
(JISTSR) Vo: 1, No: 4, 2015 Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

 
SIATS Journals 

Journal   of Arabic Language Specialized Research (JALSR)  

http://www.siats.co.ukJournal home page:  

  

 

83 
 

e-ISSN: 2289-8468 

 ةل اللةلة اللربية البأاحث اللخصصصة جم 
ا.م2015 تشرين األول/ أكتوبر ،4عدد ال، 1اجمللد 

 
احتةلةةلة اقبآنة ادرلس :الملسةلمنياعنداوموقفهثاللشثذةاللقبلءلت

ايرقوباصثحل اللدكخورةالملشثركالألسخثذ
اعةلياأولغايناأمنثناحممد
اوآدلهبثاللربية اللةلة اقسم
امبثلةزاياللرثملة الإلسالمة الجلثمر 

ا
ا
ا

 م2015ا-ااهـ1437

 

 

 

http://www.siats.co.uk/


(JISTSR) Vo: 1, No: 4, 2015 Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

 
 84 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 
Received  18/2/2015 

Received in revised form 20/3/2015 

Accepted 1/4/2015 
Available online 15/4/2015 

 

Keywords: 
 

 

 

ا

ا
 لملةلصص

هتدف املقالة إىل توثيق بعض النصوص القرآنية متواترًة أم شاذًة. وإىل جانب ذلك، تركز هذه املقالة 
على أشهر القراء الذين ُنِسب إليهم هباتني القراءتني )متواترًة وشاذًة(. ومفهوم من ذلك، أن القراءات 

ذه الدراسة يعد بة يف املتواترة. ومن خالل هالشاذة ختتلف عن القراءات املتواترة ألهنا تفتقد شروط املطلو 
البحث ابإلجابة عن بعض األسئلة اليت تدور يف أذهان بعض الدارسني؛ ما هي العالقة بني القراءات 
الشاذة واملتواترة؟ وما هو املقياس هلاتني القراءتني؟ وما هي شروط القراءات املتواترة؟ وهل القراءة الشاذة 

عة والعشرة؟ وهل جتوز يف الصالة ابلقراءات الشاذة؟ وهل حنتاج إىل القراءات خارجة عن القراءة السب
الشاذة؟ وهل نستطيع االحتجاج ابلقراءات الشاذة؟ وما هي فوائدها؟ إلجابة هذه األسئلة والتساؤالت 

 وذلك بعرض الشواهد والرباهني وأقوال العلماء، متبعة يف ذلك املنهج القرآين التحليلي.  

 

 : القراءات، املتواترة، الشاذة، القراءة السبعة، القراءة العشرة.فخثحة كةلمثتام
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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، 1م، ط2008الدكتور عبده علي الراجحي، اللهجات العربية في القراءات القرآنية، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع،  1 

 .79ص 

 .74، ص 1ج انظر: السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن، القاهرة: دار الحديث،  2 

 .21، ص 1، ج تواتره. النشر سالم نص علىونقل ابن الجزري أن أبا عبيد القاسم بن ، 21، ص 9ج  ،فتح الباري 3 

 .45، ص 3ط ، 1، القاهرة: دار الحديث، ج لسيوطي، اإلتقان في علوم القرآنانظر: ا 4 

الدكتور عبد العال سالم مكرم، القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية، القاهرة: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  5 

 .24، ص 3ط    والتوزيع، 

 .17سورة سبأ: اآلية  6 

 .19سورة سبأ: اآلية  7 

الملقدم 
قد اختلف الصحابة يف قراءة القرآن  1القراءات القرآنية مصدٌر أساسيٌّ لدراسة اللهجات العربية.

واشتهر من بينهم نفر كثري منهم ابن عمر وابن عباس وعائشة وحفصة وأم سلمة وغريهم من املهاجرين، 
-وأقر الرسول  2وذكر من األنصار ابن كعب وأاب الدرداء وزيد بن اثبت وأنس بن مالك وغريهم.

 لىبلغ مرتبة التواتر: "إن هذا القرآن أنزل ع، وكان احلديث الذي ياختالفهم-وسلمصلى هللا عيه 
واختلف علماء العربية يف تفسري هذا احلديث الشريف اختالفاً   3اقرؤوا ما تيسر منها". سبعة أحرف ف

ومن أرجح اآلراء رأي  4كبرياً إىل حد أن روي له اإلمام السيوطي يف كتابه ))اإلتقان(( أربعني وجهاً.
 5بة: "وقد تدبّرت وجوه اخلالف يف القراءات فوجدهتا سبعة أوجه".ابن قتيبة، حيث قال ابن قتي

 وميكن القول أبن الرأي عند ابن قتيبة كاآليت:

 املثال أوجه االختالف الرقم
االختالف يف إعراب الكلمة، أو يف  1

 حركة بنائها، مبا ال يزيلها عن صورهتا يف
 الكتاب، وال يغري معناها.

