


 

 
  

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير



 

 

 واملذهب الحنفياألسس املعرفية الفقهية للقراءات القرآنية: قراءات ابن مسعىد يف الفقه الكىيف 

 ثرجامت

(2) 

 :«رميىن هاريف» ــنبذة تعزيفيت ب

يف كؾقة  محاضر يف الدراسات اإلسالمقةريؿون هاريف، باحث أمريؽي، 

 ،Qur'an and the Just Society) :صدر له كتاب بعـوان إبراهقم يف لـدن

 ، وهو مستـد طؾى رسالته(2107 يف اإلسالم، إلسالم ومجتؿع العدالةا

 .هلؾدكتورا

 ةيف طؾوم الالهوت، وله مؼآت طدّ الؼرآكقة وز يف الدراسات اهتؿاماته ترتكّ 

 يف هذا السقاق.

│ 
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 ثرجامت

(3) 

مقذمت
(1)

 : 

ر طن قراءة ابن مسعود غقر يف هذه الؿؼالة يحاول ريؿون هاريف رسم تصوّ 

الؿوافؼة يف بعض مواضعفا لؾؿصحف اإلمام مصحف طثؿان، وهذا طن صريق 

ع حضورها كلحد إدوات وألقات الرئقسة يف البـاء آستدٓلي لؾػؼه تتبّ 

هاريف  إنّ  .ٓلالحـػي ثم يف التلسقس الـظري الالحق لحضورها يف بـقة آستد

تساؤٓته  حور يف مؼابل الؿصحف الرسؿي، لقطرع هذا الحضيحاول هاهـا تتبّ 

 وهل كاكت هذه السؾطة قائؿة يف كّل  ،الرسؿي حول السؾطة التي أخذها الـّص 

طؾى -ب إمر ة يف كػس التوققت، أم تطؾ  دّ مـاصق الخالفة اإلسالمقة بـػس الحِ 

خ هذه السؾطة، ويف هذا السقاق كقف تى ترتّس ا حوقتً  -يف بعض الؿـاصق قّل إ

 كان يتم التعامل مع الؼراءات الؿختؾػة طن الؿصحف اإلمام.

مـاصق الخالفة  يف كّل  -اولو حثقثً -خ سؾطة الؿصحف اإلمام حؼقؼة ترّس  إنّ 

ع ل فقفا الػؼه الحـػي، هي ما يعطي هاريف الؼدرة طؾى تتبّ بؿا فقفا تؾك التي تشؽّ 

ر بعض أراء الػؼفقة طؾى أساس استبعاد أو ع تغقّ السؾطة طرب تتبّ خ هذه ترّس 

 إطادة موضعة قراءة ابن مسعود داخل بـقتفا آستدٓلقة والؿعرفقة الالحؼة.

                                                   

قام بؽتابة الؿؼدمة، وكذا التعريف بإطالم وكتابة الحواشي والتعؾقؼات الواردة يف كّص الرتجؿة،  (1)

 مسمولو قسم الرتجؿات يف موقع مركز تػسقر لؾدراسات الؼرآكقة، وقد مّقزكا حواشقـا طن حواشي هاريف

الدراسة، لؽــا آثركا تضؿقـفا  يف ختام ، وقد وضع هاريف الحواشي)قسم الرتجؿات(: كصصـا بعدها بـ بلنْ 

 .حتى يتؿؽن من تتبع مراد الؿملف ئا طؾى الؼاريف الدراسة تقسقرً 
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 ثرجامت

(4) 

ل بإساس يف سقاق التشؽقؽات الؿعاصرة يف التلريخ ومؼالة هاريف تتـزّ 

ءات ا أصروحة بورتون طن كون الؼراالتؼؾقدي لتاريخ الؿصحف، خصوًص 

حدود  وأنّ  ،مشاكل فؼفقة بعقـفا لحّل  االؿختؾػة تم تطويرها ٓحؼً الؼرآكقة 

ا لؿعالم الؿدارس الػؼفقة اإلقؾقؿقة الـاشئة، ؾت وفؼً كة الػؼفقة قد تشؽّ الؿدوّ 

د الرأي الؼائل بلن هذه الؼراءات لم تميّ  ث تصل هذه الؿؼالة لـتائج معاكسةحق

 ش الػؼفي.تؽن من حقث الؿبدأ مجرد ثؿرة لؾـؼا

ر التلسقس الـظري إلشؽال مه هاريف بدراسة تطوّ كؿط التحؾقل الذي يؼدّ  إنّ 

آستـاد لؼراءة ابن مسعود وموضعفا يف ألقات آستدٓلقة لؾػؼه الحـػي، مع 

ظري هو ما يعطي مؼالة ر يف آستخدام ويف التلسقس الؿعريف الـع هذا التطوّ تتبّ 

ا طؾى إدراك قادرً  ؾقؾفا الحثقث الذي يظّل حقث تواجه بتح :فاقتهاريف أهؿ

تؾك أراء ذات  ة خؾف التؼعقد لالستدٓل الجزئي،الؿباين الـظرية الؼائؿ

كات التشريعقة ر الؿدوّ ر هذه الؼراءات بل تلّخ اإلجؿال الشديد التي تؼطع بتلّخ 

 لػرتات ٓحؼة دون تحؾقل دققق لؾؿعطقات التاريخقة.

هو كوهنا تستطقع  (تاريخ الؼرآن) الؿادة مؾف ما دفعـا لتضؿقن هذه ولعّل 

ة طؾى ساحة الدرس آستشراقي الؿعاصر لؾـؼاش، دفع طدد من الؿسائل الؿفؿّ 

، ومثل بحث طالقة الؼراءات الؼرآكقة مثل إصروحات طن تاريخ تدوين الـّص 

 بتطور طؾؿي الػؼه والؾغة.
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 ثرجامت

(5) 

 ذراستال

مقذمت
(1)

: 

ل طاًما من وفاة الـبي محؿد، شؽ   21حوالي تؼول الرواية الثابتة أكه بعد 

( لجـة لؽتابة 655 -644 /35 -23الخؾقػة الثالث طثؿان )تولى الخالفة: 

 -663 /56 -42الـبي زيد بن ثابت )تويف حوالي  ف كاتَب الؿصحف، وكؾ  

ة كتابة الؼرآن طؾى حرف واحد( بؿفؿّ 676
(2)

وهبذا ثبت الرسم إساسي  .

                                                   

لؿا أبدياه من تعؾقؼات طؾى  :ومصطػى شاه ،حارث بن رمؾي :نمِ  طرب طن امتـاين لؽل  أن أُ  أودّ  (0)

مجؾة الدراسات الؼرآكقة إلقفؿا أمر  ْت ه بالشؽر لؿن أوكؾَ دات إولى لفذه الؿؼالة، كؿا أتوّج الؿسوّ 

 ة الؿػصؾة.مراجعة هذه الؿؼالة طؾى تعؾقؼاهتؿا الـؼديّ 

 ،«الحد»أو « الطرف» يشقر جذر الؽؾؿة إلى«. حرف» :لقس ثؿة إجؿاع طؾى الؿعـى الدققق لؽؾؿة (2)

غقر  لذا يوحي الحرف الؿختؾف طؾى إقل بتغققرات يف الـّص  :(828، ص2)ابن مـظور، لسان العرب، ج

( يف lection)حرف( مدخل ) :وكذا باختالفات يف الـطق. اكظر يف الؿؼابل اإلكجؾقزي لؽؾؿة ،الؿـؼوط

رح قد اقتُ  . تػسقر الؾسان )الؾفجة(Shorter Oxford English Dictionaryالطبعة السادسة من 

ـته بؽتابة الؼرآن بؾسان قريش إذا اختؾػوا فقؿا بقـفم جْ ا يف الؿصادر مع أمر طثؿان لَ له أساًس  ا بلنّ أحقاكً 

ر وجود ما تػّس  (. ولؽن هذه الػؽرة 787ٓ، ص2: سـن الرتمذي، ح0148، ص3)صحقح البخاري، ج

 Nöldeke)قؿا يظفر بقن الؼبائل الؿتػرقة ة لؾشعر ولؾؼرآن فل ففم العامّ يسؿى بالؾفجة السائدة التي تسفّ 

et al., The History, p. 062 ؛Corriente, „From Old Arabic to Classical Arabic‟, 

pp. 66–66 and pp. 17–16.)  حتى إن كان ٓختالف الؾفجات العربقة دور يف ضفور قراءات الؼرآن

بؿا يف ذلك الؼراءات التي -فؽثقر من الؼراءات  :ا لشرح الظاهرة فؼطالؿختؾػة، فال يبدو أن ذلك كافقً 

ٓ ترتبط بالـطق أو بؿػردات البقئات الؿختؾػة، لؽـفا كؾؿات بسقطة زائدة أو  -تـاولتفا هذه الؿؼالة

= 
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 ثرجامت

(6) 

الؿؿؽـةووضع حد لؾؼراءات 
(1)

رسل إلى الؿدن مصحف طثؿان وأُ  َخ ُكِس  .

حرقت أو بإحرى إخرى فؼد أُ  الـّص  ُخ أما ُكَس  ،الؽربى يف إمصار اإلسالمقة

                                                   
= 

أثار داتون أسئؾة مػقدة تتعؾق بطبقعة الؼرآن الشػوية متعددة إشؽال  محذوفة أو مبدلة. ويف هذا السقاق

–Dutton, „Orality, Literacy and the “Seven Aḥruf”‟, pp. 33) قبل الؿصحف العثؿاين

ا، يبدو أن البقاكات تتسع لثالثة ا من البحث. وطؿومً . معـى الحرف وضاهرة إحرف تستوجب مزيدً (33

 -التي لقست بالضرورة متـاقضة-تػسقرات 
 
وقرأ  ،تالوة الؼرآن بطرق مختؾػة لبعض أصحابه : طّؾم الـبي

 
 
 أو أجاز لؾصحابة بلن يؼرؤوا الؼرآن بالؿعـى. ،اؼرآن بطرق متعددة طؿومً ال الـبي

من  تػاوتت الدراسات الحديثة حول تاريخ ضفور الؿصحف وطزو ذلك إلى خالفة طثؿان. رفض كل   (1)

قن تؿام آختالف لعؿؾقة تووضعا كظريتقن مختؾػ ،الرأي التؼؾقدي -ةٕسباهبؿا الخاّص -بقرتون وواكسربو 

الؼرآن ُدّون خالل حقاة الـبي محؿد كػسه، وقال واكسربو بتدويـه يف العصر  التدوين. اقرتح بقرتون أنّ 

 Burton, The Collection of the Qur‟ān, pp. 032–032)ا( تؼريبً  211/805العباسي )سـة 

ن بؼبول كبقر )اكظر قْ لرأيَ من ا لم يحظ أّي  (.Wansbrough, Quranic Studies, p. 733و 

Versteegh, Arabic Grammar and Qurʾānic Exegesis, p. 34،  وكذلكDonner, 

Narratives of Islamic Origins, pp. 36–63.)  حاول بعض العؾؿاء مراجعة إبحاث الؿتعؾؼة

ث الؼرن الثاين ، محد  ها إلى الزهريهبذه الؿسللة، حقث حاول هارالد موتسؽي تلريخ روايات التدوين برد  

 .Motzki, „The Collection of the Qur‟ān, p)( 024/742الفجري/الثامن الؿقالدي )تويف 

ة والؿادية يف ضوء إدبقات الؼديؿة ا من الؿصادر إدبقّ ا طددً م كقؽوٓي سقـاي ممخرً وقق   (.37

ا وفؼً - لظفور الـسخة الؿدوكة، والتيدة والدراسات الجديدة الؿبتؽرة، واستعرض سقـاي الحجج الؿميّ 

)حؽم  بن مروان إمويقن ٓ سقؿا الخؾقػة طبد الؿؾكا فؼط إّبان حؽم  مستؼر  أضحى لؾؼرآن شؽاًل  -لفا

سقـاي أكه ٓ يوجد سبب مؼـع لرفض الرواية  لقستـتج :( وأمقره الحجاج بن يوسف715 -48/646 -26

 Sinai, „When Did the Consonantal)ا تؼريبً  31/651التؼؾقدية الؼائؾة بلن التدوين وقع سـة 

Skeleton … Part II‟ pp. 602–607.  

= 
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 ثرجامت

(7) 

ُأتؾػت
(1)

ا أو مـتصف ومـذ ذلك الحقن )هناية الؼرن الثالث الفجري تؼريبً  .

مع رسم  -اولو كظري  -قراءة لؾؼرآن  الؼرن السابع الؿقالدي( وجب أن تتػق أّي 

 الؿصحف.

ا الؼرآين الؿعتؿد برطاية طثؿان كان مؼقدً  ضفور الـّص  تذكر الؿصادر أنّ 

بوجود حرف بديل يف الؽوفة، وهي إحدى إمصار التي ُأسست بعد فتح 

 -23/634 -03الؿسؾؿقن لؾعراق يف خالفة طؿر بن الخطاب )خالفة: 

كبار الصحابة الخرباء بالؼرآن، وهو طبد اهلل بن  (. وقد كؼل هذه الؼراءة أحدُ 644

(653 -32/652مسعود )تويف 
(2)

 الذي رفض صراحة هقؿـة الـّص  

                                                   
= 

 :اواكظر أيًض 

 Sinai, „When Did the Consonantal Skeleton … Part I‟ و   Sadeghi and 

Bergmann, „The Codex of a Companion of the Prophet‟ و   Cook, „The 

Stemma of the Regional Codices of the Koran‟. 

 -057: الذهبي، سقر أطالم الـبالء: سقر الخؾػاء الراشدين، ص0148، ص3صحقح البخاري، ج (1)

ابن أبي داود، كتاب  :ا. الحرق مذكور يف مزيد من الروايات الؿشفورة مثل رواية البخاري. اكظر أيًض 058

 Nasser, The:الؼرآن )اكظرى هذا إلى ما يعرف يف الرتاث بتحريق . أد  22الؿصاحف، ص

Transmission of the Variant Readings, p. 9 .) إٓ أن الؿحو بالتغريق طؾقه دلقل يف ابن أبي

 .04 -03داود، كتاب الؿصاحف، ص

ا ا من قبقؾة هذيل قبل أن يصبح صحابق  ا فؼقرً ا لؾؿصادر التؼؾقدية، كان ابن مسعود يف إصل راطقً وفؼً  (2)

 (.740، ص0كسبه البعض إلى أهل البقت طؾى سبقل التشريف )صحقح البخاري، ج ،محؿد لؾـبي جؾقاًل 

ل كلوّ ( 20/642) وأرسؾه الخؾقػة طؿر بن الخطاب إلى الؽوفة يف طام ،اشتفر ابن مسعود بنتؼاكه لؾؼرآن

= 
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 ثرجامت

(8) 

العثؿاين
(1)

من قرن من معارضة الؽوفة لػرض  . وتشقر الؿصادر إلى أكه بعد أقّل 

الؼرآين الؿعتؿد استعؿؾت قراءات ابن مسعود البديؾة الـّص 
(1)

ا يف جفرً  

                                                   
= 

ـبالء، : الذهبي، سقر أطالم ال036، ص8)ابن سعد، كتاب الطبؼات الؽبقر، ج ،م لألمة الـاشئة هـاكمعؾ  

 ا.ا وٓ حاكؿً ا يف الؽوفة ولم يؽن قاضقً ا وخازكً (. يبدو أكه بؼي معؾؿً 486-485، ص0ج

(. 036، ص8)ابن سعد، كتاب الطبؼات الؽبقر، ج ،اا أو وزيرً ا وكاصحً يروي ابن سعد أن طؿر أرسؾه معؾؿً 

خذوا من أدبك ولغتك ا فلبعثت إلى أهل الؽوفة معؾؿً »( قال: 36/656وُيروى أن حذيػة بن القؿان )تويف 

طؾى أن طؿر طّقن شريح بن  (. وتوجد روايات تدّل 04)ابن أبي داود، كتاب الؿصاحف، ص« ومن قراءتك

