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ABSTRACT 

This research presents a statement of the formulas used by Altabari where he had expressed in his 

choice of reading, his criticism and also his correction of some of the readings and not all. He 

sometimes uses the phrase " I cannot read it" or was marveled at some of the correct readings and 

his response to them, and other formulas that he used to express his choice for some readings over 

other readings.  This study also showed the types mentioned by Ibn Jarir in his Tafsir 

(interpretations). We find out that he was not limited to one type of readings but also listed many 

types including Almaqboul (acceptable) and Almashhour (famous) and many others. Ibn Jarir 

relied on the criteria that he used in his readings. Ibn Jarir had agreed on certain placements in his 

readings with other scholars and readers and he mentioned his reason for agreeing. But disagreed 

with readers in other placements. He also mentioned his reason for his disagreement with readers 

as well as his argument on that. Ibn Jarir explained at the beginning of his Tafsir (interpretations) 

that reading is Sunnah and if proven cannot be returned to its Sunnah. Al Tabari did not adhere to 

what he had committed himself to what he mentioned in his Tafsir, and he may respond to some 

recurring readings on the pretext of disagreeing with scholars of Tafsir. Or when he reads solo 

from the rest of readers about the argument. His reading is often based on the pretext that the 

argument has more than three readers. He may have corrected abnormal readings and made it 

permissible on the pretext of its correctness in Arabic without considering its validity of its origin 

and approval to write The Ottoman Quran. And the result is that Ibn Jarir did not adhere to the 

method he mentioned in his Tafsir. And that is probably due to the involvement of Altabari and 

his skill in this domain, there is no need to elaborate nor fully adjust his method, as well as because 
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he lived in a time full of scientists and readers interested in this great science which does not need 

clarification more than mentioned because it is known to them. 

 

 ملخص البحث 

هذ ي البحث  عرض  وعرّب ا  الطربي  استخدمها  اليت  الصيغ  للقراءةبيان  اختياره  يف  عنها  لبعض   ،   وتصويبه  هلا  وانتقاده 

ورده هلا، الصحيحة  القراءات دون األخرى، وأحياًنا يستخدم قوله ال أستجيز القراءة هبا، أو تعّجبه من بعض القراءات  

وغريها من الصيغ اليت كان يعرّب هبا عن اختياره لبعض القراءات دون األخرى، مث بّينت هذه الدراسة األنواع اليت أوردها 

ر يف تفسريه، فنجد أنه مل يقتصر على نوع واحد من القراءات الصحيح أو غريه، بل إنه أورد الكثري من األنواع ابن جري

بعض املعايري اليت استخدمها يف إيراده قد اعتمد على  ابن جرير  وكان    ،الصحيح منها واملقبول واملردود واملشهور وغريها

اختياراته مع ذكره لسبب موافقته للقراء، وخالف القراء يف بعض املواضع   للقراءات، فقد وافق القراء يف بعض املواضع يف

ا يذكر سبب خمالفته للقراء   جرير    ذكر احلجة على ذلك، فبّّي  مع  يف اختياراته، وأيضا تفسريه أن القراءة   بداية  يفابن 

يف تفسريه، ورمبا يرد بعض القراءات املتواترة لم يلتزم الطربي مبا ألزم نفسه مبا ذكره  فسنة إذا ثبتت ال جيوز رّدها لسنّ ّيتها،  

أن  حبجة  األحيان  أغلب  يف  قراءته  يرد  احلجة  عن  القراء  من  قارًئا  ينفرد  عندما  أو  التأويل،  ألهل  موافقتها  عدم  حبجة 

صح يف  ينظر  أن  دون  العربية؛  يف  صواهبا  حبجة  وجّوزها؛  شاذة  قراءةا  صّوب  ورمبا  قراء،  ثالثة  من  أكثر  عنده  ة احلجة 

سندها وموافقتها لرسم املصحف العثماين، واحلاصل أن ابن جرير مل يتمّسك ابملنهج الذي ذكره يف تفسريه، وذلك رمبا 

تاج إىل تفصيل وال ضبط اتم ملنهجه، وكذلك ألنه   يف زمن عاش  راجٌع إىل ضلوع الطربي وبراعته يف هذا الفن، فال ُيح

  ألنه معلوم عندهم.  ؛ م اجلليل، مما ال يلزم إيضاٌح أكثر مما ذكرها العلذ مليء ابلعلماء والقراء واملهتمّي هب
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 : الطربي، ابن جرير، الشاذة، منهج، إيراد.الكلمات املفتاحية

 

 التعريف بعلم القراءات املبحث األول:  

 املطلب األول: مفهوم القراءات 

 تعريف القراءات لغة أوال:  

، وقرأت الشيء قرآًنا أي: مجعتحه وضممتح بعضه إىل 1مساعي لقرأ القراءات مجع قراءة، وهي يف اللغة مصدر   

ْقرٌِّئ، ومجع القارئ قرأةا، مثاله: كافر وكفره،  ي القرآن، وأقرأه القرآن فهو مح ، ومنه مسِّّ بعض، وقرأت الكتاب قراءةا وقرآًنا

َك، واجلمع القحرَّاؤون ك، وقد تَ َقرَّأَ، أي تنسَّ  .2والقراء: الرجل املتنسِّّ

 تعريف القراءات اصطالًحانيا:  اث 

ذكر العلماء والقراء تعاريف متعّددة للقراءات، بعضها قريٌب من بعض، وبعضها متداخٌل يف بعض، أبرز هذه  

 التعاريف: 

عن -1 عبارٌة  أبهنا  الزرقاين  اإلمام  عّرفها  هللا:  رمحه  الزرقاين  اإلمام  القرّاء   تعريف  أئمة  من  إماٌم  إليه  يذهب  مذهٍب 

ا به غريَه يف النطق ابلقرآن الكرمي، مع اتفاق الرواايت والطرق عنه، سواء أكانت هذه املخالفة يف نطق احلروف أم  خمالفا

 .3يف نطق هيئاهتا 

تعريف أبو حيان األندلسي: عّرفها أبو حيان بقوله: "وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق أبلفاظ القرآن هذا هو  -2

 .4علم القراءات"
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 .5تعريف ابن اجلزري: عرفها بقوله: القراءات هي علٌم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها بعزو الناقلة  -3

تعريف عبد الفتاح القاضي: عرفها أبهنا: عبارٌة عن علم يحعرف به كيفية النطق ابلكلمات القرآنية، وطريق أدائها  -4

 .6اتفاقاا واختالفاا مع عزو كّل وجه لناقله 

إىل تعريف ابن اجلزري رمحه هللا، وذلك ألنه جامع   والما  ّي ا تقدم من تعاريف خمتلفة للقراءات، فإن الباحثبعد ذكر م 

شامل، من حيث أنه مجع فيه من املعاين ما تغين عن غريه، وألن اإلمام ابن اجلزري يعترب أحد أقطاب هذا العلم وأئمة 

 اعتمد كثري من العلماء الذين خلفوا ابن اجلزري رمحه هللا.    هذا الفن وخامتة احملققي  ن فيه، وعلى هذا التعريف 

 تعريف القراءات املتواترة •

املتواتر،    لغة: مثل  الواحد  خرب  وكذلك  واحد،  عن  واحٌد  ُيدثه  أن  املتواتر:  واخلرب  مواترة  واترها  حول  تدور  وتر  مادة 

ا أو يومّي، وأييت به وتراا؛ وال يحراد به املواصلة؛ ألن أصله من  ا ويفطر يوما واملواترة: املتابعة، ومواترة الصوم: أن يصوم يوما

 .7واترت أي جاءت بعضها يف إثر بعض وتراا وتراا من غري أن تنقطعالوتر، وكذلك واترت الكتب، فت

وتواتر نقلها، هذه القراءة   :  اصطالًحا ولو تقديرا  العربية مطلقا، ووافقت أحد املصاحف العثمانية  كل قراءة وافقت 

العثماني املصاحف  أحد  ووافقت  بوجه،  ولو  العربية  وافقت  قراءة  وهي كل  هبا،  املقطوع  وصّح املتواترة   ، احتماالا ولو  ة 

القرآن  هبا  نزل  اليت  السبعة  األحرف  من  هي  بل  إنكارها،  ُيلُّ  وال  ردها،  جيوز  ال  اليت  الصحيحة  القراءة  فهي  سندها 

 ووجب على الناس قبوهلا، سواء كانت عن األئمة السبعة أو عن العشرة. 

 .  8طبقات السندوتحعرف أبهنا القراءة اليت روهتا الكافة عن الكافة يف كل طبقة من 
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قراءة  هي  وهبذا  بوجه،  ولو  العربية  ووافقت  املصحف،  خط  ووافقت  سندها،  صح  اليت  القراءة  أبهنا  ا  أيضا وتحعرف 

 صحيحة ال جيوز ردها. 