 6إال الكفور{. جنازيقوله تعاىل:}وهل 
 إال الكفور((. جيازيقرئ:))هل 

االختالف يف إعراب الكلمة، وحركات  2
بنائها مبا يغري معناها، وال يزيلها عن 

 صورهتا يف الكتاب.

 7بني أسفاران{. ابعدقوله تعاىل:}ربنا 
 بني أسفاران((. بّعدقرئ:))ربنا 
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 .5سورة القارعة: اآلية  8 

 .29سورة الواقعة: اآلية  9 
 .259سورة البقرة: اآلية  10
 .19سورة ق: اآلية  11
  .35سورة يس: اآلية  12
 : تلخيص وتصرف.29، 28تأويل مشكل القرآن: ص  13
، 1م، ط2008الدكتور عبده علي الراجحي، اللهجات العربية في القراءات القرآنية، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع،  14

 .81ص 
 .30م، ص 1954ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن )الحلبي(،  15

االختالف يف الكلمة، مبا يغري صورهتا  3
 وال يغري معناها.يف الكتاب، 

 8املنفوش{. العهنقوله تعاىل:}ك
 املنفوش((. كالصوفقرئ:))

االختالف يف الكلمة، مبا يزيل صورهتا  4
 ومعناه.

 9منضود{. طلحقوله تعاىل:}و 
 منضود((. طلعقرئ:))و 

االختالف يف حروف الكلمة دون  5
 .إعراهبا مبا يغري معناها، وال يزيل صورهتا

وانظر إىل العظام كيف قوله تعاىل:}
  10{.ننشزها
 ا((.ننشرهقرئ:))

 11.{املوت ابحلققوله تعاىل:}وجاءت سكرة  االختالف ابلتقدمي والتأخري 6
 ((احلق ابملوتقرئ:))وجاءت سكرة 

 12أيديهم{. عملتهقوله تعاىل:}وما  االختالف ابلزايدة والنقصان 7
 13أيديهم((. عملتقرئ:))وما 

 

كما ذكر ابن قتيبة: "ولو   14اختالف القراءة هو اختالف هلجات العرب. أن السبب الرئيسي يف
أن كل فريق من هؤالء أمر أن يزول عن لغته، وما جرى عليه اعتياده طفال وانشئاً، وكهالً، الشتد ذلك 

  15عليه وعظمت احملنة فيه ومل ميكنه إال بعد رايضة للنفس طويلة، وتذيل للسان، وقطع للعادة".

اخولربةاأواللصيةي للقبلءةالمل
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 .9، ص 1ابن الجزري، النشر، ج  16
 .9المرجع السابق، ص  17
، 1م، ط2008ات العربية في القراءات القرآنية، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع، الدكتور عبده علي الراجحي، اللهج 18

 .85، 84ص 

هناك اختالف بني القراءة املتواترة والقراءة الشاذة. قد وقعت اجلهود يف التمييز بني القراءة 
 ملعرفة القراءات الصحيحة –الصحيحة والقراءة الشاذة منذ عهد اإلمام ابن جماهد. قد وضع العلماء 

ي  الثالثة للقراءات الصحيحة؛ وه ضابطا من ثالثة أشراط ال خيتلف منها واحد. ومن هذه الشروط –
 : 16كاآليت

 بوجه.أن تكون القراءة موافقة العربية ولو  (1
 احتماال.أن تكون القراءة موافقة أحد املصاحف العثمانية ولو  (2
 أن يصح سندها عن الرسول )ص( .  (3

ملصحف اوبتطبيق هذا الضابط عرفت القراءة الصحيحة، فكل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت 
العثمانية ولو احتماال وصح سندها فهي القراءة الصحيحة اليت ال جيوز ردها وال حيل إنكارها بل هي 
من األحرف السبعة اليت نزل هبا القرآن ووجب على الناس قبوهلا، سواء أكانت عن األئمة السبعة أم 

قراءة أهنا الثة، أطلق على تلك ال، ومىت اختل أحد هذه األركان الثالعشرة أم غريهم من األئمة املقبولني
 والذي يهمنا هنا يف 17ضعيفة، أو شاذة، أو ابطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكرب منهم".

