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 صــخـلمالـ
يف   التصحيف  ظاهرة  بدراسة  البحث  هذا  وإبراز  و علكتب  ُيعنى  القراءات،  م 

عىل القيمِة العلميِة    النُّسِخ اخلطيَِّة يف احلكمِ   أثروهيدف إىل بيان    اآلثار املرتتبة عليها.

 القراءات؛ قديًما وحديثاا، وفق املنهج التحلييل الوصفي.  علوم والفنيِة لكتب

 ييل: ئج البحث فيًم وتتلخص أهم نتا

ات كتب    :أولا  النسخ اخلطيَّة ألُمَّ الواردة يف بعض  التصحيفات  علوم  انعكاس 

 . املطبوعة هاسخ نُ القراءات عىل الدراسات القرآنية املعارصة، وظهور آثارها عىل

يعد تعدد إبرازات املؤلف لكتابه من أسباب اختالف النقل عنه يف املسألة    :اثنياا

ا؛ مقارنة بغريه. الواحدة، وال ي  عد هذا تصحيفا

 وتتلخص أهم توصيات البحث فيًم ييل: 

ات كتب    :أولا  القراءات املطبوعة، ومقابلتها  علوم  تفعيل الدراسات النقدية ألُمَّ

كًم أراده مؤلُفه،   -املطبوع-نُّسِخ اخلطيَِّة العتيقِة هلا، وبيان مدى إثباِت النصِّ  عىل ال

 قيق من عدمها.تحالومدى حاجة الكتاب إلعادة 

النُّسِخ   :اثنياا صلة  وبيان  الواحد،  للكتاب  املؤلف  إبرازات  تتبع  عىل  التأكيد 

 اختيار املؤلف.  اخلطيَِّة واملطبوعِة باإلبرازة األخرية التي استقر عليها

 القراءات، املظاهر، اآلثار. كتب، التصحيف،  الكلمات الدللية: ▪
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 الـمقدمة
 وبعد:  .آله وصحبه ومن واالهاهلل، و الم عىل رسول د هلل، والصالة والسم حلا

عناية خاصة بكتب تراث أمتنا املجيد   -اوحديثا   قديًما -فقد َأوىل علًمء اإلسالم  

امل اخلطيَّة  والُكتبيني  وُنَسِخها  اقني  الَورَّ عىل  مقترصة  العناية  هذه  تكن  ومل  ختلفة، 

اِخ وحدهم، ملا للكتب يرعاه املسلمون جيالا بعد    من مرياث علمي وتارخيي  والنُّسَّ

يف  والتفاين  النفيسة،  الكتِب  لُنَسِخ   
ٍ
اقتناء بني  ما  عنايتهم  صور  وتعددت  جيل، 

عل ونقدِ املحافظة  تقييمها،  إىل  باإلضافة  قيمتها يها،  وإبراز  بينها،  والتمييِز  ها، 

َوفق معايري معروفة، وضوابط حمددة وُمطَّردة، مب ه ثالعلمية،  م وثة يف كتبهم وِسرَيِ

 ودواوينهم، يتناقل ذلك من جاء بعدهم كًم ُتَتناقل أخبارهم وآثارهم. 

العلًمء  أواله  فقد  اهلل،  بكتاب  لصلته  العلوم؛  أجلِّ  من  القراءات  علم  كان  وملا 

اية فائقة، كان منها نصيٌب وافر لُنَسِخ ُكُتبِِه، ملا متثله من قيمة علمية عالية، تتمثل  عن

نِها، وإليف ا الرجوع إليها حال االختالف يف ضبط وجه أدائي، أو حترير  قراء بُمَضمَّ

وتدريسها، حفظها،  عن  فضالا  غريه،  عن  به  ُيقرأ  ما  ومتييز  ورشحها،    طريق، 

 ستدراك عىل مؤلفيها، وتكملة ما ابتدأوه. ومقارنتها مع غريها، واال

الو اآلثار  عىل  الضوء  لُيسلط  البحث  هذا  جاء  هنا  حول ا ومن  العلًمء  عن  ردة 

م القراءات، وإبراز اآلثار املرتتبة عليها، وبيان مدى  وعلكتب  هرة التصحيف يف  ظا

النسخ  عنايتهم بالنسخ اخلطيَّة لكتب القراءات املتقدمة، واهتًممهم بتحصيل أجود  

وحدها (1) اخلطيَّة العلمية  القيمة  عىل  يقترصوا  مل  إذ  سواء،  حدٍّ  عىل  وفنيًّا  علميًّا  ؛ 

 
ات كتب القراءات، وتبني يل    يَّسَّ اهلل يل الوقوف عىل مجلة من النسخ اخلطيَّة النفيسةِ   (1)  أهنا مل تعتمد فيًم ألُمَّ

منها؛   ُطبِع  أو  ق  البنُحقِّ كاملحتسب  نفاستها،  )ت  رغم  والتيسريـ(ه923جني  عم  ،  الداين أليب  رو 

الق444)ت إعراب  والتبيان يف  للعكربي )تهـ(،  املعاين أليب شامة )ت616رآن  وإبراز  هـ(، 665هـ(، 

ن هذا البحث حديثاا عنها، إال أين مل   أن يطول البحث عن   أمتكن من ذلك خمافةوغريها. ورغبُت أن ُأضمِّ

 مستقل.  غبة يف بحثلره اإمتام هذيسهل  املحدد. ولعل اهلل  القدر
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بلغر البالغة،  أمهيتها  بتتبع    م  عنايتهم  إىل  اإلشارَة  وأخبارهم  ترامجهم  تضمنت 

الواضح،   سِخ النُّ املقروء  اخلط  ذوات  كالنُّسِخ  العايل،  الفني  املستوى  ذات  اخلطية 

من اخلالية  هو   وتلك  مما  ذلك  وغري  والطمس،  واخلرم  كالسقط  الكتب  عيوب 

هم وأخباِرهم.   مبثوث يف ِسرَيِ

 ع: و أمهية املوض  ▪
 بًم هو متعلق به.ن الكريم، ورشف كل صلته بالقرآ أولا:

ٍ
 يشء

 م القراءات. وعل كتب  العلًمء حول ظاهرة التصحيف يف ألقوالعرضه  اثنياا:

القراءات، وبياهنم لقيمتها علوم  خ اخلطيَّة لكتب  إبرازه لعناية العلًمء بالنس  اثلثاا:

 وما يرتتب عليها.

النَُّس   رابعاا: لتأثري  العلميِة،   علومِخ اخلطيَّة لكتب  بيانه  قيمتها  إبراز  القراءات يف 

 ومدى اكتًمل نصوصها من عدمه.

القراءات عىل الدراسات   علوم   إيراده ألثر تفاوت النَُّسِخ اخلطيَِّة لكتب  خامساا:

 لقرآنية املعارصة. ا

 حدود البحث:  ▪
  ييل: ًم، وذلك كهعنوان يقترص البحث عىل بعض األُطِر الـُمشار إليها يف

املو  [أ يف    ضوعي:احلدُّ  التصحيف  موضوع  البحث  م وعلكتب  يتناول 

يرتبط   املتقدمة، وما  القراءات  النسخ اخلطيَّة لكتب علم  القراءات، باالقتصار عىل 

كالتجوي  به علوم،  كذلك  من  وخترج  األخرى،  العلوم  كتب  فتخرج  والرسم،  د 

ة حديثاا، وخترج أيضا  علوم كتب  لتحقيق. أخطاء الطباعة وضعف ا االقراءات املؤلفَّ

ماين:  [ب الزَّ القرن    احلدُّ  يف  التأليف  بداية  منذ  املؤلفة  املتقدمة،  الكتب  يشمل 

الرابع عرش اهلجري، وما يرت القرن  تب عليها من حتقيقات الثاين اهلجري إىل هناية 

 ودراسات معارصة مرتبطة هبا.
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املكاين:  [ج بُقْطٍر حمدد  احلدُّ  البحث  يتقيد  كتب عل  ،ال  يشمل  القوبل   راءاتم 

 حيث ُوِجدت. 

 مشكلة البحث: ▪
يف التصحيف  ظاهرة  دراسة  يف  البحث  مشكلة  القراءات، وعل  كتب  تكمن  م 

عناية   مدى  وبيان  عليها،  املرتتبة  اآلثار  لكتبوإبراز  اخلطيَّة  بالنسخ   علوم   العلًمء 

ا وإجازةا وغري ذلك.  ا وتوصيفا  القراءات: اقتناءا ونقدا

ال  تفابويناقش  أثر  النَُّسِخ حث  كتب وت  من  الواحد  للكتاب  اخلطيَّة   علوم   

 القراءات املتقدمة، وانعكاسه عىل اجلوانب العلمية.

 أهداف البحث: ▪
م وعلكتب  تحريِر مصطلِح التصحيف يف  بياُن مدى عناية علًمء القراءات ب  أولا:

 القراءات. 

العلًمء عىل ُنسِخ كتب  اثنياا: ا يف وإبراِزهم ألثره  اءات،رالق  علوم  إيراُد أحكاِم 

 ضبط النصوص. 

العلميِة    اثلثاا: القيمِة  عىل  احلكِم  يف  اخلطيَِّة  النُّسِخ  لتأثري  متعددة  نًمذَج  تقديُم 

 القراءات.  علوم لكتب

القراءات قديًما وحديثاا، وبيان أثره    علوم  ذج من تصحيف كتبعرُض نًم  رابعاا:

 عىل املسائل العلمية. 

انتبا  خامساا: أمهي  هلفت  إىل  بل اة  الباحثني  كتب  عناية  القراءات  علوم  مقابلة 

عىل ُنسِخها اخلطيَِّة العتيقِة التي مل ُتعتمد يف التحقيق    -املحققة واملطبوعة    -املتقدمة  

 دى حاجة الكتب إلعادة التحقيق من عدمها.والطباعة، وبيان م
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 خطة البحث:   ▪
 : وتشمل  املقدمة،

    ( أمهية املوضوع.1 

  البحث.  د( حدو2 

    بحث. ( مشكلة ال3 

 ( أهداف البحث. 4  

 ( خطة البحث. 5

 ( منهج البحث. 6

 وفيه: تعريف التصحيف لغة واصطلحاا.  التمهيد،
 خلطية لكتب القراءات. مظاهر التصحيف يف النسخ ا املبحث األول:
 أثر التصحيف يف إخراج نصوص كتب علوم القراءات.  املبحث الثاين: 

 يف إخراج النص.  كتابر تعدد إبرازات الث أ  املبحث الثالث:
 اخلامتة.

 فهرس املصادر واملراجع.
 فهرس املوضوعات. 

 منهج البحث:   ▪
ال  (1 الرتقيم  احلديثة، وعالمات  قواعد اإلمالء  ِوفق  البحث  يتضح  كتابة  تي 

 هبا املراد.

والقراءات    (2 مزهرين،  قوسني  بني  العثًمين  بالرسم  القرآنية  اآليات  كتابة 

 قوسني هالليني.  م اإلمالئي ووضعها بنيس الشاذة بالر

معقوفني،    (3 بني  اآلية  ورقم  السورة  اسم  بإيراد  املتن  يف  اآليات  عزو 

 اهتا.واالكتفاء بالعزو يف أول موضع إذا تكررت اآلية يف املسألة ذ
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لشهرهتم،    (4 البحث،  يف  ذكرهم  الوارد  لألعالم  أترجم  ومراعاة مل 

 . لالختصار 

التارخيي  (5 الرتتيب  العلًم  راعيُت  أقوال  إيراد  يف  يف  وكذلك  ومذاهبهم،  ء 

 عرض الكتب. 

مواضع  (6 يف  وأرشُت  مصادر،  من  ذكرته  فيًم  الطبعات  أشهر  إىل  عزوُت 

، ونبهت عىل ذلك يف احلاشية يسرية إىل اختالف الطبعات لتعلقه بموضوع البحث

 حيث ورد يف البحث. 

إن رجعُت إىل (7 إال  مكتباهتا،  إىل  املخطوطة  املصادر  نسخة    نسبُت  أكثر من 

لت بياناهتا يف فهرس    خطِّيَّة للكتاب الواحد من نفس املكتبة فأميزها برقمها، وفصَّ

   ادر واملراجع.املص

يَّسَّ  ما  عىل  وشكره  اهلل  بحمد  املقدمة  هذه  إليه  وأختم  وأتوب  وأعان،  ووفَّق   

ر  كوأستغفره من الزلل واخلطأ، وأسأله التوفيق لصالح القول العمل، ثم أثني بالش

طر لكل من أسدى إيلَّ معروفاا يف سبيل إمتام هذا البحث، ومن  اجلزيل والثناء العا

 أمدين بمصدر أو أحتفني بفائدة، جزى اهلل اجلميَع خري اجلزاء.
 
 
 
 

 
 



 (ه1441 ذو احلجة)              ونــــــثل ـثالدد ـــعال       ة   ــيـنرآـلقات اـللدراساطيب ـلشام اـد اإلمـهـة معـلـجـم

75 

 التمهيد
ا. وفيه: تع  ريف التصحيف لغة واصطالحا

ُف   :لغة:  التصحيف َف ُيَصحِّ َف الكلمة،  ق، يُ هو اسم مصدر من صحَّ ال: صحَّ

 ا.  أي: أخطأ يف قراءهت

 .  (1) «والتصحيف: اخلطأ يف الصحيفةهري: »اجلوقال 

حفي: من خُيطئ يف قراءة الصحيفة»وقال الزبيدي:   . (2) « والصَّ

العسكري: »وأما معن  :واصطلحاا التصحيف وقوهلم َصَحفي، فقدقال  قال    ى 

َحفي الذي َيروي اخلطأ    قراءة الصحف باشتباِه احلروف. ىلعاخلليل بن أمحد: الصَّ

أصل غريه:  فيه   وقال  َيْلَقوا  أن  غري  من  ُحِف  الصُّ من  العلم  أخذوا  ا  قوما أن  هذا 

ُفوا، أيالعلًمء، فكان يقع فيًم َيرُوونه ا : قد رَوْوه عن  لتغيرُي. فيقال عندها: قد َصحَّ

ف، ومصدره التَّصحيف«  ُحف فهو ُمَصحَّ  .(3) الصُّ

ف الفيومي ا املعنى  والتصحيف: تغيري اللفظ حتى يتغري  »صحيف بقوله:  ت لوعرَّ

ا  وأصله  املوضع،  من  حتى  املراد  فتغريَّ  ه  غريَّ أي  ف،  فتصحَّ فه  صحَّ يقال:  خلطأ، 

 . (4) «التبس

فه السخاوي بأنه:   . (5)«هليئة املتعارفة إىل غريهاحتويل الكلمة من ا»وعرَّ

ولقد كان وراء ظاهرة  »  :مبيِّناا أسباب حدوث التصحيف  وقال د. هالل ناجي 

 ا: التصحيف أمران تالزما زمنا

 
 .ن العرب: مادة: )صحف(الصحاح: مادة: )صحف(، وكذا يف لسا( 1)

 تاج العروس: مادة: )صحف(.  ( 2)

 (.26(. وينظر: التنبيه عىل حدوث التصحيف: )ص:1/24تصحيفات املحدثني: )( 3)

 (. 1/456املنري: )املصباح ( 4)

 (، وما بعدها. 23ه: )ص: ديث والفقاحليف ف وأثره (. وينظر: التصحي3/67غيث: )فتح امل( 5)
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الرسمتشابه    أوهلما: يف  العربية  احلروف  من  والنون،  كثري  والثاء  والتاء    ، كالباء 

 الشني. ، والطاء والظاء، والصاد والضاد، والسني و القافوالفاء و

ذي  لااألمر    عدم نقط احلروف وشكلها يف الكتابة العربية لفرتة طويلة،  اثنيهما:

 . األدبغة ووبات ظاهرة خطرية هتدد الل ،عه التصحيفشاع م

 لتغلب عىل آفة التصحيف أوجبوا أمرين : هبدف ا و

األول الشيوخ،  :األمر  أفواه  من  عن   وبالتايل  األخذ  يأخذ  من  عابوا  فإهنم 

 . قد يقع فيه من تصحيف ا مل  - ي دون شيخأ -  الصحف

 م  ر  ــــيف ح   والتصحيف    ف  ـــ ي  عن الز    كن  ـي  ةا هـافــمش  خ  ــعن شي  لم  ـذ الع ـأخـن يــم
 م  د  ــــالع  ــــك  م  ــل ـــعــال  ل  ــــد أهـــنـــ ـ ه عــ م  ل  ــ ـع  ــف    ف  ح  عن ص    لم  ــا للع كن آخذا ــن يــوم

الثـــ واألم بالنقط  :عجامواإل.  االعجامو  الضبط  :يــان ــ ر  الكتاب  إهبام   إزالة 

 . (1) «شكلوال

 

 

 

 
 

 

 

 
 (، وما بعدها.65وينظر: حتقيق النصوص ونرشها: )ص: (.78لنصوص: )ص:حمارضات يف حتقيق ا (1)
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 املبحث األول
 مظاهر التصحيف يف النسخ اخلطية لكتب القراءات

املتقدمني   العلًمء  عناية  ا    -تعد  أيضا ودراستها بالنس   -واملتأخرين  اخلطيَّة  خ 

ظاهرة مستفيضة، يكثر إيرادها واالستشهاد هبا   والتفضيل بينها واقتناء النفيس منها

ا، ويف   املجيد عموما أمتنا  تراث  م واآلثار عىل وجه اخلصوص، مع  لرتاجا  بتكيف 

عدم االقتصار عىل علم معني، بل تشمل عنايتهم كافة العلوم، وُيعنى بذلك العلًمء  

مصار، ملا للنسخة النفيسة من قيمة علمية عالية قد ال تتوفر يف غريها من  يف كافة األ

 بقية النسخ األخرى للكتاب الواحد. 

عىل   مزية  القراءات  علم  حيث اهريغولكتب  بمضمنها،   ،  الكريم  القرآن  ُيقرأ 

اخلطيَّة،  ُنسِخها  أنفس  ويقتنون  عليها،  ويعلقون  ويرشحوهنا،  العلًمء،  وحيفظها 

الت أحد كالنسخة  أو  تالميذه،  أحد  كتبها  أو  إجازته،  عليها  أو  املؤلف،  كتبها  ي 

ال تفاضل  مراتب  من  ذلك  غري  إىل  املؤلف،  نسخة  عن  ُنقلت  أو  نسخ  العلًمء، 

 .ةيطاخل

القسطالين   املنثورة:    هـ(923)تقال  القراءات  لكتب  القراء  حفظ  وكان »عن 

ا ما حيفظون العنوان  . (3)«تركوه (2) دة، فلًم ظهرت القصي(1) أهل مرص كثريا

اقني اجليدين الذين يؤمتن الواحد منهم عىل ما ينسخ   وكانت للعلًمء معرفة بالورَّ

وُيستبعد غريه ممن دخل هذا هاء،  جولاومن الكتب، فتكون له احلظوة عند العلًمء  

 املضًمر ومل يكن من أهله. 

