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 ملخص البحث
وقضية أخذت حيزا من اهتمام علماء القراءات، وهي  مهم موضوع البحث عن هذا يتحدث 

أن يف حفظ اختيارات  كوال ش، أوجه القراءات واختيار القراء فيهايف الختالف اظاهرة 
ا للقراءات والقرآن، فكان االختيار بذلك شوكة يف حلق كل طاعن من  األئمة املاضني حفظ  

ا من املرتكزات اليت يعتمد عليها يف  مرتكز  املستشرقني وغريهم، يف تواتر القرآن وحفظه، وكان 
اليت مر  ، واملراحل التارخيية فجاء هذا البحث ليوضح مفهوم االختيار عند القراء، الرد عليهم 

االختيار يف تصانيف املقرئني، وشروط يتحدث عن أيض ا و ، يف القراءات القرآنية االختيار هبا
إثراء هذه الظاهرة لعلم القراءات وعلم  عن وأخريا ، ه ، ومنهجاالختيار عند أئمة االختيار

 يف االختيار.  بيان أهم مادون االحتجاج، و 
 وتوصلت يف حبثي إىل أهم النتائج والتوصيات: 

 واالقتصار عليه.  ،اختيار القارئ لوجه من مسموعاته  هو االختيار عند القراءأن  -1
اختيار ودوام ولزوم ال إضافة   إضافةهي إضافة احلروف والقراءات إىل أئمة القراءة ابألمصار  -2

 . اخرتاع ورأي واجتهاد
القراءات أوصي الباحثني املختصني بعلم القراءات بدراسة القضااي اليت تتعلق ابالختيار يف   -3

 . دراسة أتصيليةكتب القراءات، والتوجيه، القرآنية،  
حثني مبزيد العناية مبوضوع االختيار، وإعداد حبوث عن منهج كل إمام من كما أوصي البا   -4

 . هاختياراتأئمة االختيار يف اختياره، وعن ضوابطه، ومجع 
 تواتر. -قراءال -االختيارأئمة  -القراءات القرآنية -الكلمات املفتاحية: االختيار
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 : قدمة م
 اصطفى، أما بعد: احلمد هلل وسالم على عباده الذين         

ا ملا بني يديه من  فإن اهلل تعاىل قد فّضل القرآن الكريم عىل سائر الكتب، إذ جعله مصدق          

صىل اهلل عليه -، الذي أنزله عىل رسوله األمني   عز وجلفهو كالم اهلل  ،ا عليهالكتاب ومهيمن 

، وتكفل  حتدى هبا اإلنس واجلان  ، التيعجزة املستمرة عىل تعاقب األزمانليكون امل  -وسلم

والتغيري والتحريف  اخلطأ  من  تعاىل:  ،بحفظه  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   چ   فقال 

صىل -حفظه يف صدور الصحابة يف حياة الرسول    ولذلك فقد تمّ [،  9]احلجر:  چڱ  

كذلك وبني يديه،   ،وغريمها يف حياته  ،والعسب  ،كام متت كتابته يف اللخاف-اهلل عليه وسلم

 ا.أو يدعي أن فيه حتريف   ،ا منهفهو الكتاب الوحيد الذي ال يمكن ألحد أن يغري حرف  

من البرش   وهاوضع  نألن الذي  ؛أما غريه من الكتب والعلوم فلم حتظ بمثل هذه العناية اإلهلية

راءات،  ومن وجوه تفضيله ومزاياه ما اختُص به من إنزاله عىل وجوه الق،  خيطئون ويصيبون

ف    وتكفل ُمرصَّ فجاء  وترتيله،  بحفظه  حمروس  اهلل  وظّل  اللغات،  أوسع  عىل  الزيادة  ا  من  ا 

وتقّلب األحوال، وما ذاك إال داللة من دالئل إعجازه    ،الزمان  والتبديل عىل مرّ   ،والنقصان

 وبدائع نظمه.

اإلسالمية  إنّ  األمة  حياة  روح  وقراءاته  الكريم  الفكرية،   ،القرآن  حضارهتا  ومشكاة 

الدين فلذلك كان حق   يعنوا بمحاسن هذا  أبناء األمة يف كل عرص أن  املتخصصني من  ا عىل 

احلق إلظهار  ينربوا  وأن  املبني،  كتابه  خالل  من  عصورهم    ،العاملي  تناسب  بلغة  وإبرازه 

 .مومعطياهت
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ا من اهتامم علامء القراءات، غري هذا البحث القرآين ليعنى بدراسة قضية أخذت حيز  ويأيت 

أهنا مل تفرد بمؤلَّف ُيسّهل عىل الباحثني تقريب مباحثها، فجاء هذا البحث ليلّم ما تشّعب من  

تارخيها وأصوهلا،   عن  اللثام  املقرئني،  مسائلها، ويكشف  تصانيف  عند  دراسة  واالختيار  يف 

 الرشاد.  أستلهمستمد العون، ومنه سبحانه أومن اهلل تعاىل  ، تطبيقيةموضوعية 

 أمهية املوضوع: 

ل هذا املوضوع دعامة مهمة يف علم القراءات وفق املنهج الصحيح الذي اعتمد عليه  يمثّ 

وال تقترص أمهية املوضوع عىل الباحثني فحسب، فاملوضوع ،  الصحابة والتابعني ومن بعدهم

بكالم   ومنهاجهايتصل  األمة  هذه  ورشعة  وعال  جل  باألمة  ،  اهلل  يرتبصون  واألعداء 

لنفث سمومهموكُ   ،اإلسالمية الرتّبص،  أشد  الكريم    ،تاهبا  القرآن  للطعن يف  ونرش شبهاهتم 

 من خالل اختالف قراءاته واالختيار فيها.

ف القراء مقصورا عىل  واختيار  القراءات  أوجه  اختالف  اجلدل حول  مثار  كان  ئات ولئن 

اتساع   أكثر  أصبح  العرص  هذا  يف  فإنه  اإلعالممعينة،  وسائل  بواسطة  املتعددة    ،ا  واالتصال 

 التي مل يسبق هلا مثيل. 

، فالقراءة مبناها عىل بعض األمور املهمة يف موضوع االختيارهذا    ييف موضوعت  فقد بين

وهذا ما عليه العلامء وسلف األمة، وال يدل ذلك عىل أن يقرأ كل أحد باختيار من    ،االختيار

جوانب    وعدة   ،املسألةهذه    سأتناول  هذا  ييف موضوععنده، فاملسألة هلا ضوابط ورشوط، و 

اهلل  أخرى أسأل  عمال    -عزوجل-،  جيعله  وأن  والسداد،  والتوفيق  الصواب،  يلهمني    أن 
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وصىل اهلل عىل سيدنا حممد، وعىل  ،  ينفع به الباحثني يف هذا العلما لوجهه الكريم، وأن  صاحل  

 ا.  كثري  آله وصحبه وسلم تسليام  

 الدراسات السابقة:

،  "االختيار يف تصانيف املقرئني"موضوع    من أفردبعد البحث وسؤال املختصني، مل أجد  

يف مصنفاهتم، فمقت   بدراسة مستقلة، وشاملة عىل كالم واختيار أئمة االختيار يف اختياراهتم

 بجمع ودراسة هذا املوضوع وترتيبه بشكل يسهل عىل الباحثني وطلبة هذا العلم. 

 ، وخامتة.بحثنيقسمت البحث إىل مقدمة، ومالبحث:  هيكل

 تشمل أمهية املوضوع وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة البحث. املقدمة: و

 :مطلبنياملبحث األول: تعريف االختيار، ونشأته، وحتته 

 ا.تعريف االختيار لغة واصطالح   املطلب األول:

 .مراحل ظاهرة االختيار يف القراءاتاملطلب الثاين: 

 : مطالب  أربعةوحتته يف القراءات القرآنية،  املقرئنياالختيار يف تصانيف املبحث الثاين: 

 . أسباب االختيار وعلله عند القراءاملطلب األول: 

 أئمة االختيار.عند ورشوطه  االختيار ضوابط :ثايناملطلب ال

 .األئمة أصحاب االختياراتعند  االختيار منهج :الثاملطلب الث

 القراء. صيغ االختيار عند املطلب الرابع: 

 :  ، وحتته مطلبنيثراء االختيار لعلم القراءاتإ: بحث الثالثامل

 إثراءه لعلم القراءات، وعلم االحتجاج.املطلب األول: 
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 . أهم املؤلفات التي دونت يف االختياراملطلب الثاين: 

 املبحث األول

 تعريف االختيار، ونشأته 

 تعريف االختيار لغة واصطالحا  : املطلب األول

 ، والعدل،اخلري: ما يرغب فيه الكل، كالعقل مثال   قال الراغب يف مفرداته:: ً لغةاالختيار 

 . (1)والفضل، واليشء النافع، وضده: الرش

 وأصله العطف وامليل.  ، واالختيار: ميل مع تفضيل

 ا.  ا وإن مل يكن خري  وهو طلب ما هو خري وفعله، وقد يقال ملا يراه اإلنسان خري  

الطرفني  وقال   ينظر إىل  املختار  بعضهم: االختيار اإلرادة مع مالحظة ما للطرف اآلخر كأن 

 وقيل: االختيار االصطفاء. ، ويميل إىل أحدمها

 ا منه، واختاره انتقاه.  ا كان خري  االسم من االختيار، وخايره فخاره خري   :اخليارو

وجود   الرجال سامحة  اختري  الذي  ومنا  الفرزدق:  إذا  وقال  من    هّب ا  أراد  الزعازع،  الرياح 

اجلر  ؛الرجال بحذف حرف  مفعولني  إىل  يتعدى  مما  اختار  الرجال   :تقول  ،ألن  من  اخرتته 

 واخرتته الرجال.

 
 . 161-160غريب القرآن ص  مفرداتانظر:  (1)
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وهو    ،طلب اخلرية يف اليشء  واالستخارة   ،اخرت ما شئت  :وأنت باخليار وباملختار سواء؛ أي

 .األمرينوهو طلب خري  ،واخليار االسم من االختيار، استفعال منه

 .الكرم :، واخلري: اخليارواخلرية 

 قال الليث: اخلرية خفيفة مصدر اختار خرية. 