قراءات ين إىل مرتبة الواثقة اليت ننشدها فيه حني بدأت تظهر عبارة "الآهذا الضابط أنه يصل ابلنص القر 
 18اشتهروا ابلثقة واألمانة والضبط ومالزمة القراءة. السبع" على رأس املائتني، لسبعة من القراء

  كاآليت؛املشهورة، وهي   للقبلءلتاللسبعومن 

، لقي من الصحابة أنس بن مالك وعبد ه( 120مكة / ت  )قارئ قبلءةاعبداهللاايناكثري .1
 األنصاري.هللا بن الزبري وأاب أيوب 

، تلقي القراءة عن سبعني من التابعني ه( 169املدينة / ت  )قارئ قبلءةاانفعايناعبداللبمحن .2
 هريرة.أخذوا عن أيب بن كعب وعبد هللا بن عباس وأيب 
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 .86، 85المرجع السابق، ص  19 

 .86المرجع السابق، ص  20 

 

ه (، أخذ القراءة عن  118) قارئ الشام / ت  قبلءةاعبداهللااللةيصيبالملشهوراابيناعثمب .3
 املغرية بن أيب شهاب املخزومي عن عثمان بن عفان ولقي من الصحابة النعمان بن بشري ووائله

 بن األسفع، ويقول بعضهم إنه لقي عثمان نفسه وأخذ عنه .
ه (، روي عن جماهد بن جرب وسعيد  154) قارئ البصرة / ت  قبلءةاأيواعمبوايناللرالء .4

 بن جبري عن عبد هللا بن عباس عن أيب بن كعب .
ه (، قرأ على سالم بن سليمان  205) قارئ البصرة / ت  قبلءةاعقوبايناإسيقالحلضبمي .5

 ويل عن عاصم وأيب عمر .الط
ه (، قرأ على سليمان بن مهران  156) قارئ الكوفة / ت  قبلءةامحزةايناحبةباللزايت .6

 األعمش على حيىي بن واثب على زر بن حبيش على عثمان وعلي وابن مسعود .
ه (، قرأ على زر بن حبيش وعلى  127الكوفة / ت  ) قارئ قبلءةاعثصمايناأيباللنجود .7

 عبد هللا بن مسعود .
ه ( على رأس الثالمثائة  324وتستمر شهرة هؤالء األئمة حىت أييت أبو بكر بن جماهد ) ت 

للهجرة فيسّبع السبع ويشذذ ما عداها، ولكنه حيذف اسم " يعقوب بن إسحق احلضرمي " قارئ البصرة 
ه ( إمام أهل الكوفة. فيكون بذلك للكوفة ثالثة  189محزة الكسائي " ) ت  ويثبت مكانة " علي بن

واشتهرت إىل هذه السبع قراءات أخرى  19قراء ولكل من مكة واملدينة والبصرة والشام قارئ واحد .
 20، وهي: ابلقبلءةاللرشبةمتت هبا عشراً، واليت مسيت 

 ه ( .) قد سبقت اإلشارة إلي قبلءةايرقوبايناإسيقالحلضبمي .1
ه (، الذي قرأ على سليم بن عيسى عن محزة بن حبيب  239)ت  قبلءةاخةلفايناهشثم .2

 الزايت .
 ه ( . 130/ ت  أبيباجرفب) قارئ املدينة / املشهور  قبلءةايزيدايناللقرقثع .3



(JISTSR) Vo: 1, No: 4, 2015 Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

 
 89 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

                                                           

 .86المرجع السابق، ص  21 

والقراءات السبع متواترة ابإلمجاع، ووقع خالف يف الرواايت الثالثة املكملة للعشرة، وهي قراءة 
أيب جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف، والصحيح عند العلماء أن الرواايت الثالث املكملة للعشر 

ق بني القراءات ي، وال ختتلف من حيث التواتر عن القراءات السبع، وأنكر علماء القراءات التفر متواترة
العشر من حيث التواتر، واعتربوا أن هذا التقسيم بني القراءات السبع والقراءات الثالث املكملة للعشر، 

  .ال يعتمد على دليل

 

اظهوراللقبلءةاللشثذة

قد ظهرت القراءة الشاذة مع ظهور القراءة املتواترة أو الصحيحة )القراءة السبعة والعشرة(، واحلق 
يراد ابلقراءات الشاذة تلك القراءات  21الشاذة قد أاثرت نقاشا واسعا بني علماء القراءات. أن القراءة

اليت مل تبلغ درجة الصحة يف ثبوهتا، ويف رأي ابن جماهد أن القراءات السبعة هي القراءات الصحيحة، 
لصحيحة قراءة اوما عداها فهو قراءات شاذة. ومل يوافق العلماء على هذا التحديد، ووضعوا مقاييس لل

والشاذة، وهي أن كل قراءة توفرت فيها شروط القبول الثالثة تعترب قراءة صحيحة، وما مل تتوفر فيه تلك 
الشروط من حيث الصحة وموافقة العربية والرسم العثماين فهو شاذ، وانتقد العلماء حتديد القراءات 

حة من األدق ملعرفة القراءات الصحي الصحيحة بسبعة قراءات، ورأوا أن تطبيق املقاييس هي الطريق
 القراءات الشاذة.

