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  امللخص
  

 وااميع واملعاجم املوضوعة للتعريف مبا باإلضافة إىل العدد الكبري اهلائل من الفهارس
صنف وأُلِّف يف شتى العلوم القرآنية على خمتلف األزمنة واألعصار ما زالت احلاجة قائمة 
لرفع الستار وكشف النقاب عن املزيد من هذه املؤلَّفات اليت ال يعرف عنها إال القليل النادر 

  .مقتضبة ، ال تتعدى أمساء العنوانات ومل يذكَر حبقّها إال أوصاف وجيزة 

جاء هذا البحث ليسد ثغرة كبرية يف هذا الباب وميأل فجوة عميقة فيه هدف متهيِد 
السبيل أمام الطالبني والباحثني يف العلوم القرآنية يف الوقوف على رصيد كبري وحصيلة 

صول إىل النصف األول من القرن عظيمة من التراث العريب اإلسالمي ، متتاز بغىن نتاجها املو
مصنفًا ) ٥١٦(التاسع اهلجري ؛ ففي هذا الدليل املفهرس متّ التعريف خبمسمائة وستة عشر 

يف خمتلف علوم القرآن وبأصحاا ومبحتوياا ومضامينها مع اإلشارة إىل املخطوط واملطبوع 
 الصلة وموثّق مبا توافر عندي منها ، كلّ ذلك حمرر بالتفاصيل والبيانات واملعلومات ذات

  .من املصادر واملراجع 

 من اجلدير بالذكر واإلشارة إليه هنا أنّ هذا البحث يشكّل جزًءا من عمل فهرسي
هذا العمل مصادره . مستفيض عن نشأة العلوم القرآنية وتطورها ومراحل تدوينها 

أليب عمرو الداينّ ) ط(شهورات جامع البيان يف القراءات السبع امل: األساسية ثالثة ، هي 
ألمهّية ما اعتمد فيه صاحبه من مؤلّفات ، يعترب سوادها األعظم يف عداد الكتب ) ٤٤٤(

املفقودة أو غري املعروفة ، يبلغ عددها املئة ، يرجع أقدمها إىل القرن الثاين اهلجري ، ومعرفة 
وغاية النهاية يف طبقات القراء ) ٧٤٨(للذهيب ) ط(القراء الكبار على الطبقات واألعصار 

لضخامة ما ورد يف تراجم هذين املعجمني الكبريين من مواد ) ٨٣٣(البن اجلزري ) ط(
  .جديرة ومعلومات مهمة عن مصادر وكتب ، خاصة فيما يتعلّق منها بالعلوم القرآنية 
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  تقدمةال
  

الرفيعة ) ٨٣٣-٧٥١( اجلزري ال خيفى على أهل املعرفة واالختصاص مكانة اإلمام ابن
ودوره الرائد يف علوم شرعية شتى ، خاصة علوم القراءات والتجويد ومرسوم املصاحف ، 

  .حيث انتهت إليه الرئاسة فيها ، فكان حبق شيخ القراء وعمدة املقرئني يف زمانه 
ة اإلقراء لقد أهلته هذه الرفعة أن يتبوأ مناصب عالية ووظائف رفيعة ، فتولّى مشيخ

مية ، والتحديث والتدريس والقضاء واخلطابة والكتابة يف بلدان خمتلفة يف املمالك اإلسال
 بعض دور القرآن الكرمي اليت عرفت باجلزرية بدمشق ىنتفنشر العلم واملعرفة أينما حلّ واب

  )١(.وبشرياز 
ف نفيسة يف هذه إنّ من جتلّيات هذه الرفعة ما ألّفه وصنفه من أعمال كبرية وتصاني

الفنون ، انتفع العامة واخلاصة ا وما زالوا يتنفعون ا ؛ فيكفي الوقوف على كتابه النشر 
على سبيل املثال ، ليدرك املرء ) ط(أو غاية النهاية يف طبقات القراء ) ط(يف القراءات العشر 

تواليفه التراث العريب مقدار ما آتاه اهللا يف ذلك وليعلم جاللة قدره وسعة علمه ؛ فأغىن ب
واإلسالمي وأسهم جبهوده العلمية مباحث ، لكنه رغم ذلك مل يوف حقّه بعد كما ينبغي ؛ 
فما زال التعريف مبوروثه العلمي على خمتلف جماالته وموضوعاته وحتقيق أعماله ودراستها 

يث وجتديد مبزيد يف بداية الطريق ؛ فما نشر من ذلك ، هو غيض من فيض وحباجة إىل حتد
  .من التحقيق والتدقيق 

  :طبعة غاية النهاية 

 يف ١٣٥١/١٩٣٢لقد صدرت غاية النهاية للمرة األوىل عن مكتبة اخلاجني مبصر سنة 
برگشتريسر باالعتماد على نسخة املكتبة . جملّدين ، وقد عىن بنشرها املستشرق األملاينّ گ

لقد بذل . نب نسختني من دار الكتب املصرية العمومية باآلستانة أساسا لتحقيقها جبا

 ـــــــــــــــــ

   .٣٧- ٣٤ملزيد من التفاصيل يراجع شيخ القراء    )١(
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، لكنها ما زالت حباجة إىل مزيد من )١(برگشتريسر جهده يف تصحيح املتون باملقابالت
منذ ذلك احلني قد مضت مخس وسبعون سنة ومل حتظ بعد مبزيد . التحريرات والتنقيحات 

سيا يف األحباث والدراسات من االهتمام واملراجعة رغم كوا مصدرا رائدا ومرجعا أسا
القرآنية املعاصرة ؛ فما زلنا نترقّب صدور طبعة ثانية مزيدة منقّحة هلذا األثر العظيم ، واهللا 

  .تعاىل هو املوفّق 

  :أمهّية غاية النهاية 

اية الدرايات يف أمساء رجال (لقد اختصر ابن اجلزري كتاب الطبقات الكبري 
رغم هذا التهذيب ما تزال ) . غاية النهاية يف طبقات القراء(اه له يف كتاب مس) القراءات

هذه الغاية تعتبر أكرب معجم وصلنا عن تراجم القراء من صدر اإلسالم إىل الربع األول من 
القرن التاسع اهلجري ؛ فهي حتوي زهاء أربعة آالف ترمجة ، استقاها من كتاب طبقات 

ومعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ) ٤٤٤(داينّ القراء وأخبارهم أليب عمرو ال
كذلك . ، فأتى يف غايته على مجيع ما فيهما وزاد عليهما حنو الضعف ) ٧٤٨(للذهيب ) ط(

استخرج الكثري من املعلومات واألخبار واألسانيد والروايات والطرق من أبرز أمهات كتب 
، فحرر وأفاد ) ٤٦٥(للهذيلّ ) ط( اخلمسني القراءات ، حنو كتاب الكامل يف القراءات

من مجلة املعلومات اليت حرص على ذكرها يف . منها يف غايته منتهى التحرير واإلفادة 
تراجم القراء ما وقف عليه من مصنفات هلم ، خاصة يف علوم القرآن كالتفسري والقراءات 

وحبث عنها وتقصى بنفسه والتجويد والوقف واالبتداء ورسم املصحف وهجائه ، فسأل 
لقد بلغ العدد اإلمجايلّ ملا ذُكر من التآليف يف غاية النهاية سبعمائة وعشرة . عن كثري منها 

 ـــــــــــــــــ

 برجستراسر يف. لقد توفّي ناشره األستاذ ج: "ية النهاية يف ذلك احلني قال حممد أمني اخلاجني الذي باشر طبع غا  )١(
 وقد بذل .وكان قد طُبع من الكتاب الّد األول بتمامه وعشرون ملزمة من الّد الثاين . صيف العام املاضي 

 لة األستاذ الشيخ عليولدقّة أمانته وعنايته فيه عهد إيلّ أن يراجع تصحيحه األخري فضي . اية جهده يف تصحيحه
ومن أول امللزمة احلادية والعشرين من الّد الثاين قام بإكمال تصحيحه جناب األستاذ . الضباع قبل الطبع 

  ] .٢/٤١١غاية النهاية " [ متتبعا مالحظات الناشرPretzlبريتزل 
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وأمهلت سواها )  مؤلَّفًا٥١٦(مصنفات ، وقد اقتصرت يف هذا الدليل على التواليف القرآنية 
ث والفقه والتاريخ والسري من العلوم واآلداب ، حنو كتب اآلداب واللغة واملعاجم واحلدي

والعلوم التطبيقية ، ) باستثاء كتب القراء(والرجال والطبقات والتراجم واألنساب واأللقاب 
وذلك لئال يطول الدليل مبواده وعناصره الغزيزة وليكون خمتصا ومتخصصا يف علوم القرآن 

مجايلّ ومن مقاصد ابن دون غريها ، فهي تؤلِّف النسبة العظمى من عدد املؤلَّفات اإل
  .اجلزري الكربى يف تأليفه غاية النهاية 

  :أهداف هذا الدليل 

  .عرض جممل للتواليف القرآنية الواردة يف ثنايا تراجم غاية النهاية  •
  .التعريف بأصحاا وتواليفهم يف العلوم القرآنية  •
  .بلة توكيد صحة نسبة التواليف املفهرسة إىل أصحاا بالتوثيق واملقا •
الوقوف على مراحل التأليف يف علوم القرآن وتطورها حتى الربع األول من القرن  •

 التاسع اهلجري.  
  :منهج العمل يف الدليل املفهرس 

-    م ابتداًء من القرن الثاين إىل التاسع اهلجريأصحاب التواليف حسب وفيا بترت.  
 أفردا مستقلّة ورتبتها على ترتيب املعجم مثّة جمموعة منهم ، ال تعرف وفيام ، قد   -

  .مع حماولة تقدير القرن الذي توفّي فيه بعض أعالم هذه اموعة 
  .ضبطت سنة الوالدة أيضا ، إذا كانت معروفة حبق صاحبها    -
إذا كان مثّة اختالف يف سنة الوالدة أو الوفاة ، فأضبط الراجح يف ذلك ، وقد أضبط    -

  .حالة عدم الترجيح االختالف يف 
، ) يف حدود(إذا كانت سنة الوالدة أو الوفاة على التقدير أو التخمني ، كعبارة   -

  .قبل السنة املقدرة ) ح(فرمزت لذلك حبرف 
  .ضبطت أصحاب التواليف على شهرم ، حنو سيبويه    -
ت ذلك مبصادر ، اعتمدت غايةَ النهاية مصدرا أوليا لإلحالة على ترامجهم ، مثّ أتبع   -

تعرف مبصنفات املترجم هلم ، مع احلرص على مقابلة عنوانات التواليف الواردة يف غاية 
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 اء الكبار للذهيبللعالقة املباشرة بينهما ، ) ٧٤٨(النهاية مع تلك الواردة يف معرفة القر
  . معرفته يف تواليف من الذهيب أورده ما جممل غايته يف )٨٣٣( اجلزري ابن استوعب إذ

إذا أورد ابن اجلزري تواليف أحد القراء جمموعةً يف موضع واحد ، فأوردها على ترتيبه    -
  .وإن مل خيضع العتبار معين 

لكلّ تأليف مطبوع على حد علمي ، مثّ أشرت يف احلاشية إىل ذلك ) ط(وضعت رمز    -
  . مع سرد تفاصيل الطبعة )كذا(له طبعات أو له أكثر من طبعة ، منها بعنوان : بقويل 

لكلّ تأليف غري مطبوع على حد علمي وله نسخة خمطوطة ) خ(كذلك وضعت رمز    -
أو يزيد على ذلك ، مشار إليها يف فهارس املخطوطات ، مثّ أحلت يف احلاشية على 

  .الفهارس مع ذكر عنوانات التواليف املضبوطة فيها غرض املقابلة 
عن مصنف أنه مطبوع أو خمطوط ، فعندها ال أشري إليه يف إذا مل يتوافر عندي علم    -

متون الدليل برمز ، بل أتركه على حاله ، لكني أجتهد يف الوقوف على تصرحيات 
  .بصدده أو نقول عنه غرض التعريف به 

استخرجت مجيع املواضع اليت ذُكر فيها التأليف يف غاية النهاية على كثرا يف بعض    -
و كتاب التيسري والشاطبية ، مما يكشف النقاب عن أمهّية هذه الكتب التواليف ، حن

ومدى انتشارها يف األوساط من جهة ويوقف الباحث على العديد من قراءاا 
باملقابل مثّة مواضع كثرية ، . ومساعاا وإجازاا ورواياا وأسانيدها من جهة أخرى 

كتب القراءات ، حنو كتاب الكامل يف نقل فيها ابن اجلزري معلومات من أمهات 
للهذيلّ ، مثّ نبه على األخطاء واألوهام اليت وقع فيها أصحاا ) ط(القراءات اخلمسني 

وأشار إىل التصحيفات والتحريفات الواقعة فيها ، فنهج يف غايته على تصحيحها 
   .وتصويبها ؛ فبذلك أسهم بتحريرات وفوائد جلية وتنبيهات وتصويبات مهمة

بعد ذلك أرجو أن أكون قد وفّقت بعون اهللا إىل إجناز هذا العمل بصورة حسنة ، 
 .لينتفع به كلّ من طالعه ، وهللا احلمد أوالً وآخرا 
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   :القرن الثاين
  )١() :١٣٠ (س املدينِّجراح بن سصشيبة بن ِن �

 )٢(كتاب الوقف ١

  )٣() :١٥٦-٨٠(محزة بن حبيب بن عمارة التيمي الزيات  �
  )٤( كتاب قراءة محزة ٢
 )٥() :١٦٩/١٧٠(نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم املدينّ  �

 )٦(كتاب التمام ٣

 )٧() :١٨٠-٩٠(حفص بن سليمان بن املغرية ، أبو عمر األسدي الكويفّ  �

 )٨(كتاب القراءة  ٤

 ـــــــــــــــــ

   .٣/١٨١، األعالم ) ٣٤ (١٨٤-١/١٨٢كذلك معرفة ) . ١٤٣٩ (٣٣٠-١/٣٢٩غاية   )١(
  " .وكتابه مشهور. هو أول من ألّف يف الوقوف ) "٩-٨س (١/٣٣٠غاية   )٢(
   .٢/٢٧٧ ، األعالم ٥/٣٣٦، هدية العارفني ) ٥١ (٢٦٥-١/٢٥٠كذلك معرفة ) . ١١٩٠ (٢٦٣-١/٢٦١غاية   )٣(
قال . يقرأ عليه وعبيد اهللا بن موسى مسع كتاب قراءة محزة من محزة ومل : قال ابن جماهد ) "٩-٦س (١/٤٩٤غاية   )٤(

وقرأت على علي بن صاحل وعيسى اهلمذاينّ : على من قرأت ؟ قال : سألت عبيد اهللا بن موسى : هارون بن حامت 
 له . وشيبان النحوي د : قلتعلى محزة ؟ قال ! يا أبا حمم ه: ما أراك قرأتعليه كتاب ال ولكن قرأت. "  

 ٥/٣٣٦، هدية العارفني "  القراءة أليب عمارة محزة بن حبيب الزيات الكويفّكتاب "٤/٣٢٢يقابل إيضاح املكنون   
  " .كتاب القراءة"

   .٨/٥، األعالم ) ٤٧ (٢٤٧-١/٢٤١كذلك معرفة ) . ٣٧١٨ (٣٣٤-٢/٣٣٠غاية   )٥(
.  نعيم نافع بن أيب) ك(قرأ القرآن عرضا على : سقالب بن شيبة ، أبو سعيد املصري ) "٢٣-٢٢س (١/٣٠٨غاية   )٦(

ولست أعلم  : "١/٢يف القطع واالئتناف ) ٣٣٨(ذكره أبو جعفر النحاس " . وروى عنه كتاب التمام:  قال الداينّ
أحدا من القراء واألئمة الذين أخذت عنهم القراءة له كتابا مفردا يف التمام إال نافعا ويعقوب ، فإني وجدت لكلّ 

 ، ٧٩ ، ١/٣٣[، واعتمده اعتمادا أساسيا يف كتابه املذكور ونقل عنه مواضع كثرية " واحد منهما كتابا يف التمام
١٤٤ ، ١٤١ ، ١٣٥ ، ٣×١٣٢ ، ١٣١ ، ١٢٩ ، ١٢٤ ، ١٢٣ ، ١٢١ ، ١١٤ ، ١١٣ ، ١١٠ ، ٢×١٠٩ ، 
 ٥٦يف الفهرست ) ٤٣٨(كذلك ذكره ابن الندمي ] .  إخل١٥٧ ، ٢×١٥٦ ، ٢×١٥٥ ، ١٥٠ ، ١٤٧ ، ٢×١٤٦

  " .كتاب نافع بن عبد الرمحن] : "يف وقف التمامالكتب [
   .٢/٢٦٤، األعالم ) ٦٤ (٢٩٠-١/٢٧٨كذلك معرفة ) . ١١٥٨ (٢٥٥-١/٢٥٤غاية   )٧(
القرآن إىل  قرأت على حفص وكَتب يل القراءة من أول] ابن حيىي األنباري[= قال الفضل ) "٢٤-٢٣س (٢/١١غاية   )٨(

  " .آخره خبطّه
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           ٣٠٢ 

�  الرازي ي١() :١٨٧/٨-١١٠(جرير بن عبد احلميد ، أبو عبد اهللا الضب( 

 )٢( نسخة عن محزة ٥

 )٣() :١٨٩ (علي بن محزة بن عبد اللّه األسدي الكويفّأبو احلسن لكسائي الكبري ، ا �

 )٤(كتاب معاين القرآن ٦

 )٥(كتاب القراءات ٧

 ـــــــــــــــــ

   .٢/١١٩، األعالم ) ٤٢ (٩٨-١٩/٩٣كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ٨٧٤ (١/١٩٠غاية   )١(
  " .وله عنه نسخة. األعمش ) ك(ومسع احلروف من . قرأ على محزة ) "١٦-١٥س (١/١٩٠غاية   )٢(
، معجم األدباء ) ٤٥٦ (٢٧٤-٢/٢٥٦ ، إنباه ٩٠كذلك الفهرست ) . ٢٢١٢ (٥٤٠- ١/٥٣٥غاية   )٣(

، ) ٤٣٣ (٢٩٧-٣/٢٩٥، وفيات األعيان ) ٨١ (٢٩١-٢٨٣لقبس ، كتاب نور ا) ٧٥٣ (١٧٥٢- ٤/١٧٣٧
 ، طبقات ٣٣٧-٣٣٦، بغية الوعاة ) ٦٨ (٣٠٥- ١/٢٩٦، معرفة ) ٢٦١ (٣٠٤-١٩/٢٩٩تاريخ اإلسالم ط

 ١٩٩- ٢/١٩٧ ، تاريخ األدب العريب ٥/٦٦٨، هدية العارفني ) ٣٤٩ (٤٠٣- ١/٣٩٩) للداودي(املفسرين 
   .٤/٢٨٣، األعالم ) ٢(

  " .كتاب معاين القرآن) "١٨س (١/٥٣٩اية غ  )٤(
. وللكسائي كتاب يف معاين القرآن حسن ؛ وهو دون كتاب الفراء يف املعاين : قلت  "١/١٥يقابل ذيب اللغة   

، " أخربت عن حممد بن جابر عن أيب عمر عن الكسائي: وكان أبو الفضل املنذري ناولين هذا الكتاب وقال فيه 
قرأت هذا الكتاب ، : قال أبو عمر الدوري "٢/٢٦٥، إنباه " كتاب معاين القرآن للكسائي "٥٣الفهرست 

معاين الكسائي ، يف مسجد السواقني ببغداذ على أيب مسحل وعلى الطوال وعلى سلَمة ومجاعة ؛ فقال أبو 
كتاب معاين  "٤/١٧٥٢باء معجم األد، " لو قرئ هذا الكتاب عشر مرات الحتاج من يقرؤه أن يقرأه: مسحل 

) للداودي(، طبقات املفسرين " معاين القرآن "٣٣٦، بغية الوعاة " معاين القرآن "١/٣٠٤، معرفة " القرآن
  ." معاين القرآن "٤/٢٨٣، األعالم " معاين القرآن "٥/٦٦٨هدية العارفني ، " معاين القرآن "١/٤٠٢

 ]/١٤١٨[دار قباء ، : القاهرة . عيسى شحاته عيسى : ءه وقدم له  بناأعاد. رجاع بعنوان معاين القرآن له است  
  .ص ٣٠٢ ، ١٩٩٨

  " .كتاب القراآت) "١٨س (١/٥٣٩ية غا  )٥(
حدثكم : له كتاب يف قراءات القرآن ، قرأته على أمحد بن علي بن رزين وقلت له  "١/١٥يقابل ذيب اللغة   

 ؟ فأقر ٢/٢٧١إنباه ، " كتاب القراءات "٩٠الفهرست ، " به إىل آخرهعبد الرحيم بن حبيب عن الكسائي 
كتاب يف " ١٩/٣٠١تاريخ اإلسالم ط، " كتاب القراءات "٤/١٧٥٢، معجم األدباء " كتاب القراءات"

) للداودي(، طبقات املفسرين " القراآت "٣٣٦، بغية الوعاة " كتاب القراءات "١/٣٠٤، معرفة " القراءات
، هدية " كتاب القراآت أليب احلسن علي بن محزة الكسائي "٤/٣٢٢إيضاح املكنون  ، "القراءات "١/٤٠٢

  ." القراآت "٤/٢٨٣، األعالم " كتاب القراآت "٥/٦٦٨العارفني 
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          ٣٠٣ 

 )١(كتاب العدد ٨

 )٢(كتاب العدد واختالفهم فيه ٩

 )٣(اءجكتاب اهل ١٠

 )٤(كتاب مقطوع القرآن وموصوله ١١

 )٥(كتاب املصادر ١٢

 ـــــــــــــــــ

  " .كتاب العدد) "١٩س (١/٥٣٩غاية   )١(
،  "كتاب العدد" ٤/١٧٥٢، معجم األدباء  "كتاب العدد "٦٩ ، نزهة األلباء" دد العكتاب "٩٠الفهرست  ابليق  

، " العدد "١/٤٠٢) للداودي(، طبقات املفسرين " العدد "٣٣٦، بغية الوعاة  "كتاب العدد" ١/٣٠٤ معرفة
، هدية العارفني "  بن عبد اهللا الكسائي البغداديكتاب العدد أليب احلسن علي بن محزة "٤/٣١٣إيضاح املكنون 

  " .كتاب العدد "٥/٦٦٨
  . "تالفهم فيهكتاب العدد واخ) "٢٠س( ١/٥٣٩ة غاي  )٢(

كتاب  "٢/٢٧١إنباه ، " كتاب اختالف العدد "٦٩، نزهة األلباء " ددكتاب اختالف الع "٩٠الفهرست يقابل   
 ، "يف العدد اختالفهم كتاب" ١/٣٠٤ معرفة ، "العدد اختالف كتاب" ٤/١٧٥٢ معجم األدباء ، "اختالف العدد
  . "العدد الفاخت" ٥/٦٦٨ هدية العارفني

  " .كتاب اهلجاء) "٢٠س (١/٥٣٩ة غاي  )٣(
معجم  ، "كتاب اهلجاء" ٢/٢٧١إنباه ، " كتاب اهلجاء "٦٩نزهة األلباء  ، "كتاب اهلجاء "٩٠الفهرست يقابل   

، طبقات " اهلجاء "٣٣٦، بغية الوعاة " كتاب اهلجاء "١/٣٠٤، معرفة  "كتاب اهلجاء" ٤/١٧٥٢األدباء 
، " كتاب اهلجاء أليب احلسن الكسائي أيضا "٤/٣٥٠إيضاح املكنون ، " اهلجاء "١/٤٠٢) لداوديل(املفسرين 

  " .كتاب اهلجاء "٥/٦٦٨هدية العارفني 
  " .كتاب مقطوع القرآن وموصوله) "٢١- ٢٠س (١/٥٣٩غاية   )٤(

مقطوع  "٦٩نزهة األلباء ، " كتاب الكسائي] "الكتب املؤلّفة يف مقطوع القرآن وموصوله [٥٦ الفهرست يقابل  
كتاب مقطوع  "٤/١٧٥٢، معجم األدباء " كتاب مقطوع القرآن وموصوله "٢/٢٧١إنباه ، " القرآن وموصوله
 ١/٤٠٢) للداودي(، طبقات املفسرين " كتاب مقطوع القرآن وموصوله "١/٣٠٤، معرفة " القرآن وموصوله

  " .مقطوع القرآن وموصوله "٥/٦٦٨هدية العارفني ، " مقطوع القرآن وموصوله"
  " .املصادركتاب ) "٢١س (١/٥٣٩غاية   )٥(

كتاب  "٤/١٧٥٢معجم األدباء " كتاب املصادر "٦٩نزهة األلباء ، " كتاب املصادر "٩٠الفهرست يقابل   
) للداودي(، طبقات املفسرين " املصادر "٣٣٦، بغية الوعاة  "كتاب املصادر "١/٣٠٤، معرفة " املصادر

  ." املصادر "٤/٢٨٣، األعالم " كتاب املصادر "٥/٦٦٨هدية العارفني ، " املصادر "١/٤٠٢
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           ٣٠٤ 

 )١(كتاب احلروف ١٣

 )٢(كتاب اهلاءات ١٤

 )٣() :٢٠٠-١٩١(بن محاد احلكمي ، أبو خليد الدمشقي البالطي عتبة  �

  )٤(نسخة عن نافع ١٥
�  ا البصري٥() :٢٠٠-١٢٤(حيىي بن سالم بن أيب ثعلبة ، أبو زكري( 

 )ط/خ(تفسري القرآن  ١٦

  )٦(اجلامع ١٧

 ـــــــــــــــــ

  " .كتاب احلروف) "٢١س (١/٥٣٩غاية   )١(
كتاب  "١/٣٠٤، معرفة " كتاب احلروف "٤/١٧٥٢، معجم األدباء " كتاب احلروف "٩٠يقابل الفهرست   

 ٥/٦٦٨، هدية العارفني " احلروف "١/٤٠٢) للداودي(رين ، طبقات املفس" احلروف "٣٣٦، بغية الوعاة " احلروف
  " .احلروف "٤/٢٨٣، األعالم " كتاب احلروف"

  " .كتاب اهلاآت) "٢١س (١/٥٣٩غاية   )٢(
، معجم " كتاب هاءات الكناية يف القرآن "٢/٢٧١، إنباه " كتاب اهلاءات املكنى ا يف القرآن "٩٠يقابل الفهرست   

، طبقات املفسرين " كتاب اهلاءات "١/٣٠٤، معرفة " كتاب اهلاءات املكين ا يف القرآن "٤/١٧٥٢األدباء 
)ا يف القرآن "١/٤٠٢) للداودي كتاب اهلاآت املكىن يف القرآن أليب  "٤/٣٥٠، إيضاح املكنون " اهلاءات املكىن

بن محزة الكسائي ة العارفني " احلسن عليىن يف القرآنكتاب اهلاآت املك "٥/٦٦٨، هدي. "  
  ) .٢٠١ (٣٠٥-٢٠/٣٠٤كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ٢٠٧٤ (١/٤٩٨غاية   )٣(
  " .نافع وله عنه نسخة) ك(روى القراءةَ عن ) "١٨س (١/٤٩٨غاية   )٤(
   .٨/١٤٨، األعالم ) ب٢ (٤/١٠كذلك تاريخ األدب العريب ) . ٣٨٤٨ (٢/٣٧٣غاية   )٥(
سكن أفريقية دهرا ومسع الناس ا كتابه يف تفسري ) "١٥-١٣س(و " صاحب التفسري) "١٠-٩س (٢/٣٧٣غاية   )٦(

كتاب تفسري القرآن ليحىي بن  "٥٦يقابل فهرست ما رواه " . وليس ألحد من املتقدمني مثله وكتابه اجلامع. القرآن 
  " .سالم ، رمحه اهللا

   البصري من سورة النحل  ه ٢٠٠القريواينّ املتوفّى سنة تفسريه طُبعت أجزاء منه بعنوان تفسري حيىي بن سالم التيمي
  .مج ٢/ج٢ ، ١٤٢٥/٢٠٠٤ ، ١دار الكتب العلمية ، ط: بريوت . هند شليب : تقدمي وحتقيق . إىل سورة الصافّات 

   ع تاريخ األدب العريبراجنسخ ٦) [٢١ (١/٢١) التفسري وعلومه(، الفهرس الشامل ) ب٢ (٤/١٠كذلك ي  :
  )] .تفسري ابن سالم(
، كما قالت هند شليب يف " بدا لألستاذ حسن حسين عبد الوهاب أنه كتاب على منط كتاب املوطّأ"أما جامعه ، فقد   

،  ١٥٨ رقم ، مبكتبة القريوان" : ]كهنا[ الرابعة احلاشية يف مثّ أوردت ، ]مؤلَّفات حيىي بن سالم[ ١/١٣ يقمقدمة التحق
  " .عبد الوهاب أنها من كتاب اجلامع املذكور. ح. وع جزم حورقتان من الكتاب الثالث من البي
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          ٣٠٥ 

  :القرن الثالث

�  البصري د حيىي بن املبارك العدويأبو حمم ، ١() :٢٠٢-١٣٨(اليزيدي( 

 )٢( يف احلروف اليزيديكتاب ١٨

 كتاب املقصور ١٩

 )٣(شكلالكتاب  ٢٠

�  ا الصلحي٤() :٢٠٣(حيىي بن آدم ، أبو زكري( 

 )٥(كراسة يف حروف عاصم ٢١

 ـــــــــــــــــ

 ٨٧-٨٠، كتاب نور القبس ) ٩١٨ (٣٩-٤/٣١ ، إنباه ٧٣كذلك الفهرست ) . ٣٨٦٠ (٣٧٧-٢/٣٧٥غاية   )١(
   .٨/١٦٣األعالم  ،) ٧٩ (٣٢٣-٢/٣٢٠، معرفة ) ١٨(

على أيب حممد اليزيدي مع قرب )] ٢٥٤(ابن غالب األمناطي [= مل يقرأ ) "٥س (٢٢٧ –) ٢٣س (٢/٢٢٦غاية   )٢(
يشري إىل أنّ : قلت . املذهب ، ال غري : اليزيدي ؟ فقال ] ٢٢٧[ما منعك من القراءة على : وقيل له . منزله منه 

مثّ أنّ ابن غالب اضطر بعد ذلك إىل كتابه ، فاستنسخه ، فكان إذا : قال ابن جماهد . اليزيدي كان يرمى باالعتزال 
. كان ابن غالب رجالً صاحلًا ، فيه غفلة : وقال ابن املبارك  .شك يف حرف ، أمر إنسانا ، فقرأ عليه ، ألنه كان أميا 

يف بعض احلروف ، فيأخذها من كتاب اليزيدي ما شكوقد كان رب. "  
يف املطبوع [تاب الشكل له عدة تصانيف ، منها كتاب النوادر ، كتاب املقصور ، ك) "١١-٩س (٢/٣٧٧ية غا  )٣(

  " .، كتاب نوادر اللغة ، كتاب يف النحو خمتصر ]مصحفًا) املشكل(
، " وبلغين أنّ له كتابا يف النوادر. لليزيدي كتاب يف النحو وكتاب يف املقصور واملمدود  "١/١٦يقابل ذيب اللغة   