 وهي االستعطاف   ،، وكل هذا من االستخارة : أن تسأل خري األمرين لكواالستخارة 

 استخرته.  :ويقال

فقوهلم   هو واملختار يف عرف املتكلمني: يقال لكل فعل يفعله اإلنسان ال عىل سبيل اإلكراه،  

ا، خمتار يف كذا، فليس يريدون به ما يراد بقوهلم فالن له اختيار، فإن االختيار أخذ ما يراه خري  

 واملختار قد يقال للفاعل واملفعول.  

 . (1)وعند األصوليني: هو الرتجيح حيث عرفوه بأنه: ترجيح قول عىل قول

 يف اصطالح القراء: ا أم  

 واالقتصار عليه.  ،مسموعاته االختيار عند القراء: اختيار القارئ لوجه من              

اثنان أخذته، وما شك به واحد تركته   قال نافع: قرأت عىل سبعني من التابعني فام اجتمع عليه

وغريه، فاختار من قراءة غريه نحوا من  وقرأ الكسائي عىل محزة  ،حتى ألفت هذه القراءة 

 
 . ولسان العرب، وخمتار الصحاح، وتاج العروساللغة، يف معجم مقاييس  مادة: )خ ي ر( انظر:  (1)
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الفه يف نحو ثالثة آالف حرف اختارها من  وخ ثالثامئة حرف، وكذا أبو عمرو عىل ابن كثري،

 . (1)قراءة غريه

إنّ  اختاروا  الذين  ))وهؤالء  طالب:  أيب  بن  مكي  وبرواياهتم،  قال  اجلامعة  بقراءة  قرؤوا  ام 

 . (2)فاختار كل واحد مما قرأ وروى قراءة تنسب إليه بلفظ االختيار((

طبي: ))وهذه القراءات املشهورة هي اختيارات أولئك األئمة القراء، وذلك أن كل وقال القر

واحد منهم اختار فيام روى وعلم وجهه من القراءات ما هو األحسن عنده واألوىل فالتزمه  

فقيل إليه،  ونسب  به  وعرف  عنه  واشتهر  به  وأقرأ  نافع  :طريقة، ورواه  ابن    ،حرف  وحرف 

اختيار اآلخر وال أنكره، بل سوغه وجوزه، وكل واحد من هؤالء    ومل يمنع واحد منهم  ،كثري

املسلمون يف هذه األعصار عىل   أكثر وكل صحيح، وقد أمجع  أو  السبعة روي عنه اختياران 

 .  (3)االعتامد عىل ما صح عن هؤالء األئمة مما رووه ورأوه من القراءات((

األستاذ  يرو          مأمني  ى  هذا  أن  وأن صطلح  فالته  الرواية،  عرص  عن  متأخر  )االختيار( 

كام  ...أقدم نص ورد فيه ذلك؛ القول املشهور البن جماهد عندما سألوه أن خيتار لنفسه حرفا  

حتول    -أيضا  -يرى   قد  زنجلة(  ابن  فيه  عاش  الذي  )العرص  اخلامس  القرن  أوائل  يف  أنه 

اختيار  االختي إىل  قراءة  اختيار  من  الار  وأصبح  أن  طرق،  ترجيح    يعدو  أو  اصطفاء  ا يكون 

 
 من موقع ملتقى أهل التفسري.  (االختيار عند القراء) :بحثانظر:   (1)

 . 100انظر: اإلبانة عن معاين القراءات ملكي بن أيب طالب ص  (2)

 . 1/46اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي انظر:  (3)
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لوجه معني، كام فعل مكي بن أيب طالب يف الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها، وكان  

 .  (1)ينبه يف ثناياه عىل اختياره ويذكر توجيه القراءات والعلل، وخيتار التوجيه األقرب يف نظره

علوم يف  اخلضريي يف حمارضته  العزيز  عبد  بن  أن  : القرآن  وقال د/ حممد  ))االختيار: وهو 

الر أو  مروياته  بني  من  القارئ  بني اخيتار  من  بني   وي  من  الراوي  عن  اآلخذ  أو  مسموعاته 

لرازق إبراهيم موسى  عبد احمفوظاته وكل واحد من هؤالء جمتهد يف اختياره((.وقال الشيخ  

عنوان   االختيار  "حتت    : "تعريف 

القراءات))ا املروّي :  الختيار يف  بعض  اختيار  كّل هو  ألّن  والتلقي  اإلقراء  عند  بعض   دون 

قارئ من األئمة وغريهم، يأخذ األحرف القرآنية من عدد من الشيوخ وحياول قدر جهده أن  

عدد أكرب  عىل  بحث   يتلقى  األقطار  جيوبون  فصاروا  اهلل  منهم،  لكتاب  الضابطني  النقلة  عن  ا 

ئ غريه من الطالب فإّنه ال ُيقرئه  ويتلّقون منهم ولكن القارئ إذا أراد أن يقر   يأخذون عنهم،

 . (2)((آخر فال ُيقرئ به ما سمع، بل هو خيتار من مسموعاته فيُقرئ به ويرتك بعضا   بكّل 

نعرف            أن  ))نستطيع  بقوله:  االختيار  الفضيل حيث عرف  اهلادي  عبد  الدكتور  تعريف 

 . (3)ا يف اختياره((مروياته، جمتهد  االختيار بأنه: احلرف الذي اختاره القارئ من بني 

 
 104-103ص للدكتور أمني فالته انظر: االختيار عند القراء مفهومه ومراحله (1)

 .تفسريانظر: بحث: )االختيار عند القراء( من موقع ملتقى أهل ال (2)

 . 105القراءات القرآنية تاريخ وتعريف ص انظر:  (3)
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قاب        احلليم  عبد  الدكتور  إىل    هويعرف  القارئ  يعمد  أن  ))هو  يقول:  حيث  االختيار 

أوجه   منها  فيختار  والثابتة  املروية  نحو  القراءات  أو  عنده  راجحة  معينة ككوهنا  ا العتبارات 

 . (1) لذلك((ذلك وجيرد من ذلك قراءة إذا كان أهال  

كلمة االختيار ال تعني إجراء قياس واجتهاد    ))أنويقول الدكتور عبد القيوم السندي:           

يف القراءات القرآنية، بل املقصود منها: اختيار بعض ما رووه من األحرف دون البعض عند  

 . (2)التعليم واإلقراء((

يقول:  وأخري   حيث  القارئ  العزيز  عبد  الدكتور  تعريف  نذكر  األئمة ا  من  قارئ  كل  ))إن 

العرشة وغريهم، يأخذ األحرف القرآنية من عدد من الشيوخ، وحياول قدر جهده التلقي من 

أكرب عدد منهم، حتى إنه لريحل يف األقطار، وجيوب اآلفاق من أجل ذلك، لكنه عندما يبدأ  

ا آخر فال عض  قرئ بكل ما سمع، بل هو خيتار بعض مسموعاته فيقرئ به، ويرتك ب اإلقراء ال يُ 

 . (3)قرئ به((يُ 

 :يف القراءات القرآنيةمراحل ظاهرة االختيار  :املطلب الثاين

  االختيار يف زمن النبوة ونزول األحرف السبعة:املرحلة األوىل: 

 وتتميز هذه املرحلة بام ييل: 

 مصدر القراءات هو جربيل عليه السالم. -

 
 .262ص  القراءات القرآنيةانظر:   (1)

 . 187انظر: صفحات يف علوم القراءات ص  (2)

 . 131ص  حديث األحرف السبعة (3)
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 وهو املرجع هلم فيام اختلفوا فيه من أوجه القراءة.  املعلم األول للصحابة هو رسول اهلل  -

التعليم مع رسول اهلل    - اهلل    قيام بعض الصحابة بمهمة  بأمر من رسول  بإقرار    إما  أو 

 منه.

واألدلة عىل ذلك كثرية منها: ما جاء عن عبد الرمحن بن عبد القارئ قال: ))سمعت عمر بن 

الفرقان عىل غري ما أقرؤها عليه، وكان  يقرأ سورة  يقول: سمعت هشام بن حكيم  اخلطاب 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انرصف، ثم  

يقرأ   يا رسول اهلل إين سمعت هذا  السالم فقلت:  به إىل رسول اهلل عليه  بردائه، فجئت  لببته 

الفرقا سمعته سورة  التي  القراءة  فقرأ  ))اقرأ((  اهلل:  رسول  له  فقال  أقرأتنيها،  ما  غري  عىل  ن 

ما    ،يقرأ فاقرؤوا  أنزل عىل سبعة أحرف،  القرآن  إن هذا  أنزلت((  ))هكذا  اهلل:  فقال رسول 

 .(1)تيرس منه((

 االختيار يف زمن الصحابة ريض اهلل عنهم:املرحلة الثانية: 

والتابعني عىل أئمة القراءة من الصحابة، وبدأت تظهر أوجه القراءة  تتلمذ بعض الصحابة 

بالرواية تنقل  وصارت  القراءات    ،املختلفة،  هذه  بني  من  خيتارون  والتابعني  الصحابة  فكان 

 ا منها ليقرأ هبا. واألوجه املتعددة بعض   ،الكثرية 

م بالقراءة بام فيه، بل  القرآن يف مصحف واحد، ولكن مل يلز -ريض اهلل عنه -وقد مجع أبو بكر 

 كل يقرأ حسب حفظه وتلقيه. 

