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الحمد ﵀ الكاحد المناف ،الحمد ﵀ خمؽ اإلنساف عممو البياف ثـ الصالة كالسالـ عمى المبعكث رحمةن

األمي كعمى آلو كصحبو أفضؿ الصالة
النبي
ّْ
لمعالميف سيدنا محمد ّْ
أتـ التسميـ.
ممخص البحث:

ىذا البحث جمعنا فيو اختالؼ القراءات القرآنية بالنقص كالزيادة مف طريؽ طيبة النشر لإلماـ ابف
الجزرم  ،كتناكلنا في ىذا البحث ترجمة لإلماـ ابف الجزرم كالتعريؼ بمنظكمة طيبة النشر ،

ككذلؾ التعريؼ بالقراءات  ،ثـ ذكرنا القراءات القرآنية التي كرد فييا الخالؼ بيف القراء العشرة

بالنقص أك الزيادة في القراف الكريـ

ثـ ختمنا بنتائج كتكصيات  ،نسأؿ ا﵀ أف ينفع بيذا العمؿ كأف يجعمو عمالن خالصان لكجيو الكريـ.

:Research Summary

This research combined the shortage and the increase contained in the
frequent readings of the Koran from the good way of publishing Imam Ibn
al-Jazri. We mentioned in this research a translation of the Imam Ibn alJazri and the definition of the system of good publishing, as well as the

definition of readings, and then reminded us of the readings in which the

dispute between the ten readers of the shortage or increase in the Koran
Then we conclude with the results and recommendations, we ask God to
benefit from this work and to make it a pure work for his face.
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الكممات الداللية :النقص ،الزيادة ،القراءات  ،التكجيو ،ابف الجزرم ،طيبة النشر.

المصطمحات المستخدمة في البحث:

المدنياف :ىما اإلماـ نافع كأبك جعفر.
البصرياف :ىما اإلماـ أبكعمرك بف العال كيعقكب.

الشامي :ىك اإلماـ ابف عامر

الككفيكف :ىك اإلماـ عاصـ كحمزة كالكسائي كخمؼ

مشكمة البحث:

 ماىي الكممات التي كرد فييا النقص كالزيادة مف خالؿ منظكمة طيبة النشر لإلماـ ابف
الجزرم

 مف ىك اإلماـ ابف الجزرم

 ماىي منظكمة طيبة النشر

أهمية البحث:

فيذا البحث عف الزيادة كالنقص في القراءات القرآنية الكاردة في القرآف الكريـ مف طريؽ طيبة النشر
 ،كتكمف أىمية ىذا البحث في أنو البد لمطالب الذم ىيدرس القراءات مف معرفة المقصكد بكجكه
التغاير السبعة التى تط أر عمي الكممات القرآنية  ،كمف ىذه الكجكه االختالؼ بالزيادة كالنقص.

أهداف البحث:

 التعريؼ باإلماـ ابف الجزرم كمنظكمتو طيبة النشر

 معرفة الكممات القرآنية التى كرد فييا الخالؼ بالنقص أك الزيادة

الدراسات السابقة:

بعد البحث تكصمنا أف ىنالؾ بحث تحت عنكاف :األحرؼ السبعة لمدكتكر محمكد حسف

أكىاج مف جميكرية السكداف بيَّف فييا المقصكد بيذه األحرؼ ،كلكف لـ يتعرض فييا

الباحث بتفصيؿ الكممات القرآنية التى كرد فييا الخالؼ بالنقص كالزيادة كىك أحد أكجو
التغاير السبعة.

منهج البحث:

 تتبعنا في ىذا البحث المنيج االستقرائي حيث نتتبع الكممات القرآنية التى كرد فييا
الزيادة كالنقص.

 ضبطنا اآليات القرآنية بالشكؿ عمى ركاية حفص عف عاصـ.
 ضبطنا أبيات طيبة النشر بالتشكيؿ.

 نذكر اسـ السكرة التى يككف فييا خالؼ في القراءة بالزيادة كالنقص فقط.
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 نقكـ بتعييف القراءة في اآلية المعنية كبياف مف ق أر بيا مف القراء العشرة .
 نقكـ بتكجيو القراءة مف حيث المعنى كالمغة مستشيديف بمنظكمة {طيبة النشر}.

هيكل البحث:

اشتمؿ ىذا البحث عمي مقدمة كستة مباحث تمييا خاتمة فيارس تفصيمية جاءت عمى النحك التالي:
 المقدمة :ذكرنا فييا أىمية ىذا البحث  ،كأىدافو  ،كمشكمتو  ،كالدراسات السابقة.
 المبحث األكؿ :ترجمة لإلماـ ابف الجزرم كالتعريؼ بمنظكمة طيبة النشر.
 المبحث الثاني :التعريؼ بالقراءات.

 المبحث الثالث :الكممات القرآنية التى كرد فييا الخالؼ بالزيادة كالنقص مف أكؿ سكرة
الفاتحة إلى سكرة األعراؼ.

 المبحث الرابع :الكممات القرآنية التى كرد فييا الخالؼ بالزيادة كالنقص مف أكؿ سكرة
األنفاؿ إلي سكرة اإلسراء.

 المبحث الخامس :الكممات القرآنية التى كرد فييا الخالؼ بالزيادة كالنقص مف أكؿ سكرة
الكيؼ الى سكرة فاطر.

 المبحث السادس :الكممات القرآنية التى كرد فييا الخالؼ بالزيادة كالنقص مف أكؿ سكرة
يس إلى سكرة الناس.

 الخاتمة :تشتمؿ عمى النتائج كالتكصيات
 فيرس المصادر كالمراجع

المبحث األول :ترجمة لإلمام ابن الجزري والتعريف بمنظومة طيبة النشر.

ىك شيخ القراء اإلماـ الحافظ الحجة  ،صاحب التصانيؼ محمد بف محمد بف محمد بف عمي بف

م ،نسبة إلى جزيرة ابف عمر ،
يكسؼ  ،كنيتو أبك الخير ،لقبو شمس الديف  ،المشيكر بابف الجزر ٌ
كتسمى جزيرة بكطاف حاليا ،كتقع في منطقة جنكب شرؽ األناضكؿ بتركا.
كلد ليمة السبت  ،الخامس كالعشريف مف رمضاف سنة إحدل كخمسيف كسبعمائة ،بخط القصاعيف

بدمشؽ.

نشأ بدمشؽ ،كعممو أبكه القرآف صغي انر  ،حفظ الحديث كالفقو ،كق أر عمي مشايخ كبار كىك في ىذه
السف الصغيرة  ،كلما أتـ حفظ القرآف اشتغؿ بعمـ القراءات كىك في الرابعة عشرة مف عمره ،ثـ رحؿ

ثالث مرات األكلى أثناء الحج مع كالده ،ثـ بمفرده إلي مصر  ،ثـ الثالثة أيضان إلى مصر بصحبة

كالديو.

(ُ)

( )1غاية النهاية يف طبقات القراء ،البن اجلزري  ،دار الكتب العلمية ،بريوت،ط1041( 3ه1891،م)102/1،
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السالر المتكفي سنة(ِٖٕق) ،كالشيخ أحمد
م عمى الشيخ أبي محمد عبد الكىاب ابف ٌ
ق أر ابف الجزر ٌ
بف إبراىيـ الطَّحاف المتكفي سنة(ِٖٕق) ،كالشيخ أحمد بف رجب المتكفي سنة (ٕٕٓق) ،كالشيخ
أبي المعالي محمد بف أحمد المبَّاف المتكفي سنة (ٕٕٔق).

(ِ)

البقاعي المتكفي سنة(ٖٖٓق)(ّ) ،كأحمد بف محمد بف أحمد
كمف تالميذه :إبراىـ بف عمر بف حسف
ٌ
الحمكم المتكفي
أحمد العبدلي شيخ زبيد المتكفي سنة(ِٖٖق)(ْ)،كأبكبكر بف أحمد بف مصبح
ٌ
(ٔ)

(ٓ)
العقبي المتكفي سنة(ِٖٓق)
يكسؼ
بف
محمد
بف
اف
ك
،كرض
سنة(ٖٕٗق)
ٌ
كقد جمس لمتعميـ كاإلقراء بالجامع األمكم ،ككلي مشيخة اإلقراء الكبرل بتربة أـ الصالح بعد كفاة

شيخو أبي محمد عبد الكىاب السالر،كما كلي قضاء دمشؽ عاـ ّٕٗق .

مف مؤلفاتو :ترؾ اإلماـ ابف الجزرم تراثا كبي ار في أكثر مف عمـ مف العمكـ اإلسالمية كتجاكز
عدد مصنفاتو التسعيف كتابإ.

نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ما يتعمؽ بعمـ القراءات :
 إتحاؼ الميرة في تتممة العشرة

 تحبير التيسير في القراءات العشرة
 تقريب النشر في القراءات العشر
 التمييد في عمـ التجكيد

 الدرة المضية في القراءات الثالث المتممة لمقراءات العشرة
 طيبة النشر في القراءات العشر
 النشر في القراءات العشر

 غاية النياية في طبقات القراء

 المقدمة الجزرية في عمـ التجكيد
( ) 1الضوء الالمع ألىل القرن التاسع ،لشمس الدين زلمد بن عبد الرمحن السخاوي ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاىرة ،ط152/8، 1
( ) 3شذرات الذىب يف أنباء من ذىب ،البن العماد ،شهاب الدين عبد احلي بن أمحد العكربي احلنبلي ،حتقيق --:عبد القادر األرناؤوط،
دار ابن كثري ،بريوت ،ط1010(،1ه1883،م)548/8،
( )0غاية النهاية 108/1،
()5ادلصدر نفسو128/1،
( )2الضوء الالمع112/3،
()2كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،دلصطفي بن عبد ا﵁ القسطنطيين ،دار الفكر ،بريوت،ط1010(،1ه1880،م)381/1 ،
()9الضوء الالمع152/8 ،
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 منجد المقرئيف كمرشد الطالبيف

(ٖ)

 نياية الدرايات في رجاؿ القراءات(الطبقات الكبرل) كغيرىا الكثير مف المؤلفات

تكفي رحمو ا﵀ بشيراز قبيؿ ظير يكـ الجمعة خامس ربيع األكؿ سنة ثالث كثالثيف
(ٗ)

كثمانمائة(ّّٖق)

التعريف بمنظومة طيبة النشر في القراءات العشر:

ىي ألفية منظكمة عمى بحر الرجز ،عدد أبياتيا:ألؼ كخمسة عشر بيتان ،تناكؿ فييا ابف الجزرم

مذاىب القراء العشرة أصكالن كفرشان.

