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أن يكون البحث جديداً؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:
صفحة عنوان البحث باللغة العربية
صفحة عنوان البحث باللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث باللغة العربيّة
مستخلص البحث باللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثه فيه ،و ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البيانات احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاًّ ،
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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القراءات الشاذة يف كتاب املستدرك على
الصحيحني دراسةً وتوجيهًا
Anomalous Qiraa'aat in Al-Mustadrak:
Study and Interpretation
إعداد
د .أمحد بن فارس السلوم
األتساذ املاشذك بقسم الاشريعة والدكاتسذت اإلتسالمية بكلية اآلداب
جبذمعة امللك فيصل بذألحسذء

القراءات الشاذة في كتاب المستدرك على الصحيحين دراسة وتوجيها ،د .أحمد بن فارس السلوم

املستخلص
يانذول هذا البحث القراءات الاشذ ة املروية يف كاذب املسادك على
الصحيحني لإلمذم أيب عبداهلل احلذكم (ت ،)405 :حيث
تعد كواية القراءات يف كاب احلديث مرحلة من مراحل تدوين القراءات
املهمة ،فقد اعاىن احملدثون برواية مذ وقع إليهم من حروف نُقلت عن النيب
صلى اهلل عليه وتسلم وعن صحذباه الكرام كضوان اهلل عليهم ،وهذا البحث
نوعذ معينًذ من القراءات اليت كواهذ احلذكم ،أال وهي القراءات
يانذول ً
الاشذ ة ،و لك من خالل خترجيهذ ودكاتساهذ مبينذ توجيههذ وأثرهذ على
الافسري مقذكنة مع القراءة املاواترة ،وقد اخرتت هذا املوضوع ألنه مل
يدكس من قبل ،مع أن املسادك من املصذدك املهمة لبعض أنواع القراءات
الاشذ ة ،وتظهر أمهية هذا البحث يف أنه يعرف بذلقراءات الاشذ ة املروية يف
كاذب املسادك الذي جعله منو جذ تطبيقيًذ لذلك ،واتساقصذهذ مرتبًذ إيذهذ
على تسوك القرآن ،من خالل منهج واحد ،وهو كر الرواية اليت خرجهذ
تسندا ومانًذ ،وقد جرى البحث على املنهج االتساقرائي
احلذكم ،مث دكاتساهذ ً
النقدي ،وقد توصل البحث إىل ناذئج منهذ :بيذن الاصحيف يف ألفذظ
القراءات املروية يف كاب احلديث -ككاذب املسادك  -لدكجة ال ميكن
االعامذد على النسخ املطبوعة ،وأن تسبب شذو هذه القراءات اليت
خرجهذ احلذكم يرجع إىل خمذلفة كتسم املصحف ،أو خمذلفة لسذن العرب،
بذإلضذفة إىل عدم تواترهذ .ويوصي البحث :بدكاتسة القراءات الاشذ ة من
خالل كاب السنة ،حيث إهنذ تروى بأتسذنيد قد يعز وجودهذ ،مث جتمع
هذه الدكاتسذت لنحصل على معجم للقراءات الاشذ ة بأتسذنيدهذ.
الكلمات االفتتاحية :القراءات ،الاشذ ة ،املسادك  ،الاوجيه.
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Abstract:
This research deals with anomalous qiraa'aat in AlMustadrak 'ala As-Saheehayn authored by Al-Imam Abu
Abdillaah Al-Haakim (d. 405AH). Since the relation of
qiraa'aat [Quranic recitations] in the books of Hadith is
considered a stage among the significant periodical stages of
codifying the qiraa'aat. ،the scholars of hadith have given
utmost concern to reporting whatever reached them
regarding the recitations that were reported from the noble
Prophet –peace and blessings be upon him- and his esteemed
companions –may Allah be pleased with them- ،This
research focused on a specific type of qiraa'aat that were
related by Al-Haakim which is the 'anomalous qiraa'aat'. This
is done through the authentication of these reports and
studying their texts and interpreting them ،and explicating
their influences on Tafsir [Quranic exegesis] with
comparison to the mutawaatir qiraa'aat [that were
authentically reported with several chains of narration]. I
chose this topic because it has not been studied before ،
despite the fact that Al-Mustadrak is among the important
sources for some types of anomalous qiraa'aat. The
importance of this research lies in the fact that it elucidates
the anomalous qiraa'aat that were reported in Al-Mustadrak
which was used as an empirical case study ،and these reports
were all covered and arranged according to the chapters of
the Qur'aan ،through a unified methodology; which is
mentioning the report that was related by Al-Haakim and
then studying its chain of narration and its text. The critical
inductive method was adopted in the research ،and the
research led to some findings ،this include: Explaining the
alteration that occurred to the wordings of qiraa'aat that were
reported in the books of hadith – like Al-Mustadrak- to the
extent that does not make the printed copies reliable ،and that
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 أحمد بن فارس السلوم. د،القراءات الشاذة في كتاب المستدرك على الصحيحين دراسة وتوجيها
the reason of the anomaly of the qiraa'aat that were reported
by Al-Haakim could be traced to contradicting the scribing
of the Qur'aa or contradicting Arabic language ،in addition to
the fact that they were not reported by sufficient narrators
The researcher recommends that more researches need to be
conducted on anomalous qiraa'aat from the books of hadith;
because these books relate with chains of narration that may
be very rare ،and then these studies and researches should be
compiled in order that we may have a dictionary of the
anomalous qiraa'aat with their chains of narration. .
Keywords: Qiraa'aat ،anomalous ،Al-Mustadrak ،AlHaakim،
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املقدمة
احلمد هلل كب العذملني والصالة والسالم على النيب األمني وعلى
آله وصحبه أمجعني ،أمذ بعد:
فإن من املراحل اليت مر هبذ تدوين القراءات كواية احلروف يف بطون
كاب احلديث ،وبأتسذنيد احملدثني ،وقد شذهبت القراءات يف هذه املرحلة
علم الافسري ،من حيث إنه كذن جزءًا يُروى بذألتسذنيد ،وحتاويه بطون
كاب احلديث ،وقد اعاىن احملدثون برواية مذ وقع إليهم من حروف نُقلت
عن النيب صلى اهلل عليه وتسلم وعن صحذباه الكرام كضوان اهلل عليهم،
ومن هؤالء اإلمذم أبو عبداهلل حممد بن عبداهلل الضيب احلذكم (ت)405 :
حيث كوى بعض هذه القراءات يف كاذبه املاشهوك" :املسادك على
نوعذ
الصحيحني" وجعل لك تسذب ًقذ لكاذب الافسري ،وهذا البحث يانذول ً
معينًذ من القراءات اليت كواهذ احلذكم ،أال وهي القراءات الاشذ ة ،مع
دكاتساهذ توجيههذ وبيذن أثرهذ على الافسري مقذكنة مع القراءة املاواترة إن
ُوجد.
أسباب اختيار املوضوع:
من أتسبذب اخايذكي هذا املوضوع للبحث أنه مل تُدكس القراءات
الاشذ ة من خالل كاذب املسادك  ،مع كونه احاوى على عدد كبري منهذ،
حبيث إن السيوطي عده أحد املصذدك املهمة لبعض أنواع القراءات
الاشذ ة(.)1
) (1السيييوطي ،عبييد الييربن بيين أيب بكيير" .اإلتقييذن يف علييوم الق يرآن" .حتقي ي أبييو الفضييل
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أهمية املوضوع:
تظهر أمهية هذا البحث يف أنه يعرف بذلقراءات املروية يف كاب
احلديث بأتسذنيد احملدثني ،ويدكتسهذ ويبني وجههذ وأثرهذ على املعىن
الافسريي ،وحيصر كثريا من القراءات اليت ال كر هلذ يف كاب القراءات
الاشذ ة وال تسيمذ املخذلفة لرتسم املصحف ،و لك من خالل كاذب
املسادك .
مشكلة البحث:
مذ هي القراءات الاشذ ة اليت كواهذ احلذكم يف كاذب املسادك ؟
ومذ صحاهذ؟ ومذ هو أثرهذ على الافسري؟
أهداف البحث :يهدف البحث إىل مجع القراءات الاشذ ة من
كاذب املسادك للحذكم ،حيث إنه معدود يف مصذدك القراءات
األحذدية ،وبيذن وجه هذه القراءات وأثرهذ على الافسري إن وجد.
حدود البحث:
هي القراءات اليت كواهذ احلذكم يف املسادك وشذت لسبب من
األتسبذب ،فإ ا كذنت القراءة املروية تواف قراءة ماواترة فهي خذكج
حدود البحث ،وإن كذنت العربة بذلاواتر هو اإلحذلة على كواية الكذفة
عن الكذفة وليس هذا اإلتسنذد ،فمثال :كوى احلذكم حديث معذ بن
إبراهيم( .مصر :اهليئة املصرية للكاذب 1394 ،ه).264 :1 ،
- 14 -
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()1

جبل قذل :أقرأين كتسول اهلل  ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ [الروم]2 :
فهذا يواف القراءة املاواترة ،فهو خذكج حدود الدكاتسة .ومثل حديث
{ضعفذ} بذلرفع( ،)2فإن قراءة الضم يف
ابن عمر :أن النيب  قرأ ُ
الضذد تواف قراءة ماواترة ،وهي قراءة نذفع وابن كثري وأيب عمرو وابن
عذمر والكسذئي( .)3ولذا فهذا احلديث خذكج نطذق الدكاتسة.
الدراسات السابقة:
ال يوجد – حبسب حبثي واطالعي -حبث دكس القراءات
الاشذ ة يف كاذب املسادك للحذكم ،ولكن هنذ بعض الدكاتسذت
املاشذهبة ،منهذ:
 -1القراءات الواكدة يف السنة ،ومعه جزء فيه قراءات النيب صلى اهلل عله
وتسلم ،أليب عمر حفص بن عمر الدوكي ،إعداد وحتقي أ .د.
) (1احلييذكم ،حممييد بيين عبييد اهلل" .املسييادك علييى الصييحيحني" .حتقيي مصييطفى عطييذ.
(ط ،1ب ي ي ييريوت :داك الكا ي ي ييب العلمي ي ي يية1411 ،ه) ،248 :2 ،وض ي ي ييبطه بذلض ي ي ييم
احلذفظ ابن حجر ،انظر :ابن حجر ،أبد بن عليي" ،إحتيذف املهيرة بذلفوائيد املباكيرة
من أطراف العاشرة" ،حتقي  :مركز خدمة السنة( ،ط  ،)1415 ،1كقم.)16690( :
) (2كواه احل ييذكم" ،املسي ييادك " ،240 :2 ،وقيي ييده احلي ييذفظ بي ييذلرفع ،ابي يين حجي يير،
"إحتذف املهرة" ،كقم.)11510( /
) (3ابن اجلزكي ،أبو اخلري حممد بن حممد " .الناشر يف القيراءات العاشير " .حتقيي
علي الضبذع (بريوت :داك الكاذب العلمية).277 :2 ،
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أبد عيسى املعصراوي ،عن داك السالم ،وصدكت طبعاه الثذنية عذم
 ،1429والفرق بينه وبني هذا البحث ،أن الكاذب اعامد على
كيزا على القراءات املاواترة ،وتر
الكاب الساة ،وكذن أكثر تر ً
القراءات الاشذ ة اليت كواهذ احلذكم ،فذملوضوع خمالف بني الدكاتسة
والبحث ،هذا وقد تسب أن طبع كاذب الدوكي مفردا باحقي أ .د
حكمت باشري يذتسني ،وناشرته مكابة الداك يف املدينة املنوكة عذم
 .1408وقد اشامل كاذب احلذكم على زيذدات كثرية مل يروهذ
الدوكي يف كاذبه هذا.
 -2القراءات الاشذ ة يف كاب احلديث الساة ،دكاتسة حتليلية مقذكنة،
كتسذلة مذجساري للبذحث على تسلطذن الفقيه ،أقرت عذم
2009م يف جذمعة مذك بذليمن.
 -3القراءات القرآنية يف كاب احلديث الاسعة مجع ودكاتسة ،للبذحثة
ميمونة بنت عبد اهلل اخلذطر ،وهي الرتسذلة كقم 206 :يف دليل
كتسذئل قسم القرآن وعلومه يف كلية أصول الدين جبذمعة اإلمذم حممد
بن تسعود اإلتسالمية ،املناشوك على موقع اجلذمعة ،والفرق بني هذتني
الرتسذلاني وهذا البحث أن مسادك احلذكم كذن خذكج نطذق دكاتسة
البذحثني ،فإن الكاب الاسعة املعنية بذلبحث هي :الكاب الساة
ومسند أبد وموطأ مذلك ومسند الداكمي ،فهذا البحث مامم
هلذتني الدكاتساني.
 -4مرويذت القراءات املروية عن النيب صلى اهلل عليه وتسلم يف كاب
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السنة املاشرفة مجعذ ودكاتسة وموازنة بني منهج احملدثني ومنهج
القراء يف احلكم عليهذ ،للبذحث ماشهوك مرزوق احلرازي
الاشريف ،وهي كتسذلة مذجساري يف جذمعة أم القرى ،عذم
 .1430وهذا البحث يقاصر على القراءات املاواترة ،ويقذكن
بني منهج احملدثني والقراء يف نقد األتسذنيد ،وأمذ هذا البحث
فهو يف القراءات الاشذ ة عند احلذكم خذصة.

خطة البحث:
اقاضت طبيعة البحث أن يكون يف متهيد وثالثة مبذحث:
الامهيد :وفيه:
-1تعريف بذإلمذم احلذكم.
-2تعريف بذملسادك .
املبحث األول :أنواع الاشذ يف كاذب املسادك .
املبحث الثذين :القراءات املوافقة كتسم املصحف.
املبحث الثذلث :القراءات املخذلفة كتسم املصحف.
مث اخلذمتة ،وفيهذ أهم الناذئج ،وقد تسلكت يف هذا البحث طريقة
واحدة ،وهي أين أ كر القراءة اليت كواهذ احلذكم مث أتبعهذ بذلاخريج
والدكاتسة ،أمذ الاخريج فأ كر من كواه من احملدثني واملفسرين واملقرئني،
على جهة االخاصذك ،وأبني دكجة اإلتسنذد ،وأمذ الدكاتسة ففيهذ مذ ياعل
بذلقراءة املروية ،مثل :بيذن وجههذ وأثرهذ على الافسري إ ْن وجد ،والعالقة
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بينهذ وبني القراءة املاواترة( ،)1فإ ا اشاملت الرواية على زيذدة يف الافسري أو
غريه ال تاعل بذلقراءة فإهنذ غري معنية بذلدكاتسة ،فمثال :كوى احلذكم قراءة
يف تسوكة النوك عن ابن عبذس كضي اهلل عنهمذ ،يف قوله عز وجل{ :اهلل
نوك السموات واألكض مثل نوك من آمن بذهلل كماشكذة} ،قذل« :وهي
القربة يعين الكوة»( .)2فذلدكاتسة تانذول بيذن معىن ووجه القراءة املروية وهي
{نوك من آمن} دون معىن املاشكذة مع أن ابن عبذس فسرهذ ،ألن املقصود
هو كوايذت القراءات وليس كوايذت الافسري.

) (1وال خترج هيذه العالقية عين الاوافي أو الياالزم أو الاكيذير كميذ قيرك ليك اليداين
ووافق ييه اب يين اجل ييزكي (انظ يير :ال ييداين ،عثم ييذن ب يين تس ييعيد" .ج ييذمع البي ي يذن يف
القي يراءات الس ييبع" حتقيي ي اموع يية م يين الب ييذحثني( .ط ،1اإلم ييذكات :جذمع يية
الاشذكقة اإلمذكات1428 ،ه)120 :1 ،؛ وابن اجلزكي "الناشر" .)49 :1
) (2احلذكم" ،املسادك ".432 :2 ،
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التمهيد:
-1التعريف باإلمام الحاكم (:)405-321
يعد اإلمذم احلذكم من أعالم احملدثني املاشهوكين ،ومن كبذك املصنفني
يف علوم احلديث ،ولذا فإن مصذدك ترمجاه كثرية ،وهذه ترمجة خماصرة له:
اسمه :حممد بن عبد اهلل بن حممد بن بدويه بن نعيم بن
احلكم الضيب الطهمذين النيسذبوكي احلذفظ ،أبو عبد اهلل احلذكم
املعروف بذبن البيع( .)1ولد يوم اإلثنني ثذلث كبيع األول تسنة إحدى
وعاشرين وثالمثذئة.
قذل الذهيب " :وطلب العلم من الصكر بذعانذء أبيه وخذله ،فأول
مسذعه تسنة ثالثني ،واتساملي على أيب حذمت بن حبذن تسنة أكبع وثالثني،
وكحل إىل العراق تسنة إحدى وأكبعني بعد موت إمسذعيل الصفذك
بأشهر .وحج ،وكحل إىل بالد خراتسذن ومذ وكاء النهر ،وشيوخه الذين
مسع منهم بنيسذبوك وحدهذ حنو ألف شيخ ،ومسع بذلعراق وغريهذ من
()2
كثريا ،وقذل
البلدان من حنو ألف شيخ"  .وقد أثىن عليه العلمذء ً
تلميذه اخلليلي" :عذمل عذكف ،واتسع العلم ،و تصذنيف كثرية ،مل أك
) (1الييذهيب ،حممييد بيين أبييد" .تييذكيخ اإلتسييالم" .حتقي ي باشييذك معييروف( .ط،1
بريوت :داك الكرب اإلتسالمي2003 ،م).89 :9 ،
) (2الذهيب" ،تذكيخ اإلتسالم".89 :9 ،
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أوىف منه"(.)1
وكذن كبه اهلل عذمليًذ بذلقراءات واخاالفهذ ،فإنه قرأ على :حممد
بن العبذس املعروف بذبن اإلمذم ،وعلى حممد بن أيب منصوك الصرام،
وعلى أيب علي بن النقذك مقرئ الكوفة ،وأيب عيسى بكذك مقرئ
بكداد( ،)2فيكون بذلك من العلمذء :احملدثني املقرئني.
مصنفاته :لإلمذم احلذكم كاب كثرية ،بعضهذ وصلنذ وأخرى مل
تصلنذ ،فمن الكاب اليت وصلانذ وطُبعت:
معرفة علوم احلديث وكمية أجنذتسه ،املدخل إىل كاذب اإلكليل،
املدخل إىل الصحيحني ،املسادك على الصحيحني ،فضذئل فذطمة كضي اهلل
عنهذ.
ومن الكاب اليت مل تصلنذ :تذكيخ نيسذبوك ،وهو من أحسن
كابه ،قذل السبكي" :وهو عندي أعود الاواكيخ على الفقهذء بفذئدة
ومن نظره عرف تفنن الرجل يف العلوم مجيعهذ "(.)3
) (1اخلليليي ،خلييل بين عبييد اهلل" .اإلكشيذد يف معرفية علميذء الييبالد" ،حتقيي حمميد تسييعيد
عمر( .ط ،1الريذض :مكابة الرشد.851 :3 ،)1409 ،
) (2الييذهيب ،حممييد بيين أبييد" .تسييري أعييالم النييبالء" .حتقي ي شييعيب األكنييذ وط.
(ط ،3دماشي  :مؤتسسيية الرتسييذلة1405 ،ه)165 :17 ،؛ ابيين اجلييزكي ،أبييو
اخلي ي ييري حممي ي ييد بي ي يين حممي ي ييد" .غذيي ي يية النهذيي ي يية يف طبقي ي ييذت الق ي ي يراء" .حتقي ي ي ي ج.
برجسرتايسر( .ط ،1بريوت :داك الكاب العلمية).185 :2 ،
) (3السبكي ،عبد الوهذب بن علي" .طبقذت الاشذفعية الكربى" .حتقي عبد الفاذح احللو وحممود
الطنذحي( .ط ،2مصر :هجر للطبذعة والناشر والاوزيع1413 ،ه).155 :4 ،
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تويف كبه اهلل يف صفر تسنة مخس وأكبعمذئة( )1عن أكبع ومثذنني تسنة.

