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ABSTRACT 

The problem of study lies in mode of recitation of Ibn Masoud in the books of Interpretation, 

Language and Hadith, and exposes its importance among scholars, such as interpreters, jurists, and 

linguists, to easy reference, as this paper aims to explain the impact of Ibn Masoud's mode of 

recitation on interpretation, language, jurisprudence and others. And the approach followed in this 

study: Description and analysis of Ibn Masoud's mode of recitation, its importance, and the reasons 

for not accepting it, with examples showing that. In the end, the researcher concluded that Ibn 

Masoud’s mode of recitation is great importance to the scholars. It is, even if one of the conditions 

of the correctness of the reading is broken in it, except that they have benefited from it a lot in the 

Hadith, interpretation, or clarification of shariah rulings, as its importance appears in 

understanding the texts and eliciting judgments. This shows us the effect of Ibn Masoud’s mode 

of recitation on the inference of the sub-rulings, as its importance is highlighted in the 

understanding of the texts. The scholars have agreed to accept the seven or ten modes of recitation. 

Other than that is an anomaly that is not true to reciting it like it's Qur’an, unless it is compatible 

with the Arabic language, even if it is one of accepted side in terms of conditions of Arabic 

language. And its agree with one of the drawing of one of the Ottoman Qur’ans, even if possible. 

And its transmitted chain is correct. These three pillars are controls for correct the mode of 

recitation, which cannot be rejected, and if one of these three pillars is missed, it is a weak and 

anomaly, takes the character of interpretation or explanation, and Ibn Masoud’s mode of recitation 

is correct in single transmitted chain, and it has a compatible with Arabic but missed the Ottoman 

Qur’an drawing. 
Keywords: Mode of recitation, Importance, Ibn Masoud, Reasons. 

 ملخص البحث

لدى العلماا    تهاأمهيبيان ل  ،ف كتب الت سكككا لاللوة لاثدي  رضكككي ن ع  تكمن املشككككلة ف ت رر ءرااة ابن مسكككع د 
الت سكككا  ءرااة ابن مسكككع د عل   بيان أثركما هتدف هذه ال رءة هىل   ليسكككهل الرج ل هليها،  من م سكككرين لفءهاا للو ين

أمهيتها   رضككي ن ع  ءرااة ابن مسككع د األحكام ال ءهية لغاها. لامل هج املتبع ف هذه الدراسككةو لصككل ل ليل ل لاللوة 
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 رضككككي ن ع   ابن مسككككع دءرااة  مع األمثلة الدالة عل  ذلك. لف ال هايةو ت صككككل الباح  هىل أن سككككبام عدم ءب  ا  لأ
م اسككككككككت ادلا م ها كثاا ف لدى العلماا، أمهية كباة  ا  فهي لهن أختل فيها شككككككككرط من شككككككككرلط صككككككككحة الءرااة، هريا أ  

لهبذا يتبن    ،اريحكام  طلتربز ف فهم ال صككك ا لاسكككت با  فأمهيتها تظهراألخبار أل الت سكككا أل بيان األحكام الشكككرعية،  
اريحكام،    طلتربز ف فهم ال صكككك ا لاسككككت با  تظهرفأمهيتها  ، ألحكام ال رعيةلف اريسككككتدري     ءرااة ابن مسككككع دل ا أثر  

 افق العربية لل  عل  ءب   الءرااات السكككبع أل العشكككر، لما سككك اه شكككاذ ري يصكككت التعبد بءر  يت ، مامل تلءد أمجع العلماا 
  لصككت سكك دها. لهذه األركان الثالثة هي ضكك ابا للءرااة  أحد املصككاحل العثما ية لل  احتماري.  لت افق رسككم  لج .من 

أتخذ طابع  ضككككككعي ة،  شككككككاذة تك ن األركان الثالثة    هذه اختل ركن من  لمىت الصككككككحيحة الز ري ه ز ردها لري ه كارها.
 .خال ت رسم املصحللكن صت س دها ف اآلحاد ل ا لج  ف العربية  ابن مسع د ءرااة  ل  الت سا أل الشرح.

