   إنَّ : وق  ال بَْعُض  ھُْم         .  طََویَ  ت ابِ ن بَ  ق  وَّ

دورِ  ﴿ دورِ [ َحاَجةِ :  )٨( ﴾ َذاِت الصُّ   . )٩(] الصُّ

  . أَْفُشوه:  )١٠( ﴾َذاُعوا بِِھ أَ  ﴿ :َذیََع 

  

  

  

  

                                                      
 .٢/٧١سورة البقرة  )١(
 .١٦/٦٩سورة النحل  )٢(
 .١٠؛ ٩/٨سورة التوبة  )٣(
 .٥١/٥٩سورة الذاریات  )٤(
 .٢٢/٢سورة الحج  )٥(
ومحتم ٌل أن یك ون . أحدھما تْنِحیة الّش يء ع ن الش يء، واآلَخ ر جماع ةُ اإلب ل: ذود  .٢٨/٢٣سورة القصص  )٦(

. ُذْدت فالناً عن الشيء أَُذوُده َذْوداً، وُذْدت إبِلي أذوُدھا َذوداً وِذی ادا: قولھمفاألّول  . البابان راجَعیِن إلى أصل واحد
 .٢/٣٦٥) ذود ( معجم مقاییس اللغة : انظر  .أعنتُھ على ِذیاد إبلِھ: ویقال أَذْدُت فالناً 

 .٢/٢٨٠سورة البقرة  )٧(
 .مةوھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكل ١٥٤؛  ٣/١١٩سورة آل عمران  )٨(
 .١/١٨٠التبیان تفسیر غریب القرآن : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )٩(
  .٤/٨٣سورة النساء  )١٠(
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  اءَحـرُف الــرَّ 

  . ةً مَ حْ رَ :  )١( ﴾َرْأفةً  ﴿ :رأف 

 ةُ َم عْ والنِّ  رُ ظَ نْ المَ :  ئـيُ الرِّ  : حاسُ النَّ  الَ قَ  :ت ـلـق . شاَرٍة وھَْیئةٍ ما َرأْیَت من بِ :  )٢( ﴾وِرْئیاً  ﴿ :رأي 
   : )٣(  قال المصنف . ةشارَ نى البِ عْ یئة مَ ما مثل الھَ ، فَ واللِّباسُ 

يُّ ضدُّ ن ھذه المَ مِ  ونَ كُ یَ  أنْ  لُ مَ تَ حْ یُ :  )٤( ﴾َوِریَّاً  ﴿ : ويرَ  عن ة ایَ نَ نا كِ ون ھُ كُ ، ویَ شطَ العَ  ادة، والرِّ
مالنّ   تْ َم غِ دْ ھا یاء ث ّم أُ قلبِ زة بِ مْ الھَ  تْ لَ ھُ وسَ .  ھذه لَ بْ التي قَ  ادةِ ن المَ مِ  كونَ ت أنْ  لُ مَ تَ حْ ، ویُ ضارة والتّنعُّ
  . اءِ اء في الیَ الیَ 

ی    ـدُ :  )٥( ﴾بُّ رَ  ﴿ :رب    ب        .  مْل    اِملي العِ َك    :  )٦( ﴾ َربَّ    انِیِّین ﴿.  ةأَ رْ الَم     وجُ أو زَ  ـكُ الِ    أو المَ  السَّ

  . مكُ یرِ م من غَ كُ ائِ سَ نِ  ناتُ بَ :  )٧( ﴾َوَربَائِبُُكْم  ﴿.  ھِ ون بِ ومُ قُ یَ  يْ أَ : م لْ العِ  ونَ بُ رْ یَ 

  . واھَّلُ مَ وا وتَ رُ ظِ تَ انْ :  )٨( ﴾ُصوا فَتََربَّ  ﴿ :َربََص 

  . اْثبَتُوا أو ُدوُموا:  )١٠( ﴾َوَرابِطُوا  ﴿ .  انَ بَّتْ ثَ :  )٩( ﴾َوَربَْطنَا  ﴿ :َربَط 

  . یدزِ یَ :  )١٢( ﴾ لِیَْربُوَ  ﴿:  )١١( ] ربو [ 

  

  

                                                      
 .٥٧/٢٧وسورة الحدید  ٢٤/٢سورة النور  )١(
واب ن ذك وان قرأ ق الون  .١٩/٧٤سورة مریم : انظر . وھذا تصحیف " وِریَّاً : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٢(
، وھ و االم تالء يّ الھمزة یاء، ثم أُدغمت في الیاء بعدھا، ویحتمل أن یكون من الرَّ  تمن رأي العین، أبدل " اً یّ ورِ  "

 .١١٠/١٤٢والجامع  ٥/٢٥٨زاد المسیر : انظر  .على األصل  بالھمز"  رئیاً  "والباقون ، من الشرب
 .یعني أبا حیان األندلسي في تحفة األریب )٣(
 .تمَّ ذكر أوجھ القراءات المتعددة لھذه الكلمة في الحاشیة السابقة  .١٩/٧٤سورة مریم  )٤(
ُب : " ما جاء ف ي المخطوط ة كلم ة  )٥( وھن اك س ور أخ رى  ١/٢س ورة  الفاتح ة : انظ ر . وھ ذا تص حیف " ال رَّ

 .وردت فیھا ھذه الكلمة
 .٣/٧٩سورة آل عمران  )٦(
 .٤/٢٣سورة النساء  )٧(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٥٢؛  ٩/٢٤لتوبة سورة ا )٨(
 .٢٨/١٠وسورة القصص  ١٨/١٤سورة الكھف  )٩(
 .٣/٢٠٠سورة آل عمران  )١٠(
 .١/١٨٦) ربو ( المفردات في غریب القرآن : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )١١(
  .٣٠/٣٩سورة الروم  )١٢(
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  .م عَ نْ نَ :  )١( ﴾نَْرتَع  ﴿ :َرتََع 

  . ةدَ اً واحِ رضَ وأ ةً دَ واحِ  ماءً سَ :  )٢( ﴾َرْتقاً  ﴿ :رتق 

َّ جٌ  : ، ومن ھضٍ ْع وف بعضھا عن بَ رُ الحُ  لُ صِ فْ یِّن، یَ بَ :  )٣( ﴾ْل َرتِّ  ﴿ :َرتََل  ب َك رْ ، ال یَ ثغ ٌر َرتَ ٌل ُمفَل
ً ضَ عْ بَعَضھ بَ    .  ا

ُرونَ :  )٤( ﴾َن ؤُ ُمْرجَ  ﴿ :َرَجأ    . )٦( ﴾ ھُ ئْ أَْرجِ  ﴿ وَ   )٥( ﴾ يءُ تُْرجِ  ﴿: ومنھ .  مَؤخَّ

  . ُزْلِزلَْت واْضطربَتْ :  )٧( ﴾ ُرجَّتْ  ﴿ :َرَجَج 

 جسُ ، وال  رِّ و إلی  ھعُ دْ ا یَ  لَْطخ  ھ وَم  :  )٩( ﴾ ِرْج  َز الشَّ  ْیطَانِ  ﴿و .  ذابٌ َع  :  )٨( ﴾ِرْج  ٌز  ﴿ :َرَج  َز 
  . انسَ نْ اإلِ  ھِ ما یَعْیَب بِ : لَْطخھ  :ت ـلـق.  دٌ واحِ  زُ جَ والرَّ 

ْجُس  ﴿ :رجس    . نُ تَ والنَّ  رُ ذَ القَ :  )١٠( ﴾الرِّ

ْجفَةُ  ﴿ :رجف  اِجفَةُ  ﴿.  ةُ لَ زَ لْ الزَّ :  )١١( ﴾الرَّ   . ىولَ األُ  ةُ خَ فْ النَّ  : )١٢( ﴾ الرَّ

  
                                                      

بالنون وإسكان العین وھي قراءة أھل البصرة، والمعروف م ن ق راءة " نَْرتَْع " قُِرأت . ١٢/١٢سورة یوسف  )١(
بالی اء وإس كان الع ین، وق راءة أھ ل المدین ة " یَْرتَ ْع " بالنون وكسر العین، وقراءة أھ ل الكوف ة " نَْرتَِع " أھل مكة 

 .١٢/١٩٤وروح المعاني  ٥/٢٨٥والبحر المحیط  ١٤٠-٩/١٣٩الجامع : انظر . بالیاء وكسر العین 
 .٢١/٣٠سورة األنبیاء  )٢(
 .٧٣/٤سورة المزمِّل  )٣(
" ُمْرَج ؤَن " بغیر ھم زة، والب اقون " ُمْرَجْوَن " قرأ أھل المدینة والكوفة غیر أبي بكر . ٩/١٠٦سورة التوبة  )٤(

ق  رأت  : م  ن الھم  زة كق  ولھم أرجئت  ھ وأرجیت  ھ كأعطیت  ھ، ویحتم  ل أن تك  ون الی  اء ب  دالً : بھم  زة وھم  ا لغت  ان یق  ال 
 .١١/١٦روح المعاني : انظر . وقریت

مھم وزاً، " یُْرِج يُء " قرأ ابن كثیر وأبو عمرو وابن ع امر وأب و بك ر ع ن عاص م .  ٣٣/٥١سورة األحزاب  )٥(
 .٦٠/٤٠٧زاد المسیر : انظر " . تُْرِجي" وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بغیر ھمزة 

"  أَْرِج ھْ " قرأ أھل المدینة وعاصم والكسائي بغی ر ھم زة . ٢٦/٣٦وسورة الشعراء  ٧/١١١عراف سورة األ )٦(
: وھم  ا لغت  ان، یق  ال . إال أن ورش  اً والكس  ائي أش  بعا كس  رة الھ  اء، وق  رأ أب  وعمرو بھم  زة س  اكنة والھ  اء مض  مومة

إال أنھ م أش بعوا ض مة الھ اء، وق رأ س ائر أَْرَجأْتُھُ وأَرجیتُھُ أي أخرتھ، وكذلك قرأ ابن كثیر واب ن مح یص وھش ام، 
 .٧/٢٥٧الجامع : انظر . بإسكان الھاء " أَْرِجْھ " أھل الكوفة 

 .٥٦/٤سورة الواقعة  )٧(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٣٤/٥سورة سبأ  )٨(
 .٨/١١سورة األنفال  )٩(
 .٥/٩٠سورة المائدة  )١٠(
 .٢٩/٣٧سورة العنكبوت و ١٥٥؛  ٩١؛  ٧٨/ ٧سورة األعراف  )١١(
  .٧٩/٦سورة النازعات  )١٢(
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التُ :  )١( ﴾َوَرْجلَِك  ﴿ :َرَجَل    . لاجِ رَ  عُ مْ جَ :  )٢( ﴾فَِرَجاالً  ﴿.  كَ ِرجَّ

  . خافُونَ یَ ال :  )٤( ﴾ ْرُجونَ یَ َال  ﴿.  َرَجَوان تھُ یَ نِ ثْ تَ َرجاً، وَ  دُ ا، الواحِ یھَ واحِ نَ :  )٣(﴾أَْرَجائِھَا  ﴿ :رجَو 

  . تْ عَ اتَّسَ :  )٥( ﴾َرُحبَْت  ﴿ :رحب 

  .  ُص من الشَّرابِ الِ الخَ :  )٦( ﴾ َرِحیقٍ  ﴿ :َرَحَق 

ھ ذا م ا یَْش تَمل عل ى  ی رِ ات، وف ي غَ رابَ الق:  )٨( ﴾واألَْرَح اَم  ﴿. ةَم حْ رَ :  )٧( ﴾ َمْرَحَمةِ بِال ﴿ :َرَحَم 
ُجل اءِ مَ    .  الرَّ

  . نةً یِّ لَ :  )٩( ﴾ًء اُرخَ  ﴿ :َرَخَو 

  . أََعْنتُھُ : ُمِعیناً، أَْرَدْأتُھُ :  )١٠( ﴾ِرْدأً  ﴿ :َرَدأَ 

ا ﴿ :َرَدَد    . َرَجَعا:  )١١( ﴾ اْرتَدَّ

اِدفَةُ  ﴿.  تَبِعَ :  )١٢( ﴾َرِدَف  ﴿ :َرَدَف    . ىولَ یة َرِدفَْت األُ انِ الثَّ  ةُ خَ النَّفْ :  )١٣( ﴾الرَّ

یَ   ةُ  ﴿.  مُك   كَ لَ ھْ أَ :  )١٥( ﴾أَْرَدأَُك   ْم  ﴿.  كلَ   ھْ تَ فَ :  )١٤( ﴾فَتَ   ْرَدى  ﴿ : ردي الت   ي  يَ ِھ   :  )١٦( ﴾َواْلُمتََردِّ
  . اتُھاكَ ذَ  ولم تُْدَركْ  تْ ائٍط فماتَ تَردَّت من َجبٍَل أو حَ 

                                                      
قُِرأت بسكون الجیم وفق قراءة أبي عمرو والت ي ش ارك فیھ ا بقی ة العش رة ع دا حفص اً . ١٧/٦سورة اإلسراء  )١(

 .٢٢٩المبسوط : انظر.عن عاصم الذي قرأ بكسر الجیم 
 .٢٢/٢٧وسورة الحج  ٢/٢٣٩سورة البقرة  )٢(
 .٦٩/١٧سورة الحاقة  )٣(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٤/١٠٤سورة النساء  )٤(
 .١١٨؛  ٩/٢٥سورة التوبة  )٥(
 .٨٣/٢٥سورة المطفِّفین  )٦(
 .٩٠/١٧سورة البلد : انظر . وھذا تصحیف "  َمْرَحَمة: " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٧(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٤/١سورة النساء  )٨(
 .٣٨/٣٦سورة َص  )٩(
 .٢٨/٣٤سورة القصص  )١٠(
 .١٨/٦٤سورة الكھف  )١١(
 .٢٧/٧٢سورة النمل  )١٢(
 .٧٩/٧سورة النازعات  )١٣(
 .٢٠/١٦سورة طـھ  )١٤(
 . ٤١/٢٣سورة فّصلت  )١٥(
  .٥/٣سورة المائدة  )١٦(
  
 



41 
 

  

  . ھو الھََرمُ :  )٢( ﴾ أْرَذِل الُعُمرِ  ﴿. نا یْ فِ  اقُِصوا األَقدارِ نَ :  )١( ﴾أَراِذلُنَا  ﴿ :رذل 

سِّ  ﴿ : رسس   . َرسٌّ  يَ ھِ َرِكیٍَّة لم تُْطَو فَ  وكلُّ  ،نٌ دَ عْ مَ :  )٣( ﴾الرَّ

  . اھَ إِقَرار:  )٥( ﴾ُمْرَساھَا  ﴿. ثَوابِتَ :  )٤( ﴾َرَواِسَي  ﴿ :رسو 

ً َحرسَ :  )٦( ﴾َرَصداً  ﴿ :َرَصَد    .  الطَّریُق الذي یُْرتََصُدوَن بھ : )٧( ﴾ لَبِاْلِمْرَصاد ﴿.  ا

اً لِ :  )٨( ﴾ِمْرَصاداً  ﴿ ً :  )٩(  ﴾إِْرَصاداً  ﴿ . دِ صْ لرَ ُمَعدَّ بَ ا َرَص ْدُت :  ی لَ وقِ . ف ي الشَّ رِّ  ادُ رَص ، واإلِ تََرقُّ
  . وأَْرَصْدُت في الَخْیِر والشَّرِّ 

  . عضٍ بَ ضھ بِ عْ بَ  قٌ صَ لْ مُ :  )١٠( ﴾َمْرُصوٌص  ﴿ :رصص 

ْعُد  ﴿ :رعد    . وُت السَّحابصَ :  )١١( ﴾الرَّ

عِ  ،رتعُ أحفظنا نَ :  )١٢( ﴾َراِعنَا  ﴿ :رعي    . يوالّرعاُء من الرَّ

  . یراً ثِ كَ :  )١٣( ﴾َرَغداً  ﴿ :رغد 

  . راً اجَ ھَ مُ :  )١٤( ﴾ُمَراَغماً  ﴿ :رغم 

  . يءا تَناثَر بِلًى ِمْن ُكلِّ شَ فُتَاتاً أو مَ :  )١٥( ﴾ُرفَاتاً  ﴿ :رفت 

فَ  [ :رفث    . النِّكاح ن ِذكرِ مِ  ھُ نْ ى عَ أن یُكنَّ  بُ جِ ا یَ مَ بِ  احُ صَ فْ اإلِ ، أو ھو النِّكاحُ :  )١٦( ] ثُ الرَّ

                                                      
 .١١/٢٧سورة ھود  )١(
 .٢٢/٥وسورة الحج  ١٦/٧٠سورة النحل  )٢(
 .٥٠/١٢وسورة َق  ٢٥/٣٨سورة الفرقان  )٣(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٣/٣سورة الرعد  )٤(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٧/١٨٧سورة األعراف  )٥(
 .٢٧؛  ٧٢/٩سورة الجن  )٦(
 .٨٩/١٤سورة الفجر  )٧(
 .٧٨/٢١سورة النبأ  )٨(
 .٩/١٠٧سورة التوبة  )٩(
 .٦١/٤سورة الصف  )١٠(
 .١٣/١٣وسورة الرعد  ٢/١٩لبقرة سورة ا )١١(
 .٤/٤٦وسورة النساء  ٢/١٠٤سورة البقرة  )١٢(
 .١٦/١١٢وسورة النحل  ٥٨؛  ٢/٣٥سورة البقرة  )١٣(
 .٤/١٠٠سورة النساء  )١٤(
 .٤/٤٦وسورة النساء  ٢/١٠٤سورة البقرة  )١٥(
 .٢/١٨٧سورة البقرة : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )١٦(
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  . ىطَ عْ أَ :  )١( ﴾ِرْفداً  ﴿ :رفد 

  . لیھِ المجالُس ما یُجلس عَ  :ت ـلـق.  جالٌس، أو بسطٌ اُض الجنَّة أو فرٌش، أو مَ یَ رِ  : )٢( ﴾ َرْفَرف ﴿

  .  لى الِمْرفَقِ أي ُمتـَّكـأً عَ :  )٣( ﴾ُمْرتَفَقاً  ﴿ :رفق 

ً  ﴿ :رقب  ً ظَ افِ حَ :  )٤( ﴾ َرقِْیبا   . اْنتَِظُروا:  )٥( ﴾اْرتَقِبُوا  ﴿.  ا

قِیِم  ﴿ :رقم  قِ ْھ الكَ  ابِ ل ى بَ ف ونُِص َب عَ ْھ اب الكَ حَ ْص ب ر أَ خَ  وٌح ُكتَِب فیھِ لَ  : )٦( ﴾الرَّ     :یم ف، وال رَّ

:  )٨( ﴾َمْرقُ  وٌم  ﴿ . فْھ  الكَ  ي فی  ھِ ذِ ي الَّ  ال  وادِ  اس  مُ :  ی  لَ وقِ .  ولُع  فْ عن  ى مَ مَ ی  ٌل بِ فعِ ،  )٧( ]اُب تَ  الكِ  [
  . وبٌ كتُ مَ 

ك ةُ ُع روَحھ أمالئِ فَ رْ ُرْقیٍَة، أو َمْن یَ  بُ احِ صَ :  )١٠( ﴾َمْن َراٍق  ﴿.  كَ دِ وعُ صُ لِ :  )٩( ﴾لُِرقِیَِّك  ﴿ :رقي 
  كة الَعَذاب ؟الئِ مَ  مْ ة أَ مَ حْ الرَّ 

  . وابِتَ ثَ :  )١١( ﴾َرَواِكَد  ﴿ :ركد 

ً وتاً خفیَّ صَ :  )١٢( ﴾ِرْكزاً  ﴿ :ركز    . ا

  . نكَّسھُمْ :  )١٣( ﴾أَْرَكَسھُْم  ﴿ :ركس 

جلَْینرِ حْ تَ  ھُ لُ صْ یَْعُدون، وأَ :  )١٥( ﴾یَْرُكُضوَن  ﴿.  بْ رُ اضْ :  )١٤( ﴾اْرُكْض  ﴿ :ركض    . یُك الرِّ

                                                      
 .١١/٩٩سورة ھود  )١(
 .٥٥/٧٦سورة الرحمن  )٢(
 .٣١؛  ١٨/٢٩سورة الكھف  )٣(
 .٣٣/٥٢وسورة األحزاب  ٤/١سورة النساء  )٤(
 .١١/٩٣سورة ھـود  )٥(
 .١٨/٩سورة الكھف  )٦(
 .١/٢٣٩غریب القرآن : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )٧(
 .٢٠؛  ٨٣/٩سورة المطفِّفین  )٨(
 .١٧/٩٣سورة اإلسراء  )٩(
 .٧٥/٢٧سورة القیامة  )١٠(
 .٤٢/٣٣سورة الشورى  )١١(
 .١٩/٩٨سورة مریم  )١٢(
  ﴿ أَْرَكَسھُْم ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٤/٨٨سورة النساء  )١٣(

  تاةً یقولون ِكذباً وزورانوا عُ ** أُْرِكسوا في جھنَّم إنھم كا : أما سمعت قول أمیة . حبسھم : قال 
 .٨٥غریب القرآن البن عباس : انظر 

 .٤٢/٣٣سورة الشورى  )١٤(
 .٢١/١٢سورة األنبیاء  )١٥(
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ً  ﴿.  ضٍ عْ بَ  قَ وْ ُل بَْعَضھ فَ عَ جْ یَ :  )١( ﴾فَیَْرُكَمھُ  ﴿ :ركم    . بَْعضٍ  فوقَ  ھُ ضُ عْ بَ  : )٢( ﴾ ُرَكاما

  . واَمئِنُّ طْ تَ :  )٣( ﴾َوَال تَْرَكنُوا  ﴿ : ركن

 ینِ العَ ة بِ ارَ َش ون إِ ُك تَ  دْ قَ وَ .  وتٍ ْص إِبان ٍة بِ  ی رِ ن غَ ِم  ف ظِ ي اللَّ فِ  ینِ تَ فَ الشَّ  ارةُ شَ إِ :  )٤( ﴾َرْمزاً  ﴿ :رمز 
  . بِ اجِ والحَ 

  . بَالٍ :  )٥( ﴾َرِمیٌم  ﴿ :رمم 

ْھِب  ﴿ :رھب    . فِ وْ الخَ :  )٦( ﴾ِمَن الرَّ

ً شَ غَ  : )٧( ﴾َرھَقاً  ﴿ : رھق   . تَْغَشاھُم:  )٩( ﴾وتَْرھَقُھُْم  ﴿ . يانِ شَ غْ تَ  يْ أَ :  )٨( ﴾ تُْرِھْقنِي ﴿ : وِمْنھُ  . یَانا

ً رِ فَ نْ اِكناً أو مُ سَ :  )١٠( ﴾َرْھواً  ﴿ :رھَو    . َجا

وُح  ﴿.  أْحیَاهُ هللاُ  يْ أَ :  )١١( ﴾َوُروٌح ِمْنھُ  ﴿ :روح  فَّاً َص  ومُ قُ و َمل ٌك عظ یٌم یَ ی ل أرِ بْ جِ :  )١٢( ﴾وال رُّ

ً َك  الئِ والمَ  َدهُ َوْح   :  ھُ لُ ْص  وأَ .  قٌ زْ رِ :  )١٤( ﴾َوَرْیَح  اٌن  ﴿. ب نَِسی  ـم ـیط  :  )١٣( ﴾فَ  َرْوٌح  ﴿.  ـة َصفَّ  ـا

:  )١٥( ﴾تُِریُح  وَن  ﴿ ن  ھُ یْ ال  واو وُح  ِذفَْت عَ  ن ذواتِ فَ  ْیعالن كالتَّیج  ان وھ  و ِم   نِ زْ ریَّح  ان عل  ى وَ 
ونَ    . اً إلى الُمَراحِ ھا َعشیَّ تَُردُّ

  

                                                      
 .٨/٣٧سورة األنفال  )١(
 .٢٤/٤٣سورة النور  )٢(
 .١١/١١٣سورة ھـود  )٣(
  ﴿ َرْمزاً ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٣/٤١سورة آل عمران  )٤(
  :أما سمعت قول الشاعر . اإلشارة بالید، والوحي بالرأس : ل قا

  إال إلیھ، وما في األرض من وزرِ ** ما في السماء من الرحمن ُمْرتَِمٌز 
 .٥٥غریب القرآن البن عباس : انظر 

 .٥١/٤٢وسورة الذاریات  ٣٦/٧٨سورة یـَس  )٥(
 .٢٨/٣٢سورة القصص  )٦(
 .١٣؛  ٧٢/٦سورة الجن  )٧(
 .١٨/٣٧الكھف سورة  )٨(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٠/٢٧سورة یونس  )٩(
 .٤٤/٢٤سورة الدخان  )١٠(
 .٤/١٧١سورة النساء  )١١(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٧٨/٣٨وسورة النبأ  ٧٠/٤سورة المعارج  )١٢(
 .٥٦/٨٩سورة الواقعة  )١٣(
 .٥٦/٨٩سورة الواقعة  )١٤(
  .١٦/٦سورة النحل  )١٥(
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ْوُع  ﴿ :روع    . الفََزعُ :  )١( ﴾الرَّ

وُغ إال في َخفَاءٍ كُ وال یَ .  َمالَ :  )٢( ﴾فََراَغ  ﴿ :روغ    . ون الرَّ

  . ثھُ دِ واحَ :  )٤( ﴾َرْیَب الَمنُوِن  ﴿.  قَ لَ  قَ َال :  )٣( ﴾َال َرْیَب  ﴿ :ریب 

  . أَْریَاٌع وِریََعةٌ  ھُ عُ مْ طَّریق، جَ وال.  رضِ ن األَ ع مِ فَ رتَ مُ :  )٥( ﴾ ِریعٍ  ﴿ :ریع 

   . بَ لَ غَ :  )٦( ﴾َراَن  ﴿ :رین 

  َحـرُف الــزاي

  .قِطَعھ:  )٨( ﴾ُزبَُر الَحِدیِد  ﴿.  ابٌ تَ كِ :  )٧( ﴾َزبُوٌر  ﴿ :زبر 

بَانِیَةُ  ﴿ :زبن  داد  [: )٩( ﴾الزَّ   . عَ فَ دَ  يْ أَ  ِزْبنِيٌّ من َزبَنَ : ا ھَ دُ واحِ ،  )١٠( ]الَمالئَِكةُ الِغالظ الشِّ

ْیَحةُ بِشدَّة واْنتِھَار:  )١٢( ﴾َزْجَرٌة  ﴿و  . تُِھرَ انْ :  )١١( ﴾َواْزُدِجَر  ﴿ :زجر    . الصَّ

  .  یلِ لِ القَ بِ  ھُ طعُ قْ یَ :  يْ یُْزِجي الَعیَش أَ  نْ مَ  ةٍ یلَ لِ قَ :  )١٤( ﴾ُمْزَجاٍة  ﴿.  وقسُ تَ :  )١٣( ﴾ْزِجي یُ  ﴿ :زجو 

  . يَ نُحِّ :  )١٥( ﴾ُزْحِزَح  ﴿ :زحزح 

  
                                                      

 .١١/٧٤سورة ھـود  )١(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٥١/٢٦سورة الذاریات  )٢(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/٢سورة البقرة  )٣(
  .٥٢/٣٠سورة الطور  )٤(
 .٢٦/١٢٨سورة الشعراء  )٥(
 .٨٣/١٤سورة المطفِّفین  )٦(
 .ى وردت فیھا ھذه الكلمةوھناك سور أخر ٤/١٦٣سورة النساء  )٧(
ھا، وك ل ذل ك جم ع ُزْب رة وھ ي " ُزبََر " قرأ الجمھور . ١٨/٩٦سورة الكھف  )٨( بف تح الب اء، وق رأ الحس ن بض مِّ

 .١١/٦١الجامع : انظر . القطعة العظیمة 
 .٩٦/١٨سورة العلق  )٩(
وزاد المس یر  ٤/٤١٣المنی ر  تفس یر الس راج: انظ ر . ما ب ین المعك وفتین زی ادة م ن عن دي لیس تقیم المعن ى  )١٠(

 .٢٣/٢٥ومفاتیح الغیب  ١/٧٣وبیان المعاني  ٩/١٧٩
 .٥٤/٩سورة القمر  )١١(
ْج  َرةُ : " م  ا ج  اء ف  ي المخطوط  ة كلم  ة  )١٢( وس  ورة  ٣٧/١٩س  ورة الص  افّات : انظ  ر . وھ  ذا تص  حیف "  الزَّ

 .٧٩/١٣النازعات 
وس ورة الن  ور  ١٧/٦٦س ورة اإلس  راء : نظ ر ا. وھ ذا تص  حیف " تُْزِج  ي: " م ا ج اء ف  ي المخطوط ة كلم ة  )١٣(

٢٤/٤٣. 
 .١٢/٨٨سورة یوسف  )١٤(
 .٣/١٨٥سورة آل عمران  )١٥(
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  . مِ وْ ِم إلى القَ وْ القَ  قاُربُ تَ :  )١( ﴾اً َزْحف ﴿ :زحف 

ْخ ُرُف تھَ ینَ زِ :  )٣( ﴾ُزْخُرفَھَا  ﴿.  ل ُمَزیَّناطِ بَ :  )٢( ﴾ ُزْخُرفَ  ﴿ :زخرف   لِّ ن ُك ال ذَّھَُب ِم : ا، والزُّ
  . يٍء ُمَزیَّن ُمَزْخَرفشَ 

رابيُّ ھَ دُ واحِ ُمْحَملَةٌ،  سٌ نافِ طَ :  )٤( ﴾َوَزَرابِيٌّ  ﴿ :َزَرَب  ً ضَ یْ البُُسط أَ : ا ِزْربِیَّةٌ، والزَّ   . ا

  . تُِعیب:  )٥( ﴾تْزَدِري  ﴿ :زري 

  . ینٌ مِ ضَ :  )٧( ﴾ َزِعیمٌ  ﴿:  )٦( ]زعم [ 

لُ :  )٨( ﴾َوَزفِیراً  ﴿ :زفر    .الُحَمار یقِ ھِ نَ  أوَّ

ة زَ ْم   والھَ .  م   ن أََزفَّ  فی   فِ یَِص   یرُون إل   ى الزَّ :  مِّ الضَّ   ، وبِ ونَ یُْس   ِرعُ :  )٩( ﴾یَِزفُّ   وَن  ﴿ :زف   ف 
یرورة   . للصَّ

  . ةً ھارَ طَ :  )١٠( ﴾َزَكاةً  ﴿ :زكو 

 : اهُ نَ  عْ مَ اء فَ الیَ   حِ تْ فَ  م، وَم  ْن قَ  رأَ بِ یبُونَك ب  أعینِھِ یُِص  :  ی  لَ یُِزیلُونَ  َك، وقِ :  )١١( ﴾لَیُْزلِقُونَ  َك  ﴿ :زل  ق 

  .  القََدم ال یَْثبُت فیھِ :  )١٢( ﴾َزلَقاً  ﴿.  ا َحلَقَھوأْزلَقَھُ إذ أسَ َزلََق الرّ :  یُقالُ .  كَ ونَ یَْستَأِْصلُ 

فُوا:  )١٣( ﴾َوُزْلِزلُوا  ﴿ :زلزل  ُكوا وُخوِّ   . ُحرِّ

  .وغرورٍ  ةٍ سَ وَ سْ وَ َما إلى الزلَِّة بِ عاھُ دَ :  حاسُ النَّ  الَ قَ  :ت ـقـل.  اْستََزلَّھُما:  )١٤( ﴾فَأََزلَّھَُما  ﴿ :زلل 

  
                                                      

 .٨/١٥سورة األنفال  )١(
 .١٧/٩٣وسورة اإلسراء  ٦/١١٢سورة األنعام  )٢(
 .١٠/٢٤سورة یونس  )٣(
 .٨٨/١٦سورة الغاشیة  )٤(
 .١١/٣١سورة ھـود  )٥(
 .٥/٢١٩) زعم ( الصحاح : انظر . دي لیستقیم المعنى ما بین المعكوفتین زیادة من عن )٦(
 .٦٨/٤٠وسورة القلم  ١٢/٧٢سورة یوسف  )٧(
 .٢٥/١٢سورة الفرقان  )٨(
 .٣٧/٩٤سورة الصافّات  )٩(
 .١٩/١٣وسورة مریم  ١٨/٨١سورة الكھف  )١٠(
 .٦٨/٥١سورة القلم  )١١(
 .١٨/٤٠سورة الكھف  )١٢(
 .٣٣/١١وسورة األحزاب  ٢/٢١٤سورة البقرة  )١٣(
 .٢/٣٦سورة البقرة  )١٤(
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  .  َزلٌَم وُزلَمٌ : ُدھا ، واحِ احُ القِدَ :  )١( ﴾واألَْزَالُم  ﴿ :زلم 

ُل  ﴿ : َملَ زَ  مِّ   . الُمْلتَفُّ في ثِیابِھِ :  )٢( ﴾الُمزَّ

 .  اھَ  ن الشَّ  رِّ یُْع  رُف بِ َزنََم  ةٌ ِم   ھُ ذي لَ  الَّ  :  ی  لَ وقِ .  مْ ھُ نْ ِم   القوِم ول  یسَ بِ   ُملَص  قٌ :  )٣( ﴾َزنِ  یٌم  ﴿ : نَ مَ زَ 
  . ھِ وف بِ رُ عْ لشَّرِّ مَ ھ ُمْعلَم بانَّ ي أَ نِ عْ یَ  : قـلـتُ 

  . ةً ینَ زِ :  )٤( ﴾َزْھَرةً  ﴿ :زھر 

  . كَ لَ ھَ :  )٥( ﴾َزھََق  ﴿ :زھق 

ْجنَاھُْم  ﴿ :َزَوَج    . قََرنَّاھُمْ :  )٦( ﴾َوَزوَّ

  . تَِمیلُ :  )٧( ﴾تََزاَوُر  ﴿ :َزَوَر 

  . َمالتْ :  )٨( ﴾ َزاَغتْ  ﴿ : زیغ

قْ فَ :  )٩( ﴾ فََزیَّْلنَا ﴿ : زیل   . انَ رَّ

ینَةِ  ﴿ : زین   . یدِ العِ  مُ وْ یَ :  )١٠( ﴾ یَْوُم الزِّ

  

  

                                                      
لَُم بفتحتین: زلم  .٩٠؛ ٥/٣سورة المائدة  )١( لَُم بض م ال زاي والجم ع األَْزالَُم  : الزَّ وھ ي الس ھام ، الق دح وك ذا ال زُّ

 .١/٢٨٠) زلم ( مختار الصحاح : انظر .  التي كان أھل الجاھلیة یستقسمون بھا
مِّل  )٢(  .٧٣/١سورة المزَّ
  ﴿ َزنِیٌم ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٦٨/١٣ سورة القلم )٣(

نا : قال    كما زید في َعْرِض األدیم األكارعُ ** زنیٌم تداعتھ الرجاُل زیادةً : أما سمعت قول الشاعر . ولُد الزِّ
 .٥٧غریب القرآن البن عباس : انظر 

 .٢٠/١٣١سورة طـھ  )٤(
 .١٧/٨١سورة اإلسراء  )٥(
 .٥٢/٢٠وسورة الطور  ٤٤/٥٤رة الدخان سو )٦(
 .١٨/١٧سورة الكھف  )٧(
 .٣٨/٦٣وسورة َص  ٣٣/١٠سورة األحزاب  )٨(
 .١٠/٢٨سورة یونس  )٩(
  .٢٠/٥٩سورة طـھ  )١٠(
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ین الـُمھـَمـلة   َحـرُف السِّ

  . أُْمنِیَّتَكَ  يْ لك، أَ َمسؤ:  )١( ﴾ُسْؤلََك  ﴿: سـأل 

ونَ :  )٢( ﴾یَْسأَُموَن  ﴿ :سـأم    . یََملُّ

  .ضرْ أَ :  یلَ ابن قَْحطَان، وقِ  ن یَْعُربن یَْشُجب بِ ٍل، وھو َسبَأ بِ جُ اسُم رَ  : )٤( ﴾َسبَـأ  ﴿ : )٣( ] سبأ[ 

َماَواِت  ﴿.  يءٍ شَ ئاً بِ یْ ا َوَصل شَ مَ :  )٥( ]َسَبَبًا  [ :سبـب    .اھَ وابُ بْ أَ :  )٦( ﴾أْسبَاَب السَّ

                .تِ بْ ي السَّ    یَ    َدُعوَن الَعَم    ل فِ    :  )٨( ﴾یَْس    بِتُوَن  ﴿.  مْ كُ انِ دَ ْب    ألَ  ةً اَح    رَ :  )٧( ﴾ُس    بَاتاً  ﴿ :سب    ـت 

  . یَْدُخلوَن في السَّبتِ :  )٩( ﴾ ْسبِتُونَ یُ  ﴿و

  . لِّيیُصَ :  )١١(  ﴾یَُسبُِّح  ﴿.  یھنزِ تَ :  )١٠(  ﴾ُسْبَحاَن  ﴿ :سبـح 

  . یلماعِ سْ ي إِ نِ ي بَ فِ  ائلِ بَ یل كالقَ ائِ رَ سْ ي إِ نِ ي بَ فِ :  )١٢(  ﴾ َواألَْسبَاطَ  ﴿ :سبـط 

:  )١٤( ﴾َوأَْس بََغ َعلَ ْیُكْم  ﴿:  ی انِ ي البَ فِ  الَ قَ  : تُ ـْل ـقُ   . فنِّ َص المُ  ھُ لَ  ضَ یَّ بَ :  )١٣( ﴾َوأَْسبََغ  ﴿ :سبـغ 

  . ندَ البَ  لّ ُعمُّ كُ تَ ة امَّ اً تَ روعَ دُ  يْ أَ :  )١٦( ﴾َسابَِغاٍت  ﴿ . أتمَّ : أَْسبََغ :  )١٥( سونُ یُ  ابنُ  الَ وقَ .  لَ مَ كْ أي أَ 

                                                      
 .٢٠/٣٦سورة طـھ  )١(
 .٤١/٣٨سورة فصلت  )٢(
 .١/٩٣) أ سب( لسان العرب : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )٣(
 .٣٤/١٥وسورة سبأ  ٢٧/٢٢سورة النمل  )٤(
 .٩٢؛  ٨٩؛  ٨٥؛  ١٨/٨٤سورة الكھف : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )٥(
 .٤٠/٣٧سورة غافر  )٦(
 .٧٨/٩وسورة النبأ  ٢٥/٤٧سورة الفرقان  )٧(
 .٧/١٦٣سورة األعراف  )٨(
 .٧/٣٠٥الجامع : انظر . لحسن بضمِّ الیاء قرأ ا. ٧/١٦٣سورة األعراف  )٩(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٢/١٠٨سورة یوسف  )١٠(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٧/٤٤سورة اإلسراء  )١١(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٤٠؛  ٢/١٣٦سورة البقرة  )١٢(
 .٣١/٢٠سورة لقمان  )١٣(
 .٣١/٢٠مان سورة لق )١٤(
قاض ي م ن . عبد الرحیم تاج الدین بن محمد رضي ال دین ب ن محم د عم اد ال دین أب و القاس م اب ن ی ونس ھو  )١٥(

رمض ان  ( ف يودخ ل بغ داد، بع د اس تیالء التت ار علیھ ا . وتعل م بھ ا ) ھـ ٥٩٨(ولد بالموصل سنة . فعیة فقھاء الشا
التعجی ز ف ي اختص ار : " ص نف كت اب ) . ھ ـ ٦٧١(ة وولي قضاء الجان ب الغرب ي منھ ا إل ى أن ت وفي س ن )٦٧٠

" النبی ھ " و "  التطری ز ف ي ش رح التعجی ز : " بمعھد المخطوط ات، ف ي ف روع الش افعیة وش رح كت اب " الوجیز 
طبق ات : انظ ر ترجمت ھ ف ي .  ٤٧٦اختصر بھ كتاب التنبیھ في الفروع، إلبراھیم بن علي الشیرازي المتوفي سنة 

 .٣/٣٤٨األعالم و  ٥/٣٣٢شذرات الذھب  و  ٢/٥٧٤الشافعیة 
 .٣٤/١١سورة سبأ  )١٦(
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باقِ :  )١( ﴾نَْستَبُِق  ﴿ :سبـق    . ِمَن السِّ

  . طُُرقَ :  )٢( ﴾ُسبَُل  ﴿ :سبـل 

َرْت  ﴿ :سجـر   . وءاً لُ مْ اً مَ دَ اً واحِ رَ حْ ت بَ ارَ صَ ُضھا إلى بَْعٍض فَ عْ ُملِئَْت ونَفَذ بَ :  )٣( ﴾ُسجِّ

یٍل  ﴿ :سجـل  یٍن  ﴿و  )٤( ﴾ِسجِّ    .  )٧(  ةدَ ْی بَ ي عُ بِ أَ  نْ َع  )٦( بُ رِ والظَّ ، ارةِ َج من الحِ  بُ لالصَّ :  )٥( ﴾ِسجِّ
حیفةُ :  السِِّجلُّ و. آُجرٌّ : عبّاس  ابنُ  الَ وقَ .  یددِ ب شَ لْ ن صَ یطِ  نْ مِ  ارةٌ ِحجَ :  یلَ وقِ   بُ اتِ كَ :  ی لَ ، وقِ الصَّ
  .   ملَّ سَ وَ  لیھِ عَ  ى هللاُ لْ ي صَ بِ النَّ 

یـن ﴿:  )٨(] سجن  [ یٍل  ﴿و  )٩( ﴾ ِسجِّ یلقدَّم سِ د، وتَ ى واحِ نَ عْ مَ بِ :  )١٠( ﴾ِسجِّ   . جِّ

  . ْت ظُْلَمتُھُ َسَكَن واْستَوَ  : )١١( ﴾َسَجى  ﴿ :سجـو 

ْحَت  ﴿ :سحـت  ْش وة فِ ا َال َكْسُب َم :  )١٢( ﴾السُّ  یُْھلَِكُك مْ :  )١٣( ﴾فَیُْس ِحتَُكْم  ﴿ . ي الُحْك مِ  یَِح لُّ أو الرَّ
  .  ویَْستَأِْصلَُكمْ 

ِریَن الْ  ﴿ :سحـر    . ُعونَ تُْخدَ :  )١٦( ﴾تُْسَحُروَن  ﴿.  )١٥( شَّرابِ وال امِ عَ الطَّ ُمَعلَّلیَن بِ :  )١٤( ﴾ُمَسحَّ

                                                      
 .١٢/١٧سورة یوسف  )١(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٥/١٦سورة المائدة  )٢(
 .٨١/٦سورة التكویر  )٣(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١١/٨٢سورة ھـود  )٤(
 .٨؛  ٨٣/٧سورة المطفِّفین  )٥(
واب ما ذكرناه ، وھي كل ما نتأ م ن الحج ارة وُح دَّ طََرفُ ھُ ، " الّضرب : " في المخطوطة كلمة  ما جاء )٦( والصَّ

واب ي الص غار، والجم ع ِظ راب : وقی ل . ھو الجبل الصغیر : وقیل . ھو الجبل المنبسط : وقیل  تحف ة : انظ ر . الرَّ
 .١/٥٦٩) ظرب ( واللسان  ١٦٩األریب 

م ن أئم  ة أھ ل العل م ب  األدب واللغ ة، ل  ھ . ب الوالء البص  ري النح وي  ين المثن  ى التمیم ھ و أب و عبی  دة معم ر ب  )٧(
ول د س نة عش رة . وغیرھ ا " إع راب الق رآن " و       "  مع اني الق رآن"و " مج از الق رآن: "مصنفات كثیرة منھا 

وس یر أع الم  ٢٧٦ /٣واة وإنب اه ال ر :انظر ترجمت ھ ف ي . ومائة للھجرة وتوفي سنة تسع ومائتین رحمھ هللا تعالى 
 . ٢/٧٣٠وھدایة القاريء إلى تجوید كالم الباري   ٧/٢٧٢واألعالم  ١٣٧ونزھة اللباب  ٩/٤٤٥النبالء 

 .١٣/٢٠٣) سجن ( لسان العرب : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )٨(
 .٨؛  ٨٣/٧سورة المطفِّفین  )٩(
 .سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة وھناك ١١/٨٢سورة ھـود  )١٠(
 .٩٣/٢سورة الضحى  )١١(
 .٦٣؛  ٦٢؛  ٥/٤٢سورة المائدة  )١٢(
بف تح "  تَُكمْ فَیُْس حَ " بكسر الحاء، ِم ْن أْس َحت، وق رأ الب اقون "  فَیُْسِحتَُكمْ " قرأ الكوفیون . ٢٠/٦١سورة طـھ  )١٣(

 .١١/٢١٥الجامع : انظر . ي تمیم وھذه لغة أھل الحجاز، واألولى لغة بن. الحاء، ِمْن َسَحَت 
ِرینَ : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١٤(  .١٨٥؛  ٢٦/١٥٣سورة الشعراء : انظر . وھذا تصحیف "  ُمَسحَّ
التبی ان تفس  یر غری ب الق  رآن : انظ  ر . والصَّ  واب م ا ذكرن اه " الصَّ واب : " م ا ج اء ف  ي المخطوط ة كلم  ة  )١٥(
  .١٣/١١٩والجامع  ١/٣٢١
 .٢٣/٨٩مؤمنون سورة ال )١٦(
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  . یدٍ عِ بَ :  )٢( ﴾َسِحیٍق  ﴿.  داً بُعْ :  )١( ﴾فَُسْحقاً  ﴿ :سحـق 

خرةِ ن مِ :  )٤( ﴾ُسْخِریّاً  ﴿و. ھُُزواً :  )٣( ﴾ِسْخِریّاً  ﴿ :سخر  ال م الً بِ عمل عَ یُْضطَھَد ویَ  وھو أنْ  السُّ

َر  ﴿.  أج   رة   . رُ ھَ   یُقْ :  ھدُ طَ یُْض   :  : ـ   ـلتُ قُ .  یَْھ   زُؤون : )٦( ﴾ یَْستَْس   ِخُرونَ  ﴿ . ذلَّ   لَ :  )٥( ﴾َس   خَّ
  . ورُ ھُ قْ المَ :  ھدُ طَ ضْ المُ 

اً  ﴿ :َسَدَد   اس فھ و النَّ  لِ َم ن عَ ِم  انَ ا َك َم وَ  الفتحِ ِخْلقَ ةً وبِ  انَ ا كَ مَ  مِّ الضَّ بِ :  یلَ قِ .  وداً دُ سْ مَ :  )٧( ﴾َسدَّ

ْیِن  ﴿ . الفتحِ دٌّ بِ سَ    . قَْصداً :  )٩( ﴾ اً َسِدید ﴿ . نِ یْ لَ بَ جَ :  )٨( ﴾السَّدَّ

  .  َشَجُر النَّْبقِ :  )١٠( ﴾َوِسْدٍر  ﴿ :سدر 

 :  )١٢( ﴾َس  َرباً  ﴿. ھِ ریقِ  ي طَ فِ  :  يْ أَ  ،ھِ ف  ي س  ربِ  كٌ الِ َس  :  ی  لَ ، وقِ رٌ اھِ ظَ  :  )١١( ﴾َس  اِرٌب  ﴿ :س  رب 
ً ـكـَمْسلَ    .  ا

  . مْ قُُمُصھُ :  )١٣( ﴾َسَرابِیلُھُْم  ﴿ :سربل 

ْرِد  ﴿ :سـرد  ْر فِي السَّ ُروع، أي ال تَْجَعْل ِمْسَماَر ال ّدرعحل جنس:  )١٤( ﴾قَدِّ رقیق اً فیفل َق، وال  ق الدُّ
  . )١٧(َراد سْ مِ د ورَ سْ مِ   )١٦( ىفَ اِإلشْ :  ، ویُقالُ رزُ الخَ :  والسَّردُ .  )١٥( ]الَحلََق  [ میظاً فیفصلِ غَ 

                                                      
 .٦٧/١١سورة الملك  )١(
 .٢٢/٣١سورة الحج  )٢(
  بضم السین، والباقون"  اً یّ رِ خْ سُ " قرأ نافع وحمزة والكسائي  .٣٨/٦٣وسورة ص  ٢٣/١١٠سورة المؤمنون  )٣(

واتفق وا  لغتان، المضموم بمعنى التسخیر واالستعباد، والمكسور بمعنى الھزو واللعب ،وفیھا بكسرھا، "  اً یّ رِ خْ سِ " 
 .١٢/١٥٤الجامع : انظر  .ضم لكونھ بمعنى االستعباد العلى 

 .٦٧/١١سورة الملك  )٤(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٣/٢سورة الرعد  )٥(
 .٣٧/١٤سورة الّصافّات  )٦(
 .٣٦/٩وسورة یـس  ١٨/٩٤سورة الكھف  )٧(
 .١٨/٩٣سورة الكھف  )٨(
 .٣٣/٧٠حزاب وسورة األ ٤/٩سورة النساء  )٩(
 .٥٦/٢٨وسورة الواقعة  ٣٤/١٦سورة سبأ  )١٠(
 .١٣/١٠سورة الرعد  )١١(
 .١٨/٦١سورة الكھف  )١٢(
 .١٤/٥٠سورة إبراھیم  )١٣(
 .٣٤/١١سورة سبأ  )١٤(
 .١/١٥٨التبیان تفسیر غریب القرآن : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )١٥(
 .٤٣٦ /١٤ )شفي ( اللسان  :انظر . لذي في طرفھ خرق اإلشفى ھو المثقب ا )١٦(
  .٣/٢١١) سرد ( اللسان : انظر . والّصواب ما ذكرناه " سرد وسراد : " ما جاء في المخطوطة  )١٧(
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  . )٢( الفُْسطاط لَ وْ التي حَ  ارةُ جَ الحِ :  )١( ﴾ُسَراِدقُھَا  ﴿ : قَ دَ َسـرْ 

وا النََّداَم  ةَ  ﴿.  ی  ةالنِ العَ  دُّ ِض  :  )٣( ﴾السِّ  رُّ  ﴿ : ررـس       .  َكتَُموھَ  ا:  ی  لَ وقِ .  أَْظھَُروھ  ا:  )٤( ﴾َوأََس  رُّ
اً  ﴿ ً احَ نِكَ :  )٥( ﴾ِسرَّ اء سَّ ال ﴿.  ا   . وراً رُ سْ مَ :  )٦( ﴾رَّ

  .  اة إلى الَمْرعىدَ تُْرِسلُونَھا غَ :  )٧( ﴾تَْسَرُحوَن  ﴿ :سرح 

  .  نااطَ إِْفرَ :  )٨( ﴾إِْسَرافَنَا وَ  ﴿ :سـرف 

ً ائِ دَ :  )٩( ﴾َسْرَمداً  ﴿ :سرمـد    .  ن السَّردِ مِ  قّ تَ شْ مُ  ھُ دة وأنَّ ائِ إلى أنَّ المیَم زَ  مْ ضھُ عْ بَ  بَ ھَ ذَ  دْ قَ وَ  . ما

  . ن السَّْروِ مِ  السَّیدُ : السَِّريُّ :  یلَ وقِ .  راً ھْ نَ :  )١٠( ﴾َسِریّاً  ﴿ :سـرو 

  .  ارَ سَ :  )١١( ﴾َعْبِدِه أَْسَرى بِ  ﴿ :يسـر

  . بُِسطَت:  )١٢( ﴾ُسِطَحْت  ﴿ :سطـح 

  

  

                                                      
 .١٨/٢٩سورة الكھف  )١(
 .٣٧١ /٧لسان العرب : انظر . وھو ضرب من األبنیة. وفسطاط مدینة مصر . بیت من شعر :  الفُْسطاط )٢(
 .٢٥/٦وسورة الفرقان  ٢٠/٧سورة طـھ  )٣(
 .١٠/٥٤سورة یونس  )٤(
 .٢/٢٣٥سورة البقرة  )٥(
اء : " م  ا ج  اء ف  ي المخطوط  ة كلم  ة ) ٦( وھن  اك س  ور  ٣/١٣٤س  ورة آل عم  ران : انظ  ر . وھ  ذا تص  حیف " َس  رَّ

 .أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة
 .١٦/٦سورة النحل  )٧(
 .٣/١٤٧سورة آل عمران  )٨(
 .٧٢؛  ٢٨/٧١القصص  سورة )٩(
  ﴿ َسِریّاً ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .١٩/٢٤سورة مریم  )١٠(

ِريِّ تَُمّده األنھارُ ** سھُل الخلیقِة ماجٌد ذو نائٍل : النھر الصغیر؛ أما سمعت قول الشاعر : قال    ِمْثُل السَّ
 .٧٠غریب القرآن البن عباس : انظر 

 .١٧/١سورة اإلسراء  )١١(
  .٨٨/٢٠سورة الغاشیة  )١٢(
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لُونَ  هُ ا َسطَّرَ مَ :  ھا إْسطَارةٌ وأُْسطُـورةٌ، ویُقالُ دُ واحِ ،  )٢( ]ل باِطیْ أَ  [:  )١( ﴾أََساِطیُر  ﴿ :سطـر   األَوَّ

اتََّخْذنِي : تََسْیطََر َعلَيَّ  . األَْربَابُ :  )٤( ﴾ْیطُرون صَ المُ  ﴿.  یَْكتُبُون:  )٣( ﴾یَْسطُُروَن  ﴿.  ن الُكتُبِ مِ 

  . بُمَسلَّطٍ :  )٥( ﴾ْیِطٍر صَ بِمُ  ﴿.  َخَوالً 

  . یَتَنَـاَولُـوَن بالَمْكـُروهِ :  )٦( ﴾یَْسطُوَن  ﴿ :سطـو 

            .  ي ِض   الٍل وُجنُ   ونٍ فِ   :  ی   لَ قِ وَ .  دةْی   بَ ي عُ بِ   أَ  ولِ ي قَ   فِ    َس   ِعیر عُ ْم   جَ :  )٧( ﴾َوُس   ُعرٍ  ﴿ :َسَع   ـَر 
َرْت  ﴿   . أُوقَِدتْ :  )٨( ﴾ُسعِّ

  . بَاِدُروا:  )٩( ﴾فَاْسَعْوا  ﴿ :َسَعـى 

  .َمَجاَعةٍ :  )١٠( ﴾َمْسَغبٍَة  ﴿ :َسَغـَب 

ً :  )١٢( ﴾أَْس فَاراً  ﴿ . افِرٌ م َس ھُ دُ واِح .  ھِ یائِ أنبِ  نَ یْ وبَ  هللاِ  نَ یْ بَ  ونَ یُْسفِرُ :  )١١( ﴾ َسفََرة ﴿ :َسفَـَر  .  ُكتُب ا

  . یئةٌ ضِ مُ :  )١٤( ﴾ُمْسفَِرةٌ  ﴿.  اءَ ضَ أَ :  )١٣( ﴾إَِذا أَْسفَرَ  ﴿.  ا ِسْفرٌ ھَ دُ واحِ 

ً :  )١٥( ﴾َمْسفُوحاً  ﴿ :سفـح    . َزَوانٍ :  )١٦( ﴾ُمَسافَِحاٍت  ﴿.  َمْصبُوبا

ً لَنَْسفَع ﴿ :سفع    . نْ ذَ خُ أْ نَ لَ :  )١٧( ﴾ ا

                                                      
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٦/٢٥سورة األنعام  )١(
 .١٦٥تحفة األریب بما في القرآن من الغریب : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )٢(
 .٦٧/١سورة القلم  )٣(
فیھ ا ث الث . ٥٢/٣٧س ورة الط ور : انظ ر . وھ ذا تص حیف "  ْیطُرونَس المُ : " ما جاء ف ي المخطوط ة كلم ة  )٤(

الصاد وبھا ق رأت العاّم ة، والس ین وھ ي ق راءة اب ن ُمحیِص ن وُحمی د ومجاھ د وقُْنبُ ل وھش ام وأب ي َحْی وة، : لغات 
 . ١٧/٧٥الجامع : انظر . وبإشمام الصاد زاي وھي قراءة حمزة

وق د س بق بی ان . ٨٨/٢٢س ورة الغاش یة : انظ ر . وھ ذا تص حیف " ِطٍر بُِمَس یْ : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٥(
 .اللغات في الحاشیة السابقة

 .٢٢/٧٢سورة الحج  )٦(
 .٤٧؛  ٥٤/٢٤سورة القمر  )٧(
 .٨١/١٢سورة التكویر  )٨(
 .٦٢/٩سورة الجمعة  )٩(
 .٩٠/١٤سورة البلد  )١٠(
 .٨٠/١٥سورة عبس  )١١(
 .٦٢/٥سورة الجمعة  )١٢(
 .٧٤/٣٤لمدثِّر سورة ا )١٣(
 .٨٠/٣٨سورة عبس  )١٤(
 .٦/١٤٥سورة األنعام  )١٥(
 .٤/٢٥سورة النساء  )١٦(
 .٩٦/١٥سورة العلق  )١٧(
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  . یقُ رِ یُھْ :  )١( ﴾َویَْسفُِك  ﴿ :سفك 

  . أُْسقِطَ :   یُقالُ نَِدَم، وَال :  )٢( ﴾ُسقِطَ  ﴿ :سقط 

قَایَةَ  ﴿ :سقى  ِد إل ى ي الیَ اَن فِ ا َك َم :  )٤( ﴾فَأَْسقَْینَاُكُموهُ  ﴿.  فیھِ  بُ رَ ویُشْ  ھِ بِ  یُكالُ  یالٌ ِمكْ :  )٣( ﴾السِّ
ْضتَھُ لیشرب بِفِیھِ ذَ وإِ .  َسقَى:  ھِ یْ فِ  یُقالُ .  مِ الفَ  أَْس قَى، :  ھُ لَ  یُق الُ .  ھِ أو لَزْرع  ا جعلت لھ ُشْرباً أو َعرَّ
  . داحِ ى وَ نَ عْ مَ ا بِ مَ ھُ :  یلَ وقِ 

  . َمْصبُوبٍ  : )٥( ﴾َمْسُكوٍب  ﴿ :سكب 

َرْت  ﴿ : رَ َسكَ       .  الشَّ راب ُسْك ـرِ  نْ ِم : ی لَ ، وقِ ي َس َدْدتُھُ نِ عْ یَ : لنَّھـَر كَّْرُت اسَ :  ، یُقالُ ُسدَّتْ :  )٦( ﴾ُسكِّ