 أنواع القراءات املطلب الثاين:  

 وتفريعات: ، ومنها قراءات شاذة، ولكل منهما أنواع  مقبولة وصحيحةأقسام؛ منها قراءات  القراءات  

 النوع األول: القراءات الصحيحة 

 تنقسم القراءات الصحيحة بدورها إىل نوعّي: 

  القراءات املتواترة: - أ

هاته   فيها  توافرت  فإن  نقلها،  وتواتر  تقديراا  ولو  العثمانية  املصاحف  أحد  ووافقت  ا  مطلقا العربية  وافقت  قراءة  وهي كل 

ا أبهنا ما ثبتْت قراءهتا عن النيب صّلى هللا عليه وسلم 9مقطوٌع بقرآنيتهاالشروط فيطلق عليها قراءٌة متواترٌة   ، وتحعرف أيضا

واستفاض نقلها، وأحسن ما قيل من تعاريف للقراءة املتواترة ما ذكره إمام القراء وحجتهم يف عصره اإلمام ابن اجلزري، 

حد املصاحف العثمانية ولو احتماالا وصّح سندها، حيث قال: "كّل قراءة وافقت العربية ولو بوجه منها، ووافقت رسم أ 

فهي قراءة صحيحة ال جيوز رّدها، وال ُيل إنكارها، بل هي من األحرف السبعة اليت نزل القرآن هبا، ووجب على الناس 

األ من  غريهم  عن  أم  للعشرة،  املكملّي  الثالثة  عن  أم  القراء،  السبعة  األئمة  عن  القراءة  هذه  سواء كانت  ئمة قبوهلا، 

املقبولّي، ومىت اختّل ركن من هذه األرك   ان الثالثة؛ كانت القراءة ضعيفة أو شاذة أو ابطلة، بصرف النظر عن أن تكون 

هذه القراءة عن القرّاء السبعة أم عن غريهم ممن هم أكرب منهم، هذا هو القول الصحيح عند أئمة التحقيق والتدقيق من 
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مام الداين ومكي بن أيب طالب واملهدوي وأبو شامة ومن وافقهم من األئمة، وهذا السلف واخللف، وقد صرح بذلك اإل

 .10هو مذهب أهل السلف الذي ال يعرف عن أحد منهم خالفه"

  القراءة املشهورة: - ب

مل  جائٌز  النوع  وهذا  القراء،  عند  مشهورةا  وكانت  والرسم  العربية  ووافقت  املتواتر،  درجة  يبلغ  ومل  سندها  صح  اليت  وهي 

يعّدوه أهل االختصاص من الغلط وال من الشاّذ، ويحقرأ به، ومثاله: ما اختلفت الطرق يف نقله عن األئمة السبعة، فرواه 

لى ذلك كثرية يف فرش احلروف املدّون يف كتب القراءات، ومن أشهر ما صحّنف بعض الرواة عنهم دون بعض، واألمثلة ع

يف ذلك: كتاب التيسري لإلمام أيب عمرو الداين، وقصيدة الشاطبية املسماة حبرز األماين، ونظم الّدرة لإلمام ابن اجلزري، 

ا رمحه هللا تعاىلاجلزري أي  ابنوالنشر يف القراءات العشر، وتقريب النشر أيضا وكالمها لإلمام   ا هي كل قراءة 11ضا ، وأيضا

، ووافقت العربية ولو بوجه، واشتهرت  صّح سندها ومل تبلغ حد التواتر، ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو احتماالا

وقصده  . 12ابلقبول عند علماء القراءات والضبط، وقد تلقتها األمة وعلماؤها ابلقبول وحكمها حكم املتواترة 

 أبن استفاضة القراءة صحيحَة السند واليت تلقاها األئمة ابلقبول؛ تقوم مقام التواتر يف القطع بقرآنيتها؛ وذلك رمحه هللا

يفيد  ما  تفيد  قرينة  على  ابلداللة  وإما  سندها  بتواتر  إما  القراءة؛  بقرآنية  القطع  حصول  هو  املقصود  أن  إىل  إشارة  يف 

 التواتر، وهللا أعلم. 

 اءات الشاذةالقر   النوع الثاين:

شّذذ، من مادة  أبهنا:    قبل البدء يف ذكر أنواع القراءات الشاذة جيب التعريف ابلقراءات الشاذة أوال، فعرفها العلماء لغة

ش ذ عنه، يشّذ ويشّذ شذوذاا، أي: انف  رد عن اجلمهور، فهو شاذ، وأشذه غريه، وش ذاذ الناس: الذين يكونون يف الق وم 
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و  قبائلهم،  من  وأشذْذتهوليسوا  أًن  وشذذته  تفّرق،  إِّذا  وشذوذاا  ا  شذًّ يشّذ  الشذوذ 13َشذَّ  تعين  ابلضم،  يشّذ،  وشّذ   ،

 .14والندرة

 عحّرفت القراءات الشاذة بتعاريَف عدة، منها ما يلي::  اصطالًحا

 .15القراءة الشاذة ما نحقل قرآن  اا من غري تواتر، واستفاضٍة متلق   اٍة ابلقبول من األمة  - أ

قال أبو عبيد القاسم يف كتابه فضائل القرآن: واملقصد من الق راءة الشاذة تفسري القراءة املشهورة وتبيّي معانيها،  - ب

ر[، وقراءة ابن مسعود رضي هللا عنه: ]فاقطعوا كقراءة عائشة وحفصة رضي هللا عنهما: ]والصالة الوسطى صالة العص

أمياهنما[، وقراءة جابر: ]فإن هللا من بعد إكراههن هلن غفور رحيم[، مث قال: هذه احلروف وما شاكلها صارت مف سرة 

هللا  رضي  الصحابة  عن كبار  رحوي  إذا  فكيف  فيحستحسن؛  التفسري  يف  التابعّي  عن  ه ذا  مثل  يحروى  وقد كان  للقرآن، 

 .16همعن

القراءة الشاذة هي القراءة اليت تحروى آح   اداا، وختالف خط املصحف العثماين، والقراءة الشاذة ال تعين ضعف  - ت

 .17السند، ف  قد تكون صحيحة السند وموافقة للغة العربية، ولكنها مل تثبت بطريق التواتر 

الصحابة - ث األوائل من  القراءة  عن علماء  نقلت  اليت  هي  الشاذة  املصاحف   القراءة  خلط  لكنها خمالفة  والتابعّي 

من  وجوه  على  عنه،  هللا  رضي  عثمان،  خالفة  يف  املصاحف  نسخ  قبل  القرآن  يقرءون  املسلمون  فقد كان  العثمانية، 

النطق، وكان بعض تلك الوجوه خيالف خط املصحف، مث ترك الناس، كل قراءة خارجة عن اخلط بعد نسخ املصاحف 

 وا ابلوجوه اليت ُيتملها اخلط من القراءات اليت قرأ هبا الصحابة، رضي هللا عنهم. ؤ سالمية، وقر وإرساهلا إىل األمصار اإل
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مسّيت القراءات املخالفة لرسم املصحف ابلقراءات الشاذة؛ ألهنا جاءت خمالفةا ملا أمجعت عليه األمة من نّص  - ج

ن قوهلم شّذ الرجل يشّذ شذوذاا، إذا انفرد عن القوم، القرآن الكرمي الذي نحقل ابلتواتر، يقول السخاوي: والشاّذ مأخوٌذ م

والذي مل يزل عليه األئمة الكبار القدوة يف مجيع األمصار من الفقهاء واحملّدثّي وأئمة العربية توقري القرآن واجتناب الشاذ 

 واتباع القراءة املشهورة ولزوم الطرق املعروفة. 

شروط القراءة الصحيحة، واليت اعتمدها علماء القراءات يف احلكم   القراءة الشاذة هي كّل قراءة مل تتوفر فيها - ح

على القراءة الصحيحة، وهذا االطالق للمصطلح الشذوذ منذ القدم، فكان األصل فيه اطالق الشذوذ على ما خالف 

ضعيف خط املصحف، واستوىف ابقي الشروط، ويطلق هذا املصطلح على القراءة اليت استوفت الشروط؛ إال أن سندها  

لو وافق بذلك  تلقة، يحكّفر متعّمدها؛ حىت  أما إذا مل يكن للقراءة سند فإهنا تكون رواية موضوعة مكذوبة خمح "شاذة"، 

 املعىن ورسم املصحف. 

