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 ع اختيارات ابن شريح في كتابو الكافي في القراءات السب
 )جمًعا ودراسة(

 

 د. زلمد برك مخيس عبد                                                    
 نستاذ ادلساعد ّتامعة القرآن الكرًن والعلوم اإلسالمية ـ سيئو األ                                                     

    
 :ملخص البحث

 

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آلو وصحبو ومن وااله، أما بعد:
 ع )مجًعا ودراسة(.اختيارات ابن شريح يف كتابو الكايف يف القراءات السبعنوان البحث: 

 موضوع البحث: االختيار عند القراء.
ب اختيار ادلوضوع، وقيمة ادلوضوع، وخطة خطة البحث: اشتمل البحث على مقدمة ذكرت فيها سب

 البحث، ومنهج كتابة البحث.
ادلطلب األول: تعريف  وفيو ثالثة مطالب: ،االختيار عند القراء جاء البحث يف مبحثُت، ادلبحث األول:

 :، ادلبحث الثاينادلطلب الثالث: ضوابط االختيار، ادلطلب الثاين: أسباب االختيار، ااالختيار لغة واصطالحً 
ادلطلب الثاين: أسباب ، ادلطلب األول: ترمجة موجزة البن شريح وفيو ثالثة مطالب: ،اختيارات ابن شريح

اخلادتة: وذكرت فيها أىم النتائج  ادلطلب الثالث: دراسة اختيارات ابن شريح.، االختيار عند ابن شريح
 والتوصيات.

 

 المقدمة
 .اا كثَتً زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليمً بينا احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على ن

 أما بعد
ا، وألفوا فيها ادلؤلفات اليت ا، وحديثً عتٌت هبا العلماء قدديً افعلم القراءات من العلوم الشرعية ادلهمة اليت 

وادلذاكرة،  زخرت هبا ادلكتبات اإلسالمية، وتناوذلا العلماء بالدراسة والبحث، وتناولوا قضايا ىذا العلم بادلطالعة
، اا وخلفً فقد تكلم فيو العلماء سلفً  ؛(االختيار عند القراءومن أىم ىذه القضايا اليت تناوذلا العلماء موضوع )

اختيارات ابن على مناىج ىؤالء العلماء األفذاذ جاء ىذا البحث بعنوان ) اوسَتً  ،فردوه بالبحث والتأليفأو 
 ودراسة. امجعً ( شريح في كتابو الكافي في القراءات السبع
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 اختيار ادلوضوع يف اآليت:ب اسبأكمن ت: ب اختيار ادلوضوعاسبأ
وسيلة من وسائل الدفاع عن علم  عد  ، يُ ىذه القضية وجهودىم يف ذلك يفمعرفة ما كتبو العلماء أن   ـ 1

 القراءات.
 من اإلشكال يف أداء بعض األوجو. ازيل كثَتً تدراسة اختيارات القراء أن  ـ 2
 خدمة كتاب اهلل تعاىل ونشر علومو. ـ3
 : تكمن قيمة ادلوضوع يف اآليت:قيمة ادلوضوعـ 4

 تو.اصلتو الوثيقة بكتاب اهلل تعاىل، وقراء - أ
 إفراده بالبحث من قبل العلماء دليل على أمهيتو.أن   - ب
 وتنوع مذاىبهم يف ذلك. ،كثرة االختيارات عند القراء - ت

ب مل أجد من أفرد اختيارات ابن شريح بالدراسة، سوى ما قام : بعد البحث والتنقيالدراسات السابقة
بو زلقق كتاب )الكايف يف القراءات السبع البن شريح(: الباحث الدكتور: سامل بن غرم اهلل الزىراين، من ذكره 
الختيارات ابن شريح مبطلب مستقل دون التعليق عليها ومقارنتها بغَتىا، مع ذكره ألسباب االختيار عنده 

 ااًل دون دتثيل ذلا.   إمج
 :ىيكلة البحث

 ، وخادتة، وفهارس علمية.ُتجاء البحث يف مقدمة، ومبحث
 أما ادلقدمة: فقد ذكرت فيها أسباب البحث، وقيمتو، وىيكلة البحث. 

 واما اخلطة فقد جاءت على النحو اآليت:
 وفيو ثالثة مطالب: ،ادلبحث االول: االختيار عند القراء

 .اعريف االختيار لغة واصطالحً تادلطلب األول: 
 ادلطلب الثاين: أسباب االختيار.
 .ادلطلب الثالث: ضوابط االختيار

 وفيو ثالثة مطالب: ،ادلبحث الثاين: اختيارات ابن شريح
 ادلطلب األول: ترمجة موجزة البن شريح.

 ادلطلب الثاين: أسباب االختيار عند ابن شريح.
 ن شريح.ادلطلب الثالث: دراسة اختيارات اب

 : وذكرت فيها أىم النتائج والتوصيات.الخاتمة
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 : منهج البحث
 يت:اآلملتزًما بيف كتابة  ىذا البحث ادلنهج الوصفي التحليلي  اتبعتُ 

بالرسم العثماين  تلتزماا ، كمونفس عزو اآليات؛ بذكر اسم السورة مع رقم اآلية ووضعها يف السطر .1
 نة النبوية يف مجيع اآليات الواردة يف البحث.يف ذلك على نسخ نص مصحف ادلدي امعتمدً 

 ذكر نص اختيار ابن شريح وتوثيقة من ادلصدر. .2
، وذكر مستند كل فريق، مث بيان ودراسة ىذا االختيار بذكر من وافقو من القراء على ذلك ومن خالف .3

 صحة االختيار من عدمو، ووضع ذلك يف احلاشية، للتفريق بُت نص االختيار ودراستو.
 .(1)ة، مع القيام بدراستها كاملً سب ورودىا يف الكتابْتمرتبة  ابن شريح كل اختيارات  تذكر  .4

 :ول: االختيار عند القراء وفيو ثالثة مطالبالمبحث األ
  .االمطلب األول: تعريف االختيار لغة واصطالحً 

َت: ما يرغب اخلوىي تدل على العطف وادليل، واخلَت: ضد الشر، و  ،ر( خ ي) مادة من :لغةاالختيار 
وىو اسم للشيء ادلختار، يقال: خار الشيء واختاره: انتقاه، قال الراغب  سداسي،فيو الكل، مصدر 

واالختيار طلب ما ىو خَت وفعلو"، وقيل: اإلرادة مع مالحظة ما للطرف اآلخر، كأن ادلختار " األصبهاين:
 .(2)لذي يريدهيميل إىل أحدمها وادلريد ينظر إىل الطرف اف ،ينظر إىل الطرفُت

ومن ىذا يتضح لنا أن االختيار يف اللغة  يطلق على معنيُت: أحدمها: االصطفاء واالنتقاء، فهو هبذا   
فهو هبذا يكون  ،فهو مبعناه، وادلعٌت الثاين: أنو اسم للشيء ادلختار ،يكون مصدر اختار خيتار، ويرادفو التخيَت

 اسم مفعول.
زلل اتفاق بُت  فهو  : االصطفاء واالنتقاءتيار مبعناه اللغوي السابق وىواالخ مبا أن :ااصطالحً واالختبار 

ا لالختيار، لكن عباراهتم يف  معينً  كثَت من أىل العلوم كالفقو واللغة والقراءات؛ وذلذا مل يرد عنهم تعريفٌ 
ا فسو حرفً مل ال خيتار الشيخ لن :كتبهم تدل على ذلك، قال عبد الواحد بن أيب ىاشم: سأل رجل ابن رلاىد

حيمل عنو؟ فقال: ضلن أحوج إىل أن نعمل أنفسنا يف حفظ ما مضى عليو أئمتنا، أحوج منا إىل اختيار حرف 
 .(3)يقرأ بو من بعدنا
وروى قراءة  ،وا جلماعة، وبروايات، فاختار كل واحد شلا قرأأوىؤالء الذين اختاروا إمنا قر ": وقال مكي

 . (4)تنسب إليو بلفظ االختيار"
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وكذلك إضافة احلروف والقراءات إىل أئمة القراءة ورواهتم ادلراد هبا أن ذلك القارئ : "ابن اجلزري وقال
وذلك اإلمام اختار القراءة بذلك الوجو من اللغة حسبما قرأ بو، فآثره على غَته، وداوم عليو ولزمو حىت اشتهر 

راء، وىذه اإلضافة إضافة اختيار ودوام فلذلك أضيف إليو دون غَته من الق، وعرف بو، وقصد فيو، وأخذ عنو
 .(5)"ولزوم ال إضافة اخًتاع ورأي واجتهاد

 من ذلك: ،أما عند ادلتأخرين ادلشتغلُت فقد وردت عنهم عبارات سلتلفة يف تعريف االختيار
لو إىل القراءات  ر عند القوم أن يعمد من كان أىاًل " االختيا قال: إذ تعريف الشيخ طاىر اجلزائري .1

ا يف القراءة على حدة، وقد وقع ذلك من وية، فيختار منها ما ىو راجح عنده، وجيرد من ذلك طريقً ادلر 
 .(6)الكسائي"

ض مسموعاتو " إن القارئ ال يقرئ بكل ما مسع، بل ىو خيتار بع :قال تعريف د. عبد العزيز قارئ .2
بعض ادلروّي دون بعض عند آخر فال يقرئ بو، ومعٌت ىذا أن ادلقصود اختيار  افيقرئ بو، ويًتك بعضً 

 .(7)اإلقراء"
 التعريف االصطالحي لالختيار من خالل ما سبق: االختيار عند القراء يطلق على معنيُت: 

: ىو انتقاء القارئ، الضابط، العارف باللغة، طريقة خاصة بو يف القراءة، منسوبة إليو، مستلة من األول
 .بُت ما روى عن شيوخو لعلة ما

 .(8)نفس الوجو الذي خيتاره ذلك القارئ : ىو الثاني 
 .المطلب الثاني: أسباب االختيار

 امعينً  اوجهً  اختيارىم تفيدمن القراء قد وردت عنهم نصوص  االناظر يف كتب القراءات ادلختلفة جيد كثَتً 
وىو ما  ،وصاروا يعرفون بو ،من أوجو القراءة، أو يذىبون إىل مذىب معُت يف األداء اشتهر عنهم بعد ذلك

شهورين ىو من باب االختيار أطلق عليو االختيار أو اختيار فالن يف القراءات، وما ورد عن القراء العشرة ادل
 .اأيضً 

 :؟ واجلواب عن ذلك يف اآليتما ىي األسباب اليت دفعت ىؤالء إىل االختيار يف القراءةولكن  
قد تواتر احلديث عن الصحابة يف نزول نزول القرآن على سبعة أحرف، وأن ىذا زلمول على التخيَت: ف .1

من ذلك ما روي عن عمر بن  ،ذلم يف ذلك صلى اهلل عليو وسلم قرآن على سبعة أحرف وختيَت النيبال
"أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا ما  قال: صلى اهلل عليو وسلم اخلطاب رضي اهلل عنو أن النيب

 . (9)تيسر منو"
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" يا أيب أرسل إيل أن اقرأ  قال: صلى اهلل عليو وسلم،و قال:" عن النيب وعن أيب بن كعب رضي اهلل عن
فرد إيل الثانية اقرأه على حرفُت، فرددت إليو أن ىون على ، رف، فرددت إليو أن ىون على أميتالقرآن على ح

م اغفر : اللهددتكها مسألة تسألنيها، فقلت، فلك بكل ردة ر إيل الثالثة اقرأه على سبعة أحرف، فرد أميت
 . (10) عليو السالم ، حىت إبراىيملثالثة ليوم يرغب إيل اخللق كلهمألميت، اللهم اغفر ألميت، وأخرت ا

كحرف   ،ورويت عنهم يف ذلك ،لكوهنم اشتهروا هبا ؛وذلذا نسبت إىل كثَت من الصحابة قراءات وحروف
 . ابن مسعود، وحرف أيب بن كعب، وحرف زيد بن ثابت

ألنفسهم بعض  ،من ىذه األحاديث أهنا زلمولة على التخيَت فاختاروا  الصحابةوىذا ىو الذي فهمو 
بل ىي سلَتة يف القراءة بأي  ؛ومل يلزم أمتو حفظها كلها وال القراءة بأمجعها" الوجوه  يف القراءة، قال الداين:

ز االختيار فيما أنزل " وإذا أبيح لنا قراءتو على كل ما أنزل فجائ ، وقال ابن عبد الرب:(11)"حرف شاءت منها
.  فاألمة سلَتة يف القراءة بأي حرف من ىذه األحرف من غَت إلزام بواحد منها، ومن (12)عندي واهلل أعلم"

)فاقرؤوا ما تيسر منو( وقول جربيل: )فأديا  :قرأ ْترف منها فقد أصاب، وليس ألحد أن ينكر عليو، بدليل قولو
 حرف قرأوا بو فقد أصابوا(.

