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 م8102إصدار  نوالثالث والثالث: العدد  ،حولية كلية اللغة العربية باملنوفية

 ةــــــــــــمقدم
، وصلى اهلل  ـ ]الكهف[(   ېۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )

ں ں ڻ ڻ ...)ل عليه القرآن : ْنز  الذي أ   رسوله :تعالى  ـ على 

 ،وأزواجه ،آله وصلى ـ تعالى ـ على، ]البقرة[(ى...ڻ ڻ ۀ 

 ... .      وبعدوسلم ،أتباعهو ،أشياعهو ،وأصحابه

: مصطلح  القرآيناولها المصنفون يف علم األداء دفمن المصطلحات التي ت

اد ر  ه م بعضها على غير ما ي  )االختيار( الذي اضطربت فيه بعض  النصوص، وف  

 خلط   بعضها ب فيه مقاالت  وأبحاث، يفت  ، وك  علمية   بها، وأ لِّف ت فيه رسائل  

يلوي أعناق ، على نحو بالمصطلح درؤية معينة يف بيان المرا إلى د  ْص وق  

قراءات القرآن  الشك يفيفتح باب ؛ فويأخذ بها إلى طريق مسدودالنصوص، 

ف سلسلة التواتر، ويقطع حبل الرواية للقراءات، ويمزق المتواترة، ويكاد ينس

 د، الذي حمل أشرف متن يف الدنيا : القرآن الكريم.ن  نسيج الس  

االنتباه إلى مقصوده الحقيقي،  ت  فْ ول   ،عن هذا المصطلح الحديث   لذا لزم

القراءات القرآنية شيء من تاريخ  عرض   ر  د  يْج رأت تلك الدراسة أنه وقد 

 مصطلح )االختيار(.وبين  بينها الوثيق   ط  حتى يمكن الربْ  وأئمتها،

إلى ض النصوص القرائية ومناقشتها راسة من خالل عردوتهدف هذه ال

ى على مفهوم هذا ن  بْ ، وما ي  قديما وحديثا توضيح المراد بمصطلح االختيار

 .المصطلح من األداء

ب يف هذا الموضوع، ت  كْ ن ي  ينبغي أما ل ب ن ًة يف  أسأل أن يكون هذا العمل   واهلل  

ل  يف المسير إل، وأن يغفر لي ربي ما زاغ فيه القلم، وأن ينال عند اهلل القبول  يهوما ز 

 أ.د : محمد عبد الواحد الدسوقي                                                                  القدم.
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 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                                             



  

 

 

 
 

 م8102إصدار  نوالثالث والثالث: العدد  ،حولية كلية اللغة العربية باملنوفية

 :متهيد
 )القــــراءات والقــــــراء(

 

 مع نزول القرآن الكريم، وإن تأخرت عن بداية نزولهالقراءات القرآنية نزلت 

هو الوحي من رب العزة ـ جل  القراءات مصدر، ومن العلماء على ما يراه فريق  

رسول إياها، ثم لقن  ملسو هيلع هللا ىلص النبي ن  ق  ، الذي ل  ن : جبريل وعال ـ إلى الروح األمي

ـز  اهلل لرسولنا قراءاإليف  من الصحابة تخصصت  طائفةً القراءات    ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ، ولم ي ج 

ل فيه بأي  صورة ملسو هيلع هللا ىلص ب دِّ قال ـ  ،أن يقول من القرآن مالم يقله اهلل ـ تعالى ـ وال أن ي 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ...) :تعالى ـ 

  ژڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) قال : و ،]يونس[(   چڃ ڃ ڃ چ چ 

يِّر رسول اهلل ]الحاقة[   (گ ک ک گ گ کڑ ڑ ک  غ   ملسو هيلع هللا ىلص؛ ولذا لم ي 

ْكالً من الوحي سورًة، بل وال آيًة، بل وال كلمًة، بل وال حرًفا، بل وال  من حركة  ش 

الا من ذلك بعض  ما أ    . ملسو هيلع هللا ىلص ي إليهوح  أو سكون؛ ألن ك 

، ولم قراءاإليف  من الصحابة تخصصت  طائفةً القرآن   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  ن  ثم  ل ق  

وإال لكان أولى  يترك واحًدا منهم يقرأ القرآن بال تلقين، أو يقرؤه من تلقاء نفسه،

كم »، ول مـ ا احتاج إلى تلقين، ول مـ ا قال : ملسو هيلع هللا ىلصبذلك النبي  ن خير   القرآن   تعل م م 

لِّم القرآن أن يتعلمن ن هذا أمويفهم ، « (1) وعل مه ؛ مما يدل أوال هشرط من ي ع 

 ،هد  ْح و   أحد  أن يصل إليها ال يمكن  ،داءيف األ معينةً  طريقةً القرآن على أن لقراءة 

ب  ولو كان عربيا بلغ من 
ه  وهذا من صور  ،البالغة ما بلغ، ومن الفصاحة ما و 

كنه أن يقرأ يف هذا فضال عن أن غير المسلم اليم ،عجاز لهذا الكتاب الخالدإلا

  .!الكتاب وحده

                                                 

 .٧٢٠٥:    برقم عفان بن عثمان عن البخاري صحيح:  صحيح (1)
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قراء اإليف  واتخصصومن الصحابة  القرآن ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللمن الذين لقنهم و

اء ق  ن قارئا قتلوا يف بئر معونة، وسبع ر  لوا يف موقعة ت  وخمسمائة من كتيبة الق 

 ق.هـ٧٢]الصديق أبا بكر :  من الصحابة قراءاإليف تخصص ممن كما أن اليمامة، 

ـ  هـ ق ٠1] وعلي بن أبي طالب، هـ[1٧ـ  ق.هـ٧1]بن عفان وعثمان ، هـ[11ـ

 ،[هـ1٠ـ]...  وعبد اهلل بن مسعود ،[هـ11-11 من –]...  وأبي بن كعب، هـ[0٢

، [هـ٧1 او 00 ـ]...  موسى األشعري اوأب، [هـ04 أو 0٧  ـ]...  وزيد بن ثابت

(1)[هـ 1٠]... ـ  الدرداء اوأب
،  فهؤالء الذين بلغنا  »بي: اإلمام الذهقال وعنهم

 أسانيد دارت عليهمو عرضا، عنهم وأخذملسو هيلع هللا ىلص  بيالن حياة يفأنهم حفظوا القرآن  

 .«(2)العشرة األئمة قراءة

ئمة القراء القرآن  بقراءاته من هؤالء األوالتابعين   بعض الصحابةثم تلقى 

ن على كانوا يقاتلوعندما ختالفات يف القراءات، اال، ثم احتدمت من الصحابة

(ةي  ين  م  رْ إ  )ج رْ م  
خ  عثمان  بن   ،(3) ح  المصاحف  عفان  فن س  المشتملة على ما ص 

قارئًا   عثمانوبعث ، ملسو هيلع هللا ىلص واْشت ه ر وما وافق العرضتين األخيرتين يف حياة النبي

 ، وكانت قراءة القارئ موافقةً معه نسخة من المصاحف التي نسخها ر  ْص لكل م  

 : إليه يف األغلب. حيث رسل لقراءة المصر الذي أ  

 .[هـ٥٢ ـعبد اهلل بن السائب المخزومي]... : أرسل إلى مكة * ـ 

 اهلل عبد هل  بْ ق   فيها وكان[هـ٥1ـ]...ميل  الس   الرحمنأبا عبد :  وإلى الكوفة * ـ

  .[  هـ٠1 ـ]...  عمر أيام من، [ هـ1٠ـ]...  مسعود بن

                                                 

 .٠٢ للذهبي واألعصار الطبقات على الكبار القراء معرفة ( 1)

   .السابق ( ٠)

ة يواليـة سـوفيتصارت ثم تقاسمها السوفييت والترك واإليرانيون، دولة آسيوية ( ةي  ين  م  رْ إ  ) ( 1)

 .1/٠٠1المعجم الكبير: مجمع اللغة العربية : حرف الهمزة  م.1111يف 



  

 

 

 
 

 م8102إصدار  نوالثالث والثالث: العدد  ،حولية كلية اللغة العربية باملنوفية

 . هـ[1٢،0٢تويف بين  ]... ـ البصرة إلى قيس بن عامر   وأرسل * ـ

 .الشام إلى[   هـ11 ـ 1]  هابش   أبي بن غيرةالم   وأرسل * ـ

 .المدينة يف مقرئًا[  هـ04 أو 0٧  ـ]...  ثابت بن زيد وأبقى * ـ

 . قبل وفاة عثمان  ،هـ تقريبا1٢يف سنة  هذا وكان 
 

  أئمة القراءة :

ا ا لرسمها، ومسنًد طابقم المصاحف تلك من بقراءاته القرآن جماعة حمل ثم 

 يف أئمةصاروا تفرغوا للقراءة واإلقراء، فوعن الصحابة والتابعين وتابعيهم، 

 القراءة ونسبت بالقبول، منهم القراءة تلقي على بلدانهم أهل وأجمع القراءة،

 م : منهو إليهم

[ وشيبة بن هـ11٢ و 1٠٥ بين ـ 0٢] اعق  عْ زيد بن الق  ييف المدينة: أبو جعفر ـ   *

اح  ن    [.هـ1٥٢و1٧٢ بين ـ]...  يمع  ن   أبي بن ونافع هـ[11٢]...ـ ص 

]...  األعرجبن قيس  يدم  وح  [ هـ1٠٢ ـ 0٧] يرث  ك   بن اهلل عبد: مكة ويفـ   *

 .هـ[1٠1]... ـ  نص  يْ ح  م   عبد الرحمن بن  بن ومحمد هـ[11٢ـ

]... ـ   ودج  الن   أبي بن وعاصم[  هـ1٢1  ـ]...  ابوث   بن يحيى: الكوفة ويفـ   *

انبن  وسليمانهـ[ 11٢و1٠٢ بين ْهر 
 وحمزة[  هـ104-1٢] األعمش م 

 [.هـ141 ـ]...  ائيس  الك  بن حمزة  وعلي[ هـ1٧1 ـ 4٢] الزيات

]...  عمر بن وعيسى [هـ 11٥]... ـ  إسحاق أبي بن اهلل عبد: البصرة ويفـ    *

]... ـ  دريْح الج   وعاصم[ هـ1٧0 ـ 14]  العالء بن عمرو وأبو هـ[101ـ

 .هـ[٠٢٧ـ 11٥] مي  ر  ْض الح   ويعقوب هـ[1٠4

ـ  1٥] بي  ال  ـالك   قيس بن وعطية( هـ 114ـ  4) عامر بن اهلل عبد: الشام ويفـ    *

يل ْبنو هـ[1٠1 اع  ر   إْسم  اج  ه   ْبن  اْلم 
ْبد  اهلل   الحارث بن يحيى [، ثم... ـ ...] ع 

 .هـ[10٧ ـ ٧٧] ي  ار  م  الذ  
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  ـ ٠0٧] الذين اختارهم ابن مجاهد  السبعة   كرهم القراء  وممن سبق ذ

: )نافع، وابن كثير، وأبو عمرو بن العالء، وابن عامر، وعاصم بن أبي [هـ1٠0

النجود، وحمزة والكسائي(، ومنهم أيضا شيوخهم وتالميذهم، ومنهم كذلك  : 

ْين جم ة، اللذ  ر  اء الع ش  ر  ع قراءتهما ابن  أبو جعفر ويعقوب، وهما من متممي الق 

  .(1)الجزري وبعض  العلماء قبله
 

 وسائل محل القراءات :

ل ت القراءات عبر العصور، على يد من أخذوا عن الصحابة والتابعين  م  ح 

 بأحد طريقين أو بهما معا : 

أصحاب ت يف كتب ب  ثْ أ ـ النص الذي يصف طريقة األداء، وهو : ما أ  

  .ةالدَِّراي القراءات، ويطلق عليه :

ع  بالب ـ األداء أو التحمل، وهو التطبيق 
م  ، بنقل من األئمة تالوة لما س 

 .الرَِّواية المسموع كما أ دِّي  عن طريق القراءة، ويطلق عليه :

، وعاصًما،  ولذا لما ذكر الشاطبي يف منظومته )الشاطبية( أن قالون عن نافع 

ْثب ت  وابن  كثير أثبتوا البسملة بين السورتين، ذكر أن ذل عن كل منهم ك م 

ا، وهو الدراية، ومنقول م    هًة، وهو الرواية؛ فقال: اف  ش  ن صا

ْين  ب   ـ1٢٢ ت  ور  ل  ب ْين  الس  ب ْسم  ن ة  ـو  ال  ن   س  ج  ْوها  ــر  ال  م  م  ت ح  ْري ًة و 
 (2) د 

                                                 

 .10المقنع يف رسم مصاحف األمصار للداين وما بعدها، و 1/4النشر يف القراءات العشر  ( 1)

الباء يف البيت من )بسنة( رمز لقالون عن نـافع، والـراء مـن )رجـال(رمز الكسـائي، والنـون  ( ٠)

 والنـون، والـراء، بالبـاء، إلـيهم المشـار أن » :المعنـى، والدال رمـز ابـن كثيـر، ورمز عاصم

 كـل بـين البسـملة بإثبـات قـرءوا:  كثيـر وابـن وعاصـم، والكسـائي، قـالون،: وهم والدال،

 وحــال ،ملسو هيلع هللا ىلص النبــي إلــى وأســندوها نقلوهــا بســنة ذلــك يف متمســكين كــونهم حــال ســورتين

 يف الـوايف .«والروايـة الدرايـة بـين جـامعين أي ،الغيـر عـن ونقـل ومعرفـة علم ذوي كونهم

 .01  القاضي الفتاح عبد الشاطبية:  الشيخ : شرح
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ــد  و ق  األداء  علــى الــنص؛ ألن بــاألداء تتحقــق المشــافهة، وال تتحقــق  م  دائمــا ي 

ص مهما كانت دقة وصف طريقة األداء؛ وألن القرآن الكريم أشـار إلـى األداء بالن

 ڳ ڳ ڳ ڱگ گ گ ڳ ) عــن طريــق الروايــة مــن الحفــ  بقولــه :

ـــوت[   (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڱ ـــض ]العنكب ـــان بع ـــل ك ، ب

ينقلـون روايـة القـرآن؛ ألن نقلهـم من القـراء األميين الذين ال يقرؤون وال يكتبون 

ل؛ فقـد ذكـر ابـن مجاهـد أن خ  د  ه مشـافهة دون تغييـر أو ت ـكان محاكاة لمـا سـمعو

ْرب بن غالب بن محمد بِّي   جعفر أبو:  ح  استنسـخ  [ هــ٠٧0 ــ]...  األنماط ي الض 

كـان إذا شـك يف »كتاب اليزيدي يف قراءة أبـي عمـرو بـن العـالء، وأن األنمـاطي : 

!ايا مِّ أمر إنسانا فقرأه عليه؛ ألنه كان أ   ف  رْ ح  
 (1)».  