 .18يحراد مبصطلح القراءات الشاذة هي تلك القراءات اليت مل تبلغ درجة الصحة يف ثبوهتا  - خ

يت القراءات شاذةا؛ لعدم   -د استفاضتها يف النقل، ورمبا تكون فصيحة يف اللفظ، وقوية املعىن؛ إال أهنا مل تحنقل مسحِّّ

 . 19مستفيضةا، فأحطلق عليها أبهنا شاذة

 .  20القراءة الشاذة هي ما نقله أو نقلها غري ثقة، أو نقلها ثقة وال وجه له يف العربية  -ذ

تواترة اليت وضعها العلماء واتفقوا عليها، ومصطلح القراءات الشاذة هي القراءة اليت خرجت عن أركان القراءة امل  - ر

الشذوذ عند القراء مصطلح خاص، يحقصد به كل ما خرج من أوجه القراءات عن أركان القراءة املتواترة، وما يلحق هبما 

من   من القراءات الصحيحة، فيدخل يف القراءات الشاذة؛ القراءات الضعيفة وغريها من القراءات اليت اختل فيها ركن

 أركان القراءة. 
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قد  - ز بل  قرآنيتها،  اعتقاد  وُيرم  وسّلم،  عليه  هللا  صّلى  هللا  رسول  إىل  نسبتها  تصّح  ال  مما  هي  الشاذة  القراءات 

 .21يكفر معتقدها إذا علِّم ببطالن سندها، وال جيوز القراءة هبا يف الصالة أو خارج الصالة، وال يحتعبد بتالوهتا 

 أمهية القراءات الشاذةاملطلب الثالث:  

من عناصر وأركان القراءة الصحيحة، ولكن هذا مل يبعدها  أساسيًّا  وركناا  ا  القراءة الشاذة هي اليت فقدت عنصراا هاما

ا   االستفادةولن جيعلها مبعزل عن   منها يف كثري من العلوم كالتفسري واستنباط األحكام الشرعية، فهي ال شك تعترب رافدا

ختصصاهتا؛  اختالف  على  العلمية  والبحوث  املؤلفات  يف  تظهر  وأمهيتها  الشريعة،  وعلوم  العربية  اللغة  علوم  روافد  من 

لها تحعىن ابلشواذ وتنقل الكثري منها وتوجهها وتفيد يف   شرح املعاين وترجيح اآلراء، وكذلك احلال يف فكتب التفسري جح

 كتب معاين القرآن وإعرابه ال ميكن االستغناء عنها وال تركها لفائدهتا يف بيان وتوضيح املراد من اآلايت القرآنية.

حتجاج هبا، وإن ختالفهم يف االاكما أن كتب الفقهاء مليئٌة ابلقراءات الشاذة؛ وذلك أن وجودها يحؤدي إىل  

 بلوها على أهنا قرآن، وإمنا قبلوها على أهنا أخبار أو تفسري للقراءة . مل يق

املتواترة   بقراءاته  العربية  حجة يف  الكرمي  فالقرآن  على أحد،  خيفى  ال  القراءات  هبذه  فاهتمامها  والنحو  اللغة  أما كتب 

ال تقل شأًنا عن أوثق ما نقل إلينا من وغري املتواترة، كما هو حجة يف الشريعة، فالقراءة الشاذة اليت فقدت شرط التواتر  

 ألفاظ اللغة وأساليبها، وقد أمجع العلماء على أن نقل اللغة يكتفى فيه برواية اآلحاد. 

 احلكمة من تعدد القراءات والفائدة من تنوعهااملطلب الرابع:  

تضادّ  اختالف  ليس  الّتنوّع،  اختالف  ابب  من  هو  إمنا  القراءات  اختالف  أبن  التسليم  القراءة، جيب  تصّح  وحيث   ،

كالقراءات الصحيحة املتواترة؛ فإّن هلا من املعاين الشيء العظيم؛ من حيث إثراء املعىن وإيضاح الغموض الواقع يف بعض 

 إبجياز:   ون األلفاظ، وغريها من الفوائد اليت سيذكرها الباحث
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 ى الوجه املتيّسر هلا. الّتخفيف والتيسري على األّمة ورفع احلرج عنها؛ وذلك ابلقراءة عل  –  1

 اإلابنة عن اإلعجاز بتنوّع وجوه الّتالوة، فإّن االختالف يف احلرف رمّبا دّل على معاٍن ال توجد يف احلرف اآلخر.   -   2

ْرنَ (تفسري اإلمجال يف قراءة أخرى، كما يف قراءة    -  3 نَّ َحىتَّ َيْطهح آية  )َوال تَ ْقَربحوهح ْرَن( 222]البقرة:   [، كقراءة )يْطهح

ْرَن(، ففي األوىل إمجال يف احتمال أن تكون طهارهتّن مبجّرد انقطاع الّدم، ويف الثّانية إابنة عن كون ذلك  وقراءة )يطَّهَّ

 .22ابغتساهلّن بعد انقطاع الّدم 

 الداللة القاطعة على أن القرآن الكرمي كالم هللا تعاىل.   - 4

، فربغم تعددها وتنوع األداء فيها، أّداها كما أحنزلت -عليه وسلمصلى هللا  -فيها برهاٌن قاطٌع على صدق النيب    -5

 .23عليه، كما قال يف احلديث: "هكذا أنزلت" 

وأحكمت   -6 وَوَعْتها  املختلفة  ابحلروف  القرآن  تلقت  إهنا  حيث  شأهنا،  وإعالءح  األمة،  هذه  عظمة  على  داللٌة  فيها 

َقَبٌة عظيمٌة، وميزة هلا كربى، ت َ   .24ْنفرد هبا عن سائر األمم ضبطها، وهي َمن ْ

فيها داللٌة على صيانة القرآن الكرمي، وحفظه من التبديل والتحريف، مع كونه مشتمالا على األحرف واألوجه  -1

 الكثرية.

واالنداثر،    -2 الضياع  من  العربيَة  اللغَة  القراءاتح  َحَفَظت  وبذلك  املختلفة،  وهلجاهتم  العرب  للغات  متثيٌل  فيها 

نٌَّة على أهل العربية ومكرمة هلم.فللقرآن والقراءا  ت مِّ

 أنواع القراءات الشاذةاملطلب اخلامس:  

 تنقسم القراءات الشاذة إىل أنواع عدة، سيذكرها الباحث فيما يلي: 
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ابلقبول،  - أ والضبط  القراءات  أئمة  يتلقاها  ومل  العربية  وخالفت  املصحف  رسم  ووافقت  سندها  صّح  اليت  القراءة 

ثقٌة عن ثقة، وال وجه له يف العربية، حنو )شركاؤهم( و )أحباؤه( بواٍو خالصة، وال جيوز هذا يف وجه ومثال ذلك ما نقله  

من وجوه العربية، فإنه إما أن يكون منقوالا عن ثقة وال سبيل إىل ذلك، فهو مما ال يحقبل، إذ ال وجه له، وإما أن يكون 

 منقوالا عن غري ثقة فمنعه أحرى ورده أوىل. 

، القراءات   - ب اليت وافقت العربية ووافقت رسم املصاحف العثمانية ومل يكن هلا سنٌد، فهذه ال تسمى قراءة أصالا

ف جتّوزاا،  بذلك  تسمى  الوإمنا  لغاهتم هاته  يف  العرب  هبا  نطق  وقد  اللغة،  يف  صحيحٌة  أهنا  الرسم، كما  ُيتملها  قراءات 

 يحقرأ هبا؛ ألهنا مل ترد، ومل يكن هلا سند صحيح يعتّد وهلجاهتم، وقد جرت على ألسنتهم يف نثرهم، ولكنها مع ذلك مل

 .25به من نقل أو رواية

القراءة ال  - ت وهذه  تقديراا،  ولو  العثمانية  املصاحف  أحد  وخالفت  العربية  ووافقت  سندها  صّح  اليت  القراءة  وهي 

تمل أن تكون من األحرف السبعة ونحسخت يف   العرضة األخرية أو إهنا من قبيل ما جيب احلكم بقبوهلا وال بردها؛ إذ ُيح

عنهم يف توضيح بعض الكلمات الغامضة وتبيِّينها، واليت تسمى يف هذا الفن ابلقراءات  استخدمه الصحابة رضي هللا 

ا ملعىن معيناا ثبت عن ثقة من الثقات الذين رحوي عنهم هذا العلم اجل ليل، ولكنها  التفسريية؛ إذ إهنا تعترب تفسرياا وتوضيحا

 . 26الفت أحد املصاحف العثمانية اليت اعتمدها سيدًن عثمان والصحابة رضي هللا عنهم أمجعّي يف ذاك العصرخ

