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قطف الزهرات
من حماضرات شواذ القراءات

ألقاها عادل الغراين
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قطف الزهرات من حماضرات شواذ القراءات
بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل ِّ
رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدان حممد وعلى آله وصحبه
أمجعني ،أما بعد:
استخرت هللا تعاىل يف نشرها ،وأسأل هللا تعاىل أن يتقبَّلها ،وال أنسى
فهذه حماضرات أُلقيت على طلبة اجلامعة ،وقد
ُ
شكر زوجيت ابرك هللا فيها وأحسن إليها.
وضعت املقدمات من حل مشكالت الطيبة لإلمام احملرر اخلليجي رمحه هللا لتتم الفائدة ،وهللا من وراء القصد.
ولقد
ُ
عادل غراين رحيم

مقدمات ال بد منها :املقدمة األوىل:

اتريخ القرآن الكرمي:
القرآن الكرمي هو الوحي املنزل على سيدان حممد ﷺ لإلعجاز والبيان ،املنقول مضبوطا ابلتواتر ،املتعبد بتالوته،
اجلامع ملصاحل العباد ،يف احلياة وبعد املعاد ،وقد ابتدأ هللا تعاىل إنزاله على رسوله ﷺ يف أربع وعشرين من رمضان
يف السنة الثالثة عشرة قبل اهلجرة يف غار حراء مبكة ،واتبع إنزاله على حسب الوقائع يف ثالث وعشرين سنة ،وملا َتَّ
إنزاله كذلك أنزله فيه مرتبا كرتتيبه يف املصاحف يف العرضة األخرية اليت عرضها جربيل على النيب ﷺ مرتني ،وقد
كانت الصحابة تكتبه لنفسها ،وللرسول فيما جيدونه من الصحف واللخاف واألكتاف ،وكان منهم من يكتُب
اآلايت والسورة والسور ،ومنهم كتب مجيعه وحفظه كله كأيب بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن اثبت وأيب هريرة
ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وغريهم من أجالء الصحابة ،ومنهم من حضر العرضة األخرية كزيد بن اثبت
ألنه كان أكرب كاتب من كتبة الوحي ،وقد ثبت أنه قرأها مرارا على رسول هللا ﷺ وكتبها لنفسه وللرسول فيما
ذكرانه.
وقد تويف الرسول ﷺ وقام أبو بكر رضي هللا عنه أبمر األمة و القرآن مكتوب هبذه الكيفية ،وملا كان حرب
اليمامة أول خالفة الصديق ،واستشهد فيه كثري من الصحابة جاء عمر رضي هللا عنه إىل أيب بكر وأشار عليه
جبمع القرآن يف مصحف واحد خشية أن يذهب بذهاب الصحابة الذين مسعوه من الرسول ﷺ وكتبوه يف حضرته
فتوقف يف ذلك من حيث إن النيب ﷺ مل أيمر يف ذلك بشيء ،مث شرح هللا صدر أيب بكر ملا أشار به عمر،
فاجتمع رأيه ورأي الصحابة على ذلك فأمر زيد بن اثبت يف مجلة من الصحابة بتتبع القرآن ومجعه يف صحف،
فقام زيد ابألمر بكمال التحري وعرض احملفوظ على املكتوب حبضرة الرسول وإقرار الصحابة عليه حىت متمه يف
الصحف وصارت عند أيب بكر حىت تويف ،مث عند عمر حىت ِّ
تويف ،مث عند حفصة بنت عمر رضي هللا عنهما ،وملا
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كانت سنة مخس وعشرين من اهلجرة يف خالفة عثمان رضي هللا عنه حضر حذيفة بن اليمان فتح أرمينية
وأذربيجان ،فرأى الناس خيتلفون يف القرآن ،ويقول أحدهم لآلخر قراءيت أصح من قراءتك ،فأفزعه ذلك وقدم على
عثمان وقال له :أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا اختالف اليهود والنصارى ،فأرسل عثمان إىل حفصة أن أرسلي
إلينا الصحف لننسخها مث نردها إليك ،فأرسلتها إليه فأمر زيد بن اثبت وسعيد بن العاص وعبد الرمحن بن احلارث
وعبد هللا بن الزبري أن ينسخوها يف املصاحف ،وقال :إذا اختلفتم أنتم وزيد يف شيء فاكتبوه بلسان قريش فإمنا نزل
بلساهنم ،فكتبوا منها عدة مصاحف على اللفظ الذي استقر عليه يف العرضة األخرية على الرسول ﷺ  ،فوجه
مبصحف إىل البصرة ومبصحف إىل اليمن وإىل البحرين ومبصحف إىل مكة ومبصحف إىل الشام ومبصحف إىل
الكوفة وترك ابملدينة مصحفا وأمسك لنفسه مصحفا وهو الذي يقال له اإلمام ،واجتمعت األمة املعصومة من
اخلطأ على ما تضمنته هذه املصاحف وترك ما خالفها من زايدة ونقص وإبدال كلمة أبخرى مما كان مأذوان فيه
صح نقله
ومل يثبت ثبوات مستفيضا أنه من القرآن ،وجردت هذه املصاحف مجيعها من النقط والشكل ليحتملها ما َ
وثبتت تالوته عن النيب ﷺ إذ كان االعتماد على احلفظ املتلقى عن الرسول ال على جمرد اخلط ،وقرأ أهل كل
مصر مبا يف مصحفهم وتلقوا ما فيه عن الصحابة الذين تلقوه من يف رسول ﷺ ،مث قاموا مقام الصحابة يف تعليم
ذلك لغريهم ،ومن مث كانت موافقة خط املصاحف العثمانية شرطا من شروط صحة القراءة ،وكذلك قام من
بعدهم من أئمة احلفاظ عدد ال حيصى وكثُر القراء وانتشروا ،وكان منهم املتقن واملقصر إىل أثناء املائة الثالثة فقام
صح عن النيب ﷺ ابلسند الصحيح ووافق وجها يف
جهابذة أئمتهم وجعلوا للقراءة الصحيحة ضابطا وهو كل ما َ

العربية ووافق خط املصاحف العثمانية ،فهو القرآن وكل قراءة كذلك تكون من مجلة األحرف السبعة اليت أشار
إليها النيب ﷺ بقوله  :أنزل القرآن على سبعة أحرف ،والقراءات العشر اليت يقرأ هبا يف زماننا كذلك ،واألحرف
السبعة مندرجة فيها ،وما عداها مما مل يستوف الشروط املذكرة شاذ وليس بقرآن ،وقد أمجع األصوليون على أن
الشاذ ليس بقرآن لعدم صدق احلد عليه ،واجلمهور على حترمي القراءة به على اعتقاد أو إيهام أنه قرآن ،أما القراءة
به ملا فيه من األحكام الشرعية أو األدبية ،فال خالف يف جوازها ،وذلك كقراءة ابن مسعود يف قوله تعاىل:

َ َ َّ ۡ َ ۡ َ َ ُ َ َ َ َ
َّ
َيد ف ِصيام ثلَٰثةِ أيام ﱠ املائدة( ،٨٩ :فصيام ثالثة أايم متتابعات) يف املائدة بزايدة متتابعات ،وهبا
ﵟفمن لم ِ
َّ َ ۡ َ
أخذ أبو حنيفة تتابع صيام كفارة اليمني ،وكالقراءة املنسوبة لعمر بن عبد العزيز وأيب حنيفة يف :ﭐﵟإِن َما َيَش
ۡ َ
َّ َ
ٱَّلل م ِۡن ع َِبادِه ِ ٱل ُعل َ َٰٓ
م ُ ْۗؤا ﵞ فاطر ،٢٨ :برفع لفظ اجلاللة ونصب العلماء ،ووجهت أبن اخلشية فيها استعارة

للجالل والتعظيم ،أي إمنا جيل هللا العلماء من عباده ويعظمهم كما جيل املهيب املخشي من الناس بني مجيع
عباده ،وكقراءة األعمش :وكان عبدا هلل وجيها يف األحزاب ابلباء املوحدة وتنوين الدال وجر لفظ اجلاللة ابلالم،
وقد أفادت هذه القراءة عبودية موسى عليه السالم هلل ووجاهته ،و قراءة اجلمهور أوجه ألهنا مفصحة عن وجاهته
عند هللا بعد براءته وذلك أقوى وعبوديته هلل اثبتة ابلضرورة ،ووجه شذوذ القراءة األوىل أهنا مل توافق أحد املصاحف
4



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
العثمانية بزايدة متتابعات ووجه شذوذ األخريتني أهنما مل يثبتا ابلسند الصحيح املتواتر ومل يرد يف الشاذ فربئ وهللا
مما قالوا ،وإن هلج به بعض اجلهلة كما هلجوا يف سورة التوبة أبنه قرئ شاذ فسيحوا يف الطني ومل يوجد ذلك يف
الشواذ املعروفة فال تصدق كل ما تسمع حىت تعرضه على أراببه الثقات ،وأمجعوا على أنه مل يتواتر شيء مما زاد
على العشرة املشهورة وال يتومهن أحد أن األحرف السبعة املشار إليها يف احلديث هي القراءات السبع املعروفة اليوم
فإن ذلك خطأ على أهنا مل جتمع إال أثناء املائة الرابعة ،مجعها ابن جماهد وقد سبقه وحلقه غريه يف مجعها والزايدة
عليها ،ومن أراد زايدة البيان فلرياجع النشر فإن فيه الكفاية.
املقدمة الثانية:

معىن األحرف السبعة أو القراءات:
ورد متواترا عن النيب ﷺ أنه قال :أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه وقد اختلف العلماء يف
املراد هبذه األحرف مع إمجاعهم على أنه ليس املراد أن كل كلمة تقرأ على سبعة أوجه وعلى ألنه ليس املراد هؤالء
القراء السبعة املشهورين ،وأرجح األقوال وأوالها ابلصواب ما صححه البيهقي واختاره األهبري و الداين صاحب
التيسري واقتصر عليه يف القاموس أهنا سبعة أوجه من اللغات العربية ،قال أبو عبيدة هي :قريش وهذيل وثقيف
وهوازن وكنانة ومتيم واليمن ،وقال غريه مخس لغات يف أكناف هوازن وهي :سعد وثقيف وكنانة وهذيل وقريش
ولغتان على مجيع ألسنة العرب ،والسبب يف ذلك هتوين هللا على األمة احملمدية كما صرح بذلك يف األحاديث
الصحيحة اليت منها قوله ﷺ :إن ريب أرسل إل أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أميت ،ومل يزل
يردد حىت بلغ سبعة أحرف؛ ألنه صلى هللا عليه وآله وسلم أرسل إىل اخللق وألسنتهم خمتلفة والعرب قبائل شىت
ولغاهتم متباينة ،وكلهم مأمورون بقراءة القرآن فلو كلفوا النطق بلغة واحدة لعسر ذلك عليهم ،فاقتضى يسر الدين
أن يكون على لغات ،وكانت سبعة نظرا ألصل لغات العرب ،وأيضا ليعم التحدي ابلقرآن مجيع العرب ويصدق قوله

ُ َّ
ۡ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ
ۡ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َٰٓ َ َ ۡ ُ
ون ب ِم ۡثلِهِۦ َول َ ۡو ََك َن َب ۡع ُض ُهمۡ
تعاىل :ﵟقل لئ ِ ِن ٱجتمع ِ
ٱۡلن لَع أن يأتوا ب ِ ِمث ِل هذا ٱلقرء ِ
ٱۡلنس و ِ
ان َل يأت ِ
ت ِ
ِلِ َ ۡعض َظه ٗ
رياﵞ اإلسراء٨٨ :
ِ

وأما كون تعدد اللغات يدعو إىل االختالف يف النطق ،فال يضر ألنه اختالف وفاق ولو من وجه ال اختالف تضاد
كما وضحه صاحب النشر.

5



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
املقدمة الثالثة:

الفرق بني القراءات والرواايت والطرق:
واخلالف الواجب واجلائز:
كل خالف نُسب إلمام من العشرة مما أمجع عليه الرواة فهو قراءة ،وكل ما نسب للراوي عن اإلمام فهو رواية ،وما
نسب لآلخذ عن الراوي وإن سفل فهو طريق ،وإن كان على غري هذه الصفة مما هو راجع إىل ختيري القارئ فيه
كان وجها ،فتقول مثال البسملة بني السورتني قراءة الكسائي ورواية قالون عن انفع وطريق صاحب التبصرة عن
األزرق عن ورش ،وتقول يف البسملة بني السورتني ثالثة أوجه وال تقول ثالث قراءات وال ثالث رواايت وال ثالثة
طرق ،واخلالف الواجب عني القراءات والرواايت والطرق مبعىن أن القارئ ملزم ابإلتيان جبميعها كأوجه البدل وذات
الياء لورش فهي طرق وإن شاع التعبري عنها ابألوجه تساهال ،واخلالف اجلائز هو خالف األوجه الذي على سبيل
التخيري واإلابحة كأوجه البسملة وأوجه الوقف ابلروم واإلمشام والقصر والتوسط واملد ،فبأي وجه أتى القارئ أجزأ
وال يكون نقصا يف روايته وال يلزم استيعاهبا إال للتعليم يف بعض املواضع واألخذ جبميعها يف كل موضع غري مستحسن
إال يف وقف محزة لصعوبته على املبتدئ.
الطرق:
ترك الشاطيب وابن اجلزري رمحهما هللا ذكر طرق الرواة عن قراء كتابيهما الشاطبية والدرة اتكاال على ذكرها يف التيسري
والتحبري،مع العلم أبهنما اقتصرا على طريق واحد لكل راو ،وألمهية الطرق جيب أبن يلم هبا القارئ وها هي:
قالون من طريق أيب نشيط حممد بن هارون.
وورش من طريق أيب يعقوب يوسف األزرق.
والبزي من طريق أيب ربيعة حممد بن إسحاق.
وقنبل من طريق أيب بكر أمحد بن جماهد.
والدوري من طريق أيب الزعراء عبد الرمحن بن عبدوس.
والسوسي من طريق أيب عمران موسى بن جرير.
وهشام من طريق أيب احلسن أمحد بن يزيد احللواين.
وابن ذكوان من طريق أيب عبد هللا هارون بن موسى األخفش.
وشعبة من طريق أيب زكراي حيىي بن آدم الصلحي.
وحفص من طريق أيب حممد عبيد بن الصباح.
وخلف من طريق أمحد بن عثمان بن براين عن أيب احلسن إدريس بن عبد الكرمي احلداد عنه.
وخالد من طريق أيب بكر حممد بن شاذان اجلوهري.
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وأبو احلارث من طريق أيب عبد هللا حممد بن حيىي البغدادي.
والدوري من طريق أيب الفضل جعفر بن حممد النصييب.
وابن وردان من طريق الفضل بن شاذان.
وابن مجاز من طريق أيب أيوب اهلامشي.
ورويس من طريق النخاس ابخلاء املعجمة عن التمار عنه.
وروح من طريق ابن وهب.
وإسحاق من طريق السوسنجردي.
وإدريس من طريق الشطي عنه.
فهذه عشرون طريقا اقتصر عليها أصحاب التيسري والتحبري والشاطبية والدرة ،وهلم طرق أخرى صحيحة تنيف على
تسعمائة ومثانني طريقا ذكرها مع تراجم أصحاهبا يف النشر ،فمن أرادها فلرياجعها هناك.
وفائدة معرفة الطرق عدم الرتكيب يف الوجوه املروية عن أصحاهبا ،والرتكيب يف القراءات مبا خيل حرام ،وبغريه معيب
على العلماء ال على العوام.
املقدمة الرابعة:

اإلفراد واجلمع:
قال ابن اجلزري يف نشره :كان السلف الصاحل رمحهم هللا يقرءون ويقرؤون القرآن رواية رواية ،وال جيمعون رواية إىل
أخرى يقصدون بذلك استيعاب الرواايت والتثبت منها وإحسان تلقيها واستمر ذلك إىل املائة اخلامسة عصر الداين
واألهوازي واهلذل ومن بعدهم ،فمن ذلك الوقت ظهر مجع القراءات يف ختمة واحدة واستمر إىل زماننا واستقر
عليه العمل لفتور اهلمم وقصد سرعة الرتقي واالنفراد وانتشار تعليم القرآن ومل يكن أحد من الشيوخ يسمح ابجلمع
إال ملن أفرد القراءات واتقن معرفة الطرق والرواايت وقرأ لكل راو خبتمة على حدة ،وهذا الذي استقر عليه العمل إىل
زمن شيوخنا الذين أدركناهم فلم أعلم أحدا قرأ على التقي الصائغ إال بعد أن يفرد السبعة يف إحدى وعشرين ختمة
وللعشرة كذلك؛ اهـ.
أما مقدار التلقني يف اإلفراد واجلمع فمفوض إىل رأي الشيخ وحال القارئ وقوة قبوله ،وبعض املشايخ ال يزيد على
عشر مطلقا وبعضهم أيخذ يف اإلفراد بنصف حزب ويف اجلمع بربع حزب.
ويشرتط على مريد القراءات ثالثة شروط:
أن حيفظ كتااب يعرف به اختالف القراء ،وأن يفرد القراء رواية رواية ،وجيمعها قراءة قراءة؛ حىت يتمكن من كل قراءة
على حدة وحىت يكون أهال ألن جيمع أكثر من قراءة يف ختمة.
7
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األول :اجلمع ابحلرف وهو طريق أكثر املصريني واملغاربة ،وكيفيته أن يشرع يف القراءة ،فإذا مر بكلمة فيها خلف
أصول أو فرشي ،أعاد تلك الكلمة مبفردها حىت يستويف ما فيها من اخلالف ،فإن كانت مما يسوغ الوقف عليه
وقف واستأنف ما بعدها وإال وصلها آبخر وجه انتهى إليه حىت يصل إىل وقف فيقف مثاله وقالت هيت لك،
ِّ
هئت لك ،وإن كان اخللف مما يتعلق بكلمتني كمد املنفصل والسكت على
هئت َ
يت ُ
يت َه َ
يت َه ُ
فيقول :ه َ
مفصول وقف على الكلمة الثانية إن حسن واستوعب اخلالف مث انتقل إىل ما بعدها على هذا احلكم ،وهو أوثق
يف استيفاء أوجه اخلالف وأسهل وأخصر يف األخذ ولكنه خيرج القارئ عن رونق وحسن أداء التالوة.

الثان :اجلمع ابلوقف وكيفيته :أن يبدأ القارئ بقراءة من قدمه من الرواة ،وال يزال بذلك الوجه حىت يقف على وقف

يسوغ االبتداء مبا بعده مث يعود إىل القارئ الذي بعده إن مل يكن وافقه يف قراءته مث يفعل ذلك بقارئ قارئ حىت
ينتهي اخللف ويبدئ مبا بعد ذلك الوقف على هذا احلكم وهو مذهب الشاميني وهذا املذهب أشد يف االستحضار
وأسد يف االستظهار وأطول زماان وأجود مكاان ،وبه قرأت على عامة من قرأت عليه مصرا وشاما وبه آخذ.