 ألّفه جلعفر بن حيىي ، كتاب املقصور واملمدود ، الذي ألّفه أبو حممد من الكتب كتاب النوادر ، "٧٣الفهرست 
ألّف من الكتب كتاب النوادر وكتاب املقصور واملمدود  "٤/٣٤، إنباه " كتاب خمتصر حنو ، ألّفه لبعض ولد املأمون

له تصانيف عديدة ، منها كتاب النوادر ، كتاب  "١/٣٢٢، معرفة " وكتاب خمتصر حنو وكتاب النقط والشكل
  " .كتاب الشكل ، كتاب نوادر اللغة ، خمتصر يف النحواملقصور ، 

   .١٣٤-٨/١٣٣، األعالم ) ٩٣ (٣٤٤-١/٣٤٢كذلك معرفة ) . ٣٨١٧ (٣٦٤-٢/٣٦٣غاية   )٤(
أبا بكر بن عياش عن ) ف س(سألت : وقال . روى القراءةَ عن أيب بكر بن عياش مساعا ) "١١-٩س (٢/٣٦٣غاية   )٥(

قال أبو ) "١١-٧س (٣٦٤، ."  كلّها وقرأا عليه حرفًا حرفًا وقيدا على ما حدثين ا هذه احلروف ؛ فحدثين ا
سألت أبا : ثنا حيىي بن آدم ، قال : ثنا أبو هاشم ، قال : ثنا علي بن أمحد العجلي وغريه ، قالوا : طاهر بن أيب هاشم 

فحدثين ا كلّها وقرأها علي حرفًا حرفًا ، : قال . ة بكر بن عياش عن حروف عاصم اليت يف هذه الكراسة أربعني سن
  " .أقرأنيها عاصم ، كما حدثتك حرفًا حرفًا: مثّ قال . فنقطتها وقيدتها وكتبت معانيها على معىن ما حدثين ا سواء 

 سألت أبا بكر عن حروف: حدثنا حيىي بن آدم ، قال : حدثنا أبو هشام الرفاعي : مجاعة قال " ١/٣٤٢يقابل معرفة   
  " . =لّها وقرأها علي حرفًا حرفًاعاصم اليت يف هذه الكراسة أربعني سنة ؛ فحدثين ا ك
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           ٣٠٦ 

�  البصري أبو سعيد عبد امللك بن قُريب الباهلي ، ١() :٢١٥/٦(األصمعي( 

 )٢(نسخة عن نافع ٢٢

 نسخة عن أيب عمرو ٢٣

� قالون ، عيسى بن مينا بن وردان الز ٣() :٢٠٥/٢٢٠-١٢٠(رقي( 

 )٤(كتاب يف قراءة نافع ٢٤

 )٥() :٢٠٧-١٤٤( أبو زكريا حيىي بن زياد بن عبد اللّه الديلمي ،الفراء  �

 )٦()ط (كتاب معاين القرآن ٢٥

�  د بن عمر بن واقد املدينّ مثّ البغداديأبو عبد اهللا حمم ، ٧() :٢٠٩-١٣٠(الواقدي( 

 )٨(نسخة عن نافع ٢٦

 ـــــــــــــــــ

  " .كتاب القراءات ليحىي بن آدم "٥٥يقارن الفهرست =   
  ) .٨٦ (٣٣٥-١/٣٣٤ ، معرفة ٧٩- ٧٨كذلك الفهرست ) . ١٩٦٥ (١/٤٧٠غاية   )١(
  " .أيب عمرو وله عنهما نسخة) ك(نافع و ) ك(القراءة عن روى ) "٩س (١/٤٧٠غاية   )٢(
، ) ٦٤٤ (٣٥١-٤/٣٤٨ ، وفيات األعيان ١٢٨-١٢٧كذلك الفهرست ) . ٢٥٠٩ (٦١٦-١/٦١٥غاية   )٣(

   .٥/١١٠ ، األعالم ٣٢٨-١/٣٢٦معرفة 
  ." قرأت على نافع قراءته غري مرة وكتبتها يف كتايب: قال قالون ) "١٨- ١٧س (١/٦١٥غاية   )٤(
   .١٤٦-٨/١٤٥كذلك األعالم ) . ٣٨٤٣ (٢/٣٧٢غاية   )٥(
من إبراهيم بن )] ٣٠٧(العمري [= مسع ) "١٢- ١١س (٤٨٤، " معاين القرآن للفراء) "٨س (١/٣١١غاية   )٦(

حممد بن اجلهم [= مسع ) "١٥- ١٤س (٢/١١٣، " مجيل األندلسي كتاب املعاين للفراء عن حممد بن اجلهم عنه
ريماء] السكتاب املعاين من الفر. "  

  " .لعمر بن بكري] ٥٤[ألّفه . كتاب معاين القرآن للفراء  "٥٤-٥٣يقابل الفهرست   
، .] ن. د.] : [م. د. [أمحد يوسف جنايت ، حممد علي النجار : حتقيق ) ١ج. (هو مطبوع بعنوان معاين القرآن   

الدار املصرية للتأليف ] : القاهرة. [مد علي النجار حم: حتقيق ومراجعة ) ٢ج. (ص ٥٠٩ ، ١٩٩٥]/١٣٧٦[
. علي النجدي ناصف : مراجعة . عبد الفتاح إمساعيل شليب : حتقيق ) ٣ج. (ص ٤٢٥، .] س. د[والترمجة ، 

  .ص ]٣٩٥[، .] س. د[، .] ن. د.] : [م. د[
تاريخ األدب  ، ٦/١٠لعارفني ، هدية ا) ٩٢ (٣١٢-٣١١كذلك كتاب نور القبس ) . ٣٣٢٢ (٢/٢١٩غاية   )٧(

 ٦/٣١١، األعالم ) ٤ (١٩-٣/١٥العريب.   
  " .له عن نافع نسخة) "١٣س (٢/٢١٩غاية   )٨(

  " .كتاب القراءات للواقدي "٥٥يقارن الفهرست   
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          ٣٠٧ 

 )١() :٢١٩/٢٢٠( البغدادي ن داود بن علي ، أبو أيوب اهلامشيسليمان بن داود ب �

 )٢(نسخة عن إمساعيل بن جعفر ٢٧

�  د بن عمر بن حفص البصريأبو بكر حمم ، يب٣() :٢٤٠-٢٢١بني(القَص( 

 )٤(نسخة عن عبد الوارث بن سعيد عن أيب عمرو ٢٨

� بيد ، القاسم بن سالَّأبو ع البغدادي األسدي ٥() :٢٢٤-١٥٧(م اهلروي(  
  )٦(كتاب القراءات ٢٩

 ـــــــــــــــــ

 ١٨١-٢٢/١٨٠، تاريخ اإلسالم ط) ٢٥٠٩ (٤١٣-١١/٤١٠كذلك ذبيب الكمال ) . ١٣٧٧ (١/٣١٣غاية   )١(
)١٧١. (  

  " .إمساعيل بن جعفر وله عنه نسخة) س ج ك(روى القراءة عن ) "١٥-١٤س (١/٣١٣ية غا  )٢(
 ،) ٣٨٦ (٢٣/٣٧٣، تاريخ اإلسالم ط) ٩٤٠ (٢٢-٣/٢١كذلك تاريخ بغداد ) . ٣٣١٣ (٢١٧-٢/٢١٦غاية   )٣(

  ) .١٥٧ (٤٣٣و ) ١٢٢ (١/٣٩٣، معرفة ) ٣٩٢ (٣٣٧-٢٤/٣٣٦ط
أيب عمرو ؛ فقال ] ٢١٧[عبد الوارث عن ) س مب ف ك(لقراءة عن أخذ ا) "٢س (٢١٧ –) ٢٤س (٢/٢١٦غاية   )٤(

 ه قرأ عليه : الذهيبا من غري عرض وله عنه نسخة: وقال الداينّ . إنمساع. "  
 ٢٣-٣/١٢، إنباه ) ٦٨٦٨ (٤١٦-١٢/٤٠٣ ، تاريخ بغداد ٩٧كذلك الفهرست ) . ٢٥٩٠ (١٨-٢/١٧غاية   )٥(

 ، ٥/٥٢٨، هدية العارفني ) ١٠٧ (٣٦٥-١/٣٦٠، معرفة ) ٣٣٠( ٣٢٩-٢٣/٣٢٠، تاريخ اإلسالم ط) ٥٥٠(
 ٥/١٧٦، األعالم ) ١٥ (١٥٩-٢/١٥٥تاريخ األدب العريب.   

كان الكسائي  : القراآت كتاب يف قال أبو عبيد" )٦-٤س (٥٣٨،  " عبيد يف القراآتكتاب أيب" )٢س (١/١٠٣غاية   )٦(
 ٥٨٤، " وهي كانت ِعلْمه وصناعته . القراءة أهل من وكان . رك بعضاذ من قراءة محزة ببعض وتفأخ ، يتخير القراآت

رواها عنه مساعا حممد بن . القراآت مساعا من كتاب أيب عبيد عن أيب القاسم الطرباينّ ] الشرايب [=روى ) "٦-٤س(
يب عبيد عن علي بن القراآت من كتاب أ] الكارزي [=روى " )٢٠-١٩س( ٢/٢٣٩ ، "لرمحن املديينحممد بن عبد ا

القراآت ] املديين [=روى ) ١٦-١٤س (٢٤١، " رواها عنه حممد بن عبد اهللا احلافظ احلاكم. عبد العزيز املكّي عنه 
 ٣٠٥،  "ق سورة من السلفي بفوت رطاه أبو احلافظ عنه رواها . عبدكويه بن حيىي علي بن من مساعا عبيد أيب كتاب من

، صاحب  املغرية بن شهاب : فقال ، كتاب القراآت يف سالم بن القاسم عبيد ذكره اإلمام أبوقد : قلت ) "١٤-١٢س(
 ٣٥٧ –) ٢٤س (٣٥٦، " ابن شهاب ؛ فوهم ، والصواب ابن أيب شهاب: كذا قال . عثمان بن عفّان يف القراءة 

علَى رفَاِريف ( أبا طعمة يقرأ مسعت: ثنا أبو األسود عن ابن هليعة ، قال : يف كتابه القراآت ] ٣٥٧[قال ) "٣س(
 عبيد يف كتابه قال أبو) "٨-٣س (٣٧٥ ، "من قراء املدينة وكان أبو طعمة:  قال . ]٧٦:٥٥) [خضٍر وعباِقِرى ِحساٍن

قرأت على أيب عبد الرمحن : أنا واصل ، موىل أيب عيينة ، عن حيىي بن عقيل ، قال :  حجاج عن هارون ثنا: القراآت 
وقال . بفتح الواو ] ٢١:٧١) [مالُه وولَده: (قال أبو عبد الرمحن . السلمي وحيىي بن يعمر ، فما اختلفا إال يف حرفني 

  = . )"ِإذَا دبر: ( وقال ابن يعمر] . ٣٣:٧٤) [واللَّيِل ِإذْ أَدبر: ( وقال أبو عبد الرمحن.  بضم الواو) وولْده: ( ابن يعمر
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           ٣٠٨ 

�  العدوي ١() :٢٢٥(إبراهيم بن حيىي بن املبارك ، أبو إسحاق اليزيدي( 

 )٢(كتاب مصادر القرآن ٣٠

 ـــــــــــــــــ

   =ل غاية يا حديثه ) "١٦-١٥س (١/٣٤٧قاب[= عن احلارث ] عاصم بن أيب النجود[= أمان البكريابن حس [ ،
  " .فرويناه من كتاب أيب عبيد القاسم بن سالم

أبو عبيد  [٩٧و " أليب عبيد القاسم] ٥٥[كتاب القراءات ] "الكتب املؤلَّفة يف القراءات [٥٥-٥٤يقابل الفهرست   
كذلك زاد الطربي يف كتاب القراءات له على هؤالء السبعة مخسة  "٢٧، اإلبانة " كتاب القراءات] "مالقاسم بن سال

كتاب القراءات أليب عبيد القاسم بن  "٢٣، فهرست ما رواه " وكذلك فعل أبو عبيد وإمساعيل القاضي. عشر رجالً 
، كتاب املرشد " س ألحد من الكوفيني قبله مثلهلي، له يف القراءات كتاب جيد  "٣/١٥، إنباه " سالم ، رمحه اهللا

له يف القراءات كتاب  "٢٣/٣٢٦، تاريخ اإلسالم ط" اإلمام أبو أبو عبيد يف أول كتابه يف القراءات "١٦٣الوجيز 
وله من الكتب تأليف يف القراءات ، مل يصنف : قلت  "١/٣٦٣، معرفة " جيد ، ليس ألحد من الكوفيني قبله مثله

لَ إمام معترب مجع  "٣٤-١/٣٣، النشر "  قبله مثلهأحدالقراآت يف كتاب أبو عبيد القاسم بن سالم ] ٣٤[كان أو .
كتاب القراءات ) "١٦٤٢ (٥٤١، املعجم املفهرس " وجعلهم فيما أحسب مخسةً وعشرين قارئًا مع هؤالء السبعة

أول ما صنف من الكتب املعتربة  "١٤٤٩، " آتكتاب القرا "٢/١٤٤٩، كشف الظنون " أليب عبيد القاسم بن سالم
وجعلهم مخسة وعشرين قارئًا مع .  اربع وعشرين ومائتني ٢٢٤كتاب القراآت أليب عبيد القاسم بن سالم املتوفَّى 

  " .كتاب القراءات "٥/٨٢٥هدية العارفني ، " السبعة
الكسائي عن أيب بكر عن عاصم يف كتاب روى أبو عبيد عن ) "٢٧ (٣٩٦ورد بعض النقول عنه يف كتاب السبعة   

وقال يف كتاب املعاين الذي عمله إىل سورة طه . بضم الالم وتسكني الدال ؛ وهو غلط ] ٧٦:١٨) [لُدىن(القراءات 
مثل أيب ) لدىن(حفص عن عاصم : وقال . مفتوحة الالم ، ساكنة الدال ) لَدِنى(عن الكسائي عن أيب بكر عن عاصم 

   ."عمرو ومحزة
، هدية العارفني ) ٢٠ (٩٠-٨٩، كتاب نور القبس ) ١١٧ (٢٢٦-١/٢٢٤كذلك إنباه ) . ١٢٢ (١/٢٩غاية   )١(

٥/٢ ،  ١/٧٩ ، األعالم ٢/١٦٩تاريخ األدب العريب.   
إلبراهيم هذا مؤلَّفات كثرية ، منها كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه ، كمله يف حنو ) "٩-٨س (١/٢٩غاية   )٢(

  " .ة ورقة، وكتاب مصادر القرآن ، وصل فيه إىل احلديد ومات قبل تكميلهسبعمائ
له كتاب مصنف ، يفتخر به اليزيديون ، وهو ما اتفق لفظه واختلف معناه ، حنو من سبعمائة  "١/٢٢٥يقابل إنباه   

 الكتاب وهو ابن أنه بدأ يعمل ذلككر إبراهيم ذ. رواه عنه ابن أخيه عبيد اهللا بن حممد بن أيب حممد اليزيدي . ورقة 
،  "وأخبارها يف بناء الكعبة وله كتاب مصادر القرآن وكتاب . ومل يزل يعمله إىل أن أتت عليه ستون . سبع عشرة سنة

له الكتاب الذي يصول به اليزيديون ويفتخرون وهو ما اتفق لفظُه واختلف معناه يف حنو من  "٨٩كتاب نور القبس 
 ، "مصادر القرآن ...ما اتفقت ألفاظه واختلف معناه  كتاب "٥/٢ ، هدية العارفني "مصادر كتاب وله. ة ورق سبعمائة
 ، مل يكمله ، »القرآن مصادر« و »والشكل النقط« و »وأخبارها الكعبة بناء« منها ، كتبا صنف" ١/٧٩ األعالم

 ، والنسخة جليلة ، ٣٢٧أمحد باشا باستنبول ، الرقم يف مكتبة كوبرولو زاده »  خ-ما اتفق لفظه واختلف معناه «و 
  " .ألّفه يف أكثر من أربعني سنة) .  خ-كما يف مذكّرات امليمين  (٥٤١عليها خطّ سنة 
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          ٣٠٩ 

  )١() :٢٢٦/٢٢٧ (إمساعيل بن أيب أويس ، أبو عبد اهللا املدينّ �
  )٢(نسخة عن نافع ٣١
 )٣() :٢٢٩-١٥٠(أبو حممد خلف بن هشام البغدادي البزار ، خلف القارئ  �

 )٤(جامعه ٣٢

 )٥(نسخة عن حيىي بن آدم عن أيب بكر عن عاصم ٣٣

� ابن أيب سريج ، أمحد بن الصباح النهش مثّ البغدادي الرازي ٦() :٢٣٠(لي( 

٣٤  ٧(نسخة عن الكسائي( 

� عبد الصمد بن عبد الرمحن بن القاسم ، أبو األزهر العت املصري ٨() :٢٣١(قي( 

 )٩(نسخة عن ورش ٣٥

  )١٠( ءة نافع ومحزةكتاب يف قرا ٣٦

 ـــــــــــــــــ

  ) .٤٥٩ (١٢٩-٣/١٢٤كذلك ذيب الكمال ) . ٧٥٥ (١/١٦٢غاية   )١(
  " .نافع وله عنه نسخة) ك(قرأ على ) "٢٢س (١/١٦٢غاية   )٢(
   .٣١٢-٢/٣١١، األعالم ) ١٤٢ (٤٢٢-١/٤١٩كذلك معرفة ) . ١٢٣٥ (٢٧٤-١/٢٧٢غاية   )٣(
  " .خلف ومسع منه جامعه) مب ج ك(احلروف عن )] ٣٠٠بعيد (ابن خملد [= روى ) "١١-١٠س (٢/٢٦١غاية   )٤(

ا كتاب الوقف له أيض" . كتاب القراءات خللف بن هشام البزار] "الكتب املؤلَّفة يف القراءات [٥٤يقارن الفهرست   
  ] .٥٥الفهرست [واالبتداء وكتاب اختالف املصاحف 

 ١/٤٢١، معرفة " يشم اجليم الرفع مثّ يشري إىل اخلفض مثّ يرفع الياء: قال خلف يف كتابه ) "١٣٥ (١٤٤املبسوط   )٥(
  " .فكتبت قراءة عاصم عن حيىي بن آدم عن أيب بكر"

  ) .٥١ (٣٥٧-١/٣٥٥كذلك ذيب الكمال ) . ٢٦٩ (١/٦٣غاية   )٦(
  " .قرأ على الكسائي وله عنه نسخة) "٨-٧س (١/٦٣غاية   )٧(
  ) .١١٢ (٣٧٥-١/٣٧٤ ، معرفة ٢٥٣-٢٤/٢٥٢كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ١٦٦٠ (١/٣٨٩غاية   )٨(
  " .ورش وله عنه نسخة) ت س ك(أخذ القراءة عرضا عن ) "١٧س (١/٣٨٩غاية   )٩(

  " .ه داود وأبو األزهر وأبو يعقوب ويونس وأمحد بن صاحل يف كتبهم عن ورشنص علي "٦٦٢يقابل جامع البيان   
على عبد الصمد بن عبد الرمحن ، صاحب )] ٢٩٤(إبراهيم بن حممد بن بازي [= قرأ ) "٢١-٢٠س (١/٢٣غاية   )١٠(

  . "زة من تصنيفهبني نافع ومح االختالف" )١١س (٢/٢٧٥،  "مجعه يف قراءة نافع ومحزة ورش ، ومسع منه كتابه الذي
كذلك  "٣٩٣، " ذكر ذلك عبد الصمد يف كتابه املصنف يف االختالف بني نافع ومحزةّ "٢٦٧  البيانيقابل جامع  

ألنّ أبا األزهر ذكرها يف  "٣٩٨، " حكى داود وأبو األزهر عنه يف كتاما املصنف يف االختالف بني نافع ومحزة
  " .كذلك قال داود وأبو األزهر عنه يف كتاب االختالف بني نافع ومحزة "٥٦٤، " كتابه الذي روى عنه بكر وغريه
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           ٣١٠ 

 )١() :٢٣١-١٦١(حممد بن سعدان الضرير ، أبو جعفر الكويفّ  �

 اجلامع ٣٧

 )٢(ردا ٣٨

 )٣() :٢٣٦(ابن املسييب ، أبو عبد اهللا حممد بن إسحاق بن حممد املخزومي املدينّ  �

 )٤(نسخة عن أبيه عن نافع ٣٩

 )٥() :٢٣٧(البغدادي ابن اليزيدي ، أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن حيىي بن املبارك  �

 نسخة عن أبيه حيىي بن املبارك عن أيب عمرو ٤٠

 )٦()ط (غريب القرآن ٤١

 ـــــــــــــــــ

، ) ١٥٤ (٤٣٢-١/٤٣١، معرفة ) ٣٦٧ (٣٢٢- ٢٤/٣٢١كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ٣٠١٩ (٢/١٤٣غاية   )١(
   .٦/١٣٧األعالم  ، ٦/١٢هدية العارفني 

  " .مؤلِّف اجلامع وارد وغريمها) "٣س (٢/١٤٣غاية   )٢(
  قابمثل محزة ؛ وقال يف : إال ابن سعدان ، فإنّ قوله اختلف يف ذلك ؛ فقال عنه يف جامعه  "٤٢١  البيانجامعل ي

وقال يف . قال ابن سعدان يف جامعه عن اليزيدي عن أيب عمرو بالياء مثل حفص  "٤٦٦، " مثل نافع: جمرده 
، " بن سعدان يف ذلك ، فقال يف جمردهاضطرب قول ا "٥٤٦، " جمرده عن أيب عمرو بالتاء ؛ وهو الصواب

وقال ... روى ابن سعدان عنه يف جامعه  "٥٩٦، " وقال يف جامعه... روى ابن سعدان عنه يف جمرده  "٥٥٣
  ." كذا قال عنه ابن سعدان يف جمرده "٧٦٦، " ذكر ذلك ابن سعدان يف جمرده "٧٠٥،  "عنه يف جمرده

كتاب القراءات كبري ، كتاب املختصر يف  "١٠٧و " لقراءات البن سعدانكتاب ا "٥٤كذلك يقابل الفهرست   
كتاب القراآت  "٤/٣٢١نون ، إيضاح املك" صنف يف النحو والقراءات "٢٤/٣٢٢تاريخ اإلسالم ط، " النحو

اب له من التصانيف كت "٦/١٢، هدية العارفني " ر حممد بن سعدان بن املبارك الضرير الكويفّ املقرئفأليب جع
  " .القراآت ، خمتصر يف النحو

  ) .١٥٣ (٤٣١-١/٤٣٠ ، معرفة ٣٠٩-٢٤/٣٠٨كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ٢٨٤٧ (٢/٩٨غاية   )٣(
  " .نافع وله عنه نسخة) س غا ج ك(أخذ القراءة عرضا عن أبيه عن ) "٦-٥س (٢/٩٨غاية   )٤(

الذي يف كتاب ابن املسييب عنه  "٤٩١، "  كتابهألنّ ابن املسييب قد حكى عن أبيه يف "٢١١يقابل جامع البيان   
  " .عن أبيه

  ) .٣٦٥ (٢/١٥١كذلك إنباه ) . ١٩٢٩ (١/٤٦٣غاية   )٥(
. أبيه عن أيب عمرو وله عنه نسخة ) غا ج ف ك(أخذ القراءة عرضا ومساعا عن ) "١٦-١٤س (١/٤٦٣غاية   )٦(

  " .تاب حسن يف غريب القرآنوله ك. وهو من أجلّ الناقلني عنه : قال احلافظ الداينّ 
  =كتاب خمتصر ، كتاب غريب القرآن الرمحن عبد ويكىن أبا حممد أيب بن اهللا الذي ألفّه عبد" ٧٣ يقابل الفهرست  
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          ٣١١ 

 )١() :٢٣٧/٢٣٨(في الكويفّ عحيىي بن سليمان بن حيىي بن سعيد ، أبو سعيد اجلُ �

 )٢(نسخة عن أيب بكر بن عياش ٤٢

�  النحوي ٣() :٢٤٠ح(نصري بن يوسف بن أيب نصر ، أبو املنذر الرازي( 

 )٤(صحفرسم امل ٤٣

�  أبو الفضل البغدادي ، د بن حيىي بن املبارك اليزيدياس بن حمم٥() :٢٤١(العب( 

 )٦(كتاب احلروف ٤٤

� العثماينّ املدينّ مثّ املكّي د بن عثمان بن خالد ، أبو مروان القرشي٧() :٢٤١ (حمم(  
 )٨(نسخة عن قالون ٤٥

 ـــــــــــــــــ

صنف كتابا يف غريب  "٢/١٥١، إنباه " حنو ، كتاب إقامة اللسان على املنطق ، كتاب الوقف واالبتداء= 
... أيته يف ستة جملّدات ، يستشهد على كلّ كلمة من القرآن بأبيات من الشعر ور. القرآن ، حسنا يف بابه 

  " .وصنف عبد اهللا أيضا كتابا يف النحو خمتصرا وكتاب الوقف واالبتداء وكتاب إقامة اللسان على صواب املنطق
عبد الرزاق : حتقيق . يزيدي رواية أيب عبد اهللا حممد بن العباس ال. هو مطبوع بعنوان غريب القرآن وتفسريه   

  .ص ٢٣١ ، ١٤٠٧/١٩٨٧مؤسسة الرسالة ، : بريوت . حسني 
  ) .٤٨٩ (٤٠٠-٢٤/٣٩٩كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ٣٨٤٩ (٢/٣٧٣غاية   )١(
  " .أيب بكر بن عياش وله عنه نسخة) ج(روى القراءة عن ) "٢٠- ١٩س (٢/٣٧٣غاية   )٢(
 ، إنباه ١/٢٠ ذيب اللغة ،) ١٥٥٦٣ (٨/٥٦١رح والتعديل  اجلكذلك) . ٣٧٤٢ (٣٤١-٢/٣٤٠غاية   )٣(

 ١/٤٢٧معرفة ، ] مصحفًا" نصر"فيه  [١/٣٤١العرب ، ) ٤٦٠ (٢٤/٣٧٤، تاريخ اإلسالم ط) ٧٩٦ (٣/٣٤٧
  . ٣/١٨٣، شذرات ) ١٤٨(

وله . م املصحف كان من األئمة احلُذّاق ، ال سيما يف رس: قال أبو عبد اهللا احلافظ ) "٦- ٥س (٢/٣٤١غاية   )٤(
  ." مصنفه هذا رواه: قلت . فيه تصنيف 

كان من األئمة احلُذّاق ، ال  "١/٤٢٧معرفة ، " له مصنف يف رسم املصحف "٢٤/٣٧٤يقابل تاريخ اإلسالم ط  
  ." وله فيه مصنف. يف رسم املصحف سيما 

   .٢٤٠ و ٣/٢٣٩كذلك إنباه ) . ١٥١٨ (١/٣٥٤غاية   )٥(
أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن أيب ) ج(أبيه عن ) غ(روى احلروف وجادةً عن كتاب ) "٦-٥س (٢/١٥٨غاية   )٦(

د اليزيديحمم" .  
  ) .٤٦٠ (٤٥٣-٢٥/٤٥٢كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ٣٢٢٩ (٢/١٩٦غاية   )٧(
  ." قالون عن نافع وله عنه نسخة) مب ج ك(روى احلروف عرضا ومساعا عن ) "١٤- ١٣س (٢/١٩٦غاية   )٨(
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           ٣١٢ 

  )١(:) ٢٤٢-١٧٣(لدمشقي الفهري ابن بشري ابن ذكوان ، أبو عمرو عبد اهللا بن أمحد  �
 )٢(كتاب أقسام القرآن وجواا وما جيب على قارئ القرآن عند حركة لسانه ٤٦

  )٣() :٢٤٢/٢٥٣(حممد بن عيسى بن إبراهيم ، أبو عبد اهللا التيمي األصبهاينّ  �
 كتاب اجلامع يف القراءات ٤٧

 كتاب يف العدد ٤٨

 كتاب يف جواز قراءة القرآن على طريق املخاطبة ٤٩

 )٤(لرسمكتاب يف ا ٥٠

 )٥() :٢٤٨-١٧٠( املصري ابن الطربي ، أبو جعفر أمحد بن صاحل �

 )٦(قراءة نافع ٥١

 )٧() :٢٤٨/٢٥٥(أبو حامت السجستاينّ ، سهل بن حممد بن عثمان  �

 )٨(كتاب القراءات ٥٢

 ـــــــــــــــــ

 ٤٠٥- ١/٤٠٢معرفة ، ) ٢٣٤ (٣١٠-٢٥/٣٠٧تاريخ اإلسالم طكذلك ) . ١٧٢٠ (٤٠٥- ١/٤٠٤غاية   )١(
   .٤/٦٥، األعالم ) ١٢٨(

  " .ألّف كتاب أقسام القرآن وجواا وما جيب على قارئ القرآن عند حركة لسانه) "٧-٦س (١/٤٠٥غاية   )٢(
-٢٦/٣٠٧، تاريخ اإلسالم ط) ١٨٢٧( ٦/٤/٢٩٤كذلك كتاب الوايف ) . ٣٣٤٠ (٢٢٤-٢/٢٢٣غاية   )٣(

   .٦/٣٢٢ ، األعالم ٨٨، بغية الوعاة ) ١٦٥ (٤٤١- ١/٤٤٠ ، معرفة ٣٠٨
صنف كتاب اجلامع يف القراآت وكتابا يف العدد وكتابا يف جواز قراءة القرآن على ) "٦-٤س (٢/٢٢٤غاية   )٤(

معرفة ، " صنف يف العدد والرسم وغري ذلك" ٦/٤/٢٩٤يقابل كتاب الوايف " . يق املخاطبة وكتابا يف الرسمطر
  " .صنف كتاب اجلامع يف القراءات وكتابا يف العدد ويف الرسم "١/٤٤٠

، ) ٢٣ (٥٠-٢٥/٤٤، تاريخ اإلسالم ط) ٤٩ (٣٥٤- ١/٣٤٠كذلك ذيب الكمال ) . ٢٦٧ (١/٦٢غاية   )٥(
   .١/١٣٧، األعالم ) ١١٥ (٣٨٣-١/٣٧٧معرفة 

يقارن " . أمحد بن صاحل ومسع منه كتابه يف قراءة نافع) س ج ف ك(روى القراءة عن ") ٦س (١/٢٢٥غاية   )٦(
  " .مل يصنف كتابا ، لكنه يتردد ذكره عند أهل احلديث "١/١٣٧األعالم 

، ) ٥٧٦ (١٤٠٨- ٣/١٤٠٦معجم األدباء  ، ١/٢٠كذلك ذيب اللغة ) . ١٤٠٣ (٣٢١-١/٣٢٠غاية   )٧(
   .٣/١٤٣، األعالم ) ١٥٩ (٤٣٦-١/٤٣٤، معرفة ) ٥٦ (٢٢٨-٢٢٥كتاب نور القبس 

حيىي بن " )٢٥-٢٤س( ٢/٣٧٤ ، "صنف يف القراآت وأحسبه أول من . له تصانيف كثرية" )٧س (١/٣٢٠ غاية  )٨(
   =" .روى احلروف عن أيب حامت سهل بن حممد ومسع منه مصنفه يف القراآت: عتاب ، أبو بكر 
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          ٣١٣ 