 .ءرااة، أمهية، ابن مسع د، أسبامو املفتاحية  الكلمات

 املقدمة 

امل ان اثمد هلل   الزمان، ري ت ءضي عجائب ، لري ت ين   ، الكرمي  الذي أكرم ا ابلءر ن لجعل  معجزة هىل  خر 
 لبعد،،، ل  لصحب  أمجعن،   سيدان حممد لعل    من ا ز  علي  الءر ن، لالصالة لالسالم عل     مطالب ،

، لالءرااات  لتعلءها بكتام ن ت ساًا لبياانً   باحث ن يت ال ا المن أهم امل ض عات الز  تعترب  الءرااات الءر  ية  فإن  
م ها ما ه  مت اتر لم ها ما ه  شاذ، فءرااة ابن مسع د تعد من الش اذ هري أ ا أحياان أتيت ت ساية أل بياان لبعض 

الءرااة لدى   هبراز أمهية هذه  املت اضعة هىل  ال رءة  الباح  ف هذه  لذا يسع    االفءه  ين  سر من معلماا  ال األحكام 
، لذلك من خال  ت جيهات ءرااة ابن مسع د، لءد لضع الباح  تساؤريت لهيو ما أمهية ءرااة ابن مسع د لو ينل 

لدى امل سرين لال ءهاا؟  لما سبب عدم ءب  ا؟ لمن خال  امل اضيع املطرلحة ف هذه ال رءة يسع  الباح  إلجاد 
لامل هج املتبع  ذه الدراسةو لصل ل ليل أمهية ءرااة ابن مسع د لبيان أسبام   تعاىل.   ج ااب  ذه األسئلة هن شاا ن 

 عدم ءب  ا مع األمثلة الدالة عل  ذلك. 

 املبحث األول: نشأة القراءات الشاذة

 لي ء هم عل    ،ليءع م هم م اءع حس ة  ،لءبائلمصدراً مهماً لدى العهد الشيخن    زمن ال يب ملسو هيلع هللا ىلصكا ت الءرااات ف  
 ا  أن مصدر الءرااات الءر  ية ه  التلءي لالسمال عن ال يب علي  الصالة لالسالم ء  لمن املعل م   أساليب الءر ن الكرمي، 

ِهنا  * ريَ ُ َر ِْك بِِ  ِلَساَ َك لِتَكْعَجَل بِ ِ  ﴿ لء ل   (1) ﴾ َلءُكْر اًن فَكَرءْكَ اُه لِتَكْءرَأَُه َعَل  ال ااِس َعَل  ُمْكٍ  َل َكزاْلَ اُه تَكْ زِيالً  ﴿ :تعاىل
َ ا مَجَْعُ  َلءُكْر  َ ُ  من حدي  عمر لهشام لهءرار ال يب علي  الصالة لالسالم لكل ل   (،2) ،﴾ فَِإَذا ءَكرَْأاَنُه فَاتاِبْع ءُكْر  َ ُ  * َعَليكْ

لتلءي لالرلاية ري عل  الرأي لالدراية لري ميكن أن تثبت ما يؤكد أن الءرااات مب ية عل  ا،  }هكذا أ زلت{ م هم بء ل 
 (. 3، ) الءرااات هري ابلت ءيل لالتلءن لالتلءي لاألخذ لاملشافهة لال ءل لالسمال



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 4, 2020           

 
 30 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

هن هذا الءر ن )) و  جاا بء ل كما    ن ملسو هيلع هللا ىلصعلم أن الءرااات م زلة من ع د ن تعاىل لم ح  هبا هىل رس ل    لهبذا  
 (. 4)،  ((اءرالا ما تيسر م  أ ز  عل  سبعة أحرف ف

الكرمي لابلتايل مصدرها ه  ال حي، لابلتايل  الءر ن  السبعة الز  ز  هبا  املت اترة هي من األحرف  الءر  ية  فالءرااات 
 .الءرااات س ة متبعة أيخذها املتأخر عن املتءدم عن ال يب علي  الصالة لالسالم