ً مَ عْ طُ :  )٧( ﴾َسَكراً  ﴿   . لقْ العَ  الطُ تِ اخْ :  )٨( ﴾َسْكَرةُ اْلَمْوِت  ﴿و.  َخْمَراً، ونُِسخَ  : یلَ قِ و.  ا

  . َوقَارٌ :  )٩( ﴾ َسِكینَةٌ  ﴿ :َسَكَن 

  . نُْخِرجُ :  )١١( ﴾ خُ لَ سْ نَ  ﴿ .َخَرَج :  )١٠( ﴾فَاْنَسلََخ  ﴿ : َسلَخَ 

  . ة لیِّنةسَ لِ سَ  : )١٣( ﴾ َسْلَسبِیالً  ﴿ : )١٢(] سلس [ 

ةٌ أَ :  )١٤( ﴾ن ُسْلطَا ﴿ :سلط  ً ضَ یْ َملكةٌ وقُْدَرةٌ وحجَّ   . ا

  . قَدََّمتْ :  )١٥( ﴾أَْسلَفَْت  ﴿ :سلف 

                                                      
 .٢/٣٠سورة البقرة  )١(
 .٧/١٤٩سورة األعراف  )٢(
 .١٢/٧٠وسورة یوسف  ٩/١٩سورة التوبة  )٣(
 .١٥/٢٢سورة الحجر  )٤(
 .٥٦/٣١سورة الواقعة  )٥(
 .١٥/١٥سورة الحجر  )٦(
 .١٦/٦٧سورة النحل  )٧(
 .٥٠/١٩سورة  َق  )٨(
 .١٨؛  ٤٨/٤وسورة الفتح  ٢/٢٤٨سورة البقرة  )٩(
 .٧/١٧٥سورة األعراف  )١٠(
 .٣٦/٣٧سورة یـس : انظر . یُْخِرُج، وھذا تصحیف " : یَْسلَُخ : " ما جاء في المخطوطة  )١١(
 .٦/١٠٦) سلس ( لسان العرب  :انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )١٢(
 .٧٦/١٨سورة اإلنسان  )١٣(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٧/٧١سورة األعراف  )١٤(
  .١٠/٣٠سورة یونس  )١٥(
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  . مْ ولوِمكُ  مْ ي عتبِكُ الُغوا فِ بَ :  )١( ﴾َسلَقُوُكْم  ﴿ :سلق 

  . ھُ لُ خِ نُدْ :  )٢( ﴾نَْسلُُكھُ  ﴿ :سلك 

اللة مَ  لِّ ن كُ مِ :  یلَ ین، وقِ ن طِ ي آدم اْستُلَّ مِ نِ عْ یَ :  )٣( ﴾ُسَاللٍَة  ﴿ :سلل  ن ا یَْنَسلُّ عَ تُْربة، والسُّ

  .  داً داً واحِ واحِ  ماعةِ ن الجَ یَْخُرُجوَن مِ :  )٤( ﴾یَتََسلَّلُوَن  ﴿.  یللِ القَ  يءِ الشّ 

لَم ﴿ :سلم  ا أَْسلََما  ﴿ : ھُ نْ ، ومِ مُ َال سْ تِ سْ اإلِ :  )٥( ﴾ السَّ أَْیدی:  )٧( ﴾ ُمْستَْسلُِمونَ  ﴿ )٦( ﴾فَلَمَّ  . ھمُمْعطوَن بِ

ْلِم  ﴿ لْ :  )٨( ﴾السَّ :  )١٠( ﴾السََّالُم  ﴿و  . یمسلِ والتَّ  السَّالمةُ :  )٩( ﴾َداُر السََّالِم  ﴿ . مِ َال سْ واإلِ  حِ الصُّ

ً  ﴿ . الىعَ هللا تَ  فاتِ ن صِ مِ    . يرِ یْ مِ َسلَّْمُت ضَ :  )١٢( ﴾أَْسلَْمُت  ﴿.  داً َمْصعَ  : )١١( ﴾ ُسلَّما

ْلَوى  ﴿ :سلو  ـمان رٌ ائِ طَ :  )١٣( ﴾َوالسَّ   .  ھُ  واِحَد لَ ي َال یُْشبِھ السُّ

اِمـُد :  )١٤( ﴾َساِمُدوَن  ﴿ :سمد  ھِ : السَّ   .  عاشِ ین الخَ زِ ت أو الحَ ـم أو السَّاكِ ائِ ي أو الُمَغنِّي أو الـھَ الالَّ

ة تَ حَ  یحٍ رِ :  )١٦( ﴾َسُموٍم  ﴿ .ةرَ اِإلبْ  قبِ ثُ :  )١٥( ﴾فِي َسمِّ  ﴿: سمم    . اللیلِ ون بِ كُ تَ  دْ قَ النَّھاِر، وَ ھبُّ بِ ارَّ

  

                                                      
 .٣٣/١٩سورة األحزاب  )١(
 .١٥/١٢سورة الحجر  )٢(
 .٣٢/٨وسورة السَّجدة  ٢٣/١٢سورة المؤمنون  )٣(
 .٢٤/٦٣سورة النور  )٤(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٤/٩٠لنساء سورة ا )٥(
 .٣٧/١٠٣سورة الصافّات  )٦(
 .٣٧/٢٦سورة الصافات  )٧(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٤٧/٣٥سورة محمد  )٨(
 .١٠/٢٥وسورة یونس  ٦/١٢٧سورة األنعام  )٩(
 .٥٩/٢٣سورة الحشر  )١٠(
 .٦/٣٥سورة األنعام  )١١(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/١٣١ سورة البقرة )١٢(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/٥٧سورة البقرة  )١٣(
  ﴿ َساِمُدوَن ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٥٣/٦١سورة النجم  )١٤(

ُموُد : قال    : لى قوم عاد أما سمعت قول ھذیلة بنت بكر، وھي تبكي ع. اللھو والباطل : السُّ
  ولم یُْبُدوا ُجُحودا** لیت عاداً قَبِلوا الحقَّ                                           

مودا** قم فانظر إلیھم  : قیل    ثم دع عنك السُّ
 .٤٠غریب القرآن البن عباس : انظر 

 .٧/٤٠سورة األعراف  )١٥(
  .٥٦/٤٢سورة الواقعة  )١٦(
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بَِس  بٍَب إِلَ  ى ﴿ . فِ السَّ  قْ :  )١( ﴾السَّ  ماءِ ﴿ : ی  انِ بَ ي الفِ   ـالَ قَ   :قـل  ـُت ف، نِّ َص  المُ  ھُ لَ   ضَ یَّ بَ   : س  مو

َماءِ  ن ر ِم طَ المَ :   )٣( ﴾َكَص یٍِّب ِم َن السَّ ماِء  ﴿.  السَّ حابُ :  والسَّ ماءُ .  ٍل إلى السَّقفِ بْ حَ بِ :  )٢( ﴾السَّ
  . بِ حاالسَّ 

یباج  [ َرقِیق:  )٤(  ﴾ ُسْنُدسٍ  ﴿ :سندس    . )٥( ]الدِّ

  . ي الجنَّةِ اب فِ رَ شَ  ىلَ عْ أَ :  )٦( ﴾تَْسنِیٍم  ﴿ :سنم 

 مْ لَ  ھُ لُ ْص أَ  ونِ ن النُّ دل ِم لھ یَتََس نَّى واألل ف بَ ْص أْ فَ  اء للوق فِ الھَ  تْ انَ إِْن كَ :  )٨( ﴾یَتََسنَّْھ  ﴿ : )٧( سنن

  .  وبٍ بُ صْ مَ :  )٩(  ﴾َمْسنُوٍن  ﴿ . تظنَّن ھُ لُ صْ أْ تظنَّى وَ :  واالُ ا قَ مَ سنَّن كَ تَ یَ 

  .  یَّةلِ صْ اء أَ ت الھَ ا قُدِّرَ ذَ إِ  كَ لِ ذَ تََغیََّر، وَ : ام عَ َسنِھَ الطَ :  یُقالُ . غیَّرتَ یَ :  )١٠( ﴾یَتََسنَّْھ  ﴿ :سنھ 

نِیَن  ﴿.  ءٌ وْ ضُ :  )١١( ﴾َسنَا  ﴿ :سنو  ا َس نََوةٌ أو َس نَھَةٌ، ھَ لُ ھا َس نَةٌ، أْص دُ ، واحِ الُجُدوبِ بِ :  )١٢( ﴾بِالسِّ
  . ُسنَْیھَ وُسنَْیھَةٌ : ا ھَ یرِ غِ صْ ي تَ وا فِ الُ اء، وقَ ھَ او وَ ا وَ مھَ َال فَ 

اِھَرِة  ﴿ :ھر س   . اھَ یْ وأْصلُھا َمْسھوٌر فِ .  ا َسھََرھُم ونَْوَمھُمھَ یْ فِ  ألَنَّ ؛ ضرْ األَ  َوْجھ:  )١٣( ﴾بِالسَّ

  . قاَرعَ  : )١٤( ﴾فََساھََم  ﴿ : مھس

وأَى  ﴿ :سوأ    . َجھَنَّم:  )١٥( ﴾السُّ

  

                                                      
 .اك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمةوھن٢/١٩سورة البقرة  )١(
 .٢٢/١٥سورة الحج  )٢(
 .٢/١٩سورة البقرة  )٣(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٨/٣١سورة الكھف  )٤(
 ١٧٧تحف ة األری ب بم ا ف ي الق رآن م ن الغری ب : انظ ر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیس تقیم المعن ى  )٥(

 .١/٢٧٤لقرآن والتبیان تفسیر غریب ا
 .٨٣/٢٧سورة المطفِّفین  )٦(
 .٤١٩-٥/٤١٦) سنن ( الصحاح : انظر . والّصواب ما ذكرناه " سنھ : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٧(
 .٢٥٩ /٢سورة البقرة  )٨(
 .٣٣؛  ٢٨؛  ١٥/٢٦سورة الحجر  )٩(
 .٢٥٩ /٢سورة البقرة  )١٠(
 .٢٤/٤٣سورة النور  )١١(
 .٧/١٣٠سورة األعراف  )١٢(
 .٧٩/١٤سورة النازعات  )١٣(
 .٣٧/١٤١سورة الصافات  )١٤(
  .٣٠/١٠سورة الروم  )١٥(
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یِّدُ وُجھَ زَ :  )١( ﴾َسیَِّدھَا  ﴿ :سَود    . الكالمَ  وْ مھ أَ وْ یِر قَ ي الخَ وق فِ فُ ي یَ ذِ الَّ  وْ أَ  یسُ الرئِ :  ا، والسَّ

ُروا  ﴿.  ىرَ ْخ  ل  ى األُ إِ  عُ فِ  تَ رْ َمْنِزلَ  ةٌ تَ  : )٢( ﴾ُس  وَرةٌ  ﴿ :س  ور   وَال  اعِ فَ  تِ رْ ن اإلِ ا ِم  ولُ  زَ نَ :  )٣( ﴾تََس  وَّ

رٌ ون كُ یَ  ع ِسَوار ویُلَ بَُّس ف ي مْ جَ  أَْسِوَرة ي ھوذِ الَّ  عِ مْ جَ لْ َجْمٌع لِ :  )٥( ﴾َأْسـِوَرٌة  ﴿ . فَْوق نْ  مِ الَّ إِ  )٤( تََسوُّ
ةٍ مِ  انَ كَ  نْ ن َذھٍَب وإِ مِ  اعِ رَ الذِّ  :  ھُ لَ  یلَ عاجٍ قِ  قرٍن أو نْ مِ  انَ كَ  نْ قِلَبَةٌ، وإِ  ھُ عُ مْ جَ وَ  ،قُْلبٌ :  ھُ لَ  یلَ قِ  ن فِضَّ

  . َمَسكٌ  ھُ عُ مْ َمَسَكةٌ، جَ 

ْحبَة الَّ :  )٦( ﴾بَِساَحتِِھْم  ﴿ :سَوح  ى لَ ك عَ لّ دُ او یَ وَ  نْ ة َع بَ لِ قَ نْ لف مُ ا، واألَ ھَ َحْولَ  مْ تھُ یَ نِ بْ أَ  ونَ یرُ ي یُدِ تِ الرَّ
وح:  معِ ي الجَ فِ  مْ لھُ وْ قَ  كَ لِ ذَ    . السُّ

ً ُسَواع ﴿ :سوع    . منَ صَ  اْسمُ :  )٧( ﴾ ا

ً َسائِغ ﴿.  یُِجیُزهُ :  )٨( ﴾یُِسیُغھُ  ﴿ :سوغ    . َسْھالً :  )٩( ﴾ ا

وِق  ﴿ :وق س   . ُع َساقٍ َجمْ :  )١٠( ﴾بِالسُّ

َل  ﴿ : سول   .  َزیَّنَ :  )١١( ﴾َسوَّ

 مكُ ونَ یقُ ذِ یُ  : انِ یَ بَ ي الوفِ   تُ ــلْ قُ  . مكُ یُولُونَ :  )١٣( ﴾یَُسوُمونَُكْم  ﴿. ونَ تُرعُ :  )١٢( ﴾تُِسیُموَن  ﴿ :سوم 

ِمیَن  ﴿       .    . ُمَعلَِّمینَ :  )١٤( ﴾ُمَسوِّ

                                                      
 .١٢/٢٥سورة یوسف  )١(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/٢٣سورة البقرة  )٢(
 .٣٨/٢١سورة َص  )٣(
 ١/٣٥٩ب الق رآن التبی ان تفس یر غری : انظ ر . والّصواب م ا ذكرن اه " سور : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٤(

 .١٦٠وتحفة األریب بما في القرآن من الغریب 
: "  حف ص ق رأ.  ٤٢/٥٣سورة الزخرف : انظر . وھذا تصحیف " ة أََساِورَ  : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٥(

. لف بع دھا بف تح الس ین وم ّدھا، أي ب أ"   أََساِوَره : "  والباقون.   بإسكان السین وقصرھا، أي بغیر ألف " أَْسِوَرةٌ 
 .١٦/١٠٠الجامع : انظر 

 .٣٧/١٧٧سورة الصافات  )٦(
 .٧١/٢٣سورة نوح  )٧(
  .١٤/١٧سورة إبراھیم  )٨(
 .١٦/٦٦سورة النحل  )٩(
 .٣٨/٣٣سورة َص  )١٠(
د  )١١(  .٤٧/٢٥سورة ُمحمَّ
  ﴿ تُِسیُموَن ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .١٦/١٠سورة النحل  )١٢(

  حاِء أعیى المسیُم أین المساقُ ** ومشى القوُم بالعماِد إلى الّدْر : أما سمعت قول األعشى . رعون ت: قال 
 .١١٢غریب القرآن البن عباس : انظر 

 .١٦/١٠سورة النحل  )١٣(
قرأ أبو عمرو  وعاصم  وابن كثی ر ویعق وب واب ن محیص ن الزبی دي بكس ر واو . ٣/١٢٥سورة آل عمران  )١٤(

ِمینَ   .١/٤٨٧اإلتحاف : انظر  .الباقون من األربعة عشر بالفتح ، وُمَسوِّ
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ً سَ وَ :  )١( ﴾ُسوًى  ﴿: سوي    . طا

ال یُْح بَس ا فَ ذَ كَ  لغَ بَ  وْ ٍض أَ رَ مَ  نْ َسلَِم مِ  ص إنْ خْ شَ  نذرِ  نْ یَُسیَّب عَ  یرُ عِ البَ  وَ ھُ :  )٢( ﴾َسائِبٍَة  ﴿ :سیب 
  . بُ  یُْركَ وَال  اءٍ مَ  نْ  عَ َرْعي وَال  نْ عَ 

  . ونرُ افِ سَ مُ :  )٣( ﴾َسیَّاَرةٌ  ﴿ :سیر 

 .ِسیُروا َساَعات:  )٥( ﴾فَِسیُحوا  ﴿. ارَ سَ : َساَح یَِسیُح  نْ مِ ) ول عُ فْ مَ ( ھ نَّ إِ  یلَ قِ   )٤( ]الَمِسیُح  [ :سیح 

  . موْ مة الصَّ األُ  هِ ذِ ي ھَ فِ  یاحةُ والسِّ  ،ماتٍ ائِ صَ :  )٦( ﴾َسائَِحاٍت  ﴿

  . أََذْبنَا:  )٧( ﴾َوأََسْلنَا لَھُ  ﴿ :سیل 

یـن الُمعَجمة   َحـرُف الشِّ

ً ُمتََشابِھ ﴿: شبھ  ً عْ یُْشبِھ بَ :  )٨( ﴾ ا   . ُضھ بَْعَضا

ً أَْشتَات ﴿.  ةٌ فَ لِ تَ خْ مُ :  )٩( ﴾َشتَّى  ﴿: شتت    . َشتٌّ  دُ فِرقَاً، الواحِ :  )١٠( ﴾ ا

  . اقٍ ى سَ لَ عَ  امَ ا قَ مَ  : َجرُ ، والشَّ طَ لَ تَ اخْ :  )١١( ﴾َشَجَر  ﴿ :شجر 

ةً  ﴿ :ش  حح  ف وھ  و نِّ َص  المُ  خ  طِّ ة بِ َج  توَّ المُ  ةِ خَ ْس  ي النُّ ا فِ  ذَ ی  ل، َك  قِ ثَ  يْ یح أَ حِ َش   عُ ْم  جَ :  )١٢( ﴾أَِش  حَّ
  . یلخِ وابھ بَ صَ  یفٌ حرِ تَ 

  . وءِ الَمْملُ :  )١٣( ﴾الَمْشُحوِن  ﴿ :َشَحَن 

                                                      
 .٢٠/٥٨سورة طـھ  )١(
 .٥/١٠٣سورة المائدة  )٢(
 .١٩؛  ١٢/١٠وسورة یوسف  ٥/٩٦سورة المائدة  )٣(
وھناك سور أخرى  ٣/٤٥سورة آل عمران : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )٤(

 .ةوردت فیھا ھذه الكلم
 .٩/٢سورة التوبة  )٥(
 .٦٦/٥سورة التحریم  )٦(
 .٣٤/١٢سورة سبأ  )٧(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/٣٥سورة البقرة  )٨(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢٠/٥٣سورة طـھ  )٩(
  .٩٩/٦وسورة الزلزلة  ٢٤/٦١سورة النور  )١٠(
 .٤/٦٥سورة النـساء  )١١(
 .٣٣/١٩حزاب سورة األ )١٢(
  .ك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمةوھنا ٢٦/١١٩سورة الشعراء  )١٣(
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  . ُمْرتَفَِعةٌ :  )١( ﴾َشاِخَصةٌ  ﴿ :َشَخَص 

  . ھُ ع لَ مْ  جَ َال  دٌ واحِ  : یلَ ا َشدٌّ وُشدٌّ وِشدَّة وقِ ھَ دُ ابھ، واحِ بَ ھى شَ تَ نْ ـمُ :  )٢( ﴾أَُشدَّهُ  ﴿: َشَدَد 

:  ــل ـتُ قُ  . )٥( فنِّ َص المُ  ھُ لَ  ضَ ب یَّ :  )٤( ﴾َواْش َربُوا  ﴿.  اءِ نَِص یٌب ِم َن الَم :  )٣( ﴾ِش ْرٌب  ﴿: شرب 
بُّ ھم ُح ي قل وبِ فِ  لَ َخ دَ  يْ أَ  : ح اسُ النَّ  الَ ب ھ، وقَ لْ الطَ قَ ا خَ الٍن، إِذَ بَّ فُ الٌن حُ ْشِرَب فُ أُ  : سارِ فَ  ابنُ  الَ قَ 

بغ المشرب في الثوبِ مَ تَ ا یَ مَ كَ  كَّنَ مَ تَ ا وَ یھَ فِ  كَ لِ ثبت ذَ  اهُ نَ عْ مَ :  انِ یَ بَ ي الفِ  ـالَ جل، قَ العِ    . كَّن الصَّ

ْد  ﴿: شرد  د، وبِ :  )٦( ﴾فََشرِّ عْ ش سَ یْ رَ ة قُ غَ لُ طَرِّ   . مِّ

  . ةٌ یلَ لِ قَ  ةٌ فَ ائِ طَ :  )٧( ﴾لَِشْرِذَمةٌ  ﴿ :شرذم 

  . الَماتُھاعَ :  )٨( ﴾أَْشَراطُھَا  ﴿: شرط 

ع ﴿: شرع  ً ُشرَّ نَّةُ  یقةُ رِ وھي الطَّ  ،ةً یعَ رِ شَ :  )١٠( ﴾ِشْرَعةً  ﴿.  رةً اھِ ظَ :  )٩( ﴾ ا   . والسُّ

  . اءتأَضَ :  )١٢( ﴾أَْشَرقَت  ﴿.  مسالشَّ  وقِ رُ شُ  ندَ عِ  يْ أَ :  )١١( ﴾ُمْشِرقِیَن  ﴿: شرق 

  . یعُ بِ یَ :  )١٤( ﴾یَْشِري ﴿.  وااعُ بَ :  )١٣( ﴾َشَرْوا  ﴿: شري 

أَ .  ھُ فَِراخَ :  )١٥( ﴾َشْطأَهُ  ﴿: َشطَأ    . بُ انِ طٌّ، وھو الجَ شَ :  )١٦(  ﴾ َشاِطئ ﴿. أَْفَرَخ :  أَْشطَ

                                                      
 .٢١/٩٧سورة األنبیاء  )١(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٦/١٥٢سورة األنعام  )٢(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٦/١٥٢سورة األنعام  )٣(
 .وردت فیھا ھذه الكلمةوھناك سور أخرى  ٢/٦٠سورة البقرة  )٤(
 .خالط حبھ قلوبھم :  ٦٤قال أبو حیان في تحفة األریب  )٥(
 .٨/٥٧سورة األنفال  )٦(
 .٢٦/٥٤سورة الشعراء  )٧(
د  )٨(  .٤٧/١٨سورة ُمحمَّ
 .٧/١٦٣سورة األعراف  )٩(
  ﴿ ِشْرَعةً ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٥/٤٨سورة المائدة  )١٠(

  :أما سمعت قول أبا سفیان بن عبد المطلب . الدین: الشرعة : قال 
  وبیَّن لإلسالم دیناً ومنھجا** لقد نطق المأمون بالصدق والھدى 

 .٢٤غریب القرآن البن عباس : انظر 
 .٢٦/٦٠وسورة الشعراء  ١٥/٧٣سورة الحجر  )١١(
 .٣٩/٦٩سورة الزمر  )١٢(
 .٢/١٠٢سورة البقرة  )١٣(
 .٢/٢٠٧سورة البقرة  )١٤(
 .٤٨/٢٩سورة الفتح  )١٥(
 .٢٨/٣٠سورة القصص  )١٦(
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  .قَْصَدهُ :  )١( ﴾َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم  ﴿ :شطر 

  . تَْبُعدُ : وتَْشطُطُ .  تَُجْر وتُْسِرف:  )٣( ﴾تُْشِطْط  ﴿. َجْوَراً :  )٢( ﴾َشطَطاً  ﴿: َشطَطَ 

 مَّ الِعماَرةُ ثُ  مَّ ةُ ثُ یلَ بِ القَ  مَّ الشَّْعُب ثُ :  ولُ قُ تَ . ا َشْعٌب ھَ دُ بائِل، واحِ ن القَ ُم مِ ظَ عْ أَ :  )٤( ﴾ُشُعوباً  ﴿: َشَعَب 
  . الَعِشیرة مَّ الفَِصیلةُ ثُ  مَّ الفَِخُذ ثُ  مَّ البَْطُن ثُ 

ْعَرى﴿ : شعـر :  )٧( ﴾َوَما یُْشِعُرُكمْ ﴿. ةِ الطاعَ أعالم بِ  : )٦( ﴾َشَعائِر﴿ . وفرُ عْ مَ  بٌ كَ وْ كَ :  )٥( ﴾الشِّ

  .  ُمْزَدلِفَة:  )٩( ﴾اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم  ﴿و.  َمْعلَم :.َمْشَعر . نُونیَْفط:  )٨( ﴾یَْشُعُروَن  ﴿.  مْ یُْدِریكُ 

  . فُھُ بَھا، َوھَو غَال لْ قَ  َغافُ شِ  أَصابَ :  )١٠( ﴾قَْد َشَغفَھَا  ﴿: شغف 
  

ْفِع  ﴿: شفع    . اِإلْثنَانِ :   )١١( ﴾َوالشَّ

ُ خَ :  )١٣( ﴾ُمْشفِقُوَن  ﴿.  مسالشَّ  یبِ غِ مَ  دَ عْ بَ  ةِ رَ مْ الحُ :  )١٢( ﴾بِالشَّفَِق  ﴿: َشفََق    . ونَ ائِف

ةشَ مَ : )١٥( ﴾بِِشقِّ ﴿ .ةُمَشاقَّ :  )١٤(﴾َوِشقَاقٍ ﴿: شقق  وا  ﴿ .یدعِ بَ  رٌ ـفَ سَ :  )١٦(﴾ُشقَّة ال ﴿. قـَّ :  )١٧(﴾َشاقُّ

  . أُشدَّ :  )١٨( ﴾أَُشقَّ  ﴿. َحاَربُوا 

  . یبٌ ُمثِ :  )١٩( ﴾َشُكورٌ  ﴿: شكر 

                                                      
 .١٥٠؛  ١٤٩؛  ٢/١٤٤سورة البقرة  )١(
 .٧٢/٤وسورة الجن  ١٨/١٤سورة الكھف  )٢(
 .٣٨/٢٢سورة َص  )٣(
 .٤٩/١٣سورة الحجرات  )٤(
 .٥٣/٤٩سورة النجم  )٥(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٢/١٥٨سورة البقرة  )٦(
 .٦/١٠٩األنعام سورة  )٧(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة  ٢/٩سورة البقرة  )٨(
 .٢/١٩٨سورة البقرة  )٩(
 .١٢/٣٠سورة یوسف  )١٠(
 .٨٩/٣سورة الفجر  )١١(
 .٨٤/١٦سورة اإلنشقاق  )١٢(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٤٩؛  ٢١/٢٨سورة األنبیاء  )١٣(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٧٦؛  ٢/١٣٧سورة البقرة  )١٤(
 .١٦/٧سورة النحل  )١٥(
 .٩/٤٢سورة التوبة : انظر . وھذا تصحیف " ُشقَّة : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١٦(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٨/١٣سورة األنفال  )١٧(
 .١٣/٣٤وسورة الرعد  ٢٨/٢٧سورة القصص  )١٨(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٤/٥سورة إبراھیم  )١٩(
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  . قَال خْ وا األَ َعِسرُ :  )١( ﴾ُمتََشاِكُسوَن  ﴿: شكس 

 . ھِ تِ قَ یْ رِ وطَ  ھِ تِ یَ احِ نَ   )٣( : ﴾َشاِكلَتِِھ  ﴿.  ھِ لِ ثْ مِ :  )٢( ﴾ِمْن َشْكلِِھ  ﴿: شكل 

ةٍ كَ :  )٤( ﴾ ِمْشَكاةٍ  ﴿: شكو  ِ ة، فَ یَّ بِ رَ عَ  تْ انَ كَ  لھا إنْ صْ م أَ لَ عْ أَ  افِذة ھذا وهللاُ ر نَ یْ غَ  )٥( وَّ ر یْ غَ  تْ انَ كَ  نْ إ
َّ قَ تِ شْ لھا اإلِ خُ دْ  یَ َال ة فَ یّ بِ رَ عَ    . برَ ھا العَ نْ اشتقت مِ   إنْ الَّ ب إِ رَ العَ  فاظِ لْ ي أَ فِ  لُ خُ دْ ي یَ ذِ اق ال

  .  تَُسرُّ َال :  )٦( ﴾َال تُْشِمْت  ﴿: شمت 

ْت  ﴿ :َشَمَز    . تْ رَ فَ نَ :  )٧( ﴾اْشَمأَزَّ

ا مَ ھُ : الُكوفیُّوَن  لَ اقَ وَ  ،البَْصِریِّینَ  لِ وْ ي قَ بَِغیٌض فِ : ، وَشْنآُن بَْغَضاءُ :  )٨( ﴾َشنَآُن  ﴿: َشنَأَ 
  .   َمْصَدَران

  .وكٌب ُمتََوقٌِّد ُمضيء كَ :  )٩( ﴾ِشھَاٌب  ﴿: شھب 

  .ارالِحمَ  نَِھیق آخرُ :  )١٠( ﴾ِھیٌق َوشَ  ﴿: شھق 

  .َخْلطَاً :  )١١( ﴾لََشْوباً  ﴿: َشَوَب 

  . ةِ رَ اوَ شَ ن المُ ى، مِ لَ فُعْ :  )١٢( ﴾ُشوَرى  ﴿ :شور 

  .ان اٌر محضةٌ بِال ُدخَّ نَ :  )١٣( ﴾ُشَواظٌ  ﴿: شوظ 

                                                      
 .٣٩/٢٩سورة الزمر  )١(
 .٣٨/٥٨سورة َص  )٢(
 .١٧/٨٤سورة اإلسراء  )٣(
 .٢٤/٣٥سورة النور  )٤(
ةُ  )٥( ة بالضم لغة أخرى الَخْرق في الحائط والثَّْقب في البیت ونحوه : الَكوُّ والَكوَّ ) ك وي ( اللس ان : انظر . ، والُكوَّ

١٥/٢٣٥. 
 .٧/١٥٠سورة األعراف  )٦(
ْت ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٣٩/٤٥سورة الزمر  )٧(   ﴿ اْشَمأَزَّ

  وولَّتھُ َعَشْوَزنَةً َزبُونا** إذا عضَّ الثِّقاُف بھا اشمأزَّت : أما سمعت قول عمرو بن كلثوم . نفرت : قال 
  .١٠٩غریب القرآن البن عباس : انظر 

 .٨؛  ٥/٢لمائدة سورة ا )٨(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٥/١٨سورة الحجر  )٩(
  .١١/١٠٦سورة ھود  )١٠(
 .٣٧/٦٧سورة الصافات  )١١(
 .٤٢/٣٨سورة الشورى  )١٢(
    . لغت  ان وھم  ابكس  ر الش  ین، والب  اقون بض  مھا  "ش  واظ م  ن ن  ار  "ق  رأ اب  ن كثی  ر . ٥٥/٣٥س  ورة ال  رحمن  )١٣(

 .١٤٨ /١٧الجامع : انظر 
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ْوَكةِ  ﴿: شوك    .والسِّالح  دّ الحَ :  )١( ﴾ َذاِت الشَّ

َوى ل ﴿: شوي    .أس َشَواٍة، وھي ِجلَدة الرَّ  عُ مْ جَ :  )٢( ﴾لشَّ

  .أس الرَّ  ضُ یَ بْ ب، وھو األَ یَ شْ َجْمُع أَ :  )٣( ﴾ِشیباً  ﴿ :شیب 

لة، وقِ :  یلَ ، وقِ ةٌ وعَ رفُ مَ :  انِ یَ بَ ي الفِ ـلـُت قُ ف، نِّ صَ المُ  ھُ لَ  ضَ یَّ بَ :  )٤( ﴾ُمَشیََّدة  ﴿: َشیََد  :  یلَ ُمطَوَّ
  .ُمَحصَّصةٌ 

ً فِرَ :  )٥( ﴾ِشیَعاً  ﴿: شیع   بُ طَ وھو الحَ  ،ن الشیَاعِ وٌذ مِ خُ أَْعَوانِِھ، َمأْ :  )٦( ﴾ِمْن ِشیَعتِِھ  ﴿ . قَا
  . ارالنَّ  ھِ بِ  لُ عَ شْ ي تُ ذِ ار الَّ غَ الصِّ 

ــاِد الـُمھـَمـلة   َحـرُف الصَّ

ابِئِیَن  ﴿: َصبَأ    .ین إلى دِ  ینٍ ن دِ مِ  ینَ جِ ارِ الخَ :  )٧( ﴾َوالصَّ

  .ِسَراٌج  : )٩( ﴾ِمْصبَاٌح  ﴿:  )٨( ]صبح [ 

  . َواْحبِسْ  : )١١( ﴾َواْصبِْر  ﴿:  )١٠(] َصبََر [ 

         :قـل  ـُت . الُخْب  ز ی  ھِ یُْغَم  ُس فِ  يْ ، أَ ھِ ُغ بِ  ا یُْص  طَبَ ، وھ  و َم  ھ  و الصِّ  بَاغُ :  )١٢( ﴾َوِص  ْبٍغ  ﴿ :ص  بغ 
﴿  ِ لی  ة حِ  ینُ ال  دِّ :  الَ ي قَ  اِض  ، القَ ھِ ْی  لَ عَ اس النَّ   رَ طَ  ي فَ ذِ الَّ   هللاِ  ی  نُ دِ :  ح  اسُ النَّ  الَ قَ   )١٣( ﴾ِص  ْبَغةَ هللاَّ
ي فِ  مْ دھُ َال وْ أَ  ونَ ُس مِ غْ وا یَ انُ ى َك ص ارَ النَّ  نَّ إِ فَ  ،ةِ لَ اكَ شَ مُ لْ أو لِ  ،وغبُ صْ لیة المَ بغ حِ الصَّ  ا أنَّ مَ كَ  ،انسَ نْ اإلِ 
  .ة یَّ ودِ مُ عْ المَ  اءِ مَ 

  
                                                      

 .٨/٧سورة األنفال  )١(
 .٧٠/١٦سورة المعارج  )٢(
مِّل  )٣(  .٧٣/١٧سورة المزَّ
 .٤/٧٨سورة النساء  )٤(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٥٩؛  ٦/٦٥سورة األنعام  )٥(
 .٣٧/٨٣وسورة الصافات  ٢٨/١٥سورة القصص  )٦(
 .٢٢/١٧وسورة الحج  ٢/٦٢سورة البقرة  )٧(
 .٢/٥٠٢) صبح ( اللسان : انظر . المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى ما بین  )٨(
 .٢٤/٣٥سورة النور  )٩(
 .٤/٤٣٧) صبر ( اللسان : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )١٠(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٠/١٠٩سورة یونُس  )١١(
 .٢٣/٢٠سورة المؤمنون  )١٢(
  .٢/١٣٨سورة البقرة  )١٣(
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 وَ حْ ، نَ ن السِّنِ اَل، وَصبَا یَْصبَى فھو َصبِيٌّ مِ مَ  يْ َصبَا یَْصبُو أَ :  ، یُقَالُ یلُ مِ أَ :  )١( ﴾أَْصُب  ﴿: صبو 
ا َكبَُر یَْكبُُر فِمَن الجثَّة إِ  ،ا علت سنھ َكبَِر یَْكبَرُ ذَ إِ :  ا یُقالُ مَ  ن الق دِر ومقابل ھ ِم  كَ لِ ذَ َك ا عظمت، وَ ذَ فأمَّ

  . َصُغَر یَْصُغرُ 

  . اِرهِ جَ لِ  احبٌ ألنَّ الُمِجیَر صَ  ؛ یُجاُرونَ :  )٢( ﴾یُْصَحبُوَن  ﴿ :صحب 

ةُ  ﴿ :َصَخَخ  اخَّ   . مُّ صُ تَ : ، تَُصخُّ القِیَاَمةُ :  )٣( ﴾الصَّ

وَن  ﴿ :ص      ـدد  ونَ :  )٤( ﴾یَُص       دُّ ى  ﴿.  یَِض       جُّ ضَ :  )٥( ﴾تََص       دَّ                . تتص       دد ھُ لُ ْص       أَ ، وَ تَع       رَّ
  .  قَْیٌح َوَدمٌ :  )٦( ﴾َصِدیٍد  ﴿

:  )٩( ﴾یَصَّ  دَُّعوَن  ﴿ . تَْص  َدع بالنَّب  اتِ :  )٨( ﴾الصَّ  ْدِع  َذاتِ  ﴿.  أْف  ُرق:  )٧( ﴾فَاْص  َدْع  ﴿ :ص  دع 
قُونَ    .  یَتَفَرَّ

َدفَْیِن  ﴿.  ضَ رَ عْ أَ :  )١٠( ﴾َصَدَف  ﴿: َصَدَف    .ل بَ تا الجَ یَ احِ نَ :  )١١( ﴾الصَّ

یُق صِّ ال ﴿. ا َصُدقَة ھَ دُ واحِ . ِھنَّ ُمھورِ :  )١٢( ﴾َصُدقَاتِِھنَّ  ﴿ :َصَدَق  دقِ  یرُ ثِ كَ :  )١٣( ﴾دِّ   . الصِّ

  .   بدالً من الدالِ  تَْصِدَدةٌ فتكون الیاءُ  أَْصلُھُ : تَْصفِیٌق، وقد قِیَل :  )١٤( ﴾تَْصِدیَةً  ﴿ :صدي 

  . قَْصٌر، وكلُّ بِنَاٍء ُمْشِرٍف من قَصٍر أو َغیره فھو َصْرحٌ :  )١٥( ﴾َصْرٌح  ﴿ :صرح 

  
                                                      

 .١٢/٣٣سورة یوُسف  )١(
 .٢١/٤٣سورة األنبیاء  )٢(
 .٨٠/٣٣سورة عبس  )٣(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٤/٦١سورة النساء  )٤(
 .٨٠/٦سورة عبس  )٥(
 .١٤/١٦سورة إبراھیم  )٦(
 .١٥/٩٤سورة الحجر  )٧(
 .٨٦/١٢سورة الطارق  )٨(
دَُّعوَن : " مخطوطة كلمة ما جاء في ال )٩(  .٣٠/٤٣سورة الروم : انظر . وھذا تصحیف " فیَصَّ
 .٦/١٥٧سورة األنعام  )١٠(
 .١٨/٩٦سورة الكھف  )١١(
 .٤/٤سورة النساء  )١٢(
یق : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١٣(  .١٢/٤٦سورة یوسف : انظر . وھذا تصحیف " ِصدِّ
 .٨/٣٥سورة األنفال  )١٤(
  .٢٧/٤٤ سورة النَّمل )١٥(
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  . یَْستَِغیثُھُ :  )٢( ﴾ْستَْصِرُخھُ یَ  ﴿.  ُمِغیثَ  يْ أَ :  )١( ﴾فََال َصِریَخ   ﴿ :صرخ 

ٍة   ﴿.  بَ   اِردٍ :  )٤( ﴾َصْرَص   ٍر  ﴿.  بَ   ْردٌ :  )٣( ﴾ِص   رٌّ  ﴿ :َص   رر          .  ِش   دَّة َص   ْوت:  )٥( ﴾فِ   ي َص   رَّ

وا  ﴿   . ى الَمْعِصیَةِ لَ أقاُموا عَ :  )٦( ﴾أََصرُّ

َراط  ﴿ :َصَرطَ    . ھ بالسِّینِ لُ صْ أَ ، وَ یقُ رِ الطَّ :  )٧( ﴾الصِّ

  . َمْعِدالً :  )٩( ﴾َمْصِرفاً  ﴿.  ذاِب هللان عَ َصْرفَاً عَ :  ِحیلةً، ویُقالُ :  )٨( ﴾َصْرفاً  ﴿ :َصَرَف 

ِریِم  ﴿ :صرم  بِح فھو ُمشتَركٌ :  یلَ اللَّیل، وقِ  يْ أَ :  )١٠( ﴾َكالصَّ   .  كالصُّ

ً :  )١٢( ﴾َص َعداً  ﴿.  ضِ رْ ھُ األَ جْ وَ :  )١١( ﴾َصِعْیداً  ﴿ :صعد             . َش قَّ عل يَّ : ر ْم تََص عَّدني األَ  . َشـاقَّ ـا

  .  ي السَّفرِ فِ  ونَ ْبتَِدئُ تَ :  )١٣( ﴾ْصَعُدوَن تَ  ﴿

ْر  ﴿ :صعر  َعر . تُْعِرْض بَوْجِھك ِكبراً :  )١٤( ﴾َوَال تَُصعِّ   . ي الُعنُقِ َمْیٌل فِ : والصَّ

  .اَت مَ :  )١٥( ﴾فََصِعَق  ﴿ :صعق 

لِّ  أََشدُّ :  )١٦( ﴾َصَغاٌر  ﴿ :صغر    . الذُّ

  
                                                      

 .٣٦/٤٣سورة یـَس  )١(
 .٢٨/١٨سورة القصص  )٢(
  ﴿ ِصرٌّ ﴾ : أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٣/١١٧سورة آل عمران  )٣(

  ِصرُّ الشتاء من األمحال كاألدم** ال یُْبِرُمون إذا ما األرُض جلَّلَھا : أما سمعت قول النابغة . برٌد : قال 
 . ١٢٢رآن البن عباس غریب الق: انظر 

 .٦٩/٦سورة الحاقة  )٤(
 .٥١/٢٩سورة الذاریات  )٥(
 .٧١/٧سورة نوح  )٦(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٧؛  ١/٦سورة الفاتحة  )٧(
 .٢٥/١٩سورة الفرقان  )٨(
 .١٨/٥٣سورة الكھف  )٩(
 .٦٨/٢٠سورة القلم  )١٠(
 .ت فیھا ھذه الكلمةوھناك سور أخرى ورد. ٤/٤٣سورة النساء  )١١(
 .٧٢/١٧سورة الجن  )١٢(
 .٣/١٥٣سورة آل عمران : انظر . وھذا تصحیف "  یَْصَعُدونَ : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١٣(
ب األلف بع د  " تص اعر" : قرأ نافع و أبو عمرو و حم زة و الكس ائي و اب ن محیص ن  .٣١/١٨سورة لقمان  )١٤(

بس كون  " رتص عْ " : وقرأ الجح دري " تصعر " : مر و الحسن و مجاھد الصاد وقرأ ابن كثیر و عاصم و ابن عا
 .١٤/٦٤الجامع : انظر .  الصاد والمعنى متقارب

 .٣٩/٦٨سورة الزمر  )١٥(
 .٦/١٢٤سورة األنعام  )١٦(
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  .  تَِمیلُ :  )١( ﴾ َولِتَْصَغى ﴿ :َصَغَو 

ً اضَ إْعرَ :  )٢( ﴾َصْفَحاً  ﴿ :صفح    . ا

  . ا َصفَدٌ ھَ دُ ، واحِ اللِ غْ األَ :  )٣( ﴾فِي اْألَْصفَاِد  ﴿ :َصفََد 

ْفَرِة :  یلَ َسْوداٌء، وقِ :  )٤( ﴾َصْفراء  ﴿ : صفر   .ِمَن الصُّ

  . یھِ اَت فِ بَ  نَ ْستَِویاً أَْملََس َال مُ :  )٥( ﴾َصْفَصفاً  ﴿ :َصْفَصَف 

  .  اھَ َصفَّْت قَوائِم:  )٧( ﴾َصَوافَّ  ﴿ . أْجنَِحتُھا اسطَاتٍ بَ :  )٦( ﴾َصافَّاٍت  ﴿ :صفف 

افِنَاُت  ﴿ :صفن  ابَِع ة يوتثن  ،ائِموَ قَ  الثِ ى ثَ لَ عَ  ومُ قُ ي تَ تِ ُل الَّ یْ الخَ :  )٨( ﴾الصَّ : والسُّ ْنبُك  ،ُس ْنبَُك الرَّ
  . افِرالحَ  رفُ طَ 

فَا  ﴿.  َحَجرٍ :  )٩( ﴾ َصْفَوانٍ  ﴿ :َصفََو    . ارَ تَ اخْ :  )١١( ﴾اْصطَفَى  ﴿.  َجبٌَل بَِمكَّةِ :  )١٠( ﴾الصَّ

  . َضَربَتْ :  )١٢( ﴾فََصكَّْت  ﴿ :َصَكـَك 

  . یَابِساً أَْملَسَ :  )١٣( ﴾َصْلداً  ﴿ :صلد 

                                                      
 .٦/١١٣سورة األنعام : انظر . وھذا تصحیف "  تَْصَغى: " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١(
 .٤٣/٥سورة الزخرف  )٢(
 .٣٨/٣٨وسورة َص  ١٤/٤٩سورة إبراھیم  )٣(
 .٢/٦٩سورة البقرة  )٤(
  ﴿ َصْفَصفاً ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٢٠/١٠٦سورة طـھ  )٥(

  شماریخ َرْضوى إذن عاد صفصفا** بملومٍة شھباء لو قذفوا بھا : أما سمعت قول الشاعر. المستوى: الصفصف: قال
 .٣٢آن البن عباس غریب القر: انظر 

 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢٤/٤١سورة النور  )٦(
 .٢٢/٣٦سورة الحج  )٧(
 .٣٨/٣١سورة ص  )٨(
  ﴿ َصْفَواٍن ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٢/٢٦٤سورة البقرة  )٩(

  ُعلِْلن بدھن یُْزلق المتنّزال** ن متونھ على ظھر صفواٍن كأ: أما سمعت قول أوس بن حجر. الحجر األملس: قال
 .١٢٢غریب القرآن البن عباس : انظر 

 .٢/١٥٨سورة البقرة  )١٠(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/١٣٢سورة البقرة  )١١(
 .٥١/٢٩سورة الذاریات  )١٢(
  اً ﴾﴿ َصْلد: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٢/٢٦٤سورة البقرة  )١٣(

  آلباِء صدٍق مجدھم َمْعقٌِل َصْلدُ ** وإني لقِْرم وابْن قِْرٍم لھاِشٍم : أما سمعت قول أبي طالب . أملس : قال 
  .١١٧غریب القرآن البن عباس : انظر 
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  . َصوَّتَ  يْ أَ : نَّ ، طَ ھُ ا نَقَْرتذَ إِ یُْطبَْخ  مْ س لَ ابِ ِطین یَ :  )١( ﴾َصْلَصال  ﴿ :صـلصل 

  . أَْنتَنَّا:  )٣( ﴾َضلَْلنَا فِي اْألَْرِض  ﴿ : قُرئ : )٢(ضلل 

وُذوقُ  وا :  )٥( ﴾اْص  لَْوھَا  ﴿ .َص  لُوتَا: الیھ  وِد، وھ  ي بالعبرانی  ة  سُ ائِ نَ  كَ :  )٤( ﴾َص  لََوات  ﴿ :َص  لََو 

ھا   . اھَ بِ  مْ ھِ یْ وِ شْ نَ :  )٧( ﴾ْصلِیِھْم نَاراً نُ   ﴿ . تَْسَخنُونَ :  )٦( ﴾تَْصطَلُوَن  ﴿.  َحرَّ

َمُد  ﴿ :صـمـد    .  جِ وائِ ي الحَ فِ  ي یُلجأُ إلیھِ ذِ الَّ :  )٨( ﴾الصَّ

ھبان لُ نازِ مَ :  )٩( ﴾َصَواِمُع  ﴿ :صمع    . الرُّ

ىتُرَ :  )١٢( ﴾َولِتُْصنََع  ﴿.  الً مَ عَ  : )١١( ﴾ُصْنعاً  ﴿.  ةیَ نِ بْ أَ :  )١٠( ﴾ َمَصانِعَ  ﴿ :صنع    . بَّى وتَُغذَّ

نَمُ  :صنم  َر مِ مَ :  )١٣(  الصَّ   . ن َحَجٍر أوُصْفٍر ونحوها ُصوِّ

  . داحِ ل وَ صْ ا أَ مَ ھُ ة لَ ثَ َال ثَ  وْ ان أَ تَ لَ خْ نَ :  )١٤( ﴾ِصْنَواٌن  ﴿ :صنو 

  . قََرابة لنِّكاح:  )١٦( ﴾َوِصْھراً  ﴿ . یُذابُ :  )١٥( ﴾یُْصھَُر  ﴿ :صھر

                                                      
 .٥٥/١٤وسورة الرحمن  ٣٣؛  ٢٨؛  ١٥/٢٦سورة الحجر  )١(
 .صلل :  ١٩٧وردت في تحفة األریب ألبي حیان  )٢(
قرأ الجمھور بف تح ال الم، والمض ارع یض ل بكس ر ع ین الكلم ة، وھ ي اللغ ة الش ھیرة . ٣٢/١٠سجدة سورة ال )٣(

بالصاد المھملة، وفتح الالم، وع ن الحس ن  " انَ لْ لَ صَ  : " الفصیحة، وأصلھ من ضّل الماء في اللبن إذا ذھب، وقُرئ
ع  اص، ومعن  اه أنتنّ  ا، وق  ال ن البكس  ر ال  الم، ھ  ذه ق  راءة عل  ي واب  ن عب  اس والحس  ن واألعم  ش وأب  ان ب  ن س  عید ب  

           .نع  رف ف  ي اللغ  ة ص  للنا، ولك  ن یق  ال أص  ّل اللح  م، وص  ّل، وأخ  م، وخ  ّم إذا ان  تن، وحك  اه غی  ره ال: النح  اس
 . ٣٠٢/ ٥معاني القرآن : انظر 

 .٢٢/٤٠سورة الحج  )٤(
 .٣٦/٦٤سورة یـس  )٥(
 .٢٨/٢٩وسورة القصص  ٢٧/٧سورة النمل  )٦(
 .٤/٥٦سورة النساء : انظر . وھذا تصحیف "  ْصلِیِھمْ یُ : " لمخطوطة كلمة ما جاء في ا )٧(
 .١١٢/٢سورة اإلخالص  )٨(
 .٢٢/٤٠سورة الحج  )٩(
 .٢٦/١٢٩سورة الشعراء  )١٠(
 .١٨/١٠٤سورة الكھف  )١١(
 .٢٠/٣٩سورة طـھ  )١٢(
 ٧/١٣٨س ورة األع راف : انظ ر " . أَْص نَام : " لم ترد في القرآن بھذه الصیغة ، إنما وردت بصیغة الجمع  )١٣(

 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة
 .١٣/٤سورة الرعد  )١٤(
 .٢٢/٢٠سورة الحج  )١٥(
  .٢٥/٥٤سورة الفرقان  )١٦(
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  . ملَ عْ أَ  ي وهللاُ تِ أْ تَ سَ وَ  ةِ مَ جَ عْ المُ ة بِ ادَ المَ  هِ ذِ ھَ  وأظنُّ أنَّ  ف،نِّ صَ المُ  ھُ لَ  ضَ یَّ بَ  :صھي 

یَِح لُّ  وهٌ رُ ْك مَ :  )٢( ﴾ُمِص یبَةٌ  ﴿ . ن السَّ ماءِ ا نََزَل مِ ذَ ، ِمْن َصاَب إِ رٍ طَ مَ :  )١( ﴾َكَصیٍِّب   ﴿ :صوب 
  . انِ سَ نْ اإلِ بِ 

ھُنَّ :  )٣( ﴾فَُص  ْرھُنَّ  ﴿ :ص  ور  ي ة، وفِ  ورَ ُص   عُ ْم  جَ :  )٤( ﴾فِ  ي الصُّ  ورِ  ﴿.  ِمْلھُ  نَّ أَ :  ی  لَ وقِ .  فَُض  مَّ
  . إِسرافیل فیھِ  نفخُ ھو قَْرٌن یَ :  یرِ سِ فْ التَّ 

  . ونحوھما المِ والكَ  ن الطعامِ اً عَ اكَ سَ مْ إِ :  )٥( ﴾َصْوماً  ﴿ :صوم 

ْید ﴿ :صید  : لـ ـت ـق .الالً َح  لُھُ كْ أَ  انَ كَ وَ  ،الكٌ مَ  ھُ لَ  یكنْ  مْ لَ وَ ، وانِ یَ ن الحَ اً مِ عَ نِ تَ مْ مُ  انَ ا كَ مَ :  )٦( ﴾ الصَّ
  . لُھ مما یقضى منھ التعجبكْ الالً أَ حَ  ھُ لُ وْ قَ 

  .  قَطِّعھُنَّ :  )٨( ﴾فَُصْرھُنَّ  ﴿ : )٧( یرص

  . َشْوَكتَاهُ : وَصْیَصْیتَا الدیِك  .ھَاقُُرون:  البَقَرِ  َصیَاِصيوَ .  مْ ھِ ُحُصونِ :  )٩( ﴾َصیَاِصیِھْم  ﴿ :صیص 

  

  

  

  

  

  

                                                      
 .٢/١٩سورة البقرة  )١(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/١٥٦سورة البقرة  )٢(
 .٢/٢٦٠سورة البقرة  )٣(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٦/٧٣سورة األنعام  )٤(
 .١٩/٢٦سورة مـریم  )٥(
 .٩٦؛  ٩٥؛  ٩٤؛  ٥/١سورة المائدة  )٦(
 ٧/١٤٨) ص  یر ( معج  م الع  ین : انظ  ر . والّص  واب م  ا ذكرن  اه " ص  ور : " م  ا ج  اء ف  ي المخطوط  ة كلم  ة  )٧(

 .١/٢٩٠) صیر ( والمفردات في غریب القرآن 
 .٢/٢٦٠سورة البقرة  )٨(
  .٣٣/٢٦ورة األحزاب س )٩(
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ــاد الُمعَجمةَحـر   ُف الـضَّ

ً  ﴿ :ضبح  :ت ـقــل    ، سُ فَّ نَ تَ تَ  يْ أَ :  یلَ ، وقِ مُ حِ مْ حَ تُ  يْ أَ  ،حبَ ضْ تَ و فَ دُ عْ اة تَ زَ الغُ  ولُ یُ خُ :  )١( ﴾َضْبحا
  . اً دَ ـْ یزِ مَ  دَ ـجِ  یَ ى َال تَّ ھ حَ ـعیبْ ضَ  دَّ مُ یَ  أنْ  وَ وھُ ، الّضبعُ :  بحُ الضّ :  یلَ ، وقِ یبِ رِ قْ التَّ  قَ وْ فَ  وٌّ دُ عَ  وَ ھُ :  یلَ وقِ 

  . سِ مْ للشَّ  زُ رُ بْ تَ :  )٢( ﴾تَْضَحى  ﴿ :ضحو 

لَّةُ  ﴿.  متُ رْ سِ  : )٣( ﴾ َضَرْبتُْم فِي اْألَْرضِ  ﴿  :ضـرب   .             اـوھَ مُ زِ لْ أَ  : )٤( ﴾ ُضِربَْت َعلَْیِھُم الذِّ

  . مْ اھُ نَ مْ أَنَ :  )٥( ﴾ فََضَرْبنَا َعلَى آَذانِِھمْ  ﴿

َرِر أُولِي ا ﴿ : رَ رَ ضَ  رّ  ﴿و . ضُ رَ والمَ  )٧(  ةُ انَ مَ الزَّ :  )٦( ﴾لضَّ  .                  عِ فْ النَّ  ضدُّ  : )٨( ﴾ الضُّ

  . رَّ تُ ضْ ا ھُ لُ صْ ، أَ ئَ جِ لْ أُ  : )٩( ﴾اْضطُرَّ  ﴿

بْ  : لِنَْبتِھِ  قالُ ، یُ ازِ جَ الحِ ت بِ بْ نَ  : )١٠( ﴾ َضِریعٍ  ﴿ :ضرع    . ِرقُ الشِّ

  .رة ذاب اآلخِ عَ  : )١٢( ﴾ َوِضْعَف اْلَمَماتِ  ﴿.  نیاذاب الدُّ عَ  : )١١( ﴾ ِضْعَف اْلَحیَاةِ  ﴿ :ضعف 

  .الط خْ أَ  : )١٤( ﴾ أَْضَغاُث أَْحَالمٍ  ﴿ . انیدَ وعِ  یشٍ شِ ن حَ فٍّ مِ كَ  ءُ لْ مِ  : )١٣( ﴾اً ِضْغث ﴿ :ضغث 

  . نٌ ِضغْ  : دُ ، الواحِ مْ ھُ ادَ قَ حْ أَ  : )١٥( ﴾ أَْضَغانَھُمْ  ﴿ :ضغن 

  

                                                      
 .١٠٠/١سورة العادیات  )١(
 .٢٠/١١٩سورة طـھ  )٢(
 .٥/١٠٦وسورة المائدة  ٤/١٠١سورة النساء  )٣(
 .٣/١١٢وسورة آل عمران  ٢/٦١سورة البقرة  )٤(
 .١٨/١١سورة الكھف  )٥(
 .٤/٩٥سورة النساء  )٦(
 .٥/٤٠٩) زمن ( الصحاح : انظر  . الزمانةورجل زمن، أي مبتلى بین .  آفة في الحیوانات : الزمانة )٧(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٦/١٧سورة األنعام  )٨(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/١٧٣سورة البقرة  )٩(
 .٨٨/٦سورة الغاشیة  )١٠(
 .١٧/٧٥سورة اإلسراء  )١١(
 .١٧/٧٥سورة اإلسراء  )١٢(
 .٣٨/٤٤سورة ص  )١٣(
 .٢١/٥وسورة األنبیاء  ١٢/٤٤وسف سورة ی )١٤(
د  )١٥(   .٤٧/٢٩سورة ُمحمَّ
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ً ابرَ نا تُ رْ صِ ا وَ نَ لْ طَ بَ  : )١( ﴾ اْألَْرضِ َضلَْلنَا فِي  ﴿ :ضلل    . ا

  . عْ اجمَ  : )٢( ﴾ اْضُمْم یََدكَ  ﴿ :ضمم 

   .ة ـقَ یِّ ضَ  : )٣( ﴾اً َضْنك ﴿ : كَ نَ ضَ 

 اھاةُ ضَ والمُ  ،ونَ لُ اكِ شَ یُ  : )٥( ﴾ یَُضاِھئُونَ  ﴿ ـا ھَ نْ مِ  : لـتُ ـقُ .  لٍ یْ خِ بَ  : )٤( ﴾ بَِضنِینٍ  ﴿ :ضنن  : لـتُ ـقُ 
  .م لَ عْ أَ  ، وهللاُ فنِّ صَ المُ  اھَ لَ  ضَ یَّ بَ ، وَ ةِ لَ مَ ھْ ي المُ فِ  تْ مَ دَّ قَ ي تَ تِ الَّ  يَ ھِ  هِ ذِ ھَ  نُّ ظُ ، وأَ يءالشَّ يء بِ الشَّ  ةُ لَ اكَ شَ مُ 

  . ارَ جَ :  مِ كْ ي الحُ فِ  زَ أَ ضَ وَ ، َصھُ نَقَ  : ھُ قّ حَ  هُ زَ أَ رة، ضَ ائِ جَ  : لَ یقِ وَ .  ةصَ اقِ نَ  : )٦( ﴾ ِضیَزى ﴿ : زَ وَ ضَ 