الذي أراده    إال أن َنْسَخ الكتِب ال يلزم منه بالرضورة املحافظة عىل نص الكتاب

 
 هـ(.455يريد: العنوان، البن خلف األنصاري )ت( 1)

 هـ(.590ي )تاطبية، للشاطبيريد: الش( 2)

 (.1/162ات: )لطائف اإلشار( 3)
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حُيس من  يمتهنها  مهنة  كان  النَّْسَخ  أن  باعتبار  ال  مؤلفه،  وقد  والكتابة،  القراءة  ن 

الِعلِم الذي ينسخ كتبه، كًم ي  هنأ  يكون له حظ من  كون أعجميًّا ال حُيسن إقامة قد 

النُّسِخ   التصحيف يف  لظهور  التي تؤدي  العريب، إىل غري ذلك من األسباب  النص 

 لقراءات. اخلطيَّة لكتب ا

شاكر:   حممد  حممود  األستاذ  اإلسالمية  »قال  العصور  يف  النسخ  صناعة  كانت 

الو العلم واألدب يسمون  ُيعهد هبا إىل رجال من أهل  ن ُيشرتط ، وكانيق اراألوىل 

اق(،  لكل عامل )ورَّ كان  لذلك  كتبه وينرشوهنا.  ينقلون  الذي  بالعلم  التضلع  فيهم 

ه الصناعة غري أهلها ففسدت الكتب وكثر  فلًم جاءت عصور االنحطاط طمع هبذ

 . (1)«خطؤها

العناية   منهم  نجد  ذلك،  يف  القراءات  علًمء  جهود  عىل  الضوء  تسليط  وعند 

الن  ضبط  يف  واعتًمدهم   علوم  لكتبطية  خلا  خسالتامة  بينها،  والتمييز  القراءات 

لتعلقه نظراا  نصوصها،  واستظهاِر  وحفِظ  والتوثيق،  والنقل  اإلقراء  يف  ا عليها 

بكتاب اهلل تعاىل، وألن اإلخالل يف َنْسِخ النسخة اخلطيَّة قد يؤدي إىل إحداث أوجه 

 .(2)  تعاىلمل ُيقرأ هبا يف كتاب اهلل

ا عناية  بضبًملعلفظهرت  اخلطيَّة  ء  النسخ  ونقد  كتبهم،  يف  املؤلفني  نصوص  ط 

اعتنى بذلك من  والوهم واخلطأ، وممن  التصحيف  فيها مظاهر  التي تظهر  للكتب 

القراءات   الشأن    -علًمء  هذا  يف  جهودهم  مُجعت  مهران  -ممن  ابن  ،  هـ( 381)ت: 

 
 ، باختصار. (2/605) مود شاكر:حم تاذالت األسمجهرة مقا( 1)

ا(  2) أ. د. سامي عبد  النُّسخ  أشار  َفْقد  أثر  إىل  وحتريراهتا  القراءات  بُطرق  املتعلقة  لشكور يف بعض مؤلفاته 

القراءات   ُكتب  ألمات  ال  -اخلطية  أصول  ا  اختال  -نرش  وخصوصا املحررين، يف  لدى  األداء  أوجه    ف 

(، التحريرات  61ا يف التحريرات: )ص:قه وأثرمهالنرش وطر  ولأص  ا. ينظر:كاإلزمريي واملتويل وغريمه 

(، األوجه املنقطعة أداءا بني املحررين وابن 45(، )ص:21ىل طيبة النرش بني الرواية واالجتهاد: )ص؛ع

 (. 61(، )ص:44اجلزري: )ص:
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اجلزري  هـ(444)توالداين   وابن  بعهـ(833)ت،  نوا  ضمَّ حيث  كتبه ،   عَ ضامو  مض 

بني وميَُّزوا  عليها،  وقفوا  التي  للكتب  اخلطيَّة  النَُّسِخ  أخطاء  عىل  فيها  أوهام   نبهوا 

 . (1) ني املؤلفني وأخطاء النُّساخ والوراق

القراءات، يتضح من   النَُّسِخ اخلطيَِّة لبعض كتب  أمثلة حول اختالف  وفيًم ييل 

 :ك خالهلا أثر ذلك االختالف عند من ألَّف بعدهم. فمن ذل 

o هـ(324)تن كتاب السبعة لبن جماهد ل م اثم   : 
شامة  أبو  قال  حرز  هـ(665)ت  املقديس  حيث  يف  الشاطبي  بيَت  رشحه    عند 

 :(2)األماين

 ال  أ و  ل  ـــــــــ احل   ـــــ ة  ل  األ وَل  و ب  ــــ ام  ـ ي  ـ ق  ــ ـ        ــ خ ل ف  ز ك ا و يف ال  ـ اد  ب  ــ و ل  ه   ر  ــ ص  ــو ق  
ابن» عىل هام   قال  قرأُت  ا   [16:]يونس ﴾ ڌ ڌ﴿قنبل:    د:  الما فجعلها 

عىل كتاب  ﴾ڌ ﴿  دخلت  غري  يف  ذلك  ذكر  يرجع.  فلم  مرة  غري  فراجعُته   ،

 . (3) « ويوجد يف بعض نسخهاالسبعة،  
أشار أب  وما  ال إليه  السبعة  كتاب  ُنسخ  بعض  يف  النص  هذا  وجود  من  شامة  و 

 
عىل  ابن مهران  ر  بك  مام أيبهـ(، بعنوان: تنبيهات اإل 381نايني بحثاا عن ابن مهران )تتب د. حممد اجلك   (1)

القراءأوها يف  )املبسوط  كتابه  يف  القراء  تبيان م  ملة  يف  منشور  بحث  وهو  ودراسة،  عرض  العرش(  ات 

 هـ.1439(، 30للدراسات القرآنية، العدد )

 عمرو الداين عىل أوهام هـ(، بعنوان: تنبيهات أيب444)ت عن الداين  وكتب أ. د. باسم السيد بحثاا مماثالا 

نشور يف ملة معهد اإلمام  عرض ودراسة، وهو بحث م  "لقراءات السبعيان يف اجامع الب"  بهكتاقراء يف  ال

 هـ. 1434(، ذو احلجة 16الشاطبي للدراسات القرآنية، العدد )

، ات ابن اجلزري عىل أوهام القربعنوان: تنبيه وكتب أ. د. أمحد الرويثي رسالته للدكتوراه   ا ودراسةا اء مجعا

الق بابقسم  اإلسالمي مع جلاراءات  ونوقشة  عام  ة،  عام  1430ت  وُطبعت  د1433هـ،  عن  البشائر هـ  ار 

 اإلسالمية ودار ابن اجلزري. 

 (.744: )رقم البيت: "الشاطبية"حرز األماين ووجه التهاين  (2)

 (.3/212إبراز املعاين: )( 3)
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 . (1) بعة سل ا بوجود له يف النسخ املخطوطة واملطبوعة من كتا

قلُت: من مجلة َمن  »عند ذكر إسناد قراءة ابن كثري:   ـ(ه833ت)وقال ابُن اجلزري  

نرش بأن هذا . وعلَّق حمقق كتاب ال(3) « شيُخه ابن ماهد يف كتابه السبعة  (2) روى عنه

 ثر له يف كتاب السبعة املطبوع.النص ال أ

o  هـ(389)تمثال من كتاب اإلرشاد أليب الطيب ابن غلبون  : 
رضه لطرق رواية البزي عن ابن كثري  د ععن  هـ(833)تث أشار ابُن اجلزري  يح

من   صالح  بن  أمحد  طريق  من  البزي  عن  احلباب  ابن  طريق  أن  إىل  النرش  كتابه  يف 

من كتابه اإلرشاد، عن    هـ( 389)تلثها: طريق عبد املنعم بن غلبون  ثالث طرق؛ ثا

بسنده صالح  بن  يف  (4)أمحد  الناظر  أن  إال  أ  باتك.  جيد  ق  الـُمحقَّ مل  ناإلرشاد  ه 

هي إليهاتضمن  املشار  الطريق  وقف  (5) ذه  التي  اخلطيَّة  النسخة  أن  فدل ذلك عىل   ،

خت  غلبون  البن  اإلرشاد  كتاب  من  اجلزري  ابن  التي  عليها  النسخة  عن  تلف 

 اعُتمدت يف حتقيق الكتاب. 

اجلزري ابن  ينسب  النرش، حيث  كتاب  من  مواضع  يف عدة  ا  قا طر  وتكرر ذلك 

الكتب، وال وجود هل  الطلبعض  الكتب  رق يف  ذه  املخطوطة واملطبوعة من  النسخ 

التي ذكرها ابن اجلزري، ككتاب السبعة البن ماهد يف طرق رواية قالون، وكتاب  

للهذيل يف طرق  التلخي الكامل  ا، وكتاب  أيضا قالون  ص أليب معرش يف طرق رواية 

 
: نسخة  ر: السبعةنظوي  ل وتونس.املحقق عىل ُنسختَي اسطنبو  (، واعتمد فيه324: السبعة: )ص:ينظر(  1)

 /أ(. 90سرت بيتي: )تش

 يريد: النقاش. ( 2)

 (.2/319النرش: ) (3)

 (.  2/307ينظر: النرش: )( 4)

بقوله:    (5) اإلرشاد  كتاب  حمقق  ذلك  إىل  موجو»أشار  غري  احلباب  ابن  طريق  أن  النسكًم  هذه  يف  من د  خة 

 .(3: )(، هامش1/715: ) إلرشاد، البن غلبون. ا«اإلرشاد، فاهلل أعلم



 (ه1441 ذو احلجة)              ونــــــثل ـثالدد ـــعال       ة   ــيـنرآـلقات اـللدراساطيب ـلشام اـد اإلمـهـة معـلـجـم

81 

يف     العزيَب أيبق رواية البزي، وكتارط  يفرواية ورش، وكتاب املصباح أليب الكرم  

اطر  . (1) ق رواية البزي أيضا

o  هـ( : 389)تمثال من كتاب الستكمال لبن غلبون   
الكركي الدين  برهان  قال  كتاب  هـ(853)ت  حيث  الفتح  يف  معرفة  يف  اآللة  ه 

ا يقرأها »واإلمالة:    وقد رصح أبو الطيب ابن غلبون يف استكًمله يف اإلمالة بأن ورشا

وأع  بني بل  عجيب.  وهو  منهاللفظني،  ق  جب  الكالم  أنه  عند  املذكور  كتابه  يف  ال 

الطاء  يقرأ  اللفظني،  بني  نافع  وقرأ ورش عن  سورة طه:  أول  يف  و)ها(  )طا(  عىل 

هذ اهلاء. واهلاء.  إمالة  إىل  الطاء  إمالة  ا  أيضا ضَم  فقد  نقلت،  ومنه  بحروفه،  لفظه  ا 

ذكور،  اب املعُت عدة من نسخ الكتجار  ىوتومهُت أن ذلك خطأ من الكاتب، حت

 . (2) « ا متفقة عىل ما نقلته، وقد يكون غلطاا تتابع عليه النساخ، فاهلل أعلمفوجدهت

ما هو ُمثبت يف النسخ املطبوعة   وما ذكره الكركي عن كتاب االستكًمل؛ خُيالف

الكتاب، تم   من  التي  عن  ختتلف  عليها  وقف  التي  اخلطية  النسخ  أن  عىل  يدل   مما 

 . (3) دها يف طباعة الكتابًمتاع

o  هـ(399)تالتذكرة لطاهر ابن غلبون   ن كتابمثال م  : 
يف ترمجة أمحد بن عثًمن بن حممد بن جعفر بن   هـ(833)تحيث قال ابن اجلزري  

ونقل الداين أن شيخه طاهر بن غلبون كان  »:    هـ(344)تن اخلراساين البغدادي  ُبوَيا

 . (5) « األولقلت: هو تصحيف، والصواب  .(4)ةيقوله بمثلثة مفتوحة ثم واو موحد

 
النرش:ينظر  (1)  :  (2  /264(  ،)2/254(  ،)2/276(  ،)2/302)( رضب 305/ 2،  عىل  واقترصُت   .)

 األمثلة من طرق قراءََت نافع وابن كثري فحسب؛ لئال يطول البحث. 

 رسالة العلمية(.  ( )ال362: )ص:اآللة يف معرفة الفتح واإلمالة (2)

نقله عنه الكركي يف عدة مواضع    ًمل فيًمتاب االستكلكية  نسخ اخلطق كتاب اآللة عىل اختالف الونبَّه حمق 

 ( )الرسالة العلمية(. 101ب اآللة. ينظر: اآللة يف معرفة الفتح واإلمالة: )ص: من كتا

 (. 513ينظر: االستكًمل: )ص: (3)

 . يريد: َثْوَبان (4)

 (.1/79لنهاية: )غاية ا (5)
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ا عىل ما نقله ابن اجلزري، فإن ابن غلبون كان يرى أن الصواب يف اسمه:  وعطفا

أراد كًم  إثباته  األوىل  فإن  وعليه  النسخ َثْوَبان،  ساعدت  إذا  سيًم  ال  مؤلفاته،  يف  ه 

 اخلطية عىل ذلك.  

برواية خلف عن محزة،   هدانس وقد ذكره ابن غلبون يف كتابه التذكرة، عند ِذكر إ

أيب احلسن رأ وق»ل:  فقا اهلل عنه، عىل  قراءَت هبا عىل أيب ريض  بعد  الرواية  ت هبذه 

هبا عىل أيب احلسن أمحد بن   حممد بن يوسف بن هنار احلَْرتكي بالبرصة، وقال: قرأُت 

 . (1) «عثًمن املعروف بابن َثْوَبان

ضبط يف  التذكرة  لكتاب  اخلطية  النسخ  واختلف    ماس   واختلفت  بويان،  ابن 

حم  كصنيع  الققي  املحقق تاب  فأما  اخلطيَّة،  النسخ  الختالف  ا  تبعا ذلك  يف  تذكرة 

ؤلف: َثْوَبان، وعلَّق  فأثبت اختيار امل  -وهو د. عبد الفتاح بحريي إبراهيم    -األول  

بقوله:   احلاشية  ثوبان(، »يف  )أي  والباء  بالثاء  املخطوطة  ُنسخَتي  يف  موجودة  هي 

 . (2) «ما نقله الداين عن شيخه دكؤيوهذا 

الثاين    ماوأ سويد    -املحقق  رشدي  أيمن  د.  املؤلف:    -وهو  اختيار  فخالف 

النسختني اخل الكلمة يف  بالرغم من إشارته إىل ضبط  ُبوَيان ُبوَيان،  للكتاب:  طيتني 

ا   . فكان األوىل إثبات اختيار املؤلف وإن خالف اجلمهور، باعتبار أن (3) وَثْوَبان معا

ه املؤلف وإن انفرد به أو قلَّ من  ا يريدألول م ام اـمقـ ي الـراعي فـق النص يـيقحـت

 . (4) يوافقه عليه

 
 براهيم(. اح بحريي إفتال  : د. عبد( )حتقيق1/70البن غلبون: ) التذكرة، (1)

 ( )حتقيق: د. عبد الفتاح بحريي إبراهيم(. 6مش: )(، ها1/70التذكرة، البن غلبون: )( 2)

 (.  (. )حتقيق: د. أيمن رشدي سويد5(، هامش: )1/44ُينظر: التذكرة، البن غلبون: )( 3)

ها: ت يف متنية، واملثبهرألزملكتبة اة البن غلبون، من خمطوطات اعىل نسخة عتيقة لكتاب التذكر  وقفُت   (4)

الصفحة: هامش  يف  وُكتِب  األزهرية:    َثْوَبان،  املكتبة  نسخة  غلبون:  البن  التذكرة،  ينظر:  ا.  معا ُبوَيان، 

 =                                                                                                                                                               /ب(.5)
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o  هـ(541)تمثال من كتاب املبهج لسبط اخلياط: 
خالل من  يظهر  مثال  اسم  وهو  يف  التصحيف  أثر  منه  انتقال    َعَلٍم  يف  األعالم 

آ إىل  إمام  من  حمددة  زمنية  فرتة  خالل  القراءة  يف  ح  .رخنسبة  اجلزري  ابن  قال  يث 

 : (1)يف القراءات الثالث الزائدة عىل العرشة، يف سورة األنفال الربرةهناية منظومته 

ر وا ـــ ر ى أ خ  ـ ن األ س  ـر  م  ـ و ب ص    ر د ل  ـ  مـ ث  ش  ــ ل   ــ اه  ث  ــــ ٌر ب  ـــ يـ ب  ـ ك  ب   ــ لا ط  ــح    ذ  ض م  و اك س 
البيت: رشح  يف  الكوراين  كَ َس فَ وَ )»  وقال  شمردال:  اٌد  شني  مرموز  قرأه  ثرٌِي( 

 . (2) «هي معنىا حسنلثة، وء املثالشنبوذي، بالثا

الشاذة   القراءات  يف  املؤلَّفة  املصادر  واملتأخرين    -وختلو جلُّ  من    -للمتقدمني 

القراءة   هذه  للشيزري (3) للشنبوذيبةا  سومنِذكر  املتقدمة  املصادر  يف  ُنِسبت  وإنًم   ،

 
نص والتعليق عليه، جعل عنوانه:  يق بني ضبط الوعقد أ.د. بشار عواد معروف مطلباا يف كتابه: التحق= 

صنف  ن املعلوم يف بدائه العقول أن تلبية رغبات املوم»( :  50تلبية رغبات املؤلف، ومما ذكره فيه: )ص:

 . «ونرشه  أوىل بمن يتصدى لتحقيق النص 

 (.201اجلزري: )البيت رقم:  هناية الربرة، البن( 1)

 العلمية(. ( )الرسالة 405كشف األرسار: )ص: (2)

(3)  ( املحتسب:  كتابه  يف  جني  ابن  يذكرها  ابن  282/ 1مل  وكذلك  األنفال.  سورة  فرش  يف  يف (،  القاصح 

اإلشارات: )ص: والقباقبي268مصطلح  الرموز: )ص:يف    (،  وتي420إيضاح  يف(،  ما  اسري  صطلح: مل 

لعويف يف (، وا5/2285(، والقسطالين يف لطائف اإلشارات: )113ع الَّسور: )ص:/ب(، ومم39)

املقدمة: )574ت األنوار: )ص: ملحا واملزاحي يف  )الرسالة العلمية(،  والبنا يف  54(  إحتاف فضالء /أ(، 

( اإل 2/84البرش:  يف  والكوبرييل  )ص:  فادة(،  )الرسالة  89املقنعة:  والعلمية((  نور  اإل ،  يف  زمريي 

 العلمية(. ( )الرسالة 1/333( )الرسالة العلمية(، والزييل يف جامع األربعة: )159الم: )ص:اإلع

رواية للشنبوذي، مما جعل حمققة  واضطربت ُنسخ كتاب رشح اإلفادة املقنعة هلاشم املغريب يف نسبة هذه ال 

بالثاء، ذكره يف املبهج    نبوذي )وفساد كبري(لشى اها: »]روشنبوذي بني معقوفتني، ونصُّ ا للالكتاب تُلِحقه 

(  إىل أن ما بني  5مية(، ثم أشارت يف هامش: ))الرسالة العل(  321أ.هـ[«. رشح اإلفادة املقنعة: )ص: 

 .   "س"و  "خ"املعقوفتني ساقط من 

للشنبوذي.    بةنسوواية امل، مل تتضمن اإلشارة إىل الرهرية وقفُت عىل نسخة خطيَّة للكتاب من املكتبة األزو 

 /أ(. 133ح اإلفادة املقنعة: نسخة املكتبة األزهرية: )ينظر: رش
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تهى غرائب القراءات البن مهران، وخمترَص ابن خالويه، واملن  يف  عن الكسائي، كًم

لألندرايب،    خزاعي،لل واإليضاح  فارس،  البن  واجلامع  للداين،  البيان  وجامع 

عدل، واملبهج لسبط وسوق العروس أليب معرش، واملستنري البن سوار، وروضة امل

لتقريب والبيان او  ،ياخلياط، وشواذ القراءات للكرماين، وقرة عني القراء للمرند

للديواين النجوم  وطوالع  واملللصفراوي،  عيل،  قاري ال  تفسري     عىل  حاشيته  يف 

ا(1) البيضاوي  أيضا التفسري  كتب  ويف  الداين:  (2) ،  وقال  من  »،  قرأُت  وبذلك 

. كًم ُرِويت عن الكسائي وشعبة (4) «حدذلك عن الكسائي أ، مل يتابعه عىل  (3) طريقه

 .  (6) لغريهم تب س، ونُ (5)من عدة طرق أخرى

يظهر   أعلم    -والذي  الن  -واهلل  هذه  سبب  للأن  بعض    شنبوذيسبة  إىل  ترجع 

املبهج لكتاب  اخلطيَّة  إىل:  (7) النسخ  )الشيزري(  كلمة:  فيها  فت  تصحَّ التي   ،

 
القراء   ينظر:(  1) )ص:غرائب  )ص: 417ات:  خالويه:  ابن  خمترص  العلمية(،  )الرسالة  الـُمنتهى:  50(   ،)

للداين: )(،  2/724) البيان  فا1145/ 3جامع  : (، اإليضاح لألندرايب325)ص:رس:  (، اجلامع البن 

