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مجلة األستاذ

)الصيغة االسمية في كتاب (القراءات الشاذة
)هـ370البن خالويه (ت
)(دراسة داللية
ّ علي عبد الوهاب الوردي.د.م
 كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية
:الملخص
ُّيعدُُّّالبحثُّفيُّالقراءاتُّالقرآنيةُّميداناُّمهماُّلدراسةُّأنماطُّاالستعمالُّفيُّعصورُّاالحتجاج
ِّ
ُّاءاتُّالشاذةُّيمكنُّالباحثُّمن
ُّوالوقوفُّعلىُّالقر،بعيداُّعنُّضروراتُّالشعرُّوالنصوصُّالمجهولة
ُّ
ُّ،الوقوف ُّعلى ُّمراحل ُّمهمة ُّمن ُّتاريخ ُّالعربية ُّفضال ُّعن ُّمعرفة ُّأثر ُّالسياق ُّفي ُّتلك ُّالقراءات

ُُّّوالترادفُّفي،ُّوأنواعُّاالشتقاقُّاللغوي،ُّوالخطُّالعربيُّعامة،والتغيراتُّالتيُّصاحبتُّخطُّالمصحف

ُّ .استعمالُّالصيغُّوداللتها
ُّ
ُّ

Nominal state in (anomalous readings) book by Ibn
Khalawayh(370a.h) semantic study
Lect. Dr. Ali .A. Alwardi
Abstract:
Research in Quarrian readings is considered an imported scope in
studying different patterns of using language in argument period ,that is
away from necessity of poetry and anonymous texts and knowing the
important period in Arabic language history, in addition to know the effect
of context in these readings and changes that, generally period Arabic and
holy Quran font and types and linguistic derivation and synonymously in
using these patterens and their indications.
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المقدمة:
ُُُُّّّّالق رراءاتُّالقرآنيررةُّمررنجثُّلغررويُّيمثررلُّخيرررُّتمثيررلُّالكثيرررُّمررنُّط ار ررقُّا داءُّاللغررويُّفرريُّالعصرررُّ
االسالميُّوتناولتهراُّد ارسراتُّمتعرددةُّبالبحرثُّوالتحليرلاُّ نهراُّتمثرلُّأنماطراُّمختللرةُّمرنُّوالرتلل واُّوقردُّ

قيررلُّفيهررانُّوسرعنةُّمتبعررةُّيلرروثُّقبولهرراُّوالمصرريرُّ ليهرراو(ُّ،)1الُّبمعنر ع
رىُّأنُّ رذهُّالقرراءاتُّجميعرراُّتعررودُّ لررىُّ
آنُّوقر رلُّ
عا
النبي(ص)ُّمثلمراُّيرربُّبعضرهثُّبرلُّ عنُّالقرارعُّيتبرلُّمرنُّسرلللُّوصروالُّ لرىُّعصررُّنروولُّالقرر
ا وا لُّ،و ناُّستواجلُّالباحرثُّفريُّذلركُّمشركلةُّتعرددُّوالقرراءاتوُّالتريُّتمثرلُّفيمراُّيبردوُّروايراتُّمتعرددةُّ

ل رروالنصُّالمق ر عدلوُّالمنررولُّعلررىُّالنبرريُّوصوُّ لررىُّجان ر ُّوالررنصُّالمحلررو ُّبررينُّالرردفتينواُّفررنحنُّأمرراثُّ
را رةُّمهمررةُّمررنُّ روا رُّاداءُّاللغررةُّتسررتحقُّاال تمرراثُّبهرراُّود ارسررتهاُّفضررالُّعررنُّأنُّالقرراءاتُّتتصررفُّ

بالتوثيقُّواإلسرنادُّعنردُّروايتهراُّقياسراُّعلرىُّالمرويراتُّاللغويرةُّا خرربُّ،وفريُّسرياقُّذلركُّوردتُّبعر

ُّ

القرراءاتُّالموصروفةُّبرروالشاذةوُّ،وسرلقفُّعلرىُّملهرروثُّالشرذوذُّومعراييرهُّالمختللررةُّبرينُّعلمراءُّالقرراءاتاُّ
لتكررونُّمرردخالُّ لررىُّد ارسررةُّمرراُّوردُّفرريُّكتررا ُّابررنُّخالويررلوت 370رروُّالموسرروثُّوالق رراءاتُّالشرراذةوُّبمرراُّ
يرتبطُّبموضوعُّالبحثُّمنُّدراسةُّلصيغُّوالحالةُّاالسميةوُّدراسةُّدالليةُّ،وعنيتُّبالصيغةُّاالسميةُّماُّ

يقابررلُّاللعررلُّوالحرررفُّأوُّا داةاُّفالكلمررةُّتق عسررثُّعلررىُّثالثررةُّأقسرراثنُّاالسررثُّواللعررلُّوالحرررفاُّفالبحررثُّ

ع
رذكرُّأنُّالكترا ُّ
سيقفُّعلىُّصيغُّحالةُّاالسثُّودالالتهاُّضمنُّالنصُّمحلُّالدراسةاُّومنُّالجرديرُّبال
يحملُّاسثُّوالقراءاتُّالشاذةوُّوليلُّومختصرُّفيُّشواذُّالقرآنُّمرنُّكترا ُّالبرديلوُّو روُّالعنروانُّالمثبرتُّ

رلُّأنُّمحققررلُّاالسرتاذُّبرجشت ارسررُّترروفيُّقبرلُّنشررهُّ،فتررولىُّوميلرلُّآثرررُّ
فريُّالرالفُّالكتررا اُّومنشرلُّالخط عُّ
جلررريُّكتابررةُّمقدمررةُّللكتررا ُّ،ونش ررهُّفكررانُّأنُّنش ررهُّمخط رراُّتسررميتلاُّفاسررملُّالصررحي ُّ رروُّوالق رراءاتُّ

الشرراذةوُّو رروُّبهررذهُّالتسررميةُّفرريُّالغررالفُّالررداخليُّللكتررا ُّبعرردُّمقدمررةُّجلررريُّ،وأشررارُّجلررريُّنلسررلُّ لررىُّ

ذلكُّعرضاُّفيُّحديثلُّفريُّالمقدمرةُّعنردماُّقرالنوُّمرنُّأشرهرُّالكتر ُّالتريُّتتعلرقُّبهرذاُّالموضروعُّكترا ُّ
القراءاتُّالشاذةُّللنحويُّالشهيرُّواإلماثُّالكبيرُّابيُّعبدُّاهللُّالحسينُّبنُّاحمردُّبرنُّحمردانُّبرنُّخالويرلُّ

و وُّ ذاُّالذيُّننشرهُّاآلنُّللقراءو(ُّ،)2والبحثُّسيتووعُّبينُّمحاور ُّ،ينُّ ُّ


القرآن الكريم والقراءات

ينبغيُّلناُّونحنُّنبحثُّفيُّمسا لُّتتعلقُّبالقراءاتُّالقرآنيةُّأنُّنشيرُّ لىُّحقيقةُّمهمةُّتتعلقُّبالقرآنُّ
الكريثُّوعالقتلُّبالقراءاتُّالقرآنيةُّ،و يُّضرورةُّالتلريقُّبينهماُّلماُّسنبينلاُّفالقرآنُّلغةُّمننوُّالجملُّ،

وسمي ُّقرآناا ُّ نل ُّيجمل ُّالسور ُّفيضمها...،وقرأت ُّالشيء ُّقرآنان ُّجمعتل ُّوضممت ُّبعضل ُّ لىُّ
ّ

بع

ع
ُّالمنول ُّعلى ُّالنبي(ص) ُّالمكتو ُّفيُّ
و(ُّ ،)3أما ُّفي ُّاالصطالح ُّفهون ُّوالكالث ُّالمعجو

المصاحفُّ ،المنقول ُّعنل ُّبالتواترُّ ،المتعبعد ُّبتالوتلو(ُّ ،)4أو ُّ و ُّنوالوحي ُّالمنول ُّعلى ُّمحمد(ص)ُّ
اءاتاُّفقدُّعرفهاُّالوركشي(ت 794ر)نوُّاختالفُّأللا ُّالوحيُّالمذكورُّ
للبيانُّواإلعجاوو(ُّ،)5أماُّالقر
ع
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اءاتُّعرفلُّابنُّ
فيُّكتبة ُّالحروفُّأوُّكيليتهاُّمنُّتخليفُّوتثقيلُّوالير ماو(ُّ،)6والعلثُّالذيُّيدرلُّالقر
ع

الجوري(ت 833ر) ُّبلنعلن ُّوعلث ُّبكيلية ُّأداء ُّكلمات ُّالقرآنُّ ،واختالفها ُّمعووا ُّلناقللو()7ا ُّفالخالفُّ
ع
وُّأن ُّوالقرآنوُّمتعبدُّبتالوتلُّ،وو وُّوحيُّمنولوُّبخالفُّوالقراءاتوُّالتيُّ يُّاجتهادُّ
الر يلُّبينهماُّ

ع
اءُّتحكمتُّفيلُّثقافتهثُّاللغويةُّفليلُّلناُّأنُّندعيُّأن ُّ ناكُّ
فيُّطريقةُّأداءُّالنصُّالمق عدلُّمنُّالقر

تالوماُّبينُّملهوميُّالقرآنُّالكريثُّوالقراءاتاُّالفتقارُّالقراءاتُّ لىُّأ ثُّماُّاتصفُّبلُّالنصُّالمق عدلُّ
و وُّالتواتر()8اُّوفيُّذلكُّيقولُّالوركشينُّووالتحقيقُّأنهاُّمتواترة ُّعنُّا مةُّالسبعةُّأماُّتواتر اُّعنُّ

النبي(ص) ُّفليل ُّن رو(ُّ ،)9و نا ُّالبد ُّمن ُّبيان ع
ُّأن ُّاصل ُّاختيار ُّتلك ُّالقراءات ُّالسبعة ُّال ُّيعدو ُّأنُّ

يكونُّاجتهاداُّمنُّابنُّمجا د(ت 324ر)اُّ ذُّذكرُّالمؤرخونُّأنُّابنُّمجا دُّقاثُّبجملُّقراءاتُّسبعةُّ

ثُّكثيرونُّأن ُّالقراءاتُّالسبعةُّالتيُّجمعهاُّ يُّالمقصودةُّبماُّيروبُّ
يُّالقراء()10اُّلذاُّتو
منُّمشهور ع
ّ

منُّأنُّالقرآنُّأنولُّعلىُّسبعةُّأحرف(ُّ،)11والذيُّأوقعهثُّفيُّ ذهُّالشبهةُّأنهثُّسمعو ع
ع
اُّأنُّالقرآنُّأنولُّ
على ُّسبعة ُّأحرفُّ ،وسمعوا ُّالقراءات ُّالسبعة ُّفتو موا ع
ُّأن ُّتلك ُّالسبعة ُّ ي ُّالمشار ُّ ليها ُّفيُّ

الحديث(ُّ ،)12ومن ُّجملة ُّما ُّاستشكل ُّالعلماء ُّعلى ُّابن ُّمجا د ُّاقتصاره ُّمن ُّرواة ُّكل ُّ ماث ُّعلىُّ
راوييناُّفصارُّمنُّيسملُّقراءةُّرٍاوُّثالثُّيبطلهاُّوقدُّتكونُّأشهرُّوأص ُّوأ هر()13اُّوكلُّذلكُّيدعثُّ
نتيجة ُّملاد اُّوأن ُّالقرآنُّوالقراءات ُّحقيقتان ُّمتغايرتانو()14ا ُّويعوو ُّذلك ُّما ُّقيل ُّمن ع
ُّأن ُّلكل ُّقارعُّ

أكثرُّمنُّرٍاوُّ،وربماُّيختلفُّ ؤالءُّفيُّالروايةُّعنلُّبحس ُّماُّاستشكللُّالعلماءُّعلىُّابنُّمجا داُّ
فالرواةُّحتىُّعنُّالقارعُّالواحدُّيختللونُّ،واالُّلماُّتباينتُّواختللتُّالرواياتُّ،و ذاُّا مرُّيستلوثُّعدثُّ

تواترُّالقراءةاُّفكيفُّنقرنُّتواترُّالقرآنُّالذيُّأطبقُّالمسلمونُّعلىُّروايتلُّبقراءةُّقارعُّماُّاختلفُّعددُّ

محدود ُّفي ُّروايتها؟ا ُّوتطالعنا ُّفي ُّسياق ُّذلك ُّمصطلحات ُّتتعلق ُّبموضوع ُّالقراءةا ُّفقد ُّذكرُّ

ع
ُّالقراءُّقسمواُّأرحوالُّاإلسنادُّعلىُّقراءةُّوروايةُّوطريقُّووجل(ُّ،)15فروالخالفُّ
السيوطي(ت911
ر)ُّأن ع
نُّكانُّ حدُّا مةُّالسبعةُّأوُّالعشرةُّأوُّنحو ثُّواتلقتُّعليلُّالرواياتُّوالطرقُّعنلُّفهوُّقراءةُّفإنُّ

كانُّللراويُّعنلُّفه وُّروايةُّأوُّلمنُّبعدهُّفناوالُّفطريقُّأوُّالُّعلىُّ ذهُّالصلةُّمماُّ وُّراجلُّ لىُّ

()16
ع
ُّ،أيُّأن ُّملهوثُّوالقراءةوُّيتعلقُّبلحدُّالقراءُّالسبعةُّأوُّالير ثُّ،م عماُّتتلقُّ
تخييرُّالقارعُّفيلُّفوجلو

ُّالقراء ُّوطرق ُّأدا هث ُّالنص ُّالمق عدلُّ،
فيل ُّالروايات ُّعنل ُّفتكون ُّقراءة ُّللا ُّأي ُّ عن ُّا مر ُّال ُّيعدو ع
بخالفُّالقرآنُّالكريثُّ،فهوُّمتعلقُّبشخصُّالنبي(ص)ُّفهوُّحامللُّوالقرآنُّنولُّعليلُّوأداهُّبماُّتواترُّ

عنلُّ،وأجمعتُّا مةُّعليلاُّفليلُّا مرُّمتعلقاُّبرٍاو ُّأوُّراويينُّأوُّحتىُّثالثةُّكماُّفيُّالقراءاتُّ،بلُّ

جمهورُّالمسلمينُّرووهُّعنلُّ(ص)ُّ.

