
 
 
 
 
 
 
 

 
  واختياراته في علم القراءات

 
  )كنز املعاني في شرح حرز األماني(

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  إعداد

  الدكتور عبد القيوم بن عبد الغفور السندي



 

)٢( 

  ملخص البحث
أيب إسحاق إبراهيم هذا البحث عبارة عن حماولة متواضعة جلمع ودراسة اختيارات اإلمام 

 (: يف القراءات من خالل اجلزء املطبوع من كتابه القيم  ~ )٧٣٢ت(اجلعربي 
( ، وقد اشتملت على بعض أبواب األصول، بدًء من باب االستعاذة وانتهاًء بباب اإلدغام

وافق يف غالبها مجهور اختيارا، ثني وثالة ختياراته يف اجلزء املذكور إىل أربعوصلت االصغري، وقد 
مقدمة، وأربعة مباحث،  : البحث على وقد اشتملالقراء، وتفرد يف اختيار بعض منها، وهي قليلة، 

 .، وخطة البحث، ومنهج البحث والدراسةأمهية املوضوعففي :   .وخامتة، وفهارس
 : شيوخه .والدته وأسرته .امسه ونسبه : ذكرت فيهو، يف تعريف موجز لإلمام اجلعربي. 

فه، مفهومه، تعري: يف االختيار  :  .وفاته .مؤلفاته .مدح العلماء له وثناؤهم عليه .تالميذه
 ،تعريف االختيار لغةً واصطالحا :  فيهوبينت .حكمه يف العصر احلاضروضوابطه، بواعثه، تارخيه، 
 . وتطورهونشأت االختيار . بني القراءة واالختياروالفرق .هالختيار وحقيقت مفهوم ا خالصةمع ذكر
حكم االختيار يف العصر و . االختيار عند القراء وشروطهوضوابط . االختيار عند القراءوبواعث
 .احلاضر  : قيمة : وذكرت فيه  .اختيارات اجلعربي وقيمتها العلمية يف ميزان القراء
 منهجي يف مع بيان .ة االختيار عندهصيغو .لديهدواعي االختيار و .ت اجلعربي يف ميزان القراءاختيارا

اختيارات اجلعربي املتعلقة بأبواب األصول من خالل اجلزء  :  .ذكر اختيارات اجلعربي
(املطبوع من كتابه  .(ثُم   : ل نتائج ملتقطة من خاليف فوائد و
 حسب اطالعي –أنه يالحظ أن اإلمام اجلعربي أول شارح للشاطبية  : ، دراسة املوضوع
) ٣٤(استخرجت من خالل شرحه للشاطبية .  ذكر اختياراته يف القراءات يتبنى-على الشروح 

.  قوي االستنباط واحلجةاختيارا إىل اية اجلزء املطبوع من كتابه، وهذا يعين أنه صاحب اختيار
، فبينهما لديه خلط ملحوظ ال يفرق بني االختيار وبني ترجيح وجٍهأحيانا يالحظ على اجلعربي أنه 

 – لدراسة اختيارات القراء  ملحةًأرى حاجةً) ١( :وهي  والتوصية، .ملن نظر فيها بالدقة والتمعن
 ام، وحماولة معرفة مرادهم باالختيار، من خالل مصنفام ومؤلف–غري األئمة العشرة املعروفني 

شرح اجلعربي للشاطبية حيتوي على فوائد مجة وميزات عدة ) ٢( .ارنتها باختيارات األئمة القراءومق
فهرس  .فهرس املصادر واملراجع :مث الفهارس، وتشتمل على  .الفرز والدراسةاإلبراز وتستحق 

  .املوضوعات



 

)٣( 

 

# " ! 
الاحلمد هللا وكفى، والصه املصطفى، حبيبالم على ة والستىب، ونبيوعلى آله ه ا

ديهوأصحابه وم اقتدى و ناقتفى، وبعد:   
 البشريةَف اهللا وقد شر،  ومكانتهقهامكانتها من شرف متعلَّ ومس العلوم و شرففإنَّ

أ ل أكرب وأعظم أمانٍةبتحمعرض عن حتمقال اهللا خلوقات امللها سائر ، :  [  ²  ±  °

¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³ Z )وأمساهااألمانة آخر تلك  وكان، )١ 
  :  [2  1  0  /  .  Z نيبوأعظم  ألشرف ٍة أمخريمن نصيب 

وهذا العلم ، )٢(
h  g  f  e  d  c   ]الذي  بكتاب اهللا العزيز يتصل مباشرةً - علم القراءات القرآنية –املبارك 

  j    i p  o  n     m  lk Z)٣(اهللا ، فكتاب  نزل حبروفه وحركاته،وشد اته من عند اته ومد
!  ] :  باحلق  ، أنزله)٤(       : [m   l  k      j  i  h  g  Z خالق هذا الكون وبارئه

$  #  " Z)٥( ، بواسطة الروح األمني  : [k     j     i  h  g  f  e  d  c  Z)٦( 
، -صلوات اهللا وسالمه عليهبأيب هو وأمي،  –د بن عبد اهللا ة حممة وخري البشري الربيعلى أفضل

قًأنزله عليه مفرا منجا مت به فؤاده ليثب : [  Ì  Ë  ÊÉ    È  Ç  Æ  Å  Ä         Ã  Â  Á

Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Z )على مكٍثالناسليقرأه على ، و)٧ وت م0    1  ,  -  .    /  ]  : ٍله

4  3  2  Z )التصرف فيه به حق ح لنومل مي، )٨التغيري والتبديل  نوع من أنواع أي :[   !

  <;  :  9  8  7      6  5  4  3  21  0  /   .  -  ,  +     *  )  (  '  &%  $  #  "

K     J  I  H  G   F  E         D  CB  A  @  ?  >  =  Z )وا عنه  الذين تلقَّهواختار له خري أصحاب، )٩
                                                

  .٧٢:  سورة األحزاب، من اآلية)  ١(
 .١١٠:  سورة آل عمران، من اآلية)  ٢(
  .٤٢:  سورة فصلت، اآلية)  ٣(
 . ٩:  سورة احلجر، اآلية)  ٤(
 .١٠٥:  سورة اإلسراء، من اآلية)  ٥(
  .١٩٣-١٩٢ :سورة الشعراء، اآليتان )  ٦(
 .٣٢:  يةسورة الفرقان، اآل)  ٧(
 .١٠٦ :سورة اإلسراء، اآلية )  ٨(
 .١٥:  سورة يونس، اآلية)  ٩(



 

)٤( 

خري  و..خري األمم و..من تبعهم من خري الناس وأبلغوه إىل ، ومحلوه عنه،هذا العلم املبارك
 أحد من شارةاستدون   واختارهم مبحض إرادته،مبحض فضله اهللا اصطفاهم  ..القرون
وا رسوهلم بالصدق واإلخالص، بل أحبف، )١(Z 3  4  5   6  7  8   9] : خليقته 

زوا كل ما مسعوه من نبيهم، وميحفظوا ، ف)٢(ضرب املثل يف ذلكمفانوا يف هذا احلب، وكانوا ت
 كتاب حروف، وحفظوا  - الشريف احلديث - وغري املتلو–الكرمي القرآن  -الوحي املتلو بني 
 بل بنيق، وبني الفتح واإلمالة،  واملرقَّمفخوحركاته وسكناته، وميزوا بني املوكلماته، اهللا 

أتقنوا كل ، وهاإمتاماحلركات و وبني اختالس  وبني الروم واإلمشام،،الصغرى والكربىاإلمالة 
 على وا هذه األمانة ملن بعدهم وأد،أخذوها عن شيوخهمتلقوها عن أساتذم، وصغرية وكبرية 

  ... جيالً بعد جيٍل ...خري وجه وأمت بيان وإتقان
وكان القرآن الكرمي يصحاِب أخذه كلُّعلى ما  املختلفة املتعددةهوى على الوجتلَقرأ وي ي 

سول من الر ا، ورمحةً على األمة  سعةً،األحرف السبعةمن   عليهنزلما  على ووينا 
ه الوجو، وكلُّالقراءةأمر يف عليها ا وتيسريها ترجع إىل أن ه  اهللا تعاىل، وكلُّكالممكتوب 
 ، وبركةٌه خريوكلُّ، )٣( t  s       r     q  p  o  nZ   ]   : فيهرسع ال رسيمه ، وكلُّومقروٌء

  به نقالً القراءةُثبتِت و،ه نزولُ مادام ثبت، على آخر وال لوجٍه، على أخرىال تفضيل لكلمٍة
موعا، وكانت الوجوه متعددةًمتواتريف إطار األحرف السبعة من حيث ا وت ،حلها تالمذةُم 

 ،ا منها حسبما تيسر عليه بعضى البعضرحوت، وتعددت ة، فكثرتمن شيوخ عد الصحابة 
فأصبحت ،ها على تالمذتهر محلُوتيس  اإلتقانلحفظ ول ...  

ومن  إىل تالمذم ،  ...  إىل شيوخ وأئمةلتحمل واألداء، فكانت نسبة ل
  ...من تالمذة تالمذم أو من أتى بعدهم   ملن تبعهم...  رواية عنهماشتهر بال
 

 إسحاق أيب برهان الدينلإلمام  كان ، متفرقة من علم القراءاتمسائلَ من مجلةٌفهذه 
ودراستها، ها  مجع، أحببت ورأي فيهااختيار - أحد شراح القصيدة الشاطبية - ~اجلعربي 

                                                
 .٣٢:  سورة فاطر، من اآلية)  ١(
 .٢٩٦-١/٢٩٤:  ما سطره العالمة الشيخ حممد عبد العظيم الزرقاين يف مناهل العرفان - إن شئت -اقرأ )  ٢(
  .١٧: اآلية :  يف أربعة مواضع من سورة القمر، منها)  ٣(



 

)٥( 

اهللا ليستفاد منها، أسألُها وترتيبها وعرض   ،واإلخالص يف استخراجها، التوفيق إلمتامها
  . عليه ذلك والقادريِلوهو ووالقبول يف اخلواص والعوام، 

  :خطة البحث 
  :يشتمل البحث على 

وخامتة، وفهارسة مباحث،وأربعمة، مقد .  
  : نهج البحث والدراسةموخطة البحث، ، و وأمهيتهإفادية املوضوعففي.  

 :  تعريف موجز لإلمام اجلعربييف ~ .  
  :وحتته سبعة مطالب 
  .امسه ونسبه: املطلب األول 
  . وأسرتهوالدته: املطلب الثاين 

  .شيوخه: املطلب الثالث 
  .تالميذه: املطلب الرابع 

  .علماء له وثناؤهم عليهمدح ال: املطلب اخلامس 
  .لفاتهمؤ: املطلب السادس 
  .وفاته: املطلب السابع 

 : يف العصر احلاضرهحكمضوابطه، اعثه، وبتارخيه، مفهومه، تعريفه، : االختياريف .  
  :مطالب ة ستوحتته 

  .ا واصطالحتعريف االختيار لغةً: املطلب األول 
  . بني القراءة واالختيارالفرق: املطلب الثاين 
  .رهه وتطونشأت: ختيار  االتاريخ : املطلب الثالث
  . االختيار عند القراءبواعثُ : املطلب الرابع

  . االختيار عند القراء وشروطهضوابطُ : ساماملطلب اخل
  .رحكم االختيار يف العصر احلاض : املطلب السادس

 :  وقيمتها العلمية يف ميزان القراءاختيارات اجلعربي.  
  :مطالب أربعة وحتته 

  .تيارات اجلعربي يف ميزان القراءقيمة اخ: لب األول املط
  .دواعي االختيار عند اجلعربي: املطلب الثاين 



 

)٦( 

  .صيغ االختيار عند اجلعربي: املطلب الثالث 
  . اجلعربيمنهجي يف ذكر اختيارات: املطلب الرابع 

  : طبوع من كتابه اختيارات اجلعربي املتعلقة بأبواب األصول من خالل اجلزء امل
)(.  

  : وشيء من التوصية من خالل دراسة املوضوعةلتقطونتائج ميف فوائد .  
  :، وتشتمل على مث الفهارس

  .فهرس املصادر واملراجع
  .فهرس املوضوعات

 
  ).اختياري(ية بصيغة صرحية أستخرج اختيار اجلعربي من خالل شرحه للشاطب .١
٢. ص املسألة مع ص ومأذكر ملخى اختياره مع ملخربطه ببيت الشاطيبؤد.  
ام أو بعض من سبقه يف والتنصيص على موافقته ملن سبقه من القراء العشرة أو رأحاول  .٣

  .ذلك االختيار
  باب مع ذكر أعدادها يف كلأذكر اختياراته حسب ترتيب أبواب القصيدة الشاطبية .٤

  .وهكذا ... االختيار األول، االختيار الثاين : بعنوان 
  .ااختيار] ٣٤[ وصلت إىل ، وقد من البداية إىل النهايةأرقاما تسلسليةأعطيت اختياراته  .٥
 بالرسم العثماين من إصدارات  اإللكتروينأدخلت النصوص القرآنية من برنامج املصحف .٦

  . برواية حفص عن عاصماملدينة املنورةجممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ب
٧. خراألحاديثَجت من كتب احلديث املعروفة، مع احلكم على ما ليس يف  واآلثار 

  .الصحيحني مما وجدته من كالم العلماء املختصني يف ذلك
، لتزم ترمجة املشاهري منهمأترمجت لألعالم الذين رأيت احلاجة إىل ذكر ترامجهم، وال  .٨

ن من القراء العشرة شدين من الصحابة واألئمة املشهوريخللفاء الرااتراجم ا خصوص
  . الشهرةمن حيث ومن مبكانتهم وروام

  



 

)٧( 

 
~)١( 

  :وتحته سبعة مطالب 

  : ونسبهاسمه : املطلب األول 
إبراهيم بن  أبو حممد )٢(برهان الدين: اإلمام العالمة املقرئ اللغوي األديب الشيخ : هو 

  .)٣(فيلَالس اخلليلي  اجلعربيبعي الربن إبراهيم بن خليلعمر 

  : وأسرته والدته : املطلب الثاني 
  .)٥(ربع قلعة ج)٤(ضبرِبأو قبلها بقليل  )٦٤٠(أربعني وستمائة : سنة  يفولد 

م اخلليلي مبدينة سيدنا إبراهيم ى أكثرهم مشيخة احلرينتمي إىل أسرة علمية عريقة، تولَّ
نا مؤذِّكان  -~ أبو حفص عمر – ووالده .هم شافعيو املذهبلُّج بفلسطني، اخلليل 

منذ ا وسلوكً تربيةًا وتثقيفًا وتعليمالنجيب ه جلنالذي اعتىن بوهو ومن أعياا، قلعة جعرب ب
  . واالستفادة منهم،عرف عليهم ويرافقه يف الت،وكان يأخذه إىل جمالس العلماءنعومة أظفاره، 

                                                
: ، معرفة القراء الكبار ٤١-١/٣٩: ، فوات الوفيات البن شاكر ١٤/١٦٠: البداية والنهاية : ترمجته يف   )١(

، ١/٤٢٠: ، بغية الوعاة ١/٥٠: ، الدرر الكامنة ٢/٤٦: ، مفتاح السعادة ١/٢١: ، غاية النهاية ٣/١٤٦٣
، ٦/٩٧: ، شذرات الذهب ١/٤٤٠: ، طبقات املفسرين ٤/٢٨٥: ، مرآة اجلنان ٥/١٤: هدية العارفني 
 . ١/٥٥: ، األعالم ١/٦٩: ، معجم املؤلفني ١/٦٠: معجم احملدثني 

رضي الدين، تقي الدين، تاج الدين مع ما ذكرته أعاله، ويكىن بأيب إسحاق، وأيب العباس : يف لقبه أقوال )  ٢(
  . ٤٠-١/٣٨: املعاين ، مقدمة حمقق كرت ٢/٤٦: ، مفتاح السعادة ١/٢١: غاية النهاية : كذلك، ينظر 

 .١/٢١: الغاية : بفتح السني والالم، نسبة إىل طريقة السلَف، كذا قال ابن اجلزري، انظر : السلَفي )  ٣(
)٤  ( ضبأساس املدينة أو فضاؤها أو ما حوهلا، ومنه : الر)لسان : للبقر والغنم كاملعاطن لإلبل، انظر ) مرابض

  . ٢٢٩، خمتار الصحاح، ص)ربض(، مادة ٨٢٨يط، ص، القاموس احمل٧/١٥٢: العرب 
نسبة إىل األمري سابق الدين جعرب بن سابق القشريي، أحد أمراء العرب أيام السلطان ملك شاه السلجوقي، )  ٥(

: معجم البلدان : ينظر . وتقع القلعة على الضفة اليسرى لنهر الفرات األوسط قرب صفني بني العراق والشام
  .١٢/٢٣٧، ١/٢٤: ة والنهاية ، البداي٢/١٤٢



 

)٨( 

  :شيوخه : املطلب الثالث 
 من عن مجعمن الفقه واحلديث والقراءات وغريها  ،العقلية والنقليةم والعلا من أنواعتلقى 

  :منهم  ،)١( ودرايةً روايةً،حلبو ،ودمشق ،وموصل ،بغداد ومشايخ ،علماء قلعة جعرب
  .)٢()٦٤٨ت(ي أبو إسحاق إبراهيم بن حممود األزجي البغداد

  .)٣()٦٤٨ت(وحمدث الشام أبو احلجاج يوسف بن خليل الدمشقي 
  .)٤()٦٥٨ت(وأبو إسحاق إبراهيم بن خليل الدمشقي 

  .)٥()٦٧٢ت (البغداديالوجوهي بن عثمان  يوقرأ للسبعة على أيب احلسن عل
 البغدادييش بن أيب اجلدرس الشاطبية عند أيب أمحد عبد الصمد بن أمحد بن عبد القادر 

  .)٦( )٦٧٦ت (احلنبلي
  .)٧( )٦٨٨ت(سن التكرييت احلبن سني احلاملنتجب أيب عبد اهللا وللعشرة على 

الشريف ب  مشس الدين حممد بن عمر الواسطي املعروف عنباإلجازةروى القراءات 
  .)٨( )٦٦٨ت (الداعي

 ريزبن حممود اجلبد اهللا بن إبراهيم عضياء الدين وروى الشاطبية باإلجازة عن 
  .)٩( )٦٧٩ت(

  .وغريهم من األجالء والنبالء

                                                
بأنه روى من مائيت شيخ من شيوخ اآلفاق من املشرق ) أ/٥٩(صرح اجلعربي بنفسه يف عوايل مشيخته )  ١(

  . ١/٦٧: مقدمة حمقق كرت املعاين : انظر . واملغرب
  .١/٢٧: الغاية : ترمجته يف )  ٢(
  .٥/٢٤٣ : ، شذرات الذهب٤٩٩طبقات احلفاظ للسيوطي، ص: ترمجته يف )  ٣(
  .٥/٢٩٢: شذرات الذهب : ترمجته يف )  ٤(
  .٥/٣٣٧: ، شذرات الذهب ١/٥٥٦: الغاية : ترمجته يف )  ٥(
  .١/٣٨٧: الغاية : ترمجته يف )  ٦(
  .١/٢٤٠: الغاية : ترمجته يف )  ٧(
  .٢/٢١٨: الغاية : ترمجته يف )  ٨(
بفتح اجليم والدال، نسبة    ) اجلَدري: (وفيه نسبته   ،  ٥/٣٦٣: ، وشذرات الذهب    ١/٤٠٣: الغاية  : ترمجته يف   )  ٩(

  .! حي من األزد ) جدرة(إىل 



 

)٩( 

  :تالميذه : املطلب الرابع 
 بفلسطني  اخلليل ينةديف م استقراره ا بعد خصوص، ال حيصون كثرةًخلقاستفاد منه 

  :قرأ عليه ف،  إقامته فيها لفترة جتاوزت أربعني سنةوطوِل
  .)١( )٧٦٩ت (بن اجلنديادي املعروف بغْعبد اهللا بن أيدأبو بكر 

  .)٢( )٧٧٦ت( الدمشقي بن اللباناأبو املعايل الشيخ و
  .)٣( )٧٨٢ت(اإلربلي والشيخ عمر بن محزة العدوي 

  .)٤( )٧٣٢ت( النابلسي بن حنلة سبط السلعوساوأمحد 
  .)٥( )٧٤٩ت (املطرزبن عبد اهللا وحممد 

  .)٦( )٧٣٩ت(ي الدمشقي اإلشبيلالربزايل علم الدين املؤرخ املعروف و
  .)٧( )٧٤٨ت(واحملدث املؤرخ مشس الدين الذهيب 

  .)٨( )٨٠٠ت(البعلبكي بن أمحد التنوخي إبراهيم أبو إسحاق و
  .)٩( )٧٤٠ت(وإبراهيم بن عثمان البعلبكي 
  .)١٠( )٧٦٥ت (واحلسام املصري شيخ القرم

  .)١١( )٧٥٧ت(أبو احلسن ابن السبكي تقي الدين 
  .)١٢( )٧٤٩ت (أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم اجلعربي:  أبنائه ومن

                                                
  .١/١٨٠: الغاية : من شيوخ ابن اجلزري، وقرأ على اجلعربي بالقراءات العشر، ترمجته يف )  ١(
  .٢/٧٢: الغاية : ترمجته يف  ،جازه بالباقيأقرأ عليه بعض القرآن بالقراءات و)  ٢(
  .١/٥٩١:  الغاية :ترمجته يف )  ٣(
  .١/١٣١: الغاية : ترمجته يف )  ٤(
  .٢/١٧٩: الغاية : قرأ على اجلعربي بالقراءات العشر، وكتبا كثرية من مؤلفاته، ترمجته يف )  ٥(
  .٦/١٢١: ، شذرات الذهب ٥٠١طبقات احلفاظ للسيوطي، ص: ترمجته يف )  ٦(
  .٢/٢١٨: الغاية : ترمجته يف )  ٧(
  .٦/٣٦٣: ، شذرات الذهب ١/٧: الغاية : ترمجته يف )  ٨(
  .١/١٩: الغاية : ترمجته يف )  ٩(
  .معرفة القراء الكبار:  مقدمات حمققي كتابه ٦/٩٧: ، شذرات الذهب ٢/٧١: الغاية : ترمجته يف )  ١٠(
  .٦/١٨٠: ، شذرات الذهب ١/٥٥١: الغاية : ترمجته يف )  ١١(
  .٣٣خبار، صرسوخ األحبار يف منسوخ األ: ترمجته يف )  ١٢(



 

)١٠( 

  :مدح العلماء له وثناؤهم عليه : املطلب الخامس 
ا، ا ورعزاهد، ا جليالًم عاِل، حممود السجايا،ا حبسن السرية والسلوككان اجلعربي معروفً

واملالحظة،  الذاكرة  قوي،اا حاذقًطنفا، ا متبعحمدثً ا،ا مفتيا، فقيها شاعرحنوي، فاضالًا مقرئً
وأثنوا عليه ثناًء ،كثريون املذهب واملعتقد، مدحه سلفيا عطر، وبينوا قوومكانته ،تهة شخصي 

  ...العلمية 
...  شيخ القراء ، احملقق، األستاذ،العالمة« : بقوله ~ الذهيباإلمام مدحه تلميذه 

  .)١(»... صاحب التصانيف، وشيخ بلد اخلليل 
 ثقة ، حاذق،حمقق...  األستاذ ،العالمة«: بقوله  ~وصفه اإلمام ابن اجلزري 

  .)٢(»كبري
 واخلري ،كان من املشايخ املشهورين بالفضائل والرياسة«:  ~ ابن كثرياإلمام وقال 

  .)٣(» والعفة والصيانة،والديانة
التصانيف املفيدة يف  له ،اا متقن مقرئً،اكان فقيه«:  ~السبكي اإلمام عنه وقال 

  .)٤(» وأمساء الرجال، واملعرفة باحلديث،القراءات
  :مؤلفاته : املطلب السادس 

ا، ا وتلخيصا، شرحا ونثرنظم ،أكثر من التصنيف والتأليف يف شىت العلوم والفنون
 ونوصفها الكثري، وأحباث صغرية ،)٥(وقصائد ،جتاوزت مائة ومخسني عنوانا، أغلبها رسائل

اهلبات اهلنيات يف املصنفات (يف كتابه بنفسه ذكر أغلبها دقة واجلودة واإلتقان والتحرير، وبال
  : من أبرزها و مفقود أو خمطوط، اهولألسف أن أغلب، )اجلعربيات

                                                
  . ٣/١٤٦٤: معرفة القراء الكبار )  ١(
  . ١/٢١: الغاية )  ٢(
  . ١٤/١٦٧: البداية والنهاية )  ٣(
  . ٦/٨٢: طبقات الشافعية للسبكي )  ٤(
، وقد ذكر ٣/١٤٦٥:  املعرفة »فتصانيفه أزيد من مائة مصنف ما بني خمتصر ومطول«: قال اإلمام الذهيب )  ٥(

-٥٣مقدمة حتقيق رسوخ األحبار لألهدل، ص: ني قصيدة من مجلة مؤلفاته، انظر حمققو كتبه تسعا ومخس
  .١/١٠٢: ، وقسم الدراسة من حتقيق الكرت لليزيدي ٦٩



 

)١١( 

  .)١(حرز األماينشرح يف كرت املعاين  .١
  .)خمطوط (نزهة الربرة يف قراءة األئمة العشرة .٢
  .)ظومة يف قراءات أيب جعفر ويعقوب وخلف العاشرمن (ج الدماثة يف قراءة الثالثة .٣
  .)٢(خالصة األحباث يف شرح ج القراءات الثالث .٤
  .)٣(مجيلة أرباب املراصد يف شرح عقيلة أتراب القصائد .٥
  .)٤(عقود اجلمان يف جتويد القرآن .٦
  .)٥(الواضحة يف جتويد الفاحتة .٧
  .)٦(وصف االهتداء يف الوقف واالبتداء .٨
  .)٧(عددحسن املدد يف فن ال .٩

 .)خمطوط (عقود الدرر يف عد آي السور .١٠
  .)٨(رسوم التحديث يف علوم احلديث .١١

                                                
 األستاذ أمحد اليزيدي، وطبع قسم التحقيق يف جملد مع جملد الدراسة) باب الم هل وبل(حقق جزًءا منه إىل )  ١(

 يف طباعة غري جيدة كثرت فيها ١٤١٩المية باململكة املغربية، عام قبله من وزارة األوقاف والشؤون اإلس
األخطاء العلمية واملطبعية، وحيقق يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، وقد وصف حاجي خليفة يف كشف 

 .شرحه ضمن شروح الشاطبية بأنه أحسنها وأدقها) ١/٦٤٦(الظنون 
ن حممد عبد اهللا يف مرحلة املاجستري يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، حققه الباحث قاري حممد إبراهيم ب)  ٢(

  . ١٤٠٨عام 
حققه الباحث حممد إلياس حممد أنور يف رسالة علمية للحصول على درجة الدكتوراه من قسم الكتاب )  ٣(

  . ، ومل يطبع بعد١٤٢٢والسنة، كلية الدعوة وأصول الدين جبامعة أم القرى، عام 
 .سجل للتحقيق يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، وطبع مؤخرا مبؤسسة قرطبة مبصر)  ٤(
طبع بتحقيق الدكتور عبد ) ٧٤٩ت(شرح البن أم قاسم املرادي املراكشي : عليه شروح عديدة، منها )  ٥(

مكتبة أوالد الشيخ فرغلي سيد عرباوي، من / اهلادي الفضلي، من دار القلم بريوت، لبنان، وبتحقيق أ 
  .م ٢٠٠٧للتراث باجليزة، مصر، عام 

حققه الباحث نواف بن معيض احلارثي لنيل درجة املاجستري يف القرآن الكرمي وعلومه بكلية أصول الدين )  ٦(
  . ١٤٢٧ -١٤٢٦جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، عام 

  .م٢٠٠٥ب، من مكتبة أوالد الشيخ للتراث، عام طبع بتحقيق مجال بن السيد رفاعي الشاي)  ٧(
حققه الباحث حممد اخلضري يف مرحلة املاجستري جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، عام )  ٨(

١٤٠٧.  