قراءة اآلحاد: وهي ما صّح سندها ولكنها خالفت الرسم العثماين أو خالفت العربية أو مل تشتهر االشتهار    - ث

ليت اتفق عليها العلماء، ومثال ذلك ما رحوي عن النيب صّلى املعروف، وال جيوز أن يحقرأ هبا، الختالل أحد أركان القراءة ا

حسان(  وعباقرّي  خضر  رفارف  على  )متكئّي  قرأ:  إنه  وسلم  عليه  الرسم   27هللا  هبا ملخالفتها  القراءة  تصح  هذا مل  ومع 

 .العثماين والعربية
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ّلفت فيه، اشتهرت وانتشرت وعحرفت يف القراءة الشاّذة: وهي اليت مل يصح إسناده، وهذا النوع هو الذي له كتب كثرية أح  - ج

)يوَم(،  نصب  مع  املاضي  الفعل  بصيغة  الدين(  يوَم  )َمَلَك  قراءة  ذلك  ومثال  هبا،  واالهتمام  بذكرها  اختصت  مؤلفات 

 .وغريها كثري يف القرآن، ونقل عن ابن عبد الرّب عدم جواز القراءة ابلشاذ

جيوز أن يحقرأ هبا، واليت تعترب من قبيل املدرج أو املكذوب، وهو ما زِّيد القراءة املوضوعة: فالقراءة املوضوعة ال  - ح

يف القراءة فيها على وجه التفسري؛ مثل قراءة سعد بن أيب وقاص: )وله أخ أو أخت من أّم(، وكقراءة ابن عباس: 

لزبري: )ولتكن منكم )ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم. يف مواسم احلج( أخرجها البخاري، وكقراءة ابن ا

 أّمة يدعون إىل اخلري وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر. ويستعينون ابهلل على ما أصاهبم(.

وقد أمجع العلماء وأئمة القراءات بعدم القطع ابحلكم عليها ابلقبول أو ابلرد، إذ ليس ذلك مما أوجب علينا أن يكون 

 العلم به يف النفي واإلثبات قطعيًّا. 

ابن اجلزري يف حديثه عن هذا القسم فقال: "والقسم الثاين من القراءة الصحيحة ما وافق العربية وصح سنده، قال   

وخالف الرسم، كما ورد يف الصحيح من زايدة ونقص وإبدال كلمة أبخرى، وحنو ذلك مما جاء عن أيب الدرداء وعمر 

ى اليوم شاذة؛ لكوهنا شّذت عن رسم املصحف اجملمع وابن مسعود وغريهم رضي هللا عنهم مجيعاا، فهذه القراءة تسم 

ا فال جتوز القراءة هبا ال يف الصالة، وال يف غريها   .28عليه، وإن كان إسنادها صحيحا

قال ابن تيمية رمحه هللا معقباا على ما ذهب إليه من أوَجَب احلكم على هذه القراءات ابلقبول أو ابلرد بقوله:  

 .29ء""والصواب القطع خبطأ هؤال

ذكر اإلمام مكي بن أيب طالب يف كتابه "اإلابنة" أن اإلمام ابن جرير رمحه هللا: قال يف كتابه املوسوم ب "القراءات"  

ا، فقال: "كل ما صّح عندًن من القراءات، أنه عّلمه النيّب صلى هللا عليه وسلم ألمته  ا له نَ َقَض به مذهبه أيضا كالما
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ا خلط من األحرف السبعة اليت أذن هللا  له، وهلم أن يقرؤوا هبا القرآن، فليس لنا أن خنّطئ من كان ذلك به موافقا

ا خلط املصحف مل نقرأ به، ووقفنا عنه، وعن الكالم فيه"  .30املصحف، فإن كان خمالفا

ان قال ابن اجلزري رمحه هللا: "هذه القراءة تسمى اليوم شاذة؛ لكوهنا شذت عن رسم املصحف اجملمع عليه، وإن ك  

 .31إسنادها صحيحا فال جتوز القراءة هبا ال يف الصالة، وال يف غريها" 

 منهج علماء القراءات يف احلكم على القراءات املطلب السادس: 

بعد احلديث عن األحرف السبعة والتعريف مبرادها وفائدة االختالف والتنوع يف القراءات نذكر منهج العلماء يف احلكم 

القرآنية، فقد كثر االختالف يف القراءات وذلك بعد انتشار اإلسالم واتساع الفتوحات اإلسالمية ودخول على القراءات  

العجم يف اإلسالم واختالطهم ابملسلمّي وتعلمهم القرآن من احلفظة، زاد بعد ذلك االختالف واتسع حىت كاد حدوث 

ر بعضهم بعضا، بعدها فزع حذيفة بن اليمان إىل سيدًن اقتتال بّي املسلمّي بسبب اختالفاهتم يف القراءة حىت كاد يكف

تكم إليه وال خيرج عنه، فنسخ الصحف اليت  على مجع املسلمّي على مصحف واحد ُيح عثمان وأخربه ابخلرب، فاتفقوا 

كانت قد كتبت يف عهد سيدًن أيب بكر، وجعل الكلمة من غري شكل وال نقط حىت حتتمل الكلمة الواحدة أكثر من 

هذا قراءة بعد  الناس  فيجتمع  القراءة،  يف  مرجعاا  يكون  ضابط كي  إبمام  وبعث  املسلمّي  أمصار  إىل  النسخ  وأرسل   ،

ا يعتمدون على  احلدث على مصحف واحد إبمام ثقة يف ذلك املصر، ومل يكن هلا ضوابط تضبطها؛ ألهنم كانوا أساسا

وكثر الطعن واللحن فيها بسبب تطور علم العربية  احلفظ يف الصدور والقلوب، إىل أن دخل بعض اخللط يف القراءات  

والنحو يف ذلك العصر الذي كان العلماء قد أرسوا قواعده وأسسه وتعصب كثري منهم إىل حد أنه يرد القراءات اثبتة 

حىت ال  أن يتصدوا ملثل هذه األمور  على األئمة والعلماء  ا   السند حبجة اختالفها مع إحدى قواعد العربية، فكان لزاما

الشروط،  هذه  على  واتفقوا  القراءة،  على  احلكم  يف  إليها  ُيتكمون  شروطاا  فوضعوا  الناس،  عامة  يف  األمر  هذا  يتفشى 
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ا إبذن هللا، فقد كان أئمة القراء أحرَص حريص وأوثَق واثق يف حتري الدقة والضبط يف احلكم على  واليت سيذكرها الحقا

ا قواعد  العلماء  وضع  فقد  وقبوهلا،  الواسع القراءة  االنتشار  بعد  وذلك  ماهيتها،  وحتديد  القراءة  ورد  قبول  يف  عتمدوها 

احلاجة  دعت  لذا  والرديء،  واجليد  والسمّي،  الغّث  فيها  دخل  فقد  العلم،  هذا  ورّواد  واحلفاظ  احلفظة  وكثرة  للقراءات 

لشروط يف منظومته طّيبة النشر لوضع ضوابط وقواعد لقبول القراءة وردها، وقد نظمها ابن اجلزري رمحه هللا أوجز هذه ا

 يف القراءات العشر، فقال: 

 فكل ما وافق وجه حنٍو ،،،،، وكان للرسم احتماالا ُيوي             

،،،، فهذه الثالثة األرك                          انح               وصّح إسناداا هو القرآنح

 32وحيثما خيتلُّ ركٌن أثبتِّ ،،،، شذوذه لو انه يف السبعةِّ            

طويل يف غيلر حمله، ومن أراد االستزادة يف  هدف الباحث من ذكرهم بشكل موجز ألن املكان ال يسع لذكر شرح 

 هذا املوضوع فعليه ابلكتب املتعلقة هبذا املوضوع. 

