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  :و ا وه واة وا   م ه
وكـــان هنـــاك كثیـــر مـــن الـــصحابة ، إن القـــراءات الـــشاذة مـــن األحـــرف الـــسبعة  

 وتـــسبیع الـــسبعة البـــن t)(هـــا حتـــى بعـــد جمـــع عثمـــان بـــن عفـــان  بنءووالقـــراء یقـــر
وقــد حــرص ، ن مــشایخهممجاهــد وحجــتهم فــي هــذا بــأنهم أخــذوها بأســانید متــصلة عــ

، حفـظ القـراءات الـشاذة كمـا حرصـوا علـى حفـظ المتـواترةعلـى هؤالء األئمة األعـالم 
وكـان لـه جهـد مبـارك فـي هـذ ، ومن هؤالء األئمة إبراهیم األعمش من علماء الكوفة

ولمـــا كانـــت قراءتــــه الـــشاذة مبثوثـــة ومتفرقـــة فــــي ثنایـــا المـــصنفات مـــن كتــــب ، الفـــن
ُللغــــة والمعــــاني أردت فــــي هــــذا البحــــث جمــــع روایاتــــه وطرقــــه القــــراءات والتفــــسیر وا

قـراءة األعمـش (وسـمیته ، َّالمختلفة في جزء عـم مـن كتـب القـراءات والتفـسیر واللغـة
ــة ُ جمعــت مــا وافــق فیــه األعمــش القــراء العــشرة ومــا )َّفــي جــزء عــم موافقــة ومخالف

، و المعنــــىخـــالفهم فــــي هــــذا الجـــزء مــــع توجیــــه القـــراءة المــــشكلة مــــن حیـــث اللغــــة أ
َّوقصدت بهذا العمل تقریب قراءة األعمش في جزء عم لطلبـة العلـم فـي مكـان واحـد  ُ

ًداعیا فـي ذلـك طلبـة العلـم االشـتغال بجمـع هـذه ، من متعدد روایاته وطرقه المختلفة
القراءات الشاذة لكـل شـیخ مـن شـیوخ القـراءات الـشاذة علـى حـدة مـن جمیـع مـصادر 

  . القراءة
  

 ل اأ)U(اد اوا ل وا .و و آ و  م  ا و  
  

  حممدإلياس حممدأنور/ د
  أذ ا وااءات ارك

آن وا  ،ل اوأ ا    
  ا   
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In the name of Allah the Merciful 
 Praise be to Allah Alone and Peace and Blessings upon 
His Last Prophet 
 Many among the Companions of the Prophet and 
Readers adopted the Seven Marked Rectations of the 
Quran, even after Othman Ibn Affan’s compilation of the Holy 
Book and Ibn Mujahi’s Seven Recitations. These Readers 
argued that they learned these Marked Recitationss from 
their teachers and scholars who had preceded them.  Among 
those who made valuable contribution to this genre was 
Ibraheem Al-A’amash, from the city of Al-Kufa. Because his 
Marked Recitations were scattered in various volumes in 
Recitation, Tafseer, language, I have compiled them in a 
volume to which I gave the title: Al-A’amash’s Recitation of 
Juz’ ’Am: Marked and Unmarked Recitations. I have 
collected in this volume what was in line with the Ten 
Recitations and what differed from them, and I contributed 
vocalization for grammar and sense. My aim first has been to 
make Al-A’amash’s recitations of Juz’ ’Am accessible to 
students of Islamic religion in one document that draws on 
various scattered sources. My second aim is to set the 
example for other students to compile other marked 
recitations made by other scholars in different volumes.  
 I ask Allah - the Almighty - acceptance, success, and 
clairvoyance. May Allah bless and bestow Peace upon our 
Prophet Muhammad, his family, and disciples.  
 

 
Dr. Muhammad Ilyas Muhammad anwar 

Associate Professor of Tafseer and Qiraat, 
Department of the Qur’an and its Sciences 

K.S.A at king Khalid University 
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  مقدمة البحث  
،  نبینــا محمــدوالــصالة والــسالم علــى أشــرف المرســلین، الحمــد هللا رب العــالمین

  . َوعلى آله وصحبه ومن اتبع هدیه إلى یوم الدین
ـــد( كـــان علـــم القـــراءات ، فإنـــه لمـــا كـــان شـــرف العلـــوم بـــشرف موضـــوعها) وبع

ماها وأسـ، ًوأعالهـا قـدرا، بصفة خاصة وعلوم القرآن بـصفة عامـة مـن أشـرف العلـوم
ًمنزلة؛ الرتباطها بالقرآن الكریم معجزة اإلسـالم الخالـدة علـى مـر العـصور واخـتالف 

َوال شك أن أهمیة العلوم تعظم بعظم ما تتعلق به، الدهور ولـیس ثمـة شـيء أعظـم ، ُِ
َّمــن اهللا وكالمــه؛ ومــن ثــم كــان علــم القــراءات وعلــوم القــرآن مــن أرفــع ، ً العلــوم مكانــةَ

 ؛»ًوأســطعها أنــوارا، ًثــاراآوأجملهــا ، ًوأرســخها جبــاال، ًتنهــا حبــاالوأم«، ًوأكثرهــا أهمیــة
  . )١(على حد تعبیر ابن عطیة في تفسیره

كتــاب اهللا تعــالى؛ ألنــه فــسر من العلــوم التــي ال یــستغني عنهــا وعلــم القــراءات مــ
وبـه ، وبه یترجح بعض الوجوه المحتملة علـى بعـض، ُبه تعرف كیفیة النطق بالقرآن