  .اف یَ ضْ األَ  ةَ لَ زِ نْ ا مَ مَ وھُ لُ زِ نْ یُ  : )٧( ﴾ وھَُمایَُضیِّفُ  ﴿ :ضیف 

     .در صْ مَ  وْ یِّق، أَ ضَ  یفُ فِ خْ تَ  : )٨( ﴾ي َضْیٍق فِ  ﴿ :ضیق 

  

  

  

  

  
                                                      

 .٣٢/١٠سورة السجدة  )١(
 .٢٠/٢٢سورة طـھ  )٢(
 .٢٠/١٢٤سورة طـھ  )٣(
 : وق رأ الب اقون . بالظ اء، أي بم تَّھم " بظن ین : " قرأ ابن كثیر وأبي عمرو والكس ائي  .٨١/٢٤سورة التكویر  )٤(

 .١٩/٢٤٢الجامع : نظر ا. بالضاد، أي ببخیل" بضنین " 
 . ٩/٣٠سورة التوبة  )٥(
بمعنى القسمة الجائرة، بالھمز  من ضأزه حقھ  "تلك إذاً قسمة ضئزى  : "قرأ ابن كثیر . ٥٣/٢٢سورة النجم  )٦(

ق ال ن افع الب ن  .٨/٧٣زاد المس یر : انظ ر  .یضأزه إذا أنقصھ، والباقون بالیاء بال ھمز، من ضازه یضیزه بمعناه 
  .﴿ ِضیَزى ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : عباس 

  إذ یَْعِدلون الرأس بالذَّنَبِ ** ضازْت بنو أسٍد بحكمھم : أما سمعت قول امرئ القیس . جائرة : قال 
 .١٠٦غریب القرآن البن عباس : انظر 

 .١٨/٧٧سورة الكھف  )٧(
والب اقون  ،بكس ر الض اد "ق ف ي ض ی : "مكي ابن كثیر والقرأ . ٢٧/٧٠وسورة النمل  ١٦/١٢٧سورة النحل  )٨(

  .١٠/٢٠٣الجامع : انظر  .بفتحھا 
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اِء َحـرُف    الـُمھـَمـلةالـطـَّ

ُ  ﴿:  )١( ] طبع[    . مَ تَ خَ  : )٢( ﴾ طَبََع هللاَّ

  .لھ وآخره وْ أَ  : )٤( ﴾ارِ النَّھَ  طََرفَيِ  ﴿ . كَ رُ صَ بَ  : )٣( ﴾ طَْرفُكَ  ﴿ :طرف 

           . مكُ تِ رَ یْ سِ  : )٦( ﴾ بِطَِریقَتُِكمُ  ﴿ . ـالً یْ ي لَ أتِ یَ  يْ ، أَ طـرقُ ـم یَ جْ النَّ  : )٥( ﴾ َوالطَّاِرقِ  ﴿ :طرق 

ً  : )٧( ﴾ طََرائَِق قَِدًدا ﴿ ھا نَّ ألَ  ؛اھَ ، تُسّمى بِ مواتٍ سَ  عَ بْ سَ  يْ أَ  : )٨( ﴾ َسْبَع طََرائِقَ  ﴿ : تُ ـلــقُ  . فِرقا
 يْ ، أَ ینِ تَ بْ السَّ  نَ یْ بَ  ةٌ قَ ارِ طَ : م ھِ لِ وْ قَ  نْ ، مِ ضٍ عْ بَ  قَ وْ ا فَ ھَ ضُ عْ بَ :  یلَ ، وقِ ودِ عُ والصُ  الئكة للنزولِ رق المَ طُ 
  . ى اآلخرِ لَ ا عَ مَ ھُ دُ حَ أَ  لَ عَ جَ 

ي فِ  : )١١( ﴾ نِِھمْ فِي طُْغیَا ﴿ .ال عَ وَ  فّعَ رَ تَ :  )١٠( ﴾ طََغى ﴿ .ا انھَ یَ غْ طُ  : )٩( ﴾ بِطَْغَواھَا ﴿ : طغو

لھ صْ أَ  لوبٌ قْ مَ  وَ ھُ وَ  . ینیاطِ الشَّ :  والجنِّ  سِ نْ اإلِ  نَ مِ ، وَ نامِ صْ األَ  : )١٢( ﴾ إِلَى الطَّاُغوتِ  ﴿.  مْ یِّھِ غَ 
 تْ ارَ صَ فَ ، الھَ بْ ا قَ مَ  حَ تَ فَ الواو، وانْ  تْ كَ رَّ حَ تَ ، فَ وتٌ غُ وَ طَ  ارَ صَ فَ  قُلبَ  مَّ وت، ثُ كُ لَ زن مَ ى وَ لَ وت عَ غوُ طَ 
ً لِفَ أَ  ً عَ مْ ون جَ كُ یَ ، وَ وتٌ اغُ طَ  ارَ صَ وَ ، ا   . اً دوواحِ  ا

  .ال یَ كْ المِ  ونَ وفُ  یُ َال  )١٤( ] ینَ ذِ الَّ  [ : )١٣( ﴾ لُمطَفِّفِینَ ل ﴿ :طفف 

  . لَ عَ جَ  :  )١٥( ﴾ فَطَفِقَ  ﴿ :طفق 

ً ضَ یْ أَ  حُ لْ ، والطَّ زٍ وْ مَ  : )١٦( ﴾ َوطَْلحٍ  ﴿ :طلح    .ام ِعظَ رجَ شَ  ا

                                                      
 .٨/٢٣٢) طبع ( اللسان : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )١(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٤/١٥٥سورة النساء  )٢(
 .٢٧/٤٠سورة النمل  )٣(
 .١١/١١٤سورة ھـود  )٤(
 .٢؛  ١/ ٨٦ارق سورة الط )٥(
 .٢٠/٦٣سورة طـھ  )٦(
  ﴿ طََرائَِق قَِدًدا ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٧٢/١١سورة الجن  )٧(

  یوم َولَّْت َخْیُل زیٍد قَِدَدا** ولقد قُلُت وزیٌد حاِسٌر : أما سمعت قول الشاعر . المنقطعة في كل وجھ : قال 
 .٥٧اس غریب القرآن البن عب: انظر 

 . ٢٣/١٧سورة المؤمنون  )٨(
 .٩١/١١سورة الشمس  )٩(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٦٩/١١سورة الحاقة  )١٠(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/١٥سورة البقرة  )١١(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٤/٦٠سورة النساء  )١٢(
 .٨٣/١سورة المطففین  )١٣(
 .٧٨تحفة األریب : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )١٤(
 .٣٨/٣٣سورة ص  )١٥(
 .٥٦/٢٩سورة الواقعة  )١٦(
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  .ثامِ ـطَ   :ضِ ائِ للحَ  یلَ قِ  ھُ نْ ، ومِ میةِ دْ بالتّ  احُ كَ النِّ  :ثُ مْ والطَّ  .نَّ ھُ سْ سَ مْ لم یَ  : )١(﴾ لَْم یَْطِمْثھُنَّ  ﴿ :طمث 

 :)٣( ﴾ طُِمَستْ  ﴿ . شقٌّ  ھِ یْ نَ فْ جَ  نَ یْ بَ  سَ یْ ي لَ ذِ الَّ :  وسمُ طْ والمَ  ،انَ وْ حَ مَ :  )٢( ﴾ فَطََمْسنَا ﴿ : سَ مَ طَ 
  .ا ھَ ءُ وْ ضَ  َذھَبَ 

ةُ  ﴿ :طمم    .یة اھِ الدَّ  وْ ة، أَ امَ یَ القِ  مُ وْ یَ  : )٤( ﴾ الطَّامَّ

: )٦( ﴾ ْمُشوَن ُمْطَمئِنِّینَ یَ  ﴿ . ورِ والدُّ  لِ ھْ ي األَ م فِ رتُ صِ  يْ أَ  : )٥( ﴾ فَإَِذا اْطَمأْنَْنتُمْ  ﴿ : طمن:  تُ ـلـقُ 
  . ضِ رْ ي األَ فِ  نینَ اكِ سَ  يْ أَ 

ً ظِ نَ  اءً مَ  : )٧( ﴾ اً ورھُ طَ  ﴿ : رَ ھَ طَ   :)٩( ﴾طَھَّْرَن تَ  ﴿ . مالدَّ  نَّ ھُ نْ عَ  عُ طِ قَ نْ یَ  : )٨( ﴾ نَ یَْطھُرْ  ﴿ . یفا
   . )١٠( ] الماءِ بِ  [ نَ لْ سِ تَ غْ یَ 

  .ل بَ الجَ  : )١١( ﴾ َكالطَّْودِ  ﴿ :طود 

ورِ  ﴿ :طور ً رُ ضُ :  )١٣( ﴾اً أَْطَوار ﴿ . لبَ جَ  : )١٢( ﴾الطُّ : روْ ال، والطَّ الحَ : ر وْ ، والطَّ االً وَ حْ وأَ  وبا
  .ة المرَّ 

  

  

  

                                                      
 .٧٤؛  ٥٥/٥٦سورة الرحمن  )١(
 .٥٤/٣٧وسورة القمر  ٣٦/٦٦سورة یـس  )٢(
 .٧٧/٨سورة المرسالت  )٣(
 .٧٩/٣٤سورة النازعات  )٤(
 .٤/١٠٣سورة النساء  )٥(
 .١٧/٩٥سورة اإلسراء  )٦(
 .٧٦/٢١وسورة اإلنسان  ٢٥/٤٨سورة الفرقان  )٧(
 .٢/٢٢٢سورة البقرة  )٨(
 .٢/٢٢٢سورة البقرة : انظر . وھذا تصحیف "  طَھَّْرَن یَ : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٩(
 .١/٥٠٣غریب القرآن : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )١٠(
 .٢٦/٦٣سورة الشعراء  )١١(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٩٣؛  ٢/٦٣سورة البقرة  )١٢(
  .٧١/١٤سورة نوح  )١٣(

  

  

  

  

  

 



70 
 

  

لَ سَ  : )١(﴾ َعتْ فَطَوَّ  ﴿ : عَ وَ طَ  ِعینَ  ﴿. اً یادَ قِ انْ  : )٢(﴾اً طَْوع ﴿ .تْ نَ یَّ زَ وَ  تْ وَّ   . ینَ عِ وِّ طَ تَ المُ  :)٣(﴾ اْلُمطَّوِّ

 ن الجنِّ مِ  سانِ نْ اإلِ بِ  افَ ا أطَ مَ  فُ یْ الطَّ : س ارِ فَ  ابنُ  الَ قَ وَ  : لتُ ـقُ  . لُِمم : )٤( ﴾ طَْیفٌ  ﴿ : وفَ طَ 

وفَاَن  ﴿ . افَ ن طَ ل مِ اعِ فَ  مُ اسْ  : )٥( ﴾ طَائِفٌ  ﴿و  . یالِ والخَ    . یمٌ ظِ عَ  لٌ یْ سَ :  )٦( ﴾الطُّ

  . والّسعةُ  ضلُ الفَ :  )٧( ﴾الطَّْول  ﴿ :طول 

  . ي الجنّةِ فِ  رةٌ جَ شَ :  یلَ قِ ، وَ الھندیةِ بِ  ةِ الجنَّ  مُ اسْ :  یلَ قِ وَ  . الطیبِ  نَ مِ  ،فُْعلَى : )٨( ﴾ طُوبَى ﴿ : بَ یَ طَ 

 .          رِّ والشَّ  رِ یْ ن الخَ مِ  ھُ لَ  ىطَ عْ المُ  ھُ ظُّ حَ :  یلَ قِ ، وَ رٍّ شَ وَ  یرٍ ن خَ مِ  لَ مِ عَ  امَ  : )٩( ﴾طَائَِرهُ  ﴿ :طیر

ً یاشِ فَ  : )١١( ﴾اً ُمْستَِطیر ﴿ . انَ مْ اءَ شَ تَ  : )١٠( ﴾اطَّیَّْرنَا  ﴿   . اً رَ شِ تَ نْ مُ  ا

اءِ َحـرُف    الُمعَجمة الـظـــَّ

 : )١٤( ﴾ فِي ِظَالٍل َعلَى اْألََرائِكِ  ﴿ . ھلُّ ظِ  عُ مْ جَ :  )١٣( ﴾ َوِظَاللُھُمْ  ﴿.  ىطَّ غَ :  )١٢( ﴾ ظُلَلٍ  ﴿ :ظلل 

َّ  عُ مْ جَ  ا ظَلَّ  ﴿.  اً ارھَ نَ  تْ امَ أقَ :  )١٥( ﴾ فَظَلَّتْ  ﴿.  لقُلّة وقَِال :  وَ حْ نَ  ،ةظُل   . ارَ صَ  : )١٦( ﴾ َوْجھُھُ ُمْسَوّدً

  

                                                      
 .٥/٣٠سورة المائدة  )١(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٣/٨٣سورة آل عمران  )٢(
 .٩/٧٩سورة التوبة  )٣(
ب التخفیِف عل ى أن ھ مص در م ن ط اف " طَْی ٌف : " أھ ل الكوف ة ق رأ أھ ل البص رة و. ٧/٢٠١سورة األعراف  )٤(

 .٣٥٠-٧/٣٤٩الجامع : انظر " . طَائٌِف : " وقرأ أھل المدینة . یطیف 
 .٦٨/١٩سورة القلم  )٥(
وسورة العنكب وت  ٧/١٣٣سورة األعراف : انظر . وھذا تصحیف " طُوفاَن : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٦(

٢٩/١٤. 
 .٤٠/٣وسورة غافر  ٩/٨٦وبة سورة الت )٧(
 .١٣/٢٩سورة الرعد  )٨(
 .١٧/١٣سورة اإلسراء  )٩(
 .٢٧/٤٧سورة النمل  )١٠(
 .٧٦/٧سورة اإلنسان  )١١(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/٢١٠سورة البقرة  )١٢(
 .١٣/١٥سورة الرعد  )١٣(
 .٣٦/٥٦سورة یـس  )١٤(
 .٢٦/٤سورة الشعراء  )١٥(
  .٤٣/١٧وسورة الزخرف  ١٦/٥٨سورة النحل  )١٦(
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ُ  ﴿ . عھضِ وْ ر مَ یْ ي غَ فِ  يءِ الشَّ  عُ ضْ وَ  : )١( ﴾ مٌ لْ ظُ  ﴿ :ظلم   والبطنُ  المشیمةُ  : )٢( ﴾ َماتٍ فِي ظُل

حمُ    . صُ ْنقُ تَ  : )٣( ﴾اً َولَْم تَْظلِْم ِمْنھُ َشْیئ ﴿.  والرَّ

  .ش طَ عْ ال تَ  : )٤( ﴾ َال تَْظَمأُ  ﴿ :ظمأ 

  . ونَ نُ وقِ یُ  : )٦( ﴾یَظُنُّوَن  ﴿.  ھمٍ تَّ مُ بِ  : )٥( ﴾نِیٍن ظَ بِ  ﴿ :ظنن 

ً ونَ عَ  : )٨( ﴾ اً ظَِھیر ﴿.  یرةِ ھِ ظَّ ي الفِ  ونَ لُ خِ دْ تَ  : )٧( ﴾تُْظِھُروَن  ﴿ : ظھر  : )٩( ﴾ ونرُ ظَّھَّ یَ  ﴿ . ا
                      . اتـھَ ـماألُ  ورــھُ ظُ  مــیرِ ــحْ ـتَ ـكَ  )١٠( ] مرَّ ــحَ ـتُ ـفَ  [ي، ــمِّ أُ  رِ ـھْ ـظَ ـكَ  يَّ ـلَـ عَ  تِ ـأنْ : ـم ـھُ ـدُ ـأحَ  ولُ ـقُ ـیَ 
  . وهُ لُ عْ یَ  : )١٣( ﴾أَْن یَْظھَُروهُ  ﴿ . واینُ یُعِ  : )١٢( ﴾ِھُروا یُظَا ﴿ . ونَ اونُ عَ تَ  : )١١( ﴾تَظَاھَُروَن  ﴿

  الـُمھـَمـلةالـَعـیـِْن َحـرُف 

  .ي الِ ا یُبَ مَ  : )١٤( ﴾َما یَْعبَأُ  ﴿ :عبأ 

ـا فِ  ،یرِ سِ فْ ي التَّ ون فِ دُ حِّ وَ مُ  : )١٦( ﴾َعابُِدوَن  ﴿ . اً یدبِ عَ  تَ ذْ خَ اتَّ  : )١٥( ﴾َعبَّْدَت  ﴿ :عبد   ةِ غَ ي اللوأمَّ
  .الّء ذِ ون أَ عُ اضِ خَ فَ 

  
                                                      

لُم : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١( وھن اك س ور أخ رى  ٤/١٦٠س ورة النس اء : انظ ر . وھ ذا تص حیف " الظُّ
 .وردت فیھا ھذه الكلمة

 .٣٩/٦سورة الزمر  )٢(
 .١٨/٣٣سورة الكھف  )٣(
  .٢٠/١١٩سورة طـھ  )٤(
   : وق رأ الب اقون . بالظ اء، أي بم تَّھم" بظن ین : " عم رو والكس ائي قرأ ابن كثیر وأبي . ٨١/٢٤سورة التكویر  )٥(

 .١٩/٢٤٢الجامع : انظر . بالضاد، أي ببخیل" بضنین " 
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢٤٩؛  ٢/٤٦سورة البقرة  )٦(
 .٣٠/١٨سورة الروم  )٧(
 .مةوھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكل ١٧/٨٨سورة اإلسراء  )٨(
بف تح الی اء وتش دید الظ اء والھ اء "  ونرُ ظَّھَّ یَ : " قرأ ابن كثیر ون افع وأب و عم رو . ٣؛  ٥٨/٢سورة المجادلة  )٩(

بض  م الی  اء، وتخفی  ف الظ  اء والھ  اء، وكس  ر الھ  اء ف  ي "  یُظَ  اِھُرونَ : " وق  رأ عاص  م . وفتحھم  ا م  ن غی  ر أل  ف 
 .٨/١٨٢زاد المسیر : انظر . الموضعین مع اثبات األلف 

 .٢١٦تحفة األریب : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )١٠(
 .٢/٨٥سورة البقرة  )١١(
 .٩/٤سورة التوبة  )١٢(
 .١٨/٩٧سورة الكھف  )١٣(
 .٢٥/٧٧سورة الفرقان  )١٤(
 .٢٦/٢٢سورة الشعراء  )١٥(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/١٣٨سورة البقرة  )١٦(
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  . ونَ سِّرُ تُفَ  : )٢( ﴾تَْعبُُروَن  ﴿ . ةٌ ظَ عِ وْ مَ  : )١( ﴾ِعْبَرةٌ  ﴿ :عبر

  .ھ ھَ جْ وَ  هَ رُ كَ وَ  حَ لَ كَ  : )٣( ﴾َعبََس  ﴿ : سَ بَ عَ 

:  قالُ ویُ  . دیِّ جَ  يءٍ شَ  لُّ ا كُ ھَ یْ لَ إِ  بُ سَ نْ یُ ، فَ شِ رْ ا الفُ یھَ فِ  لُ مَ عْ یُ  ضٌ رْ أَ ، وَ طٍ سُ بُ  : )٤( ﴾ َوَعْبقَِريٍّ  ﴿ : عبقر
  . والفرشِ  جالِ ن الرِّ وح مِ دُ مْ المَ  يُّ رِ قَ بْ العَ 

ة الَ زَ إِ م، وَ ھُ نْ ّف عَ وا الكَ سُ مَ التَ  وْ لَ :  انِ یَ ي البَ فِ  تُ ـلـقُ . ى بَ الُعتْ  مْ ھُ نْ مِ  طلبُ تُ  : )٥( ﴾یُْستَْعتَبُوَن  ﴿ :عتب 
 مْ لَ  یھِ لَ وا عَ انُ ا كَ ى مَ لَ وا إِ ودُ عُ  یَ َال  نْ وا أَ نُ مَ ضْ یَ  أنْ ا بِ ضَ رِّ ال ارُ ھَ ظْ إِ  وَ ھُ الُعتبى، وَ  ألةِ سْ مَ بِ  یھِ فِ  مْ ھُ  امَ 
  . كَ لِ ى ذَ لَ وا إِ ابُ جَ یُ  مْ لَ  يْ وا، أَ بُ تَ عْ یَ 

  . ِضرٌ احَ  : )٦( ﴾َعتِیٌد  ﴿ :عتد 

  .ھ یَ طِ عْ تُ لِ  كَ بِ  مُّ لِ یُ  يْ ، أَ كَ یْ رِ تَ عْ ي یَ ذِ الَّ  : )٧( ﴾َواْلُمْعتَرَّ  ﴿ : عتر

  . فِ نْ بالعُ  وهُ ودُ قُ :  )٩( ﴾فَاْعتِلُوهُ  ﴿ . يءٍ شَ  لِّ ن كُ مِ  یدُ دِ الشَّ  وَ ھُ ، وَ یظٍ لِ غَ  : )٨( ﴾ُعتُلٍّ  ﴿ : عتل

َّ  ﴿ : وَ تَ عَ  ً ِعتِی ً سَ بْ یُ :  )١٠( ﴾ ا   . َكبُّ راً تَ  : )١١( ﴾َعتَْوا  ﴿ . اتَ عَ  دْ قَ فَ  ادٍ سَ فَ  وْ أَ  رٍ فْ كُ  وْ أَ  رٍ ي ِكبْ فِ  غٍ الِ بَ مُ  لُّ كُ ، وَ ا
  . بَّرتْ كَ تَ  : )١٢( ﴾ تْ تَ عَ  ﴿

  .ا نَ عْ إطَّلَ  : )١٣( ﴾ أَْعثَْرنَا ﴿ : عثر

  . ادِ سَ الفَ  دُّ شَ أَ  ْیثُ والعَ  وُّ ثُ العُ :  )١٤( ]تَْعثَْوا  [ :عثو 

  
                                                      

 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٢/١١١سورة یوسف  )١(
 .١٢/٤٣سورة یوسف  )٢(
 .٧٤/٢٢وسورة المدَّثر  ٨٠/١سورة عبس  )٣(
 .٥٥/٧٦سورة الرحمن  )٤(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٦/٨٤سورة النحل  )٥(
 .٢٣؛  ٥٠/١٨سورة  ق  )٦(
 .٢٢/٣٦سورة الحج  )٧(
 .٦٨/١٣م سورة القل )٨(
 .٤٤/٤٧سورة الدخان  )٩(
 .٦٩؛  ١٩/٨سورة مـریم  )١٠(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٦٦؛  ٧/٧٧سورة األعراف  )١١(
 .٦٥/٨سورة الطالق  )١٢(
 .١٨/٢١سورة الكھف  )١٣(
رى وردت وھن اك س ور أخ  ٢/٦٠سورة البق رة : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )١٤(

  .فیھا ھذه الكلمة
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  )٣( ] عطِ قَ نْ مُ  [نَْخٍل  ولُ صُ أُ : )٢( ﴾أَْعَجاُز نَْخلٍ ﴿ . ینَ طِ بِّ ُمثَ :  یلَ قِ ، وَ ینَ تِ ائِ فَ  : )١( ﴾بُِمْعِجِزینَ ﴿ : عجز

  . ینَ قِ ابِ سَ  : )٤( ﴾ ینَ ُمَعاِجزِ  ﴿و

  . ھایةِ ي النِّ فِ  الٌ زَ ھِ  : )٥( ﴾ِعَجاٌف  ﴿ :عجف 

   .ة نَ ھ لُكْ انِ سَ ي لِ َمْن فِ  : )٦( ﴾ نَ اْألَْعَجِمی ﴿ :عجم 

یَن  ﴿ : دَ دَ عَ    .الُحسَّاب  : )٧( ﴾اْلَعادِّ

لَ َع   فَ  ﴿ : لَ دَ َع     .           رِ وَ ن الصُّ   ِم    اءَ ا َش   ى َم   لَ   إِ  كَ فَ رَ َص    : )٩( ﴾فََع   َدلََك  ﴿و   . كَ قَ   لْ خَ  مَ وَّ قَ    : )٨( ﴾ كَ دَّ
ً رْ َص   َال       :  مْ ھِ لِ وْ ي قَ  فِ   داءُ الفِ   : دلُ والَع  : س ارِ فَ   اب  نُ  الَ قَ   : تُ ـل  ـقُ ، فنِّ َص  المُ  ھُ لَ   ضَ یَّ بَ    : الً دْ  َع  وَال  فا
ً فَ رْ َص       ھُ ْن      ل مِ بَ       یُقْ َال   .                     ةیَ      دْ فِ  يْ أَ  : )١٠( ﴾َوَال یُْؤَخ      ُذ ِمْنھَ      ا َع      ْدٌل  ﴿:  ھُ ْن      مِ ، وَ لدْ  َع      َال وَ  ا

  . لقَ  أَ َال ، وَ ھُ ا لَ مَّ ر مِ ثَ كْ ب أَ تُ كْ  یَ َال  يْ أَ  : )١١( ﴾ َوْلیَْكتُْب بَْینَُكْم َكاتٌِب بِاْلَعْدلِ  ﴿

  . ةٍ امَ قَ إِ  : )١٢( ﴾ َعْدنٍ  ﴿ :عدن 

 : الع دوانُ : س ارِ فَ  اب نُ  الَ قَ  : تُ ـلـقُ ، نَ ودُ تَ عْ یَ  : )١٤( ﴾یَْعُدوَن  ﴿ . اءَ دَ تِ اعْ  : )١٣( ﴾ُعْدَواَن  ﴿ :عدو 

  .ي ادِ ئ الوَ اطِ شَ  : )١٥( ﴾ بِاْلُعْدَوةِ  ﴿ . الصراح لمُ الظُّ 

  .ة وبَ ذُ ید العُ دِ ب شَ یِّ طَ  يْ أَ  : )١٦( ﴾ھََذا َعْذٌب  ﴿: ب عذ:  تُ ـلـقُ 

                                                      
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٦/١٣٤سورة األنعام  )١(
 .٦٩/٧وسورة الحاقة  ٥٤/٢٠سورة القمر  )٢(
 .٣٩٨ /١التبیان تفسیر غریب القرآن : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )٣(
 . ٣٨ ؛ ٣٤/٥وسورة سبأ  ٢٢/٥١سورة الحج  )٤(
 . ٤٦؛  ١٢/٤٣سورة یوسف  )٥(
 .٢٦/١٩٨سورة الشعراء : انظر . وھذا تصحیف "  اْألَْعَجِميّ : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٦(
 .٢٣/١١٣سورة المؤمنون  )٧(
. بتشدید الدال، وھي قراءة ابن كثیر ونافع وأبو عم رو واب ن ع امر" فََعدَّلك : " قُِرأت . ٨٢/٧سورة االنفطار  )٨(
 .٩/٤٨زاد المسیر : انظر . بالتخفیف، قراءة عاصم وحمزة والكسائي" َعَدلََك "  و
 . ٨٢/٧سورة االنفطار  )٩(
 .٢/٤٨سورة البقرة  )١٠(
 .٢/٢٨٢سورة البقرة  )١١(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٩/٧٢سورة التوبة  )١٢(
 .لمةوھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الك ٢٨/٢٨سورة القصص  )١٣(
 .٧/١٦٣سورة األعراف  )١٤(
 .٨/٤٢سورة األنفال  )١٥(
  .٣٥/١٢وسورة فاطر  ٢٥/٥٣سورة الفرقان  )١٦(
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ُروَن  ﴿: عذر  رُ قَ المُ  : )١( ﴾اْلُمَعذِّ   .ھِ بِ  رَ ذَ تَ ا اعْ مَ  : )٢( ﴾َمَعاِذیَرهُ  ﴿ . اً رَ ذْ م عُ ھُ ون أّن لَ مُ وھِ یُ  ونَ صِّ

ً ُعُربَ  ﴿: عرب    .ةُ نَ سَ الحَ :  یلَ قِ ، وَ ةُ قَ اشِ العَ :  یلَ قِ وَ  ،اھَ جِ وْ زَ لِ ة بَ بِّ حَ تَ المُ  يَ ھِ وَ  ،وبَعرُ  عُ مْ جَ  : )٣( ﴾ ا

  . جُ رَ الدَّ  : )٥( ﴾اْلَمَعاِرِج  ﴿ . دُ عَ صْ تَ  : )٤( ﴾تَْعُرُج  ﴿: عرج 

 ی ھِ ي فِ ذِ الَّ  قِ ذْ الِع كَ  : يْ ، أَ امالتَّ  قُ ذْ العِ  : ةُ اسَ بَ الكِ  : تُ ـلـقُ  ة،اسَ بَ الكِ  َددُ عَ : )٦( ﴾ َكاْلُعْرُجونِ  ﴿ :عرجن 
  . سَ وَّ قَ تَ وَ  سَ بِ یَ  ینَ حِ م ادَ قَ د تَ قَ یخ، وَ مارِ الشَّ 

ةٌ  ﴿ : رَ رَ َع        .ةُ یَّ  الدِّ  وَ ھُ  : ی  لَ قِ ، وَ بٌ ْی  عَ :  ی  لَ قِ وَ  ،اءةَس  مَ  يْ أَ  : انِ یَ  ي البَ فِ    تُ ـل  ـقُ ، ةٌ ایَ  نَ جِ  : )٧( ﴾ َمَع  رَّ
  . مْ ینكُ ل دِ ھْ م أَ تُ لْ تَ قَ  مْ كُ أنَّ ار بِ فَّ الكُ  طعنُ  وَ ھُ  : یلَ قِ وَ 

        .ونَ نُ بْ یَ  : )١٠( ﴾ ْعِرُش ونَ یَ  ﴿ .المل ك یرُ رِ َس  : )٩( ﴾ اْلَع ْرشِ  ﴿ .اھَ وفِ قُ سُ  : )٨( ﴾ ُعُروِشھَا ﴿ : عرش
  . دَّ تَ مْ تَ لِ  ھُ ھُ بْ شِ وَ  ،بٌ صَ تھا قَ حْ ول تَ عُ جْ مَ  : )١١( ﴾ َمْعُروَشاتٍ  ﴿

ْنیَا  ﴿ :عرض  ن ا ِم یھَ فِ  انَ ا َك َم : ا یَ نْ ض الدُّ رَ عَ : س ارِ فَ  ابنُ  الَ قَ  : تُ ـلـقُ ع، مَ طَ :  )١٢( ﴾َعَرَض الدُّ

ً بَ ْص نَ  : )١٣( ﴾ُعْرَض ةً  ﴿ . ثُرَ كَ  وْ أَ  لَّ قَ  الٍ مَ  لحل ف وا الُ عَ جْ  تَ َال  يْ أَ  : انِ یَ ي البَ فِ  تُ ـل ـقُ ، ةً ُع دَّ :  ی لَ قِ وَ  .ا
 كَ لِ ذَ  انَ َك  نْ إ ف رُ كْ یَ  مَّ ھ، ثُ َس نف نثُ حْ یَ  انَ بَ  رٌ مْ أَ  ھوَ وَ  ،الحِ صْ قوى واإلِ والتَّ  ن البرِّ م مِ كُ ة لَ عَ انِ ة مَ علَّ  ا ِ بِ 

            .ھاتُ عَ َس   : )١٤( ﴾َعْرُض  ھَا  ﴿ . ینِ ِم  ي الیَ بت  ذال فِ  وا اس  م هللا مُ لُ  عَ جْ  تَ َال وَ  يْ أَ :  ی  لَ قِ ، وَ رِ ن البِّ  ِم   اً رْی  خَ 
ْضتُْم  ﴿   . حابٌ سَ  : )١٧( ﴾ َعاِرضٌ  ﴿ .ا ھرنَ ظْ أَ :  )١٦( ﴾ َوَعَرْضنَا َجھَنَّمَ  ﴿ . مْ تُ أْ مَ وْ أَ  : )١٥( ﴾َعرَّ

  

                                                      
 .٩/٩٠سورة التوبة  )١(
 .٧٥/١٥سورة القیامة  )٢(
 .٥٦/٣٧سورة الواقعة  )٣(
 .٧٠/٤سورة المعارج  )٤(
 .٧٠/٣وسورة المعارج  ٤٣/٣٣سورة الزخرف  )٥(
 .٣٦/٣٩سورة یـس  )٦(
 .٤٨/٣٥ة الفتح سور )٧(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/٢٥٩سورة البقرة  )٨(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٧/٥٤سورة األعراف  )٩(
 .٧/١٣٧سورة األعراف : انظر . حیف وھذا تص"  ْعِرُشونَ تَ : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١٠(
 .٦/١٤١سورة األنعام  )١١(
 .٨/٦٧فال سورة األن )١٢(
 .٢/٢٢٤سورة البقرة  )١٣(
 .٥٧/٢١وسورة الحدید  ٣/١٣٣سورة آل عمران  )١٤(
 .٢/٢٣٥سورة البقرة  )١٥(
 .١٨/١٠٠سورة الكھف  )١٦(
 .٤٦/٢٤سورة األحقاف  )١٧(
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ن ع مِ فَ رتَ مُ  ، وكلّ ارِ والنَّ  ةِ الجنَّ  بینَ  رٌ وْ سُ  : )٢( ﴾اْألَْعَراِف  ﴿ .وف رُ عْ المَ  : )١( ﴾بِاْلُعْرِف  ﴿ :عرف 
  .ْرف عُ  دُ اف، الواحِ رَ عْ أَ  ضِ رْ األَ 

:  ی لَ قِ وَ  ،الُمس نَّاة : مُ رِ الَع  : ی لَ قِ ، وَ ةٍ َع فِ تَ رْ مُ  ضٍ رْ ألَ  رٌ ، وھي ِسكْ َعِرَمةٍ  عُ مْ جَ  : )٣( ﴾اْلَعِرِم  ﴿ :عرم 
  . رَ السِّكْ  بَ قَ ي نَ ذِ الَّ  ذِ رُ الجُ  اسمُ  : مُ رِ العَ 

    . ضِ رْ األَ  ھُ ْج وَ  : ق الُ ، ویُ  رهِ ْی  غَ َال وَ  رٍ جَ َش بِ  ی ھِ ى فِ ارَ وَ تَ  یُ ي َال ذِ الَّ  اءُ َض الفَ :  )٤( ﴾اْلَع َراِء  ﴿ :عرو 

 يَ ي ِھ  تِ  الَّ  ةُ قَ  َال العَ  : )٧( ﴾ اْلُعْرَوِة اْل  ُوْثقَىبِ   ﴿ : تُ ـل  ـقُ .  )٦( ] بُِس  وءٍ  [ كَ لَ   ضَ رَ َع   : )٥( ﴾اْعتَ  َراَك  ﴿
  . اق وآكدھَ الئِ العَ  قُ ثَ وْ أَ 

ْرتُُموھُْم  ﴿ : رَ زَ عَ    . مْ وھُ مُ تُ رْ صَ نَ :  قالُ یُ ، وَ مْ وھُ مُ تُ مْ عظَّ  : )٨( ﴾َعزَّ

ْزنَا  ﴿ : زَ زَ عَ  نِ ي  ﴿ .ا نَ یْ وَّ قَ  : )٩( ﴾فََعزَّ ى ﴿ .ي نِ بَ لَ غَ :   )١٠( ﴾َوَعزَّ  ةٍ ارَ َج ن حِ م ِم نَ َص  : )١١( ﴾ اْلُع زَّ
  .ة بَ عْ الكَ  فِ وْ ي جَ فِ  انَ كَ وَ 

           . ھُ ْن  عَ  الً عت  زِ مُ  يْ أَ  : )١٢( ﴾ َوَك  اَن فِ  ي َمْع  ِزلٍ  ﴿ : انِ یَ  ي البَ فِ   تُ ـل  ـقُ ف، نِّ َص  المُ  ھُ لَ   ضَ یَّ بَ   :ع  زل 

ْن َعَزْلتَ  ﴿   . اءِ جَ رْ اإلِ بِ  كَ سِ فْ ن نَ عَ  تَ لْ صَ فَ  يْ أَ  : )١٣( ﴾ ِممَّ

ً أْ رَ  : )١٥( ﴾اً َعْزم   ﴿ . رِ ْم  األَ  اءِ َض  مْ ي إِ فِ   ی  كَ أْ رَ  َص  حَّحتَ  : )١٤( ﴾َعَزْم  َت  ﴿ :ع  زم           :تُ ـل  ـقُ  .ی  ا

  .دّ والجَ م زْ الحَ  يْ أَ  : )١٦( ﴾ أُولُو اْلَعْزمِ  ﴿

  
                                                      

 .٧/١٩٩سورة األعراف  )١(
 .٤٨؛  ٧/٤٦سورة األعراف  )٢(
 .٣٤/١٦سورة سـبأ  )٣(
 .٦٨/٤٩وسورة القلم  ٣٧/١٤٥سورة الصافات  )٤(
 .١١/٥٤سورة ھـود  )٥(
 .١/١٠٦غریب القرآن : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )٦(
 .٣١/٢٢وسورة لقمان  ٢/٢٥٦سورة البقرة  )٧(
 .٥/١٢سورة المائدة  )٨(
 .٣٦/١٤سورة یـس  )٩(
 .٣٨/٢٣سورة ص  )١٠(
 .٥٣/١٩سورة النجم  )١١(
 .١١/٤٢سورة ھـود  )١٢(
 .٣٣/٥١سورة األحزاب  )١٣(
 .٣/١٥٩سورة آل عمران  )١٤(
 .٢٠/١١٥سورة طـھ  )١٥(
  .٤٦/٣٥سورة األحقاف  )١٦(
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  .ةقَ رِ فْ في تَ  ةٌ اعَ مَ جَ  : )١( ﴾ِعِزیَن  ﴿ :عزو 

  .م تُ قْ ایَ ضَ تَ  : )٢( ﴾ تََعاَسْرتُمْ  ﴿ : عسر

  . ھُ المُ ظَ  لَ بَ قْ أَ  : )٣( ﴾ َواللَّْیِل إَِذا َعْسَعسَ  ﴿ :عسعس 

 لِ ْم ي الحَ ا فِ ھَ یْ لَ ى عَ تَ ي أَ تِ الَّ  يَ ِھ ، وَ اءُ رَ َش عُ :  ھادُ اِح ، وَ لِ بِ ن اإلِ مِ  لُ امِ وَ الحَ  : )٤( ﴾اْلِعَشاُر  ﴿ : عشر

               .رْش   عُ  : )٥( ﴾ِمْعَش   ارَ  ﴿ .عُ َض   ا تَ مَ ع   دوبَ ، عَ َض   ى تَ تَّ   ھا حَ مُ اْس    كَ لِ   ذَ  زالُ  تَ   َال  مَّ ، ثُ   رھُ ْش   أَ  ةُ رَ ْش   عَ 

  . طُ یْ لِ الخَ  : )٧( ﴾ اْلَعِشیرُ  ﴿ . نَّ وھُ بُ احِ صَ  : )٦( ﴾ َوَعاِشُروھُنَّ  ﴿

ن مِ فَ  :  )َش عْ یَ  (:  أَ رَ ن قَ مَ ، وَ یفٍ عِ ضَ  رٍ صَ بَ بِ  رتُ ظَ نَ  : تُ وْ شَ عَ  . رهُ صَ بَ  لِمُ یُظْ  : )٨( ﴾ یَْعشُ  ﴿ :عشو 
  . ضُ رِ عْ یُ  اهُ نَ عْ مَ  یلَ قِ ، وَ اللیلِ بِ  صرْ یُبْ  مْ ا لَ ذَ إِ َي شِ عَ 

 بَ نَ لعِ ا ونَ رُ ِص عْ یَ :  ی لَ قِ ، وَ یَْنُجونَ :  یلَ قِ  : )١٠( ﴾ یَْعِصُرونَ  ﴿ . جُ رِ خْ ْستَ أ : )٩( ﴾ أَْعِصرُ  ﴿ : عصر

        . ھرِ ال دَّ  :  )١٢( ﴾ َواْلَعْص رِ  ﴿ . رَ ِط تُمْ  ا أنْ ھَ لَ  انَ ي َك تِ الَّ  بُ حائِ السَّ  : )١١( ﴾ اْلُمْعِصَراتِ  ﴿ . تَ یْ والزَّ 

ً رَ تُ  عُ فَ رْ تَ  فٌ اصِ عَ  حٌ یْ رِ  : )١٣( ﴾ إِْعَصارٌ  ﴿   . ودٌ مُ عَ  ھُ أنَّ كَ  ماءِ ى السَّ لَ إِ  ابا

  . رعِ الزَّ  قُ رَ وَ  : )١٤( ﴾ ُذو اْلَعْصفِ  ﴿ : عصف

                                                      
  ﴿ ِعِزیَن ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٧٠/٣٧سورة المعارج  )١(

  : أما سمعت قول عبید بن األبرص. ِحلَق الّرفاق: الِعُزون: قال
  یكونوا حول ِمْنبَِره ِعِزینا**  فجاؤا یُھَرُعون إلیھ حتى

 .٢٣غریب القرآن البن عباس : انظر 
 .٦٥/٦سورة الطالق  )٢(
 .٨١/١٧سورة التكویر  )٣(
 .٨١/٤سورة التكویر  )٤(
 .٣٤/٤٥سورة سـبأ  )٥(
 .٤/١٩سورة النساء  )٦(
 .٢٢/١٣سورة الحج  )٧(
 .٤٣/٣٦سورة الزخرف  )٨(
 .١٢/٣٦سورة یوسف  )٩(
 .١٢/٤٩ سورة یوسف )١٠(
  ﴿ اْلُمْعِصَراِت ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٧٨/١٤سورة النبأ  )١١(

  : أما سمعت قول النابغة . السحاب یعصر بعضھا بعضاً؛ فیخرج الماء من بین السحابتین : قال 
  وبین صباھا المعصرات الدواِمسُ ** تجّربھا األرواح من بین َشْمأٍَل 

 .٦٤القرآن البن عباس غریب : انظر 
 ..١٠٣/١سورة العصر  )١٢(
  ﴿ إِْعَصاٌر ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٢/٢٦٦سورة البقرة  )١٣(

  : أما سمعت قول الشاعر . الریح الشدیدة : قال 
  وَحفِیٌف كأنھ إِعصارُ ** فلھ في آثارِھّن ُخَواٌر 

 .١١٦غریب القرآن البن عباس : انظر 
 .٥٥/١٢سورة الرحمن  )١٤(
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 :)٢(﴾َوَال تُْمِسُكوا بِِعَصِم اْلَكَوافِرِ ﴿ :انِ یَ ي البَ فِ  ـلـتُ قُ . ةٌ ِعْصمَ :ھادُ ال، واحِ بَ حِ  :)١(﴾بِِعَصمِ ﴿ :عصم
 تْ انَ َمن كَ  يْ أَ :  حاسُ النَّ  الَ قَ ات، وَ بیَّ رْ حَ  ا ُكنَّ ذَ إِ  نَّ وھُ جُ وَّ زَ تَ ال تَ  يْ أَ  : اهُ نَ عْ مَ ، وَ وا بعقدھنَّ قُ لَّ عَ تَ تَ ال  يْ أَ 
 : )٤( ﴾ یَْعِصُمنِي ﴿ : ھُ نْ مِ وَ  : تُ ـلـقُ .  عَ نَ تَ امْ  : )٣( ﴾ اْستَْعَصمَ  ﴿ . اھَ بِ بَ سَ  یُمسك بِ َال ة فَ امـرأة بمكَّ  ھُ لَ 

ن عَ ر الشَّ  عَ فَ رْ یَ  نْ أَ  ىالَ عَ تَ  ن هللاِ مِ  ةُ مَ صْ العِ : س ارِ فَ  ابنُ  الَ قَ وَ  ،عَ انِ  مَ َال  : )٥( ﴾ َال َعاِصمَ  ﴿ . ينِ عُ نَ مْ یَ 
  .بِھ رِّ ن الشَّ مِ  عَ نَ تَ ا امْ ذَ إِ  ا ِ الن بِ فُ  مَ صَ تَ واعْ  ،هِ دِ بْ عَ 

  .نَّ وھُ عُ نَ مْ تَ  : )٦( ﴾ فََال تَْعُضلُوھُنَّ  ﴿ :عضل 

ً رَ فِ  : )٧( ﴾ِعِضیَن  ﴿ :عضو    . قا

  .ا ھَ ى ھیئتِ لَ عَ  ةٍ وكَ ترُ مَ  : )٨( ﴾ُمَعطَّلٍَة  ﴿ :عطل 

 يْ أَ  : ی لَ قِ ی ة، وَ اھِ دَ  يْ ، أَ نِّ ن الِج ِم  ِعْفِریتٌ  : انِ یَ ي البَ فِ  تُ ـلـقُ  . غٌ الِ بَ مُ  قٌ ائِ فَ  : )٩( ﴾ِعْفِریٌت  ﴿ : عفر
  .یق ثِ ید وَ دِ شَ  يْ أَ  : یلَ قِ ذ، وَ افِ نَ  يّ وِ قَ  يْ أَ  : یلَ قِ د، وَ ارِ مَ 

 رَ ثُ  كَ  : افَ  كث  روا، وعَ  : )١٢( ﴾ا فَ  وْ عَ  ﴿ .لَ ھْ السَّ   : )١١( ﴾َو ْف  العَ  ﴿ .انَ  وْ حَ مَ  : )١٠( ﴾َعفَْونَ  ا  ﴿ :عف  و 
  .سَ ردَ وَ 

              :تُ ـل   ـقُ . تُ فِ   تَ لْ یَ  : ی   لَ قِ ھ، وَ ْی   بَ قِ ى عَ لَ   عَ  عُ ِج   رْ یَ  : )١٤( ﴾ قِّ   بْ یُعَ  ﴿ . ةٌ بَ   اقِ عَ  : )١٣( ﴾ ُعْقبَ   ى ﴿ : عق   ب

               .ا یبطل    ھَم    يء بِ الشَّ     ابُ قَ    عْ إِ  : بُ ی    عقِ اّد، والتَّ  رَ َال ، وَ ضَ اقِ  نَ    َال  يْ أَ  : )١٥( ﴾ َال ُمَعقِّ    َب لُِحْكِم    ھِ  ﴿

  .ونبُ اقَ عَ تَ یَ  مْ ھُ نَّ ألَ  ،ھارِ والنَّ  اللیلِ  كةُ ئِ َال مَ  ادَ رَ س أَ ارِ فَ  ابنُ  : )١٦( ﴾ لَھُ ُمَعقِّبَاتٌ  ﴿

  

                                                      
 .٦٠/١٠سورة الممتحنة  )١(
 .٦٠/١٠سورة الممتحنة  )٢(
 .١٢/٣٢سورة یوسف  )٣(
 .١١/٤٢سورة ھـود  )٤(
 .١١/٤٢سورة ھـود  )٥(
 .٤/١٩وسورة النساء  ٢/٢٣٢سورة البقرة  )٦(
 .١٥/٩١سورة الحجر  )٧(
 .٢٢/٤٥سورة الحج  )٨(
 .٢٧/٣٩سورة النمل  )٩(
 .٤/١٥٣وسورة النساء  ٢/٥٢سورة البقرة  )١٠(
 .٧/١٩٩وسورة األعراف  ٢/٢١٩سورة البقرة  )١١(
 .٧/٩٥سورة األعراف  )١٢(
 .٤٢؛  ٣٥؛  ٢٤؛  ١٣/٢٢سورة الرعد  )١٣(
 .٢٨/٣١وسورة القصص  ٢٧/١٠سورة النمل  )١٤(
 .١٣/٤١سورة الرعد  )١٥(
 .١٣/١١سورة الرعد  )١٦(
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 دِ قَ  ي عُ فِ   نَ ثْ فُ  نْ ر، یَ واحِ السَّ  :  )٢( ﴾ النَّفَّاثَ  اِت فِ  ي اْلُعقَ  دِ  ﴿ : تُ ـل  ـقُ  . ھ  ودِ العُ  : )١( ﴾ بِ  اْلُعقُودِ  ﴿ :عق  د 
   . طیْ الخَ 

             .ل ِم  حْ  تَ ي َال تِ  الَّ  ةُ أَ رْ الَم   : رُ اقِ والَع   : تُ ـل  ـقُ ، ھُ د لَ  ولَ   یُ َال ، وَ دْ لِ   یَ َال  یمٌ قِ  عَ  : )٤( ﴾اقٌِر َع   ﴿ : )٣( عق  ر

  . فِ یْ السَّ ة بِ م النَّاقَ وائِ قَ  بَ رَ ضَ :  )٥( ﴾ فَتََعاطَى فََعقَرَ  ﴿

  . ىوَ ن الھَ ْحبُِسون النَّفَس عَ تَ :  )٧( ﴾ ْعقِلُونَ تَ  ﴿ : )٦( عقل

یَح اْلَعقِیمَ  ﴿ : عقم   .ر یْ خَ  اھَ نْ عَ ون كُ  یَ ي َال تِ الَّ  يْ أَ  : )٨( ﴾ الرِّ

ً وسَ بُ حْ مَ :  )١٠( ﴾ َمْعُكوفًا ﴿.  ونَ یمُ قِ یَ  : )٩( ﴾یَْعُكفُوَن  ﴿ :عكف    . ا

  .د امِ جَ  مٍ دَ :  )١١( ﴾ َعلَقَةٍ  ﴿ :علق 

  . ةِ مَ جَ عْ المُ بِ  ھُ نّ ظُ أَ ف، وَ نِّ صَ المُ  ھُ لَ  ضَ یَّ بَ  :)١٢(علل 

  .ا َعلَمٌ ھَ دُ واحِ  ،بَلالجَ  : )١٤( ﴾َكاْألَْعَالِم  ﴿ . قلْ الخَ  افُ نَ صْ أَ  : )١٣( ﴾اْلَعالَِمیَن  ﴿ :م عل

  

  

                                                      
 .٥/١سورة المائدة  )١(
 .١١٣/٤سورة الفلق  )٢(
واب ما ذكرناه " عقم : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٣(  .٤/٥٩١) عقر ( اللسان : انظر . والصَّ
 .٣/٤٠سورة آل عمران  )٤(
 .٥٤/٢٩سورة القمر  )٥(
واب ما ذكرناه " عكف : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٦(  .١١/٤٥٨) عقل ( اللسان : انظر . والصَّ
وھناك سور أخرى  ٥٧/١٧سورة الحدید : انظر . وھذا تصحیف "  ْعقِلُونَ یَ : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٧(

 .وردت فیھا ھذه الكلمة
 .٥١/٤١سورة الذاریات  )٨(
ھابكس "  ف ونیعكِ : " قرأ حمزة والكسائي . ٧/١٣٨سورة األعراف  )٩( الج امع : انظ ر. ر الك اف، والب اقون بض مِّ

٧/٢٧٣. 
 .٤٨/٢٥سورة الفتح  )١٠(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢٢/٥سورة الحج  )١١(
 .لیس في القرآن الكریم ألفاظ من مادة علل )١٢(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١/٢سورة الفاتحة  )١٣(
  .٥٥/٤٢وسورة الرحمن  ٤٢/٣٢سورة الشورى  )١٤(
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  .اھَ ارَ م ُعمَّ كُ لَ عَ جَ  : )٣( ﴾اْستَْعَمَرُكْم وَ  ﴿.  ارَ زَ  : )٢( ﴾اْعتََمَر  ﴿  . یاةُ الحَ  : )١( ﴾ ُعُمرال ﴿ :عمر 

: ی لَ قِ ، وَ مْ ُك كَ لَ ألھْ  يْ أَ  : )٥( ﴾َألَْعنَ تَُكْم  ﴿ : ھُ ْن مِ وَ .  ةقَّ َش المَ  ھُ لُ ْص وأَ  ،الكالھَ  : )٤( ﴾اْلَعنَ َت  ﴿ :عن ت 

  . تْ عَ ضَ خَ  : )٦( ﴾ َوَعنَِت اْلُوُجوهُ  ﴿ : تُ ـلـقُ م، كُ یْ لَ عَ  قّ شُ ا یَ م مَ كُ فَ لَّ كَ 

  . الفِ الخِ ض بِ ارِ عَ مُ  ،ودنُ عَ وَ  : )٧( ﴾ َعنِید ﴿ :عند 

  .ا نَ یْ صَ وْ أَ :  )٨( ﴾ َعِھْدنَا ﴿ : عھد

  . وغِ بُ صْ وف المَ الصُّ :  )٩( ﴾َكاْلِعْھِن  ﴿ :عھن 

ً اجَ جَ وِ عْ إِ  : )١٠( ﴾اً ِعَوج ﴿ :عوج    . اھَ رِ یْ غَ وَ  طِ ائِ ي الحَ فِ  لٌ یْ مَ  : )١١( ﴾ جَ ِعوَ  ﴿ و . ینِ ي الدِّ فِ  ا

  . عٍ جِ رْ مَ  : )١٢( ﴾ ادٍ َمعَ  ﴿ :عود 

  .ة ارَ جَ تِ اسْ  : )١٤( ﴾َمَعاَذ  ﴿.  ْلَجأُ أَ  : )١٣( ﴾ أَُعوذُ  ﴿ :عوذ 

  

  

  

                                                      
وھن اك س ور أخ رى  ١٦/٧٠النح ل س ورة : انظ ر . وھ ذا تص حیف " ُعُم ر : " ما جاء في المخطوطة كلم ة  )١(

 . وردت فیھا ھذه الكلمة
 .٢/١٥٨سورة البقرة  )٢(
 .١١/٦١سورة ھـود  )٣(
 .٤/٢٥سورة النساء  )٤(
 .٢/٢٢٠سورة البقرة  )٥(
 .٢٠/١١١سورة طـھ  )٦(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١١/٥٩سورة ھـود  )٧(
 .٢٠/١١٥وسورة طـھ  ٢/١٢٥سورة البقرة  )٨(
 .١٠١/٥وسورة القارعة  ٧٠/٩سورة المعارج  )٩(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٣/٩٩سورة آل عمران  )١٠(
 .٣٩/٢٨وسورة الزمر  ٢٠/١٠٨سورة طـھ  )١١(
 .٢٨/٨٥سورة القصص  )١٢(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/٦٧سورة البقرة  )١٣(
  .٧٩؛  ١٢/٢٣سورة یوسف  )١٤(
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 وَّ دُ الَع  تِ نَ كَ أمْ ا فَ ھَ نْ وا عَ بُ ھَ ذَ :  مِ وْ القَ  وتُ یُ بُ  تْ ورَ ْع أَ ، اقِ رَّ لسُّ لِ  رةٌ وَ ُمعَ  : )١( ﴾ بُیُوتَنَا َعْوَرةٌ  ﴿ : عور
  .اھَ ادَ وَمن أرَ 

  )٣(يائِ َس ن الكِ عَ  يَ وِ رُ ، وَ وفرُ عْ ر مَ یْ غَ فَ  مْ الكُ یَ عِ ر یكثّ  أالَّ  : الَ ، وَمن قَ واورُ جُ تَ :  )٢(﴾تَُعولُوا ﴿ :عول 
  . ھُ الُ یَ عِ  رَ ثُ ا كَ ذَ إِ  )٥( ولُ عُ یَ  الَ عَ : ولُ قُ یَ  نْ مَ  بِ رَ إّن ِمن العَ :  )٤( يواللحیانِ 

  . یرةِ بِ والكَ  یرةِ غِ الصَّ  نَ یْ بَ  نََصفٌ  : )٦( ﴾َعَواٌن  ﴿ :عون 

  . )٨( ةیرَ المِ  لُ مِ حْ تَ  لُ بِ اإلِ  : )٧( ﴾اْلِعیُر  ﴿ : عیر

  .اء نَ یْ عَ  عُ مْ ن، جَ یُ عْ األَ  ةُ عَ واسِ  : )٩( ﴾ ِعینٌ ﴿ : نَ یَ عَ 

  

  
                                                      

 .٣٣/١٣سورة األحزاب  )١(
  ﴿ تَُعولُوا﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٤/٣سورة النساء  )٢(

  :أما سمعت قول الشاعر . تمیلوا: قال 
  قوَل النبيِّ وعالوا في الموازین** إنَّا تَبِعنا رسول هللا، واطَّرحوا 

 .٥١غریب القرآن البن عباس : انظر 
األسدي َعلي بُن َحمَزة بن َعبد هللا بن عثمان ِمْن َولَِد بَْھَمن ب ن فی روز م ولى بَن ي أس د النَّح وي  ھو أبو الَحَسن )٣(

اِء َمد اِء السَّ بعِة المش ھورین، وك اَن ِم ن قُ رَّ لَغة، وأَحُد القُ رَّ ، إَماٌم في القَِراءِة والنَّحو والُّ ، ینَ ِة السَّ المالُكوفيِّ الِكَسائيِّ
، ولم یَُكْن لھ َزوَجةٌ وال َجاریةٌ ، وھو ِمن أھِل الكوفَِة، وكاَن ِمن أھِل قَریٍة تَُسمَّى باَحْمَشا، وتََعلََّم بھا، استَوطََن بغداد

ة " و " معاني القرآن : " وإلیھ انتَھَْت اإلَماَمةُ في القَِراءِة والَعربیة، ومن مصنفاتھ  متش ابھ " و " ما تلَحُن فیھ العامَّ
تِس ٍع  ف ي س نةت وفي الكس ائي . " الھاءات المكنى بھ ا ف ي الق رآن " و " الھجاء " و " النحو  مختصر" و " القرآن 

وت اریخ بغ داد   ٣٢والفھرس ت  ١٢٧طبقات النح ویین واللغ ویین : انظر ترجمتھ في  . )ھـ١٨٩ت(وثمانیَن وِمائة 
واألع  الم    ٢/٤٠٧ل  ذھب وش  ذرات ا ٢/١٦٣وبغی  ة الوع  اة  ٥٨ونزھ  ة األلب  اء   ٢/٢٥٦وإنب  اه ال  رواة  ١١/٤٠٣

٤/٢٨٣. 
علي بن المبارك بن حازم الخنتلي ویكنى أبا الحسن، من بني الحی ان ب ن ھ ذیل ب ن مدرك ة اب ن إلی اس ب ن  ھو )٤(