 

)١٢( 

  .وغريها الكثري .)١(رسوخ األحبار يف منسوخ األخبار .١٢
  :وفاته : املطلب السابع 

يوم األحد ا حىت تويف  ، من أربعني سنةأكثر  اخلليل دبل ~اجلعربي استوطن 
من شهر رمضان سنة اثنتني وثالثني  -ف يف ذلك  على اختال–أو خامس عشر يف ثالث عشر 

  .)٢(ةاخلليل حتت الزيتونمدينة بظاهر ، ودفن  عن اثنتني وتسعني سنة)٧٣٢ (وسبعمائة

                                                
، ١٤٠٩حسن مقبويل األهدل من مكتبة اجليل اجلديد باليمن، ومؤسسة الثقافة ببريوت، عام/طبع بتحقيق د)  ١(

  .٦٩-٥٣ قائمة كبرية من مؤلفات اجلعربي ضمن ترمجته، صوقد ذكر
  .١٤/١٦٧: ، البداية والنهاية ٢/٤٦: ، مفتاح السعادة ١/٢١: غاية النهاية : انظر )  ٢(



 

)١٣( 

  : املبحث الثاني 
  . حكمه في العصر الحاضر،  ضوابطهبواعثه، ،  تاريخهمفهومه، ،  تعريفه: االختيار 

  :ة ــــــتوطئ
على ا كثري تتردد -كمصطلح عند القراء -) االختيار(كلمة  أن  فيهشكجمال للال مما 

وينسب االختيار إىل األئمة القراء ا، ا وحديثًا، قدميعمومألسنة املقرئني والدارسني واملؤلفني 
كابن حميصن إىل بعض روام، وطرقهم، وإىل بعض قراء الشواذ، و والعشرة، ،السبعة ،املعروفني
ابن مقسم و ،ابن جماهدوتأخر عنهم، أمثال أيب عبيد، بعض من بل حىت إىل ،  ...واليزيدي
  .وغريهم ...ابن شنبوذ والعطار، 

   :- أحد السبعة – يف تعريف اإلمام الكسائي )١()٤٤٤ت(قال اإلمام أبو عمرو الداين 
  .)٢(معتربا حلرف عبد اهللا.:. واختار حرفا يف كتاب اهللا 
   :وقال فيمن رويت عنهم القراءات الشاذة

  موماهر يف علمه مقد.:. كم من إمام فاضل معظَّم 
ر بالصدق واألمانة مشه .:.يانةوالعلم بالقرآن والد  

  باعهفلم ير الناس لذا ات.:.   عن اجلماعة لكنه شذَّ
  .)٣( ما قرامن أحرف الذكر وكلَّ.:. بل أسقطوا اختياره وما روى 

يها ف فل من تتبع القراءات وألَّوقال يف أو:  
  وهو ابن موسى الثقة املامون.:. العتكي وامسه هارون 

  احلضرمي ابن أيب إسحاق.:. إمامه املشهور بالعراق 
  .)٤(هـوأسند اختياره إلي.:. وابن العالء قد قرا عليه 

                                                
 ، وتويف بدانية ٣٧١عثمان بن سعيد بن عثمان القرطيب الداين، ولد يف: العلم البارز الشهري احلافظ احلجة )  ١(

حتقيق  (٧٨١-٢/٧٧٣: معرفة القراء الكبار : لتآليف الشهرية، ترمجته يف  ، صاحب ا٤٤٤يف 
 .٥٠٥-١/٥٠٣: ، الغاية )طيار قوالج/الدكتور

  .٢٥٦: األرجوزة املنبهة، البيت رقم )  ٢(
 .٣١٨-٣١٥: املصدر السابق، األبيات )  ٣(
  .٣٦٩-٣٦٧: املصدر السابق نفسه، األبيات )  ٤(



 

)١٤( 

  : يف ترمجة اإلمام نافع )١()٥٤٠ت (ابن الباذشاإلمام قال و
  .)٢(»ءته، ورجعوا إىل اختيارهإمام أهل املدينة، والذي صاروا إىل قرا«

  : وقال أبو بكر شعبة بن عياش يف أيب عمرو ابن العالء البصري 
  .)٣(»...انظر ما يقرأ أبو عمرو مما خيتار لنفسه فإنه سيصري للناس إسنادا«

  : يف حيىي اليزيدي )٤()٥٤١ت (وقال سبط اخلياط
اخلياط على اليزيدي باختياره وقرأ  ...قرأت به القرآن : اختيار أيب حممد اليزيدي «

  .)٥(»...الذي خالف فيه أبا عمرو
  :وقال ابن اجلزري يف خلف بن هشام البزار 

.  يف مائة وعشرين حرفا– يعين يف اختياره –إنه خالف محزة : قال أبو بكر ابن أشته «
ة تتبعت اختياره فلم أره خيرج عن قراءة الكوفيني يف حرف واحد، بل وال عن محز: قلت 

  .)٦(»والكسائي وأيب بكر إال يف حرف واحد
  :وقال يف ترمجة ابن حميصن 

                                                
وتويف  ،٤٩١علي األنصاري الغرناطي املعروف بابن الباذش، ولد يف غرناطة سنة هو أبو جعفر أمحد بن )  ١(

اإلقناع، حقق وطبع يف جامعة أم القرى، مكة : ، ومل يتجاوز اخلمسني من عمره، من مؤلفاته ٥٤٠سنة 
  .٣٢-١/٩: ، مقدمة حمقق اإلقناع ١/٨٣: غاية النهاية : املكرمة، ترمجته يف 

  .١/٥٥:  اإلقناع)  ٢(
 حيث ذكر اإلمام السخاوي أن القراءات السبع املنسوبة إىل ٢/٤٣٢: مجال القراء : ، وانظر ١/٢٩٢: الغاية )  ٣(

القراء السبعة اختيار أيب بكر ابن جماهد البغدادي فقد اختار من القراءات ما وافق خط املصحف، ومن القراء 
فاختار  ...عصره يف هذا الشأن وأطبقوا على قراءتهواختاره أهل ... ا ما اشتهرت عدالته وفاقت معرفته 

 ....هؤالء القراء السبعة أئمة األمصار
 ، وتويف يف ٤٦٤وهو اإلمام عبد اهللا بن علي بن أمحد البغدادي أبو حممد املعروف بسبط اخلياط، ولد يف )  ٤(

٥٤١ لسبع، واالختيار يف القراءات الكفاية يف القراءات الست، واإلجياز يف القراءات ا:  ، من مؤلفاته
 ، واملبهج يف القراءات السبع واملتممة بابن حميصن ١٤١٧العشر، طبع بتحقيق عبد العزيز بن ناصر السرب، 

واألعمش ويعقوب وخلف، وهو رسالة دكتوراه لعبد العزيز السرب ، وطبع بتحقيق سيد كسروي حسن، 
: ، النشر ١/٤٣٤: ، غاية النهاية ٢/٧٦٣: طبقات القراء : ونشرته دار الكتب العلمية، بريوت، ترمجته يف 

  .٤/١٢٨: ، شذرات الذهب ١/٨٣
  .١/٢٤٧:  املبهج)  ٥(
  .١/١٩١ :النشر )  ٦(



 

)١٥( 

جماهد كان البن حميصن اختيار يف القراءة على مذهب العربية فخرج به عن  وقال ابن«
  .)١(»بلده فرغب الناس عن قراءته وأمجعوا على قراءة ابن كثري التباعه إمجاع أهل

 )االختيار( من تعرض لتعريف - كتب املتقدمني مما اطلعت عليه من -غري أنين مل أجد 
 حىت خامتة احملققني اإلمام ابن...  وتوضيح مفهومه وبيان حقيقته حسب مصطلح القراء

مل أجده ...  وتأليفه للنشر واملنجد ،ه فيها وتعمق،راءاته يف علوم القرغم تبحر ~اجلزري 
بالدقة ح مفهوم االختيار وضكمصطلح فه أو عر! ...  

 عليهم، فلم غري خاٍفو ،ا لديهمن املصطلح كان معروفًأل - واهللا أعلم – لعل ذلكو
... وضوابطه .. وشروطه .. وأصحابه .. حيتاجوا إىل توضيحه أو الكالم حول كيفية االختيار 

  ...الدارس املعاصر وما إىل ذلك من املباحث املتعلقة به اليت قد حيتاج إليها 
((:  كتاب بعنوان - بل من أصول النشر -ات كتب القراءبني ويوجد من 

(( لسبط اخلياط )٥٤١-٤٦٤(ومل يلتفت حمققه إىل تعريف ، وطبع، وقد حقق 
  !!االختيار

((: وصدر كتاب بعنوان         
(()اجلامع بني القراءات : "بعنوان ) ٨٧ص(اب الثاين الفصل الثاين من الب: ، وفيه )٢

للدكتور " القراءات القرآنية"نقال عن كتاب " "وذكر معىن ". والقرآن ومعىن االختيار
  !!!، ومل يضف إليه شيئا من كالمه )٩٢-٩٠ص(عبد اهلادي الفضلي 

((: وصدر كتاب آخر بعنوان    
(()ومل يتعرض مؤلفه الفاضل لتعريف االختيار )٣ ،!!!  

                                                
  .٢/٢٩٤: الغاية )  ١(
 تقدم ا لقسم القراءات وعلوم القرآن جبامعة القرآن الكرمي ،حملمد بن موسى بن حسني نصر ة الدكتوراهرسال)  ٢(

 – من دار ومكتبة احلامد للنشر مقابل جامعة العلوم التطبيقية، اجلبيهة تت العليا بالسودان، وطبعوالدراسا
 . م١٩٩٨=  ، ١٤١٩، ١عمان ، ط

 = ١٤٢٧، ١دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع بريوت لبنان، ططبعة أمحد بن فارس السلوم ، : تأليف )  ٣(
  . م٢٠٠٦



 

)١٦( 

((: كما طبع كتاب بعنوان  
(()ومل يتعرض مؤلفه لتعريف االختيار )١ ،!!!  

 معهد يف حبث مستقل نشر -~ –ح إمساعيل شليب لدكتور عبد الفتاألستاذ اول
(( بعنوان ١٤١٧: عام امعة أم القرى جبالبحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي 

          (( ومع ، 
 استفاد منه ا نبيالًا وحمققًا بارعمد كان عاِل فق- ~احترامي وتقديري للدكتور الفاضل 

ولألسف - إال أن حبثه املذكور -اململكة العربية السعودية يف يف مصر و  ونساًءرجاالً خلق 
ا على تربئة اإلمام الطربي كان منصب وخال من تعريف االختيار ومفهومه كليةً، –الشديد 
مرات ) ( كلمة د، وإن كان رد فحسبوالدفاع عن موقفه حول القراءاتاملفسر 

«: يف ثنايا حبثه، بل عنوانه األول وكرات   «ًالبن  وذكر حتته قوال 
قولني آخرين أليب عمرو الداين نقال ذكر  عن املرشد الوجيز أليب شامة، وجرير الطربي نقالً

صلة ملا بأدىن وال القول األول للداين  قول الطربي تمال يلكن وعن كتابه جامع البيان، 
 ويف آخره انتهز  عليه، مااستدلفرصة انتقاد اإلمام ابن اجلزري بأنه نقل يف كتابه ه فضيلت

  !!!)٢( غري أنه مل يتعرض ملعىن االختيار وال ملفهومه-... النشر كالم الداين دون أن يشري إليه 
 ،والتاريخ التعريفاءات من حيث حول علم القر دراسات معاصرة كومع ذلك فهنا

مض على كثري من أمثايل من مل ختل من الكالم حول هذا املصطلح الغا... النشأة والتطور و
، فأقول ا بتلك الدراسات السابقة، وفيما يلي أحاول تسليط الضوء عليه مستنريطالب العلم

  :التوفيق والسداد منه  و،وباهللا أستمد العون

                                                
 . ١٤٢٢، ١عبد السميع احلفيان، من منشورات دار الكتب العلمية بريوت، طأمحد حممود : تأليف )  ١(
 .٧-٦االختيار يف القراءات، ص: انظر )  ٢(



 

)١٧( 

  :واصطالحا لغة  : ختيار اال: املطلب األول 
)(  أحٍدوهو ما يرغب فيه كلُّ: اخلري :  من مصدر من باب االفتعال،: لغة  

  :االخِتيارور، ويستعمل يف ضد الشالعطف وامليل، : مبعىن وأصله ... كالعقل والعدل والفضل 
 العبد ما عند اهللا طلب : أي ،االستخارة :منه و ،ه وفعلُ ما هو خريبلَأو طَ ،طَلَب خيِر اَألمريِن

مجع خرية، وهي : ، واخلريات هواصطفا ،انتقاه: وختريه اختاره وخار الشيء و، ري اخلتعاىل من
  .)١(ري النساءري الناس، وفالنة خفالن خ: ، ومبعىن التفضيل يقال الفاضلة من كل شيء

  . واالصطفاء، والتفضيل، وامليل، واالنتقاء،العطف: وعليه، فمعانيه تدور حول 
  : في القرآن الكريم في املواضع التالية »االختيار «  ووردت مادة

 [±  °  ¯  ®  ¬   « Z ] ١٥٥: األعراف[.  
 [¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯ Z ] ٦٨: القصص[.  
 [%  $  #  "  !  Z ] ١٣: طه[.  
 [£   ¢     ¡  �    ~  }  Z ] ٣٢: الدخان[.  
 [4  3  2       Z ] ٢٠: الواقعة[.  
 [Ñ  Ð  Ï      Î  Í  Z ] ٣٨: القلم[.  
 [Q  P  O  N  M       R[  Z  Y  XW  V  U  T   S  Z ] ٤٨-٤٧ :ص[.  

  :  ªZ] : أما كلمة 
 ا موضع١٧٦يف  - اجرا ونصبا وا، ورفعا وتنكري تعريفً–  من حيث اموعفقد وردت
  .)٢(من القرآن الكرمي

حور اجلنة وصف  يف بالتنكري، و معرفة بأل مواضعيةمثانيف  Z @ ] :ت كلمة وورد
  .]٧٠ :الرمحن [ Z  +  ,  -] :  يف موضع واحد

  :الشريف في الحديث  ذلكمما ورد من و
  : عن عاِئشةَ رضي اهللا عنها قالت 

                                                
، معجم مقاييس ٤٩٧، القاموس احمليط، ص١١/٢٤٣: ، تاج العروس ٢٦٧-٤/٢٦٤: لسان العرب : انظر )  ١(

:  ) البيان يف مفردات القرآنضمن جامع(، مفردات الراغب ١٩٤، خمتار الصحاح، ص٣١٨اللغة، ص
  .٥٤٨-١/٥٤٥: ، عمدة احلفاظ ١/٣١٢

  .)خري(املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، مادة :  موضعا بالرفع واجلر، انظر ١٣٩ موضعا بالنصب، و٣٧منها )  ٢(



 

)١٨( 

  .)١(» بني أَمريِن إال اختار أَيسرهما ما مل يأْثَمما خير النيب «
  : قالت رضي اهللا عنها  ةَائشن ععو

  .)٢(» بني أمرين إال اختار أرشدمهارام عريما خ : »قال رسول اهللا 
إن اهللا تعاىل اختار أصحايب على العاملني سوى « :ا مرفوع   بن عبد اهللاعن جابرو

 ، - ان وعليأبا بكر وعمر وعثما: يعين  -  واختار يل من أصحايب أربعةً،النبيني واملرسلني
 واختار يل من أميت ، واختار أميت على سائر األمم، ويف أصحايب كلهم خري،فجعلهم أصحايب

  .)٣(»أربعة قرون
  :أما اصطالحا 

يف ) ٤٢٥ت ( األصفهاني الراغباإلمام كل ما وجدته يف كتب املتقدمني هو ما قاله ف
  :يف غريب القرآن، حيث قال  مفرداته
ا ا وإن مل يكن خري وفعله، وقد يقال ملا يراه اإلنسان خري هو خريطلب ما: واالختيار «

 ،لكل فعل يفعله اإلنسان ال على سبيل اإلكراه: يقال  -يف عرف املتكلمني  - )املختار(و... 
:  فإن االختيار  ،فالن له اختيار: فليس يريدون به ما يراد بقوهلم .. هو خمتار يف كذا : فقوهلم 

  .)٤(»...رياأخذ ما يراه خ
ضد : هو  -يف عرف الفقهاء واملتكلمني  -واالختيار« :) ٧٥٦ت( السمني الحلبيوقال 

  .)٥(»هو ضد املكروه: اإلكراه، واملختار 

                                                
 :... لآلثام  مسلم، باب مباعدته  صحيح ،٦٧٨٦، ح٤/٣٣١:  ...صحيح البخاري، باب إقامة احلدود )  ١(

كربى سنن الال، ٤٧٨٥، ح٤/٢٥٠: سنن أيب داود  ،٤٢٢٣، ح٢/٦٧٠:  املستدرك ،٢٣٢٧، ح٤/١٨١٣
   .٢٥٠٢٩، و٢٤٨٩٠، و٢٤٨٧٤ح:  مسند أمحد، يف مواضع، منها ،٩١٦٣، ح٥/٣٧٠: نسائي لل

، ٥/٦٦٨: ، الترمذي ٥٦٦٥، ح٣/٤٣٨: ، واملستدرك ٨٢٧٦ ح،٥/٧٥: السنن الكربى للنسائي )  ٢(
 مسند أمحد، ،١٤٨، ح١/٩٨: ابن ماجه . هذا حديث حسن غريب: ، وقال )أسدمها(بلفظ ، ٣٧٩٩ح
  .٢٤٨٦٤ح

-١٦/٣٠٥: اجلامع ألحكام القرآن : أخرجه القرطيب يف تفسريه عن مسند البزار مرفوعا صحيحا، انظر )  ٣(
  .١٠/١٦: رجاله ثقات، ويف بعضهم خالف، جممع الزوائد :  وقال اهليثمي ، ١٩/٣٤٨، ٣٠٦

  .١/٣١٢ :جامع البيان يف مفردات القرآن : ، وانظر ١/١٦١: املفردات يف غريب القرآن للراغب )  ٤(
  .١/٥٤٧: عمدة احلفاظ )  ٥(



 

)١٩( 

 القراء والذي حسب مصطلحلالختيار   تعريفاال يعترب - اهللا ما رمحه– ما ذكراهولكن 
  ...تعريفهالبحث عن حنن بصدد 
  .)١(ريح أحد األمرين أو األمور على اآلخترج: االختيار : وقيل 

من قبل أحد من عند القراء  »«دقيق ملصطلح واضح وولعدم وجود تعريف 
، ومن ثَم  من تكلم عليه حاول تعريفه باجتهاد منهاملتقدمني يالحظ على املعاصرين أن كلَّ

  .... التعبريات وتفرقت تاختلف
رمحه اهللا  طاهر الجزائريالشيخ العالمة هو   من املعاصرينعرفهولعل أقدم من 

   :بقوله حيث عرفه  ،)٢()١٣٣٨ت(
» :  أن يعمد من كان أهال له إىل القراءات :  - يقصد القراء –عند القوم

  .)٣(»املروية فيختار منها ما هو الراجح عنده، وجيرد من ذلك طريقا يف القراءة على حدة
  :هو ما يلي فملعاصرين  وجدته يف كتابات اأما ما
  :بقوله  الدكتور عبد الهادي الفضليعرفه 
  .)٤(»أنه احلرف الذي خيتاره القارئ من بني مروياته جمتهدا يف اختياره«
 وهو حيتاج إىل تفسري ،)احلرف(اشتمل على لفظ لكنه و ؛جيدتعريف هذا أرى أن و

جعل االختيار للقارئ، ه وتوضيح، واخلالف فيه معروف لدى اجلميع عرب القرون، كما أن
                                                

 .١/٤٤ : املعروف بدستور العلماء نجامع العلوم يف اصطالحات الفنو)  ١(
دمشقي املولد والوفاة، ولد سنة هو العالمة طاهر بن حممد صاحل بن أمحد السمعوين اجلزائري األصل، ال)  ٢(

١٢٦٨ ١٣٣٨، وتويف سنة  ،كان عاملا باللغة التركية والفارسية والفرنسية والسريانية والعربية واحلبشية ،
وكان يعرف القبائلية الرببرية، وإىل جانب العلوم الشرعية والعربية كان دارسا للعلوم الطبيعية والرياضية 

إمتام األنس بعروض الفرس، بديع التلخيص : له أكثر من ثالثني مؤلفًا، منها ... ثرية والفلكية والتارخيية واأل
، مقدمة حمقق ٥/٣٥: ، معجم املؤلفني ٣/٢٢١: األعالم : وتلخيص البديع، التبيان، وغريها، ترمجته يف 

 .٢٧-٩التبيان الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، ص
، وقد ذكر أن ممن له ١٢١ن على طريق اإلتقان، طاهر اجلزائري، صالتبيان لبعض املباحث املتعلقة بالقرآ)  ٣(

 التعريف املذكوروتبعه يف  .الكسائي، أبو عبيد، أبو حامت، املفضل، أبو جعفر الطربي وغريهم: اختيارات 
هو أن يعمد القارئ إىل القراءات املروية « :حيث قال بشيٍء من التوسع والتوضيح عبد احلليم قابة الباحث 

والثابتة فيختار منها أوجها العتبارات معينة ككوا راجحة عنده أو حنو ذلك، وجيرد من ذلك قراءة إذا كان 
  .٢٦٢القراءات القرآنية، ص. »أهال لذلك

  . ١١٩القراءات القرآنية للفضلي، ص)  ٤(



 

)٢٠( 

 أن خيتار، فليس من حق كل قارٍئينقسم إىل ثالثة أقسام،  -عند القراء  -وسيأيت أن القارئ 
فأصبح التعريف دائرا على نفسه،  ،)جمتهدا يف اختياره: (فسه بقوله  بنف الشيَءكما أنه عر
  .والدور ممتنع

غري االجتهاد وهو  ،)١(عناه اللغويمبهو  –يف كالمه هنا  -االجتهاد املراد بأن ال شك و
  .)٢(املعروف عند الفقهاء

  .)٣(... يف أمور توقيفيةال اجتهاد : والكل متفق على أنه 
  :بقوله وعرفه الدكتور السيد رزق الطويل 

أنه : إسناد كل حرف من حروف القراءة إىل صاحبه من الصحابة فمن بعدهم، يعين «
  .)٤(» إليه له وميالً به، ومالزمةًا وإقراًءةًكان أضبط هلذا احلرف، وأكثر قراء

ف جعل الصحابة واملعر  من أصحاب االختيارات!  
حىت ولو ضبطه والزمه ...ا كما أن جمرد إسناد اخلالف ال يعترب اختيار ...  

فهو تعبري لإلمام ابن اجلزري لتوضيح حقيقة ...) يعين أنه : (أما توضيحه للتعريف بقوله 
  ...ا لالختيار  وليس تعريفً ...)٥(ات إىل من نسبت إليهم من القراءنسبة القراء

  :وعرفه الشيخ عبد الرازق علي موسى بقوله 
  .)٦(»والتلقي هو اختيار بعض املروي دون بعض عند اإلقراء«

  :مث وضح ذلك بقوله 
 وحياول ، يأخذ األحرف القرآنية من عدد من الشيوخألنّ كلّ قارئ من األئمة وغريهم«
الضابطني النقلة   عناده أن يتلقى على أكرب عدد منهم، فصاروا جيوبون األقطار حبثًقدر جه

                                                
  .١/١٥ :تمي املنهج القومي للهي: انظر . بذل اهود يف حتصيل املقصود: مبعىن  ،وهو كالتحري)  ١(
هو بذل الفقيه طاقته لتحصيل : للفقهاء واألصوليني تعبريات خمتلفة يف تعريف االجتهاد، فمنهم من يقول )  ٢(

اهدها الدالة عليها بالنظر  استخراج األحكام من شو بذل اجلهد يف: هو: وقال بعضهم . حكم شرعي ظين
، ٣/٣٨٨: التقرير والتحرير : انظر . الدالة عليهطلب الصواب باألمارات هو : وقال بعضهم .  إليهاياملؤد

  .)٦/٧: (، احملصول ٨/٥٨٧: ، اإلحكام البن حزم ١/٣٥٢: روضة الناظر  ،٢/٣٠٢: قواطع األدلة 
  .٤/١٧٩: ، تيسري التحرير ١/٤١٨: ، إرشاد الفحول ٨/٢٨٠ :أضواء البيان : انظر )  ٣(
  .٥٥ص يف علوم القراءات،)  ٤(
 .١/٥٢  :النشر: انظر )  ٥(
  .٢٦ص ،تأمالت حول حتريرات العلماء للقراءات املتواترة)  ٦(



 

)٢١( 

الب فإنه يقرئ غريه من الط ، ويتلقّون منهم ولكن القارئ إذا أراد أنلكتاب اهللا يأخذون عنهم
.)١(به آخر فال يقرئ ابه ويترك بعض ، بل هو خيتار من مسموعاته فيقرئال يقرئه بكلّ ما مسع 

  :بقوله   - الدكتور الفضلي والدكتور الطويل يعلى ضوء تعريف  –عرفه الدكتور نبيل آل إسماعيل و
خيتاره القارئ من بني مروياته، أو الراوي من بني هو الصورة أو الوجه الذي «

  .)٢(»مسموعاته، أو اآلخذ عن الراوي من بني حمفوظاته، وكل واحد منهم جمتهد يف اختياره
 وال أدري ماذا ...متردد يف التحديد بني الصورة أو الوجه  -أوال  -الفاضل تور والدك
كلهم ...واة وحىت الطرق اآلخذين عن الرواةاء والررجعل القُ: ا ثاني ؟)الصورة(قصد بكلمة 

  . وقد سبق التعليق على االجتهاد يف االختيار قريبا!من أهل االختيار
   :القتعريف طويل، حيث  الدوسري ب بن سعيدهيمالدكتور إبرااألستاذ وعرفه 

» : ُإماٍممالزمة ا أو أكثر من القراءات، فينسب إليه على وجه  معترب وجه
، ): (ال على وجه االختراع والرأي واالجتهاد، ويسمى ذلك االختيار الشهرة واملداومة، 

، وقراءة نافع، وحرف )١٦٩ت(ار نافع اختي: ، كله مبعىن واحد، فيقال )(، و)(و
 عىن واحد،كالمها مب) يف اختياره(و) عن نفسه() ٢٢٩ت(قرأ خلف البزار : كما يقال نافع، 
أصحاب (، و)١٥٦ت( هو، ال فيما يرويه عن محزة  وفيما اختاره،يف قراءته: أي 

ن بلغوا مرتبة عالية يف النقل  وحنوهم مم، والقراء العشرة، والتابعني، هم من الصحابة)االختيارات
  .)٣(»وعلوم الشريعة واللغة

بالتعريف والتمثيل وحتديد رغم أنين أرى أن هذه حماولة جيدة لتوضيح مفهوم االختيار، 
  :منها  ،ه وقفات عدةلكن باعتباره تعريفا اصطالحيا فلي معورجاله، 

  . خمتصرا جامعا ومانعا، واملعتاد يف تعريف املصطلحات أن يكونهو تعريف طويل : أوالً
خلط بني التعريف والتمثيل وحتديد رجاله : ا ثاني...  
 ذلك من تضحومل ي... املداومة الشهرة وجعل االختيار مالزمةَ وجٍه على وجه : ا ثالثً

  سبب االختيار وكيفيته؟
ا رابع :سمى بتعريف الشيء بنفسهعرف االختيار باالختيار، وهو ما ي.  