ومعرفــة مــا یقــرأ بــه كــل إمــام مــن أئمــة ، مــن الخطــأ فــي نقــل القــرآنتحـصل العــصمة 
ٕحــده وانكــاره مــن القــراءات؛ ألنــه مــن القــرآن الــذي َعــرف مــا ال یجــوز جُوبــه ی، القــراءة

فــال ، وال یأخــذ حكـم القــرآن، ًیكفـر مــن جحـد شــیئا منـه؛ ویعــرف مـا ال یقطــع بـصحته
  . )٢(إلخ. . . ال یجوزوما ، وبه یعرف ما یجوز التعبد بقراءته، یكفر جاحده

                                                
     د الحــق بــن غالـــب للقاضــي أبــي محمـــد عبــ، المحــرر الــوجیز فـــي تفــسیر الكتــاب العزیـــز )١(

  .١/٣٤،  األندلسيبن عطیة
 =عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر الـــسیوطيللحـــافظ جـــالل الـــدین  ،اإلتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن )٢(

 ألبي الثناء ،روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيو، ٤/٤٧٨، الشافعي=
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بـي محمـد األعمـش فـي أل القراءات الفرشیةوسوف أقوم في هذا البحث بعرض 
  . شكالإ فیها قد یكونالقراءات التي مع توجیه . )ومخالفةَّجزء عم موافقةً (

 اقتـصرت فیــه )َّجـزء عـم(وهـذه دراسـة اسـتقرائیة استقـصائیة لقـراءة األعمـش فـي 
كــر أصــول األعمــش لكثــرة مــسائله  حیــث یحتــاج إلــى ة ولــم أذعلــى القــراءات الفرشــی

 علـــى الكتـــب التـــي َّوقداعتمـــدت فـــي ذكـــر فـــرش جـــزء عـــم لألعمـــش. بحـــث مـــستقل
وشــواذ القــراءات ، البــن ســبط الخیــاط» المــبهج« وهــي، تخصــصت فــي إیــراد قراءتــه

وكتـــــاب ، ٕوایـــــضاح الرمـــــوز ومفتـــــاح الكنـــــوز لخلیــــل بـــــن أحمـــــد القبـــــاقبي، للكرمــــاني
ــــي الحــــسن  اءات اإلحــــدى عــــشرةالروضــــة فــــي القــــر ومــــصطلح ، لمــــالكياألبــــي عل

ا مــن وغیرهــ، للبنــا الــدمیاطي» إتحــاف فــضالء البــشر«و ، اإلشــارات البــن القاصــح
مختــصر فــي شــواذ «و، للهــذلي» الكامــل«كـــ، الكتــب المتخصــصة فــي ســرد القــراءات

  . البن الجزري» النشر«و، البن خالویه» القرآن
لمــــا ثبــــت عــــن األعمــــش فــــي كتــــب القــــراءات وظهــــر لــــي فــــي ثنایــــا االســــتقراء 

ٕالحـظ الـوافر فـي سـردها والوقـوف علیهـا وایرادهـاأنه كان لكتب التفاسـیر ، والتفسیر ُّ ،
، البـن عطیـة األندلــسي» عزیـزالمحـرر الـوجیز فـي تفـسیر الكتـاب ال«خاصـة تفـسیر 

معــاني «ومـن قبلهمـا كتـاب ، ألبـي حیــان األندلـسي» البحـر المحـیط فـي التفـسیر «و
  . للزجاج» ٕمعاني القرآن واعرابه«ًوأیضا ، ألبي زكریا الفراء» قرآنال

كــان ف، والجـدیر بالـذكر أن هـذه التفاسـیر انفـردت بكثیــر ممـا ثبـت عـن األعمـش
ســواء كانــت ، التفاســیر والمعــاني الفــضل األكبــر فــي إثبــات قراءتــهالقــراءات ولكتــب 

  . ا األعمشأم قراءة شاذة انفرد به، قراءة موافقة لما تواتر علیه
  :أهمية البحث  

                                                                                                                  
  .١/٦شهاب الدین محمود اآللوسي، 
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فمـن البــدهي أن یــستمد أهمیتــه وشــرفه ، )U(   متعلــق بكتــاب اهللاقــراءاتعلـم ال
  . )U(من موضوعه المتعلق به وهو كالم اهللا 

ه عمــــوم ِّوحثــــ، ع الحكــــیم بعلــــوم القـــرآن الكــــریمِّویتجلـــى ذلــــك فــــي عنایـــة المــــشر  
سـواء بــالتالوة ، كافـة وجوهــهواالعتنــاء بكتـاب اهللا مــن ، المـسلمین علـى االهتمــام بهـا

  . وغیر ذلك، أحكامهأو استنباط ، ته أو قراءا، أو التدبر
 ترتیـب الـشریعة الجـزاء الـوفیر والمكانـة الرفیعـة لمـن :ومن مظاهر هـذه العنایـة

قـال النبـي  : قالت)(عن عائشة ف، وهو علم التالوة، ًأتقن علما من علوم القرآن
)e(:» الكـرام البـررةالماهر بالقرآن مـع الـسفرة «)ومعلـوم مـن أصـول الـشریعة . )١

فــإذا كــان جــزاء تعلـم القــرآن وحــسن تالوتــه ، أن الجــزاء مــن جــنس العمـل: اإلسـالمیة
فـإن ذلـك یـدل علـى أن تعلـم ، هو أعلى درجـات الجنـة مـع الـصدیقین والكـرام والبـررة
  . القرآن من أفضل األعمال التي یتقرب بها المرء لربه

القــرآن تحتــل هــذه المرتبــة العظیمــة بــین علــوم المــسلمین علــى ٕواذا كانــت تــالوة 
القـراءات وم كـان ال بـد مـن االهتمـام بعلـ، ًوبـین علـوم القـرآن خـصوصا، وجه العمـوم

