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مقدمة

األتمان األكمالن على خير خلق هللا أجمعين ,وعلى آل بيته ،وصحابته ،والتابعين لهم بإحسان إلى
الحمد هلل رب العالمين ,والصالة والسالم َّ

عمل الُقرَّاء من صدر هذه األ َُّمة إلى
يوم الدينَّ .
أما بعد؛ فإن هذا البحث ُي َ
عنى بجانب ُم ِه ٍّم في علم القراءات؛ وهو (االختيار) الذي كان عليه ُ
َّ
«الطِيبة».وألهمية االختيار في ِ
تلقي ورواية القراءات،
ضمن كتابه «النشر» ونظمه
أن استقر األمر على التزام اختيار ابن الجزري الماثل في ُم َّ
أيت
ر ُ
ألز َيد

ِ
ابن الجزري يترجم
أخص من مجرد أداء
أن أبرهن بهذا البحث على أن وظيفة االختيار ُّ
أدق و ُّ
المروي كما َّ
تحمله الرواةُ ,وهذا ما جعل َ
من ثالثة آالف قارٍّئ ال ينعت منهم بـ(أصحاب االختيار) إال عشر ٍّ
الكم الهائل؛ وهذا ما يجعل رتب َة االختيار مرحل ًة
ات فقط ,من بين هذا ِ

تحمل كما هو.
أعلى من مجرد أداء ال ُـم َّ
موضوع البحث ،ومشكلته ،وأسئلته:

موضوع البحث:

العشرة -الذين ترجم لهم اإلمام ابن الجزري في كتابه «غاية النهاية» ،ووصف ا
صاحب
كال منهم بأنه
تحديد أصحاب االختيار -غير الُقرَّاء َ
ُ
ٍّ
اختيار.
مشكلة البحث:

تدور حول إبراز مباني اختياراتهم (األثر  -اللغة  -التفسير  -رسم المصحف) ،والتمثيل لها بما لم يذكره ابن الجزري مما أُثر عنهم من هذه

تضم َن ْته اختياراتُهم من قراءات خارجة عن القراءات العشر المتواترة.
االختيارات في مبسوطات كتب القراءات ,وتوجيه ما
َّ
أهداف البحث:

يهدف البحث إلى:

 -1حصر أصحاب االختيار الذين وصفهم ابن الجزري بذلك في أول البحث.
 -2العمل على خمسة نماذج من اختيارات هؤالء األئمة ,وهي تُ ِ
شكل ُرُب َع عددهم؛ ألن مساحة مثل هذه البحوث تضيق عن استيعاب الكل.
 -3بيان توجيه ِ
المفسرين وال ُـم ِ
عربين للخارج من هذه االختيارات عن القراءات العشر.
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تأتي أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره من ِع َّدة جوانب ،أ ِ
ُوج ُزها في اآلتي:
ُّ
أهم وسائل نقل القراءات وطرق أدائها.
أحد ِ
 -1تعلقه بجانب ُم ِهمٍّ؛ وهو االختيار ،الذي ُي َع ُّد َ

كل َّ ِ
المختصة بأهل القراءات؛ ألنه احتوى على ِ
كتاب ِـي اإلمامين:
أهم موسوعات كتب الت ار ِجم
َّ
 -2كون «غاية النهاية» لإلمام ابن الجزري َّ
مادة َ
ِ
كتاب ْيهما.
ثل َ
أبي عمرو الداني ،وأبي عبد هللا الذهبي ،وزاد عليهما م َ
الدراسات السابقة:

العشرة -من كتاب «غاية النهاية» البن الجزري) بالبحث
ع (نماذج من قراءات أصحاب االختيار -غير الُقرَّاء َ
لم أقف على َمن أفرد موضو َ
العشرة رحمهم هللا.
ذكر من هذه االختيارات ،وتوجيه الخارج منها عن قراءات الُقرَّاء َ
والدراسة ,والتمثيل لما لم ُي َ
خ َّ
طة البحث:
يتكون البحث من :مقدمة ،وفصلين ،وخاتمة ،وفهارس ،على التفصيل التالي:
َّ

وخ َّ
المقدمة :وتحتوي علىَّ :
طة البحث ،ومنهجه.
ملخص البحث وأهدافه ومشكلته ،وأهمية الموضوع وأسباب اختياره ،والدراسات السابقةُ ,

▪

الفصل األول :الدراسة النظرية ،وفيه مبحثان:

▪
-

المبحث األول :التعريف بكتاب «غاية النهاية» ،ومنهج م ِ
ؤلفه فيه.
ُ

▪

العشرة -من كتاب «غاية النهاية» البن الجزري ,وسرد
الفصل الثاني :الدراسة التطبيقية ،وفيه :التعريف ببعض أصحاب االختيار -غير الُقرَّاء َ

▪

الخاتمة ،وفيهاَّ :
ملخص النتائج والتوصيات.

▪

قائمة المصادر والمراجع.

-

المبحث الثاني :التعريف باالختيار عند أهل القراءات ،ونشأته ،ومراحله.

أمثلة من اختياراتهم ،وتوجيهها.
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▪

فهرس الموضوعات.

منهج البحث:

العشرة -من كتاب «غاية النهاية» البن الجزري) ،ثم
قام منهج البحث على (المنهج الوصفي) القائم على :جمع اختيارات (أصحاب االختيار -غير الُقرَّاء َ

دراسة كل موضع بما يناسبه.مع األخذ بإجراءات البحث العلمي المعروفة؛ من التوثيق من المصادر األصيلة ،وكتابة اآليات بالرسم العثماني مع العزو
ٍّ
ضبط
للسورة وذكر رقم اآلية ،والعناية بكتابة البحث بلغة علمية سليمة َوْف َق قواعد اإلمالء الحديثة ،واالهتمام بعالمات الترقيم ،وضبط ما يحتاج إلى
بالشكل.

الفصل األول :الدراسة النظرية
املبحث األول :التعريف بكتاب "غاية النهاية" ،ومنهج مُؤلِّفه فيه

المتقرر عند الباحثين في ِسَير وتواريخ الُقرَّاء أن كتاب «غاية النهاية» البن الجزري رحمه هللا هو أعظم مصدر للتر ِ
صة بأهل هذا ِ
ِ
الفن،
من
اجم المخت َّ
ِ
أوحدها؛ ذلك أنه احتوى على ِ
ِ
كل َّ
كتاب ْيهما ,وفي
كتاب ِـي
وإن لم يكن َ
ثل َ
مادة َ
اإلمامين :أبي عمرو الداني ،وأبي عبد هللا الذهبي ،وزاد عليهما م َ
()1

الحافظين أبي عمرو الداني وأبي عبد هللا الذهبي رحمهما هللا ،وزدت عليهما نحو ا ِ
ِ
لضعف) .
كتاب ِـي
ُ
ذلك يقول( :و ُ
أتيت فيه على جميع ما في َ
َ
اختصار للكتاب الكبير الذي وضعه ابن الجزري في هذا ِ
وسماه «نهاية الدرايات في أسماء رجال القراءات»،
ًا
وبرغم أن «غاية النهاية» كان
الفنَّ ،

كتابه «الغاية» قر ًيبا من أربعة آالف ترجمة للُقرَّاء منذ عهد ُّ
النُب َّوة
اختصار -هو
ًا
إال أنه صار -مع كونه
َ
العمدة في بابه.وقد أودع ابن الجزري َ
كتابه ترجم ًة لنفسه ،وأبنائه( :أبي بكر ،ومحمد ،وابنته سلمى) ،وبعض تالميذه وأقرانه ،في تََق ٍّ
ص يكاد يكون
استيعابا
إلى زمنه هو ,حتى َّ
ً
ضمن َ
وسي ِر نَق ِ
لة القرآن من أهالي األعصار واألمصار.وقد ذكر رحمه هللا في مقدمة كتابه أنه اعتمد على
لكل ما وقع له من العلم بأخبار وتواريخ ِ َ َ
اختصار لإلحالة عليها ,وفي ذلك يقول( :فما كان في كتاب الذهبي كتبتُه
ًا
ط َّر -لكثرة نقله عنها -إلى الترميز
مجموعة من المصادر اض ُ
مذكور
ًا
رمزت لما هو في الكتب المشهورة من كتب القراءات ,فِلما كان
جميعا ،ثم إني
اسمه واسم أبيه بالحمرة
ُ
زدت عليه ُ
بالحمرة ,وما ُ
ً
كتبت َ
لله َذلي" :ك" ،وكتاب
في كتابي «النشر»" :ن" ،ولِما في كتاب «التيسير»" :ت" ،وكتاب «جامع البيان» للداني" :ج" ،وكتاب «الكامل» ُ
«المبهج»" :ب" ،وكتاب «المستنير»" :س" ،وكتاب «الكفاية الكبرى» للَق ِ
النسي" :ف" ،وكتاب «الغاية» ألبي العالء" :غا" ،ولهؤالء الجماعة:
()2