                                                
 .املرجع السابق)  ١(
 . ٣١ أثره يف العلوم الشرعية، ص– أطواره –علم القراءات، نشأته )  ٢(
  .٢٢-٢١معجم املصطلحات يف علمي التجويد والقراءات للدكتور إبراهيم الدوسري، ص)  ٣(



 

)٢٢( 

رف والقراءة واالختيار شيئا واحدا  جعل احل:ا خامس...  
يف كلهم  ... والقراء العشرة وغريهموالتابعني جعل أهل االختيار من الصحابة : ا سادس
  ... وصياغته من جديد فيه، وذا أرى أن التعريف املذكور حيتاج إىل إعادة نظر.مرتبة واحدة

اءات املتواترة اليت رواها هو ما خيتاره القارئ لنفسه من بني القر« :وقال البعض 
  .»بشروطها عن األئمة القراء املوثوق م

األستاذ أمحد اليزيدي معلقا على  ذكره حمقق كتاب كرت املعاين للجعربي التعريفهذا 
  : املصنف  قول

  .)١(»غري مقلد أحدا من أرباب االختياراتومضيت على اختياري «
أثر القراءات يف  (مرجعأحال على إىل عصر نشأة االختيارات مث ه إثرأشار وقد 

  ).٣٠٧ و،٩٨ص (للدكتور عبد الصبور شاهني) األصوات والنحو العريب
التعريف  مل أجد شار إليهاالصفحات امل املذكور حسب أرقام  املرجعوعند ما راجعت

من مرجع آخر مع زيادة نقله  أو ،هكذا من عندهف االختيار يعرصاغ ت؛ ولعله فيه املذكور
   .دة من املرجع الذي أحال عليه، واهللا أعلماالستفا

فال خيلو من بعض املالحظات اليت ..  من حيث الصياغة اا وجيدا موجزومع كونه تعريفً
  ...يفات السابقة، وال داعي لتكرارهاسبق ذكر بعضها فيما تقدم من املالحظات على التعر

ن خالل القراءات املتواترة، وهذا  أنه اشترط يف االختيار أن يتم مإضافة إليها يالحظ عليه
 من االختيارات اليت نسبت إىل رواة خرج مجلةٌفت، وإال  يف التعريف وغري مسلم! ..أمر غريب

   ...ن أتى بعدهم من الرجال الذين اندرست اختيارام ومل تشتهر ممالشواذ وغريهم 
... ات املتواترة للقراء... فهو اختيار من قارئ ... كما أن التعريف دائر على نفسه 

  !؟...املوثوق م القراء  األئمة املروية عن
  ؟ صاحب االختياراألول من القارئ ولعل القارئ يتساءل معي هنا حتديد املراد 

  ؟؟ ... القراء املوثوق ماملراد بومن 
  أي قارئ ؟: راد باألول هل امل

   ؟العشرة املشهورينء القراأحد : القراء املوثوق م األئمة وعليه، يكون املراد ب
   القراء العشرة ؟ رواةأحد : املراد بالقارئ األول أو

                                                
  .٢/٢٥: الكرت )  ١(



 

)٢٣( 

   غري ذلك ؟؟ أو؟ األئمة املعروفنيشيوخهم من : القراء املوثوق م ب املرادو
اليت أنكرها ابن جرير الطربي يف تفسريه القراءات املتواترة  "وجدت يف رسالةهذا، وقد 

  : نسبه إىل القراء دون ذكر مرجع له قائال  تعريفا لالختيار)١("والرد عليه
» :  أن خيتار القارئ من بني قراءاته ورواياته اليت أتقنها : يف اصطالح القراء

  .)٢(» قراءة معينة فتنسب إليه،ليداوم عليها ويالزمها ويعرف ا، وتؤخذ عنه
على ضوء ما قيل يف اختيارات القراء املشهورين وهذا تعريف.  

الحظ فيه الفرق االصطالحي بني القراءة والرواية حيث مل ي،  عجيبكن فيه خلطٌول
  . وهذا الفرق مل ينشأ إال على أساس اختيارات القراء، ونقلها عنهم.عند القراء

ومن املعلوم عند القوم أن الروايات االصطالحية ليست اختيارات للرواة، بل هي من 
 دون أن الرواة بنقلها لغريهم وإقرائها لتالمذم خالصةًقام أولئك مجلة اختيارات شيوخهم، 

ا من عند أنفسهم، وأكرب دليل على ذلك أن اإلمام خلف بن هشام البزار يدرجوا فيها وجوه– 
نقى قراءة خاصة من بني مروياته من قراءات  عند ما –الزيات بن حبيب أحد راويي محزة 

اخ: (ا، فقيل الكوفيني نسبت إليه اختيارللتمييز بني ما رواه عن محزة، وبني ما ، ) خلفتيار
  .القراءات العشر املتواترةمجلة  من وأصبح اختياره قراءةًاختاره واصطفاه من مروياته، 

  ...ه يف الكتابات املعاصرةا ما وجدتهذ، فوعلى كلٍّ
صرين ه لدى املعا معاملوعدم وضوحبالدقة، ولعل عدم تعرض املتقدمني لتعريف االختيار 

 للكشف عن معناه ستطاعته بعدم ايعترف الدكتور عبد الصبور شاهني جعلهو الذي بالتحديد 
رمبا ال نستطيع أن نكشف عن معىن االختيار بأجلى صورة إال إذا « :بصورة أجلى، حيث قال 

                                                
رسالة ماجستري للباحث حممد عارف عثمان اهلرري، قسم التفسري باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، وطبعت )  ١(

 ، وهي اليت تناوهلا فضيلة الدكتور عبد الفتاح شليب يف حبثه املنشور جبامعة أم القرى بالرد عليها ١٤٠٦يف 
  .دفاعا عن ابن جرير الطربي، واليت سبقت اإلشارة إليها

  .١٣٦القراءات املتواترة اليت أنكرها ابن جرير الطربي يف تفسريه والرد عليه، ص)  ٢(
، وسبقه الفصل "أنواع اختالف القراءات: "ذكر املؤلف هذا التعريف يف الفصل السابع حتت عنوان  : تنبيه

عنوانيهما، ، ومضمون الفصلني خيتلف عن )١٣٤ص" (بيان معىن االختيار يف القراءات: "السادس بعنوان 
  . بتقدمي وتأخري يف عنواين الفصلني املذكورين، فليتنبه-!  وما أكثرها فيه –فلعله خطأ مطبعي 



 

)٢٤( 

 إىل أن جاء رسول اهللا  منذ عهد تتبعنا املراحل اليت مرت ا القراءة يف اتمع اإلسالمي
  .)١(»يل تابعي التابعنيج

وهذا هو ((:  يف أكثر من ثالث صفحات قال اوبعد ما تكلم عليهن تلك املراحل، مث بي
  !ة قَّبالدا اصطالحي، رغم أنه مل يعرفه ))معىن االختيار

 يف هذا العصر من قبل علماء القراءات ومن هلم صلة  مباركةٌ فهذه جهود ،وعلى كلٍّ
  . أهل الفضلنكر فضلُ وال ي...ومداركه دىل بدلوه حسب جهده ومعرفته  أوثيقة ا، وكلٌّ
  ...إحدى احلسنيني وال يحرم من  .. ومأجور بامث -ا  دائم–واتهد 

 فأقول وباهللا التوفيقفي عرف القراء ف االختيار يعرتالدالِء لي في ِوْل بدأدليوأرى أن 
:  

من  مشافهًة هممما تعلَّ –  وفرشيًة أصوليًة–من القراءة ا  وجوه مقرٍئانتقاُءهو «: االختيار 
من األحرف  صحابته أقرَأمما   اهللارسولأسانيدهم املعتربة املتصلة إلى ب عنهم ورواهشيوخه 
  .»السبعة
  :مفردات هذا التعريف بعض شرح 

االجتهاد االختراع والوضع وشعر بعدم ي، ووهو يوافق معىن االختيار لغةً) ُانتقاء: (قلت 
مما : (قويل  وهو املوضح أكثر ب... من قبل أهل االختيار يف اختيار الوجوه - االصطالحي–

، لكونه أنسب باملقاملغة ، وقد اخترت هذا اللفظ من بني معاين االختيار ...)تعلمه من شيوخه 
  : اإلمام الداين يف قوله  إليه أشارو ماوه

)٢(.  
، )٣()من كان أهال له: (وهو ما اشترطه الشيخ طاهر اجلزائري بقوله ) : مقرئ: (وقلت 

  .)٤(ممن بلغوا مرتبة عالية يف النقل وعلوم الشريعة واللغة: والدكتور الدوسري بقوله 
  .متقنمن شيخ  مشافهةً رواها و أداًءتعلم من القراءاتهو العامل مبا : واملقرئ 

   . والقارئ بني املقرئالقراء يفرقونو
  :خامتة احملققني اإلمام ابن اجلزري بقوله  فقد عرفه : أما املقرئ

                                                
  .٩٨، ص)أبو عمرو ابن العالء(أثر القراءات يف األصوات والنحو العريب )  ١(
  .٣٤٠ :األرجوزة املنبهة، البيت رقم )  ٢(
  .٢٦٢القراءات القرآنية، لعبد احلليم قابة، ص : وانظر، ١٢١التبيان لبعض املباحث املتعلقة بالقرآن، ص)  ٣(
  .٢٢معجم املصطلحات، ص)  ٤(



 

)٢٥( 

 ليس له أن يقرئ – مثال –هو العامل ا، رواها مشافهة، فلو حفظ التيسري : واملقرئ «
السماع  بألن يف القراءات أشياء ال حتكم إالمبا فيه إن مل يشافهه من شوفه به مسلسال، 

  .)١(»واملشافهة
  :قال  للمقرئ ا وخصاالًبعد ما ذكر أوصافًو
 ا ثقةًا مكلفً مسلما عاقالًر ح– مع ما ذكرناه –أن يكون : وشرط املقرئ وصفته «

ـا متنا ضابطًمأمون٢(»ا من أسباب الفسق ومسقطات املروءةزه(.  
  : بقوله  ~ العالمة الضباع تاج القراءوهو ما عرب عنه 

أن : وشرطه . فهو من علم بالقراءات ورواها مشافهة عمن شوفه ا: أما املقرئ و«
يكون مسلمثقةًا عاقالًا بالغ ا ضابطً مأمون٣(»ا عن أسباب الفسق ومسقطات املروءةا مترته(.  
  :ثالثة أقسام فينقسم إىل القارئ وأما 
  . إىل ثالث روايات بروايةوهو من أفرد : مبتدئ

  . من أفرد إىل أربع أو مخس رواياتوهو : ومتوسط
  .)٤(وهو من عرف من القراءات أكثرها وأشهرها : منتٍهو

  .وعلى هذا، فال حيق أن خيتار إال من كان ذا الوصف من املكانة العلمية
 - املذكور يف حديث األحرف السبعة –ا ملعىن احلرف ترجيحوذلك ) : اوجوه: (وقلت 

  ...والوجوه تشتمل على اخلالفات األصولية والفرشية القراء، وهو ما عليه مجهور بالوجه، 
، وذلك ملا )  ...أسانيدهم املعتربةمن شيوخه ورواه عنهم بمشافهًة مه مما تعلَّ(: وقلت 

 يأخذها اآلخر القراءة سنة«: ا بأن  ثبوورد يف كثري من اآلثار اليت ال غبار عليها وال شك يف
  .ليه املقرئون األوائلنص عوقد ، )٥(اع، وال جيوز فيها االبتداعجيب فيها االتبو، »عن األول

                                                
 .٤٩ص املنجد،)  ١(
  .٥٧ص املنجد،)  ٢(
  .٣إىل مقصود القصيد، ص إرشاد املريد )  ٣(
  .١/٤١٢: ، مناهل العرفان ٥، إرشاد املريد، ص٦٨-١/٦٧: ، اإلحتاف ٤٩املنجد، ص: انظر )  ٤(
: ، وجامع البيان للداين ٥٢-٤٦كتاب السبعة البن جماهد، ص: ك اآلثار مع خترجيها بالتفصيل يف انظر تل)  ٥(

  . وما بعدها١/١٢٤



 

)٢٦( 

باملدينة ومكة القراءة اليت عليها الناس و«:  ~  البغداديجماهد ابناإلمام أبو بكر قال 
من هذه  كل مصٍر  وقام ا يف، تلقِّياليهموها عن أوهي القراءة اليت تلقَّ والكوفة والبصرة والشام

  طريقها وسلكوا فيه، أمجعت اخلاصة والعامة على قراءته،ن التابعنين أخذ ع ممرجلٌاألمصار 

  .)١(»ومتسكوا مبذهبه
أنزل  اأن معىن إضافة كل حرف ممو« : ~) ٤٤٤ت(اإلمام أبو عمرو الداين قال و

كان  )٢(]أنه[ من ِقبلوغريهم  وعبد اهللا وزيد يبكأُإىل من أضيف إليه من الصحابة اهللا تعاىل 
ن ذلك القارئ إبط له، وأكثر قراءةً وإقراًء به، ومالزمةً له وميالً إليه ال غري ذلك، وكذلك أض

 ولزمه حىت ، وداوم عليه،آثره على غريهو ،وذلك اإلمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة
اشتهر وعرف به، وقصد فيه، وأخذ عنه، فلذلك أضيف إليه دون غريه من القراء، وهذه 

  .)٣(» إضافة اختيار ودوام ولزوم، ال إضافة اختراع ورأي واجتهاداإلضافة
أن القراءة سنة، بابا يف الروايات واآلثار اليت نصت على  اإلمام الداين بعد ذلك وقد عقد
 كما سبقت اإلشارة إىل  وعدم االبتداع فيها والتمسك ااتباع السلف فيهاوحضت على 

   . قبل قليلذلك
 واليت  بعد ما نقل رواية عن ابن مسعود - )٤()٥٥٠ت(وري قال اإلمام الشهرزو

  :  - »  علمين رسول اهللا واهللا هلكذا « :يف آخرها 
»وما أخذ شيوخهم عن شيوخهم ، وما أخذناه عن شيوخنا،منالِّفقد أمرنا أن نقرأ مبا ع 

ال نقرأ اآلن مبا يوجبه  و، وأن نتبع وال نبتدع،فعلينا االتباع ملا أمرنا به...  إىل رسول اهللا 
 ألن القراءة ، وورد علينا من إلقاء شيوخنا إلينا، بل نقرأ مبا وصل إلينا،القياس على ما قرئ

اتؤخذ أثر،وكله مأخوذ عن الرسول ،ا وال تؤخذ قياس   ، تلقاه اخللف عن السلف
  .)٥(»بالقبول

                                                
 .٤٩السبعة يف القراءات، ص)  ١(
 .١/٥٢ :، وتوافق عبارة النشر ٣٥زيادة من جامع البيان طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، ص)  ٢(
  .١/١٢٢ :جامع البيان )  ٣(
، وتويف يف ذي ٤٦٢و اإلمام املبارك بن احلسن بن أمحد أبو الكرم الشهرزوري، ولد يف ربيع األول سنة ه)  ٤(

  .٤٠-٢/٣٨: ، غاية النهاية ٧٨٣-٢/٧٨١: طبقات الكبار للذهيب :  ، ترمجته يف ٥٥٠احلجة سنة 
  . ١٥٠-١/١٤٩: املصباح الزاهر يف القراءات العشر البواهر للشهرزوري )  ٥(



 

)٢٧( 

 لفظا عن لفظ، إمام ثقةأخذ القراءة أن تؤخذ عن  طريق بل« :ابن اجلزري اإلمام قال و
  .)١(» إماما عن إمام إىل أن يتصل بالنيب 

كثري من كتب عرب باالختيار ويراد به ترجيح أحد الوجوه، كما ورد يف وقد يهذا، 
  :حيث قال  – مثال – يف باب البسملة )٢( ابن بليمة رمحه اهللاهذكر ما  ذلكالقوم، ومن
األربع :  أي – يف هذه األربعة مواضع واختار أصحاب محزة أن يصلوا السورة إال«

وابن ، وكان بعض شيوخنا خيتارون لورش وأيب عمرو فإم يفصلون بسكتة خفيفة -الزهر 
  .)٣( »...عامر أن توصل السورة بالسورة يف مخسة مواضع

  :وحقيقته  االختيار خالصة مفهوم
  : اأنمن اهللا  مرتلٌلقراءات وحي   ،الصحابةمجهور و  -ا  خصوص

باألحرف املرتلة ا ا أو مساع عرضمباشرةً سول من الرالكرمي موا القرآن تعلَّ -الكبار منهم 
ولذلك ،  فالتزمه وداوم عليهاحلرف الذي أخذه منه ب منهم يقرأ  واحٍدوكان كلُّ ،عليه

رغم أن   ...وحرف ابن مسعوٍد، حرف أيب: فيقال ، نسبت بعض األحرف إىل بعض الصحابة
  .)٤(يستحسنهايكن كره هذه النسبة ومل كان يمن العلماء من 

، وأخذوا القرآن ممن لقوا من الصحابة، نيمث جاء دور التابع، صغارهم عن كبارهموأخذ 
  ... فتعددت األحرف لديهم...وكان منهم من أخذ من أكثر من صحايب 

وتلقيها من  أخذ األحرف وقد توسعوا يف،  من التابعني وأتباعهممث جاء دور تالمذم
ذا وكان ه،  والتزموه، وداوموا على تالوته،فاختاروا بعض ما تعلموه، أساتذم وشيوخهم

وا بعض ؤأقرف، اب اهللا تعاىلوقد اشتهروا بتعليم كت،  املعروفنيهو عصر األئمة القراء: العصر 
لغة واللهجة اليت درجوا  الوالبعض اآلخرين مبا يتالءم وطبائعهم حسب، تالمذم مبا التزموه

                                                
  .١/١٩٢: مناهل العرفان : ، وراجع ١/٤٧ :النشر )  ١(
 ٤٢٧هو اإلمام أبو علي احلسن بن خلف بن عبد اهللا ابن بليمة اهلرازي القريواين، نزيل اإلسكندرية، ولد سنة )  ٢(

معرفة القراء : ، مؤلف كتاب تلخيص العبارات، ترمجته يف ٥١٤، وتويف يف اإلسكندرية سنة ٤٢٨أو 
  .١/٢٨٣: ، حسن احملاضرة ١/٢١١: ، غاية النهاية ١/٤٦٩: الكبار 

 .٢٢تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات يف القراءات السبع البن بليمة، ص)  ٣(
قراءة عبد اهللا، وقراءة سامل، وقراءة أيب، : كانوا يكرهون أن يقولوا : "نقل السيوطي عن النخعي أنه قال )  ٤(

والصحيح أن : قال النووي .  يقرأ بوجه كذا، وفالن كان يقرأ بوجه كذافالن كان: وقراءة زيد، بل يقال 
 .١/٢٥٧ :اإلتقان ". ذلك ال يكره



 

)٢٨( 

بل مبا تعلموه ، رف من عند أنفسهموهم حبئومل يقروالبلد الذي اشتهرت قراءم فيه، ، عليها
 ال تعين ))((ويتبني من ذلك أن كلمة  ، ول سمن أساتذم باألسانيد املتصلة إىل الر

 بعض ما رووه من األحرف نتقاءا: بل املقصود منها ، اس واجتهاد يف القراءات القرآنيةإجراء قي
  .)١(دون البعض عند التعليم واإلقراء

هو أن القراء كانوا جيتهدون يف القراءة من :  "مفهوم االختيار"أن : ظن البعض يوقد 
عند أنفسهم، ولذلك نسبت إليهم، وهذا خطأ فاحشباطلٌ، وظن .  

 خالفا ،وليست اختيارية ،توقيفية أن القراءات«: )٢(الزركشي بدر الدين قال اإلمام
 ،اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء  حيث ظنوا أا اختيارية تدور مع،جلماعة منهم الزخمشرى

ور8] :  على محزة قراءة د Z )حكى عن أىب زيد واألصمعي   ومثل ما، باخلفض)٣
 ،دةبكسر الياء املشد )٤( Z {  ~  �] :   ىف قراءتهئوا محزةَحلضرمي أن خطَّويعقوب ا

وقال الزجاج إنه . )٥(P    OZ  ] :  وكذا أنكروا على أىب عمرو إدغامه الراء عند الالم ىف
 وقد انعقد اإلمجاع على صحة قراءة ،وهذا حتامل ...خطأ فاحش وال تدغم الراء ىف الالم 

  .)٦(» وال جمال لالجتهاد فيها،سنة متبعة  وأا،هؤالء األئمة
  :لقراءة واالختيار الفرق بني ا : املطلب الثاني

  هل هناك فرق بني القراءة واالختيار ؟
  : الدكتور أمحد نصيف اجلنايب يقول ، بينهماافرقًيرى البعض 

تعين أن يكون للمقرئ قراءة جمردة على :  القراءةأن : والفرق بني القراءة واالختيار «
  .رف واحد من أول القرآن إىل آخرهح

                                                
  .١/٣٢١ :الربهان يف علوم القرآن : راجع )  ١(
، صاحب هـ٧٩٤، وتويف هـ٧٤٥بدر الدين حممد بن عبد اهللا بن ادر الزركشي، ولد بالقاهرة سنة : هو )  ٢(

: ، وانظر مقدمة كتابه ٦/٣٣٥: ، شذرات الذهب ١/١٨٥: حسن احملاضرة : ه يف مؤلفات شهرية، ترمجت
 .١٣-١/٥: الربهان 

  .١:، سورة النساء، من اآلية  Z 3  4  5  6   7    8] : من قوله تعاىل )  ٣(
  .٢٢: سورة إبراهيم، من اآلية )  ٤(
 .٣١ :سورة األحقاف، اآلية : من مواضعها )  ٥(
  .١/٣٢١ :لوم القرآن الربهان يف ع)  ٦(



 

)٢٩( 

ارئ من جمموع القراءات اليت رواها حروفا يفضلها فهو أن يأخذ الق : االختيارأما 
 يف حني يكون احلرف ،قد يكون حرف منها من قراءة،  – أو ال يذكره –لسبب يذكره 

  .)١(»اآلخر من قراءة أخرى، وهكذا إىل آخر القرآن الكرمي
 يف كتابه اإليضاح، حيث جعل )٢(ندرايباإلاإلمام وعمدته يف هذا التفريق هو منهج 

 أحد األربعة املشهورين –أبو جعفر، ونافع، وابن كثري، وابن حميصن  : عشرة، وهم القراء
  . ، وابن عامر، وأبو عمرو، وعاصم، ومحزة، والكسائي، ويعقوب-بقراء الشواذ 

 –، وخلف البزار )٣(أبو عبيد القاسم بن سالم: وهم  ،فقطثالثة وأصحاب االختيارات 
  .)٤( ، وأبو حامت السجستاين-من بعده املعروف بالعاشر عند ابن اجلزري و

قد عرف وجوه القراءات، « :ندرايب حينما تكلم على اختيار أيب عبيد مدحه وقال واإل
، وأصحها يف ، وأعرا يف كالم العرب لغةً، أكثرها من األئمة أصالًفاختار منها للعامة قراءةً

ئمة الذين تقدم ذكرهم يف الكتاب،  من ذلك األا عنده، من غري أن خيالف يف شيٍءالتأويل مذهب

                                                
قراءات القراء املعروفني بروايات الرواة : مقدمة اجلزء الذي حققه من كتاب اإليضاح لإلندرايب وطبعه بعنوان )  ١(

  .٢٩-٢٨املشهورين، ص
مدينة حسنة من مدن ) إندرابة(اإلمام املقرئ أبو عبد اهللا أمحد بن أيب عمر املعروف باإلندرايب، نسبة إىل : هو )  ٢(

اإليضاح يف القراءات العشر، : ومنها تدخل القوافل إىل كابل، من مؤلفاته  أفغانستان بني غزنني وبلخ،
واختيار أيب عبيد وخلف البزار وأيب حامت السجستاين، مل يذكر له تاريخ الوالدة وال الوفاة، قال ابن اجلزري 

مقدمة حمقق قراءات القراء : ، وانظر )١/٩٣ :غاية النهاية . (مات بعد اخلمس مائة، وال أعلم من قرأ عليه: 
  . وما بعدها١٣املعروفني، ص

واللغة  القراءات، واحلديث، والفقه، يفالشهرية  صنفاتامل صاحب البغدادي، سالم بن القاسم عبيد أبو:  هو)  ٣(
 يف راتهاختيا جمعت  مفقود، وقد،كتاب يف القراءاتله و ن،القرآ فضائل احلديث، غريب:  منهاوالشعر، 
اختيارات اإلمام أيب عبيد القاسم بن سالم ومنهجه يف القراءة، إعداد حممد بن موسى :  بعنوان طبعت رسالة

 .١٨-٢/١٧: ، الغاية ٣٦٥-١/٣٦٠ : الكبار القراء معرفة: مجته يف رت). هـ٢٢٤ (سنة تويف. حسني نصر

 يعقوب على القرآن زمانه، قرأ يف ومقرئها رةالبص حنوي ،السجستاين عثمان بن حممد بن سهل حامت أبو: هو)  ٤(
 ٢٥٠( سنة تويفله مؤلفات كثرية،  داود، والنسائي، أبو عنه عبيدة، روى أيب عن العربية احلضرمي، وأخذ

   .١/٣٢٠: ، الغاية ٤٣٤/ ١ : الكبار القراء معرفة : ترمجته يف ).هـ٢٥٥أو
  .٢٨-٢٧ني، ص قراءات القراء املعروف: وانظر لقول الدكتور اجلنايب 



 

)٣٠( 

 من العلوم يف كثري من أمصار املسلمني من وقته إىل )١(واجتمع على ذلك الختياره كثري
  .)٢(»وقتنا

 كثري العلم والرواية عن ،احا صاِل صدوقًوكان رجالً« :ا بقوله ندرايب خلفًووصف اإل
، وكان أكثر  متوسطةًمة من بلده قراءةًا بوجوه قراءات األئمة، فاختار منها للعامالسلف، عاِل

  .)٣(»اعتماده على قراءة أهل الكوفة يف ذلك االختيار، وله كتاب صنفه يف القراءات حسن
وكان إمام أهل البصرة يف زمانه، وأعلم الناس يف وقته « : حامت بقوله كما وصف أبا

الف اللغات، اختار لنفسه وأوانه، وكان عاملا بوجوه القراءات، بصريا بالنحو والعربية واخت
اختيارا اتبع فيه األثر والنظر وما صح عنده يف اخلرب عن النيب ا حسن وعن الصحابة 

  .)٤(»والتابعني
ق بني القراءات يفرت تفسريه يعطي معىن عدم اليف القرطيب ذكرهلكن النص الذي 

ك األئمة القراء، وهذه القراءات املشهورة هي اختيارات أولئ« : ~ حيث قال اتواالختيار
 ما هو األحسن - من القراءات )٥( فيما روى وعلم وجهةً- واحد منهم اختار  كلَّوذلك أنَّ

عنده واألوىل، فالتزمه طريقة، ورواه، وأقرأ به، واشتهر عنه، وعسب إليه، فقيل رف به، ون :
غه  بل سو منهم اختيار اآلخر، وال أنكره، وحرف ابن كثري، ومل مينع واحد،حرف نافع

زه، وكلُّوجو٦(» صحيحوي عنه اختياران أو أكثر، وكلٌّ واحد من هؤالء السبعة ر(.  
وأيب عمرو  على قراءة الكسائي )االختيار(مصطلح وقد أطلق كثري من األئمة األعالم 

  :)٧(كي بن أيب طالبندرايب قراء، فقد قال م من القراء الذين هم عند اإلريهمويعقوب وغ

                                                
  ."كثريا: "كذا يف املطبوع ، ولعل الصواب )  ١(
  .١٤٢قراءات القراء املعروفني، ص)  ٢(
  .١٤٧قراءات القراء املعروفني، ص)  ٣(
  .١٥١ص املرجع السابق،)  ٤(
  .واهللا أعلم" وجهه: "كذا يف املطبوع احملقق، ولعل الصحيح )  ٥(
  . ١٢٠القراءات القرآنية، ص: ، وانظر ٨٠-١/٧٩: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )  ٦(
، قرأ )٣٥٥(، ولد سنة  القريواين القيسيمكي بن أيب طالب محوش بن حممد بن خمتاراإلمام أبو حممد : هو )  ٧(

 صاحب مؤلفات شهرية،على أيب عدي عبد العزيز بن اإلمام، وأيب الطيب بن غلبون، وابنه طاهر بن غلبون، 
:  طبقات القراء: انظر). ٤٣٧(معاين القراءات، والتبصرة يف القراءات، تويف سنة اإلبانة عن :  منها
  .٢/٣٠٩:  ، وغاية النهاية٢/٧٥١



 

)٣١( 

 الكسائي على محزة، وعنه أخذ القراءة، وهو خيالفه يف حنو ثالث مائة حرف، وقد قرأ«
وكذلك أبو . ألنه قرأ على غريه، فاختار من قراءة محزة ومن قراءة غريه قراءة، وترك منها كثريا

عمرو قرأ على ابن كثري، وهو خيالفه يف أكثر من ثالثة آالف حرف، ألنه قرأ على غريه، 
  .)١(» ومن قراءة غريه قراءةفاختار من قراءته،

ما العلة اليت من أجلها كثر االختالف عن هؤالء : فإن سأل سائل فقال «: وقال 
  .»األئمة، وكل واحد منهم قد انفرد بقراءة اختارها مما قرأ به على أئمته؟

وقد ذكر يف اإلجابة على ذلك قول نافع يف اختياره لقراءته ومنهجه يف اإلقراء بأنه كان 
وكذلك ...نريد أن نقرأ عليك باختيارك مما رويت:  يقال له إال أن الناس بكل ما قرأ به يقرئ

  .)٢(اجلواب عن اختالف الرواة عن مجيع القراء، وقد روي عن غري نافع كمنهج نافع يف اإلقراء
  :كما أنه أطلق االختيار ونسبه إىل غري القراء املشهورين 

ومل تترك القراءة برواية ... و بكر ابن جماهد وأول من اقتصر على هؤالء أب« :قال 
غريهم واختيار من أتى بعدهم إىل اآلن، فهذه قراءة يعقوب احلضرمي غري متروكة، وكذلك 

 وكذلك اختيار أيب – إمامي نافع –قراءة عاصم اجلحدري، وكذلك قراءة أيب جعفر وشيبة 
لناس على القراءة بذلك يف كل  واختيارات لغري هؤالء ا،حامت وأيب عبيد واختيار املفضل

 فاختار كل ،وا بقراءة اجلماعة وبرواياتءاألمصار من املشرق، وهؤالء الذين اختاروا إمنا قر
  . )٣(»...واحد منهم مما قرأ، وروى قراءة تنسب إليه بلفظ االختيار، وقد اختار الطربي وغريه

 وأجل ممن هو أعلى رتبةًوقد ذكر الناس من األئمة يف كتبهم أكثر من سبعني « :وقال 
من العلماء يف كتبهم يف القراءات ذكر بعض ا من هؤالء السبعة، على أنه قد ترك مجاعةٌقدر 

هؤالء السبعة واطّرحهم، قد ترك أبو حامت وغريه ذكر محزة والكسائي وابن عامر، وزاد حنو 
 كتاب القراءات له  من األئمة ممن هو فوق هؤالء السبعة، وكذلك زاد الطربي يفعشرين رجالً

  .)٤(»، وكذلك فعل أبو عبيد وإمساعيل القاضيعلى هؤالء السبعة حنو مخسة عشر رجالً

                                                
  .٣٨اإلبانة، ص)  ١(
  .٦٢-٦١اإلبانة، ص: انظر )  ٢(
  .٦٥-٦٤ص اإلبانة،)  ٣(
 .١٥٢-١٥١املرشد الوجيز أليب شامة، ص: ، وراجع نقله يف ٢٧-٢٦اإلبانة، ص)  ٤(



 

)٣٢( 

( يف كتابه اجلليل )١(وقد نسب اإلمام أبو بكر ابن إدريس 
 (اختيارات كثرية إىل مجع من اجلهابذة، قراء وحنويني...)٢(.  