ّفینبغي على طالب العلم معرفة صحیح القراءات وشـاذها ومـاهو . ّصحیحها وشاذها
  . ا البحثومن هنا تظهر القیمة العلمیة لهذ. مقبول منها وما هو مردود

    

                                                
المــاهر بــالقرآن مــع الكـــرام «: )e(قــول النبـــي : التوحیــد، بــاب: ابكتـــأخرجــه البخــاري فــي ) ١(

: صــالة المــسافرین وقــصرها، بــاب: كتــابومــسلم فــي صــحیحه ، )٩/١٥٨(ً، معلقــا، »البــررة
 .)٢٤٤(، رقم الحدیث )١/٥٤٩( فضل الماهر في القرآن والذي یتتعتع فیه
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  : البحث موضوعأسباب اختيار
  :دفعني إلى تناول موضوع هذا البحث عدة أسباب؛ أبرزها

  .  القراءاتعلمالمكانة المتمیزة التي یتبوأها  -١
ً لقــراءة األعمـــش جامعـــا ـــ علـــى حــسب علمـــي ـ   مـــستقلفَّعــدم وجـــود مــصن -٢

  . ةروایاته وطرقه المختلفة من كتب القراءات والتفسیر واللغل
 والقـراءات ًلقـراءات عمومـاتقریب الجهود الكبیرة التي بذلها السابقون في خدمة ا -٣

  . ًالشاذة خصوصا
 یمثــل الــذي،  مثــل هــذه الدراســات واألبحــاث تقــوي صــلة الباحــث بــالقرآن الكــریم-٤

  . المحور األساس لكل العلوم اإلسالمیة
  :أهداف البحث  

  :الیةیسعى هذا البحث إلى تحقیق األهداف الت
مــع بیــان معنــاه االصــطالحي لــدى ، القراءات الــشاذة ورواتهــا تبــصیر البــاحثین بــ-١

  . علماء القراءات
  .  وأحكامها الشرعیة المرتبطة بهاالقراءات الشاذة بیان -٢
  . والشاذة فترد فتقبلمنها  الصحیحة معرفة القراءات -٣
ً جمــع قــراءة األعمــش فــي مــصنف واحــد جامعــا - ٤  المختلفــة مــن كتــب الطــرق وروایــات لاَّ

فــي  هــذا اإلمــام الوقــوف علــى قــراءاة لكــي یــسهل علــى الباحــث القــراءات والتفــسیر واللغــة
  . في مكان واحدّجزء عم 

ــــشاذة عــــن - ٥ ــــى جمــــع القــــراءات ال ــــم القــــراءات إل  دعــــوة البــــاحثین والمتخصــــصین فــــي عل
  . یر واللغةفس من كتب القراءات والتاألعمش ـ وغیره من القراء ـ في مصنف مستقل

  
   الدراسات السابقة يف قراءة األعمش  
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قراءتــــه و، افلــــم أقـــف علیهــــ ًقـــراءة األعمــــش منفـــردافــــي الدراســــات الـــسابقة أمـــا   
ولــــم تفـــرد قــــراءة الـــشاذة  فت فـــي عمـــوم القــــراءاتِّنُضـــمن كتــــب معینـــة صــــموجـــودة 

 مـن كتـب -المختلفـة جمیـع الطـرق والروایـات لًستقل جامعـا ف مـَّاألعمش فـي مـصن
  .  وتوجیه المشكل منها-لقراءات والتفسیر واللغة ا

  :فمن هذه المؤلفات  
 . )١(لسبط الخیاطكتاب المبهج  ·
 ألبـــــي علـــــي الحـــــسن بـــــن محمـــــد بـــــن إبـــــراهیم البغـــــدادي كتـــــاب الروضـــــة  ·

 . )٢(لمالكيا
 . )٣(كتاب مصطلح اإلشارات البن القاصح ·
 . )٤(كتاب إیضاح الرموز ومفتاح الكنوز لخلیل بن أحمد القباقبي ·
 . )٥(كتاب اختیارات ابن محیصن والیزیدي والحسن واألعمش ·
كتــاب اإلفــادة المقنعــة فــي قــراءة األربعــة ابــن محیــصن والحــسن واألعمــش  ·

 . )٦(والیزیدي

                                                
لقـاهرة، ودار ابـن حـزم ببیـروت، خالد حسن أبوالجود، دار عباد الـرحمن با/ مطبوع بتحقیق د )١(

ـــى  ـــق ودراســـة. هــــ١٤٣٣الطبعـــة األول ـــضا بتحقی ـــسبر،/د: ًوأی ـــز ناصـــر ال ـــد العزی ْعب رســـالة  َّ
اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمیة، جامعة أصول الدین،  كلیة ه، قسم القرآن وعلومه،دكتورا

  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥الریاض، 
الناشر مكتبـة دار العلـوم والحكـم بالمدینـة مصطفى عدنان محمد سلمان، / مطبوع بتحقیق د )٢(

  .المنورة
  .عبداهللا حامد السلیماني/ رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة تحقیق ودراسة د )٣(
  .َّأحمدشكري، نشر دار عمار للنشر والتوزیع، عمان األردن/ مطبوع بتحقیق د )٤(
  .هـ تحقیق  صالح بن سعود السعود١٤٢٢رسالة ماجستیر في الجامعة اإلسالمیة عام  )٥(
ـــن لطـــف اهللا ١٤٢٧رســـالة ماجـــستیر فـــي الجامعـــة اإلســـالمیة عـــام )٦( ـــق عبـــدالرحیم ب هــــ، تحقی
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ابــــن محیـــــصن واألعمـــــش (نـــــور اإلعــــالم بـــــانفراد األربعــــة األعـــــالم كتــــاب  ·
 . )١(للعالمة الشیخ مصطفى بن عبدالرحمن األزمیري )والحسن والیزیدي