 

 شاذةقراء القراءات ال  لبعض تراجم  املطلب السابع:  

ه( ، وقام 224أول من قام جبمع القراءات وضبطها يف كتاب هو اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم )ت: سنة   

العمل  هلذا  فتصدى  واضطراب،  وفوضى  فتنة  من  فخاف  القراء،  وكثحر  القراءات  تعّددت  أن  بعد  العظيم  العمل  هبذا 

ا وعشرين قراءة، مث جاء بعده أمحد بن جبري الكويف،   العظيم، حيث قام بضبط بعض القراءات، فأّلف كتاابا مجع فيه  مخسا

كان قد مجع مخس قراءات من كل مصر قراءة، مث جاء بعد ذلك القاضي إمساعيل بن إسحاق املالكي فألف كتااب يف 

د أّلف القراءات ومجع فيه عشرين قراءة، مث جاء بعد ذلك اإلمام أبو جعفر حممد بن جرير فأّلف تفسريه اجلامع، وكان ق 
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، مث تتالت وكثحرت املؤلفات واملصنفات يف القراءات، مث 33قبله كتاابا أمساه "القراءات"، مجع فيه أكثر من عشرين قراءة

انتقلت هذه القراءات إىل األندلس يف أواخر القرن الرابع، وكان أبو عمر الطلمنكي صاحب كتاب "الروضة"، وهو أول 

مث  األندلس،  إىل  القراءات  أدخل  عمرو   من  أبو  احلافظ  مث  التبصرة،  صاحب كتاب  القيسي  طالب  أيب  بن  مكي  تبعه 

 .34الداين مؤلف التيسري وجامع البيان

 ، شيبة بن نصاح، ومن مكة محيد بن قيس األعرج، وابن حميصن، ومن قراء الكوفة ُيىي بن واثبأبرز قراء التابعني  

 . سليمان األعمش، ومن الشام عطية بن قيس الكاليب، ُيىي بن احلارث الذماري، شريح بن يزيد احلضرمي

جماهد وهو شيخ القراء ببغداد آن ذاك القراء السبعة، وذلك لشهرهتم هبذه القراءات ولعدالتهم    ويف القرن الرابع اختار ابن

 سلم، فاقتصر ابن جماهد على هؤالء السبعة فقط واختارهم. وضبطهم وثقتهم واتصال سندهم ابلنيب صلى هللا عليه و 

 املبحث الثاين: منهج ابن جرير الطربي يف إيراد القراءات الشاذة

 املنهج الذي اتبعه الطربي يف عرض القراءات الشاذةاملطلب األول:  

يعترب الطربي من العلماء املتقدمّي يف هذا العلم ومن األئمة املعتربين واملبدعّي يف شىت العلوم، لذا فهو موسوعٌة علميٌة 

متكاملة ال تكاد جتد نظريه، وهذا واضح من غزارة املادة العلمية اليت ال شك أهنا تفيد القارئ يف شىت التخصصات؛ 

جرير والذي كان زاخراا ابلعلماء والفقهاء، فقد ًنل الطربي منهم احلظ األوفر وذلك راجٌع للعصر الذي عاش فيه ابن  

من العلم والتعلم واإلتقان واملؤلفات،  ا كانت هلجرته ورحالته حول عواصم العلم الكّم اهلائل  من التعليم والتعلم، وأيضا

ن عصره يف التفسري والقراءات واللغة واليت ملئت املكاتب اإلسالمية، وغري ذلك من األمور اليت جعلت الطربي سلطا
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زمان ابن جرير زمن اهتمام واعتناء ابلقراءات وعلومها، نتيجة الهتمام العلماء واهتمامهم بتكريسهم   والتفسري، فكان 

مؤلفاته  ومن  منه  ويؤخذ  به  تذى  وُيح به  يحقتدى  ا  إماما الطربي  فقد كان  وتفسريه،  وعلومه  القرآن  خلدمة  والبذل  اجلهد 

الذين الزاخر  ابلعلماء  الزاخر  الطربي  فزمن  وفنونه،  وعلومه  هللا  لكتاب  وفهمه  ملراده  ابلقارئ  تصل  اليت  اجلّمة  ابلفوائد  ة 

هللا  خدمة كتاب  ًنل  فقد  العلم،  لطالب  ا  رئيسا ومرجعاا  والقراءات  التفسري  يف  ا  إماما منه  جعلت  القرآن  علوم  يف  ألفوا 

وت  لتمّكنه  وفنونه،  بعلومه  االعتناء  يف وشرف  اختياره  فيه  وبّّي  "القراءات"  أمساه  أّلف كتاابا  فقد  العلوم،  هذه  يف  فّننه 

القراءة، ولألسف فحقد هذا الكتاب ومل يصل إلينا، فقد حدث له مثل ما حدث مع كثري من تراث األمة الضائع، ولكن 

يف  والذي  البيان"،  "جامع  يف كتابه  القراءات  اختياراته يف  ذكر  الطربي  احلظ أن  منهجه حلسن  واستخراج  دراسته   حمّل 

وتتبعه يف القراءات اليت ذكرها ابن جرير يف هذا التفسري للتعرف على منهجه، وبيان الطرق واألساليب اليت استخدمها 

يف عرضه للقراءات يف تفسريه، فقد ذكر يف بداية تفسريه أن له كتاابا يف القراءات، فقال: "وقد استقصينا الرواية عمن 

يف عنه  من روي  اخرتًن  ما  صحة  املوجبة  والعلة  فيه،  القراءة  من  خنتار  ابلذي  وأخربًن  القراءات،  يف كتاب  قراءة  ذلك   

القراءة فيه، فكرهنا إعادة ذلك يف هذا املوضع، إذ كان الذي قصدًن له يف كتابنا هذا البيان عن وجوه أتويل آي القرآن 

 م ابن جرير الطربي يف القراءات اليت أوردها يف تفسريه. ، وسيذكر الباحثون منهج اإلما35دون وجوه قراءهتا" 

 منهج الطربي يف إيراد القراءات اليت وصفها ابلشذوذ وهي صحيحة أوال:  

وذلك  ابلشذوذ،  عليها  حكم  قد  واليت  الصحيحة  والقراءات  الشاذة  القراءات  يف  الطربي  منهج  الباحثون  سيعرض 

يف كتابه  ضاع  ما  ويتضح  الفائدة  تظهر  حبيث  البحث؛  هذا  يف  احملددة  اجلزئية  يف  قراءات  من  فيه  أورد  ما  ابستقراء 
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الذ  املنهج  معرفة  يف  الكتاب  هذا  من  يحستفاد  منهج "القراءات" كي  الباحثون  وسبّّي  تفسريه،  يف  الطربي  عليه  سار  ي 

 الطربي يف إيراد القراءات الصحيحة واليت حكم عليها ابلشذوذ يف ما يلي: 

ّوز القراءة بكل ما جاء يف العربية؛ ألن القراءة عند الطربي ما جاءت به أئمة األمصار على النحو الذي  -1 مل جيح

ربي يعترب أن القراءة ما جاءت به أئمة األمصار، وما خرج عن ما جاءت به ، فنالحظ أن الط36أخذوا به عمن قبلهم

 .37أئمة األمصار فهو شاذ، وهنا تصريح للطربي أبن القراءة ما جاءت به األمصار، وشذوذ ما خالفها 

مث كان أن الطربي يصّوب قراءةا ويرتك األخرى؛ حبجة أهنا األْوىل من ًنحية املعىن أو أن ما قبلها دّل عليها،   -2

من منهجه أنه جّوز االختيار واملفاضلة بّي القراءة ترك القراءة األخرى حبجة بينحونَة القراءة املختارة على غريها؛ بزايدة 

أن  أوىل  أبنه  لبعضها  للحكم  وجه  فال  متفقة،  مجيعها  يف  املعاين  إذا كانت  وأما  غريها؛  دون  الصحة  هلا  أوجبت  معىن 

ذكر أن القراءتّي إذا اتفقتا يف املعىن فال وجه للحكم لبعضها أبهنا أوىل أن يكون مقروءاا به يكون مقروءاا به من غريه، وي

 .38من غريه 

من منهجه يف قبول ورد القراءات الصحيحة واليت حكم عليها ابلشذوذ أو اخلطأ أنه اعتمد على موافقة القراءة  -3

شهر  على  يعتمد  فنجده  اشتهر من لغتهم،  وما  العرب  اتفق لصريح كالم  ما  بذلك  ا  القراءة؛ خمالفا وقبول  رد  يف  اللغة  ة 

 عليه األئمة من العلماء يف هذا العلم اجلليل، فريد قراءة صحيحة؛ حبجة عدم موافقتها لكالم العرب وصريح لغتهم. 

من منهج الطربي يف هذا اعتماده على أقوال أهل التأويل يف بيان معىن إحدى القراءتّي، فيختار القراءة اليت  -4

 وافق أتويلها قول أهل التأويل واملعىن ويرتك األخرى ويردها، ورمبا يصفها ابخلطأ وابلشذوذ. 
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أن قراءة أغلب احلجة من القراء قراءةا صحيحة ال جيب ردها، وإذا انفرد قارًئا أو قارًئن  -5 يَعترب اإلمام الطربي 

ورمبا خيطئها، ألنه ال  ويردها  الطربي ليس حجة  اعتربها  يغلب بقراءة معينة؛  ألنه  وذلك  واالثنّي،  الواحد  بقراءة  يعترب   

 اخلطأ والنسيان على الواحد واالثنّي، وال ُيصل السهو عند أربعة أو مخسة قراء.

