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  :الملخص

يهدف البحث إىل إبراز معىن القراءات الشاذة وأهم املؤلفات فيها، والتعريف بالسمني احلليب وكتابه 

الدر املصون، كما يهدف إىل الكشف عن منهج السمني احلليب يف تعامله مع القراءات الشاذة مـن 

: ة يف األسـئلة اآلتيـةمن خـالل األهـداف الـسابقة تكمـن مـشكلة الدراسـ .خالل جزء تبارك أمنوذجا

 كتابه الدر املصون؟ ومـا منهجـه وما أمهية؟ ومن هو السمني احلليب ما هي القراءات الشاذة

اتبـــع الباحـــث املـــنهج   ؟ يف القـــراءات الـــشاذة؟ ومـــا هـــي نقـــاط الـــضعف والقـــوة عنـــدهفيــه

بـع االستقرائي من خالل تتبعه جلزء تبارك يف كتاب الـدر املـصون للـسمني احللـيب، كمـا ات
تكــون هــذا البحــث مــن ثالثــة مباحــث،  .املــنهج النقــدي يف إظهــار مــا للرجــل ومــا عليــه

فاملبحــث األول التعريــف بــالقراءات الــشاذة وحكــم العمــل �ــا، واملبحــث الثــاين التعريــف 

 السمني احللـيب يف التعامـل  املباحث فكان بعنوان منهج اإلمامبالسمني احلليب، أما ثالث
القــراءات الــشاذة  :نتــائج أمههـا أبــرز مـا توصــلت إليـه الدراســة مـن  .مـع القــراءات الـشاذة

أحـسن  - .هي القراءات اليت فقدت أحد أركان القراءة الصحيحة، وهي مـا وراء العـشرة

اإلمــــام الــــسمني احللــــيب يف تعاملــــه مــــع القــــراءات الــــشاذة مــــن حيــــث نــــسبتها إىل أهلهــــا 
) ١٣٦( موضـــعا يف جـــزء تبـــارك ذكـــر الـــسمني احللـــيب مائـــة وســـتة وثالثـــني - .وتوجيههـــا

أخـــذت  موضـــعا، بينمـــا )٢١(واحـــد وعــشرين وقــد أخـــذت ســـورة اجلــن نـــصيب األســـد ب

علــى الــسمني احللــيب عــدم دقـــة يؤخــذ  - .ستة مواضــع فقـــطســورة امللــك العــدد األقــل بــ
 . بعض القراءات إىل أصحا�ا وأحيانا عدم نسبة القراءة إىل القائل �ا أصالنسبة

، جــزء تبــارك القــراءات الــشاذة، الــسمني احللــيب، نــسبة القــراءات،: يــةالكلمــات المفتاح

  .القراءات الشاذة
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The abnormal readings of As Sameen Al Halabi in his book Al 
Dur Al Masoun. Part of Tabarak as a model. A theoretical, 

comparative study. 
Abduulla Salem Hamed AL- Hinai 
Qur,an Interpretation & Sciences College of Education, 
Sultan Qaboos University, Sultanate Of Oman. 

Email: umlsalem@squ.edu.om  

Abstract: 
The abnormal readings of As Sameen Al Halabi in his book Al Dur 

Al Masoun. Part of Tabarak as a model. A theoretical, 

comparative study. The research aims to highlight the meaning 

of abnormal readings and the main publications on it. It also aims 

to introduce As Sameen Al Halabi and his book Al Dur Al Masoun, 

especially in terms of the approach he followed to deal with 

abnormal readings by focusing on the part of Tabark as a model. 

The main questions of the study are: what are the abnormal 

readings? Who is As Sameen Al Halabi and what is the 

importance of his book Al Dur Al Masoun? What is his approach 

in dealing with abnormal readings? And what are his strengths 

and weaknesses? The researcher followed an inductive approach 

to research where he examined As Sameen Al Halabi’s methods 

in abnormal readings in Tabarak ; the researcher used a critical 

approach to investigate the strengths and weaknesses in Al 

Halabi’s approach. The research consisted of three parts: Part 

one introduced the concept of abnormal readings; Part two 

introduced As Sameen Al Halabi and his works, and Part three 

focused on As Sameen Al Halabi’s approach in dealing with 

abnormal readings. The main results of the study are: -Abnormal 

readings are those that missed one of the main components of 

accurate readings. -Imam As Sameen Al Halabi dealt effectively 
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with abnormal readings especially in terms of attributing them to 

their original readers and justifying them. As Sameen Al Halabi 

found ١٣٦ areas of abnormal readings in Tabarak , where surat 

Al Jin had the lion’s share of (٢١) areas whereas Al Mulk had the 

least (٦ areas). One criticism of As Sameen Al Halabi is the 

inaccuracy in attributing some readings to their actual readers 

and in some cases not mentioning the original reader. 

Keywords: Abnormal readings; As Sameen Al Halabi;  Tabarak  

;attribute Of the Quran  recite, The abnormal 

readings. 
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  :المقدمة

ًاحلمد هللا الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورمحة، وأشهد أن     
ً جعل القرآن عبادة يتعبد �ا ليال و�ارا، ،ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ً

ًوأشهد أن سيدنا ونبينا حممدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وجعل أمته على 
  .آله وصحبه وسلم، وبعد عليه وعلى احملجة البيضاء، صلى اهللا

فإن القراءات القرآنية من األمور املهمة اليت ينبغي لألمة االعتناء �ا     
، وقد أفردها أهل "الشاذة"ًخصوصا طلبة العلم، ومن بني تلك القراءات 

العلم بالدراسة والتأليف والتمحيص والتدقيق، ومن بني أولئك الرجال الشيخ 
  .ر املصونالسمني احلليب يف كتابه الد

  

   :مشكلة الدراسة: أوال

ما منهجه يف التعامل ومن هو صاحب الدر املصون؟ وما القراءات الشاذة؟   
   الدر املصون؟همع القراءات الشاذة يف جزء تبارك من خالل كتاب

  :أهداف البحث: ثانيا

وميكن من خالل مشكلة الدراسة السابقة صوغ أهداف البحث يف النقاط 
 :اآلتية

  . معىن القراءة الشاذة وأهم املؤلفات فيهاإبراز - ١
التعريف بالسمني احلليب وكتابه الدر املصون يف علوم الكتاب  - ٢

 .املكنون
يفية تعامله مع القراءات الكشف عن منهج السمني احلليب يف ك - ٣

 .الشاذة من خالل جزء تبارك يف كتابه الدر املصون
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 أبني من  كي؛إظهار إحصاءات القراءات الشاذة يف جزء تبارك - ٤
  . خالهلا منهج السمني احلليب يف ذلك

  :أسباب اختيار الموضوع وأهميته: ًثالثا

دراسة منهج كتاب مهم يف التعامل مع القراءات الشاذة؛ إذ يعد  - ١
رآنية موسوعة ق" كتاب الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون"

 . القراءات املتواترة والشاذةمتميزة يف إعراب القرآن وتوجيه
بيت يف جتلية منهج السمني احلليب يف التعامل مع القراءات الشاذة رغ - ٢

 .وبيان مصادره وتوجيهه هلا
عدم اطالعي على حبث متخصص حتدث عن منهج السمني احلليب  - ٣

 .للقراءات الشاذة جلزء تبارك على وجه التحديد

  

  :الدراسات السابقة: رابعا

در املصون يف علوم ال" حول السمني احلليب خاصة كتابه كثرت الدراسات
إال أين مل أطلع على حبث متخصص يف بيان منهجه يف " الكتاب املكنون
، ومن أهم تلكم  يف جزء تبارك على وجه اخلصوصالقراءات الشاذة
  :الدراسات اآليت

الدر املصون يف "منهج السمني احلليب يف توجيه القراءات يف تفسريه  - ١
ن عليان، نشر يف جملة  لألستاذ بسام رضوا"علوم الكتاب املكنون

م، والبحث حتدث عن السمني ٢٠١٢ يونيو ،اجلامعة اإلسالمية
وكتابه الدر املصون، إال أنه حتدث عن منهجه يف القراءات 

 . يف القراءات الشاذة، وموضوع حبثياملتواترة
 للباحث ،توجيه القراءات الشاذة يف سورة مرمي وأثره يف تغاير املعىن - ٢

 ماجستري أعدت يف جامعة أبو بكر بلقايد محزة بن عدي، رسالة
جممله على سورة مرمي دون ، والبحث ركز يف م٢٠١٥ر باجلزائ
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التطرق ملوضوعنا، والدراسة كذلك تركز يف جمملها على اجلانب 
 ، ودراسيت يف جزء تبارك منها اللغوي خاصة الصويت والداليل

 التخصصي وكذا اجلانب وتبحث ما خيص جانب القراءات 
 .ويالنح

  :هيكلة البحث: خامسا

 وثالثة مباحث – هذه –اقتضت طبيعة البحث أن يقسم إىل مقدمة     
  .وخامتة

عريف بالقراءات الشاذة وحكم الت" فقد كان بعنوان ،المبحث األولأما     
  :، وقد تضمن أربعة مطالب رئيسة"العمل �ا