  ؟اجلنايب  على قول الفاضل االختيار وةكن التفريق بني القراءفكيف مي
  ...األعالم األئمة الء اج اختيارات هؤت نهي أصالًاملتداولة  ةفالقراءات املشهور

ولعل هذا الذي حدا بالدكتور إبراهيم الدوسري حيث أطلق الترادف على احلرف 
لقراءة واالختيار كلها ألفاظ مترادفة، أن احلرف وا: يرى البعض « :والقراءة واالختيار قائال 

  .)٣(»ومعناها واحد
  . نشأته وتطوره:تاريخ االختيار  : املطلب الثالث

  متى نشأ االختيار ؟
   ... وترجيحاٍتعلم وفن اختياراٍت للمتخصصني يف كلِّأن من املعلوم 

   ...للمفسرين اختيارات من حيث معاين املفردات أو تفسريهاف
  ...وكذا للنحويني مذاهب وآراء واختيارات ...ات من حيث األحكاموللفقهاء اختيار

  ... والقراءاتللقراء اختيارات من حيث الوجوهكذا وه
أن مبنحها حق االختيار، فلها  هذه األمة اخلَيرة املختارة تفضل علىبل اهللا سبحانه وتعاىل 

 ،ا يتيسر على كل فرد منهاحسبم ختتار ما تشاء من حروف القرآن املرتلة على نبيه املختار 
مراعاة لظروف  نفسها اآليةوكرر األمر يف ، ]٢٠: املزمل [  B  A   @  ?  > Z]  :قال تعاىل 

E  D  ] : بقوله تبارك وتعاىل وغريهم املرضى واملسافرين من التجار وااهدين يف سبيل اهللا 

 Y   XW    V  U  T   S  RQ  P  O  N  M  L  K  J   IH  G  F\   [  Z  Z  ] املزمل :
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما « : احلديث املشهور املتواترورد يف و، ]٢٠

  .)٤(»تيسر منه
                                                

و أبو بكر أمحد بن عبيد اهللا بن إدريس، من علماء القرن الرابع اهلجري، سبعة من شيوخه تالمذة أيب بكر ه)  ١(
-١/٤٣: ابن جماهد البغدادي، انظر ترمجته يف مقدمة كتابه من حمققه الدكتور عبد العزيز بن حميد اجلهين 

 . ١٤٢٨، ١لعربية السعودية، ط، وقد طبع كتابه يف جملدين من مكتبة الرشد بالرياض، اململكة ا٥٥
  .٨٠-١/٧٩ :الكتاب املختار : انظر أمساءهم واإلحاالت الختيارام يف )  ٢(
  .٢٢معجم املصطلحات للدكتور إبراهيم الدوسري، ص: انظر )  ٣(
حديث متواتر اللفظ واملعىن، ال خيلو من خترجيه كتاب معتمد من كتب احلديث، وهو يف جل كتب التفسري )  ٤(

  .١/١٠٣ :جامع البيان : والقراءات وعلوم القرآن، وانظر 



 

)٣٣( 

  ...وعليه، فبأي حرف قرءوا فقد أصابوا
  ؟...ديد االختيار من قبل القراء ولكن مىت بدأ بالتح

  ؟؟ يف عصر الصحابة أم يف عصر التابعني هل بدأ ذلك
 أنه كان يقرأ القرآن على { ابن عباس  حرب األمةترمجةابن اجلزري يف اإلمام كر ذ

  .)١(  إال مثانية عشر حرفا أخذها من قراءة ابن مسعود قراءة زيد بن ثابت 
  .  وهذا يعين أن االختيار بدأ منذ عصر صغار الصحابة

فيما   بن اخلطابعمر االختيار إىل  )٢()٤٦٣ت ( ابن عبد الرباحلافظ قد نسب و
وحيتمل أن يكون « :قال ف البن مسعود عن إقراء الناس بلغة هذيل ذكره من قصة منع عمر

  .)٣(»ال جيوز  ال أن ما قرأ به ابن مسعود ،على سبيل االختيار هذا من عمر 
 حسب املصطلح املعروف عند أهل الفن –أن نسبة االختيار  -يف احلقيقة  -ولكين أرى 

 ، غري سليم، وذلك ألن الصحابة التزموا ما تعلموه من الرسول  أمر ابة إىل الصح -
من آخرين ا وهذا هو سبب اختالف بعضهم ببعض عند ما مسعوا حروفًوهذا ما صرحوا به، 

  .)٤(... على خالف ما تعلموها من الرسول 
ين تعلموا الذالصحابة كبار نتهي إىل املشهورين يالعشرة اء أسانيد القرغالب كما أن 

  ... مباشرة القرآن من الرسول 
من قرأ عليهم من سلسلة إسناده تنتهي إىل  - أحد القراء العشرة –فهذا أبو جعفر املدين 

وا على ، والثالثة قرء  عبد اهللا بن عياش املخزومي، وابن عباس وأيب هريرة: الصحابة، وهم 
إن أبا جعفر قرأ على : ، وقيل ت كذلك عباس وأبو هريرة على زيد بن ثابوابنأيب بن كعب، 

  . على رسول اهللا  {وقرأ زيد وأبي زيد بن ثابت كذلك، 
                                                

  .١/٤٢٦ :الغاية )  ١(
من كبار حفاظ احلديث، مؤرخ، :  عمر يوسف بن عبداهللا بن حممد النمري، القرطيب، املالكي، أبو:  هو)  ٢(

دلس ، ورحل رحالت طويلة يف غريب األن٣٦٨أديب، حباثة، يقال له حافظ املغرب، ولد بقرطبة سنة 
 بني االستذكار، والتمهيد، واإلنباه على قبائل الرواة، واإلنصاف فيما:   منها،وشرقيها، له مصنفات كثرية

، ٢/٣٤٨:  ، ووفيات األعيان٤٧٤ص:  بغية امللتمس: انظر. ٤٦٣  تويف سنةالعلماء من االختالف،
  .٢٤١-٨/٢٤٠: واألعالم

  .٢٧٩-٨/٢٧٨ :التمهيد : انظر )  ٣(
  .١/١١٩ : جامع البيان :انظر )  ٤(



 

)٣٤( 

عمر بن وسلسلة إسناده تنتهي إىل والذي قرأ على سبعني من التابعني، ، وهذا نافع املدين
  على أيب بنواءقر الثالثة، و  ابن عباس وأيب هريرة وعبد اهللا بن عياش املخزومياخلطاب، و

   .على رسول اهللا  {، وقرأ زيد وعمر كعب، وابن عباس عليه وعلى زيد بن ثابت
وجماهد ودرباس، وابن عبد اهللا بن السائب املخزومي، وسلسلة إسناد ابن كثري تنتهي إىل 

 على ابن عباس، وابن عمر بن اخلطاب، وجماهد ودرباس قرءاقرأ على أيب بن كعب والسائب 
   .وا على الرسول ءوزيد بن ثابت، وأيب وزيد وعمر قرب عباس قرأ على أيب بن كع

بو عمرو البصري الذي تنتهي سلسلة إسناده إىل أيب موسى األشعري، وعمر بن وهذا أ
 وعلي ،وعثمان بن عفان ، وأيب هريرة، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وأيب بن كعب،اخلطاب

   .على الرسول وا قرءكلهم والبقية ،  وزيدقرأ ابن عباس وأبو هريرة على أيب، بن أيب طالب
 الذي قرأ على وسلسلة إسناد يعقوب احلضرمي تنتهي إىل أيب موسى الشعري 

   .الرسول 
املغرية بن أيب شهاب املخزومي وهذا ابن عامر الدمشقي والذي تنتهي سلسلة إسناده إىل 
   . الدرداء على رسول اهللا وأيب الدرداء، وقرأ املغرية على عثمان بن عفان، وقرأ عثمان وأبو

عبد اهللا بن مسعود وعثمان بن عفان وعلي وأما سلسلة إسناد عاصم الكويف فتنتهي إىل 
   .وا على الرسول ، وكلهم قرء   بن كعب وزيد بن ثابتبن أيب طالب وأيب

وعلي بن أيب  ،ابن مسعوداحلسني بن علي، وإىل الزيات سناد محزة وتنتهي سلسلة إ
  .  على الرسول  قرءا، وابن مسعود وعلياحلسني قرأ على والدهو،  طالب

سناد محزة الصحابة الذين تنتهي إليهم سلسلة إوسلسلة إسناد علي الكسائي تنتهي إىل 
  .وعاصم ونافع وأيب جعفر

١( ونافعنتهي إىل من تنتهي إليهم سلسلة إسناد محزة وعاصمفإسناده يلف أما خ(.  
  :ىل ترجع إحبذف املكرر فهي من حيث العموم لك األسانيد كلها لى تألقينا نظرة عوإذا 

واملغرية بن أيب شهاب  ،عبد اهللا بن السائب املخزوميوعبد اهللا بن عياش املخزومي، 
 وأيب الدرداء،وأيب موسى األشعري، واحلسني بن علي،  وأيب هريرة، ،وابن عباساملخزومي، 

 ،وعثمان بن عفان عمر بن اخلطاب،و، بن ثابتوزيد أيب بن كعب، و وعبد اهللا بن مسعود،
  .  وعلي بن أيب طالب

                                                
 .١٩١-١/٩٩: ، النشر ٢٣٩-١/١٣٠: جامع البيان للداين : راجع لتلك األسانيد ورجاهلا )  ١(



 

)٣٥( 

وعبد اهللا بن ، يب على زيد وأُ عباس وأبو هريرة قرءااحلسني قرأ على علي، وابن: منهم 
 وا على الرسول والبقية كلهم قرءواملغرية قرأ على عثمان،  وعمر، يبالسائب قرأ على أ

  .مباشرة
، ونسب إىل بعضهم قراءات  ذ بأكثر من حرف من الرسول قد يكون منهم من أخ

ح أحد من املتقدمني بأن أولئك ولكن مل يصر،  .. وابن مسعود.. كأيب بن كعب وحروف، 
  ... مما تعلموه من الوجوه املتعددة من الرسول   أصحاب اختياراتالصحابة كانوا
اءات اليت اختاروها إىل يصرح بأن القراء عزوا القر ~نرى اإلمام القرطيب ولذلك 

  :الصحابة، حيث يقول 
 أن أصحاب القراءات من أهل احلجاز والشام والعراق كل منهم )١(ومما يبني لك ذلك«

مل يستثن من مجلة  ،عزا قراءته اليت اختارها إىل رجل من الصحابة قرأها على رسول اهللا 
 ،سند ابن كثري قراءته إىل أيب وأ، وابن مسعود فأسند عاصم قراءته إىل علي،القرآن شيئا

نه أسند قراءته إىل إاهللا بن عامر ف  وأما عبد،وكذلك أبو عمرو بن العالء أسند قراءته إىل أيب
  .)٢(»  قرأنا على رسول اهللا:  وهؤالء كلهم يقولون ،عثمان
  :عصر نشأة االختيارات بقوله الدكتور عبد اهلادي الفضلي حدد لعل من أجل ذلك و
لقرن الثاين اهلجري  والنصف األول من ا،نصف الثاين من القرن األول اهلجرييف ال«

 فرد من القراء يف تلكم الفترة بالنظر يف القراءات، حيث قام كلُّ االختيار نشوءكانت مرحلة 
 واختار من بينها حروفه على أساس من مقياس معني ،فيما روى من حروف قرائية خمتلفة

قوة الوجه يف يرجع إىل مستوى وثاقة السند، وقد يرجع إىل ختيار، قد انتهجه يف املوازنة واال
 بعد اختياره يتبناه م، ثُ، ورمبا رجع إىل عوامل أخرىمطابقة الرسمالعربية، وقد يرجع إىل 

في٣(»اختياره وحرفه: سمى نسب إليه، وي(.  
اع  يف عهد أتببلورعصر التابعني، وتيف أواخر  االختيار نشأأن ب صرحمن املعاصرين من و
  .، واهللا أعلمسديدغري كل ذلك يدل على أن نسبة االختيار إىل الصحابة  .)٤(التابعني

                                                
  .»...خذوا القرآن من أربعة «: يشري بذلك إىل احلديث )  ١(
  .١/٩٦:  تفسري القرطيب)  ٢(
  .١١٩القراءات القرآنية للفضلي، ص)  ٣(
 .٣٠٧، و٩٨، أثر القراءات يف األصوات والنحو العريب، ص)٣( حاشية ٢/٢٥: كرت املعاين : ينظر )  ٤(



 

)٣٦( 

من هذا ومع ذلك فكانت هناك تعبريات تتردد على ألسنة املتخصصني يف هذا الفن 
 م، وهم الذين ت االختيارةرين الذين كانوا هم األساس يف عمليالقبيل فجاء عصر األئمة املشهو

موها، فالتزموا بعضها يف عصرهم االختيار لوجوه متعددة من بني الوجوه الكثرية اليت تعلَّ
 إىل تالمذم موها لتالمذم الذين قاموا بدورهم مبجرد نقلها دون تصرف فيها من قبلهموعلَّ

ه بعض تالمذتعم منهم من تعلم أكثر من وجه من شيخه فأقرأ موها من مشاخيهم، نحسبما تعلَّ
ا من اختيار شيخهوجه، ا بوجه آخر يف إطار اختيار الشيخ، وهذا الذي اشتهر فيما بعد وبعض

  .بالطرق املختلفة
  .رى صحة نسبة االختيار إىل الرواة أو الطرق املعروفةوعليه، ال أ

 ، وقبلوا ما توافرت فيها الشروط، اجليل املتقدمذلكولذلك اكتفى األعالم باختيارات 
  .داها، واهللا أعلموتركوا ما ع
  :بواعث االختيار عند القراء  : املطلب الرابع

  : سببان – أعين األئمة –عند القراء القدامى وأسبابه لعل أبرز بواعث االختيار 
م كانوا أل،  ونقالًةًيواختيار أشهرها وأكثرها روا،  الترجيح بني الروايات-١

فهذا اإلمام ،  به واحدشذَّأو ،  بعض الرواةويتجنبون ما انفرد به، يتتبعون ما عليه األكثر
حىت مسع من سبعني من ، طلب السماع والتلقي من أكثر الشيوخ:  ~املدين نافع 
  إىل ما اجتمع عليهفنظرت«: بل قال ،  ما مسعه من شيوخهنه مل يقرئ بكلِّلك، التابعني

وما شذَّ، هاثنان منهم فأخذتفيه واحد حىت ألَّ،ه تركت يف هذه ذه القراءةَ هفت 
  . وهكذا جتد غريه مثله.)١(»احلروف
حسبما يتفرس ،  واختيار ما يناسب بعضهم دون بعض، التخفيف على تالميذهم-٢

الشيخ فيؤثر ، ن القراءات يف بلد التلميذ ومصرهأو حسبما هو املشهور م، الشيخ فيهم
ه مبا هو معروف لديه عليه تلميذُما قرأ ورب،  أخرى حبروٍف اآلخروالبعض، روٍف حبتالميذَ

يف بلده فيسمعه الشيخ ويقر٢( مروياتهه إذا وافق بعض(.  

                                                
  .٦٢السبعة البن جماهد ص )  ١(
،  القرآن الكرمي باملدينة املنورة يف جملة كلية))األحرف السبعة((: راجع مقال الدكتور عبدالعزيز القارئ يف )  ٢(

  .٢٦وتأمالت حول حترير القراءات، ص ،١٤٠-١٣٦ص ، العدد األول



 

)٣٧( 

  :ضوابط االختيار عند القراء وشروطه : س املطلب الخام
مل أجد نصمكي بن أيب اإلمام  هقال إال ما  ألحد من املتقدمنيا يف هذا املوضوعا صرحي

   :، حيث قاليف اإلبانة ~ طالب
قوة وجهه يف العربية، : اختيارام إمنا هو يف احلرف إذا اجتمع فيه ثالثة أشياء وأكثر «

  .)١(»وموافقته للمصحف، واجتماع العامة عليه
بشروط قبول عند أهل الفن  املعروفة  لالختيار، وهيا ثالثةًوأراه ذا رسم لنا شروطً

، إلمام ابن اجلزري يف كتاباتهالقراءة عند املتقدمني، قبل أن يتطور هذا املقياس ويوضحها ا
  .)٢( من املتأخرينبعض تالمذته ومن أتى بعدهم كذاو

صاحف العثمانية،  امل اعتماد القراء يف اختيارام كان علىوقد ذكر اإلمام القرطيب أن
اء األمصار معتمد هات، فاختذها قر للعراق والشام ومصر بأم - أي عثمان – هجوفَ«: قال 

اختيارامنهم مصحفه على النحو الذي بلغه، وما م، ومل خيالف أحد جد بني هؤالء القراء و
السبعة من االختالف يف حروف يزيدها بعضهم وينقصمنهم اعتمد ها بعضهم فذلك ألن كال 

  .)٣(»...يف مصحفه ورواهعلى ما بلغه 
 غري أنم، فموافقة املصاحف أحد شروط قبول القراءة عندهال شك فيه، مما وهذا 
  . مل تكن وحدها هي األساس يف االختيار، بل قبل ذلك ال بد من النقل والروايةاملصاحف

ا لالختيار، طًووقد وجدت يف كتابات بعض املعاصرين من تقييدات مبا ميكن أن يعترب شر
أن « : ، وفيهيف تعريف االختيارالذي سبق ذكره  الشيخ طاهر اجلزائري  العالمةمن ذلك قول

  .)٤(» من كان أهال لهيعمد
  !ية دون حتديد مستوى األهل...فقد قيد أن يكون صاحب االختيار أهال لالختيار 

                                                
اتفاق أهل املدينة وأهل الكوفة، فذلك : ، وذكر فيه أن املراد باجتماع العامة عليه عندهم ٦٥اإلبانة، ص)  ١(

اجتماع أهل احلرمني، ورمبا جعلوا : ورمبا أرادوا من اجتماع العامة عليه . عندهم حجة قوية توجب االختيار
  .١٢٢جزائري، صالتبيان لل: وانظر ... االختيار ما اتفق عليه نافع وعاصم 

  . وما بعدها١/١٠٦: ، شرح الطيبة للنويري ١٤-١/٩: ، النشر ٧٩املنجد، ص: ينظر )  ٢(
  .١/٨٩ :اجلامع ألحكام القرآن )  ٣(
  .١٢١التبيان، ص)  ٤(



 

)٣٨( 

 أن يكون صاحب االختيار :أنه اشترط لالختيار  الدكتور الدوسري ويؤخذ من تعريف
  .)١(علوم الشريعة واللغةالنقل ووأن يكون بلغ مرتبة عالية يف ... إماما معتربا 

  ... ~وأوضح من كالم العالمة اجلزائري وكالمه جيد، 
 ، كما أنه - حسب عرف القراء –ا مقرئً: أي ) اا معتربإمام( : من قوله عله قصدول

  ...حصر االختيار يف الصحابة والتابعني والقراء العشرة وحنوهم 
اختيار القراء مشروط بأن ة القراءة أن شليب يف موضوع سنيعبد الفتاح وذكر الدكتور 

 من جربيل عن اللوح احملفوظ عن رب العاملني، واستشهد لذلك مما تلقاه الرسول كون ي
  .)٢(ببعض اآليات القرآنية

وعلى ضوء تعريف اجلزائري وقول مكي بن أيب طالب والدكتور الشليب وغريهم ذكر 
   :ملخصها ثالثةً اشروطً -مؤلف القراءات القرآنية  -الباحث عبد احلليم قابة 

  .ع االختيار ممن هو أهل لهأن يق -١
  .أن يكون ضمن القراءات املروية -٢
  .، أي ال خيالف أحد الشروط الثالثةأن يكون ما خيتاره مما تثبت به قرآنيته -٣

  .ة العشروي عن القراءا رم حصر االختيار فيما ال خيرج عمومن ثَ
وثقيلة على السامع أو  أوجه متنافرة أن ال يؤدي االختيار إىل اجتماع: وأضاف إليها 

  .)٣(...ىل التعسري إالقارئ تذهب برونق القرآن وتفضي 
  :ولعلي أجمل تلك الشروط على ضوء ما سبق فيما يلي 

  .)٤(اأن يكون صاحب االختيار مقرئً -١
  .)٥(املعتربةأن تتوافر يف اختياره شروط قبول القراءة الثالثة  -٢
  .)٦(لتلفيق التركيب واأن ال يترتب على اختياره -٣

                                                
  .٢٢-٢١معجم املصطلحات، ص: ينظر )  ١(
  .١٣-٨يف القراءات، منشؤه ومشروعيته، ص االختيار: ينظر )  ٢(
  .٢٦٦راءات القرآنية لعبد احلليم قابة، صالق: ينظر )  ٣(
  .٢٥-٢٤ص: وقد سبق تعريف املقرئ وشروطه وأوصافه بقول ابن اجلزري والضباع، انظر )  ٤(
  .التواتر، وموافقة وجه من وجوه اللغة، موافقة رسم أحد املصاحف العثمانية ولو احتماال :وهي املعروفة بـ )  ٥(
ن خلط القراءات بعضها ببعض، دون متييز بني قراءة وأخرى أو رواية ورواية أو عبارة ع: التركيب والتلفيق )  ٦(

أنه حرام إن كانت : طريق وطريق، وأقوال العلماء يف ذلك من حيث اجلواز وعدمه خمتلفة، وملخصها 
  



 

)٣٩( 

الشرط الثالث يف غاية األمهية، حيث تكلم عليه املتقدمون واملتأخرون، ونبهوا أرى أن و
وفيما يلي ، )١(بالتحرميعليه البعض دة، حىت حكم ه بالشمنهم من منع و،على خطورة التركيب

  :أذكر بعض أقواهلم تبني أمهية املسألة 
  :)٢( -~ –قال اإلمام علم الدين السخاوي 

ذي مل يزل عليه األئمة الكبار، القدوة يف مجيع األمصار، من الفقهاء واحملدثني وأئمة وال«
توقري القرآن، واجتناب الشاذِّ، واتباع القراءِة املشهورِة، ولزوم الطرق املعروفة يف : العربية 

  .)٣(»الصالة وغريها
  .)٤(»خلط بعض القراءات ببعض عندنا خطأو« : -~ –وقال 

   :)٥(~ام النويري وقال اإلم
قرئ خبلط الطرق قرأ وي في،ملن ال معرفة له بالطرق والروايات... وإمنا أطنبت الكالم «

وتركيبها، وهو حرامأو مكروه ٦(» أو معيب(.  