ُّ

وبعد ُّأن ُّأشرت ُّعلى ُّنحو ُّموجو ُّ لى ُّملهوث ُّالقراءات ُّوفرقها ُّعن ُّالقرآن ُّالكريث ُّأنتقل ُّ لى ُّقضيةُّ

والشذوذوُّفيُّالقراءاتُّالقرآنيةُّ.
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شواذ القراءات

تصادفُّالباحثُّفيُّالقراءاتُّقضيةُّ(الشذوذ)ُّفيُّبعضهاُّ،وماداثُّالبحثُّيتناولُّالصيغُّالخاصةُّ

بالحالةُّاالسميةُّللكلمةُّفيُّالقراءاتُّالشاذةُّفالُّب عد ُّمنُّبيانُّملهوثُّالقراءاتُّالشاذةُّ،والشاذ ُّلغةُّمانوُّ

انلردُّعنُّالجمهورُّوندرو(ُّ،)17أماُّفيُّاالصطالحاُّفماُّنويكونُّمخاللاُّللقيالُّمنُّاليرُّن رُّ لىُّقلةُّ
وجوده ُّو ُّكثرتلو(ُّ ،)18و نا ُّنرب ع
االصطالحي ُّيكمن ُّفي ُّاعتمادُّ
ُّاللغوي ُّو
ُّأن ُّاللرق ُّبين ُّالملهومين
ّ
ّ

(الندرة)ُّضابطاُّيحكثُّقضيةُّالشذوذُّبمعنا اُّاللغويُّبخالفُّاالصطالحيُّالذيُّانطلقُّمنُّ(القيال)ُّ
فيُّمسللةُّالحكثُّعلىُّشذوذُّقضيةُّمااُّفالشاذُّعندُّالمحققينُّماُّخالفُّالقيالُّ،ق عل ُّذلكُّالنادرُّأوُّ
كثرُّ ،واللرق ُّبين ُّالرؤيتين ُّواض ُّعند ُّبحث ُّملهوث(القراءات ُّالشاذة)ا ُّفمن ُّالواض ع
ُّأن ُّالعلماءُّ
وضعواُّمقاييلُّوانُّكانتُّمتباينةُّانطلقواُّمنهاُّفيُّوسثُّجملةُّمنُّالقراءات ُّبالشذوذُّو يُّتخالفُّ

ع
لىُّأن ُّالشاذُّعلىُّقسمين()19نُّمقبولُّومردودُّ،فالمقبولُّماُّ
الملهوثُّاللغويُّ،وقدُّأشارُّا صوليونُّ

خالفُّالقيالُّوقبللُّالبلغاءُّواللصحاءُّ،والمردودُّماُّخالفُّالقيالُّولثُّيقبللُّاللصحاءُّوالبلغاء(ُّ،)20

ولو ُّانعمنا ُّالن ر ُّفي ُّذلك ُّلوجدنا ع
ُّأن ُّالمسللة ُّال ُّتخضل ُّلحكث ُّثابتُّ ،أو ُّمنهج ُّواض ُّبل ُّتتعلقُّ
بقبول ُّأو ُّرف

ُّ(البلغاء ُّواللصحاء) ُّذلك ُّ(الشاذ)ا ُّفا مر ُّال ُّيعدو ُّاستحساناُّ ،وترجيحا ُّمن ُّاليرُّ

ِّ
مرج ُّمتلقُّعليلُّ،وانطالقاُّمنُّالرؤيةُّلملهوثُّالشاذُّالتيُّاشارُّ ليهاُّا صوليونُّوالسيماُّالشريفُّ

الكلويُّ(ت 1094ر)ُّالتيُّذكرتهاُّآنلاُّأجدُّأنُّقضيةُّالحكثُّعلىُّقراءةُّماُّ
الجرجانيُّ(تُّ 816ر)ُّ،و
ّ
ّ
بلعنهاُّشاذةُّمسللةُّفيهاُّن راُّ نُّالشروطُّالتيُّذكر اُّابنُّالجوريُّ -و وُّأحسنُّمنُّتكلثُّفيُّ ذاُّ

النوع ُّبحس ُّتعبير ُّالسيوطي(ُّ -)21للقراءة ُّالصحيحة ُّال ُّتنص ُّصراحة ُّعلى ُّأن ُّما ُّعدا ا ُّ(شاذ)ُّ
بالملهوثُّالمحددُّوالواض ُّلهذاُّالمصطل ُّبلُّقالنوُّمتىُّاختلُّركنُّمنُّ ذهُّا ركانُّالثالثةُّأطلقُّ

عليهاُّضعيلةُّأوُّشاذةُّأوُّباطلةُّسواءُّكانتُّعنُّالسبعةُّأثُّعمنُّ وُّأكبرُّمنهثو(ُّ،)22و ذاُّالنصُّ

ُّنص ُّعليهاُّ ،و ي()23ن ُّموافقة ُّالعربية ُّولوُّ
يطلق ُّحكما ُّعاما ُّعلى ُّأي ُّقراءة ُّتخالف ُّالشروط ُّالتي ع
بوجلُّ ،وموافقة ُّأحد ُّالمصاحف ُّالعثمانية ُّولو ُّاحتماالُّ ،وصحة ُّالسندا ُّفملهوث ُّ(الشذوذ) ُّيساويُّ

(البطالنُّوالضعف)ُّعندُّالقدماءُّو ذاُّا مرُّيدلُّعلىُّلبلُّواض ُّفيُّالحكثُّعلىُّقراءةُّماُّخاللتُّ

شرطاُّمنُّالشروطُّأعالهُّوأطلقُّحكماُّعاماُّساوبُّفيلُّالشذوذُّبالبطالنُّوالضعفاُّفمخاللةُّالعربيةُّ

مثالُّ،أوُّعدثُّموافقةُّالمصحفُّالعثمانيُّيساويُّعدثُّصحةُّالسندُّ،وواض ع
ُّأن ُّصحةُّالسندُّ يُّ

ع
مةُّالقراءُّالُّتعملُّفيُّ
ر)ُّنلسلُّأن ُّوأ
المعيارُّا ثُّفيُّقبولُّقراءةُّمااُّوذكرُّابنُّالجوري(ت833
ع

شيء ُّمن ُّحروف ُّالقرآن ُّعلى ُّا فشى ُّفي ُّاللغة ُّوا قيل ُّفي ُّالعربية ُّبل ُّعلى ُّا ثبت ُّفي ُّا ثرُّ

اُّقيالُّعربيةُّوالُّفشوُّلغةُّ نُّالقراءةُّسعنةُّمتبعةُّ
ُّ
وا ص ُّفيُّالنقلُّ،والروايةُّ ذاُّثبتتُّعنهثُّلثُّيرد

يلوث ُّقبولها ُّوالمصير ُّ ليهاو()24ا ُّفالمعيار ُّا ث ُّ و ُّصحة ُّالرواية ُّعن ُّالقارعا ُّفإن ُّصحتُّ ،فهيُّ
التي ُّيحتج ُّبهاُّال ُّعليها ُّبما ُّيروبُّمن ُّشوا د ُّال ُّيعلثُّحتى ُّقا لهاُّعلى ُّما ُّنجده ُّفيُّكت ُّالنحوُّ
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واللغةا ُّفضال ُّعن ع
ي ُّلث ُّيكن ُّمحل ُّ جماع ُّعند ُّالعلماءا ُّفقد ُّذكرُّ
ُّأن ُّالرأي ُّالسابق ُّالبن ُّالجور ُّّ

ُّأن ُّالقاضي ُّجالل ُّالدين ُّالبلقيني(ت 824ر) ُّرأب ع
السيوطي ع
ُّأن ُّالقراءات ُّتنقسث ُّعلى ُّمتواترة ُّوآحادُّ
وشاذة()25ا ُّفالمتواترة ُّ ي ُّالقراءات ُّالسبعة ُّالمشهورةُّ ،واآلحاد ُّ ي ُّالقراءات ُّالثالثة ُّالتي ُّ ي ُّتماثُّ

العشرةُّ،وتلحقُّبهاُّقراءةُّالصحابةُّ،والشاذةُّ يُّقراءاتُّالتابعين(.)26


االختالف في تعيين مفهوم الشذوذ في القراءات

بعد ُّأن ُّنقل ُّالسيوطي ُّرأيي ُّالبلقيني ُّوابن ُّالجوري ُّفي ُّملهوث ُّوالقراءات ُّالشاذةو ُّذكر ُّأنل ُّيرب ع
ُّأنُّ

القراءاتُّأنواعُّوماُّيتعلقُّبموضوعُّبحثناُّ(الشاذة)ُّعبرُّعنهاُّبقوللنُّوماُّلثُّيص ُّسندهو(ُّ )27اُّفبهذاُّ

الضا بطُّبينُّالسيوطيُّالشاذُّمنُّالقراءاتُّ،و ناُّنكونُّأماثُّثالثةُّآراءُّفيُّبيانُّملهوثُّالشاذاُّا ولُّ
ما ُّخالفُّشرطاُّمنُّالشروط ُّالتيُّاشترطهاُّابنُّالجوريُّ ،والثاني ُّقراءات ُّالتابعينُّ ،والثالث ُّماُّلثُّ

يُّاختالفُّالعلماءُّفيُّبيانُّالشاذُّمنُّالقراءاتُّ،
ُّ
يص ُّسندهاُّو ذاُّا مرُّيدلناُّعلىُّمسللةُّخطيرةُّ

وسلتوقفُّعلىُّنحوُّموجوُّعلىُّ ذهُّاآلراءُّالثالثةاُّفالبلقينيُّقالُّعنُّالقراءاتُّالشاذةُّ عنهاُّقراءاتُّ
التابعينُّ،و ذاُّا مرُّاليرُّصحي اُّفالكثيرُّمنُّالقراءاتُّالشاذةُّتنتهيُّ لىُّكبارُّالصحابةُّوبعضهاُّ

للنبي(ص)ا ُّفال ُّنستطيل ُّقبول ُّ ذا ُّالرأيُّ ،ورأي ُّالسيوطي ُّليل ُّبلفضل ُّحال ُّمنلا ُّفالقراءة ُّ ن ُّلثُّ

يص ُّسند اُّتكونُّباطلةُّوليستُّشاذةُّ،وأشيرُّفيُّسياقُّذلكُّ لىُّرأيُّابنُّجنيُّوت 392روُّو وُّ
فيُّمقدمةُّمنُّألعفُّفيُّالقراءاتُّوالسيماُّالشاذةاُّفقدُّوضلُّكتابلُّ(المحتس ُّفيُّتبيينُّوجوهُّشواذُّ
القراءات ُّواإليضاح ُّعنها) ُّللبحث ُّفي ُّتلك ُّالقراءات ُّوتلمل ُّا دلة ُّلها ُّفي ُّالعربية ُّوالروايةُّ ،وقسعثُّ

ولُّماُّاجتملُّعليلُّأكثرُّقراءُّا مصارُّو وُّماُّأودعلُّ
القراءاتُّعلىُّضربينُّ،وقالُّ عن ُّالضر ُّا
ع
ابنُّمجا دُّفيُّكتابلُّالسبعةُّفيُّالقراءات(ُّ،)28أ عماُّالضر ُّالثانيُّو وُّماُّيهمناُّفقالُّعنلنوُّوضرًباُّ

ُّالقراء ُّالسبعة ُّالمقدث ُّذكر ا ُّ ،ال ُّأعنل ُّملُّ
تعدب ُّذلكُّ ،فسماه ُّأ ل ُّوماننا ُّشاذا ُّأي ُّخارجا ُّعن ُّقراءة ع

ٍ
اُّمنلُّمساوُّ
خروجلُّعنهاُّناوعُّبالثقةُّ لىُّق ار لُّمحلوفُّبالرواياتُّمنُّأماملُّوو ار لُّ،ولعللُّأوُّكثير
في ُّاللصاحة ُّللمجتمل ُّعليلو(ُّ ،)29والنص ُّواض ُّفي ع
ُّأن ُّالقراءات ُّالشاذة ُّعنده ُّما ُّخرجت ُّعنُّ
القراءاتُّالسبعةُّ،و ذاُّالملهوثُّواسلُّلثُّيخصصلُّبماُّ أريناهُّعندُّاآلخرينُّمنُّمخاللةُّشرطُّماُّمنُّ
الشروطُّ،وتتصفُّتلكُّالقراءاتُّالشاذةُّعندهُّبالثقةاُّوفهوُّضار ُّفيُّصحةُّالروايةُّبجرانلُّ،وآخذُّ

ع
انُّمنُّأنُّسند اُّ
منُّسمتُّالعربيةُّمهلةُّميدانيلو(ُّ،)30بلُّ عنلُّيردُّضمناُّعلىُّماُّقدُّيتبادرُّ لىُّا ذ

ع
ُّبعدُّذلكُّاالدعاءُّبلن ُّالقراءاتُّ
ضعيفُّقا النوُّوالروايةُّتنميلُّ لىُّرسولُّاهلل ُّ(ص)و(ُّ،)31فالُّيص

ع
هرُّأن ُّمحاولةُّابنُّالجوريُّفيُّبيانُّذلكُّأبروُّماُّيمكنُّأنُّ
الشاذةُّ يُّماُّلثُّيص ُّسند اُّ،وي
ع
اعتقدُّأنُّأ ثُّمعيارُّفيهاُّ وُّموافقةُّالمصاحفُّ
يلسِّرُّالحكثُّعلىُّجملُّكبيرُّمنُّالقراءاتُّبالشاذةُّ،و