  ً.التعريف بالقراءات الشاذة لغة واصطالحا :األول

  . الشاذة وروا�مبالقراءاتالتعريف بالقراء املشهورين  :الثاني

  .ءات الشاذةا الكتب اليت اهتمت بالقر:الثالث

  . حكم العمل بالقراءات الشاذة:الرابع

وقد " التعريف باإلمام السمني احلليب" فقد حوى ،المبحث الثانيأما     
  :حوى ثالثة مطالب

  .اته امسه ونسبه وكنيته ولقبه ومولده ووف:األول

  . حياته العلمية وأساتذته:الثاني

  . مؤلفاته:الثالث

 إنه لسان البحث ولبه ،لثالثأدراك ما املبحث ا  وماالمبحث الثالثأما     
منهج اإلمام السمني احلليب يف التعامل مع القراءات " وقد كان بعنوان وجوهره
  . على أربعة مطالباشتملوقد " الشاذة
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  . إىل الكتاب وأسلوبه ومصادره الذي حوى نظرة عامة:أولها

 وقد عنونته مبنهج السمني احلليب يف نسبة القراءات وكيفية عرض تلك :ثانيها
  .النسبة

  . وقد اعتىن مبنهج السمني احلليب يف توجيه القراءات الشاذة:ثالثها

  . وقد ذكرت فيه أهم املآخذ على اإلمام السمني:رابعها

نتها أهم النتائج اليت أخذ�ا من هذا وكانت بعد ذلك اخلامتة اليت ضم    
  .البحث املتواضع

  .ملصادر البحث ومراجعهقائمة  لكًوأخريا كانت هنا    

ًوعلى كل فقد حاولت جاهدا     يف  السمني احلليب  منهج أن أبرز أهم معاملٍ
صون وجزء تبارك على التعامل مع القراءات الشاذة من خالل كتاب الدر امل

يب أين اجتهدت ولكل جمتهد نصيب، فإن كان من ، وحسوجه التحديد
  .توفيق فمن اهللا وحده، وإن كانت األخرى فمين وما أبرئ نفسي

  جل من ال عيب فيه وعال      ًإن رأيت عيبا فسد اخللال 

  

  .وصلى اهللا وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
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حث األولبمال  

  

  " وحكم العمل بهاالتعريف بالقراءات الشاذة ورواتها ومصادرها"

  

  ً.اصطالحاوتعريف القراءة الشاذة لغة : المطلب األول

  :ًلغة: ًأوال

بكسر الشني وضمها يف " شذ يشذ" هو مصدر الفعل ؛ الشذوذ يف اللغة
منفرد فهو وشذ الرجل انفرد عن اجلمهور، فهو شاذ، وكل شيء املضارع، 

  )١(.شيء ندر والشاذ املتنحي، وأشذ الشيء حناه وأقصاه، وشذ الشاذ

الندرة و هو مبعىن التفرد – كما تصوره املعاجم –وظاهر من أن الشذوذ 
  .واخلروج عن القاعدة والقياس واألصول

  

  ً:تعريف القراءات الشاذة اصطالحا: ًثانيا

اختلفت كلمة العلماء يف املراد من القراءات الشاذة، فذهب بعض العلماء 
، وقاعد�م يف قبول "قراءة املقبولةما خالف ال"إىل أن القراءة الشاذة هي 

                                                           

، تـاج العـروسو، مـادة شـذذ، ٣٥٠، ص١ج  اجلـوهري،،تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة: ينظر -)١(

، مـادة ٤٩٤، ص٣بـن منظـور، ج ا،لـسان العـربو، مـادة شـذذ، ٢٤٠٠، ص١الزبيدي، ج

  .شذذ
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القراءة هي كل قراءة وافقت العربية ووافقت رسم أحد املصاحف العثمانية 
  )١(.وثبتت بطريق التواتر

ما اجتمع فيها ثالثة أركان وظاهر من خالل ما سبق أن القراءة املقبولة 
ركان هو موافقة العربية وثبو�ا بطريق التواتر وموافقة الرسم، وأهم هذه األ

  )٢(. ًتأيت بقية األركان تبعا لهوالتواتر 

 املشهورين وبالغ بعضهم ةومن هنا قالوا إن القراءة الشاذة هي ما وراء العشر
  )٣(.فقال هي ما وراء السبعة

 إىل أن القراءات تنقسم إىل متواتر وآحاد )٤(وذهب جالل الدين البلقيين
  .وشاذ

 والشاذ ،قراءات الثالثة املتممة للسبعةواآلحاد ، فاملتواتر السبعة املشهورة
  )٥(. وغريهريقراءات التابعني كسعيد بن جب

                                                           

 ،القراءات الـشاذة وتوجيههـا فـي لغـة العـربو، ٣٥١، ص١السيوطي، جاإلتقان، : ينظر -)١(

 .٧عبدالفتاح القاضي، ص

ي ومكــي بــن أيب طالــب، فقــال إن صــحة الــسند تكفــي يف ذلــك، رخــالف يف ذلــك ابــن اجلــز -)٢(

، ١ج الـسيوطي، ،اإلتقـان، و٣٤، ص١ جي،زر ابـن اجلـ،النشر في القراءات العـشر: ينظر

 .٨، صعبدالفتاح القاضي ،القراءات الشاذة، و٣٥٧ص

ــــك :  ينظــــر-)٣( ــــتفــــصيل ذل ــــشاذةراالق ــــدالفتاح القاضــــي، صءات ال ــــين ، و٩، عب االخــــتالف ب

  .١١٠، أمحد البيلي، صالقراءات

ديث  هو عبدالرمحن بن عمر بن رسالن العـسقالين األصـل مث البلقيـين املـصري مـن علمـاء احلـ-)٤(

هــ، ٨٢٤هــ وتـويف سـنة ٧٦٣مبصر، انتهت إليه رئاسة الفتوى مبصر بعد موت أبيه، ولـد سـنة 

ــــوعظ"و " التفــــسري"لــــه كتــــب  ، ٣، الزركلــــي، جعــــالماأل :مراجــــع ترمجتــــه: ر، ينظــــ"جمــــالس ال

  .٣٢٠ص

 .٣٥١، ص١السيوطي، جاإلتقان، :  ينظر-)٥(
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ءات الشاذة يف قراءات التابعني، وكما اوهذا الكالم غري دقيق ألنه يقصر القر
هو معلوم فإن هنالك قراءات شاذة جاءت عن الصحابة وعن عصر ما بعد 

وهذا " القول بعد ما ذكره ًالتابعني، يقول اإلمام السيوطي معلقا على هذا
  )١(".الكالم فيه نظر

وأنت على علم بأن التعريف األول هو أدق من حيث الواقع ومن حيث 
   .الصناعة العلمية للقراءات

   القراء والمشهورين بالشواذ:المطلب الثاني

 تبقى هنالك أمساء المعة يف القراءة الشاذة فإذا نسبت كثر القراء الشواذ لكن
ماء سطع اءة عرفت بالشذوذ وعدم التواتر، ومن بني هؤالء أربعة علإليهم القر

  :مجنمهم على هذه الساحة وه

احلسن البصري وهو أبو سعيد احلسن بن يسار البصري إمام أهل  .١
ًزمانه علما وعمال وفصاحة ونبال وتقشفا وزهدا، أخذ عن كثري من  ً ًً ً

ي وعاصم  عيسى الثقفالصحابة منهم ابن عباس وعنه أخذ القراءة
 بن )٢(اجلحدري، والراويان املشهوران عنه يف شذوذ القراءة شجاع

 )٤(.هـ١١٠، وقد تويف احلسن سنة )٣(أيب نضر والدوري

                                                           

  .٣٥١، ص١املرجع السابق نفسه، ج:  ينظر-)١(

هــ بـبلخ، وتـويف ببغـداد ١٢٠بو نعيم شجاع بن أيب نضر البلخي مث البغدادي، ولد سنة  هو أ-)٢(

غايــة النهايــة فــي طبقــات : هـــ، أخــذ القــراءة عــن عيــسى الثقفــي عــن احلــسن، ينظــر١٩٠ســنة 

  .١٤٢ص، ١ابن اجلزري، جالقراء، 

ويف ســنة  هــو أبــو عمــر حفــص بــن عمــر بــن عبــدالعزيز الــدوري البغــدادي، النحــوي الــضرير، تــ-)٣(

غايــة : عــن عيــسى الثقفــي عــن احلــسن، ينظــر رصـ، أخــذ القــراءة عــن شــجاع بــن أيب نــهــ٢٤٦

  .١١٢، ص١ابن اجلزري، جالنهاية، 

  .١٠٣، ص١، اإلمام ابن اجلزري، جغاية النهاية في طبقات القراء يفترمجته :  ينظر-)٤(
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ابن حميصن وامسه حممد بن عبدالرمحن بن حميصن السهمي موالهم  .٢
املكي روى له مسلم يف الصحيح، وكان من قراء مكة املعروفني وله 