الشاطبي في (حرز األماني ككجو
م قد نظـ ىذه األرجكزة استكماالن لعمؿ اإلماـ
ككاف ابف الجزر ٌ
ٌ
التياني) حيث أضاؼ إلييا قراءات األئمة الثالثة  ،كما أضاؼ إلييا طرقان جديدة ألئمة القراء عمى
تمؾ التي كانت في الشاطبية  ،فجاءت الطيبة مشتممة عمى عشرة قراءات كثمانيف طرقاِّ

م في نسجيا عمي اصطالح اإلماـ الشاطبي في الرمز إلى القراء كالى ركاتيـ
اعتمد ابف الجزر ٌ
بالحركؼ األبجدية حيف يتعذر التصريح باسـ القارئ أك الراكم مع تعديؿ بسيط كزيادة تتناسب مع

م إلى اتباعو طريقة الشاطبي في استعماؿ الرمكز مع
ما زيد عمي الشاطبية  ،كقد أشار ابف الجزر ٌ
ابقائو عمى الكثير مف رمكز الشاطبية(َُ) فقاؿ:
اطبًي  ...لًيسي ىؿ ً
ك يك ُّؿ ىذا اتَّبع ي ً ً َّ ً
ض يار يك ّْؿ طىالػػً ًب
است ٍح ى
ىٍي ٍ
ىٍ
ى
ت فيو الش ٍ
ً
ت ًفييىا طى يرقنا ىع ًزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػزٍه
كىذ ًه أ ٍيريج ى
كزةه ىك ًجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػزٍه  ...ىج ىم ٍع ي
ت
ت ً ...ح ٍرىز األ ىىمانًي ىب ٍؿ بًو قى ٍد ىك ىممى ٍ
ضػ ػ ػ ػ ػ ػمى ٍ
ىكالى أىقيك يؿ إًَّنياى قى ٍد فى ى
ؼ ً
ضع ً
ً
ً
حك ٍ ً ً ً
ض ٍع ًف ًو ًس ىكل التَّ ً
حري ًػر
ت ل ىما فيو ىم ىع التٍَّيسيػ ًػر  ...ىك ٍ
ىى
(ُُ)
ً
طي ىّْبةه ًفي َّ
النش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػًٍر
اب ىن ٍش ًر اٍل ىع ٍش ًر  ...فى ٍي ىي بً ًو ى
ض َّم ٍنتييىا كتى ى
ى

( ) 14التحارير ادلنتخبة علي منت الطيبة ،إلبراىيم العبيدي ،حتقيق،خالد حسن أبو اجلالود  ،مكتبة عباد الرمحن  ،مصر ،ط)12_12(/1 ،1
( ) 11طيبة النشر يف القراءات العشر ،البن اجلزري  ،حتقيق ،زلمد متيم الزعيب  ،مكتبة دار اذلدي ادلدينة ادلنورة  ،ط1011(،1ه،)1444 ،
رقم البيت) 59-50 (،
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المبحث الثاني:التعريف بالقراءات :

القراءات:

القراءات جمع قراءة ،كالقراءة مصدر لمفعؿ قرأ ،كىذا الفعؿ يأتي بمعنى الضـ كالجمع يقاؿ :قرأت

الشئ قرآنان أم :ضممتو كجمعت بعضو إلى بعض ،كسمي القرآف قرآنان ألنو يجمع السكر فيضـ
(ُِ)

بعضيا إلي بعض

.

أما القراءات في االصطالح فميا تعريفات كثيرة منيا:

تعريؼ اإلماـ الزركشي(:اختالؼ ألفاظ الكحي في الحرؼ ككيفيتيا مف تخفيؼ كتشديد كغيرىا)(ُّ).
كعرفيا اإلماـ الدمياطي(:عمـ يعمـ منو اتفاؽ الناقميف لكتاب ا﵀ تعالى كاختالفيـ في الحذؼ
اإلثبات كالتحريؾ كالتسكيف كالفصؿ كالكصؿ كغير ذلؾ مف ىيئة النطؽ كاإلبداؿ كغيره مف حيث

السماع)

(ُْ)

.

كعرفيا اإلماـ ابف الجزرم بأنو( :عمـ بكيفية أداء كممات القرآف كاختالفيا مع عزك كؿ كجو

لناقمو)

(ُٓ)

المبحث الثالث :الكممات القرآنية التى ورد فيها الخالف بالزيادة والنقص من أول
سورة الفاتحة إلى سورة األعراف.

ٱَّللُ ََىَذ ۗا ع ُۡج َٰ َحىَ ۖۥًُ ثَو ىَّ ۥًُ َمب فِٓ ٱى َّغ َٰ َم َٰ َُ ِ ۡ
لفظ ( :كقالكا ) مف قكلو تعالىََ ﴿ :قَبىُ ْ
ُا ٱجَّخَ َز َّ
ض ُم ّو ىَّ ۥًُ
ت ََٱۡلَ ۡس ۖ ِ
َٰقَىِحُُنَ ﴾[البقرة]112:
القراءات:

ق أر ابف عامر بغير كاك بعد (عميـ)  ،كما ىك في مصحؼ الشاـ  ،كق أر الباقكف (كقالكا) بالكاك قبؿ
القاؼ

ُٔ

( ) 11االصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،إمساعيل بن محاد اجلوىري،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،ط1040( 3ه_1890م) ،دار
ادلاليني ،بريوت،لبنان ،باب األلف فصل القاف 20/1
( )13الربىان يف علم القرآن ،بدر الدين زلمد بن عبد ا﵁ بن هبدار الزركشي ،حتقيق :زلمد أبو الفضل إبراىيم ،ط ،1دار إحياء الكتب
العربية،عيسي البايب احلليب وشركاءه319/1 ،
() 10إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر،أمحد بن زلمد بن عبد الغين الدمياطي ،حتقيق :أنس مهرة ،ط1018(1ه_م،)1889
دار الكتب العلمية  ،بريوت2/1 ،
()15منجد ادلقرئني ومرشد الطالبني،ابن اجلزري ،ط1014( ،1ه_1888م) دار الكتب العلمية ،بريوت8/1 ،
12

البدور الزاىرة يف القراءات العشرة  ،أليب حفص سراج الدين األنصاري النشار ادلتويف ( ،)832حتقيق  :أمحد عيسي ادلعصراوي ،وزارة
األوقاف القطرية  ،ط1411( ،1م) 139-132 /1
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قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل:
يخٍم و
ؼ ىكين ٍن ًسيىا بًالى ىى ٍم وز ىكفىى .....................................ىع َّـ ظيب نى ىب ٍع ىد
كاكا ىكسا يكف فىي يككف فى ٍان ً
ص ىبا  ...........................................ىرٍف نعا ًس ىكل
ىن ى ٍ ى ي
ُٕ
ىك ىبا
التوجيه:

ً
يـ
ىعم ه
اٍل ىح ّْ
ؽ

احًذفىا
ٍ
ىكقى ٍكليوي

مف ق أر بغير الكاك أف القصة مستأنفة غير متعمقة بما قبميا ،كمف ق أر بالكاك أنيا عطؼ جممة عمى

جممة  ،فعطؼ عمى ما قبمو  ،ألف الذيف أخبر ا﵀ عنيـ بمنع ذلؾ في المساجد كالسعي في خرابيا
ىـ الذيف قالكا ( اتخذ ا﵀ كلدان)  ،فكجب عطؼ آخر الكالـ عمي أكلو  ،ألنو إخبار عف النصارل

ُٖ

ُٗ

 ،كنختار قراءة اثبات الكاك ،ألنيا قراءة الجميكر ،كالقراءتاف بمني كاحد
ٓ ئِ َّن َّ
ٱَّللَ ۡ
ٱصطَفَ َّٰ ىَ ُن ُم ٱى ِّذٔهَ فَ ََل
لفظ (ككصى) مف قكلو تعالىََ ََ ﴿ :ص ََّّٰ ثٍَِبٓ ئِ ۡث َٰ َش ٌِۧ ُم ثَىِٕ ًِ َََٔ ۡعقُُةُ ََٰٔجَىِ َّ
جَ ُمُجُ َّه ئِ ََّّل ََأَوحُم ُّم ۡغيِ ُمُنَ ﴾ [البقرة]131:
القراءات:

ق أر نافع كابف عامر كأبي جعفر (،كأكصى) بيمزة مفتكحة بيف الكاكيف مع تخفيؼ الصاد  ،معدل

باليمزة كىي مكافقة لرسـ المصحؼ المدني ،ك ق أر الباقكف (ككصى )بحذؼ اليمزة مع تشديد

الصاد ،معدل بالتضعيؼ  ،كىي مكافقة لمصحؼ أىؿ العراؽ )َِ(
قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل:

صى بً ىكصَّى ىع َّـ (ُِ) .....................................................
أ ٍىك ى
التوجيه:
ككجو القراءتاف أنيما لغتاف كمعناىما كاحد  ،غير أف التشديد فيو معنى التكرير في الفعؿ  ،فكأنو

أبمغ في المعنى )ِِ(  ،كنختار التشديد إلجماع أكثر القراء عميو .