العثمانيةُّولوُّاحتماالُّ،فشرطُّ(صحةُّالسند)ُّكانُّمتحققاُّفيُّمع ثُّالقراءاتاُّ نُّالصحابةُّأنلسهثُّ

ع
اياتُّمتعددةُّمنهاُّأنُّ
اُّيلومونُّالقراءُّالقراءةُّبحس ُّماُّعلّمواُّ،فقدُّذكرُّابنُّمجا دُّفيُّذلكُّرو
كانو
ع
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عل عيُّبنُّأبيُّطال (ع)ُّقالنوُّ عنُّرسولُّاهلل(ص)ُّيلمركثُّأنُّتق أرواُّالقرآنُّكماُّعلِّمتثو(ُّ،)32ورويُّعنُّ
ابنُّمسعود(ر )ُّقوللنوُّ نيُّسمعتُّالقَ َرأةُّفرأيتهثُّمتقاربينُّفاق أرواُّكماُّعلِّمتثو(ُّ،)33وذكرناُّفيماُّتقدثُّ
ع
أنُّالقراءةُّبحس ُّتعبير ثُّ(سعنةُّمتبعة)ُّوالُّب عدُّأنُّتنتهيُّ لىُّصحابةُّالنبي(ص)ُّ،وفيماُّيتعلقُّبشرطُّ
(موافقةُّالعربية)ُّفهذاُّا مرُّيحتاجُّتوقلاُّعليلُّ،فهيُّفيُّمقدمةُّعصورُّاالحتجاجُّ،و يُّأقوبُّمنُّ
الشوا دُّالشعريةُّالتيُّعلىُّفر ُّصحتهاُّفإنهاُّتبقىُّخاضعةُّللوونُّوالقافيةُّ،فضالُّعنُّعدثُّمعرفةُّ
أصحا ُّكثيرُّمنهاُّبخالفُّالقراءاتُّالمختللةُّ،يقولُّأحدُّالباحثيننُّووالقراءةُّفيُّنلسهاُّسواءُّأكانتُّ

متواترةُّأثُّاليرُّمتواترةُّشا دُّعلىُّصحةُّعربيتهاُّوشا دُّأيضاُّعلىُّقوةُّوجههاُّسواءُّأكانُّمجمعاُّ

عليلُّأثُّمختللاُّفيلو(ُّ،)34والعلماءُّأفاضواُّفيُّالتمالُّالوجوهُّفيُّالعربيةُّللقراءاتُّالتيُّخاللتُّبع

ُّ

أصولهثا ُّفمخاللة ُّ(العربية) ُّليست ُّمعيا ار ُّصحيحا ُّللحكث ُّعلى ُّقراءة ُّما ُّبالشذوذا ُّ عن ُّمصطل ُّ
(العربية)ُّواسلُّيتضمنُّعلوثُّاللغةُّالمختللةُّولعللُّأرادُّبلُّالنحوُّخاصةُّجرياُّعلىُّماُّيطالعناُّمنُّ
ترادفُّواض ُّبينُّمصطلحيُّالنحوُّوالعربيةُّعندُّالقدماءُّعندُّذكرُّتراجثُّالنحاةُّوطبقاتهثُّوتاريخُّ

النحوُّ ،وان ُّكان ُّا مر ُّبهذا ُّالمعنى ُّفالقراءات ُّالسبل ُّنلسها ُّفضال ُّعن ُّالقراءات ُّا خرب ُّكانتُّ
تتضمن ُّمخاللات ُّلقواعد ُّالنحو ُّوليل ُّالبحث ُّمحال ُّالستقصاء ُّتلك ُّالمخاللاتا ُّفقد ُّألف ُّفيهاُّ

العلماءُّ ،وأشبعو ا ُّبحثا ُّوالتمسوا ُّا وجل ُّالتي ُّتجعلها ُّتنسجث ُّمل ُّما ُّقرروه ُّو عأولو اُّ ،فال ُّيص ُّأنُّ
نحكث ُّعلى ُّقراءة ُّما ُّبالبطالنُّلمخاللتها قاعدةُّوضعت ُّبعد اُّبعشرات ُّوربما ُّم ات ُّالسنين!ُّ ،بقيُّ

ذن ُّشرط ُّ(موافقة ُّالرسث ُّالعثماني) ُّمعيا ار ُّر يسا ُّفيما ُّيبدو ُّللحكث ُّعلى ُّقراءات ُّما ُّبالشذوذ ُّو ذاُّ

الشرطُّيخضلُّللنقدُّكسابقيلُّ،والرسثنُّوالوضلُّالذيُّارتضاهُّعثمان(ر )ُّفيُّكتابةُّكلماتُّالقرآنُّ

وحروفلو(ُّ ،)35ورأب ُّبع

ُّالباحثين ُّأنل ُّالخطوة ُّا ولى ُّوالحقيقية ُّفي ُّتاريخ ُّالمقاييل ُّالخاصةُّ

بالقراءاتاُّفقدُّأبعدُّعثمانُّعنُّالقرآنُّعدداُّمنُّالرواياتُّوأبطل ُّالعملُّبهاُّوسارعُّ لىُّتطبيقُّذلكُّ

بإرساللُّ لىُّكلُّمصرُّقار اُّتتلقُّقراءتلُّوالنسخةُّالتيُّأرسلتُّ ليل()36اُّورأبُّالدكتورُّعبدُّالصبورُّ

شا ينُّأنُّالمصحفُّالعثمانيُّكت ُّبطريقةُّتستوع ُّمع ثُّالقراءاتُّلخلوهُّمنُّكتابةُّأحرفُّالمدُّ

ونقطُّاإلعجاث(ُّ،)37و ذاُّالرأيُّيقتضيُّويستلوثُّمعرفةُّالعر ُّوالسيماُّكتا ُّالوحيُّ(النقط)ُّبقسميلُّ

(اإلع ار ُّواإلعجاث) ُّقبل ُّتدوين ُّالوحي ُّوان ُّلث ُّيشر ُّالدكتور ُّشا ين ُّ لى ُّذلك ُّعلى ُّنحو ُّصري ُّ،

ولكنُّالرجوعُّ لىُّالمخطوطاتُّالقديمةُّللمصحفُّالشريفُّيثبتُّخلو اُّمنُّاإلع ار ُّواإلعجاث(ُّ،)38

وقدُّذكرتُّالمصادرُّأنُّأولُّمنُّنقطُّالمصحفُّنقطُّاإلع ار ُّأبوُّا سودُّالدؤلي(ت 69ر)(ُّ،)39أماُّ

نقطُّاإلعجاثُّفقاثُّبلُّتلميذاُّابيُّا سودُّنصرُّبنُّعاصثُّ(ت 89ر)ُّويحيىُّبنُّيعمر(ت 90ر)(ُّ،)40
أما ُّالقول ُّبمعرفتهث ُّنقط ُّاإلع ار ُّالذي ُّتطور ُّالحقا ُّ لى ُّرسث ُّالحركات ُّونقط ُّاإلعجاث ُّحتى ُّقبلُّ

االسالثُّفذ

ُّ ليلُّد.عبدُّالحيُّاللرماويُّودافلُّعنل(ُّ،)41مستنداُّفيُّذلكُّ لىُّبع

ُّالرواياتُّعنُّ

تاريخُّالتدوينُّوالخطُّعندُّالعر ُّ،وعندُّالعودةُّ لىُّالمصادرُّالتيُّذكر اُّاللرماويُُّّ -و يُّثالثةُّ-
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والير ا ُّمن ُّالمصادر ُّفيما ُّاستطعت ُّالحصول ُّعليل ُّلث ُّأجد ا ُّتنص ُّعلى ُّما ُّذكره ُّمن ُّمعرفتهثُّ
(اإلعجاث) ُّبل ُّكانت ُّمجملة ُّتورد ُّأسماء ُّأشخاص ُّعلى ُّخالف ُّبين ُّالمصادر ُّفي ُّعدد ث ُّوالُّ
يتجاووونُّالثالثةُّن ِس ُّ ليهثُّوضلُّالخطُّالعربيُّونقللُّمنُّا نبارُّ لىُّالحيرةُّثثُّ لىُّقريش( ُّ،)42الُّ
ُ
ر)ُّتلصلُّفيُّجهودُّ ؤالءُّالثالثةُّفيُّالخطُّالعربيُّو ثُّ
فيُّروايةُّوحيدةُّساقهاُّالقلقشندي(ت821
ِّ

مرامرُّبنُّمرةُّوأسلثُّبنُّسدرةُّوعامرُّبنُّجدرةُّفا ولُّوضلُّالصورُّوالثانيُّفصلُّووصلُّوالثالثُّ
وضل ُّاإلعجاث(ُّ ،)43فجميل ُّالروايات ُّعدا ُّما ُّذكره ُّالقلقشندي ُّلث ُّتنص ُّعلى ُّاختراعهث ُّالشكلُّ
واإلعجاثُّ ،وما ُّذكر ُّمن ُّوضل ُّيحيى ُّبن ُّيعمر ُّونصر ُّبن ُّعاصث ُّلل ُّيدل ُّعلى ُّأنهما ُّلث ُّيكوناُّ

مسبوقينُّبجهدُّمثللاُّفلوُّكانُّا مرُّمعروفاُّقبلهماُّلكانُّكتا ُّاهللُّعندُّتدوينلُّفيُّومنُّالنبيُّأوُّ

جمعل ُّأولى ُّمن ُّأي ُّكتا ُّآخر ُّبنقط ُّحروفلُّ ،ولث ُّيكن ُّذلك ُّا مر ُّليلوت ُّالنبي(ص)ُّ ،و ُّلذكرتُّ

المصادر ُّذلكُّ ،فمسللة ُّكتابة ُّالمصحف ُّورسمل ُّعلى ُّنحو ُّيستوع ُّالقراءات ُّفيها ُّن رُّ ،والسيماُّ
عندماُّيتعلقُّبصورةُّالحرفُّنلسلُّالُّالنقطُّعليلُّأوُّكتابةُّكلمةُّمحلُّأخرباُّلذاُّالُّنستطيلُّالقبولُّ

بمقولةُّمعرفةُّالعر (النقط)ُّقبلُّومنُّأبيُّا سودُّالدؤليُّوتلميذيلاُّفهوُّمنُّوضعلُّلضبطُّالقراءةُّ
فيُّالمصحفاُّفالكتابةُّالخاليةُّمنُّالنقطُّبلرعيلُّومنُّحروفُّالمدُّفيُّمواضلُّكثيرةُّسواءُّكانُّذلكُّ

عنُّعمدُّمنُّالكات ُّالستيعا ُّأكبرُّعددُّممكنُّمنُّالقراءاتُّوالسيماُّكتابةُّأحرفُّالمدُّأثُّجهالُّ

م نلُّفيُّالمراحلُّا ولىُّمنُّاستعمالُّالخطُّالعربيُّلثُّتق

ُّعلىُّالمشكلةُّنها ياُّو وُّماُّسنراهُّجلياُّ

فيُّمحاولةُّابنُّقتيبةُّ(ت 276ر)ُّحصرُّأوجلُّوالخالفُّفيُّالقراءاتوُّفهيُّسبعةُّعنده()44نُّا ولنُّ
االختالفُّفيُّ ع ار ُّالكلمةُّ،أوُّفيُّحركةُّبنا هاُّبماُّالُّيويلهاُّعنُّصورتهاُّفيُّالكتا ُّوالُّيغيرُّ

ُّيغير ُّمعنا ا ُّوال ُّيويلها ُّعنُّ
معنا اُّ ،والثانين ُّاالختالف ُّفي ُّ ع ار ُّالكلمة ُّوحركات ُّبنا ها ُّبما ّ
ُّيغيرُّ
صورتها ُّفي ُّالكتا ُّ ،والثالثن ُّأن ُّيكون ُّاالختالف ُّفي ُّحروف ُّالكلمة ُّمن ُّدون ُّ عرابها ُّبما ّ
ُّيغير ُّصورتها ُّوال ُّيغيرُّ
معنا ا ُّوال ُّيويل ُّصورتهاُّ ،والرابلن ُّأن ُّيكون ُّاالختالف ُّفي ُّالكلمة ُّبما ّ

معنا اُّ،والخاملنُّأنُّيكونُّاالختالفُّفيُّالكلمةُّبماُّيويلُّصورتهاُّومعنا اُّ،والسادلنُّأنُّيكونُّ

االختالفُّبالتقديثُّوالتلخيُّ،والسابلنُّأنُّيكونُّاالختالفُّبالويادةُّوالنقصانُّ .
ُّونلح ع
ُّأن ُّالوجلُّالثالثُّمثعلُّللُّبالتغييرُّالناشئُّعنُّأثرُّالنقطُّعلىُّالحروفُّالمتشابهةُّبالرسثُّ،

وا وجل ُّا ربعة ُّا خيرة ُّمما ُّذكره ُّخرجت ُّعلى ُّقضية ُّالنقط ُّوأحرف ُّالمد ُّفي ُّالنص ُّالمقدل ُّوالُّ
تتعلق ُّبهاا ُّ عنها ُّتتحدث ُّعن ُّمخاللات ُّفي ُّرسث ُّالكلماتا ُّفالتغيير ُّحصل ُّفي ُّالمبنى ُّوربما ُّفيُّ
المعنىُّفضالُّعنُّويادةُّونقصانُّوتقديثُّوتلخيرُّ،كماُّأتساءلُّعنُّمدبُّعالقةُّبع

ُّتلكُّا وجلُّ

فيُّالنص ُّالقرآنياُّفماُّ وُّالتحريفُّ نُّلثُّيكنُّبالويادةُّأوُّالنقصانُّأوُّالتقديثُّوالتلخير؟ُّ
بالتحريفُّ
ِّ
ولست ُّ نا ُّبصدد ُّالبحث ُّفي ُّ ذه ُّالقضيةُّ ،وما ُّدفعني ُّللتساؤل ُّعن ُّذلك ُّ و ُّحصر ُّتلك ُّا وجلُّ

للقراءاتُّوجعلهاُّبمستوبُّواحدُّمنُّاليرُّأنُّيوض ُّابنُّقتيبةُّموقللُّمنهااُّفهلُّكانُّيربُّضرورةُّ
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اللصل ُّبين ُّ ملهومي ُّالقرآن ُّالكريث ُّوالقراءات؟ُّ ،أو ُّكان ُّيعتقد ُّأنهما ُّبمنولة ُّواحدة؟ُّ ،فإن ُّكان ُّيربُّ
أعنهماُّبمنولةُّواحدةُّكانُّعليلُّأنُّيذكرُّ جابةُّعماُّيمكنُّأنُّيطرحُّمنُّتساؤالتُّعنُّبع

ُّا وجلُّ

اترُّالذيُّيميوُّالنصُّالقرآنيُّ
التيُّساقهاُّو وُّالذيُّألفُّكتابلُّلتلويلُّمشكلُّالقرآناُّو لُّسيبقىُّللتو
ع
قيمةُّأماثُّالقولُّبالويادةُّوالنقصانُّوالتقديثُّوالتلخيرُّفضالُّعنُّبع

ُّا وجلُّا خربُّالتيُّذكر ا؟ُُّّ .