 
 أخرجه البخاري يف فضائل القرآن، باب أنزل القرآن عىل سبعة أحرف. ،حديث صحيح (1)
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 ونسخ املصاحف:  -ريض اهلل عنه-االختيار يف زمن عثامن املرحلة الثالثة: 

وتقود املسلمني إىل    ،وتسفك الدماء  ،عندما تيقظت الفتنة التي كادت تطيح فيها الرؤوس

نـ التي  السبعة  واألحرف  كتاهبم،  يف  والنصارى  اليهود  اختالف  تكن مثل  مل  القرآن  هبا  زل 

معروفة ألهل تلك األمصار ومل يكن من السهل عليهم أن يعرفوها كلها حتى يتحاكموا إليها 

فيام خيتلفون إنام كان كل صحايب يف إقليم يقرئهم بام يعرف فقط من احلروف التي نـزل عليها 

ه من  بينهم  شجر  فيام  إليه  يرجعون  جامع  مصحف  أيدهيم  بني  يكن  ومل  اخلالف القرآن  ذا 

 والشقاق البعيد.

هلذه األسباب واألحداث رأى عثامن بثاقب رأيه وصادق نظره أن يتدارك اخلرق قبل أن    

يتسع الرقع وأن يستأصل الداء قبل أن يعز الدواء؛ فجمع أعالم الصحابة وذوي البرص منهم 

سم مادة هذا  ووضع حد لذلك االختالف وح  ،وأجال الرأي بينه وبينهم يف عالج هذه الفتنة

  .النـزاع

فأمجعوا أمرهم عىل استنساخ مصاحف يرسل منها إىل األمصار وأن يؤمر الناس بإحراق   

كل ما عداها وأال يعتمدوا سواها، وبذلك يرأب الصدع وجيرب الكرس وتعترب تلك املصاحف 

اهلادي يف ظالم هذا االختالف الرسمية نورهم  ت  ،العثامنية  الكشاف يف ليل  لك  ومصباحهم 

 وحكمهم العدل يف ذاك النـزاع واملراء وشفاءهم الناجع من مصيبة ذلك الداء  ،الفتنة

 :آلية نسخ القرآن يف عهد عثامن 

ورشع عثامن يف تنفيذ هذا القرار احلكيم حول أواخر سنة أربع وعرشين وأوائل سنة مخس  

خرية   من  أربعة  إىل  املصاحف  نسخ  يف  فعهد  اهلجرة  من  احلفاظ  وعرشين  وثقات  الصحابة 
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ثابت بن  زيد  الزبري  ،وهم:  بن  اهلل  العاص  ،وعبد  بن  بن    ،وسعيد  احلارث  بن  الرمحن  وعبد 

املؤمنني حفصة بنت عمر    ،هشام الثالثة األخريون من قريش، وأرسل عثامن إىل أم  وهؤالء 

عندها التي  بالصحف  إليه  بك   ،فبعثت  أيب  عهد  عىل  فيها  القرآن  مجع  التي  الصحف  ر  وهي 

وجاء يف بعض الروايات  ،وأخذت اللجنة املكونة من هؤالء األربعة يف نسخها  ،ريض اهلل عنه

  .أن الذين ندبوا لنسخ املصاحف كانوا اثني عرش رجال  

وا أن رسول اهلل قرأ عىل هذا   ،ا إال بعد أن يعرض عىل الصحابةوما كانوا يكتبون شيئ   وُيقرُّ

 النحو الذي نجده اآلن يف املصاحف. 

مصحف   مرص  كل  إىل  وأرسل  املصاحف  قارئ  فكتب  وعيني  قراءة ا،  وكانت  لكل مرص،  ا 

 القارئ موافقة لقراءة املرص الذي أرسل إليه يف األغلب. 

عثامن    محل  فبذلك  عنهم،  اهلل  معه ريض  ومن  عثامن  اختارها  التي  القراءة  عىل  فجمعوا 

و االختيار  وذلك  املصاحف،  تلك  يف  بام  القراءة  عىل  من  الناس  شهده  من  وبني  بينه  قع 

املهاجرين واألنصار، وأما قبل ذلك فقد كانت املصاحف بوجوه من القراءات املطلقات عىل  

 احلروف السبعة التي أنزل هبا القرآن. 

ويقرئون    املصاحف  هذه  إىل  يرجعون  العلامء  وبدأ  تنطفي،  الفتنة  هذه  بدأت  هنا  ومن 

اإلس أقطار  من  قطر  كل  يف  وكان  هبا،  القرآن  الناس  بإقراء  اشتهروا  التابعني  من  أئمة  الم 

 . (1)وتعليمه

 
، 1/44األحرف السبعة والقراءات وما يثار حوهلا من شبهات، و1/239انظر: الربهان يف علوم القرآن  (  1)

 وما بعدها.    13/ 1املدخل إىل علم القراءات ملحمد حممود حوا و
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 االختيار يف عهد التابعني املرحلة الرابعة: 

املسلمني أمصار  من  واإلقراء يف كل مرص  بالقراءة  التابعني  من  كثري  هناك    ، اشتهر  وكان 

منهم لألخذ  عليهم  االختيار  وقع  الذين  القراء  هؤالء  من  القرآن  تلقي  عىل  عظيم   ؛ إقبال 

واشتهر    ،وتوافق قراءهتم رسم املصحف العثامين  وذلك ألهنم تلقوه بالسند عن رسول اهلل  

املدينة:  منهم: الزبري،  يف  بن  وعروة  املسيب،  بن  وسعيد  احلارث،  بن  عبد   معاذ  بن  وعمر 

والزهري رباح،  ،  العزيز،  أيب  بن  وعطاء  كيسان،  بن  وطاووس  جرب،  بن  جماهد  مكة:  ويف 

وأبو  ،  وعكرمة قيس،  بن  وعلقمة  رشحبيل،  بن  عمرو  الكوفة:  الرمحنويف  السلمي،   عبد 

قيس بن  واحلارث  ميمون،  بن  وعمرو  جبري،  بن  البرصي،  ،  وسعيد  احلسن  البرصة:  ويف 

السدويس، وأبو العالية، ونرص بن يعمر، وحييى بن يعمر، وحممد بن سريين، وقتادة بن دعامة 

ويف الشام: املغرية بن أيب شهاب املخزومي، وخليد بن سعيد، صاحب أيب ،  وجابر بن احلسن

 .1الدرداء وغريهم

 االختيار يف عهد األئمة القراء املرحلة اخلامسة: 

مة يقتدى هبم يف القراءة، تفرغ قوم للقراءة واألخذ واعتنوا بضبط القراءة حتى صاروا أئ 

لإلقراء اختيارهم  عىل  بلدهم  أهل  وأمجع  إليهم،  بالقبول،    ،ويرحل  منهم  القراءة  وتلقي 

   ولتصدهيم للقراءة ومالزمتهم هلا وإتقاهنم نسبت القراءة إليهم ومتيز منهم:

 
 .47صشعبان حممد إسامعيل كتور: د، للانظر: املدخل إىل علم القراءات (1)
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ونافع بن  ،(ـه130)ت وشيبة بن نصاح ،(ه130)ت  يف املدينة: أبو جعفر زيد بن القعقاع

 . (ـه 169)تأيب نعيم 

وحممد ابن حميصن   ،(ـه130ت ومحيد األعرج )   ،(ـه120تويف مكة: عبد اهلل بن كثري )  

 (. ـه123ت)

الكوفة: )   ويف  وثاب  بن  )   ،(ـه103تحييى  النجود  أيب  بن  وسليامن   ،(هـ129توعاصم 

 (. ـه 189ت وعيل الكسائي ) ،(ه156)تومحزة الزيات  ،(ه148تاألعمش )

وأبو عمرو    (،ـه149)توعيسى بن عمر  ،(ـ ه129)تويف البرصة: عبد اهلل بن أيب إسحاق 

 .(ـ ه205تويعقوب احلرضمي ) ،(ـ ه128توعاصم اجلحدري )  ،(ه 154ت بن العالء )

وحييى بن   ،(ـ ه121توعطية بن قيس الكاليب )  ،(ـ ه118)تويف الشام: عبد اهلل بن عامر   

 .(1)(ـ ه145تاحلارث الذماري )

 االختيار يف عهد الرواةاملرحلة السادسة: 

املشتهرين خصوصا        العرشة  القراء  هؤالء  عىل  كبري  العلم  وطلبة  املتعلمني  إقبال   كان 

القراء، ولكن  مئات  عليهم  وأتقن  وقرأ  مكان،  من كل  تفد  عليهم  والوفود  السابق ذكرهم، 

نُ  راويان  منهم  قارئ  لكل  واختري  إليهاشتهر  ُيمحى،    ،سبا  فلم  ذكرمها  ن  النسبة  ودوِّ وهذه 

  وهم: ،ولكنها نسبة مالزمة وإتقان ،ليست نسبة اخرتاع وإجياد

 
 . 1/32ملحمد حوا   نظر: املدخل إىل علم القراءاتا (1)
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املدين نافع  اإلمام  عنه  :قراءة  املرصي:   رواها  سعيد  بن  وعثامن  مينا:)قالون(،  بن  عيسى 

 . )َورش(

)البزي(،    بزة  أيب  بن  اهلل  عبد  بن  أمحد  عنه  رواها  املكي:  كثري  بن  اهلل  عبد  اإلمام  قراءة 

 . وحممد بن عبد الرمحن املكي )قنبل(

قراءة اإلمام أيب عمر بن العالء البرصي: رواها عنه حفص بن عمر )الدوري(، وصالح  

 . زياد الرستبي )السويس(بن 

الدمشقي،    عامر  بن  عنه: هشام  رواها  الشامي:  اليحصبي  عامر  بن  اهلل  عبد  اإلمام  قراءة 

 . وعبد اهلل بن أمحد بن ذكوان

قراءة اإلمام عاصم بن أيب النجود الكويف: رواها عنه أبو بكر بن عياش الكويف )شعبة(،   

 .حفص بن سليامن الغارضي

رواها عنه خلف بن هشام بن ثعلب البزار،   ن حبيب الزيات الكويف:قراءة اإلمام محزة ب 

 . وخالد بن خالد

خالد    بن  الليث  احلارث  أبو  عنه  رواها  الكويف:  الكسائي  محزة  بن  عيل  اإلمام  قراءة 

 ي أيب عمر البرصي. او البغدادي، وحفص بن عمر الدوري ر

عن رواها  املدين:  القعقاع  بن  يزيد  أيب جعفر  اإلمام  احلارث  قراءة  أبو  بن وردان  عيسى  ه 