، وقد بؼي يف مـصبه هذا مدة (08/639) ا يف الؽوفة يف طام( قاضقً 711-81/698-97الحارث )تويف 

 .Judd, Religious Scholars, p) ولم يرتكه إٓ مرات يف أثـاء الػتـة ،(79/698) ا حتى طامطامً  61

ا ما يعزو (. الرأي الؿعتاد يف الدراسات الغربقة السابؼة غالبً ‟Vadet, „Ibn Masʿūd :ااكظر أيًض  .774

ا لؾؽوفة السبب يف ذيوع قراءته يف الؽوفة إلى مؽاكته السقاسقة. أشار كولدكه وآخرون إلى أكه كان حاكؿً 

(Nöldeke et al., The History of the Qurʾān, p. 366.)  :بل »يؼبل شولر هذه الػؽرة ويؼول

 Schoeler, The Genesis)« اا وخازكً التي كان فقفا قاضقً  ،كجح يف فرض قرآكه لؿدة يسقرة يف الؽوفة

of Literature in Islam, p. 33 .) هي ا( رواية قد تؽون تؼريبً  79/892 -278وطـد البالذري )تويف

)البالذري، فتوح البؾدان، « كان طؾى قضائفم وبقت مالفم» :الؿصدر الذي كؼل طـه شولر تػقد بلكه

 ا يف الػؼه.(. واإلشارة إلى الؼضاء هـا قد يؽون خطل أو ربؿا يعـي أكه كان خبقرً 376ص

الـبي وأحد  ثابت كاتب بنَ  وكؼده زيدَ  ،تذكر الروايات غضبه الشديد طـدما صؾب مـه أن يرتك مصحػه (1)

سورة طن الـبي طـدما كان لزيد ذؤابتان ويؾعب مع الصبقان )ابن  71بة مصحف طثؿان. أخذ ابن مسعود كتَ 

(. يستدل لقؽر بروايات 809، ص2. واكظر سـن الـسائي، ج05 -03أبي داود، كتاب الؿصاحف، ص

ن يحضر مؽتب القفود يف قن لقستا فحسب من شعر الطػل بل تشقر إلى أن زيد كاأخرى طؾى أن الذؤابتَ 

ا قبل ا كان يفودي  تؼول صراحة أن زيدً  ةالؿديـة فؽان هذا مصدر طؾؿه. كؿا يستشفد لقؽر برواية من ابن شبّ 

بقت التعؾم وهو  :)أي ،. و)بقت الِؿدراس((Lecker, „Zayd B. Thābit‟, pp. 062–063)أن يسؾم 

= 
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 ثرجامت

(9) 

الصالة
(2)

وُطّؾؿت باطتبارها الؼراءة الؿعتؿدةبل ، 
(3)

وتؼول الروايات أن  .

( حاكم العراق يف الجزء إخقر من الؼرن 95/704الحجاج بن يوسف )تويف 

                                                   
= 

 -608، ص2مرتجم من بقت مدراش القفودية( يف مديـة الـبي مذكور يف الحديث )صحقح البخاري، ج

يا أهل الؽوفة أو »(. وتسجل روايات أخرى رفض ابن مسعود ترك مصحػه. ويف رواية خطب يؼول: 609

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ نثڳ :فنن اهلل يؼول :وهايا أهل العراق، اكتؿوا الؿصاحف التي طـدكم وغؾ  

: ابن أبي داود، 788 -787، ص2)سـن الرتمذي، ج« ، فالؼوا اهلل بالؿصاحف [060]آل طؿران:  ڱمث

من سورة آل طؿران يف سقاق إخػاء شيء من  060ورد يف أية  (غل  ) :(. وفعل07كتاب الؿصاحف، ص

هذه أية  (. تتعؾقLane, Arabic-English Lexicon, vol. 0, p. 07011 :سؾب الحرب )اكظر

(. وقد ففم كولدكه هذه الؽؾؿة بؿعـى 759، ص2ا ٕحد إحاديث )سـن الرتمذي، جبغزوة بدر وفؼً 

 Nöldeke etا طن معـاها الؼرآين )ا شديدً لذا وجد أن استعؿال أية يف الرواية يختؾف اختالفً  :الغش

al., The History of the Qurʾān, p. 041)ف أية يف سقاق جديدضّ . لؽن يظفر أن ابن مسعود و: 

 محؿود. حػظ الؿصاحف الؽوفقة السابؼة طؾى الؿصحف الرسؿي أمرٌ  إنّ  :لقؼول

لغة )الؼراءة( قد ٓ تالئم سقاق الؼرآن باطتباره ضاهرة شػوية متعددة إشؽال  إنّ  :يؼول داتون (1)

(Dutton, „Orality, Literacy and the “Seven Aḥruf”‟, pp. 33–33.) ال استعؿ

 الؿصطؾح يف هذه الؿؼالة يـبغي أن يػفم ببساصة طؾى أكه اختالف طن الؿصحف العثؿاين الؿؽتوب.

الؿصؾقن يف الؽوفة أثـاء رمضان وقرأ يف لقؾة بحرف زيد ]بن ثابت[  يروى أن الػؼقه سعقد بن جبقر أم   (2)

 -415، ص7الطحاوي، جة التالقة بحرف طبد اهلل ]بن مسعود[ )الجصاص، شرح مختصر ؾويف الؾق

( أن مالك بن أكس قد أفتى ببطالن صالة 241/854، تويف حـون )أو ُسحـونَس  ى(. وبعد قرن رو416

 .Dutton, „Orality, Literacy and the “Seven Aḥruf”‟, p)بؼراءة ابن مسعود  من يلتمّ 

71.) 

ها إٓ ؤاهلل فقؽم القوم، ما يؼرأدركت الؽوفة وما قراءة زيد فقفم إٓ كؼراءة طبد »روى إطؿش:  (3)

كـا كعؾم وكحن يف »(. يؼول الـخعي أستاذ إطؿش: 67)ابن مجاهد، كتاب السبعة، ص« الرجل والرجالن

= 
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 ثرجامت

(01) 

ؽل، وطؿد إلى إول رّوج كسخة رسؿقة من الؼرآن اشتؿؾت طؾى الضبط بالّش 

من وجد طـده مصحف ابن مسعود قطع رؤوس كّل 
(1)

. 

الؼرآن فنن قراءة ابن  لعام بقن قراءة ابن مسعود وكّص طؾى الرغم من التشابه ا

مسعود تشتؿل طؾى زيادات ومحذوفات وتبديالت لؾؽؾؿات التي ٓ يؿؽن 

إثباهتا يف رسم الؿصحف العثؿاين
(2)

كؿا ُروي أن مصحػه اشتؿل طؾى ترتقب  .

مختؾف لؾسور ولم يتضؿن سورة الػاتحة وٓ الؿعوذتقن
(1()2)

. 

                                                   
= 

، 7)الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، ج« الؽتاتقب وكحن صبقان حرف طبد اهلل كؿا كعؾم حرف زيد

 (.415ص

 .Sinai, „When Did the Consonantal Skeleton … Part I‟, pp. 043–043 اكظر: (1)

. مع أكه Dutton, „Orality, Literacy and the “Seven Aḥruf”‟, pp. 70–73 اكظر: (2)

ة الؼديؿة، إٓ أهنا ُجؿعت يف قوائم مـذ أن يؿؽن إيجاد روايات قراءات ابن مسعود يف الؿصادر إدبقّ 

فجري/العاشر الؿقالدي طؾى إقل. والدراسات ضفرت الدراسات الؿعـقة بالؿصاحف يف الؼرن الرابع ال

 ,Goldziher)بسرد هذه الػروق. أشار جولدتسقفر إلى أهؿقة قراءات ابن مسعود  مشغوفةالغربقة 

Schools of Koranic Commentators, pp. 6–72وكشر آرثر جقػري كتاب الؿصاحف ٓبن  (؛

لخرة طؾى الرغم من أن الجؿع إخقر لم يػؾح يف أبي داود بعد ما قام بجؿعه من الؿصادر الؼديؿة والؿت

: (Jeffery, Materials for the History of the Text, pp. 06–773)قراءة  سرد أصل كّل 

 Nöldeke et al., The History of the) أكثر أططى كولدكه وآخرون قائؿة قصقرة وتحؾقاًل 

Qurʾān, pp. 337–333.)  كؿا رّكز إدموكد بقك طؾى قراءات ابن مسعود يف طؿل الؿػسر والؾغوي

 .Beck, „Die b)الؽويف الػراء، أحد أقدم الؿصادر التي اهتؿت هبذه الؼراءات، يف سؾسؾة من الدراسات 

= 
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 ثرجامت

(00) 

لفا آثار محتؿؾة طؾى الػؼه. وتسّجل الؿدرسة الحـػقة بعض هذه الؼراءات 

والؿائدة: ، 38والؿائدة: ، 233 ا من تؾك الؼراءات الػؼفقة )البؼرة:الؽوفقة أربعً 

 ( تدرسفا الؿؼالة الحالقة.6 والطالق:، 89

فػي طام  :ؼت الدراسات إكاديؿقة السابؼة طؾى هذه آختالفاتوقد طؾّ 

ة يف كتابه )أصول الػؼه اإلسالمي( الحالة الخاّص  (3)ذكر جوزيف شاخت 0951

                                                   
= 

Masʿūdvariantan … I‟; „Die b. Masʿūdvariantan … II‟; „Die b. 

Masʿūdvariantan …. III‟. Also see Welch, „al-Ḳurʾān‟.) 

 .29ابن الـديم، كتاب الػفرست، ص  (1)

ا ما يثار يف : موضوع ابن مسعود ومعارضته لؾؿصحف العثؿاين كثقرً األوليالحظ هاهـا أمران:   (2)

من رجوطه طن معارضته وإقراره  ا لروايات غالبفا غقر صحقح، أو مردود بؿا صّح ستشراقي تبعً الدرس آ

بؿصحف طثؿان: فالثابت هو رجوع ابن مسعود لرأي الجؿاطة والتزامه بؿصحف طثؿان بعد اطرتاضه 

طؾقه أول إمر، وهو أمر مؼطوع به كالؼطع بتواتر الؼرآن: إذ من تواتره قراءة حؿزة والؽسائي وطاصم 

 عود كػسه.  وإطؿش وخؾف، وهي قراءات ترجع إلى طبد اهلل بن مس

: استؿرار قراءة ابن مسعود مؿا يخالف الؿصحف العثؿاين وتلسقس إحـاف إوائل طؾقفا، وكذلك الثاين

ورود أثار بلن البعض كان يختم مرة بؿصحف طثؿان وأخرى بحرف ابن مسعود مؿا يحتاج لبحث 

غالب يف البحوث هو ة وأن اليف ضوء الؼول برجوع ابن مسعود والتزامه مصحف طثؿان، خاّص  خاّص 

استشؽال صـقع الػؼفاء وتضعقف أثار، وهو ما ٓ يػقد يف تحرير الؼول يف الؿسللة وبقان إشؽالقتفا طؾى 

 .(قسم الرتجؿات) .كحو محرر

( أحد أهم الؿستشرققن إلؿان، درس الالهوت والؾغات الشرققة يف 0969 -0912جوزيف شاخت ) (3)

( صار أستاذ 0929(، ويف )0923من جامعة برسالو ) هالدكتورا حصل طؾىجامعة لقبتسك وجامعة برسالو، 

كرسي بجامعة فرايبورج، وهو معروف لدى الؿثؼػقن والدارسقن الؿصريقن يف فرتة الثالثقـقات، حقث اكتدب 

= 
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 ثرجامت

(02) 

ؼة أثـاء طدهتا. من سورة الطالق فقؿا يتعؾق بؿعامؾة الؿرأة الؿطؾ  ( 6) بأية رقم

 پمث ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱ :والؼراءة الواردة يف الؿصحف العثؿاين هي

[6]الطالق: 
(1)

من حقث سؽـتم  وهنّ ـُ ؽِ ْس أَ ) ، إٓ أن قراءة ابن مسعود تؼول:

                                                   
= 

ا( لتدريس فقؾقؾوجي الؾغة العربقة ( لؾتدريس يف الجامعة الؿصرية )جامعة الؼاهرة حالقً 0934طام )

اكقة، شارك يف اإلشراف طؾى الطبعة الثاكقة من )دائرة الؿعارف اإلسالمقة(، وقد تـّؼل من ألؿاكقا إلى والسقري

مصر إلى إكجؾرتا إلى هولـدا ثم استؼر به الؿطاف يف كقويورك بالوٓيات الؿتحدة إمريؽقة حقث طؿل كلستاذ 

سة كاكت بالػؼه والؼاكون والشريعة ( وإلى وفاته، اهتؿامات شاخت الرئق0959يف جامعة كولومبقا مـذ )

اإلسالمقة، ثم بالحديث الـبوي، وله فروض حول الػؼه اإلسالمي أشفرها كوكه قد تلّثر بالػؼه الروماين، كؿا له 

ة تسؿى بـظرية الؿدار، والؿدار مصطؾح حديثي يعـي الراوي الذي تؾتؼي طـده إساكقد، وقد يف الحديث فرضقّ 

ح يف كظرية تعترب أن إحاديث ُوضعت يف الؼرن الثاين الفجري وأن مدار اإلسـاد هو ف شاخت هذا الؿصطؾوض  

الحديث، وصالؿا أثارت هذه الـظرية اكتؼادات بعض الؿستشرققن، هذا رغم إطجاب الؿعظم  واضعُ  -غالًبا-

اده الؽبقر هبا، وكاكت هذه آكتؼادات بسبب ضعف حضور الؿدوكة الحديثقة يف بؾورة شاخت لـظريته واطتؿ

طؾى كتب الػؼه مثل كتاب )إم( لؾشافعي، وممخًرا صدر لػفد الحؿودي كتاب بعـوان: )كؼد كظرية الؿدار( 

تحت إشراف وائل حالق، وقد  هوّضح فقه مواصن ضعف هذه الـظرية الشفقرة، وأصل الؽتاب رسالة دكتورا

ات الغربقة حول أصول الشريعة اإلسالمقة(، ترجم كتاب الحؿودي لؾعربقة، بعـوان: )إطادة رسم خارصة الـظري

 .2104، 0ترجؿة: هقػاء الجربي، الشبؽة العربقة لألبحاث، بقروت، لبـان، ط

(، وقد َكشر وَحّؼق طدًدا 0951(، و)بداية الػؼه اإلسالمي، أكسػورد، 0930من أهم آثاره: )اإلسالم، توبـغن، 

)قسم  .اتم الؼزويـي، وكتاب )اختالف الػؼفاء( لؾطربيمن الؽتب الػؼفقة مـفا: )الحقل يف الػؼه( ٕبي ح

 الرتجؿات(.

 مع أن الرتجؿات الدققؼة لؿعاين الؼرآن يف هذه الؿؼالة ترجؿتي، إٓ أكـي أفدت من ترجؿة محؿد  (1)

 طبد الحؾقم.
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 ثرجامت

(03) 

(كمدِ ْج من وُ  ن  وأكػؼوهُ 
(1)

ل إثر الػؼفي لفذه الؼراءة يف إيجاب الـػؼة . ويتؿثّ 

جقز ا ٓ يُ ا أو صالقً ؼت ثالثً ؾ  الزوجة التي صُ  :ا )أيا بائـً ؼة صالقً مع السؽـى لؾؿطؾ  

ة بالؼول أو بالػعل أو بالجؿاع(لفا الرجعة أثـاء العدّ 
(2)

. 

ا بلن ر الػؼه محتج  لتاريخقة لتطوّ أدرج شاخت هذه الؿالحظة يف الرواية ا

 قراءة ابن مسعود التي كاكت شائعة يف الؽوفة من قبل قد ُكسقت باطتبارها دلقاًل 

ى قد مـع من الؿتؾؼ   ٕن الـّص  :(051/767ا يف زمن أبي حـقػة )تويف كصق  

من طدم ذكره  ةما ُطرف طن أبي حـقػاكتشارها. وقد بـى شاخت رأيه هذا طؾى 

الؼراءة الؿختؾػة إن كاكت ستميد رأيه
(3)

ا كان أمًرا واكتشار هذه الؼراءة قديؿً  .