وعلـى هـذا فـالقراءة المنقولــة مـن جهـة الــنص واألداء، تبعـا للقسـمة العقليــة 

 أربعة:

 .َنصًّا وأداًء أ ـ أن تكــون القـراءة

 أداًء ال َنصًّا. ب ـ أن تكون القراءة

 َنصًّا ال أداًء. جـ ـ أن تكون القراءة

 َنصًّا وال أداًء. تكون القراءةال  د ـ أن

 بأن : ـ  وبناء على هذا يمكن القول 

هو : أن يذكر راوي القراءة طريقة األداء التي  بالقراءة َنصًّا وأداًء المراد ـ *

ْثب ت فيه ما تلقاه  سمعها أو نقلها عن شيوخه بالنص عليها يف كتابه الذي ألفه؛ وي 

                                                 

 .٠٠٥/ ٠ النهاية غاية ( 1)
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ْسن ًدا، وينقل هذا األداء على الصفة التي ذكرها يف كتابه عن طريق  من قراءات م 

 . (1)خهالرواية عن شيو
 [ۓ ]اإلسراء   ۀ ہ  يف سورة سبحان : »قول أبي عمرو الداين : : مثاله 

ا وأداءً باإلمالة، جاء ذلك عنهما  والكسائي   أه حمزة  ر  ق    .(2) « ن صا

: أن تنقـل طريقـة األداء نقـل روايـة، دون أن  القراءة أداًء ال َنصًّاب ـ والمـراد *

ـن ص  المؤلف  يف كتبه على صفة   األداء عن من نقلها أو من نقلت عنه. ي 
 بن عمرو » يف ما روي عن:[  هـ ٧0٢ ـ 011]قول ابن الباذش :  مثاله

 .الوقف عند الحروف إعراب إلى يشير كان أنه، عاصم عن حفص عن الصباح،

ا ال أداء عنه فورد عمرو أبو وأما  أنه عنه الحسن بن محبوب حكى ما إال ،ن صا

أ ْوف   قرأ   .«(3)الجر بإشمام[ چ سفيو] ف 

 ومنه ما نظمه الشاطبي بقوله :

1٢1 -    ..  ...   ... ...   ...   ...   ...   ال ص  ال ي اه  ح  ت ْن ك لٌّ ج  اْسك  ْل و 
ص   و 

ال   - 1٢٠ ال  ن ص  ك   ..  ...   ...   ...   ...   ... ...   ...  ...   ...   ...   ...و 

الا من ص لٌّ احب رمز الكاف من )والمعنى أن ك  ( وهو ابن عامر، وصـاحب رمـز ك 

اه  الجيم من ) ال ي  ال  ( وهو ورش، وصاحب رمز الحاء من )ج  ص  ( وهـو أبـوعمرو ح 

 ؛بن العالء، هؤالء الثالثة لهم وصل آخر السورة بأول السورة التي تليها بال بسملة

ــرؤون  ــحى   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ہ ہ ہ فيق ــرح  ، ۀ ]الض   [ہ الش 

                                                 

 .  ٠11،  ٥٢، وغيث النفع  ٠/11ب ، والنشر ٥٠ظ : جامع البيان للداين   (1)

 .1٧  القراءات يف السبعة  (٠)

 .٠٧1 السبع القراءات يف اإلقناع  (1)
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ــرؤون ، (1) ــدال مــن البســملة، فيق ــين الســورتين ب ــم    ڻ  ولهــم الســكت ب ث

ولم يرد عـن هـؤالء الثالثـة ،    ۀ ہ ہ ہ ثم يقرؤون  ،يسكتون بال تنفس

ْين  ن صٌّ  يف ، وعلى هذا تكون القراءة بذلك لهم أداًء ال (2)الوصل أو السكت الساب ق 

ا، ولذل قال الشاطبي : ) ال  نصا ال  ن ص  ك   .  (3) ...( و 

أن يــذكر مؤلــف الكتــاب طريقــة أداء مــا  َنصًّــا ال أداًء :القراءة بــ والمــراد ـ *

 اْخت ل ف فيه من القراءات، دون أن يكون قد نقلها عن شيوخه بالرواية أو التلقي. 

دون أن ، من يؤلف كتابا يف القراءات بنقلـه مـن  كتـاب أو عـدة كتـب مثاله : 

يوخ بإسناد ما ذكره يف كتابه، ومنه ما يذكر من قراءات يتلقى هذا  المؤلف عن الش

ي بقوله : ق   فالن دون  أ  ر  ئ، أو يقول : ق  ر  يف كتب التفسير واللغة دون عزو، بل يـ ْكت ف 

أن يكون قد نقل ذلك بإسـناد، وكـذلك مـا يف بعـض كتـب القـراءات نحـو كتـاب 

 . (4))معجم القراءات القرآنية(
أن يذكر مؤلف الكتاب قراءة أو طريقة   َن ٍّ  وال أداء  :بالالقراءة ب والمراد ـ *

  أداء، بال نص عن الشيوخ وال رواية.

ت ْين  يف ) مثاله :* ـ   م 
ل  ْن ك  ت يْن  م  ع 

ْجت م  يْن  اْلم  ت  ْمز   ( :ب اب الْه 

 .[11]البقرة:(   چ چ چچ   المكسورتان :

 .[1٠]األحقاف(   گ ڳ ڳ المضمومتان :

                                                 

ْشر  : ولورش يف ذلك الوصل  (1) ْم ن  ل  ث  دِّ  .(ْح النقل؛ فيقرأ : )ف ح 

 .٠٧1 السبع القراءات يف  اإلقناع (٠)

 .0٥ الشاطبية شرح يف الوايف ( 1)

 و د . عبد العال سالم مكرم .  عمر،  أحمد مختارد.إعداد :  (0)



 

 

 

 
 

 القرائي بني الرواية والدرايةاالختيار مصطلح 

 

 أ د / حممد عبد الواحد الدسوقي

أ  » ر  ب   ق  ْمر و وأ  اط   ع  ة   ب إ ْسق  ْمز  ا اأْل ول ى الْه  م  نْه 
 .«(1) ... م 

المكسورتين : وعلى هذا فقراءة أبي عمرو مثل المد المنفصل، فيقرأ يف 

ويف المضمومتين : ، [ۈئ ]الغاشية   ۆئ ۆئ ۈئ)هؤال إن(، تماما مثل : 

 .[حب ]احلشر   ۈئ ېئ )أوليا أولئك(، تماما مثل :

ذلك ففي  الروايات عن أبي عمرو بن العالء خالف   إال أنه جاء من بعض

 هذه رواية الجماعة عن اليزيدي.  ...» جامع البيان قال الداين :

وخالفهم الحلواين، فروى عن أبي عمر عنه أنه يترك األولى من المكسورتين 

ف األولى من المضمومتين بواو مضمومة، ل  ْخ وي  ) ويجعلها ياء مكسورة، قال:

 .(إلى النصب -اموهي األولى منه -نصوبة من المنصوبتينويشير يف الم

فغير :فأما قوله يف المكسورتين والمضمومتين ]الداين[ قال أبو عمرو 

ا وأداء [ من طريق اليزيديهـ1٧0 ـ 14عن أبي عمرو ] معروف وإنما رواه  ،ن صا

بذلك  أْ ر  قْ ولم ي  ، ـ] أبي عمرو بن العالء[ـه[ عنهـ11٢ ـ1٠٢أبو عبيد عن شجاع ]

م، وال رأينا أحدا من أهل األداء يأخذ به يف روايته. ج  يف رواية ش   اع باإلسناد المتقد 

 ،وال موجود يف نص وال أداءوأما قوله يف المنصوبتين فغير مستطاع على النطق به 

ا يف القياس بالغا جيدا، فإن أهل األداء وأئمة القراءة على وإن كان جائزً 

 .«(2)خالفه

                                                 

 .1/14٠ العشر القراءات يف النشر ( 1)

 .٠/٧1٥ السبع القراءات يف البيان جامع ( ٠)
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يًسا يف العربية ففي النص ا ق  لسابق ما يدل على أن الوجه القرائي قد يكون م 

عن القارئ، لكنه ال  (1)وصحيحا يف التالوة، وقرئ به يف المتواتر لقارئ  أو لراو  

؛ بسبب أنه ليس من الرواية المقروء بها، وأن فيه خلطا يف ب  قْ ي   ل لراو  آخر أو قارئ 

 ر من رواة القارئ نفسه.الروايات حتى وإن كان القارئ راويا آخ

نافع  له راويان : ورش وقالون، وورش وحده  يقرأ بنقل  وبتوضيح أكثر:

( يف ل ع وذ   ، (  ُقْل َأُعوذُ   ) حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها؛ فيقرأ مثال : )ق 

أ من وعلى هذا ف، عن ورش كل من يتلقى القراءات يعرف ذلكو ْقر  ال يمكن أن ي 

( لقالون؛ ألن يف ذلك خلطا للروايات، عنده أقل در وذ  ل ع  اية بالقراءات بالنقل )ق 

ا، وإن كان نافع الذي أقرأ ورشا بالنقل هو نافع الذي لم كما أن ذلك يعد تدليًس 

أ  قالون   ه، ويؤيد ذلك قول ابن له شيخ   زْ ج  بما لم ي   يقرئ قالون بالنقل، فكيف ي ْقر 

ان   »الجزري :  ك  ْفص   أ ب و و  ي   ح 
نْ هـ[ 11٢ـ  1٢٢] اْلك ت ان  اب   م  د   ابْن   أ ْصح  اه  ج   م 

نْ  م 
م  ه   و  م  ز  ث يًرا ال  ر ف   ك  ع  ، و  أ   ب ه  ر  ق  يْه   و  ل  ين   ع 

ن  ز   ال   س  او  ة   ي ت ج  اء  ر 
م   ق  اص  ال  ، ع  : ق 

أ ْلت ه   س  ن ي أ نْ  و  ل  نْق  نْ  ي  ة   ع  اء  ر 
م   ق  اص  ا إ ل ى ع  ْير ه  أ ب ى غ  ل ي   ف   .«(2) َع 

النظر؛ خشية الخلط بين الروايات؛ ولذا  د  عْ ولعل فعل ابن مجاهد بني على ب  

ان وا»كان السلف الصالح يف اإلقراء يفردون روايًة روايًة؛ قال ابن الجزري :  ك   و 

ون   ء  ْقر  ل ى ي  ْيخ   ع  د   الش  اح  ة   اْلو  ن   اْلع د 
اي ات   م  و  ير   الرِّ

ث  اْلك  ن   و 
ات   م  اء  ر 

ل   اْلق  ة   ك  ْتم   خ 

                                                 

 المتـواتر يف بـه مقـروء، ولشـجاع به مقروء غير عمرو أبي عن شجاع عن المروي فالوجه   (1)

 د. محمد سالم محيسن العشر القراءات يف المهذب .كثير ابن عن وللبزي نافع عن لقالون

1/٧٠.  

 .٠/11٧  العشر القراءات يف النشر ( ٠)



 

 

 

 
 

 القرائي بني الرواية والدرايةاالختيار مصطلح 

 

 أ د / حممد عبد الواحد الدسوقي

ة   اي  ع ون   ال   ب ر و  اي ةً  ي ْجم  و 
ا، إ ل ى ر  ْير ه  ا غ  ذ  ه  ي و  ان   ال ذ  ل يْه   ك  ْدر   ع  ، الص  ل  نْ  اأْل و  م   و 

مْ  ه  ْثن اء   إ ل ى ب ْعد  ة   أ  ائ  ة   اْلم  س 
ام  ْصر   اْلخ  يِّ  ع 

ان  اْبن   الد  ْيط ا و  يِّ و ش  از  يِّ  اأْل ْهو 
ل  ذ  اْله  و 

(1)».  

برواية راو  آخر للقارئ نفسه، ، ذا كان ال يجوز خلط رواية راو  عن قارئ مافإ

فكيف يجوز ذلك إذا اختلف القراء؟ وقس ذلك على الطرق : كل الطرق عن 

 الرواة!.

