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 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 : أما بعد

يف قصـــــار  ابن جرير مجيع القراءات الشـــــاذة الد أور ها فيه فهذا حبث خمتصـــــر مجع   
 : مطالب وخامتة أربعةوقد جعل  هذا البحث يف مقدمة و ،  رستها مثاملفصل 

 

 .يف أمهية القراءات الشاذة: املقدمة •
 .يف املراد ابلقراءة الشاذة: املطلب األول •
 .يف التعريف اببن جرير: املطلب الثاين •
 يف املراد بقصار املفصل .:املطلب الثالث •
 .سرد القراءات الشاذة ودراستها: املطلب الرابع •
 .وفيها نتائج وتوصيات: اخلامتة •
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 املقدمة
 :أمهية الشواذ

وال شـ  أن هذا اانب ، يتوهم كثري من الناس أن هذه القراءات ال قيمة هلا وال أمهية
، فإن هذه القراءات الشــاذة من األمهية انان كما ســيتنــال من خالا هذا البحث، للصــواب
واللغة والنحو تب العلماء واألئمة مشحونة إبيرا  الشواذ يف مصنفات التفسري والفقه كيف وك  

أعين توهم أن الشواذ ال قيمة  -وإمنا  خل هذا الوهم على بعض الناس ، واألصوا وغري ذل 
 : -هلا ألمور
، ألنه األصـــــــل األصـــــــيل الثاب ، أن طالب هذا الفن اشـــــــتغلوا  ملتواتر وذ ك هلم ذل  -

 . ه كثري من الناسلأمهذىت فطغ  شهرة املتواتر على الشواذ 
، على طالب العلم فنــــال  عن العامة ا  نفســــي ا  له أتثري  ال شــــ  أنّ  (الشــــواذ)مصــــطلال  -

فإن الناس ، وهو أمٌر اصـــــــــــــطالذري ال شـــــــــــــرن له بغري ذل  من املعاين العرفية املتداولة
وهو كذل  يف بعض ، يف ســـــــيا  الذم (ذ  -ذ  -ش  )يســـــــتعلمون هذه املا ة ومشـــــــتقا ا 

عض النصـــول هذه فألجل ب (1)((شَََ   يفا الا ارا َمْن شَََ   ))كحديث النصـــول النبوية  
يف نفوس كثري من الطلبــة النفرة من هــذه القراءات وعــدم  اســــــــــــــتقر   وللــداللــة العرفيــة

 . االذتفاا هبا ومل يرفعوا هبا رأسا  
ومصـــــــــــدر من ، واحلك الذي ال شـــــــــــ  فيه أن هذه القراءات الشـــــــــــواذ من معني العلم

وفيها من املسائل األصولية والعقدية والفقهية واللغوية ، تفسريمصا ر املعرفة ال سيما يف علم ال
فال غرو أن اعتىن هبــا العلمــاء قــدفــا  وأفر وهــا  لتــرليف ، والنحويــة مــا ال يعلمــه إال   تعــاى

 . والتصنيف والدراسة

                                                           

-ه1411، 1) ار النتب العلمية، بريوت، طاملسَََتدرل  لل الصَََ ي    احلاكم، حممد بن عبد   بن حممد، (1)
(، 395(، )393، رقم )1/200(، 392، رقم )1/199م(، كتـــاب العلم، عن ابن عمر رهللاـــــــــــــــري   عنـــه، 1990

 (. 397(، )396، رقم )1/201
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احملتســــب يف وجوه "صــــنف كتابه الشــــهري يــــــــــــــــــ ه392املتوىف  فهذا أبو الفتال ابن جين
، هـ370البن خالويه املتوىف سنة  "يف شواذ القراءات خمتصرٌ "هناك كتاب و  ،"القراءات الشاذة

 . مقام إجياز ال بسط ألنه، كثري مما ينيك عنه املقام  اوغريمه
 ؟! فنيف نزهد فيما كان كذل ! تلىوذسب  أن بعض الشواذ كان قرآان  ي  

 .(1)« لقراءات الشاذة يف العربيةجاج وقد أطبك الناس على االذت»: يقوا السيوطري
 . وهذا النص يدا على أمهية الشواذ عموما  ويف اللغة خصوصا  

القرآن النرمي ذجة يف العربية »: -ونعم ما قاا-(2)عالمة حممد عنــــــــيمةلذل  يقوا ال
فالقراءة الشــــــاذة الد فقدت شــــــرط ، كما هو ذجة يف الشــــــريعة،  املتواترة وغري املتواترةبقراءاته 

وقد أمجع العلماء على ، التواتر ال تقل شــــــران  عن أوثك ما نقل إلينا من ألفاة اللغة وأســــــاليبها
 .(3)«ل اللغة ينتفى فيه برواية اآلذا أن نق

                                                           

-ه1409، 1) ار القلم،  مشـــــــــك، طاالقرتاح يف أصَََََََول الا و وجدل   الســـــــــيوطري، عبد الرمحن بن أيب بنر،  (1)
 .68م(، ل1989

م، يف قريِة خب اطة  من قرى طنطا يف 1910هـــــ/1328سنة  ، ولدالشيخ الدكتور حمّمد  عبِد اخلالِك علري عنيمة   هو (2)
ه األ و ط، التحك اعهِد طنطا  األزهريِّ وختر ج فيه مصـــــــــــــــر. والتحك بنّتاب القرية وذفمي  القرآن  النرمي. وبعد أن أَّ  تعليم 

التحك  بنليِة اللغِة العربيِة يف األزهِر، ذيث  رس النحو والصــرف واأل ب والتاريخ على يد م، مث 1930-ه1349ســنة 
راسـاِت العليا الد أنشـ   يف 1934-ه1353ن كلية اللغة العربية سـنة وبعد خترُّجه م. صـفوة من العلماءِ  م، التحك   لدِّ

ِص، وهري توازي م، والعاملي ِة العالي ِة، 1943-ه1359اجســتري، ســنة  رجة امل ذل   الوقِ ، وذصــل  على شــها ِة التِصــُّ
 م.1943هـ/1362وهري توازي  رجة الدكتوراه، سنة 

من مقاا له بعنوان:  راســـــات ألســـــلوب القرآن النرمي يف الة كلية اللغة العربية والعلوم االجتماعية/ العد  اخلام   (3)
 .92م ل1975هـ 1395
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 األولاملطلب 
 املراد ابلشواذ

 : ذوا املعاين التالية رما ة الشني والذاا املنررة تدو  :لغة

 .التنحري -3 .اخلروج -2 .الندرة -1

  .االنفرا  -5 .املفارقة -4

ل هـــذه املعـــاين اللغويـــة موجو ة يف املعىن ، هـــذا ملِص مـــا تـــذكره كتـــب املعـــاجم وجـــ 
 . فاملناسبة بينهما ظاهرة، كما سيريت،  االصطالذري للشذوذ

 : اصطالحاً 
وذل  أن ، أما معناه االصــــــــــــــطالذري فقد اختلف  وتعد ت كلمة العلماء يف تعريفه

: فلما اختلف احلقل العلمري (ءاتاالتفســري والقر )هذه املســرلة تنلم عنها األئمة يف غري كتب 
وهلم ، بتعريف آخر هيعرفونوأئمة اللغة ، فاألصــوليون يعرفونه بتعريف، اختلف التعريف تبعا  له

 . جرا  
فهم أهل ، والقراءاتأعين فن التجويد : والذي أراه أن نعتمد ما ذرره أهل هذا الفن

 . هذا الشرن وأ رى به



-6- 

ذيــث  (1)ولعلري أكتفري بتعريف خــامتــة احملققني يف هــذا الفن وهو العالمــة ابن ا زري
انايََ ةا َوَلوا »: قــاا فا اْلعلْث َََ احا َد اْلَ صََََََََََََ ْا َأحََ اا اْلَعَربايََ َة َوَلْو باَوجَْ    َوَوافََقَََ ل  قاَراَءة  َوافََقَََ كَل