 . )٢(تحاف فضالء البشر للبنا الدمیاطيكتاب إ ·
  . )٣(القراءات الشاذة وتوجیهها من لغات العرب للشیخ عبدالفتاح القاضي  ·

  :خطة البحث
  .   وخاتمة وفهارسیتكون هذا البحث من مقدمة و مبحثینو  

وأســباب اختیــار  عریــف علــم القــراءات وأهمیتــه ت:ا عــنأمــا المقدمــة فتحــدثت فیهــ
  . والدراسات السابقة حوله، هدافهوأ، البحث

وفیــه . واألعمــش،  تعریــف القــراءات الــشاذةفیــشتمل علــى: وأمــا المبحــث األول
  :مطلبان

وتـــدوین الـــشواذ ، النـــشأةمـــن حیـــث التعریـــف والـــشاذة القـــراءات  :المطلـــب األول
  . اأهم المصنفات فیهو

  . ً واصطالحاً تعریف القراءات الشاذة لغة:ًأوال
  . لقراءات الشاذة انشأة :ًثانیا
  .  وأهم المصنفات فیهاالقراءات الشاذة تدوین :ًثالثا

 األعمـش أبي محمد سلیمان بـن مهـران تعریف موجز باإلمام : الثانيوالمطلب  
  . شیوخه وتالمیذهو، وصفاتهمولده ونشأته من حیث 

                                                                                                                  
  .العباسي وعبداهللا بن سالم البلوشي

  .هـ بتحقیق  عبداهللا بن علي برناوي١٤٢٨رسالة ماجستیر في الجامعة اإلسالمیة عام   )١(
/ ضباع، مطبعـة المـشهد الحـسیني، وطبعـة أخـرى بتحقیـق د مطبوع، بمراجعـة علـي محمـد الـ)٢(

  .شعبان إسماعیل
  .دار إحیاء الكتب العربیة  مطبوع،)٣(
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 المرویـة عـن األعمـش الفرشـیة فأتحـدث فیـه عـن القـراءات  الثـانيوأما المبحث
قــد ات التــي القــراءمــع توجیــه فیــه مــا وافــق القــراء العــشرة ومــا خــالفهم  )َّعــم( فـي جــزء

  . شكالإ فیها یكون
  

   :وأما منهجي يف البحث فهو كاآلتي
 . یات إلى سورها مع بیان رقم اآلیةآلعزو ا ·
تخـــریج األحادیــــث مـــن مظانهــــا مـــع بیــــان درجـــة الحــــدیث إن لـــم یكــــن فــــي  ·

 . الصحیحین
 . ورین شهرة مستفیضةعدا المشه ترجمة األعالم ·
 . عزو األقوال إلى قائلیها ·
 . بیان توجیه المشكل من القراءة ·
  . "   "أو عالمتي التنصیص ، ()جعل المقتبس بین القوسین  ·
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  ا اول

  :وفيه مطلباناألعمش و، تعريف بالقراءات الشاذة
  

، التدوينو، والنشأة، القراءات الشاذة من حيث التعريف :املطلب األول
  .ا فيهاملصنفاتأهم و

  أو :وا  ذةاءات اا :  

القـــاف والـــراء والحـــرف وأصـــل مادتهـــا تعــود إلـــى ، جمــع مفـــرده قـــراءة اتالقـــراء  
ه سـمي بــذلك َّومنـه القـرآن كأنـ. . . ٍ واجتمـاعٍ یـدل علـى جمــعٌ صـحیحٌ أصـل المعتـل

  . لجمعه ما فیه من األحكام والقصص وغیر ذلك
ــَ یرَأَة مــأخوذة مــن قــفــالقراء ًرآنــا فهــي مــصدر مــن قولــك قــرأت الــشيء إذا ُ وقًةَاءَرِ قــأَُرْق

   )١( بعضه إلى بعضُتْمَمَجمعته وض
َوقرأت الشیئ قرآنا جمعته وضـممت بعـضه إلـى بعـض" :وفي اللسان   ُ ومعنـى ، ًُ

ًقرأت القرآن لفظت به مجموعا أي ُ   . )٢(." ألقیته:ُ
ــال الجــوهري   ٍ جمعتــه وضــممت بعــضه إلــى بعــض:ًقرآنــا ئُوقــرأت الــش" :)٣(ق ُ ،

ُّ مــا قــرأت هــذه الناقــة ســلى قــط :ومنــه قــولهم ً َ ُ ًومــا قــرأت جنینــا] أي لــم یطرقهــا فحــل[ْ ْ ،
  . ٍأي لم تضم رحمها على ولد

                                                
  .٧٩-٥/٧٨ ألبي الحسین أحمد بن فارس،معجم مقاییس اللغة، )١(
  . ١٢٤-١/١٢٣ لسان العرب البن منظور، )٢(
" فــاراب"صــله مــن هـــ عــالم لغــوي، أ٣٩٣:ت. هــو أبــو نــصر إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري )٣(

طـاف الــبالد ودخـل العــراق فقـرأ العربیــة علــى أبـي علــي الفارسـي، والــسیرافي، ثـم طــاف بــالد 
كـان مـن أعاجیـب  :ربیعة ومضر، فأخذ العربیة مشافهة من العرب العاربة، قال عنه یـاقوت

