القراءات القرآنية عند الشيعة
د .محيد رضا مستفيد

امللخص:
القرراءات القرآنيرة ر اقرد املسررل ا الر

ت ابلقررآ الررررم و علو ر و لرركلن نررمل املسررل ا قرد اهبا رروا رل نررك
رَ ّ

الصدر االول اىل يو نل هبكا .و الشيعة بدورهبم قد سلمهوا اخواهنم ر اهبرا السرنة يف كرا العلرو االسرة ية فرل ي رل

القراءات القرآنية رواية و أتليفل و تعلي ل؛ و ا كل اهبا السنة اكثر نصيبل يف هبكا احلقا.
هبكه املقللة الوجيزة تككر إبذ هللا بعض اجل ود ال بكلا ل الشيعة يف هبكا األ ر.

اككر اوال بعض القراء و عل لء القراءات ن م يف القرنا األولا؛ و ممل جتدر االشلرة الي أ املؤلف قد حرلول ا

يعا د يف هبكا الصدد على كاب اهبا السنة ،لم يعثر اال على هبؤالء الركي سري ا اؤرل هبم هبنرل .و هبركا ال يعر أ

القرراء ر الشرريعة ر يف القررنا االولررا ر نحصرررو يف هبرركا العرردد؛ ررل البحررا و الانقيررب عر رجرلل الشرريعة يف
صررلدر اهبررا السررنة يسررا رث وقاررل كثردا .و ر اراد الوقررول علررى القرراء و عل ررلء القرراءات ر الشرريعة ممر انفرررد

عل ررل هبم بررككر اؤررل م ،لداجررك كاررب الرجررلل و الرااجم ر الشرريعة ا ثررلل رسررت الشرري و رجررلل الن لشر و
آتليف املاقد ا و أتسيس الشيعة لعلو االسرة و اعيرل الشريعة و الكريعرة

رجلل ايب داوود و خةصة العة ة

اىل تصررلنيف الشرريعة و تبقررلت اعررة اشرريعة و الفوا ررد الر رروية و ررد ذلررن ممررل الفر عل ررل هبم املار خرو  .مث ت رككر
املقللة بعض امل ا ا ابلقراءات

اعيل الشيعة يف القرو الاللية.

مث تبحا ابخاصلر وقف الشيعة

حديا سبعة احرل،

ا ور ذات صلة ابلقراءات و هب :

القراءة ابلسبك او العشر او الشواذ،

تواتر القراءات.

تت كه النال ج:

ا ل وقف م

حديا سبعة احرل :قد اخالفوا جتله هبكا احلديا على قولا :رن م ر يعار احلرديا و روعل

و ال سرري ل لررو اريررد ابالحرررل السرربعة الق رراءات السرربك او العشررر .و ررن م ر يعا ر احلررديا صررحيحل و حي ررا

احلرول السبعة على املعلين املخالفة.
ا ل وقف م

القراءة ابلسبك او العشر او الشواذ :لألكثر ذهببوا اىل االقاصلر على السبك و آخرو رن م ذهببروا

و لررو مل يرر

ر العشررر ،سررادلا فررل رو عر اهبررا البيررت «ع» :ک ر«اقررأ ك ررل يقررأ النررلس» او ابلسرردة القطعيررة

اىل جواز القراءة بقراءة ايب جعفر و يعقوب و خلف با برا ل كل اداوال با النلس قبا تسبيك اب جملهبد ايضرل

اجللرية الصحلب اال ة «ع» يف القراءة ابلقراءات املخالفة وعد ردع اال ة «ع» ع ذلن.
و ا ل وقف م
نم

تواتر القراءات :قد اخالفوا ي ايضل على قولا؛ ن م

اعار السربك ارواترة دو العشرر و

اعا الثةثة املا ة للعشر اواترة ايضرل ر دو تفصريا يف املسر لة .و رن م ر اعار السربك او العشرر

اواترة ع اال ة القراء ،ا يف الطبقلت املا خرة عن م؛ لر إذا عَدان اىل الوراء جند هبكا الاواتر قد انقطك ابال ة

و رواهتم؛ ل اسلنيدهبم اآلحلديرة اىل النر «ص» خرد شرلهبد علرى كرو هبركه القرراءات و الررواات ر اآلحرلد يف
تبقلت القراء العشر و رواهتم و ا حصا الاواتر يف االز نة املا خرة عن م.

الکل لت الر يسة :القراءات السبك و العشر ،الشيعة ،تواتر القراءات ،سبعة احرل
1ـ استاذ مساعد جامعة آزاد طهران مشال
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قد ة:
ت ابلقـرآن الرـرو ع علومـ  .ع قـد اانـت للقـرآن الرـرو قـراءات تلفـة را اـة مـ املسـل
القراءات القرآنية من اهم االمور اليت ت ـ ّ
منــا الرــدر االعل؛ االمــر الــاا ابــدا ابلعل ــاء اىل أتليــك اتــل ر الق ـراءات .ع اان ـت مدايــة هــاا التيليف ـات اعاخــر القــرن االعل
اهلاــرا الفضــل  )28 :ممــا يــدل عل ـ ظهــور االخــت ا ر الق ـراء مــن جهــة ع عل ـ امهيــة هــاا االمــر لــد املســل مــن جهــة
اخر .
مث لــيل لــدينا معلومــات مو قــة عــن عــدد القـراءات الــيت اانــت را اــة مـ املســل ر القــرعن ال ــة االعىل ،ع غايــة مــا نعل ـ انـ
اانت هناك قراءات تلفة را اة م الناس ،فقد رعا ان حي مـن يع ـر الـك «اتـااب ر القـراءات ـي فيـ مـا رع مـن اخـت ا
الناس في ا عافـ اخلـ  ،ع مشـ النـاس علـ ذلـا زمـاال طـوي اىل ن لـك امـن باهـد اتامـ ر القـراءات» القـرطي)63/1 ،؛ مث
توالــت ـ معــدا ـ التــيليك ر القـراءات الفضــل  :ص )28ممــا يــدل علـ عجــود قـراءات مـ النــاس .عال نــدرا اــم اــان عــدد هــاا
القراءات؛ ياار لنا امـن باهـد ت324ه ـ)« :اختلـك النـاس ر القـراء ا ـا اختلفـوا ر ا ابرـا ع رعيـت ااثرر ابالخـت ا عـن
الر ــةامة ع الت ــامع توس ــعة ع رمح ــة لل س ــل ع مع ــل ذل ــا قري ــل م ــن مع ــل» ام ــن باه ــد :ص )45فـ ـ ي ــاار ع ــدد ه ــاا
القـراءات؛ اال انـ رعا ان الربـ ا ت310ه ـ) ـ ع هـو معارـر المـن باهـد ـ « ـي اتـااب ابـاف مسـاا ااـامي فيـ نيـك ع عشـرعن
قـراء » امــن ااـ را.)34/1 :مث اقترــر امــن باهــد ر اتامـ علـ ســرعة مــن القـراء ع اســك ا ـ مــن النــاس معــدا اــا سـ ّـن هلــم امــن
باهد ر اتام فاقتررعا عل السري.لرن العل اء ااهنم مل يرتضوا ر مداية االمر ما فعل امن باهد فلم يقتررعا علـ السـري .فنـر
املفسرين الاين جاءعا معـد امـن باهـد ذاـرعا ر اتـرهم القـراءات السـري الـيت اختارهـا امـن باهـد ع غ هـا مـن القـراءات ايضـا اقـراء
ايب جعفر ع يعقوب ع خلك ع ايب ابامت الساستاين ع احلسن ع االع ش ع غ هم من القراء.ع امـا عل ـاء القـراءات فقـد الفـوا ر
الســري ع ال ــان ع العشــر الفضــل  :ص  )57اىل ان جــاء دعر امــن اا ـ را فة ــع النــاس عل ـ العشــر ع منــا ذلــا ال ـ من اقترــر
الناس عوامهم ع عل اؤهم عل العشر.
ع قد يتساءل معل اخواننا من اهع السنة :هع للشيعة ر امر القراءات من نريل؟
ع ااواب ابخترـار :نعـم؛ الشـيعة مـدعرهم قـد سـامهوا سـا ر املسـل ر هـاا ا مـر رعايـة ع أتليفـا ع تعلي ـا؛ ع ان اـان اهـع السـنة
اعفر ابظا ع اا ر نريرا ر هاا احلقع.
بعض القراء االقد و
أ ر ا ة الشيعة