                                                                                                                                        
على قراءتان مرتبطتني ببعضهما البعض معىن وإعرابا، وكذب من حيث اإلقراء والرواية، ومعيب يف غري ذلك 

، ... فهي قد تبيح احملظورة ... أهل العلم وطالبه، واجلواز للعوام بناًءا على عدم املعرفة، وللضرورة أحكام 
، معجم املصطلحات للدوسري، ٢٣١-٢٢١، ٢٩، ٢٣القراءات القرآنية لعبد احلليم قابة، ص: انظر 

  .٢٦، أيسر السبل لرواية اإلمام حفص بقصر املنفصل للسندي، ص٤٢ص
الشيخ طاهر اجلزائري، انظر قوله يف كتابه : ومن الذين تساهلوا يف األمر واعتربوا منعه تضييقا وجوزوه مطلقا  ) ١(

  .١٢١التببيان، ص: 
 ٥٥٨ولد سنة من أشهر تالمذة اإلمام الشاطيب، ، ن عبد الصمد السخاِويعلم الدين علي بن حممد ب:  هو)  ٢(

 ،الوسيلة إىل كشف العقيلة، وفتح الوصيد :  منهاشهرية،  مصنفات صاحب، املقرئ املفسر اللغوي الفقيه
: الكبار  معرفة القراء :ترمجته يف  .٦٤٣يف شرح القصيد، ومجال القراء وكمال اإلقراء، وغريها، تويف سنة 

 .٥٧١-٥٦٨/ ١: ، وغاية النهاية ١٢٤٥ /٣
  .١/٢٣٤مجال القراء ) ٣(
  .١/١٨: انظر النشر ، و٢/٥٢٩: املصدر السابق ) ٤(
، قرأ بالعشر على ابن اجلزري والبساطي، وأخذ )٨٠١(حممد بن حممد بن حممد النويري، ولد سنة : هو )  ٥(

:  انظر. )٨٩٧( سنة ويف، تعدة علوم، وصنف فيهاعن اهلروي وابن حجر والزين الزركشي، وبرع يف 
، مقدمة ٢٥٦/ ٢:  مبحاسن من بعد القرن السابع ، البدر الطالع٩/٢٤٦  ألهل القرن التاسعالضوء الالمع

 .٢٤-١/٢٢حتقيق شرح النويري على الدرة 
  .١/١٥٩: شرح الدرة للنويري ) ٦(



 

)٤٠( 

  :  )١(~القسطالين اإلمام وقال 
 ومن مل مييز بني الطرق والروايات ال...  بني الطرق والروايات - أي القارئ–وليميز «

  .)٢(»منهاج له إىل السالمة من التركيب يف القراءات
   )٣(~ويف غيث النفع للصفاقسي 

جيب على القارئ االحتراز من التركيب يف الطرق، ومييز بعضها من بعض، وإال وقع «: 
  .)٤(»فيما ال جيوز، وقراءة ما مل يرتل، وقد وقع يف هذا كثري من املتأخرين

 تركيب األوجه وخلط الطرق مفرقًاول موضوع  ح-~-ويقول اإلمام ابن اجلزري 
  :يف ذلك بني مقام الرواية ومقام التالوة 

 يف الرواية، ، من حيث إنه كذب سبيل الرواية فإنه ال جيوز أيضافإن قرأ بذلك على«
 على أهل الدراية، وإن مل يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة والتالوة وختليطٌ
ا نعيبه على أئمة القراءات العارفني ، ال منع منه وال حظر، وإن كن مقبولٌ صحيحائزفإنه ج

أو باختالف الروايات من حيث وجه تساوي العلماء بالعوام، ال من وجه أن ذلك مكروه 
إذ كلٌ من عند اهللا تعاىل، نزل به الروح األمني على قلب سيد املرسلني حرام ، ختفيفًا عن 

                                                
، )٨٥١(، ولد يف القاهرة سنة ينأبو العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر، الشهري بالقسطالَّشهاب الدين : هو )  ١(

، )٩١١-٨٤٩(ت العشر الكربى، وحمدث جليل، معاصر للسيوطي عامل بالقراءا ،)٩٢٣(وتويف ا سنة 
لطائف اإلشارات، طبع منه جملد، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، مطبوع، الفتح : من مؤلفاته 

، ٨/١٢١: شذرات الذهب : ترمجته يف املواهيب يف مناقب اإلمام الشاطيب، طبع ملخصا، وغريها كثري، 
 .١٨-١/٨:  وراجع مقدمة لطائف اإلشارات ،١/١٢٨الكواكب السائرة 

  .٣٣٧-١/٣٣٦: لطائف اإلشارات ) ٢(
، حفظ القرآن، مث ارحتل إىل تونس ١٠٥٣  علي بن سامل بن حممد بن سامل النوري، ولد بصفاقس سنة:هو )  ٣(

 اخلرشي، حممد:  وأخذ عن علمائها منهم  انتقل إىل مصرمث، وقرأ جبامع الزيتونة، ة عشر عاماوعمره أربع
 ،غيث النفع يف القراءات السبع، ورسالة يف حكم السماع:  فات منهاؤلأمحد العجمي، وغريمها، له عدة مو
 .٧/٢٠١:  معجم املؤلفني:  انظر .١١١٨يف وجوب كتابة املصحف بالرسم العثماين، تويف سنة رسالة و

   .٦٦غيث النفع ، ص ) ٤(



 

)٤١( 

ااألمة وعليهم متييز  على حدٍة روايٍةة، فلو أوجبنا عليهم قراءة كلِّ على أهل هذه امللَّوين قلش 
  .)١())القراءة الواحدة، وانعكس املقصود من التخفيف وعاد األمر بالسهولة إىل التكليف

  :ر حكم االختيار في العصر الحاض : املطلب السادس
يف دائرة ذلك  يتم ما دام بعدم جواز االختيارصرح  املتأخرين ا من املتقدمني أوأحدمل أر 

يقول اإلمام أبو الفضل حوا باجلواز، بل صر، حرمه أحدوال جيوز أن يالوجوه الثابتة املروية، 
  : فيما نقل عنه اإلمام ابن اجلزري يف النشر )٢(الرازي
»وأنه لو اجتمع عددال ي ا خبالف صاحبه فً منهم حرو واحٍدة فاختار كلُّحصى من األم

د طريقًوجرمكاٍنا يف القراءة على حدة يف أي أراد بعد األئمة املاضني يف  أواٍن كان ويف أي 
ا ذلك بعد أن كان ذلك املختار مبا اختاره من احلروف بشرط االختيار ملا كان بذلك خارج

  .)٣(» إىل يوم القيامة بل فيها متسع،عن األحرف السبعة املرتلة
  ... ذكرهاسبق وضوابط فلالختيار شروطٌ...  أن خيتار  شخٍص لكلِّحق ال يولكن

تفاوت : منها ... ة ألسباب عدجون من االختيار وا يتحرأم كاناألوائل املالحظ على و
ا لتسرب اللحن إىل يكون ذلك سببأن : ومنها ... القراء من الناحية العلمية والضبط واإلتقان 

  :ما سأله أحد تالمذته بقوله  ، فهذا اإلمام أبو بكر ابن جماهد عند ... ىلكتاب اهللا تعا
يف حفظ ما عمل أنفسنا إىل أن نحن ن: قال ف؟ حمل عنك ت قراءةًختار لنفسك ال تمِل«

تنا مضى عليه أئمأحوج منا إىل اختيار حرف ي٤(»عدناقرأ به من ب(.  

                                                
، ١٠٦ -١/١٠٥: ، إحتاف فضالء البشر ٦٦، غيث النفع، ص ٧٧ني صمنجد املقرئ: ، وانظر ١/١٩: النشر ) ١(

  .٣٠٢هداية القارئ للمرصفي، ص
اإلمام أبو الفضل عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن بن بندار العجلي الرازي، مقرئ فاضل، كثري : هو )  ٢(

لحرم، أخذ عن علماء ، وا نشأ، وكان والده من علمائها األجالء وشيخا لهـ٣٧١التصانيف، ولد مبكة يف 
مكة واملدينة وبغداد والكوفة والبصرة وأصبهان والشام ومصر وغريها من البالد الشهرية بالعلم والعلماء، 

فضائل القرآن وتالوته، طبع بتحقيق :  ، من مؤلفاته هـ٤٥٤من مدن كرمان سنة ) أوشري(وتويف يف مدينة 

: ، الغاية ٢/٧٩٥: املعرفة : ، ترمجته يف هـ١٤١٥ عامر حسن صربي، دار البشائر اإلسالمية بريوت،/د
١/٣٦١.  

  .٤٤-١/٤٣: النشر )  ٣(
 .٢٤مقدمة كتاب السبعة من حمققه، ص: ، وانظر ١/١٤٢: غاية النهاية )  ٤(



 

)٤٢( 

 كما وضح ذلك ...ب اللحن إىل كتاب اهللا بل كان سبب حتديده للسبع هو خمافة تسر
  .)١( السبعة بتقسيم القراء إىل أربعة أقسامهبنفسه يف مقدمة كتاب

اس تركوا  النة القراء املشهورين، ألنَّة االختيار بعد عصر األئمولذلك يالحظ قلَّ
لب تلك ، فاندرس غالوا عنها إىل حفظ وإتقان ودراسة اختيارام وحتو،اختيارات غريهم

االختيارات غري املقبولة، خصوصا عدم اتصال ا اليت لوحظ فيها عدم التواتر أو حىت أحيان
 أيام أيب بكر ابن )٣( وابن مقسم العطار)٢(السند، كما يتضح ذلك من حماكمة أمثال ابن شنبوذ

ر يف نقله ا على بقاء التواتا على كتاب اهللا تعاىل وحريص، والذي كان غيور)٤(جماهد البغدادي
ب اللحن والروايات الضعيفة إليهوعدم تسر.  

ومل يكن االقتصار فاكتفوا بتلك القراءات، وأثبتوا تواترها، وأعرضوا عن اإلقراء بغريها، 
عن كل واحد منهم غري وإال فقد اشتهر على راويني لكل إمام معترب إال من هذا املنطلق، 

  .)٥(م أتقن وأضبط ممن اشتهر بالرواية عنهمهم أهل ضبط وإتقان، بل بعضه كلُّاالثنني،
  ...وعلى هذا، فاألصل هو اجلواز 

  ... لكن األمة توقفت عن كثرة االختيارات منذ أمد بعيد

                                                
 .٤٥كتاب السبعة، ص: انظر )  ١(
وهو   ،٣٢٨ سنة تويف يف ،حممد بن أمحد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ اإلمام أبو احلسن البغدادي: و ه)  ٢(

بن اعقد له الس حبضرة الوزير ، و-وهو ما خالف رسم املصحف -كان يرى جواز القراءة بالشاذ الذي 
يف ،  واستتيب عنه بعد اعترافه به،مقلة وحبضور ابن جماهد ومجاعة من العلماء والقضاة وكتب عليه به احملضر

 وأم ما سافروا يف ، ونسبهم إىل قلة املعرفةضرين،جلميع احلاوكان قد أغلظ ،  ٣٢٣ربيع اآلخر سنة 
إنه جرد من ثيابه :  وقيل ،ضرب سبع درر وهو يدعو على الوزير فأمر الوزير بضربه ف،طلب العلم كما سافر

نه نفي من بغداد فذهب إىل  وقيل إ،وأقيم بني اهلبارين وضرب حنو العشرة فتأمل وصاح وأذعن بالرجوع
 .٢/٥٢: ، الغاية ٢/٥٤٦: املعرفة : ، ترمجته يف بس مدة على شر حال ولبث يف احل،البصرة

، ٣٥٤وتويف سنة ، ٢٦٥، ولد سنة ار البغداديبن مقسم العطا أبو بكر حممد بن احلسن بن يعقوب :هو )  ٣(
قبول وكان ال يرى شرط السند يف  رواه عنه أبو الفرج الشنبوذي، ، القراءة وله اختيار يف:قال ابن اجلزري 

 وهذا غري ما كان بنحوه ابن شنبوذ فإنه كان يعتمد على السند ،عقد له جملس ووقف للضرب فتابالقراءة، ف
: ترمجته يف  العربية،  واتفقا على موافقة، وهذا يعتمد على املصحف وإن خالف النقل،وإن خالف املصحف

 .٣/١٦: ، شذرات الذهب ٢/١٢٣: ، غاية النهاية ٢/٥٩٧: معرفة القراء 
  .١٨٠١٩ص السبعة،: انظر )  ٤(
  .٤٢-١/٤١ :النشر : انظر )  ٥(



 

)٤٣( 

 وإال فسيخرج شرعي، متفق عليه بني فقهاء األمة،ويف ذلك سد للذرائع، وهو مطلب 
ب حبجة جواز االختيار،  ويركِّق أمثال ابن مقسم وابن شنبوذ من سيحاول االختيار فيلفِّآالف

  .السالمةالعافية و، نسأل اهللا  ضعيفٍة من نفوٍس وغري غريٍبوهو أمر غري مستبعٍد
  :وقيمتها العلمية في ميزان القراء اختيارات الجعربي  : املبحث الثالث
  :قيمة اختيارات الجعربي في ميزان القراء : املطلب األول 

 ذكر اختياراته يف القراءات من بني  يفه منفردأن ~اجلعربي اإلمام يالحظ على 
 حسبما اطلعت عليه – سبق إليه ومل يلحقه أحده مل يلشاطبية، فلعلَّيف أثناء شرحهم لشراح ال

   ...-اح ومذاقهم يف شرحهم هلا مذاهب الشرمن شروح الشاطبية على كثرا وتنوع 
   ... أو خمترٍعغري أنه ليس مببتدٍع

ملن سبقه يف ذلك ا خيتاره فيم بل هو متبع...  
  :حيث قال ح به وصردمة كتابه كرت املعاين ذكر ذلك اجلعربي بنفسه يف مق

» ورشه مبحاسن التعليلحت،مبي نغري  على اختياري من القراءاتا متني الدليل، ومضيت 
 هتووجلفصيح،  األفصح من ا)١(وهو، ا جهة الترجيحذاكر ،ا من أرباب االختيارات أحدٍدمقلِّ

ما هو ه إن ما أثبتلَّ جي إنَِّرمعلَ به من سؤال، وا ظفرت عم وأجبت، من إشكاليهما يرد عل
نقوهلمجمموع ،٢(» أصوهلمعلى   وتفريع(.  

  :بقوله بذكر قاعدة  من االختيار  املقصودن اجلعربي بيكما
 بعض  فيه، وترجيحه، ال تفاضلَه وخمتلفُفقُتات، م بالذَّكالم اهللا تعاىل واحد : قاعدة «

:  موافقة األفصح أو األشهر أو األكثر من كالم العرب لقوله تعاىل  باعتبارالوجوه على بعٍض
 [   |  {Z 

لم كوا من وإذا تواترت القراءة ع ... ه ال مفرداته عريبتركيب: أي  )٣(
  .)٤( » ...األحرف السبعة

  ...هانيب بأن القراءات املتواترة ال تفاضلَ: ا لنفسه ولغريه منهجويكون ذا وضع 
  ...واالختيار رد كون الوجه أفصح أو أشهر أو أكثر 

                                                
 .واهللا أعلم ) وهي: (ولعل األنسب للسياق  !كذا يف املطبوع )  ١(
  .٢/٢٥: الكرت )  ٢(
  . ٢: يوسف : حيثما وردت، وأول مواضعها )  ٣(
  .٢/١٩٥: الكرت )  ٤(



 

)٤٤( 

  :واملراد باألكثر عنده 
عليه أكثر النحاة، ألنه ال يرى االختيار من أجل كون كان منقوال من أكثر العرب، وما 

  : سياق نصه السابق يف  قالالوجه منقوال عن أكثر القراء، ولذلك 
  .)١()) الحتاد طريق الصحة– أي القراء –وال ترجيح مبا عليه األكثر ((

  ...أو نقده  ومل أر أحدا من اجلهابذة من عابه يف منهجه يف االختيار
  .)٢(.. من تالمذته وغريهم من أهل الفن كثري– كرت املعاين –بل مدحه ومدح شرحه 

  : قد اطلع على شرحه للشاطبية، ومدحه بقوله –جلزري  ابن ا–فهذا اإلمام احملقق 
  .)٣(»حمقق، حاذق، ثقة كبري «

  .)٤(»شرح عظيم مل يصنف مثله«: القسطالين اإلمام وقال 
٥(ن أتى بعده من فحول الشراح مموقد استفاد من شرحه كثري(.  

  : االختيار عند الجعربي ُلَلِع: املطلب الثاني 
وتلك وقد يذكر علالً متعددة، ،  إال ويذكر له علةًايف مسألة ماجلعربي اختياره ال يترك 

وتشابك يصعب على املتأمل فيها ضبطها ، وبني كثري منها تشابه  لديهالعلل متعددة ومتنوعة
   :)٦(وتبويبها، من أبرزها

  .  على األثرتقدمي احلديث وترجيحه .١
  .مراعاة القواعد النحوية والصرفية  .٢
  ..ملنصوص من املفهوم أو املتشابه أو امل أو املؤول تقدمي النص على غري ا .٣
  .اختيار ما قرأه على ما رواه  .٤

                                                
  .٢/١٩٦: الكرت )  ١(
  .١٠٦-١/١٠٣: قسم الدراسة من حتقيق األستاذ أمحد اليزيدي : راجع فيما قيل يف مدح الكرت )  ٢(
  .١/٢١: غاية النهاية )  ٣(
  . ١/٨٩: لطائف اإلشارات )  ٤(
حيث ) ١٠١٤ت(حدث األماين شرح حرز األماين لإلمام علي بن سلطان القاري املكي : انظر كتاب )  ٥(

كذا قرره (، )كذا حرره اجلعربي: (ر من قوله أكثر من االستفادة من كرت اجلعربي مدحا ونقدا، وقد أكث
  . ) ...كذا قال العالمة اجلعربي(، )اجلعربي

ستأيت أمثلتها ضمن اختياراته بالتفصيل، ولكوا قريبة املنال وهي موضوع حبثنا فمن ثَم اخترت ترك التمثيل )  ٦(
  .ا هنا جتنبا عن التكرار



 

)٤٥( 

  .كون املختار أبلغ يف داللة ما  .٥
  .قلة التأويل أو التغيري  .٦
  . أكثر استعماال كون املختار .٧
  .كونه أفصح أو أقيس أو أفشى يف اللغة  .٨
  .كون املختار أخف  .٩

  .ا أو هلما معتناسب ما قبله أو ما بعده  .١٠
  .كون املختار هو احملقق  .١١
  .)١(زيادة الفائدة يف املختار .١٢

  :صيغ االختيار عند الجعربي : املطلب الثالث 
  ....واختياري : من منهج اجلعربي أنه ينص على اختياره بصيغة صرحية فيقول 

اإلمام مكي بن أيب يوافق ما عليه املغاربة أمثال  يف غالب اختياراته يالحظ عليه أنهو
  ... وأمثاهلما...الداين اإلمام أبو عمرو  و،القيسيطالب 

 مبا قاله املغاربة فيها أو املشارقة بنقل اختياراتهربط  -بإذن اهللا تعاىل  -وسأحاول 
  ... نصوصهم يف احلواشي

  الجعربي اتمنهجي في ذكر اختيار: ملطلب الرابع :   
  :يلي  مافيه أمجل اجهنمودراستها لقد اتبعت يف ذكر اختيارات اإلمام اجلعربي 

  .)) ...واختياري (( : هقولب صرحية  إال ما نص عليه اجلعربي بصيغةضمن اختياراتهال أذكر  -١
مثال ذلك فال أعتربه من اختياره وال أدرجه،  )) ...والصحيح كذا ((: حه بقوله أما ما صح

  : ما تكلم على حكم االستعاذة من حيث الوجوب واالستحباب قال أنه عند
   .)٢(»والصحيح أا مستحبة «

  .ليس مما اختاره كوجهلكن ا لديه، ويعترب راجحقد ومثل هذا 
  .كما أا مسألة فقهية، وليست من موضوع حبثي

                                                
  .١٣٦-١/١٣٣: ينظر الكنـز )  ١(
  .٢/١٧٨: كنـز ال)  ٢(



 

)٤٦( 

٢- لقوٍلال أدرج مسائل يكون له فيها ترجيح عند ما ها ال تتعلق بالقراءة، مثال ذلك أنه  ولكن
أا جاءت خلمسة عشر معىن،  وب، أصوليةًلةًوذكر مسأتكلم على مسألة صيغة األمر، 
  : قال مث .. .فذكرها مع أمثلتها على الترتيب 

  .)١(  »...واألصح أنه حقيقة يف الوجوب وجماز يف البواقي «
٣- وبه قرأت ((: فيه  قال ا له ماال أعترب اختيار... ((ا ال تعين ، ألن جمرد القراءة بوجه م

 تكلم ما ومن ذلك أنه عندليس باختيار لديه،  على أنه  ما يدلُّكبالضرورة اختياره، بل هنا
  .)٢())وذا قرأت: قلت ((: على مسألة الزيادة يف االستعاذة على ما يف النحل فقال 

٣(ح بأن اختياره هو ما يوافق صيغة النحلرغم أنه صر(.  
  :ول الناظم ويوضح ذلك أكثر أن املختار لديه ليس مبعىن واحد، حيث ذكر يف شرح ق

  ... وسكتهم املختار دون تنفس -١٠٣
، أي املختار على )وخيتار السكت : (- أي التيسري –كقول األصل ) : املختار: (قوله ((

 أو سكتهم دون التنفس ح،املرج: الوصل والبسملة، وهذا تأكيد التأكيد، فاملختار مبعىن 
  .)٤())قابل للفاسدالصحيح، امل: فاملختار مبعىن املختار على ما فوقه، 

وأصرقوله يف باب اإلدغام الكبري، حيث ذكر أربعة وجوه بتركيب  من ذلك وأدلُّح 
املذهبني املرويني عن أيب عمرو يف اإلظهار واإلدغام مع حتقيق اهلمز وختفيفه باإلبدال، مث 

  .)٥(نهاا م وأجاز بقية الثالثة وصرح بأنه قرأ ا، ولكنه اختار واحد،ألوجهضعف أحد ا
 هرتخ يم ما ذكره من علل الختياره، وال أدافع عن الوجه الذي لَسردأذكر اختياره، مع  -٤

  . ..هو
٥- يف اختياره ملن وافقهم من القراء العشرةه على موافقته أنب.  

                                                
  .٢/١٧٨:  الكنـز)  ١(
 .٢/١٧٥: الكنـز )  ٢(
  . سيأيت قريبا ضمن اختياراته)  ٣(
، وإن كان اعترض عليه يف هذا التفسري، كما نبه عليه حمققه يف احلاشية، فانظره هناك إن ٢/١٨٩: الكنـز )  ٤(

  .شئت
  . باب اإلدغام الكبري بإذن اهللا، وسيأيت ذكرها يف اختياراته يف ٢٣٢-٢/٢٢٩: الكرت : انظر )  ٥(



 

)٤٧( 

هم يف املسألة املذكورة عند ذكر اختياره يف مسألة ما، ال أتطرق لبيان مذاهب القراء كلِّ -٦
ا لتفصيل، وإمنا أذكر املسألة من حيث اإلمجال، مث أردفه بذكر اختياره بنصه، وذلك جتنببا

 يف أبواا ومصادرها  ومفصلةٌ، لدى أهل الفن حيث إن تلك املسائل معروفةٌرعن التكرا
ا يف شروح الشاطبيةخصوص.  

  .ال أتطرق لتوجيه القراءات يف أثناء ذكري الختيار اجلعربي -٧
، وال ألتزم ترمجة مجيع األعالم خصوصا ملألعالم الذين رأيت احلاجة لترمجتهترمجت  -٨

  .ة منقولوص وكذا من ورد ذكرهم ضمن نصاملشاهري من الصحابة والتابعني واألئمة القراء
  



 

)٤٨( 

  :املبحث الرابع 
  اختيارات الجعربي املتعلقة بأبواب األصول

  )شرح حرز األماني في كنز املعاني(كتابه الجزء املطبوع من من خالل 
  :باب االستعاذة 

 فيصري ((: قوله قد نص عليه بواالستعاذة لفظ النحل، اختار اإلمام اجلعربي يف صيغة
  .)١())وهو أقل املروي، أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: 

  .)٢())لفظ النحل: واختياري ((: وقال 
   :وعلل ذلك بعلتني، ومها

  .أنه املروي أداء
  .)٣( القراء أيضاواملشهور عن

 وهو ما نص عليه ،)٤(مجهور القراءموافق ملا عليه  يف اختياره هذا عربياجلاإلمام و
  : الشاطيب يف قوله

  جهارا من الشيطان باهللا مسجال.:.  إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ -٩٥
  ...على ما أتى يف النحل يسرا  -٩٦           

حممولة على ورد عنده فهي  ،ات على ما يف النحلزيادفيها وردت  اليت رواياتالأما 
  .)٥(ها توفيقا بينالليل

                                                
  . ٢/١٧٤: الكنـز )  ١(
  . ٢/١٨١: الكنـز )  ٢(
  .املرجع السابق : انظر )  ٣(
، وقد نص اإلمام السخاوي على إمجاع األمة ١/٢٤٣: ، النشر ١٢٢، التيسري، ص٢٤٦التبصرة، ص: ينظر )  ٤(

  .٢/٤٨٢: مجال القراء : ينظر . عليه
 . ٢/١٨١: الكنـز : انظر )  ٥(



 

)٤٩( 

)١(باب البسملة 

  :هنا مسألتان 
البسملة بني السور من حيث اإلثبات والترك أو السكت ...  
البسملة بني أجزاء السور .  
  .اإلثبات : ألة األوىلس عند اجلعربي يف املاملختارو

  :  ذلكةوعل
  .)٢(رجحان اخلرب على األثر

  .ترك البسملة:  لديه يف املسألة الثانية واملختار
  :وعلة ذلك 

  .)٣(رجحان داللة اخلاص على العام
  .وموافقة الرسم حتقيقا

 لرجحان اخلرب على األثر، وترك البسملة يف ابتداء البسملة بني السور: واختياري ((: قال 
  .)٤())ص على العام، وموافقة الرسم حتقيقااألجزاء لرجحان داللة اخلا

                                                
. كهلَّلَ، وحمدلَ، وحسبلَ، وحيعلَ، وحوقَلَ، اختصارا" بسم اهللا"  : إذا قاللَمسبمولَّد لمصدر :  البسملة  )١ (

  .٣٤ حدث األماين، ص،٢/٢٠٢: فتح الوصيد : انظر
 ، انظرها بنص  ما روي عن ابن مسعود: ما روي عن أنس وابن جبري، واملراد باألثر : املراد باخلرب )  ٢(

 .١٩٩-٢/١٩٦: اجلعربي يف الكرت 
  . قصده من اخلاص هو ما روي عن أنس، والعام هو ما روي عن ابن عباس )  ٣(
 - سوى براءة -جيوز يف االبتداء بأوساط السور مطلقا ((: قال ابن اجلزري . ٢/١٩٩: املصدر السابق )  ٤(

ى اختيار البسملة مجهور العراقيني، وعلى اختيار عدمها مجهور البسملةُ وعدمها لكل من القراء تخيرا، وعل
 .١/٢٦٥:  النشر ))املغاربة وأهل األندلس



 

)٥٠( 

  :سورة أم القرآن 

 0] : قوله تعاىل يف    /   .     1Z  ] ٤: الفاحتة[:   
حبذف األلف بعد امليم، : ، أي )ِكِلم: ( يف كلمة قراءة القصر: اجلعربي اإلمام اختار 

  .)١())القصر: واختياري (( :قال 
  :علل متعددة، فقال ل ذلك بوعلَّ

 الندراج  وأعم. وألنه أبلغ، إذ الصفة املشبهة تدل على معىن الثبوت.لعدم احلذف((
 . ولسالمته من احلذف. وختم الكتاب العزيز به. وأشرف الستعماله مفردا.املالك يف امللك

  .)٢())وموافقة الرسم حتقيقا
  .ءوهي سبعة علل، ولكنه كرر األوىل يف السادسة، فهما سوا

، فهي  لكان أوىل وأوجه،قراءة اجلمهور:  أنه لو استبدهلا بكوا - واهللا أعلم –وأرى 
 عمرو ان، وابن كثري املكي، وأبوي جعفر املدننافع وأبو : وهم ،ستة من القراء العشرةقراءة 

 -بيانه ما سبق هو ذلك يف   عذره، ولعلالزيات الكويفالبصري، وابن عامر الدمشقي، ومحزة 
 -  من أنه ال يرى االختيار من أجل كثرة القراء بعد ثبوت

  .)٣(القراءة بالتواتر
  :بقولهحبذف األلف ) ملك(على ف لبإثبات األ) مالك(كما أنه أجاب عمن رجح قراءة 

 امللك ك منحصر يفِلك فيه، وتضمنه يف ملْ أبلغ لتحقق اِملإن مالك : )٤(ل أيب عبيدةووق((
". )مالك(:  جيمع معىن )كِلم  " :)عمر، ومعارض بقول ياازي، وكالمنا يف احلقيق

  .)٥())وتضاعف الثواب كما يكون باحلروف يكون باألشرف

                                                
 .٢/٢٠٦: الكنـز )  ١(
 .املصدر السابق )  ٢(
  .١/٣٦٣: ، اإلحتاف ١٨٦التحبري، ص ،١/٢٧١: ، النشر ١٢٦التيسري، ص: ينظر )  ٣(
 وأيب ، روى عن هشام بن عروة،هـ١١٠لبصري النحوي، ولد سنة أبو عبيدة معمر بن املثىن التيمي ا: هو )  ٤(

 أخذ عنه أبو عبيد القاسم ممن بلغت تصانيفه حنو مائيت مصنف، و، يف التصنيفعالء، وكان إماماعمرو بن ال
   .٢/٢٤: ، شذرات الذهب ٥/٢٣٥: وفيات األعيان : ترمجته يف . هـ٢١٠ تويف سنة ،بن سالم

 .٢/٢٠٦: الكنـز )  ٥(



 

)٥١( 

  :أمران  ةضارويالحظ عليه يف هذه املع
 وأثبت أن ،، وقد نبه عليه حمقق الكرت، وال يصح)أيب عبيدة( القول إىل أنه نسب: األول 

ء اللغة نسبوه إىل أيب عبيد القاسم بن ل من ذكر هذا احلرف من علماء القراءات أو حىت علماك
  .، وليس إىل أيب عبيدةسالم

، وقد نبه حمقق  ، وهذا ال يصح كذلكنسب قول املعارضة إىل عمر أنه : الثاين 
  .)١( باملدويؤيد ذلك قراءة عمر الكرت على أن كتب القراءات نسبت القول إىل أيب عمرو، 

 
  .]٧- ٦: الفاحتة [ Z;    :  7   8  9] : قوله تعاىل يف 

 ،سواء كانت معرفة بأل) 8: (اختار اإلمام اجلعربي القراءة بالصاد اخلالصة يف كلمة 
  .))الصاد: واختياري (( :أو نكرة يف مجيع مواضعها يف القرآن الكرمي، حيث قال 

  :قوله  اختياره بلَوعلَّ
إذا اختلفتم يف شيء فاكتبوه :  زيل لقول عثمان ـألا الفصحى، إذ عليها جاء التن((

  .)٢())على لغة قريش ألن القرآن نزل بلغتهم
  :وأجاب عن قراءة السني واإلمشام بقوله 

  .)٣())مرجوح بتعدد التناسب، واإلمشام بالفرعية: واألصل ((
حيث يقرؤها  ما عدا خلف عن محزة ،ء العشرةالقرا: ويكون بذلك موافقا ملا عليه 

حيث خالد يف املوضع األول من سورة الفاحتة فقط، وقنبل ورويس كذا مطلقا، وباإلمشام 
  .)٤(مطلقايقرءاا بالسني 

                                                
  .١٠ ، و٩: املرجع السابق، هامش : انظر )  ١(
: ، وقد يالحظ عليه هنا أنه ذكر األثر باملعىن، وليس بالنص الذي ورد يف صحيح البخاري ٢/٢١٠: الكنـز )  ٢(