ول م  . ولھ كت اب الن وادر ،أخذ عن الكسائي، وأخذ عنھ أبو عبید القاسم بن سالم. اللحیاني لعظم لحیتھ يَ مضر، سمّ 
 .٣/١٠٨مراتب النحویین : انظر . اتھ أقف على تاریخ مولده ووف

وغری ب  ١١/٤٨١) ع ول ( اللس ان : انظ ر . والصَّ واب م ا ذكرن اه " یَِعی ُل : " ما جاء في المخطوط ة كلم ة  )٥(
 .١٣٩ -١/١٣٨القرآن 

 .٢/٦٨سورة البقرة  )٦(
 .٩٤؛  ٨٢؛  ١٢/٧٠سورة یوسف  )٧(
: انظ ر. وف ي التھ ذیب جلَ ب الطع ام للبی ع . الِمی َرةُ َجلَ ب الطع ام : هاب ن س ید. الطعام یمتاُرهُ اإلنس اُن : الِمیَرةُ  )٨(

 .٥/١٨٨) میر ( اللسان 
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٣٧/٤٨سورة الصافات  )٩(
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  الُمعَجمة الـَغـیـْنِ َحـرُف 

  .ك رَ شتَ مُ  ،ینَ اضِ والمَ  ینَ اقِ البَ  : )١( ﴾اْلَغابِِریَن  ﴿ :غبر 

 :ىالَ ـَع   تَ  ھِ لِ وْ ـي قَ   ، وفِ   دِ ـبَ   ن الزَّ ـش   ل مـی    السَّ َال ـا َع   َم    : اءُ ـثَ   الغُ :  )٣( ﴾اء ـُغثَ    ﴿ : )٢( ] غث   ي[ 

 تِ ْب    ن النَّ ِم     سَ بِ ا یَ    َم     : )٥( ﴾ ُغثَ    اًء أَْح    َوى ﴿: ي فِ    ى، وَ َك    لْ ھَ  يْ أَ :  )٤( ﴾ ھُْم ُغثَ    اءً فََجَعْلنَ    ا ﴿
  .اه یَ المِ وَ  )٦( ةیَ دِ وْ األَ  ھتْ لَ مَ حَ فَ 

  . كُ رُ تْ یَ  )٨( ] َال  [ : )٧( ﴾ َال یَُغاِدرُ  ﴿ :غدر

  . اً یرَ ثِ كَ  : )٩( ﴾اً َغَدق ﴿ : قَ دَ غَ 

  . وادِ السَّ  ةُ یدَ دِ شَ  : )١٠( ﴾ َوَغَرابِیبُ  ﴿ :غرب 

  . انُ طَ یْ الشَّ  : )١١( ﴾اْلَغُروُر  ﴿ :غرر 

  .ة یَّ لّ الع يَ ھِ ، وَ مِ الضّ ة بِ فَ ع ُغرْ مْ رف جَ والغُ  : تُ ـلـقُ ، دِ الیَ  لءُ مِ  : )١٢( ﴾ُغْرفَة  ﴿ :غرف 

ً كَ َال ھَ  : )١٣( ﴾اً َغَرام ﴿ :غرم  اً، وَ  : قالُ یُ ، وَ ا ً ذَ عَ :  قالُ یُ ُملِحَّ ً مَ زِ َال  ابا  انَ ا كَ ذَ إِ  اءِ سَ بالنِّ  مٌ رَ ُمغْ :  ھُ نْ مِ ، وَ  ا

َّ  ا لَُمْغَرُم   وَن  ﴿ . یمُ رِ الَغ   : ھُ ْن   مِ ، وَ نَّ ھُ  مُ الزِ ویُ  نَّ ھُ بُِّح  یُ  ً َمْغَرم    ﴿ . ونَ بُ ذَّ َع  مُ  : )١٤( ﴾إِن  يْ أَ  : )١٥( ﴾ ا
ً مَ ُغرْ    . یھِ لَ عَ  بٍ بَِواجِ  سَ یْ لَ ، وَ هُ رُ یْ غَ  ھُ مُ زِ لْ یُ  وْ ھ، أَ سَ فْ نَ  انُ سَ نْ مھ اإلِ زِ ا یُلْ مَ  وَ ھُ ، وَ ا

                                                      
ش ھر الباقي في األ: الغابُر : یقول ابن األنباري  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٧/٨٣سورة األعراف  )١(

 : أخبرن ي ع ن قول ھ تع الى: بن عب اس قال نافع ال.  ٥/٤) غبر ( لسان العرب : انظر . عندھم، وقد یُقال للماضي غابر 
  : أما سمعت قول عبید بن األبرص . الباقین : قال .  ﴿ اْلَغابِِریَن ﴾

  فكأنني في الغابرین غریب** ذھبوا وخلَّفني المخلَُّف فیھم 
 .٦٥بن عباس غریب القرآن ال: انظر 

 .٤/٤١٢) غثي ( معجم مقاییس اللغة : انظر . ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )٢(
 .٨٧/٥وسورة األعلى  ٢٣/٤١سورة المؤمنون  )٣(
 .٢٣/٤١سورة المؤمنون  )٤(
 .٨٧/٥سورة األعلى  )٥(
 ١/٤٥٩التبی ان تفس یر غری ب الق رآن : انظ ر . ه والصَّ واب م ا ذكرن ا" األھوی ة : " ما جاء ف ي المخطوط ة كلم ة  )٦(

 .٣١/١٢٧ومفاتیح الغیب  ١/٣٥٥وغریب القرآن 
 .١٨/٤٩سورة الكھف  )٧(
 .ما بین المعكوفتین زیادة من عندي یقتضیھا السیاق  )٨(
 .٧٢/١٦سورة الجن  )٩(
 .٣٥/٢٧سورة فاطر  )١٠(
 .ةوھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلم ٣١/٣٣سورة لقمان  )١١(
 .٢/٢٤٩سورة البقرة  )١٢(
 .٢٥/٦٥سورة الفرقان  )١٣(
 .٥٦/٦٦سورة الواقعة  )١٤(
 .٩/٩٨سورة التوبة  )١٥(
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  .ا نَ قْ صَ لْ أَ  : یلَ قِ ا، وَ نَ جْ یَّ ھَ  : )١( ﴾أَْغَرْینَا فَ  ﴿ :غري 

  .اٍز غَ  عُ مْ جَ  : )٢( ﴾ ىً ُغزَّ  ﴿ :غزو 

ً اقَ سَّ غَ وَ  ﴿ . رُ َم القَ :  قالُ یُ ، وَ یلُ اللَّ  : قُ اسِ ، والغَ ةُ مَ لْ الظُّ :  قُ سَ الغَ  : )٣( ﴾ق اسِ غَ  ﴿ : قَ سَ غَ  ا م  : )٤( ﴾ ا
  .ار النَّ  قُ حرِ ا تَ مَ كَ  قُ حرِ ي یَ ذِ الَّ  دُ ارِ البَ  : یلَ قِ ،  وَ ارِ النَّ  لِ ھْ أَ  یدِ دِ ن صَ مِ  یلُ سِ یَ 

 وَ ھُ فَ  يءٌ َش  ھُ نْ مِ  جَ رَ خَ ھ فَ تَ لْ سَ غَ  رٍ بُ دُ  وْ أَ  حٍ رْ جُ  لّ وكُ  ارِ النَّ  أھلِ  وافِ جْ أَ  ةُ الَ ُغسَ  : )٥( ﴾ِغْسلِیٍن  ﴿ :غسل 

ً ضَ یْ أَ  عُ ضِ وْ المَ :  لُ سَ تَ غْ والمُ  . ھِ ي یُغسل بِ ذِ الَّ اء ول المَ سُ وغَ  : )٦( ﴾ُمْغتََسٌل  ﴿ .ین لِ سْ غِ    . ا

  . ةامَ یَ القِ :  )٩( ﴾ َحِدیُث اْلَغاِشیَةِ  ﴿.  ةٌ لِّلَ ُمجَ :  )٨( ﴾َغاِشیَةٌ  ﴿.  اءِغطَ  : )٧( ﴾ة اوَ ِغشَ  ﴿ :غشو 

   .َم لَ ظْ أَ :  )١٠( ﴾ أَْغطَشَ  ﴿ :غطش 

    . ركَ تْ سَ  : )١٢( ﴾ُغْفَرانََك  ﴿ . ورٌ تُ سَ  : )١١( ﴾َغفُوٌر  ﴿ :غفر 

ً ُغْلب ﴿ : غلب   .ار شجَ الظ األَ غِ  ینَ ساتِ بَ  يْ أَ  : تُ ـلـقُ ب، لَ غْ ا أَ ھَ دُ ، واحِ ناقِ عْ األَ  الظُ غِ  : )١٣( ﴾ ا

  .ة دَّ شِ  : )١٤( ﴾ ةً ِغْلظَ  ﴿ :غلظ 

                                                      
 .٥/١٤سورة المائدة : انظر . وھذا تصحیف" َوأَْغَرْینَا : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١(
 .٣/١٥٦سورة آل عمران  )٢(
  ﴿ َغاِسق ﴾: ني عن قولھ تعالى أخبر: قال نافع البن عباس  .١٧/٧٨سورة اإلسراء  )٣(

ْلَمة : قال    :أما سمعت قول ُزھیر . الظُّ
  حتى إذا جنح اِإلظالُم والَغَسق** ظَلَّْت تَُجوُب یََداھا وھي الھیةٌ 

 .١١٨غریب القرآن البن عباس : انظر 
 .٧٨/٢٥سورة النبأ  )٤(
 .٦٩/٣٦سورة الحاقة  )٥(
 .٣٨/٤٢سورة ص  )٦(
 .٤٥/٢٣وسورة الجاثیة  ٢/٧سورة البقرة  )٧(
 .١٢/١٠٧سورة یوسف  )٨(
 .٨٨/١سورة الغاشیة  )٩(
 .٧٩/٢٩سورة النازعات  )١٠(
ك  ل ش  يٍء س  ترتھ فق  د غفرت  ھ، وتق  ول : یُق  ال  .وھن  اك س  ور أخ  رى وردت فیھ  ا ھ  ذه الكلم  ة ٤/٢٥س  ورة النس  اء  )١١(

لسان : انظر. ومنھ َغفََر ّهللا ذنوبھ أَي سترھا ،أَغطى لھأَْحَمُل لھ و :اصبُْغ ثوبك بالسواِد فھو أَْغفَُر لوسِخھ؛ أي : العرب 
  ربَّ الِعباِد إلیھ الوْجھُ والَعملُ  **أْستغفُِر هللا َذْنباً لسُت ُمْحِصیةَ : ولقد أنشد سیبویھ  .٥/٢٦) غفر ( العرب 
 .٣٧الكتاب لسیبویھ  : انظر 

 .٢/٢٨٥سورة البقرة  )١٢(
 .٨٠/٣٠سورة عبس  )١٣(
  .٩/١٢٣ة سورة التوب )١٤(
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 ونِ ى س كُ لَ ا عَ ذَ ھَ  : تُ ـل ـقُ ، فٍ َال ي ِغ ھ فِ تَ لْ عَ جَ  يءٍ َش  لُّ ُك  وَ ھُ ، وَ لَفَ غْ أَ  عُ مْ جَ :  )١( ﴾ ْلفٌ غُ  ﴿ :غلف 
ـوالالم،    . كَ مِ َال ى كَ لَ اج إِ تَ حْ تُ  َال ة غلف فَ یَ عِ وْ أَ  يَ ھِ  يْ أَ ، فالغِ  عُ مْ جَ ا فَ ھَ مِّ ضَ بِ  اأمَّ

 :)٤(﴾َكانَْت َعلَْیِھْم  َواْألَْغَالَل الَّتِي ﴿ : ـلـتُ قُ ، ةٍ اوَ دَ عَ : ) ٣( ﴾ ِغلٍّ  ﴿ .َخاَن :  )٢( ﴾َغلَّ  ﴿ :غلل 
   . لَال غْ اُم الشَّاقة واألَ كَ حْ األَ 

  .وا یدُ زِ ال تَ  :) ٥( ﴾وا لُ غْ تَ  َال  ﴿ : غلو

  .د دائِ شَ  : )٦( ﴾رات مَ غَ  ﴿ :غمر 

  .وا حُ امِ تُسَ  : )٧( ﴾وا ضُ مِ إالّ أْن تُغْ  ﴿ :غمض 

  . دٌ واحِ  مٌّ ، وغَ  ةٌ مَّ غَ :  یلَ قِ ة، وَ مَ لْ ظُ  : )٩( ﴾ُغمَّة  ﴿ .اب حَ السَّ  : )٨( ﴾ام مَ الغَ ب ﴿ : مَ مَ غَ 

  .ة یَ ُغنْ  ھُ نْ ي عَ الِ مَ :  قالُ یُ وا، وَ یمُ قِ یُ :  )١٠( ﴾یَْغنَْوا  ﴿ :غني 

ا مَ  : )١٣( ﴾َمَغاَراٍت  ﴿.  َغائِراً، ُوِصَف بالَمْصَدرِ :  )١٢( ﴾َغْوراً  ﴿.  النَّْقبِ :  )١١( ﴾اْلَغاِر  ﴿ :غور 
  . یَِغیبُونَ  يْ ، أَ یھِ فِ  یَُغوُرونَ 

طِ  ﴿ :غوط    . ضِ رْ ن األَ مِ  نّ ئِ مَ طْ المُ :  )١٤( ﴾ اْلَغائِ

  .وس النفُ  ْولُ غَ  برْ م، والحَ لْ ْول الحِ رغَ مْ ، الخَ يءِ الشَّ  ابُ ھَ ذْ إِ  : )١٥( ﴾ َغْولٌ  ﴿ : غول

                                                      
 .٤/١٥٥وسورة النساء  ٢/٨٨سورة البقرة  )١(
 .٣/١٦١سورة آل عمران  )٢(
 .١٥/٤٧وسورة الحجر  ٧/٤٣سورة األعراف  )٣(
 .٧/١٥٧سورة األعراف  )٤(
 .٥/٧٧وسورة المائدة  ٤/١٧١سورة النساء  )٥(
 .٦/٩٣سورة األنعام  )٦(
 .٢/٢٦٧سورة البقرة  )٧(
 .٢٥/٢٥سورة الفرقان : انظر . وھذا تصحیف "  الَغَمام: " ة ما جاء في المخطوطة كلم )٨(
 .١٠/٧١سورة یونس  )٩(
 .٩٥؛  ١١/٦٨وسورة ھـود  ٧/٩٢سورة األعراف  )١٠(
 .٩/٤٠سورة التوبة  )١١(
 .٦٧/٣٠وسورة الملك  ١٨/٤١سورة الكھف  )١٢(
: أغ رُت وُغ رت : ض م الم یم؛ ألن ھ یق ال ب" ُمَغاراٍت : " قرأ سعید بن جبیر، وابن أبي عبلة . ٩/٥٧سورة التوبة  )١٣(

 .٣/٤٥٣زاد المسیر : انظر . إذا دخلت الغور 
 .٥/٦وسورة المائدة  ٤/٤٣سورة النساء  )١٤(
: ن افع الب ن عب اسق ال  .٣٧/٤٧سورة الص افات : انظر. وھذا تصحیف" الَغْول : " ة كلمة ما جاء في المخطوط )١٥(

  :أما سمعت قول امرئ القیس . نتن وكراھیة كخمر الدنیا :  قال.  ﴿ َغْوٌل ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى
ً ** ُربَّ كأٍس شربُت ال َغْول فیھا    وسقیت الندیَم منھا ِمزاجا

 .٤٠غریب القرآن البن عباس : انظر 
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ً یْ شَ  كَ نْ ا ُغیِّب عَ مَ  : )١( ﴾َغیابَة  ﴿ : غیب ص خْ ف الشَّ ْل خَ  ولَ قُ تَ  نْ أَ  : ةُ یبَ الغِ  : )٢( ﴾ َوَال یَْغتَ بْ  ﴿ . ئا
  . البَھتُ  وَ ھُ  : یھِ فِ  سَ یْ لَ  ال مَ وْ قَ رة، وَ ھَ اجَ المُ  وَ ھُ  : ھِ بِ ال بَ قْ تِ سْ ، واإلِ یھِ ا فِ مَ 

  . طَرُ یُمْ  : )٣( ﴾ اثُ یُغَ  ﴿ :غیث 

  . صَ قَ نَ  :ع ابِ نَّ ال )٥( ] اءُ المَ  [ اضَ غَ ، وَ صَ قَ نَ  : )٤( ﴾ ِغیضَ وَ  ﴿ :غیض 

ً یُّظَ غَ تَ  ﴿ :غیظ    . تاظُ الُمغْ  ھِ بِ  مُ ھِ مْ ي یُھَ ذِ الَّ  وتُ الصَّ  وَ ھُ  : )٦( ﴾ ا

  الـفــَــاء َحـرفُ 

  . زالُ تَ  : )٨( ﴾ أُ تَ فْ تَ  ﴿ : )٧( ]فتأ  [

  . مُ اكِ الحَ  : )١١( ﴾ اْلفَتَّاحُ  ﴿. م كُ احْ  : )١٠( ﴾ اْفتَْح بَْینَنَا ﴿ .ون رُ صِ نْ تَ سْ یَ  : )٩( ﴾ یَْستَْفتُِحونَ  ﴿ :فتح 

  . ونٍ سكُ  : )١٢( ﴾ فَْتَرةٍ  ﴿ : فتر

ض رْ األَ ، وَ رِ طَ المَ اء بِ    مَ السَّ    )١٤( ] يْ أَ  [ا، مَ اھُ نَ قْ قَ َش    ین فَ تَ ودَ دُ ْس   مَ  يْ أَ  : )١٣( ﴾فَفَتَْقنَاھَُم    ا  ﴿ :فت   ق 
 اءُ مَ السَّ   تْ قَ  فُتِ  يْ أَ  اَم  اھُ نَ قْ تَ فَ فَ :  ح  اسُ النَّ  الَ قَ  ، وَ اءِ وَ الھَ ا بِ  َم  اھُ نَ قْ تَ فَ ین فَ تَ قَ ِص  تَ لْ ا مُ تَ  انَ كَ  : ی  لَ قِ ، وَ اتِ بَ  النَّ بِ 
ً عَ بْ سَ  تْ قَ تِ فُ ة فَ دَ احِ اء وَ مَ سَ  واتِ مالسَّ  تْ انَ كَ  : یلَ قِ ، وَ اتِ بَ النَّ بِ  ضِ رْ األَ وَ  ثِ یْ الغَ بِ    .ض رْ األَ  كَ لِ ذَ كَ ، وَ ا

  .واة النَّ  نِ طْ ي بَ ي فِ تِ الَّ  ةُ رَ شْ القِ  : )١٥( ﴾ فَتِیالً  ﴿ : لفت

                                                      
 .١٥؛  ١٢/١٠سورة یوسف  )١(
 .٤٩/١٢سورة الحجرات  )٢(
 .١٢/٤٩سورة یوسف  )٣(
 .١١/٤٤سورة ھـود  )٤(
واإلتق ان ف ي عل وم الق رآن  ٤/١١١زاد المس یر : انظ ر  .كوفتین زیادة م ن عن دي لیس تقیم المعن ى ما بین المع )٥(

٢/٢٥٩. 
 .٢٥/١٢سورة الفرقان  )٦(
 .١/١١٩) فتأ ( اللسان : انظر  .ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )٧(
  .١٢/٨٥سورة یـوسف  )٨(
  .٢/٨٩سورة البقرة  )٩(
  .٧/٨٩راف سورة األع )١٠(
  .٣٤/٢٦سورة سـبأ  )١١(
  .٥/١٩سورة المائدة  )١٢(
  .٢١/٣٠سورة األنبیاء  )١٣(
 .ما بین المعكوفتین زیادة من عندي یقتضیھا السیاق )١٤(
  ﴿ فَتِیالً﴾: أخبرني عن قولھ تعالى: قال نافع البن عباس .١٧/٧١وسورة اإلسراء  ٧٧؛  ٤/٤٩سورة النساء  )١٥(

  ثمَّ ال یرزأُ األعادي فتیال** یجمع الجیش ذا األُلوف ویغزو : أما سمعت قول النابغة. لنّواةالتي تكون في شقِّ ا: قال
  .٨٤غریب القرآن البن عباس : انظر 
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َّ   اَك فُتُون    ﴿ : تُ ـل   ـقُ  .  )٢( ﴾ َال تَْفتِنِّ   ي ﴿ كَ لِ ذَ َك   ، وَ ونَ تُؤثَُم    : )١( ﴾تُْفتَنُ   وَن  ﴿ :ف   تن   :)٣( ﴾اً َوفَتَن
  .حاس النَّ  اهُ كَ ، حَ كلِ ر ذَ یْ غَ وَ  فِ وْ الخَ وَ  رِ حْ البَ وَ  لِ تْ القَ بِ  اً ارَ بَ تِ اخْ  اكَ نَ رْ بَ تَ اخْ 

 )ف ت ي (  نْ ة ِم بَ كَّ رَ ادة مُ الَم  هِ ذِ ھَ ، وَ انِ وَك لُ مْ مَ  : )٥( ﴾فَتَیَ اِن  ﴿ .م كُ ائِ َم إِ :  )٤( ﴾ فَتَیَاتُِكمُ  ﴿ :فتي 
  : )٦( ھِ لِ وْ ي قَ ل فِ َال دْ تِ  اسْ َال وَ 

روا ثُمَّ أَسَ وٍّ ھَ َوفُتُّ    واجاَب َحلُّ وا       لَیلَھُم َحتّى إِذا انْ رُّ جَّ

  . هِ وذِ ذُ شُ لِ ) ف ت و (  نْ ب مِ كَّ رَ مُ  ھُ نَّ ى أَ لَ عَ 

  . كٍ لَ سْ مَ :  )٧( ﴾فَجٍّ  ﴿ :فجج 

  . قِّ ن الحَ عَ  الً ائِ مَ  : )٨( ﴾ راً اجِ فَ  ﴿ : فجر

  .مس الشَّ  یبھُ  تُصِ ع َال وضِ مَ  يْ ة، أَ أَ یَ فْ مَ :  یلَ قِ ، وَ عٍ سَ ُمتَّ  : )٩( ﴾ فِي فَْجَوةٍ  ﴿ :فجو 

  . لٍ عْ فِ  وْ أَ  لٍ وْ ن قَ مِ  حٍ بَ قْ تَ ُمسْ  لُّ كُ  : )١٠( ﴾ اْلفَْحَشاء ﴿ :فحش 

ار فَ َكال ﴿ : فخر   .ار ھ النَّ تُ سَّ ین قد مَ طِ  : )١١( ﴾خَّ

  .ة وبَ ذُ العُ  یدُ دِ شَ  : )١٢( ﴾فَُراٌت  ﴿ :فرت 

  .ین رجِ سّ ن المِ  رشِ ي الكَ ا فِ مَ  : )١٣( ﴾ ثٍ رْ فَ  ﴿ :فرث 

  . وقٍ قُ وشُ  وقٍ تُ فُ  : )١٤( ﴾ وجٍ رُ فُ  ﴿ :فرج 

                                                      
  .٢٧/٤٧سورة النمل  )١(
  .٩/٤٩سورة التوبة  )٢(
  .٢٠/٤٠سورة طـھ  )٣(
  .٢٤/٣٣وسورة النور  ٤/٢٥سورة النساء  )٤(
  .١٢/٣٦سورة یـوسف  )٥(
 ٣٤٥ /١والبی ت ل ھ ف ي دی وان الحماس ة . دیوان ھ، ول م أعث ر علی ھ ف ي اً ت أبط ش رَّ یت م ن المدی د، وھ و منس وب لالب )٦(

  .١٤٥ /١٥وبال نسبھ في لسان العرب  ١/٣٧٠والعقد الفرید 
  .٢٢/٢٧سورة الحج  )٧(
  .٧١/٢٧سورة نـوح  )٨(
  .١٨/١٧سورة الكھف  )٩(
  .فیھا ھذه الكلمةوھناك سور أخرى وردت  ٧/٢٨سورة األعراف  )١٠(
ار : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١١(   .٥٥/١٤سورة الرحمن : انظر . وھذا تصحیف " فَخَّ
  .٣٥/١٢وسورة فاطر  ٢٥/٥٣سورة الفرقان  )١٢(
  .١٦/٦٦سورة النحل  )١٣(
  .٥٠/٦سورة  ق  )١٤(
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   ، ط  رُ البَ  : األَش  رُ  : تُ ـل  ـقُ .  یُك  ره ، َال رورى السُّ  نَ  عْ مَ بِ  حُ رَ َش  ر، والفَ  أْ  تَ َال  : )١( ﴾ َال تَْف  َرحْ  ﴿ :ف  رح 
  .ى الَ عَ تَ  ة هللاِ اعَ طَ  یرِ ي غَ فِ  حُ رَ المَ  : یلَ قِ وَ 

  . یدٍ رِ وفَ  َوفَِرٍد، دٍ رْ فَ  عُ مْ جَ  : )٢( ﴾ى ادَ فُرَ  ﴿ :فرد 

  . انُ تَ سْ البُ : وم الرُّ  انِ لسَ بِ  وَ ھُ  : )٤( ﴾ اْلفِْرَدْوس ﴿ : )٣(فردوس 

ً راشفِ  ﴿ :فرش    . ارِ ي النَّ فِ  ھافتُ تَ عوض یَ ھ البَ بْ شِ  : )٦( ﴾َكاْلفََراِش  ﴿. ة اعَ مَ جَ  یھِ فِ  اداً ِمھَ  : )٥( ﴾ ا

  .ض ائِ رَ ا فَ اھَ لنَ زَ أنْ  : )٨( ﴾ا اھَ نَ ضْ رَ فَ وَ  ﴿.  ُمِسنَّةٌ  : )٧( ﴾ َال فَاِرضٌ  ﴿ :فرض 

ً فُُرطَ  ﴿ :فرط  ً :  )٩( ﴾ ا ً  َس َرفا              . ونَ مُ دِّ قَ مُ  : )١١( ﴾ُمْفَرطُ وَن  ﴿ .ا نَ مْ دَّ قَ  : )١٠( ﴾ا نَ طْ رَّ فَ  ﴿ . وتض ییعا

  . لَ جعْ یَ  : )١٣( ﴾ ُرطَ فْ یَ  ﴿ .م تُ رْ صَّ قَ  : )١٢( ﴾م تُ طْ رَّ فَ  ﴿

  . بْ بِ ـاصْ :  )١٤( ﴾ أَْفِرغْ  ﴿ :فرغ 

  . ةٌ فَ ائِ طَ  : )١٦( ﴾ یقٌ رِ فَ  ﴿ .ا نَ قْ قَ شَ  : )١٥( ﴾ا نَ قْ رَ فَ  ﴿ :فرق 

  . قینَ اذِ حَ  : )١٩( ﴾ ینَ ھِ ارِ وفَ  ﴿ . )١٨( رینشِ أَ  : )١٧( ﴾ ینَ ھِ رِ فَ  ﴿ :فره 

                                                      
  .٢٨/٧٦سورة القصص  )١(
  .٣٤/٤٦وسورة سبأ  ٦/٩٤سورة األنعام  )٢(
واللس ان  ٢/٦٨٠المعج م الوس یط : انظ ر ). ف ردس ( المخطوطة، والمادة المعجمی ة م ن ف ردوس ھ ي  ھكذا وردت في )٣(

  .٣/٩٧والصحاح  ١/٥١٧ومختار الصحاح  ٦/١٦٣
  .٢٣/١١وسورة المؤمنون  ١٨/١٠٧سورة الكھف  )٤(
  .٢/٢٢سورة البقرة  )٥(
  .١٠١/٤سورة القارعة  )٦(
  .٢/٦٨سورة البقرة  )٧(
  .١٢/١٥٨الجامع : انظر  .بتشدید الراء، والباقون بالتخفیف "وفرضناھا  " : قرأ المكي والبصري. ٢٤/١سورة النور  )٨(
  .١٨/٢٨سورة الكھف  )٩(
  .٦/٣١سورة األنعام  )١٠(
  .١٦/٦٢سورة النحل  )١١(
  .١٢/٨٠سورة یوسف  )١٢(
  .٢٠/٤٥سورة طـھ  )١٣(
  .٧/١٢٦وسورة األعراف  ٢/٢٥٠سورة البقرة  )١٤(
  .٢/٥٠ سورة البقرة )١٥(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٠١؛  ١٠٠؛  ٢/٧٥سورة البقرة  )١٦(
. بحذف األلف بعد الفاء، والباقون بإثب ات األل ف " فرھین " ابن كثیر وأبو عمرو ونافعقرأ . ٢٦/١٤٩سورة الشعراء  )١٧(

  .١٣/١٢٩الجامع : انظر 
وت ذكرة األری ب  ١٩/٣٨٢تفس یر الطب ري : انظ ر . ب م ا ذكرن اه والصَّ وا" شرھین : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١٨(

 .٢/٢٧٧ومعاني القرآن للفراء  ٢/٦٢٥وإیجاز البیان عن معاني القرآن  ٦/١٣٨وزاد المسیر  ١/٤٣تفسیر الغریب 
. األل ف بحذف األلف بعد الفاء، والباقون بإثب ات " فرھین " ابن كثیر وأبو عمرو ونافعقرأ . ٢٦/١٤٩سورة الشعراء  )١٩(

  .١٣/١٢٩الجامع : انظر 
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ً یجِ عَ :  )١( ﴾اً یَّ رِ فَ  ﴿ :فري  ً ظِ عَ  : یلَ قِ وَ  . با   . قَ لَ تَ اخْ  : )٢( ﴾ى رَ تَ افْ  ﴿ . یما

  . فَّ خِ تَ اسْ  : )٣( ﴾اْستَْفِزْز وَ  ﴿ :فزز 

َع  ﴿ :فزع    . يَ ُجلِّ  : )٤( ﴾فُزِّ

  .وا عُ وسَّ تَ  : )٥( ﴾تَفَسَُّحوا  ﴿ : حَ سَ فَ 

  . ن الطاعةِ عَ  جَ رَ خَ  : )٦( ﴾فَفََسَق  ﴿ : قَ سَ فَ 

  .م تُ نْ بُ جَ  : )٧( ﴾فَِشْلتُْم  ﴿ :فشل 

ـا بع د : )٩( ﴾ بِ فَْصَل اْلِخطَا ﴿ . ھُ امُ فِطَ  : )٨( ﴾ ھُ الُ وفِصَ  ﴿ :فصل  ، ال بِ ى الطَّ لَ عَ  ن ةُ البیِّ :  ی لَ قِ ، وَ أمَّ

  . ینَ نَ دْ ھ األَ تُ یرَ شِ عَ :  )١٠( ﴾ َوفَِصیلَتِھِ  ﴿ . وبِ لُ طْ ى المَ لَ عَ  ینُ مِ والیَ 

  . اعَ طَ قِ نْ ا َال  : )١١( ﴾ َال اْنفَِصامَ  ﴿ : مَ صَ فَ 

  .ر ْسـالكَ  ھُ لُ صْ أَ وا، وَ قُ رَّ فَ تَ  : )١٢( ﴾وا ضُّ فَ انْ  ﴿ :فضض 

  .ز اجِ ال حَ ى بِ ھَ تَ انْ  : )١٣( ﴾ى ضَ فْ أَ  ﴿ : فضي

 ،            تْ قَّ َش    انْ  : )١٦( ﴾ تْ رَ طَ   فَ انْ  ﴿.  ةَ قَ    ِخلْ  : )١٥( ﴾ تَ رَ ْط   فِ  ﴿ . وعٌ دُ ُص     : )١٤( ﴾ ورٌ طُ   فُ  ﴿  :ر ـفط   

َماُء ُمْنفَِطٌر بِِھ  ﴿ : ھُ نْ مِ وَ   )١٧( ﴾السَّ
.  

                                                      
  .١٩/٢٧سورة مـریم  )١(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٣/٩٤سورة آل عمران  )٢(
  .١٧/٦٤سورة اإلسراء  )٣(
  .٣٤/٢٣سورة سـبأ  )٤(
  .٥٨/١١سورة المجادلة  )٥(
  .١٨/٥٠سورة الكھف  )٦(
  .٨/٤٣وسورة األنفال  ٣/١٥٢سورة آل عمران  )٧(
  .٤٦/١٥وسورة األحقاف  ٣١/١٤لقمان  سورة )٨(
  .٣٨/٢٠سورة  ص  )٩(
  .٧٠/١٣سورة المعارج  )١٠(
  .٢/٢٥٦سورة البقرة  )١١(
  .٦٢/١١وسورة الجمعة  ٣/١٥٩سورة آل عمران  )١٢(
  .٤/٢١سورة النساء  )١٣(
  .٦٧/٣سورة الملك  )١٤(
  .٣٠/٣٠لروم سورة ا: انظر . وھذا تصحیف " فِْطَرةَ : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١٥(
  .٨٢/١سورة االنفطار  )١٦(
  .٧٣/١٨سورة المّزّمل  )١٧(
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   . ةٌ یَ اھِ دَ  : )١( ﴾ فَاقَِرةٌ  ﴿ : فقر

  . عٌ اصِ نَ  : )٢( ﴾ٌع فَاقِ  ﴿ :فقع 

  . وهُ مُ ھَ فْ یَ  : )٣( ﴾ أَْن یَْفقَھُوهُ  ﴿ :فقھ 

یَن  ﴿ . قَ تَ عْ أَ :  )٤( ﴾ فَكٌّ  ﴿ : فكك    . لینَ ائِ زَ  : )٥( ﴾ُمْنفَكِّ

  .        اس النَّ  اضِ رَ عْ أَ  وْ أَ  ةِ ھَ اكِ الفَ  وْ أَ  عامِ الطَّ بِ  ونَ ھُ كَّ فَ تَ یَ  : )٦( ﴾ ھینَ كِ فَ  ﴿ :فكھ 

  .ف نِّ صَ المُ  ھُ لَ  ضَ یَّ بَ  :فلج 

ً َض  یْ أَ  رُ فَ  والظَّ  اءُ قَ  البَ  : الحُ الفَ   :فل  ح         . رْی  الل الخَ ِخ   ی  ھِ فِ  تْ لَ  امَ كَ تَ م، وَ زَ ل وَح  قَ  عَ  نْ َم   لِّ ُك  لِ  ی  لَ قِ  مَّ ، ثُ  ا
  . )٨( ] الفالحِ بِ  رَ فِ ظَ  [:  )٧( ﴾أَْفلََح  ﴿

  .م نَّ ھَ ي جَ اٍد فِ وَ :  یلَ قِ ، وَ حِ بْ الصُّ  : )١٠( ﴾ قِ لَ الفَ  ﴿ . اقُّ شَ  : )٩( ﴾ قُ الِ فَ  ﴿ :فلق 

  .وم جُ النّ  ھِ بِ  ورُ دُ ي تَ ذِ الَّ  بُ طْ القُ :  )١٢( ﴾ كَ لَ فَ  ﴿.  ةٌ ینَ فِ سَ  : )١١( ﴾ كٌ لْ فُ  ﴿ :فلك 

  .نَِد فَ  : ياضِ ، المَ فُ الخرَ :  ، والفندُ أيي الرَّ فِ  ونَ زُ جَ عْ تَ  : یلَ قِ ، وَ ونَ لُ ھَ جْ تَ  : )١٣( ﴾ تُفَنُِّدونِ  ﴿ :فند 

                                                      
  .٧٥/٢٥سورة القیامة  )١(
  .٢/٦٩سورة البقرة  )٢(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٦/٢٥سورة األنعام  )٣(
  .٩٠/١٣سورة البلد  )٤(
  .٩٨/١سورة البیِّنة  )٥(
  .٨٣/٣١سورة المطفِّفین  )٦(
ق  ال ن  افع الب  ن  .وھن  اك س  ور أخ  رى وردت فیھ  ا ھ  ذه الكلم  ة ٢٣/١وس  ورة المؤمن  ون   ٢٠/٦٤س  ورة ط  ـھ  )٧(

  : أما سمعت قول لبید بن ربیعة . فاز وَسِعَد : قال .  ﴿ أَْفلََح ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : عباس
ا تعقلي    ولقد أْفلََح من كان َعقَلْ ** فاْعقِلي إن كنِت لَمَّ

  .٣٧ غریب القرآن البن عباس: انظر 
 .١/٣٠٥التبیان تفسیر غریب القرآن : انظر  .ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )٨(
  .٩٦؛  ٦/٩٥سورة األنعام  )٩(
  .١١٣/١سورة الفلق  )١٠(
ق ال ن افع الب ن  .وھن اك س ور أخ رى وردت فیھ ا ھ ذه الكلم ة ٧/٦٤وسورة األعراف  ٢/١٦٤سورة البقرة  )١١(

  : أما سمعت قول عبید بن األبرص . السفینة الموقرة : قال ) . الفُْلك : ( قولھ تعالى  أخبرني عن: عباس 
راطِ ** َشَحنَّا أرَضھُم بالخیل حتى    تركناھم أَذلَّ من الصِّ

  .٥٦غریب القرآن البن عباس : انظر 
  .٣٦/٤٠وسورة یـس  ٢١/٣٣سورة األنبیاء  )١٢(
  .١٢/٩٤سورة یوسف  )١٣(
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  . نٌ نَ فَ  : اھَ دُ ، واحِ انصَ غْ أَ  : )١( ﴾ أَْفنَانٍ َذَواتَا  ﴿ :فنن 

  .الف تِ واخْ  ابٌ رَ طِ اضْ  : )٣( ﴾ت اوُ فَ تَ  ﴿ .مخلَص  : )٢( ﴾ فََال فَْوتَ  ﴿ :فوت 

  . ةٌ اعَ مَ جَ  : )٤( ﴾ جٌ وْ فَ  ﴿ :فوج 

ورُ  ﴿ :فور   هُ رُ ائِ فَ  ارَ ، فَ مھِ بِ َض غَ  نْ ِم  : یلَ قِ م، وَ ھِ ھِ جْ وَ  : )٦( ﴾ مْ ھِ رِ وْ فَ  ﴿. ال وغَ  اجَ ھَ  : )٥( ﴾ فَاَر التَّنُّ
  .ِضب ا غَ ذَ إِ 

  .  رُ فَ الظَ  وَ ھُ ، وَ زِ وْ الفَ  نَ مِ :  )٧( ﴾بَِمفَاَزٍة  ﴿ :فوز 

ا َم  ھُ :  ق  الُ یُ ، وَ ینتَ  بَ لْ الحَ  نَ یْ ا بَ  َم   ق  دارُ مِ  : )٩( ﴾ فُ  واقٍ  ﴿ ، و ةٍ اَح  رَ  نْ ِم   : )٨( ﴾ واقٍ فَ   نْ ِم   ﴿ :ف  وق 
  .د احِ ى وَ نَ عْ مَ بِ 

  . ا ـھَ ثومُ  وْ ا، أَ ھَ زُ بْ خُ  وْ ا، أَ ھَ تُ طَ نْ حِ  : انِ یَ ي البَ فِ  الَ قَ وَ ف، نِّ صَ المُ  ھُ لَ  ضَ یَّ بَ  : )١٠( ﴾َوفُوِمھَا  ﴿ :فوم 

   . انبٍ ى جَ لَ إِ  انبٍ جَ  نْ مِ  عُ رجِ تَ  : )١٢( ﴾ ؤُ یَّ فَ تَ یَ  ﴿.  عرجِ تَ  : )١١( ﴾تَفِيَء  ﴿ :فیأ 

  .، وهللا أعلم یلُ سِ تَ  :  )١٤( ﴾ تَفِیضُ  ﴿ . ةٍ رَ ثْ كَ م بِ تُ عْ فَ دَ  : )١٣( ﴾ أَفَْضتُمْ  ﴿ :فیض 

                                                      
  .٥٥/٤٨سورة الرحمن  )١(
  .٣٤/٥١سورة سبأ  )٢(
  .٦٧/٣سورة الملك  )٣(
  .٦٧/٨وسورة الملك  ٣٨/٥٩سورة  ص  )٤(
  .٢٣/٢٧وسورة المؤمنون  ١١/٤٠سورة ھـود  )٥(
  .٣/١٢٥سورة آل عمران  )٦(
  . ٣/١٨٨سورة آل عمران  )٧(
  .٣٨/١٥سورة  ص  )٨(
انظ  ر زاد . ء، وق  رأ الب  اقون بفتحھ  ابض  م الف  ا" ف  واق : " ق  رأ حم  زة وخل  ف والكس  ائي . ٣٨/١٥س  ورة  ص  )٩(

  .٧/١٠٧المسیر 
  ﴿ َوفُوِمھَا ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٢/٦١سورة البقرة  )١٠(

  :أما سمعت قول أبي محجن الثقفي . نعم : فقال . وھل تعرف العرب ذلك ؟ : قال . الِحْنطة : قال 
  المدینة عن زراعِة فُومِ  قَِدمَ ** لقد كنت أْحَسبُني كأغنى واحٍد 

  . ٣٩غریب القرآن البن عباس : انظر 
  .٤٩/٩سورة الحجرات  )١١(
  .١٦/٤٨سورة النحل  )١٢(
  .٢٤/١٤وسورة النور  ٢/١٩٨سورة البقرة  )١٣(
  .٩/٩٢وسورة التوبة  ٥/٨٣سورة المائدة  )١٤(
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  الـقــَــاف َحـرفُ 

  . اً رَ بْ قَ  ھُ لَ  لَ عَ جَ  : )١( ﴾فَأَْقبََرهُ  ﴿ : رَ بَ قَ 

ھِ شَ المُ  : )٢( ﴾اْلَمْقبُوِحیَن  ﴿ :قبح    . ینَ وَّ

  . ارِ النَّ  نَ ة مِ لَ عْ شُ  : )٣( ﴾بِقَبٍَس  ﴿ :قبس 

  . اقِ فَ ن اإلنْ عَ  ونَ كُ سِ مْ یَ  يْ أَ  : تُ ـلـقُ .  ونَ كُ سِ مْ یَ  : )٤( ﴾َویَْقبُِضوَن أَْیِدیَھُْم  ﴿ :قبض 

ً مِ َض       : )٥( ﴾ َواْلَمَالئَِك      ِة قَبِ      یالً  ﴿ :قب      ل           . ھُ یلُ      جِ  : )٦( ﴾َوقَبِیلُ      ھُ  ﴿ .معاین      ة : ی      ل َقِ ، وَ ینا
ً افَ نَ أْص     : )٧( ﴾ قُ   بُالً  ﴿ اء، اف والبَ   القَ    مِّ َض   بِ :  قُ   بُال : انِ یَ   ي البَ فِ    الَ قَ    : تُ ـل   ـقُ  ،ی   لبِ قَ  عُ ْم   جَ  ،ا
ً َج    وْ فَ  يْ أَ  ،ی    لبِ قَ  عُ ْم    جَ  ً َج    وْ فَ  [ ا ُض    مناء  يْ ی    ل، أَ فِ الكَ  وَ ي ھُ    ذِ ی    ل، الَّ    بِ القَ  عُ ْم    جَ  : ی    لَ قِ ، وَ  )٨( ] ا
  . نبّوتكَ  ةِ صحِّ بِ 

ً یِّ ضَ  : )٩( ﴾ اً ورَ قَتُ  ﴿ : رَ تَ قَ    .یر قِ الفَ  : )١١( ﴾ رِ تِ الُمقْ  ﴿ . ارٌ بَ غُ  : )١٠( ﴾ ةٌ رَ تَ قَ  ﴿ . یالً خِ بَ  قا

  .ة شدَّ بِ  هُ زَ اوَ وجَ  يءِ ي الشَّ فِ  لَ خَ دَ  : )١٣( ﴾ مَ حَ تَ اقْ  ﴿ . بُِكْرهٍ  لٌ اخِ دَ  : )١٢( ﴾ مٌ حِ تَ قْ مُ  ﴿ :قحم 

ً قَْدح ﴿ : تُ ـلـقُ  :قدح    .رب الحَ  ارَ تھیج نَ  یلُ الخَ  : یلَ قِ ، وَ رِ جَ ن الحَ ا مِ رھَ وافِ حَ ار بِ النَّ  قدحُ تَ  يْ أَ  : )١٤( ﴾ ا

  

  
                                                      

  .٨٠/٢١سورة عبس  )١(
  .٢٨/٤٢سورة القصص  )٢(
  .٢٠/١٠سورة طـھ  )٣(
  .٩/٦٧سورة التوبة  )٤(
  .١٧/٩٢سورة اإلسراء  )٥(
  .٧/٢٧سورة األعراف  )٦(
  .١٨/٥٥وسورة الكھف  ٦/١١١سورة األنعام  )٧(
وتفسیر السِّراج المنیر  ١/١٨١تفسیر الجاللین : انظر  .ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )٨(
١/٣٥٣. 
  .١٧/١٠٠سورة اإلسراء  )٩(
  .٨٠/٤١ سورة عبس )١٠(
  .٢/٢٣٦سورة البقرة  )١١(
  .٣٨/٥٩سورة ص  )١٢(
  .٩٠/١١سورة البلد  )١٣(
  .١٠٠/٢سورة العادیات  )١٤(
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ً فِرَ  [ : )١( ﴾ داً قِدَ  ﴿ : دَ دَ قَ    .ھواء ة األَ فَ لِ تَ خْ مُ   )٢( ] قَا

ا َم اءین كَ ى ال رَّ دَ ْح ت إِ فَ ، وُح ذِ ارِ رَ ن القَ ِم ، افالقَ  حِ تْ فَ بِ  :قََدَر  . قَ یِّ ـنُضَ  : )٣( ﴾ نَْقِدرَ  نْ أْن لَ  ﴿ : درق
ُ قَ    .، وھممت ظللت، ومسست يْ ت، أَ مَّ ، وھَ تسَّ ، ومَ تلَّ لوا ظَ ا

                  : انِ یَ      البَ ي فِ       تُ ـل      ـقُ .  ھِّ      رُ نُطَ  : )٥( ﴾ سُ دِّ نُقَ       ﴿ .رة ھَّ      طَ المُ  : )٤( ﴾اْلُمقَدََّس      ةَ  ﴿ :ق      دس 
ُس لَكَ  ﴿ ـا َال  كَ ھُ زِّ نَ نُ َك، ھِّرُ نُطَ :  )٦( ﴾ َونُقَدِّ   . كَ  یلیق بِ عمَّ

ً حَ الِ صَ  الً مَ عَ  : )٧( ﴾ قٍ دْ صِ  مَ دَ قَ  ﴿ :قدم    . انَ دَّمْ قَ تَ  : )٨( ﴾ا نَ قَِدمْ وَ  ﴿ . ا

  . ونَ ـعُ بِ تَّ مُ  : )٩( ﴾وَن ُمْقتَدُ  ﴿ : قدو

  : )١١( ﴾رآن القُ  ﴿. الوق تُ  وَ ھُ :  یلَ قِ ، وَ ھـرِ والطُّ  ضِ یْ الحَ  نَ یْ بَ  كٌ رَ تَ شْ مُ : رءُ ـْ القُ  : ﴾ وءٍ رُ قُ  ﴿: )١٠( قرأ
  .ر دَ صْ مَ  ھُ لُ صْ أَ ، وَ ىالَ عَ اب هللا تَ تَ كِ  اسمُ 

  .قرابة  : )١٣( ﴾ ةٍ بَ رَ قْ مَ  ﴿ . ھِ ا تُقرِّب بِ مَ  : )١٢( ﴾بِقُْربَاٍن  ﴿ :قرب 

  .مھ لَ أَ :  مِّ الضَ بِ ، وَ رحالجُ :  حِ تْ الفَ بِ :  )١٥( ﴾ حٌ رْ قُ  ﴿ :ا ذَ كَ ، وَ حٌ رْ جُ  : )١٤( ﴾ قَْرحٌ  ﴿ :قرح 

  

                                                      
  .٧٢/١١سورة الجن  )١(
وإیجاز البیان عن مع اني  ١/٧٧١تفسیر الجاللین : انظر  .ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )٢(

 .١/٣٢٠وغریب القرآن  ٢/٨٤٣القرآن 
  .٢١/٨٧سورة األنبیاء  )٣(
  .٥/٢١سورة المائدة  )٤(
  .٢/٣٠سورة البقرة  )٥(
  .٢/٣٠سورة البقرة  )٦(
  .١٠/٢سورة یونس  )٧(
  .٢٥/٢٣سورة الفرقان  )٨(
  .٤٣/٢٣سورة الزخرف  )٩(
واب ما ذكرناه " قرو : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١٠(   .١/١٢٨) قرأ ( اللسان : انظر . والصَّ
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/١٨٥ة البقرة سور )١١(
  .٣/١٨٣سورة آل عمران  )١٢(
  .٩٠/١٥سورة البلد  )١٣(
  .١٧٢؛  ٣/١٤٠سورة آل عمران  )١٤(
وقرأ  ،بفتح القاف " قرح: " قرأ ابن كثیر و أبو عمرو وابن عامر ونافع . ١٧٢؛  ٣/١٤٠سورة آل عمران  )١٥(

  .١/٤٦٦زاد المسیر : انظر .  بضم القاف" قرح  : " اصمحمزة والكسائي و أبو بكر عن ع
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  .  ةدَ ارِ بَ  رورِ السُّ  ةُ عَ مْ د، ودَ ارِ البَ  اءُ المَ  وَ ھُ ، وَ ورِ ن القَرُ مِ  قٌّ تَ شْ مُ  : )١( ﴾ َعْینٍ  ةُ قُرَّ  ﴿ : قرر

  .ة یفَ حِ صَ  : )٢( ﴾ فِي قِْرطَاسٍ  ﴿ : قرطس

  .م ھُ زُ اوِ جَ م وتُ ھُ فُ لِ خْ تَ  : )٣( ﴾تَْقِرُضھُْم  ﴿ :قرض 

  . یةٌ اھِ دَ :  )٤( ﴾قَاِرَعةٌ  ﴿ :قرع 

  .ھمة عاء والتُّ اإلدِّ  : ، والقِرفةونَ یدَّعُ :  یلَ قِ ، وَ ونَ بُ سِ تَ كْ یَ  : )٥( ﴾یَْقتَِرفُوَن  ﴿ : قرف

ن ة ِم ماَع جَ :  )٨( ﴾ِم ْن قَ ْرٍن  ﴿.  اثن ین اثن ین : )٧( ﴾ ینَ نِ رَّ ُمقَ  ﴿.  ینَ یقِ ُمطِ  : )٦( ﴾ ینَ ِرنِ ُمقْ  ﴿ :قرن 
  . اسِ النَّ 

  .ف ائِ مكة والطَّ  : )٩( ﴾اْلقَْریَتَْیِن  ﴿ :قري 

  . )١١(]  رُ ھْ القَ  وَ ھُ وَ [  رِ سْ ن القَ مِ  ةلَ وَ فَعْ  وَ ھُ ، وَ اةٌ ُرمَ :  یلَ قِ د، وَ سَ أَ  : )١٠( ﴾ قَْسَوَرةٍ  ﴿ : رَ سَ قَ 

یِسیَن  ﴿ :قسس    . تُ صْ صَ وقَ  تُ سْ ن قَسَ یل مِ عِّ یس، فِ سِّ ھم قِ دُ ى، واحِ ارَ صَ النَّ  ؤساءُ رُ  : )١٢( ﴾قِسِّ

 ،لَ دَ َع  :  طَ َس  قْ أَ :  ق  ـالُ ، یُ ونَ لُ ادِ الَع   : )١٤( ﴾اْلُمْقِس  ِطیَن  ﴿ . ونَ رُ ائِ الَج   : )١٣( ﴾اْلقَاِس  طُوَن  ﴿ :قس  ط 
ً كَ رَ تَ شْ ن مُ وكُ یَ ، فَ لَ دَ ى عَ نَ عْ مَ بِ  طَ سَ قَ  قالُ یُ  دْ قَ ، وَ رَ اجَ  : طَ سَ وقَ    . ورِ والجَ  لِ دْ العَ  نَ یْ بَ  ا

                                                      
  .٢٨/٩سورة القصص  )١(
  .٦/٧سورة األنعام  )٢(
  .١٨/١٧سورة الكھف  )٣(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٣/٣١سورة الرعد  )٤(
  .٦/١٢٠سورة األنعام  )٥(
  .٤٣/١٣سورة الزخرف  )٦(
  .ر أخرى وردت فیھا ھذه الكلمةوھناك سو ١٤/٤٩سورة إبراھیم  )٧(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٦/٦سورة األنعام  )٨(
  .٤٣/٣١سورة الزخرف  )٩(
  .٧٤/٥١سورة المدثر  )١٠(
وروح المع  اني  ١٠/٧٩الكش  ف والبی  ان : انظ  ر  .م  ا ب  ین المعك  وفتین زی  ادة م  ن عن  دي لیس  تقیم المعن  ى  )١١(

والفائق ف ي غری ب  ٣٠/١٨٧ومفاتیح الغیب  ١/٣٧٩ وغریب القرآن  ١٠/٢٨٧آن وبیانھ وإعراب القر ٢٩/١٣٤
 .              ٣/١٩٦الحدیث واألثر 

  .٥/٨٢سورة المائدة  )١٢(
  .١٥؛  ٧٢/١٤سورة الجن  )١٣(
وھن اك  ٥/٤٢س ورة المائ دة : انظ ر . بالرفع، وھ ذا تص حیف " وَن اْلُمْقِسطُ : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١٤(

  .وردت فیھا ھذه الكلمة سور أخرى 
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ي فِ  تُ ـل ـقُ . ي رِ ْم أَ  تُ مْ َس قَ  : نْ ِم  : )٢( ﴾ َوأَْن تَْستَْقِس ُموا ﴿ .ا َم لھُ  فَ لَ حَ  : )١( ﴾َوقَاَس َمھَُما  ﴿ : مَ سَ قَ 

، القِس مة بُ لَ طَ  : واالستقس امسر، یْ المَ  قداحِ وا بِ بُ رُ ضْ تَ  يْ أَ  : )٣( ﴾ َوأَْن تَْستَْقِسُموا بِاْألَْزَالمِ  ﴿ : انِ یَ البَ 
وب تُ  كْ ا مَ ھَ دِ ى أَح  لَ  ، عَ الِ َم  عْ ن األَ ِم   الً َم  وا عَ ادُ رَ ا أَ ذَ ا إِ ھَ  بِ  ونَ لُ اءَ فَ  تَ ھام یَ م ِس  ھُ  لَ  انَ َك  :  ح  اسُ النَّ  الَ قَ  وَ 
  .يء شَ  َال  الثِ ى الثَّ لَ عَ ، وَ لعَ فْ  تَ َال  ى اآلخرِ لَ عَ وَ  ،لعَ افْ 

  . ةً البَ صَ  : )٥( ﴾ ةً وَ سْ قَ  ﴿ : )٤( قسو

  .  ضُ بَّ قَ تَ تَ  : )٦( ﴾تَْقَشِعرُّ  ﴿ :قشعر 

  . لْ دِ اعْ وَ  : )٧( ﴾ دْ صِ اقْ وَ  ﴿ :قصد 

 : )٩( ﴾َمْقُص  وَراٌت  ﴿ . ھ  نَّ واجِ ى أزْ لَ  عَ   نَّ ھُ ارَ َص  بْ أَ  نَ رْ ـَص  قَ :  )٨( ﴾قَاِص  َراُت الطَّ  ْرِف  ﴿ :قص  ر 
  .ى المقصورة مَّ سَ تُ  ، والَحَجلةُ راتٌ دَّ خَ مُ 

یِھ  ﴿ : صَ صَ قَ    .ه رَ ثَ ي أَ عِ بِ اتَّ  : )١٠( ﴾قُصِّ

ً یحَ رِ  : )١١( ﴾اً قَاِصف ﴿ :قصف    .ه رُ سِ كْ تَ  يْ ، أَ جرالشَّ  فُ صِ قْ تَ  شدیداً  ا

  . رُ سْ الكَ  : مُ صْ والقَ  .نا لكْ ھْ أَ  : )١٢( ﴾قََصْمنَا  ﴿ :قصم 

  . اً یدعِ بَ  : )١٤( ﴾اً قَِصیَّ  ﴿ .ى دَ البُعْ  : )١٣( ﴾اْلقُْصَوى  ﴿ :قصو 

  

                                                      
  .٧/٢١سورة األعراف  )١(
  .٥/٣سورة المائدة  )٢(
  .٥/٣سورة المائدة  )٣(
 ٣٩/٢٩٧) قس  و ( ت  اج الع  روس : انظ  ر . والصَّ واب م  ا ذكرن  اه " قس  وي : " م ا ج  اء ف  ي المخطوط  ة كلم  ة  )٤(

  .٢٤٣-٢/٢٤٢ومفردات ألفاظ القرآن  ١/٤٠٤والمفردات في غریب القرآن 
  .٢/٧٤ة البقرة سور )٥(
  .٣٩/٢٣سورة الزمر  )٦(
  .٣١/١٩سورة لقمان  )٧(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٣٧/٤٨سورة الصافات  )٨(
  .٥٥/٧٢سورة الرحمن  )٩(
  .٢٨/١١سورة القصص  )١٠(
  .١٧/٦٩سورة اإلسراء  )١١(
  .٢١/١١سورة األنبیاء  )١٢(
  .٨/٤٢سورة األنفال  )١٣(
  .١٩/٢٢سورة مـریم  )١٤(
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ً َوقَْضب ﴿ : قضب ً  : )١( ﴾ ا   . یم ونحوه رسِ البَ  : تُّ القَ  : تُ ـلـقُ ، قَتَّا

  . عُ لَّ قَ تَ ویَ  قُّ شَ نْ یَ  : )٣( ﴾اض قَ نْ یَ  ﴿و  . منھدِ ط ویَ ـسقُ یَ  : )٢( ﴾یَْنقَضَّ  ﴿ :قضض 

            :          ھُ ْن   مِ م، وَ كُ ي أنفِس   ا فِ   وا َم   ُض   مْ ا : )٥( ﴾ اْقُض   وا إِلَ   يَّ  ﴿ . تُ وْ الَم    : )٤( ﴾اْلقَاِض   یَةَ  ﴿ :قض   ي 

  . )٧( ]ا أنَت َصانِع فَاْصنَع مَ  [:  )٦( ﴾ فَاْقِض َما أَْنَت قَاضٍ  ﴿

ا ل لنَ جِّ عَ  نَ ونُ عْ یَ  یم انِ ى اإلِ لَ عَ  ن هللاِ ز ِم ائِ والجَ  يْ أَ  : تُ ـلــقُ ز، وائِ الجَ ا بِ نَ ابَ تَ كِ  : )٨( ﴾قِطَّنَا  ﴿ :قطط 
    .ن ؤمِ ى نُ تَّ ا حَ ھَ بِ 