الذي كشر طام  (تاريخ الػؼه اإلسالمي)ًؿا به طـد كولسون يف كتابه مسؾ  

0964
(4)

. إٓ أن جقرالد هوتـقج
(5)

بّقن ٓحًؼا طدم وقوفه طؾى هذا آختالف  

                                                   

 Materials for the History of the)جقػري  (The Origins, p. 006)تابع شاخت  (1)

Text, p. 720 ) كؼص مـه مصدر.غقر أن جقػري 

 ؼة الحامل.كػس أية يف مصحف طثؿان توجب الـػؼة صراحة لؾؿطؾ   (2)

(3) Schacht, The Origins, p. 006. 

(4) Coulson, A History of Islamic Law, p. 37. 

رق ، وهو أستاذ متؼاطد يف تاريخ الش0944باحث وممرخ بريطاين، مختص باإلسالمقات، ولد طام  (5)

 .(SOAS) إدكى والشرق إوسط بؽؾقة الدراسات الشرققة وإفريؼقة بجامعة لـدن

 هز أبحاث(، وتركّ 2108 -0906( وبركارد لويس )2112 -0928وهوتـج تؾؿقذ مباشر لجون واكسربو )

ه تتؿاشى مع ئبإساس طؾى التؽوين الديـي لؾبقئة التي ضفر فقفا اإلسالم، وطؾى الػرتة إموية، ومعظم آرا

 .طؾى خارصته الؿفّؿةآتجاه التـؼقحي الذي يعد من إسؿاء 

= 
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 ثرجامت

(04) 

( 483/0191لؾسرخسي )تويف  (وطبس)الؿب يف الؿصادر السابؼة طؾى كتا

لذا اقرتح هوتقـج  :وكذلك لم يستطع تػسقر السبب يف طدم إلؿام أبي حـقػة به

رة يف الؿـاقشات التي دارت حول الؿوضوعأهنا كاكت إدراجة متلّخ 
(1)

وهي  ،

كتقجة قد تعرتض رأي سؾػه من أن الػؼه الؽويف يف الؼركقن إول 

والثاين/الثامن تلثر يف بضعة مواصن بؿا ُكؼل طن ابن  ،يالفجري/السابع الؿقالد

مسعود من قراءات مختؾػة. يتشابه هذا الرأي يف بعض إوجه بلصروحة 

بورتون
(2)

مشاكل فؼفقة  من أن الؼراءات الؼرآكقة الؿختؾػة تم تطويرها لحّل  

الػؼفقة ا لؿعالم الؿدارس ؾت وفؼً وأن حدود الؿدوكة الػؼفقة قد تشؽّ  ،بعقـفا

اإلقؾقؿقة الـاشئة
(3)

. 

                                                   
= 

. 0986إسرة الحاكؿة إولى يف اإلسالم، الدولة إموية،  :له طدد من الؽتب حول هذه آهتؿامات

الؿسؾؿون والؿغول والحروب . 0999فؽرة طبادة إوثان وكشوء اإلسالم، . 0993مؼاربات لؾؼرآن، 

 ت(.قسم الرتجؿا) .2111 ،الصؾقبقة

(1) Hawting, „The Role of Qur‟ān and “ḥadīth”‟, p. 333. 

والفـدسة الؿعؿارية بؽؾقة  (، مستشرق بريطاين، أستاذ الػنّ 2115 -0920جون جاراد بورتون ) (2)

 .0995وإلى طام  0961الدراسات الشرققة وإفريؼقة، وهو من محّرري الؿوسوطة اإلسالمقة مـذ طام 

 )قسم الرتجؿات(.

(3) Burton, The Collection, pp. 746–741. 



 

 

 واملذهب الحنفياألسس املعرفية الفقهية للقراءات القرآنية: قراءات ابن مسعىد يف الفقه الكىيف 

 ثرجامت

(05) 

ويف مؼالة حديثة يعطي مصطػى شاه
(1)

رؤية أوسع لؿوضع هذه الؼراءات  

الؿختؾػة داخل تشؽقل أدبقات الػؼه مع تؼققم اإلصارات الـظرية لؾؼضقة وطدد 

الؼراءات الؿـسوبة إلى ابن من دراسات الحالة الؿتصؾة هبا بؿا يف ذلك بعض 

( من سورة الطالق6ول أية )إٓ أكه لم يتـا ،مسعود
(2)

.  

طؾى   الؿصادر الؿتاحة ما يـفض دلقاًل لقس هـاك يف»يخؾص يف بحثه إلى أكه 

سقؿا  ـة ٓالـؼاش والخالف الػؼفي هو السبب يف التعارض بقن قراءات معق   أنّ 

                                                   

، ترتكز (SOAS)باكستاين إصل، وهو باحث بؽؾقة الدراسات الشرققة وإفريؼقة  ،مصطػى شاه (1)

ا تطور التؼالقد الؾغوية والؼراءات الؼرآكقة بحوثه بإساس طؾى الـصوص اإلسالمقة الؿبؽرة، خصوًص 

 والتػسقر.

ا من ر البعض أخر، وكتب طددً ، كؿا شارك يف بعض الؽتب، وحرّ الؿفّؿةله طدد من الؿؼآت البحثقة 

 .الؿفّؿةطروض الؽتب 

،  الؾغة العربقة، ..The Arabic Language) التي شارك يف كتابتفا: الؿفّؿةمن بقن الؽتب والدوريات 

 :In: Rippin, A., (ed.), The Islamic World. New York; London ')ضؿن  (2118

Routledge, pp. 067-011التي يشرف طؾقفا الؿستشرق الؽـدي أكدرو ريبقن ،، العالم اإلسالمي(. 

: تػسقر التػسقر، Tafsir: Interpreting the Qur'an )من بقن الؽتب التي قام بتحريرها: كتاب 

 Critical Concepts in Islamic Studies. London: Routledg ضؿن  )2103الؼرآن، 

 .(قسم الرتجؿات. )مػاهقم كؼدية يف الدراسات اإلسالمي

(2) Shah, „The Case of variae lectiones‟, pp. 6–9, pp. 70–73, pp. 71–74, pp. 

00–03. 
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 ثرجامت

(06) 

«فقؿا يتعؾق بآختالفات الؿتالزمة أو الؿتتالقة
(1)

وتدطم دراسة شاه آتػاق  .

الؿبؽر طؾى أهؿقة الؿواد الؼرآكقة الؿـؼولة يف صـاطة آختالفات ذات  العؾؿي

ا طؾى الحاجة إلى بقان إسس الؿعرفقة ز ضؿـق  إثر الػؼفي، كؿا أهنا تركّ 

الػؼفقة لؼراءات ابن مسعود يف الؿذهب الحـػي حتى زمن السرخسي
(2)

. 

ن تالهم من سوف أقّقم يف هذه الؿؼالة كؼل صائػة من فؼفاء الؽوفة ومَ 

د وسوف أحدّ  ،قفم لفامتلخري الؿذهب الحـػي لؼراءات ابن مسعود وتؾؼ  

فؼقه من الؼراءات إربع، وأكاقش كقػقة تعامؾفم مع  الؼراءة التي استخدمفا كّل 

الصػة غقر الرسؿقة لفذه الؼراءات وتضؿقـفا يف إسس الؿعرفقة والتطبقؼات 

 ة هبم.الػؼفقة الخاّص 

│ 
 

  

                                                   

(1) Shah, „The Case of variae lectiones‟, p. 03. 

(2) Shah, „The Case of variae lectiones‟, pp. 00–03. 
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 ثرجامت

(07) 

 املصادر

كامل مؽتوب، سوف أطتؿد طؾى سؾسؾة من  ا لعدم وجود سجّل كظرً 

 :ا إلى أثار التي تركفا هذا التؼؾقد طؾى تاريخ الػؼه اإلسالميالؿؼتطػات استـادً 

ا طؾى اطتؿادً -فػي مرحؾته إموية، سوف يشتؿل هذا طؾى إطادة تركقب ضـي 

لعالم الؽويف إبراهقم لؾؼراءة ذات إثر الػؼفي يف طؼقدة ا -الؿصادر الؿتلخرة

( تؾؿقذ ابن مسعود طؾى ُبعد ما بقـفؿا96/705الـخعي )تويف 
(1)

.  

                                                   

كؼل قراءات ابن مسعود، غقر أكه ٓ  ،ا لؾؼرآنة يف تاريخ الػؼه الحـػي وقارئً اطُترب الـخعي حؾؼة مفؿّ  (1)

الـخعي يـؼل الروايات غقر  إنّ  :زة لدراسة دوره يف الجؿع بقن إمرين. يؼول بقكتوجد محاولة مركّ 

 Beck, „Studien zur Geschichte der)ولؽن ٓ يـاقش الؿسللة أبعد من ذلك الرسؿقة 

kufischen Koranlesung‟, p. 62.)  ن الـخعي كان طـده إ :-بدون ذكر الؿرجع-ويؼول إطظؿي

 .al-Azami, The History, p)مصحف طؾؼؿة، ولؽن ٓ يعؾق طؾى كؼؾه لؾؼراءات غقر الرسؿقة 

730.) 

ا طن قراءته، بل يذكر الؽاتب ا طن الـخعي ولم تذكر فقه شقئً  صغقرً والؿوسوطة اإلسالمقة تخصص مدخاًل 

-Lecomte, „al) «.اكتؿقا إلى مذاهب فؼفقة أخرى ]غقر حـػقة[»أن أبا يوسف والشقباين  -ةبال دقّ -

Nak h aʿī, Ibrāhīm‟.)  َا طن الـخعي قؾعجي يف كتابه )موسوطة فؼه إبراهقم ن كتب حديثً وأوسع م

إسفامات الـخعي يف العديد من مجآت إذ يغربل الؿصادر الؼديؿة والؿتلخرة ويؾخص  :الـخعي(

الؿعرفة بؿا يف ذلك قراءته قبل أن يػصل الؼول يف فؼفه. وهذا طؿل مػقد إٓ أكه يف كثقر من إحقان يعقد 

قؾعجي، موسوطة فؼه إبراهقم  :سرد آراء الـخعي بال تؿحقص من خالل إصول الحـػقة الؿتلخرة )اكظر

لؿثال جقد طن هذه الؿشؽؾة فقؿا يتعؾق بالتػرقة بقن  638 -637اكظر ص .769، ص2الـخعي، ج

 ة ومسللة البول هل هو كجس أم ٓ(. ة والخاّص الـصوص العامّ 

= 
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 ثرجامت

(08) 

الؼراءات الؿختؾػة الؿـسوبة إلى ابن مسعود موجودة يف مجؿوطة من 

ة بؿا يف ذلك تػسقر مؼاتل بن سؾقؿان )تويف الـصوص الؼديؿة الؿفؿّ 

( ومصـف 823 -218/822 -217( ومعاين الؼرآن لؾػراء )تويف 051/767

(200/827طبد الرزاق الصـعاين )تويف 
(1)

وأقدم ما كسب من الؼراءات  .

وتػسقر الطربي )تويف  الؿختؾػة إلى الـخعي موجود يف معاين الػراء

وكتاب الؿصاحف ٓبن أبي داود السجستاين )تويف  ،(301/923

وأحؽام الؼرآن وشرح مختصر الطحاوي لؾجصاص )تويف  ،(309/929

371/981- 980)
(2)

ا لؼراءات الؽوفة يف الؼركقن ًؼا مفؿ  اء ُموث  الػرّ  وُيعدّ  .

والـخعي  ،ْقن بعد الفجرة: والطربي يفتم بتسجقل أساكقد رواياته التػسقريةإولَ 

                                                   
= 

 Arabicوأطؿق إصاللة طؾى دور الـخعي يف مجال الؼراءة وغقرها هي فقؿا يبدو إشارة فقزتقج يف كتابه 

Grammar and Qurʾānic Exegesis .ق بقن سالسل والؾغوي الؼديم يػرّ ر الػراء الؿػّس  إنّ  :يؼول

 Versteegh, Arabic)مختؾػة من الـؼل ٕفؽار الـخعي يف التػسقر والؼراءة فقؿقز بقن هذه العؾوم 

Grammar and Qurʾānic Exegesis, p. 716.  ّق تعؾقؼات طامة طؾى هذه العؾوم يف كؿا يعؾ

 (.085ص

، 8: مصـف الصـعاين، ج308، ص0: الػراء، معاين الؼرآن، ج511، ص0تػسقر مؼاتل بن سؾقؿان، ج (1)

 .504ص

: ابن أبي 652، ص8: الطربي، جامع البقان، ج418-417و 270، ص2الػراء، معاين الؼرآن، ج (2)

: الجصاص، شرح 020، ص4: الجصاص، أحؽام الؼرآن، ج56-55داود، كتاب الؿصاحف، ص

 .415، ص7حاوي، جمختصر الط
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 ثرجامت

(09) 

اا فؼفق  يولي أهؿقة واضحة باطتباره مػسرً 
(1)

ا من الؿواد ى كثقرً والسجستاين يتؾؼّ  ،

( الذي هو تؾؿقذ 048/765ش )تويف الؿتعؾؼة بابن مسعود من خالل إطؿ

مباشر إلبراهقم الـخعي
(2)

 ولؾجصاص طـاية خاصة بالـخعي باطتباره مؿثاًل  .

ض طـفا مذهبه. وجدير بإهؿقة أن الػراء التي تؿخ   لؾؿدرسة الػؼفقة الؽوفقة

، مع أن اإلشارات إلى ا مستؼال  والطربي والجصاص يعتربون الـخعي قارئً 

ًٓ  طـد تتبع أصولفا -اغالبً -قراءاته الؿختؾػة واضحة  إلى ابن مسعود  وصو

 ودائرته.

وسوف أتعرض لؿـاقشة إحدى قراءات ابن مسعود يف الؽتابات الؿـسوبة 

( أحد تالمقذ أبي حـقػة 089/815إلى محؿد بن الحسن الشقباين )تويف 

الؽويف. يذكر الشقباين قراءة مختؾػة ٓبن  ق إساسي لؾرتاث الػؼفيوالُؿوثّ 

وكتابه  (إصل)من سورة الؿائدة يف كتابه الػؼفي الؽبقر ( 89) مسعود يف أية

. هذا وقد استعؿل كورمان كالدر(كتاب أثار)إصغر يف حديث إحؽام 
(3)

 

                                                   

طؾى سبقل الؿثال، يعطي الطربي ثالث سالسل لؼراءات ابن مسعود وطؾؼؿة والـخعي فقؿا يتعؾق  (1)

 (.328، ص3ا )الطربي، جامع البقان، جمن سورة البؼرة، مع أن الـخعي يوجد فقفا جؿقعً ( 096) بأية

 .394 -393، ص5الذهبي، سقر أطالم الـبالء، ج (2)

فريؼقة (، مستشرق وممرخ بريطاين، باحث يف كؾقة الدراسات الشرققة وا0998ٕ-0951در )كرومان كال (3)

تحت إشراف جون واكسربو، ترتكز اهتؿاماته بإساس يف تاريخ بديات  هبؾـدن، وقد حصل طؾى الدكتورا

إشؽال طؾى  اسة الـصوص اإلسالمقة يف بدايات اإلسالم، ويؿقل لتطبقق الـؼد التاريخي وكظريةراإلسالم، ود

حقث يعترب أن معظم الـصوص اإلسالمقة الؿبؽرة هي  هذه الـصوص، وهو يف العؿوم صاحب توجه تـؼقحي،

= 
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 ثرجامت

(21) 

طؾى وجه  (إصل)مـفج الـؼد الشؽؾي لؾتشؽقك يف تللقف الشقباين لؽتاب 

، ومال إلى الؼول بالتللقف الجؿاطي يف طؿؾقة أصولالخصوص
(1)

إٓ أن دراسة  ،

أحدث قد تعرضت بالـؼد الشديد لطرق التلريخ هذه طؾى أساس أهنا تمدي 

ببساصة إلى حجج دائرية
(2)

 ومؿا يتصل بذلك أن هبـام صادقي استعؿل تحؾقاًل  .

