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ُ
اسم الكتاب :االختيار عند الق َّراء؛
ُ ُّ
يعد الرجوع إىل انلتاج العليم السابق ودراسته
ً
دراسة جادة ،خطوة هلا مركزيتها وأهميتها يف انلهوض
بالعمل العليم وتطويره ،واالرتقاء به حنو فضاءات
ً
ُ
ّ
أكرث ريادة وعمقا؛ وذلك ملا تتيحه هذه اخلطوة املهمة
من إدراك ملواطن القوة يف هذا انلتاج اليت جيب تنميتها
ومتابعتها ،وماكمن الضعف والقصور اليت يتوجب
اخلطو إىل تالفيها؛ ومن هنا ارتأى موقع تفسري إطالق
سلسلة من القراءات اتلقويمية للمؤلفات يف خمتلف
ً
فروع ادلراسات القرآنية ،آمل من وراء ذلك اإلسهام

مفهومه ،ومراحله ،وأثره يف القراءات.
اسم المؤلف :د .أمني بن إدريس بن
َّ
عبد الرمحن فلته.
عدد الصفحات 474 :صفحة
نوع المؤلَّف :أطروحة ماجستري،
بقسم القراءات جبامعة أم القرى.
الناشر :كريس القرآن الكريم وعلومه –
جامعة امللك سعود.

يف تسليط الضوء ىلع طبيعة واقع اتلأيلف يف حقول
ادلراسات القرآنية ،وكشف جوانب القوة والضعف
فيه ،وحتديد مواطن انلضج والقصور ،وكذلك فتح
العديد من اآلفــاق ابلحثية ،واملجاالت املعرفية
ُ
للباحثني وادلارسني؛ عرب ما تثريه هذه القراءات من
إشاكالت وملحوظات.
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قراءة يف كتاب
)االختيار عند القراء(

االختيار عند ال ُقرَّاء؛ مفهومه ،ومراحله ،وأثره يف القراءات

بيانات المؤلف:
َّ
� هو األستاذ ادلكتور أمني بن إدريس فلته -حفظه اهلل ،-من موايلد اعم
1393ـه1973-م.
� حصل ىلع بكالوريوس ادلراسات اإلسالمية من جامعة أم القرى ،ثم حصل
ىلع املاجستري من نفس اجلامعة وموضوعه( :االختيار عند القراء) وهو اذلي
نتناوهل يف هذه القراءة ،ثم حصل ىلع ادلكتوراه وموضوعها( :كتاب اغية انلهاية
يف أسماء رجال القراءات أويل الرواية وادلراية لإلمام ابن اجلزري؛ دراسة
وحتقيق من أول الكتاب إىل آخر باب احلاء).

ِّ
� وخارج اإلطار األاكدييم فإن املؤلف هل اشتغال كبري بعلم القراءات ،وهو
ٌ
جماز يف القراءات العرش من طرييق الشاطبية وادلرة ،وهل عدة مشاراكت
علمية يف املجال ابلحيث واإلرشاف ىلع عدد من األنشطة العلمية يف جمال
القراءات وغريها(((.

ُ
حضور مصطلح (االختيار) يف كتب
ال خيىف ىلع املشتغلني بعلم القراءات
ُ
الق َّراء ُ
والرواة واألئمة يف بعض األحرف القرآنية ،بل ال
القراءات؛ ِمن ذكر اختيارات
َ
ُ
اتلصور عن القراءات القرآنية يف بنائها ُ
ُّ
َّ
استقرت عليه
المحكم اذلي
يكاد يكتمل
ِ
ُّ
باتلعرض لقضية االختيار؛ حيث اكن االختيار هو صنيع القراء األوائل ،وصنيع
إال

َّ
وامتد ذلك يف ُّ
الط ُر ِق للك رواية من الروايات القرآنية املعروفة.
بعض الرواة عنهم،
((( مستفاد من املوقع الرسيم جلامعة أم القرى ،وموقع صفحات مرشقة.
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ُ
ً
وال يقترص حضور هذه القضية ىلع كتُب القراء فقط؛ بل اكنت بارزة دلى بعض
َّ
ً
ِّ
املفرسين خاصة املتقدمني منهم ،وجتلت يف تعاملهم مع بعض القراءات القرآنية،
َ
وترجيح بعضها ىلع بعض ،وتعليل ذلك ب ِعل ٍل خمتلفة ،كما حرضت عند انلحويني
َّ
ً
َّ
املبنية ىلع قواعد العربية واألصول انلحوية ،واليت احتلت مساحة
يف اختياراتهم
ِّ
ً
األخذ والرد يف العديد ِمن كتب اتلفسري.
كبرية من
ِ
ً
ً
اصطالحا وتطبيقا -يف كتب القراءات واتلفسريوهذا احلضور لقضية االختيار
ً
وغريها يطرح عددا من التساؤالت اليت تفتقر إىل جواب :ما املراد باالختيار؟ وما
ِّ
املفس أن خيتار بني
الفرق بينه وبني القراءة؟ وما ادلوايع اليت تدعو القارئ أو
يصح هذا الفعل؟ وإن َّ
ُّ
صح فما يه ضوابطه؟
القراءات؟ وإىل مدى

َ
ثم إن حضور االختيار بقوة عند املتقدمني خبالف املتأخرين يُثري عدة أسئلة
حول تاريخ االختيار :مىت نشأ؟ وما مراحل تطوره حىت بلغنا الصورة انلهائية اليت
استقر عليها األمر يف اتلعامل مع القراءات القرآنية؟ َ
َّ
ومن هم اذلين اشتُهروا

ُ
َ َّ
باالختيار؟ وما أسباب شهرتهم؟ َ
ومن ُرد عليه؟ وما
ومن ِمنهم ق ِبل منه اختياره؟
ِّ
يه معايري أهل العلم يف القبول أو الرد؟
وبرغم أهمية هذه القضية وكرثة األسئلة املتعلقة بها ،إال أن انلاظر يلحظ
ندرة املؤلفات اليت اعتنت بمقاربتها واتلأصيل هلا وابلحث يف مسائلها ،حيث
َّ
ً
حتديدا -بمؤلفات
لم تظفر املكتبة اإلسالمية -ومكتبة القراءات ىلع حنو أكرث
ُ ِّ
ُ
ِّ
ربز مراحلها
وت
نشأتها،
ىلع
الضوء
ط
وحترر اصطالحاتها ،وتسل
تعا ِلج هذه املسألة،
ِ
وأطوارها عرب اتلاريخ ،واآلثار اليت جنمت عنها ،إىل غري ذلك من املسائل اليت
ترتبط بهذه الظاهرة.
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ومن هنا تأيت أهمية هذا الكتاب( :االختيار عند القراء؛ مفهومه ،ومراحله ،وأثره
َّ
يف القراءات) ،وأهمية تناوهل بالقراءة واتلحليل ،ال سيما أنه قد تصدى تلناول قضية
ً
ً
َّ
االختيار تناول متاكمل من جوانب عدة ،واعلج العديد من التساؤالت اليت تتعلق
بهذه القضية ،حيث عرض ملصطلح االختيار ذاتهَّ ،
وتتبع نشأة االختيار ،ومراحله
عرب اتلاريخ ،وضوابطه ،وأثره يف علم القراءات ،وغري ذلك من املسائل املتعلقة بهذه
القضية.