 .(2)«اْحتاَ ااًل َوَصح  َسَادلَها
اذ ة  اخلْ ارِج ة  »ذيث قاا: وهذا هو التعريف الذي اعتمده ابن تيمية،  و أ م ا اْلِقر اء ة  الشــــــ 

ع و   و أ يب الد ْر  اِء  ح ِف اْلع ْثم اينِّ ِمْثل  ِقر اء ِة اْبِن م ســــــــْ ِم اْلم صــــــــْ ِذِه إذ ا ثـ بـ ت ْ  ع ْن ... ع ْن ر ســــــــْ فـ ه 
ِة؟ ع ل ى قـ ْول   ال  اب ِة فـ ه ْل جي  وز  أ ْن يـ ْقر أ  هِب ا يف الصـــ  ح  ِن بـ ْعِض الصـــ   ِ ه ور  نْيِ لِْلع ل م اِء مه  ا رِو ايـ ت اِن م شـــْ

اِم أ محــْ د و رِو ايـ تــ ا مــ  الــِ   ع ْن اإْلِ ان وا  :إْحَدامهلَا، ِن ع ْن مــ  ابــ ة  و التــ اِبِعني  كــ  حــ  جي  وز  ذ لــِ   أِل ن  الصــــــــــــــ 
ِة. يـ ْقر ء ون  هِب ذِ  ال  ِذِه  :َوالث اناَيةل ِه احْل ر وِف يف الصــــــــــــــ  اِء؛ أِل ن  ه  ال  جي  وز  ذ ِل   و ه و  قـ ْوا  أ ْكث ِر اْلع ل م 

ٌة  لعرهللاة اآْلِخر ةِ اْلِقر اء اِت ملْ  تـ ثْـب ْ  م تـ و اتِر ة  ع ْن الن ِبِّ   .(3)«و ِإْن ثـ بـ ت ْ  ف ِإَّن  ا م ْنس وخ 
أن الشـاذ يشـمل واحلاا ، على أن هذا التعريف ير  عليه أنه قيد الشـاذ اا صـال سـنده

ولنن لي  الغرض من هذا البحث حترير -كما هو معلوم-فهو أنواع ، ما صـــــــال وما هللاـــــــعف
وإمنا الغرض اآلن هو مجع ما ، مفهوم القراءات الشــــــــــاذة فهذا له موهللاــــــــــع آخر لي  هذا حمله

 . و  املوفك، أور ه ابن جرير الطربي ومن مث   راسته وتدبره

                                                           

اِفِعريحم  م د بن حم  م د بن حم   هو:  (1) ِقري الشــ  شــيخ  ،املقرىء احلْ اِفمي،مش  الّدين أ ب و اخلْ رْي ، م د بن ع لرّي بن ي وســ ف الدِّم شــْ
ه، ولد ســـنة إذدى و ســـني وســـبعمائة، واع من أصـــحاب الفِر بن البِاري وبرع يف القراءات، و خل اإلقراء يف ز م ان

الروم فاتصــــــل النها أيب يزيد بن عثمان فركرمه وانتفع به أهل الروم، فلما  خل تيمورلن  إى الروم وقتل ملنها اتصــــــل 
أهلها يف القراءات واحلديث، وكان إمام يف القراءات ابن ا زري بتيمور و خل بال  العجم ووط قنــــــاء شــــــرياز وانتفع به 

ال نظري له يف عصـــــــره يف الدنيا، ذافظ ا للحديث وغريه، أتقن منه ومل ينن له يف الفقه معرفة، أل ف "النشـــــــر يف القراءات 
ريخ يف احلديث، وعمل جيد، وصـــفه ابن ذجر  حلفمي يف مواهللاـــع عد يدة العشـــر" مل يصـــنف مثله، وله أشـــياء أخرى ِو

طبقات من "الدرر النامنة"، مات ســـــــنة ثال  وثالثني و امنائة. ينظر: الســـــــيوطري، عبد الرمحن بن بنر، جالا الدين، 
 (.1183، رقم )549ه(، ل1403، 1) ار النتب العلمية، بريوت، طاحلفاظ  

ربى، تصــوير  ار النتب )املطبعة التجارية النالاشََر يف القراءات العشََر  ابن ا زري، حممد بن حممد بن يوســف، (2)
 .1/9العلمية،  .ط،  .ت(، 

)امع املل  فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة املنورة،  .ط، جم وع الفتاوى  ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، (3)
 .13/395م(، 1995-ه1416
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 يناملطلب الثا
 اببن جريرالتعريف 

وكذل  تفســـريه الذي ، اإلمام ابن جرير يعد شـــيخ املفســـرين وأشـــهر من انر على علم
 : فرقوا، إال أنه ال بد من التعريف به إبجياز، يعد عمدة عند الباذثني

، جعفر الطربي  إلمــام أيب الشــــــــــــــهري حممــد بن جرير بن يزيــد بن كثري بن غــالــبهو 
 .هــ224ولد سنة ، ول ِقب  إبمام املفسرين، فقيه ومؤرّخ مفّسر

يف  الفســـــطاط فســـــار إى مصـــــر وذهب إى، والبصـــــرة والنوفة وبغدا  الري ارحتل إى 
 ، بغدا  ورجع واستوطن، وابن وهب والشافعري مال  وأخد على علمائها علوم ه253 سنة

، بصــــــــــــري ا  ملعاين،  لقراءات عارف ا، لنتاب   كان ذافظ ا»: اخلطيب البغدا ي قاا
ا، فقيه ا يف أذنام القرآن

 
، وانســـِها ومنســـوخها، وصـــحيحها وســـقيمها، وطرقها  لســـنن عامل

ومســــــــــــــائل احلالا ، ومن بعدهم من اخلالفني يف األذنام، والتابعني أبقواا الصــــــــــــــحابة عارف ا
 .(1)«أبايم الناس وأخبارهم عارفا  ، واحلرام

ايقوت  يقوا. التصـــــــــــانيفله العديد من ، واملظامل فرىب، ع ِرض  عليه القنـــــــــــاء فامتنع 
 .(2)«وجدان يف مرياثه من كتبه أكثر من  انني جزء ا خبطه الدقيك»: احلموي

ط »: وكان يقوا عنه، الطربي وهو أوا كتاب ألفه، األمصــــاراختالف علماء : ومنها
 .«االختالف واللطيف: كتا ن ال يستغين عنهما فقيه

ِريخ األمم "و ،الطربيبتفســــــــــــــري  املعروف، "جـــامع البيـــان يف أتويـــل القرآن"ف وأل   
لطيف القوا يف "و، "ذيـــل املـــذيـــل"و، " ـــذيـــب اآل ر"و ،بتـــاريخ الطربي املعروف، "وامللوك

                                                           

-ه1422، 1اإلســـــــــــــــالمري، بريوت، ط) ار الغرب اتريخ بغََداد  اخلطيــب البغــدا ي، أمحــد بن علري بن  بــ ، (1)
 (.539، رقم )2/548م(، 2002

) ار الغرب اإلســالمري، معجم األدابء = إرشَاد األريب إ  معرفة األديب  احلموي، ايقوت بن عبد   الرومري،  (2)
 . 6/2460م(، 1993-ه1414، 1بريوت، ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/253_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/253_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/253_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B0%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1
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، "القراءات"وكتاب ، "بســـــيط القوا يف أذنام شـــــرائع اإلســـــالمو"، "أذنام شـــــرائع اإلســـــالم
 .ببغدا  و فن، ـه310 سنة شواا تويف يف شهر. "التبصري يف معامل الدين"و، "السنة"وصريال 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/310_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 املطلب الثالث
 املراد بقصار املفصل

