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 . -  –الحمد هلل ، والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل 

 أما بعد :

فمنذ ألؼ "ابػف مجاىػد"على رأس المائػة الثالثػة مػف اليجػرة لتػاه السػبعو ، 
انقسمت القراءة إلػى شػاذة وريػر شػاذة . ورلػه وصػؼ الشػاذ علػى ماعػدا القػراءات 

 (ٔ) .السبع

لليػػا متػػواترة ومػػا عػػداىا ف الجميػػور علػػى أف الػػثالث المتممػػة للعشػػر أبيػػد 
 (ٕ) . شاذة

مػا شػذوذ القػراءات فيرجػع أ ف ذلؾ لػاف عنػد بدايػة ظيػور المصػطل أويبدو 
مػف حيث نسػ  بعػض الصػحابة بعػض  يػات  –رضى اهلل عنو  –إلى ما قبؿ عثماف 

ولػػـ يرىػػا  –صػػلى اهلل عليػػو وسػػلـ  –علػػى النبػػى  القػػر ف اللػػريـ لانػػت تنػػزؿ منجمػػة
عليػو  –خيرة التى عػرض فييػا القػر ف علػى جبريػؿ ألرضة ابعد الع –  -الرسوؿ 
 (ٖ) . فى العاـ الذى قبضو فيو –السالـ 

                                                      
  . ٔٔ/ٔالمحتسه إلبف جنى  (ٔ)
  . ومابعدىا بتصرؼ ٓ٘ٔ -محمد بازموؿ –حلاـ ألثرىا فى التفسير واأالقراءات و  (ٕ)
  . ٖٖٗ/ٔاه القر ف د. محمد سالـ محيسف فى رح  (ٖ)
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ٖٗٔٗ 

ولػـ يعلػـ مػا ينسػ   –  –فالصحابى الذى سمع قراءة ما مف رسػوؿ اهلل 
ف لـ يقطع بيا ريره ممف نقلت إليو   (ٔ) .حادا تالوتيا قطع بيا ، وا 

ف يقػػرأ لػؿ رجػػؿ أمػرىـ أ –  –ف النبػػى أوال ررابػة فيمػػا فعلػو لػػؿ لعلميػـ 
وال  (ٕ)ـ ، فانطلؽ الصحابة ولؿ رجؿ فييـ يقػرأ حرفػا ال يقراىػا صػاحبول  منيـ لما عٌ 

ف لػػاف ا  تػػو و ءاالسػػتمرار علػػى قرا –مػػثال  –بػػف مسػػعود اإذا رأى  –لػػذلؾ  –ررابػػة 
عػيف علػى تصػويه مػا صػنعو عثمػاف مجمموافقا على ما فى المصاحؼ مجمعا مع ال

 (ٖ) .ومف وافقو – رضى اهلل عنو –

يػػؿ : حػػرؼ ابػػف مسػػعود ومػػف ثػػـ ظيػػرت القػػراءات المنسػػوبة للصػػحابة ، فق
 (ٗ) .ى : قراءتيما وحرؼ ٌأبى ، أ

طلؽ على الصحؼ المتضمنة قراءة لػؿ واحػد مػف ىػاالء الصػحابة أىذا وقد 
 . مصحؼ فالف ، فقيؿ: مصحؼ عبد اهلل ابف مسعود ، مصحؼ ٌأبى ...... إل 

جػػود المصػػاحؼ العثمانيػػة إال انيػػا لػػـ تسػػتطع اف تجػػه وعلػػى الػػررـ مػػف و 
 .قدـ منيا ألالمصاحؼ ا

ولاف مف ضمف ىذه القراءات والمصاحؼ القػراءة المنسػوبة للسػيدة عائشػة 
 والمصحؼ المنسوه إلييا . –رضى اهلل عنيا  –

                                                      
  . ٓٚٔ-ٜٙٔ –عبد الوىاه حموده  –القراءات والليجات   (ٔ)
  . ٓ٘ٔ/ٔوانظر المسند ٕٕٗ-ٖٕٕلتاه التفسير   –رواه الحالـ فى المستدرؾ   (ٕ)
  . ٓٚٔ-ٜٙٔ –عبد الوىاه حموده  –القراءات والليجات   (ٖ)
لقػر ف رفعػو ليجػة لػؿ قبيلػة مثلمػا لػاف عليػو الحػاؿ قبػؿ وفػاة لما استمرت القبائؿ فػى قػراءة ا  (ٗ)

  . –  –الرسوؿ 
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المبنيػة علػى ،فػى علػـو القر ف –رضػى اهلل عنيػا  -وملانة السػيدة عائشػة 
  (ٔ)تستدرؾ على الصحابة بعض  رائيـبؿ لانت  ،العره التنلرفيـ دقيؽ لمقاصد 

ماتواتر منيا وما لـ يتواتر وص  سنده فػى الملانػة  : وقراءة السيدة عائشة
 (ٕ) . العالية مف قراءات الصحابة

 و ، أومػػػػف ثػػػػـ فػػػػال يقػػػػاؿ بػػػػنف لػػػػؿ مػػػػا نسػػػػه إلييػػػػا مػػػػف قػػػػراءة منسػػػػوخ 
 قراءة على التفسير .

 لانػػػػت علػػػػى علػػػػـ بمػػػػا  –رضػػػػى اهلل عنيػػػػا  – ذلػػػػؾ ألف السػػػػيدة عائشػػػػة
 .نس  مف القر ف 

وريرىػا مػف  –رضى اهلل عنيػا  –والقراءات الشاذة المنسوبة للسيدة عائشة 
 حلاـ الشرعية واللغوية والنحوية والصرفية .ابة ليا فائدتيا فى اللثير مف األالصح

وؼ محفػات : نػازع بالثقػة إلػى قرائػو ، جنى عف الشػاذ مػف القػراء يقوؿ ابف
و لثيػػرا منػػو مسػػاٍو فػػى الفصػػاحة للمجتمػػع أمامػػو وورائػػو ، ولعلػػو ، مػػف أبالروايػػات 

ه فصاحتو ، وتمطوه قػوى ؼ بغير ر عليو ، نعـ وربما لاف فيو ما تلطؼ صنعتو ، وتع
 سبابو وترسو بو قدـ إعرابو .أ

ا بخػػالؼ القػػراء ، المجتمػػع فػػى أىػػؿ االمصػػار علػػى حولسػػنا نقػػوؿ ذلػػؾ فسػػ
نػرى وجػو  فعػنيـ ، للػف ررضػنا منػو أقرتو الثقات سويغا للعدوؿ عما أقرائتيـ أو ت

خػػذ مػػف سػػمت حة الروايػػة بجرانػػو ،  صػػنػػو ضػػاره فػػى قػػوة مايسػػمى ااف شػػاذا وأ

                                                      
ف لػػؿ مػػا ورد فػػى أوال يعنػػى ىػػذا  ٜٔ/ٔوؿ أل المجلػػد ا – فليز فػػااد سػػ –تػػاري  التػػراث العربػػى  (ٔ)

  . حرؼ ىاالء الصحابة مخالؼ لمصحؼ عثماف والقراءات المتواترة
  . ٕٓٔانظر فضائؿ القر ف   (ٕ)
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و تيمة لػو ُمرَى أف العدوؿ عنو إنما ىو رض منو أرى العربية ميلة ميدانو ، لئال يُ 
. 

صػػلى اهلل  –وؿ اهلل إلػػى رسػػ    وليػػؼ يلػػوف ىػػذا والروايػػة تنميػػوومعػػاذ اهلل
ـُ الرَُّسوُؿ َفُخُذوهُ  يقوؿ " –تعالى  –واهلل  –عليو وسلـ   (ٔ)" ؟ َوَما َ تَاُل

 – المعانى واأللفاظ ، وأخذه ىػو األخػذ بػو ، فليػؼ يسػوغوىذا حلـ عاـ فى 
 ف ترفضو وتجتنبو ؟أ –مع ذلؾ 

فلػف يقصػر عػػف  –  –صػر شػىء منػػو عػف بلورػو إلػى رسػػوؿ اهلل قفػنف 
 (ٕ) . عراه داع إلى الفسحة واإلسياهاإل وجو مف

ف القػراءات الشػاذه يجػوز تعلميػا وتعليميػا ، وتػدوينيا فػى أويفيـ مػف ىػذا 
اللته وتوجيييا لغة ومعنى ، فضال عػف االسػتدالؿ بيػا علػى قواعػد اللغػة تنسػيًا او 

 توليدًا.

غػوى ىمية القراءات الشاذة فى البحث اللوملانة السيدة عائشة وقراءتيا ، وأ
 : ختيػػػػػػػػػار موضػػػػػػػػػوع ىػػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػػث الوالنحػػػػػػػػػوى والصػػػػػػػػػرفى ىمػػػػػػػػػا دافعػػػػػػػػػاى 

 قراءة السيدة عائشة جمعًا وتوجييًا نحويًا وصرفيًا .

وعلػػػـ القػػػراءات يعػػػرؼ بننػػػو علػػػـ يعػػػرؼ منػػػو إتقػػػاف النػػػاقليف للتػػػاه اهلل 
ختالفيـ فى اللغة واإلعراه  ، والحػذؼ ، واإلثبػات ، والتحريػؾ واإلسػلاف ، والفصػؿ وا 

 مف ىيئة النطؽ واإلبداؿ مف حيث النقؿ .ؿ ورير ذلؾ تصاال وا

                                                      
  . ٚالحشر مف ااية سورة   (ٔ)
  . ٖٛ/ٔ، واإلتقاف للسيوطى  ٖٔٗ/ٔ،وانظر البرىاف للزرلشى  ٖٖ،  ٕٖ/ٔالمحتسه   (ٕ)
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 (ٔ) . ًا لناقلوداء للمات القر ف واختالفيا معزو أو يقاؿ علـ بليفية أ

 .حتجاج للقراءة علـ القراءات فيو تعبير مرادؼ لالما التوجيو فى أ

و إعرابػا ليػو ، أو مرجحػًا لػو أف يلوف دليال على حسه المػدلوؿ عوفائدتو أ
 .لمراد مف وجو القراءة يتض  بو ا

 شواذ القراءات واإليضاح عنياالمحتسه فى تبييف وجوه " مثلتو لتاه ومف أ
 للعلبرى . " إعراه القراءات الشواذ" جنى ، و ألبف "

ا مقدمػػة وتمييػػد ، مبحثػػيف تسػػبقييتلػػوف مػػف م أفتضػػت طبيعػػة البحػػث وأق
 وىما خاتمة .وتقف

 وضػػػػوع ، والمػػػػني  الػػػػذى مػػػػا المقدمػػػػة فػػػػذلرت فييػػػػا سػػػػبه اختيػػػػار المأ -
 . سرت عليو

  –رضػػػػػى اهلل عنيػػػػػا  –ـ المػػػػػامنيف عائشػػػػػة مػػػػػا التمييػػػػػد فعنوانػػػػػو : أوأ -
 ا .ينشنتيا وعلم

رضػػى  –وؿ فيػػو التوجيػػو النحػػوى لقػػراءة السػػيدة عائشػػة أل مػػا المبحػػث اوأ -
 . –اهلل عنيا 

رضػى  –ما المبحث الثانى فيػو التوجيػو الصػرفى لقػراءة السػيدة عائشػة وأ -
 –يا اهلل عن

 . ىـ نتائ  البحثأما الخاتمة فذلرت فييا وأ -

 . وذيلت البحث بثبت لمصادر البحث ومراجعو -

                                                      
  . ٓٚٔ/ٔلطائؼ اإلشارات للقسطالنى   (ٔ)
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 . للقراءات القر نية عقبت ذلؾ بفيرس أثـ  -

 -:تحليلى اتبعت فيو الخطوات ااتيةولقد اعتمد البحث المني  الوصفى ال -

ويػًا نيفيا نحذلرت السورة وااية التى فييا قراءة للسيدة عائشة حسه تصػ -ٔ
 .صرفيًا  وأ

 . قمت بضبط القراءة رسمًا ولتابة مع ذلر مصادر ىذا الضبط -ٕ

سػػماء مػػع ذلػػر أ –رضػػى اهلل عنيػػا –وثقػػت نسػػبة القػػراءة للسػػيدة عائشػػة  -ٖ
الػػذيف قػػرأوا بيػػذه القػػراءة مػػع السػػيدة عائشػػة مػػف خػػالؿ لتػػه القػػراءات 

 والتفسير والحديث ولته إعراه القر ف ومعانيو .

 صرفيا مع ربط ذلؾ بالمعنى . وءة نحويا ألقراقمت بتوجيو ا -ٗ

بيف قراءة السيدة عائشة وريرىا مػف القػراءات المتػواترة  - رالباً  -الجمع  -٘
 .مف حيث المعنى 

وردتيػا مباحػث مشػترلة بػيف النحػو والصػرؼ أ ذا لاف فى القػراءة الواحػدةإ -ٙ
فػػى التوجيػػو النحػػوى لقػػراءة السػػيدة عائشػػة حرصػػا علػػى عػػدـ التلػػرار مػػف 

خػػػرى فندرجتػػػو تحػػػت ـ تمػػػزؽ الموضػػػوع الواحػػػد مػػػف ناحيػػػة أوعػػػد ناحيػػػة
 المباحث النحوية بالمعنى الواسع للنحو الشامؿ للنحو والصرؼ معًا .

ولػػى وااخػػرة ، وصػػلى اهلل علػػى سػػيدنا محمػػد وعلػػى  لػػو أل وهلل الحمػػد فػػى ا
 وصحبو وسلـ .
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 متٖٞد

 .ّشأذٖا ٗعيَٖا  -زضٚ اهلل عْٖا  – (ٔ)أً ادلؤٍْني عائشح  

بنت اإلمػاـ الصػديؽ ، خليفػة رسػوؿ اهلل  ػ أبػى بلػر عبػد اهلل بػف   ّسثٖا :
أبى ُقحافة عثماف بف عامر بف عمرو بف لعه بف سعد بػف تَػيـ بػف ُمػرَّة ، بػف لعػه 

 بف لاي ؛ القرشية التيمية ، المليَّة ، النبويَّة ، أـ المامنيف ، زوجة النبي  . 

ويمر ، بف عبد شمس ، بف عتَّاه بػف وأميا ىي أـ ُروماف بنت عامر بف عُ 
 أذينة اللنانية .

عائشة ممف ولػد فػي اإلسػالـ ، وىػي أصػغر مػف فاطمػة ػ رضػي   ٍ٘ىدٕا :
 اهلل عنيما ػ بثماني سنيف .

 وذلرت أنيا لحقت بملة سائس الفيؿ شيخا أعمى يستعطي .

 (ٕ) ولانت تقوؿ : لـ أعقؿ أبوي إال وىما يديناف الديف .

 بيا أبواىا إلى المدينة . ىاجر ٕجسذٖا :
                                                      

،  ٓ٘٘، ٕٛٓ، ٙٚٔ، ٖٗٔوالمعػػػػػارؼ  ٔٛ،  ٛ٘/ٛ، طبقػػػػػات ابػػػػػف سػػػػػعد  ٜٕ/ٙمسػػػػػند احمػػػػػد   (ٔ)
،  ٕٖٔ/ٜ، وجػػامع االصػػوؿ  ٔٛٛٔ/ٗإلسػػتيعاه ، وا ٖٗ/ٕ، وحليػػة األوليػػاء  ٗٔ-ٗ/ٗالمسػػتدرؾ 

، والبدايػػػػة والنيايػػػػة  ٜٕٗ/ٕ، وتػػػػاري  االسػػػػالـ  ٛٛٙٔ، وتيػػػػذيه اللمػػػػاؿ  ٛٛٔ/ٚواسػػػػد الغابػػػػة 
 ٖٛ/ٖٔ، واإلصػػابة ٖٙٗ- ٖٖٗ/ٕٔوتيػػذيه التيػػذيه  ٕٗٗ-ٕٕ٘/ٜ،ومجمػػع الزوائػػد  ٜٗ،ٜٔ/ٛ

، وأعػػػالـ  ٖٜ-ٔٙ، ٜ/ٔوشػػػذرات الػػػذىه  ٖٜٙ/ٖٔ، ولنػػػز العمػػػاؿ  ٖٜٗوخالصػػػة تيػػػذيه اللمػػػاؿ
ولألستاذ سعيد االفغانى لتاه بعنواف  ٜٛٔ-ٕٜٔ،  ٙٛٔ-ٕٛٔ/ٕ، ومنياج السنة  ٓٙٚ/ٕالنساء 

  .–ـ المامنيف مصطفى قدورة لتاه بعنواف عائشة أ شة والسياسة ، ولزاىية\عا
  . ٜٖٔ/ٕاعالـ النبالء  سير  (ٕ)
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عف عائشة ػ رضي اهلل عنيا ػ قالت : قلت يا رسوؿ اهلل   إف  مْٞرٖا :
 لجميع صويحباتي لني ، فقاؿ : تلنى باسـ ابنؾ عبد اهلل بف الزبير ، فلانت تلنى 

 (ٔ) . بنـ عبد اهلل

 بفيـ مف األحاديث ولته السير ما يلي :  ـ : ـ  ذزٗجيٖا تاىْثٜ

ػ تزوجيػا قبػؿ ىجرتػو بعػد وفػاة خديجػة ببضػعة أشػير  نبػي ػ ػ أف ال ٔ
 . وذلؾ في شير شواؿ وىي ابنة ست . وقيؿ بعاميف

ػ تزوج بيا وبسودة بنػت زمعػة فػي وقػت واحػد، ثػـ دخػؿ  ػ أف النبي ػ  ٕ
 بسودة ، فتفرد بيا ثالثة أعواـ حتى بني بعائشة .

رضػي  -فعنيػا  ، در ػة بػػد وقعػػػ بيا لاف في شػواؿ بعػ  ػػ أف دخولو  ٖ
ػ في شواؿ وأعػرس بػي فػي شػواؿ  أنيا قالت : تزوجني رسوؿ اهلل ػ  -اهلل عنيا 

ولانػػت العػػره تسػػتحه لنسػػائيا أف ُيػػْدَخْلَف علػػى  ، فػػني نسػػائو أحظػػى عنػػده منػػي .
 (ٕ) أزواجيف في شواؿ.

 ػ بلرا ريرىا . ػ لـ يتزوج النبي ػ  ٗ
أنؾ نزلت واديا فيو شجرة قد ألػؿ منيػا  قالت : قلت يا رسوؿ اهلل : أرأيت لو

، ووجدت شجرة لـ يالػؿ منيػا ، فنييمػا لنػت ُترِتػع بعيػرؾ ؟ قػاؿ : الشػجرة التػي لػـ 
 ينلؿ منيا . قالت : فننا ىي .

                                                      
  . ختيا أسماءأ. وىو ابف  ٕٙٔمسند عائشة   (ٔ)
  . ٗٙٔ/ٕأعالـ النبالء  سير (ٔ)
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 (ٔ) ػ لـ يتزوج بلرا ريرىا . تعني أف رسوؿ اهلل ػ 

ػ يسػم  ليػا  ػ ونظػرا لصػغر سػنيا عنػد زواج النبػي بيػا فقػد لػاف ػ  ٘
 لعه لما يسم  لجوار يلعبف معيا .بال

ػ بلػرا ريرىػا، وال  ػ أثمر ىذا الزواج حبػا عظيمػا ، فلػـ يتػزوج النبػي ػ  ٙ
  أحه امرأة حبيا . فقد أحبيا حبا شديدا لاف يتظاىر بو .

 عيَٖا : 

ػ وال في النساء مطلقا امػرأة أعلػـ  قاؿ الذىبي : ال أعلـ في أمة محمد ػ 
 (ٖ) روت عنو علما لثيرا طيبا مبارلا فيو " .وقاؿ : " ...  (ٕ)منيا

قاؿ الزىري : " لو جمع علـ عائشة إلى علـ جميع النساء للاف علـ عائشة 
 . أفضؿ "

ومما يدؿ على علميا أنيا لانت تستدرؾ على الصحابة بعض  رائيـ ، ولقد 
ألػػؼ بػػدر الػػديف الزرلشػػي لتابػػا عنوانػػو : " اإلجابػػة فيمػػا اسػػتدرلتو عائشػػة علػػى 

 الصحابة " . 

 ٍِٗ أٍثيح ذىل : 
عف قتادة عف أبى حساف أف رجليف دخال على عائشة فحدثاىا أف أبا ىريرة 

ػ قاؿ : الطيرة فػي المػرأة والفػرس والػدار ، فغضػبت رضػبا  قاؿ : إف رسوؿ اهلل ػ 

                                                      
  . في النلاح باه نلاح األبلار ٗٓٔ/ٜأخرجو البخاري  (ٕ)
  . ٓٗٔ/ٕسير أعالـ النبالء  (ٕ)
  . ٖ٘ٔ/ٕسير أعالـ النبالء  (ٖ)
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شديدا وطارت سعة في األرض وسعة في السماء ، وقالت : ما قالو  إنما قاؿ : لاف 
 (ٔ) ة يتطيروف مف ذلؾ .أىؿ الجاىلي

وعف عبيد بيف عمير قاؿ : بلغ عائشة أف عبد اهلل بػف عمػرو يػنمر النسػاء 
إذا ارتسلف أف ينفضف راوسيف ، فقالػت : يػا عجبػا البػف عمػرو ىػذا يػنمر النسػاء 

 إذا ارتسلف أف ينفضف راوسيف ، أفال ينمرىف أف يحلقف راوسيف ؟  

ف إنػاء واحػد ، فػال أزيػد علػى أف ػ نغتسػؿ مػ قػد لنػت أنػا ورسػوؿ اهلل ػ 
 (ٕ)أفرغ على رأس ثالث إفرارات . 

 ومما يدؿ على فضليا أيضا ما ورد في القصة ااتية : 

ػ في بعض أسفاره ، حتى إذا  عف عائشة قالت : خرجنا مع رسوؿ اهلل ػ 
ػ علػى التماسػو  لنا بالبيداء أو بذات الجيش ، انقطع عقدي ، فنقاـ رسوؿ اهلل ػ 

أقاـ الناس معو وليسوا على ماء . فنتى النػاس أبػا بلػر ػ رضػي اهلل عنػو ػ فقػالوا ، و 
مػػا تػػرى مػػا صػػنعت عائشػػة ، أقامػػت برسػػوؿ اهلل وبالنػػاس وليسػػوا علػػى مػػاء ولػػيس 
معيـ ماء   قالت : فعاتبني أبو بلر ، فقاؿ ما شاء اهلل أف يقوؿ، وجعؿ يطعف بيده 

ػ علػى فخػذي . فنػاـ  ملػاف النبػي ػ  فػي خاصػرتي ، فػال يمنعنػي مػف التحػرؾ إال
 ػ حتى أصب  على رير ماء . فننزؿ اهلل  ية التيمـ فتيمموا . رسوؿ اهلل ػ 

فقاؿ أسيد بف حضير ػ وىو أحد النقبػاء ػ : مػا ىػذا بػنوؿ بػرلتلـ يػا  ؿ أبػى 
 .(ٖ)بلر   قالت : فبعثنا البعير الذي لنت عليو ، فوجدنا العقد تحتو . متفؽ عليو

                                                      
  . ٕٔٓمسند عائشة  (ٔ)
  . ٕٖػ  ٖٔمسند عائشة  (ٕ)
فػػي  ٕ٘ٓ/ٛوفػي التػيمـ  ٖ٘ٙ/ٔبشػػرح السػيوطي ، وأخرجػو البخػػاري  ٗٚ/ٔىػو فػي الموطػن  (ٖ)
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 ،ػ في بيتي ، وفي يومي وليلتػي ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ػ أنيا قالت : توفى رسوؿ  وعنيا
بػى بلػر ، ومعػو سػواؾ رطػه ، فنظػر حري ونحري . ودخؿ عبد الرحمف بػف أوبيف س

إليو ، حتى ظننػت أنػو يريػده ، فنخذتػو ، فمضػغتو ونفضػتو وطيبتػو، ثػـ دفعتػو إليػو 
فسػقطت يػده، فنخػذت  فاستف بو لنحسف ما رأيتو مستنا قط ؛ ثػـ ذىػه يرفعػو إلػّي ،

أدعو لو بدعاء لاف يدعو بو لو جبريؿ ، ولاف ىو يدعو بو إذا مرض، فلـ يدع بػو 
في مرضو ذاؾ ، فرفػع بصػره إلػى السػماء وقػاؿ : "الرفيػؽ األعلػى" وفاضػت نفسػو ، 

 (ٔ) فالحمد هلل الذي جمع بيف ريقي وريقو في  خر يـو مف الدنيا .
ديث ، والفقػػو ، والشػػعر ، واألنسػػاه، ولقػػد لانػػت علػػى علػػـ بػػالقر ف ، والحػػ

  وسنقصر حديثنا على : علميا بالقر ف وفصاحتيا :والطه 

 أ ( عيَٖا تاىقسآُ :
لانػت السػيدة عائشػة ػ رضػي اهلل عنيػا ػ علػى علػـ بمقاصػد  يػات اللتػاه 

ػ وىو معيػا فػي لحػاؼ واحػد  العزيز وال عجه فقد لاف الوحي ينزؿ على النبي ػ 
 ػػػػػ عمػػػػا خفػػػػى علييػػػػا مػػػػف أحلػػػػاـ  لانػػػػت تسػػػػنؿ النبػػػػي ػ ، لمػػػػا أنيػػػػا  (ٕ)

 .  القر ف
 ػػػػػ رُوي عػػػػف أبػػػػى مليلػػػػة عػػػػف عائشػػػػة ػ رضػػػػي اهلل عنيػػػػا ػ قالػػػػت 

 ػ يقػػوؿ : " مػػف حوسػػه ىلػػؾ " ، فقلػػت : يػػا نبػػي اهلل  سػػمعت رسػػوؿ اهلل ػ 

                                                                                                                                       
فػػػي الحػػػدود ،  ٗ٘ٔ/ٕٔفػػي اسػػػلنلاح و ٖٓٓ/ٜفػػػي فضػػػائؿ الصػػػحابة و ٕٙ/ٚالتفسػػير ، و

  . ( في الحيض : باه التيمـٖٚٙومسلـ )
  . ووافقو الذىبي ٚ/ٗوصححو الحالـ  ٛٗ/ٙأخرجو أحمد  (ٔ)
   .ٖٕٔٗاخرجو البخارى ومسلـ فى فضائؿ الصحابة  (ٕ)
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 قػػػػاؿ :  (ٔ) َفَسػػػػْوَؼ ُيَحاَسػػػػُه ِحَسػػػػابًا َيِسػػػػيراً  فػػػػنيف قولػػػػو ػ عػػػػز وجػػػػؿ ػ : 
 قػػػػاؿ أبػػػػو جعفػػػػر : وىػػػػذا  (ٕ)ؾ العػػػػرض ومػػػػف نػػػػوقش الحسػػػػاه ىلػػػػؾ ""إنمػػػػا ذلػػػػ

 (ٖ) إسناد صحي  .

 ومما يدؿ على علميا بالقر ف ما يلي : 

ػػػ عػػف عطػػاء أنػػو جػػاء عائشػػة مػػع عبيػػد بػػف عميػػر ، فقػػاؿ عبيػػد : يػػا أـ 
ـُ اللَّػُو ِبػاللَّْغِو ِفػي َأْيَمػانِ  المػامنيف : مػا قػوؿ اهلل ػ عػز وجػؿ ػ :   (ٗ)ُلـْ اَل ُيَااِخػُذُل

 (٘) لي ، واهلل ... .بقالت : ىو الرجؿ يقوؿ ال ، واهلل   و 

ػ قاؿ الفراء معلقا على رأي عائشة في ااية : " ولاف القوؿ األوؿ وىو قوؿ 
 (ٙ)عائشة : إف اللغو ما يجري في اللالـ على رير عقد ػ أشبو بلالـ العره".

 (ٚ) قوؿ عائشة " .ػ وقاؿ الشافعي معلقا على ااية : " ليس فيو إال 
ـْ ِفػيِيفَّ  ػ وقاؿ أيضا معلقا علػى قػوؿ اهلل ػ تعػالى ػ : "  َوَمػا  ُقػِؿ اللَّػُو ُيْفِتػيُل

ـْ ِفي الِلتَاهِ   (ٜ) : قوؿ عائشة أثبت شيء فيو " . (ٛ) ُيْتَلى َعَلْيُل

                                                      
  . ٛاالنشقاؽ  (ٔ)
  ٙ٘ٙوشرح القصائد التسع البف النحاس  ٕٛ٘/ٙقيامة الترمذي صفة ال (ٕ)
  . ٖٔٗ/ٖإعراه القر ف للنحاس  (ٖ)
  . ٕٕ٘البقرة مف ااية  (ٗ)
  . ٗٙػ  ٖٙمسند عائشة  (٘)
  . ٗٗٔ/ٔمعاني القر ف للفراء  (ٙ)
  . ٛٛٔػ  ٚٛٔ/ٕأحلاـ القر ف للشافعي  (ٚ)
  . ٕٚٔالنساء مف ااية  (ٛ)
  . ٛٛٔػ  ٚٛٔ/ٕعي أحلاـ القر ف للشاف (ٜ)
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ػػ حػػدثنا أبػو العبػػاس قػاؿ : حػػدثنا محمػد قػػاؿ : حػدثنا الفػػراء قػاؿ : وحػػدثني 
  (ٔ) الَلػػػػْوَثرَ  العنػػػػزي بنسػػػػناد رفعػػػػو إلػػػػى عائشػػػػة قالػػػػت : " منػػػػدؿ بػػػػف علػػػػى 
 (ٕ)نير في الجنة".

قػػد ذلرنػػا فيػػو أقػػواال فمػػف  (ٖ) ... َوَمػػْف َأْحَسػػُف َقػػْوالً  ػػػ قػػاؿ النحػػاس : 
ػ وأصػحابو ومػف اتػبعيـ إلػى يػـو  أجمعيػا مػا قالػو الضػحاؾ قػاؿ : ىػو النبػي ػ 
قيػؼ أف ىػذه اايػة نزلػت فػي المػاذنيف ، القيامة إال أف الحػديث عػف عائشػة فيػو تو 

وىي ال تقوؿ إال ما تعلـ أنو لما قالت ؛ ألف مثؿ ىذا ال ياخػذ بالتنويػؿ إذا قيػؿ نػزؿ 
 (ٗ)في لذا . 

تنولتو عائشة وأبػو ىريػرة  (٘) ِمَف الَِّذيَف َفرَُّقوا ِديَنُيـ ػ وقولو ػ تعالى ػ : 
 .ىريرة وأبو أمامة رحميـ اهلل على أنو ألىؿ القبلة 

 (ٙ) وقاؿ الربيع بف أنس : الذيف فرقوا دينيـ أىؿ اللتاه ... " .
 ػػػ وقػػاؿ محمػػػد بػػف عمػػرو عػػػف أبيػػو عػػف جػػػده عػػف عائشػػة ػ رضػػػي اهلل 

: أبػو سػفياف  (ٚ) ... َوَردَّ اللَّػُو الَّػِذيَف َلَفػُروا ِبَغػْيِظِيـْ  عنيا ػ : قالػت فػي قولػو : 
َوَلَفى اللَُّو الُمْاِمِنيَف  ينة إلى نجد : وعيينة بف برد رجع أبو سفياف إلى تيامة وعي

                                                      
  . ٔاللوثر مف ااية  (ٔ)
  . ٜٕٙػ  ٜٕ٘/ ٖمعاني القر ف للفراء  (ٕ)
  . ٖٖفصلت مف ااية  (ٖ)
  . ٓٙ/ٗإعراه القر ف النحاس  (ٗ)
  . ٕٖالرـو  (٘)
  . ٕٕٚ/ٖإعراه القر ف للنحاس  (ٙ)
  . ٕ٘األحزاه مف ااية  (ٚ)
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 بػػػػػػنف أرسػػػػػػؿ علػػػػػػييـ الػػػػػػري  حتػػػػػػى رجعػػػػػػوا فرجعػػػػػػت بنػػػػػػو قريظػػػػػػة  (ٔ) الِقتَػػػػػػاؿَ 
 (ٕ) على صياصييـ .

: "وألثػر  (ٖ) َوَقػهَ  َراِسػٍؽ ِإَذا ػػ وقػاؿ ابػف خالويػو عنػد قولػو ػ تعػالى ػ 
ػوف بحػديث عائ ػ  شػة أف النبػي ػ المفسريف على الليػؿ إذا دخػؿ بظلمتػو ، ويحتجَّ

 (ٗ): " تعوذي يا عائشة بيذا فننو الغاسؽ إذا وقه " -قاؿ ليا ػ وقد نظر إلى القمر 
"(ٗ) 

 ٕـ ( فصاحرٖا :

 (٘) ػ قاؿ موسى بف طلحة : ما رأيت أحًدا أفص  مف عائشة .

ػ ويدؿ على ذلؾ ما رواه أبو عبػد الػرحمف األزدي قػاؿ : لمػا انقضػى الجمػؿ 
ت : أييػػا النػػاس إنػػي لػػي علػػيلـ حرمػػة األمومػػة وحػػؽ قامػػت عائشػػة فتللمػػت فقالػػ

بػيف سػحري ونحػري  الموعظة ، ال يتيمني إال مف عصى ربو ، قبض رسوؿ اهلل 
وأنػػا إحػػدى نسػػائو فػػي الجنػػة ، ادخرنػػي ربػػي وحصػػني مػػف لػػؿ بضػػاعة، وبػػي ميػػز 
مػػامنلـ مػػف منػػافقلـ ، وبػػي رخػػص للػػـ فػػي صػػعيد األقػػرا ، وأبػػى رابػػع أربعػػة مػػف 

وىػػو عنػػو راض بتطوقػػو  أوؿ مػػف سػػمى صػػديقا ، قػػبض رسػػوؿ اهلل المسػػلميف و 

                                                      
  . ٕ٘األحزاه مف ااية  (ٔ)
  . ٖٓٔ/ٖ ف للنحاس إعراه القر  (ٕ)
  . ٖالفلؽ مف ااية  (ٖ)
  . ٚٓٔ/ٕإعراه القراءات السبع البف خالويو  (ٗ)
  . ٔٔ/ٗأخرجو الحالـ  (٘)
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اإلمامػة ، ثػـ اضػطره حبػؿ الػديف ، فنخػذ بطرفيػو ورشػؽ للػـ أنيابػو ، فرقػد  (ٔ)وىؽ
 (ٖ)ييػػػود وأنػػػتـ حينئػػػذ جحػػػظ (ٕ)اؽ ، وأعػػػاض نبػػػع المػػػروة ، وأطفػػػن مػػػا حشػػػتػالنفػػػ

قاء وامتػػاح مػػف السػػ (ٗ)ني وأوذـػرأه الثػػػة، فػػػوف الصيحػػػدرة وتستمعػػػتنتظػػروف الغػػ
ى ىامػػة النفػاؽ ، مػػذليا نػػار ػا علػػ، واجتيػػر دفػف الػػروى فقبضػو اهلل واطئػػ (٘)الميػواة

 (ٙ) الحره للمشرليف ، يقظاف في نصرة اإلسالـ صفوحا عف الجاىليف .
 (ٚ) ػ وأيضا قوليا : " ماللـ تنصوف ميتلـ ؟ " .

 ٗفاذٖا : 
مػف شػير رمضػاف بعػد  توفيت ػ رضػي اهلل عنيػا ػ فػي الليلػة السػابعة عشػرة

 الوتر سنة سبع وخمسيف ، وقيؿ : سنة ثماف وخمسيف لليجرة .
 عف ثالث وستيف سنة وأشير ، وقيؿ : عف سبع وستيف .

وصػلى علييػا أبػو ىريػرة ػ ولػاف خليفػة مػرواف علػى المدينػة ػ ودفنػت لػيال 
 .ولـ ُيَر عليو ألثر ناسا منيا ، ولاف النساء بالبقيع لننو عيد (ٛ)بالبقيع

                                                      
  . وىو حبؿ يشد بو اإلبؿ والخيؿ لئال تند (ٔ)
  . أي : أوقدت مف نيراف الفتنة والحره (ٕ)
 أو يػػػػػدعو إلػػػػػى وىػػػػػف تريػػػػػد عائشػػػػػة وأنػػػػػتـ شاخصػػػػػوا األبصػػػػػار تترقبػػػػػوف أف ينعػػػػػؽ نػػػػػاعؽ  (ٖ)

  اإلسالـ داع .

  . تريد دلوا لانت معطلة عف استسقاء لعدـ عراىا وانقطاع سيورىا (ٗ)
  . "وامتاح مف الميواة" أرادت البئر العميقة ، أي أنو تحمؿ ما ال يتحملو ريره (٘)
  . ٔٙٔػ  ٓٙٔػ  ٜ٘ٔمسند عائشة  (ٙ)
يػت ُيسػرح رأسػو ، فقالػت : "عػالـ تنصػػوف قػاؿ ابػف األثيػر فػي حػديث عائشػة : سػػئلت عػف الم (ٚ)

  . ٓٔٛأي : تمدوف ناصيتو . انظر : مفردات ألفاظ القر ف للراره  ٛٙ/٘ميتلـ؟ " النياية 
أما القوؿ بننيا مدفونة بغره جامع دمشؽ فيو رلط فاحش ؛ ألنيا لـ تذىه إلى دمشؽ أصال  (ٛ)

  . ( ٖٜٔ/ٕأصال ) سير أعالـ النبالء 
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 (ٔ) وقد ُحمؿ معيا جريد بالخرؽ والزيت وأوقد .
 (ٕ)ي عائشػةػقاؿ مسروؽ : لوال بعض األمر ، ألقمت المناحة علػى أـ المػامنيف يعنػ

 (ٖ).وعف عبد اهلل بف عبيد بف عمير قاؿ : أما إنو ال يحزف علييا إال مف لانت أمو

                                                      
  . ٕٓٗ/ٖواألعالـ للزرللي  ٖٜٔػ  ٕٜٔ سير أعالـ النبالء (ٔ)
  . . ويريد بقولو : بعض األمر: خروجيا إلى حره الجمؿ ٛٚ/ٛأخرجو ابف سعد  (ٕ)
  . السابؽ نفسو (ٖ)
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 ادلثحث االٗه

 -عْٖا زضٚ اهلل–ىقساءج اىسٞدج عائشح اىر٘جٞٔ اىْح٘ٙ 

  ٗسػػػورة الفاتحػػػػة مػػػف اايػػػػة   َيػػػْوـِ الػػػػد يفِ  َمِلػػػػؾُ  " قولػػػػو تعػػػالى :ػػػػ ٔ
 .(ٕ)وملؾ مضاؼ (ٔ)بضـ اللاؼ وحذؼ األلؼ

 .(ٖ)نسبت ىذه القراءة للسيدة عائشة وسعد بف أبى وقاص ومورؽ العجلي

 ذ٘جٞٔ اىقساءج :

 َمِلػؾُ البحث في ىذه القراءة عف علة حػذؼ األلػؼ ، وتوجيػو الرفػع فػي 
 (ٗ) أما حذؼ األلؼ فلثرة االستعماؿ توجه التخفيؼ والحذؼ .

 مالػؾُ فيوجػو بمثػؿ مػا وجػو بػو قػراءة   َمِلػؾُ  وأما توجيػو الرفػع فػي 
الػرََّحَمُف بالرفع علػى إضػمار ىػو ، فيلػوف خبػرا لمبتػدأ محػذوؼ ، أو يلػوف خبػرا لػػ

 (ٙ) .  الرََّحَمفُ  على قراءة مف رفع  (٘) الرَِّحيـُ 

َلَواتِ  :  قولو تعالىػ ٕ ػالةَ  َحاِفُظوا َعَلى الصَّ سػورة البقػرة   الُوْسػَطى َوالصَّ
                                                      

  . ٖٚٔانظر مقدمتاف في علوـ القر ف  (ٔ)
  . ٖ٘ٔ/ٔتفسير البيضاوي  (ٕ)
  . ٚ/ٔ، ومعجـ القراءات القر نية  ٖٙ/ٔالبحر  (ٖ)
  . ٖٛٔفي علـو القر ف  مقدمتاف (ٗ)
  . ٖالفاتحة مف ااية  (٘)
وىي قراءة أبو رزيف العقيلي والربيع بف خثيـ وأبو عمراف الجػوني . إمػالء مػا مػّف بػو الػرحمف  (ٙ)

عراه القراءات الشواذ  ٙ/ٔ   . ٙ/ٔ. انظر : معجـ القراءات القر نية  ٕٜ/ٔوا 
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 .  الصَّالةَ  بنصه  ٖٕٛيةامف ا

  (3)ومحمػػػػد بػػػػف أبػػػػى سػػػػارة (2)والرااسػػػػي (1)نسػػػػبت ىػػػػذه القػػػػراءة لعائشػػػػة
 (4) وأبو جعفر الواسطي والحلواني .

 ذ٘جٞٔ اىقساءج :

ػػالةَ  صػػه البحػػث فػػي ىػػذه القػػراءة عػػف وجػػو ن مػػع أف مػػا قبليػػا   الصَّ
 مجرور. 

ٔ اىْصة يف 
ِّ
ج
ُ
ٗ  

َ
الج
َّ
 ت٘جٖني :  اىص

ػالةَ  أشار إليو الفراء بقولو معلقا علػى  األٗه : بقػراءة الجػر: "ولػو   الصَّ
نصػه علػى الحػث علييػػا بفعػؿ مضػمر للػػاف وجيػا حسػنا ، وىػػو لقولػؾ فػي اللػػالـ: 

 (٘) . عليؾ بقرابتؾ واألّـَ ، فخصيا بالبر "

 ، ولػػػػػػػذا قػػػػػػػدره القرطبػػػػػػػي  (ٙ)وقػػػػػػػدر النحػػػػػػػاس المضػػػػػػػمر بػػػػػػػػ" الزمػػػػػػػوا "
 ، ومعنػػػػػػػاه : المػػػػػػػدح واالختصػػػػػػػاص لمػػػػػػػا  (ٚ)جػػػػػػػاعال النصػػػػػػػه علػػػػػػػى اإلرػػػػػػػراء

                                                      
  . ٜٜٗ/ٕ، والدر  ٚٗ٘/ٕ، والبحر  ٖٙٚ/ٔاللشاؼ  (ٔ)
  . ٕٖٔػ  ٕٖٓ/ٔإعراه القر ف للنحاس  (ٕ)
،  ٕٛٗ/ٔ، والفريػد  ٕٚ٘/ٔ، وانظػر : إعػراه القػراءات الشػواذ  ٕٕمختصر في شواذ القر ف  (ٖ)

  . ٗٛٔ/ٔ، ومعجـ القراءات القر نية  ٕٖٖػ  ٖٖٔواالختالؼ بيف القراءات 
  . ٜٚٔ/ٕتفسير القرطبي  (ٗ)
  . ٙ٘ٔ/ٔمعاني القر ف للفراء  (٘)
  . ٕٖٔػ  ٕٖٓ/ٔإعراه القر ف للنحاس  (ٙ)
  . ٜٚٔ/ٕتفسير القرطبي  (ٚ)
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 (ٔ) قاؿ الزمخشري .

، أو : خصػػػػػػػوا الصػػػػػػػالة الوسػػػػػػػطى  (ٕ)أي : احفظػػػػػػػوا الصػػػػػػػالة الوسػػػػػػػطى
 َواْلَيتَػاَمى الُقْرَبػى َوِبػِذي والنصه ىنا نظير النصه في قولو تعػالى :  (ٖ)بالمحافظة

 (٘) في قراءة مف نصه "اْلَجاَر " و" ذا " . (ٗ) الُقْرَبى اذِ  رَ َواْلَجا َواْلَمَساِليفِ 
والنصه فػي ىػذه القػراءة علػى االختصػاص يفيػد أف للصػالة الوسػطى مزيػة 

 (ٚ) أيضا . (ٙ)على سائر الصلوات ، وىو ما تاديو القراءة المتواترة

؛ ألنػػو نصػػه ، لمػػا  (ٛ)وه حمػػال علػػى موضػع الصػػالةأنػػو منصػػ ٗاىثــاّٜ :
 (ٜ) تقوؿ: مررت بزيد وعمرا .

                                                      
، والمراد باالختصاص ىنا النصه على المدح ال االختصاص الذي ىو شػبيو  ٖٙٚ/ٔاللشاؼ  (ٔ)

  . ( ٜٛٗ/ٗالنداء ) الدر المصوف 
  . ٕٚ٘/ٔإعراه القراءات الشواذ  (ٕ)
  . ٕٛٗ/ٔالفريد لليمداني  (ٖ)
  . ٖٙااية النساء مف  (ٗ)
  . ٖٔٔ/ٕانظر : معجـ القراءات القر نية  (٘)
الِة ( ) انظر : معجـ القراءات القر نية  (ٙ)   . ( ٗٛٔ/ٔبجر ) الصَّ
  . ٕٖٖػ  ٖٖٔاالختالؼ بيف القراءات  (ٚ)
  . ٕٚ٘/ٔإعراه القراءات الشواذ  (ٛ)
  . ٜٜٗ/ٕ، والدر المصوف  ٚٗ٘/ٕالبحر  (ٜ)
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ػَلَواتِ   قولو تعػالى:ػ ٖ ػالِة الُوْسػَطى َحػاِفُظوا َعَلػى الصَّ َصػالِة  َوالصَّ
الزائػدة مػع للمػة  َصػالِة   بغير واو مع جػر   - ٖٕٛالبقرة مف ااية الَعْصر
   الَعْصِر . 

وأبػى  (ٖ)وأـ سلمة وعبد اهلل بف رافػع (ٕ)وحفصة (ٔ)ائشةقرأت بذلؾ السيدة ع
 (ٗ) وأبى وابف عباس وعبيد بف عمير .

