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 لخصامل

البحث: اإلمام  عنوان  عيسى  اختيارات  بن  من   (ـه253ت:)األصبهاين    حممد 

 . -مجعًا ودراسةً –  هـ(465) للهذيل امل يف القراءات اخلمسنيخالل كتاب الك

احتوى هذا البحث عىل متهيد تناول التعريف بمعنى االختيار، وباإلمام اهلذيل  

فيه  وبكتابه   النظرية  للدراسة  وقسم  عيسى  )الكامل(،  بن  حممد  باإلمام  تعريف 

عيسى، األصبهاين بن  حممد  اإلمام  اختيارات  عرض  يف  اهلذيل  اإلمام  وبمنهج   ،

كتاب   يف  األصبهاين  اإلمام  اختيارات  مواضع  مجع  التطبيقية  للدراسة  وقسم 

 )الكامل( يف األصول والفرش، مع دراستها دراسة موجزة.

البحثأوتأيت   اإلمام  :مهية هذا  رأي  إبراز  األصبهاين  حمم   يف  عيسى  بن  فيام  د 

 .مني اجلليلني: اهلذيل واألصبهايناختاره من القراءات. ومكانة اإلما

إبراز جهود علامء األمة بالقراءات القرآنية، دراية ورواية    :ويهدف البحث إىل

العلامء   اختيارات  من  واالستفادة  هذه واختيارًا.  ودراسة  القرآنية،  للقراءات 

 ، وبيان ما عليه العمل منها.هها، وتوجياالختيارات

اهلذيل  و اإلمام  األصبهاين  أورد  اإلمام  الكامل-اختيارات  كتابه  حيث   -يف 

منها )35 )نيوثالث   مخسةبلغت   ثالثون   ومخسة ( يف قسم األصول،  30( موضعًا، 

 ( يف الفرش. 5منها )

 .الكامل ،االختيارات ،اهلذيل ،األصبهاين االفتتاحية:الكلمات  
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 املقدمة

هلل   نبينا احلمد  واملرسلني،  األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب 

 حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد: 

املشتغلني بعلم القراءات حضوُر مصطلح )االختيار( يف    كثري من  فال خيفى عىل

واأل واة  والرُّ اء  الُقرَّ اختيارات  ذكر  ِمن  القراءات؛  األحرف  كتب  بعض  يف  ئمة 

ما قد من مجلة    وجميء ذلك  ،عىل االختيار  غلب القراءات مبناهان أإرآنية، حيث  الق

وُتلقي به  نافع:  ،  قرئ  اثنان » قال  عليه  اجتمع  فام  التابعني  من  سبعني  عىل  قرأت 

القراءة  ذ  أخذته، وما ش  وقرأ الكسائي عىل محزة   ،«به واحد تركته حتى ألفت هذه 

فاختار   نحواً وغريه،  غريه  قراءة  ابن  ثالثامئة  ن  م  من  عىل  عمرو  أبو  وكذا  حرف، 

 . (1)كثري، وخالفه يف نحو ثالثة آالف حرف اختارها من قراءة غريه

، وهو من هـ(465)ت:القاسم اهلذيل    ووممن كان له تأليف يف القراءات: اإلمام أب

القراءات، حيث ألف كتابه الشهري: )الكامل يف القراءات اخلمس ني( وضمن ه أئمة 

 اختياراته، واختيارات بعض األئمة.كثريًا من 

املضم    ومن االختيارات  اختياراتتلكم  الكامل:  كتاب  يف  بن   :اإلمام  نة  حممد 

حممد بن عيسى بن إبراهيم بن  »:    ن اجلزري  عنه ابقال      عيسى األصبهاين

األصبهاين التيمي  اهلل  عبد  أبو  مشهور    ،رزين  كبري  القراءات  يف  يف    لهإمام  اختيار 

 .(2) «القراءة أول وثان  

البحث جامعًا هلذه االختيارات،    وقد وبيان  وتوجيهها،  دراستها،  مع  جاء هذا 

 اآلن. ما عليه العمل منها

 
 (. 37-36القراءة، للحلبي )ات يف أصول نظر: القواعد واإلشارا (1)

 (. 2/223غاية النهاية، البن اجلزري ) (2)
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 :أمهية البحث
 تعلق موضوعه بالقرآن الكريم، وكفى بذلك رشفًا ومكانة. .1

األصبهاين   .2 عيسى  بن  حممد  اإلمام  العالي  مكانة  يف العلمية  خاصة    ة 

   ات.القراء

اهلُذيل   .3 اإلمام  عنه:    مكانة  اجلزري  ابن  قال  الكبري  » العلمية،  األستاذ 

الشهري   والعلم  حال  القراءات الر  يف  األُمة رحل  أحدًا يف هذه  أعلم  ال... فال  اجلو 

 . (1) « رحلته، وال لقي من لقي من الشيوخ

أهم   .4 بل  أحد  هو  إذ  العلمية؛  الكامل  كتاب  البن مكانة  النرش  أصول 

ُيع الذي   ااجلزري  كتب  اجلزري:  د عمدة  ابن  قال  بالكامل  »لقراءات حتى  قرأ  قد 

ال أبو  ونقاًل  حفظًا  زمانه  آخر  إمام  إىل  ُيقرئ  زال  وال  العز،  أيب  عىل  اهلمذاين  عالء 

نه (2) «وقت ضمَّ حيث  القراءات  من  كبريًا  قدرًا  دفتيه  بني  مؤلفه  فيه  مجع  وقد   .

العرش   عالقراءات  وزاد  )املتواترة  قراءة  40ليها  اختياراتِه، (  وضمنه  أخرى 

وكثرت مصادُره،  فيها  وتوجيهها،    وتنوعت  القراءات  يف  العلم  أئمة  عن  نقوالته 

نه حتقيقًا وحتريرًا ملسائل علمية دقيقة يف عل  م القراءات.وضمَّ

 أسباب اختيار املوضوع: 
 ًا. ية ورواية واختيارإبراز جهود علامء األمة بالقراءات القرآنية، درا  .1

   فيام اختاره من القراءات. إبراز رأي اإلمام حممد بن عيسى األصبهاين .2

بـع .3 الب ـعـ زوف  ع ـي ـاحثـض  القراءات، ـ ن  األمة يف  اختيارات علامء  إبراز  ن 

  مع أمهيتها.

  إن دراسة اختيارات القراء تزيل كثريًا من اإلشكال يف أداء بعض األوجه. .4

 
 (.398-2/397غاية النهاية ) (1)

 (.2/401) املصدر السابق( 2)
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دراســـة هـــذه و ،رآنيـــةءات القء للقـــراختيـــارات العلـــاممـــن ا االســـتفادة .5

 ، وبيان ما عليه العمل منها.االختيارات

   أهداف البحث:
 بيان معنى االختيار لغة واصطالحًا. .1

 .  عرض اختيارات اإلمام األصبهاينالتعريف باإلمام اهلذيل وبيان منهجه يف  .2

 الرتمجة لإلمام األصبهاين.  .3

 راستها. يف األصول والفرش ود  عرض اختيارات اإلمام األصبهاين .4

 حدود البحث: 
هذ سنة    ايدرس  املتوىف  األصبهاين  عيسى  بن  حممد  اإلمام  اختيارات  البحث 

نص    (ـه253) العرشة    التي  القراءات  يف  )الكامل  كتابه  يف  اهلذيل  اإلمام  عليها 

 واألربعني الزائدة عليها(. 

 الدراسات السابقة: 
 أجد نية، ملت القرآال املختصني بالدراسابعد البحث الدقيق، واالستقراء، وسؤ

 ه االختيارات ودرسها.من مجع هذ

 منهج البحث: 
هـف  ُت ـكـسل الب ـي  الـح ـذا  التحلييل،ـنه ـم ـث:  االستقرائي  بذلك    متبعةً   ج 

 اخلطوات التالية: 

يف    .1 اهلذيل  عند  جاء  ما  من خالل  األصبهاين  اإلمام  اختيارات  استقراء  تم  

 . كتابه الكامل، ومجعها، ودراستها

ب .2 علاكتفيُت  نص   اإلمام  اختياراتيه  ذكر  يف  اهلذيل  دون    ام  األصبهاين، 

 . -الضد  –التعرض للقراءة املخالفة 
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قسم  .3 يف  جاء  ما  بخالف  حدة،  عىل  الفرش  قبيل  من  جاء  ما  هت  وج 

اً ا  .ألصول، فذكرته عام 

القراءات  بي نت .4 به أو مرتوك من   من  ما هو متواتر وشاذ، وما هو معمول 

 . االختيارات

 (....قال اإلمام اهلذيل  الختيار بـ )ان اببي أتبتدا .5

ال .6 يف  ذكرهم  الوارد  األعالم  جلميع  الثاينترمجت  البحث –  قسم   -صلب 

وغريها  وعزوت األصيلة  املصادر  لشهرهتم   من  ورواهتم  العرشة  القراء  ،  عدا 

والتمهي الدراسة  قسم  يف  األعالم  وسائر  والتالميذ  الشيوخ  ترمجة  طلبًا وتركت  د 

 لالختصار. 