؛ وذلك بسبب تعدد الطرق والروايات عن الصحابة واآلخذين عنهم اا وإتقانً الرواة ضبطً  ختالف درجةا .2
وتشعبها واختالطها فلم يتميز الصحيح الثابت من غَته، شلا جعل العلماء الناقدين خيتارون ما صح 

بعد ىؤالء  " مث إن القراء قال ابن اجلزري:، وثبت من تلك الروايات عن الثقات ادلهرة من األئمة القراء
ادلذكورين كثروا وتفرقوا يف البالد وانتشروا وخلفهم أمم بعد أمم، عرفت طبقاهتم، واختلفت صفاهتم، 
فكان منهم ادلتقن للتالوة ادلشهور بالرواية والدراية، ومنهم ادلقتصر على وصف من ىذه األوصاف، 

يلتبس باحلق، فقام جهابذة وكثر بينهم لذلك االختالف، وقل الضبط، واتسع اخلرق، وكاد الباطل 
علماء األمة، وصناديد األئمة، فبالغوا يف االجتهاد وبينوا احلق ادلراد، ومجعوا احلروف والقراءات، وعزوا 

، (13)"الوجوه والروايات، وميزوا بُت ادلشهور والشاذ، والصحيح والفاذ، بأصول أصلوىا، وأركان فصلوىا
على سبعُت من التابعُت، فما اجتمع عليو اثنان أخذتو،  " قرأت ويشهد لذلك ما ورد عن نافع قال:

 .(14) "وما شك فيو واحد تركتو، حىت اتبعت ىذه القراءة
فة، فقد كانت ىذه ادلصاحف تشتمل و مجع عثمان بن عفان رضي اهلل عنو القرآن يف ادلصاحف ادلعر  .3

، وترك ما عدا ذلك؛ فإن األحرف السبعة مبا يتوافق مع رمسها شلا ثبت يف العرضة األخَتة على بعض
أمر عثمان رضي اهلل عنو الناس على االقتصار على ما جاء  ايعد من باب االختيار، كذلك أيضً  ىذا
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؛ ألن ىذا سيجعل الناس خيتارون طريقة يف القراءة اا أيضً صاحف وترك ما عداىا يعد اختيارً يف ىذه ادل
ء احملققُت أن من شروط قبول القراءة موافقتها على خالف ما كانوا عليها من قبل، مث استقر عند القرا

فنسخوا القرآن يف مصحف واحد حىت فرغوا منو، " قال أبو شامة:، ألحد ادلصاحف العثمانية ادلشهورة
ا، وأمرىم باالجتماع على ىذا مث نسخ من ذلك ادلصحف مصاحف، فبعث إىل كل بلد مصحفً 

 .(15)" ادلصحف
أدعى إىل ضبط القراءة وعدم الًتكيب  اواحدً  اوهنم يأخذون وجهً وك ،القراءةالتسهيل على الناس يف  .4

" كان نافع يسهل  : بينها، فقد روي عن بعض أئمة القراءة أهنم يسهلون للناس القراءة  قال األعمش
كل واحد من األئمة قرأ على مجاعة بقراءات ": قال مكي، و (16)"القرآن دلن قرأ عليو، إال أن يسألو

على ما قرأ، فكانا يف برىة من أعمارىم يقرئون الناس مبا قرءوا، فمن قرأ عليهم بأي  سلتلفة، فنقل ذلك
 . (17) "حرف كان مل يرده عنو، إذا كان ذلك شلا قرءوا بو على أئمتهم

دتكن القارئ من علوم العربية وتبحره فيها كان أدعى إىل أن خيتار الوجو األقوى يف العربية، كاإلمام أيب  .5
والكسائي، والبعض كان خيتار الوجو األقوى يف العربية عنده لكنو مل يثبت بسند عمرو البصري، 

اختيار يف القراءة على مذىب  " كان البن زليصن خالف فيو اجلمهور، قال ابن رلاىد:فصحيح 
وأمجعوا على قراءة ابن كثَت  ،فرغب الناس عن قراءتو ،فخرج بو عن إمجاع أىل بلده ،العربية

من أسبابو، مع التثبت يف صحة  االختيار من القراء لكنو يعد سببً وىذا ال ينفي وقوع ا .(18)"ألتباعو
 االختيار بعد ذلك.

 : ادلطلب الثالث: ضوابط االختيار
، ومبا أن أكمل توفرت فيها قبلت وصارت القراءة هبا مىت القبول االختيارات ضوابط وأركانً  وضع العلماء

ؤالء األئمة فإن الضابط فيها ويف صحتها ىي األركان اليت وضعها العلماء االختيارات ىي قراءات رويت عن ى
يطلق عليها أركان،  وابن اجلزري فعند أيب شامة ،وقد تنوعت عبارات العلماء يف التعبَت عنها ،لقبول القراءة
إمنا ىو يف  وأكثر اختياراهتم، " وىي ثالثة، قال مكي: ،ومن جاء بعده يطلق عليها ضوابط (19)وعند الزرقاين

، (20) "احلرف إذا اجتمع فيو ثالثة أشياء: قوة وجهو يف العربية، وموافقتو للمصحف، واجتماع العامة عليو
 وذلذا فضوابط االختيار ىي:

صحة السند: وىو أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثلو كذا حىت تنتهي، وتكون مع ذلك  .1
. (21)أو شلا شذ هبا بعضهم ،غَت معدودة عندىم من الغلط ،مشهورة عند أئمة ىذا الشأن الضابطُت لو
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شًتط بعضهم اجة للنظر إىل بقية األركان، وقد وإال فال حا افإن كان صحيحً  ؛وىو أىم ىذه األركان
"  وقد ذىب للثاين ابن اجلزري قال ما نصو: ،خر بصحة اإلسنادكتفى البعض اآلا التواتر يف ذلك، و 

لتواتر يف ىذا الركن ومل يكتف فيو بصحة السند، وزعم أن القرآن ال يثبت وقد شرط بعض ادلتأخرين ا
إال بالتواتر، وإن ما جاء رليء اآلحاد ال يثبت بو قرآن، وىذا ال خيفى ما فيو، فإن التواتر إذا ثبت ال 

 عن النيب  اذ ما ثبت من أحرف اخلالف متواترً إ ؛حيتاج فيو إىل الركنُت األخَتين من الرسم وغَته

وإذا اشًتطنا التواتر يف كل حرف من  ،وافق الرسم أم خالفو ءا، سواً وجب قبولو وقطع بكونو قرآنً 
وقد كنت قبل  ،حروف اخلالف انتفى كثَت من أحرف اخلالف الثابت عن ىؤالء األئمة السبعة وغَتىم

 .(22)أجنح إىل ىذا القول، مث ظهر فساده وموافقة أئمة السلف واخللف"
" الشرط واحد  قال اجلعربي: ،وعليو تدل كثَت من عبارات العلماء ،واشًتاط صحة السند ىو الراجح 

فهذا ضابط يعرف ما ىو من األحرف السبعة وغَتىا، فمن أحكم معرفة  ،وىو صحة النقل، ويلزم اآلخران
 .(23) "وأمعن يف العربية وأتقن الرسم اضللت لو ىذه الشبهة ،حال النقلة

ق بينهم، وقد ظهر بل ىو زلل اتفا ،عن كثَت من العلماء افقة رسم ادلصحف: وىذا ورد منصوصً موا .2
القرطيب يف حديثو عن  بان مجع عثمان رضي اهلل عنو للمصاحف، قالإا يف أول األمر ىذا الركن جليً 

راء األمصار ووجو هبا إىل اآلفاق، فوجو للعراق والشام ومصر بأمهات، فاختذىا ق" ادلصاحف العثمانية:
معتمد اختياراهتم، ومل خيالف أحد منهم مصحفو على النحو الذي بلغو، وما وجد بُت ىؤالء القراء 

 منهم اعتمد على ألن كاًل  ؛السبعة من االختالف يف حروف يزيدىا بعضهم وينقصها بعضهم فذلك
 .(24)ما بلغو يف مصحفو ورواه"

افقة ولو دلصحف واحد من ادلصاحف العثمانية ادلعروفة، قال وادلقصود بادلوافقة ىنا أن تكون القراءة مو  
ا يف بعضها دون بعض... فلو مل يكن ذلك كذلك يف ابن اجلزري: "ونعٍت مبوافقة أحد ادلصاحف ما كان ثابتً 

شيء من ادلصاحف العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة دلخالفتها الرسم اجملمع عليو، )وقولنا( بعد ذلك ولو 
ا وىو ادلوافقة الصرحية، وقد تكون إذ موافقة الرسم قد تكون حتقيقً  ؛ا نعٍت بو ما يوافق الرسم ولو تقديرً احتمااًل 

 .(25)ا... "، فإنو قد خولف صريح الرسم يف مواضع إمجاعً ا وىو ادلوافقة احتمااًل تقديرً 
كابن خالويو، ومكي، موافقة اللغة العربية ولو بوجٍو: وىذا الركن اشًتطو كثَت من علماء القراءات   .3

وقولنا يف الضابط ولو " قال:ف ونص على ذلك ابن اجلزري ،والداين، وادلهدوي، وأيب شامة، واجلعربي
ال  اا فيو اختالفً ا عليو، أم سلتلفً ا رلمعً ه النحو، سواء كان أفصح أم فصيحً ا من وجو بوجو نريد بو وجهً 
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إذ ىو األصل األعظم والركن  ؛ئمة باإلسناد الصحيحع وتلقاه األيضر مثلو إذا كانت القراءة شلا شاع وذا 
 .(26) "األقوم، وىذا ىو ادلختار عند احملققُت يف ركن موافقة العربية

 :المبحث الثاني: اختيارات ابن شريح وفيو ثالثة مطالب
 .المطلب األول: ترجمة موجزة البن شريح

بن شريح بن أمحد بن زلمد بن شريح بن  اإلمام ادلقرئ أبو عبد اهلل زلمد :(27) اسمو ونسبو وكنيتو
 يوسف بن عبد اهلل بن شريح الرعيٍت اإلشبيلي.

أتو، سوى عن نش اتذكر ادلصادر اليت ترمجت لو شيئً مل و ىـ(، 392) ولد ابن شريح عام مولده ونشأتو:
 .(28)يت ذكره يف تالميذه أا سيا يسمى شرحيً أهنم يذكرون أن لو ابنً 
ا وعلم القراءات ء لبالد ادلشرق لطلب العلم عمومً شريح كغَته من العلما : رحل ابنرحالتو العلمية

ىـ(، وقرأ بالروايات مبكة على أمحد بن زلمد 433فأوىل رحالتو كانت إىل مكة للحج عام ) ،اخصوصً 
، مث رحل إىل مصر ومسع هبا من أيب العباس بن (29) ومسع هبا صحيح البخاري على أيب ذر اذلروي ،القنطري

، مث (30)وأيب القاسم ابن الطيب البغدادي الكاتب  ،وأيب جعفر النحوي ،وأيب علي احلسن البغدادي ،نفيس
 رجع إىل إشبيلية إىل أن تويف هبا.

