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 الصيغة االسمية في كتاب )القراءات الشاذة(

 هـ(370البن خالويه )ت 

 (دراسة داللية) 

 علي عبد الوهاب الورديّ م.د.

 الجامعة المستنصرية/ كلية التربية األساسية  

 :الملخص

البحثُّفيُّالقراءاتُّالقرآنيةُّميداناُّمهماُّلدراسةُّأنماطُّاالستعمالُّفيُّعصورُّاالحتجاجُُّّيعد ُّ
راتُّالشعرُّوالنصوصُّالمجهولة،ُّوالوقوفُّعلىُّالقراءاتُّالشاذةُّيمكِّنُّالباحثُّمنُّبعيداُّعنُّضروُّ

ُّالقراءات،ُّ ُّتلك ُّفي ُّالسياق ُّأثر ُّمعرفة ُّعن ُّفضال ُّالعربية ُّتاريخ ُّمن ُّمهمة ُّمراحل الوقوفُّعلى
والتغيراتُّالتيُّصاحبتُّخطُّالمصحف،ُّوالخطُّالعربيُّعامة،ُّوأنواعُّاالشتقاقُّاللغوي،ُّوالترادفُّفيُّ

ُّداللتها.استعمالُّالصيغُّوُّ

ُّ

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  

القرررراءاتُّالقرآنيرررةُّمرررنجثُّلغرررويُّيمثرررلُّخيررررُّتمثيرررلُّالكثيررررُّمرررنُّطرا رررقُّا داءُّاللغرررويُّفررريُّالعصررررُُُُُّّّّّ
االسالميُّوتناولتهراُّدراسراتُّمتعرددةُّبالبحرثُّوالتحليرلاُّ نهراُّتمثرلُّأنماطراُّمختللرةُّمرنُّوالرتلل واُّوقردُّ

ُّ رر(1)قيررلُّفيهررانُّوسررنعةُّمتبعررةُّيلرروثُّقبولهرراُّوالمصرريرُّ ليهرراو ذهُّالقررراءاتُّجميعرراُّتعررودُّ لررىُّ،ُّالُّبمعنررىُّأنع
ُّالقرارعُّيتبرلُّمرنُّسرلللُّوصروالُّ لرىُّعصررُّنروولُّالقررآنُّوقرعا رلُّ النبي)ص(ُّمثلمراُّيرربُّبعضرهثُّبرلُّ نع
ا وا ل،ُّو ناُّستواجلُّالباحرثُّفريُّذلركُّمشركلةُّتعرددُّوالقرراءاتوُّالتريُّتمثرلُّفيمراُّيبردوُّروايراتُّمتعرددةُّ

لررنصُّالمحلررو ُّبررينُّالرردفتينواُّفررنحنُّأمرراثُّلررروالنصُّالمقرردعلوُّالمنررولُّعلررىُّالنبرريُّوصوُّ لررىُّجانرر ُّوا
 را رةُّمهمررةُّمررنُّ رروا رُّاداءُّاللغررةُّتسررتحقُّاال تمرراثُّبهرراُّودراسررتهاُّفضررالُّعررنُّأنُّالقررراءاتُّتتصررفُّ
بالتوثيقُّواإلسرنادُّعنردُّروايتهراُّقياسراُّعلرىُّالمرويراتُّاللغويرةُّا خررب،ُّوفريُّسرياقُّذلركُّوردتُّبعر ُّ

ذوذُّومعراييرهُّالمختللررةُّبرينُّعلمراءُّالقررراءاتاُّالقرراءاتُّالموصروفةُّبررروالشاذةو،ُّوسرلقفُّعلرىُّملهرروثُّالشر
 ررروُّالموسرروثُّوالقررراءاتُّالشرراذةوُّبمررا370ُّلتكررونُّمرردخالُّ لررىُّدراسررةُّمرراُّوردُّفرريُّكتررا ُّابررنُّخالويررلوت

يرتبطُّبموضوعُّالبحثُّمنُّدراسةُّلصيغُّوالحالةُّاالسميةوُّدراسةُّداللية،ُّوعنيتُّبالصيغةُّاالسميةُّماُّ
قسعرررثُّعلرررىُّثالثرررةُّأقسررراثنُّاالسرررثُّواللعرررلُّوالحررررفاُّفالبحرررثُّيقابرررلُّاللعرررلُّوالحررررفُّأوُّا داةاُّفالكلمرررةُّت

ُّالكترا ُّ سيقفُّعلىُّصيغُّحالةُّاالسثُّودالالتهاُّضمنُّالنصُّمحلُّالدراسةاُّومنُّالجرديرُّبالرذكرُّأنع
يحملُّاسثُّوالقراءاتُّالشاذةوُّوليلُّومختصرُّفيُّشواذُّالقرآنُّمرنُّكترا ُّالبرديلوُّو روُّالعنروانُّالمثبرتُّ

محققررلُّاالسرتاذُّبرجشتراسررُّترروفيُّقبرلُّنشرره،ُّفتررولىُّوميلرلُّآثرررُُّّفريُّالرالفُّالكتررا اُّومنشرلُّالخطرلُّأنعُّ
جلررريُّكتابررةُّمقدمررةُّللكتررا ،ُّونشرررهُّفكررانُّأنُّنشرررهُّمخط رراُّتسررميتلاُّفاسررملُّالصررحي ُّ رروُّوالقررراءاتُّ
الشرراذةوُّو رروُّبهررذهُّالتسررميةُّفرريُّالغررالفُّالررداخليُّللكتررا ُّبعرردُّمقدمررةُّجلررري،ُّوأشررارُّجلررريُّنلسررلُّ لررىُّ

عنردماُّقرالنوُّمرنُّأشرهرُّالكتر ُّالتريُّتتعلرقُّبهرذاُّالموضروعُّكترا ُُّّذلكُّعرضاُّفيُّحديثلُّفريُّالمقدمرة
القراءاتُّالشاذةُّللنحويُّالشهيرُّواإلماثُّالكبيرُّابيُّعبدُّاهللُّالحسينُّبنُّاحمردُّبرنُّحمردانُّبرنُّخالويرلُّ

ُّ،ُّوالبحثُّسيتووعُّبينُّمحاور،ُّ ينُّ(2)و وُّ ذاُّالذيُّننشرهُّاآلنُّللقراءو

 القرآن الكريم والقراءات 
ثُّفيُّمسا لُّتتعلقُّبالقراءاتُّالقرآنيةُّأنُّنشيرُّ لىُّحقيقةُّمهمةُّتتعلقُّبالقرآنُّينبغيُّلناُّونحنُّنبح

الكريثُّوعالقتلُّبالقراءاتُّالقرآنية،ُّو يُّضرورةُّالتلريقُّبينهماُّلماُّسنبينلاُّفالقرآنُّلغةُّمننوُّالجمل،ُّ
ُّ لىُّ ُّبعضل ُّوضممت ُّجمعتل ُّقرآنان ُّالشيء ُّفيضمها،...وقرأت ُّالسور ُّيجمل ُّ نل ُّقرآناا وسمّي

ُّفيُُّّ،(3)بع و ُّالمكتو  ُّالنبي)ص( ُّعلى ُّالمنوعل ُّالمعجو ُّوالكالث ُّفهون ُّاالصطالح ُّفي أما
ُّبتالوتلو ُّالمتعبعد ُّبالتواتر، ُّعنل ُّالمنقول ُّمحمد)ص(ُّ(4)المصاحف، ُّعلى ُّالمنول ُّنوالوحي ُّ و ُّأو ،

 ر(نوُّاختالفُّأللا ُّالوحيُّالمذكور794ُّ،ُّأماُّالقراءاتاُّفقدُّعرعفهاُّالوركشي)ت(5)للبيانُّواإلعجاوو
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،ُّوالعلثُّالذيُّيدرلُّالقراءاتُّعرعفلُّابنُّ(6)الحروفُّأوُّكيليتهاُّمنُّتخليفُّوتثقيلُّوالير ماوُّفيُّكتبة
ُّلناقللو833الجوري)ت ُّمعووا ُّواختالفها ُّالقرآن، ُّكلمات ُّأداء ُّبكيلية ُّوعلث ُّبلنعلن ُّفالخالفُّ(7) ر( ا

ُّوالقرآنوُّمتعبدُّبتالوتل،ُّوو وُّوحيُّمنولوُّبخالفُّوالقراءاتوُّالت يُّ يُّاجتهادُّالر يلُّبينهماُّ وُّأنع
ُّ ناكُّ فيُّطريقةُّأداءُّالنصُّالمقدعلُّمنُّالقراءُّتحكمتُّفيلُّثقافتهثُّاللغويةُّفليلُّلناُّأنُّندعيُّأنع
تالوماُّبينُّملهوميُّالقرآنُّالكريثُّوالقراءاتاُّالفتقارُّالقراءاتُّ لىُّأ ثُّماُّاتصفُّبلُّالنصُّالمقدعلُّ

عنُّا  مةُّالسبعةُّأماُّتواتر اُّعنُُّّاُّوفيُّذلكُّيقولُّالوركشينُّووالتحقيقُّأنهاُّمتواترة(8)و وُّالتواتر
ُّن رو ُّفليل ُّأنُّ(9)النبي)ص( ُّالُّيعدو ُّتلكُّالقراءاتُّالسبعة ُّاصلُّاختيار ُّمنُّبيانُّأنع ُّالبد ُّو نا ،

 ر(اُّ ذُّذكرُّالمؤرخونُّأنُّابنُّمجا دُّقاثُّبجملُّقراءاتُّسبعة324ُّيكونُّاجتهاداُّمنُّابنُّمجا د)ت
تُّالسبعةُّالتيُّجمعهاُّ يُّالمقصودةُّبماُّيروبُّاُّلذاُّتو ثُّكثيرونُّأّنُّالقراءا(10)منُّمشهوريُّالقرعاء

ُّالقرآنُّأنولُّعلىُّسبعةُّأحرف ُّالقرآنُّأنولُّ(11)منُّأنع ،ُّوالذيُّأوقعهثُّفيُّ ذهُّالشبهةُّأنهثُّسمعواُّأنع
ُّفيُّ ُّ ليها ُّالمشار ُّ ي ُّالسبعة ُّتلك ُّأنع ُّفتو موا ُّالسبعة ُّالقراءات ُّوسمعوا ُّأحرف، ُّسبعة على

ُّعلى(12)الحديث ُّالعلماء ُّاستشكل ُّما ُّجملة ُّومن ُّعلىُُّّ، ُّ ماث ُّكل ُّرواة ُّمن ُّاقتصاره ُّمجا د ابن
اُّوكلُّذلكُّيدعثُّ(13)راوييناُّفصارُّمنُّيسملُّقراءةُّراٍوُّثالثُّيبطلهاُّوقدُّتكونُّأشهرُّوأص ُّوأ هر

ُّوأنُّالقرآنُّوالقراءاتُّحقيقتانُّمتغايرتانو ُّلكلُّقارعُّ(14)نتيجةُّملاد ا ُّقيلُّمنُّأنع ُّويعووُّذلكُّما ا
ُّيختلفُّ ؤالءُّفيُّالروا ُّاستشكللُّالعلماءُّعلىُّابنُّمجا داُّأكثرُّمنُّراٍو،ُّوربما يةُّعنلُّبحس ُّما

الُّلماُّتباينتُّواختللتُّالروايات،ُّو ذاُّا مرُّيستلوثُّعدثُّ فالرواةُّحتىُّعنُّالقارعُّالواحدُّيختللون،ُّوا 
تواترُّالقراءةاُّفكيفُّنقرنُّتواترُّالقرآنُّالذيُّأطبقُّالمسلمونُّعلىُّروايتلُّبقراءةُّقارعُّماُّاختلفُّعددُّ

ُّوتطا ُّروايتها؟ا ُّفي ُّذكرُّمحدود ُّفقد ُّالقراءةا ُّبموضوع ُّتتعلق ُّمصطلحات ُّذلك ُّسياق ُّفي لعنا
ُّالقرعاءُّقسمواُّأرحوالُّاإلسنادُّعلىُّقراءةُّوروايةُّوطريقُّووجل911السيوطي)ت ،ُّفروالخالفُّ(15) ر(ُّأنع

 نُّكانُّ حدُّا  مةُّالسبعةُّأوُّالعشرةُّأوُّنحو ثُّواتلقتُّعليلُّالرواياتُّوالطرقُّعنلُّفهوُّقراءةُّفإنُّ
ُّالصلةُّمماُّ وُّراجلُّ لىُّكانُّللراويُّعنلُّفه ُّفناوالُّفطريقُّأوُّالُّعلىُّ ذه وُّروايةُّأوُّلمنُّبعده

ُّملهوثُّوالقراءةوُّيتعلقُّبلحدُّالقراءُّالسبعةُّأوُّالير ث،ُّممعاُّتتلقُّ(16)تخييرُّالقارعُّفيلُّفوجلو ،ُّأيُّأنع
ُّالنصُّالمقدعل، ُّأدا هث ُّوطرق ُّالقرعاء ُّيعدو ُّال ُّا مر ُّ نع ُّأي ُّللا ُّقراءة ُّفتكون ُّعنل ُّالروايات ُّفيل
بخالفُّالقرآنُّالكريث،ُّفهوُّمتعلقُّبشخصُّالنبي)ص(ُّفهوُّحامللُّوالقرآنُّنولُّعليلُّوأداهُّبماُّتواترُّ
عنل،ُّوأجمعتُّا مةُّعليلاُّفليلُّا مرُّمتعلقاُّبراٍوُّأوُّراويينُّأوُّحتىُّثالثةُّكماُّفيُّالقراءات،ُّبلُّ

 ُّجمهورُّالمسلمينُّرووهُّعنلُّ)ص(ُّ.