ل هو ســور القرآن القصــرية الد كثر الفصــل بينها  لبســملة لنثرة  اري مفصــال  ، املفصــّ
 . فواصله

واختلف كذل  يف ، وقد اختلف يف حتديده هل يبدأ من ســــــــــــــورة   أو من احلجرات
 : وأوساطه وقصاره على أقواا طواله

 اْلف ق ه اء  اْختـ ل ف وا يف اْلم ف ص ل:» النويتية: املوسوعة الفقهية" جاء يف
اط  ِمنـْه ا  - ل ِمن  )احْل ج ر اِت( ِإى  )اْلرب  وِج(، و اأْلْوســــــ  ف ذ ه ب  احلْ ن ِفي ة  ِإى  أ ن  ِطو اا اْلم ف صــــــ 

 و اْلِقص ار  ِمنـْه ا ِإى  آِخِر اْلق ْرآِن. ِإى  )ملْ  ي ن ْن( ،
-  ) اِلِني ِة ِطو اا اْلم ف ص ل ِمن  )احْل ج ر اِت( ِإى  )الن ازِع اِت( ، و أ ْوس اط ه  ِمْن )ع ب    و ِعْند  اْلم 

 ِإى  )النُّح ى( ، و ِقص ار ه  ِمن  )النُّح ى( ِإى  آِخِر اْلق ْرآِن.
اِفِعي ة : - ْمِ   و ق اا الشـــــــ  اط ه  ك الشـــــــ  ل ك احْل ج ر اِت و اْق   ب ْ  و الر مْح ن ، و أ ْوســـــــ  ِطو اا اْلم ف صـــــــ 

اْلع ْصِر و ق ل ه و  اَّلل   أ ذ ٌد.  و هللا ح اه ا و الل ْيل ِإذ ا يـ ْغش ى، و ِقص ار ه  ك 
يـْف ة  ق اا: " س ر ْل   و ذ ه ب  احلْ ن ابِل ة  ِإى  أ ن  أ و ا اْلم ف ص ل س ور ة   ، حِل ِديِث أ   - ْوِس ْبِن ذ ذ 

وا اَّللِ   ح اب  ر ســ  ٌع  ك ْيف  ُي  زِّب ون  اْلق ْرآن ؟ ق ال وا: أ صــْ ْبٌع  َوتاسَْ ))َثاَلٌث َوََخٌْس  َوسََ
ْزبل اْل لَفص ل َوْحَدهل((  . (1)َوإاْحَدى َ ْشَرَة  َوَثاَلَث َ ْشَرَة  َوحا

ا  لق ال وا: و ه ذ  ري أ ن  أ و ا اْلم ف صــ  ع ة  و األْ  يـ ْقت نــِ ور ة  الت اســِ بـ ق ر ِة ال  ِمن  ْربـ ع ون  ِمْن أ و ا الْ الســُّ
 .(2)«و آِخر  ِطو الِِه س ور ة  ع م ، و أ ْوس اط ه  ِمنـْه ا لِلنُّح ى، و ِقص ار ه  ِمنـْه ا آِلِخِر اْلق ْرآنِ  اْلف احِت ِة.

                                                           

")املنتبة العصــــرية، بريوت،  .ط، داود سَََان أي، ســــليمان بن األشــــعث، "رواه أبو  او ذديث أوس بن ذذيفة،  (1)
ِبِه و تـ ْرتِيِلهِ (،  .ت ب  حت ْزِيِب اْلق ْرآنِ ، أ بـْو اب  ِقر اء ِة اْلق ْرآِن و حت ْزِي ، عبد   حممد بن وابن ماجه (،1393، رقم )2/55،   

ِكت اب  ِإق ام ِة  ار إذياء النتب العربية، فيصـــــــل عيســـــــى البايب احللب،  .ط،  .ت(،  "، )"سََََََان ابن ماج يزيد القزويين، 
ِة، و السُّن ة  ِفيه ا ٌب يف ك ْم ي ْست ح بُّ ُي ْت م  اْلق ْرآن  ، الص ال   . (1345) ، رقم1/427،   

الســـــالســـــل، النوي ، مطابع  ار  املوســـــوعة الفقهية النويتية، )وزارة األوقاف والشـــــؤون اإلســـــالمية، النوي ،  ار (2)
شَََرح  فتح الباريابن ذجر، أمحد بن علري العســــقالين، : وينظر. 33/49ه(، 1427ه إى 1404الصــــفوة، مصــــر، 
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يحا ِمْن   ِإى  آِخِر اْلق ْرآِن أوا املفصــــــل : رمحه  قاا احلافمي ابن ذجر   َ َلل الصََََ  ا
ثْـر ِة اْلف ْصِل ب نْي  س و رِِه ِ ْلب ْسم ل ِة ع ل ى الص ِحيالِ  و ا ِّري  م ف ص ال  ِلن 
(1). 

                                                           

اإلتقان يف . والســــيوطري، عبد الرمحن بن أيب بنر، 2/249 ه(،1379، ) ار املعرفة، بريوت،  .ط، صَََ يح البياري
 .1/180م(، 1974-ه1394، )اهلي ة املصرية العامة للنتاب،  .ط،  لوم القرآن

 .2/259، فتح الباريينظر: ابن ذجر، أمحد بن علري،  (1)
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 املطلب الرابع
 مجع الشواذ ودراستها

فقد مجع من ، جيد أنه جامع كااه -رمحه  -إن الناظر يف تفســــــري اإلمام ابن جرير 
-فإنه ُيرل ، ويف علم القراءات كان لإلمام القدح املعلى، العلوم واملعارف الشــــــــــــــريء النثري

وذل  أنه يســــــر  اآل ر النثرية عن الســــــلف ، على إيرا  القراءات متواترها وآذا ها -رمحه  
مث جند اإلمام ِرة  ينص ، وقد تنمن  هذه اآل ر النثري من القراءات الشاذة، اآليةيف أتويل 

رة أخرى ، على أَّنا شـــــاذة أو ال لوز القراءة هبا ومما ينبغري أن يتنبه له ، يســـــن  عن ذل ِو
فمن نظر يف ، وإمنا أور  منها ما تيســــر، أن اإلمام مل يســــتقِص وُيصــــر كل الشــــواذ يف تفســــريه

 . -رمحه  -مثال  جيد عنده آايت مل يذكرها اإلمام  -رمحه  -البن جين  (1)(احملتسب)
وإلي  ، ثالث  شرة آيةفبلغ عد ها  وقد تتبع  الشواذ عنده رمحه   يف قصار املفصل هذا
 : بياَّنا

 (ووجدل  دمياً فآوى) -1
 : النالم على هذه اآلية من وجوه

وقد {ووجدك عائال  فرغىن}عند تفســــــــري قوا   تعاى  -رمحه  -ذكرها ابن جرير  -1
وهري صــــــــــيغة تدا على عدم الثبوت  ،(2)«...وذ كر»: فقااذكرها بصــــــــــيغة التمريض 

 . عند احملدثني
وقد عزاها له ابن جرير ، تنســـــب هذه القراءة ملصـــــحف عبد   بن مســـــعو  الشـــــهري -2

 . وغريه (4)(الدر املنثور)وتبعه على هذا السيوطري يف ، (3)صراذة  
                                                           

، )وزارة األوقاف، اجملل  األعلى للشـــــــــؤون احملتسَََََََب يف تبي  وجوه شَََََََواذ القراءات واإلي َََََََاح  اها:   ينظر (1)
 م(.1999-ه1420اإلسالمية،  .ط، 