 .احلذاء، وسليامن بن مسلم بن مجاز
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املتوكل    بن  حممد  عنه  رواها  البرصي:  احلرضمي  إسحاق  بن  يعقوب  اإلمام  قراءة 

املؤمن عبد  بن  وَرْوح  عنه:   .)ُرَوْيس(،  رواها  الكويف:  البزار  هشام  بن  خلف  اإلمام  قراءة 

 . (1)عبد الكريم احلدادإسحاق بن إبراهيم بن عثامن، وإدريس بن 

القرون           بعد  خاصة  الضبط،  قل  الزمن  تأخر  كلام  أنه  القراء  هؤالء  اختيار  يف  والسبب 

املجتهدين   العلامء  بعض  فبدأ  باخلريية،  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول  هلا  شهد  التي  الثالثة 

،  ا عىل كتاب اهلل حفاظ    يفكرون يف وضع ضوابط دقيقة حيكم هبا عىل القراءة املقبولة واملردودة 

، مجع فيه  "اخلمسة  كتاب"سامه:  ا يف القراءات  كتاب  هـ(  258)ت  (2)فألف اإلمام أمحد بن جبري

 . مخسة قراء من كل مرص واحد

 .(3)، وزاد عىل السبعة يعقوب احلرضمي"الثامنية كتاب"سامه: ا وألف كتاب  

املالكي إسحق  بن  إسامعيل  عرشين ا  كتاب    هـ(282)ت  (4)وألف  قراءة  فيه  مجع  القراءات  يف 

 ا، منهم األئمة السبعة املعروفني.  إمام  

 
 . 35-1/34نظر: املدخل إىل علم القراءات ا  (1)

هو أمحد بن جبري بن حممد بن جعفر بن أمحد بن جبري أبو جعفر نزيل أنطاكية، من أئمة القراء، قال عنه   (2)

 . 176 - 1/42انظر: غاية النهاية  الداين: ثقة ضابط. 

 . 1/34النرشو، 103انظر: اإلبانة ص( 3)

:  انظر  .ر كبريهو إسامعيل بن إسحاق بن إسامعيل بن محاد القايض األزدي البغدادي، ثقة مشهو( 4)

 . 754- 1/162غاية النهاية ، و308الفهرست ص
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ا مجع فيه قراءة أكثر من  كتاب    (هـ310)ت  (1)وألف اإلمام أبو جعفر حممد بن جرير الطربي    

 . ( 2)"اجلامع"ا، سامه: عرشين قارئ  

حمددة حسب ما يرى كل منهم يف مدى وتتابع العلامء يف تدوين القراءات باختيار أعداد            

 وحرصها يف سبعة.  "ابن جماهد"حتقق الضبط والشهرة وصحة السند، حتى جاء اإلمام 

هو أول من فكر يف قرص القراءات عىل سبع حيث ألف كتابه املشهور    (3)فقد يكون ابن جماهد

 .  (4)البن جماهد "السبعة"املسمى: 

ورين: نافع، وابن كثري، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم،  مجع فيه قراءة األئمة السبعة املشه

 ومحزة، والكسائي.

هو أهنم اشتهروا بني العامة واخلاصة بنقل القراءات،    وسبب اقتصاره عىل هؤالء السبعة:     

 ا، من أول القرآن إىل آخره.ا وسامع  وكانت قراءهتم مسندة لفظ  

به           قام  الذي  العمل   من   كثري  فهم:  وهو  آخر  باب  فتح  أنه  إال  "اهدجم  ابن"ومع عظيم 

 ذلك،   يقصد  "جماهد  ابن"  يكن  ومل  هبا،  األخذ  يصح  ال  السبعة  هؤالء  عدا  من  قراءة   أن  الناس

 
هو حممد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطربي اآلميل البغدادي أحد األعالم، وصاحب التفسري والتاريخ ( 1)

 .  108- 2/106ورحل لطلب العلم وله عرشون سنة. انظر: غاية النهاية  والتصانيف،

 . 2886 - 2/106غاية النهاية و، 1/24انظر: النرش ( 2)

هو أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي احلافظ أبو بكر بن جماهد البغدادي، شيخ الصنعة،  ( 3)

 . 663 - 1/139وأول من سبع السبعة. انظر: غاية النهاية 

 .هـ1400يف مكتبة دار املعارف بالقاهرة بتحقيق الدكتور: شوقي ضيف سنة  وهو مطبوع( 4)
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فهم مجع  التي  السبع  القراءات   هي  السبعة  األحرف  أن  -خطأ–  الناس  فهم  كام وهو  ها، 

 خاطئ. 

الداين،   وأبو عمرو  القييس،  أيب  بن  منهم: مكي  العلامء  من  التسبيع مجع  يف  ابن جماهد  وتبع 

 والشاطبي.

كتب      يصنفون  املتأخرين  العلامء  بعض  بدأ  جعفر، ثم  أيب  الثالثة:  األئمة  قراءات  يضمنوهنا  ا 

 ويعقوب، وخلف يف اختياره، حتى يرفعوا من أذهان الناس هذا الفهم اخلاطئ.

  :االختيار يف عرص تشعب الطرقلة السابعة: املرح

العلامء:     قاله  كام  فهو  القراءات  بطرق  الراو  املراد  عن  لآلخذ  ينسب  ما  فهو   يكل 

فكلمة طريق تعنى    ،ومعناه أن كل إمام من القراء العرشة عنه رواة وعن الرواة طرق...طريق

حمدودة أخذوا قراءاهتم منها من أخذ عن الراوي، ومن أخذ عنه وإن سفل وهلذه الطرق كتب 

القراءات   يف  املؤلفة  والكتب  والطرق  والرواة  القراء  من  النرش، وكل  اجلزري يف  ابن  ذكرها 

هي القنوات التي وصلت إلينا منها هذه القراءات املتواترة التي هي أبعاض القرآن وأجزاؤه،  

 ا.  وقد ثبت القرآن كله بأبعاضه وأجزائه متواتر  

الطرق عنهموبدأ   الرواة ونشط يف عرص  الكتب  بعض  من  ، والتأليف يف آخر عرص  هذه 

ـ الغاية ـ الكامل   يتصل هبا الطريق ويأخذ منها مثل: التيسري ـ الشاطبية ـ اهلداية ـ الكايف  يالت

ابن اجلزري يف   ما ذكره احلافظ  إىل آخر  والكفاية  ـ  التجريد  ـ  املبهج  ـ  التلخيص  ـ  املستنري  ـ 

القراء  النرش،   منها  يأخذ  التي  القراءات  مصادر  هي  والتي  النضري،  الروض  يف  واملتويل 

 باإلسناد املتصل هبا. 
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نفس  وأمّ  رده عىل  الضباع يف  الشيخ عىل حممد  عنه  أجاب  فقد  الطرق  تعدد هذه  ا سبب 

قال: السمنودي حيث  إبراهيم شحاته  الشيخ  األمصار عىل    السؤال من  أهل  ملا اجتمع رأي 

الق دونوها  اختيار  أن  إىل  طبقة  بعد  طبقة  قراءاهتم  تلقى  يف  وأخذوا  املشهورين  العرشة  راء 

 بالتأليف. 

ناقليها عنه        قراءة إىل صاحبها مع تعيني  ينسب كل  وملا كان من واجب كل مؤلف أن 

طبقة بعد طبقة حتقيقا لصحة سندها وعلوه ولألمن من الوقوع يف الرتكيب، فبتعيني الناقلني 

هم إىل كل مؤلف وبتكرار الفروع يف التآليف تعددت الطرق حتى بلغت عىل ما تعددت فروع

ا ذكرها  تسعون كتاب    ييف الكتب التي آل األمر يف أخذ القراءات منها يف العصور الوسطى وه

 وهذا قبل أن يؤلف ابن اجلزري كتابه النرش.  ، ابن اجلزري يف نرشه زهاء عرشة آالف طريق

لف اإلمام ابن اجلزري كتابه املذكور اقترص فيه عىل الفروع التي عال  ثم قال الضباع: وملا أ

كتاب   وثالثني  سبعة  من  ألف طريق  منها  فيه  فجمع  ذكرها  من  املؤلفون  وأكثر  ا وذكر سندها 

 ا خمتارات مل يسبق تدوينها وصح سندها وتوفرت رشوطها.معها أيض  

وعرشين  واحد  عن  تزيد  ال  والدرة  الشاطبية  طرق  راو    ؛اطريق    فائدة:  لكل  ا طريق    ألن 

الدرة واحد   يف  طريقان  فله  اختياره  يف  خلف  عن  إدريس  عدا  ما  حتريراهتا    ،ا  كانت  ولذلك 

  .سهلة وخفيفة

طريق      ألف  زهاء  سبق  كام  فهي  الطيبة  طرق  راو    ؛أما  لكل  العرشين   ألن  الرواة  من 

 . ..وكل طريق من طريقني الخ ،طريقني

 باثنني يف اثنني وإال أربع : : فهي زهاء ألف طريق جتمع  يقول ابن اجلزري: 
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ولذلك كانت حتريراهتا صعبة وطويلة، فبذل املحررون جهدهم وحرصوا اآليات القرآنية 

وبينوا ما فيها من األوجه املمنوعة واجلائزة من خالل هذه الطرق يف تصانيفهم فجزاهم اهلل  

 ا.خري  

آنف  طرق    :فائدة  املذكورة  والعرشين  اإلحدى  والدرة  الطيبةالشاطبية  طرق  من  جزء  هي   ؛ ا 

أخذها وزاد عليها طرق   ابن اجلزري  ابن  ألن احلافظ  ما زاده  ا بلغت زهاء ألف طريق، فكل 

أما طرق الشاطبية والدرة    ،اجلزري من الطرق خاص بالطيبة، وال عالقة له بالشاطبية والدرة 

اجلزري   ابن  ذكرها  طريقي التي  من  القراءة  كانت  سواء  تتغري  ال  هبا  فالقراءة  الطيبة  يف 