ِّ
فكيف تعامل املؤلف مع هذه القضية الشائكة واسعة األطراف كثرية املنازع؟
ًّ
منهجيا يف كتابه؟ هذا ما تسىع هذه القراءة إىل بيانه
وكيف استطاع أن يتناوهلا
والكشف عنه.

ِّ ٌ
َ
َ
َّ
َ
ٌ
متشعبة ،إال أن املؤلف أحسن
ال شك أن املسائل املتعلقة بموضوع ابلحث كثرية
يف مجعها وتصنيفها وترتيبها ،فجعل كتابه بعد املقدمة يف أربعة أبواب:

ِّ
ابلاب األول منها تناول فيه تعريف االختيار وبعض املسائل االصطالحية املتعلقة

به ،اكلعالقة بني االختيار واتلخيري ،والعالقة بني االختيار والقراءة واحلرف ،كما
َّ
ُّ
َّ
وتطوره ،فذكر األسباب اليت أدت لالختيار،
تعرض يف هذا ابلاب لنشأة االختيار
ً
َّ
وقسم املراحل اتلارخيية اليت َّ
ثمان مراحل ،وذكر عددا من
مر بها االختيار إىل
ِ
ً
َّ
املصنفات يف االختيار بلغت ثمانني مصنفا.

فخصه بدراسة ُحكم االختيار وضوابطهَّ ،
َّ
فبي جواز االختيار،
أما ابلاب اثلاين
ُ ً
وذكر األدلة ىلع ذلك من األحاديث انلبوية وغريها ،ونقل جلة ِمن أقوال العلماء يف
ً
وقسمها إىل ضوابط اعمة وأخرى خاصةَ ،
تعرض للضوابطَّ ،
االختيار ،ثم َّ
وع َرض طرفا

من لوازم االختيار ومقتضياته.
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ثم انتقل يف ابلاب اثلالث للكالم عن أشهر أصحاب االختيار ومناهجهَّ ،
وقسم
أصحاب االختيار إىل ثالثة أقسام :األئمة العرشة أصحاب االختيارات املشهورة
املتلقاة بالقبول ،ثم أصحاب االختيارات ِمن غريهم إىل آخر القرن الرابع اهلجري،
ُ
رتجم برتمج ٍة
ثم أصحاب االختيار يف القرن اخلامس اهلجري وما بعده ،ويف لك ذلك ي ِ
ُ ِّ
لصاحب االختيار تركز ىلع ما يتعلق باالختيار والقراءات.
ثم بدا للمؤلف يف كالمه عن مناهج االختيار أن ِّ
يقسمها إىل أربعة مناهج :املنهج
الرسيم ،ويف لك ذلك ِّ
األثري ،واملنهج اللغوي ،واملنهج املعنوي ،واملنهج َّ
يعرف باملنهج،
َ
ِّ
ويذكر ما يلحق به ِمن ِعلل االختيار ،ويمثل ذللك ِمن كتب القراء واملفرسين.
أثر االختيار يف القراءات ،فذكر ً
ثم تناول يف آخر أبواب الكتاب َ
آثارا إجيابية ويه:
إثراء علم القراءات ،وعلم االحتجاج هلا ،وتميزي الضوابط الصحيحة لقبول القراءة،
ِّ
ثم ً
آثارا سلبية ويه :اجلسارة ىلع َرد القراءات أو الطعن فيها ،وإيهام املفاضلة بني
ً
ُّ
وتسور َمن ليس أهل لالختيار لدلخول فيه.
القراءات املتواترة أو الصحيحة،
ثم ختم كتابه بمرسد تلوصيات ابلحث ،وخاتمة هل ،ثم الفهارس املشتملة ىلع
فهرس املصادر واملراجع ،وفهرس املوضواعت.

ينص املؤلف ىلع هدف الكتاب بوضوح ،ولكن يظهر منه ُّ
لم ّ
تقصده –كما هو
ً
بي ً
ً
ِّ ٌ
مصطلحا وتارخيا
شامل؛
بشلك
أيضا يف عنوانه -تلناول قضية االختيار ،وحب ِثها
ٍ
ٍ
ً
وأثرا يف علم القراءات.
ِّ
ً
عددا من القضايا اليت َّ
تعرض هلا
وقد قال املؤلف يف مقدمته بعد أن طرح
ٌ
جديرة بابلحث واالهتمام ،لم تُ َ
بشلك فيه إملام،
طرق
يف كتابه( :تلك قضايا
ٍ
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ِّ
ُّ
فر ًدا ِّ
ولم َ
أر فيها كتابًا ُم َ
يفصلها ،وحيل اإلشاكالت املتعلقة بها ،ذللك لكه اخرتت
هذا املوضوع)(((.
ً
ً
َّ
وتارخيا ً
وأثرا
مصطلحا
تتمحور إشاكيلة الكتاب حول مقاربة موضوع االختيار
يف علم القراءات كما هو ِّ ٌ
بي من عنوانه ،وال شك أن اإلشاكيلة بهذه الصورة تبدو
ََ
ُ
شديدة َّ
مناح خمتلفة ،وإال فق َد ابلحث
ٍ
السعة ،وحتتاج يف مقاربتها جلهود عديدة يف
َّ
بتعميمات وأحاكم غري دقيقة ال حظ هلا من انلظر؛ إذ لم يساندها
جدواه ،وخرج
ٍ
ِّ
َّ
ٌ
علمية َّ
ٌّ
حمررة.
منهيج يُمكن لقبوهلا بصورة
تأسيس

فكيف تعاىط الكتاب مع هذه اإلشاكيلة وكيف قاربها؟ خاصة أن موضوع
ٌ
ميلء باإلشاكالت ،والولوج إىل ساحته ومجع أشتات أقوال أهل العلم فيه
االختيار
ِّ
ً
ِّ
َ
ً
كثري الفروع ..هذا
متشعبًا
تنظريا أو تطبيقا يول إشاكالت أخرى ،مما جيعل املوضوع
ما نبيِّنه يف السطور اتلايلة.