) ار هجر للطباعة والنشــــــــــــــر جامع البيان  ن أتويل آي القرآن = تفسَََََََََََري الطربي  الطربي، حممد بن جرير،  (2)
 .24/489م(، 2001-ه1422، 1والتوزيع واإلعالن، ط

 . 24/489املصدر السابك،  (3)
) ار الفنر، بريوت،  .ط،  .ت(، الدر املاثور يف التفسَََََري ابمل ثور  ، عبد الرمحن بن أيب بنر، ينظر: الســـــــيوطري (4)
7/544. 
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فنرنه ،  لفقري (عائال  )أور  ابن جرير هذه اآلية بعد أن أســــند عن ســــفيان أنه فســــر  -3
وذل  أن العدمي هو ، أرا  من ذكره هلذه القراءة الشـــــــاذة أن يعنـــــــد تفســـــــري ســـــــفيان

 . الفقري وزان  ومعىن كما سيريت
، عدمي أينــــــــــــــا  أي افتقرو  ،فهو معِدم أعدم: هو اســــــــــــــم فاعل من قوهلم (عدمي)قوله  -4

 .(1)فالع د م هو الفقر
فإن الذي يناســــــــب الفقر هو اإلغناء فنان ، وى( مشــــــــنل مع صــــــــدر اآليةآف) هقول -5

 ؟ فما توجيه هذا، فروى( تناسب اليتم)وإمنا ، كما هو املتواتر الثاب   (فرغىن)يقوا 
ذىت وقع يف خلدي لعله تصحيف أو ، أشار إى هذا اإلشناايف احلقيقة مل أجد من 

ال ســـيما طبعة العالمتني أمحد ، فرجع  إى طبعات أخرى فوجد ا كذل ، خطر من الطباعة
عن ابن األنباري  (2)"الدر املنثور"مث وجدت الســيوطري يذكر يف ، وحممو  آا شــاكر رمحهم  

 .(ووجدك عدفا  فرغىن)قراءة ابن مسعو  : عن األعمش قاا "صاذفامل"يف 

، وإمنا اإلشناا يف رواية ابن جرير، وال إشناا يف هذه الرواية، هذا هو املتعني :قلا
 : وا واب عنها أن نقوا

، بل رماه  لنذب آخرون ،ففيها ابن محيد وهو هللاــعيف، الرواية ال تصــال ســندا   :أوالً 
 . انقطاع بني سفيان وابن مسعو وفيه ، وفيها مهران وهو سريء احلفمي

، على فرض صحة الرواية ينون ذل  من  ب التنرار فينون ذكر اإليواء مرتني :اثنياً 
فــإن ، وال تعــارض بني اإليواء واإلغنــاء، وال مــانع من ذلــ  عقال  ، مرة مع الفقر ومرة مع الي تم

 .اإليواء إغناٌء وزاي ة
وأنه اختلط  عليه اآليتان ، وغفلة من الناســــخُيتمل أن ينون ذل  ســــبك قلم  :اثلثاً 

وإن كان  -رمحه  -وال ألاســـر على القوا إنه خطر من اإلمام ابن جرير ، لقرهبما وتشـــاهبما
 .و  أعلم! ذل  وار ا  

                                                           

، 4) ار العلم للماليني، بريوت، طالصََََََََََ اح اتح اللغة وصََََََََََ اح العربية  : ا وهري، إااعيل بن محا ، نظري (1)
 .5/1983م(، 1987-ه1407

 .8/545الدر املاثور يف التفسري ابمل ثور  ينظر: السيوطري،  (2)
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 (ف ما اليتيم فال تكهر) -2
 : النالم عليها من وجوه

نف  ســـــــورة وهري يف ، هذه اآلية أينـــــــا  من مصـــــــحف عبد   بن مســـــــعو  الشـــــــهري -1
فال )بعد أن بني أن معناه  {فال تقهر}عند تفسري  (1)وقد ذكرها ابن جرير، النحى
ها من واعت  »: قاا الفراء،  (2)«وذ كر أن ذل  يف مصــــــــــــــحف عبد  »: قاا ،(حتقره

 ،(3)«أعرايب من بىن أسد قرأها علىّ 
 : ِج العروسقاا العالمة الزبيدي يف ، النهر هو القهر نفسه (فال تنهر)قوله  -2

ع و ، الق ْهر هو: ر  هْ الن   و ز ع م يعقوب  أن  كاف ه ، «فرم ا اليتيم  فال ت ْنه ر» :وقرأ  ابن  م ســـــــــــــْ
ْهر ا   ك ه ر ه:  ي قــــاا، االْنِتهــــار: الن ْهر  ... ك ه ر ه وقـ ه ر ه اعىن  ،  بــــدٌا من قــــاِف القهر إذا ز بـ ر ه ، ك 

او ان  به واْزِ راء  : والن ْهر  . ..وانـْتـ ه ر ه    ا و ان    . اسِتْقبال    إْنساان  بوجه  عاِب    
ل ِمريِّ أّنه قاا، ع بوس  الو جه: الن ْهر  : وقيل ا مَ )):ويف ذديث م عاِوي ة بن احل ن م الســــــــــــــُّ

َن تََْعلاي ًا من الا  ا ا  ْيال ملعل ا ًا َأْحسَََََََََََ باَ يا هلَو َوألم اي. رََأ َتَ   وال   َف ما َكَهَرين وال شَََََََََََ
 . (4)((َضَرَب 

أي اْنتهـاٌر ملْن خـاط بـه وتعبٌُّ  ، يف فالن ك ْهرورة: يقـاا. التـ ع بُّ : والن ْهرورة  لنــــــــــــــمّ 
 . للوجه

ت ِهر  الناس  : الن ْهرورة أينا    تـ ع بِّ  الذي يـ نـْ
 . بغري هاء، كالن ْهرور،  امل

                                                           

 .24/490جامع البيان  ن أتويل آي القرآن = تفسري الطربي  الطربي، حممد بن جرير،  (1)
 .8/545  املاثورالدر ، كما يف ذاَّ وإى ابن جرير بطبيعة احلااعزا هذه القراءة السيوطري إى ابن املنذر وابن أيب  (2)
 ،  .ت(،1للترليف وال مجة، مصــــــــــر، ط ) ار املصــــــــــرية، معاين القرآنالفراء، ُيىي بن زاي  بن عبد   بن منظور،  (3)
3/274. 
) ار إذياء ال ا  العريب، بريوت،  .ط،  .ت(، صََََ يح مسََََلم  مســـــلم، ابن احلجاج أبو احلســـــن النيســـــابوري،  (4)

ِع  اِجِد و م و اهللاــــِ ة  ِكت اب  اْلم ســــ  ال  ِتهِ ، الصــــ  ذ  ِخ م ا ك ان  ِمْن ِإ   ِة، و ن ســــْ ال  ِم يف الصــــ  ب  حت ِْرمِي اْلن ال  (. 537، رقم )1/381،   
 (.23762، رقم )39/175م(، 2001-ه1421، 1وأمحد، أمحد بن حممد بن ذنبل الشيباين، )مؤسسة الرسالة، ط
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ْتم: الن ْهر: ومما ي ســــــتدر ك عليه وقيل ، ق بيال الوجه: ورجٌل ك ْهرورةٌ . نـ ق ل ه األ ْزه رِيّ ، الشــــــ 
 .(1)عاِب ٌ : وقيل، هللا ح اٌك ل ع ابٌ 

 : ويف هذا النقل من الزبيدي أمور:قلا
فقد أبدلْ  القاف ، وهو على أنواع عندهم، ما يســـــــمى عند الصـــــــرفيني  إلبداا فيه -1

كما هو مقرر ،  ولنن صـــــفا ما ختتلف، وذل  أن خمرج القاف والناف واذد، كافا  
 . يف علم املِارج والصفات للحروف يف علم التجويد واأل اء