الطيبة طريق  من  أو  والدرة  الشاطبية    ،الشاطبية  يف  املوجودة  القراءات  بأن  القول  ويمكن 

 . (1)والدرة يصح أن يقرأ هبا من طريق الطيبة وال عكس

 

 

 

 

 املبحث الثاين 

 القراءات القرآنية يف اختالفهم يف  تصانيف املقرئني يف االختيار

 املطلب األول: أسباب االختيار وعلله عند القراء 

 
 .ا بعدهاوم 7انظر: رسالة يف التحريرات ص( 1)
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شلبي الفتاح  عبد  جعفر ))  :يقول  أبو  اإلمام  ومنشأه  االختيار  معنى  ذكر  من  أول  لعل 

 : (املرشد الوجيز)جاء يف كتاب  ،(1)((الطربي

: ))األمة أمرت بحفظ القرآن، وخريت يف قراءته هـ(  665)ت    قال اإلمام أبو جعفر الطربي

أمرت   السبعة شاءت، كام  األحرف  تلك  بأي  يمني وهي مورسة،  وحفظه  إذا هي حنثت يف 

حظرها   دون  الثالث  الكفارات  من  بواحدة  التفكري  عىل  مجيعها  أمجع  بأي  فلو  فيها  التفكري 

الواج ذلك  يف  مؤيدة  اهلل،  حكم  مصيبة  كانت  املكفر  شاء  اهلل، الثالث  حق  من  عليها  ب 

فرأت   شاءت:  السبعة  األحرف  بأي  قراءته  يف  وخريت  القرآن  بحفظ  أمرت  األمة  فكذلك 

لعلة من العلل أوجبت عليها الثبات عىل حرف واحد قراءته بحرف واحد، ورفض القراءة  

 . (2)ومل حتظر قراءته بجميع حروفه عىل قارئه بام أذن يف قراءته به(( ،باألحرف الستة الباقية

وضوح   أكثر  الداين  أبوعمرو  يف  واإلمام  ومنشأه  االختيار  معنى  رشحه  يف  الطربي  من  ا 

البيان ما نصه: ))  القراءات قال يف جامع  القراءات أن رسول اهلل كان إذ  وجه االختالف يف 

القرآن يأخذ...يعرض  جربيل  األوجه    فكان  هذه  من  وقراءة  بوجه  عرضة  كل  يف  عليه 

امل بامختلفة،  والقراءات  القراءة  أباح ألمته  يلزم   ولذلك  ومل  بجميعها  اإليامن  مع  منه  شاءت 

حفظها بأي  أمته  منها...كتخيريها...  شاءت  حرف  بأي  القراءة  يف  خمرية  هي  ..بل  كلها 

 
 .6ص  االختيار يف القراءات منشؤه ومرشوعيته للدكتور عبد الفتاح شلبيانظر:  (1)

   .139ص  زاملرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيانظر:  (2)
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..ثم   ... الكفارات شاءت القرآن  بحفظ  أمروا  السبعة  فكذا  األحرف  بأي  قراءته  يف  خريوا 

 . (1)((يلزموا باستيعاهبا كلها مل شاءوا..إذ

 من أضيف من  اهلل... إىلمعنى إضافة كل حرف مما أنزل    ))إن  :الداين يف موضع آخرقال  و

إضافة   وكذلك...من قبل أنه كان أضبط له وأكثر قراءة وإقراء به ومالزمة له...الصحابة كأيب

اختار القراءة بذلك  ...والقراءات إىل أئمة القراءة باألمصار املراد هبا أن ذلك القارئاحلروف 

وعرف به وقصد فيه وأخذ عنه  الوجه من اللغة وآثره عىل غريه وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر 

اختيار ودوام ولزوم ال إضافة  وهذه اإلضافة إضافةالقراء   فلذلك أضيف إليه دون غريه من

 . (2)((أي واجتهاداخرتاع ور 

 اآليت: ورسدها كعلله إمجال أسباب االختيار وويمكن 

 قوة وجه القراءة املختارة يف العربية، وكوهنا عىل األقيس واألشهر لغة. -1

 موافقتها خط املصحف العثامين أكثر من غريها.  -2

 كوهنا قراءة اجلامعة، أو العامة، أو مجهور القراء.  -3

 غريها عند من اختارها.داللتها عىل املعنى أكثر من  -4

 ألهنا أوضح من غريها يف الداللة عىل الفرق بني املعاين.  -5

 
 . 120-1/119جامع البيان   (1)

 . 130-1/129 جامع البيان  (2)
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 ورود آية أو حديث يوافق لفظها أو معناها.  -6

 موافقتها ملعنى حرف عبد اهلل بن مسعود، أو حرف أيب بن كعب ريض اهلل عنهام.  -7

 موافقة ما قبلها من فواصل السورة. -8

 . (1)روفزيادة احلسنات واألجر فيها بزيادة احل -9

 أئمة االختيار عند املصنفني: ضوابط االختيار ثايناملطلب ال

قابة:   احلليم  عبد  الدكتور  الذي   ))مليقول  االختيار،  رشوط  عن  بوضوح  نص  من  أجد 

 . (2)تواردت عبائر املصنفني عىل منعه عند اختالل رشوطه، وإجازته من أهله عن توفرها((

صار ما  فإينأيض    معي  وهذا  عند   ا  االختيار  برشوط  يرصح  عنوان  أو  نص  عن  بحث  قد 

ها يف مصنفاهتم القيمة،  عليها من خالل أقواهلم التي أوردو  تاملتقدمني فلم نجد، ولكن وقف 

 عليه من أقواهلم ملخصة.   تذكر بعض ما وقفأ وس

طالبقال   أيب  بن  مكي  ما    :اإلمام  يف  ))  القراء  بني  االختالف  كثر  أجلها  من  التي  العلة 

األصول والفروع، فقال:إنَّ كل واحد من األئمة قرأ عىل مجاعة بقراءات خمتلفة، فنقل ذلك  

عىل ما قرأ، فكانوا يف ُبرهة من أعامرهم ُيقرئون الناس بام قرءوا، فمن قرأ عليهم بأي حرف  

إذا   عنه،  يردوه  مل  قرءوا  كان  مما  ذلك  أئمتهم،  كان  عىل  نافع  به  ترى  قال:  أال  عىل "ا  قرأت 

 
 .306انظر: االختيار عند القراء مفهومه مراحله وأثره يف القراءات ص   (1)

 . 264القراءات القرآنية لعبد احلليم قابة ص  (2)
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  -واهلل أعلم    -يريد  ."ان أخذته وما شذ فيه واحد تركتهسبعني من التابعني، فام اتفق عليه اثن

ا فيه  اتفق  بام  قرأ عليه  ينكر عليه ذلك،  مما خالف املصحف، فكان من  مل  أئمته  من  وقد  ثنان 

قرأ ب الناس بكل ما  يقرأ  أنه كان  باختيارك مما  روي عنه  نقرأ عليك  نريد أن  يقال له:  ه حتى 

وورش أشهر الناس يف املتحملني إليه اختلفا يف    ،رويت، وهذا قالون ربيبه وأخص الناس به

أكثر من ثالثة آالف حرف من قطع ومهز وختفيف وإدغام وشبهه، ومل يوافق أحد من الرواة  

ا قرأ عليه بام ورش، وإنام ذلك ألنَّ ورش  عن نافع رواية ورش عنه وال نقلها أحد عن نافع غري 

ذلك نافع عن بعض أئمته فرتكه عىل  قرأها  بلده فوافق ذلك رواية  قرأ تعلم يف  ، وكذلك ما 

قالون غريه،   روي عن غري عليه  القراء، وقد  الرواة عن مجيع  اختالف  اجلواب عن  وكذلك 

به عىل بعض أئمته فإن قيل له أقرئنا    نافع أنه كان ال يرد عىل أحد مما يقرأ عليه إذا وافق ما قرأ

 .(1)((بام اخرتته من روايتك أقرأ بذلك 

األمصار  أهل  السبعة من  قراءة األئمة  فإين تدبرت  ابن خالويه يف كتابه احلجة: ))وبعد  قال 

فرأيت   واللفظ،  الرواية  تأدية  املأمونني عىل  احلفظ،  وإتقان  النقل،  املعروفني بصحة  اخلمسة 

ا من مذاهب العربية ال يدفع، وقصد  يف إعراب ما انفرد به من حروفه مذهب  كال منهم ذهب  

ا ال يمنع فوافقه باللفظ واحلكاية طريق النقل والرواية، غري مؤثر لالختيار  من القياس وجه  

 .  (2)عن واجب اآلثار((

 
 . 96-94انظر: اإلبانة عن معاين القراءات ص  (1)
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، وهو ا بالرشطاتفاق   جاز إقراؤه القرآن هبايف االختيار كام قال النويري: ))  هناك رشوطو      

 .(1)كام تقدم((  آخره إىل ...ايكون ذاكر   أن

وبعد   "يف رشط املقرئ وما جيب عليه  "الرابع حتت عنوان   وقد ذكر النويري يف الفصل        

ومن كراهة    ،وحتذيره من الرياء  ،وشهرته باألمانة  ،من إخالص النية ذكره ملا جيب عيل املقرئ

غريه عيل  أصحابه  ينتفع  قراءة  قال:به...    ممن  نفسه  ...))  ثم  ينصب  أن  قبل  عليه  وجيب 

ما يدفع به  ويعلم من األصول قدر    ،يصلح به أمر دينه لالشتغال بالقراءة أن يعلم من الفقه ما

، بل مها أهم ما حيتاج لتوجيه ما حيتاج إليها  الرصف طرف  النحو و ومن  شبهة طاعن يف قراءة،

وإال املقرئ  إصابته إليه  من  أكثر  فيه  ،فخطأه  احلرصي  قول  أحسن    :وما 

                            ووجه فإن قيل ما إعراب هذا لقد يدعي علم القراءات معرشوباعهم يف النحو أقرص من شرب

ا معرفة الناسخ  وأمّ ،  اا صاحل  واللغة طرف    ويعلم من التفسري فرت رأيت طويل الباع يقرص عن