، وال ما يؤيد أنه ال يجوز خلط طريق بطريق وال رواية برواية أصدقولعل 

ة ب  عْ ش  ]أي :  بكر أبو اصم :لع قلت قال أنه حفص عن» ؛ ما روي أحدهما باآلخر

 عبد أبو أقرأين بما أقرأتك فقال يخالفني! هـ[11٧أو  111 ـ 1٧]اش ي  بن ع  

 ـ  هـ . ق ٠1]  طالب أبي بن علي عن[  هـ٥0 أو ٥1ـ]...  ي  م  ل  الس   الرحمن

 بن اهلل عبد [  عنهـ 4٠ ـ  ق.هـ0٧] شيْ ب  ح   بن ر  ز   أقرأين بما وأقرأته[ هـ0٢

 .«(2) [هـ1٠ـ... ]  مسعود

وهذا يفسر أن إمام القراءة كان يحمل عدة حروف أو قل قراءات عن شيوخه 

يف القراءة؛ فينتقي الراوي الذي يصلح لحمل هذا الحرف أو الرواية، ويدل على 

يوسف بن عمرو بن ] قال أبو يعقوب األزرق »ذلك ما أورده الهذلي من قوله : 

يؤخذ  المدينة، وكان نافع   هـ[11٥ـ11٢] : لما دخل ورش  ([هـ ٠0٢ )... ـيسار 

عند األذان  فلما أتى نافع   ملسو هيلع هللا ىلص يف مسجد رسول اهلل[ ورش  ]بالليل، فنام  عليه السبق  

ر قراءته، فقرأ عشًرا فسمع المهاجرون واألنصا ؛السبق   وصلى ركعتين أخذ ورش  

 على أصحاب نافع بكمالهم، م  دِّ حتى قرأ مائة آية، فق   ه  ق  بْ س   ه  ب  ه  فما زال كل واحد ي  

                                                 

 .٠/11٧  العشر القراءات يف النشر ( 1)

 .1/٠٧0 النهاية غاية ( ٠)

https://ar.wikipedia.org/wiki/240_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/240_%D9%87%D9%80
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 لكتاب وتعهدك تكاءقر جودةل ...  ...  الحركات بنقل خصصتك:له نافع قالف

  .«(1)اهلل

ع ما يحمله من زِّ و  م من ما سبق عرضه أن اإلمام أو القارئ كان ي  ه  فْ كما ي  

م  الرواة  ما حملوه عن شيخهم على القرآن برو اياته المتعددة على الرواة، ثم ي ق سِّ

رواتهم أو طرقهم، ثم يقسم أصحاب  الطرق ما حملوه على من دونهم يف طبقة 

 . ، وتعدد الرواة عن األئمةالرواية، ولعل هذا يفسر علة كثرة الطرق عن الرواة

مونه : كيف مكن اهلل مضيستدعي العجب ويهتف اآلن يف عمق النفس سؤال 

إمام القراءة ومن فوقه إلى من أخذوا عن الصحابة من ضبط كل تلك الطرق 

ع بعد  ؟لقراءة الواحدةل زِّ أو كيف تم ضبط ما للقارئ الواحد الذي حمل ما و 

 ذلك على رواته وطرق رواته؟. 

دحية ى بن ل  ع  م  : أبو دحية المصري روى أحد تالمذته : ـ مثال ـ  فاإلمام نافع 

فوجدته  ،إلى نافع [هـ 1٥٧ ـ 10] خرجت بكتاب الليث بن سعد »:  قالبن قيس 

أتقرئ الناس بجميع  ،يا نافع ! فقلت: سبحان اهلل ،يقرئ الناس بجميع القراءات

الناس بجميع القراءات حتى  ئ  ر  قْ أ  أنا  ؟!م نفسي الثوابر  ْح أ   و  القراءات؟ فقال: أ  

 .« (2)ته بهقرأأجاء من يطلب حريف  اإذ

ويقرئ  ،القراءاتكان يحمل عددا من  ااإلمام نافعً فهذا النص يدل على أن 

 .بكل واحدة منفردة، ؛ ال يخلط واحدة باألخرى

فص بن عمر بن عبد العزيز بن الدوري: حتخطى األمر األئمة إلى الرواة فو

ري   ي  بان أبو عمر األزدهْ ص   و  ة ال انههـ[ إمام القراءة يف زم٠01 ـ1٧٢]الد  ث بْت الث ق 

                                                 

 .01 الكامل يف القراءات العشر واألربعين الزائدة عليها(  1)

 .0٧ السابق ( ٠)
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 أ د / حممد عبد الواحد الدسوقي

ث الضابط ال دِّ ح  ثين، الذي كان من صدوقالم  دِّ ح  ة الم  لِّ ج 
ي ْي أبي  (1)

كان أحد  راو 

ي ي  الكسائي، وأحد  طرق ابن ج  
، از عن أبي جعفرم  عمرو بن العالء، وأحد  راو 

وعاء ناقال للقراءة الشاذة الدوري  كل ما سبق يف قراءة المتواتر، ومع ذلك كان

[ صاحب القراءة هـ11٢ـ٠1؛ إذ كان من طرق قراءة الحسن البصري ]أيضا

 الشاذة.

 مع كل هذا لم يخلط الدوري روايًة برواية بل وال طريًقا بطريق! .

ولهذا السبب كانت القراءة يف عهد السلف روايًة روايًة، عدة ختمات حتى 

اد   ب ي ان   اب  ب  تستقر يف النفس ؛ ولذا قال ابن الجزري عن السلف الصالح يف : )  إ ْفر 

ات   اء  ر 
ا اْلق  ه 

ْمع  ج  ان وا »( : و  ْرص   ف ي ك  الط ل ب   اْلح  ْيث   و  مْ  ب ح  ه  ون   إ ن  ء  ْقر  ة   ي  اي  و   ب الرِّ

ة   د  اح  ل ى اْلو  ْيخ   ع  د   الش  اح  ة   اْلو  د  ات   ع  ت م  ل ون   ال   ،خ 
نْت ق  ا إ ل ى ي  يْر ه  ْد  ،غ  ل ق  أ   و  ر   اأْل ْست اذ   ق 

ب و ن   أ  س  ي   الْح 
ل  ْبد   ْبن   ع  يِّ  ع 

ن  ْصر ي   الْغ  ي   اْلح 
ان  و  يْر  ات  هـ[ 014]... ـ  اْلق  اء  ر 

بْع   اْلق   الس 

ل ى ه   ع  ْيخ  ين   ]... ـ ...[ اْلق ْصر ي   ب ْكر   أ ب ي ش 
ةً  ت ْسع  ْتم  ا خ  م  ل  ت م   ك  ةً  خ  ْتم  أ   خ  ر  ا ق  ه  ْير   غ 

ت ى ل   ح  ل ك   أ ْكم  ة   ف ي ذ  د  ْشر   م  ين   ع 
ن  ا س  ْسب م  ار   ح  ْول ه   إ ل ْيه   أ ش  ت ه   ف ي ب ق  يد   :ق ص 

أ ْذك     يـأ ْش  ر  ــو  ين   ي اخ 
ْأت   ال ذ  ر  اـق  ْيه    ه  ل  أ بْ  مْ ـــــع  أ  ـــــف  م   د 

 ْكر  ـــب   أ ب ي ام  ـــب اإْل 

ْأت     ر  يْه   ق  ل  ْبع   ع  ين   الس 
ةً  ت ْسع  ْتم  ْأت    خ  ْشر   ْبن  ا ب د  م   ع  ْلت   ث  ْشر   ف ي أ ْكم  ع 

(2)» 

وقد ارتبطت القراءات باإلسناد صحًة وضبًطا، وكان من شروط صحة القراءة 

، (3): صحة السند، وموافقة قواعد العربية ولو بوجه، وموافقة رسم المصحف

                                                 

 .1٢/٠11 األدباء ومعجم ،4/٠٢1 بغداد تاريخ ( 1)

 .٠/11٧  العشر القراءات يف النشر ( ٠)

 . 1/1السابق    (1)
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ومما اْشت رط يف الراوي : الضبط، والحف ، وغيرهما ولذا كثرت هذه الصفات يف 

 .(1)القراء  تراجم

 األسانيد واالختيار :

 

مؤلف من  هم،عقد معظم مصنفي القراءات بابا لألسانيد يف مقدمة كتب

، كل منهم ملسو هيلع هللا ىلصالنبي باإلسناد إلى منتهيا ه، شيخ   إلى شيوخ  ه إلى شيخ  الكتاب 

 ينص يف أسانيده على أنه قرأ القرآن من أوله إلى آخره، بطريقة أداء شيخه المعينة

همز أو قراءة كلمات مفردة )فرش الحروف(على  شيخه إلى شيوخ  من إدغام أو

 . ملسو هيلع هللا ىلص (2)شيخه، إلى الصحابة إلى النبي

سؤال مضمونه : هل التزم كل إمام بقراءة مجردة جيب عن األسانيد ت هوهذ

أو كان يختار من  أسانيده عن شيوخه ؟برواية معينة من من أول القرآن إلى آخره 

 .تار؟مروياته ما يريد؟ وكيف اخ

ق ل من نصوص يف المؤلفات؛ إذ تجيب  اإلجابة عن الجزئية األولى يف ما ن 

بكل تأكيد أن كل راو للقراءات حاف    على نقل ما أقرأه به شيخه حرفيا كما 

                                                 

 .اجدا  كثير   بعدها ،وما٠1، 1/1٥،٠1،٠0 النهاية غاية ( 1)

بـي علـي أل الـوجيزالسبعة البن مجاهـد،  ينظر يف ذلك على سبيل المثال باب األسانيد يف : ( ٠)

ــوازيا ــد، ط001ـ  11٠] أله ــد حســن أحم ـــ[تح : د. دري ــرب اإلســالمي ، 1ه : دار الغ

هـــ[ تــح : أحمــد 0٥1البــن شــريح ]... ـ  الســبع القــراءات يف الكــايف م،و٠٢٢٠بيــروت: 

 القــراءات يف النشــرم، و٠٢٢٢هـــ  10٠1لميــة ، بيــروت :: دار الكتــب الع1الشــافعي، ط

والتوزيع، القاهرة : د.ت، وكـل أمهـات  والنشر للطباعة الفكر دار:ط الجزري البن العشر

كـــ : العنــوان ألبــي الطــاهر منهــا، نــدر يف مــا إال ولــم يتــرك ذكــر األســانيد كتــب القــراءات  

 إسماعيل بن خلف األنصاري.



 

 

 

 
 

 القرائي بني الرواية والدرايةاالختيار مصطلح 

 

 أ د / حممد عبد الواحد الدسوقي

ْسن دا إلى من قرأ به، لم يخالف من ذلك قيد شعرة، وكلهم كان يردد  اقرأه، م 

  .«(1)ل  عن األو   ر  خذها اآلخ  القراءة سن ة مت بعة يأ »القول المأثور : 

دل على أن بعض القراء اختار من نصوص تيف بعض المصادر  جاءكما 

كتب القراءات، من  يرورد مصطلح االختيار يف كث؛ إذ القراءات التي وصلت إليه

 هـ[ من قوله1٠0ومن أقدم ما ورد منه ما جاء يف كتاب السبعة البن مجاهد ]... ـ 

ن  »: عن أحد قراء الشواذ  ْيص  ح  ان  ابْن م  ك  ال  هـ[ 1٠1]... ـ و  ب ي ة  مً ع  ر  ان   ،ا ب اْلع  ك  و 

ابه ي ار لم يتبع ف يه  أ ْصح 
ل ه  اْخت 

(2)». 

، كما يذكر أن صاحبه لم يتبع رواية القراء مبكًرا وهذا يؤكد وجود االختيار 

ة لم المكيين، الذين عاصروا بعض الصحابة، بل اختار قراءة أخرى عن الصحاب

ه لمصحف الذي أرسلرسم امخالفة ليف الوقت نفسه يكن ي قرأ بها  يف مكة، و

 إلى المكيين.  عثمان

كقول عبد اهلل بن علي المعروف بسبط ما جاء يف باب األسانيد  ومن االختيار

اختيار أبي » و «(3)ذكر إسناد اختيار خلف» معنونا : هـ[٧01ـ010الخياط ]

 .«(4)محمد اليزيدي

: أن يختار القارئ ـ على ما سبق عرضه ـ  الختيار عند أهل األداءاومعنى 

 .(5)هباجتهاده من مروياته عن شيوخه لحجة لدي

                                                 

/ 1 لألزهـري القـراءات ومعـاين بعـدها، ومـا 01 والسـبعة ،1/11٥ اءللفـر القـرآن معاين ( 1)

 .٠1٠/ 1جني البن والمحتسب ،1٠٠

 .  4٧الفتح واإلمالة   (٠)

 ب.11 مخطوط المبهج لسبط الخياط( 1)

 ء.0٢ السابق( 0)

وقــراءات  1٢٧عبــد الهــادي الفضــلي   .والقــراءات القرآنيــة د، ب٥1( اإليضــاح لألنــدرابي ٧)

 .٠4)مقدمة المحقق(  روفين المع القراء



  

 

 

 
 

 م8102إصدار  نوالثالث والثالث: العدد  ،حولية كلية اللغة العربية باملنوفية

 لكن : كيف اختار اإلمام أو القارئ؟.