ختالف يف املعىن فــاإلبــداا هنــا مل ي تــب عليــه ا، واذــد (القهر)و  (النهر)أن معىن  -2
 له معاين أخرى متقاربة كما سنبني (النهر)اللهم إن ، من ذيث ا ملة

 -والعبوس  -القهر )يتنــــــــــــــال أن النهر معانيه تدور ذوا  (التاج)من خالا نص  -3
، وقد َّناان   عن تعاطري هذا كله يف ذك اليتيم (الشــــــــــــــتم -االذتقار  -واالنتهار 

 . وهذا من فوائد هذه القراءة الشاذة وزاي ا ا
 (وقرلوحللاا  اك ) -3

 : النالم عليها من وجوه
بصــــيغة التمريض عن ابن  (2)وقد ذكرها ابن جرير (الشــــرح)هري من ســــورة  هذه اآلية -1

وقد ذكر هذه القراءة أينـــــا  ، {ووهللاـــــعنا عن  وزرك:}مســـــعو  يف تفســـــري قوله تعاى
 . (3)الفراء يف معاين القرآن

، أي ذططنـا (وهللاــــــــــــــعنـا)أرا  ابن جرير من إيرا  هذه القراءة التـركيـد على أن معىن  -2
 .فسا  هذه القراءة الشاذة ليؤكد هذا املعىن ويؤيده

معىن و ، لذل  أتيت ملعان كثرة، من املوا  الغنية الثرية عند العرب (ا -ا  -ح )ما ة  -3
وهري كلهــــا تــــدا على ، يف اللفمي املتواتر (وهللاــــــــــــــعنــــا)هنــــا هو نف  معىن  (ذللنــــا)

                                                           

) ار اهلداية، اتح العروس من جواهر القاموس  ينظر: املرتنـــى الزبيدي، حممد بن حممد بن عبد الرزا  احلســـيين،  (1)
 .14/82 .م،  .ط،  .ت(، 

 .24/490جامع البيان  ن أتويل آي القرآن = تفسري الطربي  الطربي، حممد بن جرير، ينظر:  (2)
احملتسََََََََب يف تبي  وجوه شََََََََواذ القراءات  ،عثمان املوصـــــــــــلري . ابن جين،3/275معاين القرآن  ينظر: الفراء،  (3)

 .2/367،  واإلي اح  اها
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اي أ  »: فقاا له تلميذه أ ن وذططنا()لذل  قرأ أن ، اإلســــــــــــــقاط واإلزالة واحلط
إن جربيل أتى النب ، ســواء وذططنا عن  وزركوهللاــعنا وذللنا : قاا، ووهللاــعنا!، محزة
 قاا  ،(1)«مامل ختلط مغفرة بعذاب أو عذا   اغفرة، اقرأ على ســــــبعة أذرف: فقاا

 .(2)«وهذا وحنوه هو الذي سوّغ انتشار هذه القراءات»  ابن جين
واملعىن و  أعلم أن   عز وجل أسقط وأزاا الذنب ، احلمل: الوِقر هو (وقـْر ك):قوله -4

وقد أخرج ابن ، وغفر له ما تقد من ذنبه وما أتخروالوزر الذي أثقل كاهل النب 
َقَلْت ل  فَََغَفَرَها اَّلل ل َل ل َكاَنْا لالا  ا ا »:جرير بسنده عن قتا ة قاا  .(3)«ذلنلوٌب َقْد أَثَْ
 (من كل امرئ  سالمٌ ) -4
 : النالم على هذه اآلية من وجوه

حت  تفســـــري قوا   عز  (4)ذكرها ابن جرير (القدر)هذه القراءة الشـــــاذة من ســـــورة  -1
وكــذلــ  قرأ عنرمــة ، وقــد ســــــــــــــــاقهــا بســــــــــــــنــده إى ابن عبــاس {من كــل أمر}وجــل 
 .(5)والنلب

 إن ذيث، هذا أوا موهللاــع فر بنا يف هذا البحث ُيتلف فيه معىن الشــاذ عن املتواتر -2
 ا  ختالفنجـد اأما هنـا ف، كل ما تقـدم ينون اللفمي الشـــــــــــــــاذ موافقـا  أو قريبـا  للمتواتر

 . بينهما ا  ظاهر 
ومعىن هذه القراءة الشــــــاذة أن كل مل  يف ليلة القدر ينزا ومعه تســــــليم خال على  -3

 . املؤمنني واملؤمنات
 رســــم كل ما خالفشــــرَّنا يف ذل  شــــرن أخوا ا يف  ، هذه القراءة ال لوز القراءة هبا -4

ِفه ا»: قاا ابن جرير، املصحف مْج اِع احْل ج ِة ِمن  اْلق ر اِء ع ل ى ِخال   .(6)«إِلِ

                                                           

 أجد هذا احلديث إال  عند ابن جين يف كتابه "احملتسب". مل (1)
 .2/367، احملتسب يف تبي  وجوه شواذ القراءات واإلي اح  اها ،عثمان املوصلري ابن جين، (2)
 .24/549جامع البيان  ن أتويل آي القرآن  الطربي، حممد بن جرير،  (3)
 .24/548  ينظر: املصدر السابك (4)
 .2/368 ، احملتسب يف تبي  وجوه شواذ القراءات واإلي اح  اها ،عثمان املوصلري ينظر: ابن جين، (5)
 .24/548جامع البيان  ن أويل آي القرآن  الطربي، حممد بن جرير،  (6)
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 (وذلك الدين القي ة) -5
وإمنا اكتفى ، ومل يســـــــند ابن جرير هذه القراءة عنه، قرأ ابن مســـــــعو  هذه اآلية هنذا -1

 . (1)«ذ كر لنا»بقوله 
، والفر  بني هذه القراءة الشـــــاذة وبني املتواتر، أي املســـــتقيمة العا لة {القيمة}معىن  -2

أما يف هذه القراءة الشــــــــــــــاذة فإنه جعل ، أن املتواتر جعل الدين منــــــــــــــافا  إى القيمة
ــــــــــــــــصــفة ل (القيمة) فنالمها له أغراض ، وفر  بني أســلوب اإلهللاــافة والنع ، (الدين)ـ

 . علم البالغةبالغية ختتلف عن اآلخر كما هو مبسوط يف 
 (يومئ  تابئ أخبارها) -6

 : النالم عليها من وجوه
: عند تفســــــــــــــري قوا   عز وجل (2)ذكرها ابن جريرهذه القراءة من ســــــــــــــورة الزلزلة  -1

وقد ســـــاقها إبســـــنا ه إى إااعيل بن عبد املل  أنه اع ســـــعيد ، {حتد  أخبارها}
ابن جرير  وعزاه (3){حتد }ومرة ، (تنبئ)بن جبري يقرأ هبا يف صــــــــــــــالة املغرب مرة  

 . إى ابن مسعو  أينا  
وهذا الذي محل ابن ، من ذيث ا ملة (أنبران)و  (ذد )اللغة العربية ال تفر  بني  -2

فهو رمحه    -كما أشــار إليه ابن جين فيما تقدم النقل عنه   -جبري على القراءة به 
ـــــــاا ابن جرير ، ال يرى التفريك بينهمـــــــا كـــــــان عنـــــــد {حتـــــــد } فنـــــــرن معىن»ق

 .(4)«(تنبئ):سعيد
 . حتديثهاوذل  هو ، ومعىن اآلية أن األرض يوم القيامة خترج ما يف  طنها إى اخلارج -3

                                                           

 .24/554  املصدر السابك (1)
 .24/560  ينظر: املصدر السابك (2)
ه( كتاب 1409، 1، )منتبة الرشــــــــد، الرايض، طاملصََََََاف، عبد   بن حممد بن إبراهيم، أخرجه ابن أيب شــــــــيبة (3)