، فضائل ))فاكتبوه بلسان قريش فإمنا نزل بلسام  إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف شيء من القرآن((
 .٤٦٠٤:  القرآن، ح

 .٢/٢١٠: الكنـز )  ٣(
  .١٨٦، التحبري، ص١٢٦التيسري، ص: انظر )  ٤(



 

)٥٢( 

 
;  >  =   <  ?  @  ] : ، حنو قوله تعاىل حيثما وردت)    <   : (يف كلمة

  C   B   AZ ]٧:ةالفاحت[:   
  :كسر اهلاء يف الكلمة املذكورة، حيث قال : اختار اإلمام اجلعربي 

  .))الكسر: واختياري ((
أنا أفصحكم، نشأت ": ألا الفصحى، لقوله عليه الصالة والسالم (( :وعلل ذلك بقوله 

  .)١())بهفيه، و: يف  - يقصد الضم –مجاع على ترك احلجازية ولإل". يف أخوايل
، حيث ال يقرؤها بالضم إال محزة الختيار املذكور يوافق ما عليه اجلمهورواجلعربي يف ا

  .)٢( من العشرةويعقوب
  : ويالحظ عليه 

 وهو ؟ ...ال يعين أن الضم ليس بفصيح، وكيف، )الفصحى(ختياره بكونه ال هأن تأييد
زل وعلى لغتهم ن –لغة قريش واحلجازيني  - بنفسه ه على ما صرح– ، وهياألصل يف اهلاء

  . وجماوريهم من فصحاء اليمن- القرآن
  .- أخوال النيب من  –لغة قيس ومتيم وبين سعد  : الكسرو

  ...ليس بصريح يف اللفظ النبوي واختياره فودعم اختياره باحلديث، 
ة الياء فمسلم، ولكن انس) ... به(، و)فيه(اإلمجاع على ترك احلجازية يف أما 
  .)٣(والكسرة
 

<  (: صلة ميم اجلمع أو إسكانه يف حنو    :، حيثما وردت )    
   .))اإلسكان: واختياري ((: اإلسكان، وقال : واختار اجلعربي 
  .)٤())ويتضمن اجلمع باملتفقألا الفاشية، وتوافق الرسم حتقيقا، ((: وأيد ذلك بقوله 

                                                
، ٢٠/١٥: عمدة القاري : ، وينظر ٦/١٣١: ، والرواية عند ابن عساكر يف تاريخ دمشق ٢/٢١٣: الكنـز )  ١(

 .١/٧٤: يف كتاب النيب األمي لألنصاري  ، املصباح املضي٨/٢٨١: البن امللقن البدر املنري 
  . ١٨٦، التحبري، ص١٢٦التيسري، ص: ينظر  ) ٢(
 .٦١-١/٦٠: ، احلجة للفارسي ٤١، حدث األماين، ص٢١٣-٢/٢١٢: الكنـز : انظر )  ٣(
  . اجلمع باملتفق: ، وراجع فيه تعليق حمققه لتوضيح قوله ٢/٢١٨: الكنـز )  ٤(



 

)٥٣( 

البن كثري وأيب ة وصال إال واجلعربي يف اختياره املذكور يوافق اجلمهور، حيث ال صل
  .)١(جعفر قوال واحدا، وهي إحدى رواييت قالون عن نافع

 
، حنو  بناٍء، سواء كان قبل اهلاء كسرةُ وصالساكنقبل بعد هاء الضمري حكم ميم اجلمع 

 : [z  yZ ]حنو  إعراٍب، أو كسرةُ]١٦٦:البقرة ، : [(  '  Z ]أو ياٌء]١٥٥:النساء ، 
   :]٢٤٦:البقرة[ R  Q  Z]   :حنو ، لفظيةٌساكنةٌ

وعلل ذلك  ، - على ما ذهب إليه األخوان –ضم اهلاء وامليم : اختار اإلمام اجلعربي 
  :بعلتني، ومها 

  .أا الفصحى
  .هي أخف

  .)٢())) مشلال( أشار بـ ألا الفصحى، وإىل خفتهاالضمان، : واختياري (( :قال 
  :وقبل ذلك قال 

 ال ،إتباعاأن امليم حركت للساكن حبركة األصل، وضم اهلاء : جه ضم اهلاء وامليم وو((
  .)٣()) وهي لغة األخوال، ومناسبة، وخمالفة أصل،نيوفيها موافقة أصل... على األصل 
  .ضم اهلاء وامليم: أي ) : موافقة أصلني: (وقوله 

  .هو الكسر عند التقاء الساكنني: أي ) : خمالفة أصل(و
  . ال على األصل،اضم اهلاء إتباع: أي ) : اسبةمن(و
  .)٤(أنصار املدينة من أخوال النيب : أي ) : لغة األخوال(و

  .كل هذا يعترب من وجوه ترجيح اختياره رمحه اهللا

                                                
  .١٨٧، التحبري، ص١٢٦التيسري، ص: ينظر )  ١(
  :أي الشاطيب يف احلرز حيث قال ) : أشار: (، وقوله ٢/٢٢٣: الكنـز )  ٢(

  .ويف الوصل كسر اهلاء بالضم مشلال ... -١١٤
  .٢/٢٢٢: املصدر السابق )  ٣(
  . وما بعدها١/٦٠: احلجة للفارسي : ينظر )  ٤(



 

)٥٤( 

)١( 
روى عن أيب عمرو البصري من اإلظهار ما يباب اإلدغام الكبري يف اإلمام اجلعربي ذكر 

وبالتركيب تصبح أربعة  من حتقيق اهلمز الساكن املفرد وإبداله، ماغام مع ما يترتب عليهواإلد
  :مذاهب، وهي 

  .اإلظهار والتحقيق .١
  .اإلظهار والتخفيف باإلبدال .٢
  .اإلدغام والتحقيق .٣
  .اإلدغام والتخفيف باإلبدال .٤

، )٣(وازي، وهو ما عليه األه)٢(ضعيف -اإلدغام مع التحقيق  -الرابع ويرى اجلعربي أن 
ا لكونحيث ضرب عن الوجه املذكور صفحوأجاز بقية )٤(يبا حملمد بن إمساعيل النصيه اختيار ،

  .)٥(قرأ اجلعربيا واألوجه الثالثة، 
  :مث ذكر تلك األوجه الثالثة، وهي 

  .اإلدغام والتخفيف، وهو ما يؤخذ به من رواية السوسي .١
 .اية الدوري أليب عمرواإلظهار والتحقيق، وهو ما عليه العمل من رو .٢

  .)٦(، كما نص عليه السخاوي يف فتح الوصيداومها احملكيان عن الناظم إقراًء
                                                

ا  فيه، ويسمى كبريهأدغمت اللجام يف فم الفرس، إذا أدخلت: إدخال الشيء يف الشيء، ومنه : اإلدغام لغةً   )١(
الستيعابه قواعد اإلدغام، وهو إسكان متحرك وإدخاله يف مثله أو قلبه إىل مقاربه فيصريان حرفًا واحدا 

  .٢/٢٢١فتح الوصيد : انظر. مشددا
  :وقد أشرنا إىل ضعف الرابع يف الرتهة بقولنا : قال )  ٢(

  .)٢/٢٢٩:الكرت( حتققه فاإلظهار أظهره واحجرا.:. وإن خف مهز خري املازين وإن 
 ٣٦٢أبو علي احلسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز بن شاهويه، األهوازي، ولد سنة : هو )  ٣(

، وراجع مقدمة كتابه ١/٢٢٠: ، الغاية ٢/٧٦٦: املعرفة : ، ترمجته يف ٤٤٦باألهواز، وتويف بدمشق سنة 
 مظانه، ولعله ذكر ذلك يف مؤلفاته هذا، ومل أجد قوله املذكور يف كتابه الوجيز يف. ٤١-١١الوجيز، ص

 .اليت مل تر نور النشر بعد، كاإليضاح واالتضاح، واهللا أعلم
أبو بكر حممد بن إمساعيل النصييب املالكي، إمام جامع نصيبني، معاصر لألهوازي، تويف بعد سنة : هو )  ٤(

٤٢٠ ٢/١٠٢: الغاية : ، ترمجته يف.  
  .٢/٢٢٩: الكرت )  ٥(
 يقرئ باإلدغام الكبري من طريق السوسي، ألنه كذلك قرأ، ~وكان أبو القاسم (( : ~اوي قال السخ)  ٦(

 ))كان جيمع بني ترك اهلمز واإلدغام يف احلدر يف الصالة ~وألن السوسي أعم، وألن أبا عمرو بن العالء 
  . ١/٢٧٨: ، النشر ١/٢٥٥: إبراز املعاين : ، وينظر ٢/٢٥٧: فتح الوصيد 



 

)٥٥( 

  .وهو ما اختاره اجلعربي، على خالف ما عليه العمل، اإلظهار والتخفيف .٣
اإلدغام والتخفيف من قوله : وهي مفهومة من التيسري ((: الثالثة هذه األوجه وقال عن 

إذا مل يدغم مهز، واإلظهار : ، واإلظهار والتحقيق من ضده، أي "م ال يهمزإذا قرأ باإلدغا: "
إذا أسرع وأظهر : مل يدغم وال يهمز، معناه : أي " إذا أدرج القراءة: "والتخفيف من قوله 

  .)١())) أو(ـ ب لعطفه اإلدغام على الدرج "إذا أدرج ومل يدغم: "وقدرنا خفف، 
بقوله ثة الثالوجه  األا لتلكوذكر توجيه:  

ووجه ختفيف اللفظ، : األصل، ووجه اإلدغام والبدل : ووجه اإلظهار والتحقيق ((
  .)٢())ألثقل اأن حتقيق اهلمزة أثقل من إظهار املتحركات، فخفف: اإلظهار والتخفيف 

 عن اختياره قال و:  
غري،  بالص، واكتفاًء على خصوصية اإلعراباإلظهار مع البدل، حمافظةً: واختياري ((

٣())ا للحجازيةوتبع(.  

                                                
اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ يف الصالة، أو (() : ١٥٨ص(، ونص الداين يف التيسري ٢٣٠-٢/٢٢٩: الكرت )  ١(

  .)) ...أدرج قراءته، أو قرأ باإلدغام مل يهمز 
  . ٢٣٢-٢/٢٣١: الكرت )  ٢(
عند وهو أحد األوجه الثالثة ((: والوجه الذي اختاره اجلعربي قال عنه ابن اجلزري ، هذا ، ٢/٢٣٢: الكرت )  ٣(

 وأحد الوجهني يف ،مجهور العراقيني عن أيب عمرو بكماله، وأحد الوجهني عن السوسي يف التجريد والتذكار
 ويف جامع البيان من قراءته على أيب احلسن، ،التيسري املصرح به يف أسانيده من قراءاته على فارس بن أمحد

م ممن مل يذكر اإلدغام عن أيب عمرو وهو الذي مل يذكر مكي واملهدوي وصاحب العنوان والكايف وغريه
 .١/٢٧٦: النشر  ،))...  وكذلك اقتصر عليه أبو العز يف إرشاده ،سواه وجها واحدا



 

)٥٦( 

)١( 
، مث بدأ بذكر اا واختالفً اتفاقً،ذكر أنواع هاء الكناية وأحكامها من حيث الصلة وعدمها

  :، وهي اليت ذكرها اإلمام الشاطيب بقوله الكلمات املخصوصة
   

   :منهاا،  عشر كلمات يف مخسة عشر موضع– على ما نص عليه –ومجلتها 
 [st    Zو  [  z{|    Z و٧٥:  كالمها يف آل عمران ، [K  M  L  N  Z  

، ٢٠: ، وموضع بالشورى ١٤٥:  موضعان بآل عمران q  Z] و، ١١٥: النساء كالمها يف 
 [d  Z  ٢٨: النمل يف ، [Ñ  Z  و، ٥٢: النور يف [Ù   Z  ٧٥: يف طه.  

ذكر مذاهب القراء فيها وهي اليت فيما قبله كسر، وقد وهذه سبع يف عشرة مواضع، 
  :، مث قال حسب التفصيل مع توجيه الصلة واإلسكان فيها كلها

 )) ا اللغة القياسية الش: يف الكل : واختياري٢())ائعةالكسر والصلة، أل(.  
ابن ولورش وابن كثري يف الكلمات اخلمس األوىل وهو يف اختياره هذا يكون موافقا 

  .)٣(هشام يف أحد وجهيه وحفص والكسائي وخلف يف اختيارهعامر خبلف عن 
وابن كثري وابن عامر خبلف عن هشام يف أحد وجهيه يكون موافقا لورش  d  Z] ويف 

  .)٤(والكسائي وخلف يف اختياره
وابن وابن كثري  - على القول الراجح –وابن مجاز لورش  : Ñ  Z] كون موافقا يف وي

ومحزة خبلف عن خالد يف أحد وجهيه والكسائي وخلف  عامر خبلف عن هشام يف أحد وجهيه
    .)٥(يف اختياره

للعشرة ما عدا رويس وقالون يف أحد وجهيه حيث يقرءان  : Ù   Z] ويكون موافقا يف 
  .)٦(ن غري صلة، والسوسي حيث يقرأ باإلسكانبكسر اهلاء م

                                                
هاء الضمري، انظر : ويسميها البصريون  هي اهلاء الزائدة اليت يكىن ا عن املفرد املذكر الغائب،: هاء الكناية )  ١(

  .١٣٣، الوايف، ص١٤، اإلضاءة، ص١/١٤٩: ، اإلحتاف ٤٥سراج القارئ، ص: 
  . ٣٢٩-٢/٣٢١: الكرت )  ٢(
  .١٤٦، ١٢٩، ١٢٤، البدور الزاهرة للقاضي، ص٣٢٤التحبري، ص: انظر )  ٣(
  .٣٣٣، البدور الزاهرة للقاضي، ص٤٩٢التحبري، ص: انظر )  ٤(
  .٣١٩-٣١٨، البدور الزاهرة للقاضي، ص٤٨٣التحبري، ص: انظر )  ٥(
  .٢٩٤، البدور الزاهرة للقاضي، ص٤٦١-٤٦٠، صالتحبري: انظر )  ٦(



 

)٥٧( 

  :اليت فيما قبله فتح كمل بقية الكلمات، وهي أمث 
 [X   Z و٧:  يف الزمر ، [\   [  Zو  [c  b   Z ٨، ٧:  كالمها يف الزلزلة.   

  :ذكر مذاهب القراء فيها، مث قال قد ووهي كلمتان يف ثالثة مواضع، 

 ))١())موالتوجيه واالختيار ما تقد(.  
، ويكون تعليله الضم مع الصلة، على قياس ما سبق : أنه اختار يف الكلمتنيوهذا يعين 

  .اللغة القياسية الشائعةأا : أي  ،نفسهالختياره هنا هو التعليل السابق 
وابن ذكوان  - خبلف عنه -ودوري أيب عمرو بن كثري ويكون يف ذلك موافقا ال

كلميت  يف هشام غري، وموافقا ل)٢(كلمة الزمر يف ختيارهوالكسائي وابن وردان وخلف يف ا
  .)٣(الزلزلة

   .٣٦: ، والشعراء ١١١:  يف األعراف c  Z] : وأخريا ذكر كلمة 
  : قال إىل أن...  وذكر ما فيها من القراءات مع بيته الذي مجعها فيه

 )) ا الفصحى القياسية: واختياري٤())ترك اهلمز والكسر والصلة، أل(.  
  .)٥( وخلف يف اختياره والكسائي وابن مجازا عليه ورشمل اوافقمويكون بذلك 

                                                
  . ٢/٣٣١: الكرت )  ١(
  .٣٨٢، البدور الزاهرة للقاضي، ص٥٣٤التحبري، ص: انظر )  ٢(
  .٤٨٢، البدور الزاهرة للقاضي، ص٦١٦التحبري، ص: انظر )  ٣(
  . ٢/٣٣٥: املصدر السابق )  ٤(
  .١٩٠، البدور الزاهرة للقاضي، ص٣٧٥التحبري، ص: انظر )  ٥(



 

)٥٨( 

 )١( 

 
 

وقد نقل مفاضلة القراء يف ذكر مذاهب القراء يف املد املتصل واملنفصل بالتفصيل، 
محزة : ا يف النوعني م مدهويد والتحقيق، وذكر أن أطولَالضربني على قدر مذاهبهم يف التج

  .)٢(...وورش، مث عاصم 
وقد ذكر حتديدها باأللفات وأجزائها بالنصف والربع، مث  بعض القراء للمراتب وتقدير

  .)٣())وهذا كله على التقريب ال التحديد، وال يضبطه إال املشافهة واإلدمان((: قال 
  :مث قال 

مذهب عاصم، ألنه املوافق الختياري يف الرتبة، وتغليبا جلهة : يف الضربني واختياري ((
  .)٤())اللفظ

 
 

 ه، ووج يف غري املستثىن واألوجه الثالثة لورش، يف البدللقراء من القصرعموم ا ما لكرذَ
مث قال ها،  منكال:  

  .)٥()) إىل هذه العلةيالًاألصل، فال لبس فيه، ومالقصر، ألنه : واختياري ((

                                                
، احلبس : والقصر لغة .إطالة زمن صوت حرف املد واللني: مطلق الزيادة، أو اإلطالة، واصطالحا :  املد لغة)  ١(

إثبات : وقد يطلق املد يف القراءات ويراد به  .إثبات حرف املد واللني من غري زيادة عليه: واملنع، واصطالحا 
وهو ما ال تقوم ذات : األصلي :  وينقسم املد إىل قسمني حذف حرف املد،: حرف املد، والقصر ويراد به 

: سببان، ومها : وهو ما توقف على سبب، وأبرز أسبابه : والفرعي . احلرف إال به، وال يتوقف على سبب
سبب للمتصل واملنفصل والبدل، والثاين سبب لالزم والعارض للسكون، راجع : اهلمزة والسكون، األول 

: إبراز املعاين ، ٣٥٣، ٢/٣٤٣ :كرت ، ال٢٩٧-١/٢٨٩: ، جامع البيان ١٤٦صالتيسري، : للتفصيل 
 .١٥ص للضباع،اإلضاءة ، ٣٦٢-١/٣١٣: ، النشر ٣٤٥-١/٣٢٠

 .٣٤٥ ،٢/٣٤٢: الكرت : انظر )  ٢(
  . ٢/٣٤٦: الكرت )  ٣(
  .٣٣٤-١/٣٢١: النشر : ، وينظر  ٢/٣٤٧: املصدر السابق )  ٤(
 .ولعل الصواب ما أثبته لتصحيح العبارة" وميال إال: "يف املطبوع " وميال إىل": ، وقوله  ٢/٣٥٣: الكرت )  ٥(



 

)٥٩( 

  ) : : (وقوله 
  : لقصر، حيث قال عدم التباس اخلرب باالستفهام يف توجيه اقدم ذكره من تإشارة إىل ما 

 يف العكس ليتمكن من أنه إمنا مد: االعتماد على العلة الثانية، وهي : ووجه القصر ((
  .)١()) اخلرب باالستفهامظ ا قبل املد، فاستغىن عنه، ولئال يلبسلفظ اهلمزة، وهنا قد لف

 
 

  :عند ما شرح قول الشاطيب 
  

 مع التمثيل لكل الزم وعارض: ن ثاين سبيب املد الفرعي، وتقسيمه إىل ذكر كون السكو
ل هو املد والتوسط، وغري املؤص: ومها ، ): ( مراد الشاطيب من قوله ني، وبنوع

  :، فقال العارضيف   من األوجه الثالثةه كالكما أنه وجالقصر، 
  .)٢()) القاعدة، وال فرعيةالقصر، جلريانه على: واختياري ((

  : يف رائيته حيث قال )٣(ريصحوهو يف اختياره املذكور يوافق ما اختاره الْ
 

)٤(  
  .)٥())ومل ينقل احلصري سوى القصر((: البيتني له، وقال واجلعربي نفسه نقل 

 
 

  :ذكر فيه ما ذكره الشاطيب من الوجهني بقوله 
  

                                                
  . املصدر السابق)  ١(
  . ٢/٣٦٥: الكرت )  ٢(
 صاحب القصيدة ، أديب حاذق، أستاذ ماهر،ريصحعلي بن عبد الغين أبو احلسن الفهري القريواين الْهو )  ٣(

، أو ٨٧١-٢/٨٦٩:  كما يف املعرفة - ٤٨٨تويف بطنجة سنة ،  بيتا٢١٢ حتتوي على الرائية يف قراءة نافع
؛ وأراه خطأ مطبعيا، حيث أطبقت نسخ املعرفة للذهيب على ٥٥١-١/٥٥٠:  كما يف الغاية ٤٦٨سنة 

 .٨-٦مقدمة حمقق رائيته، ص: ذكر التاريخ األول، وكذا بقية مراجع ترمجته، وانظر 
 .٥٢-٥١ :الرائية للحصري، البيتان )  ٤(
  . ٢/٣٦٣: الكرت )  ٥(



 

)٦٠( 

 : مرمي يتسورفاحتة الواقع يف  )ع( على التوسط، واملراد به حرف لَضأن الطول فُ: أي 
 [  !Z ،والشورى  :  [  #Z والداين  ، وما فضله الشاطيب هو رأي ابن جماهد

 رجح  اجلعربيقاء الساكنني، ولكنا من التوذلك فرار، )١( من أهل األداءموغريهومكي 
  :لبون، حيث قال التوسط على ما رجحه ابن غ

، وموفر على ورجح التوسيط ابن غلبون وهو اختياري، ألنه كاف يف تقدير احلركة((
  .)٢())حرف اللني مقتضاه

ووجه ... لزوم السكون : وجه املد ((: ووجه قبل ذلك املد والتوسط يف العني بقوله 
  .)٣()) عن حرف املد– لعدم اانسة –قصور حرف اللني : التوسيط 

 
 

 [  iZ  [ G Z  

 [°  Z  [  .Z  
  :ذكر فيه ما ذكره الشاطيب من الوجهني بقوله 

  
  
نسبة إىل بالفهو قصر ، وعن الثاين عرب الناظم بالقصر، الطول والتوسط: مها ان والوجه

 ونبه على أن، ): ( بقوله  احلقيقي فهو الذي عرب عنهأما القصراإلشباع، 
لورش ا م فيهد، حيث مل يذكر الداينمن زيادات القصي والتوسط للباقني واملد ،لورشاملد فيهما 

، واختار ابن غلبون الوجهني )٤(مل يذكر للباقني سوى القصروهو التوسيط، و التمكني، سوى
: وقال  وعلى القصر أكثر النقلة، لورش فيهما، ورجح احلصري املد له فيهما مع حرف عني،

  .)٥( غريهوبه قرأت، والعراقيون ال يرون

                                                
  .١/٣٤٨: ، ص، النشر ٢٧٢، التبصرة، ص٣١٥-١/٣١٤: جامع البيان : ينظر )  ١(
 .٢/٣٦٨ :الكرت )  ٢(
 . املصدر السابق)  ٣(
  .١/٣٤٩: ، النشر ٣١٣-١/٣١٢: جامع البيان : ينظر )  ٤(
 .٣٧٣-٢/٣٦٩: الكرت : انظر )  ٥(



 

)٦١( 

محلُ:  ورش مث ذكر أن وجه مد  : [  iZ  على [ g Z و ،  [ G Z  على [ ' Z  ،
   ...األصالة: التنبيه على الفرعية، ووجه قصر الباقني : ووجه التوسط 
  .)١())ه يف الرواية الكل، لضعف مأخذ املد، وِقلَِّتالقصر يف: واختياري ((: مث قال 

  .ا ووقفًوز وغريه، وصالًاللني املهم: واملراد بالكل 
  . على خالف ما عليه عمل اجلمهور- ~ -واختياره 

 

 
على ،  أو حتقيقتالصقتني يف كلمة ما للقراء من تسهيل أو إبدالاملقطع الذكر يف مهزيت 

  :ما صرح به الشاطيب بقوله 
  
  

 بن بكر وكنانة وعامة قيس، أن التسهيل لقصد اخلفة، وهي لغة قريش وسعدمع توجيه 
 وليست قياسيةشية ي قروهي ، إذ يف التسهيل قسط مهز،املبالغة يف التخفيف: ال ووجه اإلبد

   ...عكل أنه األصل، وهو لغة هذيل وعامة متيم : التحقيق ووجه  ،)٢(على قول قطرب
، وهذا األصل يشتمل التسهيل مطلقا، ألا الفصحى القياسية: واختياري ((: مث قال 

  .)٤())مفتوحة فمكسورة، ومفتوحة فمضمومة : ٍف، وخمتل)٣(مفتوحتان : على متفٍق
 أنه اختار ترك الفصل بني – من هذا الباب  يف االختيار التاسع –وسيأيت قريبا 

  .بينهماألف عدم إدخال : اهلمزتني، أي 
 

                                                
 .٢/٣٧٥: الكرت )  ١(
النحوي املعروف، الشهري بقطرب، لقبه به أستاذه سيبويه،         البصري، مد بن املستنري بن أمحد    أبو علي حم  : هو  )  ٢(

:  ، انظرهـ٢٠٦مؤلف معاين القرآن وغريب احلديث واملثلث يف اللغة وغريها من املؤلفات الشهرية، تويف سنة           
  .٧/٩٥: ، األعالم ٢/١٥: شذرات الذهب 

  . !كذا يف املطبوع )  ٣(
  .٢/٣٩٠ :الكرت )  ٤(



 

)٦٢( 

 
   :]٤٤: فصلت [ Z°   ] : حتقيق اهلمزتني من كلمة 

ما واحلذف على مع اإلدخال وعدمه،  والتسهيل ،حقيقالوجوه من حيث التذكر فيها 
  :صرح به الشاطيب بقوله 

  
ووجمث قال اهمن ه كال ، :  

  .)١())، لعدم التقدير وزيادة الفائدةاهلمزتني: واختياري ((
  .مزتنياهلإثبات من حيث  -  ما عدا هشام-للعشرة  بذلك موافقا فيكون

:  أي –نافع وأيب جعفر وابن كثري وأيب عمرو ورويس وابن ذكوان وحفص وموافقا ل
  .من حيث التسهيل -  وروح وخلف يف اختيارهشعبة ومحزة والكسائيغري 

  .لغري قالون وأيب عمرو من حيث عدم الفصل بينهماوموافقا 
  : ة والخالص

يوافق يف مزتني، أوالمها حمققة والثانية مسهلة بدون إدخال ألف بينهما، ف: يقرؤها أنه 
  .)٢( يف أحد وجهيها وورشا ذكوان وحفص كثري وابنابن: اختياره 

 
  .]٢٠: األحقاف [ ËZ   ]  :حتقيق اهلمزتني من كلمة 

والتسهيل مع اإلدخال وعدمه، واحلذف على ما ذكر فيها الوجوه من حيث التحقيق، 
  :الشاطيب بقوله صرح به 

  
ه كلَّووجمنها، مث قال ٍه وج  :  

  .)٣())رباهلمزتني، تصرحيا بالتوبيخ، وهذا أبلغ من اخل: واختياري ((
 تشفيعابن كثري وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب من حيث ويكون بذلك موافقا ملا عليه 

  .)٤(همابينألف التسهيل من غري إدخال  يف كثري ورويساهلمزتني، وموافقا البن 
                                                

  .٢/٣٩٥: الكرت )  ١(
  .٣٩٤، البدور الزاهرة للقاضي، ص٥٤٣التحبري، ص: انظر )  ٢(
  .٢/٣٩٦: الكرت )  ٣(
  .٤٠٩، البدور للقاضي، ص٥٥٧التحبري، ص: انظر )  ٤(



 

)٦٣( 

 
  .]١٤:القلم[ Ã  Â        Z] : القراءة مزة واحدة حمققة يف كلمة 

بيمن حيث التحقيق، والتسهيل مع اإلدخال وعدمه، القراءة وجوه من فيها   مان
  :واحلذف على ما صرح به الشاطيب بقوله 

  
منها، مث قال  وجٍهه كلَّووج :   

  .)١())ا لألخرى على الفعلالواحدة، توفري: واختياري ((
والكسائي وحفص  - نافع وابن كثري وأبو عمرو– أهل مسافيكون بذلك موافقا ملا عليه 