 )١() :٢٤٨(الرفاعي ، أبو هشام حممد بن يزيد بن رفاعة الكويفّ القاضي  �

 )٢(اجلامع يف القراءات ٥٣

 )٣() :٢٥٠ح( ، أبو إسحاق عبد الوهاب بن فليح بن رياح املكّي ابن فليح �

 )٤(كتاب حروف املكّيني ٥٤

 )٥() :٢٥٠(أوقية املوصلي ، أبو الفتح عامر بن عمر بن صاحل  �

٥٥  ٦(نسخة عن اليزيدي( 

 ـــــــــــــــــ

له مؤلَّفات حسان وكتاب يف قراءات القرآن جامع ، قرأه علينا راة أبو بكر بن  "١/٢٠يقابل ذيب اللغة =   
كتابه يف القراءات مما يفخر به أهل البصرة ؛ فإنه أجلُ كتاب  "٦٣، " كتاب القراءات "٢/٦٢، إنباه " عثمان

لبصرة ثالثة كتب يفتخرون ا ألهل ا: كان يقال  "٣/١٤٠٦، معجم األدباء " صنف يف هذا النوع إىل زمانه
 ١٤٠٧، " كتاب النحو لسيبويه وكتاب احليوان للجاحظ وكتاب أيب حامت يف القراءات: على أهل األرض 

ألهل :  أمحد الِغفاري القاضي عنه أبيه قال إبراهيم بن "٢٢٦-٢٢٥، كتاب نور القبس " كتاب القراءات"
] ٢٢٦[العني للخليل والنحو لسيبويه واحليوان للجاحظ  : البصرة أربعة كتب يفتخرون ا على أهل األرض

أهل البصرة يفخرون على أهل الدنيا بكتاب سيبويه وكتاب : كان يقال  "١/٤٣٥، معرفة " والقراآت أليب حامت
  " .كتاب القراآت "٢/١٤٤٩، كشف الظنون " احليوان للجاحظ وكتاب القراءات أليب حامت

-٢٥/٤٨٥، تاريخ اإلسالم ط) ١٤٩٠ (٣٧٧-٣/٣٧٥كذلك تاريخ بغداد  . )٣٥٣٩ (٢٨١-٢/٢٨٠غاية   )١(
 ، األعالم ٦/١٥، هدية العارفني ) ١٦٧ (٤٤٣-١/٤٤١ ، معرفة ١٥٦- ١٢/١٥٣، سري )٥١٥ (٤٨٧

٧/١٤٤.   
  ." له كتاب اجلامع يف القراآت) "٢٢-٢١س (٢٨١- ٢/٢٨٠غاية   )٢(

 ٢٥/٤٨٦، تاريخ اإلسالم ط"  ، قرأ علينا ابن صاعد أكثرهله كتاب يف القراءات "٣/٣٧٦يقابل تاريخ بغداد   
، هدية " له كتاب اجلامع يف القراءات "١/٤٤٢، معرفة " له كتاب يف القراءات ، قرأ علينا ابن صاعد أكثره"

  " .له تصانيف يف القراآت: قال صاحب عيون التواريخ  "٦/١٢العارفني 
 ٣٧٣- ١/٣٧٢، معرفة ) ٢٩١ (٣٤٠-٢٥/٣٣٩اإلسالم طكذلك تاريخ ) . ٢٠٠١ (٤٨١- ١/٤٨٠غاية   )٣(

)١١٠. (  
عبد الوهاب بن ) س غا ف ك(القراءة عن ] حممد بن عمران الدينوري[= أخذ ) "١٧-١٥س (٢/٢٢٢غاية   )٤(

  " .فليح ومسع منه كتاب حروف املكّيني
  " .قال ابن فليح يف كتابه عن أصحابه عن ابن كثري "٣٩٢  البيانجامعيقابل   

  ) .١٢٤ (١/٣٩٤، معرفة ) ٢٢٨ (٢٥/٣٠١كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ١٥٠٤ (٣٥١- ١/٣٥٠غاية   )٥(
  " .اليزيدي وله عنه نسخة) ع(أخذ القراءة عن ) "١س (١/٣٥١غاية   )٦(
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           ٣١٤ 

�  املصري ريأبو الربيع سليمان بن داود املَه ، ديينش١() :٢٥٣(الر( 

 )٢(كتاب احلروف ٥٦

 )٣() :٢٦١(السامري املؤدب د سليمان بن خالد النحوي أبو خال �

٥٧  ٤(نسخة عن اليزيدي( 

�  احلنفي د بن شجاع البغداديأبو عبد اهللا حمم ، ٥() :٢٦٤/٢٦٦(ابن شجاع البلخي( 

 )٦(نسخة عن اليزيدي عن أيب عمرو ٥٨

 )٧() :٢٧٣(التغليب ، أبو عبد اهللا البغدادي بن خالد أمحد بن يوسف  �

 )٨( عن ابن ذكوان نسخة ٥٩

�  القزويين د بن يزيد الربعيه ، أبو عبد اهللا حمم٩() :٢٧٣-٢٠٩(ابن ماج( 

 )١٠(تفسري ابن ماجه  ٦٠

�  مثّ البغدادي د بن إمساعيل بن يوسف الترمذيأبو إمساعيل حمم ، ١١() :٢٨٠(السلمي( 

 ـــــــــــــــــ

  ) .١١٤ (٣٧٧-١/٣٧٦كذلك معرفة ) . ١٣٧٦ (١/٣١٣غاية   )١(
أيب الربيع سليمان بن داود املهري ومسع منه ) ج(ا عن روى احلروف مساع: قال الداينّ ) "٩- ٨س (٢/١٣٥غاية   )٢(

  " .كتابه الذي مجعه يف احلروف
  ) .١٢٥ (٣٩٥-١/٣٩٤كذلك معرفة ) . ١٣٧٥ (١/٣١٣غاية   )٣(
  " .اليزيدي وله عنه نسخة) ع(أخذ القراءة عرضا ومساعا عن ) "٤-٣س (١/٣١٣غاية   )٤(
  ) .٣٠٦٠ (١٥٣- ٢/١٥٢غاية   )٥(
أيب حممد اليزيدي عن أيب عمرو وله نسخة ) ج(أخذ القراءة عرضا ومساعا عن ) "٢١- ٢٠س (٢/١٥٢غاية   )٦(

  " .عنه
  ) .٢٦٨ (٢٩١-٢٨/٢٩٠كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ٧١٠ (١٥٣- ١/١٥٢غاية   )٧(
وله عنه نسخة ، فيها خالف : قال الداينّ . ابن ذكوان ) ت س ك(روى القراءة عن ) "٢- ١س (١/١٥٣غاية   )٨(

  " .ثري لرواية أهل دمشق عن ابن ذكوانك
   .٧/١٤٤ ، األعالم ٦/١٨هدية العارفني   )٩(
  " .ترمذي وابن ماجة يف كتابيهماال) "٥س (٢٨١، " ابن ماجة يف تفسريه) "٣-٢س (٢/٢٧٣غاية   )١٠(

  " .تفسري القرآن "٦/١٨يقابل هدية العارفني   
 ٤٩١-٢٤/٤٨٩، ذيب الكمال ) ١٢٦٢٩ (٧/٢٥٩ كذلك اجلرح والتعديل) . ٢٨٦٢ (٢/١٠٢غاية   )١١(

  ) .٧٢٤٦ (٦/٧٢، ميزان االعتدال ) ٥٠٧٠(
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 )١( الشامينيحروف ٦١

 )٢() :٢٨١(مذاينّ الكسائي سيفنة ، إبراهيم بن احلسني بن علي ، أبو إسحاق اهل �

 )٣(نسخة عن قالون ٦٢

 )٤() :٢٨٢-١٩٩ (إمساعيل بن إسحاق القاضي �

  )٥( كتاب القراءات ٦٣
 ـــــــــــــــــ

وله عنه نسخة فيها حروف الشاميني ، يعين حروف . روى القراءة عن عبد اهللا بن ذكوان ) "٦-٤س (٢/١٠٢غاية   )١(
  " .حب املوصلروى هذه النسخة عنه علي بن القاسم بن صاحل املعروف بصا. عبد اهللا بن عامر 

  ) .٣٨ (١٢-١/١١غاية   )٢(
وله . وأثبت مجاعةٌ عرضه عليه . قالون ) ج ف ك(روى القراءة مساعا عن ) "١س (١٢ -) ٢٣س (١/١١غاية   )٣(

  " .وهو ثقة كبري مشهور. عنه نسخة ] ١٢[
 ، ٣٣٥-٣/٣٣٤ ، شذرات ١٩٣، بغية الوعاة ) ١٧٥ (٤٤٩-١/٤٤٧كذلك معرفة ) . ٧٥٤ (١/١٦٢غاية   )٤(

   .١/٣١٠األعالم 
  " .صنف كتابا يف القراآت ، مجع فيه قراءة عشرين إماما) "١٢-١١س (١/١٦٢غاية   )٥(

وكذلك فعل أبو . كذلك زاد الطربي يف كتاب القراءات له على هؤالء السبعة مخسة عشر رجالً  "٢٧يقابل اإلبانة   
منها كتابه يف القراءات ؛ وهو كتاب  "٤٤٨، "  القراءاتله مصنف يف "١/٤٤٧، معرفة " عبيد وإمساعيل القاضي

. وهذان الكتابان شهد بتفضيله فيهما واحد الزمان املربد . ومنها كتابه يف معاين القرآن . جليل القدر ، عظيم اخلطر 
 ا يقول )] ٣٨٠(طلحة الشاهد [= رأيتجماهد يصف هذين الكتابني ومسعته مرار د : ابناملرب القاضي : يقول مسعت

القاضي إمساعيل بن إسحاق املالكي ، صاحب قالون ، ألّف كتابا يف القراآت ،  "١/٣٤، النشر " أعلم مني بالتصريف
القاضي  "٢/١٤٤٩، كشف الظنون " القراآت "١٩٣، بغية الوعاة " مجع فيه قراءة عشرين إماما ، منهم هؤالء السبعة

 اثنتني ومثانني ومائتني ألّف كتابا يف القراآت ، مجع فيه ٢٨٢ب قالون ، املتوفَّى إمساعيل بن إسحاق املالكي ، صاح
  " .قراآت عشرين إماما ، منهم السبعة

إنّ عمر بن : قد قال إمساعيل القاضي يف كتاب القراءات له " ٤٣-٤١ يف اإلبانة كما ، مواضع منه مكّي ونقل عنه أفاد  
وهذا واهللا أعلم على جاء أنّ القرآن أُنزل على سبعة : قال ) .  عليهم وغري الضالّنيغري املغضوب( ، قرأ �اخلطّاب ، 

. يريد مما خيالف خطّ املصحف . وليس ينبغي ألحد اليوم أن يعتمد القراءة ذا وما أشبهه : مثّ قال إمساعيل. أحرف 
 ، حني � رغب عن اختيار أصحاب النيب ، ألنّ هذا وإن كان يف األصل جائزا ، فإنه إذا فعل ذلك: قال إمساعيل 

مثّ قال . اختاروا أن جيمعوا الناس على مصحف واحد خمافة أن يطول بالناس زمان ، فيختلفوا يف القرآن ] ٤٢[
فإذا اختار اإلنسان أن يقرأ ببعض القراءات اليت رويت مما خيالف خطّ املصحف صار إىل أن يأخذ القراءة : إمساعيل 

. يعين خطّ املصحف . د عن واحد وترك ما نقلته اجلماعة عن اجلماعة الذين هم حجة على الناس كلّهم برواية واح
يعين مما خيالف خطّ . ينبغي ألحد أن يقرأ اليوم به ليس. وكذلك ما روي من قراءة ابن مسعود وغريه : قال إمساعيل 

= وإنما هي شيء يرويه بعض من حيمل . ا قراءة عبد اهللا ألنّ الناس ال يعلمون أنه: قال إمساعيل . املصحف من ذلك 
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           ٣١٦ 

  )١(نسخة عن قالون ٦٤
�  اح بن بزيع القرطيبد بن وضاح ، أبو عبد اهللا حمم٢() :٢٨٦/٢٨٧(ابن وض( 

 )٣( عن عبد الصمد بن عبد الرمحن عن ورشنسخة ٦٥

 )٤() :٢٩١-٢٠٠(بن حيىي بن يزيد البغدادي ثعلب ، أبو العباس أمحد  �

 )٥(كتاب يف القراءات ٦٦

 )٦() :٢٩٢-٢٠٠(األخفش الدمشقي ، أبو عبد اهللا هارون بن موسى بن شريك  �

 )٧(كتاب قراءة ابن عامر ٦٧

 ـــــــــــــــــ

يعين أنّ ما خالف خطّ املصحف من القراءات فإنما يؤخذ بأخبار اآلحاد ، وما وافق خطّ املصحف . احلديث = 
عين ي. فال جيوز أن يعدل عن اليقني إىل ما ال يعرف بعينه : قال إمساعيل . منها فهو يقني باإلمجاع على املصحف 

قال . أنه ال جيوز أن يعدل عما وافق خطّ املصحف الذي هو يقني إىل ما خيالف خطّه مبا ال يقطع على صحته 
فإن جرى شيء من ذلك على لسان اإلنسان من غري قصد له ، كان له يف ذلك سعة ، إذا مل يكن : إمساعيل 

.  ما جاء أنّ القرآن أُنزل على سبعة أحرف ويدخل ذلك يف معىن. معناه خيالف معىن خطّ املصحف امع عليه 
]٤٣ [ فهذا كلّه من قول إمساعيل: قلت. "  

  " .قالون وله عنه نسخة) مب ج ف ك(روى القراءةَ عن ) "٨س (١/١٦٢غاية   )١(
  ) .٣٥١٨ (٢/٢٧٥غاية   )٢(
  " . نسخةروى القراءة عن عبد الصمد بن عبد الرمحن عن ورش وله عنه) "١١- ١٠س (٢/٢٧٥غاية   )٣(
األعالم  ، )٨٦ (١٨٦- ١/١٧٣، إنباه  ١٠١- ١٠٠ت ـكذلك الفهرس . )٦٩٢ (١٤٩-١/١٤٨غاية   )٤(

١/٢٦٧.   
  " .كتاب يف القراآتله ) "١٧س (١/١٤٨غاية   )٥(

كتاب  "٢/١٤٤٩، كشف الظنون " كتاب القراءات "١/١٨٥، إنباه " كتاب القراءات "١٠٠يقابل الفهرست   
  " .القراآت

   .ص٣٨٨ ، ١٩٨٤]/١٤٠٤[دار املعارف ، : القاهرة .  ، منها طبعة بعنوان الفصيح  طبعاتله  
كذلك معجم )"] . بياض(وقد رأيت من مؤلَّفاته : قلت ) "٢٣س (٢/٣٤٨فيه ) [٣٧٦٢ (٣٤٨-٢/٣٤٧غاية   )٦(

فيه [ )٢١٧ (٤٨٧-١/٤٨٥، معرفة "] صنف كتبا يف القراءات والعربية"هناك [) ١١٩٤ (٦/٢٧٦٣األدباء 
   .٨/٦٣، األعالم ) ٣٩٧ (١٩٣- ١٩٢، كتاب البلغة  "]صنف كتبا كثرية يف القراءات والعربية "١/٤٨٦

هارون بن موسى األخفش ومسع منه كتابه الذي ألّفه ) مب ج ك(روى القراءة عن ) "٣-١س (١/٢١٠غاية   )٧(
، يعين " اميني يروي هذا الكتاب إال عن أيب عليوال نعلم أحدا من الش: قال الداينّ . يف قراءة ابن عامر بالعلل 

 احلصائري ٣٣٨(أبا علي. (  
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          ٣١٧ 

� القاضي املكّي د بن عبد العزيز ، أبو بكر العمري١() :٢٩٣ (عبيد اهللا بن حمم(  
  )٢(نسخة عن قالون ٦٨
 )٣() :٢٩٤(املكّي الربعي  حممد بن إسحاق بن وهبأبو ربيعة  �

  )٤(كتاب قراءة ابن كثري برواية البزي وقنبل ٦٩

 ـــــــــــــــــ

  ) .٢٠٤٦ (١/٤٩٢غاية   )١(
  " .قالون عن نافع وله عنه نسخة) ج(روى احلروف مساعا عن ) "١٠س (١/٤٩٢غاية   )٢(
  ) .١٧٨ (١/٤٥٤معرفة ، ) ٣٧٩ (٣٠/٢٥٠تاريخ اإلسالم طكذلك ) . ٢٨٤٩ (٢/٩٩غاية   )٣(
وضبط عنهما روايتهما وصنف ذلك يف كتاب ، أخذه الناس عنه ومسعوه : قال الداينّ ) "٥- ٤س (٢/٩٩غاية   )٤(

  ." منه
ذكر ذلك أبو ربيعة  "٧٨٧، " قال أبو ربيعة يف كتابه "٧٦٤، " قال أبو ربيعة يف كتابه "٥٨٢  البيانجامع يقابل  

صنف قراءة  "٣٠/٢٥٠، تاريخ اإلسالم ط" بيعة يف كتابهالذي حكاه أبو ر "٢٠٠املفردات السبع ، " يف كتابه
  ." ألّف قراءة ابن كثري "١/٤٥٤فة ، معر" ابن كثري

كتابه ] ٨٥[قال أبو ربيعة يف : حكى أبو الفضل اخلزاعي ، قال  "٨٥- ١/٨٤كذلك يقابل كتاب اإلقناع   
وكذلك أنا إنما . حفظ يحفَظ عن أصحابه وأما قنبل ، فلم يكن له كتاب ولكن روايةٌ و: لقراءة املكّيني 

حفظت قراءته وروايته عن النبال ، ألني قرأت عليه دهرا وختمت عليه ما ال أُحِصيه ، فحفظت قراءته ِمن ِفيِه 
  . "هذا آخر كالم أيب ربيعة. ومن رده علي حفظًا 
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   :القرن الرابع
�  النحوي اينّ البغداديد بن فرج ، أبو جعفر الغس١() :٣٠٠بعد(حمم(  
٧٠ ٢( نسخة عن الدوري( 

�  د بن عمر بن خريون املعافري٣() :٣٠٦(ابن خريون ، أبو عبد اهللا حمم(  
 كتاب االبتداء والتمام ٧١

 )٤(كتاب األلفات والالمات ٧٢

�  مثّ املصري البغدادي أبو القاسم عبيد اهللا بن إبراهيم بن مهدي ، ٥() :٣٠٧(العمري( 

 )٦(كتاب قراءة أيب عمرو ٧٣

 ـــــــــــــــــ

حممد بن "فيه ) [٧٠٤ (٣/٢٠٠ إنباه ،) ١٢٠٨( ١٦٦-٣/١٦٥كذلك تاريخ بغداد . ) ٣٣٦٢ (٢/٢٢٩ غاية  )١(
 ٩٠، بغية الوعاة ] باملهملة" فرح"فيه ) [١٠٩٨ (٢٦٠١-٦/٢٦٠٠، معجم األدباء )"] باحلاء املهملة(فرح 

  ] .باملعجمة" فرج"فيه [
  ." أيب عمر الدوري وله عنه نسخة) مب ك(أخذ القراءة عن ") ٥-٤س (٢/٢٢٩غاية   )٢(

الدوري ] مصحفًا) عمرو(يف املطبوع [أخذ القراءة عن أيب عمر : قال الداينّ  "٦/٢٦٠١يقابل معجم األدباء   
الدوري ] مصحفًا) عمرو(يف املطبوع [أخذ القراءة عن أيب عمر : قال الداينّ  " ٩٠، بغية الوعاة " وله عنه نسخة
  " .وله عنه نسخة

  ) .٢٨٣ (٢/٥٦١كذلك معرفة . ) ٣٣١٤ (٢/٢١٧غاية   )٣(
  ." ألّف كتاب االبتداء والتمام وكتاب األلفات والالمات") ١٧- ١٦س (٢/٢١٧ غاية  )٤(

روى القراءة : حممد بن حممد بن عمر بن خريون ، أبو احلسن املعافري األندلسي ) "٢٤٢٧ (٢/٢٤٥يقابل غاية   
األلفات االبتداء والتمام وبكتاب  عن شيخيه وحدث عن أبيه . روى عنه القرويون :قال الداينّ . عرضا عن أبيه 

  " .والالمات ؛ وهو من مجعه ]مصحفًا" األلقاب"يف املطبوع [
وقد أوضح ذلك وكشف عن حقيقته ورفع اإلشكال عن صحته اإلمام أبو عبد اهللا  "١٥٥  البيانجامعيقارن   

  " .حممد بن خريون ، فقال يف كتابه عن أصحابه عن ورش
  ) .٢١٦ (١/٤٨٥ذلك معرفة ك.  )٢٠١٠ (١/٤٨٤ غاية  )٥(
أخذها . ويعرف بالعمري ، ألنه كان خمصوصا مبعرفة قراءة أيب عمرو : قال احلافظ ") ٩- ٦س (١/٤٨٤ غاية  )٦(

 عن اليزيدي د بن شجاع البلخيا عن حممد بن غالب ، صاحب شجاع ، ورواها مساعا عن حمموله فيها . عرض
  ." تصنيف حسن معلَّل

  " .له مصنف حسن يف قراءة أيب عمرو "١/٤٨٥فة يقابل معر  
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          ٣١٩ 

 )١() :٣١٠(الطربي ، أبو جعفر حممد بن جرير  �

 )٢(اجلامع يف القراءات ٧٤

 ـــــــــــــــــ

، معجم األدباء ) ٦١٦ (٩٠-٣/٨٩ ، إنباه ٢٨٨- ٢٨٧كذلك الفهرست . ) ٢٨٨٦ (١٠٨- ٢/١٠٦ غاية  )١(
-٢/٥٢٧ ، معرفة ٢٨٢- ١٤/٢٦٧  ، سري٢٨٦- ٣١/٢٧٩، تاريخ اإلسالم ط) ١٠١٠ (٢٤٦٩- ٦/٢٤٤١

  .٦/٩٦األعالم ، ) ٤ (٥١-٣/٤٥ب العريب  ، تاريخ األد٢٧-٦/٢٦، هدية العارفني ) ٢٦٣ (٥٣١
مواضع ،  فيه له وقد وقع: قلت .  ، مساه اجلامع يف القراآت كتابا حسنا وصنف: قال الداينّ " )٩-٥س (٢/١٠٧غاية   )٢(

يه دون ل ، فذكر اخلالف فيعين احلرف األو] . ٤٩:٤) [وال يظلمون فتيالً انظر كَيف(منها أنه ذكر يف سورة النساء 
  " .وهذا عجيب من مثله مع جاللته. ا فيه واملختلف فيه جممعا عليه ، فصير بذلك املتفق عليه خمتلفً] ٧٧:٤[الثاين 

كذلك زاد الطربي يف كتاب القراءات له على هؤالء  "٢٧، اإلبانة " كتاب القراءات "٢٨٨يقابل الفهرست   
: قد قال الطربي يف كتاب البيان  "٤١-٤٠"د وإمساعيل القاضيوكذلك فعل أبو عبي. السبعة مخسة عشر رجالً 

ال قراءة اليوم للمسلمني إال باحلرف الواحد الذي اختاره هلم إمامهم الشفيق عليهم الناصح هلم دوم ما عداه من 
رين وقد ألّف هو كتابه يف القراءات ، فذكر فيه اختالف حنو عش. وقد ذكرنا هذا من مذهبه . األحرف السبعة 

وقد قال يف كتاب القراءات له كالما نقض .  بذلك همن األئمة من الصحابة والتابعني ومن دوم ، فنقض مذهب
 ، ألمته من األحرف السبعة �كلّ ما صح عندنا من القراءات أنه علّمه رسول اهللا ، : قال . أيضا به مذهبه 

يس لنا اليوم أن خنطّئ من قرأ به ، إذا كان ذلك موافقًا خلطّ اليت أذن اهللا له وهلم أن يقرأوا ا القرآن ، فل
، معجم األدباء " نقرأ به ووقفنا عنه وعن الكالم فيه] ٤١[ خلطّ املصحف ، مل خمالفًااملصحف؛ فإن كان 

حدث أبو علي احلسن بن علي األهوازي املقرئ يف كتاب "و " كتاب القراءات وترتيل القرآن "٦/٢٤٤٤
كان أبو جعفر الطربي عاملًا بالفقه واحلديث والتفاسري والنحو واللغة :  يف إحدى عشرة قراءة ، قال اإلقناع

وله يف القراءات كتاب جليل كبري ، رأيته يف . له يف مجيع ذلك تصانيف فاق ا على سائر املصنفني . والعروض 
ع القراءات من املشهور والشواذّ وعلل ذلك ذكر فيه مجي. مثاين عشرة جملّدة ، إال أنه كان خبطوط كبار 

ذكر فيه . من كتبه كتاب الفصل بني القَرأَة  "٢٤٥٤، " واختار منها قراءة مل خيرج ا عن املشهور. وشرحها 
وفصل فيه أمساء القراء باملدينة ومكّة والكوفة والبصرة . اختالف القراء يف حروف القرآن ؛ وهو من جيد الكتب 

وفيه من الفصل بني كلّ قراءة ، فيذكر وجهها وتأويلها والداللة على ما ذهب إليه كلّ قارئ . وغريها والشام 
كتابه يف القراءات يشتمل على كتاب أيب  "٢٤٥٦، "هلا واختياره الصواب منها والربهان على صحة ما اختاره

 ه كان عنده عن أمحد بن يوسف التغليبفًا) الثعليب( املطبوع يف[عبيد القاسم بن سالم ، ألنعنه ، وعليه ] مصح
مجع كتابا حافالً ، مساه اجلامع ،  "١/٣٤، النشر " صنف كتابا حسنا يف القراءات "٢/٥٢٨، معرفة " بىن كتابه

اإلمام أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ، مجع كتابا ، مساه اجلامع ،  "١/٣٤، النشر " فيه نيف وعشرون قراءة
مثّ أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ، مجع كتابا حافالً ،  "٢/١٤٤٩، كشف الظنون " نيف وعشرون قراءةفيه 

  " .اجلامع يف القراآت "٦/٢٧، هدية العارفني " مساه اجلامع ، فيه نيف وعشرون قراءة
   ع تاريخ األدب العريبراج٥ (٣/٥٠كذلك ي. (  
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           ٣٢٠ 

 )١()ط (تفسريال ٧٥

 )٢() :٣١١-٢٤١(إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج ، أبو  �

 )٣()ط(كتاب معاين الزجاج  ٧٦

�  اس بن الفضل بن شاذان ، أبو القاسم الرازي٤() :٣١١(العب( 

 )٥( املقاطع واملبادئ كتاب ٧٧

 )٦(: )٣١٦-٢٣٠( بن سليمان بن األشعث السجستاينّ بكر عبد اهللا أبو ، ابن أيب داود �

 )٧()ط(كتاب املصاحف  ٧٨

 )٨() :٣٢٤-٢٤٥(ن جماهد ، أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس البغدادي اب �

٧٩  ٩( �قراءة النيب( 

 ـــــــــــــــــ

لو : قال أبو حامد اإلسفراييين ، إمام الشافعية ) "٣-٢س (١٠٨، "  والتاريخصاحب التفسري) "٢٢س (٢/١٠٦غاية   )١(
  " .سافر رجل إىل الصني حتى حيصل تفسري ابن جرير ، مل يكن كثريا

 ، ١دار الكتب العلمية ، ط: بريوت . له طبعات ، منها بعنوان تفسري الطربي املسمى جامع البيان يف تأويل القرآن   
  .مج ١٢، ١٤١٢/١٩٩٢

   .١/٤٠، األعالم ) ٩٦ (٢٠١-١/١٩٤إنباه   )٢(
  " .كتاب معاين القرآن للزجاج) "٢٤س (٨٩، " كتاب معاين الزجاج) "٢٠س (٢/٦٠غاية   )٣(

 ، ١دار احلديث ، ط: القاهرة . عبد اجلليل عبده شليب : شرح وحتقيق . هو مطبوع بعنوان معاين القرآن وإعرابه   
  .ج م٥/ج٥ ، ١٤١٤/١٩٩٤

  ) .١٩٠ (٤٦٥-١/٤٦٤كذلك معرفة ) . ١٥١٣ (٣٥٣-١/٣٥٢غاية   )٤(
  " .صاحب املقاطع واملبادئ) "٢٣س (١/٣٥٢غاية   )٥(
 -٢/٥٢١، معرفة ) ٥٠٩٥( ٤٦٨-٩/٤٦٤ ، تاريخ بغداد ٢٨٤كذلك الفهرست ) . ١٧٧٩ (٤٢١-١/٤٢٠ غاية  )٦(

   .٤/٩١ ، األعالم ٧٩-٤/٧٨شذرات ، ) ٢٢٢ (٢٣٢-١/٢٢٩) للداودي(، طبقات املفسرين ) ٢٥٧ (٥٢٣
  " .صاحب كتاب املصاحف) "٢٣س (١/٤٢٠غاية   )٧(

: بريوت . حمب الدين عبد السبحان واعظ : دراسة وحتقيق ونقد . له أكثر من طبعة ، منها بعنوان كتاب املصاحف   
  .مج ٢ ، ١٤٢٣/٢٠٠٢ ، ٢دار البشائر اإلسالمية ، ط

 /٢، معجم األدباء ) ٢٥٨٠( ١٤٨-٥/١٤٤ ، تاريخ بغداد ٥٠ذلك الفهرست ك) . ٦٦٣ (١٤٢-١/١٣٩غاية   )٨(
 ، )٢٦٦ (٥٣٨-٢/٥٣٣، معرفة  ٢٧٤-١٥/٢٧٢ ، سري ١٤٦-٣٤/١٤٤ ط، تاريخ اإلسالم )٢٠٠( ٥٢٣-٥٢٠

  . ١/٢٦١، األعالم ) ١٠٤ (٥٨-٣/٥٧، طبقات الشافعية الكربى ) ٣٦٣٣ (٢٠١-٦/٨/٢٠٠كتاب الوايف 
   =" . ، من تصنيفه�قراءة النيب ، ) "١٠س (٢/١٥٧غاية   )٩(
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 )١()ط(كتاب السبعة يف القراءات  ٨٠

�  د بن أمحد بن عمر الرملي٢() :٣٢٤(الداجوينّ الكبري ، أبو بكر حمم( 

 )٣(كتاب القراءات ٨١

 )٤() :٣٢٥(ي اخلاقاينّ ، أبو مزاحم موسى بن عبيد اهللا بن حيىي البغداد �

 )٥()ط(القصيدة الرائية  ٨٢

 ـــــــــــــــــ

 ، وما حفظ �كتاب قراءة النيب ،  "٢٣، فهرست ما رواه " �كتاب قراءة النيب ،  "٥٠يقابل الفهرست =   
 ٢/٥٢١، معجم األدباء " رمحه اهللاتأليف أيب بكر حممد بن جماهد املقرئ ، . من ألفاظه واستعاذته وافتتاحه 

" ٢/٥٣٦، معرفة " �، كتاب قراءة النيب"  ، ٦/٨/٢٠١كتاب الوايف ، " �كتاب قراءة النيب"   ، قراءة النيب
، شجرة النور " تأليف أيب بكر ابن جماهد . �كتاب قراءة النيب ، ) "١٦٤١ (٦٤٠املعجم املفهرس ، " �

٤٧٧"  أليب بكر�كتاب قراءات النيب . "  
، ) ١٥ (٣٦٠، ) ٢٠س (٢٩٧، ) ٢٣س (١٥٩، ) ١١-١٠س (١٣٤، ) ٤س (٢٩، ) ٢٠س (١/٢٦غاية   )١(

 ٤٩٣، ) ٥س (٤٥٢، ) ١٨س (٥٩٠، ) ٢٠س(، ) ١٦س (٥٨٧، ) ٧س (٥٤٩، ) ٢٠-١٩س (٤٢٠
  .) ١٨-١٧س(، ) ١٣س (٨٤، ) ١٦س (٢/٦٥، ) ١٢س (٥٦١، ) ٢س (٥٥٩، ) ٢٤س (٥٠٣، ) ١س(
أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد كتاب السبعة لإلمام احلافظ األستاذ أيب بكر  "١/٨١هو من أصول النشر   

  " .ميمي البغداديالت
،  .]س. د[ ، ٣، ط دار املعارف :القاهرة . شوقي ضيف :  حتقيق . يف القراءات كتاب السبعة مطبوع بعنوانهو   

  .ص ٧٨٦
، هدية العارفني ) ٢٦٧ (٥٤٠-٢/٥٣٩ ، معرفة ٣٣/١٦٠كذلك تاريخ اإلسالم ط. ) ٢٧٦٥ (٢/٧٧غاية   )٢(

  . ، األعالم ٦/٣٤
  ." صنف كتابا يف القراآت) "١٤س (٢/٧٧غاية   )٣(

كان بعيده أبو بكر حممد بن أمحد بن  "١/٣٤، النشر " أظنه صنف كتابا يف القراءات "٢/٥٣٩يقابل معرفة   
أبو " ٢/١٤٤٩، كشف الظنون " عمر الداجوينّ ، مجع كتابا يف القراآت وأدخل معهم أبا جعفر ، أحد العشرة

، هدية " بكر حممد بن أمحد بن عمر الداجوينّ ، مجع كتابا يف القراآت وأدخل معهم أبا جعفر ، أحد العشرة
  " .له كتاب يف القراآت "٦/٣٤العارفني 

، تاريخ ) ٢٧٧ (٢/٥٥٤معرفة ، ) ٧٠٣٥ (١٣/٥٩تاريخ بغداد كذلك ) . ٣٦٨٩ (٣٢١-٢/٣٢٠غاية   )٤(
 ٣٢٥-٧/٣٢٤ ، األعالم ٤/٥األدب العريب .  