.أما المصادر التي ينقل عنها وال ي ِ
كثر اإلحال َة عليها؛ فهو ُي ِ
صرح بذكرها ِلقَّلة دورانها في الكتاب ،وعدم الحاجة إلى اختصار اإلحالة
"ع") َّ
ُ
ٍّ
ـخزاعي في «المنتهى» ,وغيرهم.وما ليس
عليها بالترميز؛ وذلك كنقله عن ابن مجاهد في «السبعة» ،وأبي ُعَبيد في «القراءات» ،وأبي الفضل ال ُ
سماعا؛ كقوله في ترجمة شيخ ُقرَّاء َّ
غزة إبراهيم بن ُزَّقاعة( :أخبرني أنه ق أر
مكتوبا من مصادره فإنه ُيخِبر به؛ كالمصادر الشفهية التي تقع له
ً
ً
()3

للسبعة على الشيخ أحمد َّ
الفالح َّ
بغزة ,والقاضي محمد بن سليمان الـ ِح ْكري ,ويونس ِ
كتاب «الغاية» بطريقة
الغزي) .وقد رتَّب ابن الجزري َ
ِ
ِ ُّ
بحسب ما بعد األلف بترتيب حروف
(ألفبائيَّة) جعَلت التنق َل بين مضامينه سهل ًة ميسورة ,فهو يسرد ترجمة الذين تبدأ أسماؤهم باأللف ،ثم ُيرتبهم َ

المعجم هكذا( :أبان  -إبراهيم  -أ َُبـي  -أحمد  -إدريس  -أسامة  -إسحاق  ،)...فإذا اشتركوا في االسم األول رتَّب آباءهم بترتيب حروف
بالك َنى المبتدأة بالحرف نفسه هكذا( :أبو حاتم  -أبو الحارث  -أبو حرب  -أبو
المعجم ,حتى إذا فرغ من األسماء المشتركة في الحرف َّثنى ُ
األلقاب بعد الكنى من حرف الطاء
الحسن  -أبو الحسين  -أبو حمزة) ,فإذا فرغ من الكنى َّثلث باألنساب واأللقاب من الحرف نفسه ,كترتيبه
َ
ِ
الطريِثيثي َّ -
ُّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الطَل َم ْنكي -
هكذا( :الطا َ
طري  -الطائي  -الطبري  -الطبراني  -الطرَّاز  -الطرازي  -الط َرُسوسي  -الط َرفي  -الط َرْنُبلي – َ ْ
الطيبي ِ -
الطوخي ِ -
الط ْنجي ُّ -
نافسي َّ -
الطَليطلي َّ -
ُّ
الط ِ
الطيرائي) ,فإذا فرغ من ذكر الكنى واأللقاب ختم بذكر األبناء؛ كقوله في األبناء
ْ
ِ
ِ
من حرف النون( :األبناء من النون :ابن ِ
الع ُروق  -ابن َّ
النجَّار  -ابن النحَّاس  -ابن َن ْحلة  -ابن
نازك  -ابن ناشرة  -ابن الناقد  -ابن َن ْبت ُ
ِ
َّ
ـخَلف  -ابن نعمة  -ابن َن ِفيس  -ابن َّ
النخاس  -ابن َن َسع  -ابن ُّ
النِقرات  -ابن ُن َق ْيش  -ابن ُنمارة  -ابن نوح  -ابن
النعمان  -ابن ن ْع َم ال َ
وج ِده ,ثم الكنية ,فاللقب ,ثم يسرد بعض صفاته
نوفل).وفي ترجمته لكل قارئ يجعل عناصرها َوْف َق هذا الترتيب( :اسم المتر َجم له واسم أبيه َ
َّ
االسم والكنية واللقب وتاريخ الوفاة,
يخص
ومصنفاته ,ثم سنة وفاته) ،وهذا الترتيب لم يلتزمه في كل الكتاب إال بما
ومآثره ,ثم شيوخه وتالميذه
ُّ
َ
أما الذي بينهم فإنه ي ِ
قدم بعضه ِ
بعض هذه العناصر كالشيوخ أو التالميذ أو نفس المترَجم له ,أو جميع
َّ
ويؤخره في مواضع كثيرة.وقد يغيب عنه ُ
َ ُ
ُ
صرح بعدم معرفته؛ كقوله في ترجمة (األكري) (شخص ق أر على ِ
في ِ
مكي ،ق أر عليه أحمد بن حسين الضرير وابن البيوت ,ال أعرفه وال
ذلك ُ
()4

نظر في القراءات ،وربما أق أر بمكة ,وكان يزعم أنه اجتمع بابن
أعرفهما) .وقوله في ترجمة أبي القاسم بن أحمد بن عبد الصمد اليمني( :له ٌ
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()5

ِ
بمحقق ,وال أعرف على َمن ق أر وال َمن ق أر عليه) .كما أنه قد َّ
تيميَّة ،وأنه يقرئ َّ
ظُّنه
الجن! ولم يكن
يتردد ،فال يجزم بمطابقة االسم لمن َي ُ
()6

علي بن محمد الهاشمي فال أعرفه) .
المقصود بالترجمة؛ كقوله في ترجمة محمد بن عيسى الهاشمي( :كذا ذكره ال ُـه َذلي ،وهو َو ْه ٌم ,وإن لم يكن َّ
َ
()7

ابن أبي قتادة ،وإن لم يكن هو فال أعرفه) .ومن منهجه في كتابه :أنه
وقوله في ترجمة أبي بكر الزيتوني( :هو أحمد بن محمد بن إبراهيم؛ ُ
يترجم للم ِ
عنِيين ترجم َة البصير الناقد ،في ِثني على أهل التحقيق واإلتقان والزهادة والثقة بما هم أهلُه؛ كقوله عن ابن ِمهران رحمه هللا( :م ِ
ؤلف
ْ
ُ
ُ
َ
بح َججها»,
كتاب «الغاية في العشر» ,و«مذهب حمزة في الهمز في الوقف» ,وكتاب «طبقات الُقرَّاء» ,وكتاب «ال َـم َّدات» ,وكتاب «االستعاذة ُ
()8

ِ
عاليا) .ويستدرك على َمن سبقه من األئمة،
وكتاب «الشامل» ,ضابط محقق ثقة ،صالح مجاب الدعوة ,وقد وقع لي -بحمد هللا -رواي ُة كتابه ً
وي ِ
صحح ما وقع لبعضهم من الغلط والوهم؛ كقوله في ترجمة أحمد بن علي أبي جعفر َّ
سماه َّ
الرهاوي والحافظ أبو العالء
اش و ُّ
البزاز( :كذا َّ
النَّق ُ
ُ
()9

فغلِطوا فيه ,والصواب :محمد بن علي ،كما أثبته الحافظ أبو الحسن الدارقطني والداني وغيرهماَّ ,
ولعلهما ِ
اثنان) .وكقوله في ترجمة
وغيرهمَ ،

الخطيب وأبو عمرو الداني
أبي جعفر األنماطي( :محمد بن غالب ،أبو جعفر األنماطي البغدادي المقرئ ،هذا هو الذي ذكره الحافظ أبو بكر
ُ
أحد منهم ذلك .وقال األهوازي -وتبعه أبو الفضل الرازي وغيره :-محمد بن غالب بن حرب ،أبو جعفر األنماطي البغدادي
والذهبي ،لم يتجاوز ٌ
()10