الثالث :اجلمع ابلوقف على اختيار ابن اجلزري ،قال يف النشر بعد ما تقدم :ولكين ركبت من املذهبني مذهبًا،
فجاء يف حماسن اجلمع طرازا مذهبا ،فأبتدئ ابلقارئ وأنظر إىل من يكون من القراء أكثر موافقة له فإذا وصلت إىل
كلمة بني القارئني فيها خلف وقفت وأخرجته معه مث وصلت إىل أن أنتهي إىل الوقف السائغ جوازه وهكذا حىت
ﭐ
ينتهي اخلالف؛ انتهى ،قلت :وهذا الذي عليه العمل عند حذاق القراء يف مصر ،ومثاله قوله تعاىل:ﭐ

َ َٰٓ َ َ َّ ُ َّ ُ َ َّ ُ ۡ َّ َ ۡ َ َ َ َّ َ َ ۡ ٌ َ َ َ ٓ َّ َ َ ۡ ُ ُ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ٞ
ۡرض َعتۡ
ضع ٍة عما أ
ﵟيأيها ٱنلاس ٱتقوا ربك ۚۡم إِن زلزلة ٱلساعةِ َشء ع ِظيم  ١يوم ترونها تذهل ُك مر ِ
َ َ ُ َ
َۡ ََۡ َ
َّ َ ُ َ َٰ َ َٰ َ َ ُ ُ َ َٰ َ َٰ َ َ َٰ َّ َ َ َ َّ َ ٞ
ِيدﵞاحلج١ :
كن عذاب ٱَّللِ شد
َوتض ُع ُك ذ ِ
ات َح ٍل َحل َها َوت َرى ٱنلاس سكرى وما هم بِسكرى ول ِ

٢فيبدأ بقالون ابلسكون وقصر املنفصل فيندرج معه يعقوب ،فإذا وصل إىل وما هم بسكارى وقف وأعاد للدوري
من وترى الناس سكارى ابإلمالة إىل شديد ،مث قرأ للسوسي من إدغام إن زلزلة الساعة شيء عظيم إىل النهاية
بوجهي وترى الناس ،مث قرأ بصلة امليم لقالون ،أيخذ أصحاب الصلة ،مث يبدأ اآلية مبد املنفصل أربعا لقالون إىل
سكارى فيندرج معه الشامي وعاصم ،مث يعيد للدوري من سكارى ابإلمالة ،مث يعيد للكسائي وخلف سكرى
ابإلمالة ،مث يقرأ ابلصلة لقالون فيذهب وحده ،مث ميد ستا لورش ويستويف له وجهي اللني مع تقليل سكارى ،مث يقرأ
حلمزة من اتقوا ربكم يبدأ بعدم الغنة خللف مع السكت يف شيء ،مث ابلغنة خلالد كذلك ،مث بعدم السكت على
شيء خلالد ،مث ابلسكت على املفصول خللف إىل متام اآلية وقد استوعب اخلالف الذي فيها.
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وللجمع شروط أربعة البد منها وهي:

مراعاة الوقف واالبتداء ،وحسن األداء ،وعدم الرتكيب ،أما رعاية الرتتيب والتزام تقدمي راو بعينه فال يشرتط ،إال أنه
يف هذا الزمان صار من لوازم اجلمع ،فاألحسن للقارئ أن يراعي ترتيب كتابه الذي يقرأ به ،فيقدم من قدمه الكتاب
من املشايخ ورواهتم على ترتيبه ،مث يسري على طريقة اجلمع اليت يتبعها يف قراءهتا ،فإذا كان اخلالف يف كلمة كأوجه
هأنتم وأرأيتم ،راعى يف قراءهتا لكل راو ترتيب الكتاب هذا ،وقد أشار إىل ذلك كله العالمة ابن اجلزري يف طيبته،
فقال وقد جرى من عادة األئمة إفراد كل قارئ خبتمة.
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املقدمة اخلامسة:

رسم املصحف:
رسم املصاحف العثمانية اليت كتبها مجع من الصحابة يف خالفة أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي هللا عنه كما
قدمناه يف اتريخ القرآن إبقرار مئات األلوف من الصحابة توقيفي ،جيب اتباعه يف الوقف واالبتداء ،وصال وفصال،
وإثباات وحذفا ،كما جيب إبقاؤه على كتابته األوىل ،وال جيوز تغيريه إبمجاع أئمة الدين،
قال يف اإلتقان :قال أشهب :سئل مالك هل يكتب املصحف على ما أحدثه الناس من اهلجاء فقال ال إال على
الكتبة األوىل رواه الداين يف املقنع ،مث قال وال خمالف له من علماء األمة ،وقال يف موضع آخر :سئل مالك عن
احلروف يف القرآن مثل الواو واأللف أترى أن يغري من املصحف إذا وجد فيه قال ال قال أبو عمرو يعين الواو واأللف
املزيدتني يف الرسم املعدومتني يف اللفظ ،وقال اإلمام أمحد :حترم خمالفة خط مصحف عثمان يف واو أو ايء أو ألف
أو غري ذلك ،وقال البيهقي يف شعب اإلميان :من يكتب مصحفا ،فينبغي أن حيافظ على اهلجاء الذي كتبوا به
تلك املصاحف وال خيالفهم فيه وال يغري مما كتبوه شيئا ،فإهنم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولساان وأعظم أمانة منا،
فال ينبغي أن نظن أبنفسنا استدراكا عليهم؛ انتهى.
أقول :كيف نستدرك عليهم وبقاء املصحف على رمسه األصلي يدل على فوائد كثرية وأسرار شىت.
منها الداللة على األصل يف الشكل واحلروف ككتابة احلركات حروفا ابعتبار أصلها يف حنو :إيتائ ذي القرىب
وسأوريكم وال أوضعوا وككتابة الصالة والزكاة واحلياة ابلواو بدل األلف.
ومنها النص على بعض اللغات الصحيحة ككتابة هاء التأنيث بتاء جمرورة على لغة طيئ وكحذف ايء املضارع لغري
َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ٌ َّ ۡ
ت َل تكلم نفس إَِل بِإِذنِهِۚۡۦ ﵞ هود ١٠٥ :على لغة هذيل.
جازم من :ﵟيوم يأ ِ
َ
ٗ
َّ َ ُ ُ َ
كون َعل ۡي ِه ۡم َوك ِيلﵞ النساء١٠٩ :
ومنها إفادة املعاين املختلفة ابلقطع والوصل يف بعض الكلمات حنوﭐﵟأم من ي
َ
َ ًّ َ َ
َّ
َ
ۡ
َ
ۡ
َ
َٰ
صرَٰط مست ِقيمﵞ امللك ،٢٢ :فإن املقطوعة تفيد معىن بل دون املوصولة.
و ﵟأمن يم َِش سوِيا لَع ِ
َۡ
َ
ُ َ َٰ ُ َ
ِين َء َ
ون َّ َ
ٱَّلل َو َّٱَّل َ
ام ُنوا َو َما َي َد ُعون
ومنها أخذ القراءات املختلفة من اللفظ املرسوم برسم واحد حنو:ﭐﵟيخدِع
ۡ
َّ ٓ َ ُ
َ
إَِل أنف َس ُه ۡم َو َما يَش ُع ُرونﵞ البقرة،٩ :
ٗ َّ
َ َ
ٗ
َ
وقوله ﵟ َو َت َّم ۡ
ت ََك َِم ُ
ص ۡدقا َو َع ۡدَل ۚۡ َل ُم َبدِل لَِك َِمَٰتِهِۚۡۦﵞاألنعام١١٥ :
ت َربِك ِ

فلو كتبت األوىل وما خيادعون لفاتت قراءة خيدعون ،ولو كتبت الثانية أبلف على قراءة اجلمع لفاتت قراءة اإلفراد
فحذفت األلف ورمست التاء جمرورة إلفادة ما ذكر.
ومنها عدم االهتداء على تالوته على حقه إال مبوقف شأن كل علم نفيس يتحفظ عليه.
ومنها عدم جتهيل الناس أبولويتهم وكيفية ابتداء كتاهبم.
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فلهذه الفوائد جيب بقاؤه على رمسه وال جيوز تغيريه ألنه ينجم عن تغيريه مضار ال ميكن تالفيها:

منها ضياع القراءات املتواترة بضياع شرط القرآن أو ابحلقيق ضياع القرآن الذي هو أساس الدين.
ومنها ضياع لغات العرب الفصحى لعدم االستدالل عليها من أصدق احلديث بضياع رمسه الدال عليها.
ومنها تطرق التحريف إىل الكتاب الشريف بتغيري رمسه األصلي التوقيفي.
ومنها جواز هدم كيان كثري من العلوم قياسا على هدم كيان علم رسم القرآن بدعوى سهولة تناوله للعموم.
ومنها حمو الدين مبحو رسم أصله األساسي وقانونه األكرب.
هذه بعض مضار تغيري رسم املصحف فهل جيرؤ مسلم يف قلبه مثقال ذرة من اإلميان على تغيري حرف منه عما كتب
عليه يف زمن الصحابة الذين تلقوه من رسول صلى هللا عليه وآله وسلم وكتبوه له وألنفسهم يف حضرته ونقلوه مث
نشروه لألمة بعده ،إبمجاع منهم ،وهم إذ ذاك فوق مئات األلوف ،ال أظن أحدا يتجرأ على تغيري رسم املصحف أو
يعني عليه إال إذا كان مارقا من الدين ،كما أين أعتقد أنه ال يتمكن من ذلك أحد أاي كان تصديقا لقوله ﭐﭨﭐ
َّ َ

َ ۡ

ۡ

َّ َ

َ

َ

ﵟإِنا َنۡ ُن ن َّزنلَا ٱَّلِك َر ِإَونا َُلۥ ل َحَٰ ِف ُظونﵞ احلجر٩ :
القراءات الشاذة:

الشاذ لغة:
 １مبعىن االنفراد :الشاذ لغة :من الشذوذ مبعىن :االنفراد ،قال ابن فاس :الشني والذال يدل على االنفراد
واملفارقة ،شذ الشيء يشذ شذوذا.
 2مبعىن الندرة :قال الفريوز أابدي :شذ يشذ شذوذا ندر عن اجلمهور ،وأصل التشريد التفريق من أصل ابب
الشذوذ.
 ٣مبعىن املخالفة :قال اجلرجاين يف التعريفات :الشاذ ما يكون خمالفا للقياس.
 4مبعىن القلة :قال الفريوز أابدي :الشذاذ القالل.

اصطالحا:
الشاذ
ً

الشاذ يف االصطالح هو ما خالف الثقة الثقات.

اصطالحا هي :كل قراءة فقدت أحد األركان الثالثة املذكورة سابقا لقبوهلا ،حبيث إهنا:
القراءة الشاذة
ً
مل تكن متواترة.
أو خالفت رسم املصاحف العثمانية كلها.
أو مل يكن هلا أصل يف اللغة العربية ،فهي شاذة.
11
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مذاهب وأقوال العلماء في تعريف الشاذ من القراءات:

 -١قيل يف تعريف الشاذ أبنه :ما ليس مبتواتر؛ ألن شرط التواتر هو األصل ،أما الشرطان األخريان فلالستئناس
هبما؛ ألنه ال توجد قراءة متواترة خمالفة للشرطني األخريين أو أحدمها ،أما القراءة غري املتواترة فقد تكون خمالفة
للشرط الثاين أو تكون خمالفة للشرط الثالث ،وهذا هو حال مجيع القراءات الشاذة.
 -٢قال أبو شامة يف املرشد الوجيز ص " ١٨4هي ما نقل قرآان من غري تواتر واستفاضة متلقاة ابلقبول من األمة".
 -٣قال ابن اجلزري يف النشر " :٩\١كل قراءة اختل فيها ركن أو أكثر من أركان القراءة املقبولة".
 -4قال السيوطي يف اإلتقان " :٢١٦\١هي ما مل يصح سنده".
 -٥قال زكراي األنصاري" :هي ما وراء القراءات العشر"؛ غاية الوصول ص.٣٥
 -٦ي قول اإلمام النويري رمحه هللا تعاىل" :أمجع األصوليون والفقهاء على أنه مل يتواتر شيء مما زاد على القراءات
العشرة ،كذلك أمجع عليه القراء أيضا إال من ال يعتد خبالفه".
 -7وقال ابن اجلزري" :والذي مجع يف زماننا األركان الثالثة هي قراءة األئمة العشرة اليت أمجع الناس على تلقيها
ابلقبول".
* وعلى هذا ،فالقراءات املروية بطريق اآلحاد أو املدرجة  -وهي اليت زيدت يف القراءات على وجه التفسري  -تندرج
حتت الشاذة ،أما اليت ال سند هلا مطلقا ،أو ما روي ابملعىن فال تدخل يف تعريفهما.

اخلالصة:
* فالقراءات الشاذة هي اليت تقابل القراءات املتواترة.
وعرفت أبهنا:
من فقدت ركنا أو أكثر من أركان القراءة املقبولة.

* واعتمد اجلمهور هذا التعريف :هي القراءة اليت صح سندها ووافقت اللغة العربية ولو بوجه وخالفت املصحف.
يتبني أن القراءة الشاذة قد تكون مرفوعة للنيب  ،وقد توافق خط املصحف ،وقد
*قلت :من خالل تعريفات العلماء َّ
تكون هلا وجها يف اللغة ،ولكن مل تتوافق الشروط الثالثة  -وجتتمع  -فيها فبذلك أصبحت شاذة دون قراءة اجلماعة
العشرة.

12



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
أنواع القراءات الشاذة:

 .١القراءة اآلحاد:
قال السيوطي يف اإلتقان :هي اليت صح سندها وخالفت الرسم وجها من وجوه اللغة العربية أو كليهما ومل تشتهر؛
ۡ

َ

َّ

َ

ُ
ِيها َم َعَٰي َش َو َمن ل ۡس ُت ۡم َُلۥ ب َرَٰزق َ
ك ۡم ف َ
ِيﵞ احلجر ،٢٠ :قرأ خارجة عن انفع:
مثل قوله ﭨﭐﵟ َو َج َعل َنا ل
ِ
ِ ِ

"معائش" ابهلمز"؛ خمتصر شواذ القرآن البن خالويه ص.4٨
قال الدمياطي يف إحتاف فضالء البشر ص" :٢٨٠ومهزها غلط؛ ألن ايءها أصلية ،فهي مجع "معيشة" ،وال يهمز
إال ما كانت ايؤه زائدة ،مثل :صحائف مدائن.
 -2القراءة املدرجة :هي ما زيد ف القراءات على وجه التفسري؛ مثال :قوله تعاىل:
َ

َ ٌ َ ُ

ﵟ َو َُل ٓۥ أخ أ ۡو أ ۡخ ٞ
ت ﵞ النساء ،١٢ :قرأها سعد رضي هللا عنه "من أم"؛ انظر اإلتقان يف علوم القران للسيوطي

.٢١٦\١

 -3القراءة املشهورة :وهي ما صح سندها ومل تبلغ حد التواتر ،ووافقت خط املصحف ووجه من العربية.
 -4القراءة الشاذة :هي ما فقدت ركنا من أركان القبول الثالثة أو أكثر ،وهي مامل يصح سندها.
 -٥القراءة املوضوعة :ما نسب إىل قائله من غري أصل.
َّ

َۡ َ

ۡ َ

مثل :القراءة املفرتى على أيب حنيفة رمحه هللا يف آية :ﭐﵟإن َما َيَش َّ َ
ٱَّلل م ِۡن ع َِبادِه ِ ٱل ُعل َ َٰٓ
م ُ ْۗؤاﵞ فاطر٢٨ :
ِ

برفع لفظ اجلاللة ونصب لفظ العلماء.

اثلثا :اتريخ شذوذ القراءات:

❖ العرضة األخرية هي الفيصل بني املتواتر والشاذ.
❖ والعرضة اآلخرة :هي قراءة زيد بن اثبت ،وغريه وهي اليت أمر اخللفاء الراشدون أبو بكر ،وعمر ،وعثمان،
وعلي؛ بكتابتها يف املصاحف ،وكتبها أبو بكر ،وعمر يف خالفة أىب بكر يف صحف ،أمر زيد بن اثبت بكتابتها،
مث أمر عثمان يف خالفته بكتابتها يف املصاحف ،وإرساهلا إىل األمصار ،ومجع الناس عليها ابتفاق من الصحابة على
وغريه.
❖ كان رسول هللا يعارض جربيل عليه السالم ابلقرآن يف كل سنة مرة ,ويف العام الذي قبض فيه وانتقل إىل
الرفيق األعلى عارض جربيل عليه السالم ابلقرآن مرتني ،فنُسخت الكثري من القراءات القرآنية اليت نزلت يف ابدئ
األمر ,وهي ما يعتربها العلماء بعد ذلك قراءات الشاذة.
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❖ فالعرضة األخرية كانت هي البداية لظهور القراءات الشواذ ،إال أن الصحابة رضي هللا عنهم كان إدراكهم
ألمر النسخ متأخرا مع حضور عدد منهم هذه العرضة ،فقبض رسول هللا ﷺ والصحابة رضي هللا عنهم يقرؤون مبا
تعلموا من الرسول ﷺ ،ويقرئون الناس بذلك ،وكل رجل منهم متمسك مبا أجازه له مث مجعت الصحف يف عهد
أيب بكر رضي هللا عنه مشتملة على األحرف السبعة كلها اليت نزل هبا القرآن الكرمي ،إىل أن جاء عهد اخلليفة عثمان
رضي هللا عنه فحدث ما حدث من اختالف الناس يف القراءة ,وتكفري بعضهم لقراءة بعض ،فخشي الصحابة
رضوان هللا عليهم من اختالف الناس وتفرقهم بسبب اختالف القراءات ،حينها أدرك الصحابة رضوان هللا عليهم
الرخصة ابلقراءة ابألحرف السبعة انتهت ومل يبق منها إال ما ثبت واستقر يف العرضة األخرية ،فأمجعوا رضوان هللا
أن ُّ
عليهم على كتابة القرآن العظيم على العرضة األخرية اليت قرأها النيب على جربيل عليه السالم عام قبض ،وعلى ما
أنزل هللا تعاىل دون ما أذن فيه ،وعلى ما صح مستفيضا عن النيب ﷺ دون غريه؛ إذ مل تكن األحرف السبعة واجبة
على األمة وإمنا كان ذلك جائزا هلم مرخصا فيه ،واجتمعوا على ذلك اجتماعا سائغا وهم معصومون أن جيتمعوا
على ضاللة ،ومل يكن يف ذلك ترك واجب وال فعل حمظور.
❖ وأمر عثمان رضي هللا عنه إبحراق ما عدا ذلك من الصحف ،فكان مجع عثمان هو احلد الفاصل بني
القراءة الصحيحة والشاذة ،وأصبحت موافقة القراءة ألحد املصاحف العثمانية شرطا لقبوهلا ،واستقر بذلك مفهوم
الشذوذ يف األذهان لكن دون أن يرتجم على األلسن.
❖ فكان الصحابة يتابعون مصحف عثمان رضي هللا عنه فيما تعلموه من رسول هللا ﷺ ،فالقراءة املوافقة
ملصحف عثمان مقبولة مقروء هبا ،واملخالفة له مرتوكة متوقف عن القراءة هبا.
ومع شذوذ هذه القراءات وخروجها عن إمجاع األمة إال أن بعض القراء متسكوا هبا ,مقتنعني أبن ما صح
❖ عن النيب ﷺ ال ميكن جتاهله ،كما أشار إىل ذلك مكي القيسي بقوله :ولذلك متادى بعض الناس على
القراءة مبا خيالف خط املصحف مما ثبت نقله وليس ذلك جبيد".
❖ مث ظهر بعد ذلك االسم القراءات الشاذة ،فكان من أوائل من هلج به أبو عمرو بن العالءت١٥4هـ ،فريوى
َ َ ۡ َ َّ ُ َ ُ َ
ِب َعذابَ ُه ٓۥ
أن رجال قال له" :قال حممد بن صاحل :مسعت رجال يقول أليب عمرو :كيف تقرأ؟ ﵟفيومئِذ َل يعذ
ََ ُ ُ ََ َُٓ َ َ ٞ
َ َ ٞ
ِّ
أحد  ٢٥وَل يوث ِق وثاقهۥ أحدﵞ الفجر ،٢٦ – ٢٥ :قال{ :ال يعذب عذابه أحد}  -ابلكسر  ،-فقال له