ُّالقراءاتُّ ُّأنُّأشرتُّعلىُّنحوُّموجوُّ لىُّملهوث ُّأنتقلُّ لىُّقضيةُّوبعد ُّعنُّالقرآنُّالكريث وفرقها
 والشذوذوُّفيُّالقراءاتُّالقرآنيةُّ.
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  شواذ القراءات 
تصادفُّالباحثُّفيُّالقراءاتُّقضيةُّ)الشذوذ(ُّفيُّبعضها،ُّوماداثُّالبحثُّيتناولُّالصيغُّالخاصةُّ

لغةُّمانوُُّّبالحالةُّاالسميةُّللكلمةُّفيُّالقراءاتُّالشاذةُّفالُّبدعُّمنُّبيانُّملهوثُّالقراءاتُّالشاذة،ُّوالشاذ
،ُّأماُّفيُّاالصطالحاُّفماُّنويكونُّمخاللاُّللقيالُّمنُّاليرُّن رُّ لىُّقلةُّ(17)انلردُّعنُّالجمهورُّوندرو

ُّكثرتلو ُّو ُّيكمنُّفيُّاعتمادُّ(18)وجوده ُّواالصطالحّي ُّاللغوّي ُّالملهومين ُّاللرقُّبين ُّنربُّأنع ُّو نا ،
طلقُّمنُّ)القيال(ُّ)الندرة(ُّضابطاُّيحكثُّقضيةُّالشذوذُّبمعنا اُّاللغويُّبخالفُّاالصطالحيُّالذيُّان

ُّذلكُّالنادرُّأوُّ فيُّمسللةُّالحكثُّعلىُّشذوذُّقضيةُّمااُّفالشاذُّعندُّالمحققينُّماُّخالفُّالقيال،ُّقلع
ُّالعلماءُّ ُّأنع ُّالواض  ُّفمن ُّالشاذة(ا ُّملهوث)القراءات ُّبحث ُّعند ُّواض  ُّالرؤيتين ُّبين ُّواللرق كثر،

ُّفيُّوسثُّجملةُّمنُّالقراءات ُّمنها نُّكانتُّمتباينةُّانطلقوا ُّمقاييلُّوا  بالشذوذُّو يُّتخالفُُّّوضعوا
ُّالشاذُّعلىُّقسمين نُّمقبولُّومردود،ُّفالمقبولُّماُّ(19)الملهوثُّاللغوي،ُّوقدُّأشارُّا صوليونُّ لىُّأنع

،ُّ(20)خالفُّالقيالُّوقبللُّالبلغاءُّواللصحاء،ُّوالمردودُّماُّخالفُّالقيالُّولثُّيقبللُّاللصحاءُّوالبلغاء
ُّالمسللةُّالُّتخضلُّلحكث ُّأنع ُّالن رُّفيُّذلكُّلوجدنا ُّانعمنا ُّأوُّمنهجُّواض ُّبلُّتتعلقُُّّولو ثابت،

ُّمنُّاليرُّ ُّوترجيحا ُّاستحسانا، ُّفا مرُّالُّيعدو ُّذلكُّ)الشاذ(ا ُّواللصحاء( ُّرف ُّ)البلغاء ُّأو بقبول
مرجِّ ُّمتلقُّعليل،ُّوانطالقاُّمنُّالرؤيةُّلملهوثُّالشاذُّالتيُّاشارُّ ليهاُّا صوليونُّوالسيماُّالشريفُّ

آنلاُّأجدُّأنُّقضيةُّالحكثُّعلىُّقراءةُّماُُّّ ر(ُّالتيُّذكرتها1094 ر(،ُّوالكلوّيُّ)ت816الجرجانّيُّ)تُّ
و وُّأحسنُّمنُّتكلثُّفيُّ ذاُُّّ-بلنعهاُّشاذةُّمسللةُّفيهاُّن راُّ نُّالشروطُّالتيُّذكر اُّابنُّالجوري

ُّالسيوطي ُّ)شاذ(ُُّّ-(21)النوعُّبحس ُّتعبير ُّعدا ا ُّعلىُّأنُّما ُّالُّتنصُّصراحة ُّالصحيحة للقراءة
تلُّركنُّمنُّ ذهُّا ركانُّالثالثةُّأطلقُّبالملهوثُّالمحددُّوالواض ُّلهذاُّالمصطل ُّبلُّقالنوُّمتىُّاخ

،ُّو ذاُّالنصُّ(22)عليهاُّضعيلةُّأوُّشاذةُّأوُّباطلةُّسواءُّكانتُّعنُّالسبعةُّأثُّعمنُّ وُّأكبرُّمنهثو
ُّو ي ُّعليها، ُّتخالفُّالشروطُّالتيُّنصع ُّعلىُّأيُّقراءة ُّعاما ُّولوُّ(23)يطلقُّحكما ُّالعربية ُّموافقة ن

ُّوصح ُّاحتماال، ُّولو ُّالعثمانية ُّالمصاحف ُّأحد ُّوموافقة ُّيساويُّبوجل، ُّ)الشذوذ( ُّفملهوث ُّالسندا ة
)البطالنُّوالضعف(ُّعندُّالقدماءُّو ذاُّا مرُّيدلُّعلىُّلبلُّواض ُّفيُّالحكثُّعلىُّقراءةُّماُّخاللتُّ
شرطاُّمنُّالشروطُّأعالهُّوأطلقُّحكماُّعاماُّساوبُّفيلُّالشذوذُّبالبطالنُّوالضعفاُّفمخاللةُّالعربيةُّ

ُّصحةُّالسندُّ يُّمثال،ُّأوُّعدثُّموافقةُّالمصحفُّالعثمانيُّيساويُّعدثُّصحةُّالسن د،ُّوواض ُّأنع
ُّوأ مةُّالقرعاءُّالُّتعملُّفي833ُّالمعيارُّا  ثُّفيُّقبولُّقراءةُّمااُّوذكرُّابنُّالجوري)ت  ر(ُّنلسلُّأنع

ُّعلىُّا ثبتُّفيُّا ثرُّ ُّبل ُّالعربية ُّوا قيلُّفي ُّاللغة ُّعلىُّا فشىُّفي ُّمنُّحروفُّالقرآن شيء
بيةُّوالُّفشوُّلغةُّ نُّالقراءةُّسنعةُّمتبعةُّوا ص ُّفيُّالنقل،ُّوالروايةُّ ذاُّثبتتُّعنهثُّلثُّيرد اُّقيالُّعرُّ

ُّوالمصيرُّ ليهاو ُّقبولها ُّفهيُّ(24)يلوث ُّفإنُّصحت، ُّالروايةُّعنُّالقارعا ُّ وُّصحة ُّفالمعيارُّا  ث ا
ُّفيُّكت ُّالنحوُّ ُّنجده ُّعلىُّما ُّيروبُّمنُّشوا دُّالُّيعلثُّحتىُّقا لها ُّبما ُّالُّعليها التيُّيحتجُّبها
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ُّالجوريُّّ ُّالبن ُّالسابق ُّالرأي ُّأنع ُّعن ُّفضال ُّذكرُُّّواللغةا ُّفقد ُّالعلماءا ُّعند ُّ جماع ُّمحل ُّيكن لث
ُّالقاضيُّجاللُّالدينُّالبلقيني)ت ُّوآحاد824ُّالسيوطيُّأنع ُّالقراءاتُّتنقسثُّعلىُّمتواترة  ر(ُّرأبُّأنع

ُّالتيُّ يُّتماثُّ(25)وشاذة ُّ يُّالقراءاتُّالثالثة ُّواآلحاد ُّالمشهورة، ُّ يُّالقراءاتُّالسبعة ُّفالمتواترة ا
 .(26)شاذةُّ يُّقراءاتُّالتابعينالعشرة،ُّوتلحقُّبهاُّقراءةُّالصحابة،ُّوال

  االختالف في تعيين مفهوم الشذوذ في القراءات 
ُّ ُّيربُّأنع ُّأنل ُّذكر ُّوالقراءاتُّالشاذةو ُّالجوريُّفيُّملهوث ُّالسيوطيُّرأييُّالبلقينيُّوابن ُّنقل ُّأن بعد

اُّفبهذاُُّّ(27)القراءاتُّأنواعُّوماُّيتعلقُّبموضوعُّبحثناُّ)الشاذة(ُّعبرُّعنهاُّبقوللنُّوماُّلثُّيص ُّسندهو
بطُّبينُّالسيوطيُّالشاذُّمنُّالقراءات،ُّو ناُّنكونُّأماثُّثالثةُّآراءُّفيُّبيانُّملهوثُّالشاذاُّا ولُّالضا

ُّلثُّ ُّوالثالثُّما ُّوالثانيُّقراءاتُّالتابعين، ُّابنُّالجوري، ُّمنُّالشروطُّالتيُّاشترطها ُّخالفُّشرطا ما
اءات،ُّيص ُّسندهاُّو ذاُّا مرُّيدلناُّعلىُّمسللةُّخطيرةُّ يُّاختالفُّالعلماءُّفيُّبيانُّالشاذُّمنُّالقرُّ

وسلتوقفُّعلىُّنحوُّموجوُّعلىُّ ذهُّاآلراءُّالثالثةاُّفالبلقينيُّقالُّعنُّالقراءاتُّالشاذةُّ نعهاُّقراءاتُّ
التابعين،ُّو ذاُّا مرُّاليرُّصحي اُّفالكثيرُّمنُّالقراءاتُّالشاذةُّتنتهيُّ لىُّكبارُّالصحابةُّوبعضهاُّ

ُّف ُّورأيُّالسيوطيُّليلُّبلفضلُّحالُّمنلا ُّالرأي، ُّفالُّنستطيلُّقبولُّ ذا ُّ نُّلثُّللنبي)ص(ا القراءة
 روُّو و392ُّيص ُّسند اُّتكونُّباطلةُّوليستُّشاذة،ُّوأشيرُّفيُّسياقُّذلكُّ لىُّرأيُّابنُّجنيُّوت

فيُّمقدمةُّمنُّألعفُّفيُّالقراءاتُّوالسيماُّالشاذةاُّفقدُّوضلُّكتابلُّ)المحتس ُّفيُّتبيينُّوجوهُّشواذُّ
ُّ ُّفيُّالعربية ُّلها ُّللبحثُّفيُّتلكُّالقراءاتُّوتلملُّا دلة ُّوقسعثُّالقراءاتُّواإليضاحُّعنها( والرواية،

ُّالضر ُّا ولُّماُّاجتملُّعليلُّأكثرُّقرعاءُّا مصارُّو وُّماُّأودعلُّ القراءاتُّعلىُّضربين،ُّوقالُّ نع
،ُّأمعاُّالضر ُّالثانيُّو وُّماُّيهمناُّفقالُّعنلنوُّوضرًباُّ(28)ابنُّمجا دُّفيُّكتابلُّالسبعةُّفيُّالقراءات

ُّالقرعاء ُّعنُّقراءة ُّأيُّخارجا ُّشاذا ُّأ لُّوماننا ُّفسماه ُّ الُّأنعلُّملُُّّتعدبُّذلك، ُّالمقدثُّذكر ا، السبعة
خروجلُّعنهاُّناوعُّبالثقةُّ لىُّقرا لُّمحلوفُّبالرواياتُّمنُّأماملُّوورا ل،ُّولعللُّأوُّكثيراُّمنلُّمساٍوُّ

ُّعليلو ُّللمجتمل ُّاللصاحة ُّعنُّ(29)في ُّخرجت ُّما ُّعنده ُّالشاذة ُّالقراءات ُّأنع ُّفي ُّوالنصُّواض  ،
يناهُّعندُّاآلخرينُّمنُّمخاللةُّشرطُّماُّمنُّالقراءاتُّالسبعة،ُّو ذاُّالملهوثُّواسلُّلثُّيخصصلُّبماُّرأ

الشروط،ُّوتتصفُّتلكُّالقراءاتُّالشاذةُّعندهُّبالثقةاُّوفهوُّضار ُّفيُّصحةُّالروايةُّبجرانل،ُّوآخذُّ
ُّسند اُّ(30)منُّسمتُّالعربيةُّمهلةُّميدانيلو ،ُّبلُّ نعلُّيردُّضمناُّعلىُّماُّقدُّيتبادرُّ لىُّا ذ انُّمنُّأنع

ُّالقراءاتُّ(31)ُّ)ص(وضعيفُّقا النوُّوالروايةُّتنميلُّ لىُّرسولُّاهلل ،ُّفالُّيص ُّبعدُّذلكُّاالدعاءُّبلنع
ُّيمكنُّأنُّ ُّمحاولةُّابنُّالجوريُّفيُّبيانُّذلكُّأبروُّما ُّلثُّيص ُّسند ا،ُّوي هرُّأنع الشاذةُّ يُّما
ُّأ ثُّمعيارُّفيهاُّ وُّموافقةُّالمصاحفُّ يلسِّرُّالحكثُّعلىُّجملُّكبيرُّمنُّالقراءاتُّبالشاذة،ُّواعتقدُّأنع