-2التعريف بكتاب المستدرك:
يعد كاذب" :املسادك على الصحيحني" من الكاب املاشهوكة اليت
كام أصحذهبذ مجع احلديث الصحيح بعد البخذكي ومسلم ،إال أنه مل حيصل
اتفذق على صحة مذ فيهذ كمذ حصل االتفذق على الصحيحني ،وهذه
املسألة تذكر يف كاب مصطلح احلديث عند كر مصنفذت احلديث
الصحيح.
وقد بني احلذكم السبب الذي دعذه لاأليف هذا الكاذب فقذل:
" وقد تسألين مجذعة من أعيذن أهل العلم هبذه املدينة وغريهذ أن أمجع
كاذبذ ياشامل على األحذديث املروية بأتسذنيد حياج حممد بن إمسذعيل،
ومسلم بن احلجذج مبثلهذ ،إ ال تسبيل إىل إخراج مذ ال علة له ،فإهنمذ
كبهمذ اهلل مل يدعيذ لك ألنفسهمذ ،وقد خرج مجذعة من علمذء
عصرمهذ ومن بعدمهذ عليهمذ أحذديث قد أخرجذهذ ،وهي معلولة، . . .
وأنذ أتساعني اهلل على إخراج أحذديث كواهتذ ثقذت ،قد احاج مبثلهذ
الاشيخذن كضي اهلل عنهمذ أو أحدمهذ ،وهذا شرط الصحيح عند كذفة
فقهذء أهل اإلتسالم أن الزيذدة يف األتسذنيد واملاون من الثقذت

) (1الذهيب" ،تسري أعالم النبالء " .177 :17
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مقبولة"(.)1
إال أن احلذكم تسذهل يف تصنيف هذا الكاذب ،فقد أُخذ عليه أنه
أخل باشرطه فروى يف املسادك أحذديث كثرية ليست على شرطهمذ ،حىت
َّ
قذل أبو تسعد املذليين " :طذلعت كاذب املسادك على الاشيخني ،الذي
صنفه احلذكم من أوله إىل آخره ،فلم أك فيه حديثذ على شرطهمذ"(.)2
قذل الذهيب" :هذه مكذبرة وغلو ،وليست كتبة أيب تسعد أن حيكم
هبذا ،بل يف املسادك شيء كثري على شرطهمذ ،وشيء كثري على شرط
أحدمهذ ،ولعل اموع لك ثلث الكاذب بل أقل ،فإن يف كثري من لك
أحذديث يف الظذهر على شرط أحدمهذ أو كليهمذ ،ويف البذطن هلذ علل
خفية مؤثرة ،وقطعة من الكاذب إتسنذدهذ صذحل وحسن وجيد ،و لك حنو
كبعه ،وبذقي الكاذب منذكري وعجذئب ،ويف غضون لك أحذديث حنو
املذئة ياشهد القلب ببطالهنذ ،كنت قد أفردت منهذ جزءا ،وحديث الطري
بذلنسبة إليهذ مسذء ،وبكل حذل فهو كاذب مفيد قد اخاصرته ،ويعوز عمال
وحتريرا "(.)3
وكرك الذهيب هذا املأخذ على احلذكم وقذل عنه" :إمذم صدوق،
لكنه يصحح يف مسادككه أحذديث تسذقطة ،ويكثر من لك ،فمذ أدكى
) (1احلذكم" ،املسادك ".42 :1 ،
) (2الذهيب" ،تسري أعالم النبالء".176 :17 ،
) (3الذهيب" ،تسري أعالم النبالء ".176 :17 ،
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هل خفيت عليه فمذ هو ممن جيهل لك ،وإن علم فهذه خيذنة
عظيمة ، . . .مث قذل :فأمذ صدقه يف نفسه ومعرفاه هبذا الاشأن فأمر
امع عليه"( .)1ومعذ اهلل أن يُظن بذإلمذم احلذكم أنه خيون احلديث
وأهله ،ولكن لعل احلذل مذ قذل ابن حجر يف االعاذاك عنه " :واحلذكم
كرا من أن يذكر يف الضعفذء ،لكن قيل
أجل ً
خطرا وأكرب ً
قدكا وأعظم ً
يف االعاذاك عنه :أنه عند تصنيفه للمسادك كذن يف أواخر عمره،
و كر بعضهم أنه حصل له تكري وغفلة يف آخر عمره ويدل على لك
أنه كر مجذعة يف كاذب الضعفذء له وقطع برت الرواية عنهم ومنع من
االحاجذج هبم مث أخرج أحذديث بعضهم يف مسادككه وصححهذ ،من
لك :أنه أخرج حديثذ لعبد الربن بن زيد بن أتسلم وقذل فيه :هذا
حديث صحيح اإلتسنذد وهو أول حديث كرته لعبد الربن بن زيد بن
أتسلم وكذن قد كره يف الضعفذء فقذل :إنه كوى ،عن أبيه أحذديث
موضوعة ال خيفى على من تأملهذ من أهل الصنعة أن احلمل فيهذ عليه،
وقذل يف آخر الكاذب :فهؤالء الذين كرهتم يف هذا الكاذب ثبت
عندي جرحهم ألين ال أتساحل اجلرح إال مبينذ ،وال أجيزه تقليدا والذي
أخاذك لطذلب العلم أن ال يكاب حديث هؤالء أصال"(.)2
) (1الذهيب ،حممد بن أبد " .ميزان االعادال يف نقد الرجيذل " .حتقيي عليي البجيذوي.
(ط ،1بريوت :داك املعرفة1382 ،ه).608 :3 ،
) (2ابن حجر ،أبد بن عليي" .لسيذن املييزان"( .ط ،3بيريوت :مؤتسسية األعلميي للمطبوعيذت،
1406ه) .232 :5 ،والقصييد تقييدف تعريييف خماصيير عيين احلييذكم ومسييادككه ألنكاذبييه
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املبحث األول :أنواع الشاذ يف كتاب املستدرك.
شذ الرجل ِ
الاشذ  :مأخو من قوهلمَّ :
وياشذ شذو ًا ،إ ا
ياشذ ُ
انفرد عن القوم واعازل عن مجذعاهم(.)1
وعُِّرف الاشذ  :بأنه "مذ مل ياواتر" ،وهذا الاعريف بذعابذك العموم،
فاحت الاشذ أجنذس وأنواع كثرية.
تنبيهذ على انفراد الاشذ
قذل السخذوي" :وكفى هبذه الاسمية ً
وخروجه عمذ عليه اجلمهوك والذي مل يزل عليه األئمة الكبذك القدوة يف
مجيع األمصذك من الفقهذء واحملدثني وأئمة العربية :توقري القرآن واجانذب
الاشذ  ،واتبذع القراءة املاشهوكة ،ولزوم الطرق املعروفة يف الصالة
وغريهذ"(.)2
وللاشذ أنواع كثرية ،وقد خياص بعضهذ بذتسم خذص ،إال أنه
جيمعهذ كلهذ فقدان الاواتر –وهو الركن الركني -مث قد ينضذف إليه
اخاالل ككن آخر من أككذن القراءة املاواترة ،مثل :موافقة كتسم
املصحف ،وموافقة لسذن العرب.
موضوع الدكاتسة ،وليس القصد دكاتسة تسريته وكاذبه ،فذلك موضوع آخر.
) (1ابن منظوك ،حممد بن مكرم" .لسذن العرب"( .ط ،3بريوت :داك صذدك،
1414ه).494 :3 ،
) (2السييخذوي ،علييي بيين حممييد" .مجييذل القيراء وكمييذل اإلقيراء" .حتقيي عبييد احلي
القذضي( .ط ،1بريوت :مؤتسسة الكاب الثقذفية1419 ،ه).566 :2 ،
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فمن الاشذ :
 -1القراءة األحذدية :وهي مذ صح تسنده ومل ياواتر  .وقد جعل
السيوطي من شرطه أن خيذلف الرتسم أو العربية( ،)2وليس لك
باشرط ،فقد خيذلف الرتسم والعربية ويكون شذ ًا ألنه مل ياواتر،
وتسيأيت مثذله(.)3
 -2مذ صح إتسنذده وخذلف كتسم املصحف(.)4
 -3مذ مل يصح إتسنذده( ،)5فياشمل الضعيف واملوضوع.
 -4القراءات الافسريية ،وهي مذ زيد يف القراءة على جهة
الافسري(.)6
 -5مذ خذلف لسذن العرب(.)7
وقد احاوى كاذب املسادك على هذه األنواع كلهذ ،هذا وقد
()1

) (1السيوطي" ،اإلتقذن ".264 :1 ،
) (2السيوطي" ،اإلتقذن ".264 :1 ،
) (3وهو قراءة {من أنْيفسكم} من تسوكة الاوبة.
) (4القيسي ،مكيي بين أيب طذليب" .اإلبذنية عين معيذين القيراءات" .حتقيي عبيد الفايذح
شليب( .مصر :داك هنضة مصر) ،ص.51
) (5مكي" ،اإلبذنة" .52
) (6السيوطي" ،اإلتقذن ".265 :1 ،
) (7ابن اجلزكي" ،الناشر".16 :1 ،
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اخالف العلمذء يف تسمية مذ يُروى يف كاب احلديث من هذه القراءات
عن النيب  بذألتسذنيد:
()1
فمثالً :يسميهذ السيوطي "القراءات األحذدية"  ،ولعل مسانده يف
الاسمية هو مكي بن أيب طذلب ،حيث قذل" :والقسم الثذين :مذ صح نقله
يف اآلحذد ،وصح وجهه يف العربية ،وخذلف لفظه خط املصحف"(.)2
ويسميهذ ابن جين والزخماشري "قراءات النيب  )3("ولعلهمذ اتبعذ
يف لك الدوكي ،فإنه ألف جزءا يف هذه القراءات ،ومسذه" :قراءات
النيب  ،"وهو مطبوع.
إال أنه يؤخذ على تسمياهذ بذلقراءات األحذدية :أن بعض املروي
قد تواتر عن النيب  ،فليس كل املروي بأتسذنيد احملدثني هو آحذد ،بل
أت به ،وال يكون الاعويل يف صحاهذ
كثري منه ممذ تواتر عند األمة وقر ْ
على هذا اإلتسنذد األحذدي بل على الاواتر.
كمذ يُؤخذ على تسمياه بقراءات النيب  :أنه يوهم أهنذ قراءة
صحيحة ثذباة ،وليس احلذل كذلك يف أغلب الروايذت ،كمذ أنه ياشعر أن مذ
تسواه فليس من قراءة النيب  ،فكأن القراءات املاواترة قراءات أنذس ال
عالقة هلم النيب  ،وهذا بذب خطري ،وهذا ممذ ُيؤخذ على الزخماشري يف
اتساخدام هذا املصطلح ،مع أنه مسبوق إليه.
) (1السيوطي" ،اإلتقذن ".264 :1 ،
) (2مكي" ،اإلبذنة " .52
) (3ياكرك عندمهذ كثريا قول :وقرأ النيب ،أو قراءة النيب ،انظر ميثال :ابين جيين ،عثميذن بين
جييين" .احملاسييب يف تبيييني وجييوه شيوا القيراءات واإليضييذح عنهييذ"( .وزاكة األوقييذف،
بكييداد76 :1 ،)1420 ،؛ والزخماشييري ،حممييود بيين عميير " الكاشييذف عيين حقييذئ
غوامض الانزيل"( ،ط ،3بريوت :داك الكاذب العريب1407 ،ه).192 :3 ،
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والذي أكاه هو تسمياهذ بي "القراءات احلديثية" نسبة إىل احلديث
و لك ألموك:
 -1أنه أصدق بذلداللة على احلذل ،فهي قراءات تروى بأتسذنيد احملدثني.
 -2أننذ بذلك حنذفظ على تذكيخ مرحلة مهمة من مراحل تدوين
القراءات ،حني كذنت بذبًذ من أبواب احلديث.
 -3أن وصفهذ بذحلديثية يرفع احملذ ير السذبقة ،إ ال يعطي هذا الوصف
مطردا بذلصحة أو الضعف ،بل يكون فيهذ مذ هو صحيح
ُحكمذ ً
ومذ هو ضعيف ،ومذ هو ماواتر ومذ هو آحذد ،إال أن االعامذد
أصال يف تصحيح القراءات وقبوهلذ ليس على هذه األتسذنيد ،بل
على تواتر القراءات عند األمة.
َّ -4
أن هذه الاسمية مسافذدة من اإلمذم أيب زكعة ،ففي تذكيخ بكداد" :
أ ْخبيرنذ أبو بكر الربقذين قذل :قذل ُحم َّمد بْن العبذس العصمي ،ح َّدثينذ
ييع ُقوب بن إِتسحذق بن حمم ٍ
ود الْف ِقيه قذل :ح َّدثينذ صذحل بْن ُحم َّمد
ْ
ْ ْ
ْ ُْ
األتسدي قذل :ح ّدثين تسلمة ابن شبيب ،حدَّثِين احلسن بن حممد
بن أعني ،ح َّدثينذ زهري بن معذوية قذل :حدثانذ أم عمرو بنت مشر
قذلت :مسعت تسويد بن غفلة يقرأ {وعيس عني} يريد :ﱡﭐﱛﱜ
ﱠ [الواقعة ،]22 :قذل :صذحل ألقيت هذا على أيب زكعة فبقي
ماعجبًذ ،وقذل :أنذ أحفظ يف القراءات عاشرة آالف حديث ،قلت
فاحفظ هذا؟ قذل :ال )1(" .فسمذه حديث القراءات ،ولذا فإن
املقرتح تسمية كل مذ يروى بأتسذنيد احملدثني من القراءات" :القراءات
احلديثية".
) (1اخلطيب ،أبد بن علي" .تذكيخ بكداد" .حتقي مطفى عطذ( .ط ،1بيريوت :داك
الكاب العلمية1417 ،ه).327 :10 ،
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املبحث الثاني :القراءات املوافقة رسم املصحف
سورة الفاتحة:
-1قال الحاكم :أخربنذ أبو بكر بن إتسحذق الفقيه ،وأبو عبد اهلل
الصفذك الزاهد ،وعلي بن باشذ العدل ،قذلوا :ثنذ إمسذعيل بن إتسحذق
القذضي ،ثنذ تسليمذن بن حرب ،وأبو الوليد ،قذال :ثنذ شعبة ،عن تسلمة بن
كهيل ،قذل :مسعت حجرا أبذ العنبس ،حيدث عن علقمة بن وائل ،عن
أبيه ،أنه صلى مع النيب  حني قذل :ﭐﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ﱣ ﱤ ﱠ [الفذحتة ]7 :قذل« :آمني» خيفض هبذ صوته " ،قذل
القذضي :ﭐﱡﭐ ﱟﱠ خبفض الراء ،فإن يف قراءة أهل مكة {غري املكضوب
عليهم} [الفذحتة« ،]7 :هذا حديث صحيح على شرط الاشيخني ،ومل
خيرجذه»(.)1
التخريج :هذا احلديث ماشهوك يف كاب السنة ،فقد كواه أبد وأبو
داود والرتمذي( ،)2لكن كرته هنذ ألجل مذ قذله القذضي وهو موصول عن
) (1احلذكم" ،املسادك " .)2913( 253 :2 ،وإتسنذده صحيح .قذل الذهيب :على شرط البخذكي ومسلم.
) (2ابيين حنبييل ،أبييد بيين حنبييل" ،املسييند" .حتقي ي شييعيب األكنييذ وط( .ط ،1دماش ي  :مؤتسس يية
الرتسييذلة1421 ،ه))18842( .؛ أب ييو داود ،تسييليمذن ب يين األش ييعث" .السيينن" .حتقي ي حم ييي
الييدين عبييد احلميييد( .ط ،1بييريوت :املكابيية العصيرية))932( .؛ الرتمييذي ،حممييد بيين عيسييى.
"الس يينن" .حتقيي ي أب ييد ش ييذكر وحمم ييد عب ييد الب ييذقي( .ط ،2مص يير :مص ييطفى الب ييذيب احلل يييب،
1395ه) ،)248( ،لكين قولييه :وخفيض هبييذ صيوته خطييأ مين شييعبة ،قيذل الرتمييذي :مسعييت
حمميدا –يعييين البخييذكي -يقييول " :حييديث تسييفيذن أصييح ميين حييديث شييعبة يف هيذا ،وأخطييأ
شعبة يف م اوضيع مين هيذا احليديث ،فقيذل :عين حجير أيب العنيبس ،وإمنيذ هيو حجير بين عنيبس
ويكيىن أبييذ السييكن ،وزاد فيييه ،عيين علقميية بيين اوئييل ،وليييس فيييه عيين علقميية ،وإمنييذ هييو حجيير بيين
عنبس ،عن وائل بن حجر وقذل :وخفض هبذ صيوته ،وإمنيذ هيو :وميد هبيذ صيوته " .وتسيألت أبيذ
زكعة عن هذا احلديث ،فقذل« :حديث تسفيذن يف هذا أصيح» ،قيذل :وكوى العيالء بين صيذحل
األتسدي ،عن تسلمة بنكهيل ،حنو كواية تسفيذن.
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القذضي بإتسنذد احلذكم.
الدراسة والتوجيه :القذضي هو إمسذعيل بن إتسحذق األزدي
( ،)282-199أحد األئمة املصنفني يف القراءات( ،)1والظن أن هذا القول
من كاذبه "القراءات" وهو مفقود ،ومذ كره من قراءة أهل مكة غري مضبوط
يف األصل ،وضبطه احملق بذلرفع ،وهذا ليس بصواب ،بينمذ ضبطه حمق
إحتذف املهرة بذخلفض وهو خطأ كذلك( ،)2فقد َّبني العلمذء أهنذ بذلنصب،
()3
موجهذ معنذهذ " :وقرئ
وأهنذ كواية اخلليل بن أبد عنه  .وقذل الزخماشري ً
بذلنصب على احلذل وهي قراءة كتسول  وعمر بن اخلطذب ،وكويت عن
ابن كثري"( .)4ونسبهذ غريمهذ إىل ابن حميصن من أهل مكة(.)5
) (1ابن اجلزكي" ،غذية النهذية" .162 :1
) (2ابن حجر" ،إحتيذف املهيرة" ( .)17273والسييذق ييدل عليى هيذا اخلطيأ ألن
القذضييي أكاد أن يبييني تكييذير القيراءتني ،فييإ ا كذنييت مبعييىن واحييد وضييبط واحييد
مل يكن لكالمه معىن ،فضال عن أن العلمذء كروا قراءة أهل مكة بذلنصب.
) (3مكي" ،اإلبذنة" ص.122
) (4الزخماشري ،حممود بن عمر " الكاشذف عن حقيذئ غيوامض الانزييل"( ،ط،3
ب ييريوت :داك الكا ييذب الع ييريب1407 ،ه) ،17 :1 ،ومل ي ييذكر اب يين ج ييين وال
اهلذيل هذه القراءة.
) (5انظر :تسبط اخليذط ،عبد اهلل بين عليي" .امليبهج يف القيراءات الثميذن وقيراءة األعمي
وابيين حميصيين واخايييذك خلييف واليزيييدي" .حتقي ي عبييد العزيييز السييرب ،كتسييذلة دكاييوكاه،
مناش ييوكة عل ييى الاش ييذبكة ،ص350؛ والقذص ييح ،عل ييي ب يين عثم ييذن" .زي ييذدة الاام يية يف
ق يراءات الثالثيية األئميية" حتقي ي عطييية أبييد الييوهييب( .ط ،1ديب :جييذئزة ديب الدولييية
للقي يرآن الك ييرف) ،ص69؛ وال ييدميذطي ،أب ييد ب يين البن ييذ" .إحت ييذف فض ييالء الباش يير يف
الق يراءات األكبعيية عاشيير" .حتقي ي أنييس مهييرة( .ط ،3بييريوت :داك الكاييب العلمييية،
1427ه).165 ،
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وخرج مكي معىن هذه القراءة على ثالثة أوجه :أهنذ نصبت على
احلذل ،أو على االتساثنذء ،أو على الصفة من الذين أنعمت عليهم،
واتساحسن املعىن(.)1
فذملعىن على هذه القراءة :أنه طلب ألن يهديهم اهلل صراط الذين
أنعم عليهم ،وحذهلم مكذير حلذل املكضوب عليهم والضذلني ،لكن ضعف
ِ
السمني كونه حذالً وعلل لكِ " :
املضذف إليه يف غري املواض ِع
جمليئه من
اجلذئ ِز فيهذ لك" مث قذل" :وقيل :من الضمري يف «عليهم» وقيل :على
ِ
االتساثنذء املنقط ِع ، . . .وقيلَّ :
وحيكى عن
صب «غري» بإضمذك أعينُ ،
إن ن ْ
اخلليل"(.)2
سورة البقرة:
-2قال الحاكم :أخربنذ إمسذعيل بن حممد بن إمسذعيل الفقيه،
بذلري ،ثنذ أبو حذمت حممد بن إدكيس ،ثنذ شعبة( ،)3عن يعلى بن عطذء،
تسعدا" ،
قذل :مسعاه يقول :مسعت القذتسم بن كبيعة ،يقول :مسعت ً
) (1مكي" ،اإلبذنة" ص .122
) (2السمني ،أبد بن يوتسف" .الدك املصيون يف عليوم الكايذب املكنيون" .حتقيي
اخلراط( ،ط ،1دماش  :داك القلم).74-72 :1 ،
) (3كييذا وقييع اإلتسيينذد يف الكاييذب ،وفيييه تسييقط ،ألن أبييذ حييذمت ال يرازي (-195
 )277مل يدك شعبة (ت ،)160 :والصحيح أن أبذ حذمت كواه عن آدم بين
ايب إيذس عن شعبة ،كذا يف إحتذف املهرة (.)107/5
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يقرأ{ :مذ ننسخ من آية أو ننسذهذ} ،قذل :فقلتَّ :
تسعيدا يقر هذ:
إن ً
{أو ننسهذ} [البقرة ]106 :قذل :فقذل " :إن القرآن مل ينزل على
املسيب وال على ابنه .قذل :وحفظي أنه قرأ :ﭐﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦﱠ

[األعىل ،]٦ :ﭐﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ [الكهف« .]24 :هذا
حديث صحيح على شرط الاشيخني ،ومل خيرجذه»(.)1
وكواه يف موضع آخر فعكس ،وهو قوله:
وحدثنذه أبو الوليد ،ثنذ إبراهيم بن أيب طذلب ،ثنذ يعقوب بن
إبراهيم ،ثنذ هاشيم ،أنبأ يعلى بن عطذء ،عن القذتسم بن كبيعة ،قذل :كذن
تسعد بن أيب وقذص كضي اهلل عنه ،إ ا قرأ تسبح اتسم كبك األعلى قذل" :

ﭐﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ [األعلى ]6 :قذل« :ياذكر القرآن خمذفة أن
ينسى» قذل :ومسعت تسعدا يقرأ{ :مذ ننسخ من آية أو ننسهذ} [البقرة:
 ]106قلت :فإن تسعيد بن املسيب يقرأ{ :أو ننسذهذ} فقذل تسعد " :إن
القرآن مل ينزل على املسيب ،وال على آل املسيب قذل اهلل عز وجل :ﭐﱡﭐ

ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ [األعلى ،]6 :وقذل:

ﭐﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲚﱠ [الكهف« .]24 :هذا حديث صحيح على شرط الاشيخني ومل
) (1احلييذكم" ،املسييادك " )2952( 264 :2 ،واحلييديث صييحيح اإلتسيينذد ،قييذل
الذهيب يف تلخيص املسادك  :على شرط البخذكي ومسلم.
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خيرجذه»(.)1
التخريج :وقع يف املسادك لبس يف هذا املوضع ،تسببه أن
احملق ضبط النص على القراءة املاواترة ،وقد ضبط ابن حجر قراءة
تسعد يف "إحتذف املهرة"{ :نيُْنسهذ} وقراءة تسعيد بن املسيب
{تُنسهذ} ،وعلى كل فإن الروايذت مضطربة يف هذا املوضع ،ولعل
االضطراب فيه من القذتسم بن كبيعة ،فإنه غري معروف ،وليس له إال
هذا اخلرب(.)2
وكواه تسعيد بن منصوك من طري هاشيم فجعل قراءة تسعد:
{ننسذهذ} ،وقراءة تسعيد بن املسيب {ننسيهذ}(.)3
وكواه ابن أيب داود من عدة طرق عن هاشيم ،فجعل قراءة تسعد
{ننسهذ} أو {ننسذهذ} ،وقراءة تسعيد {ننسهذ}(.)4
وكواه أبو عبيد عن هاشيم فجعل قراءة تسعد {تنسهذ} وقراءة
تسعيد {ننسهذ}(.)5
) (1احلذكم" ،املسادك ".)3924( 567 :2 ،
) (2انظر :ابن حجر" ،هتذيب الاهذيب".320 :8 ،
) (3اجلوزجذين  ،تسعيد بن منصوك" .الافسيري مين تسينن تسيعيد بين منصيوك" .حتقيي
تسعد احلميد( .ط ،1الريذض :داك الصميعي1417 ،ه).208 ،
) (4السجسيياذين ،أبييو بكيير بيين أيب داود" .املصييذحف" .حتقي ي  :حممييد عبييده( .ط،1
مصر :داك الفذكوق1424 ،ه).236 ،
) (5أبو عبيد ،القذتسم بن تسالم" .النذتسخ واملنسوخ" .حتقي حممد املديفر( .ط ،3الريذض:
مكابة الرشد1418 ،ه).12 ،
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والصحيح يف لك مذ كواه عبد الرزاق وابن جرير(َّ )1
تسعدا قرأ
أن ً
()2
{مذ ننسخ من آية أو تيْنسهذ} وأن تسعيد بن املسيب يقرأ {تيُْنسهذ}
ويدل على صحة لك أموك:
تسعد ا كضي اهلل عنه اتسادل على لك بذآلية األخرى
األول :أن ً
ﭐﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ [األعلى ،]6 :وال يام االتسادالل إال على أن يكون
قرأ تنسهذ ،خطذبًذ للنيب .)3(
الثذين :أن بعض الروايذت جذءت مفسرة عن تسعد كضي اهلل
عنه ،من لك كواية حممد بن املثىن وآدم بن أيب إيذس عن شعبة،
وفيهذ :فقذل تسعد :إن اهلل مل ينزل القرآن على املسيب وال على ابنه!
إمنذ هي{ :مذ ننسخ من آية أو تنسهذ} يذ حممد(.)4
) (1الصيينعذين ،عبييد الييرزاق بيين مهييذم" .تفسييري الق يرآن" .حتقي ي مصييطفى مسييلم( .ط،1
الريذض :مكابة الرشد1410 ،هي)55 :1 ،؛ الطربي" ،جذمع البيذن".475 :2 ،
) (2كذا وكد ضبطهذ يف احملاسب وتفسري الطربي ،وبيذلك كرهيذ ابين اجليوزي يف
زاد املسري .98 :1
) (3وال يعذكض هذا مذ كره الاشيخ شذكر يف تعليقه على الطربي  " :475/2يف
املطبوعي يية" :أو ننس ي ييهذ" .والص ي يواب م ي ييذ أثب ي ييت ،ويف اب ي يين كث ي ييري "275 :1أو
ننسذهذ ،ولكن أبذ حيذن نص يف البحر احمليط  334 :1على أن قراءة تسعيد
"أو تنس ييذهذ" بك ييري مه ييزة بض ييم الا ييذء ،وأم ييذ اب يين خذلويي يه فق ييد ن ييص يف شي يوا
الق يراءات 9 :ق ييذل" :أو تنس ييهذ" ك ييذلك ،إال أن ييه مل يس ييم فذعل ييه .تس ييعيد ب يين
املسيب" .فأثبت هذا ،ألهنذ هي كتسم مذ يف نص الطربي".
) (4الطربي" ،جذمع البيذن".475 :2 ،
- 33 -

القراءات الشاذة في كتاب المستدرك على الصحيحين دراسة وتوجيها ،د .أحمد بن فارس السلوم

الثذلث :أن ابن جرير كر القراءة ووصفهذ فقذل" :وكذلك كذن
تسعد بن أيب وقذص ياأول اآلية ،إال أنه كذن يقر هذ{ :أو تنسهذ} مبعىن
اخلطذب لرتسول اهلل  ،كأنه عىن أو تنسهذ أنت يذ حممد"(.)1
الرابع :أن القراءة مل يافرد هبذ تسعد ،فقد قذل ابن جين" :وقرأ
تسعد بن أيب وقذص واحلسن وحيىي بن يعمر{ :أو تيْنسهذ} باذء
مفاوحة.)2(" .
الدراسة والتوجيه :مل خيالف املفسرون أن هذه القراءة خمذطب هبذ
النيب  ،وأنه هو املراد بذلك ،وإ ا كذن النيب  هو املراد َّ
فإن َّأماه مرادة
من بعده ،وعليه فذملعىن مؤتلف مع قراءة {نُنسهذ}( )3وال اخاالف
بينهذ( ،)4وأمذ على القراءة األخرى {ننسأهذ} فهو من النسأ مبعىن
الاأخري( .)5وأمذ قراءة تسعيد{ :تُيْنسهذ} على البنذء للمفعول ،واملراد النيب
 فذلقراءة غري خمالفة املعىن كذلك ،على أنه كوي عن تسعيد بن املسيب
مثل قراءة اجلمهوك.
قذل أبو عبيد " :القراءة {أو ننسهذ} مبعىن النسيذن ،وهي قراءة
) (1الطربي" ،جذمع البيذن".474 :2 ،
) (2ابن جين" ،احملاسب " .103 :1 ،ومل يذكرهذ اهلذيل يف الكذمل.
) (3وهي قراءة اجلمهيوك إال أبيذ عميرو وابين كثيري ،فإهنميذ قيرآ{ :ننسيأهذ} بيذهلمز،
(كمذ يف إحتذف فضالء الباشر )189
) (4الزخماشري" ،الكاشذف ".176 :1 ،
) (5الطربي" ،جذمع البيذن".477 :2 ،
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األكذبر من أصحذب كتسول اهلل  منهم أيب بن كعب وعبد اهلل بن
مسعود وتسعد بن أىب وقذص وعبد اهلل بن عبذس -على أنه قد اخالف
عن ابن عبذس فيهذ -وقرأ هبذ من الاذبعني تسعيد بن املسيّب والضحذ
بن مزاحم وأهل املدينة وأهل الكوفة- . . .مث كر قراءة البذقني -مث
قذل :واملعىن يف قراءة هؤالء إمنذ هو مأخو من النسيذن .وإن كذن
بعضهم أضذفه إىل النيب  وبعضهم أخرب أن اهلل عز وجل فعل لك
به ،وليس بني القولني اخاالف .ألنه ليس يفعل النيب  إال مذ وفقه
اهلل عز وجل له ،فإ ا أنسذه نسي"(.)1
سورة المائدة:
-3قال الحاكم :أخربنذ أبو بكر حممد بن عبد اهلل الاشذفعي
ببكداد ،ثنذ حممد بن مسلمة الواتسطي ،ثنذ يزيد بن هذكون ،أنبأ أصبغ
بن زيد اجلهين الوكاق ،حدثين القذتسم بن أيب أيوب ،حدثين تسعيد بن
جبري ،قذل :تسألت عبد اهلل بن عبذس كضي اهلل عنهمذ عن قول اهلل
تعذىل :ﱡﱸ ﱹﱠ [طه ]40 :يف حديث يبلغ به النيب :
{قذل كجالن من الذين ُخيذفون} [املذئدة ]23 :برفع اليذء «هذا
حديث صحيح اإلتسنذد ،ومل خيرجذه»(.)2
) (1أبو عبيد" ،النذتسخ واملنسوخ ".12 ،
) (2احلذكم" ،املسادك " .)2929( 258 :2 ،وقذل الذهيب :صحيح.
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التخريج :هذا احلديث جزء من حديث طويل يعرف بذتسم
"حديث الفاون" ،وقد كواه النسذئي( )1بطوله .وقد تفرد به :أصبغ بن زيد
عن القذتسم بن أيب أيوب عن تسعيد بن جبري ،قذل الذهيب" :انفرد حبديث
الفاون أصبغ وفيه لني"(.)2
الدراسة والتوجيه :مجهوك القراء قر وا :بفاح اليذء من
{خيذفون} ،واملعىن :أن الرجلني ومهذ يوشع بن نون وكذلب ممن خيذف
اهلل وقد أنعم اهلل عليهمذ بذلاوفي  ،وياشهد هلذا املعىن قراءة نقلهذ قاذدة:
الن ِمن ِ
{قذل كج ِ
الذين خيذفُون اهلل أنْيعم اهللُ علْي ِهمذ}( .)3وأمذ القراءة
ُ
()4
اليت كواهذ احلذكم فهي تروى عن تسعيد بن جبري ،وعن اذهد .
قذل ابن جرير" :وكوي عن تسعيد بن جبري أنه كذن يقرأ لك:
الن ِمن ِ
{قذل كج ِ
الذين ُخيذفُون} بضم اليذء {أنْيعم اهللُ علْي ِهمذ}. . .
ُ
تسعيدا هب يف قراءته هذه إىل أن الرجلني اللذين أخرب اهلل
 ،وكأن ً
عنهمذ أهنمذ قذال لبين إتسرائيل" :ادخلوا عليهم البذب فإ ا دخلاموه
فإنكم غذلبون" ،كذنذ من كهط اجلبذبرة ،وكذنذ أتسلمذ واتَّبعذ موتسى ،فهمذ
) (1النس ييذئي ،أب ييد ب يين ش ييعيب" .الس يينن الك ييربى" .حتقي ي ش ييعيب األكن ييذ وط.
(ط ،1بريوت :مؤتسسة الرتسذلة1421 ،ه).)11263( ،
) (2الذهيب" ،تذكيخ اإلتسالم ".481 :3 ،
) (3الطربي" ،جذمع البيذن".178 :10 ،
) (4ابن جين" ،احملاسب "208 :1 ،؛ والزخماشري" ،الكاشذف" .620 :1
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من أوالد اجلبذبرة الذين خيذفهم بنو إتسرائيل وإن كذنوا هلم يف الدين
خمذلفني ،وقد حكي حنو هذا الاأويل عن ابن عبذس( ،")1ويف بعض
طرق حديث الفاون ،بيذن توجيه هذه القراءة{" :قذل كجالن من الذين
ُخيذفون} [املذئدة ]23 :اجلبذكين آمنذ مبوتسى ،فخرجذ إليه ،فقذال :حنن
أعلم بقومنذ ،إن كنام إمنذ ختذفون ممذ ترون من أجسذمهم وعدهتم فإهنم
ال قلوب هلم وال منعة عندهم ،فذدخلوا عليهم البذب فإ ا دخلاموه
فإنكم غذلبون ،ويقول نذس :إهنمذ من قوم موتسى ،وزعم عن تسعيد بن
جبري أهنمذ من اجلبذبرة آمنذ مبوتسى ،يقول{ :من الذين ُخيذفون}
[املذئدة ]23 :إمنذ عىن بذلك الذين خيذفهم بنو إتسرائيل"(.)2
إال أن ابن جرير أبطل هذا القول بعد حكذياه إلمجذع القراء
واملفسرين على خالفه ،والحامذل اخلطأ يف هذه القراءة الاشذ ة(.)3
وتسلك ابن جين يف توجيه هذه القراءة مسل ًكذ آخر ،فقذل:
"حيامل أمرين:
أحدمهذ :أن يكون من املؤمنني الذين ييُْرهبون وييُايَّق ْون ملذ هلم يف
) (1الطييربي" ،جييذمع البيييذن"181 :10 ،؛ وابيين اجلييوزي ،عبييد الييربن بيين علييي.
"زاد املسري يف علم الافسري" .حتقي عبد الرزاق املهيدي( ،ط ،1بيريوت :داك
الكاذب العريب1422 ،ه).533 :1 ،
) (2املوصلي" ،مسند أيب يعلى".27 :5 ،
) (3الطربي" ،جذمع البيذن".181 :10 ،
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نفوس النذس من العفة والوكع والسرت؛ و لك أنه من كذن يف النفوس
كذلك ُكهب واحاُاشم وأُطيع وأُعظم؛ ألن من أطذع اهلل تسبحذنه أُكرم
وأُطيع ،ومن عصذه اماُهن وأُضيع ،واآلخر :أن يكون معنذه من الذين
إ ا ُو ِعظُوا كِهبُوا وخذفُوا ،فإ ا أتذهم الرتسول بذحل أطذعوا وخضعوا؛ أي:
ليسوا ممن يركب جهله وال يُصكي إىل مذ ُحيد له"( .)1والوجه األول كره
ابن جرير ،ليحمل هذه القراءة على القراءة املاشهوكة( ،)2وأمذ الوجه
الثذين فاأويل بعيد عن تسيذق القصة والروايذت الواكدة فيهذ ،واألقرب يف
تأويل هذه القراءة مذ كوي عن ابن عبذس من طري علي بن أيب طلحة
عنه أهنمذ كذنذ من اجلبذكين فأتسلمذ( ،)3وهو قول عذمة املفسرين على
خالفه ،وال ميكن اجلمع بني هذين القولني ،فهمذ إمذ أن يكونذ من قوم
موتسى ممن خيذف اهلل ومهذ :يوشع وكذلب ،وإمذ من القوم اجلبذكين
أتسلمذ ،وليس يوشع وكذلب من اجلبذكين حىت جنمع بني القولني ،ولذا
فإن االخاالف بني هذتني القراءتني من اخاالف الاكذير ،وهذا السبب
الذي جعل ابن جرير يرد هذه القراءة.
سورة التوبة:
-4قال الحاكم :أخربين أبو احلسني بن يعقوب احلذفظ ،أنبأ
العبذس بن الفضل املقرئ ،ثنذ إبراهيم بن مهران األيلي ،ثنذ علي بن
) (1ابن جين" ،احملاسب ".209 :1 ،
) (2ابن كثري" ،الافسري ".77 :3 ،
) (3ابن اجلوزي" ،زاد املسري ".533 :1 ،
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احلسني بن عبد الربن الدماشقي ،ثنذ مسلم بن خذلد الزجني ،عن عبد
اهلل بن طذوس ،عن أبيه ،عن ابن عبذس كضي اهلل عنهمذ ،يرفعه إىل
النيب  " قرأ{ :لقد جذءكم كتسول من أنْيفسكم} [الاوبة" ]128 :
قدكا(.)1
يعين من أعظمكم ً
التخريج :يظهر أن احلذكم تفرد به ،فلم أجده فيمذ بني يدي
من مصذدك يف القراءات والافسري واحلديث ،ومل ينسبه السيوطي يف
الدك املنثوك لكريه(.)2
الدراسة والتوجيه :اخالف القراء يف قراءة {أنفسكم} فذملاواتر
هو قراءة {أن ُفسكم} ،وقرئ يف الاشذ {أنْيفسكم} ،قذل اهلذيل:
"بفاح الفذء ابن ُحمي ِ
صن طري ابن أيب يزيد ،وحمبوب عن أِيب ع ْم ٍرو،
ْ
ت عذئاشة وفذطمة كضي اللهَّ
وهو االخايذك ،يعين :من أكرمكم وبه قيرأ ْ
عنهذ ،البذقون بضم الفذء"( .)3وزاد بعض العلمذء نسباهذ إىل ابن عبذس
) (1احلييذكم" ،املسييادك " ،)2945( 262 :2 ،وتسييكت عنييه الييذهيب ،واخلييرب إتسيينذده
ضييعيف ألجييل مسييلم بيين خذلييد الزجنييي ،كيير الييذهيب أق يوال النقييذد فيييه يف (مي يزان
االعادال  )102/4فقذل" :قذل ابن معني :ليس بيه بيأس ،وقيذل  -ميرة :ثقية ،وقيذل
 مييرة :ضييعيف ،وقييذل السييذجي :كثييري الكلييط ،كييذن يييرى القييدك ،وقييذل البخييذكي:منكيير احلييديث ،وقييذل أبييو حييذمت :ال حييياج بييه ،وضييعفه أبييو داود ،وقييذل ابيين املييديىن:
ليس باشئ".
) (2السيوطي" ،الدك املنثوك ".327 :4 ،
) (3اهل ييذيل" ،الكذم ييل "  ،565ونس ييبهذ الب يين حميص يين :يف امل ييبهج  ،571زي ييذدة الاام يية
ص ،170إحتذف فضالء الباشر .308
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وأيب العذلية والضحذ وعبداهلل بن قسيط ويعقوب من بعض طرقه(.)1
توجيه قراءة اجلمهوك –بذلضم -أنه  من نفس العرب ،قذل
ابن جرير" :لقد جذءكم ،أيهذ القوم ،كتسول اهلل إليكم من أنفسكم،
تعرفونه ،ال من غريكم ،فااهموه على أنفسكم يف النصيحة لكم"(.)2
قذل الفراء" :مل يب بطن من العرب إال وقد ولدوه ،فذلك قوله من
أنفسكم"( ،)3وأمذ قراءة {أنفسكم} بذلفاح ،فذلك من النّفذتسة ،والنفيس
هو الاشريف من كل شيء ،من قولك :شيء نفيس إ ا كذن مرغوبًذ فيه(،)4
قذل الزخماشري " :أي من أشرفكم وأفضلكم"( ،)5واشاقذقه من النفس،
وهي أشرف مذ يف اإلنسذن( ،)6وال شك أن النيب  من نفس العرب،
) (1الثعلييب ،أبيد بين حمميد " .الكاشيف والبييذن عين تفسيري القيرآن " .حتقيي أيب
حممد بن عذشيوك( .ط ،1بيريوت :داك إحييذء اليرتاث العيريب1422 ،ه):5 ،
114؛ والس ي ييمني ،أب ي ييد ب ي يين يوتس ي ييف" .ال ي ييدك املص ي ييون يف عل ي ييوم الكا ي ييذب
املكنون" .حتقي اخلراط( ،ط ،1دماش  :داك القلم).141 :6 ،
) (2الطربي" ،جذمع البيذن".584 :14 ،
) (3الفيراء ،حييىي بين زييذد" .معيذين القيرآن" .حتقيي أبيد يوتسيف النجيذيت( ،ط ،1مصير:
داك املصرية للاأليف والرتمجة).456 :1 ،
) (4القييرطيب ،حممييد بيين أبييد" .اجلييذمع ألحكييذم القييرآن" .حتقي ي أبييد الييربدوين
وإبراهيم طفي ( .ط ،2مصر :داك الكاب املصرية1384 ،ه).301 :8 ،
) (5الزخماشري" ،الكاشذف ".325 :2 ،
) (6ابن جين" ،احملاسب ".306 :1 ،
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وهو كذلك من أشرفهم ،فذلعالقة بني القراءتني هي الاالزم ،واهلل أعلم.