ويلزم حفظ كتاب يشتمل   ا للجعربي،ن فال يلزم املقرئ خالف  علوم املجتهدي واملنسوخ فمن

وإن قرأ وهو غري حافظ فال بد  ،  وإال داخله الوهم والغلط يف أشياء  ،التي يقرأ هبا القراءة   عىل

قرأ   فإن شك فليسأل رفيقه أو غريه ممنفية تالوته به حال تلقيه من شيخه،  ا كييكون ذاكر   أن

  فال يقرأ  و تركفأما من نيس أ   ،وإال فلينبه عيل ذلك يف اإلجازة،  بذلك الكتاب حتى يتحقق

ينفرد بس  ،عليه إال لرضورة  القارئ   ، فحينئذند عال أو طريق ال يوجد عند غريهمثل أن  إن 

 
 . 63/ 1رشح طيبة النرش يف القراءات العرش للنويري  (1)
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ذاكر   عالعليه  يبام  ـام  ا  عنه وإال حرم  األخذ  عليه جاز  اإلقراءقرأ  وليحذر  رأي   ،  أو بام حيسن  ا 

 .(1)((ا أو لغة دون رواية ...وجه  

العامل   ُب املعر    القرآن فمن محلةحيث قال: ))  املقرئ   ثم ذكر ما قاله ابن جماهد يف رشوط         

البصري بعيب القراءات املنتقد   بوجوه اإلعراب والقراءات العارف باللغات ومعاين الكلامت

ومنهم ،  مرص من أمصار املسلمني فذلك اإلمام الذي يفزع إليه حفاظ القرآن يف كل  ،لآلثار

  ايب الذي يقرأ بلغته وال يقدر عىل فذلك كاألعر ،من يعرب وال يلحن وال علم له بغري ذلك

ليس عنده إال   ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه،  ويل لسانه فهو مطبوع عيل كالمهحت

أن ينيس إذا طال  فذلك احلافظ فال يلبث مثله   ،ال يعرف اإلعراب وال غريه  ،األداء ملا تعلم

فيض ....يعهده  تشاهبه  لشدة  اإلعراب  السامع،  ع  فيضع  احلافظ  ينيس  عليه  وقد  وتشتبه 

  وعسى   ،نفسه أن يرويه عن غريه ويربئ  وتدعوه الشبهة إىل  ،فيقرأ بلحن ال يعرفه  ،احلروف

مصدق   الناس  عند  يكون  عنهأن  ذلك  فيحمل  وو  ،ا  نسيه  عىلوقد  وجرس  فيه   لزومه  هم 

م، ، أو يكون قد قرأ عيل من نيس وواإلرصار عليه  فذلكضيع اإلعراب ودخلته الشبهة فتوهَّ

ُب قراءته ويبرص تج بقوله،د يف القراءة وال حُي ال يقلَّ  املعاين ويعرف اللغات وال  ومنهم من ُيعر 

دعاه برصه فربام  واآلثار،  الناس  واختالف  بالقراءات  له  بحرف   علم  يقرأ  أن  إىل  باإلعراب 

مبتدع   فيكون  املاضني  من  أحد  به  يقرأ  مل  العربية  يف    .(2)ا((جائز 

بنّي  يقول  عند تعريفه االختيارقيود االختيار  الشيخ طاهر اجلزائري    وقد  : ))االختيار حيث 

 
 . 57-1/54رشح طيبة النرش للنويري  (1)

 .  46-45انظر: كتاب السبعة يف القراءات ص  (2)
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أهال   كان  من  يعمد  أن  القوم  عنده،   عند  الراجح  ما هو  منها  فيختار  املروية  القراءات  إىل  له 

 . (1)((...ا يف القراءة عىل حدهوجيرد من ذلك طريق  

قيدي   وأزيد عىل   (( الشيخ طاهر:  نقل كالم  بعد  الفتاح شلبي  عبد  يكون  قال  أن  اجلزائري 

ثم قال: ))ولذا صحت اختيارات، وبطلت أخرى لعدم استيفائها   ...ا للرسماالختيار موافق  

هـ( مل يصح اختياره، وكذلك  149ما رشط يف صحة االختيار، فعيسى بن عمر الثقفي )ت  

  هـ( عىل اختياره، كام 327ب ابن شنبوذ )ت هـ( كام بدا يف معاين القرآن، وعذّ 207الفراء )ت

مقسم )ت  عذّ  ابن  والفراء، 354ب  بن عمر،  النقل كعيسى  بعض هؤالء  هـ(، وقد خالف 

يكتب   مل  هنا  ومن  شنبوذ،  كابن  املردودة  املخالفة  الرسم  اآلخرون  وخالف  مقسم،  وابن 

إمام مع  والتوثيق  الذيوع  اآلخرين   همتلقراءهتم  لألئمة  كتب  كام  لالختيار  وأهليتهم 

رو البرصي يقول: ))لوال أن ليس يل أن أقرأ إال بام قرئ لقرأت  لذلك كان أبو عم  ...املوثقني

   .(2)كذا وكذا((

يمكن حتديد الرشوط املبيحة لالختيار بعد رسد هذه النصوص، كام ذكرها لنا الدكتور  ا وأخي  

قابة احلليم  كتابه:    عبد  القرآنية"يف  ساّم   ،(3)"القراءات  فالتهوالتي  أمني  الدكتور  رسالته    ه  يف 

 ."أهلية االختيار"بـ

 
 .121التبيان لبعض املباحث املتعلقة بالقرآن للجزائري ص انظر:  (1)

انظر: رسم املصحف العثامين وأوهام املسترشقني يف قراءات القرآن الكريم دوافعها ودفعها للدكتور عبد   (2)

 .  86-84الفتاح شلبي ص 

 . 266عبد احلليم قابة ص للقراءات القرآنية انظر: ا  (3)
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ومعنى ذلك: أن الذي خيتار ال بد أن يكون صاحلا لالختيار حتى يقبل منه، فال بد أن تتوفر 

 ومن أهم هذه الرشوط ما ييل:، 1فيه رشوط تؤهله لالختيار 

  .ا بأصول القراءة، واختالف القراءا، عارف  ا، ضابط  أن يكون قارئ   -1

 هل له. أن يقع االختيار ممن هو أ -2

املروية ال خارج   -3 القراءات  قراءة لقوة  أن يكون االختيار ضمن  ا عنها، فليس ألحد أن خيتار 

 وجهها يف العربية عنده، واحلال أنه مل يروها، وهذا أهم الرشوط عىل اإلطالق. 

عىل أساس اللغة حتى يستطيع ا بالعربية، وهذا رشط يف من اختار ا باللغة بصري  أن يكون عارف   -4

 أن خيتار بناء عىل علمه ويوجه اختياره وحيتج له إن أراد. 

رسم   -5 ختالف  قراءة  اختيار  فال جيوز  قرآنيته،  به  ثبتت  مما  منها  خيتار  التي  القراءات  تكون  أن 

أن يقال اليوم: ال  ويمكن  املصحف أو ختالف العربية أو نقلت بسند غري صحيح ونحو ذلك،  

ولشذوذ ما خرج   ،جيوز االختيار خارج ما روي عن القراء العرشة لإلمجاع عىل قبول قراءاهتم

 عنها.

عدم   أال -6 إىل  فيؤدي  القارئ  أو  السامع  عىل  وثقيلة  متنافرة  أوجه  اجتامع  إىل  االختيار  يؤدي 

الذها  وإىل  التالتناسب  بدل  التعسري  إىل  القرآن ويفيض  برونق  من ب  احلكمة  الذي هو  يسري 

 .1إنزال األحرف وتعدد القراءات 

 
 .38االختيار عند القراء مفهومه مراحله وأثره يف القراءات ص  انظر: (1)
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للعامل  االختيار ال يكون إال  هل االختيار ألي أحد أم هي لفئة معينة؟:  هنا  يبقى السؤال          

 : األحرف أي نىمع-احلاذق املنتهي يف القراءة، واختياره يف األوجه فقط وليس يف األحرف  

ا ترك األوجه التي قرأ أمّ   .-شما يسمي عند القراء بالفر  :أي ،الكلامت القرآنية املختلف فيها

ال إىل هبا  ترجع  هذه  مثل  ألن  املنتهي  القارئ  فيها  يستطيع  يشرتط  الذي  الطالب   قدرات 

 : بقرص املنفصل والتوسط وفويقه ثم أخذ يقرئ بوجهفإن قرأ أحد حلفص مثال    االستيعاب،

 ه.ولكن ال جيوز له أن ينكر بقية األوج  باتفاق،وهو  ،فيه ءالتوسط فقط فهذا ال يش

 ئمة أصحاب االختياراتعند األ: منهج االختيار لثاملطلب الثا

 عنه ما عرف بالقراءات السبع أو العرش.منهج االختيار يف تاريخ القراءات نشأ 

 ومن هنا اختار كل قارئ احلرف الذي لزمه، فنسب إليه وصار فيام بعد إماما يف قراءته له.   

عارضه   وان  اختياره،  األكثرون  وارتىض  السبعة،  للقراء  السبع  القراءات  جماهد  ابن  واختار 

 بعضهم. 

 املقرئني: وشاعت كلمة االختيار يف تصانيف 

إمام أهل املدينة والذي صاروا إىل قراءته، ورجعوا  ))يقول ابن الباذش يف كالمه عن نافع:      

 . ((إىل اختياره

العالء:        بن  عمرو  أيب  عن  شعبة  فإنه  )) ويقول  لنفسه  خيتار  مما  عمرو،  أبو  يقرأ  ما  انظر 

 . (2) ((...اسيصري للناس إسناد  

 
 . 266القراءات القرآنية ص  انظر:( 1)

 . 56انظر: يف علوم القراءات مدخل ودراسة وحتقيق للدكتور السيد رزق الطويل ص  (2)
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عن       اجلزري  ابن  عىل  ونقل  األمة  كلمة  ))واتفقت  قوله:  املفرس  املحدث،  البغوي  اإلمام 

بالقراءة  منهم  اشتهر  من  قراءات  الكتاب  هذا  يف  ذكرت  ))وقد  بقوله:  عقب  ثم  اختيارهم 

 . (1)واختياراهتم((

 أما الدكتور أمني فالته فإنه يرى أن منهج االختيار يمكن حرصه يف أربعة مناهج وهي:  

 املنهج األثري، املنهج اللغوي، املنهج املعنوي، املنهج الرسمي.