إى عبد بن  (8/593)" الدر املاثور"، وعزاه الســـــــــيوطري يف (3602، رقم )1/315الصـــــــــلوات، ما ي قرأ به يف املغرب، 
، يف شََََََََواذ القرآن من كتاب البديعخمتصََََََََر :ابن خالويه، نظريو  ".املصََََََََاحف"وابن األنباري يف  ،ذروابن املن، محيد

 .177ل م، منتبة املتنب، القاهرة،  .ط،  .ت(،1934)مطبعة الرمحانية،  .ط، 
 .24/560جامع البيان  ن أتويل آي القرآن  الطربي، حممد بن جرير،  (4)
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 (إن هللا  لل ذلك لشهيد) -7
 : النالم عليها من وجوه

يف بعض »:  يعزهــا ابن جرير ألذــد وإمنــا قــااومل، هــذه القراءة من ســــــــــــــورة العــا ايت -1
 . (1)«القراءات

هل ، حمتمل{ وإنه}وذل  أن قوله ، فائدة هذه القراءة التصــــــــريال يف مرجع النــــــــمري -2
فرفا ت هذه اآلية التصـــريال أبَّنا تعو  على ؟ يعو  النـــمري على اإلنســـان أم على  

 .(2)وأنه هو سبحانه يشهد بذل ،   عز وجل
ث ما يف القبور) -8  (إذا ُبل

 : النالم عليها من وجوه
ومل ، {أفال يعلم إذا بعثر ما يف القبور}:هذه القراءة ذكرها ابن جرير حت  قوله تعاى -1

ونســـبها غريه إى  ،(3)«...مصـــحف عبد  ذ كر أَّنا يف »: يســـقها إبســـنا ه وإمنا قاا
 .(4)األسو  بن يزيد

هو  {بعثر}وذل  أن معىن ، ويبدو أن ما يف مصحف عبد   هو من  ب التفسري -2
 (بعثر)لذل  أخرج ابن جرير بســــــنده عن ابن عباس أنه فســــــر ، وأ خرج (حبث)معىن 
 .(5)ببحث
 (في  إ  آخر الدهر)والعصر ونوائب الدهر إن اإلنسان لفي خسر وإن   -9

 : النالم عليها من وجوه
والغالب يف الشاذ أن ينون يف ، هذه القراءة هري أطوا قراءة شاذة يف قصار املفصل -1

                                                           

 .24/587  املصدر السابك (1)
) ار النتب العلمية، منشــــــــورات تفسََََََري القرآن العتيم = تفسََََََري ابن كثري: ، إااعيل بن عمر، ابن كثري :نظري (2)

 .8/447ه(، 1419، 1حممد علري بينون، بريوت، ط
 .24/560ل آي القرآن  جامع البيان  ن أتويالطربي، حممد بن جرير،  (3)
. وابن ذيان، حممد بن يوســـف بن علري، 178ل، يف شََواذ القرآن من كتاب البديعخمتصََر ينظر: ابن خالويه،  (4)

 .10/530ه(، 1420) ار الفنر، بريوت،  .ط، الب ر احمليط يف التفسري  
 .24/590 جامع البيان  ن أتويل آي القرآنالطربي، حممد بن جرير،  (5)
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 . وأما يف هذه القراءة فاملِالفة ذصل  يف مجل، كلمة
وكذل  ســـــــــــاقها إى ، ســـــــــــا  ابن جرير هذه القراءة بســـــــــــنده إى علري بن أيب طالب -2

 .(1)قتا ة
وهنا زا  على ذل  فقاا ، (2)وقد ف ســـــــر  لدهر، املتواتر اكتفى  لقســـــــم  لعصـــــــريف  -3

 . أينا  بنوائب الدهر قسم  أ   :أي (ونوائب الدهر)
ــــــــــــــم هم ات واحلوا   النوائب مجع انئبة»و -4 ، وهري ما ينوب اإِلنسان أي ينزا به من الـ

فيقاا  ،منـــــــــــافة إى الدهروكثريا  ما أتيت يف كالم العرب ، (3)«املصـــــــــــيبة :والنائبة هري
 .(4)كما جاء ذل  مثال  يف قصة نزوا الوذري،  (نوائب الدهر)

، أن اإلنســان مســتمر يف خســارته إى آخر الزمن :أي (وإنه فيه إى آخر الدهر):قوله -5
 .  املؤمنإال  

 (بع د ممدة) -10
 : النالم عليها من وجوه

 .(6)من رواية قتا ة عن عبد   (5)هذه القراءة ساقها بسنده ابن جرير -1
ذيث ، وهري مسرلة حنوية مشهورة، وهذه القراءة الشاذة فيها التناوب بني ذرف ا ر -2

 . واملعىن يف ا ملة واذد، (يف)منان  (الباء)جاءت 

                                                           

 الدر املاثور"وعزاه السيوطري يف  (،3971، رقم )2/582 "،املستدرل  لل الص ي  يف "وأخرجه أينا  احلاكم  (1)
 ."املصاحف"وابن األنباري يف  ،وابن املنذر ،وعبد بن محيد ،إى الفراييب 8/621، "يف التفسري ابمل ثور

 .24/612   جامع البيان  ن أتويل آي القرآنالطربي، حممد بن جرير (2)
 .1/774ه(، 1414، 3) ار صا ر، بريوت، طلسان العرب  ابن منظور، حممد بن منرم بن علري،  (3)
 ب ه(، بدء الوذري، 1422، 1) ار طو  النجاة، طصَََََََََََ يح البياري  البِاري، حممد بن إااعيل،  ينظر: (4)

َكال  َواَّلل ا َما ُيلْزايَك اَّلل ل »(، ذيث قال  أم املؤمنني خدجية رهللاـــــــــــــــري   عنها: 3، رقم )1/7، كيف كان بدء الوذري
ْيَف  َوتلعا ل َ َلل نَََوائا  بل املَْعدلوَم  َوتََْقراي ال ََ  َم  َوَْْ الل الَكل   َوَتْكسََا لل الر حا ، ومســلم، ابن «با احلَق ا أََبًدا  إان َك لََتصََا

 (.160، رقم ) ،1/139كتاب اإلفان،  ب بدء الوذري إى رسوا    يح مسلم  صاحلجاج، 
 24/624،   جامع البيان  ن أتويل آي القرآنينظر: الطربي، حممد بن جرير (5)
والتعريف  التيويف من الاار، عبد الرمحن بن أمحد، وابن رجب. 8/458، وذكرها كذل  ابن كثري يف تفســـــــــــــــريه (6)

 .86ل م(،1988-ه1409، 2، )منتبة املؤيد، الطائف،  ار البيان،  مشك، طُبال دار البوار
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 (أريتك ال ي يك ب ابلدين) -11
 : النالم عليها من وجوه

 .(2)بصيغة التمريض  ون سند (1)وقد ذكرها ابن جرير، هذه قراءة عبد   -1
وهذه الناف ذنم عليها ابن جرير أبَّنا ، يف هذه القراءة هو وجو  الناف ا ديد -2

وذل  أت    مع القرآن يف هذا املوهللاــــع وكل  (صــــلة)لننه عرب عن الزائد بقوله ، زائدة
وقد نبه العالمة ابن هشـــــام األنصـــــاري يف  -على القوا  لزاي ة  -موهللاـــــع فيه زاي ة 

أن بعض العلماء يتر بون مع القرآن فيقولون  (3)"اإلعراب عن قواعد اإلعراب"كتابه 
 . (زائد)عوهللاا  عن  (صلة)

د هللاـــبطه ابن جرير وق، ؤثر يف أصـــل املعىني ال اللفمي لو ن زع فإنه أن ينون هو الزائد  -3
 .(4)«النالم وخروجها واذد خوهلا يف »: بنابط واهللاال فقاا