  .١/٤٤٦: بغیة الوعاة:ینظر ).الصحاح( من أشهر مؤلفاته. ًالزمان، ذكاء وفطنة وعلما
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ًوقرأت الكتاب قراءة وقرآنا   ّومنه سـم، ُ ُسـمي القـرآن : )١(وقـال أبوعبیـدة. ي القـرآنُ ِّ ُ
â ¨b :ىـــلــه تعالوقو. ألنـه یجمــع الـسُّور فیــضمها $ (خ uZ ٹّ n= tم çm yè ÷H sd çm tR# uن چِ è% ur بذتال  

   :قال ابن عباس. أي جمعه وقراءته
َّفإذا بیناه لك بالقراءة فاعمل بما بیناه لك   ََّّ.")٢( .  
علــــم « :بأنهــــا القــــراءات )٣(ابــــن الجــــزريهــــا اإلمــــام فَّعر :ًالقــــراءات اصــــطالحا  

ْمع، بكیفیةأداء كلمات القرآن واختالفها ٌّزو لناقلهَ ُ«)٤( .  
  رف به كیفیة النطق ـــُ یعٌعلم «:)٥(عبد الفتاح القاضيالشیخ  هافَّعرو  

                                                
هــ أول مـن صـنف ٢١١: اللغـوي البـصري أبوعبیـدة مـولى بنـي تـیم تَمعمـر بـن المثنـى :هو )١(

األمثــال فــي غریــب : فــي غریــب الحــدیث، أخــذ عنــه أبوعبیــد وأبوحــاتم والمــازني وغیــرهم، لــه
لـم یكـن  :قـال الجـاحظ .القرآن، ومعـاني القـرآن وغیـر ذلـك، كـان یـرى رأي الخـوارج اإلباضـیة

  . ٢/٢٩٤بغیة الوعاة للسیوطي. میع العلوم منهفي األرض خارجي أعلم بج
  .١/٦٥، إلسماعیل بن حماد الجوهري، .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة )٢(
ـــشافعي  ولـــد بدمـــشق فـــي الخـــامس :  هـــو)٣( ـــوالخیر محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد الجـــزري ال أب

اءات والعـشرین مـن شـهر رمـضان سـننة أحـدى وخمـسین وسـبعمائة هجریـة شـیخ القـراء والقــر
غایـة : ینظـر. هــ٨٣٣ٕوامام هذا الفن، وصـاحب مؤلفـات فـي القـراءات وعلومهـا، تـوفي سـنة 

  .٢/٦٤، طبقات المفسرین للداودي ٢/٢٤٧النهایة البن الجزري 
  ).٤٩ص( البن الجزري، الطالبین،ومرشد  منجد المقرئین )٤(
یث، تــولى مــشیخة عبــدالفتاح بــن عبــدالغني القاضــي، شــیخ القــراءات فــي العــصر الحــد:  هــو)٥(

اإلقـــراء والمعاهـــد الدینیـــة فـــي مـــصر، ورئاســـة قـــسم القـــراءات بالجامعـــة اإلســـالمیة بالمدینـــة 
تــوفي . المنــورة، لــه مؤلفــات كثیــرة فــي القــراءات والرســم والفواصــل والــضبط وتوجیــه القــراءات

 صــ هدایة القاري إلى تجوید كالم الباري، للشیخ عبـدالفتاح المرصـفي: ینظر. هــ١٤٠٣عام 
٦٧٢-٦٦٧.  
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ًوطریق أدائها اتفاقا واختالفا مع عزو كل وجه لناقله، بالكلمات القرآنیة ً«)١( .  
ُّویــشذ ُّذُشَ یــَّشــذ، )ش ذ ذ(تق مــن مــادة مــش :الــشاذو   ِ ّشــذًأ، َ  عــن  نــدر:ًذوذاُشــو، َ

وكــذلك ، أصــحابه الرجــل إذا انفــرد عــن َّشــذو،  غیــرهّذَوأشــ ٌر فهــو شــاذَدونــ، الجمهــور
  )٢(َ انفرد عنهم شذوذا:َّوشذ عن الجماعة، ة شاذةملَوك، ٌكل شيء منفرد فهو شاذ

ًشــذ عنــه یــشذ ویــشذ شــذوذا" :قــال الجــوهريو   ُ ُ ُُّ ِ َُّ َ . ٌفهــو شــاذ،  انفــرد عــن الجمهــور:ّ
ُوأشذه غیر   . )٣("هَّ

والتفرق والخـروج علـى القاعـدة واألصـول ، االنفراد والندرةعلى فالشذوذ یدل   
  .  فهو شاذٌ منفردٍ شئفكل

 فهـو عنـد النحـاة غیـر،  حـسب كـل علـماذ فـي االصـطالح یختلـف مفهومـهَّوالـش  
  . ویختلف عنهما لدى علماء القراءات، عند علماء السنةما 

  . لتي تقابل القراءات المتواترةالشاذة هي افالقراءات 
ًمـــن فقـــدت ركنـــا أو أكثـــر مـــن أركـــان القـــراءة المقبولـــة (  هـــي:االصـــطالحوفـــي   
  : وهي

ابــن    علــى رأي مــع االشــتهار  صــحة الــسند التــواتر ـ علــى رأي الجمهــور ـ و-١
  . الجزري

    .  موافقة وجه من وجوه اللغة العربیة-٢
  .  موافقة رسم المصاحف العثمانیة-٣

                                                
  ).٥١ص (عبد الفتاح القاضي، لشیخ ، لالبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة )١(
ترتیــب  .٣/١٨٠البــن فــارس . معجــم مقــاییس اللغــة، ٥/٢٨ البــن منظــور لــسان العــرب )٢(