  (٘)وقاؿ النحاس : " ىذه القراءة على التفسير ألنيا زيادة في المصحؼ

 ذ٘جٞٔ اىقساءج :

ػػػػػالِة الُوْسػػػػػَطى مػػػػػف  (ٙ)علػػػػػى البػػػػػدؿ َصػػػػػالِة   جػػػػػر   وىػػػػػو   َوالصَّ
  . بدؿ لؿ مف لؿ

ػػَلَواتِ ػوا َعَلػػػَحاِفُظػػ : -قولػػو تعػػالى ػػػ ٗ ػػالِة الُوْسػػَطى ى الصَّ وصػػالِة  َوالصَّ
 مع جرىما . وصالِة الَعْصِر  بزيادة ،  ٖٕٛة ػرة مف اايػالبق  الَعْصِر 

                                                      
  . ٕٕٓ/ٖتفسير القرطبي  (ٔ)
  . ٕٕٓ/ٖ، وتفسير القرطبي  ٕٛٔ/ٕمعاني القر ف لألخفش  (ٕ)
  . ٚٚٔػ  ٙٚٔ/٘تفسير الطبري  (ٖ)
  . ٘ٛٔ/ٔ، وانظر : معجـ القراءات القر نية  ٘ٗ٘/ٕالبحر المحيط  (ٗ)
  . ٕٖٔ/ٔإعراه القر ف للنحاس  (٘)
  . ٘ٗ٘/  ٕالبحر  (ٙ)
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أبػػػى بػػػف و  (4)وابػػػف عبػػػاس (3)وأـ سػػػلمة (2)وحفصػػػة (1)قػػػرأت بػػػذلؾ عائشػػػة
 (6) وعبيد بف عمير . (5)لعه

 ذ٘جٞٔ اىقساءج :
الِة الُوْسَطىالعلماء في فيـ المراد مفاختلؼ         :وصالِة الَعْصرِ وَوالصَّ

                                                      
موطػن " لتػاه صػالة الجماعػة ػ بػاه الصػالة وأخرجػو مالػؾ فػي "ال ٜٕٔورد فػي مسػند عائشػة  (ٔ)

ومسػػلـ فػػي لتػػاه  ٛٚٔ/ٙوأحمػػد فػػي المسػػند  ٛٚ٘/ٔالوسػػطى ، وعبػػد الػػرزاؽ فػػي المصػػنؼ 
المساجد ومواضع الصالة ػ باه الدليؿ لمف قاؿ : الصالة الوسطى ىي صالة العصر حيػث رقػـ 

( والترمػذي ٓٔٗ)( وأبو داود في لتاه الصالة ػ باه في وقت صالة العصػر حػديث رقػـ ٜٕٙ)
( وصػححو األلبػاني فػي صػحي  سػنف ٕٜٕٛفي لتاه التفسير ػ مف سػورة البقػرة حػديث رقػـ )

 ٖٕٙ/ٔوأخرجو النسائي في لتاه الصالة بػاه المحافظػة علػى صػالة العصػر  ٕٛ/ٖالترمذي 
وأخرجػػػو النسػػػائي أيضػػػا فػػػي تفسػػػيره  ٖٓٔ/ٔوصػػػححو األلبػػػاني فػػػي صػػػحي  سػػػنف النسػػػائي 

والبييقػي فػي السػنف اللبػرى   ٖٕٔػ  ٕ٘ٓ/٘( والطبري فػي تفسػيره ٙٙحديث  رقـ ) ٜٕٙ/ٔ
  . ٜٚٔ/ٛوفت  الباري  ٜ٘/ٔوأحلاـ القر ف للشافعي  ٕٙٗ/ٔ

عف حصفة أخرجو مالؾ في "الموطن" في لتاه صالة الجماعػة بػاه الصػالة الوسػطى وعبػد الػرزاؽ فػي  (ٕ)
( والبييقػػي فػػي ٕٕٚٔ)مػػوارد( )وابػػف حبػػاف  ٖٕٔػ  ٕ٘ٓ/٘والطبػػري فػػي تفسػػيره  ٛٚ٘/ٔالمصػػنؼ 

للبخاري في تاريخو وألبى عبيد  ٕٕٚػ  ٕٔٚ/ٔوعزاه السيوطي في الدر المنثور  ٕٙ/ٔالسنف اللبرى 
  . ٜٚٔ/ٛوعبد ابف حميد وأبى يعلى وابف األنباري وفت  الباري 

 ٖٕٔػ  ٕ٘ٓ/٘والطبػري فػي تفسػير  ٜٚ٘/ٔعػف أـ سػلمة أخرجػو عبػد الػرزاؽ فػي المصػنؼ  (ٖ)
  . إلى وليع وابف أبى شيبة وعبد بف حميد ٖٕٚ/ٔه السيوطي في الدر المنثور وعزا

وعػزاه السػيوطي فػي الػدر المنثػور  ٖٕٔػ  ٕ٘ٓ/٘عف ابف عباس أخرجو الطبػري فػي تفسػيره  (ٗ)
  . البف أبى شيبة وعبد بف حميد ٖٕٚ/ٔ

  . والطحاوي إلى عبد بف حميد ٕٛٚ/ٔعف أبى بف لعه عزاه السيوطي في الدر المنثور  (٘)
  . ٘ٛٔ/ٔومعجـ القراءات القر نية  ٕٕانظر : مختصر في شواذ القر ف  (ٙ)
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 قوؿ األخفش : إف التخصيص على ىذه القراءة لصالتيف : األٗه :

ما المغره ، على  إحدإَا : ما الفجر ، وا  الصالة الوسطى : إما الظير ، وا 
 (ٔ) العصر . ٗاىثاّٞح :اختالؼ الروايات فييا . 

ػالِة الُوْسػػَطى نحػاس : إف المػػراد بػػػقػػوؿ ال : ٗاىثــاّٜ فػػي القػػراءة   َوالصَّ
صالة العصر ، ووجود الواو ال يوجه أف تلوف الوسطى خالؼ العصر لمػا أف قولػو 

أف يلػوف النخػؿ والرمػاف خػالؼ  (ٕ) َوُرمَّػافٌ  َوَنْخػؿٌ  ِفيِيَمػا َفاِلَيػةٌ  ػػ عػز وجػؿ ػ : 
 الفالية لما قاؿ : 

 النػػػػػػػػػػػازلوف بُلػػػػػػػػػػػؿ معتَػػػػػػػػػػػرؾٍ 
 

 والطَّي بػػػػػػػػػػػػػػػوف معاقػػػػػػػػػػػػػػػَد األْزرِ  
 

 ليس الطيبوف فيو خالؼ النازليف .

 (ٖ)وحلى سيبويو : مررت بزيد أخيؾ وصديقؾ ، والصديؽ ىو األخ".

نما ىي محتملة ألمريف :   فالواو ػ على ىذا ػ ليست للمغايرة وا 

فيػػي لعطػػؼ  (ٗ)ػ أف تلػػوف عاطفػػة لعطػػؼ إحػػدى الصػػفتيف علػػى األخػػرى ٔ
ـَ النَِّبي ػيفَ  َوَلِلػف رَُّسػوَؿ اللَّػوِ  ذوات لقولػو ػ عػز وجػؿ ػ : الصػفات ال لعطػؼ الػ  َوَخػاَت


ـَ َرب َؾ اأَلْعَلى ، ولقولو :  (٘)  َوالَِّذي َقػدََّر َفَيػَدى*  الَِّذي َخَلَؽ َفَسوَّى*  َسب ِ  اْس

                                                      
  . ٜٚٔ/ٖ، وانظر : القرطبي  ٜٕٔػ  ٕٛٔ/ٕمعاني القر ف لألخفش  (ٔ)
  . ٛٙالرحمف  (ٕ)
  . ٜٚٔ/ٖ، وانظر : القرطبي  ٕٖٔ/ٔإعراه القر ف للنحاس  (ٖ)
  . ٗٗ٘/ٕالبحر المحيط  (ٗ)
  . ٓٗمف ااية األحزاه  (٘)
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 (ٔ) .  َوالَِّذي َأْخَرَج الَمْرَعى*  َفَيَدى

 وقاؿ الشاعر : 

 ابػػِف الُيَمػػاـِ إلػػى الَمِلػػِؾ الَقػػْرـِ و 
 

 وَلْيػػػػػِث الَلِتيَبػػػػػِة فػػػػػي المػػػػػْزَدَحـْ  
 

 وقاؿ أبو داود األيادي : 

 سػػػلط المػػػوت والمفػػػوف علػػػييـ
 

 فليػػػـ فػػػي صػػػدر المقػػػابر ىػػػاـ 
 

 والموت ىو المفوف .

 قاؿ عدي بف زيد : 

ـَ لرَاىَشػػػػػػػػػيوِ   وَقػػػػػػػػػدَّْمِت اأَلديػػػػػػػػػ
 

 وألَفػػػػػػػى َقوَليػػػػػػػا َلػػػػػػػِذًبا وَمْيَنػػػػػػػا 
 

 (ٕ) واللذه ىو الميف " .

ما مف باه عطؼ الصفة على الموصوؼ .  (ٖ) وا 

ي فػي تعليقػو علػى القػوؿ بجػواز ؽ ردٌّ علػى مػا قالػو الحػافظ العالئػوفيما سب
مجػػيء الػػواو لعطػػؼ الصػػفات مطلقػػا لمػػا فػػي ىػػذه القػػراءة : "والشػػؾ أف تجػػويز ىػػذا 

 اإلطالؽ ينقض قاعدتيف لبيرتيف : 

 أف الصفة والموصوؼ لالشيء الواحد . إحدإَا :

                                                      
  . ٗ - ٔاألعلى مف  (ٔ)
  . ٖٜٕ/ٔتفسير ابف لثير  (ٕ)
  . ٜٚٔ/ٛفت  الباري  (ٖ)
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 (ٔ) أف العطؼ يقتضي المغايرة " . ٗاىثاّٞح :
 (ٗ) وابف حجر . (ٖ)وممف صرح بذلؾ ابف لثير (ٕ)ػ أف الواو زائدة ٕ

ػُؿ  ولػذلؾ نظػائر مػف لتػاه اهلل ػ تعػالى ػ لقولػو ػ تعػالى ػ :  َوَلػَذِلَؾ ُنَفص 
ـَ   ، وقولو ػ عز وجؿ ػ : (٘) َوِلَتْسَتِبيَف َسِبيُؿ الُمْجِرِميفَ  ااَياتِ  َوَلػَذِلَؾ ُنػِري ِإْبػرَاِىي

. على أف مجيء الػواو العاطفػة  (ٙ) َوِلَيُلوَف ِمَف الُموِقِنيفَ  َواأَلْرضِ  َمَلُلوَت السََّمَواتِ 
 (ٚ) زائدة ىو رأي اللوفييف واألخفش وذىه البصريوف إلى أنو ال يجوز " .

 (ٛ) : " الصالة الوسطى صالة العصر " . ولعؿ قوؿ النبي 

يػػـو األحػػزاه ) وفػػي روايػػة يػػـو الخنػػدؽ ( : " مػػأل اهلل قبػػورىـ  و وقولػػ
 وبيوتيـ نارا لما شغلونا عف الصالة الوسطى حتى رابت الشمس " .

                                                      
  . ٕٗٔ،  ٔٗٔالواو المزيدة  (ٔ)
أي صلة لما ياثر بعض العلماء أف يسمييا ؛ إذ ال يليؽ إطػالؽ وصػؼ الزائػد علػى حػرؼ مػف  (ٕ)

ف لتػاه : إعػراه ثالثػيف سػورة مػ ٙٙلتاه اهلل ػ عػز وجػؿ ػ )انظػر : تحقيػؽ ىػذه المسػنلة ص
  . و ية اللرسي للبصروي (

  . ٖٜٕ/ٔتفسير ابف لثير  (ٖ)
  . ٜٚٔ/ٛفت  الباري  (ٗ)
  . ٘٘األنعاـ  (٘)
  . ٘ٚاألنعاـ  (ٙ)
  . ٙٗٔ، والواو المزيدة  ٗٚٗػ  ٖٚٗ، ومغنى اللبيه  ٗٙاإلنصاؼ : المسنلة  (ٚ)
، وابػف حبػاف  ٖٓٗػ  ٕٜٖ/ٔوأحمػد  ٜٕ٘ٛو ٔٛٔ، والترمػذي  ٕٛٙصػحي  أخرجػو مسػلـ  (ٛ)

 مف حديث ابف مسعود . ٙٗٚٔ
والنسػػػائي  ٜٕٗٛوالترمػػػذي  ٕٚٙومسػػػلـ  ٖٖ٘ٗوورد مػػػف حػػػديث علػػػي أخرجػػػو البخػػػاري 

  . ٘ٗٚٔوابف حباف  ٕٕٔ/ٔوأحمد  ٕٜٕٔوعبد الرزاؽ  ٖٕٙ/ٔ
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يػدالف علػى أف  (ٔ)وفي رواية : "شغلونا عف الصالة الوسطى صالة العصر "
 (ٕ) الواو في ىذه القراءة ليست للمغايرة بؿ لعطؼ الصفات .

 أف ىذه القراءة منسوخة :  : ق٘اهٗثاىث ٕرٓ األ

َحػػاِفُظوا َعَلػػى  دؿ علػػى ذلػػؾ حػػديث البػػراء بػػف عػػازه : " نزلػػت ىػػذه اايػػة 
َلَواتِ  َحػاِفُظوا فقرأناىا مػا شػاء اهلل ، ثػـ نسػخيا اهلل فنزلػت :   َصالِة الَعْصرِ وَ  الصَّ

َلَواتِ  الِة الُوْسَطى َعَلى الصَّ لعصر؟ فقاؿ البراء : فقاؿ رجؿ : ىي إذف صالة ا  َوالصَّ
 (ٖ) قد أخبرتؾ ليؼ نزلت وليؼ نسخيا اهلل واهلل أعلـ " .

قاؿ ابػف لثيػر معلقػا علػى الحػديث : " فعلػى ىػذا تلػوف ىػذه الػتالوة ، وىػي 
تالوة الجادة ، ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة ولمعناىا إف لانت الواو دالة علػى 

ال فلفظيا فقط واهلل أعلـ "   (ٗ) .المغايرة ، وا 

وقػػد سػػبؽ القػػوؿ بػػنف العطػػؼ ىنػػا مػػف بػػاه عطػػؼ الصػػفات وليسػػت الػػواو 
 واهلل أعلـ . . للمغايرة فالقراءة منسوخة لفظا فقط

ذلره القرطبي ونسبو للعلماء أف ما روى عف عائشػة  : َراتع ٌذي األقُال

                                                      
والزلزلػة ، وفػي حديث صحي  أخرجو البخاري فػي لتػاه الجيػاد بػاه الػدعاء علػى المشػرليف باليزيمػة  (ٔ)

 . ٖٖ٘ٗلتاه التفسير باه " حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى " حديث رقـ 
وأخرجو مسلـ في لتاه المساجد باه التغليظ في تفويػت صػالة العصػر وبػاه التعليػؿ لمػف قػاؿ 

  . (ٕٚٙالصالة الوسطى ىي العصر رقـ )
  . ٓٙٚػ  ٛ٘ٚانظر : القراءات وأثرىا في التفسير واألحلاـ  (ٕ)
حديث صحي  أخرجو مسلـ في لتاه المساجد باه الدليؿ لمف قاؿ الصالة الوسطى ىػي صػالة  (ٖ)

  . (ٖٓٙصالة العصر حديث رقـ )
  . ٖٜٖ/ٔتفسير ابف لثير  (ٗ)
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نما ذلؾ لالتفسير قاؿ : " وىذا االختالؼ في الصالة الوسطى يػدؿ علػى  ليس قر نا وا 
المذلور في حديث أبػى يػونس قػوؿ عائشػة   وَصالِة الَعْصرِ  طالف مف أثبت : ب

نما ذلؾ لالتفسير مف النبي ػ   ػ . قر نا ، قاؿ علماانا : " وا 
يدؿ علػى ذلػؾ حػديث عمػرو بػف رافػع قػاؿ : " أمرتنػي حفصػة أف ألتػه ليػا 

ػػػَلَوا مصػػػحفا ... الحػػػديث . وفيػػػو فنملػػػت علػػػّي  ػػػالِة  تِ َحػػػاِفُظوا َعَلػػػى الصَّ  َوالصَّ
وقالت : ىلذا سمعتيا مف رسوؿ   َوُقوُموا ِللَِّو َقاِنِتيفَ  وىي العصر ػ   الُوْسَطى

فسػػر  دليػػؿ علػػى أف رسػػوؿ اهلل   وىػػي الَعْصػػرِ  يقراىػػا . فقوليػػا :  اهلل 
 .   وىي الَعْصرِ  الصالة مف لالـ اهلل ػ تعالى ػ بقولو ىو : 

لمػا روى عػف عائشػة وعػف   صالِة الَعْصرِ و  وقد روى نافع عف حفصة 
بغير واو وقاؿ أبو بلر األنباري : وىذا الخالؼ في   صالِة الَعْصرِ  حفصة أيضا 

 ىذا اللفظ المزيد يدؿ على بطالف وصحة ما في اإلماـ مصحؼ جماعة المسلميف .

الِة الوسطى وَصػالِة الَعصػرِ  وعليو حجة أخرى وىي أف مف قاؿ :   والصَّ
: "شػػغؿ ؿ الصػػالة الوسػػطى ريػػر العصػػر ، وفػػي ىػػذا دفػػع لحػػديث رسػػوؿ اهلل جعػػ

يـو األحزاه عف صالة العصر حتى اصفرت الشمس فقػاؿ  المشرلوف رسوؿ اهلل 
: " شغلونا عػف الصػالة الوسػطى ، مػأل اهلل أجػوافيـ وقبػورىـ نػارا ..  رسوؿ اهلل 
 (ٔ) الحديث " .

ؿ السػيدة حفصػة : " ىلػذا سػمعتيا ويملف الػرد علػى دليػؿ القرطبػي بػنف قػو
يقراىػػا " دليػػؿ علػػى أف عبػػارة " وىػػي العصػػر " قػػراءة وليسػػت  مػػف رسػػوؿ اهلل 

                                                      
  . والحديث سبؽ تخريجو في الصفحة السابقة ٕٕٓػ  ٕٔٓ/ٖتفسير القرطبي  (ٔ)



 

  
 

 

 
 جاد عبد العظيـمحمد د/                قراءة السيدة عائشة جمعا وتوجييا نحويا وصرفيا    

 

ٖٖٜٗ 

لـ يعػرض لتفسػير القػر ف إال قلػيال وفيمػا سػئؿ عنػو  تفسيرا ونحف نعلـ أف النبي 
 . ولو أف األمر يتعلؽ بالتفسير ما قالت السػيدة حفصػة : " ىلػذا سػمعتيا  رالبا

 يقراىا " ، بؿ لػاف ينبغػي أف تقػوؿ : " ىلػذا سػمعتيا مػف رسػوؿ اهلل مف رسوؿ اهلل
 . يفسرىا أو قريبا مف ىذا 

أما قوؿ األنباري الذي نقلو القرطبي : " وىذا الخالؼ فػي ىػذا اللفػظ المزيػد 
يدؿ على بطالنو " فيو قوؿ رريه ؛ إذ ليؼ يحلـ على روايات مختلفة فػي قػراءات 

الصحاح بننيا باطلػة الليػـ إال إذا أراد بننيػا شػاذة وىػو ثبت صحة ورودىا في لته 
 مما ال خالؼ عليو .

ػَلَواتِ  نخلص مػف ذلػؾ إلػى أف قػراءة السػيدة عائشػة :   َحػاِفُظوا َعَلػى الصَّ

ػػػالِة الُوْسػػػَطى قػػػراءة ثبػػػت صػػػحة سػػػندىا مػػػف خػػػالؿ لتػػػه   وصػػػالِة العصػػػر َوالصَّ
واهلل  .العلمػاء علػى مػا سػبؽ بيانػو الؼ بػيفػؿ خػػاألحاديث، أما المراد منيا فيو مح

 أعلـ.

 وأنيا جاءت لتعيف المراد مف الصالة الوسطى .

ػػَلَواتِ   :ػ تعػػالى  ػقولػػو ػػػ ٘ ػػالِة الُوْسػػَطى َحػػاِفُظوا َعَلػػى الصَّ َوَىػػي  َوالصَّ
 . َوَىي الَعصر  بزيادة  ٖٕٛالبقرة مف ااية  الَعصرُ 
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 (2) ة حفصة .والسيد (1)نسبت ىذه القراءة السيدة عائشة

 ذ٘جٞٔ اىقساءج : 

جملػػة ال محػػؿ ليػػا مػػف اإلعػػراه ، ألنيػػا جملػػة   َوَىػػي الَعصػػرُ  جملػػة 
 مفسرة للصالة الوسطى .  َوَىي الَعصرُ  إذ أف جملة  (ٖ)تفسيرية

ػَلَواتِ  : ػ  تعالىػ قولو ػ ٙ ػالِة الُوْسػَطى َحاِفُظوا َعَلػى الصَّ َوَىػي صػالُة  َوالصَّ
 . َوَىي صالُة الَعصِر  بزيادة  ٖٕٛمف ااية البقرة  الَعصرِ 

 (6) وُأَبى . (5)والسيدة حفصة (4)قرأت بذلؾ السيدة عائشة

                                                      
  . ٗٗ٘/ٕفي مصحفيا لما قاؿ أبو حياف في البحر  (ٔ)
يدؿ على ذلؾ حػديث عمػرو بػف رافػع قػاؿ : أمرتنػي حفصػة أف التػه ليػا مصػحفا الحػديث وفيػو فنملػت  (ٕ)

ػَلَواتِ  علّي :  ػالِة الُوْسػَطى َحػاِفُظوا َعَلػى الصَّ وقالػت : ىلػذا   َوُقوُمػوا ِللَّػِو َقػاِنِتيفَ وىػي العصػر  َوالصَّ
 .سمعتيا مف رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلـ ػ يقراىا 

  . (٘ٛٔ/ٔومعجـ القراءات القر نية  ٗٗ٘/ٕ، وانظر : البحر المحيط  ٕٕٓ/ٖ) تفسير القرطبي 
  . ( ٕٔ٘الجملة التفسيرية : ىي الفضلة اللاشفة لحقيقة ما تليو ) مغنى اللبيه  (ٖ)
  . ٖٕٔػ  ٕ٘ٓ/٘تفسير الطبري  (ٗ)
 . ٘ٛٔ/ٔراءات القر نية ، وانظر : معجـ الق ٖٕٔػ  ٕ٘ٓ/٘لما جاء في تفسير الطبري  (٘)

ويػػدؿ علػػى ذلػػؾ مػػا روى أف السػػيدة حفصػػة قالػػت للاتػػه مصػػحفيا إذا أبلغػػت مواقيػػت الصػػالة 
فنخبرني حتى أخبرؾ بما سمعت عف رسػوؿ اهلل ػ صػلى اهلل عليػو وسػلـ ػ فلمػا أخبرىػا ، قالػت: 

ػػَلَواتِ َحػػاِفُظوا َعَلػػى  ألتػػه فػػنني سػػمعت رسػػوؿ اهلل ػ صػػلى اهلل عليػػو وسػػلـ ػ يقػػوؿ :   الصَّ

الِة الُوْسَطى   . ( ٜٚٔ/ٛ)فت  الباري  العصر َصالُة وىي  َوالصَّ
َلَواتِ  يدؿ عليو قوؿ ابف قالبة : لانت في مصحؼ أبى بف لعه :  (ٙ) الِة  َحاِفُظوا َعَلى الصَّ َوالصَّ

  . ( ٕٛٚ/ٔ)الدر المنثور للسيوطي  العصر َصالُة وىي  الُوْسَطى
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 ذ٘جٞٔ اىقساءج :

 .  َوَىي الَعصرِ  توجو ىذه القراءة بما وجيت بو القراءة السابقة 

ػْف َأنفَ ْذ َبعَ إِِ   :ػ تعالى ػ  ولو قػ ٚ ـْ َرُسػواًل م  عمػراف مػف  ؿ   ِسػِيـْ َث ِفػيِي
 (1) بفت  الفاء . ٗٙٔاالية 

رواىػػا  (4)والضػػحاؾ وأبػػو الجػػوزاء (3)وفاطمػػة (2)قػػرأت بػػذلؾ السػػيدة عائشػػة
   .(6)عف النبي  (5)أنس

 ذ٘جٞٔ اىقساءج : 

البحػػث فػػي ىػػذه القػػراءة عػػف المعنػػى المقصػػود مػػف أفعػػؿ التفضػػيؿ "أنفػػس" 
 ُخر جت القراءة على أف أنفس أفعؿ تفضيؿ ، والمعنى : 

                                                      
  . ٔٚٗ/ٖوالدر المصوف  ٚٔٗ/ٖ، والبحػر المحيػط   ٖ٘٘/ٔت الشػواذ إعػراه القػراءا (ٔ)
  . ٔٚٗ/ٖوالدر المصوف  ٚٔٗ/ٖالبحر المحيط  (ٕ)
والبحػػػر  ٙٚٗ/ٔواللشػػاؼ  ٖٓومختصػػر فػػػي شػػواذ القػػػر ف  ٖٖ٘/ٕمعػػاني القػػر ف لألخفػػػش  (ٖ)

  . ٔٚٗ/ٖوالدر المصوف  ٚٔٗ/ٖالمحيط 
  . ٔٚٗ/ٖ، الدر المصوف  ٚٔٗ/ٖالبحر المحيط  (ٗ)
  . انظر المراجع السابقة (٘)
وانظر : معجـ القراءات القر نيػة  ٖٓومختصر في شواذ القر ف  ٖٖ٘/ٕمعاني القر ف لألخفش  (ٙ)

  . ٕٛ/ٕالقر نية 
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 (ٖ) وجماعة . (ٕ)وابف خالويو (ٔ)ػ أشرفيـ ، لما قاؿ األخفش ٔ

بػف عػدناف سماعيؿ ، ومضر ذروة نزار بف معػد وذلؾ ألف عدناف ذروة ولد إ
، وخندؼ ذروة مضػر ، ومدرلػة ذروة خنػدؼ ، وقػريش ذروة مدرلػة ، وذروة قػريش 

 . محمد 

ػ وقػد حضػر وفيما خطه بو أبو طاله في تػزوي  خديجػة ػ رضػي اهلل عنيػا 
معو بنو ىاشـ وراساء مضر : " ... ثـ إف ابف أخي ىذا محمد بف عبػد اهلل َمػف ال 
يوازف بو فتى مف قريش إال رجػ  بػو ، وىػو ػ واهلل ػ بعػد ىػذا ػ لػو نبػن عظػيـ وخطػر 

 (ٗ) جليؿ " .

.  وقاؿ ابف عباس : " ما خلؽ اهلل نفسػا ىػي ألػـر علػى اهلل مػف محمػد 
 (٘) .  َلَعْمُرؾَ  يره فقاؿ : وما أقسـ بحياة أحد ر

 (ٙ)أي مف النفاسة ، والشيء النفيس.  م ْف َأنُفِسِيـْ  ػ أو المعنى  ٕ

: أنا مػف أنفسػلـ نسػبا وحسػبا وصػيرا ، وال فػي  بػائي مػف  وذلؾ لقولو 

                                                      
  . ٖٖ٘/ٕمعاني القر ف  (ٔ)
  . ٖٓمختصر في شواذ القر ف  (ٕ)
 ٚٔٗ/ٖالبحػر وأبػو حيػاف فػي  ٗ٘ٔ/ٖوالبيضػاوي فػي تفسػيره  ٕٚ٘/ٗلالقرطبي في تفسػيره  (ٖ)

  . ٔٚٗ/ٖوالسميف في الدر 
  . ٖٖ٘/ٕمعاني القر ف لألخفش  (ٗ)
  . ٚٔٗ/ٖ. انظر البحر المحيط  ٕٚالحجر مف ااية  (٘)
  . ٔٚٗ/ٖ، والدر المصوف  ٚٔٗ/ٖالبحر المحيط  (ٙ)
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 (ٔ)  دـ إلى يـو ولدت سفاح ، لليا نلاح والحمد هلل " .

 (ٕ) ري .ػ أو المعنى مف أفضللـ لما قاؿ العلب ٖ

 ولليا معاني متقاربة .

سػػورة   ؾَ ف نَّْفُسػػَوَمػػا َأَصػػاَبَؾ ِمػػف َسػػي َئٍة َفَمػػ : ػ تعػػالى  ػقولػػو ػػػ ٛ
 (3)بفت  الميـ وضـ السيف.  - ٜٚالنساء مف ااية 

 (ٗ) نسبت ىذه القراءة للسيدة عائشة .

 ذ٘جٞٔ اىقساءج :

 تداء والخبر ." َمْف " : استفياـ معناه اإلنلار ، والجملة على االب

 (٘)والمعنى : أي شيء نفسؾ حتى ينسه إلييا فعؿ ؟ 

َواْلُمْاِمُنوَف ُيْاِمُنوَف ِبَما  َلِلِف الرَّاِسُخوَف ِفي الِعْلـِ ِمْنُيـْ  : ػ تعالى ػ قولو ػ ٜ
ػالةَ وَواْلُمِقيمػ َوَمػا ُأنػِزَؿ ِمػف َقْبِلػؾَ  ُأنِزَؿ ِإَلْيؾَ   َواْلُمْاِمُنػوَف ِباللَّػوِ  َواْلُمْاتُػوَف الزََّلػاةَ  َف الصَّ

ـْ َأْجرًا َعِظيماً   .ٕٙٔسورة النساء مف ااية .  َواْلَيْوـِ ااِخِر ُأْوَلِئَؾ َسُنْاِتيِي

                                                      
  . ٔٚٗ/ٖ، والدر المصوف  ٚٔٗ/ٖالبحر المحيط  (ٔ)
  . ٖ٘٘/ٔإعراه القراءات الشواذ  (ٕ)
وضبطت في مختصر ابف خالويو حلاية اللسائي مف بعضػيـ:  ٜٖٚ/ٔراه القراءات الشواذ إع (ٖ)

فمف نفسؾ بفت  السيف . وال أدري ىؿ ىي ىذه القراءة وىناؾ خطػن فػي الضػبط . وبخاصػة أف 
  . اللتاه قد نشر رير محقؽ أـ أنيا قراءة أخرى ؟

  . جـ القراءات القر نية، وانظر : مع ٜٗ/ٗوالدر المصوف  ٕٔٚ/ٖالبحر المحيط  (ٗ)
  . ٜٗ/ٗوالدر المصوف  ٕٔٚ/ٖالبحر المحيط  (٘)
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  َاْلُمِقيموف  بالواو . (ٔ)بالرفع (ٕ) 
 نسبت ىذه القراءة للسيدة عائشة .

 (ٗ)، وقيؿ : ىي في مصػحفو (ٖ)لما نسبت ىذه القراءة ػ أيضا ػ البف مسعود
 (٘) ، وروي أنيا لذلؾ في مصحؼ ُأَبى .

، وىػػو الػػراج ؛  (ٙ)لمصػػحؼ عثمػػاف  َواْلُمِقيمػػِيفَ  وقيػػؿ : بػػؿ ىػػي فيػػو 
 " . (ٚ) َواْلُمِقيمِيفَ  لقوؿ الفراء : " وفي قراءة ُأَبى : 

 (ٜ) يػر الثقفػػف عمػػػػباى ػػوعيس  ،  (ٛ)دريػـ الجحػؾ ػ لعاصػت ػ لذلػا نسبػلم
 (ٕ)، والحسػف (ٔ)، وعمرو بف عبيػد (ٔٔ)، وسعيد بف جبير (ٓٔ)ينارؾ بف دػػومال  ، (ٜ)

                                                      
  . ٜٖ٘/ٖتفسير البيضاوي  (ٔ)
عػػػراه القػػػراءات الشػػػواذ  ٛٓٔ/ٔٔوتفسػػػير الػػػرازي  ٘ٚٗ/ٔ، واللشػػػاؼ  ٕٖٓ/ٔالمحتسػػػه  (ٕ) وا 

ٔ/ٜٗٔ .  
عػػراه القػػر ف ٜٖٙ/ٜوتفسػػػير الطبػػري  ٙٓٔ/ٔمعػػاني القػػر ف للفػػراء  (ٖ) للنحػػػاس  ومػػا بعػػػدىا وا 

  . ٘ٔ/ٙوتفسير القرطبي  ٙٓ٘ػ  ٘ٓ٘/ٔ
  ٘٘ٔ/ٗوالدر  ٖٗٔ/ٗوالبحر  ٜٔٛ/ٔوالفريد  ٛٓٔ/ٔٔوتفسير الرازي  ٚ٘ٗ/ٔاللشاؼ  (ٗ)

  . ٘٘ٔ/ٗ، الدر  ٖٗٔ/ٗالبحر  (٘)
  . ٘٘ٔ/ٗ، الدر  ٖٗٔ/ٗالبحر  (ٙ)
  . ٘ٔ/ٙ، وانظر : تفسير القرطبي  ٙٓٔ/ٔمعاني القر ف  (ٚ)
عػػػراه القػػػر ف للنحػػػاس  ٖٚذ القػػػر ف البػػػف خالويػػػو مختصػػر فػػػي شػػػوا (ٛ) والمحتسػػػه  ٘ٓ٘/ٔ، وا 

  . ٖ٘ٔ/ٗ، الدر  ٖٗٔ/ٗ، البحر  ٛٓٔ/ٔٔ، تفسير الرازي  ٚ٘ٗ/ٔواللشاؼ  ٖٕٓ/ٔ
  . ٖٗٔ/ٗوالبحر  ٛٓٔ/ٔٔوتفسير الرازي  ٘ٚٗ/ٔواللشاؼ  ٕٖٓ/ٔالمحتسه  (ٜ)
 ٘ٔ/ٙوتفسػػػير القرطبػػػي  ٛٓٔ/ٔٔوتفسػػػير الػػػرازي  ٘ٚٗ/ٔواللشػػػاؼ  ٕٖٓ/ٔالمحتسػػػه  (ٓٔ)

  . ٖ٘ٔ/ٗ، الدر  ٖٗٔ/ٗوالبحر 
  . ٖ٘ٔ/ٗ، والدر  ٖٗٔ/ٗ، والبحر  ٘ٓ٘/ٔإعراه القر ف للنحاس  (ٔٔ)
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 (ٖ) ، واألعمش في رواية عصمة عنو . (ٕ)والحسف

 .(٘)، ونافع(ٗ)لما نسبت للؿ مف : أبى عمرو في رواية يونس وىاروف عنو

 ذ٘جٞٔ اىقساءج : 

 مدار البحث ػ في ىذه القراءة ػ على ثالثة أمور : 

 .  َواْلُمِقيموفَ  سبه رفع  أٗذلا :

 اختيار إحدى القراءتيف . ٗثاّٖٞا :

ليؾ التفصيؿ  ٗثاىثٖا :  موقؼ سيبويو مف قراءة الرفع . وا 
اْلُمقِٕمَُن  أَالً : سثة رفع  ََ   : 

 في سبه رفعو أقواؿ : 

 (ٙ).   الرَّاِسُخوفَ  ػ أنو مرفوع عطفا على  ٔ

فعػو فػي ىػذه وىذا ىو " الظاىر الذي ال نظر فيو ػ لما قاؿ ابف جني ػ للف ر 

                                                                                                                                       
  . ٖ٘ٔ/ٗوالدر  ٖٗٔ/ٗالبحر  (ٔ)
  . ٘ٔ/ٙتفسير القرطبي  (ٕ)
  . ٖ٘ٔ/ٗوالدر  ٖٗٔ/ٗالبحر  (ٖ)
تحاؼ فضالء البشػر  ٖ٘ٔ/ٗوالدر  ٖٗٔ/ٗالبحر المحيط  (ٗ) . وانظػر : معجػـ القػراءات  ٜٙٔوا 

  . ٓٛٔ/ٕالقر نية 
  . ٜٖ٘/ٖتفسير البيضاوي  (٘)
  . ٘ٔ/ٙ، وانظر تفسير القرطبي  ٜٔٗ/ٔإعراه القراءات الشواذ  (ٙ)
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مجػػػرورا ، أي : يامنػػػوف بمػػػا أنػػػزؿ إليػػػؾ  (ٔ)القػػػراءة يمنػػػع مػػػف توىمػػػو مػػػع اليػػػاء
 (ٕ) وبالمقيميف الصالة " .

 (ٖ) ػ أو رفع عطفا على الضمير في " يامنوف " . ٕ

" وعلى عطفو على ضمير " يامنوف " يلوف تقديره : المامنوف يامنوف ىـ 
؛ حتػى ال يصػ  األخبػار ، لمػا تػوىـ. إال والمقيموف الصالة ال : يامنػوف المقيمػوف 

 (ٗ) أنو ال يخفى أف ريره ػ أي : رير ىذا الوجو ػ أولى منو وأقعد " .

 (٘). ُأْوَلِئَؾ َسُنْاِتيِيـْ  ػ أو مرفوع على أنو مبتدأ والخبر :  ٖ

ا : اخرٞاز إحدٙ اىقساءذني :
ً
 ثاّٞ

لو : "وفي قراءة عبد اهلل ػ اختار الفراء ػ رحمو اهلل ػ قراءة النصه ، بدليؿ قو 
  ََواْلُمِقيموف    ََواْلُمْاُتوف   وفي قراءة أبى  ََواْلُمِقيِمػيف   ولػـ ُيجتمػع فػي ،

 (ٙ) قراءتنا وفي قراءة أبى إال على صواه " .

اليمداني حيث قاؿ : " والمختار الياء ألجؿ الرسـ مػع  -أيضا  -ػ واختارىا 
 (ٚ) موافقة الُجؿ  لو " .

                                                      
  . أي مع قراءة الجميور بالياء " المقيميف " (ٔ)
  . ٕٗٓ/ٔالمحتسه  (ٕ)
  . ٜٖ٘/ٖتفسير البيضاوي  (ٖ)
   . ٜٖٙ/ٖوي حاشية الشياه على البيضا (ٗ)
  . ٜٖٙ/ٖتفسير البيضاوي  (٘)
  . ٙٓٔ/ٔمعاني القر ف  (ٙ)
  . ٜٔٛ/ٔالفريد  (ٚ)
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ً
 ا : ٍ٘قف سٞث٘ٝٔ ٍِ قساءج اىسفع :ثاىث

عػرض سػيبويو ػ رحمػو اهلل ػ لقػراءة النصػه فػي اللتػاه فػي موضػعيف مػف 
 لتابو : 

 (ٔ) ػ عند حديثو عف إثبات النوف في المثنى والجمع . ٔ

ػ وعند حديثو عف قطػع النعػت ونصػبو علػى المػدح حيػث قػاؿ : "وسػمعنا  ٕ
فسنلت عنيػا يػونس فػزعـ أنيػا  (ٕ) الَعاَلِميفَ  هَّ اْلَحْمُد ِللَِّو رَ  بعض العره يقوؿ : 

 َلِلػػِف الرَّاِسػػُخوَف ِفػػي الِعْلػػـِ ِمػػْنُيـْ  عربيػػة . ومثػػؿ ذلػػؾ قػػوؿ اهلل ػ عػػز وجػػؿ ػ : 

ػالةَ وَواْلُمِقيِمػ َوَمػا ُأنػِزَؿ ِمػف َقْبِلػؾَ  َواْلُمْاِمُنوَف ُيْاِمُنوَف ِبَمػا ُأنػِزَؿ ِإَلْيػؾَ  َواْلُمْاتُػوَف  َف الصَّ
 ػ يعني : رفع "المقيموف" . (ٖ)فلو لاف رفعا لاف جيدا ... "  َلاةَ الزَّ 

 وقؼ العلماء عند عبارة سيبويو : " فلو لاف رفعا لاف جيدا " .

 فعػػػػّد ذلػػػػؾ د. عبػػػػد الفتػػػػاح إسػػػػماعيؿ شػػػػلبي تجويػػػػدا مػػػػف سػػػػيبويو  - ٔ
 (4).لقراءة الرفع

ف" علػى أنػو مػوسػيبويو لػـ يػذلر رفػع ... "المقي ػ ويرى الدلتور رفيػدة أف ٕ
نما ذلره تعقيبا على استشياده  .. فيػو بقراءة الجميور بالنصػه علػى المػدحقراءة وا 

ال يقوؿ بو سيبويو وال ريره مف النحػوييف ، ولػو قػالوا بػو ألخػذ علػييـ ولوصػفوا بػو 

                                                      
  . ٜٗ/ٔاللتاه  (ٔ)
. بنصه "ره" في قراءة اللسائي وزيد بػف علػي ) انظػر : معجػـ القػراءات  ٕالفاتحة مف ااية  (ٕ)

  . ( ٙ/ٔالقر نية 
  . ٜٕٗػ  ٕٛٗ/ٕاللتاه  (ٖ)
  . ٘ٙٔػ  ٗٙٔد. شلبي أبو علي الفارسي  (ٗ)
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 (1) وىو ما لـ يحصؿ وال تدؿ عليو أقواليـ ، وال ما قرروه مف أحلاـ...".

 يو ما ذلره الدلتور رفيدة .والمتبادر مف عبارة سيبو 

ػاِبئيفَ  َوالَّػِذيَف َىػاُدوا ِإفَّ الَّػِذيَف  َمُنػوا : ػ تعػالى ػ قولو ـ 01  َوالصَّ
 (٘) مثؿ التي في البقرة . (ٗ)بدؿ الواو (ٖ)والياء (ٕ)باليمز . ٜٙمف ااية  المائدة

، (7)، وعثماف بف عفػاف، وأبػى بػف لعػه(6)نسبت ىذه القراءة للسيدة عائشة
،  (11)ف لثيػرػ، وابػ (10) دريػ، والجحػ (9)، وسعيد بػف جبيػر (8)وابف مسعود، (7)لعه

 (13) وجماعة . (12)، وابف محيصف

                                                      
  . ٘ٙٔٔالنحو ولته التفسير د. رفيدة  (ٔ)
  . ٕٕٔ/ٔإمالء ما مف بو الرحمف  (ٕ)
  . ٕٚٔ/ٔالمحتسه  (ٖ)
  . ٕٕٓإتحاؼ فضالء البشر  (ٗ)
فَّ الَِّذيَف  َمُنواإ وىو قولو تعالى :  (٘) ػاِبِئيفَ  َوالنََّصاَرى َوالَِّذيَف َىاُدوا ِِ انظػر:  [ٕٙ]البقػرة   َوالصَّ

مالء ما مف بو الرحمف  ٕ٘ٗ/ٔإعراه القراءات الشواذ    . ٕٕٕ/ٔ، وا 
  . ٕٖٙ/ٗوالدر  ٕٖ٘/ٗ، والبحر  ٕٚٔ/ٔالمحتسه  (ٙ)
  . انظر المصادر السابقة (ٚ)
  . ٘٘/ٕٔتفسير الرازي  (ٛ)
  . والمحتسه والبحر والدر المواضع نفسيا ٖٔ/ٕإعراه القر ف للنحاس  (ٜ)
  . ٕٖٙ/ٗوالدر  ٕٖ٘/ٗ، والبحر  ٕٚٔ/ٔالمحتسه  (ٓٔ)
: "وىػػذا  ٕٖٙ/ٗوقػػاؿ فػػي الػػدر  ٕٖ٘/ٗوالبحػػر  ٘٘/ٕٔوتفسػػير الػػرازي  ٘ٔ٘/ٔاللشػػاؼ  (ٔٔ)

  . رير مشيور عنو " ػ أي : عف ابف لثير ػ
  . ٕٕٓإتحاؼ فضالء البشر  (ٕٔ)
  . ٖٖٓ/ٕ، وانظر : معجـ القراءات القر نية  ٕٖٙ/ٗالدر المصوف  (ٖٔ)
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 ذ٘جٞٔ اىقساءج :
اِبئيفَ  البحث عف وجو النصه في   .   الصَّ

 ، فالخطه فييا أيسر مف قراءة  (ٔ)جاءت ىذه القراءة على ظاىر اإلعراه
  َػػاِبئوف  (ٖ)، فيػػي واضػػحة التخػػري  (ٕ)ى ظػػاىرهبػػالرفع ، ألف النصػػه علػػ  والصَّ

 (٘) مف رير محذور . (ٗ) الذيفَ  وىو   ِإفَّ  لعطفو على اسـ 
 (ٙ) وىو شاذ في الرواية صحي  في القياس .

وىو لشذوذه ال تجوز القراءة بو ألجػؿ مخالفػة اإلمػاـ مصػحؼ عثمػاف ػ رضػي اهلل 
ف لاف فييا مخالفة لسواد  (ٚ)عنو ػ مخالفػة يسػيرة، وليػا المصػحؼ فيػي وىذه القراءة " وا 

 وبابو السيف. (ٛ) الس رَاطَ  نظائر لقراءة قنبؿ عف ابف لثير : 
ػ ، وىػو مرسػـو بالصػاد فػي  (ٜ)ولقػراءة حمػزة " إيػاه " ػ فػي روايػة ػ بػالزاي

 سائر المصاحؼ .

                                                      
  . ٘٘/ٕٔي تفسير الراز  (ٔ)
  . ٛٔ٘/ٖ، وانظر : تفسير البيضاوي  ٕٚٔ/ٔالمحتسه  (ٕ)
  . ٕٖٙ/ٗالدر المصوف  (ٖ)
  . ٕٖٙ/ٗوالدر  ٘ٙ/ٕوالفريد  ٕٕٔ/ٔإمالء ما مف بو الرحمف  (ٗ)
   . ٛٔ٘/ٖحاشية الشياه على البيضاوي  (٘)
  . ٕٕٔ/ٔإمالء ما مف بو الرحمف  (ٙ)
  . ٘ٙ/ٕالفريد  (ٚ)
  . ( ٔٔ/ٔومعجـ القراءات  ٘ٓٔ. )انظر : السبعة البف مجاىد  ٙااية الفاتحة مف  (ٛ)
  . ٔٔ/ٔومعجـ القراءات  ٘ٓٔالسبعة البف مجاىد  (ٜ)
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 (ٕ)بالياء والرسـ بدونيا في الجميع. (ٔ) ِإَلِفِيـْ  ونحو قراءة الجميع 

،  ٕٔٔسػورة المائػدة اايػة   بَّػؾَ ْسػَتِطيُع ر تَ َىػْؿ   :ػ تعػالى  ػػ قولػوػػ ٔٔ
تْسػػَتِطيُع  مػػع إدرػػاـ الـ "ىػػؿ" فػػي "تػػاء"   ،   (4)ؾ ػربَّػػ ه ػونصػػ  ،  (3)اءػبالتػػ

 : ىتستطيع .أي (5)

 نسبت ىذه القراءة للسيدة عائشة ػ رضي اهلل عنيا ػ .

أعلػـ بػاهلل  (ٙ)ية : الحواريػوف ػوروي أنيا لانت تقوؿ : لاف القـو ػ وفي روا
نما قالوا :   ْسَتِطيُع َربُّؾَ يَ َىْؿ  مف أف يقولوا :   (ٚ).ؾَ بَّ ْسَتِطيُع رَ تَ َىْؿ  وا 

لننيا ػ رضي اهلل عنيا ػ نػزىتيـ عػف بشػاعة اللفػظ أف ُتنسػه إلػييـ ، وعػف 
 (ٛ) مرادىـ ظاىره .

 ال يقػػدر علػػى إنػػزاؿ وروي أنيػػا قالػػت : " لػػاف الحواريػػوف ال يشػػُلوف أف اهلل
 (ٜ) " .  ؾَ بَّ ْسَتِطيُع رَ تَ َىْؿ  المائدة وللف قالوا : 

                                                      
  . ٕقريش مف ااية  (ٔ)
  . ٕٕٓ، وانظر : إتحاؼ فضالء البشر  ٕٖٙ/ٗالدر المصوف  (ٕ)
  . ٕٖ٘/ٔمعاني القر ف للفراء  (ٖ)
  . ٕٛٔ/ٔٔتفسير الطبري  (ٗ)
  . ٖٖ/ٕوالمغنى في توجيو القراءات العشر  ٜٕٗالسبعة البف مجاىد  (٘)
  . ٜٜٗ/ٗوالدر  ٓٔٗ/ٗ، وانظر : البحر  ٖٗٛ/ٕمعاني القر ف للنحاس  (ٙ)
 ٖٚٔ/ٕٔ، وانظػػر : تفسػػير الػػرازي  ٕٕٗ/ٔواللشػػؼ لملػػي  ٕٔٗحجػػة القػػراءات ألبػػى زرعػػة  (ٚ)

  . ٖٕٛ/ٙوالقرطبي 
  . ٜٜٗ/ٗ، الدر  ٓٔٗ/ٗالبحر  (ٛ)
  . ٖٖٛ/ٙ، القرطبي  ٕٕٗ/ٔاللشؼ  (ٜ)
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 (ٔ) لما نسبت ىذه القراءة أيضا لعلي بف أبى طاله ، ومعاذ بف جبؿ .

 وفػػػػي روايػػػػة أقرأنػػػػا  روي عػػػػف معػػػػاذ أنػػػػو قػػػػاؿ : أقرأنػػػػي رسػػػػوؿ اهلل 
 (ٖ) " .  ؾَ بَّ رَ ْسَتِطيُع تَ َىْؿ   (ٕ)  :النبي 

َىػػػْؿ  مػػػرارا يقػػػرأ بالتػػػاء :  "  عنػػػو أنػػػو قػػػاؿ : " سػػػمعت النبػػػي  وروي
 (ٗ) " .  ؾَ بَّ رَ ْسَتِطيُع تَ 

                                                      
  . ٕٖ٘/ٔمعاني القر ف للفراء  (ٔ)
  . ٖٖٛ/ٙتفسير القرطبي  (ٕ)
  . ٕٖ٘/ٔمعاني القر ف للفراء  (ٖ)
 السابؽ نفسو .  (ٗ)

 وىذا الخبر ػ برواياتو المتعددة ػ ضعيؼ 
 . ٕٛٔ/ٕٓ( والطبراني في اللبير ٖٜٕ٘) ٖٕٛ/ٕوالحالـ  ٖٜٕٓأخرجو الترمذي 

قاؿ الترمذي : ىذا حديث رريه ال نعرفو إال مف حػديث رشػيد بػف سػعد وعبػد الػرحمف بػف زيػاد 
 ابف أنعـ ، وىما ضعيفاف في الحديث . انتيى .