)سو(،  4/242) العروس:  )(  2/269ق  املستنري:  العلمية(،  املعدل:  2/173)الرسالة  روضة   ،)

ا3/147)  ،)( للكرماين: )2/613ملبهج:  القراءات  القراء: )1/319(، شواذ  عني  قرة  /ب(،  106(، 

والبيان: )326)ص:  التقريب  النجوم:  طوالع  العلمية(،  )الرسالة  قاري:  /أ(86(  عيل  املال  حاشية   ،

 ة العلمية(.  اللرس( )ا257:)ص

العرشة: )ص:ولال  القراء  القراءات الشاذة الواردة عن  دات عند علًمء  (، االنفرا2/121ستزادة، ينظر: 

 ( )الرسالة العلمية(. 1/714القراءات: )

 (.4/185(، البحر املحيط: )4/249، املحرر الوجيز: )(3/208ينظر: التحصيل: )( 2)

 ائي.يريد: الشيزري عن الكس( 3)

 (.3/1145البيان، للداين: ) معجا (4)

(، املغني  2/421باح الزاهر: )(، املص2/591)(، اجلامع للروذباري:  5/355ينظر: الكامل للهذيل: )  (5)

 (.  2/501(، بستان اهلداة: )2/900للنوزاوازي: )

 رمحهًم اهلل.    فع سمي وابن ال   سريين ة ريض اهلل عنه، وابن هرير(، وفيه ُنِسبت أليب 3/386ينظر: زاد املسري: ) (6)

اخلطيَّ   (7) الُنسخ  بعَض  املُبهج  كتاب  حمققة  قزمار  وفاء  د.  عَوَصَفت  وقفت  التي  بأهنا  ة  املُبهج  لكتاب  ليها 

 =     سالة العلمية( حتقيق: د. وفاء قزمار.( )الر1/217مشحونة بالتصحيف والتحريف. ينظر: املبهج: )
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إليه  (1)   )الشنبوذي( فنسبها  يف  ،  اجلزري  ذلك  ابن  يف  وَتبِعه  الربرة،  هناية  نظمه: 

هناية الربرة: كشف األرسار، وحممد بن حممود بن   هيف  حالكوراين يف كتابه الذي رش

تابه: هناية قراءة تزكية حافظ القرآن، واملتويل يف نظمه: الفوائد  ن يف كسليًم حسن بن

حواش  يف  واملخلالَت  الربرة،  موارد  ورشِحه:  املعتربة، املعتربة،  الفوائد  عىل  يه 

بَّاع يف كتابه الذي رشح فيه الفوائد املعترب  . (2)فرائد املدخرةلا :ةوالضَّ

احلنفي   حممد  كتاب  هـ(1238)توقال  املجيف  يف  ه  األربع:  مع  يف  »القراءات  َذَكَر 

يف  النهاية: )َوَفَساٌد َكثرٌِي( للشنبوذي بالثاء املثلثة مكان املوحدة، وتبعه اإلمام، وهو  

 
خ  ويَّسَّ =  نسخ  ست  عىل  الوقوف  لكاهلل  عىل  ا  تابطيَّة  مجيعها  اتفقت  صحيحة: ملبهج،  الكلمة  كتابة 

س  امللك  جامعة  نسخة  املبهج:  ينظر:  )الشيزري.  )  /أ(،103عود:  حممد:  اإلمام  جامعة  /أ(، 89نسخة 

( أفندي:  أسعد  رقم  99نسخة  أفندي  فيض  نسخة  )9)/ب(،   : رقم  88(  أفندي  فيض  نسخة  /ب(، 

 (.أ/185( : )11)ب(، نسخة فيض أفندي رقم /321( : )10)

لرتاث لنسخ األخرى، ومل يتيَّس يل الوقوف عليها. ينظر: الفهرس الشامل لوأشارت الفهارس لبعض ا

يف    (، معجم التاريخ الرتاث اإلسالمي180واإلسالمي املخطوط، )خمطوطات القراءات( : )ص:العريب  

 (. 2/1410مكتبات العامل: )

بة كلمة )الشيزري( يف تسعة ف النسخ اخلطيَّة يف كتاتالاخ  بهج إىلد أبو اجلود حمقق كتاب املالأشار د. خ  (1)

اختلفت موضعان  منها  األقل،  عىل  النُّس  مواضع  ينظر: فيهًم  و)الشنبوذي(.  )الشيزري(  بني:  اخلطية  خ 

( )1/502املبهج:  واختلفت  2/756(،  و)ال(،  و)الشريزي(  )الشيزري(  بني  املواضع  ازي(.  شريبقية 

 (.2/886(، )2/605(، )1/574(، )1/454(، )1/351، )(1/933(، )1/274ينظر: املبهج: )

 ( املبهج:  العلم2/689وينظر:  )الرسالة  د. (  حتقيق:  )  ية(  قزمار،  العلمية(  2/410وفاء  )الرسالة   )

 حتقيق: د. عبد العزيز السرب. 

ة(، ميلعللرسالة ا( )ا405كشف األرسار: )ص:  (،201هناية الربرة، البن اجلزري: )البيت رقم:  ينظر:    (2)

حا تزكية  قراءة  )هناية  القرآن:  رقم:  25فظ  )البيت  املعتربة:  الفوائد  موارد  287/ب(،  الربرة:  (، 

العلمية(، ( )الرسالة  205( )الرسالة العلمية(، حوايش املخلالَت عىل الفوائد املعتربة: )ص:724)ص:

 /ب(. 64الفرائد املدخرة: )

ذ  املعارص  كروممن  من  االحتًمل  دهذا  أ.  عين:  ل  بد .  حتقيقه  يف  القريش  األرسار: اهلل  كشف  كتاب: 

)405)ص: هامش:  والش7(،  العلمية(،  )الرسالة  أبو  (  حممود  رشح  يخ  يف  الواضح  كتابه:  يف  َكلُّوب 

 (، نفع اهلل هبًم.248الفوائد املعتربة: )ص:
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 .(1) «املبهج للشيزري ال للشنبوذي 

مـًمثل اضطراب  إىل  الـموضع  هذا  يف  لبعض    عيق  وُيشار  الـخطية  النسخ  يف 

النالكتب عند كتابة اسم اإل اءلاحوي:  مام  اء، أو وصف:  َفرَّ ، حيث تصحفت الُقرَّ

نسبة   يف  اضطراب  ذلك  عن  ونتج  الناسخ،  ضبط  ملستوى  ا  تبعا بعضها  يف  الكلمة 

 .  (2) يف مسألة الروم يف املنصوب واملفتوح األقوال، كًم

ا من  أن  باإلشارة  املبحث  هذا  غالف يحصتلوأختم  صفحة  إىل  يمتد  ما  ف 

، وحيصل ذلك  (3)آخر غري املثبت داخلها   كتابخُة إىلة، فُتنسب النس النسخة اخلطيَّ 

 ألسباب عدة، من أشهرها:

 ( تشابه اسم الكتاب مع كتاب آخر يف نفس العلم. 1

ا   رة بعض( شه2 العلًمء املكثرين من التأليف، فُتنسب إليهم بعض املكتب سهوا

 فهرس أو غريمها.ملا وأمن الناسخ 

ذلك:   القراءات فمن  يف  اهلداية  املهدوي  السبع   كتاب  العباس  أليب  نحو  ،  )ت 

 ( 4) عالية، فهو من أصول كتاب النرش   تهوقيم   ، وهو كتاب مفقود فيًم أعلم،هـ(430

ونُ  اجلزري،  الالبن  إحدى  إليه  غالفها: ِسبت  عىل  ورد  ما  ونص  اخلطية،  نسخ 

  باس أمحد بن عًمر بن أيبملقرئ املفَّس األستاذ أيب العا  مامكتاب اهلداية، للشيخ اإل»

 . (5) «هدوي، وتويف فيًم قاله احلافظ الذهبي بعد الثالثني وأربع مائةاس امل العب

 
 /أ(. 87الـُمجمع: ) (1)

إب(  2) د.  ذلك  عىل  مصطرانبَّه  بحثه:  يف  السلطان  الرومهيم  يف  أ   يف   لح  واستعًمله  الكلم  املنصوب  واخر 

 (.34واملفتوح: )ص:

عن(  3) للحديث  البحث  هذا  يف  أتطرق  املفهر  مل  البالغة، أخطاء  أمهيتها  رغم  اخلطية،  النسخ  نسبة  يف  سني 

املعتنني بالفهارس   ىلس واملعاجم، فضالا عن آثارها التي ال ختفى عوتعدد صورها ومظاهرها يف الفهار

وواملخ اخلرذ  سببطوطات.  عدم  يف  الرغبة  هو  املوضوعية،  لك  وحدوده  البحث  موضوع  عن  وج 

 ئال يطول البحث عن القدر املحدد.  خ اخلطيَّة، لاملتعلقة بالتصحيف يف النس

 (.2/190ينظر: النرش: )( 4)

ا  -سوبة نسخة خطيَّة من( 5)  /ب(.1كتبة رشيد أفندي: )م لكتاب اهلداية للمهدوي، نسخة -سهوا
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وقد ُكتب عىل الغالف  وهي نسبة ال تصح، فاملؤلف ينقل عن الشاطبي وغريه،  

با العباس قبل أ  نألهذه اهلداية لتلميذ السخاوي، ال أليب العباس،  »بخط متأخر:  

 . (1)«الشاطبي ستني ومائة سنة

ذلك   ا:ومن  العرش   أيضا القراءات  يف  املوَضح  البغدادي  كتاب  خريون  البن   ،

أي  هـ(،539)ت فهو  عالية،  علميَّة  قيمة  وله  أعلم،  فيًم  مفقود  كتاب  من  وهو  ا  ضا

النرش النسخ اخلطية، ونص مالبن اجلزري،    (2) أصول كتاب  إليه إحدى   ا وُنِسبت 

ن عبد امللك  حممد بمنصور هذا كتاب املوَضح، تأليف اإلمام أبو »عىل غالفها:  درو

املتوىف   خريون،  مودود 539بن  بن  سنقر  سعيد  أيب  حكومة  يف  بشرياز  أمتَّه   .

 .(3) « 556األتابكي، املتوىف سنة 

نسخة  هو هذه  وإنًم  تصح،  ال  نسبة  القراءات  ي  توجيه  يف  املوَضح  كتاب  من 

يف   لكبييسوقد اعتمدها د. عمر ا  هـ(،565)ت بعد  مريم الشريازي    أيب  وعللها، البن

 .(4) قيقه للكتابحت

ا:   أيضا ذلك  االنرشاح ومن  وغاية  اإلفصاح  الدين  كتاب  لعلم  املنسوب   ،

إفصاح وغاية »ف إحدى النسخ اخلطية: حيث ُكتِب عىل غال هـ(،643)تالسخاوي 

اإلفص للسخاوي.  السبع،  القراءات  يف  الدين غو  حااالنرشاح  علم  االنرشاح.  اية 

 .(5) «ئعيل بن حممد السخاوي املقر

الوقف   إيضاح  كتاب  من  نسخة  أهنا  والصواب  تصح،  ال  نسبة  ا  أيضا وهذه 

 . (6)األنباري واالبتداء، لألنباري، لتطابق نصوص النسخة اخلطيَّة مع كتاب

 
 سابق.الدر املص (1)

 (.2/223ينظر: النرش: )( 2)

 لغالف.املوَضح، البن أيب مريم، نسخة مكتبة الفاتح: صفحة ا (3)

 (.1/85ظر: املوَضح، البن أيب مريم: )ين( 4)

 /ب(.1مكتبة أمحد الثالث: ) إيضاح الوقف واالبتداء، لألنباري، نسخة (5)

 /أ(.2ملذكورة: )ارن مع النسخة اخلطيَّة اقويُ  (.1/3: )لوقف واالبتداء، لألنباريا ينظر: إيضاح (6)
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وأكث فكثرية،  أصحاهبا  غري  إىل  الفهارس  يف  املنسوبة  املخطوطات  ا هنم  روأما 

ال  الكايف التي مل ُتنسب، وهذا جانب من العلم مل يأخذه حقه   بحث والدراسة.  من 

ل املخطوطات املجهولة املؤلفني نسبة عالية  »يقول أ. د. غانم قدوري احلمد:  وُتَشكِّ

حت التي  املخطوطات  بعض  من  يف  النصف  إىل  تصل  قد  العامل،  مكتبات  هبا  تفظ 

عدُّ خسارة علمية كبرية، ألهنا املخطوطات يُ   نم  ريعدد الكباحلاالت، وإمهال هذا ال

 .(1) «ملهمة من ناحية موضوعها، أو مؤلفها، أو عرصهالكتب ان من اقد تكو

 

 

 

 

 
 

 
 (. 170ها: )ص:ية التعامل مع املخطوطات املجهولة املؤلفني، أمهيتها وكيف( 1)
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 املبحث الثاني

 أثر التصحيف يف إخراج نصوص كتب علوم القراءات 

اتفاو ضبتت  مستوى  يف  املتقدمني  علًمئنا  لكتب  اخلطيَّة  إتقاهنا،  و  اهطلنسخ 

تؤ بأخطاء ومالحظات  منها  بالقليل  ليس  الكتادي  ويعج عدد  ب إىل خروج نص 

فيه. يقول شيخ  ٍف  ٍ مترصَّ ُمغريَّ أو  ناقٍص،  أرداه مؤلفه، من نصٍّ مبتوٍر  عىل غري ما 

التصحيف والتحر  آفة منيت هبا » يف:  املحققني عبد السالم هارون عن  ومها أكرب 

يكاد فال  العلمية،  ذلك  باكت  اآلثار  من  يسلم  ناجي: (1) « منها  هالل  د.  ويقول   .

يف أمهيتها أمهية أي أمر من أمور التحقيق عىل  اوز  ف والتحريف جتوقضية التصحي»

اإلطالق. ذلك أهنا ال تتعلق بمقدمات التحقيق وُأطره وهوامشه وفهارسه، بل هي  

 .(2) «مة النص بالذات بالصيغة التي سطَّرها مؤلفهتتناول سال

من والتحريف    فيحص والت به  ن  خُيِالَّ ومها  النص،  بوجود  تتصالن    ظاهرتان 

النَّقط، والتحريف جهة حروفه وألفاظ فالتصحيف يطرأ عىل احلروف من جهة  ه، 

جديٌد   لفٌظ  ويظَهُر  آخر،  حرٍف  َلبوَس  احلرف  فَيْلَبس  هيئاهتا  جهة  من  له  يصيبها 

 . (3) معنى آخر غري معنى اللفظ األول؛ األصل

ا    -ملؤلف يف كتابه  مل خلروج نص ااوع  ةوهناك عد ،  عىل غري ما أراده  -مطبوعا

 من أمهها:

 نسخة فريدة للكتاب املحقق، ال يكتمل هبا مراد املؤلف.وجود  .1

ها. .2  وجود عدة نسخ للكتاب املحقق، تتفاوت يف ضبط ألفاظها وإقامة نصِّ

 
 (.  65حتقيق النصوص ونرشها: )ص: (1)

 (.83ص:حمارضات يف حتقيق النصوص: ) (2)

 سري.ي (، بترصف41التحقيق والقراءة: )ص:( 3)
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 ققني بجمع النسخ اخلطيَّة للكتاب املحقق.بعض املح قلة عناية .3

التحق ع  ماحاقت .4 ا  لم  خصوصا ومناهجه،  بأساسياته  يتضلع  مل  ملن  يق 

 ت التجارية. الطبعا

القراءات    وفيًم كتب  لبعض  اخلطيَّة  النسخ  مستوى  تباين  أثر  حول  أمثلة  ييل 

 وعلومها يف إخراج النص عىل غري ما أراده املؤلف. فمن ذلك: 

o  هـ(370)تر ابن خالويه يف القراءات الشاذة ن خمتص مثال م   : 
َر( ابن  )هنَّ أطهَ »سخة املطبوعة من كتاب خمترص ابن خالويه:  يف الن   درو  ثحي

بالفتح مروان وع أطَهَر(  العالء: من قرأ:  )هنَّ  أبو عمرو بن  يسى بن عمر، وقال 

 . (1)«اجلنةفقد تربع يف 

ا عىل   ومما يتصل باجلهل هذا التصحيف الظاهر: »وقال د. حممود الطناحي ُمعلِّقا

يف بعض الكتب، يف    جلهُل بسياق الكالم، فمن ذلك ما رأيتها  ، بربغريب كالم الع

، قال: وقال  "أطهرَ "ءة: )هؤالء بناَت هنَّ أطهَر لكم( بنصب  ناء احلديث عن قراأث 

يف   تربع  فقد  بالفتح،  أطهَر(،  )هنَّ  قرأ  من  العالء:  بن  عمرو  واجلنةأبو  يف  قول،  ه: 

، وهذا التصحيف إنًم نشأ عن  هِ نِ حْ َلـاجلنة؛ تصحيف منكر، والصواب: فقد تربع يف  

ب هذه القراءة  ويصححها، مع  اه أن أبا عمرو حياجلهل بسياق الكالم، فإن مقتض

القراءة من   ُعني بتخريج هذه  املحقق  أن  يكرهها، ويشنع عىل من قرأ هبا، ولو  أنه 

 . (2) «مة اللحن عند سيبويه وابن جني وابن اجلزريمظاهنا، لوجد الترصيح بكل

 
 (.06يه: )ص: خمترص ابن خالو ( 1)

هذا املوضع  (، ومل ُأرش إليها يف غري  65عة احلديثة من خمترص ابن خالويه: )صومل يتغري املوضع يف الطب 

 البحث. من

(2  )( وبحوث:  دراسات  واألدب،  اللغة  الكت2/476يف  وينظر:  يسري.  باختصار   ،)( (،  2/396اب: 

 (.2/261) ة:(، غاية النهاي1/325املحتسب: )

  (.29ابه: املعتزلة وتوجيه القراءات القرآنية: )ص:ا د. نضال الفراية يف كتيضا ف أا التصحيونبَّه عىل هذ 
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o  ابن معاذ    رسم مصاحف عثمان أليب عبد هللاب البديع يف اتك  نمثال م  

 :هـ( 442)ت  اجلهين
أراده وهو   كًم  الكتاب  نص  اكتًمل  يف  اخلطيَّة  النسخ  تعدد  أثر  به  يتضح  مثال 

دوري احلمد،  مؤلفه، أو يف أقرب صورة أرادها. حيث حقق الكتاَب أ. د. غانم ق

بغداد،   يف  املورد  ملة  يف  مرة  ألول  عام  4071  م اعونرشه  مستقالا  طبعه  ثم  هـ، 

باألر1421 عًمر  دار  وأصدرته  اعتنىهـ  كًم  د.  بال  دن.  أ.  هو  آخر،  حمقق  كتاب 

 دار إشبيليا بالرياض.  هـ وأصدرته1419سعود الفنيسان، وطبعه عام 

 نجد أن نرشة املحقق أ. د. الفنيسان وعند النظر والتأمل واملقارنة بني التحقيقني

 اب، وهي:. غانم بخمسة أبود أ. دت عىل نرشةقد زا

 احلذف. ن ياءات اإلضافة بباب: ذكر ما رسم يف املصحف م -  1

 باب: ما حذف من املرسوم من ياءات اإلضافة. -  2

 باب: ما يوقف عليه باهلاء والتاء. -  3

 ينة والكوفة والبرصة والشام.باب: ما اتفقت عليه مصاحف أهل املد -  4

  الزيادة والنقصان. يف راصباب: اختالف أهل األم  -  5

وراء    ويرجع األبواب    زيادةالسبب  زيادة  -هذه  أن   إىل  -صحيحةوهي 

؛ وجد  (1)محقق األول أ. د. غانم عندما وقف عىل بعض النسخ اخلطيَّة للكتابـال

عربَّ  األخرى،  النسخ  يف  ما  عىل  زيادة  بعضها  بقوله:    يف  الناسخ  »عنها  أحلق  وقد 

 هلا يف نسخة الظاهرية، ال أملك اآلن دليالا عىل  دوجوبنصِّ الكتاب موضوعات ال  

 . (2) « كتاب البديعأهنا من 

 
اهرية، ودار الكتب املرصية، واملتحف العراقي، ومل يتسنَّ له احلصول عىل نسختني  خ املكتبة الظ وهي: ُنس  (1)

خَّسو  إ الغازي  مكتبة  يف  ومها  للكتاب،  املس  بكضافيتني  ومكتبة  رساييفو،  األمحيف  طنطا   يفدي  جد 

 )الطبعة األوىل(.  (. )حتقيق: أ. د. غانم(11كتاب البديع: )ص:بمرص. مقدمة حتقيق 

 )الطبعة األوىل(.  (. )حتقيق: أ. د. غانم(12كتاب البديع: )ص:مقدمة حتقيق  (2)
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  ، ( 1) خطيٍَّة أكثر وأضبط   عىل نسٍخ الفنيسان الوقوف    د. وملا تيَّس للمحقق اآلخر أ.