 كاآليت:القراءات األربعة الشاذة، وهي  ومن 

 .هـ( 110البصرة / املتوىف سنة  )إمامقراءة احلسن البصري  .1
 .هـ( 123سنة  )املتوىفقراءة ابن حميصن املكي  .2
  .ه( 202سنة  )املتوىفقراءة اليزيدي البصري  .3
 . ه( 148سنة  )املتوىفقراءة األعمش األسدي  .4
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 .54، ص 2ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، ج  22 

 .124، ص 2المرجع السابق، ج  23 

، 1م، ط2008دكتور عبده علي الراجحي، اللهجات العربية في القراءات القرآنية، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع، ال 24 

 .89ص 

 .89المرجع السابق، ص  25 

والسؤال اآلن؛ ما هي القراءة الشاذة؟ وهل القراءة الشاذة هلا عالقة ابلقراءة السبعة والعشرة؟ وهل 
السبعة  ؟ وهل القراءة الشاذة خارجة عن القراءةمفرتقهالقراءة الشاذة متساوية ابلقراءة السبعة والعشرة؟ أم 

 ابلقراءة الشاذة؟ االحتجاجوالعشرة؟ وهل حنتاج إىل القراءة الشاذة؟ وهل نستطيع 

 واجلواب يرجع إىل األشياء أو األمور التالية. 

 ؟؟ ما هي القراءة الشاذة# 

 . املقياس الصحيح للقراءة الشاذةقد اختلف العلماء يف وضع 

اذليناشنبوا (1
صحيحة السند، وهي موافقة  )القراءات 22.خالف الرسم العثماينمبا  جواز القراءةكان يرى  -

 .العثمانية(العربية، لكنها خمالفة لرسم املصاحف 
 

 لينامقسم (2
مل يكن هلا  وإن جائزةكان يرى أن كل قراءة وافقت املصحف ووجها يف العربية فالقراءة هبا  -

 23سند.
ال يدخل يف الشواذ،  –إن كان صحيحا  –إليه ابن مقسم  وليس من شك يف أن ما ذهب -

 24ن ال يثبت إال بنقل.آبل هو من املردود، إذ القراءة سنة متبعة، والقر 
 ناأيباطثلبمكيايولنستعرض اآلن آراء العلماء يف الشاذ لنصل إىل املقياس الصحيح هلا. قال 

ه، وما فيقرأ به، وما الذي ال يقبل وال يقرأ ب يف اإلابنة : " فإن سأل فقال، ما الذي يقبل من القراءات
 25الذي يقبل وال يقرأ به؟ فاجلواب أن مجيع ما روي من القراءات على ثالثة أقسام:
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 .5ب ورقة  19664مكي بن أبي طالب، اإلبانة عن معاني القراءات، مخطوطة دار الكتب رقم  26 

، 1م، ط2008ت العربية في القراءات القرآنية، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع، الدكتور عبده علي الراجحي، اللهجا 27 

 .90ص 

 

 .77، ص 1انظر: السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن، القاهرة: دار الحديث، ج   28 

قسم يقرأ به اليوم وذلك ما أمجع فيه ثالث خالل وهي أن ينتقل عن الثقات إىل النيب  .1
ط املصحف يكون موافقاً خل)ص(، ويكون وجهه يف العربية اليت نزل هبا القرءان سائغاً، و 

 ويكفر من جحده.
ما صح نقله يف اآلحاد وصح وجهه يف العربية وخالف لفظه لفظ املصحف فهذا يقبل  .2

وال يقرأ به لعلتني، إحدامها أنه مل يوجد إبمجاع، إمنا أخذ أبخبار اآلحاد، والعلة الثانية 
 أنه خمالف ملا قد أمجع عليه وال يكفر من جحده.

 26ثقة وال وجه له يف العربية فهذا ال يقبل وإن وافق خط املصحف.ما نقله غري  .3
قثًاهواأنايكونامنقوالًانقلاآحثدامولف –وهو القسم الثاين  – مكيايناأيباطثلبفمقياس الشاذ عند 

    .لةلبسملةلربية ،الكنهاخمثلفا

 موقفاللقبلءايفاللقبلءلتالملخولربةاوللقبلءلتاللشثذة

طي يف و ن ابن دقيق العيد أن الشواذ نقلت نقل آحاد وينقل السينقل ابن اجلزري يف النشر ع
 27إتقانه مخسة أقوال؛ 

 

ا]اللقثضياللبةلقةينا[ا .1
 إن القراءة تنقسم إىل ثالثة :ا-

 .املتواتر = القراءات السبع املشهورة 
 .اآلحاد = قراءات الثالثة اليت هي متام العشر ويلحق هبا قراءات الصحابة 
  .28الشاذ = قراءة التابعني، منهم األعشى وحيىي بن واثب وابن جبري وحنوهم 