، )٢( وابن شنبود)١(اءة الشاذة مها البزيراويان عرفت عنهما القر
  .)٣(هـ مبكة املكرمة١٢٣وتويف ابن حميصن سنة 

األعمش وهو أبو حممد سليمان بن مهران األعمش األسدي الكويف،  .٣
موالهم أخذ القراءة عن عاصم بن أيب النجود، وإبراهيم النخعي، 
وعنه أخذ محزة الزيات، ولألعمش راويان مها احلسن بن سعيد 

 الشطوي، وقد تويف صاحبنا )٥(، وأبو الفرج الشنبوذي)٤(طوعيامل
 )٦(.هـ١٤٨سنة ) األعمش(

اليزيدي وامسه أبو حممد حيىي بن املبارك بن املغرية العدوي البصري  .٤
اليزيدي إمام حنوي مقرئ، أخذ عن أيب عمرو بن العالء ومحزة وعنه 

                                                           

كـة ومـؤذن املـسجد احلـرام  هو أبو احلسن أمحد بن حممد بـن عبـداهللا الفارسـي البـزي، مقـرئ م-)١(

ــة : هـــ، أخــذ القــراءة عــن شــبل بــن عبــاد عــن ابــن حميــصن، ينظــر٢٥٠يف زمنــه، تــويف ســنة  غاي

 .٥١، ص١ابن اجلزري، جالنهاية، 

هـ، أخذ القراءة ٣٢٨ هو أبو احلسن حممد بن أمحد بن أيوب بن شنبود البغدادي، تويف سنة -)٢(

ابــن غايــة النهايــة، : ن ابــن حميــصن، ينظــرعــن أمحــد بــن فــرح بــن البــزي عــن شــبل بــن عبــاد عــ

  .٢٩٩، ص١اجلزري، ج

  .٣٥٠، ص١ابن اجلزري، جغاية النهاية،  يفترمجته :  ينظر-)٣(

هـ، أخد القراءة ٣٧١ سنة د بن جعفر املطوعي البصري املتوىف هو أبو العباس احلسن بن سعي-)٤(

ـــة النهاترمجتـــه، : عـــن أمحـــد بـــن فـــرح بـــسنده إىل األعمـــش، ينظـــر ، ١ابـــن اجلـــزري، جيـــة، غاي

  .٩٣ص

هـ، أخذ القراءة ٣٨٨ هو أبو الفرج حممد بن أمحد بن إبراهيم الشنبوذي البغدادي، تويف سنة -)٥(

:  بـاألعمش، ينظـرهعن أيب احلسن بن شنبوذ وإليه ينسب لكثـرة مالزمتـه لـه حـىت ينتهـي سـند

  .٢٩٧، ص١ابن اجلزري،جغاية النهاية، 

  .١٣٨، ص١ابن اجلزري،، جالنهاية، غاية  :يف ترمجته:  ينظر-)٦(
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العمر أربع هـ، وله من ٢٠٢اخلليل بن أمحد، وقد تويف اليزيدي سنة 
، )٢(سليمان بن حكيم: ، وله راويان مشهوران مها)١(وسبعون سنة
 .)٣(وأمحد بن فرح

 أهل العلم على أن قراءة هؤالء األربعة تعترب شاذة ومما ال اتفقوقد     
غري هؤالء ينبغي أن يعزب عن بالنا هو أن هنالك قراءات شاذة تنسب ل

، وقد ذكر الدكتور )٤(ن وغريهم دون ذلكوولكن هؤالء هم املشهور
حممود الصغري صاحب كتاب القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي من 

 يعود إىل القرن الثاين اهلجري يف املعاصرين أن االهتمام بالقراءات الشاذة
ولعل السبب يف "ًالنصف الثاين منه، ويقول الدكتور معلال سبب ذلك 

  )٥(". هلا ولناقليهاهذا التقصري يعود إىل كراهية املسلمني الشديدة

ا املؤلفات ودونت فيها مث تواىل االهتمام بالقراءات الشاذة وألفت فيه     
هي أهم  العلماء أفردها بالتعليل، والتخريج فما )٦(ن بعضإالكتب بل 

الكتب اليت اهتمت بالشواذ عرب القرون املختلفة؟ لعل هذا ما سيميط اللثام 
  .عنه املطلب القادم حبول اهللا

  
                                                           

  .٤٤٢، ص١ابن اجلزري، جغاية النهاية، :  ينظر-)١(

هــ، أخـذ القـراءة عــن ٢٣٥ هـو أبـو أيـوب سـليمان بــن أيـوب بـن احلكـم البغـدادي، تــويف سـنة -)٢(

 .١٣٧، ص١ابن اجلزري، جغاية النهاية، : مباشرة، ينظر اليزيدي نفسه

هـ، أخذ القراءة عن ٣٠٣جربيل الضرير البغدادي، تويف سنة  هو أبو جعفر أمحد بن فرح بن -)٣(

 .٤١، ص١ابن اجلزري، ج غاية النهاية، ،البزي بسنده إىل اليزيدي

، ٧ص ،  الــــدمياطي،راتحــــاف فــــضالء البــــشر بــــالقراءات األربــــع عــــش: يف ذلــــك:  ينظــــر-)٤(

  .١١٢، وأمحد البيلي، صاالختالف بين القراءات

  .٧٨-٧٧الدكتور حممود الصغري، صذة وتوجيهها النحوي، القراءات الشا:  ينظر -)٥(

 . سيأيت ذكر هذا يف املطلب القادم حبول اهللا-)٦(
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  أهم المؤلفات في القراءات الشواذ: لمطلب الثالثا

وحسيب أن أذكر من العسري بل من املستحيل تتبع كل املؤلفات يف هذا الفن 
ل املهم وكما يقولون ما ال يدرك كله ال يرتك جله، فإىل أهم هذه باألهم ق

املؤلفات وأمساء مؤلفيها مرتبة حسب ترتيب وفاة أمساء مؤلفيها األقدم 
  . وهكذافاألقدم

 سنة  املتوىفه بن أمحد بن خالوينيلإلمام احلس: القراءات الشاذة .١
 )١(.برجشرتاسر. هـ، والكتاب مطبوع عين بنشره املستشرق ج٣٧٠

وطريقة الكتاب أنه يورد الشواذ يف كل سورة مع نسبتها ملن قرأ �ا دون 
  .تعليل أو توجيه

مان بن جين احملتسب يف شواذ القراءات وتوجيهها أليب الفتح عث .٢
هـ، والكتاب مطبوع عدة طبعات، وهو من ٣٩٢ سنة املتوىفاملوصلي 

 )٢(.أحسن وأشهر ما كتب يف توجيه القراءات الشواذ
ر صالدين أيب عبداهللا حممد بن أيب نشواذ القرآن لشمس القراء رضي  .٣

الكرماين، والكتاب خمطوط مبكتبة األزهر الشريف مبصر حتت رقم 
)٣().٢٤٤( 

ء البشر بالقراءات األربع عشر، ألمحد بن حممد بن أمحد إحتاف فضال .٤
 .هـ١١١٧الدمياطي املعروف بالبنا املتوىف سنة 

لقراءات العشر املتواترة مث والكتاب متداول مطبوع، وقد ذكر صاحبه ا
  )٤(.األربع الشواذبثىن 

                                                           

  .١، صه، ابن خالويمختصر في الشواذ، و٢٣١، ص٢، الزركلي، جعالماأل:  ينظر-)١(

  .٢٠٤، ص٤الزركلي، جعالم، األ:  ينظر-)٢(

  .٤٩٨صأمحد البيلي، االختالف بين القراءات، :  ينظر-)٣(

 .١٥البنا الدمياطي، صإتحاف فضالء البشر، :  ينظر-)٤(
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القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب للشيخ الدكتور عبدالفتاح  .٥
 معاصر، والكتاب مطبوع ومتداول، وطريقة مؤلفه أنه بدأ القاضي وهو

م مث ذكر أصحاب القراءات الشاذة وعرف �بالتعريف بالقراءات الشاذة 
  )١(.ورة مع نسبة كل قراءة وتوجيههاسمث ذكر بعد ذلك الشواذ يف كل 

االختالف بني القراءات ألمحد البيلي من السودان، والكتاب مجيل يف  .٦
ًيذكر الشواذ من القراءات ويوجهها نقال عن من سبقه أغلبه حيث إنه 

 )٢(.لكنه أحسن التبويب
د الصغري، القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي للدكتور حممود أمح .٧

 على القراءات الشاذة مع الرتكيز اركز يف جلهتوالكتاب رسالة علمية 
. افيما خيدم النحو العريب وهي مجيلة يف جمملها حسنة العرض يف أغلبه

  )٣(. دار الفكر السوريةاوقد طبعته

  حكم العمل بالقراءات الشاذة: المطلب الرابع

 ما حيصل التداخل عند الكالم على هذه املسألة، والذي ينبغي أن يقال اكثري
  .يف مثل هذا املقام أن هنالك ثالثة أمور ينبغي التفريق بينها