وعندُّالعودةُّ لىُّكتا وُّالقراءاتُّالشاذةوُّنجدُّابنُّخالويلُّلثُّيشرُّ لىُّا سالُّالمعتمدُّفيُّ دراجُّ

ُّمضمونها ُّنجد اُّ
ُّ
القراءات ُّالشاذة ُّفي ُّكتابل ُّبل ُّذكر ا ُّمرتبة ُّبحس ُّالسورُّ ،وعند ُّاالطالع ُّعلى
متنوعةُّيتعلقُّمع مهاُّباختالفُّالنقطُّبقسميل(اإلع ار ُّ،واإلعجاث)ُّ،ومنهاُّماُّيتعلقُّبحروفُّالمدُّ

فتختلفُّالقراءةُّمثالُّبينُّمنُّيشبلُّاللتحةاُّلتكونُّأللاُّوبينُّمنُّيقصرُّا لفُّلتكونُّفتحةُّ،و ذاُّ

ا مر ُّيرتبط ُّفي ُّجان ُّكبير ُّمنل ُّبالرسث ُّالعربيا ُّ عن ُّالساميات ُّوالسيما ُّالعربية ُّال ُّتهتث ُّبوجودُّ

والصوا توُّبلُّكانُّا تمامهاُّمنصباُّعلىُّوالصوامتوُّفلثُّتضلُّلهاُّرموواُّكماُّوضعتُّللصوامتُّ

منذُّأولُّا مر(ُّ،)45وذلكُّا مرُّأوجدُّمجموعةُّمنُّالقراءاتُّالمختللةُّالمتعلقةُّبنقطُّاإلعجاثُّأوُّبمدُّ
بي ُّ وُّالحثُّعلىُّ
ُّ
الحركاتُّأوُّقصر اُّ،ومماُّوادُّا
مرُّصعوبةُّملُّتلكُّالمشكالتُّفيُّالخطُّالعر ِّ

القراءةُّفيُّالمصاحفاُّفقدُّرويتُّفيُّذلكُّرواياتُّكثيرة()46اُّلذاُّطالعتناُّجملةُّمنُّالقراءاتُّالمختللةُّ

المنصوصُّعليهاُّبسب ُّاختالفُّالنقط(ُّ،)47و وُّماُّدفلُّبعضهثُّ لىُّالنهيُّعنُّا خذُّ،والقراءةُّفيُّ
المصحفُّ،واالعتمادُّعلىُّالقراءةُّمشافهةُّحتىُّشاعتُّمقولةنوُّالُّتلخذوا ُّالقرآنُّمنُّمصحليُّ،والُّ

العلثُّمنُّصحليو(ُّ،)48لكنُّذلكُّلثُّيكنُّليصمدُّأماثُّرواياتُّفضلُّالقراءةُّفيُّالمصحفُّ،فضالُّ
عن ُّدخول ُّأعداد ُّكبيرة ُّ لى ُّاالسالث ُّمما ُّيستدعي ُّنشر ُّالمصاحف ُّبينهث ُّليتعلموا ُّالقراءة ُّوكل ُّماُّ

ع
وبناءُّعلىُّذلكُّيبدوُّأنُّمخاللةُّالمشهورُّمنُّالقراءاتُّكانتُّ
يتعلقُّبالقرآنُّالكريثُّمنُّعلوثُّمختللة؛
المعيارُّا سالُّللحكثُّبتشذيذُّقراءةُّماُّ،فليلُّا مرُّمتعلقاُّبقراءاتُّالتابعينُّأوُّبشروطُّابنُّالجوريُّ

أوُّاليرُّذلكُّ،وسلبحثُّذلكُّفيماُّيلتيُّملُّال وا رُّالدالليةُّ:
 صيغ جمع بدال من صيغة اإلفراد

وردتُّفيُّكتا ُّالقراءاتُّالشاذةُّأبنيةُّمتعددةُّمخاللةُّلرسثُّالمصحفُّ،وتلتيُّمخاللتهاُّمنُّورودُّ

أللا ُّبصيغةُّالجملُّبدالُّمنُّصيغةُّالملردُّ،ومنلُّقرراءةُّابرنُّأبريُّعبلرةنوعلىُّقلروبهثُّوأسرماعهثو(ُّ،)49
صت ى
تتتْو َولَ ىهت َتتم َ تتت َذا
تتتم ىع ىه َم َو َ هَت ه
تتتِ ىمهىتتتوىب ىه َم َو َ هَت ه
تتتَ َ هَ ه
لقول ررلُّتع ررالىَ :
تتْرىِ َم ىَ َ
(ختتتتَ َم الهُت ى
ش َ
تتِ ْ ََب َ
تتِ َ َ
َ ىظتتيم )(ُّ،)50والمالحر ع
ُّأنُّالسررياقُّالررذيُّوردتُّفيررلُّسررياقُّجمررلُّفجمعررتُّم ارعرراةُّللسررياقُّ،والُّيتعلررقُّ

ا مرُّبعدثُّكتابةُّأحرفُّالمرداُّ نُّصريغةُّالجمرلُّوأسرماعهثوُّتبردأُّبرللفُّو روُّمراُّالُّنجردهُّفريُّالقرراءةُّ
()51
كون مَىد
الشاذةُّ،ومنلُّقراءةُّأبيُّمعينُّالمكينوُّقدُّاقتر ُّآجالهثو ُُّّ،لقوللُّتعالىن ( َوَْن َ ِ َْن َي َ
َجهى ىهتتمُُّّ)(ُّ،)52وي هرررُّأنُّالقررارعُّ ارعررىُّسررياقُّالحررديثُّعررنُّالكررافرينُّفاآليررةُّتصررفُّحررالهثُّ،
امتَت َتر َ ْ َ
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تين هَتتِ رَفتتر ر
ىى
ف ىخ َ تتر)(ُّ،)53
فجرراءتُّالق رراءةُّموافقررةُّلملهرروثُّالجمررلُّ،ومنررلُّق رراءةُّقولررلُّتعررالىنُّ) ىمتُكئت َ َ َ َ
بر ررالجملُّفر رريُّورفر رررفوُّفكانر ررتُّورفر ررارفو()54اُّوالرفر رررفُّنومر رراُّكر ررانُّمر ررنُّالر ررديباجُّوالي ر ررهُّرقيقر رراُّحسر ررنُّ
الصررنعةو(ُّ،)55فررلرادُّالقررارعُّالمبالغررةُّفرريُّوصررفُّنعرريثُّالجنررةُّ،فاسررتعملُّصرريغةُّالجمررلُّ،وربمرراُّكانررتُّ
بص رريغةُّالجم ررلُّف رريُّمص ررحفُّم رراُّم ررنُّالمص رراحفُّالت رريُّكان ررتُّعن رردُّالص ررحابةُّقب ررلُّأنُّي ررتثُّجمعه رراُّ
شم
َتزلتتْ
تِ ىممتْ ْ َ
تتت فتي َ
وتوحيد اُّفيُّالمصحفُّالعثمانياُّومنلُّقراءةُّبعضهثُّلقوللُّتعرالىن( فَتىِن ىك َ

()57
ءون ى
ع
ُّ،ويبدوُّأنُّالقارعُّانطلقُّ
الكتْ َ ىمن مَبهى َِ )(ُّ،)56بالجملُّفقرأُّنوالكت و
إىلَ َ
قر َ
يِ فَْ أ ىَل الُ َ
ذين َي َ
منُّملهوثُّتعددُّالكت ُّالمقدسةُّقبلُّالقرآنُّفق أر اُّبالجملُّأوُّأ ملُّقراءةُّحرفُّالمدُّالذيُّميعوُّصيغةُّ

اإلفراد.

 صيغة إفراد بدال من صيغة جمع

وردتُّمجموع ررةُّقر رراءاتُّوردتُّفيه رراُّألل ررا ُّبص رريغةُّالمل ررردُّب رردالُّم ررنُّالجم ررلُّ،ومنه رراُّقر رراءةُّ
ُّ ُّ
ُّ
بعضهثنُّوومال كتلُّوكتابلو(ُّ)58بصيغةُّالملردُّفيُّوكتا وُّلقوللُّتعرالىن( ومتن ي َكفىتر ىبْلهُ ى
تتَ َو َم َال ىئ َك ىت ىتَ
ََ َ َ
يتدا)ُّ(ُّ،ُّ)59فربمراُّكرانُّالهردفُّمرنُّ فررادُّالقرارعُّللر ُّ
َو ىكتىىب ىَ َوىر ى تهى ىَ َوا َل َي َتوىم َاخ ىخ ىتر فَقَ َتد َ ت ُل َ َتاليال َب ىع ي
الكتررا ُّ ب رراوُّع مررةُّالق ررآنُّالك رريثُّفهرروُّجرراملُّلمرراُّسرربقُّفرريُّالكت ر ُّالمقدسررةُّا خررربُّالترريُّدخلهرراُّ

التحريفُّوربماُّكانُّلكتابرةُّحررفُّالمردُّفريُّمصرحفُّ رذاُّالقرارعُّسرب ُّفريُّ هرورُّ رذهُّالقرراءةاُّومنرلُّ
()60
ى
ري رتة َْكتْ ىب َر ىم ى
جرميهتْ
قراءةُّبعضهثنوُّأكثرُّمجرميهاو ُّ،فيُّقوللُّتعرالىُّ) َ :و َكتذل َِ َج َعهتتْ فتي ىك رتل مَ َ
لى َيم ىكروا فيهُّْ((ُّ،ُّ)61فقدُّعدلُّالقارعُّعنُّالقراءةُّبصريغةُّالجمرلُّ(أكرابر)ُّ لرىُّصريغةُّالملرردُّ(أكثرر)ُّ،
و ذهُّالقراءةُّتصل ُّأنُّتكونُّأنموذجراُّللترلثرُّبخرطُّالمصرحفاُّفرالقراءةُّالشراذةُّتميروتُّبطريقرةُّاعجراثُّ

الحرررفاُّليكررونُّ(ثرراء)ُّمررلُّتحقيررقُّحرررفُّالمرردُّ(ا لررف)ُّبخررالفُّالق رراءةُّالمثبتررةُّفرريُّالمصررحفُّ،ومررنُّ
()62
َ ىب َكهى ى
َ ال َ ت ُ
تتَ َْن ىي ى ت ُ
مْتت ىتَ
ذلرركُّق رراءةُّبعضررهثنُّويحررقُّالحررقُّبكلمتررلو ُّ،لقولررلُّتعررالىنُّ( َوىيريت ىتد الهُت ى
طع دا ىبر ى
الكْفرين)(ُّ،)63ويبدوُّ ع
أنُّالقارعُّتلثرُّبورودُّ ذهُّالكلمةُّبصريغةُّالملرردُّفريُّالقررآنُّالكرريثُّ
َوَيق َ َ َ
أكثرُّمنُّورود اُّبصيغةُّالجمل(ُّ،)64فق أر اُّبصيغةُّاإلفراد.
 صيغة جمع بدال من صيغة ْخرى

رينُّوأسراويرُّمرنُّ
و ناُّنعالجُّحالةُّمنُّحراالتُّتررادفُّالقرراءاتُّفريُّصريغُّالجمروعُّ،ومنهراُّقرراءةُّأُب ر
ُّ،والمالحر ع
ُّأنُّصريغةوُّأفاعيرلوُّلرثُّ
ذ و(ُّ،)65لقوللُّتعرالىن( َفهَ َوَال ْىَل ىق َي َ هَ َي ىَ َْ ور رمتن َذ َِت ر ُُّّ)(ُّ )66
يشرُّ ليهاُّاللغويونُّعندُّ دراجهثُّصيغُّالجموعُّمنُّقلةُّوالُّكثرةُّ،ولثُّيمثِّلرواُّلهرا( ُّ،)67الُّفيمراُّوردُّمرنُّ
جمررلُّشرراذُّلرروباطلوُّعلررىُّوأباطيررلو(ُّ)68و رريُّبونررةُّوأفاعيررلوُّ،وقرردُّذكرررُّسرريبويلُّ ررذهُّالصرريغةُّفرريُّبررا ُّ