... حيث يقول: )) وبني هذه املناهج تداخل فقد يقع للقارئ الواحد استعامل أكثر من منهج

األثري   به:  فاملنهج  وهو يقصد  االختيار،  يف  والرواية  والنقل  األثر  عىل  يعتمد  الذي  املنهج 

أصال   القراءات  قبول  عليه  بني  الذي  واألساس  يف األصل  األثري  باملنهج  فأعني  هنا  أما   ،

  االختيار، أن يعتمد االختيار عىل األثر أو قضية متعلقة به، فيختار القارئ هذه القراءة أو تلك 

وأثبت يف النقل، أو ألنه هكذا رواها وتلقاها وسمعها، ومما يدخل  بسبب أهنا أصح يف األثر،  

أو  العامة  الجتامع  أو  اجلامعة،  قراءة  لكوهنا  أو  ناقليها،  لكثرة  ما  قراءة  اختيار  ذلك  حتت 

ا حتت هذا املنهج اختيار قراءة ما العتضادها بأثر من آية أو ومما يدخل أيض  ...  اجلمهور عليها

املنهج األثري يف اختياراهتمحديث، وقد كثرت تطبيقا  ...  ت األئمة أصحاب االختيار هلذا 

  ،ا قط إال بأثرقال ابن جماهد: )) عن شعيب بن حرب قال: سمعت محزة يقول: ما قرأت حرف  

متبع   محزة  من  وكان  أدرك  من  آلثار  عالا  القراء،  بالقراءة ومذاهبها((ام  ـ أئمة  املقصود أمّ   ،(2)  ا 

اللغوي فيختار    باملنهج  االختيار،  يف  وفصاحتها  اللغة  عىل  يعتمد  الذي  املنهج  االختيار:  يف 

 
 . 1/37انظر: النرش يف القراءات العرش (1)

 . 75كتاب السبعة ص   (2)
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شهر واألفصح،  القارئ القراءة هبذا الوجه أو ذاك، لقوته يف العربية، ولكونه عىل األقيس واأل 

وإعراب  ونحو    لغة   القارئ ا  قراءة ما ملوافقتها ومناسبتها للسان  ا، ومما يدخل حتت هذا اختيار 

وهل واضح  ولغته  املنهج  هذا  برز   وقد  قريش،  لغة  عىل  لكوهنا  أو  مناهج جته،  من  كمنهج  ا 

 واألمثلة كثرية عليه منها: ...  االختيار يف كالم األئمة أصحاب االختيارات وتطبيقاهتم

اختذ لنفسه  ا ملا تعمق يف النحو وأحكمه  قال النحاس: ))قال يل أبو يعقوب األزرق: إن ورش   

ية  ى اآلهو املنهج الذي يعتمد عىل معن  املنهج املعنوي:أما    (( ...( ورش)مقرأ  :  ا يسمىمقرء  

، فيختار القارئ تلك القراءة لداللتها عىل املعنى املراد يلها يف اختيار قراءة ماووتفسريها وتأ

غريها من  القراءة    أكثر  معنى  لشموهلا  أو  املعاين،  بني  التفريق  يف  أوضح  ألهنا  أو  نظره،  يف 

وزيادة  يف األخرى  أمكن  لكوهنا  أو  وبعدها،  قبلها  اآليات  معاين  مع  تتناسب  لكوهنا  أو   ،

 املعنى، أو ألي قضية معنوية أخرى تتعلق باآليات.

ومما يدخل حتت هذا املنهج ما يذكر عن بعض أئمة االختيار من اختياراهتم قراءة ما ملوافقتها 

،  -ريض اهلل عنه-، أو حرف أيب بن كعب  -ريض اهلل عنه-معنى حرف عبد اهلل بن مسعود  

ا يوافق التفسري، اقتدى  اختيار    ))واختارومن ذلك ما قاله اإلمام اهلذيل عن احلسن البرصي:  

أبو أهل    به  عدد  صاحب  اجلحدري  وعاصم  الوقت،  سيد  العرص،  رئيس  هو  الذي  عمرو 

 البرصة((.

الرسميا  أمّ  العثامين املنهج  املصحف  برسم  تتعلق  قضية  االختيار عىل  يعتمد يف  الذي  فهو   :

خلط   ملوافقته  ذاك  أو  الوجه  هبذا  القراءة  القارئ  فيختار  الصحابة،  قبل  من  عليه  املجمع 

وقد يدخل ...  ا مع أكثر املصاحف العثامنيةثر من غريه، أو لكونه متوافق  املصحف العثامين أك
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تتعلق   قضية  ألهنا  اآلي  رؤوس  من  بعدها  أو  قبلها  ما  ملوافقتها  ما  قراءة  اختيار  ذلك  حتت 

ا ما يذكر عن بعض القراء من اختياراهم قراءة معينة ألن بالشكل واللفظ، ويلحق بذلك أيض  

يتحدث عنقال اإلم  ...حروفها أكثر بعد    ورصاط(  ،)الرصاط  :ام مكي بن أيب طالب وهو 

أن ذكر اختياره القراءة بالصاد عىل القراءة بالسني أو بإشامم الصاد زايا، قال: )) فإن قيل: فام  

ا خلط املصحف، وإلمجاع القراء  أن االختيار القراءة بالصاد اتباع   :اختيارك يف ذلك؟ فاجلواب

من   ذكرنا  وملا  اهلمس عليه،  يف  الطاء  من  السني  وبعد  اإلطباق،  يف  بالطاء  الصاد  مشاهبة 

   .(1)والتسفل اللذين فيهام((

حتقيق   املصحف  خلط  موافقة  ألهنا  بالصاد  القراءة  مكي  خيتار  املثال  هذا  كانت    ،اففي  وإن 

عىل  ، وهو شاهد  ا، وموافقة للمصحف احتامال  ا ثابتة أيض  القراءة بالسني أو بإشامم الصاد زاي  

 اعتباره املنهج الرسمي يف االختيار.

 املطلب الرابع: صيغ االختيار عند أئمة االختيار 

تعددت ألفاظ القراء يف التعبري عن االختيار يف مصنفاهتم منها ما هو رصيح، ومنها ما هو غري  

القراءات  رصيح، ولكن كلها تدل عىل االختيار يف القراءة واملوافقة عليها، فاملتأمل يف كتب  

يرد ذكرها سواء يف اختيارات اإلمام نفسه، أو وجوه االختالف،  ا ما  كثري  جيد هذه األلفاظ 

 ومن هذه األلفاظ:

 
 .502-469صاإلبانة  (1)
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وكثريا ما نجده  ومن أكثر األلفاظ استعامال،  : وهو لفظ رصيح يف االختيار،  (االختيار)لفظ  

ا وهذا  اهلجري،  واخلامس  الرابع  القرن  يف  املؤلفة  القراءات  كتب  يعترب  يف  القراء  عند  للفظ 

لفظ األخذ )وبه آخذ(، و)مأخوذ به(، و)آخذ به(، ولفظ القراءة  ولفظ: )املختار(، ورصحي ا،  

)وبه قرأت(، ولفظ االختيار مع األخذ، ولفظ االختيار مع القراءة، ولفظ القراءة مع األخذ، 

ن )استحسن(، ولفظ احلسولفظ: )أبني(، ولفظ: )أجود الوجهني(،  ولفظ القياس )أقيس(،  

لفظ ، و(امليللفظ )، و(أقربلفظ )، و(الوجه)، ولفظ  (الصواب)ولفظ  ولفظ: )أحب إيل(،  

والذي يصح(، و)أصح(، )  صحلفظ ي، و(املعمول بهولفظ)،  (أوىللفظ )، و(ال يصح غريه)

و (األشهرلفظ)و  ،( قاللفظ  و(كام   ،( الصيغ  (الواجبلفظ  من  وغريها  النسبية ،  واملفاضلة 

 دح يف القراءة، وال يسقط القراءة األخرى، واهلل أعلم.والتي ال تق 

 الثالث املبحث 

 لعلم القراءات إثراء االختيار مظاهر 

 ، وعلم االحتجاج علم القراءاتإثراءه ل املطلب األول:

 : إثراءه لعلم القراءات أوال  

إثراء   القراءات  القراءات علم  اختيار  ))لقد أثرى  الدكتور أمني فالته:  ا، وكان  واضح    يقول 

القراءات،  أحد   لعلم  اإلثراء  هذا  نلتمس  أن  ويمكننا  العلم،  هذا  حفظ  يف  املهمة  األسباب 

 الذي كان سببه االختيار، من خالل أمرين اثنني:

 النظر إىل املؤلفات التي ألفت يف القراءات بسبب االختيار. -1
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ا عىل االختيار من جديد فيها يوقفنا أيض  النظر إىل أسانيد يف القراءات وإىل ما أضافه موضوع    -2

ذلك  هيوله  القراءات  أسانيد  عىل  املطلع  ولعل  القراءات،  علم  إثراء  يف  البارز  االختيار  أثر 

جماال   فتح  الكثرية  والروايات  الطرق  من  الكبري  آخر  العدد  والتدقيق    التحرير  جماالت  من  ا 

فاجته   األسانيد  الطرق    األئمةلتلك  هذه  من  وأصحهاخيتارون  عىل    ،أشهرها  ويعكفون 

ومتصلها    ،وعاليها من نازهلا  ،وصحيحها من سقيمها  ،ني متواترها من شاذهايوتب  ،دراستها

 من منقطعها.