الشيعة

نعىن اب ة الشيعة من أيخا الشيعة معامل دينهم عنهم معد الني «ص»:
ر الرداية تعريك ا ايل اب ة الشيعة:
هؤالء اال ة ا ناعشر اماما معدد االمراء ع اخللفاء الاين اش اليهم فی احلديث النروی الشريك عن جامر من مسر :
ـال :الُّهـ ُـم ْمـ ُـن ق ـ َـريُش» خبــاری ،ج،6
ـال َْ  :إْن ـ قَـ َ
َمسَ ُع َهــا فَـ َقـ َ
ـال َْمس ُعــت النـ ْـَ يَـقــول :يَرــون ا ُـنَــا َع َشـ َـر َْم ـ ا .فَـ َقـ َ
«قَـ َ
ـال َالْ َ ــة َملُ ُ
[اتاب االابرا  ،ابب االستخ ا]ص)2640؛
ع هم اعين ا ة الشيعة اال ين عشر :علی من امیطالل ع احلسن من علی ع احلس من علی ـ سيدا شراب اهـع اانـة ــ ع علـی
من احلس زيـن العامـدين ع حم ـد مـن علـی ابقـر العلـو ع جعفـر مـن حم ـد الرـادب ع موسـی مـن جعفـر النـاظم ع علـی مـن موسـی
الرضا ع حم د من علی ااواد ع علی من حم د اهلادی ع احلسن من علی العسنری ع املهدی املنتظر الای سيظهر فی آخـر ال مـان
في أل االرض قسربا ع عدال ک ا ملئت ظل ا ع جورا.ک ا رعی عن النری «ص»:
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« مشــرعا ابملهــدا رجــع مــن قـريش مــن عـ ي ،خيــرج ر اخــت ا مــن النــاس ع زلـ ال ،فــي أل االرض قســربا ععــدال ا ــا ملئــت ظل ــا
عجورا ،عيرض عن ساان الس اء عساان االرض ،ع يقسم املال رةاابا ابلسوية »....املتقی اهلندی.)261/14 ،
ذار احملق امن اا ری فی غاية النهاية معل هؤالء اال ة ـ عليهم الس ـ فقال:
*«عل من يب طالل من عرد املربلل من هاشم اإلما مو احلسن اهلامش م املـؤمن ع ابـد السـامق ا علـ  ،فضـا ل ا ـر مـن
ن حتر عمناقر عظم من ن تستقر  ،رعينا عن يب عرد الرمحن السل ن قال :ما ر يت امن ان ـ قـر لرتـاب ه ـ تعـاىل ـ
من عل ؛ ع قال يضا :ما ر يت قر من عل ؛ عرض القرآن عل الني ـ رل ه عليـ عسـلم ـ عهـو مـن الـاين ابفظـوا ـي مـ
شا عندال؛ ع قد معد الشعي ر قول  :إن مل حيفظ  ،قال حيىي من آد  :قلت اليب مرر من عيـا  :يقولـون :إن عليـا ــ رضـ ه
عن ـ مل يقر القرآن .فقال :مربع من قال هاا .عرض علي مو عرد الرمحن السل ع مو ا سود الدؤيل ععرد الـرمحن مـن يب ليلـ ،
ع ي املسل ون عل ن قتع شهيدا يو قتع ع ما علـ عجـ ا رض فضـع منـ ؛ ضـرم عرـد الـرمحن مـن ملاـم رـريةة سـامي عشـر
شهر رمضان سـنة رمعـ مـن اهلاـر ابلروفـة عهـو امـن نيـان ع سـ سـنة ،في ـا قالـ امنـ احلسـ ــ رضـ ه عنـ ــ؛ فعلـ هـاا
يرون سلم ع هو امن نيان سن  .عقال حم د من احلنفية :قتع يب علـ ـ و عسـتون سـنة ،عاـاا قـال الشـعي عامـن عيـا ع اعـة.
عقيع :امن سري ع س سنة؛ رض ه عن  ».امن اا ری )796/2
*«احلس من عل من يب طالل من عرد املربلل من هاشم ـ رض ه عنه ا ـ مو عرد ه سـر النـي ـ رـل ه عليـ عسـلم ـ
عسيد شراب هع اانة ،عرض عل مي ععل يب عرد الرمحن السل  ،عـرض عليـ امنـ علـ  ،تـور شـهيدا مرـرم ء يـو عاشـوراء
سنة إابد عست  ».امن اا ری)373/1 ،
*«علـ مــن احلسـ مــن علـ مــن يب طالــل اإلمــا زيــن العامــدين ،عــرض علـ ميـ احلسـ  ،عــرض عليـ امنـ احلسـ  ،2تــور ســنة
و ع تسع  ».امناا ری)780/2 ،
*«حم ــد مــن علـ مــن احلسـ مــن علـ مــن يب طالــل مــو جعفــر الرــاقر نـ مقــر العلــم ا شــق ععــرا ظــاهرا عخفيـ  ،عردت عنـ
الرعاية ر ابرعا القرآن؛ علد سنة ست ع س  .عـرض علـ ميـ زيـن العامـدين ع رع عنـ ععـن جـامر ع امـن ع ـر ع امـن عرـاس
عغ هم؛ قر علي امن جعفر ع محران .رع عن امن جعفر الرادب ع ال هرا ع ع رع مـن دينـار ع اعـة .ع اـان سـيد مـين هاشـم
عل ا ع فض عسنة .قال سامل من يب ابفرة :سيلت اب جعفر عن يب مرر ع ع ر ،فقال :تَـ َولـه ا ع امر مـن عـدعمها فمهن ـا اـان
إمام هد  .ع رّعينا عن ن قال :إذا قر ت «قع هو ه ابـد» فقـع نـت :ه ا ابـد الرـ د؛ عإذا قـر ت «قـع عـوذ مـرب الفلـ »
فقع نت :عوذ مرب الفل ؛ عإذا قر ت «قع عوذ مرب الناس» فقع نت :عوذ مرب الناس .مـات سـنة نيـانی عشـرَ عما ـة؛ عقيـع:
رمي؛ عقيع :ل؛ ع قيع :سنة عشر ».امناا ری)1195/3 ،
ع قـد اخــا عنـ ا ـ عن ع ا ــىن عليـ ارــةاب الـ اجم انظــر :ابيــدر 435/1 ،ف ـا معــدها) ع قـد عـ ّد مـن شــيوال االمــا ايب ابنيفــة
عفاريشـ ص ،222نقـ عــن مناقــل ايب ابنيفــة لل رـ ص  48ع مناقــل ايب ابنيفــة للرــردا ص  80ـ  97عتريـ الرــةيفة
اناقل ايب ابنيفة للسيوط ص  64ـ )67ع شيرة من نراح القارئ ابيدر ،ج ،1ص  445نق عن التقريـل المـن اباـر ج،1
ص )445/.257الاا اان من شيوال الفي املدين امن القارح الرغدادا ،ص.)9
* «جعفر من حم د من عل من احلس من عل من يب طالل الرادب مو عرد ه املدين ،قر عل آاب ـ ــ رضـوان ه علـيهم ــ
هرزعرا احل ـوی )375/3 ،عغـ ا :إنـ قـر علـ
حم د الراقر ف ين العامدين فاحلس فعل ـ رض ه عنهم عـ ــ ،عقـال َ
الشـ َ
2ـ ع الظاهر ان احلس االرغر من عل من احلس من عل من ايب طالل.
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عهم3؛ فان اب ا سود تور سنة تسي عست ا ا سييي عذلـا قرـع عالد جعفـر الرـادب دابـد عشـر
يب ا سود الد ل عذلا َ
ســنة .قــر علي ـ مح ـ ع مل خيــالك مح ـ َ ر ش ـ ء مــن قراءت ـ إال ر عشــر ابــرا« :ع ا رابــا » [النســاء ]1 :ر النســاء ابلنرــل؛
ع«يرشر» [آلع ران ]33 :ع ابم ابلتشديد ع «تفاـر لنـا» [االسـراء ]90 :ابلتشـديد ع «ابـرا علـ قريـة» [االنريـاء ]95 :اباللـك
ع «يتناجون» [اجملادلة]8 :اباللك « نتم اررخ » [امراهيم]12 :مفتح الياء ع «س علـ ال ايسـ » [الرـافات ]130 :ابلقربـي
ع «مرر الس ء» [فاطر]43 :ابخلفل؛ ع ظهر ال من «هع» ع«مع» عند التاء ع ال ـاء ع السـ ع «علـدا» ع «علـدا» مفـتح الـواع
4
عال  .قال جعفر الرادب :هراا قراء عل من يب طالل ».امناا ری.)300/1 ،
مث يـرع امــن ااـ را  )300/1عــن محـ قولـ « :قــر ت علـ يب عرــد ه جعفــر الرــادب القــرآن ابملدينــة ،فقــال :مــا قــر علـ قــر
منا؛ مث قال :لست خالفـا ر شـ ء مـن ابرعفـا إال ر عشـر ابـرا ،فـمين لسـت قـر هبـا عهـ جـا ر العرميـة فـاارها» .مث
قال امن اا را« :تور سنة نيان ع رمع عما ة».
قال السخاعا « :)203/2قال سليم :قال :قر ت عل مح مـن ابريـل ،قـال :قـر ت علـ جعفـر الرـادب ابملدينـة ،فقـال :مـا قـر
عل قر منا ،علست خالفا ر ش ء من قراءتا إال ر عشر ابرا ،فمين لست قر هبا ،عه جيد ر العرمية .قال :قلـت:
جعلت فداك ،فيم ختالفين؟
يرشــر» ابلتشــديد ،ع قــر «تفاــر» ابلتشــديد ،ع قــر «عابـرا علـ قريــة»،
قــال :ال اقــر ر ســور النســاء «ع ا رابــا » نرــرا ،ع قــر « ّْ
ع قـر «ع يتنـاجون» أبلــك .ع قـر «ع مـا نــتم ارـرخ » مفـتح اليــاء ،ع قـر «سـ علـ آل ايسـ » مقربوعـا ،ع قــر «ع مرـر الســي »
ابخلفل ،عاظهر ال عند التاء عال اء عالس حنو« :مع أتتـيهم» ع «هـع تنق ـون» ع «هـع ـوب» ،ع «مـع سـولت» ،عافـتح الـواع ر
قول ـ تعــاىلَ « :علــدا» ع « َعلَــدا» ر يــي القــرآن ،هرــاا ق ـراء عل ـ مــن يب طالــل .عر طري ـ خــر هرــاا اــان يقــر عل ـ مــن يب
طالل .قال مح  :فه ت ن رجي عنها ،عخ ت رةايب فيها».
قال شوق ضيك ر هـامش السـرعة المـن باهـد ص )73ر تر ـة محـ مـ ابريـل ...« :جعفـر الرـادب قـر عليـ ا ـ عن ،مـن
مينهم مح ».
ع اان االما الرادب من شيوال ايب ابنيفـة ،ع قـد رعا عـن ايب ابنيفـة انـ قـال ــ معـد ان التقـ ابالمـا جعفـر الرـادب ــ« :مـا
رايــت افقـ مــن جعفــر مــن حم ــد الرــادب» عفاريشـ ص 224نقـ عــن مناقــل ايب ابنيفــة لل رـ ص  48ع مناقــل ايب ابنيفــة
للرردا ص  80ـ  97عتري الرةيفة اناقل ايب ابنيفة للسيوط ص  64ـ  .)67ع قد نقع عن ايضا ان قال« :لو ال السنتان

3ـ ای غل ؛ قال امن اال فی النهايةَ :عْه َم يَـ ُوَهم َعَمها ،ابلتّةريا ،إذا غل .
4ـ ع اما قراء مح ر هاا احلرعا فر ا يل  :االرابا ابخلفل؛ قال الرب س  :قر مح ع ا رابا ابار ع الراقون ابلنرل الرب س ج 3ص)4؛ يرشر مفتح الياء ع ضـم الشـ ؛
قال الرب س  :ع قر مح ع الرسا يرشرك مفتح الياء ع التخفيك الرب س ج ،2ص)741 :؛ تفار لنا مفتح التاء ع سرون الفاء ع ضم اايم؛ قال الرب س  :قر هـع الروفـة ع
يعقوب « َابـّ تَـ ُفا َـر لَنـا» مفـتح التـاء ع ضـم ااـيم ع الرـاقون تفاـر مضـم التـاء ع تشـديد اايم الرب سـ ج 6ص)677؛ ع ابـر مرسـر احلـاء ع سـرون الـراء مـدعن الـك مينه ـا؛ قـال
الرب س  :قر مح ع الرسا ع مو مرر ع ابر مرسر احلاء مغ لك ع الرـاقون « َع َابـرا » ع هـو قـراء الرـادب ع) الرب سـ ج 7ص)98؛ ع ينتاـون ميـاء مفتوابـة معـدها نـون
ـاج ُو َن الرب سـ ج 9ص)374؛ ع ارــراب مرســر اليــاء؛ قــال الرب سـ  :قــر محـ
ســاانة معــدها فء مفتوابــة؛ قــال الرب سـ  :ع قــر محـ ع رعيــل عــن يعقــوب يَنتَاــون ع الرــاقون يَـتَنـ َ
عابدا اررخ مرسر الياء ع الراقون مفتةها الرب س ج 6ص)477؛ الياس مرسر اهل سرون ال ؛ قال الرب س  :ع قر امن عامر ع الفي ع رعيل عن يعقوب آل يل مفتح
ا لــك ع اســر ال ـ املقربوعــة مــن ايس ـ ع الرــاقون «إْ ُل ْ
ايس ـ َ » مرســر ا لــك ع ســرون ال ـ مور ـولة مياس ـ الرب س ـ ج 8ص)712؛ ع مرــر الس ـ ء مســرون اهل ـ ؛ قــال
الرب س  :قر مح عابدا ع مرر السي مسرون اهل ع الراقون ابار الرب سـ ج 8ص)643؛ ع ادغـم محـ ال هـع ع مـع ر التـاء ع ال ـاء ع السـ ؛ قـال حم ـد مرـ نرـر :مث ان
ـ و مراتــل ...ع امــا محـ فانـ ادغــم ر ال ــاء ع السـ ع التــاء نرــر)116إ ع علــدا ع علــدا مضــم الـواع ع ســرون الـ ؛ قــال الرب سـ  :قــر محـ ع
القـراء ر ال هــع ع مــع عـ
الرســا علــدا مضــم الـواع ع ســرون الـ ر هــاا الســور [اا ســور مــرو] رمعــة مواضــي [اا ر ااثايت رقــم 91 ،88 ،77 :ع ]92ع ر ال خــرا [ااثيرــة رقــم ]81ان اــان للــرمحن
علد؛ ع ر نوح [ااثيرة رقم  ]21ع علدا فهاا ستة مواضي الرب س ج 6ص.)814
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هللا النع ان» ااثلوسی ،ص« .)8يريد السنت اللت رةل فيها خا العلم اإلما َ جعفر الرادب ـ رض ه تعـاىل عنـ ـ ع
قد قال غ عاابد ن خا العلم ع الربريقة من هاا ع من مي اإلما الراقر ع من ع ّ زيد من علـ مـن احلسـ ــ رضـ ه تعـاىل
عنهم ـ» ااثلوسی ،ص .)8ع هو ايضا من شيوال االما مالا من انل املعرعف سرةال اا ا را ص.)376
ع قد عقي معل هؤالء اال ة ـ عليهم الس ـ فی اسانيد معل السرعة؛ ع هم عل من ايب طالل ع احلس من عل ع عل مـن
احلس زين العامدين ع حم د من عل الراقر ع جعفر من حم د الرادب.
اما االما عل من ايب طالل ـ علي الس ـ فقد قال امن باهد ص )70ر تر ة عارم:
« مو مرر عارم من يب الناود:
عاان خا القراء عن يب عرد الرمحن ععرض عل زر مـن ابرـيش في ـا ابـد ين مـ عرـد ه مـن حم ـد مـن شـاار ،قـال :ابـد نا حيـىي
مــن آد قــال :ابــد نا مــو مرــر مــن عيــا  ،قــال :قــال يل عارــم :مــا قــر ين ابــد ابرفــا إال مــو عرــد الــرمحن الســل ع اــان مــو عرــد
الرمحن قد قر عل عل ـ رض ه تعاىل عن ـ».
ع قال ر تر ة مح :
«عقر مح عل محران من عـ عقـر محـران علـ يب ا سـود الـدؤيل عقـر مـو ا سـود علـ علـ عع ـان ــ رضـ ه تعـاىل عنه ـا
ـ ».امن باهد ،ص)73
ع قال الداين ـ ر جامي الريان ـ ر رجال ايب ع رع من الع ء:

«ع ممّن عرض ـ اا امو ع رع ـ علي ابلررر ع مسي قراءت مو سعيد احلسن من يب احلسن الررـرا ،ع مـو سـلي ان حيـىي
الع ُدعاين ع نرر من عارم اللي ع عرد ه من يب إسةاب احلضرم .
من يع ر َ
ع عرض نرر ع حيىي عل يب ا سود ظامل من ع رع الـدؤيل ،ع عـرض مـو ا سـود علـ ع ـان مـن ع ّفـان ع علـ ّ مـن يب
اّلل علي ع سلم ـ» الداين ج 1ص)237 :
طالل رض ه عنه ا ع عرضا عل رسول ه ـ رل ّ

ع امــا االمــا احلس ـ مــن عل ـ ع االمــا عل ـ مــن احلس ـ زيــن العامــدين ع االمــا حم ــد مــن عل ـ الرــاقر ع االمــا جعفــر مــن حم ــد
الرادب ـعليهم الس ـ:
فقد قال امن القارح ص )16ر شرح قول الشاطي:
ع مح ما ازااا من متورع اماما ررورا للقرآن مرت
«هو مح من ابريل ال ايت الرـور ،ع يرـىن اب ع ـار  ،اـان ـا ـا عرـف النـاظم ــ زايـا ،متورعـا ،متةـرزا عـن خـا ا جـر علـ
القرآن ،ررورا علـ العرـاد  ،ال ينـا مـن الليـع إال القليـع مـرت  ،مل يلقـ ابـد إال ع هـو يقـر القـرآن .قـر علـ جعفـر الرـادب ،علـ

مي حم د الراقر ،عل مي زين العامدين ،عل مي احلس  ،عل مي عل من يب طالل ،ـ رض ّاّلل عنهم ـ».

العامة ع التريـان
ع قد ذار الهع الريت ـ عليهم الس ـ قراءات ر اتل التفس ـ االرشاا ع الرةر احملي ع رعح املعاين من ّ
احلارة ـ معضها يواف القراءات املعت ع معضها من الشواذ ،مما ال بال لاارها هنا.
ع ب ي الريان من ّ
ب ر بعض الكي ذکر اؤل هبم يف كاب الااجم و القراءات و تبقلت القراء

رجلل الشيعة و عل ل م يف القرنا األولا:

* ابايفة من الي ان ت36 :ه)
قال ر اسد الغامة:
«ع ابايفة راابل سر رسول ه ـ رل ه علي عسلم ـ ر املنافق  ،مل يعل هم ابد إال ابايفة؛ عل ـ هبـم رسـول ه ـ رـل
ه علي عسلم ـ عسيل ع ر :ر ع ّ ايل ابد من املنافق ؟ قال :نعم ،عاابـد ،قـال :مـن هـو؟ قـال :ال ذاـرا .قـال ابايفـة :فع لـ ،
5

ايمنا دل علي  ،عاـان ع ـر إذا مـات 5يسـيل عـن ابايفـة ،فـمن ابضـر الرـ
علي مل حيضر ع ر» امن اال .)442/1 ،
معل ما يستدل م عل اون من الشيعة:
«قال ابايفة من الي ان لو قس ت فضيلة عل ـ علي السـ ــ مقتـع ع ـرع يـو اخلنـدب مـ املسـل اب عهـم لوسـعتهم» امـن
امی احلديد)172/13
ع
«رع قيل من الرميي عن هارعن العرد  ،عن رميعة من مالا السعد  ،قال :تيـت ابايفـة مـن الي ـان فقلـت :اي اب عرـد ه،
إن الناس يتةد ون عن عل من طالل عمناقر  ،فيقول هلم هع الرر  :إنرم لتفرطون ر تقريظ هاا الرجع ،فهع نت حمد
حبديث عن ذارا للناس ؟ فقال اي رميعة ،عما الا تسيلين عن عل  ،عما الا ابد ا عن ! عالا نفل ابايفة ميدا لو عضي
يي ع ال مة حم د ـ رل ه علي عآل ـ ر افة املي ان منا معث ه تعاىل حم دا إىل يو الناس هاا ،ععضـي ع ـع عاابـد مـن
ع ال عل ّ ر الرفـة االخـر لـرجح علـ ع ـاهلم الهـا ،فقـال رميعـة :هـاا املـدح الـا ال يقـا لـ عال يقعـد عال حي ـع ،إىن الظنـ
إسـرافا اي اب عرــد ه ! فقــال ابايفــة :اي ل َرـي ،عايــك ال حي ــع! ع يــن اــان املســل ون يــو اخلنــدب عقــد عـ إلــيهم ع ــرع ع رــةام
ف لرهم اهللي عاا ع ،عدعا إىل املرارز فيابا وا عن ابّ مرز إلي علـ ّ فقتلـ ! عالـا نفـل ابايفـة ميـدا لَ َع َ لـ ذلـا اليـو اعظـم
جرا من ع ال مـة حم ـد ــ رـل ه عليـ عآلـ ــ إىل هـاا اليـو عإىل ن تقـو القيامـة» .امـن امـی احلديـد ،ر شـرح احلر ـة رقـم
230ع ه قول علي الس المن احلسن :ال تدعو ّن اىل مرارز اىل خر ا م علي الس )26/19 .
تع رفوان عسعيد امنا ابايفة مرف عااال قد ابيعا عليا مورية ميه ا إايمها مالا ».امن عرد ال .)335/1
«عق َ
ع اما ان اان من القراء فقد جاء ر غاية النهاية «ابايفة مـن الي ـان رضـ ه عنـ ــ مـو عرـد ه العرسـ  ،عردت الرعايـة عنـ ر
ابرعا القرآن ،تور معد ع ان أبرمع يوما ».امن اا را )314/1
عليـ رـل عليـ ع ـر ،عإن مل حيضـر ابايفـة الرـ

* زر من ابريش ت 82 :ه)

معل ما يستدل م عل اون من الشيعة:
ر شــرح هن ـ الر غــة عــن اتــاب الغــارات« :ان ـ رع مــو مرــر مــن عيــا عــن عارــم مــن يب الناــود ،قــال :اــان زر مــن ابرــيش
علواي ».امن ايب احلديد  ،4ر شرح اخلربرة رقم  56اليت اعهلا :اما ان سيظهر عليرم معدا رجع...؛ ر ذار املنةرف عن عليـ
الس )59/ .
«ع قـال [عارـم] يضـا :اـان مـو عا ـع ع انيـا ع زر علـواي ع اــان مرـ مها ر مسـاد عاابـد ع اـان مـو عا ـع معظ ـا لـ ر» .امــن
ابار )523/2
عاون من القراء الررار اظهر مـن الشـ ل ر رامعـة النهـار عنـد عل ـاء القـراءات ع غـ هم فـ حيتـاج اىل االسـتدالل ع نـاار هنـا مـا
جاء ر الغاية تت ي ا للفا د « :زر من ابريش من خراشة مو مرو ،ع يقال :مو مربرا ا سدا الرور ابد ا ع  ،عرض علـ
عرــد ه مــن مســعود ع ع ــان مــن عفــان ععلـ مــن يب طالــل ــ رضـ ه عــنهم ـ ـ ،عــرض عليـ عارــم مــن يب الناــود عســلي ان
ا ع ش ع مو إسةاب السريع عحيىي من عرب .قال عارم :ما ر يت قر من زر .ع اان عرـد ه مـن مسـعود يسـيل عـن العرميـة