ج �ا يف إثبات حكم حكم العمل بالقراءات الشاذة يف جمال االحتجا: ًأوال
  .أو نفيه

  .حكم الصالة بالقراءات الشاذة: ًثانيا

  .حكم تعلم القراءات الشاذة والقراءة �ا خارج الصالة: ًثالثا

                                                           

 .١٤-٧عبدالفتاح القاضي، صالقراءات الشاذة وتوجيهها، :  ينظر-)١(

  .١٠٩أمحد البيلي، صاالختالف بين القراءات، :  ينظر-)٢(

  .٣١الدكتور حممود الصغري، صالقراءات الشاذة وتوجيهها، :  ينظر-)٣(
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ًومن هذا املنطلق سننطلق معا لإلجابة عن كل مسألة على حدة واحدة تلو 
  .األخرى

 : حكم العمل بالقراءات الشاذة - ١

افعية إىل وجوب العمل بالقراءة الشاذة ذهب احلنفية والزيدية وبعض الش
وأعطوها حكم خرب اآلحاد إذا صح فيجب العمل به، وبناء على ما سبق 
ًفهؤالء يذهبون إىل العمل بوجوب التتابع مثال يف صيام الكفارة لقراءة ابن 

  )١(".فصيام ثالثة أيام متتابعات"مسعود 

اذة؛ أل�ا ليست وذهب اجلمهور إىل أنه ال ينبغي العمل بالقراءة الش
ًقرآنا من ناحية، ومن ناحية أخرى ال تعطى حكم املرفوع؛ أل�ا جمرد تفسري 

  )٢(. عن من رويت عنه– إن صحت –ورأي 

 :حكم الصالة بالقراءة الشاذة - ٢

ذهب اإلمام مالك إىل أنه ال ينبغي الصالة بالقراءة الشاذة ومن 
  )٣(.صلى بقراءة شاذة فإنه يعيد الصالة يف الوقت وبعده

أما األحناف فعندهم خالف يف جواز الصالة بالقراءة الشاذة 
فذهب فريق منهم إىل أنه تفسد صالة من صلى بالقراءة الشاذة 

  .وحدها، وتصح إن قرأ معها باملتواتر

                                                           

البحر المحـيط، : ه القراءة قراءة ابن مسعود وأيب بن كعب والنخعي، ينظر، هذ٨٩:  املائدة-)١(

  .٥/٦أبو حيان، ج

، ٤ابـن بـاد شـاه، جالتقريـر والتحبيـر، ، و١٢١، ص٢الزركـشي، جالبحر المحيط، :  ينظر-)٢(

  .١٣٤، ابن الوزير، صهالمصفى في أصول الفق، و٤١ص

  .٨٤، ص١اإلمام مالك، جالمدونة الكبرى، :  ينظر-)٣(



        
 
 

 

 
  

 

٨٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

   دراسة نظرية مقارنة"جزء تبارك أنموذجا"القراءات الشاذة عند السمني احللبي يف كتابه الدر املصون  

وذهب فريق إىل جواز الصالة وصحتها إن كانت يف بعض 
  .الكلمات خاصة تلك اليت صحت نسبتها

ضيل فقالوا إذا كانت القراءة الشاذة وذهب فريق ثالث إىل التف
وبنحو هذه . )١(تغري املعىن فتفسد الصالة وإال كانت صحيحة

، وأما الشافعية فقد ذهبوا )٢(األقوال اليت عند األحناف قال احلنابلة
إىل حرمة القراءة بالشاذ يف الصالة ومن مث حكموا ببطالن صالة 

  )٣(.من صلى بقراءة شاذة

قوال كلها هو القول بعدم جواز الصالة بالقراءة والصحيح من هذه األ
  :الشاذة ملا يلي

ن تصلى بقرآن، أآنا باتفاق، واملطلوب يف الصالة  ليست قرأل�ا )١
 .فكيف يصلى بغري قرآن

أما قضية التفريق بني القلة والكثرة وتغيري املعىن وعدمه فال قيمة له إذ  )٢
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  املأمور به هو قراءة القرآن الكرمي

والقراءة بالشاذ ال تعترب قراءة للقرآن ومن  ،٢٠: المزمل َِّّ
 .مث ال تعترب إجابة لألمر يف اآلية الكرمية

  باب على مصراعيه ولقرأاللو جوزت القراءة بالشاذ يف الصالة لفتح  )٣
كل على هواه واختلط احلابل بالنابل، ومن هنا ميكن القول إن هذا 

 . حتدثًباب جيب غلقه سدا لذرائع كثرية قد

                                                           

رد المحتار على الدرر المختار، و، ٣٤، ص٤بن باد شاه، ، جا ،التقرير والتحبير:  ينظر-)١(

 .١٥، ص٤عالء الدين احلفصي، ج

  .١/٥٣٥ابن قدامه، جالمغنى، :  ينظر-)٢(

لزركـــشي، ا البحـــر المحـــيط،، ٣/٣٣٣اإلمـــام النـــووي، المجمـــوع شـــرح المهـــذب، :  ينظــر-)٣(

  .١٢٦، ص٢ج
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 :حكم القراءة �ا خارج الصالة - ٣

 األمة على عدم جواز قراءة القرآن )١(نقل ابن عبد الرب إمجاع
 جوازها )٢(بالقراءات الشاذة، ونقل السيوطي عن موهوب اجلزري

ًخارج الصالة قياسا على جواز رواية احلديث باملعىن
، والصحيح )٣(
ضف إىل هذا األول؛ ألن قياس الشيخ موهوب قياس مع الفارق أ

 القراءات لذرائع الفساد يفأن القراءة بالشواذ مدعاة إىل فتح أبواب 
 الواجب إال به فهو واجب، ودرء الفساد واجب القرآنية، وما ال يتم

أما من حيث دراستها وتعليمها . ًفيكون ترك القراءة بالشواذ واجبا
نقله واإلفادة منها يف ا�االت اللغوية فال حرج يف ذلك على ما 

  )٤(.الشيخ عبد الفتاح القاضي من املعاصرين

                                                           

لة، وقــد نقــل الــسيوطي عنــه ذلـــك يف أكتــب ابــن عبــد الــرب فلـــم أجــد املــس رجعــت إىل بعــض -)١(

  .٥١٤، ص١، جاإلتقان

ويف  هــــو موهــــوب بــــن عمــــر اجلــــزري املــــصري الــــشافعي تفقــــه يف مــــذهب الــــشافعية وبــــرع فيــــه -)٢(

، ٥ابـن العمـاد، جشـذرات الـذهب، يف ترمجتـه : هــ، ينظـر٦٦٥واألصول والنحـو، تـويف سـنة 

 .٣٢١-٣٢٠ص

 .٥١٤، ص١ج  السيوطي،اإلتقان،:  ينظر-)٣(

  .١٠عبد الفتاح القاضي، صالقراءات الشاذة، :  ينظر-)٤(
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  المبحث الثاني

  يالتعريف بالسمين الحلب

  

   اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ومولده ووفاته:المطلب األول

هو اإلمام العالمة أمحد بن يوسف بن حممد  :نسبه ولقبه وكنيته .١
ًبن مسعود احلليب مولدا املصري نشأة ووفاة، وكنيته أبو العباس  لقبه ً

السمني عند األكثر، وعند صاحب الشذرات بابن السمني، 
وهذا اللقب يذكر املؤرخون أن الشيخ . والصحيح ما عليه اجلمهور

 لكنهم ال يعللون سبب ذلك، )١(أمحد اكتسبه قبل ارحتاله إىل مصر
 . بذلك لسمن فيه إمنا لقبولعله

، ولعل مرد )٢( مل يذكر الذين ترمجوا للسمني زمن مولده:مولده ووفاته .٢
ذلك يعود إىل عدم شهرته قبل نبوغه واشتهاره بالعلم والفضل، أما 
وفاته فقد أمجعوا على أنه توىف سنة ست ومخسني وسبعمائة 

، إال أ�م اختلفوا يف الشهر فعند األكثر كانت يف مجادى )٣(للهجرة

                                                           

ابـن اجلــزري، طبقـات القـراء، ، و١/١٠٠الـداوودي، طبقـات المفـسرين، : يف ترمجتـه:  ينظـر-)١(

حـــــاجي كـــــشف الظنـــــون، ، و٦/١٧٩ابـــــن العمــــاد، شـــــذرات الـــــذهب، ، و١٥٢، ص١ج

  .١/٢٦٠ ، الزركلي،عالماأل، و١/١٢٢خليفة، ج

 مقدمة احملقق الدكتور أمحد مقدمة الدر المصون،: املراجع السابقة نفسها، كما ينظر:  ينظر-)٢(

  .١٤، ص١اخلراط، ج

  .٢٦٠، ص١، الزركلي، جعالماأل:  ينظر-)٣(
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 يف مجادى األوىل وعند فريق ثالث يف )٢(، وعند بعضهم)١(اآلخرة
  .)٣(هر شعبانأواخر ش

  

   حياته العلمية وأساتذته:المطلب الثاني

يذكر املؤرخون أن الشيخ السمني ولد يف حلب و�ا اكتسب لقبه 
السمني، مث إنه هاجر إىل أرض الكنانة مصر والقاهرة على وجه التحديد و�ا 
التقى بكثري من أكابر أهل العلم و�ل من علمهم وأخذ عنهم وهنالك ذاع 

وتوىل التدريس لعلمي النحو ًسمني احلليب، وأصبح مصريا صيت الشيخ ال
ان ينوب عن وك وويل النظر يف أوقاف القاهرة، والقراءات جبامع ابن طولون،

ًبعض القضاة فيها أحيانا
)٤(.  