 نقص أو سقط.ساعده ذلك يف إخراج الكتاب مكتمالا دون أن يعرتيه 

الدراسات عىل  ذلك  تأثري  يف  النظر  بعض  عاملا  ةيالقرآن  وعند  أن  نجد  رصة، 

كتا من  توثيقه  يف  اعتمد  قد  نسخةالباحثني  عىل  البديع  غانم  ب  د.  )الطبعة   أ. 

م أهنا تتضمن كتاب البديع بتًممه، وأن ما ليس فيها ال تصح نسبته إىل األوىل( ، فتوهَّ

 كتاب البديع. 

باإل كتاوسأكتفي  إىل  الدراساتشارة  هذه  من  واحٍد  ،  (2)املعارصة  القرآنية  ب 

د.    :بتحقيق   ـ(ه436)تلسخاوي  علم الدين ال  الوسيلة إىل كشف العقيلةاب  و كتهو

 موالي حممد اإلدرييس الطاهري.

)الطبعة   وذلك أن د. الطاهري اعتمد عىل النسخة املطبوعة بتحقيق أ. د. غانم

، وكان ذلك سبباا يف عدم  (3)ظهرت  ة أ. د. الفنيسان قد، ومل تكن حينها طبعاألوىل(

ن ابن معاذ  السخاوي يف الوسيلة علطاهري عىل املواضع التي نقل منها  ا  د.  وقوف

 به البديع مما هو مثبت يف نسخة أ. د. الفنيسان. يف كتا

 
أ. د.  به،    وأشار املحقق    ن حتقيقهره يف مقدمة طبعة حديثة م ذك غانم قدوري احلمد إىل موقف مماثل مرَّ 

 إدراج الزيادات»، حيث ذكر من ضمن أهداف مراجعته لتحقيق الكتاب:  ب البيان يف عد آي القرآنتالك

  نسختني من خمطوطات الكتاب، والتي قد تصل مادهتا إىل ما يساوي ُُخْس الكتاب، وهي   التي وردت يف 

كتاب، أو زيادة الاب  د من أبواألحاديث واألخبار يف عد  منترتاوح بني زيادة أبواب كاملة، وزيادة عدد  

 (.7. مقدمة حتقيق البيان، للداين: )ص:«ْل عىل نص الكتابكلًمت ومُجَ 

فنيسان عىل ثالث نسخ، وهي: نسخة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ونسختَي  عتمد أ. د. الا  (1)

 . ااييفو واملكتبة الظاهرية املشار إليهًم سلفا رس

كتاب البديع؛ باإلضافة إىل املثال املذكور  دت عىل حتقيق أ.د. غانم لتم اع  رصة التيومن الدراسات املعا  (2)

 يف املتن أعاله: 

 (.5/835ني هلجاء التنزيل أليب داود ابن نجاح، )حتقيق د. أمحد رششال( : )* خمترص التبي

د محمف  )د. أرش  يف رسم وضبط الكتاب املبني،البني  فري العاملني يف إيضاح وحتبري وحترير سمري الط* س

 (. 2/835طلعت( : )فؤاد 

 هـ.1411فيها كتاب الوسيلة عام مية التي حقق وذلك بالنظر إىل أن د. الطاهري قد ناقش رسالته العل( 3)



 (ه1441 ذو احلجة)              ونــــــثل ـثالدد ـــعال       ة   ــيـنرآـلقات اـللدراساطيب ـلشام اـد اإلمـهـة معـلـجـم

93 

الدين  قال   م»السخاوي:  علم  مـوقال  بن  يوسف  بن  معاذ ـحمد  بن  حمد 

بحذف   ﴾ڻ ڻ ۀ  ﴿  سورة يس:  الكوفيني يف  اجلهني: وقع يف مصاحف

  يرد ذلك يف كتاب البديع يف معرفة ما ُرسم يف مصحف»ملق:  قحملا، وعلَّق  (1)«اهلاء

معاذ   ملا  عثًمن البن  املصاحف، خالفاا  هجاء  يف  آخر  كتاباا  للجهني  ولعل  اجلهني، 

ك غري  آخر  كتاباا  للجهني  أن  نعرف  ومل  مقدمته:  يف  البديع  كتاب  حمقق  تاب  قال 

ب  .(2) « البديع مذكور  معاذ  البن  القول  هذا  أن  يف    همًمتوالصواب  البديع،  كتابه  يف 

 . (3) طبعة أ. د. الفنيسان

تكرر   األمر وقد  حتقي   هذا  مواضع،    الوسيلةق  يف  عدة  يف  باألعىل  إليه  الـُمشار 

مل  أنه  إىل  املحقق  ثم يشري  ابن معاذ اجلهني،  السخاوي عن  الدين  ينقل علم  حيث 

عىل كتاب    يقف  يف  النقل  آخر  البديع هذا  كتاب  يف  يكون  ربًم  وأنه  معاذ،   نبال، 

، يف نرشته التي  بديع ال ًممها يف كتابه ل البن معاذ مثبتة بتواحلقيقُة أن مجيع هذا األقوا

 .(4) بتحقيق أ. د. الفنيسان

كتاب   حمقق  العدوي،  محدي  د.  ا  أيضا ذلك  إىل  أشار  معاذ،   البديع وممن  البن 

أن    ىلإ  تدلَّت هذه النقول عىل مكانة ابن معاذ اجلهني، كًم أشارد  وق» حيث قال:  

يف    البديع ألَّفه  الذي  الوحيد  معاذ  ابن  كتاب  هو  العثًمينليس  الرسم  له  فن  وإنًم   ،

 .(5) « البديع مؤلف آخر، ذلك أن بعض نقول السخاوي غري موجودة يف 

 
 (. 210الوسيلة: )ص: (1)

 (.2ة رقم: )املصدر السابق، احلاشي (2)

 ق: أ. د. الفنيسان( )حتقي (.180،  179ينظر: البديع: )ص:( 3)

 ضع يف الوسيلة:  وااملنظر هذه  تُ  (4)

 (. 244ص:. )5(،   236. )ص:4(،   224. )ص:3(،   223. )ص:2(،   102. )ص:1 

 نظر ما يقابلها يف كتاب البديع، )حتقيق أ. د. الفنيسان( :     ثم يُ  

 (.182. )ص:5(،   174. )ص:4(،   180. )ص:3(، 181. )ص:2،   ( 180،  179. )ص:1

 . (د. العدوي(. )حتقيق: 51:)ص البديع: مقدمة حتقيق كتاب (5)
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ا بتحقيق  احلمد نم قدوري  غاد.أ.  جديد لفضيلة املحقق   ثم صدر الكتاب مؤخرا

، ومما  ا عىل سبع نسخ خطيَّةدا ًمتعهـ، عن دار الغوثاين، ا1438بنص مكتمل، عام  

املحقق   ب  -قاله  اهلل  وجهوده  نفع  أسباب  يف    -علمه  من  اجلديدة  الطبعة  مقدمة 

السبب اخلامس: أن أكثر الكتب التي حققُتها مل يتيَّس يل  »مراجعته ألعًمله العلمية:  

مجيع   خمتلفة،  االطالع عىل  منها، ألسباب  نسخ مصورة  واحلصول عىل  خمطوطاهتا 

األحوالريتغ  وقد مجت  يكن  مل  إن  أكثرها،  عىل  احلصول  اآلن  ويمكن  مما ،  يعها، 

 .   (1)«راجعة تلك الكتب وتصحيح ما يكون قد وقع فيها من نقص أو أخطاءم حيتي

o هـ(446)ت مثال من كتاب مفردة احلسن البصري، أليب علي األهوازي: 
هًم، سواء ققحيواألهوازي أن احلسن البرصي كان جيمع بني اهلمزتني    حيث ذكر

عمر محدان  .يق دكًم يف حتق  -ضاف  كانت من كلمة أو من كلمتني، من غري مد. ثم أ

آل    - سورة  يف  قوله  واحدة ممدودة:  هبمزة  فيهن  يستفهم  فإنه  ست كلًمت،  »إال   :

،  [20]األحقاف: ﴾ىئ﴿األحقاف:   ، ويف سورة[73]آل عمران: ﴾ڃ چ﴿ عمران:

ڦ ڄ ڄ ﴿املطففني:  يف سورة    هلوق، و [2]عبس:  ﴾ٻ ٻ پ﴿وقوله يف عبس:  

فقط[13]املطففني:  ﴾ڄ غ  ،  اال  وباقي  أصلهري،  عىل  املحقق (2)«لباب  علَّق  ثم   .

ُتنظر هذه اآليات األربع يف مواضعها من هذه املفردة. جدير بالتنبيه هنا أن »بقوله:  

ث أعاله عن  األهوازي حت   ا أربعا ، يستفهم فيهن، غري أنه ذكر يف املتن  ست كلًمتدَّ

 . (3) «طا فقهنم

 
 جلديدة(. )الطبعة ا نم((. )حتقيق: أ. د. غا12مقدمة حتقيق كتاب البديع: )ص: (1)

محدي العدوي  أن حتقيق د.  ( إىل  7وأشار أ. د. غانم قدوري يف مقدمة حتقيقه يف الطبعة اجلديدة: )ص:

ار  كًم أش  سابقة التي نرشها.ال ته  ة من طبع يكاد يكون نسخ  هـ1427ا سنة  ة بطنط عن دار الصحاب  الصادر

 من تصحيفات. لكنه ال خيلو إىل اكتًمل نص الكتاب يف حتقيق أ. د. سعود الفنيسان،

  ( )حتقيق: د. عمر محدان(.206مفردة احلسن البرصي: )ص:( 2)

 دان(. عمر مح ( )حتقيق: د.3( هامش: )206ة احلسن البرصي: )ص:مفرد  (3)
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للكتاب، األخرى  الطبعة  يف  النظر  عًمر    وعند  د.  النص بتحقيق  يظهر  الددو، 

اهل  مواضع  بإيراد  د.  مكتمالا  طبعة  تتضمنها  مل  التي  تضمنت  مزات  حيث  محدان، 

ۇئ ۇئ ۆئ ﴿  وقوله يف سورة ن:»ومعها:    طبعة د. الددو املواضع األربعة املذكورة،

و[14]القلم: ﴾ۆئ ووضع (1) «[38]القلم:  ﴾ىئ ی﴿و  ،[51]القلم: ﴾ېئ ېئ ﴿،   .

 . (2) « سقط من )ب( و)ت(»ثم علق بقوله: ضع بني معقوفتني املحقق هذه املوا

مكتبة   نسخة  هي  واحدة،  خطية  نسخة  عىل  محدان  د.  اعتًمد  أثر  يظهر  وبذلك 

األقىص بينًم  (3) املسجد  د.،  نسخة    اعتمد  إحداها  خطيَّة،  نسخ  ثالث  عىل  الددو 

الت األقىص  نتعا  ياملسجد  مها:  األخريان  والنسختان  محدان،  د.  عليها  سخة مد 

 . (4) ، ونسخة مكتبة اجلامعة األمريكية يف بريوتمكتبة كوبرييل

o  هـ(446)ت مثال من كتاب مفردة ابن حميصن املكي، أليب علي األهوازي: 
األهواز قال  ابن  حيث  مفردة  يف  الددو-حميصن  ي  عًمر  د.  حتقيق  يف  : -كًم 

مشددةتح  فب  [71]لقًمن: ﴾ ې ې﴿» القرا.  (5)«الياء  هذه  ُتذكر  الطبعة   ةءومل  يف 

محدانبتحقيق   ذاته  للكتابخرى  األ عمر  د.  ويرجع  (6):  أن  ،  إىل  ذلك  سبب 

مكتبة الددو اعتمد عىل ثالث نسخ خطية، هي: نسخة املسجد األقىص، ونسخة  د.

محدان    رم ع  .، بينًم اعتمد د(7) كوبرييل، ونسخة مكتبة اجلامعة األمريكية يف بريوت 

 . (8) دهاة املسجد األقىص وحعىل نسخة مكتب

 
 حتقيق: د. عًمر الددو(. ) (69رصي: )ص:مفردة احلسن الب( 1)

 ر الددو(. ( )حتقيق: د. عًم3( هامش: )69مفردة احلسن البرصي: )ص: (2)

 ( )حتقيق: د. عمر محدان(. 185ينظر: مفردة احلسن البرصي: )ص: ( 3)

 ( )حتقيق: د. عًمر الددو(. 44سن البرصي: )ص: ينظر: مفردة احل( 4)

 لددو(. ا ًمريق: د. ع( )حتق162دة ابن حميصن: )ص:مفر( 5)

 ( )حتقيق: د. عمر محدان(. 306بن حميصن: )ص:ينظر: مفردة ا( 6)

 ( )حتقيق: د. عًمر الددو(. 53: )ص:ردة ابن حميصنينظر: مف( 7)

 . عمر محدان(. ( )حتقيق: د182ينظر: مفردة ابن حميصن: )ص:( 8)
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o مــثـم ال ــ تـكن  ـال  ف ــ يـهـمـتـاب  مـد  الـــرف ــعـي  العلء  ــويـــ جـ تـة  أليب  د، 
 هـ( :   569)تاهلمذاين 

غانم قدوري يقول أ. د.  وهو مثال يتضح به أثر النسبة اخلاطئة للنسخ اخلطية.  

ا عىل كتاب متقدم يف قصيدة أيب مزاحم  ويد أثناء حديثه عن تأثري  جتال  احلمد ُمعلِّقا

هذا الكتاب حمفوظ يف مكتبة »التجويد:     من املؤلفني يفيف جهود الالحقني  اخلاقاين

( أليب بكر جعفر التمهيد يف التجويد ( باسم: ) 3954جسرتبتي بدبلن، حتت رقم: )

 .هـ(432)ت بن حممد املستغفري

ن ورقة أو أكثر سقطت من أوله أ ُت دوقد حصلُت عىل نسخة مصورة منه، فوج

باسم  حلفذهبت  ا  رضرا وأن  مؤلِّفه،  واسم  األخريه  الورقة  الكتاب ق  اسم  فمحا  ة 

اسم  إىل  املكتبة  خمطوطات  فهرس  وضع  الذي  توصل  كيف  أدري  وال  أيضاا. 

 . الكتاب ومؤلفه

  
ِ
أسًمء َتَتبُِّع  من  وجدُت  أهن وقد  املؤلف  عنهم  يروي  الذين  هلم شيوخ  ليس  م 

العالء ملستغفري، ألهنم عاش اب  ةقعال أكثرهم من شيوخ أيب  أن  وا بعده، ووجدُت 

فلعل الكتاب له، ال سيًم أن ابن اجلزري يذكر أليب العالء كتاباا يف هلمذاين العطار،  ا

أ(1) التجويد املستقبل.  يف  القضية  هذه  من  التحقق  جيري  أن  وأرجو  اآلن،  ،  (2) ما 

 . (3) «املستغفري عىل األقل ىلإ بفأعتقد أن الكتاب ال يمكن أن ُينس

العط»وأضاف:   إىل  الكتاب  نسبة  حتققت  ووقد  هلل،  واحلمد  دار  ار  يف  ُطبع  قد 

 . (4)«عًمر باألردن

 
 (.1/204ينظر: غاية النهاية: )( 1)

 ـ. ه0014و عام  يريد تاريخ نرشه للبحث، وه (2)

 (.1/90ؤلفاته: )كتاب للمستغفري حمقق كتابه فضائل القرآن عند حديثه عن مومل ُيرش إىل هذا ال( 3)

)ص:  (4) التجويد:  علم  يف  حتقيق40أبحاث  يف  احلمد  قدوري  غانم  أ.د.  اعتمد  وقد  التمهيد    (.  كتاب 

 (.39)ص:  رفة التجويد: مع يف  التمهيد  يف تركيا. انظر:    قسطموين   ةة مكتبونسخ   للهمذاين عىل نسخة جسرتبتي
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o   ،انفع اإلمام  مقرأ  أصل  يف  اللوامع  الدرر  شرح  كتاب  من  مثال 
 :   هـ(834)تلمنتوري ل

ال َد  عدَّ التومنـحيث  عىل  اقترص  من  الـري  يف  الـمد  لقـمد  وذكر    ،نولامنفصل 

الـكم   -منهم   النسخة  يف  شعيب » :    -  مطبوعةـا  و  وابن  التقريب  .  (1) «اإلشعاريف 

والصواب:    وهو الشعيبتصحيف،  اخلطية  النسخة  يف  كًم  جامعة  ـ،  يف  محفوظة 

سعودـال أن  (2) ملك  التصحيف  هذا  عىل  وترتب  اللوام  حقق ـ م.  الدرر  ع  رشح 

واإلشعار    َب َس نَ   للمنتوري التقريب  بن  ـم  بيشع  البنكتاب  إبراهيم  بن  حمد 

األندليس   اللخمي  بعد  إلياس  هـ(481)ت 
والص(3)  أن،  بن    بن  لشعيبه  واب  عيسى 

هـ(538)تعيل األشجعي اليابري 
 (4) . 

o العشر القراءات  يف  النشر  طيبة  شرح  كتاب  من    للنويري ،  مثال 

 : هـ(857)ت
طبع عدة  ُطبِع  نصُّ  حيث  يسلم  مل  التصحات،  من  منها  أيٍّ  يف    ت افيالكتاب 

سبيل   عىل  منها  املعنى،  يف  املطبوعاملؤثرة  النسخة  يف  ورد  ما  :  الداينقال  »:  ةاملثال 

الشيخ   اجلعربيوأقرأين  الدين  القياس  برهان  عىل  بالكَّس  التنوين  ، (5) « بتحريك 

 
 (.1/180رشح الدرر اللوامع، للمنتوري: ) (1)

 /أ(.48توري: نسخة جامعة امللك سعود: )اللوامع، للمنرشح الدرر  (2)

 (.18(، هامش: )1/180ينظر: رشح الدرر اللوامع، للمنتوري: )( 3)

 (.64يل: )ص:اإلشبيينظر: فهرسة ابن خري  (4)

أ  َعَجٍب  رشوِمن  حمقق  وثَّ الح  ن  للمنتوري  اللوامع  شعيب  درر  البن  واإلشعار  التقريب  كتاب  نسبة  ق 

أن الكتاب لشعيب األشجعي   (64)ص::  شبييل، واملذكور يف الفهرسةسة ابن خري اإل اللخمي من فهر

 (. 1/135لخمي. ينظر: رشح الدرر اللوامع، للمنتوري: )وليس البن شعيب ال

 يق: د. مدي باسلوم. ق( حت2/220: )رشح طيبة النرش للنويري( 5)

طبعاواع  يف  والتصحيفات  األخطاء  هذه  ببيان  الباحثني  بعض  التنى  طيبة  ينظر:  ت رشح  للنويري.  نرش 

 = ا، ورشح طيبة النرش للنويري:(، وما بعده108بحث: دراسة لكتاب رشح طيبة النرش للنويري: )ص:
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التصحيف   هذا  أدَّى  اخلطيَّة    -حيث  النسخ  بعض  يف  الداين   -املثبت  جعل  إىل 

للجعربي    هـ(444)ت ا  أثبته الديوايناب:  والصو  .(هـ273)تتلميذا الذي  وهو   ،

فـقـح ـم ـال الـق  عنــحاشيـ ي  إيــة،  النس  رادهــد  بني  وكان للفروق  اخلطيَّة،  خ 

 الصحيح ِذْكُره يف املتن. 