وىو عند الحالـ ػ مف وجو  خر ػ أشد ضعفا ، فيو محمد بف سػعيد الشػامي المصػلوه ، مػتيـ 
  . باللذه وعنو : بلر بف خنيس ضعيؼ
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، وسػػعيد ابػػف  (ٕ)، ومجاىػػد (ٔ)لمػػا نسػػبت ىػػذه القػػراءة أيضػػا البػػف عبػػاس
 وىي قراءة اللسائي مف السبعة . (ٖ)جبير

 (ٗ) ء .بالياء ورفع البا  ْسَتِطيُع َربُّؾَ يَ َىْؿ  وقرأ باقي السبعة : 

 : ذ٘جٞٔ اىقساءج
 اختلؼ العلماء مف ىذه القراءة مف ناحيتيف : 

 االختيار بيف القراءتيف المتواترتيف السابقتيف . األٗىل :

المعنى على ىذه القراءة : ىؿ يحتاج إلى تقدير مضاؼ محذوؼ  : ٗاىثاّٞح
 أـ ال ؟ 

ليؾ التفصيؿ :   وا 

  :أٗالً : االخرٞاز تني اىقساءذني ادلر٘اذسذني

تعػػػددت مواقػػػؼ العلمػػػاء منيمػػػا : فمػػػنيـ مػػػف استحسػػػف أو اختػػػار إحػػػدى 
 القراءتيف ، ومنيـ مف التفى بتوجيو القراءتيف دوف اختيار .

الفػراء ػ رحمػو اهلل ػ حيػث   ؾَ بَّػرَ ْسػَتِطيُع تَ َىػْؿ  ػػ فممػف استحسػف قػراءة 
 ولـ يعلؿ لذلؾ . (٘)يقوؿ عف ىذه القراءة : " وىو وجو حسف "

                                                      
  . ٖٚٔ/ٕٔي تفسير الراز  (ٔ)
  . ٖٖٚ/ٙتفسير القرطبي  (ٕ)
  . ٜٜٗ/ٗ، والدر المصوف  ٓٔٗ/ٗ، والبحر  ٖٖٚ/ٙتفسير القرطبي  (ٖ)
  . ٕٛٗ/ٕوانظر : معجـ القراءات القر نية  ٜٕٗالسبعة  (ٗ)
  . ٕٖ٘/ٔمعاني القر ف  (٘)
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ـ أبػػو عبيػػد الػػذي اختػػار قػػراءة السػػيدة عائشػػة قػػائال : " ألف القػػراءة ػػػ ومػػني
 (ٔ) األخرى تشبو أف يلوف الحواريوف شاليف ، وىذه ال توىـ ذلؾ " .

قاؿ السميف معلقا : " وىذا بناء مف الناس على أنيػـ لػانوا مػامنيف ، وىػذا 
 (ٕ) ىو الحؽ " .

ىنػػا أقػػوى .. ألف فييػػا ػػػ ومػػنيـ د. الييتػػي حيػػث قػػاؿ : " وقػػراءة اللسػػائي 
 (ٖ) تعظيما هلل ػ تعالى ػ ... " .

اإلمػػاـ الطبػػري حيػػث قػػاؿ :   ْسػػَتِطيُع َربُّػػؾَ يَ َىػػْؿ  وممػػف اختػػار قػػراءة : 
َِ َىػػْؿ  "وأولػػى القػػراءتيف عنػػدي بالصػػواه قػػراءة مػػف قػػرأ ذلػػؾ  باليػػاء  ْسػػَتِطيُع َي

 ََربُّؾ  : برفع "الره" .. لما بينا مف أف قولو  َقاَؿ الَحَواِريُّػوفَ ِإْذ (ٗ)  مػف صػلة
  ُْذ َأْوَحْيػػػت ذ أوحيػػػت إلػػػى الحػػػوارييف أف  منػػػوا بػػػي  (٘) َواِ  وأف معنػػػى اللػػػالـ : وا 

ذ قاؿ الحواريوف يا عيسى بف مريـ ىؿ يستطيع ربؾ فتبػيف مػف ذلػؾ أف  وبرسولي وا 
راجعػة اهلل ػ تعػالى ػ قػد لػره مػنيـ مػا قػالوا مػف ذلػؾ واسػتعظمو ، وأمػرىـ بالتوبػة وم

اإليمػػاف مػػف قػػيليـ ذلػػؾ ، واإلقػػرار هلل بالقػػدرة علػػى لػػؿ شػػيء وتصػػديؽ رسػػولو فيمػػا 
أخبرىـ عف ربيـ مف األخبار . وقد قاؿ عيسى ليـ عند قيليـ ذلؾ لو استعظاما منو 

                                                      
  . ٜٜٗ/ٗالدر المصوف  (ٔ)
  . ٜٜٗ/ٗالمصدر السابؽ  (ٕ)
  . ٘ٓٔالقراءة السبعة للدلتور عبد القادر الييتي  ما انفرد بو لؿ مف (ٖ)
  . ٕٔٔالمائدة مف ااية  (ٗ)
  . ٔٔٔالمائدة مف ااية  (٘)
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 (ٔ).   اتَُّقوا اللََّو ِإف ُلنتـُ مُّْاِمِنيفَ  لما قالوا 

يمػاف بػو وبرسػولو عنػد قػيليـ مػا ففي استتابة اهلل إياىـ ودعائو ليـ إلى اإل
قػػالوا مػػف ذلػػؾ ، واسػػتعظاـ نبػػي اهلل للمػػتيـ الداللػػة اللافيػػة مػػف ريرىػػا علػػى صػػحة 
القراءة فػي ذلػؾ باليػاء ورفػع " الػره " إذ لػاف ال معنػى فػي قػوليـ لعيسػى لػو قػالوا: 
"ىػػػؿ تسػػػتطيع أف تسػػػنؿ ربػػػؾ أف ينػػػزؿ علينػػػا مائػػػدة مػػػف السػػػماء أف يسػػػتلبر ىػػػذا 

 (ٕ) .االستلبار" 

و يفضػػؿ بعضػػيا علػػى أف القػػراءات قائمػػة علػػى االختيػػار أويالػػد العلمػػاء 
نما مفاضلة فى اأبعض، و   (ٖ)جر والثواهألف المفاضلة ليست فى القراءة ذاتيا، وا 

 –رحمػػو اهلل  –ومػػع ذلػػؾ فقػػد ىػػاجـ جماعػػة مػػف المحػػدثيف اإلمػػاـ الطبػػرى 
 (ٗ)ختياره قراءة "ىؿ يستطيع ربؾ "ابعندما صرح 

ف أحػػػد اليجػػػوز أل تيف متواترتػػػاف عػػػف النبػػػى ءالؼ علػػػى اف القػػػراوال خػػػ
اءتيف دوف تػػػرجي  لثػػػر العلمػػػاء يوجيػػػوف القػػػر ألػػػذا وجػػػدنا  حػػػداىما .إيطعػػػف فػػػى 

 قواؿ ااتية للعلماء .خرى ، لما سيظير مف األإلحداىما على األ

                                                      
  . ٕٔٔالمائدة مف ااية  (ٔ)
  . وما بعدىا ٕٛٔ/ٔٔتفسير الطبري  (ٕ)
  . ٓٚ-ٜٙاالختيار فى القراءات :منشاه ومشروعيتو . د. عبد الفتاح إسماعيؿ شلبى   (ٖ)
واالسػتاذ محمػد عػارؼ  ٖٙ، ٕٙلالدلتور لبيه السعيد فى لتابو دفاع عف القػراءات المتػواترة   (ٗ)

  . ٖٖٗ -ٕٖٛاليديرى فى لتابو القراءات المتواترة التى انلرىا ابف جرير 
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 ؟را  إىل ذقدٝس ٍاا  ذحرٗ  اً الثاًّٞا : ادلعىن عيٚ ٕرٓ اىقساءج : ٕو حي

 -اختلؼ العلماء فى ذلؾ :

 ف والفعؿ فى تنويؿ المصدر .أفمنيـ مف يقدر مضافا محذوفا مف  -أ

و "أف تػػدعو" ، اى : ىػػؿ تقػػدر اف تسػػنؿ أ"أف تسػػنؿ "  ػالفراء يقػػدر ذلػػؾ بػػفػػ
والطبػػرى يقػػدر ذلػػؾ بػػػ "أف تسػػنؿ " أو "أف تػػدعو" ، أى : ىػػؿ تسػػتطيع اف  (ٔ)ربػػؾ "

"أف تػػدعو" فقػػط ، ويجيػػز تقػػديره مقػػدما ، لمػػا  خفػػش يقػػدر ذلػػؾ بػػػألا (ٕ)تػػدعو ربػػؾ
ف تػػدعوه . ويقػػوؿ عػػف ذلػػؾ المحػػذوؼ : أى : ىػػؿ تسػػتطيع ربػػؾ أا ، و مػػاخر أسػػبؽ،

ىػؿ تسػتطيع سػااؿ ربػؾ او  – (ٗ)ىػؿ العربيػةأعنػد  -والتقػدير   (ٖ)لننو أضمر الفعػؿ
حذؼ المضاؼ ، وىو السااؿ أو الػدعاء ، وأقػاـ المضػاؼ إليػو مقامػو  دعاء ربؾ ثـ

 (ٙ) . (٘) َواْسَنْؿ اْلَقْرَيةَ   -عز وجؿ  -فنصبو ، لما قاؿ 
وذلروا االستطاعة في سااليـ لو ال ألنيـ شلوا في اسػتطاعتو وللػف لػننيـ 
،  ذلػػروه علػػى وجػػو االحتجػػاج عليػػو مػػنيـ لػػننيـ قػػالوا : إنػػؾ مسػػتطيع فمػػا يمنعػػؾ؟

                                                      
  . ٓ٘/ٕوانظر إعراه القر ف للنحاس  ٕٖ٘/ٔمعانى القر ف   (ٔ)
  . ٜٕٔ/ٔٔالطبرى   (ٕ)
  . ٔٛٗ/ٕمعانى القر ف   (ٖ)
  . ٕٔٗ-ٕٓٗاو عند اىؿ البصرة لما جاء فى حجة القراءات ألبى زرعو   (ٗ)
عػػراه القػػراءات السػػبع لػػو أيضػػا  ٖ٘ٔوالحجػػة البػػف خالويػو  ٖ٘ٛ/ٕمعػاني القػػر ف للنحػػاس  (٘) وا 

وتفسػير الػرازي  ٕٔٗػ  ٕٓٗوحجػة القػراءات ألبػى زرعػة  ٖٕٚ/ٖوالحجػة للفارسػي  ٓ٘ٔ/ٔ
مالء ما مف بو الرح ٖٚٔ/ٕٔ والػدر  ٓٔٗ/ٗوالبحػر  ٖٖٛ/ٙوتفسير القرطبي  ٕٖٕ/ٔمف وا 

  . ٜ٘ٓػ  ٜٗٓومغنى اللبيه  ٜٜٗ/ٗالمصوف 
  . ٕٛيوسؼ مف ااية  (ٙ)
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أي: اذىه ألنؾ ومثؿ ذلؾ قولؾ لصاحبؾ : أتستطيع أف تذىه عني فنني مشغوؿ ؟ 
 (ٔ) رير عاجز عف ذلؾ .

 (ٕ)أو المعنى : ىؿ تسنلو ذلؾ مف رير صارؼ يصرفؾ عف ساالو ؟

 أو المعنػػػػػى : اسػػػػػاؿ لنػػػػػا ربػػػػػؾ أف ينػػػػػزؿ علينػػػػػا .. وىػػػػػو اسػػػػػتفياـ فيػػػػػو 
 (ٖ)معنى الطله. 

 ه ( وقيؿ : ال حاجة إلى تقدير مضاؼ .

 ىػػػػػػػؿ تسػػػػػػػتدعي إجابتػػػػػػػو وطاعتػػػػػػػو  -علػػػػػػػى رأي الزجػػػػػػػاج  -والمعنػػػػػػػى 
 (ٗ)أف ينزؿ علينا . 

وقػػاؿ الفارسػػي : " المعنػػى : ىػػؿ تسػػتطيع أف ينػػزؿ ربػػؾ بػػدعائؾ ، فيئػػوؿ 
 (٘) إلى مقدر يدؿ عليو ما ذلر مف اللفظ . -والبد  -المعنى 

ف  قاؿ أبو حياف معلقا : وال يظير ما قاؿ أبػو علػي ألف فعػؿ اهلل ػ تعػالى ػ وا 
 (ٙ) لاف سببو الدعاء ال يلوف مقدورا لعيسى .

 قاؿ ابف ىشاـ التقدير : ىؿ تطله طاعة ربؾ في إنزاؿ المائدة ؟ و 

                                                      
  . ٖٕٚ/ٖالحجة للفارسي  (ٔ)
  . ٜٚ٘/ٖوانظر : تفسير البيضاوي  ٙٓٔ/ٕالفريد  (ٕ)
  . ٖٖ/ٕالمغنى في توجيو القراءات العشر  (ٖ)
  . ٕٕٓ/ٕمعاني القر ف للزجاج  (ٗ)
والشػياه فػي  ٜٜٗ/ٗ، والسػميف فػي الػدر  ٓٔٗ/ٗلما أشػار إلػى ذلػؾ أبػو حيػاف فػي البحػر  (٘)

  . ٜٚ٘/ٖحاشيتو على البيضاوي 
  . ٓٔٗ/ٗالبحر  (ٙ)
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 (ٔ) أي : استجابتو .

ؿَ  أما    َيْسػَتِطيعُ  علػى قػراءة الجماعػة فػي موضػع نصػه بػػ  َأف ُيَنز 
 لعدـ الجار وىو " على " أو " في " أو جر على إرادتو .

علػى ىػػذه  ولػذلؾ ىػو علػى قػراءة السػيدة عائشػػة واللسػائي ريػر أف العامػؿ
 القراءة المصدر المحذوؼ الذي ىو السااؿ .

ألنو ال يجوز أف   َتْسَتِطيعُ  وال يجوز أف يلوف العامؿ على ىذه القراءة 
 (ٕ) تقوؿ ىؿ تستطيع أنت أف يفعؿ ريرؾ لذا " .

 أما إدراـ اللسائي الالـ في التاء فحسف .

مػف قولػو:  (ٖ)بويوأال ترى أف أبا عمرو أدرميا في التاء فيما حلى عنو سػي
  َُه اْلُلفَّػػار والتػػاء أقػػره إلييػػا مػػف الثػػاء ، واإلدرػػاـ فػػي المتقػػاربيف إنمػػا  (ٗ) َىثُػػو 

 يحسف بحسه قره الحرؼ مف الحرؼ .

ذا جاز إدراميا في الشػيف مػع أنيػا أبعػد منيػا مػف حػروؼ طػرؼ اللسػاف  وا 
ونحوىػا مػف حػرؼ والثنايا ؛ ألنيا تتصؿ بمخارج ىذه الحروؼ فننو يجوز فػي الثػاء 

 (٘) طرؼ اللساف وأصوؿ الثنايا أجدر ... " .

                                                      
  . ٜ٘ٓػ  ٜٗٓمغنى اللبيه  (ٔ)
   .ٜٜٗ/ٗ، والدر ٓٔٗ/ٗ، والبحر ٙٓٔ/ٕوالفريد  ٕٗٚػ  ٖٕٚ/ٖانظر الحجة للفارسي  (ٕ)
  . ٚٔٗ/ٕاللتاه  (ٖ)
  . ٖٙالمطففيف مف ااية  (ٗ)
  . ٜٜٗ/ٗ، والدر المصوف  ٖٚٔ/ٕٔوتفسير الفخر الرازي  ٕ٘ٚ/ٖالحجة للفارسي  (٘)
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   ٘ٗٔاايػة  مػف سػورة االنعػاـ  وُ َمػْطعَّ تَ َعَلػى َطػاِعـٍ  :  –قاؿ تعػالى  ػػٕٔ
 (1) بالتاء مف فوؽ وتشديد العيف .

 .(ٕ)نسبت ىذه القراءة للسيدة عائشة وأصحاه عبد اهلل ومحمد بف الحنفية

 ذ٘جٞٔ اىقساءج : 

  َعََّموُ َتط  . فعؿ ماض (ٖ) 
 ٘ٗٔيػة مػف اا نعػاـأل سػورة ا . َطِعَمػو َعَلى َطاِعـٍ   :-قولو  تعالىػ ٖٔ

 (ٗ) نسبت ىذه القراءة للسيدة عائشة ومحمد بف الحنفية .، 

 ذ٘جٞٔ اىقساءج : 

 َطِعَمو   . فعؿ ماض (٘) 
فييمػػا والفعػػؿ فػػي ىػػذه القػػراءة وسػػابقتيا مػػاض ، أمػػا قػػراءة السػػبعة فالفعػػؿ 

 .  َيْطَعُموُ  مضارع 

 وللؿ مف الفعليف : الماضي والمضارع داللتو البالرية الخاصة بو.

                                                      
  . ٜ٘ٔ/٘الدر المصوف  (ٔ)
  . ٜ٘ٔ/٘، والدر  ٖٚٙ/ٗالبحر  (ٕ)
  . السابقاف (ٖ)
 . ٔٔٔ/ٚتفسير القرطبي  (ٗ)

ءة البحػر المحػيط وىػي ريػر موجػودة مػف مصػادر ىػذه القػرا ٜٕٖ/ٕوذلر في معجـ القػراءات 
نما الموجودة فيو القراءة السابقة ولـ تثبت في معجـ القراءات   . فيو ، وا 

  . السابؽ نفسو (٘)
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على أنو قد يجئ الماضي بمعنى المضارع في لالـ ره العزة لتحقؽ الوقوع، 
 (ٔ) .  َأَتى َأْمُر اللَِّو َفاَل َتْسَتْعِجُلوهُ  وذلؾ لقولو تعالى : 

ـْ َرُسوٌؿ م ْف َأنفَ  دْ َلقَ   : ػتعالى ػ قاؿ ػ ٗٔ ـْ َجاَءُل  ِسُل
 (ٕ) بفت  الفاء . ٕٛٔية اسورة التوبة مف ا

 (٘).عف النبي  (ٗ)والسيدة فاطمة (ٖ)نسبت ىذه القراءة للسيدة عائشة
لما نسبت البػف عبػاس وأبػى العاليػة ، والضػحاؾ ، وابػف محيصػف عػف أبػى 

 (ٚ) لملي .وعبد اهلل بف ُقسيط ا (ٙ)عمرو ويعقوه مف بعض طرقو

 ذ٘جٞٔ اىقساءج :

، والجمػع بػيف القػراءتيف   َأنَفِسػُلـْ  البحث في ىذه القػراءة عػف : معنػى 
 والرد على " جولد زيير " .

، أي : أفضػػػػػللـ  (ٛ)أنفػػػػس : أفعػػػػػؿ تفضػػػػيؿ :  أَوفَِسىىىىىُ  ْ  معىىىىىّ  أٗالً :

                                                      
  . ٔالنحؿ مف ااية  (ٔ)
عراه القراءات الشواذ  ٓٙمختصر في شواذ القر ف البف خالويو  (ٕ)   . ٖ٘ٙ/ٔوا 
  . ٔٗٔ/ٙوالدر  ٖٖ٘/٘والبحر  ٕ٘٘/ٕاللشاؼ  (ٖ)
  ٖٖ٘/٘والبحػػػػػر  ٕٛٗ/ٛوالقرطبػػػػػي  ٕ٘٘/ٕواللشػػػػػاؼ  ٓٙمختصػػػػػر فػػػػػي شػػػػػواذ القػػػػػر ف  (ٗ)

  . ٔٗٔ/ٙوالدر 
  . انظر المصادر السابقة (٘)
  . ٕٙٗوانظر : إتحاؼ فضالء البشر  ٔٗٔ/ٙوالدر  ٖٖ٘/٘البحر  (ٙ)
  . ٔٗٔ/ٙوالدر  ٖٖ٘/٘والبحر  ٕٗٚ/ٔوتفسير القرطبي  ٖٙٓ/ٔالمحتسه  (ٚ)
   . ٘ٙٙ/ٗالشياه على البيضاوي  حاشية (ٛ)
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ٖٗٙٓ 

  (ٔ)نفاسة.

 رلـ.واشتؽ مف النفس ، وىي أشرؼ ما في اإلنساف ، والمعنى مف خيا

 (ٕ) ومنو قوليـ : ىذا أنفس المتاع ، أي : أجوده وخياره .

 نفاسة . (ٖ)أو المعنى : مف أشرفلـ وأفضللـ

 (ٗ) مف قولؾ : شيء نفيس إذا لاف مرروبا فيو .

ولػػؿ ذلػػؾ مػػف النفاسػػة ، وىػػو راجػػع لمعنػػى الػػنفس ، فننيػػا أعػػز األشػػياء ، 
 (ٙ) أي: ألثرلـ طاعة. . وقيؿ : مف أنفسلـ ، (٘)فالمعنى : أشرفلـ وأعزلـ

ا :
ً
 الجمع تٕه القزاءتٕه َالزد علّ " جُلذ سٍٔز " :  ثاّٞ

إلػى  : يمػتُف اهلل ػ تبػارؾ وتعػالى ػ بنرسػالو رسػولو  (ٚ)وحاصػؿ القػراءتيف
 (ٛ) العره الذي ىو منيـ ، ومف خيارىـ وأشرافيـ .

ػ فيمػا  إذا علـ ىذا فننو يتبػيف لنػا مػدى تيافػت مقولػو "جولػد زييػر" : " إنػو
يتعلؽ بنقامة النص المقدس ػ .. لانت تسود حرية مطػردة إلػى حػد الحريػة الفرديػة، 

                                                      
  . ٖٙٙػ  ٖ٘ٙ/ٔإعراه القراءات الشواذ  (ٔ)
  . ٕٙ٘/ٕوانظر : الفريد  ٖٙٓ/ٔالمحتسه  (ٕ)
  . ٕٙٗوانظر إتحاؼ فضالء البشر  ٕ٘٘/ٕاللشاؼ  (ٖ)
  . ٕٗٚ/ٛتفسير القرطبي  (ٗ)
  . ٔٗٔ/ٙوانظر : الدر  ٖٖ٘/٘البحر  (٘)
  . ٔٗٔ/ٙوانظر : الدر  ٖٖ٘/٘البحر  (ٙ)
  . بضـ الفاء وفتحيا (ٚ)
  . ٖٔٗ/ٔالقراءات وأثرىا في التفسير  (ٛ)
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ٖٗٙٔ 

لننما لاف سواء لدى الناس أف يرووا النص على وجػو ال يتفػؽ باللليػة مػع صػورتو 
 األصلية .

قػد خػالؼ الػنص المشػيور فػي  وساؽ على ذلػؾ أدلػة منيػا : أف النبػي 
ـْ  قولو تعالى :  بضـ الفػاء .. فػذلرت قػراءة الفػت    َرُسوٌؿ م ْف َأنُفِسُلـْ َلَقْد َجاَءُل

 (ٔ)وفاطمػػة وعائشػػة" علػػى أنيػػا قػػراءة رسػػوؿ اهلل   ِسػػُلـْ َأنفَ  أي : فػػت  فػػاء 
شػيئا لػـ  ومما يدؿ على تيافت ىذا اللالـ : أنو يسػتحيؿ شػرعا أف يبتػدع النبػي 

أَلَخػْذَنا  * َؿ َعَلْيَنػا َبْعػَض اأَلَقاِويػؿِ َوَلػْو َتَقػوَّ  ينزؿ عليػو ، وىػو يتلػو قولػو تعػالى : 
ّـَ َلَقَطْعَنا ِمْنُو الَوِتيفَ  * ِمْنُو ِباْلَيِميفِ   (ٕ) .  ُث

وعلى ىذا فالقراءتػاف صػحيحتاف معنػى ، وموافقتػاف للغػة والرسػـ ، ولػؿ مػا 
في األمر أف إحداىما صارت متواترة واألخرى لـ تلف لذلؾ ، وأنيما تلمالف بعضيما 

مف جنس البشر ال مف المالئلة وال مف الجف  في األولى نص على أف النبي ، ف
 للناس لافة .  َجاَءُلـْ  ، ىذا إذا تنولنا الخطاه في 

ذا تنولنا الخطاه للعره لاف المعنى مف قوملـ ومف إحدى قبائللـ.   وا 

 وأمػػػا القػػػراءة الثانيػػػة ػ بفػػػت  الفػػػاء ػ فػػػداللتيا أنػػػو مػػػف أشػػػرفلـ نسػػػبا 
 (ٖ) ـ ملانة " .وأعزل

                                                      
  . ٔ٘مذاىه التفسير اإلسالمي  (ٔ)
  . ٜٗ، انظر : االختالؼ بيف القراءات ػ البيلي  ٙٗ - ٗٗالحاقة  (ٕ)
  . ٜٗاالختالؼ بيف القراءات ػ البيلي  (ٖ)
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ٖٕٗٙ 

 ٙٗسورة ىود مف ااية   َصاِل ٍ  رَ َريْ  ؿَ مِ ِإنَُّو عَ : )  -قولو تعالى ػ  ٘ٔ

ـَ " (2)على صيغة الفعؿ الماضػي (1)بلسر الميـ وفت  الالـ مػف بػاه " َعِلػ
(3) 

 في " ريَر " . (4)ونصه الراء

يمػا ف (ٚ)وأسػماء بنػت يزيػد (ٙ)وأـ سػلمة (٘)نسبت ىذه القراءة للسيدة عائشة
(ٛ)روينو عف النبي

  . 

ِإنَّػػُو لػػف يقػػرأ :  فقػػد روت السػػيدة عائشػػة قالػػت : " سػػمعت رسػػوؿ اهلل 
 (ٜ).   َصاِل ٍ  َرْيرَ  ؿَ َعمِ 

 لػاف يقػرأ:  أـ سػلمة ػ فيمػا رواه شػير بػف حوشػه ػ أف النبػي  وروت
 (ٓٔ) .  َصاِل ٍ  رَ َريْ  ؿَ ِإنَُّو َعمِ 

                                                      
  . ( ٚٛٔيو والحجة البف خالو  ٖٖٗ)السبعة   َعِمؿ مف  (ٔ)
مػػػالء مػػػا مػػػف بػػػو الػػػرحمف  ٖ/ٛٔوتفسػػػير الػػػرازي  ٖٖ/ٕٔتفسػػػير الطبػػػري  (ٕ) والفريػػػد  ٓٗ/ٕوا 

  . ٖٖٙ/ٙوالدر  ٖٖٙ/ٕ
  . ٕٙ٘إتحاؼ فضالء البشر  (ٖ)
  . ٖٖٙ/ٙوالدر  ٖ/ٛٔوتفسير الرازي  ٚٛٔالحجة البف خالويو  ٖٖٗالسبعة  (ٗ)
  . ٕٙٔ/ٙ، والبحر  ٛٔ/ٕمعاني القر ف للفراء  (٘)
  . السابؽ نفسو (ٙ)
  . ٖٕٛ/ٔإعراه القراءات السبع البف خالويو  (ٚ)
  . ٕٖٗ/ٗانظر : الحجة للفارسي  (ٛ)
 ،  ٜٕٛ/ٕومػػػػف طريقػػػػو أخرجػػػػو الخطيػػػػه فػػػػي تػػػػاري  بغػػػػداد  ٛٔ/ٕمعػػػػاني القػػػػر ف للفػػػػراء  (ٜ)

سناده جيد   . وا 
  . (ٕٖٜٕرقـ )حديث حسف ، أخرجو الترمذي في لتاه القراءات باه ومف سورة ىود ب (ٓٔ)
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 قلػػت : يػػا رسػػوؿ اهلل : ليػػؼ أقػػرأ ػػػ وفػػي روايػػة أخػػرى أف أـ سػػلمة قالػػت :
  ٌَرْيُر َصاِل ٍ  ِإنَُّو َعَمؿ   ؟ أو َصػاِل ٍ  َرْيػرَ  ؿَ ِإنَّػُو َعِمػ   : ؟ فقػاؿ ؿَ ِإنَّػُو َعِمػ 

 (ٔ).   َصاِل ٍ  َرْيرَ 

لمػا  (ٕ) َصػاِل ٍ  َرْيرَ  ؿَ ُو َعمِ ِإنَّ  لاف يقرأ  لما روت أسماء بنت يزيد أف النبي 
 السبعة اللسائي . قرأ بيذه القراءة مف

 (ٖ)برفع الراء. َرْيُر َصاِل ٍ مرفوع منوف  ِإنَُّو َعَمؿٌ وقرأ الباقوف 

وابػف  (ٗ)لما نسبت قراءة عائشة ػ أيًضػا ػ لممػاـ علػي بػف أبػى طالػه وأنػس
 (ٓٔ)واألخفش. (ٜ)والحسف (ٛ)ويعقوه (ٚ)وسيؿ (ٙ)وعلرمة وعروة (٘)عباس

                                                      
  . ٕٕٖ،  ٜٕٗ/ٙالحديث في مسند أحمد  (ٔ)
  . (ٖٜٖٛأخرجو أبو داود في لتاه الحروؼ والقراءات برقـ ) (ٕ)
عراه القػراءات السػبع البػف خالويػو  ٖٖٗوالسبعة  ٖٖ/ٕٔتفسير الطبري  (ٖ) واللشػؼ  ٖٕٛ/ٔوا 

  . ٖٔ٘ػ  ٖٓ٘/ٔ
  . ٕٙٔ/ٙالبحر  (ٗ)
  . ٕٙٔ/ٙوالبحر  ٕٗ/ٜواية( وتفسير القرطبي )في ر  ٖٖ/ٕٔتفسير الطبري  (٘)
  . ٕٗ/ٜتفسير القرطبي  (ٙ)
  . ٘ٔٔ/ٖمعجـ القراءات القر نية  (ٚ)
تحاؼ فضالء البشر  ٗٚٔ/٘وتفسير البيضاوي  ٕٗ/ٜتفسير القرطبي  (ٛ)   . ٕٙ٘وا 
  . ) في رواية ( ٖٖ/ٕٔتفسير الطبري  (ٜ)
  . ٛٚ٘/ٕفي معاني القر ف لو  (ٓٔ)
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 ذ٘جٞٔ اىقساءج :

 اءة يشمؿ المباحث ااتية : البحث في ىذه القر 

 .   إن وُ  ( مرجع الضمير الضمير في  ٔ

 .  َعِمَؿ ريَر صال  ( إعراه :  ٕ

ليؾ تفصيؿ ىذه المباحث :   ( اختيار إحدى القراءتيف . ٖ  وا 

ُ  مزجع الضمٕز فٓ  أٗالً :  :  إوًِّ

ألنػو جػرى ؛  (ٕ)ػ عليػو السػالـ ػ ال ريػر (ٔ)البػف نػوح  إن ػوُ  الضػمير فػي 
 (ٗ) ، فالضمير يتعيف عوده على ابف نوح . (ٖ)ذلره قبؿ ذلؾ فلنى عنو

 (٘)والمعنى ػ لما قاؿ ابف عباس ػ : لاف مخالفا لو في النية والعمؿ.
 (ٚ)، واختاره أبو عبيد. (ٙ)أو : عمؿ رير صال  مف الشرؾ واللذه

ا :
ً
 :  َعِمَل غَٕز صالح  إعزاب  ثاّٞ

  ََعِمػػؿ  ر يعػػود علػػى ابػػف ػير مستتػػػؿ ضمػػػوالفاعػػ  ،  (ٛ) اضػ: فعػػؿ مػػ

                                                      
  . ٕٖٗ/ٗللفارسي الحجة  (ٔ)
  . ٕٙٔ/ٙوانظر : البحر  ٓٗ/ٕإمالء ما مف بو الرحمف  (ٕ)
  . ٖٔٗحجة القراءات ألبى زرعة  (ٖ)
  . ٕٙ٘، وانظر : إتحاؼ فضالء البشر  ٖٖٙ/ٙالدر المصوف  (ٗ)
عراه القراءات السبع  ٖٖ/ٕٔتفسير الطبري  (٘)   . ٖٕٛ/ٔوما بعدىا وا 
  . ٖ/ٛٔتفسير الرازي  (ٙ)
  . ٕٗ/ٜفسير القرطبي ت (ٚ)
مالء ما مف بو الرحمف  ٖٖ/ٕٔتفسير الطبري  (ٛ)   . ٓٗ/ٕوا 
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 يجوز فيو وجياف :   َريرَ  و(ٔ)نوح

 (ٕ) أف يلوف مفعوال بو . أٗذلَا :

 (ٗ) ، واقعا مفعوال بو . (ٖ)أف يلوف نعتا لمصدر محذوؼ ٗاىثاّٜ :

 (٘) والتقدير : إنو عمؿ عمال رير صال  .

، واحػت  لػذلؾ بػنف العػره ال " ولاف بعض أىؿ البصػرة ، ينلػر ىػذه القػراءة 
 تقوؿ : " َعِمَؿ ريَر حسف " حتى تقوؿ : " عمؿ عمال رير حسف " .

قاؿ أبو زرعة معلقا على ذلؾ : وقد راه عنو وجو الصواه فيما حلاه؛ ألف 
: ومػف معناه (ٙ) َوَمْف تَاَه َوَعِمَؿ َصاِلًحا القر ف نزؿ بخالؼ قولو ، قاؿ تعالى : 

 حا .ومف تاه وعمؿ عمال صال

ولـ يقػؿ : " عمػال " وقػاؿ فػي موضػع  خػر:  (ٚ) َواْعَمُلوا َصاِلًحا وقاؿ : 
 ِإال َمػػػْف تَػػػاَه َو َمػػػَف َوَعِمػػػَؿ َعَمػػػال َصػػػاِلًحا (ٛ)  : وقػػػاؿ  َوَيتَِّبػػػْع َرْيػػػَر َسػػػِبيِؿ

                                                      
  . ٖٖٙ/ٙالدر المصوف  (ٔ)
  . ٖٖٙ/ٙوالدر  ٖٖ/ٕٔتفسير الطبري  (ٕ)
  . ٖ/ٛٔتفسير الرازي  (ٖ)
  . ٛٓٔما انفرد بو لؿ مف القراء السبعة  (ٗ)
تحاؼ فضالء البشر  ٖٖٙ/ٙوالدر  ٖٕٛ/ٔإعراه القراءات السبع البف خالويو  (٘)   . ٕٙ٘وا 
  . ٔٚالفرقاف مف ااية  (ٙ)
  . ٔ٘المامنوف مف ااية  (ٚ)
  . ٓٚالفرقاف مف ااية  (ٛ)
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اْلُمْاِمِنيفَ 
 ولـ يقؿ : " سبيال رير سبيؿ المامنيف " . (ٔ)

 (ٕ)"إنو عمؿ عمال رير صال ".  َرْيَر َصاِل ٍ  ِإنَُّو َعِمؿَ  فلذلؾ قولو: 

: مضاؼ إليو ، وجملػة عمػؿ ريػر صػال  فػي محػؿ رفػع   َصال ٍ   ولنف
 (ٖ) .  إن وُ  خبر 

ا : اخرٞاز إحدٙ اىقساءذني :
ً
 ثاىث

َعِمَؿ ريػَر  اختار األخفش قراءة السيدة عائشة حيث قاؿ : " وقرأ بعضيـ 
 (ٗ) وبو نقرأ " .  صال 

حيػث قػاؿ ػ فيمػا حلػاه   عمػٌؿ ريػُر صػال  تػار ابػف مجاىػد قػراءة : واخ
عنو ابػف خالويػو ػ : "واالختيػار الرفػع علػى قػراءة أىػؿ المدينػة والحجػاز ، قػاؿ: ولػو 

للػاف أىػؿ المدينػة أحفػظ ليػا   َعِمَؿ ريػَر صػال  قد حفظ عنو :  لاف النبي 
 (٘) " . مف ررىـ ؛ ألنيا مياجر رسوؿ اهلل 

ينبغػػي أف يغيػػه عػػف األذىػػاف أنػػو لػػيس معنػػى اختيػػار إحػػدى القػػراءتيف وال 
 (ٙ) . ، بؿ مفاضلة فى األجر والثواهطعنا في القراءة األخرى 

                                                      
  . ٘ٔٔالنساء مف ااية  (ٔ)
  . ٖٔٗحجة القراءات ألبى زرعة  (ٕ)
  . ٕٛٗ/ٕالمغنى في توجيو القراءات العشر  (ٖ)
  . ٛٚ٘/ٕمعاني القر ف لألخفش  (ٗ)
   . ٖٕٛ/ٔعراه القراءات السبع البف خالويو إ (٘)
  . ٓٚ-ٜٙانظر االختيار فى القراءات: منشاه ، ومشروعيتو .د.عبد الفتاح شلبى   (ٙ)
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 (ٔ) لما ذلر ابف مجاىد نفسو . فالقراءتاف متواترتاف عف النبي 

ا : اجلَع تني اىقساءذني :
ً
 زاتع

ف اختلف فظ ؛ ألف الضمير عائػد فػي ا في اللتالقراءتاف متفقتاف في المعنى وا 
 (ٕ) لؿ منيما على ابف نوح .

عػػف  -عليػػو السػػالـ  - اً وحاصػػؿ القػػراءتيف : ينيػػى اهلل ػ عػػز وجػػؿ ػ نوحػػ
سػػاالو لولػػده المشػػرؾ ، ويعلػػؿ ىػػذا النيػػي بلػػوف الولػػد )ابػػف نػػوح( عمػػؿ عمػػال ريػػر 

 (ٖ) صال  في شرلو ولونو مع اللافريف وعدـ رلوبو مع المامنيف .

  ْبِغيتَ َقاُلوا َيا َأَباَنا َما   ػ : تعالى ػقولو ػ  ٙٔ
 .  -عليو السالـ - (5)على مخاطبة يعقوه (4)بالتاء ٘ٙسورة يوسؼ مف ااية 

 (ٙ) . نسبت ىذه القراءة للسيدة عائشة روتيا عف النبي 
 (ٛ) وأبى حيوة . (ٚ)لما نسبت البف مسعود

                                                      
  . ٖٖٗالسبعة   (ٔ)
  . ٖٖٙ/ٕوانظر : الفريد  ٖٖٗ/ٗالحجة للفارسي  (ٕ)
  . ٖ٘ٗ/ٔالقراءات وأثرىا في التفسير  (ٖ)
  . ٜٙمختصر في شواذ القر ف  (ٗ)
  . ٜٕٙ/ٙوالبحر  ٔٔٚ/ٔوانظر : إعراه القراءات الشواذ  ٖٛٚ/ٕاللشاؼ  (٘)
  . ٜٙوانظر : مختصر في شواذ القر ف  ٕٓ٘/ٙوالدر  ٜٕٙ/ٙالبحر  (ٙ)
  . ٕٓ٘/ٙوالدر  ٜٕٙ/ٙوالبحر  ٖٛٚ/ٕواللشاؼ  ٜٙمختصر في شواذ القر ف  (ٚ)
  . ٕٓ٘/ٙوالدر  ٜٕٙ/ٙالبحر  (ٛ)
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 ذ٘جٞٔ اىقساءج : 
 َنْبِغػي (ٔ)االسػتفياـ والنفػي لقػراءة النػوف يحتمؿ " ما " فػي ىػذه القػراءة

والمعنى على االستفياـ : أي شيء تطله وراء ىذا مف اإلحساف ومف الشػاىد علػى 
 (ٕ)صدقنا ؟ 

 (ٖ)وقيؿ : معناه : ما تريد منا بضاعة أخرى ؟ 
 ، أي : ما تطله منا شيئا  خر . (ٗ)والمعنى على النفي : ما تبغي منا

ـ ىو األقره ، ويايده أف اقتراف " ما " بالفعػؿ "تبغػي" والمعنى على االستفيا
في االستعماؿ اللغوي يدؿ على االستفياـ فقط ، لما يقولوف في االستعماؿ الػدارج : 

 ايش تبغي ؟ 

ـْ َقْد ُلذ   َحتَّى ِإَذا اْسَتْيَنَس الرُُّسؿُ  : ػ  تعالىػ و ػقولػ  ٚٔ ،   ُبواَوَظنُّوا َأنَُّي
مبنيا  (6)الذاؿ ولسرىا (5) بضـ اللاؼ وتشديد )تثقيؿ( ٓٔٔية سورة يوسؼ مف اا

 (8) نسبت ىذه القراءة للسيدة عائشة . (7) مبنيا للمفعوؿ .

                                                      
  . ٜٕٙ/ٙالبحر  (ٔ)
  . ٕٖٛ/٘وانظر : تفسير البيضاوي  ٖٛٚ/ٕاللشاؼ  (ٕ)
  . . والعبارة فيو : ما تريد منؾ ... وأظنو تصحيفاً  ٖٛٚ/ٕاللشاؼ  (ٖ)
  . ٔٔٚ/ٔإعراه القراءات الشواذ  (ٗ)
  .ٙ٘/ٕوالتثقيؿ عبارة الفراء في معاني القر ف  ٚ٘/ٖٔالتشديد عبارة الطبري في تفسيره  (٘)
  . ٘ٓٔ/ٖوانظر : الفريد  ٜ٘/ٕرحمف إمالء ما مف بو ال (ٙ)
  . ٖٖ٘/ٙالبحر  (ٚ)
 ٖٚٗ/ٕومعػػػاني القػػػر ف للنحػػػاس  ٕٖٔ/ٖومعػػػاني القػػػر ف للزجػػػاج  ٚ٘/ٖٔتفسػػػير الطبػػػري  (ٛ)

 ٖٕ٘،  ٖٕٗ/ٜوتفسػير القرطبػي  ٖٕٔ/ٛٔوتفسير الػرازي  ٖٚٙوحجة القراءات ألبى زرعة 
  . ٖٙ٘/ٙوالدر  ٖٖ٘/ٙوالبحر 
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وقتادة والحسف ومحمد بف لعه وأبى  (ٔ)لما نسبت ىذه القراءة البف مسعود
 (ٗ)، وىي قراءة أىؿ المدينة.  (ٖ)وعطاء والزىري (ٕ)رجاء وابف أبى مليلة واألعرج

(ٗ) 

بيػػا السػػبعة : نػػافع ، وابػػف لثيػػر ، وابػػف عػػامر ، وأبػػو عمػػرو ، وقػػرأ  وقػػرأ
 (٘) الباقوف بالتخفيؼ ، ولليـ ضـ اللاؼ .

 ذ٘جٞٔ اىقساءج :
ـْ "  البحػػػث فػػػي ىػػػذه القػػػراءة يشػػػمؿ مرجػػػع الضػػػمائر فػػػي " َوَظنُّػػػوا " و "َأنَُّيػػػ

 :  التوفيؽوباهلل -و"ُلذ بوا" ومعنى " ظف " على ذلؾ والجمع بيف القراءتيف فنقوؿ 
ـْ " و" ُلػذ بوا " ومعنػى "ظػف" علػى  أٗالً : مرجع الضمائر في " َوَظنُّوا " و" أنَُّيػ

ـْ " و" ُلػػػذ بوا "  ذلػػػؾ :  اختلػػػؼ العلمػػػاء فػػػي مرجػػػع الضػػػمائر فػػػي " َوَظنُّػػػوا " و" َأنَُّيػػػ
 على رأييف : 

 أف الضػػػػمائر راجعػػػػة إلػػػػى " الرسػػػػؿ " ػ علػػػػييـ الصػػػػالة  اىــــسأٛ األٗه :
 ـ ػ وقد قاؿ بيذا الرأي اإلماـ الطبري وجماعة .والسال

 أي : ظف الرسؿ أنيـ قد ُلذ بوا . وللف مف ِقَبؿ َمْف ؟ فيو قوالف :
ــ٘ه األٗه :   ُلػػذ بوا ، فمعنػػى  (ٙ)أف الرسػػؿ لػػذبوا مػػف ِقبػػؿ اللفػػار : اىق

                                                      
  . ٙ٘/ٕء معاني القر ف للفرا (ٔ)
  . ٖٖ٘/ٙالبحر  (ٕ)
  . ٜٙٔ/ٖمعجـ القراءات  (ٖ)
  . اللساف ) ؾ ذ ه ( (ٗ)
  . ٖٖ٘/ٙوالبحر  ٕٖ٘ػ  ٖٔ٘والسبعة  ٚ٘/ٖٔتفسير الطبري  (٘)
  . ٘ٚ/ٖٔتفسير الطبري  (ٙ)
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ف نَُّظنَُّؾ لَ  ، أو ُتُلقوا بالتلذيه ، لقولو :  (ٔ)نسبوا إلى التلذيه ِمػَف الَلػاِذِبيفَ َواِ 
(ٕ) 

 والحجة ليذا : 
َفَلػذَُّبوا ُرُسػِلي وقولػو :  (ٖ) َفَقػْد ُلػذ َبْت ُرُسػؿٌ  ػ قولػو تعػالى :  ٔ

(ٗ) ،
 .(ٚ) َوَلَقْد ُلذ َبْت ُرُسؿٌ  ، وقولو :  (ٙ()٘) ِإف ُلؿٌّ ِإالَّ َلذََّه الرُُّسؿَ  وقولو : 

ر ػر المرسؿ إلييـ ، فيجعؿ الضميػػ أف ذلر الرسؿ قد تقدـ ، ولـ يتقدـ ذل ٕ
" وورود  (ٔٔ) وعلمػوا. (ٓٔ)، أي : تيقنػوا (ٜ)و"ظف" ػ علػى ىػذا ػ بمعنػى اليقػيف (ٛ)ـػلي

 الَّػِذيَف َيُظنُّػوَف َأنَُّيػـ مُّالقُػوا َرب ِيػـْ  الظف بمعنى العلـ لثير في القر ف ، قاؿ تعالى : 

 (ٖٔ) ، أي : يتيقنوف ذلؾ " . (ٕٔ)

ا اسػػتينس الرسػػؿ مػػف أف يصػػدقيـ قػػوميـ ، وأيقنػػوا أف والمعنػػى : حتػػى إذ

                                                      
  . ٜ٘/ٕإمالء ما مف بو الرحمف  (ٔ)
  . ٙٛٔالشعراء مف ااية  (ٕ)
  . ٗفاطر مف ااية  (ٖ)
  . ٘ٗمف ااية سبن  (ٗ)
  . ٗٔص مف ااية  (٘)
  . ٕٗٗػ  ٔٗٗ/ٗالحجة للفارسي  (ٙ)
  . ٘ٗ ؿ عمراف مف ااية  (ٚ)
  . ٖٚٙحجة القراءات ألبى زرعة  (ٛ)
  . ٖٚٙوانظر حجة القراءات ألبى زرعة  ٚ٘/ٖٔتفسير الطبري  (ٜ)
  . ٔٗٗ/ٗالحجة للفارسي  (ٓٔ)
  . ٜٜٔالحجة البف خالويو  (ٔٔ)
  . ٙٗمف ااية  البقرة (ٕٔ)
  . ٖٕٔ/ٛٔتفسير الرازي  (ٖٔ)
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 (ٔ) قوميـ قد لذبوىـ جاءىـ نصرنا .

لػـ يوعػد شػيئا أخلػؼ  ويدؿ ليذا المعنى ما يروى عػف عائشػة أف النبػي 
ىذا وقػد أجػاز بعػض العلمػاء أف يلػوف الظػف ىنػا بمعنػى اليقػيف ، وأف يلػوف  (ٕ)فيو

 (ٖ) على بابو مف الترجي  .