شخص واحد (كتاب أثار)إلى أن مملف  ٕسؾوب الؽتابة لقصل
(3)

حتى وإن  .

إلى صورة هنائقة فقؿا بعد الؼرن  ْت كـُت أمقل إلى قبول أن هذه الـصوص وصؾَ 

ة التي تربط الثاين الفجري/الثامن الؿقالدي، إٓ أكه يبدو لي من إدلة الؿستؼؾّ 

 ر.ة بالـخعي أهنا محػوضة مـذ الرتاث الؽويف الؿبؽّ هذه الؼراءة الخاّص 

كبار طؾؿاء الحـػقة من الؼرن الرابع  ا ٕبحث خؿسة منثم أتؼدم زمـق  

الفجري/العاشر والؼرن الخامس/الحادي طشر: أبو مـصور الؿاتريدي )تويف 

وأحؿد بن محؿد  ،وأبو بؽر محؿد بن طؾي الرازي الجصاص ،(333/944

 ،(431/0139وأبو زيد الدبوسي )تويف  ،(0137-428/0136الؼدوري )تويف 

                                                   
= 

كصوص كتبت يف مرحؾة متلخرة وخضعت لتحرير ٕجقال متعاقبة ثم كسبت لشخصقات متؼدمة حؼقؼقة أو 

 . (قسم الرتجؿات) .أسطورية

(1)  Calder, Studies in Early Muslim Jurisprudence, pp. 39–66. 

(2)  Motzki, „Dating Muslim Traditions‟, pp. 33–31. 

(3)  Sadeghi, „The Authenticity of Two 0nd/4th Century Ḥanafī Legal 

Texts‟, pp. 093–323. 
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 ثرجامت

(20) 

. همٓء العؾؿاء لفم كتب محؼؼة قد (1)سيوشؿس إئؿة محؿد بن أحؿد السرخ

تلويالت أهل »ا باسم )الؿعروف أيًض  «تلويالت الؼرآن»من ذلك  :ثبتت كسبتفا

ػر كبقر الحجم يف تػسقر الؼرآن. ومن كتب الجصاص لؾؿاتريدي، وهو ِس «( السـة

الؿحررة )الػصول يف إصول( وهو أقدم كتاب حـػي موجود يف أصول الػؼه، 

)أحؽام الؼرآن( يف التػسقر الػؼفي، و)شرح مختصر الطحاوي( وهو شرح وكتاب 

العاشر -الرابع الفجري/التاسع-من الؼرن الثالث يف الػروع لعالم حـػي مفمّ 

الؿقالدي. أما الُؼدوري فؿعروف بؽتاب )الؿختصر(، إٓ أكـي سوف أستػقد هـا 

كتاب  ،إدلة( لؾدبوسيمن كتابه الؽبقر )التجريد( يف الػؼه الؿؼارن. و)تؼويم 

يف الػروع. وأخقًرا )مبسوط(  قديم يف أصول الػؼه، إٓ أن كتابه )إسرار( كّص 

السرخسي كتاب موسوطي يف إصول والػروع هو الؿتؿم لؾؿصادر إولقة لفذه 

 الدراسة.

 

  
                                                   

ف وقد أل   ،( معاصر السرخسي482/0189ا بعؾي بن محؿد البزدوي )تويف يؿؽن آستئـاس أيًض  (1)

 Zysow, „Muʿtazilism and Māturīdism in Ḥanafī Legalا يف أصول الػؼه )ا مفؿ  كص  

Theory‟, pp. 031–034 .) ا لؾتحؾقل يف هذه الؿؼالة يستـد إلى تػصقؾه واختقار السرخسي كؿوذًج

وأكه يحتػظ بؼراءات أخرى ٓبن مسعود يف موسوطته الػؼفقة  ،الواسع لؼراءة ابن مسعود يف أصوله

 .517بسوط(. اكظر: أصول البزدوي، ص)الؿ
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 ثرجامت

(22) 

 : تلخيص القزاءاث الفقهيت واألسس املعزفيت حسب كل فقيه1جذول 

 الفقيه
القزاءاث 

 الفقهيت الثابتت
 األسس املعزفيت )ملخصت(

 الـخعي 

 (96/705)تويف 

 :89 الؿائدة:

 38 الؿائدة:
 .قراءة أساسقة من مدوكة كوفقة بديؾة

 الشقباين 

 (089/805)تويف 
 .الؼرآين قراءة مختؾػة زائدة طؾى الـّص  89 الؿائدة:

 الؿاتريدي 

 (333/944)تويف 

 :38 الؿائدة:

 6 الطالق:

مختؾػة مروية كآحاد من ابن قراءة 

مسعود، إٓ أهنا تػسقر لإلجؿال يف 

 .الؼرآين الـّص 

 الجصاص 

 (371/980)تويف 

 :89 الؿائدة:

 38 الؿائدة:

 متضارب:

 يف )شرح مختصر الطحاوي(:

الؼراءة الؿختؾػة مروية رواية مستػقضة 

لذا يؿؽن  :يف الؽوفة يف زمن الـخعي

 الؼرآين. زيادهتا طؾى الـّص 

)الفصول يف األصول( و)أحكام يف 

 القرآن(:

الؼراءة الؿختؾػة مـسوخة يف زمن 
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 ثرجامت

(23) 

 الـبي، إٓ أن الحؽم مـؼول كؼاًل 

لذا يؿؽن زيادهتا طؾى  :ضامستػقً 

 الـص الؼرآين.

 الؼدوري 

 (0137-428/0136)تويف 

 :89 الؿائدة:

 :38 الؿائدة:

 233 البؼرة:

الؼراءة الؿختؾػة مـسوخة يف زمن 

ا مع  مستػقًض هنا مـؼولة كؼاًل الـبي، إٓ أ

لذا يؿؽن  :الحؽم حتى زمن أبي حـقػة

 الرسؿي. زيادهتا طؾى الـّص 

 صالؿا أن الؼراءة مـؼولة كؼاًل  مالحظة: 

 ا، فؽذا معرفة ما ُكسخ مـفا.مستػقًض 

 الدبوسي 

 (431/0139)تويف 

 :89 الؿائدة:

 38 الؿائدة:

الؼراءة الؿختؾػة مـسوخة يف زمن 

لذا  :طدا قراءة ابن مسعود الـبي، فقؿا

الؼرآين  د الـّص ففي آحاد. وهي تؼقّ 

 الؿطؾق.

 السرخسي 

 (483/0191)تويف 

 :89 الؿائدة:

 38 الؿائدة:

: يرفض مالحظة)

 استعؿالفا الػؼفي(:

 :233 البؼرة:

 6 الطالق:

الؼراءة الؿختؾػة مـسوخة يف زمن الـبي إٓ 

 ،لذا ففي آحاد يف زمـه :قراءة ابن مسعود

ثم كؼؾت بعد ذلك بطريق مشفور باإلضافة 

لذا  :إلى الحؽم حتى زمن أبي حـقػة

 الرسؿي. يؿؽن زيادهتا طؾى الـّص 
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 ثرجامت

(24) 

 :التحليل

 :(1)النخعي -1

 : 89المائدة: أ( 

                                                   

لد يف القؿن يف مـتصف الؼرن إول الفجري/السابع إن إبراهقم بن يزيد بن ققس الـخعي وُ  :ققل (1)

ه طؾؼؿة بن ققس ا واكغؿس يف إجواء العؾؿقة هـاك حقث كان طؿّ الؿقالدي، ثم اكتؼل إلى الؽوفة صغقرً 

ؾة قراءة ابن مسعود وفؼفه ( من كبار كؼَ 75/694)تويف  ( وخاله إسود بن يزيد82 -62/680)تويف 

ما أكرب فؼقه كويف  ة فؼفه وأصبح يف وقٍت (. واشتفر الـخعي بدقّ 521، ص4)الذهبي، سقر أطالم الـبالء، ج

يف زماكه. يشتؿل فؼفه طؾى مجؿوطة من إحؽام التي تبدو متلصؾة بإسالقب التػسقرية الضؿـقة. شاخت 

 Schacht, The Origins of Muhammadan)من الؿواد الؿـسوبة إلى الـخعي  اغقر واثق تؿامً 

Jurisprudence, pp. 036–031.)  ا ا وافقً ويحاول أكصاري أن يرد طؾى هذه الشؽوك ويؼدم تؾخقًص

–Ansari, „The Early Development of Islamic Fiqh in Kūfah‟, pp. 90)لؿـفجه 

93, pp. 96–729 وانظر .Sadeghi, „The Authenticity of Two 0nd/4th Century 

Ḥanafī Legal Texts‟, pp. 321–377 (. كان قرين الـخعي يف الؽوفة طامر الشعبي )تويف

 ,Judd( الذي تولى الؼضاء لؿدة يسقرة يف الؽوفة يف بداية الؼرن الثاين الفجري )اكظر 014/722-723

Religious Scholars and the Umayyads, p. 774 .) يدطي الحـػقة ٓحًؼا أن الـخعي كان

طدم وقوفه وؼة إلى تجاوزه الؿذهبقة الضقّ الؿرجعقة إساسقة يف تدوين الػؼه، إٓ أن الؿصادر إدبقة تشقر 

لذا يتم آستشفاد بلقواله يف شتى الؿجآت  :ا لعالم كويف ورعا شفقرً لقؽون كؿوذًج  :طـد تخصص بذاته

ا لؾحديث يف مسائل التؼوى طالوة طؾى كوكه راويً  والتػسقر الػؼفي لؾؼرآن، ،من ذلك الؼضايا الػؼفقة

وتػسقر الطربي وأحؽام الؼرآن  ،(235/849ا يف مصـف ابن أبي شقبة )تويف والورع. ويرد ذكره كثقرً 

 0654، ص3ج ،(386/998ا يف قوت الؼؾوب ٕبي صالب الؿؽي )تويف لؾجصاص. بل يذكر أيًض 

 .058-95، ص0قؾعجي، موسوطة فؼه إبراهقم الـخعي، ج ا. اكظر أيًض 0655و
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 ثرجامت

(25) 

 :من سورة الؿائدة أكواًطا مختؾػة من كػارة الحـث بالقؿقن( 89) تتـاول أية

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ نثڭ يؼول الـص الؼرآين:

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 . [89]الؿائدة:     مث ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

(متتابعات أيامٍ  ثالثةِ  فصقامُ ) :والؼراءة طؾى حرف ابن مسعود هي
(1)

وثؿة  .

 :شرط مؿاثل لتتابع الصوم يف أية الرابعة من سورة الؿجادلة التي تؼول

وهي كػارة الظفار )حقث يؼسم الرجل  ،[4]الؿجادلة:  مث ڱ ڱ نثڱ

 ا(.بتحريم زوجته طؾى كػسه جـسق  

من سورة الؿائدة ( 89) ويف بعض الروايات يشقر الـخعي إلى قراءة أية

ًٓ  ،«قراءتـا» :بلهنا ي الرأي بلن وهذا يؼو   : من روايتفا مباشرة طن ابن مسعودبد

اقراءة الؽوفققن طؿومً الـخعي كان يؿقل إلى الؼراءة هبذه الرواية وإلى 
(2)

. وهذه 

                                                   

: ومصـف الصـعاين، 308، ص0: الػراء، معاين الؼرآن، ج511، ص0تػسقر مؼاتل بن سؾقؿان، ج  (1)

 .652، ص8: الطربي، جامع البقان، ح504، ص8ج

. الجصاص، شرح 020، ص4: الجصاص، أحؽام الؼرآن، ج652، ص8الطربي، جامع البقان، ج  (2)

ا بلن إطؿش وأبا أسحاق ]السبقعي[ )تويف . يستشفد طبد الرزاق أيًض 415، ص7مختصر الطحاوي، ج

( يف مؽة )مصـف 004/732( الؽوفققن قآ إهنؿا قرآها وكذا ططاء بن أبي رباح )تويف 027/744-45

بقـؿا كان  ،ا(. كان أبو إسحاق أكرب بؽثقر من الـخعي وكان أصول مـه طؿرً 504، ص8اين، جالصـع

 (.394-393، ص5إطؿش تؾؿقًذا لفؿا )الذهبي، سقر أطالم الـبالء، ج
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 ثرجامت

(26) 

 ا إلى أهم ثاين صحابي يف رواية الؼراءات الؿختؾػة، وهو أُ الؼراءة مـسوبة أيًض 
ّ
 بي

(643 -22/641-09بن كعب )تويف ا
(1)

. 

 : 38المائدة: ب( 

 ٺ نثٺ من سورة الؿائدة حول حد السرقة:( 38) أيةتؼول 

أما الؼراءة الواردة طن ابن مسعود، كؿا يروي  :[38]الؿائدة:  ٿمث ٺ

(فؿاؿاكَ يْ فاقطعوا أَ  والسارقةُ  والسارُق )الػراء طـه، ففي: 
 (2)

ا . يورد الطربي إسـادً 

هذه  ىطالـخعي كؼل طن ابن مسعود أم اد   ا يشؽك فقؿا إذا كان إبراهقمواحدً 

ا آخر يشقر إلى الـخعي فؼط. كؿا يروي طن ابن مسعود الؼراءة لـػسه، وإسـادً 

 .(فؿايؿاكَ والسارق والسارقة فاقطعوا أَ )بدون الـخعي: 

السارق )الؼرآين يف كؾؿة واحدة مع إثبات  وهذه الؼراءة تختؾف طن الـّص 

بؾػظ الؿػرد (والسارقة
(3)

وهذه الرواية هي التي يوردها الجصاص طؾى أهنا  ،

                                                   

 بن كعب يف 652، ص8الطربي، جامع البقان، ج  (1)
ّ
الحاشقة . اكظر تعؾقؼات موجزة حول قراءات أبي

 .34( ص2رقم )

 .316، ص0اء، معاين الؼرآن، جالػر  (2)

إكه مات يف  :. يؼتبس تػسقر الُفواري اإلباضي غقر الؿشفور )ققل418، ص8الطربي، جامع البقان، ج  (3)

طن ابن مسعود )الفواري، كتاب اهلل العزيز،  (فاقطعوا أيؿاهنؿا) :الـصف الثاين من الؼرن الثالث/التاسع(

 .6، ص0ج :(. حول ضروف اكتشاف هذا الـص اكظر468، ص0ج
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 ثرجامت

(27) 

قراءة الـخعي.
(1)

ر الؼديم مؼاتل بن سؾقؿان ٓ يورد هذه الؼراءة، إٓ أكه الؿػس  و 

«أيؿاهنؿا من الؽرسوع» :يشرح أية بؼوله
(2)

. وإثر الػؼفي الؿرتتب طؾى 

وقد يجقز  ،ذلك هو ما إذا كان يجوز قطع القد القسرى إذا تؽررت الجريؿة

االؼرآين ذلك، إٓ أن الؼراءة الؿختؾػة تـػقفا تؿامً  الـّص 
(3)

. 