 مصطلح االختيار:
تتوادل القضايا واملسائل يف ساحات الفنون والعلوم ،وتأخذ رحلتها يف انلمو حىت
تستقر حتت اصطالحات ِّ
َّ
تعب عنها وترتجم عن مضامينها دلى املشتغلني بهذه
ً
الفنون ،و ِمن هاهنا اكن ابلحث يف قضايا الفنون وتتبع تطوراتها يستلزم بداهة
ً
َ
أول يف اصطالحاتها اليت تشري إيلها ِّ
ابلحث
وتعب عنها حىت تتضح ،و ِمن ث َّم يسوغ
َ
د ْرس املراحل واتلطورات وغري ذلك من املنايح اليت يُراد مقاربتها يف املسألة.
َ
واالختيار قضية نشأت ونمت وازدهرت حىت صار هذا املصطلح َعل ًما عليها،
َّ
وال شك أن تناول موضوع االختيار وابلحث يف تطوراته وآثاره يستلزم أول ما
((( االختيار عند القراء ،ص.7 :
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َ
حترير مصطلح االختيار ،وضبط دالالته ،ال سيما أنه رغم سعة انتشاره إال
يستلزم
أنه لم ُت َّرر دالالته ،ولم تُ َّ
بي مساحات اتلقاطع بينه وبني املصطلحات القريبة منه،

ُ َّ
اكلقراءة واحلرف واتلخيري وحنوها ،وكذلك لم يدد مدى القرب وابلعد بني استخدام
َ
هذا املصطلح عند القراء وعند غريهم ،ومن ث َّم اكنت ابلداءة بدراسته الزمة ،وهو
عني ما قام به املؤلف ،حيث أفرد هل الفصل األول من ابلاب األول اذلي َّ
خصصه
ً
دلراسة :مفهوم االختيار ونشأته ،فانطلق أول من اتلعريف اللغوي لالختيار ،ثم
انتقل للتعريف االصطاليح اذلي اعتىن فيه بفك هذه االشتبااكت بطريقة منهجية
جيدة .وفيما ييل بيان لسريه يف مقاربة املصطلح.

 .1مصطلح (االختيار) بين القراء وغيرهم:
َّ
إن استخدام مصطلح (االختيار) شائع يف كتب الفقهاء واألصويلني وانلحويني
ٌ
وغريهم يف غري موضوع القراءات ،كما يُقال :اختيارات فالن الفقهية ،أو اختار فالن
ويراد بذلك ما َّ
رجحه يف مسألة اجتهادية ُّ
ُّ
انلحوي كذاُ ،
احلق فيها -يف نفس األمر-
ٍ
ٍ
ٌ
واحد ،أما االختيارات عند القراء فال يلزم منها اعتقاد الصواب يف القراءة املختارة
ُ
ٌ
ٌّ
املختار،
القول
غري
ِ
ِ
واخلطأ يف غريها ،فهو نوع خاص من الرتجيح ال يلزم منه ختطئة ِ
ًّ
ً
ً
ِّ
ً
املروي ال اجتهادا مستقل.
اختيارا ِمن
إضافة إىل كونه يف القراءات
وقد َّ
تعرض املؤلف هلذا اإلشاكل ،وسىع يف حترير هذه الفروق من خالل نقله لعدة
ُ
خدم فيها اصطالح االختيار أو مشتقاته ،ثم اتلعليق
نقوالت من كتب القراء است ِ
ٍّ
ىلع لك منها بما يُستفاد منه ،ثم استعراض تعريفات بعض املعارصين ِم َّمن كتب يف
القراءات ،ثم استخلص من لك ما سبق بعض املعالم املهمة تلحديد اتلعريف اخلاص
باالختيار عند القراء ،ثم بعد أن َّ
تعريف لالختيار عند القراء،
تم هل ذلك خلص إىل
ٍ
َ َ
َّ
املحرر ،أو ف ْرض تعريف ثم تعليله ،بل تعامل مع استعمال القراء
فتجاوز انلقل غري
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ِّ
لريكب مما َّ
حتصل هل من نتائج املراد من
هلذا املصطلح يف ثنايا كالمهم ،وقام بتحليله،
ٍّ
ٍّ
منطيق جامع مانع.
استخدام هذا املصطلح عند القراء يف حد

وقد خلص املؤلف من خالل هذا املسلك إىل أن االختيار عند القراء يطلق
ىلع معنيني:
 -1من حيث عملية االختيار وكيفيته( :انتقاء القارئ ،الضابط ،العارف باللغة،
َّ ً
ً
ً
طريقة خاصة يف القراءة ،منسوبة إيلهُ ،مستَلة ِمن بني ما روى عن شيوخه،
َّ
ِلعل ٍة ما)(((.
ُ
 -2باعتباره نفس الوجه املختار( :ما أضيف إىل القارئ من وجوه القراءة إضافة
انتقا ٍء واصطفاءٍ ،ال إضافة رواية)(((.

َ َ
ِّ
وذكر بعض املالحظات ىلع اتلعريف جتل الفرق بني االختيار عند القراء وغريهم،
واذلي اعتربه َّ
أخص ِمن مطلق املعىن االصطاليح العام.
بماكن يف انلظر بعد ذلك يف لوازم االختيار وضوابطه،
وهذه املسألة من األهمية
ٍ
ِّ
َ
مزنتلها اليت أنزلوها إياها.
املحررين
وإنزال اختيارات أئمة القراء والعلماء

( .2االختيار) ،و(القراءة) االصطالحية:
من اإلشاكالت املتعلِّقة باملصطلح ً
أيضا :الفرق بني االختيار والقراءة االصطالحية؛
ِ
َّ
فعند ُّ
ً
تقاربا
تأمل استخدامات العلماء ملصطلح االختيار جند أن بينه وبني القراءة
ً
شديدا ،فهل هناك فروق بينهما؟

((( االختيار عند القراء ،ص.39 :

َّ
((( االختيار عند القراء ،ص ،41 :وأشار يف احلاشية أن َمن أفاده بهذا اتلعريف د .حممد عمر بازمول ،أحد
مناقيش الرسالة.
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َّ
ولكن املؤلف –مما
ذهب بعض املعارصين إىل اتلفريق بني القراءة واالختيار(((،
َّ
حتصل هل من نتائج ِمن خالل انلظر يف كالم أهل العلم املنقول يف تعريفه لالختيار-
َ َ
خلص إىل أنه ال فرق بني اتلعبري بالقراءة االصطالحية واتلعبري باالختيار ،وأضاف
ُ
إىل ذلك ً
ٍّ
أيضا استخدام مصطلح (احلرف) يف بعض أحواهل ،كما يُقال :حرف أيب ،أو
حرف ٍّ
يلع ،واعترب أن األلفاظ اثلالثة مرتادفة.

َ
َ
لحظ
وقد ناقش املؤلف من ذهب إىل اتلفريق بني القراءة واالختيار ،وأشار إىل م ٍ
ِّ
جدير باتلأمل؛ وهو أن بعض املصنفني يف القراءات كأنهم ألزموا بعض القراءات
ٍ
نادرا ،وقد يكون ذلك ملعنً
لفظ االختيار ،وال يُطلقون عليها مصطلح القراءة إال ً
َّ
معي عندهم من اتلفريق ،واجتهد يف توجيه ذلك.
ٍ

( .3االختيار) و(التخيير) عند القراء:
َّ
كذلك ِمن اإلشاكالت املتعلقة باملصطلح :عالقته باصطالح (اتلخيري)؛ فإن
القراء تارة يستخدمون عبارة االختيار وتارة اتلخيري ،فما العالقة بينهما؟
ً
ِّ
بالرجوع الستخدام املصنفني يف القراءات فسنجد أن ثمة اختالفا بني استخدام
ُ ِّ
تتبع املؤلف ذلكَ ،
َ
االصطالح ْي ،وقد َّ
وعرض بعض انلقوالت اليت تل استخدامهم
ِ
ٌ
هلما ،وخلص إىل أن استخدامهم للتخيري مقابل لالختيار ،فاتلخيري -كما صاغ
ُ
ٌ
املؤلف تعريفه -هو (التسوية بني وجهني أو أكرث يف القراءة بها ،ملن ذ ِك َر هل ،مقرون

بانلص عليه منه ،ىلع وج ٍه ال يُنقص شيئًا من الرواية) ،أما عن الفرق بينهما فيقول:
ٌّ
(االختيار دال ىلع تقديم وتفضيل وانتقاء ،بينما اتلخيري يدل ىلع التسوية بني األوجه
وعدم اختيار أحدها)(((.