  .٢/٦٨٨ للطاهر أحمد الزاوي القاموس المحیط
  .٥٦٥ /٢ للجوهري الصحاح )٣(
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. (   وراء مقیـاس ابـن الجــزري الـذي قــالتكـل قـراءة بقیــًإذا القـراءة الـشاذة هــي   
باطلـة ثـة أطلـق علیهـا ضـعیفة أوشـاذة أوومتى اختل ركـن مـن هـذه األركـان الثال. . 
  . )١()منهم ء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبرسوا
  . )٢(:في طیبة النشرقال و

                 فكلما وافق وجه نحو

  ًوكــان للرســم احتمــاال یحــوي *
  
 

  فهـــــــــذه الثالثـــــــــة األركـــــــــان *                هو القرآن ًوصح اسنادا
  
 

  ركن فاثبت وحیثما یختل
  

  لــــــو فــــــي الــــــسبعة شــــــذوذه  *
  

ــشاذة   التــي لــم یــصح ســندها وخالفــت الرســم وال وجــه لهــا فــي :  هــيفــالقراءة ال
  . العربیة
ــي فقــدت ركنــا مــن أركــان القــراءة الثالثــة    التــواتر ورســم :ًأو هــي القــراءة الت

  )٣(.ًفقة اللغة العربیة ولو وجهاوموا، المصحف
ُفال ینبغي أن یغتر بكل قـراءة تعـزى إلـى واحـد مـن " :)~()٤(قال أبو شامة  

وأن هكـذا أنزلـت إال إذا دخلـت فـي ، هؤالء األئمة السبعة ویطلق علیها لفـظ الـصحة
  . )٥("ذلك الضابط

                                                
  .١/٩ي  البن الجزرالنشر )١(
  ).٣ص( البن الجزري طیبة النشر )٢(
  ).٧-٦ص ( للصفاقسي غیث النفع، ١/٩البن الجزري، النشر  )٣(
أبـــو القاســـم شـــهاب الـــدین عبـــدالرحمن بـــن إســـماعیل بـــن إبـــراهیم المقدســـي الدمـــشقي، : هـــو )٤(

ِّمقرئ،محدث، مفسر، كان فوق حاجبة شامة كبیـرة، فلهـذا ) هـ٦٦٥ت(المعروف بأبي شامة 
" إبراز المعـاني شـرح حـرز األمـاني فـي القـراءات"أبو شامة، له مصنفات كثیرة منها :  لهقیل

ــوجیز" و" وكتــاب البــسملة الكبیــر  ــار : ینظــر". المرشــد ال ــة القــراء الكب ، وغایــة ٢/٦٧٣معرف
  .١/٣٦٥النهایة البن الجزري 

ــ ،المرشــد الــوجیز )٥( ــدین عبــدالرحمن بــن إســماعیل المقدســي المعــروف ب . أبي شــامةشــهاب ال
  )٣٨٦ص (
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  . وقد قسَّم بعضهم القراءات إلى قسمین مقبولة ومردودة :قلت  
  . والمشهورة،  المتواترة:لة نوعانالمقبو  
  :ثالثة أنواعفهي  أما المردودة  
 ســــندها ووافقــــت الرســــم وخالفــــت العربیــــة ولــــم تتلــــق َّالقــــراءة التــــي صــــح :األول  

  . بالقبول عند علماء القراءات
  .  القراءة التي لم یصح سندها:الثاني  
  . القراءة التي وافقت الرسم وال سند لها: الثالث  
جــاء تعریــف القــراءات الــشاذة عنــد العلمــاء بــالنظر مــن المــردود لقــسم فــي هــذا ا  

َّإلى نوع من األنواع الثالثة فمنهم من عرفها بأنها التي خالفت وجه مـن وجـوه اللغـة 
وبعـضهم نظـر إلـى مخالفتهـا ، ومنهم من عرفها بأنها التـي لـم یـصح سـندها، العربیة

  . لرسم المصحف العثماني
  :تعریف القراءة الشاذة مما فقد منه شرط التواترفي  قال ابن الجزريو  
ووافقت أحـد المـصاحف العثمانیـة ولـو ، ل قراءة وافقت العربیة ولو بوجهكأنها "  

  )١(.ولم یتواتر سندهاًاحتماال 
  :فیما فقد منه شرط موافقة أحد المصاحف العثمانیةًیضا أوقال   
 المجمـع رسـم المـصحفن فهذه القراءة التي تسمى الیوم شاذة لكونها شذت عـ"  
ًوان كــــــان إســــــنادها صــــــحیحا، علیــــــه فالتجــــــوزالقراءة بهــــــا الفــــــي الــــــصالة وال فــــــي ، ٕ
  )٢("غیرها

                                                
  .١/٩  النشرذكرها ابن الجزري في )١(
  ).١٧-١٦( المنجد البن الجزري )٢(
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وأبـو شــامة المقدســي ، )١(القیــسيبــن أبــي طالـب مكـي  وبقـول ابــن الجـزري قــال  
 ســـندها ووافقـــت َّالقـــراءة التـــي صـــح: هـــي الـــشاذة إن القـــراءة :)٢(وأبـــو القاســـم الهـــذلي

  . )٣(وخالفت المصحف لو بوجه اللغة العربیة و
  :وأما شرط عدم موافقة وجه من وجوه اللغة العربیة فیقول ابن الجزري  
 ولـم تتلـق بـالقبول وخالفـت العربیـةَّأما القراءة التي صح سـندها ووافقـت الرسـم "  

، والغلــط وعــدم الــضبط، فإنهــا التــصدر إال علــى وجــه الــسهو، عنــد علمــاء القــراءات
  )٤("حققون والحفاظ الضابطونویعرفه األئمة الم