 12منت «طَيِّب ِة النَّ نش ِر» ِيف الن ِقراء ِ
ات الن َع نشر ،مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري ،زلمد بن زلمد بن يوسف( ،ادلتوىف933 :ىـ)  ،ا﵀قق :زلمد
َنُ َ
ََ
متيم الزغيب ،الناشر :دار اذلدى ،جدة ،الطبعة :األوىل 1010 ،ىـ  1880 -م ،رقم البيت()028-029
 19الكتاب ادلوضح يف وج وه القراءات وعللها  ،نصر بن علي الفرسي النحوي ادلعروف بأيب مرمي  ،دار الصحابة للرتاث بطنطا،
ط1442(1م) 150/1 ،
 18ادلصدر نفسو150/1،
( )14ادلهذب يف القراءات العشر وتوجيهها ،لـ زلمد زلمد زلمد سامل زليسن  ،ادلكتبة األزىرية ط (1442م) .28/1
( )11منت طيبة النشر البيت رقم . )022 ( :
( ) 11الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها لـ ـ مكي بن أيب طالب القيسي ،حتقيق  :د  .زلي الدين رمضان مؤسسة الرسالة  ،ط (، 0
1892م) . 122 -125 /1 ،
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لفظ (كسارعكا) مف قكلو تعالى ( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ) [آل عمران]133:

القراءات:

ق أر نافع كابف عامر كأبك جعفر (سارعكا) بغير كاك قبؿ السيف  ،كق أر الباقكف (كسارعكا) بالكاك قبؿ

السيف )ِّ(

قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل :

ؼ اٍل ىك ًاك ىع ٌٍـ ً ...................................................م ٍف قىٍب ًؿ ىس ًاريعكا )ِْ(
ىك ىح ٍذ ي
التوجيه:
كجو مف ق أر بغير كاك في أكلو  ،عمى أف ذلؾ قصة مستأنفة غير متعمقة بما قبميا ،ككجو مف ق أر
ً
يعكٍا
{كأىط ي
بالكاك أنو عطؼ جممة عمى جممة فيك بالكاك ألنو أداتو  ،كالمعطكؼ عمييا قكلو تعالى :ى
كؿ لى ىعمَّ يك ٍـ تيٍر ىح يمكف}[آؿ عمراف(ِٓ) ]ُِّ:
المٌوى ىك َّ
الر يس ى
ث ََ ُّ
ت
لفظ ( كالزبر) مف قكلو تعالى﴿ :فَاِن َم َّزثُُكَ فَقَ ۡذ ُم ِّز َ
ٱىضث ُِش ََ ۡٱى ِن َٰحَ ِ
ة ُسعُو ِّمه قَ ۡجيِلَ َجبٓ ُءَ ثِ ۡٱىجَِّٕ َٰىَ ِ
ۡ
ٕش ﴾ [آل عمران]190:
ٱى ُمىِ ِ
القراءات:
ق أر ابف عامر ( كبالزبر) بزيادة باء بعد الكاك  ،كاختمؼ عف ىشاـ في ( كبالكتاب) ،فق أر بزيادة الباء

كحذفيأِ.كق أر الباقكف بترؾ الباء في المكضعيفِٕ.
قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل:

ؽ كفي ُّ
ّّ
الزيب ًر بًاٍل ىبا ىك َّمميكا
قى ٍت ىؿ ٍارفى يعكا ىيقيك يؿ ىيا في ٍز ىي ٍع ىممك ......................................ىح ى
ِٖ
ؼ ليذ يبييّْنف .................................. ...كي ٍكتيمكف ح ٍبر ً
اب اٍل يخٍم ً
ك ً
بالكتي ً
كي ٍح ىس ىب ٍف
ص ٍ
يى ٍ
ؼ ى
ىى يي ى ى ي
ى

التوجيه:

مف ق أر بالباء ،عمى أف ىذه الباء كاف كاف مستغني عنيا بالباء األكلى الحاصمة في البينات ،فإف

إعادتيا في المعطكؼ ضربان مف التأكيد كلك لـ يعد الستغنى عنيا بإشراؾ حرؼ العطؼ.

كمف ق أر بترؾ الباء أف الكاك قد أغنت بإشراكيا عف تكرير العامؿِٗ ،كنختار القراءة بالحذؼ أخؼ

( ) 13ادلصباح الزاىر يف القراءات العشر البواىر تأليف  :اإلمام ادلبارك بن احلسن الشهرزوري  ،حتقيق  :عثمان غزال  ،دار احلديث ،القاىرة ،
ط . 31 /1 ،) 1442 (،
( )10منت طيبة النشر األبيات . )539 -532 (:
( ) 15الفتوحات يف القراءات العشر  ،ل ـ الدكتور :أمحد عيسى ادلعصراوي  ،دار اإلمام الشاطيب للطباعة والنشر – القاىرة . 51 /1
 12النشر يف القراءات العشر،ابن اجلزري ،حتقيق :خالد حسن أبو اجلود ،دار ا﵀سن للنشر ،اجلزائر ،ط1412(1م)524-559/3 ،
 12الوايف يف شرح الشاطبية،عبد الفتاح عبد الغين القاضي  ،مكتبة السودان للتوزيع  ،ط/1 )1888( ،5
 19منت طبية النشر  ،ابن اجلزري رقم البيت()509-502
 18الكتاب ادلوضح  ،ابن مرمي 112-112/1 ،
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كأكثر المصاحؼ عمي الحذؼ.

َّ

َّل ِء ٱىَّ ِزٔهَ أَ ۡق َغ ُم ْ
ُا ثِ َّ
لفظ (كيقكؿ) مف قكلو تعالى َََٔ ﴿ :قُُ ُه ٱىَّ ِزٔهَ َءا َمىُ ُٓ ْا أَ ٌََٰٓ ُإ َ ٓ
ٱَّللِ َج ٍۡ َذ أَ ۡٔ َٰ َمىِ ٍِمۡ ئِوٍَُّمۡ
صجَح ْ
ىَ َم َع ُنمۡۚۡ َحجِطَ ۡث أَ ۡع َٰ َميٍُُمۡ فَأ َ ۡ
ُُا َٰخَ ِغ ِشٔهَ ﴾ [ادلائدة]53:
القراءات:

ق أر الككفيكف كأبك عمرك كيعقكب بإثبات (كاك) قبؿ{ ىيقيك يؿ } كق أر الباقكف بحذفيا(ُّ) .
قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل :

كقى ٍبالى  .........................................................ىيقيك يؿ ىك ياكهي ىكفىى يح ٍز ًظالَّ )ِّ(

التوجيه:
كجو إثبات الكاك عطفا عمى { :فيصبحكا }ألف {فيصبحكا} منصكب بأف بعد الفاء في جكاب الترجي

ككجو حذؼ الكاك أنو جكاب عف سؤاؿ مقدر تقديره { :ماذا يقكؿ المؤمنكف حينئذ})ّّ( .
لفظ ( كلمدار) مف قكلو تعالى( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ٌ ً ٌ ٍ ﮮ ﮯ ) [األنعام]31:

القراءات:

ق أر ابف عامر الشامي (كلدار) بالـ كاحدة  ،كحذؼ الالـ الثانية مف ( كلمدار)  ،كخفض لفظ ( ،

اآلخرًة).كق أر الباقكف مف العشرة بالميف  ،الـ االبتداء كالـ التعريؼ في ( الدار)  ،كرفع لفظ (
ّْ

اآلخرةي)
قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل:
ّٓ
ً
ؼ
ض َّ
الرٍف ًع ىك ٍ
كف ىم ٍعيي يـ ىش واـ ىك ىخ ٍ
ؼ  .....................................لى َّمد يار اآلخ ىرةي ىخ ٍف ي
ىك ىذا ىن يك ي
التوجيه:
مف ق أر بالـ كاحدة  ،أنو لـ يجعؿ (اآلخرة) صفة لػ(الدار)  ،فأضاؼ (الدار) إلييا

فمـ يمكف دخكؿ األلؼ كالالـ عمييا لإلضافة ك( اآلخرة) في األصؿ صفة لمساعة قاؿ :كلدار

 34الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها  ،أيب زلمد مكي 324/1،
( ) 31شرح طيبة النشر يف القراءات العشر أليب القاسم النويري  ،حتقيق  :د  .رلدي زلمد سرور  ،دار الكتب العلمية بريوت ،ط ، 1
1448م ،ج  1ص. 192 :
 31منت طيبة النشر البيت رقم .) 591 (:
 33ادلهذب يف القراءات العشر وتوجيهها  ،زلمد زلمد زلمد سامل زليسن. 191 /1 ،
 30تقريب ادلعاين يف شرح حرز األماين  ،سيد الشني  ،مكتبة دار الزمان  ،ادلدينة ادلنورة  ،ط1415 ،8م044/1 ،
 35منت طيبة النشر يف القراءات العشر  ،ابن اجلزري ،رقم البيت ( )583

9

الساعة اآلخرة فكصؼ الساعة باآلخرةّٔ .
الدار) باالبتداء ،كجعؿ
كمف ق أر بالميف ( كلمدار)  ،أنو أدخؿ الـ االبتداء عمي الداؿ  ،كرفع ( ي
(اآلخرة) نعتان ليا ،كالخبر ( خير لمذيف)  ،كنختار القراءة بالميف إلجماع القراء عميو ،كلصحة
معناه في الصفةّٕ.

ضشُّ عب ََ ُخ ۡفَٕة ىَّئِ ۡه
ث ۡٱىجَشِّ ََ ۡٱىجَ ۡح ِش ج َۡذ ُعُوَ ۥًُ جَ َ
لفظ ( أنجانا) مف قكلو تعالى﴿ :قُ ۡو َمه ُٔىَجِّ ٕ ُنم ِّمه ظُيُ َٰ َم ِ
أَو َج َٰىىَب ِم ۡه ٌََٰ ِزِۦي ىَىَ ُنُو ََّه ِمهَ ٱى َٰ َّش ِن ِشٔهَ ﴾ [األنعام]23:
القراءات:

ق أر عاصـ كحمزة كالكسائي كخمؼ العاشر (أنجانا)بألؼ بعد الجيـ مف غير ياء كال تاء  ،كق أر

الباقكف (أنجيتنا) بياء تحتية ساكنة بعد الجيـ كبعدىا تاء مفتكحة )ّٖ(

قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل :

ك ٍأن ىج ىانا ىكفىى  ................................................................أ ٍىن ىج ٍيتىىنا اٍل ىغ ٍي ير )ّٗ(
التوجيه:
كنوي}
كجو قراءة الككفيكف أنيـ حممكه عمى الغيبة ألف ما قبمو عمى الغيبة  ،كذلؾ قكلو تعالى { :تى ٍد يع ى
ككجو مف ق أر بالتاء عمى لفظ الخطاب ألنو أبمغ في الدعاء كاالبتياؿ كالسؤاؿ (َْ) .