يفاعتم  .7 ادت  استخراج  طبعة  ال  عىل  بتحقيق: ختيارات  )الكامل(  كتاب 

مؤسسة سام للتوزيع والنرش، الطبعة األوىل،  طبعة  ،  مجال السيد بن رفاعي الشايب

 م. 2007هـ،  1428

 خطة البحث:
البحث،    املقدمة: وأهداف  اختياره،  وأسباب  البحث،  أمهية  عىل:  احتوت 

 البحث.  راسات السابقة، ومنهجلد واوحدود البحث، 

 تعريفات ومقدمات، وفيه:  : التمهيد

 تعريف االختيار.  أوالً:

 تعريف باإلمام اهلذيل صاحب كتاب )الكامل(. اثنياً:

 التعريف بكتاب )الكامل(. اثلثاً:

 وفيه:  قسم الدراسة، القسم األول:

 .األصبهاين لإلمامترمجة موجزة  املبحث األول:

 .صبهاينألاإلمام ا اراتتياخ منهج اهلذيل يف عرض املبحث الثاين:
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الثاين التطبيقية،  : القسم  عيسى   وفيه:  الدراسة  بن  حممد  اإلمام  اختيارات 

 :مطلبانوحتته   -مجعًا ودراسة – األصبهاين

 .ما جاء من قبيل األصول األول:  بحثامل

 ما جاء من قبيل الفرش.  الثاين:  بحثامل

 . التوصيات وتشمل أهم النتائج و  اخلامتة:

 .راجعر وامل املصادفهرس 
 وعات. وض امل فهرس
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 التمهيد
 تعريفات ومقدمات

 وفيه:
 تعريف االختيار عند القراء   أوالً:

 : تعريف االختيار لغة  املطلب األول:
خيتاره   اليشء  خار  انتقاه من  إذا  واملفعول،  للفاعل  اسم  خمتار  فهو  اختيارًا 

ن قوله اجلر، وم  فحر  ذف إىل مفعولني بح  والفعل اختار مما يتعدى به  واصطفاه،

وقد    [155األعرف:] ﴾ ٴۇ ۈۈ ﴿  :اىلتع قومه،  من  واصطفى  انتقى  أي: 

بـ   حينها  ويتعدى  التفضيل،  بمعنى  أيضًا  عىل »فتقول:    "عىل"يأيت  فالنًا  اخرتت 

امليل    «فالن هو  أو  واالصطفاء،  االنتقاء  هو:  فاالختيار  وعليه  عليه،  فضلته  أي: 

 .  (1) والتفضيل

معناه كمصدر للفعل خار أو اختار، وعليه    :املعىن األولن،  عنيام  لهتيار  فاالخ

والتفضيل،   والعطف  وامليل  االنتقاء واالصطفاء  تدور عىل:  الثاينفمعانيه   : املعىن 
معناه كاسم مفعول، ويطلق عىل اليشء املختار، فيقال: هذا اختيار فالن، أي: الذي  

 . (2) اختاره

 :حاً صطالختيار ااال  في عر ت  املطلب الثاين:
 ف بعدة تعاريف منها: ُعر  

أوجهًا   - منها  فيختار  والثابتة،  املروية  القراءات  إىل  القارئ  يعمد  أن  هو 

ككوهنا:   معينة،  إذا  العتبارات  قراءة  ذلك  من  وجيرد  ذلك،  نحو  أو  عنده  راجحة 

 
الصحاح،(  1) )ص:   ينظر:  ول 652للجوهري  منظو الع سان  (،  البن  )رب،  العروس،  3/1299ر  وتاج   ،)

 (.11/241للزبيدي )

 (.24مفهومه وأثره يف القراءات، ألمني فالتة )قراء ينظر: االختيار عند ال( 2)
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 . (1) كان أهاًل لذلك

 . (2)يارهاخت يف احلرف الذي خيتاره القارئ من بني مروياته جمتهداً  -

أتقنها  خيت  أن  - التي  ومروياته  قراءاته  بني  من  القارئ  عليها قراءة  ار  ليداوم 

 . (3) هويالزمها ويعرف هبا وتؤخذ عنه فتنسب اليه قراءة معين

وبعد االطالع عىل التعاريف وجدت أن من أدق ها تعريف الباحث: أمني فالته 

ة، فمن حيث  كاللغ  ني أيضانيمع  عىلاالختيار يف اصطالح القراء يطلق  »حيث قال:  

لية االختيار وكيفيته هو: انتقاء القارئ الضابط العارف باللغة طريقة خاصة به  عم 

منسوبة   القراءة  مايف  بني  من  مستلة  املعنى    إليه  وأما  ما،  لعلة  شيوخه  عن  روي 

 اآلخر لالختيار فهو: نفس الوجه الذي خيتاره ذلك القارئ، فيقال هذا هو االختيار

: الوجه الذي اختاره، وعليه فيمكننا أن نعرف  ختيار فالن أيار، واه املختوجال  أي

انتقاء    ن وجوه القراءة إضافةاالختيار من حيث ماهيته بأنه: ما أضيف إىل القارئ م

 . (4) «فقطواصطفاء 

قول  وهنا   يف  ذلك  ويظهر  واالختيار،  القراءة  بني  الفرق  إىل  اإلشارة  جيدر 

ال»األندرايب:   يتعن  ءةقراإن  أن  للي  جم كون  قراءة  من  مقرئ  واحد  حرف   عىل  ردة 

أخذ القارئ من جمموع القراءات التي أول القرآن إىل آخره، وأما االختيار فهو أن ي

ضلها لسبب يذكره أو ال يذكره، قد يكون حرف منها من قراءة يف رواها حروفا يف

 .  (5) «يملكرن اقرآحني يكون احلرف اآلخر من قراءة أخرى، وهكذا إىل آخر ال

 
 (. 121آن، للشيخ طاهر اجلزائري )ينظر: التبيان لبعض املباحث املتعلقة بالقر (1)

 (. 510دي الفضيل )هلابد اآنية تاريخ وتعريف، عر: القراءات القرظين( 2)

تفسري  (3) يف  الطربي  جرير  ابن  أنكرها  التي  املتواترة  القراءات  واينظر:  اهلرريه  عارف  ملحمد  عليه،    لرد 

 (.136)ص

 (. 46-45، 43ينظر: االختيار عند القراء، ألمني فالتة ) (4)

 . (29-28) لألندرايب ،نالرواة املشهوري تقراءات القراء املعروفني بروايا (5)
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 : تعريف ابإلمام اهلذيل صاحب كتاب )الكامل(.ياً اثن
 : امسه ونسبه

 .(1) هو يوسف بن عيل بن ُجبارة بن حممد بن عقيل بن َسَوادة بن ِمْكناس اهلذيل

 كنتيه ووالدته: 
  .بمدينة بسكرة باملغرب هـ 034ولد سنة:  ،أبو القاسم

 شيوخه وتالميذه:
ة امتدت من بالد املغرب إىل  برحلة طويلم ي قاالذ  ،ذيلاهل مام ال بد  لَعَلم  مثل اإل

آسيا الطويلة  ،أواسط  رحلته  أثناء  لقيهم  قد  ُكثر  بُشُيوخ  منهم  ،أن حيظى    ، وسمع 

فال أعلم أحدا يف هذه األمة  »تى قال اإلمام ابن اجلزري عنه:  ح  ،وهنل من َمعينهم 

رحلته  القراءات  يف  الشيوخ،  ،رحل  من  لقي  من  لقي  يفقا  وال  اكتا  ل   ل:لكامبه 

من   إىل  فجملة  املغرب  آخر  من  شيًخا  وستون  ثالثامئة ومخسة  العلم  هذا  لقيت يف 

تقدم عيل  يف هذه الطبقة    ولو علمت أحداً   ،وبحراً   وجبالً   وشامالً   باب فرغانة يميناً 

لقصدت اإلسالم  بالد  مجيع  مائة (2)«هيف  الكامل  كتابه  يف  شيوخه  عدد  بلغ  وقد  ؛ 

 منهم:  ،هم مجيعاً قام لذكرامل تسع يال ،اخً شي ونواثنان وعرش

، وهو من الشيوخ املجهولني الذين ذكرهم اإلمام إبراهيم بن أمحد األربيل -1

 . (3)اهلذيل

 إبراهيم بن اخلطيب ببغداد. -2

 أمحد بن رجاء بعسقالن.  -3

 
ة بن الياس بن هذيل: بضم اهلاء وفتح الذال املعجمة، هي قبيلة، يقال هلا هذيل بن مدرك   سبة إىل قبيلةن  (1)

خ من مكة وهي قرية عىل ست فراس  -مرض بن نزار ابن معد بن عدنان، تفرقت يف البالد، وأهل النخلة

   (.13/913نساب، للسمعاين )هذيل. ينظر: األ نأكثر أهلها م  -عىل طريق احلاج

 (. 2/397ية )غاية النها( 2)

 (. 1/9) املصدر السابق (3)
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 .أبو الفتح: أمحد بن الصقر ببغداد -4

 أبو رجاء: أمحد بن حممد بن عالن املاذراين بواسط.  -5

 ه:يذمالت
اهلقصد اإل القراءات  كبري    ذيل عدد  مام  الغزير  ،من طلبة  َمنَْهله  النَْهل من    ، بغية 

 ومن أبرزهم:  ،يف مدرسة نيسابور النظامية خاصة حني كان مقرئاً 

اج.  -1  إسامعيل بن الفضل بن أمحد الرس 

 عبد الواحد بن محد بن ِشيذة. -2

 أبو بكر بن حممد بن أمحد بن زكريا.  -3

 وفاته:
 . (1)سنة62 وعمره ،هــ 465ور سنة بنيساب  هلذيل  ام اإلم اتويف

 اثلثاً: التعريف بكتاب )الكامل(
الكتاب:   القراءات(اسم  يف  )الكامل  اسم  الكتاب  هذا  عىل  العلامء  ،  (2)   أطلق 

فقط عليه  )الكامل(  اسم  بإطالق  بعضهم  البعض (3) واكتفى  عليه  أطلق  وقد   ،

زري: )الكامل يف  ابن اجله اإلمام  سام، و(4)  كتاب )الكامل يف القراءات اخلمسني(

 .  (5)  اءات العرش واألربعني الزائدة عليها(القر

ع وزاد  املتواترة،  العرشة  القراءات  عىل  الكتاب  احتوى  الكتاب:  ليها موضوع 

أربعني قراءة، واختيارات أخرى، وبيان اخلالف فيها أصوالً وفرشًا، واحتوى عىل 

 
(، وتاريخ اإلسالم 239(، ومعرفة القراء للذهبي )ص:2/237معاين )انظر يف ترمجته: األنساب، للس  (1)

 (.2/397ن اجلزري )(، وغاية النهاية الب30/359للذهبي )

 (.29/114دي )صفلت ل(، والوايف بالوفيا191/ 31الم للذهبي )سينظر: تاريخ اإل ( 2)

 (. 2/642ينظر: الصلة البن بشكوال ) (3)

 (.2/1381) ينظر: كشف الظنون حلاجي خليفة (4)

 (. 1/35ينظر: النرش البن اجلزري ) (5)
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القرآن، كفضائل  العلوم،  وألحوا  بعض  السبعة،  اآلرف  التجويد،  عد   وعلم  ي، 

 واالبتداء.  والوقف

مميزات الكتاب: متي ز الكتاب بتضمنه حتقيقًا وحتريرًا ملسائل علمية دقيقة يف علم 

دره  القراءات، وتناول أصول القراءات، وأسند كل مسألة لقائلها، ومتيز بكثرة مصا

االختي من  الكثري  الكتاب  يف  ذكر  وقد  كثرياً ت،  اراوتنوعها،  ح  امل  ورج  سائل  من 

اب الوحيد الذي احتوى عىل هذا العدد الكبري من القراءات، كام  العلمية، وهو الكت

 تضمن اختيار اإلمام اهلذيل. 