كان ذلم األثر البارز يف ظهور شخصيتو   ،: تلقى ابن شريح العلم عن شيوخ كثر يف ادلشرق وادلغربشيوخو
 من أشهرىم: ،من شيوخو شلن مسع وتلقى منهم ااجم عددً وقد ذكرت كتب الًت  ،علميةوقوة مكانتو ال

 .(31) ـ أمحد بن سعيد أيب العباس بن نفيس1
 . (32) ـ أمحد بن زلمد القنطري2
 .(33) ـ أمحد بن علي بن ىاشم3
 . (34) ـ احلسن بن زلمد أبو علي البغدادي4
 .  (35)ـ مكي بن أيب طالب القيسي5
 . (36)ـ أبو ذر اذلروي6

 شريح تالميذ غَت أن كتب الًتاجم مل تنص إال على النزر اليسَت منهم وىم:: البن تالميذه
 . (37)ـ ابنو أبو احلسن شريح بن زلمد1
 . (38)ـ عيسى بن حزم بن عبداهلل بن اليسع2
 . (39)ـ أمحد بن خلف بن عيسون3
 ـ منصور بن اخلَت بن ديلي ادلغراوي4

(40) . 
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يف  اجاللة قدره،  وأنو قد بلغ مبلغً  بن شريح بعبارات تدل علىالعلماء على ا : لقد أثٌتثناء العلماء عليو
، وقال أبو (41)من ذلك: قال ابن بشكوال:" وكان: من جلة ادلقرئُت وخيارىم، ثقة يف روايتو" ،العلم واإلمامة
ا يف وكان رأسً ، وقال الذىيب: "(42)فقيو مقرئ زلدث ضلوي أديب رئيس وقتو يف صنعتو"" جعفر الضيب:

األستاذ احملقق " ، وقال ابن اجلزري:(43)ا كبَت القدر، حجة، ثقة"ت، بصَتا بالنحو والصرف، فقيهً القراءا
 . (44)مؤلف الكايف والتذكَت"

نقل ذلك  ،اا وإفرادً و الكايف يف القراءات السبع مجعً كتاب  مبا يف: كان يقرئ طريقتو في تدريس القراءات
يب مؤلفو رمحو اهلل قراءة عليو وقرأت عليو القرآن العظيم مبا حدثٍت بو أي: كتاب الكايف أ" قال:فابنو عنو 

 . (45) "تضمنو سبع ختمات مفردة ورلموعة حسب عادتو نفع اهلل بذلك برمحتو
كثَتة يف علوم القرآن والقراءات ذكرهتا كثَت من كتب الفهارس، لكن مل حتفظ   ا: ألف ابن شريح كتبً آثاره

ضاعت مع تراث قد تاب الكايف يف القراءات السبع، ولعل باقي كتبو كلنا ادلكتبات من ذلك الًتاث إال  
 ، ومن أشهر كتبو ادلفقودة:(46)ادلسلمُت بفعل األعداء 

 . (47)ـ التذكَت يف القراءات السبع 1
 . (48)ـ اختصار احلجة للقراء  السبعة أليب علي الفارسي 2
 . (49)ـ رواية اإلدغام الكبَت أليب عمرو بن العالء 3
اءة يعقوب بن إسحاق احلضرمي يف رواية أيب عبد اهلل بن ادلتوكل اللؤلؤي ادللقب برويس ويف ـ قر 4
 . (50) احلسن روح بن عبد ادلؤمن عنو أيضً رواية أيب ا

 . (51)ـ اثنان وعشرون رواية ذكرىا عنو ابن خَت اإلشبيلي وأسندىا 5
 . (52)ـ ادلكي وادلدين من القرآن واختالف ادلكي وادلدين يف آية 6
 .(53)ـ تبصرة التذكرة ونزىة التبصرة 7
 .ا( عامً 84ىـ(، وكان عمره )476) سنة: تويف ابن شريح يف شوال وفاتو

 .المطلب الثاني: أسباب االختيار عند ابن شريح
نو مل يكن من القراء العشرة حىت تكون لو إْذ إ ؛ كتابو الكايف ىي اختيارات خاصةاختيارات ابن شريح يف

وفيو دليل على  فاختياراتو ىي اختيار أوجو للقراء السبعة لسبب معُت، ،إمنا ىو ناقل ذلذا العلم ،قراءة مثلهم
 ابن شريح وقد سار ورد عن القراء السبعة، أن باب االختيار قد ضاقت دائرتو بعد استقرار القراءات على ما

، (54)وغَتىم ،وادلهدوي، والداينمكي،  :مثل ،يف اختياراتو على منوال من سبقو من علماء القراءات بادلغرب
 عنده ال خيرج عن اآليت: (55)وبتتبع اختياراتو تبُت لنا أن سبب االختيار
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واختياري األخذ جلماعة القراء إال محزة بالفصل هبا بُت   كونو أكثر من القراءة بو على شيوخو: قال:" .1
 .(56) "ووبو قرأت على أكثر من قرأت عليكل سورتُت، إال بُت األنفال وبراءة، 

ىذا عن ىكذا، وقد يعرب بعضهم و وىذا يدل على أن القراءة سنة متبعة، يأخذىا اآلخر عن األول 
وأكثر اختياراهتم، إمنا ىو يف احلرف إذا اجتمع فيو ثالثة أشياء: قوة " قال مكي: ،السبب بأنو قراءة العامة

ة عندىم ما اتفق عليو أىل ادلدينة، وأىل وجهو يف العربية، وموافقتو للمصحف، واجتماع العامة عليو. والعام
الكوفة، فذلك عندىم حجة قوية، فوجب االختيار، ورمبا جعلوا العامة ما اجتمع عليو أىل احلرمُت، ورمبا 

ا، جعلوا االختيار على ما اتفق عليو نافع، وعاصم، فقراءة ىذين اإلمامُت أوثق القراءات، وأصحها سندً 
 .(57)رمحهم اهلل" اءة أيب عمرو، والكسائي ا يف الفصاحة خاصة قر وأفصحها يف العربية، ويتلومه

ل الذي اختاره لنفسي أن أفص" فقال: ،عند مكي اعة حجة يف االختيار ظهر ذلك جليً وكون قراءة اجلما
 ،اقرؤوا ما يف ادلصاحف() حف، ولقول عائشة رضي اهلل عنها:خلط ادلص ابُت كل سورتُت بالتسمية اتباعً 

 "ل احلرمُت وعاصم على ذلك، فإمجاعهم على القراءة حجة أعتمد عليها يف أكثر ىذا الكتابوإلمجاع أى
(58) . 

وىذا سبٌب قوي يف االختيار، بل ورد عن بعضهم عدم االختيار حىت ال خيالف ما عليو اجلماعة، من 
القراء عليو، والقراءة  والقراءة بالم واحدة أحب إيّل؛ ألن أكثر" قال: ،)اليسع( ذلك ما ورد عن مكي يف لفظة

 .(59) "بالمُت حسنة، قوية يف اإلعراب، ولوال سلالفة اجلماعة الخًتهتا
ما قبلها   فإن كان قبل اذلمزة ادلتطرفة حركة، فإن كانت حركة" :ابن شريح موافقة رسم ادلصحف: قال .2

ئ(، )ملجئا(، )لكل امر من نوع احلركة اليت قبلها ضلو)َشاِطئ(، )لؤلؤ(، )ذرأ(،  اكحركتها، أبدلتها حرفً 
إذ ال سلالفة فيو  ؛، وىو أحسناء، ومع الفتح ألفً ا، ومع الكسر ياً )إن امرؤ( تبدل مع الضم واوً 

 .(60) "للمصحف
فإن كانت ادلتطرفة، قبلها حركة، فانظر فإن كانت تلك احلركة مبنزلة حركتها، وقفت على " وقال مكي:

فلما وقفت عليها بالسكون ومن شأن   احلركة اليت قبلها، ... من جنس اذلمزة بالسكون، وابدلت منها حرفً ا
محزة وىشام فيهما التخفيف، جرت على البدل رلرى الساكنة، وحسن ذلك دلوافقة اخلط للفظ، فمن شأن 

ال خيالف فيو لفظك خط ادلصحف، فعلى  اا إال وقفً وقفو، فال تقف على ادلتطرفة أبدً محزة أن يتبع اخلط يف 
 . (61) "اابن يف ادلتطرفة أبدً صل فىذا األ
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من  االختيار؛ ألن موافقة ادلصحف ركنً كون علة الوجو ادلختار ىو موافقة ادلصحف ىذا سبب قوي يف ا
 .أركان القراءة ادلقبولة، وقد سبق توضيح ذلك، وقد اعتمد على ذلك كثَت من العلماء يف تعليل اختيارىم

 يف )أنبئهم(، )ونبئهم( حيث وقع، فبعضهم اا أيضً "واختلفو  آلخر عارض: قال:كونو ىو األصل وا .3
 .(62)"إذ البدل عارض وىو أحسن ؛ء، وبعضهم يًتكها على حاذلايكسر اذلاء إذا أبدل اذلمزة ياً 

وىو " قال أبو شامة: ،وقد ورد ذلك عن محزة وىو مذىب لو ،العمل باألصل مذىب مجاىَت العلماء
 . (63) "يهم"، و"إليهم" و"لديهم"؛ ألن الياء قبلها مبدلة من ألفأال تراه ضم ىاء "عل ،األشبو مبذىب محزة

، ءدذلا ياً واختلف القراء يف)بارئكم(، يف ىذه الرواية، فبعضهم يب" اجتناب كثرة التغيَت يف الكلمة: قال: .4
وجيريها رلرى ما سكونو الزم، وبعضهم حيققها، إذ سكوهنا عارض، وقد غَتت عن حاذلا، فال تغَت مرة 

 .(64) "وىذا أحسن وأقيس من ادلذىب األول أخرى،
فيًتكون بعض الوجوه خشية   ،اجتناب كثرة التغَت يف الكلمة ىو األصل، وعليو كثَت من علماء القراءاتف

"فأما ما ذكرنا من االختالف يف اذلمزة، إذا أسكنها أبو عمرو يف رواية  قال مكي: ،كثرة التغيَت يف بنية الكلمة
رئكم(، وان من القراء من يبدل من اذلمزة ياء لسكوهنا، على أصلو يف ختفيف الساكنة، وأن الرقيُت عنو يف )با

واالختيار يف ذلك اذلمز، ألنو األصل، وإلمجاع القراء عليو، وألن التخفيف   منهم من ال خيففها وحيققها،...
 . (65) "تغيَت فًتكو أوىل

 .المطلب الثالث: دراسة اختيارات ابن شريح
 تعاذة والبسملةباب االس

 ما أمر تعاىل بو نبيو (66)خَت ما استعملو القارئ يف االستعاذة عند ابتدائو القراءة " ادلوضع األول: قال:

 أعوذ باهلل  (67)[، فادلختار٨٩]النحل:  چڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ  :فقال(
 .(70)  "(69) وبو قرأت، وبو آخذ(68)من الشيطان الرجيم(

األخذ جلماعة القراء إال محزة بالفصل هبا بُت كل سورتُت، إال بُت  (71)واختياري " ادلوضع الثاين: قال:
 .(74) "(73) على أكثر من قرأت عليو (72)وبو قرأت األنفال وبراءة، 

 :باب اختالفهم في المد والقصر  
 :، ضلو(75)ه مهزة معو يف كلمة وشلا اتفقوا على مده حرف ادلد واللُت إذا جاءت بعد" ادلوضع األول: قال:

، وشبهو، إال أن يسهل اذلمزة كقراءة ىشام چڇ   چ ، چڤ  چ ،  چ ڈچ ، چڄ  چ 



 

77 

 (5) م. الرقن التسلسلي2020 ديسوبر ،(2الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د. زلمد برك مخيس عبد ع ...اختيارات ابن شريح يف كتابو الكايف يف القراءات السب

ومحزة يف الوقف، فإن ذلك اختلف فيو، فقيل ديد حرف ادلد واللُت وإن سهلت اذلمزة أو حذفت، وقيل ال 
   . (77)"ارض، والوجو الثاين حسنإذ التسهيل يف الوقف ع ؛(76)وادلد أقيسإذ ذىب ادلوجب للمد،  ؛ديد

وكذلك اختلف يف قراءة قالون والبزي إذا سهال اذلمزة األوىل من اذلمزتُت " ادلوضع الثاين: قال:
 .(79) "إذ التسهيل عارض الجتماع اذلمزتُت ؛(78)ادلكسورتُت وادلضمومتُت من كلمتُت، والقياس ادلد 

راءة من حذف اذلمزة األوىل من اذلمزتُت ادلتفقتُت من كلمتُت، وكذلك اختلفوا يف ق" ادلوضع الثالث: قال:

، فقيل ديد چڳ  ڳگچ ، چھ  ھچ ، چچ  چ چ چ  :وليس مذىبو مد حرف حلرف، ضلو
، إذ احلذف (80)حرف ادلد واللُت وإن حذفت اذلمزة، وقيل ال ديد، إذ ادلوجب للمد قد ذىب، وادلد أقيس

، فوجب أن يكون (82)، واذلمزة الثانية تقوم مقام األوىل (81)مددتو قبل احلذف  قد كنت اذً إعارض، وألنك 
 .    (83)"ذلا حكمها، والوجو الثاين حسن

واختلف القراء إذا وقع بعد حرف من ىذه احلروف حرف يدغم األول فيو، فمنهم " ادلوضع الرابع: قال:

، الالم  چٱ  چ  :وذلك ضلو ،واء يف ادلدمن ديده أكثر من مد ما ال يدغم، ومنهم من جيعل ذلك كلو س