وشرحها . وقصيدته الرائية مشهورة . هو أول من صنف التجويد فيما أعلم : قلت ) "١٤-١١س (٢/٣٢١غاية   )٥(
وقد أخربين ا وبقصيدته األخرى يف السنة أبو حفص عمر بن احلسن املراغي بقراءيت عليه عن . احلافظ أبو عمرو 

 بن أمحد املقدسي ربزد بسندهأخربنا ابن ط: علي= . "  
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           ٣٢٢ 

�  د البغداديد بن القاسم بن حممأبو بكر حمم ، ١() :٣٢٧/٣٢٨-٢٧١(ابن األنباري(  
 )٢()ط (كتاب الوقف واالبتداء ٨٣

 )٣() :٣٣٠بعد(شحالئي جعفر بن سليمان امل �

٨٤  ٤(نسخة عن السوسي( 

 ـــــــــــــــــ

قصيدة أيب مزاحم موسى بن عبيد اهللا اخلاقاينّ ، رمحه اهللا ، يف وصف القراءة  "٧٢يقابل فهرست ما رواه =   
أول من  "١/٣٥٤، كشف الظنون " نظم القصيدة املشهورة يف التجويد ، فأجاد "٢/٥٥٤، معرفة " والقراء

. ن خاقان البغدادي املقرئ املتوفَّى سنة مخس وعشرين وثالمثائة صنف يف التجويد موسى بن عبيد اهللا بن حيىي ب
ة ملوسى بن عبيد اهللا بن حيىي اخلاقاينّ أيب مزاحم يف التجويد "٢/١٣٣٧، " ذكره ابن اجلزريالقصيدة اخلاقاني"  ،

  ] .قصيدة يف التجويد [٤/٥يراجع تاريخ األدب العريب " . القصيدة الرائية "١٣٣٩
يف جملّة كلّية الشريعة ) نشأته ومعامله األوىل: علم التجويد (وعة بتحقيق غامن قدوري احلمد ضمن حبثه هي مطب  

 ٣٤-١٧ ، مثّ أعاد نشرها يف كتابه أحباث يف علم التجويد ٣٥٤-٣٤٨ص) ١٤٠٠/١٩٨٠ (٦) جامعة بغداد(
، مفردة ) ١ (٢٦-٢٥يراجع الدراسات الصوتية )] . حياته وقصيدته يف التجويد(أبو مزاحم اخلاقاينّ : املبحث الثاين [

 واحلاشية األوىل [٢٤احلسن البصري. [  
ولعلم ) ه٣٢٥(قصيدتان يف جتويد القرآن أليب مزاحم اخلاقاينّ املتوفَّى سنة "كذلك هي منشورة يف جمموع بعنوان   

دار : ] القاهرة. [ عبد الفتاح القارئ عبد العزيز بن: حقّقهما وشرحهما )" . ه٦٤٣(الدين السخاوي املتوفِّى سنة 
-١١٥ص) ١٤٠٥/١٩٨٥ (١٤/١مثّ نشرها علي حسني البواب يف املورد . ص ٨٣، ] ١٩٨٢/[١٤٠٢مصر ، 

.  مشس حممد عزير: مجع وحتقيق . التراث كذلك نشرت يف جمموعة تضم نوادر التراث العريب بعنوان روائع  . ١٢٨
   .١١٢-٧٩، ص.]  س.د[الدار السلفية ، : اهلند 

/ ٦جم األدباء ، مع) ٧٠٥ (٢٠٨-٣/٢٠١ ، إنباه ١٠٢-١٠١كذلك الفهرست ) . ٣٣٧٣ (٢٣٢-٢/٢٣٠غاية   )١(
، األعالم ) ١٩٠٣( ٣٤٥-٦/٤/٣٤٤، كتاب الوايف ) ٢٨٠ (٥٥٩-٢/٥٥٦، معرفة ) ١١٠١ (٢٦١٨-٢٦١٤

٦/٣٣٤.   
كتاب الوقف واالبتداء البن )] ٤٢٩(إلدريسي سعيد بن إدريس السلمي ا[= روى ) "٢٣-٢٢س (١/٣٠٤غاية   )٢(

وكتابه يف الوقف : قلت ) "٢٠-١٧س (٢/٢٣١، " األنباري عن عبد العزيز بن عبد اهللا الشعريي بسماعه من مؤلِّفه
 إنّ ابن األنباري ، لَما: مسعت بعض أصحابنا يقول عن شيخ له : قال الداينّ . واالبتداء أول ما ألّف فيه وأحسن 

لقد كان يف نفسي أن أعمل يف هذا املعىن : صنف كتابه يف الوقف واالبتداء ، جيء به إىل ابن جماهد ، فنظر فيه وقال 
  " .وما ترك هذا الشاب ملنصف أن يصنف. كتابا 

. مضان حميي الدين عبد الرمحن ر: حتقيق . هو مطبوع بعنوان كتاب إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عز وجلّ   
  .ج ٢ ، ١٣٩٠/١٩٧١جممع اللغة العربية ، : دمشق 

  ) .٣٠٤ (٢/٥٨٧كذلك معرفة ) . ٨٨٥ (١/١٩٢غاية   )٣(
  " .أيب شعيب السوسي وله عنه نسخة) ك(روى القراءة عن ) "١١-١٠س (١/١٩٢غاية   )٤(
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          ٣٢٣ 

�  ١() :٣٣٣(املظفّر بن أمحد بن محدان ، أبو غامن املصري( 

 )٢(كتاب اختالف السبعة  ٨٥

�  د البغدادي٣() :٣٣٦(ابن املنادي ، أبو احلسني أمحد بن جعفر بن حمم( 

 )٤(اإلجياز واالقتصار يف القراءات الثمان ٨٦

 )٥() :٣٣٨(، أمحد بن حممد بن إمساعيل املرادي املصري أبو جعفر النحاس  �

 )٦(كتاب الالمات ٨٧

 )٧()ط (كتاب معاين القرآن ٨٨

 ـــــــــــــــــ

   .٧/٢٥٥، األعالم ) ٣٦١٨ (٢/٣٠١، غاية ) ٢٨٩ (٢/٥٦٥معرفة   )١(
  ." ألّف كتابا يف اختالف السبعة) "١٠س (٢/٣٠١غاية   )٢(

اختالف السبعة للمظفّر بن أمحد  "٣/١٢٠٩، " له مصنف يف اختالف السبعة ، مل أره "٢/٥٦٥يقابل معرفة   
ع كتاب املرشد الوجيز " . النحويراجيف كتاب االستغناء  "١١٨ي بن أمحد األذفوي د بن عليقال أبو بكر حمم

. القرآن حميط جبميع اللغات الفصيحة : ما نقله عن أيب غامن املظفّر بن أمحد بن محدان ، قال يف علوم القرآن في
  ..." .وتفصيل ذلك 

، تاريخ اإلسالم ) ١٦٩٠( ٧٠- ٤/٦٩ ، تاريخ بغداد ٥٩كذلك الفهرست . ) ١٨٣ (١/٤٤غاية   )٣(
 ٥٦٤- ٢/٥٦٣، معرفة ) ٢٧٨٤( ٦/٦/٢٩٠ ، كتاب الوايف ٣٦٢-١٥/٣٦١ ، سري ١٣٥-٣٤/١٣٤ط
   .١/١٠٧، األعالم "] ومن تصانيفه كتاب أفواج القراء: قلت  "٢/٥٦٤فيه ) [٢٨٦(

بن املنادي يف كتابه اإلجياز ] مصحفًا) احلسن(يف املطبوع [قال أبو احلسني ) "٢٣-٢١س (٢/٣٨٧غاية   )٤(
وكان السجستاينّ من .  كالمه وكان ال يلحن يف. كان يعقوب أقرأ أهل زمانه  : الثمانواالقتصار يف القراءات 

  ." أحد غلمانه
  . ١/٢٠٨األعالم ، ) ١٦٠ (٤٧٠- ١/٤٦٨معجم األدباء   )٥(
أنا كنت السبب يف تأليف أيب جعفر بن : يقول )] ٣٨٨(عمر بن عراك [= كان ) "١٣-١٢س (١/٥٩٧غاية   )٦(

  ." النحاس كتاب الالمات
يراجع زهري " . بب يف تأليف بن النحاس كتاب الالمات مبصرأنا كنت الس: كان يقول  "٢/٦٧٧يقابل معرفة   

  ] .الفصل األول: املقدمة  [٣٣-١/٢٣) أليب جعفر النحاس(إعراب القرآن : غازي زاهد 
فاته عليه من كتاب املعاين من : لزم أبا جعفر النحاس وروى عنه كتبه ؛ وقيل ) "١٩- ١٨س (٢/١٩٨غاية   )٧(

  . "سورة احلشر
: مكّة املكرمة . حممد علي الصابوين : حتقيق . بعنوان معاين القرآن الكرمي ) إىل اية سورة الفتح(طبوع هو م  

  .ج ٦ ، ١٤٠٨/١٩٨٨ ، ١جامعة أم القرى ، ط
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           ٣٢٤ 

 )١() :٣٤٠ح(حممد بن أوس ، أبو عبد اهللا املقرئ أمحد بن  �

 )٢(كتاب الوقف واالبتداء ٨٩

�  د البغدادي٣() :٣٤٩(ابن أيب هاشم ، أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن حمم( 

 )٤(كتاب البيان ٩٠

 )٥(كتاب الفصل ٩١

 ـــــــــــــــــ

  .) ٤٩٤ (١/١٠٧ غاية  )١(
رأيته  . ألّف كتابا يف الوقف واالبتداء ، قسم الوقف فيه إىل حسن وكاٍف وتام) "١٩- ١٨س (١/١٠٧غاية   )٢(

  ." وقد أحسن فيه
له من الكتب كتاب شواذّ السبعة ، كتاب "فيه  [٥٢- ٥١كذلك الفهرست ) . ١٩٨٣ (٤٧٧-١/٤٧٥غاية   )٣(

الياءات ، كتاب اهلاءات ، كتاب قراءة األعمش ، كتاب قراءة محزة الكبري ، كتاب قراءة الكسائي الكبري ، 
 ن الرحيم ، كتاب الفصل بني أيب عمرو والكسائي ، كتابببسم اهللا الرمح] ٥٢[كتاب الرسالة يف اجلهر 

اخلالف بني أيب عمر والكسائي ، كتاب االنتصار حلمزة، كتاب قراءة حفص صنعته ، كتاب اخلالف بني 
، معرفة "] صاحب التصانيف"فيه  [٢/٨١، العرب ) ٤١٦ (٢/٢١٥، إنباه "] أصحاب عاصم وحفص وسليمان

   .٥/٦٣٣، هدية العارفني "] صاحب التصانيف"فيه  [٤/٢٥٨ شذرات، ) ٣٢٣ (٦٠٥-٢/٦٠٣
  . "كتابه البيان بو طاهر بن عمر يفقال أ" )١٦س (٢/١٢٤ ، "والفصل البيان كتاب مؤلِّف" )٤س (١/٤٧٥غاية   )٤(

 عن ابن جبري عن سليم عن محزة وعن األعشى حكى أبو طاهر يف كتاب البيان "١/٣٣٩اإلقناع كتاب يقابل   
ذكر أبو طاهر بن أيب هاشم املقرئ ،  "٢٥٢-٢٥١نزهة األلباء ، " بتفخيم الالم) امل( أيب بكر عن عاصم عن

فيما جاءوا به ... وقد نبغ نابغ يف عصرنا هذا : كتابه الذي مساه البيان ] ٢٥٢[صاحب أيب بكر بن جماهد ، يف 
تأليف أيب طاهر عبد الواحد بن . اءات السبع كتاب البيان يف القر "٣٢فهرست ما رواه ، " جمتمعني وخمتلفني

وقد ذكر حاله : قال اخلطيب  "٢٥٠٥- ٦/٢٥٠٤معجم األدباء ، " عمر بن أيب هاشم املقرئ احلافظ البغدادي
وقد نبغ نابغ يف : أبو طاهر ابن أيب هاشم املقرئ ، صاحب ابن جماهد ، يف كتابه الذي مساه كتاب البيان ، فقال 

، " وذكر أبو طاهر كالما كثريا ، نقلنا منه هذا املقدار ؛ وهو يف كتابه مستقصى: قال اخلطيب ... عصرنا هذا 
  " .مصنف كتاب البيان "٢/٦٠٣معرفة 

  ." مؤلِّف كتاب البيان والفصل) "٤س (١/٤٧٥غاية   )٥(
 عبد الواحد بن عمر تأليف أيب طاهر. كتاب الفصل يف القراءات وكتاب اهلاءات  "٣٣يقابل فهرست ما رواه   
   ."كتاب الفصل له) "١٦٤٩ (٥٤٢املعجم املفهرس ، " يب هاشم املقرئ املذكور أيضابن أا
كتاب الفصل بني أيب  "٥/٦٣٣، هدية العارفني " كتاب الفصل بني أيب عمرو والكسائي "٥٢يقارن الفهرست   

عمرو والكسائي. "  
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          ٣٢٥ 

 )١(كتاب هاءات الكناية  ٩٢

 )٢() :٣٥١-٢٦٦(النقّاش ، أبو بكر حممد بن احلسن بن حممد  �

 )٣(تفسري النقّاش) = خ( الصدور شفاء ٩٣

�  النحوي د بن حسن بن يعقوب البغدادي٤() :٣٥٤-٢٦٥(ابن مقسم ، أبو بكر حمم( 

 )٥(األنوار= معاين القرآن  والتفسري ٩٤

 ـــــــــــــــــ

  . "ة لعبد الواحد بن أيب هاشمكتاب هاآت الكناي) "٤-٣س (٢/١٢٩غاية   )١(
تأليف . كتاب الفصل يف القراءات وكتاب اهلاءات  "٣٣، فهرست ما رواه " كتاب اهلاءات "٥١يقابل الفهرست   

كتاب هاءات الكناية لعبد  "٢/٩١٤، معرفة " أيب طاهر عبد الواحد بن عمر بن أيب هاشم املقرئ املذكور أيضا
كتاب  "٤/٣٥٠، إيضاح املكنون " كتاب اهلاءات له) "١٦٥٠ (٥٤٢م املفهرس ، املعج" الواحد بن أيب هاشم

ار البغداديد بن هاشم البزة العارفني " اهلاآت أليب طاهر عبد الواحد بن عمر بن حممكتاب اهلاآت "٥/٦٣٣، هدي. "  
م األدباء ، معج) ٦٣٥( ٢٠٥-٢/٢٠١ ، تاريخ بغداد ٥٢كذلك الفهرست ) . ٢٩٣٨ (١٢١-٢/١١٩غاية   )٢(

 ، سري ٦٤-٣٦/٦١، تاريخ اإلسالم ط) ٦٢٧ (٢٩٩-٤/٢٩٨، وفيات األعيان ) ١٠٣٢ (٢٥٠٢-٦/٢٥٠٠
كتب احلديث وقيد السنن وصنف املصنفات يف  "٢/٥٧٩فيه ) [٢٩٩ (٥٨٣-٢/٥٧٨ ، معرفة ٥٧٦-١٥/٥٧٣

 ١٣٣-٢/١٣١) للداودي(رين ، طبقات املفس) ٩٢ (٨٢-٨٠) للسيوطي(، طبقات املفسرين "] القراءات والتفسري
   .٦/٨١ ، األعالم ٦/٤٤، هدية العارفني ) ٤٨١(

كتاب تفسري ) "٢٣س (١/٤٠١كذلك غاية " . مؤلِّف كتاب شفاء الصدور يف التفسري) "١١-١٠س (٢/١١٩غاية   )٣(
  " .أيب بكر النقّاش ومسع منه تفسريه املختصر) "١س (٢/٨٧، " تفسريه) "٢س (٥٧٣، " النقّاش

  ل الفهرست يكتاب تفسري القرآن أليب  "٥٧، فهرست ما رواه " كتاب التفسري الكبري اثنا عشر ألف ورقة "٥٢قاب
، " ضاهى هذا االسم ضياء القلوب أليب طالب املفضل بن سلمة يف تفسري القرآن. بكر املعروف بشفاء الصدور 

،  "تفسري النقّاش" ٥٨٢ ، "بالعجائب واملوضوعات يهف أتى وقد.  يف التفسري شفاء الصدور مصنف هو" ٢/٥٨٠معرفة 
صنف التفسري ومساه شفاء  "٨٠) للسيوطي(، طبقات املفسرين " كتاب التفسري املسمى بشفاء الصدور "٥٨٣

 ١/٤٦٠، كشف الظنون " صنف التفسري ومساه شفاء الصدور "٢/١٣١) للداودي(، طبقات املفسرين " الصدور
شفاء الصدور يف تفسري القرآن الكرمي أليب بكر حممد بن  "٢/١٠٥٠، " ش املسمى بشفاء الصدور يأيتتفسري النقّا"

ة العارفني " احلسن املعروف بالنقّاش املوصليشفاء الصدور يف تفسري القرآن "٦/٤٤، هدي. "  
 نسخ ٧) [٢٢ (١/٥١) وعلومهالتفسري (، الفهرس الشامل ) ب١٠ (٤/١٧يراجع تاريخ األدب العريب . هو خمطوط   

  )] .شفاء الصدور املهذّب يف تفسري القرآن الكرمي(
 ، األعالم ٤٨-٦/٤٧، هدية العارفني ) ٣١٨ (٦٠٠-٢/٥٩٧كذلك معرفة ) . ٢٩٤٥ (١٢٥-٢/١٢٣غاية   )٤(

٦/٨١.   
عاين القرآن ، مساه البن مقسم كتاب جليل يف التفسري وم: قال احلافظ أبو بكر اخلطيب ) "٢١-٢٠س (٢/١٢٤غاية   )٥(

  " . =األنوار
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           ٣٢٦ 

 )١() :٣٥٥-٢٧٣(حممد بن أمحد بن عبد الوهاب ، أبو بكر السلمي األصبهاينّ  �

 تاب القراءاتك ٩٥

 )٢(فردة عاصمم ٩٦

  )٣() :٣٦٠/٣٦٦(أبو احلسن الطائي املنبجي ، ن ثابت  بن الصقر بأمحد �
 )٤( احلجة ٩٧

  )٥() :٣٦٠(ابن أشتة ، أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد األصبهاينّ  �
 )٦(احملبر ٩٨

 )٧( كتاب املفيد يف الشاذّة ٩٩

 ـــــــــــــــــ

يف " [كتاب األنوار البن مقسم "٥٨و " له من الكتب كتاب األنوار يف علم القرآن "٥٢الفهرست يقابل =   
، معجم " له يف التفسري ومعاين القرآن كتاب مساه األنوار "٢٥١نزهة األلباء ، ] مصحفًا) أليب مقسم(املطبوع 
:  قال أبو بكر اخلطيب  "٢/٥٩٨معرفة ، " ن الكتب كتاب األنوار يف تفسري القرآنله م "٦/٢٥٠٥األدباء 

 ٢/١٢٨) للداودي(طبقات املفسرين ، " البن مقسم كتاب جليل يف التفسري ومعاين القرآن ، مساه كتاب األنوار
  ."  القرآناألنوار يف تفسري "٦/٤٨، هدية العارفني " له من التصانيف األنوار يف تفسري القرآن"

  ) .٣٢٨ (٦٠٩-٢/٦٠٨ ، معرفة ١٢٤-٣٦/١٢٣كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ٢٧٤٨ (٧٠-٢/٦٩غاية   )١(
  ."  يف القراآت ومفردة لعاصممؤلَّفله ) "٩س (٢/٧٠غاية   )٢(

  " .له مصنف يف قراءة عاصم ، يرويه شيخنا ابن خروف املوصلي "٢/٦٠٩يقابل معرفة   
  ) .٣٦٢ (٢/٦٤٣ ، معرفة ٤٥٣ و ٣٧/٣٥٣ذلك تاريخ اإلسالم طك. ) ٢٧١ (١/٦٣غاية   )٣(
  " .مساه احلجة، له كتاب يف القراآت ) "١٨-١٧س (١/٦٣غاية   )٤(

  " .صنف كتابا يف القراءات ومساه احلجة "٢/٦٤٣يقابل معرفة   
الوايف كتاب  ، )٣٣٦ (٢/٦١٧، معرفة  ٣٦/٢٢٠كذلك تاريخ اإلسالم ط . )٣١٧٧ (٢/١٨٤غاية   )٥(

   .٦/٢٢٤ ، األعالم ٥٩، بغية الوعاة ) ١٤٢٤( ٦/٣/٣٤٧
) ٤س (٢/٤٧كذلك غاية " . وكتابه احملبر كتاب جليل ، يدلّ على عظم مقداره: قلت ) "٨س (٢/١٨٤غاية   )٦(

  " .احملبر"
ر يف ب احملبأمحد بن حممد األصبهاينّ املعروف بابن أَشته ، صاحب كتا) "٧١٧ (٢٨٧يقابل بغية امللتمس   

خباء ) املخبر(يف املطبوع [د بن حممد بن أشتة األصبهاينّ ، صاحب كتاب احملبر أمح) "٨٨١ (٣٣١، " القراءات
، معرفة " كتاب احملبر يف القراءات أليب بكر بن أشتة ، رمحه اهللا "٢٤، فهرست ما رواه " يف القراءات] مصحفًا

  " .احملبر البن أشتة "٣/١٢٠٩، " اتله كتاب احملبر يف القراء "٢/٦١٧
   =" .له كتاب املفيد يف الشاذّة) "٨س (٢/١٨٤غاية   )٧(
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          ٣٢٧ 

�  عبد الغفّار بن عبيد اهللا الكويفّ مثّ الواسطي أبو الطيب ، ١() :٣٦٩/٣٧٠(احلضيين( 

 )٢(القراءاتكتاب  ١٠٠

�  ٣() :٣٧٠(ابن خالويه ، أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد بن محدون النحوي( 

 )ط(البديع يف القرآن الكرمي  ١٠١

 )ط(حواشي البديع يف القراءات  ١٠٢

 )٤(كتاب جمدول يف القراءات ١٠٣

�  العمري اس احلسن بن سعيد بن جعفر البصريأبو العب ، عي٥() :٣٧١(املطّو( 

 )٦( وتفسريهاكتاب معرفة الالمات ١٠٤

�  أبو بكر أمحد بن نصر بن منصور البصري ، ٧() :٣٧٣(الشذائي( 

١٠٥  ٨(كتاب أمحد بن نصر الشذائي( 

 ـــــــــــــــــ

  . "املفيد يف الشواذّ له "٣/١٢٠٩، " كتاب املفيد يف الشاذّ "٢/٦١٧يقابل معرفة =   
 عرفة ، م٣٧٤-٣٧/٣٧٣ ، تاريخ اإلسالم ط٣/٣٨كذلك اإلكمال .  )١٦٩٢ (٣٩٨-١/٣٩٧غاية   )١(

  . ٣٠٩، بغية الوعاة ) ٣٦١ (٦٤٣-٢/٦٤٢
   ."ألّف كتابا يف القراآت "١/٣٩٨غاية   )٢(

  . "صنف يف القراآت "٣٠٩، بغية الوعاة  "ملكته مرة. له كتاب القراءات  "٢/٦٤٢ معرفةيقابل   
-٣/١٠٣٠، معجم األدباء ) ٢١٦ (٣٦٢-١/٣٥٩ ، إنباه ١١٢كذلك الفهرست ) . ١٠٨٣ (١/٢٣٧غاية   )٣(

   .٢/٢٣١، األعالم ) ١٩٤ (١٧٩-٢/١٧٨، وفيات األعيان ) ٣٦٧( ١٠٣٧
له تصانيف كثرية ، منها البديع يف القرآن الكرمي وحواشي البديع يف القراآت ) "٢٣-٢١س (١/٢٣٧غاية   )٤(

  ." وكتاب جمدول يف القراآت ، ألّفه لعضد الدولة
 ، ١ط: بغداد . جايد زيدان خملف : ق حتقي. البديع مطبوع بعنوان كتاب البديع يف القراءات السبع   

  .ص ٣٤٠/ص٣٠ ، ١٤٢٨/٢٠٠٧
مكتبة املتنبي ،  : القاهرة.  تريسرشبرگ .گ : عىن بنشره . حواشي البديع مطبوع بعنوان خمتصر يف شواذّ القرآن  

  .ص ٨/ص٢٢٨/ص٦، .] س. د[
  ) .٣٣٣ (٦١٥-٢/٦١٣كذلك معرفة ) . ٩٧٨ (١/٢١٣غاية   )٥(
  " .مؤلِّف كتاب الالمات وتفسريها) "١٨- ١٧س (١/٢١٣غاية   )٦(
  ) .٣٣٥ (٦١٧-٢/٦١٦كذلك معرفة ) . ٦٧٣ (١٤٥- ١/١٤٤غاية   )٧(
  " .كذا وقع يف كتاب أمحد بن نصر الشذائي) "١٠س (١/٣٠٧غاية   )٨(
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           ٣٢٨ 

�  د بن إمساعيل التميميبن حمم أبو احلسن علي ، ١() :٣٧٧-٢٩٩(األنطاكي( 

 )٢(كتابه ١٠٦

 )٣() :٣٧٧-٢٨٨(عبد الغفّار أمحد بن أبو علي الفارسي ، احلسن بن  �

 )٤(رة كتاب التذك ١٠٧

 )٥()ط(احلجة شرح سبعة ابن جماهد كتاب  ١٠٨

�  د بن أمحد بن عبد الرمحن الشافعيأبو احلسني حمم ، ٦() :٣٧٧(امللطي( 

١٠٩  ٧()ط(قصيدة امللطي( 

 ـــــــــــــــــ

 ، ٦١٤- ٣٨/٦١٣، تاريخ اإلسالم ط) ٤٨٨ (٣٠٩-٢/٣٠٨كذلك إنباه ) . ٢٣٠٨ (٥٦٥-١/٥٦٤غاية   )١(
  ) .٢٣٠ (٣/٤٦٨، طبقات الشافعية الكربى ) ٣٨٠ (٢/٦٥٦معرفة 

جامع [= يف طريق ابن املعلّى عن ابن ذكوان من جامعه )] ٤٤٤(الداينّ [= قال ) "١٦- ١٤س (١/٥٦٥غاية   )٢(
أما طريق ابن املعلّى عنه ،  "١٢٤يقابل جامع البيان " . أخذت من كتاب شيخنا علي بن حممد بن بشر] : البيان

  " .حممد بن بشري] بن[ته من كتاب شيخنا علي فإني أخذ
   .١٨٠-٢/١٧٩، األعالم ) ١٧٨ (٣١٠- ١/٣٠٨ ، إنباه ٨٨الفهرست   )٣(
ألّف كتاب التذكرة وكتاب احلجة شرح سبعة ابن جماهد ، فأجاد وأفاد ، واإليضاح ) "٧- ٦ (١/٢٠٧غاية   )٤(

  " .والتكملة وغري ذلك
لتذكرة وكتاب احلجة شرح سبعة ابن جماهد ، فأجاد وأفاد ، واإليضاح ألّف كتاب ا) "٧- ٦ (١/٢٠٧غاية   )٥(

كتاب احلجة ) "١٢- ١١س (٥١٩، " احلجة أليب علي) "٧س (١/١٦٤كذلك غاية " . والتكملة وغري ذلك
للفارسي. "  

.  بكر بن جماهد هو مطبوع بعنوان احلجة للقراء السبعة أئمة األمصار باحلجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو  
: دمشق . عبد العزيز رباح ، أمحد يوسف الدقّاق : راجعه ودقّقه . بدر الدين قهوجي ، بشري جوجيايت : حقّقه 

  .مج ٦/ج٦ ، ١٤٠٤/١٩٨٤ ، ١دار املأمون للتراث ، ط
، طبقات ) ٣٨١ (٦٥٨- ٢/٦٥٧ ، معرفة ٦١٦-٣٨/٦١٥كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ٢٧٣٩ (٢/٦٧غاية   )٦(

   .٥/٣١١األعالم ، ) ١١١ (٧٨-٣/٧٧فعية الكربى الشا
  " .عارض ا أبا مزاحم اخلاقاينّله قصيدة : قلت ) "١٣س (٢/٦٧غاية   )٧(

قصيدة أيب احلسني حممد بن أمحد امللطي يف معارضة قصيدة أيب مزاحم اخلاقاينّ ،  "٧٣ فهرست ما رواه يقابل  
أقُولُ ألهِل الكُتِب والفضِل : له قصيدة يف نعت القراءة ، أوهلا  "٣/٧٧طبقات الشافعية الكربى ، " رمحهما اهللا