المقرئ ،المعروف بـتَمتامٍّ .وهو غلط ظاهر؛ وذلك أن محمد بن غالب بن حرب تَمتاما لم يدرك شجاعا ،وال كان مقرًئا كما سن ِ
وضحه)
ُ
ً
ْ
ْ ً
كذب دعاوى الـم ِ
ناصح من عاصره ,وي ِ
حرر مسائل االتصال واالنقطاع ،وي ِ
بطلين ممن سبقه من أهل ِادعاء العلوِ
ِ
وي
يفحص
َ
ُ
ُ
األسانيد وينقدهاُ ،
ُ
َ
للغرَّة ِ
مجاال ِ
بمثل هذه الدعاوى؛ نصيح ًة منه لكتاب
في ِبين ذلك بما ال ُي ِبقي
ً
ومن ماثلهما إمام ًة وتًُقىُ ,
في اإلسناد ولُ ْقيا الكبار كالداني والشاطبي َ
(مجهول ،ذكر محمد بن إبراهيم بن عبد الملك األندلسي
شأن صاحب الترجمة.وذلك كقوله عند ترجمة علي بن محمد التُّ ِجيبي:
هللا ،مهما ع ُ
ظم ُ
ٌ
.وهو

عرف،
أنه ق أر عليه
السبع ب َ
ط َب ِرَّي َة من أرض الشام ,عن قراءته بذلك على سليمان بن طاهر بن عيسى ,عن أبي عمرو الداني ,وكالهما ال ُي َ
َ
()11
حرر كذلك ما يقف عليه من أسانيد معاصريه وي ِ
فتعل ،وهللا أعلم) .وهو ُي ِ
كاتبهم؛ كما فعل عند ترجمة َس ِريجا بن محمد بن
ُ
وهو إسناد ُم َ
مارِدين ومفتيها ،فقيه أديب مقرئ ،وكتب َّ
ِ
ِ
خطه لبعض أصحابنا ،وقد
َس ِريجا؛ أبي َعقيل الشافعي ،إذ يقول( :أبو َعقيل الشافعي ،شيخ مدينة ِ َ
أخبره بـ«الشاطبية» عن شخص يقال له :الشريف ِ
المكي ،ذكر أنه ق أر عليه عن قراءته على الكمال بن فارس عن الشاطبي ،وقد بالغ في تعظيم
ُ
ِ
َّ
فكتبت إليه وعرَّفتُه أن هذا
بت أنه ممن يرجع إلى الحق,
ُ
فحس ُ
شيخه المذكور ،وتعظيم ابن فارس ،ووصفه بأنه إمام عالمة ،وأكثر من ذلكَ ،
ِ ِ
أشرت إلى ما
وجود فقد كذب؛ ألن ابن فارس لم َيْل َق
فتعل ،وأن هذا الشريف إن كان له
َّ
ٌ
الشاطبي وال رآه ,بل ُولد بعده بست سنين ,و ُ
اإلسناد ُم َ
المك َّي َّ
ولعل هذا ِ
وصمم على
فكُب َر ذلك عليه ,ولم يقبل،
علي الواسطي من نظير هذه الدعوى وظهور كذبه بذلكَّ ,
اتََّفق للشيخ ٍّ
َّ
تعلم ذلك منهَ ،
()12

صحة هذا اإلسناد ،ولم يرجع؛ َّ
الوَفيات والميالد ،كان ُي ِنبه
فتحق ُ
قت حينئذ ما كان بلغني عنه ،وهللا يغفر لنا وله) .ولعلمه وتحقيقه في تاريخ َ
األولِين على بعض؛ كدعوى ِ
اءة على أبي األسود
على ما يقع لغيره من السابقين من أوهام تتَّصل بقراءة بعض َّ
غير واحد أن لجعفر الصادق قر ً
()13

ال ُّد َؤلي ,فإنه قال عنها( :وذلك و ْهم؛ فإن أبا األسود تُوِفي سنة تسع ِ
وسِتين ،كما سيأتي ،وذلك قبل والدة جعفر الصادق بإحدى عشرة سن ًة)
َ ٌ
ُ َ
وقال في ترجمة علي بن محمد الواسطي ،الزاع ِم للناس أنه ق أر على الكمال بن فارس اإلسكندري وهو عن الشاطبي( :ولم ُي ِ
الكمال
لمسكين
درك ا
ُ
َ
اإلسكندري وال رآه ،بل يكون ولد بعد وفاته بأكثر من خمس عشرة سن ًة ,ولو أدركه لكان أعلى ممن ق أر على الشاطبي ِ
نفسه؛ فإن ابن فارس ق أر
َ
ُ
()14

على ِ
الك ْندي كما َّ
تقدم ,وال شك أن الكندي كان أعلى من شيوخ الشاطبي ,بل في كثير من الروايات ساوى أبا عمرو الداني)

.

.

املبحث الثاني :التعريف باالختيار عند أهل القراءات,
ونشأته ,ومراحله

()15

االختيار لغ ًة :االصطفاء واالنتقاء

.

نسب إليه على وجه الشهرة والمداومة ،ال على وجه االختراع
أما تعريفه في االصطالح فهو( :مالزمةُ ٍّ
و َّ
أكثر من القراءاتُ ،
إمام ُم َ
وجها أو َ
عتب ٍّر ً
في َ
سمى ذلك االختيار (حرًفا) و(قراءة) و(اختيارا)ُّ ،
وحرف
نافع،
فيقال:
نافع (ت169هـ) ،وقراءةُ ٍّ
اختيار ٍّ
وي َّ
كله ً
ً
ُ
بمعنى واحدُ ،
والرأي واالجتهادُ ،
ُ
ً
ُ
()17
()16
نافع) .واالختيار في حقيقته عمل بقول النبي صلى هللا عليه وسلمِ« :إ َّن ه َذا اْلُقرآن أ ُْن ِزل عَلى سبع ِة أَحر ٍّ
ف؛ َفاْق َرُؤوا َما تََي َّس َر ِم ْن ُه» .وال
ٍّ
َ
ٌ
ْ َ َ َ ََْ ُْ
نسب إليه على وجه الشهرة والمداومة ،ال على
أكثر من القراءاتُ ،
وجها أو َ
شك أن الناظر في التعريف االصطالحي (مالزمة إمام معتبر ً
في َ
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وجه االختراع والرأي واالجتهاد)؛ يجده مطابًقا لحال ُق َّراء الصحابة -رضوان هللا عليهم -الذين َّ
شكلوا المرحل َة األولى من مراحل االختيار بعد
ائي من
نسب إليهم
األحرف والقراءات إال بهذا االعتبار ،وهو مالزم ُة وج ٍّه قر ٍّ
ُ
وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم؛ فإن ُقرَّاء الصحابة الكبار لم تُ َ
ِ
المروي ،والمداومة عليه.وما أكثر ما نجده
نظر لشهرتهم بالتزامه واختياره من بين جملة
القراءات التي ُلِق ُنوها عن النبي صلى هللا عليه وسلم؛ ًا
ِ
فكل ذلك منقول عن النبي
في دواوين القراءات والتفاسير من نسبة هذه األحرف واألوجه إليهم؛ لقيام
المقتضي بأحوالهم رضي هللا عنهم ,وإال ُّ