 االسُت أطول مدً   چٱ  چ  )ميم(، و )الم( يف ادليم من ىجاء إلدغام ادليم من ىجاء؛ من ادليم اأطول مدً 
، فأما على قراءة محزة فمد السُت (84))ميم(  )سُت(، يف ادليم من ىجاء إلدغام النون من ىجاء ؛من ادليم

من الكاف يف قراءة من أدغم  اأطول مدً   چٱ  چ نون وكذلك الصاد من ألنو يظهر ال ؛وادليم سواء
)ذكر(، وأما من مل يدغم فمدمها عنده واحد، وتفضيل ادلد يف ادلدغم  )صاد( يف الذال من الدال من ىجاء

 .   (86) "خر حسن، والوجو اآل(85)أحسن وأقوى 
قراءة اجلماعة، وادليم من أول سورة  فأما ادليم من أول سورة آل عمران على" ادلوضع اخلامس: قال:

العنكبوت على قراءة ورش، فإن القراء اختلفوا فيها، فبعضهم ديدىا كمد غَتىا إذ كانت احلركة عارضة، وىو 
زال ادلد لزوال ، وبعضهم ديدىا دون مد غَتىا، إذ كان ادلد من أجل التقاء الساكنُت، فلما حتركت (87)القياس

 .(89) (88)"حسن اموجبو، وىذا أيضً 
 :ضلو ،ومن ىذا الباب الوقف على أواخر الكلم اليت قبل آخرىا حرف مد ولُت" ادلوضع السادس: قال:

،... وشبهو اختلف القراء يف ذلك، فمنهم  چ  ۆچ ، چۉ  چ  ،چڇ  چ ، چڤ   چ ، چی  چ 
لى ادلرفوع منو وقف ع، وكذلك إن ا، وإن كان السكون عارضً (90)من إذا وقف بالسكون مد اللتقاء الساكنُت 

ألن احلرف ادلشم ساكن، وإن رام احلركة يف ادلرفوع منو وادلخفوض كان ادلد أقل منو إذا  ؛اباإلمشام مد أيضً 
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مر ا وىو القياس، واألرضً وقف بالسكون، ومنهم من ال ديد وإن وقف بالسكون، وديكن إذ كان ذلك عا
 .(92)"، فافهم(91)متقارب 

 كتاب الهمزات
 الهمزتين من كلمتينباب 

فقرأ ورش ، چ  ہ  ھچ ، چھ  ھ  چ  :ضلو ،الرابع: أن تكونا مفتوحتُت من كلمتُت" قال:

، وقد قيل إهنما جيعالهنا بُت اذلمزة واأللف...}وكذلك مذىبهم يف ايق األوىل، ويبدالن الثانية ألفً وقنبل بتحق
فهو أحسن فيو من  (93)عنهما أهنما جيعالهنا بُت بُتادلكسورتُت، وادلضمومتُت من كلمتُت{ وكل ما ذكرتو 

 . (95) (94) "البدل
 باب الهمزة الساكنة

، وجيريها رلرى ما سكونو ءىذه الرواية، فبعضهم يبدذلا ياً  ، يفچڱ  چ  واختلف القراء يف" قال:

ا أحسن إذ سكوهنا عارض، وقد غَتت عن حاذلا، فال تغَت مرة أخرى، وىذ ؛، وبعضهم حيققها(96)الزم 
 .(98)من ادلذىب األول  (97)وأقيس 

 باب الوقف على المهموز
، إذا سهلوا مهزهتا، فمنهم چپ  چ ، وچۋ  چ "واختلف القراء يف الوقف على  ادلوضع األول: قال:

ألن البدل عارض، وقد صارت  ؛(101)، وعليو العمل(100)، ومنهم من أظهر، واإلظهار أحسن(99)من أدغم 
 .(102) "مد ولُت، وال تدغم حروف ادلد واللُتالواو والياء حريف 

حيث وقع، فبعضهم يكسر  چ حئ چ، چکچ  :يف ،اوضع الثاين: قال :"واختلفوا أيضً ادل
 .(106) "(105)إذ البدل عارض وىو أحسن  ؛(104)، وبعضهم يًتكها على حاذلا ءاإذا أبدل اذلمزة يً  (103)اذلاء

، (107)صلت بكلمة قبلها، ووقفت عليها، حققتها وأما إذا كانت أول كلمة، وات" :ادلوضع الثالث: قال

ڀ  چ ، چگ  ڳ  چ  :، ضلو قولو(110)وأكثر (109)، والتحقيق أحسن (108)وقد روي عنو ختفيفها 

 .(111) "وشبهو چٺ  ٿ  چ ، چڀ  
وجعلها بُت اذلمزة والواو  (112) اقبلها ضمة واوً "واألخفش جيعل ادلكسورة اليت  :ادلوضع الرابع: قال

 .(116) "چوئ  چ  :ضلو ،(115) ، ىذا مذىب سيبويو(114)جتعل بُت اذلمزة والياء أحسن ، وأن (113)حسن
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علها بُت اذلمزة والياء ، وجءفش ادلضمومة اليت قبلها كسرة ياً "وكذلك جيعل األخ :ادلوضع اخلامس: قال

" چ ائچ  :ضلو ،وىو أحسن (117)، وسيبويو جيعلها بُت اذلمزة والواواحسن أيضً 
(118). 

وجيوز يف الواو والياء األصليتُت، كانتا حريف مد ولُت، أو حريف لُت أن جتريا رلرى " قال:ادلوضع السادس: 

، چڈچ، چھچ ، چۈئچ ،چېئ  چ ، چۅچ ، چٻچ  :الزائد يف البدل واإلدغام، ضلو

 .(121)"(120)، ونقل احلركة إليو أحسن (119) حكى ذلك يونس، چڦ   چ 
ألن الروم ال  ؛ال غَت ، مث حذفت اللتقاء الساكنُتافتوحة أبدلتها ألفً فإن كانت م" ادلوضع السابع: قال: 

؛ ألن ادلوجب للمد قد زال، وادلد أقيس ؛جيوز يف ادلنصوب، ودتد ألن احلذف عارض، ومن القراء من ال ديد
 . (122) "وألنك قد كنت مددت قبل احلذف ؛ألن احلذف عارض

من نوع احلركة اليت قبلها  اا كحركتها، أبدلتها حرفً ما قبله فإن كانت حركة" ادلوضع الثامن: قال:

ا، ومع تبدل مع الضم واوً  چپ  پ  چ ،  چٿ    ٿ  چ ،  چڦ  چ  ،چک  چ  ،چے  چ ، چڄچ
 .(124) "(123)إذ ال سلالفة فيو للمصحف  ؛، وىو أحسناء، ومع الفتح ألفً الكسر ياً 

 ابالسكون والبدل، تبدل منها حرفً  عليو"واألحسن يف ىذا الفصل كلو أن تقف  ادلوضع التاسع: قال:
 .(125) "ْتركة ما قبلها، كفعلك بالساكنة إذا سهلتها

وأما اذلمزة ادلتحركة اليت تكون أول الكلمة، واتصلت هبا حروف ادلعاين، ومل يتغَت " ادلوضع العاشر: قال:

 چ    چچ ،  چک  چ ،  چڎ  چ ،  چڦ  چ ،  چىئ  چ ،  چىئ  چ  ،چڍ  ڍ  چ  :بناؤىا، ضلو

اختلف القراء  فلم يأت عن محزة يف ذلك شيء، وقد، وشبهو  چڱ  چ ،  چڱ  چ ،   چ ڃچ ، 
 .(127) "يف ذلك كلو أحسن (126)فيو، فيعضهم حيقق، وبعضهم يسهل، والتسهيل 

 باب نقل ورش الحركة
 ٨ٔاقة: ]احل چڻ       ڻ  ڻ  چ  :واختلف عن ورش يف نقل احلركة إىل ىاء السكت، يف قولو تعاىل" قال:

، ويلزم من نقل احلركة إليها أن (130) (129)، وترك النقل أحسن (128)، فأخذ لو قوم بنقل احلركة  [ٕٓ –

ېئ    ېئۈئچ  :يدغمها يف قولو ألنو قد جعلها كاألصلي، إذ نقل إليها احلركة،  ؛[٨ٕ – ٩ٕ]احلاقة:  چېئ  
  .(131)"واإلظهار أحسن
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 لورش باب تفخيم الالمات وترقيقها
يف الالم ادلشددة بعد الصاد، وإذا حال بُت الالم والصاد  ، أي: ورش ـواختلف عنو" ل: قال:ادلوضع األو 

، وبعضهم قرأ بُت اللفظُت (132)، فبعضهم فخم  چۈئ  چ ، چڈ چ ، چۈئ  چ  :ألف أو الم، ضلو
 .(135)"(134)، والتفخيم أشهر عنو(133)

، چائچ، چڇچو ،چېچ :"واختلف عنو يف قولو تعاىل ادلوضع الثاين: قال:  

، وبعضهم (136)، وشبو ذلك فبعضهم قرأ الالم فيهن بُت اللفظُتچڎ  چ  و ،چژ  چ  ، وچىئ  چ  و
 .(138)"، وىو أكثر(137)فخمها 

 الراءات باب

 (139)بُت اللفظُت )أمل نشرح(، يف چڭچ  ، وچھچت لو أ"وقر  ادلوضع االول: قال:

 .(142) "(141)، وتفخيمهما أكثر وأشهر(140)وبالتفخيم
، وبُت اللفظُت (143)فقرأتو بُت اللفظُت وبالتفخيم،  چوئچ  :"واختلف عنو يف ادلوضع الثاين: قال:

 .(144)"أكثر
وأما الراء الساكنة فوافق اجلماعة فيها على مجيع أحواذلا ادلذكورة يف الباب قبل " ادلوضع الثالث: قال:

 .(148) "(147)أكثر وأحسن  (146)، والتفخيم (145)، فإنو روى عنو ترقيق رائو  چائ  چ ىذا، إال 
 :، ضلو(149)نكسر ما قبلها، وجاء بعدىا حرف استعالءا"واختلف أصحابو فيها إذا  ادلوضع الرابع: قال:

 .(152) "، وبالتفخيم آخذ(151)، يف الًتقيق والتفخيم (150)، وشبهو  چۅ  چ ،  چۇئ  چ 
 باب فرش الحروف 

 سورة ادلؤمنون

 ادلوضعُت، يف الوصل، غَت منونة، ووقف ابن كثَت والكسائي يف  چۇ  چ  وامجعوا على فتح تاء" قال:
، وعن البزي يف األول (154)والكسائي فيهما  (153)عليها باذلاء، ووقف الباقون بالتاء، وقد اختلف عن قنبل

 .(156) "أكثر وأشهر ، وما ذكرتو أواًل (155)
  سورة النور

اء، وسكن حفص القاف وكسر ، وإسكان اذلبكسر القاف چی  چ  قال:" قرأ أبو عمرو وأبو بكر
اذلاء سلتلسة، وكسر قالون القاف واذلاء سلتلسة، وقرأ الباقون مثلو، إال أهنم وصلوا اذلاء بياء، وقد اختلف عن 

 .(158) "وىذا أكثر وأشهر عنو (157)محزة يف اذلاء 
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 .: وذكرت فيها أىم النتائج والتوصياتالخاتمة
 أىم النتائج:

 ات دلن حتققت عنده األىلية لذلك.ـ جواز االختيار يف القراء1
 لغوية ومعنوية. ـ اختيارات القراء مبنية على أدلة ومآخذ2
 ـ اختيارات ابن شريح كلها مل خيالف فيها ادلشهور ادلقروء بو.3

 أىم التوصيات:
 ـ دراسة آراء علماء القراءات واختياراهتم وإثبات ذلك باألدلة الصحيحة.1
 ادلخطوطة وادلفقودة ودراستها دراسة وافية. ـ التنقيب عن كتب القراءات2
 ـ النظر يف أسانيد القراءات الشاذة ودراستها، ومعرفة سبب شذوذ القراءات.3
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 د. زلمد برك مخيس عبد ع ...اختيارات ابن شريح يف كتابو الكايف يف القراءات السب

 

 الهوامش:
ضاهنا لكن دون تعليق، والذي ىو من سأعتمد ترتيب احملقق الزىراين للكتاب حيث ذكر االختيارات مرتبة واستخرجها من م1) )

  صلب ىذا البحث.