 ظف على اليقيف ىنا أولى لما قدمناه .على أف حمؿ ال

 أف الرسؿ ُلذ بوا مف ِقَبؿ أتباعيـ المامنيف؛ لشدة المحنة. : اىق٘ه اىثاّٜ

، وعلػى ظػاىره بمعنػى الحسػباف ، ولػيس بمعنػى  (ٗ)فالظف ػ ىنا ػ علػى بابػو
 وىذا التنويؿ منقوؿ عف عائشة ػ رضي اهلل عنيا ػ . (٘)اليقيف

َحتَّػى ِإَذا اْسػَتْيَنَس  زبيػر قػاؿ : قلػت لعائشػة : ػ فقد جػاء عػف عػروة بػف ال
ـْ َقػػْد ُلػػِذُبوا الرُُّسػػؿُ  فقالػػت عائشػػة : لقػػد اسػػتيقنوا أنيػػـ ُلػػذ بوا . قلػػت:   َوَظنُّػػوا َأنَُّيػػ
ُلِذُبوا  نما ىـ أتبػاع الرسػؿ قالت : معاذ اهلل    لـ تلف الرسؿ تظف ذلؾ بربيا ، وا 

 (ٙ)د بيـ البالء ظنت الرسػؿ أف أتبػاعيـ قػد لػّذبوىـلّما استنخر علييـ الوحي ، واشت

                                                      
وحجػة القػراءات ألبػى  ٖٕٖ/ٔوانظػر : إعػراه القػراءات السػبع  ٕٖٔ/ٖمعاني القػر ف للزجػاج  (ٔ)

  . ٖٚٙزرعة 
  . ٕٖٔ/ٖمعاني القر ف للزجاج  (ٕ)
  . ٜٖٙ/٘وحاشية الشياه على البيضاوي  ٖٖ٘/ٙوالبحر  ٖ٘ٓ/ٖالفريد  (ٖ)
  . ٖٕٗ/ٜتفسير القرطبي  (ٗ)
تحػاؼ فضػالء  ٖٚٙومػا بعػدىا وانظػر : حجػة القػراءات ألبػى زرعػة  ٚ٘/ٖٔتفسػير الطبػري  (٘) وا 

  . ٕٕٛػ  ٕٔٛوالمغنى في توجيو القراءات العشر  ٕٛٙالبشر 
وانظػر : معػاني القػر ف للزجػاج  ٕ٘٘ٗوأخرجػو البخػاري رقػـ  ٚ٘/ٖٔالخبر في تفسير الطبري  (ٙ)

  . ٖٚٙعة وحجة القراءات ألبى زر  ٕٖٔ/ٖ
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ولاف ابف  رواية أخرى عف عروة قريبة مف ذلؾ . (ٔ)ي تفسيرهػي فػر القرطبػد ذلػوق، 
فيمػا وعػدوا بػو مػف النصػر  (ٕ)عباس يظػف أف الرسػؿ ىػـ الػذيف ظنػوا أنيػـ قػد ُلػِذبوا

 َحتَّػى َيقُػوَؿ الرَُّسػوؿُ   وقاؿ : لانوا بشرا ضعفوا ويئسوا ، أال ترى إلى قولػو تعػالى:

 (ٖ) .  َوالَِّذيَف  َمُنوا َمَعُو َمَتى َنْصُر اللَّوِ 
قػػاؿ ابػػف أبػػى مليلػػة : فػػذلرت ذلػػؾ لعائشػػة فننلرتػػو وقالػػت : مػػا حػػدث اهلل 
رسػولو شػيئا قػط إال علػـ أنػػو سػيلوف قبػؿ أف يمػوت ، وللػػف لػـ يػزؿ الػبالء بالرسػػؿ 

 (ٗ) بوىـ .حتى ظف األنبياء أف مف تبعيـ قد لذّ 

شػػيئا قػػط إال وقػػد علػػـ أنػػو  ويػػروى أنيػػا قالػػت : "مػػا وعػػد اهلل محمػػدا 
سيوفيو وللػف الػبالء لػـ يػزؿ باألنبيػاء حتػى خػافوا أف يلػذبيـ الػذيف لػانوا قػد  منػوا 

 بيـ" .

 (٘) قاؿ الطبري : " ولما علـ ابف عباس بذلؾ تراجع " .

ائشػػة : " وىػػذا الػػرد معلقػػا علػػى قػػوؿ السػػيدة ع (ٙ)قػػاؿ الػػرازي فػػي تفسػػيره
 والتنويؿ في راية الحسف مف عائشة " .

 وقػػػاؿ أبػػػو منصػػػور األزىػػػري : " وأصػػػ  األقاويػػػؿ مػػػا روينػػػا عػػػف عائشػػػة 

                                                      
  . ٖٕٗ/ٜتفسير القرطبي  (ٔ)
  . ٙ٘/ٕفي قراءة التخفيؼ لما في معاني القر ف للفراء  (ٕ)
  . ٕٗٔالبقرة مف ااية  (ٖ)
  . وما بعدىا ٛ٘/ٖٔتفسير الطبري  (ٗ)
  . المصدر السابؽ (٘)
(ٙ) ٔٛ/ٕٖٔ .  
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 (ٔ) ػ رضي اهلل عنيا ػ وبقراءتيا قرأ أىؿ الحرميف وأىؿ البصرة وأىؿ الشاـ.

ـْ " و" ُلػػذ بوا : ٗاىــسأٛ اىثــاّٜ " تعػػود  أف الضػػمائر فػػي "َوَظنُّػػوا " و" َأنَُّيػػ
للمرسؿ إلييـ أي : علـ األمـ أف الرسؿ لذبوىـ فيما وعدوىـ بو مف العذاه والنصرة 

 (ٕ) علييـ .

والشػػؾ أف األوؿ وىػػو عػػود الضػػمائر إلػػى الرسػػؿ ال إلػػى المرسػػؿ إلػػييـ ىػػو 
 الراج  لما تقدـ .

ا : اجلَع تني اىقساءذني ادلر٘اذسذني :
ً
 ثاّٞ

ـْ َقػْد ُلػِذُبواَوَظنُّػوا َأن   مما وجيت بػو قػراءة  ػ بػالتخفيؼ ػ أف الضػمائر   ُيػ
لليا للمرسؿ إلييـ ، أي : ظف المرسػؿ إلػييـ أف الرسػؿ قػد لػذبوىـ فيمػا ادعػوه مػف 
النبوة وفيما وعدوا َمْف لـ يامف مف العقاه وىو المشيور عف ابف عباس وريره مف 

 ـ ػ .الصحابة . وأما قراءة التشديد فالضمائر فييا للرسؿ ػ علييـ السال

أي : ظف الرسؿ أنيـ قد لػذبيـ أمميػـ فيمػا جػاءوا بػو لطػوؿ الػبالء علػييـ 
 (ٖ) فجاءىـ نصر اهلل عند ذلؾ ، .. فيتحد معنى القراءتيف .

                                                      
  . اللساف ) ؾ ذ ه ( (ٔ)
مالء ما مف بو الرحمف  ٜٖٚ/ٕاللشاؼ  (ٕ)   . ٙ٘/ٕوا 
   . ٜٖٙ/٘حاشية الشياه على البيضاوي  (ٖ)
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 ٖٙية اسورة طو مف ا  ِإْف َىْذيِف َلَساِحرَافِ  :  -قاؿ تعالى ػ  ٛٔ

نصه وعالمتو ، بالياء ، فيي علـ ال َىذيفِ ، ونصه   ِإفَّ  بتشديد نوف  

 (ٔ) فيذه ىي الرواية فيو .  َىذيفِ  وتخفيؼ نوف 
 نسبت ىذه القراءة للسيدة عائشة .

 ػػ فقػػد روي عػف السػػيدة عائشػة أنيػػا قالػت عنػػدما سػئلت عػػف قولػو تعػػالى :
   ِِإْف َىَذاِف َلَساِحرَاف  . يا ابف أخي : ىذا لاف مف خطن اللاته .. (ٕ) 

 (ٗ) للتاه رلطا ستقيمو العره بنلسنتيا.: إف في ا(ٖ)ػ ويروى عنيا

 (٘)ػ ويروى عنيا : إنا لنجد في مصاحفلـ لحنا ستقيمو العره بنلسنتيا.

 (ٙ)ويروى ذلؾ عف عثماف أيضا . 

ػػػػ ويػػػروى عػػػف جماعػػػة مػػػنيـ عائشػػػة : ىػػػذا ممػػػا لحػػػف اللاتػػػه فيػػػو وأقػػػيـ 

                                                      
عػػراه القػػراءات السػػبع  ٜٔٗوالسػػبعة البػػف مجاىػػد  ٕٖٙػ  ٖٔٙ/ٖمعػػاني القػػر ف للزجػػاج  (ٔ) وا 

مػالء مػا مػف بػو الػرحمف  ٗ٘ٗوحجة القراءات ألبى زرعػة  ٖٙ/ٕ  ٘ٗٗ/ٖوالفريػد  ٖٕٔ/ٕوا 
تحاؼ فضالء البشر    . ٖٗٓوا 

  . فما بعدىا ٕٙوانظر : تنويؿ مشلؿ القر ف البف قتيبة  ٖٛٔ/ٕمعاني القر ف للفراء  (ٕ)
  . ( ٕٖٙ/ٖوعف عثماف ) معاني القر ف للزجاج  (ٖ)
  . السابؽ نفسو (ٗ)
  . ٖٛػ  ٖٚ/ٕإعراه القراءات السبع البف خالويو  (٘)
 ٗٚ/ٕٕوانظػػر : تفسػػير الػػرازي  ٖٕٗػ  ٕٕٗالسػػابؽ نفسػػو وانظػػر : الحجػػة البػػف خالويػػو  (ٙ)

ف ىذاف لساحراف البف تيمية  ٜٙٔ/ٔٔر القرطبي وتفسي   . ٘ٗوا 
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فلـ يقرأه النػاس . يعنوف : أنو لاف مف حقو أف يلتبو بالياء فلـ يفعؿ ،  (ٔ)بالصواه
 (ٕ) إال بالياء على الصواه .

 وقد نسبت ىذه القراءة مع ىذه األقواؿ لعثماف ػ رضي اهلل عنو ػ 

وسػػعيد بػػف جبيػػر  (ٗ)وعيسػػى بػػف عمػػر الثقفػػي (ٖ)لمػػا نسػػبت البػػف الزبيػػر
براىيـ النخعي والحسف وعاصـ الجحدري  (ٚ)ويونس. (ٙ)وابف عبيد واألعمش (٘)وا 

ووافقػػػو اليزيػػػدي  (ٛ)عة : أبػػػو عمػػػرو بػػػف العػػػالءلمػػػا قػػػرأ بيػػػا مػػػف السػػػب
قاؿ ابف تيمية : " ولاف أبو عمرو إماما في العربية يقرأ بما يعرؼ مف  (ٜ)والمطوعي

وقد ذلر أف لػو سػلفا فػي ىػذه القػراءة ، وىػو   ِإفَّ َىذيِف َلَساِحرَافِ  مف العربية : 
 (ٓٔ) الظف بو ، إذ ال يقرأ إال بما يرويو ال بمجرد ما يراه " .

 ذ٘جٞٔ اىقساءج :
                                                      

  . ٖٓ٘/ٚالبحر  (ٔ)
  . ٘ٙ/ٛالدر المصوف  (ٕ)
  . ٗٚ/ٕٕتفسير الرازي  (ٖ)
وتفسػػير الػػرازي  ٖٗٙ/ٖومػػا بعػػدىا ، ومعػػاني القػػر ف للزجػػاج  ٕٙتنويػػؿ المشػػلؿ البػػف قتيبػػة  (ٗ)

  . ٜٙٔ/ٔٔوتفسير القرطبي  ٗٚ/ٕٕ
  . ٖٓ٘/ٚوالبحر  ٜ٘ٔ/ٔٔوتفسير القرطبي  ٖٗ/ٖاس إعراه القر ف للنح (٘)
  . ٖٓ٘/ٚالبحر  (ٙ)
  . ٜٓ/ٗمعجـ القراءات القر نية  (ٚ)
عػػػػػػػراه القػػػػػػػر ف  ٜٔٗوالسػػػػػػػبعة  ٖٚٔ/ٙٔوالطبػػػػػػػري  ٖٛٔ/ٕمعػػػػػػػاني القػػػػػػػر ف للفػػػػػػػراء  (ٛ)  وا 

  . ٖٗ/ٖللنحاس 
  . ٜٓ/ٗوانظر  ٖٗٓإتحاؼ فضالء البشر  (ٜ)
  . ٕٛػ  ٕٚإف ىذاف لساحراف  (ٓٔ)
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 ييتـ البحث في ىذه القراءة باألمريف ااتييف : 

 ػ االحتجاج ليذه القراءة . ٔ

 ػ موقؼ بعض النحوييف مف ىذه القراءة : عرضا ومناقشة . ٕ

ليؾ التفصيؿ :   وا 

 أٗالً : االحرجا  ذلرٓ اىقساءج : 

ـ ، مخالفػػػػػة لرسػػػػػ (ٕ)والمعنػػػػػى (ٔ)جػػػػػاءت ىػػػػػذه القػػػػػراءة موافقػػػػػة لمعػػػػػراه
. واالحتجاج ليذه القراءة على الػررـ مػف مخالفتيػا لرسػـ المصػحؼ بمػا (ٖ)المصحؼ

 يلي:

ػ أنيػػا جػػاءت علػػى لغػػة فصػػحاء العػػره فػػي تثنيػػة المنصػػوه والمجػػرور  ٔ
، فقػػػد جػػػاءت علػػػى  (٘)فلػػػذلؾ مػػػا جػػػاء علػػػى ىيئػػػة المثنػػػى مػػػف المبنيػػػات (ٗ)باليػػػاء
اسػميا   َىذيفِ  لعامليا ، ومشددة النوف ىي المالدة   إفَّ  ، ألف  (ٙ)القياس

 (ٚ)خبرىا.  َساِحراف اسميا منصوه بالياء نيابة عف الفتحة ، والالـ للتنليد ، و

                                                      
  . ٜ٘ٔ/ٔٔتفسير القرطبي  (ٔ)
  . ٖٗٓإتحاؼ فضالء البشر  (ٕ)
  . ٘ٗٗ/ٖوالفريد  ٕٖٙ/ٖومعاني القر ف للزجاج  ٕٜٕ/ٔمعاني القر ف لألخفش  (ٖ)
  . ٖٙ/ٕإعراه القراءات السبع البف خالويو  (ٗ)
  . ٖٕٔما انفرد بو لؿ مف القراء السبعة  (٘)
  . ٘ٗٗ/ٖالفريد  (ٙ)
  . ٕٗ/ٖوجيو القراءات العشر المغنى في ت (ٚ)
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فمػػف قػػرأ بيػػذه القػػراءة " مسػػتغف عػػف إقامػػة دليػػؿ علػػى صػػحتيا ، لمػػا أف 
مسػتغف  (ٔ) َقػاَؿ َرُجػالِف ِمػْف الَّػذِيَف َيَخػاُفْوفَ  القػار  فػي قػوؿ اهلل ػ عػز وجػؿ ػ : 

 (ٕ) حتجاج على منازعة إف نازعو في صحة قراءتو " .عف اال
علػػى   ِإفَّ َىػػذيِف َلَسػػاِحرَافِ  ولػػذلؾ قػػاؿ الزمخشػػري : " قػػرأ أبػػو عمػػرو : 

 أي : المتداولة والمعروفة . (ٖ)الجية الملشوفة "
عػػراه ىػػذا واضػػ  ؛ إذ جػػاء  وقػػاؿ أبػػو حيػػاف معلقػػا علػػى ىػػذه القػػراءة : " وا 

ِإْحػػَدى اْبَنتَػػيَّ  (ٗ)  َفػػَذاِنَؾ ُبْرَىاَنػػافِ  تثنيػػة لقولػػو : علػػى المييػػع المعػػروؼ فػػي ال
 (ٙ) باأللؼ رفعا والياء نصبا وجرا " . (٘) َىاَتْيفِ 

 ِإْف َىػذاِف َلَسػاِحرَافِ  عف قراءة :  (ٚ)ػ ما روي مف حديث عائشة السابؽ ٕ
 (ٛ) : إف ذلؾ مف رلط اللاته .  َلَساِحرَافِ 

ا : ٍ٘قف تعض اىْح٘ٝني ٍِ ٕرٓ ا
ً
 ىقساءج : عسضا ٍْٗاقشح :ثاّٞ

ف المنتظر مف النحػوييف بصػفة عامػة أف يتقبلػوا ىػذه القػراءة بقبػوؿ ػاف مػل

                                                      
  . ٖٕالمائدة مف ااية  (ٔ)
  . ٗ٘ٗحجة القراءات ألبى زرعة  (ٕ)
  . ٙ٘/ٖاللشاؼ  (ٖ)
  . ٕٖالقصص مف ااية  (ٗ)
  . ٕٚالقصص مف ااية  (٘)
  . ٖٓ٘/ٚالبحر  (ٙ)
  . مف ىذا البحث ٖٗٚٗانظر ص (ٚ)
عراه القر  ٕٖٙ/ٖانظر : معاني القر ف للزجاج  (ٛ) والحجػة  ٖٛػػٖٚ/ٕاءات السبع البف خالويػو وا 

 . ٖٕٗلو أيضا 
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حسف ؛ ألنيا تتفؽ مع قواعدىـ في إعراه المثنى بالياء في حػاؿ النصػه ، بخػالؼ 
قراءة األلؼ فننيا تخالؼ في ظاىرىا ما وضعوه مػف القواعػد المصػنوعة.. للػف للتػا 

 (ٔ) مف انتقاد بعض النحوييف .القراءتيف لـ يسلـ 

ِإفَّ  ومػا ييمنػا ػ ااف ػ مػا قػالوه عػف قػراءة السػيدة عائشػة وأبػى عمػرو 
 .  َىذيِف َلَساِحرَافِ 

 ٕـ ( : 202أ ( اىفساء ) خ 

واحػت    ِإفَّ َىػذيِف َلَسػاِحرَافِ  جاء في معاني القػر ف " وقػرأ أبػو عمػرو : 
ؿ : إف فػي المصػحؼ لحنػا وسػتقيمو أنػو قػا أنو بلغو عف بعض أصػحاه محمػد 

 (ٕ) العره قاؿ الفراء : " ولست اشتيي على أف أخالؼ اللتاه " .

فيؿ لانت مقولة الفراء ىذه مف المقوالت التػي فتحػت البػاه إمػاـ الطػاعتيف 
 على القراءات القر نية ؟ 

فيو رمػز أبػا عمػرو بػف العػالء ووصػفو بػالجرأة لمػا قػاؿ د. األنصػاري فػي 
 (ٖ) دفاع عف القر ف " .لتابو "ال

ف لاف د. األنصاري في لتابو : " أبو زلريا الفػراء " قػد جعػؿ عبػارة الفػراء  وا 
السػػابقة دلػػيال علػػى أف الفػػراء وقػػؼ مػػف اإلجمػػاع موقػػؼ السػػلفي المخػػالؼ ألىػػػؿ 
االعتزاؿ ، فالفراء ال يشتيي أف يخػالؼ اللتػاه لمػا فيػو مػف اإلجمػاع فػال يترلػو إلػى 

                                                      
وانظػر:  ٘٘ونظريػة النحػو القر نػي لػو أيضػا  ٕٙالدفاع عف القر ف د. األنصػاري القسػـ األوؿ  (ٔ)

  . ٓٛػ  ٜٚأثر القر ف د. الليش 
  . ٖٛٔ/ٕمعاني القر ف للفراء  (ٕ)
(ٖ) ٕٙ .  
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 (ٔ) ف رأي ااحاد .قوؿ عائشة ألنو م

فالفراء ػ في نظر الدلتور األنصاري ػ رامز على قراءة أبى عمرو منتقد ليا 
 تارة ، وسلفى ال يخالؼ اإلجماع وال يشتيي في لغة اللتاه تارة أخرى.

وىػػذا الموقػػؼ تجػػاه مقولػػة الفػػراء مػػف قبػػؿ د. األنصػػاري يتسػػـ فػػي ظػػاىره 
 وىو العالـ الثبت ػ إلى تفسير.بالتناقض ولاف في حاجة مف د. األنصاري ػ 

ف الفػػراء صػػحؼ فػػى معػػانى القػػر ف للفػػراء يجػػد أعلػػى أف المتنمػػؿ لقضػػية رسػػـ الم
اليجتػػرىء علػػى مخالفػػة رسػػـ المصػػحؼ وال يستحسػػنيا ، بػػؿ يلتػػـز برسػػـ المصػػحؼ 

 (ٕ) ويقؼ عنده ما قوى سنده مف لالـ العره .

لمصػػحؼ ممػػا يقػػوؿ : " ولسػػت أشػػتيي ذلػػؾ ) أي زيػػادة حػػرؼ علػػى رسػػـ ا
يقتضي القياس زيادتو ( وال  خذ بو ، أتباع المصحؼ إذا وجدت لو وجيػا مػف لػالـ 

ِإفَّ َىػذيِف  العره وقراءة القراء أحه إلػى مػف خالفػو ، وقػد لػاف أبػو عمػرو يقػرأ : 
دََّؽ َوَألُ  ولست اجتر  على ذلؾ ، وقرأ  َلَساِحرَافِ  : فزادوا فػي اللتػاه  (ٖ)فَ وَفَنصَّ
 (ٗ)تحه ذلؾولست اس

" فيو يشترط في ىػذا الػنص إلتبػاع رسػـ المصػحؼ موافقػة العربيػة وقػراءة 
القراء أي: ثبوت الرواية " فيؿ لاف الفراء ملتزما بذلؾ تماـ االلتزاـ في لػؿ القػراءات 

 في لتابو " معاني القر ف " ؟ .

                                                      
  . ٘ٛأبو زلريا الفراء  (ٔ)
  . ٕٔٛالتفسير  النحو ولته (ٕ)
 ٓٔسورة المنافقوف مف ااية  (ٕ)

 ٜٕٗػ  ٖٜٕ/ٕمعاني القر ف للفراء ( ٗ)
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الجواه : إف موقؼ الفراء مف الرسـ يبػدو عليػو شػيء مػف التنػاقض مبعثػو 
رى أف العره لـ تلتـز بقاعدة محددة للرسـ ، وقد جاء المصػحؼ علػى مػذىبيـ أنو ي

 (ٔ) في ذلؾ ، وبناء عليو يملف ردُّ بعض صور الرسـ في القر ف اللريـ 

السػابقة   َوَأُلػوفَ  فيو بالررـ مف موقفػو السػابؽ مػف قػراءة أبػى عمػرو 
أف تػرده علػى مػا يدافع عنيا في موضع  خر مف المعػاني فيقػوؿ : " والنصػه علػى 

ػ بػالواو ػ وقػد   َوَأُلػوفَ  وىي في قػراءة ابػف مسػعود   َوَأُلوفَ  بعدىا فتقوؿ : 
قرأ بيا بعض القراء ، قاؿ : وأرى ذلػؾ صػوابا ؛ ألف الػواو ربمػا حػذفت مػف اللتػاه ، 
وىي تزاد للثرة ما تنقص وتزاد في اللالـ ، أال ترى أنيـ يلتبوف "الرحمف" و"سليماف" 

 (ٕ) األلؼ والقراءة بنثباتيا ، فليذا جازت ... " .بطرح 

، وأحسف ما يحمؿ عليو ىذا  (ٖ)واألمثلة رير ذلؾ لثيرة في " معاني القر ف "
وتقليػه النظػر لثيػرًا فػي المسػنلة الواحػدة، والقػوؿ  (ٗ)التناقض أنو نػوع مػف االجتيػاد

 فييا بنلثر مف رأي .

أف الفػراء ال  - رأيػى المتواضػعفي  -إذا لاف األمر لذلؾ فنف األمر ال يعدو 
يميؿ إلى مخالفة رسـ المصحؼ بصػفة عامػة فػي القػراءات القر نيػة ويختػار القػراءة 
 التي توافؽ رسـ المصحؼ ، وتثبت روايتيا وذلؾ ال يعد طعنا على القراءة وال القراء 

                                                      
  . بتصرؼ يسير ٕٔٛالنحو ولته التفسير  (ٔ)
  . ٛٛػ  ٚٛ/ٔمعاني القر ف للفراء  (ٕ)
  . ( ٕٔٛػ  ٕٓٛ)والنحو ولته التفسير  ٖٓ/ٖ،  ٜٖٗ/ٔانظر : معاني القر ف  (ٖ)
  . ٕٔٛ النحو ولته التفسير (ٗ)



 

  
 

 

 
 جاد عبد العظيـمحمد د/                قراءة السيدة عائشة جمعا وتوجييا نحويا وصرفيا    

 

ٖٗٛٔ 

 ٕـ ( :210ب ( اىطربٛ ) خ 

راءة أبى عمرو : "والصػواه قاؿ اإلماـ الطبري ػ رحمو اهلل ػ بعد أف عرض لق
إلجمػاع  (ٔ)بػاأللؼ  َىػذافِ  بتشػديد نونيػا و  إفَّ  مف القراءة فػي ذلػؾ عنػدنا 

 (ٕ)الحجة مف القراء عليو ، وأنو لذلؾ ىو في خط المصحؼ ".

ولالـ الطبري ىنػا يعبػر عػف اختيػاره لقػراءة دوف أخػرى للسػببيف المػذلوريف 
 في لالمو .

ستصوه اإلماـ الطبري قراءة سػبعية متػواترة دوف ولعؿ سائال يقوؿ : ليؼ ي
 نظيرتيا السبعية المتواترة ؟

وقد يقاؿ : ألـ يعش اإلماـ الطبري حتى توفاه اهلل سنة عشر وثالثمائة؟ ألـ 
 يلف ابف مجاىد قد سبع السبعة سنة ثالثمائة ؟ 

فالجواه مف ذلؾ : بلى ، وللف الطبري قد انتيى مف تفسيره قبؿ تسبيع ابف 
جاىد السبعة بنحو عشر سنيف ؛ فقد أملى تفسيره مف سنة ثالث وثمانيف ومائتيف م

 (ٖ) إلى سنة تسعيف ومائتيف .

                                                      
ومعجػػـ  ٜٔٗوىػػي قػػراءة سػػبعية قػػرأ بيػػا نػػافع وابػػف عػػامر وحمػػزة واللسػػائي وريػػره )السػػبعة  (ٔ)

  . ( ٜٛ/ٗالقراءات 
  . وما بعدىا ٖٚٔ/ٙٔتفسير الطبري  (ٕ)
  . ٕ٘ػ  ٕٗاالختيار في القراءات د. عبد الفتاح إسماعيؿ  (ٖ)
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ٖٕٗٛ 

 ٕـ ( :224جـ( أت٘ عثٞد اىقاسٌ تِ سالً )خ 

َىػذاِف  إفّ  يػرى أبػو عبيػد ػ رحمػو اهلل ػ أف رسػـ المصػحؼ يشػيد لقػراءة 
الػذي يقػاؿ : إنػو المصػحؼ اإلمػاـ  حيث قاؿ أبو عبيد : ورأيتيػا أنػا فػي  َلَساِحرَافِ 

ليس فييا ألؼ ، وىلذا رأيت رفػع   ىذف مصحؼ عثماف بف عفاف ، بيذا الخط 
االثنػػيف فػػي جميػػػع ذلػػؾ المصػػحؼ بنسػػػقاط األلػػؼ ، فػػنذا لتبػػػوا النصػػه والخفػػػض 

 لتبوىما بالياء وال يسقطونيا .
عبيد وقػاؿ:  قاؿ أبو شامة : فليذا قرئت باأللؼ اتباعا للرسـ ، واختارىا أبو

 (ٔ) "ال يجوز ألحد مفارقة اللتاه وما أجمعت عليو األمة " .
ؿ مقولػػة أبػػى عبيػػد ىػػذه علػػى أنيػػا طعػػف فػػي قػػراءة أبػػى ػي أف تحمػػػوال ينبغػػ

  إْف َىػػذاِف َلَسػػاحرَافِ  عمػػرو ألف لالمػػو ىنػػا عػػاـ جػػاء فػػي تعليػػؿ اختيػػاره لقػػراءة 
 شننو في ذلؾ شنف الطبري ػ رحـ اهلل الجميع ػ .

 ٕـ ( : 311د ( اىزجا  ) خ 
قاؿ الزجاج : " وأما قراءة أبى عمرو ، فال أجيزىا ؛ ألنيػا خػالؼ المصػحؼ 
، وللما وجدت إلى موافقة المصحؼ أقره لـ أجز مخالفتو ؛ ألف إتباعو سنة ، ومػا 

بالتشػديد ؛ ألنػو مػذىه ألثػر  إفَّ ىػذاف  عليو ألثر القراء ، وللنػي استحسػف ... 
  يعني قراءة نافع ومف معو. (2)و ُيقرأ ، وىو قوي في العربية "القراء ، وب

                                                      
  . ٙٓٗإبراز المعاني ألبى شامة  (ٔ)
  . ٖٗٙ/ٖللزجاج معاني القر ف  (ٕ)
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ٖٖٗٛ 

يقوؿ د. األنصاري معلقا على اللالـ السػابؽ للزجػاج : "اسػتمع إلػى الزجػاج 
ييػػاجـ ىػػذه القػػراءة ويردىػػا فػػي صػػراحة فيقػػوؿ : " ال أجيػػز قػػراءة أبػػى عمػػرو ألنيػػا 

اعػا دوف أف يلػوف خالؼ المصحؼ " . يقوؿ ذلػؾ ولػنف أبػا عمػرو قػد اخترعيػا اختر 
ليا سند قوي مف الرواية الموثوؽ بيا لؿ الثقة ، وأبو عمرو ىو مف ىو ثقة وعدال 
تباع أثر ، وىو يعلـ علـ اليقيف أف القراءة سنة متبعة ، وما لاف لػو أف  وضبطا ، وا 

 (ٔ) يخالؼ ذلؾ في قليؿ أو لثير " .

ملحوظػػات ونسػػتطيع أف نسػػجؿ علػػى مقولػػة الزجػػاج فػػي قػػراءة أبػػى عمػػرو ال
  ااتية:

( أف سبه المنع ليذه القراءة ىو السبه نفسػو الػذي قالػو الفػراء أعنػي:  ٔ
 (ٕ) مخالفتيا لرسـ المصحؼ . فيحتمؿ أنو متنثر بالفراء في ىذا الحلـ .

 ( أف الزجػػػػػػاج لػػػػػػـ يغلػػػػػػط أبػػػػػػا عمػػػػػػرو لعصػػػػػػبية مذىبيػػػػػػو ، فلالىمػػػػػػا  ٕ
 بصري المذىه. 

ج على قراءة أبى عمرو مخالفة أبى ( يحتمؿ أف يلوف الدافع لحلـ الزجا ٖ
ف لانػت قػراءة أبػى  عمرو أللثػر القػراء فػي ىػذا الحػرؼ لمػا أشػار ىػو إلػى ذلػؾ ، وا 

  عمرو سبعية لـ تدر حوليا الشلوؾ .
( أف نقد الزجاج لقراءة أبى عمػرو ال يعنػي عػدـ إجاللػو أبػا عمػرو ، بػؿ  ٗ

ـْ َيغْ  ىو يجلو ويدافع عف قراءتو يقوؿ متحػدثا عػف قػراءة  بندرػاـ الػراء فػي   ِفلَُّلػ
ـْ  الالـ مف قولو تعالى :  ـْ ُذُنػوَبُل َيْغِفْر َلُل

: " وقػد رويػت عػف إمػاـ عظػيـ الشػنف   

                                                      
  . ٕٙالدفاع عف القر ف  (ٔ)
  . ٖٚٛالنحو ولته التفسير  (ٕ)
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ٖٗٛٗ 

 (1) وىو أبو عمرو بف العالء ، وال أحسبو قرأ بيا إال وقد سمعيا عف العره..".
في بعض  -فيو بصفة عامة يجؿ القراء ويذلرىـ بالثقة وللنيـ ال يسلموف 

رادتػػو إظيػػار الحػػؽ ، لمػػا دمػػف نقػػده ممػػا يػػدؿ علػػى سػػالمة قصػػ -المواضػػع  ه ، وا 
 (ٕ) تقضي بو المقاييس التي يحتلـ إلييا .

( لػػنف الزجػػاج قػػد استشػػعر شػػدة عبارتػػو : " وأمػػا قػػراءة أبػػى عمػػرو فػػال  ٘
بالتشػديد ، ألنػو مػذىه ألثػر   إفَّ ىػذاف أجيزىا " فقاؿ بعد : " وللني استحسػف 

 (ٖ) وبو يقرأ ، وىو قوي في العربية " .القراء ، 
 فاالستحساف ضره مف االختيار .

( جاءت عبارة الزجاج ىنا عف قراءة أبى عمرو متسقة مع منيجػو العػاـ  ٙ
 (ٗ) في نقد القراءات القر نية وتغليطو للقراء .

( ال ينبغػػي أف تلػػوف مخالفػػة الرسػػـ حجػػة ُيتلػػن علييػػا فػػي نقػػد القػػراءات  ٚ
فلػػـ جػاء فػػي الرسػػـ ممػا ىػػو خػػارج عػف القيػػاس علػػى صػحة القػػراءة بػػو المتػواترة ، 

 (٘) وتواترىا ، وحيث ثبت تواتر القراءة فال يلتفت لطعف الطاعف " .

"فاتبػػاع الخػػط لػػيس بواجػػه ػ يعنػػي علػػى حدتػػو ػ بػػؿ وال جػػائز ، والبػػد مػػف 
 (ٙ) الرلنيف األخيريف وىما العربية وصحة الرواية " .

                                                      
  . ٚٙٔ/٘معاني القر ف للزجاج  (ٔ)
  . ٖٓٗ - ٕٓٗالنحو ولته التفسير  (ٕ)
  . ٖٗٙ/ٖمعانى القر ف للزجاج  (ٖ)
  . وما بعدىا ٖٗٓوىناؾ أمثلة متعددة في معاني القر ف للزجاج ساقيا د. رفيدة  (ٗ)
  . ٖٗٓإتحاؼ فضالء البشر  (٘)
  . ٕٚٗ/ٔالنشر في القراءات العشر  (ٙ)
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ٖٗٛ٘ 

القراءة نقؿ فما وافؽ منيا ظاىر الخط لاف أقوى وليس وقاؿ أبو شامة : " و 
إتباع الخط بمجرده واجبا ما لـ يعضده نقؿ ، فنف وافؽ فبيػا ونعمػت ذلػؾ نػور علػى 

 (ٔ)نور ".

ولػػذلؾ نجػػد بعػػض النحػػوييف لػػاألخفش يلتفػػي باإلشػػارة إلػػى أف ىػػذه القػػراءة 
 (ٖ) ني .ولذلؾ فعؿ اليمدا (ٕ)خالؼ اللتاه دوف نقد القار  أو القراءة

( يبدو أف االختيار والمفاضلة بيف القراءات الذي يصؿ إلى حد النقد لاف  ٛ
 شائعا بيف النحوييف مف القراء .

فقػػد روى عػػف أبػػى عمػػرو الػػذي ىػػو ىوجمػػت قراءتػػو ىنػػا مػػف قبػػؿ بعػػض 
 (ٗ)وىي قػراءة سػبعية متػواترة  إْف َىذاِف َلَساحرَافِ  النحوييف أنو قاؿ عف قراءة : 

إْف َىػػذاِف ػ  (٘)ألسػػتحي أف أقػػرأ ػ وفػػي روايػػة : ألسػػتحي مػػف اهلل أف أقػػرأ: " إنػػي 
 (ٙ)     َلَساحرَافِ 

 إْف َىذاِف َلَساحرَافِ  لما نسه إلى أبى عمرو وعيسى أنيما قاال عف قراءة 
 . رلط مف اللاته (ٚ) 

                                                      
  . ٙٓٗإبراز المعاني  (ٔ)
  . ٕٜٕ/ٔمعاني القر ف لألخفش  (ٕ)
  . ٘ٗٗ/ٖالفريد  (ٖ)
  . ٜٔٗالسبعة  (ٗ)
  . ٕٛإف ىذاف لساحراف البف تيمية  (٘)
  . ٗٚ/ٕٕتفسير الرازي  (ٙ)
  . وما بعدىا ٕٙتنويؿ مشلؿ القر ف البف قتيبة  (ٚ)
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ٖٗٛٙ 

قػاؿ ابػف تيميػة ػ رحمػو اهلل ػ معتػذرا ألبػى عمػرو : " وذلػؾ ألنػو لػـ يػر ليػا 
 (ٔ) يا مف جية العربية " .وج

ولعؿ عذره أيضا ما حلاه الفراء أنو بلغو ػ أي : بلػغ أبػا عمػرو ػ عػف بعػض 
 (ٕ)أصحاه محمد أنو قاؿ : إف في المصحؼ لحنا وستقيمو العره".

ولعؿ مقولة أبػى عمػرو السػابقة مصػدرىا أنيػا لػـ تبلغػو علػى وجػو التػواتر، 
َفَيْوَمِئٍذ ال ُيَعػذَُّه َعَذاَبػُو َأَحػٌد * َوال  ى ػ : لما أنلر مف قبؿ اللسائي في قولو ػ تعال

 (ٗ)ألنيا لـ تبلغو على وجو التواتر لما قاؿ السخاوي. (ٖ) ُيوَثُؽ َوثَاَقُو َأَحدٌ 
( أنو مع التسليـ بنف القراءات المتواترة لليا صحيحة إال أف ذلؾ ال يمنع  ٜ

الواحدة ، أو بيف إمػاـ و خػر ، أو العلماء مف أف يفاضلوا بيف وجو و خر في الللمة 
 (٘) بيف القراءات جملة .

فيا ىو اإلماـ ابف تيمية الذي يتحدث عف القراءات بيدوء السػلفى المػتملف 
: "وىي قػراءة   إْف َىذاِف َلساحرَافِ  يقوؿ عف قراءة :  (ٙ)وعبقرية المامف الموحد

علييػا وىػي أصػ  قراءة نافع وابف عامر وحمزة واللسائي وعاصـ ، وجميػور القػراء 
 (ٚ) القراءات لفظا ومعنى " .

                                                      
  . ٕٛإف ىذاف لساحراف البف تيمية  (ٔ)
  . ٖٛٔ/ٕمعاني القر ف للفراء  (ٕ)
  . ٘ٛٙ. وانظر السبعة  ٕٙػ  ٕ٘الفجر  (ٖ)
  . ٖٕ٘/ٔجماؿ القراء  (ٗ)
  . بتصرؼ ٜ٘ػ  ٛ٘االختيار بيف القراءات د. شلبي  (٘)
  . ٜٖابف تيمية والقراءات د. صبحي عبد الحميد  (ٙ)
  . ٖٕىذاف لساحراف البف تيمية  إف (ٚ)
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ٖٗٛٚ 

ـْ  : -قاؿ تعالى ػ ٜٔ  ٘ٔسورة النور مف ااية   ِإْذ َتِلُقْوَنُو ِبنَْلِسَنِتُل
 (ٖ)وتخفيفيا .  (ٕ)ولسر الالـ وضـ القاؼ (ٔ)بفت  التاء

 (ٗ).  نسبت ىذه القراءة للسيدة عائشة عف النبي 
ػ وقاؿ (ٙ)وتقوؿ : الولؽ : اللذه. (٘) ونوإذ َتِلقُ  فقد روى أنيا لانت تقرأ 

وقاؿ خالؿ بف يزيد البػاىلي المقػر  : قلػت ليحيػى بػف عبػد اهلل بػف أبػى مليلػة : إف 
 نافعػػػا حػػػدثني عػػػف أبيػػػؾ عػػػف عائشػػػة ػ رضػػػي اهلل عنيػػػا ػ أنيػػػا لانػػػت تقػػػرأ: 

 إذ َتِلُقونو  . وتقوؿ : إنما ىو مف ولؽ اللذه 
ة ، نافع ثقة علػى أبػى ػػف عائشػو عػتوف سمعػفقاؿ يحيى : ما يضرؾ أال تل

 ذا    ػذا ولػي لػ، وأبى ثقة على عائشة ، وما يسرني أني قرأتيا ىلذا ول
 قلت : ولـ ؟ وأنت تزعـ أنيا قالت ؟ قاؿ : ألنو رير قراءة الناس ، ونحف 

لو وجدنا رجال يقرأ بما ليس بيف اللوحيف ما لاف بيننا وبينػو إال التوبػة ، أو تضػره 
عف جبريؿ عف اهلل ػ عز وجؿ ػ وتقولوف  ، نجيء بو عف األمة عف النبي  عنقو

                                                      
مالء ما مف بو الرحمف  ٚٚٔ/ٕإعراه القراءات الشواذ  (ٔ)   .ٕٜ٘/ٖوانظر: الفريد  ٘٘ٔ/ٕوا 
  . (ٔوالمرجعاف السابقاف في ح ) ٓٔ٘/ٗمعاني القر ف للنحاس  (ٕ)
 ٜٖٔ/ٛ، والدر  ٕٕ/ٛ( . وانظر : البحر ٔإعراه القراءات السبع البف خالويو والمرجعاف السابقاف ح) (ٖ)

ٛ/ٖٜٔ .  
  . ٓٓٔمختصر في شواذ القر ف البف خالويو  (ٗ)
ومعػػاني القػػر ف  ٖٛ/ٗومعػػاني القػػر ف للزجػػاج  ٛٚ/ٛٔوتفسػػير الطبػػري  ٕٛٗ/ٕمعػػاني القػػر ف للفػػراء  (٘)

سناده صػحي  ، ال  ٖٓٔ/ٖوقاؿ النحاس في إعراه القر ف  ٓٔ٘/ٗللنحاس  بعد ذلر ىذا الحديث : وا 
 ف حديث ابف عمر الجمحي .يعرؼ لو مخرج إال م
 عػػػػػػف ىػػػػػػذا الحػػػػػػديث : للبخػػػػػػاري مػػػػػػف حػػػػػػديث عبيػػػػػػد بػػػػػػف عبػػػػػػد اهلل  ٙٚٔ/ٕٔوقػػػػػػاؿ القرطبػػػػػػي 
  . ابف أبى مليلة 

  . ٚٚٔػ  ٙٚٔ/ٕٔتفسير القرطبي  (ٙ)
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 أنتـ : حدثنا فالف األعرج عف فالف األعمى ما أدرى ماذا ؟  ..

وقػػاؿ ىػػاروف بػػف موسػػى األعػػور : ذلػػرت ذلػػؾ ألبػػى عمػػرو ػ يعنػػي القػػراءة 
 ال فقػػػاؿ : قػػػد سػػػمعت ىػػػذا قبػػػؿ أف تولػػػد ، وللنػػػا   َتِلُقونػػػو المعػػػزوة لعائشػػػة 

 (ٔ) ننخذ بو " .

والروايتػػاف السػػابقتاف تقطعػػاف بنسػػبة القػػراءة للسػػيدة عائشػػة ، وأنيػػا مػػف 
 القراءات الشاذة .

، وابػػف  (ٖ)وعيسػػى بػػف عمػػر الثقفػػي (ٕ)لمػػا نسػػبت ىػػذه القػػراءة البػػف عبػػاس
 (٘) وزيد بف علي . (ٗ)يعمر

 ذ٘جٞٔ اىقساءج :

 البحث في ىذه القراءة عف : 

 لمعنى .االشتقاؽ وا أٗالً :

ليؾ التفصيؿ :  :ثاّٞا   الجمع بيف ىذه القراءة وقراءة "َتلّقونو " . وا 

 أٗالً : االشرقاق ٗادلعىن : 

أصؿ المادة : " و ؿ ؽ " تدؿ علػى السػرعة والخفػة فػي المحسػوس لالسػير 

                                                      
  . وما بعدىا ٖٕٗ/ٔجماؿ القراء للسخاوي  (ٔ)
  . ٜٖٔ/ٛوالدر  ٕٕ/ٛوالبحر  ٗٓٔ/ٕالمحتسه  (ٕ)
  . ي المحتسه عثماف الثقفي بدال مف عيسى ، والصواه ما أثبتوالسابقة نفسيا ، وف (ٖ)
  . ٜٖٔ/ٛوالدر  ٕٕ/ٛ، والبحر  ٓٔ٘/ٗمعاني القر ف للنحاس  (ٗ)
  . ٕٓٗ/ٗوانظر : معجـ القراءات القر نية  ٜٖٔ/ٛوالدر  ٕٕ/ٛالبحر  (٘)
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 السريع والمعنوي لاللذه الذي ترده األلسنة بسرعة .

 (ٔ) ػ لذا قالت السيدة عائشة الولؽ اللذه .

قاؿ ابف أبى مليلة معلقػا علػى قوليػا ىػذا : " ولانػت أعلػـ بػذلؾ مػف ريرىػا 
 (ٕ) ألنو نزؿ فييا " .

 وجاءت أقواؿ اللغوييف والنحوييف لتالد ذلؾ : 

: ترددونػػو ... والولػػؽ فػػي السػػير والولػػؽ فػػي   َتِلُقونػػو ػػػ فقػػاؿ الفػػراء : 
 اللذه بمنزلة ، إذا استمر في السير واللذه فقد ولؽ .

   قاؿ الشاعر : 

 (ٖ)جاءْت بو َعْنس مف الشاـ تلؽ 
 منخوذة مف الولؽ الذي ىو اإلسراع بالشػيء.  َتلُقونو ػ وقاؿ الطبري : 

(ٗ) 

 (٘) : تسرعوف باللذه .  َتِلُقونو ػ وقاؿ الزجاج : 
ػػػ وقػػاؿ النحػػاس : " يقػػاؿ : ولػػؽ يلػػؽ إذا أسػػرع فػػي اللػػذه ، واشػػتقاقو مػػف 

                                                      
  . ٕٚٔ/ٖولذا قاؿ الزمخشري في اللشاؼ  (ٔ)
  . ٚٚٔػ  ٙٚٔ/ٕتفسير القرطبي  (ٕ)
، وينسػه للقػالخ بػػف  ٖ٘ٗ، والرجػػز للشػماخ فػي ملحػؽ ديوانػػو  ٕٛٗ/ٕمعػاني القػر ف للفػراء  (ٖ)

  . واللساف " وؿ ؽ " ( ٛٛٙحزف لما ينسه أيضا البف قيس الرقيات ) الشعر والشعراء 
  . ٕٕ/ٛوما بعدىا وانظر البحر  ٛٚ/ٛٔتفسير الطبري  (ٗ)
  . ٖٛ/ٗمعاني القر ف للزجاج  (٘)
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 (ٔ) السرعة .الولؽ ، ىو الخفة و 

: مخفؼ مف الولؽ في السير وفي اللذه،   َتِلُقونو ػ قاؿ ابف خالويو : 
 (ٕ) وىو السرعة .

 (ٗ) واليمداني . (ٖ)ػ ولذا قاؿ ابف جني

 (٘) ػ وقاؿ ابف األنباري : ىو مف ولؽ الحديث : إذا أنشنه واخترعو .

 (ٙ) ػ وقاؿ العلبري : أصؿ الولؽ الجنوف .

: أصػػؿ الولػػؽ السػػرعة ، ومنػػو أولػػؽ للجنػػوف لمػػا فيػػو مػػف ػػػ وقػػاؿ الشػػياه 
 (ٚ) السرعة والتيافت .

 َتِلُقونػوػ وجاء في "اللساف" : ولؽ اللالـ : دّبره ، وبو فّسػر الليػث قولػو 
أي : تدبرونػو ، وفػالف يلػؽ اللػالـ أي : يػدبره ، وقػاؿ األزىػري : ال أدري : تدبرونػو 

 (ٛ) أو تديرونو .