وجمررلُّالجمررلو()69اُّفقررالنوُّوأ عمرراُّمرراُّكررانُّأفعرراالُّفإنررلُّيك عسرررُّعلررىُّأفاعيررلُّ...وذلرركُّنحرروُّأنعرراثُّوأنرراعيثُّ
وأقروالُّوأقاويررلو(ُّ،)70لكنررلُّلررثُّيشرررُّ لر ع
رىُّأنُّصرريغةُّوأفاعيررلوُّتكررونُّجمعرراُّلصرريغةُّوأفاعررلوُّفكررلُّمنهمرراُّ
رريُّصرريغةُّجمررلُّللجمررلاُّف رروسواروُّتجمررلُّعلررىُّوأسر ِروَرةوُّوكررانُّالقيررالُّيقتضرريُّجمررلُّالجمررلُّبصرريغةُّ
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وأفاعررلوُّ،قررالُّسرريبويلنُّوأمرراُّأبنيررةُّأدنررىُّالعررددُّفتك عسرررُّمنهرراُّأ وف ِعلررةُّوأ وف ُعررلُّعلررىُّأفاعررلو(ُّ،)71لررذاُّن ار رراُّ

جمعرتُّعلرىوُّأسراوروُّفريُّمواضرلُّأخرربُّمرنُّالقررآناُّلرذلكُّقيرلنوُّأمراُّالنحراريرُّفقرراءتهثُّأسرراورةو(ُّ،)72
وويادةُّالتاءُّفيُّالصيغةُّلتلكيدُّالجمل(ُّ،)73وبذلكُّنجدُّتداخالُّفيُّ رذاُّالموضرلُّبرينُّاسرتعمالُّصريغةُّ

محلُّأخربُّومخاللةُّالقيالُّفيهاُّ،ملُّعدثُّ شارةُّكت ُّالصرفُّ لىُّصيغةُّجملُّالقراءةُّالشاذةُّ .
 صيغة اشتقْمية م ل ْخرى

وردتُّبع ُّالقراءاتُّمتضمنةُّصيغاُّاشرتقاقيةُّتخرالفُّالمثبرتُّفريُّالمصرحفُّ،ومنهراُّقرراءةُّابرنُّ
()74
ى
ريتتتتتت ىة
مسر ر ررعودنُّووالمتردير ر ررةُّوالمنطوحر ر ررةو ُّ،فر ر رريُّقولر ر ررلُّتعر ر ررالىنُّ(ُّ َوا َل ىم َت َختقَتتتتتت ىة َوا َل َم َومىتتتتتتوَذ ى َوا َل ىمتََرد َ
َوال ُت ىطي َ ت ىة)(ُّ،)75والمالح ر ع
ُّأنُّتلرركُّالق رراءةُّجرراءتُّعلررىُّوفررقُّالقيررالُّو رريُّمخاللررةُّلق رراءةُّالمصررحفُّ

التيُّاستدعتُّتلويالُّلصريغتها(ُّ)76اُّومرنُّذلركُّقرراءةُّأبريُّالسعرمالُّوالكسرا ينُّوالقَردولوُّلقولرلُّتعرالىن
ع
ردوُّأنُّالقررارعُّتررلثرُّ
ررُّالملسرررونُّأعنررلُّقرررعُّبالضررثُّواللررت ُّفيهررا(ُّ،)78ويبر
(ا َل َمهىتتت ىِ ا َلقىتتتدو ى ) (ُّ،)77وذكر
ِّ
ع
رول)اُّأوُّأنُّابررنُّخالويررلُّأوُّناسررخُّكتابررلُّأاللررلُّ
بلسررماءُّاهللُّالحسررنىُّال رواردةُّبصرريغُّالمبالغررةُّبونررةُّ(فَعر
كتابةُّالشدةُّعلىُّالدالُّ،فابنُّمن رورُّيشريرُّ لرىُّفرت ُّالقرافُّفيهراُّمرلُّوجرودُّالشردةُّ،وينقرلُّعرنُّثعلر ُّ

ُّوس ررمورُّوتَن ررورُّ الُّ
رلُّس ررلودُّو َكلررو
َ
(ت 291رر)ُّقول ررلنوُّكررلُّاس ررثُّعلررىُّفَع ر ُّرولُّفهرروُّملت رروحُّا ولُّمثر َ
السبوحُّوالقُدولُّفإنُّالضثُّفيهماُّا كثرُّوقدُّيلتحرانوُّ،79وأشرارُّابرنُّمن رورُّكرذلكُّ لرىُّداللتهراُّعلرىُّ
ُ
()80
المبالغةُّفقالنوُّوفعولُّبالضرثُّمرنُّأبنيرةُّالمبالغرةُّ،وقردُّتلرت ُّالقرافُّولريلُّبرالكثيرو اُّوالمالحر ع
ُّأنُّ

اللغويينُّلثُّيشيرواُّ لىُّصريغةُّ(فُعرول)ُّضرمنُّصريغُّالمبالغرةُّسرماعيةُّأوُّقياسرية(ُّ،)81و روُّممراُّيثيررُّ
ُّ
التساؤلُّفكت ُّالصرفُّحللتُّبا مثلرةُّوالتمرارينُّعلرىُّبعر

ُّالصريغُّالغريبرةُّالتريُّلرثُّترردُُّّفريُّكرالثُّ

العرر ُّوفرريُّالوقررتُّنلسرلُّأالللررتُّذكرررُّ رذهُّالصرريغةُّالترريُّتمثرلُّاسررماُّمررنُّأسرماءُّاهللُّالحسررنى!اُّومررنُّ
ذلكُّقراءةُّا عمشُّواليرهنُّومنُّالقَنِطينو(ُّ،)82لقوللُّتعالىنُّ(فَال تَ ىكن ىم َن ى
طين)ُّ(ُّ،ُُّّ)83ويبدوُّأنُّ
القْت َ
منشررلُّالشررذوذُّفرريُّ ررذهُّالق رراءةُّ رروُّعرردثُّ ثبرراتُّحرررفُّالمررداُّفجرراءتُّبصرريغةُّالمبالغررةُّبرردالُّمررنُّاسررثُّ

اللاعررلُّفرريُّقرراءةُّالمصررحفُّ،واآليررةُّفرريُّسررياقُّالبشررربُّإلبر ار يثُّ(ع)ُّبررالمولوداُّفقصرردُّالقررارعُّالنهرريُّ
ِ
نماُّالمسِّري وُّبكسررُّالمريثُّ
عنُّالمبالغةُّفيُّالحوناُّومنُّذلكُّقراءةُّاإلماثُّجعلرُّبنُّمحمدُّالصادقنوُّ

تن متتريم ر تتو ىل الهُت ى
والسررينُّوتشررديد ا(ُّ،)84لقولررلُّتعررالىنُّ(إى ُتمتتْ ا َلم ى ت ى
تَ)ُُّّ(ُّ،ُّ)85
تتَ َو َكهى َمتىت ى
َ َ ى
تيِ ي َ تتِ َابت ى َ َ َ َ َ ى
()86
رلُّم ِس ر ُّبالبركررةو ُّ،
فررالقراءةُّجرراءتُّبصرريغةُّالمبالغررةُّ،والمسرري نوُّالصررديقُّ،وقيررلُّسررميُّبررذلكُّالعنر ُ
رويينُّأن ِ
ع
ُّوالم ِّسرري وُّاسررتعملُّ
فررالقراءةُّأفررادتُّالمبالغررةُّفرريُّوصررفُّالنبرريُّ(ع)ُّبالبركررةُّ،وذكرررُّبعر ُّاللغر
للداللةُّعلىُّماُّيعرفُّبروالدجالو(ُّ،)87و ذهُّالقراءةُّكليلةُّبالردُّعلىُّ ذااُّفالقارعُّ وُّاإلماثُّجعلرُّبنُّ

محمدُّالصرادقُّداخرلُّفريُّعصرورُّاالحتجراجاُّومرنُّذلركُّقرراءةُّاإلمراثُّعلريُّوالسرلمينُّوعجعرا وُّ(ُّ،)88

تتيء ى َجتتتْ ( (ُّ،)89وص رريغةُّوف عع ررالوُّم ررنُّص رريغُّالمبالغ ررةُّالس ررماعيةُّكم رراُّ
لقول ررلُّتع ررالىنُّ(إى ُن َِتتتت َذا لَ َ
شت َ
ع
ردوُّأنُّالق رراءةُّقصرردتُّويررادةُّالمبالغررةُّفرريُّالوصررفُّ،قررالُّالرضرريُّ
الصرريغةُّا خررربُّالمخللررة(ُّ،)90ويبر
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ع
رُّأنُّفُ َعرراالُّمبالغررةُّفعيررلُّفرريُّالمعنررىاُّفطُر َروالُّأبلررغُّمررنُّطويررلُّ،واذاُّأردتُّويررادةُّ
اإلسررتراباذينوُّال ررا

المبالغررةُّشر عددتُّالعررينُّفقلررتُّطُر عروالوُّ()91اُّفكانررتُّالقرراءةُّتحمررلُّداللررةُّالمبالغررةُّفرريُّتسرراؤلُّالمشررركينُّ
عنُّجعلُّاآللهةُّالمتعددةُّ لهاُّواحداُّ .
صيغة ا مية م ل صيغة فعهية

وردتُّبع ر ر ُّالق ر رراءاتُّنابر ررتُّفيهر رراُّصر رريغةُّص ر ررفيةُّاشر ررتقاقيةُّعر ررنُّصر رريغةُّفعلير ررةُّ،ومنر ررلُّق ر رراءةُّ
()92
تَ ىم َت َهتْ َز َو َج َهتْ َوَب ُ
تِ ىم َت ىه َمتْ
بعضهثنوُّخالق
ٌ
ٌ
ُّمنهاُّووجهاُّوباثُّمنهماُّرجاالو  ،لقولرلُّتعرالىن( َو َخهَ َ
()93
ير َوىت َ ْ) ُّ ُّ،ذُّكرانُّ مرالُّصروتُّالمردُّسربباُّفريُّتلركُّالقرراءةُّفضرالُّع ع
رنُّأنُّالقرارعُّربمراُّ
ىر َج يْال َك ىث يا
قصدُّماُّفيُّاسثُّاللاعلُّمنُّداللرةُّأثبرتُّفريُّالتعلرقُّبالموصروفُّبحسر ُّمراُّذكررُّاللغويرون()94اُّو روُّ

م رراُّيحم ررلُّدالل ررةُّالخل ررقُّوالتك رراثرُّحت ررىُّي رررثُّاهللُّا ر ُّوم ررنُّعليه رراُّ،وم ررنُّذل رركُّقر رراءةُّالجح رردرينُّ
()95
ِ ىمتن ى
آل َيعقتو َ )()96اُّفهرذهُّالقرراءةُّممراُّتردلُّعلرىُّ
وويرثنيُّوارثو ُّ،فيُّقوللُّتعالىنُّ( َي ىرثىتي َوَي ىر ى
ثبوتُّصلةُّالوراثةُّعلىُّنحوُّأقروبُّمرنُّالصريغةُّاللعليرةُّ،فضرالُّعرنُّتلكيردُّدعراءُّالنبريُّوكريرا(ع)ُّأنُّ
يكررونُّالروارثُّمررنُّآلُّيعقررو ُّ،وفرريُّ ررذاُّداللررةُّعلررىُّتمسرركلُّباالنتمرراءُّ لررىُّآلُّيعقررو ُّ،كمرراُّتبرردوُّلرريُّ

جنبةُّصوتيةُّفيهاُّ،فالقارعُّربماُّم عدُّاللتحةُّبماُّيعرفُّبر(مطلُّالحركات)ُّفكانتُّأللاُّممراُّأثررُّبصروتُّ
الياءُّبعد اُّوالسيماُّ يُّملتوحةُّفتحولتُّ لىُّألفُّ ُّ.
 المقصور والممدود

بحثُّاللغويونُّ ا رةُّالقصرُّوالمدُّفيُّاالسماءُّ،والمقصورنُّواالسثُّالمتمكنُّالذيُّحرفُّ ع اربرلُّ

ألررفُّالومررةُّك ررنُّاللتررىُّوالعصرراو(ُّ،)97أمرراُّالممرردودنُّوُّمرراُّآخ ررهُّألررفُّبعررد اُّ م روةُّ او رردةُّمررنُّاالسررماءُّ

المعربررةو(ُّ،)98واللرررقُّبررينُّالمقصررورُّوالممرردودُّ ر ع
روُّأنُّآخرررُّالمقصررورُّصررا تُّطويررلُّملترروحُّ،و ررذهُّ
اللتحررةُّتمرردُّحتررىُّتصررب ُّ مروة(ُّ،)99ووردتُّبعر ُّالقرراءاتُّفيهرراُّقصرررُّلكلمرراتُّممرردودةُّ،منهرراُّقرراءةُّ
()100
ى
ُاء َ هَتِ ا َل ىكفُتْر)(ُّ،)101ومرنُّ
يحيىُّبنُّيعمرنوُّأش عداُّعلىُّالكلرارو ُّبالقصررُّفريُّقولرلُّتعرالىنُّ(َْشتد ى
()102
ى
ْء َو َج ىَ َررب ىَ َاْلَ َ هَِ)ُّ(ُّ،)103ومنُّقصرُّ
ذلكُّقراءةُّبعضهثنُّو الُّابتغاو ُّ،فيُّقوللُّتعالىنُّ(إىُال َابت َغ َ
الممدودُّقراءةُّا عمشُّعنُّأبيُّبكررُّبرنُّعيراشنُّو قرراُّباسرثُّربركو(ُّ،)104فريُّقولرلُّتعرالىنُّ(ام ََْ
َتر ىبْ َ ىتم
َرربتتتِ( ُّ(ُّ،)105ورأبُّالنحرراةُّج رواوُّقصرررُّالممرردودُّللضرررورة(ُّ،)106والُّتبرردوُّلرريُّفرريُّمرراُّسرربقُّضرررورةُّ
للقصرُّ،فقدُّوقلُّاختياراُّمنُّالقارعُّمنُّاليرُّضرورةُّ،ولوُّترثُّاسرتقراءُّالقرراءاتُّعلرىُّنحروُّواسرلُّكمراُّ