: أوهلا ، له قصيدة يف وصف القراءة كاخلاقانية : قلت  "٢/٦٥٧معرفة ،  " مِريٍد للثَّواِب وِلَألجِر مقَالَ*** واِحلجِر
   =." للثَّواِب وِلَألجِر مقَالَ مِريٍد  ***أقُولُ ألهِل اللُّب والفضِل واِحلجِر  
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          ٣٢٩ 

 )١() :٣٧٨( البغدادي الضرير  ، أبو عبد اهللاحلسني بن عثمان بن ثابت �

 )٢(القراءات السبعقصيدة  ١١٠

 )٣(: )٣٨٠-٢٩٠( ن حممد بن جعفر البغداديطلحة ب ، جماهد غالم ابن الشاهد �

 )٤(االختالف بني ابن كثري وأيب عمرو ١١١

�  ٥() :٣٨١-٢٩٥(ابن مهران ، أبو بكر أمحد بن احلسني األصبهاينّ مثّ النيسابوي( 

 )٦()ط(كتاب الغاية يف القراءات العشر  ١١٢

 ـــــــــــــــــ

حممد عزيز : مجع وحتقيق ) . ١١٢-١٠٨ص(جمموعة تضم نوادر التراث العريب : نشرت ضمن روائع التراث =   
أحباث يف علم التجويد : كذلك يراجع عنها احلمد . ص ٢٨٨ ، ١٤١١/١٩٩١الدار السلفية ، : بومباي . مشس 

  ] .يف معارضة قصيدة اخلاقاينّ) ه٣٧٧ت(ي قصيدة أيب احلسني امللط) [١ (٣٦-٣٥
، تاريخ اإلسالم ) ٢٢٢ (٧/١٤٢، املنتظم ) ٤١٥٥( ٨/٧٥كذلك تاريخ بغداد ) . ١١١٠ (١/٢٤٣غاية   )١(

   .٦/١١/٣٠٦، البداية والنهاية ) ٤٠٤ (٢/٦٧٨ ، معرفة ٣٨/٦٢٢ط
  " .رواها عنه أمحد بن حممد العتيقي .  نظمهاوهو أول من ؛ نظم كتابا يف القراآت السبع" )١٧-١٦س (١/٢٤٣ غاية  )٢(

 ٧/١٤٢املنتظم ، " رواها لنا عنه أمحد بن حممد العتيقي. صاحب القصيدة يف قراءة السبع " ٨/٧٥يقابل تاريخ بغداد   
ناظم  "٢/٦٧٨ معرفة ، "زمانه وشيوخ ا النقّاش يف حياة النقّاش ؛ فأعجبعملها  . صاحب القصيدة يف قراءة السبعة"

قصيدة قد سبق الشاطيب إىل  "٦/١١/٣٠٦، البداية والنهاية " نظمها يف أيام النقّاش.  السبع القصيدة اليت يف القراءات
  " .وكذلك شيوخ ذلك الزمان أذعنوا إليها. ت تعجبه جدا وكان. وذلك يف حياة النقّاش عملها يف القراءات السبع 

 سري ، ٦٥٩-٣٨/٦٥٨ط ، تاريخ اإلسالم) ٤٩٠٨( ٩/٣٥١ يخ بغدادكذلك تار . )١٤٨٦ (١/٣٤٢ غاية  )٣(
   .٣/٢٢٩، األعالم ) ٥٣٠( ٦/١٦/٤٨٥، كتاب الوايف ) ٣٨٢ (٦٥٩-٢/٦٥٨ ، معرفة ٣٩٧-١٦/٣٩٦

ابن البصري [= إنه : عن شيخه عبد العزيز الفارسي أنه قال ] الداينّ[= حكى ) "١٧-١٤س (١/٥١٤غاية   )٤(
عبد [= ولقد أتاه يف بعض األيام وأنا حاضر . وكان يقصد أبا طاهر بن أيب هاشم وجيالسه  . مات شابا)] ٣٧٠ح(

ومعه كتاب ، فيه االختالف بني ابن كثري وأيب عمرو من تأليف طلحة ، وراق ابن ] العزيز الفارسي ، شيخ الداينّ
  " .جماهد ، فقرأه وجعال يتضاحكان من كثرة اخلطأ فيه

 ، سري ٢٨-٣٩/٢٧ ، تاريخ اإلسالم ط)٧٧ (٤٣٢-١/٣٣٢كذلك معجم األدباء ) . ٢٠٨ (٥٠-١/٤٩غاية   )٥(
   .١/١١٥ ، األعالم ٦-٢/٥، تاريخ األدب العريب ) ٣٨٧ (٦٦٤-٢/٦٦٢ ، معرفة ٤٠٧-١٦/٤٠٦

 ١٤٦، " كتابه الغاية) "٦س (٥٠، " الغاية البن مهران) "٢٠س (٣٩، " غاية ابن مهران) "٤س (١/٣٥غاية   )٦(
 ٣٤٠، "غاية ابن مهران) "١٤س (٢٨٨، " غاية ابن مهران) "٢٢س (١٨٩، " كتاب الغاية البن مهران) "٢١س(
كتاب  ")٣س (٤٦١، " كتاب الغاية البن مهران) "١٨-١٧س (٥٩٠، " الغاية) "٣س (٤٠٠، " الغاية) "٦س(

 ٢٥٩، " غاية ابن مهران") ١٤س (١٩١، " كتاب الغاية البن مهران) "٢٢- ٢١س (٢/٣٦، " الغاية البن مهران
   =" .كتاب الغاية البن مهران) "٧س (٣٢٥، " غاية ابن مهران) "١٦-١٥س(
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           ٣٣٠ 

 مذهب محزة يف اهلمز يف الوقف ١١٣

 كتاب طبقات القراء ١١٤

 كتاب املدات ١١٥

 ستعاذة حبججهاكتاب اال ١١٦

 )١(كتاب الشامل ١١٧

�  بن عمر بن أمحد البغدادي أبو احلسن علي ، ٢() :٣٨٥-٣٠٦(الدارقطين( 

 )٣(كتاب القراءات ١١٨

 ـــــــــــــــــ

تأليف األستاذ اإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني بن مهران األصبهاينّ مثّ . كتاب الغاية  "١/٨٩هو من أصول النشر =   
د غياث اجلنباز : ق حتقي. ، مطبوع بعنوان الغاية يف القراءات العشر " النيسابوريسعيد عبد اهللا العبد : راجعه . حمم

  .ص ٣٧٥ ، ١٤٠٥/١٩٨٥ ، ١شركة العبيكان للطباعة والنشر ، ط: الرياض . اهللا 
مؤلِّف كتاب الغاية يف العشر ومذهب محزة يف اهلمز يف الوقف وكتاب طبقات القراء ) "١٥-١٣س (١/٤٩غاية   )١(

  " .كتابه الشامل) "٧س (٥٠، " ججها وكتاب الشاملوكتاب املدات وكتاب االستعاذة حب
،  "كتاب الغاية مصنف" ٢/٦٦٣، معرفة  "كتاب الغاية ، الشامل كتاب التصانيف من له" ١/٣٣٢ األدباء معجم يقابل  

ن أيب بكر أمحد ب "١/٣٤، النشر " قرأت ببخارى على ابن مهران كتاب الشامل له يف القراءات: قال احلاكم  "٦٦٤
الشامل يف القراآت أليب  "٢/١٠٢٥، كشف الظنون " احلسني بن مهران ، مؤلِّف كتاب الشامل والغاية وغري ذلك

 ١٣٢٠، "  إحدى ومثانني وثلثمائة ؛ وهو كتاب كبري٣٨١بكر أمحد بن احلسني بن مهران النيسابوري املقرئ املتوفَّى 
  " .صاحب الشامل والغاية "١٤٤٨، " الشامل يف العشر"
   ع تاريخ األدب العريبراجالشامل يف القراءة) [١-) ب (–د  (٤/٥ي. [  

   .٤/٣١٤، األعالم ) ٣٨٩ (٦٧٣-٢/٦٦٥كذلك معرفة ) . ٢٢٨١ (٥٥٩-١/٥٥٨غاية   )٢(
ألّف يف القراآت كتابا جليالً ، مل يؤلَّف مثلُه ؛ وهو أول من وضع أبواب األصول قبل ) "٦-٣س (١/٥٥٩غاية   )٣(

ومل يكمل حسن كتاب جامع البيان إال لكونه نِسج على .  ومل يعرف مقدار هذا الكتاب إال من وقف عليه .الفرش 
كتاب ) "١س (٤٤ -) ٢٣س (٢/٤٣، " وروى عنه احلروف من كتابه هذا حممد بن إبراهيم بن أمحد. منواله 

  " .احلسن الدراقطين] ٤٤[القراآت أليب 
ورأيت علي بن : قال أبو عمرو  "٧٥٨  البيان، جامع" القراءات لعلي بن عمر الدارقطينكتاب  "٥٥الفهرست يقابل   

عمر الدارقطين قد غلط يف هذا الباب غلطًا فاحشا ، فحكى يف كتاب السبعة أنّ نافعا من رواية احللواينّ عن قالون 
، " هما على ضد ذلك ، واهللا أعلمعون عنيفتحها وأنّ عاصما من رواية حفص يسكنها ، والرواة وأهل األداء جمم

؛ وهو أول من عمل األبواب قبل فرش  وصنف فيها كتابا حافالً. تصدر لإلقراء يف أواخر أيامه "٢/٦٦٦معرفة 
 مخس ومثانني ٣٨٥كتاب القراآت أليب احلسن علي بن عمر الدارقطين املتوفّى "٢/١٤٤٩، كشف الظنون " احلروف
  " .وصار القراء بعده يسلكون طريقته يف التأليف.  األصول يف أبواب عقدها أول الكتاب مجع. وثلثمائة 
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          ٣٣١ 

�  بن أمحد املصري د بن عليأبو بكر حمم ، ١() :٣٨٨-٣٠٤(األذفوي(  
 )٢(رواية ورش ١١٩

 )٣()خ (االستغناء يف علوم القرآن= كتاب التفسري  ١٢٠

 )٤() :٣٨٩-٣٣٦(أمحد بن سهل بن حمسن األنصاري  جعفر ابن احلداد ، أبو �

 )٥(قراءة نافع ١٢١

 ـــــــــــــــــ

 ، معرفة ٣٩/١٧٧، تاريخ اإلسالم ط) ٦٨٦ (١٨٨- ٣/١٨٦كذلك إنباه . ) ٣٢٤٠ (٢٠٠-٢/١٩٩غاية   )١(
) يللسيوط(، طبقات املفسرين ) ٣٢ (١/١/٤٩٠حسن احملاضرة  ، ٨١، بغية الوعاة ) ٣٩٢ (٦٧٦-٢/٦٧٥

األعالم ،  ٦/٥٦هدية العارفني ، ) ٥٣٥ (١٩٦- ٢/١٩٤) للداودي(، طبقات املفسرين ) ١١٣ (٩٨-٩٧
٦/٢٧٤.   

  ." األذفوي يف كتابه رواية ورش) "٤س (١/٧٥غاية   )٢(
له كتاب التفسري . وكان سيد أهل عصره مبصره . برع يف علوم القرآن : قال الذهيب ") ٤- ٢س (٢/١٩٩غاية   )٣(

. ألّفه يف اثنيت عشرة سنة . مساه االستغناء يف علوم القرآن : قلت .  موجودا بالقاهرة جملّدامائة وعشرين يف 
  .)" بياض(وألّف كتاب 

صنف يف التفسري كتبا مفيدة ، منها كتابه االستغناء ؛ وهو أكرب كتاب صنف يف التفسري ،  "٣/١٨٦يقابل إنباه   
، " وعدته مائة وعشرون جملّدا وعليه خطّ املصنف األدفوي املذكور...  جيتمع بغريه مجع فيه من العلوم ما مل

" . قال أبو بكر حممد بن علي بن أمحد األذفوي يف كتاب االستغناء يف علوم القرآن "١١٨كتاب املرشد الوجيز 
إنه موجود ] ٦٧٦[: قال  ي.التفسري يف مائة وعشرين جملّدا له كتاب : قلت  "٦٧٦-٢/٦٧٥كذلك معرفة 

صنف شيخنا أبو بكر األذفوي كتاب االستغناء يف علوم القرآن يف اثنيت : قال سهل بن عبد اللّه البزاز. بالقاهرة 
له  "١/١/٤٩٠حسن احملاضرة ، " صنف االستغناء يف تفسري القرآن ، مائة جملّد "٨١، بغية الوعاة " عشرة سنة

) للسيوطي(، طبقات املفسرين " ين جملّدا ومساه كتاب االستغناء يف علوم القرآنكتاب التفسري يف مائة وعشر
منه نسخة مبصر بوقف القاضي : قال الذهيب  ]٩٨. [له كتاب تفسري القرآن يف مائة وعشرين جملّدة  "٩٨-٩٧

اه االستغناء يف مائة له كتاب تفسري القرآن ، مس "٢/١٩٥) للداودي(، طبقات املفسرين " الفاضل عبد الرحيم
، " منه نسخة مبصر بوقف القاضي الفاضل عبد الرحيم: قال الذهيب . صنفه يف اثنيت عشرة سنة . وعشرين جملّدا 
ما بني احلاصرتني " [وعشرين جملّدا] مائة[من تصانيفه االستغناء يف تفسري القرآن يف  "٦/٥٦هدية العارفني 

  .] ساقط يف املطبوع
  ) .ب٩ (١٧- ٤/١٦اريخ األدب العريب يراجع ت  
  .حقّقت منه قطعة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض   

  ) .٢٥٨ (٦١-١/٦٠غاية   )٤(
  " .وله مصنف فيها. خير ، ضابط لقراءة نافع ) "٢٢س (١/٦٠غاية   )٥(
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           ٣٣٢ 

�  ب عبد املنعم بن عبيد اهللا بن غلبون احلليب١() :٣٨٩-٣٠٩(ابن غَلْبون ، أبو الطي( 

 )٢()خ( اإلرشاد كتاب ١٢٢

�  د العجليد بن أمحد بن حممأبو عبد اهللا حمم ، ا سنة (الاللكائي٣() :٣٩٢كان حي( 

 )٤()خ(الرائية القصيدة  ١٢٣

� أبو إسحاق الطربي ، البغدادي ٥(: )٣٩٣-٣٢٤( إبراهيم بن أمحد بن إسحاق املالكي(  
 )٦(االستبصار ١٢٤

 ـــــــــــــــــ

 ، طبقات ١٨٥-٣٩/١٨٤ ، تاريخ اإلسالم ط٥/٢٧٧كذلك وفيات األعيان ) . ١٩٦٧ (٤٧١-١/٤٧غاية   )١(
   .٥/٦٢٩، هدية العارفني ) ٣٩٤ (٦٧٨-٢/٦٧٧، معرفة ) ٢١٤ (٣/٣٣٨الشافعية الكربى 

  " .ألّف كتابه اإلرشاد يف السبع) "٢٠س (١/٤٧٠غاية   )٢(
تأليف أيب الطيب عبد . كتاب اإلرشاد يف معرفة مذاهب القراء السبعة وشرح أصوهلم  "٢٥يقابل فهرست ما رواه   

، " مؤلِّف كتاب اإلرشاد يف القراءات "٢/٦٧٧، معرفة "  بن عبيد اهللا بن غلبون املقرئ احلليب ، رمحه اهللاملنعم
من تصانيفه كتاب  "٥/٦٢٩، هدية العارفني " أليب الطيب عبد املنعم... إرشاد املبتدي  "١/٦٦كشف الظنون 

عرفة مذاهب القراء السبعة واملرشد يف القراءات أيضا اإلرشاد يف م "٤٧٧، شجرة النور " إرشاد املبتدي يف القراآت
  " .٣٨٩والفائدة يف القراءات واستكمال الفائدة أليب الطيب عبد املنعم بن غلبون املتوفَّى سنة 

هو خمطوط بعنوان اإلرشاد يف القراءات عن السبع األئمة السبعة رضي اهللا عنهم ، حمفوظ يف مكتبة اإلمربوزيانا   
عنه نسخة مصورة لدى إدارة املخطوطات واملكتبات اإلسالمية بوزارة .  ورقة ١٧٢، عدد أوراقه ) ، إيطالياميالنو (

   .٥٢٨٧األوقاف الكويتية ، رقم 
  ) .٣٦٩ (٢/٦٤٨معرفة . ) ٢٧٩٥ (٨٦-٢/٨٥غاية   )٣(
رواها عنه . اقاينّ عارض ا قصيدة أيب مزاحم اخل. صاحب تلك القصيدة الرائية ) "٢٣-٢١س (٢/٨٥غاية   )٤(

  ." األهوازي يف البطائح سنة ست ومثانني وثلثمائة
ضمن جمموع حمفوظ ) ٤٤٦(لألهوازي ) ط(هي خمطوطة ملحقة بالقطعة املخطوطة من كتاب التفرد واالتفاق   

اميع فهرس جم: يراجع ياسني حممد السواس . ب ١٠٦-أ١٠٥ ، ورقة ٣٨٠٩يف دار الكتب الظاهرية ، رقمها 
 املنظّمة –معهد املخطوطات العربية : الكويت ) [٨ (٣٧٥املدرسة العمرية يف دار الكتب الظاهرية بدمشق 

  ] .ص٩٢٨ ، ١٩٨٧العربية للتربية والثقافة والعلوم ، 
 ، معرفة ٢٨١-٤٠/٢٨٠، تاريخ اإلسالم ط) ٣٠٥٣( ٢٠-٦/١٩كذلك تاريخ بغداد ) . ٥ (٦-١/٥غاية   )٥(

  .) ٢٣٦٦( ٦/٥/٣٠٣، كتاب الوايف ) ٣٩٧ (٦٨٢-٢/٦٨١
 ٢/٣٧٨، " وقفت له على كتاب يف القراآت ، مساه االستبصار ، أحسن فيه التحقيق: قلت ) "٤-٣س (١/٦غاية   )٦(

  " .قال األستاذ أبو إسحاق الطربي يف كتابه االستبصار) "٢٠س(
  " .صنف يف القراءات "٢/٦٨١يقابل معرفة   
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          ٣٣٣ 

 )١() :٣٩٩(أبو احلسن طاهر بن عبد املنعم بن عبيد اللّه احلليب ، ابن غلبون  �

 )٢()ط( يف القراءات الثمان التذكرة ١٢٥

 )٣() :٤٠٠أواخر( املقرئ بن حممد حممد بن يوسف اخلراساينّ ، أبو عبد اهللا �

 )٤(القصيدة الرائية يف مدح أهل القرآن ١٢٦

  )٥( :)٤٠٠ح(محد بن علي بن نصر ، أبو الفرج اهلمذاينّ  �
  )٦(نز املقرئني يف الوقف واالبتداءكتاب كَ ١٢٧

 ـــــــــــــــــ

   .٣/٢٢٢األعالم ، ) ٤١٦ (٦٩٩-٢/٦٩٨كذلك معرفة ) . ١٤٧٥ (١/٣٣٩غاية   )١(
 )١٦س( ١٠١، " التذكرة) "١٠س (١/٤٠كذلك غاية " . مؤلّف التذكرة يف القراءات الثمان) "٤س (١/٣٣٩غاية   )٢(

،  "التذكرة البن غلبون" )٥س (٢/٤ ، "كتابه التذكرة بن غلبون يف طاهرأبو احلسن " )٢٣س( ٥٣٧ ، "التذكرة"
  " .التذكرة) "٣س (٢٤٨، " تذكرة ابن غلبون) "٢٤-٢٣س (٦٥

تأليف اإلمام األستاذ أيب احلسن طاهر بن اإلمام . كتاب التذكرة يف القراآت الثمان  "١/٧٣هو من أصول النشر   
  " .األستاذ أيب الطيب عبد املنعم بن عبيد اهللا بن غلبون احلليب ، نزيل مصر

  :له أكثر من طبعة ، منها   
،  الزهراء لإلعالم العريب:  القاهرة - مدينة نصر . عبد الفتاح حبريي إبراهيم:  حتقيق . القراءات التذكرة يف كتاب  

  .ج ٢ ، ١٤١١/١٩٩١ ، ٢ط
اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ،  : جدة . سويد رشدي أمين:  وحتقيق دراسة . التذكرة يف القراءات الثمان  

  .ج م٢ ، ١٤١٢/١٩٩١ ، ١ط
  .) ٣٥٥٧ (٢٨٧- ٢/٢٨٦غاية   )٣(
رواها عنه أبو علي . صاحب تلك القصيدة الرائية يف مدح أهل القرآن ) "٢٠- ١٩س (٢٨٧-٢/٢٨٦غاية   )٤(

األهوازي احلسن بن علي ".  
   .٢/٢٧٢كذلك األعالم . ) ١١٦٥ (١/٢٥٧غاية   )٥(
.  واالبتداء وغريه ؛ وهو كتاب كبري مفيد صاحب كتاب كَنز املقرئني يف الوقف) "١٧- ١٤س (١/٢٥٧غاية   )٦(

ال أعلم على من قرأ وال من قرأ عليه ولكن أحسب أنه كان يف حدود األربعمائة والنسخة اليت وقفت عليها قد 
أبو الفرج محد بن علي بن ] اجلاويلّ[= نقل عنه ) "٤-١س (٤٠٩،  "تني وأربعمائةكُتبت يف شوال سنة مثاٍن وس

من قرأ خبالف ما يف الدفّتني وإن كانت القراءة عن صحايب أو : ينّ يف كتابه كَنز املقرئني أنه قال نصر اهلمذا
  ." تابعي ، فهو بذلك ضالّ مبتدع ، يستتاب ؛ فإن تاب ، وإال على السلطان أن يرده إىل امع عليه
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           ٣٣٤ 

   :القرن اخلامس
�  د بن أمحد السمرقنديأبو نصر أمحد بن حمم ، ادي١() :٤٠٠بعد(احلد( 

 )٢(نية يف القراءاتكتاب الغ ١٢٨

 )٣() :٤٠٣-٣٣٨(أبو بكر حممد بن الطيب بن جعفر ، القاضي الباقالينّ  �

 )٤()ط(االنتصار  ١٢٩

�  الدمشقي د الشافعياغ ، أبو الفرج اهليثم بن أمحد بن حمم٥() :٤٠٣(ابن الصب( 

 )٦(قراءة محزة  ١٣٠

  )٧() :٤٠٤(أبو الفرج النهرواينّ ، عبد امللك بن بكران بن عبد اهللا القطّان  �
 )٨( كتاب يف القراءة ١٣١

�  يد بن حيىي السامرد احلسن بن حممام ، أبو حمم٩() :٤٠٨(ابن الفح( 

 )١٠(كتاب اآليات املنـزلة يف أهل البيت ١٣٢

 ـــــــــــــــــ

  ) .٤٨٣ (١/١٠٥غاية   )١(
  " . القراآتألّف كتاب الغنية يف) "٩س (١/١٠٥غاية   )٢(
   .٦/١٧٦ ، األعالم ٦/٥٩هدية العارفني   )٣(
حممد عصام : حتقيق . هو مطبوع بعنوان االنتصار للقرآن " . كتاب االنتصار للقاضي أيب بكر) "٩س (١/٤٣٢غاية   )٤(

   .مج٢ ، ١٤٢٢/٢٠٠١ ، ١ط، دار ابن حزم / دار الفتح : بريوت / عمان . القضاة 
  ) .٤٣٩ (٢/٧٢٢ ، معرفة ٩٣-٤١/٩٢كذلك تاريخ اإلسالم ط. ) ٣٧٩٣ (٢/٣٥٧غاية   )٥(
  " .صنف كتابا يف قراءة محزة "٢/٧٢٢كذلك معرفة " . صنف كتابا يف قراءة محزة) "١٢س (٢/٣٥٧غاية   )٦(
-٤١/١٠٣، تاريخ اإلسالم ط) ٥٥٩٣( ٤٣٢-١٠/٤٣١كذلك تاريخ بغداد ) . ١٩٥٢ (٤٦٨-١/٤٦٧غاية   )٧(

  .) ٤١٨ (٧٠١-٢/٧٠٠ ، معرفة ١٠٤
  " .ألّف يف القراءة كتابا) "٨-٧س (١/٤٦٨غاية   )٨(

  " .له مصنف يف القراءات "٢/٧٠٠معرفة ، " له مصنف يف القراآت "١٠/٤٣١تاريخ بغداد  يقابل  
التبس عليه األمر هنا ؛ فهذه سنة : قلت " . مات سنة أربعني وثالمثائة "١/٢٣٣فيه ) [١٠٦٣ (٢٣٣-١/٢٣٢غاية   )٩(

] . ٢/٧٠٢ ، كما يف معرفة ٣٣٨وفاة عمر بن أمحد احلبال الذي لقّن صاحب الترمجة أعاله القرآنَ وقرأ عليه سنة 
 ، معرفة ١٧٣-٤١/١٧٢، تاريخ اإلسالم ط) ٤٤٧ (٧/٢٨٨، املنتظم ) ٣٩٩٢( ٧/٤٢٤كذلك تاريخ بغداد 

٤٢٠ (٧٠٣-٢/٧٠٢. (  
   ."ات املنـزلة يف أهل البيت ، كما قيلليس هو بصاحب كتاب اآلي) "٢-١س (١/٢٣٣غاية   )١٠(

  " .له كتاب اآليات املنـزلة يف أهل البيت "٢/٧٠٢يقارن معرفة   
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          ٣٣٥ 

 )١() :٤٠٨(اخلزاعي ، أبو الفضل حممد بن جعفر بن عبد الكرمي اجلرجاينّ  �

 )٢()خ (كتاب املنتهى يف اخلمسة عشر ١٣٣

 )٣(ء يف السبعكتاب ذيب األدا ١٣٤

 )٤(الواضح ١٣٥

 )٥( حروف أيب حنيفة ١٣٦

 ـــــــــــــــــ

 ، ١٨٠-٤١/١٧٩، تاريخ اإلسالم ط) ٥٨١( ١٥٨-٢/١٥٧كذلك تاريخ بغداد ) . ٢٨٩٣ (١١٠-٢/١٠٩غاية   )١(
   .٦/٧١األعالم  ، ٦/٦٠ارفني ، هدية الع) ٧٤٨ (٣٠٦-٦/٢/٣٠٥، كتاب الوايف ) ٤٣٦ (٧٢٠-٢/٧١٩معرفة 

" . مؤلِّف كتاب املنتهى يف اخلمسة عشر ، يشتمل على مائتني ومخسني رواية) "١٥-١٤س (٢/١٠٩غاية   )٢(
: قال اخلزاعي يف املنتهى ) "٢٢- ٢١س (١٥٥، " قال اخلزاعي يف كتابه املنتهى) "٧س (١/١١٠كذلك غاية 

 ٤٨٠، " كذا قال أبو الفضل اخلزاعي يف املنتهى) "٦- ٥ (١٥٦، " هو إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب ؛ فوهم
، هدية العارفني " قرأ على اخلرقي عنه] ابن الشفق[= ذكر أبو الفضل اخلزاعي يف كتاب املنتهى أنه ) "٢١س(
  " .له املنتهى يف القراآت العشر "٦/٦٠

، " كتاب املنتهى أليب الفضل اخلزاعي "١/٣٦١، معرفة " املنتهى "١٨٧و " كتاب املنتهى "١٢٧يقابل اإلقناع   
اخلزاعي ، مؤلِّف املنتهى ، مجع فيه  "١/٣٤، النشر " رأيت له كتاب املنتهى ، فيه مخس عشرة قراءة "٢/٧١٩

املنتهى يف القراآت العشر أليب  "١٨٥٨، " مؤلِّف املنتهى "٢/١٤٤٨، كشف الظنون " ما مل جيمعه من قبله
  " . مثاٍن وأربعمائة ، مجع فيه ما مل جيمع قبله٤٠٨عفر اخلزاعي املتوفَّى سنة الفضل حممد بن ج

تأليف اإلمام األستاذ أيب الفضل حممد بن جعفر . كتاب املنتهى يف القراآت العشر  "١/٩٣هو من أصول النشر   
ع الفهرس الشامل . ، خمطوط " اخلزاعيراجنتهى يف القراءات امل: (نسختان ) [٣ (٢٢-١/٢١) القراءات(ي

  )] .العشر
مؤلِّف كتاب املنتهى يف اخلمسة عشر ، يشتمل على مائتني ومخسني رواية ، ) "١٥-١٤س (٢/١٠٩غاية   )٣(

  " .وكتاب ذيب األداء يف السبع والواضح
  " .الواضح) "١٥س (٢/١٠٩غاية   )٤(

كتاب ، " اب الواضح يف القراءاتمؤلّف كت "٢/٧١٩معرفة ، " مصنف كتاب الواضح "٢/٢١٦العرب يقابل   
هدية العارفني ، " مصنف كتاب الواضح "٥/٥١، شذرات " مصنف الواضح يف القراآت "٦/٢/٣٠٥الوايف 

  ]" .كذا[الواضح يف التاريخ  "٦/٦٠
أنّ اخلزاعي وضع كتابا يف احلروف ، )] ٤٣١-٣٤٩[(حكى أبو العالء الواسطي ) "١٨- ١٤س (٢/١١٠غاية   )٥(

سومجاعةً أنّ الكتاب موضوع ، ال أصل له ؛ فكرب ذلك عليه ونزح ن خطَّ الدارقطين ه إىل أيب حنيفة ؛ فأخذتب
وإال فاخلزاعي إمام جليل مل تكن عهدة الكتاب عليه ، بل على احلسن بن زياد ، كما تقدم ، : قلت . عن بغداد 

   . ="واهللا أعلم.  من أئمة القراء املوثوق م
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           ٣٣٦ 

  )١() :٤١٠ح(السعيدي ، أبو احلسن علي بن جعفر بن سعيد  �
 )٢(كتاب القراءات الثمان ١٣٧

 )٣(جزء يف التجويد ١٣٨

 )٤() :٤١٠-٣٦٣(ليشي ، أمحد بن القاسم بن عيسى اللخمي قْأبو العباس اُأل �

 )٥(معاين القراءات ١٣٩

 ـــــــــــــــــ

] ، صاحب اإلمام أيب حنيفة) ٢٠٤(ترمجة احلسن بن زياد اللؤلؤي الكويفّ الفقيه ) [٨-٧س (١/٢١٣كذلك غاية =   
  " .وأحلق عنده ما ينسب من قراءة أيب حنيفة عليه. كذّبه غري واحد . هو ضعيف يف الرواية جدا "
  قابأنّ أبا الفض "٢/٧٢٠ل معرفة ي ا يف احلروف ، نسبه إىل أيب حكى القاضي أبو العالء الواسطيوضع كتاب ل اخلزاعي

  " .؛ فكبر ذلك عليه ونزح عن بغداد له ، ال أصل موضوع ، فأخذت خطّ الدارقطين ومجاعةً بأنّ الكتاب حنيفة اإلمام
أبو (اينّ قراءة أيب حنيفة النعمان أليب العالء اهلمذ: نسخة واحدة ) [٣٣ (١/١١٦) القراءات(يقارن الفهرس الشامل   

  ] .ه٥٦٩ت) العالء احلسن بن أمحد بن احلسن
للمزيد عنه وعن مؤلَّفاته يراجع رسالتان يف جتويد ) . ٤١٧ (٧٠٠-٢/٦٩٩كذلك معرفة  . )٢١٨٢ (١/٥٢٩غاية   )١(