ولؽ اللالـ : دبره ، وولقو أيضا : لذبو ، ومعنى تلقونػو  ػ قاؿ السرقسطي :

                                                      
  . ٓٔ٘/ٗوانظر: معاني القر ف لو أيضا  ٖٔٔػ  ٖٓٔ/ٖه القر ف للنحاس إعرا (ٔ)
  . ٕٓٔ/ٕإعراه القراءات السبع البف خالويو  (ٕ)
  . ٜ/ٔوالخصائص  ٗٓٔ/ٕالمحتسه  (ٖ)
  . ٕٜ٘/ٖالفريد  (ٗ)
  . ٕ٘/ٚحاشية الشياه على البيضاوي  (٘)
مالء ما مف بو الرحم ٚٚٔ/ٕإعراه القراءات الشواذ  (ٙ)   . ٘٘ٔ/ٕف وا 
  . ٕ٘/ٚحاشية الشياه على البيضاوي  (ٚ)
  . اللساف ) و ؿ ؽ ( (ٛ)
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 (ٔ) : تدبرونو أو تلذبونو .
ذا اشػػتدت  والشػػؾ أف اللػػذه تػػدبير فػػي عقػػؿ اللػػاذه لغػػرض فػػي نفسػػو ، وا 
رربتػػػو فػػػي إطػػػالؽ الشػػػائعة دار بيػػػا علػػػى األشػػػخاص وفػػػي المنتػػػديات ، فتدبرونػػػو 

 وتديرونو محتمالف وصحيحاف .

ا : احلر  يف ٕ
ً
 رٓ اىقساءج : ثاّٞ

في ىذه القراءة نوعاف مف الحذؼ حذؼ فاء الللمة )الػواو( ، وحػذؼ حػرؼ 
 الجر .

 ـ حذف فاء ال لمح ) الُاَ ( :  0

: تولقوف ، فوقعت الواو بيف تاء مفتوحة ولسرة فحػذفت   َتِلُقونو أصؿ 
باليػاء أي : حمؿ ما ليس مبػدوءا  (ٖ)فيو مثؿ يعدونو (ٕ)الواو اتباعا لحذفيا في يلؽ

 بالياء على ما بد  بالياء ليجري الباه على سنف واحد .
وحػذؼ فػاء الللمػة ىنػا ػ وىػي الػواو ػ سػببو الثقػؿ الناشػئ مػف اجتمػاع مػا 
يشػبو أحػػرؼ العلػػة الثالثػػة ، وذلػػؾ بوقػػوع الػػواو بػػيف اليػػاء المفتوحػػة واللسػػرة ؛ فػػنف 

 (ٗ) الفتحة بعض األلؼ واللسرة بعض الياء .
 ـ حذف حزف الجز : 2

فتسرعوف فيو ، وتخفػوف إليػو .. وأصػلو   َتِلُقونو ابف جني : " أما  قاؿ
تلقوف فيو أو إليو ، فحذؼ حرؼ الجر وأوصؿ الفعػؿ إلػى المفعػوؿ، لقولػو ػ تعػالى ػ 

                                                      
  . ٕ٘/ٚحاشية الشياه على البيضاوي  (ٔ)
عراه القراءات السبع البف خالويو  ٖٔٔػ  ٖٓٔ/ٖإعراه القر ف للنحاس  (ٕ)   . ٕٓٔ/ٕوا 
  . ٚٚٔ/ٕإعراه القراءات الشواذ  (ٖ)
  . ٖٖٔإلعالؿ والتعويض د. إبراىيـ بسيوني المني  الصرفي في اإلبداؿ وا (ٗ)
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 :  ًَواْختَاَر ُموَسى َقْوَمُو َسْبِعيَف َرُجال (ٔ) ." أي : مف قومو(ٕ) 

 (ٖ) تعدي .أي : أنيـ جاءوا بالمتعدي شاىدا على رير الم

وىػػو متعػػد مفسػػرا بػػػ"تلذبوف" وىػػو ريػػر   َتِلُقونػػو " يعنػػي أنيػػـ جػػاءوا بػػػ
 (ٗ) متعد ثـ حملو على ما ذلره .

بمعنى تدبرونو أو تلذبونػو دليػؿ علػى أف مػف قػاؿ   َتِلُقونو والقوؿ بنف 
 (٘) إنو إذا لاف بمعنى اللذه ال يلوف متعديا لـ يصه .

ا : اجلَع تني قساءذٜ
ً
وًَُ   ثاىث ُْ تَلَقَّ

(6)
 َ  ًتَلِقُو  : 

قػػاؿ النحػػاس معلقػػا علػػى القػػراءتيف : "والمعنيػػاف صػػحيحاف ألنيػػـ قػػد َتَلقَّػػوه 
 (ٚ) وولقوه " .

أي : ينخػذه بعضػلـ مػػف بعػض بالسػػااؿ عنػو ، فتخترعونػو لػػذبا فيمػا بيػػنلـ 
 وتدبرونو وتديرونو في سرعة وخفة تصؿ إلى حد الجنوف .

                                                      
  . ٘٘ٔاألعراؼ مف ااية  (ٔ)
  . ٕٜ٘/ٖوانظر : الفريد  ٘ٓٔػ  ٗٓٔ/ٕالمحتسه  (ٕ)
  . ٕٕ/ٛاللساف ) ولؽ ( ، والبحر  (ٖ)
  . ٜٖٔ/ٛالدر المصوف  (ٗ)
  . ٕ٘/ٚحاشية الشياه على تفسير البيضاوي  (٘)
  . ( ٖ٘ٗمجاىد  وىي قراءة السبعة ) السبعة البف (ٙ)
  . ٖٓٔ/ٖإعراه القر ف للنحاس  (ٚ)
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ِإفَّ اهلل َوَمالِئَلتَػػُو ُيَصػػلُّوَف َعَلػػى النَِّبػػي  َيػػا َأيَُّيػػا الَّػػذِيَف  : -قػػاؿ تعػػالى ػػػ ٕٓ
ػُفوِؼ اأُلولػى حػزاه ألا َ َمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسل ُموا َتْسِليم ا وعلى الذيف ُيصلُّوَف في الصَّ

 .  وعلى الذيف ... إل  بزيادة ،  ٙ٘مف ااية
في مصحفيا وأبى يونس ، وُحميػدة ابنتػو  نسبت ىذه القراءة للسيدة عائشة

فعػػف حميػػدة بنػػت أبػػى يػػونس قالػػت : قػػرأ علػػّي أبػػى ، وىػػو ابػػف ثمػػانيف سػػنة فػػي ، 
لُّوَف َعل ى النَِّبي  َيا َأيَُّيا الَّػِذيَف  َمُنػوا َصػلُّوا ِإفَّ اهلَل َوَمالِئَلَتُو ُيصَ  مصحؼ عائشة : 

ُفوِؼ اأُلولىَعَلْيِو َوَسل ُموا َتْسِليًما وعلى الذ  .   يف ُيصلُّوَف في الصَّ
 قالت : قبؿ أف يغير عثماف المصاحؼ .

قاؿ ابف جري  : وأخبرني ابف أبى حميػد عػف عبػد الػرحمف بػف ُىرمػز وريػره 
 (ٔ) مثؿ ذلؾ في مصحؼ عائشة .

 وعبارة حميدة تدؿ على أف ىذه القراءة نسخت في مصحؼ عثماف .

 ذ٘جٞٔ اىقساءج :

ػُفوِؼ اأُلولػىوع جاءت عبػارة  للداللػة علػى   لػى الػذيف ُيصػلُّوَف فػي الصَّ
أف ىػػذه الطائفػػػة تشػػترؾ فػػػي فضػػػؿ الصػػالة مػػػف قبػػؿ اهلل ومالئلتػػػو ، فلمػػػا أف اهلل 
 ومالئلتػػػػو يصػػػػلوف علػػػػى النبػػػػي ، فػػػػننيـ يصػػػػلوف أيضػػػػا علػػػػى الػػػػذيف يصػػػػلوف 

 الصفوؼ األولى .

                                                      
 ونلػػػػػػت االنتصػػػػػػار  ٘ٛوالمصػػػػػػاحؼ البػػػػػػف أبػػػػػػى داود  ٕٖٗفضػػػػػػائؿ القػػػػػػر ف ألبػػػػػػى عبيػػػػػػد( ٔ)

  .ٖٓٔللباقالني 
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َصػلُّوا الى ػ : فػالعطؼ ػ ىنػا ػ لػيس علػى " عليػو " المػذلورة فػي قولػو ػ تعػ
نما العطؼ ىنا على الجار والمجرور " على النبي " ؛ ألف األمػر بالصػالة   َعَلْيوِ  وا 

ويجػوز ػ  والتسليـ إنما ىو مف األمة بنمر ربيا على نبييا ، وذلؾ خاص بػالنبي 
معطوفػػا علػػى الجػػار والمجػػرور   وعلػػى الػػذيف ُيصػػلُّوفَ  علػػى بعػػد ػ أف يلػػوف 

وصػالة األمػة   َصػلُّوا َعَلْيػِو َوَسػل ُموا َتْسػِليًما ولػو ػ تعػالى ػ : السػابؽ عليػو مػف ق
علػػى نبييػػا علػػى حقيقتػػو مػػف قػػوليـ : صػػلى اهلل عليػػو وسػػلـ وعلػػى الػػذيف يصػػلوف 

 الصفوؼ األولى بمعنى الدعاء ليـ . واهلل أعلـ .

ِمْف  وُلْنتٍ  َتْلَبْرتٍ ِبَيا َواسْ   َياِتي َفَلذَّْبتٍ  َبَلى َقْد َجاَءْتؾٍ  : -قاؿ تعالى ػ ٕٔ

ولسر التاء   َجاَءْتؾِ  بلسر اللاؼ مف ،  ٜ٘سورة الزمر مف ااية  اْلَلاِفِريفَ 

 (ٔ) .  ُلْنتِ  و  اْسَتْلَبْرتِ  و  َفَلذَّْبتِ لذلؾ مف األفعاؿ الثالثة 
ػػ رضػي اهلل (ٖ)وأبييػا أبػى بلػر الصػديؽ(ٕ)ذه القراءة للسػيدة عائشػةػت ىػنسب

 . راءة ألـ سلمة ػ رضي اهلل عنيا ػ عف النبي ػذه القػت ىػلما نسب عنيما ػ

                                                      
عػراه  ٖٓٙ/ٗومعػاني القػر ف للزجػاج  ٘ٔ/ٕٗوتفسير الطبري  ٖٕٗ/ٕمعاني القر ف للفراء  (ٔ) وا 

عػراه القػراءات الشػواذ  ٛ/ٕٚي وتفسػير الػراز  ٜٔػ  ٛٔ/ٗالقػر ف للنحػاس  والفريػد  ٔٔٗ/ٕوا 
ٗ/ٜٔٚ .  

  . ٖٚٗ/ٜوالدر  ٕ٘ٔ/ٜالبحر  (ٕ)
  . ٖٚٗ/ٜ، والدر  ٕ٘ٔ/ٜ، والبحر  ٕٖٔمختصر في شواذ القر ف البف خالويو  (ٖ)
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بلى قد جاءتِؾ  قرأ :  فقد روي الربيع بف أنس عف أـ سلمة أف النبي 
 (ٔ) .   ياتي فلذبِت بيا واستلبرِت ولنِت مف اللافريف

وابف يعمر وأبو حيوة وابف  (ٖ)وعاصـ الجحدري (ٕ)لما نسبت لوقاء بف إياس
 (ٗ) ر والشافعي .لثي

لما نسبت ىذه القراءة البف مقسـ ومحمد بف عيسى والعبسي ومسعود ابػف 
 (٘) صال  ونصير .

 ذ٘جٞٔ اىقساءج :

 مدار البحث في ىذه القراءة على أمريف :
نلار بعض العلماء ليذه القراءة .  وجو التننيث في ىذه القراءة ، وا 

                                                      
قػاؿ أبػو عبيػد : "لػو صػ  ىػذا عػف النبػي ػ صػلى اهلل عليػو وسػلـ ػ للػاف حجػة ال يجػوز ألحػد  (ٔ)

 ( . ٛ/ٕٚس بمسند ؛ ألف الربيع لـ يدرؾ أـ سلمة ) تفسير الرازي ترليا ، وللف لي
معلقا على ىذا الخبر بعد إيػراده لػو : "والربيػع  ٛٛٔػ  ٚٛٔ/ٙوقاؿ النحاس في معاني القر ف 

 ابف أنس لـ يلحؽ أـ سلمة ؛ إال أف القراءة جائزة " .
يضػا القرطبػي فػي تفسػيره ونسػه ىػذه القػراءة ألـ سػلمة عػف النبػي ػ صػلى اهلل عليػو وسػلـ ػ أ

 . ٖٕٚ/ٜوالسميف في الدر  ٕ٘ٔ/ٜوأبو حياف في البحر  ٜٖٕ/٘ٔ
 ٘ٔ/ٕٗونسبت ىذه القراءة للنبي ػ صلى اهلل عليو وسلـ ػ دوف ذلر للراوي في تفسير الطبري 

عراه القر ف للنحاس  ٖٓٙ/ٗومعاني القر ف للزجاج  ومختصر في شواذ القػر ف  ٜٔػ  ٛٔ/ٗوا 
  . ٕٖٔالبف خالويو 

  . ٖٕٗ/ٕمعاني القر ف للفراء  (ٕ)
  . ٖٚٗ/ٜوالدر  ٕ٘ٔ/ٜوالبحر  ٛٔ/ٗإعراه القر ف للنحاس  (ٖ)
  . ٖٚٗ/ٜوالدر  ٕ٘ٔ/ٜالبحر  (ٗ)
  . ٕٙػ  ٕ٘/ٙومعجـ القراءات القر نية  ٕ٘ٔ/ٜالبحر  (٘)
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 نقوؿ :ونفصؿ ذلؾ بمشيئة اهلل ػ تعالى ػ وتوفيقو ف

 أٗالً : ٗجٔ اىرأّٞث يف ٕرٓ اىقساءج :

  فلػذبتِ  لما لسرت في األفعاؿ الثالثػة   َجاءتؾِ  لسرت اللاؼ مف 
  ِواستلبرت    ِولنت   على أف اللاؼ والتاء للتننيث على أف الخطػاه للػنفس

 ْفػٌس َأْف َتقُػوَؿ نَ وىو وجو حسف ، ألنو ذلر النفس فخاطبيا أوال في قولو ػ تعالى ػ 

َيػػا َأيَُّتَيػػا الػػنَّْفُس  فػػنجرى اللػػالـ الثػػاني علػػى الػػنفس فػػي خطابيػػا ، ومثلػػو :  (ٔ)

إل  السػورة  (ٕ) اِديػي ِعبَ ػي فِ ػاْلُمْطَمِئنَُّة * اْرِجِعي ِإَلى َرب ِؾ رَاِضَيًة َمْرِضيًَّة * َفاْدُخلِ 
ػػاَرٌة ِبالسُّػػوءِ  . ومثلػػو :  َلْت ِلػػي َنْفِسػػي لػػو : ومث (ٖ) ِإفَّ الػػنَّْفَس أَلمَّ  َوَلػػَذِلَؾ َسػػوَّ


ولفػظ الػنفس ،  (٘) فلفظ النفس ورد فػي القػر ف فػي ألثػر األمػر علػى التننيػث . (ٗ)

، فخوطػػه المػػذلوروف علػػى  (ٚ)، للنيػػا تقػػع علػػى الػػذلر واألنثػػى (ٙ)مانػػث سػػماعي
 (ٛ) قراءة فت  اللاؼ وفت  التاء في األفعاؿ الثالثة .

                                                      
  . ٙ٘الزمر مف ااية  (ٔ)
  . ٖٓ - ٕٚالفجر اايات مف  (ٕ)
  . ٖ٘يوسؼ مف ااية  (ٖ)
  . ٜٙطو مف ااية  (ٗ)
 ٖٓٙ/ٗمعػػاني القػػر ف للزجػػاج  ٕٔ/ٖٕوتفسػػير الطبػػري  ٖٕٗ/ٕانظػػر معػػاني القػػر ف للفػػراء  (٘)

عػػراه القػػػر ف للنحػػاس  ٛٛٔ/ٙومعػػاني القػػر ف للنحػػاس   ٚٓٔ/ٗواللشػػػاؼ  ٜٔػ  ٛٔ/ٗوا 
عراه القراءات الشواذ للعلبري  ٛ/ٕٚوتفسير الرازي    . ٔٔٗ/ٕوا 

   . ٕٛٔ/ٛى البيضاوي حاشية الشياه عل (ٙ)
  . ٖٓٙ/ٗمعاني القر ف للزجاج  (ٚ)
  . ( ٖٙ٘قرأ السبعة " جاءتَؾ ... فلذبَت بيا واستلبرَت ولنَت " بالتذلير ) السبعة  (ٛ)
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 ءة لسر اللاؼ والتاء في األفعاؿ الثالثة .وخوطبت النفس على قرا

، ولػػػاف ينبغػػػي أف تقػػػوؿ :  (ٔ)وتقػػػوؿ : ثالثػػػة أنفػػػس ؛ ألف الػػػنفس إنسػػػاف
ف أردت باألنفس  ذلورا ؛ ألف الواحد نفس ، وىػو يخبػر عنػو  عندي ثالث أنفس وا 

ف لػاف واقعػا علػى مػذلر ، للػف لػالـ العػره عنػدي ثالثػة أنفػس إذا  إخبار المانث وا 
 را أو إناثا حمال على المعنى ، ومنو قولو : أردت ذلو 

 ثالثػػػػػػػػُة أنفػػػػػػػػٍس وثػػػػػػػػالُث َزْودٍ 
 

 (ٕ)لقػػػد جػػػاَر الزمػػػاُف علػػػى عيػػػالي 
 

 فػػنف قيػػؿ: ولعػػؿ ىػػذا علػػى لغػػة مػػف َذلَّػػر الػػنفس ، وذلػػؾ قليػػؿ قػػاؿ ػ تعػػالى ػ:
    َأْف َتُقوَؿ َنْفس  (ٖ)  : فنخبر عنيا إخبار المانث ، ثػـ قػاؿ بعػد ذلػؾ ْد َبَلػى َقػ

فخاطبيا خطاه المذلر ػ على قراءة الفت  ػ فػالجواه أف   َجاَءْتَؾ  َياِتي َفَلذَّْبَت ِبَيا
تذلير النفس فػي اايػة مػف الحمػؿ علػى المعنػى ، وذلػؾ قليػؿ ال لغػة ، فالػذي يقػوؿ 

 (ٗ) ثالثة أنفس إنما يقوؿ على معنى شخص ، والشخص مذلر .

الث أنفػس علػى تننيػث الػنفس قاؿ الفارسي : " وزعػـ يػونس عػف رابػة : ثػ
٘) " .  َبَلى َقْد َجاَءْتِؾ  َياِتي وعلى ىذا قر  : 

ٖ

) 
 واستعماؿ رابة ىذا خالؼ الشائع مف لالـ العره لما بينا .

                                                      
  . ٕٛٙالتلملة للفارسي  (ٔ)
وفيو شاىد  خر رير الذي معنا فػي قولػو : "ثػالث ذود " حيػث  ٕٓٚالبيت للحطيئة في ديوانو  (ٕ)

 (ٕٓٚ/ٕوشرح التصري   ٕٔٗ/ٕالثة إلى اسـ الجمع وىذا جائز )انظر: الخصائص أضاؼ ث
.  

 ٙ٘سورة الزمر مف ااية ( ٖ)
 . ٘ٗػ  ٗٗ/ٕشرح جمؿ الزجاجي البف عصفور  (ٗ)
  . ٜٕٙالتلملة للفارسي  (٘)
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ا : إّناز تعض اىعيَاء ذلرٓ اىقساءج :
ً
 ثاّٞ

مػف  سبقت اإلشارة إلى أف ىناؾ مف طعف فػي نسػبة ىػذه القػراءة للنبػي 
ديث أـ سلمة السابؽ وبينا لثرة العلماء الذالريف ليا في مصادرىـ حيث السند في ح

 الموثوقة .

ولقد اختار اإلماـ الطبري ػ رحمػو اهلل ػ قػراءة السػبعة قػائال بعػد ذلػر اايػة : 
"قػرأه القػػراء فػػي جميػع األمصػػار علػػى التػذلير وىػػي القػػراءة التػي ال أسػػتجيز خالفيػػا 

 إلجماع القراء علييا .

سر على وجو الخطاه للنفس لننػو قػاؿ : " َأْف َتقُػوَؿ َنْفػٌس َيػا وقد روي بالل
 َحْسػػػػَرتَا َعَلػػػػى َمػػػػا َفرَّْطػػػػُت ِفػػػػي َجْنػػػػِه اهلِل ، بلػػػػى قػػػػد جاءتػػػػِؾ أيتيػػػػا الػػػػنفس  يػػػػاتي 

 (ٔ) فلذبِت بيا.." .

واختيار اإلماـ الطبري لقراءة السبعة ليس طعنا في القراءة التي معنا، بدليؿ 
ر في ااية على الررـ مف تصريحو بننو ال يستجيز رير قراءة أنو احت  لقراءة اللس
 التذلير في ااية .

 فموقؼ اإلماـ الطبري ىنا ليس موقؼ إنلار .

علػػى أنػػو قػػد أنلػػر ىػػذه القػػراءة بعضػػيـ وقػػاؿ : " يجػػه إذا لسػػر التػػاء أف 
 يقوؿ: ولنت مف اللوافر أو مف اللافرات .

لػـز أال تػرى أف قبلػو أف تقػوؿ نفػس قاؿ أبو جعفر ) النحاس ( : " وىذا ال ي

                                                      
  . ٕٔ/ٕٗتفسير الطبري  (ٔ)
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ْف ُلْنػػػػُت َلِمػػػػْف السَّػػػػاِخِريفَ  ثػػػػـ قػػػػاؿ  .. ولػػػػـ يقػػػػؿ مػػػػف السػػػػواخر وال مػػػػف  (ٔ) َواِ 
السػػاخرات   والتقػػدير فػػي العربيػػة علػػى لسػػر التػػاء : واسػػتلبرِت ولنػػِت مػػف الجميػػع 
السػػاخريف أو مػػف النػػاس السػػاخريف أو مػػف القػػـو السػػاخريف ، وقػػـو يقػػع للرجػػاؿ 

 ساء إذا اجتمعوا ، وللرجاؿ مفرديف لما قاؿ الشاعر : والن

 ومػػػا أدرى وسػػػوؼ إخػػػاؿ أدرى
 

أقػػػػػػػوـٌ  ٍؿ حصػػػػػػػف أـ نسػػػػػػػاء 
(ٕ)"(ٖ) 

 

سُرج ،   ْوحٌ رُ فَ  * َفنمَّا ِإْف َلاَف ِمْف اْلُمَقرَِّبيفَ  :-قاؿ تعالى ػ ٕٕ

 نسبت ىذه القراءة للسيدة عائشة . (ٗ) بضـ الراء .  88، 88الُاقعً

 (٘). َفُروح   :ت عائشة ػ رضي اهلل عنيا ػ : قرأ النبي فقد قال

                                                      
  . ٙ٘الزمر مف ااية  (ٔ)
وفيػو ثػالث  ٜٖٛػ  ٖٜٖػ  ٜٖٔػ  ٔٗظػر : مغنػى اللبيػه ، وان ٖٚالبيػت لزىيػر فػي ديوانػو  (ٕ)

  . ( ٔٔشواىد رير الذي معنا ) انظر : المعجـ المفصؿ في شواىد النحو العربي 
  . ٛٛٔ/ٙمعاني القر ف للنحاس  (ٖ)
عراه القر ف للنحاس  ٚٔٔ/٘معاني القر ف للفراء  (ٗ)   . ٖٓٔ/ٕوالمحتسه  ٖٙٗ/ٗوا 
عف شػي  عػف حمػاد بػف سػلمة عػف عبػد اهلل بػف شػقيؽ  ٖٔٔ/ٖقر ف رواه الفراء في معاني ال (٘)

: " ىذا الحديث إسناده صػال ،  ٖٙٗ/ٗعف عائشة عف النبي وقاؿ النحاس في إعراه القر ف 
" . وىػذا الحػديث  وبعضيـ يقوؿ فيو : عف بديؿ عف أبػى الجػوزاء عػف عائشػة عػف النبػي 

وصػػححو الحػػالـ  ٖٕٙ/ٕوالحػػالـ  ٗٙ/ٙوأحمػػد  ٖٜٕٛوالترمػػذي  ٜٜٖٔأخرجػػو أبػػو داود 
 على شرطيما ووافقو الذىبي . قاؿ الترمذي : حسف رريه . انتيى .

وىو على شرط مسلـ ُبديؿ بف ميسرة تفرد مسلـ بالرواية عنو واهلل أعلـ . وانظر: مختصر فػي 
 ٜ٘/ٓٔوالبحػر  ٕٓٓ/ٚٔوالقرطبػي  ٓٙ/ٗواللشػاؼ  ٖٓٔ/ٕوالمحتسػه  ٕ٘ٔشواذ القر ف 

تحاؼ فضالء البشر  ٖٕٔ/ٓٔوالدر     . ٜٓٗوا 
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والضػحاؾ ونػوح  (ٗ)وقتػادة (ٖ)ويعقػوه (ٕ)والحسػف (ٔ)لما نسػبت البػف عبػاس
القار  وشعيه بف الحارث )ابف الحبحاه( والربيع بف خيثـ وفياض وسليماف الثقفػي 

ونصر  (ٛ)وزيد (ٚ)ورويس (ٙ)وبديؿ (٘)وأبو جعفر محمد بف علي وأبو عمراف الجواني
 وجماعػة . (ٓٔ)وعبيد والللبي وعبد الوارث وأبو عمرو (ٜ)ونصر بف عاصـ والجحدري

. (ٔٔ) 

 ذ٘جٞٔ اىقساءج :

بالضـ .وما يترته على   َرُوح البحث في ىذه القراءة ييتـ بمعنى للمة 
 . و حذؼأذلؾ مف تقدير 

                                                      
  . انظر المحتسه وتفسير القرطبي والبحر والدر : المواضع السابقة نفسيا (ٔ)
عػػػراه القػػػر ف للنحػػػاس  ٕٔٔ/ٕٚوتفسػػػير الطبػػػري  ٖٔٔ/ٖانظػػػر : معػػػاني القػػػر ف للفػػػراء  (ٕ) وا 

 ٜ٘/ٓٔوالبحػػػر  ٕٓٓ/ٚٔوتفسػػػير القرطبػػػي  ٓٙ/ٗواللشػػػاؼ  ٖٓٔ/ٕوالمحتسػػػه  ٖٙٗ/ٗ
  . ٖٕٔ/ٓٔوالدر 

وتفسير القرطبي والبحر والمواضع السػابقة  ٕ٘ٔانظر : مختصر في شواذ القر ف البف خالويو  (ٖ)
  . نفسيا

  . انظر المحتسه وتفسير القرطبي والبحر والدر : المواضع السابقة نفسيا (ٗ)
  . ٜ٘/ٓٔوالبحر  ٖٓٔ/ٕالمحتسه  (٘)
 ٖٛٔوضعاف بعينيما وانظر: تحبيػر التيسػير إعراه القر ف للنحاس والمحتسه البف جني : الم (ٙ)

تحاؼ فضالء البشر  ٖٛٔ   . ٜٓٗوا 
  . إعراه القر ف للنحاس والمحتسه الموضعاف بعينيما (ٚ)
  . تفسير القرطبي والبحر والموضعاف السابقاف بعينيما (ٛ)
  . تفسير القرطبي الموضع السابؽ بنفسو (ٜ)
   . ٜٓٗفضالء البشر  البحر الموضع السابؽ نفسو وانظر : إتحاؼ (ٓٔ)
  . ٘ٚػ  ٗٚ/ٚانظر : معجـ القراءات القر نية  (ٔٔ)
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 أف (٘)وريػػػػرىـ (ٗ)واليمػػػػداني (ٖ)والنحػػػػاس (ٕ)والزجػػػػاج (ٔ)أ ( فيػػػػرى الفػػػػراء
  رُوح  . ػ بالضـ ػ معناه : حياة دائمة ال موت بعدىا 

ػ بالضػـ   رُوح أف معنى  (ٛ)وريرىما (ٚ)والرازي (ٙ)ه ( ويرى ابف خالويو
 بالضـ ػ الرحمة تتلقى المامف عند موتو .

 (ٜ) وفسر بالرحمة ألنيا لالسبه لحياة المرحـو .
 (ٓٔ) فاللالـ على سبيؿ االستعارة أو المجاز المرسؿ .
 جػ ( ويرى جماعة أف اللالـ على تقدير مضاؼ : 

ػ قدره ابف جنػي بػػ" ممسػؾ روح ، وممسػليا ىػو الػروح ، لمػا تقػوؿ ىػذا  ٔ
 (ٔٔ) اليواء ىو الحياة ، وىذا السماع ىو العيش وىو الروح .

 (ٕٔ) ػ وقاؿ جماعة منيـ العلبري إف تقديره مسلف روح . ٕ
مسػػػػلف روح وعبػػػػارة  ويجػػػػوز أف يلػػػػوف المضػػػػاؼ المحػػػػذوؼ واحػػػػدا وىػػػػو

                                                      
  . ٖٔٔ/ٖفي معاني القر ف  (ٔ)
  . ٚٔٔ/٘في معاني القر ف لو  (ٕ)
  . ٖٙٗ/ٗإعراه القر ف للنحاس  (ٖ)
  . ٕٕٗ/ٗالفريد  (ٗ)
عػػػراه القػػػراءات الشػػػواذ  ٓٙ/ٗانظػػػر : اللشػػػاؼ  (٘) والبحػػػر  ٕٓٓ/ٚٔ، وتفسػػػير القرطبػػػي  ٛ٘٘/ٕ، وا 

ٔٓ/ٜ٘ .  
  . ٕ٘ٔفي مختصر شواذ القر ف لو  (ٙ)
  . ٕٕٓ/ٜٕفي تفسيره  (ٚ)
عراه القراءات الشواذ  ٓٙ/ٗانظر : اللشاؼ  (ٛ)   . ٜ٘/ٓٔوالبحر  ٜ٘٘/ٕوا 
  . ٗٛ/ٜتفسير البيضاوي  (ٜ)
  . ٗٛ/ٜحاشية الشياه على تفسير البيضاوي  (ٓٔ)
  . ٕٕٗ/ٗوانظر : الفريد  ٖٓٔ/ٕالمحتسه  (ٔٔ)
  . ٜ٘٘/ٕإعراه القراءات الشواذ  (ٕٔ)
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 المحتسه حدث فييا تصحيؼ .
ىػذا وقػد فػرؽ أبػو البقػاء العلبػري بػيف الفػت  والضػـ فقػاؿ : "ويقػرأ ػ رو ح ػ 

 بفت  الراء وضميا ػ فالفت  مصدر والمصدر اسـ لو .
 (ٔ) وقيؿ : ىو المتروح بو " .

 ٕٔة سورة االنساف مف ااي  َعَلْتيـ ِثَياُه ُسنُدسٍ  : -قاؿ تعالى ػ ٖٕ

 َعَلػػْتيـ   . نسػػبت ىػػذه  (ٕ): فعػػؿ مػػاض متصػػؿ بتػػاء التننيػػث السػػالنة
 (ٖ) القراءة للسيدة عائشة .

 عػاليْتُيـوىذه القراءة قريبة لفظا مف قراءة : ابػف مسػعود وابػف وثػاه : 
 (٘) ووصفت بننيا وجو جيد في العربية . (ٗ)بالرفع والتننيث

عنيا وبخاصة إذا علمنا أف رسـ  ولعؿ إحداىما المقصودة واألخرى تصحيؼ
 األلؼ ييمؿ في بعض الللمات القر نية في رسـ المصاحؼ، 

 تُجًٕ القزاءج :

 .  َعَلْتيـ ِثَياهُ  اللالـ عف إعراه 
 َعَلْتيـ   على ىذه القراءة ػ فعؿ ماض متصؿ بتاء التننيث السالنة 
  ُوِثَياه  . فاعؿ مرفوع بالضمة الظاىرة : 

بالصػػػػفة   ِثَيػػػػاهُ  ءة مقويػػػػة لألوجػػػػو المػػػػذلورة فػػػػي رفػػػػع وىػػػػذه القػػػػرا

                                                      
  . ٕ٘٘/ٕإمالء ما مف بو الرحمف  (ٔ)
   . ٛٔٙ/ٓٔوالدر  ٖٙٙ/ٓٔالبحر  (ٕ)
  . ٕٙ/ٛالسابقاف الموضعاف عينيما وانظر معجـ القراءات  (ٖ)
  . ٕٙ/ٛمعجـ القراءات القر نية  (ٗ)
  . ٕٕٙػ  ٕٔٙ/٘انظر : معاني القر ف للزجاج  (٘)
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 َْعاِلَيُيـ . في قراءة الباقيف (ٔ) 
ـُ ِلَمْف َتَرى  :-قاؿ تعالى ػ ٕٗ  ٖٙالنازعات ااية  َوَبَرَزِت اْلَجِحِي

  َْوَبَرَزت  . بفت  الباء والراء مخففا مبنيا للفاعؿ (ٕ) 

 (ٗ) فوؽ . والنقط (ٖ)بالتاء المفتوحة  َتَرى و

لبػػاس مػػف حيػػث الضػػبط والنسػػبة يملػػف  وىػػذه القػػراءة وقػػع فييػػا اضػػطراه وا 
 إجمالو فيما يلي :

بػػالتخفيؼ مبنيػػا للفاعػػؿ   وَبػػَرَزتْ  أ ( فصػػؿ بعػػض العلمػػاء بػػيف قػػراءة 
ػ بالتاء ػ فنسػبوا األولػى لػبعض العلمػاء دوف الثانيػة ، بمعنػى أنػو   َتَرى وقراءة 

 قرأ بالثانية .ليس لؿ قار  باألولى 
 َبػػَرَزتْ ػ فػػابف خالويػػو ينسػه القػػراءتيف معػػا لعلرمػػة ، وينسػػه قػػراءة  ٔ

فعلرمة وأبو نييؾ يشترلاف ػ  (ٚ)والرازي (ٙ)، ولذلؾ فعؿ الزمخشري (٘)فقط ألبى نييؾ
 .  َتَرى وينفرد علرمة بقراءة   َبَرَزتْ  يشترلاف ػ عندىـ ػ في قراءة 

بالتػاء   وُبػّرزت الجحػيـ لمػف تَػَرى ػ وابف جني يقوؿ : "قراءة علرمػة  ٕ

                                                      
  . ٛٔٙ/ٓٔوالدر المصوف  ٗٙٙلسبعة انظر : ا (ٔ)
  . ٔٛٙ/ٓٔوالدر  ٔٓٗ/ٓٔوانظر : البحر  ٙٚٙ/ٕإعراه القراءات الشواذ  (ٕ)
  . ٖٔ٘/ٕالمحتسه  (ٖ)
  . ٔٛٙ/ٓٔوانظر : الدر  ٕٕٙ/ٗالفريد  (ٗ)
  . ٛٙٔمختصر في شواذ القر ف البف خالويو  (٘)
   . ٚ٘٘/ٗاللشاؼ  (ٙ)
  . ٔ٘/ٖٔفي تفسيره  (ٚ)
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زت وضبطت  (ٔ)وحة "تفم مع أف قراءة علرمة لمػا سػبؽ  (ٕ)بالبناء للمفعوؿ  ُبر 
  َْبَرَزت   مخففة مبنية للفاعؿ ػ َتَرى  . ػ بالتاء 

زت ولعؿ ما ورد في المحتسه البف جنػي مػف ضػبط   تَػَرى مػع   ُبػر 
الضػبط مػف قبػؿ المحققػيف أرػراىـ بػو لمػا رأوا ابػف  بالتاء منسػوبة لعلرمػة خطػن فػي

ولػو رجعػوا   َبػَرَزتْ  ضبطا وتوجييا دوف قراءة   َتَرى جني قد عرض لقراءة 
  وَبػػَرَزتلغيػػر ذلػػؾ مػػف المصػػادر لمػػا أسػػلفنا لوجػػدوا أف علرمػػة قػػرأ بيمػػا معػػا: 

 بالتاء .  َتَرى مخففا مبنيا للفاعؿ مع 

  علرمػة وريػره  وَبػَرَزت " وقرأ مالؾ بف دينار ػ أما القرطبي فقاؿ : ٖ
 (ٖ) بالتاء " .  لمف َترى

 بالتػػاء ، ولمالػػؾ بػػف دينػػار قػػراءة  تَػػَرى فػػالقرطبي نسػػه لعلرمػػة قػػراءة 
  َبَرَزت   ويحتمؿ أف تلوف ىنػاؾ واو سػاقطة عنػد التحقيػؽ ولػنف األصػؿ . وقػرأ

 .  لمف َتَرى ، وعلرمة وريره ..   وَبَرَزتْ  مالؾ ... 
إال أف ىذا االحتماؿ يبعػده أنػو لػو لػاف األصػؿ بػالعطؼ لقيػؿ وقػرأ مالػؾ بػف 

 دينار وعلرمة . إل  . لما يفعؿ القرطبي عند عرضو لقراءة تعدد قرااىا .

بػف نسػبا القػراءتيف معػا لعائشػة وزيػد ػ أما أبو حياف وتبعػو السػميف فقػد  ٗ
 (ٗ) ؿ مخففا وبتاء .علي وعلرمة ومالؾ بف دينار مبنيا للفاع

                                                      
  . ٖٔ٘/ٕمحتسه ال (ٔ)
  . ( ٗٙ/ٛوىي قراءة السبعة ) معجـ القراءات القر نية  (ٕ)
  . ٓٛٔ/ٜٔتفسير القرطبي  (ٖ)
   . ٔٛٙ/ٓٔوالدر  ٔٓٗ/ٓٔالبحر  (ٗ)
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ويالحظ أف أبا حياف والسميف نسبا القراءتيف لعلرمة ػ لما فعػؿ ابػف خالويػو 
  والزمخشري والرازي مف قبؿ ػ .

  وَبػػَرَزت لمػا نسػػباىا لمالػؾ بػػف دينػػار الػذي نسػػه إليػػو القرطبػي قػػراءة 
 وأضافا على ذلؾ : عائشة وزيد بف علي .  َتَرى دوف 

 َبػَرَزتْ لنفس أف القراءتيف معا متالزمتيف ، فمػف قػرأ والذي تطمئف إليو ا
 بغض النظر عف النسبة .  َتَرى قرأ 

..  وَبػَرَزت: " وقػر  :  (ٔ)والدليؿ على ذلؾ أف البيضاوي قاؿ في تفسيره
 ولمف َتَرى  .  على أف فيو ضمير الجحيـ ... إل 

 ذ٘جٞٔ اىقساءج :

 بالتاء  َتَرى ا للفاعؿ، وتوجيو مخففا مبين  َبَرزت توجيو قراءة 

 مخففا مثٕىا للفاعل : تََزسخ  تُجًٕ قزاءج  أٗالً :

 مع التخفيؼ . (ٕ)ىذه القراءة على تسمية الفاعؿ

سناد " برز " للجحيـ مجاز ، أو يخلؽ اهلل ذلؾ فييا ، لما أف الفعؿ "بػرز"  وا 
لغاويف فيي التي تبػرز مسندا للجحيـ فيو داللة على أف الجحيـ تسخط على ىاالء ا

 ليـ بنفسيا .

                                                      
(ٔ) ٜ/ٗٓٚ .  
  . ٙٚٙ/ٕإعراه القراءات الشواذ  (ٕ)
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ا :
ً
 : تََزِ  تُجًٕ قزاءج  ثاّٞ

 التاء المفتوحة ىنا تحتمؿ أف تلوف تاء التننيث ، أو تلوف تاء الخطاه: 
ضػمير الجحػيـ ، فاإلخبػار عػف   تَػَرى أ ( فنف قدرت التاء للتننيػث ففػي 

 الجحيـ والتقدير : لمف تراه الجحيـ .

 (ٔ) .  ِإَذا رََأْتُيـ ِمْف َمَلاٍف َبِعيدٍ   لقولو ػ تعالى ػ :
سناد الراية ليا مجاز ، أو يخلؽ اهلل ذلؾ فييا .  (ٕ) وا 

ف قدرت التاء للخطاه ، فيلوف المخاطه :   ه ( وا 

والمراد بػو النػاس أي : لمػف تػرى يػا محمػد ، أي: للنػاس،  ( الرسوؿ  ٔ
 فنشار إلى البعض ، وررضو جنسو وجميعو .

 لبيد : لما قاؿ 

 َوَلَقػػْد َسػػِئْمُت ِمػػَف الَحيػػاِة وُطوِليػػا
 

 (ٖ)وُسػػػااِؿ َىػػػَذا الَنػػػاِس : َلْيػػػَؼ َلبِيػػػُد ؟ 
 

فنشػػار إلػػى جػػنس النػػاس فػػي ىػػذا المعنػػى ، ونحػػف نعلػػـ أنػػو لػػيس جميعػػو 
 مشاىدا حاضر الزماف .

لاف بحضرتو المامنوف الذيف قد شيد للثير منيـ  فنف قيؿ : فنف النبي 
 د مف حاؿ اإليماف ليـ بيا .بالجنة ، وشي

 فليؼ يجوز أف يقوؿ اهلل لو : النار لياالء الذيف تراىـ ؟ 

                                                      
  . ٕٔالفرقاف مف ااية  (ٔ)
   . ٛٓٗ/ٜحاشية الشياه على البيضاوي  (ٕ)
  . ( ٜٛٔ/ٔوأشار في البيت إلى الناس بلفظ الواحد ) انظر : المحتسه أيضا  ٕ٘ ديوانو (ٖ)
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َفػنَبى  قيػؿ : يخصػو ويخلصػو محصػوؿ معنػاه ، فيػذا لقولػو ػ تعػالى ػ : 
،  (ٕ) َوَمػػْف  َمػػَف َوَمػػا  َمػػَف َمَعػػُو ِإال َقِليػػؿٌ  ، وقولػػو :  (ٔ) َأْلثَػػُر النَّػػاِس ِإال ُلفُػػورًا

 َوَقِليػػػػػػػػػٌؿ ِمػػػػػػػػػْف ِعَبػػػػػػػػػاِدي  ، وقولػػػػػػػػػو :  (ٖ) َوَقِليػػػػػػػػػٌؿ َمػػػػػػػػػا ُىػػػػػػػػػـْ  وقولػػػػػػػػػو : 
 (ٗ) .  الشَُّلورُ 

فخرج اللالـ على وجو التعظيـ والتحذير ، حتػى لننػو عػاـ للجميػع مػف يقػع 
رىابا .  البصر عليو ، إرالظا وا 

 والمامنوف مستثنوف منو بما تقدمت األدلة عليو ، ولو أشباه لثيرة".
 (ٚ) والقرطبي . (ٙ)واليمداني (٘)نيوىذا رأي ابف ج

والتقدير لمف ترى يا محمد مػف اللفػار أو مػف أىليػا  ػ أو الخطاه للنبي 
 أىؿ الجحيـ .

 (ٓٔ) وأبى حياف . (ٜ)والبيضاوي (ٛ)وىذا رأي الرازي

                                                      
  . ٜٛاإلسراء مف ااية  (ٔ)
  . ٓٗىود مف ااية  (ٕ)
  . ٕٗص مف ااية  (ٖ)
  . ٖٔسبن مف ااية  (ٗ)
  . ٖٔ٘/ٕالمحتسه  (٘)
  . ٖٕٙػ  ٕٕٙ/ٗالفريد  (ٙ)
  . ٓٛٔ/ٜٔفي تفسيره  (ٚ)
  . ٔ٘/ٖٔفي تفسيره  (ٛ)
  . ٚٓٗ/ٜفي تفسيره  (ٜ)
  . ٔٓٗ/ٓٔفي البحر  (ٓٔ)
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 (ٔ)وف المخاطه لؿ إنساف وىذا رأي أجازه العلبري.ػوز أف يلػػ ويج ٕ

 ، ٕٗسورة التلوير   َعَلى اْلَغْيِه بَظِنيفٍ َوَما ُىَو  :-قاؿ تعالى ػ ٕ٘

 (ٖ) المشالة . (ٕ)بالظاء

نسػػػبت ىػػػػذه القػػػراءة للسػػػػيدة عائشػػػػة وبػػػاف عبػػػػاس وابػػػف الزبيػػػػر وعػػػػروة 
 (٘) وابف مسعود . قيؿ : ىي في مصحفو . (ٗ)ومجاىد

 (ٙ) يقرأ بيا . قيؿ : ولاف رسوؿ اهلل 
، وىشػاـ بػف جنػده ،  لما نسبت لزيػد بػف ثابػت ، وابػف عمػر ، وابػف جبيػر

 (ٚ) وعمر بف عبد العزيز .

وجماعػة  (ٓٔ)وابف محيصف واليزيدي (ٜ)ورويس (ٛ)لما نسبت لزر بف حبيش
 (ٔٔ) وجماعة .

                                                      
  . ٙٚٙ/ٕإعراه القراءات الشواذ  (ٔ)
عراه القر ف للنحاس  ٖٚٙوالسبعة  ٕ٘/ٖٓتفسير الطبري  (ٕ)   . ٖٙٔ/٘وا 
  . ٗٗٗالبسيط البف أبى الربيع  (ٖ)
  . ٜٔٗ/ٓٔوالبحر  ٖٙٔ/٘إعراه القر ف للنحاس  (ٗ)
   . ٚٓٚ/ٓٔوالدر  ٜٔٗ/ٓٔالبحر  (٘)
  . ٚٓٚ/ٓٔالدر  (ٙ)
  . ٜٔٗ/ٓٔالبحر  (ٚ)
  . ٕ٘/ٖٓوتفسير الطبري  ٕٕٗ/ٕمعاني القر ف للفراء  (ٛ)
تحاؼ فضالء البشر  ٜٗٔتحبير التيسير  (ٜ)   ٖٔ٘/ٖوالمغنى في توجيو القراءات العشر  ٖٗٗوا 
  . ٖٗٗإتحاؼ فضالء البشر  (ٓٔ)
  . ٙٛ،  ٘ٛ/ٛمعجـ القراءات القر نية  (ٔٔ)
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 (ٔ) لما قرأ بيا مف السبعة ابف لثير ، وأبو عمرو ، واللسائي.

 ذ٘جٞٔ اىقساءج :

 الغرض مف دراسة ىذه القراءة بياف : 

 .  بَظِنيفٍ  ػ معنى  ٔ

 .  بَظِنيفٍ  النحوي والصرفي في قراءة  ػ البحث ٕ

بالظػػاء ىػػؿ إحػػداىما   بَظِنػػيفِ  بالضػػاد وقػػراءة   بَضػػنيفِ  ػ قػػراءة  ٖ
 بدؿ مف األخرى .

بالضػاد واختيػارىـ   بَضػِنيفِ  ػ عدوؿ بعض القػراء وريػرىـ عػف قػراءة  ٗ
 بالظاء .  بَظِنيفٍ  قراءة 

 ػ القراءتاف ورسـ المصحؼ . ٘
 بالتفصيؿ ، فنقوؿ وباهلل التوفيؽ : ونتناوؿ ذلؾ

 :  تظَىٍِٕه  معىّ  أٗالً :

 :   بَظِنيفٍ  تعددت األقواؿ في المعنى المراد مف 

                                                      
عراه القر ف للنحاس  ٖٚٙوالسبعة  ٕ٘/ٖٓتفسير الطبري  (ٔ) عراه القراءات السبع  ٖٙٔ/٘وا  وا 

  . ٕ٘ٚوحجة القراءات ألبى زرعة  ٙٗٗ/ٕالسبع 
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 أف معنى (ٗ)والعلبري (ٖ)وابف خالويو (ٕ)والطبري (ٔ)أ ( فيرى جماعة منيـ الفراء
   ٍَظِنيف   بمتيـ ، وىو نظير الوصؼ السابؽ : ٍِميف َ (٘) 

 (ٙ)متيما على الغيه ، فيو صادؽ متفؽ علػى صػدقو يس محمد أي : ل
 ولػػاف النبػػي  (ٛ)ال يزيػػد فيػػو وال يػػنقص منػػو وال يحػػرؼ (ٚ)فيمػػا يرويػػو عػػف ربػػو

 يعرؼ باألميف ، وبذلؾ وصفو أبو طاله بقولو : 

 (ٜ)إف ابف  منة األميف محمدا 
نػو فيمػا يػدعى ػ عز وجؿ ػ ، فيـ ال يتيمو  (ٓٔ)ػ فيو الثقة فيما أداة عف اهلل

نما يترلوف إتباعو عنادا وطغيانا .  (ٔٔ) ويقوؿ ، وا 
وىػػذا المعنػػى ىػػو الػػذي ارتضػػاه لثيػػر مػػف العلمػػاء ، ألف اللغػػة تسػػاعد علػػى 

 (ٕٔ) ذلؾ ؛ قالوا : بئر ظنيف إذا لاف ال يوثؽ بيا .