الشعرُّوشوا دهُّلماُّصدرتُّأحكاثُّمنُّ رذاُّالقبيرلاُّأمراُّمرنُّصرورُّمردُّالمقصرورُّفقرراءةُّابرنُّعبرالنوُّ
طوع رراءُّأوُّكر رراءوُّ(ُّ،)107لقول ررلُّتع ررالىنُّ(ا َئ ىت َيتتتْ طَ َو ي تتتتْ ْ ََو َك َريِتتتْ)(ُّ،)108وم ررنُّذل رركُّقر رراءةُّبعض ررهثنوُّ
()109
ى
ِْ َم ىفتتتي ىو ىجتتتو ىِ ىهم)(ُّ،)110وي ه رررُّم ررنُّذل ر ع
ركُّأنُّ
تتتيم ى
س رريمياؤ ثُّف رريُّوج ررو هثو ُّ،لقول ررلُّتع ررالىنُّ( َ
والسيمياءوُّموجودُّفيُّتراثناُّبلل لُّ،واختلفُّاللغويونُّفيُّجو ِّ
اوُّمدُّالمقصوراُّفلجاوهُّالكوفيونُّومنعلُّ

ع
هرُّمماُّسبقُّأنُّالسماعُّيعضِّدُّرأيُّالكوفيينُُّّ ُّ.
البصريون(ُّ،)111وي
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ْ بتية المصْدر
تنوعتُّأبنيةُّالمصادراُّلت هرُّلنراُّصروراُّمرنُّتعرددُّاللهجراتُّوأنمراطُّاالسرتعمالُّفيهراُّ،ومرنُّذلركُّ

راُّورو برراو(ُّ،)112لقولررلُّتعررالنُّ( َوَيت َتد ى وَت َتْ َر ََ يبتتْ َو َرَِ ت ي ( ُّ(ُّ،)113وق رراءةُّالمصررحفُّ
ق رراءةُّا عمر
رشنوُّروالبر َ
َ
تمثِّررلُّالمصرردرُّالقياسرريُّلللعررلاُّفمصرردر(فَ ِعل)ُّالررالوثُّوونررلُّعلررىُّ(فَ َعررل)(ُّ،)114ويبرردوُّلر ع
ريُّأنُّمررنُّق ررأُّ
بإسرركانُّ(عررينُّالمصرردر)ُّترروخىُّالتخليررفُّ،والرردليلُّفرريُّذلرركُّمرراُّرويُّعررنُّا صررمعيُّفرريُّقولررلُّ برريُّ

رفُّأثُّح َمرلُّ،
ركُّأُّح ومرلُّأخ
باُّورو باُّملُّميلكُّ لىُّالتخليفُّ،فقرالنُّويل
َ
َ
أُّروال َ
عمروُّبنُّالعالءنوُّلثُّالُّتقر َ

ع
يعنيُّأنُّالملتوحُّالُّيخلفو(ُّ،)115و ذاُّيدلُّعلىُّتنبههثُّ لىُّملهوثُّالتخليفُّفيُّالنطقُّوخالفهثُّفريُّ

رننوُّوح َونريُّ لرىُّاهللو(ُّ،)116فريُّقولرلُّتعرالىنُّ(إى ُتمتْ
ا خفُّبينُّاللت ُّواإلسكانُّ،ومنُّذلكُّقرراءةُّالحس
َ
َْشتتتتكو بثتتتتي و زتتتتتي إىلَتتتتِ الهُت ى
تتتتَ)ُّ(ُّ،)117والمالح ر ر ع
ُّأنُّالق ر رراءةُّ(الشر رراذة)ُّوافقر ررتُّالقير ررالُّالص ر ررفيُّ
َى
َ
فمصرردر(فَ ِعل)ُّالقاصرررُّ رروُّبصرريغةُّ(فَ َعررل)(ُّ،)118أمرراُّق رراءةُّالمصررحفُّفخاللررتُّالقيررالُّ،وربمرراُّكررانُّ
الضررثُّتررلثراُّباللهجررةُّالبدويررةُّالترريُّتميررلُّ ليررل(ُّ،)119وقرردُّوردتُّقرراءةُّلهررذهُّاللل ررةُّبضررمتين()120اُّومررنُّ
ذلرركُّق رراءةُّا عمررشُّوفرريُّومصررحفُّعبرردُّاهللوُّنوُّ نرريُّبررريءو(ُّ،)121لقولررلُّتعررالىنُّ(إى ُت ىتتتتي َبت َتتراء رم ُمتتتْ
ون)ُّ(ُّ،)122وذكرُّالراجحيُّ ع
أنُّقراءةُّوأنيُّبراءوُّتمثرلُّلهجرةُّنجردُّ،و ريُّاليررُّالمصردرُّالمسرتعملُّ
تَ َع ىب ىد َ
ّ
عنرردُّالحجرراويينُّ،والُّخررالفُّفيهرراُّبررينُّالقرراء(ُّ،)123و ررذاُّاالمرررُّلرريلُّصررحيحاُّفقرردُّوردتُّفيهرراُّالق رراءةُّ

الساللةُّالذكرُّ.
 الخْتمة

ُُُُُّّّّّخرجُّالبحثُّبنتا جُّنستطيلُّ جمالهاُّبماُّيلتين ُّ

ُّ-ملهوثُّالقرآنُّالكريثُّيخالفُّملهوثُّالقراءاتُّالقرآنيةاُّفالقرآنُّمتعبردُّبتالوترلُّومنرولُّمرنُّاهللُّتعرالىُّ،

لىُّالقراءُّو يُّرواياتُّعنهثُّواختالفهثُّفضالُّعنُّاختالفُّالروايراتُّعرنهثُّ
اماُّالقراءاتُّفهيُّتنتهيُّ
ع
ينليُّتواتر اُّعنُّالنبي(ص)ُّ .

ُّملهوثُّوالقراءاتُّالشراذةوُّلرثُّيكرنُّمحرلُّاتلراقُّبرينُّالعلمراءاُّفلكرلُّمرنهثُّمعيرارهُّفريُّوالتشرذيذوُّويبردوُّأنُّوموافقررةُّالمصرراحفُّالعثمانيررةوُّكررانُّأوض ر ُّالمعرراييرُّفيهررااُّفهرريُّليسررتُّق رراءاتُّللتررابعينُّ،ولرريلُّ

سند اُّضعيلاُّ،و يُّأصلُّللعربيةاُّ نهاُّفيُّذروةُّعصورُّاالحتجاجُّ .

ردؤليُّوتالميرذهُّوالرنقطوُّبقسرميلاُّلعردثُّ
ُّ
ُّليلُّ ناكُّدليلُّعلىُّمعرفرةُّالعرر ُّقبرلُّومرنُّأبريُّا سرودُّالانتشررارُّالكتابررةُّعنررد ثُّ،فعنرردماُّاحتاجو رراُّعلررىُّنطرراقُّواسررلُّبعرردُّانتشررارُّالمصرراحفُّودخررولُّاليرررُّ

العر ُّ لىُّاالسالثُّ هرُّنقطُّاالع ار ُّثثُّاإلعجاثُّ ُّ.

ُّ-الُّنستطيلُّالقبولُّبماُّطرحرلُّابرنُّقتيبرةُّمرنُّأوجرلُّللقرراءاتاُّ عنُّفيهراُّ خرالالُّبمبردأُّصريانةُّالقررآنُّ

مررنُّالتحريررفُّ،و رروُّلررثُّيشرررُّ لر ع
رىُّأنُّالق رراءاتُّتلرررقُّعررنُّالق ررآنُّالك رريثُّليررتخلصُّممرراُّيررردُّعليررلُّمررنُّ
شكالُّ .
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ُّمنُّصورُّالقراءةُّالشاذةُّورودُّصيغُّجموعُّبدالُّمنُّصيغةُّاإلفرادُّالمثبتةُّفيُّالمصحفُّلمناسبتهاُّالسررياقُّالررذيُّوردتُّفيررلُّ،ومنهرراُّمرراُّجرراءُّبصرريغةُّاإلف ررادُّبرردالُّمررنُّصرريغةُّالجمررلاُّلرردالالتُّقصررد اُّ
القارعُّ،وفيهاُّماُّكانُّنمطُّالخرطُّوالحرروفُّأوُّعرددُّمرراتُّورودُّكلمرةُّمراُّفريُّالقررآنُّالكرريثُّسربباُّفريُّ

تلكُّالقراءةُّ ُّ.

ُّ-وردتُّف رريُّبعر ر

فيُّأوالُّ،ول ررثُّت ررنصُّعليه رراُّكتر ر ُّ
ُّالقر رراءاتُّص رريغُّجم ررلُّمخالل ررةُّللقي ررالُّالصر رر ّ

الصرفُّثانياُّضمنُّالصيغُّالمختللةُّلجموعُّالتكسيرُّ .
ُّ-بع ر

ُّالق رراءاتُّتضررمنتُّصرريغةُّاشررتقاقيةُّمحررلُّأخررربُّ،وفيهرراُّمرراُّكررانُّموافقرراُّللقيررالُّالص ررفيُّ

بخررالفُّالق رراءةُّالمثبتررةُّفرريُّالمصررحفُّ،وفيهرراُّمرراُّكررانُّبصرريغةُّلررثُّتررنصُّعليهرراُّكت ر ُّالصرررفُّ،ممرراُّ
يعنرريُّعرردثُّاستقصرراءُّتلرركُّالمصررادرُّبع ر

ُّالصرريغُّ،والسرريماُّالقرآنيررةُّمنهرراُّ،وجرراءُّبعضررهاُّبصرريغةُّ

تناس ُّالسياقُّأوُّفيهاُّوجلُّدالليُّوتداوليُّفيُّالقر ِّ
اءةُّيلندُّماُّذكرهُّالعلماءُّمنُّداللةُّتلكُّالصيغُُّّ ُّ.
ّ
ّ
ُّ-بع

ُّالقراءاتُّالشراذةُّتضرمنتُّصريغةُّاسرميةُّبردالُّمرنُّاللعليرةُّلمراُّتتضرمنلُّاالسرميةُّمرنُّدالالتُّ

قصد اُّالقارعُّفضالُّعنُّبع
ُّ-تضررمنتُّبع ر

ُّالجوان ُّالصوتيةُّفيُّبعضهاُّ .

ُّالق رراءاتُّقص رراُّلرربع

ُّالكلمرراتُّالممرردودةُّووردو رراُّفرريُّأكثرررُّمررنُّموضررلُّيعنرريُّ

جواوُّذلكُّمنُّاليرُّضرورةُّبخالفُّماُّاشترطلُّالنحاةُّ،و ذاُّيسرتلوثُّ عرادةُّالن ررُّفيمراُّطرحرلُّالنحراةُّ

ذُّمر عدُّالمقصررورُّفرريُّقرراءاتُّمتعررددةُّخالفرراُّلمررنُّ
فرريُّ ررذهُّالمسررللةُّ،ووردتُّقرراءاتُّبالضرردُّمررنُّذلرركاُّ ُ
منعلُّ،والسيماُّالبصريونُّو ذاُّمماُّيضعفُّموقلهثُّ .

ُّأبنيرةُّالمصررادرُّتنوعررتُّفرريُّالقرراءاتُّالشرراذةُّ،فمنهرراُّمرراُّخررالفُّالقيرالاُّتوخيرراُّللتخليررفُّ،ومنهرراُّمرراُّوافررقُّالقيررالُّمخاللرراُّق رراءةُّالمصررحفُّالترريُّشر عرذتُّعررنُّالقيررالُّ،ومنهرراُّمرراُّوافررقُّلهجررةُّمررنُّلهجرراتُّ

العر ُّبالضدُّ،مماُّوردُّعلىُّلهجةُّأخربُّفيُّقراءةُّالمصحفُّ .

ع
ربقُّأنُّالق رراءاتُّالشرراذةُّ،والسرريماُّعنرردُّابررنُّخالويررلُّ،و رروُّالعررالثُّالكبيرررُّفرريُّميرردانُّ
ُّ-يتض ر ُّممرراُّسر

الدرلُّاللغويُّتتصفُّبل ميةُّخاصةُّبمستوياتُّاللغةُّالمختللةُّوالُّيص ُّأنُّتهملُّبذريعةُّأنهاُّشاذةُّ،
ّ
و يُّماُّوالتُّبحاجةُّ لىُّالبحثُّفيهاُّ .
ُّ
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الهوامشن ُّ
(ُّ)1النشرُّفيُّالقراءاتُّالعشرُّ،محمدُّبنُّمحمدُّالدمشقيُّ،ابنُّالجوريُّ(ت 833ر)ُّ،تصحي ُّومراجعةُّعليُّمحمدُّالضباعُّ،دارُّ

الكت ُّالعلميةُّ،بيروتُّ،د.تُّنُّ.11/1

(ُّ )2القراءاتُّالشاذةُُّّ،أبوُّعبدُّاهللُّالحسين ُّبنُّأحمدُّبنُّخالويلُّ(ت 370ر)ُّ،نشرُّبرجشتراسرُّ،دارُّالهجرةُّ،مصر1934ُّ،ثُّنُّ

ُّ،5-4والبدُّمنُّاإلشارةُّ لىُّأننيُّسلعتمدُّالتسميةُّالصحيحةُّللكتا ُّعندماُّأشيرُّ ليل.