 (.161)ص:  مفردات غريب القرآن للراغب األصبهاين2) )
 (.153معرفة القراء الكبار للذىيب )ص: 3) )
 (.89اإلبانة عن معاين القراءات دلكي )ص: 4) )
 (.52/ 1النشر يف القراءات العشر البن اجلزري )5) )
 (.121ادلتعلقة بالقرآن للجزائري)ص: التبيان لبعض ادلباحث6) )
 (.131حديث األحرف السبعة لعبدالعزيز قارئ )ص:7) )
 (. 43االختيار عند القراء لفالتو)ص:8) )
(، ومسلم كتاب صالة ادلسافرين، باب بيان 4992 البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، رقم:)9) )

 (.818ة أحرف رقم:)أن القرآن أنزل على سبع
 (.820أخرجو مسلم كتاب صالة ادلسافرين، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف رقم:)10) ) 
 (.46األحرف السبعة للقرآن للداين )ص: 11) )
 (.279/ 8التمهيد البن عبد الرب )12) )
 (.9/ 1النشر يف القراءات العشر )13) )
 (.49اإلبانة عن معاين القراءات )ص: 14) )
 (.64/ 1ادلرشد الوجيز أليب شامة )15) )
 (.65معرفة القراء الكبار )ص: 16) )
 (.83اإلبانة عن معاين القراءات )ص: 17) )
 (.167/ 2غاية النهاية البن اجلزري )18) )
 (.418/ 1مناىل العرفان يف علوم القرآن للزرقاين )19) )
 (. 89اإلبانة عن معاين القراءات )ص: 20) )
 (. 13/ 1قراءات العشر )النشر يف ال21) )
 (.13/ 1النشر يف القراءات العشر )22) )
 (.13/ 1النشر يف القراءات العشر )23) )
 (.54/ 1تفسَت القرطيب )24) )
 (. 11/ 1النشر يف القراءات العشر )25) )
 (.10/ 1النشر يف القراءات العشر )26) )
(، القراء الكبار 554/ 18(، سَت أعالم النبالء )81تمس )ص: (، بغية ادلل523ينظر ترمجتو يف: الصلة البن بشكوال )ص: 27) )

 (.141/ 2(، نفح الطيب )153/ 2(، غاية النهاية )243)ص: 
 (.40الكايف يف القراءات السبع البن شريح)ص:28) )
 (.554/ 18(، سَت أعالم النبالء للذىيب )523الصلة البن بشكوال )ص: 29) )
 (. 141/ 2فح الطيب )(، ن524الصلة البن بشكوال )ص: 30) )
 (.56/ 1(، غاية النهاية )232القراء الكبار )ص: 31) )
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 (.306/ 1(، لسان ادليزان )136/ 1غاية النهاية )32) )
 (.89/ 1(، غاية النهاية )225القراء الكبار )ص: 33) )
 (.230/ 1(، غاية النهاية )221القراء الكبار )ص: 34) )
 (. 243فة القراء الكبار )ص: (، معر 524الصلة البن بشكوال )ص: 35) )
 (. 554/ 17سَت أعالم النبالء )36) )
 (.324/ 1(، غاية النهاية )273القراء الكبار )ص: 37) )
 (.608/ 1غاية النهاية )38) )
 (. 52/ 1(، غاية النهاية )268القراء الكبار )ص: 39) )
 (.312/ 2(، غاية النهاية )268القراء الكبار )ص: 40) )
 (. 524بشكوال )ص:  الصلة البن41) )
 (. 81بغية ادللتمس )ص: 42) )
 (. 555/ 18سَت أعالم النبالء )43) )
 (. 153/ 2غاية النهاية )44) )
 (. 31فهرسة ابن خَت اإلشبيلي )ص: 45) )
 (.83)ص:  الكايف يف القراءات السبع46) )
 (.31فهرسة ابن خَت اإلشبيلي )ص: 47) )
 (.524الصلة البن بشكوال )ص: 48) )
 (. 34رسة ابن خَت اإلشبيلي )ص: فه49) )
 (. 34فهرسة ابن خَت اإلشبيلي )ص: 50) )
 (.34فهرسة ابن خَت اإلشبيلي )ص: 51) )
 (. 37فهرسة ابن خَت اإلشبيلي )ص: 52) )
 (. 74/ 2ىدية العارفُت )53) )
 (.1/151) شرح اذلداية للمهدوي54) )
رج عن ىذه األسباب ادلذكورة، وىي اليت ذكرىا الباحث الزىراين يف بعد تتبعي ألسباب االختيار عند ابن شريح وجدهتا ال خت55) )

   حتقيقو للكتاب، فكان يل بعد ذلك التعليق على ىذه األسباب، ومقارنتها بكالم علماء القراءة.

 (.202)ص: الكايف يف القراءات السبع56) )
 (.89اإلبانة عن معاين القراءات )ص: 57) )
 (. 1/21) الكشف58) )
 (.1/438) الكشف59) )
 (.244)ص: الكايف يف القراءات السبع60) )
 (.  113ـ  1/112) الكشف61) )
 (. 236)ص: الكايف يف القراءات السبع62) )
 (. 172إبراز ادلعاين من حرز األماين )ص: 63) )
 (.230)ص: الكايف يف القراءات السبع64) )
 (.1/86) الكشف65) )
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 (.580مجال القراء )ص:  .وىو زلل إمجاع منهم، نقل اإلمجاع يف ذلك السخاوي66) )
 وىو اختيار مكي، وأيب معشر الطربي، وابن غلبون، ورجح ذلك الداين، وجعلو ابن اجلزري اللفظ ادلختار لكل القراء.67) )

 (.243/ 1النشر يف القراءات العشر ) (،16(، التيسَت )ص: 1/62) (، التذكرة133)ص: (، التلخيص1/8) ينظر: الكشف
ي على إمجاع األمة على ىذا ا اللفظ بعينو، أبو طاىر بن سوار،  وأبو العز القالنسي، ونص السخاو نقل االتفاق على ىذ68) )

 (. 579مجال القراء )ص:  (،101(، الكفاية الكربى)ص:439ينظر: ادلستنَت)ص: .اللفظ
 (. 201الكايف يف القراءات السبع)ص:69) )
ختيار قوي، كونو منصوصاً عليو يف الكتاب والسنة، أما الكتاب فقد سبقت اختيار ابن شريح ذلذا اللفظ من ألفاظ االستعاذة ا70) )

، فجعل أحدمها حتمر عيناه وتنتفخ أوداجو، اآلية يف ذلك، وأما السنة فلحديث سليمان بن صرد، قال: استب رجالن عند النيب 
، وىو اللفظ ادلتفق عليو عند  الشيطان الرجيم " : " إين ألعرف كلمة لو قاذلا لذىب عنو الذي جيد: أعوذ باهلل منقال رسول اهلل 

 (.2015/ 4(، صحيح مسلم )15/ 8ينظر: صحيح البخاري )عامة القراء. 
 (. 134)ص: (، التلخيص1/21) ينظر: الكشف شر الطربي.ختيار مكي، وأيب معوىو ا71) )
ا ما يف ادلصاحف(، وإلمجاع أىل احلرمُت وعاصم وعلل مكي ذلك باتباع خط ادلصاحف، ولقول عائشة رضي اهلل عنها:) اقرؤو 72) )

على ذلك، فإمجاعهم حجة عنده كما نص على ذلك يف غَت ما موضع، وليتبُت ان السورة األوىل قد دتت، وأن الثانية مبتدأ هبا. 
 (. 1/21الكشف)

 (.202)ص: الكايف يف القراءات السبع73) )
العلل على ذلك، والقراءة سنة متبعة، ودلوافقة رسم ادلصحف يف ذلك؛ وألن ما  اختيار ابن شريح ذلذا الوجو، متجو دلا ذكر من74) )

ذكر من أوجو أخرى للفصل بُت السورتُت إمنا ىو اختيار منهم قال الداين:" وليس يف ذلك أثر يروى عنهم وإمنا ىو استحباب من 
 (.  18ينظر: التيسَت )ص:  الشيوخ".

وقد أمجع األئمة على مد نوعي ادلتصل وذي الساكن الالزم، وإن اختلفت آراء  منهم قال:" ذكر ابن اجلزري أن ذلك زلل إمجاع75) )
 (. 314/ 1أىل األداء، أو آراء بعضهم يف قدر ذلك ادلد. النشر يف القراءات العشر )

( قال 17)ص: (، الشاطبية40(، التيسَت )ص: 1/60) وىو اختيار مكي، والداين، والشاطيب، وغَتىم. ينظر: الكشف76) )
 َوِإْن َحْرُف َمدٍّ قَـْبَل مَهٍْز ُمَغَتٍ  ... جَيُْز َقْصُرُه َواْلَمد  َما َزاَل َأْعَداَل.  - 208 :الشاطيب

: لى ذلك ابن الباذش يف إقناعو قالواختيار ابن شريح ذلذا الوجو اختياٌر قوٌي عماًل باألصل، وكونو ىو مذىب مجاىَت القراء نص ع
 (. 207يذكر يف ذلك إال التمكُت فقط.  اإلقناع )ص:  وغَت أيب عمرو ال

نصاً وأداًء، قرأت هبما ورجح الوجهان ابن اجلزري وانتصر ذلما قال:" وادلذىبان قويان، والنظران صحيحان مشهوران معمول هبما 77) )
لك أن يقال فيما ذىب بالتغَت اعتباطاً: ىو الثاين، وفيما بقي لو أثر يدل عليو: ىو مث فصل القول فيهما بقولو: والتحقيق يف ذ.مجيعاً..

 (. 354/ 1األول؛ ترجيحاً للموجود على ادلعدوم. النشر يف القراءات العشر )
 .جيري فيو اخلالف مثل سابقو78) )
 (.215الكايف يف القراءات السبع)ص:79) )
 .داختيار ابن شريح ادلو سوسي والبزي، ووجو عن قالون والدوري، الوىو ىذا يف من يقصر ادلد ادلنفصل 80) )
 وذلك عند الوقف على الكلمة األوىل فإن ادلد يصَت من قبيل ادلد ادلتصل وىم متفقون على مده. 81) )
 (. 1/75) الكشف82) )
 (.215)ص: الكايف يف القراءات السبع83) )
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حرفُت، ويف زنة حرفُت، فطال ادلد قبلو باشتغال اللسان بإخراج حرف ىو  قال مكي: والعلة يف ذلك أن ادلشدد حرف يقوم مقام84) )
يف األصل حرفان، وأيضًا فإن جواز التقاء الساكنُت إمنا ىو يف األصل للمشدد، وقس عليو غَت ادلشدد، فاألصل أقوى وأوىل بادلد من 

 (. 1/66وادلشدد ىو األصل، واألصل لو مزية على الفرع.  الكشف)، الفرع
وىو اختيار مكي، وأيب حامت السجستاين، وابن سفيان،  قال ابن الباذش: وما كان منو مدغما أطول شلا مل يكن مدغما عند 85) )

 أكثر أىل األداء. 
 (. 120(، اذلادي يف القراءات السبع)ص:235(، اإلقناع يف القراءات السبع )ص: 1/318(، النشر)1/67ينظر: الكشف)

 (.217السبع)ص:الكايف يف القراءات 86) )
لسكون ادليم وسكون الياء قبلها،  ؛أبقى ادلد على حالو ؛ليست بالزمو فرق مكي بُت ادلوضعُت فقال: فلما كانت احلركة يف ادليم87) )

اء يف ألن الثاين قد حترك، فزال لفظ ادليم اللتقاء الساكنُت وعليو أكثر القر  ؛وىو القياس واالختيار يف )امل أحسب(، ومنهم من ال ديده
 (. 1/65)امل اهلل(، وىو االختيار إلمجاعهم على ذلك.   الكشف)

 (. 1/71وىو اختيار ابن غلبون قال: وكال القولُت حسن، غَت أين بغَت مد قرأت فيهما، وبو آخذ. التذكرة يف القراءات الثمان)88) )
 (.219الكايف يف القراءات السبع)ص:89) )
 سب الداين ذلك للقدماء من مشيخة ادلصريُت، وىو اختيار اإلمام الشاطيب جلميع القراء.يقصد بذلك مرتبة اإلشباع، وقد ن90) )

 (. 335/ 1(، النشر )501/ 2ينظر: جامع البيان )
كالم ادلؤلف يشعر أن يف ادلد العارض للسكون وجهان للقراء الطول والقصر، والصحيح أن بينهما مرتبة التوسط، مراعاة 91) )

واختيار أيب بكر الشذائي، واألىوازي،  وابن شيطا، ووجو للداين نسبو  وكونو عارض، وىو مذىب ابن رلاىد،الجتماع الساكنُت، 
 (.  335/ 1( ، النشر يف القراءات العشر )501/ 2جامع البيان يف القراءات السبع ) ألصحاب التوسط،  والشاطيب أيضاً. ينظر:

 (.220الكايف يف القراءات السبع)ص:92) )
(، 1/116(، التذكرة)174ينظر: التلخيص)ص: تار التسهيل فيها أبو معشر الطربي، وابن غلبون، والداين، وابن الباذش.واخ93) )

 (. 179(، اإلقناع )ص: 33التيسَت )ص: 
ينظر: اذلادي يف القراءات  ابن سفيان، وذكر ابن اجلزري الوجهان فيها وصححهما. اً واختار البدل فيها قواًل واحد94) )

 (. 384/ 1النشر يف القراءات العشر ) (،128)ص:السبع
 (.225الكايف يف القراءات السبع)ص:95) )
وىو مذىب أيب احلسن بن غلبون أنفرد بإبداذلا لعلة سكوهنا فأشبهت اذلمز الساكن ادلبدل يف قراءتو، ونص على إبداذلا أبو 96) )

سلالف دلا جاء يف الكايف، وعلت إبداذلا عند أيب شامة ىي: التزام شامة ونسب ىذا ادلذىب البن شريح من كتاب التذكَت، قلت: وىذا 
(، إبراز ادلعاين )ص: 1/139أكثر القراء والعرب إبدال مهزة الربية فأجرى ما ىو مشتق من ذلك رلراه واهلل أعلم.   ينظر:  التذكرة)

152 .) 
وانفرد أبو احلسن بن غلبون ومن تبعو بإبدال اذلمزة من وىو اختيار مكي، والداين، وابن الباذش، وصححو ابن اجلزري فقال: 97) )

ألن إسكان ىذه  ؛ذلك باذلمز الساكن ادلبدل، وذلك غَت مرضي )بارئكم( يف حريف البقرة حالة قراءهتا بالسكون أليب عمرو ملحقاً 
فهذا أوىل وأيضاً، فلو اعتد بسكوهنا وأجريت  ، فال يعتد بو، وإذا كان الساكن الالزم حالة اجلزم والبناء مل يعتد بو،ختفيفاً  اذلمزة عارض

رلرى الالزم كان إبداذلا سلالفا أصل أيب عمرو، وذلك أنو كان يشتبو بأن يكون من الربا وىو الًتاب، وىو فقد مهز " مؤصدة " ومل 
 خيففها من أجل ذلك مع أصالة السكون فيها، فإن اذلمز يف ىذا أوىل، وىو الصواب، واهلل أعلم.

 (.393/ 1(، النشر يف القراءات العشر )197(، اإلقناع )ص: 73(،  التيسَت)ص:303(، التبصرة)ص:1/86الكشف)ينظر: 
 (.230الكايف يف القراءات السبع)ص:98) )
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 الداين، . قلت:  وىو اختيار ابن غلبون، و خلط ادلصحف، ولسهولة النطق هبا وىي العلة اليت من أجلها خفف اذلمز عموماً  ااتباعً 99) )
عند الوقف على  رسم ادلصحف الذي جاء عنو اتباعاً  عن محزة يف قولو: ورئيا دلوافقة قال الداين: واإلدغام أوىل؛ ألنو قد جاء منصوصاً 

 (. 586/ 2(، جامع البيان يف القراءات السبع )1/148ينظر: التذكرة) اذلمزة.
 (.  206اع يف القراءات السبع )ص: (، اإلقن311وىو اختيار مكي، وابن الباذش. ينظر: التبصرة)ص:100) )
 (. 118(، الوايف )ص: 461/ 1(، النشر )39ينظر: التيسَت )ص: ص على ذلك الداين، وابن اجلزري. الوجهان صحيحان ن101) )
 (.235الكايف يف القراءات السبع)ص:102) )
(، النشر 1/150(، التذكرة )154عة )ص: السب ن، وابنو أيب احلسن، ومن تبعهم.اختيار ابن رلاىد، وأيب الطيب ابن غلبو 103) )
(1 /431.) 
 وىو اختيار ابن مهران، ومكي، وادلهدوي، والداين، وابن سفيان، واجلمهور.104) )

(، وقف محزة وىشام 586/ 2(،جامع البيان )140اذلادي يف القراءات السبع)ص:  (،1/260ينظر: شرح اذلداية)
 (.  431/ 1(، النشر يف القراءات العشر )119للمرادي)ص:

 (. 236الكايف يف القراءات السبع)ص:105) )
صحح ابن غلبون،  والداين الوجهُت، ورجح ابن اجلزري الضم، قال ابن اجلزري: والضم ىو القياس، وىو األصح، فقد رواه 106) )

الياء قبلها مبدلة من منصوصًا زلمد بن يزيد الرفاعي صاحب سليم، وإذا كان محزة ضم ىاء )عليهم، وإليهم، ولديهم( من أجل أن 
(، النشر يف 39(، التيسَت )ص: 1/150ألف، فكان األصل فيها الضم: فضم ىذه اذلاء أوىل وآصل، واهلل أعلم.     ينظر:  التذكرة )

 (.432/ 1القراءات العشر )
 وىو اختيار مكي، وابن غلبون،  ابن سفيان، وادلهدوي، وابن الباذش، وأيب طاىر بن سوار.107) )

 (، ادلستنَت210(، اإلقناع )ص: 1/59) شرح اذلداية (،140)ص: ذلاديا (،1/158) (، التذكرة346التبصرة)ص: ينظر:
 (.383)ص:

/ 2اختاره الداين يف جامع البيان قال: وىذا مذىب شيخنا أيب الفتح ، واجلمهور من أىل األداء وىو اختياري. جامع البيان )108) )
600.) 

محزة من غَت خالف عنو يف ذلك إال ما شذ فيو ابن سفيان، ومن تبعو من ادلغاربة كادلهدوي، قال ابن اجلزري: وكذلك يقف 109) )
وابن شريح، وابن الباذش من حتقيق ادلتوسط بكلمة النفصالو وإجراء الوجهُت يف ادلتوسط ْترف التصالو، كأهنم أجروه رلرى ادلبتدأ، 

وإن كن أوائل الكلمات فإهنن غَت مبتدآت؛ ألهنن ال ديكن ثبوهتن وىذا وىم منهم وخروج عن الصواب، وذلك أن ىذه اذلمزات 
 (. 431/ 1سواكن إال متصالت مبا قبلهن ؛ فلهذا حكم ذلن بكوهنن متوسطات. النشر يف القراءات العشر )

 (.41سبع )ص: صحح الداين الوجهُت قال: وادلذىبان جيدان وهبما ورد نص الرواة وباهلل التوفيق. التيسَت يف القراءات ال110) )
 (.237الكايف يف القراءات السبع)ص:111) )
دبر اذلمزة فيو ْتركة ما قبلها، وعلتو يف ذلك أنو لو جعلها بُت اذلمزة والياء الساكنة كما يقول سيبويو لصارت ياء ساكنو قبلها 112) )

(، معاىن القرآن لألخفش 1/106)ضمة ، وذلك ال جيوز، وتبعو على ذلك الشاطيب ومجهور النحاة على ذلك عنو،  ينظر: الكشف
 (. 444/ 1(، النشر يف القراءات العشر )134وقف محزة وىشام للمرادي)ص: (،49/ 1)
َوَمْن ... َحَكى ِفيِهَما َكاْلَيا وََكاْلَواِو َأْعَضاَل. أي تسهل كل واحدة منها بينها  ىذا الوجو رده اإلمام الشاطيب فقال: .........113) )

 (.175(، إبراز ادلعاين )ص: 20حركة ما قبلها ال من جنس حركتها، وعلتهم يف ذلك.  ينظر: الشاطبية )ص: وبُت حرف من جنس 
وأيب الطيب بن غلبون وابنو أيب احلسن طاىر،  وىو اختيار مكي، وأيب طاىر، وادلهدوي، وأيب طاىر بن سوار، وابن الفحام،114) )

(، 1/61(، شرح اذلداية)55(، العنوان )ص: 1/106الرسم. ينظر: الكشف)وافق  واختار الداين من مذىب األخفش وسيبويو ما
 (. 444/ 1(، النشر )597/ 2(، جامع البيان )1/156(، التذكرة)388ادلستنَت )ص:
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علتو يف ذلك أهنا ليست بياء ساكنو زلضة، إمنا ىي بُت بُت بزنتها متحركة، فكما تكون الضمة قبلها وىي متحركة، كذلك 115) )
/ 2جامع البيان ) (،1/106لها وىي بُت بُت، قال الداين: وىذا مذىب اخلليل وسيبويو وىو القياس.  ينظر: الكشف)تكون قب

595 .) 
 (.239الكايف يف القراءات السبع)ص:116) )
 ألهنا بُت اذلمزة ادلضمومة والياء الساكنة فحركتها أوىل هبا من حركة ما قبلها. 117) )
 (.240)ص:الكايف يف القراءات السبع118) )
وحكاه الكسائي، وسيبويو  غَت أنو مل يقسو فخصو بالسماع، ومل جيعلو مطرداً،  وحكى ابن سوار، وأبو العالء اذلمذاين وغَتمها 119) )

 الوجهُت، قال الشاطيب: 
َلُو ... أِو اْلَيا فَـَعْن بـَْعٍض بِااِلْدَغاِم مُحِّاَل وىو  - 251  من زيادات الشاطبية على التيسَتَوَما َواٌو َاْصِليٌّ َتَسك َن قَـبـْ

 (. 1/436(النشر)167(، وقف محزة وىشام للمرادي)ص:20الشاطبية )ص:  (،385(، ادلستنَت)ص:180ينظر: إبراز ادلعاين )ص: 
 والصحيح الثابت رواية يف ىذا النوع ىو النقل ليس وىو اختيار مكي، وابن غلبون، والداين، وابن الباذش، قال ابن اجلزري:120) )

(، 316(، التبصرة)ص:1/109ينظر: الكشف) إال، وىو الذي مل أقرأ بغَته على أحد من شيوخي، وال آخذ بسواه، واهلل ادلوفق.
 (. 436/ 1(، النشر )206(، اإلقناع )ص: 39(، التيسَت)ص:1/153التذكرة)

 (.241الكايف يف القراءات السبع)ص:121) )
 (.243الكايف يف القراءات السبع)ص:122) )
 (.244الكايف يف القراءات السبع)ص:123) )
ىذا ىو التخفيف الرمسي وقد ذىب إىل ذلك مجاعة من أىل األداء كالداين، ومكي، والشاطيب ومن تبعهم على ذلك من 124) )

اَل.رَ   ... َوَقْد ........................... - 244ادلتأخرين، قال الشاطيب:   َوْوا أَن ُو بِاخَلطِّ كاَن ُمَسهِّ
 ...  َفِفي اْلَيا يَِلي واْلَواِو َواحَلْذِف َرمْسَُو  - 245                        
 (، 20(، الشاطبية )ص: 41(،  التيسَت)ص:1/112) (، الكشف321)ص: ينظر: التبصرة

 (.245الكايف يف القراءات السبع)ص:125) )
وىل وىي ادلفتوحة بعد الكسر يقصد بذلك مطلق التغيَت قال ابن اجلزري: فتسهيل ىذا القسم كالقسم قبلو يبدل يف الصورة األ126) )

ويسهل بُت بُت يف الصور اخلمس الباقية، إال أنو اختلف عن محزة يف تسهيلو كاالختالف يف تسهيل ادلتوسط بغَته من ادلتحرك  ،ياء
/ 1العشر ) بعد الساكن شلا اتصل رمسًا ضلو )يا أيها، واألرض( فسهلو اجلمهور كما تقدم، وحققو مجاعة كثَتون. النشر يف القراءات

438 .) 
 (.246الكايف يف القراءات السبع)ص:127) )
 وعلتو يف ذلك أنو أجراه رلرى كل ساكن، يقع قبل اذلمزة،  غَت حروف ادلد واللُت، فألقى على اذلاء احلركة لسكوهنا. الكشف128) )
(1/93.) 
صل، فهي غَت متصلة باذلمزة، واذلمزة مبتدأ ألن الوقف على اذلاء الزم، ولذلك جيء هبا، فإذا كان الوقف على اذلاء ىو األ129) )

 (. 1/93ألن احلركة إمنا تلقى على ساكن متصل لفظو باذلمز. الكشف) ؛هبا، فال حيسن يف ىذا التقدير إلقاء احلركة
 وىو مذىب مجهور أىل االداء، وىو اختيار مكي، والداين، والشاطيب، وقد ضعف الشاطيب النقل بقولو: 130) )
 ...... وَِكَتابَِيْو ... بِااِلْسكاِن َعْن َوْرٍش َأَصح  تـََقب اَل ........ - 234                             

قال ابن اجلزري: وترك النقل فيو ىو ادلختار عندنا، واألصح لدينا، واألقوى يف العربية، وذلك أن ىذه اذلاء ىاء سكت، وحكمها 
إال يف الوقف، فإذا خولف األصل فأثبتت يف الوصل  فال تثبت السكون، فال حترك إال يف ضرورة الشعر على ما فيو من قبح، وأيضاً 
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إجراء لو رلرى الوقف ألجل إثباهتا يف رسم ادلصحف، فال ينبغي أن خيالف األصل من وجو آخر، وىو حتريكها، فيجتمع يف حرف 
 واحد سلالفتان. 