 (ا أي هلب وقد تبد)تبا ي -12
 : النالم عليها من وجوه

 .  ون سند عن ابن مسعو (5)ابن جريروقد ذكرها ، هذه القراءة من سورة املسد -1
 . وهري تفيد التحقيك إذا  خل  على الفعل املاهللاري (قد)يف هذه القراءة زاي ة  -2
نســــــــــــــتفيد من هذه الزاي ة الربهنة على صــــــــــــــحة ما ذهب إليه العلماء يف التفريك بني  -3

بتحقك وأما الثـانيـة فهري خرب ، فإن األوى  عاء عليـه، الثـانيـة (تبّ )و ،األوى (تبّ )
ل ٌة ع ل ى أ ن ه  خ رب ٌ، و ف  ث ل  »: قاا ابن جرير، تل  الدعوة ووقوعها و يف   خ وِا ق ْد ِفيِه   ال 

                                                           

 .24/624 جامع البيان  ن أتويل آي القرآنينظر: الطربي، حممد بن جرير،  (1)
"، كتاب البديعيف شََََواذ القرآن من  خمتصََََر "فري وابن خالويه .3/50، "معاين القرآن"يف  ،وذكرها أينــــــا  الفراء (2)

 .181ل
 108، لاإل راب  ن قوا د اإل راب، األنصاري، حممد بن عبد   ابن هشامينظر:  (3)
 .24/657 جامع البيان  ن أتويل آي القرآنالطربي، حممد بن جرير،  (4)
 .24/714 جامع البيان  ن أتويل آي القرآنينظر: الطربي، حممد بن جرير،  (5)
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ْد  ا و قـــ  احلـــِ  ، و ج ع لـــ    صـــــــــــــــــ  ْد أ ْهل نـــ    : أ ْهل نـــ    اَّلل  ، و قـــ  ِل، آِلخ ر  ائـــِ ذ لـــِ   ِبق ْوِا اْلقـــ 
 .(1)«ج ع ل    

 (أحدل هللال ) -13
 : النالم على عليها من وجوه

قرأها كذل  نصــــــر بن عاصــــــم ، وهري ب ك التنوين، اإلخاللهذه القراءة من ســــــورة  -1
 .(2)وعبد   بن أيب إسحا 

أو  (اا)ألن ترك التنوين ال ينون إال مع  خوا ، ة فيهــــا إشــــــــــــــنــــااءوهــــذه القرا -2
 ؟ فما ختريج هذه القراءة، وكالمها منفري هنا (اإلهللاافة)

، أو ذرف ساكن (اا)إذا كان بعدها  أذياان   يسقط التنوين أن بعض العرب: ا واب
 : (3)وقد استشهد ابن جرير على ذل  بقوا الشاعر

 تََََََ هََََََل الشَََََََََََيخ  ن بايََََََ  وتبََََََدي
 

  ََََََن خََََََداما الََََََعََََََقََََََيََََََلََََََةل الََََََعََََََ راءل  
 . فحذف التنوين كما ترى، عن خدام  العقيلة  : يريد 

                                                           

 .24/714املصدر السابك،  (1)
ن ، و اْبن  أ يب إِ » (2) ، و احلْ ســـ  ريِين  ، و اْبن  ســـِ م  ر  ْبن  ع اصـــِ ، و ن صـــْ ن  ْبن  ع ْثم ان ، و ز ْيد  ْبن  ع ِلريّ  م اِا، و قـ ر أ  أ    ، و أ ب و الســـ  ح ا   ســـْ

، و   م ِعريُّ ، و حم ْب وٌب، و اأْل صـــــــــــــــْ ار ون  ع ْنه  و أ ب و ع ْمر و يف رِو اي ة  ي ون    ط يف الب ر احملي،ينظر: ابن ذيان، «اللُّْؤل ِؤيُّ، و ع بـ ْيٌد، و ه 
 .183ل ،يف شواذ القرآن من كتاب البديعخمتصر ، خالويه . ينظر:ابنوروي  أينا  عن عمر .8/571 ،التفسري

 .95ل ، يوانه". ي نظر: الرقيات"د   بن قي  يالبي  لعب (3)
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 اخلامتة
 وفيها النتائج والتوصيات

تفســــريه لقصــــار املفصــــل و راســــة ما ذكره وبعد هذه ا ولة مع اإلمام يف ابن جرير يف 
 : من الشواذ توصل  إى التاط

 . جموأَّنا حتتوي على علم ، أمهية القراءات الشاذة -1
ألَّنا ، وال ســــــيما املفســــــر فإنه يف أم  احلاجة إليها، ذاجة طالب العلم إى الشــــــواذ -2

 . تعني على فهم املعىن
ل، يف كلمةمنه ما هو ، االختالف بني الشاذ والتواتر متنوع -3  . ومنه ما هو يف مج 
 . غالب الشواذ ينون من  ب التفسري -4
 . أغلب الشواذ مروية عن عبد   بن مسعو  رض   عنه -5
 . الشواذ مفيدة يف تنمية احلصيلة اللغوية -6
 . و راستها أكثر يف كل القرآن، أوصري ازيد عناية للقراءات الشاذة -7
 . اصةأوصري بتوهللايال مفهوم الشواذ للعامة واخل -8
 . أوصري بنسر احلاجز النفسري بني الناس وهذه القراءات -9

 
 وهللا املوفق
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 واملصادر املراجع
أبو بنر بن أيب عاصـــــــــم وهو أمحد بن عمرو بن النـــــــــحاك بن خملد ابن أيب عاصـــــــــم،  (1

ا ة  (، ه287الشــــــــــيباين )املتوىف:  حتقيك: حممد انصــــــــــر الدين األلباين، )املنتب السَََََََ 
 ه(. 1400، 1اإلسالمري، بريوت، ط

الاشََََََََََر يف القراءات (، ه 833، حممد بن حممد بن يوســـــــــــــف )املتوىف : يابن ا زر  (2
)املطبعة التجارية النربى، تصــــــــوير  ار النتب   علري حممد النــــــــباعالعشََََََر  ْقيق: 

 العلمية،  .ط،  .ت(.
حتقيك: جم وع الفتََاوى  (، ه728احلراين )املتوىف:  أمحـــد بن عبـــد احلليمابن تيميـــة،  (3

عبد الرمحن بن حممد بن قاســــم، )امع املل  فهد لطباعة املصــــحف الشــــريف، املدينة 
 م(.1995-ه1416املنورة،  .ط، 

جَامع البيَان  ن أتويَل آي (، ه310)املتوىف:  ،حممــد بن جرير بن يزيــدابن جرير،  (4
اعة حتقيك: عبد   بن عبد احملسن ال كري، ) ار هجر للطبالقرآن = تفسري الطربي  
 م(.2001-ه1422، 1والنشر والتوزيع واإلعالن، ط

احملتسََََََََََب يف تبي  وجوه ه(، 392املوصـــــــــــــلري )املتوىف: أبو الفتال عثمان ابن جين،  (5
، )وزارة األوقاف، اجملل  األعلى للشؤون اإلسالمية، شواذ القراءات واإلي اح  اها

 م(.1999-ه1420 .ط، 
، ) ار املعرفة، شرح ص يح البياريريفتح البا، أمحد بن علري العسقالينابن ذجر،  (6

 ه(.1379بريوت،  .ط، 
، )مطبعة الرمحانية،  .ط، يف شَََََََََواذ القرآن من كتاب البديعخمتصَََََََََر ابن خالويه،  (7

 م، منتبة املتنب، القاهرة،  .ط،  .ت(.1934
المري، البغدا ي، مث ، ابن رجب (8 عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلســــــــــــــن، الســــــــــــــ 