سورة اإلسراء:
-5قال الحاكم :أخربنذ أبو زكريذ حيىي بن حممد العنربي ،ثنذ
أبو بكر حممد بن النضر اجلذكودي ،ثنذ إمسذعيل بن زكريذ األصبهذين بذلري،
ثنذ مهران بن أيب عمرو ،ثنذ تسفيذن ،عن قذبوس بن أيب ظبيذن ،عن أبيه،
عن ابن عبذس كضي اهلل عنهمذ ،قذل :مكث النيب  مبكة ثالث عاشرة
تسنني نبيًذ فنزلت عليه{ :أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج صدق}
[اإلتسراء ]80 :بفاح امليم ،فهذجر «هذا حديث صحيح اإلتسنذد ،ومل
خيرجذه»(.)1
التخريج :هكذا وقع الضبط يف مسادك احلذكم :بفاح امليم(،)2
وكواه الدوكي فضبطه بذلرفع( ،)3وكواه أبد والرتمذي وغريهم بدون
ضبط(.)4
) (1احل ييذكم" ،املس ييادك " ،)2956( 265 :2 ،وق ييذل ال ييذهيب :ص ييحيح أهي ي ولك يين يف
إتسنذده قذبوس بن أيب ظبيذن ،وهو لني احلديث (كمذ يف ميزان االعادال .)367 :3
) (2اب يين حج يير ،أب ييد ب يين عل ييي" ،إحت ييذف امله ييرة بذلفوائ ييد املباك ييرة م يين أطي يراف
العاشرة" ،حتقي  :مركز خدمة السنة( ،ط .)7288( ،)1415 ،1
) (3الدوكي" ،قراءة النيب .74 "
) (4أبد" ،املسيند" ( ،)1948الرتميذي "السينن" ( ،)3139الطيربي" ،جيذمع البييذن"،
 ،533 :17الط ي يرباين" ،معجي ييم الط ي يرباين الكبي ييري" ( :)12618البيهقي ييي" ،دالئي ييل
النبوة".516 :2 ،
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الدراسة والتوجيه :اتف القراء العاشر على قراءة هذا احلرف من
تسوكة اإلتسراء بذلضم( ،)1إال أن الرفذعي كوى عن حيىي بن آدم عن أيب
بكر :بذلفاح( ،)2ووافقه ابن عطذكد وابن جذمع عن ابن أيب بّذد
واحلريي عن الاشموين عن األعاشى عن أيب بكر عن عذصم( ،)3قذل
الداين" :ومل يرو لك غريهم"( .)4وهي قراءة احلسن البصري من األكبعة
عاشر( ،)5وقراءة عكرمة والضحذ وبيد بن قيس وقاذدة وابن أيب
عبلة( .)6وهذه القراءة يف هذا املوضع شذ ة ،واملاواتر عن شعبة مثل
اجلمهوك ،فإن هذا احلرف من مواطن االتفذق.
واملراد يف املدخل واملخرج -يف قول عذمة املفسرين -مكة
واملدينة ،أي أخرجين من مكة خمرج صدق ،وأدخلين املدينة مدخل
صدق ،فنذتسب الضم ألنه أكاد املوضع واملكذن ،ال املصدك ،قذل ابن
جرير" :وإمنذ قلنذ لك أوىل باأويل اآلية ،ألن لك عقيب قوله ﭐﱡﭐ ﱁ
) (1الدميذطي" ،احتذف فضالء الباشر ".240 ،
) (2اهلذيل" ،الكذمل ".527 ،
) (3اليداين ،عثمييذن بيين تسييعيد" .جييذمع البيييذن يف القيراءات السييبع" حتقيي اموعيية ميين
البذحثني( .ط ،1اإلمذكات :جذمعة الاشذكقة اإلمذكات1428 ،ه).1009 :3 ،
) (4الداين" ،جذمع البيذن ".1009 :3 ،
) (5القذصح" ،زيذدة الاامة " ،210 ،الدميذطي" ،إحتذف فضالء الباشر ".360
) (6ابن اجلوزي" ،زاد املسري ".48 :3 ،
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ﱏ ﱠ [اإلتسراء ]76 :وقد دللنذ فيمذ مضى ،على أنه عىن بذلك أهل
مكة؛ فإ كذن لك عقيب خرب اهلل عمذ كذن املاشركون أكادوا من
اتسافزازهم كتسول اهلل  ،ليخرجوه عن مكة ،كذن بيَّنذ ،إ كذن اهلل قد
أخرجه منهذ ،أن قوله ﭐﱡﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀ ﲁ ﱠ [اإلتسراء ]80 :أمر منه له بذلرغبة إليه يف أن خيرجه
من البلدة اليت هم املاشركون بإخراجه منهذ خمُْرج صدق ،وأن يدخله
البلدة اليت نقله اهلل إليهذ ُم ْدخل صدق"(.)1
وأمذ قراءة الفاح فذملراد املصدك ،قذل الزخماشري" :ومعىن الفاح:
أدخلىن فأدخل مدخل صدق"( ،)2واملعىن على القراءتني واحد،
"فذملدخل واملخرج -بضم امليم -مبعىن اإلدخذل واإلخراج ،أي إنزاال ال
ُ
ُ
أكى فيه مذ أكره ،و" مدخل" و" خمرج" بفاح امليمني مبعىن الدخول
واخلروج ،فذألول كبذعي وهذا ثالثي"(.)3
سورة األنبياء:
-6قال الحاكم :حدثنذ أبو العبذس حممد بن يعقوب ،ثنذ أبد
) (1الطربي" ،جذمع البيذن".535 :17 ،
) (2الزخماشري" ،الكاشذف".688 :2 ،
) (3القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن".313 :10 ،
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بن عبد اجلبذك ،ثنذ يونس بن بكري ،ثنذ حممد بن إتسحذق ،عن عذصم
بن عمر بن قاذدة ،عن حممود بن لبيد ،عن أيب تسعيد كضي اهلل عنه،
قذل :مسعت كتسول اهلل  يقول " :تفاح يأجوج ومأجوج كمذ قذل اهلل
عز وجل :ﭐﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ [األنبيذء ]96 :قذل
ابن إتسحذق :يف قراءة عبد اهلل{ :من كل جدث ينسلون} ،بذجليم
والثذء ،مثل قوله :ﭐﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﱠ [يس:
 ]51وهي القبوك «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ،ومل
خيرجذه»(.)1
التخريج :احلديث ليس فيه كر قراءة ،وإمنذ أوكده احلذكم ألجل
كالم ابن إتسحذق بعده ،وأنه يف قراءة عبداهلل بن مسعود{ :جدث}،
ومل أجد هذه القراءة مسندة عن ابن مسعود فيمذ بني يدي من
مصذدك ،وقد نسبت هذه القراءة إىل ابن عبذس( ،)2واذهد(.)3
الدراسة والتوجيه :هذه القراءة معدودة من الاشوا املوافقة كتسم
املصحف( ،)4ألن املصحف كاب خذليًذ من النقط فيساوي يف الصوكة:
) (1احلييذكم" ،املسييادك " ،)2966( 268 :2 ،قييذل الييذهيب :علييى شييرط مسييلم
أهي ويف إتسنذده ابن إتسحذق وقد عنعن ،وهو مدلس ماشهوك.
) (2نسبهذ له الزخماشري يف الكاشذف .135 :3
) (3الثعليب" ،الكاشف والبيذن ".308 :6 ،
) (4ابن جين" ،احملاسب.66 :2 ،
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حدب و جدث.
ف بذلفذء لبين متيم.
واجلدث" :هو القرب بلكة أهل احلجذز ،واجلد ُ
ت ،فهذا يريك أن الفذء يف
ت له جدثًذ ،ومل يقولوا :أجدفْ ُ
وقذلوا :أجدثْ ُ
"جد ٍ
ف" بدل من الثذء يف "جد ٍ
ث"( .")1فعلى هذه القراءة يكون
املعىن :وهم من كل قرب ، . .وأمذ على القراءة املاشهوكة{ :حدب}
ٍ
وشرف جذ وا منه(.)2
فذملعىن :من كل مكذن
فأمذ قراءة اجلدث فهي تنذتسب مذ هب إليه بعض املفسرين من
أن الضمري يف قوله {وهم} عذئد إىل بين آدم ،واملعىن أن بين آدم
خيرجون من كل موضع كذنوا دفنوا فيه من األكض ،وإمنذ عين بذلك
احلاشر إىل موقف النذس يوم القيذمة(.)3
وأمذ من قذل إن الضمري يرجع إىل يأجوج ومأجوج فهو مذ
ينذتسب قراءة حدب ،ألهنم حني خيرجون ال خيرجون من املقذبر إ مل
يكونوا قد مذتوا ودفنوا .وعلى هذا فذلعالقة بني القراءتني هي الاكذير.
سورة المؤمنون:
-7قال الحاكم :أخربين حممد بن يزيد العدل ،ثنذ إبراهيم بن
أيب طذلب ،ثنذ حممد بن حيىي القطيعي ،ثنذ حيىي بن كاشد ،ثنذ خذلد
) (1ابن جين" ،احملاسب ".66 :2 ،
) (2الطربي" ،جذمع البيذن"530 :18 ،؛ الزجذج" ،معذين القرآن " .405 :3
) (3الطربي" ،جذمع البيذن".530 :18 ،
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احلذاء ،عن عبد اهلل بن عبيد بن عمري ،عن أبيه ،قذل :قلت لعذئاشة
كضي اهلل عنهذ :يذ أم املؤمنني ،كيف كذن كتسول اهلل  يقرأ هذا
احلرف :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ [املؤمنون ]60 :قذلت :أيهمذ أحب
إليك؟ قلت :أحدمهذ أحب إيل من بر النعم ،قذلت :أيهمذ؟ قلت:
{الذين يأتون مذ أتوا} قذلت« :هكذا مسعت كتسول اهلل  يقر هذ»
هذا حديث صحيح اإلتسنذد ،ومل خيرجذه(.)1
التخريج :هذا احلديث كواه أبد والبخذكي يف تذكخيه وابن
جرير(.)2
الدراسة والتوجيه :قرأ اجلمهوك ﭐﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ بذملد ،وهي
القراءة املاواترة( ،)3وقرأت عذئاشة وابن عبذس وقاذدة واألعم { :يأْتُون
مذ أتوا} بذلقصر( ،)4وتنسب هذه القراءة لعذصم اجلحدكي( ،)5وهو
) (1احلذكم" ،املسادك " ،)2923( 256 :2 ،وإتسنذده ضعيف ،ألن حيىي بن كاشد
ضعيف احلديث ،ولذلك اتسادككه الذهيب عليه وقذل :حيىي بن كاشد ضعيف أه ي،
وكواه أبد ( ،)24641والقراءة يف املسادك مضبوطة حبسب املاواتر والاصيحيح
من املصذدك وال تسيمذ مسند أبد فقد جذءت الرواية فيه واضحة بذكر اخلالف.
) (2أبييد بيين حنبييل" ،املسييند" ()25115( )24641؛ البخييذكي "الاييذكيخ الكبييري" :9
28؛ والط ييربي" ،ج ييذمع البي ييذن" .46 :19 ،ويف إتس يينذد احل ييذكم حي ييىي ب يين كاش ييد.
ضعيف ،وله إتسنذد آخر عند أبد فيه :أبو خلف موىل بين مجح اهول.
) (3حيث مل يذكر ابن اجلزكي خالفذ فيه (الناشر .)328/2
) (4ابن جين" ،احملاسب " .95 :2 ،كذا نسب ابن جين القراءة لألعم وهي
غري القراءة املاشهوكة عنه ،الداخلة يف األكبعة عاشر ،فإهنم مل يذكروا عنه هيذه
القراءة (انظر :الكذمل  ،395الروضة للمذلكي  ،810/2اجلذمع البن فذكس
اخليذط ص ،478املبهج .)641
) (5ابن اجلوزي" ،زاد املسري ".265 :3 ،
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اخايذك حيىي بن احلذكث الذمذكي وشبل وعبذد بن احلسن وأيب حيوة،
وكواية أيب خذلد عن قايبة ،وطلحة وبيد والقوكتسي( )1عن أيب
جعفر( .)2إال أن املاشهوك عن أيب جعفر مثل اجلمهوك ،وهو املقروء به
له.
وقد وصف ابن جرير القراءة املاواترة بأنه عليهذ " قرأة األمصذك،
القراء عليه ،ووفذقه
وبه كتسوم مصذحفهم وبه (نق)3رأ؛ إلمجذع احلجة من ّ
ط مصذحف املسلمني"  .واملعىن عليه :يعطون وياصدقون مذ
خّ
تصدقوا به ومذ أعطوا وهم خذئفون من اهلل ،فذملؤمن كمذ قذل احلسن:
"مجع إحسذنًذ وشفقة ،واملنذف مجع إتسذءة وأمنًذ"(.)4
أمذ القراءة الاشذ ة فذملعىن عليهذ{ :يأتون مذ أتوا} أي :يعملون
العمل وهم خيذلفونه وخيذفون لقذء اهلل ومقذم اهلل( ،)5وكوى الفراء عن
عذئاشة قذلت" :مذ كنذ نقرأ إال {يأتون مذ أتوا} وكذنوا أعلم بذهلل من أن
توجل قلوهبم" ،قذل الفراء" :يعين به الزكذة ،تقول :فكذنوا أتقى هلل من أن
) (1أبييو بكيير القوكتسييي وأخييوه اهييوالن ،قييذل ابيين اجلييزكي :انفييرد عيين أيب جعفيير
بكرائب أهي ابن اجلزكي" ،غذية النهذية ".185 :1 ،
) (2اهلذيل" ،الكذمل يف القراءات ".395 ،
) (3الطربي" ،جذمع البيذن".46 :19 ،
) (4الطربي" ،جذمع البيذن" ،45 :19 ،البكوي" ،معذمل الانزيل ".421 :5 ،
) (5ابن جين" ،احملاسب ".95 :2 ،
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يؤتوا زكذهتم وقلوهبم وجلة" ( ،)1قذل الطربي" :وكأهنذ تأولت يف لك:
والذين يفعلون مذ يفعلون من اخلريات وهم وجلون من اهلل"( ،)2قلت:
على هذا فذملعىن ماف بني هذتني القراءتني ،وال وجه لسؤال عبيد بن
عمري ،ولكن لك ليس معىن القراءة كمذ يظهر يل :فإن معنذهذ يفعلون
مذ يفعلون ويقرتفون وهم خذئفون ،فيحامل يف هذه القراءة أن يكون
الفعل من الطذعذت أو من املنكرات ،قذل أبو حيذن{" :يأتون مذ أتوا}
بذلقصر من اإلتيذن ،أي :يفعلون مذ فعلوا" )3( ،فذلفرق بني القراءتني :أن
املعىن على قراءة اجلمهوك منصرف إىل املفعول ،وهو إعطذء الزكذة ،وعلى
القراءة الاشذ ة إىل نفس الفعل ،وممذ يضعف هذه الرواية عن عذئاشة كضي
اهلل عنهذ أهنذ تسألت النيب  :قذلت :يذ كتسول اهلل يف هذه اآلية:
ﭐﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ [املؤمنون:
 ]60يذ كتسول اهلل ،هو الذي يسرق ويزين وياشرب اخلمر ،وهو خيذف
اهلل؟ قذل " :ال يذ بنت أيب بكر ،يذ بنت الصدي  ،ولكنه الذي يصلي
ويصوم وياصدق وهو خيذف اهلل عز وجل "( )4فهذا احلديث يعني القراءة
) (1الفراء" ،معذين القرآن ".238 :2 ،
) (2الطربي" ،جذمع البيذن".46 :19 ،
) (3أبو حيذن" ،البحر احمليط".410 :6 ،
) (4كواه أب ييد " املس ييند" ( ،)25263وابي يين مذج ييه "الس يينن"( )4198وضي ييعفه
احملق ألجل االنقطذع بني عبد الربن بن تسعيد وعذئاشة.
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األوىل ،وإمنذ كذن القصر أحب إىل عبيد بن عمري لداللاه أهنم يفعلون مذ
يفعلون من األعمذل -وعمومه ياشمل املعذصي أيضذ -فيدل على تسعة
الربة( ،)1واهلل أعلم.
املبحث الثالث :القراءات املخالفة رسم املصحف
وهذا املبحث من األمهية مبكذن ألن غذلب كاب القراءات
الاشذ ة ال تعىن بذلقراءة املخذلفة كتسم املصحف ،ولذا فإن كثريا من هذه
القراءات املروية مل أجدهذ إال يف كاب الافسري واملصذحف ،ويف بعض
كاب الافسري تذكر من غري إتسنذد ،فقد حفظ لنذ اإلمذم احلذكم
إتسنذدهذ يف املسادك  ،وكل القراءات اليت كواهذ احلذكم ممذ خيذلف كتسم
املصحف مذكوكة يف هذا املبحث ،ألنه من البديهي أن خمذلفة كتسم
املصحف تقاضي الاشذو  ،خبالف املبحث السذب فقد يكون يف بعض
املروي مذ يواف القراءة املاواترة.
سورة البقرة:
-1قال الحاكم :أخربنذ أبو عبد اهلل حممد بن يعقوب احلذفظ،
ثنذ حممد بن عبد الوهذب بن حبيب العبدي ،ثنذ جعفر بن عون ،أنبأ
أبو جعفر الرازي ،عن الربيع بن أنس ،عن أيب العذلية ،عن أيب بن
كعب كضي اهلل عنه ،أنه كذن يقر هذ{ :فمن مل جيد فصيذم ثالثة أيذم
) (1حذشية مسند اإلمذم أبد .186 :41
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مااذبعذت} .هذا حديث صحيح اإلتسنذد ،ومل خيرجذه "(.)1
التخريج :هذه القراءة ماشهوكة عن أيب بن كعب ،كواهذ ابن أيب
شيبة وابن جرير والبيهقي وغريهم( ،)2وهي تروى كذلك عن ابن
مسعود كضي اهلل عنهمذ ،وأصحذب ابن مسعود(.)3
الدراسة والتوجيه :مل يذكر أحد من القراء هذه القراءة
ملخذلفاهذ مصحف عثمذن ،ولذا فإن ابن أيب داود بعد أن كوى عن
الربيع أنه قذل " :كذنت يف قراءة أيب بن كعب {فصيذم ثالثة أيذم
مااذبعذت} يف كفذكة اليمني" ،قذل« :ال نرى أن نقرأ القرآن إال
ملصحف عثمذن الذي اجامع عليه أصحذب النيب  ،فإن قرأ إنسذن
خبالفه يف الصالة أمرته بذإلعذدة»(.)4
) (1احلذكم" ،املسادك " ،)3091( 303 :2 ،وقذل الذهيب :صحيح أهي .وهيذا
اإلتسنذد من نسخة تفسريية جيدة عن أيب العذليية الرييذحي ،وهيو أحيد تالمييذ
أيب بن كعب كضي اهلل عنه.
) (2اب يين أيب ش يييبة" ،املص يينف " ( ،)12503الط ييربي" ،ج ييذمع البي ييذن ":10 ،
 ،559البيهقي" ،السنن الكربى ".60 :10 ،
) (3انظيير :الطييربي" ،جييذمع البيييذن"560 :10 ،؛ وابيين أيب حييذمت "الافسييري":4 ،
 ،1195ومل ي ييذكرهذ اب يين ج ييين يف احملاس ييب ألن ييه كث ي يريا ال يعا ييين ب ييذلقراءات
الاشذ ة املخذلفة كتسم املصحف.
) (4ابن أيب داود" ،املصذحف " .165
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وقد ترتب على هذه القراءة خالف فقهي ،فقد دلت هذه
القراءة على وجوب تاذبع أيذم الصيذم ،و هب إىل هذا اذهد وأصحذب
عبداهلل بن مسعود ،وتسفيذن وقاذدة( ،)1وهو مذهب احلنفية ،قذل
اجلصذص" :كوى اذهد عن عبد اهلل بن مسعود وأبو العذلية عن أيب
{فصيذم ثالثة أيذم مااذبعذت} وقذل إبراهيم النخعي :يف قراءتنذ
{فصيذم ثالثة أيذم مااذبعذت} ،وقذل ابن عبذس واذهد وإبراهيم وقاذدة
وطذوس :هن مااذبعذت ال جيزي فيهذ الافري  ،فثبت الااذبع بقول
هؤالء ،ومل تثبت الاالوة جلواز كون الاالوة منسوخة واحلكم ثذباذ وهو
قول أصحذبنذ"( ،)2قلت :هو مذهب احلنبلية( ،)3وأحد قويل الاشذفعي
واخاذكه املزين( .)4بينمذ اتساحب مذلك الااذبع ومل يوجبه( ،)5وهو القول
الثذين للاشذفعية( ،)6وكجحه ابن جرير ،ألن اهلل أمر بذلصيذم فكيفمذ
أوقعه العبد أجزأ ،وكد على هذه القراءة بأنه ال حياج هبذ ،وعلل لك
) (1الطربي" ،جذمع البيذن".559 :10 ،
) (2القرطيب" ،أحكذم القرآن ".121 :4 ،
) (3ابن اجلوزي" ،زاد املسري ".581 :1 ،
) (4القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن ".283 :6 ،
) (5املوطأ بذب مذ جذء يف قضذء كمضذن والكفذكات ،ص.305
) (6البكييوي " ،معييذمل الانزيييل" ،93 :3 ،ابيين اجلييوزي" ،زاد املسييري".581 :1 ،
وانظي ي يير املسي ي ييألة يف :املدوني ي يية  ،595 :1ابي ي يين قدامي ي يية" ،املكي ي ييين"،158 :3 ،
النووي" ،اجملموع" ،122 :18 ،ابن عذبدين" ،احلذشية".727 :3 ،
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بأنه" :خالف مذ يف مصذحفنذ ،وغري جذئز لنذ أن ناشهد لاشيء ليس يف
مصذحفنذ من الكالم أنه من كاذب اهلل"(.)1
-2قال الحاكم :أخربنذ أبد بن تسلمذن الفقيه ،قذل :قرئ
على حيىي بن جعفر وأنذ أمسع ،ثنذ بذد بن مسعدة ،ثنذ ابن أيب ئب،
عن عطذء ،عن عبيد بن عمري ،عن ابن عبذس كضي اهلل عنهمذ ،قذل:
" كذنوا يف أول احلج يابذيعون مبىن كسوق اليمجذز( ،)2ومواتسم احلج،
فلمذ نزل القرآن ،خذفوا البيع ،فأنزل اهلل عز وجل{ :ليس عليكم جنذح
أن تباكوا فضال من كبكم يف مواتسم احلج}[البقرة« .]198 :هذا
حديث صحيح على شرط الاشيخني ،ومل خيرجذه»(.)3
التخريج :القراءة ثذباة عن ابن عبذس ،خمرجة يف الصحيح
) (1الطربي" ،جذمع البيذن".562 :10 ،
) (2انظر يف حتديد مكذن اجملذز :ابن حجر ،أبيد بين عليي" .فياح البيذكي شيرح صيحيح
البخ ييذكي" .حتقي ي حم ييب ال ييدين اخلطي ييب( .ط ،1ب ييريوت :داك املعرف يية1379 ،م)،
.594 :3
) (3احلذكم" ،املسادك " ،)3095( 304 :2 ،قذل الذهيب :على شرط البخذكي
ومسيلم أه ي قليت :وقييد أخرجيه البخييذكي يف مواضيع ميين الصييحيح (،)1770
ميين طريي عمييرو بيين دينييذك عيين ابيين عبييذس ،فييال وجييه التسييادكاكه إال أن يريييد
الطري  ،فإن البخذكي مل خيرجه من طري عبيد بن عميري ،وهيو عنيد أيب داود
يف السنن من طريقه (.)1743
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عنه(.)1
الدراسة والتوجيه :هب اإلمذم أبو عبيد إىل أن هذه القراءة
تفسريية ،وتبعه عليه السيوطي يف االتقذن( .)2إال أن يف بعض الطرق
عن عبيد بن عمري أنه قذل :كذن يقر هذ يف املصحف( ،)3فهذا يدفع
كوهنذ قراءة تفسريية وأن ابن عبذس أدكج يف اآلية الكلمة للافسري ،بل
هي قراءة نصيِّة لكنهذ نُسخت .قذل احلذفظ ابن حجر" :قوله يف
تفسريا اناهى ،وفذته
مواتسم احلج قذل الكرمذين :هو كالم الراوي كره
ً
مذ زاده املصنف يف آخر حديث ابن عيينة يف البيوع :قرأهذ ابن
عبذس( ، . . .)4وكوى الطربي بإتسنذد صحيح عن أيوب عن عكرمة أنه
كذن يقرأهذ كذلك ،فهي على هذا من القراءة الاشذ ة ،وحكمهذ عند
األئمة حكم الافسري"(.)5
وممذ يؤكد أهنذ قراءة ال تفسري أهنذ كويت عن عبداهلل بن الزبري
) (1البخذكي ،حممد بن إمسذعيل" .الصحيح" ،حتقي حمميد زهيري النذصير( .ط،1
داك طوق النجذة1422 ،ه).)1770( ،
) (2أبو عبييد ،القذتسيم بين تسيالم" .فضيذئل القيرآن" .حتقيي ميروان العطيية وكفذقيه( .ط،1
دماش  :داك ابن كثري1415 ،ه)325 ،؛ والسيوطي" ،اإلتقذن ".265 :1 ،
) (3أبو داود" ،السنن".)1743( ،
) (4وانظر كواية عطذء عن ابن عبذس مثلهذ يف تفسري الطربي .166 :4
) (5ابن حجر" ،فاح البذكي".595 :3 ،
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كضي اهلل عنه بإتسنذد صحيح(.)1
وقد اتف املفسرون أن اآلية نزلت يف قوم كذنوا ياجرون يف احلج
فبني هلم القرآن أنه ال جنذح عليهم يف لك ،وهذه القراءة الاشذ ة الواكدة
إيضذحذ
عن ابن عبذس يف هذا البذب يف معىن القراءة املاواترة ،بل زادهتذ
ً
وبيذنًذ ،ولذا ترجم عليهذ البخذكي يف صحيحه" :بذب الاجذكة أيذم املوتسم
والبيع يف أتسواق اجلذهلية" ،مث أعذد احلديث يف كاذب الافسري يف تفسري
هذه اآلية(.)2
قذل القرطيب" :املعىن :ال جنذح عليكم يف أن تباكوا فضل اهلل،
واباكذء الفضل وكد يف القرآن مبعىن الاجذكة ،قذل اهلل