المبحث الرابع :الكممات القرآنية التى ورد فيها الخالف بالزيادة والنقص من أول
سورة األعراف إلى سورة اإلسراء.

َّل أَ ۡن ٌَ َذ َٰىىَب َّ ۖ
لفظ (كما كنا) مف قكلو تعالىََ ﴿ :قَبىُ ْ
ْ ىَ ُۡ َ ٓ
ٱَّللُ﴾
ُا ۡٱى َحمۡ ُذ ِ ََّّللِ ٱىَّ ِزْ ٌَ َذ َٰىىَب ىِ ٍََٰ َزا ََ َمب ُمىَّب ىِى ٍَۡحَ ِذ َ
[األعراف]03:
القراءات:

ِ ِ
ي }حبذف كاك العطؼ  ،كأثبتيا الباقكف )ُْ(.
ق أر ابف عامر { َما ُكنَّا لنَهتَد َ

قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل :
ِّ
ىف ًخ َّ
ؼ ىن ٍؿ ًح نما ىزىى ٍر )ِْ(
احًذ ٍ
ىك ىاك ىك ىما ٍ
ؼ ىك ٍـ ىن ىع ٍـ يكال ىك ىس ٍر  ......................ىع ٍينان ىر ىجا أ ٍ
 32الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها،لـ مكي بن أيب طالب القيسي ج 1ص.034-018 :
 32البحر ا﵀يط  ،زلمد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي ،دار الفكر  ،بريوت (1043ه)  ،ط148/0 ،1
( )39الفتوحات يف القراءات العشر . 241 / 1 ،
( )38منت طيبة النشر البيت رقم . )240 (:
( )04الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها ،مكي ابن أيب طالب . 035 /1 ،
( ) 01كتاب ادلبهج يف القراءات الثمان  ،أليب عبد ا﵁ علي بن أمحد ادلعروف بسبط اخلياط  ،حتقيق  :د .خالد
ابو اجلود  ،دار عباد الرمحان  ،القاىرة  ،ط1411( 1م).581 /1 .
( )01منت طيبة النشر البيت رقم . )231( :
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التوجيه:
كجو الحذؼ أف الجممة الثانية مكضحة لألكلى  ،كعميو رسـ المصحؼ الشامي  ،ككجو

اإلثبات األصؿ كعميو بقية الرسكـ )ّْ(.
ض ِعفُ ْ
ٱعح َۡنجَش ْ
ٱعحُ ۡ
َُا ِمه قَ ُۡ ِمِۦً ىِيَّ ِزٔهَ ۡ
به ۡٱى َم َلُ ٱىَّ ِزٔهَ ۡ
ُا ىِ َم ۡه َءا َمهَ ِم ۡىٍُمۡ
لفظ( كقاؿ) مف قكلو تعالى ﴿ :قَ َ
صيِحب ُّم ۡش َعو ِّمه َّسثِّ ِۚۡۦً قَبىُ ُٓ ْا ئِوَّب ثِ َمبٓ أُ ۡس ِع َو ثِِۦً ُم ۡإ ِمىُُنَ ﴾ [األعراف]25:
أَج َۡعيَ ُمُنَ أَ َّن َٰ َ
القراءات:

ًً
ٱلم ىألي ) في
يف )كقبؿ ( قى ى
ق أر ابف عامر الشامي  (:كقاؿ المأل) بزيادة كاك بعد كممة ( يمفسد ى
اؿ ى
قصة صالح عميو السالـ  ،فتككف قراءة غيره(قاؿ المأل) بحذؼ الكاك . (ْْ) .

قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل :
يكالِّ كبع ىد الم ٍف ًسًديًف اٍلكاك ىكـ .............................أىك أ ً
اف ىك ٍـ ًح ٍرهـ ىك ىس ٍـ )ْٓ(
ىم ىف ا ٍ
إل ٍس ىك ي
ى ىي ٍ
ٍ
ىى ٍ ي
التوجيه:
كجو قراءة ابف عامر أنيا لمعطؼ ك رسمت في مصحؼ الشاـ دكف غيره  ،ككجو الحذؼ أنيا

عمى االستئناؼ تنبييا عمى التراخي (ْٔ) .

لفظ( أنجيناكـ) مف قكلو تعالى :
ة ُٔقَحِّيُُنَ
اه فِ ۡشع َُۡنَ َٔغُُ ُمُوَ ُنمۡ ُع ُٓ َء ۡٱى َع َزا ِ
﴿ ََئِ ۡر أَو َج ٕۡ َٰىَ ُنم ِّم ۡه َء ِ
أَ ۡثىَبٓ َء ُممۡ َََٔ ۡغح َۡحُُٕنَ وِ َغبٓ َء ُممۡۚۡ ََفِٓ َٰ َرىِ ُنم ثَ َ ٓ
َلء ِّمه َّسثِّ ُنمۡ َع ِظٕم﴾ [األعراف]101:

القراءات:

ىنجي ۡۡ َٰىن يكـ ) بياء
ق أر ابف عامر ( ىكًاذ ۡۡ أنجاكـ) بألؼ بعد الجيـ مف غير ياء كال نكف  ،كق أر الباقكف(أ ى
ساكنة كنكف مفتكحة )ْٕ( .
قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل :
كأ ٍىنج ىانا ٍ ً
كنا ىك ٍـ )ْٖ(
اء ىكين ن
ى ى
احذفى ٍف  ..........................................................ىي ن
التوجيه:
ال أَ َغ َري ٱللَّ ِو أَبِغيكم ۡۡ إَِٰلَوۡ ﴾[األعراف]104:
كجو قراءة ابف عامر أنو رده عمى ﴿ :قَ َ
ككجو قراءة الباقيف إخبا ار عف ا﵀ تعالى عف طريؽ التعظيـ كاإلكبار لو فيك أعظـ العظماء )ْٗ( .
()03
()00
()05
()02
()02
()09
()08

شرح طيبة النشر يف القراءات العشر  ،النويري . 334 -318/ 1،
الوايف يف شرح الشاطبية  ،عبد الفتاح القاضي . 123 /1
منت طيبة النشر البيت رقم . )232 (:
البدور الزاىرة ،النشار .019 / 1
تقريب ادلعاين  ،سيد الشني . 038 /1
منت طيبة النشر األبيات( . )201 -201
الكشف عن وجوه القراءات ،مكي بن أيب طالب . 038 / 1
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به
ص ِعق ۚۡب فَيَ َّمبٓ أَفَب َ
ق قَ َ
لفظ(دكاء) مف قكلو تعالى  ﴿ :فَيَ َّمب ج ََجيَّ َّٰ َسثُّ ۥًُ ىِ ۡي َججَ ِو َج َعيَ ۥًُ َد ّمب ََخَ َّش ُمُ َع َّٰ َ
ع ُۡج َٰ َحىَلَ جُ ۡج ُ
ث ئِىَ ٕۡلَ ََأَو َ۠ب أَ ََّ ُه ۡٱى ُم ۡإ ِمىِٕهَ ﴾ [األعراف]103:

القراءات:

ق أر حمزة كالكسائي كخمؼ (جعمو دكاء)بالمد عمى األلؼ كىمزة مفتكحة مف غير تنكيف  ،كق أر

الباقكف (دكاء ) بالتنكيف بعد الكاؼ مف غير ىمز )َٓ( .

قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل :
كىد َّكاء ىشفىا.....................................................فى ىد ِّكا الم ُّد كًفي اٍل ىكي ً
ؼ ىكفىى)ُٓ(
ى ى
ٍ
ى ى
التوجيه:
كجو مف ق أر بالمد كاليمز  ،أنو صفة مكصكؼ محذكؼ  ،كالتقدير { :جعمو أرضا دكاء} كىي

ؾ ،يقاؿ  :دككت التراب عمى الميت إذا
ؾ يد ٌ
المستكية  ،ككجو مف ق أر مقصك ار منكنا  ،أنو مصدر د ٌ
دفنتو فيو فسكيتو باألرض (ِٓ) .
بط ثِ ِش َٰ َع َٰيَحِٓ ََثِ َن َٰيَ ِمٓ فَ ُخ ۡز َمبٓ
به ََٰٔ ُمُ َع َٰ ّٓ ئِوِّٓ ۡ
لفظ (برساالتي) مف قكلو تعالى﴿ :قَ َ
ٱصطَفَ ٕۡحُلَ َعيَّ ٱىىَّ ِ
َءاج َٕۡحُلَ ََ ُمه ِّمهَ ٱى َٰ َّش ِن ِشٔهَ ﴾ [األعراف]100:
القراءات:

تي)عمى التكحيد كق أر الباقكف
ق أر أىؿ الحجاز كىـ  :نافع كابف كثير كأبك جعفر كمعيـ ركح (بً ًر ىسالى ً
( بً ًر َٰىس َٰمىتًي ) عمى الجمع )ّٓ(.
قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل :
ث ىك ٍن وز ىح ىجفىا (ْٓ) ............................................................
اج ىم ٍع ىغ ٍي ي
ًر ىسالىتًي ٍ
التكجيو:

كجو مف ق أر عمى التكحيد  ،أنو اسـ يجرم مجرل المصدر  ،كالمصدر يفرد في مكضع الجمع ألف

المصادر ال تثنى كال تجمع لككنيا جنسا  ،فمما كانت الرسالة تجرم مجرل المصدر  ،عكممت

معاممة المصدر .

ككجو قراءة الباقيف أف المصدر قد يجمع إذا اختمفت أنكاعو  ،كالرسكؿ يرسؿ بأنكاع مف الرساالت ،

()54
()51
()51
()53
()50

الدر الثمني يف قراءات الكتاب ادلستبني تأليف  :د  .أمحد زلمد صربي  ،دار الصحابة للرتاث بطنطا  ،ط1448 ، 1م 588 / / 1 ،
.
منت طيبة النشر البيت رقم .) 201 (:
الفتوحات يف القراءات العشر ،ادلعصراوي .205 -200 / 1،
ادلصباح الزاىر ،ادلبارك بن احلسن.040/ 1 ،
منت طيبة النشر البيت رقم .) 203 (:
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فميذا جمع (ٓٓ).