                                                      
  . ٕٕٗ/ٖفي معاني القر ف لو  (ٔ)
  . ٕ٘/ٖٓفي تفسيره  (ٕ)
  . ٖٗٙفي الحجة في القراءات السبع لو  (ٖ)
  . ٕٕٛ/ٕإمالء ما مف بو الرحمف  (ٗ)
  . ( ٜٔٗ/ٓٔ) انظر : البحر  ٕٔلتلوير مف قولو تعالى "مطاع ثـ اميف" ااية ا (٘)
  . ٖٕٙالملخص البف أبى الربيع  (ٙ)
  . ٕ٘/ٖٓتفسير الطبري  (ٚ)
  . ٖٗٗإتحاؼ فضالء البشر  (ٛ)
 المصدر نفسو . ٜٖٖ/ٔوانظر :  ٖٔٛ/ٙقائلو :ابو طاله انظر:الحجة للفارسي  (ٜ)

  . ٘ٚ/ٖٔوتفسير الرازي  ٕ٘ٚوحجة القراءات ألبى زرعة  ٖٜٕ/٘اج معانػي القر ف للزج (ٓٔ)
  . ٗٗٗالبسيط البف أبى الربيع  (ٔٔ)
  . ٙٗٗ/ٕإعراه القراءات السبع البف خالويو  (ٕٔ)
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 قػػػػػػاؿ النحػػػػػػاس : " وال اخػػػػػػتالؼ بػػػػػػيف أىػػػػػػؿ التفسػػػػػػير واللغػػػػػػة علػػػػػػى أف 
 (ٔ)معنى بظنيف: بمتيـ . 

: أي لػيس علػى   بَظِنػيفٍ  ه ( وقاؿ ابف عباس ػ فيما حلاه الطبػري ػ : 
 (ٕ) ظف فيما أوتي بو ، بؿ ىو على يقيف .

جػ ( وقيؿ معناه بضعيؼ القػوة علػى التبليػغ ، مػف قػوليـ : بئػر ظنػوف، إذا 
 لانت قليلة الماء .

والعػػره تقػػوؿ للرجػػؿ الضػػعيؼ أو الشػػيء القليػػؿ : ىػػو ظنػػوف ، قػػاؿ بعػػض 
 (ٖ) عة : " ربما دلؾ على الرأي الظنوف " يريد : الضعيؼ مف الرجاؿ .قضا

ا :
ً
 :  ظَىِِٕه تِ  الثحث الىحُْ َالصزفٓ فٓ قزاءج  ثاّٞ

ػ بضػـ التػاء وفػت   (٘)ػ وىػي التَُّيمػة (ٗ)أ ( اشػتقاقو : مػف الظ نػة ػ باللسػر
 (ٙ) الياء ما يتوىـ بو أو عليو .

                                                      
  . ٖٙٔ/٘إعراه القر ف للنحاس  (ٔ)
  . وما بعدىا ٕ٘/ٖٓتفسير الطبري  (ٕ)
  . ٚٓٚ/ٓٔدر وال ٜٔٗ/ٓٔوالبحر  ٖٕٗ/ٖمعاني القر ف للفراء  (ٖ)
  . اللساف " ظ ف ف " (ٗ)
  . ٖٔٗ/ٜوتفسير البيضاوي  ٜٕٓ/ٜٔتفسير القرطبي  (٘)
وقػػاؿ : وتسػػليف اليػػاء ال يجػػوز إال فػػي الضػػرورة  ٖٔٗ/ٜحاشػػية الشػػياه علػػى البيضػػاوي  (ٙ)

  . الشعرية ، ومف ضبطيا بنسلاف الياء رلط . ) انتيى بتصرؼ يسير (
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 قاؿ الشاعر : 

 ال عػػف شػػػناءةأمػػا ولتػػػاه اهلل 
 

 (ٔ)ىجػػػػرت وللػػػػف الظنػػػػيف ظنػػػػيف 
 

وفعلو ظننت بمعنى اتيمت ، وبعض العره يقوؿ : ظننػت زيػدا فيػو ظنػيف، 
 (ٕ) أي: اتيمتو فيو متيـ .

لقتيػػػؿ  (ٗ)أي : مظنػػػوف (ٖ)ه ( الصػػػيغة : علػػػى زنػػػة فعيػػػؿ بمعنػػػى مفعػػػوؿ
 (ٙ) ، وفيو ضمير مستتر قاـ مقاـ ما لـ يسـ فاعلو . (٘)بمعنى مقتوؿ

 ػ ( " ظػػػػف " ىنػػػػا تتعػػػػدى لمفعػػػػوؿ واحػػػػد : ال يجػػػػوز أف تلػػػػوف ظننػػػػت جػػػػ
ػ ىنا ػ ىي المتعدية لمفعوليف ، بؿ ىو مف ظننت التي بمعنى اتيمت تتعدى لمفعوؿ 

 واحد .

ولػػو لػػاف مػػف المتعػػدي لمفعػػوليف لوجػػه أف يلزمػػو مفعػػوؿ منصػػوه ؛ ألف 
فعوؿ األوؿ ، فالبد مػف المفعوؿ األوؿ لاف يقـو مقاـ الفاعؿ إذا تعدى الفعؿ إلى الم

ذلػر ااخػػر ، وفػي أف لػػـ يػػذلر ااخػر داللػػة علػى أنػػو ظننػػت التػي معناىػػا اتيمػػت ، 

                                                      
 والبيت لعبد الرحمف بف حساف أو لغيره ، ويروى صدره :،  ٜٕٓ/ٜٔتفسير القرطبي  (ٔ)

  . فال ويميف اهلل ال عف جناية 
  . ٕٖٚ/ٕمعاني القر ف لألخفش  (ٕ)
  . ٖٛ٘شرح المقدمة المحسبة البف بابشاذ  (ٖ)
   . ٗٗٗوالبسيط  ٜٕٓوشرح األلفية البف الناظـ  ٖٗٙ/ٗالفريد  (ٗ)
  . ٕٕٙوالملخص لو أيضا  ٗٗٗيط البف أبى الربيع وانظر : البس ٖٓ٘المقتصد للجرجاني  (٘)
 ٕٕٙوالملخص لو أيضػا  ٗٗٗوانظر : البسيط البف أبى الربيع  ٖٛ٘شرح المقدمة المحسبة  (ٙ)

ٕٕٙ . 
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 (ٔ) وعلى ىذا قوؿ عمر : أو ظنيف في والء .

: ما : نافيػة مشػبية بػػ"ليس"   َوَما ُىَو َعَلى اْلَغْيِه بَظِنيفٍ  د ( إعراه : 
، ولو لانت في رير القر ف ألملػف  (ٕ)في لغة أىؿ الحجاز ترفع االسـ وتنصه الخبر

: جػار ومجػرور   َعَلػى اْلَغْيػهِ  : رفع بػػ" مػا " .   ُىوَ  .  (ٖ)أف تلوف تميمية
 خبر "ما" .  بَظِنيفٍ  ،  (٘): الباء زائدة  بَظِنيفٍ  (ٗ)  . بَظِنيفٍ  يتعلؽ 

ر: ومػا وال يتعلؽ ىذا المجرور بمحذوؼ ؛ ألف البػاء زائػدة للتوليػد ، والتقػدي
 (ٙ) ىو على الغيه ظنينا .

ا :
ً
 ـ تالظاء ـ : تظَىِِٕه  ـ تالضاد ـ َقزاءج  تَضىِِٕه  قزاءج  ثاىث

                                                      
وشػػرح المقدمػػة  ٕٖٔوانظػػر : اإليضػػاح العضػػدي لػػو أيضػػا  ٖٔٛ- ٖٓٛ/ٙالحجػػة للفارسػػي  (ٔ)

وشػرح األلفيػة البػف النػاظـ  ٘ٚ/ٖٔي وتفسػير الػراز  ٘ٔٔ/ٕوالتبصرة والتذلرة  ٖٛ٘المحسبة 
 .  ٗٗٗوالبسيط  ٜٕٓػ  ٕٛٓ

والقػػوؿ المػػذلور جػػزء مػػف حػػديث : ال تجػػوز شػػيادة خػػائف وال خائنػػة ... وال ظنػػيف فػػي والء 
  . ( ٔٔٔ/ٔوأعالـ الموقعيف  ٜٜٕٕ)الترمذي 

  . ٕٚٔشرح جمؿ الزجاجي البف ىشاـ  (ٕ)
  . ٘ٗٗالبسيط  (ٖ)
  . ( ٚٓٚ/ٓٔوالدر  ٖٗٙ/ٗعلى لؿ القراءتيف ) الفريد  أو بضنيف ػ بالضاد ػ (ٗ)
 أي : صلة  (٘)

  . ٕٚٔوشرح جمؿ الزجاجي البف ىشاـ  ٘ٗٗالبسيط  (ٙ)
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 حدإَا تده ٍِ األخسٙ ؟ ٕو إ
اشػػتغؿ العلمػػاء بتحقيػػؽ مخػػرج لػػؿ مػػف الضػػاد والظػػاء لمػػا فػػي قراءتػػي : 

 ِبَضِنيف ػ بالضاد ػ و  ِبَظِنيف  . ػ بالظاء ػ 
تغلوا بذلؾ لئال يتػوىـ إف إحػدى القػراءتيف بػدؿ مػف األخػرى أو قيؿ : إنما اش

 (ٔ) عينيا للف تساىلوا فييا فلذا بينوا ُبعد ما بيف الحرفيف مخرجا وصفة .

ولقػػػػد وضػػػػ  الزمخشػػػػري بعػػػػض المخػػػػارج وبعػػػػض الصػػػػفات بشػػػػيء مػػػػف 
 (ٖ) وىناؾ لته متعددة منفردة في الفرؽ بيف الضاد والظاء . (ٕ)التفصيؿ

وي موضحا الفرؽ بينيما : والضاد مف أصؿ حافػة اللسػاف ومػا وقاؿ البيضا
يلييػا مػػف األطػػراؼ مػف يمػػيف اللسػػاف أو يسػاره ، والظػػاء مػػف طػرؼ اللسػػاف وأصػػوؿ 

 (ٗ) الثنايا العليا .

عــا :
ً
ـ تالضىىاد ـ  تَضىىىِِٕه  عىىذَل تعىىق القىىزاء َغٕىىزٌ  عىىه قىىزاءج  زات

 ـ تالظاء ـ : تظَىِِٕه  َاختٕارٌ  قزاءج 

، والقراءتػػػػاف  (٘)جػػػػو لتفضػػػػيؿ بعػػػػض القػػػػراءات المتػػػػواترة علػػػػى بعػػػػضال و 
 ِبَضِنيف  ػ بالضاد ػ و  ِبَظِنيف  . ػ بالظاء ػ صحيحتاف 

                                                      
   . ٖٔٗ/ٜحاشية الشياه على البيضاوي  (ٔ)
   . ٚٓٚ/ٓٔوانظر : الدر  ٕٕ٘/ٗاللشاؼ  (ٕ)
   .ف الظاء والضاد للزنجانيمثؿ : لتاه ظاءات القر ف اللريـ البف عمار المقر  ، والفرؽ بي (ٖ)
  . ٖٔٗ/ٜتفسير البيضاوي  (ٗ)
   . ٖٔٗ/ٜحاشية الشياه على البيضاوي  (٘)
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ٖ٘ٔ٘ 

 (ٔ) قدروىما الجماعة .

عراه القر ف تتحدث عف رجػوع بعػض األئمػة  على أف بعض لته القراءات وا 
 (ٕ)ؿ وأخذ بالفاضؿ . مف القراء عف قراءة اشتيروا بيا ، وذلؾ معناه : ترؾ للمفضو

 أ ( مُقف أتّ عمزَ َال سائٓ :

قػػاؿ النحػػاس : " وَعػػَدؿ أبػػو عمػػرو واللسػػائي ، وىمػػا نحويػػا القػػراءة ، إلػػى 
ف لانػت حػروؼ   بَظِنػيفِ  القراءة  ؛ ألنػو يقػاؿ ظنػيف علػى لػذا وضػنيف بلػذا ، وا 

 (ٖ) الخفض يسيؿ فييا مثؿ ىذا " .

احتجػوا بػنف " علػى تقػوى قػوليـ ،   يفِ بَظِنػ قاؿ الفػراء : " والػذيف قػالوا 
 (ٗ) لما تقوؿ ما أنت على فالف بمتيـ " .

قػػاؿ الػػرازي : " لػػو لػػاف المػػراد البخػػؿ لقػػاؿ بالغيػػه ؛ ألنػػو يقػػاؿ فػػالف ضػػنيف 
 (٘) بلذا ، وقلما يقاؿ على لذا " .

وقاؿ القرطبي : " األلثر مػف لػالـ العػره مػا ىػو بلػذا ، وال يقولػوف مػا ىػو 
 (ٙ) إنما يقولوف ما أنت على ىذا بمتيـ " . على لذا ،

 (ٛ)." ال بالتضميف ".(ٚ)وقاؿ الشياه : " فالتيمة تتعدى بعلى دوف البخؿ "

                                                      
  . ٖٙٔ/٘إعراه القر ف للنحاس  (ٔ)
  . ٔٙاالختيار في القراءات د. عبد الفتاح شلبي  (ٕ)
  . ٖٙٔ/٘إعراه القر ف للنحاس  (ٖ)
  . ٖٕٗ/ٖمعاني القر ف للفراء  (ٗ)
  . ٘ٚ/ٖٔزي تفسير الرا (٘)
  . ٕٓٔ/ٜٔتفسير القرطبي  (ٙ)
   . ٖٔٗ/ٜحاشية الشياه على البيضاوي  (ٚ)
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."(ٔ) 
وعلى الررـ مف تعدد النصوص الدالة على أف " ظػف " يسػتخدـ معػو "علػى" 
إال أف اإلمػاـ ملػي القيسػػي ذىػه إلػػى العلػس حيػػث قػاؿ : " دخػػوؿ " علػى " يػػدؿ أف 

الضاد ػ بمعنى بخيؿ ، يقاؿ : بخلت عليػو ، ولػو لػاف بالظػاء بمعنػى مػتيـ ضنينا ػ ب
 للاف بالباء لما يقاؿ ىو متيـ بلذا ، وال يقاؿ على لذا .

 (ٕ)ويجوز أف تلوف "على" في موضع الباء فتحسف القراءة ػ بالظاء ػ".
وميمػػا يلػػف مػػف شػػيء فػػنف حػػروؼ الجػػر يسػػيؿ فييػػا مثػػؿ ىػػذا ػ لمػػا قػػاؿ 

 : نيابة بعضيا عف بعض .النحاس ػ أي 
قاؿ الفراء : " فلو لاف ملاف " على " " عف " صػل  أو "البػاء" ، لمػا تقػوؿ: 

 (ٖ) ما ىو بضنيف بالغيه " .

بقػػػى سػػػااؿ : إذا لػػػاف األمػػػر لػػػذلؾ فلػػػـ تعػػػدى بخػػػؿ بػػػػ" علػػػى " فػػػي قػػػراءة 
 ِبَضِنيف  ؟ 

نما تعدى بخؿ بػ" علػى  " ألنػو إذا أجاه عف ذلؾ ابف أبى الربيع بقولو : " وا 
 (ٗ) بخؿ بالشيء فلننو جلس عليو ورطاه " .

 ب ( مُقف أتّ عثٕذ :

قػػاؿ النحػػاس : " وعػػدؿ أبػػو عبيػػد أيضػػا إلييػػا ؛ ألنػػو ذلػػر أنػػو جػػواه ألنيػػـ 
لذبوه " . وىذا الذي احت  بو ال نعلـ أحدا مف أىؿ العلـ يعرفو ، وال يرى أنو جواه، 

                                                      
  . ٔٙ/ٖٓتفسير األلوسي  (ٔ)
  . ٖٓٛمشلؿ إعراه القر ف لملي  (ٕ)
  . ٖٕٗػ  ٕٕٗ/ٖمعاني القر ف للفراء  (ٖ)
  . ٘ٗٗالبسيط  (ٗ)
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 (ٔ) وال ىو عندىـ إال مبتدأ وخبر .. " .

 ولػػيس المقصػػود بػػػالجواه الجػػواه النحػػوي . لمػػػا فيػػـ النحػػاس ػ رحمػػػو 
نما المقصود مف ذلؾ جواه عف التيمة التي اتيموه بيا .  اهلل ػ وا 

وىػػذا الػػذي فيمػػو الػػرازي مػػف لػػالـ أبػػى عبيػػد حيػػث قػػاؿ : واختػػار أبػػو عبيػػد 
 لوجييف :  بَظِنيفِ  القراءة األولى 

نما اتيموه ، فنفى التيمة أولػى مػف نفػي أف اللفار لـ يبخلوه ، وا   : أحذٌما
 البخؿ .

 (ٕ) قولو على الغيه ... " . : َثاوٍٕا

: واختػاره   يَظِنػيفِ  وىو الذي فيمو القرطبي حيف قاؿ معلقا على قػراءة 
 (ٖ) أبو عبيد ألنيـ لـ يبخلوه وللف لذبوه " .

 (ٗ)ف نفي البخؿ " فظنيف ىو األنسه بالمقاـ التياـ اللفرة لو ، ونفي التيمة أولى م
 خامًسا : القزاءتان َرس  المصحف :

 (٘) ػ نقؿ اإلماـ الطبري أف الضاد خطوط المصاحؼ لليا .

 يَظِنػػيفِ و  بَضػِنيفِ  ػػ قػاؿ النحػاس : "فالقراءتػاف صػحيحتاف ػ يعنػي 

                                                      
  . ٖٙٔ/٘إعراه القر ف للنحاس  (ٔ)
  . ٘ٚ/ٖٔتفسير الرازي  (ٕ)
  . ٕٓٔ/٘ٔتفسير القرطبي  (ٖ)
   . ٖٔٗ/ٜحاشية الشياه على البيضاوي  (ٗ)
  . وما بعدىا ٕ٘/ٖتفسير الطبري  (٘)
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 (ٔ) قدرواىما الجماعة إال أنو في السواد بالضاد " .

ػ بالضػاد ػ  بَضػِنيفِ قػراءة قػد يفيػـ مػف ىػذا أف رسػـ المصػحؼ يشػيد ل
 ػ بالظاء ػ .  يَظِنيفِ  دوف قراءة 

وىػػػذا الفيػػػـ ريػػػر صػػػحي  ، ألنيػػػـ اشػػػترطوا فػػػي القػػػراءات موافقػػػة الرسػػػـ 
 العثماني ، ولواله لانت قراءة الظاء مخالفة ليا .

وال ينػػافي ىػػذا قػػوؿ أبػػى عبيػػدة : " إف الضػػاد والظػػاء فػػي الخػػط القػػديـ ال 
ة رأسػػي إحػػداىما علػػى األخػػرى زيػػادة يسػػيرة قػػد تشػػتبو ، وىػػو لمػػا يختلفػػاف إال بزيػػاد

 (ٕ) قاؿ: ويعرفو مف قرأ الخط المسند " .

أي أف الػػذي تػػدره علػػى قػػراءة الخػػط المسػػند يميػػز ذلػػؾ بسػػيولة ويسػػر وال 
 يشتبو عليو األمر .

ولذلؾ شنع الزمخشري على مف قاؿ : إنو لو وقع أحدىما موقع ااخر لجاز 
 (ٖ) .لعسر معرفتو 

 ٗاخلالصح : 

بالظػػاء ليسػػت   َظِنػػيفِ ب أف رسػػـ المصػػحؼ بالضػػاد ال يعنػػي أف قػػراءة 
 متواترة ، أو أف األولى أفضؿ مف الثانية .

 ادلثحث اىثاّٚ

                                                      
  . ٖٙٔ/٘إعراه القر ف للنحاس  (ٔ)
   . ٖٔٗ/ٜحاشية الشياه على البيضاوي  (ٕ)
   . ٕٕ٘/ٗاللشاؼ  (ٖ)
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 -زضٚ اهلل عْٖا–اىر٘جٞٔ اىصسفٚ ىقساءج اىسٞدج عائشح 
 ٗٛٔية سورة البقرة مف اا  ُقوَنوُ وَّ َوَعَلى الَِّذيَف ُيطِ  :-قاؿ تعالى ػ ٔ

نسػػبت ىػػذه القػػراءة  (ٔ)، وواو مفتوحػػة مشػػددة بضػػـ اليػػاء وتخفيػػؼ الطػػاء
 (٘)ومجاىػػد (ٗ)وعلرمػػة وعطػػاء وسػػعيد بػػف جبيػػر (ٖ)وابػػف عبػػاس (ٕ)للسػػيدة عائشػػة

 (ٚ) وأيوه السختياني . (ٙ)وطاووس وسعيد بف المسيه
وىذه القراءة لانت محؿ اعتراض مف اإلمػاـ الطبػري ػ رحمػو اهلل ػ حيػث قػاؿ 

فقػراءة لمصػاحؼ أىػؿ   ُقوَنػوُ وَّ َوَعَلػى الَّػِذيَف ُيطِ  في تفسيره : " أما قراءة مف قػرأ 
اإلسالـ خالؼ ، ورير جػائز ألحػد مػف أىػؿ اإلسػالـ االعتػراض بػالرأي علػى مػا نقلػو 
المسلموف وراثة عف نبييـ نقال ظػاىرا قاطعػا للعػذر ؛ ألف مػا جػاءت بػو الحجػة مػف 

فيػػو أنػػو مػػف عنػػد اهلل ، وال يعتػػرض علػػى مػػا قػػد ثبػػت الػػديف ىػػو الحػػؽ الػػذي الشػػؾ 

                                                      
  . ٖٕٔ/ٔنص على ىذا الضبط العلبري في إعراه القراءات الشواذ  (ٔ)
  . ٛٔٔ/ٔوالمحتسه البف جني  ٖٓٗ،  ٜٕٗ،  ٛٔٗ/ٖانظر : الطبري  (ٕ)
عػػػراه القػػػر ف للنحػػػاس  ٛٔٗ/ٖالطبػػػري  (ٖ) ، والمحتسػػػه بخػػػالؼ  ٕٙٛ،  ٕ٘ٛ/ٔومػػػا بعػػػدىا وا 

  . ٛٛٔ/ٕ، والبحر  ٘ٛ/٘، وتفسير الرازي  ٓٚٔ/ٔواللشاؼ للزمخشري  ٛٔٔ/ٔ
   . ٘ٛ/٘زي ، وتفسير الرا ٛٔٔ/ٔ، والمحتسه  ٛٔٗ/ٖالطبري  (ٗ)
، وتفسػير  ٛٔٔ/ٔ، والمحتسػه  ٜٔومختصر في شػواذ القػر ف البػف خالويػو  ٛٔٗ/ٖالطبري  (٘)

وحاشػػية الشػػياه علػػى البيضػػاوي  ٔٗٔ/ٔ. وانظػػر : معجػػـ القػػراءات القر نيػػة  ٘ٛ/٘الػػرازي 
ٕ/ٖٗٙ  . 

مػػالء مػػا مػػّف  ٖٖ٘والقػػراءة بػػال نسػػبة فػػي : مفػػردات ألفػػاظ القػػر ف للرارػػه األصػػفياني  بػػو وا 
  . ٖٙٗ/ٕوتفسير البيضاوي  ٛٔٗ/ٔػ الفريد  ٔٛ/ٔالرحمف 

  . . وطاووس فيو بخالؼ ٛٔٔ/ٔالمحتسه  (ٙ)
  . ٘ٛ/٘وتفسير الرازي  ٛٔٔ/ٔالمحتسه  (ٚ)
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 .(ٔ)وقامت بو حجة أنو مف عند اهلل بااراء والظنوف واألقواؿ الشاذة"
وال يختلؼ أحد مػف اإلمػاـ الطبػري فػي أف ىػذه القػراءة شػاذة ، وليسػت مػف 
الحػػرؼ الػػذي جمػػع عثمػػاف  عليػػو النػػاس ، وللػػف ال نسػػتطيع أف نجػػـز أيضػػا أنيػػا 

 (ٕ) ي األحرؼ السبعة بمعناىا الواسع .ليست مف باق
 ذ٘جٞٔ اىقساءج : 

 البحث في ىذه القراءة عف االشتقاؽ ، والمعنى .
القراءة بضـ الياء مبنيػا للمفعػوؿ ، وعػيف الطاقػة واو ؛ لقػوليـ ال طاقػة لػي 

 بو وال طوؽ لو بو .
 (ٖ) ومعناه : يجشمونو ويللفونو ويجعؿ ليـ لالطوؽ في األعناؽ.

 (٘) ، أو قدر الوسع . (ٗ)طاقة أي القوةفيو مف ال
 (ٙ) أي يقلدونو ويقاؿ ليـ صوموا .

 (ٚ) وصحت الواو ألنو ليس قبليا لسرة .
قتو فتطَّوؽ ، أي: ألبستو الطوؽ فلبسو.  (ٛ) والمصدر تفعيؿ مف الطوؽ، يقاؿ: َطوَّ

                                                      
  . وما بعدىا ٛٔٗ/ٖتفسير الطبري  (ٔ)
  . ٜٙٗانظر : القراءات وأثرىا في التفسير واألحلاـ  (ٕ)
  . ٛٔٔ/ٔالمحتسه  (ٖ)
  . ٖٕٔ/ٔالقراءات الشواذ إعراه  (ٗ)
  . ٔٛ/ٔإمالء ما مف بو الرحمف  (٘)
   . ٓٚٔ/ٔاللشاؼ  (ٙ)
  . ٕ٘ٛ/ٔإعراه القر ف للنحاس  (ٚ)
  . ٛٔٗ/ٔالفريد  (ٛ)



 

  
 

 

 
 جاد عبد العظيـمحمد د/                قراءة السيدة عائشة جمعا وتوجييا نحويا وصرفيا    

 

ٖٕ٘ٔ 

ُِ َوَعَلى الَِّذيَف َ   :-قولو تعالى ػ ٕ ُقوَنُو طَّ َي  ٗٛٔية البقرة مف اال وَّ

 (ٔ)بفت  الياء وشد الطاء والواو مفتوحتيف .  

 (ٖ)وابػػػف عبػػػاس (ٕ)نسػػػبت ىػػػذه القػػػراءة للسػػػيدة عائشػػػة وعمػػػرو بػػػف دينػػػار
 (٘) وطاووس . (ٗ)ومجاىد

وىػذه القػراءة ػ فػي نظػر اإلمػاـ القرطبػي ػ علػى التفسػير وليسػت قر نػا قػاؿ 
نمػا ىػي معلقا على ىذه القراءة : " وليست مف القر ف ، خالفػا لمػف  أثبتيػا قر نػا ، وا 

 (ٙ) قراءة على التفسير " .

ولـ يرتض أبو حياف ىذا القوؿ فقػاؿ : " قػاؿ بعػض النػاس : ىػو تفسػير ال 
قراءة ، خالفا لمف أثبتيا قراءة والػذي قالػو النػاس خػالؼ مقالػة ىػذا القائػؿ وأوردىػا 

 (ٚ) قراءة .

                                                      
  . ٕٕٚ/ٕ، والسميف في الدر  ٕٕٛ/ٕنص على ىذا الضبط لؿ مف القرطبي  (ٔ)
  . ٕٕٚ/ٕ، والدر المصوف  ٛٛٔ/ٕ، والبحر المحيط  ٕٕٛ/ٕالقرطبي  (ٕ)
  . ٕٕٛ/ٕ، والقرطبي  ٓٚٔ/ٔاللشاؼ  (ٖ)
  . ٛٛٔ/ٕالبحر المحيط  (ٗ)
 . ٛٛٔ/ٕ، والبحر المحيط  ٕٕٛ/ٕتفسير القرطبي  (٘)

 ٜٔومختصر في شػواذ القػراءات البػف خالويػو  ٕٙٛػ  ٕ٘ٛ/ٔوانظر : إعراه القر ف للنحاس 
، ومعجػػػػـ  ٖٙٗ/ٕ، وحاشػػػػية الشػػػػياه  ٖٙٗ/ٕ، وتفسػػػػير البيضػػػػاوي  ٛٔٔ/ٔوالمحتسػػػػه 

  . ٔٗٔ/ٔالقراءات القر نية 
  . ٕٕٛ/ٕتفسير القرطبي  (ٙ)
  . ٛٛٔ/ٕالبحر المحيط  (ٚ)



 

  
 

 

 
 جاد عبد العظيـمحمد د/                قراءة السيدة عائشة جمعا وتوجييا نحويا وصرفيا    

 

ٖٕٕ٘ 

 ذ٘جٞٔ اىقساءج :

ُقوَنػػوُ  ؿ فػػي ىػػذه القػػراءة عػػف أمػػريف : أصػػالبحػػث  والجمػػع بػػيف   َيطَّوَّ
ليؾ التفصيؿ :   القراءتيف . وا 

ُقوَنوُ   أصل أٗالً :  :   َيطَّوَّ
ُقوَنػػوُ  أصػػؿ  ثػػـ أدرمػػت التػػاء فػػي  (ٔ): يتطوقونػػو فنسػػلنت التػػاء  َيطَّوَّ

ؽ (ٕ)الطػػاء علػػى وزف َتَفعَّػػؿ فػػاجتلبوا فػػي  (ٖ)وقلبػػت الطػػاء مػػف أطػػوؽ ، وأصػػلو َتَطػػوَّ
 (٘) ليملف االبتداء بالسالف . (ٗ)ر ىمزة الوصؿالماضي واألم

ا :
ً
 الجمع تٕه القزاءتٕه : ثاّٞ

فييػا:  (ٙ)حاصؿ القراءات الشاذة الواردة في ااية إلى جانه القراءة المتواترة
فييػػا: أف الػػذي يتللػػؼ ويتجشػػـ الصػػـو ويلػػوف لػػو لػػالطوؽ فػػي عنقػػو لػػو أف يتػػرؾ 

 الصـو إلى الفدية ، وال يلزمو القضاء .
ى الشػػػي  اللبيػػػر واليػػػـر ، والعجػػػوز اللبيػػػرة واليرمػػػة ، والمرضػػػع وىػػػي علػػػ

 (ٚ) والحامؿ على خالؼ في وجوه القضاء علييما مع الفدية .
                                                      

  . ٕٕٛ/ٕتفسير القرطبي  (ٔ)
  . ٕٙٛ/ٔإعراه القر ف للنحاس  (ٕ)
  . ٕٕٚ/ٕالدر المصوف  (ٖ)
  . ٛٛٔ/ٕالبحر المحيط  (ٗ)
  . ٕٕٚ/ٕالدر المصوف  (٘)
  . ٕٗٔػ  ٔٗٔ/ُٔقوَنُو " انظر معجـ القراءات القر نية وىي قراءة السبعة " ُيِطيِ  (ٙ)
والقػػراءات وأثرىػػا فػػػي  ٖٙٗ/ٕوحاشػػية الشػػياه علػػى البيضػػاوي  ٖٙٗ/ٕتفسػػير البيضػػاوي  (ٚ)

  . ٕٙٗػ  ٔٙٗ/ٕالتفسير واألحلاـ 



 

  
 

 

 
 جاد عبد العظيـمحمد د/                قراءة السيدة عائشة جمعا وتوجييا نحويا وصرفيا    

 

ٖٕٖ٘ 

يًَّة ُضَعَفاء :-قولو تعالىػ ٖ ـْ ُذر   (َوْلَيْخَش الَِّذيَف َلْو َتَرُلوا ِمْف َخْلِفِي
      ٜالنساء مف االية 

، مثػػؿ  (ٔ)  العػػيف والمػػد واليمػػز بػػال تنػػويفػ بضػػـ الضػػاد وفػػت ِضػػَعافاً ملػػاف 
 (ٖ) وظرفاء ولرماء . (ٕ)شيداء

 (٘)وعلػػي بػف أبػي طالػػه وابػف مسػػعود (ٗ)نسػبت ىػذه القػػراءة للسػيدة عائشػة
 (ٚ) . (ٙ)وابف محيصف والسلمي والزىري وأبو حيوة

 ذ٘جٞٔ اىقساءج : 

 ُضػػَعَفاء   ، جمػػع ضػػعيؼ ، وىػػو جمػػع مقػػيس أيضػػا فػػي فعيػػؿ صػػفة
 (ٛ) ؼ وظرفاء ولريـ ولرماء .لظري

                                                      
  . ٙٛٔنص على ىذا الضبط صاحه إتحاؼ فضالء البشر  (ٔ)
  . ٖٓٚ/ٔإعراه القراءات الشواذ  (ٕ)
  . ٜٚٙ/ٔريد الف (ٖ)
  . ٖٜ٘/ٖوالدر المصوف  ٖٓ٘/ٖالبحر المحيط  (ٗ)
  . ٖٔمختصر ابف خالويو  (٘)
  . ٖٔٔ/ٕومعجـ القراءات القر نية  ٖٜ٘/ٖوانظر : الدر المصوف  ٖٓ٘/ٖالبحر  (ٙ)
عػػراه القػػراءات الشػػواذ  ٜٖٙ/ٔوبػػال نسػػبة فػػي اللشػػاؼ  (ٚ) وتفسػػير  ٜٚٙ/ٔوالفريػػد  ٖٓٚ/ٔوا 

ف قيؿ ضعفاء جاز ٚٔ/ٕفي معاني القر ف للزجاج ، و  ٕٙٓ/ٜالرازي    . : وا 
  . ٖٜ٘/ٖالدر المصوف  (ٛ)



 

  
 

 

 
 جاد عبد العظيـمحمد د/                قراءة السيدة عائشة جمعا وتوجييا نحويا وصرفيا    

 

ٖٕ٘ٗ 

سػػورة النسػػاء االيػػة  ِإف َيػػْدُعوَف ِمػػف ُدوِنػػِو ِإالَّ ُأُنثَػػًا   :-قولػػو تعػػالى ػػػ ٗ
 (ٖ)علػػى اليمػػزة (ٕ)ومػػف ريػػر ألػػؼ بعػػد النػػوف وبضػػمتيف (ٔ)بنػػوف قبػػؿ الثػػاء ، ٚٔٔ

 (٘)، و" ُلُته".(ٗ)والنوف ، لػ" ُرُسؿ"

عبػػػاس وأبػػػو حيػػػوة والحسػػػف  وابػػػف (ٙ)نسػػػبت ىػػػذه القػػػراءة للسػػػيدة عائشػػػة
 (ٛ) وأبو العالية وأبو نييؾ ومعاذ القار  . (ٚ)وعطاء

 ذ٘جٞٔ اىقساءج : 

 على ىذه القراءة :   ُأُنثَاً  اختلؼ في 

 (ٜ)ػ فقاؿ الفراء : إنو جمع اإلناث ، فيلوف مثؿ جمع الثمار والثمر.

 (ٓٔ) ولذا قاؿ الطبري .

                                                      
  . ٜٛٔ/ٔالمحتسه  (ٔ)
  . ٜٓٗ/ٔإعراه القراءات الشواذ  (ٕ)
  . ٕٜٚ/ٔالفريد  (ٖ)
  . ٜٗٔ/ٔإمالء ما مْف بو الرحمف  (ٗ)
  . ٕٜٚ/ٔالفريد  (٘)
 عليو وسلـ ػ لما حلى ىذه القػراءة عػف ، قاؿ: روتيا عف النبي ػ صلى اهلل ٜٛٔ/ٔالمحتسه  (ٙ)

، وأبػو عمػرو الػداني )تفسػير  ٖ٘عف النبي ػ صلى اهلل عليو وسلـ ػ ابف خالويو في مختصػره 
  . ( ولـ يثبت في اللته الستة الصحيحة ٖٛٙ/٘القرطبي 

  . ٖ٘مختصر في شواذ القر ف  (ٚ)
  . ٖٙٔ/ٕلقراءات القر نية وانظر : معجـ ا ٜٙ/ٗوالبحر المحيط  ٖٛٙ/٘تفسير القرطبي  (ٛ)
  . ٜٖٛ/ٔمعاني القر ف للفراء  (ٜ)
  . ، واللساف ) أنث ( ٖٛٙ/٘، وانظر : تفسير القرطبي  ٜٕٓ/ٜفي تفسيره  (ٓٔ)



 

  
 

 

 
 جاد عبد العظيـمحمد د/                قراءة السيدة عائشة جمعا وتوجييا نحويا وصرفيا    

 

ٖٕ٘٘ 

يػػث ، لقػػوليـ : سػػيؼ أنيػػث ػػػ وقػػاؿ ابػػف جنػػي : ينبغػػي أف يلػػوف جمػػع أن
 (ٕ) ، وبو قاؿ البيضاوي . (ٔ)الحديد

أف يلػوف جمػع  (ٙ)وأبو حيػاف (٘)والقرطبي (ٗ)واليمداني (ٖ)ػ وأجاز الزمخشري
 جمع أنيث أو إناث .

وأجاز العلبري أف يلوف صفة مفردة مثؿ امرأة جنه ، وأف يلوف جمع أنيث 
 (ٚ) لقليه وُقُله .

 ٚٔٔالنساء مف االية  اُأثُنوَف ِمف ُدوِنِو ِإالَّ ْدعُ ِإف يَ   :-قولو تعالى ػ ٘

 (ٜ) ، وبضـ اليمزة، والثاء . (ٛ)بثاء قبؿ النوف

، وابف عمػر ، وابػف  (ٔٔ)، وابف عباس (ٓٔ)نسبت ىذه القراءة للسيدة عائشة
 (ٕٔ) المسيه ومسلـ بف جنه ، وعطاء .

                                                      
  . ٜٛٔ/ٔالمحتسه  (ٔ)
  . ٖٖ٘/ٖفي تفسيره  (ٕ)
  . ٜٖٗ/ٔفي اللشاؼ  (ٖ)
  . ٕٜٚ/ٔالفريد  (ٗ)
  . ٖٛٙ/٘في تفسيره  (٘)
  . ٜٙ/ٗحيط في البحر الم (ٙ)
  . ٜٗٔ/ٔإمالء ما مّف بو الرحمف  (ٚ)
  . ٜٛٔ/ٔالمحتسه  (ٛ)
  . ( ٜٖٗ/ٔوضـ اليمزة مع الثاء يعد تثقيال )اللشاؼ  ٕٜٚ/ٔالفريد  (ٜ)
  . ٜٛٔ/ٔالمحتسه  (ٓٔ)
  . ٜٙ/ٗ، والبحر المحيط  ٖٛٙ/٘، وتفسير القرطبي  ٕٛٛ/ٔمعاني القر ف للفراء  (ٔٔ)
  . ٗٙٔ/ٕظر : معجـ القراءات القر نية البحر المحيط ، وان (ٕٔ)



 

  
 

 

 
 جاد عبد العظيـمحمد د/                قراءة السيدة عائشة جمعا وتوجييا نحويا وصرفيا    

 

ٖٕ٘ٙ 

 ذ٘جٞٔ اىقساءج :
 على ىذه القراءة :   ُأثُناً  اختلؼ في 

 ػػػػػ فقػػػػاؿ الفػػػػراء : أثػػػػف جمػػػػع الػػػػوثف ، فضػػػػـ الػػػػواو فيمزىػػػػا ، لمػػػػا قػػػػاؿ 
َذا الرُُّسُؿ ُأق َتتْ  ػ تعالى ػ :   (ٕ) .(ٔ)  َواِ 

ويوض  ذلؾ ابف جني بقولو : أما " ُأُثف " فجمػع " وثػف " ، وأصػلو "ُوثُػف" ، 
د: فلما انضمت الواو ضما الزما قلبت ىمػزة .. لقػوليـ فػي وجػوه : أجػوه ، وفػي ُوُعػ

 (ٖ) أعد ، وىذا باه واسع .

 (ٗ) ونظير َوَثف وُأُثف : َأَسد وُأُسد ... " .

 (ٚ)، واليمػداني (ٙ)، والعلبػري (٘)ووافؽ الفراَء وابَف جنػي لػؿُّ مػف الزمخشػري
 (ٜ) ، وابف منظور . (ٛ)والبيضاوي (ٚ)واليمداني

ويرى القرطبي وأبػو حيػاف أف أثػف جمػع جمػع، إذ أصػلو : َوثَػف فجمػع علػى 
 جماؿ ، ثـ جمع وثف على وثف ، لما تقوؿ : مثاؿ ُمُثؿ ، وحمار حمر.ِوثاف لجمؿ و 

                                                      
  . ٔٔالمرسالت  (ٔ)
  . ٕٛٛ/ٔمعاني القر ف للفراء  (ٕ)
  . : وىو مطرد ٕٜٚ/ٔقاؿ صاحه الفريد  (ٖ)
  . ٜٛٔ/ٔالمحتسه  (ٗ)
   . ٜٖٗ/ٔاللشاؼ  (٘)
  . ٓٔٗػ  ٜٓٗ/ٔفي إعراه القراءات الشواذ  (ٙ)
  . ٕٜٚ/ٔالفريد  (ٚ)
  . ٖٖ٘/ٖفي تفسره  (ٛ)
  .اللساف ) و ث ف( (ٜ)



 

  
 

 

 
 جاد عبد العظيـمحمد د/                قراءة السيدة عائشة جمعا وتوجييا نحويا وصرفيا    

 

ٖٕ٘ٚ 

(ٔ) 
قاؿ ابف عطية معلقا على ىػذا الػرأي : ىػذا خطػن ؛ ألف ِفعػاال فػي جمػع َفَعػؿ 
نمػػا يجمػػع جمػػوع التقليػػؿ ،  إنمػػا ىػػو للتلثيػػر والجمػػع الػػذي ىػػو للتلثيػػر ال يجمػػع وا 

 (ٕ) وُأُسد . انتيى . والصواه أف يقاؿ : ُوُثف جمع وثف دوف واسطة لنَسد

نما يجمع جمػوع التقليػؿ بصػواه  قاؿ أبو حياف معلقا على لالـ ابف عطية وا 
لامؿ فالجموع مطلقا ال يجوز أف تجمع بقياس سواء لانت للتلثير أـ للتقليؿ ، نػص 

 (ٖ) على ذلؾ النحويوف .

وما قالو أبو حياف عف عدـ قياسية الجمػوع صػحي  إال أف ذلػؾ ال يمنػع أف 
 قالو ابف عطية أبعد عف التللؼ فضال عف موافقتو للالـ الفراء وموافقيو.ما 

)النساء مف االية  ِإف َيْدُعوَف ِمف ُدوِنِو ِإالَّ َأْوثَانا   :-قولو تعالى ػ ٙ
 .  ِإَناثَا ملاف  (ٗ)بالواو،  (ٚٔٔ

 (ٚ)وأبو السوار واليناي. (ٙ)ومجاىد (٘)نسبت ىذه القراءة للسيدة عائشة

                                                      
  . ٜٙ/ٗ، والبحر  ٖٛٙ/٘تفسير القرطبي  (ٔ)
  . ٜٙ/ٗالبحر  (ٕ)
  . السابؽ نفسو (ٖ)
  . ٜٗٔ/ٔإمالء ما مف بو الرحمف  (ٗ)
، وذلػر أبػو حيػاف فػي  ٖٛٙ/٘، والقرطبػي  ٜٖٗ/ٔ، واللشػاؼ  ٖ٘مختصر في شواذ القر ف  (٘)

  . القراءة في مصحؼ عائشةأف ىذه  ٖٜ/ٗ، والسميف في الدر  ٜٙ/ٗالبحر 
  . ٕٓٔػ  ٜٕٓانظر : تفسير الطبري  (ٙ)
  . ٜٙ/ٗالبحر  (ٚ)



 

  
 

 

 
 جاد عبد العظيـمحمد د/                قراءة السيدة عائشة جمعا وتوجييا نحويا وصرفيا    

 

ٖٕ٘ٛ 

 جٞٔ اىقساءج : ذ٘
 والجمع بيف القراءات.  َأْوثَانا البحث في ىذه القراءة عف الجمع 

اّا أٗالً : اجلَع 
َ
ث
ْ
 :  َأٗ

، نحػػو جمػؿ وأجمػػاؿ وجبػػؿ  (ٔ)بػالواو علػػى األصػؿ جمػػع وثػػف ، وىػو الصػػفة
 (ٕ) وأجباؿ .

ا : اجلَع تني اىقساءاخ .
ً
 ثاّٞ

يف واإلزراء علػييـ والتضػعيؼ خرجت مخرج التوبي  للمشرل (ٖ)القراءات لليا
والتضػػعيؼ لعقػػوليـ للػػونيـ عبػػدوا مػػف دوف اهلل أوثانػػا ال تضػػر وال تنفػػع يسػػمونيا 

 (ٗ)تسمية األنثى

 (ٕٛٔ)النساء مف ااية  َأف َيّصاَلَحا َبْيَنُيَما ُصْلحًا   :-قولو تعالى ػ ٚ

 (ٚ) وفت  الالـ . (ٙ)، وألؼ بعدىا (٘)بفت  الياء والصاد مشددة 

  (ٛ)، وعلي بف أبى طاله، وابف عباس. ةػػدة عائشػػراءة للسيػػالق ذهػت ىػنسب
  (ٛ)عباس.

                                                      
  . ٜٙ/ٗالبحر  (ٔ)
  . ٖٜ/ٗالدر المصوف  (ٕ)
  . مف ىذا البحث ( ٔ٘ػ  ٓ٘السابقة ) انظر ص  (ٖ)
  . ٕٕ٘/ٕانظر : القراءات وأثرىا في التفسير  (ٗ)
  . ٜٗٔلفضالء . وانظر : إتحاؼ ا ٕٛٚ/ٜتفسير الطبري  (٘)
  . ٓٓٛ/ٔالفريد  (ٙ)
  . ٕٓٗ/ٔ، وانظر : المغنى في توجيو القراءات العشر  ٕٗٔحجة القراءات ألبى زرعة  (ٚ)
  . ٚٙٔ/ٕمعجـ القراءات  (ٛ)



 

  
 

 

 
 جاد عبد العظيـمحمد د/                قراءة السيدة عائشة جمعا وتوجييا نحويا وصرفيا    

 

ٖٕٜ٘ 

 (ٔ) وقرأ بيا أيضا ابف لثير ونافع وابف عامر وأبو عمرو مف السبعة .

 (ٕ)لما قرأ بيا أبو جعفر ، ويعقوه ، وخلؼ ، وأبو حاتـ ، وأبو عبيد.