تعذىل :ﱡﭐ ﱛ

ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ [اجلمعة ]10 :والدليل على
صحة هذا حديث ابن عبذس ،فذكره"(.)3
-3قال الحاكم :أخربين مكرم بن أبد القذضي ،ثنذ حيىي بن
جعفر بن الزبرقذن ،ثنذ أبو نعيم( ،)4ثنذ فضيل بن مرزوق ،حدثين شقي
بن عقبة العبدي ،حدثين الرباء بن عذزب ،قذل " :ملذ نزلت{ :حذفظوا
) (1الصنعذين" ،الافسري"  ،78 :1الطيربي" ،جيذمع البييذن"( .167 :4 ،وقيد تصيحف
ابن الزبري يف تفسري عبد الرزاق إىل :أيب الزبري ،والاصحيح من ابن جرير وغريه).
) (2انظر :البخذكي" ،الصحيح".27 :6 ،181 :2 ،
) (3القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن ".413 :2 ،
) (4بيض له يف املسادك  ،والاصحيح من إحتذف املهرة .462 :2
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على الصلوات وصالة العصر} فقرأنذهذ على عهد كتسول اهلل  مذ
شذء أن نقرأهذ ،مث إن اهلل نسخهذ فأنزل :ﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄ ﱅ ﱢ [البقرة " ]238 :فقذل له كجل :أهي صالة
العصر؟ فقذل« :أخربتك كيف نزلت وكيف نسخهذ اهلل ،واهلل أعلم»
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ،ومل خيرجذه"(.)1
التخريج :هذا احلديث يف صحيح مسلم من نفس الطري اليت
كواهذ منه احلذكم(.)2
الدراسة والتوجيه :مل يافرد الرباء برواية هذه القراءة ،إال أن
كواياه هذه متيزت ببيذن أن لك من منسوخ الاالوة ،فيفيد هذا النص
أمرينَّ :
أن القراءة املروية مل تكن قراءة تفسريية ،وثذنيًذ أهنذ نسخت يف
حيذة النيب  ولذلك مل يثباهذ الصحذبة يف املصحف.
وهذه القراءة كويت عن أم املؤمنني عذئاشة كضي اهلل عنهذ ،وكذنت
ثذباة يف مصحفهذ( ،)3وثبوهتذ يف املصحف ال يدل على بقذئهذ حرفذ مقرو ا
) (1احل ي ييذكم" ،املس ي ييادك " ،)3112( 309 :2 ،واحل ي ييديث أص ي ييال يف ص ي ييحيح
مسلم ( ) 630من طري حيىي بن آدم عن فضيل بن مرزوق ،وقد كواه اإلمذم
أبد ( ،)18673وابن جرير الطربي . .193/5
) (2النيسذبوكي ،مسلم بن احلجيذج" .الصيحيح" .حتقيي حمميد فيؤاد عبيد البيذقي( .ط،1
بريوت :داك إحيذء الرتاث العريب)؛ (.)630
) (3الطربي" ،جذمع البيذن".173 :5 ،
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به ،فقد كوت أم بيد بنت عبد الربن تسألت عذئاشة عن الصالة
الوتسطى ،قذلت" :كنذ نقر هذ يف احلرف األول على عهد كتسول اهلل :
{حذفظوا على الصلوات والصالة الوتسطى صالة العصر وقوموا هلل
قذناني} ،وهكذا كوي عن أم تسلمة( ،)1وقد أفرد ابن جرير فصال ملن كذن
يقرء هبذه القراءة(.)2
هذا وقد اخالف العلمذء يف املراد بذلصالة الوتسطى على مخسة
أقوال( ،)3أصحهذ أهنذ العصر ،ودليل هذ القول هذه الروايذت
والقراءات(.)4
علي بن أيب طذلب كضي اهلل عنه،
قذل ابن اجلوزي" :وهذا قول ّ
أيب أيوب ،وابن عمر يف كواية ،ومسرة بن جندب،
أيب ،و ّ
وابن مسعود ،و ّ
وأيب هريرة ،وابن عبذس يف كواية عطية ،وأيب تسعيد اخلدكي ،وعذئاشة يف
كواية ،وحفصة ،واحلسن ،وتسعيد بن املسيب ،وتسعيد بن جبري ،وعطذء يف
وزك بن حبي ،
كواية ،وطذوس ،والضحذ  ،والنخعي ،وعبيد بن عمريّ ،
وقاذدة ،وأيب حنيفة ،ومقذتل يف آخرين ،وهو مذهب أصحذبنذ"(" .)5وهو
اخايذك أيب حنيفة وأصحذبه ،وقذله الاشذفعي وأكثر أهل األثر ،وإليه هب
) (1الطربي" ،جذمع البيذن".174 :5 ،
) (2الطربي" ،جذمع البيذن".207 :5 ،
) (3ابن اجلوزي" ،زاد املسري " ،214 :1 ،وجعلهذ القرطيب عاشرة أقوال .209 :3
) (4الطربي" ،جذمع البيذن".221 :5 ،
) (5ابن اجلوزي" ،زاد املسري ".215 :1 ،
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عبد امللك بن حبيب واخاذكه ابن العريب يف قبسه وابن عطية يف تفسريه
وقذل" :وعلى هذا القول اجلمهوك من النذس وبه أقول"(.)1
سورة آل عمران:
-4قال الحاكم :أخربنذ احلسني بن احلسن بن أيوب ،نذ علي
بن عبد العزيز ،نذ أبو عبيد ،نذ حجذج ،عن هذكون بن موتسى ،حدثين
حممد بن عمرو بن علقمة ،عن حيىي بن عبد الربن بن حذطب ،عن
أبيه ،عن عمر كضي اهلل عنه ،أنه صلى هبم «فقرأ :أمل اهلل ال إله إال هو
احلي القيذم» قذل أبو عبيد :أمذ القراء بعد من أهل احلرمني مكة واملدينة
وأهل املصرين الكوفة والبصرة وأهل الاشذم ومصر وغريهم من القراء
فقر وهذ :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱠ [آل عمران ]2 :ال اخاالف بينهم فيه
أعلمه ،وكذلك القراءة عندنذ ،ملوافقة الكاذب وملذ عليه األمة ،وإن كذن
لذينك الوجهني يف العربية خمرج .هذا حديث صحيح اإلتسنذد ومل
خيرجذه(.)2
التخريج :القراءة ماشهوكة عن عمر كضي اهلل عنه ،و كرهذ البخذكي
تعليقذ يف صحيحه( ،)3وكواهذ أبو عبيد( .)4وكذلك كويت عن ابن
) (1ابين عطيية" ،احمليرك اليوجيز " ،323 :1 ،القيرطيب" ،اجليذمع ألحكيذم القيرآن ":3 ،
.210
) (2احلييذكم" ،املسييادك " ،)3136( 316 :2 ،قييذل الييذهيب :صييحيح أهي ي وقييد كواه
احلذكم من طري أيب عبيد القذتسم بن تسالم يف كاذبه فضذئل القرآن ص.296
) (3كاذب الافسري ،بذب يوم يكاشف عن تسذق .160 :6
) (4أبو عبيد" ،فضذئل القرآن " .296
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مسعود( ،)1وعن األعم ( .)2ونسبهذ ابن جين إىل عثمذن بن عفذن
وإبراهيم النخعي وأصحذب عبداهلل وزيد بن علي وجعفر بن حممد وأيب
كجذء خبالف(.)3
الدراسة والتوجيه :القيَّذم فيعذل من قذم يقوم ،ألن اهلل تعذىل هو
القيم على كل نفس ،قذل ابن جين" :وأصله :القْييوام ،فلمذ الاقت الواو
واليذء وتسبقت األوىل بذلسكون قلبت الواو يذء وأدغمت فيهذ اليذء
فصذكت القيذم"(.)4
والقيوم فيعول ،قذل الفراء" :ومهذ مجيعذ مدح .وأهل احلجذز أكثر
شيء قوال :الفيعذل من وات الثالثة .فيقولون للصواغ :الصيذغ"(.)5
فهذا يدل أن االخاالف اخاالف لكذت ،وأن املعىن واحد ولذا قذل ابن
جرير" :فأمذ تأويل مجيع الوجوه اليت كرنذ أ ّن القرأة قرأت هبذ،
فماقذكب ،ومعىن لك كله :القيّم حبفظ كل شيء وكزقه وتدبريه

) (1ابن ايب داود" ،املصذحف"174 ،؛ وابن حجر" ،فاح البذكي ".666 :8 ،
) (2اب يين أيب داود" ،املص ييذحف" ،224 ،واهل ييذيل" ،الكذم ييل "  ،508وتس ييبط اخلي ييذط،
"املييبهج" 412؛ والييدميذطي" ،إحتييذف فضييالء الباشيير"  .218وهييي كواييية املطييوعي
عنه .ومل يذكره ابن فذكس اخليذط يف "اجلذمع " .277
) (3ابن جين" ،احملاسب ".151 :1 ،
) (4ابن جين" ،احملاسب ".151 :1 ،
) (5الفراء" ،معذين القرآن ".190 :1 ،
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أحب من تكيري وتبديل وزيذدة ونقص"( .)1مث قذل:
وتصريفه فيمذ شذء و ّ
"وإمنذ جذء لك هبذه األلفذظ ،ألنه قصد به قصد املبذلكة يف املدح،
فكذن "القيوم" و "القيّذم" و "القيم" أبلغ يف املدح من "القذئم" ،وإمنذ
كذن عمر كضي اهلل عنه خياذك قراءته -إن شذء اهلل" -القيذم" ،أل ّن
لك الكذلب على منط أهل احلجذز يف وات الثالثة من "اليذء"
الصواغ" :الصيّذغ" ،ويقولون للرجل الكثري
"الواو" فيقولون للرجل ّ
ال ّدوكان" :الدَّيذك" .وقد قيل إن قول اهلل جل ثنذ ه :ﭐﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ
"فعذال"
"دواك"َّ ،
ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ [تسوكة نوح ]26 :إمنذ هو ّ
من "داك ي ُدوك" ،ولكنهذ نزلت بلكة أهل احلجذز ،وأقِّرت كذلك يف
املصحف( .")2واخاذك اهلذيل {القيوم} ألنه أبلغ يف املدح عنده(.)3
سورة الكهف:
-5قال الحاكم :حدثنذ أبو علي احلسني بن علي احلذفظ ،أنبأ أبو جعفر
حممد بن احلسني بن حفص اخلثعمي بذلكوفة ،ثنذ هذكون بن حذمت ،ثنذ
تسليم بن عيسى ،عن بزة الزيذت ،عن أيب إتسحذق ،عن تسعيد بن جبري،
عن ابن عبذس كضي اهلل عنهمذ " ،أن النيب  كذن يقرأ« :وكذن أمذمهم
) (1الطربي" ،جذمع البيذن".157 :6 ،
) (2الطربي" ،جذمع البيذن".160-159 :6 ،
) (3اهلذيل" ،الكذمل"  .508وقد قرك لك ابن تيمية يف جذمع املسذئل .37 :1
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ملك ،يأخذ كل تسفينة صذحلة غصبذ» هذا حديث صحيح اإلتسنذد ،ومل
خيرجذه(.)1
التخريج :مل أجده فيمذ بني يدي من مصذدك من الطري اليت
كواهذ منه احلذكم ،وهي طري منكرة ،والصحيح أنه موقوف على ابن
عبذس ،هكذا كواه البخذكي ومسلم( .)2وقد نسبت هذه القراءة كذلك
أليب بن كعب وعبداهلل بن مسعود(.)3
الدراسة والتوجيه :القراءة املاواترة{ :وكذن وكاءهم} ،ومجهوك
املفسرين أن املراد من قوله وكاءهم :أمذمهم( ،)4قذل ابن جرير" :وإمنذ قيل
ملذ بني يديه :هو وكائي ،ألنك من وكائه ،فأنت مالقيه كمذ هو مالقيك،
فصذك :إ كذن مالقيك ،كأنه من وكائك وأنت أمذمه"( .)5و كر الزجذج
احامذال آخر ،وهو" :جيوز أن يكون :كذن كجوعهم يف طريقهم عليه ومل

) (1احلذكم" ،املسادك " .)2959( 266 :2 ،وإتسينذده شيديد الضيعف إ فييه
ه ييذكون ب يين حي ييىي ،ويظه يير م يين ترمجا ييه أن ييه منك يير احل ييديث (ال ييذهيب" ،ت ييذكيخ
اإلتسييالم "1268 :5 ،؛ وابيين حجيير" ،لسييذن املييزان "  )304 :8ولييذا فقييد
اتسادككه الذهيب على احلذكم وقذل :فيه هذكون بن حذمت واهٍ أهي.
) (2ماف عليه من طري تسعيد بن جبري ،فقد كواه البخذكي ( )2728ومسلم (.)2380
) (3ابن اجلوزي" ،زاد املسري ".102 :3 ،
) (4الزخماشري" ،الكاشذف " ،740 :2 ،القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن ".34 :11 ،
) (5الطربي" ،جذمع البيذن".84 :18 ،
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يكونوا يعلمون خبربه فأعلم اللَّه اخل ِ
ضر خربهُ"( ،)1فاكون وكاءهم مبعىن
ُ
()3
خلفهم( )2وقد نصره ابن عطية والقرطيب  .إال أن هذه القراءة املروية
عينت املعىن األول وكجحاه ،وهذه إحدى فوائد تنوع القراءات ،وعلل
الفراء جواز لك بقوله" :ﭐﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏﱠ [الكهف ]79 :يقول:
أمذمهم ملك .وهو كقوله ﭐﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ [إبراهيم ]16 :أي
أهنذ بني يديه .وال جيوز أن تقول لرجل وكاء  :هو بني يديك ،وال لرجل
هو بني يديك :هو وكاء  ،إمنذ جيوز لك يف املواقيت من األيذم والليذيل
والدهر أن تقول :وكاء برد شديد :وبني يديك برد شديد ألنك أنت
وكاءه فجذز ألنه شيء يأيت ،فكأنه إ ا حلقك صذك من وكائك ،وكأنك إ ا
بلكاه صذك بني يديك؛ فلذلك جذز الوجهذن"(.)4
وأمذ قوله {صذحلة} فهو وصف للسفينة ،واملعىن أن امللك ال يأخذ
إال السفينة الصذحلة ،ولذا فإن اخلضر عليه السالم علل صنيعه بقلع لوح
السفينة :ﭐﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ [الكهف ]79 :كي تسلم من امللك.

) (1الفراء" ،معذين القرآن ".305 :3 ،
) (2الزخماشري" ،الكاشذف ".740 :2 ،
) (3ابن عطية" ،احملرك الوجيز "534 :3 ،؛ القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن "،
.36 :11
) (4الفراء" ،معذين القرآن ".157 :2 ،
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سورة النور:
-6قال الحاكم :حدثنذ أبو علي احلذفظ ،أنبأ عبدان األهوازي،
ثنذ عمرو بن حممد النذقد ،ثنذ حممد بن يوتسف ،ثنذ تسفيذن ،عن شعبة،
عن جعفر بن إيذس ،عن اذهد ،عن ابن عبذس كضي اهلل عنهمذ يف
قوله تعذىل{ :ال تدخلوا بيوتذ غري بيوتكم حىت تساأنسوا} [النوك]27 :
قذل« :أخطأ الكذتب {حىت تساأ نوا}» هذا حديث صحيح على
شرط الاشيخني ومل خيرجذه"(.)1
التخريج :كوى هذا احلديث ابن جرير وابن أيب حذمت
والبيهقي( ،)2قذل ابن كثري :هذا غريب جدا عن ابن عبذس( .)3وقد
ُكويت هذه القراءة عن األعم كواية حديثية( ،)4ومل يقرأ هبذ حيث إن
من اعاىن بقراءة األعم مل يذكرهذ(.)5
وقد كد الاشيخ أبد شذكر دعوى خطأ الكذتب ،وبني َّ
أن لك
) (1احلي ي ييذكم" ،املسي ي ييادك " .)3496( 430 :2 ،قي ي ييذل الي ي ييذهيب :علي ي ييى شي ي ييرط
البخذكي ومسلم.
) (2الطربي" ،جذمع البيذن".145 :19 ،
) (3ابن كثري" ،الافسري ".38 :6 ،
) (4الط ي ييربي" ،ج ي ييذمع البي ي ييذن" .146 :19 ،ول ي ييذا مل ي ي ييذكرهذ م ي يين كوى قراءت ي ييه
كصذحب املبهج واجلذمع واإلحتذف وغريهذ.
) (5انظ ي ي ي يير م ي ي ي ييثال :اخلي ي ي ي ييذط" ،امل ي ي ي ييبهج "  ،646واهل ي ي ي ييذيل" ،الكذم ي ي ي ييل " 608؛
والدميذطي" ،إحتذف فضالء الباشر " .408
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كله من األحرف السبعة ،ولكن ليس كل الصحذبة كذنوا يعرفون
األحرف كلهذ ،فرمبذ أنكر بعضهم من األحرف مذ ال يعرف( .)1وال
شك أن ابن عبذس اطلع فيمذ بعد على القراءة األخرى ،وقرأ به ،ألنه
جذءت الرواية عنه هبذ( ،)2وقد شكك بعض العلمذء بصحة كواية ابن
عبذس( ،)3إال أن وجه الرواية مذ كره الاشيخ شذكر وغريه ،وبعضهم
بلهذ على أهنذ قراءة تفسريية ،ولكن السيذق يأىب لك.
الدراسة والتوجيه :القراءة املاواترة {تساأنسوا} فيهذ معىن طلب
األنس ،بينمذ هذه القراءة الاشذ ة {تساأ نوا} فيهذ معىن طلب األ ن،
وبينهمذ ترابط ،ولذا فسر بعض العلمذء االتسائنذس بذإل ن ،فكمذ أن
"ت ْساأْنِ ُسوا معنذه تطلبوا وتلامسوا األنس ،فإن "تساأ نوا" معنذه تطلبوا
اإل ن"( .)4وأفذد الزجذج أن معىن تساأنسوا ت ْساأ ِنُوا ،وكذلك هو يف اللكة
الافسري(.)5
قذل ابن جرير " :االتسائنذس :االتسافعذل من األنس ،وهو أن يساأ ن
) (1هذم تفسري الطربي  .452/16ويف دعوى خطأ الكذتب ينظر :البذقالين،
"االناص ي ييذك للق ي ييرآن " ،532 :2 ،وكا ي ييذب :املسااش ي ييرقون ودع ي ييوى األخط ي ييذء
اللكوية يف القرآن الكرف ،تأليف :د :آدم مببذ.
) (2الطربي" ،جذمع البيذن".147 :19 ،
) (3انظر مثال :السمني" ،الدك املصون ".396 :8 ،
) (4ابن جين" ،احملاسب ".108 :2 ،
) (5الزجذج" ،معذين القرآن ".39 :4 ،
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أهل البيت يف الدخول عليهم ،خمربا بذلك من فيه ،وهل فيه أحد؟ وليؤ هنم
أنه داخل عليهم ،فليأنس إىل إ هنم له يف لك ،ويأنسوا إىل اتسائذانه إيذهم،
وقد حكي عن العرب مسذعذ :ا هب فذتساأنس ،هل ترى أحدا يف الداك؟
مبعىن :انظر هل ترى فيهذ أحدا؟ فاأويل الكالم إ ن إ ا كذن لك معنذه :يذ
أيهذ الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتذ غري بيوتكم حىت تسلموا وتساأ نوا ،و لك
أن يقول أحدكم :السالم عليكم ،أدخل؟ وهو من املقدم الذي معنذه
الاأخري ،إمنذ هو حىت تسلموا وتساأ نوا ،كمذ كرنذ من الرواية ،عن ابن
عبذس"( .)1قلت :فال خالف بني القراءتني ومعنذمهذ واحد.
-7قال الحاكم( :أنذ أبو عبد اهلل حممد بن يعقوب احلذفظ ،ثنذ
حذمد بن أيب حذمد( )2أخربنذ أبو عبد اهلل الدشاكي ،ثنذ عمرو بن أيب
قيس ،عن عطذء ،عن تسعيد بن جبري ،عن ابن عبذس كضي اهلل عنهمذ ،يف
قوله عز جل :اهلل نوك السموات واألكض مثل نوك من آمن بذهلل كماشكذة»،
قذل :هي القربة( )3يعين الكوة( »)4صحيح اإلتسنذد ومل خيرجذه "(.)5
) (1الطربي" ،جذمع البيذن".149 :19 ،
) (2مذ بني القوتسني تسقط من مطبوعة املسادك  ،واتسادككاه من إحتذف املهرة .181 :7
) (3كذا يف املسيادك  ،وهيو تصيحيف فيذلقربة طيذئر معيروف ،وهيي احلم َّيرة (الزبييدي" ،تيذج
العروس "  )124 :11ويف الدك املنثوك  :196 :6النقرة ،وهو الصواب .ومل يذكر ابن
حجر هذا احلرف يف إحتذف املهرة القاصذكه على طرف احلديث كمذ هي عذدته.
) (4املاش ييكذة كم ييذ فس ييرهذ :ه ييي ك ييوة يف احل ييذئط غ ييري نذف ييذة (الراغ ييب" ،مف ييردات ألف ييذظ
الق ي يرآن " 463؛ والزبي ي ييدي" ،ت ي ييذج الع ي ييروس"  )391 :38والك ي ييوة ه ي ييي اخل ي ييرق يف
احلذئط (تذج العروس  )425/39وهو مذ نسميه اليوم :الاشبذ .
) (5احلييذكم" ،املسييادك "  .)3502( 432 :2قييذل الييذهيب :صييحيح أه يي .وكواه ابيين أيب حييذمت
 2594 :8من طريي الدشياكي ،لكين يف إتسينذده نظير مين حييث إن عميرو بين قييس غيري
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التخرريج :كواه ابيين أيب حييذمت كمييذ يف الييدك املنثييوك ،وكوى الفريييذيب
حنييوه عنييه( .)1وهييذه الق يراءة كويييت عيين أيب بيين كعييب بلفييظ الرواييية عيين
اب ي يين عبي ي ييذس( ،)2وكوي ي ييت عي ي يين أيب واب ي يين مسي ي ييعود بلف ي ييظ{ :مثي ي ييل ني ي ييوك
املؤمنني}( ،)3وكويت عن أيب بلفظ{ :نيوك مين آمين بيه}( )4وكوييت عين
أيب بلفظ{ :مثل نوك املؤمن}( ،)5وميكن أن حتمل على الافسيري ،بداللية
اخاالف الرواة يف لفظ القراءة ،واهلل أعلم.
الدراسة والتوجيه :اخالف املفسرون يف عود الضمري من قوله
ﭐﱡﲞ ﲟ ﱠ [النوك ]35 :على أكبعة أقوال" :أحدهذ :أهنذ ترجع إىل اهلل
وجل ،قذل ابن عبذس :مث ُل ُهداه يف قلب املؤمن .والثذين :أهنذ ترجع
ّ
عز ّ
ِ
حممد  ،قذله كعب األحبذك .والرابع:
إىل املؤمن ،والثذلث :أهنذ ترجع إىل ّ
أهنذ ترجع إِىل القرآن ،قذله تسفيذن"( .)6وهذه القراءات املروية عن هؤالء
ميذكوك يف اليذين كووا عيين عطيذء بين السييذئب قبيل االخيياالط ،قيذل اليذهيب" :كييذن يرفيع عيين
تسعيد بن جبري أشيذء مل يكن يرفعهذ" (الذهيب" ،تسري أعالم النبالء" )111 :6 ،واهلل أعلم.
) (1كيير لييك السيييوطي يف الييدك املنثييوك  .196 :6ومل أجييده يف تفسييري ابيين أيب
حذمت املطبوع.
) (2كواهذ ابن جرير الطربي يف الافسري .179 :19
) (3ابن اجلوزي" ،زاد املسري ".295 :3 ،
) (4القرطيب " ،اجلذمع ألحكذم القرآن".260 :12 ،
) (5الطربي" ،جذمع البيذن".178 :19 ،
) (6ابن اجلوزي" ،زاد املسري ".295 :3 ،
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الصحذبة ترجح القول الثذين ،ولذا صدك الطربي به األقوال( .)1إال إنه
يؤخذ على هذا القول أن الضمري عذد على مذ مل يسب كره( ،)2ولذا
كجح بعض املفسرين عود الضمري إىل اهلل عز وجل ،واملعىن :مثل هداه يف
قلب املؤمن(.)3
سورة األحزاب:
-8قال الحاكم :أخربنذ حممد بن عمرو البزاز ،ببكداد ،ثنذ
إتسحذق بن احلسن ،ثنذ أبو حذيفة ،ثنذ تسفيذن ،عن طلحة ،عن عطذء،
عن ابن عبذس كضي اهلل عنهمذ" ،أنه كذن يقرأ هذه اآلية {النيب أوىل
بذملؤمنني من أنفسهم وهو أب هلم وأزواجه أمهذهتم}" هذا حديث
صحيح اإلتسنذد ومل خيرجذه(.)4
التخريج :كوى هذا احلديث البيهقي من طري احلذكم( .)5وقد
) (1الطربي" ،جذمع البيذن".178 :19 ،
) (2ابن عطية" ،احملرك الوجيز ".183 :4 ،
) (3ابن كثري" ،الافسري".58 :6 ،
) (4احلييذكم " ،املسييادك " ،)3556( 450 :2 ،وقييذل الييذهيب" :بييل طلحيية
تس ييذقط " .قل ييت :وفي ييه عل يية أخ ييرى فق ييد ق ييرك احل ييذفظ أن عط ييذء ال ييذي ي ييروي
الافسيري عين ابيين عبيذس فيمييذ تسيوى البقييرة وآل عميران هييو اخلراتسيذين ،وهييو مل
يسمع منه فذإلتسنذد منقطع (كمذ يف العجذب يف بيذن األتسبذب .)38 :1
) (5البيهقي" ،السنن الكربى ".111 :7 ،
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نُقلت هذه القراءة عن ابن مسعود( ،)1وهي ماشهوكة عن أيب بن كعب،
وكذن عمر كضي اهلل عنه حيكهذ من مصحفه ،و لك لعلمه بأهنذ
نسخت ،فعن جبذلة قذل :مر عمر بن اخلطذب كضي اهلل عنه بكالم وهو
يقرأ يف املصحف {النيب أوىل بذملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهذهتم
وهو أب له} فقذل :يذ غالم حكهذ فقذل :هذا مصحف أيب فذهب
إليه فسأله فقذل :إنه كذن يلهيين القرآن ويلهيك الصف بذألتسواق"(،)2
فهذه الرواية تبني أهنذ كذنت يف املصحف ،وإال فهنذ احامذل قوي أن
يكون لك على الافسري ،ألن ابن جرير كوى عن اذهد قذل :ﱡﭐ ﲧ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠ [األحزاب ]6 :قذل :هو أب هلم(.)3
ففصل بقوله :قذل ،ومثل هذا ياشعر أن لك من قبيل الافسري ال
القراءة.
الدراسة والتوجيه :األب هو احلذين على األبنذء ،ولذا قذل اذهد:
كل نيب فهو أبو أماه ،قذل الزخماشري" :ولذلك صذك املؤمنون إخوة أل ّن النيب
 أبوهم يف الدين"( .)4وقد قذل النيب َّ " :إمنذ أنذ لكم مبنز ِلة الو ِ
الد
) (1الزخماشري" ،الكاشذف ".523 :3 ،
) (2كواه البيهقي يف السنن الكربى ،110 :7 ،وإتسنذده ضيعيف للاشيك هيل هيو
عن جبذلة أو عن غريه.
) (3الطربي" ،جذمع البيذن".209 :20 ،
) (4الزخماشري" ،الكاشذف " .523 :3 ،وانظر :ابن اجلوزي" ،زاد املسري ".448 :3 ،
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أُعلِّ ُم ُكم"(.)1