صيِحب َج َع ََل ىَ ۥًُ ُش َش َمبٓ َء فِٕ َمبٓ َءاجَ َٰىٍُ َم ۚۡب فَحَ َٰ َعيَّ َّ
ٱَّللُ َع َّمب
لفظ( شركاء)مف قكلو تعالى ﴿ :فَيَ َّمبٓ َءاجَ َٰىٍُ َمب َٰ َ
ٔ ُۡش ِش ُمُنَ )) [األعراف]184:

القراءات:

ً
شعبة(ش ٍركان) بكسر الشيف كاسكاف الراء كالتنكيف بعد الكاؼ مف غير
ق أر نافع كأبك جعفر كأبك بكر
مد كال ىمز  ،كالباقكف( يش ىركاء) بضـ الشيف كفتح الراء كألؼ بعد الكاؼ يمييا ىمزة مفتكحة (ٓٔ) .

قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل :
ً
ًشركان م ىداه ً
اء ىيتٍىب يعكا ٍكالظُّمَّ ٍو )ٕٓ(
صم ىيا .................................................في يش ىرىك ى
ٍ ى ي ى
التوجيه:

كجو مف كسر الشيف أنو جعمو مصد ار كقدر حذؼ مضاؼ ،تقديره  :جعال لو ذا شرؾ  ،ككجو
مف ضـ الشيف كمده  ،أنو جعمو جمع شرؾ  ،ك اختار ذلؾ لقياـ المعنى في الذـ دكف تقدير حذؼ

مضاؼ)ٖٓ( ،كنختار ىذه القراءة ألنيا ال تحتاج إلى تقدير مضاؼ حذؼ .
بس ََٱىَّ ِزٔهَ ٱجَّجَعٌُُُم ثِا ِ ۡح َٰ َغه
لفظ ( تحتيا) مف قكلو تعالىََ ﴿ :ٱى َٰ َّ
غجِقُُنَ ۡٱۡلَ ََّىُُنَ ِمهَ ۡٱى ُم ٍََٰ ِج ِشٔهَ ََ ۡٱۡلَو َ
ص ِ
َّض َٓ ٱ ََّّللُ ع َۡىٍُمۡ ََ َسض ْ
ُُا ع َۡىًُ ََأَ َع َّذ ىٍَُمۡ َج َٰىَّث ج َۡج ِشْ ج َۡححٍََب ۡٱۡلَ ۡو ٍََٰ ُش َٰخَ يِ ِذٔهَ فٍَِٕبٓ أَثَذ ۚۡا َٰ َرىِلَ ۡٱىفَ ُۡ ُص ۡٱى َع ِظٕ ُم
س ِ
﴾ [التوبة]144:

القراءات:

ق أر ابف كثير( مف تحتيا) بزيادة حرؼ الجر (مف) كجر كممة (تحتيا)  ،كق أر الباقكف(تجرم تحتيا)
بحذؼ حرؼ الجر(مف) كفتح التاء.

ٗٓ

قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل:
ً َٔ
ً
ً
بً ىرٍف ًع ىخ ٍف و
ص ٍح وب ىكحّْد
ض تى ٍحتىيىا ٍ
اخ ًف ٍ
صالىتى ىؾ ل ى
ض ىكًزًد  ................................م ٍف يد ٍـ ى
التوجيه:
مف ق أر ( مف تحتيا) بزيادة مف أنيا البتداء الغاية متعمقة بػ ( تجرم )  ،كعميو الرسـ المكي  ،مف

ق أر ( تجرم تحتيا) بحذؼ (مف) ،أنو ذىب بيا مذىب الظركؼُٔ.

( )55الكتاب ادلوضح  ،أيب مرمي .313-311 / 1
( )52البدور الزاىرة  ،النشار ج، 1ص. 050 -053 :
( )52منت طيبة النشر األبيات .) 253 – 251 (:
( )59الكشف عن وجوه القراءات السبع،مكي بن أيب طالب . 092 -095 / 1،
 58الوايف يف شرح الشاطبية  ،عبد الفتاح عبد الغين القاضي 193/1 ،
 24منت طيبة النشر ،ابن اجلزري رقم البيت ( )223
 21شرح طيبة النشر  ،النويري 323/1
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لفظ ( الذيف) مف قكلو تعالىََ ﴿ :ٱىَّ ِزٔهَ ٱجَّخَ ُز ْ
صبدا
ض َشاسا ََ ُم ۡفشا ََج َۡف ِشٔ ۢقَب ثَ ٕۡهَ ۡٱى ُم ۡإ ِمىِٕهَ ََئِ ۡس َ
َا َم ۡغ ِجذا ِ
ة ٱ ََّّللَ ََ َسعُُىَ ۥًُ ِمه قَ ۡج ۚۡ ُو ﴾ [التوبة]142:
بس َ
ىِّ َم ۡه َح َ
القراءات:

ق أر المدنياف كابف عامر( الذيف) بغير كاك  ،ككذا ىي في مصاحؼ المدينة ،كق أر الباقكف (كالذيف)

بالكاك ككذا ىي في مصاحفيـ.

ِٔ

قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل:

ًَّ
اف ٍارتىفى ٍع
اءهي يى ىنا ىكىد ٍ
ىم ٍع يى ى
يف ىع َّـ يب ٍن ىي ى
ع  .....................................ىك ىاك الذ ى
كد ىكا ٍفتى ٍح تى ى

ّٔ

التوجيه:
المضاريف ،كعميو الرسـ المدني
مف ق أر ( الذيف ) بغير الكاك  ،أنو استأنؼ قصة بعض المنافقيف
ّْ

كالشامي .

كمف ق أر ( كالذيف) بإثبات الكاك،أنو عطفيا عمي قصصيـ المتقدمة نحك(( كمنيـ الذيف يؤذكف

النبي).

ْٔ

لفظ(سالـ) مف قكلو تعالىََ ﴿ :ىَقَ ۡذ َجبٓ َء ۡت ُس ُعيُىَبٓ ئِ ۡث َٰ َش ٌِٕ َم ثِ ۡٱىج ُۡش َش َِٰ قَبىُ ْ
به َع َٰيَ ۖم فَ َمب ىَجِ َ
ث أَن َجبٓ َء
ُا َع َٰيَم ۖب قَ َ
ثِ ِع ۡج ٍو َحىِٕز ﴾ [ىود]28:

القراءات:

ق أر حمزة كالكسائي ً
(سٍمـ) بسكر السيف كسككف الالـ بدكف ألؼ بعدىا ىنا كفي الذاريات.

كق أر الباقكف ( ىس ىالـ) بفتح السيف كالالـ كألؼ بعدىآٔ.
قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل:
ىك َّ
ظّْن ًو ا ٍك ًس ٍر ىن ّْك ًف  ........................يرٍد
الن ٍجًـ ىن ٍؿ ًفي ى
ً
ً
كب
ص ٍر ىم ىع ىذ ٍروك فى يرىبا  .................................ىي ٍعقي ى
ىكا ٍكس ٍرهي ىكا ٍق ى
التوجيه:

اؿ ًسٍم هـ ىس ّْك ًف
كد قى ى
لًثى يم ى
ٔٔ
الرٍف ًع ىع ٍف فى ٍكوزىك ىبا
ب َّ
صي
ىن ٍ

مف ق أر (سمـ)  ،أف إبراىيـ صمي ا﵀ عميو كسمـ لما رآىـ ال يأكمكف طعامو أكجس في نفسو خكفان
 21احتاف فضالء البشر يف القراءات األربع عشر،الشيخ الدمياطي 100/1 ،
 23منت طيبة النشر  ،ابن اجلزري  ،رقم البيت ()220
 20شرح اجلعربي علي منت الشاطبية  ،ادلسم ي كنز ادلعاين ،تأليف :شيخ اخلليل إبراىيم بن عمر اجلعربي ،حتقيق :فرغلي سيد عرباوي ،مكتبة
أوالد الشيخ ،ط1411( ،1م) 1299/0،
 25حتبري التيسري يف قراءات األئمة العشر،زلمد بن زلمد بن يوسف الشهري بابن اجلزري،دار الفكر،بريوت ،ط115/1 1
 22منت طيبة النشر  ،ابن اجلزري  ،رقم البيت ()285-280
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منيـ  ،فقاؿ ليـً :سمـ  ،أم أنا ًسمـ لكـ كلست بحرب لكـ فتمتنعكا مف تناكؿ طعامنا.
كمف ق أر (سالـ)  ،أنو جكاب لتسميميـ فقكلو( :سالـ)  ،أم سالـ عميكـ كىك رد السالـ فحذؼ

الخبرٕٔ.

ُف أَ َۡ ج َۡشقَ َّٰ فِٓ ٱى َّغ َمبٓ ِء ََىَه وُّ ۡإ ِمهَ ىِ ُشقِِّٕلَ َححََّّٰ
لفظ (قؿ) مف قكلو تعالى﴿ :أَ َۡ َٔ ُنُنَ ىَلَ ثَ ٕۡث ِّمه ُص ۡخش ٍ
جُى َِّض َه َعيَ ٕۡىَب ِم َٰحَجب وَّ ۡق َش ُؤ ۗۥيُ قُ ۡو ع ُۡج َحبنَ َسثِّٓ ٌ َۡو ُم ُ
ىث ئِ ََّّل ثَ َششا َّسعَُُّل ﴾ [اإلسراء]83:
القراءات:

ق أر ابف كثير كابف عامر( قاؿ) باأللؼ  ،كق أر الباقكف( قؿ) بدكف ألؼ

ٖٔ

قاؿ اإلماـ ابف الجزرم رحمو ا﵀ :
ٗٔ
مف لًي بً يخٍم و
ض ّْـ التَّا ىرىف
ؼ ثً ٍؽ ىكيق ٍؿ قى ى
اؿ ىد ىنا  ................................ ...ىك ىعمً ٍم ي
ىٍ
ت ىما بً ى
التوجيه:
مف ق أر باأللؼ  ،أنو عمي اإلخبار أف النبي صمي ا﵀ عميو كسمـ قاؿ :عند اقتراحيـ اآليات

((سبحاف ربي))  ،تعجب مف اقتراحيـ عميو .