 ذ٘جٞٔ اىقساءج : 

والفػػػرؽ بػػػيف   َيّصػػػالحا البحػػػث فػػػي ىػػػذه القػػػراءة عػػػف اإلدرػػػاـ فػػػي 
َيّصالحا و ُيْصِلحا  وىؿ يصل  المصدر صلحا في موضع المصدر تصالحا؟ 

 اإلدغاً يف ٝصاحلا :  أٗالً :

  َيّصػػػالحا وادرمػػػوا التػػػاء فػػػي  (ٗ)، فاسػػػلف التػػػاء (ٖ)أصػػػلو : يتصػػػالحا
، ورػػرض اإلدرػػػاـ  (ٚ)، ولػػذلؾ ُشػػػدد (ٙ)بعػػػد قلبيػػا صػػػادا (٘)الصػػاد لقػػػره مخرجيمػػا

 (ٛ) .التخفيؼ 

                                                      
( وقرأ بقية السػبعة: )أف ٖٗٛ/٘وىي قراءة العامة )تفسير القرطبي  ٕٖٛالسبعة البف مجاىد  (ٔ)

  . ُيْصلحا بينيما ًصلحا (
  . ٚٙٔ/ٕمعجـ القراءات  (ٕ)
  . ٖٜٗ/ٔإعراه القر ف للنحاس  (ٖ)
  . ٕٙٔالحجة البف خالويو  (ٗ)
  . ٙٛ/ٗ، وانظر : البحر  ٕٗٔحجة القراءات ألبى زرعة  (٘)
  . ٓٓٛ/ٔ، والفريد  ٔٔٗ/ٔانظر إعراه القراءات الشواذ  (ٙ)
  . ٕٙٔالحجة البف خالويو  (ٚ)
  . ٛٓٔ/ٗالدر المصوف  (ٛ)
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يِحا  اىفسق تني  ثاّٞا :
ْ
ص
ُ
ٝ ٗ  احلا

ّ
ص
َ
ٝ   : 

أف التصال  في ىػذا الموضػع أشػير وأوضػ    َيّصالحا والحجة لمف قرأ 
 .(ٔ)مف اإلصالح ، واإلصالح في خالؼ اإلفساد أشير منو في معنى التصال 

وذلؾ ألف المعروؼ مف لػالـ العػره إذا لػاف بػيف اثنػيف مشػاجرة أف يقولػوا: 
 (ٕ) ال  القـو ، وال يلادوف يقولوف أصل  القـو .تص

 (ٖ) فالفعؿ عندما يلوف مف اثنيف يجيء على باه المفاعلة .

َبْيَنُيَمػػا  َحالّصػػيَأف  " ويبػػيف ذلػػؾ أف سػػيبويو زعػػـ ... أف بعضػػيـ قػػرأ : 
فيّصػػلحا : يفػػتعال ، وافتعػػؿ وتفاعػػؿ بمعنػػى ، ولػػذلؾ صػػحت الػػواو فػػي  (ٗ) ُصػػْلحاً 

 (٘) . واعتونوا لما لانت بمعنى تجاوروا وتعاونوا " .اجتوروا ..

ا :
ً
 ٌل ٔصلح المصذر " صلحا " فٓ مُضع " تصالحا " ؟ ثاىث

مػع أف مصػدر   ُصػْلًحا ىذا بالنسبة للفعؿ أما المصػدر فقػد قػرأ السػبعة 
 َيّصالحا  تصال " فيؿ يصل  المصدر " صلحا " في موضع "تصالحا" ؟" 

 يف في ىذا قوالف : قاؿ النحاس : للنحوي

 فمنيـ مف يقوؿ العامؿ فيو فعؿ محذوؼ .

                                                      
  . ٖٛٔ/ٖ، وانظر : الحجة للفارسي  ٕٛٚ/ٜتفسير الطبري  (ٔ)
  . ٕٗٔحجة القراءات ألبى زرعة  (ٕ)
  . ٕٓٗ/ٔالمغنى في توجيو القراءات العشر  (ٖ)
  . ٕٔٗ/ٕاللتاه  (ٗ)
  . ٖٛٔ/ٖالحجة للفارسي  (٘)
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 (ٔ) والمعنى : أال يصالحا بينيما فيصل  األمر صلحا ...

ػ مصػدر فعػؿ محػذوؼ دؿ   َيّصػالحا ػ علػى قػراءة   ُصػْلًحا أي أف 
مػػا صػػلحا ، لقولػػو عليػػو ىػػذا الظػػاىر لننػػو قيػػؿ  : أف يصػػالحا فيصػػل  األمػػر بيني

 (ٖ) على أحد التنويليف " . (ٕ) ُو َأْنَبَتُلـ م َف اأَلْرِض َنَباتاً َواللَّ  : تعالى
 (ٙ) واللالـ محموؿ على المعنى. (٘)األوؿ (ٗ)ومنيـ مف يقوؿ العامؿ فيو

في معنى مصػدر لػؿ واحػد مػف الفعلػيف وىػو   ُصْلًحا ويحتمؿ أف يلوف 
 (ٚ) التصال  واإلصالح على تقدير حذؼ الزوائد .

أخيػرة تتعلػؽ بيػذه القػراءة وىػي أف اإلمػاـ الطبػري ػ رحمػو اهلل ػ  بقيت نقطػة
وىػي  (ٛ) أف يّصػالحا بينيمػا ُصػلحا ذلر أف أعجه القراءتيف إليو قراءة مػف قػرأ 

 قراءة السيدة عائشة المتقدمة .

وقد حمؿ على الطبري جماعة مف المحدثيف إذ فيموا مػف لػالـ الطبػري ىػذا 
ى أخرى ، والواجه أف تسػوى فػي مرتبػة الصػواه ودرجػة أنو يفضؿ قراءة متواترة عل

                                                      
  . ٖٜٗ/ٔإعراه القر ف للنحاس  (ٔ)
  . ٚٔنوح  (ٕ)
  . ٓٓٛ/ٔالفريد  (ٖ)
  . لمصدر " صلحا "أي في ا (ٗ)
  . وىو يصالحا (٘)
  . ٖٜٗ/ٔإعراه القر ف للنحاس  (ٙ)
  . ٓٓٛ/ٔالفريد  (ٚ)
  . ٕٛٚ/ٜتفسير الطبري  (ٛ)
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 (ٔ) اإلعجاز بيف ىاتيف القراءتيف ؛ إذ المتواتر عدؿ المتواتر .

فػػالقراءات توقيقيػػة يجػػه الوقػػوؼ عنػػدىا ، وعػػدـ تعرضػػيا لتفضػػيؿ إحػػداىما 
 (ٕ) على األخرى .

والحقيقػػػة أف اإلمػػػاـ الطبػػػري لػػػو معػػػايير فػػػي اختيػػػار القػػػراءة ال تخػػػرج عػػػف 
معايير التي وضعيا العلماء للقراءة المتواترة لما أف القػراءات قائمػة علػى االختيػار ال

نمػا  وتفضيؿ بعضيا على بعض ، وأف المفاضلة ليست مفاضلة في ذات القػراءة ، وا 
 (ٖ) مفاضلة في األجر والثواه .

 ٛٔية سورة يوسؼ مف اا ٍه دِ َدـٍ لَ َوَجاُءوا َعَلى َقِميِصِو بِ  : -قاؿ تعالى ػ ٛ

 (ٙ) ، الملسورة . (٘)أي رير المعجمة َلِذهٍ في  (ٗ)بالداؿ الميملة
 (ٜ) والحسف . (ٛ)وابف عباس (ٚ) ةػػدة عائشػراءة للسيػػذه القػت ىػػنسب

                                                      
  . ٛ٘دفاع عف القراءات المتواترة د. لبيه السعيد  (ٔ)
   . ٜٕٙالقراءات المتواترة التي أنلرىا ابف جرير محمد عارؼ اليديري  (ٕ)
  . ٓٚػ  ٜٙاءات : منشاه ومشروعيتو د. عبد الفتاح إسماعيؿ شلبي االختيار في القر  (ٖ)
  . ٚٙمختصر في شواذ القر ف   (ٗ)
  . ٓٗ/ٖوانظر : الفريد  ٕٖ٘/ٕاللشاؼ  (٘)
  . ٓٗ/ٖوالفريد  ٜٛٙ/ٔإعراه القراءات الشواذ  (ٙ)
ة وحاشػي ٚ٘ٗ/ٙوالػدر المصػوف  ٕٓ٘/ٙوالبحػر  ٜٕٔ/ٜوتفسير القرطبي  ٕٖ٘/ٕاللشاؼ  (ٚ)

  . ٕٛٚ/٘الشياه على البيضاوي 
  . ٚٙمختصر في شواذ القر ف  (ٛ)
 ٕٓ٘/ٙوالبحػر  ٜٕٔ/ٜوتفسػير القرطبػي  ٖٖ٘/ٔوالمحتسػه  ٛٙمختصر فػي شػواذ القػر ف  (ٜ)

تحاؼ الفضالء  ٚ٘ٗ/ٙوالدر المصوف     .ٙ٘ٔ/ٖومعجـ القراءات القر نية  ٖٕٙوا 



 

  
 

 

 
 جاد عبد العظيـمحمد د/                قراءة السيدة عائشة جمعا وتوجييا نحويا وصرفيا    

 

ٖٖٖ٘ 

 ذ٘جٞٔ اىقساءج :

 البحث في ىذه القراءة يملف تلخيصو في السااؿ ااتي : 

معناىػا إف لػـ تلػف  ىؿ ىي مف باه قلػه الػذاؿ داال ؟ ومػا  َلِذهٍ  للمة 
 لذلؾ ؟ وللجواه عف ىذا السااؿ نقوؿ وباهلل التوفيؽ : 

على ىذه القراءة ػ ليست مف قله الذاؿ داال ، بػؿ ىػي لغػة   َلِذهٍ  للمة 
 واختلؼ في معناىا :  (ٔ)أخرى ومصدره اللده ػ بالفت  ػ

 هٍ َلػذِ بػدـٍ  أ ( فقاؿ أبو العباس المبرد عندما سئؿ عػف قػراءة مػف قػرأ : 
.. فقػػاؿ : إف قػػرأ بػػو إمػػاـ فلػػو مخػػرج ، قيػػؿ : لػػو فمػػا ىػػو ولػػو إمػػاـ ؟ فقػػاؿ : الػػدـ 
اللده الذي يضره إلى البياض ، منخوذ مف لده الُظفر وىو وبػش بياضػو ، فلننػو 

 (ٕ) قد أّثر في قميصو ، فلحقتو أعراضو لالنقش عليو .

ده وىػػو ػػػ وقريػػه مػػف ذلػػؾ مػػا ذلػػره ابػػف جنػػي حيػػث قػػاؿ : " أصػػؿ ىػػذا اللػػ
الفػػوؼ يعنػػي البيػػاض الػػذي علػػى أظفػػار األحػػداث فلننػػو دـ قػػد أثػػر فػػي قميصػػو ، 

 (ٖ) أعراض لالنقش عليو .فلحقتو 

                                                      
  . ساف )ؾ د ه(وانظر : الل ٕٛٚ/٘حاشية الشياه على البيضاوي  (ٔ)
  . اللساف ) ؾ د ه ( (ٕ)
  . ٕٖ٘/ٕوانظر : اللشاؼ  ٖٖ٘/ٔالمحتسه  (ٖ)
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ويوض  ذلؾ العلبري بقولو : اللده : النقط الخارجة على أطراؼ األحداث ، 
 فاللالـ على سبيؿ التشبيو . (ٔ)فشبو الدـ الالصؽ على أطراؼ القميص بيا

ف الػػدـ فػػي القمػػيص والبيػػاض الػػذي فػػي الظفػػر ػ اخػػتالؼ ووجػػو الشػػبو بػػي
 (ٕ) اللونيف لما يقوؿ اليمداني .

ويحتمؿ أف يلوف اللالـ على سبيؿ االستعارة ، قاؿ أبو حياف فيما نقلو عف 
: ذي لده ، أي أثر ؛ ألف اللػده ىػو بيػاض يخػرج فػي   ِبَدـٍ َلِدهٍ  بعضيـ : " 

ويسػػمى ذلػػؾ البيػػاض الفػػوؼ ، فيلػػوف ىػػذا  أظػػافير الشػػباف ويػػاثر فييػػا لػػالنقش ،
 (ٖ) استعارة لتنثيره في القميص لتنثير ذلؾ في األظافير " .

... البياض في أظفار األحداث فشبو بو الدـ فػي   َلِدهٍ  قاؿ الشياه : 
 (ٗ) القميص لمخالفة لونو لوف ما ىو فيو فيذا استعارة أو تشبيو بليغ .

 (ٙ)، واللػػدر خػػالؼ الصػػفو (٘)أي : لػػدر  َلػػِدهٍ  ه ( وقػاؿ الزمخشػػري : 
 (ٚ) ولدر مثلثة الداؿ ػ : نقيض صفا .

                                                      
  . ٓ٘/ٕإمالء ما مف بو الرحمف  (ٔ)
  . ٕٛٚ/٘وتفسير البيضاوي  ٜٕٔ/ٜوانظر : تفسير القرطبي  ٓٗ/ٖالفريد  (ٕ)
  . ٚ٘ٗ/ٙوانظر : الدر المصوف  ٕٔ٘ػ  ٕٓ٘/ٙالبحر المحيط  (ٖ)
   . ٕٛٚ/٘اه على البيضاوي حاشية الشي (ٗ)
تحػػاؼ فضػػالء  ٚ٘ٗ/ٙوالػػدر  ٕٓ٘/ٙوالبحػػر  ٕٛٚ/٘وانظػػر البيضػػاوي  ٕٖ٘/ٕاللشػػاؼ  (٘) وا 

  . ٖٕٙالبشر 
  . ٓٗ/ٖالفريد  (ٙ)
   . ٕٛٚ/٘حاشية الشياه على البيضاوي  (ٚ)
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 (ٔ) : طرى .  َلِدهٍ  جػ( وقيؿ : 

، فيلػوف ػ علػى ىػذا القػوؿ والػذي قبلػو ػ مػف  (ٕ)د ( وقيػؿ : لػده : يػابس
 (ٖ) األضداد .

 (ٗ) ىػ ( وقيؿ : المتغير . قالو الشَّْعبي .

 َوَما َتْعُبُدوَف ِمف ُدوِف اللَِّو َحَطُه َجَينَّـَ  ِإنَُّلـْ  :-قاؿ تعالىػ ٜ
 (5) بالطاء. ،  ٜٛاالنبياء مف ااية

 (ٜ)وابف الزبيػر (ٛ)وعلرمة (ٚ)وأبى (ٙ)نسبت ىذه القراءة للسيدة عائشة وعلي
 (ٓٔ) وزيد بف علي . (ٜ)الزبير

                                                      
مػالء مػا مػف بػو الػرحمف  ٜٓٙ/ٔوانظػر : إعػراه القػراءات الشػواذ  ٕٖ٘/ٕاللشػاؼ  (ٔ)  ٓ٘/ٕوا 

والػػدر  ٕٓ٘/ٙوالبحػػر  ٕٛٚ/٘وتفسػػير البيضػػاوي  ٜٕٔ/ٜوتفسػػير القرطبػػي  ٓٗ/ٖفريػػد وال
ٙ/ٗ٘ٚ .  

  . ٚ٘ٗ/ٙوانظر : الدر المصوف  ٕٔ٘ػ  ٕٓ٘/ٙالبحر المحيط  (ٕ)
   . ٕٛٚ/٘حاشية الشياه على البيضاوي  (ٖ)
  . ٜٕٔ/ٜتفسير القرطبي  (ٗ)
  . ٕٚٓ/ٛوالدر  ٜٙٗ/ٚوالبحر  ٖٓٓ/ٔٔوتفسير القرطبي  ٜٔٔ/ٕإعراه القراءات الشواذ  (٘)
وتفسػػػير  ٚٙ/ٕوالمحتسػػػه  ٜ٘ومختصػػػر فػػػي شػػػواذ القػػػر ف  ٕٕٔ/ٕمعػػػاني القػػػر ف للفػػػراء  (ٙ)

  . ٕٚٓ/ٛوالدر  ٜٙٗ/ٚوالبحر  ٖٓٓ/ٔٔالقرطبي 
  . ٕٚٓ/ٛوالدر  ٜٙٗ/ٚوالبحر  ٚٙ/ٕالمحتسه  (ٚ)
  . ٚٙ/ٕالمحتسه  (ٛ)
  . ٕٚٓ/ٛوالدر  ٜٙٗ/ٚوالبحر  ٚٙ/ٕوالمحتسه  ٜ٘مختصر في شواذ القر ف  (ٜ)
  . ٕ٘ٔ/ٗومعجـ القراءات القر نية  ٗٚ/ٚٔوانظر : تفسير الطبري  ٜٙٗ/ٚالبحر  (ٓٔ)
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  َحَطػهُ  وقوؿ السميف : وقرأ أميػر المػامنيف وأبػى عائشػة وابػف الزبيػر 
مردود بما رواه الفراء قاؿ : " حدثني قيس بف الربيع  (ٔ)أظنيا إال تفسيرا "بالطاء وال 

بالطػاء ،   َحَطػهُ  الربيع عف محمد بف الحلػـ اللامػؿ عػف رجػؿ سػمع عليػا يقػرأ 
وقاؿ: حدثني ابف أبى يحيى المػدني عػف أبػى الحػويرث رفعػو إلػى عائشػة أنيػا قػرأت 

 َُحَطه " فػ (ٕ)بالطاء  َُحَطه  مف الصحابة وليست تفسيرا. قرأ بيا جماعة 

 ذ٘جٞٔ اىقساءج :

 والجمع بيف القراءات .  َحَطهُ  البحث في ىذه القراءة عف معنى 

 : َحطَُة  معىّ  أٗالً :

  َُحَطػه   فػي ىػذه القػراءة معناىػا : مػا توقػد بػو جيػنـ ، لمػا قػاؿ ػ عػز
 (ٗ) .(ٖ)  َوُقوُدَىا النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ  وجؿ ػ : 

   (٘)ر مف ىذه ااية أف الناس مف اللفار وما يعبدوف مف األصناـ حطه جينـويظي

 الجمع تٕه القزاءاخ : ثاّٞا :

" الحصػػه " بالصػػاد ريػػر المعجمػػة و" الحضػػه " بالضػػاد مفتوحػػة لالىمػػا 

                                                      
  . ٕٚٓ/ٛالدر  (ٔ)
  . ٕٕٔ/ٕمعاني القر ف للفراء  (ٕ)
  . ٙوالتحريـ مف ااية  ٕٗالبقرة مف ااية  (ٖ)
  . ٜٔٔ/ٕراءات الشواذ وانظر : إعراه الق ٙٓٗ/ٖانظر : معاني القر ف للزجاج  (ٗ)
  . ٖٓٓ/ٔٔتفسير القرطبي  (٘)



 

  
 

 

 
 جاد عبد العظيـمحمد د/                قراءة السيدة عائشة جمعا وتوجييا نحويا وصرفيا    

 

ٖٖ٘ٚ 

 (ٕ) وقد قر  بيف . (ٔ)الحطه ، وفيو ثالث لغات : َحَطه وَحَضه وَحَصه

 مبدلػػػػػة إحػػػػػداىما مػػػػػف األخػػػػػرى. ولعػػػػػؿ إحػػػػػدى اللغتػػػػػيف فػػػػػى حضػػػػػه و حطػػػػػه
نما يقاؿ : حصه إذا ألقى في التنور والموقػد ، فنمػا مػا لػـ يسػتعمؿ فػال يقػاؿ لػو   وا 

 (ٖ) حصه .

 فلؿ ما ىيجت بو النار أو أوقدتيا بو فيو َحَضه ػ بالضاد ػ .

 وأما الحضه في لغة نجد معناه : ما رميت بو في النار .

 (ٗ) ىؿ اليمف الحطه .وقيؿ : الحَصه ػ بالصاد ػ في لغة أ

 (٘) ومف ثـ قيؿ : الحضه بالضاد محرلة وسالنة وبالطاء ىما بمعنى.

 فػػػػالقراءات المختلفػػػػة فػػػػي ىػػػػذا اللفػػػػظ تجتمػػػػع علػػػػى أف اللفػػػػار واألصػػػػناـ 
 وقود النار.

 ،  ٓٙالمامنوف مف ااية( َوِجَلةٌ  َوُقُلوُبُيـْ  َوالَِّذيَف ُيْنُتوَف َما أَتْوا : ) -قاؿ تعالى ػ ٓٔ

وىو مف  (ٛ)وماضيو أتى (ٚ)مقصورا  َما أَتوا ،  (ٙ)بفت  ياء ينتوف وألؼ بعدىا

                                                      
  . ٚٙ/ٕالمحتسه  (ٔ)
  . ٙٓ٘/ٗوالفريد  ٕٕٔ/ٕمعاني القر ف للفراء  (ٕ)
  . ٚٙ/ٕالمحتسه  (ٖ)
  . ٕٕٔ/ٕمعاني القر ف للفراء  (ٗ)
  . ٖٚٔ/ٕإمالء ما مف بو الرحمف  (٘)
  . ٕٚ٘/ٖوانظر : الفريد  ٔٙٔ/ٕإعراه القراءات الشواذ  (ٙ)
  . ٔٙٔ/ٕإعراه القراءات الشواذ  (ٚ)
  . ٕٚ٘/ٖالفريد  (ٛ)
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 نسبت ىذه القراءة للسيدة عائشة . (ٔ) مف اإلتياف .

 َيػْنُتوَف َمػا أتَػوا ػ فقد روى عنيا أنيا قرأت أو قالت : " ما لنػا نقػرأ إال " 
 (ٕ) ولانوا أعلـ باهلل مف أف توجؿ قلوبيـ " .

إسماعيؿ بف خلؼ قاؿ : " دخلت مع عبيد اهلل بف عمير الليثي ػ وُحلي عف 
علػى عائشػة ػ رضػي اهلل عنيػا ػ فرحبػت بػو ، فقػاؿ ليػا جئتػؾ ألسػالؾ عػف  يػة فػي 

 ُيْاُتوَف َما  َتواأو  َوالَِّذيَف َينُتوَف َما أَتوا فقاؿ : القر ف قالت : أي  ية ىي ؟ 
ي ػأحه إلػ  َيْنُتوَف َما أَتوا : ألف تلوف ؟ فقالت : أيتيما أحه إليؾ ؟ قاؿ : قلت 

  َيػػْنُتوَف َمػػا َأتَػػوايقػػوؿ :  ملسو هيلع هللا ىلصمػػف الػػدنيا جميعػػا ، فقالػػت : سػػمعت رسػػوؿ اهلل 
 (ٖ) وللف اليجاء حرؼ .

َوالَّػذِيَف  عف قولو ػ تعػالى :  ت رسوؿ اهلل ػت : " سنلػا قالػػ وروي عني
ـْ َوِجَلةٌ  أىو الرجؿ يزني أو يسرؽ أو يشره الخمر؟ فقػاؿ ال   َيْنُتوَف َما أَتوا َوُقُلوُبُي

 (ٗ)يا ابنة الصديؽ وللنو الرجؿ يصلي ويصـو ويتصدؽ ويخاؼ أال ُيتقبؿ منو .

:   َيػػػنُتوَف َمػػػا أتَػػػوا قػػػاؿ النحػػػاس معلقػػػا علػػػى قػػػراءة السػػػيدة عائشػػػة  

                                                      
مػالء مػا مػف بػو الػرحمف  ٜ٘/ٕوالمحتسػه  ٙٔ/ٗمعاني القر ف للزجاج  (ٔ) . والقػراءة  ٔ٘ٔ/ٕوا 

  .   ُيُاْتُوَف َما  َتوا السبعية المتواترة بالمد 
  . ٖٕٛ/ٕمعاني القر ف للفراء  (ٕ)
  . ٖٕٛ/ٕمعاني القر ف للفراء  (ٖ)
وابػف ماجػو  ٖ٘ٚٔوالترمػذي فػي سػننو رقػـ  ٕ٘ٓ،  ٜ٘ٔ/ٙالحديث أخرجو أحمد فػي المسػد  (ٗ)

والحػػػديث  ٔٔ/٘وصػػػححو ووافقػػػو الػػػذىبي والػػػدر المنصػػػور  ٖٜٖ/ٕ، والحػػػالـ  ٜٛٔٗبػػػرقـ 
  . صحي 
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، وقػػػاؿ قريبػػػا مػػػف ذلػػػؾ  (ٔ)"ومعناىػػػا : يعملػػػوف مػػػا عملػػػوا لمػػػا روي فػػػي الحػػػديث "
 (ٕ)لزمخشري . ا

 عػػػف  (ٖ)وقػػػد تعػػػددت المصػػػادر التػػػي نسػػػبت ىػػػذه القػػػراءة للسػػػيدة عائشػػػة
النبػػػػػػػي 

 وقتػػػػػػػادة  (٘)لمػػػػػػػا نسػػػػػػػبت ىػػػػػػػذه القػػػػػػػراءة أيضػػػػػػػا البػػػػػػػف عبػػػػػػػاس (ٗ) 
براىيـ النخعي والحسف. (ٙ)واألعمش  (ٚ) وا 

 ذ٘جٞٔ اىقساءج :

 البحث في ىذه القراءة الستظيار أمريف : 

 ءة .المعنى على ىذه القرا : أَلٍما

 وىاؾ البياف :  عالقة رسـ اليمزة بالقراءتيف  : َثاوٍٕما

                                                      
  . ٜٙٗ/ٗمعاني القر ف للنحاس  (ٔ)
   . ٔ٘ٔ/ٖاللشاؼ  (ٕ)
وتفسػير القرطبػي  ٓٓٔومختصػر فػي شػواذ القػر ف  ٕٙ/ٛٔانظر رير ما تقدـ تفسػير الطبػري  (ٖ)

  . ٕٖ٘/ٛوالدر  ٜٙ٘/ٚوالبحر  ٕٔٔ/ٕٔ
 ٜ٘/ٕوالمحتسػػه  ٓٓٔومختصػػر فػػي شػػواذ القػػر ف  ٓٚٗػ  ٜٙٗ/ٗمعػػاني القػػر ف للنحػػاس  (ٗ)

  . ٕٔٔ/ٕٔوتفسير القرطبي  ٔ٘ٔ/ٖٔواللشاؼ 
والبحػر  ٕٔٔ/ٕٔطبػي وتفسػير القر  ٜ٘/ٕوالمحتسػه  ٓٚٗػ  ٜٙٗ/ٗمعاني القر ف للنحػاس  (٘)

ٚ/ٜ٘ٙ .  
  . ٜٙ٘/ٚوالبحر  ٜ٘/ٕالمحتسه  (ٙ)
  . ٜٙ٘/ٚالبحر  (ٚ)
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 المعىّ علّ ٌذي القزاءج : أٗالً :

قبػػػؿ أف نشػػػرع فػػػي بيػػػاف المعنػػػى المقصػػػود علػػػى ىػػػذه القػػػراءة ُنػػػذل ر بػػػنف 
ـْ َوِجَلػػػةٌ  النحػػػوييف أعربػػػوا جملػػػة  مػػػف اايػػػة حػػػاال مػػػف الضػػػمير فػػػي   َوُقلُػػػوُبُي

 ََينُتوف  أو  َُيْاُتوف  . على القراءتيف (ٔ) 
 ورني عف البياف أف اإلعراه فرع المعنى .

ليؾ  راء العلماء في بياف المعنى المقصود على ىذه القراءة :  وا 
 ٌـ ( : 212أ ( الفزاء ) خ 

: "لػانوا أعلػـ   َيػنُتوَف َمػا أتَػوا علؽ الفراء على قػوؿ عائشػة فػي قػراءة 
  : " تعني بو الزلاة .باهلل مف أف توجؿ قلوبيـ " . علؽ قائال

 (ٕ) تقوؿ : فلانوا أتقى هلل مف أف ياتوا زلاتيـ وقلوبيـ وجلة " .

فمقولػػة السػػيدة عائشػػة خصػػيا الفػػراء بالزلػػاة ، ولعلػػو اسػػتنبطو مػػف لثػػرة 
إال أف ىػذا  (ٖ) َوُيْاتُػوَف الزََّلػاةَ  التعبير القر ني عف أداء الزلاة بقولػو ػ تعػالى ػ : 

 .  َينُتوفَ  ال القصر   ُيْاُتوفَ  ليال على قراءة المد االستنباط يصل  د
 ٌـ ( :248ب ( أتُ حات  السجستاوٓ ) خ 

بقولو ػ فيما رواه عنو ابف جني   ُيْاُتوَف َما أَتوا فسر السجستاني قراءة 

                                                      
  . ٖٚ٘/ٖالفريد  (ٔ)
  . ٖٕٛ/ٕمعاني القر ف للفراء  (ٕ)
  . ٘٘المائدة مف ااية  (ٖ)
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 (ٔ) ػ أي : يعملوف العمؿ وىـ يخافونو ويخافوف لقاء اهلل ومقاـ اهلل .

 (ٕ) ا ما اجتيادىـ مقصريف .أي : يخافوف أف يلونو 

بقولو : يعطوف الشػيء فيشػفقوف أال   ُيْاُتوَف ما  توا وفّسر قراءة المد 
عنػػدما سػػنلتو السػػيدة  وىػػذا التفسػػير ىػػو الػػذي يتفػػؽ وقػػوؿ النبػػي  (ٖ)يقبػػؿ مػػنيـ

: " الرجػؿ يصػلي ويصػـو ويتصػدؽ ويخػاؼ أال  ملسو هيلع هللا ىلصعائشة عف ىذه ااية فنجابيػا 
  ُيتقبؿ منو " .

  (ٚ)والػرازي (ٙ)والزمخشػري (٘)والنحػاس (ٗ)التفسير ىو الذي ذلره الزجػاج وىذا
  (ٓٔ)وأبو حياف (ٜ)والقرطبي (ٛ)والعلبري

 وىو التفسير الذي نايده . (ٔٔ) والسميف .
فيػو مػردود  (ٕٔ)أما تفسير قراءة القصر بننيـ يفعلػوف مػا فعلػوا مػف الػذنوه

                                                      
  . ٜ٘/ٕالمحتسه  (ٔ)
  . ٚٔػ  ٙٔ/ٗمعاني القر ف للزجاج  (ٕ)
  . ٜ٘/ٕالمحتسه  (ٖ)
  . ٚٔػ  ٙٔ/ٗجاج معاني القر ف للز  (ٗ)
  . ٜٙٗ/ٗفي معاني القر ف لو  (٘)
  . ٔ٘ٔ/ٖفي اللشاؼ  (ٙ)
  . ٛٓٔ/ٖٕفي تفسيره  (ٚ)
  . ٔٙٔ/ٕفي إعراه القراءات الشواذ  (ٛ)
  . ٕٔٔ/ٕٔفي تفسيره  (ٜ)
  . ٜٙ٘/ٚفي البحر  (ٓٔ)
  . ٕٖ٘/ٛفي الدر  (ٔٔ)
  . بصيغة التضعيؼ : " قيؿ " ٖٚ٘/ٖعلى قوؿ ساقو الفريد  (ٕٔ)



 

  
 

 

 
 جاد عبد العظيـمحمد د/                قراءة السيدة عائشة جمعا وتوجييا نحويا وصرفيا    

 

ٖٕ٘ٗ 

 (ٔ) حديث السابؽ .ىذا الفيـ عف السيدة عائشة في ال لنفي النبي 
 ثاوًٕا : عالقح رس  الٍمشج تالقزاءتٕه :

قاؿ الفراء ػ فيما ذلره القرطبي ػ : " ولو صحت ىذه القراءة عف عائشة لـ 
تخالؼ قراءة الجماعة ألف اليمز : مف العره مف يلـز فيو األلؼ في لؿ الحاالت 

الزاي والواو ،  إذا لته فيلته سئؿ الرجؿ بنلؼ بعد السيف ويستيزئوف بنلؼ بيف
 ُيْاُتوفَ  وشيٌء وشيٍء بنلؼ بَعد الياء ، فغير مستنلر في مذىه ىاالء أف يلته
 بنلؼ بعد الياء ، فيحتمؿ ىذا اللفظ ػ بالبناء على ىذا الخط ػ قراءتيف :

  ُيْاُتوَف ما  َتوا  و َيْنُتوَف َما أَتوا   .(ٕ) 
المصحؼ الذي تتوافؽ قػراءة: فراء ىنا بعيد عف رسـ اض  أف ما ساقو الوو 

 ُيْاُتوَف َما  َتوا  . معو دوف القراءة األخرى 

ـْ َفِمْنَيا َرُلوبوَذلَّلْ  : -قاؿ تعالى ػ ٔٔ  ٕٚسورة يس مػف اايػة  (ُيـْ تَناَىا َلُي
 (ٗ) وزيادة تاء. (ٖ)بفت  الراء، 

 (٘) نسبت ىذه القراءة للسيدة عائشة ػ رضي اهلل عنيا ػ .

َفِمْنَيػػػا  ـ بػػف عػػػروة عػػف أبيػػػو عػػف عائشػػػة أنيػػا قػػػرأت : فقػػد روي ىشػػػا
                                                      

  . مف ىذا البحث ٜٚانظر ص (ٔ)
  . ٕٓٔ/ٕٔتفسير القرطبي  (ٕ)
  . ٕٓٔ/ٗوالفريد  ٖٔٛ/ٕمعاني القر ف للفراء  (ٖ)
عػػراه القػػراءات الشػػواذ  ٕٗٓ/ٕإمػػالء مػػا مػػف بػػو الػػرحمف  (ٗ) والبحػػر  ٕٓٔ/ٗوالفريػػد  ٖٖٚ/ٕوا 

  . ٕ٘ٛ/ٜوالدر  ٕٛ/ٜ
 ٕٙٔ/ٕوالمحتسه  ٕٙٔر ف البف خالويو ومختصر في شواذ الق ٖٔٛ/ٕمعاني القر ف للفراء  (٘)

  . ٕ٘ٛ/ٜوالدر  ٕٛ/ٜوالبحر  ٛٓٙومشلؿ إعراه القر ف  ٕٙٔ/ٕ
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 (ٕ) ولذا في مصحفيا . (ٔ) َرُلوبتُيـْ 

 (٘) في مصحفو. (ٗ)وألبى بف لعه (ٖ)لما نسبت البف مسعود في مصحفو

 ذ٘جٞٔ اىقساءج :

  َرُلػػػػوُبُيـْ  البحػػػػث فػػػػي ىػػػػذه القػػػػراءة عػػػػف أمػػػػريف : الفػػػػرؽ بػػػػيف : 
 وىاؾ التفصيؿ:   َرُلوبتُيـْ  و   َرُلوُبُيـْ  اءتي ، والجمع بيف قر  َرُلوبتُيـو

 :  َرُكُتتٍُْ     ََرُكُتٍُُْ   الفزق تٕه  أٗالً :

 ورد في االستعماؿ العربي : استخداـ لفظ رلوه ورلوبة .

 (ٙ)قاؿ ابف خالويو : " العره تقوؿ ناقة رلوه حلوه ورلوبة حلوبة".
ابػػف جنػػي ػ المرلوبػػة ، أو مػػا يرلػػه، ػ لمػػا قػػاؿ   َرُلػػوبتُيـْ  ومعنػػى 

 (ٔ) فيي فعولة بمعنى مفعولة . (ٚ)لالحلوبة أي : ما يحله أو المحلوبة

                                                      
  . ٙٓٗ/ٖإعراه القر ف للنحاس  (ٔ)
  . ٕٗٔ/٘ٔتفسير القرطبي  (ٕ)
أ ) نقػال عػػف د. حػػاتـ صػال  الضػػمف فػػي  ٖٕٔالمػذلر والمانػػث ألبػى حػػاتـ السجسػػتاني ورؽ  (ٖ)

  . ( ٖٓٔحاشية  ٛٓٙتحقيقو لمشلؿ ملي 
  . ٕٕٕ/٘ومعجـ القراءات القر نية  ٕ٘ٛ/ٜوالدر  ٕٛ/ٜوالبحر  ٕٙٔ/  ٕالمحتسه  (ٗ)
أ ) نقػال عػػف د. حػػاتـ صػال  الضػػمف فػػي  ٖٕٔالمػذلر والمانػػث ألبػى حػػاتـ السجسػػتاني ورؽ  (٘)

  .(  ٖٓٔحاشية  ٛٓٙتحقيقو لمشلؿ ملي 
  . ٕٙٔمختصر في شواذ القر ف  (ٙ)
عػػػراه القػػػراءات الشػػػواذ  ٕٕ/ٗظػػػر : اللشػػػاؼ ، وان ٚٔٔ/ٕالمحتسػػػه  (ٚ) والمشػػػوؼ  ٕٖٚ/ٕوا 

  . ٖٓٔالمعلـ 
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فقػػد حلػػى    َرُلػػوبتُيـْ  و  َرُلػػوُبُيـْ  أمػػا عػػف الفػػرؽ بػػيف اللفظػػيف : 
النحويػػوف اللوفيػػوف أف العػػره تقػػوؿ : امػػرأة صػػبور وشػػلور بغيػػر ىػػاء ، ويقولػػوف: 

لوبة ، ألنيـ أرادوا أف يفرقوا بيف ما لاف لػو الفعػؿ وبػيف مػا لػاف شاة حلوبة وناقة ر 
الفعؿ واقعا عليو ػ أي : بيف ما ىػو فاعػؿ وبػيف مػا ىػو مفعػوؿ ػ فحػذفوا اليػاء ممػا 

 لاف فاعال وأثبتوىا فيما لاف مفعوال لما قاؿ : 
 ِفييػػػا اثنِتػػػاف وأربُعػػػوف َحُلوبػػػػةً 

 

 (ٕ)ُسودا لخافيػة الُغػراِه األسػحـِ  
 

ات التػػاء ىػػو األصػػؿ عنػػد اللػػوفييف فيجػػه ػ علػػى ىػػذا ػ أف يلػػوف فنثبػػ
 َْرُلوبتُيـ  . 

وأمػا أىػؿ البصػرة فيقولػوف : حػػذفت اليػاء علػى النسػه ، أي : ذو رلػػوه ، 
 وقد عدَّ بعضيـ دخوؿ التاء على ىذه الزنة شاذا .

والحجة للقوؿ األوؿ ػ وىػو رأي اللػوفييف ػ مػا رواه الجرمػي عػف أبػى عبيػدة 
"رلوبة" للواحدة والجماعة ، والرلوه ال يلوف إال للجماعة ، فعؿ ىذا يلوف على قاؿ 

 (ٖ) تذلير الجمع .
 (ٗ) قاؿ الزمخشري : وقيؿ الرلوبة جمع .

قاؿ أبو حياف معلقػا : " ويعنػي اسػـ جمػع ؛ ألف َفعولػة ػ بفػت  الفػاء ػ لػيس 
عػّد بعػض أصػحابنا ػ  بجمع تلسير ػ أي : لـ يرد في أبنية التلسػير ىػذه الزنػة ػ وقػد

                                                                                                                                       
  . ٕ٘ٛ/ٜوالدر  ٕٛ/ٜوالبحر  ٕٓٔ/ٗالفريد  (ٔ)
  . ٖٜٔالبيت لعنترة في ديوانو  (ٕ)
ػ  ٘ٙٔوالحلبيػات لػو أيضػا  ٜٖ٘والتلملػة للفارسػي  ٚٓٗػ  ٙٓٗانظر إعراه القر ف للنحػاس  (ٖ)

والػػػدر  ٕ٘/٘ٔوتفسػػػير القرطبػػػي  ٕٓٔ/ٗوالفريػػد  ٜٓٙي ومشػػلؿ إعػػػراه القػػػر ف لملػػػ ٙٙٔ
ٜ/ٕٛ٘ .  

  . ٕٕ/ٕاللشاؼ  (ٗ)
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يقصد بو ابف مالؾ ػ أبنية أسماء الجموع ، فلـ يذلر فييا فعولػة ، فينبغػي أف يعتقػد 
 (ٔ) فييا أنيا اسـ مفرد ال جمع تلسير وال اسـ جمع " .

وما حلاه الزمخشري عف بعضيـ بػنف "رلوبػة" جمػع ال يقصػد أنػو جمػع فػي 
علقػػا علػػى مقولػػة الجرمػػي أصػػؿ الوضػػع بػػؿ فػػي االسػػتعماؿ بػػدليؿ قػػوؿ الفارسػػي م

 انتيى . (ٕ)السابقة وأما الحلوبة : فمف جعلو جمعا فيو مف ىذا الباه "

أي أف للمػة "حلوبػة" و"رلوبػة" ػ بالتػاء عنػد مػف اسػتعملو جمعػا يلػوف مػف 
بػػػاه إطالقػػػو علػػػى الواحػػػد والجماعػػػة ، أمػػػا المجػػػرد مػػػف التػػػاء فػػػال يطلػػػؽ إال علػػػى 

للمػة "حلوبػة" ليسػت جمعػا وال اسػـ جمػع ومػع الجماعة. وال يغيه عف الفارسػي أف 
 ذلؾ فقد قاؿ : "فمف جعلو جمعا " .

ا :
ً
   :(3)َرُكُتٍُُْ   الجمع تٕه قزاءج عائشح َقزاءج السثعح  ثاّٞ

ػ اجتمع القراء على فػت  الػراء؛ ألف   َرُلوُبُيـْ َفِمْنَيا  قاؿ الفراء : قولو : 
 (ٗ)"َرُلػػوُبتُيـْ فمنيػػا  عائشػػة قػػرأت :  المعنػػى : فمنيػػا مػػا يرلبػػوف ويقػػوى ذلػػؾ أف

 (٘) وألد ذلؾ الزجاج .

 فقراءة عائشة جاءت دليال على المعنى المقصود مف القراءة السبعية.
ـْ التََّلاُثُر   : -قاؿ تعالى ػ ٕٔ  (6)بالمد،  ٔسورة التلاثر مف ااية   ْلَياُل

                                                      
  . ٕ٘ٛ/ٜوانظر : الدر  ٕٛ/ٜالبحر  (ٔ)
   . ٙٙٔػ  ٘ٙٔالحلبيات للفارسي  (ٕ)
  . ٗٗ٘السبعة البف مجاىد  (ٖ)
  . ٖٔٛ/ٕمعاني القر ف للفراء  (ٗ)
  . ٜٕ٘/ٗمعاني القر ف للزجاج  (٘)
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بى عمراف الجوني وأ (ٖ)وابف عباس (ٕ)نسبت ىذه القراءة للسيدة عائشة،  (1)بالمد

 (٘) وأبى صال  ومعاوية وجماعة . (ٗ)ومالؾ ابف دينار وأبى الجوزاء
 ذ٘جٞٔ اىقساءج : 

أمػػا  (ٙ)البحػػث عػػف معنػػى االسػػتفياـ علػػى ىػػذه القػػراءة .قػػراءة الجميػػور علػػى الخبػػر
. فقد أدخلت األلػؼ توبيخػا علػى لفػظ  (ٚ)على ىذه القراءة فننو بالمد على االستفياـ

فلمػػا التقػػت ىمزتػػاف ىمػػزة التػػوبي  وىمػػزة القطػػع لّينػػوا الثانيػػة لقولػػو ػ  االسػػتفياـ ،
...تعػػالى ػ :  ـْ  نػػَذْرَتُي

 أي أنػػو اجتمعػػت ىمزتػػاف األولػػى مفتوحػػة والثانيػػة  (ٜ).(ٛ)
جنس حرلة األولى ، استثقاال الجتماع اليمزتيف في سالنة ، فنبدلت الثانية ألفا مف 

 (ٔٔ) ياـ التقرير والتوبي  على قب  فعليـ .ومعنى االستف  (ٓٔ) ة واحدة .ػللم

                                                      
  . ٜٚٔالبف خالويو  اذ القر فمختصر في شو  (ٔ)
  . ٖٙ٘/ٓٔالبحر (ٕ)
عراه ثالثيف سورة لو أيضا  ٜٚٔمختصر في شواذ القر ف  (ٖ)   . ٖٙ٘/ٓٔوالبحر  ٘ٙٔوا 
  . ٖٙ٘/ٓٔوالبحر  ٜٚٔمختصر في شواذ القر ف  (ٗ)
   .ٕٕ٘/ٛوانظر: معجـ القراءات القر نية  ٖٙ٘/ٓٔوالبحر  ٜٚٔمختصر في شواذ القر ف  (٘)
  . ٕٔٚ/ٗالفريد  (ٙ)
  . ٖٛٚ/ٕإعراه القراءات الشواذ  (ٚ)
  . ٙالبقرة مف ااية  (ٛ)
  . ٘ٙٔإعراه ثالثيف سورة البف خالويو  (ٜ)
 .ٕٖٓمعجـ مفردات اإلبداؿ واإلعالؿ في القر ف اللريـ د. أحمد الخراط  (ٓٔ)
  .ٕٔٚ/ٗوانظر : الفريد  ٕٔٛ/ٗاللشاؼ  (ٔٔ)
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 اخلامتح
  –صػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلـ  –الحمػػػد هلل والصػػػالة والسػػػالـ علػػػى رسػػػوؿ اهلل 

 أما بعد :

 -فبفضؿ اهلل وتوفيقو الملت ىذا البحث ويملف إجماؿ نتائجو فيما يلى :

عػػرؼ البحػػث بالسػػيدة عائشػػة اـ المػػامنيف وبيػػاف نشػػنتيا وفضػػليا فػػى  -ٔ
 القر ف. علـو

جمعػا وتوثيقػا  –رضى اهلل عنيا  –تناوؿ البحث قراءات السيدة عائشة  -ٕ
 وتوجييا على المستوى النحوى والصرفى .

و قراءات الصحابة بصػفة عامػة للدراسة ا لمزيد مف فت  البحث المجاؿ -ٖ
 خاصة  زوجات النبى 

راسػة القواعػد ميػدانا لد –بقراءاتػو القر نيػة  –اتخذ البحث القر ف اللريـ  -ٗ
ف "ماجاء فى القر ف حجة قاطعة ، وما لـ يقع فى القر ف نلتمسػو فػى على أالنحوية 

ف ونظير ىذا : األ لالـ العره . حلػاـ الشػرعية إذا جػاء  الحلػـ فػى القػر ف عمػؿ ، وا 
ف االستشػياد لـ يرد بو نص فى القر ف نلتمسو فى السنة وفى ريرىا " وذلؾ أولى مػ

 و تتنازعو دعوى االنتحاؿ.أ بشعر قائلو مجيوؿ ،

ف جػػاء البحػػث حلقػػة فػػى سلسػػلة الدراسػػات اللغويػػة والنحويػػة القليلػػة عػػ -٘
َلػػُو " وهلل المنػػة  نيػػا معػػيف ال ينضػػه للغػػة والنحػػو .القػػراءات الشػػاذة ، مالػػدًا علػػى أ

 . "َرِة ُىَو َأْىُؿ التَّْقَوٰى َوَأْىُؿ اْلَمْغفِ "   "  اْلَحْمُد ِفي اأْلُوَلٰى َواْاِخَرةِ 
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 ثثد ادلصادز ٗادلساجع

 تعد مراب اهلل ـ عز ٗجو ـ
 ) أ ( 

  اإلبانػػة عػػف معػػاني القػػراءات ػ لملػػي القيسػػي ػ تحقيػػؽ د. عبػػد الفتػػاح
 ىػ ػ الملتبة الفيصلية .٘ٓٗٔشلبي ػ الطبعة الثالثة ػ 

  إبراز المعاني مػف حػرز األمػاني فػي القػراءات السػبع ػ عبػد الػرحمف ابػف
 ىػٜٖٗٔة ػ مطبعة عيسى البابي الحلبي ػ إسماعيؿ أبى شام

  ابف تيمية والقراءات ػ د. صبحي عبد الحميد محمد عبد اللػريـ ػ الطبعػة
 ـ ػ مطبعة األمانة ػ مصر .ٜٙٛٔىػ / ٙٓٗٔاألولى 

  أبػو زلريػا الفػراء ومذىبػو فػي النحػو واللغػة ػ د. أحمػد ملػي األنصػاري ػ
ـو االجتماعيػػػة ػ نشػػػر المجلػػػس األعلػػػى لرعايػػػة الفنػػػوف وااداه والعلػػػ

 ـ .ٜٗٙٔىػ ػ ٖٗٛٔ( ػ القاىرة ٙالرسائؿ الجامعية )

  العربيػة و ثػاره فػي و أبو علي الفارسي حياتو وملانتو بػيف أئمػة التفسػير
القػػراءات والنحػػو ػ د. عبػػد الفتػػاح إسػػماعيؿ شػػلبي ػ الطبعػػة الثالثػػة ػ 

ربيػة ـ ػ دار المطبوعػات الحديثػة ػ جػدة ػ الممللػة العٜٜٛٔىػػ ػ ٜٓٗٔ
 السعودية .