)الكامل(  مكانة كتاب  العلمية:  بني   الكتاب  مكانة عظيمة  وله  قي م جدا  كتاب 

ين  مذاهلاأبو العالء    ماماإل، فهذا  كتب القراءات، وقد اعتنى به العلامء عناية عظيمة

، كام اعتمد عليه اإلمام ابن اجلزري اعتامدا كبريا يف كتابه (1)د وضع عليه احلوايشق

، ونقل منه اإلمام (2)واستقى منه طرقا كثرية  النرش،، ويعد  من أهم أصول  )النرش(

،  (4) يز(، و)املرشد الوج(3)  يف كتابيه: )إبراز املعاين يف رشح حرز األماين(  أبو شامة

 . (5) هذا الكتاب عىل إجازة لرواية  لعلامءوحصل بعض ا

 

 

 
 

 
 (.2/401ينظر: غاية النهاية البن اجلزري ) (1)

 (. 1/91ينظر: النرش ) (2)

 (. 1/159ملعاين )ا ينظر: إبراز (3)

 (. 99)ص جيزالوينظر: املرشد   (4)

 (. 1/91: الصلة البن بشكوال )ينظر( 5)
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 قسم الدراسةالقسم األول: 
 وفيه:

 املبحث األول
 األصبهاني ترمجة موجزة لإلمام

 امسه ونسبه: 
 . ( 1)هو حممد بن عيسى بن إبراهيم بن رزين أبو عبد اهلل التيمي األصبهاين

 كنتيه ووالدته: 
ي  ولد بالرَّ   ،هللا  أبو عبد

، وكان أصله من يخ والدتهحتديد تار، ومل أقف عىل  (2) 

 .(3) لذا ُنسب إليها أصبهان

 شيوخه وتالميذه:
مكانة علمية رفيعة، وكان له األثر الكبري يف خدمة    تبوأ اإلمام األصبهاين  

الكريم وأهله،   يف القرآن  العدد وكتابًا  يف  وكتابًا  القراءات  يف  اجلامع  كتاب    صنف 

وكلرس ا القامإمان  م  يف  أستاذًا  النحو  يف  الذهبي ضمن راءاتًا  اإلمام  ذكره  وقد   ،

أبو نعيم األصبهاين:   القرآن، قال  السادسة من حفاظ  الطبقة    ما أعلم أحداً »علامء 

أعلم منه يف وقته يف فنه، يعني القراءات، أخذ عنه الفضل بن شاذان، واحلسني بن  

 
املهم  (1) الصاد  أو فتحها وسكون  بعد األلف،  بكرس األلف  النون  املوحدة واهلاء ويف آخرها  الباء  لة وفتح 

مية  ا تسمى بالعج أهنم  ه هبذا االسم عىل ما سمعت بعضه  قيل لهذه النسبة اىل أشهر بلدة باجلبال، وإنام

 . كل فن قدياًم وحديثًا وصنف يف تارخيها كتب عدة قدياًم وحديثاً   من العلامء يفعة  مجاسباهان، خرج منها  

 (. 1/285ألنساب، للسمعاين )ينظر: ا

الفة العباسية، وهبا ولد الرشيد،  مدينة رشق العراق، كانت تسمى )املهدية( ألن املهدي نزهلا يف أول اخل  (2)

إيراننوب الرشقي ملاجل  من  جزء اخلطاب، وهي اآلن    يف خالفة عمر بنت  فتح ينظر:    .  دينة طهران يف 

 .(67آكام املرجان للمنجم )ص

 (.2/166الشيخ األصبهاين )ات املحدثني بأصبهان أليب ينظر: طبق( 3)
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 . (1)«ةالعباس، وأبو سهل محدان ومجاع

 . (2)«صدوق »تم: حاو أب قال

 خه: أوالً: شيو 
عىل مشاهري علامء عرصه. يقول عنه ابن اجلزري:    القرآن  األصبهاين    تلقى 

القراءة » أخذ  وثان،  أول  القراءة  يف  اختيار  له  مشهور  كبري  القراءات  يف  إمام  هو 

ف  خل وعن خالد بن خالد، واحلسن بن عطية، وداود بن أيب طيبة،    وسامعاً   عرضاً 

بنو اهل   سليامن  عبد  داود  بن  ويونس  النحواألعىل،  اشمي،  يوسف  بن  ي،  ونصري 

 . (3)« وروى احلروف عن عبيد اهلل بن موسى، وإسحاق بن سليامن

 اثنياً: تالميذه:
األصبهاين عىل  كثري  تتلمذ  أكرب   ،عدد  وهو  شاذان  بن  الفضل  منهم: 

األ الرحيم  عبد  بن  وحممد  وأعلمهم،  ا ب  عفروج  صبهاين،أصحابه،  عبد  ابن  ن  هلل 

إ  الصباح، واحلسني د بن اخلليل بن أيب فراس، وإبراهيم سامعيل الرضير، وأمحبن 

 .بن أمحد بن نوح وغريهم كثري 

 وفاته:
األصبهاين  اإلمام  اثنتني     تويف  سنة  وقيل:  ومائتني  ومخسني  ثالث  سنة 

 . (4) وأربعني ومائتني

 

 

 
 (. 130معرفة القراء ) (1)

 .املصدر السابق (2)

 (. 2/223غاية النهاية ) (3)

 (. 224-2/223ة )هاي(، وغاية الن130قراء )رمجته: معرفة الت ينظر يف( 4)
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 املبحث الثاني
 ات اإلمام األصبهانياختيار عرض ذلي يفهلا منهج

اهلذيل   اإلمام  يذكر  والرواة  مل  للقراء  الوارد   منهجه يف عرض االختيارات 

واستقراء تلك االختيارات، فكانت يف ، إنام جاء ذلك بتتبع  ذكرهم يف كتابه الكامل

 النقاط التالية: 

اهلذيل   • اإلمام  اإلما  أورد  األصبهاين  اختيارات  كت-م   -املكال  ابهيف 

) نيوثالث   مخسةبلغت    حيث م35  ) وضع(  منها  ثالثون  األصول،  30ًا،  قسم  يف   )

 ( يف الفرش. 5منها ) ومخسة

األصول • قسم  يف  جاء  اهلذ  ما  اإلمام  عرض  اإلمام من  الختيارات  يل 

 .فهو من قبيل اإلماالت واإلدغامات فقط األصبهاين

 ثاين.لا هواختيار، ولاأل هتيارصبهاين: اخلإلمام األذكر اإلمام اهلذيل  •

اهلذ • اإلمام  الختيارعبارات  متعددة،    اتيل  بألفاظ  جاءت  األصبهاين 

، وتارة يقول:  (1) «    ... وحممد  يف اختيار األول...»  وعبارات متغايرة، فتارة يقول:

...وحممد »،  (3) «...وحممد يف األخري...»  ، وتارة يقول:(2) «   ..وحممد يف األول...»

 .(5) ...اينالثيف اختياره مد بن عيسى ...وأمال حم »، (4) االختيارين..  يف

درجة   • أن  لنا  يتبني  االختيار،  ألفاظ  تعدد  من  سبق  ما  عرض  خالل  من 

االختيار عند اإلمام األصبهاين ليست واحدة، فمنها األول، ومنها الثاين، ومنها ما 

 يتساوى عنده. 

 
 (. 328ينظر: الكامل )( 1)

 .املصدر السابق (2)

 (. 333)املصدر السابق ينظر:  (3)

 (. 533)املصدر السابق  ينظر: (4)

 (. 373) السابق. صدراملينظر:  (5)
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 وقد يطلق   مد،حم    يف الغالب اسميطلق اإلمام اهلذيل عىل اإلمام األصبهاين •

يوجد يف كتاب الكامل من أطلق عليه اإلمام اهلذيل  وال  سى،  م: حممد بن عيعليه اس 

 اسم حممد غري اإلمام حممد بن عيسى األصبهاين.

قبيل   • من  هي  الكامل  يف  ذكرها  الوارد  األصبهاين  اإلمام  اختيارات  مجيع 

مو باستثناء  اآلن،  إىل  به  املقروء  اقا  :األولضعني،  املتواتر  اهلذيلل    : إلمام 

. (1)   « مضاف اختيار ابن عيسى   ﴾ ٺ ٺ﴿ رور جم   ﴾ ٺ ﴿   حرف جر   ﴾ ڀ﴿ » 

،  ﴾ ڦ ﴿و، ﴾ ڤ ﴿و ،﴾ڤٹ  ﴿»:قال اإلمام اهلذيل  :الثاين

أبو حيوة، واجلحدري، والزعفراين ومسعود بن صالح،   بالكرس فيهن  ﴾ڦ ﴿

 . (2) «بن كثري، وحممد بن عيسى يف اختيارهوالشافعي عن ا

امل   • اإلمام  مع  األصبه  اتالختياريل  هلذيفرد  فعل  كام  مستقاًل  مبحثًا  اين 

إنام ذكرها ضمنًا يف عرضه  اختيا ابن سعدان وأيب حيوة وأيب حاتم وغريهم،  رات 

 للقراءات وأوجهها. 