كمف ق أر بحذؼ األلؼ  ،أنو عمي األمر أف ا﵀ أخبر أنو أمر النبي صمي ا﵀ عميو كسمـ أف يقكؿ:

((سبحاف ربي )) مجيبان ليـ عما طالبكه بو مف اآليات.

َٕ

المبحث الخامس :الكممات القرآنية التى ورد فيها الخالف بالزيادة والنقص من أول
سورة الكهف إلى سورة فاطر.

لفظ ( خي انر منيا) مف قكلو تعالىَ ََ ﴿ :مبٓ أَظُ ُّه ٱىغَّب َعةَ قَبٓئِ َمة ََىَئِه سُّ ِد ُّ
دت ئِىَ َّٰ َسثِّٓ َۡلَ ِجذ ََّن خَ ٕۡشا ِّم ۡىٍَب
ُمىقَيَجب ﴾ [الكهف]32:
القراءات:

ق أر نافع كأبك جعفر كابف كثير كابف عامر( منيما) بإثبات الميـ بعد الياء عمي التثنية  ،كق أر

الباقكف( منيا) بغير ميـُٕ.

قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل:

 22البحر ا﵀يط  ،أبو حيان األندلسي 104/5،
 29معاين القراءات تأليف :زلمد بن امحد األزىري اذلروي  ،نشر  :مركز البحوث يف كلية اآلداب – جامعة ادللك سعود ،ط 1011 ،1 ،ه
.121/1 ،
 28منت طيبة النشر  ،ابن اجلزري  ،رقم البيت ( )201
 24الشفاء يف علل القراءات أ أبو الفضل أمحد بن زلمد احلريري  ،دراسة وحتقيق :جيب ا﵁ بن صاحل السلمي  ،ط1،1032ه 120 /1،
 21البدور الزاىرة  ،النشار 124/1 ،
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س ّْك ٍنيما حالى ك ًم ٍنيا ًم ٍنيما ً ...............................دف ع َّـ لى ًكَّنا فى ً
ص ىك ىما
ص ٍؿ ثي ٍ
ٍ ى
ب يغ ٍ
ى يى ى ى ى يى
التوجيه:

ِٕ

مف ق أر بحذؼ الميـ كفتح الياء  ،أنو عمى اإلفراد كالضمير يعكد إلى الجنة المدخكلة
كعميو رسـ المصحؼ البصرم كالككفيّٕ.

ۡ ۡ ً
ۡ
َّمآ ًء كٱؿ ۡۡأىر ۡۡ ً
ض ۖۡ ىك يى ىك
لفظ ( قاؿ ربي) مف قكلو تعالى﴿ :قى ى
اؿ ىربّْي ىيعۡلى يـ ٱؿۡقىكۡ ىؿ في ٱلس ى ى
ۡ ً
ً
يـ﴾ [األنبياء.]ْ:
ٱلسَّميعي ٱؿۡ ىعم ي

القراءات:

ق أر حمزة كالكسائي كخمؼ كحفص (قاؿ) بإثبات األلؼ بعد القاؼ ،كق أر الباقكف(قؿ) بحذفيا.

ْٕ

قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل:

ض ٍـ
يق ٍؿ قى ى
اؿ ىع ٍف ىشفىا ىك ٍ
آخ يرىىا ىعظي ٍـ  ....................................ىكأ ىىكلى ٍـ أىلى ٍـ ىد ىنا ىي ٍس ىمعي ي
التوجيه:

ٕٓ

مف ق أر بحذؼ األلؼ (قؿ)  ،أنو عمى األمر لمنبي صمى ا﵀ عميو كسمـ أف يقكؿ  ( :ربي يعمـ
القكؿ)  ،فيك جكاب كرد لقكليـ ( :أفتأتكف السحر) ،كمف ق أر بإثبات األلؼ (قاؿ)  ،أنو عمى الخبر
ٕٔ

عف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ أنو قاؿ ذلؾ.
ض َمبوَحَب َس ۡجقب فَفَح َۡق َٰىٍَُ َم ۖب
ت ََ ۡٱۡلَ ۡس َ
لفظ ( أكلـ ) مف قكلو تعالى﴿ :أَ ََ ىَمۡ َٔ َش ٱىَّ ِزٔهَ َمفَش َُٓ ْا أَ َّن ٱى َّغ َٰ َم َٰ َُ ِ
ََ َج َع ۡيىَب ِمهَ ۡٱى َمبٓ ِء ُم َّو َش ۡٓ ٍء َح ۚۡٓ أَفَ ََل ٔ ُۡإ ِمىُُنَ ﴾ [األنبياء]34:

القراءات :

ق أر ابف كثير( ألـ يرل) بحذؼ الكاك بعد اليمزة  ،كق أر غيره (أكلـ يرل) بإثباتيا.

ٕٕ

قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل:

ض ٍـ
يق ٍؿ قى ى
اؿ ىع ٍف ىشفىا ىك ٍ
آخ يرىىا ىعظي ٍـ  ....................................ىكأ ىىكلى ٍـ أىلى ٍـ ىد ىنا ىي ٍس ىمعي ي
التوجيه:

ٖٕ

مف ق أر بحذؼ الكاك أنو عمى استئناؼ الكالـ  ،كعميو الرسـ المكي  ،كمف ق أر باإلثبات  ،أنو عمى

 21منت طيبة النشر  ،ابن اجلزري  ،رقم البيت ()202
 23ادلهذب يف القراءات العشر  ،زلمد زلمد زلمد سامل زليسن 142/1
 20ادلصباح الزاىر ،ادلبارك بن احلسن112/1 ،
 25منت طيبة النشر  ،ابن اجلزري  ،رقم البيت()295
 22الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها  ،مكي ابن أيب طالب110/1،
 22الوايف يف شرح الشاطبية  ،عبد الفتاح القاضي311/1،
 29منت طيبة النشر ،ابن اجلزري ،رقم البيت ()295
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ٕٗ

عطؼ الجمؿ المتناسبة  ،كعميو بقية الرسكـ.
لفظ ( ﵀) مف قكلو تعالى﴿ :سيقيكلي ًَّ ً
كف
﴿س ىيقيكلي ى
كف لمو ۚۡۡ يقؿ ۡۡ أىفى ىال تىتَّقي ى
ىى ى
كف ﴾[المؤمنكف ، ]ٖٕ:كقكلو :ى
ًَّ ً
كف ﴾[المؤمنكف]ٖٗ:
لمو ۚۡۡ يقؿ ۡۡ فىأىنَّ َٰى تي ٍس ىح ير ى
القراءات:

ق أر البصرياف( ا﵀ي) بإثبات ألؼ الكصؿ قبؿ االـ فييما ،كرفع الياء  ،كق أر الباقكف( ﵀) بغير ألؼ
َٖ
فييما كخفض الياء.

قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل:
ُٖ
ً ً
ً
ض ارفى ىعا
ض ٍّـ ىكٍاألىخ ىيرٍي ًف ىم ىعا  ....................................ا﵀ي في ﵀ ىكاٍل ىخ ٍف ى
ىم ٍع ىك ٍس ًر ى
التوجيه:

مف ق أر باأللؼ أنو أتى بالجكاب عمى ظاىر السؤاؿ ،ألنؾ إذا قمت  :مف رب الدار ،فالجكاب :

فالف  ،كليس لظاىره أف تقكؿ  :لفالف.

قر بغير ألؼ  ،أنو حمؿ الجكاب عمى معنى الكالـ دكف ظاىر لفظو  ،ألنؾ إذا قمت  :مف
كمف أ
ِٖ

رب الدار ،فمعناه لمف الدار ،فالجكاب في قكلؾ  :لمف الدار  ،لفالف.
َٰ
ۡ
ۡ
ض َع َذ َد ِعىِٕهَ ﴾[ادلؤمنون]111:
لفظ( قاؿ ) مف قكلو تعالى﴿ :قَ َو َممۡ ىَجِثحُمۡ فِٓ ٱۡلَ ۡس ِ
القراءات:

ق أر ابف كثير كحمزة كالكسائي( قؿ) في المكضع األكؿ بضـ القاؼ كسككف الالـ كحذؼ األلؼ
بينيما ،كق أر حمزة كالكسائي في المكضع الثاني( قؿ) بضـ القاؼ كسككف الالـ كحذؼ األلؼ

بينيما ،كق أر الباقكف (قاؿ) بإثبات األلؼ في المكضعيف.

ّٖ

قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل:

اؿ إً ٍف  ...............................يق ٍؿ ًفي ىرقىا يق ٍؿ ىك ٍـ يى ىما ىكاٍل ىم ّْؾ ًد ٍف
ىشفىا ىك ىك ٍس ىر أَّىنيي ٍـ ىكقى ى
التوجيه:

ْٖ

مف ق أر (قؿ) بحذؼ األلؼ  ،أنو عمى األمر  ،كالمعنى يا مف يسأؿ عف لبثيـ  ،قؿ ليـ :كـ لبثتـ؟

كمف ق أر (قاؿ) بإثبات األلؼ  ،أنو عمى اإلخبار عف السائؿٖٓ.

 28شرح اجلعربي1894-1828/0 ،
 94النشر يف القراءات العشر ،زلمد بن زلمد بن يوسف الشهري بابن اجلزري ،صححو :زلمد علي الصباغ  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت،ط3
113/0 ،
 91منت طيبة النشر ،ابن اجلزري رقم البيت ()945
 91البحر ا﵀يط  ،أبو حيان األندلسي019/2 ،
 93اجلامع ألحكام القران،أبو عبد ا﵁ زلمد بن أمحد القرطيب،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت ،ط155/11،)1045(3
 90منت طيبة النشر ،ابن اجلزري ،رقم البيت ()949
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به ُمُ َع َّٰ َسث ِّٓٓ أَ ۡعيَ ُم ثِ َمه َجبٓ َء ثِ ۡٱىٍُذ ََِٰ ِم ۡه ِعى ِذِۦي ََ َمه جَ ُن ُ
ُن
لفظ( كقاؿ مكسي) مف قكلو تعالىََ ﴿ :قَ َ
َٰ
اس ئِوَّ ۥًُ ََّل ٔ ُۡفيِ ُح ٱىظَّيِ ُمُنَ ﴾ [القصص]32:
ىَ ۥًُ َٰ َعقِجَةُ ٱى َّذ ۚۡ ِ
القراءات:

ق أر ابف كثير( قاؿ مكسى) بغير كاك قبؿ القاؼ  ،كق أر الباقكف( كقاؿ مكسى) بالكاك.