ءطع أبفراد أن  للذا ميكن الء   أبن من الءرااات الز أصطلت عل  تسميتها ابلشاذ ما ءرأه الرس   دلن  
  .لعدم همجال الصحابة علي   اريل اظ املءرلاة،  لأعيان  الءراا،

 شأت   ، مث جاات ع امل ء ية أدت هبا هىل ال صل التام عن املت اتر ل ديد معاملها لهطالر الشذلذ عليهامث  
الءرااات الشاذة لاحنسرت دائرهتا مع مرلر الزمن ل ددت معاملها فأصبحت من العل م ال ز  ا أمهيتها لأثرها ال اضت 

 .ف هثراا اللوة العربية لاألحكام الشرعية، لكذلك هثراا علم الت سا

 املبحث الثاين: أمهية قراءة ابن مسعود لدى العلماء 

ف م ضككككككع   ءرااةأمهية مجع هذه ال بيان ل  ة ابن مسككككككع د ف كتب الت سككككككا لاللوة لاثدي تكمن املشكككككككلة ف ت رر ءراا
أخرج  فءد ن،   هم لأعلمهم ابلءر ئابن مسكككككع د من كبار ءراا الصكككككحابة لفضكككككال  لاحد ليسكككككهل الرج ل هليها، فالصكككككحاي

ا كما أُ ز ، فليءرأه بءرااة ابن أم  أ   ءا و ملسو هيلع هللا ىلص عن رسككك   ن بسككك د صكككحيت لغاه أمحد   »من سكككراه أن يءرأ الءر ن غضككك 
 (.12)عبد« 

فءدت ع صرًا هاًما من ع اصر الصحة لالسالمة للكن هذا مل يبعدها كثاًا عن اإلفادة م ها مع   فءرااة ابن مسع د
فأمهيتها تظهر ف املؤل ات العلمية عل  الءرااات املت اترة بل كا ت رافًدا من رلافد عل م اللوة العربية لعل م الشريعة،  

لت جه  لت يد ف شرح املعاين لترجيت عن ابن مسع د اختالف ختصصاهتاو فكتب الت سا تعىن ابلش اذ لت ءل الكثا 
  (.13، )تب معاين الءر ن لهعراب  هتتم كثاًا ابلش اذذلك كاآلراا، لك 

َلِهْذ يَكْرَفُع ِهبْكرَاِهيُم اْلَءَ اِعَد ِمَن اْلبَكْيِت َلِهْْسَاِعيُل َربكاَ ا تَكَءباْل ىلو ﴿ف ي ء ل  تعا لءد احتج امل سرلن بءرااة ابن مسع د  
﴾ أي يء رين )رب ا( لهذا ال عل ف حمل  صب َربكاَ ا تَكَءباْل ِم اا، ءراا اجلمه ر ﴿ (14)  ﴾ِم ااۖ  ِه اَك أَ َت الساِميُع اْلَعِليمُ 
ِم اا  ليء رين {،ابن مسع دعل  اثا  لهي ف ءرااة   تَكَءباْل  الءرااة هي هبراز للمعىن لت سا ل  (15)،  }َربكاَ ا  ، لهذه 

 فاجلمه ر أضمر العءل بي ما أظهره عبد ن ابن مسع د ف ءراات . 

 ،لاعتبارهم  ا مصدرًا من مصادرهم الز ب  ا عليها بعض املسائل ال رعية  بءرااة ابن مسع دلءد احتج ال ءهاا  
لالسارء ن لالسارءات {، ءرأ ابن مسع د  (16) ﴿َلالساارُِر َلالساارَِءُة فَاْءطَُع ا أَيِديَكُهَما َجزَاًا ِبَا َكَسَبا﴾ ء ل  تعاىلوف ي  

م السارر ه  لج م ءطع يده اليمىن من امل صل، كن لءع لري خالف بن ال ءهاا ف أن حك،  (17)  }فاءطع ا أميا م
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حي    }لالسارء ن لالسارءات فاءطع ا أميا م{اخلالف ف مآخذ اثكم، فتمسك األح اف بءرااة ابن مسع د لهي
 . لهبذا يتبن ل ا أثر ءرااة ابن مسع د ف اريستدري  لألحكام ال رعية  (، 18)،  ءال ا ب ج م ءطع مين السارر 