حةُّالسند(ُّكانُّمتحققاُّفيُّمع ثُّالقراءاتاُّ نُّالصحابةُّأنلسهثُّالعثمانيةُّولوُّاحتماال،ُّفشرطُّ)ص
ُّ كانواُّيلومونُّالقرعاءُّالقراءةُّبحس ُّماُّعّلموا،ُّفقدُّذكرُّابنُّمجا دُّفيُّذلكُّرواياتُّمتعددةُّمنهاُّأنع
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ُّرسولُّاهلل)ص(ُّيلمركثُّأنُّتقرأواُّالقرآنُّكماُّعلِّمتثو ُّبنُّأبيُّطال )ع(ُّقالنوُّ نع ،ُّورويُّعنُّ(32)عليع
،ُّوذكرناُّفيماُّتقدثُّ(33))ر (ُّقوللنوُّ نيُّسمعتُّالَقَرأةُّفرأيتهثُّمتقاربينُّفاقرأواُّكماُّعلِّمتثوابنُّمسعود

ُّالقراءةُّبحس ُّتعبير ثُّ)سنعةُّمتبعة(ُّوالُّبدعُّأنُّتنتهيُّ لىُّصحابةُّالنبي)ص(،ُّوفيماُّيتعلقُّبشرطُّ أنع
،ُّو يُّأقوبُّمنُّ)موافقةُّالعربية(ُّفهذاُّا مرُّيحتاجُّتوقلاُّعليل،ُّفهيُّفيُّمقدمةُّعصورُّاالحتجاج

الشوا دُّالشعريةُّالتيُّعلىُّفر ُّصحتهاُّفإنهاُّتبقىُّخاضعةُّللوونُّوالقافية،ُّفضالُّعنُّعدثُّمعرفةُّ
أصحا ُّكثيرُّمنهاُّبخالفُّالقراءاتُّالمختللة،ُّيقولُّأحدُّالباحثيننُّووالقراءةُّفيُّنلسهاُّسواءُّأكانتُّ

هاُّسواءُّأكانُّمجمعاُّمتواترةُّأثُّاليرُّمتواترةُّشا دُّعلىُّصحةُّعربيتهاُّوشا دُّأيضاُّعلىُّقوةُّوجه
،ُّوالعلماءُّأفاضواُّفيُّالتمالُّالوجوهُّفيُّالعربيةُّللقراءاتُّالتيُّخاللتُّبع ُّ(34)عليلُّأثُّمختللاُّفيلو

ُّمصطل ُّ ُّ نع ُّبالشذوذا ُّما ُّقراءة ُّعلى ُّللحكث ُّصحيحا ُّمعيارا ُّليست ُّ)العربية( ُّفمخاللة أصولهثا
خاصةُّجرياُّعلىُّماُّيطالعناُّمنُّ)العربية(ُّواسلُّيتضمنُّعلوثُّاللغةُّالمختللةُّولعللُّأرادُّبلُّالنحوُّ

ترادفُّواض ُّبينُّمصطلحيُّالنحوُّوالعربيةُّعندُّالقدماءُّعندُّذكرُّتراجثُّالنحاةُّوطبقاتهثُّوتاريخُّ
ُّكانتُّ ُّا خرب ُّالقراءات ُّعن ُّفضال ُّنلسها ُّالسبل ُّفالقراءات ُّالمعنى ُّبهذا ُّا مر ُّكان ن ُّوا  النحو،

ُّال ُّتلك ُّالستقصاء ُّمحال ُّالبحث ُّوليل ُّالنحو ُّلقواعد ُّمخاللات ُّفيهاُّتتضمن ُّألف ُّفقد مخاللاتا
ُّفالُّيص ُّأنُّ لو ا، ُّوأوع ُّقرروه ُّملُّما ُّتنسجث ُّالتيُّتجعلها ُّا وجل ُّوالتمسوا ُّبحثا ُّوأشبعو ا العلماء،

ُّبالبطالنُّلمخاللتها ُّما ُّبقيُّ نحكثُّعلىُّقراءة ُّم اتُّالسنين!، ُّبعشراتُّوربما قاعدةُّوضعتُّبعد ا
ُّللح ُّيبدو ُّفيما ُّر يسا ُّمعيارا ُّالعثماني( ُّالرسث ُّ)موافقة ُّشرط ُّو ذاُّ ذن ُّبالشذوذ ُّقراءاتُّما ُّعلى كث

الشرطُّيخضلُّللنقدُّكسابقيل،ُّوالرسثنُّوالوضلُّالذيُّارتضاهُّعثمان)ر (ُّفيُّكتابةُّكلماتُّالقرآنُّ
ُّالخاصةُّ(35)وحروفلو ُّالمقاييل ُّتاريخ ُّفي ُّوالحقيقية ُّا ولى ُّالخطوة ُّأنل ُّالباحثين ُّبع  ُّورأب ،

العملُّبهاُّوسارعُّ لىُّتطبيقُّذلكُُّّبالقراءاتاُّفقدُّأبعدُّعثمانُّعنُّالقرآنُّعدداُّمنُّالرواياتُّوأبطل
اُّورأبُّالدكتورُّعبدُّالصبورُّ(36)بإرساللُّ لىُّكلُّمصرُّقار اُّتتلقُّقراءتلُّوالنسخةُّالتيُّأرسلتُّ ليل

شا ينُّأنُّالمصحفُّالعثمانيُّكت ُّبطريقةُّتستوع ُّمع ثُّالقراءاتُّلخلوهُّمنُّكتابةُّأحرفُّالمدُّ
والسيماُّكتا ُّالوحيُّ)النقط(ُّبقسميلُّ،ُّو ذاُّالرأيُّيقتضيُّويستلوثُّمعرفةُّالعر ُّ(37)ونقطُّاإلعجاث

ُّالدكتورُّشا ينُّ لىُّذلكُّعلىُّنحوُّصري ،ُّ ُّيشر نُّلث ُّقبلُّتدوينُّالوحيُّوا  )اإلعرا ُّواإلعجاث(
،ُّ(38)ولكنُّالرجوعُّ لىُّالمخطوطاتُّالقديمةُّللمصحفُّالشريفُّيثبتُّخلو اُّمنُّاإلعرا ُّواإلعجاث

،ُّأماُّ(39) ر(69سودُّالدؤلي)توقدُّذكرتُّالمصادرُّأنُّأولُّمنُّنقطُّالمصحفُّنقطُّاإلعرا ُّأبوُّا 
،ُّ(40) ر(90 ر(ُّويحيىُّبنُّيعمر)ت89نقطُّاإلعجاثُّفقاثُّبلُّتلميذاُّابيُّا سودُّنصرُّبنُّعاصثُّ)ت

ُّحتىُّقبلُّ ُّالحركاتُّونقطُّاإلعجاث ُّ لىُّرسث ُّنقطُّاإلعرا ُّالذيُّتطورُّالحقا ُّبمعرفتهث ُّالقول أما
لكُّ لىُّبع ُّالرواياتُّعنُّ،ُّمستنداُّفيُّذ(41)االسالثُّفذ  ُّ ليلُّد.عبدُّالحيُّاللرماويُّودافلُّعنل

ُّ-و يُّثالثةُّ-تاريخُّالتدوينُّوالخطُّعندُّالعر ،ُّوعندُّالعودةُّ لىُّالمصادرُّالتيُّذكر اُّاللرماويُّ
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ُّمعرفتهثُّ ُّمن ُّذكره ُّما ُّتنصُّعلى ُّأجد ا ُّلث ُّعليل ُّاستطعتُّالحصول ُّفيما ُّالمصادر ُّمن والير ا
ُّعد)اإلعجاث ُّفي ُّالمصادر ُّبين ُّخالف ُّأشخاصُّعلى ُّأسماء ُّتورد ُّمجملة ُّكانت ُّبل ُّوالُّ( د ث

،ُّ الُّ(42)يتجاووونُّالثالثةُُّنِس ُّ ليهثُّوضلُّالخطُّالعربيُّونقللُّمنُّا نبارُّ لىُّالحيرةُّثثُّ لىُّقريش
لُّفيُّجهودُّ ؤالءُّالثالثةُّفيُّالخطُّالعربيُّو ث821ُّفيُّروايةُّوحيدةُّساقهاُّالقلقشندي)ت  ر(ُّتلصِّ

ورُّوالثانيُّ فصلُّووصلُّوالثالثُّمرامرُّبنُّمرةُّوأسلثُّبنُّسدرةُّوعامرُّبنُّجدرةُّفا ولُّوضلُّالص 
ُّاإلعجاث ُّالشكلُّ(43)وضل ُّاختراعهث ُّعلى ُّتنص ُّلث ُّالقلقشندي ُّذكره ُّما ُّعدا ُّالروايات ُّفجميل ،

ُّيكوناُّ ُّلث ُّأنهما ُّعلى ُّيدل ُّلل ُّعاصث ُّبن ُّونصر ُّيعمر ُّبن ُّيحيى ُّوضل ُّمن ُّذكر ُّوما واإلعجاث،
ُّلكانُّكتا ُّاهللُّعندُّتدوينلُّفيُّومنُّالن ُّقبلهما بيُّأوُّمسبوقينُّبجهدُّمثللاُّفلوُّكانُّا مرُّمعروفا

ُّلذكرتُّ ُّو ُّيكنُّذلكُّا مرُّليلوتُّالنبي)ص(، ُّولث ُّبنقطُّحروفل، ُّأولىُّمنُّأيُّكتا ُّآخر جمعل
ُّوالسيماُّ ُّن ر، ُّيستوع ُّالقراءاتُّفيها ُّعلىُّنحو ُّالمصحفُّورسمل ُّكتابة ُّفمسللة ُّذلك، المصادر
عندماُّيتعلقُّبصورةُّالحرفُّنلسلُّالُّالنقطُّعليلُّأوُّكتابةُّكلمةُّمحلُّأخرباُّلذاُّالُّنستطيلُّالقبولُّ

قولةُّمعرفةُّالعر )النقط(ُّقبلُّومنُّأبيُّا سودُّالدؤليُّوتلميذيلاُّفهوُّمنُّوضعلُّلضبطُّالقراءةُّبم
فيُّالمصحفاُّفالكتابةُّالخاليةُّمنُّالنقطُّبلرعيلُّومنُّحروفُّالمدُّفيُّمواضلُّكثيرةُّسواءُّكانُّذلكُّ
عنُّعمدُّمنُّالكات ُّالستيعا ُّأكبرُّعددُّممكنُّمنُّالقراءاتُّوالسيماُّكتابةُّأحرفُّالمدُّأثُّجهالُّ

نلُّفيُّالمراحلُّا ولىُّمنُّاستعمالُّالخطُّالعربيُّلثُّتق ُّعلىُّالمشكلةُّنها ياُّو وُّماُّسنراهُّجلياُّم
نُّا ولنُّ(44) ر(ُّحصرُّأوجلُّوالخالفُّفيُّالقراءاتوُّفهيُّسبعةُّعنده276فيُّمحاولةُّابنُّقتيبةُّ)ت

ُّبماُّالُّيويلهاُّعنُّصورتهاُّفيُّالكتا ُّوالُّيغ يرُّاالختالفُّفيُّ عرا ُّالكلمة،ُّأوُّفيُّحركةُّبنا ها
ُّعنُّ ُّيويلها ُّوال ُّمعنا ا ُّيغّير ُّبما ُّبنا ها ُّوحركات ُّالكلمة ُّ عرا  ُّفي ُّاالختالف ُّوالثانين معنا ا،
ُّيغّيرُّ ُّبما ُّمنُّدونُّ عرابها ُّأنُّيكونُّاالختالفُّفيُّحروفُّالكلمة ُّوالثالثن ُّفيُّالكتا ، صورتها

ُّي ُّوال ُّصورتها ُّيغّير ُّبما ُّالكلمة ُّفي ُّاالختالف ُّيكون ُّأن ُّوالرابلن ُّصورتها، ُّيويل ُّوال غيرُّمعنا ا
معنا ا،ُّوالخاملنُّأنُّيكونُّاالختالفُّفيُّالكلمةُّبماُّيويلُّصورتهاُّومعنا ا،ُّوالسادلنُّأنُّيكونُّ

ُّاالختالفُّبالتقديثُّوالتلخي،ُّوالسابلنُّأنُّيكونُّاالختالفُّبالويادةُّوالنقصان.
ُّالوجلُّالثالثُّمثعلُّللُّبالتغييرُّالناشئُّعنُّأثرُّالنقطُّعلىُّالحروفُّالمتشابهةُّبالرسث،ُُّّ ونلح ُّأنع
ُّفيُّالنصُّالمقدلُّوالُّوا ُّالنقطُّوأحرفُّالمد ُّخرجتُّعلىُّقضية ُّذكره ُّمما ُّا خيرة ُّا ربعة  وجل

ُّفيُّ ُّالمبنىُّوربما ُّفي ُّفالتغييرُّحصل ُّالكلماتا ُّمخاللاتُّفيُّرسث ُّتتحدثُّعن ُّ نعها ُّبهاا تتعلق
المعنىُّفضالُّعنُّويادةُّونقصانُّوتقديثُّوتلخير،ُّكماُّأتساءلُّعنُّمدبُّعالقةُّبع ُّتلكُّا وجلُّ

ُّالقرآنياُّفماُّ وُّالتحريفُّ نُّلثُّيكنُّبالويادةُّأوُّالنقصانُّأوُّالتقديثُّوالتلخير؟ُّبالتحريفُّ فيُّالنصِّ
ُّدفعنيُّللتساؤلُّعنُّذلكُّ وُّحصرُّتلكُّا وجلُّ ُّوما ُّالقضية، ُّالبحثُّفيُّ ذه ُّبصدد ولستُّ نا
ُّبمستوبُّواحدُّمنُّاليرُّأنُّيوض ُّابنُّقتيبةُّموقللُّمنهااُّفهلُّكانُّيربُّضرورةُّ للقراءاتُّوجعلها
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ُّفإنُّكانُّيربُّاللصلُّبينُّ ُّبمنولةُّواحدة؟، ُّأنهما ُّأوُّكانُّيعتقد ُّوالقراءات؟، ملهوميُّالقرآنُّالكريث
أنعهماُّبمنولةُّواحدةُّكانُّعليلُّأنُّيذكرُّ جابةُّعماُّيمكنُّأنُّيطرحُّمنُّتساؤالتُّعنُّبع ُّا وجلُّ

ُّالقرآن يُّالتيُّساقهاُّو وُّالذيُّألفُّكتابلُّلتلويلُّمشكلُّالقرآناُّو لُّسيبقىُّللتواترُّالذيُّيميوُّالنصع
ُّقيمةُّأماثُّالقولُّبالويادةُّوالنقصانُّوالتقديثُّوالتلخيرُّفضالُّعنُّبع ُّا وجلُّا خربُّالتيُّذكر ا؟ُّ.