ٖٔ

قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل:
ً ٕٖ
اف يك و
ع يدـ س ً
اح نار ً ...............................س ٍح ىر ً
ب ىياس ار
ىكقى ى
كؼ ىي ٍع ًقميكا ًط ٍ
الك ىاك ىد ٍ ٍ ى
اؿ يم ى
كسى ى
التوجيه:
مف ق أر (قاؿ مكسى) بحذؼ الكاك ،أنو عمى االستئناؼ  ،كمف قرأ( كقاؿ مكسى) بإثبات الكاك أنو

معطكؼ عمى كالـ تقدمو  .كالمعنى في القراءتيف كاحد.

ٖٖ

المبحث السادس :الكممات القرءانية التى ورد فيها الخالف بالزيادة والنقص من أول
سورة يس إلى سورة الناس.

ع َسثَّ ۖ ٓۥًُ ئِوِّ ٓٓ أَخَ ُ
به فِ ۡشع َُۡ ُن َرسَُوِ ٓٓ أَ ۡقحُ ۡو ُمُ َع َّٰ ََ ۡىَٕ ۡذ ُ
بف أَن ُٔجَذ َِّه ِدٔىَ ُنمۡ
لفظ(أك أف) مف قكلو تعالىََ ﴿ :قَ َ
ۡ
ۡ
ض ۡٱىفَ َغب َد ﴾ [غافر]12:
أَ َۡ أَن ُٔظ ٍِ َش فِٓ ٱۡلَ ۡس ِ
القراءات:
ق أر عاصـ كحمزة كالكسائي كيعقكب كخمؼ( أك أف) بزيادة ىمزة قبؿ الكاك مع تسكيف الكاك ،كق أر
ٖٗ

الباقكف( ىكأف) بدكف ىمز كفتح الكاك.
قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل:
ً
اض يم ٍـ
ىف  ...............................يك ٍف ىح ٍك ىؿ ًح ٍروـ ىي ٍ
ظيى ىر ٍ
ىف ىكأ ٍ
ىك ًم ٍنيي يـ م ٍن يك ٍـ ىك ىما أ ٍىك أ ٍ
َٗ
ىكا ٍك ًس ىرٍف
التوجيه:
مف ق أر (أك أف) بزيادة اليمزة قبؿ الكاك  ،أنو جعؿ (أك) لمتخيير أك اإلجابة  ،كأنو قاؿ :إني أخاؼ
ىذا الضرب عميكـ  ،كما تقكؿ كؿ خب انز أك تم انر ،أم كؿ ىذا الضرب مف الطعاـ  ،ككذلؾ ىي في
 95الكتاب ادلوضح  ،ابن مرمي500-503/1،
 92الدرة الفريدة يف شرح القصيدة ،البن النجيبني اذلمذاين ،حتقيق الدكتور مجال طلبة ،مكتب ادلعارف للنشر ط1،1411م543-541/0 ،

 92منت طيبة النشر ،ابن اجلزري ،رقم البيت ()904
 99الكشاف يف حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل  ،أبو القاسم بن عمر الزسلشري ،حتقيق :عبد الرازق ادلهدي  ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت 129/3،
 98النشر يف القراءات العشر ،ابن اجلزري 311/0،
 84منت طيبة النشر ،ابن اجلزري  ،رقم البيت ()982

18

مصاحؼ الككفة.
كمف ق أر (كأف) بكاك مف غير ىمزة  ،أنيـ جعمكىا كاك عطؼ  ،عمى معنى :إني أخاؼ عميكـ ىذيف

األمريف.

ُٗ

صٕجَة فَجِ َمب َم َغجَ ۡث أَ ۡٔ ِذٔ ُنمۡ َََٔ ۡعفُ ْ
ُا عَه َمثِٕش﴾
لفظ( فبما) مف قكلو تعالىَ ََ ﴿ :مبٓ أَ َٰ َ
صجَ ُنم ِّمه ُّم ِ
[الشورى]34:
القراءات:

ق أر نافع كابف عامر كأبك جعفر( بما كسبت) بغير فاء قبؿ الباء  ،كق أر الباقكف ( فبما كسبت)

بالفاء.

ِٗ

قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل:
كخ ً
ؼ بً ىما ًفي فىبً ىما ىم ٍع ىي ٍعمى ىما
ب ىغ ىما  .............. .................يخٍم ه
يدمان ى
ص ٍح ه
اط ٍ
ب ىي ٍف ىع يمك ى
ً
ً
تى ىكيي ٍرًس ىؿ
بً َّ
الرٍف ًع ىع َّـ ىك ىك ىبائ ىر ىم ىعا  .................... .................................ىكب ىير يرٍـ فى ن
ّٗ
ٍارفى ىعا
التوجيه:
مف ق أر بحذؼ الفاء ،أنو جعؿ (كما أصابكـ) مكصكالن مبتدأ  ،ك( بما كسبت ) خبره  ،أم  :بالذم
ْٗ

كسبتو أيديكـ  ،كمف ق أر بالفاء ،عمي أنيا شرطية  ،أم :فيي بما كسبت.
ص َحبف ِّمه َرٌَت ََأَ ۡم َُ ۖ
لفظ ( ما تشتييو) مف قكلو تعالىُٔ﴿ :طَ ُ
اة ََفٍَِٕب َمب ج َۡشحَ ٍِٕ ًِ
بف َعيَ ٕۡ ٍِم ثِ ِ
خرف]21:
ۡٱۡلَوفُظُ ََجَيَ ُّز ۡٱۡلَ ۡعٕ ۖ ُُه ََأَوحُمۡ فٍَِٕب َٰخَ يِ ُذَنَ ﴾ ُّ
[الز ُ
القراءات:
ق أر نافع كابف عامر كحفص كيعقكب(تشتييو) بياء بعد الياء  ،كق أر الباقكف( تشتيي) بحذؼ

الياء.

ٓٗ

قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل:

 81تفسري زاد ادلسري يف علم التفسري،أيب الفرج عبد الرمحن بن علي ابن زلمد اجلوزي  ،ادلكتب اإلسالمي ،بريوت،ط1040(3ه1890-م) ،
112/2
 81الفتوحات039-032 /1،
 83منت طيبة النشر ،ابن اجلزري ،رقم البيت ()840-843
 80شرح طيبة النشر  ،النويري502/1 ،
 85احتاف فضالء البشر  ،الدمياطي082/1 ،
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ىك ٍس نار ىرىكل ىع َّـ ىكتى ٍشتى ًي ٍي ًو ىىا ......................................ز ًزٍد ىع َّـ ًعٍموـ ىكييالىقيكا يكمُّيىا
التوجيه :مف ق أر بإثبات الياء  ،أنو أظير مفعكؿ (تشتيي)  ،ألنو عائد عمى (ما) ،كمف ق أر بحذؼ
ٔٗ

الياء  ،أنو لما اجتمع في كممة كاحدة فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ خففيا بحذؼ المفعكؿ

ألنو فضمو في الكالـ.

ٕٗ

بط ثِ ۡٱىج ُۡخ ۗ ِو ََ َمه َٔح ََُ َّه فَا ِ َّن َّ
ٱَّللَ ٌُ َُ ۡٱى َغىِ ُّٓ
لفظ ( ىك) مف قكلو تعالى﴿ :ٱىَّ ِزٔهَ َٔ ۡجخَ يُُنَ َََٔ ۡأ ُمشَُنَ ٱىى َّ َ
ۡٱى َح ِمٕ ُذ ﴾ [احلديد]10:
القراءات:

ق أر أبك جعفر كنافع كابف عامر( فإف ا﵀ الغني ) بحذؼ (ىك)  ،كق أر الباقكف( فإف ا﵀ ىك الغني)
بإثبات (ىك)

ٖٗ

قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل:
ً
احًذفى ٍف
صى
ص ىرٍف يح ٍز ىك ٍ
ص ّْد ٍؽ ىكىي يك ي
اد ٍ
كنكا ىخاط ىب ٍف  ......... ...................ىغ ٍكثان أىتىا يك يـ ا ٍق ي
م يم ى
ى
ً ٗٗ
ً
ام يدًد  ..................................ك ًخ ُّ
ؼ ىىا ىيظَّيَّيركا ىك ٍنهز ثيدم
قىٍب ىؿ اٍل ىغن ُّى يى ىك ىع َّـ ،ىك ٍ
ى
َّ
خبر(إف) ( الغني) ،كمف ق أر بإثبات( ىك)  ،أنو جعمو
التوجيه :مف ق أر بحذؼ( ىك)  ،أنو جعؿ
ضمير فصؿ بيف االسـ كالخبر  ،كىذا الضمير يسميو البصريكف فصالن ،أم :يفصؿ الخبر عف

الصفة ،كيسميو الككفيكف عمادان ،أم :يعتمد عميو الخبر.

ََُ

 82منت طيبة النشر ،ابن اجلزري  ،رقم البيت ()811
 82احلجة يف القراءات السبع ،ابن خالويو احلسني بن أمحد ،حتقيق:،عبد العال سامل مكرم ،دار النشر ،بريوت،ط1041 ،0ه313 /1 ،
 89النشر يف القراءات العشر ،ابن اجلزري390/1،
 88منت طيبة النشر ،ابن اجلزري ،رقم البيت ()805-800
 144ادلهذب يف القراءات العشر321/1 ،
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الخاتمة
الحمد ﵀ الذم كفؽ بمنو ككرمو إلتماـ ىذا البحث المكسكـ بػ ػ ػ ػ
اختالؼ القراءات القرآنية المتكاترة بالنقص كالزيادة مف طريؽ طيبة النشر لإلماـ ابف الجزرم
كقد تكصؿ الباحثاف مف خالؿ دراسة اختالؼ النقص كالزيادة في القراءات القرآنية إلى

النتائج التالية :
ُ-

أف زيادة حرؼ أك نقصو يترتب عميو تغيير في طريقة المفظ .