(JISTSR) Vo: 1, No: 4, 2015 Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

 
 92 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

                                                           

 .112، ص 1ابن الجزري، النشر، ج  29 

 .77، ص 1انظر: السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن، القاهرة: دار الحديث، ج  30 

 .83المرجع السابق، ص  31 

، 1م، ط2008الدكتور عبده علي الراجحي، اللهجات العربية في القراءات القرآنية، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع،  32 

 .91ص 

 .79، ص 1انظر: السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن، القاهرة: دار الحديث، ج  33 

 .79المرجع السابق، ص  34 

وواضح أن هذا الرأي ال يستقيم مقياسًا للشواذ، ألن هؤالء التابعني انقلون للقراءة عن  -
الصحابة الذين نقلوها عن الرسول )ص(، وعن هؤالء التابعني أخذ أئمة القراء على حنو ما 

 29لى سبعني من التابعني.نعرف عن انفع أنه قرأ ع
-  

 ]الينالجلزريا[ا .2
 30فإن مل يكن يف شيء من املصاحف العثمانية فشاذ ملخالفتها الرسم اجملمع عليه. -

 
 ]اللكولشيا[ .3

أن كل ما صح سنده واستقام وجهه يف العربية ووافق خط املصحف اإلمام فهو من السبعة  -
 31املنصوصة، ومىت فقد شرطا من الثالثة فهو من الشاذ.

ا النص يف الواقع ال ينطبق على القراءات الشاذة إذ لو فقد ركن النقل مثال ملا كانت وهذ -
 32القراءة شاذة بل مردودة.

 
 ]اللسبكيا[ .4

 جتوز القراءة يف الصالة وغريها ابلقراءات السبع، وال جتوز ابلشاذ. -
 

 33إن غري السبع املشهورة فهو من الشواذ. -
 ]اللسةوطيا[ .5

 34الشاذ هو ما مل يصح سنده. -
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، 1م، ط2008الدكتور عبده علي الراجحي، اللهجات العربية في القراءات القرآنية، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع،  35 

 .91ص 

 .9، ص 1ابن الجزري، النشر، ج  36 

 .11، ص 1السابق، ج المرجع  37 

، 1م، ط2008الدكتور عبده علي الراجحي، اللهجات العربية في القراءات القرآنية، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع،  38 

 .91ص 

 .17-15ابن الجزري، منجد المقرئين، ص  39 

، 1م، ط2008سيرة للنشر والتوزيع، الدكتور عبده علي الراجحي، اللهجات العربية في القراءات القرآنية، عمان: دار الم 40 

 .92ص 

 

فقد ذهب  35من أجل ذلك، إن املقياس الصحيح للقراءة الشاذة هو ما ذهب إليه ابن اجلزري.
أواًل يف حتليله لضابط القراءة الصحيحة إىل أنه " مىت اختل ركن من هذه األركان الثالثة أطلق عليها 

قفنا على هذا النص ال ي 36ضعيفة أو شاذة أو ابطلة سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكرب منهم ".
املقياس الصحيح للقراءة الشاذة، لكنه يقول يف موضع آخر " فلو مل يكن ذلك كذلك يف شيء من 

وزاد ذلك إيضاحا يف  37عليه ".ااملصاحف العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة ملخالفتها الرسم اجملتمع
املنجد حني أخذ حيلل ضابط القراءة الصحيحة، وذكر أهنا حني جتتمع تكون القراءة متواترة أو صحيحة 

الثاين  دون (سندللا)صحةوالثالث  (يوجهللربية اولواا)موافقةللسبعة أو لغريهم، وحني جيتمع األول 
 ما جاء عن أيب الدرداء وعمر وابن وضرب على ذلك مثال 38.شثذة، تصبح القراءة (للبسما)موافقة

"فهذه القراءة تسمى اليوم شاذة لكوهنا شذت عن رسم املصحف اجملتمع عليه،  مسعود وغريهم وقال:
 39وإن كان إسنادها صحيحاً فال جتوز القراءة هبا، ال يف الصالة وال يف غريها".

والذي يهمنا  .(للرثمثنة لملصثحفاا)موافقة تفتقدخالصة القول، القراءات الشاذة إذن هي اليت 
 40هنا أن هذه القراءات يتصل سندها ابلرسول )ص(.