ُّنجدُّابنُّخالويلُّلثُّيشرُّ لىُّا سالُّالمعتمدُّفيُّ دراجُّ ُّالقراءاتُّالشاذةو ُّ لىُّكتا و وعندُّالعودة
ُّاالطالعُّعلىُّمضموُّ ُّوعند ُّبحس ُّالسور، ُّمرتبة ُّبلُّذكر ا ُّفيُّكتابل ُّنجد اُّالقراءاتُّالشاذة نها

متنوعةُّيتعلقُّمع مهاُّباختالفُّالنقطُّبقسميل)اإلعرا ،ُّواإلعجاث(،ُّومنهاُّماُّيتعلقُّبحروفُّالمدُّ
ُّوبينُّمنُّيقصرُّا لفُّلتكونُّفتحة،ُّو ذاُّ فتختلفُّالقراءةُّمثالُّبينُّمنُّيشبلُّاللتحةاُّلتكونُّأللا

ُّالعرب ُّالسامياتُّوالسيما ُّ نع ُّالعربيا ُّبالرسث ُّمنل ُّجان ُّكبير ُّفي ُّيرتبط ُّبوجودُّا مر ُّتهتث ُّال ية
ُّكماُّوضعتُّللصوامتُّ ُّفلثُّتضلُّلهاُّرمووا ُّمنصباُّعلىُّوالصوامتو ُّبلُّكانُّا تمامها والصوا تو

،ُّوذلكُّا مرُّأوجدُّمجموعةُّمنُّالقراءاتُّالمختللةُّالمتعلقةُّبنقطُّاإلعجاثُّأوُّبمدُّ(45)منذُّأولُّا مر
ُّ وُّالحثُّعلىُّالحركاتُّأوُّقصر ا،ُّومماُّوادُّا مرُّصعوبةُّملُّتلكُّالمشكالتُّفيُّالخطُّالعرُّ بيِّ

جملةُّمنُّالقراءاتُّالمختللةُُّّلذاُّطالعتنااُّ(46)القراءةُّفيُّالمصاحفاُّفقدُّرويتُّفيُّذلكُّرواياتُّكثيرة
،ُّو وُّماُّدفلُّبعضهثُّ لىُّالنهيُّعنُّا خذ،ُّوالقراءةُّفيُّ(47)المنصوصُّعليهاُّبسب ُّاختالفُّالنقط

القرآنُّمنُّمصحلي،ُّوالُُّّالمصحف،ُّواالعتمادُّعلىُّالقراءةُّمشافهةُّحتىُّشاعتُّمقولةنوُّالُّتلخذوا
،ُّلكنُّذلكُّلثُّيكنُّليصمدُّأماثُّرواياتُّفضلُّالقراءةُّفيُّالمصحف،ُّفضالُّ(48)العلثُّمنُّصحليو

ُّوكلُّماُّ ُّالقراءة ُّليتعلموا ُّيستدعيُّنشرُّالمصاحفُّبينهث ُّمما ُّ لىُّاالسالث ُّكبيرة عنُّدخولُّأعداد
ُّمخاللةُّا؛ يتعلقُّبالقرآنُّالكريثُّمنُّعلوثُّمختللة لمشهورُّمنُّالقراءاتُّكانتُّوبناءُّعلىُّذلكُّيبدوُّأنع

المعيارُّا سالُّللحكثُّبتشذيذُّقراءةُّما،ُّفليلُّا مرُّمتعلقاُّبقراءاتُّالتابعينُّأوُّبشروطُّابنُّالجوريُّ
 : أوُّاليرُّذلك،ُّوسلبحثُّذلكُّفيماُّيلتيُّملُّال وا رُّالدالليةُّ

 صيغ جمع بدال من صيغة اإلفراد 

المصحف،ُّوتلتيُّمخاللتهاُّمنُّورودُّوردتُّفيُّكتا ُّالقراءاتُّالشاذةُّأبنيةُّمتعددةُّمخاللةُّلرسثُّ
،ُّ(49)أللا ُّبصيغةُّالجملُّبدالُّمنُّصيغةُّالملرد،ُّومنلُّقرراءةُّابرنُّأبريُّعبلرةنوعلىُّقلروبهثُّوأسرماعهثو

مَ : لقولرررلُّتعرررالى هى ِه َ تتتَمعى َم َوَ َهتتت ِه مىهىتتتوبىهى َى َ َهتتت َشتتتَْو    )َختتتَتَم الهُتتتت َى َم  ِى ِه ََْبَصتتتْرى َوَلهىتتتَم َ تتتَذا    َوَ َهتتت
تتيم   ُّالسررياقُّالررذيُّوردتُّفيررلُّسررياقُّجمررلُّفجمعررتُّمراعرراةُّللسررياق،ُّوالُّيتعلررقُّ،ُّوال(50)( َ ظى مالحرر ُّأنع

ا مرُّبعدثُّكتابةُّأحرفُّالمرداُّ نُّصريغةُّالجمرلُّوأسرماعهثوُّتبردأُّبرللفُّو روُّمراُّالُّنجردهُّفريُّالقرراءةُّ
دى َوَْن َ  ِ َْن َيكوَن مَ ) ،ُّلقوللُّتعالىنُّ(51)الشاذة،ُّومنلُّقراءةُّأبيُّمعينُّالمكينوُّقدُّاقتر ُّآجالهثو

،ُّوي هرررُّأنُّالقررارعُّراعررىُّسررياقُّالحررديثُّعررنُّالكررافرينُّفاآليررةُّتصررفُّحررالهث،ُّ(52)(ُُّّامتَتتَرَ  ََْجهىهىتتم
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َ تتر((نُّفجرراءتُّالقررراءةُّموافقررةُّلملهرروثُّالجمررل،ُّومنررلُّقررراءةُّقولررلُّتعررالى مىُتكىئىتتيَن َ َهتتِ َرَفتتَرفر خى
(53)ُّ،

يررررررهُّرقيقررررراُّحسرررررنُّاُّوالرفررررررفُّنومررررراُّكرررررانُّمرررررنُّالرررررديباجُّوال(54)برررررالجملُّفررررريُّورفررررررفوُّفكانرررررتُّورفرررررارفو
،ُّفررلرادُّالقررارعُّالمبالغررةُّفرريُّوصررفُّنعرريثُّالجنررة،ُّفاسررتعملُّصرريغةُّالجمررل،ُّوربمرراُّكانررتُّ(55)الصررنعةو

بصررريغةُّالجمرررلُّفررريُّمصرررحفُّمررراُّمرررنُّالمصررراحفُّالتررريُّكانرررتُّعنررردُّالصرررحابةُّقبرررلُّأنُّيرررتثُّجمعهررراُّ
م ت) وتوحيد اُّفيُّالمصحفُّالعثمانياُّومنلُّقراءةُّبعضهثُّلقوللُّتعرالىن ِم مى ْ َْتَزلتتْ َفتِىن كىتتَت فتي َشت

) َِ َِ َفْ َألى اُلذيَن َيقَرءوَن الكىتَْ  مىن َمبهى ُّالقارعُّانطلقُّ(57)،ُّبالجملُّفقرأُّنوالكت و(56)إىَلي ،ُّويبدوُّأنع
منُّملهوثُّتعددُّالكت ُّالمقدسةُّقبلُّالقرآنُّفقرأ اُّبالجملُّأوُّأ ملُّقراءةُّحرفُّالمدُّالذيُّميعوُّصيغةُّ

 اإلفراد.
 صيغة إفراد بدال من صيغة جمع 

دتُّمجموعرررةُّقررررراءاتُّوردتُّفيهرررراُّأللررررا ُّبصرررريغةُّالملررررردُّبرررردالُّمررررنُّالجمررررل،ُّومنهرررراُّقررررراءةُّورُُُّّّ
َى ) بصيغةُّالملردُّفيُّوكتا وُّلقوللُّتعرالىنُّ(58)بعضهثنُّوومال كتلُّوكتابلو َى َوَماَلئىَكتىت َوَمتن َيَكفىتَر بىْلهُتت

يتديا( ترى َفَقتَد َ تُل َ تاَلالي َبعى َى َواَلَيتَومى اَخخى تهى َى َورى ى فربمراُّكرانُّالهردفُّمرنُّ فررادُّالقرارعُّللر ُُّّ،ُّ(59)َُّوكىتىبى
الكترررا ُّ برررراوُّع مرررةُّالقررررآنُّالكرررريثُّفهررروُّجررراملُّلمررراُّسررربقُّفررريُّالكتررر ُّالمقدسرررةُّا خرررربُّالتررريُّدخلهررراُّ
التحريفُّوربماُّكانُّلكتابرةُّحررفُّالمردُّفريُّمصرحفُّ رذاُّالقرارعُّسرب ُّفريُّ هرورُّ رذهُّالقرراءةاُّومنرلُّ

َِ َجَعهتتْ فتي كىتلر َمرَيتةر َْكتْبىَر مىجرىميهتْ   :(،ُّفيُّقوللُّتعرالىُّ(60)قراءةُّبعضهثنوُّأكثرُّمجرميهاو َوَكتذلى
،ُّفقدُّعدلُّالقارعُّعنُّالقراءةُّبصريغةُّالجمرلُّ)أكرابر(ُّ لرىُّصريغةُّالملرردُّ)أكثرر(،ُُّّ(61))ُّلىَيمكىروا فيهْ

و ذهُّالقراءةُّتصل ُّأنُّتكونُّأنموذجراُّللترلثرُّبخرطُّالمصرحفاُّفرالقراءةُّالشراذةُّتميروتُّبطريقرةُّاعجراثُّ
مررلُّتحقيررقُّحرررفُّالمرردُّ)ا لررف(ُّبخررالفُّالقررراءةُّالمثبتررةُّفرريُّالمصررحف،ُّومررنُّالحرررفاُّليكررونُّ)ثرراء(ُّ

َى ،ُّلقولررلُّتعررالىنُّ)(62)ذلرركُّقررراءةُّبعضررهثنُّويحررقُّالحررقُّبكلمتررلو َُ بىَكهىمْتىتت َُ الَ تت تت َى َْن يى ى َويىريتتدى الهُتتت
ُّالقارعُّتلثرُّبورودُّ ذهُّالكلمةُّبصريغةُّالملرردُّفريُّاُّويبدوُّ،(63)َوَيقَطَع دابىَر الكْفىرين( لقررآنُّالكرريثُّأنع

 ،ُّفقرأ اُّبصيغةُّاإلفراد.(64)أكثرُّمنُّورود اُّبصيغةُّالجمل
 صيغة جمع بدال من صيغة ْخرى 

نُّوأسراويرُّمرنُّ و ناُّنعالجُّحالةُّمنُّحراالتُّتررادفُّالقرراءاتُّفريُّصريغُّالجمروع،ُّومنهراُّقرراءةُُّأبرير
َِت ر )،ُّلقوللُّتعرالىن(65)ذ  و َى َْ ور  مرتن َذ ُّصريغةوُّأفاعيرلوُّلرثُّ،ُّوُّ(66)(َُُّّفَهَواَل ْىَلقىَي َ َهَي المالحر ُّأنع

،ُّ الُّفيمراُّوردُّمرنُّ(67)يشرُّ ليهاُّاللغويونُّعندُّ دراجهثُّصيغُّالجموعُّمنُّقلةُّوالُّكثرة،ُّولثُّيمثِّلرواُّلهرا
و رريُّبونررةُّوأفاعيررلو،ُّوقرردُّذكرررُّسرريبويلُّ ررذهُّالصرريغةُّفرريُّبررا ُُّّ(68)جمررلُّشرراذُّلررروباطلوُّعلررىُّوأباطيررلو

رراُّمرراُّكررانُّأفعرراالُّف(69)وجمررلُّالجمررلو إنررلُّيكسعرررُّعلررىُّأفاعيررل...ُّوذلرركُّنحرروُّأنعرراثُّوأنرراعيثُّاُّفقررالنوُّوأمع
ُّصرريغةُّوأفاعيررلوُّتكررونُّجمعرراُّلصرريغةُّوأفاعررلوُّفكررلُّمنهمرراُّ(70)وأقرروالُّوأقاويررلو ،ُّلكنررلُّلررثُّيشرررُّ لررىُّأنع