لع َّدة ٍّ
المحتملة في رسمها ِ
ِ
أوجه
جمع عثمان رضي هللا عنه للقرآن الكريم بهذه الهيئة الكتابية
صلى هللا عليه وسلم عن رب العزة والجالل.بل إن َ
اختيار منهم رضي هللا عنهم لبعض ما استفاض بينهم نقُله عن النبي صلى هللا
ًا
إجماع الصحابة على موافقته فيه؛ لم يكن إال
في القراءات ،و
َ
ِ
العمل بها
االختيار وظيفة علمية يتناقل
الحين و
وتركا لجزء آخر منه ال تحتمله هذه الكتب ُة العثمانية.ومنذ ذلك
عليه وسلم من أوجه القراءاتً ،
ُ
َ
المقتضي في أحوالهم؛ وهو مالزم ُة ٍّ
ِ
ِ
ائي
بت إليهم قراءاتُهم -بقيام هذا
وجه قر ٍّ
وغيرهم ممن ُن ِس ْ
أئم ُة القراءة المتصدرون ,حتى جاء الُقرَّاء العشرة ُ -
من القراءات التي ُلِق ُنوها عن أشياخهم على وجه الشهرة والمداومة ،ال على وجه االختراع والرأي واالجتهاد ,مع أنها في الحقيقة ُمسَندة إلى
تلقي هذه األوجهِ ,
النبي صلى هللا عليه وسلم ،وفي كل طبقة من طبقات اإلسناد شركاء ُكثُر لهؤالء الُقرَّاء في ِ
قول اإلمام نافع رحمه
ُ ٌ
ُ
ويؤكد ذلك ُ
()18
َّ
أخذت به ،وما َّ
.وتطور
اءة في هذه الحروف)
أت على سبعين من التابعين ،فما اتفق عليه اثنان
َّ
شذ فيه و ٌ
فت هذه القر َ
احد تركتُه ،حتى أل ُ
ُ
هللا( :قر ُ

تصانيف القراءات ,كما فعل ابن مجاهد يوم سبَّع السبع َة ،مع أن ما بلغه من القراءات
أداء إلى االختيار المشتملة عليه
ُ
االختيار بعد العمل به ً
يفوق ما في كتابه بكثير ج ادا ,لكنه اقتصر عليهم ،واختارهم من بين مجموع من روى لهم القراءة في ِ
التلقي عن أشياخه ,وتبعه األئمة في هذا
َ
َ
الصنيع الذي يقتصر فيه المؤلِف على بعض ما صحَّت له روايته من أوجه القراءة ,ويترك ما سواه.والعلماء في ذلك االختيار بين مِق ٍّل وم ِ
كثر,
ُ
ُ
ُ
ومن جاء بعده ،إلى عصر ابن الجزري الذي استقر أمر الناس على التزام ما اختاره من مجموع ما صحَّت له
سواء منهم َمن سبق َ
ابن مجاهد َ
وضمنه كتابه «النشر» الذي عليه مدار أسانيد َّ ِ
اليوم من القراءات العشر.
روايته،
َّ
َ
عامة ما عند الناس َ

الفصل الثاني :الدراسة التطبيقية

العشرة-
وفيها :التعريف ببعض أصحاب االختيار -غير القَّراء َ

من كتاب «غاية النهاية» البن الجزري ,وسرد أمثلة
من اختياراتهم وتوجيهها

()19

ِ
.قلت :وقد كان مقرًئا
األثر)
ُ
 -1قال ابن الجزري رحمه هللا( :أيوب بن المتوكل األنصاري البصري ،إمام ثقة ضابط ،له اختيار تَِب َع فيه َ
ِ
األثر -نقله عنه المؤلِفون في شو ِاذ القراءات؛ كاإلمام َّ
خالفات
ضمن
الن ْو ازوازي صاحب «المغني» ،فقد َّ
ضاب ً
طا ثق ًة ,واختياره هذا -الذي تبع فيه َ
أجل أصحابه ,واعتماده في اختياره
اختيار أيوب في غير موضع من الكتاب.وممن روى عنه
الُقرَّاء
طعي ،وهو ُّ
اختياره :محمد بن يحيى الُق َ
َ
َ
()20

على األثر شهد له به غير واحد؛ فقد قال أبو حاتم ِ
ِ
المتوكل من أق أِر الُقرَّاء وأرواهم لآلثار في القرآن
الس ِج ْستاني :أيوب بن
ُ
ِ
المتوكل:
ومن اختيار أبي

.
()21

غ) بفتح الفاء ،والراء وتشديدها مع الفتح ،وغين معجمة
* أنه ق أر
الفعل في قول هللا تعالى( :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ) [سبأ ]23 :هكذاَ ( :ف َّر َ
َ
()22

ووجه ذلك -كما يقول الطبري :-أن قلوب القوم صارت فارغ ًة ،من الفزع الذي كان َح َّل بها
ُ

.

.
()23

قطع
ووجه هذا التنوين
يوم ال) برفع الميم وتنوينها .
ُ
ٌ
ظاهر؛ وهو ُ
* وق أر َ
قول هللا تعالى( :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) [المرسالت ]35 :هكذا( :هذا ٌ
ِ
كلمة (يوم) عن إضافتها إلى جملة (ال ينطقون) ,لتصير الجملة بهذا االعتبار صف ًة لليوم ,ال مضاف ًة إليه كما في قراءة العشرة رحمهم هللا.
()24

(ي ْوٌم َي ْنَف ُع)
نظير ما وقع في قول هللا تعالى( :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ) [المائدة]119 :؛ حيث ق أر فيه
ُ
الحسن هكذاَ :
وهذا ُ
ِ ٍّ
بضم الجيم وتشديد الياء،
ِ
بضم الهمزة ،والنون -األسدي الكوفي ،وهو
ويقال :ابن عائذ ،أبو أ َُناس ِ -
(ج َوَّيةُ بن عاتكُ ،
 -2قال ابن الجزريُ :
.

يم بن يحيى ،وهو الراوي عن عاصمٍّ( :ألم * أهلل) [آل
ًا
روى القراءةَ عن عاصم ،وذكر الداني أن له
اختيار في القراءة ،روى القراءةَ عنه نُ َع ُ
()25

وقطع هذه الهمزة هو رواية
ابن الجزري من قطع همزة لفظ الجاللة.
عمران ]2-1 :بقطع الهمزة) .ولم أقف له على اختيار غير ما ذكره له ُ
ُ
()26
حم ٌاد هذا.وابن الجزري ذكر فيمن باشر األخ َذ عن حمزة أربع ًة ُّ
كلهم اسمه
حماد عن عاصم ،كما ذكره ابن خالويه  ،لكنه لم ُي ِبين َمن هو َّ
َّ
َ
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ضُّر؛ لمجيء
وحماد بن عمرو.وأياا كان َّ
وحماد بن أبي زيادَّ ,
وحماد بن زيدَّ ,
حم ُاد بن َسَلمةَّ ,
حماد؛ فقد أخذ عنهَّ :
َّ
حم ٌاد هذا ،فجهالة تحديده ال تَ ُ
هذا القطع في الهمزة عن عاصم من ِع َّدة طرق ,منها هذان الطريقان ,ومعهما ما ذكره الحافظ الداني في «جامع البيان» حين أسند عن محمد
بن ُع ْروة األسدي قوَله( :كان أبو أُناس األسدي يقطع َّأو َل آل عمران" :ألف الم ميم أهلل" ,قال :وكان أبو بكر بن عيَّاش يصل مرًَّة ويقطع
()27

مرَّةً) .وأياا كان راويها عن عاصم،
ُّ
فالمهم تحقيق نسبتها إليه بورودها عنه بأكثر من طريق ،لتتأيَّد بذلك روايةُ ُج َؤَّي َة لها ،ما دامت معرفةُ
ترجمته م ِ
ٍّ
أصلي ًة فيه،
مشتق ,فكانت همزته ألجل ذلك
غير
تعذرةً.
َّ
ُ
قطع الهمزة :هو القول بجمود هذا االسم ،وأنه ُ
ووجه هذه الرواية التي فيها ُ
ُ
َّ
ٍّ
قطعها .وهذا القول -بأن اسم الجاللة جامد غير مشتق -حكاه الحافظ ابن كثير عن الشافعي ،وسيبويه ،والخليل ،والخطابي ،وإمام
فوجب ُ
ِ
ِ
الس َهيلي ،وشيخه ابن العربي ،وآخرون .وال تشتبه هذه القراءة بما جاء
الحرمين ،والغزالي ،وجماعة من
األصوليين ،وانتصر له الرازي ،وبه قال ُّ