بّّي الطربي أن القراءة إذا ثبتت واتصل سندها فهي سنة ال جيب رّدها ويكفر من كفر حبرف منه، يعترب هذا    -6

علمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألمته من األحرف السبعة، واليت كان منها   تصريح من الطربي أبن القراءة عنده ما

ا لرسم املصحف فإن خالفت الرسم ال يَقرأح هبا ويقف عندها وال يتكلم فيها، وكل ما صح عنده من القراءات، أنه  موافقا

م أن يقرؤوا هبا يف القرآن، فليس لنا أن علمه النيب صلى هللا عليه وسلم ألمته من األحرف السبعة اليت أذن هللا له، وهل

ا خلط املصحف مل نقرأ به، ووقفنا عنه، وعن الكالم فيه. ا خلط املصحف، فإن كان خمالفا  خنّطئ من كان ذلك به موافقا

الطربي    أن  تبّّي  فقد  له،  وتتبع  استقراء  خالل  من  تفسريه  يف  بّينه  الذي  مبنهجه  يلتزم  مل  املؤلف  أن  يحالَحظ  سبق   مما 

ا بذلك املنهج الذي سار عليه العلماء واعتمدوه، ورمبا رجع هذا إىل  خالف منهجه وذلك برّده لقراءات صحيحة خمالفا

أتثر اإلمام الطربي أبقرانه من علماء اللغة والنحو ممن وقع يف فتنة تغليط القراءات والكالم فيها وجعل اللغة حجة على 

 على العربية وليس العكس. القراءات، والصحيح أن القراءات هي حجة  

 يف تفسريه يف إيراد القراءات الشاذة   الطربيمنهج  اثنيا:  

إن املتتّبع لتفسري الطربي واملهتم مبا ُيتويه هذا التفسري من علوم وفنون خمتلفة، جيد أن الطربي قد مجع يف كتابه عدة 

عليمة ضخمة مليئة ابلفائدة العلمية والثمار العظيمة، علوم تفّنن يف كتابتها وأتصيلها، حبيث إنه جعل كتابه موسوعة  
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ومن هذه العلوم اليت أوردها تفسريه علوم القراءات، وراجع ذلك لكونه كان قارًئا ومتمكناا يف هذا العلم وغري من العلوم 

هذا التفسري الحظوا اليت برع فيها وأبدع فيها، ومن خالل استقراء الباحثّي وتتبعهم ملا أورده ابن جرير من قراءات يف  

 ما يلي: 

أن املؤلف رمحه هللا مل يقتصر على نوع حمدد من القراءات يف تفسريه، وإمنا ضّمن كتابه عدة أنواع من القراءات  -1

ا حبيث أن القارئ هلذا الكتاب جيد ضالته يف هذا التفسري، ولكثرة القراءات اليت أوردها  مل يكن قد ضبطها ضبطاا دقيقا

تفسري  يف  وندرسها الطربي  الثغرات  هذه  نتناول  أن  ا  لزاما ا كان  دقيقا ضبطاا  يحضبط  مل  القراءات  هذه  من  الكثري  وألن  ه 

ونبحث عن السقطات اليت وقع فيها الطربي ونبّينها حبيث يغين طالب العلم ويحشبع رغبته يف هذا الكتاب، ومن القراءات  

حابة، وغريها من القراءات اليت سيتناوهلا الباحث ابلتحليل يف اليت ضّمنها الطربي كتابَه القراءات الشاذة، وقراءات الص

الباب الرابع، مث إن الطربي مل يكن التزم مبنهجه الذي صرح به يف تفسريه أبنه سيعتمد على القراءات اليت قرأ هبا أئمة 

نّ ّية القراءة واالعتماد على السند وصحته يف قبوهلا  .األمصار واتفقت عليها األمة، وذلك لسح

أن الطربي يورد القراءة الشاذة وال يضبطها يف كثري من األحيان، فال يصرح بشذوذها وال يبّّي عدم صحتها    -2

وعدم االعتداد بقرآنّيتها، حبيث يوقع القارئ يف الوهم عندما يرتكها مبهمة من غري تصريح مبوقفه من هذه القراءة، وذلك 

ا يف اإلعراب على اليهود والنصارى، وقد جيوز أن يكون منصوابا على ظاهر يف قوله: "فتكون امللة حينئذ منصوبة عطفا 

،  39وجه اإلغراء، ابتباع ملة إبراهيم، وقرأ بعض القراء ذلك رفعاا، فتأويله على قراءة من قرأ رفعا: بل اهلدى ملة إبراهيم"

بشذو  ويصرح  يبّّي  ومل  أمسائهم،  ذكر  دون  القراء  لبعض  القراءة  نسب  املوضع  هذا  منها ففي  ُيرتز  حىت  القراءة  هذه  ذ 

 القارئ وال يقع يف الوهم واإلشكال يف هذه املواضع. 
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ا يف كالم العرب، ومثاله قوله:   - 3 ّوز قراءةا شاذةا حبجة جوازها من ًنحية اإلعراب أو أن هلا وجها يف بعض األحيان جيح

رفع امللة على ردها عليها، وقد جيوز رفعها   "ونصب الصبغة من قرأها نصباا على الرد على امللة، وكذلك رفع الصبغة من

امللة"  على  الرد  وجه  غري  على  نصبها  جيوز  وقد  هللا،  صبغة  هي  مبعىن:  االبتداء،  على  وذلك  الوجه،  هذا  غري  ، 40على 

واألئمة، حبجة وبحغية موافقة أهل التأويل واملعىن، وهذا ال جيوز ملخالفة هذه القراءة أحد األركان اليت أمجع عليها العلماء  

القراءات   على  واألمثلة  شك،  بال  شاذة  القراءة  تكون  القراءة  لقبول  العلماء  وضعها  اليت  الشروط  من  شرط  اختل  وإن 

الشاذة اليت مل يضبطها ابن جرير كثرية، سيبّينها الباحث يف الفصل الرابع من هذا البحث إن شاء هللا، يف دراسة للمواضع 

وخالف فيها العلماء وأئمة القراءات، فقد اكتفى الباحث هنا بذكر املنهج الذي سار اليت خالف فيها ابن جرير منهجه  

 عليه الطربي يف إيراد القراءات يف هذا التفسري. 

 تفسريه   يف  جرير  ابن   أوردها  اليت  الشاذة  القراءات  املطلب الثاين: أنواع

القراءات واالهتمام بفنوهنا وتوجيهها والعناية مبا أورده إن املنهج اليت انتهجه ابن جرير يف كتابه هو بيان وإظهار موضوع  

األصوب واألفضل حبسب  عزوها ومجع وجوهها يف اللفظة الواحدة، وبيان املراد منها، وتوضيح  من قراءات من حيث 

أغلب اختياره وحجته يف ذلك، فلم يقتصر رمحه هللا على عرض وذكر القراءات الثابتة الصحيحة فقط، بل إنه تطرق إىل  

هللا  رضوان  الصحابة  ومروايت  وموضوعة  شاذة  الصحيحة، من  وغري  منها  الصحيحة  القرآنية  اللفظة  يف  الواردة  األوجه 

عليهم، فنجده يذكر القراءة املتواترة مث يردف قراءة شاذة بعدها يف نفس اآلية؛ لبيان وجه من وجوه العربية هبذه القراءات 

املعىن يف  زايدة  أو  لبياٍن  وجيعل الشاذة  العثماين،  الرسم  وافقت  اليت  القراءات  يذكر  هللا  رمحه  أن  الباحثون  الحظ  وقد   ،

الرسم القرآين شرطاا ودليالا على صحة وقبول القراءة، هذا وال يفوتنا التذكري أبن ابن جرير عاش يف عصر مل تضبط فيه 
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ا، فقد كان عصر ابن جرير قبل تسبيع السبعة وتعشري   العشرة؛ لذا فإن القراءات يف عصر الطربي القراءات ضبطاا دقيقا

ا، وذلك واضح من منهج الطربي يف كتابه، حيث إنه يذكر ما يراه موافق لشروطه يف قبول القراءة  مل تضبط ضبطاا دقيقا

 وردها، وسيبّّي الباحثون أنواع القراءات الواردة يف تفسري الطربي، مستعينّي ابألمثلة كما يلي:

ر الطربي رمحه هللا هذا النوع من القراءات وأشار إىل العديد منه يف تفسريه، وهذا النوع ذك قراءات مشهورة:  -1

من القراءات هو ما رحوي عن األئمة املعروفّي املشهورين من أهل األمصار، وهذا تعبري منه على شهرة هذه القراءة من 

 هذا جليا يف األمثلة التالية:حيث اللغة ومن حيث من حيث شهرهتا واستعماهلا يف كالم العرب، ويظهر  