الرجل :كيف وقد جاء عن النيب ﷺ {ال َّ
يعذب عذابه أحد}  -ابلفتح -؟ فقال أبو عمرو :لو مسعت الرجل الذي
قال :مسعت النيب ﷺ ما أخذت عنه ،وتدري مل ذاك؟! ألين أهتم الواحد الشاذ إذا كان على خالف ما جاءت به
العامة؛ ا .هـ؛ مجال القراء للسخاوي  ،٢٣٥ /١وعقب السخاوي رمحه هللا على ذلك بقوله:
❖ وقراءة الفتح اثبتة أيضا ابلتواتر ،وقد تواتر اخلرب عند قوم دون قوم ،وإمنا أنكرها أبو عمرو ألهنا مل تبلغه على
وجه التواتر؛ ا .هـ.
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❖

الرجل الذي قال :مسعت النيب ﷺ ما أخذته عنه! وتدري مل ذاك؟ ألين أهتم الواحد الشاذ إذا كان على

خالف ما جاءت به العامة".
❖ وانفع املدين١٦٩هـ أيضا يروي املسييب عن انفع أنه قال" :قرأت على هؤالء فنظرت إىل ما اجتمع عليه
اثنان منهم فأخذته ،وما شذ فيه واحد تركته ،حىت ألفت هذه القراءة".
أي إنه ترك ما انفرد به أحد شيوخه وما خالف به قراءة اجلماعة.
❖ مث تعارف الناس على هذا االسم ،وأصبح مصطلح الشذوذ يطلق على القراءة اليت خيالف هبا القارئ ما
أمجع عليه القراء ،قال أبو حات السجستاين" :أول من تتبع ابلبصرة وجوه القرآن وألفها ،وتتبع الشاذ منها فبحث
عن إسناده هارون بن موسى األعور" ،قال ابن اجلزري " :مات هارون فيما أحسب قبل املائتني".
❖ مث تاله مجلة من العلماء الذين ألفوا يف شواذ القراءات ،منهم :حممد بن جرير الطربيت٣١٠هـ ألف كتااب
كبريا يف مشهور القراءات وشاذها.
❖ كذلك أبو بكر بن جماهدت٣٢4هـ فبعد أن ألف كتاب السبعة يف القراءات املتواترة ،ألف كتااب آخر مساه
الشواذ.
❖ وكان هؤالء العلماء قد أطلقوا الشذوذ وحكموا به على قراءات عدها العلماء بعد ذلك من املقبول ،إذ أن
كال منهم يطلق الشذوذ وفق مقاييس اختيارية وضوابط معينة ،مييز هبا ما جيب أخذه ،وما جيب رده ،ومل يكن
يصدر احلكم على قراءة بشكل عشوائي.
❖ إىل أن ظهر بعد ذلك التخليط يف القراءات ،وعسر الضبط ،وانتشر التفريط ،واشتبه الصحيح ابلشاذ الفاذ،
فوضع األئمة لذلك ميزاان يرجع إليه ،ومعيارا يعول عليه ،وحددوا األبعاد الثالثية لقبول القراءة ،أو ردها واحلكم
عليها ابلشذوذ وعدم القبول ،حىت يعرف أوهلا من آخرها ومبتدؤها من منتهاها ،قال اإلمام أيب شامة ،يف شرحه
للشاطبية" :وذكر احملققون من أهل العلم ابلقراءة ،ضابطا حسنا يف متييز ما يعتمد عليه من القراءات ،وما يطرح،
فقالوا :كل قراءة ساعدها خط املصحف ،مع صحة النقل فيها ،وجميئها على الفصيح من لغة العرب ،فهي قراءة
صحيحة معتربة ،فإن اختلت هذه األركان الثالثة أطلق على تلك القراءة شاذة أو ضعيفة" ،وقال اإلمام اجلعربي:
السبعة ،وماال
"ضابط كل قراءة تواتر نقلها ،ووافقت العربية مطلقا ،ورسم املصحف ولو تقديرا ،فهي من األحرف َّ
جتتمع فيه فشَّاذ".
❖ فبدأ احلكم على بعض القراءات ابلشذوذ بعد أن عرفت هذه الضوابط اليت تقاس هبا القراءات الصحيحة،
وقبل هذه الفرتة كانت القراءات الشاذة موجودة لكن مل يطلق عليها هذا االصطالح بعد ،ومل حيكم عليها به.
❖ ومن األمور اليت سامهت يف شذوذ بعض القراءات ،ما يعرف عند القراء مبسألة "االختيار" ،وهو ما مييل
إليه القارئ من بني مروايته ،ويركن إليه على وفق مقاييس معينة ،فيلتزمه ويُقرئ به حىت عرف به واشتهر عنه.
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ومنه قول اإلمام انفع السابق الذكر" :قرأت على هؤالء فنظرت إىل ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته ،وما شذ فيه
واحد تركته ،حىت ألفت هذه القراءة".
وهذا االختيار مأخوذ بنقل وأثر ال عن اجتهاد ورأي يف ختري الوجوه والرواايت املأثورة ،قال أبو عمرو الداين يف نسبة
االختيارات والقراءات إىل القراء أهنا" :إضافة اختيار ودوام ولزوم ال إضافة اخرتاع ورأي واجتهاد".
فما أمهله القراء من تلك املروايت أصبح يف عداد القراءات الشواذ بسبب انقطاع اإلسناد.
والذي أراه هنا-وهللا أعلم:-
أن القراءات الشاذة هلا مكانتها يف الدين؛ إذ أن مصدرها الوحي من هللا تعاىل كغريها من القراءات القرآنية ،ولكننسخ قسم منها ابلعرضة األخرية ،ورد العلماء قسما آخر لقلة القراءة هبا بعد أن كانت متواترة يف عصر من العصور،
قال اإلمام السبكي" :أن املتواتر يف الطبقة األوىل قد يكون آحادا فيما بعدها ،وهذا حممل القراءات الشاذة".
أن بداية ظهور الشاذ يف القرآن الكرمي كان عند معارضة جربيل عليه السالم القرآن مع النيب ﷺ يف السنة اليتتويف فيها ﷺ  ،فما نسخ من القراءات بعد هذه املعارضة اعترب شاذا.
وأما ما فعله عثمان رضي هللا عنه من إحراق املصاحف ومجع الناس على ما صح من القراءة فيعترب احلد الفاصل
بني القراءات الصحيحة والشاذة.

*  -أن اشتهار لفظ الشذوذ كان يف النصف الثاين من القرن الثاين اهلجري ،وكان احلكم به على بعض القراءات
بعد وضع العلماء لضوابط القراءة املقبولة يف أوائل القرن الرابع ،ولعل السبب يف تسميتها ابلقراءة الشاذة يعود إىل
أهنا شذت عن الطريق الذي نقل به القرآن ،حيث نقل جبميع حروفه نقال متواترا.
 أن وصف القراءات ابلشذوذ فيه نوع من احلدة واملبالغة إىل حد ما ،فلو حكم عليها ابلنسخ أو الرفع أو متوقفعن القراءة هبا لكان أوىل وأجدر؛ إذ من املعلوم أن القراءات اليت رواها لنا الصحابة كابن مسعود وأيب وعائشة
وغريهم ،منزلة من هللا نقلوها عن النيب ﷺ ومل يتقولوها أو أيتوا هبا من تلقاء أنفسهم ،وإطالق التسمية ابلشاذ يوهم
هذا ،ويدخل يف النفس الشك يف أمانتهم ،وهم مل يقرؤوا إال يف حدود ما أنزل هللا تعاىل على نبيه حممد .
للعلماء رأاين يف اتريخ شذوذ القراءات:

الرأي األول :إن احلد الفاصل بني القراءات الصحيحة والشاذة هو :العرضة األخرية اليت عرض فيها الرسول ﷺ
القرآن الكرمي على جربيل -عليه السالم -مرتني يف شهر رمضان ،وقد نسخت فيها بعض اآلايت القرآنية فكل ما
نسخ حىت العرضة األخرية يعترب شاذا.
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الرأي الثان :إن الشذوذ بدأ يظهر يف عصر اخلليفة عثمان  -رضي هللا عنه  -حينما كتبت املصاحف ،وأمر
إبحراق ما عداها ،فيعترب ذلك حدا فاصال بني القراءات الصحيحة والشاذة ،ويُدرك ذلك ابلتأمل يف أركان القراءة
الصحيحة حيث موافقة القراءة ألحد املصاحف العثمانية شرط لقبوهلا.
والرأي الثاين هو األقرب لواقع اتريخ مجع األمة على املصحف اإلمام ،وهللا أعلم.

* قال الدكتور إبراهيم اجلرمي يف كتاب معجم علوم القرآن حتت عنوان مصاحف الصحابة قال :هي مصاحف فردية

كتبها بعض الصحابة ألنفسهم ،مل يتوخوا فيها مطابقتها ملا ثبت يف العرضة األخرية؛ ولذا خالفت هذه املصاحف
الفردية املصحف اإلمام الذي أمجعت عليه األمة كلها ،وخالف هذه املصاحف اخلاصة مع مصاحف عثمان ابلزايدة
أو ابلنقص أو ابلتقدمي والتأخري ،وأغلب الظن أن القراءات الشاذة غري املقروء هبا مردها إىل هذه املصاحف اخلاصة
اليت مل تقم مجاعة املسلمني بضبطها وحتريرها ،ولقد احتدت كلمة املسلمني على عدم القراءة مبا تضمنتها هذه
املصاحف ،بل إن املسلمني مل يعنوا هبا فتيال ،ولذا امنحت آاثرها ودرست ومل يبق منها شيء اللهم إال بعض مروايت
يف كتب املصاحف وبعض كتب احلديث والتفسري؛ اهـ.
* وقال الدكتور حممد أبو شهبة يف املدخل لدراسة القرآن الكرمي يف رد شبهة دعوى نقص القرآن حبجة ما يف
مصحف أيب من سوريت اخللع واحلفد ،قال :ال نسلم أهنما من القرآن ،وكتابة أيب بن كعب هلذا الدعاء يف مصحفه
ال يدل على القرآنية ،وحنن نعلم أن مصاحف الصحابة مل تكن قاصرة على املتواتر ،بل كان بعضها مشتمال على
اآلحادي ،واملنسوخ تالوة ،وعلى بعض تفسريات وأتويالت وأدعية ومأثورات ،ومن ذلك هذا الدعاء الذي يقنت
به بعض األئمة يف الوتر ،ووجوده يف مصحف أيب ال يدل على أنه قرآن ،كما أن القنوت به يف الصالة ال يدل على
القرآنية ،وال يشك ذو نظر فاحص وذوق أديب أن هذا الدعاء ليس عليه مسحة من سحر القرآن وبالغته وإعجازه
وإشراق ،مما يلقي هبذه الشبهة يف غيابة اإلمهال ....اهـ.
هذا ،وقد قرر احملققون من أهل العلم حترمي القراءة ابلشواذ ،فقد قال النووي  -رمحه هللا تعاىل  -يف اجملموع :قال
أصحابنا وغريهم :ال جتوز القراءة يف الصالة وال غريها ابلقراءة الشاذة؛ ألهنا ليست قرآان ،فإن القرآن ال يثبت إال
ابلتواتر ...وأما الشاذة فليست متواترة ،فلو خالف وقرأ ابلشاذة أنكر عليه قراءهتا يف الصالة أو غريها ،وقد اتفق
فقهاء بغداد على استتابة من قرأ ابلشواذ ،وقد ذكرت تفصيله يف التبيان يف آداب محلة القرآن ،ونقل اإلمام احلافظ
أبو عمر بن عبد الرب إمجاع املسلمني على أنه ال جتوز القراءة ابلشاذ ،وأنه ال يصلى خلف من يقرأ هبا ،قال العلماء:
فمن قرأ ابلشاذ إن كان جاهال به أو بتحرميه عرف ذلك ،فإن عاد إليه بعد ذلك أو كان عاملا به عزر تعزيرا بليغا
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إىل أن ينتهي عن ذلك ،وجيب على كل مكلف قادر على اإلنكار أن ينكر عليه ،فإن قرأ الفاحتة يف الصالة ابلشاذة،
فإن مل يكن فيها تغري معىن وال زايدة حرف وال نقصه صحت صالته؛ وإال فال ...اهـ.
* ضوابط القراءات الشاذة

* ذكر السيوطي مخسة أقوال للبلقيين وابن اجلزري والكراشي والسبكي والسيوطي نفسه ،وخالصتها:
أن ختالف رسم املصحف ،أن تضعف سندها ،أن ختالف العربية.

* فوائد القراءات الشاذة

قال أبو عبيد ابن سالم املقصد من القراءات الشاذة هو االستشهاد هبا على أتويل ما بني اللوحني .ويكون دالئل

َ َٰ ُ َ َ َّ َ َ َ َّ َ
ٱلصل َٰوة ِ
تو
على معرفة معانيه وعلم وجوهه وذلك كقراءات أمنا عائشة وحفصة :ﭧﭐﭨﭐﵟح ِفظوا لَع ٱلصلو َٰ ِ
وموا ِ ََّّللِ َقَٰنِت ِ َ
ٱل ۡ ُو ۡس َط َٰى َو ُق ُ
يﵞ البقرة ،٢٣٨ :يقرؤوهنا يف مصحفهم والصالة الوسطى هي صالة العصر ،مصحف

أمنا عائشة وحفصة رضي هللا عنهما.

َ َ َ ُ َ ٌ َ َ َٞ ۡ َ ًَ ََ ُ َ ُ ٞ
ٱم َرأة َو َُل ٓۥ أخ أ ۡو
 وكقراءة سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه يف قوله تعاىل :ﵟِإَون َكن رجل يورث كلَٰلة أوِأُ ۡخ ٞ
تﵞ النساء ،١٢ :قرأها وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أب أو أخ من أم،
َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ۡ َ ُ َ
ۡ
َ
ُ
َ
وقراءة ابن مسعود رضي هللا عنه ﵟوٱلسارِق وٱلسارِقة فٱقطع ٓوا أيدِيهما ﵞ املائدة٣٨ :والسارقون والسارقات

فاقطعوا أمياهنما؛ يعين اليد اليمىن.

* يقول أبو عبيد بن سالم فهذه احلروف واشباها قد صارت مفسرة للقراء.

* وقد كان يروى مثل هذا للتابعني يف التفسري فيستحسن ذلك .فكيف إذا روي عن لباب الصحابة وخريهتم .مث
صار يف نفس القراءة فهو أكثر من التفسري وأقوى وأدىن ما يُستنبط من علم هذه احلروف على إهنا من العلم .معرفة
صحة التأويل على إهنا من العلم الذي ال يعرف العامة فضلة وكذلك يعترب هبا وجه القراءة كقراءة
َۡ
َ َ َ
َ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ٓ َّ ٗ
ُ َ ُ ُ ۡ َ َّ َّ َ َ ُ
َ
َٰ
ۡرض تكل ِمهم أن ٱنلاس َكنوا أَـِبيتِنا َل
من قرأ :ﭐﵟِإَوذا وقع ٱلقول علي ِهم أخرجنا لهم دابة مِن ٱۡل ِ
َ
يُوق ِ ُنونﵞالنمل ،٨٢ :قرأ أيب بن كعب تنبئهم علمت أن وجه القراءة تكلمهم يف أشياء كثرية ولو تدبرت وجد فيها

علم واسع ملن فهم من فضائل القرآن أبو عبيد ص .١٩٥
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هذا النص فيه فوائد تتبعه يف الدراسات الفقهية واحلكم على األحكام الفقهية وفيها شواهد مهمة يف مسائل العقيدة.
ويف الدراسات اللغوية من صرف وحنو وصوتيات ودالئل كله ينبين عليها ،وهناك من طالب العلم من أجرى رسائل
علمية يف أتثري الدراسات الشاذة يف اللغة والنحو ...إخل.
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* فوائد القراءات الشاذة يف التفسري:

 -١هي أحد األسس اليت يقوم عليها تفسري اآلايت القرآنية وحيتج هبا على وجه تفسريي قوي.
 -٢هناك من يرد القراءات الشاذة يف التفسري ولكنه يرجع اليها ويسرتشد هبا ألهنا تضفي وتعطي معاين تفيد
املفسر نفسه والقارئ ،يعين اخلالصة عندما نقول تفسري القرآن ابلقرآن مث تفسري القرآن ابلسنة املتواتر منها
واآلحاد والقراءات الشاذة أتت عن طريق اآلحاد وتفيد يف بيان معاين اآلايت وأتكيدها.
مثال  :١قال تعاىل( :اي أَيـُّ َها الَّ ِّذي َن آ َمنُوا َال تَـ ُقولُوا َرا ِّعنَا) ،قرأ ابن حميص راعن وقرأ اجلماعة راعنا وتعين أمهلنا وال
تعجل علينا ،أما قراءة راعن يورون هبا تورية فهم ال يقصدون راعنا ،بل يقصدون راعنا اي أرعن ،وهي اخلفة والطيش.
مثال :٢
قال هللا تعاىل :و(إن كان رجل يورث كاللة أو امرأة) ،قرأ احلسن البصري واملطوعي يورث بضم الياء وفتح الواو
وكسر الراء املشددة وقراءة العامة يورث بضم الياء وفتح الراء ،الكاللة :الذي ال ولد له وال والد ،اختلف يف معناها
عن احلسن املطوعي يورث بكسر الراء املشددة ،كاللة هنا نصبت على احلال الذي أريد هبا هنا امليت واقتضى
اخلطيب املوزعي وجيوز ويراد هبا :الوارث وهلذا قرئ يورث بفتح الراء وكسرها على القراءة املتواترة والقراءة الشاذة.
*يقول :فمن فتحها أوقعها على الوارث ويكون تقديره :إن كان يورث بضم الياء وفتح الراء كاللة وجيوز أن يقع
على امليت وينصب كاللة على احلال ومن كسرها فيجوز أن يقع على الوارث ايضا والكاللة مفعول به إما الورثة
وإما املال
وعلى كال األمرين املفعوالن حمذوفان والتقدير :يورث بضم الياء وفتح الواو وكسر الراء املشددة اهله ماال هذا يف
كتاب إحتاف فضالء البشر للدمياطي.
* عندما قلنا الكاللة ال والد هلا وال ولد يف تيسري البيان ،وإعراهبا من العكربي يف إعراب القرآن
قال ابن اجلين يف احملتسب :ومن كسرها فيجوز ان يقع على الوارث ايضا
واستشهد بقراءة الكسر بقول األعشى:
مورثة بضم الواو وكسر الراء املشددة
مورثة ماال ويف احلي رفعة
ملا ضاع فيها من قروء نسائكا
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مثال٣
•
قال هللا تعاىل( :فاذكروا اسم هللا عليها صواف) يف هذه اآلية قراءاتن شاذاتن األوىل هي قراءة أبو موسى
•
األشعري رضي هللا عنه:
بكسر الفاء وبعدها ايء صوايف.
القراءة الثانية قراءة ابن مسعود :صوافن ابلنون بفتح الفاء وتشديدها مع مد ابأللف.
القراءة الثالثة قراءة اجلماعة واجلمهور :فتح الفاء وتشديدها.
خمتصر يف شواذ القرآن ابن خالويه ،واحملتسب ابن جين.
صواف يف قراءة اجلماعة يعين :مصطفة معقولة مربوطة.
ويف قراءة أبو موسى األشعري رضي هللا عنه يعين :مجع صافية يعين :خالصة هلل تعاىل ،صوايف يعين :خوالص هلل
تعاىل.
استشهادا لقول العجاج :قال الذي عندك ل صوايف؛ يعين :خالصة.
قال ابن عطية :صوايف مجع صافية خالصة لوجه هللا تعاىل.
ويف قراءة ابن مسعود صوافن يعين :معقول أحد القوائم ،أحد قوائم البدنة معقولة.
تركنا اخليل عاكفة عليه = مقلدة أعنتها صفوان
هنا أبو موسى كشف عن معىن جديد ،وقراءة ابن مسعود أكدت قراءة اجلماعة.