شك      جماال    وال  يعد  هذا  جديد  أن  االختيار  فتحه  التأليف  جماالت  من  علم  ،ا  به    وأثرى 

 ا.القراءات إثراء واضح  

مظاهر  ا  وأخي         من  القراءاتفإن  لعلم  االختيار  العلم  ،إثراء  هذا  اختيارات    ،بقاء  وبقاء 

 .حمافظة عىل تواترها فلم ينقطع إسنادها إىل اليوم ،األئمة املشهورين

املاضني حفظ    وال شك      ا للقراءات والقرآن، فكان االختيار أن يف حفظ اختيارات األئمة 

من   طاعن  كل  حلق  يف  شوكة  وكان  بذلك  وحفظه،  القرآن  تواتر  يف  وغريهم،  املسترشقني 

 ا من املرتكزات التي يعتمد عليها يف الرد عليهم.مرتكز  

 يف علم االحتجاج  إثراءه: ثانيا  

حجر         يف  ولد  قد  كان  وإن  االختيار،  أحضان  يف  وترعرع  االحتجاج  علم  نشأ  لقد 

ة ملصنفات االختيار، ونستطيع أن نربز  االحتجاجات الفردية املنشورة يف ثنايا الكتب السابق 

 أهم مظاهر إثراء االختيار لعلم القراءات من خالل أمرين:



 االختيار يف تصانيف املقرئني يف القراءات القرآنية       

 م  2021هـ ـــ 1443 (اص اخلواألربعون ) امسد اخلالعد                           ريم والعلوم اإلسالمية   جملة جامعة القرآن الك      

 

562 

االختيار  -1 عىل  واعتمدت  قامت  التي  االحتجاج  يف  واملصنفات  التأليف  جهة  من 

القراء تعلق   باختيارات  ا، وهو دليل واضح عىل أن  ا مبارش  وكتبه وهي كثرية، وتتعلق مجيعها 

ا من  ا مبارش  ا بقضية االختيار وكانت القضية سبب  ا وثيق  علم االحتجاج للقراءات ارتبط ارتباط  

 أسباب ثراء املصنفات يف توجيه القراءات.

اإلثراء    -2 مظاهر  التي    أيضامن  واملوضوعات  واملسائل  والقضايا  الدراسات  جهة  فتحها من 

اال علم  عىل  االختيار  زاوية موضوع  من  والنحويون  زاوية،  من  فالقراء  للقراءات،  حتجاج 

 .  (1)((أخرى، واملفرسون كذلك

 أهم ما ألف يف االختيار  املطلب الثاين:

   :الكتب املؤلفة يف اختيار عدد معنين من القراءات : بعضأوال   

الكويف  (الثامنية)  :كتابو،  (اخلمسة)  :كتاب -1 جبري  بن  ألمحد  وكالمها  املتوىف ، 

 .هـ، وزاد فيه عىل السبعة قراءة يعقوب258

 . هـ324، ألمحد بن موسى بن جماهد املتوىف (السبعة) :كتاب -2

3-  ( الثامنيةكتاب:  املتوىف  (القراءات  الداجوين  أمحد  بن  ملحمد  السبعة  334،  فيه عىل  وزاد  هـ، 

 .قراءة أيب جعفر

 
بحث مقدم لنيل درجة  "االختيار عند القراء مفهومه مراحله وأثره يف القراءات"راجع الرسالة  (1)

 .518-509هـ. ص 1421املاجستري يف الرشيعة إعداد الدكتور: أمني فالته 
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 . هـ370 ، البن خالويه املتوىف(احلجة يف القراءات السبعكتاب: )  -4

 .هـ377، أليب عيل الفاريس املتوىف (احلجة يف علل القراءات السبعكتاب: )  -5

، وكالمها أليب بكر أمحد  (املبسوط يف القراءات العرش)، و(الغاية يف القراءات العرشكتاب: ) -6

 . هـ381بن احلسني بن مهران املتوىف 

 . هـ399غلبون املتوىف ، أليب احلسن طاهر بن (التذكرة يف القراءات الثامن كتاب: ) -7

8- ( السبعكتاب:  القراءات  يف  و(التبرصة  وعللها )،  السبع  القراءات  وجوه  عن  الكشف 

 . هـ437، وكالمها ملكي بن أيب القييس املتوىف (وحججها

9-  ( السبعكتاب:  القراءات  يف  البيان  السبعو)،  (جامع  القراءات  يف  أليب (التيسري  وكالمها   ،

 . هـ444عمرو الداين املتوىف 

، أليب طاهر إسامعيل بن خلف األندليس املتوىف  (العنوان يف القراءات السبعتاب: )ك -10

 . هـ455

، أليب عيل احلسن  (تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات يف القراءات السبعكتاب: ) -11

 . هـ514بن خلف بن بليمة املتوىف 

12- ( العرش كتاب:  القراءات  يف  املنتهي  وتذكرة  املبتدي  العز  (إرشاد  أليب  القالنيس  ، 

 . هـ521املتوىف 



 االختيار يف تصانيف املقرئني يف القراءات القرآنية       

 م  2021هـ ـــ 1443 (اص اخلواألربعون ) امسد اخلالعد                           ريم والعلوم اإلسالمية   جملة جامعة القرآن الك      

 

564 

13-  ( السبعكتاب:  القراءات  يف  املتوىف (اإلقناع  الباذش  بن  عيل  بن  أمحد  جعفر  أليب   ،

 . هـ540

14- ( األمصاركتاب:  أئمة  العرشة  قراءات  يف  االختصار  احلسن (غاية  العالء  أليب   ،

 . هـ569اهلمذاين العطار املتوىف 

يف  )  -15 التهاين  ووجه  األماين  حرز  السبع منظومة  القاسم (القراءات  حممد  أليب   ،

املتوىف   ومنها 590الشاطبي  املطبوع  منها  كثرية  رشوحات  وعليها  التيسري،  يف  ما  نظم  هـ، 

 . املخطوط

16- ( العرشكتاب:  القراءات  يف  املتوىف (الكنز  الواسطي  املؤمن  عبد  بن  اهلل  لعبد   ،

 . هـ740

 . هـ833، البن اجلزري املتوىف (حتبري التيسريكتاب: ) -17

املم) -18 الدرة  املرضية  ضيةنظومة  الثالث  قراءات  اجلزري(يف  البن  يف و)،  ،  النرش 

، وكالمها البن اجلزري، وعليها (منظومة طيبة النرش يف القراءات العرشو)،  (القراءات العرش

 . عدة رشوح منها املطبوع ومنها املخطوط

19- ( األربعة عرشكتاب:  بالقراءات  البرش  فضالء  ا (إحتاف  حممد  بن  ألمحد  لدمياطي  ، 

 .هـ1117املتوىف 
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 . هـ1118، لعيل النوري الصفاقيس املتوىف (غيث النفع يف القراءات السبعكتاب: ) -20

املتواترة )  كتاب: -21 العرش  القراءات  يف  الزاهرة  الغني  (البدور  عبد  بن  الفتاح  لعبد   ،

 هـ. 1403القايض املتوىف 

 موضوع االختيار الكتب التي اختصت ب ا:ثاني  

 اإلمام أيب عبيد بن سالم ومنهجه يف القراءة، للدكتور حممد موسى نرص. اختيارات 

 االختيار يف القراءات الرسم والضبط، لألستاذ حممد بالوايل.ـ 1

القراءات  ـ  2 إنكار  هتمة  من  الطربي  اإلمام  وتربئة  ومرشوعيته،  منشؤه  القراءات  يف  االختيار 

 ، لعبد الفتاح إسامعيل شلبي. املتواترة 

 االختيار يف القراءات القرآنية وموقف اهلذيل منه، للدكتور نرص سعيد.ـ 3

االختيار عند القراء مفهومه مراحله وأثره يف القراءات بحث مقدم لنيل درجة املاجستري يف ـ  4

 هـ. 1421الرشيعة اإلسالمية إعداد الدكتور: أمني فالته 

 اخلــــــامتة

  ه وأسأل ه،  من إمتامه يل  عىل ما يرس، أمحد اهلل تعاىل  املتواضع  العلمي  بحثيف ختام هذا ال        

من اهلل، وما كان من خطأ  ام كان صوابا فيه فف،  املسلمني، وينفع به  به  نيبمنه وكرمه، أن ينفع

والشيطان، وصىل اهلل عىل نبينا حممد، وعىل آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إىل نفيس  فمن  

 النتائج والتوصيات: أهم إىل فيه  صلت وقد تو، يوم الدين
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املجتهدين  قام    -1 العلامء  واملردودة ببعض  املقبولة  القراءة  عىل  هبا  حيكم  دقيقة  ضوابط  وضع 

 حفاظ ا عىل كتاب اهلل.

 . "املرشد الوجيز"اإلمام الطربي، يف كتابه: هو أول من ذكر معنى االختيار ومنشأه  -2

باألمصار    -3 القراءة  أئمة  إىل  والقراءات  احلروف  ال  إضافةهي  إضافة  ولزوم  ودوام  اختيار 

 . إضافة اخرتاع ورأي واجتهاد

ال جيوز االختيار خارج ما روي عن القراء العرشة لإلمجاع عىل قبول قراءاهتم، ولشذوذ ما   -4

 خرج عنها.

املشهورين،  إن    -5 األئمة  اختيارات  وبقاء  العلم،  هذا  لعلم  بقاء  االختيار  إثراء  مظاهر  من  هو 

 فلم ينقطع إسنادها إىل اليوم.القراءات 

 التوصيات: 

أويص الباحثني املختصني بعلم القراءات بدراسة القضايا واملوضوعات التي تتعلق باالختيار  -1

أويص  ، كام  العلوم املتعلقة بقسم القراءات  ، والرسم وغريها منالتوجيهالقراءات، ويف كتب  

وإعداد بحوث ورسائل مفصلة عن منهج كل إمام من أئمة بمزيد العناية بموضوع االختيار  

 االختيار يف اختياره، وعن منهجه، وضوابطه، وتطبيقاته. 

 
 