ٍوعلى كل فإن الطالب سر شيوخه كما يقولون وهكذا كان الشيخ 

 هلم تأثري على السمني احلليب الذي درس على جنوم عصره يف العلم، وكان
  الطالب النجيب ا�د، فمن هؤالء الذين درس عليهم الشيخ السمني؟

تذكر املصادر التارخيية اليت ترمجت للسمني احلليب أنه درس على 
  .يأيت هؤالء يف سلم القائمة وأساتذة ومشايخ كثريين

                                                           

 .٢٦٠، ص١، الزركلي، جعالماأل، ١٠٠، ص١الداوودي، جطبقات المفسرين، :  ينظر-)١(

، ١، جومقدمـــة الـــدر المـــصون، ٦/١٧٩العمـــاد احلنبلـــي، ابـــن شـــذرات الـــذهب، :  ينظـــر-)٢(

  .١٤ص

 .١٥٢، ص١ابن اجلزري، جطبقات القراء، :  ينظر-)٣(

، ٦، ابــن العمــاد، جشــذرات الــذهب، و١/١٠٠الــداوودي، ج طبقــات المفــسرين،:  ينظــر-)٤(

  .١٥٢، ص١ابن اجلزري، جطبقات القراء، و، ١٧٩ص
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وسف يخ النحاة احملققني يف عصره حممد بن يوهو شأبو حيان  .١
هـ وقد أخذ السمني عنه علمي النحو ٧٤٥سنة األندلسي املتوىف 

  .)١(والقراءات
 الصانع حممد بن أمحد بن عبداخلالق املصري الصانع الشافعي يالتق .٢

هـ، وقد قرأ عليه السمني يف علمي النحو ٧٢٥املتوىف سنة 
  .)٢(والقراءات

هـ وقد ٧٣٦براهيم املرادي املتوىف سنة إالعشاب أمحد بن حممد بن  .٣
مني إىل اإلسكندرية من أجل أن يأخذ عنه يف علمي رحل الشيخ الس
 .)٣(القراءات والبيان

  

   مؤلفاته:المطلب الثالث

ال تسعفنا املصادر اليت ترمجت له بذكر تالمذته باالسم، وإمنا تذكر ذلك 
على سبيل العموم واإلمجال لكنها جتمع على أن للشيخ السمني مؤلفات 

والنحو، ومن أهم هاتيك املؤلفات عدة خاصة يف علوم التفسري والقراءات 
  :اليت تشهد لصاحبها بغزارة العلم واملعرفة ما يلي

الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، وهو تفسري ركز فيه على  .١
النحو والقراءات يف تفسري اآليات الكرمية وقد ألفه السمني يف حياة 

                                                           

 ١، جومقدمة المحقق للـدر المـصون، ٢٨٥، ص٢ابن اجلزري، جطبقات القراء،  :نظري -)١(

 .١٦ص

  .٦٥، ص٢ابن اجلزري،  جطبقات القراء، :  ينظر-)٢(

مقدمــــة المحقـــق لــــدر : ، كمـــا ينظـــر١٠٠، ص١ابــــن اجلـــزري، جطبقـــات القـــراء،  :نظـــري -)٣(

  .١٦-١٥، ص١، جالمصون
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شيخه أيب حيان وقد حقق الكتاب يف عشرة جملدات بتحقيق 
 .)١(تور أمحد حممد اخلراطالدك

القول الوجيز يف أحكام الكتاب العزيز، وقد أهتم هذا الكتاب  .٢
بأحكام القرآن الكرمي والقراءات واإلعراب ويقع يف أربعة جملدات 

 .)٢()٢٦١(توجد منه نسخة يف دار الكتب املصرية برقم 
 إىل ءالنحو ولكنه مل يصل إلينا منه شي علم يفشرح التسهيل  .٣

 .)٣(اآلن
شرح الشاطبية ومساه العقد النضيد يف شرح القصيد، وقد وصفه ابن  .٤

لكنه مع كل أسف مل يصل إلينا منه  )٤(اجلزري بأنه مل يسبق إليه
 .شيء إىل اآلن

 وهو يشبه إىل حد كبري )٥(عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ .٥
ل  القرآنية بالتحليكلمةلراغب األصفهاين إذ يتناول الكتاب مفردات ا

والتفصيل مرتبة على حروف املعجم، وقد طبع يف أربعة جملدات 
  .بتحقيق حممد التنوجي

وعلى كل فإن هذه هي أهم الكتب اليت ألفها السمني احلليب، ومن يطلع 
عليها ويقرأ يف املطبوع منها ال يسعه إال أن يعرتف بالفضل ألهله، وأن الرجل 

                                                           

  .١٧-١٦، ص١ جمقدمة المحقق للدر المصون،:  ينظر-)١(

، مقدمــة المحقــق للــدر المــصونو، ١٠٠، ص١لــداوودي، جلين، طبقــات المفــسر:  ينظــر-)٢(

  .١٨، ص١ج

 ، للــدر المــصونومقدمــة المحقــق. ١٧٩، ص٦ابــن العمــاد، جشــذرات الــذهب، :  ينظــر-)٣(

  .١٨، ص١ج

  .١٥٢، ص١ابن اجلزري، جطبقات القراء، :  ينظر-)٤(

  .١٩، ص١، جومقدمة المحقق للدر المصون، ٢٦٠، ص١ الزركلي، جعالم،األ:  ينظر-)٥(
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 وصاحب نفس عميق يف ذكر ذو باع طويل يف علم النحو والقراءات خاصة،
  . األقوال يف املسائل وحتريرها

كن ما يعنينا اآلن هو كيف كان تعامله مع القراءات الشاذة؟ وما مدى لو
  توجيهه هلا وقوته فيها؟

  .هذا ما سيميط اللثام عنه املبحث القادم حبول اهللا
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  المبحث الثالث

  منهج السمين الحلبي في التعامل مع القراءات الشاذة

  

 نظرة عامة إلى الكتاب ومنهجه وأسلوبه في ذكر :المطلب األول
  .القراءات الشاذة ومصادره

كتاب الدر املصون للسمني احلليب يعترب من درر ما كتب يف إعراب     
اآليات القرآنية والقراءات وتوجيهها من حيث الصناعة النحوية، والناظر إليه 

مجع ملا قيل قبله يف إعراب اآليات من أول وهلة خييل إليه أن الكتاب جمرد 
 لكن من يسرب – إن وجدت -القرآنية وتوجيه القراءات املتعددة يف اآلية 

نظر يتبني له أن السمني احلليب مما ال يقعقع غوره ويتعمق فيه ويقرأه بإنعام 
خلقه بشن؛ ذلك أن الرجل قرأ فأوعى ومجع فدرى مث إنه يوجه بعد ذلك 

النحوية وال ينبغي يل أن أكثر من الكالم عن حسب القواعد واألصول 
الرجل فهيا بنا إىل كتاب الدر املصون وعلى وجه التحديد اجلزء العاشر منه 

 والذي يهمين هو جزء تبارك فهو ،الذي حوى الربع األخري من القرآن
وقد قرأته كله واحلمد هللا، وقد ذكر القراءات الشاذة يف . املقصود بالبحث
وقد أخذت سورة اجلن نصيب األسد ) ١٣٦(ًثني موضعا مائة وستة وثال

ً حظا ضعا، وكانت سورة امللك أقل السورًحيث ذكر فيها واحدا وعشرين مو
من القراءات الشاذة حيث إن مواضع القراءات الشاذة مل يتجاوز ستة 
مواضع، وكانت بقية السور يرتاوح عدد مواضع القراءات الشاذة فيها بني 

السمني احلليب وعلى كل حال فإن اإلمام . ستة عشر موضعامثانية مواضع و
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ًاملتواترة والشاذة نسبة وتوجيها وعرضا وهذا على ًكان رائدا يف ذكر القراءات  ً
  .وجه اإلمجال

ًأما مصادره يف القراءات الشاذة فإنه قد ذكر بعضا منها هنا وهنالك وها 
  :هي

البحر احمليط للعالمة أيب حيان فإنه ينقل منه يف مواضع عدة وينص  .١
 )١(.على ذلك بنفسه