رض له  من خالل عرض اإلمام اهلذيل الختيارات اإلمام األصبهاين مل يتع •

 عنه. ر االختياكر بذ ليل، بل اكتفىبإنكار أو اعرتاض أو تعال بتعليق وال 

قة أغلب اختيارات اإلمام األصبهاين قراء القراءات العرش، خصوصًا افمو •

 -الراويان–  خالد، وخلف، والسبب يف ذلك أنه قرأ عىل  محزة والكسائي وخلف

ترمجته يف  سبق  أخ  -كام  الذي  النحوي  يوسف  بن  عرضاً ونصري  القراءة  عن   ذ 

 .(3) ابه وعلامئهم الكسائي وهو من جل ة أصح

 
 (. 795ينظر: الكامل )( 1)

 (. 306) السابق صدراملينظر: ( 2)

 (.2/340) اية النهاية: غينظر( 3)
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 نيالقسم الثا

 راسة التطبيقيةالدقسم  

 مجعًا ودراسة: األصبهاني اختيارات اإلمام حممد بن عيسى 

 : انبحثموحتته 

 ما جاء من قبيل األصول: األول:  بحثامل
اهلذيل   -1 اإلمام  محزةُ »:  قال    وخلف    (1) ألعمُش او  والكسائي    فأمال 

األول   وحممد    (2) وطلحة اختيار     كلَّ ...يف 
 
و(عىلفُ )  زنةعىل    ياء و( عىلفَ )،    ( عىلفِ )، 

 .(3) «﴾ىوَ صْ قُ  ﴿ و، ﴾ُدْنيَا﴿مثل 

إمالة األلف  فبهذا وافق اإلمام حممد بن عيسى األصبهاين أصحاب اإلمالة يف 

 ء.يف كل ما جاء عىل وزن )فعىل( مفتوح أو مكسور أو مضموم الفا

اهلذيل   -2 اإلمام  نحو:  »  :قال  عليها  وقف  إذا  املنونات  ،  ﴾ڀ﴿فأما 

 ﴾ ې﴿ و،  ﴾ڤ ﴿و،  ﴾ ڀڀڀ﴿و،  ﴾ڄ﴿ و   ،﴾ٿ﴿و ،  ﴾ ۇئ﴿و

 
ياحي، قرأ  مش، احلجة  بن مهران األعن  حممد سليام  أبو  (1) احلافظ، قرأ عىل حييى بن وثَّاب، وأيب العالية الرِّ

بن قدامة، تويف سنة  عليه: محزة بن حبيب الزيات، و تاريخ اإلسالم: )ينظرهـ.  148زائدة   :3/883 ،)

 (. 6/622: )للذهبي وسري أعالم النبالء

بن  (2) ب  أبو حممد طلحة  ف  عُمرَصِّ اهلَمْ ن  تابداينمرو  الكويف،  كبري،    القراءة  عي   أخذ  القراءة،  يف  اختيار  له 

لقراءة عرًضا عنه حممد بن عبد الرمحن بن عرًضا عن إبراهيم بن يزيد النخعي واألعمش وغريمها، روى ا

َ سنة   (.1/343ية )ينظر: غاية النها ـ.هـ112أيب ليىل، وعيسى بن عمر اهلمداين وغريمها، ُتُويفِّ

(3)  ( جاء  (328الكامل  وقد  اإلمتو،  مكي    االتجيه  اإلمام    وما -1/168)  الكشف  كتابه  يف  عند 

  ذلك   عىل  والدليل  لعلة،  اللغات  بعض  يف  تدخل  واإلمالة  تح،الف  هو   الكالم  يف  األصل  أن  وذكر  ،(بعدها

 .ستفادةفلرياجع لال "..بعضه.اخلة إال يف مالة دست اإل ولي جائز، سائغ فيه الفتح الكالم مجيع أن
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،  ﴾ ڀ ﴿و،  ﴾ژ ﴿و ،   ﴾ ۈئ ﴿ و،  ﴾ ەئ﴿و   ، ﴾ڻ ﴿و،  ﴾ں  ﴿و

 . (1)«ةباإلمال، وطلحة فيقفون وحممد يف األولفحمزة، والكسائي،  

فالتنوين  وصاًل؛  نت  نوِّ لكنها  الياء  ذوات  من  أصلها  التي  األلفات  يف  وذلك 

 .صلاأل  عىلباإلمالة يمنع إمالتها يف الوصل، لكن يوقف عليها 

اهلذيل  اإلم قال   -3 نحو: » : ام  ياء  بعدها  راء  كل  ،  ﴾ ک﴿ و   ، ﴾ ک ﴿ أمال 

  ، ﴾ ٿ﴿ و   ﴾ گ﴿ و ،  ﴾ ڭ﴿ و ، ﴾ جت﴿ ، و ﴾ ۓ ﴿ و ، ﴾ ۈ﴿ و 

( 2)   « وحممد يف األول محزة، والكسائي، وخلف،    ﴾ ڌ﴿ و   ، ﴾ ڭ﴿ و 
 . 

قبلها  وقع  الياء  من ذوات  ألف  الراء، وهي كل  بذوات  تسمى  األلفات  وهذه 

 تياراته. يف أحد اخها في راء، فاختار حممد بن عيسى اإلمالة

اهلذيل   -4 اإلمام  ،  ا محزة، والكسائي اهل أم  ﴾ گ گ﴿   وقوله: »  :قال 

 . (3)   «وحممد يف األول وخلف، 

   ﴾گ  گ ﴿  ق حممد األصبهاين أصحاب اإلمالة، واختار إمالة لفظيـواف

 ع السابق، والثانية من ذوات الياء. التي سبق ذكرها يف املوض ألن األوىل من ذوات الراء 

الـماإلال  ـق -5 بني ـف  ﴾ۆ ﴿   ه:ـول ـوق»  :ذيل  ـه ـام  يف  األول  ي 

أب أماله  ورويسإرسائيل  وصاحباه،  عمرو،  مهران  و  ابن  قول  ويعقوب(4) يف  يف   ، 

 
 (. 303الكامل ) (1)

 (. 323) صدر السابقامل (2)

 (. 323) صدر السابقامل (3)

ياحي، قرأ  أبو حممد سليامن بن مهران األعمش، احلجة احلافظ، قرأ عىل  (4)  حييى بن وثَّاب، وأيب العالية الرِّ

ت بن قدامة،  تاريخظرينهـ.  148  ويف سنةعليه: محزة بن حبيب الزيات، وزائدة   (، 3/388اإلسالم: )  : 

 (.6/262لنبالء: )وسري أعالم ا
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وحممد  ، والكسائي،  (2)، وابن سعدان(1)زة، وخلف، وابن موسىره، ومحـول غيـق

 . (3) «يف األول 

)ومن كان  له تعاىل:  و ق( يفن )أعمىالة يف اللفظ األول ماختار األصبهاين اإلم

 وأضل سبيال(.يف هذه أعمى فهو يف اآلخرة أعمى 

اهلذيل   -6 اإلمام  محزة،  ﴾ھ ﴿و،   ﴾ ڄ ﴿  وقوله:»:  قال  أمال 

 . (4)« وحممد يف األول ، وخلف، واألعمش، وطلحة،  والكسائي

 اللفظني من ذوات الياء.وافق األصبهاين أهل اإلمالة يف اختياره إلمالة هذين 

اإل -7 كباإلم  ﴾ ۇئ ﴿  :ولهقو»:  ذيل  اهل  مامقال  عاصم، الة  غري  ويف 

 .( 6) « وحممد يف األخري،  (5) وقاسم

 اختار اإلمام األصبهاين اإلمالة يف هذا اللفظ ألنه من ذوات الياء. 

، والكسائي، وخلف،  محزة   وأخواهتا   ﴾ ٱ﴿   وقوله »   : اهلذيل  قال اإلمام   -8

 . (7) «وحممد يف األول واألعمش، وطلحة،  

 
عمرو  أبو عبد اهلل أمحد بن موسى بن أيب مريم اللؤلؤي اخلزاعي البرصي، صدوق، روى القراءة عن أيب    (1)

  مها. بن العالء وعاصم اجلحدري وغريمها، روى القراءة عنه روح بن عبد املؤمن وخليفة بن خياط وغري

 (.1/143لنهاية ): غاية اظرين

لنحوي، إمام كامل، قرأ عىل سليم عن محزة وحييى بن املبارك  الكويف ا  داَن الرضيرحممد بن َسعْ   ر جعفأبو    (2)

َ اليزيدي وغريمها، قرأ عليه أمحد  بن حممد بن واصل وعبد اهلل بن حممد بن هاشم الزعفراين وغريمها، ُتُويفِّ

 (.2/143وغاية النهاية ) (،127راء )رفة الق: مع ينظرهــ. 231سنة 

 . (323الكامل ) (3)

 (. 333) صدر السابقامل (4)

 (. 25/ 2لنهاية ) غاية ا ينظر:    .روى القراءة عن سليم، روى القراءة عنه جعفر بن حممد الوزاناسم احلداد، ق (5)

 (. 333الكامل )( 6)

 (.334-333) صدر السابقامل( 7)
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 أوائل السور،  حرف الراء من احلروف املقطعة يفلة  إما  بهاينألصم ااختار اإلما

 . "وأخواهتا"املر(، وهو ما يقصده اإلمام اهلذيل بقوله: وهي يف )الر، و

،  (1) عباس  :بكرستني...﴾ٱ   ﴿   وقوله:»:قال اإلمام اهلذيل   -9

جبري واخلريبي(2) وابن  هارون (3) ،  وابن  عقيل(4) ،  وابن  والرضير (5) ،  أيب  (6) ،    عن 

 . (7) « وحممد يف األولي،  والكسائ ،مروع

 
لفضل وروى  ا  أبيهعرضا عن    اءةان بن عيسى، روى القرشاذ  لعباس بن الفضل بنأبو القاسم الرازي ا  (1)

أمح عن  أيباحلروف  بن  الوليد    د  بن  والعباس  شجاع  صاحب  غالب  بن  وحممد  الكسائي،  عن  رسيج 

القراءة عنه النقاش، وحممد بن أمحد الداجوين، بقي إىل سنة عرش   صاحب قتيبة، روى  حممد بن احلسن 

 . (1/353غاية النهاية ) ر:ينظوثالثامئة. 