((( مثل د .أمحد نصيف اجلنايب ،يف مقدمة حتقيق كتاب( :قراءات القراء املعروفني بروايات الرواة
املشهورين) لألندرايب( ،ص ،)29 ،28 :وقد نقل املؤلف كالمه (ص ،)32 :وناقش اتلفريق (ص.)42 :

((( االختيار عند القراء ،ص.55 :
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َْ
ويظهر من خالل ما َّ
مر معنا قد ُر اجلهد اذلي بذهل املؤلف يف اتلعامل مع مصطلح
االختيار ،وكيف أنه انطلق من استخدام أهل الفن هلذا املصطلح املتداول باشتقاقاته
يف كالمهم ،وقام بتحليله دون قفز ىلع املعطيات ،يلخلص بهذه انلتائج اليت يُمكن
من خالهلا ابلناء عليها بعد ذلك بصورة منهجية قويمة.

 الداعي إلى وقوع االختيار:
بعد حترير مصطلح االختيار وقبل الولوج إىل تارخيه أو ضوابطه أو مناهجه
ً
سؤال ًّ
هاما يعلق باذلهن؛ وهو سؤال عن السبب اذلي أدى إىل وقوع االختيار
فإن
ِّ
َّ
ً
ابتداء ،وال شك أن جواب هذا السؤال يليق بظالهل ىلع ما سيأيت بعد ذلك ،ويؤثر ىلع
حسن ُّ
تصور املسائل الالحقة ،ذلا فقد اعلج املؤلف هذه القضية مبارشة بعد حتريره

ً
للمصطلح؛ حيث أفرد مبحثا يف األسباب اليت أدت إىل وقوع االختيار ،وقد أجاد
املؤلف يف الكالم عنها من جهتني:

ُّ
اتلعرض للمراحل
األوىل :تقديم الكالم عنها بعد حترير املصطلح مبارشة ،وقبل
ٌ
اتلارخيية ،واخلوض يف مناقشة اللوازم والضوابط ،فاكن هلذا اتلقديم فائدة يف تكوين
ً
ُّ
تصور ٍّ
أويل خلصائص املراحل اتلارخيية اليت تأيت الحقا ،ودوايع تغايُ ِر املناهج يف
ٍ
ْ ُ
ُ
االختيار ،إىل غري ذلك ِمن املسائل اليت يُش ِك
تصورها بسبب عدم وضوح األسباب
ً
ابتداء.
اليت أدت إىل االختيار

ِّ
َ
سبب من األسباب بما نقل عن أهل العلم ،وجواب
لك
اتلديلل ىلع
اثلانيةُ :حسن
ٍ
ِ

اإلشاكالت اليت قد تتعلق ببعض األسباب اليت خلص إيلها.
ً
وهذه األسباب اليت رآها املؤلف مؤدية إىل وقوع االختيار يمكن اختصارها يف:

 -1ثبوت أحاديث اتلخيري يف قراءة القرآن بأي حرف من األحرف السبعة املزنلة،
وعمل الصحابة بها.
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ُّ -2
تشعب طرق القراءات وازديادها بسبب كرثة القراء من الصحابة ،ثم كرثة َمن
أخذ عنهمَ ،
ومن جاء بعدهم.
 -3مجع القرآن يف عهد عثمان  ،وإرسال املصاحف إىل األمصار.
 -4التسهيل ىلع آخذي القرآن ،وىلع العامة.

ُّ -5
تبحر بعض القراء يف اللغة وانلحو ،مما جعلهم خيتارون من القراءات اثلابتة
مما هو أقوى ً
وجها عندهم.

َ
َّ
ٌ
َ
حضور هذه األسباب -بما َّ
ومناقشات -مفيد
تفرع عنها ِمن مسائل
وال شك أن
ٍ
َ
اغية اإلفادة يف جواب اإلشاكالت األخرى املتعلقة باالختيار عند القراء ،واليت
ناقشها املؤلف يف كتابه.

 حكم االختيار:
ُ ُّ
ً
حضورا
كذلك فإن مناقشة مدى مرشوعية االختيار ت َعد من أبرز املسائل
عند الكالم عنه ،وليس املقصود الكالم عن اتلصويب واتلخطئة كتخطئة بعض
القراءات اليت ال تصح ،بل عن االختيار من القراءات اثلابتة الصحيحة؛ فإذا اكنت
ُ
ً
لك هذه األوجه قرآنا نزل من عند اهلل -تبارك وتعاىل -فكيف يتار منها؟ خاصة
َّ
َّ
ً
تقديما بلعضها ىلع بعض ،وهذا اتلقديم ال بد هل ِمن عل ٍة عند
أن االختيار يقتيض
ُ
تفضيل بني هذه األوجه.
نوع
فاع ِله ،مما يلزم منه
ٍ
إن انلاظر يف صنيع األئمة القراء اذلين أمجعت األمة ىلع صحة قراءاتهم وثبوتها
جيد أنهم اختاروا من األحرف اثلابتة اليت نزل بها القرآن ،واكنت هلم عدة اعتبارات
يف هذا االختيار ،وكذلك غريهم من غري األئمة املشهورين َّ
ٌ
اختيار يف
ممن اكن هل

ُ
قرئه ،ومنذ بدأت حركة
القراءة ،فعمل األمة ىلع ذلك منذ بدأت تقرأ القرآن وت ِ
الرواية للقرآن الكريم فيها.
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َّ
وقد َّ
تعرض املؤلف هلذا السؤال ،وتكلم حول حكم االختيار وبيان مرشوعيته،
ِّ
ً
َّ
فذكر مخسة من األحاديث انلبوية ادلالة ىلع مرشوعية االختيار ،وعقب ىلع لك
َ
حديث بذكر الفوائد املستنبطة منه واملتعلقة بهذه القضية ،ثم ذكر مخسة أدلة أخرى
ٍ
ىلع مرشوعيته؛ منها فعل الصحابة ذللك ،وإمجاعهم ىلع االختيار عند مجع عثمان
 األمة ىلع مصحف واحد.