  
  :حترير املسألة يف القراءة الشاذة  
مـــن خـــالل ماســـبق یتبـــین لنـــا أن القـــراءة الـــشاذة هـــي التـــي خالفـــت أحـــد  :قلـــت  

ـــــشهرة ، أركـــــان القـــــراءة الـــــصحیحة ـــــد الجمهـــــور أو صـــــحة الـــــسند مـــــع ال ـــــواتر عن الت
، العثمانیـةوموافقة رسـم أحـد المـصاحف ، واالستفاضة ـ عن ابن الجزري ـ ومن معه

  . ومخالفة وجه من وجوه اللغة العربیة

                                                
إمــام ) هـــ٤٣٧:ت(مكــي بــن أبــي طالــب حمــوش أبـو محمــد القیــسي القیروانــي القرطبــي  : هـو)١(

ــه مــصنفات كثیــرة فــي علــم القــراءات ِّعالمــة محقــق، ل ــة البــن الجــزري:ینظــر .َّ :  غایــة النهای
٢/٣٠٩.  

یوسف بـن علـي بـن جبـارة بـن محمـد أبوالقاسـم الهـذلي الیـشكري،من العلمـاء الكبـار فـي : و ه)٢(
غایـة . هــ٤٦٥هـ طاف البالد في طلب العلم توفي سنة ٣٩٠القراءات واللغة، ولد في حدود 

  .٢/٣٩٧النهایة 
ألبـي     المرشد الـوجیز ،)٥٨-٥٧ص ( لمكي بن أبي طالب اإلبانة عن معاني القراءات )٣(

  .١/٩ النشر البن الجزري و )١٨٤ص (ة شام
  ).١٦( المنجد البن الجزري )٤(
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هـذا هـو الـصحیح عنــد " :قـال ابـن الجـزري بعــد ذكـره لـضابط القـراءة الــصحیحة  
وهــو مــذهب الــسلف الــذي الیعــرف عــن . . . . . أئمــة التحقیــق مــن الــسلف والخلــف

  . )١("أحد منهم خالفه
ـــم " :)٢(وقـــال الـــسیوطي   وأن ، یـــصح ســـندهاالقـــراءة الـــشاذة هـــي القـــراءة التـــي ل

َّالقراءة التي صح سندها وخالفـت رسـم المـصحف أو العربیـة أو لـم تـشتهر االشـتهار 
  . )٣("ُوالیقرأ بها، المذكور تسمى أحادیة

ــو شــامة   ــال أب ــان أركــان القــراءات وق كــل قــراءة اشــتهرت بعــد صــحة " :فــي بی
ءة فهــــي القــــرا، ولــــم تنكــــر مــــن جهــــة العربیــــة، إســــنادها وموافقتهــــا خــــط المــــصحف

وبعــض ذلــك ، ِّومــا عـدا ذلــك فهــو داخـل فــي حیــز الـشاذ والــضعیف، المعتمـدة علیهــا
  ".)٤(أقوى من بعض

ولعــل الــسبب فـــي تــسمیتها بـــالقراءة الــشاذة یعــود إلـــى أنهــا شـــذت عــن الطریـــق   
ًالذي نقل به القرآن حیث نقل بجمیع حروفه نقال متواترا ً .  

                                                
  .١/٩، والنشر في القراءات العشر البن الجزري )١٦ص( المنجد البن الجزري )١(
ــة فــي صــعید :  هــو)٢( ــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكرالــسیوطي نــسبة إلــى أســیوط مدین جــالل ال

لتفـسیر واللغـة والتـاریخ واألدب والفقـه عالم موسـوعي فـي الحـدیث واهـ ٨٤٩ولد سنة . مصر
رحـــل إلـــى الـــشام والحجـــاز والـــیمن والهنـــد . ُولـــد فـــي القـــاهرة ونـــشأ فیهـــا. وغیرهـــا مـــن العلـــوم

ولمـا بلـغ األربعـین، اعتـزل فـي . تولى مناصب عدة. والمغرب ثم عاد إلى مصر فاستقر بها
 .هــ٩١١وفي سـنة  تـ مؤلـف٦٠٠ُذكر له مـن المؤلفـات نحـو . منزله، وعكف على التصنیف

  .١/٥١ :شذرات الذهب البن العماد:ینظر
  .٢١٦ ـ ١/٢١٥ اإلتقان في علوم القرآن )٣(
، )٨٢:ص( البـــن الجــــزري ومنجـــد المقـــرئین، )١٨٤ص ( ألبـــي شـــامة المرشـــد الـــوجیز )٤(

  .١/٩ البن الجزري النشرو
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كــان القــراءة الــصحیحة فمــنهم هــي بــالنظر إلــى أحــد أرالتعــاریف الــسابقة  :قلــت  
َّومـنهم مـن عـد ، ومنهم من جعل ما خـالف العربیـة، من جعل الشاذ ما خالف الرسم

ًومـنهم مـن جعـل الـشاذ إذا فقـد شـرطا مـن شـروط أركـان ، الشاذ الذي لم یصح سـنده
  . ماذكره ابن الجزريكالصواب ـ إن شاء اهللا ـ هو و. القراءة الصحیحة

  م: ةاءاتما رذة وأول ظا  .  