 (. 409/ 1القراءات العشر ) (، النشر يف19(، الشاطبية )ص: 186(، اإلقناع )ص: 36)ص: (، التيسَت309)ص: ينظر: التبصرة
 (.249)ص: الكايف يف القراءات السبع131) )
 َويف طَاَل ُخْلٌف َمْع ِفَصااًل َوِعْنَدماَ ... - 361وىو اختيار الداين يف جامع البيان، وذكر الشاطيب الوجهُت يف ذلك فقال:  132) )

 (. 29(، الشاطبية )ص: 789/ 2ينظر: جامع البيان )
 ظُت الًتقيق، وىو مذىب مكي، الداين، وأيب طاىر، وابن غلبون، وادلهدوي.  يقصد ببُت اللف133) )

 (. 1/131) (، شرح اذلداية1/246) (، التذكرة65العنوان )ص:  (،58(، التيسَت)ص: 416)ص: ينظر: التبصرة
خيم...... والوجهان بقوة احلرف ادلستعلي، وىو األقوى قياسًا واألقرب إىل مذىب رواة التف قال ابن اجلزري: اعتداداً 134) )

وألن السكون عارض، ويف  ؛ألن احلاجز يف األول ألف وليس ْتصُت ؛صحيحان يف ىذا الفصل والذي قبلو. واألرجح فيهما التغليظ
   قلت: وبذلك يظهر قوة اختياره ذلذا الوجو. (. 114/ 2ذىب من غلظ. النشر )التغليظ داللة على حكم الوصل يف م

 (.288لقراءات السبع)ص:الكايف يف ا135) )
فقوم من أىل األداء يغلظون الالم يف  وىو اختيار الداين يف جامع البيان قال:  فإن وقعت الالم ادلفتوحة بُت حرفُت مستعليُت136) )

 ذلك يف مذىب ورش من طريق األزرق من أجل حريّف االستعالء، وآخر يرّققوهنا لعدم النص عن ورش فيو. وبذلك قرأت وبو آخذ.
 (.791/ 2نظر: جامع البيان )ي
 (، التلخيص52)ص: (، تلخيص العبارات1/135) اختيار ادلهدوي، وابن بليمة، وأيب معشر الطربي. ينظر: شرح اذلداية137) )

 (.    198)ص:
ا قولو وىو أكثر يتناىف مع ما قرره ابن اجلزري حيث نسب ذلك إىل الشذوذ فقال: وقد شذ بعض ادلغاربة، وادلصريُت فروو 138) )
فروى بعضهم تغليظها إذا وقعت بُت حريف استعالء ضلو خلطوا، وأخلصوا، واستغلظ، وادلخلصُت،  غليظ الالم يف غَت ما ذكرنا...ت

(، 290)ص: الكايف يف القراءات السبع واخللطاء، واغلظ، وزاد أي: صاحب كتاب الكايف ـ  أيضا تغليظها يف فاختلط، وليتلطف.
  (.114/ 2النشر )

 (. 778/ 2وىو مذىب الباقُت من أىل األداء، وىو اختيار الداين يف جامع البيان، طرداً لقياس القاعدة.  جامع البيان )139)  )
(، 1/213ينظر: الكشف) وىو اختيار مكي، وابن سفيان، وابن الفحام، وادلهدوي، وعلتهم يف ذلك تناسب رءوس اآلي.140) )

 (. 97/ 2(، النشر )223اذلادي)ص:
وبالوجهُت عند ابن غلبون، وأيب معشر الطربي، وابن بليمة، والداين، وكال الوجهُت مقروء هبما واختار ادلصنف التفخيم كونو 141) )

 (. 97/ 2(،  النشر يف القراءات العشر )50(، تلخيص العبارات)ص:1/225ينظر: التذكرة) أىل االداء.ن األكثرين من ورد ع
 (.302السبع)ص: الكايف يف القراءات142) )
فخمو قواًل واحدًا ابن الفحام، وذكر الوجهُت فيو مكي، والباقون بالًتقيق قواًل واحداً، واختار ادلصنف الًتقيق لكثرة اآلخذين 143) )

 (.97/ 2النشر ) (،411بو من القراء.  ينظر: التبصرة)ص:
 (.302الكايف يف القراءات السبع)ص:144) )
القراء، وذىب كثَت من ادلغاربة إىل ترقيقها لورش من طريق ادلصريُت، وىو مذىب ابن بليمة، وىو مذىب األىوازي جلميع 145) )

 احلصري، قال احلصري: وال تقر را ادلرء إال رقيقة ... لدى سورة األنفال أو قصة السحر.  وعلتهم يف ذلك: كسر اذلمزة بعدىا.
 (. 102/ 2(، النشر )132حلصرية)ص:(، القصيدة ا51(، تلخيص العبارات)ص:113الوجيز )ص:  ينظر: 
 ذكر الوجهُت فيها كاًل من مكي واختار الًتقيق فيها، واختار الداين فيها التفخيم مع ذكره للوجهُت، معلالً ذلك بالفتح قبلها.146) )
 (.784/ 2(، جامع البيان )408ينظر: التبصرة)ص: 
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 (.302الكايف يف القراءات السبع)ص:147) )
والتفخيم ىو األصح والقياس لورش، ومجيع القراء، وىو الذي مل يذكر يف الشاطبية، والتيسَت، والكايف،  قال ابن اجلزري:148) )

نو وبُت ادلرء واذلادي، واذلداية، وسائر أىل األداء سواه، وأمجعوا على تفخيم ترميهم، ويف السرد، ورب العرش واألرض وضلوه، وال فرق بي
 ي مذىب ابن شريح يف اختياره التفخيم ، وقال الشاطيب:قلت: وىذا يقو  -واهلل أعلم  -

ْرِقيِقِو َنصٌّ َوثِيٌق فَـَيْمُثاَل  - 353                                 َوَما بـَْعَدُه َكْسٌر أَِو اْلَيا َفَما ذَلُْم ... ِبتـَ
اَل          - 354                                 َوَما ِلِقَياٍس يف اْلِقَراءة َمْدَخٌل ... َفُدوَنَك َما ِفيِو الرِّضاَ ُمَتَكفِّ

 (.102/ 2(، النشر يف القراءات العشر )29(، الشاطبية )ص: 1/142 (، شرح اذلداية)57)ص:  التيسَتينظر:  
 (.51)ص: روى ذلك ابن بليمة يف تلخيصو. ينظر: تلخيص العبارات149) )
ف وقع اخلالف يف لفظ )فرق(، وذلك لكسرة القاف قال ابن اجلزري: واختلفوا يف فرق من سورة الشعراء من أجل كسر حر 150) )

االستعالء، وىو القاف فذىب مجهور ادلغاربة، وادلصريُت إىل ترقيقو، وىو الذي قطع بو يف التبصرة، واذلداية، واذلادي، والكايف، 
وذىب سائر أىل األداء إىل التفخيم، وىو الذي يظهر من نص التيسَت وظاىر العنوان والتلخيصُت، وغَتىا. وىو ، والتجريد، وغَتىا

الوجهُت صاحب جامع البيان، والشاطبية، واإلعالن، وغَتىا. والوجهان صحيحان إال أن النصوص متواترة على القياس، ونص على 
 (. 103/ 2الًتقيق، وحكى غَت واحد عليو اإلمجاع. النشر يف القراءات العشر )

رقيق ما وقع بعد حرف والقول بالًتقيق قول شاذ ال يقرأ بو نص على ذلك ابن اجلزري بقولو: وقد شذ بعضهم فحكى ت151) )
استعالء من ذلك عن ورش من طريق األزرق كما ذكره يف الكايف، وتلخيص ابن بليمة يف أحد الوجهُت، وىو غلط والصواب ما عليو 

 (. 103/ 2. النشر يف القراءات العشر )-واهلل أعلم  -عمل أىل األداء 
 (.303الكايف يف القراءات السبع)ص:152) )
واختلف عن قنبل ، فروى عنو العراقيون قاطبة اذلاء كالبزي، وىو الذي يف الكايف، واذلداية، واذلادي،  قال ابن اجلزري:153) )

والتجريد، وغَتىا. وقطع لو بالتاء فيهما صاحب التبصرة، والتيسَت، والشاطبية، والعنوان، والتذكرة، وتلخيص العبارات، وغَتىا. وبذلك 
 (. 131/ 2ر )النشر يف القراءات العش قرأ الباقون.

اخلالف للكسائي فيها انفراد لصاحب العنوان فيها أليب احلارث قال ابن اجلزري: وانفرد صاحب العنوان عن أيب احلارث بالتاء 154) )
 (. 132/ 2(، النشر )136يف الثانية كاجلماعة. ينظر: العنوان )ص: 

مكي الوقف باذلاء على الثاين فقط، ومل ينص يف النشر على اخلالف ذكره ابن الباذش قال : وقرأت للبزي من طريق أيب زلمد 155) )
 (. 1/131(، النشر)257اخلالف للبزي. ينظر: اإلقناع )ص: 

 (.445الكايف يف القراءات السبع)ص:156) )
 (. 307/ 1اخلالف ورد خلالد عن محزة فيكون لو وجهان اإلسكان واإلشباع يف اذلاء. النشر يف القراءات العشر )157) )
 (.451كايف يف القراءات السبع)ص:ال158) )
 

 المصادر والمراجع:
 القرآن الكرًن.

اإلبانة عن معاين القراءات: ادلؤلف: أبو زلمد مكي بن أيب طالب مَحّوش بن زلمد بن سلتار القيسي القَتواين مث األندلسي  .1
 ىـ(، احملقق: الدكتور عبد الفتاح إمساعيل شليب، الناشر: دار هنضة مصر للطبع والنشر. 437القرطيب ادلالكي )ادلتوىف: 

ؤلف: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراىيم ادلقدسي الدمشقي إبراز ادلعاين من حرز األماين، ادل .2
 ىـ(، الناشر: دار الكتب العلمية. 665ادلعروف بأيب شامة )ادلتوىف: 



 

808 

 (5) م. الرقن التسلسلي2020 ديسوبر ،(2الوجلد الثالث، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 د. زلمد برك مخيس عبد ع ...اختيارات ابن شريح يف كتابو الكايف يف القراءات السب

 

ىـ(، احملقق: د. عبد 444األحرف السبعة للقرآن: ادلؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين )ادلتوىف:  .3
 . 1408مكة ادلكرمة الطبعة: األوىل،  -ن طحان، الناشر: مكتبة ادلنارة ادلهيم

 م. 2002ىـ ـ 1423 1األحرف السبعة: ادلؤلف: د. عبد العزيز عبد الفتاح القارئ، مؤسسة الرسالة، ط، .4
معة أم القرى، االختيار عند القراء مفهومو مراحلو أثره يف القراءات: رسالة ماجستَت، إعداد: أمُت بن إدريس فالتو، جا .5

 ىـ . 1421
اإلقناع يف القراءات السبع: ادلؤلف: أمحد بن علي بن أمحد بن خلف األنصاري الغرناطي، أبو جعفر، ادلعروف بابن الَباِذش  .6

 ىـ(، الناشر: دار الصحابة للًتاث.540)ادلتوىف: 
ىـ(، 599مَتة، أبو جعفر الضيب )ادلتوىف: بغية ادللتمس يف تاريخ رجال أىل األندلس: ادلؤلف: أمحد بن حيِت بن أمحد بن ع .7

 القاىرة. –الناشر: دار الكاتب العريب 
ىـ(، حتقيق: زلمد غوث الندوي، الدار السلفية ـ 437التبصرة يف القراءات السبع: ادلؤلف: مكي بن أيب طالب القيسي )ت: .8