الكشاف للعالمة الزخمشري وقد نقل منه يف عدة مواطن وينص  .٢
 )٢(.كذلك

احملتسب يف توجيه القراءات الشاذة البن جين وقد نقل عنه يف أماكن  .٣
 )٣(.متعددة وينص نفسه على ذلك

آن اليب البقاء العكربي وينقل عنه يف مواطن التبيان يف إعراب القر .٤
 )٤(.عدة وينص بنفسه على ذلك

 )٥(الشواذ يف القراءات البن خالويه حيث نقل عنه يف موضع واحد .٥
  .يف جزء تبارك

  

  

                                                           

  .٦٢٦، ص٦٢١، ص٦١١، ص١٠ كما حصل ذلك يف ج-)١(

  .٦٠٦، ص٥٩٦، ص٥١٩، ص١٠ نقل عنه يف مواطن عدة كما يف ج-)٢(

  .٥١٠، ص١٠ جيف نقل عنه يف عدة مواطن كما -)٣(

  .٦٠٦، ص٥١٨، ص١٠ً ينقل عنه كثريا كما يف ج-)٤(

 ابن خالويه، الشواذ،: ، كما ينظر٥٠٣، ص١٠السمني احلليب، ، ج ،نوالدر المص:  ينظر-)٥(

  .١٦٣ص
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 منهج السمين فـي نـسبة القـراءات الـشاذة وكيفيـة :طلب الثانيمال
  عرضها

لكلمة القرآنية الكرمية املنهج األعم األغلب للشيخ السمني هو أن يذكر ا    
 مث يتبع ذلك بذكر القراءات – إن وجدت –مث يذكر القراءات املتواترة 

كل ذلك يف حالة وجود قراءات . الشاذة الواحدة تلو األخرى مع توجيهها
 مئ  خئ حئ ُّ  :شاذة متعددة أو واحدة كما حصل ذلك عند قوله تعاىل

احدة خمففة، واألصل قراء العامة بتاء و: "يقول السمني ٨ : الملكَّهئ
، وقرأ الضحاك متايز واألصل تتمايز بتاءين فحذف إحدامها، ...تتميز بتاءين

وزيد بن علي متيز من ماز وهذا كله استعارة من قوهلم متيز فالن من الغيظ 
  )١(".أي انفصل بعضه من بعض من الغيظ

نه ومن خالل هذا النص يستطيع القارئ أن يتبني منهج السمني حيث إ     
بذكر القراءات الشاذة حيث ذكر هنا تبعها أكر القراءة املتواترة وعللها مث ذ

  .ا وتعليلهامقراءتني مع نسبة كل منه

إال أنه قد خيرج عن هذا املنهج العام يف بعض املواطن حيث تتداخل      
 ٰى ُّ :نسبة القراءات املتواترة مع الشاذة كما حصل ذلك عند قوله تعاىل

وقرأ العامة بسكون : "... يقول السمني  ٦: التالمرس َّ مي زي ري
ًا أو نذرا وقرأ زيد بن ثابت ورالذال من عذ بن خارجه وطلحة بضمها اً

  )٢(..."واحلرميان وابن عامر وأبو بكر بسكو�ا

  .فالسياق ظاهر أنه تداخلت نسبة القراءات املتواترة والشاذة     

                                                           

  .٣٨٣- ٣٨٢، ص١٠السمني احلليب، ج ،نوالدر المص:  ينظر-)١(

  .٦٣١، ص١٠املرجع السابق، ج:  ينظر-)٢(
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 
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بدون نسبة ويستخدم أساليب      ويف بعض املواطن يذكر القراءات الشاذة 
ً، وأحيانا يأيت بالقراءة الشاذة )١("قرأ بعضهم: "عدة وعبارات خمتلفة كقوله

 فهنا ذكر )٢("فشخوقرئ خنيل حكاه األ: "جهول كقولهبصيغة املبين للم
حكاه "الوقت نفسه يعقب بقوله القراءة الشاذة لكنه مل ينسبها ألحد ويف 

له وحتريه األمانة العلمية يف الضبط حيث ، وهذا يدل على دقة نق"فشخاأل
  .إنه مل يذكر من نسبت إليه القراءة لكنه ذكر من حكاها من أهل العلم

ويف مواطن أخرى يذكر القراءة الشاذة وينص على شذوذها لكنه يذكرها      
هذا، ًبدون نسبة ألحد اعتمادا على نسبة سابقة يف أماكن أخرى من كتابه 

بالذال املعجمة " واذكر"أما الشذوذ فكقراءة : "ولهكما حصل ذلك عند ق
  .)٣("باملعجمة أيضا وقد مضى حتقيقه" فهل من مذكر"و

ًوأحيانا يذكر نسبة قراءة شاذة إىل قارئ من القراء الشواذ ويتبعه بذكر      
وقرأ ابن : "اخلالف يف النقل عنه وحيقق املسألة كما حصل ذلك عند قوله

 القاف مث اضطراب النقل عنه يف اهلمزة فبعضهم بفتح" واستربق"حميصن 
  .)٤("ينقل عنه أنه قطعها وبعضهم ينقل عنه أنه وصلها

                                                           

  .٤٤٢ص ،١٠السمني احلليب، ج ،نوالدر المص :نظري -)١(

  .٤٢٥، ص١٠املرجع السابق، ج:  ينظر-)٢(

 وقـد أحـال إىل سـورة يوسـف عنـد ،٤٧٨، ص١٠الـسمني احللـيب، ج ،نوالـدر المـص:  ينظر-)٣(

 ،نوالـــدر المـــص: ، ينظـــر"واذكــر"حيـــث قـــرأ احلــسن البـــصري " وادكــر بعـــد أمــة: "قولــه تعـــاىل

فهـــل مـــن : "، وأحـــال كـــذلك إىل قولـــه تعـــاىل يف ســـورة القمـــر٥٠٧، ص٦الـــسمني احللـــيب، ج

ــــدر المــــص: ، ينظــــر"مــــن مــــذكر"، حيــــث قــــرأ قتــــادة "مــــذكر ، ١٠الــــسمني احللــــيب، ج ،نوال

 .١٣٦ص

  .٦٢٠، ص١٠السمني احلليب، ج ،نوالدر المص:  ينظر-)٤(
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فظهر أن الزخمشري مل ينفرد : "     مث يذكر اخلالف يف النقل ويعقب بقوله
  )١(".بالنقل عن ابن حميصن بقطع اهلمزة

زخمشري قلت وهذه من املواضع اليت دافع الشيخ السمني عن العالمة ال
  .)٢(وخالف فيها شيخه أبا حيان

أما كيفية نسبة القراءات الشاذة إىل أصحا�ا، فإنه يبدأ بذكر القراءات 
ومن بعدهم، كما الشاذة املنسوبة إىل بعض الصحابة مث يتبعهم بالتابعني 

وقرأ علي وابن عباس والسلمي والشعيب وزيد بن علي : "... حصل عند قوله
  )٣("ًروها مبنيا للمفعول قد–ة األصمعي  يف رواي–بو عمرو وأ

كاد تراءات الشاذة هو زيد بن علي فال وأكثر من نسب له السمني احلليب الق
ًنه أحيانا يتكرر ذكره يف الصفحة إ بل )٤(سورة ختلو من ذكر زيد بن علي

ً، وأحيانا يغرب بذكر أمساء غريبة ال توجد هلا تراجم يف كتب )٥(الواحدة مرتني
 والفياض بن )٧( وابن خارجة)٦(يزيد بن قطيب"لشواذ وال غريهم مثل القراء ا
  .)٩( وسليمان بن قتة)٨(غزوان

                                                           

  .٦٢١، ص١٠ املرجع نفسه، ج-)١(

  .٤٠٠، ص٨، أبو حيان، جالبحر المحيط، و٦٧٤، ص٤الزخمشري، جالكشاف، :  ينظر-)٢(

  .٦١٠، ص١٠السمني احلليب، ج ،نوالدر المص:  ينظر-)٣(

 .٥٨٥ و ٥٧٧و  ٣٨٣، ص١٠السمني احلليب، مثل ج ،نوالدر المص:  ينظر-)٤(

  .٦٤٣، ص١٠السمني احلليب، ، ج ،نوالدر المص -)٥(

  .٥٦٨، ص١٠السمني احلليب، ، ج ،نوالدر المص:  ينظر-)٦(

 .٦٣١، ص١٠السمني احلليب، ج ،نوالدر المص:  ينظر-)٧(

  .٥٨٦، ص١٠السمني احلليب، ج ،نوالدر المص -)٨(

 .٥٤٨، ص١٠السمني احلليب، ج ،نوالدر المص -)٩(
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 
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ًوهكذا يظهر أن السمني كان مطلعا اطالعا واسعا على القراءات الشاذة  ً ً
  وأصحا�ا ولكن كيف وجه تلك القراءات وما منهجه يف ذلك؟

  .هذا ما سيميط اللثام عنه املطلب القادم حبول اهللا

  

 مـــنهج الـــسمين الحلبـــي فـــي توجيـــه القـــراءات :المطلـــب الثالـــث
  الشاذة