│ 
 

  

                                                   

 .308، ص6: الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، ج72، ص4الجصاص، أحؽام الؼرآن، ج  (1)

 .474، ص0تػسقر مؼاتل بن سؾقؿان، ج  (2)

ا طبد الجؾقل، )ضاهرة اإلبدال(، أيًض  :. اكظر72، ص4مـاقشة الجصاص يف أحؽام الؼرآن، ج :اكظر  (3)

 .212ص
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 ثرجامت

(28) 

 :(1)الشيباين -2

 : 89المائدة: أ( 

 (كتاب أثار)يؼول الشقباين يف شرحه لرواية طن الـخعي يف كػارة القؿقن يف 

  ٓ  (89)  بؼراءة ابن مسعود لًيةبعدم جواز الػصل بقن أيام الصوم الثالثة مستد

                                                   

محؿد بن الحسن الشقباين كان فتى يف مؼتبل العؿر حقن درس طؾى أبي حـقػة قبل أن يسجن أبو حـقػة  (1)

تػقد بلن هذا ربؿا كان لذا يرجع الػضل إكرب إلى أبي يوسف يف تعؾقؿه. يستشفد مقؾشرت برواية  :بؼؾقل

ا يف سؾسؾة تالمقذ أبي حـقػة بل مذكور طؾى أكه يف بغداد وروايات أخرى تثبت أن الشقباين لم يذكر أحقاكً 

 (.Melchert, „The Early Ḥanafiyya and Kufa‟, pp. 01–09)أول تالمقذ أبي يوسف 

، 9فة )ابن سعد، الطبؼات الؽربى، جأبا حـػقة لػرتة قصقرة يف الؽو والرأي الثابت أن الشقباين صاحَب 

(. ‟Chaumont, „al-Shaybānī, Abū ʿAbdullāh Muḥammad b. al-Ḥasan: 338ص

 Tsafrir, The History of an Islamicلؿزيد من الؿعؾومات حول اكتشار الؿذهب الحـػي، اكظر 

School of Law, pp. 71–32 and pp. 32–63 . ًم الؿذهب ا كلحد أطالضفور الشقباين ٓحؼ

الحـػي يعؽس إكتاجه إدبي، وتـسب إلقه أكثر إطؿال الؿوجودة التي تؼوم طؾقفا أحؽام الػؼه الحـػي. 

وبعد أن درس الشقباين لبضعة أطوام سافر إلى الؿديـة لقتعؾم طؾى يد مالك بن أكس وكؼل الؿوصل برواية 

ؾه طؾى ره وبجّ ا لؾشافعي الذي وقّ معؾؿً  مؼاركة تسجل آراء مالك وردوده هو. ويف السـوات الالحؼة كان

 El Shamsy, The Canonization of :الرغم من اختالفه الؽثقر مع مـفجه الػؼفي )اكظر

Islamic Law, pp. 36–34.)  قراءة كان  ٓ يشتفر بلكه قارئ، وغقر واضح من كتاباته الػؼفقة أّي

كان تختؾف مع الؿصحف العثؿاين يف بعض  ة يبدو أهناإٓ أن أبا حـقػة كاكت له قراءة خاّص  ،يػضل

 (.504الفذلي، الؽامل يف الؼراءات العشر وإربعقن، ص :الؿواضع )اكظر
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 ثرجامت

(29) 

«ٕهنا يف قراءة ابن مسعود»من سورة الؿائدة فقؼول: 
(1)

 (إصل). أما يف كتاب 

«بؾغـا أهنا يف قراءة ابن مسعود»فقؼول: 
(2)

ل الشقباين بلكثر من ذلك ٓ يعؾّ  .

ا يؿؽن ا كظري  ولم يؽتب يف هذه الؿسللة شقئً  ،استعؿاله لفذه الؼراءة الؿختؾػة

طؾى قراءة -الرجوع إلقه. وطؾى اطتبار أهنا جزء ثابت يف الرتاث الؽويف 

طؾقفا رأيه، وأدرجفا فقؿا أصبح بعد ذلك س فنكه استعؿؾفا لقمّس  -الـخعي

ر، ولم يصحبفا بنصار معريف الـصوص الؿصدرية لؾؿذهب الحـػي الؿتلّخ 

تـظقري. وهذه أية كالؼراءات الؿـسوبة إلى ابن مسعود تركت لؾحـػقة الذين 

تعؾقل استعؿالفا يف الػروع مع ما يرتتب طؾى ذلك من  ةَ جاءوا من بعده مفؿّ 

 بات الـؼل الؼرآين.كظرية فؼفقة وث

│ 
 

  

                                                   

 .610، ص2الشقباين، كتاب أثار، ج  (1)

 .294، ص2الشقباين، إصل، ج  (2)
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 ثرجامت

(31) 

 :(1)الماتريدي -3

 : 38المائدة: أ( 

من سورة الؿائدة يبّقن الؿاتريدي أن ما ُروي طن حرف ( 38) يف تػسقره لًية

يف ذلك برواية  ويستدّل  ،د أن الؼطع يف السرقة لؾقد القؿـى فؼطابن مسعود يمكّ 

 
ّ
(41/661)تويف  طن طؾي

(2)
وترد تػاصقل أكثر بخصوص هذه أية يف تػسقره  .

 :لًية السادسة من سورة الطالق، وفقفا يؼول بعدم وجود تعارض بقن قراءة

التػسقرية (أيؿاهنؿا)
(3)

اإلجؿالقة (أيديفؿا) :وقراءة ،
(4)

. 

                                                   

تؼال من التؼؾقد ا بقن وفاة الشقباين والؿاتريدي هي فرتة أساسقة يف آكطامً  051الػرتة الؿؼدرة بـ  (1)

د الؿاتريدي ن. وُيعّ ون معروفوالػؼفي الشخصي اإلقؾقؿي إلى الؿذاهب الػؼفقة الؿركزة التي لفا ممسس

ا يف الؿذهب الحـػي يف بالد ما وراء الـفر. ويشتفر بلكه رأس ة يف تطوير الجاكب إكثر تـظقرً شخصقة مفؿّ 

يف العؼقدة السـقة، وٓ يؿـع هذا أن إسفاماته يف مجالي التػسقر وأصول الػؼه جديرة  الؿذهب الؿاتريدي

 ,Rudolph, Al-Māturīdī and the Development of Sunnī Theology) :باإلشادة. اكظر

pp. 379–303  وSaleh, „Rereading al-Ṭabarī through al-Māturīdī‟, pp. 742–747 و 

Zysow, „Muʿtazilism and Māturīdism in Ḥanafī Legal Theory‟, pp. 036–039.) 

 .221، ص4الؿاتريدي، تلويالت الؼرآن، ج (2)

يـبغي طدم الخؾط بقن هذا آستعؿال آصطالحي لؾؽؾؿة وبقن آسم الشائع لعؾم التػسقر. يبدو أهنا  (3)

ر( ، 0جصاص، الػصول يف إصول، جال :)اكظر ،كؿا ُيذكر الُؿجؿل طـد ذكر اإلجؿالي تعـي كوع )الؿػس 

 (.382-380، ص0: ج63ص

 .236-235، ص05الؿاتريدي، تلويالت الؼرآن، ج  (4)
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 ثرجامت

(30) 

 : 6 الطالق:ب( 

من سورة الؿائدة لقدطم تطبقق ( 38) يذكر الؿاتريدي التػسقر السابق لًية

طبارة  إنّ  :ويحتج بالؾغة قائاًل  ،من سورة الطالق( 6) الؿبدأ طؾى أية كػس

فقفا إضؿار  [6]الطالق:  پمث ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱ :يف  پمث نثٻ

ٓ تتعارض مع الؼراءة  (وأكػؼوهن) :والـتقجة أن زيادة ابن مسعود :الـػؼة

الرسؿقة، بل تػسر مجؿؾفا
(1)

. 

إن قراءات ابن  :إساس الؿعريف لؼراءة ابن مسعود فقؼول يشرح الؿاتريدي

ا لػضل ابن مسعود وطؿق مسعود بؿـزلة خرب أحاد، وأكه يجب قبولفا كظرً 

( 58/678ٓ سقؿا وأن روايات أبي هريرة )تويف  ،ففؿه وصول صحبته لؾـبي

ُقبؾت طؾى الرغم مؿا ققل يف ضعػه
(2)

الػؼه  الؿاتريدي لؼوة أبي هريرة يف . وكؼدُ 

(220/836ر الحـػي الؼديم طقسى بن أبان )تويف يتػق مع رأي الؿـظّ 
(3)

يبدو  .

أن هذا الشخص له دور مفم يف التطور الؿبؽر لؾـظرية الؿـفجقة التي ترى أن 

                                                   

ا بسبب إكه ربؿا كاكت هذه قراءة طؿر أيًض  :ا. يؼول أيًض 235، ص05الؿاتريدي، تلويالت الؼرآن، ج (1)

)الؿاتريدي، « أصدقت أم كذبتٓ كدع كتاب ربـا وسـة كبقـا بؼول امرأة ٓ كدري »قولته الؿشفورة: 

(. ما يرمي إلقه الؿاتريدي أن مؼولة طؿر تػقد أن الؼرآن واضح يف مسللة 232، ص05تلويالت الؼرآن، ج

 الـػؼة الواجبة لؾبائن صالقفا.

  .236، ص05الؿاتريدي، تلويالت الؼرآن، ج (2)

(3) Zysow, The Economy of Certainty, p. 33. 
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 ثرجامت

(32) 

ا يؿؽن أن تزيد طؾى الؼرآنالـصوص التي ٓ تثبت يؼقـً 
(1)

وفقؿا يتصل بؼراءات  .

طه بؿتلخري الحـػقة يف بالد ما وراء الـفر هذا الؿـظور يؿؽن رب ابن مسعود فننّ 

 اص.كالدبوسي بل والسرخسي، بخالف العراقققن كالجّص 

ا أهؿقة حرف ابن مسعود، فقستشفد برواية ابن طباس يتلمل الؿاتريدي طؿومً 

بلن الؼراءة التي  -طؾى خالف الرواية السائدة-( 688 -68/686 -67)تويف 

لفا إسبؼقة طؾى قراءة زيد بن ثابت باطتبارها اها ابن مسعود من الـبي كان تؾؼّ 

الؼراءة إخقرة التي ُطرضت طؾى الـبي يف طامه إخقر
(2)

وبخالف الحـػقة  .

ا ٓ كسخً  قد كسخت، الذين جاءوا من بعده )اكظر ما يؾي(، ٓ يزطم أن قراءته

  . لؾجؿقع وٓ لؾجؿقع طدا ابن مسعودكاماًل 

│ 
 

  

                                                   

(1) Zysow, The Economy of Certainty, p. 71–74 .لؾؿزيد طن طقسى بن أبان، اكظر: 

Bedir, „An Early Response to Shāfiʿī‟. 

 .236، ص05الؿاتريدي، تلويالت الؼرآن، ج (2)
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 ثرجامت

(33) 

 :(1)الجصاص -4

 : 89المائدة: أ( 

من سورة الؿائدة يف الـصوص الثالثة الؿختارة ( 89) يـاقش الجصاص أية

طن ذلك كتابه إقل شفرة  ويشذّ  ،اسق تؿامً متّ  لفذا التحؾقل وإن لم يؽن بشؽلٍ 

ا طؾى مـفج يبدو أكه يعتؿد يف الؽتاب أساًس  ،(شرح مختصر الطحاوي)

يف مؿارسة الـخعي ر وهو الؿـفج الؿتجذّ  ،الؽوفققن السابق يف التعامل مع الؿادة

شرح )الروايات التالقة. يروي يف  وا بحرف ابن مسعود كؿا تدّل ؤوغقره الذين قر

ّتاب وأن سعقد م حرف ابن مسعود وهو صػل يف الؽُ أن الـخعي تعؾّ  (الؿختصر

( كان يراوح بقن قراءة زيد بن ثابت وقراءة ابن مسعود 95/704بن جبقر )تويف ا

صالة الجفرية يف رمضانيف ال
(2)

كؿا يستشفد بؼراءة ابن مسعود التي يؼول طـفا  ،

                                                   

ٓ  ،ةشفد الؼركان الثالث الفجري/التاسع الؿقالدي والرابع/العاشر ضفور الؿعتزلة كؼوة فؽرية مفؿّ  (1)

مع طالقة وثقؼة بالحـػقة يف هذه الػرتة. ويف حالة الجصاص ذلك الػؼقه العراقي الرائد ثؿة  ،سقؿا يف العراق

 Reinhart, Before)ا ا معتزلق  ػً جدل مستؿر يف الدراسات الحديثة حول ما إذا كان يؿؽن اطتباره ممل  

Revelation, pp. 36–31, p. 39 ؛ Bedir, „Al-Jaṣṣāṣ (D. 312/947)‟, pp. 766–762.)  ٓإ

أن مملػاته الـظرية ٓ سقؿا )الػصول يف إصول( متلثرة بالـؼاشات الدائرة طـد الؿعتزلة يف زماكه 

(Bernand, „Ḥanafī Uṣūl al-Fiqh‟, p. 633.) 

 .9، ص3و 2الحاشقتقن . اكظر 416-415، ص7الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، ج (2)
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 ثرجامت

(34) 

«يف قراءتـا» :الـخعي
(1)

هبذه الروايات طؾى الؼول بلن قراءة ابن  . ويستدّل 

 -طؾى حد قوله-قز وهذا يج :مسعود كاكت مشفورة ومستػقضة بقن أهل الؽوفة

 (متتابعات) :شاهبة لؽؾؿةالؼرآين بخالف الزيادة الؿ أن تؽون زيادة طؾى الـّص 

 
ّ
من سورة ( 085) بن كعب والتي كاكت تشقر إلى تتابع الصوم يف أيةا ٕبي

والتي ٓ تثبت بآستػاضة وٓ بالتواتر ،البؼرة
(2)

. 

من ( 89) يػسر الجصاص الؼراءة الؿختؾػة يف أية (أحؽام الؼرآن)ويف 

إهنا ُكؼؾت طن ابن  :يؼول ،سورة الؿائدة بنيجاز يختؾف طن التػسقر السابق

 ( وطن أُ 723 -014/721 -012[ )تويف مسعود من صريق مجاهد ]بن جرب
ّ
بي

( باإلضافة 702 -93/719 -91من صريق أبي العالقة ]ُرفقع بن مِفران[ )تويف 

 ًٓ  من أن يـاقش ذلك بالتػصقل يعود إلى إلى قراءهتا الؿروية طن الـخعي. وبد

                                                   

 .415، ص7الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، ج  (1)

 :من سورة البؼرة هو( 085) . الـص الؼرآين لًية416، ص7الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، ج  (2)

  [085]البؼرة:  ﮴مث ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ نثھ
ّ
فعدة من أيام أخر ) :وقراءة ُأبي

ا بعدد من الؼراءات يف الؿوصل بؿا يستشفد أيًض  ا. يـبغي الؿالحظة طؾى سبقل الؿؼاركة أن مالؽً (متتابعات

 بن كعب. ويؼول بعد ذلك إكه يػضل أن ( 89) يف أية (متتابعات) :زيادةفقفا 
ّ
من سورة الؿائدة طن أبي

(. حؾل داتون 071ا، وهذا استحباب بخالف الشرط )الؿوصل، صا متتابعً يؽون ما ذكره اهلل يف الؼرآن صقامً 

 Dutton, The Origins of Islamic)ا يوردها لؾتلكقد ٓ لإليجاب إن مالؽً  :هذه الحآت ثم قال

Law, pp. 61–62.)  بن  ففذا إذن استعؿال ضعقف لفذا الـوع من الؼراءة، ولعّل 
ّ
السبب طدم شفرة أبي

 كعب طـد طؾؿاء الؿديـة مؼاركة بابن مسعود يف الؽوفة.
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 ثرجامت

(35) 

س طؾقفا رأي تتابع الصوم: ابن طباس ي يمّس رة التذكر الشخصقات الؿبؽّ 

( وصاووس 008/736ومجاهد وإبراهقم ]الـخعي[ وقتادة ]بن دطامة[ )تويف 

 ،ويحتج بلن تالوة هذه الؼراءة مـسوخة وأن حؽؿفا ثابت ،(016/725)تويف 

( طن هذا 214/821( والشافعي )تويف 079/796ثم يذكر ابتعاد مالك )تويف 

لؿزيد من البقان (أصول الػؼه)اء إلى كتابه وجه الؼرّ الرأي يف مذهبه، وي
(1)

هذا » .

أحؽام )قبل  (الػصول يف إصول)اص قد يؽون قد كتب يشقر إلى أن الجّص 

قد تؽون أقدم  (شرح مختصر الطحاوي)ا يف وأن الؿـاقشة إقل تـظقرً  (الؼرآن

 .«من كؾقفؿا

سورة الؿائدة بتػصقل من ( 89) يـاقش الجصاص أية (الػصول)ويف كتاب 

ويرى أن كسخ التالوة أو الحؽم أو كؾقفؿا  ،كبقر يف باب التالوة مع بؼاء الحؽم

ففذا يف رأيه ضروري لؾحػاظ طؾى ثبات  ،جائز بشرط أن يؼع يف حقاة الـبي

ل الشرع الؿـز 
(2)

. 