5ـ ااا؛ اا مات اابد من املسل

اع اابد من ع ال .
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يعين عن اللغة ،قال خليفة :مات ر اا اجم سنة ا نت عنيان » امن اا را .)448/1
*محران من اع الشيرانی ت130هـ اع قرلها)
معل ما يستدل م عل اون من الشيعة:
ر «اختيــار الرجــال»« :محدعيـ قــال :ابــد ين حم ــد مــن عيسـ عــن امــن يب ع ـ عــن هشــا مــن احلرــم عــن اباــر مــن زا ــد عــن
محران من ع  ،قال :قلت يب جعفر ــ عليـ السـ ــ :إين عربيـت ه عهـدا ال خـرج 6مـن املدينـة ابـّ ختـ ين ع ـا سـيلا.
قال :فقال يل :سع؛ قال :قلت :من شيعترم ال؟ قال نعم ر الدنيا ع ااثخر  ».الربوس  ،ص)176
ع سيا ء عن امن اا را ان يرم ابلرفل.
ع اما ان اان من القراء فقد سر ان نقلنا ا امن باهد ان مح قر علي .
ع جاء ر غاية النهاية ايضا« :محران من ع مح  7الرور مقرئ ار  ،خا القراء عرضا عن عريد من نضلة ع يب ابرب من يب
ا سود ع مي يب ا سود ع حيىي من عرب ع حم د من عل الراقر ،رع القراء عن عرضا مح الـ ايت ،عاـان رَتـا ر القـراء يرمـ
عاملا ة ع قرلها ».امن اا را .)394/1
ابلرفل؛ قال الاهي تور ر ابدعد ال
اّلل عنه ا ».امن القارح.)12 :
«ع قر مح يضا عل محران من ع  ،عل يب ا سود ،عل ع ان ،ع عل رض ّ
* ابن من تغلل الرور ت  141هـ)
معل ما يستدل م عل اون من الشيعة:
هو من الرعا املشهورين عند الشيعة ع قد ا ىن علي عل اء الرجال من الشيعة ،ع نـاار هنـا ـ ا ـال ـ مـا يلـ  « :ابن مـن تغلـل مـن
رابح رايح) مو سعيد الرررا ااريرا ،موىل مين جرير من عرـاد مـن ضـريعة مـن قـيل مـن علرـة مـن عراشـة مـن رـعل مـن رـعل
من عل من مرر من عا ع :عظيم املن لة ر رةامنا ،لق عل من احلس ع اب جعفر ع اب عرـد ه «ع» ع رع عـنهم ،ع اانـت
ل عندهم من لة ع قد  .ع ذارا الر ذرا ،قال :رع ابن عن عربية العور ،قال ل مـو جعفـر «ع» ـ اا االمـا حم ـد الرـاقر الـاا
مر ذارا آنفا ـ« :اجلل ر مساد املدينـة ع فـت النـاس ،فـمين ابـل ن يـر ر شـيعيت م لـا» .ع قـال مـو عرـد ه «ع» ملـا فا
ّ
نعي  « :ما ع ه لقد عجي قلي موت ابن» .عاـان قـارم مـن عجـوا القـراء ،فقيهـا لغـواي مسـي مـن العـرب ع ابرـ عـنهم .ع قـال مـو
ع رع الرش  8ر اتاب الرجال :رع ابن عن عل من احلس «ع» ...ع اان ابن ـ رمح ه ـ مقـدما ر اـع فـن مـن العلـم ر
القــرآن ع الفق ـ ع احلــديث ع ا دب ع اللغــة ع النةــو ع ل ـ اتــل :منهــا تفس ـ غريــل القــرآن ع اتــاب الفضــا ع ...ع ابن ق ـراء
مفرد مشهور عند القراء :خ ال مـو احلسـن الت ي ـ قـال :ابـد نا محـد مـن حم ـد مـن سـعيد قـال :ابـد نا حم ـد مـن يوسـك الـرازا
املقرئ ابلقادسية سنة إابد ع نيان ع ما ت  ،قـال :ابـد ين مـو نعـيم الفضـع مـن عرـد ه مـن العرـاس مـن مع ـر ا زدا الربالقـاين
ساان سواد الررر سنة ل ع س ع ما ت  ،قال :ابد نا حم د من موس من يب مـرو رـاابل اللؤلـؤ قـال :مسعـت ابن مـن
تغلل ـ ع ما ر يت ابدا قر من ق ـ يقول :إمنا اهل رايضـة ع ذاـر قراءتـ إىل آخرهـا .ع لـ اتـاب رـف » .النااشـ ص.)7
ع قد رعا عن ان قـال« :الشـيعة :الـاين إذا اختلـك النـاس عـن رسـول ه رـل ه عليـ ع آلـ خـاعا مقـول علـ عليـ السـ ع
6ـ ع ر نسخة :اال اخرج.
7ـ ااا ع الظاهر امو مح ا ا ر معام الرجال للخو .
8ـ هو امو ع رع حم د من ع ر الرش من متقدم مرنف الشيعة ر الرجال ر املا ة الرامعة.
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إذا اختلك الناس عن عل خاعا مقول جعفر من حم د علي الس » النااش ص.)7
ع اابن هاا من املؤلف ا قدم ر القراءات .قال الداتور الفضل ص:)39
«ع خيتلك املؤرخون ر عل من لّك فيها ،فاهل ا ا ر اىل ن مو عريد القاسم من س ت  224هـ) ،ع ابسل امن اا را
ر غاية النهاية ن مو ابامت الساسـتاين ت  255ه ـ) ،ع ذهـل السـيد ابسـن الرـدر ر اتامـ «أتسـيل الشـيعة لعلـو االسـ »
اىل ن ابن من تغلل الرور ت  141هـ).
ع معد تترع لل سيلة ـ في ا عقفت عليـ مـن مرـادر ع مراجـي ـ ر يـت ن عل مـن لـك ر القـراءات هـو حيـىي مـن يع ـر ت 90
هـ) مث تتامي التيليك معدا.
ع قد اباعلت فهرسة مساء من لك ر القراءات ابّ تسريي امن باهد للقراءات السري ،ع عف فريخ التيليك فرانت اااثي:
9
 -1حيىي من يع ر ت  90هـ) ،قال امن عربية« :ع ما شـرع املرـةك ع نقربـ فـرع ن عرـد امللـا مـن مـرعان مـر مـ ع ع لـ
فتارد لالا احلااج مواسـ ع جـ ّد فيـ  ،ع زاد حت يرـ ع مـر ــ ع هـو عايل العـراب ــ احلسـن ع حيـىي مـن يع ـر مـالا ،ع لـك ـر
ذلا مواس اتااب ر القراءات ي في ما رع من اخت ا الناس في ا عاف اخل  ،ع مش الناس علـ ذلـا زمـاال طـوي اىل ن
لك امن باهد اتام ر القراءات».
 -2ابن من تغلل الرور ت  141هـ) ،قال امن الندو ر الفهرسـت « :ابن مـن تغلـل ع لـ مـن الرتـل :اتـاب معـاين القـرآن،
لربيك اتاب القراءات».
 -3مقاتع من سلي ان ت  150هـ) ،ل اتاب القراءات.
 -4مو ع رع من الع ء ت  154هـ) ،ل اتاب القراءات.
 -5مح من ابريل ال ايت ت  156هـ)»...
ع ر الغايــة « :ابن مــن تغلــل الرمع ـ مــو ســعد ع يقــال :مــو مي ــة الرــور النةــوا جليــع ،قــر عل ـ عارــم ع يب ع ــرع الشــيراين
عطلةة من مررا ع ا ع ش ع هو ابد الاين خت وا علي  .ع يقال :إن مل خيـتم القـرآن علـ ا ع ـش إال ـة؛ مـنهم :ابن مـن
تغلــل ،خــا القـراء عنـ عرضــا حم ــد مــن رــا مــن زيــد الرــور ،تــور ســنة إابــد ع رمعـ عما ــة عقــال القاضـ ســد :ســنة ـ و
ع س عما ة» امن اا را .)17/ 1
هــاا ع قــد ع ـ ّد الســيد حمســن االم ـ العــامل ر « عيــان الشــيعة» ع الســيد ابســن الرــدر ر «أتســيل الشــيعة لعلــو االس ـ »
عار ا ع مح ع الرسا مـن الشـيعة ع اسـتدال علـ مـا ذهرـا اليـ ابقـوال مـن ارـةاب الـ اجم مـن الشـيعة .ع لرـين هنـا ر هـاا
الرةث ابيث الت مت ماار ما اتف علي الفريقان ،ع مل اع ر مـن اقـوال عل ـاء اهـع السـنة مـا يؤيـد تارمهـا ،فقـد اضـرمت عـن ذاـر
ا مه ا ع عن ع ّد هؤالء االع ال ة من الشيعة.نعم ميرن االستدالل عل اون مح من الشيعة ،ابمرين:
اعال :قول اطرا لإلما جعفر مـن حم ـد الرـادب ـ عليـ السـ ــ« :جعْلـت فْـداك» السـخاعا)203 /2؛ ع هـاا التعرـ ممـا مل
يعهد ان يقول غ شيع إلما من ا ة الشيعة؛
رنيا :مهّ ابلرجوع عن تارا الجع الفة االما الرـادب لـ انظـر :السـخاعا)203 /2؛ فـان مـن ع مـات التشـيي االخـا مقـول
جعفر من حم د ـ ا ا مر عن اابنـ ع لالا ل ّقروا اباعفرية.
مث ع ـ ّد الرــدر ااب ع ــرع ايضــا مــن الشــيعة الرــدر ،)346 :ع اســتدل مرعايــة رعاهــا امــو ع ــرع عــن جعفــر مــن حم ــد الرــادب ،ع

9ـ قال الدکتور الفضلی فی اهلامش :هراا عرار الرتاب ع خال هنا  :مر م ع ال .
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استظهر تشيع من طلل احلااج ل ع هرمـ منـ ع اختفا ـ اىل ان مـات احلاـاج .امـا اسـتدالل ابلرعايـة فيظنـ مـن سـهو قل ـ فـان
الراعا هو امو ع َ ر العا اع االعا ال اموع رع الرررا انظر :کلينی217/2 ،؛ الردعب )22/1 ،ع لعع هاا اان الشئا
ـك منـ ميلـ اىل اهــع الريــت ال تشــيع  ،ا ــا ان ااب ابنيفــة مل يرــن مــن
مــن خربــي النســاال.ع امــا هرمـ مــن احلاــاج فــي رن ان يستَشـ ّ
الشيعة قربعا ع مي ذلا اان مييع اىل اهع الريت ع قرة أتييدا ل يد مـن علـ مـن احلسـ مـن علـ مـن ايب طالـل ع امنـ حييـ ااي
االموي معرعفة ع ااا ت ي عن العراسي معد ان قتع املنرور الدعانيق حم دا النفل الاية ع عودا اىل منارر العلوي ع معـادا ْ
ّ
ـدل علـ ميلـ اىل اهـع الريـت ع ابرـ هلـم .ع ر هـاا قيـع عنـ « :ع اااي مـا
خرومهم مث قتل عل يد املنرور الـدعانيق ؛ اـع ذلـا ي ّ
اــان فقــد دفــي االمــا ابياتـ نينــا لر يـ احلـّـر ر أتييــد ــور امنــاء علـ رضـ ه عنـ علـ الدعلــة العراســية ف ــات شــهيد هــاا املوقــك
الرربويل ».عفاريش )206
اع مـن اـان لـ ميـع اىل اهـع الريـت شـيعيا ع ان
نعم لعع هاين العل اعين االم العامل ع الردر ّ
عسعا دا ر الشيعة ع اعت ا َ
مل يرن شيعيا ابملعىن االخص.ع هاا غـ مـا حنـن مرـددا ر هـاا الرةـث ،فقـد م ّـر اعـ ا عـن اابن مـن تغلـل ــ ع هـو مـن شـيوال
الشيعة ـ ان «الشيعة :الاين إذا اختلك النـاس عـن رسـول ه ـرـل ه عليـ ع آلـ ــ خـاعا مقـول علـ ــعليـ السـ ــ ع إذا
اختلك الناس عن عل خاعا مقول جعفر من حم د ـعلي الس ـ».
ج ر بعض العل لء او املؤلفا يف القراءات