لقراء يف الرسالة األوىل كتاب التنبيه على اللحن اجللي واللحن اخلفي ، الرسالة الثانية كتاب اختالف ا) [له(القرآن 
  .ص ٧٢ ، ١٤٢٠/٢٠٠٠ ، ١دار عمار ، ط: عمان . غامن قدوري احلمد : حتقيق ] . الالم والنون

دعتين نفسي :  قال السعيدي) "٢٤-٢٣س (٢/٣٨٧، " له مصنف يف القراءات الثمان) "١١س (١/٥٢٩غاية   )٢(
  " . ، بالنبوات�، كما متّم النيب ، لتأليف كتاب موجز يف القراآت متمما بيعقوب بن إسحاق يف القراآت 

قصرت الكتاب على ذكر  "١/١٠٢يف الكتاب املوضح يف وجوه القراءات وعللها ) ٥٦٥بعد(اعتمده ابن أيب مرمي   
علِل ما أورده الشيخ أبو احلسن علي بن جعفر بن حممد الرازي السعيدي ، رمحه اهللا ، من القراءات يف كتابه املرسوم 

،  ١ط ، لتحفيظ القرآن الكرمي اجلمعية اخلريية :جدة  . محدان الكبيسي عمر : ودراسة حتقيق[ "القراء الثمانية باختالف
حكم  (٢/٤٢٦عنه بعض املواضع ، كما يف النشر ) ٨٣٣(كذلك نقل ابن اجلزري ] . مج٣/ج٣ ، ١٤١٤/١٩٩٣

 أبو احلسن علي بن جعفر بن حممد السعيدي الرازي مثّ قال اإلمام احملقّق امع على تقدمه) : "التكبري يف الصالة
  " . القراءات الثمان ما هذا نصهالشريازي يف آخر كتابه تبصرة البيان يف

  قابف يف القراءات الثمان  "٢/٧٠٠ل معرفة يعليه، له مصن وقفت. "  
  " .رويناهيد اءات الثمان وجزًءا يف التجوله مصنف يف القر) "١١س (١/٥٢٩غاية   )٣(

فصول : (نسخة واحدة ) [٥(و )] اختالف القراء: (نسخة واحدة ) [٤ (١/٢٢) القراءات(يقارن الفهرس الشامل   
  )] .فيما حيتاجه القارئ والوقوف املنصوصة عند األئمة والقراء وغري ذلك

   .١/١٩٧كذلك األعالم ) . ٤٤١ (١/٩٧غاية   )٤(
  " .ا يف معاين القراآتألّف كتاب) "٩س (١/٩٧غاية   )٥(

تفسري العلوم واملعاين املستودعة يف السبع املثاين : لعلّه املسمى ، له كتاب يف معاين القراءات  "١/١٩٧يقابل األعالم   
  " .٦٢٧كتبت النسخة سنة ، وهو تفسري للفاحتة ،  خ يف األزهرية –
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          ٣٣٧ 

 )١() :٤١٠(أبو القاسم البغدادي الضرير هبة اهللا بن سالمة بن نصر ،  �

 )٢()ط(كتاب الناسخ واملنسوخ  ١٤٠

 )٣(:) ٤١٢كان حيا ( الفارسي بن إبراهيمعلي بن حممد القُهندزي ، أبو احلسن  �

 )٤()خ(كتاب علل الغاية  ١٤١

�  بن عبيد السلمي احلسني بن علي ، الرهاوي ٥() :٤١٤(أبو علي( 

 )٦(كتاب القراءات ١٤٢

 )٧() :٤١٥(ن ، أبو عبد اهللا حممد بن سفيان القريواينّ الفقيه املالكي ابن سفيا �

 )٨()خ (كتاب اهلادي ١٤٣

 ـــــــــــــــــ

   .٨/٧٢ألعالم ا، ) ٤٣٨ (٧٢٢-٢/٧٢١كذلك معرفة ) . ٣٧٧١ (٢/٣٥١غاية   )١(
  " .صاحب الناسخ واملنسوخ) "٨س (٢/٣٥١غاية   )٢(

عبد : تقدمي . موفّق فوزي اجلرب : ضبطه وشرحه وعلّق عليه . هو مطبوع بعنوان الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي   
  .ص ١٥١ ، ١٩٩٤]/١٤١٥[دار احلكمة ، : دمشق . القادر األرناؤوط 

  ) .٢٣٤٥ (١/٥٧٩غاية   )٣(
  " .مؤلِّف كتاب علل الغاية) "٢س (١/٥٧٩ية غا  )٤(

يوجد ) . ه٤١٣(كتبه قبل سنة . شرح أيب احلسن علي بن حممد بن إبراهيم القُهندزي : "يقول حممد غياث اجلنباز   
أما النصف الثاين ، فيوجد ) . ه٤١٣(مكتوبا سنة ) ١/٢٨٢(النصف األول ممن خمطوط هذا الشرح باملكتبة التيمورية 

  )] .مقدمة التحقيق (١٧) البن مهران(الغاية " [يف مكتبة البارودي ببريوت
  )] .شرح الغاية( : )التيمورية(واحدة  نسخة[ )٩٤ (٢/٦٨٤، ) ج (١/١١) القراءات(يراجع الفهرس الشامل  كذلك  

 ، معرفة ٣٤٣-٤٢/٣٤٢ ، تاريخ اإلسالم ط٥/٩٣كذلك تاريخ مدينة دمشق ) . ١١١٦ (٢٤٦-١/٢٤٥غاية   )٥(
٤٤٠ (٢/٧٢٣. (  

  " .له مصنف يف القراءات "٢/٧٢٣يقابل معرفة " .  كتابا حافالًصنف يف القراآت) "٣س (١/٢٤٦غاية   )٦(
األعالم ، ) ١٠٤٩( ٦/٣/١١٤، كتاب الوايف ) ٤٤٥ (٧٢٧-٢/٧٢٦كذلك معرفة ) . ٣٠٣٨ (٢/١٤٧غاية   )٧(

٦/١٤٦.   
 ١٦٢، " عن أيب عبد اهللا حممد بن سفيان ، صاحب اهلادي) "٢س (١٢٦، "اناهلادي البن سفي) "٥س (١/٤٧غاية   )٨(

حممد بن " )٤-٣س( ٤٢٢ ، "كذا ذكره صاحب اهلادي" )١٥س( ٢١٦ ، "حممد بن سفيان ، صاحب اهلادي) "٣س(
[= قرأ ) "١٦س (٥٠١،  "حممد بن سفيان ، مؤلِّف اهلادي) "٢٢-٢١س (٤٦٨، " سفيان ، صاحب كتاب اهلادي

عمرو بن بشران أبو حفص ) "٥-٤س (٦٠٠، " على أيب عبد اهللا بن سفيان ، مؤلِّف اهلادي] ثمان بن بالل الزاهدع
، ه البغداديم.  بشران بن عمر ؛ وصوابه سفيان البن يف اهلادي كذا رأيتد بن  اهللا أيب عبد" )٥-٤س( ٦١٧،  "تقدحمم

  = . "كتاب اهلادي البن سفيان) "٢٢س( ٢٥٢،  "اهلاديصاحب كتاب " )٨س (٢/١٤٧،  "صاحب اهلادي ، سفيان
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           ٣٣٨ 

�  اإلشبيلي ١() :٤٢٠(أمحد بن عبد القادر بن سعيد ، أبو عمر األموي( 

 التحقيق ١٤٤

 )٢(الوثائق ١٤٥

�  ار بن أمحد بن عمر الطرسوسي٣() :٤٢٠-٣٣١(الطويل ، أبو القاسم عبد اجلب( 

 )٤(ىب اجلامعكتاب ات ١٤٦

 ـــــــــــــــــ

تأليف أيب . الكتاب اهلادي يف القراءات  "٢٤ رواه ما فهرست ،" كتابه اهلادي "١/٣٠١اإلقناع  يقابل كتاب=   
هللا بن عن أيب عبد ا] ابن املوره[= يروي  "١/٣٠، التكملة " عبد اهللا حممد بن سفيان املقرئ القريواينّ ، رمحه اهللا

صاحب كتاب اهلادي يف  "٢/٢٣٠، العرب " سفيان املقرئ وحدث عنه بالكتاب اهلادي من تأليفه يف القراءات
صاحب اهلادي يف " ٦/٣/١١٤كتاب الوايف ، " مصنف كتاب اهلادي يف القراءات "٢/٧٢٦، معرفة " القراءات
، املعجم " له يف القراءات كتاب اهلادي وغريه "٢/٢١٧الديباج املذهب ، " مصنف اهلادي يف القراآت"و " القراآت

ابن  "١/١/٢٥١، اإلتقان " كتاب اهلادي يف القراءات السبع أليب عبد اهللا حممد بن سفيان) "١٦٤٧ (٥٤١املفهرس 
" ياهلادي يف القراآت السبع أليب عبد اهللا حممد بن سفيان القريواينّ املكّ" ٢/٢٠٢٧، كشف الظنون  "سفيان يف هاديه

كتاب اهلادي يف القراءات أليب عبد اهللا  "٤٧٦، شجرة النور " صاحب كتاب اهلادي يف القراءات "٥/٨٠، شذرات 
أخذ عنه هذا التأليف أبو حفص عمر بن حسن املقرئ املعروف بابن النفوسي باملهدية يف . حممد بن سفيان القريواينّ 

وأخذ عنه  . ٤١٥ اهللا حممد بن إمساعيل بن خزرج يف شعبان سنة وأخذ عنه أيضا أبو عبد . ٤٣٢ذي القعدة سنة 
ا عبد اخلالق السيوريد بن سفيان املقرئ القريواينّ  "٤٧٧، " أيضرواه . كتاب اهلادي يف القراءات أليب عبد اهللا حمم

إمساعيل بن خزرج وأبو عنه باملهدية أبو حفص عمر بن حسن املقرئ املعروف بابن النفوسي وأبو حممد عبد اهللا بن 
د عبد اخلالق السيوريحمم. "  

، " تأليف اإلمام الفقيه أيب عبد اهللا حممد بن سفيان القريواينّ املالكي. كتاب اهلادي  "١/٧٧هو من أصول النشر   
مثّة . )] كتاب اهلادي يف القراءات السبع: (نسخة واحدة ) [٧ (١/٢٣) القراءات(يراجع الفهرس الشامل . خمطوط 

الة جامعية ، كما يف جامعة اإلمام ـوقد حقّق يف أكثر من رس . ٥٩، رقم  نسخة أخرى منه يف مكتبة آيا صوفيا
  .حممد بن سعود بالرياض وجامعة أم درمان اإلسالمية بالسودان 

  ) .٣٠٨ (١/٧٠غاية   )١(
  " . يف الوثايقألّف كتابا يف السبع ، مساه التحقيق ، وآخر) "١٦س (١/٧٠غاية   )٢(
   .٣/٢٧٤األعالم  ، ٥/٤٩٩، هدية العارفني ) ٤٤٧ (٢/٧٢٨كذلك معرفة ) . ١٥٣٠ (٣٥٨-١/٣٥٧غاية   )٣(
الكتاب اجلامع لقراءات األئمة ،  "٢٥يقابل فهرست ما رواه " . مؤلِّف كتاب اتىب اجلامع) "٢٠س (١/٣٥٧غاية   )٤(

، معرفة " بار بن أمحد بن عمر بن احلسن الطرسوسي املقرئ ، رمحه اهللاتأليف أيب القاسم عبد اجل. رضي اهللا عنهم 
اتىب يف  "٤/٤٣٠، إيضاح املكنون " عبد اجلبار ، صاحب اتىب "٨٦١و " له كتاب اتىب يف القراءات "٢/٧٢٨

  " .نف اتىب يف القراآتص "٥/٤٩٩، هدية العارفني " القراآت أليب القاسم عبد اجلبار بن أمحد البغدادي املقرئ
  " .كتاب اتىب لإلمام أيب القاسم عبد اجلبار بن أمحد بن عمر الطرسوسي ، نزيل مصر "١/٧١هو من أصول النشر   
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          ٣٣٩ 

�  يد بن منصور بن أمحد بن إبراهيم ، فخر اإلسالم ابن الشيخ منصور العراقيعبد ا
 )١() :٤٢٠ح(

 )٢(البشارة من اإلشارة يف القراءات العشر واختيار أيب حامت= خمتصر كتاب اإلشارة  ١٤٧

�  د الصيدالينّ البغدادي٣() :٤٢٣(ابن رضوان ، أبو احلسني أمحد بن رضوان بن حمم( 

 )٤(كتاب الواضح يف القراءات العشر ١٤٨

 )٥() :٤٢٦(احلليب ، أبو طاهر حممد بن ياسني البغدادي البزار  �

 )٦(كتاب القراءات ١٤٩

�  د بن إبراهيم النيسابوريأبو إسحاق أمحد بن حمم ، ٧() :٤٢٧(الثعليب( 

١٥٠  ٨()ط(تفسري الثعليب( 

 ـــــــــــــــــ

  ) .١٥٤٥ (١/٣٦١غاية   )١(
. مت اختصر كتابه اإلشارة ومساه البشارة من اإلشارة يف القراآت العشر واختيار أيب حا) "٧-٥س (١/٣٦١غاية   )٢(

  " .وقفت عليه وال بأس به
  )] .كتاب البشارة من كتاب اإلشارة: (نسخة واحدة ) [٨ (١/٢٤) القراءات(يراجع الفهرس الشامل . هو خمطوط   

 ٧٣٦-٢/٧٣٥ ، معرفة ٤٣/١٠١، تاريخ اإلسالم ط) ١٨٣٦( ٤/١٦١كذلك تاريخ بغداد ) . ٢٣٠ (١/٥٤غاية   )٣(
   .٥/٧٤، هدية العارفني ) ٤٥٦(

)] ٦١٦(ابن الناقد [= قرأ عليه ) "١٤-١٣س (٣٩٢، " ألّف كتاب الواضح يف القراآت العشر) "٢س (١/٥٤غاية   )٤(
  " .عبد الصمد بن أيب اجليش بالواضح البن رضوان الصيدالينّ يف العشر

يف القراآت الواضح  "٤/٦٩٩، إيضاح املكنون " مصنف كتاب الواضح يف القراءات العشر "٢/٧٣٥يقابل معرفة   
له  "٥/٧٤، هدية العارفني " السبع أليب احلسني أمحد بن رضوان بن حممد بن جالينوس الصيدالينّ البغدادي املقرئ

  " .الواضح يف القراآت العشر
 ٦/٥/١٨١، كتاب الوايف ) ٤٤٨ (٢/٧٢٩ ، معرفة ٤٣/١٨٣كذلك تاريخ اإلسالم ط . )٣٥٢٣ (٢/٢٧٦غاية   )٥(

)٢٢٢٤ (.  
يقابل معرفة " . له مصنف يف القراآت. ألعالم أحد ا: قال احلافظ أبو عبد اهللا فيه ) "١٧-١٦س (٢/٢٧٦غاية   )٦(

   ."صنف يف القراءات عدة مفردات "٦/٥/١٨١يقارن كتاب الوايف  " .له مصنف يف القراءات "٢/٧٢٩
   .١/٢١٢ األعالم كذلك) . ٤٦٢ (١/١٠٠غاية   )٧(
  . "كتاب الكشف والبيان عن تفسري القرآن "٥٨يقابل فهرست ما رواه " . تفسري الثعليب") ٢٣س (١/٤٠١ غاية  )٨(

. نظري الساعدي : مراجعة وتدقيق . علي عاشور : دراسة وحتقيق . بعنوان الكشف والبيانله أكثر من طبعة ، منها   
  .مج ١٠/ج١٠ ، ١٤٢٢/٢٠٠٢ ، ١دار إحياء التراث العريب ، ط: بربوت 
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           ٣٤٠ 

 )١() :٤٢٩-٣٤٠(ندلسي أبو عمر الطلَمنكي ، أمحد بن حممد بن عبد اهللا األ �

 )٢(كتاب الروضة  ١٥١

  )٣() :٤٣٧-٣٥٥(أبو حممد القيسي ، وش بن حممد محمكّي بن أيب طالب  �
 )٤()ط(التبصرة يف القراءات  ١٥٢

 ـــــــــــــــــ

األعالم ، ) ٤٥٥ (٧٣٤-٢/٧٣٣، معرفة ) ٩٢ (٥٣- ٥٢كذلك كتاب الصلة ) . ٥٥٤ (١/١٢٠ية غا  )١(
٢١٣-١/٢١٢.   

وقد مساه أبو عمر يف ) "٢١س (١/١١٩كذلك غاية " . ألّف كتاب الروضة) "١٥-١٤س (١/١٢٠غاية   )٢(
  " .الروضة

أبو عمر أمحد بن حممد بن عبد اهللا كان  "١/٣٤، النشر " كتاب القراءات للطلمنكين "٣/١٢١٠يقابل معرفة   
، ل من أدخل القراآت إىل األندلس مؤلِّف الروضة الطلمنكييف روضته" ١/١/٢٥١ اإلتقان ، "، أو الطلمنكي"  ،

  " .الروضة للطلمنكي "٢/١٣١٩كشف الظنون 
نكي األندلسي ، نزيل كتاب الروضة لإلمام أيب عمر أمحد بن عبد اهللا بن لب الطلم "١/٧١هو من أصول النشر   

  " .قرطبة
ومن تأليفه التبصرة يف القراآت والكشف عليه : قلت ) "٩-٢س (٢/٣١٠فيه [) ٣٦٤٥ (٣١٠- ٢/٣٠٩غاية   )٣(

.  وتواليفه تنيف عن مثانني تأليفًا . والرعاية يف التجويد واملوجز يف القراآت ومشكل إعراب القرآن وتفسريه اجلليل
ألّفت كتايب املوجز يف القراآت بقرطبة سنة : وقال ، رمحه اهللا . ة سبع وثالثني وأربعمائة مات يف ثاين احملرم سن

وألّفت مشكل الغريب . وألّفت كتاب التبصرة بالقريوان سنة اثنتني وتسعني وثلثمائة . أربع وتسعني وثلثمائة 
. ت املقدس سنة إحدى وتسعني وثلثمائة وألّفت مشكل اإلعراب يف الشام ببي. مبكّة سنة تسع ومثانني وثلثمائة 

تواليفه "فيه ) [١٣٦٨ (٤٦٩كذلك بغية امللتمس . ] "وألّفت باقي تواليفي بقرطبة سنة مخس وتسعني وثلثمائة
مبلغ تواليفه مخسة ومثانون : رأيت بعض أشياخي قد مجع ذكر أمساء تواليفه يف جزء وقال . كثرية مشهورة 

 ٧٥٢- ٢/٧٥١، معرفة ) ٧٣٧ (٢٧٧-٥/٢٧٤، وفيات األعيان ) ٧٦٧ (٣١٩-٣/٣١٣، إنباه "] تأليفًا
، األعالم "] له تواليف مشهورة"و " له مثانون تصنيفًا "٧٥٢، " صاحب التصانيف "٢/٧٥١فيه ) [٤٧٣(
٧/٢٨٦.   

وان ألّفت كتاب التبصرة بالقري) "٧-٦س(،  "ليفه التبصرة يف القراآتأومن ت: قلت ) "٣-٢س (٢/٣١٠غاية   )٤(
) ١٩س (١٣٦، " التبصرة) "٤س (١٠٩، " التبصرة) "١٣س (١/٩٧غاية كذلك " . سنة اثنتني وتسعني وثلثمائة

 ٤٣٣ ،" التبصرة) "١٧س (٣٨٦، " التبصرة) "٢١س (٢٤٢، " كتاب التبصرة) "٧-٦س (١٧٠ ،" التبصرة"
  " .التبصرة ملكّي) "٣س (٢/١٦٠، ) ٢٤س(
تأليف أيب حممد مكّي بن أيب طالب املقرئ ، رمحه . التبصرة يف القراءات السبع كتاب  "٢٨يقابل فهرست ما رواه   

   =." ؤلِّف التبصرة والكشف وغري ذلكأبو حممد مكّي بن أيب طالب القيسي ، م "١/٣٤النشر ، " اهللا
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          ٣٤١ 

 )١()ط (الكشف ١٥٣

 )٢()ط (تفسري القرآن ١٥٤

 )٣()ط (مشكل إعراب القرآن ١٥٥

  )٤()ط(كتاب الرعاية  ١٥٦
 )٥(املوجز يف القراءات ١٥٧

 ـــــــــــــــــ

 بن أيب طالب بن تاذ العالمة أيب حممد مكّيـتأليف اإلمام األس. كتاب التبصرة  "١/٧٠أصول النشر هو من =   
القريواينّ مثّ األندلسي د بن خمتار القيسيحمم. "  

مجال الدين : اعتىن بتصحيحه ومراجعته . له أكثر من طبعة ، منها بعنوان كتاب التبصرة يف القراءات السبع   
  .ص ٤٠٠دار الصحابة للتراث ، : طنطا . حممد شرف 

  " .لتبصرة يف القراآت والكشف عليهومن تأليفه ا: قلت ) "٣-٢س (٢/٣١٠غاية   )١(
شجرة النور ، " ؤلِّف التبصرة والكشف وغري ذلكأبو حممد مكّي بن أيب طالب القيسي ، م "١/٣٤يقابل النشر   

  " .الكشف عن وجوه القراءات السبع "٤٧٨
. دين رمضان حميي ال: حتقيق . هو مطبوع بعنوان كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها   

  .مج ٢/ج٢ ، ١٤٠٧/١٩٨٧ ، ٤مؤسسة الرسالة ، ط: بريوت 
  " .تفسريه اجلليل) "٣س (٢/٣١٠غاية   )٢(

  .مج ١٣ ، ١٤٢٩/٢٠٠٨ ، ١جامعة الشارقة ، ط: الشارقة . هو مطبوع بعنوان اهلداية إىل بلوغ النهاية   
املقدس سنة  اإلعراب يف الشام ببيت ألّفت مشكل) "٩- ٨س(، " مشكل إعراب القرآن) "٣س (٢/٣١٠غاية   )٣(

  ." إحدى وتسعني وثلثمائة
دار البشائر ، : دمشق . حامت صاحل الضامن : حتقيق . بعنوان مشكل إعراب القرآن له أكثر من طبعة ، منها   

  .مج ٢ ، ١٤٢٤/٢٠٠٣ ، ١ط
وجدت : لذهيب قال ا) "١٤-١٣س (٢/٢٠٠غاية كذلك " . الرعاية يف التجويد) "٤-٣س (٢/٣١٠غاية   )٤(

  " .على كتاب الرعاية ملكّي يف عام اثنني وثالثني ومخسمائة] النوالشي[= مساع ابن اخللوف منه 
هو مطبوع بعنوان الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة بعلم مراتب احلروف وخمارجها وصفاا وألقاا   

 ، ٤دار عمار ، ط: عمان . أمحد حسن فرحات : حتقيق . ها وتفسري معانيها وتعليلها وبيان احلركات اليت تلزم
  .ص ٢٨٠ ، ١٤٢٢/٢٠٠١

ألّفت كتايب املوجز يف القراآت بقرطبة : قال ، رمحه اهللا ) "٦-٥س(، " املوجز يف القراآت) "٤س (٢/٣١٠غاية   )٥(
  " .ربع وتسعني وثلثمائةسنة أ

= املوجز يف القراءات ،  "٥/٢٧٥، وفيات األعيان " جزآنكتاب املوجز يف القراءات ،  "٣/٣١٥يقابل إنباه   
  " .املوجز يف القراآت أليب حممد مكّي بن أيب طالب القيسي ؛ وهو جزآن "٢/١٩٩٩، كشف الظنون " جزآن=
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           ٣٤٢ 

 )١()ط (مشكل الغريب ١٥٨

 )٢() :٤٣٨(لبغدادي ، أبو علي احلسن بن حممد بن إبراهيم املالكي ا �

  )٣()ط(الروضة يف القراءات اإلحدى عشرة  ١٥٩
 )٤(التمهيد ١٦٠

 

 ـــــــــــــــــ

  ."  مبكّة سنة تسع ومثانني وثلثمائةألّفت مشكل الغريب) "٨-٧س (٢/٣١٠غاية   )١(
هدى : دراسة وحتقيق . ن غريب القرآن العظيم على اإلجياز واالختصار هو مطبوع بعنوان تفسري املشكل م  

  .ص ٤٦٢ ، ١٤٠٨/١٩٨٨ ، ١دار النور اإلسالمي ، ط: بريوت . الطويل املرعشلي 
   .٢/٢١٣األعالم ، ) ٤٧٩ (٧٥٦-٢/٧٥٥كذلك معرفة ) . ١٠٤٥ (١/٢٣٠غاية   )٢(
أبو علي ) "٢١س (١/٥كذلك غاية " . ى عشرةلروضة يف القراآت اإلحدمؤلِّف ا) "٢س (١/٢٣٠غاية   )٣(

الروضةَ مساعا وتالوة عن مؤلِّفها ] ابن اخلياط املالكي[= روى ) "١١- ٩س (١٠، " البغدادي ، صاحب الروضة
 ٢٤، " روى الروضة عنه كذلك حممد بن عبد اهللا بن مسبح الفضي... ي احلسن بن حممد البغدادي أيب عل

الروضةَ ] أمحد بن إمساعيل احلراينّ[= منه )] ٧٨٤ح(املعصراينّ [= مسع ) "٢١س (٣٥، " الروضة) "١٨س(
[= قرأ ) "١١- ١٠س (٥٦٧، " احلسن بن حممد البغدادي ، صاحب الروضة) "٣س (٥٦٦، " للمالكي وغريها

) ٢٠س( ٥٨٦،  "على احلسن بن حممد املالكي مبضمن كتاب الروضة ومسعها منه] علي بن حممد بن محيد
"البغدادي فيما ) "١٤س (٣٠٥، " الروضة") ٧س (٢٣٠،  "كتاب الروضة) "٢١س(،  "الروضة أليب علي

 ٤٠٠، " الروضة) "١٤س (٣٨٥، " روضة املالكي) "١٨س (٣٥٥، " صاحب الروضة، ذكره املالكي 
 ٨، " لروضة للمالكيا) "٥س (٢/٤، " الروضة) "٨س (٥٤٥، "  ، مؤلِّف الروضةأيب علي املالكي) "١٣س(
) ٤س (١٨٧، " الروضة والتمهيد للمالكي) "٢٤س (٦٥، " احلسن بن حممد ، صاحب الروضة) "٩س(
"٥س (٣٢٧، " الروضة للمالكي" (صاحب الروضة ، ٣٣٦، " املالكي) ٢٣س (" كتاب الروضة أليب علي

البغدادي صاحب ) "٢٠س( ٣٤٦، " صاحب الروضة") ١س (٣٣٧، " الروضة) "٢٤س(، " املالكي ، املالكي
  ." الروضة

كتاب الروضة يف القراآت اإلحدى عشرة ؛ وهي قراآت العشرة املشهورة وقراءة  "١/٧٤هو من أصول النشر   
، مطبوع " تأليف اإلمام األستاذ أيب علي احلسن بن حممد بن إبراهيم البغدادي املالكي ، نزيل مصر. األعمش 
 /املدينة املنورة .  حممد سلمان مصطفى عدنان: دراسة وحتقيق . قراءات اإلحدى عشرة لروضة يف البعنوان ا
  .مج ٢/ج٢ ، ١٤٢٤/٢٠٠٤ ، ١دار العلوم واحلكم ، ط/ مكتبة العلوم واحلكم : دمشق 

  " .الروضة والتمهيد للمالكي) "٢٤س (٢/٦٥غاية   )٤(
تأليف أيب علي احلسن بن حممد بن إبراهيم املقرئ البغدادي  . كتاب التمهيد يف القراءات "٢٦يقابل فهرست ما رواه   

التمهيد يف القراءات "٤٧٧، شجرة النور " كتاب التمهيد له) "١٦٧٥ (٥٤٦، املعجم املفهرس " املالكي. "  



  )ه١٤٢٩مجادى اآلخرة   (امس            العدد اخل  جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية        
  

          ٣٤٣ 

 )١() :٤٤٠ح(املهدوي ، أبو العباس أمحد بن عمار بن أيب العباس  �

 )٢()خ(التفسري املشهور  ١٦١

 )٣(اهلداية يف القراءات السبع ١٦٢

 )٤()ط(شرح اهلداية  ١٦٣

 ـــــــــــــــــ

ألّف كتبا  "٨٦فيه [) ١٨٨ (٨٦-٨٥كتاب الصلة ، ) ١٨٩ (١١٧جذوة املقتبس كذلك ) . ٤١٧ (١/٩٢غاية   )١(
 ، ٤٤/٤٩٩، تاريخ اإلسالم ط) ٤٣ (١٢٧-١/١٢٦، إنباه ) ٣٥٠ (١٦٤-١٦٣، بغية امللتمس "] ة النفعكثري

   .١٨٥-١/١٨٤األعالم  ، ١٥٢، بغية الوعاة "] صاحب التصانيف"فيه ) [٤٨٥ (٢/٧٦١معرفة 
  .هو التفصيل اجلامع لعلوم التنزيل   )٢(

ألّف كتبا كثرية النفع ، مثل كتاب  "١٢٧-١/١٢٦إنباه ، " با حسناألّف يف التفسري كتا "١٦٣ يقابل بغية امللتمس  
ولَما أظهر هذا الكتاب يف األندلس ، قيل ملتولّي اجلهة اليت نزل ا من . التفصيل ؛ وهو كتابه الكبري يف التفسري 

ففعل ذلك وطلب ! ف غريه وإذا أردت علم ذلك ، فخِذ الكتاب إليك واطلب منه تألي. ليس الكتاب له : األندلس 
والكتابان مشهوران يف اآلفاق ، . فألّف له التحصيل وهو كاملختصر منه وإن تغير الترتيب بعض تغير ] ١٢٧[غريه ؛ 

 ١٩) للسيوطي(طبقات املفسرين ، " صنف كتبا مفيدة ، منها التفسري "١٥٢، بغية الوعاة " سائران على أيدي الرفاق
، كشف الظنون " ألّف التواليف ، منها التفسري املشهور "١/٥٦) للداودي(، طبقات املفسرين " صاحب التفسري"

التفصيل اجلامع لعلوم الترتيل يف التفسري أليب العباس أمحد بن عمار املهدوي التميمي املتوفَّى بعد الثالثني  "١/٤٦٢
وكتب يف آخره قواعد . مثّ ذكر القراآت مثذ اإلعراب وأربعمائة ؛ وهو تفسري كبري بالقول ، فسر اآليات أوالً 

  ." القراآت مثّ اختصره ومساه التحصيل
  ] .مقدمة احملقّق [٩٠-١/٨٩للمزيد عنه وعما توافر من أجزائه املخطوطة يراجع شرح اهلداية   

  " .اهلداية للمهدوي) "٢٢س (١/١٤غاية   )٣(
تأليف أيب العباس أمحد بن عمار بن . ، رمحهم اهللا   إىل مذاهب القراء السبعةكتاب اهلداية" ٣١يقابل فهرست ما رواه   

) ١٦٤٦ (٥٤١، املعجم املفهرس " اهلداية للمهدوي "٣/١٢٠٩، معرفة " أيب العباس املهدوي املقرئ ، رمحه اهللا
"ار املهدوياس أمحد بن عميف هدايته "١/١/٢٥١ن ، اإلتقا" كتاب اهلداية يف القراءات السبع أليب العب املهدوي " ،