  إتحاؼ فضالء البشر في القراءات األربع عشر ػ للشي  أحمد بػف محمػد
الضباع ػ دار النػدوة الجديػدة ػ بيػروت ػ لبنػاف ػ عػف مطبعػة عبػد الحميػد 

 ىػ .ٜٖ٘ٔر سنة صأحمد حنفي بم
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  اإلتقاف في علـو القر ف ػ للسيوطي ػ )وبنسػفؿ الصػحائؼ إعجػاز القػر ف
 رفة ػ بيروت ػ لبناف .للباقالني ( دار المع

  ـ ػ دار اللتػه العلميػة ػ ٜ٘ٚٔىػػ / ٜٖ٘ٔأحلػاـ القػر ف ػ للشػافعي ػ
 بيروت ػ لبناف .

  ىػػػ / ٛٓٗٔاالخػتالؼ بػيف القػراءات ػ أحمػد البيلػي ػ الطبعػة األولػى ػ
 ـ ػ دار الجيؿ ػ بيروت ػ الدار السودانية لللته .ٜٛٛٔ

 وتبرئػػة اإلمػػاـ الطبػػري عيتو و ر ات . منشػػاه ، ومشػػاالختيػػار فػػي القػػراء ،
مػف تيمػة إنلػار القػراءات المتػواترة ػ د. عبػد الفتػاح إسػماعيؿ شػلبي ػ 

ـ ٜٜٙٔىػػ / ٚٔٗٔجامعة أـ القرى مرلز بحوث الدراسات اإلسػالمية ػ 
 ػ ملة الملرمة ػ الممللة العربية السعودية .

  االسػتيعاه فػي معرفػة األصػحاه ػ البػف عبػد البػر النمػري ، فػي حاشػية
ىػػ ػ مطبعػة ٕٖٛٔصػابة" البػف حجػر العسػقالني ػ الطبعػة األولػى ػ "اإل

 السعادة مصر .

  ىػ .ٕٓٛٔأسد الغابة في معرفة الصحابة ػ البف األثير ػ طبع بمصر 

  ىػػػ / ٖٛ٘ٔاإلصػػابة فػػي تمييػػز الصػػحابة ػ ابػػف حجػػر العسػػقالني ػ
 ـ ػ مصر .ٜٖٜٔ

  ىػػ ٜٓٗٔولى ػ اإلصباح في شرح االقتراح ػ د. محمود فجاؿ ػ الطبعة األ
 ـ ػ دار القلـ للطباعة والنشر ػ دمشؽ .ٜٜٛٔ/ 

  إعراه ثالثيف سورة مػف القػر ف اللػريـ ػ أبػو عبػد اهلل الحسػيف بػف أحمػد
 المعروؼ بابف خالويو ػ دار اللته العلمية بيروت ػ لبناف ػ بال تاري  .
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  إعػراه ثالثػيف سػورة و يػة اللرسػي ػ للبصػروي ػ تحقيػؽ د. محمػد عبػد
ـ ػ شػػرلة اليػػدى ٕٓٓٓىػػػ / ٕٔٗٔجػػاد الطبعػػة األولػػى ػ  العظػػيـ

 للتسويؽ والتوريدات ػ رمرة القاىرة .

  إعػػراه القػػراءات السػػبع وعلليػػا ػ أبػػو عبػػد اهلل الحسػػيف بػػف أحمػػد ابػػف
خالويو ػ تحقيؽ د. عبد الرحمف بػف سػليماف العثيمػيف ػ الطبعػة األولػى ػ 

تبػػة الخػػانجي ـ ػ مطبعػػة المػػدني بمصػػر ػ نشػػر ملٕٜٜٔىػػػ / ٖٔٗٔ
 بالقاىرة .

  إعراه القراءات الشواذ ػ أبو البقاء العلبػري ػ تحقيػؽ محمػد السػيد أحمػد
ـ ػ عػالـ اللتػه ػ بيػروت ػ ٜٜٙٔىػػ / ٚٔٗٔعػزوز ػ الطبعػة األولػى 

 لبناف .

  إعراه القر ف ػ أبو جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ النحػاس ػ تحقيػؽ
ـ ػ عػالـ اللتػه ٜ٘ٛٔىػ / ٘ٓٗٔ د. زىير رازي زاىد ػ الطبعة الثانية ػ

 ػ ملتبة النيضة العربية .

  األعػالـ ػ قػاموس تػراجـ ألشػير الرجػاؿ والنسػاء مػف العػره المسػتعربيف
ـ ػ ٜٜٛٔوالمستشػرقيف ػ خيػر الػديف الزرللػي ػ الطبعػة الثامنػة ػ يوليػو 

 دار العلـو للمالييف ػ بيروت ػ لبناف .

  ىػ ػ طبع بدمشؽ .ٜٖ٘ٔأعالـ النساء ػ لعمر رضا لحالة ػ 

  إمالء ما مفَّ بو الرحمف مف وجوه اإلعراه والقراءات فػي جميػع القػر ف ػ
ىػػػ / ٜٜٖٔأبػػو البقػػاء عبػػد اهلل بػػف الحسػػيف العلبػػري ػ الطبعػػة األولػػى 

 ـ دار اللته العلمية بيروت ػ لبناف .ٜٜٚٔ
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  اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحػوييف البصػرييف واللػوفييف ػ لمػاؿ
أبو البرلات عبد الرحمف األنباري ػ قّدـ لو حسػف حمػد بنشػراؼ د. الديف 

ـ دار اللتػػه ٜٜٛٔىػػػ / ٛٔٗٔإميػػؿ بػػديع يعقػػوه ػ الطبعػػة األولػػى 
 العلمية ػ بيروت ػ لبناف .

  إف ىػذاف لسػاحراف ػ البػف تيميػة ػ تحقيػؽ يسػري عبػد الغنػي عبػد اهلل ػ
 . ـ ػ دار الجيؿ ػ بيروتٜٜٔٔىػ / ٔٔٗٔالطبعة األولى ػ 

 . أنوار التنزيؿ وأسرار التنويؿ = تفسير البيضاوي 

  اإليضاح العضدي ػ ألبى علي الفارسي ػ تحقيؽ د. حسف الشاذلي فرىود
 ـ ػ مطبعة دار التنليؼ ػ مصر.ٜٜٙٔػ الطبعة األولى ػ 

 ) ب (

  البحػػر المحػػيط فػػي التفسػػير ػ محمػػد بػػف يوسػػؼ الشػػيير بػػنبى حيػػاف
  عرفاف العشى حسونة ػ مراجعة صدقي األندلسي الغرناطي بعناية الشي
ـ ػ دار الفلػر ػ بيػروت ػ ٕٜٜٔىػ / ٖٔٗٔمحمد جميؿ ػ الطبعة األولى 

 لبناف .

  ػ  ٖٔ٘ٔالبدايػػة والنيايػػة فػػي التػػاري  ػ البػػف لثيػػر ػ طبػػع بمصػػر ػ
 ىػ .ٖٛ٘ٔ

  البرىاف في علـو القر ف ػ للزرلشي ػ تحقيػؽ محمػد أبػو الفضػؿ إبػراىيـ ػ
 ىػ ػ دار الفلر .ٓٓٗٔالطبعة الثالثة 

 ألشػبيلي السػبتي ػ البسػيط فػي شػرح جمػؿ الزجػاجي ػ ابػف أبػى الربيػع ا
ـ ػ ٜٙٛٔىػػ / ٚٓٗٔبف عيػد الثبيتػي ػ الطبعػة األولػى تحقيؽ د. عياد 
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 دار الغره اإلسالمي ػ بيروت ػ لبناف .

 ) خ (

 .تاري  اإلسالـ وطبقات المشاىير واألعالـ ػ للذىبي ػ طبع بمصر 

 د ػ ألحمػد بػف علػي الخطيػه البغػدادي ػ دار اللتػه العلميػة ػ تػاري  بغػدا
 بيروت .

  ـ ػ منشػػورات ٖٜٛٔىػػػ / ٖٓٗٔتػػاري  التػػراث العربػػي ػ فػػااد سػػزليف
 جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية ػ الممللة العربية السعودية .

  التاري  اللبير ػ لمحمد بف إسماعيؿ البخػاري ػ طبػع الملتبػة اإلسػالمية ػ
 ار بلر ترليا .دي

  تنويػؿ مشػلؿ القػر ف ػ البػف قتيبػة ػ تحقيػؽ سػيد أحمػد صػقر ػ الطبعػة
 ىػ ػ دار التراث ػ القاىرة .ٖٜٖٔالثانية 

  التبصػرة والتػذلرة ػ أبػو محمػد عبػد اهلل بػف علػي بػف إسػحاؽ الصػيمري ػ
ىػ / ٕٓٗٔتحقيؽ د. فتحي أحمد مصطفى علي الديف ػ الطبعة األولى ػ 

 لر دمشؽ .ـ ػ دار الفٕٜٛٔ

  .  تحبير التيسير في قراءات األئمة العشرة ػ ابف الجزري ػ تحقيؽ الشي
ـ ػ دار ٕٜٚٔىػػ / ٕٜٖٔعبػد الفتػاح القاضػي و خػر ػ الطبعػة األولػى 

 الوعي بحله .

  التخريجػػػات النحويػػػة والصػػػرفية لقػػػراءة األعمػػػش ػ د. سػػػمير أحمػػػد
الحسػػيف  ـ ػ مطبعػػةٜٜٔٔىػػػ / ٔٔٗٔعبػػدالجواد ػ الطبعػػة األولػػى ػ 
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 اإلسالمية .

 . تفسير ابف لثير= تفسير القر ف العظيـ 

 . تفسير األلوسي = روح المعاني 

  تفسير البيضاوي ، المسمى ) أنوار التنزيؿ وأسرار التنويؿ ( ػ أبو سػعيد
ناصػػر الػػديف عبػػد اهلل بػػف عمػػر بػػف محمػػد ػ ضػػبط الشػػي  عبػػد الػػرزاؽ 

ر اللتػػه العلميػػة ػ ـ ػ داٜٜٚٔىػػػ / ٚٔٗٔالميػػدي ػ الطبعػػة األولػػى 
 بيروت ػ لبناف .

 . تفسير الطبري = جامع البياف عف تنويؿ  ي القر ف 

  تفسػير الفخػر الػرازي المشػتير بالتفسػير اللبيػر ومفػاتي  الغيػه ػ اإلمػاـ
ـ دار الفلػر ػ بيػروت ػ ٜ٘ٛٔىػػ / ٘ٓٗٔمحمد الػرازي الطبعػة الثالثػة ػ 

 لبناف .

 ير ػ دار الفلر .تفسير القر ف العظيـ ػ إلسماعيؿ بف لث 

 . تفسير القرطبي = الجامع ألحلاـ القر ف 

  تيذيه التيذيه ػ البف حجر العسقالني ػ الطبعة األولى ػ مطبعػة مجلػس
 دائرة المعارؼ بحيدر  باد ػ الدلف ػ نشر دار صادر .

)   ( 

  ػ لمبػارؾ بػف محمػد األثيػر ػ  ملسو هيلع هللا ىلصجػامع األصػوؿ فػي أحاديػث الرسػوؿ
 ىػ ػ دار الفلر.ٖٓٗٔوط ػ الطبعة الثانية تحقيؽ عبد القادر األرنا 

  جامع البياف عف تنويؿ  ي القر ف ) تفسير الطبري ( ػ أبػو جعفػر محمػد
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 بف جرير الطبري ػ المطبعة اليمنية .

  الجامع الصحي  ػ لمحمد بف إسماعيؿ البخاري ػ تحقيؽ محمد فػااد عبػد
 الباقي ػ طبع المطبعة السلفية .

 ف الحجػاج النيسػابوري ػ تحقيػؽ محمػد فػااد الجػامع الصػحي  ػ لمسػلـ بػ
 عبد الباقي ػ دار إحياء التراث العربي .

  الجػػامع ألحلػػاـ القػػر ف ) تفسػػير القرطبػػي ( ػ أبػػو عبػػد اهلل بػػف أحمػػد
األنصػػاري القرطبػػي ػ تحقيػػؽ عبػػد الػػرزاؽ الميػػدي ػ الطبعػػة األولػػى 

بيػة ـ ػ توزيػع ملتبػة الرشػد ػ الريػاض ػ الممللػة العر ٜٜٚٔىػػ / ٛٔٗٔ
 السعودية ػ دار اللتاه العربي ػ بيروت ػ لبناف .

  جماؿ القراء ولمػاؿ اإلقػراء ػ لعلػـ الػديف السػخاوي ػ تحقيػؽ علػى حسػيف
 بة التراث ػ مطبعة الداني ػ ملة ىػ ػ ملتٛٓٗٔالبواه ػ الطبعة األولى ػ 

 ) ح (

  حاشية الشياه على البيضاوي المسماة عنايػة القاضػي ولفايػة الراضػي
فسير البيضاوي ػ شياه الديف أحمد بف محمد بف عمػر الخفػاجي على ت

ىػػ / ٚٔٗٔػ ضبط وتخػري  الشػي  عبػد الػرزاؽ الميػدي الطبعػة األولػى 
 ـ ػ دار اللته العلمية ػ بيروت ػ لبناف .ٜٜٚٔ

  الحجػة فػي القػراءات السػبع ػ ابػف خالويػو ػ تحقيػؽ د. عبػد العػاؿ سػالـ
 ـ.ٜٜٓٔىػ / ٓٔٗٔمسة ملـر ػ ماسسة الرسالة ػ الطبعة الخا

  حجػة القػراءات ػ أبػو زرعػة عبػد الػرحمف بػف محمػد بػف زنجلػة ػ تحقيػؽ
ـ ػ ماسسػػة ٜٜٚٔىػػػ / ٛٔٗٔسػػعيد األفغػػاني ػ الطبعػػة الخامسػػة ػ 
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 الرسالة ػ بيروت ػ لبناف .

  الحجة للقراء السبعة أئمة األمصار بالحجاز والعراؽ والشاـ الذيف ذلػرىـ
الفارسػي ػ تحقيػؽ بػدر الػديف قيػوجي ،  أبػو بلػر بػف مجاىػد ػ أبػو علػي

و خػػػر ، مراجعػػػة وتػػػدقيؽ عبػػػد العزيػػػز ربػػػاح و خػػػر ػ الطبعػػػة األولػػػى 
 ـ دار المنموف للتراث بدمشؽ .ٜٗٛٔىػ / ٗٓٗٔ

  طبػع بمصػر  –حلية االولياء وطبقات األصفياء ألبى نعيـ األصػبيانى– 
 ىػ .ٖٔ٘ٔ

 ) خ (

 الييئػة المصػرية  الخصػائص ػ ابػف جنػي ػ تحقيػؽ محمػد علػى النجػار ػ
 ـ .ٜٙٛٔىػ / ٙٓٗٔالعامة لللتاه ػ الطبعة الثالثة ػ 

  خالصة تذىيه تيذيه اللماؿ ػ لصفي الديف أحمد بف عبد اهلل الخزرجي
ىػػ نشػر ملتبػة ٜٜٖٔػػ تقػديـ عبػد الفتػاح أبػو رػدة ػ الطبعػة الثالثػة ػ 

 المطبوعات اإلسالمية .

 ) د (

 بػد الخػالؽ عضػيمة ػ الطبعػة األولػى دراسػات ألسػلوه القػر ف اللػريـ ػ محمػد ع
 ـ ػ دار الحديث ػ مطبعة السعادة ػ القاىرة .ٕٜٚٔىػ / ٕٜٖٔ

  ُالمصػوف فػي علػـو اللتػاه الملنػوف ػ أحمػد بػف يوسػؼ المعػروؼ  رّ الػد
ىػػػ / ٙٓٗٔ ٔبالسػػميف الحلبػػي تحقيػػؽ ػ د. أحمػػد محمػػد الخػػراط ػ ط

 ـ دار القلـ ػ دمشؽ .ٜٙٛٔ
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 لمػنثور ػ لجػالؿ الػديف السػيوطي ػ الطبعػة الػدر المنثػور فػي التفسػير با
 ىػ ػ دار الفلر ػ بيروت .ٖٓٗٔالثانية ػ 

  دفػػاع عػػف القػػراءات المتػػواترة فػػي مواجيػػة الطبػػري المفسػػر ػ د. لبيػػه
 ـ ػ دار المعارؼ ػ القاىرة .ٜٛٚٔالسعيد ػ 

  الدفاع عف القر ف ضد النحوييف والمستشرقيف ػ د. أحمد ملي األنصاري
 ـ ػ دار المعارؼ بمصر .ٖٜٚٔىػ / ٖٜٖٔػ 

  ـ ػ ٜٔٛٔديػواف الحطيئػة ػ جػروؿ بػف أوس ػ شػرح أبػى سػعيد السػلري
 دار صادر ػ بيروت .

 لمي .سُ زىير = شرح ديواف زىير بف أبى  ديواف 

  ديػواف عنتػرة بػف شػداد ػ تحقيػؽ محمػد سػعيد مولػوى ػ الطبعػة الثانيػة ػ
 ـ ػ الملته اإلسالمي ػ بيروت .ٖٜٛٔ

 ) ز (

 حؼ دراسػػة لغويػػة تاريخيػػة ػ رػػانـ قػػدوري الحمػػد ػ الطبعػػة رسػػـ المصػػ
ـ ػ اللجنػػة الوطنيػػة لالحتفػػاؿ بمطلػػع القػػرف ٕٜٛٔىػػػ / ٕٓٗٔاألولػػى 

 الخامس عشر اليجري ػ الجميورية العراقية .

  روح المعاني في تفسير القر ف العظيـ والسبع المثاني ػ األلوسي ػ ملتبة
 دار التراث ػ القاىرة .

 ) س (

 داود ػ لسػليماف بػف األشػعث السجسػتاني ػ إعػداد عػزت عبيػد  سػنف أبػى
 ىػ ػ دار الحديث .ٖٛٛٔالدعاس الطبعة األولى ػ 
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  سنف الترمذي ػ لمحمد بف عيسى الترمذي ػ تحقيؽ أحمد شػالر و خػريف
 ػ دار إحياء التراث العربي ػ بيروت .

 لجوىر السنف اللبير ) اللبرى ( ػ ألحمد بف الحسيف البييقي وفي ذيلو "ا
 ىػ ػ مطبعة مجلس دائرة المعارؼ النظامية ػ اليند .ٖٗٗٔالنقي" ػ 

  سير أعالـ النبالء ػ شمس الديف الذىبي ػ تحقيؽ شعيه األرناوط و خر
ـ ػ ماسسػة الرسػالة ػ بيػروت ػ ٜٔٛٔىػػ / ٔٓٗٔػػ الطبعػة األولػى ػ 

 لبناف .

 ) ش (

  دار اافػاؽ شػذرات الػذىه فػي أخبػار مػف ذىػه ػ ابػف العمػاد الحنبلػي ػ
 الجديدة بيروت ػ لبناف .

  شرح التصػري  علػى التوضػي  ػ الشػي  خالػد بػف عبػد اهلل األزىػري ػ دار
 إحياء اللته العربية ػ عيسى البابي الحلبي وشرلاه ػ بال تاري  

  لمى ػ أبى العباس ثعله ػ نسخة مصورة عف سُ شرح ديواف زىير بف أبى
قومية للطباعة والنشػر ػ القػاىرة ـ ػ نشر الدار الٜٗٗٔطبعة دار اللته 

 ـ .ٜٗٙٔ

  شػرح الشػواىد للعينػي علػػى حاشػية الصػباف علػػى شػرح األشػموني علػػى
ألفيػػة ابػػف مالػػؾ ػ دار إحيػػاء اللتػػه العربيػػة ػ عيسػػى البػػابي الحلبػػي 

 وشرلاه .

  شػرح القصػائد التسػع المشػيورات ػ أبػو جعفػر النحػاس ػ تحقيػؽ أحمػد
 ـ ػ بغداد .ٖٜٚٔخطاه ػ 
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 بشػػاذ ػ تحقيػػؽ خالػػد دمػػة المحسػػبة ػ طػػاىر بػػف أحمػػد بػػف باقشػػرح الم
 ـ ػ اللويت .ٜٙٛٔعبداللريـ الطبعة األولى ػ 

 ( ص) 

 .  صحي  البخاري = الجامع الصحي 

  صحي  سنف الترمذي باختصار السند ػ تصحي  األحاديػث لمحمػد ناصػر
 ىػػ ػ نشػر ملتبػة التربيػة العربػيٛٓٗٔالديف األلباني ػ الطبعػة األولػى ػ 

 لدوؿ الخلي  توزيع الملته اإلسالمي .

 .  صحي  مسلـ = الجامع الصحي 

 ) ط (

  ىػ .ٕٖٔٔالطبقات اللبير ػ البف سعد ػ طبع في ليدف ػ 

 )   ( 

  فت  الباري بشرح صحي  البخاري ػ ألحمد بف علي بػف حجػر العسػقالني
ػ تحقيػؽ عبػد العزيػز بػف بػازج ػ ترتيػه وتػرقيـ محمػد فػااد عبػد البػاقي ػ 

 بع الملتبة السلفية .ط

  الفريد في إعراه القر ف المجيد ػ المنتجه حسيف بف أبى العػز اليمػداني
ـ ػ ٜٜٔٔىػػ / ٔٔٗٔػ تحقيؽ د. محمد حسػف النمػر ػ الطبعػة األولػى ػ 

 دار الثقافة ػ الدوحة ػ قطر .

 ػ صػػالح الػػديف العالئػػي ػ تحقيػػؽ  ةالفصػػوؿ المفيػػدة فػػي الػػواو المزيػػد
ـ ػ دار ٜٜٓٔىػػػ / ٓٔٗٔػ الطبعػػة األولػػى د.حسػػف موسػػى الشػػاعر 
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 البشير ػ عماف ػ األردف .

 . في رحاه القر ف ػ د. محمد سالـ محيسف 

 ) ق (

  القراءات المتواترة التي أنلرىا ابف جريػر الطبػري فػي تفسػيره والػرد عليػو
مػف أوؿ القػر ف إلػى  خػر سػورة التوبػة ػ محمػد عػارؼ اليػردي ػ الطبعػة 

ـ ػ وزارة اإلعالـ ػ اإلعػالـ الػداخلي ػ المديريػة ٜٙٛٔىػ / ٙٓٗٔاألولى 
 العامة للمطبوعات ػ ملة الملرمة ػ الممللة العربية السعودية .

 بػف سػالـ ر واألحلػاـ ػ إعػداد محمػد بػف عمػر القراءات وأثرىا فػي التفسػي
ـ ػ دار اليجػرة للنشػر ػ ٜٜٙٔىػػ / ٚٔٗٔبػازموؿ ػ الطبعػة األولػى ػ 
 السعودية . الرياض ػ الممللة العربية

  ىػػ / ٗٓٗٔالقراءات وأثرىا في علـو العربية ػ د. محمد سػالـ محيسػف ػ
 تحاد العربي للطباعة ػ القاىرةـ ملتبة اللليات األزىرية ػ دار اال ٜٗٛٔ

  ىػػ / ٖٛٙٔالقػراءات والليجػات ػ عبػد الوىػاه حمػودة ػ الطبعػة األولػى
 ـ ملتبة النيضة المصرية .ٜٛٗٔ

 ) ك (

 أبو بشر عمرو بف عثماف بف قنبػر ػ المطبعػة األميريػة  اللتاه ػ سيبويو
 ـ .ٜٓٓٔػ  ٜٛٛٔىػ / ٖٛٔٔىػ ػ ٖٙٔٔببوالؽ 

  لتاه السبعة فػي القػراءات ػ ابػف مجاىػد ػ دار المعػارؼ بمصػر ػ الطبعػة
 ـ .ٜٛٛٔالثالثة 

  لتػػاه ظػػاءات القػػر ف اللػػريـ ػ البػػف عمػػار المقػػر  ػ شػػرح اإلمػػاـ أبػػى
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زيػػادة اهلل التجيبػػي البرقػػي ػ تحقيػػؽ  الطػػاىر إسػػماعيؿ بػػف أحمػػد بػػف
ـ ػ دار الفلػر ٜٜٔٔىػػ / ٔٔٗٔد.محمد سعيد المولوي الطبعػة األولػى 

 المعاصر ػ بيروت ػ لبناف .

  لتػػاه الفػػرؽ بػػيف الظػػاء والضػػاد ػ للزنجػػاني ػ تحقيػػؽ د.محمػػد سػػعيد
ـ ػ دار الفلػر المعاصػر ػ ٜٜٔٔىػػ / ٔٔٗٔالمولػوي ػ الطبعػة األولػى ػ 

 ف .بيروت ػ لبنا

  لتاه فضائؿ القر ف ػ ألبى عبيد ػ تحقيؽ مرواف العطية و خريف ػ الطبعة
 ـ دار ابف لثير ػ دمشؽ ػ بيروتٜٜ٘ٔىػ / ٘ٔٗٔاألولى 

  لتػػاه المقتصػػد فػػي شػػرح اإليضػػاح ػ لعبػػد القػػاىر الجرجػػاني ػ تحقيػػؽ
 زارة الثقافة واإلعالـ ػ العراؽ ـ ػ منشورات و ٕٜٛٔد.لاظـ بحر المرجاف 

 ف حقائؽ روامض التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التنويػؿ ػ اللشاؼ ع
محمود بف عمػر الزمخشػري ػ الناشػر الملتبػة التجاريػة للبػرى بالقػاىرة ػ 

 ـ .ٖٜ٘ٔىػ / ٖٖٚٔمطبعة االستقامة بالقاىرة الطبعة الثانية ػ 

  اللشؼ عف وجوه القػراءات السػبعة وعلليػا وحججيػا ػ ألبػى محمػد ملػي
ىػػ ػ ٗٓٗٔيؽ محي الديف رمضاف ػ الطبعة الثالثػة ػ بف أبى طاله ػ تحق
 ماسسة الرسالة .

  لنز العماؿ في سنف األقواؿ واألفعاؿ ػ لعالء الديف علي المتقي اليندي ػ
 ىػ ػ ماسسة الرسالة.ٜٓٗٔتصحي  . صفوة السقا ػ 

 ) ه (

  لساف العره ػ ابػف منظػور ػ تحقيػؽ عبػد اهلل علػي اللبيػر ، محمػد أحمػد
 ىاشـ محمد الشاذلي ػ دار المعارؼ بمصر . حسه اهلل ،
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  لطػائؼ اإلشػارات لفنػوف القػراءات ػ لشػياه الػديف القسػطالني ػ تحقيػؽ
ىػػ ػ لجنػة إحيػاء التػراث اإلسػالمي ػ ٕٜٖٔعػامر السػيد عثمػاف و خػر ػ 

 القاىرة .

) ً ( 

  ما انفرد بػو لػؿ مػف القػراء السػبعة وتوجييػو فػي النحػو العربػي ػ د.عبػد
 ي ػ الطبعة األولى ػ دار اللته الوطنية ػ بنغازي ػ بال تاري  .القادر الييت

  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ػ علي بف أبى بلر الييثمي ػ الطبعػة الثالثػة
 ىػ ػ دار اللتاه العربي .ٕٓٗٔ

   المحتسػه فػي تبيػيف وجػوه شػواذ القػراءات واإليضػاح عنيػا ػ أبػو الفػت
ؼ و خػػريف ػ القػػاىرة ػ عثمػػاف بػػف جنػػي ػ تحقيػػؽ علػػي النجػػدي ناصػػ

ـ ػ المجلس األعلى للشئوف اإلسالمية ػ لجنػة إحيػاء ٜٜٗٔىػ / ٘ٔٗٔ
 لته السنة ػ مصر .

  المحلـ في نقط المصاحؼ ػ ألبى عمرو الداني ػ تحقيؽ د. عػزة حسػف ػ
 ـ ػ دار الفلر ػ دمشؽ .ٜٜٚٔالطبعة الثانية ػ 

 ملتبة المتنبػي  -البف خالويو  مف لتاه البديع مختصر في شواذ القر ف
 ػ القاىرة .

  مػػػذاىه التفسػػػير اإلسػػػالمي ػ جولػػػد زييػػػر ػ ترجمػػػة عبػػػد الحلػػػيـ 
 قرأ .النجار ػ دار ا

  المسػػائؿ الحلبيػػات ػ أبػػو علػػي الفارسػػي ػ تحقيػػؽ د. حسػػف ىنػػداوي ػ
ـ ػ دار القلػـ ػ دمشػؽ ػ دار المنػارة ػ ٜٚٛٔىػػ / ٚٓٗٔالطبعػة األولػى 
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 بيروت .

  ألبػى عبػد اهلل محمػد بػف عبػد اهلل الحػالـ ػ المستدرؾ علػى الصػحيحيف ػ
 نشر دار اللتاه العربي ػ بيروت .

  ىػػ ػ الميمنيػة ػ الملتػه ٜٖٛٔالمسند ػ أحمد بػف حنبػؿ ػ الطبعػة الثانيػة
 اإلسالمي ػ بيروت .

  مسػػػند أـ المػػػامنيف عائشػػػة رضػػػي اهلل عنيػػػا ػ الحػػػافظ جػػػالؿ الػػػديف
ى ػ الطبعػة األولػى ػ السيوطي ػ صححو وعلؽ عليو د. محمد روث الندو 

 ـ ػ الدار السلفية ػ اليند .ٜٔٛٔىػ / ٔٓٗٔ

  المصاحؼ ػ ألبى بلر عبد اهلل بف أبى داود السجستاني ػ الطبعػة األولػى
 ىػ ػ دار اللته العلمية ػ بيروت .٘ٓٗٔػ 

  المصػػنؼ ػ لعبػػد الػػرازؽ بػػف ىمػػاـ الصػػنعاني ػ تحقيػػؽ حبيػػه الػػرحمف
منشورات المجلس العلمػي لراتشػي  ىػ ػٜٖٓٔاألعظمي الطبعة األولى ػ 

 بالستاف ػ الملته اإلسالمي ػ بيروت .

  ـ ػ دار اللتػه ٜٓٙٔالمعػارؼ ػ البػف قتيبػة ػ تحقيػؽ ثػروت علاشػة ػ
 المصرية .

  ػ معاني القر ف ػ سعيد بف مسعده األخفش ػ تحقيؽ د. عبد األمير محمد
ه بيػروت ػ ـ ػ عالـ اللتٜ٘ٛٔىػ / ٘ٓٗٔأميف الورد ػ الطبعة األولى ػ 

 لبناف .

  معاني القػر ف اللػريـ ػ ألبػو جعفػر النحػاس ػ تحقيػؽ الشػي  محمػد علػي
ـ ػ مرلػز إحيػاء التػراث ٜٜٛٔىػػ / ٓٔٗٔالصػابوني ػ الطبعػة األولػى ػ 

 اإلسالمي ػ ملة الملرمة ػ الممللة العربية السعودية.
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  ر ػ معػاني القػر ف للفػراء ػ أبػو زلريػا يحيػى بػف زيػاد الفػراء ػ دار السػرو
 بيروت ػ لبناف ػ بال تاري  .

  عرابو ػ إبراىيـ بف السري الزجػاج ػ شػرح وتحقيػؽ د.عبػد معاني القر ف وا 
ـ ػ عػالـ اللتػه ػ ٜٛٛٔىػػ / ٛٓٗٔالحليؿ عبده شلبي ػ الطبعة األولى 

 بيروت ػ لبناف .

  معجـ القػراءات القر نيػة مػع مقدمػة فػي القػراءات وأشػير القػراء ػ د.عبػد
ـ ػ ٕٜٛٔىػػػ / ٕٓٗٔـ و خػػر ػ الطبعػػة األولػػى ػ العػػاؿ سػػالـ ملػػر 

 مطبوعات جامعة اللويت .

  المعجـ اللبير ػ لسليماف بػف أحمػد الطبرانػي ػ تحقيػؽ حمػدي عبدالمجيػد
 السلفي ػ الطبعة الثانية .

  معجـ مفردات اإلعالؿ واإلبداؿ في القر ف اللريـ ػ د. أحمد محمد الخراط
 ػ دار القلـ ػ دمشؽ ػ بيروت .ـ ٜٜٛٔىػ / ٜٓٗٔػ الطبعة األولى ػ 

  المغنػػى فػػي توجيػػو القػػراءات العشػػر المتػػواترة ػ تحقيػػؽ د. محمػػد سػػالـ
ـ ػ دار الجيػؿ ػ بيػروت ػ ٜٛٛٔىػػ / ٛٓٗٔمحيسػف الطبعػة الثانيػة ػ 

 لبناف .

  .مغنػػى اللبيػػه عػػف لتػػه األعاريػػه ػ ابػػف ىشػػاـ األنصػػاري ػ تحقيػػؽ د
ـ ػ دار ٜٜٚٔبعػة الخامسػة ػ مازف المبارؾ ، محمد علي حمد اهلل ػ الط
 الفلر للطباعة والنشر والتوزيع ػ بيروت .

  مفػػردات ألفػػاظ القػػر ف ػ الرارػػه األصػػفياني ػ تحقيػػؽ صػػفواف عػػدناف
ـ ػ دار القلػـ ػ دمشػؽ ػ الػدر ٕٜٜٔىػػ / ٕٔٗٔداوودي الطبعػة األولػى 

 الشامية ػ بيروت .
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 اوي ػ الطبعػة مقدمتاف في علـو القر ف ػ تصويه عبد اهلل إسػماعيؿ الصػ
 ـ ػ ملتبة الخانجي بالقاىرة.ٕٜٚٔىػ / ٕٜٖٔالثانية ػ 

  المقنع في رسـ مصاحؼ األمصػار ػ ألبػى عمػرو الػداني ػ تحقيػؽ محمػد
 الصادؽ القمحاوي ػ نشر ملتبة اللليات األزىرية .

  ابػف الملخص في ضبط قوانيف العربية ػ البف أبى الربيع ػ تحقيؽ د.علي
 ـ .ٜ٘ٛٔىػ / ٘ٓٗٔة األولى ػ اف الحلمي ػ الطبعسلط

   مشلؿ إعراه القر ف ػ ملي بف أبى طاله القيسي ػ تحقيؽ د.حاتـ صال
ـ ػ ماسسػػة الرسػػالة ػ ٜ٘ٛٔىػػػ / ٘ٓٗٔالضػػامف ػ الطبعػػة الثانيػػة 

 بيروت ػ لبناف .

  منجػد المقػرئيف ومرشػد الطػالبيف ػ البػف الجػزري ػ دار اللتػه العلميػة ػ
 بيروت .

 والتعػػػويض والتقػػػاء السػػػالنيف بػػػداؿ واإلعػػػالؿ المػػػني  الصػػػرفي فػػػي اإل
واإلدراـ ػ د. إبراىيـ عبد الػرازؽ البسػيوني ػ جامعػة األزىػر ػ لليػة اللغػة 

 العربية .

   مػػوارد الظمػػلف إلػػى زوائػػد ابػػف حبػػاف ػ نػػور الػػديف علػػي بػػف أبػػى بلػػر
 الييثمػػػػػػي تحقيػػػػػػؽ ونشػػػػػػر محمػػػػػػد عبػػػػػػد الػػػػػػرازؽ حمػػػػػػزة ػ دار 

 اللته العلمية.

 مالؾ بف أنس األصبحي ػ تحقيؽ محمػد فػااد عبػد البػاقي ػ موطن مالؾ ػ ل
 ىػ .ٙٓٗٔدار إحياء التراث العربي ػ 

) ُ ( 
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ٖ٘ٙ٘ 

  النحػػو ولتػػه التفسػػير ػ د. إبػػراىيـ عبػػد اهلل رفيػػدة ػ الطبعػػة الثالثػػة ػ
ـ ػ الدار الجماىيرية للنشر ػ والتوزيع واإلعػالف ػ مصػراتة ػ ليبيػا ٜٜٓٔ

. 

 بف الجزري ػ إشػراؼ علػي محمػد الصػباغ ػ النشر في القراءات العشر ػ ال
 دار الفلر للطباعة والنشر .

  نظريػػة النحػػو القر نػػي نشػػنتيا وتطورىػػا ومقوماتيػػا األساسػػية ػ د.أحمػػد
 ىػ .٘ٓٗٔملي األنصاري ػ الطبعة األولى ػ 

  نلػت االنتصػار لنقػؿ القػر ف ػ للبػاقالني ػ تحقيػؽ محمػد زرلػوؿ سػالـ ػ
 ندرية .ـ منشنة المعارؼ ػ اإلسلٜٔٚٔ



 

  
 

 

 
 جاد عبد العظيـمحمد د/                قراءة السيدة عائشة جمعا وتوجييا نحويا وصرفيا    

 

ٖ٘ٙٙ 

 فٖسس اىقساءاخ اىقسآّٞح
 زقٌ اىصفحح زقٌ اٟٝح اٟٝـــح  ً

 الفاتحة سورة

ٔ    ُاْلَعاَلِمينَ  َربَّ  ِلمَّـهِ  اْلَحْمد  ٕ 3447 

ٕ    ُالرَّْحَمـٰن  ِِ  ٜٕٖٗ ٖ الرَِّحيُم
ٖ    ُالدِّينِ  َيْومِ  َممك ٗ ٖٕٜٗ 
ٗ    َالّسَراط ٙ ٖٜٗٗ 
٘       َالّزَراط  ٙ ٖٗ٘ٓ 

 البقرة سورة

ٙ   ُقوَنهُ  الَِّذينَ  َوَعَمى  ٜٖٔ٘ ٗٛٔ  ُيَطوَّ
ٚ   َيّطوُقوَنهُ  الَِّذينَ  َوَعَمى  ٔٛٗ ٖٕ٘ٔ 
ٛ   َمَواتِ  َعَمى َحاِفُظوا  ٖٖٚٗ ٖٕٛ  الَعْصر وصاِلة الصَّ
ٜ   ــــــــــــــــــــى َحــــــــــــــــــــاِفُظوا ــــــــــــــــــــَمَواتِ  َعَم ــــــــــــــــــــالةَ  الصَّ   َوالصَّ

  اْلُوْسَطىٰ 

ٕٖٛ ٖٖٗٓ 

ٔٓ   ــــــى َحــــــاِفُظوا ــــــمَ  َعَم ــــــالةِ  َواتِ الصَّ  َصــــــالةِ  اْلُوْســــــَطىٰ  َوالصَّ

  الَعْصرِ 

ٕٖٛ ٖٖٕٗ 

ٔٔ   ـــــى َحـــــاِفُظوا ـــــَمَواتِ  َعَم ـــــالةِ  الصَّ  وصـــــاِلة اْلُوْســـــَطىٰ  َوالصَّ

  الَعْصر

ٕٖٛ ٖٖٕٗ 
ٖٖٜٗ 

ٕٔ   ــــَمَواتِ  َعَمــــى َحــــاِفُظوا ــــاَلةِ  الصَّ  َوَهــــى اْلُوْســــَطىٰ  َوالصَّ
   الَعصرُ 

ٕٖٛ ٖٖٜٗ 

ٖٔ  ــــى َحــــاِفُظوا ــــمَ  َعَم ــــالةِ  َواتِ الصَّ ــــَطىٰ  َوالصَّ ــــى اْلُوْس  َوَه
 الَعصرِ  َصالةُ 

ٕٖٛ ٖٗٗٓ 



 

  
 

 

 
 جاد عبد العظيـمحمد د/                قراءة السيدة عائشة جمعا وتوجييا نحويا وصرفيا    

 

ٖ٘ٙٚ 

 زقٌ اىصفحح زقٌ اٟٝح اٟٝـــح  ً
  عمراف  ؿ سورة

ٔٗ    ِْسِهمْ َأنفَ  مِّنْ  لً َرُسو  ِفيِهمْ  َبَعثَ  ِإذ  ٔٙٗ ٖٗٗٔ 

 النساء سورة

ٔ٘    يَّةً  َخْمِفِهمْ  ِمنْ  َتَرُكوا َلوْ  الَِّذينَ  َوْلَيْخَش  ٖٕٖ٘ ٜ  َاءَعفضُ  ُذرِّ
ٔٙ   اْلُقْرَبىٰ  َذا َواْلَجارَ  َواْلَمَساِكينِ  َواْلَيَتاَمىٰ  ىٰ اْلُقْربَ  َوِبِذي  ٖٙ ٖٖٗٔ 
ٔٚ   نَّْفُسكَ  َفَمن َسيَِّئةٍ  ِمن َأَصاَبكَ  َوَما  ٜٚ ٖٖٗٗ 
ٔٛ   اً ثَ ُأنُ  ِإلَّ  ُدوِنهِ  ِمن َيْدُعونَ  ِإن   ٔٔٚ ٖٕ٘ٗ 
ٜٔ   اً ُأثُن ِإلَّ  ُدوِنهِ  ِمن َيْدُعونَ  ِإن   ٔٔٚ ٖٕ٘٘ 
ٕٓ   نااثَ َأوْ  ِإلَّ  ُدوِنهِ  ِمن ْدُعونَ يَ  ِإن   ٔٔٚ ٖٕ٘ٚ 
ٕٔ   ُصْمًحا َبْيَنُهَما حاَ لَ اصّ يَ  َأن   ٕٔٛ ٖٕ٘ٛ 
ٕٕ       ِِبَمـا ُيْؤِمُنـونَ  َواْلُمْؤِمُنونَ  ِمْنُهمْ  اْلِعْممِ  ِفي الرَّاِسُخونَ  لَّـِكن 

اَل  نَ و َواْلُمِقيم َقْبِمكَ  ِمن ُأنِزلَ  َوَما ِإَلْيكَ  ُأنِزلَ    ةَ الصَّ

ٕٔٙ ٖٖٗٗ 
ٖٗٗٚ 

  المائدة سورة

ٕٖ    َّاِبئ َهاُدوا َوالَِّذينَ  آَمُنوا الَِّذينَ  ِإن  ٖٛٗٗ ٜٙ  نَ يَوالصَّ
ٕٗ    ْكَ َربَّ  ْسَتِطيعُ تَ  َهل   ٕٔٔ ٖٗ٘ٓ 

   األنعاـ سورة

ٕ٘   هُ مَ عَّ طَ تَ  طاِعمٍ  َعمى   ٔٗ٘ ٖٗ٘ٛ 
ٕٙ   همَ عِ طَ  طاِعمٍ  َعمى    ٔٗ٘ ٖٗ٘ٛ 

   التوبة سورة

ٕٚ   ِسُكمْ َأنفَ  ِمن َرسولٌ  جاَءُكم َلَقد  ٕٔٛ ٖٜٗ٘ 

 ىود سورة
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ٖ٘ٙٛ 

 زقٌ اىصفحح زقٌ اٟٝح اٟٝـــح  ً
ٕٛ    ُصاِلحٍ  رَ َغيْ  لَ َعمِ  ِإنَّه  ٗٙ ٖٕٗٙ 

 يوسؼ سورة

ٕٜ   بٍ دِ كَ  ِبَدمٍ  َقميِصهِ  َعمى َوجاءوا   ٔٛ ٖٖٕ٘ 
ٖٓ    ىغِ َتبْ  ما َأبانا يا قالوا  ٙ٘ ٖٗٙٚ 
ٖٔ   ُسلُ  اسَتيَأَس  ِإَذا َحّتى  ٖٛٙٗ ٓٔٔ   وابُ ُكذِّ  َقد نَُّهمأَ  َوَظّنوا الرُّ

  طػو سورة

ٖٕ    َّانِ اِحرَ َلسَ  نِ يذهَ  ِإن    ٖٙ ٖٗٚٗ 

  األنبياء سورة

ٖٖ    َْجَهنَّمَ  بُ طَ حَ  المَّـهِ  ُدونِ  ِمن َتْعُبُدونَ  َوَما ِإنَُّكم  ٜٛ ٖٖ٘٘ 
ٖٗ    َُحَضب  ٜٛ ٖٖ٘ٚ 
ٖ٘    َُحَصب  ٜٛ ٖٖ٘ٚ 

   المامنوف سورة

ٖٙ    ََوِجَمةٌ  َوُقُموُبُهمْ  آَتْوا َما ْؤُتونَ يُ  َوالَِّذين   ٙٓ ٖٖٙٚ 

   النور سورة

ٖٚ    ِْبَأْلِسَنِتُكمْ  ْوَنهُ قُ َتمِ  ِإذ   ٔ٘ ٖٗٛٚ 

    األحزاه سورة

ٖٛ    َّآَمُنـوا الَّـِذينَ  َأيَُّها َيا النَِّبيِّ  َعَمى ُيَصمُّونَ  َوَماَلِئَكَتهُ  المَّـهَ  ِإن 

 فــــى ُيصـــمُّونَ  الـــذين وعمـــى َتْســـِميًما اَوَســـمُِّمو  َعَمْيـــهِ  َصـــمُّوا

ُفوفِ    اأُلولى الصَّ

٘ٙ ٖٜٖٗ 

    يس سورة
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ٖٜ٘ٙ 

 زقٌ اىصفحح زقٌ اٟٝح اٟٝـــح  ً
ٖٜ   َرُكوُبتُهمْ  َفِمْنَها َلُهمْ  َوَذلَّْمَناَها   ٕٚ ٖٕ٘ٗ 

    الزمر سورة

ٗٓ   ِمــــنَ  َوُكنـــتِ  َواْســـَتْكَبْرتِ  ِبَهـــا َفَكــــذَّْبتِ  آَيـــاِتي َجاَءْتـــكِ  َقـــدْ  َبَمـــى 
  اْلَكاِفِرينَ 

ٜ٘ ٖٜٗٗ 

    الواقعة سورة

ٗٔ   ا ِبينَ  ِمنَ  َكانَ  ِإن َفَأمَّ  ٜٜٖٗ ٜٛ , ٛٛ  َفُروحٌ  * اْلُمَقرَّ

    الصؼ سورة

ٕٗ   َيْغِفمَّكم  ٕٔ ٖٖٗٛ 

    المنافقوف سورة

ٖٗ     َدَّق  ٜٖٚٗ ٓٔ  َوَأُكون َفَأصَّ

     اإلنساف سورة

ٗٗ     َُسنُدسٍ  ِثَيابُ  همتْ َعم   ٕٔ ٖٕ٘ٓ 

     تالنازعا سورة

ٗ٘    ََرىت ِلَمن اْلَجِحيمُ  تِ زَ رَ بَ و  ٖٙ ٖٖ٘ٓ 
ٗٙ    َىترَ  ِلَمن اْلَجِحيمُ  تِ زَ رِ بُ و  ٖٙ ٖٖ٘ٓ 

    التلوير سورة

ٗٚ    ِبَظِنينٍ  اْلَغْيبِ  َعَمى ُهوَ  َوَمـا  ٕٗ ٖ٘ٓٛ 

    المطففيف سورة

ٗٛ     َاْلُكفَّارُ  َهُثوِّب  ٖٙ ٖٗ٘ٚ 

 الفجػر سورة
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ٖ٘ٚٓ 

 زقٌ اىصفحح زقٌ اٟٝح اٟٝـــح  ً
ٜٗ    ٍقُ  َوَل  ﴾ٕ٘﴿ َأَحــدٌ  َعَذاَبــهُ  ُيَعــذَّبُ  لَّ  َفَيْوَمِئــذ َِ ــهُ  ُيــوِث   َوثَاَق

  َأَحدٌ 

ٕ٘ , ٕٙ  ٖٗٛٙ 

 التلاثر سورة

٘ٓ   التََّكاُثرُ  ْلَهاُكمْ آ  ٔ ٖ٘ٗٙ 

 

 
 