اعيل الشيعة

*امو عل الفارس ت 377ه)
ع امــا اون ـ مــن الشــيعة :فقــد اســتدل عرــد الفتــاح شــلي عل ـ تشــيع ابدلــة اســتغرقت ــل رــفةات انظــر ،امــوعلی الفارســی،
ص 82ع )86؛ مث قال« :هاا االدلـة متظـاهر علـ ان ااب علـ اـان شـيعيا ع فيهـا اا ـر مـن دليـع ي رـت تشـيع مـن غـ شـا اع
م ـراء .ع لســت ادرا معــد ذلــا ع ـ َ اعت ــد حمققــو اتــاب «ســر رــناعة االع ـراب» اذ يقولــون :عمل يرــوال ـ امــو عل ـ ع امــن جــين ـ
شيعي  ،مـي مـا اـاال فيـ مـن نعـم الرـويهي ع هـم شـيعيون ع امنـا رـانعاهم».مث مـد الـداتور شـلي ر مناقشـة االسـاتا حمققـ سـر
الرد عليهم.
رناعة االعراب ع ّ
اقول :عاتام القيم اعين احلاة ر القراءات السري ،الاا الّف شرابا عل اتاب «السرعة» لشيخ امـن باهـد ر غـىن عـن التعريـك
فان يعت من اا ع انفي ما الّك ر االابتااج للقراء السرعة.
ع قال امن اا را  )318/1عن ايب عل :
«احلسن من محد من عرد الغفار من سلي ان من ابن اإلمـا مـو علـ الفارسـ النةـوا املشـهور ،رـل مـن فسـا مـن ع ـع شـ از،
رع القـراء عرضــا عــن يب مرــر مــن باهــد ،رع القـراء عنـ عرضــا عرــد امللــا مــن مرـران النهــرعاين ع خــا النةــو عــن يب إســةاب
ال جاج مث عن يب مرر من السرا ع خا عن اتاب سيروي ع انتهت إلي رايسة علم النةـو عرـةل عضـد الدعلـة فعظ ـ ا ـ ا مث
حل مسيك الدعلة فيارم عقـد خـا عنـ النةـو ـة ارـار اـامن جـىن ع يب احلسـن الرميعـ ع خلـ  ،ع لـك اتـاب التـاار ع اتـاب
احلاة شرح سرعة امن باهد فيجاد ع فاد ع «اإليضاح» ع «التر لة» ع غ ذلا ،تور سنة سري عسرع ع نيا ـة ع عرـ م لـث
لك دينار»
مال لنةا مغداد [القا ] 10عليها فران
*ع ان من جين ت 392ه)
10ـ ااا ر نسخة من غاية النهاية ،نشرها دار الرةامة مربنربا.
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عرد الفتاح شلي املـااور اعـ ا ابيـث قـال ...« :يقولـون :عمل يرـوال ـ امـو علـ ع

ع اتف ر االستدالل عل اون شيعيا مر
امن جنی ـ شيعي » اىل آخر ا م .
مل ياارا امن اا را ر الغاية ،لرن ال خيف دعرا ر علم القراءات متيليف اتاب «احملتسل».
11
*حم د من احلسن الربوس ت 460هـ)
هو من ارار فقهاء اإلماميـة ع حمـد يهم ع املل ّقـل عنـدهم مشـيخ الربا فـة.ع مـن اسـاتات املعـرعف الشـريك املرتضـ علـم اهلـد مـو
القاسم عل من احلس املوسوا ،املتوىف سنة  436هـ.
ع قد ع ّد من شيوخ الشيخ مو احلسن عل من محد من ع ر من ابفص املقرئ ،املعرعا ابمن احل ام املقرئ ،املتوىف سـنة 417
هـ انظر مقدمة الربهراين لتفس التيران للشيخ الربوس ص  .)39ع امن احل ام هاا هو :عل من محد من ع ـر مـن ابفـص مـن
عرد ه مو احلسن احل ام شيخ العراب عمسند ااثفاب قة ابرع مردر ،علد سـنة نيـان ععشـرين ع نيا ـة ...تـور ر شـعران سـنة
سري عشر ع رمع ا ة عهو ر تسع سنة .امن اا ری)764/2 ،
ـهورين
ـتم ابلقـراءات ع االابتاــاج هلــا ،ع مل يقترــر علـ الـراعيَ املشـ َ
نــر الشــيخ الربوسـ ر اتامـ التريــان ر تفسـ القــرآن قــد اهـ ّ
لرع من القراء العشر  ،ا ا مل يقترر عل القراءات العشر مع ذار الشواذ ع اابت ّ هلا ايضا.
ننقع هنا مناذج من ا م ر القراءات:
قال ر قول تعاىل :الرراط ع رراط ابلفاحتة:
«القراء :
قــر امــن ا ـ ر رعايــة امــن باهــد عــن قنرــع ع الرســا مــن طريـ امــن محــدعن ع يعقــوب مــن طريـ رعيــل ابلسـ  .ع اــالا ر
سراط ،ر يي القرآن .الراقون ابلراد ع شم الراد زااي مح ر املوضوع  ،خارة ر رعاية عل من سـامل ،ع ر رعايـة الـدعرا ع
خـ د امشامهــا الـ اا مــا اــان فيـ الــك ع ال  .ع امــا الرــاد إذا ســرنت ع اــان معــدها دال حنــو :يرــدر ،ع فارــدع ،ع يرــدفون،
فاشم الراد ال اا ابيث عقي ،مح ع الرسا ع خلك ع رعيل».
عقال ر قول تعاىل :غشاع ابلرقر :
« ــي القـراء الســرعة علـ اســر الغـ ع ضــم التــاء ،ع رعا عــن معــل القـراء فــتح الغـ  ،ع عــن احلســن ضــم الغـ  .ع ابرـ عــن
عارم ر الشواذ :غشاع  ،منرل التاء ،ع ال يقر جب يي ذلا».
ع قال ر قول تعاىل :ع اذا قيع هلم ال تفسدعا ر ا رض:
القراء :
«را ضم القاا فيها [اا ر قيع] ع ر خواهتا الرسا ع هشا ع رعيل ع عافقهم امن ذاوان ر الس ع احلاء ،م ع :ابيـع ع
ســي  ،ع ســيئت ،ع عافقهــم اهــع املدينــة ر ســي ع ســيئت ف ــن ضــم ذهــل اىل مــا ابرـ عــن معــل العــرب :قــد قــول ،ع قــد مــوع
املتاع ،مدل قيع ع ميي ،ع من اسرها قال :ن ايء الساانة ال ترون معد ابرا مض و  ،ع من شم قال :رل قول ،فاسـت قلت
الض ة ،فقلرت اسر  ،ع مشت ليعلم ان ا رع اانت ض ة».
عقال ر قول تعاىل :ع هو يربعم ع ال يربعم ابالنعا :

11ـ ترجم ل تر ة عافية الع مة الربهراين ر مقدمت لتفس ا املس

ابلتريان ر تفس القرآن.
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« ي القراء عل ضم الياء ع فتح العـ مـن قولـ «ع ال يربعـم» ع قـرئ ر الشـواذ مفـتح اليـاء ع العـ معـا .ف ـن ضـم اليـاء راد ن
غ ا ال يربع ر مقاملة قول َ « :ع ه َو يربُعْم» .ع من فتح الياء راد ن نفس ال يربعم».
ع هراا يع ع ر اع القرآن.
*الفضع من احلسن الرب س ت548هـ)
هو ايضا من ارار عل اء اإلمامية ع مفسريهم.
ع قد قال عن ع عن تفس ا «ب ي الريان لعلو القرآن» املغفور ل االما الشـيخ عرـد اجمليـد سـليم شـيخ ااـامي ا زهـر ر اتـاب لـ
اتر ر يوليو سنة  1952اىل دار التقريل م املااهل اإلس مية ،قال ما هاا نر :
«امــا معــد فــان اتــاب ب ــي الريــان لعلــو القــرآن الــاا الفـ الشــيخ الع مــة قــة اإلسـ امــو علـ الفضــع مــن احلســن الرب سـ مــن
عل اء القرن السـادس اهلاـرا هـو اتـاب جليـع الشـين غ يـر العلـم ا ـ الفوا ـد ابسـن ال تيـل؛ ال اابسـرين مرالغـا اذا قلـت :انـ ر
مقدمــة اتــل التفس ـ الــيت تـ َع ـ ّد مراجــي لعلوم ـ ع حبو ـ  »....انظــر اا ـ ء االعل مــن ب ــي الريــان طرــي دار التقريــل م ـ املــااهل
االس مية ،القاهر ؛ سنة  1958ع الاا اعيد طرع ابالفست مربهـران سـنة  1997ابيـث جـاءت رـور اتـاب شـيخ االزهـر قرـع
مقدمة النشر).
ع مــن مــنه الشــيخ الرب سـ ر التفسـ انـ يــاار لرــع آيــة يريــد تفسـ ا القـر ْ
اءات الــيت جــاءت فيهــا سـواء اانــت مــن العشــر ا
الشواذ مث يرد ر االابتااج هلا ع ا ا ما يعت د عل اقوال ايب عل الفارس ع يعول عليها.
ع ناار هنا منوذجا من ا م ر القراءات.
قال ر قول تعاىل« :من ل » ع «مسوم » ر آلع ران:
«القراء :
قر امن عامر «من ل » مشدد ال اا ع قر ااثخرعن «مُنـَلْ َ » ففة ع قر امن ا ع مو ع رع ع عارم «م َس ّْـوْم َ » مرسـر الـواع ع
قر الراقون مفتةها.
احلاة:
اباــة مــن قــر «مُن ـَلْ َ » ابلتخفيــك قول ـ َ « :ع قــالوا لَـ ُـو ال نُـ َْل َعلَُي ـ ْ َملَــا َع لَـ ُـو َنُـَلُنــا َملَرــا» ع ن اإلنـ ال يعــم التن يــع ع غ ـ ا؛ ع
الرعح فْيها» ن تن ل مرباعع ن ل َع «لَ ُـو َننـا نَـ لُنـا إْلَ ُـي ْهم الُ َ ْ َرـةَ» ع قـال
اباة امن عامر«ما نـنَـّْل الُ َ ْ َرةَ» ع «تَـنَـ ل الُ َ ْ َرة َع ُّ
مــو احلســن :مــن قــر «م َسـ ّْـوْم َ » ابلرســر فألهنــم ســوموا اخليــع ع مــن قــر «مســوم » فألهنــم سـ ّْوموا .ع قــال :مســوم  :معل ـ ؛ ع
يرــون مرســل  ،مــن :ســو اخليــع إذا رســلها؛ ع منـ الســا ة .ع قــال علـ مــن عيسـ  :إن اختيــار 12الرســر لتظــاهر ا خرــار أبهنــم
سوموا خيلهم مع مة ،ع قال رسول ه «ص» ّْ
سوموا فمن امل رة قد سومت».
ع قال ر قول تعاىل :اش عا الض لة ابهلد :
«القراء :
اسـتَربَ ُعنا» ع
قر يي القراء «ا ُشتَـَرعا الض لَةَ» مضم الواع ع ر الشواذ عن حيىي مـن يع ـر نـ اسـرها تشـريها مـواع «لـو» ر قولـ «لَـ ْو ُ
رعا عن حيىي من عرب ن ضم عاع «لو» ع « ع» تشريها مواع اا ي.
احلاة:

12ـ ااا ع لعل اختيارا اع االختيار.
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الـواع ر «ا ُشـتَـَرعا» ســاانة فــمذا ســقربت مهـ الورــع التقــت مــي الســاان املرــدل مــن ال املعرفــة فــالتق ســاانان فةــرك ا عل منه ــا
اللتقا ه ا ع رار الضم عىل هبا ليفرع ابلضم مينها ع م عاع«لو» ع « ع»؛ يدل عل ذلا اتفاقهم عل التةريـا ابلضـم ر حنـو
ااَ ْة َيم» ع «مرـرب َفو ه» للداللـة علـ اا ـي ع يـدل علـ تقريـر ذلـا ر هـاا الـواع هنـم شـرهوا هبـا الـواع
قول «لَتـُرـلَون» ع «لَتَـَرعن ُ
الــيت ر « ع» ع «لــو» فةراوهــا ابلضــم تشــريها هبــا فر ــا شــرهوا ال ـواع الــيت ر « ع» ابلــيت تــدل عل ـ اا ــي اــالا شــرهوا هــاا هبــا
اســتَربَ ُعنا» تشــريها ابلــيت للا ــي ع م ــع هــاا إجــازهتم ااــر ر «الضــارب
فيجــازعا فيهــا الرســر؛ ال تــر هنــم جــازعا الضــم ر «لَـ ْو ُ
الرجع» تشريها مـ «احلسن الوج » ع إجازهتم النرل ر «احلسن الوج » تشريها مـ «الضارب الرجع»».
* حم د من مر من حم د من ابامد مو عرد ه اا ينی امللقل ابلشهيد االعل ت 786ه)
قال عن ر غاية النهاية:
«شيخ الشيعة عاجملتهد ر ماهرهم ،علد معد العشرين عسرع ا ة ،ع رابع إىل العراب ع خا عن امن املربهر عغ ا؛ ع قر القراءات
عل رةاب امن مؤمن ع ذار يل امن اللران ن قر علي  ،ع هو إما ر الفق ع النةو ع القراء ؛ رةرين مد مديد فلم مسي
من ما خيالك السنة؛ علرن قامت علي الرينة آبرا فعقد ل بلل مدمش ع اضربر فاع ا ليَةرم دس م الشافع  ،ف ا ابرم
ع جعع مرا إىل املالر فةرم دراقة دم ؛ فضرمت عنق حتت القلعة مدمش ع انت إذ ذاك ارر ع مرا إىل ه تعاىل ».امن
اا را )1237/3
وقف الشيعة

حديا «سبعة احرل»

ابــديث ن ـ عل القــرآن عل ـ ســرعة اابــرا مشــهور م ـ النــاس ع ال حيتــاج اىل ميــان ع ذاــر مرــدر .ع قــد رعا ر جوامــي الشــيعة
احلدي ية ايضا:
اّلل «ص»ََ :فْين آت ْمـن ْ
«قَ َال رسـول ْ
ْ
ب
اّلل فَـ َق َ
ـال :إْن اّللَ ـ َعـ َع َجـع ــ َأيُمـرَك َ ُن تَـ ُق َـرَ الُق ُـرآ َن َعلَـ َاب ُـرا َعاابـد ،فَـق ُلـتَ :اي َر ّْ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ـال :إن
ب َع ّس ُـي َعلَـ مـيت؛ فَـ َق َ
َع ّس ُي َعلَ ميت؛ فَـ َق َال :إن اّللَ ـ َع َع َجع ـ َأيُمرَك َ ُن تَـ ُقَرَ الُق ُرآ َن َعلَ َاب ُـرا َعاابـد؛ فَـق ُلـتَ :اي َر ّ
ْ
ـال :إْن اّللَ َأيُمـرَك َ ُن تَـ ُق َـرَ الُق ُـرآ َن
ب َع ّْس ُـي َعلَـ م ْـيت؛ فَـ َق َ
اّللَ ـ َعـ َع َجـع ـ َأيُمـرَك َ ُن تَـ ُق َـرَ الُق ُـرآ َن َعلَـ َاب ُـرا َعاابـد؛ فَـق ُلـتَ :اي َر ّْ
ْ
َابرا» .الردعب)359/2 ،
َعلَ َسُرـ َعة ُ
«عــن محــاد مــن ع ــان ،قــال :قلــت يب عرــد ه«13ع» :إن ا اباديــث ختتلــك عــنرم؛ قــال :فقــال :إن القــرآن ن ـ ل عل ـ ســرعة
ـا مْغَ ـ ُْ ْابســاب» .العياشــی13/1 ،؛
ابــرا ع دىن مــا لإلمــا ن يفــيت عل ـ ســرعة عجــوا ،مث قــال :هــاا َعربــاؤال فَـ ُـامن ُن َُع َُم ْسـ ُ
الردعب)359/2 ،
اابـد ْمـن ْعُن ْـد الُو ْ
هاا ع قد رعا عن ايب عرده ايضـا انـ قـال« :نَـ َل علَـ ابـرا ع ْ
ااب ْـد» کلينـی )627/2 ،ر جـواب مـن سـيل
ُ
َ َ َُ َ
َ
ْ
َابرا.
ان الناس يقولون :إْن الُق ُرآ َن نَـَ َل َعلَ َسُرـ َعة ُ
ع ابيث اختلفـت رعاايهتـم ر هـاا الشـين ،اختلفـت انظـار عل ـا هم ايضـا ر ذلـا مـ منرـرين لنـ عل القـرآن علـ سـرعة اابـرا ع
م م رت لالا؛ اع ذلا ترعا الخت ا الرعاايت.
ع لعع عج اا ي م القول ان امل رت محلوا هاا السرعة االابرا عل املعاىن املختلفة ع ان ليل املراد هبا القراءات:

13ـ ای االما جعفر من حم د الرادب.
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اّلل علي ع آلـ ع سـلّم ـ
قال زين الدين العامل ت 966هـ« :)182/8 ،عج تس ية القراء ابحلرا ما رعا من ن الني ـ رلّ ّ
فسرها معضهم ابلقراءات؛ ع ليل جبيّد ،ن القراءات املتواتر ال تنةرر ر السرعة ،مـع ع
قال« :ن ل القرآن عل سرعة ابرا» ع ّ
ال ر العشر  ،ا ا اب ّق ر حملّ  .ع إمنا اقتررعا عل السرعة ترعا المن باهد ابيث اقترـر عليهـا ت ّاـا ابحلـديث .ع ر خرـارال ن
السرعة ابرا ليست ه القراءات ،مع نواع ال ايل من ا مر ع النه ع القرص ع غ ها» ا ا يفهـم هـاا مـن رعايـة محـاد عـن
جعفر من حم د الرادب املااور اع ا.
ع لرن الناف محلوها عل القراءات :قال الشيخ الربوس املتقد ذارا ر مقدمة التريان « :)7/1ع اعل وا ن العرا من مـاهل
ر ــةامنا ع الش ــا ي ر خر ــارهم ع رعاايهت ــم :ن الق ــرآن نـ ـ ل حب ــرا عااب ــد علـ ـ ن ــي عااب ــد» .ع ق ــال الرب سـ ـ ر مقدم ــة ب ــي
الريان ج« :)12 ،1ع الشا ي ر اخرـارهم ـ يعـين االماميـة ــ ان القـرآن نـ ل حبـرا عاابـد ،ع مـا رعتـ العامـة عـن النرـی ـ رـل ه
علي ع آل ع سلم ـ ان قال« :ن ل القرآن عل سرعة اابرا الها ااا شاا» اختلك ر أتعيل .»....
وقف الشيعة

القراءات العشر

الك ـ جواز القراء هبا:
االعىل عند فقها هم االقترار علـ السـري ر الرـ ع ر غ هـا ع ان اـان لـوز القـراء ابل ـة املت ـة للعشـر ايضـا ع ابـّ اـا مل
يرن من العشر ان اانت متداعلة م الناس ر عرر اال ة اال ين عشر اا اىل اعاس القرن ال الـث ع هـاا ترعـا ملـا رعا ر ذلـا
عن ا تهم.
ْ ْ 14
رع اموجعفر حم د من يعقوب الرليين ر الرار  )633/2عن سامل مـن سـل ة ،قـال« :قَـ َـرَ َرجـع َعلَـ َْيب َعُرـد اّلل «ع» ــ َع
آن لَيل علَ ما يـ ُقر ها الناس ،فَـ َق َال َمو عر ْد ْ
ْ
ََال ْ
ْ
اّلل «ع» :اك َع ُن َه ْا ْا الُ ْقَراءَ ْ ،اقُـَرُ َا َ ا يَـ ُقَر الناس».
َستَ ي ـ ابرعفا م َن الُق ُر ُ َ َ َ َ َ َ
َُ
ُ
15
ع رع امــو جعفــر حم ــد مــن علـ الرــدعب ر التوابيــد ص )284عــن عرــد الع يـ مــن املهتــدا ،قــالَ « :سـيَلُت ّْ
ضــا «ع» َعـ ْن
الر َ
التـو ْاب ْ
يد ،فَـ َق َال :ا ُّع من قَــرَ «قـع هـو اّلل َابـد» ع آمـن ْهبـا فَـ َقـ ُد عـر َ ْ
ـالَ :ا َ ـا يَـ ُق َـر النـاس؛ َع
ـك يَـ ُقَرؤَهـا؟ قَ َ
ا التـ ُوابي َـد؛ قـ ُلـتَ :اُي َ
َ َ ََ َ
ُ
َُ َ ُ َ
ََ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ا اّلل َرّْيب».
ا اّلل َرّْيبَ ،ا َال َ
ا اّلل َرّْيبَ ،ا َال َ
َز َاد في َ :ا َال َ
قــال الشــيخ الربوس ـ  )7/1ر مقدمــة تفس ـ ا« :ع اعل ـوا ن العــرا مــن مــاهل رــةامنا ع الشــا ي ر خرــارهم ع رعاايهتــم :ن
القرآن نـ ل حبـرا عاابـد علـ نـي عاابـد ،غـ هنـم عـوا علـ جـواز القـراء اـا يتداعلـ القـراء ،ع ن االنسـان ـ أبا قـراء شـاء
قر  ،ع ارهوا جتريد قراء معينها ،مع جازعا القراء ابجملاز ،الاا لوز م القراء»
ع قال الرب س  )12/1ااثنك الاار ر مقدمة تفس ا معد ذار امساء القراء العشر :
«قالوا :ع امنا اجت ي الناس عل قراء هؤالء ع اقتدعا هبم فيها لسرر :
اابدمها :اهنم جتردعا لقراء القرآن ع اشتدت مالا عنايتهم مي ا ر عل هم؛ ع من اان قرلهم اع ر ازمنـتهم ممـن نسـل اليـ القـراء
مــن العل ــاء ع عــدت قـراءهتم ر الشـواذ مل يتاــردعا لــالا جتــردهم؛ ع اــان الغالــل علـ اعلئــا الفقـ اع احلــديث اع غـ ذلــا مــن
العلو .
ع ااثخر :ان قرا تهم عجدت مسند لفظا اع مساعا ابرفا ابرفا من اعل القرآن اىل آخرا ،مي مـا عـرا مـن فضـا لهم ع ا ـر عل هـم
مر مرارا.
14ـ هو اموعرده جعفر من حم د الرادب ،شيخ مح ر القراء ع من شيوال االما ايب ابنيفة ع االما مالا؛ ا ا ّ
15ـ هو امواحلسن عل من موس الرضا الاا اارهـ املـيمون علـ قرـول عاليـة عهـدا مث قتلـ مسـ وما ع دفـن مربـوس .عهـاا الـ ايد ليسـت مـن القـرآن ا ـا هـو ظـاهر ،مـع تـدل علـ
استةراب قراءهتا عند قراء سور التوابيد عند االمامية.