  .)٢(وخلف يف اختياره
 

  .]٧٣:آل عمران[ J  IZ  ] : القراءة مزة واحدة حمققة يف كلمة 
، على ما عدم اإلدخالهيل مع  القراءة من حيث التحقيق، والتسيهبني ما فيها من وج

  :صرح به الشاطيب بقوله 
  
  : ا، مث قال م منهووجه كال

  .)٣())رب على اخلألن املعىنالواحدة، : واختياري ((
  .)٤( ابن كثريالعشرة غريفيكون بذلك موافقا ملا عليه 

 
، وطه )١٢٣(يف األعراف  Z  ,] :  يف كلمة تسهيل الثانيةالقراءة بإثبات اهلمزتني مع 

، مع إبدال الثالثة )١٦(يف سورة امللك  DZ  ] : ، وكذلك يف كلمة )٤٩(، والشعراء )٧١(
  :ألفا يف الكلمة األوىل، على ما قاله الشاطيب يف احلرز 

  
  

                                                
  .٢/٣٩٨: الكرت )  ١(
  .٤٥٤، البدور للقاضي، ص٥٨٨التحبري، ص: انظر )  ٢(
  .٢/٣٩٩: الكرت )  ٣(
  .١٢٢، البدور للقاضي، ص٣٢٤بري، صالتح: انظر )  ٤(



 

)٦٤( 

  
، االعتماد على قرينة التوبيخ: التصريح بالتوبيخ، ووجه احلذف : وذكر وجه اإلثبات 

 –انفتاحها بعد الضم، ومل يكتف به : ا مجع بني اللغتني، ووجه قلب األوىل واو: ومن فرق 
  :عن تسهيل الثانية لعروضه، مث قال  -بالقلب : أي 

  .)١()) املراد، وحتقيق األوىل استغناء بتسهيل الثانيةاإلثبات، للنص على: واختياري ((
  : فيكون بذلك وافق قراءة 

قراءة كذا و،  يف مواضعها الثالثة يف الكلمة األوىلوابن عامر وأيب عمرو املدنيني والبزي
  .)٢(قنبل يف سوريت طه والشعراء

 يف سورة  يف الثانيةورش يف أحد وجهيه وابن كثري خبلف عن قنبل يف حالة الوصلوقراءة 
  .)٣(امللك

 
:  ، يفالم التعريفواالستفهام  مهزة الوصل بنيمهزة وقوع  حالةاختار وجه اإلبدال يف 

 [  ,Z  ١٤٤، ١٤٣(يف األنعام(و ، [  ÆZ  يف يونس)و ،)٩١، ٥١ [ y Z  يف 
  .على قراءة أيب عمرو) ٨١( يف يونس  Z :]  ، و)٥٩(والنمل ) ٥٩(يونس 

  :وقد ذكر الشاطيب فيها وجهي اإلبدال والتسهيل مع ترجيحه للوجه األول حيث قال 
  
  

 يف  ونقالًأداًءمرجح على وجه التسهيل لشهرته عند القراء عند اجلعربي فوجه اإلبدال 
  : ، وبه قرأ اجلعربي، وقال وقوته عند التصريفينيمصنفام، 

  .)٤())وشيوخنا العراقيون ال يعرفون غريه، وبه قرأت، واملوجود يف كتب النقلة البدل((
 من مصنفات  وجه التسهيل ال يكاد يوجد يف غري التيسري والشاطبيةنبه على أنكما 

  .)٥(القراء
                                                

  .٢/٤٠٣: الكرت )  ١(
  .٣٢٧، ص٢٩٤، ص١٩٢-١٩١، البدور للقاضي، ص٤٨٧، ص٤٦٠، ص٣٧٦التحبري، ص: انظر )  ٢(
  .٤٥٢، البدور للقاضي، ص٥٨٦التحبري، ص: انظر )  ٣(
 .٢/٤٠٧: الكرت )  ٤(
  .١/٣٧٨: النشر  :  انظر،ذكر ابن اجلزري بأنه يف التيسري والشاطبية واإلعالن)  ٥(



 

)٦٥( 

بأنَّ: ه اإلبدال ووجي إىل التباس االستفهام باخلرب حذفها يؤدىل ي إ، والتحقيق يؤد
ن البدل، تعيفقة، من لفظ احملقَّ ، والتسهيل فيه شيٌء وهو حلن،ثبات مهزة الوصل يف الوصلإ

  .ا بينها وبني مهزة القطعا ألا مفتوحة، وفرقًوكان ألفً
   :أنه قياس املتحركة، مث قال : ووجه تسهيلها 

  .)١())البدل، ألنه الفصيح، الثابت يف النقل: واختياري ((
فللكل ذا : (جح اإلبدال على التسهيل، وهو ما صرح به الشاطيب بقوله ه روهذا يعين أن

إبدال مهزة : أي  ... لتسهيلالبدل أرجح من ا: ذا أوىل : (، وشرحه اجلعربي بقوله )أوىل
الوصل الواقعة بني مهزة االستفهام والم التعريف للسبعة أرجح من جعلها بني بني، وهذا هو 

  .)٢()لقوي عند التصريفيني يف األداء، االوجه املشهور
غري أنه بل هو ثابت للقراء العشرة، ، وجه التسهيل غري ثابت يف النقلوهذا ال يعين أن 
  .)٣(قليل النقل يف كتب القوم

 
  .)٤( حيثما وردتZ¢  ] : اختار القراءة بالتسهيل يف كلمة 

  :ئال فيها على ما ذكره الشاطيب يف احلرز قاوقد فصل 
  

ه علىونبالتسهيل عند أهل مسا، بوبني املراد ، ا انفرد مبده يف أحد وجهيه أن هشام
  :ووجه كال من التسهيل واإلبدال والتحقيق، مث قال  واإلبدال عند النحويني،

  .)٥())التسهيل، تغليبا جلانب اللفظ كالنظائر: واختياري ((
  .)٦(ا ورويسأهل مسا: وهو يف اختياره املذكور وافق 

 

                                                
، ١/٣٧٧: ، النشر ٣٢٨-١/٣٢٧: ، جامع البيان ٣١٠التيسري، ص: ، وينظر ٤٠٨-٢/٤٠٧: الكرت )  ١(

  .٤٠٠التحبري، ص
 .٢/٤٠٧: الكرت )  ٢(
  .٤٠٠، التحبري، ص٣٧٨-١/٣٧٧: النشر : انظر )  ٣(
  .٢٤: حم السجدة ، ٤١، ٥: ، والقصص ٧٣: ، واألنبياء ١٢: التوبه : وهي يف مخسة مواضع )  ٤(
  .٢/٤١٧ :الكرت )  ٥(
 .٢٠٦، البدور للقاضي، ص٣٨٨، التحبري، ص١٠١الوجيز، ص: انظر )  ٦(



 

)٦٦( 

 
 ،تني بألف، وهو ما يسمى باإلدخال بينهماعدم الفصل بني اهلمز: اختار اإلمام اجلعربي 

  :اليت ذكرها اإلمام الشاطيب بقوله الثالثة ألنواع فيما ذهب إليه بعض القراء بالفصل بينهما يف ا
  

  :إىل أن قال 
– 

 األنواع قالون وأيب عمرو وهشام يف:  من  مذهب كلٍّخالصةوقد ذكر بعد التفصيل 
  : باالتفاق أو باخلالف مع التوجيه، مث قال ، من حيث الفصل وعدمهالثالثة

  .)١())، ألنه الفصحى، والتحقيق كافترك الفصل: واختياري ((
مع اختياره التسهيل فيها مطلقا يعترب مطلقا يف األنواع الثالثة وأرى أن اختياره هذا 

  .، واهللا أعلماختيارا منفردا
 

 
 ،)٢(مطلقامها ال أو: اهلمزتني املتفقتني يف احلركة منط اقسأن ال: اختار اإلمام اجلعربي 

  : هقوللد شرحه نع، حيث قال الشاطيبعلى ما ذهب إليه اإلمام 
  

واحترز عن مذهب من يقول حبذف الثانية، وعلى ه،  مذهِب عِنيقيد) : وىلاأل: (فقوله ((
 واألهوازي، وهو اختياري ملوافقة ، ومكي، والداين،األول حذاق النقلة كابن جماهد

  .)٣())الرسم
 - واهللا أعلم – أراه   كان عرب عن رأيه باالختيار، لكيناإلمام اجلعربي هنا وإن: قلت 

ألحد القولاترجيح اختياره اآليتا لقراءة له، ويدل على ذلك ني يف املسألة، وال يعترب اختيار.  
 

                                                
 .٢/٤٢٣: الكرت )  ١(
: ، أو مضمومتني، حنو  Z;  >  ] : ، أو مكسورتني، حنو  D  CZ  ] : سواء كانتا مفتوحتني، حنو : أي )  ٢(

 [   g  feZ٣٢: حقاف  ، ومل يقع األخري إال يف األ.  
، التبصرة، ١/٣٢٩: ، جامع البيان ١٥١، التيسري، ص١٤٠السبعة، ص: ، وينظر ٤٢٧-٢/٤٢٦: الكرت )  ٣(

: ، النشر ٢١٨، اإلرشاد للقالنسي، ص١/١٥٧: ، تذكرة ابن غلبون ١٠١، الوجيز لألهوازي، ص٢٨٨ص
  .٢١٣، التحبري، ص٣٨٤-١/٣٨٢



 

)٦٧( 

 
 مطلقا يف حال اتفاقهما على مذهب ورش اختار اإلمام اجلعربي القراءة بتسهيل الثانية

  : وقنبل يف أحد وجهيهما، حيث قال 
  .)١())ل، والتفاق اإلمامني عليهحتقق به ثقختصيصا ملا ،  الثانيةتسهيلواختياري ((

 
 املغري، املد والقصر يف حرف املد الواقع قبل اهلمز:  بنيمن فقط املد وجه اختار اجلعربي 

  : ، حيث قال احلرزيفالشاطيب  و،)٢(اإلمام الداين يف التيسريه حي ترجإىلذهب على ما 
  

: ( ~ففي قول الناظم   (على وجه إشارة إىل ترجيح وجه املد 
   :اجلعربي قال ف،  مع جوازهالقصر

  .)٣())املد، ألن إلغاء العارض أكثر من اعتباره: واختياري ((
  .بالتغيري، كما ذكر يف توجيه القصرزوال قوة اهلمزة ) : عارضال(ويقصد من : قلت 

  .، وليس باختيار، واهللا أعلم ترجيحجمرد أرى أن هذا و
 

ختفيف ثاين اهلمزتني من املختلفتني على التفصيل الذي نص عليه : اختار اإلمام اجلعربي 
  :الشاطيب يف قوله 
  

  :إىل أن قال .... 
  

  : وتوجيهها، قال افبعد ما فصل أحكام األنواع اخلمسة من املختلفتني مع أمثلته
                                                

تعليق حمقق : خلليل وأبو عمرو ابن العالء، أو اخلليل وسيبويه، انظر ا: ، ومراده من اإلمامني ٢/٤٣٦ :الكرت )  ١(
  .٤الكرت، هامش

ومىت سهلت اهلمزة األوىل من املتفقتني أو أسقطت فاأللف اليت قبلها (() : ١٥٢ص(قال الداين يف التيسري )  ٢(
وقال يف جامع . ))ألول أوجهممكنة على حاهلا مع حتقيقها اعتدادا ا، وجيوز أن تقصر األلف لعدم اهلمزة، وا

والقوالن صحيحان، وقد قرأت ما معا، واألول ((: بعد ما نقل القولني مع توجيههما ) ١/٣٣٨(البيان 
 عامل على اللفظ، ومعاملة : عامل األصل، ومن مل يزد فيه وقصرها : أوجه، ألن من زاد يف التمكني ومد

  .))األصل أوىل وأقيس
 .٢/٤٣٨ :الكرت )  ٣(



 

)٦٨( 

  .)١()) كالياء، ألنه األفصح5Z  6] : التخفيف، ألا الفصحى، ويف نوع : واختياري ((
 وجوه ترجيح أحد ال))كالياء، ألنه األفصح 5Z  6] : ويف نوع ((: قوله من يقصد و

  : الثالثة من حيث اجلواز فيها، وهي 
 واألقيس، واملشار إليه بقول لوهو املفضجعلها كالياء، وهو مذهب البغداديني،  -١
  .أقيس عدوال ا عن لفظها: ، أي )أقيس معدال: (الناظم 
  .)٢()أقيس(، واملفهوم من ل عليه مذهب البصريني، وهو املفضوجعلها كالواو، وهو -٢
٣- تبدل واوها: (بقول الناظم وهو املشار إليه ، ا مكسورةًإبداهلا واو(.  

  .)٣(أقيس، ومقيس، وغري مقيس: وهذه الثالثة، هي 

                                                
  .٢/٢٤٦ :الكرت )  ١(
 .١/٣٨٨: ، النشر ١/٣٨٤: اإلقناع : ينظر )  ٢(
  .٢/٢٤٢ :املصدر السابق : انظر )  ٣(



 

)٦٩( 

)١( 
  ا سبق ذكره يف باب  معلىباإلبدال ختفيف اهلمز الساكن : اختار اإلمام اجلعربي

   :حيث قال اإلمام الكبري، 
 بالصغري، اإلظهار مع البدل، حمافظة على خصوصية اإلعراب، واكتفاًء: واختياري ((

٢())ا للحجازيةوتبع(.  
  : قلت 

 ، السوسيل مذهببعد ما فصبالتحديد، غري أنه   اختياره يف اإلبداليتضح يل وجهمل 
ح بأنه صره اإلبدال بأا حجازية، ووجكلمات املختلف فيها، مث ذكر اله، لاملستثىن ذكر و

  : يف املتفق عليه، والتحقيق يف املختلف فيه، حيث قال اختار احلجازية
  .))احلجازية، ألا الفصحى، وعليه صريح الرسم: واختياري ((

 تمع بتخفيف ا باألصل، واكتفاًءه، عمالًحتقيق املختلف كلِّ: واختياري ((: وقال 
  .)٣())ا ومجعمعادلةً

 أنه اختار اإلبدال مطلقا على مذهب السوسي، والتحقيق – واهللا أعلم –وعلى هذا أرى 
  .وما شاها) يلتكم(و) سئِْب(، و)رئِْب: (، ككلمات فيما اختلف فيه بعض القراء

 
الباب، ال من حيث النقل، وال من حيث اإلمام اجلعربي باختياره يف هذا يصرح مل 

  .السكت وعدمه، واهللا أعلم

                                                
  .ساكن ومتحرك: الذي مل جيتمع مع مهز آخر مثله، عكس ما مضى يف البابني السابقني، وينقسم إىل: أي   )١ (
 . ٢/٢٣٢: الكرت )  ٢(
  .٢/٤٦٩ :الكرت )  ٣(



 

)٧٠( 

 
 

حلاالت القارئني من حيث وذلك مراعاة اختار اإلمام اجلعربي الوقف بتحقيق اهلمز، 
  :حيث قال كامها، متكنهم من معرفة أحكام الوقف على اهلمز أو عدم معرفتهم هلا لصعوبة أح

، احتمال أن ال يقف، وأن التحقيق، عمال باألصل املؤيد بعدم حتقق الثقل: واختياري ((
 أو لصعوبة ضبط أحكام التخفيف، وكيفية لفظه، ورمبا خالف صريح ،)١(خمتارايقف 
  .)٢())الرسم

 
وحنوها مما مل  Z¼  ]  : ا على كلمةاختار وجه الضم من بني األوجه اجلائزة وقفً

على املذهب ا، فقد ذكر فيه حذف اهلمزة وقفً قبل الواوا بعد كسريرسم مهزه ووقع مضموم 
 لتسلم الواو، وهو املشهور، قلب الكسرة ضمةً: فيما قبلها، ومها بعد ذلك ، ووجهني الرمسي

  :، وهو الذي صرح بإمخاله اإلمام الشاطيب بقوله وإبقاء الكسرة
  

نص  وليس األول، ألنه لو قصد الوجهني ل،وصرح اجلعربي بأن املراد مخول الوجه الثاين
  .)قيال وأمخال : (هلعليهما بالتثنية بقو

  .)٣())الضم، جلريانه على القانون التصريفي: واختياري ((: مث قال 
ار هنا ترجيح أحد األقوال، وإال فقد سبق أنه اختار التحقيق لعله قصد باالختي: قلت 

  .ا له؟ واهللا أعلم اختيارا، فكيف يكون هنا احلذف مع الضموقفً

                                                
  . " !جمازا: "وع، ويف املخطوط كذا يف املطب)  ١(
  .٢/٤٩٩ :الكرت )  ٢(
  .٢/٥٢٥: الكرت )  ٣(



 

)٧١( 

)١( 
هل (، والم )تاء التأنيث(، و)قد(، ودال )إذ(ذال إدغام ب املتعلقةشرح بالتفصيل األبواب 

، مع توجيه كل من اإلدغام واإلظهار مطلقا أو ~طيب  على ما ذكرها اإلمام الشا)وبل
  :  مث قال ،بالتفريق بني بعض احلروف

 )) وقضينا إدغام احلروف اخلمسة يف كل حروفها، ألنه اللغة الفصحى: واختياري ،
  .)٢())حق األصالة بإظهار اإلدغام الكبري، وحصل التعادل

  :قلت 
  .ولهذا آخر ما يف املطبوع من أبواب األصو

                                                
هو أن يكون احلرف األول ساكناً والثاين متحركاً، فيدغم الساكن و اإلدغام الصغري،: املقصود باإلدغام هنا  )١(

يث يسكن الثاين لقلّة ما فيه من أعمال ح: لقلّة وروده خبالف الكبري، وقيل: يسمي صغريا يف املتحرك، و
    .١/٢٧٥النشر : انظر. فقط ويدغم يف األول خبالف الكبري

  .٢/٥٧٣ :الكرت )  ٢(



 

)٧٢( 

  :خاتمة ال
ص بعض نتائج البحث  أخلاملمتعة مع اإلمام اجلعربي واختياراتهالعابرة بعد هذه اجلولة 

  :فأقول وباهللا أستعني 
 - حسب اطالعي على الشروح –يالحظ أن اإلمام اجلعربي أول شارح للشاطبية  -١

  .يتجرأ على ذكر اختياراته يف القراءات
اختيارا إىل اية اجلزء املطبوع من ) ٣٤(ية استخرجت من خالل شرحه للشاطب -٢
  .، وهذا يعين أنه صاحب اختيار قوي االستنباط واحلجةكتابه

  :وملخص تلك االختيارات كاآليت 
  . فقطاختيار واحد: باب االستعاذة 
  . اثناناختياران: باب البسملة 

  .مخسة اختيارات: سورة أم القرآن 
  .فقط اختيار واحد: باب اإلدغام الكبري 

  .ثالثة اختيارات: باب هاء الكناية 
  .مخسة اختيارات: باب املد والقصر 

  . وهو أكرب عدد لديه يف األبواب املدروسة.تسعة اختيارات: باب اهلمزتني من كلمة 
  .أربعة اختيارات: باب اهلمزتني من كلمتني 

  . فقطاختيار واحد: باب اهلمز املفرد 
  .ليس له أي اختيار: قبله باب نقل حركة اهلمز إىل الساكن 
  . اثناناختياران: باب وقف محزة وهشام على اهلمز 

  . فقطاختيار واحد: باب اإلظهار واإلدغام 
ال يفرق بني االختيار وبني ترجيح وجه، فبينهما لديه خلط يالحظ على اجلعربي أنه  -٣

  .معن والتملحوظ ملن نظر فيها بالدقة
  :توصية 

 من – غري األئمة العشرة املعروفني –ختيارات القراء اسة ا لدر ملحةًأرى حاجةً -١
 ، ومقارنتها باختيارات األئمة القراءخالل مصنفام ومؤلفام، وحماولة معرفة مرادهم باالختيار

  .املشهورين



 

)٧٣( 

  وميزات عدةً،ةًمفوائد جعلى شاطبية حيتوي قصيدة الاجلعربي للاإلمام شرح  -٢
  .لدراسةالفرز وااإلبراز وتستحق 

 
هذا جهداجلعربي للشاطبية، أسأل اهللاإلمام  من مزايا شرح ميزٍة الستخراج  متواضع 

نا وإمامنا م على نبيى اهللا وسلَّوصلَّة،  فائدته يف األموأن يعمأن يرزقين فيه اإلخالص والقبول،  
د وعلى آله وصحبه أمجعنيوقدوتنا حمم.  



 

)٧٤( 

 
، ١ط، حميي الدين رمضان/د: ، حتقيق )٤٣٧ت(اإلبانة عن معاين القراءات، مكي بن أيب طالب القيسي  .١

١٣٩٩ ،بريوت-، دمشقدار املأمون للتراث. 
حممود عبد اخلالق حممد جادو، : من حرز األماين، عبد الرمحن بن إمساعيل أبو شامة، حتقيق إبراز املعاين  .٢

 .هـ١٤١٣: ة باملدينة املنورة، عام طبعة اجلامعة اإلسالمي
شعبان حممد /، حتقيق د)١١١٧ت ( الدمياطيأمحد البناالقراءات األربعة عشر، بإحتاف فضالء البشر  .٣

 .عامل الكتب، مكتبة الكليات األزهرية، ١٤٠٧، ١طإمساعيل، 
- ابن كثري، دمشقدارمصطفى ديب البغا، /د: اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين السيوطي، حتقيق  .٤

 .١٤٠٧، ١، طبريوت
، ١طعبد الصبور شاهني، /د: تأليف ، )أبو عمرو بن العالء(أثر القراءات يف األصوات والنحو العريب  .٥

١٤٠٨ ، مكتبة اخلاجني بالقاهرة. 
 . ١٤٠٤ ،١، ط القاهرة، علي بن أمحد بن حزم األندلسي ، دار احلديثاإلحكام يف أصول األحكام، .٦
ر يف القراءات العشر، أبو حممد عبد اهللا بن علي احلنبلي البغدادي املعروف بسبط اخلياط االختيا .٧

  .١٤١٧، طبعة عام ، حتقيق عبد العزيز بن ناصر السرب)٥٤١ت(
عبد الفتاح /، د من مة إنكار القراءاتوتربئة اإلمام الطربياالختيار يف القراءات، منشؤه ومشروعيته،  .٨

  .١٤١٧: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي جبامعة أم القرى عام  من منشوراتشليب، 
حممد موسى حسني نصر، رسالة /داإلمام أيب عبيد القاسم بن سالم ومنهجه يف القراءات، اختيارات  .٩

 .، دار ومكتبة احلامد للنشر، عمان، اجلبيهةم١٩٩٩= ١،١٤٢٠الدكتوراه، ط
، ١٤٢٠، ١طحممد جمقان اجلزائري، : حتقيق اء القراء والرواة، أبو عمرو الداين، األرجوزة املنبهة على أمس .١٠

 .دار املغين الرياض
حممد سعيد البدري أبو :  حتقيق حممد بن علي بن حممد الشوكاين، حول إىل حتقيق علم األصول،رشاد الفإ .١١

 . بريوت،دار الفكر م،١٩٩٢ = ١٤١٢، ١، طمصعب
حتقيق عمر محدان ، )٥٢١ت(أبو العز القالنسي ،  يف القراءات العشراملنتهيإرشاد املبتدي وتذكرة  .١٢

 .مكة املكرمةجامعة أم القرى، ، ١٤٠٤، ١طالكبيسي، 
 .إرشاد املريد إىل مقصود القصيد، علي بن حممد الضباع، مكتبة ومطبعة حممد علي صبيح وأوالده مبصر .١٣
أمحد حممود : ويليه منت الدرة املضية البن اجلزري، تأليف أشهر املصطلحات يف فن األداء وعلم القراءات،  .١٤

 . ١٤٢٢، ١، طاحلفيان، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان
 .املكتبة األزهرية للتراث، القاهرة، ١٤٢٠، ١طأصول القراءة، علي بن حممد الضباع، بيان اإلضاءة يف  .١٥
 .١٤٠٣: طبعة عام ، )١٣٩٣ت (لشنقيطي حممد األمني ان بالقرآن، القرآإيضاحأضواء البيان يف  .١٦
 .، بريوتدار العلم للمالينيم، ١٩٨٤ = ١٤٠٤، ٦طخري الدين الزركلي، األعالم،  .١٧
من ، ١٤٠٣، ١ط، عبد ايد قطامش/د: حتقيق أبو جعفر ابن الباذش، اإلقناع يف القراءات السبع،  .١٨

 .جامعة أم القرى مكة املكرمةمنشورات 



 

)٧٥( 

 .١٤٢٥، ١طعبد القيوم بن عبد الغفور السندي، /ة اإلمام حفص بقصر املنفصل، دأيسر السبل لرواي .١٩
 .، دار الكتب العلمية، بريوت١٤٠٧، ٣البداية والنهاية، احلافظ ابن كثري، ط .٢٠
 . السابع، حممد بن علي الشوكاين، مطبعة السعادة، مصرالبدر الطالع مبحاسن من بعد القرن .٢١
 سراج الدين أيب حفص عمر بن علي بن  الواقعة يف الشرح الكبري،واآلثاراديث البدر املنري يف ختريج األح .٢٢

 دار ،اهللا بن سليمان وياسر بن كمال عبدمصطفى أبو الغيط و:  حتقيقأمحد األنصاري املعروف بابن امللقن، 
 .م٢٠٠٤-١٤٢٥، ١ط ،السعوديةاململكة العربية ،  الرياض،اهلجرة للنشر والتوزيع

علي حممد معوض : ، حتقيق )٩٣٨ت( األنصاري ، ابن النشارتواترةرة يف القراءات العشر املالبدور الزاه .٢٣
 .عامل الكتب بريوت، ١٤٢١، ١وعادل أمحد عبد املوجود، ط

مكتبة أنس بن ،  عبد الفتاح القاضيتواترة من طريقي الشاطبية والدرة،البدور الزاهرة يف القراءات العشر امل .٢٤
 .١٤٢٣، الطبعة األوىل، مكة املكرمة، مالك

دار املعرفة للطباعة والنشر حممد أبو الفضل إبراهيم، : الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، حتقيق  .٢٥
 .بريوت، لبنان

 .دار الغرب اإلسالمي بريوتحممد بن جابر، حتقيق حممد حمفوظ، برنامج الوادي آشي،  .٢٦
 .دار املعرفة، بريوت، لبنانحممد أبو الفضل إبراهيم، : حتقيق كشي، الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين الزر .٢٧
إبراهيم : أمحد بن عبد امللك الضيب األندلسي، حتقيق  جعفروأب ،ة امللتمس يف تاريخ رجال األندلسبغي .٢٨

 .م١٩٨٩األبياري، دار الكتاب العريب املصري، القاهرة، 
املكتبة حممد أبو الفضل إبراهيم، : ، حتقيق دين السيوطي يف طبقات اللغويني والنحاة، جالل البغية الوعاة .٢٩

 .العصرية، صيدا، لبنان
 حتقيق جمموعة من احملققني، دار اهلداية، الزبيدي،حممد مرتضى احلسيين ،  من جواهر القاموستاج العروس .٣٠

 .- الثاين  اجلامع الكبري لكتب التراث اإلسالمي والعريب، اإلصدار-ضمن حمتويات املكتبة اإللكترونية 
بن هبة اهللا بن  القاسم علي بن احلسن وأب وتسمية من حلها من األماثل،تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها  .٣١

 .م١٩٩٥ ، بريوت،دار الفكر ،حمب الدين أيب سعيد عمر بن غرامة العمري: حتقيقعبد اهللا الشافعي، 
 .١٤١٤، ١ط موسى،  املتواترة، عبد الرازق عليلقراءاتات العلماء لتأمالت حول حترير .٣٢
، ٢طحممد غوث الندوي، التبصرة يف القراءات السبع، مكي بن أيب طالب القيسي القريواين، حتقيق  .٣٣

١٤٠٢ ،دار السلفية، بومباي اهلند. 
، ٣ط عبد الفتاح أبو غدة،: ، حتيقيق  الدمشقيطاهر اجلزائريالتبيان لبعض املباحث املتعلقة بالقرآن،  .٣٤

١٤١٢عات اإلسالمية، حلب، سوريا، مكتب املكبو. 
، حتقيق الدكتور )هـ٣٩٩ت(، أبو احلسن طاهر بن عبد املنعم بن غلبون )الثمان(التذكرة يف القراءات  .٣٥