عىل ابن عباس، وعرض عليه ل، عرض  سدي الكويف، تابعي جلياألجبري بن هشام  بن  أبو حممد سعيد    (2)

ابن مسعود، وأخرى بقراءة زيد بن م الناس يف شهر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة  ؤأبو عمرو بن العالء، كان ي

 (. 306-1/305ة: )ر: غاية النهايينظهـ. 94، وقيل: 95ثابت، تويف سنة 

اهلل أ  (3) عبد  الرمحن  عبد  اهلمد  بو  داود  حجة،  اينبن  ثقة  اخلَُريبي،  العالء    بن  عمرو  أيب  عن  القراءة  روى 

وحدث األمحر  عيسى  بن  مسلم  القراءة  عنه  روى  وغريه،  األعمش  عن  والذهيل   وحدث  بندار  عنه 

َ سنة   (. 418/ 1ظر: غاية النهاية )ين. هـ213وغريمها، ُتُويفِّ

هارون  (4) بن  عىل   بوأ  سالمة  قرأ  البرصي،  وموسى  ها  نرص  بن  صااألرون  املوصيل  وعامر  حب خفش 

فــزيـالي ذك ـ مـيـدي  أبـا  الع ـره  مـو  وأيب  البـاحـر صـعمـز  قـب  فـبـنـزي وعىل  ذك ـ يمـل  اهلـا  روى ــره  ذيل، 

نظر: ي.  أعلمضع وهو خلط واهلل  ن احلسني أبو أمحد، كذا ذكر اهلذيل يف غري موـد اهلل بـبه عـنـراءة عــالق

 (.1/031) غاية النهاية

صدوو  أب(  5) ضابط  البرصي،  اهلالل  صبيح  بن  عقيل  بن  عبيد  يزيد  عمرو  بن  أبان  عن  القراءة  روى  ق، 

و هشام  بن  خلف  عنه  القراءة  روى  وغريمها،  العالء  بن  عمرو  وأيب  اجلهضمي العطار  عيل  بن  نرص 

َ سنة   (.1/964)ظر: غاية النهاية ينهــ. 207وغريمها، ُتُويفِّ

اخلالق املكفوف    ن الرضير املفرس، روى القراءة عن روح وأمحد بن عبد يامسلم بن سف  بنسن  أبو عيل احل  (6)

احلسن بن  اهلل  عبيد  بن  وحممد  البخاري  إسحاق  بن  حممد  عرًضا  القراءة  عنه  روى  الرازي   وغريمها، 

 (.1/233ظر: غاية النهاية )ينوغريمها. 

 (.343مل )الكااهلاء والياء.  لةبإما( 7)
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مريم   سورة  فاحتة  يف  والياء  اهلاء  حريف  إمالة  األصبهاين  اإلمام  عليها -اختار 

بمصطلح الكرس، وهو مصطلح يطلق عىل  السالم، وعرب  اإلمام اهلذيل عن اإلمالة  

 . (1)اإلمالة عند بعض أهل األداء

اإلم -10 اهلذيلقال  ابإمال  ...﴾ڄ ﴿   وقوله:»:    ام  محزة،   :واهلاء  اءلطة 

 .(2)   ﴾حممد يف األولو والكسائي، وخلف  

 اختار اإلمام األصبهاين إمالة حريف الطاء واهلاء يف فاحتة سورة طه.

مالة الطاء محزة، والكسائي،  إب ﴾ٱ﴿  وقوله:»:قال اإلمام اهلذيل   -11

 . (3) «وحممد يف األول  وخلف

 ر. لسوة حرف الطاء من فواتح ا يف إمالاألصبهاينواختيار 

اإلما -12 اهلذيل  قال  والكسائي،    ﴾ڤ﴿   وقوله:»:  م  محزة،  باإلمالة 

 . (5) « وحممد يف األول ،  (4) والعبس 

 اختار اإلمام األصبهاين اإلمالة يف حرف الياء من فاحتة سورة يس. 

  وحممد ،  هن باإلمالة محزة، وخلفسبع  ﴾ٿ ﴿»:قال اإلمام اهلذيل   -13

 .(6) « الختيارين يف ا 

 ا. اء )حم( من فواتح السور التي تبدأ هبمالة يف حاإلين اختار اإلمام األصبها

 
 (. 2/800) ينع البيان للداجامنظر: ي (1)

 (. 343الكامل ) (2)

 (. 533) صدر السابقامل( 3)

ضًا  أبو حممد عبيد اهلل بن موسى بن أيب املختار العبس الكويف، ولد بعد العرشين ومائة، أخذ القراءة عر  (4)

ائي  لكسزة الزيات، وامن مح  امعاً ين، وروى احلروف سعن عيسى بن عمر وشيبان بن عبد الرمحن اهلمذا

نظر: يثالث عرشة ومائتني.  إبراهيم بن سليامن، تويف سنة    ى القراءة عنه عرضاً عاصم، رو  وشيبان عن

 (.1/493غاية النهاية )

 (. 533الكامل )( 5)

 (. 533) صدر السابقامل (6)
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خلف والعبس    :بكرستني  ...﴾ڭڭ  ﴿»  :قال اإلمام اهلذيل   -14

اختيارمها، وط األول لحة، واألعمش،  يف  من ، وحل وحممد يف  والكسائي غري  مزة، 

 . (1)«ذكرنا

إمالة األصبهاين  اإلمام  وعرب     اختار  بعدها،  واأللف  بمصطلح اهلمزة  هذا    عن 

 . كرسال

چ  ﴿   يف اختياره الثاين  حممد بن عيسى وأمال  »:    ذيلمام اهلقال اإل -15

 . (2) «﴾ڇ  

 اختار اإلمام األصبهاين اإلمالة يف ذات الياء يف هذا اللفظ. 

فوا يف إدغامها وإظهارها عند تسعة أحرف  تلاخ»:  قال اإلمام اهلذيل   -16

يه عن  بق أطري  (3) فأظهرها املسيبي  ﴾ گ  گ  ﴿،  ﴾ۋ  ۅ  ﴿ التاء كقوله:

بشار  نافع البحرتي  (4)وابن  مقسم(5) طريق  وابن  اختياره  (6) ،  اجليم    ،يف  عند  أما 

 
 (. 533الكامل ) (1)

 (. 373) صدر السابقامل (2)

ق جليل قيِّم يف قراءة نافاملدين، إمام  ي  ببن عبد الرمحن امُلَسيَّ   مد إسحاق بن حممدأبو حم  (3) ع ضابط هلا، حمقِّ

نعي أيب  بن  نافع  عىل  قرأ  إسامعيل فقيه،  بن  الطيب  محدون  وأبو  حممد  ولده  عنه  القراءة  أخذ  وغريه،  م 

َ سنة   (. 1/157ية )النها(، وغاية 88: معرفة القراء )نظريه. 206وغريمها، ُتُويفِّ

كر بن األنباري، قرأ عىل الفضل بن  هو عم أيب اإلمام أيب ب  حلسن األنباريا  نبو العباس أمحد بن بشار بأ  (4)

ص األنباري  وابن حييى  األنباري  ابن  بكر  أيب  والد  بارش  بن  القاسم  أخيه  ابن  عليه  قرأ  حفص،  احب 

 (.1/40ية )نظر: غاية النهايشنبوذ. 

قراءة عن حييى بن آدم  معروف، روى الخ  يشاكر العبدي البغدادي، ش  د اهلل بن حممد بني عبأبو البَْخرَت   (5)

 (. 449/ 1نظر: غاية النهاية )ي وغريمها. أيب بكر عن عاصم، روى عنه ابن جماهد وابن األعرايب عن

لنحوي، من قرئ االبغدادي العطار، اإلمام املأبو بكر حممد بن احلسن بن يعقوب بن عبيد اهلل بن مقسم    (6)

ِذها، أخذ القراءة عرًضا عن ت مشهوِرها وغريبِها وشارفهم بالقراءاأعول زمانه لنحو الكوفيِّني أحفظ أه

داود بن سليامن وغريمها، روى القراءة عنه عرًضا ابنه أمحد بن مقسم وأبو بكر إدريس بن عبد الكريم و

 َ  (.123/ 2لنهاية )(، وغاية ا173اء )فة القرنظر: معري . ـه354 سنة بن مهران وغريمها، ُتُويفِّ
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السني   ﴾ٱ  ٻ ﴿،  ﴾ھھ   ﴿نحو: أدغمها ف  ﴾ ٱ  ٻ  ﴿  وعند 

 . (1) « وحممد يف األول،  وعيلخلف، واألعمش، زة، والعبس، ومح

 ل )قد( يف اجليم والصاد. إدغام دا األصبهايناختار اإلمام 

ا -17 اإلمام  الشني ،   ﴾ڈ  ڈ   ﴿»  :يل  هلذقال  وأما يف  له،  ثاين    وال 

وما أشبهه، فأدغمها فيها ابن  ،  ﴾ڄ  ڄ  ﴿   وال ثاين له، والصاد  ﴾ جب  حب﴿

وأب(2) حميصن وهشام،  بحرية،  السامل(3) و  وأبو  وصاحباه،  عمرو،  وأبو   ، (4)  ،

حسان بن  وخ(5) والوليد  ومحزة،  والعبس،  وعيل،  لف،  واألعمش،  يف  ،  وحممد 

 . (6) « األول

 هاين دال )قد( يف املواضع السابقة.األصب اإلماماختار 

إذ: وأما يف حروف الصفري»:  قال اإلمام اهلذيل   -18 ڄ  ﴿  الزاي  : ذال 

ابن حميصن، وهشام،   فأدغمها   ﴾ ٱ  ٻ ﴿   والصاد،   ﴾ ڄ ڄ  ﴿ و   ،لسني ا  ﴾ڄ

 
ت(403)  ملاالك  (1) وقد  مكي  ،  اإلمام  ع   ألة مس  يف  القراءات  علل  وجوه  عن  الكشف  ابهكت  يف  وس 

، وذكر علالً لكل حرفني جاز إدغامهام، فيذكر أحيانًا أن العلة من اإلدغام هو تقارب احلرف، أو  اإلدغام

 بعدها(.وما -1/144تفادة )أو صفتهام، فلرياجع لالساك خمرجهام، اشرت

هد بن  هل مكة مع ابن كثري، ثقة، عرض عىل جمان السهمي املكي، مقرئ أمحن بن حُمَيِص لراحممد بن عبد    (2)

َ  جرب و ُتُويفِّ درباس موىل ابن عباس وغريمها، عرض عليه شبل بن عباد وأبو عمرو بن العالء وغريمها، 

 (.2/167نهاية )(، وغاية ال56اء )نظر: معرفة القري. ـه122هـ، وقيل: 123سنة 

ُكوين الكِندي  ة عبد اهلل بنريحأبو ب  (3) قرأ بعي مشهور،  احلميص، صاحب االختيار يف القراءة، تا  قيس السَّ