13

موجوا القرآن.
ترينت ذلا فاعلم ن الظاهر من ماهل االمامية :هنم عوا علـ جـواز القـراء اـا يتداعلـ القـراء ميـنهم مـن القـراءات ،اال
فمذ قد َ
هنم اختارعا القراء اا جاز م القراء ع ارهوا جتريد قراء مفرد »
قــال حم ــد مــن علـ املوســوا العــامل ت1009ه ـ)« :)338/3 ،ع قــد نقــع ــي مــن ا رــةاب اإل ــاع علـ تـواتر القـراءات
السـري .ع ابرـ ر الـاار  16عــن معـل ا رـةاب نـ منــي مـن قـراء يب جعفـر ،ع يعقــوب ،ع خلـك ،ع هـ ا ـال العشــر .مث
18
رجح 17ااواز ل روت تواترها اتواتر السري»
ّ
19
ْ
قال حمسن احلريم ت 1390هـ « )243/6 ، ) 1970املنسـوب اىل ا ـر عل ا نـا عجـوب القـراء دابـد السـري ،ع اسـتد ّل
ل  :أبن اليق ابلفراغ موقوا عليها ،التفاب املسل عل جـواز ا خـا هبـا إال مـا علـم رفضـ ع شـاعذا ،ع غ هـا تلـك فيـ ؛ ع
اّلل «ع» ع ال ست ي ابرعفا من القـرآن لـيل علـ مـا يقرؤهـا النـاس ،فقـال «ع» :اـك
خب سامل يب سل ة :قر رجع عل يب عرد ّ
عــن هــاا الق ـراء  ،اقــر ا ــا يقــر النــاس ...ع الــاا تقتضــي القاعــد ن مــا اــان راجعــا اىل االخــت ا ر ا داء مــن الفرــع ع
الورــع ،ع املــد ع القرــر ،ع حنــو ذلــا ال جتــل فيـ املوافقــة ال ابــدا القـراءات فضـ عــن القـراءات الســري ،ع مــا اــان راجعــا اىل
االخــت ا ر املــؤد يرجــي في ـ اىل القواعــد املعــول عليهــا ر املترــاين  ،ع ا قــع ع ا ا ــر ،ع التعي ـ ع التخي ـ  ،عل ـ اخــت ا
مواردهــا ،لرــن لــل اخلــرعج عــن ذلــا ابإل ــاع املتقــد عــن التريــان ع ب ــي الريــان ،املعتضــد ابلسـ القربعيــة ر عرــر املعرــوم
«ع» علـ القـراء ابلقـراءات املعرعفــة املتداعلــة ر الرـ ع غ هــا مــن دعن تعــرض مــنهم «ع» لإلنرــار ،ع ال لريــان مــا جتــل قراءتـ
ابخلروص املوجل للقربي مرضاهم «ع» مالا ا ا هو ظاهر».
قال امو القاسم اخلو ت1413هـ  20 ،) 1992ر املنهاج « :)166/1ا ابوط القراء دابد القراءات السـري ،ع ان اـان
ا قو جواز القراء جب يي القراءات اليت اانت متداعلة ر زمان ا ة «ع»».
ع قال ايضا ر موسوعت :)443/14
«فقــد ظهــر مــن يــي مــا مـ ّـر نّـ ليســت عنــدال رعايــة يعت ــد عليهــا ر احلرــم ابالجت ـ اء مرــع ق ـراء متعارفــة ابــّ خيــرج مــالا عــن
مقتض القاعد ا ّعلية.
لرن ـ مــي ذلــا ال ـ ال ينرغ ـ الشــا ر االجتـ اء ،ا ـراين الس ـ القربعيــة مــن رــةاب ا ــة «علــيهم الس ـ ) عل ـ ذلــا ،فــا ّن
ايب ع امـن عرـاس ع امـن
اخت ا القراءات مر شا ي ذا ي مع اان متةققا معد عرر النـي «رـلّ اّلل عليـ ع آلـ ع سـلم» اقـراء ّ
مســعود ع غ ـ هم ،ع ق ــد ر ــنّك ر ذل ــا ات ــل ااملر ــاابك للساس ــتاين ع غ ـ ا ،ع ق ــد اب ــرب ع ــان ي ــي املر ــاابك س ــو
مرةك عاابد ابارا عن االخت ا ع مي ذلا حتق االخت ا معد ذلا ا ا ابّ اشتهرت القراءات السـري ع غ هـا ر عرـر
ا ــة ،ع اانــت علـ اخت فهــا اــر ع مسـ ي مــنهم «علــيهم السـ » ،فلــو اانــت هنــاك قـراء معيّنــة جتــل رعايتهــا ابخلرــوص
الشتهر ع ابن ع اان من الواضةات ع اان ينقل مربريعة احلال اامر عن اـامر ع راع عـن راع ،ع لـيل اـالا ابلضـرعر  ،فيظهـر
العامـة ع ّإال لريّنـوا «علـيهم السـ » ع نقـع إلينـا مربريـ التـواتر ،ايـك ع مل يـرد مـنهم تعيـ ابـّ
جـواز القـراء مرـع منهـا ا ـا عليـ ّ
16ـ هواتاب فقه للشيخ ايب عرده حم د من مر اا يين الاا نقلنا تر ت عن غاية النهاية.
17ـ اا الشيخ حم د من مر .
18ـ مدارك االابرا ج 3ص 338
19ـ من ارار فقهاء االمامية املعاررين ر الناك.
 20ـ مرجي دين شيع  ،اان ي س احلوز العل ية ادينة الناك ابلعراب معد السيد حمسن احلريم ،عاان مرجعا ع زعي ا مل ي الشيعة ا ين عشرية ر العراب ع إيران ع اخللي عغ ها
اخللي عغ ها من املناط .
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خب عاابد.».
ب :تواترها اع عد تواترها
فقد اختلك عل اء االمامية ر مسيلة تواتر القراءات عل قول :
مر آنفا نقع ا اعهم عل تواتر السـري ع تـرجيح
ف نهم من قال متواتر القراءات السري مع العشر ،من دعن تفريع ر املسيلة؛ ا ا ّ
معضهم تواتر ال ة املت ة للعشر ايضا.
قــال ج ـواد مــن حم ــد العــامل ت 1226هـ ـ)[« :.)211/7 21عظيفــة املرلّــك ر الق ـراءات الســري ع العشــر] فــرع :قــال ا ــر
عل ا نا :لل ن يقر ابملتواتر ع ه السري .ع ر «جـامي املقارـد» :اإل ـاع علـ تواترهـا...؛ ع ر «الـرعض» :إ ـاع العل ـاء [ر
ذلا] ع ر «ب ي ال هان» :نف اخل ا ر ذلا .ع قد نعتَـت ابلتـواتر ر الرتـل االرـولية ع الفقهيـة اـَ «املنتهـ » ع «التةريـر»
ع «التــاار » ع «الــاار » ع «املــوج احلــاعا» ع «اشــك االلترــاس» ع «املقارــد العليــة» ع «املــدارك» ع غ هــا .ع قــد نقــع اعــة
ابراية اإل اع عل تواترها عن اعة .ع ر رسم املراابك هبا ع تدعين الرتل هلا ابّ إ ّهنا معدعد ابرفا فةرفا ع ابراـة فةراـة
يدل عل ّن تواترها مقربوع م  ،ا ا شار إىل ذلا ر «ب ـي ال هـان» .ع العـاد تقضـ ابلتـواتر ر تفارـيع القـرآن مـن ج ا ـ
ممّا ّ
قر لرونـ رـ ا يـي ا ابرـا ع املنرـر إلمربـال
ع لفاظ ع ابراات ع سرنات ع عضع ر حملّـ  ،لتـوفّر الـدعاع علـ نقلـ مـن امل ـ ّ
شا ر املقا .
اون معا ا ،ف يعرَي خب ا من خالك ع ّ
ع ر «التاار » ع «هناية اإلابرا » ع «املوج احلاعا» ع «اشك االلتراس» ع «ب ي ال هان» ع «املدارك» ع غ هـا نـّ ال لـوز ن
يقر ابلعشـر ....22ع ر «جـامي املقارـد» ع «املقارـد العليـة» ع «الـرعض» ّن شـهاد الشـهيد 23ال تقرـر عـن رـوت اإل ـاع خبـ
املتيخرين ....ع احلارـعّ :ن رـةامنا متفقـون علـ عـد
الواابد .فةينئا جتوز القراء هبا .مع ر «الرعض» ا ّن تواترها مشهور م
ّ
جواز الع ع مغ السري ع العشرّ ،إال شاذّا منهم ا ا أيي ع ا ا ر عل عد الع ع مغ السري».
ع مــنهم مــن قــال متواترهــا ر ا زمنــة املتــيخر عــن الــرعا العشـرين ،ا ــا ر زماننــا؛ لرــن هــاا التـواتر قــد انقربــي هبــؤالء الــرعا ع القــراء
انفسهم.
توضيح ذلا :ن رعاية ابفص عن عارم مـ متـواتر ر ا زمنـة املتـيخر عـن ابفـص م شـا ع مـراء؛ ع لرـن هـاا الرعايـة املتـواتر
قد انقربي تواترها ر مواضي اخل ا حبفص نفس فان مـا يرعيـ ابفـص عـن عارـم مل يـرعا عـن عارـم غـ ا ،ع ال سـيّ ا في ـا انفـرد
م ابفص؛ فهاا الرعاية ـ ابّ لو اان ر نفل ا مر ع الواقي متواترا ـ تعت ابلنسـرة الينـا مـن ااثابـاد فانـ مل يرـع الينـا ر مواضـي
اخل ا اال من طري عاابد؛ اـ «يتق » النور )52 :فان مل يرعا اابـد مـن الـرعا ع القـراء مسـرون القـاا ع اسـر اهلـاء اال ابفرـا،
انظر الرب س  )235 /7ع اـ «استَ َة ّ » املا د  )107 :انظر الرب سـ .)398 / 3ع هرـاا يقـال ابلنسـرة اىل سـا ر الـرعا ع
اال» الرافات ،)6 :انظر الرب س  )682/ 8ع قراء ايب ع ـرع «ا ّن هـاين»
القراء في ا انفردعا م  ،اـ رعاية شعرة «م ينة الرو َ
ط  )63 :انظـر الرب سـ  )25/ 7ع «ااـون» املنـافقون )10 :انظـر الرب سـ  )441 / 10ع اقـراء امـن عـامر «زيّـن لر ـ
اعالده ــم شــراا ْهم» االنع ــا  )137 :انظــر الرب س ـ  )571 / 4ع اق ـراء ايب جعف ــر «لل رــة اس ــادعا»
مــن املش ــرا قتــع َ
الرقر  24 :ع غ ها) انظر الرب س  )187 / 1اىل غ ذلا مما ال خيف عل من ل املا ابلقراءات.
ع ايضا اسانيد القراء العشر اع معضهم اىل الني «ص» ليست متواتر ر يـي الربرقـات؛ فنـافي مـ قـر علـ سـرع مـن التـامع
 21ـ من فقهاء االمامية الررار ر القرن ال الث عشر.
22ـ اا ال ة املت ة للعشر.
مر تر ت عن غاية النهاية.
الاا
را
اا
امن
راابل
يين
اا
23ـ هو الشيخ حم د من مر
ّ
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ع اختار ما اتف علي ا نان ع ترك ما سواا انظر الاهری.)245 /1 ،
 .ع ما اتف علي ا نان اا ما رعاا ا نان فق ال يرون متواترا مع يعت من ااثاباد.
ع ايضا انرار معل هؤالء االع اال ـة لقـراء إمـا آخـر ينرـ ا ّن تلـا القـراء مل ترـن عنـدا متـواتر عـن النـي «ص» ع اال رجـي
انرارا اىل انرار الني «ص» ر قراءت  .ع هاا امنرار الفي قراء ايب ع رع«يقض احلـ » االنعـا  )57 :ع عـ ّدا قياسـا ر القـرآن
ـص احل ـ » 24ع ااعترــار معــل االع ـ معــل
ع اــاا اابتاــاج ايب ع ــرع مقول ـ « :القضــاء مــي الفرــع» ع اين ـ ينرــر ق ـراء «يقـ ُّ
القراءات غلربا ا ا فعع امن باهد ر اتام 25؛ ع اتخربئة معضهم معل القراء ا ا خربّيعا مح ر قراءت «االرابا » النسـاء)1 :
26
عالدهم شراا ْهم» االنعا .27)137 :
ابار ع خربيعا امن عامر ر قراءت «قتع ا َ
هاا ع قد ررح ي من ارار العل اء مـن اهـع السـنة ـ م ـع الـداين ع مرـ مـن ايب طالـل ع املهـدعا ع ايب شـامة ع امـن ااـ را ع
السيوط ـ معد تواتر معل ما نقع عن القراء العشر.
قال امن اا را « :)10/1اع قراء عافقت العرمية ع لو موج  ،ع عافقت ابد املراابك الع انية ع لو اابت ـاال ،ع رـح سـندها
فه القراء الرةيةة اليت ال لوز ردها ،ع ال حيع إنرارها ،مع ه من ا ابرا السرعة اليت ن ل هبا القرآن ،ع عجل عل النـاس
قروهلا سواء اانت عن ا ة السرعة عن العشر  ،عـن غـ هم مـن ا ـة املقرـول  ،ع مـّ اختـع راـن مـن هـاا ا راـان ال ـة
طل عليها ضعيفة ،ع شاذ  ،ع ابطلة سواء اانت من السرعة ع ن هو ا منهم؛ هاا هـو الرـةيح عنـد ـة التةقيـ مـن
الســلك ع اخللــك ،رــرح مــالا اإلمــا احلــافظ مــو ع ــر ع ع ــان مــن ســعيد الــداىن ،ع نــص عليـ ىف غـ موضــي اإلمــا مــو حم ــد
مر ـ مــن طالــل ع اــالا اإلمــا مــو العرــاس محــد امــن ع ــار املهــدع ع ابقق ـ اإلمــا احلــافظ مــو القاســم عرــد الــرمحن مــن
اّلل ىف اتامـ «املرشـد
إمساعيع املعرعا أب شامة ع هو ماهل السلك الا ال يعرا عن ابد منهم خ ف .قال مو شامة :رمح ّ
الوجي » ف ينرغ ن يغ مرع قراء تع إىل عاابد من هؤالء ا ة السـرعة ع يربلـ عليهـا لفـظ الرـةة ع إن هرـاا ن لـت إال