ً طَ قِ  ﴿ .وا فُ لَ تَ خْ ا : )٩( ﴾ واعُ طَّ قَ تَ  ﴿ :قطع  ً عَ ، وقِطْ ةٌ عَ طْ قِ  عُ مْ جَ  : )١٠( ﴾ عا  عُ مْ ، الجَ عَ طِ ا قُ مَ  اسمُ :  ا
     : لَّ جَ وَ  زَّ عَ  لھِ وْ ي قَ فِ  القطعَ  أنَّ  الكتبِ  ضِ عْ ي بَ ، وفِ یلِ ن اللَّ مِ  ةُ فَ ائِ الطَّ :  عُ والقِطْ  : تُ ـلــقُ  اع،طَ قْ أَ 

ْع  ﴿   .اق نَ تِ االخْ  وَ ما ھُ نَّ إ : )١١( ﴾ثُمَّ ْلیَْقطَ

  .ف ا قِطْ ھَ دُ ا، واحِ ھَ رُ مَ ثَ  : )١٢( ﴾قُطُوفُھَا  ﴿ :قطف 

  . واةِ النَّ  ةُ افَ فَ لِ  : )١٣( ﴾ قِْطِمیرٍ  ﴿ :قطمر 

  . یخِ طِّ والبَ  عِ رْ القَ كَ  اقٍ سَ  رِ یْ ى غَ لَ عَ  ومُ قُ یَ  رٍ جَ شَ  لُّ كُ  : )١٤( ﴾ ِمْن یَْقِطینٍ  ﴿ :قطن 

                                                      
  .٨٠/٢٨سورة عبس  )١(
  .١٨/٧٧سورة الـكھف  )٢(
" ی نقضَّ : " ب ألف مم دودة، وق رأ الب اقون " ینق اض : " قرأ أبي بن كعب وأبو رجاء . ١٨/٧٧سورة الـكھف  )٣(

  .٥/١٧٦زاد المسیر : انظر . بدون ألف 
  .٦٩/٢٧سورة الحاقـة  )٤(
  .١٠/٧١سورة یونس  )٥(
  .٢٠/٧٢سورة طـھ  )٦(
 .١١/٢٢٦الجامع : انظر  .ن المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى ما بی )٧(
  .٣٨/١٦سورة ص  )٨(
  .٢٣/٥٣وسورة المؤمنون  ٢١/٩٣سورة األنبیاء  )٩(
: انظ  ر . بإس  كان الط  اء، وھ  ي ق  راءة اب  ن كثی  ر والكس  ائي ویعق  وب " قِْطع  اً " و . ١٠/٢٧س  ورة ی  ونس  )١٠(

  .٨/٣٣٣لجامع وا ٢/١٠٨واإلتحاف  ٢٠٠-١٩٩المبسوط 
  .٢٢/١٥سورة الحج  )١١(
  .٧٦/١٤وسورة اإلنسان  ٦٩/٢٣سورة الحاقة  )١٢(
  ﴿ قِْطِمیٍر ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٣٥/١٣سورة فاطر  )١٣(

لِت . الجلدةُ البیضاء التي على النَّواِة : قال    : أما سمعت قول أُمیّةَ بن الصَّ
  وال فُوقَةً وال قِْطِمیرا** وال َزبَداً  لم أنل منھم فَُسْیطاً 

  .٨٥غریب القرآن البن عباس : انظر 
  .٣٧/١٤٦سورة الصافات  )١٤(
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 تْ دَ عَ ي قَ تِ الَّ  يَ ھِ وَ ، داعِ ا قَ ھَ دُ ، واحِ زُ ائِ جَ العَ  : ساءِ ن النِّ ومِ اسھ، أسَ و یتِ ن البَ مِ  : )١( ﴾د اعِ وَ القَ  ﴿ :قعد 
  . ضِ یْ ن الحَ عَ : یلَ قِ ، وَ رٍ كبَ لِ  وجِ زَّ ن العَ 

   .ع بِ تَّ  تَ وَال  : )٣( ﴾ َوَال تَْقفُ  ﴿ .ا نَ عْ بَ تْ أَ  : )٢( ﴾قَفَّْینَا  ﴿ :قفو 

بِ  ﴿ . ونَ عُ جَ تُرْ  : )٥( ﴾ ونَ بُ لَ قْ تُ  ﴿:  )٤( ] لبـق[ :  تُ ـلـقُ  :  )٧( ﴾یُقَلُِّب َكفَّْیِھ  ﴿ . مھِ فِ رُّ صَ تَ  : )٦( ﴾ْم ھِ تَقَلُّ
   .ى رَ خْ ى األُ لَ عَ  دةِ احِ الوَ بِ  فِّقُ یُصَ 

  . ھُ د لَ احِ  وَ َال  عٌ مْ جَ :  یلَ قِ د، وَ َال ید وِمقْ لِ ا ِمقْ ھَ دُ ، واحِ یحٌ اتِ فَ مَ  : )٨( ﴾ یدٌ الِ قَ مَ  ﴿ : دَ لَ قَ 

  . تْ لَ مَ حَ  : )٩( ﴾ تْ لَّ قَ أَ  ﴿ : قلل

  . يءِ ى الشَّ لَ عَ  زمِ العَ  ا عندَ ونھَ یلُ جِ ي یُ تِ م الَّ ھُ قِداحَ  :  )١٠( ﴾أَْقَالَمھُْم  ﴿ : مَ لَ قَ 

  . ینَ ضِ غَ الُمبْ  : )١١( ﴾اْلقَالِیَن  ﴿ :قلي 

             ى لَ نھ إِ قْ ذَ  وبُ ذُ جْ المَ :  یلَ قِ م، وَ ارھُ صَ بْ أَ  ضِّ غَ  عْ ھم مَ ؤوسِ و رُ عُ افِ رَ  : )١٢( ﴾ُمْقَمُحوَن  ﴿ :قمح 
  .سھ أْ رَ  عُ فَ رْ یَ  مَّ ، ثُ  )١٣( َصْدِره

                                                      
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/١٢٧سورة البقرة  )١(
أخبرن  ي ع  ن قول  ھ : ق  ال ن  افع الب  ن عب  اس .وھن  اك س  ور أخ  رى وردت فیھ  ا ھ  ذه الكلم  ة ٢/٨٧س  ورة البق  رة  )٢(
  : أما سمعت قول َعِدّي بن زید . بعثنا : أتبعنا؛ أي : قال .  ﴿ قَفَّْینَا ﴾: الىتع

  واحتمال الحّي في الصبح فَلَق** یوَم قَفَّْت ِعیُرھم من ِعرنا 
  .٤٩غریب القرآن البن عباس : انظر 

  .١٧/٣٦سورة اإلسراء  )٣(
ومعج م مق اییس  ١/٦٨٥) قل ب ( لس ان الع رب : انظ ر  .ما بین المعكوفتین زیادة م ن عن دي لیس تقیم المعن ى  )٤(

 .٢/٧٥٣والمعجم الوسیط  ٤/٦٨وتاج العروس  ٣/٢٣٢وتھذیب اللغة  ٢/١٧اللغة 
  .٢٩/٢١سورة العنكبوت  )٥(
  .١٦/٤٦سورة النحل  )٦(
  .١٨/٤٢سورة الكھف  )٧(
  .٤٢/١٢وسورة الشورى  ٣٩/٦٣سورة الزمر  )٨(
  .٧/٥٧سورة األعراف  )٩(
  .٣/٤٤ران سورة آل عم )١٠(
  .٢٦/١٦٨سورة الشعراء  )١١(
  .٣٦/٨سورة یـس  )١٢(
واب ما ذكرناه " ذقنھ : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١٣(  ١/٣٤٨التبی ان تفس یر غری ب الق رآن : انظر . والصَّ

  . ﴿ ُمْقَمُحوَن ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٢٥٥وتحفة األریب 
ُس رأسھ الشا: الُمْقَمح : قال    : أما سمعت قول الشاعر . مخ بأنفھ المنَكِّ

  نَُغضُّ الطَّْرف كاِإلبِل القَِماحِ ** ونحن على جوانبھا قُُعوٌد 
  .٩٨: غریب القرآن البن عباس : انظر 
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  .ر اطِ مَ ا القُ ذَ كَ ، وَ یداً دِ شَ  : )١( ﴾ اً یرَ رِ طَ مْ قَ  ﴿ :قمطر 

  . ونَ یعُ ُمطِ  : )٢( ﴾قَانِتُوَن  ﴿ :قنت 

  .اء جَ الرَّ  عُ طْ قَ  : أسُ الیَ  : تُ ـلـقُ .  ونَ سُ ائِ الیَ  : )٣( ﴾ ینَ طِ انِ القَ  ﴿ :قنط 

ً بَ ھَ ذَ  رٍ وْ ثَ  َمْسكِ  ءُ ِملْ  : ارُ طَ نْ القِ  : )٤( ﴾ َواْلقَنَاِطیرِ  ﴿ : قنطر  : یلَ قِ ، وَ الٍ قَ ثْ مِ  فُ لْ أَ :  یلَ قِ ة، وَ ضَّ أو فِ  ا

َّ مُ  ألوفٌ :  ولُ قُ ا تَ مَ ة، كَ لَ مِّ الُمكَ  : )٥( ﴾اْلُمقَْنطََرِة  ﴿و  . كَ لِ ر ذَ یْ غَ  :  اْلُمقَْنطََرةُ  : )٦( اءُ الفرَّ  الَ قَ وَ  ،ةٌ فَ ؤل
  . ةُ فَ عَّ الُمضَ 

   . )٩( يعِ افِ رَ  : )٨( ﴾ي عِ نِ قْ مُ  ﴿ . لَ ائِ السَّ  : )٧( ﴾ عَ انِ لقَ ا ﴿ :قنع 

اء ، والیَ الٍ مَ  لُ صْ أَ  : يْ ، أَ قِْنیَةً  ھُ لَ  لَ عِ جُ  : )١٢( ﴾ى نَ قْ أَ وَ  ﴿ . لِ خْ النَّ  )١١( قُ وْ ذُ عُ : )١٠( ﴾ وانٌ قِنْ  ﴿ :قنو 
  . اوِ وَ الن ل مِ دَ بَ  ةٍ یَ نْ ي قِ فِ 

  

                                                      
   ﴿ قَْمطَِریَراً ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٧٦/١٠سورة اإلنسان  )١(
  : أما سمعت قول الشاعر . وجھھُ من شدة الوجع  الذي ینقبض: قال  

  َعبُوساً في الشَّدائد قمطریرا** وال یوَم الحساب وكان یوماً 
  .٨٢غریب القرآن البن عباس : انظر 

  ﴿ قَانِتُوَن ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٣٠/٢٦وسورة الروم  ٢/١١٦سورة البقرة  )٢(
ون : قال  َخر** قانتاً   یرجو َعْفوهُ : ما سمعت قول عدي بن زید أ. ُمقرُّ   یوم ال یُْكفَُر َعْبٌد ما ادَّ

  .٦٠غریب القرآن البن عباس : انظر 
  .١٥/٥٥سورة الحجر : انظر . بالرفع ، وھذا تصحیف " القَانِطُوَن : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٣(
  .٣/١٤سورة آل عمران  )٤(
  .٣/١٤سورة آل عمران  )٥(
زكری اء، المع روف  أب و)  أو بن ي منق ر (ھو یحیى بن زیاد بن عب د هللا ب ن منظ ور ال دیلمي، م ولى بن ي أس د  )٦(

وك ان م ع تقدم ھ ف ي اللغ ة . دبب النحو واللغ ة وفن ون األھـ ، إمام الكوفیین، وأعلمھ م  ١٤٤بالفراء، ولد بالكوفة سنة 
 ً  "  المقصور والمم دود" من كتبھ . رفاً بالنجوم والطب، یمیل إلى االعتزالعا، عالماً بأیام العرب وأخبارھا،فقیھا متكلما

   ف  ي االمث  ال، " الف  اخر " و " اللغ  ات " وكت  اب " الم  ذكر والمؤن  ث " و " مع  اني الق  رآن " ى ویس  مّ " المع  اني " و 
           ف   ي طری   ق مك   ة ت   وفي .  "مش   كل اللغ   ة " و "   الجم   ع والتثنی   ة ف   ي الق   رآن " و " م   ا تلح   ن فی   ھ العام   ة "   و

 /٢ووفی  ات األعی  ان ٢٧٦ /٧  ری  بإرش  اد األو ٨٩ – ٨٦مرات  ب النح  ویین  :انظ  ر ترجمت  ھ ف  ي . ھ  ـ  ٢٠٧س  نة 
وھدای  ة  ١٤٦-٨/١٤٥األع  الم و  ١٢٦نزھ  ة األلب  اب و  ٣٧١ /٢وغای  ة النھای  ة  ١٤٤ /١ومفت  اح الس  عادة  ٢٢٨

  . ٢/٧٣٧القارئ إلى تجوید كالم الباري 
  .٢٢/٣٦حج سورة ال )٧(
  .١٤/٤٣سورة إبراھیم  )٨(
وتحف  ة  ١/٣٣٦تفس  یر الجالل  ین : انظ  ر . والصَّ  واب م  ا ذكرن  اه " َم  انعي : " م  ا ج  اء ف  ي المخطوط  ة كلم  ة  )٩(

وبی ان المع اني  ٣/١٦٤وفتح القدیر الجامع بین فني الروای ة  ١/٢٧٩وتذكرة األریب تفسیر الغریب  ٢٦٣األریب 
  .١٨٧والنزھة  ٤/٢٨٨
  .٦/٩٩ة األنعام سور )١٠(
  .٩/٤٨الجامع : انظر . وھي الكباسة، أي ُعنقود النَّخلة : َجْمُع ِعْذق بكسر العین : الُعذوق   )١١(
  .٥٣/٤٨سورة النجم  )١٢(
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  . رَ دْ قَ  : )١( ﴾ قَاَب قَْوَسْینِ  ﴿ :قوب 

ً ُمقِ  ﴿.  اقَ زَ رْ أَ  : )٢( ﴾ اتَ وَ قْ أَ  ﴿ :قوت    . اً رَ دِ تَ ُمقْ  : )٣( ﴾ یتا

          .  ھ   ایتِ واقِ ي مَ ا فِ   ھَ   أتَ   ْوا بِ  : )٦( ﴾ أَقَ   اُموا الصَّ   َالةَ  ﴿ .یم قِ تَ ْس   المُ  مُ ائِ القَ    : )٥( ﴾اْلقَیُّ   وُم  ﴿:  )٤( ق   وم

                      : ھُ ْن      مِ ام، وَ ـوَّ القَ       وَ ْح      ر نَ ْم      األَ  ھِ بِ       ـومُ قُ      ا یَ َم      ، وَ رٌ دَ ْص      م، ومَ ائِ قَ       عُ ْم      جَ  : )٧( ﴾قِیَ      اٌم  ﴿
ُ لَُكْم قِیَام ﴿ ْیووم، لھ قَ صْ أَ فَ  م،وصُ یْ القَ ـول كَ عُ یْ فَ  ھُ نُ زْ ول، وَ زُ  یَ ي َال ذِ الَّ  مُ ائِ الدَّ  :  ومُ یُّالقَ  . )٨( ﴾اً َجَعَل هللاَّ
:  ی لَ قِ ، فَ اءِ ي الیَ اء فِ ت الیَ َم غِ أُدْ اًء، وَ او یَ الوَ  تْ بَ لِ قُ ، فَ ونِ السكُ حداھما بِ اوسبقت  اوالوَ اء وَ الیَ  تْ عَ مَ تَ اجْ 
وم ـقَ    .یُّ

 ین َال ذِ الَّ :  ی لَ قِ ر، وَ ْف القَ  يَ ِھ اء، وَ ض القَ وَ رْ األَ  ونَ لُ ازِ م النَّ ھُ ، وَ رینَ افِ سَ المُ  : )٩( ﴾ْلُمْقِویَن لِ  ﴿ :قوو 
ً ضَ یْ أَ  الِ المَ  یرُ ثِ الكَ : ي وِ قْ ، والمُ الَ  مَ َال ، وَ مْ عھُ مَ  ادَ زَ    . دادِ ضْ ن األَ مِ  وَ ھُ ، وَ ا

  . انَ بْ بَّ سَ  : )١١( ﴾ قَیَّْضنَا ﴿ : )١٠( ] قیض[ 

  . ضِ رْ ن األَ مِ  يوتَ سْ مُ  : )١٢( ﴾ ةٍ قیعَ بِ  ﴿ :قیع 

  .، وهللا أعلم ھارِ النَّ  فَ صْ نِ  ونَ مُ ائِ نَ  : )١٣( ﴾قَائِلُوَن  ﴿ :قیل 

  
                                                      

  .٥٣/٩سورة النجم  )١(
  .٤١/١٠سورة فصلت  )٢(
  .٤/٨٥سورة النساء  )٣(
واب ما ذكرناه "  قیوم: " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٤( ومعج م  ١٢/٤٩٦) ق وم ( لسان العرب : انظر . والصَّ

  .٤/٢٠٧والنھایة في غریب األثر  ١/٥٦٠ومختار الصحاح  ٥/٤٣مقاییس اللغة 
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/٢٥٥سورة البقرة  )٥(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/٢٧٧سورة البقرة  )٦(
  .٥١/٤٥ذاریات وسورة ال ٣٩/٦٨سورة الزمر  )٧(
  .٤/٥سورة النساء  )٨(
  .٥٦/٧٣سورة الواقعة : انظر . وھذا تصحیف "  ْلُمْقِوینَ ا: " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٩(
والص  حاح  ٧/٢٢٤) ق  یض ( لس  ان الع  رب : انظ  ر  .م  ا ب  ین المعك  وفتین زی  ادة م  ن عن  دي لیس  تقیم المعن  ى  )١٠(

٣/٢٤٠. 
  .٤١/٢٥سورة فصلت  )١١(
  .٢٤/٣٩ر سورة النو )١٢(
   .٧/٤سورة األعراف  )١٣(
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  ـافالـَكـ َحـرفُ 

  .راب الشَّ  یھِ فِ  اءً نَ إِ  : )١( ﴾اً َكأْس ﴿ :كأس 

  .م ھِ وھِ وجُ وا لِ عُ ـرِ صُ :  یلَ قِ وا، وَ زُ خْ أُ وا وَ ظُ یِّ غُ  : )٢( ﴾وا ُكبِتُ  ﴿ :كبت 

ٍة :  )٣( ﴾في َكبٍَد  ﴿ :كبد    .ِشدَّ

 : )٧( ﴾ ُكبَّ ـاراً  ﴿ .اء َم ُعظَ  : )٦( ﴾ رَ ابِ كَ أَ  ﴿ . ةٌ مَ ظَ عَ  : )٥( ﴾ اءُ یَ رِ بْ كِ ال ﴿ .تََكبُّر  : )٤( ﴾ِكْبٌر  ﴿ :كبر 

  . ھُ نَ مْ ظَ عْ أَ  : )٩( ﴾أَْكبَْرنَھُ  ﴿ . ھُ ظَمُ عْ مُ  : )٨( ﴾ ِكْبَرهُ  ﴿ . یراً بِ كَ 

  .م ھِ ؤوسِ ى رُ لَ قوا عَ لْ أُ  : )١٠( ﴾فَُكْبِكبُوا  ﴿ :كبكب 

  . ضَ رِ فُ  : )١٢( ﴾ُكتَِب  ﴿ : )١١( ] بَ تَ كَ [ 

  . ةِ رَ ثْ ن الكَ مِ  فَْوَعل : رثَ وْ كَ ، وَ  ةِ نَّ ي الجَ فِ  ھرٌ نَ  : )١٣( ﴾ اْلَكْوثَر ﴿ : ركث

  . لٌ امِ عَ  : )١٤( ﴾ٌح ادِ كَ  ﴿ : كدح

  . تْ بَّ صَ وانْ  تْ رَ ثَ تَ انْ  : )١٥( ﴾ تْ رَ دَ كَ انْ  ﴿ :رَ دَ كَ 

  
                                                      

  . وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٥٢/٢٣سورة الطور  )١(
  . ٥٨/٥سورة المجادلة  )٢(
  ﴿ في َكبٍَد ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٩٠/٤سورة البلد  )٣(

  قمنا وقام الخصوم في كبد** یا عیُن ھالَّ بكیت أربَد إذ : أما سمعت قول لبید بن ربیعة . في اعتداٍل واستقامة: قال
  .٢٦غریب القرآن البن عباس : انظر 

  .٤٠/٥٦سورة غافر  )٤(
وس  ورة الجاثی  ة  ١٠/٧٨س  ورة ی  ـونس : انظ  ر . وھ  ذا تص  حیف "  ِكْبِریَ  اء: " م  ا ج  اء ف  ي المخطوط  ة كلم  ة  )٥(

٤٥/٣٧ .  
  .٦/١٢٣سورة األنعام  )٦(
  . ٧١/٢٢سورة نـوح  )٧(
  . ٢٤/١١سورة النور  )٨(
  . ١٢/٣١سورة یوسف  )٩(
  .٢٦/٩٤سورة الشعراء  )١٠(
والص  حاح . ١/٦٩٨) كت  ب ( لس  ان الع  رب : انظ  ر  .م  ا ب  ین المعك  وفتین زی  ادة م  ن عن  دي لیس  تقیم المعن  ى  )١١(
١/٢٢٨. 
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٣/١٥٤سورة آل عمران  )١٢(
  .١٠٨/١سورة الكوثر  )١٣(
  .٨٤/٦سورة اإلنشقاق  )١٤(
  .٨١/٢سورة التكویر  )١٥(
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  . هِ رِ یْ خَ  نْ مِ  سَ ئِ ویَ  ،تھُ یَّ طِ عَ  عَ طَ قَ  : )١( ﴾ َوأَْكَدى ﴿ : يكد

ةً  ﴿ :كرر   . ةً عَ جْ رَ  : )٢(  ﴾ َكرَّ

ً َكْرھَ  ﴿ :كره    .اً اھَ رَ كْ إِ  : )٣( ﴾ ا

ً سَ كِ  ﴿ : كسف ً قِطَ  : )٤( ﴾ فا ً  ﴿ و . عا ً َع مْ جَ  ونَ ُك یَ  نْ أَ ، وَ اً دَ واِح  ونَ كُ یَ  نْ أَ  جوزُ یَ  : )٥( ﴾ ِكْسفا   ةٍ فَ ْس كِ لِ  ـا
  . ةٍ رَ ِسدْ و رٍ ِسدْ  : وَ حْ نَ 

  . تْ یَ وِ وطُ  تْ نُِزعَ  : )٦( ﴾ تْ ُكِشطَ  ﴿ : طَ شَ كَ 

  . ینَ سِ ابِ الحَ  : )٧( ﴾ َواْلَكاِظِمینَ  ﴿ : مَ ظَ كَ 

  . بِ عْ الكَ كَ  ارَ صَ  يْ ا، أَ دھَ ھْ نَ  بَ عَّ كَ ي تَ واتِ اللَّ  نَّ ھُ :  )٨( ﴾َواِعَب َوكَ  ﴿ :كعب 

  . مثالً  : )٩( ﴾اً ُكفُو ﴿ :كفأ 

ً اتَ ِكفَ  ﴿ :كفت  ً ِكفَ  : قالُ یُ ، وَ تٌ ا ِكفْ ھَ دُ ، واحِ  ةً یَ عِ وْ أَ  : )١٠( ﴾ ا ً م اتا ا ھُ ُض یَ  يْ ا، أَ لھَ ھْ أَ  تُ فِ كْ یَ  َضمَّ  ی اءً حْ أَ  مْ مُّ
ً وَ وأمْ  اھَ رِ ھْ ى ظَ لَ عَ    .ھا نِ طْ ي بَ فِ  اتا

  . اعَ رَّ الزُّ  : )١٢( ﴾ أَْعَجَب اْلُكفَّارَ  ﴿ . ودَ حُ جُ  : )١١( ﴾ انَ رَ فْ كُ  ﴿ : كفر

  . ةً امَّ عَ  : )١٣( ﴾ ةً افَّ كَ  ﴿ :كفف 

  

                                                      
  .٥٣/٣٤سورة النجم  )١(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/١٦٧سورة البقرة  )٢(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٣/٨٣سورة آل عمران  )٣(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٧/٩٢سورة اإلسراء  )٤(
  .٥٢/٤٤رة الطور سو )٥(
  .٨١/١١سورة التكویر  )٦(
  .٣/١٣٤سورة آل عمران  )٧(
  .٧٨/٣٣سورة النبأ  )٨(
  .١١٢/٤سورة اإلخالص  )٩(
  .٧٧/٢٥سورة المرسالت  )١٠(
  .٢١/٩٤سورة األنبیاء  )١١(
  .٥٧/٢٠سورة الحدید  )١٢(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/٢٠٨سورة البقرة  )١٣(
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  .یبٌ صِ نَ  : )٣( ﴾ لٌ ِكفْ  ﴿.  مْ ھِ یْ لَ إِ  ھُ ونَ مُّ ضُ یَ  : )٢( ﴾یَْكفُلُونَھُ  ﴿ .ا لھَ افِ ي كَ نِ لْ عَ اجْ  : )١( ﴾أَْكفِْلنِیھَا  ﴿ :كفل 

  .م كُ ظُ فَ حْ یَ  : )٤( ﴾یَْكلَُؤُكْم  ﴿ :كأل 

  . بٍ َال كِ  ابُ حَ أصْ  : )٥( ﴾ُمَكلِّبِیَن  ﴿ :كلب 

، بُ َس ھ النَّ لَ لَّ كَ ن تَ ِم  ردَ صْ مَ :  یلَ قِ ، وَ دٌ الِ  وَ َال ، وَ ھُ د لَ لَ  وَ َال وَ  لُ جُ الرَّ  وتَ مُ یَ  نْ أَ  : )٧( ﴾ َكَاللَةً  ﴿ : )٦( كلل

  . ثِقَلٌ  : )٨( ﴾َكلُّ  ﴿ . ھِ بِ  اطَ حَ أَ 

  . مٌّ كِ  : اھَ دُ ، واحِ رِ طُّ فَ التَّ  لَ بْ قَ  تْ انَ ي كَ تِ الَّ  یةُ عِ وْ األَ  : )٩( ﴾اْألَْكَماِم  ﴿ :كمم 

  .ى مَ عْ أَ  ودُ ولُ المَ  : )١٠( ﴾ھ مَ كْ األَ  ﴿ :كمھ 

  . ورٌ فُ كَ  : )١١( ﴾ ودٌ نُ كَ لَ  ﴿ :كند 

  .ة اكَ الزَّ  ونَ ؤدُّ  یُ َال  : )١٢( ﴾یَْكنُِزوَن  ﴿ : كنز

  

  

                                                      
  .٣٨/٢٣سورة ص  )١(
  .٢٨/١٢سورة القصص  )٢(
  .٤/٨٥سورة النساء  )٣(
  .٢١/٤٢سورة األنبیاء  )٤(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/٢٠٨سورة البقرة  )٥(
 ١١/٥٩٠) كل  ل ( لس  ان الع  رب : انظ  ر . والصَّ  واب م  ا ذكرن  اه " ك  لَّ : " م  ا ج  اء ف  ي المخطوط  ة كلم  ة  )٦(

 .٢٧١وتحفة األریب . ٥/٨٩والصحاح 
  .١٧٦؛  ٤/١٢سورة النساء  )٧(
  .١٦/٧٦سورة النحل  )٨(
  .٥٥/١١سورة الرحمن  )٩(
  .٥/١١٠وسورة المائدة  ٣/٤٩سورة آل عمران  )١٠(
  ﴿ لََكنُوٌد ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .١٠٠/٦سورة العادیات  )١١(

  : ، ویُجیع َعْبَده ، أما سمعت قول الشاعر  كفور للنعم، وھو الذي یأكل وحده، ویمنع ِرْفَده: قال 
  ولم أُك للمعروِف ثَمَّ َكنُوَدا** شكرت لھ یوم الُعَكاِظ نوالَھ 

  .٧١غریب القرآن البن عباس : انظر 
  .٩/٣٤سورة التوبة  )١٢(
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 : اھَ وُس  نُ وكُ  : انِ یَ  البَ  يفِ   الَ قَ  ات، رَ تتَ ْس  المُ  يَ ِھ  ف، وَ نِّ َص  المُ  ھُ لَ   ضَ یَّ بَ   : )١( ﴾اْلُك  نَِّس  ﴿ : ك  نس

ط ارد ح ل وعُ یخ وزُ الم رِّ : ة َس مْ ج وم الخَ ھ ا النُّ إنَّ :  )٢( ﴾ سِ نَّ خُ البِ  ﴿ : يوا فِ الُ قَ وَ  : تُ ـل ـقُ ا، ھَ ارُ تَ اسْ 
  .ھرة ي والزُّ رِ شتَ والمُ 

ً اننَ كْ أَ  ﴿ . ورٌ تُ سْ مَ  : )٣( ﴾ ونٌ نُ كْ مَ  ﴿ : كنن ، وَ  عُ مْ جَ  : )٤( ﴾ ا   . دٍ رْ وبَ  رٍّ ن حَ مِ  يَ قِ وُ وَ  رَ تِ ا سُ مَ  وَ ھُ ِكنٍّ

  . لِ بَ ي الجَ فِ  ارٌ غَ  : )٥( ﴾ فھْ الكَ  ﴿ :كھف 

  . وبٌ ا كُ ھَ دُ ، واحِ یمَ اطِ رَ  خَ َال ا وَ ھَ لَ  ى رَ  عُ َال  یقٍ ارِ أبَ  : )٦( ﴾ ابٍ وَ كْ أَ  ﴿ :كوب 

َرت  ﴿ :كور ُر  ﴿ . ةامَ مَ العِ  ا تُلفُ مَ لُفَّت كَ :  یلَ قِ ا، وَ ھَ ؤُ وْ ضَ  أُذِھبَ  : )٧( ﴾ُكوِّ ا ذَ ھَ  ِخلُ یُ دْ  : )٨( ﴾یَُك وِّ
  .ة امَ مَ العِ  رُ وْ كَ  : ھُ نْ مِ ، وَ فُّ والكَ  عُ مْ الجَ  ھُ لُ ا، وأصْ ذَ ى ھَ لَ عَ 

اْفتََعلُ  وا  ھُ نُ  زْ وَ ، وَ ونِ ن الس  كُ ِم   وَ ھُ  :  ی  لَ قِ وا، وَ لُ عَ فْ تَ اْس   ھُ نُ  زْ وَ وا، وَ عُ َض  خَ  : )٩( ﴾اْس  تََكانُوا  ﴿ :ك  ون 
  : )١٠(لھ وْ قَ  وَ حْ واأللف إْشبَاٌع نَ 

  .............................     ٍة رَّ حُ وٍب ى َغضُ رَ اُع ِمن ِذفْ بَ یَنْ 

  .ي رِ ي أمْ وا فِ الُ تَ احْ  : )١١( ﴾فَِكیُدوِن  ﴿ :كید 

  . یرٍ عِ بَ  لُ مْ حِ  : )١٢( ﴾َكْیَل بَِعیٍر  ﴿ :كیل 

  

                                                      
  .٨١/١٦سورة التكویر  )١(
  .٨١/١٥رة التكویر سو: انظر . وھذا تصحیف " الُخنَّس : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٢(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٣٧/٤٩سورة الصافات  )٣(
  .١٦/٨١سورة النحل : انظر . بالرفع، وھذا تصحیف " أْكنَاٌن : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٤(
  .١٦؛  ١١؛  ١٠؛  ١٨/٩سورة الكھف  )٥(
  .لكلمةوھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه ا ٤٣/٧١سورة الزخرف  )٦(
  .٨١/١سورة التكویر  )٧(
  .٣٩/٥سورة الزمر  )٨(
  .٢٣/٧٦وسورة المؤمنون  ٣/١٤٦سورة آل عمران  )٩(
والبیت منسوب لھ في المعلقات العشر  ٨٤بن شداد في دیوان  لعنترة، وھو منسوب  من الكامل صدر البیت )١٠(

  :ھو والبیت بتمامھ   ١/١٣٤وخزانة األدب ولب لباب لسان العرب  ١/٤٩وجمھرة أشعار العرب  ٩/٢
  َزیّافٍَة ِمثَل الفَنیِق الُمكَدمِ  ** نباُع ِمن ِذفرى َغضوٍب َجسَرٍة یَ 

  .٧٧/٣٩وسورة المرسالت  ١١/٥٥سورة ھـود  )١١(
  .١٢/٦٥سورة یـوسف  )١٢(
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مـال ـرفُ ـحَ    ـالَّ

  . ولِ قُ العُ :  )١( ﴾ األَْلبَابِ  ﴿ :لبب 

ا ھَ دُ ات، واِح اَع مَ جَ  : )٣( ﴾ اً دَ لِبَ  ﴿ . ضٍ ْع بَ  قَ وْ ھ فَ عَض بَ  نَّ أَ ، َك دِ لبُّ ن التَّ ِم  ی راً ثِ كَ :  )٢( ﴾ اً دَ لُبَ  ﴿ :لبد 
ً ضَ عْ بَ  مْ ھُ ضُ عْ بَ  بُ كَ رْ یَ :  اهُ نَ عْ مَ ، وَ ةٌ دَ لِبْ    . ا

ً عَ مْ وجَ  داً واحِ  ونُ كُ یَ ، وعٍ رُ دُ  : )٥( ﴾ وسٍ بُ لَ  ﴿ .ا نَ طْ لَ خَ  : )٤( ﴾ا نَ سْ لَبَ  ﴿ : لبس   .ا

  . یھِ فِ  نُ صَّ حَ یُتَ َمَكاٌن  : )٧( ﴾َمْلَجأً  ﴿ : هُ رُ یْ غَ  الَ قَ ، وَ فنِّ صَ المُ  ھُ لَ  ضَ یَّ بَ  : )٦( ﴾ اءٍ َمْلجَ  ﴿ :لجأ 

يٍّ  ﴿ :لجج    .حر البَ  ظمُ عْ مُ  وَ ھُ ، وَ جِّ ى اللُّ لَ إِ  وبٌ سُ نْ مَ  : )٨( ﴾لُجِّ

  . یالً مِ مُ وَ  الً دِ عْ مَ  : )١٠( ﴾ داً حَ تَ ُملْ  ﴿ . قِّ ن الحَ عَ  ونَ یلُ مِ یَ  : )٩( ﴾یُْلِحُدوَن  ﴿ :لحد 

ً افَ حَ لْ إِ  ﴿ :لحف  ً احَ لحَ إِ  : )١١( ﴾ ا   . ا

 ،اهُ نَ عْ ومَ م َال ى الكَ وَ حْ فَ :  حنُ اللَّ :  )١٣( اسبَّ عَ  ابنُ  الَ قَ  : ـلـتُ قُ ، فَْحوَ  : )١٢( ﴾ فِي لَْحِن اْلقَْولِ  ﴿ :لحن 

َّھُْم فِي لَْحِن اْلقَْولِ  ﴿ : لَّ جَ وَ  عزَّ  هللاُ  الَ قَ    . )١٤( ﴾ َولَتَْعِرفَن

                                                      
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢٦٩؛  ١٩٧؛  ٢/١٧٩سورة البقرة  )١(
  .٩٠/٦سورة البلد  )٢(
  .٧٢/١٩سورة الجن  )٣(
  .٦/٩سورة األنعام  )٤(
..)  ھُنَّ لِبَاٌس لَُكْم َوأَْنتُْم لِبَ اٌس لَھُ نَّ (:رأتھ، ومنھ ما جاء في قولھ تعالىام: لِباُس الرجلومنھا .٢١/٨٠سورة األنبیاء  )٥(

  : والعرب تسمي المرأة لباساً وإزاراً ، قال النابغة الجعدي یصف امرأة 
جی   تثنَّت ، وكانت علیھ لباسا** ُع ثنى ِعْطفَھا إذا ما الضَّ

  .٥/٢٠٣) لبس ( لسان العرب : انظر 
  .٤٢/٤٧سورة الشورى  )٦(
  .١١٨؛  ٩/٥٧سورة التوبة  )٧(
  .٢٤/٤٠سورة النور  )٨(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٧/١٨٠سورة األعراف  )٩(
  .٧٢/٢٢وسورة الجن  ١٨/٢٧سورة الـكھف  )١٠(
  .٢/٢٧٣ورة البقرة س )١١(
  .٤٧/٣٠سورة محمد  )١٢(
ھو عبد ّهللا بن عباس بن عبد المطلب القرش ي الھاش مي، أب و العب اس، حب ر األم ة، الص حابي الجلی ل، ول د بمك ة  )١٣(

. وروى عنھ األحادیث الصحیحة  وسلّم و نشأ في بدء عصر النبّوة، فالزم رسول ّهللا صلّى ّهللا علیھ  )ـ ھ.  ق ٣ (سنة 
. ص نفات كثی رةولھ م" تفسیر القرآن : " ینسب إلیھ كتاب  الجمل وصفین،معركة  مع اإلمام علي كرم ّهللا وجھھ دَ ھِ و شَ 

تھ ذیب : انظ ر ترجمت ھ ف ي ) . م  ٦٨٧ (المواف ق  )ـ ھ ٦٨(عمره، فسكن الطائف و توفي بھا سنة  كّف بصره في آخر
 ٢٩٥/  ٨البدای ة والنھای ة و ٦٩٨تھ ذیب الكم ال و ٦٢/  ٣ی ان فی ات األعوو ١٩٠/  ٥العقد الثم ین و ١٥٦/  ٢التھذیب 

  .٦٠-٤/٩٥واألعالم   ٢١وذیل المذیل  ١٨٢/  ١النجوم الزاھرة و
  .٤٧/٣٠سورة محمد  )١٤(
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  .ة ومَ صُ الخُ  یدُ دِ شَ  : )١( ﴾ امِ صَ الخِ  دُّ لَ أَ  ﴿ :لدد 

ةً  ﴿ :لذذ    . اً یذذِ لَ  : )٢( ﴾ لَذَّ

  . كُ اسِ مَ تَ المُ  جُ زِّ لَ تَ المُ  وَ ھُ  : بزِ الالَّ  ینُ والطِّ  . قٍ صِ َال  : يْ أَ  ، مٍ زِ َال :  )٣( ﴾َالِزٍب  ﴿ :لزب 

  .ھَّب لَ تَ  : )٥( ﴾ى ظَّ لَ تَ  ﴿ .م نَّ ھَ جَ  اءِ مَ سْ ن أَ مِ :  )٤( ﴾لَظَى  ﴿ :لظي 

  .م ھُ دَ رَ طَ  : )٦( ﴾م ھُ نَ عَ لَ  ﴿ :لعن 

  . یاءٍ عْ إِ  : )٧( ﴾ وبٍ لُغُ  ِمنْ  ﴿ :لغب 

ً مِ یُعتقد یَ  مْ لَ  امَ  : )٨( ﴾بِاللَّْغِو  ﴿ :لغو    . رُ جْ الھُ  وَ ھُ ا، وَ غَ ن اللَّ مِ  : )٩( ﴾ فِیھِ َواْلَغْوا  ﴿ . ینا

  .ا نَ فَ رِ صْ تَ لِ  : )١٠( ﴾لِتَْلفِتَنَا  ﴿ :لفت 

ً افَ فَ ألْ  ﴿ : لفف ً یَع مِ جَ  : )١٢( ﴾اً لَفِیف  ﴿ . ی فٌ فِ ولَ  فٌّ ـلِ  : اھَ دُ ، واحِ ةً فَّ تَ لْ مُ  : )١١( ﴾ ا  : )١٣( ﴾ت فَّ تَ والْ  ﴿.  ا
  .ت قَ تَ الْ 

  .ا نَ دْ جَ وَ  : )١٤( ﴾أَْلفَْینَا  ﴿ :لفي 

  

                                                      
  .٢/٢٠٤سورة البقرة  )١(
  .٤٧/١٥وسورة محمد  ٣٧/٤٦سورة الصافات  )٢(
  ﴿ َالِزٍب ﴾: لھ تعالى أخبرني عن قو: قال نافع البن عباس  .٣٧/١١سورة الصافات  )٣(

ّر ضربةَ الِزبٍ ** فال یَْحَسبُنَّ الخیر ال شرَّ بعَده : أما سمعت قول النابغة . الملتزق : قال    وال یَْحَسبُنَّ الشَّ
  .٤٣غریب القرآن البن عباس : انظر 

  .٧٠/١٥سورة المعارج  )٤(
  .٩٢/١٤سورة اللیل  )٥(
  .ت فیھا ھذه الكلمةوھناك سور أخرى ورد ٢/١٨سورة البقرة  )٦(
  .٥٠/٣٨وسورة  ق  ٣٥/٣٥سورة فاطر  )٧(
  .٥/٨٩وسورة المائدة  ٢/٢٢٥سورة البقرة  )٨(
  .٤١/٢٦سورة فصلت  )٩(
  .١٠/٧٨سورة یـونـس  )١٠(
  .٧٨/١٦سورة النبأ  )١١(
  .١٧/١٠٤سورة اإلسراء  )١٢(
  .٧٥/٢٩سورة القیامة  )١٣(
  .٢/١٧٠سورة البقرة  )١٤(
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 عُ ْم ، جَ لواِم حَ  : حاقِ وَ لَ  : قالُ یُ ، وَ ھُ جُ تِ نْ ا تُ ھَ نَّ أَ كَ  ابحَ ر والسَّ جَ الشَّ  حُ قَ لْ ، تَ حالقِ ومَ  : )١( ﴾ حَ اقِ وَ لَ  ﴿ :لقح 
  . ھُ فَ رِ صْ وتَ  وتَْقلِبَھُ حاب السَّ  لُ مِ حْ ھا تَ ألنَّ  ؛حالقِ 

  .دٍ صْ  قَ َال وَ  بٍ لَ طَ  یرِ غَ ى لَ عَ  هُ ذَ خَ أَ  : )٢( ﴾فَاْلتَقَطَھُ  ﴿ :لقط 

  . عُ لِ تَ بْ تَ  : )٣( ﴾ فُ قَ لْ تَ  ﴿ :لقف 

          : ھُ نْ مِ وَ  .بِلَ قَ  : )٦( ﴾فَتَلَقَّى  ﴿ . يسِ فْ جھة نَ  :)٥( ﴾ ِمْن تِْلقَاءِ  ﴿ . اهجَ تُ  : )٤( ﴾تِْلقَاَء  ﴿ :لقي 
  . )٧( ﴾ إِْذ تَلَقَّْونَھُ  ﴿

ازُ الھَ :  یلَ قِ اب، وَ یَّ عَ  : )٩( ﴾ ةٍ لَُمزَ  ﴿ . كَ یبُ عِ یُ  : )٨( ﴾یَْلِمُزَك  ﴿ :لمز   . يّ فِ خَ  المٍ كَ بِ  ھِ جْ ي الوَ فِ  مَّ

ً لَمَّ  ﴿ .ودُع  یَ َال  مَّ ، ثُ نبِ الذَّ بِ  مُّ یُلِ  ممَّ لَ :  قالُ یُ ، وَ وبِ نُ الذُّ  ارُ غَ صِ  : )١٠( ﴾اللََّمَم  ﴿ :لمم     . داً یَ دِ َش  : )١١( ﴾ ا
  .ِضر حْ أَ  : )١٣( ﴾ھَلُمَّ  ﴿و  .ل بِ قْ أَ  : )١٢( ﴾ھَلُمَّ إِلَْینَا  ﴿

 ابنُ  الَ قَ  : تُ ـلــقُ ، انِ سَ نْ إلِ ولِ  لطائرِ لِ  قـالُ یُ ، وَ شٍ طَ عَ  وْ رٍّ أَ ن حَ مِ  ھُ انُ سَ ج لِ رِ یُخْ  : )١٤( ﴾ ثْ ھَ لْ یَ  ﴿ :لھث 
  . شِ طَ ن العَ مِ  ھِ لسانِ لب بِ الكَ  غَ ولِ یُ  نْ أَ  ھثُ اللَّ : س ارِ فَ 

  . لَ اغَ شَ تَ  : )١٧( ﴾ى ھَّ لَ تَ  ﴿. م كُ لَ غَ شَ  : )١٦( ﴾أَْلھَاُكُم  ﴿ .ھ لُ اطِ بَ  : )١٥( ﴾ لَْھَو اْلَحِدیثِ  ﴿ :لھو 

  
                                                      

  .١٥/٢٢سورة الحجر  )١(
  .٢٨/٨سورة القصص  )٢(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٧/١١٧سورة األعراف  )٣(
  .٢٨/٢٢وسورة القصص  ٧/٤٧سورة األعراف  )٤(
  .١٠/١٥سورة یونس  )٥(
  .٢/٣٧سورة البقرة  )٦(
  .٢٤/١٥سورة النور  )٧(
  .٩/٥٨سورة التوبة  )٨(
  .١٠٤/١سورة الھُمزة  )٩(
  .٥٣/٣٢سورة النجم  )١٠(
  .٨٩/١٩سورة الفجر  )١١(
  .٣٣/١٨سورة األحزاب  )١٢(
  .٦/١٥٠سورة األنعام  )١٣(
  .٧/١٧٦سورة األعراف  )١٤(
واللَّْھ ُو النك اح ، طلَ ب الِخْل ُو الت زویجَ  : الِخْلُو أَي : وطلَب اللَّْھوَ  ،وقد یكنى باللَّْھِو عن الجماع .٣١/٦سورة لقمان  )١٥(

وھذا من لَھ ا ع ن الش يء إِذا  ،ُمتشاِغلةً عما یُْدَعْون إِلیھ : أَي) الھیةً قُلوبُھم  : ( تعالى المرأَة ابن عرفة في قولھ : ویقال
 والنب ي ص لى هللا علی ھ وس لم ال یَْلھ ُو ألَن ھ  ،تتش اغل : أَي ) فأَْن َت عن ھ تلَھَّ ى : (  ومن ھ قول ھ تع الى ،تَشاغل بغیره یَْلھَى

ُد ِمنِّ "  :قال       : وف ي التنزی ل العزی ز ،والتَھَى بامرأَة فھي لَْھَوتھ واللَّْھُو واللَّْھوةُ المرأَة الَمْلھُ ّو بھ ا" . ي ما أَنا من َدٍد وال الدَّ
َِّخذ لَْھواً التََّخْذناه من لَُدنَّا  (   .١٥/٢٥٨)  الھ( لسان العرب : انظر .  امرأَةً : أَي ) لو أََرْدنا أَن نَت
  .١٠٢/١سورة التكاثر  )١٦(
  .٨٠/١٠بس سورة ع )١٧(
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َت  ﴿ :لوت    .ة بَ عْ الكَ  فِ وْ ي جَ فِ  انَ كَ  ةٍ جارَ ن حِ نم مِ صَ  : )١( ﴾الالَّ

احَ لَ  ﴿ :لوح    . ةٌ یِّرَ ُمغَ  : )٢( ﴾ ةٌ وَّ

ً ضَ عْ م بَ ھُ ضُ عْ بَ  رُ تُ سْ یَ  : )٣( ﴾ اذاً لِوَ  ﴿ :لوذ    . ا

اَمِة  ﴿ :لوم  اَمة قِ  فسُ النَّ :  حاسُ النَّ  الَ قَ  : ـلـتُ قُ  ف،نِّ صَ المُ  ھُ لَ  ضَ یَّ بَ  : )٤( ﴾اللَّوَّ ؤمن المُ  سُ فْ نَ  : یلَ اللَّوَّ
، ئاتِ یِّ ن السَّ مِ  ھلعَ ا فَ ى مَ لَ ھ عَ ومُ لُ وتَ  ناتِ سَ ن الحَ مِ  اتَ ـا فَ ى مَ لَ عَ  مُ دَ نْ یَ  دْ قَ ، وَ ھلعَ ا فَ ى مَ لَ ھ عَ بُ اتِ عَ ھ وتُ ومُ لُ تَ 

  .یھِ لَ ا یُالم عَ مَ ى بِ تَ أَ  : )٥( ﴾یٌم ُملِ  ﴿ .ك لِ ـذَ كَ  سَ یْ ر لَ ـافِ والكَ 

  . ونَ بُ لِّ قَ یُ  : )٦( ﴾ نَ ووُ لْ یَ  ﴿ :لوي 

  .الھمزة  رفِ ي حَ فِ  مَ دَّ قَ تَ م، وَ كُ صِ قُ نْ یَ  : )٧( ﴾َال یَلِْتُكْم  ﴿ :لیت 

  .ي نِ رْ وة والبَ جْ العَ  نْ كُ تَ  مْ ا لَ مَ  خلِ النَّ  ـوانُ لْ أَ  وَ ھُ ا لِیٌَن، وَ ھَ عُ مْ ، جَ ةٍ لَ خْ نَ  : )٨( ﴾ لِینَةٍ  ﴿ :لین 

  

  

  
                                                      

  .٥٣/١٩سورة النجم  )١(
  .٧٤/٢٩سورة المدثر  )٢(
  .٢٤/٦٣سورة النور  )٣(
  .٧٥/٢سورة القیامة  )٤(
  ﴿ ُملِیٌم ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى: قال نافع البن عباس  .٥١/٤٠وسورة الذاریات  ٣٧/١٤٢سورة الصافات  )٥(

  وھل تعرف العرب ذلك ؟ : قال نافع . المسيء المذنب : قال 
ْلت : فقال ابن عباس    :نعم ؛ أما سمعت قول أمیة بن الصَّ

  ولكنَّ الُمِسيَء ھو الُملیمُ ** بَِريٌء من اآلفاِت لیس لھا بأھٍل 
  .٥٢غریب القرآن البن عباس : انظر 

  .٣/٧٨سورة آل عمران : انظر . وھذا تصحیف "  تَْلوُونَ : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٦(
  ﴿ َال یَلِْتُكْم ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٤٩/١٤سورة الحجرات  )٧(

  : أما سمعت قول الحطیئة . ال ینقصكم بلغة بني عبس : قال 
  باذِ ال ألتا وال كَ  الةِ سَ الرَّ  دَ ھْ جَ **  مغلغلةً  دٍ عْ بني سَ  راةَ سَ  غْ لِ أبْ 

  .١١٠غریب القرآن البن عباس : انظر 
  .٥٩/٥سورة الحشر  )٨(
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  ِمـْیـمِ ـال رفُ ـَحـ

ً َوَمتَاع ﴿: َمتَاٌع .  ةُ قَ لَّ طَ لمُ ا لِ ذَ ھَ  : تُ ـلـقُ .  ةٌ عَ تْ مُ :  )٢( ﴾َمتَاٌع  ﴿ : )١( ] متع[     . )٣(﴾ إِلَى ِحینٍ  ا

یَّاَرةِ  ﴿ : ةُ عَ تْ والمُ  ً َسنیَُمتِّْعُكْم َمتَاًعا حَ  ﴿:  شُ یْ والعَ  . )٤( ﴾ َمتَاًعا لَُكْم َولِلسَّ  . )٥(﴾ إِلَى أََجٍل ُمَسّمًى ا

  . )٧( ﴾ َمتَاٍع َزبٌَد ِمْثلُھُ  أَوْ  ﴿ : )٦( ونحوه لَحِدیدوا

ً كَ ُمتْ  . اً اذَّ شَ  ئَ قُرِ وَ  : )٨( ﴾ أً ُمتَّكَ  ﴿  :متك  َماَوْرد :  یلَ قِ ، وَ األُْتُرجُّ  وَ ھُ وَ :  ا   .  )٩(الزُّ

  . یدُ دِ الشَّ  : )١٠( ﴾اْلَمتِیُن  ﴿ :متن 

  .ة ا َمثُلَ ھَ دُ واحِ  ،اتُ وبَ قُ العُ  : )١١( ﴾َمثَُالُت الْ  ﴿ :مثل 

   .یف رِ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  یدُ زِ ي یَ ذِ الَّ  یفُ رِ الشَّ  : )١٢( ﴾ اْلَمِجیدُ  ﴿ :مجد 

صُ یُمَ  ﴿ :محص    . صُ لِّ یُخَ  : )١٣( ﴾ حِّ

  . بُ ھِ یُذْ  : )١٤( ﴾ قُ حَ مْ یَ  ﴿ :محق 

ى لَ إِ  ھِ ى بِ عَ سَ  يْ أَ  : النٍ فُ ب النٌ فُ  لَ حَ مَ :  قالُ ، یُ رُ كْ والمَ  دُ یْ الكَ :  یلَ قِ ، وَ ةِ وبَ قُ العُ  : )١٥( ﴾ الِ الِمحَ  ﴿ :محل 
  . الكِ لھَ لِ  ھُ ضَ رَّ ، وعَ لطانِ السُّ 

  

                                                      
ومختار الصحاح  ٨/٣٢٨) متع ( لسان العرب : انظر  .ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )١(
-١/٢٥١وتھذیب اللغة  ٢/٨٥٢والمعجم الوسیط  ٤/٦١١والنھایة في غریب األثر  ٣/٤١٧والصحاح  ١/٦٤٢

٢٥٢. 
  .مةوھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكل ٢٤١؛  ٢/٣٦سورة البقرة  )٢(
  .٣٦/٤٤وسورة یـس  ١٦/٨٠سورة النحل  )٣(
  .٥/٩٦سورة المائدة  )٤(
  .١١/٣سورة ھـود  )٥(
  .٩/٢٥٩الجامع : انظر . كالنحاس والرصاص وغیرھما  )٦(
  .١٧/ ١٣سورة الرعد  )٧(
  .١٢/٣١سورة یـوسف  )٨(
َماَوْرد  )٩( والعامة تقول  ةبمعرّ للحم، وھي كلمة ، أي الرقاق الملفوف باوھو طعام من البیض واللحم ،مبالضَّ : الزُّ

وزاد المسیر  ١/٣٣وتأویل مشكل القرآن  ٤/١٥٩تفسیر روح المعاني : انظر .  البز ما ورد كما في القاموس
٤/٢١٦.  
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٧/١٨٣سورة األعراف  )١٠(
  .١٣/٦سورة الرعد  )١١(
  .دت فیھا ھذه الكلمةوھناك سور أخرى ور ١١/٧٣سورة ھـود  )١٢(
  .١٥٤؛  ٣/١٤١سورة آل عمران  )١٣(
  .٣/١٤١وسورة آل عمران  ٢/٢٧٦سورة البقرة  )١٤(
  .١٣/١٣سورة الرعد  )١٥(
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 تْ َج رَ ا خَ ا َم ھَ أنَّ  نَّ وھُ فُ لِ حْ تَ اْس  : ح اسُ النَّ  الَ قَ ، وَ  )٢( فنِّ صَ المُ  ھُ لَ  ضَ یَّ بَ  : )١( ﴾فَاْمتَِحنُوھُنَّ  ﴿ :محن 
ً بَّ حُ  إالَّ  ،انیَ دُ  لب طَ َال ج، وَ وْ زَ  ن بُغضِ مِ    . ھِ ولِ سُ رَ وَ   ِ  ا

  .ا ھَ رِ دْ صَ اء بِ المَ  قُّ شُ ي تَ تِ الَّ  يَ ھِ رة، وَ اخِ مَ  عُ مْ جَ  : )٣( ﴾َمَواِخَر  ﴿ :مخر 

ضَ مَ تَ  : )٤( ﴾ اْلَمَخاضُ  ﴿ :مخض   عُ َج وَ :  اضُ َخ المَ  : انِ یَ البَ  يفِ وَ  : تُ ـل ـقُ ، ھِ أمِّ  ط نِ ي بَ فِ  لدُ الوَ  خُّ
  .ة الوالدَ 

ونَھُْم  ﴿ :مدد    .م ھُ لَ  ونَ نُ یِّ یُزَ  : )٥( ﴾یَُمدُّ

یح حِ ْص تَ وَ  . لَع فْ مَ  : اھَ نُ زْ وَ فَ  انَ ن دَ مِ  تْ انَ كَ  وإنْ  . لَ یَ فَعْ  : اھَ نُ زْ ، وَ ضٍ رْ أَ  مُ اسْ  : )٦( ﴾ یَنَ دْ مَ  ﴿ :مدن 
  .دان اس مَ یَ القِ ، وَ اذٌّ ا شَ ائھَ یَ 

       .ا َم  ھُ طَ لَ خَ :  ی  لَ قِ ى، وَ َع  رْ تَ  اھَ  تُ یْ لَّ خَ  : الدابّ  ة ْج  تُ رَ مَ  ا،َم  ھُ نَ یْ ى بَ لَّ  خَ  : )٧( ﴾ َم  َرَج اْلبَْح  َرْینِ  ﴿ :م  رج 
  . طٍ لَ تَ خْ مُ  : )٨( ﴾ یجٍ رِ مَ  ﴿

ٌد  ﴿ . )١٢(﴾ دٍ ارِ َم   ﴿ و . )١١( ﴾ ی  دٍ رِ مَ  ﴿:  ھُ ْن  مِ وَ  ،تَ  ْواعَ :  )١٠(﴾ َم  َرُدوا ﴿ : )٩( ] م  رد[   : )١٣(﴾ُمَم  رَّ
  .اء دَ رْ مَ  رةٌ جَ ، وشَ دُ رَ مْ األَ  : ھُ نْ مِ ، وَ سٌ مملَّ 

ةٍ ذُ  ﴿ : مرر   . یدٌ دِ ، شَ يٌّ وِ قَ  : )١٥( ﴾ُمْستَِمرٌّ  ﴿ . ةٍ وَّ قُ  : )١٤( ﴾ و ِمرَّ

  

                                                      
  .٦٠/١٠سورة الممتحنة  )١(
 . اختبروھنَّ :  ٢٨٦قال أبو حیان في تحفة األریب  )٢(
  .٣٥/١٢وسورة فاطر  ١٦/١٤سورة النحل  )٣(
  .١٩/٢٣سورة مـریم  )٤(
  .٧/٢٠٢سورة األعراف  )٥(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٧/٨٥سورة األعراف  )٦(
  .٢٥/٥٣سورة الفرقان  )٧(
  .٥٠/٥سورة  ق  )٨(
والمعج م الوس یط  ٣/٤٠٠) م رد ( لس ان الع رب : انظ ر  .ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )٩(