اتر عن أبي جعفر رحمه هللا ،فإنه يقطع هذه الهمزةَ ,وال صلة لقطعه إيَّاها بالجمود أو االشتقاق في لفظ الجاللة؛ ذلك أنه َل َّـما كان مذهبه
متو ًا
ِ
حروف فواتح السور ،ولزم من ذلك َس ْكتُه على كل حرف منها؛ صارت األلف في لفظ الجاللة عنده مبتدأً بها؛ ألنها لم تقع في َد ْرِج
تقطيع
َ
ى
فم َرُّدها إلى القول
بالوصل؛
الجماهير
اءة
ر
ق
ا
أم
و
ا.
ق
اتفا
فيه
ة
ز
الهم
قطع
يلزم
مما
وهذا
بها,
االبتداء
مجر
اؤها
ر
إج
قبلها
السكت
عن
فنتج
الكالم,
َّ
ً
ُ
َ
()28

ِ
مظانها
المه دخلتا عليه للتعريف .وهذه مسألة بسطها األئمة في
باشتقاق هذا االسم ,وأن ألَفه و َ
اختيار العباس
 -3قال ابن الجزري( :الحسين بن مالك ،أبو عبد هللا الزعفراني ،مقرئ شهير ،له اختيار في القراءة ُرِويناه من «الكامل» ,وق أر
َ
()29
بن الفضل على أبي ُش َبيل ُع َب ِيد هللا بن عبد الرحمن بن واقد ،ق أر عليه أبو نصر عبد الملك بن حاشد) .وقد اعتنى ال ُـه َذلي صاحب كتاب
َّ
غيره.
«الكامل» بذكر اختيار الزعفراني في مواضع كثيرة زائدة عما تواتر في العشر ,بعضها انفرد به عن الكافة ،وكثير منها يشاركه فيه ُ
.

فمن اختيار الزعفراني الذي انفرد به:

* أنه ق أر بخالف ما عليه َّ
ِ
الكافةُ ،فَف َّك إدغام المتما ِ
الساكن َّأولُهما في قول هللا تعالى( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) [النساء ,]78 :قال
ثلين
َ
ِ
اختيار الزعفراني .برفعهما :طلحةُ .وعنه :بالنصب .الباقون :بكاف واحدة َّ
مشددة ،وهو
الكافين مع إسكان األول:
("ي ْد ِرْك ُك ُم" بإظهار
ال ُـه َذليُ :
ُ
()30

فك إدغام ِ
ثلين في أول فعل األمر والفعل المضارع؛ قال َّ
الم ِ
.ووجه ذلك :أن من لغة أهل الحجاز َّ
الزجَّاج:
االختيار؛ لموافقة المصحف)
ُ
(وأهل الحجاز ُيظ ِهرون
التضعيف ,وهذه اآلية( :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
َ

جميعا ،فقولُه تعالى( :ﯟ ﯠ)  ،على لغة أهل الحجاز ،وقولُه ( :ﯬ ﯭ ) ،على لغة غيرهم
ﯯ) [آل عمران ]120 :فيها اللغتان
ً
()31

فك إدغام ِ
َّ
إشكال؛ وهو ُّ
التوجيه وإن دخلت فيه قراءةُ الزعفراني باعتبارها َّ
المثلين مع
دغمٍّ ,فسيبقى في اختياره
.لكن هذا
من العرب)
فك ُم َ
َ
ٌ
اإلبقاء على سكون َّأولِهما ,فالذي عليه عمل الُقرَّاء في ِ
نص
فك
اني لم أجد َمن َّ
المدغمات المتماثلة هو تحريك َّأولها ,وهذا الذي ق أر به الزعفر ُّ
َ
ُ
َّ
ِ
وعا ،وأشار إلى ندرة
عت عليه ,مع أن ابن مالك نبَّه على جواز فك
َ
على وجهه من النحاة والُقرَّاء ،في حدود ما اطَل ُ
المدغم في هذه اآلية مرف ً
ٍّ
«ي ْد ِر ْك» ِفي جو ِ
اب «أ َْي َن َما»
استعماله,
فقال(:وَق َّل َرْف ٌع َب ْع َد َش ْرط ُج ِزَما َ ...ك َرْف ِع ُ
ََ
َ
سكن فيه َّأول ِ
الممكن ُّ
نادر قليل االستعمال؛ فهذا الوجه الذي ُي َّ
ِ
المثلين يصعب نطُقه إال بقلقلة الكاف ،أو السكت
وجه الرفع
التلف ُ
فلئن كان ُ
ُ
ظ به ًا َ
()32
يسيرا ،أو اختالس حركتها؛ وهو عندي أَولى بوصفه ِبقَّلة االستعمال ألجل ذلك ,وهللا تعالى أعلم) .
عليها ً
قول هللا تعالى( :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) [القمر ]45 :ببنائه للفاعل هكذا:
* ومن اختيار الزعفراني الذي اشترك معه فيه ُ
غيره :أنه ق أر َ
()33

هزم الجمع)؛ فقد ق أر بذلك ِ
َ ِ
اني عن َرْو ٍّح
افي عن داود ،والزعفر ُّ
السير ُّ
َ
(سن ُ
()34
ابن ِم ْهران ,ورتَّب على ذلك أنها مما انفرد به ,بل َّ
ندي هنا جاء لها بطريق آخر للزعفراني عن َرْو ٍّح ,وهذه طريق
سهوا  ,والمر ُّ
عدها ال ُـه َذلي ً
ندي إيرَادها في كتابه ،حتى زاد مجموعُ ما أثبته بها عن مئة قراءة في كتابه ,وكذلك َّ
الن ْو ازوازي في «المغني»؛ فإنه أثبت بها للزعفراني
أكثر المر ُّ
.مع أن هذه القراءة نفى ابن الجزري
مجيئها عن َرْو ٍّح من غير طريق
َ

اءة.
أكثر من أربعين قر ً
عن َرْو ٍّح َ
ِ
الحروف
روى عنه ،وكان في زمن عاصم ،روى عنه
َ
 -4قال ابن الجزري( :زهير الُف ْرُقبي النحويُ ،ي َ
عرف بالكسائي ،له اختيار في القراءة ُي َ
()35
يخا ي ِ
ؤكد معاصرَة زهير لإلمام عاصم رحمه هللا ،فقال( :زهير بن ميمون الُفرُقبي الهمداني,
يم بن ميسرة النحوي) .وذكر ياقوت الحموي تار ً ُ
ُن َع ُ
فنسب إليها .وكان من أهل القرآن ,مات في سنة خمس
أبو محمد ,كان من أهل الكوفة ،وقيل له" :الُفرُقبي"؛ ألنه كان يتَّ ِجر إلى ناحية ُفرُق َبُ ،
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()36

وخمسين ومئة ،في زمن المنصور ،وكان عال ًـما بالنسب)
اختيار في أثناء الترجمة له ,فقال( :قال أبو بكر بن عيَّاش :كان الُفرُقبي يقرأ" :في َّ ٍّ
* وقد ذكر له ابن الجزري
ون ُه ٍّر" [القمر ،]54 :قال:
ًا
جنات ُ
()37

جمع َن ْه ٍّر)
يريد َ

.

.
()38

هير هذه؛ فحملها ابن ِ
وهذا االختيار ذكره له ابن ِجِني و ِ
حمل قراءة ز ٍّ
جني على إرادة جمع َن ْه ٍّر ,وقال:
الك ْرماني وابن عطية  ،و ُ
اختلف في َم َ
تكسير « َفع ٍّل» على « ُفع ٍّل»؛ كـ«أَس ٍّد» و«أ ٍّ
ووثُ ٍّن»).وحملها ابن عطية على هذا المحمل نفسه،
جمع َن َه ٍّـر ،كما جاء عنهم من
ُ
ِ َ
(هذا ُ
و«وثَ ٍّن ُ
ُسد»َ ،
ُ
َ
جمع ٍّ
وزاده بآخر؛ وهو إرادة جم ِع ٍّ
نهار؛ إذ ال ليل في َّ
الجنة ،وهذا سائغ في اللفظ َقلِ ٌق في
ِ
(«وُن ُه ٍّر»
بضم النون والهاء ،على أنه ُ
نهار ,فقالَ :
()39

جمع َن َه ٍّر)
المعنى ،ويحتمل أن يكون َ
* ومن اختيارات ز ٍّ
قول هللا تعالى( :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ) [األنعام]158 :
هير :قراءتُه َ
()40

.