 رريُّصرريغةُّجمررلُّللجمررلاُّفررروسواروُّتجمررلُّعلررىُّوأسررِوَرةوُّوكررانُّالقيررالُّيقتضرريُّجمررلُّالجمررلُّبصرريغةُّ
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،ُّلررذاُّنرا رراُّ(71)لعررددُّفتكسعرررُّمنهرراُّأفوِعلررةُّوأفوُعررلُّعلررىُّأفاعررلووأفاعررلو،ُّقررالُّسرريبويلنُّوأمرراُّأبنيررةُّأدنررىُّا
،ُّ(72)أخرربُّمرنُّالقررآناُّلرذلكُّقيرلنوُّأمراُّالنحراريرُّفقرراءتهثُّأسرراورةوجمعرتُّعلرىوُّأسراوروُّفريُّمواضرلُّ

،ُّوبذلكُّنجدُّتداخالُّفيُّ رذاُّالموضرلُّبرينُّاسرتعمالُّصريغةُّ(73)وويادةُّالتاءُّفيُّالصيغةُّلتلكيدُّالجمل
ُّلُّفيها،ُّملُّعدثُّ شارةُّكت ُّالصرفُّ لىُّصيغةُّجملُّالقراءةُّالشاذة.محلُّأخربُّومخاللةُّالقيا

  صيغة اشتقْمية م ل ْخرى 
وردتُّبع ُّالقراءاتُّمتضمنةُّصيغاُّاشرتقاقيةُّتخرالفُّالمثبرتُّفريُّالمصرحف،ُّومنهراُّقرراءةُّابرنُّ

َتَختىَقتتتتتتةى َواَلَمَومىتتتتتتوَذ ى َوا)ُُّّ،ُّفرررررريُّقولررررررلُّتعررررررالىن(74)مسررررررعودنُّووالمترديررررررةُّوالمنطوحررررررةو َيتتتتتتةى َواَلمى َتَردر َلمى
يَ تتةى( ُّتلرركُّالقررراءةُّجرراءتُّعلررىُّوفررقُّالقيررالُّو رريُّمخاللررةُّلقررراءةُّالمصررحفُّ(75)َوالُتطى ،ُّوالمالحرر ُّأنع

 اُّومرنُّذلركُّقرراءةُّأبريُّالسعرمالُّوالكسرا ينُّوالقَردولوُّلقولرلُّتعرالىنُّ(76)التيُّاستدعتُّتلويالُّلصريغتها
 ) ِى اَلقىتتتد و ى ُّالقرررارعُّترررلثرُّ(78)لضرررثُّواللرررت ُّفيهرررا،ُّوذكررررُّالملسِّررررونُّأنعرررلُّقررررعُّبا(77))اَلَمهىتتت ،ُّويبررردوُّأنع

ُّابررنُّخالويررلُّأوُّناسررخُّكتابررلُّأاللررلُّبلسررماءُّاهللُّالحسررنىُّ الررواردةُّبصرريغُّالمبالغررةُّبونررةُّ)َفعررول(اُّأوُّأنع
كتابةُّالشدةُّعلىُّالدال،ُّفابنُّمن رورُّيشريرُّ لرىُّفرت ُّالقرافُّفيهراُّمرلُّوجرودُّالشردة،ُّوينقرلُّعرنُّثعلر ُّ

لُّفهررروُّملتررروحُّا ولُّمثرررلَُّسرررل ودُّوَكل رررو ُّوَسرررم ورُّوَتن رررورُّ الُّ رررر(ُّقولرررلنوُّكرررلُّاسرررثُّعلرررىَُّفع رررو291ُّ)ت
،ُّوأشرارُّابرنُّمن رورُّكرذلكُّ لرىُّداللتهراُّعلرى79ُّالُسب وحُّوالُقد ولُّفإنُّالضثُّفيهماُّا كثرُّوقدُّيلتحرانو

ُّ(80)المبالغةُّفقالنوُّوفع ولُّبالضرثُّمرنُّأبنيرةُّالمبالغرة،ُّوقردُّتلرت ُّالقرافُّولريلُّبرالكثيرو اُّوالمالحر ُّأنع
،ُّو روُّممراُّيثيررُّ(81)سرماعيةُّأوُّقياسريةيينُّلثُّيشيرواُّ لىُّصريغةُّ)ُفع رول(ُّضرمنُّصريغُّالمبالغرةُّاللغوُّ

التساؤلُّفكت ُّالصرفُّحللتُّبا مثلرةُّوالتمرارينُّعلرىُّبعر ُّالصريغُّالغريبرةُّالتريُّلرثُّترردُُّّفريُّكرالثُّ
العرر ُّوفرريُّالوقررتُّنلسرلُّأالللررتُّذكرررُّ رذهُّالصرريغةُّالترريُّتمثرلُّاسررماُّمررنُّأسرماءُّاهللُّالحسررنى!اُّومررنُّ

َن القْتىطينَ ،ُّلقوللُّتعالىنُّ)(82)كُّقراءةُّا عمشُّواليرهنُّومنُّالَقِنطينوذل ،ُّويبدوُّأنُُُّّّ(83)ُّ(َفال َتكىن مى
منشررلُّالشررذوذُّفرريُّ ررذهُّالقررراءةُّ رروُّعرردثُّ ثبرراتُّحرررفُّالمررداُّفجرراءتُّبصرريغةُّالمبالغررةُّبرردالُّمررنُّاسررثُّ

القررارعُّالنهرريُّاللاعررلُّفرريُّقررراءةُّالمصررحف،ُّواآليررةُّفرريُّسررياقُّالبشررربُّإلبرررا يثُّ)ع(ُّبررالمولوداُّفقصرردُّ
عنُّالمبالغةُّفيُّالحوناُّومنُّذلكُّقراءةُّاإلماثُّجعلرُّبنُّمحمدُّالصادقنوُّ نماُّالِمسِّري وُّبكسررُّالمريثُّ

َى ،ُّلقولررلُّتعررالىنُّ)(84)والسررينُّوتشررديد ا َى َوَكهىَمتىتت يَ تتِ اَبتتنى َمتتَرَيَم َر ىتتولى الهُتتت ِى  ى تتي ،ُُّّ(85)(ُُّّإىُتَمتتْ اَلَم ى
،ُّ(86)نوُّالصرررديق،ُّوقيرررلُّسرررميُّبرررذلكُّالنعرررلُُّمِسررر ُّبالبركرررةوفرررالقراءةُّجررراءتُّبصررريغةُّالمبالغرررة،ُّوالمسررري 

ُّوالِمسِّرري وُّاسررتعملُّ فررالقراءةُّأفررادتُّالمبالغررةُّفرريُّوصررفُّالنبرريُّ)ع(ُّبالبركررة،ُّوذكرررُّبعرر ُّاللغررويينُّأنع
،ُّو ذهُّالقراءةُّكليلةُّبالردُّعلىُّ ذااُّفالقارعُّ وُّاإلماثُّجعلرُّبنُّ(87)للداللةُّعلىُّماُّيعرفُّبروالدجالو

را وُّمحمدُّالصرادقُّداخرلُّفر رلمينُّوعجع ،ُّ(88)يُّعصرورُّاالحتجراجاُّومرنُّذلركُّقرراءةُّاإلمراثُّعلريُّوالس 
َِتتتتَذا َلَشتتتَيء   ىَجتتتْ   لقولرررلُّتعرررالىنُّ) ،ُّوصررريغةُّوفععرررالوُّمرررنُّصررريغُّالمبالغرررةُّالسرررماعيةُّكمررراُّ(89)) إىُن 

ُّالقررراءةُّقصررردتُّويررادةُّالمبالغررةُّفرريُّالوصررف،ُّقررالُّالرضررريُّ(90)الصرريغةُّا خررربُّالمخللررة ،ُّويبرردوُّأنع



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     هـ                          1438 -م 2017المجلد األول  لسنة  – 220العدد                                                                                                      مجلة األستاذ 

 

175 
 

ذاُّأردتُّويررادةُّاإلسررتراباذ ُُّفَعرراالُّمبالغررةُّفعيررلُّفرريُّالمعنررىاُّفطُررَوالُّأبلررغُّمررنُّطويررل،ُّوا  ينوُّال ررا رُّأنع
اُّفكانررتُّالقررراءةُّتحمررلُّداللررةُّالمبالغررةُّفرريُّتسرراؤلُّالمشررركينُّ(91)المبالغررةُّشرردعدتُّالعررينُّفقلررتُّطُرروعالوُّ
ُّعنُّجعلُّاآللهةُّالمتعددةُّ لهاُّواحدا.
 صيغة ا مية م ل صيغة فعهية

نابررررتُّفيهرررراُّصرررريغةُّصرررررفيةُّاشررررتقاقيةُّعررررنُّصرررريغةُّفعليررررة،ُّومنررررلُّقررررراءةُُّّوردتُّبعرررر ُّالقررررراءات
َتهىَمتْ لقولرلُّتعرالىن)، (92)بعضهثنوُّخالٌقُّمنهاُّووجهاُّوباٌثُّمنهماُّرجاالو ُِ مى َتَهتْ َزَوَجَهتْ َوَبت ََ مى َوَخَهت

رىَجْالي َكثىيريا َوتىَ ْ(
ُّالقرارعُّ(93) ربمراُُّّ،ُّ ذُّكرانُّ  مرالُّصروتُّالمردُّسربباُّفريُّتلركُّالقرراءةُّفضرالُّعرنُّأنع

اُّو روُّ(94)قصدُّماُّفيُّاسثُّاللاعلُّمنُّداللرةُّأثبرتُّفريُّالتعلرقُّبالموصروفُّبحسر ُّمراُّذكررُّاللغويرون
مررراُّيحمرررلُّداللرررةُّالخلرررقُّوالتكررراثرُّحترررىُّيررررثُّاهللُّا ر ُّومرررنُّعليهرررا،ُّومرررنُّذلررركُّقرررراءةُّالجحررردرينُّ

تن آلى َيعقتو َ  ،ُّفيُّقوللُّتعالىنُّ)(95)وويرثنيُّوارثو ِى مى ةُّممراُّتردلُّعلرىُّاُّفهرذهُّالقرراء(96)(َيرىثىتي َوَيرى
ثبوتُّصلةُّالوراثةُّعلىُّنحوُّأقروبُّمرنُّالصريغةُّاللعليرة،ُّفضرالُّعرنُّتلكيردُّدعراءُّالنبريُّوكريرا)ع(ُّأنُّ
يكررونُّالرروارثُّمررنُّآلُّيعقررو ،ُّوفرريُّ ررذاُّداللررةُّعلررىُّتمسرركلُّباالنتمرراءُّ لررىُّآلُّيعقررو ،ُّكمرراُّتبرردوُّلرريُّ

تُّأللاُّممراُّأثررُّبصروتُّجنبةُّصوتيةُّفيها،ُّفالقارعُّربماُّمدعُّاللتحةُّبماُّيعرفُّبر)مطلُّالحركات(ُّفكان
ُّالياءُّبعد اُّوالسيماُّ يُّملتوحةُّفتحولتُّ لىُّألف.ُّ

 المقصور والممدود 
بحثُّاللغويونُّ ا رةُّالقصرُّوالمدُّفيُّاالسماء،ُّوالمقصورنُّواالسثُّالمتمكنُّالذيُّحرفُّ عرابرلُّ

،ُّأمررراُّالممررردودنُّوُّمررراُّآخررررهُّألرررفُّبعرررد اُّ مررروةُّوا ررردةُّمرررنُّاالسرررماءُّ(97)ألرررفُّالومرررةُّكررررنُّاللترررىُّوالعصررراو
ُّآخررررُّالمقصرررورُّصرررا تُّطويرررلُّملتررروح،ُّو رررذهُّ(98)لمعربرررةوا ،ُّواللررررقُّبرررينُّالمقصرررورُّوالممررردودُّ ررروُّأنع

،ُّووردتُّبعرر ُّالقررراءاتُّفيهرراُّقصرررُّلكلمرراتُّممرردودة،ُّمنهرراُّقررراءةُّ(99)اللتحررةُّتمرردُّحتررىُّتصررب ُّ مرروة
تُداءى َ َهتِ اَلكىفُتْر(بالقصررُّفريُّقولرلُّتعرالىنُّ)ُّ(100)يحيىُّبنُّيعمرنوُّأشدعاُّعلىُّالكلرارو ،ُّومرنُّ(101)َْشى

َى اَْلََ َهِ(،ُّفيُّقوللُّتعالىنُّ)(102)ذلكُّقراءةُّبعضهثنُّو الُّابتغاو َى َربر ،ُّومنُّقصرُّ(103)ُّإىاُل اَبتىَغَْء َوَج
اَمتَرَْ بىَْ تمى ،ُّفريُّقولرلُّتعرالىنُّ)(104)الممدودُّقراءةُّا عمشُّعنُّأبيُّبكررُّبرنُّعيراشنُّو قرراُّباسرثُّربركو

،ُّوالُّتبررردوُّلررريُّفررريُّمررراُّسررربقُّضررررورةُّ(106)،ُّورأبُّالنحررراةُّجرررواوُّقصررررُّالممررردودُّللضررررورة(105)ُّ) َربرتتتِ
للقصر،ُّفقدُّوقلُّاختياراُّمنُّالقارعُّمنُّاليرُّضرورة،ُّولوُّترثُّاسرتقراءُّالقرراءاتُّعلرىُّنحروُّواسرلُّكمراُّ
الشعرُّوشوا دهُّلماُّصدرتُّأحكاثُّمنُّ رذاُّالقبيرلاُّأمراُّمرنُّصرورُّمردُّالمقصرورُّفقرراءةُّابرنُّعبرالنوُّ