سورة الزمر:
-9قال الحاكم :أخربين عبد اهلل بن احلسني القذضي ،مبرو ،ثنذ
احلذكث بن أيب أتسذمة ،ثنذ يزيد بن هذكون ،أنبأ بذد بن تسلمة ،عن
ثذبت ،عن شهر ،عن أمسذء بنت يزيد كضي اهلل عنهذ ،قذلت :مسعت
النيب  " يقرأ{ :يذ عبذدي الذين أتسرفوا على أنفسهم ،ال تقنطوا من
كبة اهلل ،إن اهلل يكفر الذنوب مجيعذ ،وال يبذيل} «هذا حديث غريب
عذل ومل أ كر يف كاذيب هذا عن شهر غري هذا احلديث الواحد»(.)2
التخريج :كوى هذا احلديث أبو عبيد وأبد والرتمذي(.)3
الدراسة والتوجيه :مل أجد من كوى هذه القراءة يف غري هذا
احلديث ،إال أن بعض املفسرين نسب هذه القراءة لفذطمة كضي اهلل
عنهذ ،وقذل الزخماشري " :ويف قراءة ابن عبذس وابن مسعود :يكفر
مجيعذ ملن ياشذء ،واملراد مبن ياشذء :من تذبَّ ،
ألن ماشيئة اهلل
الذنوب ً
تذبعة حلكماه وعدله ،ال مللكه وجربوته .وقيل يف قراءة النيب  وفذطمة
كضى اهلل عنهذ :يكفر الذنوب مجيعذ وال يبذيل .ونظري نفى املبذالة نفى

) (1كواه أبو داود يف السنن ( )8بإتسنذد حسن.
) (2احلذكم" ،املسيادك " ،)2982(272 :2 ،قيذل اليذهيب :غرييب أهي واحليديث يف إتسينذده
شهر بن حوشب ،وهو خمالف فيه ،انظر (الذهيب" ،ميزان االعادال ".)283 :2 ،
) (3أبو عبيد" ،فضيذئل القيرآن "311؛ وأبيد" ،املسيند" ()27569؛ والرتميذي "السينن"،)3237( ،
وقذل :هذا حديث حسن غ يريب ال نعرفيه إال مين حيديث ثذبيت عين شيهر بين حوشيب ،وشيهر
بن حوشب يروي عن أم تسلمة األنصذكية ،وأم تسلمة األنصذكية هي أمسذء بنت يزيد.
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اخلوف يف قوله تعذىل ﭐﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ [الاشمس.)1(" ]15 :
وقد خرج بعض العلمذء هذه القراءة على الافسري ،أي أهنذ قراءة
()2
كل فال خالف بينهذ وبني
تفسريية  ،وله وجه من النظر ،وعلى ٍّ
القراءة املاواترة.
سورة الفتح:
-10قال الحاكم :حدثنذ أبو العبذس حممد بن يعقوب ،أخربنذ
العبذس بن الوليد بن مزيد ،ثنذ حممد بن شعيب بن شذبوك ،ثنذ عبد اهلل
بن العالء بن زبر ،عن بسر بن عبيد اهلل ،عن أيب إدكيس ،عن أيب بن
كعب كضي اهلل عنه" ،أنه كذن يقرأ{ :إ جعل الذين كفروا يف قلوهبم
احلمية ،بية اجلذهلية ولو بيام ،كمذ بوا ،لفسد املسجد احلرام فأنزل
اهلل تسكيناه على كتسوله} [الفاح ،]26 :فبلغ لك عمر فذشاد عليه،
فبعث إليه ،وهو يهنأ نذقة له ،فدخل عليه ،فدعذ نذتسذ من أصحذبه،
فيهم زيد بن ثذبت فقذل :من يقرأ منكم تسوكة الفاح؟ فقرأ زيد على
قراءتنذ اليوم ،فكلظ له عمر ،فقذل له أيب :أأتكلم؟ فقذل :تكلم ،لقد
علمت أين كنت أدخل على النيب  ويقرئين ،وأنام بذلبذب ،فإن
أحببت أن أقرئ النذس على مذ أقرأين ،أقرأت ،وإال مل أقرئ حرفذ مذ
حييت قذل :بل أقرئ النذس" هذا حديث صحيح على شرط
) (1الزخماشري" ،الكاشذف ".135 :4 ،
) (2القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن ".269 :15 ،
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الاشيخني ،ومل خيرجذه(.)1
التخريج :هذا احلديث كواه النسذئي(.)2
الدراسة والتوجيه :هذه القراءة ممذ خذلفت كتسم املصحف ،وهي
من األحرف السبعة اليت نسخت ،ولذا مل يكابهذ الصحذبة يف شيء من
النسخ اليت عددوهذ ،واحلمية :األنفة ،يقذل :بيت عن كذا بيَّة –
بذلااشديد -وحممية إ ا أنفت منه وداخلك عذك وأنفة أن تفعله( ،)3وقد
كذنت بية الكذفرين هي كفضهم كاذبة :بسم اهلل الربن الرحيم ،وحممد
كتسول اهلل(.)4
ووجه إفسذد املسجد احلرام لو بي املسلمون :أهنم كذنوا يقالون
فيه املساضعفني من املؤمنني ،الذين مل يكونوا قذدكين على اهلجرة ،كمذ
قذل تعذىل ﭐﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ

ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ [الفاح.]25 :

) (1احلي ي ييذكم" ،املسي ي ييادك " ،)2891( 245 :2 ،قي ي ييذل الي ي ييذهيب :علي ي ييى شي ي ييرط
البخذكي ومسلم.
) (2النسذئي" ،السنن الكربى" (.)11441
) (3القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن".288 :16 ،
) (4الزخماشري" ،الكاشذف".344 :4 ،
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سورة الذاريات:
-11قال الحاكم :أخربنذ أبو عبد اهلل الصفذك ،ثنذ أبد بن
مهران ،أنبأ عبيد اهلل بن موتسى ،أنبأ إتسرائيل ،عن أيب إتسحذق ،عن
عبد الربن بن يزيد ،عن عبد اهلل بن مسعود كضي اهلل عنه ،قذل" :
أقرأين كتسول اهلل { :إين أنذ الرزاق و القوة املاني}"(.)1
التخريج :هذا احلديث كواه أبد وأبو داود والرتمذي(.)2
الدراسة والتوجيه :ال اخاالف بني معىن هذه القراءة وبني
القراءة املاواترة ،وقد كرهذ الزخماشري فنسبهذ للنيب  كعذدته يف هذه
القراءات احلديثية( ،)3قذل ابن كثري " :ومعىن اآلية :أنه تعذىل خل
العبذد ليعبدوه وحده ال شريك له ،فمن أطذعه جذزاه أمت اجلزاء ،ومن
عصذه عذبه أشد العذاب ،وأخرب أنه غري حماذج إليهم ،بل هم الفقراء

) (1احلي ييذكم" ،املسي ييادك " )2919( 255 :2 ،مث أعي ييذده ب ي يرقم ( )2983مي يين
طري احملبويب عن تسعيد بن مسعود عن عبيداهلل ،واحلديث صحيح ،فقد كواه
أبد "املسند" ( ،)3741وأبو داود "السنن" ( ،)3993والرتميذي "السينن"
( )2940وقذل :حسن صحيح .وقد تسكت عنه الذهيب.
) (2انظ ي ي ي يير :أب ي ي ي ييد "املس ي ي ي ييند " ( ،)3741وأب ي ي ي ييو داود" ،الس ي ي ي يينن " (،)3993
والرتمذي" ،جذمع الرتمذي" ( )2940وقذل :حسن صحيح.
) (3الزخماشري" ،الكاشذف ".406 :4 ،
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إليه يف مجيع أحواهلم ،فهو خذلقهم وكازقهم(.")1

سورة الرحمن:
-12قال الحاكم :حدثنذ أبو العبذس حممد بن يعقوب ،ثنذ
حممد بن إتسحذق الصكذين ،ثنذ حسني بن حممد املروكو ي ،ثنذ أبو عبد
الربن األكطبذين ابن عم عبد اهلل بن عون ،عن عذصم اجلحدكي ،عن
أيب بكرة كضي اهلل عنه " ،أن النيب  قرأ{ :ماكئني على كفرف
خضر وعبقري حسذن} [الربن« ]76 :هذا حديث صحيح اإلتسنذد،
ومل خيرجذه»(.)2
التخريج :هكذا ثبت لفظ القراءة يف النسخ املطبوعة من
املسادك  ،ومثله يف إحتذف املهرة موافقذ للقراءة املاواترة(.)3
ويف الدك املنثوك معزوا إىل املسادك { :ماكئني على كفذكف

) (1ابن كثري" ،الافسري".425 :7 ،
) (2احلي ييذكم" ،املسي ييادك " ،)2986( 273 :2 ،وكواه الثعلي يييب يف الافس ي ييري :9
 ،189ويف مسييذع عذصييم اجلحييدكي ميين أيب بكييرة نظيير (انظيير :الثقييذت البيين
حبييذن  .)240/5قييذل الييذهيب :منقطييع وعذصييم مل يييدك أبييذ بكييرة أهيي .وقييذل
احلي ييذفظ :فيي ييه انقطي ييذع (ابي يين حجي يير" ،إحتي ييذف املهي ييرة " )587 :13 ،قلي ييت:
وللجحدكي قراءة شذ ة (ابن اجلزكي" ،غذية النهذية " .)349 :1
) (3ابن حجر" ،إحتذف املهرة " (.)17175
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خضر وعبذقري حسذن}( ،)1وهكذا كواه الدوكي ،وضبطه{ :ما ِ
َّكئِني
ُ
على كفذ ِك ٍ
ي ِحس ٍ
ذن} ،قذل الدوكي :فقلت له :يذ أبذ
ض ٍر وعبذقِ ِر ٍّ
ف ُخ ْ
أبد ،إمنذ هي {ماكئني على كفذكف خضر وعبذقري حسذن} قذل:
صدقت ،هكذا يقول النحويون ،ولكن مسعت أنذ هكذا "(.)2
وهذا هو الصحيح ،ومذ ثبت يف املطبوعة جري على ظذهر
القراءة ،فقد قذل الطربي" :والقراء يف مجيع األمصذك على قراءة لك ﭐﱡﭐ ﱡ
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱠ [الرمحن ]٧٦ :بكري ألف يف كال
احلرفني .و كر عن النيب  خرب غري حمفوظ ،وال صحيح السند {على
كفذكف خضر وعبذقري} بذأللف واإلجراء –أي الانوين -و كر عن
زهري الفرقيب أنه كذن يقرأ {على كفذكف خضر} بذأللف وتر اإلجراء
{وعبذقري حسذن) بذأللف أيضذ ،وبكري إجراء"(.)3
وممن نسبت إليه هذه القراءة :عثمذن بن عفذن ونصر بن عذصم
وعذصم اجلحدكي وزهري الفرقيب(.)4
وقذل اهلذيل" :كفذكف" مجع غري مصروف ابْن ِم ْقس ٍم ،وابن
) (1السيوطي" ،الدك املنثوك ".723 :7 ،
) (2الدوكي" ،جزء يف قراءات النيب .)114( "
) (3الطربي" ،جذمع البيذن".86 :23 ،
) (4ابن جين" ،احملاسب"  ،305 :2السمني" ،الدك املصون ".187 :10 ،
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ُحمي ِ
الز ْعفرِاينّ ،وهو
صن ،واخايذك ِشْبل ،وأبو حيوة ،و ْ
ي ،و َّ
ْ
اجل ْحد ِك ّ
ضر) " ،عبذقري " على اجلمع بكسر القذف من
(خ ْ
االخايذك لقولهُ :
غري تنوين ابن ِم ْقس ٍم ،وابن ُحمي ِ
ي،
صن ،واخايذك ِشْبل ،و ْ
ْ
ْ
اجل ْحد ِك ّ
الز ْعفرِاينّ ،وهو االخايذك ملذ كرنذ يف " كفذكف " ونونه ابن أيب يزيد عن
و َّ
()1
ابن ُحمي ِ
صن ،وابْن ِم ْقس ٍم ،البذقون على الاوحيد" .
ْ
الدراسة والتوجيه :القراءة املاواترة ﭐﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ [الربن ]76 :وهي موافقة للسذن العرب ،وأمذ
على القراءة الاشذ ة :فذلرفذكف مجع كفرف" ،والرفرف :ضرب من البسط،
وقيل البسط وقيل الوتسذئد ،وقيل كل ثوب عريض كفرف .ويقذل ألطراف
البسط وفضول الفسطذط كفذكف ،وكفرف السحذب :هيدبه .والعبقري:
منسوب إىل عبقر ،تزعم العرب أنه بلد اجلن ،فينسبون إليه كل شيء
عجيب"(.)2
ومل يبينوا يف الرواية إعراب عبذقري ،وحتامل أن تكون مصروفة
وغري مصروفة ،إال مذ جذء يف كواية الدوكي ،قذل السمني احلليب" :
وتاشديد ِ
ِ
ي بكسر القذف ِ
اليذء مفاوحةً على مْن ِع
وفاحهذ
وقر وا :عبذقِ ِر َّ
ِ
الصرف ،وهي ُم ْاش ِكلة؛ إ ال مذنع من تنوي ِن يذء ْي النس ِ
ب ،و َّ
كأن هذا
) (1اهلذيل" ،الكذمل "  ،644وانظر :الدميذطي" ،احتذف فضالء الباشر " .528
) (2الزخماشري" ،الكاشذف ".454 :4 ،
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ِ
ِ
النيب
القذكىء تيوَّهم ك ْوهنذ يف مفذعل فمنعهذ من الصرف .وقد كوى عن ِّ
ي منونذً ابن خذلويه ،وكِوي عن عذص ٍم :كفذ ِك ٍ
ٍ
ف

ومجذعة :وعبذقِ ِر ٍّ
ُ
ُ
ي إنَّه ملذ جذوك كفذ ِكف املمانع
بذلصرف ،وقد يُقذل يف م ْن منع عبذقِ ِر َّ
امانع ُماشذكلةً"( .)1وأمذ عبذقري فقد قذل الطربي :وأمذ العبذقري ،فإنه ال
وجه له يف الصواب عند أهل العربية ،ألن ألف اجلمذع ال يكون بعدهذ
أكبعة أحرف ،وال ثالثة صحذح(.)2
سورة الطالق:
-13قال الحاكم :أخربين أبو أبد بكر بن حممد الصرييف ،ثنذ
أبو بكر حممد بن الفرج األزكق ،ثنذ حجذج بن حممد ،قذل :قذل ابن
جريج :عن أيب الزبري ،عن ابن عمر كضي اهلل عنهمذ " ،أن كتسول اهلل
 قرأ{ :فطلقوهن يف قُبل عدهتن}" «قد أخرج مسلم هذا احلديث
بطوله ،عن ابن جريج عن ابن الزبري ،أنه مسع عبد الربن بن أمين يسأل
عن عبد اهلل بن عمر يف كجل طل امرأته وهي حذئض ،وأظنه كر هذا
اللفظ»(.)3
التخريج :بني اإلمذم احلذكم أن مسلمذ كوى هذا احلديث ،فهو
) (1السمني" ،الدك املصون"187 :10 ،؛ وأبو حيذن" ،البحر احمليط ".72 :10 ،
) (2الطربي" ،جذمع البيذن".86 :23 ،
) (3احلذكم" ،املسادك ".)2990(275 :2 ،
- 75 -

القراءات الشاذة في كتاب المستدرك على الصحيحين دراسة وتوجيها ،د .أحمد بن فارس السلوم

حديث صحيح(.)1
الدراسة والتوجيه :معىن هذه القراءة :إ ا طلقام النسذء
طذهرا من غري مجذع ،وال
لطهرهن الذي حيصينه من
فطلقوهن
ّ
ّ
ّ
عدهتنً)2( ،
ئهن .
تطلقوهن
حبيضهن الذي ال يعاددن به من قر ّ
ّ
ّ
وقذل اذهد :كنت عند ابن عبذس ،فجذءه كجل فقذل :إنه طل
امرأته ثالثًذ ،فسكت حىت ظننذ أنه ك ّادهذ عليه ،مث قذل :ينطل أحدكم
وجل
فريكب احلموقة ،مث يقول :يذ ابن عبذس يذ ابن عبذس ،وإن اهلل ّ
عز ّ