مثا  لءرااة شاذة أيدت هبا   ، ري خي   عل  أحد لبءرااة ابن مسع د  ما كتب اللوة لال ح  فاهتمامها ابلءرااات الشاذة  أ
 ءرااة ابن مسع د لهبذا يتبن ل ا أثر  حبذف ال  ن من يكن،  ، (20) ، َيُكِن الاِذيَن َكَ ُرلا﴾ملْ ﴿   :ءاعدة حن يةو ء ل  تعاىل

 اريحكام.   طلمن خال  هذه األمثلة تربز أمهية هذه الءرااة ف فهم ال ص ا لاست با،  ألحكام ال رعية لف اريستدري   

 املبحث الثالث: أسباب عدم قبول قراءة ابن مسعود 

لكذلك ابملصادر الز اهتمت ببيان أ  ال الءرااات    ،اخلاصة لش اذ الءراااتمن خال  التتبع لاريستءراا ف املصادر  
ال  ل األل و ما لافءت العربية لالرسم العثماين لصت س دها هري أ ا مل تبلغ   وليتبن أ ا ت ءسم هىل أربعة أ  ا   ،املردلدة

 ءسمنو األل و كل ءرااة مل يصت س دها ال  ل الثاينو الءرااات الز جاات بطريق اآلحاد لي ءسم هىل   درجة الت اتر،
 ، لهن لافءت العربية لالرسم العثماين. الثاينو كل ءرااة صت س دها ف اآلحاد لل  لج  ف العربية لخال ت الرسم العثماين

 ال  لل ،  الت سا  لج  ال  ل الثال و الءرااات املدرجة لاملءص د ب  اإلدخا  ليراد ب  الزايدة ف الكلمات الءر  ية عل   
 (. 23)،  ما لافق العربية لالرسم لمل ي ءل البتة  ه ل الرابعو  

ثل  ا أبمثلة منخال ت رسم املصحل، ل لكن  صت س دها ف اآلحاد ل ا لج  ف العربية  ابن مسع د  ءرااة  ل 
 (.25) (،  حبذف ل ظ )ما(، 24)،  س رة الليل ﴿َلَما َخَلَق الذاَكَر َلاأْل ْكَث ﴾ما جاا ف  م ها  

الءرااات السبع أل العشر، مع همجاعهم عل  ءب      يتبن ل ا سبب عدم ءب   ءرااة ابن مسع د، ا  لمن خال  هذ 
 أحد املصاحل العثما ية لل  احتماري.   لت افق رسم  لج . من   افق العربية لل   لما س اه شاذ ري يصت التعبد بءر  يت ، مامل ت

 لن أعلم.   لصت س دها.. 

 اخلامتة:

م هذه ال رءة امل جزة ف اخلتام حنمد ن تعاىل عل  التمام ل سأل  حسن اخلتام، لحنمده أن لفق لأعان عل  همتا 
م بعرض أهم ال تائج الز ت صل اليها الباح  ف ، لف ال هاية خنتم هذا املءا ع د العلماا  ءرااة ابن مسع د مهية  أباملتعلءة  

   هذه ال رءةو 

 أهم النتائج والتوصيات: 

 ت صل الباح  ف هذا البح  هىل اآليتو 

 .ج ًبا هىل ج ب مع الءرااات املت اترة ف كتبهم ابلءرااات الشاذة   العلماا من م سرين لفءهاا للو ين   اعت اا .1
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 .لهن مل تءبل عل  أ ا ءر ن فءد ءبلت عل  أساس أ ا أخبار أل ت سا للءر ن   ابن مسع دءرااة    نا أ .2
أحيااًن املءص د من الءرااة   تْ ءد ت ض ِ ل   معىن صحيت ري تد  علي  الءرااة املت اترة.  رشد هىل ت   ءرااة ابن مسع د أنا  .3

 . املت اترة
                                                                                                                                 :Footnote   اهلوامش
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