النظر يف األمور يعرف هبا شيء من جنسها ،أي النظر فيما دلت عليه القراءة الشاذة من معىن لالستئناس على
صحة املعىن.
مثال :قوله تعاىل" :ما ننسخ من آية أو ننسها انت خبري منها أو مثلها" ،قرأ أيب بن كعب رضي هللا عنه :أو نَـْنسها،
قرأ سعد رضي هللا عنه :أو تنسها ،قرأ ابن كثري وأبو عمرو :أو ننسأها ،وهذه قراءة متواترة.
وقرأ الباقون :نـُْنسها ،قراءاتن متواتراتن :دل كل منهما على معىن.
ننسأها من النسأ وهو التأخري وفيه ثالثة أوجه :نؤخر نزوهلا فال تنزل ـ نرفعها بعد نزوهلا ـ نؤخر حكمها وتبقى
تالوهتا.
أما القراءة الثانية :أو ننسها :من النسيان.
والفقهاء حيملون املطلق على املقيد فيقيدونه هبذا القيد.
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مثال" :الذين أيكلون الراب ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس" ،قرأ سيدان ابن مسعود رضى
هللا عنه" :الذين أيكلون الراب ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس يوم القيامة" ،بزايدة يوم
القيامة على النص السابق؛ انظر تفسري القرآن العظيم البن كثري ،وفضائل القرآن أليب عبيد.
قراءة اجلمهور مطلقة غري مقيدة ال بزمان وال مبكان ،أما قراءة ابن عباس فقيدت بزمان وهو "يوم القيامة" ،ابن كثري
ومجاهري مفسري السلف يقولون أكل الراب يوم القيامة يقوم كاملصروع عقوبة له ومتقيتا عند أهل احملشر.
ويف اآلية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ،ابن مسعود قال :إمياهنما.
هنا بني أو قيد أي يد ستقطع أبهنا اليمىن.

هذا كله متعلق أبصول الفقه.
اجململ :اللفظ الذي ال يدل بصيغته على املراد منه أمجل فهو جممل أي مبهم.
األمجال أسبابه كثرية ،فالقراءة الشاذة تفسر هذا اجململ ،مثال :للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا
فإن هللا غفور رحيم ،ابن مسعود قال :فإن فاؤوا وافيهن.
يف البحر احمليط أليب حيان ،الفيء :رجوع الزوج إىل مجاع امرأته اليت حلف أال ميسها ،ملن ال عذر هلم.
هذا قاله الشوكاين يف فتح القدير ص.٢٣٣/١
اإلمجال بسبب االشرتاك يف حرف الفاء فان فاؤوا.
من فوائد القراءات الشاذة يف العقيدة:
مسائل العقيدة من مسألة الكسب والرؤية والشفاعة وحكم مرتكب الكبرية.
إىل من جاء بعدهم وهكذا حىت وصل إلينا.

كان املثال :قوله تعاىل :كتب عليكم القصاص يف القتلى
كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت
كتب عليهم الصيام
كتب عليكم القتال
قرأ عبيد بن عمري وابن السميع كتب على تسمية الفاعل ونصب ما بعده فيكون الفاعل هللا أما كتب فهو مبين
للمجهول قراءة اجلمهور
أبو القاسم اهلذل وهو من أئمة القراءات يف الكامل
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ص ٣٢4قال والنصب هو اختياره :إن هللا كتب مث قال :وسبقين من املتقدمني عبيد بن عمري وابن السيمفع اليماين
والباقون على ما مل يسمى فاعله.
مثال:
قوله تعاىل( :إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم).
اختلف يف حتقيق معىن الكبائر فقيل إن الذنوب كلها كبائر وإمنا يقال لبعضها صغرية ابالضافة إىل ما هو أكرب منها.
فالزان صغرية ابلنسبة للكفر.
ان جتتنبوا كبري ما تنهون عنه
قرأت يف الشاذ كبري هذا الكالم عند الشوكاين يف فتح القدير.
*ويف قوله تعاىل :وإذا رأيت مث رأيت نعيما وملكا كبريا
قرأت َوَملِّكا كبريا
يف النشر البن اجلوزي:
استدل أهل السنة واجلماعة ابلقراءة الشاذة على إثبات رؤية هللا تعاىل من عباده املؤمنني يف اجلنة ألنه ال
•
ملك يف ذلك اليوم اال هلل عز وجل ،بداللة قوله تعاىل:
ملن امللك اليوم هلل الواحد القهار فأفادت القراءة الشاذة وبينت خوار وفساد عقيدة املعتزلة يف الرؤية.
•
كل شيء خلقناه بقدر
أيضا قوله تعاىل إان َّ
كل شيء
أبو السمان وقتادة على الرفع ُّ
وهي قراءة متعلقة جبانب عقائدي بني أهل السنة والقدرية ،فأهل السنة يفسرون معىن القراءة الشاذة فتكون القراءة
الشاذة مؤكدة لقراءة اجلماعة.
كل شيء خلقناه بقدر
قال أبو حيان يف البحر احمليط :اختلف الناس يف قراءة إان َّ
فقرأ اجلمهور على النصب واملعىن :خلقنا كل شيء خلقناه بقدر.
وليست خلقناه يف موضع صفة لِّشيء ،بل هو فعل دال على الفعل املضمر.
كل شيء ابلرفع على االبتداء وهو وجه يف العربية واملعىن عندهم كما يف األوىل أن كل
مث قال :وقرأ أبو السمان إان ُّ
شيء خملوق بقدر سابق وخلقناه ليست صفة لِّشيء وهو مذهب أهل السنة.
وهلا فوائد يف علم اللغة من حنو وصرف وصوتيات وداللة
قال تعاىل :إايك نعبد وإايك نستعني ،قرأ زر بن حبيش واليحىي بن واثب بكسر نون املضارعة نِّستعني
فعند سيبويه :إن كسر نون املضارعة لغة مجيع العرب اال أهل احلجاز هذا يف الكتاب لسيبويه.
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والقدماء من علماء اللغة يسموهنا التلتلة ،ووجه ابن جين قراءة املطوعي وال تركنوا إىل الذين ظلموا أنفسهم فتمسكم
النار ،فقال فتِّ ِّمسكم بكسر التاء وهذه لغة متيم أن تكسر أول مضارع ما اثين ماضيه مكسور.
مث أيضا يف الصوتيات حروف احللق الستة املشهورة واللهجات العربية بني إبقائها صامتة ساكنة أو حتريكها.
نسخ القراءة الشاذة:

ِّ ِّ
ت
عند الكالم على قراءة ابن مسعود وأيب الدرداء اليت يف الصحيحني قال ابن حجر يف الفتحَ " :ولَ َع َّل َه َذا ممَّا نُس َخ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ني َه ِّذ ِّه الْ ِّقَراءَة َع ْن َع ْل َق َمة
َّس ُخ أ ََاب الد َّْرَداء َوَم ْن ذُكَر َم َعهَُ .والْ َع َجب م ْن نَـ ْقل ا ْحلُفَّاظ م ْن الْ ُكوفيِّ َ
ت َال َوته َوَملْ يَـْبـلُغ الن ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َحد ِّمْنـ ُه ْم َ ,وَك َذا أ َْهل الشَّام َمحَلُوا الْ ِّقَراءَة َع ْن أَِّيب
َو َع ْن ابْن َم ْسعُود َوإِّلَْي ِّه َما تَـْنـتَ ِّهي الْقَراءَة ِّابلْ ُكوفَة ُمثَّ َملْ يَـ ْقَرأ هبَا أ َ
الدَّرداء وَمل يـ ْقرأ أَحد ِّمْنـهم ِّهب َذا  ,فَـه َذا ِّممَّا يـ َق ِّوي أ َّ ِّ ِّ ِّ
ي قالَِّ " :جيب
ت ".ونقل النووي عن الْ َم ِّازِّر ُّ
َن الت َال َوة هبَا نُس َخ ْ
َ
َْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ
ُ
أَ ْن يـعتـ َقد ِّيف ه َذا ا ْخلرب وما ِّيف معناه أ َّ ِّ
ِّ
ِّ
َّسخ ,
َن َذل َ
ُ َْ
ك َكا َن قُـ ْرآان ُمثَّ نُس َخ َ ,وَملْ يـُ ْعلَم َم ْن َخالَ َ
َ ََ َ َ َ َْ ُ
َّسخ فَـبَق َي َعلَى الن ْ
ف الن ْ
ِّ
ص َحف عُثْ َمان الْ ُم ْج َمع َعلَْي ِّه  ,الْ َم ْح ُذوف ِّمْنهُ ُكل َمْن ُسوخ َ ,وأ ََّما
قَ َ
غه ْم ُم ْ
ضهم قَـْبل أَ ْن يَـْبـلُ ُ
الَ :ولَ َع َّل َه َذا َوقَ َع م ْن بَـ ْع ْ
ِّ
بـعد ظُهور مصحف عثْمان فَ َال يظَن ِّأبَحد ِّمْنـهم أَنَّه خالَ ِّ ِّ
ت َعْنهُ ِّرَو َاايت َكثِّ َرية ِّمْنـ َها
ف فيه َ ,وأ ََّما ابْن َم ْسعُود فَـ ُرِّويَ ْ
َ ُْ ُ َ َ
ُ
َْ ُ ُ ْ َ ُ َ
ِّ ِّ
ما لَيس بِّثَابِّت ِّعْند أَهل النَّـ ْقل  ,وما ثَـب ِّ
ص َحفه بَـ ْعض
ْ
ت مْنـ َها ُخمَالفا ل َما قُـْلنَاهُ فَـ ُه َو َْحم ُمول َعلَى أَنَّهُ َكا َن يَكْتُب ِّيف ُم ْ
ََ َ َ
َ ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ص ِّحي َفة يَـثْـبُت ف َيها َما يَ َشاء
س بِّ ُق ْرآن َ ,وَكا َن َال يَـ ْعتَقد َْحت ِّرمي ذَل َ
ْاأل ْ
ك َ ,وَكا َن يَـَراهُ َك َ
َح َكام َوالتَّـ َفاسري ممَّا يَـ ْعتَقد أَنَّهُ لَْي َ
ِّ
ِّ
ك قُـ ْرآان".
ك لِّئَ َّال يَـتَطَ َاول َّ
الزَمان َويَظُن َذل َ
اعة َمْنع َذل َ
َ ,وَكا َن َرأْي عُثْ َمان َوا ْجلَ َم َ
حجية القراءات الشاذة وحكم العمل هبا:

* - ١أجاز بعض العلماء القراءة ابلشاذ؛ ألن الصحابة كانوا يقرءون هبا يف الصالة وخارجها ،فلو مل جتز القراءة هبا
لكان أولئك مل يصلوا قط؛ بل ارتكبوا حمرما ،ومرتكب احلرام يسقط االحتجاج خبربه ،وهم نقلة الشريعة فيسقط
بذلك أساس اإلسالم ،والعياذ ابهلل؛ النشر  ،٦٣\١وهذا أحد القولني ألصحاب الشافعي وأيب حنيفة وإحدى
الروايتني عن مالك.
** - ٢اجلمهور على عدم جواز القراءة ابلشاذ للتعبد هبا مطلقا ،ال يف الصالة وال خارجها؛ بل نقل البعض إمجاع
املسلمني على ذلك -كابن عبد الرب وغريه -حبجة أن القراءات الشواذ مل تثبت ابلتواتر ،فال حيكم بقرآنيتها؛ ألن
القرآن ال يثبت إال ابلتواتر ،وإن ثبتت ابلنقل فإهنا منسوخة ابلعرضة األخرية أو إبمجاع الصحابة على املصحف
العثماين
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قال الصفاقسي يف كتابه غيث النفع يف القراءات السبع :مذهب األصوليني وفقهاء املذاهب واحملدثني والقراء أن
التواتر شرط يف صحة القراءة ،وال تثبت ابلسند الصحيح غري املتواتر ،ولو وافقت رسم املصاحف العثمانية والعربية؛
اهـ.
وقال اإلمام النووي يف اجملموع :قال أصحابنا وغريهم :ال جتوز القراءة يف الصالة وال غريها ابلقراءة الشاذة ،ألهنا
ليست قرآان ,فإن القرآن ال يثبت إال ابلتواتر ....وأما الشاذة فليست متواترة ,فلو خالف وقرأ ابلشاذة أنكر عليه
قراءهتا يف الصالة أو غريها ,وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ ابلشواذ ,وقد ذكرت تفصيله يف التبيان يف
آداب محلة القرآن ،ونقل اإلمام احلافظ أبو عمر بن عبد الرب إمجاع املسلمني على أنه ال جتوز القراءة ابلشاذ ،وأنه
ال يصلى خلف من يقرأ هبا ,قال العلماء :فمن قرأ ابلشاذ إن كان جاهال به أو بتحرميه عرف ذلك ,فإن عاد إليه
بعد ذلك أو كان عاملا به عزر تعزيرا بليغا إىل أن ينتهي عن ذلك ,وجيب على كل مكلف قادر على اإلنكار أن
ينكر عليه ,فإن قرأ الفاحتة يف الصالة ابلشاذة ،فإن مل يكن فيها تغري معىن وال زايدة حرف وال نقصه صحت صالته؛
وإال فال ...اهـ.
وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ ابلشواذ ،وقصة ابن شنبوذ ابن مقسم العطار معروفة يف ذلك ،قال ابن
اجلزري" :والذي نص عليه أبو عمرو بن الصالح وغريه :أن ما وراء العشر ممنوع من القراءة به منع حترمي ال منع
كراهة ،وقال ابن السبكي" :ال جتوز القراءة ابلشاذ" ،نقل عن اإلمام عبدهللا بن أمحد أيب حممد اهلمذاين الضيب أنه
قال :من قرأ خبالف ما يف الدفتني وإن كانت القراءة عن صحايب أو اتبعي فهو بذلك ضال مبتدع مستتاب ،فإن
اتب وإال على السلطان أن يرده إىل اجملمع عليه .قال اإلمام أبو منصور األزهري :من قرأ حبرف شاذ خيالف املصحف
وخالف بذلك مجهور القراء املعروفني فهو غري مصيب ،وهذا مذهب الراسخني يف علم القرآن قدميا وحديثا انتهى
نقال من هتذيب اللغة .١4/٥
 -٣وقد توسط بعض العلماء فقال :إن قرأ هبا يف القراءة الواجبة يف الصالة  -وهي الفاحتة -عند القدرة على
غريها مل تصح صالته؛ ألنه مل يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة؛ لعدم ثبوت القرآن بذلك ،وإن قرأ هبا فيما
ال جيب مل تبطل؛ ألنه مل يتيقن أنه أتى يف الصالة مببطل؛ جلواز أن يكون ذلك من احلروف اليت أنزل عليها
القرآن.
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 - ١اجلمهور على جواز العمل هبا تنزيال هلا منزلة أخبار األحاد ،وأخبار اآلحاد مقبولة عند العلماء ،جيوز العمل
هبا واستنباط األحكام الشرعية منها ،وقد احتج العلماء هبا يف كثري من األحكام الفقهية ،كما يف قطع ميني السارق
على قراءة ابن مسعود رضي هللا عنه" :والسارق والسارقة فاقطعوا أمياهنما" بدل" :أيديهما" ،واحتجت احلنفية على
وجوب التتابع يف صوم كفارة اليمني بقراءة ابن مسعود رضي هللا عنه" :فصيام ثالثة أايم متتابعات" بزايدة كلمة
"متتابعات".
وقال اجلالل احمللي يف شرح مجع اجلوامع :وال جتوز القراءة ابلشاذ أي ما نقل قرآان آحادا ال يف الصالة وال خارجها
بناء على األصح املتقدم أنه ليس من القرآن ،وتبطل الصالة به إن غري املعىن وكان قارئه عامدا عاملا ،كما قاله النووي
يف فتاويه ...أما إجراؤه جمرى األخبار ـ اآلحاد ـ يف االحتجاج فهو الصحيح ،ألنه منقول عن النيب  ،وال يلزم من
انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء عموم خربيته ,والثاين وعليه بعض أصحابنا :ال حيتج به ،ألنه إمنا نقل قرآان ومل تثبت
قرآنيته ،وعلى األول احتجاج كثري من فقهائنا على قطع ميني السارق بقراءة أمياهنما ،وإمنا مل يوجبوا التتابع يف صوم
كفارة اليمني الذي هو أحد قول الشافعي بقراءة متتابعات ,قال املصنف :كأنه ملا صحح الدارقطين إسناده عن
عائشة ـ رضي هللا عنها ـ نزلت فصيام ثالثة أايم متتابعات فسقطت متتابعات .اهـ.
وعلة أخذ بعض الفقهاء األحكام الفقهية من هذه القراءات :فألهنا إذا ثبتت روايتها ال تقل شأان عن أحاديث
اآلحاد وهي حجة ،وقد ذكر السبكي يف مجع اجلوامع أن األصح يف القراءات الشاذة أهنا حيتج هبا يف األحكام،
كما حيتج أبحاديث اآلحاد ،واشرتط بعضهم يف ذلك أن يرويها الرواة على أهنا قرآن ال على أهنا تفسري ،قال
السيوطي يف الكوكب الساطع نظم مجع اجلوامع:
وأمجعوا أن الشواذ مل يبح قراءة هبا ولكن األصح ،كخرب يف االحتجاج جيري وأهنا اليت وراء العشر.
 - ٢خالف يف ذلك مجهور الشافعية؛ حبجة القراءات الشاذة مل تثبت قرآنيتها ،فال جيوز العمل هبا ،وأجاب اجلمهور
عن ذلك أبنه ال يلزم من انتفاء قرآنيتها انتفاء عموم كوهنا اخبارا؛ أي :أهنا يف حكم العمل خبرب الواحد ،وخرب
الواحد يعمل به.
حكم االستشهاد ابلقراءات الشاذة يف قواعد النحو والصرف:
أما عن االستشهاد هبا فيجوز االستشهاد ابلقرارات الشاذة يف القواعد النحوية والصرفية ابتفاق العلماء .وجيوز
كذلك تعلمها وتعليمها نظراي ال عمليا ،وجيوز تدوينها يف الكتب وبيان وجهها من حيث اللغة واإلعراب.
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اخلالصة:

جتوز به الصالة ابالتفاق ،هو املضبوط يف مصاحف األئمة ،اليت َبعث هبا عثمان
قال ابن عابدين" :القرآن الذي ُ
رضي هللا عنه إىل األمصار ،وهو الذي أمجع عليه األئمة العشرة ،وهذا هو املتواتر مجلة وتفصيال ،فما فوق السبعة
إىل العشرة غري شاذ؛ وإمنا الشاذ ما وراء العشرة ،وهو الصحيح"؛ اهـ.
ولكن جيوز االحتجاج هبذه القراءات يف حكم شرعي أو حكم َْحنوي بشروط؛ وهي:
 ١عدم اعتقاد أهنا قرآن.
 ٢أال يوهم أحدا أبهنا قرآن.
ذكره هلا من ابب االحتجاج هبا يف األحكام الشرعية أو اللُّغوية عند َمن حيتج هبا؛
 ٣أن يكون ُ
ألهنا ِّ
دونت يف الكتب من أجل هذا الغرض ،وعلى هذا حيمل قول َمن أجاز قراءة الشواذ ،مبعىن النقل والرواية ،من
أجل حكم شرعي أو لُغوي.
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اشتَهر عدد من األئمة بنسبة القراءات الشاذة إليهمُّ ،
وتعد قراءات هؤالء األئمة من أشهر القراءات بعد القراءات
وبعض العلماء جيعلها يف عداد اآلحاد؛ إذ مل تبلُغ َّ
حد التواتر ،وهي عندهم صحيحة السند ،وقد ذكر
العشر،
ُ
القراء األربعة عشر.
سندهم الشيخ املتول يف كتابه :العجالة البديعة الغرر ،يف أسانيد األئمة َّ
ممن نسبت هلم القراءات الشاذة:

أيب بن كعب:

تُويف سنة عشرين من اهلجرة ،وهو أيب بن كعب بن قيس أبو املنذر ،األنصاري الصحايب اجلليل ،قرأ على النيب ﷺ

وقد اختُلف يف اتريخ وفاته ،فقيل :عام تسعة عشر أو عشرين أو ثالثني من اهلجرة ،ومن القراءات الشاذة اليت

َّ َ ۡ َ َّ ُ ۡ ُ ُ ٞ
َ ۡ َ َّ ُ
ُ
ۡ
ۡ
نُقلت عنه :ﵟإِما يأت ِينكم رسل مِنكم ﵞ [األعراف ]٣٥ :بتاء التأنيث يف { يأت ِينكم } "إما أتيتنكم رسل

منكم"؛ وذلك ألن الفاعل مجع تكسري ،وهو رسل ،وإذا كان الفاعل مجع تكسري فإنه جيوز يف الفعل التذكري
التأنيث .وحنن إذا ما نظران إىل سبب شذوذ هذه القراءة ،جند أن سبب ذلك هو عدم تواترها أو شهرهتا ،وهبذا
و ُ
تكون قد فَقدت الشرط الثالث ،وهو صحة السند أو عدم تواتر السند.
سيدان عبد هللا بن مسعود:
عبد هللا بن مسعود أبو عبد الرمحن اهلذل املكي ،الصحايب اجلليل ،وأحد السابقني لإلسالم ،ومن البدريني ،ومن
عرض القرآن الكرمي على النيب وإليه تنتهي قراءة كل من :عاصم بن أيب النجود
أكابر علماء الصحابة وخريهتمَ ،
املتوىف سنة مائة وسبع وعشرين ،أيضا محزة بن حبيب الزايت املتوىف سنة مائة وستة ومخسني ،وعلي بن محزة الكسائي
املتوىف سنة مائة وسبعة ومثانني ،أيضا األعمش سليمان بن مهران املتوىف سنة مائة سبعة وأربعني ،قراءته" :وابطال"
َّ َ

َٓ

ٞ

َ ُ

ُ َ

ابلنصب يف قوله تعاىل:ﭐﵟإِن َٰٓ
ه ُؤَل ِء ُم َت ََّّبَّ ٞما ُه ۡم فِيهِ َو َب َٰ ِطل َّما َكنوا َي ۡع َملونﵞ األعراف١٣٩ :

وذلك على أن" :ابطال" مفعول مقدَّم لـ"يعملون" و"ما" زائدة للتأكيد ،وسبب شذوذ هذه القراءة أهنا تعترب خمالفة
للرسم العثماين.
علقمة

بن

قيس:

املتوىف سنة ثنتني وستني للهجرة ،هو علقمة بن عبد هللا بن مالك ،أبو شبل النخعي الفقيه ،ولد يف حياة النيب ﷺ
أخذ القراءة عرضا عن عبد هللا بن مسعودِّ ،
ومس َع من علي بن أيب طالب ،وعمر بن اخلطاب ،وأيب الدرداء ،وعائشة
أم املؤمنني} ،وعرض عليه القرآن الكرمي إبراهيم بن يزيد النخعي وغريه ،وكان من أحسن الناس صوات ابلقرآن الكرمي،
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َٓ َ

َّ

ۡ

َۡ

ٱَّلل َل إل َٰ َه إَل ُه َو ٱل ََح ٱلقي ُ
ومن القراءات الشاذة اليت وردت عنه قراءته" :القييم" من قوله تعاىل:ﭐﵟ َّ ُ
وم ۚۡﵞ البقرة:
ِ ِ
َ

 ،٢٥٥بكسر الياء مشددة ،على وزن :فَـْيعيل ،من :قام يقوم أبمره ،وسبب شذوذ هذه القراءة خمالفتُها لرسم
املصحف العثماين.

مسروق بن األجدع:
هو مسروق بن األجدع بن مالك أبو هشام اهلمداين ،الكويف الصحايب اجلليل ،أخذ القراءة عرضا عن عبد هللا بن
بن
وعمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب} وروى القراءة عنه عرضا حيىي ُ
مسعود ،وروى عن أيب بكر الصديق َ
َ َ
ِين َء َ
يأي َها َّٱَّل َ
ام ُنوآ
واثب ،ومن القراءات الشاذة اليت وردت عنه قراءته قول هللا تعاىل" :فامضوا" من قوله تعاىل :ﵟ َٰٓ
َ ُ َ َّ َ
َ ۡ ِ ۡ ُ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ ۡ َّ
ٱَّللِ ﵞ اجلمعة ،٩ :وهذه القراءة تعترب تفسريا للقراءة
ِلصل َٰوة ِ مِن يوم ٱۡلمعةِ فٱسعوا إَِل ذِك ِر
إِذا نودِي ل

الصحيحة{ :فاسعوا} أي :فاقصدوا واجتهوا ،وليس فيه دليل على اإلسراع يف املشي ،وإمنا الغرض املضي إليها،
وهذه القراءة تعترب من النوع املدرج ،وسبب شذوذها خمالفتها للرسم العثماين.

عبد هللا بن الزبري:
هو عبد هللا بن الزبري بن العوام القرشي ،األسدي ،الصحايب اجلليل ،هاجرت به والدته وهو محل يف بطنها ،فكان
مجادى األوىل سنة ثالث وسبعني من اهلجرة ،من القراءات
َ
أول مولود ولد ابملدينة املنورة من املهاجرين ،تويف يف َ
َََ ۡ ُ َۡ َ ٗ ۡ ََ
ُص ُ
ُ
الشاذة اليت وردت عنه قراءته قول هللا تعاىل :ﵟقَ َال بَ ُ ۡ
َّ
ت ب َما ل َ ۡم َي ۡب ُ ُ
ُصوا بِهِۦ فقبضت قبضة مِن أث ِر ٱلرسو ِلﵞ
ِ

طه ،٩٦ :ابلصاد املهملة" :فقبصت قبضة" والقبض ابلضاد املعجمة يكون ابليد كلها ،وابلصاد املهملة يكون
أبطراف األصابع ،وسبب شذوذ هذه القراءة عدم تواترها وشهرهتا.
أبو األسود الدؤيل:

هو ظامل بن عمرو بن سفيان ،أبو األسود الدؤل ،كان ثقة ،ويقال :إنه أول من وضع مسائل يف النحو عن الصحابة
األجالء ،أخذ القراءة عرضا عن سيدان عثمان بن عفان ،وسيدان علي بن أيب طالب ،وروى القراء َة عنه ابنُه أبو
حرب.
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حيىي بن يعمر:

جم ٗيا لَّ َقالُوا ل َ ۡو ََل فُصلَتۡ
من الذين رويت عنهم القراءات الشاذة ،روي أنه كان يقرأ:ﭐﵟ َول َ ۡو َج َعلۡ َنَٰ ُه قُ ۡر َءانًا أَ ۡع َ
ِ
ِ
َ َ ُ ُ ٓ َ۬ ۡ َ
ج ٞ
م َو َع َر ِبْۗ ٞﵞ فصلت ،44 :هبمزة واحدة ،وذلك على أنه خرب ال استفهام ،واملعىن :لقالوا لوال فصلت
ءايَٰته ۖٓۥ ءاع ِ

آايته .مث أَخرب فقال :الكالم الذي جاء به أعجمي هو عريب ،ومل خيرج خمرج االستفهام على معىن التعجب واإلنكار
كما جاء يف القراءة املتواترة الصحيحة .وسبب شذوذ هذه القراءة خمالفتها للرسم العثماين.
حطان الرقاشي:
املتوىف سنة ثالث وسبعني ،أيضا ممن رويت عنهم القراءات الشاذة ،وهو حطان بن عبد هللا الرقاشي ،ويقال:
السدوسي صاحب زهد وعلم ،أخذ القرآن عرضا على أيب موسى األشعري ،وقرأ عليه عرضا احلسن البصري .تويف

َّ
ٞ
َُ
سنة نيف وسبعني من اهلجرة ،ومن القراءات الشاذة اليت وردت عنه قراءته قول هللا -تعاىل:ﭐﵟ َو َما م َّم ٌد إَِل َر ُسول
َ
َ
َ
ُ
ق ۡد َخل ۡت مِن ق ۡبلِهِ ٱلر ُسل ۚۡﵞ آل عمران ١44 :بتنكري لفظ{ :الرسل} "وما حممد إال رسول قد خلت من قبله

رسل" بتنكري { :رسل} الذي جاء يف القراءة املتواترة ،وذلك موافقة ملا جاء يف مصحفه.
أبو العالية:

املتوىف سنة تسعني ،هو رفيع بن مهران ،أبو العالية الرايحي ،من كبار التابعني ،أسلم بعد وفاة النيب بسنتني ،أخذ
القراءة عرضا عن سيدان أيب بن كعب ،وسيدان زيد بن اثبت ،وسيدان عبد هللا بن عباس ،وقرأ عليه شعيب بن
احلبحاب البصري ،وأيضا احلسن بن الربيع بن أنس ،واألعمش سليمان بن مهران ،وأبو عمرو بن العالء البصري،

َ َّ َٰٓ َ ٓ َ َ َ
َۡ ُ
ۡرض ُز ۡخ ُر َفهاَ
ت ٱۡل
ومن القراءات الشاذة اليت وردت عنه قراءته{ :وازينت} من قوله تعاىل :ﵟحَّت إِذا أخذ ِ
َو َّ
ٱز َّي َن ۡتﵞ يونس ،٢4 :هبمزة مفتوحة بعد الواو ،وزاي ساكنة خفيفة ،وايء مفتوحة خفيفة" :وأزينت" ،ومعناه:

صارت إىل الزينة ابلنبات أو ابلنبت ،ومثله :أحصد الزرع أي :صار إىل احلصاد ،وسبب شذوذ هذه القراءة عدم
شهرهتا.
أنس بن مالك:
املتوىف سنة إحدى وتسعني للهجرة ،وأنس بن مالك األنصاري أبو محزة صاحب رسول هللا ﷺ وخادمه ،روى عن
النيب ﷺ مساعا ،وقرأ عليه الزهري حممد بن مسلم بن عبد هللا ،وقتادة بن دعامة السدوسي ،من القراءات الشاذة
َ ۡ َ ُ َ َ ۡ َ ً َ ۡ َ َ َٰ َ َٰ َ ۡ ُ َّ َ ٗ َّ َ َّ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ
َيدون ملجـا أو مغر ٍت أو مدخل لولوا إَِلهِ وهم َيمحون
اليت وردت عنه قراءته :من قوله تعاىل:ﵟلو ِ
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ﵞ التوبة" :٥7 :جيمزون" ،و"جيمزون" و{يجمحون} مبعىن واحد وهو يشتدون ،وسبب شذوذ هذه القراءة خمالفتها
للرسم العثماين.

إبراهيم النخعي:
وهو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود أبو عمران النخعي ،تويف سنة ست وتسعني للهجرة ،كويف إمام مشهور،
قرأ على األسود بن يزيد النخعي ،وعلقمة بن قيس بن مالك ،وقرأ عليه األعمش سليمان بن مهران ،وطلحة بن

َ َّ َ َ َ ۡ َ
ٱۡلق ُم َصد ِٗقا ل َِما بَ ۡ َ
ك ٱلۡك َِتَٰ َ
بب َۡ
ي
مطرف ،من القراءات الشاذة اليت رويت عنه قراءته قول هللا تعاىل :ﵟنزل علي
ِ
ِ
َ َ ۡ َ َ َ َ َّ ۡ َ َٰ َ َ ۡ
َ
"نزل
"نزل عليك
ٱۡل ِ
يديهِ وأنزل ٱتلورىة و ِ
الكتاب ابحلق" بتخفيف الزاي ورفع الباءَ :
جنيل ﵞ آل عمرانَ ،٣ :
ُ

الكتاب ابحلق" على أن" :نزل" فعل ماض و"الكتاب" فاعل ،وسبب شذوذ هذه القراءة عدم شهرهتا..
عليك
ُ

نصر بن عاصم:
املتوىف سنة تسعة وتسعني للهجرة ،هو نصر بن عاصم الليثي البصري النحوي ،اتبعي ،عرض القرآن الكرمي على أيب
األسود الدؤل ،وروى القراءة عنه عرضا أبو عمرو بن العالء البصري ،وعبد هللا بن أيب إسحاق احلضرمي ،وروى
احلروف عنه مالك بن دينار ،تويف نصر بن عاصم قبل سنة مائة هجرية .من القراءات الشاذة اليت وردت عنه قراءته:ﭐ
َ َ ٓ َّ

ۡ

ُۡ

َ

ﭐ ﵟأَل إن ُه ۡم يَث ُنون ُص ُد َ
ور ُه ۡم لِيَ ۡس َتخفوا م ِۡن ُ ۚۡهﵞ هود٥ :
ِ

قراءته" :تثنون"" ،تثنون صدورهم" على وزن :تَـ َف ْوعل ،وذلك على إرادة املبالغة ،مثال ذلك :اخلولقت السماء
للمطر ،إذا قويت.

َشهر بن حوشب:
هو شهر بن حوشب أبو سعيد األشعري الشامي ،مث البصري من التابعني ،تويف سنة مائة من اهلجرة ،عرض القراءة
"يعدون" من قوله
عليه علباء بن أمحر أبو هنيك اليشكري اخلراساين .من القراءات الشاذة اليت ُرويت عنه قراءتهَ :
تعاىل
ۡ

َۡ

َّ

َ َ

ۡ

ۡ

َ

ﵟ َو ۡس َـل ُه ۡم َعن ٱلق ۡريَةِ ٱلَّت َكن ۡ
اِض َة ٱِلَ ۡحر إذ َي ۡع ُدون ِف َّ
ت َح ِ َ
ت ﵞ األعراف١٦٣ :
ٱلس ۡب ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ

ويقرؤها بفتح العني ،وتشديد الدالَ " :يع ُّدون" وذلك على أن أصلها :يعتدون ،فنقلت فتحة التاء للعني ،مث أدغمت
التاء يف الدال ،وسبب شذوذ هذه القراءة خمالفتها للرسم العثماين.
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جماهد بن جرب:

املتوىف سنة مائة وثالثة للهجرة ،هو جماهد بن جرب أبو احلجاج املكي ،أحد علماء التابعني ،واألئمة املفسرين ،قرأ
القرآن على عبد هللا بن السائب ،وعبد هللا بن عباس ،وأخذ عنه القراءة عرضا عبد هللا بن كثري وابن حميصن ومحيد
ٱۡلق مِنۡ
"لساحر" من قول هللا -تعاىل :ﵟفَلَ َّما َجا ٓ َء ُه ُم ۡ َ
ِّ
بن قيس ،ومن القراءات الشاذة اليت وردت عنه قراءته:
َ َ ُ

َّ

َ َ

عِندِنا قال ٓوا إن َهَٰذا لس ۡ
ِح ٞر مب ٞ
ي ﵞ يونس ،7٦ :فقرأها" :إن هذا لساحر مبني" بفتح السني وإثبات ألف بعدها
ِ
ِ

وكسر احلاء ،وذلك إشارة إىل نيب هللا موسى عليه السالم ،وسبب شذوذ هذه القراءة خمالفتها يف رسم املصحف
العثماين.
أابن بن عثمان:
هو أابن بن عثمان بن عفان األموي أبو سعيد ،أو أبو عبد هللا املدين ،تويف سنة مائة ومخسة للهجرة ،روى عن أبيه
عثمان بن عفان ،وزيد بن اثبت ،وروى عنه ابنه عبد الرمحن ،والزهري حممد بن مسلم بن عبد هللا ،وكان يقال:

ََ
فقهاء املدينة عشرة منهم أابن بن عثمان ،وكان ثقة ،ومن القراءات الشاذة اليت رويت عنه قراءته قول هللا تعاىلﭐﵟفل
َّ
َۡ
َ
َۡ
ٞ
َۡ َ
فيطمع الذي" وذلك على
َتض ۡع َن بِٱلق ۡو ِل ف َي ۡط َم َع ٱَّلِي ِِف قلبِهِۦ َم َرضﵞ األحزاب ،٣٢ :بكسر العني" " ِّ
َ ۡ ُ َّ َ َ
ٓ
َ َ ٓ َ َّ
ُت كأ َحد م َِن ٱلن ِ َساءِ
ب لس
األصل يف التخلص من التقاء الساكنني؛ لتقدير عطفه على قوله تعاىل :ﵟيَٰنِساء ٱنل ِ ِ
َّ
ََ ٗ َ ُۡ ٞ
َۡ
ٗ
َۡ َ
َّ َ ۡ ُ َّ َ َ َ ۡ َ
ض َوقل َن ق ۡوَل َّم ۡع ُروفاﵞ األحزاب٣٢ :
ُتۚۡ فل َتض ۡع َن بِٱلق ۡو ِل ف َي ۡط َم َع ٱَّلِي ِِف قلبِهِۦ مر
إ ِ ِن ٱتقي

فكالمها منهي عنه ،وسبب شذوذ هذه القراءة عدم شهرهتا.
أبو رجاء :تويف سنة مائة ومخسة للهجرة ،هو عمران بن تيم أبو رجاء العطاردي البصري التابعي ،ولد قبل اهلجرة
عرض القرآن الكرمي على عبد هللا بن عباس ،وتلقنه من أيب
إبحدى عشرة سنة ،أسلم يف حياة النيب ﷺ ومل يرهَ ،
َ

َۡ

َ

ۡ ََۡ ُ
موسى األشعري ،من القراءات الشاذة اليت وردت عنه قراءته:ﭐﵟ َوَل تَ َ
ك ۡ ۚۡمﵞ البقرة٢٣7 :
نس ُوا ٱلفضل بين