 ومها   وختفيف الياء،   مبد األلف   آخرون  هبمز األلف وتشديد الياء، وقرأه   ، (وكأَّين: )بعضه م  "قرأ :  الطربي رمحه هللا  قال

 فم صيب؛   قارئ  ذلك   قرأ   القراءتّي  فبأي  م عنامها،   يف  اختالف  ال   معروفتان  ولغتان املسلمّي،  قرأة  يف م شهوراتن  قراءاتن 

 .41العرب"   كالم  يف وشهرهتما  ذلك  معىن   التفاق 

أوضح الطربي أن هذا النوع من القراءة أن تكون القراءة مستفيضةا عند قراء أهل األمصار،   قراءات مستفيضة: -2

عند  املستفيضة  والقراءة  املستفيض،  ابلنقل  قراءاهتم  ثبتت  اليت  املشهورون  القراء  به  قرأ  ما  هو  القراءات  من  النوع  وهذا 

: بتأويل  فشّددها،   ، (تظاهرون )ثاله: يف قول هللا تعاىل: "الطربي ما نقلها اغلب قراء االمصار ومل ينفرد هبا أحد منهم، وم

 وإن  الق راءاتن  وهااتن   مشددة،   ظاء  فصريومها   خم رجيهما،   لتقارب   الظاء  يف  الثانية  التاء  أدغموا  أهنم   غري   ،(تتظ اهرون )

 مستفيضتان  وق راءاتن   معروفتان،  ل غتان  مجيعاا   ألهنما   القارئ،   ق رأ   ذلك   أبيّ   فسواء  املع ىن،   متفقتا  فإهنما  ألفاظهما،   اختلفت 

" تظاهرون "خمتار    خيتار   أن   إال   األخرى،   على   اختيارها   به   تستحق  معىن   إحدامها   يف   ليس   واحد،  مبعىن   اإلسالم   أم صار  يف

 .42الكلمة"   تتمة   منه  طلباا  امل شددة
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هذا النوع من قبيل القراءات الشاذة اليت ال تصح ملخالفتها إلمجاع املسلمّي من قراء األمصار،   قراءات حمظورة:  -3

 وقد رفض القراء واألئمة قبول هذا النوع من القراءات واعتبار قرآنيته، ومثاله: 

 رفض  على   األمة  لماء وع  القراء  من   احلجة   مجيع  إلمجاع   جائزة،  غري   حمظورة  الدين(  يوم   )مالكَ :  قال رمحه هللا: "فقراءة  

 .43هبا"   القراءة

عليه   قراءات شاذة: -4 اتفقوا  ما  وخالفت  القراء  من  احلجة  عن  وشّذت  خرجت  اليت  القراءات  أن  الطربي  بّّي 

 فهي قراءة شاذة ال تصح وال جيب اعتبارها من القرآن، ومثاله:

"وأما   الطربي:  عن   فقراءة  احلسن؛  عن  حح كيت  اليت  القراءة   قال  خرج  شاذة،   القرأة  من  احلجة  قراءة  من   وكفى   فهي 

  .44الصواب"  من  بعدها  على  دليالا   راءهتمق  عن   بش ذوذها 

قبوهلا   قراءات موافقة لرسم املصحف: -5 حيث  من  القراءة  على  احلكم  يف  املصحف  رسم  أمهية  الطربي  بّّي 

املصحف  توافق  اليت  القراءة  وأما  الطربي،  عند  املردودة  القراءات  من  تعترب  املصحف  رسم  ختالف  اليت  فالقراءة  وردها، 

 فهي مقبولة عنده، ومثاله: 

 فإنه  عنه رضي هللا عنهم، طلحة أيب   بن علي  رواية وجه   غري عباس من  ابن عن  روينا  ما  أتويل  على  قوله رمحه هللا: "أما 

: واآلخر  الذم،   أحدمها:  وجهّي  من  فيه  جيوز   فقد  النصب   االستئناف، وأما   وهو  واح د  وج  ه   من   إال   الرفع   فيه  جي وز  ال

وقد   يف )ال  ذك رهم  من  أو  يف )تركهم(،  اللت ّي  وامليم  من اهلاء  القطع   يف   ابل صواب  أوىل  هو  الذي  القول  بيّ ّنا  يبصرون(، 

 قرئ  وإذا املسلمّي، مصاحف  رسوم  خالف  ألحد  ليس ألنه  الن صب؛ دون  ال رفع  القراءة هي  اليت والقراءة ذلك، أتويل

 .45مصاحفهم"  لرسم خمالفةا  قراءةا   كانت   نصباا
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قراء    قراءات مردودة: -6 إلمجاع  عنده  مقبولة  غري  أبهنا  عليها  وحكم  تفسريه  يف  الطربي  أورده  القراءات  هذه 

 األمصار على خالفها، ومثاله: 

بفتح ايء )خيافون( (  عليهما  هللا  أنعم   خيافون  الذين  من : )قرأ   من   قراءة  عندًن،   ابلصواب  القراءتّي   قوله رمحه هللا: "وأوىل 

 فيه  فجائز  الواحد   به  انفرد  وما  خالفه ا، جيوز  ال   فحّجةٌ   عنهم،  القراءة   به  استف اضت   ا م  وأن  عليها   األمصار  قرأة   إلمجاع

 .46والسهو"  اخلطأ

هذه القراءات مل جيّوز الطربي القراءة هبا؛ خلروجها عن إمجاع احلجة من القراء، وشذوذها   قراءات غري جائزة: -7

 عن قراءهتم، وهذا حسب كالم الطربي وتصنيفه للقراءات، ومثاله:

"واختل  فت  هللا:  رمحه  فقرأته  قراءة  يف  القرأة  قوله  )القرأة  وعامة   والعراق  احلج از   قرأة  عامة   ذلك،   جتارةٌ   تكون  أن  إال: 

وانف رد(  حاضرةٌ  وذلك  قرأ   الكوفيّي  قرأة  بعض   ابلرفع،   تنصب   الع رب   كانت   إذ  العربية،  يف   جائزا  ك ان   وإن   ابلنصب، 

 إلمج اع  حاضرٌة(،   يف )جتارةٌ   الرفع  بغريه  القراءة أست جيز  ال  مث القراءة  من   أخ تار  الذي  فإن   مع كان،  واملن عواتت النكرات

 . 47احلجة"   على   ابلشاذ  يحعرتض  وال  عنهم،  نصباا   ذلك  قرأ م ن  وشذوذ ذلك،  على  القرأة 

هذه القراءات يصفها الطربي أبهنا شبيهة ابحلق، ألهنا مل تصل إىل درجة الصحة عنده،  قراءات أشبه ابحلق:  -8

 ووصفها بذلك الختياره قراءة غريها وتركه هلذه القراءة، ومثاله:

 وهي أشبه   الكتاب،   أهل  من  تعلمت :  مبعىن  حممد،  أي: اي [  105:  األنعام]درست(    )وليقولوا:  قال ابن جرير: وقراءة  

 .48وخاصمتهم   قارأهتم:  مبعىن(  دارست: )قرأه  من   قراءة  من   ابلصواب  وأوىل  ابحلق

أورد الطربي الكثري من قراءات الصحابة رضي هللا عنهم يف تفسريه، وقد يذكر القراءة منها   قراءات الصحابة:  -9

 وال يبّّي شذوذها وال موقفه منها، ومثاله: 
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 مما  فذلك   األمر،   وجه  على( لي حكم وأن)  ذلك   قراءته  رض ي هللا عنه من كعب  بن  أيبّ   عن  ذكر   ما   قوله رمحه هللا: "وأما 

ا  ص حّ   ولو  عنه،  النقل  به  يص ح  مل  معناها  ك ان   إذ  حمظورة،  خبالفه  القراءة  تكون   أن   يوجب  ما  ذلك  يف  يكن  مل  أيضا

ا،   .49هبا"   قرأوا  قد   القراءة  أئمة من املتقدمون   وكان   صحيحا

أشبه   قراءات غري صواب )خاطئة(: -10 وأبهنا  ابخلطأ  ووصفها  القراءات  من  النوع  هذا  هللا  رمحه  الطربي  ذكر 

 ابحلق، وذلك لشذوذها عن قراءة أهل األمصار واتفاقهم، ومثاله: 

 . 50صواب   غريح   املوضع   هذا  يف  القراءة  يف   فإنه  خطأ،   غري   العربية  يف  كان  وإن  فإنه،  ابلرفع،"  ميتة"قراءة    قال الطربي: "أما  

 الضوابط اليت اعتمد عليها الطربي يف احلكم على شواذ القراءاتاملطلب الثالث:  