تتتتْ،ُّلقولرررلُّتعررررالىنُّ)(107)طوعررراءُّأوُّكر ررراءوُّ ُّ،ُّومررررنُّذلررركُّقرررراءةُّبعضررررهثنو(108)(ََْو َكَرِيتتتْ اَئتىَيتتتْ َطَو ي
هىم(،ُّلقولرررلُّتعرررالىنُّ)(109)سررريمياؤ ثُّفررريُّوجرررو هثو تتتوِى جى ِىَم فىتتتي وى تتتيَمْ ُُّّ،ُّوي هررررُّمرررن(110) ى ذلررركُّأنع

والسيمياءوُّموجودُّفيُّتراثناُّبلل ل،ُّواختلفُّاللغويونُّفيُّجواوُّمدُِّّالمقصوراُّفلجاوهُّالكوفيونُّومنعلُّ
ُّال(111)البصريون دُّرأيُّالكوفيينُّ.ُّ،ُّوي هرُّمماُّسبقُّأنع ُّسماعُّيعضِّ
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 ْبتية المصْدر 
تنوعتُّأبنيةُّالمصادراُّلت هرُّلنراُّصروراُّمرنُّتعرددُّاللهجراتُّوأنمراطُّاالسرتعمالُّفيهرا،ُّومرنُّذلركُّ

برراو برراُّوَر و بيتتْ َوَرَِتت ي ،ُّلقولررلُّتعررالنُّ)(112)قررراءةُّا عمررشنوَُّرالو وقررراءةُّالمصررحفُُّّ،(113)ُّ) َوَيتتَد ىوَتَتْ َرََ
ُّمررنُّقرررأُّ(114)مصرردر)َفِعل(ُّالررالوثُّوونررلُّعلررىُّ)َفَعررل(تمثِّررلُّالمصرردرُّالقياسرريُّلللعررلاُّف ،ُّويبرردوُّلرريُّأنع

بإسرركانُّ)عررينُّالمصرردر(ُّترروخىُّالتخليررف،ُّوالرردليلُّفرريُّذلرركُّمرراُّرويُّعررنُّا صررمعيُّفرريُّقولررلُّ برريُّ
رلُّأخرفُّأثَُّحَمرل،ُّ باُّوَر وباُّملُّميلكُّ لىُّالتخليف،ُّفقرالنُّويلركُّأَُّحمو عمروُّبنُّالعالءنوُّلثُّالُّتقرأَُّرالو

ُّالملتوحُّ ،ُّو ذاُّيدلُّعلىُّتنبههثُّ لىُّملهوثُّالتخليفُّفيُّالنطقُّوخالفهثُّفريُّ(115)الُّيخلفويعنيُّأنع
إىُتمتْ ،ُّفريُّقولرلُّتعرالىنُّ)(116)ا خفُّبينُّاللت ُّواإلسكان،ُّومنُّذلكُّقرراءةُّالحسرننوُّوَحَونريُّ لرىُّاهللو

َى  زتتتتتي إىَلتتتتِ الهُتتتتت ُّالقررررراءةُّ)الشرررراذة(ُّوافقررررتُّالقيررررالُّالصرررررفي(117)ُّ(َْشتتتتكو َبث تتتتي َو ى ُّ،ُّوالمالحرررر ُّأنع
،ُّأمرراُّقررراءةُّالمصررحفُّفخاللررتُّالقيررال،ُّوربمرراُّكررانُّ(118)فمصرردر)َفِعل(ُّالقاصرررُّ رروُّبصرريغةُّ)َفَعررل(
اُّومررنُّ(120)،ُّوقرردُّوردتُّقررراءةُّلهررذهُّاللل ررةُّبضررمتين(119)الضررثُّتررلثراُّباللهجررةُّالبدويررةُّالترريُّتميررلُّ ليررل

ُمتتتْ  إىُتتىتتتي َبتتترَاء  ،ُّلقولرررلُّتعرررالىنُّ)(121)ذلررركُّقرررراءةُّا عمرررشُّوفررريُّومصرررحفُّعبررردُّاهللوُّنوُّ نررريُّبرررريءو مر
ُّقراءةُّوأنيُّبراءوُّتمثرلُّلهجرةُّنجرد،ُّو ريُّاليررُّالمصردرُّالمسرتعملُّ،ُّوذكرُّالراجحّيُّ(122)َُّتَعبىدىوَن( أنع

،ُّو ررذاُّاالمرررُّلرريلُّصررحيحاُّفقرردُّوردتُّفيهرراُّالقررراءةُّ(123)عنرردُّالحجرراويين،ُّوالُّخررالفُّفيهرراُّبررينُّالقررراء
 الساللةُّالذكر.ُّ

 الخْتمة 
ُّتينخرجُّالبحثُّبنتا جُّنستطيلُّ جمالهاُّبماُّيلُُُُُّّّّّ

ملهوثُّالقرآنُّالكريثُّيخالفُّملهوثُّالقراءاتُّالقرآنيةاُّفالقرآنُّمتعبردُّبتالوترلُّومنرولُّمرنُّاهللُّتعرالى،ُُّّ-
اماُّالقراءاتُّفهيُّتنتهيُّ لىُّالقرعاءُّو يُّرواياتُّعنهثُّواختالفهثُّفضالُّعنُّاختالفُّالروايراتُّعرنهثُّ

ُّينليُّتواتر اُّعنُّالنبي)ص(.
لراقُّبرينُّالعلمراءاُّفلكرلُّمرنهثُّمعيرارهُّفريُّوالتشرذيذوُّويبردوُّملهوثُّوالقراءاتُّالشراذةوُّلرثُّيكرنُّمحرلُّاتُّ-

أنُّوموافقررةُّالمصرراحفُّالعثمانيررةوُّكررانُّأوضرر ُّالمعرراييرُّفيهررااُّفهرريُّليسررتُّقررراءاتُّللتررابعين،ُّولرريلُّ
ُّسند اُّضعيلا،ُّو يُّأصلُّللعربيةاُّ نهاُّفيُّذروةُّعصورُّاالحتجاج.

تالميرذهُّوالرنقطوُّبقسرميلاُّلعردثُّليلُّ ناكُّدليلُّعلىُّمعرفرةُّالعرر ُّقبرلُّومرنُّأبريُّا سرودُّالردؤليُّوُُّّ-
انتشرررارُّالكتابرررةُّعنرررد ث،ُّفعنررردماُّاحتاجو ررراُّعلرررىُّنطررراقُّواسرررلُّبعررردُّانتشرررارُّالمصررراحفُّودخرررولُّاليررررُّ

ُّالعر ُّ لىُّاالسالثُّ هرُّنقطُّاالعرا ُّثثُّاإلعجاث.ُّ
ُّفيهراُّ خرالالُّبمبردأُّصريانةُّالقررآنُُّّ- الُّنستطيلُّالقبولُّبماُّطرحرلُّابرنُّقتيبرةُّمرنُّأوجرلُّللقرراءاتاُّ نع

ُّالقررراءاتُّتلرررقُّعررنُّالقرررآنُّالكررريثُّليررتخلصُّممرراُّيررردُّعليررلُّمررنُّمررنُّالت حريررف،ُّو رروُّلررثُّيشرررُّ لررىُّأنع
ُّ شكال.
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منُّصورُّالقراءةُّالشاذةُّورودُّصيغُّجموعُّبدالُّمنُّصيغةُّاإلفرادُّالمثبتةُّفيُّالمصحفُّلمناسبتهاُُّّ-
ُّالسررياقُّالررذيُّوردتُّفيررل،ُّومنهرراُّمرراُّجرراءُّبصرريغةُّاإلفرررادُّبرردالُّمررنُّصرريغةُّالجمررلاُّلرردالالتُّقصررد ا
القارع،ُّوفيهاُّماُّكانُّنمطُّالخرطُّوالحرروفُّأوُّعرددُّمرراتُّورودُّكلمرةُّمراُّفريُّالقررآنُّالكرريثُّسربباُّفريُّ

ُّتلكُّالقراءة.ُّ
وردتُّفررريُّبعرررر ُّالقررررراءاتُّصرررريغُّجمررررلُّمخاللررررةُّللقيررررالُّالصرررررفّيُّأوال،ُّولررررثُّتررررنصُّعليهرررراُّكترررر ُُّّ-

ُّالصرفُّثانياُّضمنُّالصيغُّالمختللةُّلجموعُّالتكسير.
اقيةُّمحرررلُّأخررررب،ُّوفيهررراُّمررراُّكرررانُّموافقررراُّللقيرررالُّالصررررفيُّبعررر ُّالقرررراءاتُّتضرررمنتُّصررريغةُّاشرررتقُّ-

بخررالفُّالقررراءةُّالمثبتررةُّفرريُّالمصررحف،ُّوفيهرراُّمرراُّكررانُّبصرريغةُّلررثُّتررنصُّعليهرراُّكترر ُّالصرررف،ُّممرراُّ
يعنرريُّعررردثُّاستقصررراءُّتلرركُّالمصرررادرُّبعررر ُّالصرريغ،ُّوالسررريماُّالقرآنيرررةُّمنهررا،ُّوجررراءُّبعضرررهاُّبصررريغةُّ

ُّراءةُّيلنِّدُّماُّذكرهُّالعلماءُّمنُّداللةُّتلكُّالصيغُّ.ُّتناس ُّالسياقُّأوُّفيهاُّوجلُّداللّيُّوتداولّيُّفيُّالق
بع ُّالقراءاتُّالشراذةُّتضرمنتُّصريغةُّاسرميةُّبردالُّمرنُّاللعليرةُّلمراُّتتضرمنلُّاالسرميةُّمرنُّدالالتُُّّ-

ُّقصد اُّالقارعُّفضالُّعنُّبع ُّالجوان ُّالصوتيةُّفيُّبعضها.
يعنرريُُّّتضررمنتُّبعرر ُّالقررراءاتُّقصررراُّلرربع ُّالكلمرراتُّالممرردودةُّووردو رراُّفرريُّأكثرررُّمررنُّموضررلُّ-

جواوُّذلكُّمنُّاليرُّضرورةُّبخالفُّماُّاشترطلُّالنحاة،ُّو ذاُّيسرتلوثُّ عرادةُّالن ررُّفيمراُّطرحرلُّالنحراةُّ
فرريُّ ررذهُّالمسررللة،ُّووردتُّقررراءاتُّبالضرردُّمررنُّذلرركاُّ ذُُّمرردعُّالمقصررورُّفرريُّقررراءاتُّمتعررددةُّخالفرراُّلمررنُّ

ُّمنعل،ُّوالسيماُّالبصريونُّو ذاُّمماُّيضعفُّموقلهث.
اتُّالشرراذة،ُّفمنهرراُّمرراُّخررالفُّالقيرالاُّتوخيرراُّللتخليررف،ُّومنهرراُّمرراُّأبنيرةُّالمصررادرُّتنوعررتُّفرريُّالقرراءُّ-

وافررقُّالقيررالُّمخاللرراُّقررراءةُّالمصررحفُّالترريُّشررذعتُّعررنُّالقيررال،ُّومنهرراُّمرراُّوافررقُّلهجررةُّمررنُّلهجررراتُّ
ُّالعر ُّبالضد،ُّمماُّوردُّعلىُّلهجةُّأخربُّفيُّقراءةُّالمصحف.

ُّالقررراءاتُّالشرراذة،ُّوالسرريماُّعنرردُّابررنُّخالويررل،ُّو رروُُّّ- العررالثُّالكبيرررُّفرريُّميرردانُّيتضرر ُّممرراُّسرربقُّأنع
الدرلُّاللغوّيُّتتصفُّبل ميةُّخاصةُّبمستوياتُّاللغةُّالمختللةُّوالُّيص ُّأنُّتهملُّبذريعةُّأنهاُّشاذة،ُّ

ُّو يُّماُّوالتُّبحاجةُّ لىُّالبحثُّفيها.
ُّ
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ُّنالهوامش
                                                 

 ر(،ُّتصحي ُّومراجعةُّعليُّمحمدُّالضباع،ُّدار833ُّالنشرُّفيُّالقراءاتُّالعشر،ُّمحمدُّبنُّمحمدُّالدمشقي،ُّابنُّالجوريُّ)ت(1ُّ)
  .1/11الكت ُّالعلمية،ُّبيروت،ُّد.تُّنُّ

ثُّن1934ُّ ر(،ُّنشرُّبرجشتراسر،ُّدارُّالهجرة،ُّمصر،370ُّبنُّأحمدُّبنُّخالويلُّ)تُّالقراءاتُّالشاذةُّ،ُّأبوُّعبدُّاهللُّالحسينُّ(2)
 ،ُّوالبدُّمنُّاإلشارةُّ لىُّأننيُّسلعتمدُّالتسميةُّالصحيحةُّللكتا ُّعندماُّأشيرُّ ليل.4-5
 .1/128 ر(،ُّدارُّصادر،ُّبيروت،ُّد.تُّنُّ)قرأ(711ُّلسانُّالعر ،ُّجمالُّالدينُّمحمدُّبنُّمكرث،ُّابنُّمن ورُّ)تُّ(3)
نُّالسيدُّمحمدُّباقرُّ،ُّوعلوثُّالقرآن21نُّث1982،ُّد.ُّصبحيُّالصال ،ُّدارُّالعلثُّللماليين،ُّبيروت،ُّعلوثُّالقرآنُّمباحثُّفيُّ(4)

 .19نُّ ر1414،ُّالمجملُّالعلميُّاالسالمي،ُّ يران،3ُّالحكيث،ُّط
ياءُّالكت ُّ،ُّدارُّ ح1 ر(،ُّتحقيقُّمحمدُّأبوُّاللضلُّ برا يث،ُّط794،ُّمحمدُّبنُّعبدُّاهللُّالوركشيُّ)تالبر انُّفيُّعلوثُّالقرآن (5)