ة وهل القراءة الشاذة خارجة عن القراءة السبع والعشرة؟هل القراءة الشاذة هلا عالقة ابلقراءة السبعة # 
 والعشرة؟

يف رأي الباحث، ليست هناك العالقة الواضحة بني القراءة الشاذة والقراءة السبعة والعشرة. كما 
هي و يف سبق القول، إن القراءة السبعة والعشرة تشتمالن على الشروط الثالثة لقراءة صحيحة ومتواترة 

ثمثنة اولواحفاللروأناركوناللقبلءةامولفق اأحدالملصث، ركوناللقبلءةامولفق اللربية اولوايوجهاأن
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الدكتور عبد العال سالم مكرم، القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية، القاهرة: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  41 

 .80، ص 3والتوزيع، ط 

 .80المرجع السابق، ص  42 

 .80المرجع السابق، ص  43 

. فالقراءة السبعة والعشرة إذن تعترب بقراءة صحيحة وأنايصحاسندهثاعناللبسولا)ص(، لحخمثال
. فالقراءة (مثنة للرثلملصثحفاا)موافقة تفتقدويف حني أن القراءة الشاذة هي اليت  ابإلمجاع،ومتواترة 

حف لكوهنا شذت عن رسم املص ومتواترة(صحيحة  )قراءةالشاذة إذن خارجة عن القراءة السبعة والعشرة 
  .فال جتوز القراءة هبا، ال يف الصالة وال يف غريهااجملتمع عليه، وإن كان إسنادها صحيحاً 

 هل جتوز القراءة يف الصالة ابلقراءات الشاذة؟ #

 أقوال:فقد اختلف العلماء يف حكم الصالة ابلقراءة الشاذة على 

عدم جواز الصالة ابلقراءة الشاذة، لعدم ثبوت هذه القراءات عن النيب صلى هللا عليه وسلم،  :لألول
 41.وذهب إىل هذا الرأي مجهور العلماء

 .42: جواز الصالة ابلقراءة الشاذة، نسب إىل الشافعي وأيب حنيفةللثثين
جيوز أن يقرأ من أداء الواجب، و : ال جيوز أن يقرأ هبا يف القراءة الواجبة يف الصالة لعدم التيقن للثثلث

 .هبا فيما عدا ذلك

 هل حنتاج إىل القراءة الشاذة؟ وهل نستطيع االحتجاج ابلقراءة الشاذة؟ وما هي فوائدها؟# 

نستطيع االحتجاج أو االستدالل ابلقراءة الشاذة من أجل بناء األحكام الشرعية. ومن القيم 
والقراءات  43متواترة أو شاذة يف بناء األحكام الشرعية. الدينية للقراءات أننا أنخذ هبا سواء كانت

 ، منها : الشاذة هلا فوائد متعددة
، ويعمل مبا يقتضيه معناها إذا مل يكن هناك ما يعارضها أو يدفعها ، وهي يف  أنهاحيخجاهبث:  لألول

 رمحه- الرب عبداالحتجاج هبا يف حكم خرب الواحد. وهذا هو رأي مجهور العلماء كما ذكر ذلك ابن 



(JISTSR) Vo: 1, No: 4, 2015 Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

 
 95 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

                                                           

 .190، ص 10ابن عبد البر، االستذكار، ج  44 

الدكتور عبد العال سالم مكرم، القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية، القاهرة: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  45 

 .81، ص 3والتوزيع، ط 

 .81المرجع السابق، ص  46 

 .81المرجع السابق، ص  47 

وهو عندهم جيري جمرى خرب الواحد يف االحتجاج به  العلماء،"وهذا جائز عند مجهور  بقوله: –هللا 
 ومن أمثلة ذلك :44للعمل مبا يقتضيه معناه." 

مبا  ال يؤاخذكم هللا ابللغو يف أميانكم، ولكن يؤاخذكم} :كّفثرةاللةمنيقول هللا تعاىل يف  -
و أعقدمت األميان فكفارته إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم 

اء: { ]النسمؤمنةأو حترير رقبة [ وقد وردت الكفارة يف القتل: }89{ ]املائدة: حترير رقبة
جيزئ  عتاقفاإللو أعتق إنسان كيف ما كان [. وقد اختلف العلماء يف حترير الرقبة، وف92

من منطوق هذه اآلية، ولكن الشافعي رضي هللا عنه اشرتط اإلميان يف الرقبة بناء على القراءة 
  45األخرى يف كفارة القتل، واليت تشرتط إميان الرقبة.