فنذا كان الـسخ بعد  ،ويدافع طن رأيه بحجة يربهن طؾقفا بنثبات فساد كؼقضفا

ٕن اهلل  :ا، فؾن كعرف ما إذا كاكت شريعته أكرب مؿا لديـا أنالـبي جائزً حقاة 

لؽن لو أقرركا هبذه الـؼطة، فقجب طؾقـا  ،ربؿا أكسى إمة بلكؿؾفا أجزاء مـفا

                                                   

 .020، ص4اكظر الجصاص، أحؽام الؼرآن، ج  (1)

 .253، 2الجصاص، الػصول يف إصول، ج  (2)
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 ثرجامت

(36) 

ويرى  ،جؿقع شريعة الـبي يؿؽن أن ُتـسى وتستبدل بؿا لديـا القوم قبول أنّ 

لشريعة يؽػر ويخرج من هؽذا يف حرف ا الشخص الذي يشّك  الجصاص أنّ 

الذا فال يؿؽن أن يؽون هذا الـسخ جائزً  :الؿؾة
(1)

. 

ا إلى العالقة بقن الـسخ والـسقان استـادً  الجصاص يستغّل  ومن الواضح أنّ 

 ڀمث ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ نث أية التي تتـاول قضقة الـسخ:

يعؿل هبا الـسخ د يف الصػحة السابؼة طؾى أن الطريؼة التي . ويمكّ [016]البؼرة: 

طادة تتؿثل يف أن إمة جؿعاء تـسى الؿادة الؿـسوخة
(2)

إٓ أن حجته يف هذه  :

ا كظًرا لضعف العالقة التي يشقر إلقفا بقن الـسخ وكسقان الـؼطة لقست مؼـعة جد  

إمة. قد يتساءل البعض: لؿاذا ٓ يُتصور وقوع الـسخ بعد وفاة الـبي دون أن 

يبدو أن هذا الـوع من الـسخ ثابت بشواهد طدة يف حقاة الـبي  !ُتـسى أيات؟

 طن الـوع الذي يستـد إلى الـسقان.

من سورة الؿائدة، ( 89) ويف مـاقشة الحالة الخاصة بؼراءة ابن مسعود لًية

لقست يف الؿصاحف القوم وٓ  (متتابعات) :د الجصاص طؾى أن زيادةيمكّ 

                                                   

 .254، 2لػصول يف إصول، جالجصاص، ا  (1)

. يوجد طدد من 2256، 2يف ج  016. يستشفد بالبؼرة: 253، 2الجصاص، الػصول يف إصول، ج  (2)

 Modaressi, „Early :الروايات حول كسقان الصحابة الؿادة الؼرآكقة هبذه الطريؼة يف حقاة الـبي. اكظر

Debates‟, pp. 72–73. 
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 ثرجامت

(37) 

إٓ أهنا كاكت مستػقضة يف ذلك العصر ،يؿؽن تالوهتا طؾى هذا الـحو
(1)

. ومن 

الجصاص ٓ يـاقش الؽوفة وٓ الـخعي بحسباهنؿا الواقع الذي حدث  الؿثقر أنّ 

من سورة الؿائدة كؿا ( 89) ويشرح أية ،بل يتؽؾم بطريؼة كظرية ،فقه هذا

يؾي
(2)

: 

هلل وجب أن يؽون ما ذكروه من شرط التتابع يف كػارة القؿقن يف حرف طبد ا

ٓ  بلن يؽون قد أُ  -طؾقه السالم-بن مسعود مـسوخ التالوة يف حقاة الـبي ا  مروا بل

فؾذلك لم يـؼل إلقـا من الطريق التي  :حفيؼرؤوه من الؼرآن وٓ يؽتبوه يف الّص 

أن ذلك كان من  «يف حرف طبد اهلل» :. ويؽون معـى قولفم أكهالؼرآن مـفا كؼل

ٕكه لو كان الؿراد أكه  :الؼرآن يف حرف طبد اهلل ثم كسخت التالوة وبؼي الحؽم

لؿا جاز أن يؽون كؼؾه  -طؾقه السالم-ثابت يف حرف طبد اهلل بعد وفاة الرسول 

إلقـا إٓ من الوجه الذي كؼل إلقـا مـه سائر الؼرآن وهو التواتر وآستػاضة حتى 

 مـه. ٓ يشك أحد يف كوكه

  :ْين على هذه الروايةم الجصاص اعتراض  ثم يقد  

إذا كاكت الؼراءة وصؾت إلى الـاس يف هذه الػرتة بـػس  االعتراض األول:

صريؼة رواية إحاديث )أحاد(، فال يؿؽن استعؿالفا كلساس لؾزيادة طؾى 

                                                   

 .254، ص2الجصاص، الػصول يف إصول، ج  (1)

 .254، ص2الجصاص، الػصول يف إصول، ج  (2)
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 ثرجامت

(38) 

مصدًرا قادًرا طؾى كسخفا  -ا لؿبادئهوفؼً -ٕن هذا يتطؾب  :نآالؼر كّص 

ا بقن الـاس، إٓ ويجقب طن هذا بلن الحؽم كان مستػقًض  .ؿصدر الؿتواتر()كال

لذا يحاول أن يػرق بقن التالوة الرسؿقة والعؾم غقر  :أن التالوة لم تؽن كذلك

الرسؿي بحؽؿفا التي يؿؽن هبا الزيادة طؾى الؼرآن
(1)

. 

تالوته يجب أن  ا بآستػاضة، فننّ إذا كان الحؽم ثابتً  واالعتراض الثاين:

الـؼل. ويجقب الجصاص طؾى ٕن هذه هي صريؼة  :تؽون ثابتة بـػس الطريؼة

ّٓ  :اًل ئذلك قا  توجد يف إكه ٓ يفم أن تؽون التالوة بال كؼل مستػقض وأ

ٕن الحؽم ٓ يبؼى طؾى هذا  :الؿصاحف إخرى وأٓ تؽون مـسوخة

وجود أخربل تبؼى إما التالوة وإما حؽؿفا طـدم طدم  ،إساس
(2)

. 

ن الدفاع الجدلي طن فؽرة قْ ثم يحاول الجصاص بعد هذين آطرتاَض 

الؿؿارسة الشائعة الثابتة طؾى مستوى القؼقن طؾى الرغم من طدم وجود دلقل 

اص يؿؽن البقان طـفا بالتػرقة التي كؼؾي مؿاثل. وفحوى تعؾقؼات الجّص 

الضرورية والؿعرفة  بقن الؿعرفة (الػصول)يجريفا يف موضع آخر من كتاب 

آكتسابقة
(3)

فالؿعرفتان ثابتتان بال شك، بقد أن السبب يف الـوع إول يعود : 

                                                   

 .255، ص2الجصاص، الػصول يف إصول، ج  (1)

 .255، ص2الجصاص، الػصول يف إصول، ج  (2)

، 0. قارن السرخسي، أصول السرخسي، ج49-47، ص3الجصاص، الػصول يف إصول، ج (3)

 .092-290ص
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 ثرجامت

(39) 

ع إلى تواتر الرواية، أما يف الثاين فقعود إلى شفرة الرواية أو استػاضتفا بشقو

ة طؾى ذلك جواز الؿسح ومن إمثؾة الرئقس :قبولفا يف جقل ما بعد الصحابة

 ًٓ ن غسل الؼدمقن لتجديد الطفارة مطؾى الخػقن بد
(1)

وترجع أهؿقة هذا الـوع  .

أية السادسة من  إلى الزيادة التي يجقزها طؾى كّص  -ا لؾجصاصوفؼً -الػؼفي 

ا إلى القؼقن الؿعريف، الذي يػسره بالـسخسورة الؿائدة استـادً 
(2)

.  

الذين ة التي استعؿؾفا الحـػقة ضد الؿالؽقة إٓ أن هذا الرأي يعرضه لؾحجّ 

لم يستطقعوا أن يمسسوا لرأيفم يف ضوء الوحي  إذْ  :اطتؿدوا طؾى طؿل الؿديـة

من خالل سالسل الرواية غقر الؿتصؾة
(3)

. 

  

                                                   

 .62و 37، ص4: ج49-48، ص3الػصول يف إصول، جالجصاص،  (1)

 Zysow, The Economy :. اكظر345، ص2: ج37، ص4الجصاص، الػصول يف إصول، ج (2)

of Certainty, p. 74. 

(3) Ansari, „Islamic Juristic Terminology Before al-Shāfiʿī‟, pp. 016–011. 
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 ثرجامت

(41) 

 :38المائدة: ب( 

ع الجصاص استعؿاله لؼراءات ابن مسعود لقدافع طن تطبقق الحـػقة الؼائم يوّس 

)كتاب إثر( لم يعتؿد من سورة الؿائدة. ويف ( 38) لجريؿة السرقة يف أية

الشقباين طؾى قراءة ابن مسعود أو الـخعي بل طؾى رواية طن طؾّي تؼول بؼطع 

ويف  .(1)الرجل القسرى طـد السرقة الثاكقة وطدم الؼطع فقؿا يؾي ذلك من سرقات

فاقطعوا ) :)شرح الؿختصر( و)إحؽام( يؼدم الجصاص قراءة ابن مسعود

وابن طباس والحسن  [الـخعي]قراءة إبراهقم  -ايًض أ-إهنا  :التي يؼول (أيؿاهنؿا

يف واحدة من طدة حجج. وهي تمكد تحؾقؾه  ،(2)(001/728)تويف  [البصري]

 [38]الؿائدة:  نثٿمث :الؾغوي بلن القد الواحدة )القؿـى( لؾسارق يراد هبا الجؿع

ويدافع  .(3)(يديفؿا): كاكت الؽؾؿة -يؼول-فنن أريدت القدان  ،الؼرآين يف الـّص 

 من شلن العرب أهنا إذا أضافت إلى شخصقن طضًوا واحًدا من كّل »طن ذلك بلن 

 :التحريم ا بأية الرابعة من سورةمستشفدً  ،«واحد مـفؿا، أضافته بؾػظ الجؿع

[4]التحريم:  ڳمث گ گ گ گ ک نثک
(4)

وحجته إساسقة أن الطريؼة  .

                                                   

 .545، ص2الشقباين، كتاب أثار، ج (1)

 .72، ص4: الجصاص، أحؽام الؼرآن، ج308، ص 6الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، ج (2)

 .73، ص4: الجصاص، أحؽام الؼرآن، ج307، ص6الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، ج (3)

 .307، ص6الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، ج (4)
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 ثرجامت

(40) 

ويف حالتـا هذه، ٓ  :الؼرآين هي التوققف أو آتػاق الوحقدة لؾزيادة يف الـّص 

يوجد توققف، وأن آتػاق قد ثبت يف قطع الرجل القسرى
(1)

.  

الؼرآين ٓ تجوز  كؿا يربط هذه الؼضقة بؿسللة أصولقة من أن الزيادة يف الـّص 

إٓ بؿثل ما يجوز به الـسخ
(2)

ا أو الؿصدر يؼقـي إذا كان وحقً  ،وبعبارة أخرى ،

اؿاطً إج
(3)

. 

│ 
 

  

                                                   

 .72-70، ص 4. الجصاص، أحؽام الؼرآن، ج308، ص6الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، ج (1)

 .308، ص6الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، ج (2)

قوة دلقل اإلجؿاع طـد الجصاص تستـد يف إساس إلى تواتر الروايات حول آتػاق الؿبؽر  (3)

 (.266 -265، ص3)الجصاص، الػصول يف إصول، ج
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 ثرجامت

(42) 

 :(1)القدوري -5

 : 89المائدة: أ( 

من سورة ( 89) يمسس الؼدوري رأيه طؾى مـفج الجصاص الـظري لًية

يف كتابات ويحاول التوفقق بقن بعض الؿتـاقضات  ،الؿائدة يف كتاب )التجريد(

حول كسخ التالوة ولقس حؽؿفا قبل أن يجقب  يعرض حجة الجصاص ،هسؾػ

ا إلى الؼرآين استـادً  طن آطرتاض الؿحتؿل بلن هذا يسؿو إلى زيادة طؾى الـّص 

خرب الواحد
(2)

ويجقب طن ذلك بلن قراءة ابن مسعود كؼؾت بآستػاضة حتى  .

الؼدوري يرى كػس رأي  لذا يبدو أنّ  :زمن أبي حـقػة ٓ زمن الـخعي فحسب

من أن الؿستػقَض بؿثابة الؿعرفة القؼقـقة، لؽـه يرى أن الـؼل يؿتد الجصاص 

ثم يستدل الؼدوري برواية ابن جبقر يف  ،س الؿذهب الحـػيإلى زمن ممّس 

مسجد الؽوفة، إٓ أن روايته تؼول إن ابن جبقر قرأ يف لقؾة بحرف طبد اهلل ]بن 

 مسعود[ ويف الؾقؾة التالقة قرأ بحرف أُ 
ّ
ؽن الؼدوري يـتؼل ]بن كعب[. ول بي

                                                   

كان آخر الػؼفاء الحـػققن الؿفؿقن قبل أن يـتؼل الؿذهب بثؼؾه  أحؿد بن محؿد بن جعػر الؼدوري  (1)

حه ومدَ  :وأصبح أشفر طؾؿاء الؿذهب يف العراق أثـاء حقاته ،إلى الشرق يف بالد ما وراء الـفر لعدة قرون

وترك كتاب  ،ا طؾى مختصر الؽرخي أستاذ الجصاصالعؾؿاء لػطـته الشديدة يف الػؼه. ترك شرًح 

، 0)ابن أبي الوفاء، الجواهر الؿضقة، ج .)الؿختصر( الذي أصبح أهم مؼدمة يف الؿذهب)التجريد( وترك 

 (. 248ص

 .6429، ص02الؼدوري، التجريد، ج  (2)
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 ثرجامت

(43) 

مباشرة إلى تحققد الؿشؽؾة التي تػرضفا هذه الؿؿارسة الشعائرية لؾؼراءة غقر 

إهنا كاكت مستػقضة إٓ أن الؿعرفة بالؿـسوخ مـفا تالوة قد  :الؿعتؿدة فقؼول

اكؼل أيًض 
(1)

وبعبارة أخرى، يرى أن الرواية تشقر إلى أن ابن جبقر قرأ بؼراءته  .

ويدافع طن حؼقؼة أن هذا غقر  ،غقر الؿعتؿدة فقؿا طدا إجزاء التي كسخت

ف ف كؼل هذه الؼراءة بآستػاضة توقّ إكه طـدما توقّ  :مذكور يف الروايات، قائاًل 

اكؼل الؿعرفة بؿا كان مـسوًخ 
(2)

ق بقن مـفج الجصاص يف ففو يوفّ  مّ ومن ثَ  .

ا يتبع الجصاص يف رفض )شرح الؿختصر( و)الػصول( و)إحؽام(. وأخقرً 

 لًيةاستعؿال قراءة أُ 
ّ
 ا. مستػقًض ٕهنا لم تـؼل كؼاًل  :من سورة البؼرة( 085) بي

  

                                                   

 .6429، ص02الؼدوري، التجريد، ج (1)

 .6429، ص02الؼدوري، التجريد، ج (2)
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 ثرجامت

(44) 

 : 38المائدة: ب( 

من سورة الؿائدة تجقز ( 38) ة الجصاص الؾغوية بلن أيةيتبع الؼدوري حجّ 

من سورة التحريم ( 4) قطع القد القؿـى يف السرقة، وبالؿثل يستشفد بأيةفؼط 

( مؿا يميد الؿسللة الـحوية ذاهتا081/796ا ما أكشده سقبويه )تويف مضقػً 
(1)

، 

بقان لؾؿراد بالؼراءة »هذه الؼراءة  إنّ  :ويؼول ،ثم ُيتبِع ذلك بؼراءة ابن مسعود

«إخرى
(2)

. 