"وال تناسوا" والفرق بني" :تناسوا" ،و{تنسوا} أن{ :تنسوا} هني النسيان على اإلطالق ،أما" :تناسوا" فهو هني
عن فعلهم الذي اختاروه ،وسبب شذوذ هذه القراءة عدم موافقتها للرسم العثماين.
وهناك أئمة اشتهر عنهم وأحلقوا ابلعشرة ،وهؤالء األئمة هم :اإلمام حممد بن عبدالرمحن بن حميصن السهمي ،املتوىف
سنة ١٢٣هـ ،مقرئ أهل مكة مع اإلمام ابن كثري ،وأعلم قراء مكة ابلعربية .واإلمام حيىي بن املبارك اليزيدي البصري،
املتوىف ٢٠٢هـَْ ،حنوي مقرئ .واإلمام احلسن البصري إمام زمانه علما وعمال ،املتوىف ١١٠هـ .واإلمام سليمان بن
ِّمهران األعمش ،إمام جليل ،مقرئ األئمة األعالم ،املتوىف ١4٨هـ ،فما نُسب إلمام ِّمن هؤالء األئمة األربعة أو
وحيرم اعتقاد
غريهم من األئمة دون العشرة اجملمع على صحة قراءهتم وتواترها  -فهو شاذٌّ مردود ،ال يسمى قرآانُ ،
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وحترم القراءة به مطلقا على أنه قرآن ،وذلك يف الصالة أو خارج
قرآنيَّته ،وإيهام السامعني أنه من القرآن كذبُ ،
عزر َمن يقرأ به ،وهذا كله إبمجاع العلماء.
الصالة ،ويُ َّ

انقسم أهل اللغة ابلنسبة للقراءات الشاذة ،فاخلليل والسريايف والزجاجي وابن فارس وقفوا حمايدين ،فكانوا يستشهدون
هبا ويوجهوهنا ،وقسم خيطئ ويضعف ويرد على القراءة ومنهم سيبويه والفراء واألخفش _ والزجاج ،وغريهم فسيبويه
يستشهد ابلقراءات متواترة وشاذة ال يفرق بني أي منها على أهنا نص عريب موثق ،وأحياان يستحسن القراءة الشاذة
ألهنا قوية من حيث اللغة انظر موقف اللغويني من الشاذ ص ،٥١وكذلك الفراء حيتج هبا وميشي على منهج الكوفيني
وحيتج هبا وأيضا يستحسن أحياان القراءة الشاذة؛ ألهنا هلا وجه قوي ،وأحياان يذكر أبن القراءتني صواب...إخل انظر
موقف اللغويني ص٥7؛ انظر موقف النحاة من القراءات ص ،١١7وابن خالويه أيضا؛ انظر ابن خالويه أثره يف
النحو واللغة ص  ،١٦٥ويرى الدكتور عبد الصبور أن القراءات مشهورها وشاذها من العلوم اليت ينبغي االعتماد
عليها يف دراسة الفصحى القراءات القرآنية وأثرها يف ضوء علم اللغة احلديث ص _7استشهد هبا اللغويون ،واتفقوا
على أمهية االستشهاد هبا ،بل جند ابن جين يف احملتسب حيتج هبا وأهنا أصل من أصول العربية والعكربي يف إعرابه
للقراءات الشواذ يستشهدون هبا ويوجهوهنا توجيها حنواي ولغواي _ معظم اللغويني وقف من القراءات موقفا قياسيا
على قواعدهم وآرائهم ،فهم يؤيدوهنا اترة ويرفضوهنا اترة ،ويوافقون بينهما اترة  -معظم القراءات اليت استشهد هبا
اللغويون مكررة يف كتبهم على اختالف بينهم يف االستحسان والتضعيف؛ موقف اللغويني من الشاذ ص .١٠٦

* هل هو من األحرف السبعة؟ أم ليس ابألحرف السبعة.
أقوال العلماء:
اختلفوا قدميا وحديثا يف تضمينها من األحرف السبعة أم ليست من األحرف السبعة ،استقر األمر أن القراءات
العشر هي املتواترة وأهنا مجلة ما بقي يف العرضة األخرية وأن ما سواها شاذ ال يُقرئ به.
وما دام ال يُقرئ به فهو ليس من األحرف السبعة.
قال احلسني البغوي" :مجع هللا -تَـ َعاَ َىل -األمة حبسن اختيار الصحابة على مصحف واحد وهو آخر العرضات على
رسول هللا ﷺ  ،كان أبو بكر الصديق َ -ر ِّض َي هللاُ َعْنهُ -أمر بكتابته مجعا بعدما كان مفرقا يف الرقاع ليكون أصال
ِّ
القوم عليه وأمر
للمسلمني ،يرجعون إليه ويعتمدون عليه ،وأمر عثمان َ -رض َي هللاُ َعْنهُ -بنسخه يف املصاحف ومجع َ
بتحريق ما سواه قطعا ملادة اخلالف ،فكان ما خيالف اخلط املتفق عليه يف حكم املنسوخ واملرفوع كسائر ما نسخ
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ورفع منه ابتفاق الصحابة ،واملكتوب بني اللوحني هو احملفوظ من هللا َ -عَّز َو َج َّل  -للعباد وهو اإلمام لألمة"؛ انظر
املرشد الوجيز أبو شامة املقدسي ،صفحة.١44 :
اَّللُ تَـ َعاَ َىل " :-إن املصاحف العثمانية مل تكن حمتوية على مجيع األحرف السبعة اليت
* قال ابن اجلزري َ -رِّمحَهُ َّ
أُبيحت هبا قراءة القرآن كما قال مجاعة من أهل الكالم وغريهم بناء منهم على أنه ال جيوز على األمة أن هتمل نقل
شيء من األحرف السبعة ،ألننا إذا قلنا إن املصاحف العثمانية حمتوية على مجيع األحرف السبعة اليت أنزهلا هللا -
تَـ َعاَ َىل -كان ما خالف الرسم يُقطع أبنه ليس من األحرف السبعة وهذا قول حمظور ،ألن كثري ممن خالف الرسم قد
صح عن الصحابة الكرام َر ِّض َي هللاُ َعْنـ ُهم وعن النيب ﷺ؛ ابن اجلزري [منجد املقرئني] صفحة.٨١ :
* قال أبو العباس املهدوي وذكره يف [منجد املقرئني] البن اجلزري صفحة.١٩٨ :
قال أبو العباس املهدوي" :أصح ما عليه احلذاق من أهل النظر يف معىن ذلك إمنا حنن عليه يف وقتنا هذا من هذه
القراءات هو بعض احلروف السبعة اليت نزل عليها القرآن".
نرجع أليب شامة املقدسي يف املرشد الوجيز صفحة ١4١ :قال" :إن هذه القراءات اليت نقرأها هي بعض من احلروف
السبعة اليت نزل عليها القرآن استعملت ملوافقتها املصحف الذي اجتمعت عليه األمة ،وترك ما سواها من األحرف
السبعة ملخالفتها ملرسوم خط املصحف"؛ "إذ ليس بواجب علينا القراءة جبميع احلروف السبعة اليت نزل عليها القرآن،
َّ َ َّ َ َ ۡ َ ُ َ َّ َ
ك َت ُقومُ
وقد أابح النيب ﷺ من القراءة ببعضها دون بعض لقوله -تَـ َعاَ َىل -يف سورة املزمل :ﵟ إِن ربك يعلم أن
ََۡ
َن مِن ثُلُ ََث َّٱَلۡل َون ِۡص َف ُهۥ َوثُلُ َث ُهۥ َو َطآئ َفة ٞم َِن َّٱَّل َ
َٰ
ِين َم َع َكۚۡ ﵞ [املزمل]٢٠ :؛ إىل آخر اآلية ،فصارت هذه
أد
ِ
ِ ِ
القراءة املستعملة يف وقتنا هذا هي اليت تيسرت لنا ﵟفَٱقۡ َر ُءوا َما تَيَ َّ َ
َّس م ِۡن ُ ۚۡه ﵞ [املزمل."]٢٠ :

ابن شنبوذ:
هو :حممد بن أمحد بن أيوب بن الصلت البغدادي ،شيخ اإلقراء ابلعراق.
ذكره الذهيب ت  74٨هـ ضمن علماء الطبقة الثامنة من حفاظ القرآن.
كما ذكره ابن اجلزري ت  ٨٣٣هـ ضمن علماء القراءات.
وذكره اخلطيب البغدادي يف اترخيه
اشتهر ابن شنبوذ ابلرحلة إىل كثري من البالد يف طلب القراءات ،ولذلك تلقى القراءات القرآنية وعرفها ودرسها
صحيحها وشاذها عن عدد كبري من علماء األمصار يعدون ابلعشرات ،منهم :إبراهيم احلريب ،وأمحد بن بشار
األنباري ،وأمحد بن نصر بن شاكر ،وأمحد بن فرح ،وأمحد بن أيب محاد ،واسحاق اخلزاعي ،واحلسن بن العباس
الرازي ،واحلسن بن احلباب ،والعباس بن الفضل الرازي ،وقنبل أحد رواة ابن كثري ،وغريهم كثري.
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وقد تصدر ابن شنبوذ لتعليم القرآن وحفظه وجتويده ،واشتهر ابلعلم وأقبل الطالب عليه من كل مكان ،فتتلمذ عليه
الكثريون ،وأخذوا عنه ،من هؤالء الذين تلقوا عنه القراءات :أمحد بن نصر الشذائي ،وأيب احلسني أمحد بن عبد هللا
اجليب ،وإدريس بن علي املؤدب ،وعلي بن احلسني الغضائري ،واحلسن بن سعيد املطوعي ،وأيب بكر عبد هللا بن
أمحد القباب ،وحممد بن أمحد بن إبراهيم الشنبوذي ،وأيب بكر بن مقسم ،وحممد بن حممد بن أمحد الطرازي ،وغري
هؤالء كثري.
ومل يقتصر ابن شنبوذ على تلقي القراءات القرآنية ،بل أخذ حديث اهلادي البشري عن عدد من العلماء ،منهم :أيب
مسلم الكجي ،وبشر بن موسى ،واسحاق بن إبراهيم الدبري ،وعبد الرمحن بن جابر احلمصي ،وغريهم كثري.
وقد روى عن ابن شنبوذ احلديث عدد ال أبس به ،منهم :أيب بكر بن شاذان ،وحممد بن اسحاق القطيعي ،وأيب
حفص بن شاهني وغريهم وكان ابن شنبوذ من املعاصرين البن جماهد ،وكانت بينهما خالفات كما هي عادة األقران،
ومع أن ابن شنبوذ كان من علماء القراءات ومن املشهود هلم ابلتقوى إال أنه ارتكب خطيئة كبرية كانت السبب يف
تشويه سريته وتعكري صفو حياته.
وذلك أنه ختري لنفسه حروفا من شواذ القراءات ختالف اإلمجاع ،فقرأ هبا ،فصنف أيب بكر بن األنباري وغريه كتبا يف
الرد عليه ،وأنكروا عليه ذلك األمر الذي خيالف إمجاع املسلمني ،ويف هذا املعىن يقول اإلمام :أيب طاهر عبد الواحد
بن عمر بن حممد بن أيب هاشم يف أول كتاب :البيان عن اختالف القراءة:
وقد نبغ انبغ يف عصران هذا فزعم أن كل ما صح عنده وجه يف العربية حلرف من القرآن يوافق خط املصحف فقراءته
به جائزة يف الصالة وغريها ،فابتدع بفعله
ذلك بدعة ضل هبا عن قصد السبيل وأورط نفسه يف منزلة عظمت هبا جنايته على اإلسالم وأهله ،وحاول إحلاق
كتاب هللا عز وجل من الباطل ما ال أيتيه من بني يديه وال من خلفه ،إذ جعل ألهل اإلحلاد يف دين هللا عز وجل
بسيئ رأيه طريقا إىل مغالطة أهل احلق بتخري القراءات من جهة البحث واالستخراج ابآلراء دون االعتصام والتمسك
ابألثر املفرتض على أهل االسالم قبوله واألخذ به كابرا عن كابر وخالفا عن سالف.
وقال اخلطيب البغدادي ت  4٦٣هـ :روى ابن شنبوذ عن خلق كثري من شيوخ الشام ومصر ،وكان قد ختري لنفسه
حروفا من شواذ القراءات ختالف االمجاع يقرأ هبا ،فصنف أيب بكر بن األنباري وغريه كتبا يف الرد عليه.
وقال إمساعيل اخلطيب ت  ٣٥٠هـ يف كتاب التاريخ :اشتهر ببغداد أمر رجل يعرف اببن شنبوذ ،يقرئ الناس ويقرأ
يف احملراب حبروف خيالف فيها املصحف مما يروى عن عبد هللا بن مسعود ،وأيب بن كعب ،وغريمها مما كان يقرأ به
قبل مجع املصحف الذي مجعه عثمان بن عفان رضي هللا عنه ،ويتتبع الشواذ فيقرأ فيها وجيادل حىت عظم أمره
وفحش ،وأنكره الناس ،فوجه السلطان حممد بن املقتدر بن املعتضد أاب العباس املعروف ابلراضي ابهلل فقبض عليه
يف يوم السبت لست خلون من ربيع اآلخر سنة ثالث وعشرين وثالمثائة من اهلجرة ومحل إىل دار الوزير حممد بن
علي بن مقلة ت  ٣٢٨هـ.
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وأحضر القضاة والفقهاء والقراء ،وانظره -الوزير ابن مقلة -حبضرهتم ،فأقام الوزير على ما ذكر عنه احلجة ،واستنزله
الوزير عن ذلك فأىب أن ينزل عنه،
أو يرجع عما يقرأ به من هذه الشواذ املنكرة اليت ختالف رسم املصحف ،وأنكر ذلك مجيع من حضر اجمللس من
القضاة ،والفقهاء والقراء وأشاروا بعقوبته ،ومعاملته مبا يضطره إىل الرجوع عن رأيه ،فأمر الوزير -ابن مقلة -بتجريده
من ثيابه وضربه ِّ
ابلدرة على قفاه ،فضرب حنو العشرة ضراب شديدا فلم يصرب واستغاث ،وأذعن ابلرجوع والتوبة،
فخلى عنه ،وأعيدت عليه ثيابه ،واستتيب وكتب عليه كتاب بتوبته وأخذ فيه خطه ابلتوبة ،انفرد بشواذ كان يقرأ هبا
يف احملراب ،مث أوقفوه على احلروف اليت قيل إنه يقرأ هبا ،فأنكر ما كان شنيعا ،وقال فيما سواه :إنه قرأ به قوم،
فاستتابوه فتاب ،وقال إنه قد رجع عما كان يقرؤه ،وإنه ال يقرأ إال مبصحف عثمان بن عفان ،رضي هللا عنه،
وابلقراءة املتعارفة اليت يقرأ هبا الناس.
فكتب عليه الوزير حمضرا مبا قاله ،وأمره أن يكتب خطه يف آخره ،فكتب ما يدل على توبته؛ ونسخة احملضر :سئل
حممد بن أمحد املعروف اببن شنبوذ عما حكي عنه أنه يقرؤه ،وهو " إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فامضوا إىل
ذكر هللا " فاعرتف به ،وعن " وجتعلون شكركم أنكم تكذبون " فاعرتف به ،وعن " تبت يدا أيب هلب وقد تب "
فاعرتف به ،وعن " كالصوف املنفوش " فاعرتف به ،وعن " فاليوم ننجيك ببدنك " فاعرتف به" ،وكان أمامهم
ملك أيخذ كل سفينة [صاحلة] غصبا " فاعرتف به ،وعن " فلما خر تبينت اإلنس أن اجلن لو كانوا يعلمون الغيب
ما لبثوا حوال يف العذاب املهني " فاعرتف به ،وعن " والليل إذا يغشى والنهار إذا جتلى والذكر واألنثى " فاعرتف
به ،وعن " فقد كذب الكافرون فسوف يكون لزاما " فاعرتف به ،وعن " ولتكن منك فئة يدعون إىل اخلري وأيمرون
ابملعروف وينهون عن املنكر ويستعينون هللا على ما أصاهبم أولئك هم املفلحون " فاعرتف به ،وعن " إال تفعلوه
تكن فتنة يف األرض وفساد عريض" ،فاعرتف به ،وكتب الشهود احلاضرون شهاداهتم يف احملضر حسبما مسعوه من
لفظه.
وكتب ابن شنبوذ خبطه ما صورته :يقول حممد بن أمحد بن أيوب املعروف اببن شنبوذ :ما يف هذه الرقعة صحيح،
وهو قول واعتقادي ،وأشهد هللا عز وجل وسائر من حضر على نفسي بذلك؛ وكتب خبطه :فمىت خالفت ذلك أو
ابن مين غريه ،فأمري املؤمنني يف حل من دمي وسعة.
وصنف يف ذلك كتبا ،منها "اختالف القراء" ،و"شواذ القراءات" انفراداته ،قراءة علي رضي هللا عنه ،ما خالف فيه
ابن كثري أاب عمرو.
وهكذا كانت حادثة ابن شنبوذ رادعا لكل من تريد له نفسه اخلروج عن إمجاع املسلمني وحماولة القراءة بغري ما تواتر
الرفْق ِّابب ِّن َشنَبوذ أَوَىل ،وَكا َن اعت َقالُه وإِّغال ُ ِّ
س
واشتهر عن رسول هللا ؛ قَ َ
ال أبو َش َامةَ :كا َن ِّ ُ ْ
َ
ْ َ
ظ ال َق ْول لَهُ َكافياَ ،ولَْي َ
َكا َن ِّمبصيب فِّيما َذهب إِّلَي ِّه ،لَ ِّكن أَخطَ ُاؤه ِّيف واقعة الَ تسقط حقَّه ِّمن حرمة أ َْه ِّل ال ُقر ِّ
آن َوالعِّْلم.
َْ َ َ ْ
َ َ
ْ َ ْ ُ َْ
ْ
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ص َفر َسنَةَ َمثَان َو ِّع ْش ِّريْ َن َوثَالَ ِّث مائَة ،وهو يف عشر الثمانني أو جاوزه.
َم َ
ات ِّيف َ

ترمجته يف وفيات االعيان  ،٢٩٩/4سري الذهيب ،٢٦٥/١٥اتريخ بغداد  ٢٨٠ :١ومعجم األدابء ١٦7 :١7
والوايف  ٣7 :٢وغاية النهاية  ٥٢ :٢والنجوم الزاهرة  ٢٦7 ،٢4٨ :٣وعرب الذهيب  ٢١٣ :٢والشذرات ٣١١ :٢
األعالم للزركلي.