و وإن كان رجل يورث كاللة أة حفص يف املصحف الذي بني أيدينا: }: قراءلملريل يف  -
بن أيب [ وقرأها سعد 12فلكل واحد منهما السدس{ ]النساء:  وله أخ أو أختأة امر 

{ بزايدة " من أم " . فإن القراءة من أموله أخ أو أخت وقاص رضي هللا عنه وآخرون: }
األوىل املتواترة تفّسر على أن املراد ابإلخوة هنا هو اإلخوة لألم بناًء على هذه القراءة 

 46الشاذة.
: وردت قراءة : } ايءيها الذين ءامنوا إذا : غسل األرجل أ مسحها يف الوضوءللربثدلتيف  -

{  ]  كموأرجلقمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق، وامسحوا برؤوسكم 
معطوفة على " وجوهكم"  ابلنصب[ فقراءة حفص عن عاصم " وأرجلُكم "،   6املائدة : 

 فاً على " برؤوسكم "، فتكون األرجل ممسوحة، فبني النيبفتكون األرجل مغسولة واجلر عط
   47لغريه. لغسللالبس اخُلّف، وا املسح)ص( القراءتني، فجعل 

عان هبا على فهم مراد ، وُيْسترفسباللقبلءةالملخولربةاورُبنّيامرنثهثا: ومن فوائد القراءة الشاذة أهنا للثثينا
ورة وتبيني : " إن القصد من القراءة الشاذة تفسري القراءة املشه هللا تعاىل. قال أبو عبيد يف فضائل القرآن
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 .487-486، ص 1الزركشي، البرهان في علوم القرآن ، ج  48 

الدكتور عبد العال سالم مكرم، القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية، القاهرة: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  49 

 .60-59، ص 3والتوزيع، ط 

معانيها، وذلك كقراءة عائشة وحفصة : } حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى صالة العصر { ] 
[ ،  38: } والسارق والسارقة فاقطعوا أمياهنما { ] املائدة : ودسع[ ، وكقراءة ابن م 538قرة : الب

 198البقرة :  ] اس : } ال جناح عليكم أن تبتغوا فضاًل من ربكم يف مواسم احلج {وكما قرأ ابن عب
[ فهذه احلروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن ، وقد كان يروى مثل هذا عن بعض التابعني يف 

هو اآلن فالتفسري فيستحسن ذلك ، فكيف إذا روى عن كبار الصحابة ، ُُثَّ صار يف نفس القراءة ! 
  48؛ فأدىن ما يستنبط من هذه احلروف معرفة صحة التأويل ".ر من التفسري وأقوىأكث

 أشهباللقبلءاللذينانسبتاإلةهماللقبلءلتاللشثذةاويرضالألمثةل ايفاللقبلءلتاللشثذةاولملخولربة

 49ومن أشهر القراء الذين نسبت إليهم القراءات الشاذة:

 : حممد بن أمحد بن أيوب بن شنبوذ ليناشنبوذ (1)
سورة ] {إىل ذكر هللا فامضوانودي للصالة من يوم اجلمعة  }إذا قرأ:من قراءته الشاذة أنه  -

ملك أيخذ كل سفينة صاحلة أمامهم وكان } وقرأ:[. الصحيح " فاسعوا ". 9اآلية  اجلمعة:
فلما خّر تبينت الناس [. الصحيح " وراءهم ". وقرأ: } 79ة ] سورة الكهف : اآلي {غصباً 

اآلية  :ما لبثوا حواًل يف العذاب املهني{ ]سورة سبأأن اجلن أن لو كانوا يعلمون الغيب 
14.] 

 :عليها شاذة ويقال وال شك أن هذه القراءات كانت خمالفة خلط املصحف، ولذلك أطلق -
محد بن بن أ : " حممديب، وأخذ خطه ابلتوبة، فكتب يقولأنه اعرتف بذلك كله، ُث استت

أيوب، قد كنت أقرأ حروفاً ختالف مصحف عثمان اجملمع عليه، والذي اتفق أصحاب رسول 
هللا )ص( على قراءته ُث ابن يل أن ذلك خطأ .. وأان منه اتئب، وعنه مقلع، وأن هللا جل 

 امسه منه بريء ".
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: حممد بن احلسن بن يعقوب بن احلسن ... ابن مقسم أبو بكر العطار املقرئ لينامقسم (2)
 . 354ه، ومات لثمان خلون من ربيع األول سنة  265ولد سنة 

: " ومما طعن به علي أيب بكر ابن مقسم أنه عمد إىل حروف حدث أبو بكر اخلطيب قال -
ة، وشاع جتوز يف اللغة العربي من القرءان، فخالف اإلمجاع فيها، وقرأها على وجوه ذكر أهنا

ذلك عنه عند أهل العلم فأنكروه وارتفع األمر إىل السلطان، فأحضره، واستتابه حبضرة القراء 
والفقهاء فأذعن ابلتوبة، وكتب حمضراً بتوبته، وأثبت مجاعة ممن حضر اجمللس خطوطهم فيه 

 عليه.ابلشهادة 
ما  قد نبغ انبغ يف عصران هذا فزعم أن كل: " و عنه أبو طاهر بن أيب هاشم املقرئوقد قال  -

صح عنده وجه يف العربية يف حرف القرءان، يوافق خط املصحف، فقراءته جائزة يف الصالة 
وغريها، فابتدع بقيله ذلك بدعة ضل هبا قصد السبيل، وأورط نفسه يف منزلة عظمت هبا 

يديه وال  ا ال أيتيه من بنيجنايته على اإلسالم وأهله، وحاول إحلاق كتاب هللا من الباطل م
 من خلفه ".