ٍّ َ
مبحث مستقل بعض أقوال أهل العلم يف حكم االختيار ،فذكر
ثم نقل املؤلف يف
ٍ
ِّ
منها ثالثني ًّ
نصا ،وأملح إىل بعض ما يُستفاد من لك ٍّ
نص منها فيما يتعلق باالختيار.
ِ

 أركان القراءة الصحيحة:
ال خيىف اتصال حبث أراكن القراءة الصحيحة بموضوع االختيار عند القراء؛ فإن
ِّ
هذه األراكن تأيت ىلع رأس ضوابط االختيار إذا أردنا أن نستنبط ونرتب هذه الضوابط
من خالل كالم أهل العلم.
وكالم أهل العلم يف كتب القراءات وكتب علوم القرآن وغريها حول هذه األراكن
كثري ،ومن أشهر ما قيل فيها مجع اإلمام ابن اجلزري (ت833ـه) هلا يف طيبة النرش
يف قوهل:
فـــل مـــا وافــــق وجـــه انلــحــو
ً
ُ
َّ
وصـــح إســـنـــادا هــو الــقــرآن

ً
واكن لــلــرســم احــتــمــال حيــوي
ُ
فـــهـــذه اثلــــاثــــة األراكن

ً
إال أن دراسة موضوع االختيار عند القراء يطرح عددا من اإلشاكالت يف هذه

يراع صنيع العلماء وتقريراتهم ،فمن هذه اإلشاكالت
املسألة ،حتتاج إىل حبث وحترير ِ
ىلع سبيل املثال:

 -أيُكتىف باشرتاط صحة السند يف قبول القراءة مع الرشطني اآلخرين ،أم يُشرتط

اتلواتر بمعناه األصويل؟
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ٌ
شائع عند املتأخرين ،بل زعم بعضهم اإلمجاع عليه ،رغم
وهذا االشرتاط للتواتر
ً
ً
َّ
حضورا هلذا الرشط ال ًّ
ً
نصا
أننا مىت تعرضنا لقضية االختيار تأصيل وتطبيقا لن جند
ً
ِّ
من أهل العلم ،وال تطبيقا يف عملية االختيار ،وال يف اعتبارات قبوهلا وردها!

ُ
ربزها موضوع
 وكذلك من اإلشاكالت حول أراكن القراءة الصحيحة اليت ي ُِ
ِّ
املتأمل يف طريقة العلماء والضوابط
االختيار عند الق َّراء :اشرتاط موافقة العربية ،فإن
ٌ
اليت َّ
قرروها لالختيار جيد أن االعرتاض ىلع القراءة الصحيحة ملخالفة العربية مردود
ِّ
عند حمققيهم ،وال ختىف أجوبة أهل العلم عن اعرتاضات بعض انلحاة ىلع القراءات
ً
َّ
ً
املتواترة واليت احتلت مساحة من كتب اتلفسري اللغوي ،وإن اكنوا يناقشونها تفصيل
يلك اذلي تُ َر ُّد هل هذه االعرتاضات :أن القراءة إذا َّ
إال أن اجلواب ال َّ
صحت احتُ َّج بها يف

اللغة ،وال يُ َ
عرتض عليها بمجرد اللغة.

فيَربز هنا هذا اإلشاكل يف اتلعارض بني اعتبار موافقة اللغة العربية ً
رشطا يف قبول
ُّ
القراءة من جهة ،وعدم قبول االعرتاض ىلع القراءة إذا ثبتت بمجرد اللغة ،فما حمل
موافقة العربية من أراكن القراءة الصحيحة؟
لقد اجتهد املؤلف يف حترير هذه األراكن ،واتلعرض ألهم اإلشاكالت املتعلقة بها
والسيع يف جوابها يف كالمه عن ضوابط االختيار حتت مبحث :ضوابط اعمة ،واذلي
َّ
خصه بأراكن القراءة الصحيحة ،أو ما وسمه بضوابط القبول.
نقل املؤلف عن عدد من أهل العلم قبل ابن اجلزري (ت833ـه) كالمهم يف
ِّ
َّ
نقل بما يُستفاد منه يف ضوابط القراءة ،وأجاب
لك
ضوابط قبول القراءة ،وعقب ىلع
ٍ
عن أشهر هذه اإلشاكالت ،ومثال ذلك فيما خلص إيله يف مسألة اشرتاط صحة
القراء اذلين نقلت عنهم هذه انلقول ال ُّ
السند أو اتلواتر حيث قال( :ولك األئمة ّ
ينص

َّ
واحد منهم ىلع اتلواتر األصويل اذلي اداعه بعضهم يف لك فرد من أفراد القراءات،
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َّ
َّ
امهلل إال ما جاء يف حديث إمام الفن ابن اجلزري يف ذلك ،وتول هو الرد ىلع كالمه
ْ
يف ذلك ،والرجوع عنه إىل موافقة األئمة السابقة)((( ،ونقل عن ابن اجلزري قولَه
القديم واحلديث.

َ ْ
وخلص املؤلف إىل أن لقبول القراءة ضابطي:

ً
األول :ثبوت القراءة ثبوتا يفيد العلم ،وهو قسمان :ما ثبت باتلواتر فيُكتَىف فيه
به ،وما ثبت باآلحاد وهذا يُشرتط فيه احتفافه بالقرائن اليت تدل ىلع إفادته العلم،
وانتفاء العلل القادحة فيه ،ومنها :حكم أئمة القراء وحمققيهم عليه بوقوع الغلط
َّ ً
ْ
أو الوهم فيه ،وخمالفته للعربية ،فاعترب خمالفة العربية قرينة دالة ىلع َوهم انلاقل
أو غلطه.
اثلاين :موافقة الرسم العثماين اذلي وقع عليه إمجاع الصحابة.
ويه نتيجة جيدة قد يوافَق املؤلف فيها أو ُيالف ،إال أنها جهد َّ
ممي يف مجع أشتات
أقوال أهل العلم ،وحماولة العناية بضبطه وحتريره ،وانلظر يف لوازمه مع استحضار
صنيع القراء واألئمة ،وعدم االكتفاء بانلقل غري ُ
الم َّ
حرر.

 على أي شيء يكون االختيار؟
انلاظر يف االختيارات -املقبول منها واملردود -جيد أن اعتباراتها متعددة ،والكالم
ً
ابتداء؛ وإنما عن آيلة
هنا ليس عن دواعيها وأسبابها اليت دعت إىل االختيار
االختيار واعتباراته ،وقد انطلق املؤلف من صنيع القراء أنفسهم ال من افرتاضات أو
احتماالت عقلية ،فذكر أنه ِمن خالل نظره يف تراجم أصحاب االختيار و ِمن خالل
انلماذج واألمثلة ادلالة ىلع تطبيقاتهم العملية يف االختيار قد الح هل أنه يمكن
حرص مناهجهم يف االختيار يف أربعة مناهج اعمة:
((( االختيار عند القراء ،ص.196 :
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 -1املنهج األثري :اذلي يعتمد األثر وانلقل والرواية يف االختيار.
 -2املنهج اللغوي :اذلي يعتمد ىلع اللغة وفصاحتها يف االختيار.
 -3املنهج املعنوي :اذلي يعتمد ىلع معىن اآلية وتفسريها يف االختيار.
 -4املنهج َّ
الرسيم :اذلي يعتمد ىلع قضية تتعلق برسم املصحف العثماين.