  " .كتاب اهلداية يف مذاهب القراء السبعة "٤٧٨، " كتاب اهلداية يف مذاهب القراء السبعة "٤٧٦شجرة النور 
كتاب اهلداية للشيخ اإلمام املقرئ املفسر األستاذ أيب العباس أمحد بن عمار بن أيب العباس  "١/٦٩هو من أصول النشر   

املهدوي. "  
ألّف التواليف ، منها التفسري املشهور واهلداية يف القراآت السبع وقد قرأت ا وشرحها يف ) "٦-٤س (١/٩٢غاية   )٤(

 ٢/٢٨٨، "شرح اهلداية للمهدوي) "٨-٧س (٥٥٣، " شرح لطيف ، وهو الذي ذكره الشاطيب يف باب االستعاذة
  " .شرح اهلداية للمهدوي) "٥س(
 /١٤١٦ ، ١مكتبة الرشد ، ط: الرياض . حازم سعيد حيدر : حتقيق ودراسة . ن شرح اهلداية هو مطبوع بعنوا  

   .مج٢/ ج٢ ، ١٩٩٥
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           ٣٤٤ 

 )١() :٤٤٢(ر اخلباز ، أمحد بن مسرور بن عبد الوهاب البغدادي أبو نص �

 )٢(كتاب املفيد يف القراءات ١٦٤

�  ٣() :٤٤٤-٣٧١(أبو عمرو الداينّ ، عثمان بن سعيد بن عثمان األموي( 

 ـــــــــــــــــ

، كتاب ) ٥٠٥ (٢/٧٩٠، معرفة ) ٣٣ (٥٩-٤٥/٥٨كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ٦٥١ (١٣٨-١/١٣٧غاية   )١(
   .٥/٧٦ ، هدية العارفني) ٩٤٦ (٤٧٠-١/٤٦٩، لسان امليزان ) ٣٥٩٩ (٦/٨/١٧٨الوايف 

كتاب املفيد أليب نصر أمحد بن مسرور ) "٢٠س (٢/٦٥، " ألّف كتاب املفيد يف القراآت) "١س (١/١٣٨غاية   )٢(
  " .اخلباز

،  "املفيد يف القراءات السبع صنف "١/٤٧٠ امليزان ، لسان "يف القراءات السبع ألّف كتاب املفيد" ٢/٧٩٠معرفة  يقابل  
له  "٥/٧٦، هدية العارفني "  يف القراآت العشر أليب نصر أمحد مسرور البغدادياملفيد "٢/١٧٧٨كشف الظنون 

  " .املفيد يف علم القراآت العشر
كتاب املفيد يف القراءات العشر لإلمام أيب نصر أمحد بن مسرور بن عبد الوهاب  "١/٨٤هو من أصول النشر   

البغدادي. "  
جامع البيان فيما رواه يف القراآت السبع وله كتاب التسري ) "١٢-١س (١/٥٠٥فيه ) [٢٠٩١ (٥٠٥-١/٥٠٣غاية   )٣(

البيان يف قراءة ورش ، ] بدال مصحفًا) اجياد(يف املطبوع [املشهور ومنظومته االقتصاد أرجوزة ، جملّد ، وكتاب إجياز 
رسم املصحف وكتاب  يف - جملّد -جملّد ، وكتاب التلخيص يف قراءة ورش ، أيضا جملّد لطيف ، وكتاب املقنع 

احملكم يف النقط ، جملّد ، وكتاب احملتوى يف القراءات الشواذّ ، جملّد ، وكتاب األرجوزة يف أصول السنة ، جملّد ، 
وكتاب طبقات القراء يف أربعة أسفار وهو عظيم يف بابه ، لعلّي أظفر جبميعه إن شاء اهللا تعاىل ، وكتاب الوقف 

ختالف قراءة نافع ، جملّد ، وكتاب املفردات ، جملّد كبري ، وكتاب اإلماالت ، جملّد ، واالبتداء وكتاب التمهيد ال
وكتاب الراآت لورش ، جملّد ، وكتاب الفنت واملالحم ، جملّد ، وكتاب مذاهب القراء يف اهلمزتني ، جملّد ، وكتاب 

د اخلاقاينّ يف التجويد ، جملّد ، وكتاب اختالفهم يف الياآت ، جملّد ، وكتاب اإلمالة ، جملّد ، وكتاب شرح قصي
 ٢٩٨-٢٩٧كذلك جذوة املقتبس "] . وغالب ذلك رأيته وملكته. التحديد يف اإلتقان والتجويد ، جملّد ، وغري ذلك 

، كتاب الصلة "] تصدر بالقراءات وألّف فيها تواليف معروفة ونظمها يف أرجوزة مشهورة "٢٩٧فيه ) [٧٠٣(
كان أحد األئمة يف علم القرآن ورواياته وتفسريه ومعانيه وطرقه وإعرابه وجمع يف  "٣٢٦ه في) [٨٧٩ (٣٢٦-٣٢٥

فيه ) [١١٨٥ (٤١٢-٤١١، بغية امللتمس "] معىن ذلك كلّه تواليف حسانا مفيدة ، يكثر تعدادها ويطول إيرادها
رأيت بعض أشياخي قد مجع ذكر . تصدر بالقراءات وألّف فيها ويف طبقات رجاهلا تواليف مشهورة كثرية  "٤١٢

-٦٩٤ (١٦٠٥-٤/١٦٠٣، معجم األدباء ) ٥١١ (٣٤٢-٢/٣٤١، إنباه  "]تواليفه يف جزء حنو مائة تأليف
صاحب املصنفات الكثرية  ["٢/٢٨٦، العرب ) ٣٦ (٨٣-١٨/٧٧ ، سري ١٠١-٤٥/٩٧، تاريخ اإلسالم ط) ب٦٩٤
، "] ألّف يف القراءات تآليف معروفة"فيه ) [٣٧٣ (٢/٧٦ملذهب ، الديباج ا) ٤٩٥ (٧٨١-٢/٧٧٣، معرفة "] املتقنة

،  "]الكثرية ، منها التيسري صاحب املصنفات" فيه [٥/١٩٥ شذرات ، "]التصانيف صاحب"فيه [ ٥/٥٦الزاهرة  النجوم
   = .٤/٢٠٦، األعالم ) ٣١٥ (١١٥، شجرة النور "] له مائة وعشرون مصنفًا: يقال "فيه  [٥/٦٥٣هدية العارفني 
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          ٣٤٥ 

 )١()ط (مفردة يعقوب ١٦٥

 )٢()ط(جامع البيان فيما رواه يف القراءات السبع  ١٦٦

 ـــــــــــــــــ

  :للمزيد عن تواليفه املطبوعة واملخطوطة يراجع =   
 ٤- ١٠/٣املورد ) . القسم الثالث(معجم الدراسات القرآنية املطبوعة واملخطوطة : ابتسام مرهون الصفّار ) ١(  

   .٤١٦- ٣٩١ص ) ١٩٨١(
،  الرفاء مطبعة : املغرب.  )ه٤٤٤ت( عمرو الداينّ احلافظ أيب معجم مؤلَّفات : عبد اهلادي بن عبد اهللا محيتو) ٢(  

   .١٤٢١/٢٠٠٠ ، ١ط
مركز : الكويت ) . ه٤٤٤ت(فهرست تصانيف اإلمام أيب عمرو الداينّ األندلسي : غامن قدوري احلمد ) ٣(  

  .ص ٤١ ، ١٤١٠/١٩٩٠املخطوطات والتراث والوثائق ، 
  ] .الفصل الرابع يف تصانيفه [٤٥-٣٣األرجوزة املنبهة ) : حمقّق(حممد بن جمقان اجلزائري ) ٤(  

  " .مفردة يعقوب للداينّ) "١٤-١٣س (١/٩٧غاية   )١(
  " .مفردة يعقوب لإلمام أيب عمرو الداينّ املذكور "١/٦٠هي من أصول النشر   
   دار ابن : الرياض. حامت صاحل الضامن  :حتقيق . هي مطبوعة بعنوان كتاب مفردة يعقوب بن إسحاق احلضرمي

   .١٤٢٩/٢٠٠٨ ، ١اجلوزي ، ط
كتاب جامع ) "١٣س (١/٣كذلك غاية " . جامع البيان فيما رواه يف القراآت السبع) "٢- ١س (١/٥٠٥غاية   )٢(

، " قال يف جامع البيان) "١٨س (٥٩، " جامع الداينّ) "١٢س (٥٠، " جامعه) "١٨س (٤٢، )"ج(البيان للداينّ 
ذكر ذلك الداينّ يف باب التكبري من ) "١١س (٣٥٢، " يدكذا رأيته يف جامع البيان ؛ وهو بع) "٣- ٢س (١٣٩

وقد ) "١٦س (٥٥٠،" كذا يف جامع البيان) "٢٠س (٤٩٥، " الداينّ يف جامع البيان) "٢٠س (٤١٦، " جامعه
) ٥س (٥٨٣، " من جامعه) "١٥س (٥٦٥، " كذا وقع يف جامع البيان) "١٠س (٥٥٥، " وقع يف جامع البيان

 ١٨٨، " جامع البيان) "١٩س (٧٦، " قال الداينّ يف جامعه) "٢٤س (٢/١١، " امعهكذا نص الداينّ يف ج"
  " .إال أنّ الداين قال يف جامعه) "١٤-١٣س (١٥٠، " كذا أسنده الداينّ يف جامعه) "٢٥س(
كتاب جامع البيان يف القراآت السبع ، يشتمل على نيف ومخسمائة رواية وطريق عن  "١/٦١هو من أصول النشر   

إنه مجع : قيل . ئمة السبعة وهو كتاب جليل يف هذا العلم ، مل يؤلَّف مثلُه ، لإلمام احلافظ الكبري أيب عمرو الداينّ األ
  " .فيه كلّ ما يعلمه يف هذا العلم

  :، منها له أكثر من طبعة   
 ١دار الكتب العلمية ، ط: بريوت . حممد صدوق اجلزائري : حتقيق . جامع البيان يف القراءات السبع املشهورة ) ١(  

  .ص ٨٠٧ ، ١٤٢٦/٢٠٠٥، 
جمموعة حبوث : قامت بتدقيقها وترتيبها للطباعة . جمموعة رسائل جامعية . جامع البيان يف القراءات السبع ) ٢(  

 جامعة الشارقة ،: الشارقة .  جامعة الشارقة - كلّية الشريعة والدراسات اإلسالمية -الكتاب والسنة 
  .مج ٤/ج٤ ، ١٤٢٨/٢٠٠٧
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           ٣٤٦ 

 )١()ط(يسري املشهور كتاب الت ١٦٧

 )٢(االقتصاد ١٦٨

 )٣()خ ( البيان يف قراءة ورشكتاب إجياز ١٦٩

 ـــــــــــــــــ

، ) ٢٢س (٣٣، ) ١٧س (٣٢، ) ١/١٦س (٢٤، ) ٣/١٨/١٨ (٨، )" ت(كتاب التيسري ) "١٣س (١/٣غاية   )١(
، ) ١٢س (٩٦، ) ٩س (٨٨، ) ١٤س (٨٧، ) ٢١س (٧٧، ) ١٧س (٥٦، ) ١٤س (٥٥، ) ٣/٤س (٤٧
 ١٤٢، ) ٩/١٢س (١٢٧، ) ١٨س (١٢٢، ) ٢٠-١٤/١٩س (١١٠، ) ١٦/١٧س (١٠٠، ) ١٣س (٩٧

 ٢٤٢، ) ١١س (٢١٧، ) ٤س (٢٠٨، ) ١٣س (١٨٤، ) ١س (١٥٦، ) ١٩/٢٤س (١٥١، ) ١٧س(
 ٣٦٩، ) ١٢س (٣٦٤، ) ١٧س (٣٥٩، ) ١١س (٣١٦، ) ١٨س (٢٧١، ) ٢١ (٢٥١، ) ١٥/٢٠س(
، ) ٢س (٤١٧، ) ٢٣س (٤٠٥، ) ٣س (٤٠٢، ) ٢١/٢٣س (٣٩٣، ) ٣س (٣٧٣، ) ٣س (٣٧٢، ) ٦س(

 ٥١٠، ) ٢١س (٥٠٨، ) ٢٠س (٥٠٥، ) ١٧س (٥٠٤ ، )١٤س (٤٧٧، ) ١٨س (٤٦٤، ) ١٦س (٤٣٤
، ) ٢٠س (١٥، ) ٢س (٢/٧، ) ٤س (٥٥٨، ) ٦/١٠س (٥٤٥، ) ١٥س (٥٤٤، ) ١١س (٥٣٤، ) ٢١س(

، ) ١س (٦٦،  )٣/٢٣س (٦٥، ) ١٣س (٦٠ ،) ٢٠س (٤٣،  )١٣س (٢٨،  )١٣س (٢٠، ) ٢/١٥س (١٦
 ١٠٦، ) ٧س (٩٩، ) ١٧س (٨٨، ) ١س (٨٣، ) ٧/٢٣س (٨٢، ) ٢١س (٧٢، ) ١١/١٥س (٦٩

 ٢٠٨، ) ٧س (١٧١، ) ٥س (١٦٤، ) ٢س (١٦١ ،) ١٦/١٨س (١٦٠، ) ١٨س (١٤٣، ) ٦/١٠س(
، ) ٢١/٢٢س (٢٣٥، ) ٧س (٢٢٢، ) ٢٠س (٢١٨، ) ٩/١٦س (٢١٣، ) ٧س (٢٢٢، ) ١١/١٣س(

، ) ١٤س (٢٥٧، ) ١١س (٢٥٥، ) ١٧/٢٠س (٢٤٧، ) ١٢س (٢٤٣، ) ٢٠س (٢٤١، ) ١٩س (٢٣٦
  ) .١٣س (٣٩٣، ) ١٩س (٣٨٥، ) ١س (٣٦٤، ) ٢١س (٣٣٤، ) ١٩س (٣٢٤

كتاب التيسري لإلمام احلافظ الكبري أيب عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد  "١/٥٨هو من أصول النشر   
  :، منها  أكثر من طبعةله " . الداينّ

 ، ٣الكتاب العريب ، طدار : بريوت . أوتو پرتزل : عىن بتصحيحه . كتاب التيسري يف القراءات السبع ) ١(  
  .ص ٢٢٨ ، ١٤٠٦/١٩٨٥

مكتبة التابعني ، / مكتبة الصحابة : القاهرة / الشارقة . حامت صاحل الضامن : حتقيق . التيسري يف القراءات السبع ) ٢(  
  .ص ٥٩٢ ، ١٤٢٩/٢٠٠٨

  " .منظومته االقتصاد ، أرجوزة ، جملّد) "٣-٢س (١/٥٠٥غاية   )٢(
كتاب  "٤/١٦٠٤، معجم األدباء " كتاب االقتصاد يف القراءات السبع أليب عمرو احلافظ "٢٩يقابل فهرست ما رواه   

] كذا[كتاب االقتصار  "٢/٧٧٦، معرفة " كتاب االقتصاد يف السبع "١٨/٨٠، سري " االقتصاد يف القراءات السبع
  " .االقتصار يف القراءات "٤٧٨، شجرة النور " االقتصار "٣/١١٧٥، " يف السبعة

، هدية العارفني " االقتصاد يف رسم املصحف للشيخ أيب عمرو عثمان بن سعيد الداينّ "١/١٣٥يقارن كشف الظنون   
  " .االقتصاد يف رسم املصحف "٥/٦٥٣

  =" .البيان يف قراءة ورش ، جملّد] بدال مصحفًا) اجياد(يف املطبوع [كتاب إجياز ) "٣س (١/٥٠٥غاية   )٣(
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          ٣٤٧ 

 )١(كتاب التلخيص يف قراءة ورش ١٧٠

 )٢()ط (كتاب املقنع يف رسم املصحف ١٧١

 )٣()ط (كتاب احملكم يف النقط ١٧٢

 

 ـــــــــــــــــ

إجياز البيان يف  "١٨/٨١، سري " كتاب إجياز البيان عن أصول قراءة ورش عن نافع "٢٩رواه يقابل فهرست ما =   
، شجرة النور " إجياز البيان "٣/١١٧٥، " كتاب إجياز البيان يف قراءة ورش ، جملّد "٢/٧٧٦، معرفة " قراءة ورش

  " .إجياز البيان يف أصول قراءة نافع وورش "٤٧٨
   النثري منه ) ٧٠٥(أفاد املالقي ذكر يف إجياز  "١٦٣، " ذكر احلافظ يف إجياز البيان "١٥٦ونقل عنه ، كما يف الدر

، " قاله احلافظ يف إجياز البيان "٣٤٠، " نص احلافظ يف إجياز البيان "٣٣٤، " ذكر يف إجياز البيان "١٦٥، " البيان
 ٤٩٤، "  باب ما قرأه ورش بإخالص الفتحذكر يف إجياز البيان يف "٤٨٦، " ذكره احلافظ يف إجياز البيان "٣٤٧

  " .قد بسط احلافظ املذهبني يف إجياز البيان وغريه من كتبه "٦٥١، " إجياز البيان"
، استدراكات )] إجياز البيان يف قراءة ورش عن نافع: (نسخة باريس ) [١٢ (٣٧يراجع املكتفى . هو خمطوط   

يقارن الفهرس الشامل ) ] . ن أصول قراءة ورش عن نافعإجياز البيان ع: (نسخة تطوان ) [٣٢٧ (١/١٨٦
) ٣٢٨ (١/١٨٧، استدراكات )] اإلجياز والبيان يف أصول قراءات نافع: (نسخة باريس ) [١٧ (١/٣٠) القراءات(
  ] .مثل املصدر األخري[

  " .تلخيص الداينّ يف رواية ورش) "٩س (٢/٢١٣غاية   )١(
تأليف احلافظ أيب عمرو املقرئ . لتلخيص ألصول قراءة نافع بن عبد الرمحن كتاب ا "٤١يقابل فهرست ما رواه   

 ٢/٧٧٦، معرفة " التلخيص يف قراءة ورش "١٨/٨١، سري " التلخيص "٤٩٤، الدر النثري " املذكور ، رمحه اهللا
  . "قراءة نافع ألصول التلخيص" ٤٧٨شجرة النور  ، "التلخيص" ٣/١١٧٥،  "، جميليد كتاب التلخيص يف قراءة ورش"

  " . يف رسم املصحف- جملّد -كتاب املقنع ) "٤س (١/٥٠٥غاية   )٢(
. حممد أمحد دمهان : حتقيق . هو مطبوع بعنوان املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار مع كتاب النقط   

  .ص ١٧٩ ، ١٤٠٣/١٩٨٣ ، ٢دار الفكر، ط: دمشق 
  :له أكثر من طبعة ، منها   
مكتبة الكلّيات : القاهرة . حممد الصادق قمحاوي : حتقيق .  رسم مصاحف األمصار مع كتاب النقط املقنع يف) ١(  

  .ص ١٥١ ، ١٩٧٨]/١٣٩٨[األزهرية ، 
،  دار الفكر :دمشق  . حممد أمحد دمهان: حتقيق  . النقط املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار مع كتاب) ٢(  

  .ص ١٧٩ ، ١٤٠٣/١٩٨٣ ، ٢ط
  " .كتاب احملكم يف النقط ، جملّد) "٥-٤س (١/٥٠٥غاية   )٣(

 /١٤٠٧ ، ٢دار الفكر ، ط: دمشق . عزة حسن : عين بتحقيقه . هو مطبوع بعنوان احملكم يف نقط املصاحف   
  .ص ٣٠٤ ، ١٩٨٦
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           ٣٤٨ 

 )١()خ (كتاب احملتوى يف القراءات الشواذّ ١٧٣

 )٢()ط (كتاب األرجوزة يف أصول السنة ١٧٤

 )٣( كتاب طبقات القراء ١٧٥

 )٤()ط(تاب املكتفى يف الوقف  ك= كتاب الوقف واالبتداء ١٧٦

 ـــــــــــــــــ

  " .كتاب احملتوى يف القراآت الشواذّ ، جملّد) "٥س (١/٥٠٥غاية   )١(
كتاب احملتوى يف القراءات  "١٨/٨١، سري " كتاب احملتوي على الشاذّ من القراءات "٢٩يقابل فهرست ما رواه   

أدخل . كتاب احملتوى يف القراءات الشواذّ  "٢/٧٧٦، معرفة " الشواذّ ، فأدخل فيها قراءة يعقوب وأيب جعفر
 أليب عمرو احملتوى يف القراآت الشواذّ "٢/١٦١٢، كشف الظنون " احملتوى "٣/١١٧٥، " فيها حروف يعقوب

  ." له الشاذّ يف القراءات "٤٧٨نور ، شجرة ال" احملتوى يف قراآت الشواذّ "٥/٦٥٣، هدية العارفني " الداينّ
التعريف يف القراءات أو احملتوى يف : ( نسخ ٥) [٢٠ (٣٢-١/٣١) القراءات(يراجع الفهرس الشامل . هو خمطوط   

  )] .القراءات الشواذّ
  ." رجوزة يف أصول السنة ، جملّدكتاب األ) "٦-٥س (١/٥٠٥غاية   )٢(

. هي مطبوعة بعنوان األرجوزة املنبهة على أمساء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجويد والدالالت   
  .ص ٣٤٦ ، ١٤٢٠/١٩٩٩ ، ١دار املغين ، ط: الرياض . حممد بن جمقان اجلزائري : حقّقه وعلّق عليه 

لعلّي أظفر جبميعه ، إن . كتاب طبقات القراء يف أربعة أسفار ؛ وهو عظيم يف بابه ) "٧- ٦س (١/٥٠٥غاية   )٣(
الداينّ يف تاريخ ) "٣س (٢/٣٠٣، "  قال يف الطبقاتكذا) "١٧س (١/٥٩كذلك غاية " . شاء اهللا ، تعاىل

  " .طبقات الداينّ) "٢١- ٢٠س (٣٤٥، " القراء
اب تاريخ طبقات القراء واملقرئني من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من اخلالفني كت "٧٢يقابل فهرست ما رواه   

ئ الداينّ ، قرئ أيب عمرو عثمان بن سعيد املقرإىل عصر مؤلِّفه وجامعه على حروف املعجم الشيخ احلافظ امل
تاب طبقات القراء ك "٢/٧٧٦، معرفة " قال الداينّ يف طبقات القراء "٦/٢٥٣٧، معجم األدباء " رمحه اهللا

طبقات القراء أليب عمرو  "٢/١١٠٥، كشف الظنون " الطبقات "٣/١١٧٥، " وأخبارهم يف أربعة أسفار صغار
طبقات القراء أليب عمرو  "١٠٤، الرسالة املستطرفة " طبقات القراء "٥/٦٥٣، هدية العارفني " عثمان الداينّ

  " .كتاب يف طبقات القراء واملقرئني "٤٧٨، " قراءطبقات ال "١١٥، شجرة النور " عثمان بن سعيد
 يف الوقف كتاب املكتفى) "٣-٢س (١/٣٨٢كذلك غاية " . كتاب الوقف واالبتدا) "٧س (١/٥٠٥غاية   )٤(

أيب القاسم عبد الرمحن بن  من )]٧٨٨-٧٠٢ (بن حممد القروي عبد الوهاب[=  عمس") ٨- ٦س (٤٨٢ ، "للداينّ
وأجازه علي بن  . يف الوقف واالبتدا للداينّ بسماعه من جعفر اهلمداينّ املكتفى حيىي بن عثمان اإلسكندري كتاب

 وغري واحدعبد الرمحن بن أيب علي ، صاحب النكزاوي ، ".  
يوسف عبد الرمحن : اسة وحتقيق در. هو مطبوع بعنوان املكتفى يف الوقف واالبتدا يف كتاب اللّه عز وجلّ   

  .ص ٧٠٤ ، ١٤٠٧/١٩٨٧ ، ٢ط، مؤسسة الرسالة : بريوت . املرعشلي 
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          ٣٤٩ 

 )١(كتاب التمهيد الختالف قراءة نافع ١٧٧

 )٢()ط (كتاب املفردات ١٧٨

 )٣()ط (كتاب اإلماالت ١٧٩

 )٤(كتاب الراءات لورش ١٨٠

 )٥(كتاب مذاهب القراء يف اهلمزتني ١٨١

 )٦(كتاب اختالفهم يف الياءات ١٨٢

 ـــــــــــــــــ

  " .كتاب التمهيد الختالف قراءة نافع ، جملّد) "٨-٧س (١/٥٠٥غاية   )١(
، " مهيدكتاب الت "١٣٨، الدر النثري " ملا بينته من العلّة يف ذلك يف كتاب التمهيد "٢٠٥يقابل كتاب التيسري   

كتاب التمهيد  "٢/٧٧٦، معرفة " كتاب التمهيد يف حرف نافع ، جملّدان "١٨/٨١، سري " التمهيد "٤٩٤
  " .الختالف قراءة نافع يف جملّدين

   النثري ) ٧٠٥(أفاد املالقي قال يف كتاب التمهيد يف سورة يوسف ، عليه  "١٣٨منه ونقل عنه ، كما يف الدر
 ٤٩٤، " إال أنّ يف عبارته يف التمهيد مساحمة ، فإنه قال فيه"و " ه يف التمهيدحاصل قول "٣٦٢، " السالم

اعلم أنّ ) . ملا بيناه من العلّة يف كتاب التمهيد: (قول احلافظ  "٦٩٢، " عبارته يف التمهيد "٦٣١، " التمهيد"
  " .الذي ذكر يف كتاب التمهيد هو ما نصه

  " .ت ، جملّد كبريكتاب املفردا) "٨س (١/٥٠٥غاية   )٢(
أفاد املالقي منه ونقله عنه كثريا يف شرحه كتاب التيسري للداينّ املسمى الدر " . املفردات "٣/١١٧٥يقابل معرفة   

  . إخل ١٦٧ ، ١٢٣ ، ١٢٢ ، ١٢١ ، ١٢٠ ، ١١٤النثري 
دار الصحابة للتراث ، : نطا ط. علي توفيق النحاس : حتقيق . بعنوان املفردات السبع له أكثر من طبعة ، منها   

  .ص ٦٢٣ ، ١٤٢٧/٢٠٠٦ ، ١ط
  " .كتاب اإلمالة والفتح أليب عمرو بن العالء ، جملّد "٢/٧٧٦ معرفة يقارن  )٣(
  " .كتاب الراآت لورش ، جملّد) "٩-٨س (١/٥٠٥غاية   )٤(

  " .كتاب الالمات والراءات لورش "٢/٧٧٦ معرفة يقارن  
  " .اب مذاهب القراء يف اهلمزتني ، جملّدكت) "١٠-٩س (١/٥٠٥غاية   )٥(

، معرفة " كتاب اهلمزتني ، جملّد "١٨/٨١، سري " كتاب اإليضاح يف اهلمزتني "٢٩يقابل فهرست ما رواه   
  " .اإليضاح "٣/١١٧٥، " كتاب مذاهب القراء يف اهلمزتني ، جملّد "٢/٧٧٦

  " .لّدكتاب اختالفهم يف الياءات ، جم) "١٠س (١/٥٠٥غاية   )٦(
كتاب  "٢/٧٧٦، معرفة " كتاب الياءات ، جملّد "١٨/٨١، سري " كتاب الياءات "٢٩يقابل فهرست ما رواه   

  " .اختالفهم يف الياءات ، جملّد
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           ٣٥٠ 

 )١( كتاب اإلمالة ١٨٣

 )٢()خ (كتاب شرح قصيد اخلاقاينّ يف التجويد ١٨٤

 )٣()ط (ديد يف اإلتقان والتجويدكتاب التح ١٨٥

 )٤(: )٤٤٥/٥٠-٣٧٠( البغدادي أمحد بن احلسني بن الواحد عبد الفتح أبو ، يطاِش ابن �

 ـــــــــــــــــ

  ."كتاب اإلمالة ، جملّد) "١٠س (١/٥٠٥غاية   )١(
مالة والفتح أليب عمرو بن العالء ، كتاب اإل "٢/٧٧٦، معرفة " كتاب اإلمالة البن العالء ، جملّد "١٨/٨١يقابل سري   

  " .جملّد
 ، ١دار الفكر ، ط: بريوت . عمر بن غرامة العمروي : حتقيق وختريج وتعليق . هو مطبوع بعنوان الفتح واإلمالة   

  .ص ٣٥٥ ، ١٤٢٢/٢٠٠٢
) ١٢-١١س (٢/٣٢١كذلك غاية " . كتاب شرح قصيد اخلاقاينّ يف التجويد ، جملّد) "١١-١٠س (١/٥٠٥غاية   )٢(

" ل : قلتف التجويد فيما أعلم )] ٣٢٥(اخلاقاينّ [= هو أون صنة مشهورة. موشرحها احلافظ أبو . وقصيدته الرائي
  " .عمرو

تأليف احلافظ أيب عمرو املقرئ الداينّ ، رمحه . شرح قصيدة أيب مزاحم اخلاقاينّ املذكورة  "٧٤يقابل فهرست ما رواه   
  " .اهللا

شرح القصيدة : ( نسخ ٤) [٢٣ (١/٤٣) التجويد( ، الفهرس الشامل ٤/٥راجع تاريخ األدب العريب ي. هو خمطوط   
  ] . نسخ٤) [٤٥-٣٦٠ (٢٣٤-١/٢٣٣، استدراكات )] اخلاقانية

حقّقه يف رسالة ماجستري غازي بنيدر غازي العمري احلريب بعنوان شرح قصيدة أيب مزاحم اخلاقاينّ اليت قاهلا يف القراء   
 - كلّية الدعوة وأصول الدين -حممد سيدي حبيب الشنقيطي ، قسم الدراسات العليا : حسن األداء ، إشراف و

   .١٤١٨/١٩٩٧جامعة أم القرى ، 
  " .كتاب التحديد يف اإلتقان والتجويد ، جملّد) "١٢-١١س (١/٥٠٥غاية   )٣(

تأليف احلافظ أيب عمرو عثمان بن . الوة القرآن كتاب التحديد يف معرفة التجويد لت "٤٠يقابل فهرست ما رواه   
التحديد يف اإلتقان والتجويد للشيخ أيب عمرو عثمان بن  "١/٣٥٥، كشف الظنون " سعيد املقرئ الداينّ ، رمحه اهللا

  :له أكثر من طبعة ، منها " . التحديد يف اإلتقان والتجويد "٥/٦٥٣، هدية العارفني " سعيد
كلّية اللغة : القاهرة . أمحد عبد التواب الفيومي : حتقيق .  اإلتقان والتسديد يف صنعة التجويد كتاب التحديد يف) ١(  

  .ص ٥٣٧ ، ١٩٩٣]/١٤١٣[ ، ١العربية ، قسم أصول اللغة ، ط
 ، ١٤٠٧/١٩٩٨جامعة بغداد ، : بغداد . غامن قدوري احلمد : دراسة وحتقيق . التحديد يف اإلتقان والتجويد ) ٢(  

  .ص ٢٠٣
، نزهة ) ٢٦٠ (٨/١٩٩، املنتظم ) ٥٦٨٣( ١٧-١١/١٦كذلك تاريخ بغداد ) . ١٩٧٨ (٤٧٤-١/٤٧٣غاية   )٤(