 : 233البقرة: ج( 

ا من ر أي  ويف )التجريد( يورد الؼدوري قراءة مزطومة ٓبن مسعود طـدما يؼرّ 

 أفراد إسرة الػؼقرة يجب أن يتؾؼى الـػؼة. وهذه الؿـاقشة مستؿدة من أية

 من سورة البؼرة:( 233)

 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ نثہھ

            ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺

 .[233]البؼرة:   مث  

                                                   

 .6119، ص 00الؼدوري، التجريد، ج  (1)

 .6101، ص00الؼدوري، التجريد، ج  (2)
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 ثرجامت

(45) 

تعـي أن الـػؼة يجب أن  مث   نث الحـػقة يحتجون بلن يؼول إنّ 

ٕفراد إسرة من الؿحارم  :أي ،«ذي رحم َمحرم واجبة لؽّل »تدفع، ففي 

الؿستحؼقن لؾؿقراث
(1)

 :ويف تراث الحـػقة السابق ما يميد هذا التػسقر ويؼويه .

فالشقباين يشرح الؿعـى ولؽن ٓ يذكر قراءة مختؾػة
(2)

إن  :والؼدوري يؼول .

تشقر فحسب إلى الجؿؾة  مث   نث إنّ  :خصومه الشافعقة يؼولون

ة لؾوارثقن ة الوالدين، فقؽون الؿعـى أن ٓ مضارّ السابؼة التي تذكر طدم مضارّ 

 كذلك. ويميدون هذا بحجة أهنم يستطقعون اإلبؼاء طؾى طؿومقة الؿعـى لؽّل 

بالتخصقص لؿن هم يف درجات  -ر لفموٓ مربّ-وارث، إٓ أن الحـػقة يؼولون 

التحريم. يعؽس الؼدوري الؿسللة ويجقب بلن خصومه هم الذين يؼولون 

 :ر: فعدم الضرر مبدأ أساسي يـطبق طؾى جؿقع الؿسؾؿقنبالتخصقص بال مربّ 

صرفه إلى الورثة طؾى سبقل اإلضافة ٓ معـى له لذا فننّ 
(3)

. 

ؿوا به من الؼراءة بزيادة التخصقص بل يستطرد مدافًعا طن الحـػقة فقؿا اهت

(وطؾى الرحم الؿحرم مثل ذلك) :ٕن ابن مسعود قرأ :طؾى أية
(4)

ورغم أكه  .

 89) ٓ ُيصّرح بذلك إٓ أكه ُيػفم من استدٓله أن الؼراءة إخرى يف أيتقن

                                                   

 .5412، ص01الؼدوري، التجريد، ج  (1)

 .548، ص4الشقباين، إصل، ج  (2)

 .5413، ص01الؼدوري، التجريد، ج  (3)

 .5413، ص01الؼدوري، التجريد، ج  (4)
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 ثرجامت

(46) 

الؼرآين يف الحؽم دون  من سورة الؿائدة تجقز هذه الزيادة طؾى الـّص ( 38و

وتبؼى غقر  ،ا طؾى هذه الحالة أقدم من الؼدوريومع ذلك لم أجد شاهدً التالوة. 

 واضحة إصل إن لم تؽتشف يف مصادر حديثة الـشر.

│ 
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 ثرجامت

(47) 

 :(1)الدبوسي -6

 : 89المائدة: أ( 

من سورة الؿائدة يف الؼسم ( 89) أية (تؼويم إدلة)يـاقش الدبوسي يف 

 ،اإلصار العام الذي استعؿؾه الجصاصا بـسخ التالوة دون الحؽم، متبعً  الخاّص 

فنن  :ا تالوة الحؽم الؿـزل طؾى أكه جزء من الؼرآنكؿا إكه لقس ضروري   :ويؼول

كسخ تالوة الحؽم ٓ يمثر طؾى وجوبه
(2)

. 

 والؿثل الذي يؼدمه الدبوسي لفذا الـوع هو قراءة ابن مسعود الؿعروفة لًية

الؿثقر يف تـاوله هو الطريؼة  لعّل من سورة الؿائدة حول تتابع الصوم. و( 89)

ويرى  ،ل زيادة طؾى الؼرآنوكقف أهنا تؿثّ  ،ل هبا معرفة كسخ هذه الؼراءةالتي يعؾّ 

أن ابن مسعود َطدل يف روايته، إٓ أن اهلل طـدما كسخ تالوة هذه أية، فنهنا 

أزيؾت من قؾوب جؿقع الؿسؾؿقن وبؼي حؽؿفا فؼط. وروايته هو )بصػته 

                                                   

ا يف بالد ما وراء الـفر يف الؼرن الرابع الفجري/العاشر ا ممثرً ا حـػق  أبو زيد الدبوسي كان طالؿً  (1)

الخامس/الحادي طشر. كثقر من كتبه مػؼودة، إٓ أن )تؼويم إدلة( أحد أقدم كتب الؿقالدي والؼرن 

إصول طن الحـػقة و)تلسقس الـظر( وهو كتاب يف الخالف العؾؿي بقن ممسسي الؿذهب وغقرهم من 

 Ahmed, „Constructing an Islamic Legal :الػؼفاء، من أهم الوثائق التاريخقة )اكظر

Narrative‟, pp. 76–76.) 

 .232الدبوسي، تؼويم إدلة، ج  (2)
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 ثرجامت

(48) 

ا من الؼرآن الؿتؾوّ ؽػي إلثباهتا جزءً آحاد( ٓ ت
(1)

. ثم يوضح أكه يػفم الزيادة 

ػظ ولؽـفا كسخ يف الؿعـى. يبدو أن هذه محاولة لؾجؿع بقن طؾى أهنا بقان لؾّ 

أقوال السؿرقـديقن السابؼقن الذين يؿثؾفم الؿاتريدي يف اطتبار تالوة أيات 

اص الذين يوجبون التواتر أو وبقن العراقققن كالجّص  ،اأحاد بقاكً  الؼرآكقة بلخبار

آستػاضة إلطؿال الـسخ
(2)

. 

 ًٓ ا، وهو تحرير الرقبة يف كػارة الحـث  مشفورً ولشرح هذه الـؼطة يعطي مثا

 ائ نثائ :من سورة الؿائدة. تؼول أية( 89) بالقؿقن، يف الجزء إول من أية

تشقر إلى الرقبة الؿممـة أو  لذا يؿؽن أن :بنصالق كؾؿة رقبة [89]الؿائدة:  ەئمث

من سورة الـساء التي تؼول بتحرير رقبة مممـة يف ( 92) غقرها، بخالف أية

الؼتل الخطل. والسمال الذي شغل الػؼفاء: هل أية إخقرة الؿؼق دة يؿؽن أن 

د معـى أية إولى الؿطؾؼة؟ يبدو أن الدبوسي طؾى استعداد لؼبول هذه تؼق  

إصؾقة العؿؾقة، والـظر لفذه الزيادة طؾى أهنا قد كسخت حالة الـّص 
(3)

ولقس  ،

ا كؼالب معريف لوضع قراءات ابن هذا فحسب: بل يؿقل إلى استعؿالفا ضؿـق  

 مسعود فقه.

                                                   

 .232الدبوسي، تؼويم إدلة، ج  (1)

(2)  Zysow, The Economy of Certainty, pp. 11–14, p. 41. 

 .233الدبوسي، تؼويم إدلة، ج  (3)
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 ثرجامت

(49) 

 : 38المائدة: ب( 

يوضف الدبوسي بوضوح أكرب إصار الؿطؾق والؿؼقد  (كتاب إسرار)ويف 

من سورة الؿائدة لؼصر الؼطع طؾى القد ( 38) لًية لقستعؿل قراءة ابن مسعود

كػارة طتق رقبة والصقام الؿتتابع  ولإلشارة إلى الـتقجة ذاهتا فقؿا يخّص  ،القؿـى

من كػس السورة( 89) يف أية
(1)

مثل -ه هو أن الدبوسي وكتقجة هذا الرأي كؾ .

 الؼرآين بلخبار أحاد. مستعد لتؼققد الـّص  -الؿاتريدي

│ 
 

  

                                                   

 وما بعدها. 505الدبوسي، كتاب إسرار،   (1)
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 ثرجامت

(51) 

 :(1)السرخسي -7

 : 89المائدة: أ( 

( 89) إلى تتابع صوم الؽػارة يف أية (الؿبسوط)يؿقل السرخسي يف كتاب 

من سورة الؿائدة بالتلكقد طؾى أن قراءة ابن مسعودة مشفورة حتى زمن أبي 

حـقػة
(2)

ودلقؾه طؾى هذا هو أن معاصره إطؿش يؽؿل تالوة الؼرآن طؾى  .

ويختم الؿـاقشة بالتلكقد طؾى  ،حرف مصحف طثؿانثم طؾى  حرف ابن مسعود

الؼرآين ٓ تثبت إٓ بالخرب الؿشفور أن الزيادة يف الـّص 
(3)

. 

مع أن تلثقر مـاقشة الؼدوري واضح، إٓ أن ثؿة اختالف صػقف لؽـه مفم يف 

ًٓ  (مشفور)إطادة تؼديؿه مصطؾح  السرخسي،  (أصول). ويف (مستػقض) من بد

                                                   

محؿد بن أحؿد السرخسي كان من أهم فؼفاء الحـػقة يف بالد ما وراء الـفر أثـاء ازدهار الؿذهب يف  (1)

وهو موسوطة فؼفقة بالغة إهؿقة وهو مسجون يف أوزجـد  (الؿبسوط)الػرتة الؽالسقؽقة. أمؾى كتاب 

باإلضافة  ،صول الػؼه(. كتابه يف أ79-78، ص 3بالؼرب من فرغاكة )ابن أبي الوفاء، الجواهر الؿضقة، ج

 Osman :اى يف أصول الػؼه الحـػي من بعد. اكظر أيًض حتذَ ا يُ ا أساًس إلى جفود معاصره البزدوي وضعَ 

Taştan, „Al-Sarakhsī (d. 343/7292)‟ . 

 .75، 3، ج044، ص8السرخسي، الؿبسوط، ج  (2)

 .75، ص3السرخسي، الؿبسوط، ج  (3)
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 ثرجامت

(50) 

ا من التواتر خرب الؿشفور وبقن رأي الجصاص الذي يراه كوطً يػرق بقن رأيه يف ال

يثبت بالؿعرفة القؼقـقة آكتسابقة ٓ الضرورية
(1)

.  

 قابٌل  مّ طـد السرخسي هو الؿروي ابتداًء بطريق أحاد ومن ثَ  (الؿشفور) إنّ 

ا يف زمن متلخر بذيوع قبولهلؾشك قبل أن يصبح تواترً 
(2)

ا بل طؾم ٓ يػقد يؼقـً  .

الؼرآين وهبذا يجقز الزيادة طؾى الـّص  ،صؿلكقـة
(3)

ومن إمثؾة الؿشفورة طؾى  .

قن الذي ُيؼال إكه يؿؽن أن يضقف إلى إمر بغسل ػّ الؿسح طؾى الخُ  ذلك خرب

شبقه  كهإ :هر السرخسي هذا بؼولمن سورة الؿائدة. يربّ( 6) الؼدمقن يف أية

الث. فؼبول العؾؿاء لفذا الخرب وطؿؾفم باإلجؿاع الؿـعؼد يف الجقل الثاين أو الث

به هو دلقل قوي بؿا يؽػي إليراد هذه الزيادة حتى وإن بؼي بعض الشك أو 

الغؿوض حقال الـؼل الؿبؽر لفا، وهذا يعـي أن الشخص الذي يـؽره ٓ يؼرتف 

ويربط بوضوح بقن هذا وبقن رأي الػؼقه الحـػي طقسى  ، من أطؿال الؽػرطؿاًل 

يجعل من معارضة هذا الخرب خطل ُيخشى مـه الذكب بن أبان الذيا
(4)

. 

                                                   

 Zysow, The Economy of :. اكظر292-290، ص0السرخسي، أصول السرخسي، ج  (1)

Certainty, pp. 73–74. 

 .292، ص0السرخسي، أصول السرخسي، ج  (2)

 .293، ص0السرخسي، أصول السرخسي، ج  (3)

 .293، ص0السرخسي، أصول السرخسي، ج  (4)
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 ثرجامت

(52) 

من سورة الؿائدة يف ( 89) يطبق السرخسي هذه الػوارق طؾى قراءة أية

 ل تصـقػه له بلكه مشفور تعؾقاًل لقعؾّ  (إصول)بالـسخ يف كتاب  الؼسم الخاّص 

 ويؼول طـد كالمه طؾى صدق رواية ابن مسعود بلن كؼؾه لؾؼراءة يجب ،كاماًل 

 الؼرآن الؿتواتر. الؼبول به، ويؼرتح صريؼة لؾجؿع بقـفا وبقن كّص 

ا لؾدبوسي أن الؼراءة كسخت يف طفد الـبي وكسقتفا إمة كؾفا، إٓ ويرى تبعً 

 هـا بـؼل أُ  ؽؿفا )كؿا يؼرّ ن من كؼل ُح أن اهلل حػظفا يف قؾب ابن مسعود لقتؿؽّ 
ّ
بي

بن كعب لفا(ا
(1)

وقراءته  ،الواحد موجب لؾعؿل بهخرب »وإمر طؾى ما يؼول:  ،

«ٓ تؽون دون روايته
(2)

. 

مشؽؾة التػرقة بقن  طؾى هذا الـحو يتقح له حّل  «الؿشفور» :واستعؿاله كؾؿة

كؼل الؼراءة وحؽؿفا الذي يتوقف طـده السرخسي. وبقـؿا يعارض السرخسي 

ؿال الحاجة إلى آستدٓل طؾى الؼراءة الؿختؾػة بالتواتر أو آستػاضة إلط

الزيادة الؿطؾوبة، فنكه كذلك يرتك رأي الؼدوري بلن العؾم بؿا هو مـسوخ تالوة 

مـؼول مع الؼراءة. وبالطبع يجعؾه هذا طرضة لالهتام بخػض مستوى اإلصار 

لؽن استعؿاله لـؿوذج  ،الؼرآين الؿعريف يف حؽؿه طؾى هذه الزيادة طؾى الـّص 

ذي حؽم الحـػقة يف بالد ما وراء يعد خطوة أطؾى من خرب أحاد ال (الؿشفور)

                                                   

 .80، ص2السرخسي، أصول السرخسي، ج (1)

 .80، ص2السرخسي، جالسرخسي، أصول  (2)
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 ثرجامت

(53) 

الـفر بؼبوله ومـفم الؿاتريدي والدبوسي. هذه تسوية فؽرية واضحة كان فؼفاء 

 الحـػقة مستعدين لؾؼقام هبا يف هناية الؼرن الخامس الفجري/الحادي طشر.

 : 38المائدة: ب( 

من سورة الؿائدة، لؽـه ( 38) يعؾم السرخسي الؼراءة الؿختؾػة يف أية

ٕكه يرى أهنا سوف تػقد قطع الرجل  :يرفض آحتجاج هبا لؾؿذهب الحـػي

القؿـى طـد تؽرار السرقة
(1)

ا بلن استعؿال قراءة ابن مسعود ويعرتف هـا ضؿـق   ،

 ا يعضد الؿذهب الؼائم.ثاكوي   دلقاًل كوكه ٓ يعدو 

 : 233البقرة:  (ج

  الؼدوري  
من ( 233) يف اإلفادة من الؼراءة الؿختؾػة لًية يتابع السرخسي

: قريب )أهل الرحم الؿحرم( كّل  سورة البؼرة لبسط كطاق واجب الـػؼة لقشؿل

ْمـى صالؿا أهنم يف حاجة، ولؽـه  ر والـساء والرجال الز  يذكر أن هذا يشؿل الؼص 

ٓ يتوسع يف الؿوضوع أكثر من ذلك
(2)

. 