َ
وأحلق بكل منهج من املناهج األربعة ما يقاربها من صور اعتبارات االختيار
ٍّ
دلى القراء ،مع اتلمثيل للك منها بعدد من األمثلة.
ويظهر من خالل ما سبق أن املؤلف بذل يف كتابه ويف حترير القضايا املتصلة به
ً
ً
جالء يف السطور اتلايلة.
جهودا كبرية ،وهو ما سزنيده

أبرز العرض املوجز ملحتويات الكتاب واإلشاكالت اهلامة اليت َّ
تعرض هلا مدى
ً
ً
أهمية هذا الكتاب ،وحسن تعايط املؤلف مع املوضوع :حبثا وترتيبًا ومعاجلة ،إال أننا
ً
وضوحا ،وسنقسمها إىل
سنحاول هاهنا تكثيف مزايا الكتاب تلتضح بصورة أكرث
مزايا منهجية وأخرى فنية.

من المزايا المنهجية:
 -1عناية املؤلف بتحرير املسائل واتلأصيل هلاً ،
بدءا من حترير حمل الزناع بدقة،
ً
َّ
ً
املحررة املنضبطة،
انتهاء بانلتائج
مرورا باستعراض معطياته وتميزي درجة اإلشاكالت،

َّ
واليت إن اختُلف مع بعضها إال أنه ال بد ِمن التسليم بانضباط املنهج العليم اذلي
تعامل به املؤلف مع هذه املسائل.
وأمثلة ذلك مبثوثة يف لك فصول الكتاب ،خاصة يف الفصول اليت تعرضت
ً
لإلشاكالت املشار إيلها سابقا.
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َْ
 -2من أبرز ما يلمحه القارئ هلذا الكتاب عدم قف ِز اكتبه ىلع األفاكر إىل انلتائج،
ُ
بل ربما أطال يف صفحات حىت يصل إىل نتيجة اكن من املمكن أن ت َّصل دون
ُ
ُ
ذلك ،ويه يف هذا املقام َّ
ُّ
مزية ال عيب؛ فهو يبين ً
تستقر فصول الالحقة ىلع
بناء
سابقتها ،فالعناية بتأصيلها وتثبيتها بقوة يف اغية األهمية يف حبث املسائل الالحقة
عليها واملتفرعة عنها بعد ذلك.
ً
ومثال ذلك :طريقته يف حترير اصطالح االختيار واليت أشري إيلها الحقا ،حيث
ً
َّ
قدم عددا من انلقول عن أهل العلم استخدموا فيها االصطالح أو أحد اشتقاقاته،
ثم استعرض بعض تعريفات املعارصين وقام بتحليلها ،ثم استخرج ما وصفه باملعالم
املهمة يف االختيار من خالل ما سبق ،إىل أن خلص يف انلهاية إىل اختياره يف تعريف
االختيار ،ثم تعرض لالصطالحات األخرى املقاربة هل ،وحبثها َّ
وبي عالقتها باالختيار،
وهكذا يف طول الكتاب يف تعامله مع املعطيات وانلتائج.
َّ
ُ
 -3الرتكزي يف موضوع ابلحث وعدم اتلفرع ،فال شك أن مثل هذا املوضوع تشتبك
ٌ
تلفرع بموضوعه ُّ
تعرض هلا املؤلف َّ
كثري من املسائل األخرى ،اليت ربما لو َّ
تفر ًع
معه

ِّ
يشوش ىلع مقصوده األساس من الكتاب ،وقد أحسن املؤلف يف تميزي هذه املسائل
ً
واضحا يف أكرث من موضع ،بل ربما َّ
ُّ
نص ىلع ذلك.
اتلفرع إيلها ،وبدا هذا
وعدم
َ َ
ومثال ذلك :ذكر أنه من األسباب اليت أدت إىل االختيار :مجع القرآن يف عهد

عثمان  ،وألول وهلة قد يبدو للقارئ أن هذا الزم أحد أقوال أهل العلم يف
صنيع عثمان  يف مجع املصحف ،وربما َّ
تفرع الكالم إىل هذه املسألة ببيان
أقوال أهل العلم فيها ،ولكن نلنظر ما كتبه املؤلف يف هذا املوضع:
ً
قال( :أول :كون عثمان  والصحابة  يقترصون يف هذا اجلمع
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ىلع أوجه معينة من األحرف السبعة ،سواء قلنا :إنه حرف واحد ،أو ما احتمله رسم
املصحف من األحرف السبعة ،أو ما ثبت يف العرضة األخرية ،فاملهم أنه اقتصار ىلع
ِّ
ً
اختيارا باملفهوم العام)(((،
يشء معني مما ورد من قراءات القرآن ،فهذا حبد ذاته يُعد
يتعرض املؤلف ملسألة صنيع عثمان يف اجلمع ،ولو اكن َّ
فلم َّ
تفرع إيلها وإىل غريها

من املسائل الكثرية املتشابكة مع هذا ابلحث ألثقل ابلحث ،ولكنه أحسن يف فك
هذه االشتبااكت ،وتسليط الضوء ىلع الوجه املراد من لك مسألة يف موضوعه ،وهذا مما
ُ
يمد للكتاب ومؤلفه.
 .4كرثة األمثلة واتلطبيقات يف لك مسألة أصلية أو فرعية َّ
تعرض هلا املؤلف يف
تنوع مصادرهاُ ،
الكتاب ،مع ُّ
وحسن العزو هلا.
 -5يلمس القارئ لكتاب (االختيار عند القراء) َ
أثر ختصص املؤلف يف الكتاب،
وانشغاهل بالقضية لسنوات؛ ُ
فعمق اتلناول للمسائل واإلشاكالت ليست ويلدة إعداد
ِّ
ابلحث ،وقد أشار املؤلف يف مقدمة الكتاب إىل عنايته بكتاب اهلل  منذ
ُّ
ً
وتعليما من
صغره ،وإتمامه حفظه وهو يف املرحلة االبتدائية ،وانشغاهل بعلومه تعل ًما
ِّ
سن مبكرة.
ً
وأخريا فعىل الرغم من اتساع إطار موضوع الكتاب حيث اعلج االختيار بصورة
ِّ
ً
ًّ
ًّ
ً
منهجيا
مغمزا
واسعة جدا تتناول مصطلحه وتارخيه وآثاره وغري ذلك مما يشك اعدة

يف كثري من ادلراسات ُ
ويضعف من جدواها؛ إال أن طول خربة املؤلف ،ومعايشته
ً
هلذا املوضوع ،وصربه الطويل ىلع حترير قضاياه واذلي أخذ منه سنني عددا حبسب

عبارته = دفع عنه إشاكالت مثل هذا االتساع يف حدود ابلحث ،وجعل مقاربته
ملوضوعه مقاربة متينة تتسم باجلودة واتلحرير.