* قال أحد طالب العلم يف اجمللس العلمي ابأللوكة:

بسم هللا الرمحن الرحيم ،يف اآلونة األخرية ورد إل أكثر من سؤال حول حترير ترمجة رضى الدين حممد بن أىب نصر
بن عبد هللا الكرماىن صاحب " شواذ القراءات " ،و" قراءة الكسائي ".
فحاولت جاهدا أن أقف على ترمجة له يف خمتلف املصادر املتاحة ،لكن حماواليت ابءت ابلفشل ،ووجدت أن خري
ترمجة لرضي الدين الكرماين هي تلك اليت ميكن مجعها من خالل كتابيه ،اللذين وصال إلينا ،ومها:
 " -١كتاب فيه جمرد قراءة أيب احلسن علي بن محزة النحوي الكويف املعروف ابلكسائي رواية أيب عمر الدوري من
طريق ابن مقسم " ،يوجد منه نسخة خطية وحيدة – فيما نعلم  -حتتفظ هبا مكتبة كوبريلي زاده ابستانبول ،وهي
متاحة على الشبكة.
وقد حققه الدكتور /حات صاحل الضامن ،معتمدا على النسخة السابقة ،وصدر عن دار نينوى بدمشق ،بعنوان" :
قراءة الكسائي رواية أيب عمر الدوري من طريق ابن مقسم " ،وصدرت الطبعة األوىل سنة  ١4٢٦هـ ٢٠٠٥ /م،
وهو متاح على الشبكة أيضا.
 " -٢كتاب شواذ القراءات شواذ القراءة واختالف املصاحف".
وقد حققه الدكتور مشران سركال يونس العجلي ،وصدر عن مؤسسة البالغ ببريوت بعنوان " :شواذ القراءات"،
وصدرت الطبعة األوىل سنة  ٢٠٠١م ،يف جملد واحد ٥٣٦ ،صفحة.
وهو متاح  -عدا صفحات قليلة من أوله -
اعتمد يف حتقيقه على نسختني خطيتني:
األوىل :نسخة حمفوظة يف دار الكتب الشعبية يف صوفيا – بلغاراي ،حتت رقم ٣١٥٣ :ح  ،٥٠يف  ١٢٠ورقة ،هبا
نقص من أوهلا بعد الصفحة األوىل بست عشرة صفحة تقريبا.
وعنها مصورة يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ابلرايض ،رقم احلفظ-١٠٨١ :ف.
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الثانية :مصورة مكتبة كلية دار العلوم ابلقاهرة عن نسخة املكتبة األزهرية رقم ٢٢٢٥١ /٢44 :قراءات ،يف ١٣٦
ورقة  ٢7٣صفحة ،ينقصها أقل من نصف سطر من آخرها ،وكذا اسم الناسخ واتريخ النسخ .وهي متاحة على
الشبكة.
وعنها مصوراتن يف دار الكتب املصرية ابلقاهرة ،حتت رقمي ٢٠٠7٣ :ب ٢٠٠74 ،ب ،وعن األصل واملصورتني
عدة مصورات يف عدة أماكن.
وذهب القائمون على الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط القراءات صـ  ١٦١إىل أن الكتاب يوجد
منه نسختان خطيتان يف املكتبة األزهرية ابلقاهرة:
األوىل :حتت رقم ،٨٦٠7 /١4٣٦ :يف  ٣٦٩ورقة ،نسخت سنة  ١٣٦٩هـ.
الثانية :حتت رقم ،٢٢٢٥١ /٢44 :يف  ٢7٣ورقة.

* -ولنقف مع ما ذكره احملدثون حول ترمجة املؤلف:

 -١املستشرق األملاين شبيتالر  :A.Spitalرجح أنه من علماء أوائل القرن السابع اهلجري.
حكى ذلك عنه املستشرق األملاين كارل بروكلمان.
وقد راسله الدكتور عبد الصبور شاهني بوساطة تلميذه الدكتور رمضان عبد التواب يف  ١٩٦٣ /١٢ /٣٠م؛ ملعرفة
مصدره يف هذا احلكم فأخرب أنه رمبا يكون قد اعتمد على ما ذكر يف صدر الكتاب من املراجع ،ورمبا يكون بعد
البحث يف املخطوطة ذاهتا ،وبدا للدكتور عبد الصبور شاهني أن األستاذ شبيتالر مل يتجول يف املخطوطة إال ملاما؛
نظرا ألنه حدد اتريخ الكرماين يف ضوء آخر املراجع صدورا ،وهو على أقصى تقدير " الغاية " أليب العالء اهلمذاين
– إن كان هو املراد  ،-واتريخ وفاة اهلمذاين هو عام  ٥٦٩هـ.
وعلى ذلك فإن الكرماين ال ميكن أن يكون قبل النصف الثاين من القرن السادس اهلجري .على حني أن ذلك ال
يؤدي إىل املقصود مباشرة ،وبطريقة مأمونة ،فمؤلف كتاب " الغاية " كما سنرى – غري حمدد ،وعليه فال يصح أن
يقاس غري حمدد على مثله؛ ألن ذلك إمعان يف التيه اتريخ القرآن صـ .١٦ – ١٥
*  -٢ -أما بروكلمان فقد ذكره يف كتابه " اتريخ األدب العريب " يف الفصل اخلاص مبجهول العصر واملكان –

علم القراءات رقم ٣7؛ حيث قال :رضي الدين مشس القراء حممد بن أيب نصر الكرماين.
يرجح شبيتالر  A.Spitalأنه من علماء أوائل القرن السابع اهلجري.
وله رسالة يف القراءات الشاذة يف األزهر رقم .٢44

*  -وأما الدكتور عبد الصبور شاهني فقد حتدث عن الكتاب ومؤلفه يف كتابه " اتريخ القرآن " ،وذهب إىل أنه من
علماء أواخر القرن السابع اهلجري ،وقد توصل إىل ذلك من خالل ثالثة أمور استنتجها من دراسته ملا حوت
خمطوطة كتاب " يف شواذ القراءة واختالف املصاحف ":
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األول :أن الرازي املذكور يف الكتاب هو اإلمام فخر الدين الرازي ت  ٦٠٦هـ.
الثاين :أن الدهان املذكور يف الكتاب هو أبو احلسن علي بن موسى بن يوسف السعدي املصري املعروف ابلدهان
ت  ٦٦٥هـ.
الثالث :أن العبارة اليت ذكرها احلافظ ابن اجلزري عن شيخه اتج القراء الكرماين كان يف حدود اخلمسمائة ،وتويف
بعدها تعين أنه عُ ِّمر حىت بدأت الستمائة مث تويف ،وأن الذي دفعه إىل هذا هو أنه نقل قطعا عن الرازي ت ٦٠٦
هـ ،والدهان ت  ٦٦٥هـ.
وما ذهب إليه الدكتور عبد الصبور شاهني غري مقبول.
فكتاب " الغاية " الذ ي هو أحد مصادر املؤلف هو " الغاية يف القراءات العشر " البن مهران األصفهاين ت ٣٨١
هـ ،وقد رواه رضي الدين الكرماين عن شيخه اتج القراء الكرماين عن والده محزة بن نصر ،عن أيب نصر الكركاجني
ت  4٨١أو  4٨4هـ عن أيب طاهر الصرييف ،عن مؤلفه أيب بكر بن مهران.
وأما الرازي املذكور يف كتابه فهو أبو الفضل الرازي ت  4٥4هـ ،وقد صرح ابلنقل عن ثالثة من كتبه ،وهي" :
اللوامح " – مصدره الرئيس  -و"جامع الوقوف" ،و"الوسيط يف القراءات العشر".
َّهان امل ْرَوزي ،نزيل البصرة،
* وأما الدهان فهو مقرئ أهل مرو يف عصره أبو احلسني عبد الرمحن بن حممد بن أمحد الد َّ
َ
املقرئ احملدث األديب ،أستاذ أيب نصر ال ُكْركاجني وصاحبه ،ومؤلف "معرفة ما يتفاضل به القراء " ،و" علل ما
يتفاضل به القراء " .توىف يف أوائل القرن اخلامس اهلجري.
*وأما اتج القراء الكرماين فقد ذهب الدكتور مشران سركال العجلي – من خالل أدلة قوية واضحة  -إىل أن وفاته
كانت بعد سنة  ٥٣١هـ ١١٣7 /م ،أو بعد سنة  ٥٣٥هـ ١١4١ /م ،أو يف خالهلا؛ حيث كان حيا يف شهر
احملرم من هذه السنة.
أما الرابع فهو أحد أبرز شيوخ احملققني يف هذا العصر الدكتور حات صاحل الضامن ،وقد حقق كتابه " "قراءة
الكسائي" كما تقدم ،وذهب إىل أنه:
* أبو عبد هللا حممد بن أيب نصر بن أيب القاسم بن عبد هللا بن إمساعيل األصبهاين املقرئ ،املعروف مبهجون ،أو
مهجوف ،من علماء القرن السادس اهلجري؛ حيث كان حيا يف أصفهان سنة  ٥4٠هـ.
ومل أقف على من ترجم له غري احلافظ ابن اجلزري.
وعلى الرغم من تصريح الرضي الكرماين يف موضعني من كتابه " قراءة الكسائي " بقراءته على شيخه اتج القراء
الكرماين فإن أستاذان الدكتور حات مل يشر إىل ذلك يف ترمجته للرضي ،فضال عن عدم إشارته لكتابه اآلخر " شواذ
القراءات " ،ومل خيص شيخه اتج القراء برتمجة مستفيضة ،واقتصر فقط على ما ورد يف " غاية النهاية " ،كما مل
يرتجم لناسخ النسخة أيب العالء الكرماين.
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الشواذ /أبوبكر بن جماهد ٣٢4ه مفقود شواذ القراءات /أبو احلسن بن شنبوذ ٣٢٨هـ مفقود.
املنري يف شواذ القراءات /حممد بن عبدهللا بن اشته ٣٦٠ه مفقود.
خمتصر يف شواذ القرآن /احلسن بن خالويه ٣7٠ه مطبوع.
احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات /أبو الفتح عثمان بن جين ٣٩٢ه مطبوع.
الروضة يف القراءات اإلحدى عشر /احلسن بن حممد املالكي 4٣٨ه حقق رسالة علمية يف جامعة اإلمام.
احملتوى يف القراءات الشاذة /أبو عمرو الداين 444ه مفقود.
التعريف يف القراءات الشواذ /أبو عمرو الداين 444ه خمطوط.
مفردة ابن حميصن املكي /احلسن بن علي األهوازي 44٦ه مطبوعا لقراءات الشواذ /أمحد الباطرقاين 4٦٠هـ
مفقود.
الكامل يف القراءات اخلمسني /أبو القاسم اهلذل 4٦٥ه ُحيقق.
الرشاد يف شرح القراءات الشاذة /أبو معشر الطربي 47٨ه مفقود.
شواذ القرآن واختالف املصاحف /حممد بن نصرالكرماين ٥٠٠ه مطبوع.
املبهج يف القراءات الثمان وقراءة األعمش وابن حميصن واختيار خلف واليزيدي /سبط اخلياط ٥4١ه مطبوع.
شواذ القرآن واتريخ املصاحف /ابن األثري ٦٠٦ه مفقود.
تعليل القراءات الشاذة /أبو البقاء العكربي ٦١٦ه خمطوط.
إعراب القراءات الشاذة /أبو البقاء العكربي ٦١٦ه مطبوع.
اجلامع األكرب والبحر األزخر /عيسى اللخمي ٦٢٩ه مفقود.
التقريب والبيان يف معرفة شواذ القرآن /عبدالرمحن الصفراوي ٦٣٦ه رسالة علمية.
طوالع النجوم يف موافق املرسوم يف القراءات الشاذة عن املشهور نظم  /علي بن أيب حممد بن أيب سعد بن احلسن
الواسطي الديواين.
القراءات االثنا عشر السبعة املشهورة واخلمسة الشواذ /أمحد عبد اخلالق الصائغ 7٥٢ه خمطوط.
البستان يف القراءات الثالث عشر /ابن اجلندي 7٦٩ه رسالة علمية.
حتفة األقران يف ما قرئ ابلتثليث من حروف القرآن /أبو جعفر الرعيين 77٩ه مطبوع.
غاية املهرة يف الزايدات العشرة /ابن اجلزري ٨٣٣ه خمطوط.
السليمانية جممع السرور ومطلع الشموس والبدور يف القراءات األربع عشر نظم  /حممد بن خليل ابن القباقيب
٨4٩ه مطبوع.
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مفتاح الكنوز وإيضاح الرموز شرح جممع السرور /حممد بن خليل ابن القباقيب ٨4٩ه مطبوع.
القول اجلاذ ملن قرأ ابلشاذ /حممد النويري ٨٥7هـ خمطوط لندن اجلامع األزهر.
املفيد ملفردات األربعة عشر  /جعفر السنهوري ٨٩4ه خمطوط.
إحتاف فضال البشر يف القراءات األربع عشر /أمحد البنا الدمياطي ١١١7ه مطبوع.
اإلفادة املقنعة يف قراءات األئمة األربعة ابن حميصن واحلسن واألعمش واليزيدي  /عبد هللا ابشا الكوبريلي ١١4٨هـ
حقق رسالة علمية اجلامعة اإلسالمية.
إحتاف البشر يف القراءات األربع عشر /عبد اخلالق املزجاجي ١١٥٢ه مل أقف عليه.
نور األعالم ابنفراد األربعة العالم ابن حميصن ,واألعمش ,واحلسن ,واليزيدي /مصطفى األزمريي ١١٥٥ه حقق
رسالة علمية اجلامعة اإلسالمية.
امللتاذ يف األربعة الشواذ /عبدالرمحن األجهوري ١١٩7ه مل اقف عليه.
الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العشرة /حممد املتول ١٣١٣هـ مطبوع ،وشرحه املوارد الربرة مطبوع ،وشرحه
أيضا للضباع نزهة النظر يف القراءات األربع عشر /عبد هللا بن سليم املنجد ١٣٥٩ه مل أقف عليه.
القراءات الشاذة وتوجيها من لغة العرب /عبد الفتاح القاضي ١4٠٢ه مطبوع.
غاية املهرة يف األربعة بعد العشرة /رحيم خبش بن شودري ١4٠٢ه مل أقف عليه.
الوجوه النظرة يف القراءات األربع عشرة ،نظم  /إبراهيم السمنودي ١4٢٩ه مطبوع.
خمتصر الفوائد املعتربة نظم  /عبد املتعال عرفة مطبوع.
الرايحني العطرة شرح خمتصر الفوائد املعتربة /عبد املتعال عرفة مطبوع.
احملكم فيما شذت إمالته من حروف املعجم يف القرآن الكرمي /حممد سيدي حممد األمني مطبوع.
قراءة احلسن البصري /أمحد بن هبة هللا اجلزري مطبوع.
امليسر يف القراءات األربعة عشر /حممد فهد خاروف مطبوع.
معجم القراءات /عبد اللطيف اخلطيب مطبوع.
معجم القراءات القرآنية  /أمحد خمتار عبد العال سامل مكرم مطبوع.
القراءات الشاذة أحكامها وآاثرها /د/حامد حممد مطبوع.
أثر القراءات الشاذة يف الدراسات النحوية والصرفية د/أمحد الغامدي مطبوع.
دراسة يف ضوء القراءات الشاذة /نوال بنت إبراهيم احللوة رسالة علمية.
االستدالل ابلشعر يف توجيه القراءات الشاذة  /مساهر اجلبوري رسالة علمية.
الصيغ يف القراءات الشاذة :دراسة يف البنية والداللة /خالد قمر الدولة مطبوع.
القراءات الشاذة أحكامها وآاثرها /إدريس حامد حممد مطبوع.
41



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
القراءات الشاذة آلة من آالت التفسري /عبد الواحد الزابخ رسالة علمية.
القراءات الشاذة املخالفة للقواعد النحوية والصرفية مجعا ودراسة وتوجيها /األمني بن يوسف آل شيخ مبارك ،رسالة
علمية.
القراءات الشاذة املروية عن القراء العشرة مجعا وحتليال من سورة األعراف إىل الكهف /انصر رزق عبد الفتاح عبد
الصمد ،رسالة علمية.
القراءات الشاذة بني الرواية والتفسري وآاثرها يف التفسري واألحكام /د.سامي حممد عبد الشكور.
موقف اللغويني من القراءات القرآنية الشاذة ،حممد السيد بن عزوز.
مرشد األعزة يف بيان موقف العلماء من القراءات الشاذة عبد الكرمي إبراهيم صاحل.
دراسات صوتية يف القراءات الشاذة الدكتور عبد الصبور شاهني.
القراءات القرآنية الشاذة يف دراسات املستشرقني صاحل حممد أمحد.
القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي حممد أمحد الصغري.
القراءات الشاذة عند األصوليني دراسة وتطبيق مدحت مصطفى أمحد.
القراءات الشاذة وتوجيهها يف تفسري القاضي البيضاوي الشيخ حممد غياث اجلنباز.
القراءات الشاذة وأثرها يف التفسري عبد هللا بن محاد القرشي.
القراءات الشاذة الواردة عن القراء العشرة ،رسالة دكتوراة مقدمة جبامعة الريموك للطالب جمتىب بين كنانة.
التعريف يف اختالف الرواة عن انفع لإلمام الداين ،ليس يف القراءات الشواذ بل يف الطرق العشر النافعية؛ حتقيق
الشيخ السحايب.
املغين يف القراءات البن الدهان.
غرائب القراءات البن مهران.
قرة عني القراء للمرندي.
اجلامع الكبري املعروف جبامع الروذابري.
سوق العروس اليب معشر.

كتاب شواذ القراءات لرضي الدين الكرماين مشس القراء أبو عبدهللا حممد بن أيب نصر الكرماين.
قال :هذا كتاب مجعته يف بيان شواذ القرآن واختالف املصاحف فيما صح عندي تالوة واستماعا وإجازة صح
عندي كتاب اللوامح أليب فضل الرازي املتقدم مات سنة أربع مائة واربعة ومخسني.
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وس ْوق العروس او ُسوق العروس للطربي أبو معشر الطربي.
َ
الكامل يقول لك ان سوق العروس فيه الف ومخس مائة رواية وطريق.
لله َذِّل اهلَُذِّل ،رحل رحالت عجيبة وكثرية يعين يقول يف كتابه الكامل مجلة من لقيت يف هذا
الكتاب الكامل هذا ُ
العلم ثالث مائة ومخسة وستني شيخا من اخر املغرب إىل ابب فرغاان ميينا ومشاال كذا حاجة عجيبة من العجائب
هذا الكم هذا اهلَُذِّل صاحب كتاب الكامل.
كتاب اإلقناع لألهوازي ،وكتاب املْب ِّهج يف القراءات الثمان وقراءة ابن حميصن واألعمش واختيار خلف واليزيدي
ُ
هذا أتليف سبط ابن اخلياط ،وكتاب الغاية البن مهران هذا كتاب عمدة للرجوع يف القراءات ويف التحريرات عندما
حيررون يرجعون إىل هذه الكتب علماء التحرير مجيعا عندما حيررون يرجعون إىل هذه الكتب هي املراجع اليت تبني
هذه الرواية وسندها إىل من؟ ومن قاهلا؟
وكتاب يف الشواذ اليب احلسن علي البخاري ،وكتاب يف اختالف مصاحف الصحابة عبدهللا بن سليمان السجستاين
ومفردات ابن أيب عبلة ،وكرداب وورش طريق املصريني ،وكتاب معاين القرآن للزجاج وكتاب معاين القرآن ،لذا البد
أن نطلع حىت على املقدمات مقدمات هذه الكتب ،ومن كتاب الغرائب اليب حفص اخلبازي مساها الغريب يف
شواذ القرآن الشيخ يقول :إنه ترك األسانيد والعلل ختفيفا وتيسريا:
وقفة مع األربعة الشواذ من خالل كتاب [خمطوط موارد الربرة ]للشيخ حممد ِّ
املتول ،شيخ عموم املقارئ املصرية،
تكلم الشيخ رمحه هللا كأنه متعجبا مما فعله ابن جماهد ،مدافعا عن القراءات األربعة

شرح وضعته على الفوائد املعتربة يف األحرف األربعة الزائدة على العشرة ،أعين قراءة ابن حميصن
يقول :هذا ٌ
واألعمش واحلسن واليزيدي ،واعلم أن هذه القراءات األربع كانت مشهورة متواترة.