ْفه م أن االختيار وقع على صورة من  يجاب عن هذا بأن النصوص المتاحة ت 

علم  قلوالمقاالت التي  الصور الثالث اآلتية بعد، وأن ذكر المصطلح يف الكتب

أصحابها بالقراءات، دون تفريق بين كل صورة منها أحدث لبسا؛ ترتب عليه فهم 

خاطئ انجر إلى القول بأن االختيار صورة  واحدة هي انتقاء كلمات والقراءة بها؛ 

ة يف القراءات وناقليها، ق  الثِّ  د  قْ يه إلى زرع ف  يل  ل  عديمي العلم وق   مما دفع بعض  

يف الوقت نفسه وجود نوع من القراءات سمي بالقراءات  س  بْ م هذا الل  وضخ  

 قول ابن مجاهد يف اختيار ابن محيصن. سبق؛ ووقع فيها االختيار أيضا ،الشاذة

 صور االختيار الثالث، من الحق يف هذا؛ ال بد من معرفة الباطل   ماز  نْ ي  كي ول 

  وهي :

ي ـة مــن روا أوهلـا : 
يـات متعـددة؛ بمعنـى استحسـان أوجههــا، اختيـار كلمـات قرائ 

 يف تفسـيرإعرابيا أو دالليا أو أدائيا، ومن أقدم ما جاء من نصوص يف ذلك مـا جـاء 

تشـديد مـن اخـتالف القـراء يف ومنـه مـا ذكـره هـ[ 11٢ـ  ٠٠0أبي جعفر الطبري ]

ـا(الميم وتخفيفها من  ؛ إذ قال :  ]الطارق[(    ٿڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )يف :  )ل ـم 

 .«(1)التخفيف ذلك يف غرَيها أختار ال التي قراءةوال»

إبهام، ليس فيه تحديد من ب « هم..قرأه بعض  » اءر  وكثيرا ما كان يقول عن الق  

كقوله : ، (2)قرأ بذلك، وأكثر ما ورد عنده يف التفسير بهذه العبارة أو قريب منها

ر من الق   ذلك جماعة   ْت أ  ر  وق  »  أ  ر  أ خ 
ما الطبري لم يسر بناء على  مما يؤكد أن ؛«(3)ة 

                                                 

 ، ط. الرسالة.٠0/1٧٠جامع البيان للطبري تح شاكر (1)

ــان  رظــين(٠) ــان جــامعللطبــري : جــامع البي ــح للطبــري البي ، ٧/٧4٧، 1٢٥ ، ٠/٧4 شــاكر ت

1/1٧ 

 .٠/1٥1السابق (1)



 

 

 

 
 

 القرائي بني الرواية والدرايةاالختيار مصطلح 

 

 أ د / حممد عبد الواحد الدسوقي

القراءة وجه أربما وقع اختياره على وجه من  لك، ولذوإنما على ما يراه ،رواه

وئ وئ ۇئ ...))جهد( يف من (1)ضم الجيم وفتحها ومن ذلك  ،بالشاذ

. لغتني فيه للعرب فإن د( ؛)اجله وأما»؛ إذ قال :  ]التوبة[(   ی...ۇئ ۆئ 

 ومن ،احلجاز أهل لغة ذكر، فيام وذلك يم،اجل بضم ُجْهده، من أعطاين: يقال

 . نجد لغة وذلك اجليم، بفتح ،َجْهِده

 من احلجة إلمجاع عندنا، االختيار هو وذلك األمصار، قراءة الضم وعىل

 .«(2)عليه القرأة

 ربِّه من آدم   فتلقى: )كثير ابن وقرأ »هـ[: 111ـ  ٠٠٥وقول الزجاج ] 

ا لم    .«(3)ماعاإلج عليه ما واالختيار ،(ت  ك 

ك( بفتح الراء »:  أيضا الزجاج وقول  وأما أهل الكوفة واألعمش )الدر 

، فتح الراء االختيارإال أن  ...   ... ويحيى بن وثاب، فيقرأون )الدْرك(وحمزة 

  
 
نيينإل د  ك  ،والبصر يين عليها جماع الم  وأن أحدًا من المحدثين ما رواها إ ال الدر 

ك فلذلك اخترنا؛ بفتح الراء    .«الدر 

عن وجوه  الكشف)هـ( يف كتابه 01٥ـ11٧)بن أبي طالب  ومنه ما قاله مكي  

وهو  » ا ما يقول الهذلي :وكثيرً ، «(1)وهو االختيار» كثيرا: القراءات السبع(

  .« (3)وهو اختياري » وقد يقول : « (2)االختيار

                                                 

، ٧0: مختصـر يف شـواذ القـرآن البـن خالويـه هرمـز ابـن و وهي لعطاء ومجاهـد بـن جبـر   (1)

 .٧/٥٧، والبحر المحيط ٠/٠٢0شاف للزمخشري والك

 .111/ 1 للزجاج وإعرابه القرآن معاين (٠)

 .111/ 1 للزجاج وإعرابه القرآن معاين (1)
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 ،(رايةاختيار الد) وما سبق من أمثلة يف هذا المعنى لمصطلح االختيار هو

ذا وهوهو غير مبني على رواية منقولة، وإنما على االجتهاد الفردي للمؤلف، 

لمكي بن أبي  السبع( الكشف عن وجوه القراءات)ما تجده يف كتاب كثيرا النوع 

إذا  ،وأكثر اختياراتهم إنما يف الحرف» : الذي قال عن اختيار الدرايةطالب، 

اجتماع ، ووموافقته للمصحف ،العربيةاجتمع فيه ثالثة أشياء : قوة وجهه يف 

فذلك  ،والعامة عندهم : ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة ،العامة عليه

وربما جعلوا العامة ما اجتمع عليه أهل  ،عندهم حجة قوية يوجب االختيار

 .(4) «الحرمين...

ْست ان  االختيار : أبو حاتم صحاب أوأشهر من عرف بهذا النوع من  ج   ي  السِّ

ي ر  ب  هـ[، وأبو جعفر الط  ٠٠0ـ  1٧٥م ]ال  القاسم بن س  : [ وأبو عبيد هـ ٠٧٢]... ـ 

بن أبي  ي  كِّ ، وم   (عن تأويل أي القرآن جامع البيان)[ يف تفسيره : هـ 11٢ ـ ٠٠0]

 بن أحمدهـ[ يف )الكشف عن وجوه القراءات(، وأبو بكر 01٥ـ  1٧٧] طالب

)المختار من  القرن الرابع الهجري[ يف كتابه : ]من علماء إدريس بن اهلل عبيد

 01٧ ـ 11٢]  ارةب  ج   بن علي بن : يوسف ي  ل  ذ  معاين قراءات أهل األمصار(، واله  

إبراهيم  : ي  ر  ب  عْ يف )الكامل يف القراءات العشر واألربعين الزائدة عليها(، والج  [  هـ

 .ية : كنز المعاين[ يف شرحه على الشاطب هـ ٥1٠ ـ10٢]بن عمر بن إبراهيم 

                                                                                                              

( ظ :مثال : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بـن حمـوش ]: أبـي 1)

. 1:  ط ن .ي الـدين رمضــايـمح . د تــح:، ٠/1٠، 1/1٥٧[ 01٥ــ1٧٧طالـب[ القيسـي ]

 م.1140هـ   10٢0 : مؤسسة الرسالة . بيروت

 ء.11٠الكامل  مخطوط(٠)

 ء.1٥( السابق 1)

 ء.101وظ : جامع البيان  1٧( اإلبانة 0)



 

 

 

 
 

 القرائي بني الرواية والدرايةاالختيار مصطلح 

 

 أ د / حممد عبد الواحد الدسوقي

ة وكلمات مختارة  ئر  قْ وي   يقرأ به القارئ  ما كون يأن  ثانيها : ع  م  ج  أصواًل م 

 فيه يتحقق ال ألنه قرائي؛ اختيار عليه يطلق أن يصح ال وهذا، متعددة قراءاتمن 

 اهلل   رسول   إن  »ما جاء يف الحديث  من ملسو هيلع هللا ىلص النبي به أمر ما وال الرواية، يف الضبط

ر   ملسو هيلع هللا ىلص ؤوا أنْ  كميأم  ْمت م كما تقر  لِّ ع 
وال يمكن أن يقرأ واحد بقراءة غيره طالما ، «(1)

 سورةٍ؛ يف رُجالنِ  اختلََف :  مسعود بن عبداهلل » قولْمها، ودليل ذلك لم يتعل  

 فُأْخِبَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبي   فَأَتى. ملسو هيلع هللا ىلص النَّبي   أقَرَأين: هذا وقال ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبي   أقَرَأين: هذا فقال

َ : قال بذلك،  أدري فال– ُعلِّْمتُم كام اقَرؤوا: فقال رُجٌل، وعنده وْجُهه، فتغريَّ

 
ٍ
  أم ُأِمَر، َأبََِشء

ٍ
 اختالُفهم قبلكم كان َمن أهَلَك  فإنَّام -نْفِسه قِبَلِ  ِمن ابتَدَعه بََِشء

 .«(2)صاِحبِه قِراءةِ  عىل يقَرأُ  ال وهو منَّا رُجلٍ  كل   فقام: قال. أنبيائِهم عىل

 ملسو هيلع هللا ىلصيط الروايات فيه نوع من التدليس، لم يجز يف حديث النبي كما أن تخل

يئ جب حب ) أن هذا يخالف قوله تعالى :فضال عن فكيف يجوز يف القرآن، 

، ولذا  فإن هذا النوع لم يقع يف تاريخ (3)قراءته ، أي فاتبع]القيامة[(   خب مب

  باالختيار. علم األداء القرآين، وإن كان هو ما فهمه قليلو العلم من أنه المقصود

                                                 

 .٥01:  برقم صحيحه يف أخرجه: حبان ابن صحيح (1)

 وهو. صحيح إسناده الحديثو، ٥٢/ ٠0 شاكر  أحمد:  تح لطبريل البيان جامع   تفسير (٠)

 وهـو بكـر، أبـي عن آدم بن يحيى عن 1141: رقم مطوال المسند يف أحمد ورواه. صرمخت

ــن ــاش، اب ــذا عي ــناد به ــن ورواه. اإلس ــرق م ــا مختصــًرا أخــرى ط ــاكم ورواه. أيًض  يف الح

 ومن عاصم، عن إسرائيل طريق من: بإسنادين هنا، مما بأطول ٠00 -٠٠1: ٠ المستدرك

 ،٠1: 1 الفـتح يف الحـاف  وذكـره. الـذهبي ووافقـه وصـححه. عاصم عن عوانة أبي طريق

 .والحاكم حبان البن ونسبه

 .٥٢/ ٠0 شاكر  أحمد:  تح البيان جامع   الطبري تفسير (1)
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أن يكون االختيار رواية معينة أو قراءة معينة من مجموع قراءات أو  ثالثها :

ويكون قد ، فيختار منها واحدة أو أكثر ،روايات اجتمعت لدى القارئ أو الراوي

 قرأ بها من أول القرآن إلى آخره بسنده وينص على ذلك، وهو ما يعرف بـ



 

 

 

 
 

 القرائي بني الرواية والدرايةاالختيار مصطلح 
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الرواية الصحيحة بسندها الصحيح،  أي المبني على )اختيار الرواية(، 

بعض وهذا هو ما ينطبق على قول الموافق لرسم المصحف، 

)خلف( من قراءة: عاصم، وحمزة، والكسائي، ولم يخرج  واختار» :المصنفين

 «.(1)من جهة حمزة بن حبيب الزيات -فيما ذكر -عنهم، إال أن مادة قراءته

الذي يجوز الروائي االختيار ويتبين من عرض النصوص السابقة أن المراد ب

القراءة به واإلقراء : االختيار من مجموع الروايات، رواية أو عددا من الروايات، 

ى، ويكون هذا االختيار مبنيا على ضبط و  قْ وهي مما يصح لدي المختار سنًدا وي  

القارئ وأمانته، وليس المراد باالختيار انتقاء مفردات القراءات التي تتبع قاعدة 

 أبو عمر الثقفي النحوي البصري: عيسى بن عمر  وية معينة، مثل ما روي أن لغ

 قال ولذا؛ (2)له اختيار يف القراءات على قياس العربية هـ[101]... ـ 

 الزمخشري، منهم لجماعة خالفا اختيارية، وليست توقيفية القراءات»:الزرقاين

 «.(3) البلغاء هادواجت الفصحاء اختيار مع تدور اختيارية أنها ظنوا حيث

وقيودا  هكما أن له ضوابط تحكم ،االختيار يبنى على أسس وقواعدبهذا فو

وليس يف أن يضع قراءة ليس  » وفيما تحت يد المختار من قراءات ،تتحكم فيه

قرأ من كل قراءة  » فقد ذكر عن أحد من اختاروا يف القراءات أنه (4)«لها أصل

وجاء تصديقه يف كتاب  ملسو هيلع هللا ىلصبلغه من لغة النبي  ومما ،وبما يختار العرب ،بأحسنها

                                                 

 ء.٠1مخطوط المبهج لسبط الخياط لوحة ( 1)

 بن اهلل عبد على القرآن عرض هأن العربية مع قياس على القراءات يف اختيار عمر بن لعيسى ( ٠)

 القـراءة وروى حروًفا، محيصن وابن كثير ابن عن وروى الجحدري، عاصمو إسحاق أبي

 بـن الملـك عبـد:  واألصـمعي األعـور موسـى بـن وهـارون اللـؤلئي موسـى بـن أحمـد عنه

 .111/ 1 النهاية غاية. وغيرهم أحمد بن والخليل قريب،

 .1٠1/ 1 للزركشي البرهان ( 1)

 ء.1٢1الفضلي   .( القراءات القرآنية د0)
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ما كان أصحها رواية  من كل قراءة، وال شك أن األحسن « (1)عز وجل –اهلل 

 وأدقها لغة.