((( االختيار عند القراء ،ص.64 :
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ومن المزايا الفنية:
 -1حسن أسلوب املؤلف ،وجودة لغته.
 -2حسن تبويب الكتاب وتقسيمه ،وكذلك الرتتيب لألبواب والفصول واملباحث.
يكتف املؤلف يف تلخيص أفاكره بنتائج ابلحث يف آخر الكتاب؛ بل عقد
 -3لم
ِ
خالصة يف نهاية أكرث الفصول تستعرض أهم نتائج الفصل ،وهو مفيد ونافع يف
االنتقال من فصل إىل آخر.
ِ -4سوى خطة ابلحث ومنهجه الذلين حوتهما مقدمة الكتاب فإن بعض األبواب
والفصول افتقرت إىل توضيح منهج جزيئ تفصييل ،فاعتىن املؤلف بتوضيحه
يف مداخل الفصول اليت حتتاج إىل ذلك.
 -5أفصح املؤلف عن بعض الضوابط الفنية يف كتابه يف مقدمة ابلحث ،والزتمها
يف طول الكتاب حىت فيما يتعلق بعالمات الرتقيم ،كما يف مغايرته يف أقواس
اآليات بني القراءات املتواترة والشاذة.

ٌ
ٌّ
برشي ِمن مالحظات مهما ُسيع يف تكميله ،ومثل هذه املالحظات
ال خيلو عمل
تتفاوت فيها األنظار ،وختتلف فيها اآلراء ،وال يُنقص ذلك ِمن قدر هذا العمل.
وقد بدت بعض املآخذ ىلع الكتاب ،منها ما هو منهيج وما هو فين:

من المآخذ المنهجية:
ً
ً
 -1وقوع تكرار كثري يف الكتاب ،مما سبب تشويشا وإرباك دلى القارئ ،سواء من
انلقول عن أهل العلم أو ِمن كالم املؤلف نفسه ،واكن يكيف يف أكرثها اإلحالة ىلع
ما سبق ،أو االقتصار ىلع حمل الشاهد.
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وأمثلة ذلك كثرية يف الكتاب ،ومنها ال ىلع سبيل احلرص:
 ما خلص إيله يف ضوابط القراءة :ذكره (ص )201-200:فيما يزيد عن عرشينً
سطرا ،وأاعدها يف خالصة الفصل (ص )238:ويف نتائج ابلحث (ص )453:وهذان
املوضعان ال إشاكل فيهما ،ولكنه أاعد الكالم عن ضوابط القراءة (ص )409:يف أكرث
ً
سطرا ،ويف (ص )435:أاعدها ً
ً
ً
سطرا ،فضل عن مواضع
أيضا يف عرشين
من عرشين

ٌ
كثري ،وتكيف فيه اإلحالة.
أخرى أاعدها فيها بأقل من هذا ،ومثل هذا

وكذا ما خلص إيله يف اتلفريق بني االختيار واتلخيري ،وانلقل عن ابن جماهد
ً
(ت 324ـه) يف عدم اختياره حرفا هل ،وانلقل عن أيب عمرو ادلاين (ت 444ـه) يف
ُّ
أصناف احل َ َملة ،وغري ذلك الكثري ينقله يف أكرث ِمن موضع بطوهل ،ولو اختُرص لك هذا
أو اكتُيف فيه باإلحالة لاكن أجود.
ً
 -2يف ابلاب األول (مفهوم االختيار ونشأته) عرض مبحثا يف الفصل اثلاين بعنوان:
َّ
املصنفات يف االختيار ،ثم يف ابلاب اثلالث (أشهر أصحاب االختيار ومناهجه) ،عقد
ٌ
َّ
ٌ
تكرار وتداخل كبري بينهما ،وال شك
الفصل األول يف أصحاب االختيار ،فوقع

ِّ ٌ
ِّ
أنهما غري متطابقني؛ َّ
ُ
صاحب االختيار َ
غري مصنف ،أو اكن مصنف ليس
فربما اكن
ً
َّ
ِّ
هل اختيار ،إال أن َّ
ثمة اشرتاك بينهما يف أصحاب االختيار ِمن املصنفني ،وقد أدى هذا
ُّ
َ
دايع هل ،واكن من املمكن جتنبه.
اتلداخل إىل تكرار ال
وربما لو استغىن املؤلف عن الكالم عن املصنفات يف االختيار بهذا اتلفصيل
يف ابلاب األول ،أو اكتىف بعرض موجز بلدء اتلأيلف فيه بما حيتاجه الكالم عن
َّ
النشأة فقط دون هذا الرسد الطويل ،ثم مجع املصنفات يف املوضع اثلاين حتت عنوان:
(أصحاب االختيار واملصنِّفون فيه)َّ ،
وقسمهم إىل ثالثة أقسام :أصحاب االختيار ممن
َّ
ِّ
َّ
صنف فيه ،وأصحاب االختيار ممن لم يصنف فيه ،ومن صنف وال يُعلم هل اختيار =
ً
تركزيا وأبعد عن اتلكرار الواضح بني املوضعني.
لاكن ذلك أكرث
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 -3يف ابلاب اثلاين (حكم االختيار وضوابطه) ويف الكالم عن ضوابط االختيار
ذكر يف الضوابط اخلاصة تسعة ضوابط ،أاعد ترتيبها واستيعابها يف ابلاب اثلالث
يف كالمه عن مناهج االختيار ،مع تكرار كثري من انلقول ،أو التشابه بينها ،واكن
َّ
فيتبي بعد
يكيف أن تكون يف موضع واحد ،أما حمل هذا املوضع من الكتاب
املالحظة اآلتية.
 -4ما ذكره املؤلف يف الضوابط اخلاصة لالختيار ال يصح وصفه بالضوابط ،بل
يه أقرب للعلل واألسباب ال الضوابط ،وعدم اتلمايز هذا أدى به إىل نوع اضطراب
يف عبارته للتأكيد ىلع أن مراده بالضوابط اخلاصة العلل واألسباب ،فقال يف املوضع
األول( :الضوابط اخلاصة ونعين بها أسباب االختيار عند األئمة)((( ،ثم قال( :من
ضوابط االختيار اخلاصة اليت يه علله وأسبابه ،((()..وهكذا يف خالصة الفصل
ونتائج ابلحث واملواضع اليت أحال فيها ىلع ذكر هذه الضوابط ،مما يدل ىلع يشء من
االضطراب يف اتلعبري عن هذه العلل واألسباب بالضوابط ،وهما متباينان.
وحىت يتضح املراد فإن من أمثلة هذه الضوابط اليت ذكرها املؤلف( :دالتلها
ىلع املعىن أكرث من غريها عند من اختارها)(((( ،ألنها أوضح من غريها يف ادلاللة
ىلع الفرق بني املعاين)(((( ،لزيادة احلسنات واألجر فيها بزيادة احلروف)((( ،فهل
هذه ضوابط؟!
اكن األوىل بالضوابط أن يُذكر -ىلع سبيل املثال -ما يُقابل اآلثار السلبية
للتعايط اخلاطئ مع االختيار واليت أفرد هلا آخر فصول الكتاب((( ،اكلكالم عن
ِّ
عدم رد ما لم يقع عليه االختيار إذا اكن من القراءات اثلابتة ،وأال يكون االختيار
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((( االختيار عند القراء ،ص.203 :
							

((( االختيار عند القراء ،ص.204 :

((( االختيار عند القراء ،ص.212 :
							

((( االختيار عند القراء ،ص.214 :

((( االختيار عند القراء ،ص.221 :
							

((( االختيار عند القراء ،ص.447-419 :
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املقتض للتفضيل -مس ِق ًطا للقراءة األخرى ،أو يكاد يسقطها ،وأن يكون االختيارِ
َّ
ممن هو أهل ذللك ،إىل غري ذلك من املسائل اليت يه أوىل بوصف الضوابط ،وبعضها

حيتاج إىل مزيد حترير وبسط َّ
عما أمجله يف اتلعليق ىلع هذه السلبيات يف الفصل
األخري.