  

                                                   

ًٓ 066، ص9السرخسي، الؿبسوط، ج (1)  من الؼراءة . الطبعة التي رجعـا إلقفا تؼتبس آية الؿصحف بد

 التي طـاها الؿملف.

 .223، ص5السرخسي، الؿبسوط، ج (2)
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 ثرجامت

(54) 

 : 6الطالق: د( 

 :يف بداية هذه الؿؼالة، يستعؿل السرخسي زيادة ابن مسعودكؿا ذكركا 

 ٻ ٻ نثٱ :من سورة الطالق( 6) طؾى إمر الوارد يف أية (وأكػؼوهن)

[6]الطالق:  مث پ ٻ ٻ
(1)

وهذا يضع الـػؼة طؾى قدم الؿساواة مع  ،

السؽـى، وهي مسللة اختؾف فقفا فؼفاء الحـػقة طؾى إقل يف حالة الزوجة 

 صالًقا بائـًا.ؼة الؿطؾ  
│ 

 

  

                                                   

 .212، ص5السرخسي، الؿبسوط، ج (1)
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 ثرجامت

(55) 

 خامتت

ة الؿعرفقة لؼراءات ابن مسعود يف الرتاث الػؼفي ي الؿـاقشات الـظريّ بتؼّص 

ر الحاكم لؾتػؽقر بشلن ضاهرة الؼراءات الؼرآكقة الؽويف الحـػي وقػـا طؾى التطوّ 

فػي بقئة الـخعي لم تؽن قراءات ابن مسعود  :الػؼفقة وتشابؽفا مع أصول الػؼه

لذا يستعؿل الؼراءات الخاصة  :الؼرآكقة قراءات مختؾػة بل كاكت مدوكة بديؾة

من سورة الؿائدة باطتبارها إساس الػعؾي لؾبقان طن ( 89و 38) بأيتقن

أكه يجب التعاصي مع هذه الـتقجة يف ضوء كتاباته  أوامر اهلل. والحّق  :أي :الػؼه

بل ٕن  ،ب فحسب إطادة بـائفا من الؿصادر الؿتلخرةٕن آراءه ٓ تتطؾّ  :الػؼفقة

ر الـظر والتعؾقل طؾى أساس الؿدوكات الحؼبة التي سبؼت تطوّ  الـخعي طاَش 

الـخعي استعؿل قراءات ابن مسعود يف طؿؾه  إدلة تشقر إلى أنّ  إٓ أنّ  ،الػؼفقة

ا يؼوي الؼرآن إخرى. وهذا أيًض  الذي استخدم به آيات الػؼفي طؾى الـحوِ 

الرأي الؼائل بلن هذه الؼراءات لم تؽن من حقث الؿبدأ مجرد ثؿرة لؾـؼاش 

 الػؼفي.

 ًٓ ا  كظرً وبـفاية الؼرن الثاين الفجري/الثامن الؿقالدي، لم يعد هذا الرأي مؼبو

من ( 89) لفقؿـة الؿصحف العثؿاين. ويف دفاطه طن رأي الـخعي حول أية

 ،ا كصق  الشقباين بالؼراءة الشائعة ٓبن مسعود باطتبارها دلقاًل  لؿائدة يستدّل سورة ا

بلهؿقة الؼراءة وقبولفا يف إصار مدرسته  ا لؿا كتبه لؿدرسته الـاشئة فنكه يؼرّ وكظرً 

ا صريؼة لؾؼول بلن اهلل بل يجد ضؿـق   ،دون أن يعطقفا مساحة كظرية فقؿا كتب
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 ثرجامت

(56) 

ية حتى وإن لم يؿؽن تالوهتا كجزء من الؼرآن. ما تؼققد معـى أ أراد بوجهٍ 

 :الؼرآين الرسؿي يؽشف طن صبؼات، أي لوجه يف العالقة التػسقرية مع الـّص وُ وَ 

تسجقل الشقباين  لذا فننّ  :ا غقر كاملمساحة توجد فقفا قراءة ابن مسعود وجودً 

 ،الؿذهبي إلى كوع من التؼـقن بلن يعطي قراءاته سقرورة داخل لؾؼراءة يمدّ 

 التعامل مع تراثفم. ةويػرض طؾى إجقال الؼادمة من الحـػقّ 

ف الؿاتريدي قراءات ابن ة يوضّ ا يف الػرع السؿرقـدي من الحـػقّ وٓحؼً 

 ويؼرّ  ،من سورة الطالق( 6) وأية ،من سورة الـساء( 38) مسعود لتػسقر أية

الحالتقن بلن هذه ة هبا أخبار آحاد، ويحاجج يف كؾتا بلن الروايات الخاّص 

ه يف رة إلجؿالي هذه أيات الؼرآكقة. وهذا يشقر إلى توّج إخبار كاكت مػّس 

الؿذهب الحـػي يف بالد ما وراء الـفر أقرب إلى الؿدارس الػؼفقة إخرى فقؿا 

ا يف رؤية الحـػقة بالعراق أكثر مؿا كان شائعً  الؿفّؿةق هبذه الؼضقة التػسقرية يتعؾّ 

ا لؾزيادة طؾى الؼرآن معقـً لقاًل بت دالتي تطؾّ 
(1)

ومن الؿثقر كذلك دفاع  .

الؿاتريدي طن أهؿقة حرف ابن مسعود لػفم الؼرآن وإصراره طؾى أن قراءته 

  لِ بَ كاكت معتؿدة من قِ 
ّ
حرف ابن  ويبدو أكه ٓ يدرك أنّ  ،اهلل يف هناية حقاة الـبي

 الؽوفة. سخ، ويف ذلك إشارة لطقػة إلى وضعه السابق يفمسعود قد كُ 

                                                   

(1) Zysow, The Economy of Certainty, pp. 16–42 . 
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 ثرجامت

(57) 

من ( 6) كؿا يجب أن كالحظ أن تلكقد الؿاتريدي طؾى الؼراءة الؿختؾػة لًية

والؼول بلن  ،هوتقـج سورة الطالق يضعفا يف طؿل مؽتوب أقدم بؽثقر مؿا ضنّ 

الؿاتريدي الؿعاصر لؾطربي وجامع الؿواد الؿصدرية من الػرتة التؽويـقة يعؾم 

 (مبسوط)مرة أخرى يف الرتاث حتى لؽن يبدو أهنا ٓ تظفر  ،هبذه الؼراءة

د طؾى خطر آستـتاج من السرخسي بعد ذلك بلكثر من قرن وكصف، يمكّ 

جاز آطتؿاد طؾى  إنْ »ا: بات يف السجل التاريخي. يؼول هوتقـج حذرً الؿغقّ 

ة، فؿن الؿعؼول إذن الؼول بلن الؼراءة الؿختؾػة كاكت كتقجة الحجة السؽوتقّ 

«ا لفاؼة ٓ سببً لؾـؼاش حول طدة الؿطؾ  
(1)

ؾة وبعد مراجعة الطريؼة الؿػّص  .

وضعفا يف طالقة سببقة  ٓستعؿال تؾك الؼراءات يف الـصوص الحـػقة، فننّ 

وٓ  ،بسقطة مع إحؽام الػؼفقة ٓ يـصف تعؼقدات اشتؼاقاهتا وتعؾقالهتا الػؼفقة

 الؿتصؾة بالؿشروع الػؼفي بلكؿؾه.كدرة الؼراءات غقر الرسؿقة 

ر العراقي العظقم ٓ يعدو الـخعي يف استعؿال قراءات ابن ـظ  والجصاص الؿُ 

من سورة ( 89و 38) ويؼدم قراءات ابن مسعود لًيتقن ،مسعود يف الػروع

ف غقر أكه أقدم ممل   ،ة الثابتن بلهنؿا يميدان طؿل الحـػقّ قْ الؿائدة يف موضعَ 

 ،ػؽرية لؿدرسة العراق الؿمثرةة الا يف العدّ حـػي يتقح لؼراءة ابن مسعود مؽاكً 

أحؽام )ا يف كتابه الشفقر ومؾخًص  (الػصول)ودافع طـفا بالتػصقل يف كتاب 

                                                   

(1)  Hawting, „The Role of Qur‟ān and “ḥadīth”‟, pp. 330–333. 
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 ثرجامت

(58) 

. ويعؿل الجصاص يف إصار كظري ومعريف ثابت ويؾتزم بؿبدأ أن الزيادة (الؼرآن

ا إلى مصدر الؼرآين التي تؼدمفا قراءات ابن مسعود جائزة فؼط استـادً  طؾى الـّص 

ا ٕكه ٓ يستطقع الدفاع طـفا باطتبارها روايات متواترة يجعؾفا جزءً  اوكظرً  :يؼقـي

ى س ٕحؽام بدون مستوً من الؼرآن، فنكه يؼول إهنا مستػقضة بؿا يجعؾفا تمّس 

من الـؼل لتالوهتا. يتصل هذا بالـؼاشات الػؼفقة حول اإلجؿاع حقث يتم  موازٍ 

ا لم يحػظ مبدئق   الوصول إلى القؼقن يف رأي ما طـد وجود حديث متواتر

آحؼً 
(1)

 ٓ يؼرر الجصاص أن الؼراءة الؿختؾػة لًية (شرح الؿختصر)ويف  .

ويبدو يف أطؿاله إكثر  ،من سورة الؿائدة كاكت مستػقضة يف الؽوفة( 89)

خ الذي يستوجب أن تؽون ْس هذا سوف يتـاقض مع ففؿه لؾـّ  ا أكه أدرك أنّ تـظقرً 

لذا فنن تلكقده طؾى آستػاضة بدون  :حقاة الـبيقراءة ابن مسعود قد كسخت يف 

التالوة محاولة طؾى ردم الػجوة بقن الحاجة إلى القؼقن الؿعريف الـظري إلطؿال 

فالجصاص إذن  ،الزيادة ورفض ذلك القؼقن لؾدفاع طن الؿدوكة الؼرآكقة الؼائؿة

 ،ؼؾقد مذهبهبقن التاريخ الػعؾي لؼراءة ابن مسعود يف الؽوفة وأصولفا يف ت طالٌق 

 ا بالـسبة لؾوحي والـسخ.سؼة ومؼبولة طؼدي  وبقن رغبته يف كظرية معرفقة متّ 

 :اص طؾى توضقح رأي الؼدوري الؿتؿقزتساطدكا اإلحاصة بلزمة الجّص 

الـؼل الؿستػقض لؼراءة ابن مسعود إلى  الؿشؽؾة بؿدّ  يحاول الؼدوري أن يحّل 

                                                   

(1)  Zysow, The Economy of Certainty, p. 707. 
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 ثرجامت

(59) 

ا تؾك الـؼطة كان الـؼل ساريً زمن أبي حـقػة مع زيادة شرط، وهو أكه حتى 

وهذا يتقح له تربير القؼقن الؿعريف لؾؼراءة الؿشتؿؾة طؾى زيادة  ،لؾؿـسوخ تالوة

الؼرآين مع محاولة آطرتاف بالحؼائق التاريخقة. ٓ يشرح الؼدوري  طؾى الـّص 

ولم يوفق بقـفا  ،ا كقف كؼؾت قراءة ابن مسعود طؾى الرغم من كسخفا تالوةطؿؾق  

الذي قدمه حل  والحّل  ،إخبار الخاصة بالرتاث الحي يف الؽوفة الؼديؿةوبقن 

إٓ أن الؼدوري  ،بالؼبول لدى الؿدرسة الحـػقة طبؼري إٓ أكه معؾول، ولم يحظَ 

من ( 89و 38) ؼه طؾى أيتقنفطب   ،بؿا توصل إلقه -طؾى ما يبدو-ا كان سعقدً 

وهي قراءة يبدو أن لقس لفا  ،البؼرةمن سورة ( 233) وطؾى أية ،سورة الؿائدة

 شاهد سابق.

والدبوسي الذي طاصر الؼدوري ٓ يؿؽن أن كػفؿه بدون الرجوع إلى 

فباطتباره  :الػروع الـظرية العراققة مـفا والسؿرقـدية التي يحاول التوفقق بقـفا

 الـّص ا من بالد ما وراء الـفر يؾتزم بالدور آستثـائي لخرب أحاد يف تؼققد فؼقفً 

إلى أصول  ماَل »يبدو أكه  ومن الـاحقة إخرى ،هذا من كاحقة ،الؼرآين

«العراقققن
(1)

 قراءات ابن مسعود لؾؿطؾق يف الـّص  (كسخ)كه أوجب إحتى ، 

 الؼرآين الرسؿي.

                                                   

(1)  Zysow, The Economy of Certainty, p. 43. 
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وبقـؿا يبدو أن الؿاتريدي يستعؿل هذه الؼراءات فؼط لبقان الؿبفم من 

د يؽون هذا ما أتاح له شرح الؼراءة الؼرآن، يرى الدبوسي أهنا مؼق دة، وق

 من سورة الؿائدة.( 89) الؿشفورة لًية

ا لؿسائل الوحي والـؼل التي أثارهتا ا جديدً ا، يضع السرخسي مـفجً وأخقرً 

 ،قراءات ابن مسعود باإلفادة من تغققر معريف كظري أوسع يف الؿذهب الحـػي

عقسى بن كأفؽار لشخصقات مبؽرة يف الؿذهب  ا إلىيستـد السرخسي جزئق  

لذا يؽػي طؾم  :قاس لؾزيادة الػؼفقة طؾى الؼرآن شرطٌ  القؼقنَ  إنّ  :لقؼول :أبان

الطؿلكقـة. وهذا يعـي أن قراءات ابن مسعود يف الؽوفة يجوز اسرتجاطفا 

ت متواترة من زمن تالمقذه وما بعده. ويف ألػاظ حكروايات آحاد أصب

ا مع الخرب الؿشفور وتستطقع الؼقام بدور ثل هذه أيات وضقػق  السرخسي، تتؿا

 د سالمة الؿدوكة الؼرآكقة. كامل يف السقاق الػؼفي دون أن هتدّ 

ومرة أخرى فنن آرتباط الوثقق مع الحجج الؿتعؾؼة بعؼقدة اإلجؿاع يؿؽن 

مالحظتفا، ففي حاضرة بوضوح يف مـاقشة السرخسي
(1)

ن أن ما وهذا يبقّ  ،

طؾقه الرأي حول قراءات ابن مسعود يف الؿذهب الحـػي كان يف الوقت  ؼرّ است

د السرخسي من جاكبه ويمكّ  ،ة فؼفقة ثابتةا طؾى ضفور كظريّ ا ومعتؿدً ذاته مؽوكً 

                                                   

(1)  See Zysow, The Economy of Certainty, pp. 71–74. 
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ويرفض  ،(6) والطالق( 233) والبؼرة (89) طؾى الؼراءات الخاصة بالؿائدة

 .(39) ة بالؿائدةالؼراءة الخاّص 

ا ا كظري  ا بؿا يؽػي إلططاء الؿذهب الحـػي رأيً سؼً السرخسي متّ لذا كان مـفج 

لتعؾقل إحؽام التي يبدو  :ا فقؿا يتعؾق بالؼراءات التي اطتؿد طؾقفا الؿذهبمتقـً 

أهنا ضفرت من الؿدوكة الؽوفقة البديؾة. وطؾى الرغم من أن بعض تؾك 

زمن السرخسي،  الؼراءات التي كؼؾت يف إصار الؿذهب الحـػي كاكت ثابتة بعد

وهذه شفادة طؾى أصوله  ،ا من تراث التػسقر يف الؿذهبفؼد أصبحت جزءً 

ا مشفورة أخضع التحدي الذي اطتبار قراءات ابن مسعود أخبارً  ثم إنّ  ،الؿتؿقزة

ا يف أسؾوهبا تػسقر وقراءاته التي تشبه دائؿً  ،الؼرآين يػرضه حرفه إلى ثبات الـّص 

  ٓ  ن من التػسقر له شواهد.وع معق   إلى كالؼرآن لم تتحول إ

│ 
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