 

 

 

 

 
 

 
بعدها،8)ص:= وما  الطَّ )ال  (  ُغنية   ، العلمية(  برسالة  )ا  رشحَلبة  بعدها،62/ 1لطيبة:  وما  )الرسالة    ( 

 العلمية(. 
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 املبحث الثالث
 أثر تعدد إبرازات الكتاب يف إخراج النص 

إخراج يف  التصحيف  أثر  إيراد  كت  بعد  ناَس   ملوع  بنصوص  أن   بالقراءات؛ 

ه، إذ قد ُيمثل النص املثبت يف   ُيعطف ببيان أثر تعدد إبرازات الكتاب يف إخراج نصِّ

ل املؤلُِّف فيًم بعد   حدى ُنسخ الكتابإ اخلطيَّة إبرازة أوىل للمؤلف يف كتابه، ثم عدَّ

املبي ا:  أيضا ى  وُتسمَّ األخرية،  اإلبرازة  واعتمد  الكتاب  نص  وتسم عىل   ى ضة، 

دة.رازة األوىل: ابإلا  ملسوَّ

الذي للكتاب  واحدة  خطية  نسخة  املثبت   ووجود  نصه  جيعل  إبرازاته  تعددت 

أليف املؤلف لكتابه، ال سيًم إذا كانت متثل اإلبرازة رحلة من مراحل تفيها يمثل م

أ  ا  املتأخرين عنه تصحيفا لنقول  ه  يلزم بالرضورة أن تكون خمالفة نصِّ و األوىل، وال 

فا  اخ.  من اترصَّ  النُّسَّ

السابقة » فالنَُّسخ  أكثر.  أو  ثالثة  أو  مرتني  إبرازاهتا  تتعدد  قد  املؤلف  ونسخة 

؛ متثل املحاوالت األوىل للمؤلف، قبل أن خيرج يف  ة، أو: املسوداتوتسمى: املسود

صيغته النهائية، وأما الصيغة النهائية بعد التنقيح والتصحيح فتسمى املبيضة، وهي  

 . (1) «يف أحسن تقويم لف كتاباا خيرجؤملا اي ارتضاهالت

  الرب: يقول أ. د. بشار عواد معروف يف مقدمة حتقيقه لكتاب التمهيد البن عبد  

بعد دراسة النسخ املذكورة أهنا متثل نرشتني للكتاب،    -من غري شك    -ا  وتبني لن»

هي و،  ةينازة الثااإلبرازة األوىل، وهي املسودة، وأكثر النسخ منسوخة عنها، واإلبر

وا إبرازته  األخرية.  يف  بعُد  فيًم  مؤلفه  ارتضاه  الذي  الكتاب  متثل  ال  األوىل  إلبرازة 

 . (2) «ف يف صياغة العباراتتالة النقص واالخاألخرية، فهي كثري

 
)ص  (1) املخطوطات:  حتقيق  يف  باختصار28:املقابلة  ومناهج    (،  املتعددة  الكتب  إبرازات  وينظر:  يسري. 

 (. 11حتقيقها: )ص:

 باختصار يسري.  (.1/19التمهيد البن عبد الرب: )مقدمة حتقيق  (2)
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ثالث   يف  املؤلف  إبرازات  لتعدد  األمثلة  بعض  املقام  هذا  يف  وسأستعرض 

اجلزري   ابن  القراء  إلمام  وحفاظهاقر  ةرلكث  هـ(،833)تمنظومات  وأثرها  ئها  ا، 

 الظاهر يف ميادين العلم واإلقراء.

األول: ا  املثال  القراءات  يف  املضية  الدرة  نظم  املرضية،  من  قال  لثالث  حيث 

 : (1) الناظم

ب  ـ ٌر ح  ـــ ص  ــا و ق  ــــ ه  ج  ـــ ض    ه  و يـ ر  ـو س ك  ن  ب    د  ــد د  ج  ــ ه  و ام  ــق  ـــ ك يـ ت   ش   ل  اع  ب    ــ م  و ال 
النويري   الدرةقال  رشح  )»:  يف  النسخ:  بعض  يف  ْن  ووقع  َوَسكِّ ُحْز  ُجْد  َوَيتَّْقِه 

علَّق حمقق رشح الدرة . و(2) «دون هذا  (، واملذكور أوالا هو املوافق ملا يف التحبريبِهِ 

بقوله:   يف: »للنويري  الضمري  هاء  بقرص  قرأ  مجَّاز  ابَن  أن  يقتيض     ﴾ ی ﴿  وهذا 

فيها، ولكنوعقي  ةكقراء  [52]النور: )   ب  فيها:  التي جاء  ُجدْ النسخة  َواْمُدْد  ( َكَيتَّْقِه 

الدرة أصل  هو  الذي  التحبري،  يف  ملا  املوافقة  الرمي(3) «هي  ووافقه  واألبيار.   ، ،  ييلُّ

 .(4) والقايض، واملرصفي، وحممد آل الوكيل، ومؤلفو الـُمزهر

ا إلبر دها، نظم التي اعتم لا   ةزاوممن خالف هذا الرشح: الزبيديُّ يف رشحه، تبعا

ْن بِهِ )»فقال:   نَه    ﴾  ی ﴿(. وَقرَصَ ابُن مجَّاز ويعقوب:  َوَيتَّْقِه ُجْد ُحْز َوَسكِّ ، وَسكَّ

، والضبَّاع، وقال: (6) َعرائِي، واملنري السمنوديحاين، والك املل، وكذل (5) «ابن وردان

 
 (.19 الدرة املضية: )رقم البيت: (1)

 (.  1/206الدرة املضية للنويري: ) حرش( 2)

 (.483ر: حتبري التيسري: )ص:(. وينظ3قم: )(، حاشية ر1/206رشح الدرة املضية للنويري: )( 3)

(، رشح الدرة املضية  73(، اإليضاح: )ص:157ص:(، البهجة السنية: )1/246ينظر: املنح اإلهلية: )(  4)

)ص:مرصفلل والتحري58ي:  الفوائد  عىل  (،  )ص:ا  متنرات  املضية:  الـ44لدرة  رشح  (،  يف  ُمزهر 

 (.460الشاطبية والدرة: )ص: 

امل  (5) الدرة  للزبيدي:رشح  ذكره 117)ص:  ضية  ملا  ا  موافقا ذلك،  يف  املحقق  وتعقبه  يسري.  بترصف   ،)

 النويري يف رشحه. 

الروية: )ص:(  6) املناهل  ا63ينظر:  )الرسالة  البهية: )ص:لعلم(  الُغرة  ا)الرسال  (64ية(،  لمية(، رشح لع ة 

ا39للمنري السمنودي: )ص:  الدرة املضية،  ويري يف رشحه.ملا ذكره الن (. وتعقبه املحقق يف ذلك، موافقا
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ي  هو» فَدلَّ قوله:    ،(1) «وهذا عىل ما يف النسخ املعتربة، وهي املوافقة ملا يف التحبري»

عىل أن نسخة التحبري التي اعتمدها العالمة الضبَّاع موافقة ملا   «املوافقة ملا يف التحبري

 .تضمنته هذه اإلبرازة للنظم
ال بعض  املوافق وتضمنت  النص  التيسري  حتبري  لكتاب  اخلطيَّة  هذا    -  نسخ  يف 

ن إضافة هشام لقالو  رىأخ  ، وتضمنت نسٌخ (2) ملا ذكره الضبَّاع يف رشحه  -املوضع  

بالقرص لدى رشاح  (3) ويعقوب  التيسري  كتاب حتبري  لُنَسِخ  الظاهر  األثر  يؤكد  مما   ،

 ظ أبياهتا. الدرة الـُمضيَّة حال اختالف ضبط ألفا

الـمسفرة، وكذلك د. إهياب فكري وصحَّ  الوجوه  الوجهني يف كتابه:  املتويل  َح 

 . (4) يف رشحه

ا يف ضبط ألفاظ هذا  درة املضية اختاللل  ةوتضمنت بعض النُّسٍخ اخلطيَّ  فاا ظاهرا

اح، وذلك ِوفق الصيغ  البيت عًمَّ ذكره ال  َّ ، (5) «ْن بِهِ َحْوٌز ُجْد َوَأْسكِ   َوَيتَّْقهِ »   التالية: رشُّ

ْن بِهِ » ا ُحْز َوَسكِّ ْن بِهِ » ،  (6)«َكَيتَّْقِه َواْمُدْد ُجدا تَّْقِه يَ وَ »،  (7) «َكَيتَّْقِه َواْمُدْدُه ُجْد ُحْز َوَسكِّ

نْ ُجْد وَ   . ومثل هذا االختالف جدير بالدراسة التارخيية والعلمية. (8)«بِهِ  اْمُدْد َوَسكِّ

 
 (. 18البهجة املرضية: )ص: )1(

معهد   )2( نسخة  التيسري:  حتبري  )ينظر:  رق311البريوين:  األزهرية،  املكتبة  نسخة  )/أ(،  : 93100م:   )

 /ب(.65مجعة املاجد: ) (، نسخة مركز98لباقي: )ص:ا عبدة الشيخ /أ(، نسخة مكتب77)

/أ(، نسخة  101/أ(، نسخة مكتبة عارف حكمت: )84ة: )كتبة املحموديينظر: حتبري التيسري: نسخة امل  )3(

( أفندي:  راشد  نسخة72مكتبة  )  /ب(،  رقم:  األزهرية،  )(32825املكتبة  نس53:  مك/ب(،  تبة خة 

/ب(، نسخة مكتبة قونيه،  116زيل: )/أ(، نسخة مكتبة دين94: )يةالمعود اإلسجامعة اإلمام حممد بن س

: )1084رقم: ) ق  /ب(،117(  )نسخة مكتبة  رقم:  : )2167ونيه،  قونيه، 119(  مكتبة  نسخة  /ب(، 

 /ب(. 49( : )4783رقم: )

 (.91(، تقريب الدرة: )ص:119: الوجوه املسفرة: )ص:ينظر )4(

 ( )الرسالة العلمية(. 45قارنة: )ص: النويري والزبيدي دراسة م بني املضية ة رشح الدر   ينظر:   ولالستزادة،  

 /ب(.2ه: )ة مليل كتبخانالدرة املضية: نسخ (5)

 /أ(.85الدرة املضية: نسخة قونيه: )( 6)

 /أ(.2ة األزهرية: )الدرة املضية: نسخة املكتب( 7)

 /ب(.99) ود:امللك سع /أ(، نسخة جامعة 3األقىص: )سجد الدرة املضية: نسخة امل ( 8)
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النرش    :املثال الثاين نظم طيبة  الع من  القراءات  مكتبات يف  اكتنزت  رش، حيث 

حمددة   إبرازة  منها  واحدة  كل  متثل  التي  اخلطية  ُنَسِخه  بعض  املتفرقة  املخطوطات 

 ألخرى، وقد ختالفها. ق مع بعض النسخ افتت دقللكتاب، 

(، متثل إبرازة متقدمة للمنظومة، 70وبيان ذلك أن نسخة مكتبة الله يل برقم: )

أبيا من  كثري  يف  واختالف  اشتهر  ما  أبياهتاهتا  من  ويف    ستقر  األخرى،  النسخ  يف 

 رشوحها كذلك. 

يف اإلبرازة    ءجا  -  عىل سبيل الـمثال  -ففي باب أحكام النون الساكنة والتنوين  

 :(1) تقدمةامل

م  و ر اـ  ة  ف ـــ ن  ـــ ـل  غ  ـــم ب  ـــــ ـ و أ د غ    و ال بـ ع ض  ك م  ص ع باا َس  ا ِب  ا قـ ر ا   ي ل 
 :(2) ا البيتواملشهور يف موضع هذ

م  و ر ا ة  يف  ـــن  ـ ل  غ  ــــم ب  ـــ د غ  و أ   ي  ل غ     ل   ى ر  ـــ ـ ضاا ت  ـ ب ة  أ ي  ـْي   ص ح  ـ و ه 
 نة يف الالم والراء لألزرق،وال خيفى أن اإلبرازة األوىل تضمنت اإلشارة إىل الغ

ال  إثبات  ا  أيضا تثبتها  وتضمنت  املشهورة  األخرى  واإلبرازة  حلفص،  ال  لشعبة  غنة 

 .حلفص ال لشعبة

تفاو أثر  القراءات  وظهر  النسخ اخلطية ملنظومات  يتعلق بغنة األزرق    -ت  فيًم 

ا   للطيب  ةومظنميف    -حتديدا األصبهاين  طريق  من  ورش  رواية  يف  األماين  ي،  بلوغ 

 حيث قال الناظم: 

د غ    ر اــه  ق  ــي  ـ ق  ـن  ط ر يــ ر  و ر ٌش م  ـ يف  الن ش   م  و ر اــ ن ـ الغ  ـ ام  ب  ــــ ل   ة  يف  ل 

الشارح ا    وقال  قا البيت: عىل  ُمعلِّ هذا  إثبات  يف  للنظم  اخلطيَّة  النسخ  اختالف 

يف أغلب النسخ، ومل يأِت إال يف نسخة واحدة من النسخ    غري موجود  تبيال   وهذا»

 
 /أ(.41له يل: ) سخة ال طيبة النرش: ن (1)

 (. 275طيبة النرش: )رقم البيت: ( 2)
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التي حققُت النظم عليها، ويتضمن هذا البيت جواز إدغام النون الساكنة اخلمس  

األزرق  عن  والالم(  )الراء  حريف  عند  بغنٍة  عن    والتنوين  من واألصبهاين  ورش 

 .(1) «طرق النرش

املتعددة، وتفاوت   النرش يف رشوحها  بةطي  وتكرر أثر اختالف إبرازات منظومة

الرشوح   يف  املنظومة  أبيات  ألفاظ  اخلطية،  ضبط  ونسخها  إبرازاهتا  الختالف  ا  تبعا

 : (2) ففي قول الناظم

ا ـــ ٌر غ  ــ ب  ــ ح    ف ا ـل ون  إ ذ  ص  ــ م  ـع  ـــي    عااـيـ  م ـر  ج  ــ ص  ــ اق  ـــ ف   ن  ـــ ع    د  انا و اث   ف ا ـــه  ح  ـــ ي و 
رش ألطال  حواختلفت  ضبط  يف  الضبط يِّبة  هذا  عىل  فجاء  البيت،  هذا  فاظ 

، والذي عند  (3) اب فكري املشهور يف رشح ابن الناظم، واملنري السمنودي، و د. إهي

وقمحاوي:   َوَعًمَّ )النويري  َصَفا  َفاْقرُصْ  إِْذ  اإلبرازة (4) ( َيْعَمُلوَن  يف  كذلك  وهو   ،

إليهاملتق املشار  ادمة  آنفا عن(5) ا  والذي  والرويس:  لرتا   د،  َفاْقرُصْ ) ميس  اْلُكلِّ    يِف 

لها نسخة خطية يف  ، وهو كذلك يف إبرازة أخرى للمنظومة متث(6) (َيْعَمُلوَن إِْذ َصَفا

 . (7) ط الناظم وإجازتهمكتبة برنستون عليها خ

لنظم  التحقيق  ُت هذا  فقد بني »قال د. إهياب فكري يف مقدمة حتقيقه لطيبة النرش:

 
 (.127الرباين يف حل معاين بلوغ األماين يف رواية ورش من طريق األصبهاين: )ص:التيسري ( 1)

الن  (، غنة األزرق48املحقق: )ص:اط  نظر يف موضوع غنة األزرق: الربهان األصدق والرصوي  في بني 

 (.23إلثبات: )ص:وا

 (. 477النرش: )رقم البيت:  طيبة( 2)

/ب(، تقريب  77(، سطعات ملعات أنوار ضياء الفجر: )2/756ن الناظم: )ينظر: رشح طيبة النرش، الب( 3)

 (.214الطيبة: )ص: 

 (. 376:(، الكوكب الدري: )ص2/186بة النرش، للنويري: )رشح طي( 4)

 (.أ/53)له يل:  طيبة النرش: نسخة ال ( 5)

 (.108( )الرسالة العلمية(، رشح طيبة النرش للرويس: )ص:3/7071غنية الطلبة: )( 6)

 /ب(.31: نسخة برنستون: )طيبة النرش (7)
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اب لإلمام  خم زجلا  نالطيبة  منها  خمطوطات،  أربع  اإلمام  ري عىل  إجازة  عليها  طوطة 

إلمام العقبي، الذي نسند قراءتنا ابن اجلزري برواية هذا املتن، وهي إجازة لتلميذه ا

 . (1) «للطيبة من طريقه

، ( املقدمة اجلزرية من نظم املقدمة فيًم عىل قارئ القرآن أن يعلمه )  املثال الثالث:

ا لتع  يف  اهظفقد تباين ضبط ألفا دد إبرازات الناظم ملنظومته،  رشوحها املتعددة تبعا

 : (2) فعند قوله

ل     ؤ ل  ـــــ ن  ه  ـــذ يـ ذ ا وال  ـــ ال  ه  ــ و م    و و ه  ل  َت  ني  يف اإل  م ام  ص 
الدائم   وعبد  الناظم،  ابن  رشح  يف  املثبت  وهو  املشهور،  هو  الضبط  هذا 

ملستكاوي، ومال عيل قاري،  ن احلنبيل، وابوا  ،ياألنصارواملزي، وزكريا  األزهري،  

ي  .(3) والفضايل، وابن غازي، والغزِّ

للمنظومة:   أخرى  إبرازة  يف  يف  )وجاء  َماِم  حَتِنَي  اَل ِصْل  اإْلِ وهذا (4) (َوِقيَل   ،

وحممد   زاده،  كربي  وطاش  والقسطالين،  األزهري،  خالد  رشح  يف  مثبت  الضبط 

 
 (.3مقدمة حتقيق طيبة النرش: )ص:( 1)

 (. 92ية: )رقم البيت: املقدمة اجلزر (2)

املفه   (3) احلوايش  املعلمة283)ص:  مة:ينظر:  الطرازات  )ص:ال(،  225: )ص:(،  املؤيدة:  (،  165فصول 

)ص:ا املحكمة:  )ص:65لدقائق  الَّسية:  الفوائد  امل362(،  رشح  اجلزرية  (،  للمستكاوي:  قدمة 

)ص: 295)ص: الفكرية:  املنح  )ص:313(،  املضية:  اجلواهر  امل396(،  الدرر  البهية: (،  نظمة 

 )الرسالة العلمية(.  (82، التعليقات الوفية: )ص: ( 484)ص:

ُنسختض  (4) هذقامل  منت  ألفاظ  ضبط  اجلزرية  اَل(. دمة  )َوِقيَل  اَل(،  )َوُوهِّ الصيغتني:  بإحدى  البيت  ا 

ا. ينظر: املقدمة اجلزرية: نسخة جامعة اإلمام حممد بن  تملت بعض النسواش خ اخلطية عىل الصيغتني معا

( رقم:  اإلسالمية:  )(755سعود  املك4:  نسخة  )تبة  /ب(  رقم:  )ص:(288التيمورية:  نسخة 9:   ،)  

 /ب(.52( : )4487تبة األزهرية: رقم: )كامل

)  وتضمنت نسخة مكتبة ال   التي70له يل: رقم:  الن  (  اَل(، وهي عليها خط  )َوُوهِّ اظم وإجازته؛ صيغة: 

 جلزرية.النسخة املعتمدة يف ُجلِّ طبعات املقدمة ا
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ا عىل    ة،مدقرازة مت. ولعل هذه اإلب(1) احلجازي ما أشار إليه تلميُذ الناظِم عبُد  اعتًمدا

املقدمة ألفاظ  ضبط  أخذ  بأنه  املعلمة،  الطرازات  رشحه:  يف  األزهري  عن   الدائم 

 . (2) ناظمها يف نسخته األخرية، وَوَصَف يف رشحه الضبَط اآلخَر بالنسخِة املتقدمة

األوىل: الصيغة  احلرضمي  بحرق  اَل   وأثبت  األيف    َوُوهِّ رمجة  ت:  لورشحه 

) (3) املستفيد األخرى:  الصيغة  وأثبت  اَل ،  القاري    (َوِقيَل  حتفة  اآلخر:  رشحه  يف   ،

 .  (4) واملقري

رشح   يف  النص  أثبواضطرب  حيث  يالوشة،  البيت:  ابن  متن  يف  املحقق  ت 

اَل )  . (5) (َوِقيَل اَل (، وسياق املؤلف يف رشحه يتعلق باإلبرازة األخرى: )َوُوهِّ

ر نسخةتًماح  يظهر أنومما سبق،   املؤلف يتعذر معه القطع إزاء نسخة ما    ل تكرُّ

من هلم صلة به،   أهنا األصل، ما مل ينصَّ هو عليها، أو يشري إىل ذلك أحد تالميذه أو

إىل   نسخته  يف  املؤلف  يشري  وقد  األصل،  أهنا  عىل  دليالا  عليها  خطِّه  وجود  وليس 

 . (6)قةوجود إبرازة سابقة أو الح
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 اخلامتة
أمحد اهلل سبحانه وتعاىل وأشكره وأثني عليه بًم هو أهله من املحامد؛ أن وفقني 

وأستغفره فضله،  من  املزيد  وأسأله  الدراسة،  هذه  خطأ    إلمتام  من  فيها  يظهر  عًمَّ 

 وزلل، والكًمل له سبحانه وتعاىل.