 .٤/٦٦٨والنھایة في غریب األثر  ٢/٥٦٨والمصباح المنیر  ٢/١٠٠ح والصحا  ٤/٤٥٥وتھذیب اللغة  ٢/٨٦١
  .٩/١٠١سورة التوبة  )١٠(
  . ٢٢/٣سورة الحج  )١١(
  .٣٧/٧سورة الصافات  )١٢(
  .٢٧/٤٤سورة النمل  )١٣(
ٍة ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٥٣/٦سورة النجم  )١٤(   .﴿ ُذو ِمرَّ

ٍة في أمر هللا: قال    : أما سمعت قول نابغة ذبیان .  ذو ِشدَّ
ٍة حازمٍ    وھناً ترى ذا ِمرَّ

  .١٩؛  ٥٤/٢سورة القمر  )١٥(
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  .ل بَ جَ  : )١( ﴾ ةَ وَ رْ مَ الْ  ﴿ :مرو 

  . ھُ بَ ضَ غَ  ونَ جُ رِ خْ تَ سْ تَ  : )٤( ﴾ أَفَتَُماُرونَھُ  ﴿ . لادِ جَ تُ  : )٣( ﴾ فََال تَُمارِ  ﴿ . كٍ شَ  : )٢( ﴾ ةٍ یَ ِمرْ  ﴿ :مري 

  . حابِ السَّ  : )٥( ﴾ نِ زْ المُ  ﴿ :مزن 

 حُ َس  مْ یَ  اهُ نَ  عْ ون مَ ُك  یَ فَ ، ةَغ  الَ بَ مُ  ونَ ُك  یَ  نْ ا أَ ھَ دُ أَح  :  الٍ وَ ْق  ة أَ س  تَّ  ھِ اقِ قَ تِ ي اْش  فِ   : )٦( ﴾یح ِس  المَ  ﴿ :مس  ح 

ً َمْسح ﴿و  : تُ ـلـقُ ، یضِ رِ ن المَ عَ  ضُ رَ المَ  وِق َواْألَْعنَاقِ  ا ً سَّ مَ  يْ أَ  : )٧( ﴾ بِالسُّ   . ربُ لضَّ ا : اهُ نَ عْ مَ وَ ، ا

  . یرَ ازِ نَ وخَ  ةً دَ رَ م قِ اھُ نَ لْ عَ جَ  : )٨( ﴾َمَسْخنَاھُْم  ﴿ :مسخ 

  .ْقل المُ  یفُ لِ  : یلَ قِ ة، وَ لَ سِ لْ سِ :  یلَ قِ  : )٩( ﴾ ِمْن َمَسد ﴿ : مسد

              . اعِ َم     ن الجِ ة َع     ایَ     نَ كِ  : )١١( ﴾یَتََماسَّ     ا  ﴿ : يْ ، أَ ةاسَّ     مَ  مُ َال وَ  : )١٠( ﴾ َال ِمَس     اسَ  ﴿ :مس     س 
  . ونِ نُ الجِ  : )١٢( ﴾ ِمَن اْلَمسِّ  ﴿

  . مِ ة بالدَّ فَ طْ النُّ  الطُ تِ ا اخْ نَ ھُ  وَ ھُ ، وَ یجٌ شِ ، ومَ جٌ ا َمشِ ھَ دُ ، واحِ طٍ َال خْ أَ  : )١٣( ﴾ أَْمَشاجٍ  ﴿ :مشج 

یَ ةٍ مَ حْ لَ  : )١٤( ﴾ ةٍ غَ ُمضْ  ﴿ :مضغ    .ا یُمَضغ مَ  ا بقْدرِ ھَ ألنَّ  كَ لِ ذَ ت بِ ، ُسمِّ

  

  
                                                      

  .٢/١٥٨سورة البقرة  )١(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٣٢/٢٣سورة السَّجَدة  )٢(
  .١٨/٢٢سورة الكھف  )٣(
 : "قرأ حمزة والكسائي . ٥٣/١٢سورة  النجم : انظر . وھذا تصحیف "  تَُماُرونَھُ : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٤(

بفتح التاء وإسكان المیم من غیر ألف بعدھا، من مرى حقھ یمري إذا جحده، أو من ماریتھ فمریتھ أمریھ إذا  "أفتمرونھ 
ي المجادل ة بضم التاء وف تح الم یم م ع أل ف بع دھا، م ن المم اراة، وھ  "أفتمارونھ  : "الباقون و . غلبتھ بالجدال والمراء

  .١٧/٩٣الجامع : انظر  .والمخاصمة 
  .٥٦/٦٩سورة الواقعة  )٥(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٣/٤٥سورة آل عمران  )٦(
  .٣٨/٣٣سورة ص  )٧(
  .٣٦/٦٧سورة یـس : انظر . وھذا تصحیف " مسخ : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٨(
  .١١١/٥سورة المسد  )٩(
وق ال . الجن ون : أي )  .  كال ذي یَتََخبَّطُ ھ الش یطان م ن الَم سِّ الَم سُّ : (ومن ذلك قولھ تعالى  .٢٠/٩٧سورة طـھ  )١٠(

ھ و ال ذي إذا َم سَّ الُغلَّ ة َذھَ َب بھ ا، وق ال ذو : وقی ل . الماسوس والمحسوس والُمَدلَُّس كل ھ المجن ون : عمرو بن العالء 
  َعْذَب الَمذاِق وال َمُسوسا **   ُكْنَت ال، لْو ُكْنَت ماًء : اِإلْصبَع العدواني 

  .٦/٢١٨) مسس ( لسان العرب : انظر 
  .٤؛  ٥٨/٣سورة المجادلة  )١١(
  .٢/٢٧٥سورة البقرة  )١٢(
  .٧٦/٢سورة اإلنسان  )١٣(
  .٢٣/١٤وسورة المؤمنون  ٢٢/٥سورة الحج  )١٤(
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  . ةِ مَ حْ ي الرَّ ا فِ نَ رْ طَ ، ومَ ذابِ ي العَ فِ  : )١( ﴾ا نَ رْ طَ مْ أَ  ﴿ :مطر 

 :يْ أَ  رُ تَ خْ بَ تَ یَ  : اهُ نَ عْ مَ ة، وَ لَّ ف عِ رْ ة حَ مَ لِ م الكَ ت َال لَ دِ بْ أُ ط، فَ طَّ مَ تَ یَ  ھُ لُ أصْ  : یلَ قِ  : )٢( ﴾ى طَّ مَ تَ یَ  ﴿ :مطط 
  .أ فَّ كَ تَ ویَ  ھِ یْ دَ یَ ي بِ أْن یُلقِ  وَ ھُ ، وَ رتُ خْ بَ ا تَ یھَ ة فِ یَ شْ مِ  يَ ھِ ، وَ ءاطَ یْ ى الُمطَ شِ مْ یَ 

  . رُ ھْ الظَّ  :  اطَ ھ، والمَ تِ یَ ي مشْ فِ  اهُ طَ دُّ مَ مُ یَ  : یلَ ر، قِ تَ خْ بَ تَ یَ  : )٣( ﴾ى طَّ مَ تَ یَ  ﴿ : مطو

ي ، وأمَّ ـا فِ لی ةِ اھِ ي الجَ ة فِ عَ فَ نْ ة ومَ یَّ طِ عَ  لُّ كُ  : )٥( ﴾اْلَماُعوَن  ﴿ .اھر ظَ  ارٍ جَ  : )٤( ﴾ َمِعینٍ  ﴿ :معن 
  . ةُ اعَ اة والطَّ كَ الزَّ فَ  المِ سْ اإلِ 

ً تَ قْ مَ  ﴿ :مقت  ً ضَ بُغْ  : )٦( ﴾ ا   . ا

  . ةُ یعَ دِ الخَ  : )٧( ﴾ رُ كْ المَ  ﴿ : مكر

نَّاھُْم  ﴿ . ةِ لَ زِ نْ المَ  اصُّ خَ :  )٨( ﴾َمِكیٌن  ﴿ :مكن    .م كُ انُ كَ مَ  : )١٠( ﴾َمَكانَتُِكْم  ﴿ .م اھُ نَ تْ بَّ ثَ  : )٩( ﴾َمكَّ

       . یراً فِ صَ  : )١١( ﴾اًء ُمكَ  ﴿ :و مك

  . افَ رَ شْ األَ :  )١٢( ﴾ اْلَمَألَ  ﴿ :مأل 

  . رٍ قْ فُ  : )١٣( ﴾ إِْمَالقٍ  ﴿ :ملق 

   . ینٌ دِ  : )١٤( ﴾ ِملَّةٌ  ﴿ :ملل 

  

                                                      
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٧/٨٤سورة األعراف  )١(
  .٧٥/٣٣ورة القیامة س )٢(
  .٧٥/٣٣سورة القیامة  )٣(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢٣/٥٠سورة المؤمنون  )٤(
  .١٠٧/٧سورة الماعون  )٥(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٤/٢٢سورة النساء  )٦(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٣/٤٢سورة الرعد  )٧(
  .٨١/٢٠وسورة التكویر  ١٢/٥٤ف سورة یوس )٨(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٦/٦سورة األنعام  )٩(
  .١١/١٢١سورة ھـود  )١٠(
  .٨/٣٥سورة األنفال  )١١(
 .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/٢٤٦سورة البقرة  )١٢(
  .﴿ إِْمَالٍق ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .١٧/٣١وسورة اإلسراء  ٦/١٥١سورة األنعام  )١٣(

واء المَضھَّبا** وإِنِّي على اِإلمالِق یا قوِم ماجٌد : أما سمعت قول الشاعر. مخافة الفقر : قال    أُِعّد ألضیافي الشِّ
  .٦٨غریب القرآن البن عباس : انظر 

  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٣٥؛  ٢/١٣٠سورة البقرة  )١٤(
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  .ین الحِ  يَ ھِ ، وَ الوةِ ن المَ مِ  وذٌ خُ أْ ة، مَ دَّ المُ  یلُ طِ أُ  : )١( ﴾أُْملِي لَھُْم  ﴿ : ملو

              . ین بِ جَ نْ رَ التَّ    : ی   لَ قِ ، وَ ـرِ َج   ى الشَّ لَ   عَ  حرِ ي السَّ   فِ    طُ قُ ْس   ، یَ وٌ ْل   حُ  يءٌ َش    : )٢( ﴾ اْلَم   نَّ  ﴿ :م   نن 

  . وعٍ طُ قْ مَ  : )٣( ﴾ َمْمنُونٍ  ﴿

  .ة بَ عْ الكَ  فِ وْ ي جَ فِ اَن كَ  ن الِحَجارةِ م مِ نصَ  : )٤( ﴾َوَمنَاةَ  ﴿ : منو

.  يِّ نِ ن المَ مِ  : )٦( ﴾ َما تُْمنُونَ  ﴿ .ان سَ نْ اإلِ  ا یتمنَّاهُ مَ  وْ أَ  یباذِ كَ األَ  وْ التالوة أَ  : )٥( ﴾اْألََمانِيُّ  ﴿ :مني 

  .لَق خْ تُ قدَّر وتُ  : )٧( ﴾تُْمنَى  ﴿

ً فِ   : )٨( ﴾ اداً ِمھَ  ﴿ :مھد    . ونَ ئُ یَُوطِّ  : )٩( ﴾یَْمھَُدوَن  ﴿ . راشا

  .  تِ یْ الزَّ  يُّ دِ رْ دُ  : )١٠( ﴾َكاْلُمْھِل  ﴿ :مھل 

                                              . بٌ رِ طَ ضْ مُ  : )١١( ﴾ جٌ وْ مَ  ﴿ :موج 

  .ا یھَ ا فِ مَ بِ  ورُ دُ تَ  : )١٢( ﴾ ورُ مُ تَ  ﴿ :مور

  . یلمِ وتَ  تحرك : )١٣( ﴾ أَْن تَِمیدَ  ﴿ :مید 

  . قَّقتَشَ  : )١٦( ﴾ یَّزُ مَ تَ  ﴿ .والُ زِ تَ اعْ  : )١٥( ﴾َواْمتَاُزوا  ﴿ . صَ لِّ یُخَ لِ  : )١٤( ﴾ لِیَِمیزَ  ﴿ :میز

                                                      
  .٦٨/٤٥وسورة القلم  ٧/١٨٣ورة األعراف س )١(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/٥٧سورة البقرة  )٢(
أخبرن   ي ع   ن قول   ھ : ق   ال ن   افع الب   ن عب   اس  .وھن   اك س   ور أخ   رى وردت فیھ   ا ھ   ذه الكلم   ة ٤١/٨س   ورة فّص   لت  )٣(

  : أما سمعت قول زھیر . منقوص : قال .  ﴿ َمْمنُوٍن ﴾: تعالى 
  یعطي بذلك ممنوناً وال نزقَا** د على الخیل البطاِء فال فضل الجوا

  .١١٧غریب القرآن البن عباس : انظر 
  .٥٣/٢٠سورة النّجم  )٤(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/٧٨سورة البقرة  )٥(
  .٥٦/٥٨سورة الواقعة  )٦(
  .٥٣/٤٦سورة النّجم  )٧(
  .٧٨/٦سورة النبأ  )٨(
  .٣٠/٤٤سورة الروم  )٩(
أخبرن   ي ع   ن : ق   ال ن   افع الب   ن عب   اس  .وھن   اك س   ور أخ   رى وردت فیھ   ا ھ   ذه الكلم   ة ١٨/١٩س   ورة الكھ   ف  )١٠(

یت : قال ) . كالمھل : ( قولھ تعالى    : أما سمعت قول الشاعر . كُدْرِديِّ الزَّ
  تبطنت األقراَب من َعَرٍق ُمْھَال ** تباِري بھا العیُس السَّموَم كأنھا 

  .٩٦ن البن عباس غریب القرآ: انظر 
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٠/٢٢سورة یونس  )١١(
  .٦٧/١٦وسورة الملك  ٥٢/٩سورة الطور  )١٢(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٦/١٥سورة النحل  )١٣(
  .٨/٣٧سورة األنفال  )١٤(
  .٣٦/٥٩سورة یـس  )١٥(
  .٦٧/٨سورة الـملك  )١٦(
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  الـنُـون رفُ ـَحـ

  . الدواة:  یلَ قِ ، وَ وتُ الحُ  وَ ھُ :  یلَ قِ  : )٢( ﴾ ن ﴿ )١( ]ن [ 

ي فِ   )٣( يورِ ابُ سَ یْ النَ  یلُ اعِ مَ سْ إِ  الَ قَ  دْ قَ فَ ، رشَ اده البَ رَ مُ  انَ إْن كَ :  تُ ـلـف، قُ نِّ صَ المُ  ھُ لَ  ضَ یَّ بَ :  ﴾ ناس ﴿
ً ھَ جْ ش ر وَ عَ  ةِ َس مْ ى خَ لَ عَ  آنِ رْ ي القُ فِ  امَّ مِ  اسَ إّن النَّ :  رِ ظائِ والنَّ  وهِ الوجُ   ھِ ْی لَ عَ  ى هللاُ لَّ َص  هللاِ  ولُ ُس رَ :  ا

ة، كَّ مَ  لُ ْھ أَ ر، وَ صْ مِ  لُ ھْ أَ یل، وَ ائِ رَ سْ و إِ نُ بَ ، وَ ابِ تَ الكِ  لُ ھْ ي أَ نِ مِ ؤْ مُ ین، وَ نِ ؤمِ المُ  یعُ مِ جَ ، وَ لُ سُ م، والرُّ لَّ سَ وَ 
، ونَُع یم ب ن بِ رَ و الَع كُ رِ ْش مُ وَ  ،ودھُ الم، والیَ السَّ  ھِ ْی لَ یم عَ اھِ رَ ْب إِ  دِ ھْ ى عَ لَ عَ  انَ كَ  نْ مَ د آدم، وَ لُ یع وَ مِ جَ وَ 
  .ود عُ سْ مَ 

  .التََّكفُّرُ  : )٤( ﴾ شُ وُ التَّنَا ﴿ :نأش 

  . ونَ دُ عِ بْ یَ  : )٦( ﴾ یَْنأَْونَ  ﴿ .بَُعَد  : )٥( ﴾ نَأَى ﴿ : ينأ

  . كَ ونَ رُ بِ خْ تَ سْ یَ  : )٨( ﴾َویَْستَْنبِئُونََك  ﴿ . ارِ بَ خْ أَ  : )٧( ﴾ أَْنبَاءِ  ﴿ :نبأ 

  .یة احِ نَ  تْ لَ زَ تَ اعْ  : )١٠( ﴾فَاْنتَبََذْت  ﴿ . مْ ناھُ یْ مَ رَ  : )٩( ﴾نَاھُْم نَبَذْ  ﴿ :نبذ 

  . بُ قَ اللَّ  : زُ بْ النَّ : س ارِ فَ  ابنُ  الَ قَ  : تُ ـلـقُ .  زِ بَ النَّ ا بِ وْ دعَ تَ :  )١١( ﴾ َوَال تَنَابَُزوا ﴿ : نبز

  .ھ ونَ جُ رِ خْ تَ سْ یَ  : )١٢( ﴾یَْستَْنبِطُونَھُ  ﴿ :نبط 

  .یع نابِ ى یَ لَ عَ  عُ مَ ، ویُجْ رَ ھَ ظَ  : يْ ، أَ اءُ َع المَ بَ نَ  نْ ول، مِ عُ فْ یَ  : )١٣( ﴾اً عیَْنبُو ﴿ :نبع 

                                                      
 .١٣/٤٢٧) نون ( لسان العرب : انظر  .زیادة من عندي لیستقیم المعنى  ما بین المعكوفتین )١(
  .٦٨/١سورة القلم  )٢(
ھو أبو عثمان، إسماعیل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعیل ب ن إب راھیم ب ن عاب د النیس ابوري الص ابوني،  )٣(

: " ل ھ مص نفات كثی رة م ن أبرزھ ا المتحدث، ول د س نة ث الث وس بعین وث الث مئ ة ،  اإلمام العالمة القدوة المفسر
  ١٩ - ١٦/  ٧معج م االدب اء  : انظ ر ترجمت ھ ف ي . ، توفي ش یخنا س نة تس ع وأربع ین وأرب ع مئ ة " وجوه القرآن 

/  ٥والنج وم الزاھ رة  ٧٦/  ١٢والبدایة والنھای ة  ١٤٤ - ١٤٣/  ٩والوافي بالوفیات  ١٨/٤٠سیر أعالم النبالء و
  .٢٨٣ - ٢٨٢/  ٣وشذرات الذھب  ٦٢

  .٣٤/٥٢سورة سبأ  )٤(
  .٤١/٥١وسورة فصلت  ١٧/٨٣سورة اإلسراء  )٥(
  .٦/٢٦سورة األنعام  )٦(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٣/٤٤سورة آل عمران  )٧(
  .١٠/٥٣سورة یـونس  )٨(
  .٥١/٤٠وسورة الذاریات  ٢٨/٤٠سورة القصص  )٩(
  .٢٢؛  ١٩/١٦سورة مـریم  )١٠(
  .٤٩/١١ات سورة الحجر )١١(
  .٤/٨٣سورة النساء  )١٢(
  .١٧/٩٠سورة اإلسراء  )١٣(
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  .ا نَ عْ لَ تَ قْ إ:  یلَ قِ ا، وَ نَ عْ فَ رَ  : )١( ﴾نَتَْقنا  ﴿ :نتق 

  .ر یر والشَّ ي الخَ یقَ رِ طَ :  )٢( ﴾ النَّْجَدْین ﴿ : نجد

  .قَِدٌر :  َونَِجسٌ  . رٌ ذْ قَ  : )٣( ﴾ سٌ جَ نَ  ﴿ :نجس 

  .ُت جْ رَ خْ تَ اسْ : ُت لْ جَ ن نَ مِ  : یلَ قِ ، وَ لُ صْ األَ  وَ ھُ ، وَ ن النّجلِ مِ  : )٤( ﴾ یلجِ نْ إِ  ﴿ :ل نج

ً وَم  آن نجُ رْ القُ   الُ زَ ْن  إِ  : ی  لَ قِ  : )٥( ﴾ َوال  نَّْجمِ  ﴿ :نج  م  ي فِ   جرِ ن الشَّ  ِم   مَ َج  ا نَ َم   : )٦( ﴾َوال  نَّْجُم  ﴿ . ا
  . العشبِ كَ  اقٍ ى سَ لَ عَ  نْ كُ یَ  مْ لَ ، وَ عَ لَ طَ :  يْ أَ  ،ضِ رْ األَ 

یَك  ﴿ :نجو  ا وھَ علُ  یَ َال  ضِ رْ ن األَ ِم  ج وةُ النَّ : س ارِ فَ  اب نُ  الَ قَ  : تُ ـلـقُ ى نجوة، لَ عَ  لقیكَ نُ  : )٧( ﴾نُنَجِّ

  . ونَ اجُ نَ تَ مُ  : )٩( ﴾ ىوَ جْ نَ  ﴿ و.  ِسرارٌ  : )٨( ﴾ َوإِْذ ھُْم نَْجَوى ﴿ . یلالسَّ 

  . ھُ تَ وْ مَ  : )١٠( ﴾نَْحبَھُ  ﴿ :نحب 

  . كَ حرِ ى نَ لَ إِ  یرِ كبِ التَّ بِ  دیكَ یَ  عْ ارفَ :  قالُ یُ ، وَ حْ اذبَ  : )١١( ﴾َواْنَحْر  ﴿ :نحر 

  . اتٍ ومَ ئُ شْ مَ  : )١٣( ﴾ نَِحَساتٍ  ﴿ .خان الدّ  وَ ھُ نَحاٌس وَ :  قالُ یُ  : )١٢( ﴾ َونَُحاسٌ  ﴿ :نحس 

  . ةً ِھبَ  : )١٤( ﴾ ةً لَ نِحْ  ﴿ : نحل

                                                      
  .٧/١٧١سورة األعراف  )١(
  .٩٠/١٠سورة البلد  )٢(
  .٩/٢٨سورة التوبة  )٣(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٦٥؛  ٤٨؛  ٣/٣سورة آل عمران  )٤(
  .٥٣/١سورة النجم  )٥(
  .٥٥/٦سورة الرحمن  )٦(
  .١٠/٩٢سورة یـونس  )٧(
  .١٧/٤٧سورة اإلسراء  )٨(
  .٥٨/٧سورة المجادلة  )٩(
  .٣٣/٢٣سورة األحزاب  )١٠(
  .١٠٨/٢سورة الكوثر  )١١(
  ) ونحاٌس : ( أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٥٥/٣٥سورة الرحمن  )١٢(

  : أما سمعت قول الشاعر. ھو الدخان الذي ال لھب فیھ: قال
  ـــطـ لم یجعل هللا فیھ نحاسا** یضيء كضوء سراج السلیــ 

  .٣٨غریب القرآن البن عباس : انظر 
لت  )١٣(   .٤١/١٦سورة فصِّ
   .٤/٤سورة النساء  )١٤(
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  .یر خِ ح مثل النَّ ایَ الرِّ  وبِ بُ ن ھُ ا مِ یھَ فِ  یرُ صِ یَ  غةٌ ارِ فَ  : یلَ قِ یة، وَ الِ بَ  : )١( ﴾رة خِ انَ  ﴿ : نخر

  .م نِدٌّ ھُ دُ ، واحِ راءً نُظَ  : )٢( ﴾ اً أَْنَداد ﴿ :ندد 

ً َس     لِ جْ مَ  : )٣( ﴾اً نَ     ِدیَّ  ﴿ :ن     دي                    : )٥( ﴾ فَْلیَ     ْدُع نَاِدیَ     ھُ  ﴿. م كُ ُس     لِ جْ مَ  : )٤( ﴾ فِ     ي نَ     اِدیُكمُ  ﴿.  ا
  .سھلِ جْ مَ  لھْ أَ  يْ أَ 

  .رِ ذَ ع الحَ مَ  إالَّ  ونَ كُ  یَ َال ، وَ مھُ تَ مْ لَ عْ أَ  : )٧( ﴾م ھُ تَ رْ ذَ نْ أَ  ﴿ . رٌ ُمحذِّ  : )٦( ﴾ یرٌ ذِ نَ  ﴿ :نذر

كَ حَ یُ  : قالُ یُ ، وَ كَ نَّ فَّ خِ تَ سْ یَ  : )٩( ﴾یَْنَزَغنََّك  ﴿ . ِسدُ یُفْ  : )٨( ﴾یَْنَزُغ  ﴿ :نزغ    . كَ نَّ رِّ

 نَفِ  ذَ :  ج  لُ َف الرَّ زَ ْن  ، وأَ فٌ وزُ ْن  ومَ  ی  فٌ زِ نَ  : ْكرانُ ، والسَّ  مْ ولھقُ  عُ  بُ ھَ ذْ تَ   : )١٠( ﴾ ونَ فُ  زِ یُنْ  ﴿ :ن  زف 
  . ھُ ابُ رَ شَ 

  . رِ كَ سْ العَ  لِ ھْ وألَ  یفِ للضَّ   امُ قَ ا یُ مَ :  )١١( ﴾ نُُزالً  ﴿ :نزل 

یم رِ حْ تَ  یرُ خِ أْ تَ  : )١٤( ﴾النَِّسيُء  ﴿ . اهُ صَ عَ  : )١٣( ﴾ْنَسأَتَھُ مَ  ﴿ .ا ھَ رُ ؤخِّ نُ  : )١٢( ﴾ا أھَ سَ نْ نَ  ﴿ :نسأ 
   .انھ كَ ره مَ یْ غَ  ونَ مُ رِّ ، ویُحَ مْ ھِ تِ اجَ حَ یمھ لِ رِ حْ تَ  ونَ رُ ؤخِّ وا یُ انُ كَ م، وَ رَّ حَ المُ 

                                                      
ب دون ، والب اقون ب ألف مم دودة "ن اخرة  عظام اً  : "قرأ حمزة والكسائي وأب و بك ر . ٧٩/١١سورة النازعات  )١(

  .١٩/١٩٧الجامع : انظر . بمعنى بالیة لغتان ألف، وال
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٦٥؛  ٢/٢٢سورة البقرة  )٢(
  .﴿ نَِدیَّاً ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .١٩/٧٣سورة مـریم  )٣(

  بِ ویوُم َسْیٍر إلى األعداء تأِْوی** یوُم مقاماٍت وأندیٍة : یومان : أما سمعت الشاعر یقول . المجلس : النادي : قال 
  .٣١غریب القرآن البن عباس : انظر 

  .٢٩/٢٩سورة العنكبوت  )٤(
  .٩٦/١٧سورة العلق  )٥(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٥/١٩سورة المائدة  )٦(
  .٣٦/١٠وسورة یـس  ٢/٦سورة البقرة  )٧(
  .١٧/٥٣سورة اإلسراء  )٨(
  .٤١/٣٦وسورة فّصلت  ٧/٢٠٠سورة األعراف  )٩(
بكسر الزاي  "فون وال ھم عنھا ینزِ  " : قرأ حمزة والكسائي. ٥٦/١٩وسورة الواقعة  ٣٧/٤٧صافات سورة ال )١٠(

ً  في الصافات والواقعة أو نفد شرابھ،  سورة الواقعة بكسر الزاي، من أنزف إذا ذھب عقلھ يف ، والكوفیون جمیعا
  .٧/٥٧زاد المسیر : انظر.اء الفعل للمفعولذا َسِكر على بنمن نزف فھو منزوف إ السورتین، والباقون بفتح الزاي في

  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٣/١٩٨سورة آل عمران  )١١(
بضم األول وكسر السین بال ھمز، من  "ننسھا  : "قرأ ابن عامر والكوفیون ونافع  ٢/١٠٦سورة البقرة  )١٢(

فتحھا مع اإلتیان بالھمز بعدھما، من النسأ وھو والباقون ب.  أنسیت الشيء إذا أمرت بتركھ، أي نأمر بترك حكمھا
  .٦٨-٢/٦٧الجامع : انظر  .التأخیر، أي نؤخرھا إلى وقت ھو أولى 

  .٣٤/١٤سورة سبأ  )١٣(
  .٩/٣٧سورة التوبة  )١٤(
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ف ظ واللَّ  مِ ْك الحُ  الُ طَ إِبْ :  ی لَ قِ وَ  ،عٍ وِض ى مَ لَ إِ  عٍ وِض ن مَ ِم  يءٍ َش  ق لُ نَ : النَّْسُخ :  )١( ﴾ نَْنَسخْ  ﴿ :نسخ 

  .ت بِ ثْ نُ  : )٢( ﴾نَْستَْنِسُخ  ﴿ .ا ھَ لَ  ینَ ظِ افِ الحَ  ـوبِ ن قلُ ، ومِ ن المصحـفِ ـة مِ اآلیَ  عُ لْ قَ  : یلَ قِ وَ . وك رُ تْ مَ 

  .م نَ صَ  : )٣( ﴾ راً سْ نِ وَ  ﴿ : نسر

یھَ یُذ:  یلَ قِ ن أُُصولِھا، وَ لَُعھا مِ یَقْ :  )٥( ﴾یَْنِسفُھا  ﴿ .نَّھُ یِّرَ طَ نُ ل : )٤( ﴾لَنَْنِسفَنَّھُ  ﴿ :نسف   .ا ویُطَیُِّرھارِّ

 .انَ بَّ دَ عَ تَ مُ  : )٨( ﴾َمنَاِس َكنَا  ﴿. ةیكَ ِس ا نَ ھَ دُ ، واِح حٍ ائِ بَ ذَ  : )٧( ﴾ نُُس كٍ  ﴿ .اً ی دَ عِ  : )٦( ﴾اً َس كَمنْ  ﴿ :نسك 

  .ئب شي الذِّ مَ كَ  وِ طْ الخَ  ةِ بَ قارَ ع مُ مَ  ونَ عُ رِ یُسْ  : )٩( ﴾یَْنِسلُوَن  ﴿ :نسل 

ً  ﴿ :نسي    .یر قِ الحَ  يءُ الشَّ  : )١٠( ﴾ نَْسیا

  . ھُ اتُ اعَ سَ  : )١٣( ﴾نَاِشئَةَ اللَّْیِل  ﴿ . ابتََدَعُكم : )١٢( ﴾أَْنَشأَُكْم  ﴿ . ثَ عْ البَ  : )١١( ﴾ النَّْشأَةَ  ﴿ :نشأ 

  : )١٦(  ﴾ مْ ُك  لَ  رْ ُش  نْ یَ  ﴿ . وتِ الَم   دَ ْع  بَ  ی  اةُ الحَ  : )١٥( ﴾ور ُش  النُّ  ﴿و  . اهُ یَ  حْ أَ  : )١٤( ﴾ هُ رَ َش  نْ أَ  ﴿ : نش  ر
  . مكُ قُ رِّ فَ یُ 

   . فاعُ رتِ اإلِ  : زُ شْ النَّ : س ارِ فَ  ابنُ  الَ قَ  : تُ ـلـقُ ، زِ شْ ن النَّ مِ  وذٌ أخُ وا، مَ عُ فِ تَ ارْ  : )١٧( ﴾اْنُشُزوا  ﴿ :نشز 

  . وجَ الزَّ  أةُ رْ المَ  ضُ غْ بُ  : )١٩( ﴾ اً نُُشوز ﴿ .ا ھَ عُ فَ رْ نَ  : )١٨( ﴾نُْنِشُزھَا  ﴿

                                                      
  .٢/١٠٦سورة البقرة  )١(
  .٤٥/٢٩سورة الجاثیة  )٢(
  .٧١/٢٣سورة نوح  )٣(
  .٢٠/٩٧سورة طـھ  )٤(
  .٢٠/١٠٥سورة طـھ  )٥(
  .٦٧؛  ٢٢/٣٤سورة الحج  )٦(
  .٢/١٩٦سورة البقرة  )٧(
  .٢/١٢٢سورة البقرة  )٨(
  .٢١/٩٦سورة األنبیاء  )٩(
بكسر النون، وقراءة " نِسیاً : " قرأ ابن كثیر ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم . ١٩/٢٣سورة مـریم  )١٠(

  .٥/٢٢٠زاد المسیر : انظر . بفتح النون " نَسیاً : " حفص عن عاصم 
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢٩/٢٠سورة العنكبوت  )١١(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٣٣؛  ٦/٦٨سورة األنعام  )١٢(
  .٧٣/٦سورة المّزّمل  )١٣(
  .٨٠/٢٢سورة عـبس  )١٤(
  .٦٧/١٥وسورة الملك  ٣٥/٩سورة فاطر  )١٥(
  .١٨/١٦سورة الـكھف  :انظر . وھذا تصحیف "  مْ یَْنُشْركُ : "  ما جاء في المخطوطة كلمة  )١٦(
  .٥٨/١١سورة المجادلة  )١٧(
  .٢/٢٥٩سورة البقرة  )١٨(
  .٤/١٢٨سورة النساء  )١٩(



115 
 

  

  . هُ دَ نْ عِ  ونَ حُ بَ ذْ یَ  مٌ نَ صَ  وْ أَ  رٌ جَ حَ  : )٢( ﴾ ُصبِ النُّ  ﴿ . ةٌ بَ عِ تَ  : )١( ﴾نَاِصبَةٌ  ﴿ :نصب 

ً وحَ صُ نَ  ﴿ :نصح    . وبةِ ي التَّ الغة فِ بَ المُ  وَ ھُ ، وَ حِ صْ ن النُّ مِ  : )٣( ﴾ ا

  .ي وانِ عْ أَ  : )٤( ﴾أَْنَصاِري  ﴿ :نصر

  .س أْ م الرَّ مقدِّ  عرُ شَ  : )٥( ﴾ بِالنَّاِصیَةِ  ﴿ :نصي 

اَختَاِن  ﴿ :نضخ  ارَ  : )٦( ﴾نَضَّ   . اءِ المَ بِ  انِ تَ فوَّ

  . )٩( ] یئةٌ ضِ مُ  [ : )٨( ﴾نَاِضَرةٌ  ﴿ ھُ نْ مِ بَِریقَاً، وَ :  )٧( ﴾ نَْضَرةً  ﴿ :نضر

  . )١١( ةُ وحَ طُ نْ المَ  : )١٠( ﴾النَِّطیَحةُ  ﴿ :نطح 

  . یحُ صِ یَ  : )١٢( ﴾یَْنِعُق  ﴿ :نعق 

  . ھِ ظِ فْ ن لَ مِ  ھُ لَ  دَ احِ  وَ َال  عٌ مْ جَ  وَ ھُ ، وَ مُ نَ والغَ  رُ قَ والبَ  لُ بِ اإلِ  : )١٣( ﴾ َواْألَْنَعام ﴿ :نعم 

  . اءً زَ ھْ تِ م اسْ ھُ ؤوسَ رُ  ونَ كُ رِّ حَ یُ  : )١٤( ﴾یُْنِغُضوَن فَسَ  ﴿ :نغض 

  . نَ رْ حَ ا سَ ذَ إِ  نَ لْ فُ تْ یَ  : يْ ، أَ نَ لْ فُ تْ یَ  رواحِ السَّ  : )١٥( ﴾ النَّفَّاثَاتِ  ﴿ :نفث 

  

  

                                                      
  .٨٨/٣سورة الغاشیة  )١(
  .٥/٣سورة المائدة  )٢(
  .٦٦/٨سورة التحریم  )٣(
  .٦١/١٤وسورة الصف  ٣/٥٢سورة آل عمران  )٤(
  .٩٦/١٥سورة العلق  )٥(
  .٥٥/٦٦لرحمن سورة ا )٦(
  .٨٣/٢٤وسورة المطففین  ٧٦/١١سورة اإلنسان  )٧(
  .٧٥/٢٢سورة القیامة  )٨(
 .٢٦١وتحفة األریب  ١/٧٧٩تفسیر الجاللین : انظر  .ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )٩(
  .٥/٣سورة المائدة  )١٠(
: انظ ر . حھ ا أخ رى أو غی ر ذل ك فتم وت قب ل أن ت ذكى فعیل ة بمعن ى مفعول ة، وھ ي الش اة تنط:  الَمْنطُوَحةُ  )١١(

  .٦/٤٩الجامع 
  .٢/١٧١سورة البقرة  )١٢(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٣/١٤سورة آل عمران  )١٣(
  .١٧/٥١سورة اإلسراء : انظر . وھذا تصحیف "  یُْنِغُضونَ : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١٤(
  .١١٣/٤سورة الفلق  )١٥(
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  .مھ ظَ عْ مُ  ونَ دُ  يءِ الشَّ  يفِ  )٣( ] ةٌ عَ فْ دَ [  : )٢( ﴾ةٌ حَ نَفْ  ﴿ : )١( ] حنف[ 

  . تْ یَ نِ فَ  : )٤( ﴾ نَفَِدتْ  َما ﴿ : نفد

أَْن تَْنفُ  ُذوا ِم  ْن أَْقطَ  اِر السَّ  َماَواِت  ﴿ : انِ یَ  ي البَ فِ  ف، وَ نِّ َص  المُ  ھُ لَ   ضَ یَّ بَ   : )٥( ﴾فَاْنفُ  ُذوا  ﴿ : نف  ذ

م تُ ْب  ھَ ذَ  ثُ ْی  حَ :  يْ أَ   )٧( ﴾ َال تَْنفُ  ُذوَن إِالَّ بُِس  ْلطَانٍ  ﴿ .ا ھَ  ارِ طَ قْ ن أَ ِم   تَْخُرُج  وا : يْ أَ  : )٦( ﴾ َواْألَْرضِ 
  .هللا  انِ طَ لْ ي سُ م فِ تُ نْ أَ فَ 

ً ضَ یْ أَ  یرُ فِ والنَّ  : )٨( ﴾اً نَفِیر ﴿ : نفر :  )٩( النَّفَرُ و م،وھُ بُ ارِ حَ یُ م ھِ ائِ دَ عْ ى أَ لَ وا إِ یرُ صِ یَ ون لِ عُ مِ تَ جْ یَ  مُ وْ القَ  : ا
  . ى العشرةِ لَ إِ  الثالثةِ  نَ یْ ا بَ مَ  ةُ اعَ مَ الجَ 

ََّس  ﴿ :نفس    .ْوُءهُ ضُ  عَ ابَ تَ وتَ  رَ شَ تَ انْ  : )١٠( ﴾تَنَف

  . )١٢( تْ بَ رَ ا سَ ذَ كَ ، وَ ھارِ النَّ بِ  تْ لَ مَ وھَ  تْ حَ رَ ، وسَ الً یْ لَ  تْ عَ رَ  : )١١( ﴾نَفََشْت  ﴿ :نفش 

ً رَ سَ  : )١٣( ﴾اً نَفَق ﴿ :نفق   قٌّ تَ شْ مُ  : )١٥( ﴾اْلُمنَافِقُوَن  ﴿ . ونَ كُّ زَ ویُ  ونَ قُ دَّ صَ تَ یَ  : )١٤( ﴾یُْنفِقُوَن  ﴿ . با
  .انكَ ى مَ لَ لص إِ خْ مَ  ھُ لَ  ضِ رْ األَ ي فِ  بُ رَ السَّ  : قُ فَ النَّ :  سارِ فَ  ابنُ  الَ قَ  : تُ ـلـقُ ، بُ رَ السَّ  وَ ھُ ، وَ قِ فَ النَّ ن مِ 

  . لٌ فْ ا نَ ھَ دُ احِ م، وَ ائِ نَ الغَ  : )١٦( ﴾ َعِن اْألَْنفَالِ  ﴿ :نفل 

فُ عَ وا وتَ ثُ حَ بَ  : )١٧( ﴾فَنَقَّبُوا  ﴿ :نقب  ً مِ ضَ  : )١٨( ﴾اً نَقِیب ﴿ . وارَّ   . یفِ رِ العَ  قَ وْ فَ  یبُ قِ ، والنَّ ینا

  

                                                      
 .٢/٦٢٢) نفح ( لسان العرب : انظر  .ا بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى م )١(
  .٢١/٤٦سورة األنبیاء  )٢(
 .٢٦١وتحفة األریب  ٢/٥٥٩إیجاز البیان عن معاني القرآن : انظر .ین زیادة من عندي لیستقیم المعنىما بین المعكوفت )٣(
  .٣١/٢٧سورة لقمان  )٤(
  .٥٥/٣٣سورة الرحمن  )٥(
  .٥٥/٣٣سورة الرحمن  )٦(
  .٥٥/٣٣سورة الرحمن  )٧(
  .١٧/٦سورة اإلسراء  )٨(
والتفسیر  ١٠/٢٣٥إعراب القرآن وبیانھ : انظر . والّصواب ما ذكرناه "  والنَّفَیرُ : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٩(

  .٦/٦١٧والمصباح المنیر  ١/٥٤٧) نفر ( والفروق اللغویة  ١٣/٢٩٦القرآني للقرآن 
  .٨١/١٨سورة التكویر  )١٠(
  .٢١/٧٨سورة األنبیاء  )١١(
  .٤٦٢ /١ )سرب (  لسان العرب :انظر .  الذاھب على وجھھ في األرض: السارب  )١٢(
  .٦/٣٥سورة األنعام  )١٣(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٣٢/١٦سورة الّسجدة  )١٤(
  .ھذه الكلمة وھناك سور أخرى وردت فیھا ٨/٤٩سورة األنفال  )١٥(
  .٨/١سورة األنفال  )١٦(
  .٥٠/٣٦سورة  ق  )١٧(
  .٥/١٢سورة المائدة  )١٨(
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 ةُ رَ ْق  النَّ  : )٤( ﴾ اً نَقِی  ر ﴿ : تُ ـل ــقُ . ورِ الصُّ   : )٣( ﴾ فِ ي النَّ  اقُورِ  ﴿ . خَ نُفِ   : )٢( ﴾ رَ قِ  نُ  ﴿ : )١( ] نق ر[ 
  .واة النَّ  رِ ھْ ي ظَ ي فِ تِ الَّ 

 اً،َض  قْ نِ  ھُ لَ  عَ جَ  : ق  الُ یُ ، وَ ھتُ وْ َص   : يْ ، أَ ھُ یُض  قِ نَ  عَ ى یُس  مَ تَّ  حَ  ھُ لَ  قَ ثْ أَ  : )٥( ﴾أَْنقَ  َض ظَْھ  َرَك  ﴿ :نق  ض 
  .    یرُ السَّ  ھُ بَ عَ تْ ي أَ ذِ الَّ  یرُ عِ البَ  : ضُ قْ والنِّ 

ً عَ قْ نَ  ﴿ :نقع         . اً ارَ ُغبَ  : )٦( ﴾ ا

  .   وارُ كَ نْ وا وأَ ھُ رَ كْ أَ  : )٧( ﴾نَقَُموا  ﴿ :نقم 

   .ا ھَ بُ وانِ جَ  : )٨( ﴾ فِي َمنَاِكبِھَا ﴿ :نكب 

  .ونحوه  لِ زْ لغَ لِ  ثَ كِ ا نُ مَ  وَ ھُ ، وَ ثٍ كْ نِ  عُ مْ جَ  : )١٠( ﴾اً أَْنَكاث ﴿ .وا ضُ قَ نَ  : )٩( ﴾َكثُوا نَ  ﴿ : نكث

  .َعِسراً  یالً لِ قَ  : )١١( ﴾اً إِالَّ نَِكد ﴿ :نكد 

                   . مھُ رَ َك     نْ أَ  : )١٤( ﴾م نَِك     َرھُ  ﴿ .ي ارِ َك     نْ إِ  : )١٣( ﴾ي نَِكی     رِ  ﴿ . راً ُمنَك      : )١٢( ﴾اً نُْك     ر ﴿ :رك     ن

  .ا حھَ بَ قْ أَ  : )١٥( ﴾ أَْنَكَر اْألَْصَواتِ  ﴿

ن ِم   جَ رَ َخ  :  یضرِ الَم   سَ ، ونُِك  مْ لھُ  جُ رْ أَ  تْ َع  فَ تَ وارْ  مْ ؤوس  ھُ رُ  تْ لَ فَ تَ اْس   : )١٦( ﴾وا نُِكُس   ﴿ :نك  س 
   . ھِ ى مثلِ لَ إِ  ادَ عَ  مَّ ، ثُ ھِ ضِ رَ مَ 

  . عَ جَ رَ  : )١٧( ﴾نََكَص  ﴿ : نكص

  

                                                      
 .٥/٢٢٧) نقر ( لسان العرب : انظر  .ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )١(
  .٧٤/٨سورة الُمدثّر  )٢(
  .٧٤/٨سورة الُمدثّر  )٣(
  .١٢٤؛  ٤/٥٣سورة النساء  )٤(
  .٩٤/٣سورة الشَّرح  )٥(
  .١٠٠/٤سورة العادیات  )٦(
  .٨٥/٨وسورة البروج  ٩/٧٤سورة التوبة  )٧(
  .٦٧/١٥سورة الملك  )٨(
  .١٣؛  ٩/١٢سورة التوبة  )٩(
  .١٦/٩٢سورة النحل  )١٠(
  .٧/٥٨سورة األعراف  )١١(
  .٦٥/٨وسورة الطالق  ٨٧؛  ١٨/٧٤سورة الكھف  )١٢(
في الح ج وس بأ وف اطر والمل ك  " نكیرِ  " : قرأ ورش. ذه الكلمةوھناك سور أخرى وردت فیھا ھ ٢٢/٤٤سورة الحج  )١٣(

  .١٤/٢٤١الجامع : انظر  .بإثبات الیاء في الوصل دون الوقف، وقرأ الباقون بحذفھا مطلقا 
  .١١/٧٠سورة ھـود  )١٤(
  .٣١/١٩سورة لقمان  )١٥(
  .٢١/٦٥سورة األنبیاء  )١٦(
  .٨/٤٨سورة األنفال  )١٧(
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  .ف نَ أْ یَ  : )١( ﴾یَْستَْنِكَف  ﴿ :نكف 

   .  الالً غْ وأَ  وداً یُ قُ  : )٣( ﴾ أَْنَكاالً  ﴿ . ةً وبَ قُ عُ  : )٢( ﴾ نََكاالً  ﴿ :نكل 

  .ة قَ رُ مْ نُ  : ةُ دَ احِ ، الوَ دُ ائِ سَ وَ  : )٤( ﴾َونََماِرُق  ﴿ :نمرق 

ً رِ طَ  : )٥( ﴾اً َوِمْنھَاج ﴿ :نھج     . ِحداً اوَ  یقا

  .ر جُ زْ تَ :  )٦( ﴾تَْنھَْر  ﴿ :نھر 

  . نُْھیَةٌ  : دُ احِ ول، الوَ قُ العُ  : )٧( ﴾ھَى النُّ  ﴿ :نھي 

  . ضُ ھَ نْ تَ  : )٨( ﴾ لَتَنُوءُ  ﴿ :نوء 

  . ن ُمنَكرٍ عَ  وعُ جُ الرُّ  : ةُ ابَ نَ ، واإلِ ابَ تَ  : )٩( ﴾أَنَاَب  ﴿ :نوب 

  .ف نِّ صَ المُ  ھُ لَ  ضَ یَّ بَ  :نوس 

  . )١١( اولُ نَ التَ  : )١٠( ﴾التَّنَاُوُش  ﴿ :نوش 

  .ف نِّ صَ المُ  ھُ لَ  ضَ یَّ بَ  :نیب 

  

  

                                                      
  .٤/١٧٢سورة النساء  )١(
  .٥/٣٨وسورة المائدة  ٢/٦٦سورة البقرة  )٢(
  .٧٣/١٢سورة المّزّمل  )٣(
  .٨٨/١٥سورة الغاشیة  )٤(
  .٥/٤٨سورة المائدة  )٥(
  .٩٣/١٠سورة الضحى  )٦(
  .١٢٨؛  ٢٠/٥٤سورة طـھ  )٧(
  .﴿ لَتَنُوُء ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٢٨/٧٦سورة القصص  )٨(

  : أما سمعت قول امرئ القیس  .لتَْثقُل : قال 
ِعیِف ینُوُء بالوَسقِ ** تمشي فتُثقِلُھا َعِجیَزتُھا    َمْشي الضَّ

  .١١٥غریب القرآن البن عباس : انظر 
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٣/٢٧سورة الرعد  )٩(
ب الھمز، فیج ب الم د  "تن اوش أنّ ى لھ م ال " : قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأب و بك ر. ٣٤/٥٢سورة سبأ  )١٠(

" التن  اوش  : " الب  اقون وق  رأ.  قبل  ھ م  ن تناءش  ت الش  يء إذا أخذت  ھ ب  بطء، والن  ئش الش  يء البط  يء، وأص  لھ ال  واو
  .٦/٤٦٩زاد المسیر : انظر  .إذا تناول  من ناش ینوش نوشاً  ،بالواو

  .١٤/٣١٦الجامع : انظر . لدنیا أي أنَّى لھم تناول اإلیمان في اآلخرة وقد كفروا في ا:  اولُ نَ التَ  )١١(
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  الھـَــاء رفُ ـَحـ

  .ف نِّ صَ المُ  ھُ لَ  ضَ یَّ بَ  :ھبب 

  .وا لُ زِ انْ  : )٢( ﴾اً اْھبِطُوا ِمْصر ﴿ . لٍ فْ ى سُ لَ إِ  وٍّ لُ عُ  نْ وا مِ رُ دِ حَ انْ  : )١( ﴾ اْھبِطُوا ﴿ :ھبط 

، سٌّ حِ  ھُ لَ  سَ یْ لَ ، وَ مسالشَّ  ھِ یْ لَ عَ  تْ عَ لَ ا طَ ذَ بار إِ الغُ  ثلُ ، مِ ةِ وَّ ن الكُ مِ  یتَ البَ  لُ خُ دْ ا یَ مَ  : )٣( ﴾ اءً بَ ھَ  ﴿ :ھبو

َّ  ﴿ . لِ ي الظِّ ى فِ  یُرَ َال وَ  ً ھَبَاًء ُمْنبَث ً تُرَ  يْ أَ  : )٤( ﴾ ا  كِ ابِ نَ ن َس ِم  عَ طَ ا َس َم :  ثُّ بَ نْ المُ  اءُ بَ ، والھَ راً شِ تَ ُمنْ  ابا
  .ارُ بَ الغُ  : ةُ وَ بْ ، والھَ ةِ وَ بْ ن الھَ مِ  وَ ھُ یل، وَ الخَ 

دْ ھَ تَ فَ  ﴿ : دَ جَ ھَ    . مْ نَ  : دْ جِّ ھَ و . ھِ بِ  رْ ھَ سْ إِ  : )٥( ﴾بِِھ  جَّ

، رِ الھَْج  نَ ِم  وْ ، أَ انُ یَ ذَ الھَ  وَ ھُ ، وَ رِ الھُْج  نَ ِم  : ﴾ ونَ رُ ُج ھْ تَ  ﴿م، ھُ الدَ وا بِ كُ رَ تَ  : ﴾وا رُ اجَ ھَ  ﴿ : ھجر
  . كُ رْ وھو التَّ 

  . ونَ امُ نَ یَ  : ﴾یَْھَجُعوَن  ﴿ :ھجع :  ـلـتُ قُ 

اً  ﴿ :ھدد  ً وطَ قُ سُ  : )٦( ﴾ ھَدَّ   . ا

  .، وھَْدیَةٌ یَّةٌ ا ھَدِ ھَ دُ رام، واحِ الحَ  ى البیتِ لَ إِ  يَ دِ ما أُھْ  : )٨( ﴾َواْلھَْدَي  ﴿ .ُرشد : )٧( ﴾ ىً ھُد ﴿ : ديھ

 ولِ عَ أُ :  ا یُق الُ مَ م، كَ ھُ لَ  وَ ھُ م وَ ھِ بِ  لُ عْ الفِ  عَ قَ وْ ، أَ ونَ عُ رِ یُسْ :  یلَ قِ ، وَ ونَ ثُّ حَ تَ سْ یُ  : )٩( ﴾یُْھَرُعوَن  ﴿ :ھرع 
  . ةٍ ْعدَ رَ بِ  اعُ رَ سْ اإلِ :  یلَ قِ وَ  ،روعُ ذْ المَ  اعُ رَ سْ إِ  : اعُ رَ ھْ اإلِ :  لَ یقِ ذا، وَ كَ بِ 

ً رِ خْ سُ  : )١٠( ﴾ واً زُ ھُ  ﴿ :ھزأ     . ھزائھمتِ اسْ  اءَ زَ جَ  یھمازِ یُجَ  : )١١( ﴾یَْستَْھِزُئ بِِھْم  ﴿ . یا

  

                                                      
  .٧/٢٤وسورة األعراف  ٦١؛  ٣٨؛  ٢/٣٦سورة البقرة  )١(
  .٧/٢٤وسورة األعراف  ٦١؛  ٣٨؛  ٢/٣٦سورة البقرة  )٢(
  .٥٦/٦وسورة الواقعة  ٢٥/٢٣سورة الفرقان  )٣(
  .٥٦/٦سورة الواقعة  )٤(
  .١٧/٧٩سورة اإلسراء  )٥(
  .١٩/٩٠سورة مـریم  )٦(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٤٨/٢٨الفتح سورة  )٧(
  .٤٨/٢٥وسورة الفتح  ٥/٩٧سورة المائدة  )٨(
  )یھرعون : ( أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٣٧/٧٠وسورة الصافات  ١١/٧٨سورة ھـود  )٩(

  : یُقبلون إلیھ بالغضب ؛ أما سمعت قول الشاعر : قال 
  نَسوقُھُم على رغم األُنُوف** ھم أسارى أتَْونا یُْھَرعون و

  .٧٢غریب القرآن البن عباس : انظر 
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢٣١؛  ٢/٦٧سورة البقرة  )١٠(
  .٢/١٥سورة البقرة  )١١(
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  . عبِ باللَّ  : )١( ﴾بِاْلھَْزِل  ﴿ :ھزل 

  . لغنمِ الورق لِ  طَ قُ سْ یَ ؛ لِ  انصَ غْ األَ  ربُ ضْ أَ  : )٢( ﴾ شُّ ھُ أَ وَ  ﴿ :ھشش 

  . لنَّْبتِ ا نَ مِ  الیَابِسُ  : )٣( ﴾ ھَِشیمِ كَ  ﴿ :ھشم 

ً ضْ ھَ  ﴿ : ھضم ً صَ قْ نَ  : )٤( ﴾ ما   . ا

  . ینَ عِ رِ سْ مُ  : )٥( ﴾ُمْھِطِعیَن  ﴿ :ھطع 

ً وعَ لُ ھَ  ﴿ :ھلع  ً وعَ زُ جَ  : )٦( ﴾ ا   .زع الجَ  ءُ وَ سْ أَ  : عُ ل، والھَ ا

  . الكُ الھَ  : )٧( ﴾ التَّْھلَُكةُ  ﴿ : ھلك

 : )٩( ﴾ اْألَِھلَّةِ  ﴿ .وتالصَّ  عُ فْ رَ  : ھُ لُ صْ أَ وَ :  قالُ ، یُ تعالى هللاغیر ھِ ذبحِ  ندَ عِ  رَ ُذكِ  : )٨( ﴾ِھلَّ أُ  ﴿ :ھلل 
  .ھرِ الشَّ  ى آخرِ لَ قمر إِ  ، ثمَّ أول لیلة لٌ َال ھِ  ھُ لَ  قالُ یُ 

  .ة سَ ابِ یَ  ،ةً تَ یِّ مَ  : )١٠( ﴾ ةً دَ امِ ھَ  ﴿ :ھمد 

  .باب نصِ اال یعُ رِ سَ  یرٌ ثِ كَ  : )١١( ﴾ر مِ ھَ نْ مُ  ﴿ :رَ مَ ھَ 

  .سات حَ نَ  : )١٣( ﴾ات زَ مَ ھَ  ﴿ .فا ي القَ فِ  زُ مْ الھَ :  یلَ قِ اب، وَ عیَّ  : )١٢( ﴾ة زَ ھُمَ  ﴿ :ھمز

  

                                                      
  .٨٦/١٤سورة الطارق  )١(
  .٢٠/١٨سورة طـھ  )٢(
  .٥٤/٣١سورة القمر : انظر .  وھذا تصحیف" الھَِشیُم : " ما جاء في المخطوطة كلمة  )٣(
  .٢٠/١١٢سورة طـھ  )٤(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١٤/٤٣سورة إبراھیم  )٥(
  . ﴿ ھَلُوَعاً ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٧٠/١٩سورة المعارج  )٦(

  وھل تعرف العرب ذلك ؟: فقال نافع . َضِجراً َجُزوعاً : قال 
  : نعم ؛ أما سمعت قول بشر بن أبي حازم : بن عباس قال ا

  وال ُمِكبَّاً لخانھ ھَلِعا** ال مانعاً للیتیم نِْحلتَھ 
  .١٠٤غریب القرآن البن عباس : انظر 

  .٢/١٩٥سورة البقرة  )٧(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/١٧٣سورة البقرة  )٨(
  .٢/١٨٩سورة البقرة  )٩(
  .٢٢/٥ سورة الحج )١٠(
  .٥٤/١١سورة القمر  )١١(
  .١٠٤/١سورة الھمزة  )١٢(
  .٢٣/٩٧سورة المؤمنون  )١٣(
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ً مْ ھَ  ﴿ :ھمس  ً صَ  : )١( ﴾ سا ً یَّ فِ خَ  وتا   . ا

ً یبَ قِ رَ :  یلَ قِ ، وَ داً اھِ شَ  : )٢( ﴾اً َوُمھَْیِمن ﴿ :ھمن  ً نَ مِ ؤتَ مُ  : یلَ قِ ، وَ ا   . ا

  . یلَ ا قِ ذَ ة، كَ دَ ائِ اء الزَ الیَ  تْ فَ ذِ حُ ، فَ اً ودھُ یَ  يْ أَ  : )٤( ﴾ وداً ھُ  ﴿ .ا نَ تُبْ  : )٣( ﴾ھُْدنَا  ﴿ : ھود

ً نَ وْ ھَ  ﴿. وان الھَ  : )٥( ﴾اْلھُوِن  ﴿ :ھون  ً ْش مَ  : )٦( ﴾ ا ، ھِ ْی لَ ھ یِّن عَ :  )٧( ﴾أَْھ َوُن َعلَْی ِھ  ﴿ . داً ْی وَ رُ  یا
   . مھِ عضِ بَ  دَ نْ یل عِ ضِ فْ تَ  لَ عَ فْ أَ  ونَ كُ تَ  نْ ن أَ عَ ج ُخرتَ  دْ ل قَ عَ فْ أْ وَ 