 أحد قراءته عنه فروى القعقاع بن يزيد جعفر أبو وأما »وقال ابن الجزري : 

 جماعة هعن ورواها القرآن، بها وأقرأ الرحمن عبد بن نافع وهو السبعة، القراء

 بن اهلل عبد األمة هذه حبر على القرآن عرض قد جعفر أبو وكان قالون، منهم

 كعب بن أبي وعرض  كعب بن أبي على عباس بن اهلل عبد وعرض ¶ عباس

  .«(2) ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول على

هو ما يقصد به من االختيار الذي يتبع فيه األثر؛ وهو اختيار كما أن هذا 

ه واإلقراء على ما يجب أن يكون للقرآن ؛ ولذا قال الرواية، ويكون القراءة ب

االختيارات  فيتلى كما يتلى غيره من لما يجبونرجو أن يقع اختيارنا  »الهذلي : 

 «. (3)-إن شاء اهلل –ويقتدى به 

ومما يدلل على أن االختيار الذي هو االنتقاء من الطرق مقابل التباع األثر 

[  هـ1٥٢ ـ٠1٢ قبل] عين، مقابلة ابن خالويه الذي يقصد به : االلتزام بطريق م

تدبرت قراءة األئمة السبعة من أهل األمصار الخمسة  »بينهما يف قوله :  

  واللف ؛ المأمونين على تأدية الرواية ،بصحة النقل واتقان الحف  المعروفين

 مذاهب من مذهبا حرفه من به انفرد ما إعراب يف ذهب قد منهم كال فرأيت

ْمن ع؛ ال وجها القياس من وقصد ي ْدف ع، ال العربية  طريق والحكاية باللف  فوافق ي 

 .«(4)اآلثار واجب على لالختيار مؤثر غير والرواية، النقل

                                                 

 .1/40ومعرفة القراء  4٥قراءات القراء (1)

  .٠٥الطالبين ومرشد المقرئين منجد (٠)

 ء.01( نفسه 1)

 .1٠ السبع القراءات يف الحجة ( 0)



 

 

 

 
 

 القرائي بني الرواية والدرايةاالختيار مصطلح 

 

 أ د / حممد عبد الواحد الدسوقي

. يف مقابل االختيار، يؤكد وجوب اتباع األثر «اآلثار واجب ي... عل »فقوله 

بمعنى أن ي ْقر ئ ، ويف الوقت نفسه وجوب ترك االختيار الذي هو ييف النقل القرائ

القارئ بما انتقاه من مفردات القراءات، دون اتباع طريق معين لرواية خاصة عن 

 قراءة محددة . 

أن » ؛ إذ القراءة هي :عن القراءةكثيًرا يفترق ال االختيار المعنى فهذا على و

، «(1)من أول القرآن إلى آخره ،يكون للمقرئ قراءة مجردة على حرف واحد

الروايات التي نقلها المختار لروائي : انتقاء رواية معينة من مجموع واالختيار ا

 من أول القرآن إلى آخره.على بعض شيوخه قرأ بها و

، ختيار ربما كان اختيار رواية واحدة من عدة رواياتوالفرق بينهما أن اال

 لها عدة طرق.منها ، وكل رواية ةروايمن  أكثربينما القراءة تشتمل غالبا على 

ؤكد هذا أن قراءة خلف نادرة االختالف من ناحية الطرق، حتى لتكاد وي

 تكون طريقا واحدا من طرق القراءات؛ ومن هنا صح إطالق بعض المصنفين

 . «(3)قراءة خلف »وبعضهم اآلخر سماها ، (2) على قراءة خلف : )اختيار خلف(

؛ ولذا احدةألن القرآن لم ينزل دفعة و ؛قراءة مجردة ملسو هيلع هللا ىلصولم تكن لرسول اهلل 

قراءة مجردة ملسو هيلع هللا ىلص ولم يحف  عن رسول اهلل  » : هـ(٧٢٢يقول األندرابي)ت بعد 

الوجه،  من أول القرآن إلى آخره؛ ألنه كان يقرئ ويقرأ بالوجوه كلها: مرة على ذا

 «. (4)ومرة على ذلك

                                                 

 .٠4( قراءات القراء )مقدمة المحقق(1)

 ،1/1٧ البــاذش البــن واإلقنــاع ،1/1٢ لألنــدرابي القــراءات يف اإليضــاح ،٠1٢ الكامــل ( ٠)

 .141 ،٠/01،1٥ ،1/10،14٢ النهاية وغاية ،1/111 والنشر

 .1/144 العشر القراءات يف والنشر ،1/٠٠٠ السبع القراءات يف اإلقناع ( 1)

 ء.٥٥( اإليضاح 0)
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يف النصف الثاين من  » بقوله: الروائي وأرخ بعض الباحثين بداية االختيار

لهجري والنصف األول من القرن الثاين الهجري كانت مرحلة نشوء القرن األول ا

االختيارات يف القراءات، حيث قام كل فريق من القراء يف تلكم الفترة بالنظر يف ما 

روى من حروف قرآنية مختلفة، واختار من بينهما حروفه على أساس من مقياس 

 .(1)«معين انتهجه يف الموازنة واالختيار

 هـ( وخلف٠٢٠ -1٠4بداية االختيار كانت قبل اليزيدي )وهذا يعني أن 

على ما جاء عنهما من روايات بعض المؤلفين طلق أن يْ ذ  ل  [ الهـ٠٠1  ـ 1٧٢]

 قرآنية اختياًرا. 

هـ( عىل بعض أئمة القراءات 36 -555بل أطلقه أبو عبد اهلل القرطبي )

يارات أولئك األئمة وهذه القراءات المشهورة هي اخت» كنافع وابن كثير فقال :

وذلك أن كل واحد منهم اختار مما روى وعلم وجهه من القراءات ما هو  ،القراء

واشتهر عنه وعرف به  ،قرأ بهأورواه و ،فالتزمه طريقة ؛األحسن عنده واألولى

 «. (2)وحرف ابن كثير ،فقيل : حرف نافع ؛ونسب إليه

رسول اهلل  –من عند القراءات كلها وإن كان مخرجها  » وقال األندرابي:

 «. (3)لنفسه قراءة  تلك القراءاتمن  اختارفان كل قارئ  -صلى اهلل عليه وسلم

 أبي واختيار العشرةوكتاب الغاية البن مهران موضوعه يف قراءات القراء 

  السجستاين. حاتم

بعنوان  كتاب هـ [٧٢٢األندرابي ]... ـ بعد  اهلل عبد أبو عمر أبي بن حمدوأل

  .«(1)حاتم بيأو عبيد أبي واختيار العشر القراءات يف اإليضاح»

                                                 

 .1٢٧( القراءات القرآنية 1)

 1٧/0٢( الجامع ألحكام القرآن ٠)

 ء.٥٥( اإليضاح 1)



 

 

 

 
 

 القرائي بني الرواية والدرايةاالختيار مصطلح 

 

 أ د / حممد عبد الواحد الدسوقي

يفيد أن أئمة القراءة اختاروا مما تحت  وكل ما سبق من نصوص وعناوين

لكنهم اختاروا روايات وطرقا، ولم يختاروا كلمات مفردة  ،أيديهم من القراءات

عوا أصوال    اهلل يف حديث رسول زْ مما جمعوه قراءة، فذلك لم يج   ليؤلفواأو جم 

 تدليسا يف الرواية، فكيف يجوز يف القرآن؟!. دوإال ع ملسو هيلع هللا ىلص

فأما نحن معشر المتكلفين، فقد ... »:  هـ[ ٠٥1 ـ٠11]ولذلك قال ابن قتيبة 

جمعنا اهلل بحسن اختيار السلف لنا على مصحف هو آخر العرض، وليس لنا أن 

رهه  و  د  عْ ن   روه، وليس لنا أن نفس  ، كما كان لهم أن يفس 
(2)».   

تثبت  ،ولعل ما يؤيد ذلك ما ذكر من عناوين ونصوص يف كثير من المصادر

وأن إطالق  ،اختار من مروياته –ويف غالب الظن كلهم  -أئمة القراءة أن معظم

 ـ تتسع دائرته لتشمل أئمة القراءة ومن ذلك: (االختيار)لف  

وهو أحد القراء  ـ با عمرو الداين قال عن ابن عامرأبن حجر العسقالين أن انقل ـ  1

 .« (3)اتخذه أهل الشام إماما يف قراءته واختياره » : السبعة ـ

 وهو أحد القراء السبعة ـ ـ أورد كثير من المصادر عن أبي عمرو بن العالءـ  ٠

كان  أنه»و «(5)أخذ من كل قراءة أحسنها» : «(4)كان حسن االختيار » أنه

 «.(6)متمسكا باآلثار؛ ال يكاد يخالف يف اختياره ما جاء عن األئمة قبله

                                                                                                              

 (.101/ 1) القراء طبقات يف النهاية غاية ( 1)

  .10قرآن تأويل مشكل ال (٠)

 .٧/٠٥٧( تهذيب التهذيب 1)

 .40( السبعة 0)

 .40/ 1ومعرفة القراء ، 44وقراءات القراء  ،ء0٥( جامع البيان ٧)

 ب.11وظ: الكامل ،  41( السبعة 1)
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 وهو أحد القراء العشرة ـ ـعن يعقوب  ي  و  عنون أبو معشر الطبري لما ر  ـ 

اختار اختيار حسنا غير  » وقال أيًضا عنه:، « (1)بن إسحاقااختيار  » بقوله:

 «. (2)خارج من األثر

 ر  ]إمام القراءة البصري[  ازي أن يعقوب  األهو يوذكر أبو علـ  0
يف شوارع  يئ 

، فتعجب يعني الن ار باإلمالة (ريإلى النِّ ) ين؟ فقال:أفقيل له: إلى ن؛ البصرة غضبا

 .(3)«مالة ليست من اختياره يف قراءتهمن ذلك ألن اإل [أي يعقوب]

با بكر بن أ ن  إ»قال أبو عمرو الداين:  وهو أحد القراء السبعة ـ ـوعن عاصم ـ  ٧ 

 «.(4)ض على عاصم اختيارهر  عياش وحفًصا.. أضبط من ع  

واختار لنفسه » : وهو أحد القراء السبعة ـ ـ وقال الداين أيًضا عن الكسائيـ 1

 «.(6)غير أن مادة قراءته، واعتماده يف اختياره، عن حمزة»،  «(5)قراءة

فأخذ  ؛كان يتخير القراءاتوأما الكسائي فإنه » وقال أبو عبيد: القاسم بن سالم:

 «.(7)من قراءة حمزة ببعض وترك بعًضا

غير  ،واختار من قراءة حمزة وقراءة غيره قراءة متوسطة» وقال ابن مجاهد :

 «.(8)خارجة عن آثار من تقدم

                                                 

 ب. 40( سوق العروس 1)

 ب.1( مختصر الجامع يف القراءات العشر ٠)

 ء.1( الوجيز 1)

 ء.1٠( جامع البيان 0)

 1/1٢٢( معرفة القراء ٧)

 .1٢( التيسير 1)

 .٠/01٢( جمال القراء ٥)

 .111وظ : قراءات القراء  4٥( السبعة 4)



 

 

 

 
 

 القرائي بني الرواية والدرايةاالختيار مصطلح 

 

 أ د / حممد عبد الواحد الدسوقي

وكان الكسائي بفتح الراء والهمزة من  » أبو معشر الطبري أن الفراء قال:ذكرو 

، ونحوه، ثم رجع إلى كسر الراء [٥٥المائدة]  (القمر أىهذا الباب )أي باب ر

 «.  (1)وفتح الهمزة قال الفراء: وبه قرأت عليه

ا اختار اختيارً »: وهو أحد القراء العشرة ـ ـ ان عن خلف بن هشامر  هْ قال ابن م  ـ ٥

 «. (2)حسنا غير خارج من األثر

 متواتر ـوهو أحد قراء غير ال ـعمش عن األ ي  وعنون أبو معشر لما ر   ـ  4

 «. (3)اختيار األعمش » ـب

وهو  ـابن محيصن ا عن ًد ن  ْس م   ي  و  لما ر   [هـ0٥4 ]... ـعنون أبو معشر الطبري ـ 1

يف حين سماه غيره  « (4)ار ابن محيصنياخت » بقوله: أحد قراء غير المتواتر ـ

 «. (5)قراءة عبد الرحمن بن محيصن » كالهذلي

على ما جاء عن خلف  (االختيار)لف  قد أطلق  بعض المؤلفينوإذا كان 

 فهناك من اعتد قراءة أبي جعفر: يزيد بن القعقاع: أحد مشيخة ،واليزيدي كليهما

اختيار يزيد بن  » فقد عنون أبو معشر الطبري له بقوله: ؛نافع اختياًرا

ه على ما نقل يف مع أن « (7)قراءة نافع » وعنون لنافع بقوله:، « (6)القعقاع

                                                 

 ء.1٧٠( سوق العروس 1)

 .٥٠والغاية  41( المبسوط ٠)

 ب.11( سوق العروس 1)

 ب.41( سوق العروس 0)

 ء.٧1( الكامل ٧)

 ء.4٠( سوق العروس 1)

 ء.1٠( السابق ٥)
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 سعيد بن محمدوهذا مثل ما فعل ، (1)اختيار من اختيار قراءة نافع النصوص فإن