ا  أوردهتُّ إنًم    لةثمأأن ما ورد يف البحث من    إىل  -يف مطلع هذه اخلاتـمة    -وأشري  

األساتذة   ِقبل  من  املبذول  الـجهد  من  تغض  ال  وهي  البحث،  موضوع  ملناسبة 

منهم فلكل  األمثلة،  طيَّات  يف  أسًمؤهم  وردت  الذين  وسبقه،    األعالم  فضله 

ا.  وحرصه وعنايته، بارك اهلل يف جهودهم وأعًمهلم، وجزاهم خريا

 اء من البحث. بعد االنته يل ترتي ظهنتائج والتوصيات الثم أشري إىل أهم ال

 أهم النتائج:  ▪
كتِب    :أولا  ُنَسِخ  بتقييِم  القراءات  علًمء  ِقبل  من  الفائقة  العناية  علوم ظهور 

ا، وبيان ما وقع القراءات، واحلكِم عليها ق  فيها من تصحيف ونحوه.وةا وضعفا

النسخ  :اثنياا بنقد  القراءات   ت، اءاالقرعلوم  اخلطّية لكتب    اشتهار بعض علًمء 

والروايات،  ودراستها   واألوجه  الطرق  يف  ذلك  أثر  وبيان   ، فاحصةا نقديةا  دراسةا 

 هـ(. 833كابن اجلزري )ت

الواردة    :اثلثاا  والتصحيفات  األخطاء  ات  انعكاس  ألُمَّ اخلطيَّة  النسخ  بعض  يف 

الـمعارصة،  علوم  كتب القرآنية  الدراسات  عىل  املتقدمة  آثارها    القراءات  وظهور 

 ة واملطبوعة منها.حققامل  سخنال  ىلالسلبية ع

ات كتب   :رابعاا  ا خطيَّةا نفيسة ألُمَّ تكتنز مكتبات الـمخطوطات حول العامل ُنسخا

ُحقِّ علوم   فيًم  تعتمد  مل  نفاستهاالقراءات  رغم  منها؛  ُطبِع  أو  العلمية   ق  وقيمتها 

  يفن  ايبوالت  هـ(،444)ت للداين  ، والتيسريهـ(392)تالعالية، كالـمحتسب البن جني  

 وغريها. هـ(،665)توإبراز الـمعاين أليب شامة  هـ(،616)تلقرآن للعكـربيإعراب ا
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 نقلها وعزوها.    أثر التصحيف يف نسبة بعض األوجه لغري أصحاهبا، وتوايل  :خامساا

يف    :سادساا عنه  النقل  اختالف  أسباب  من  لكتابه  املؤلف  إبرازات  تعدد  يعد 

 بغريه.  ؛ مقارنةافا يحصة الواحدة، وال يعد هذا تاملسأل

فُتنسب    :سابعاا الغالف،  صفحة  إىل  اخلطيَّة  النسخ  بعض  يف  التصحيف  يمتد 

نسبتها اخلطأ يف  تب عىل ذلك  النسخة اخلطيَّة إىل كتاب آخر غري املثبت داخلها، ويرت

 يف الفهارس والدراسات املتأخرة.

ط الضب  ةقلة  رره وآثاره ال يعني بالرضووقوع التصحيف أو بعض مظاه  :اثمناا

التحرير عند من وقع منه، سواء من العلًمء املتقدمني أو املتأخرين كذلك، بل قد و

 يقع من أئمة ُعرفوا بالضبط واإلتقان.   

نسخ  :اتسعاا خطيَّة  لكل  نص ة  ضبط  يف  بالغة  وأمهية  مستقلة،  علمية  قيمة 

ط بض  عن  ات املؤلف إن وجدت، فضالا املؤلف، وتسلسل تارخيي معترب لتتبع إبراز

 وقوع التصحيف ألول مرة، وتأثر النسخ املتأخرة به.  وحترير

للنسخ   :عاشراا وفنيًّا  علميًّا  ا  انعكاسا كتاب  أي  من  مطبوعة  نسخة  كل  متثل 

لتي اعُتمد عليها يف تلك الطبعة، وال يلزم من ذلك حتقق موافقتها ملا استقر اخلطية ا

املؤلف اختيار  يلز  عليه  وال  كتابه،  أيضا يف  هباحالا  ام  عن    تجاج  اختالفها  حال 

 النقول املوثوقة عن الكتاب يف مصادر أخرى. 

اخلطية   النسخ  بعض  أو  املطبوعة  بالنسخ  االكتفاء  أن  الواحد    -كًم    -للكتاب 

 ؤلف. ِمن أهم أسباب انتشار النقول الناقصة واألخطاء املتكررة املنسوبة لنص امل

 أهم التوصيات:  ▪
اتألُ ة  ي د قتفعيل الدراسات الن  :لا و أ القراءات املطبوعة، ومقابلتها  علوم  كتب    مَّ

النصِّ   إثباِت  مدى  وبيان  هلا،  العتيقِة  اخلطيَِّة  النُّسِخ  أراده   -املطبوع    –عىل  كًم 

 حقيق من عدمها.ومدى حاجة الكتاب إلعادة الت مؤلُفه،
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امل  :اثنياا األكاديمية  العلمية  عناية األقسام  الباحثني لفت  إىل توجيه    يف   تخصصة 

النُّسِخ اخلطيَِّة    لدراساتا بتوفري  النقدية، ودعمهم  الدراسات  النوع من  العليا هلذا 

ات كتب   القراءات. علوم العتيقة ألُمَّ

د العلًمء يف التنبيه عىل التصحيفات وأخطاء  ني إىل مجع جهوتوجيه الباحث  :اثلثاا

لكتب اخلطيَِّة  النُّسِخ  يف  مُ   علوم  النساخ  باب  فهو  أيديبع  رشالقراءات،   ني 

 الباحثني، مل يأخذ حقه كامالا بعد. 

يف   :رابعاا ذلك  وعرض  الواحد،  للكتاب  املؤلف  إبرازات  تتبع  عىل  التأكيد 

لة النُّسِخ اخلطيَِّة واملطبوعِة باإلبرازة األخرية التي دراسات علمية حمررة، وبيان ص

 استقر عليها اختيار املؤلف.  

ات، واالستنارة بًم طرحوه  القراء  م ولع  بمراجعة توصيات حمققي كت  :خامساا

 من مقرتحات بحثية. 

واهلل تعاىل أعلم، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وآله وصحبه، واحلمد 

 . نيهلل رب العامل
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 فهرس الـمصادر والـمراجع
 أولا: املصادر املخطوطة: 

النشراح، (  1 وغاية  ا  سه  -املنسوب    اإلفصاح  ا  -وا السخاوي  لعلم    هـ(، 643)تلدين 

   هـ(، 328)ت األنباري، حممد بن القاسم    ،   إيضاح الوقف والبتداء يف كتاب هللا   الصواب: و

o (. 166سخة مكتبة أمحد الثالث، رقم: )ن 

ا (2 العشرْي  لتيس َتبْي  القراءات  بن   ، يف  عيل  بن  د  حُممَّ بن  د  حُممَّ بن  د  حُممَّ اجلََزِري،    ابن 

 ،(ه 833)تيوسف 

o (. 4املنورة، رقم: )   بة املحمودية، املدينة املكت نسخة 

o  ( :44نسخة مكتبة عارف حكمت، املدينة املنورة، رقم .) 

o (. 3761: )نسخة مكتبة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، رقم 

o  ( :93100نسخة املكتبة األزهرية، القاهرة، رقم .) 

o :(28253)  نسخة املكتبة األزهرية، القاهرة، رقم . 

o  (. 2669د، رقم: )نسخة معهد البريوين، طاشكن 

o ( :1201نسخة مكتبة راشد أفندي، قيرصي، رقم .) 

o ( :8نسخة مكتبة دينزيل، اسطنبول، رقم .) 

o ( :0841نسخة مكتبة قونيه، قونيه، رقم) . 

o ( :2167نسخة مكتبة قونيه، قونيه، رقم .) 

o ( :4783نسخة مكتبة قونيه، قونيه، رقم .) 

o (. 177لباقي، اجلزائر، رقم: ) بد اعشيخ لا ة نسخة مكتب 

o  ( :452539نسخة مركز مجعة املاجد، ديب، رقم .) 

اجلزري (3 ابن  مقدمة  شرح  واملقري  القاري  املبارك    ،َتفة  بن  عمر  بن  حممد  بحرق، 

 هـ(، 930ت)احلرضمي 
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o  ( :3952نسخة مكتبة احلرم املكي، مكة املكرمة، رقم .) 

بن عبيد اهلل  احلسن طاهر بن عبد املنعم    و، أبنوبلابن غ  التذكرة يف القراءات الثمان،  (4

 (،ه399)تاحللبي 

o  ( :88077نسخة املكتبة األزهرية، القاهرة، رقم .) 

 (،ه 849)تالقباقبي، حممد بن خليل  تيسْي ما يف املصطلح، (5

o  (. 29كتبة أسعد أفندي، اسطنبول، رقم: )ة منسخ 

املرضية  (6 الثلث  القراءات  املضيئة يف  اجلَ   ،الدرة  حُممَّ حُم   ِري،زَ ابن  بن  د  حُممَّ بن  د  بن  مَّ د 

   (،ه 833)تعيل بن يوسف 

o ( :6218نسخة مكتبة مليل كتبخانه، أنقره، رقم .) 

o ( :11384نسخة مكتبة قونيه، قونيه، رقم .) 

o  (. 93002، رقم: ) القاهرة ية، زهرنسخة املكتبة األ 

o  ( :50(، رقم: )11نسخة مكتبة املسجد األقىص، القدس، مموع .) 

o (. 6582عة امللك سعود، الرياض: )مابة ج تكم نسخة 

   (،ه324)تابن ماهد، أمحد بن موسى البغدادي  ،السبعة يف القراءات (7

o ( :4930نسخة مكتبة تشسرت بيتي، إيرلندا، رقم .) 

املنري السمنودي، حممد بن    ،يف شرح كتاب طيبة النشر الفجر   ضياءوار  سطعات ملعات أن (8

 هـ(،1199)تاحلسن 

o  جتويد(.  143رقم: )  اهلند، بخش، ادخ نسخة مكتبة 

 هـ(، 1186)تاملغريب، هاشم بن حممد  ،رح اإلفادة املقنعة يف قراءات األئمة األربعة ش (9

o  ( :16199نسخة املكتبة األزهرية، القاهرة، رقم .) 

 (، ه834)تاملنتوري، حممد بن عبد امللك القييس  ،اللوامع لدررشرح ا (10

o (1562)  :م نسخة مكتبة امللك سعود، الرياض، رق . 
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 هـ(،743)ت رسوم، الديواين، علي بن أيب حممد بن أيب سعدطوالع النجوم يف موافق امل (11

o  ( :3/ 282نسخة وزارة األوقاف، الكويت، رقم .) 

العشر (12 القراءات  يف  النشر  بن  اجلَ   ابن  ،طيبة  عيل  بن  د  حُممَّ بن  د  حُممَّ بن  د  حُممَّ َزِري، 

 (،ه 833)تيوسف 

o  (. 70) رقم:   ،ل ونسخة مكتبة الله يل، اسطنب 

o  ،(. 2254أمريكا، رقم: )نسخة مكتبة برنستون 

قراءات (13 على  زادت  اليت  األربعة  القراءات  يف  املعتربة  الفوائد  شرح  يف  املدخرة    الفرائد 

 ـ(، ه3801)ت  الضباع، عيل بن حممد ،العشرة

o  ( :173نسخة مكتبة الشيخ عيل بن حممد الضباع، مرص، رقم .) 

اجلز  (14 شرح  يف  املكية  اازي،  جاحل  ،ة ير الفوائد  حممد  بن  أولياء  خليل  حممد  بن 

 هـ(، 1035)ت

o ( :984نسخة مكتبة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، رقم .) 

 . (هـ588قوايس )ت بعد   الن عيلاملرندي، إبراهيم بن حممد ب ، قرة عني القراء (15

o  :نسخة مكتبة دير االسكوريال، أسبانيا، رقم   (1337/ 1332E   .)قراءات 

الثمان وقراءةالقر   هج يفبملا (16 واليزيدي  األعمش وابن  اءات  سبط    ،حميصن واختيار خلف 

 (، ه 541اخلياط، عبد اهلل بن عيل بن أمحد بن عبد اهلل )ت 

o (.  2799م: ) نسخة جامعة امللك سعود، الرياض، رق 

o ( :1072نسخة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، رقم .) 

o  ،(. 19رقم: )  ، نبولطسا نسخة أسعد أفندي   

o  (.  9هلل أفندي، اسطنبول، رقم ) نسخة فيض ا 

o ( 10نسخة فيض اهلل أفندي، اسطنبول،  رقم .) 

o ( 11نسخة فيض اهلل أفندي، اسطنبول،  رقم .) 
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 هـ(، 1238احلنفي، حممد عارف بن إبراهيم احلفظي )ت ربع،األ امل جم ع يف القراءات  (17

o ( :175نسخة مكتبة بايزيد، اسطنبول، رقم .) 

د بن    ما جيب على قارئه أن يعلمه )املقدمة اجلزرية(،فياملقدمة   (18 د بن حُممَّ ابن اجلََزِري، حُممَّ

د بن عيل بن يوسف )ت   (، ه 833حُممَّ

o ( :755نسخة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، رقم .) 

o (. 288هرة، رقم: ) نسخة املكتبة التيمورية، القا 

o  ،(. 4487القاهرة، رقم: )  نسخة املكتبة األزهرية 

o ( :70نسخة مكتبة الله يل، اسطنبول، رقم .) 

العشرة،  (19 على  الزائدة  األربعة  القراء  مذاهب  يف  سلطان  مقدمة  بن    املزاحي،  أمحد  بن 

 هـ(، 1075سالمة )ت 

o ( :859نسخة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، رقم .) 

ا    -املنسوب    املوضح، (20 ا  -سهوا خريون  )ت لالبن    والصواب: (،  ـه539بغدادي 

 هـ(، 565ابن أيب مريم، نرص بن عيل الشريازي )ت بعد   املوضح يف وجوه القراءات وعللها،

o  ،(.63رقم: ) نسخة مكتبة الفاتح 

العشرة (21 عن  الزائدة  الثلث  القراءات  يف  الربرة  حُم   ،هناية  بن  د  حُممَّ اجلََزِري،  بن  ابن  د  مَّ

د بن عيل بن يوسف )ت   ،(ه 833حُممَّ

o ( :42نسخة مكتبة إزمرييل إسًمعيل حقي، اسطنبول، رقم .) 

القرآن،  (22 تزكية حافظ  قراءة  ال  هناية  علًمء  )من  بن حسن  حممود  بن  حممد  قرن سليًمن، 

 الثاين عرش اهلجري(، 

o :(.  26) نسخة مموعة الشفاء، بمكتبة امللك عبد العزيز، املدينة املنورة، رقم 

ا    –املنسوب    ،اهلداية  (23 نحو    أليب   -سهوا املهدوي )ت  والصواب:    هـ(،440العباس 

 ، ألحد تالميذ علم الدين السخاوي، كتاب يف القراءات 

o ( :23نسخة مكتبة رشيد أفندي، رقم .) 
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اجلزرية،اهلد (24 شرح  يف  النبوية  خليل    ية  ابن  حممد  بن  أولياء  حممد  احلجازي، 

 هـ(، 1035)ت

o (. 1304ولة، برلني، رقم: )نسخة مكتبة الد 

 واملراجع املطبوعة: ر اثنياا: املصاد ▪
ن، ط  احلمد، ، أحباث يف علم التجويد (25  هـ. 1422،  1أ.د. غانم قدوري، دار عًمر، عًمَّ

(، ه 665أبو شامة، عبد الرمحن بن إسًمعيل املقديس )ت   ،إبراز املعاين من حرز األماين (26

 هـ. 1413،  1دينة املنورة، ط حتقيق: حممود جادو، اجلامعة اإلسالمية، امل 

معروف، أ. د. بشار عواد، مكتبة البخاري،    املتعددة ومناهج َتقيقها،  ب إبرازات الكت (27

 هـ. 1440، 1القاهرة، ط 

عشر،  (28 األربعة  ابلقراءات  البشر  فضلء  البنا    إَتاف  حممد  بن  أمحد  الدمياطي، 

 . ه 1428،  2ط (، حتقيق: د. شعبان حممد إسًمعيل، عامل الكتب، بريوت، ه 1117)ت

احلفيان، أ. د. فيصل، مرصي، حممود، معهد     التحقيق،يفاختيار النص، تقنني التفكْي   (29

 هـ. 1440، 1املخطوطات العربية، القاهرة، ط

السبعة  (30 األئمة  عن  القراءات  يف  اهلل    ،اإلرشاد  عبيد  بن  املنعم  عبد  غلبون،  ابن 

ري سلطان الدولية يف حفظ  (، حتقيق: أ. د. باسم بن محدي السيد، جائزة األم ه 389)ت

 . ه 1432،  1عسكريني، الرياض، طل القرآن الكريم ل

اللفظني،  الستكمال (31 بني  وما كان  واإلمالة  التفخيم  يف  السبعة  القراء  مذهب  ابن    يف 

بن املنعم  عبد  )ت   غلبون،  اهلل  الزهراء  ه 389عبيد  بحريي،  الفتاح  عبد  د.  حتقيق:   ،)

 هـ. 1412،  1لإلعالم العريب، القاهرة، ط 

ن،    ،تاأصول النشر وطرقه وأثرمها يف التحرير  (32 عبد الشكور، أ. د. سامي، دار عًمر، عًمَّ

 هـ. 1437، 1ط

اجلزري (33 احملررين وابن  بني  أداءا  املنقطعة  سام  ،األوجه  د.  أ.  الشكور،  عًمر،  عبد  دار  ي، 

ن، ط   هـ. 1437، 1عًمَّ
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عشرة (34 األربع  القراءات  يف  الكنوز  ومفتاح  الرموز  خليل  القبا  ، إيضاح  بن  حممد  قبي، 

 . ه 1424،  1د شكري، دار عًمر، األردن، ط مح (، حتقيق: د. أه 849)ت

هـ(، حتقيق: د. خالد أبو  470األندرايب، أمحد بن أيب عمر )ت   ، اإليضاح يف القراءات (35

 هـ. 1439،  1األوراق الثقافية، ُجدة، ط اجلود، دار

للقراءا (36 الثلث املتممة  القراءات  الدرة يف  العشراإليضاح ملنت  الفتاح    ، ت  القايض، عبد 

الغن  عبد  مكة  1403)ت   يبن  األسدي،  مكتبة  السندي،  القيوم  عبد  د.  حتقيق:  هـ(، 

 هـ. 1429،  1املكرمة، ط 

هـ(،  328ي، حممد بن القاسم )ت نبار األ  ،     إيضاح الوقف والبتداء يف كتاب هللا (37

 هـ. 1390،  1حتقيق: حميي الدين رمضان، ممع اللغة العربية، دمشق، ط 

احمليط (38 يو  ، البحر  بن  حممد  اأبو حيان،  األندليس )تل سف  حتقيق:  ه 745غرناطي   ،)

   . ه 1413،  1عادل عبد الـموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 

ا (39 والصراط  األصدق  لألزرقحملق الربهان  الغنة  منع  يف  حممد    ،ق  بن  أمحد   ، املتويل 

أوال 1313)ت مكتبة  العنبتاوي،  نادر  حتقيق:  ط هـ(،  القاهرة،  للرتاث،  الشيخ  ،  1د 

 م. 2011

  الثلث عشرة واختيار اليزيدي، ابن   ن اهلداة يف اختلف األئمة والرواة يف القراءاتابست (40

آيُدْغدي، )ت  ، اجلندي ابن  بكر  الزمان،  يق:  (، حتقه 769أبو  دار  العواجي،  د. حسني  أ. 