ھ ا، لَ  ولَ قُ عُ  َال  ُج وفٌ :  ی لَ قِ  : )٨( ﴾َوأَْفئِ َدتُھُْم ھَ َواٌء  ﴿ . ضِ رْ األَ وَ  ماءِ السَّ  نَ یْ ا بَ مَ  :  واءُ الھَ   :ھوي 

ً ي شَ عِ  تَ َال  ةٌ فَ رِ حَ ُمنْ :  یلَ قِ وَ    .م ھُ دُ صِ قْ تَ  : )١٠( ﴾ تَْھِوي إِلَْیِھمْ  ﴿.  ھِ ت بِ وَ ھَ  : )٩( ﴾اْستَْھَوْتھُ  ﴿ . یئا

   . )١٢( ] حْ لِ أَصْ  [ : )١١( ﴾َوھَیِّْئ  ﴿ :ھیأ 

  . الً ائِ سَ  : )١٣( ﴾ یالً ھِ مَ  ﴿ : ھیل

  . عدِ ن البُ ة عَ ایَ نَ كِ  : )١٤( ﴾ھَْیھَاَت  ﴿ : يھیھ

  

                                                      
  .﴿ ھَْمساً ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٢٠/١٠٨سورة طـھ  )١(

  : أما سمعت قول الشاعر . الوطء الَخفِّي ، والكالُم الَخفِّي : قال 
جى ھاٍد ھَُموسُ بَ ** فباتُوا یُْدلُجون وبات یَْسري    ِصیٌر بالدُّ

  .٩٧غریب القرآن البن عباس : انظر 
  .٥/٤٨سورة المائدة  )٢(
  .٧/١٥٦سورة األعراف  )٣(
  .١٤٠؛  ١٣٥؛  ٢/١١١سورة البقرة  )٤(
   .)الھُون : ( أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٦/٩٣سورة األنعام  )٥(

  : شاعر أما سمعت قول ال. الھََوان : قال 
لِّ والِمْخَزاِة والھُونِ ** إنَّا َوَجْدنا بالَد هللا واِسَعةً  ي من الذُّ   تُنَجِّ

  .٨٨غریب القرآن البن عباس : انظر 
  .٢٥/٦٣سورة الفرقان  )٦(
  .٣٠/٢٧سورة الروم  )٧(
  .١٤/٤٣سورة إبراھیم  )٨(
  .٦/٧١سورة األنعام  )٩(
  .٢٢/٣١وسورة الحج  ١٤/٣٧سورة إبراھیم  )١٠(
  .١٨/١٠سورة الكھف  )١١(
 .٢٦٥وتحفة األریب  ١/٣٨١تفسیر الجاللین : انظر  .ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )١٢(
مِّل  )١٣(   .٧٣/١٤سورة الُمزَّ
  .٢٣/٣٦سورة المؤمنون  )١٤(
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  ــَواوال رفُ ـَحـ

  . ةً یَّ حَ  نُ فَ دْ تُ  تُ نْ البِ  : )١( ﴾ َدةُ ُؤواْلَموْ  ﴿ :وأد 

  . نَّ ھُ كْ لِ ھْ یُ  : )٢( ﴾یُوبِْقھُنَّ  ﴿ :وبق 

ً وخِّ تَ مُ  یداً دِ شَ  : )٤( ﴾ َوبِیالً  ﴿ : تُ ـلـقُ ال، بَ الوَ  ةُ بَ اقِ عَ  : )٣( ﴾ الَ بَ وَ  ﴿ : وبل   . ما

 ،رةتَ اوَ المُ  نَ  مِ َال عْ فَ  : )٧( ﴾ اتَْترَ  ﴿. رد الفَ  : )٦( ﴾َواْلَوْتِر  ﴿ . مْ كُ ـصَ قِ نْ یُ  : )٥( ﴾ َولَْن یَتَِرُكمْ  ﴿ : وتر
  .ة عَ ابَ تَ المُ  يَ ھِ وَ 

  . ھُ بُ احِ صَ  اتَ مَ  عَ طَ قَ ا انْ ذَ إِ  بِ لْ القَ بِ  قٌ لِّ عَ تَ مُ  قٌ رْ عِ :  )٨( ﴾اْلَوتِیَن  ﴿ :وتن 

  . دٌ ھْ عَ :  )٩( ﴾ ِمیثَاقٌ  ﴿ : وثق

  . ةٍ ورَ صُ  یرِ ن غَ مِ  لعبادةِ اً لِ دَّ ُمعَ  انَ ا كَ مَ  : )١٠( نُ ثَ الوَ  :وثن 

  . تْ طَ قَ سَ  : )١١( ﴾ تْ بَ جَ وَ  ﴿ : وجب

  . مْ كُ تِ عَ سَ  : )١٢( ﴾ِمْن ُوْجِدُكْم  ﴿ :وجد 

  . رَ مَ سَّ وأَضْ أَحَ  : )١٣( ﴾ سَ جَ وْ أَ فَ  ﴿ :وجس 

  .ر یْ م السَّ تُ عْ رَ سْ أَ  : )١٤( ﴾ فََما أَْوَجْفتُمْ  ﴿ : فَ جَ وَ 

  

  
                                                      

  .٨١/٨سورة التكویر  )١(
  .٤٢/٣٤سورة الشورى  )٢(
  .أخرى وردت فیھا ھذه الكلمةوھناك سور  ٥/٩٥سورة المائدة  )٣(
  .٧٣/١٦سورة المّزّمل  )٤(
  .٤٧/٣٥سورة محمد  )٥(
  .٨٩/٣سورة الفجر  )٦(
  .٢٣/٤٤سورة المؤمنون  )٧(
  .٦٩/٤٦سورة الحاقة  )٨(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/٨٣سورة البقرة  )٩(
 ٢٢/٣٠سورة الحج : انظر " . األوثان : "  لم ترد في القرآن بھذه الصیغة ، إنما وردت بصیغة الجمع )١٠(

 .٢٥؛  ٢٩/١٧وسورة العنكبوت 
  .٢٢/٣٦سورة الحج  )١١(
  .٦٥/٦سورة الطالق  )١٢(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ١١/٧٠سورة ھـود  )١٣(
  .٥٩/٦سورة الحشر  )١٤(
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  . قُلُوبُھُمْ  تْ افَ خَ  : )١( ﴾َوِجلَْت  ﴿ : وجل

  . ھُ لُ وَّ أَ  : )٣( ﴾ھارالنَّ  ھَ جْ وَ  ﴿ . ةٌ لَ بْ قِ  : )٢( ﴾ ةٌ ھَ ِوجْ  ﴿ :وجھ 

  . تُ یْ قَ لْ أَ  : )٥( ﴾ َوإِْذ أَْوَحْیتُ  ﴿ .ا ھَ مَ ھَ لْ أَ  : )٤( ﴾ أَْوَحى لَھَا ﴿ :وحي 

اً  ﴿ : دَ دَ وَ    . الُمِحبُّ  : )٨( ﴾اْلَوُدوُد  ﴿ . بَّ حَ أَ ى وَ نَّ مَ تَ  :  )٧( ﴾َودَّ  ﴿. ام نَ صْ أَ  هُ دَ عْ ا بَ ومَ  : )٦( ﴾ َودَّ

  . اعُ دَ الوَ  : ھُ نْ مِ ، وَ كَ كَ رَ تَ  : )٩( ﴾ َما َودََّعكَ  ﴿ : عَ دَ وَ 

  . رَ طَ المَ  : )١٠( ﴾ قَ دْ الوَ  ﴿ :ودق 

  . )١٢( اثرَ وُ :  ھُ لُ صْ أَ ، وَ اوِ الوَ  نَ مِ  لٌ دَ بَ  التَّاء، واثٌ یرَ مِ  : )١١( ﴾ راثٌ تُ  ﴿ :ورث 

           . م ھُ   لَ  يَ قِ تَ ْس   یَ لِ  ءِ اَم   ى اللَ   إِ  مْ ھُ مَ دَّ قَ   تَ مُ  : )١٤( ﴾َواِرَدھُ   ْم  ﴿ . دِ رْ ن ال   وَ وْ لُ   كَ  : )١٣( ﴾ ةً دَ رْ وَ  ﴿ :ورد 

ً اشَ طَ عِ  : )١٥( ﴾ داً ِورْ  ﴿   . ا

  . مْ تكُ ـضَّ فِ  : )١٦( ﴾ مْ ِرقِكُ وَ بِ  ﴿ :ورق 

  

  

                                                      
  .٢٢/٣٥وسورة الحج  ٨/٢سورة األنفال  )١(
  .٢/١٤٨سورة البقرة  )٢(
  .٣/٧٢ورة آل عمران س )٣(
  .٩٩/٥سورة الزلزلة  )٤(
  .٥/١١١سورة المائدة  )٥(
  .٧١/٢٣سورة نوح  )٦(
  .٤/١٠٢وسورة النساء  ٢/١٠٩سورة البقرة  )٧(
  .٨٥/١٤وسورة البروج  ١١/٩٠سورة ھـود  )٨(
  .٩٣/٣سورة الضحى  )٩(
  .٣٠/٤٨وسورة الروم  ٢٤/٤٣سورة النور  )١٠(
  .٨٩/١٩سورة الفجر  )١١(
المال الموروث، أصلھ وراث استثقلوا الواو المضمومة في أول الكلمة فأبدلوھا تاء إبداال غیر :  لتراثا )١٢(

  .١/٢٠٧شرح شافیة ابن الحاجب : انظر . قیاسي
  .٥٥/٣٧سورة الرحمن  )١٣(
  .١٢/١٩سورة یوسف  )١٤(
  .١٩/٨٦سورة مریم  )١٥(
  .١٨/١٩سورة الكھف  )١٦(
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أْصلُھَا  ،ورٌ نَ وَ  یاءٌ ضِ  : )٢( ﴾ اةٌ رَ وْ تَ  ﴿و  . ودِ نُ ن الزُّ م مِ كُ حِ دْ قَ بِ  ونَ جُ رِ خْ تَ سْ تَ  : )١( ﴾ون ورُ تُ  ﴿ :وري 
  . ن الواوِ ل مِ دَ اء بَ ، والتَّ ةٌ لَ عَ وْ ا فَ ھَ نُ زْ وَ  یَةٌ رَ وْ یین، وَ رِ صْ البَ  ولِ على قَ 

ً َم  ثْ إِ  : )٣( ﴾اً رِوزْ  ﴿ :وزر  : )٥( ﴾ َوَزرَ  ﴿ . مِ ْث  ن اإلِ ِم   یالً قِ  ثَ  الً ْم  حِ  : )٤( ﴾ اً یَاَم  ِة ِوْزریَ  ْوَم اْلقِ  ﴿ . ا

  . ) رٌ زَ وَ ( اسھ یَ قِ د، وَ احِ وَ  ربالحَ  ألوزارِ  عْ مَ یُسْ  مْ لَ ا، وَ ھَ الحَ سِ  : )٦( ﴾ أَْوَزاَرھَا ﴿ . أَ جَ لْ مَ 

ون ویُحْ كَ یُ  : )٧( ﴾یُوَزُعوَن  ﴿ :وزع    .ي نِ مْ ھِ لْ أَ  : )٨( ﴾ ينِ أَْوِزعْ  ﴿ .ون سُ بَ فُّ

  .ء آزجْ األَ  بُ اسِ نَ تَ مُ :  یلَ قِ ، وَ رٌ دَّ ُمقَ  : )٩( ﴾ ونٌ زُ وْ مَ  ﴿ :وزن 

ً سَ وَ  ﴿ :وسط    . مْ ھُ لَ دَ عْ أَ  : )١١( ﴾ مْ ھُ طَ سَ وْ أَ  ﴿ . اراً یَ خِ  الً دْ عَ  : )١٠( ﴾ طا

  .ر ثِ الُمكْ  : )١٣( ﴾ َعلَى اْلُموِسعِ  ﴿ .ا تھَ اقَ طَ  : )١٢( ﴾ھا عَ ُوسْ  ﴿ :وسع 

 : قَ اتََّس  :  ی  لَ قِ یض، وَ الي البِ  یَ  ي اللَّ فِ   َألَ تَ مَّ واْم  تَ   : )١٤( ﴾ إَِذا اتََّس  قَ  ﴿ . َال َع  :  ی  لَ ، قِ عَ َم  جَ  : َوَس  قَ 
  . ىوَ تَ اسْ 

  . ةُ القُربَ  : )١٥( ﴾ ةُ یلَ سِ الوَ  ﴿ : لَ سَ وَ 

  

  
                                                      

  .٥٦/٧١سورة الواقعة  )١(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٦٢/٥سورة الجمعة  )٢(
  .٢٠/١٠٠سورة طـھ  )٣(
  .٢٠/١٠٠سورة طـھ  )٤(
  .٧٥/١١سورة القیامة  )٥(
  .٤٧/٤سورة محمد  )٦(
:           أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٤١/١٩وسورة فصلت  ٨٣؛  ٢٧/١٧سورة النمل  )٧(

لُھم على آخرھم حتى تنام الطیر : ال ق.  ﴿ یُوَزُعوَن ﴾   :أما سمعت قول الشاعر . یُْحبَس أوَّ
وا بعد ِخْمسِ ** وزْعُت رعیلَھا بأَقَّب نَْھٍد    إذا ما القوُم شدُّ

  .٩٥غریب القرآن البن عباس : انظر 
  .٤٦/١٥وسورة األحقاف  ٢٧/١٩سورة النمل  )٨(
  .١٥/١٩سورة الحجر  )٩(
  .٢/١٤٣سورة البقرة  )١٠(
  .٦٨/٢٨سورة القلم  )١١(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢٨٦؛  ٢/٢٣٣سورة البقرة  )١٢(
  .٢/٢٣٦سورة البقرة  )١٣(
  .﴿ إَِذا اتََّسَق ﴾: أخبرني عن قولھ تعالى : قال نافع البن عباس  .٨٤/١٨اق قسورة اإلنش )١٤(

  : أما سمعت قول طرفة بن العبد . اجتماعھ : اتساقھ : قال 
  مستوسقاٍت لم یجْدن سائقا** لنا قالئصاً حقائقاً  إنَّ 

  .٤١غریب القرآن البن عباس : انظر 
  .١٧/٥٧وسورة اإلسراء  ٥/٣٥سورة المائدة  )١٥(
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ِمیَن لِ  ﴿ :وسم  سِ فَ تَ لمُ ا : )١( ﴾ْلُمتََوسِّ   . ینَ رِّ

  . اً رَّ سِ  ھِ سِ فْ ي نَ ى فِ قَ لْ أَ  : )٢( ﴾فََوْسَوَس  ﴿ : وسوس

  .ا ھَ دِ لْ جِ  نِ وْ ى لَ وَ ا سِ یھَ فِ  نَ وْ  لَ َال :  یلَ قِ  : )٣( ﴾َال ِشیَةَ فِیھَا  ﴿ :وشي 

ً اصِ وَ  ﴿ : وصب ً ائِ دَ  : )٤( ﴾ با   . ما

لْ  ﴿ : وصل ً ضَ عْ بَ  ھُ ضَ عْ ا بَ نَ عْ بَ أَتْ :  )٥( ﴾نَا َوصَّ  ةُ عَ بْ َس  دُ لِ تَ  اةُ الشَّ  يَ ِھ وَ  : )٦( ﴾ َوَال َوِصیلَةٍ  ﴿ .ل فاتَّصَ  ا
 راً َك ذَ  وْ ، أَ مِ نَ ي الَغ فِ  تْ َك ى تُرِ ثَ نْ أُ  وْ ، أَ ج الُ والرِّ  س اءُ النِّ  ھُ ْن مِ  لَ َك وأَ  ُذبِ حَ  راً َك ذَ  عُ ابِ السَّ  انَ كَ  نْ إِ ، فَ نٍ طُ بْ أَ 
ً مَ ى ثَ أُنْ وَ  ، اءِ َس ى النِّ لَ ا عَ نھَ بَ لَ ى  وَ ثَ نْ األُ  مُ ْح لَ  مَ رُ ، وحَ ىثَ نْ األُ  انِ كَ مَ لِ  حْ تُذبَ  ال، فَ ااھَ خَ أَ  تْ لَ صَ وَ : وا الُ ، قَ عا

  . اءُ سَ والنِّ  جالُ لھ الرِّ كُ أْ یَ فَ  يءٌ ا شَ مھُ نْ مِ  وتَ مُ یَ  أنْ  إالَّ 

  .وا عُ رَ سْ ألَ  : )٧( ﴾ َألَْوَضُعوا ﴿ :وضع 

  . وعُ رُ الدُّ  وَضنُ ا تُ مَ كَ  ،عضٍ ى بَ لَ ا عَ ھَ عضُ بَ  ةٌ وجَ سُ نْ مَ  : )٨( ﴾ َمْوُضونَةٌ  ﴿ :وضن 

  . ئَ وطِ  درُ صْ مَ  : )٩( ﴾أً َوطْ  ﴿ : أَ طَ وَ 

  . ةً اجَ حَ  : )١٠( ﴾ راً طَ وَ  ﴿ : وطر

 دْ قَ وَ ، یرِ الخَ ون بِ ُك یَ  دْ قَ ، وَ وفٌ رُ ْع مَ :  )١١( ﴾ دُ ْع الوَ  ﴿ :س ارِ فَ  ابنُ  الَ قَ ف، وَ نَّ صَ المُ  ھُ لَ  ضَ یَّ بَ  : دَ عَ وَ 
  . رِ الشَّ بِ  ون إالَّ كُ  یَ َال  یدُ عِ ، والوَ رِ الشَّ ون بِ كُ یَ 

  .بة اقِ العَ وء سُ  یفُ خوِ تَ  : )١٢( ﴾ ةٌ ظَ عِ وْ مَ  ﴿ :وعظ 

  

                                                      
ِمینَ ا: " ما جاء في المخطوطة كلمة  )١(   .١٥/٧٥سورة الحجر : انظر . وھذا تصحیف "  ْلُمتََوسِّ
  .٢٠/١٢٠وسورة طـھ  ٧/٢٠سورة األعراف  )٢(
  .٢/٧١سورة البقرة  )٣(
  .١٦/٥٢سورة النحل  )٤(
  .٢٨/٥١سورة القصص  )٥(
  .٥/١٠٣سورة المائدة  )٦(
  .٩/٤٧سورة التوبة  )٧(
  .٥٦/١٥سورة الواقعة  )٨(
  .٧٣/٦سورة المّزّمل  )٩(
  .٣٣/٣٧سورة األحزاب  )١٠(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٤/١٢٢سورة النساء  )١١(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢٧٥؛  ٢/٦٦بقرة سورة ال )١٢(
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  .ا ظھَ فَ حْ تَ  : )٢( ﴾ھا یَ عِ تَ وَ  ﴿ . كذیبِ ن التَّ مِ  مْ ھِ ورِ ي صدُ فِ  ونَ جمعُ یَ  : )١( ﴾ ونوعُ یُ  ﴿ : يَ عِ وَ 

ً انَ بَ كْ رُ  : )٣( ﴾ داً فْ وَ  ﴿ : وفد   . دْ افِ وَ : م ھُ دُ احِ ، وَ بلِ ى اإلِ لَ عَ  ا

  . ونَ عُ رِ سْ یُ  : )٤( ﴾یُوفُِضوَن  ﴿ : وفض

ً اقَ ِوفَ  ﴿ :وفق  ً قَ وافِ مُ  : )٥( ﴾ ا   .الھم مَ عْ أَ  وءِ سُ لِ  ا

  .یفائھ تِ د واسْ دَ فِّي العَ وَ تَ  نْ مِ  : )٦( ﴾ مْ اكُ فَّ وَ تَ یَ  ﴿ :وفي 

  . لَ خَ دَ  : )٧( ﴾َوقََب  ﴿ : وقب

ً وقَّ مُ  : )٩( ﴾اً َمْوقُوت ﴿ . قتِ ن الوَ مِ  : )٨( ﴾ِمیقَات  ﴿ :وقت    . قتِ ن الوَ مِ  : )١٠( ﴾ تْ ُوقِّتَ  ﴿.  تا

، وتَ َم ى تَ تَّ حَ  كَ رَ تُْت  مَّ ، ثُ وتِ ى الَم لَ عَ  فَ رِ تُشْ  يْ أَ ، ذَ وقَ تُ  ىتَّ حَ  ةُ وبَ رُ ضْ المَ  : )١١( ﴾ اْلَمْوقُوَذةُ  ﴿ :وقذ 
  . اةٍ كَ ذَ  رِ یْ غَ بِ  لُ ؤكَ وتُ 

  . َصَممٌ  : )١٣( ﴾ رٌ قْ وَ  ﴿ . ارِ قَ ن الوَ ، مِ نَّ كُ اسْ  : )١٢( ﴾ْرَن وقَ  ﴿ : وقر

  .ة یامَ القِ  يْ أَ  : )١٤( ﴾ ةُ عَ الواقِ  ﴿ : وقع

ً لِ جْ مَ :  یلَ قِ ، وَ لیھِ قاً یُتَّكأ عَ رُ مْ نُ :  )١٥( ﴾ ُمتَّكأً  ﴿ :وكأ  ً امَ عَ طَ :  یلَ قِ ، وَ سا   . ا

  

                                                      
  .٨٤/٢٣سورة اإلنشاق  )١(
  .٦٩/١٢سورة الحاقة  )٢(
  .١٩/٨٥سورة مریم  )٣(
  .٧٠/٤٣سورة المعارج  )٤(
  .٧٨/٢٦سورة النبأ  )٥(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٦/٦٠سورة األنعام  )٦(
  .١١٣/٣سورة الفلق  )٧(
  .٥٦/٥٠وسورة الواقعة  ٧/١٤٢رة األعراف سو )٨(
  .٤/١٠٣سورة النساء  )٩(
ب   واو م   ع تش   دید الق   اف، ووافق   ھ أب   و جعف   ر، "  تْ ُوقِّتَ   : " ق   رأ أب   و عم   رو . ٧٧/١١س   ورة المرس   الت  )١٠(

ب   ألف مك   ان ال   واو م   ع تش   دید الق   اف، وك   ال اللغت   ان بمعن   ى "  أُقِّتَ   تْ : " إال أن   ھ َخفَّ   َف الق   اف، وق   رأ الب   اقون 
  .٨/٤٤٧زاد المسیر : انظر . واحد

  .٥/٣سورة المائدة  )١١(
  .٣٣/٣٣سورة األحزاب  )١٢(
  .٤٤؛  ٤١/٥سورة فصلت  )١٣(
  .٦٩/١٥وسورة الحاقة  ٥٦/١سورة الواقعة  )١٤(
  .١٢/٣١سورة یوسف  )١٥(
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   ھِ فِّ كَ  یعِ مِ جَ ه بِ رَ دْ صَ  بَ رَ ـضَ  : )١( ﴾فََوَكَزهُ  ﴿ : وكز

ً افِ كَ :  یلَ قِ ، وَ یالً فِ كَ  : )٢( ﴾ یالً كِ وَ  ﴿ :وكل    . یا

  . لُ خِ تُدْ  : )٤( ﴾ جُ ولِ تُ  ﴿ : ھُ نْ مِ  سَ یْ لَ وَ  يءٍ ي شَ فِ  ھُ تَ لْ خَ دْ أَ  يءٍ شَ  لُّ كُ  : )٣( ﴾ َولِیَجةً  ﴿ :ولج 

  . انٌ مَ ِغلْ :  )٥( ﴾ انٌ دَ ِولْ  ﴿ :ولد 

  . الكذبِ ان بِ سَ اللِّ  ارُ رِ مْ تِ اسْ  وَ ھُ ، وَ قِ لْ ن الوَ مِ  : )٦( ﴾إِْذ تَلَقَّْونَھُ  ﴿:  قُرئ :ولق 

 يْ ی د، أَ عِ وَ وَ  ی دٌ دِ ھْ تَ :  )٨( ﴾ أَْولَى لَھُ مْ  ﴿ .ة ارَ مَ اإلِ  رِ سْ الكَ رة، وبِ صْ النُّ  حِ تْ الفَ بِ  : )٧( ﴾َالیَتِِھْم وَ  ﴿ :ولي 

نَ وَ :  )٩( ﴾ا نَ َال وْ مَ  ﴿ .ه رْحذَ افَ  رٌّ شَ  َولِیَكَ  دْ قَ  ، يُّ لِ ال وَ  وْ أَ  تَ قُ عْ المُ  وْ أَ  تِ قُ الُمعْ  : )١٠( ﴾ى لَ وْ الَم  ﴿ و. ا لیُّ
  . رُ ھْ الصِّ  ءو، أَ مّ العَ  ابنُ  وْ ، أَ يءِ الشَّ ى بِ لَ وْ األَ  وْ أَ 

  .تُرا فْ تَ  : )١١( ﴾ا َوَال تَنِی ﴿ :وني 

ً ھَّاجَ وَ  ﴿ :وھج    . اً قَّادَ وَ  : )١٢(  ﴾ ا

  . فَ عُ ضَ  : )١٤( ﴾ نَ َوھَ  ﴿ : )١٣( وھن

  . َضُعفَ : یُئ الشَّ  ىھَ ، وَ ةٌ قَ رِ خَ ُمنْ  : )١٥( ﴾َواِھیَةٌ  ﴿ :وھي 

   . )١٧( ] وحٌ یُ قُ :  لٌ یْ وَ  [:  یلَ قِ م، وَ نَّ ھَ ي جَ اٍد فِ وَ :  یلَ قِ ، وَ ةِ كَ لَ الھَ  ندَ عِ  قالُ یُ  : )١٦( ﴾ لٌ یْ وَ  ﴿ :ویل  

  

                                                      
  .٢٨/١٥سورة القصص  )١(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٧٣/٩سورة المّزّمل  )٢(
  .٩/١٦التوبة  سورة )٣(
  .٣/٢٧سورة آل عمران  )٤(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٧٦/١٩سورة اإلنسان  )٥(
  .٢٤/١٥سورة النور  )٦(
اللة ، وفیھما بكسر الواو، والباقون بالفتح  "الیتھم من شيء مالكم من وِ  : "قرأ حمزة . ٨/٧٢سورة األنفال  )٧( لغتان كالدَّ

اللة    .٣/٣٨٥زاد المسیر  :انظر  .والدِّ
  .٤٧/٢٠سورة محمد  )٨(
  .٩/٥١وسورة التوبة  ٢/٢٨٦سورة البقرة  )٩(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٨/٤٠سورة األنفال  )١٠(
  .٢٠/٤٢سورة طـھ  )١١(
  .٧٨/١٣سورة النبأ  )١٢(
 .١٣/٤٥٣) ھن و( لسان العرب : انظر  .ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )١٣(
  .١٩/٤سورة مریم  )١٤(
  .٦٩/١٦سورة الحاقة  )١٥(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٢/٧٩سورة البقرة  )١٦(
 .٢٦٨تحفة األریب : انظر  .ما بین المعكوفتین زیادة من عندي لیستقیم المعنى  )١٧(
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  ــاءـــیَ ـال رفُ ــَحـ

ً ابِ یَ  : )١( ﴾اً یَبَس ﴿ :یبس    . سا

  . ارُ مَ القُ  : )٣( ﴾ رُ سِ یْ المَ  ﴿و  . یلُ لِ لقَ ا : یرُ سِ والیَ  . لٌ ھْ سَ  : )٢( ﴾یَِسیٌر  ﴿ : یسر

:  تْ َع نَ یْ وأَ  ةُ ھَ اكِ الفَ  تِ َع نَ یَ :  ق الُ ، یُ رٍ ْج وتَ  رُ اجِ تَ :  ث لُ مِ  ،عٌ انِ یَ  دُ ھ، الواِح َمْدرِك  : )٤( ﴾ ھِ عِ نْ یَ وَ  ﴿ :ینع 
  . تْ كَ رَ دْ أَ 

ُموا  ﴿ . رُ حْ البَ  : )٥( ﴾ مُّ الیَ  ﴿ :یمم    .وا دُ صِ قْ ا : )٦( ﴾فَتَیَمَّ

ة والقُْدَرة، وَ  يْ أَ :  )٧( ﴾ ینِ مِ الیَ بِ  ﴿ :ن یم   . فرُّ صَ التَّ  اهُ نَ عْ نَ مَ :  )٨( ﴾َألََخْذنَا ِمْنھُ بِاْلیَِمیِن  ﴿:  یلَ قِ القُوَّ

  . نُ یَّ بَ تَ یَ وَ  مُ لَ عْ یَ  : )١٠( عخَ النَ  ةِ غَ لُ بِ  ناهُ عْ مَ  : )٩( ﴾ أَفَلَْم یَْیأَسِ  ﴿ .وط ُالقنُ  : سُ أْ الیَ  :یئس 

، المباركة األحد اغ من لیلةِ رَّ فها، ووافق الفُ مصنِّ  من خطِّ  تْ لَ قِ من نسخه، نُ  حمد اهللا وعونهتمَّ الكتاب ب
  ) ه١١١١( من شهور سنة  ةصبیحتها الموافق الثامن شهر جمادي اآلخر 

  إلى اهللایر على ید كاتبها الفق ،هجریة ةى عشر حدلف ومائة وإ أ

  )١١( بابن الوكیل المیلوي یوسف المشهور

  .  له ولوالدیه ومشایخهغفر اهللا

  . انتهــــــــــىو 

  

                                                      
  .٢٠/٧٧سورة طـھ  )١(
  .ھذه الكلمةوھناك سور أخرى وردت فیھا  ١٢/٦٥سورة یوسف  )٢(
  .٩١؛  ٥/٩٠وسورة المائدة  ٢/٢١٩سورة البقرة  )٣(
  .٦/٩٩سورة األنعام  )٤(
  .وھناك سور أخرى وردت فیھا ھذه الكلمة ٧/١٣٦سورة األعراف  )٥(
  .٥/٦وسورة المائدة  ٤/٤٣سورة النساء  )٦(
  .٦٩/٤٥وسورة الحاقة  ٣٧/٩٣سورة الصافات  )٧(
  .٦٩/٤٥سورة الحاقة  )٨(
  .١٣/٣١الرعد  سورة )٩(
  .٣٤٨/ ٨) نخع(لسان العرب: انظر .لنََّخِعيّ النََّخُع قبیلة من الیمن رْھطُ إِبراھیم ا: قبیلة من األَْزد، وقیل: النََّخعُ  )١٠(
    : أدی ب ، لطی ف التص انیف، م ن كتب ھ . ھو یوسف بن محمد المیل وي أب و الحج اج، المع روف ب ابن الوكی ل  )١١(

، ١١١٤ت  وفي س  نة " . وغنی  ة المس  افر بغی  ة المس  امر " و "  ص  ن األن  دلس الرطی  ب تغری  د العن  دلیب عل  ى غ" 
  .٨/٢٥٢األعالم : انظر . م ١٧٠٢الموافق 
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  الفھارس الفنیَّة

 .عریة واهد الشِّ فهرس الشَّ  -

 . وأقوال العرب فهرس األمثال -

 .فهرس األعالم  -

 .فهرس الكتب الواردة في المتن  -

 .فهرس األماكن والمدن الواردة في المتن -

 .المراجع المصادر و فهرس  -

 .فهرس الموضوعات  -
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  الشواهد الشعريةفهرس : أوالً 

  الصفحة  القائل  البحر  القافية  الرقم

  ٩٩  بدون نسبة  الكامل  الُمكَدمِ   ١

  ٨٢  تأبَّط شرَّاً   الهزج  َحَلوا  ٢

  ٤٠  بدون نسبة  الطويل  دلف  ٣

  ٤٠  توبة بن الحمير  الكامل  أسيرها   ٤

  ٥  لبيد بن ربيعة  البسيط  الغربُ   ٥

  ١٠  عبيد بن األبرص  الطويل  باسرة  ٦

  ١٢  طرفة بن العبد  المتدارك  جنب  ٧

  ١٣  بدون نسبة  الكامل  وعينها  ٨

  ١٤  بدون نسبة  المتقارب  سجالها  ٩

  ١٦  حسان بن ثابت  البسيط  دواءُ   ١٠

  ٢٤  بدون نسبة  السريع  األحمال  ١١

  ٢٥  حمزة بن عبد المطلب  المتدارك  فتبددا  ١٢

  ٢٦  لبيد بن ربيعة  السريع  ساطع  ١٣

  ٣٢  ةبدون نسب  الرمل  تخور  ١٤

  ٣٢  بدون نسبة  الرجز  الدُُّسر  ١٥

  ٣٤  أمية  المتقارب  وزورا  ١٦

  ٤٢  بدون نسبة  الهزج  وزر  ١٧

  ٤٣  بدون نسبة  الطويل  األكارع  ١٨

  ٥٣  هذيلة بنت بكر  الخفيف  السمودا  ١٩
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  ٥٠  بدون نسبة   الرَّمل   األنهارُ   ٢٠

  ٥٥  األعشى  الطويل  المساق  ٢١

  ٥٩  عمرو بن كلثوم  الطويل  زبونا  ٢٢

  ٥٧  أبو سفيان بن عبد المطلب  المتدارك  ومنهاجا  ٢٣

  ٦٣  أوس بن حجر  الهزج  المتنزال  ٢٤

  ٦٢  النابغة  الرمل  كاألدم  ٢٥

  ٦٣  بدون نسبة  المتقارب  صفصفا  ٢٦

  ٦٣  أبو طالب  البسيط  صلدُ   ٢٧

  ٦٧  امرؤ القيس  الرمل  بالذنب  ٢٨

  ٧٦  بدون نسبة  الخفيف  إعصارُ   ٢٩

  ٦٨  سبةبدون ن  الخفيف  ِقَددا  ٣٠

  ٨٠  بدون نسبة  البسيط  الموازين  ٣١

  ٧٦  النابغة  السريع  الدوامسُ   ٣٢

  ٧٦  عبيد بن األبرص  البسيط  عزينا  ٣٣

  ٨٢  زهير  الطويل  الغسق  ٣٤

  ٨١  عبيد بن األبرص  الرجز  غريب  ٣٥

  ٨٢  سيبويه  المتقارب  والعملُ   ٣٦

  ٨٣  امرؤ القيس  الهزج  ِمزاجاً   ٣٧

  ٨٨  ةلبيد بن ربيع  الرجز  َعَقلْ   ٣٨

  ٨٩  عبيد بن األبرص  المتدارك  الصِّراط  ٣٩

  ٨٤  النابغة  الرمل  فتيال  ٤٠
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  ٩٨  أبو محجن الثقفي  المتدارك  فوم  ٤١

  ٩٥  عدي بن زيد  السريع  خلق  ٤٢

  ٩٦  عدي بن زيد  الخفيف  ادَّخر  ٤٣

  ٩٦  بدون نسبة  السريع  قمطريرا  ٤٤

  ٩٤  أمية بن الصلت  الهزج  قطمير  ٤٥

  ٩٥  ن نسبةبدو   الطويل  الِقماح  ٤٦

  ٩٨  لبيد بن ربيعة  المتقارب  كبد  ٤٧

  ١٠٠  بدون نسبة  المتدارك  كنودا  ٤٨

  ١٠٣  النابغة  الخفيف  الزبٍ   ٤٩

  ١٠٢  النابغة الجعدي  البسيط  لباسا  ٥٠

  ١٠٥  الحطيئة  البسيط  َكِذبا  ٥١

  ١١٠  أمية بن الصلت  السريع  نزقا  ٥٢

  ١٠٧  زهير  المتدارك  حازمٍ   ٥٣

  ١٠٩  نابغة ذبيان  البسيط  الُمَضهَّبا  ٥٤

  ١١٢  بدون نسبة  الرمل  نحاسا  ٥٥

  ١١٣  بدون نسبة  الخفيف  تأويبِ   ٥٦

  ١١٨  امرؤ القيس  السريع  بالوسقِ   ٥٧

  ١١٩  بدون نسبة  الطويل  األنوفُ   ٥٨

  ١٢١  بدون نسبة  الرجز  الُهونِ   ٥٩

  ١٢١  بدون نسبة  المتدارك  هموسُ   ٦٠

  ١٢٠  بشر بن أبي حازم  الطويل  َهِلعا  ٦١
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  ١٢٤  بدون نسبة  السريع  خمسٍ   ٦٢

  ١٢٤  طرفة بن العبد  الخفيف  سائقاً   ٦٣

  ١١٠  بدون نسبة  المتدارك  مهال  ٦٤

  ١٠٥  أمية بن الصلت  الطويل  المليم  ٦٥

  

  وأقوال العرب فهرس األمثال: ثانياً 

  الصفحة  القولالمثل و   الرقم

  ٧٨  عاَل يـَُعولُ   ١

  ٨  منع البرد البرد   ٢

  فهرس األعالم: ثالثاً 

  الصفحة  االسم  مالرق

  ٩٤  الفرَّاء  ١

  ٧٨  الكسائي  ٢

  ٢  النَّحاس  ٣

  ٨  ابن فارس  ٤

  ٣٧  أبو حيان األندلسي: المصنِّف   ٥

  ٥٩  القاضي  ٦

  ١٠٩  ِإْسَماِعيُل النَـْيَسابُوِري  ٧

  ٤٧  أبو عبيدة  ٨

  ١٦٨  ابن عباس  ٩

  ٧٨  اللحياني  ١٠
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  فهرس الكتب الواردة في المتن: رابعاً 

  الصفحة  اباسم الكت  الرقم

  ١  تحفة األريب بما في القرآن من الغريب  ١

  ٨  البيان في تفسير غريب القرآن  ٢

  ١٠٩  الوجوه والنظائر  ٣

  

  فهرس األماكن والمدن الواردة في المتن: خامساً 

  الصفحة  االسم  الرقم

  ١١٧  البيت الحرام  ١

  ١٠؛  ٩٠  مكة  ٢

  ٩٠  الطائف  ٣

  ١٩  جبل الجوديّ   ٤
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راسة والتَّحقيق : اً خامس   فهرس مصادر ومراجع الدِّ

  . القرآن الكریم* 

دار نهضـة مصـر  –عبد الفتاح شـلبي :  تحقیق –اإلبانة عن معاني القراءات ، لمكي بن أبي طالب  )١
  .للطبع والنشر

: تحقیــق -) هـــ٩١١ت (اإلتقــان فــي علــوم القــرآن ، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر جــالل الــدین الســیوطي  )٢
 .م  ١٩٧٤ -ه١٣٩٤القاهرة  -الهیئة المصریة العامة للكتاب -الفضل إبراهیم محمد أبو 

تحقیــق  –) هـــــ٧٤٥ت(ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب ، ألبــي حیــان محمــد بــن یوســف األندلســي  )٣
 –الطبعـة األولـى  –مكتبـة الخـانجي  –رمضـان عبـد التـواب : عثمـان ومراجعـة رجـب: وشرح ودراسـة 

 .م ١٩٩٨ -هــ ١٤١٨القاهرة 
دار  -) هـــ٩٨٢ت(إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكـریم ، أبـو السـعود محمـد بـن محمـد العمـادي )٤

 .بیروت  –إحیاء التراث العربي 
دار الكتـــــب والوثـــــائق  -مركـــــز التـــــراث : تحقیـــــق  –) ه  ٥٣٨ت (أســـــاس البالغـــــة ، الزمخشـــــري   )٥

  .م١٩٧٢القاهرة  -القومیة
یــة فــي ضــوء مئتــین مــن المســتدركات الجدیــدة علــى لســان العــرب وتــاج االســتدراك علــى المعــاجم العرب )٦

 .م ١٩٨٦ -هـــ ١٤٠٦القاهرة  -دار الفكر العربي –العروس ، محمد حسن حسن جبل 
محمـود محمـد شـاكر ــــــ دار المـدني ــــــ : ــــــ تحقیـق) هــ٤٧١ت(عبـد القـاهر الجرجـاني ،  أسرار البالغة  )٧

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢الطبعة األولى ـــــ جدة 
ـــاري  )٨ ـــة ، ألبـــي البركـــات ابـــن األنب مطبوعـــات  –محمـــد البیطـــار : تحقیـــق –) هــــ٥٧٧ت(أســـرار العربی

 .م ١٩٨٥دمشق  –الطبعة األولى  –المجمع العربي 
: ــــــ تحقیـق) هــ٧٤٣ت(عبد الباقي بن عبد المجید الیمـاني ،  إشارة التعیین في تراجم النحاة واللغویین  )٩

ــــــ مركـز الملــك فیصـل للبحــوث والدراسـات اإلســالمیة ــــــ الطبعــة األولـى ـــــــ الســعودیة عبـد المجیــد دیـاب ـ
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

عبـد السـالم محمـد : تحقیـق وشـرح  –) هـــــ٣٢١ت(االشتقاق ، ألبي بكـر محمـد بـن الحسـن بـن دریـد   )١٠
 .م ١٩٩١ -هـــ ١٤١١بیروت  –دار الجبل  –الطبعة األولى  –)  هـ١٤٠٨ت (هارون 

الطبعـة  –مطبعـة لجنـة التـالیف والترجمـة  –) هـــ١٣٧٥ت( االشتقاق والتعریب ، عبد القـادر المغربـي  )١١
 . القاهرة  –الثانیة 

   أبــو الفضــل  أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقالني، اإلصــابة فــي تمییــز الصــحابة  )١٢
 -دار الكتب العلمیـة  - عوضوعلى محمد م، عادل أحمد عبد الموجود : تحقیق  – ) هـ ٨٥٢ ت (

  . هـ ١٤١٥بیروت  –الطبعة األولى 



136 
 

 .م١٩٨٤ –هـ ١٤٠٥القاهرة   –دار الشروق  -أصوات اللغة العربیة ، فتحى الدابولى  )١٣
القـاهرة  –الطبعـة الثانیـة  –مكتبة األنجلو المصریة  –أصول تراثیة في علم اللغة ، كریم حسام الدین  )١٤

  .م ١٩٨٥
  .ه ١٤١٩القاهرة  -الطبعة األولى  -، مكتبة وهبة  نیة ، لصبري األشوحإعجاز القراءات القرآ )١٥
إعجاز القرآن والبالغة النبویة ، مصـطفى صـادق بـن عبـد الـرزاق بـن سـعید بـن أحمـد بـن عبـد القـادر  )١٦

 .م  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٥بیروت  –الطبعة الثامنة  –دار الكتاب العربي  -) هـ١٣٥٦ت (الرافعي 
مكتبــة  -) هــ٤٢٩ت (بــد الملـك بـن محمــد بـن إســماعیل أبـو منصـور الثعــالبي اإلعجـاز واإلیجـاز ، ع )١٧

 .القاهرة  –الكریم القرآن 
دار اإلرشـاد للشـئون  -)هــ١٤٠٣ت (إعراب القرآن وبیانه ، محیي الـدین بـن أحمـد مصـطفى درویـش  )١٨

 . هـ  ١٤١٥دمشق وبیروت  -الطبعة الرابعة  -الجامع ودار ابن كثیر ودار الیمامة 
: تقدیم وتحقیـق -) هـ٧٦١ت(اب في قواعد اإلعراب ، ألبي محمد عبد اهللا بن هشام األنصاري اإلعر  )١٩

 .م١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠القاهرة  -الطبعة األولى  –دار الفكر  –رشید العبیدي 
خیـــر الـــدین العـــرب والمســـتعربین المستشـــرقین ، النســـاء مـــن و األعـــالم قـــاموس تـــراجم ألشـــهر الرجـــال  )٢٠

  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٩بیروت  –عة الثامنة الطب_ ر العلم للمالیین دا –) هـ١٣٩٦ت(الزركلي
ــــــ دار العلـم للمالیـین ــــــ الطبعـة الخامسـة عشـر ــــــ بیـروت ) هـ١٣٩٦ت(خیر الدین الزركلي ، األعالم  )٢١

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢
 –نیة الطبعة الثا –دار الفكر  –سمیر جابر : تحقیق –) هــ٣٥٦ت(األغاني ، ألبي الفرج األصفهاني )٢٢

  .بیروت 
: ـــ تحقیـقــــ) هــ٥٤٠ت(أبـو َجعفـر أحمـد بـن خلـف ابـن بـاذش األنصـاري ، اإلقناع في القراءات السـبع  )٢٣

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣دمشق  -الطبعة األولى  -دار الفكر -عبد المجید قطامش 
ــــاظ القــــرآنأ  )٢٤ ــــة العراقــــي فــــي غریــــب ألف ــــد الــــرحیم بــــن الحســــین العراقــــي لفی             ، الحــــافظ زیــــن الــــدین عب

  .م ١٩٢٥القاهرة  -المكتبة األزهریة  – )هـ٨٠٦ ت (
 محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم : ــــــ تحقیـق) هــ٦٢٤ت(جمال الـدین القفطـي  ، أنباه النحاة َعَلىنباه الرواة إ  )٢٥

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ـــــ دار الفكر العربي ـــــ الطبعة األولى ـــــ القاهرة 
، أبــو عمـر یوسـف بــن عبـد اهللا بــن محمـد بـن عبــد البـر بــن عاصـم النمــري  اإلنبـاه علـى قبائــل الـرواة  )٢٦

بیــروت  -الطبعــة األولــى  –دار الكتــاب العربـي  -إبـراهیم األبیــاري : تحقیــق –) هـــ٤٦٣ت (القرطبـي 
 .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

مكتبة ابن  –عبد الرحمن الیماني : حققه وعلق علیه  –) هـ٥٦٢ت(األنساب ، ألبي سعد السمعاني   )٢٧
 .م ١٩٨٠ -هـ١٤٠٠القاهرة  –الطبعة الثانیة  –تیمیة 
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       إیجـــاز البیـــان عـــن معـــاني القـــرآن ، محمـــود بـــن أبـــي الحســـن بـــن الحســـین النیســـابوري ، أبـــو القاســـم   )٢٨
 -الطبعـة األولـى  –دار الغـرب اإلسـالمي  –حنیف بن الحسن القاسـمي : تحقیق  –) ه  ٥٥٠ت ( 

  .ه ١٤١٥بیروت 
الــذیل علــى كشــف الظنــون ، إســماعیل بــن محمــد أمــین بــن میــر ســلیم البابــاني إیضــاح المكنــون فــي   )٢٩

محمد شرف الـدین بالتقایـا ورفعـت بیلكـه الكلیسـى : عنى بتصحیحه وطبعه -) هـ١٣٩٩ت (البغدادي 
 . بیروت  –دار إحیاء التراث العربي  -

 –الطبعـة الرابعـة  –ني دار الكتب اللبنا –محمد عبد المنعم خفاجي : تحقیق –، للقزویني  اإلیضاح  )٣٠
  .م١٩٧٥ –بیروت 

ــأثیر والتــأثر ، أحمــد مختــار عمــر  )٣١ ـــ١٤٢٤ت(البحــث اللغــوي عنــد العــرب مــع دراســة لقضــیة الت  –) هــــ
 .م ٢٠١٠القاهرة  –الطبعة التاسعة  –عالم الكتب 

الطبعـة الثالثـة  –مكتبـة الخـانجي  -) هــ١٤٢٢ت (بحوث ومقاالت في اللغة ، رمضـان عبـد التـواب   )٣٢
 . م ١٩٩٥-هـ١٤١٥القاهرة  –

تخـــریج -)هــــ٧٧٢ت(البدایـــة والنهایـــة ، لعمـــاد الـــدین أبـــي الوفـــاء إســـماعیل عمـــر بـــن كثیـــر القرشـــي   )٣٣
 .م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧القاهرة  –دار الحدیث  –أحمد جاد : وتحقیق

 –) ه  ١٥٢٣ت (  ابــن إیــاس محمــد بــن أحمــد ، البــابي الحلبــي بــدائع الزهــور فــي وقــائع الــدهور ،  )٣٤
  .هـ  ١٣٧٤القاهرة  -خزانة الكتب واألبحاث  –محمد مصطفى : یق تحق

) هــ١٢٥٠ت(محمـد بـن علـي الشـوكاني  لشیخ اإلسـالم،  البدر الطالع بمحاسن َمْن بعد القرن السَّابع  )٣٥
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩بیروت  -المعاصر ــــ الطبعة األولى ــــ دمشق ــــ دار الفكر

القـراءاُت الشـاذُة وتوجیههـا  -شـر المتـواترة مـن طریقـي الشـاطبیة والـدُّرة البدور الزاهرة في القـراءات الع  )٣٦
 –دار الكتاب العربي  -) هـ١٤٠٣ت (من لغة العرب ، عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي 

 .بیروت 
: تحقیـق -) هــ٧٩٤ت(البرهان في علوم القـرآن ، بـدر الـدین محمـد بـن عبـد اهللا بـن بهـادر الزركشـي   )٣٧

الطبعة األولـى  –دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي وشركائه  -أبو الفضل إبراهیم  محمد
 .م ١٩٥٧ -ه  ١٣٧٦القاهرة   -

محمد أبو الفضل إبراهیم ـــــ : ـــــ تحقیق) هـ٩١١ت(للسیوطي ، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة  )٣٨
محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم ــــــ دار الفكـر ــــــ الطبعـة : تحقیـقونسـخة أخـرى ب، المكتبة العصریة ــــــ بیـروت

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الثانیة ـــــ بیروت 
  .م١٩٨٩ –األردن  –الطبعة الثانیة  –دار الفرقان  -فضل عباس،  البالغة فنونها وأفنانها )٣٩
ــة النحــو واللغــة  )٤٠ ـــ تحقیــق) هـــ٨١٧ت(للفیــروز آبــادي ،  الُبْلغــة فــي تــراجم أِئمَّ ـــ دار : ــــ محمــد المصــري ــــ

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١سعد الدین ـــــ الطبعة األولى ـــــ دمشق 
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–عبــد الكــریم بشــیر حجــا : تحقیــق  –) ه٥٧٧ت(البیــان فــي غریــب القــرآن ، أبــو البركــات األنبــاري   )٤١
  .م ١٩٨٠ –ه  ١٤٠٠ مصر -الهیئة المصریة العامة للكتاب

درویـش جویـدي ــــــ المكتبـة العصـریة : ــــــ تحقیـق) هــ٢٥٥ت(عمرو بن بحر الجاحظ ،  البیان والتبیین  )٤٢
 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ ـــــ بیروت

عبـد السـتار : تحقیـق  –) هــ١٢٠٥ت(تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس ، لمحمـد مرتضـى الزبیـدي   )٤٣
 .م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥الكویت  –مطبعة حكومة الكویت  –أحمد فراج وآخرین 

عبـــد المنشـــاوي : راجعـــه وضـــبطه –) هــــــــ١٣٥٦ت(الرافعـــي  تـــاریخ آداب العـــرب ، مصـــطفى صـــادق  )٤٤
 .م ١٩٩٧ -هـــــــــ١٤١٨المنصورة  -الطبعة األولى  –مكتبة اإلیمان  –ومهدي البحقیري 

دار  -عبــــد الحلــــیم النجــــار وآخــــرین: نقلــــه إلــــى العربیــــة  -تــــاریخ األدب العربــــي ، لكــــارل بروكلمــــان  )٤٥
 .القاهرة  –الطبعة الخامسة  –المعارف 

     تـــاریخ اإلســــالم ووفیـــات المشــــاهیر واألعـــالم ، لشــــمس الـــدین محمــــد بـــن أحمــــد بـــن عثمــــان الــــذهبي   )٤٦
بیــروت  –الطبعــة األولــى  –دار الكتــاب العربــي  –عمــر عبــد الســالم تــدمري : تحقیــق –) هـــ٧٤٨ت (

 .م ١٩٩٣ -هـــــ ١٤١٣
  .م ١٩٩١األولى  الطبعة – جامعة اإلمام سعود -  فؤاد سزكین، راث العربي تاریخ الت  )٤٧
دار الفكـر  – صدقي العطـار: تحقیق –) هـــ٤٦٣ت(بن علي البغدادي ألبي بكر أحمد  تاریخ بغداد،  )٤٨

 .م ٢٠٠٤ -هـــ ١٤٢٤بیروت  –الطبعة األولى  –
الســید أحمــد : تحقیــق –) هــــــ٢٧٦ت(تأویــل مشــكل القــرآن ، ألبــي محمــد عبــد اهللا بــن مســلم بــن قتیبــة   )٤٩

 .م ١٩٧٣بیروت  –الطبعة الثالثة  -میة دار الكتب العل –صقر 
تحقیـــق محمـــد غـــوث  –) ه٤٣٧ت ( ، لمكـــي بـــن أبـــي طالـــب القیســـي التبصـــرة فـــي القـــراءات الســـبع  )٥٠

  .م١٩٨٢ه ١٤٠٢الهند  –الطبعة الثانیة  –الدار السلفیة   – الندوى
ن بــن أبــي البقــاء أبـو البقــاء محــب الــدین عبـد اهللا بــن أبــي عبــد اهللا الحسـی ،التبیـان فــي إعــراب القــرآن   )٥١

 –إحیــاء الكتــب العربیــة  -علــي محمــد البجــاوي : تحقیــق -) هـــــ٦١٦ت(عبــد اهللا بــن الحســین العكبــري
 . القاهرة

التبیان في أقسام القرآن ، أبو عبد اهللا محمد بن أبـي بكـر أیـوب الزرعـي المعـروف بـابن قـیم الجوزیـة   )٥٢
 .بیروت  –دار الفكر  -)  هــ٧٥١ت(

غریب القرآن ، أبو العباس شهاب الدین أحمـد بـن محمـد بـن عمـاد الـدین بـن علـي  التبیان في تفسیر  )٥٣
الطبعـــة  –دار الغــرب اإلســالمي  -ضــاحي عبـــد البــاقي محمــد : تحقیــق  –) هـــ٨١٥ت (ابــن الهــائم 

  . هـ  ١٤٢٣بیروت  –األولى 
بـن الجـزري تحبیر التیسیر في القراءات العشر ، محمد بن محمد بن یوسف شمس الدین أبو الخیـر ا  )٥٤

األردن  –الطبعـــــة األولـــــى  -دار الفرقـــــان  -أحمـــــد محمـــــد مفلـــــح القضـــــاة : تحقیـــــق  –) هــــــ٨٣٣ت (
  .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
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: تحقیــق  –) ه  ٧٤٥ت ( تحفــة األریــب بمــا فــي القــرآن مــن الغریــب ، الشــیخ أبــي حیــان األندلســي   )٥٥
  .م١٩٨٣ –ه ١٤٠٣بیروت  –الطبعة األولى  –المكتب اإلسالمي  –سمیر المجذوب 

، جمــال الــدین أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن ) غریــب القــرآن الكـریم ( تـذكرة األریــب فــي تفســیر الغریــب   )٥٦
ـــة  –طـــارق فتحـــي الســـید : تحقیـــق  –) ه  ٥٩٧ت ( علـــي بـــن محمـــد الجـــوزي   –دار الكتـــب العلمی

  .م ٢٠٠٤ –ه  ١٤٢٥بیروت  –الطبعة األولى 
 –دار العصماء  –نشأتها وتطورها ، محمد علي سلطاني  التذكرة في المعاجم العربیة معاجم األلفاظ  )٥٧

  .م ٢٠٠١ -هــــــ ١٤٢٢دمشق  –الطبعة األولى 
 –دار اآلفـاق العربیـة  -) هــ١٣٤٨ت (أحمد بن إسماعیل بن محمد تیمور  -تصحیح لسان العرب   )٥٨

 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢القاهرة  –الطبعة األولى 
: دراسة وتحقیق وتعلیـق –) هـــ٧٤٥ت(یوسف األندلسي  ، ألبي حیان محمد بنتفسیر البحر المحیط  )٥٩

 .م ٢٠٠١ -هـــ ١٤٢٢بیروت  –الطبعة األولى  –دار الكتب العلمیة  –عادل الموجود وآخرین 
) هــــــ٨٦٤ت(تفســیر الجاللــین وبهــامش المصــحف العثمــاني ، لجــالل الــدین محمــد بــن أحمــد المحلــي   )٦٠

 .بیروت  -علوم الدینیة مكتبة ال –) هـ٩١١ت(وجالل الدین السیوطي 
ســامي بــن : تحقیــق -)هـــ٧٧٢ت(، لعمــاد الــدین أبــي الوفــاء إســماعیل القرشــي تفســیر القــرآن العظــیم  )٦١

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الریاض  -الطبعة الثانیة  -دار طیبة للنشر والتوزیع  -محمد سالمة 
أبـــي بكـــر بـــن فـــرح الجـــامع ألحكـــام القـــرآن ، أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن أحمـــد بـــن  -تفســـیر القرطبـــي   )٦٢

  -أحمـد البردونــي وٕابـراهیم أطفــیش : تحقیـق -) هـــ٦٧ت (األنصـاري الخزرجـي شــمس الـدین القرطبـي 
 .م  ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤القاهرة  –الطبعة الثانیة  –دار الكتب المصریة 

 –الطبعـــة األولـــى  –دار الفكـــر  –) هـــــ٦٠٤ت(التفســـیر الكبیـــر ومفـــاتیح الغیـــب ، فخـــر الـــدین الـــرازي  )٦٣
 .م ١٩٨١ -١٤٠١١ بیروت

عـادل أحمـد عبـد  :ـــــــ تحقیـق) هـ٨٨٠ت( الدمشقى الحنبلىعادل ابن ، فسیر اللباب في علوم الكتابت  )٦٤
 . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩دار الكتب العلمیة ـــــ الطبعة األولى ـــــ بیروت  ـــــ علي محمد معوضو الموجود 

    ختصــار ، مكــي بــن أبــي طالــب القیســي تفســیر المشــكل مــن غریــب القــرآن العظــیم علــى اإلیجــاز واال  )٦٥
بیـروت  –الطبعـة األولـى  –دار النـور اإلسـالمي  –هدى الطویل عشلى : تحقیق  –) ه  ٤٣٧ت ( 

  .م ١٩٨٨ –ه  ١٤٠٨
السـید أحمـد : تحقیق  –)  هــ ٢٧٦ت ( تفسیر غریب القرآن ، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة   )٦٦

  .م ١٩٧٨ت بیرو  -دار الكتب العلمیة  -صقر 
محمـــد الصـــادق  : تحقیـــق   -) ه  ٣٣٠ت ( محمـــد بـــن عزیـــز السجســـتاني تفســـیر غریـــب القـــرآن ،   )٦٧