 لمــا جمــع النــاس علــى مــصحف واحــد وهــو t)(إن الخلیفــة عثمــان بــن عفــان   
وایــات التــي لــم توافــق مــصحف اإلمــام كــان وتــرك القــراءات والر"مــصحف اإلمــام ال"

الن العمــل بدایـة تحدیـد الــصحیح مـن الـشاذ وظهـر عنــد الـصحابة وغیـرهم  بطـذلـك 
ــــى  t)( فــــة عثمــــانالخلیوأرســــل ، بمــــا خــــالف مــــصحف اإلمــــام مــــصر مــــن كــــل إل

حتــى أصــبح مــن ، قراءتــه والنــسخة التــي أرســلت إلیــهًاألمــصار المــشهورة قارئــا تتفــق 
ًذلــك الحــین رســم المــصحف العثمــاني شــرطا أساســیا مــن شــروط صــحة القــراءة  كــل وً

  . ال توافقه اعتبرت من الشاذ قراءة
، بـيمـن ُأوبقى خارج حدود الرسم عدد من الحروف كما جاءت مـصاحف كـل   

وقـد ذكـر المتتبعـون لـشأن القـراءات أن معظـم الحـروف التـي ، وابن مسعود وغیرهمـا
اشـــتملت علیهـــا هـــذه المـــصاحف لـــم تـــشهد العرضـــة األخیـــرة التـــي عرضـــها الرســـول 

)e( علـى جبریــل وان كــان أصــحاب هــذه المــصاحف تمــسكوا بــبعض القــراءات ولــم ٕ
  . )١()u(على جبریل  )e( ا ألنهم سمعوها بأنفسهم من النبيوا عنهَّلَیتخ

علمـــاء األمـــة لـــذلك كـــان  بعـــض الـــصحابة عـــن اإلجمـــاع  ولمـــا شـــذت قـــراءات  
وال یعـــــدونها قـــــراءة ، ة وأمثالهـــــا فـــــي قبـــــول مثـــــل هـــــذه القـــــراءًاشـــــدید ًاحـــــذریحـــــذرون 
 بهـــا  فـــي تـــرجیح  یتنـــاقلون الـــشاذ لغـــرض االستــشهاد  العلمــاءٕوانمـــا كـــان، صــحیحة
ألن ، ٌوالیأخـــذونها علـــى أنهـــا قـــراءة متعبـــد بهـــا، لـــكیـــه اللغـــة وغیـــر ذوتوج، األحكـــام

                                                
  . ١/١٩٥ البن أبي داود كتاب المصاحف، )٩٣ص( البن الجزري منجد المقرئین )١(
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فكیــف بمــا روي عــن . بعــض مــا یــروى عــن بعــض التــابعین مــن التفــسیر مستحــسن
  . )e( علـــــــــــــــى أنـــــــــــــــه قــــــــــــــراءة مـــــــــــــــأثورة عـــــــــــــــن رســـــــــــــــول اهللا كبــــــــــــــار الـــــــــــــــصحابة

ومــع شــذوذ هــذه القــراءات وخروجهــا عــن اإلجمــاع فــي الوقــت المبكــر إال أن القــراءة 
  عـن النبـيَّمـن القـراء بـل تمـسكوا بهـا مقتنعـین بـأن مـا صـحبها لم تتوقف عنـد عـدد 

)e( ولـذلك تمـادى بعـض "كما أشار إلى ذلك مكي القیسي بقولـه ، ال یمكن تجاهله
ولـیس ذلـك بجیــد وال ، مـا یخـالف خـط المـصحف ممـا ثبـت نقلـهالنـاس علـى القـراءة ب

  )١("بصواب ألن فیه مخالفة الجماعة

 متتالیــة  إلــى أن جــاءت عوامــل قویــة أدت وهكــذا اســتمر الوضــع ثالثــة قــرون  
ٕبهـا إلــى الفــصل التــام عــن المتــواتر وتحدیــد معالمهــا واطــالق الــشذوذ علیهــا فقــد كــره 

ُكثیـــر مـــن علمـــاء المـــسلمین حملتهـــا وأطلقـــوا علـــیهم عبـــارات م ََ نفـــرة كقـــول ابـــن أبـــي َ
ً حمل شرا كبیرامن حمل شاذ العلم( )٢(عبلة   وتعرض بعضهم ، )ً
  واستتابته على  )٣(وذبَّنَل والة األمر كما حصل البن شـبن قـرب مـللض  

                                                
  ).٤٥ص . (  لمكي بن أبي طالباإلبانة )١(
. إبراهیم بن أبي عبلة اإلمام القدوة شیخ فلسطین، أبـو إسـحاق العقیلـي الـشامي المقدسـي:هو )٢(

وكـان الولیـد بـن عبــد  .قــه یحیـى بـن معـین، والنــسائيَّوث ولـد بعـد الــستین .مـن بقایـا التـابعین
ٌ حــروف فــي القــراءات واختیــار خــالف فیــه لــه ،فــیهمبعطــاء أهــل القــدس فیفرقــه  الملــك یبعثــه

مـن حمـل شـاذ العلـم حمـل : محمد بن حمیـر، حـدثنا إبـراهیم بـن أبـي عبلـة قـالَّالعامة، وقال 
غایـة  :ینظـر تـوفي إبـراهیم بـن أبـي عبلـة سـنة اثنتـین وخمـسین ومائـة: ضـمرة قـال .شرا كثیـرا

  .١/١٩ :البن الجزري النهایة
َّ الـصلت بـن شنبوذ،شـیخ اإلقـراء بـالعراق، أسـتاذ كبیـر أحـد بن محمد بن أحمد بن أیوب:  هو)٣(

جــواز = =ُمــن جــال الــبالد فــي طلــب القــراءات یــشهد لــه بالــصالح والخیــر والعلــم، كــان یــرى
. تــوفي ســنة ثمــان وعــشرین وثالثمائــة. القــراءة بالــشاذ، وهــو ماخــالف رســم المــصحف اإلمــام

  .٢/٥٢غایة النهایة البن الجزري  :ینظر