عىل معاذ بن جبل وروى عنه وعن عمر بن اخلطاب، روى القراءة عنه يزيد بن ُقَطيب وحدث عنه خالد  

 َ  (. 1/442اية النهاية )نظر: غيهـ. 80بعد  بن معدان ويونس بن ميرسة، ُتُويفِّ

: غاية  نظرين أوس.  يار يف القراءة الشاذة، روى عنه سعيد بب العدوي البرصي، له اختنب بن أيب قعنقع   (4)

 (.2/27النهاية: )

ِزي البرصي، روى القراءة عرًضا عن يعقوب بن    (5) إسحاق احلرضمي، روى القراءة  الوليد بن حسان التَّوَّ

 (.2/935نظر: غاية النهاية )يا حممد بن اجلهم. عنه عرًض 

 (. 403الكامل ) (6)
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والولي عمرو،  وأبو  بحرية،  حوأبو  بن  وعيل،  سد  السامل،  وأبو  يف  ان،  وحممد 

 . (1) « األول

 هاين إلدغام ذال )إذ( يف حروف الصفري. يل اختيار األصبمام اهلذاإل ذكر

ڭ  ﴿ و،  ﴾ڦڦ ﴿   قوله:   تاء التأنيث:»:  قال اإلمام اهلذيل   -19

ذكوان  ﴾ ڭ  وابن  وهشام  بحرية  وأبو  حميصن  ابن  عتبة   فأدغمها  ابن    إال   (2) وافق 

والع  والوليد  (4) وسالم  (3) سهل   ﴾ڦ  ڦ﴿و ومحزة،  عمرو  أيب  بس، مثل 

 .(5) « يف اختياره األول مد  وحم ،  عيل، وعمشواأل

اإلمام  ستثناء الذي ذكره  اال، ولثاءاختار اإلمام األصبهاين إدغام تاء التأنيث يف ا

قوله:   يف  اعرتاضية »اهلذيل  مجلة  هي  ثمود(  )وكذبت  إال  عتبة  وافق  ذكوان  وابن 

 .« رها عن إدغام ابن ذكوان من طريق ابن عتبة للفظ )كذبت ثمود(احرتز بذك

اإلمام   -20 قوله:»:  اهلذيل  قال  يف  اجليم  عند    ، ﴾گگ ﴿   أما 

حمي  ﴾ۇ ۇ﴿و ابن  عمرو، صنفأدغمها  وأبو  وهشام،  بحرية،  وأبو   ،

 
 (. 413الكامل ) (1)

األشجعي الدمشقي، مقرئ حاذق، عرض عىل أيوب بن متيم وروى  بنان  أبو العباس الوليد بن ُعتْبة بن    (2)

رو الوليد،  بن  وبقية  مسلم  بن  الوليد  عن  والقراءة  احللواين  يزيد  بن  أمحد  احلروف  عنه  بن ى  الفضل 

َ سنة األنطاكي  (.2/360)(، وغاية النهاية 119ء ): معرفة القراظرني. ـه240، ُتُويفِّ

يزيد، السجستاين، إمام البرصة يف النحو والقراءة واللغة والعروض،    ن بنحاتم سهل بن حممد بن عثام  (3)

ا، روى القراءة  يعقوب احلرضمي وأيوب بن املتوكل وغريمهوأول من صنَّف يف القراءات، عرض عىل  

َ سنة  املسكي وغريمه   دمحنه أمحد بن حرب وعيل بن أع نظر: معرفة القراء  يهـ.  250، وقيل: هـ255ا، ُتُويفِّ

 (.1/320(، وغاية النهاية )128: )ص

م بن سليامن الطويل البرصي، ثقة جليل ومقرئ كبري، أخذ ا  (4) لقراءة عرًضا عن عاصم بن  أبو املنذر سالَّ

َ  بن املتوكل وغريمها، ُتوُ حلرضمي وأيوب  ا  بء وغريمها، قرأ عليه يعقوأيب عمرو بن العالأيب النجود و يفِّ

 (.1/309، وغاية النهاية )( 79)  ظر: معرفة القراءينهـ. 171سنة 

 (. 423الكامل ) (5)
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والعبس،   وخلف،  ومحزة،  وسالم،  السامل  وأبو  واحلسن،  والوليد،  وصاحباه، 

 . (1) « األول  د يف وحمم واألعمش، وعيل،  

 م.جليد ااختار اإلمام األصبهاين إدغام تاء التأنيث عن

ويف  ، ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ﴿ أما يف السني نحو:»: اهلذيل   إلمامقال ا -21

فأدغم ابن حميصن، وأبو بحرية،    ﴾ ڦڦ  ﴿ و،  ﴾ہ  ھ  ﴿دالصا

،   ، وصاحباه، واحلسن، وأبو السامل وعيل، ومحزة، وأبو عمرو ( 2) غري الفضل وهشام  

 . (3) « وحممد يف األول والعبس، واألعمش، وعيل،   وخلف،

 ابقة.يف السني والصاد يف املواضع الستاء التأنيث  ين إدغام بهاألصاختار اإلمام ا

فأدغمها ،  ﴾پ ٻ ﴿و،  ﴾ڦڤ﴿ »:قال اإلمام اهلذيل   -22

والوليد،  ابن حميصن السامل،  وأبو  وأبو عمرو، وصاحباه،  بحرية، وهشام،  وأبو   ،

 . (4) « وحممد يف األولوخلف والعبس، واألعمش، وعيل،   واحلسن، ومحزة،

 . الزاي والظاء يف املوضعني السابقني   التأنيث يف م تاء ااين إدغصبهاألاختار اإلمام 

ف  إدغامها وإظهارها عند تسعة أحراختلفوا يف  »:  قال اإلمام اهلذيل   -23

  ، ﴾ ڃ  ڃ ﴿ ، ﴾ ىئ  ی﴿  ويف الزاء ، ﴾ ڃ  ڃ  ﴿ ويف التاء  ،﴾ پٻ ﴿  يف الثاء  ...

 ءوالظا،  ﴾يئ  ىئ  ﴿  ويف الضاد،  ﴾ ڌ ڌ ﴿  ويف السني،  ﴾ٺ ىئ ﴿ويف الطاء

 . (5) « وحممد يف األول فأدغمها كلها عيل  ، ﴾ڃ  چ   ﴿  النون يفو  ، ﴾ ڳ  ڳ   ﴿

 
 (. 423الكامل ) (1)

ب  (2) شاذان  بن  الفضل  الرازي  العباس  عرأبو  القراءة  أخذ  الكبري،  اإلمام  عيسى  يزن  بن  أمحد  عن  يد  ضًا 

ى بن عبد احلميد وحممد بن محيد،  عن أيب عمر الدوري وحيي األشعري، وروىس ياحللواين وحممد بن إدر

ا ومائتني.  لقراءروى  التسعني  مات يف حدود  الرازي،  بن سعيد  واحلسن  العباس  القاسم  أبو  ابنه  عنه  ة 

 (.2/10) ينظر: غاية النهاية

 (. 423الكامل )( 3)

 (. 423) ر السابقصدامل (4)

 (. 433) صدر السابقامل (5)
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 اختار اإلمام األصبهاين إدغام الم )هل( و)بل( يف حروفها موافقًا للكسائي.

اهلذيل   -24 اإلمام  عارضاً   ا م »:  قال  سكونه  ذلك    كان    ﴾ ڈ﴿من 

ال   أدغمها وأبو  واحلسن،  وصاحباه،  عمرو،  عنأبو  حسان  وابن  ،  قوب يع  سامل، 

ومحزة، والعبس، واألعمش،    ،، وأبو جعفر، وشيبة( 1) ن، واختيار شبليصوابن حم 

 .(2) « وحممد يف األول وعيل  

الصغري   اإلدغام  يف  األصبهاين  اإلمام  اختيار  اهلذيل  اإلمام  يكون ذكر  الذي 

 عارضًا؛ كسكون الثاء التصال الفعل بتاء املتكلم. سكونه سكونًا 

اهلذيل  اإل  قال -25 حم   فأدغمها ﴾ں  ں ﴿»:  مام  وشامي، ابن  يصن، 

والوليد، وأبو السامل، ومحزة، والعبس، وخلف،    ،وأبو عمرو، وصاحباه، واحلسن

 . (3) « وحممد يف األولواألعمش، وعيل،  

يف لفظ    -املتقاربني -ة يف الثاء  ـنـاكـالدال الس ام  ـإدغ  اينـه ـبـام األصـار اإلمـتـاخ

 . ﴾ ں  ں ﴿

اهلذيل  ل  قا -26 ابن    ﴾ٹ ﴿»:  اإلمام  بحرية،  حميصن  فأدغمها  وأبو 

وا عمرو  وأبو  اليزيدي وهشام  ومحزة، (4) ختيار  السامل،  وأبو  والوليد،  واحلسن،   ،

 . (5) «وحممد يف األول والعبس، وخلف، وعيل،  

 .)عذت( فظدغام الذال يف التاء يف لاختار اإلمام األصبهاين إ

 
 ابن حب ابن كثري ومقرئ مكة، عرض عليه، وعىلبن عبَّاد املكي، ثقة ضابط، من جل أصا  لأبو داود شب  (1)

نظر: معرفة ي هـ.  148حميصن، وغريمها، قرأ عليه: إسامعيل القسط، وداود بن شبل، وغريمها، تويف سنة  

 (. 1/323) (، وغاية النهاية:78: )القراء

 (. 433امل )الك (2)

 (. 443) قساباملصدر ال (3)

 (.2/277ة النهاية )ظر: غايينابن اليزيدي، أخذ القراءة عن أبيه. د اهلل حممد بن حييى بن املبارك أبو عب (4)

 (. 433الكامل ) (5)
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اهلذيل -27 اإلمام  ذكر)»:    قال  حميصن»  (صاد  ابن  وباإلدغام  ي، شام، 

ع ووأبو  وصاحباه،  ومحزة،  مرو،  السامل،  وأبو  واحلسن،  حسان،  بن  الوليد 

 .(1) «  وحممد يف األول ، والعبس، وخلف، وعيل،  واألعمش

اإلمـتـاخ األصبـار  لفظـهـام  دال )صاد( يف  إدغام  من   اين  الذال  )كهيعص( يف 

 لفظ )ذكر(.