ُّ
وحينها فربما يكون تقسيم الضوابط إىل اعمة وخاصة ،ثم حملها من ابلحث = مما

حيتاج إىل إاعدة نظر مرة أخرى.
 .5ذكرنا يف مزايا الكتاب عدم ُّ
تفرعه إىل املسائل املشتبكة مع موضوع ابلحث مما
َّ
ال يؤثِّر يف تناوهل ونتاجئه ،وإن اكنت هذه َّ
مزية يف بعض املسائل إىل أنها امتدت إىل:

ُّ
َّ ً
مقررة
 مسائل هلا تعلق بابلحث وإن اكنت ليست من ُصلبه ،إال أن عرضهاً ُ
شك.
جمملة م ِ
ً
 مسائل هلا تعلُّق ُجمملة َّ
ومر عليها دون تفصيل.
بصلب ابلحث ،ساقها
فمثال املسائل اليت هلا اتصال بابلحث وليست من ُصلبه مما أمجل :قوهل يف مجع
عثمان( :لم ينقط ولم يُشلك ،حمافظة ىلع أصله ،ويلحتمل األوجه املقروءة)((( ،ويف

ُ ً
هذا اتلعليل نظر ،خاصة مع شهرة كون الشلك م َدثا بعد زمن عثمان ،
ً
وانلقط كذلك عند بعض أهل العلم ،وإن قيل بأن هل أصل يف الكتابة العربية
ِّ ً
ِّ
َ
َ
ضبطه وإِ ْطراده يف الكالم لم يكن متحققا إال يف زمن متأخر عن زمن
القديمة فإن
كتابة املصاحف العثمانية.

وهلذه املسألة نظائر يف الكتاب اكن املمكن إذا اكن للمؤلف فيها رأي أو
ً
مقدمات بىن عليها هذه انلتائج أن يشري إىل ذلك يف احلاشية ،أو إن اكن ناقل أن
((( االختيار عند القراء ،ص.76 :
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يعزو هذا الكالم.
ُ
ومثال ما ترك دون تفصيل مع كونه من صلب ابلحث :الكالم يف مسألة االحتمال
يف موافقة الرسم العثماين ،فقد جاء ذكرها ً
اعبرا ،مع أنها يف صلب الكالم عن أراكن
القراءة الصحيحة ،أو ما عنون هل :بضوابط االختيار العامة.
ومثلها :مسألة ما خالف رسم املصاحف العثمانية مما هو ثابت يف القراءات العرش
لم يتعرض هل باذلكر ،وهذه مسألة يف صلب الكالم عن أراكن القراءة الصحيحة
ِّ
ربما اكن من الالزم مناقشتها ،وإن اكن املؤلف يعتربها مما يندرج يف احتمال الرسم
َّ
ُّ
ً
بيان.
العثماين ىلع سبيل اتلوسع فإن هذا االعتبار اكن مفتقرا إىل ٍ
ً
ً
رشحا من رشوح الشاطبية (من
 -6عقد املؤلف ملحقا رسد فيه أسماء 73
َّ
ص ،)417-411:وربما اكن ال حمل هلذا الرسد الطويل يف ابلحث سوى يف الكالم عن
املصنفات يف االختيار ،فاكن من املمكن االكتفاء باإلشارة إىل كرثة رشوح الشاطبية
عند ذكرها دون هذا الرسد غري املرتبط بموضوع ابلحث.

ومن المآخذ الفنية:
ٌ
كتاب مثل هذا الكتاب العامر بأسماء األعالم من القراء وغريهم يفتقر إىل
-1
ََ
للعلم؛
فهرس لألعالم ،وهو مهم يف مثل هذا ابلحث ،وال يُكتىف فيه بموضع الرتمجة
ُ
بل ترص مواضعه ،وقد خال الكتاب عن فهرس لألعالم.
 -2هناك بعض الكتب املركزية املذكورة يف الكتاب؛ اكألرجوزة املنبهة لدلاين
(ت 444ـه) ،وحرز األماين للشاطيب (ت 590ـه) ،والنرش البن اجلزري (ت 833ـه)،
وغريها ،وقد أكرث املؤلف انلقل عنها يف طول الكتاب ،فاكنت حتتاج إىل تعريف بها،
ً
ولو يف ُملْ َ
متخصصا يف القراءات ،بل
حق مستقل ،وعدم االعتماد ىلع كون القارئ
ربما اكن اتلعريف بها أوىل من اتلعريف ببعض األعالم يف الكتاب.
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الخاتمة
موضوع (االختيار) عند القراء من املوضواعت املركزية يف علم القراءات ،وهل
ً
اتصال َ
بعلم اتلفسري وانلحو ،فضل عن عدد من القضايا املنهجية املهمة يف علوم
ً
ً
ُ ُّ
القرآن ،وما زالت جماالت ابلحث فيه رحبة واسعة ،وهذا الكتاب ي َعد من أجود
َّ
ادلراسات املعارصة اجلادة يف هذا املوضوع ،وقد خلص إىل عدد من انلتائج املهمة،
َّ
ّ
اليت يُمكن أن يُستدرك عليها بالزيادة وانلقص والرد ،من خالل دراسات جادة
لالختيار عند األئمة ،كما أوىص املؤلف يف ذيل نتائج ابلحث بإعداد دراسات
َّ
مفصلة عن منهج لك إمام من أئمة االختيار يف اختياره ،واذلي سيكشف عن
مناهج أهل العلم يف االختيار بصورة أكرث دقة ،وضوابطهم يف قبول االختيارات
وردها ،إىل غري ذلك من املسائل املهمة اليت َّ
تعرض هذا الكتاب القيِّم هلا بصورة
ً
ً
وتفريعا عليها.
اعمة ،مما يُعد تكميل ملباحثه
وإن اكنت من توصية متعلقة بهذا الكتاب :فيه توصية باطالع املتخصصني
عليه ،واالستفادة منه يف تكميل املسائل املشتبكة مع موضوعه مما لم َّ
يتعرض
ِّ
اإلشاكل حمل ادلراسة،
هل املؤلف ،وتسليط الضوء ىلع منهجية الاكتب يف مقاربة
ِ

واليت حاولت هذه القراءة الكشف عنها ،وكذلك توصية باختصاره وتهذيبه
تلقريبه وتيسريه ىلع ادلارسني.
ونسأل اهلل أن يلهمنا رشدنا ،وأن يرزقنا العلم انلافع والعمل الصالح.
sss
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