قذل :ﭐﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ [الطالق ]2 :وإنك مل تا
خمرجذ ،عصيت كبك ،وبذنت منك امرأتك ،قذل اهلل{ :يذ
اهلل فال أجد لك ً
()3
أييهذ الْنَِّيب إ ا طلَّ ْقام الْنِّسذء فطلِّ ُقوه َّن ِيف قُيب ِل ِعد ِ
َّهت َّن}  .وفسره مذلك :أن
ُ
ُ
ُُ
()4
يطل يف كل طهر مرة  ،وقد اتسادل الزخماشري بذلقراءتني على أن القرء هو
احليض ،مناصرا ملذهب احلنفية ،فاعقبه ابن املنري( .)5فهذه القراءة مبعىن
القراءة املاواترة ،فذلعالقة بينهمذ هي الاواف  ،ولذا قذل ابن جين" :هذه القراءة
وه َّن لِعِدَّهتِِ َّن} ،أي :عند عدهتن ،ومثله
تصدي ملعىن قراءة اجلمذعة{ :فطلِّ ُق ُ
) (1مسلم" ،الصحيح" (.)1471
) (2الطربي" ،جذمع البيذن".431 :23 ،
) (3الطربي" ،جذمع البيذن".433 :23 ،
) (4مذلك" ،املوطأ ".587 :2 ،
) (5الزخماشري" ،الكاشذف ".552 :4 ،
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قول اهلل تعذىل :ﭐﱡﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﱠ [األعراف ]187 :أي :عند
وقاهذ"( .)1وقد بل ابن العريب هذه القراءة اليت كواهذ مسلم واحلذكم على
أهنذ قراءة تفسريية(.)2
سورة األعلى:
-14قال الحاكم :حدثنذ أبو الوليد الفقيه ،ثنذ اهليثم بن
خلف ،ثنذ يعقوب بن إبراهيم ،وشريح بن يونس ،قذال :ثنذ هاشيم ،أنبأ
أبو باشر ،عن تسعيد بن جبري ،عن ابن عمر كضي اهلل عنهمذ ،أنه كذن
إ ا قرأ ﱡﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ [األعلى ]1 :قذل« :تسبحذن كيب
األعلى الذي خل فسوى» قذل :وهي قراءة أيب بن كعب «هذا
حديث صحيح على شرط الاشيخني ومل خيرجذه»(.)3
التخريج :هكذا وكد احلديث عند احلذكم ،و كر مثله يف إحتذف
املهرة( .)4و كره السيوطي يف الدك املنثوك معزوا إىل احلذكم بلفظ :عن
تسعيد بن جبري قذل :مسعت ابن عمر يقرأ {تسبحذن اتسم كبك
األعلى} فقذل :تسبحذن كيب األعلى ،قذل :كذلك هي قراءة أيب بن
) (1ابن جين" ،احملاسب ".323 :2 ،
) (2القرطيب" ،أحكذم القرآن ".436 :4 ،
) (3احلي ييذكم" ،املسي ييادك " ،)3923(567 :2 ،وإتسي يينذده صي ييحيح ،ولي ييذا قي ييذل
الذهيب :على شرطهمذ أهي.
) (4ابن حجر" ،إحتذف املهرة" (.)9743
- 77 -

القراءات الشاذة في كتاب المستدرك على الصحيحين دراسة وتوجيها ،د .أحمد بن فارس السلوم

كعب( ،)1وكواه الطربي بلفظ" :أنه كذن يقرأ:
ﲓ ﱠ [األعلى{ :]1 :تسبحذن كيب األعلى الذي خل فسوى} قذل:
وهي يف قراءة أيب بن كعب كذلك(.)2
الدراسة والتوجيه :تنسب هذه القراءة البن عمر وعلي
وملصحف أيب بن كعب ،وأليب موتسى األشعري وابن الزبري ومذلك بن
()3
دينذك  .وهذه القراءة مبعىن القراءة املاواترة ،فإن قوله ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲒ ﲓﱠ أمر ،وقراءة أيب {تسبحذن كيب األعلى} اماثذل هلذا األمر،
مع أنه حيامل أن تكون هذه القراءة من بذب جواب اآلية القرآنية،
ومثله مذ كوى ابن جرير عن زيذد بن عبد اهلل ،قذل :مسعت ابن عبذس
يقرأ يف صالة املكرب :ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ تسبحذن كيب
األعلى( ،)4فيحامل أن تكون القراءة املنسوبة إىل أيب بن كعب من هذا
القبيل ،قذل القرطيب " :وكوى أبو صذحل عن ابن عبذس :صل بأمر كبك
األعلى .قذل :وهو أن تقول تسبحذن كبك األعلى .وكوي عن علي
كضي اهلل عنه ،وابن عبذس وابن عمر وابن الزبري وأيب موتسى وعبد اهلل
ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

) (1السيوطي" ،الدك املنثوك ".482 :8 ،
) (2الطربي" ،جذمع البيذن".367 :24 ،
) (3اب يين خذلوي ييه" ،خماص يير يف ش يوا الق يرآن"172 ،؛ واب يين عطي يية " ،احمل ييرك ال ييوجيز ":5 ،
.468
) (4الطربي" ،جذمع البيذن".368 :24 ،
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بن مسعود كضي اهلل عنهم :أهنم كذنوا إ ا افااحوا قراءة هذه السوكة
قذلوا :تسبحذن كيب األعلى ،اماثذال ألمره يف ابادائهذ .فيخاذك االقاداء
هبم يف قراءهتم ،ال أن تسبحذن كيب األعلى من القرآن ،كمذ قذله بعض
أهل الزيغ .وقيل :إهنذ يف قراءة أيب :تسبحذن كيب األعلى .وكذن ابن عمر
يقر هذ كذلك . .مث نقل من كاذب األنبذكي :قذل :قرأ علي بن أيب
طذلب عليه السالم يف الصالة تسبح اتسم كبك األعلى ،مث قذل :تسبحذن
كيب األعلى ،فلمذ انقضت الصالة قيل له :يذ أمري املؤمنني ،أتزيد هذا
يف القرآن؟ قذل :مذ هو؟ قذلوا :تسبحذن كيب األعلى .قذل :ال ،إمنذ أمرنذ
باشيء فقلاه"( .)1فهذا يقوي مذ كرته من احامذل أن يكون لك
جوابًذ ال قراء ًة ،واهلل أعلم.

سورة العصر:
-15قال الحاكم :أخربنذ أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الصفذك،
ثنذ أبد بن مهران ،ثنذ عبيد اهلل بن موتسى ،أنبأ إتسرائيل ،عن أيب
إتسحذق ،عن عمرو ي مر ،عن علي كضي اهلل عنه ،أنه قرأ{ :والعصر
ونوائب الدهر إن اإلنسذن لفي خسر} «هذا حديث صحيح اإلتسنذد ومل
خيرجذه»(.)2

) (1القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن ".14 :20 ،
) (2احلييذكم" ،املسييادك " .)3971( 582 :2 ،وقييذل الييذهيب :صييحيح أهي ي إال
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التخريج :هكذا وكدت الرواية عن علي من هذه الطري
الضعيفة ،وكواه الطربي حنوه(.)1
ص ِر ،ونوائب الدهر ،إِ َّن ِْ
اإلنْسذن ل ِفي
ويف بعض املصذدك{ :والْع ْ
ُخ ْس ٍر ،وإنّه فيه إىل آخر الدهر}(.)2
الدراسة والتوجيه :النوائب مجع نذئبة ،وهي الداهية ،وقوله {إىل
آخر الدهر} أي إىل آخر حيذته ،قذل الراغب :ال ّدهر يف األصل :اتسم
مل ّدة العذمل من مبدأ وجوده إىل انقضذئه  . .ود ْه ُر فالن :م ّدة حيذته،
واتساعري للعذدة البذقية م ّدة احليذة ،فقيل :مذ دهري بكذا ،ويقذل :دهر
فالنذ نذئبة د ْهراً ،أي :نزلت به(.)3
والعالقة بني القراءة الاشذ ة واملاواترة هي الاالزم ،فإن نوائب الدهر
داخلة يف الزمن الذي أقسم اهلل به ،وبل الرازي القراءة على الافسري،
وقذل" :كوي عن النيب صلى اهلل عليه وتسلم أنه أقسم بذلدهر ،وكذن عليه
أن عم ييرو ي م يير اه ييول( ،اب يين أيب ح ييذمت" ،اجل ييرح والاع ييديل "232 :6 ،؛
والذهيب" ،ميزان االعادال" )295 :3 ،فذحلديث ضعيف.
) (1الطربي" ،جذمع البيذن" .589/24 ،زاد السيوطي نسباه إىل :الفريذيب وعبيد
بيين بيييد وابيين املنييذك وابيين األنبييذكي يف املصييذحف (الييدك املنثييوك .)621 :8
وقد كره ابن خذلويه يف "املخاصر" .180
) (2الثعليب" ،الكاشف والبيذن " ،284 :10 ،ومل يذكر له إتسنذدا.
) (3الراغب" ،املفردات " .319
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السالم يقرأ :والعصر ونوائب الدهر ،إال أنذ نقول :هذا مفسد للصالة،
فال نقول :إنه قرأه قرآنذ بل تفسريا ،ولعله تعذىل مل يذكر الدهر لعلمه بأن
امللحد مولع بذكره وتعظيمه ،ومن لك كره يف هل أتى كدا على فسذد
قوهلم بذلطبع والدهر وثذنيهذ :أن الدهر ماشامل على األعذجيب ألنه
حيصل فيه السراء والضراء ،والصحة والسقم ،والكىن والفقر ،بل فيه مذ
هو أعجب من كل عجب ،وهو أن العقل ال يقوى على أن حيكم عليه
بذلعدم ،فإنه ازأ مقسم بذلسنة والاشهر واليوم والسذعة وحمكوم عليه
بذلزيذدة والنقصذن واملطذبقة ،وكونه مذضيذ ومساقبال ،فكيف يكون
معدومذ؟ وال ميكنه أن حيكم عليه بذلوجود ألن احلذضر غري قذبل للقسمة
واملذضي واملساقبل معدومذن ،فكيف ميكن احلكم عليه بذلوجود؟ "(.)1

) (1الرازي" ،مفذتيح الكيب ".277 :32 ،
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اخلامتة
ويف اخلاذم هذه أهم الناذئج اليت توصلت هلذ من خالل هذا
البحث:
 -1كثرة الاصحيف يف ألفذظ القراءات يف كاذب املسادك  ،لدكجة ال
ميكن االعامذد على النسخ املطبوعة.
 -2غذلب القراءات احلديثية الاشذ ة اليت كواهذ احلذكم شذت لسببني:
إمذ خمذلفة كتسم املصحف ،أو ختلف شرط الاواتر فيهذ.
 -3بعض القراءات اليت ادعي أهنذ :تفسريية ليست كذلك ،وقد ثبت
لك من خالل طرق كواياهذ.
 -4جل الروايذت الاشذ ة اليت كواهذ احلذكم بينهذ وبني القراءة املاواترة تواف أو
تالزم إال قراءتني ،ومهذ {قذل كجالن من الذين ُخيذفون} و{يأتون مذ
أتوا}.
 -5عدد القراءات احلديثية الاشذ ة اليت خرجهذ احلذكم اثناذن وعاشرون
قراءة ،منهذ تسبع مل ختذلف الرتسم ،ومخس عاشرة قراءة خمذلفة
للرتسم.
 -6ليس كل مذ كوي من القراءات احلديثية صحيح اإلتسنذد ،بل فيه
إتسنذدا.
الضعيف -وهو الكذلب عليه -والصحيح ً
 -7جل القراءات الاشذ ة اليت كواهذ احلذكم تواف اللكة العربية إال قراءة
واحدة وهي {كفذكف خضر وعبذقري} فقد اخنرمت فيه أككذن
القراءة الثالثة :الاواتر ،وموافقة املصحف ،وموافقة لسذن العرب.
هذا وأوصي البذحثني :بدكاتسة القراءات األحذدية يف املصذدك احلديثية،
ويف كاب املصذحف ،ملذ هلذ من أمهية وفذئدة وتوتسيع للمعىن ،واهلل املوف .
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املصادر واملراجع
ابن أيب حذمت ،عبد الربن بن حممد" .اجلرح والاعديل" .حتقي املعلمي.
(ط ،1بريوت :داك إحيذء الرتاث العريب1952 ،م).
ابن اجلزكي ،أبو اخلري حممد بن حممد " .الناشر يف القراءات العاشر ".
حتقي علي الضبذع (بريوت :داك الكاذب العلمية).
ابن اجلزكي ،أبو اخلري حممد بن حممد" .غذية النهذية يف طبقذت القراء".
حتقي ج .برجسرتايسر( .ط ،1بريوت :داك الكاب العلمية).
ابن اجلوزي ،عبد الربن بن علي" .زاد املسري يف علم الافسري" .حتقي
عبد الرزاق املهدي( ،ط ،1بريوت :داك الكاذب العريب،
1422ه).
ابن جين ،عثمذن بن جين" .احملاسب يف تبيني وجوه شوا القراءات
واإليضذح عنهذ"( .وزاكة األوقذف ،بكداد.)1420 ،
ابن حجر ،أبد بن علي" .لسذن امليزان"( .ط ،3بريوت :مؤتسسة
األعلمي للمطبوعذت1406 ،ه).
ابن حجر ،أبد بن علي" .إحتذف املهرة بذلفوائد املباكرة من أطراف
العاشرة" ،حتقي  :مركز خدمة السنة( ،ط .)1415 ،1
ابن حجر ،أبد بن علي" .فاح البذكي شرح صحيح البخذكي" .حتقي
حمب الدين اخلطيب( .ط ،1بريوت :داك املعرفة1379 ،م).
ابن حنبل ،أبد بن حنبل" ،املسند" .حتقي شعيب األكنذ وط( .ط،1
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دماش  :مؤتسسة الرتسذلة1421 ،ه).
ابن خذلويه ،احلسني بن أبد" .خماصر يف شوا القراءات من كاذب
البديع" .كاب مقدماه آثر جفري( .القذهرة :مكابة املابين
القذهرة).
اخلطيب ،أبد بن علي" .تذكيخ بكداد" .حتقي مطفى عطذ( .ط،1
بريوت :داك الكاب العلمية1417 ،ه).
ابن عدي ،أبو أبد بن عدي" .الكذمل يف ضعفذء الرجذل"( .ط،1
بريوت :داك الكاب العلمية1418 ،ه).
ابن عطية ،عبد احل بن غذلب" .احملرك الوجيز يف تفسري الكاذب
العزيز" (ط ،1بريوت :داك الكاذب العريب1422 ،ه).
ابن فذكس ،أبد بن فذكس النيسذبوكي" .معجم مقذييس اللكة" حتقي
عبد السالم هذكون( .ط ،1مصر :احتذد الكاذب العرب،
1423ه).
ابن كثري ،إمسذعيل بن عمر" ،تفسري القرآن العظيم" .حتقي حممد
حسني مشس( .ط ،1بريوت :داك الكاب العلمية1419 ،ه).
ابن مذجه ،حممد بن يزيد" .السنن" .حتقي حممد فؤاد عبد البذقي.
(ط ،1بريوت :داك إحيذء الكاب العربية).
ابن منظوك ،حممد بن مكرم" .لسذن العرب"( .ط ،3بريوت :داك
صذدك1414 ،ه).
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أبو حيذن ،حممد بن يوتسف" ،البحر احمليط" .حتقي صدقي مجيل.
(بريوت :داك الفكر.)1420 ،
أبو داود ،تسليمذن بن األشعث" .السنن" .حتقي حمي الدين عبد
احلميد( .ط ،1بريوت :املكابة العصرية).
أبو عبيد ،القذتسم بن تسالم" .النذتسخ واملنسوخ" .حتقي حممد املديفر.
(ط ،3الريذض :مكابة الرشد1418 ،ه).
أبو عبيد ،القذتسم بن تسالم" .فضذئل القرآن" .حتقي مروان العطية
وكفذقه( .ط ،1دماش  :داك ابن كثري1415 ،ه).
أبو عبيدة ،معمر بن املثىن" .اذز القرآن" .حتقي فؤاد تسزكني( .ط،1
القذهرة :مكابة اخلذجني1381 ،ه).
البذقالين ،حممد بن الطيب "االناصذك للقرآن" .حتقي حممد عصذم
القضذة( .ط ،1عمذن :داك الفاح 1422ه).
البخذكي ،حممد بن إمسذعيل" .الصحيح" ،حتقي حممد زهري النذصر.
(ط ،1داك طوق النجذة1422 ،ه).
البيهقي ،أبد بن احلسني" .السنن الكربى"( .ط ،1اهلند :الس دائرة
املعذكف النظذمية الكذئنة يف اهلند ببلدة حيدك أبذد1410 ،ه).
الرتمذي ،حممد بن عيسى" .السنن" .حتقي أبد شذكر وحممد عبد
البذقي( .ط ،2مصر :مصطفى البذيب احلليب1395 ،ه).
الثعليب ،أبد بن حممد " .الكاشف والبيذن عن تفسري القرآن " .حتقي أيب
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حممد بن عذشوك( .ط ،1بريوت :داك إحيذء الرتاث العريب،
1422ه).
اجلوزجذين ،تسعيد بن منصوك" .الافسري من تسنن تسعيد بن منصوك".
حتقي تسعد احلميد( .ط ،1الريذض :داك الصميعي1417 ،ه).
احلذكم ،حممد بن عبد اهلل" .املسادك على الصحيحني" .حتقي
مصطفى عطذ( .ط ،1بريوت :داك الكاب العلمية1411 ،ه)،
نسخة أخرى :بإشراف يوتسف املرعاشلي( ،مصوك عن الطبعة
اهلندية).
اخلليلي ،خليل بن عبد اهلل" .اإلكشذد يف معرفة علمذء البالد" ،حتقي
حممد تسعيد عمر( .ط ،1الريذض :مكابة الرشد.)1409 ،
اخليذط ،علي بن حممد" .اجلذمع يف القراءات العاشر وقراءة األعم ".
حتقي عبد الربن العبيسي( ،كتسذلة دكاوكاه يف جذمعة أم القرى،
1433ه).
الداين ،عثمذن بن تسعيد" .جذمع البيذن يف القراءات السبع" حتقي اموعة
من البذحثني( .ط ،1اإلمذكات :جذمعة الاشذكقة اإلمذكات،
1428ه).
الدميذطي ،أبد بن البنذ" .إحتذف فضالء الباشر يف القراءات األكبعة
عاشر" .حتقي أنس مهرة( .ط ،3بريوت :داك الكاب العلمية،
1427ه).
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الدوكي ،حفص بن عمر " .جزء فيه قراءات النيب صلى اهلل عله وتسلم"
إعداد وحتقي أ .د .أبد عيسى املعصراوي( .ط ،2القذهرة :داك
السالم1429 ،ه).
الذهيب ،حممد بن أبد " .ميزان االعادال يف نقد الرجذل " .حتقي
علي البجذوي( .ط ،1بريوت :داك املعرفة1382 ،ه).
الذهيب ،حممد بن أبد" .تسري أعالم النبالء" .حتقي شعيب األكنذ وط.
(ط ،3دماش  :مؤتسسة الرتسذلة1405 ،ه).
الذهيب ،حممد بن أبد" .تذكيخ اإلتسالم" .حتقي باشذك معروف( .ط،1
بريوت :داك الكرب اإلتسالمي2003 ،م).
الرازي ،حممد بن عمر" ،مفذتيح الكيب =الافسري الكبري"( ،ط،3
بريوت :داك إحيذء الرتاث العريب1420 ،ه).
الراغب ،احلسني بن حممد" .املفردات يف ألفذظ القرآن" حتقي صفوان
داودي( .ط ،1دماش  :داك القلم1412 ،ه).
الزبيدي ،حممد بن حممد" .تذج العروس" .اموعة من احملققني( ،ط،1
مصر :داك اهلداية).
الزخماشري ،حممود بن عمر " الكاشذف عن حقذئ غوامض الانزيل"،
(ط ،3بريوت :داك الكاذب العريب1407 ،ه).
تسبط اخليذط ،عبد اهلل بن علي" .املبهج يف القراءات الثمذن وقراءة
األعم وابن حميصن واخايذك خلف واليزيدي" .حتقي عبد العزيز
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السرب ،كتسذلة دكاوكاه ،مناشوكة على الاشذبكة.
السبكي ،عبد الوهذب بن علي" .طبقذت الاشذفعية الكربى" .حتقي
عبد الفاذح احللو وحممود الطنذحي( .ط ،2مصر :هجر للطبذعة
والناشر والاوزيع1413 ،ه).
السجساذين ،أبو بكر بن أيب داود" .املصذحف" .حتقي  :حممد عبده.
(ط ،1مصر :داك الفذكوق1424 ،ه).
السخذوي ،علي بن حممد" .مجذل القراء وكمذل اإلقراء" .حتقي عبد
احل القذضي( .ط ،1بريوت :مؤتسسة الكاب الثقذفية،
1419ه).
السمني ،أبد بن يوتسف" .الدك املصون يف علوم الكاذب املكنون".
حتقي اخلراط( ،ط ،1دماش  :داك القلم).
السيوطي ،عبد الربن بن أيب بكر" .اإلتقذن يف علوم القرآن" .حتقي
أبو الفضل إبراهيم( .مصر :اهليئة املصرية للكاذب 1394 ،ه).
السيوطي ،عبد الربن بن أيب بكر" .الدك املنثوك يف الافسري بذملأثوك".
(ط ،1بريوت :داك الفكر).
الصنعذين ،عبد الرزاق بن مهذم" .تفسري القرآن" .حتقي مصطفى
مسلم( .ط ،1الريذض :مكابة الرشد1410 ،هي).
الطربي ،حممد بن جرير" .جذمع البيذن يف تأويل آي القرآن" .حتقي
أبد حممد شذكر( .ط ،1دماش  :مؤتسسة الرتسذلة1420 ،ه).
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الفراء ،حيىي بن زيذد" .معذين القرآن" .حتقي أبد يوتسف النجذيت،
(ط ،1مصر :داك املصرية للاأليف والرتمجة.) ،
القذصح ،علي بن عثمذن" .زيذدة الاامة يف قراءات الثالثة األئمة"
حتقي عطية أبد الوهييب( .ط ،1ديب :جذئزة ديب الدولية للقرآن
الكرف).
القرطيب ،حممد بن أبد" .اجلذمع ألحكذم القرآن" .حتقي أبد الربدوين
وإبراهيم طفي ( .ط ،2مصر :داك الكاب املصرية1384 ،ه).
القيسي ،مكي بن أيب طذلب" .اإلبذنة عن معذين القراءات" .حتقي
عبد الفاذح شليب( .مصر :داك هنضة مصر).
مذلك ،مذلك بن أنس" .املوطأ" .حتقي حممد فؤاد عبد البذقي( .ط،1
بريوت :داك إحيذء الرتاث.)1406 ،
املذلكي ،احلسن بن حممد" .الروضة يف القراءات اإلحدى عاشرة" حتقي
مصطفى عدنذن( .ط ،1املدينة املنوكة :مكابة العلوم واحلكم،
1424ه).
املزي ،يوتسف بن عبد الربن" .هتذيب الكمذل يف أمسذء الرجذل".
حتقي د .باشذك عواد( .ط ،1دماش  :مؤتسسة الرتسذلة،
1410ه).
النحذس ،أبد بن حممد" .إعراب القرآن" .حتقي عبد املنعم خليل
إبراهيم( .ط ،1بريوت :داك الكاب العلمية.)1421 ،
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النسذئي ،أبد بن شعيب" .السنن الكربى" .حتقي شعيب األكنذ وط.
(ط ،1بريوت :مؤتسسة الرتسذلة1421 ،ه).
النيسذبوكي ،مسلم بن احلجذج" .الصحيح" .حتقي حممد فؤاد عبد
البذقي( .ط ،1بريوت :داك إحيذء الرتاث العريب).
اهلذيل :يوتسف بن علي" .الكذمل يف القراءات األكبعني" .حتقي مجذل
الاشذيب( .مصر :مؤتسسة مسذ للاوزيع)\ .