، والتعريف ُبال دار البوار التيويف من الاار، ه(795توىف: الدمشقري، احلنبلري )امل
، 2حتقيك: بشــــــــــــــري حممــد عيون، )منتبــة املؤيــد، الطــائف،  ار البيــان،  مشــــــــــــــك، ط
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 . 86ل م(،1988-ه1409
تفسََري القرآن العتيم = تفسََري ابن ه(، 774)املتوىف:  ،إااعيل بن عمر، ابن كثري (9

حتقيك: حممد ذســـــــني مش  الدين،) ار النتب العلمية، منشـــــــورات حممد علري كثري  
 ه(.1419، 1بينون، بريوت، ط

)منتبة ابن تيمية،  .م،   ف ائل القرآن(،774)املتوىف:  ،إااعيل بن عمر، ابن كثري (10
 (.1416، 1ط

"سان ابن (، ه273اسم أبيه يزيد )املتوىف: حممد بن يزيد القزويين، وماجة  ،ابن ماجه (11
 ار إذياء النتب العربية، فيصل عيسى البايب "، حتقيك: حممد فؤا  عبد الباقري، )ماج 

 احللب،  .ط،  .ت(،
) ار صـــا ر، لسََان العرب  ه(، 711)املتوىف:  حممد بن منرم بن على،ابن منظور،  (12

 ه(.1414، 3بريوت، ط
 ، اإل راب  ن قوا د اإل رابابن هشام، حممد بن عبد   األنصاري،  (13
أبو  او  ســـــليمان بن األشـــــعث بن إســـــحا  بن بشـــــري بن شـــــدا  بن عمرو ، أبو  او  (14

تاين )املتوىف:  ِجســــْ : حممد حمري الدين عبد "حتقيكسَََان أي داود" ه(275األز ي الســــِّ
 (.احلميد، )املنتبة العصرية، بريوت،  .ط،  .ت

أبو بنر بن أيب شـــيبة، عبد   بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواســـد ، أيب شـــيبة (15
، حتقيك: كماا يوســـف احلوت، )منتبة الرشـــد، املصَََاف، ه(235العبســـري )املتوىف: 

 ه(.1409، 1الرايض، ط
-ه1421، 1ذنبل الشـــــــــيباين، )مؤســـــــــســـــــــة الرســـــــــالة، طأمحد، أمحد بن حممد بن   (16

 (.23762، رقم )39/175م(، 2001
)مؤسسة غراس "  ضعيف أي داود، ه(1420)املتوىف:  ،حممد انصر الدين، األلباين (17

 ه(.1423، 1للنشر والتوزيع، النوي ، ط
ا ة البن أي  اصََم  حممد انصــر الدين،  األلباين،  (18 )املنتب ظالل اجلاة يف ختريج السََ 
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 م(.1993ه1413، 3اإلسالمري، بريوت، ط
اجلامع املساد الص يح امليتصر ص يح البياري = البِاري، حممد بن إااعيل،  (19

حتقيك: حممد زهري بن انصر الناصر، ) ار طو    وساا  وأايم من أمور رسول هللا 
 ه(.1422، 1النجاة، ط

) ار العلم الصََََََََََ اح اتح اللغة وصََََََََََ اح العربية  إاـاعيـل بن محـا ،  ا وهري، (20
 م(.1987-ه1407، 4للماليني، بريوت، ط

املسَََتدرل  لل الصَََ ي    (، ه405)املتوىف:  دبن حمم حممد بن عبد   احلاكم، (21
-ه1411، 1حتقيك: مصــــــــــــــطفى عبد القا ر عطا، ) ار النتب العلمية، بريوت، ط

 م(.1990
معجم األدابء = إرشََََََََََََاد ه(، 626)املتوىف:  ايقوت بن عبـــد   الرومري احلموي، (22

حتقيك: إذســـــان عباس، ) ار الغرب اإلســـــالمري، بريوت، األريب إ  معرفة األديب  
 م(.1993-ه1414، 1ط

اتريخ بغداد  (، ه463)املتوىف:  دبن أمح أمحد بن علري بن  ب اخلطيب البغدا ي،  (23
-ه1422، 1ر الغرب اإلســــــــــــــالمري، بريوت، طحتقيك: بشــــــــــــــــار عوا  معروف، ) ا

 م(.2002
الدر ، ه(911عبد الرمحن بن أيب بنر، جالا الدين الســــــيوطري )املتوىف: الســــــيوطري،  (24

 ) ار الفنر، بريوت،  .ط،  .ت(.املاثور يف التفسري ابمل ثور  

، اإلتقََان يف  لوم القرآنه(، 911)املتوىف:  ن بن أيب بنرعبــد الرمحالســــــــــــــيوطري،   (25
-ه1394حتقيك: حممد أبو الفنــــــــل إبراهيم، )اهلي ة املصــــــــرية العامة للنتاب،  .ط، 

 م(.1974
) ار النتب طبقات احلفاظ  ، ه(911)املتوىف:  ن بن أيب بنرعبد الرمحالســـيوطري،   (26

 ه(.1403، 1العلمية، بريوت، ط
مو  حتقيك: حم االقرتاح يف أصول الا و وجدل   د الرمحن بن أيب بنر، السيوطري، عب (27
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، 1فجاا، واري شــــــــــــرذه )اإلصــــــــــــباح يف شــــــــــــرح االق اح(، ) ار القلم،  مشــــــــــــك، ط
 م(.1989-ه1409

(، ه360)املتوىف:  مريســــــــــليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللِمري الشــــــــــاالطرباين،  (28
حتقيك: محدي بن عبد اجمليد الســــــــــــــلفري، )منتبة ابن تيمية، القاهرة، املعجم الكبري  

 (.1994-ه1415، 1،  .ت.  ار الصميعري، الرايض، ط2ط
 .الرقيات، د   بن قي يعب (29
، ) ار املصــــــــــــــريــة للتــرليف معََاين القرآنالفراء، ُيىي بن زاي  بن عبــد   بن منظور،  (30

 ،  .ت(.1وال مجة، مصر، ط
شََََََرح (، ه418)املتوىف:  بن منصــــــــور الطربي الرازي بن احلســــــــن هبة  الاللنائري،  (31

حتقيك: أمحد بن سعد بن محدان الغامدي، ) ار أصول ا تقاد أهل الساة واجل ا ة  
 م(.2003-ه1423، 8طيبة، السعو ية، ط

اتح ، ه(1205)املتوىف:  د بن عبد الرزّا  احلســـــــــيينحمّمد بن حممّ املرتنـــــــــى الزبيدي،  (32
حتقيك: اموعة من احملققني، ) ار اهلداية،  .م،  .ط، العروس من جواهر القاموس  

  .ت(.
ص يح (، ه261مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: مسلم،  (33

  املسََََاد الصََََ يح امليتصََََر باقل العدل  ن العدل إ  رسََََول هللا مسََََلم = 
 حتقيك: حممد فؤا  عبد الباقري،) ار إذياء ال ا  العريب، بريوت،  .ط،  .ت(.
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 .م1975هـ 1395العد  اخلام  

، ه(430)املتوىف:  إســحا بو نعيم أمحد بن عبد   بن أمحد بن مهران األصــبهاين،   (35
م،  ار 1974-ه1394)السعا ة، مصر،  .ط، األولياء وطبقات األصفياء  حلية 

النتــاب العريب،  ار الفنر للطبــاعــة والنشــــــــــــــر والتوزيع، بريوت،  ار النتــب العلميــة، 
 (.1409بريوت،  .ط، 
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، )وزارة األوقاف والشـــــــــــؤون اإلســـــــــــالمية، النوي ،  ار املوسََََََََو ة الفقهية الكويتية (36
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