 م.1982ىـ ـ 1402، 2اذلند، ط
ىـ(، أعتٌت 1338يقة اإلتقان: ادلؤلف: الشيخ طاىر اجلزائري الدمشقي )ت:التبيان لبعض ادلباحث ادلتعلقة بالقرآن على طر  .9

 بو: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب ادلطبوعات اإلسالمية ـ حلب. 
ىـ(، دراسة وحتقيق: د. أدين رشدي سويد، 399التذكرة يف القراءات الثمان: ادلؤلف: طاىر بن عبد ادلنعم بن غلبون )ت: .10

 م. 1991ىـ ـ 1412ـ 1لقرآن الكرًن ـ جده، طاجلماعة اخلَتية لتحفيظ ا
ىـ(، حتقيق: سبيع 514تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات يف القراءات السبع: ادلؤلف: احلسن بن خلف بن بليمة )ت: .11

 ىـ. 1988ىـ ـ 1409، 1محزة حاكمي، دار القبلة ـ جده، ط
ىـ(، دراسة وحتقيق: زلمد 478د الصمد الطربي )ت:التلخيص يف القراءات الثمان: ادلؤلف: أبو معشر عبد الكرًن بن عب .12

 حسن عقيل موسى، اجلماعة اخلَتية لتحفيظ القرآن الكرًن ـ جده. 
التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد: ادلؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن زلمد بن عبد الرب بن عاصم النمري  .13

بن أمحد العلوي ، زلمد عبد الكبَت البكري، الناشر: وزارة عموم األوقاف ىـ(، حتقيق: مصطفى 463القرطيب )ادلتوىف: 
 ىـ.  1387ادلغرب، عام النشر:  –والشؤون اإلسالمية 

ىـ(، احملقق: اوتو 444التيسَت يف القراءات السبع: ادلؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين )ادلتوىف:  .14
 م. 1984ىـ/ 1404بَتوت الطبعة: الثانية،  –لعريب تريزل، الناشر: دار الكتاب ا

ىـ(، الناشر: 444جامع البيان يف القراءات السبع: ادلؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين )ادلتوىف:  .15
 م.  2007 -ىـ  1428اإلمارات، الطبعة: األوىل،  -جامعة الشارقة 

رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وسننو وأيامو = صحيح البخاري: ادلؤلف: زلمد اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور  .16
بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، احملقق: زلمد زىَت بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن 

 ىـ. 1422السلطانية بإضافة ترقيم زلمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األوىل، 
حكام القرآن = تفسَت القرطيب: ادلؤلف: أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس اجلامع أل .17

القاىرة، الطبعة:  –ىـ(، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراىيم أطفيش، الناشر: دار الكتب ادلصرية 671الدين القرطيب )ادلتوىف: 
 م.  1964 -ىـ 1384الثانية، 

وكمال اإلقراء: ادلؤلف: علي بن زلمد بن عبد الصمد اذلمداين ادلصري الشافعي، أبو احلسن، علم الدين مجال القراء  .18
بَتوت،  –دمشق  -د. زلسن خرابة، الناشر: دار ادلأمون للًتاث  -ىـ(، حتقيق: د. مروان العطي ة 643السخاوي )ادلتوىف: 

 م. 1997 -ىـ  1418الطبعة: األوىل 
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ىـ(، احملقق : 748ادلؤلف : مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن عثمان بن َقادْياز الذىيب )ادلتوىف :  سَت أعالم النبالء: .19
 م.  1985ىـ /  1405رلموعة من احملققُت بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ، 

ىـ(، حتقيق ودراسة: د. حازم سعيد حيدر، مكتبة 440ادلهدوي )ت:شرح اذلداية: ادلؤلف: أب العباس أمحد بن عمار  .20
 ىـ. 1415الرشد ـ الرياض، 

ىـ(، حتقيق : زلمد خضر 749شرح باب وقف محزة وىشام على اذلمز من الشاطبية: ادلؤلف: حسن بن قاسم ادلرادي)ت: .21
 الزوبعي ـ جامعة بغداد. 

ىـ( ، عٍت بنشره  578خلف بن عبد ادللك بن بشكوال )ادلتوىف: الصلة يف تاريخ أئمة األندلس: ادلؤلف: أبو القاسم  .22
 م. 1955 -ىـ  1374وصححو وراجع أصلو: السيد عزت العطار احلسيٍت، الناشر: مكتبة اخلاصلي، الطبعة: الثانية، 

ىـ(، 455وىف: العنوان يف القراءات السبع: ادلؤلف: أبو طاىر إمساعيل بن خلف بن سعيد ادلقرئ األنصاري السرقسطي )ادلت .23
جامعة البصرة(، الناشر: عامل الكتب، بَتوت عام  -الدكتور خليل العطية()كلية اآلداب  -احملقق: )الدكتور زىَت زاىد 

 ىـ. 1405النشر: 
ىـ(: 833غاية النهاية يف طبقات القراء: ادلؤلف: مشس الدين أبو اخلَت ابن اجلزري، زلمد بن زلمد بن يوسف )ادلتوىف:  .24

 ىـ ج. برجسًتاسر1351الناشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: عٍت بنشره ألول مرة عام 
ىـ(، 575متوين األموي اإلشبيلي )ادلتوىف: فهرسة ابن خَت اإلشبيلي: ادلؤلف: أبو بكر زلمد بن خَت بن عمر بن خليفة الل .25

 م.1998ىـ/1419بَتوت/ لبنان، الطبعة: الطبعة األوىل،  -احملقق: زلمد فؤاد منصور، الناشر: دار الكتب العلمية 
ىـ(، حتقيق د. توفيق العبقري، 488القصيدة احلصرية يف قراءة نافع: ادلؤلف: علي بن عبد الغٍت احلصري القَتواين )ت: .26

 م.2002ىـ ـ 1423، 1ة أوالد الشيخ ـ طمكتب
ىـ(، حتقيق ودراسة: سامل الزىراين، رسالة ماجستَت، 476الكايف يف القراءات السبع: ادلؤلف: زلمد بن شريح الرعيٍت)ت: .27

 ىــ .1419جامعة أم القرى، 
ىـ(، 324غدادي )ادلتوىف: كتاب السبعة يف القراءات: ادلؤلف: أمحد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن رلاىد الب .28

 ىـ.1400احملقق: شوقي ضيف، الناشر: دار ادلعارف، مصر، الطبعة: الثانية، 
ىـ(، حتقيق: زلي 437الكشف عن وجوه القراءات السبع، وعللها وحججها: ادلؤلف: مكي بن أيب طالب القيسي)ت: .29

 ىـ . 1394الدين رمضان، مطبوعات رلمع اللغة العربية ـ دمشق، 
الكربى يف القراءات العشر: ادلؤلف: أيب العز زلمد بن احلسُت بن بندار القالنسي، مراجعة مجال الدين زلمد شرف، الكفاية  .30

 . 1دار الصحابة ـ طنطا، ط
ىـ(، احملقق: دائرة 852لسان ادليزان: ادلؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن زلمد بن أمحد بن حجر العسقالين )ادلتوىف:  .31

 م.1971ىـ /1390لبنان، الطبعة: الثانية،  –اذلند، الناشر: مؤسسة األعلمي للمطبوعات بَتوت  –ادلعرف النظامية 
منت الشاطبية = حرز األماين ووجو التهاين يف القراءات السبع: ادلؤلف: القاسم بن فَته بن خلف بن أمحد الرعيٍت، أبو زلمد  .32

ناشر: مكتبة دار اذلدى ودار الغوثاين للدراسات القرآنية، الطبعة: ىـ(، احملقق: زلمد دتيم الزعيب، ال590الشاطيب )ادلتوىف: 
 م. 2005 -ىـ  1426الرابعة، 

ادلرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز: ادلؤلف : أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراىيم  .33
بَتوت، سنة  –قق : طيار آليت قوالج، الناشر : دار صادر ىـ(، احمل665ادلقدسي الدمشقي ادلعروف بأيب شامة )ادلتوىف : 

 م. 1975 -ىـ  1395النشر : 
ىـ(، حتقيق ودراسة: أمحد طاىر أويس، 496ادلستنَت يف القراءات العشر: ادلؤلف: أمحد بن علي بن سوار البغدادي )ت: .34

 ىـ . 1413رسالة دكتوراه، اجلامعة اإلسالمية ـ ادلدينة ادلنورة، 
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: ادلؤلف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشَتي صحيح ادلختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل ادلسند ال .35
 بَتوت.  –ىـ(، احملقق: زلمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الًتاث العريب 261النيسابوري )ادلتوىف: 

مث البصري، ادلعروف باألخفش األوسط )ادلتوىف:  معاىن القرآن لألخفش : ادلؤلف: أبو احلسن اجملاشعي بالوالء، البلخي .36
 م.  1990 -ىـ  1411ىـ(، حتقيق: الدكتورة ىدى زلمود قراعة، الناشر: مكتبة اخلاصلي، القاىرة، الطبعة: األوىل، 215

از الذىيب معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار: ادلؤلف: مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن عثمان بن َقاديْ  .37
 م.1997 -ىـ 1417ىـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل 748)ادلتوىف: 

ىـ(، احملقق: 502ادلفردات يف غريب القرآن: ادلؤلف: أبو القاسم احلسُت بن زلمد ادلعروف بالراغب األصفهاىن )ادلتوىف:  .38
 ىـ.  1412 -شق بَتوت، الطبعة: األوىل دم -صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامية 

ىـ(، الناشر: مطبعة عيسى البايب احلليب 1367مناىل العرفان يف علوم القرآن: ادلؤلف: زلمد عبد العظيم الز ْرقاين )ادلتوىف:  .39
 وشركاه، الطبعة: الطبعة الثالثة. 

ىـ(، احملقق  833مد بن زلمد بن يوسف )ادلتوىف : النشر يف القراءات العشر: ادلؤلف : مشس الدين أبو اخلَت ابن اجلزري، زل .40
 ىـ(، الناشر : ادلطبعة التجارية الكربى ]تصوير دار الكتاب العلمية[.  1380: علي زلمد الضباع )ادلتوىف 

 نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، وذكر وزيرىا لسان الدين بن اخلطيب .41
 -ىـ(، احملقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر1041اين )ادلتوىف: ادلؤلف: شهاب الدين أمحد بن زلمد ادلقري التلمس .42

 .10لبنان ص. ب  -بَتوت 
ىـ(، حتقيق د. خالد حسن أبو اجلود، دار عباد 413اذلادي يف القراءات السبع: ادلؤلف: زلمد بن سفيان القَتواين )ت: .43

 م. 2011ىـ ـ 1432ـ 1الرمحن ـ القاىرةـ ط
ُت وآثار ادلصنفُت: ادلؤلف: إمساعيل بن زلمد أمُت بن مَت سليم الباباين البغدادي )ادلتوىف: ىدية العارفُت أمساء ادلؤلف .44

، أعادت طبعو باألوفست: دار 1951ىـ(، الناشر: طبع بعناية وكالة ادلعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبول 1399
 لبنان. –إحياء الًتاث العريب بَتوت 

أة الثمانية أئمة األمصار اخلمسة: ادلؤلف: أبو علي احلسن بن علي بن إبراىيم بن يزداد اأَلْىَوازي الوجيز يف شرح قراءات القر  .45
 م. 2002يروت، الطبعة: األوىل، ب –ىـ(، احملقق: دريد حسن أمحد، الناشر: دار الغرب اإلسالمي 446)ادلتوىف: 
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Selections of Ibn Shoraih in his book al-Kafi in the Five Recitations 

(Collecting and Studying) 

Dr. Mohamed Brek Khamees Obed 

Abstract 

Praise be to Allah and peace and blessings be upon the Messenger of Allah, His family 

members, His companions and upon those who follow His footsteps.  

Research title: Selections of Ibn Shoraih in his book al-Kafi in the Five Recitations 

(Collecting and Studying) 

Research Subject: Selection in the Reciters’ View. 

Research Plan: The research consists of an introduction in which I pointed out to the 

reason behind selecting the topic, its significance, the research plan and the research 

method. 

 The research was divided into two sections:  

1) Selection in the reciters’ view, which is divided into three subsections:  

a) Definition of selection linguistically and terminologically.  

b) Reasons of selection. 

c) Selection controllers. 

2) Selections of Ibn Shoraih, which is divided into three subsections: 

a) Short biography for Ibn Shoraih. 

b) Reasons of selection in the view of Ibn Shoraih. 

c) Studying the selections of Ibn Shoraih. 

Conclusion: In the conclusion I referred to the findings and recommendations. 

 
 