 . ه 1429،  1املدينة املنورة، ط 

البه (41 الدرة  بشرح  السنية  بع  ية،البهجة  هاليل )ت  حممد  حممد  هـ(،  4313د  األبياري، 

 هـ. 1432،  1حتقيق: نورة اهلالل، رجاء يعقوب، )د.ن(، مكة املكرمة، ط 

هـ(، حتقيق: عبد  3801)ت  الضباع، عيل بن حممد  البهجة املرضية شرح الدرة املضية، (42

 هـ. 1422، 1اهلل علوان، مجال رشف، دار الصحابة، طنطا، ط 

ال (43 آي  عد  يف  )ت   ، قرآنالبيان  سعيد  بن  عثًمن  حته444الداين،  غانم  (،  د.  أ.  قيق: 

 هـ. 1439،  1قدوري احلمد، دار الغوثاين للدراسات القرآنية، دمشق، ط
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القاموس  (44 جواهر  من  العروس  حممد  ،اتج  الرزاق،  بن    الزبيدي،  عبد  ابن  حممد 

 . ه 1385،  1(، حتقيق: عبد الستار فراج، وزارة اإلرشاد، الكويت، طه 1205)ت

العشر،  (45 القراءات  يف  التيسْي  اا  َتبْي  بن  جلَ بن  عيل  بن  د  حُممَّ بن  د  حُممَّ بن  د  حُممَّ َزِري، 

)ت الكريم ه 833يوسف  القرآن  عىل  املحافظة  مجعية  القضاة،  أمحد  د.  أ.  حتقيق:   ،)  ،

 هـ. 1421،  1زرقاء، طال

بن حممد،  عبد الشكور، أ. د. سامي    ،التحريرات على طيبة النشر بني الرواية والجتهاد (46

ن، ط   هـ. 1437،  1دار عًمر، عًمَّ

املهدوي، أمحد بن عًمر )ت نحو    لتحصيل لفوائد كتاب التفصيل اجلامع لعلوم التنزيل، ا (47

األ440 وزارة  املتحدة،  الكًمل  دار  حتقيق:  الدوحة،    وقاف هـ(،  اإلسالمية،  والشؤون 

 هـ. 1435، 1ط

والتعليق عليه  (48 النص  ب  ،التحقيق بني ضبط  د.  أ.  الفرقان  معروف،  شار عواد، مؤسسة 

 هـ. 1436،  1لندن، ط   ،الميللرتاث اإلس

ونشرها، (49 النصوص  السالم   َتقيق  عبد  ط هارون،  القاهرة،  اخلانجي،  مكتبة   ،7  ،

   . ه 1418

إشكالية  (50 والقراءة،  النصامل  التحقيق  مع  التعامل  وثنائية  فيصل،    ، صطلح  د.  أ.  احلفيان، 

 هـ. 8314، القاهرة،  1معهد املخطوطات العربية، ط 

الثمان،  (51 القراءات  يف  غلا  التذكرة  احللبي  بن  اهلل  عبيد  بن  املنعم  عبد  بن  طاهر  بون، 

   (،ه 399)ت

،  1ة، ط حتقيق: د. أيمن رشدي سويد، اجلًمعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم، ُجد •

 . ه 1412

ط  • القاهرة،  العريب،  لإلعالم  الزهراء  إبراهيم،  بحريي  الفتاح  عبد  د.  ،  2حتقيق: 

 . ـه1411
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التج (52 مقدمة  ملعاين  املستفيد  احلرضمي    ويد، ترمجة  املبارك  بن  عمر  بن  حممد  بحرق، 

 هـ. 1435، 1هـ(، حتقيق: أ. د. عادل الشنداح، دار العصًمء، دمشق، ط 930)ت

وأثره يف   (53 والفقه احلدالتصحيف  مكافحته   يث  احملدثني يف  دار    ،وجهود  مجال،  أسطريي، 

 م. 1997،  1طيبة، )د.م(، ط 

احمل (54 ب  ، دثنيتصحيفات  اهلل  عبد  بن  احلسن  سعي العسكري،  )ت ن  حتقيق:  382د  هـ(، 

 هـ.1402،  1حممود أمحد مرية، الطبعة العربية احلديثة، القاهرة، ط 

 هـ. 1427هرة، املكتبة اإلسالمية،  القا، 1فكري، د. إهياب بن أمحد، ط  تقريب الدرة، (55

الطيبة، (56 ا  تقريب  اإلسالمية،  املكتبة  أمحد،  بن  إهياب  د.  ط لفكري،  ،  1قاهرة، 

 هـ. 1427

(،  ه 569اهلمذاين، احلسن بن أمحد بن احلسن العطار )ت   جويد،ة الت التمهيد يف معرف (57

ن، ط      . ه1420،  1حتقيق: أ. د. غانم قدوري احلمد، دار عًمر، عًمَّ

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهلل القرطبي    ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد،  مهيدالت (58

حتقي463)ت مؤق هـ(،  وآخرين،  معروف  عواد  بشار  د.  أ.  ا:  للرتاث  سسة  لفرقان 

 هـ.1439، 1اإلسالمي، لندن، ط 

التصحيف  (59 حدوث  على  )ت   ،التنبيه  احلسن  بن  محزة  حتقيق:  360األصفهاين،  هـ(، 

 هـ. 1412،  2ار صادر، بريوت، ط س، دحممد أسعد طل 

حتقيق: د. خالد    (،ه444الداين، عثًمن بن سعيد )ت   جامع البيان يف القراءات السبع، (60

 . ه 1428،  1راسات العليا بجامعة الشارقة، الشارقة، ط ة الدالغامدي وآخرين، كلي 

د.    حتقيق:هـ(،  489الروذباري، حممد بن أمحد بن اهليثم، )ت بعد    جامع القراءات، (61

بنت   طيبة،  حنان  بجامعة  للقراءات  مجيل  يوسف  الشيخ  كريس  العنزي،  الكريم  عبد 

 هـ. 1438،  1املدينة املنورة، ط 

ابن فارس، عيل بن حممد بن عيل بن فارس    األعمش،  ءةوقرا  اجلامع يف القراءات العشر  (62
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البغدادي )ت  ابن حزم، بريوت، ط 452اخلياط  أبو اجلود، دار  د. خالد  ،  1هـ(، حتقيق: 

 هـ. 3714

شاكر، (63 حممد  حممود  األستاذ  مقالت  اخلانجي،    مجهرة  مكتبة  سليًمن،  عادل  د.  مجع: 

 م. 2003(،  د.طالقاهرة، ) 

امل (64 على  املضية  املرصي،    زرية،اجلقدمة  اجلواهر  اهلل  عطاء  بن  الدين  سيف  الفضايل، 

   هـ. 1425،  1حتقيق: عزة معيني، مكتبة الرشد، الرياض، ط 

الته (65 ووجه  األماين  أمحد    "الشاطبية"،اين  حرز  بن  خلف  بن  ه  فريُّ بن  القاسم  الشاطبي، 

)ت  اه 590الرعيني  سعد  بن  عيل  حتقيق:  ط لغا(،  دمشق،  الغوثاين،  دار  ،  1مدي، 

 . ه 5143

ألفاظ املقدمة اجلزرية، احل (66 (، حتقيق:  ه 905األزهري، خالد )ت  واشي األزهرية يف حل 

 هـ. 1428،  1حممد بركات، دار الغوثاين، دمشق، ط 

املقدمة،حلواا (67 املفهمة يف شرح  نحو    شي  )ت  اجلزري  ابن  حممد  بن  أمحد  الناظم،  ابن 

 م. 0062 ، 1، طباوي، مكتبة أوالد الشيخ، القاهرة عر (، حتقيق: فرغيله 835

اجلزرية  (68 املقدمة  ألفاظ  حل  يف  البهية  املنظمة  عيسى    ، الدرر  بن  منصور  غازي،  ابن 

بعد   )ت  املرصي  ف1092األنصاري  حتقيق:  الشيخ    رغيلهـ(،  أوالد  مكتبة  عرباوي، 

 م. 2008،  1للرتاث، القاهرة، ط

امل (69 الثلث  القراءات  املضيئة يف  حُم   ية،رضالدرة  بن  د  حُممَّ اجلََزِري،  دابن  بن  ب  مَّ د  حُممَّ ن 

(، حتقيق: د. عبد اهلل بن حممد اجلار اهلل، دار البشائر اإلسالمية،  ه 833عيل بن يوسف )ت

 هـ. 1438،  1بريوت، ط 

املقدمة،ائق  الدق (70 شرح  يف  )ت  احملكمة  حممد  بن  زكريا  تدقيق  926األنصاري،  هـ(، 

 هـ. 1421،  1اآلداب، القاهرة، ط  تبةوعناية: حممد أمحد حبيب، مك

الرو  (71 الـحفاظ(، ـمضة  روضة  لألداء  )اجلامع  بن    عدل  احلسني  بن  موسى  الـمعدل، 
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الشيخ يوسف    كريس هـ(، تـحقيق: د. خالد أبو الـجود،  500إسًمعيل احلسيني )ت نحو  

 هـ. 1436،  1بن عبد اللطيف مجيل للقراءات القرآنية بجامعة طيبة، املدينة املنورة، ط

التفسْي،زا (72 علم  يف  املسْي  اجل  د  القريش  عب وزي،  ابن  حممد  بن  عيل  بن  الرمحن  د 

 .ه 1407،  4(، املكتب اإلسالمي، بريوت، طه 597البغدادي )ت 

القراءات (73 يف  أمح  ،السبعة  ماهد،  بنابن  )ت   د  البغدادي  د.  ه 324موسى  حتقيق:   ،)

 ، )د.ت(. 2شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة، ط 

طلعت،   رسم وضبط الكتاب املبني،  بني يف إيضاح وَتبْي وَترير َسْي الطال يف سفْي العاملني (74

   م 2008،  1د. أرشف حممد فؤاد، مكتبة اإلمام البخاري، مرص، ط

اإل (75 مقرأ  أصل  يف  اللوامع  الدرر  القييس    انفع، مام  شرح  امللك  عبد  بن  حممد  املنتوري، 

 .  ه 1421، 1، ط(، حتقيق: الصديقي سيدي فوزي، )د.ن(، املغربه 834)ت

يف   (76 املضية  الدرة  )اإليضاح(،ءاالقراشرح  املرضية  الثلث  عمر    ت  بن  عثًمن  الزبيدي، 

)ت  الكريم  ه 848النارشي،  القرآن  كلية  موسى،  عيل  بن  الرازق  عبد  حتقيق:   ،)

 هـ. 1411، 1اسات اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، طالدرو

القراء  (77 يف  املضية  الدرة  املرضية،ات  شرح  ب  الثلث  حممد  احلالسمنودي،  املنري    سنن 

ط1199)ت الرياض،  القيم،  ابن  دار  موسى،  عيل  بن  الرازق  عبد  حتقيق:  ،  1هـ(، 

 هـ. 1425

الثلث (78 القراءات  املضية يف  الدرة  عجمي    رضية،امل  شرح  السيد  الفتاح  عبد  املرصفي، 

يل للدراسات القرآنية  مج  هـ(، حتقيق: أ. د. السامل حممد اجلكني، كريس يوسف1409)ت

 هـ. 1438، 1نة املنورة، ط دي، املبجامعة طيبة

الثلث املرضية، (79 القراءات  الدرة املضية يف  بن    شرح  النويري، حممد بن حممد بن حممد 

)ت  حتقيه 857عيل  ع(،  والدراسات  ق:  الكريم  القرآن  كلية  الرشقاوي،  الرافع  بد 

 هـ. 1411، 1ة، ط نوراإلسالمية باجلامعة اإلسالمية، املدينة امل 
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ابن الناظم، أمحد بن حممد ابن اجلزري )ت نحو    ات العشر، اءالقر   شرح طيبة النشر يف  (80

الرشيف،ه 835 املصحف  لطباعة  فهد  امللك  ممع  رفاعي،  عال  أ.د.  حتقيق:  دينة  امل   (، 

 هـ. 1435،  1املنورة، ط 

العشر، (81 القراءات  يف  النشر  طيبة  روستو  شرح  اهلل  جار  بن  موسى  ين  فدوالرويس، 

 م. 1912،  1ط  وسيا،هـ(، )د.ن(، بطرسبورغ، ر1369)ت

القراءات العشر، (82 النشر يف  النويري، حممد بن حممد بن حممد بن عيل )ت    شرح طيبة 

 . ه 1424،  1العلمية، بريوت، ط  لكتب(، حتقيق: د. مدي باسلوم، دار اه 857

اجلزرية،  (83 املقدمة  )ت   شرح  بن خليل   بن مصطفى  أمحد  زاده،  كربى  هـ(،  968طاش 

، ممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة  ني األم حتقيق: أ. د. حممد سيدي حممد

 هـ. 1421،  1املنورة، ط 

اجلزرية،  (84 املقدمة  اخلانكي  شرح  عمر  بن  حممود  العارش  )من  املستكاوي،  القرن  علًمء 

 هـ. 1429، 1اهلجري(، حتقيق: فرغيل عرباوي، أضواء السلف، الرياض، ط 

الق  (85 أبو عبد اهلل حممد    ات، راءشواذ  السادس    بن أيب الكرماين،  القرن  نرص )من علًمء 

   م. 2001، 1اهلجري(، حتقيق: د. شمران العجيل، مؤسسة البالغ، بريوت، ط

(، حتقيق:  ه 393اجلوهري، إسًمعيل بن محَّاد )ت   ،ربية اتج اللغة وصحاح الع ،  الصحاح (86

 .ه 1376،  1أمحد عطَّار، دار العلم للماليني، القاهرة، ط 

شرح  (87 يف  املعلمة  احلديدي    ة،دم املق   الطرازات  عيل  بن  الدائم  عبد  األزهري، 

ن، ط870)ت  هـ. 1424،  1هـ(، حتقيق: د. نزار خورشيد عقراوي، دار عًمر، عًمَّ

يف (88 النشر  الطيبة  العشر  بن    ،قراءات  عيل  بن  د  حُممَّ بن  د  حُممَّ بن  د  حُممَّ اجلََزِري،  ابن 

)ت حتقيق: ه 833يوسف  اإلسالمية،    د.   (،  املكتبة  فكري،  ط رةالقاهإهياب   ،1  ،

 هـ. 1431

د    ،غاية النهاية يف أَساء رجال القراءات أويل الرواية والدراية  (89 د بن حُممَّ ابن اجلََزِري، حُممَّ
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بن  د  حُممَّ )ت   عيل   بن  يوسف  العلمية،  ه 833بن  الكتب  دار  برجسرتارس،  ج.  حتقيق:   ،)

 . ه 1351،  1بريوت، ط 

ب  (90 األزرق  واإلثباتني  غنة  د  ،النفي  أ.  الشكور،  سامعبد  ط   ي،.  ن،  عًمَّ عًمر،  ،  1دار 

 هـ. 1437

املغيث (91 للعراقي  فتح  احلديث  ألفية  الرمحن    ،شرح  عبد  بن  حممد  السخاوي، 

الر 902)ت عبد  حتقيق:  ط محن  هـ(،  املنورة،  املدينة  السلفية،  املكتبة  عثًمن،  ،  2حممد 

 هـ. 1388

:  يق، حتقهـ(906املزي، حممد بن حممد )ت   مة،قدالفصول املؤيدة للوصول إَل شرح امل (92

 هـ. 1430،  3مجال رفاعي، مكتبة أوالد الشيخ، القاهرة، ط 

دار    لوم، (، حتقيق: د. أمحد السه 432املستغفري، جعفر بن حممد )ت   فضائل القرآن، (93

 . ه1427، 1ابن حزم، بريوت، ط 

إرشاف: د.    اءات(،لقر الفهرس الشامل للرتاث العريب واإلسلمي املخطوط، )خمطوطات ا (94

 . ه 1415،  1مع امللكي للبحوث اإلسالمية، األردن، طجد، املنارص الدين األس 

  هـ(، حتقيق: د. بشار عواد 575حممد بن خري بن عمر )ت   فهرسة ابن خْي اإلشبيلي،  (95

 م. 2009،  1وف، حممود بشار عواد، دار الغرب اإلسالمي، تونس، ط معر

اجلزرية، (96 شرح  يف  السرية  )ت بن  ا   الفوائد  إبراهيم  بن  حممد  حتهـ971احلنبيل،  ق:  قي(، 

 هـ. 1433،  1ساهرة سامل، دار الغوثاين للدراسات القرآنية، دمشق، ط 

العشرة، (97 على  الزائدة  األربعة  األحرف  يف  املعتربة  حممد  املت  الفوائد  بن  أمحد  ويل، 

ط هـ(1313)ت بريوت،  اإلسالمية،  البشائر  دار  الغامدي،  سعد  بن  عيل  حتقيق:   ،1  ،

 هـ. 6143

اجلز  (98 شرح  يف  املفهمة  االفوائد  )ت  قدمة،ملرية  عيل  بن  حممد  يالوشة،  هـ(،  1314ابن 

 هـ.1435، 1حتقيق: عبد القادر اخلطيب، الدار املالكية، تونس، ط 
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آل الوكيل، حممد بن مصطفى، مكتبة أوالد    منت الدرة املضية، على  الفوائد والتحريرات   (99

 م. 2012،  1الشيخ، القاهرة، ط 

ود، دار الغرب اإلسالمي،  مد. حم   الطناحي، أ.   األدب، دراسات وحبوث،ة و يف اللغ  (100

 م. 2002بريوت، )د.ط(، 

  لعلم الكِناين، د. متبى حممود، منتدى ا  القراءات الشاذة الواردة عن القراء العشرة، (101

ن، ط   هـ. 1440، 1النافع، عًمَّ

الزائدة عليها، (102 القراءات العشر واألربعني  أبو  الكامل يف  قاسم يوسف بن  ال  اهلذيل، 

)ت  جبارة  بن  حته465عيل  للدراسات  قـ(،  مجيل  يوسف  كريس  محدان،  عمر  د.  يق: 

   هـ. 1436،  1القرآنية بجامعة طيبة، املدينة املنورة، ط

عث  ،الكتاب (103 بن  عمرو  )تًمن  سيبويه،  قنرب  السالم  ه 180بن  عبد  حتقيق:   ،)

 . ه 1408،  3هارون، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط 

م  يف مصحف عثمان  يف   كتاب البديع  (104 اجلهني، حممد بن    ,عنه   ضي هللا ر   معرفة ما ر س 

 هـ(، 442يوسف بن أمحد بن معاذ األندليس )ت 

 . هـ1419،  1حتقيق أ. د. سعود الفنيسان، دار إشبيليا، الرياض، ط •

 هـ. 1421،  1األردن، ط ،ر قيق: أ. د. غانم قدوري احلمد، دار عًمحت •

 هـ. 7142، 1، ط طنطا  ،ةحاب الص، دار د. محدي العدويحتقيق:   •

  هـ. 3814،  1، ط دمشق  ،الغوثاين قدوري احلمد، دار م . غان حتقيق: أ. د •

اجلزري (105 ابن  طيبة  شرح  يف  الدري  مكتبة    ، الكوكب  الصادق،  حممد  قمحاوي، 

 ، )د.ت(. 1ية، القاهرة، ط زهرالكليات األ 

العرب،  (106 بن مكرم )ت  لسان    (، حتقيق: عيل شريي، دار ه 711ابن منظور، حممد 

 .ه 0814، 1ياء الرتاث العريب، بريوت، طإح

هـ(، ممع  923القسطالين، أمحد بن حممد )ت   طائف اإلشارات لفنون القراءات،ل (107

 هـ. 3214، 1امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة، ط 
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اجلزرية  (108 املقدمة  شرح  السنية  )ت  ،الآللئ  القسطالين  أمحد  هـ(،  923القسطالين، 

 هـ. 8421،  1طن، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، داحتقيق: زياد مح

  الـمبهج يف القراءات الثمان وقراءة األعمش وابن مـحيصن واختيار خلف واليزيدي،  (109

ق:  ـيـقـ(، تـحه 541اهلل البغدادي )ت د  ــعبن  ـد بـمـسبط الـخياط، عبد اهلل بن عيل بن أح

 . ه 3314،  1د. خالد بن حسن أبو الـجود، دار ابن حزم، بريوت، ط 

القباقبي، حممد بن    ءات األربع عشرة،را الق مع السرور ومطلع الشموس والبدور يفجم (110

 م. 2005،  1مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط (،ه 849خليل )ت 

النصوص، (111 هال   حماضرات يف َتقيق  د.  دناجي،  بريوت،  ل،  اإلسالمي،  الغرب  ار 

 م. 1994، 1ط

ني، أبو الفتح عثًمن  ن ج اب  ا،احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنه (112

 هـ. 1420 النجدي وآخرين، وزارة األوقاف، مرص، )د.ط(،  عيلقيق: هـ(، حت392)ت

ق بن  د احلابن عطية األندليس، أبو حممد عب   احملرر الوجيز يف تفسْي الكتاب العزيز،  (113

)ت قطر،  ه 542غالب  القطرية،  األوقاف  وزارة  وآخرون،  الفاروق،  الرحالة  حتقيق:   ،)

 .ه 1428، 2ط

التنزيل، (114 التبيني هلجاء  نجاح )ت ،  داود  أبو  خمتصر  بن  د.  496سليًمن  هـ(، حتقيق 

،  1أمحد رششال اجلزائري، ممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة، ط 

 هـ. 1423

القرآن، خمت (115 شواذ  اهلمذاين    صر  أمحد  بن  احلسني  اهلل  عبد  أبو  خالويه،  ابن 

 (،ه 370)ت

به:   • الكندي، األردن، )د.ط(،  فري آثر جاعتنى  ورة عن طبعة  مصم. )2200، دار 

 حجرية قديمة(. 