 .الزهراء لإلعالم العريب، القاهرة، ١٤١١، ٢طراهيم، عبد الفتاح حبريي إب
 .م١٩٩٦ - ١٤١٧ -  بريوت- ، دار الفكر ر والتحرير يف علم األصول، ابن أمري احلاجالتقري .٣٦
 حتقيق سبيع محزة ،)٥١٤ت (ابن بليمةأبو علي  ،تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات يف القراءات السبع .٣٧

 . ١٤٠٩، ١، طحاكمي، دار القبلة للثقافة اإلسالمية جدة، ومؤسسة علوم القرآن، دمشق، بريوت



 

)٧٦( 

مصطفى بن أمحد : حتقيق بن عبد الرب النمري، ا أبو عمر يوسف وطأ من املعاين واألسانيد،التمهيد ملا يف امل .٣٨
 .١٣٨٧ ، املغرب،شؤون اإلسالمية وزارة عموم األوقاف والالعلوي، وحممد عبد الكبري البكري،

 . بريوت– حممد أمني املعروف بأمري بادشاه، دار الفكر ر،تيسري التحري .٣٩
دكتور حامت صاحل الضامن، مكتبة الصحابة، ، حتقيق ال)٤٤٤(التيسري يف القراءات السبع، أبو عمرو الداين  .٤٠

 .١٤٢٩، ١اإلمارات، الشارقة، ط
دار حيىي مراد، .عبد الرحيم الطرهوين، د.أ: جامع البيان يف القراءات السبع، أبو عمرو الداين، حتقيق  .٤١

 .١٤٢٧، ١، طاحلديث، القاهرة
عبد احلميد /د . أ :، مجع وحتقيق)رآن كتب يف مفردات القجمموعة ثالثة(ان يف مفردات القرآن جامع البي .٤٢

  .١٤٢٨، ١مكتبة الرشد، الرياض، اململكة العربية السعودية، طهنداوي، 
اجلامع ألحكام القرآن، املعروف بتفسري القرطيب، حتقيق جلنة من العلماء بإشراف معايل الدكتور عبد اهللا بن  .٤٣

 .١٤٢٧، ١طمي، مؤسسة الرسالة، عبد احملسن التركي، األمني العام لرابطة العامل اإلسال
مجال القراء وكمال اإلقراء، علم الدين السخاوي، حتقيق الدكتور علي حسني البواب، مكتبة التراث، مكة  .٤٤

 . ١٤٠٨، ١، طاملكرمة
حممد إلياس حممد أنور، : حتقيق اجلعربي، إبراهيم شرح عقيلة أتراب القصائد، يف مجيلة أرباب املراصد  .٤٥

 .راه، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، مكة املكرمةرسالة الدكتو
دار ابن ، ١٤٢٧، ١طجهود اإلمام أيب عبيد القاسم بن سالم يف علوم القراءات، أمحد فارس السلوم،  .٤٦

 .، بريوت، لبنانحزم
دار ، ١٤٠٤، ١بدر الدين قهوجي وبشري جوجيايت، ط: احلجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي، حتقيق  .٤٧

 . بريوت-، دمشق املأمون للتراث
 .، دهلي، اهلندةمطبعة اتبائي اجلديدحدث األماين يف شرح حرز األماين، علي بن سلطان القاري،  .٤٨
عبد /حديث األحرف السبعة، دراسة إلسناده ومتنه وآراء العلماء يف معناه وصلته بالقراءات القرآنية، د .٤٩

 كلية القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية، اجلامعة اإلسالمية باملدينة العزيز بن عبد الفتاح القاري، جملة
 .١٤٠٣ -١٤٠٢املنورة، العدد األول، 

، ١:  حممد أبو الفضل إبراهيم، ط :حتقيق  مصر والقاهرة، جالل الدين السيوطي، تاريخحسن احملاضرة يف  .٥٠
 .م١٩٦٧ = ١٣٨٧: عام 

عبد الوارث حممد : ضبط وتصحيح ، )٨٥٢(نة، ابن حجر العسقالين  يف أعيان املائة الثامالدرر الكامنة .٥١
 .دار الكتب العلمية، بريوت، ١٤١٨، ١طعلي، 

نكري،  القاضي عبد النيب بن عبد الرسول األمحد ن،دستور العلماء أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنو .٥٢
 .م٢٠٠٠ - ١٤٢١، ١ط ، بريوت، لبنان،دار الكتب العلميةحسن هاين فحص، : حتقيق وتعريب 

  .، مطبعة وادي النيل، القاهرة١طرحلة ابن بطوطة،  .٥٣
مؤسسة حسن بن حممد مقبويل األهدل، /إبراهيم اجلعربي، حتقيق درسوخ األحبار يف منسوخ األخبار،  .٥٤

 .١٤٠٩، الكتب الثقافية



 

)٧٧( 

 ، العزيز عبد الرمحن السعيدعبد. د: حتقيق، د اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي عبروضة الناظر وجنة املناظر، .٥٥
 .١٣٩٩ ،٢، ط الرياض،جامعة اإلمام حممد بن سعودطبعة 

 .، القاهرةدار املعارف، ٢طشوقي ضيف، / حتقيق دات، أبو بكر بن جماهد البغدادي،السبعة يف القراء .٥٦
ن القاصح وتذكار املقرئ املنتهي، أبو القاسم علي بن عثمان بن احلسن املعروف بابسراج القارئ املبتدئ،  .٥٧

العذري البغدادي، مراجعة وتصحيح العالمة علي بن حممد الضباع، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .م١٩٨١ = ١٤٠١بريوت، ط

، ١طسنن ابن ماجه، القزويين، مع شرح السندي وتعليقات البوصريي، حتقيق الشيخ خليل مامون شيحا،  .٥٨
١٤١٦ ، دار املعرفة، بريوت، لبنان. 

املكتبة اإلسالمية حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، سليمان بن األشعث السجستاين،  أيب داود، سنن .٥٩
 .للطباعة والنشر والتوزيع، استانبول، تركيا

 .عزت عبيد الدعاس، املكتبة اإلسالمية، استانبول، تركيا: إشراف سنن الترمذي،  .٦٠
سيد ، عبد الغفار سليمان البنداري .د: حتقيق و عبد الرمحن النسائي، أمحد بن شعيب أبالسنن الكربى، .٦١

 . بريوت،العلميةدار الكتب م ١٩٩١ = ١٤١١، ١ط ،كسروي حسن
، ١ط، دمشق، ثريدار ابن ك، )١٠٨٩ت(بن العماد احلنبلي اشذرات الذهب يف أخبار من ذهب،  .٦٢

١٤٠٦. 
جمدي حممد سرور /د: يق حتق، )٨٥٧ت (أبو القاسم النويريشرح طيبة النشر يف القراءات العشر،  .٦٣

 .دار الكتب العلمية بريوت، لبنان، ١٤٢٤، ١طباسلوم، 
فرغلي سيد عرباوي، /أ: شرح القصيدة الواضحة يف جتويد الفاحتة، ابن أم قاسم املرادي املراكشي، حتقيق  .٦٤

 .م٢٠٠٧، ١اجليزة، مصر، طمكتبة أوالد الشيخ للتراث، 
توزيع ،  ١٤١٩، ١دار الكتب العلمية، طد اهللا البخاري، أبو عبحاشية السندي، مع صحيح البخاري  .٦٥

 .عباس أمحد الباز، مكة املكرمة
املكتبة اإلسالمية حتقيق وترقيم حممد فؤاد عبد الباقي، النيسابوري، مسلم بن احلجاج صحيح مسلم،  .٦٦

 .للطباعة والنشر والتوزيع، استانبول، تركيا
منشورات دار ، )٩٠٢ت(ين حممد بن عبد الرمحن السخاوي  مشس الد،ألهل القرن التاسعالضوء الالمع  .٦٧

 .بريوت، ومكتبة احلياة
 .دار الكتب العلمية، بريوت، ١٤١٤، ٢ط، )٩١١ت(طبقات احلفاظ، جالل الدين السيوطي  .٦٨
عبد /حممود حممد الطناحي، د/د: حتقيق  السبكي،تاج الدين علي بن عبد الكايف ،  الكربىطبقات الشافعية .٦٩

 .١٤١٣، ٢، ط حممد احللو، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيعالفتاح
مركز امللك فيصل  ، ١٤١٨، ١ططبقات القراء، مشس الدين الذهيب، حتقيق الدكتور أمحد خان،  .٧٠

 .الرياض، اململكة العربية السعوديةللبحوث والدراسات اإلسالمية، 
املدينة  ،مكتبة العلوم واحلكم ،ن بن صاحل اخلزيسليما:  حتقيق ي،دوداطبقات املفسرين، أمحد بن حممد ال .٧١

 .م١٩٩٧  =١٤١٧ ،١، طديةالسعواملنورة، اململكة العربية 



 

)٧٨( 

، ١٤٢١، ١طنبيل حممد إبراهيم آل إمساعيل، /دنشأته، أطواره، أثره يف العلوم الشرعية، علم القراءات،  .٧٢
 .مكتبة التوبة، الرياض

حممد باسل عيون السود، : ، حتقيق )٧٥٦ت(لسمني احلليب عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، ا .٧٣
 .توزيع مكتبة دار الباز مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية، دار الكتب العلمية، بريوت، ١٤١٧، ١ط

 . بريوت– دار إحياء التراث العريب حممود بن أمحد العيين، بدر الدين  القاري شرح صحيح البخاري،عمدة .٧٤
دار ، ١٤٠٢، ٣ط، برجستراسر.  ج :نشره ، )٨٣٣ت(اية يف طبقات القراء، ابن اجلزري غاية النه .٧٥

 .الكتب العلمية بريوت
للقاصح، على هامش سراج القارئ املبتدئ ، علي النوري الصفاقسي، غيث النفع يف القراءات السبع .٧٦

 .م١٩٨١ = ١٤٠١دار الفكر بريوت، طتصحيح الشيخ علي حممد الضباع، 
، ١، ط الطاهرياإلدريسيموالي حممد / حتقيق دلوصيد يف شرح القصيد، علم الدين السخاوي، فتح ا .٧٧

١٤٢٣ ،مكتبة الرشد، الرياض. 
عادل أمحد عبد ، وحممد بن يعوض اهللاعلي :  حتقيق  شاكر بن أمحد الكتيب، حممد بنفوات الوفيات، .٧٨

 .م٢٠٠٠، ١ط ، بريوت،دار الكتب العلمية ،املوجود
 .الفيصلية، مكة املكرمة ، ١٤٠٥، ١ط، السيد رزق الطويلالدكتور ، قراءاتيف علوم ال .٧٩
  .١٤٠٧، ٢، طالقاموس احمليط، جمد الدين الفريوز آبادي، مؤسسة الرسالة ودار الريان للتراث .٨٠
 اإلندرايب،أمحد بن أيب عمر )  كتاب اإليضاحجزء من( روايات الرواة املشهورينب، قراءات القراء املعروفني .٨١

 .، بريوتمؤسسة الرسالةهـ، ١٤٠٥، ٢طاجلنايب، أمحد نصيف /د: حتقيق 
 حممد عارف عثمان اهلرري، رسالة ، يف تفسريه والرد عليهاليت أنكرها ابن جرير الطربياملتواترة القراءات  .٨٢

  .١٤٠٦، ١ط، ، قسم التفسري باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةاملاجستري
دار م، ١٩٩٩، ١طأرخيها، ثبوا، حجيتها، وأحكامها، عبد احلليم حممد اهلادي قابة، القراءات القرآنية، ت .٨٣

 .، بريوتالغرب اإلسالمي
، الدكتور عبد اهلادي الفضلي، مكتبة دار امع العلمي جبدة: القراءات القرآنية، تاريخ وتعريف، تأليف  .٨٤

١٣٩٩ . 
توفيق /، حتقيق د)٤٨٨ت(علي بن عبد الغين احلصري أبو احلسن القصيدة احلصرية يف قراءة اإلمام نافع،  .٨٥

 .١٤٢٣، ١مكتبة أوالد الشيخ للتراث، طأمحد العبقري، 
حممد حسن حممد :  حتقيق أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين، قواطع األدلة يف األصول، .٨٦

 .م١٩٩٧ -١٤١٨ - بريوت -لعلمية دار الكتب ا ،حسن إمساعيل الشافعي
عبد العزيز بن محيد / د:  يف معاين قراءات أهل األمصار، أبو بكر أمحد بن إدريس، حتقيق الكتاب املختار .٨٧

   .مكتبة الرشد، الرياضهـ، ١٤٢٨، ١اجلهين، ط
 .كشف الظنون، حاجي خليفة، مع هدية العارفني للبغدادي، الفيصلية، مكة املكرمة .٨٨
، ١طاألستاذ أمحد اليزيدي، : ق إبراهيم اجلعربي، حتقيق ين، أبو إسحاكرت املعاين يف شرح حرز األما .٨٩

١٤١٩ ،م، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية١٩٩٨. 



 

)٧٩( 

، حتقيق خليل )١٠٦١ت(د الغزي الكواكب السائرة بأعيان املائة العاشرة، جنم الدين حممد بن حمم .٩٠
 .دار الكتب العلمية بريوت، ١٤١٨، ١منصور، ط

 . ، دار صادر بريوت١٤١٠، ١طلسان العرب، ابن منظور اإلفريقي،  .٩١
الشيخ عامر عثمان، : ، حتقيق )ه٩٢٣ت(لطائف اإلشارات لفنون القراءات، شهاب الدين القسطالين  .٩٢

 .جلنة إحياء التراث اإلسالمي بالقاهرة ، ١٣٩٢، ١طعبد الصبور شاهني، /د
 .ة املعارف، بريوت مؤسسمي،نور الدين اهليثجممع الزوائد،  .٩٣
 سعيد -دري ب علي الحسني:  حتقيق القاضي أيب بكر بن العريب املعافري املالكي ، احملصول يف أصول الفقه، .٩٤

 . عمان-دار البيارق م، ١٩٩٩ -١٤٢٠ ،١ط ،فودة
 .١٣٩٨، طخمتار الصحاح، حممد بن أبو بكر الرازي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان .٩٥
حممد حسن عقيل موسى، : واهيب يف مناقب اإلمام الشاطيب للقسطالين، اختصار وحتقيق خمتصر الفتح امل .٩٦

 .، من منشورات اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي جبدة، اململكة العربية السعودية١٤١٥، ١ط
 ،تاب اإلسالمي، دار الكن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي أبو حممد عبد اهللا برآة اجلنان وعربة اليقظان،م .٩٧

 .م١٩٩٣ - ١٤١٣ ،هرةالقا
، ٢طاملرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز، أبو شامة املقدسي، حتقيق الدكتور طيار آليت قوالج،  .٩٨

١٤٠٦ ،دار وقف الديانة التركي للطباعة والنشر، أنقرة، تركيا. 
 .ة، بريوت دار الكتب العلمياحلاكم النيسابوري، على الصحيحني، املستدرك .٩٩

 . مصر، مؤسسة قرطبةالشيباين،أمحد بن حنبل اهللا  أبو عبد مسند اإلمام أمحد بن حنبل، .١٠٠
، ١طعثمان غزال، : ، حتقيق )٥٥٠ت(املصباح الزاهر يف القراءات العشر البواهر، أبو الكرم الشهرزوري  .١٠١

١٤٢٨ ، ،القاهرةدار احلديث. 
 أبو عبد اهللا حممد بن علي ،إىل ملوك األرض من عريب وعجمياملصباح املضيء يف كتاب النيب األمي ورسله  .١٠٢

 .١٤٠٥ ، بريوت،عامل الكتب ،حممد عظيم الدين:  حتقيقبن أمحد بن حديدة األنصاري، 
 .م١٩٧٩ = ١٣٩٩: ، بريوت، عام ، دار إحياء التراث العريبغداديياقوت احلموي البمعجم البلدان،  .١٠٣
 .١٣٧٦:  دمشق ، عام طمعجم املؤلفني، عمر رضا كحالة،  .١٠٤
مكتبة  ،حممد احلبيب اهليلة. د:  حتقيق،  الذهيبانحممد بن أمحد بن عثمأبو عبد اهللا  معجم احملدثني، .١٠٥

 .١٤٠٨، ١، ط الطائف،الصديق
سلسلة معاجم الدكتور إبراهيم سعيد الدوسري، : معجم املصطلحات يف علمي التجويد والقراءات، تأليف  .١٠٦

  .١٤٢٥، ١طة البحث العلمي، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ، عماد)١(املصطلحات 
بريوت، للطباعة والنشر والتوزيع، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر  .١٠٧

  .١٤٠١، ٢ط
فاطمة .أعب، حممد عوض مر/د: اعتىن به ، )٣٩٥ت(بن فارس أبو احلسني أمحد ، معجم مقاييس اللغة .١٠٨

 .دار إحياء التراث العريب، بريوت، لبنان، ١٤٢٢، ١طحممد أصالن، 



 

)٨٠( 

، ١طمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، مشس الدين الذهيب، حتقيق الدكتور طيار آليت قوالج،  .١٠٩
١٤١٦استانبول، تركيا ،. 

 .١٤٠٥:  ، عام١ية، بريوت، طر الكتب العلم، داطاش كربى زاده، مصباح السيادةومفتاح السعادة،  .١١٠
حتقيق حممد سيد كيالين، دار ، بن حممد بن الفضل الراغبأبو القاسم احلسني  ،املفردات يف غريب القرآن .١١١

 .املعرفة، بريوت، لبنان
 .دار الفكر، بريوتمناهل العرفان يف علوم القرآن، حممد عبد العظيم الزرقاين،  .١١٢
 دار عامل الفوائد، ١٤١٩، ١طعلي حممد العمران، : جلزري، حتقيق منجد املقرئني ومرشد الطالبني، ابن ا .١١٣

 .للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية
 لكتب اجلامع الكبري -  املكتبة اإللكترونيةشرح املقدمة احلضرمية للهيتمي، ضمن حمتوياتاملنهج القومي،  .١١٤

  .-التراث اإلسالمي والعريب، اإلصدار الثاين 
 .دار الفكر بريوتعلي بن حممد الضباع، : لقراءات العشر، ابن اجلزري، تصحيح النشر يف ا .١١٥
 .١٤٠٢، ١طعبد الفتاح السيد عجمي املرصفي، هداية القارئ يف جتويد كالم البارئ،  .١١٦
 .م ١٩٨٢ = ١٤٠٢: إمساعيل باشا البغدادي ، دار الفكر ، بريوت ، عام هدية العارفني،  .١١٧
شعبان حممد إمساعيل، دار املصحف / د: عبد الفتاح بن عبد الغين القاضي، حتقيق يف شرح الشاطبية، الوايف  .١١٨

  .١٤٢٥للطبع والنشر، 
أبو علي احلسن بن علي األهوازي الوجيز يف شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة األمصار اخلمسة،  .١١٩

 .غرب اإلسالميدار الم، ٢٠٠٢، ١طحتقيق الدكتور دريد حسن أمحد، ، )٤٤٦ت(
، )هـ٦٨١ت( أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان ،فيات األعيان وأنباء الزمانو .١٢٠

 .لبنان، دار الثقافة



 

)٨١( 

  فهرس الموضوعات
  

  رقم الصفحة  املوضوع
  ٢  ملخص البحث

  ٣  املقدمة
  ٥  خطة البحث

  ٦  منهج السري يف البحث والدراسة
  ٧  ربيتعريف موجز لإلمام اجلع: املبحث األول 
  ٧  امسه ونسبه: املطلب األول 
  ٧  والدته وأسرته: املطلب الثاين 

  ٨  شيوخه: املطلب الثالث 
  ٩  تالميذه: املطلب الرابع 

  ١٠  مدح العلماء له وثناؤهم عليه: املطلب اخلامس 
  ١٠  مؤلفاته: املطلب السادس 
  ١٢  وفاته: املطلب السابع 
  ١٣  حكمه يف العصر احلاضرضوابطه، وبواعثه، تارخيه، ، مفهومه، تعريفه: االختيار : املبحث الثاين 

  ١٣  توطئة
  ١٧  لغة واصطالحا: االختيار : املطلب األول 

  ٢٤   وشرح مفرداتهرأي الباحث يف تعريف االختيار اصطالحا
  ٢٧  خالصة مفهوم االختيار وحقيقته

  ٢٨  الفرق بني القراءة واالختيار: املطلب الثاين 
  ٣٢  نشأته وتطوره: تاريخ االختيار : لثالث املطلب ا

  ٣٦  بواعث االختيار عند القراء: املطلب الرابع 
  ٣٧  ضوابط االختيار عند القراء وشروطه: املطلب اخلامس 
  ٤١  حكم االختيار يف العصر احلاضر: املطلب السادس 
  ٤٣   يف ميزان القراءاختيارات اجلعربي وقيمتها العلمية: املبحث الثالث 
  ٤٣  قيمة اختيارات اجلعربي يف ميزان القراء: املطلب األول 
  ٤٤  علل االختيار عند اجلعربي: املطلب الثاين 

  ٤٥  صيغ االختيار عند اجلعربي: املطلب الثالث 
  ٤٥  منهجي يف ذكر اختيارات اجلعربي: املطلب الرابع 
  ٤٨  من خالل اجلزء املطبوع من كتابهاختيارات اجلعربي املتعلقة بأبواب األصول : املبحث الرابع 
  ٤٨  باب االستعاذة



 

)٨٢( 

  ٤٩  باب البسملة
  ٥٠  سورة أم القرآن

  ٥٤  باب اإلدغام الكبري
  ٥٦  باب هاء الكناية
  ٥٨  باب املد والقصر

  ٦١  باب اهلمزتني من كلمة
  ٦٦  باب اهلمزتني من كلمتني

  ٦٩  باب اهلمز املفرد
  ٦٩  لهباب نقل حركة اهلمز إىل الساكن قب
  ٧٠  باب وقف محزة وهشام على اهلمز

  ٧١  باب اإلظهار واإلدغام
  ٧٢  اخلامتة

  ٧٤  فهرس املصادر واملراجع
  ٨١  فهرس املوضوعات

  



 

)٨٣( 

 :موجز السرية الذاتية 
  عبد القيوم بن عبد الغفور السندي / د: االسم 

   مكة املكرمة– جامعة أم القرى -كلية الدعوة وأصول الدين-أستاذ مساعد بقسم القراءات
  ٠٠٩٦٦٥٥٥٥٧٧٢٨٤:  اجلوال - ٦٣٣٩: ص ب 

  sa.edu.uqu@SINDIM: الربيد اإللكتروين 
  : مؤهالته العلمية 

يف القراءات وعلومها من كلية القرآن الكرمي والدراسات ) الليسانس(حصل على اإلجازة العالية 
  ).ممتاز: ( بتقديرهـ١٤٠٥ة اإلسالمية باملدينة املنورة عام اإلسالمية باجلامع

يف الدعوة والدراسات اإلسالمية من املعهد العايل إلعداد األئمة ) املاجستري(حصل على شهادة 
  ).ممتاز( بتقدير هـ١٤٠٧والدعاة برابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمة، عام 

جامعة ( اإلسالمية ومقارنة األديان بكلية اآلداب من قسم الثقافة) الدكتوراه(حصل على شهادة 
مع مرتبة الشرف األوىل ) ممتاز( بتقدير هـ١٤١٦جامشورو حيدر آباد، السند، باكستان، عام ) السند

  .والتوصية بطبع الرسالة
عين معيداً بقسم القراءات كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، عام 

   .هـ١٤١٧عام ) أستاذ مساعد(ى درجة ، وعلهـ١٤٠٨
  .حصل على شهادات شكر وتقدير من داخل اجلامعة وخارجها مرات عديدة

  .شارك يف دورات جتويدية داخل اجلامعة وخارجها
  .شارك يف ندوات عديدة داخل اجلامعة وخارجها

  : إنتاجه العلمي 
  .لعربية واألردية والسنديةله أكثر من ثالثني عنوانا من مؤلفات وحبوث ومقاالت باللغة ا

  :ومما صدر له 
  .هـ١٤٢٥: ٣، طهـ١٤٢١ : ٢، طهـ١٤١٥ : ١ مرات، ط٣صفحات  يف علوم القراءات، طبع  .١
  . هـ١٤٢٧ : ٣، طهـ١٤٢٣ : ٢، طهـ١٤١٥ : ١ مرات، ط٣التسهيل يف قواعد الترتيل، طبع  .٢
) الدراسات اإلسالمية( يف جملة مسألة كتابة اآليات القرآنية بالرسم العثماين يف غري املصاحف، نشر .٣

، ربيع الثاين ـ ٤ : جممع البحوث اإلسالمية، اجلامعة اإلسالمية العاملية بإسالم آباد باكستان، ع
  .هـ١٤١٥: مجادى األخرى عام 

 ربيع -، حمرم ٣: أيسر السبل لرواية اإلمام حفص بقصر املنفصل، نشر يف الة املذكورة أعاله، ع  .٤
  .هـ١٤٢٥: ، وطبع مبكتبة األسدي بالعزيزية مكة املكرمة عام هـ١٤١٧: األول عام 

تأليف اإلمام حممد هاشم بن عبد الغفور احلارثي التتوي ) الشفاء يف مسألة الراء: (حتقيق رسالة  .٥
  .هـ١٤٢٠: طبع بكراتشي باكستان، عام) هـ١١٧٤:ت(السندي 

لف املذكور أعاله، طبع بكراتشي للمؤ) اللؤلؤ املكنون يف حتقيق مد السكون: (حتقيق رسالة  .٦
  .هـ١٤٢٠: باكستان، عام 

للمؤلف املذكور، طبع مبكتبة ) احلجة القوية يف الرد على من قدح يف احلافظ ابن تيمية(حتقيق رسالة  .٧
  .هـ١٤٢٣: األسدي مبكة املكرمة، عام 



 

)٨٤( 

ف الشريف مجع القرآن الكرمي يف عهد اخللفاء الراشدين، نشر مبجمع امللك فهد لطباعة املصح .٨
  .هـ١٤٢١:عام " عناية اململكة العربية السعودية بالقرآن الكرمي وعلومه"باملدينة املنورة مبناسبة ندوة 

مسند احلجاز ورئيس علماء املدينة اإلمام حممد عابد األنصاري، نشر يف جملة الدراسات اإلسالمية  .٩
  .ـه١٤٢١ :  عام،باجلامعة اإلسالمية العاملية إسالم آباد باكستان

ذيب ومراجعة ترمجة القرآن الكرمي إىل اللغة السندية للعالمة الشيخ تاج حممود األمرويت، طبع يف  .١٠
  .هـ١٤٢٣ :، عام جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة

دراسة لبعض الترمجات ملعاين القرآن الكرمي إىل اللغة السندية، نشر مبجمع امللك فهد لطباعة  .١١
معاين القرآن الكرمي، تقومي للماضي وختطيط "ف الشريف باملدينة املنورة مبناسبة ندوة املصح

  . هـ١٤٢٣: عام " للمستقبل
 نشر يف جملة الدراسات اإلسالمية ،)الشفاء يف مسألة الراء(اإلمام حممد هاشم السندي وكتابه  .١٢

  .هـ١٤١٩:  عام ،باجلامعة اإلسالمية العاملية إسالم آباد باكستان
للعالمة الشيخ حممد حياة بن إبراهيم السندي املدين ) اجلنة يف عقيدة أهل السنة(قيق رسالة حت .١٣

 .هـ١٤٢٥: طبع مبكتبة األسدي بالعزيزية مكة املكرمة عام ) هـ١١٦٣ت(
، من نظم اإلمام حممد هاشم احلارثي ) كفاية القارئ(حتقيق منظومة ألفية يف متشاات القرآن الكرمي  .١٤

 .هـ١٤٢٨، ١دي، طبعته املكتبة اإلمدادية، مكة املكرمة، ومؤسسة الريان بريوت، طالتتوي السن
تتوي، دراسة مقارنة، هداية املرتاب للسخاوي، وكفاية القارئ لل: منظومتان يف متشاات القرآن  .١٥

 .هـ١٤٢٥: ، عام  جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداانشر يف جملة
  .ن حبوث ورسائل وحتقيقات ومقاالت علمية منشورة يف جرائد وجمالت وغري منشورةوله غري ذلك م

كما شارك يف تقومي حبوث ورسائل ومذكرات وكتب عديدة، ومناقشة رسائل علمية واإلشراف 
  .عليها، ويف حتكيم مسابقات القرآن الكرمي العديدة داخل جامعة أم القرى وخارجها

  .ينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعنيوصلى اهللا وسلم على سيدنا ونب
 