.قال ابن ِجِني( :ينبغي أن يكون ارتفاع اليوم باالبتداء ،والجملة التي هي قوله تعالى( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

(يوم يأتي )...
برفع الظرف هكذاُ :
محذوف؛ لطول الكالم والعلم به ،وإذا كانوا قد قالوا :السمن َم َنو ِ
ان
خبر عنه ،والعائد من الجملة
ٌ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ) ٌ
()41

ِ
إيمانها)
ص ِر الكالم؛ كان
نفسا ُ
ُ
حذف العائد هنا لطول الكالم أسوغَ ،وتقديره :ال ينفع فيه ً
بدرهم ،فحذفوا وهم يريدون" :منه" ،مع ق َ
ِ ِ
الع ُروض ،وكان ُي ِ
خرج
 -5قال ابن الجزري( :سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد ،أبو حاتم السج ْستاني ،إمام البصرة في النحو والقراءة واللغة و َ
المعمى ،وكان إمام جامع البصرة ،وله تصانيف كثيرة ،وأحسبه َّأو َل َمن َّ
صنف في القراءات ،عرض على "س ك" يعقوب الحضرمي؛ وهو من
َّ
ِ
ِجَّلة أصحابه ،ويقال :عرض على َّ
المتوكل ،وروى
الحروف عن إسماعيل بن أبي أ َُوْيس ،واألصمعي ،و"ك" محمد
سالم الطويل ،وأيوب بن
َ
ُ
ِ
طعي عنه .وله اختيار في القراءة
لي -وال يصحُّ ،بل عن الُق َ
بن يحيى الُق َ
طعي ،و"ك" سعيد بن أوس ،و"ك" ُع َبيد بن َعقيل -فيما ذكر ال ُـه َذ ُّ
()42

.

مشهور السبعة إال في قوله في آل عمران" :إن هللا بما تعملون محيط" [آل عمران)]120 :
ُرِويناه عنه ،ولم ُيخالِف
َ
* وقد يكون من اختياراته التي خالف فيها السبع َة َّ -
ولعلها من طر ٍّ
قول هللا تعالى( :ﭑ ﭒ
يق غير الذي رواه ابن الجزري عنه :-أنه ق أر َ
.

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ) [البقرة ]30 :ببناء الفعل

(يسفك) للمجهول؛ فقد جزم له به َّ
وضم الكاف ،على ما لم ُي َس َّم
ِ
بضم التاء ،وإسكان السين ،وفتح الفاء،
ِ
الن ْو ازوازي فقال( :أبو حاتم( :وتُ ْسَف ُك)
()43
فاعلُه( ،الدماء) رفع)  .وجعله ِ
بضم التاء وفتح الفاء ،ورفع
ِ
بالغا إليه فقط؛ حيث يقول( :وعن أبي حاتم أنه بلغه" :وتُسَف ُك"
ماني
الك ْر ُّ
ً
ٌ
ُ
()44

العملي على أن من األغراض التي تدعوهم إلى حذف الفاعل والمفعول َس ْب َق العلم به
ف العرب
.ووجه ذلك
"الدماء")
ُّ
ظاهر؛ فقد جرى ُع ْر ُ
ُ
ٌ
ُ
َّ
ِ
العلم به ,فلم ُيحتَ ْج لتعيينه في جملة
لداللة سياق الكالم عليه ,فلما ُعبر هنا عن الفاعل بالموصول وصلته في جملة ( ﭞ ﭟ ﭠ)؛ تحقق ُ
الدماء) .ونظائر هذا كثيرة في القرآن وكالم العرب ،ومنها قول هللا تعالى( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
سف ُك
(وتُ َ
ُ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) [النمل ,]16-15 :وهللا تعالى
أعلم.

اخلامتة

ِ
الحمد هلل الذي َّ
المكتنز بكثير من مسائل العلم التي تُ َع ُّد
بابا للبحث في هذا الكتاب
وفق إلتمام هذه الورقات ,وأسأله َّ -
جل وعال -أن يفتح بها ً
أهم نتائج البحث وتوصياته التي وصلت إليها مما َّ
نظر ِ
يتعلق باالختيارات
في غير َم ِظَّنتها؛ ًا
لظن كثيرين أنه كتاب ترجمة لألعالم فقط.وهذه ُّ
ُ
الواردة عن غير الُقرَّاء العشرة في كتاب «غاية النهاية»:
* نتائج البحث:

ِ
مشهور السبعة؛ كاختيار
نظر لعدم مخالفته
كتابا؛ ًا
 -1من هذه االختيارات
ٌ
اختيار رواه ابن الجزري ،ولم ُيسنده عن أحد من شيوخه أو يذكر ً
َ
ِ ِ
مشهور السبعة إال في قوله في آل عمران" :إن هللا بما تعملون محيط" [آل
(رِويناه عنه ،ولم ُيخالِف
َ
أبي حاتم السج ْستاني ،فقد قال عنهُ :
عمران.)]120 :
ِ
المشهور؛ كاختيار ابن َس ْعدان.
كتابا ،وحكم له بعدم مخالفته
 -2ومنها اختيار لم َي ْرِوه ،ولم ُيسنده عن أحد من شيوخه أو يذكر له ً
َ
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 -3ومنها خمسة اختيارات رواها عن شيوخه من طريق كتاب «الكامل»؛ وهي اختيارات( :الزعفراني ،وقتادة بن ِدعامة ،ويحيى ِ
الذماري ،وابن
ِمقس ٍّم َّ
العطار ،وأبي الفضل الواقفي).
َ
 -4وصف ابن الجزري من مجموع هذه االختيارات ثالثة اختيارات بأنها مبنيَّة على األثر؛ وهي اختيارات( :يحيى بن َّ
سالم ،وأيوب بن
ِ
المتوكل ،والقاسم بن َّ
سالم).

 -5ومن هذه االختيارات اختياران نسبهما لموافقة العربية؛ هما اختيارا( :عيسى بن عمر أبي عمر الثََّقفي ،والقاسم بن َّ
سالم).
 -6من ضمن هذه االختيارات اختيار واحد قال ابن الجزري :إنه اختيار ٌّ
شاذ ,ومع ذلك ق أر به مر ِ
الس َم ْيفع,
َّتين على شيوخه؛ وهو اختيار ابن َّ
ٌ
غيره بالتصنيف.
وأفرده ُ
 -7وفي هذه االختيارات اختيار ٌّ
الس َّمال.
ابن الجزري ,وهو اختيار أبي َّ
شاذ عن َّ
العامة ،لم يق أر به ُ
ٌ
 -8وفي اختيارات «غاية النهاية» اختيار ٌّ
شاذ ق أر به ابن الجزري من طريق ِع َّدة كتب؛ كاختيار يحيى اليزيدي ،فقد ق أر به من كتاب «المبهج»
ٌ
و«المستنير» وغيرهما.

 -9جزم ابن الجزري بالحكم على اختيار واحد من بين هذه االختيارات بعدم الصحة؛ وهو اختيار مجاهد بن جبر ،فقال فيه( :رواه ال ُـه َذلي في
«كامله» بإسناد غير صحيح).

اختيار واحدا بمخالفة الناس؛ وهو اختيار ابن م ِ
ناذ ٍّر.
 -10كما وصف من هذه االختيارات
ًا ً
ُ
 -11وفي اختيارات «غاية النهاية» اختيار واحد حكم عليه ابن الجزري بجهالة إسناده؛ وهو اختيار مسعود بن صالح السمرقندي.

غيره ،ولم يق أر هو به وال حكم عليه؛ وهو اختيار ُج َؤيَّة بن عائذ ،الذي قال عنه( :وذكر الداني أن له
 -12ومن هذه االختيارات
ٌ
اختيار ذكره ُ
يم بن يحيى ،وهو الراوي عن عاصمٍّ" :ألم * أهلل" [آل عمران ]2-1 :بقطع الهمزة).
ًا
اختيار في القراءة ،روى القر َ
اءة عنه ُن َع ُ
 -13وفيها اختيار ذكره ،ولم يق أر هو به وال حكم عليه ،لكن قال عنه :إنه معروف؛ وهو اختيار أبي جعفر الكوفي الضرير ،قال عنه( :وله
اختيار معروف).