 .1/318نث1957ُّ ر،1376ُّالعربية،ُّعيسىُّالبابيُّالحلبي،ُّمصر،ُّ
 المصدرُّنلسلنُّالصلحةُّنلسها.ُّ (6)
 ر(،ُّاعتنىُّبلُّعليُّبنُّمحمدُّالعمران،ُّعالث833ُّ،ُّمحمدُّبنُّمحمدُّالدمشقي،ُّابنُّالجوري)ُّمنجدُّالمقر ينُّومرشدُّالطالبينُّ (7)

 .49نُّاللوا دُّللنشرُّوالتوويل،ُّمكةُّالمكرمة،ُّد.ت
،ُّمؤسسةُّ حياءُّآثارُّاإلماثُّالخو ي،30ُّين رُّفيُّذلكنُّالبيانُّفيُّتلسيرُّالقرآنُّ،ُّالسيدُّأبوُّالقاسثُّالموسويُّالخو ي،ُّطُّ(8)
 .124-123ثن2003ُّ- ر1424ُّ يران،ُُّّ-قث
ُّالقرآنن (9) ُّالقرآن1/318البر انُّفيُّعلوث ُّواإلتقانُّفيُّعلوث ُّالرحمنُّالسيوطيُّ)ت، ُّوبالهامش911ُّ،ُّجاللُّالدينُّعبد  ر(،
 .1ُّ/80نث1973لبنان،ُّ-عجاوُّالقرآنُّللقاضيُّأبيُّبكرُّالباقالني،ُّالمكتبةُّالثقافية،ُّبيروت 
ُّالتبيان (10) ُّطُّين رن ُّالجوا ري، ُّبنُّصال  ُّباهللُّطا ر ُّالمعتصث ُّاالتقان، ُّعلىُّطريق ُّبالقرآن ،1ُّلبع ُّالمباحثُّالمتعلقة

 .81نه1334مطبعةُّالمنار،ُّمصر،ُّ
،ُّمكتبةُّالمعارف1ُّ،ُّد.عبدهُّالراجحي،ُّطاللهجاتُّالعربيةُّفيُّالقراءاتُّالقرآنيةُّين رنُّالمصدرُّنلسلنُّالصلحةُّنلسها،ُّوُّ (11)

 .90نُّث1999ُّ- ر1420للنشرُّوالتوويل،ُّالريا ،ُّ
 .81ين رنُّالتبياننُّ (12)
 .82ين رنُّالمصدرُّنلسلنُّ (13)
 .1/318البر انُّفيُّعلوثُّالقرآننُُّّ (14)
،ُّمحمدُّعليُّالتهانويُّ)تُّالقرنُّالثانيُّتُّاللنونُّوالعلوثُّ،ُّوكشافُّاصطالحا1/74ين رنُّاالتقانُّفيُّعلوثُّالقرآننُُّّ (15)

عشرُّ ر(،ُّتقديثُّد.رفيقُّالعجث،ُّتحقيقُّد.عليُّدحروج،ُّنقلُّالنعصُّاللارسيُّ لىُّالعربيةُّد.ُّعبدُّاهللُّالخالدي،ُّالترجمةُّا جنبيةُّ
 .1312نُُّّث1996لبنان،ُّ–،ُّمكتبةُّلبنانُّناشرون،ُّبيروت1د.جورجُّويناتي،ُّط

 .1/74القرآننُّاإلتقانُّفيُّعلوثُّ (16)
 .3/494لسانُّالعر ُّوشذذونُُّّ (17)
ُّالشريفُّالجرجاني)تالتعريلات (18) ُّعليُّبنُّمحمد ُّللنشر816ُُّّ، ُّدارُّاللضيلة ُّصديقُّالمنشاوي، ُّمحمد ُّتحقيقُّودراسة  ر(،

 .106نُّث2004والتوويل،ُّالقا رة،ُّ
 ين رُّفيُّذلكنُّالمصدرُّنلسلنُّالصلحةُّنلسها. (19)
 ر(،ُّقابللُّعلىُّنسخُّخطيةُّوأعدهُّللطبلُّووضلُّفهارسلُّد.عدنانُّدرويش،1094ُّكلويُّ)تأبوُّالبقاءُّالين رنُّالكلياتُّ،ُّ (20)

 .529نُّث2005- ر1419لبنان،ُُّّ–،ُّمؤسعسةُّالرسالةُّللطباعةُّوالنشرُّوالتوويل،ُّبيروت2ومحمدُّالمصري،ُّط
 .1/75ين رُّفيُّذلكنُّاالتقانُّفيُّعلوثُّالقرآننُُّّ (21)
 .1/9ين رنُّالنشرُّفيُّالقراءاتُّالعشرنُّ (22)
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 ين رنُّالمصدرُّنلسلنُّالصلحةُّنلسهاُّ (23)
(24)ُُّّ ُّمنُّالقرآنُّالكريث1/11النشرُّفيُّالقراءاتُّالعشرن ُّ عرا ُّثالثينُّسورة ُّوين رن ُّبنُّ، ُّاهللُّالحسينُّبنُّأحمد ُّأبوُّعبد ،

 .24نث1985ُّلبنان،ُُّّ– ر(ُّ،ُّدارُّومكتبةُّالهالل،ُّبيروت370ُّخالويلُّ)ت
 ُّ.1/75ين رنُّاالتقانُّفيُّعلوثُّالقرآننُُّّ (25)
  رنُّالمصدرُّنلسلنُّالصلحةُّنلسها.ينُّ (26)
 .1/77المصدرُّنلسلنُّ (27)
ُّالمحتس ُّ (28) ُّاللت ُّعثمانُّبنُّجنيُّ)تين رن ُّابو ُّالقراءاتُّواإليضاحُّعنها، ُّشواذ ُّتحقيقُّعلي392ُّفيُّتبيينُّوجوه  ر(،

نُّث1986ُّ- ر1406،ُّدارُّسوكينُّللطباعةُّوالنشر،2ُّط، النجديُّناصفُّود.عبدُّالحليثُّالنجارُّود.عبدُّاللتاحُّ سماعيلُّشلبي
1/32ُُّّ
 المصدرُّنلسلنُّالصلحةُّنلسها.ُّ (29)
 .33-1/32المحتس نُّ (30)
  .1/33المصدرُّنلسلنُُّّ (31)
 ر(،ُّتحقيقُّد.شوقيُّضيف،ُّدارُّالمعارف،ُّالقا رة،324ُّ،ُّأبوُّبكرُّأحمدُّبنُّموسى،ُّابنُّمجا د)تالسبعةُّفيُّالقراءاتُّ (32)

 .47نُّث1972
 المصدرُّنلسلنُّالصلحةُّنلسها.ُّ (33)
ُّالنحويالقراءاتُّاُّ(34) بيروت،ُُّّ-دمشق،ُّدارُّاللكرُّالمعاصرُّ-،ُّدارُّاللكر1،ُّد.ُّمحمودُّأحمدُّالصغير،ُّطلشاذةُّوتوجيهها

 .74نُُّّث1999ُّ- ر1419ُّ
ُّالعرفانُّ(35) ُّطُّمنا ل ُّالورقاني، ُّالع يث ُّعبد ُّمحمد ُّالشيخ ُّالقرآن، ُّعلوث 1ُّفي ُّبيروت، ُّالعربي، ُّالكتا  ُّدار ُّ- ر1415،

 .1/300نُّث1995
 .33وتوجيههاُّالنحوينُُّّين رنُّالقراءاتُّالشاذةُّ(36)
ُّالحديثُّ(37) ُّاللغة ُّعلث ُّفيُّضوء ُّالقراءاتُّالقرآنية ُّطُّين رن ُّشا ين، ُّالصبور ُّعبد ُّد. ُّالقا رة،3ُّ، ُّالخانجي، ُّمكتبة ُّنشر ،

 260ُّ-258نُّث2007ُّ- ر1427
يادُّسالثُّصال ُّين رُّفيُّذلكنُّو وا رُّكتابيةُّفيُّمصاحفُّمخطوطةُّدراسةُّومعجثوُّ(38) ُّ،ُّ عدادُّد.ُّالانثُّقدوريُّالحمدُّوا 

فقدُّتضمنُّصوراُّعنُّالمخطوطاتُُّّث2010ُّ- ر1431سورية،ُُّّ–،ُّدارُّالغوثانيُّللدراساتُّالقرآنية،ُّدمشق1ُّالسامرا ي،ُّط
المدروسةُّفيُّالقسثُّا ولُّوفيُّالقسثُّالثانيُّمنلُّوالمعجثوُّجداولُّللكلماتُّبرسمهاُّفيُّالمصاحفُّالمخطوطةُّالقديمةُّومواونتهاُّ

 .1/330بالمصحفُّالمطبوع،ُّومنا لُّالعرفانن
 ر(،ُّتحقيقُّطلُّمحمدُّالوينيُّومحمدُّعبدُّالمنعثُّخلاجي،368ُّأبوُّسعيدُّالسيرافي)تين رنُّأخبارُّالنحويينُّالبصريين،ُّ) 39)
فيُّطبقاتُّاللغويينُّ،ُّوبغيةُّالوعاة12ُُّّ-10نُّث1955ُّ- ر1374،ُّمكتبةُّومطبعةُّمصطلىُّالبابيُّالحلبيُّواوالده،ُّمصر،1ُّط

ُّ- ر1399،ُّدارُّاللكر،ُّبيروت،2ُّر(،ُّتحقيقُّمحمدُّابوُّاللضلُّ برا يث،ط 911والنحاة،ُّجاللُّالدينُّعبدُّالرحمنُّالسيوطيُّ)ت
،ُّوتاريخ54ُّنث1990د.ُّخديجةُّالحديثي،ُّمديريةُّدارُّالكت ُّللطباعةُّوالنشر،ُّبغداد،ُّ،ُّوالمدارلُّالنحويةُّ،2/22ُّنُّث1979
 .125ُّنث1999ُّ- ر1420ُّلبنان،ُُّّ–،ُّدارُّالمؤرخُّالعربي،ُّبيروت1ُّ،ُّد.ُّمحمدُّحسينُّعليُّالصغير،ُّطالقرآن

 ر(،ُّتحقيقُّعبدُّالعويو382ُّ،ُّأبوُّأحمدُّالحسنُّبنُّعبدُّاهللُّالعسكريُّ)تين رنُّشرحُّماُّيقلُّفيلُّالتصحيفُّوالتحريفُُّّ(40)
ُّط 1ُّأحمد، ُّمصر، ،ُّ ُّواوالده ُّالحلبي ُّالبابي ُّمصطلى ُّمطبعة ُّمكتبة ُّث1963ُّ- ر1383، ُّنقط1/13ُّنُّ ُّفي ُّوالمحكث ،
ُّ)تالمصاحف ُّالداني ُّسعيد ُّبن ُّعثمان ُّعمرو ُّأبو ُّت444، ُّط ر(، ُّحسن، ُّعوة ُّد. ُّاللكر2حقيق ُّدار ُّاللكرُُّّ–، ُّدار دمشق،
،ُّد.ُّمهديُّالمخوومي،ُّمطبعةُّ،ُّوالخليلُّبنُّأحمدُّاللرا يدي،ُّأعماللُّومنهجل6ُّ-5نُّث1997- ر1418بيروت،ُُّّ-المعاصر

 .20نُّث1960الو راء،ُّبغداد،ُّ
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دارُّالنهضةُّالعربية،ُّالقا رة،ُّ،ُّد.عبدُّالحيُّحسينُّاللرماوي،ُّين رُّفيُّذلكنُّقصةُّالنقطُّوالشكلُّفيُّالمصحفُّالشريفُُّّ(41)

 .30-28نث1978ُّ
،ُّدارُّالمعارف،2ُّ ر(،ُّتحقيقُّد.ُّثروتُّعكاشة،ُّط276أبوُّمحمدُّعبدُّاهللُّبنُّمسلثُّبنُّقتيبةُّ)تين رُّفيُّذلكنُّالمعارفُُّّ(42)

ُّ ُّث1969مصر، ُّالبلدانُّ،553-552ن ُّوفتوح ُّبنُّيحيىُّالبالذري)ت، ُّالمنجد،279ُّأحمد ُّالدين ُّد.صالح ُّوفهرسة ُّنشر  ر(،
 ر(،316ُّ،ُّأبوُّبكرُّعبدُّاهللُّالسجستاني،ُّابنُّأبيُّداود)ت،ُّوالمصاحف3/579ُُّّثن1956النهضةُّالمصرية،ُّالقا رة،ُّمكتبةُّ

-1/151نث2002- ر1423،ُّدارُّالبشا رُّاالسالميةُّللطباعةُّوالنشر،ُّبيروت،2ُّتحقيقُّمح ُّالدينُّعبدُّالسبحانُّواع ،ُّط
،ُّدارُّالعلث4ُّ ر(،ُّتحقيقُّأحمدُّعبدُّالغلورُّعطار،ُّط393)تُّ،ُّ سماعيلُّبنُّحمادُّالجو ري،ُّوتاجُّاللغةُّوصحاحُّالعربية152

 ر(،ُّتقديثُّوتعليق562ُّأبوُّسعدُّعبدُّالكريثُّالتميميُّالسمعاني)ُّت،ُّوا نسا ،2/815ُّنُّث1990لبنان،ُُّّ–للماليين،ُّبيروتُّ
ُّط ُّاهللُّعمرُّالبارودي، 1ُّعبد ُّبيروت، ُّدارُّالجنان، ُّأبناء5/6ُّنُّث1988ُّ- ر1408، ُّووفياتُّا عيانُّوأنباء ُّ ُّأبوُّالومان، ،