واعلم أن هذه القراءات األربع كانت مشهورة ،متواترة إىل أن أخطأ املسبِّع عفا هللا عنه ،املسبع هو ابن جماهد.
عفا هللا عنه على الرأس املائة الثالثة ،وأوائل املائة الرابعة ،حيث مجع على كتابه سبع قراءات ،وليته زاد أو
مجعت فيه القراءات السبعة اليت يُقرأُ هبا يف األمصار ".فأوهم أهنا
ن ُقص ،مث ادعى ما ليس عنده حيث قالُ " :
السبعة املشار إليها يف احلديث ،وليس األمر كما قال ،وكان ينبغي له أن يقول مما يقرؤوا به أو حنو ذلك مما ال

وحيد بن أيب قيس األعرج ،وابن حميصن ،واحلسن ،وحيىي ،واألعمش،
يُوهم ،بل كانوا يقرؤون أليب جعفرُ ،
ِّ
وابن اهليثم ،وابن
ومطرف ،وخلف ،ويعقوب ،وأيب حامت ،وأيب حيوة ،وأيب مسَّاك ،وعاصم ،واجلحدريُ ،
ذاع وانتشر.
ميفع ،وغريهم مما كان ٍ
َّ
الس ْ

ٍ
لشيء منها ،إال أنه مل يكن له هبم رواية.
منكرا
ومل يكن ابن جماهد رحه هللا ً
يعين مل يكن له هبم سند ،فلذلك ذكر يف كتابه ما كان له هبم سند.
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ٍ
لشيء منها إال أنه مل يكن له هبم رواية ،مع أنه توقف
منكرا
ويقول الشيخ :ومل يكن ابن جماهد رحه هللا تعاىل ً

إسنادا قوااي له ،وغفلت العامة عن قوله بعد ذلك حسبما
يف وضع يعقوب موضع الكسائي ،فلم جيد عنده ً
وصلين.

ورغبوا عن ما سوى ما ذكره يف َسبعته إال َمن كان عنده علم ،أو كان أعلم منه ،ولذلك اختلفوا يف الصالة

قفوهم
هبذه القراءات ،فمنهم من أجازها وهم املتقدمون ،وذلك لتواترها عندهم ،ومنعها آخرون وهم الذين ْ
لضعف اإلسناد ،إال أن شيوخنا ال مينعون من القراءة مبا رويناه منها يف هذا املختصر ،فإنه بلغ َّ
حد التواتر،
وإمنا مل يصلوا هبا أتد ااب إذ ال ضرورة إىل ذلك.
وخشية أن يقع َمن ال علم له فيما ال ينبغي أن يقع فيه ،وهللا اهلادي للصواب.
إ َّن األئمة األربعة وهم :ابن حميصن؛ ابن حميصن هذا كان ِّ
مكي ،حممد يروي من رواية ابن شنبوذ ِّ
والبزي ،عن
ِّشبل فَ َع ْنهُ.
يعين ابن شنبوذ يروي من رواية ابن حميصن ،و ِّ
البزي عن شبل فعنه ،والبزي يقرأ بواسطة شبل ،عن ابن حميصن.
واألعمش الكويف شيخ حزة من رواية الشنبوذي.
الشنبوذي هذا تلميذ ابن شنبوذ.
و ِّ
فعنه ،واحلسن البصري شيخ ابن العالء.
املطوعي عن ابن قدامه َ
الذي هو أبو عمرو البصري.

شيخ ابن العالء من رواييت الدُّوري والب ل ِّ
ْخي ،عن عيسى الثقفي فعنه ،وحييي اليزيدي يف اختياره
َ

وحييي اليزيدي يف اختياره من رواية أيب أيوب عنه ،وابن فرح عن الدوري فعنه ،أما ابن احمليصن فقرأ مع ابن

كثري املكي على جماهد ودرابس ،ومها قرآ على ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهم.
قرأ ابن عباس على سيدان أُيب بن كعب ،وقرأ أيب على رسول هللا ﷺ .

أما األعمش فقرأها على حييي بن َّ
واثب ،وقرأ حييي على زر بن ُحبيش ،وعُبيد السلماين ،وعلى النخعي واألسود

بن زيد ،وقرأوا على عبد هللا بن مسعود وهو عن النيب ﷺ.

وأما احلسن فقرأ على خطاب الرقاشي ،وقرأ اخلطاب على أيب موسى األشعري ،وقرأ أبو موسى األشعري على
سيدكم النيب ﷺ .
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وأما اليزيدي فقد قرأ على أيب عمرو ،وقرأ أبو عمرو على مجاعة من التابعني من احلجاز والعراق ،ومنهم ابن كثري
وجماهد وسعيد بن جبري ،وقرأ سعيد وجماهد قرؤوا عن ابن عباس عن أيب بن كعب عن النيب ﷺ .
توجيه أصول وبعض السور:
فهذا خمتصر لكتاب توجيه القراءات الشاذة للشيخ عبد الفتاح القاضي  -رمحه هللا -اقتبست منه األصول وتوجيه
بعض السور؛ ليكون أمنوذجا عمليا للقراءات األربعة الشواذ.
 -١اإلدغام:
وقد توسع فيه احلسن البصري حيث أدغم الكاف يف الكاف يف قوله فال حيزنك كفره.
ووافق ابن حميصن من املفردة على إدغام احتاجوننا يف هللا يف سورة البقرة ،واتفقوا على أنه ال إدغام يف حنو قصصهم،
وسببا ،وعددا ،وشططا ،إذ ال جتيزه العربية..
 :2اهلمزاتن يف كلمة:
فقد قرأ احلسن إببدال الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها.
اهلمزة املفردة قرأ احلسن إببدال اهلمزة املفردة يف مواضع من سورة احلجر والقمر والبقرة؛ مثل قوله :أنبئهم ،ونبئهم،
ختفيفا ،وكسر اهلاء وصال ،ووقفت اعتدادا لعارض البدل.
 -3النون الساكنة والتنوين:

فلهم إدغام النون والتنوين يف السني وإلقاء بال غىن يف الكلمات اآلتية سيكون منكم مرضى ،ومخسة سادسهم
كلبهم ،ويومئذ مثانية.

- 4الفتح واإلمالة:
أمال األعمش األلف بعد اجليم يف قوله "فأجاهبا املخاض" ،النقالهبا عن الباء ،واملال احلسن األلف املبدلة يف
"ضنكا" :بسورة طه وحذف التنوين منها.
- ٥الوقف على املرسوم:
وقف ابن حميصن ابلياء يف قوله تعاىل " فان "يف سورة الرمحن" و "راق " يف سورة القيامة.
- ٦ايءات اإلضافة:
وهلم فيها اإلسكان يف مواضع من البقرة وغافر وآل عمران والتوبة والزمر واألعراف ،كما هو مفصل يف كتب
القراءات.
- ٧االستعاذة:
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اعتمد احلسن صيغة" :أعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم إن هللا هو السميع العليم" ،مع إدغام املثلني يف
إن هللا هو ،وأيضا اختارها األعمش مع خالف بني الرواية يف اإلدغام.
- ٧البسملة:
أثبتها احلسن يف أول الفاحتة فحسب وتركها يف غريها ،ألن مذهبه أن البسملة آية من الفاحتة فقط ،وبقية املواضع
للتربك ال لكوهنا آية.

ۡ َ ۡ ُ َّ َ ۡ َ َٰ َ
َ
قرأ احلسنﭐﵟٱۡلمد َِّللِ ر ِب ٱلعل ِمي ﵞ الفاحتة " ،٢ :ﱆﱇ" بكسر الدال حيث وقع يف القرآن إتْباعا لكسرة

الالم بعدها ،وهي لغة متيم وبعض غطفان ،وجعلوا احلرف األول اتبعا للثاين يف حركته؛ ليكون بينهما جتانس يف

احلركة.

وقرأ املطوعي عن األعمش ﭐ ﵟ َمَٰل ِ َ ۡ
ِينﵞ الفاحتة4 :
ِك يو ِم ٱل ِ

"مالك يوم الدين" إبثبات األلف ونصب الكاف على أنه نعت مقطوع ،فهو مفعول لفعل حمذوف تقديره أمدح

أو حنوه.

َ

َ

اك ن ۡع ُب ُد ِإَويَّ َ
وقرأ املطوعي ﵟإيَّ َ
اك ن ۡس َتعِ ُ
يﵞ الفاحتة٥ :
ِ

"نستعني "بكسر نون املصارعة ،وكذا يقرأ كل فعل مضارع بكسر حرف املصارعة إذا كان مبدوءا بنون أو اتء

مفتوحتني ،وكان مفتوح العني ،وكان مواضيع ثالثيات مكسور العني أو واردا على ثالثة أحرف ،ومبدوءا هبمزة
الوصل حنو تعلمون ،نطمع ،نشرتي ،نعلم ،نتبع ،نستحوذ ،وهكذا.
َ

ۡ

ۡ
ٱلص َر َٰ َط ٱل ُم ۡس َت ِق َ
يمﵞ الفاحتة٦ :
وقرأ احلسن ﵟٱهدِنا ِ

"اهدان صراطا مستقيما "هكذا ابلتنكري فيهما خاصة.
َّ

َۡ

َ

َ

ۡ ۡ

َ

َ

َّ
َ َۡ َ َ ۡ ۡ ۡ َ ُ
ٱلضٓال َ
وقرأ ابن حميصن من املبهج ﵟ ِ َ َ
ِيﵞ الفاحتة7 :
وب َعل ۡي ِه ۡم َوَل
ري ٱلمغض ِ
صرَٰط ٱَّلِين أنعمت علي ِهم غ ِ

"غري املغضوب عليهن" بنصب غري ،وذلك على احلال من الضمري يف عليهم ،أو على أنه معمول احملذوف تقديره

أعين أو حنوه.
------------------توجيه بعض اآلايت من سور القرآن ،ونبني منهج كل قارئ يف توجيه القراءات:
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سورة البقرة:

َ

ۡ

َ

ۡ

َ
ب فِيهِ ُه ٗدى ل ِل ُم َّت ِق َ
َۡ َ
َ ُ
ي ﵞ البقرة٢ :
قرأ احلسن قوله تعاىل :ﵟذَٰل ِك ٱلكِتَٰب َل ري َۛ ِۛ

" ال ريب فيه "ابلنصب والتنوين وهذه القراءة مل يذكرها أحد غريه ،وقد يكون نصبه لكونه شبيها ابملضاف ،وعليه

يكون خرب ال حمذوفا تقديره اثبت أو مستقر أو حنو ذلك.
______
سورة آل عمران:

ۡ ُ ۡ ُ َ ََ َۡ َ ََ َ
َ
قرأ ابن حميصن من املبهج ﵟإِذ تصعِدون وَل تل ُوۥن َٰٓ
لَع أحد ﵞ آل عمران١٥٣ :

"يصعدون ويلوون "ابلغيب فيهما مع فتح الباء والعني يف األول ،وسكون الالم وبعدها والواو يف الثاين ،وفيه التفات

من اخلطاب إىل الغيبة.
--------------سورة النساء:
ۡ

قرأ احلسن ﭐ ﵟ َوٱل ُم ۡح َص َنَٰ ُت ﵞ بكسر الصاد يف لفظ احملصنات؛ حيث وقع منكرا ومعرفا على أنه اسم فاعل ألهنن
أحسن فروجهن ابحلفظ والعفاف ،وهو يقرأ يف املوضع األول املستثى للكسائي وهو
ۡ

ٓ

ﵟ َوٱل ُم ۡح َص َنَٰ ُت م َِن ٱلن ِ َساءِ ﵞ أي اليت أحصن نفوسهن ابلتزوج.
--------------سورة املائدة:

َ َّ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َّ َٰ ُ
َ
قرأ احلسن ﵟمن لعنه ٱَّلل وغ ِضب عليهِ وجعل مِنهم ٱل ِقردة وٱۡلنازِير وعبد ٱلطغوتۚۡ ﵞ املائدة٦٠ :

"وعبد الطاغوت" بسكون الباء وفتح الدال وجر الطاغوت على أن عبد مفرد مبعىن عابد أضيف إىل املعبود وهو

الطاغوت ،وقرأ السنبوذي بضم الباء والدال ،وجر الطاغوت على أنه مجع عبد كرهت ورهن وسقف أو مجع عباد
ككتب وكتاب ،أو مجع عبيد كرغف ورغيف ،فيكون مجع اجلمع..
-------------------
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سورة األنعام:

َّ

ََ

ُ َ

َ ٗ

َ
ُ
ُ
كم مِن طِي ث َّم ق َ َٰٓ
َض أ َجل ۖٓ ﵞ األنعام،٢ :ليقضى أجال"
قرأ ابن حميصن يف املفردة قوله تعاىل :ﵟه َو ٱَّلِي خلق

بدال من مث قضى أجال ،والسالم فيه العاقبة.

َ

وقرأ احلسن واملطوعي يف قوله تعاىل:ﭐ ﵟ َو ُه َو ُي ۡط ِع ُم َوَل ُي ۡط َع ُمْۗ ﵞ األنعام١4 :
"وال "يطعم" بفتح الياء من طعم املبين للفاعل على أنه يرزق عباده ما حيتاجون إليه من املشاكل ،وهو سبحانه

غين عما حيتاجه املخلوق من الغذاء.
-----------سورة األعراف:
َ َ

ۡ

ۡ
ٱخ ُر ۡج م ِۡن َها َمذ ُء ٗ
وما َّم ۡد ُح ٗ
وراۖٓﵞ األعراف ١٨ :قرأ املطوعي ﲉ بنقل حركة اهلمزة إىل الذهاب
ﭧﭐﭨﭐ ﵟقال

وحذف اهلمزة ،موقف محزة ،لكن املطوعي يف احلالني.

ُ
ِك ۡم ﵞ ابإلفراد؛ حيث وقع وهو من وضع املفرد موضع التقنية
وقرأ احلسن قوله تعاىل :ﵟ َس ۡوَٰءت ِ ِه َما ﵞ و ﵟ َس ۡوَٰءت

كراهية اجتماع تثنيتني يف كلمة.

------------------سورة األنفال:

َ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ َ ُ ٓ َّ ُ َ َ ٗ َ َ ۡ ُ َ َ ً َ
َ
َٰ
ال أو متح ِّيا إَِل ف ِئةﵞ األنفال ،١٦ :قرأ احلسن "دبره "
ﭧﭐﭨﭐ ﵟومن يول ِ ِهم يومئِذ دبرهۥ إَِل متح ِرفا ل ِ ِقت ٍ
ُ
َ َ َّ ۡ
ُ
ت قَم َ
يص ُهۥ مِن دبُرﵞ ﲋ ﵟق َّد مِن
بسكون الباء ختفيفا،ﭐوكذلك " قبل و دبر" يف سورة يوسف قوله ﭐﭨﭐﵟوقد
ِ
َ َ َّ َ َ َ َ ُ
ُ
ُ
ُ
يص ُهۥ ق َّد مِن ُدبُر ﵞ يوسف٢٨ - ٢٥ :
ق ُبلﵞ ﲠﵟق َّد مِن دبُر ﵞ ﲫﵟفلما رءا ق ِم
ََ
ۡ
َ
ُ
ۡ
َ
َ
َّ
ُ
ۡ
َ
ۡ
َ
ُ
َ
َّ
اط ٱۡلي ِلﵞ األنفال٦٠ :
ﭧﭐﭨﭐ ﵟوأعِدوا لهم ما ٱستطعتم مِن قوة ومِن رِب ِ

وقرأ احلسن "ومن رابط اخليل" بضم الراء والبناء من غري ألف على أنه مجع رابط كمثل ومثال وكتب وكتاب.

----------------سورة التوبة:

َ َ َ َ ٓ ُ َ َ َّ َ ٞ
َ َ َُ ُ
َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ َّ َ َ ٓ ۡ ُ ۡ َ ٞ
ُ
َّ
ۡشك ِي ورسوَل ۚۡۥﵞ
وَلِۦ إَِل ٱنل ِ
ﭧﭐﭨﭐ ﵟوأذَٰن مِن ٱَّللِ ورس ِ
َّب أن ٱَّلل ب ِريء مِن ٱلم ِ
اس يوم ٱۡل ِج ٱۡلك ِ

التوبة٣ :
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ۡ ۡ

قرأ احلسن "برئ من املشركني" ،و"عاهدت من املشركني" ،يف قوله ﭐﭨﭐ ﵟ َع َٰ َهدتم م َِن ٱل ُمۡشك َ
ِيﵞ التوبة""4 :
ِ

بكسر نون من يف كال النوعني على أصل التخلص من التقاء الساكنني ،وقرأ كذلك أن هللا برئ "بكسر مهزة أن

نظرا ألن األذان فيه معىن القول أو يف الكالم قول مقدر.
سورة يونس:

َ
َ ۡ َ َٰ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َٰ َ َ
ٱۡل ۡم ُد ِ ََّّللِ َرب ٱلۡ َعَٰلَم َ
ك ٱللَّ ُه َّم َو ََت َِّي ُت ُه ۡم ف َ
ِيها َس َل َٰ ۡۚٞم َو َءاخ ُِر َد ۡع َوى َٰ ُه ۡم أ ِن ۡ َ
ي
قال تعاَل :ﵟدعوىهم فِيها سبحن
ِ
ِ

ﵞ يونس١٠ :

احلمد هلل" بتشديد النون ونصب احلمد.
قرأ ابن حميصن  ":إ َّن َ

َّ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َٰ َ َ َ َ َٰٓ َ ُ ٌ َّ َ َ ٞ َ َ ۡ ُ َ ُ ُ ُ َ ۡ َ َ َ ٞ
ك أَ ۡص َ
ٱۡل َّنةِِۖ ُه ۡم فِيهاَ
حَٰ ُ
ب َۡ
ﭧﭐﭨﭐ ﵟل َِّلِين أحسنوا ٱۡلسَن وزِيادة ۖٓ وَل يرهق وجوههم قَت وَل ذِلة ۚۡ أولئ ِ
َ
َخَٰ ِ ُِلون ﵞ يونس٢٦ :

وقرأ احلسن واملطوعي ":قرت" ابسكان التاء ختفيفا وهي لغة.

َ َ َٰ َ ۡ َ َ ٓ ۡ َ َٰٓ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ُ ُ ُ َ ۡ
َ
ۡ
ٗ
ً
َ
ﭧﭐﭨﭐ ﵟوجوزنا بِب َِن إِسرءِيل ٱِلحر فأتبعهم ف ِرعون وجنودهۥ بغيا وعدواۖٓ ﵞ يونس٩٠ :

وقرأ احلسن "وجاوزان" ابلقصر وتشديد الواو وهو لغة يف جاوز.

---------سورة هود:

َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َّ ُ ۡ ُ َّ ُ ُ ٓ َ ۡ ُ َ ۡ ُ َّ َ
ً
َ
ً
َ
َٰ
"ﭐﭧﭐﭨﭐ ﵟوأ ِن ٱستغ ِفروا ربكم ثم توبوا إَِلهِ يمتِعكم متعا حسناﵞ هود٣ :

قرأ ابن حميصن
ميتعكم "بسكون امليم وختفيف التاء مضارع أمتع من اإلمتاع ،وهو التمتيع مبعىن.
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