]سورة  {اجني  فلما استيأسوا منه خلصوا ومن قراءة ابن مقسم: أنه قرأ يف قوله تعاىل: } -
 : " فأزاهلا بذلك عن أحسن وجوه البيان العريب: ]جنباً[. قال الرافعي[. قرأ80يوسف: اآلية 

." 
 

مام اإل الثانية قد مجع قراءة نسبها إىل يف أواخر املائة أيواللفضلاحممدايناجرفبالخلزلعي (3)
[. 28آلية ]سورة فاطر: ا {العلماء  من عباده هللُا إمنا خيشى أيب حنيفة رمحه هللا، ومنها: }

 . م يف القراءات املوضوعة املردودةوقد كذبوه يف إسناده، وجعلوه مثال بينه
 

 يرضالألمثةل ايفاللقبلءلتاللشثذةاولملخولربة

اللقبلءلتالملخولربةاللشثذةللقبلءلتااللبقم
 أنكم تكذبون { رزقكم} وجتعلون  أنكم تكذبون { شكركم} وجتعلون  1
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 { كبري}....فساد   { عريض}....فساد  2
فسوف يكون  كذب الكافرون} فقد   3

 لزاما {
 فسوف يكون لزاما {كذبتم } فقد  

 بني أسفاران { ابعد} ربنا  بني أسفاران { بعِّد} ربنا  4
 منضود { طلح} و  منضود { طلعو  } 5
 { ننشزها} وانظروا إىل العظام كيف  { ننشرها} وانظروا إىل العظام كيف  6
 أيديهم { عملته} وما  أيديهم { عملت} وما  7
 { جني ا} فلما استيأسوا منه خلصوا  { جنباً } فلما استيأسوا منه خلصوا  8
} إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة  9

 إىل ذكر هللا { فامضوا
 عوافاس} إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة  

 إىل ذكر هللا {
ملك أيخذ كل سفينة أمامهم } وكان  10

 غصباً { صاحلة
ملك أيخذ كل سفينة ورآءهم } وكان 
 غصباً {
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اخثمت 

الشاذة على  القراءةلقد وجدان من املناقشة السابقة أن القراءة املتواترة أو الصحيحة ختتلف عن 
رة ال تاإلطالق. فينبغي على املسلمني أن يفرقوا بني هذه الثالثة يف احلياة اليومية ألن القراءة غري املتوا

. فقد ُوِجد ْت أن القراءة املتواترة مل يكن من املمكن أن يقعد إال بشروط ثالثة يصح أن يقرأها يف الصالة
 وافقة العربية ولو بوجه، واثنياً، أن تكون القراءة موافقة أحد املصاحفابرزة وهي: أوالً، أن تكون القراءة م

العثمانية ولو احتماال، واثلثاً، أن يصح سندها عن الرسول )ص(. وهذه الشروط الثالثة قد وضعها 
 فقةموا)العلماء ابإلمجاع. أما القراءة الشاذة خارجة عن القراءة املتواترة الفتقاد أحد الشروط الثالثة وهي 

، لكوهنا شذت عن رسم املصحف اجملتمع عليه، وإن كان إسنادها صحيحًا فال العثمانية(املصاحف 
 جتوز القراءة هبا، ال يف الصالة وال يف غريها. وهللا أعلم ابلصواب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(JISTSR) Vo: 1, No: 4, 2015 Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

 
 100 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 

 

الملصثدراولملبلجع

 القرآن الكرمي

 احلديث الشريف

توزيع، القراءات القرآنية، عمان: دار املسرية للنشر والالدكتور عبده علي الراجحي، اللهجات العربية يف 
 م.2008

 م.2004السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، القاهرة: دار احلديث،

 م.2006ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر، بريوت: دار الكتب العلمية، 

لرسالة النحوية، القاهرة: مؤسسة االدكتور عبد العال سامل مكرم، القراءات القرآنية وأثرها يف الدراسات 
 م.1996للطباعة والنشر والتوزيع، 

 م.1973ابن قتيبة، أتويل مشكل القرآن، القاهرة: مكتبة دار الرتاث، 
 م.1982ابن اجلزري، غاية النهاية يف طبقات القراء، بريوت: دار الكتب العلمية، 

 م.1979املأمون للرتاث، مكي بن أيب طالب، اإلابنة عن معاين القراءات، دار 
 م.1999ابن اجلزري، منجد املقرئني ومرشد الطالبني، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، 

 م.2000ابن عبد الرب، االستذكار، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، 
 م.2001الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، 

ا
ا
 

 