ِ-

أف ىذا الخالؼ  ،أعني  :خالؼ النقص كالزيادة يرجع إلى المصاحؼ األئمة التى

أرسؿ بيا عثماف رضي ا﵀ عنو إلى األمصار كأنو مكجكد في المصاحؼ القديمة التى نتسخت

مف تمؾ المصاحؼ المرسمة .
ّ-

أف االختالؼ في القراءة اختالؼ تنكع كتغاير يصدؽ بعضو بعضا  ،ال اختالؼ تضاد

ْ-

أف الكممات التى شممتيا الدراسة مف اختالؼ النقص كالزيادة بمغت ِٓ كممة تقريبا

ٓ-

أف الحكمة مف إنزاؿ القرآف عمى ىذه األكجو المختمفة مف النقص كالزيادة كغيرىا ىك

ٔ-
ٕ-

كتناقض .

كلـ تحصر الدراسة كؿ األلفاظ التي فييا النقص كالزيادة بؿ اختيرت منيا .

التيسير عمى األمة تالكة كتاب ربيا الذم ىك سبب في فالحيا في الدنيا كاآلخرة .

اإلماـ مثؿ ابف الجزرم  ،يستحؽ الدراسة كالكقكؼ عمى تراثو القيـ في الفنكف المختمفة
أف العمدة في نقؿ اختالؼ { النقص كالزيادة } ىك القارئ ابف عامر الشامي كيميو
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القارئ نافع المدني ثـ بقية القراء .

ونوصي باآلتي:
ُ-

دراسة أكجو التغاير الست األخرل التي تط أر عمى الكممات القرآنية في القراءات

ِ-

دراسة النقص كالزيادة في القراءات القرآنية مف نكاحي بالغية كصرفية كنحكىا .

ّ-

المتكاترة .

دراسة مستفيضة لقراءة ابف عامر كنافع في اختالؼ النقص كالزيادة لبياف الحكمة في
كثرة نقميما في ىذا الجانب مف الخالؼ .

المصادر والمراجع:
ُ-الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ،إسماعيؿ بف حماد الجكىرم،تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر
عطار ،طّ (َُْْق_ُْٖٗـ) ،دار المالييف ،بيركت،لبناف ،باب األلؼ فصؿ القاؼ.

ِ-إتحاؼ فضالء البشر في القراءات األربعة عشر،أحمد بف محمد بف عبد الغني الدمياطي،
تحقيؽ :أنس ميرة ،طُ(ُُْٗق_ـُٖٗٗ) ،دار الكتب العممية  ،بيركت

ّ-البحر المحيط  ،محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف
(َُّْق)  ،طِ

األندلسي ،دار الفكر  ،بيركت

ْ-البدكر الزاىرة في القراءات العشرة  ،ألبي حفص سراج الديف األنصارم النشار المتكفي
(ّٕٗ) ،تحقيؽ :أحمد عيسي المعصراكم ،ك ازرة األكقاؼ القطرية  ،طَُُِِ( ،ـ) .

ٓ-البرىاف في عمـ القرآف ،بدر الديف محمد بف عبد ا﵀ بف بيدار الزركشي ،تحقيؽ :محمد أبك
الفضؿ إبراىيـ ،طُ ،دار إحياء الكتب العربية،عيسي البابي الحمبي كشركاءه.

ٔ -التحارير المنتخبة عمي متف الطيبة،إلبراىيـ العبيدم ،تحقيؽ،خالد حسف أبك الجالكد  ،مكتبة
عباد الرحمف  ،مصر ،طُ.

ٕ-تحبير التيسير في قراءات األئمة العشر،محمد بف محمد بف يكسؼ الشيير بابف الجزرم،دار
الفكر،بيركت ،طِ

ٖ -تفسير زاد المسير في عمـ التفسير،أبي الفرج عبد الرحمف بف عمي ابف محمد الجكزم  ،المكتب
اإلسالمي ،بيركت،طّ(َُْْقُْٖٗ-ـ).
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ٗ-تقريب المعاني في شرح حرز األماني  ،سيد الشيف  ،مكتبة دار الزماف  ،المدينة المنكرة ،
طَُِٗٓ( ،ـ)

َُ-الجامع ألحكاـ القراف،أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد القرطبي،دار إحياء التراث العربي  ،بيركت،
طّ(َُْٓ)

ُُ-الحجة في القراءات السبع ،ابف خالكيو الحسيف بف أحمد ،تحقيؽ:،عبد العاؿ سالـ مكرـ ،دار
النشر ،بيركت،طَُُْْ( ،ق).

ُِ-الدر الثميف في قراءات الكتاب المستبيف تأليؼ  :د  .أحمد محمد صبرم  ،دار الصحابة
لمتراث بطنطا  ،طُ ََِٗ (،ـ ).

ُّ -الدرة الفريدة في شرح القصيدة ،البف النجيبيف اليمذاني ،تحقيؽ الكتكر جماؿ طمبة ،مكتب
المعارؼ لمنشر طَُُِِ( ،ـ)

ُْ -شذرات الذىب في أنباء مف ذىب،البف العماد،شياب الديف عبد الحي بف أحمد العكبرم
الحنبمي ،تحقيؽ --:عبد القادر األرناؤكط ،دار ابف كثير ،بيركت ،طُُُْْ(،قُّٗٗ،ـ).

ُٓ-شرح الجعبرم عمي متف الشاطبية  ،المسمي كنز المعاني  ،شيخ الخميؿ إبراىيـ بف عمر
الجعبرم ،تحقيؽ :فرغمي سيد عرباكم ،مكتبة أكالد الشيخ ،طَُُُِ( ،ـ)

ُٔ-شرح طيبة النشر في القراءات العشر ألبي القاسـ النكيرم  ،تحقيؽ  :د  .مجدم محمد سركر
 ،دار الكتب العممية بيركت ،ط ِ ََِٗ (،ـ) .

ُٕ-الشفاء في عمؿ القراءات أ أبك الفضؿ أحمد بف محمد الحريرم  ،دراسة كتحقيؽ :جيب ا﵀ بف
صالح السممي  ،طُُّْٔ(،ق)

ُٖ-الضكء الالمع ألىؿ القرف التاسع ،لشمس الديف محمد بف عبد الرحمف السخاكم ،دار الكتاب
اإلسالمي ،القاىرة ،طِ .

ُٗ-طيبة النشر في القراءات العشر ،البف الجزرم  ،تحقيؽ ،محمد تميـ الزعبي  ،مكتبة دار
اليدم المدينة المنكرة  ،طُُُِْ(،ق.)َََِ ،

َِ-غاية النياية في طبقات القراء ،البف الجزرم  ،دار الكتب العممية ،بيركت،طّ
(َُِْقُِٖٗ،ـ).

ُِ-الفتكحات في القراءات العشر  ،ل ػ الدكتكر :أحمد عيسى المعصراكم  ،دار اإلماـ الشاطبي
لمطباعة كالنشر – القاىرة .

القراف الكريـ

ِِ-كتاب المبيج في القراءات الثماف  ،ألبي عبد ا﵀ عمي بف أحمد المعركؼ بسبط الخياط ،
تحقيؽ  :د .خالد ابك الجكد  ،دار عباد الرحماف  ،القاىرة  ،طُ (َُِِـ).
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ِّ -الكتاب المكضح في كجكه القراءات كعمميا  ،نصر بف عمي الفرسي النحكم المعركؼ بأبي
مريـ  ،دار الصحابة لمتراث بطنطا ،طُ(ََِٕـ) .

ِْ-الكشاؼ في حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ  ،أبك القاسـ بف عمر الزمخشرم،
تحقيؽ :عبد الرازؽ الميدم  ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت .

ِٓ-كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف ،لمصطفي بف عبد ا﵀ القسطنطيني ،دار الفكر،
بيركت،طُُُْْ(،قُْٗٗ،ـ).

ِٔ-الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا لػ ػ مكي بف أبي طالب القيسي ،تحقيؽ  :د  .محي
الديف رمضاف مؤسسة الرسالة  ،ط ْ ُٖٕٗ (،ـ) .
الن ٍش ًر» ًفي اٍل ًقراء ً
ِٕ -ىمتٍ يف «طىي ىّْب ًة َّ
ات اٍل ىع ٍشر ،شمس الديف أبك الخير ابف الجزرم ،محمد بف
ىى
محمد بف يكسؼ( ،المتكفىّّٖ :ىػ)  ،المحقؽ :محمد تميـ الزغبي ،الناشر :دار اليدل ،جدة
،الطبعة :األكلى ُُْْ ،ىػ  ُْٗٗ -ـ.

ِٖ-المصباح الزاىر في القراءات العشر البكاىر تأليؼ  :اإلماـ المبارؾ بف الحسف الشيرزكرم ،
تحقيؽ  :عثماف غزاؿ  ،دار الحديث ،القاىرة  ،ط . ) ََِٕ (،

ِٗ -معاني القراءات تأليؼ :محمد بف احمد األزىرم اليركم  ،نشر  :مركز البحكث في كمية
اآلداب – جامعة الممؾ سعكد ،ط ُُِْ ،ُ ،ق .ِِٔ/ُ ،

َّ-منجد المقرئيف كمرشد الطالبيف،ابف الجزرم ،طَُُِْ( ،ق_ُٗٗٗـ) دار الكتب العممية
،بيركت

ُّ-الميذب في القراءات العشر كتكجيييا ،لػ محمد محمد محمد سالـ محيسف  ،المكتبة األزىرية
ط (ََِٔـ).

ِّ-النشر في القراءات العشر ،محمد بف محمد بف يكسؼ الشيير بابف الجزرم ،صححو :محمد
عمي الصباغ  ،دار الكتب العممية  ،بيركت،طّ

ّّ-النشر في القراءات العشر،ابف الجزرم ،تحقيؽ :خالد حسف أبك الجكد ،دار المحسف لمنشر،

الجزائر ،طُ(َُِٔـ)

ّْ -ا لكافي في شرح الشاطبية،عبد الفتاح عبد الغني القاضي  ،مكتبة السكداف لمتكزيع  ،طٓ،
(ُٗٗٗ)
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