يف        الواردة  القراءات  على  حكم  خالهلا  م       ن  اليت  والضوابط  املع        ايري  بعض  هللا  رمحه  الطربي  اإلمام  وضع 

موافقته سبب  فيبّّي  اختياره  يف  القراء  يوافق  جعلته  الضوابط  وهذه  يف   تفسريه،  للقراء  خمالفته  عند  ا  وأيضا إايهم، 

من كوهنا  خيرجها  وأحياًنا  يشّذذها،  ورمّبا  األخرى  ويضّعف  بعضها  على  فريّد  للقراء،  خمالفته  سبب  يذكر  اختياره 

قراءةا صحيحةا ال جيوز القراءة هبا عنده، ورمبا يكتفي الطربي بذكر اخلالف بّي القراء بدون ذكره لرأيه واختياره يف 

يف القرا عليها  سيسري  ضوابط  لنفسه  وضع  هللا  رمحه  الطربي  أن  تبّّي  الباحثّي  من  واستقراء  حبث  خالل  ومما  ءة، 

 حكمه على القراءات يف تفسريه، من أمهها: 

 االعتماد على رسم املصحف يف احلكم على القراءة:  -1

 عندًن   صحّ   ما  وعرض القراءات، فقال: " كلنالحظ أن الطربي يف بداية تفسريه بّّي املنهج ايل سيسري عليه يف إيراد  

من  وسلم  عليه  هللا   صلى  هللا  رسولح   علَّمه   أنه   القراءات،  من وهلم  هللا  أذِّن   اليت  السبعة  األحرف   ألمته  هبا   يحقرؤوا  أن  له 
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ا  ذلك  كان   َمن   خنّطئ  أن   لنا   فليس  القرآن، ا  كان   املصحف، فإن   خلط  به موافقا  عنه  ووقفنا  به  نقرأ  مل  املصحف   خلط  خمالفا

ا أن القراءة 51فيه"  الكالم  وعن أيضا واضحة إىل أن الطربي لن خيّطئ قراءة وافقت رسم املصحف، وبّّي  ، هذه إشارة 

ا،  اليت خالفت املصحف مل يقرأ هبا ووقف عنها وعن الكالم فيها، فالحظ الباحثون أن الطربي مل يلتزم مبا ذكره سابقا

 مثاله: 

 يطيقونه(،   الذين  )وعلى  :املسلمّي  كافة   قراءة  فإن   مسكّي(،  طعام   فدية  يطيقونه  الذين   )وعلى  :قوله  قال ابن جرير: "وأما

 ذلك   تصويب   مجيعهم  لنقل   خالفها،   اإلسالم   أهل  من   ألحد  جيوز   ال  اليت  القراءة  وهي   مصاحفهم،  خطوط  ذلك  وعلى

 . 52قرن"   عن  قرًن

الطربي ال يعتمد الطربي على قراءة الواحد من القراء:   -2 أن  الباحثون  وجد  وحتليل  استقراء  خالل  من 

ما  أن  يعترب  فهو  عليها،  األمصار  قراء  أغلب  امجاع  إىل  وردها  قبوهلا  حيث  من  القراءات  على  احلكم  يف  يعتمد 

النسيان واخلطأ كما بّي رمحه هللا، فال ينظر الطربي انفرد به قارئ من القراء ليس حبجة؛ ألن قراءة الواحد حمتملة  

إىل صحة سند القراءات وال موافقتها خلط املصحف؛ بل إنه يف غالب األحيان ُيكم على القراءات من خالل 

امجاع القراء على قراءة، فإن انفرد ابلقراءة أحد القراء أو اثنّي فإنه يف أغلب األحايّي يردها وإن كانت صحيحة 

 ضة، مثاله: مستفي

 األمصار  قرأة   إلمجاع(  عليهما  هللا  أنعم   خيافون  الذين  من : )قرأ  من   قراءة  عندًن،   ابلصواب  القراءتّي  "وأوىل:  جعفر  أبو  قال

 . 53والسهو"  اخلطأ  فيه  فجائز  الواحد   به  انفرد  وما  خالفها  جيوز  ال   فحجة   عنهم،  القراءة  به  استفاضت   ما وأن   عليها

الطربي على القراءات اليت أوردها يف تفسريه يف اعتماده يف حكمه على القراءة على شهرهتا اللغة:   -3 ُيكم 

بعض األحيان على شهرة القراءة يف كالم العرب أو من حيث فصاحتها وموافقتها لصريح العرب، وجند هذا كثرياا 
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الصحيحة حبج املتواترة  القراءات  بعض  يرد  أنه  فنالحظ  تفسريه،  غري يف  أو أهنا  العرب  يف كالم  صرُية  غري  أهنا  ة 

ا بذلك منهجه ومنهج العلماء يف احلكم على القراءات.    مشهورة يف العربية، خمالفا

 اهلمز، قال  وترك. اجليم بفتح )جربيل(  :يقرآن  كاًن   أهنما كثري  بن هللا وعبد  البصري احلسن عن ذكر  قال الطربي: "وقد 

، مل جيّوز الطربي رمحه هللا قراءة 54موجود"   غري   العرب  كالم  يف  ألن فعليل  هبا،  القراءة  جائزةٌ   غري   قراءةٌ   وهي:  جعفر  أبو

 ابن كثري معلالا قوله أبنه غري موجودة يف كالم العرب. 

 اعتماده يف احلكم على القراءة على أهل التأويل واتفاق املعىن:  -4

يعتمد الطربي يف بعض األحيان على أقوال أهل التأول يف احلكم على القراءة، فنجده يرد بعض القراءات الصحيحة 

 حبجة خمالفة إحدى القراءتّي لتأويل هذه اآلية، فخالف بذلك منهجه الذي سار عليه. 

 مصيب،  -واللغة   التأويل  جهة  من -  ذلك  يف   للحق   فهو  القارئ،  قرأ  و)واعد(   من )وعد(  القراءتّي   قال ابن جرير: "فبأي

 .55قبل"  العلل   من   وصفنا  ملا

 يصرح الطربي بقبول قراءة دون األخرى حبجة أن القراءة اليتحيكم الطربي على بعض القراءات ابلقياس:   -5

ملوافقتها للقراءة اليت يف قبلها الطربي توافق اآلية اليت تسبق هذه القراءة أو تتلوها، فيحكم عليها ابلصحة إتباعاا وإحلاقاا  

 اآلية السابقة هلا أو الالحقة هلا.

 خمتلفيت  غري  اإلسالم،   قرأة   يف   مستفيضتان   وجوههما،  صحيحةٌ   قراءاتن   أهنما   عندًن   ذلك  يف  "والقول:  جعفر  أبو  قال

 أحب   فإن  كذلك،   كان  وإن   ذلك   يف   األمر   أن  غري   ذلك،  يف   والصواب   احلق   أصاب   فقد  القارئ   قرأ   فبأيّتهما   املعاين، 

)هبا  أقرأ  أن   إيل  القراءتّي ،  :بقوله  استدالالا   مجيعاا،  ابلياء(  يكتمونه  وال  للناس  ليبيننه:   خمرج  خرج   قد  كان   إذ  )فنبذوه( 

ا يكون  )فنبذوه( حىت  :قوله  سبيل  على   الغائب   عن   اخلرب  مبعىن   األول  كان  واحد، ولو ومثال  واحد  معىن  على كله  مّتسقا
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، فاضل الطربي رمحه هللا 56ظهورهم("   وراء  )فنبذوه  :يقال  أن  من  أوىل  ظهورك(  وراء  )فنبذمتوه  :يقال  أن   لكان   اخلطاب،

ا إىل ما بعدها من قوله: )فنبذوه(، وأهنما غري خمتلفتان يف املعىن.   بّي القراءتّي بقوله "أحب القراءتّي إيّل" مستندا

 

 اخلامتة:

 خلحصت هذه الدراسة إىل عدة نتائج منها: 

 جاللة قدر اإلمام الطربي وعلّو كعبه يف شىت العلوم.  -1

 أمهية كتابه جامع البيان الشتماله على عدة علوم وفنون يغين طالب العلم عن غريه.  -2

 وضع ابن جرير منهجا لنفسه يف إيراد القراءات يف تفسريه خالف يف مضمونه علماء القراءات. -3

جعله يصوب بعض القراءات الشاذة ويرد بعض القراءات    اعتماد الطربي على اللغة يف احلكم على القراءات -4

 املتواترة. 

هذه الدراسة ال تطعن يف اإلمام الطربي وال حتط من قيمته؛ بل تزيد من شأنه وتكّرس الدراسات عليه واالهتمام  -5

 به.
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