  .م ١٩٧١القاهرة  -مكتبة الجندي  -قمحاوي 
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تفسیر غریب ما في الصحیحین البخاري ومسلم ، محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد اهللا بن فتوح بن   )٦٨
ــــ٤٨٨ت(حمیـــد بـــن بـــن یصـــل األزدي الحمیـــدي  –مكتبـــة الســـنة  -زبیـــدة عبـــد العزیـــز: تحقیـــق  -) هـ

 .م ١٩٩٥ – ١٤١٥القاهرة   -الطبعة األولى 
 –) هــ٨٥٢ت (تقریب التهذیب ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسـقالني   )٦٩

  .م ١٩٨٦ –ه  ١٤٠٦سوریا  –الطبعة األولى  –دار الرشید  -محمد عوامة : تحقیق
محمَّد : نقله إلى العربیة وعلق علیه -) هـ١٣٠٠ت (، رینهارت بیتر آن ُدوِزي ربیةتكملة المعاجم الع  )٧٠

 .م ٢٠٠٠ -هــ١٩٧٩العراق  -الطبعة األولى –وزارة الثقافة واإلعالم -َسلیم النَعیمي وجمال الخیاط 
 -)ه  ٧٣٩ت ( القزوینـي المعروف بالخطیـب  التلخیص في علوم البالغة ، محمد بن عبد الرحمن  )٧١

  .م١٩٣٢بیروت  -دار الكتاب العربي -عبد الرحمن البرقوقي  :قیقتح
الهیئة المصریة   -فوزى مسعود: تحقیق  –) هــ٥٠٢ت(تهذیب إصالح المنطق ، للخطیب التبریزى   )٧٢

 .م ١٩٨٦القاهرة   –العامة للكتاب 
كتـــب دار ال –) هــــ٦٧٦ت(تهـــذیب األســـماء واللغـــات ، ألبـــي زكریـــا محیـــي الـــدین بـــن شـــرف النـــووي   )٧٣

 .بیروت  –العلمیة 
ـــامشه  –) هـــ٨٥٢ت ( تهــذیب التهــذیب ، لشــهاب الــدین أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقالني   )٧٤ : وبهـــ

ــــاسن الحســـیني  ــــ٨٥٥ت(اإلكمـــال ، ألبـــي المحــــ ــــعة  –تقریـــب التهـــذیب : ویلیـــه  –) هــ ــــط ومراجـــ ضبــــ
 .م ١٩٩٥ -هـــ ١٤١٥بیــــروت  –الطبعة األولى  –دار الفكر  –صدقي العطار 

عبـد السـالم : حققـه وقـدم لـه  –) هــــــ٣٧٠ت (تهذیب اللغة ، ألبي منصور محمد بـن أحمـد األزهـري   )٧٥
المؤسســـة المصـــریة العامـــة للتـــألیف واألنبـــاء والنشـــر والـــدار  –وآخـــرین ) هــــ١٤٠٨ت (محمـــد هـــارون 

 .م ١٩٦٤ -هــــ ١٣٨٤القاهرة  –المصریة للتألیف والترجمة 
شـعیب األرنـاؤوط وآخـرون ــــــ : ــــــ تحقیـق) هـ٧٤٨ت(شمس الدین الذهبي ، عالم النبالءتهذیب سیر أ )٧٦

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢مؤسسة الرسالة ــــــ الطبعة األولى ـــــ بیروت 
 -) هــــ١٣٩٠ت(اإلمــام الحــافظ زیــن الــدین عبــد الــرؤوف المنــاوي  -التیســیر بشــرح الجــامع الصــغیر  )٧٧

 .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الریاض   -عة الثالثةالطب -مكتبة اإلمام الشافعي 
 –) هـ٤٤٤ت (التیسیر في القراءات السبع ، أبو عمرو عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر الداني  )٧٨

  .م ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤بیروت   –الطبعة الثانیة  –دار الكتاب العربي  -ارتو تریزل : تحقیق 
          ید بــــن عثمــــان بــــن عمــــر الــــداني جــــامع البیــــان فــــي القــــراءات الســــبع ، أبــــو عمــــرو عثمــــان بــــن ســــع )٧٩

 .م  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨اإلمارات   –الطبعة األولى  –جامعة الشارقة  -) هـ٤٤٤ت (
ـــ٣١٠ت(جــامع البیــان فــي تأویــل القــرآن ، أبــو جعفــر محمــد بــن جریــر الطبــري )٨٠ أحمــد : تحقیــق –) هـ

 .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠بیروت  –الطبعة األولى  –مؤسسة الرسالة  -شاكر ومحمود شاكر  
  .بیروت –دار صادر  –) هــ١٧٠(جمهرة أشعار العرب ، ألبي زید محمد بن أبي الخطاب القرشي  )٨١
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ـــ٣٢١ت(ألبــي بكــر محمــد بــن الحســن بــن دریــد جمهــرة اللغــة ،  )٨٢ رمــزي منیــر : حققــه وقــدم لــه  –) هـــ
 .م ١٩٨٧بیروت  –دار العلم للمالیین  –الطبعة األولى  –بعلبكي 

ــــ٤٥٥٦ت(جمهـــرة أنســـاب العـــرب ، ألبـــي محمـــد علـــي بـــن أحمـــد بـــن حـــزم األندلســـي  )٨٣ راجعـــه  –) هــ
بیـــروت  –الطبعـــة األولـــى  –ب العلمیـــة دار الكتـــ –نخبـــة مـــن العلمـــاء بإشـــراف الناشـــر : وضـــبطه 

 .م ١٩٨٣ -هـــ ١٤٠٣
 .بیروت  -المكتبة العلمیة  -جمهرة خطب العرب في عصور العربیة الزاهرة ، أحمد زكي صفوت  )٨٤
 فخر: تحقیق  -) هـــ٧٤٩ت(الحسن بن قاسم المرادي : الداني في حروف المعاني ، صنعة  ىنالجُ  )٨٥

هــ ١٤٠٣بیروت  -الطبعة الثانیة  –ورات دار اآلفاق الجدیدة منش -الدین قباوة ومحمد ندیم فاضل 
 .م١٩٨٣ -

) هــ١٣٦٢ت(جواهر األدب في أدبیات وٕانشاء لغة العرب ، أحمد بن إبراهیم بن مصطفى الهاشمي  )٨٦
 .بیروت –مؤسسة المعارف  -لجنة من الجامعیین : أشرفت على تحقیقه وتصحیحه -

 -) هــــ٤٢٩ت(ي منصـور عبـد الـرحمن بـن محمـد الثعـالبي الجواهر الحسان فـي تفسـیر القـرآن ، ألبـ )٨٧
 .بیروت  –مؤسسة األعلمي للمطبوعات 

بیروت  –الطبعة الرابعة  –مؤسسة الرسالة  –سعید األفغاني : تحقیق -حجة القراءات، البن زنجلة  )٨٨
  .م١٩٨٤

عبـد : قیـق تح -) هـــ٣٧٠ت(الحجة في القراءات السبع ، أبـو عبـد اهللا الحسـین بـن أحمـد بـن خالویـه )٨٩
 .هــ ١٤٠١بیروت  -الطبعة الرابعة  -دار الشروق  -العال سالم مكرم

 .م١٩٩٧ -هـــ ١٤١٧الریاض  –الطبعة الثانیة  –أضواء السلف  –الحدیث النبوي ، محمود فجال  )٩٠
محمد أبو الفضل : ـــــ تحقیق) هـ٩١١ت(لإلمام السیوطي ، حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة )٩١

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ـــ دار الفكر العربي ـــــ القاهرة إبراهیم ــ
دار الكتـاب  -) هـــ٤٣٠ت(حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء ، أبو نعیم أحمد بن عبد اهللا األصبهاني )٩٢

  .هـ ١٤٠٥بیروت  -الطبعة الرابعة   -العربي 
ــــ١٠٩٣ت(خزانـــة األدب ولـــب لبـــاب لســـان العـــرب ، عبـــد القـــادر بـــن عمـــر البغـــدادي )٩٣ تحقیـــق  –) هـــــ

القـــاهرة  –الطبعـــة الرابعـــة  –مكتبـــة الخـــانجي  –) هــــ١٤٠٨ت (عبـــد الســـالم محمـــد هـــارون : وشـــرح
 .م ١٩٩٧ -هـــــ ١٤١٨

 .القاهرة  –دار الفكر العربى  -خصائص اللغة العربیة ، محمد حسن جبل  )٩٤
طبعة ال -دار الهدى -محمد النجار: تحقیق –) هـ٣٩٢ت (الخصائص، ألبي الفتح عثمان بن جني )٩٥

 .بیروت  –الثانیة 
خالصـة البـدر المنیـر فــي تخـریج كتـاب الشـرح الكبیــر للرافعـي ، ابـن الملقـن ســراج الـدین أبـو حفــص  )٩٦

حمــدي عبــد المجیــد إســماعیل : تحقیــق  –) هـــ٨٠٤ت (عمــر بــن علــي بــن أحمــد الشــافعي المصــري 
 .هـــ ١٤١٠الریاض -الطبعة األولى  -مكتبة الرشد  -السلفي 
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عبــد اهللا بــن عبــد المحســن : تحقیــق -فــي التفســیر بالمــأثور، لجــالل الــدین الســیوطي الــدر المنثــور  )٩٧
  .م٢٠٠٣هـ  ١٤٢٤ -القاهرة  –الطبعة األولى  -مركز هجر للبحوث  -التركي 

  . م ١٩٧٨الكویت  –مؤسسة الصباح  –الدراسات القرآنیة ، عبد العال سالم مكرم  )٩٨
  -دات فـي غریـب القـرآن ، مجلـة الدراسـات االجتماعیـة الداللة السیاقیة لـدى الراغـب فـي كتابـه المفـر  )٩٩

  . الیمن  –م ٢٠٠٩یولیو دیسمبر  – ٢٩
)  هـ ٨٧٤ت(أبو المحاسن یوسف بن تغري بردي، جمال الدین الدلیل الشافي على المنهل الصافي  )١٠٠

  .م ١٩٧٩القاهرة  -مكتبة الخانجي  -فهیم محمد شلتوت : تحقیق  –
ــــــ ) هــ٩٠ت(األصـمعي اء عبـد اهللا بـن رؤبـة َراِوَیـة عبـد الملـك بـن قریـب أبـو الشَّـعث، دیوان العجـاج   )١٠١

  .الدكتور عبد الحفیظ السطلي ـــــ جامعة حلب ـــــ مكتبة أطلس ـــــ دمشق: تحقیق
حســـیني شـــمس الـــدین أبـــو المحاســـن محمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـن بـــن حمـــزة ال ، ذیـــل تـــذكرة الحفـــاظ  )١٠٢

الطبعة األولـى  - دار الكتب العلمیة -زكریا عمیرات : تحقیق – ) ه ٧٦٥ت  (الدمشقي الشافعي 
  . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

ــــــ ) هـــ٨٢٦ت(ولــي الــدین أحمــد بــن عبــد الــرحیم ابــن العراقــيِّ ، الــذَّیل َعَلــى الِعَبــر فــي َخَبــر َمــْن َغَبــر  )١٠٣
 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩صالح عبَّاس ـــــ مؤسسة الرسالة ـــــ الطبعة األولى ـــــ بیروت : تحقیق

) هـــ١٣٤٢ت(روح المعاني في تفسیر القـرآن العظـیم والسـبع المثـاني ، أبـو الفضـل محمـود األلوسـي  )١٠٤
 .بیروت  –دار إحیاء التراث العربي  -

المكتــب  -) هــــ٥٩٧ت( زاد المســیر فــي علــم التفســیر ، عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي  )١٠٥
 .هــ١٤٠٤بیروت -الطبعة الثالثة -اإلسالمي 

: دراســة وتحقیــق  –) هـــ٣٧٠ت(ر فــي غریــب ألفــاظ اإلمــام الشــافعي ، ألبـي منصــور األزهــري الزاهـ  )١٠٦
 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩بیروت  –الطبعة األولى  –دار البشائر اإلسالمیة  –عبد المنعم بشناتي 

حـاتم : تحقیـق –) هـ٣٢٨ت(الزاهر في معاني كلمات الناس ، ألبي بكر محمد بن القاسم األنباري   )١٠٧
 -هــ ١٤١٢بیـروت  -الطبعـة األولـى –مؤسسـة الرسـالة  –عـز الـدین البیطـار : اعتنـى بـهالضامن و 

 .م ١٩٩٢
ـــ٣٢٤ت (الســبعة فــي القــراءات ، ألبــي بكــر بــن مجاهــد   )١٠٨ أحمــد شــوقي عبــد الســالم : تحقیــق  –) هـ

 .القاهرة  –دار المعارف  – )هـ١٤٢٦ت (ضیف الشهیر بشوقي ضیف 
ـــ تحقیــق) هـــ٣٩٢ت(ن ابــن ِجنِّــي أبــو الفــتح عثمــا، ســر صــناعة اإلعــراب  )١٠٩ محمــد حســن إســماعیل : ــــ

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١وأحمد عامر ـــــ دار الكتب العلمیة ــــــ الطبعة األولى ـــــ بیروت 
راج المنیر في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكـیم الخبیـر ، شـمس الـدین محمـد السِّ   )١١٠

 .هـ  ١٢٨٥القاهرة  –) األمیریة(مطبعة بوالق  -) هـ٩٧٧ت ( بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي
) ه٢٢٧ت ( عثمان أبو سعید بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني، سعید بن منصورسنن   )١١١

  . م١٩٨٢-هـ ١٤٠٣ الهند -الطبعة األولى -الدار السلفیة  - حبیب الرحمن األعظمي: تحقیق –
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: تحقیـــق –) هـــ٧٤٨ت (د بـــن أحمــد بــن عثمـــان الــذهبي ســیر أعــالم النــبالء ، لشـــمس الــدین محمــ  )١١٢
 -هــــ ١٤٢٢بیــروت  -الطبعــة الحــادي عشــرة –مؤسســة الرســالة  –حســین األســد وشــعیب األنــؤوط 

 .م ٢٠٠١
دار  -)هـ١٠٨٩ت(شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ألبي الفالح عبد الحي ابن العماد الحنبلي  )١١٣

 .بیروت  –اآلفاق الجدیدة 
القــاهرة  -دار الحــدیث  –) هــــــ٢٧٦ت(، ألبــي محمــد عبــد اهللا بــن مســلم بــن قتیبــة  الشــعر والشــعراء  )١١٤

  .هـ  ١٤٢٣
: تقـدیم وتحقیـق –) ت هـــ(شفاء العلیـل فیمـا فـي كـالم العـرب مـن الـدخیل ، شـهاب الـدین الخفـاجي   )١١٥

 .م ١٩٩٨ -هــ ١٤١٨بیروت  –الطبعة األولى  –دار الكتب العلمیة  –محمد كشاش 
تحقیــق  –) هـــ٦٥٠ت (ا تفــرد بــه بعــض أئمــة اللغــة ، للحســن بــن محمــد الصــاغاني الشــوارد أو مــ  )١١٦

الهیئة العامة لشئون المطـابع األمیریـة  –محمود مهدي عالم : مراجعة  –مصطفى حجازي : وتقدیم
 .م ١٩٨٣ -هــــ ١٤٠٣القاهرة  –الطبعة األولى  –

مهـــا ، ألحمـــد بـــن فـــارس اللغـــوي الصـــاحبي فـــي فقـــة اللغـــة العربیـــة ومســـائلها وســـنن العـــرب فـــي كال  )١١٧
 -هــــ ١٤١٤بیـــروت  –الطبعـــة األولـــى  –مكتبـــة المعـــارف  –عمـــر الطبـــاع : تحقیـــق –) هــــ٣٩٥ت(

 .م ١٩٩٣
محمــد : ـــــــ تحقیــق) هـــ٣٩٣ت(إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري ، الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة  )١١٨

 . م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ـــ بیروت زكریا یوسف ـــــ دار العلم للمالیین ـــــ الطبعة الرابعة ــ
 -) ه ٥٩٧ ت (جمـال الـدین أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي ،  صفة الصفوة  )١١٩

  . م٢٠٠٠/هـ١٤٢١مصر  - القاهرة – دار الحدیث - أحمد بن علي: تحقیق 
الضـوء الالمــع ألهـل القــرن التاسـع ، شــمس الـدین أبــو الخیـر محمــد بـن عبــد الـرحمن بــن محمـد بــن   )١٢٠

 .بیروت  –منشورات دار مكتبة الحیاة  -) هـ٩٠٢ت(أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي 
مكتــب البحــوث والدراســات ودار : إشــراف –) هـــ٧٧٢ت(طبقــات الشــافعیة ، جمــال الــدین اإلســنوي   )١٢١

 .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦بیروت  –الطبعة األولى  –الفكر 
 -عـادل نـویهض : حققـه وعلـق علیـه  –) ـهـ١٠١٤ت(طبقات الشافعیة ، ألبـي بكـر بـن هدایـة اهللا   )١٢٢

 .م ١٩٧٩ –الطبعة الثانیة  –منشورات دار اآلفاق الجدیدة 
الحـافظ : تحقیـق –) هــ٨٥١ت (طبقات الشافعیة ، لتقي الدین ابـن قاضـي شـهبة األسـدي الشـافعي   )١٢٣

 . هـ١٤٠٧بیروت  –الطبعة األولى  –عالم الكتب  -عبد العلیم خان 
: تحقیــق –) هـــ٧٧١ت (، تــاج الــدین عبــد الوهـاب بــن تقــي الــدین الســبكي  طبقـات الشــافعیة الكبــرى  )١٢٤

الطبعـة الثانیـة  –هجر للطباعة والنشـر والتوزیـع  -محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو 
 .هــ ١٤١٣القاهرة  –
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ـــز   )١٢٥ ـــد اهللا بـــن المعت ار د –عبـــد الســـتار أحمـــد فـــراج : تحقیـــق –) هــــــــــ٢٩٦ت(طبقـــات الشـــعراء ، عب
 .القاهرة  –المعارف 

ــذهبي ، طبقــات القــرَّاء  )١٢٦ ـــ تحقیــق) هـــ٧٤٨ت(للحــافظ شــمس الــدین ال ـــ  مركــز : ــــ الــدكتور أحمــد خــان ــــ
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة ـــــ الطبعة األولى ـــــ الریاض 

  اشــمي البغــدادي المعــروف بــابن ســعدالطبقــات الكبــرى ، أبــو عبــد اهللا محمــد بــن ســعد بــن منیــع اله  )١٢٧
بیـروت   -الطبعـة األولـى  –دار الكتب العلمیـة   -محمد عبد القادر عطا : تحقیق -) هـ٢٣٠ت (

 .م ١٩٩٠-هـ  ١٤١٠
 –سلیمان بن صالح الخزعـي : تحقیق –) هــ١٠٩٨( طبقات المفسرین ، أحمد بن محمد األدنروي   )١٢٨

 .م ١٩٩٧ -هــــ ١٤١٧المدینة المنورة   –الطبعة األولى  –مكتبة العلوم والحكم 
ـــ تحقیــق) هـــ٩٤٥ت(للحــافظ شــمس الــدین ابــن الــدَّاُوديِّ ، طبقــات المفســرین  )١٢٩ ـــ : ــــ علــي محمــد عمــر ــــ

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥مكتبة وهبة ـــــ الطبعة الثانیة ـــــ القاهرة 
: تحقیـق –) هــ٨٥١ت ( طبقات النحاة واللغـویین ، لتقـي الـدین ابـن قاضـي شـهبة األسـدي الشـافعي  )١٣٠

 .م ١٩٧٤-م١٩٧٣النجف  –مطبعة النعمان  –محسن غیاض 
محمـد أبـو الفضـل : ـــــــ تحقیـق) هــ٣٧٩ت(دلسـي ألنألبي بكـر الزبیـدي ا، طبقات النحویین واللغویین  )١٣١

 . إبراهیم ـــــ دار المعارف ـــــ الطبعة الثانیة ـــــ القاهرة
محمـد زغلـول ــــــ دار الكتـب العلمیـة : ـــــ تحقیـق) هـ٧٤٨ت(فظ الذَّهبي للحا، الِعَبر في َخَبر َمْن َغَبر  )١٣٢

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ـــــ الطبعة األولى ـــــ بیروت 
ترجمـة وقـدم لـه وعلـق علیـه وصــنع  –العربیـة دراسـات فـي اللغـة واللهجـات واألسـالیب ، یوهــان فـك   )١٣٣

 .م ١٩٨٠ -ــ ه١٤٠٠مصر  –مكتبة الخانجي  –رمضان عبد التواب : فهارسه 
العقد الفریـد ، أبـو عمـر شـهاب الـدین أحمـد بـن محمـد بـن عبـد ربـه ابـن حبیـب ابـن حـدیر بـن سـالم   )١٣٤

بیــروت  –الطبعــة األولــى  –دار الكتــب العلمیــة  -) هـــ٣٢٨ت (المعــروف بــابن عبــد ربــه األندلســي 
 . هـ  ١٤٠٤

القـاهرة  -الطبعـة الثانیـة  -بـي دار الفكـر العر  -علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، محمـود السـعران   )١٣٥
  . م ١٩٩٧

عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف األلفاظ ، أحمد حمد بن یوسف بن عبد الـدائم ، المعـروف بالسـمین   )١٣٦
بیــــروت  -دار الكتــــب العلمیــــة  -محمــــد باســــل عیــــون الســــود : تحقیــــق  - ) ه ٧٥٦ت ( الحلبــــي 
  .م ١٩٩٦

ـــوا  )١٣٧   :قیـــقتح –)  ه ٨٨٥ت ( البقـــاعي  م بـــن حســـن، إبـــراهی ن الزمـــان بتـــراجم الشـــیوخ واألقـــرانعن
  .ه ١٤٢٢القاهرة  -دار الكتب المصریة  -حبشي حسن 

 .ـــــ مكتبة المتنبي ـــــ القاهرة) هـ٨٣٣ت(لشمس الدین ابن الجزري ، غایة النهایة في طبقات القراء  )١٣٨
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أحمـد صـقر : قیـقتح –) هـ٢٧٦ت (غریب القرآن ، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري   )١٣٩
 . م  ١٩٧٨ -هـ  ١٣٩٨بیروت  –دار الكتب العلمیة  -

ــــوب ( غریــــب القــــرآن   )١٤٠        ، محمــــد بــــن عزیــــز السجســــتاني ، أبــــو بكــــر العزیــــزي  ) المســــمَّى بنزهــــة القل
ســوریا  –الطبعــة األولــى  –دار قتیبــة  –محمــد أدیــب عبــد الواحــد جمــران : تحقیــق  -)ه ٣٣٠ت ( 

  .م١٩٩٥ –ه ١٤١٦
عبـد الـرحیم محمـد : تحقیـق   -)  هــ ٦٨ت ( القرآن في شعر العـرب ، عبـد اهللا بـن عبـاس  غریب  )١٤١

  .م ١٩٩٣بیروت   -مؤسسة الكتب الثقافیة  -وأحمد نصر اهللا ،
عبـد : تحقیـق  –)  ه ٢٠٢ت ( القرآن وتفسیره ، أبو محمد یحیـى بـن المبـارك بـن الیزیـدي  غریب  )١٤٢

  .م  ١٩٧٨بیروت  -مؤسسة الرسالة  -حسین  الرزاق 
الدكتور محمد المختـار العبیـدي : ـــــ تحقیق) هـ٢٢٤ت(أبو ُعبید القاسم بن َسالَّم ، الغریب الُمَصنَّف  )١٤٣

 . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ـــــ دار سحنون ـــــ تونس وأیضًا دار مصر للطباعة ـــــ القاهرة 
مــــي النیســــابوري          غرائــــب القــــرآن ورغائــــب الفرقــــان ، نظــــام الــــدین الحســــن بــــن محمــــد بــــن حســــین الق  )١٤٤

ــــى  –دار الكتــــب العلمیــــة  –دار النشــــر  –زكریــــا عمیــــرات : تحقیــــق  -)ه٨٥٠ت(  –الطبعــــة األول
 .م١٩٩٥-ه١٤١٦لبنان  –بیروت 

ــــ تحقیـــق) هــــ٨٥٢ت(ابـــن حجـــر العســـقالني ، فـــتح البـــاري بشـــرح صـــحیح البخـــاري  )١٤٥ محـــب الـــدین : ــــ
 . الخطیب ـــــ دار المعرفة ـــــ بیروت

البیــان فــي مقاصــد القــرآن ، أبــو الطیــب محمــد صــدیق خــان بــن حســن بــن علــي ابــن لطــف اهللا فــتُح   )١٤٦
خـادم العلـم َعبـد اهللا بـن : عنـي بطبعـِه وقـّدم لـه وراجعـه -) هــ١٣٠٧ت (الحسیني البخاري الِقنَّـوجي 

 .م  ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢َبیروت   -الَمكتبة العصریَّة   -إبراهیم األنَصاري 
 . م ٢٠٠٤القاهرة  –الطبعة الثانیة  –دار نهضة مصر  –د الواحد وافي فقة اللغة ، علي عب  )١٤٧
، أبو حامد عز الـدین ) مطبوع بآخر الجزء الرابع من المثل السائر(على المثل السائر  الفلك الدائر  )١٤٨

أحمــد الحــوفي :  تحقیــق) هـــ٦٥٦ت (عبـد الحمیــد بــن هبــة اهللا بــن محمــد بــن الحسـین بــن أبــي الحدیــد
 .القاهرة  –دار نهضة مصر  -وبدوي طبانة 

محمـد اسـماعیل : تحقیـق –) هـــ٥٩٧ت(فنون األفنان في عیون علوم القرآن ، ألبـي الفـرج الجـزري   )١٤٩
 . بیروت  –دار الكتب العلمیة  –

عبــد الحــي بــن عبــد الكبیــر ،  فهــرس الفهــارس واألثبــات ومعجــم المعــاجم والمشــیخات والمسلســالت  )١٥٠
 -الطبعــــة الثانیــــة –دار الغــــرب اإلســــالمي  –ســــان عبــــاس إح: تحقیــــق  –) ه ١٣٨٢ت ( الكتــــاني
  .م١٩٨٢بیروت 

رضـا یجـدد : تحقیـق  -)هــ٣٨٥ت(الفهرست ، للندیم أبـو الفـرج محمـد بـن أبـي یعقـوب الـوراق النـدیم  )١٥١
 .م ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨عمان -الطبعة الثالثة –دار المسیرة  -علي العابدي المازني
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إحسـان عبـاس ـــــــ دار : ــــــ تحقیـق) هــ٧٦٤ت(كر الكتبـي محمـد بـن شــا، فـوات الوفیـات والـذیل علیهـا  )١٥٢
 .صادر ـــــ بیروت

) ه ١٣٠٤ت(البهیة في تراجم الحنفیة ، أبو الحسنات محمد بن عبد الحي الهندي اللكنـوي  الفوائد  )١٥٣
  .بیروت  -دار المعرفة  -

ة الكلیـــات مكتبـــ -) هــــ١٤٢٢ت(القـــراءات وأثرهـــا فـــي علـــوم العربیـــة ، محمـــد محمـــد ســـالم محیســـن   )١٥٤
 .م  ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤القاهرة   –الطبعة األولى  -األزهریة 

الكامل فـي القـراءات واألربعـین الزائـدة علیهـا ، أبـو القاسـم یوسـف بـن علـي بـن جبـارة بـن محمـد بـن   )١٥٥
ـــَذلي الیشـــكري المغربـــي  جمـــال بـــن الســـید بـــن رفـــاعي : تحقیـــق –) هــــ٤٦٥ت (عقیـــل بـــن ســـواده الُه

 .م  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨بیروت  -الطبعة األولى  -توزیع والنشر مؤسسة سما لل -الشایب 
محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم ــــــ : ــــــ تحقیـق) هــ٢٨٥ت(محمد بن یزید المبرد ، الكامل في اللغة واألدب  )١٥٦

وطبعـــة أخــــرى مــــن المكتبــــة . م١٩٩٧ -هـــــ ١٤١٧دار الفكـــر العربــــي ـــــــــ الطبعــــة الثالثـــة ـــــــــ القــــاهرة 
 .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١بیروت العصریة ـــــ 

ـــ تحقیــق) هـــ٣٢٤ت(ابــن مجاهــد ، كتــاب الســبعة فــي القــراءات  )١٥٧ ـــ : ــــ ـــ دار المعــارف ــــ شــوقي ضــیف ــــ
 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠الطبعة الثانیة ـــــ القاهرة 

ــار   )١٥٨ القــاهرة   -مكتبــة مصــر  –كتــب الغریــب بــین حقیقــة معنــى الغریــب وواقــع التــألیف ، حســین نصَّ
  .م  ١٩٩٠

) هــ٥٣٨ت (شاف عن حقائق غوامض التنزیل أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشريالك  )١٥٩
 . هـ  ١٤٠٧بیروت  –الطبعة الثالثة  –دار الكتاب العربي -

) ه  ١٠٦٨ت ( كشف الظنون عن أسـامي الكتـب والفنـون ، مصـطفى بـن عبـدا هللا حـاجي خلیفـة   )١٦٠
  . بغداد  -مكتبة المثنى  -

    راءات الســـبع وعللهـــا وحججهـــا، ألبـــي محمـــد مكـــي بـــن أبـــي طالـــب القیســـي الكشـــف عـــن وجـــوه القـــ  )١٦١
 –بیــروت  –الطبعــة الثانیــة  –مؤسســة الرســالة  –محیــي الــدین رمضــان . د: تحقیــق –) ه٤٣٧ت (

  . م١٩٨١ه ١٤٠١
الكنـــــز اللغـــــوي فـــــي الَلَســـــن العربـــــي ، أبـــــو یوســـــف یعقـــــوب بـــــن إســـــحاق المعـــــروف بـــــابن الســـــكیت   )١٦٢

  .القاهرة  –مكتبة المتنبي  -أوغست هفنر :  تحقیق –) هـ٢٤٤ت(
اللبــاب فــي قواعــد اللغــة وآالت األدب النحــو والصــرف والبالغــة والعــروض واللغــة والمثــل ، محمــد   )١٦٣

 ١٤٠٣دمشـق   -الطبعـة األولـى  -دار الفكـر  -خیر الـدین شمسـي باشـا : مراجعة -علي السَّراج 
 .م  ١٩٨٣ -هـ 

كـرم بـن علــى جمـال الـدین ابــن منظـور األنصـاري اإلفریقــي لسـان العـرب ، أبــو الفضـل محمـد بــن م  )١٦٤
دار  –بمعرفـة نخبـة مـن السـادة واألسـاتذة المتخصصـین : طبعـة مراجعـة ومصـححة  –) هـــ٧١١ت(

 .م ٢٠٠٣ -هـــ ١٤٢٣بیروت والقاهرة  –صادر ودار الحدیث 
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اســـــة در  –) هــــــ٨٥٢ت (لســـــان المیـــــزان ، لشـــــهاب الـــــدین أحمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن حجـــــر العســـــقالني   )١٦٥
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦بیروت  –الطبعة األولى  –دار الكتب العلمیة  –عبد الفتاح أبو سنة :وتحقیق

صـالح الـدین المنجـد : روایة ابن حسنون المقـرئ بسـنده إلـى ابـن عبـاس، تحقیـق. اللغات في القرآن  )١٦٦
  .١٩٧٨ –بیروت  –

لح بـــن عبـــد اهللا لمحـــات فـــي المكتبـــة والبحـــث والمصـــادر، محمـــد عجـــاج بـــن محمـــد تمـــیم بـــن صـــا  )١٦٧
  . م٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢بیروت  -الطبعة التاسعة عشر  -مؤسسة الرسالة  -الخطیب 

عمــان  –الطبعــة األولــى  –دار المســیرة  –اللهجــات العربیــة فــي القــراءات القرآنیــة ، عبــده الراجحــي   )١٦٨
 .م ٢٠٠٨ -هــــ ١٤٢٨

األسـتاذ الـدكتور رمضـان عبـد : قیـقــــــ تح) هــ١٨٩ت(علـي بـن حمـزة الكسـائي ، ما َتلَحُن فیه العامة  )١٦٩
 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٣التواب ـــــ مكتبة الخانجي ـــــ الطبعة األولى ـــــ القاهرة 

 -هـــ١٤٢١ –الریــاض –المعــارف للنشــر والتوزیــع مكتبــة  -حــث فــي علــوم القــرآن، لمنــاع القطــانمبا  )١٧٠
  .م٢٠٠٠

 -) هـــ٣٨١ت (ْهــران النیســابورّى المبســوط فــي القــراءات العشــر ، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســین بــن مِ   )١٧١
 .م  ١٩٨١دمشق -مجمع اللغة العربیة   -سبیع حمزة حاكیمي : تحقیق

الـدكتور محمــد حســین آل یاســین ـــــــ : ـــــــ تحقیــق) هـــ١٨٩ت(علــي بــن حمـزة الكســائي ، متشـابه القــرآن  )١٧٢
 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨دار عمار ـــــ الطبعة األولى ـــــ األردن 

ـــ٥١٨ت(أبــو الفضــل أحمــد بــن محمــد المیــداني النیســابوريمجمــع األمثــال ،   )١٧٣ محمــد : تحقیــق  -) هـ
 .بیروت  –دار المعرفة  -محیى الدین عبد الحمید 

المحــرر الــوجیز فــي تفســیر الكتــاب العزیــز، ألبــي محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطیــة األندلســي   )١٧٤
 -هـــــ ١٤١٣ -علمیــــة دار الكتــــب ال -عبــــد الســــالم عبــــد الشــــافي محمــــد : تحقیــــق  -) ه٥٤٦ت (

  .م١٩٩٣
مكتبـة اإلیمـان  –) هـــــ٦٦٦(مختار الصحاح ، لمحمد بن أبي بكر عبد القادر عبد المحسن الرازي   )١٧٥

 .م ٢٠٠٨ -هــــــ ١٤٢٩المنصورة  –الطبعة األولى  –
ـــــ دار )هـــــ١٣٨١(ولــــد  محمــــد حســــن بــــن عقیــــل موســــى، القــــرونالمختــــار المصــــون مــــن أعــــالم   )١٧٦     ــــ

 .جدة دلس ـــــألنا
: مع اختصار وتحقیق -)هـ٣١٠ت (الطبري، ألبي جعفر محمد بن جریر الطبري مختصر تفسیر   )١٧٧

ــــرآن الكــــریم  –محمــــد الصــــابوني وصــــالح رضــــا  ــــى  –دار الق ــــروت  –الطبعــــة األول ـــــ ١٤٠٣بی  -هـ
 .م ١٩٨٣

) هــ١٤٢١ت (مختصر مغني اللبیب عـن كتـاب األعاریـب ، محمـد بـن صـالح بـن محمـد العثیمـین   )١٧٨
 .هـ ١٤٢٧الریاض   –الطبعة األولى  -بة الرشد مكت -
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خلیـــل : ــــــــ تحقیـــق )هــــ٤٥٨ت(ســـیده بـــابن أبـــو الحســـن علـــي بـــن إســـماعیل المعـــروف ، المخصـــص  )١٧٩
وطبعـة ، م ١٩٩٦ -هــ ١٤١٧إبراهیم جفال ـــــ دار إحیاء التراث العربـي ــــــ الطبعـة األولـى ــــــ بیـروت 

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ـ من دار الكتب العلمیة ـــــ بیروت عبد الحمید هنداوي ــــ: أخرى بتحقیق
محمـد : تعلیـق ــــــ )هــ٩١١ت(لإلمام العالَّمة جالل الدین السیوطي  ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها  )١٨٠

ـــ  أبــو الفضــل إبــراهیم ومحمــد جــاد المــولى وعلــي البجــاوي ـــ دار الفكــرــــ ـــ الطبعــة األولــى ــــ ، بیــروت ــــ
 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠ـــــ الطبعة األولى  قدسالونسخة أخرى 

: تحقیـق  –)  ه٥٣٨ت(عبـد اهللا التمیمـي  في غریـب لغـة العـرب ، محمـد بـن یوسـف بـن المسلسل  )١٨١
  .م ١٩٨١القاهرة  -مكتبة الخانجي -محمد عبد الجواد ومراجعه ابراهیم الدسوقي البساطي 

 .بیروت  –مكتبة دار الشروق  –دقاق مصادر التراث العربي في اللغة واألدب والتراجم ، عمر ال  )١٨٢
: حققــه واعتنــى بــه  –) هــــــــ٧٧٠ت(، أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفیــومي المقــري المصــباح المنیــر  )١٨٣

 .م١٩٩٦ -هـــــ ١٤١٧بیروت  –ولى الطبعة األ –المكتبة العصریة  –یوسف الشیخ محمد 
منشـورات وزارة  –د محمـد قـدور مصنفات اللحن والتثقیف اللغوي حتى القرن العاشر الهجري ، أحم  )١٨٤

 .م ١٩٩٦دمشق  –الثقافة 
دار الفكــر العربــي القــاهرة  –الطبعــة الرابعــة  –المعــاجم العربیــة دراســة تحلیلیــة ، عبــد الســمیع أحمــد   )١٨٥

  .م ١٩٨٤
 . م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٨القاهرة  -مكتبة ومطبعة الموسكي  -المعاجم اللغویة ، إبراهیم نجا   )١٨٦
  . ١٩٩٢-ه ١٤١٢الریاض  -١ط  -رایة دار ال –رتیبها ، أحمد الباتلي المعاجم اللغویة وطرق ت  )١٨٧
 –ه ١٤١٣القــاهرة  -١ط –الــوالء للطبــع والتوزیــع  –المعــاجم موضــوعات وألفاظــًا ، فــوزي الهــابط   )١٨٨

  . م ١٩٩٢
محمــد حققـه وخــرج أحادیثــه  -) هـــ ٥١٦ت (معـالم التنزیــل ، أبــو محمـد الحســین بــن مسـعود البغــوي  )١٨٩

 .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧الریاض  –الطبعة الرابعة  -دار طیبة  -وآخرون  عبد اهللا النمر
 –ه ١٤٢٨عمـان  –الطبعـة الثانیـة  –دار عمـار  –معاني األبنیة في العربیة ، فاضـل السـامرائي   )١٩٠

 . م ٢٠٠٧
 .م ٢٠١٢سوریا  -الطبعة األولى –مطبعة عصام  –حرف العربیة ، إیاد الحصني معاني األ  )١٩١
مركـز البحـوث  -) هــ٣٧٠ت (محمد بن أحمد بن األزهري الهـروي أبـو منصـور معاني القراءات ،   )١٩٢

 .م  ١٩٩١ -هـ  ١٤١٢السعودیة  –الطبعة األولى  –جامعة الملك سعود  -في كلیة اآلداب
 –) هــــ٢٠٧ت (معــاني القــرآن، أبــو زكریــا یحیــى بــن زیـــاد بــن عبــد اهللا بــن منظــور الــدیلمي الفــراء   )١٩٣

 –دار المصــــریة للتــــألیف والترجمــــة  -الطبعــــة األولــــى  –آخــــرون أحمــــد یوســــف النجــــاتي و : تحقیــــق
 .مصر

 –)  هــ ٣٣٨ت ( القرآن الكریم ، أبو جعفر أحمد بن محمـد بـن إسـماعیل المـرادي النحـاس  معاني  )١٩٤
  .م ١٩٨٨مكة المكرمة   -مركز إحیاء التراث اإلسالمي  -محمدعلي الصابوني : تحقیق 
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عبـد الجلیـل عبـده شـلبي ــــــ عــالم : ـــــــ تحقیـق) هــ٣١١ت(الزجـاج أبـو إسـحاق ، معـاني القـرآن وٕاعرابـه  )١٩٥
 .  م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الكتب ـــــ الطبعة األولى ـــــ بیروت 

عبــد األمیــر محمــد أمــین : ـــــــ تحقیــق) هـــ٢١١ت(ســعید بــن مســعدة األخفــش األوســط ، معــاني القــرآن  )١٩٦
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ت الورد ـــــ عالم الكتب ـــــ الطبعة األولى ـــــ بیرو 

ـــــــ إعــداد الــدكتور عیســى شــحاته عیســى ــــــ دار ) هـــ١٨٩ت(علــي بــن حمــزة الكســائي ، معــاني القــرآن  )١٩٧
 .قباء ــــــ القاهرة

معجـــــم األدبـــــاء ، ألبـــــي عبـــــد اهللا شـــــهاب الـــــدین یـــــاقوت بـــــن عبـــــد اهللا الحمـــــوي الرومـــــي البغـــــدادي   )١٩٨
 .م ١٩٨٠-هـ١٤٠٠بیروت  -الطبعة الثالثة  -دار الفكر  -) هـ٦٢٦ت(

 -هـــ ١٤١٥دار صــادر ـــــــ الطبعــة الثانیــة ـــــــ بیــروت  ـــــــ )هـــ٦٢٦ت(لیــاقوت الحمــوي  ،معجــم البلــدان  )١٩٩
 . م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠لمیة ـــــ الطبعة األولى ـــــ بیروت دار الكتب العونسخة أخرى من ، م١٩٩٥

 –نســخة مزیــدة ومنقحــة  –دار مصــر للطباعــة  –المعجــم العربــي نشــأته وتطــوره ، حســین نصــار   )٢٠٠
  .م ١٩٨٨ -ه١٤٠٨القاهرة 

حمـدي بـن : تحقیـق  -) ه٣٦٠ت(المعجم الكبیر، سلیمان بن أحمد بـن أیـوب أبـو القاسـم الطبرانـي  )٢٠١
 .م١٩٨٣ –ـــ ه١٤٠٤الموصل  -الطبعة الثانیة  -مكتبة العلوم والحكم  -عبد المجید السلفي 

 –الطبعــة األولــى  –دار الكتــب العلمیــة  –ن المعجــم المفصــل فــي فقــة اللغــة ، مشــتاق عبــاس معــ  )٢٠٢
 .م ٢٠٠١ -هـــــــــــ ١٤٢٢بیروت 

ـــ مؤسســة الرســالة )هـــ١٤٠٨ت(عمــر رضــا كحالــة ، المــؤلفینمعجــم   )٢٠٣ ـــ بیــروت  ــــ ـــــــ الطبعــة األولــى ــــ
 . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

ـــام بإخراجـــه المعجـــم الوســـیط  )٢٠٤ ـــراهیم مصـــطفى وآخـــرین : ، ق ـــدعوة والمكتبـــة ا –إب  –إلســـالمیة دار ال
 .م ١٩٧٢ -هــــ ١٣٩٢القاهرة واستانبول  –الطبعة الثانیة 

معجـــم مـــا اســـتعجم مـــن أســـماء الـــبالد والمواضـــع ، ألبـــي عبیـــد عبـــد اهللا بـــن عبـــد العزیـــز البكـــري   )٢٠٥
ــــ ٤٧٨ت(األندلســـي  بیـــروت  –الطبعـــة الثالثـــة  –عـــالم الكتـــب  -مصـــطفى الســـقا  : تحقیـــق  –) هــ

 .هـــ ١٤٠٣
: حققـــه  –) هـــــــــــ٣٩٥ت(للغـــة ، ألبـــي الحســـین أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكریـــا الـــرازي مقـــاییس امعجـــم   )٢٠٦

 .م١٩٩٨ -هـــــ ١٤١٨بیروت  –الطبعة الثانیة  –دار الفكر  –شهاب الدین أبو عمرو 
: ــــــ تحقیــق) هــ٧٤٨ت(لإلمـام شـمس الــدین الـذهبي ، معرفـة القـراء الكبـار َعلَـى الطبقــات واألعصـار  )٢٠٧

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ـــــ مركز البحوث اإلسالمیة ـــــ الطبعة األولى ـــــ استانبول  طیار آلتي قوالج
ــــــ دار الكتـب ) هــ٦٨٥ت(دلسـي ألنعلي بن موسى بن سعید الغرنـاطي ا، الُمغِرب في ُحَلى الَمغِرب  )٢٠٨

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧العلمیة ـــــ الطبعة األولى ـــــ بیروت 
محمـد : ــــــ تحقیـق) هــ٧٦١ت(صـاري ألنجمـال الـدین ابـن هشـام ا، بُمغني اللبیب عن كتب األعاری  )٢٠٩

 .محیى الدین عبد الحمید ـــــ دار الطالئع ـــــ القاهرة
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 –الطبعـة الثانیـة  –دار الجیـل  –المغني في توجیه القـراءات العشـر المتـواترة، لمحمـد سـالم محیسـن  )٢١٠
  . م١٩٨٨ –ه ١٤٠٨بیروت 

في موضوعات العلوم ، ألحمد بن مصـطفى الشـهیر بطـاش كبـري مفتاح السعادة ومصباح السیادة   )٢١١
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥بیروت  –ة األولى الطبع –دار الكتب العلمیة   -) هـ٩٦٨(زاده 

ضــبطه  –) هــــ٦٢٦ت(مفتــاح العلــوم ،یوســف بــن أبــي بكــر بــن محمــد الســكاكي الخــوارزمي الحنفــي   )٢١٢
هـ  ١٤٠٧بیروت  -الطبعة الثانیة  -لمیة دار الكتب الع -نعیم زرزور : وكتب هوامشه وعلق علیه

 . م  ١٩٨٧ -
ــــن محمــــد المعــــروف بالراغــــب األصــــفهانى   )٢١٣ ــــرآن ، أبــــو القاســــم الحســــین ب       المفــــردات فــــي غریــــب الق

 -الطبعــة األولـــى  -دار القلــم والــدار الشـــامیة  -صـــفوان عــدنان الـــداودي : تحقیــق  -)هـــ٥٠٢ت (
  . هـ  ١٤١٢دمشق بیروت 

 –الطبعــة األولــى  –مكتبــة زهــراء الشــرق  –اجم العربیــة ، حمــدي بخیــت عمــران المفصــل فــي المعــ  )٢١٤
  .م ٢٠٠٥القاهرة 

عبد السالم هارون ـــــ دار : ـــــ تحقیق) هـ٣٩٥ت(أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني ، مقاییس اللغة  )٢١٥
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الفكر ـــــ بیروت 

 –عبــد الخــالق عظیمــة : تحقیــق  –) هـــ٢٨٥ت( المقتضــب ، ألبــي العبــاس محمــد بــن یزیــد المبــرد  )٢١٦
 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩بغداد  –ة األوقاف المجلس اإلسالمي األعلى للشئون اإلسالمیة وزار 

بیــــروت  –الطبعــــة الثانیــــة  –دار العلــــم للمالیــــین  –مقدمـــة الصــــحاح ، أحمــــد عبــــد الغفــــار عطـــار   )٢١٧
  .م ١٩٧٩ -هـــــــ ١٣٩٩

  . م ١٩٩٧بیروت  –دار النهضة العربیة  –ي خلیل مقدمة لدراسة التراث المعجمي ، حلم  )٢١٨
ــألیف المعجمــي عنــد العــرب معــاجم المعــاني والمفــردات ، عبــد الكــریم مجاهــد مــرداوي   )٢١٩  –منــاهج الت

  . م ٢٠١٠-هـ ١٤٣١عمان  -دار الثقافة  -الطبعة األولى 
 –بعــة الثالثــة الط –دار العلــم للمالیــین  –منــاهج التــألیف عنــد العلمــاء العــرب ، مصــطفى الشــكعة   )٢٢٠

  .م ١٩٧٩بیروت 
 -بیـروت -دار إحیاء التـراث العربـي -مناهل العرفان في علوم القرآن، لمحمد عبد العظیم الزرقاني  )٢٢١

  .لبنان
المنتخــب مــن غریــب كــالم العــرب ، ألبــي الحســن علــي بــن الحســن الهنــائي المعــروف بكــراع النمــل   )٢٢٢

 -هـ ١٤٠٩السعودیة  –الطبعة األولى  –جامعة أم القرى  –محمد العمري : تحقیق –) هـ٣١٠ت (
 .م ١٩٨٩

  .م١٩٨٠هـ ١٤٠٠-بیروت  –دار الكتب العلمیة  -منجد المقرئین ومرشد الطالبین، البن الجزري  )٢٢٣
مقدمـة إلـى  رسـالة ماجسـتیر -منهج اإلمام الطبري في القـراءات فـي تفسـیره ، لعبـد الـرحمن الجمـل   )٢٢٤

  .ه  ١٤١٢ – فضل عباس. د: إشراف -الجامعة األردنیة 



151 
 

إبراهیم أبـو : تحقیق –) ه٩١١ت(المهذب فیما وقع في القرآن من المعرب ، جالل الدین السیوطي  )٢٢٥
 . م ١٩٨٠ –ه ١٤٠٠القاهرة  –مطبعة األمانة  –سكین 

 –دار الفكر  -) هـ١٤١٧ت (الموجز في قواعد اللغة العربیة ، سعید بن محمد بن أحمد األفغاني   )٢٢٦
 . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤بیروت 

ولیـد بـن الحسـین : لموسوعة المیسرة في تراجم أئمة التفسیر واإلقـراء والنحـو واللغـة ، جمـع وٕاعـداد ا  )٢٢٧
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤بریطانیا  –الطبعة الثانیة  –سلسلة إصدارات مجلة الحكمة  –الزبیري وآخرین 

ت (النجـــوم الزاهـــرة فـــي ملـــوك مصـــر والقـــاهرة ، لجمـــال الـــدین یوســـف بـــن تغـــردي بـــردي األتـــابكي   )٢٢٨
 –الطبعـة األولـى  –دار الكتـب العلمیـة  –محمد حسین شـمس الـدین : قدم له وعلق علیه -)هـ٨٧٤

 . م١٩٩٢ -هـ١٤١٣بیروت 
إبــــراهیم : تحقیــــق  –) هـــــ٥٧٧ت(البركــــات ابــــن األنبــــاري  أبــــودبــــاء ، نزهـــة األلبــــاء فــــي طبقــــات األ  )٢٢٩

  .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥عمان  –مكتبة المنار  –الطبعة الثالثة  –السامرائي 
: تحقیـق –) هــ٨٥٢ت(نزهة األلباب في األلقاب ، ألحمد بن علي المشهور بابن حجـر العسـقالني   )٢٣٠

 .م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩الریاض  –الطبعة األولى  –مكتبة الرشد  –عبد العزیز السدیدي 
ـــن الجـــزري  النشـــر فـــي القـــراءات العشـــر  )٢٣١ ـــر اب ـــدین أبـــو الخی       محمـــد بـــن محمـــد بـــن یوســـف شـــمس ال

 –المطبعــة التجاریــة الكبــرى  -) هـــ ١٣٨٠المتــوفى (علــي محمــد الضــباع : تحقیــق - )هـــ٨٣٣ت (
 .بیروت

الطبعـة  –مؤسسة الكتب الثقافیـة  –) هــــ٤٨٠ت(نظام الغریب في اللغة ، لعیسى بن إبراهیم الربعي  )٢٣٢
 .م ١٩٨٧ -هــــــــ١٤٠٧القاهرة  –الثانیة 

للشــیخ أحمــد بــن  ،لســان الــدین بــن الخطیــب وِذكــر وزیرهــادلس الرطیــب ألنــنفــح الطیــب مــن غصــن ا  )٢٣٣
یوسف محمد البقاعي ــــ دار الفكر ــــ الطبعة األولى : ـــــ تحقیق) هـ١٠٤١ت(محمد المقرِّي التلمساني 

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ـــــ بیروت 
نهایة األرب في فنون األدب ، شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الـدائم القرشـي   )٢٣٤

القـــاهرة   –الطبعـــة األولـــى  -دار الكتـــب والوثـــائق القومیـــة  -) هــــ٧٣٣ت (یمـــي البكـــري النـــویري الت
 .هـ  ١٤٢٣

النهایـــة فـــي غریـــب الحـــدیث واألثـــر ، ألبـــي الســـعادات المبـــارك بـــن محمـــد الجـــزري المعـــروف بـــابن   )٢٣٥
 .بیروت –دار إحیاء التراث  –ناحي طاهر الزاوي ومحمود الط: تحقیق –) هـ٦٠٦ت(األثیر

شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى  -) هــ١٤٠٨ت (نوادر المخطوطـات ، عبـد السـالم محمـد هـارون   )٢٣٦
 . م  ١٩٧٣ -هـ  ١٣٩٣القاهرة  –الطبعة الثانیة  –البابي الحلبي وأوالده 

محمـد عبـد القـادر : تحقیـق  –) هــــ٢١٥ت(النوادر في اللغة ، لسعید بن أوس بن ثابـت األنصـاري   )٢٣٧
 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١القاهرة  -لشروق دار ا -الطبعة األولى  –أحمد 
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      إســـماعیل باشـــا البغـــدادي ،  هدیـــة العـــارفین أســـماء المـــؤلفین وآثـــار المصـــنِّفین مـــن كشـــف الظنـــون  )٢٣٨
 . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ـــــ دار الكتب العلمیة ـــــ بیروت ) هـ١٣٣٩ت (

أحمـد شـمس الـدین ــــــ : تحقیـق ــــــ) هـ٩١١ت(لإلمام السیوطي ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  )٢٣٩
 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧دار الكتب العلمیة ـــــ الطبعة الثانیة ـــــ بیروت 

أحمـد األرنـاؤوط : تحقیـق واعتنـاء –) هــ٧٦٤ت(الوافي بالوفیات ، صالح الدین بـن أبیـك الصـفدي   )٢٤٠
 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ –الطبعة األولى  –دار إحیاء التراث العربي  –وتزكي مصطفى 

إحسـان عبـاس ــــــ دار صـادر : ـــــ تحقیق) هـ٦٨١ت(ابن خلكان ، وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان  )٢٤١
 .ـــــ بیروت
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  فهرس الموضوعات والمحتویات: سادساً 

  فهرس المحتویات

  أ  ................................................................................  اآلیة القرآنیة

  ب   ......................................................................  ملخص باللغة العربیة

  د  ....................................................................  ملخص باللغة اإلنجلیزّیة

  و  ....................................................................................  اإلهـــداء

  ز  ...............................................................................  تنانشكر وام

  ح  ..............................................................................  تقدیر وتقدیر

  ط  ..............................................................................  شكر وعرفان

  ١  ....................................................................................  المقدمة

  الــتــمــهــیــد    

  :ویشتمل هذا المبحث على النقاط التالیة 

  ٧  ............................................................  اسمه وكنیته ولقبه ونسبـه: األول

  ٨  ........................................................................  مولده ونشأته: الثاني

  ٩  ..............................................................................  مذهبه :الثالث

  ٩  ..............................................................................  شیوخه :الرابع

  ١٠  ........................................................................  تالمیذه : الخامس

  ١١  ............................................................  ثقافته وخلقه ومؤلفاته: السادس

  ١٥  ..........................................................  انته وأقوال العلماء فیهمك: السابع

  ١٧  .............................................................................  شعره: الثامن

  ١٧  .............................................................................  وفاته: التاسع
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  الدراسة: القسم األول 

  الـفـصـل األول

  غـریب القـرآن

  دراسة وتحلیل

  :ویشتمل هذا الفصل على المباحث اآلتیة 

  ٢٠  ............  ..........................................................معنى الغریب: أوًال 

  ٢٥  ...........................................................  أة علم الغریب وتطوه نش: ثانیًا 

  ٢٧  ............................................................  التألیف في علم الغریب : ثالثاً 

  الفصل الثاني

  تحفة األریب بحل ما في القرآن من الغریب

  دراسة تحلیلیة

  :ویشتمل هذا الفصل على المباحث اآلتیة 

  ٣٧  ............................................................  منهج الحنفي في تحفة األریب

  ٤٢  ....................................  مقارنة تحفة األریب بحل ما في القرآن من الغریب بغیره

  ٤٩  ..................................  - دراسة موازنة- ب وكتاب تحفة األریب للحنفي كتب الغری

  ٥٠  ........................................................................  النتائج والتوصیات

  الـتحقیـق : الـقسـم الثـاني 

  ت  ........................................................................  وصـف المخطوطة

  ث  .........................  "توثیق ونسبة " تحفة األریب بحل ما في القرآن من الغریب للحنفي 

  ج   .............................................................................  منهج المحقق

  ح  ..............................................................  صور من النسخة المخطوطة

  ١  ..............................................................................  النَّص محقَّقًا 
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  أبواب الحروف

  ١  ..............................................................................  مؤلفمقدمة ال

  ٢  ................................................................................  حرف الهمزة

  ٨  .......................................................................  دة  حرف الباء الموحَّ 

  ١٤  ........................................................................  حرف التاء المثناة

  ١٥  ........................................................................  حرف الثاء المثلثة

  ١٧  ..............................................................................  حرف الجیم

  ٢١  ......................................................................  حرف الحاء المهملة

  ٢٨  .....................................................................  حرف الخاء المعجمة

  ٣٣  .......................................................................  حرف الدال المهملة

  ٣٦  ......................................................................  حرف الذال المعجمة

  ٣٨  ...............................................................................  حرف الرَّاء

  ٤٤  ..............................................................................  حرف الزاي

   ٤٧  .....................................................................  ین المهملة حرف السِّ 

  ٥٦  ....................................................................  ین المعجمة حرف الشِّ 

   ٦٠  ....................................................................  حرف الصاد المهملة 

  ٦٦  ...................................................................  حرف الضاد المعجمة 

  ٦٨  .....................................................................  حرف الطاء المهملة 

  ٧٠  ....................................................................  حرف الظاء المعجمة 

  ٧١  .....................................................................  حرف العین المهملة 

  ٨١  ....................................................................  حرف الغین المعجمة 

  ٨٤  ..............................................................................  حرف الفاء 
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  ٩٠  .............................................................................  حرف القاف 

  ٩٨  ............................................................................  حرف الكاف 

  ١٠٢  ............................................................................  حرف الالم 

  ١٠٦  ............................................................................  حرف المیم 

     ١١١  ...........................................................................  حرف النون 

  ١١٩  ...........................................................................  حرف الهاء 

  ١٢٢  ............................................................................  حرف الواو 

  ١٢٨  ............................................................................  حرف الیاء 

  ١٢٨  .........................................................................  خاتمة المؤلف 

  الفهارس الفنیَّة

      ١٣٠  ................................................................  فهرس الشَّواهد الشعریة 

   ١٣٣  ...........................................................  فهرس األمثال وأقوال العرب 

        ١٣٣  ........................................................................  فهرس األعالم  

  ١٣٤  ........................................................  فهرس الكتب الواردة في المتن  

  ١٣٤  .................................................  فهرس األماكن والمدن الواردة في المتن 

  ١٣٥  ...............................................................  فهرس المصادر والمراجع

   ١٥٣.     .....................................................  والمحتویات فهرس الموضوعات
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