 -14وفي اختيارات «غاية النهاية» اختياران ذكرهما عن واحد؛ كاختيار أبي عبد هللا التيمي األصبهاني ,فله اختيار في القراءة َّأو ُل ٍّ
وثان ،ولم يق أر بهما،
ولم يحكم عليهما أو َي ْعُزهما لكتاب.

 -15ويجد القارئ أن بين هذه االختيارات اختيار ٍّ
ات ذكرها ولم َي ْع ُز ِذ ْك َرها ألحد ،ولم يق أر هو بها وال حكم عليها؛ كاختيارات( :زهير الُف ْرُقبي،
ومسَلمة بن عبد هللا بن ُمحا ِرب).
العَقيلي ،وأبي جعفر ُّ
وأبي َح ْيوة ،وعبد هللا بن يزيد القصير البصريَ ،
وع ْو ٍّن ُ
الرَؤاسيَ ،
* التوصيات:

 جرد كتب ت ار ِجم الُقرَّاء الستالل ما اشتملت عليه من مسائل علمية متَّ ِصلة بأصول اإلقراء ،وعلوم األسانيد ،وتوجيه القراءات ،ووصف الكتب،
َُْ
ُ
ِ
وغير ذلك مما هو في غير َمظَّنته.
 جمع ما َّتبقى من هذه االختيارات ،ودراستها دراس ًة تفصيلية تكشف عن مالمحها بشكل ُي ِ
قربها للباحثين ،كما فعل األئمة رحمهم هللا في
وصلى هللا َّ
َّ
وسلم على نبينا محمد ،وعلى آله ،وصحبه.
تأليفهم للمفردات .والحمد هلل رب العالمين،

فهرس املصادر واملراجع
•

إرشاد األريب إلى معرفة األديب ,لشهاب الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي (ت626هـ) ،تحقيق :إحسان عباس ,نشر:

دار الغرب اإلسالمي  -بيروت ,الطبعة األولى1414 ،هـ.

• بدائع الفوائد ,ألبي عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أيوب ُّ
الزَرعي؛ المعروف بابن قيِم الجوزية ،تحقيق :علي بن محمد العمران ,نشر :دار
عالم الفوائد  -مكة المكرمة.
قايماز الذهبي (ت748هـ) ،تحقيق:
ووَفيات المشاهير واألعالم ،لشمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ْ
• تاريخ اإلسالم َ
بشار عواد معروف ،نشر :دار الغرب اإلسالمي  -بيروت ،الطبعة األولى2003 ،م.
•
•

تفسير القرآن العظيم ،ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ،تحقيق :محمود حسن ،نشر :دار الفكر ،الطبعة الجديدة1414 ،هـ.
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ألبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري (ت310هـ) ،تحقيق :عبد هللا بن عبد المحسن التركي،

نشر :دار هجر  -القاهرة ،الطبعة األولى1422 ،هـ.
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•

جامع البيان في القراءات السبع ،ألبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت444هـ) ،نشر :جامعة الشارقة  -اإلمارات ،الطبعة األولى،

•

الجنى الداني في حروف المعاني ،لبدر الدين حسن بن قاسم المرادي (ت749هـ) ،تحقيق :فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل ،نشر:

•

السبعة في القراءات  ,ألبي بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي؛ المعروف بابن مجاهد (ت324هـ) ،تحقيق :شوقي ضيف ،نشر:

•

شرح الكافية الشافية  ،لجمال الدين أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا بن مالك الطائي ,تحقيق :عبد المنعم أحمد هريدي ,نشر :جامعة أم

•

شواذ القرآن واختالف المصاحف ،لشمس الدين محمد بن أبي نصر الكرماني (ت بعد 560هـ) ،تحقيق :الموافي الرفاعي البيلي ,الطبعة

•

صحيح البخاري ،ألبي عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت ،)256تحقيق :محمد زهير بن ناصر الناصر ,نشر :دار طوق

•

غاية النهاية في أسماء رجال القراءات أولي الرواية ،لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن علي بن يوسف؛ المعروف بابن الجزري

•

قَّرة عين القَّراء في القراءات ،ألبي إسحاق إبراهيم بن محمد المرندي (ت بعد 588هـ) ،تحقيق :نسيبة بنت عبد العزيز بن محمد الراشد،

1428هـ.

دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة األولى1413 ،هـ.
دار المعارف  -القاهرة ،الطبعة الثانية1400 ،هـ.

القرى ،مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -مكة المكرمة ,الطبعة األولى1402 ،هـ.
األولى1436 ،هـ.

النجاة  -بيروت ,الطبعة األولى1422 ،هـ.

(ت833هـ) ،نشر :دار اللؤلؤة  -المنصورة ,تحقيق :أبي إبراهيم عمرو بن عبد هللا ،الطبعة األولى1438 ،هـ.
رسالة دكتوراة في كلية أصول الدين بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  -السعودية1438 ،هـ.

• الكامل في القراءات العشر واألربعين الزائدة عليها ,ألبي القاسم يوسف بن علي بن ُجبارة ال ُـه َذلي ,تحقيق :جمال بن السيد بن رفاعي
الشايب ,نشر :مؤسسة سما للتوزيع والنشر ,الطبعة األولى1428 ،هـ.
الهمذاني (ت643هـ) ,تحقيق :محمد نظام الدين الفتيح ,نشر :دار الزمان  -المدينة
• الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد،
َ
للمنتجب َ
المنورة ,الطبعة األولى1427 ،هـ.
َّ
•

الكتاب ،ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء؛ َّ
الملقب بسيبويه (ت180هـ) ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،نشر :دار

الجيل  -بيروت.

المحتسب في تبيين وجوه شو ِّاذ القراءات واإليضاح عنها ,ألبي الفتح عثمان بن ِجِني الموصلي (ت392هـ) ,نشر :المجلس األعلى
•
َ
للشؤون اإلسالمية  -القاهرة1420 ,هـ.
•

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ,ألبي محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية األندلسي (ت542هـ) ،تحقيق :عبد السالم عبد
َّ

•

مختار الصحاح ,لزين الدين أبي عبد هللا محمد بن أبي بكر الرازي ,تحقيق :يوسف الشيخ محمد ,نشر :المكتبة العصرية  -بيروت ,الطبعة

•

مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات ,للدكتور إبراهيم بن سعيد بن حمد الدوسري ,نشر :دار الحضارة  -الرياض ,الطبعة األولى،

الشافي محمد ,نشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ,الطبعة األولى1422 ،هـ.
الخامسة1420 ،هـ.
1429هـ.

ِّ
الهمذاني (ت370هـ) ،نشر :مكتبة المتنبي -
• مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع ،ألبي عبد هللا الحسين بن أحمد ابن خالويه َ
القاهرة.
•

ِي َّ
السرِ
الزجَّاج ,تحقيق :عبد الجليل عبده شلبي ,نشر :عالم الكتب  -بيروت ,الطبعة
معاني القرآن وإعرابه ,ألبي إسحاق إبراهيم بن َّ

•

قايماز الذهبي (ت748هـ) ،تحقيق:
معرفة القَّراء الكبار على الطبقات واألعصار ،لشمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ْ

•

المغني في القراءات ،لمحمد بن أبي نصر بن أحمد الدهان َّ
الن ْو ازوازي (من أهل القرن السادس) ،تحقيق :محمود بن كابر بن عيسى،

األولى1408 ،هـ.

بشار عواد معروف وشعيب األرنؤوط وصالح مهدي عباس ،نشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت ،الطبعة الثانية1408 ،هـ.
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نشر :جمعية تبيان  -السعودية ،الطبعة األولى1439 ،هـ.

النشر في القراءات العشر ،لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن علي بن يوسف؛ المعروف بابن الجزري (ت833هـ) ،تحقيق:

•

علي محمد َّ
الضبَّاع ,نشر :المطبعة التجارية الكبرى  -القاهرة.