 القراءة أخذالذي ، ]... ـ ...[ الضرير الكويف البزاز جعفر أبو موسى بن عمران بن

  .(2)بها يقرئ رواية وخالد خلف رواية من اختار، ووخالد خلف عن عرضا

االختيـار وبناء على مـا سـبق صـح إطـالق مصـطلح كـل واحـد مـن القـراءة و

الروائي علـى اآلخـر، بشـرط أن ال يقصـد باالختيـار إال مـا صـح أن يطلـق عليـه : 

 .)االختيار الروائي(

؛ للعالقـة بـين القـراءة واالختيـار، يقـول لذلك و  قد يطلق على القراءة اختيار 

ـأْ و   »عن القراءة يف اإلمامـة هـ [ 000ـ  1٥1]الحاف  أبو عمرو الداين   بيعقـوب   م  ت 

 وقـد: قـال، مذهبه على أكثرهم أو فهم ؛عمرو أبي بعد ريينـالبص عامة   تيارهاخ يف

 ،يعقـوب بقـراءة إال يقـرأ ال بالبصـرة الجـامع إمـام: يقول ونب  لْ غ   بن طاهر سمعت

: فقـال أبـي عنه وسئل، صدوق: فقال عنه حنبل بن أحمد سئل: حاتم أبي ابن قال

 ال وكـان زمانـه أهـل أقـرأ عقـوبي كان: ... المنادى بن الحسن أبو وقال، صدوق

، ثـم قـال «هاختيـار »عـن قـراءة يعقـوب بقولـه : الـداين  عبر، ف«(3) كالمه يف نح  لْ ي  

  .«يعقوبقراءة »

 ما أصحاب القراءاتأو» : [هـ14٢ـ 111] ومن قبله قال المقدسي

قراءة نافع : ربع أوهن   ،حروف أهل الحجاز: ربعة أقسام أالمستعملة اليوم فعلى 

ص  بة يْ ن كثير وش  واب
وحروف أهل : ]يزيد بن القعقاع[ جعفر  يبأو اح[]بن ن 

                                                 

: نـافع قـال:... مـنهم التـابعين، مـن جماعـة علـى نـافع أوقـر» وهذا لقـول سـبط الخيـاط :   (1)

 هـذه آلفـت حتـى تركتـه واحـد فيـه شـذ ومـا فأخذتـه عـامتهم عليـه اجتمـع مـا إلـى فنظرت

 ..ء11٢ الخياط لسبط المبهج مخطوط«.   عليها اجتمعوا التي الحروف

 .٠/10٧ النهاية غاية ( ٠)

 .14٥/ ٠ النهاية غاية ( 1)



 

 

 

 
 

 القرائي بني الرواية والدرايةاالختيار مصطلح 

 

 أ د / حممد عبد الواحد الدسوقي

وقراءة أهل  ،عمرو يبأو ،والكسائي   ،وحمزة ،حرف عاصم: وهن  اربع  ،العراق

قراءة يعقوب  : وهي لعبد اهلل بن عامر، وحروف الخاص  وهن  اربع ،الشام

 . «(1)األعمش  حاتم وقراءة يبأواختيار   ،عبيد يبأواختيار  ،الحضرمي  

اختيارمها ؛ ألن أيب حاتماختيار أيب عبيد وفعب عن القراءة باحلرف، وذكر 

قـراءة أن قـراءة مـ   من نوع اختيار الدراية، وسمى ما روي عـن األعمـ 

 األعم  من القراءات الشاذة.

 االختيار على األئمة فتعداهم إلى الرواة وأصحاب الطرق، فمن لم يقتصرو

بي بكر: كليهما عن عاصم أما ذكره الهذلي من اختيار حفص واختيار الرواة 

خالف فيه عاصًما... ما اختاره أبو بكر فيما خالف  فيما ار حفص... ياخت » بقوله

 «. (2)فيه عاصًما 

ختار اختياًرا اوأما ورش: عثمان بن سعيد المصري )فـ( » وقال الهذلي أيًضا:

 «.  (3)خالف فيه نافعا

... وقرأ الخياط على اليزيدي باختياره الذي خالف فيه » وقال سبط الخياط:

 «. (4)با عمروأ

اختار من قراءة الذي خلف بن هشام  : ومن رواة حمزة : اإلمام، المقرئ

 شيخه وقراءة غيره.

القراءات من أصحاب كتب وتعدى االختيار الرواة إلى بعض مصنفي 

 -األسانيد ومن ذلك:

                                                 

 .11معرفة األقاليم أحسن التقاسيم يف ( 1)

 ء.٥٢( الكامل ٠)

 ء.1( السابق 1)

 ب.0٢مخطوط المبهج (0)
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 بن عبد السالم العباسي ]... ـ يخه عبد القاهرسبط الخياط عن ش هذكرما ـ   *

رضي اهلل  -نهيت الختمة عليهأوكنت إذا  » يف قوله : اأن له اختيارً  ـ[ه 011

ولم أره  ،يأمرين بقراءة الفاتحة وخمس آيات من أول سورة البقرة -عنه

وما أظنه إال اختيار الشريف  ،منصوصا عن شيخه إال عن الخزاعي عن البزي

 «. (1)هب وأمرنا

 ولم يتوقف األمر عند اختيار اإلمام أو القارئ االختيار، بل كان لالختيـار راو  

 إبـراهيم بـن سليمان بن محمد، بل من يتقن أداء هذا االختيار ويضبطه، كأو رواة  

ــرئ ]... ـ ...[ ال ــي صــاحب:  حــاذقالضــابط المق ــاتم أب ــهل ح ــن س ــد ب  محم

  .(2)اختياره وضابط السجستاين

ي   األعـور اهلل عبد أبو موسى بن هارونو
ْتكـ  ي   الع  [ هــ٠٢٢ قبـل ــ]...  الن ْحـو 

اء شيخ  محمـد أبـي على سالم بن القاسم عبيد أبي باختيار قرأالذي ، بدمشق القر 

  .(3)عبيد أبي عن البيساين

ي   و
ْكل  م  الع 

ات  بِّح  بن  ح  س  ي   حاتم أبي اختيار روى ]... ـ ...[ م 
ْست ان  ج   عنه، السِّ

  .(4)بالرواية معروف وهو

ئ باختياره إلى جانب الرواية أو الطريق الذي ر  قْ كما كان صاحب االختيار ي  

ريم عبد بن إدريسيحمل مروياته، ومن ذلك  :  ادالح   الحسن أبو الك    ـ]... د 

                                                 

 ء.11٢السابق ( 1)

 .٠/104،110 النهاية غاية ( ٠)

 .٠/10٥ النهاية غاية ( 1)

 .٠/٠10 السابق ( 0)



 

 

 

 
 

 القرائي بني الرواية والدرايةاالختيار مصطلح 

 

 أ د / حممد عبد الواحد الدسوقي

يعني عن حمزة  روايتها أقرأه فً ل  الذي ذكر ابن الجزري أن خ   [ هـ ٠11أو ٠1٠

  .(1)لنفسه ف  ل  تاره خ  ، الذي اخواختياره

؛ إذ قال ابن لغيره آخر اختيار   ومعه رواية  وربما اختار القارئ اختياًرا، 

له اختيار يف  ]... ـ ...[ :بن مالك أبو عبد اهلل الزعفراين  الحسين »الجزري عن 

على أبي  [... ـ ...]وقرأ اختيار العباس بن الفضل  ،القراءة رويناه من الكامل

  .«]... ـ ...[ (2)بيد اهلل بن عبد الرحمن بن واقدع : ليْ ب  ش  

ابن مجاهد إلى الثبات على الرواية، دون فتح باب لالختيار، ولذا قد مال و

  :هاشم أبي بن الواحد عبد » على من سأله يف ذلك يفسر موقفه؛ فقد قال ه  د  فإن ر  

 نحن: فقال نه؟ع لم  ْح ي   حرفا لنفسه الشيخ   يختار ال لم مجاهد، ابن   رجل   سأل

 اختيار إلى منا أحوج أئمتنا، عليه مضى ما حف  يف أنفسنا لم  عْ ن   أن إلى ج  و  ْح أ  

   .«(3) بعدنا من به رأقْ ي   حرف

 اأبوتوقف النقلة للتدقيق يف إسناد االختيارات؛ إذ ذكر ابن الجزري أن 

ن ْسر ْينال عمرو بن محمدى القاسم الهذلي قرأ عل  ب اختيار  بحل]... ـ ...[  يق 

  .(4)صحيح ه غير  كل   بإسناد  ر بْ بن ج  مجاهد 

                                                 

 .1٧0/ 1 السابق ( 1)

 .1/1٥1غاية النهاية يف طبقات القراء  ( ٠)

 .376/ 35 النبالء أعالم سريو، 356 الكبار القراء معرفة ( 6)

 .٠/٠٠1 السابق ( 0)
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 :يف أهم كتب طبقات القراء االختيارات،أصحاب  عرضوالجدول اآلتي ي

 االختيارات مرتب هجائيا جدول بأصحاب

 ، ومصدره االختيار صاحب االختيار

شمر بن  إبراهيم بن أبي عبلة:ـ  1

 هـ[1٧1ت:] يقظان بن المرتحل

صحة  يف ،العامةف فيه له اختيارخال

 1/11النهاية غاية  .إسناده إليه نظر

أحمد بن محمد بن حنبل بن ـ  ٠

-110هالل أبو عبد اهلل الشيباين ]

 .هـ[ صاحب المذهب٠01

له اختيار يف الكامل للهذلي من طريق 

عبد اهلل بن مالك عن ابنه عبد اهلل بن 

 .1/11٠ النهاية غاية.أحمد بن حنبل

محمد بن عبد إسحاق بن ـ  1

 ] ي 
يِّب  س  ن ....أبو محمد الم  ْحم  الر 

 .هـ[٠٢1]... ـ  

 .1٧4/ 1 النهاية غاية .اختيار  له

 

اق  ـ  0 ف   بن   إ ْسح  ْرد اس   بن ي ْوس 
 م 

، ي 
ش  ر  ي   الق 

ط  اس  ـ  11٥] الو 

 هـ[11٧

ي ار   ل ه  
ل ه  ، اْخت  م  نْه   ح  يْل  : ع  اع   بن   إ ْسم 

ْود   ، ه  ي 
ط  اس  ْبد  و   الو  ان ئ بن   اهلل   ع   .ه 

، 1٢11/ 0اإلسالم  تاريخ

 .1/1٥1 أعالم النبالءسيرو

أيوب بن المتوكل البصري]... ـ ـ  ٧

 هـ[٠٢٢

/ 1 النهاية غاية .له اختيار تبع فيه األثر

1٥٠ 

ابن عايذ أبو أوجوية بن عاتك ـ  1

 اس األسدي ]... ـ ...[ن  أ  

 .ذكر الداين أن له اختياًرا يف القراءة

 .111/ 1 النهاية غاية

الحسين بن مالك أبو عبد اهلل ـ  ٥

 الزعفراين ]... ـ ...[

رويناه من :له اختيار، قال ابن الجزري

 .1/٠01 النهاية غاية.الكامل

مع كان اختيار حمزة قراءة ابن مسعود حمزة بن حبيب بن عمارة أبو ـ  4



 

 

 

 
 

 القرائي بني الرواية والدرايةاالختيار مصطلح 

 

 أ د / حممد عبد الواحد الدسوقي

ارة الزيات ] م  أحد  هـ[1٧1ـ  4٢ع 

 القراء السبعة

 غاية .مصحف عثمان مخالفةعدم 

 ٠1٠/ 1 النهاية

ام ...   ... أبو ـ  1 ش  خلف بن ه 

ي  ]
د  ار األ س  ـ   1٧٢محمد الب ز 

 أحد القراء العشرة هـ[٠٠1

كان يأخذ بمذهب حمزة إال أنه خالفه 

سير  .يف مائة وعشرين حرًفا يف اختياره

 ٠٥٠/ 1 النهاية غايةو ،٧٥٥ /1٢

ب ان : أبو عمروـ  1٢ بن العالء بن  ز 

يي  البصري  
يم  ار ... ... الت م  عم 

 أحد القراء السبعة هـ[1٧0ـ  14]

له اختيار قرأ به ختمتين عامر بن عمر 

بن صالح أبو الفتح  : أوقية الموصلي 

 .1٧1/ 1 النهاية غاية .على اليزيدي

زهير الفرقبي النحوي يعرف ـ  11

 بالكسائي ]... ـ ...[

ا عاصمً ، عاصر له اختيار يروى عنه

 .٠1٧/ النهاية غايةاإلمام.

سهل بن محمد بن عثمان بن ـ  1٠

يزيد أبو حاتم السجستاين 

 .هـ[٠٧٧]

يخالف مشهور السبعة  لم   له اختيار

إن اهلل بما » : [1٠٢]إال يف آل عمران

 .1/1٠٢النهاية غاية .«محيطتعملون 

شريح بن يزيد أبو حيوة ـ  11

 هـ[٠٢1الحضرمي ]... ـ 

ة بن شريح الحاف ، له و  يْ والد ح  

نه عنه، شاذاختيار  محمد بن عمرو  دو 

 غاية، و٧/11 اإلسالم تاريخ .الكلبي

 .1٠٧/ النهاية

طلحة بن مصرف بن عمرو ـ  10

بن كعب أبو محمد ويقال أبو عبد 

اهلل الهمداين اليامي الكويف ]... ـ 

 .هـ[11٠

رواه  له اختيار يف القراءة ينسب إليه،

 ،ي  أقرأ به يف الر   ،بن غزوان فياض

 النهاية غاية .وأخذه الناس عنه هناك

1 /101. 