(ُّ)3لسانُّالعر ُّ،جمالُّالدينُّمحمدُّبنُّمكرثُّ،ابنُّمن ورُّ(ت 711ر)ُّ،دارُّصادرُّ،بيروتُّ،د.تُّنُّ(قرأ)ُّ.128/1

(ُّ )4مباحثُّفي ُّعلوثُّالقرآن ُُّّ،دُّ.صبحيُّالصال ُّ،دارُّالعلثُّللماليينُّ،بيروت1982،ث ُّنُّ،21وعلوثُّالقرآننُّالسيدُّمحمدُّباقرُّ

الحكيثُّ،طُّ،3المجملُّالعلميُّاالسالمي ُّ،يران 1414ُّ،رُّن.19
()5

البر انُّفيُّعلوثُّالقرآنُّ،محمدُّبنُّعبدُّاهللُّالوركشيُّ(ت 794ر)ُّ،تحقيقُّمحمدُّأبوُّاللضلُّ ب ار يثُّ،طُّ،1دارُّ حياءُّالكت ُّ

()6

ُّالمصدرُّنلسلنُّالصلحةُّنلسها.

العربيةُّ،عيسىُّالبابيُّالحلبيُّ،مصر 1376ُّ،ر1957ُّ،ثُّن.318/1

()7

ُّمنجدُّالمقر ينُّومرشدُّالطالبينُُّّ،محمدُّبنُّمحمدُّالدمشقيُّ،ابنُّالجوري( 833ر)ُّ،اعتنىُّبلُّعليُّبنُّمحمدُّالعمرانُّ،عالثُّ

اللوا دُّللنشرُّوالتوويلُّ،مكةُّالمكرمةُّ،د.تنُّ.49

(ُّ )8ين رُّفيُّذلكنُّالبيانُّفيُّتلسيرُّالقرآنُُّّ،السيدُّأبوُّالقاسثُّالموسويُّالخو يُّ،طُّ،30مؤسسةُّ حياءُّآثارُّاإلماثُّالخو يُّ،
قث ُّ-يران 1424ُّ،رُّ2003-ثنُّ.124-123
()9

البر ان ُّفي ُّعلوث ُّالقرآننُّ ،318/1واإلتقان ُّفي ُّعلوث ُّالقرآنُّ ،جاللُّالدين ُّعبد ُّالرحمن ُّالسيوطي ُّ(ت 911ر)ُّ ،وبالهامشُّ

عجاوُّالقرآنُّللقاضيُّأبيُّبكرُّالباقالنيُّ،المكتبةُّالثقافيةُّ،بيروتُّ-لبنان1973،ثن.80ُّ/1

()10

ين رن ُّالتبيان ُّ لبع

()11

رنُّالمصدرُّنلسلنُّالصلحةُّنلسهاُّ،واللهجاتُّالعربيةُّفيُّالقراءاتُّالقرآنيةُُّّ،د.عبدهُّالراجحيُّ،طُّ،1مكتبةُّالمعارفُّ
ُّ
ين

()12

ُّين رنُّالتبيانن.81

()14

ُّالبر انُّفيُّعلوثُّالقرآننُّ.318/1

ُّالمباحث ُّالمتعلقة ُّبالقرآن ُّعلى ُّطريق ُّاالتقانُّ ،المعتصث ُّباهلل ُّطا ر ُّبن ُّصال ُّالج او ريُّ ،طُّ،1

مطبعةُّالمنارُّ،مصر1334ُّ،هن.81
للنشرُّوالتوويلُّ،الريا

 1420ُّ،ر1999ُّ-ثُّن.90

()13

ُّين رنُّالمصدرُّنلسلن.82

()15

ُّين رنُّاالتقانُّفيُّعلوثُّالقرآننُُّّ،74/1وكشافُّاصطالحاتُّاللنونُّوالعلوثُُّّ،محمدُّعليُّالتهانويُّ(تُّالقرنُّالثانيُّ

عشرُّ ر)ُّ،تقديثُّد.رفيقُّالعجثُّ،تحقيقُّد.عليُّدحروجُّ،نقلُّالعنصُّاللارسيُّ لىُّالعربيةُّدُّ.عبدُّاهللُّالخالديُّ،الترجمةُّا جنبيةُّ
د.جورجُّويناتيُّ،طُّ،1مكتبةُّلبنانُّناشرونُّ،بيروت–ُّلبنان1996،ثُّنُّ.1312

()16

ُّاإلتقانُّفيُّعلوثُّالقرآنن.74/1

()18

التعريلاتُّ ،علي ُّبن ُّمحمد ُّالشريف ُّالجرجاني(ت 816ر)ُّ ،تحقيق ُّودراسة ُّمحمد ُّصديق ُّالمنشاويُّ ،دار ُّاللضيلة ُّللنشرُُّّ

()17

ُّلسانُّالعر ُّوشذذونُّ.494/3

والتوويلُّ،القا رة2004ُّ،ثنُّ.106

()19

ين رُّفيُّذلكنُّالمصدرُّنلسلنُّالصلحةُّنلسها.

()20

ين رنُّالكلياتُُّّ،أبوُّالبقاءُّالكلويُّ(ت 1094ر)ُّ،قابللُّعلىُّنسخُّخطيةُّوأعدهُّللطبلُّووضلُّفهارسلُّد.عدنانُّدرويشُّ،

()21

ُّين رُّفيُّذلكنُّاالتقانُّفيُّعلوثُّالقرآننُّ.75/1

ومحمدُّالمصريُّ،طُّ،2مؤسعسةُّالرسالةُّللطباعةُّوالنشرُّوالتوويلُّ،بيروت–ُّلبنان 1419ُّ،ر2005-ثنُّ.529

()22

ُّين رنُّالنشرُّفيُّالقراءاتُّالعشرن.9/1
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ُّين رنُّالمصدرُّنلسلنُّالصلحةُّنلسها

(ُّ )24النشر ُّفي ُّالقراءات ُّالعشرن ُُّّ ،11/1وين رن ُّ ع ار ُّثالثين ُّسورة ُّمن ُّالقرآن ُّالكريثُّ ،أبو ُّعبد ُّاهلل ُّالحسين ُّبن ُّأحمد ُّبنُّ
خالويلُّ(ت 370ر)ُُّّ،دارُّومكتبةُّالهاللُّ،بيروتُّ–ُّلبنان1985ُّ،ثُّن.24

()25

ُّين رنُّاالتقانُّفيُّعلوثُّالقرآننُُّّ.75/1

()27

ُّالمصدرُّنلسلن.77/1

()26

ُّين رنُّالمصدرُّنلسلنُّالصلحةُّنلسها.

()28

ين رن ُّالمحتس ُّفي ُّتبيين ُّوجوه ُّشواذ ُّالقراءات ُّواإليضاح ُّعنهاُّ ،ابو ُّاللت ُّعثمان ُّبن ُّجني ُّ(ت 392ر)ُّ ،تحقيق ُّعليُّ

النجديُّناصفُّود.عبدُّالحليثُّالنجارُّود.عبدُّاللتاحُّ سماعيلُّشلبي ،طُّ،2دارُّسوكينُّللطباعةُّوالنشر 1406ُّ،ر1986ُّ-ثنُّ

ُّ ُّ32/1
()29

ُّالمصدرُّنلسلنُّالصلحةُّنلسها.

()31

ُّالمصدرُّنلسلنُّ.33/1

()30

المحتس نُّ.33-32/1

()32

السبعةُّفيُّالقراءاتُُّّ،أبوُّبكرُّأحمدُّبنُّموسىُّ،ابنُّمجا د(ت 324ر)ُّ،تحقيقُّد.شوقيُّضيفُّ،دارُّالمعارفُّ،القا رةُّ،

()33

ُّالمصدرُّنلسلنُّالصلحةُّنلسها.

1972ثُّن.47

(ُّ )34القراءاتُّالشاذةُّوتوجيههاُّالنحويُّ،دُّ.محمودُّأحمدُّالصغيرُّ،طُّ،1دارُّاللكرُّ -دمشقُّ،دارُّاللكرُّالمعاصرُّ -بيروتُّ،

 1419رُّ1999ُّ-ثُّنُّ.74

(ُّ )35منا ل ُّالعرفان ُّفي ُّعلوث ُّالقرآنُّ ،الشيخ ُّمحمد ُّعبد ُّالع يث ُّالورقانيُّ ،طُّ ،1دار ُّالكتا ُّالعربيُّ ،بيروت 1415ُّ ،رُّ-

1995ثنُّ.300/1

(ُّ)36ين رنُّالقراءاتُّالشاذةُّوتوجيههاُّالنحوينُّ.33

(ُّ )37ين رن ُّالقراءات ُّالقرآنية ُّفي ُّضوء ُّعلث ُّاللغة ُّالحديث ُُّّ ،دُّ .عبد ُّالصبور ُّشا ينُّ ،طُّ ،3نشر ُّمكتبة ُّالخانجيُّ ،القا رةُّ،

 1427ر2007ُّ-ثنُّ260ُّ-258

(ُّ )38ين رُّفيُّذلكنُّو وا رُّكتابيةُّفيُّمصاحفُّمخطوطةُّدراسةُّومعجثو ُّ ُّ،عدادُّدُّ.الانثُّقدوريُّالحمدُّوايادُّسالثُّصال ُّ
السام ار يُّ،طُّ،1دارُّالغوثانيُّللدراساتُّالقرآنيةُّ،دمشقُّ– ُّسورية 1431ُّ،ر2010ُّ -ث ُّفقدُّتضمنُّصوراُّعنُّالمخطوطاتُّ

المدروسةُّفيُّالقسثُّا ولُّوفيُّالقسثُّالثانيُّمنلُّوالمعجثوُّجداولُّللكلماتُّبرسمهاُّفيُّالمصاحفُّالمخطوطةُّالقديمةُّومواونتهاُّ

بالمصحفُّالمطبوعُّ،ومنا لُّالعرفانن.330/1
((39

ين رنُّأخبارُّالنحويينُّالبصريينُّ،أبوُّسعيدُّالسيرافي(ت 368ر)ُّ،تحقيقُّطلُّمحمدُّالوينيُّومحمدُّعبدُّالمنعثُّخلاجيُّ،

طُّ،1مكتبةُّومطبعةُّمصطلىُّالبابيُّالحلبيُّواوالدهُّ،مصر 1374ُّ،ر1955ُّ-ثنُُّّ،ُّ12-10وبغيةُّالوعاةُّفيُّطبقاتُّاللغويينُّ
والنحاةُّ،جاللُّالدينُّعبدُّالرحمنُّالسيوطيُّ(ت 911ر)ُّ،تحقيقُّمحمدُّابوُّاللضلُّ ب ار يث،طُّ،2دارُّاللكرُّ،بيروت 1399ُّ،رُّ-

1979ث ُّنُّ،22/2والمدارلُّالنحويةُُّّ،دُّ.خديجةُّالحديثيُّ،مديريةُّدارُّالكت ُّللطباعةُّوالنشرُّ،بغداد1990ُّ،ثنُّ،54وتاريخُّ
القرآنُّ،دُّ.محمدُّحسينُّعليُّالصغيرُّ،طُّ،1دارُّالمؤرخُّالعربيُّ،بيروتُّ–ُّلبنان ُّ1420ُّ،ر1999ُّ-ثنُّ.125

(ُّ )40ين رنُّشرحُّماُّيقلُّفيلُّالتصحيفُّوالتحريفُُّّ،أبوُّأحمدُّالحسنُّبنُّعبدُّاهللُّالعسكريُّ(ت 382ر)ُّ،تحقيقُّعبدُّالعويوُّ

أحمدُّ ،طُّ ،1مكتبة ُّمطبعة ُّمصطلى ُّالبابي ُّالحلبي ُّواوالده ُُّّ ،مصر 1383ُّ ،ر1963ُّ -ث ُّ ُّنُّ ،13/1والمحكث ُّفي ُّنقطُّ
المصاحفُّ ،أبو ُّعمرو ُّعثمان ُّبن ُّسعيد ُّالداني ُّ(ت 444ر)ُّ ،تحقيق ُّدُّ .عوة ُّحسنُّ ،طُّ ،2دار ُّاللكر– ُّدمشقُّ ،دار ُّاللكرُّ

المعاصرُّ -بيروت 1418ُّ،ر1997-ثنُُّّ،6-5والخليلُّبنُّأحمدُّالل ار يديُّ،أعماللُّومنهجلُُّّ،دُّ.مهديُّالمخووميُّ،مطبعةُّ
الو راءُّ،بغداد1960ُّ،ثُّن.20
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(ُّ )41ين رُّفيُّذلكنُّقصةُّالنقطُّوالشكلُّفيُّالمصحفُّالشريفُُّّ،د.عبدُّالحيُّحسينُّاللرماويُّ،دارُّالنهضةُّالعربيةُّ،القا رةُّ،
1978ثُّن.30-28

(ُّ)42ين رُّفيُّذلكنُّالمعارفُّأبوُّمحمدُّعبدُّاهللُّبنُّمسلثُّبنُّقتيبةُّ(ت 276ر)ُّ،تحقيقُّدُّ.ثروتُّعكاشةُّ،طُّ،2دارُّالمعارفُّ،

مصر1969ُّ ،ثن ُُّّ ،553-552وفتوح ُّالبلدان ُّ،أحمد ُّبن ُّيحيى ُّالبالذري(ت 279ر)ُّ ،نشر ُّوفهرسة ُّد.صالح ُّالدين ُّالمنجدُّ،

مكتبةُّالنهضةُّالمصريةُّ،القا رة1956ُّ،ثن ُُّّ،579/3والمصاحفُُّّ،أبوُّبكرُّعبدُّاهللُّالسجستانيُّ،ابنُّأبيُّداود(ت 316ر)ُّ،
تحقيقُّمح ُّالدينُّعبدُّالسبحانُّواع ُّ،طُّ،2دارُّالبشا رُّاالسالميةُّللطباعةُّوالنشرُّ،بيروت 1423ُّ،ر2002-ثن-151/1

ُّ،152وتاجُّاللغةُّوصحاحُّالعربية ُّ،سماعيلُّبنُّحمادُّالجو ريُّ(ت 393ر)ُّ،تحقيقُّأحمدُّعبدُّالغلورُّعطارُّ،طُّ،4دارُّالعلثُّ