األعم   من حيث–إن املتتبع للسمني احلليب جيد أنه يوجه القراءات الشاذة 
ً وقد اتبع طرائق قددا ومهارات عديدة يف ذلك حيث إنه يف بعض –األغلب 

دة يبصرو�م وقرأ قتا: "املواطن يذكر القراءة الشاذة ويوجهها مباشرة كقوله
  .)١("ًيا للفاعل من أبصر أي يبصر املؤمن الكافر يف النارنمب

ويف بعض األحيان يذكر القراءة منسوبة لكنه ال يوجهها كما حصل ذلك 
  ين  ُّ  : أي يف قوله تعاىل)٢("وقرأ الزهري بتشديد السني: "عند قوله

  . ١٩:  الملكَّزي ري ٰى

ذة دون أن يعللها مث يعقب بشيء ويف أحيان أخرى يذكر النسبة للقراءة الشا
وقرأ أبو رجاء بكسر الالم وتشديد الباء وهي غريبة : "... من عنده كقوله

 ١٩: الجن َّ ىث نث مث زث رث ُّ  :أي يف قوله تعاىل" ًجدا
  ً.فقد علق على هذه القراءة ووصفها بأ�ا غريبة جدا

ًيال عند من ويف بعض املواطن يذكر القراءة الشاذة بدون نسبة وال جيد هلا تعل
 لك ُّ  :سري قوله تعاىلفم هو بتوجيهها كما حصل ذلك عند تتقدمه ويقو

                                                           

 .٤٥٤، ص١٠السمني احلليب، ج ،نوالدر المص: ظر ين-)١(

 .٣٩١ ،ص١٠السمني احلليب، ، ج ،نوالدر المص -)٢(
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وقرئ كالقصر بقتح "،  ٣٢:  المرسالتَّ مل يك  ىك مك
تباع ًالقاف وكسر الصاد ومل أر هلا توجيها، ويظهر أن ذلك من باب اإل

واألصل كالقصر بسكون الصاد مث أتبع الصاد حركة الراء فكسرها وإذا كانوا 
يفعلوه يف اخلايل فإن فعلوا ذلك يف املشغول حبركة حنو كتف وكبد فالن قد 

منها أوىل، وجيوز أن يكون ذلك للنقل مبعىن أنه وقف على الكلمة فنقل 
كسرة الراء إىل الساكن قبلها مث أجرى الوصل جمرى الوقف وهو باب شائع 

  .)١("عند القراء والنحاة

 حيث إنه استخدم أسلوب القياس ؛فأنت ترى أن الشيخ قد برع يف التخريج
اءات، وهذا يدل على األولوي املعروف عند املناطقة فقاس يف اللغة والقر

  .اللغة والقراءاتمن متكن الشيخ 

يالت عمن سبقه من العلماء مث يفاضل بينها لويف بعض املواقع ينقل التع
رورة وإما وختريج الزخمشري أوىل، ألن حمل الثاين إما الض: "... ويعقب بقوله

" قصر" يشري هنا إىل ختريج قراءة عبداهللا بن مسعود الشاذة لكلمة )٢("الندور
ُقصر"حيث قرأها باجلمع  ُ."  

ًوأحيانا يوجه قراءة متواترة بقراءة شاذة كما حصل ذلك عند توجيه قراءة نافع 
 حيث قرأ نافع ١: املعارج َّ مب خب ُّ : وابن عامر لقوله تعاىل
وقد ذكر الشيخ يف توجيه هذه القراءة ثالثة أوجه حيث وابن عامر بدون مهز 

فالعني  ،الثالث أ�ا من السيالن واملعىن سال واد يف جهنم بعذاب"... قال
  .)٣("سال سيل"ياء ويؤيده قراءة ابن عباس 

                                                           

  .٦٤٠، ص١٠السمني احلليب، ج ،نوالدر المص:  ينظر-)١(

  .٦٤٠، ص١٠السمني احلليب، ج ،نوالدر المص:  ينظر-)٢(

  .٤٤٦، ص١٠السمني احلليب، ج ،نوالدر المص:  ينظر-)٣(
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وتارة يشري إىل حتسني قراءة شاذة لكنه يسلك طريقة ذكية يف ذلك إذ إنه 
كما فعل ذلك عند خترجيه لقراءة  من  ينقل عن من تقدمه وال يعلق عليه

بفتح ،٣: اإلنسان َّ  جل مك لك خك حك ُّ :  لقوله تعاىل)١(قرأ
ًاهلمزة أما شاكرا وأما كفورا ً."   

وهي قراءة حسنة واملعىن أما :قال الزخمشري : "وقد ذكر التخرجيات هلا مث قال
أنه قد أقر ، فظاهر من أسلوبه )٢("ًبتوفيقنا وأما كفورا فبسوء اختيارهفًشاكرا 

  .الزخمشري على صنيعه ذلك

أما أسلوبه ومنهجه لتخريج القراءات الشاذة من حيث الطول والقصر 
فيختلف من مكان آلخر فتارة يسهب إىل حد امللل كما حصل ذلك عند 

إذ إن ابن حميصن قرأ " واستربق: "خترجيه لقراءة ابن حميصن يف قوله تعاىل
مزة فرويت عنه روايتان، وهنا قد أسهب استربق واختلفوا عنه يف قراءة اهل

  .)٣(الشيخ يف حتقيق نسبة هذه القراءة الشاذة وخترجيها

بل يكاد يصل إىل حد التقصري كما وتارة أخرى خيفف من احلمل وال يطول 
 َّىي ني مي ُّ : حصل ذلك عند خترجيه قراءة زيد بن علي لقوله تعاىل

عن زيد بن علي وال يأذن وحكى األهوازي : "يقول السمني، ٣٦: املرسالت
  .)٤("مسى الفاعل وهو اهللا تعاىل

  
                                                           

ـــــراءة أيب-)١( ـــــسمال وأيب العجـــــاج، ينظـــــر هـــــي ق ـــــدر المـــــص:  ال ـــــسمني احللـــــيب، ج ،نوال ، ١٠ال

  .٥٩٥ص

الزخمـشري، الكـشاف، : ، كمـا ينظـر٥٩٦، ص١٠السمني احلليب، ج ،نوالدر المص:  ينظر-)٢(

 .٦٦٧، ص٤ج

  .٦٢١، ص١٠السمني احلليب، ج ،نوالدر المص:  ينظر-)٣(

 .٦٤٣، ص١٠السمني احلليب، ج ،نوالدر المص:  ينظر-)٤(



        
 
 

 

 
  

 

٩٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

   دراسة نظرية مقارنة"جزء تبارك أنموذجا"القراءات الشاذة عند السمني احللبي يف كتابه الدر املصون  

  

  : المآخذ على اإلمام السمين:المطلب الرابع

ما من شك أن السمني إمام يف العربية والقراءات وقد ساعده يف بزوغه       
هذا كثرة قراءته على مشايخ متعددين، وتفرغه هلذين العلمني أكثر من غريمها 

املرء كالمه ويرد إال صاحب القرب وكفى كن أن يؤخذ من إال أن أي إنسان مي
ًنبال أن تعد معايبه، ومن هنا ميكن أن يقال إن هنالك سبقات قلم وقعت 

  :من السمني احلليب من أمهها ما يلي

إنه مل يذكر بعض القراءات الشاذة يف بعض السور يف هذا اجلزء  .١
 حف جف ُّ املقال، مل يذكر قراءة  صدق وباملثال يتضح

 .)١(وهي قراءة طلحةالتحقيق ، يف سورة امللك ب٢٢: امللك َّخف
النسبة لبعض القراءات الشاذة غري دقيقة كما حصل ذلك عندما  .٢

 )٢(نسب القراءة الشاذة آلخر سورة اإلنسان والظاملون للزبري
 .)٣(والصحيح أ�ا البن الزبري

بس خاصة ًإنه يدخل أحيانا القراءات املتواترة يف الشاذة وقد حيصل ل .٣
ألولئك الذين مل يكونوا على دراية بالقراءات الشاذة واملتواترة وقد 

 .)٤( الصنيع من الشيخ اجلليل يف مواطن عدة هذاحصل مثل

                                                           

  .١٥٩ابن خالويه، صمختصر في شواذ القرآن، :  ينظر-)١(

 .٦٢٧، ص١٠السمني احلليب، ج ،نوالدر المص:  ينظر-)٢(

 .٣٤٤، ص٢، ابن جين، جالمحتسبو ،١٦٦ابن خالويه، صمختصر الشواذ، :  ينظر-)٣(

  .٤٥٧، ٤٥٣، ص١٠السمني احلليب، ، ج ،نوالدر المص:  ينظر-)٤(



        
 
 

 

 
  

 

١٠٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

   دراسة نظرية مقارنة"جزء تبارك أنموذجا"القراءات الشاذة عند السمني احللبي يف كتابه الدر املصون  

 

 الخاتمة
  

  :بعد هذا التطواف اجلميل مع السمني احلليب ميكن اخلروج بالنتائج التالية

 .الصحيحةالقراءات الشاذة هي تلك اليت فقدت أحد أركان القراءة  .١

 .القراءات الشاذة هي ما وراء العشرة على القول الصحيح .٢

 .اإلمام السمني عامل جليل متبحر يف اللغة والقراءات .٣

) ١٣٦(ذكر السمني احلليب مائة وستة وثالثني موضـعا يف جـزء تبـارك  .٤

موضـعا، ) ٢١(وقد أخذت سورة اجلن نصيب األسد بواحد وعشرين 

 .ألقل بستة مواضع فقطبينما أخذت سورة امللك العدد ا

مـع القـراءات الـشاذة مـن " الـدر املـصون"لقد أحسن التعامـل يف كتابـه  .٥

 :جوانب عدة

 نسبة القراءات الشاذة إىل أصحا�ا كانت دقيقة إىل حد بعيد. 