 .له اختيار يف القراءة يف الكامل للهذلي العباس بن الفضل بن عمروـ 1٧
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أبو الفضل الواقفي البصري ]... ـ 

].... 

 .1٧1/ 1 النهاية غاية

 

عبد اهلل بن قيس أبو بحرية ـ  11

]... ـ السكوين الكندي الحمصي 

 .هـ[4٢بعد 

قال عنه ابن الجزري : صاحب 

 /1 النهاية غاية .االختيار يف القراءة

00٠. 

عبد اهلل بن محمد بن محمد ـ 1٥

بن فورك بن عطاء أبو بكر القباب 

 .هـ[1٥٢ـ ٠ ٥٢]

اختار اختياًرا من القراءة رواه عنه 

/ 1 النهاية غاية .الهذلي يف الكامل

0٧0. 

يد أبو عبد عبد اهلل بن يزـ  14

الرحمن القرشي القصير البصري 

 .هـ[٠11ـ  1٠٢]

 1٢/114سير  .له اختيار يف القراءة

 .1/010 النهاية غايةو

عبد اهلل بن يزيد أبو يحيى ـ  11

 .هـ[٠11المكي ]... ـ

/ ٧ تاريخ .رواه ابنه محمد ،له اختيار

111. 

عثمان بن سعيد بن عبد اهلل ـ  ٠٢

بن عمرو الملقب بـورش 

 راوي نافع. هـ[11٥ـ11٢]

له اختيار خالف فيه نافًعا، قال ابن 

الجزري:رويناه عنه من طريقه بإسناد 

/ 1النهاية غاية، و01الكامل .جيد

٧٢٠. 

ْمزة بن عبد اهلل ... ـ  ٠1 علي  بن ح 

ي  ]... ـ 
ائ  س 

أبو الحسن الك 

 : أحد القراء السبعة. هـ[111

هْ  ت ْيبة بن م  ران له اختيار قرأه عليه ق 

 .هـ[ ٠٢٢األزاذاين  األصبهاين  ]... ـ  

 .٠1/ ٠ النهاية غاية

 .1٢1/ 1 النهاية غاية .له اختيار .عون العقيلي ]... ـ ...[ـ  ٠٠

فارق  ،له اختيار على مذاهب العربيةعيسى بن عمر أبو عمر ـ  ٠1



 

 

 

 
 

 القرائي بني الرواية والدرايةاالختيار مصطلح 

 

 أ د / حممد عبد الواحد الدسوقي

 النهاية غاية.ستنكره الناساالعامة و .هـ[101ت : الثقفي البصري ]

1/111. 

فياض بن غزوان الضبي ـ  ٠0

 .الكويف ]... ـ ...[

 .يروى عنه حروف شواذ من اختياره

 .11/ ٠ النهاية غاية

ب يْد ـ  ٠٧ م أبو ع  القاسم بن سال 

 هـ[ ٠٠0ـ   1٧٥اللغوي  ]

له اختيار يف القراءة وافق فيه العربية 

 .14/ ٠ النهاية غاية .واألثر

قتادة بن دعامة أبو الخطاب ـ  ٠1

دوسي البصري األعمى الس

 هـ[114 -11المفسر]

 .له اختيار يف كتاب الكامل للهذلي

 .٠٧/ ٠غاية النهاية 

 

قعنب بن أبي قعنب : أبو ـ  ٠٥

ي   و  د  ال الع  م   .]... ـ ...[الس 

له اختيار شاذ عن العامة رواه أبو زيد 

 ٠٥/ ٠غاية النهاية .األنصاري

اج ـ  ٠4 ج  ْبر أبو الح  مجاهد بن ج 

 .هـ[1٢0ـ  ٠1لمكي  ]ا

الهذلي بإسناد غير يف كامل له اختيار 

 .0٠/ ٠غاية النهاية  .صحيح

محمد بن الحسن بن أبي ـ  ٠1

 ]... ـ ...[سارة أبو جعفر الرؤاسي 

، 111/ 0 تاريخ .له اختيار يروى عنه

 .111/ ٠ النهاية غايةو

محمد بن الحسن بن ـ  1٢

م ]  ْقس 
ـ ٠1٧يعقوب... بن م 

 .هـ[1٧0

ه  يف  ك ت اب   له الكامل ، يف اختي ار 

به  قرأو اإلجماع، خالف ،للهذلي

 يف تجوز أنها ذكر وجوه على أوأقر

 اختياره عن فرجع استتيب، والعربية

معرفة القراء  .للضرب وقف أن بعد

 11 أعالم النبالء  ،سير1٥0الكبار

 .1٠0/ ٠ النهاية غاية، 1٢٥/
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محمد بن السميفع اليماين ـ  11

 .ارهاختي

له اختيار رواه إسماعيل بن مسلم ].. 

 111/ 1 النهاية غاية.هـ[11٢ـ

محمد بن جرير: أبو جعفر ـ  1٠

 .هـ[ 11٢ -٠٠0الطبري ]

له اختيار قرأ به عليه أحمد بن عبد اهلل 

 .1٢1/ ٠ النهاية غاية .الجبي

محمد بن سعدان أبو جعفر ـ  11

 .هـ[٠11الضرير الكويف]... ـ 

 .يخالف فيه المشهورله اختيار لم 

 .٠/101 النهاية غاية

محمد بن سعيد بن عمران بن ـ  10

موسى أبو جعفر البزاز الكويف ]... 

 .ـ ...[

اختار من رواية خلف وخالد رواية 

، 104 القراء الكبار معرفة.يقرئ بها

 .٠/10٧ النهاية غاية

محمد بن عبد الرحمن بن ـ  1٧

ْيفع : أبو عبد اهلل اليما م  ين]... ـ الس 

 .هـ[1٢

له اختيار شذ فيه، أفرده الهمذاين وذكر 

 النهاية غاية .أنه قرأ به على القالنسي

٠ /11٠. 

ن بن ـ  11 ْحم  محمد بن عبد الر 

 ] ي 
ْهم  ن أبو عبد اهلل ]الس 

يْص  ح  م 

أحد قراء غير  هـ[1٠1]... ـ 

 .المتواتر

العربية؛ خرج عن  بقياسله اختيار 

، فرغب رائيالق إجماع أهل بلده

ابن على وأجمعوا  ،الناس عن قراءته

 اإلسالم تاريخ .كثير التباعه ]األثر[

 .11٥/ ٠ النهاية غاية، و1/010

محمد بن عيسى بن إبراهيم ـ  1٥

. ]... ـ  ي 
 ٠0٠أبو عبد اهلل األ ْصبهان 

 .هـ[٠٧1أو 

له اختياران :  األول رواه عرضا عليه : 

ين محمد بن عصام بن سيدبلة، والثا

رواه :محمد بن أحمد بن الحسن 

، 14٥/ 1 اإلسالم تاريخ .الشعيري

 .٠/11 النهاية غايةو



 

 

 

 
 

 القرائي بني الرواية والدرايةاالختيار مصطلح 

 

 أ د / حممد عبد الواحد الدسوقي

 .محمد بن مناذر ]... ـ ...[ـ  14

نه أنه أثبت مله اختيار خالف الناس، 

 البسملة بين األنفال وبراءة. غاية

 .٠1٧/ ٠ النهاية

مسعود بن صالح السمرقندي ـ  11

 .]... ـ ...[

ه الهذلي وذكره بإسناد روا، له اختيار

 .٠11/ ٠ النهاية غاية .غير معروف

ث ار[ ـ  0٢ حارب ]بن د  ْسل مة بن م  م 

]... ـ ...[ ي 
ب  ار  ح   .الم 

/ ٠ النهاية غاية .له اختيار يف القراءة

٠14. 

ان ـ  01 ْمر 
ر ير أبو ع  موسى بن ج 

ي  ]... ـ  قِّ  .هـ[111الر 

 

، اختيار على ما قرأ يف العربيةله 

أخذ الف ما قرأ به على السوسي، يخ

ثم جماعة من أصحاب السوسي به 

 غاية، ٥/11٥ اإلسالم تاريخ.تركوه

 .٠/114 النهاية

ن بن أبي ـ  0٠ ْحم  نافع بن عبد الر 

 هـ[1٥٢إلى1٧٢نعيم  ]... ـ 

 .أحد القراء السبعة

عرض عليه الغاز بن قيس القرآن 

 اإلسالم تاريخ .وضبط عنه اختياره

 .111/ ٠ النهاية ةغاي،0/1٥1

نعيم بن ميسرة أبو عمرو ـ  01

 .هـ[1٥0الكويف ]... ـ 

 .يروى عنه حروف شواذ من اختياره

 .10٠/ ٠ النهاية غاية

...  ى بن الحارث بن عمرييحـ  00

ري  ]
ا  م   .هـ[10٧ـ  ٧٧الذ 

له اختيار خالف فيه ابن عامر يف كتاب 

 .114/  النهاية غاية .الكامل

ن المبارك بن المغيرة يحيى بـ  0٧

ي   أبو محمد
يد   [هـ٠٢٠ـ1٠4] الي ز 

ْج  ل مْ له اختيار  ن   ف ْيه   ي ْخر  ْبع   ع  : الس 

 .عشر كلمات خالف فيه أبا عمرو

أعالم  ، وسير 1٢القراء الكبارمعرفة 
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 .٧11/ 1 النبالء

يحيى بن سالم بن أبي ثعلبة ـ  01

 .هـ[٠٢٢]... ـ  أبو زكريا البصري

 . القراءة عن طريق اآلثارله اختيار يف

 النهاية غاية، ٧/٠٠٠ اإلسالم تاريخ

٠ /1٥1. 

يحيى بن صبيح أبو عبد ـ  0٥

الرحمن، أو أبو بكر النيسابوري 

 .]... ـ ...[

له اختيار رواه بإسناد ال يصح محمد 

 النهاية غاية .بن محمد بن إبراهيم

٠/1٥0. 

يزيد بن قطيب السكوين ـ  04

 .الشامي]... ـ ...[

/ ٠النهاية  غاية .له اختيار ينسب إليه

14٠. 

 هذاولعل ما يؤكد ، القراءةبهذا يتبين ورود االختيار عن جميع أئمة      

ئمة القراءة أكثر من أبل قد يأتي عن أحد رواة  ،مجيء أكثر من وجه عن القارئ

 ؟فان قيل : ما سبب اختالف الرواة عن المختار » يقول األندرابي: ؛وجه أيًضا

 وما سبب تفرق الطرق عن الرواة؟!.

وبعد  ،قلنا سبب ذلك هو أن كل مختار نقل عنه قبل االختيار مالم يختر

وربما خير  ،وربما رجع عن بعض ما اختار بعد استرجاع غيره ،االختيار ما اختار

فلذلك اختلفت الحروف  ،وقد رووا ما قدموه وما لم يقدموا ،بين الوجهين

 «. (1)لى انتهائها إلينابالروايات والطرق إ

القراءة )بمعنى  بهذا توضح الدراسة السابقة أن اطالق مصطلح القراءة

ألنهم وحدهم التزموا بحرف واحد  ؛لم يتحقق إال يف قراءة الصحابة (المجردة

 يورو » ونسب إليهم يقول األندرابي: أخذوه من المنبع الطاهر

                                                 

 ء.٥٥( اإليضاح 1)



 

 

 

 
 

 القرائي بني الرواية والدرايةاالختيار مصطلح 

 

 أ د / حممد عبد الواحد الدسوقي

يقولوا: على قراءة فالن وحرف فالن عن األعمش أنه قيل له: إن ناسا يكرهون أن 

 «. (1)...فقال األعمش: مازلت اسمع الناس يقولون على حرف عبد اهلل

كما يتضح من الدراسة أن االختيار كان أيًضا لمن أتى بعد الصحابة ويبدو 

من كالم بعض الباحثين أن االختيار امتد ضبطه الزمني حتى وصل ابن 

: الضب اع لى زماننا المعاصر باختيار الشيخبل وصلت إهـ(  366)ت  (2)الجزري

والشيخ محمود خليل ، [هـ114٢ـ11٢٥] إبراهيم حسن محمد علي

شيخي المقارئ المصرية  –رحمهما اهلل  –[ م114٢ـ  111٥] (3)الحصري

 سابًقا.