للماليينُّ،بيروتُّ– ُّلبنان1990ُّ،ثنُُّّ،815/2وا نسا ُّ،أبوُّسعدُّعبدُّالكريثُّالتميميُّالسمعاني(ُّت 562ر)ُّ،تقديثُّوتعليقُّ

عبد ُّاهلل ُّعمر ُّالباروديُّ ،طُّ ،1دار ُّالجنانُّ ،بيروت 1408ُّ ،ر1988ُّ -ث ُّنُّ ُّ ،6/5ووفيات ُّا عيان ُّوأنباء ُّأبناء ُّالومانُّ ،أبوُّ
العبال ُّشمل ُّالدين ُّاحمد ُّبن ُّمحمدُّ ،ابن ُّخلكان ُّ(ت 681ر)ُّ ،تحقيق ُّد ُّ .حسان ُّعبالُّ ،دار ُّصادرُّ ،بيروت1970ُّ ،ثُّ

نُّ،344/3وسيرُّأعالثُّالنبالءُّ،شملُّالدينُّمحمدُّبنُّأحمدُّالذ بيُّ(ت 748ر)ُّ،أشرفُّعلىُّتحقيقُّالكتا ُّشعي ُّاالرنؤوطُّ،
طُّ ،9مؤسسة ُّالرسالةُّ ،بيروت 1413ُّ ،ر1993ُّ -ث ُّنُّ ،319-318/17وتاريخ ُّاالسالث ُّووفيات ُّالمشا ير ُّوا عالثُّ ،شملُّ

الدينُّمحمدُّبنُّأحمدُّالذ بيُّ(ت 748ر)ُّ،تحقيقُّد.عمرُّعبدُّالسالثُّتدمريُّ،طُّ،2دارُّالكتا ُّالعربيُّ،بيروت 1409ُّ،رُّ-

1998ثنُُّّ،329/28وأضواءُّالبيانُُّّ،أحمدُّبنُّا مينُّالشنقيطيُّ(ت 1393رر)ُّ،تحقيقُّمكت ُّالبحوثُّوالدراساتُّ،دارُّاللكرُّ

للطباعة ُّوالنشرُّ ،بيروتُّ -لبنان 1415ُّ ،ر1955ُّ -ثن ُُّّ ،25/9وا عالثُّ ،خير ُّالدين ُّالوركليُّ ،طُّ ،5دار ُّالعلث ُّللماليينُّ،

بيروت1980ُّ،ثنُّ.200/7
()43

ُّين رنُّصب ُّا عشىُّفيُّصناعةُّاإلنشانُّأحمدُّبنُّعليُّالقلقشنديُّ(ت 821ر)ُّ،علقُّعليلُّوقابلُّبينُّنصوصلُّمحمدُّ

()44

ُّين رنُّتلويلُّمشكلُّالقرآنُّ،أبوُّمحمدُّعبدُّاهللُّبنُّمسلثُّبنُّقتيبةُّ(ت 276ر)ُّ،تحقيقُّالسيدُّأحمدُّصقرُّ،طبعةُّمنقحةُّ،

()45

ين رُّفيُّذلكنُّتاريخُّاللغاتُّالساميةُّ،أ.وللنسون(أبوُّذؤي )ُّ ،طُّ،1دارُّالقلثُّ،بيروتُّ -لبنان1980،ثنُُّّ،14والقراءاتُّ

حسينُّشملُّالدينُّ،دارُّالكت ُّالعلميةُّ،بيروتُّ،د.تنُّ.11/3

مكتبةُّدارُّالتراثُّ،القا رة 1427ُّ،رُّ2006ُّ-ثُّنُّ.ُّ94ُّ-93ُّ-92

القرآنيةُّفيُّضوءُّعلثُّاللغةُّالحديثُّ،دُّ.عبدُّالصبورُّشا ينُّ،طُّ،3نشرُّمكتبةُّالخانجيُّ،القا رة 1427ُّ،ر2007ُّ-ثنُُّّ.259

(ُّ )46ين رن ُّشع ُّاإليمانُّ ،أبو ُّبكر ُّأحمد ُّبن ُّالحسين ُّالبيهقي ُّ( ُّت 458ر) ُُّّ ،تحقيق ُّأبو ُّ اجر ُّمحمد ُّالسعيد ُّبن ُّبسيونيُّ

واللولُّ،طُّ،1دارُّالكت ُّالعلميةُّ،بيروت 1410ُّ،ر1990ُّ-ثنُُّّ،411-410/2واالتقانُّفيُّعلوثُّالقرآننُّ،108/1والبيانُّفيُّ

تلسيرُّالقرآنن.26
()47

ين ر ُّفي ُّذلكن ُّالتنبيل ُّعلى ُّحدوث ُّالتصحيفُّ ،حموة ُّبن ُّالحسن ُّا صلهاني ُّ(ت 360ر)ُّ ،تحقيق ُّمحمد ُّأسعد ُّطللُُُُّّّّ،

()48

الكاملُّفيُّضعلاءُّالرجالُّ،أبوُّأحمدُّعبدُّاهللُّبنُّعديُّالجرجاني(ت 365ر)ُّ،تحقيقُّد.سهيلُّوكارُّ،طُّ،3دارُّاللكرُّ،

مراجعةُّاسماءُّالحمصيُّوعبدُّالمعينُّالملوحيُّ،طُّ،2دارُّصادرُّ،بيروت 1412ُّ،رُّ1992ُّ-ثُّنُُّّ.ُُّّ159ُّ-154

بيروت 1409ُّ ،ر1998ُّ -ث ُّنُّ ،156/1وين ر ُّفي ُّذلكن ُّالجرح ُّوالتعديلُّ ،أبو ُّمحمد ُّعبد ُّالرحمن ُّبن ُّأبي ُّحاتث ُّالراويُّ

(ت 327ر)ُّ،طُّ،1مطبعةُّمجللُّدا رةُّالمعارفُّالعثمانيةُّبحيدرُّآبادُّالدكنُّ،الهندُّ،نشرُّدارُّ حياءُّالتراثُّالعربيُّ،بيروتُّ،

ُّ،وتهذي ُّالكمالُّفيُّأسماءُّالرجالُّ،جمالُّالدينُّابوُّالحجاجُّيوسفُّالمويُّ(ت 742ر)ُّ،تحقيقُّ
 1371ر1952ُّ -ث ُّنُُّّ 31/2
ُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بيروت 1406ُّ،رُّ1985ُّ-ثن.98/31
ُّ
دُّ.بشارُّعوادُّمعروفُّ،ط4
( )49القراءات الشاذة20:
( )50البقرة.7 :
( )51القراءات الشاذة .47:
( )52االعراف.185:
( )53الرحمن .76:
( )54القراءات الشاذة .150:
( )55لسان العرب(رفف).126/9 :
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( )56يونس.94:
( )57القراءات الشاذة.58 :
( )58المصدر نفسه .29:
( )59النساء.136:
( )60القراءات الشاذة .40 :
( )61األنعام.123:
( )62القراءات الشاذة .49:
( )63األنفال.7:
( )64ينظر في ذلك :المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الحديث ،القاهرة ،د.ت .739 -738:
( )65القراءات الشاذة .137 :
( )66الزخرف.53:
( )67ينظر في ذلك :شرح عمددة الحدافو دعددة ال،فدو ،مدال الددين محمدد دن مالدك (ت 672هد)) ،ححققدع عددنان عبدد الدرحمن
الددري ،مطبعة العاني ،غداد1397 ،ه)1977 -م ،945-921:دأدضح المسالك إلى ألفقة ا ن مالك ،أ دو عبدد ج مدال الددين
ن هشام األنصاري(ت761ه))  ،دمعه كتاب عدة السالك إلى ححققع أدضح المسالك ،محمد محي الدين عبد الحمقد ،منشورات
المكتبة العصرية ،صقدا – قردت ،د.ت ،325/4:دهمع الهوامع في شرح مع الجوامع، ،ل الدين السدقويي (ت911هد))،
ححققع دشرح عبد العال سالم مكرم ،مؤسَّسة الرسالة للطباعة دالنشر دالتوزيع ،قردت1413 ،ه)1992-م.111-91/ 6 :
( )68ينظددر :الكتدداب ،أ ددو شددر عمددرد ددن عيمددان ،سددقبويه (ت 180هدد)) ،ي ،1المطبعددة األمقريددة بددوال ،،مصددر1316 ،هدد):
 ،199/2دشرح كتاب سقبويه ،أ و سعقد الحسن ن عبد ج السقرافي (ت368ه))  ،ححققع أحمد حسن مهدلي دعلي سقد علي،
ي ،1دار الكتددا العلمقددة ،قددردت1429 ،ه2008-م  ، 355/4:دأ نقددة الصددرف فددي كتدداب سددقبويه ،د .خديجددة الحدددييي ،ي،1
منشورات مكتبة النهضة ،غداد1385 ،ه)1965 -م.331 :
( )69ينظر :الكتاب.200/2:
( )70المصدر نفسه :الصفحة نفسها ،دينظدر :شدرح شدافقة ا دن الحا دا مدع شدرح شدواهده لعبدد القدادر البغددادي(ت1093هد))،
رضي الدين محمد ن الحسن االسترا اذي (ت686ه)) ،ححققع محمدد ندور الحسدن دمحمدد الزفدزاف دمحمدد محقدي الددين عبدد
الحمقد ،دار الكتا العلمقة ،قردت ،د.ت. 209-208/2 :
( )71الكتاب.200/2:
( )72القراءات الشاذة.137 :
( )73ينظر في ذلك :شرح شافقة ا ن الحا ا209/2:
) (74القراءات الشاذة.137 :
( )75المائدة.3:
( )76ينظر في ذلك :لسان العرب (نطح).621/2 :
( )77الحشر.23:
( )78ينظر :الجامع ألحكام القدرآن ،أ دو عبدد ج محمدد دن أحمدد القريبدي(617هد)) ،ححققدع سدالم مصدطفى البددري ،ي ،1دار
الكتا العلمقدة ،قدردت1420 ،هد)2000 -م ،45/18 :داسدماء ج الحسدنى ،دراسدة فدي البنقدة دالداللدة ،د.أحمدد متتدار عمدر،
ي ،1عالم الكتا ،القاهرة1417 ،ه)1997 -م.71 :
( )79لسان العرب (قدس) .168/6 :
( )80المصدر نفسه :الصفحة نفسها.
( )81ينظر في ذلك  :شذا العرف في فن الصرف ،الشقخ أحمد الحم،دي ،ي ،1منشورات ذدي القر ى ،قم – إيران1426 ،هد):
 ،86-85دالتعريدف التصددريف :د.علددي أ دو المكددارم ،ي ،7مؤسسددة المتتددار للنشدر دالتوزيددع ،القدداهرة1428 ،هدد) 2007 -م:
 ،243دالمهذب في علم التصريف ،د.ص،ح الفريوسي دد .هاشم يه ش،ش ،ي ،1مطا ع قردت الحديية ،قردت1432 ،ه)
2011م.239 -238 :( )82القراءات الشاذة.71 :
( )83الحجر.55:
( )84القراءات الشاذة.30 :
( )85النساء.171:
( )86لسان العرب (مسح) .594/2
( )87ينظر في ذلك المصدر نفسه.595/2 :
( )88القراءات الشاذة.129:
( )89ص.5:
( )90ينظر :المستقصى في علم التصريف ،د.عبد اللطقف محمد التطقدا ،ي ،1مكتبدة دار العرد دة للنشدر دالتوزيدع ،الكويد،،
1424ه) 2003-م ،417 :دالمهذب في علم التصريف.239-238 :
( )91شرح شافقة ا ن الحا ا.136/2 :
( )92القراءات الشاذة.24 :
( )93النساء.1:
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( )94ينظر في ذلك :شرح المفصل :موفع الدين ن يعقش (ت646ه)) ،عالم الكتا ،قردت ،د.ت ،83/6 :دمعداني األ نقدة فدي
العر قة ،د .فاضل السامرائي ،ي ،1ساعدت امعة غداد على نشره1401،ه)1981 -م.50 :
( )95القراءات الشاذة.83 :
( )96مريم.6:
( )97شرح التصريح علدى التوضدقح ،خالدد األزهدري (905هد))  ،ححققدع محمدد اسدل عقدون السدود ،ي ،2دار الكتدا العلمقدة،
قردت1427،ه) 2006 -م.500/2 :
( )98همع الهوامع،85 /6 :
( )99ينظر :اللهجات العر قة في القراءات القرآنقة. 200 :
( )100القراءات الشاذة.142 :
( )101الفتح.29 :
( )102القراءات الشاذة.174 :
( )103اللقل.20:
( )104القراءات الشاذة.176:
( )105العلع.1:
( )106ينظر :شرح التصريح.504/2 :
( )107القراءات الشاذة.133:
( )108فصل.11: ،
( )109القراءات الشاذة.142 :
( )110الفتح.29:
( )111ينظر :شرح التصريح.505/2 :
( )112القراءات الشاذة.92 :
( )113األنبقاء.90:
( )114ينظر :شرح التسهقل ،مال الدين محمد ن عبد ج ،ا ن مالك ( 672ه)) ،ححققع د.عبدد الدرحمن السدقد دد .محمدد دددي
المتتون ،ي ،1هجر للطباعة دالنشر ،الجقزة – مصر1410 ،ه) 1990 -م.325/3 :
( )115القراءات الشاذة.92 :
( )116المصدر نفسه.65:
( )117يوسف.86:
( )118ينظر :شرح التصريح.26/2:
( )119ينظر في ذلك :اللهجات العر قة في القراءات القرآنقة.149 :
( )120ينظر :القراءات الشاذة.65 :
( )121المصدر نفسه.135:
( )122الزخرف.26:
( )123اللهجات العر قة في القراءات القرآنقة.202 :
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