، صنحميبن  حمققان ا  ﴾ژ   ڈژ ﴿، و  ﴾ڤ  ﴿»:    ام اهلذيلقال اإلم -28

 .(2)   «وحممد يف األول واحلسن، وعيل،  .. ..

اختار اإلمام األصبهاين إدغام النون يف الواو من لفظ )يس والقرآن(، ويف لفظ  

 )ن والقلم(. 

اهلذيل   -29 اإلمام  بغريأدغمه  ﴾ ڦڦ  ڦ ﴿»:  قال  محزة، ا  غنة   

 .(3) « وحممد يف األول ، وعيل  واألعمش، والعبس، وخلف 

 لتنوين يف الالم بغري غنة.غام نون اإد ايناختار اإلمام األصبه

اهلذيل   -30 اإلمام  مواضع   ﴾ىئ  ىئ  ﴿»:  قال  وأخواهتا يف مخسة 

أدغمها عيل   ﴾ۋٴۇ  ۋ  ﴿،  ﴾ ۅ  ۉ ﴿، و﴾مت  ىت ﴿مثل  

 . (4)   « األول وحممد يف 

اإل يف  ذكر  الفاء  يف  املجزومة  الباء  إدغام  األصبهاين  اإلمام  اختيار  اهلذيل  مام 

 ة. األلفاظ اخلمسة السابق

 
 (. 453الكامل ) (1)

 املصدر السابق.( 2)

 (. 463الكامل )( 3)

 املصدر السابق. (4)
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 قبيل الفرش:  الثاين: ما جاء من   بحثامل
اهلذيل   -31 اإلمام  اْبن    [28]الطور:    ﴾ۇئ وئوئ  ﴿»:  قال  اهلمزة  بفتح 

 . (1) « يف األولوحممد  وعيل    اختيار ورشَسْعَداَن يف اختياره ومدين غري

نافع والكسائي ، عىل تقدير: )ألنه هو وأبو جعفر  وهي قراءة متواترة، قرأ هبا: 

( اس   . (2)م لدخول حرف اجلر عليهاالرب(، فـ )أنَّ

اهلمزة عىل الفتح مكي بفتح    [14]البلد:  )َأْطعَم(  »:  قال اإلمام اهلذيل   -32

و ِشْبل  اختيار  الصغري  عبد  غري  و  َعْمر  وَأُبو  مقسم  يف    وعيل  (3)مدابن  وحممد 

 . (4) « األول

كث ابن  هبا:  قرأ  متواترة،  قراءة  وأبوهي  والكسا  وري،  توجيهها عمرو،  ويف  ئي، 

الكشف:  قال   قوله:  »يف  يف  املايض  لفظ  وقع  تفسري   ﴾ڻ  ۀ ﴿ملا  إىل  واحتاج 

 . (5)«فرسه بفعل ماض  االقتحام ما هو 

اإلمام   -33 عقَةُ ﴿ »  :اهلذيل  قال  يف    ﴾الصَّ ألف  ابن بغري  القرآن  مجيع 

قال نرص بن عيل إال  (6)حُمَْيِصن،  وحممد يف    وافق عيل،  ﴾ ې ې  ې ﴿: 

 
 (. 024مل )الكا( 1)

 (. 2/292) كشف، ملكير: الينظ (2)

ر ثقة،صمد بن عبد الرمحن بن القاسم العُ بد الأبو األزهر ع  (3) أخذ   تَقي املرصي، راو  مشهور بالقراءة متصد 

سهل   بن  بكر  وسامًعا  عرًضا  عنه  القراءة  روى  وغريمها،  الـُمَعىلَّ  ِدحية  وأيب  ورش  عن  عرًضا  القراءة 

سالدمي بن  وحممد  وغرياطي  األنامطي  سنة  عيد   َ ُتُويفِّ الني.  هـ231مها،  معرفة  وغاية 107)قراء  ظر:   ،)

 (.1/389النهاية )

 (. 044الكامل ) (4)

 .(2/376) الكشف، ملكي (5)

نرص بن عيل بن نرص بن عيل بن صهبان، أبو عمرو اجلهضمي، روى القراءة عرضًا عن أبيه عيل، روى   (6)

أبو عنه  بن    القراءة  تويفموسى حممد  اهلاشمي،  سنة مخسنيعيسى  اآلخر  ربيع  يف  و     غاية   ظر:ينائتني.  م 

 (.2/338النهاية )
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م  .(1) « ﴾ې  ﴿يف    األول قراءة  قرأ هبا  وهي  لغة  تواترة  الكسائي، وتوجيهها: 

 . (2) متيم وبعض بني ربيعة

ٺ  ﴿  جمرور  ﴾ ٺ  ﴿حرف جر    ﴾ڀ   ﴿»  :قال اإلمام اهلذيل   -34

 . (3) « ابن عيسىر مضاف اختيا[ 43]الرعد:  ﴾ ٺ  

عيل  ،  حممدري، منهم:  ، قرأ هبا عدد كب)وِمن عنِدِه علُم الكتاِب(  قراءة  شاذةوهي  

وغريهم،    وُأيَب  بن كعب  س، واحلسن، وعوف عن احلسن،عبا، وابن  بن أيب طالب

َجر   حرف  )ِمن(  جعل  عىل  عىل وتوجيهها:  )ِعْلُم(  وارتفاع  به،  بعده  ما  وُجرَّ   ،

 . (4))الكتاِب( خمفوض باإلضافةاملجرور يف موضع اخلرب، واجلار واالبتداء، و

،  ﴾ ڦ﴿ و   ، ﴾ ڤ﴿ و   ، ﴾ ڤٹ﴿ » :   قال اإلمام اهلذيل  -35

ف  [59]الزمر:  ﴾ڦ﴿ حيوة  :هني بالكرس  واجلحدري (5)أبو  والزعفراين (6) ،   ، (7) 

 
 (. 584الكامل ) (1)

 .(1/173در املصون، للسمني احللبي )ينظر: ال (2)

 (. 795الكامل ) (3)

النبين  (4) قراءات  فيه  جزء   )×ي  ظر:  للدوري  وغرائب116،  لألصفهاينالقراءات  (،   ،  (502) ،

ال واملحتسب  جني،  البرصيو،  (1/358)  بن  احلسن  و(392)  زي هوالأل،  مفردة  ،  قرآنال  اذشو، 

 (.2/684للقرطبي ) واجلامع،  (،1/409) للكرماين

احلرضمي احلميص، صاحب القراءة الشاذة ومقرئ الشام، له اختيار يف القراءة، أبو حيوة رشيح بن يزيد    (5)

ْهَسم عم   وروى   وة،حي  ، روى عنه قراءته ابنهعن الكسائي قراءتهران بن عثامن وروى القراءة عن أيب الرَبَ

َ سنة  ، وحممد بن عمرو بن حن اءة الكسائي نه قر أيًضا ع   (. 325/ 1غاية النهاية )   ظر: ين ه.  203ان الكلبي وغريمها، ُتُويفِّ

اج اجلَْحدريُّ البرصي، أخذ القراءة    (6) َقتَّة  عرًضا عن سليامأبو الـُمَجرشِّ عاصم بن أيب الصباح الَعجَّ ن بن 

الثقفي مها، قرأ عليه عرًضا عيسى بن عمر  وغري   ن عاصم واحلسن بنرص  ن عباس وقرأ أيًضا عىلعن اب

ـُعيلَّ بن   َ قبل سنة  عيسى ا وروى عنه احلروف املـ اق وأمحد بن موسى اللؤلؤي وغريمها، ُتُويفِّ ه.  130لورَّ

 .(1/934النهاية ) (، غاية140ألرجوزة املنبهة للداين )اظر: ين

بن عبد ءة عرًضا عن عبيد بن الصباح وروح  القرازعفراين، روى  ال  اشمعبد اهلل بن حممد بن هأبو حممد    (7)

(، وغاية  144نظر: معرفة القراء )يعيل بن احلسني الغضائري.    املؤمن وغريمها، روى القراءة عنه عرًضا

 (. 454/ 1النهاية )
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بـعـ سـمو اب  (2) يـع ـافـوالش،  (1) ح ـالـن صـود  كث ـعن  ب ـ حم ـ وم ر،  ـيـن  ع ـ د  ى  ـ س ـ ي ـ ن 

 . (3) «اره ـ ي ـ ت ـ ي اخ ـ ف 

وكنِت( )جاءتِك   شاذة   قراءة وهي   واستكربِت،  فكذبِت،  هبا:،  قرأ  يعمر  ،   ابن 

القرـوغي من  وَرَوتْ راء ـه  َس ـهـ ،  أمُّ  الةَ ـمَ ـلَ ـا  عن  وابنُته ×نبي    بكر  أبو  قرأ  وهبا   ،

 -،  عائشُة 
ِ
 . (4) نفسِ خطابًا لل -بكرِس الكاف والتاء

 

 

 

 
 

 
قرأ عىل أيب ف،  عرو، وذكره بإسناد غري ملقراءة رواه اهلذيلله اختيار يف امسعود بن صالح السمرقندي،    (1)

َ سنة  ـد بـمـ ه أحــراءة عنـروى القره،  ـيـغرو وـمـع : غاية النهاية نظريهــ.  245ن عبد اهلل الكرابيس، ُتُويفِّ

(2/296.) 