ار لدى األئمة المتقدمين ورواتهم كان منبعه يومما يجدر ذكره أن االخت

أما اختيار من أتى بعدهم من  ،(4)ة والتابعينمصادر الروايات عن الصحاب

 .(5)المصنفين والمعاصرين فكان يف حدود القراءات السبع أو العشر

وفكرة إطالق االختيار على انتقاء المفردات القرائية ال يمكن أن تكون قد 

حدثت، وإال لما نشأ علم التحريرات الذي يتضمن بيان مسارات الطرق األدائية 

 الطرق ببعضها، وينبه على األوجه الممتنعة يف القراءة. ويمنع من خلط

الحديث عن مصطلح االختيار، يحسن التنويه إلى أن الدراسة ختم توقبل أن 

هناك مصطلحا قرائياا آخر، يختلف عن االختيار، وإن كان من جذر المادة اللغوية 

قراءة، أو أحدهم، أو نفسها، وهو مصطلح )الت ْخي ير( وحقيقته : أن ي ر د  عن أئمة ال

                                                 

 .يعني عبد اهلل بن مسعود «على حرف عبد اهلل»وقوله :  ء.٥٥( اإليضاح 1)

 1٢1الفضلي  .( القراءات القرانية د٠)

 السابق.( 1)

 نفسه.( 0)

 نفسه.( ٧)
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ي ر القارئ يف  بعض الرواة، أو أصحاب الطرق، أْكث ر  من وجـه يف األداء، في خ 

   .(1) اإلتيان بواحد منها
ْجـه إسـكان مـيم الجمـع، عـن قـالون عـن نـافع، والوجـه * ـ  ود  و  ر  ومثاله : و 

هم يوقنون اآلخر : صلتها بواو، كما يف
لتها بصـ (همـو)بإسـكان المـيم، و (2) 

 . (3) بواو، كالهما وجهان عنه، أنت مخير يف اإلتيان بأحدهما
 قال الشاطبي : * ـ 

ك   ـ111 ر  ح  ْبل  م  ْمع  ق  يم  الْج 
م  م  ْل ض  ص  ال  )د ( و   ج 

قا ل ون  ب ت ْخي ير ه  اكًا و  ر 
(4) 

ومثاله ـ أيضًا ـ:ما رواه الحلواين عن خالد عن حمزة من التخيير بين * ـ 

 . (5)، فإنه يجهر بها فيهاالفاتحةالستعاذة والجهر بها يف القرآن، إال يف أول إخفاء ا

 ويف التخيير لجميع أئمة القراءة قال الشاطبي : 

ال   ـ 1٢1 نْها   ب د   و  ائ ك   ف ي م  ةً  اْبت د  ور  اها   س  و 
يف س  اء   و  ي ر   األ ْجز  نْ  خ   (6)ت ال   م 

سـورة مـن القـرآن، إال سـورة بـراءة، وإذا بـد من البسـملة يف بدايـة أي  أي : ال

ابتــدأت بــأجزاء القــرآن أو أعشــاره أو أحزابــه فأنــت مخيــر بــين اإلتيــان بالبســملة 

 ، وبين عدم اإلتيان بها. (7) لجميع أئمة القراءة ورواتهم وأصحاب الطرق عنهم

                                                 

، 1/1٧٠واإلقنـاع ، ٧0، والتبصـرة ٠14، ٠/10٠ب، وروضـة المعـدل 11( جامع البيـان 1)

 .  11٧، وهداية القاري ٥1، وشرح شعلة ٧1، والبستان ٠14/  ٠وفتح الوصيد 

 .  0( البقرة ٠)

 .  1٠( سراج القارئ 1)

 .  1متن الشاطبية   (0)

 .  1/1٧٠ظ : اإلقناع   (٧)

 .  1متن الشاطبية  (1)

 .  11٧، وهداية القاري 14، 1٥ظ : شرح شعلة  (٥)



 

 

 

 
 

 القرائي بني الرواية والدرايةاالختيار مصطلح 

 

 أ د / حممد عبد الواحد الدسوقي

شـجاع عـن أبـي عمـرو : »هــ( : 001ـ  11٠وقال أبو علي األهوازي ) * ـ  

يف القــرآن ، التســمية وبــين تركهــا بــين الســور، ويف رءوس األجــزاءبــين يخي ــر 

  .«(1)أجمع
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  . ٥٥الوجيز  (1)
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 هان  ْس نسأل اهلل ح   ... اخلامتة

، علماء األداء القرآين عندحول مصطلح )االختيار( هذه الدراسة  فكرةقامت 

حتى ال يفهم على غير ما يراد به؛ فيتم التطبيق بناء على وتصحيح ما يقصد به،

 يف القرآن ما ليس فيه. ل  وي ْدخ  لخاطئ؛ الفهم ا

اءات القرآنية والقراء، عرضت هذه الدراسة تقديما موجزا عن تاريخ القرو

؛ ليكون ووسائل النقل القرائي المعتمدة على النص واألداء معا، أواألداء فقط

 وعرضت سهل العبور أو التعبير عن ممهدات مصطلح )االختيار(،ذلك قنطرة ت

يف أمهات  التي ورد فيها مصطلح )االختيار( ـ النصوصدر اإلمكان ـ ق الدراسة

، وحصرت قدر اإلمكان أسماء من ثبت أن لهم اختيارا يف كتب كتب القراءات

 .الطبقات التي أثبتت تراجم القراء

انتقاء رواية : هو الصحيح أن المراد باالختيار القرائي هذه الدراسة بينت كما 

 ،هاقراءات أو راويالقارئ يرويها بأوجه كل منها، أو أكثر من عدة روايات 

هي صحة ، ومن شروط ويتحقق يف هذا االختيار  ما يتحقق يف القراءات الصحيحة

ما ورد يف ، ومن هنا صح السند وموافقة قواعد العربية، وموافقةالرسم المصحفي

 سواء ،بعض المصادر من إطالق مصطلح االختيار على ما سمي  بقراءة اإلمام

 .أكان من القراء السبعة أو العشرة أوغيرهم

: اختيار رواية من مجموعة  أن االختيار ثالثة أنواع هذه الدراسةوبينت 

خلط أو أو انتقاء كلمات قرائية مفردة، ، بالشروط السابقة روايات منقولة بالرواية

 .بين عدد من الروايات؛ إلنشاء رواية

المبني على االختيار إال لما كان إلقراء وانتهت إلى أنه ال يجوز القراءة أو ا

، يف بعض الكتب اختيارا نالنوعان اآلخران اللذان يسميا امن النوع األول فقط، أم

قراءة  عليهمابنى ي ن، وال يجوز أدرايةمصطلح اختيار الإال ينطبق عليهما فال 

  ؛ لما فيهما من الخلط والتلفيق.أوإقراء

 .والحمد هلل أوال وآخرا                                                                             

 



 

 

 

 
 

 القرائي بني الرواية والدرايةاالختيار مصطلح 

 

 أ د / حممد عبد الواحد الدسوقي
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 أهم مراجع البحث

 

]  القيسـي[  طالـب أبـي:] حموش بن لمكي:  القراءات معاين عن اإلبانة .1

 نهضـة دار:  ط.شـلبي الفتـاح عبـد.  د[ : تحقيـق]  تـح[  هــ01٥ ـ1٧٧

 . م11٥4 مصر

 الـداين عمـرو أبـو : عثمـان بـن سعيد بن مانللقرآن : عث السبعة األحرف .٠

 مكـة ،المنـارة مكتبـة:1، ططحان المهيمن عبد. د تح : [هـ000 ـ 1٥1]

 هـ .10٢4 : المكرمة

أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم : ألبي عبـد اهلل المقدسـي : محمـد بـن  .1

: مكتبة مدبولي، القـاهرة:  1ط. دار صادر، بيروت، وط، أحمد البشاري

 . عن طبعة ليدن.م1111 1011

 شلبي، إسماعيل الفتاح عبد.د:  ومشروعيته هؤمنش القراءات يف االختيار .0

ــز ــة اإلســالمية، الدراســات بحــوث مرك ــرى أم جامع ـــ101٥:  الق    ه

 .م1111

 األنصـاري خلف بن أحمد بن علي بن ألحمد السبع القراءات يف اإلقناع .٧

 المجيـد عبـد/ د تـح[  هـ ٧0٢ ـ 011] البادش بابن المعروف الغرناطي

 .   م1141  هـ10٢1 دمشق الفكر دار.  1: ط.  قطامش

 ــ] ...  األندرابي اهلل عبد أبي:  عمر أبي بن أحمد:  القراءات يف اإليضاح .1

 .  قراءات 1 برقم المخطوطات بمعهد صورة منه، مخطوط[ هـ٧٢٢ بعد

در البرهان يف علـوم القـرآن للزركشـي: محمـد بـن عبـد اهلل بـن بهـادر: بـ .٥

: دار إحيـاء 1هـ[ تح: محمد أبو الفضل إبـراهيم. ط ٥10ـ  ٥0٧الدين ]

 م.11٧٥هـ    11٥1القاهرة: ،الحلبي يالكتب العربية: عيسى الباب



 

 

 

 
 

 القرائي بني الرواية والدرايةاالختيار مصطلح 

 

 أ د / حممد عبد الواحد الدسوقي

فيـات اإلسـالم تاريخ .4 و  األعـالم المشـاهير و  :   الـذهبي الـدين شـمس :  و 

اْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد ا بشـار.  د: هـ[ تـح٥04 ]... ـ ق   دعـو 

 .م ٠٢٢1 لبنان :، اإلسالمي الغرب دار:  1، طمعروف

 1٥1] سعيد بن عثمان: الداين عمرو ألبي السبع القراءات يف البيان جامع .1

ــ ــدار مخطــوط[ هـــ000 ـ ــب ب ــرقم المصــرية الكت ــراءات 1ب ــت ق . طلع

 .[٠10٥ ]ميكروفيلم

 ـ110اهلل ] عبد أبو خالويه بن أحمد بن السبع : الحسين القراءات يف الحجة .1٢

الشـــروق، بيـــروت :  مكــرم، ط. دار ســـالم العـــال عبــد .هـــ[ تـــح : د 1٥٢

 هـ.10٢1

 بــن بكـر أبـو التميمــي، العبـاس بـن موسـى بــن أحمـد: القـراءات  يف السـبعة .11

 مصـر : ، المعـارف : دار ٠ضـيف، ط هـ[ تـح : د. شـوقي1٠0 ]... ـ مجاهد

 هـ .10٢٢

 الصـمد عبـد نبـ الكـريم عبـد: معشـر ألبـي القراءات علم يف العروس سوق .1٠

 1٢1 بـرقم المصـرية الكتـب بـدرا مخطـوط[  هـ 0٥4 ـ01٢ فبل]   الطبري

 . قراءات

 محمـد الجـزري، ابـن الخير أبو الدين شمس: القراء  طبقات يف النهاية غاية .11

 تيمية: د.ت. ابن مكتبة: هـ[ الناشر411ـ٥٧1] يوسف بن محمد بن

. دار القلم  1لفضلي . ط :القراءات القرآنية تاريخ وتعريف د . عبد الهادي ا .10

 م .  114٧هـ   10٢٧. بيروت 

لي : يوسـف الزائـدة العشـر واألربعـين القراءات يف الكامل .1٧ ـذ   بـن عليهـا : اله 

 بـن السـيد بـن جمال: هـ[ تح 01٧] ... ـ  عقيل بن محمد بن جبارة بن علي

 م.٠٢٢٥   هـ 10٠4والنشر :  للتوزيع سما : مؤسسة1الشايب، ط رفاعي
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 ــ 11٢] الهـذلي جبـارة بـن علـي بـن ليوسف الخمسين القراءات يف الكامل .11

 . المغاربة رواق بمكتبة[  111]  برقم األزهر بمكتبة مخطوط، [هـ 01٧

]:  حمـوش بـن لمكـي وحججها وعللها السبع القراءات وجوه عن الكشف .1٥

. 1:  ط.  رمضـان الـدين محـي.  د: تـح ،[01٥ــ1٧٧] القيسـي[ طالـب أبي

 .م1140   هـ10٢0:  بيروت.  الرسالة مؤسسة

المبهج يف القراءات السبع ] المتممة بالقراءات الخمس [ألبي محمد : عبـد  .14

هـ [ رسالة ] دكتوراه [ تـح ٧01ـ  010اهلل بن علي بن أحمد :سبط الخياط ]

كليـة اللغـة العربيـة فـرع جامعـة مـن : العبد الضـعيف كاتـب هـذه السـطور: 

 .]تحت الطبع[ م1111هـ   1010األزهر بالمنصورة : 

 أبـو الـذهبي : الـدين شـمس: واألعصـار  الطبقـات على الكبار القراء معرفة .11

اْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهلل عبد  الكتب : دار1هـ[ ط٥04 ]... ـ ق 

 م.111٥ هـ  101٥لبنان : ، العلمية، بيروت

هـــ[ 000ـ  1٥1المقنــع يف رســم مصــاحف األمصــار ألبــي عمــرو الــداين ]  .٠٢

 حيح : الشيخ محمد الصادق قمحاوي . ط . مكتبة الكليات األزهرية .تص

 علـي بن محمد بن محمد:  الجزري بن: ال الطالبين ومرشد المقرئين منجد .٠1

 هــ10٠٢، بيـروت :العلميـة الكتـب دار: 1ط [هــ 411 ــ ٥٧1] يوسف بن

 م1111 

 محمــد.  د النشــر، طيبــة طريــق مـن وتوجيههــا العشــر القــراءات يف المهـذب .٠٠

   هـــ 1141: األزهريــة الكليــات:٠ ط ،[م٠٢٢1ـــ 11٠1]محيســن  ســالم

 . م11٥4



 

 

 

 
 

 القرائي بني الرواية والدرايةاالختيار مصطلح 

 

 أ د / حممد عبد الواحد الدسوقي

 بن علي بن محمد بن محمد بن محمد: الخير ألبي العشر القراءات يف النشر .٠1

 حسـن محمـد علي: الضب اع:صححه( هـ 411ـ ٥٧1) الجزري ابن: يوسف

 .ت. د.،القاهرة والنشر للطباعة الفكر دار:ط[هـ114٢ـ11٢٥] إبراهيم

ــد الســبع: القــراءات يف الشــاطبية شــرح يف الــوايف .٠0 ــاح عب ــن الفت ــد ب ــي عب  الغن

ــ11٢٥] القاضــي ــع :  الســوادي : مكتبــة0ط [م1141 ـ    هـــ 101٠للتوزي

 م.111٠

الوجيز يف شرح قراءات القـرأة الثمانيـة أئمـة األمصـار الخمسـة للحسـن بـن  .٠٧

حمد . ط هـ[ بتح : د . دريد حسن أ001ـ  11٠األهوازي ]  يعلي : أبي عل

 م .٠٢٢٠: دار الغرب اإلسالمي . بيروت :  1: 