 24ـ قال الدانی  « :)42/1خ ال عرد الع ي من جعفر ،قـال :ال عرـد الواابـد مـن ع ـر قـال :ال احلسـن مـن علـ  ،قـال :ابـ ّد نا نرـر مـن علـ ّ  ،قـال :ابـ ّد نا ا رـ ع  ،قـال :مسعـت
يقص احل ّ [ا نعا  ،]57 :فقلت لنافي :إن اب ع رع يقـر يقـل ،ع قـال :القضـاء مـي الفرـع ،فقـال :عا اي هـع العـراب! تقيسـون ر القـرآن»؛ نعـم محـع السـخاعا انرـار
الفعا يقر ّ
اع من الفي ع ايب ع رع قراء ااثخر عل ان ا منه ا انرر اختيار راابر ال قراءت  ،فان القرا ت اانتـا رمتتـ عنـدمها! قـال السـخاعا « :)577/2قلـت :معـىن قـول يب ع ـرع:
رد القراء ا خر  ،ع معىن قول الفي :تقيسون ر القرآن :مل يرد مـ ن قـراءهتم خـاعها ابلقيـاس ،ع إّمنـا يريـد هنـم اختـارعا
القضاء مي الفرع :ا إين اخ ت هاا القراء هلاا ع مل يرد ّ
ذلا لالا ،ع القراءفن رمتتان عندمها» لنن االنراا ان قوهل ا أيمی هاا احل ع ع ال سي ا قول الفي «عا اي هع العراب! تقيسون ر القرآن».
 25ـ قال امن باهد ص« :)288قول «ان فيرون» [آلع ران ]59 :قر امن عامر عابدا «ان فيرون» ابلنرل ،قـال مـو مرـر :ع هـو عهـم؛ ع قـال هشـا مـن ع ـار :اـان يـوب
من تيم يقر «فيرون» نررا مث رجي فقر فيرون رفعا» امـن باهـد :ص  .)207ع قـال ايضـا« :عىف رعايـة امـن ذاـوان « رجئـ » [االعـراا ]111 :ابهل ـ عاسـر اهلـاء عمهـ مرجئـون ع
ترج ء .قال مو مرر :ع قول امن ذاوان هاا عهم ،ن اهلاء ال لوز اسرها عقرلها مه ساانة عإمنا لوز إذا اان قرلها ايء ساانة ع اسر ع ما اهل ف » .ع قال ايضا« :قر عارم
ىف رعاية مرر عابدا «جن املؤمن »[االنرياء ]88 :منون عاابد مشدد ااـيم علـ مـا مل يسـم فاعلـ عاليـاء سـاانة عرع ابفـص عـن عارـم «جنـ املـؤمن » منـون ا عىل مضـ ومة
عال انية ساانة عاايم خفيفة ،ع االا قر مح عالراقون ع رع عريد عن يبع رع ععريد عن هرعن عن ع رع «جن املؤمن » قاال :مدغ ة؛ عهو عهـم ال لـوز ههنـا اإلدغـا ن
النون ا عىل متةراة عال انية ساانة عالنون ال تدغم ىف اايم عإمنا خفيت هنا ساانة خترج من اخلياشيم فةافت من الرتاب عه ىف اللفـظ رمتـة ع مـن قـال مـدغم فهـو غلـ » امـن
باهد ،ص  .)430ع قد تررر ام ال هاا التعام ر اتاب السرعة مرارا.
 26ـ قال الس « )554/3ع قد طَ َع َن اعة عل هاا القراء اال جاج عغ ا ،ابّ حير عن الفـراء الـاا ماهرـ جـواز ذلـا نـ قـالَ :ابـد ين شـريا مـن عرـد ه عـن ا ع ـش
ْ
ْ
ْ
ين عن ».
عن إمراهيم قال :عا رابا خبفل ا رابا هو اقوهلم :سيلا ابهلل عالرابم ،قال :ع هاا قريح ن العرب ال تَـرُّد فوضا عل فوض قد ا َ
بهـ »« :ع عالدهــم مفعــول مقولـ قتــع فاــاء املفعــول ر قراءتـ ع هــو عالدهــم فارـ مـ
 27ـ قــال امــن قارــح ص )230ر شــرح قــول الشــاطي« :فـ تلــم مــن ملي ـ النّةــو ّإال ّ
املضاا ع املضاا إلي ع جع ذلا نرر هاا القراء قو من النةا قالوا مل تفرع العرب م املضاا ع املضاا إلي سو ابلظرا ر الشعر خارة ...ع قولـ فـ تلـم مـن ملـيم
جهـع قار هـا فـ تلـم ا عل ع اعـارا ع ال تلـم إال ال ـاين متاهيلـ م ـع امـن عـامر ع
النةو ا النةا الاين تعرضوا إلنرار قراء امن عامر عل قس  :مـنهم مـن ضـعفها ع مـنهم مـن ّ
ختربئت إايا مي روت قراءت ع رفي قدرا ع رةة ضررب ع حتقيق ف ن خربي م ع هاا فهو الاا يستة اللو  »...ع اـ ال شـرا ر ختربئـة امـن عـامر مشـهور؛ انظـر الرشـاا ر
قول تعاىل« :ع االا زين لر من املشرا قتع ْ
اعالدهم شرااؤهم» االنعا .)137 :
َ
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إذا دخلت ىف ذلا الضام ع ابينئا ال ينفرد منقلها مرنك عن غ ا ع ال خيتص ذلا منقلها عنهم مـع إن نقلـت عـن غـ هم مـن
القـراء فـالا ال خيرجهـا عــن الرـةة فـمن االعت ــاد علـ اسـتا اع تلـا ا عرـاا ال ع ـن تنسـل إليـ فـمن القـراءات املنســومة إىل
اع قارئ من السرعة ع غـ هم منقسـ ة إىل اجمل ـي عليـ ع الشـاذ؛ غـ ن هـؤالء السـرعة لشـهرهتم ع ا ـر الرـةيح اجملت ـي عليـ ىف
قراءهتم تران النفل إىل ما نقع عنهم فوب ما ينقع عن غ هم».
ع قال السيوط  :)210/1ع ابسـن مـن ترلـم ر هـاا النـوع إمـا القـراء ر زمانـ شـيخ شـيوخنا مـو اخلـ مـن ااـ را قـال ر عل
اتام النشر...؛ مث ذار ا امن اا را من قول  :اع قراء عافقت العرمية اىل قول  :فوب ما ينقع عن غ هم.

الناي ة

ابمر القراءات القرآنية رعاية ع أتليفا ع تعلي ا.

قد اهتم الشيعة اغ هم من املسل
معل القراء الررار اانوا من الشيعة.
لعل اء الشيعة جتاا ابديث سرعة اابرا موقفان؛ فاحلديث مقرول عند معضهم ع مرفوض عند ااثخرين.
جتوز القراء ابلسري عند عل اء الشيعة.
ذهل معل منهم اىل جواز القراء ابل ة املت ة للعشر مع ابّ اا اان من الشواذ ان اان متداعال م الناس.
فرع معضهم ابن القـراءات متـواتر ر الربرقـات املتـيخر عـن القـراء العشـر ؛ لرـن
القراءات السري مع العشر متواتر عند معضهم؛ ع ّ
ر طرقات القراء انفسهم غ متواتر ع ال سي ا ر مواضي اخل ا ع في ا انفرد اع منهم مرعايت .
آفاب الرةث
من املسا ع اليت هلا رلة اوضوع «القراءات القرآنية عند الشيعة» ع مل يوا ابقها من الرةـث ع التةقيـ ــ في ـا اعلـم ــ مسـيلة
«القراء الشيعي الاين ذارت امسـاؤهم ر اتـل اهـع السـنة»؛ ع «دراسـة القـراءات املنسـومة اىل اهـع الريـت سـندا ع متنـا»؛ فينرغـ
للرااب الررا ان يناقشوا هاين املوضوع مفر .
د .محيد رضا مستفيد
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مرر ،شراة مرترة ع مربرعة مرربف الرايب احللي ع اعالدا1373 ،هـ. 1954 /
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ا 1414 ،هـ . 1993 /
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