 ًتوجيــه القــراءات كــان مجــيال جــدا يغلــب عليــه أســلوب مــن  النقــل عً

 خاصـة تقدمه لكن ذلك ال ينقص مـن قيمـة الرجـل فلـه اختيـارات

 .واستدراكات مفيدة على من تقدمه

ـــــى يؤخـــــذ .٦ ـــــسمني عل ـــــسبة دقـــــة عـــــدم احللـــــيب ال  إىل القـــــراءات بعـــــض ن

 .أصال �ا القائل إىل القراءة نسبة عدم وأحيانا أصحا�ا

ًأظهـــر العالمـــة الـــسمني حذاقـــة فـــذة يف التعامـــل مـــع مـــن ســـبقه حمـــاوال  .٧
جـــع التوفيـــق وإعطـــاء كـــل ذي حـــق حقـــه، فـــشيخه أبـــو حيـــان كـــان املر



        
 
 

 

 
  

 

١٠١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

   دراسة نظرية مقارنة"جزء تبارك أنموذجا"القراءات الشاذة عند السمني احللبي يف كتابه الدر املصون  

ــــك مل مينعــــه مــــن تــــرجيح آراء للزخمــــشري  وإنــــصافه ،األســــاس لكــــن ذل

 .فالعلم رحم بني أهله والقوة للدليل

أكثــر مــا يركــز توجيــه الــسمني للقــراءات علــى الناحيــة اللغويــة ومل يغفــل  .٨

 .الناحية املعنوية إال أ�ا أقل من سابقتها

الـشاذة تعددت مصادر السمني بني كتب التفـسري والقـراءات املتـواترة و .٩

 .وقد أحسن النقل والتصرف والتعامل مع اجلميع
  
  

  .وصلى اهللا وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم



        
 
 

 

 
  

 

١٠٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

   دراسة نظرية مقارنة"جزء تبارك أنموذجا"القراءات الشاذة عند السمني احللبي يف كتابه الدر املصون  

 

  المصادر والمراجع

، أمحــد الــدمياطي البنــا، إتحــاف فــضالء البــشر بــالقراءات األربــع عــشر .١

 .هـ١٣٥٩، القاهرة، مصر، ١ط

. طي، بتحقيـق د، عبدالرمحن بن أيب بكر الـسيواإلتقان في علوم القرآن .٢

، مؤسـسة النـداء، أبـوظيب، اإلمـارات، ١حممود القيـسية وحممـد أشـرف، ط

 .م٢٠٠٣، هـ ١٤٢٤

، دار اجليـل، لبنـان، والـدار ١، أمحـد البيلـي، طاالختالف بـين القـراءات .٣

 .م١٩٩٨هـ ، ١٤٠٨السودانية للكتب، اخلرطوم، 

 .، لبنان، دار العلم للماليني٧، خري الدين الزركلي، طعالم التراجماأل .٤

، حممـد بـن عبـداهللا بـن �ـادر الرزكـشي، ه في أصـول الفقـالبحر المحيط .٥

 .، وزارة األوقاف الكويتية١عمر سليمان األشقر، ط. بتحقيق د

 حممد بن يوسف بن حيان، بتحقيق عـادل البحر المحيط في التفسير، .٦

هــــــ، ١٤١٣، دار الكتـــــب العلميـــــة، لبنـــــان، ١أمحـــــد عـــــوض وزمالئـــــه، ط

 .م١٩٩٣

، املطبعـة ١، حممد مرتضى الزبيدي، طلعروس من جواهر القاموستاج ا .٧

 .م١٣٠٦اخلريية، مصر، 

، إمساعيــل بــن محــاد اجلــوهري، بتحقيــق أمحــد تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة .٨

 .عبدالغفور عطار، دار الكاتب العريب، مصر

) ابــن أمــري بــاد شــاه( ابــن أمــري حــاج ،هالتقريــر والتحبيــر فــي أصــول الفقــ .٩

 .هـ١٣١٨ر، القاهرة، ، بوالق، مص١ط



        
 
 

 

 
  

 

١٠٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

   دراسة نظرية مقارنة"جزء تبارك أنموذجا"القراءات الشاذة عند السمني احللبي يف كتابه الدر املصون  

، أمحـد بـن يوسـف الـسمني الدر المصون فـي علـوم الكتـاب المكنـون .١٠

، دار القلـــم، دمـــشق، ســـوريا، ١احللـــيب، بتحقيـــق أمحـــد حممـــد اخلـــراط، ط

 م١٩٩٦هـ ، ١٤٠٦

 عــالء الــدين بــن رد المحتــار علــى الــدر المختــار فــي الفقــة الحنفــي، .١١

 .، لبنان، دار إحياء الرتاث العريب١علي احلفصي احلنفي، ط

ابن "، عبداحلي بن أمحد العكري شذرات الذهب في أخبار من ذهب .١٢

 ).ت.د(، دار الكتب العلمية، لبنان، ١ط، "العماد

، دار ١، حممــــد بــــن علــــي بــــن أمحــــد الــــداوودي، ططبقــــات المفــــسرين .١٣

 .الكتب العلمية، لبنان

حممــد بــن حممـــد بــن حممــد اجلـــزري، غايــة النهايــة فـــي طبقــات القـــراء،  .١٤

هــ ، ١٣٥١، مطبعة اخلاجني، مصر، ١ملستشرق برجسرتاسر، طبتحقيق ا

 .م١٩٣٢

، ١ حممــد بــن أمحــد الــصغري، طالقــراءات الــشاذة وتوجيههــا النحــوي، .١٥

 .م١٩٩٩هـ ، ١٤١٩دار الفكر، دمشق، 

، ١، عبدالفتاح القاضي، طالقراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب .١٦

 .م١٩٨١، هـ ١٤٠١دار الكتاب العريب، لبنان، 

 شاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون األقاويــل فــي وجــوه التأويــل،الكــ .١٧

، ٢حممــود بــن عمــر الزخمــشري اخلــوارزمي، بتحقيــق عبــدالرزاق املهــدي، ط

 .م٢٠٠١هـ، ١٤٢١دار إحياء الرتاث العريب، لبنان، 

، مـــصطفى بـــن عبـــداهللا كـــشف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب والفنـــون .١٨

 .هـ١٤٠٢، دار الفكر، لبنان، ١الشهري حباجي خليفة، ط



        
 
 

 

 
  

 

١٠٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

   دراسة نظرية مقارنة"جزء تبارك أنموذجا"القراءات الشاذة عند السمني احللبي يف كتابه الدر املصون  

ــــسان العــــرب، .١٩ ــــن منظــــور املــــصري، طل ــــن مكــــرم ب ، املطبعــــة ١ حممــــد ب

 .م١٨٨٣هـ ، ١٣٠٣األمريية، بوالق، مصر، 

، دار ١، حيـــىي بـــن شـــرف النـــووي، طالمجمـــوع عـــن شـــرح المهـــذب .٢٠

 ).ت.د(الفكر، لبنان، 

، عثمـان المحتسب في تبيين وجـوه شـواذ القـراءات واإليـضاح عنهـا .٢١

 .، القاهرة، مصر١يب وآخرون، طبن جين، بتحقيق عبدالفتاح شل

 مـــن كتـــاب الربيـــع احلـــسني بـــن أمحـــد بـــن مختـــصر فـــي شـــواذ القـــرآن .٢٢

 .دار اهلجرة، مصر. برجسرتاسر. خالويه، بعناية املستشرق ج

، مطبعـة ١ط) اإلمـام(، مالـك بـن أنـس المدونة الكبرى رواية سـحنون .٢٣

 .السعادة، القاهرة، مصر

ن علــي الــوزير الزيـــدي، أمحـــد بــن حممــد بــالمــصفى فــي أصــول الفقــة،  .٢٤

 .م١٩٩٦هـ ، ١٤١٧، دار الفكر، لبنان وسوريا، ١ط

، الفكــــر، ١ عبــــداهللا بــــن أمحــــد بــــن حممــــد قدامــــه املقدســــي، ط،يالمغنــــ .٢٥

 .لبنان

  

  

 