ُّ)ت ُّخلكان ُّابن ُّمحمد، ُّبن ُّاحمد ُّالدين 681ُّالعبالُّشمل ُّبيروت، ُّصادر، ُّدار ُّعبال، ُّ. حسان ُّد ُّتحقيق ُّث1970 ر(،
 ر(،ُّأشرفُّعلىُّتحقيقُّالكتا ُّشعي ُّاالرنؤوط،748ُّشملُّالدينُّمحمدُّبنُّأحمدُّالذ بيُّ)ت،ُّوسيرُّأعالثُّالنبالء،3/344ُّن
9ُّط ُّبيروت، ُّالرسالة، ُّمؤسسة 319ُّ-17/318نُّث1993ُّ- ر1413، ُّاالسالث ُّوتاريخ ُّشملُّ، ُّوا عالث، ووفياتُّالمشا ير

ُّ- ر1409،ُّدارُّالكتا ُّالعربي،ُّبيروت،2ُّ ر(،ُّتحقيقُّد.عمرُّعبدُّالسالثُّتدمري،ُّط748الدينُّمحمدُّبنُّأحمدُّالذ بيُّ)ت
رُّاللكرُّ رر(،ُّتحقيقُّمكت ُّالبحوثُّوالدراسات،ُّدا1393،ُّأحمدُّبنُّا مينُّالشنقيطيُّ)ت،ُّوأضواءُّالبيان28/329ُّنُّث1998

ُّبيروت ُّوالنشر، ُُّّ-للطباعة ُّث1955ُّ- ر1415لبنان، ُّط9/25ن ُّالوركلي، ُّالدين ُّخير ُّوا عالث، ُّللماليين،5ُّ، ُّالعلث ُّدار ،
 .7/200ثن1980ُّبيروت،ُّ

 ر(،ُّعلقُّعليلُّوقابلُّبينُّنصوصلُّمحمد821ُّفيُّصناعةُّاإلنشانُّأحمدُّبنُّعليُّالقلقشنديُّ)تين رنُّصب ُّا عشىُُّّ (43)
 .3/11نُّكت ُّالعلمية،ُّبيروت،ُّد.تحسينُّشملُّالدين،ُّدارُّال

 ر(،ُّتحقيقُّالسيدُّأحمدُّصقر،ُّطبعةُّمنقحة،276ُّ،ُّأبوُّمحمدُّعبدُّاهللُّبنُّمسلثُّبنُّقتيبةُّ)تين رنُّتلويلُّمشكلُّالقرآنُّ (44)
 .94ُُّّ-93ُّ-92نُُّّث2006ُّ- ر1427ُّمكتبةُّدارُّالتراث،ُّالقا رة،ُّ

والقراءاتُّ،14ُّنُّث1980لبنان،ُّ-،ُّدارُّالقلث،ُّبيروت1طُّتاريخُّاللغاتُّالسامية،ُّأ.وللنسون)أبوُّذؤي (،ين رُّفيُّذلكنُّ (45)
 .259ُّنُّث2007ُّ- ر1427،ُّنشرُّمكتبةُّالخانجي،ُّالقا رة،3ُّالقرآنيةُّفيُّضوءُّعلثُّاللغةُّالحديث،ُّد.ُّعبدُّالصبورُّشا ين،ُّط

(46)ُُّّ ُّبنُّالحسينُّالبيهقيُّ)ُّتين رن ُّأبوُّبكرُّأحمد ُّبنُّبس458شع ُّاإليمان، ُّالسعيد ُّتحقيقُّأبوُّ اجرُّمحمد ،ُّ يونيُّ ر(
،ُّوالبيانُّفي1/108ُّ،ُّواالتقانُّفيُّعلوثُّالقرآنن411-2/410نُّث1990ُّ- ر1410،ُّدارُّالكت ُّالعلمية،ُّبيروت،1ُّواللول،ُّط

 .26تلسيرُّالقرآنن
(47) ُّ ُّعلىُّحدوثُّالتصحيف، ُّالتنبيل ُّبنُّالحسنُّا صلهانيُّ)تين رُّفيُّذلكن ُّطلل،360ُُُُّّّّحموة ُّأسعد ُّتحقيقُّمحمد  ر(،

 .159ُُُُّّّّ-154نُُّّث1992ُّ- ر1412ُّ،ُّدارُّصادر،ُّبيروت،2ُّعينُّالملوحي،ُّطمراجعةُّاسماءُّالحمصيُّوعبدُّالم
،ُّدارُّاللكر،3ُّ ر(،ُّتحقيقُّد.سهيلُّوكار،ُّط365أبوُّأحمدُّعبدُّاهللُّبنُّعديُّالجرجاني)تالكاملُّفيُّضعلاءُّالرجال،ُّ (48)

ُّ 1/156ُّنُّث1998ُّ- ر1409بيروت، ُّوالتعديل، ُّالجرح ُّذلكن ُّفي ُّوين ر ُّح، ُّأبي ُّبن ُّالرحمن ُّعبد ُّمحمد ُّالراويُّأبو اتث
،ُّمطبعةُّمجللُّدا رةُّالمعارفُّالعثمانيةُّبحيدرُّآبادُّالدكن،ُّالهند،ُّنشرُّدارُّ حياءُّالتراثُّالعربي،ُّبيروت،1ُّ ر(،ُّط327)ت

 ر(،ُّتحقيق742ُّتهذي ُّالكمالُّفيُّأسماءُّالرجال،ُّجمالُّالدينُّابوُّالحجاجُّيوسفُّالمويُّ)ت،ُّو2/31ُّنُُّّث1952ُّ- ر1371
 .31/98نث1985ُّ- ر1406ُّسالة،ُّبيروت،ُّ،ُّمؤسسةُّالر4ُّد.ُّبشارُّعوادُّمعروف،ُّط

(49)
 20القراءات الشاذة:  

(50)
 .7البقرة:   

(51)
 .47القراءات الشاذة :  

(52)
 .185االعراف:  

(53)
 .76الرحمن :  

(54)
 .150القراءات الشاذة :  

(55)
 .9/126لسان العرب)رفف(:   
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(56)

 .94يونس:  
(57)

 .58القراءات الشاذة:   
(58)

 .29المصدر نفسه :  
(59)

 .136النساء:  
(60)

 . 40:  القراءات الشاذة  
(61)

 .123األنعام:  
(62)

 .49: القراءات الشاذة  
(63)

 .7األنفال:  
(64)

 .739 -738ينظر في ذلك: المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة، د.ت :  
(65)

 .137:  القراءات الشاذة  
(66)

 .53الزخرف: 
(67)

هد((، ححققدع عددنان عبدد الدرحمن 672شرح عمددة الحدافو دعددة ال،فدو،  مدال الددين محمدد  دن مالدك )ت ينظر في ذلك:  

، أ دو عبدد ج  مدال الددين أدضح المسالك إلى ألفقة ا ن مالك، د945-921:م1977 -ه(1397ي،  غداد، نالددري، مطبعة العا

ة السالك إلى ححققع أدضح المسالك، محمد محي الدين عبد الحمقد، منشورات ه(( ، دمعه كتاب عد761 ن هشام األنصاري)ت

هد((، 911)ت  ،ل الدين السدقويي، همع الهوامع في شرح  مع الجوامع، د4/325 قردت، د.ت: –المكتبة العصرية، صقدا 

 .111-91/ 6: م1992-ه(1413ححققع دشرح عبد العال سالم مكرم، مؤسَّسة الرسالة للطباعة دالنشر دالتوزيع،  قردت، 
(68)

: هدد(1316، المطبعددة األمقريددة  بددوال،، مصددر، 1هدد((، ي180الكتدداب، أ ددو  شددر عمددرد  ددن عيمددان، سددقبويه )ت ينظددر:  

ه(( ، ححققع أحمد حسن مهدلي دعلي سقد علي، 368، أ و سعقد الحسن  ن عبد ج السقرافي )تشرح كتاب سقبويه، د2/199

، 1، د. خديجددة الحدددييي، يأ نقددة الصددرف فددي كتدداب سددقبويه، د 4/355م :2008-ه1429ت، ، دار الكتددا العلمقددة،  قددرد1ي

 .331م: 1965 -ه(1385منشورات مكتبة النهضة،  غداد، 
(69)

  .2/200ينظر: الكتاب:  
(70)

هد((، 1093مدع شدرح شدواهده لعبدد القدادر البغددادي)ت شدرح شدافقة ا دن الحا داالمصدر نفسه: الصفحة نفسها، دينظدر:  

ه((، ححققع محمدد ندور الحسدن دمحمدد الزفدزاف دمحمدد محقدي الددين عبدد 686ي الدين محمد  ن الحسن االسترا اذي )ترض

 . 209-2/208الحمقد، دار الكتا العلمقة،  قردت، د.ت: 
(71)

 .2/200الكتاب:  
(72)

 .137القراءات الشاذة:   
(73)

 2/209ينظر في ذلك: شرح شافقة ا ن الحا ا:  

 
(74)

 .137الشاذة: القراءات  
(75)

 .3المائدة:  
(76)

 .2/621ينظر في ذلك: لسان العرب )نطح(:   
(77)

  .23الحشر: 
(78)

، دار 1هد((، ححققدع سدالم مصدطفى البددري، ي617، أ دو عبدد ج محمدد  دن أحمدد القريبدي)مع ألحكام القدرآناالجينظر:   

، د.أحمدد متتدار عمدر، ى، دراسدة فدي البنقدة دالداللدةاسدماء ج الحسدن، د18/45م: 2000 -هد(1420الكتا العلمقدة،  قدردت، 

 .71م: 1997 -ه(1417، عالم الكتا، القاهرة، 1ي
(79)

 .6/168لسان العرب )قدس( :   
(80)

 المصدر نفسه: الصفحة نفسها.  
(81)

هد(: 1426إيران،  –، منشورات ذدي القر ى، قم 1، الشقخ أحمد الحم،دي، يشذا العرف في فن الصرفينظر في ذلك :  

م: 2007 -هدد( 1428، مؤسسددة المتتددار للنشدر دالتوزيددع، القدداهرة، 7د.علددي أ دو المكددارم، ي التعريدف  التصددريف:، د85-86

ه( 1432، مطا ع  قردت الحديية،  قردت، 1، د.ص،ح الفريوسي دد. هاشم يه ش،ش، يالمهذب في علم التصريف، د243

 .239 -238م:  2011-
(82)

 .71القراءات الشاذة:   
(83)

 .55الحجر: 
(84)

 .30القراءات الشاذة:   
(85)

 .171النساء:  
(86)

 .2/594لسان العرب )مسح(   
(87)

 .2/595ينظر في ذلك المصدر نفسه:   
(88)

 .129القراءات الشاذة:  
(89)

 .5ص:  
(90)

، الكويد،، ، مكتبدة دار العرد دة للنشدر دالتوزيدع1، د.عبد اللطقف محمد التطقدا، يالمستقصى في علم التصريفينظر:   

 .239-238، دالمهذب في علم التصريف: 417م: 2003-ه( 1424
(91)

 .2/136شرح شافقة ا ن الحا ا:   
(92)

 .24القراءات الشاذة:   
(93)

 .1النساء:  
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(94)

فدي  معداني األ نقدة، د6/83ه((، عالم الكتا،  قردت، د.ت: 646موفع الدين  ن يعقش )ت شرح المفصل:ينظر في ذلك:   

 .50م: 1981 -ه(1401، ساعدت  امعة  غداد على نشره،1فاضل السامرائي، ي العر قة، د.
(95)

 .83القراءات الشاذة:   
(96)

 .6مريم:  
(97)

، دار الكتدا العلمقدة، 2هد(( ، ححققدع محمدد  اسدل عقدون السدود، ي905علدى التوضدقح، خالدد األزهدري ) شرح التصريح  

 .2/500م: 2006 -ه( 1427 قردت،
(98)

 ،85/ 6 همع الهوامع:  
(99)

 . 200: اللهجات العر قة في القراءات القرآنقةينظر:   
(100)

 .142القراءات الشاذة:   
(101)

 .29الفتح:   
(102)

 .174القراءات الشاذة:   
(103)

 .20اللقل:  
(104)

 .176القراءات الشاذة:  
(105)

 .1العلع:  
(106)

 .2/504ينظر: شرح التصريح:   
(107)

 .133القراءات الشاذة:  
(108)

 .11فصل، :  
(109)

 .142القراءات الشاذة:   
(110)

 .29الفتح:  
(111)

 .2/505ينظر: شرح التصريح:   
(112)

 .92القراءات الشاذة:   
(113)

 .90األنبقاء:  
(114)

ه((، ححققع د.عبدد الدرحمن السدقد دد. محمدد  دددي 672،  مال الدين محمد  ن عبد ج، ا ن مالك ) شرح التسهقلينظر:   

 .3/325م: 1990 -ه( 1410مصر،  –دالنشر، الجقزة  ، هجر للطباعة1المتتون، ي
(115)

 .92القراءات الشاذة:   
(116)

 .65المصدر نفسه:  
(117)

 .86يوسف:  
(118)

 .2/26ينظر: شرح التصريح:  
(119)

 .149ينظر في ذلك: اللهجات العر قة في القراءات القرآنقة:   
(120)

 .65ينظر: القراءات الشاذة:   
(121)

 . 135المصدر نفسه:  
(122)

 .26الزخرف:  
(123)

 .202اللهجات العر قة في القراءات القرآنقة:   

 
 