 اعتنى به: آثر جفري، مكتبة املتنبي، القاهرة، )د.ط(، )د.ت(. )طبعة حديثة(.  •
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ن،    ،درةوال   يف شرح الشاطبية   املزهر (116 ر، عًمَّ منصور، حممد خالد، وآخرون، دار عًمَّ

 . ـه1427، 2ط

ا  (117 القراءات  يف  عاب   لعشر، املستنْي  بن  عيل  بن  أمحد  طاهر  أبو  سوار،    اهلل بيد  ن 

(، حتقيق: د. عًمر الددو، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء  ه 496البغدادي )ت 

   . ه 1426،  1الرتاث، ديب، ط

الزاه  (118 يفاملصباح  البواهر،  ر  العشر  بن    القراءات  احلسن  بن  املبارك  الشهرزوري، 

 هـ. 1428، 1احلديث، القاهرة، ط دارزال،  هـ(، حتقيق: عثًمن غ550أمحد )ت 

للرافعيا  صباحامل (119 الكبْي  الشرح  غريب  يف  حممد    ،ملنْي  بن  أمحد  الفيومي، 

 م. 1922،  5هـ(، صححه: محزة فتح اهلل، املطبعة األمريية، القاهرة، ط 770)ت

الثقات، (120 عن  املروية  الزوائد  القراءات  يف  اإلشارات  بن    مصطلح  عيل  القاصح،  ابن 

ن، ط  ر،الفك(، حتقيق: د. عطية الوهيبي، دار 018)ت حممد عثًمن بن   هـ. 1427،  1عًمَّ

الفراية،    ،كتاب الكشاف للزخمشري  املعتزلة وتوجيه القراءات القرآنية، دراسة لغوية يف (121

 هـ. 1438تاب الثقايف، إربد، )د.ط(،  الك د. نضال حممود، دار

، وأمحد طوران،  عيل  بلوط،قره    معجم التاريخ الرتاث اإلسلمي يف مكتبات العامل، (122

 م. 2005، 1، ط دار العقبة، قيرصي 

القراءات (123 يف  علًمء   ،املغين  )من  الدهان  أمحد  بن  نرص  أيب  بن  حممد  النوزاوازي، 

ر الشنقيطي، اجلمعية العلمية السعودية  كاب القرن السادس اهلجري(، حتقيق: د. حممود بن

 هـ. 1439،  1للقرآن الكريم وعلومه، الرياض، ط

 هـ(، 464ت يم )األهوازي، احلسن بن إبراه ، ن املكييصابن حممفردة  (124

 هـ.  1428، 1حتقيق: أ. د. عمر يوسف محدان، دار ابن كثري، األردن، ط  •

 . هـ3714،  1حتقيق: د. عًمر الددو، دار ابن حزم، بريوت، ط •

 هـ(،  446األهوازي، احلسن بن إبراهيم )ت  مفردة احلسن البصري،  (125
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   هـ. 1427، 1ابن كثري، األردن، ط ار ان، دحتقيق: أ. د. عمر يوسف محد •

 هـ. 1436،  1عًمر الددو، دار ابن حزم، بريوت، ط  د. قيق حت •

الزيدي، د. طه أمحد، مجعية علوم احلديث، بغداد،    املقابلة يف َتقيق املخطوطات،  (126

 م. 2017، 1ط

د  املقدمة فيما جيب على قارئه أن يعلمه )املقدمة اجلزرية(، (127 د  مَّ بن حُم ابن اجلََزِري، حُممَّ

)ت يوسف  بن  عيل  بن  د  حُممَّ احلمد،    ، (ه 383بن  قدوري  غانم  د.  أ.  مركز  حتقيق: 

 هـ. 1436، 1معهد اإلمام الشاطبي، ُجدة، ط-واملعلومات القرآنية الدراسات 

هـ(، حتقيق: د. 408ر )تاخلزاعي، حممد بن جعف  ،املنتهى وفيه مخس عشرة قراءة (128

فهد   امللك  ممع  رباين،  شفاعت  احممد  املنورة،  لطباعة  املدينة  الرشيف،  ،  1ط ملصحف 

 هـ. 3414

الدرة (129 بشرح  اإلهلية  املرضية،   املنح  الثلثة  قراءات  علم  يف  بن    املضية  عيل  الرمييل، 

بعد   الصعيد )ت  ابن اجل1130حمسن  دار    زري، هـ(، حتقيق: أرسار اخلالدي وزميلتيها، 

 هـ. 1434،  1املدينة املنورة، ط 

القوي  د  يق: عب حتق  هـ(، 1016، مل علي القاري )تاجلزرية   املنح الفكرية على منت  (130

 هـ. 1419،  1ر، املدينة املنورة، ط عبد املجيد، مكتبة الدا

ابن أيب مريم، نرص بن عيل الشريازي )ت بعد    املوضح يف وجوه القراءات وعللها، (131

د. 565 حتقيق:  طمحد  عمر  هـ(،  مرص،  اإلسالمية،  التوعية  مكتبة  الكبييس،  ،  3ان 

 ـ. ه1426

العشر،  النشر (132 القراءات  اجلََزرِ   يف  حُم ابن  بمَّ ي،  د  حُممَّ بن  د  حُممَّ بن  بن  د  عيل  ن 

)ت  املصحف    (،ه 833يوسف  لطباعة  فهد  امللك  ممع  اجلكني،  السامل  د.  أ.  حتقيق: 

 هـ. 1435، 1الرشيف، املدينة املنورة، ط 

ق:  ـ(، حتقيه1313املتويل، أمحد بن حممد )ت   ،ة يف القراءات الثلثملسفر الوجوه ا (133

 هـ. 1354،  1احللبي وأوالده، القاهرة، ط  البايب  عيل حممد الضباع، مطبعة مصطفى
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(، ه 643السخاوي، عيل بن حممد بن عبد الصمد )ت  الوسيلة إَل كشف العقيلة، (134

 . ه1426، 3ط ياض، حتقيق: د. موالي حممد اإلدرييس، مكتبة الرشد، الر

 اثلثاا: الرسائل العلمية: ▪
  هـ(، من 1148ابشا )ت  عبد هللا ءات األئمة األربعة، الكوبريلي،  ة يف قرااإلفادة املقنع  (135

احلج،بداية   فرش سورة  هناية  إَل  األعراف  بن    فرش سورة  الرحيم  عبد  د.  العبايس،  حتقيق: 

اهلل، والدراس  لطف  الكريم  القرآن  كلية  ماجستري،  اإل رسالة  اجلامعة  ات  سالمية، 

 .ه 1426اإلسالمية، املدينة املنورة، 

يف  (136 الكركياآللة  واإلمالة،  الفتح  معرفة  إبراه  )ت   يم ،  موسى    حتقيق:   هـ(، 853بن 

اإلسالمية،   والدراسات  الكريم  القرآن  كلية  دكتوراه،  رسالة  الشيخ،  حممد  د.  الفكي، 

 .ه 1437اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة،  

حممد    د. أمني   إعداد: الشنقيطي، أ.   عند علماء القراءات، دراسة ومجع،  رادات النف  (137

دكتورا رسالة  الشيخ،  كلية أمحد  اإلا  ه،  والدراسات  الكريم  اجلامعة  لقرآن  سالمية، 

 .ه 1420اإلسالمية، املدينة املنورة، 

  يب احلل   التعليقات الوفية على منت اجلزرية، الغزي، حممد بشْي بن حممد هليل اآللجايت (138
إَل1339)ت والتنوين  الساكنة  النون  أحكام  ابب  من  هناية  هـ(،  سواري،    الكتاب،  حتقيق: 

ماجأمحد، رس واستالة  الكريم  القرآن  كلية  اإلسالمية،  ري،  اجلامعة  اإلسالمية،  لدراسات 

  . ه 1439املدينة املنورة،  

احل (139 عبد  بن  الرمحن  عبد  الصفراوي،  القرآن،  شواذ  يف  والبيان    ميد التقريب 

النمل636ت) سورة  هناية  إَل  الكتاب  أول  من  الد حتقيق:    ،هـ(،  بن  أرشف  أحسن  د.  ين، 

ر حممد،  بن  دك سخاء  وتوسالة  الكريم  القرآن  كلية  اجلامعة  راه،  اإلسالمية،  الدراسات 

 .ه 1410اإلسالمية، املدينة املنورة، 

)ت  (140 الكرمي  عبد  بن  عثمان  الزيلي،  الشاذة،  القراءات  يف  األربعة    ،(1164جامع 
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ة وأصول الدين، جامعة  ية الدعوحتقيق: اهلوساوي، منرية بنت حممد، رسالة دكتوراه، كل

 . ه1440رمة،  كمكة امل أم القرى،

الـمل (141 بن   حاشية  قاري  علي  مل  البيضاوي،  تفسْي  قراءات  تـخريج  يف  قاري    علي 

اهلروي )ت بن موسى، رسالة    هـ(،1014سلطان  اهلل  د. عبد  الكثريي،  اه،  دكتورتـحقيق: 

 . ه 3414كرمة، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، مكة امل

  ، هـ(1311)تليمانلليت، رضوان بن حممد بن س مخة، الـ حواش على الفوائد الـمعترب  (142
والدراسات   الكريم  القرآن  كلية  ماجستري،  رسالة  الرمحن،  عبيد  حممد  بنجايب،  تـحقيق: 

 . ه 1436املنورة،   دينةاإلسالمية، اجلامعة اإلسالمية، امل

الطربي، (143 معشر(،  أيب  )جامع  العروس  معش   سوق  الصمد أبو  عبد  بن  الكرمي  عبد    ر 

حتقيق: األنصاري، د. حامد بن أمحد،    الكتاب،  أول سورة املائدة إَل آخر ن  هـ(، م 784)ت

 . ه 1434رسالة دكتوراه، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، مكة املكرمة،  

اإل  (144 األربعة فادة  شرح  األئمة  قراءات  يف  بن  ،  الـمقنعة  هاشم    حممد الـمغريب، 

س   هـ(،1861)ت د.  الـًملكي،  ححتقيق:  بنت  اسني حر  كلية  دكتوراه،  رسالة  لدعوة  ، 

 .ه 1436وأصول الدين، جامعة أم القرى، مكة املكرمة،  

مقارنة، (145 دراسة  والزبيدي  النويري  بني  اجلزري  ابن  لإلمام  املضية  الدرة    عداد: إ  شرح 

حممد،  بن  يزيد  الك  العًمر،  القرآن  كلية  ماجستري،  والدرسالة  اإلسالمية،  ريم  راسات 

 هـ. 1432دينة املنورة،  مل المية، ااجلامعة اإلس 

  رح طيبة النشر يف القراءات العشر، النويري، أبو القاسم حممد بن حممد بن حممد بن ش (146

)ت   إف ه 857علي  ابب  آخر  إَل  الستعاذة  ابب  أول  من  ال(،  ومجعها،راد  حتقيق:    قراءات 

رسال سعد،  بن  الرمحن  عبد  دكتورااجلهني،  والدراس ة  الكريم  القرآن  كلية  ات  ه، 

 . ه 1436املدينة املنورة،  ية، اجلامعة اإلسالمية، ماإلسال

واألئمة  (147 والتابعني  الصحابة  عن  الرواية  اختلف  من  فيها  جاء  وما  القراءات    غرائب 
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أمحد   مهران،  ابن  احلاملتقدمني،  )تبن  هاشم،    هـ(، 381سني  بن  براء  د.  األهدل،  حتقيق: 

 . ه 1438، مكة املكرمة،  رى ة أم القكلية الدعوة وأصول الدين، جامع كتوراه،  رسالة د 

  احلادي  الغرة البهية شرح الدرة املضية، الع رائي، أمحد بن عبد اجلواد )من علماء القرن (148
األصو  هناية  إَل  الكتاب  بداية  من  اهلجري(،  حممد  حتق  ل، عشر  بن  اهلل  عبد  الشنقيطي،  يق: 

ماجس رسالة  حسن،  كلياألمني  اإلتري،  والدراسات  الكريم  القرآن  امعة  اجل سالمية،  ة 

 .ه 1433ة املنورة، اإلسالمية، املدين

  غ نية الط ل بة بشرح الطيبة، الرتمسي، حممد حمفوظ بن عبد هللا بن عبد املنان اجلاوي ث  (149

)ت الكريم    اجلار  حتقيق:   هـ(، 1338املكي  القرآن  كلية  دكتوراه،  رسالة   ، اهلل  عبد  اهلل، 

 .ه 1433املنورة، ة ، املدين اإلسالمية، اجلامعة اإلسالمية  الدراسات و

إَساعيل )تكشف األ (150 بن  أمحد  الكوراين،  األئمة األخيار،  قراءة    هـ(،893سرار عن 

ا كلية  دكتوراه،  رسالة  محاد،  بن  اهلل  عبد  د.  أ.  القريش،  الدين،  لدعوة  حتقيق:  وأصول 

 . ه 1428جامعة أم القرى، مكة املكرمة،  

  يف حممد ملزيدة على العشرة، العو ا  األربعة   ار ونفحات األزهار يف القراءاتات األنو حمل (151

)ت  أمحد  اهلل   هـ(،1050بن  عبد  باحارث،  الكريم  حتقيق:  القرآن  كلية  دكتوراه،  رسالة   ،

 .ه 1439ة املنورة، املدين والدراسات اإلسالمية، اجلامعة اإلسالمية، 

األ (152 وقراءة  الثمان  القراءات  يف  واباملبهج  واليزيديعمش  خلف  واختيار  حميصن    ،ن 
حتقيق: قزمار، د. وفاء عبد    (،ه 541أمحد بن عبد هللا )ت ط، عبد هللا بن علي بن  ايسبط اخل

 . ه 4140اهلل، رسالة دكتوراه، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة،  

واختيا (153 حميصن  وابن  األعمش  وقراءة  الثمان  القراءات  يف  و ملبهج  خلف    اليزيدي،ار 

حتقيق: السرب، د. عبد العزيز   (،ه 415أمحد بن عبد هللا )ت  بني  بن علسبط اخلياط، عبد هللا

بن نارص، رسالة دكتوراه، كلية أصول الدين، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  

 . هـ1404الرياض،  
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  ، حممد بن أمحد امللحاين  اهل الروية شرح الدرة املضية يف القراءات الثلث املرضية، املن (154

حتقيق: حممود،   ، الكتاب إَل هناية األصول  هـ(، من أول 919ا سنة ي  ح  لي ) كانبن حسن بن ع

اإلسالمية،   والدراسات  الكريم  القرآن  كلية  ماجستري،  رسالة  اهلل،  عبد  الدين  حسام 

  . ه 1434، املدينة املنورة،  سالمية اجلامعة اإل

  ملتويل، أمحد ا  ة،لى العشر  القراءات األربع الزائدة ععتربة يف موارد الربرة على الفوائد امل (155

حممد   الدعوة    هـ(،1313)ت بن  كلية  ماجستري،  رسالة  سعد،  بن  عيل  الغامدي،  حتقيق: 

 .ه 1431وأصول الدين، جامعة أم القرى، مكة املكرمة،  

  ،هـ(6115)ت  بن عبد الرمحن  اإلزمْيي، مصطفى   األربعة األعلم، اد  ابنفر   نور اإلعلم (156
عيلحت بن  اهلل  عبد  برناوي،  رسالةقيق:  الكاجم   ،  القرآن  كلية  والدراسات  ستري،  ريم 

  . ه 1427اإلسالمية، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة،  

 رابعاا: البحوث العلمية احملكمة: ▪
معا (157 الرابين يف حل  بلو التيسْي  للطييب ين    غ األماين يف رواية ورش من طريق األصبهاين 

، بحث علمي حمكم غري  دي مح باسم بن  وحتقيق ورشح: السيد، أ. د.    دراسة  (، هـ979)ت

 (.  185( إىل: )7منشور. الصفحات من: ) 

بن  (158 بن حممد  القاسم حممد  العشر أليب  القراءات  النشر يف  لكتاب شرح طيبة    دراسة 

النويري املتوف  بن عبد اهلل، م  هـ، دراسة لقسم األصول، 578سنة    علي  د. أمحد  لة  املقري، 

واجامع الرشيعة  لعلوم  القرى  أم  العة  املكرم  يةربللغة  مكة  )وآداهبا:  العدد  (،  42ة، 

 (. 124( إىل: )75هـ. الصفحات من: )1428رمضان  

معها (159 التعامل  وكيفية  أمهيتها  املؤلفني،  اجملهولة  أ.   ،املخطوطات  غانم    د. احلمد، 

م  يف  العارشة  التدريبية  الدورة  أعًمل  ضمن  منشور  بحث  التحقدوري،  حتقيق  ال  قيق: 

ال علوم  الكخمطوطات  وم:  ري قرآن  والقواعد،  مؤسسة  األصول،  باط،  الرِّ املشكالت: 

للرتاث اإلسالمي، ودار احلديث احلسنية، مجادى األوىل   الصفحات  1437الفرقان  هـ. 

 (. 198: )  ( إىل 169من: )
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مو   الروم   مصطلح  ( 160 دراسة  واملفتوح،  املنصوب  يف  واستعماله  الكلم  أواخر  بني يف    ازنة 

والنحويني،  إبرا  السلطان،  القراء  ال  م، هيد.  اإلمام  معهد  القرآنية:  ملة  للدراسات  شاطبي 

 (. 41: ) إىل   ( 10)   : الصفحات من   هـ. 1440  (، ذو احلجة 14)   السنة: (، 28)ُجدة، العدد:
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