اهلوامش
) ) 1غاية النهاية في أسماء رجال القراءات أولي الرواية ،لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن علي بن يوسف؛ المعروف بابن الجزري
(ت833هـ) ،نشر :دار اللؤلؤة  -المنصورة ,تحقيق :أبي إبراهيم عمرو بن عبد هللا ،الطبعة األولى1438 ،هـ.)72/1( ,
) ) 2انظر :اإلحالة السابقة.
) ) 3غاية النهاية (.)105/1
) ) 4غاية النهاية (.)560/1
) ) 5غاية النهاية (.)66/3

) ) 6غاية النهاية (.)558/3
) ) 7غاية النهاية (.)580/1
) ) 8غاية النهاية (.)197/1
) ) 9غاية النهاية (.)307/1
10

) غاية النهاية (.)559/3

)

11

) غاية النهاية (.)808/2

12

) غاية النهاية (.)99/2

13

) غاية النهاية (.)629/1

)
)
)

14

) غاية النهاية (.)809/2

)

15

) انظر :مختار الصحاح ,لزين الدين أبي عبد هللا محمد بن أبي بكر الرازي ,تحقيق :يوسف الشيخ محمد ,نشر :المكتبة العصرية -

)

بيروت ,الطبعة الخامسة1420 ،هـ( ،ص.)99
16

) مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات ,للدكتور إبراهيم بن سعيد بن حمد الدوسري ,نشر :دار الحضارة  -الرياض ,الطبعة

)

17

) رواه البخاري في صحيحه ,برقم ( ,)7550في كتاب التوحيد ,باب قول هللا تعالى ( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ) ,تحقيق :محمد زهير بن ناصر

18

) السبعة في القراءات ,ألبي بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي؛ المعروف بابن مجاهد (ت324هـ) ،تحقيق :شوقي ضيف ،نشر:

األولى1429 ،هـ( ،ص.)15

)

الناصر ,نشر :دار طوق النجاة  -بيروت ,الطبعة األولى1422 ،هـ.)159/9( ،

)

دار المعارف  -القاهرة ،الطبعة الثانية1400 ،هـ( ،ص.)62-61
)

19

) غاية النهاية (.)548/1

قايماز الذهبي (ت748هـ)،
ووَفيات المشاهير واألعالم ،لشمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ْ
) ) انظر :تاريخ اإلسالم َ
تحقيق :بشار عواد معروف ،نشر :دار الغرب اإلسالمي  -بيروت ،الطبعة األولى2003 ،م ،)1077/4( ،معرفة الُقرَّاء الكبار على الطبقات
20

قايماز الذهبي (ت748هـ) ،تحقيق :بشار عواد معروف وشعيب األرنؤوط
واألعصار ،لشمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ْ
وصالح مهدي عباس ،نشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت ،الطبعة الثانية1408 ،هـ.)148/1( ،

) ) 21انظر :المغني في القراءات ،لمحمد بن أبي نصر بن أحمد الدهان َّ
النْو ازوازي (من أهل القرن السادس) ،تحقيق :محمود بن كابر بن عيسى ،نشر:
جمعية تبيان  -السعودية ،الطبعة األولى1439 ،هـ.)1516/4( ،
)

22

) انظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ألبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري (ت310هـ) ،تحقيق :عبد هللا بن عبد المحسن

التركي ،نشر :دار هجر  -القاهرة ،الطبعة األولى1422 ،هـ.)282/19( ،
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)

23

) انظر :شواذ القرآن واختالف المصاحف ،لشمس الدين محمد بن أبي نصر الكرماني (ت بعد 560هـ) ،تحقيق :الموافي الرفاعي البيلي,

الطبعة األولى1436 ،هـ.)872/2( ،
الهمذاني (ت643هـ) ,تحقيق :محمد نظام الدين الفتيح ,نشر :دار الزمان -
) ) 24انظر :الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد،
َ
للمنتجب َ
المنورة ,الطبعة األولى1427 ،هـ.)537-536/2( ،
المدينة َّ
) ) 25انظر :غاية النهاية (.)636/1
26
ِ
الهمذاني (ت370هـ) ،نشر :مكتبة المتنبي
) ) انظر :مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع ،ألبي عبد هللا الحسين بن أحمد ابن خالويه َ
 القاهرة( ،ص.)25)

27

) جامع البيان في القراءات السبع ،ألبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت444هـ) ،نشر :جامعة الشارقة  -اإلمارات ،الطبعة األولى،

1428هـ.)955/3( ،

)

28

) انظر :الكتاب ،ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء؛ َّ
الملقب بسيبويه (ت180هـ) ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون،

نشر :دار الجيل  -بيروت ،)195/2( ،تفسير القرآن العظيم ،ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ،تحقيق :محمود حسن ،نشر:
دار الفكر ،الطبعة الجديدة1414 ،هـ ،) 29/1( ،الجنى الداني في حروف المعاني ،لبدر الدين حسن بن قاسم المرادي (ت749هـ) ،تحقيق:
فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل ،نشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة األولى1413 ،هـ ،)33/1( ،بدائع الفوائد ,ألبي عبد هللا

محمد بن أبي بكر بن أيوب ُّ
الزَرعي؛ المعروف بابن قيِم الجوزية ،تحقيق :علي بن محمد العمران ,نشر :دار عالم الفوائد  -مكة المكرمة،
(.)39/1
)

29

) انظر :غاية النهاية (.)774/1

) ) 30انظر :الكامل في القراءات العشر واألربعين الزائدة عليها ,ألبي القاسم يوسف بن علي بن ُجبارة ال ُـه َذلي ,تحقيق :جمال بن السيد بن
رفاعي الشايب ,نشر :مؤسسة سما للتوزيع والنشر ,الطبعة األولى1428 ،هـ( ،ص.)529
31

ِي َّ
السرِ
الزجَّاج ,تحقيق :عبد الجليل عبده شلبي ,نشر :عالم الكتب  -بيروت,
) انظر :معاني القرآن وإعرابه ,ألبي إسحاق إبراهيم بن َّ

32

) انظر :شرح الكافية الشافية ،لجمال الدين أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا بن مالك الطائي ,تحقيق :عبد المنعم أحمد هريدي ,نشر:

)

الطبعة األولى1408 ،هـ.)465-464/1( ،
)

جامعة أم القرى ،مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -مكة المكرمة ,الطبعة األولى1402 ،هـ،

(.)1580/3

) ) 33انظرُ :قرَّة عين الُقرَّاء في القراءات ،ألبي إسحاق إبراهيم بن محمد المرندي (ت بعد 588هـ) ،تحقيق :نسيبة بنت عبد العزيز بن محمد
الراشد ،رسالة دكتوراة في كلية أصول الدين بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  -السعودية1438 ،هـ.)1435/3( ،
34

) انظر :النشر في القراءات العشر ،لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن علي بن يوسف؛ المعروف بابن الجزري (ت833هـ)،

35

) غاية النهاية (.)82/2

)

تحقيق :علي محمد َّ
الضبَّاع ,نشر :المطبعة التجارية الكبرى  -القاهرة.)380/2( ،
)
)

36

) إرشاد األريب إلى معرفة األديب ,لشهاب الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي (ت626هـ) ،تحقيق :إحسان عباس,

نشر :دار الغرب اإلسالمي  -بيروت ,الطبعة األولى1414 ،هـ.)1328/3( ،
)

37

)

38

) غاية النهاية (.)82/2

المحتسب في تبيين وجوه شو ِاذ القراءات واإليضاح عنها ,ألبي الفتح عثمان بن ِجِني الموصلي (ت392هـ) ,نشر :المجلس األعلى
) انظر:
َ

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ,ألبي محمد عبد الحق
للشؤون اإلسالمية  -القاهرة1420 ,هـ ،)300/2( ،شواذ القرآن (,)779/2
َّ
بن غالب ابن عطية األندلسي (ت542هـ) ،تحقيق :عبد السالم عبد الشافي محمد ,نشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ,الطبعة األولى،

1422هـ.)222/5( ،
39

) انظر :اإلحالة السابقة.

)

40

) انظر :المغني (.)811/2

)
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41

المحتسب (.)300/2
) انظر:
َ
) غاية النهاية (.)155/2

)

43

) انظر :المغني (.)399/1

44

) انظر :شواذ القرآن (.)70/1

)

42

)
)



 