عبد   (2) ال  أبو  أخذ  السنة،  أهل  عند  األربعة  األئمة  أحد  الشافعي،  إدريس  بن  حممد  عرضاً قراءاهلل  عن    ة 

الفقهاء    نظر: طبقاتي(.  ـه204تاحلكم )   بن عبداهلل   بن عبدمد  ه حمل املكي، وروى القراءة عنإسامعي

 (. 2/95(، وغاية النهاية )17للشريازي )

 (. 306الكامل ) ينظر: (3)

س  وهو خطاب الذكر؛ ألن النف"(: 15/273(، وقال القرطبي يف تفسريه )9/437ينظر: الدر املصون )( 4)

 . "نثىقع عىل الذكر واألت
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 اخلامتة
 احلمد هلل الذي وفَّق بمنه وفضله وأعان عىل إكــامل هــذه الدراســة،

 أبرزها:وتوصيات عديدة، من ت من خالهلا إىل نتائج والتي خلص

 النتائج: أوالً:
 نيمخســة وثالثــ  -يف كتــاب الكامــل-ختيــارات اإلمــام األصــبهاين  جاءت ا -1

 ( يف الفرش.5، ومخسة منها )( يف قسم األصول30( موضعًا، ثالثون منها )35)

، أن درجــة االختيــار عنــد اإلمــام األصــبهاين ليســت واحــدة، فمنهــا األول -2

 عنده.ما يتساوى ومنها الثاين، ومنها 

لــوارد ذكرهــا يف الكامــل هــي مــن قبيــل بهاين امجيع اختيارات اإلمام األص -3

 آلن، باستثناء موضعني.اه إىل باملتواتر املقروء 

 اثنياً: التوصيات: 
 أويص البـــاحثني باســـتقراء مؤلفـــات العلـــامء الســـابقني يف القـــراءات، -1

ودراســتها؛ ليســتفيد منهــا هــذه األســفار، وإبرازهــا  واستخراج الكنــوز املكنونــة يف  

 املتخصصون.

ــتام -2 ــن م بجمــع االه ــن، خاصــة م ــذا الف ــربين يف ه ــامء املعت ــارات العل اختي

 اعتربت كتبهم من أصول النرش.
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 فهرس املصادر واملراجع
الرمحن فالتة،   ، إعداد: أمني إدريس بن عبداالختيار عند القراء مفهومه وأثره يف القراءات .1

 هـ. 1421رى  جستري، جامعة أم القمقدم لنيل درجة املا  حثب

عاألنساب . 2 سعد  املروزي   ، أليب  السمعاين   حممد  بن  الكريم  تصحيح  هـ(562)ت:بد   ،

والشؤون    ُطبع بإعانة وزارة املعارف غريه،  اليامين و  وتعليق: عبد الرمحن بن حييى املعلمي 

 هـ. 1397ة والنرش، الطبعة األوىل،  ع الفاروق احلديثة للطبا الثقافية للحكومة اهلندية،  

الع  .3 القاموس اتج  من جواهر  بنروس  ملحمد  الزبيدي    ،  بمرتىض  امللقب  احلسيني،  حممد 

 ة. ، بتحقيق جمموعة من املحققني، دار اهلداي (ـه1205)ت:

َواألعالماتريخ   .4 املشاهري  َوَوفيات  بن  اإلسالم  أمحد  بن  أبو عبد اهلل حممد  الدين  ، لشمس 

الذهب اد معروف، حتقيق:  ،هـ(748ت:)يعثامن  بشار عو  الغرب   الدكتور  ،  اإلسالمي   دار 

 م. 2003األوىل،  الطبعة 

ابلقرآن .5 املتعلقة  املباحث  لبعض  أمحد  التبيان  بن  صالح  بن  طاهر  للشيخ  اجلزائري،  ، 

 ، مطبعة املنار بمرص. ـ ه1334بعة األوىل:  الط

الُبستي  الثقات .6 التميمي،  بن أمحد،  بن حبان  بإعانة: وزارة  هـ(354ت:)، ملحمد  ، طبع 

ال  للحكومة  الاملعارف  مراقبة:  اهلندية، حتت  مدير  عالية  خان  املعيد  عبد  حممد  دكتور 

 . دكن اهلندبحيدر آباد الدائرة املعارف العثامنية، دائرة املعارف العثامنية 

أمحد  ، حتقيق:  (هـ671)ت: ، أليب عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي  اجلامع ألحكام القرآن .7

 . هــ4138الثانية،  القاهرة، الطبعة ربدوين، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املرصي،ال

النيب .8 قراءات  فيه  الدوري  ملسو هيلع هللا ىلص،    جزء  عمر  بن  حفص  عمر  حتقيق:    ،هــ(246)ت:أليب 

 . هـ1408ياسني، مكتبة الدار، باملدينة املنورة، الطبعة األوىل،    حكمت بشري.د. أ

  ، أليب العباس أمحد بن يوسف املعروف بالسمني اب املكنونالدر املصون يف علوم الكت .9

 . أمحد حممد اخلراط، دار القلم، دمشق.حتقيق: د هــ(،756)ت:احللبي 
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النبالء  .10 أعالم  َقاْيامز الذهبي  بن أمحد بن ع   أليب عبد اهلل حممد ،  سري    هـ(، 748)ت:ثامن بن 

األرناؤوط شعيب  الشيخ  بإرشاف  املحققني  من  جمموعة  الرحتقيق:  مؤسسة  سالة،  ، 

 هـ. 1405الطبعة الثالثة،  

القرآن   .11 املصاحف شواذ  أيب واختالف  بن  ملحمد  الكرماين  ،  نرص  بعد  ،  (هـ560)ت: 

املكتب  البييل،  الرفاعي  املوايف  أ.د.  للن حتقيق:  العرصية  الطبعة  ة  مرص،  والتوزيع،  رش 

 هــ. 1436األوىل، 

العربية  .12 وصحاح  اللغة  اتج  إسامالصحاح  نرص  أليب  اجل،  محاد  بن  الفارايب  عيل  وهري 

:  الطبعة   بريوت،  –يني  الغفور عطار، دار العلم للمال، حتقيق: أمحد عبد  هـ(393)ت:

 . م1987  - هـ1407 الرابعة 

اسم خلف بن عبد امللك بن بشكوال، حتقيق:  ، أليب القالصلة يف اتريخ أئمة األندلس .13

 هـ. 1374،  11السيد عزت عطار احلسيني، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط

(،  هـ833)ت:مد بن حممد بن يوسف  حم  ،البن اجلزري  ية النهاية يف طبقات القراء،غا .14

 هـ ج. برجسرتارس. 1135مكتبة ابن تيمية، عني بنرشه ألول مرة عام 

وما  .15 القراءات  واألئمة   غرائب  والتابعني  الصحابة  عن  الرواية  اختالف  من  فيها   جاء 

احل املتقدمني بن  أمحد  بكر  ا، أليب  األصفهاين،  مهران  سني  بابن  ،  (هـ381)ت:ملعروف 

بقسم القراءات بجامعة أم القرى بمكة    هاشم األهدل، رسالة دكتوراه  حتقيق: براء بن

 . هـ1439-ـ ه1438املكرمة،  

املعرو  .16 القراء  املشهورين قراءات  الرواة  برواايت  املعروف فني  عمر  أيب  بن  ألمحد   ،

الثالثة. اجلنايب، أمحد نصيف،  ف اجلنايب، الطبعة  ، حققه وقدم له أمحد نصيباألندرايب 

 . ـه1407  -م  1986مؤسسة الرسالة،  النارش بريوت: 

وتعريف  .17 اتريخ  القرآنية  الفضيل   ،القراءات  اهلادي  عبد  لبنان  د.  الغدير،  مركز   ،–

 . م2009 – ـه 1430  الرابعة الطبعة  وت،بري
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تف  .18 يف  الطربي  جرير  ابن  أنكرها  اليت  املتواترة  عليه القراءات  والرد  ملسريه  عارف  ،  حمد 

 هـ. 1406م  1986مية،عثامن موسى اهلرري، اجلامعة اإلسال

و  .19 القراءاتالقواعد  أصول  يف  الرضا،  اإلشارات  أيب  بن  حممد  بن  عمر  بن  ألمحد   ،

ال  هـ(،791توىف:  )املاحلموي احللبي   كريم بن حممد احلسن بكار،  حتقيق: الدكتور عبد 

 م. 1986  -ـ  ه1406طبعة: األوىل،  النارش: دار القلم، دمشق، ال

احلسني املنجم، طبعة  ، إلسحاق بن  هورة يف كل مكانآكام املرجان يف ذكر املدائن املش  .20

 هـ. 1408،  1دار عامل الكتب، بريوت، ط 

سم يوسف بن عيل اهلذيل  ، أليب القار واألربعني الزائدة عليهاالكامل يف القراءات العش .21

السيد    هــ(،465)ت: الشايب، مؤسحتقيق: مجال  رفاعي  والنرش،  بن  للتوزيع  سة سام 

 م. 2007ـ،  ه1428الطبعة األوىل،  

الق  . 22 القيس  راءات وعللها وحججهاالكشف عن وجوه  ، أليب حممد مكي بن أيب طالب 

 م، دمشق. 1974ية،  لدين رمضان، مطبوعات جممع اللغة العرب حتقيق: حميي ا   (،ـه437)ت:

اجي خليفة، طبعة  ملصطفى بن عبد اهلل ح،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  .23

 هـ. 4131دار الكتب العلمية، بريوت،  

، أليب شامة املقديس، حتقيق: حممود بن  األماين يف القراءات السبع   ابراز املعاين من حرز  .24

 هـ. 1413 ،، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عبد اخلالق جادو

العزي .25 آلتي  ، أليب شامة املقديسز املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق ابلكتاب  ، حتقيق: طيار 

 هـ. 1395وت، قوالج، طبعة دار صادر، بري

، أليب الشيخ األصبهاين، حتقيق: عبد الغفور  أبصبهان والواردين عليها   طبقات احملدثني  .26

 هـ. 1412،  2ة مؤسسة الرسالة، بريوت، طالبلويش، طبع

دار صادر، بريوت،    (،ـه711)ت:، ملحمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي  لسان العرب .27

 . هـ1414الطبعة الثالثة،  
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املوصيل    أليب الفتح عثامن بن جني ،  عنها  وه شواذ القراءات واإليضاح احملتسب يف تبيني وج  . 28

 . هـ 1420  عىل بوزارة الشؤون اإلسالمية، املجلس األ -وزارة األوقاف    (،هـ392)ت:

ن بن  د اهلل حممد بن أمحد بن عثام، أليب عبمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار .29

 . ـه4171لعلمية الطبعة: األوىل  دار الكتب ا هـ(،748)ت:َقاْيامز الذهبي 

البصري، .30 احلسن  األهوزاي  مفردة  عيل  بن  احلسن  العيل  يق:  حتق  ،هــ(446)ت:  أليب 

التي يصدرها جممع امللك  . د القرآنية  عامر بن أمني الددو، جملة البحوث والدراسات 

 . هـ1427ثاين، السنة األوىل، رجب  اعة املصحف الرشيف، العدد الفهد لطب
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