- 90 -

 – الجزء األول188 مجلّة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد
Bibliography:
Abu Obeid Al-Qasim. "Fadael Al-Qur'an". Investigated by:
Marwan Al-Attiyah and his companions. (1st ed. ،
Damascus: Dar Ibn Katheer ،1415 AH).
Abu 'Obeid Al-Qasim. "AM-Naasik wa Al-Mansook".
Investigated by: Mohammed Al-Mudaefir. (3rd ed. ،
Riyadh: Al-Rashed Library ،1418 e).
Zubaidi ،Mohammed bin Mohammed. "Taaj Al-"Aroos". A
group of investigators ،(1st ed. ،Egypt: Dar Al Hedaya).
Tirmidhi ،Mohammed bin Issa. “As-Sunan”. Investigated by:
Ahmad Shakir and Mohammad Abdul-Baaki. (2nd ed. ،
Egypt: Mustafa al-Babi al-Halabi ،1395AH).
Tha'labi ،Ahmad bin Mohammad. "Al-Khashf wa Al-Bayaan
'an Tafseer Al-Qur'aan". Investigated by: Abu Muhammad
ibn 'Aashour. (1st ed. ،Beirut: Daar Ihyaa At-Turaath Al'Arabi ،1422AH).
As-Suyuti ،Abdul Rahman bin Abi Bakr. Al-Durr AlManthoor. Fee At-Tafseer bil Mahthoor" (1st ed. ،Beirut:
Dar al-Fikr).
As-Suyuti ،Abdul Rahman bin Abi Bakr. "Al-Itqaan fee
'Uloom Al-Qur'an". Investigated by: Abu Al-Fadl Ibrahim.
(Egypt: The Egyptian Book Association ،1394 AH).
As-Sakhaawi ،Ali bin Mohammed. "Jamaal Al-Quraa wa
Kamaal Al-Iqraa" Investigated by; Abdul Haqq Al Qaadi.
(1st ed. ،Beirut: Muassasa Al-Kutub Ath-Thaqoofiyyah ،
1419 AH).
Sibt Al-Khayaat ،Abdullah bin Ali. "Al-Manhaj fee Al-Qiraa'at
Ath-Thamaan wa Qiraa'at Al-A'mash wa Ibn Muhaisin wa
Ikhtiyaar Khalaf wa Yazidi. " Investigated by: Abdulaziz
As-Saber ،PhD thesis ،published on the Internet.
As-San'aani ،Abdur Razzaq bin Hummam. "Tafseer AlQuran". Investigated by: Mustafa Muslim. (1st ed. ،Riyadh:
Maktabah Ar-Rushd ،1410 AH).
Ar-Raaghib ،Al-Hussein bin Mohammad. "Al-Mufradaat fee
Alfaadh Al-Qur'aan" Investigated by: Safwan Daoudi. (1st
ed. ،Damascus: Dar Al-Qalam ،1412 AH).

- 91 -

 أحمد بن فارس السلوم. د،القراءات الشاذة في كتاب المستدرك على الصحيحين دراسة وتوجيها
An-Naisaabuuri ،Muslim bin Hajjaj. "As-Saheeh". Investigated
by: Mohammad Fouad Abdel - Baki. (1st ed. ،Beirut: Daar
Ihyaa At-Turath Al-'Arabi).
Al-Maliki ،Hassan bin Mohammad. "Ar-Rawdah fee AlQiraa'aat Al-Ihdaa 'Asharah" Investigated by: Mustafa
'Adnan. (1st ed. ،Medina: Maktabah Al-Uloom wa AlHikam ،1424 AH).
Malik ،Malik bin Anas. "Al-Mawatta". Investigated by:
Mohammad Fouad Abdul - Baaki. (1st ed. ،Beirut: Dar
Ihyaa At-Turaath ،1406 AH).
Al-Khayaat ،Ali bin Mohammed. "Al-Jaami' fee Al-Qiraa'at Al'Ashr wa Qiraa'at Al-A'mash. " Investigated by: Abdul
Rahman Al-Abisi ،(PhD thesis at Umm Al-Qura
University ،1433 AH).
Al-Khateeb ،Ahmad bin Ali. “Taaarik Baghdad’. Investigated
by: Mustafa 'Ataa (1st ed. ،Beirut: Dar al-Kutub al''Ilmiyyah ،1417 AH).
Khalili ،Khalil bin Abdullah. "Al-Irshad fee Ma'rifat 'Ulamaa
Al-Bilaad" Investigated by: Mohammad Sa'id Omar. (1st
ed. ،Riyadh: Maktabah Ar-Rushd ،1409).
Ibn 'Adiy ،Abu Ahmad bin 'Adiy. "Al-Kamil fee Du'afaa ArRijaal. " (1st ed. ،Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah ،1418
AH).
Ibn Manzoor ،Mohammed bin Makram. "Lisaan Al-'Arab". (3rd
ed. ،Beirut: Dar Saadir ،1414 AH).
Ibn Maajah ،Mohammed bin Yazid. “As-Sunan”. Investigated
by: Mohamed Fouad Abdul - Baaki. (1st ed. ،Beirut: Daar
Ihyaa Al-Kutub Al-'Arabiyyah).
Ibn Katheer ،Ismail bin Omar ،"Tafseer Al-Quran Al-'Adheem".
Investigated by: Mohammad Hussein Shams. (1st ed. ،
Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah ،1419 AH).
Ibn Kaalweih ،Al-Hussein bin Ahmad. "Mukhtasar fee Shawaz
Al-Qiraa'aat. Min Kitaab Al-Badeei'" (Cairo: Maktabah AlMutanabi Al-Qaahirah).
Ibn Jinni ،Osman bin Jinni. "Al-Muhtasib fee Tabyeen Wujooh
Shawaadh Al-Qiraa'aat wal Iidooh. " (Ministry of Awqaf ،

- 92 -

 – الجزء األول188 مجلّة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد
Baghdad ،1420 AH).
Ibn Hanbal ،Ahmad bin Hanbal ،"Al-Musnad". Investigated by:
Shoaib Arnaout. (1st ed. ،Damascus: Muassasat ArRisaalah ،1421 AH).
Ibn Hajar ،Ahmad bin Ali. "lisaan Al-Meezaan". (3rd ed. ،
Beirut: Muassasah Al-A'lami for publications ،1406 AH).
Ibn Hajar ،Ahmed bin Ali. "Fath Al-Bari Sharh Sahih AlBukhari. " Investigated by: Muhibbuddeen Al-Khatib. (1st
ed. ،Beirut: Dar al-Maarifah ،1379 AH).
Ibn Hajar ،Ahmed bin Ali. "Ithaaf Al-Maharah bi Al-Fawaaid
Al-Mubtakarah min Atraaf Al-'Asharah" ،Investigated by:
Kidmat As-Sunnah Centre ،(1st ed. ،1415).
Ibn Faaris ،Ahmad bin Faris An-Nisaabouri. "Mu'jam Maqaayis
Al-Lugah" Investigated by: Abdul Salam Haaroun. (1st ed. ،
Egypt: Itihaad Al-Kuttaab Al-'Arab ،1423 AH).
Ibn Attiyyah ،Abdul Haqq bin Ghaalib. "Al-Muhrrar AlWajeez fee Tafseer Al-Kitaab Al-'Azeez" (1st ed. ،Beirut:
Dar al-Kitab al-Arabi ،1422 AH).
Ibn al-Jazari ،Abu al-Khair Mohammed bin Mohammad.
"Ghaayat An-Nihaayah fee Tabaqaat Al-Qurraa.
"Investigated by: G. Bergstrasher. (1st ed. ،Beirut: Daar AlKutub Al-'Ilmiyyah).
Ibn al-Jazari ،Abu al-Khair Mohammed bin Mohammad. "AnNashr fee Al-Qiraat Al-'Ashr". Investigated by: 'Ali AdDibaa' (Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah).
Ibn al-Jawzi ،Abdul Rahman bin Ali. "Zaad Al-Maseer. fee 'Ilm
At-Tafseer" Investigated by: Abdul Razzaq al-Mahdi ،(1st
ed. ،Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi ،1422 AH).
Ibn Abi Hatem ،Abdul Rahman bin Mohammed. "Al-Jarh wa
At-Ta'deel". Investigated by: (1st ed. ،Beirut: Daar Ihyaa
At-Turaath Al-'Arabi ،1952).
Al-Farraa ،Yahya bin Ziad. "Ma'aane Al-Quran". Investigated
by: Ahmad Youssef Al-Najaati ،(1st ed. ،Egypt: Daar AlMisriyyah for Publishing and Translation ،).
Al-Bukhari ،Mohammed bin Ismail. "As-Saheeh" ،Investigated
by: Mohammed Zuhair An-Naassir. (1st ed. ،Dar Tawq An-

- 93 -

 أحمد بن فارس السلوم. د،القراءات الشاذة في كتاب المستدرك على الصحيحين دراسة وتوجيها
Najaat ،1422 AH).
Az-Zamakhshari ،Mahmoud Bin Omar ،"Al-Khashaaf fee
Haqaaiq Gawaamidh At-Tanzeel" (3rd ed. ،Beirut: Dar alKitab al-Arabi ،1407 AH).
Althhbi ،Mohammed bin Ahmed. Mezan aletedal. (I ،Beirut:
Dar al-Maarifah ،1382 AH).
Ad-Dhahabi ،Mohammed bin Ahmad. "Taareek Al-Islam".
Investigated by: Bashaar Ma'raaf. (1st ed. ،Beirut: Dar alGharb al-Islami ،2003).
Ad-Dhahabi ،Mohammed bin Ahmad. "Siyar A'laam AnNubalaah". Investigated by: Shoaib Arnaout. (3rd ed. ،
Damascus: Muassasah Ar-Risaalah ،1405 AH).
Al-Tabari ،Mohammed bin Jarir. "Jaami' Al-Bayaan fee
Tahweel Aayil Qur'aan. " Investigated by: Ahmad
Mohammed Shaakir. (1st ed. ،Damascus: Muassasah ArRisaalah ،1420 AH).
As-Sijistaani ،Abu Bakr ibn Abi Dawood. "Al-Masaahif".
Investigated by: Mohammad 'Abdo. (1st ed. ،Egypt: Dar
Al-Farouk ،1424 AH).
As-Sameen ،Ahmad bin Yusuf. "Ad-Durr Al-Masoon. fee
Uloom Al-Kitaab Al-Maknoon" Investigated by: AlKharraat ،(1st ed. ،Damascus: Dar Al-Qalam).
Ar-Raazi ،Muhammad ibn Umar ،"Mafaateeh Al-Ghayb = AtTafseer Al-Kabeer" (3rd ed. ،Beirut: Daar Ihyaa At-Turaath
Al-'Arabi ،1420 AH).
Al-Qurtubi ،Mohammed bin Ahmed. "Al-Jaami' li Ahkaam AlQur'an. " Investigated by: Ahmad al-Bardouni and Ibrahim
Tufish. (2nd ed. ،Egypt: Daar Al-Kutub Al-Misriyyah ،
1384 AH).
Al-Qaisi ،Makki bin Abi Talib. "Al-Ibaanah 'an Ma'aani AlQiraa'aat. " Investigated by: Abdul Fattah Shalabi (Egypt:
Dar Nahdet Misr).
An-Nasaee ،Ahmad bin Shu'aib. “Sunan Al-Kubrah”.
Investigated by: Shoaib Arnaout. (1st ed.
،Beirut:
Muassasah Ar-Risaalah ،1421 AH).
Al-Mizzi ،Yousuf bin Abdur Rahman. "Tahdeeb Al-Kamaal".

- 94 -

 – الجزء األول188 مجلّة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد
Investigated by: Dr. . Bashaar 'Awaad. (1st ed. ،Damascus:
Muassasa Ar-Risaalah ،1410 AH).
Al-Jawzjani ،Saeed bin Mansour. " Sunan Saeed bin Mansour.
" Investigated by: Sa'ad Al-Hameed. (1st ed. ،Riyadh: Dar
al-Sumai'i ،1417 AH).
Al-Hudhalee: Yousef bin Ali. "Al-Kaamil. fee Al-Qiraa'aat AlArba'een" Investigated by: Jamal Al Shaayeb. (Egypt:
Sama Distributing Foundation).
Al-Haakim ،Mohammed bin Abdullah. "Al-Mustadrak ".
Investigated by: Mustafa 'Atta (1st ed. ،Beirut: Dar alKutub al-'Ilmiyyah ،1411 AH) ،another copy: under the
supervision of Yusuf al-Marashli ،(photocopied from the
Indian edition).
Ad-Duuri ،Hafs bin Omar. "Juz feehi Qiraa'aat An-Nabiy –
sallaLaah 'alayhi wa sallam-" prepared and investigated by:
Prof. ،Ahmed Issa Al-Ma'sarawi. (2nd ed. ،Cairo: Dar es
Salaam ،1429 AH).
Al-Dimiyaati ،Ahmad bin Al-Banna. "Ithaaf Fudalaa AlBashar. Fee Al-Qiraa'aat Al-Arba'ah 'Ashar" Investigated
by: Anas Maharah. (3rd ed. ،Beirut: Dar al-Kitaab al'Ilmiyyah ،1427 AH).
Ad-Daani ،Othman bin Said. "Jaami' Al-Bayaan fee AlQiraa'aat As-Sab'i" Investigated by: A group of researchers.
(1st ed. ،UAE: University of Sharjah ،UAE ،1428 AH).
Al-Bayhaqi ،Ahmed bin Al-Hussein. “As-Sunan”. (1st ed. ،
India: Kanaaiyyah Council of the Department of Formal
Education in India ،Hyderabad ،1410 AH).
Al-Baqlaani ،Mohammad bin Tayeb ،"Al-Intisaar lil Qur'aan".
Investigated by: Mohammad Essam Al-Qudaah. (1st ed. ،
Amman: Dar al-Fath 1422 AH).
Abu Obeida ،Muammar bin Muthanna. "Majaaz Al-Qur'aan".
Investigated by: Fouad Sazkiin. (1st ed. ،Cairo: Al-Khanji
Library ،1381 AH).
Abu Hayyan ،Mohammed bin Yusuf ،"Al-Bahr Al-Muheet".
Investigated by: Sidqi Jameel. (Beirut: Dar al-Fikr ،1420
AH).

- 95 -

 أحمد بن فارس السلوم. د،القراءات الشاذة في كتاب المستدرك على الصحيحين دراسة وتوجيها
Abu Dawood ،Sulayman Ibn al-Ash'ath. "As-Sunan’.
Investigated by: Muhyiddeen Abdul Hamid. (1st ed. ،Beirut:
Al-Maktabah Al-'Asriyyah).

- 96 -

No.

The contents of the issue
The research

The
page

1)

Anomalous Qiraa'aat in Al-Mustadrak: Study and
Interpretation
Dr. Ahmad bun Faris As-Saloum

9

2)

Al Lam'ah Fee Khilaaf As-Sab'ah
by Imam "Abdul Wahab ibn Ahmad ibn Abdul Wahab
Al Harethy Al Muzany Al Hanafy who is renowned as
Ibn Wahban. died (768 A. D.) from the First Part of the
Book up to the Last Chapters of Principles
Dr. Hishaam bun Sulaiman bin Muhammad Az-zariei

97

3)

Biographies of [Quranic] Reciters Outside AlMa'arifa and Al-Ghaaya: Andalusian Reciters as
Case Study
Dr. Yousuf bun Mushlih bin Mahl Ar-Radaadi

227

4)

The Semantic Accuracy of Quranic Unique Words
Mentioned in the Context of the Discussion About
the Holy Quran
Dr. Mahmoud Ali Outhman Outhman

349

5)

The importance of studying Arabic language for
the students of Quranic studies and its means of
advancement
Prof. Muhammad bun Abdil Azeez bun Muhammad
Al-Awaaji

459

6)

Exegetes' Methodology in dealing with Exegesis
chains of transmission
Dr. Abdul Hai bin Dakhil Allah Al-Muhammadi

581

7)

The judgement of Ghumari and Ibn Ashour
on the Hadeeth of (Madinat Al-Ilm) the city of
Knowledge
Dr. Ahmad bun Ali Al-Handoudi Al-Ghamidi

705

Publication Rules at the Journal

((

 The research should be new and must have not been published
before.
 It should be genuine, innovative and informative.
 It should not been excerpted from a previous published works of
the researcher.
 It should comply with the standard academic research rules and
its methodology.
 It should include the following:
 Title page in Arabic.
 Title page in English.
 An abstract in Arabic.
 An abstract in English.
 Introduction.
 Body of the research.
 A conclusion that includes the research findings and
recommendations.
 Bibliography in Arabic.
 Transliteration of Arabic bibliography in Latin alphabet on a
separate list.
 Necessary appendices (if any).
 If the research is published in paper form (hardcopy), the
researcher will be given one free copy of the journal's issue in
which his work was published and (10) copies excerpted from
his research paper.
 In case the research is approved for publication, the journal
assumes all of its copyrights and reserves the right to republish it
in a hard or soft copy, and it also have the right to include it in a
local and global databases with or without compensation, and
without having to obtain the researcher's permission.
 The researcher shall not republish his research which has been
accepted for publication in the journal in any other publishing
channel without a prior written permission from the editor-inchief.
 The style of documentation adopted in the journal is Chicago
style.
() These general rules are explained in detail in the journal's
website: http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html

The Editorial Board

Prof. Dr. Amin bun A’ish Al-Muzaini

(editor)

A professor of Quranic science and its
interpretation at Islamic University
Prof. Dr. Abdullah bun Julaidaan AzZufairi
A professor of Aqidah at Islamic University
Prof. Dr. Hafiz bun Muhammad AlHakami
A professor of Hadith Sciences at
Islamic University
Prof. Dr. Muhammad Sa’d bun Ahmad
Al-Youbi

A professor of Fundamentals of
Fiqh at Islamic University

Prof. Dr. Ahmad bun Muhammad ArRufaa’i
A professor of Fiqh at Islamic University
Prof. Dr. Abdu Raheem bun Abdillah
As-Shinqiti

A professor of Quranic recitations
at Islamic University
Prof. Dr. Ali bun Sulaiman Al-Ubaid

A former professor of Quranic science
and its interpretation at Imam
Muhammad bun Saud’s University

Prof. Dr. Mubarak Muhammad Ahmad
Rahmat

A professor of Quranic studies at
Ummu Darrman Islamic University
Prof. Dr. Muhammad bun Khalid Abdil
Azeez Mansour

A professor of Fiqh and its
fundaments at Jordanian and
Kuwait University

***

Editorial Secretary: Khalid bun Sa’d AlGhamidi
Publishing department: Omar bun Hasan
al-abdali

The consulting board

Prof.dr. Sa’d bun Turki Al-Khathlan

A former member of the high scholars

His highness Prince Dr. Sa’oud bun
Salman bun Muhammad A’la
Sa’oud

Associate professor of Aqidah at King
Sa’oud University

His excellency Prof. dr. Yusuff bun
Muhammad bun Sa’eed

Vice minister of Islamic affairs

Prof.dr. A’yaad bun Naami As-Salami

The editor –in- chief of Islamic
Research’s Journal

Prof.dr. Abdul Hadi bun Abdillah
Hamitu
A professor of higher education in Morocco

Prof.dr. Musa’id bun Suleiman AtTayyarr
Professor of Quranic Interpretation at King Saud’s
University

Prof. dr. Ghanim Qadouri Alhamad

Professor at the college of education at
Tikrit University

Prof. dr. Mubarak bun Yusuf Al-Hajiri

former Chancellor of the college of sharia
at Kuwait University
Prof. dr. Zain Al-A’bideen bilaa Furaij

A professor of higher education at AlHassan the second’s University
Prof. dr. Falih Muhammad AsShageer

A professor of Hadith at Imam bun Saud’s University

Prof. dr. Hamad bun Abdil Muhsin AtTuwaijiri

A professor of Aqeedah at Imam
Muhammad bun Saud’s University

Prof. dr. Abdul Azeez bun Abdurrahman
Ar-Rabee’a

Professor of compared Fiqh at the higher
school for Judiciary

Paper version

Filed at the King Fahd National Library No. 8736/1439 and
the date of 17/09/1439 AH
International serial number of periodicals (ISSN) 7898-1658

Online version

Filed at the King Fahd National Library No. 8738/1439
and the date of 17/09/1439 AH
International Serial Number of Periodicals (ISSN)
7901-1658

the journal’s website

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
The papers are sent with the name of the Editor in – Chief of the Journal to this E-mail address
Es.journalils@iu.edu.sa

(The views expressed in the published papers reflect the
views of the researchers only, and do not necessarily
reflect the opinion of the journal)