 ٧٩٢-٢/٧٩١ ، معرفة ٢٤٩- ٤٥/٢٤٨، تاريخ اإلسالم ط) ٤١٤ (٢/٢١٣، إنباه ) ١٤٨ (٣٠٧األلباء 
   .٦٣٤-٥/٦٣٣، هدية العارفني ) ٥٠٦(
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          ٣٥١ 

 )١(كتاب التذكار يف القراءات العشر ١٨٦

  )٢() :٤٤٦-٣٦٢(األهوازي ، أبو علي احلسن بن علي بن إبراهيم  �
 )٣(االتضاح ١٨٧

  )٤(اإلقناع ١٨٨

 ـــــــــــــــــ

) ٧-٢س (٤٧٤، ) ١٨س (١/٢٣٠كذلك غاية " . يف القراآت العشرألّف كتاب التذكار ) " ٢٢س (١/٤٧٣غاية   )١(
تلوت مبضمن الكتاب املذكور على ابن . احلسن بن حممد الباقرجي ) غا(روى عنه احلروف من كتابه التذكار "

أت به قر: قال األول . البغدادي وابن الصائغ عن تالوما على الصائغ عن تالوته على الكمالني ابن فارس والضرير 
وقال . قرأت به على املؤلِّف : قرأت به على أيب الفضل : قرأت به على سبط اخلياط ، قال : على الكندي ، قال 

أنبأ : أنبأ الباقرجي : أنبأ علي بن أيب سعد اخلباز سنة إحدى وستني ومخسمائة : أنبأنا به عبد العزيز بن باقا : الضرير 
قرأ ) "٢٣س (٢٤٠، " التذكار البن شيطا) "١٦س (٢/٦٥، " التذكار البن شيطا") ١٢-١١س (٥٤٥، " املؤلِّف

  " .بالتذكار على مؤلِّفه عبد الواحد بن شيطا] الصباغ[= 
كتاب التذكار ) "١٦٨٠ (٥٤٧املعجم املفهرس ، " صنف كتاب التذكار يف القراءات العشر "٢/٧٩١يقابل معرفة   

التذكار يف القراآت العشر للشيخ أيب الفتح عبد الواحد بن حسني بن شيطا " ١/٣٨٣، كشف الظنون " البن شيطا
 ٥/٦٣٤، هدية العارفني "  مخس وأربعني وأربعمائة ، ذكر فيه رواية مجع حنو مائة طريق٤٤٥البغدادي املتوفَّى سنة 

  " .له كتاب التذكار يف القراآت العشر"
تأليف اإلمام األستاذ أيب الفتح عبد الواحد بن . قراءات العشر كتاب التذكار يف ال "١/٨٤هو من أصول النشر   

احلسني بن أمحد بن عثمان بن شيطا البغدادي. "  
، ) ٤٩١( ٧٧١-٢/٧٦٦، معرفة  )١٦٤( ١٣٠-٤١/١٢٤ط تاريخ اإلسالم كذلك . )١٠٠٦ (٢٢٢-١/٢٢٠غاية   )٢(

 إبراهيم األهوازي ، مؤلِّف الوجيز واإلجياز كان بدمشق األستاذ أبو علي احلسن بن علي بن"فيه  [١/٣٥النشر 
   .٢/٢٤٥ ، األعالم ٥/١٩٩شذرات  ، ٥/٥٨النجوم الزاهرة ، "] واالتضاح وجامع املشهور والشاذّواإليضاح 

، " األهوازي يف االتضاح) "٧س (٤٢١، " االتضاح) "١٥س (٣٤٩، " االتضاح لألهوازي) "١٤س (١/٢٩٧غاية   )٣(
االتضاح ) "٢١س (٣٥٦، " االتضاح واملوجز والوجيز لألهوازي) "١٠س (٢/٢٨، " تضاحاال) "٩س (٥٢٥

واملوجز والوجيز لألهوازي. "  
قال أبو علي األهوازي يف  "٢٩٧، " رواها األهوازي يف االتضاح يف آخر ترمجة أيب عمرو "١/٢٤٧يقابل معرفة   

  " .ازي يف كتاب االتضاح لهقال أبو علي األهو "٢/٥٣٤، " كتاب االتضاح
   ع مفردة احلسن البصريراج١ (٧٠-٦٨ي. (  

 ٢/٢٣٢، " اإلقناع) "١٠س (٥٢٥، ) ١٥س (٢٩٧، " األهوازي يف كتابه اإلقناع) "٢٠-١٩س (١/٧٢غاية   )٤(
  " .اإلقناع لألهوازي) "٩س (٢٦٣ ،" اإلقناع لألهوازي) "٢١-٢٠س(
اإلقناع يف  "١/١٤٠، كشف الظنون " كتاب اإلقناع أليب علي األهوازي) "١٦٧٦ (٥٤٦يقابل املعجم املفهرس   

  = " .القراآت الشواذّ أليب علي حسن بن علي األهوازي املقرئ
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           ٣٥٢ 

 )١(اإليضاح ١٨٩

  )٢()ط (املوجز ١٩٠
 )٣(وضحامل ١٩١

 )٤()ط (الوجيز ١٩٢

 ـــــــــــــــــ

معه قطعة من كتاب اإلقناع وقطعة . األهوازي وجهوده يف علوم القراءات (حقّقت قطعة يتيمة منه ضمن دراسيت =   
د واالتمن كتاب التفرص ٤٣٨ ، ١٤٢٨/٢٠٠٧ ، ١التوأم للطباعة ، ط: الطرية ) . فاق لألهوازي.  

كتاب ) "٩س (٥٢٥، " األهوازي يف االتضاح ويف اإليضاح) "٨-٧س (٤٢١، " اإليضاح) "١٤س (١/٢٩٧غاية   )١(
  " .اإليضاح) "٢٠س (٢/٢٣٢، " اإليضاح

أَلَم ( القاف يف اإليضاح وأنه قرأ البن مجاز عن نافع ذكر أبو علي األهوازي إظهار "١/١٨٣يقابل كتاب اإلقناع   
 – يعين الستة –رأيت من ميدهن : قال يف اإليضاح ] "٢٣١ط بريوت  [٣٧١، " بإظهار القاف] ٢٠:٧٧) [نخلُقْكُم

ط  [٤٤٣، " قال األهوازي يف اإليضاح] "٢٧٤ط بريوت  [٤٤٢، " مزة واحدة فيهن فقط عن احللواينّ عن هشام
حكى يف كتاب ] "٢٩١ط بريوت  [٤٧٠، " قد ذكرها يف مفردة محزة بأجلى من عبارته يف اإليضاح] "٢٧٥بريوت 

 ١/١٨٦، معرفة " أبو علي األهوازي يف كتاب اإليضاح) "١٥-١٤س (١٠٨، كتاب املرشد الوجيز " اإليضاح
أبو اليمن )] ٥٤١(سبط اخلياط [= رأ علي ق "١١٤٤-٣/١١٤٣، " ذكر أبو علي األهوازي يف كتاب اإليضاح له"

، كشف " اإليضاح "١٢١٠، " وبكتاب اإليضاح ، كالمها أليب علي األهوازي] ١١٤٤[الكندي بكتاب االتضاح 
  " .اإليضاح يف القراآت "٥/٢٧٥ني ، هدية العارف" اإليضاح لألهوازي "٢/١٣١٨الظنون 

   ع مفردة احلسن البصريراج٤ (٧٨-٧٤ي(.   
املوجز ) "٨-٧س (٥٩٣، " املوجز) "٩س (٥٢٥، " احلسن بن علي األهوازي بكتابه املوجز) "١٤س (١/٣٠٤غاية   )٢(

٩س (٢/٢٠٣، " لألهوازي" (٣٥٦، " املوجز لألهوازي) ٢١س" (ضاح واملوجز والوجيز لألهوازياالت. "  
اب يف إطار رسالة ماجستري بعنوان املوجز يف حقّق هذا الكت) . ١٣ (١٠١-٩٨ردة احلسن البصري يراجع مف  

 األهوازي د سامل : إشراف . حافظ حممود احلسن حافظ : دراسة وحتقيق ) . ه٤٤٦ت(القراءات أليب عليد حممحمم
  .ص ٧٣٩ ، ١٤٠٨ قسم القراءات ، – كلّية القرآن الكرمي –اجلامعة اإلسالمية : املدينة املنورة . حميسن 

 /١٤٢٧ ، ١مكتبة أوالد الشيخ ، ط: القاهرة . عبد العظيم حممود عمران : حتقيق . عنوان املوجز هو مطبوع ب  
٢٠٠٦.   

، " يوسف بن جامع القفصي باملوضح واإليضاح واإلقناع لألهوازي] الرواشين[= قرأ عليه) "٥س (١/١٦٤غاية   )٣(
مبضمن ] ابن الزريقا[= قرأ ) "٢١س (٣٥٦، " املوضح) "٢٠س (٢/٢٣٢، " املوضح لألهوازي) "١٠س (٥٢٥

  ) .١٥ (١٠٢-١٠١يراجع مفردة احلسن البصري " . ازي على أيب العز القالنسياالتضاح واملوجز والوجيز لألهو
، " الوجيز له) "١٤س (٢٩٧، " الوجيز لألهوازي) "٩س (٢٧٠، " كتاب الوجيز لألهوازي) "١٧س (١/٣٣غاية   )٤(

، " الوجيز لألهوازي) "٥س (٢/٤، " كتاب الوجيز) "٥س (٥٣٠، " الوجيز) "٩س (٥٢٥، " الوجيز) "٥س (٥٢١
  = . "لألهوازي والوجيز واملوجز االتضاح" )٢١س( ٣٥٦ ، "الوجيز" )٢س( ٢٧٤ ، "لألهوازي الوجيز" )٢١س( ١١٨
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          ٣٥٣ 

 )١(مفردة أيب عمرو ١٩٣

 )٢(مفردة محزة ١٩٤

 )٣(مفردة عاصم ١٩٥

١٩٦ ٤( مفردة الكسائي( 

 ـــــــــــــــــ

الوجيز يف القراآت الثمانية  "٢/٢٠٠٤، كشف الظنون " كتاب الوجيز له) "١٦٧٧ (٥٤٦يقابل املعجم املفهرس =   
  ) .٩ (٨٨-٨٧يراجع مفردة احلسن البصري " . هوازي ، نزيل دمشقأليب علي احلسن بن علي بن إبراهيم األ

تأليف األستاذ أيب علي احلسن بن علي بن إبراهيم بن يزداذ بن هرمز . كتاب الوجيز  "١/٨١هو من أصول النشر   
  " .األهوازي ، نزيل دمشق

: حقّقه وعلّق عليه . له أكثر من طبعة ، منها بعنوان الوجيز يف شرح قراءات القَرأَة الثمانية أئمة األمصار اخلمسة   -
،  ٢٠٠٢]/١٤٢٢[،  ١دار الغرب اإلسالمي ، ط:  بريوت.  بشار عواد معروف:  قدم له وراجعه . دريد حسن أمحد

  .ص ٤٤٨
كذا ) "٧-٦س (٤٠٣، ] ترمجة أيب عمرو بن العالء البصري" [وازي يف مفردتهفيما ذكر األه) "٧س (١/٢٩٠غاية   )١(

-٤س (٢٧٤، " أسند ذلك األهوازي يف مفردة أيب عمرو) "١٠-٩س (٢/٥٤، " ذكر األهوازي يف مفردة أيب عمرو
  " .ذكره األهوازي يف مفردة أيب عمرو) "٥

   ع مفردة احلسن البصريراج٣٠١٢ (٩٥ي. (  
وقع يف مفردة األهوازي ) "١٢-١١س (٣١٧، " كذا قـال األهوازي يف مفردة محزة) "٧-٦س (١/١١٤ غاية  )٢(

يراجع مفردة " . كذا مساه األهوازي يف مفردة محزة) "١٨س (٥٩٨، " حيىي بن الوليد بن أبان ؛ وهو خطأ: حلمزة 
 ٥٠١٢ (٩٦احلسن البصري. (  

روى القراءة عنه عبد . روى القراءة عن عاصم بن أيب النجود : لد بن سعيد إمساعيل بن جما) "٧٧٩ (١/١٦٧غاية   )٣(
كذا ذكر األهوازي يف مفردة . روى القراءة عنه حممد بن حممد بن عبد اهللا الوراق . الرمحن بن عبد اهللا بن غسان 

هوازي يف مفردة كذا ذكره األ) "١٦-١٥س (٤٣٨" كذا ذكره األهوازي يف مفردة عاصم) "٣س (١٩٩، " عاصم
كذا ذكر األهوازي يف ) "٤-٣س (٢/٣٦٢، " األهوازي ، كذا ذكره يف مفردة عاصم) "٢س (٥٤٨، " عاصم

  " . عمرو عن عاصم يف مفردة عاصمرواية أيب
 ع مفردة احلسن البصريراج٦٠١٢ (٩٧ي. (  

 ٢٧٣، " روءة على احلافظ أيب العالءكذا ذكره األهوازي يف مفردة الكسائي ؛ وهي مق) "٥-٤س (١/٢٣٤غاية   )٤(
)٢٠-١٧" ( يف مفردة الكسائي األهوازي ه قرأ على: قال الفضل بن شاذان عن خلف : قال أبو عليإن  الكسائي .

واملشهور عند أهل النقل هلذا الشأن أنه مل يقرأ عليه وإنما سأله عنها ومسعه يقرأ القرآن إىل خامتته وضبط ذلك عنه 
كذا مساه األهوازي ) "١٠س (٣٥٤، " كذا ذكره األهوازي يف مفردة الكسائي) "٢-١س (٢/٩٢، "  عليهمبقراءته

يف مفردة الكسائي. "  
   ع مفردة احلسن البصريراج٧٠١٢ (٩٧ي. (  
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           ٣٥٤ 

�  القرطيب ١() :٤٤٦(عبد الرمحن بن احلسن بن سعيد ، أبو القاسم اخلزرجي( 

 )٢(كتاب القاصد ١٩٧

 )٣(: )٤٥٠ح( املصري بن فارس بن أمحد احلمصي مثّ الباقي أبو احلسن عبد ، ابن فارس �

 )٤(عاجلام ١٩٨

�  البغدادي د بن عليبن حمم اط ، علي٥() :٤٥٠/٤٥٢ح(أبو احلسن اخلي( 

 )٦(كتاب اجلامع يف القراءات ١٩٩

 )٧() :٤٥٠ح(أبو نصر العراقي ، منصور بن أمحد بن إبراهيم  �

 )٨()خ (كتاب اإلشارة يف القراءات ٢٠٠

 ـــــــــــــــــ

، هدية ) ٤٩٧ (٧٨٣-٢/٧٨٢ ، معرفة ١٣٤-٤٥/١٣٣كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ١٥٦١ (١/٣٦٧غاية   )١(
   .٥/٥١٦العارفني 

يف املطبوع " [هو مصنف كتاب القاصد "٢/٧٨٣يقابل معرفة " . ألّف كتاب القاصد) "٥س (١/٣٦٧غاية   )٢(
  " .له القاصد يف القراءة "٥/٥١٦، هدية العارفني " القاصد "٢/١٣٢٠، كشف الظنون )] املقاصد(
  " . بن سعيد اخلزرجي القرطيبكتاب القاصد أليب القاسم عبد الرمحن بن احلسن "١/٧١هو من أصول النشر   

  ) .٤٢ (١/١/٤٩٢، حسن احملاضرة ) ٥١٩ (٨٠٦-٢/٨٠٥كذلك معرفة ) . ١٥٢٩ (١/٣٥٧غاية   )٣(
  " .اجلامع أليب احلسن بن فارس) "١٤س (٢/٦٥غاية   )٤(
هدية ، ) ٣٠ (٨٢-٦/٢٢/٨١كتاب الوايف ، ) ٥١٦ (٨٠٤-٢/٨٠٣كذلك معرفة ) . ٢٣٢٨ (١/٥٧٣غاية   )٥(

   .٤/٣٢٨ ، األعالم ٥/٦٨٨ني العارف
  " .صاحب كتاب اجلامع يف القراآت) "١٧س (١/٥٧٣غاية   )٦(

صنف يف القراءات تصانيف  "٦/٢٢/٨٢، كتاب الوايف " مصنف كتاب اجلامع يف القراءات "٢/٨٠٣يقابل معرفة   
ءات العشر أليب احلسن علي بن كتاب اجلامع يف القرا) "١٦٥٢ (٥٤٢املعجم املفهرس ، " حسنة ، منها اجلامع وغريه

اجلامع يف القراآت العشر وقراءة األعمش لإلمام أيب  "١/٥٧٦، كشف الظنون " حممد بن علي بن فارس اخلياط
، هدية "  مخسني وأربعمائة٤٥٠احلسن علي بن حممد بن علي بن فارس املعروف باخلياط البغدادي املتوفَّى سنة 

  " .اب اجلامع يف القراآت العشر وقراءة األعمشله كت "٥/٦٨٨العارفني 
كتاب اجلامع يف القراءات العشر وقراءة األعمش لإلمام أيب احلسن علي بن حممد بن علي  "١/٨٤هو من أصول النشر   

اط البغداديفارس اخلي. "  
  "] .ءاتالتصانيف يف القراصاحب "فيه ) [٤٥٠ (٢/٧٣٠معرفة كذلك ) . ٣٦٥٠ (٣١٢-٢/٣١١غاية   )٧(
) ٧-٥س (١/٣٦١كذلك غاية " . ألّف كتاب اإلشارة واملوجز يف القراآت وغري ذلك) "٢٣-٢٢س (٢/٣١١غاية   )٨(

وقفت . كتابه اإلشارة ومساه البشارة من اإلشارة يف القراآت العشر واختيار أيب حامت ] ابنه عبد احلميد[= اختصر "
   =" .عليه وال بأس به
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          ٣٥٥ 

 )١(املوجز يف القراءات ٢٠١

 )٢() :٤٥٤-٣٧٠(ن العجلي أبو الفضل الرازي ، عبد الرمحن بن أمحد بن احلس �

 )٣(كتاب جامع الوقوف ٢٠٢

  )٤() :٤٥٥( النحوي مساعيل بن خلف بن سعيدإأبو طاهر  �
 )٥()ط(كتاب العنوان يف القراءات السبع  ٢٠٣

 ـــــــــــــــــ

أبو نصر منصور بن حممد بن إبراهيم )] ٣٦٨(احلسن بن عبد اهللا الطرازي [= قرأ عليه  "٢/٦٥٢يقابل معرفة =   
  " .كان من عباد اهللا الصاحلني الفاضلني: وروى يف كتاب اإلشارات يف القراءات من مجعه وقال 

 منصور بن أمحد تأليف اإلمام الثقة أيب نصر. كتاب اإلشارة يف القراآت العشر  "١/٩٣هو من أصول النشر   
العراقي".   

من أول سورة  ( بعنوان كتاب اإلشارة بلطيف العبارة يف القراءات املأثورات بالروايات املشهوراتحقّق بعضه  
رسالة دكتوراه ، . أمحد بن عبد اهللا بن عبد احملسن الفريح : دراسة وحتقيق  . )األعراف إىل آخر سورة النور

  . ١٤٢٦/٢٠٠٥ جامعة أم القرى ، -كلّية الدوعة وأصول الدين 
  " .ألّف كتاب اإلشارة واملوجز يف القراآت وغري ذلك) "٢٣- ٢٢س (٢/٣١١غاية   )١(
   .٣/٢٩٤ ، األعالم ٢٩٦، بغية الوعاة ) ٥٠٩ (٧٩٨-٢/٧٩٥كذلك معرفة ). ١٥٤٩ (٣٦٣- ١/٣٦١غاية   )٢(
  " .مؤلِّف كتاب جامع الوقوف وغريه) "٢٣س (١/٣٦١غاية   )٣(
 ، معرفة ٣٧٧-٤٦/٣٧٦، تاريخ اإلسالم ط) ٩٧ (١/٢٣٣كذلك وفيات األعيان ) . ٧٦٣ (١/١٦٤اية غ  )٤(

   .١/٣١٣ ، األعالم ٥/٢١٠ ، هدية العارفني ١٩٦-١٩٥، بغية الوعاة ) ٥١٨ (٢/٨٠٥
 ١٧٦، ) ٥س (١٦١) ٨س (١٣٥، ) ٢١س (١٢٩، ) ٢٤س (١٠٥، ) ٢٣س (٦١، ) ١٧س (١/٩غاية   )٥(

 ٤٧٣، ) ٨/٢١س (٣٩٨، ) ١٧س (٣٨٦، ) ١٢س (٣٦٤، ) ٢٥س (٣٥٧، ) ١٠/١٠س (٢١٧، ) ١١س(
 ٨٢، ) ١س (٦٦، ) ٢٣س (٦٥، " العنوان أليب الطاهر) "٦س (٢/٤، ) ٣س (٥٦١) ٩س (٥٤٥، ) ٥س(
 ٣٠٨، ) ٢٠س (٢٤٧، ) ١٩/٢٠س (٢٤٦، ) ٢٤س (٢٤٥، ) ٥س (١٦٤، ) ٣س (١٦٠، ) ٧/٩س(
  ) .١٢س (٣٧٥، ) ٢س (٣٣٠، ) ١٠س(
  قابف كتاب العنوان يف القراءات) "٩٧ (١/٢٣٣ل وفيات األعيان يذا الشأن عليه . صن مدةُ الناس يف االشتغالوع .

الفارسي ة أليب عليف كتاب العنوان يف القراءات"و " مؤلِّف العنوان "٢/٨٠٥، معرفة " واختصر كتاب احلجمصن" ،
  ".صنف العنوان يف القراآت"٥/٢١٠ة العارفني ، هدي"صنف العنوان يف القراآت"١٩٥بغية الوعاة 

تأليف اإلمام أيب طاهر إمساعيل بن . كتاب العنوان  "١/٦٤هو خمتصر كتاب االكتفاء له أيضا ، من أصول النشر   
، مطبوع بعنوان كتاب العنوان يف " خلف بن سعيد بن عمران األنصاري األندلسي األصل مثّ املصري النحوي املقرئ

 ، ١٤٠٥/١٩٨٥ ، ١عامل الكتب ، ط: بريوت . زهري زاهد ، خليل العطية : حقّقه وقدم له . اءات السبع القر
  .ص ٢٢٩
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           ٣٥٦ 

 )١()ط (كتاب االكتفاء ٢٠٤

٢٠٥ الفارسي ة أليب علي٢( خمتصر كتاب احلج( 

� اِطأبو بكر البد األصبهاينّ قَر٣() :٤٦٠-٣٧٢(اينّ ، أمحد بن الفضل بن حمم( 

 )٤(املدخل إىل معرفة أسانيد القراءات وجمموع الروايات= كتاب طبقات القراء  ٢٠٦

 )٥(كتاب يف الشواذّ  ٢٠٧

 ـــــــــــــــــ

   ."مؤلِّف كتاب العنوان واالكتفاء) "٥س (١/١٦٤غاية   )١(
 االكتفاء يف القراءة أليب طاهر إمساعيل بن خلف املقرئ النحوي املتوفَّى سنة "١/١٤١يقابل كشف الظنون   

بسطه كلّ البسط وجعله كافيا للمبتدئ . إخل ) احلمد هللا الذي أنشأنا بقدرته: (أوله . مخس ومخسني وأربعمائة 
  " .مثّ خلّص منه كتابا خمتصرا فيما اختلف فيه القراء السبعة كالعنوان له والترمجة عنه

   .)]اء يف القراءاتاالكتف: (نسخة واحدة ) [٣٩ (١/٨١) القراءات(يراجع الفهرس الشامل   
: دمشق . حامت صاحل الضامن : حتقيق . هو مطبوع بعنوان االكتفاء يف القراءات السبع املشهورات   

١٤٢٦/٢٠٠٥.   
  " .اختصر كتاب احلجة أليب علي) "٧س (١/١٦٤غاية   )٢(

اختصر كتاب احلجة  "٢/٨٠٥، معرفة " اختصر كتاب احلجة أليب علي الفارسي "١/٢٣٣يقابل وفيات األعيان   
الفارسي ١٩٥، بغية الوعاة " أليب علي" ة للفارسيكتاب اختصر "١/١/٤٩٤حسن احملاضرة ، " اختصر احلج 

الفارسي ة أليب عليا أبو طاهر إمساعيل بن  "١٤٤٩-٢/١٤٤٨كشف الظنون ، " احلجاختصر هذا الشرح أيض
خمتصر احلجة  "٥/٢١٠، هدية العارفني " سني وأربعمائة مخس ومخ٤٥٥سنة ] ١٤٤٩[خلف األندلسي املتوفَّى 

للفارسي. "  
 ، سري ٤٨١-٤٦/٤٧٩، تاريخ اإلسالم ط) ١٣٢ (١/٤١٩كذلك معجم األدباء ) . ٤٤٠ (٩٧- ١/٩٦غاية   )٣(

   .١/١٩٥ ، األعالم ٥/٧٣، هدية العارفني ) ٥٢٥ (٨١٠-٢/٨٠٩ ، معرفة ١٨٣- ١٨/١٨٢
تاب طبقات القراء ، مساه املدخل إىل معرفة القراآت وجمموع الروايات ، ووددت ألّف ك) "٢-١س (١/٩٧غاية   )٤(

  " .ذكره أبو بكر أمحد بن الفضل الباطرقاينّ يف طبقات القراء) "١٤-١٣س (٢/٨، " رؤيته
صنف كتاب القراءات الشواذّ وكتاب  "٢/٨٠٩، معرفة " كتاب طبقات القراء "١/٤١٩يقابل معجم األدباء   

، هدية " تأليف أمحد بن فضل الباطرقاينّ األصبهاينّ. طبقات القراء  "٤/٧٩، إيضاح املكنون " بقات القراءط
  ." »طبقات القراء«له  "١/١٩٥األعالم ، " له طبقات القراء "٥/٧٣لعارفني ا

  " .كتابا يف الشواذّ... ألّف  ")٢-١س (١/٩٧غاية   )٥(
، هدية العارفني " صنف كتاب القراءات الشواذّ "٢/٨٠٩، معرفة " تاب الشواذّك "١/٤١٩يقابل معجم األدباء   

  ." يف القراآت» الشواذّ« "١/١٩٥األعالم ، ، " كتاب الشواذّ "٥/٧٣



  )ه١٤٢٩مجادى اآلخرة   (امس            العدد اخل  جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية        
  

          ٣٥٧ 

�  اب ، أبو القاسم القرطيبد بن عبد الوهاب بن حمم١() :٤٦١-٤٠٣(عبد الوه( 

 )٢()ط(كتاب املفتاح يف القراءات  ٢٠٨

 )٣()ط(كتاب املوضح  ٢٠٩

 )٤() :٤٦١(ر بن عبد العزيز بن أمحد الشريازي أبو احلسني الفارسي ، نص �

 )٥()خ (كتاب اجلامع يف القراءات العشر ٢١٠

 ـــــــــــــــــ

، هدية العارفني ) ٥٧٥ (٢/٨٦٦، معرفة ) ١٧ (٤٧/٥٢كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ٢٠٤ (١/٤٨٢غاية   )١(
   .٤/١٨٥ ، األعالم ٥/٦٣٧

  ." صاحب كتاب املفتاح يف القراآت) "١٤- ١٣س (١/٤٨٢اية غ  )٢(
  ." مؤلِّف كتاب املفتاح يف القراءات"و " مؤلِّف املفتاح "٢/٨٦٦يقابل معرفة   
دار الكتب : بريوت . أمحد فريد املزيدي : حتقيق .  بعنوان املفتاح يف القراءات السبع له أكثر من طبعة ، منها  

  .ص ٢٣٩ ، ١٤٢٧/٢٠٠٦ ، ١العلمية ، ط
بن حممد القرطيب ، ] ٢٢٢[أبو القاسم عبد الوهاب بن عبد الوهاب ) "١س (٢٢٢ - ) ٢٣س (١/٢٢١غاية   )٣(

  .اسم والده وجده مقلوبان : تنبيه " . مؤلِّف كتاب املوضح
 ، ١ طدار عمار ،: عمان . غامن قدوري احلمد : تقدمي وحتقيق . هو مطبوع بعنوان املوضح يف التجويد   

  . ص٢٥١ ،١٤٢١/٢٠٠٠
-٢/٨٠١ ، معرفة ٢/٣١٢ ، العرب ٥٦-٤٧/٥٥كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ٣٧٢٩ (٣٣٧-٢/٣٣٦غاية   )٤(

   .٨/٢٤، األعالم ) ٥١٤ (٨٠٢
الديار [= ألّف ا ) "٣-٢س (٣٣٧، " له كتاب اجلامع يف القراآت العشر) "١٥-١٤س (٢/٣٣٦غاية   )٥(

  " .ركتاب اجلامع يف العش] صريةامل
) ١٩- ١٨س (٢/٢٩٣، " أنبا نصر بن عبد الغزيز الشريازي من كتابه اجلامع) "١س (١/١٠٣كذلك غاية   

" مرشد بن حيىي املديين :ا من كتاب اجلامع عن مؤلِّفه نصر بن عبد العزيز الفارسيوى حروف العشرة مساعر " ،
  " .املديينمسع منه كتابه اجلامع يف العشر مرشد بن حيىي ) "٥-٤س (٣٣٧

ذكر السلفي يف فهرسة  "٢/٨٠٢، " صنف كتاب اجلامع يف القراءات العشر بعللها "٢/٨٠١يقابل معرفة   
أجاز مرشد وقد : قلت . وأصل مساعه عندي . أنا به مشد بن حيىي املديين : مسموعاته كتاب اجلامع له ، فقال 

ف الشي "١/٥٧٦كشف الظنون ،"أليب طاهر اخلشوعيصن خ نصر بن عبد العزيز بن أمحد الفارسي)الشريازي (
  " . إحدى وستني وأربعمائة جامعا يف العشرين أيضا٤٦١املتوفَّى سنة 

يراجع الفهرس الشامل . خمطوط ، " لفارسي كتاب اجلامع يف العشرهلذا ا "١/٧٥هو من أصول النشر   
-٣/٨٠، فهرس املخطوطات العربية )]  القراء العشرةاجلامع يف ذكر قراءات(نسخة ) [٤١ (١/٨٧) القراءات(

  ] .اجلامع يف ذكر قراءات القراء العشرة) [٤٤٢٥ (٨١
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           ٣٥٨ 

  )١() :٤٦٥-٣٩٠/٤٠٣ح(أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة البسكري اهلذيلّ ،  �
 )٢()ط(كتاب الكامل  ٢١١

 ـــــــــــــــــ

 ، معجم األدباء )١٥٠٦ (٥٢٣ ، كتاب الصلة ٤٥٩-١/٤٥٨كذلك اإلكمال ) . ٣٩٢٩ (٤٠١-٢/٣٩٧غاية   )١(
 ، شذرات ٤٢٣بغية الوعاة  ، ١/٣٥، النشر ) ٥٢٩ (٨٢٠-٢/٨١٥ ، معرفة ٢/٣٢٠، العرب ) ١٢٦٠ (٦/٢٨٤٩
   .٨/٢٤٢ ، األعالم ١٣/٣١٨ ، معجم املؤلِّفني ٦/٥٥١ ، هدية العارفني ٥/٢٨٢

 ٧٣، ) ٧س (٦٥، ) ١٣س (٥٠، ) ٣ (١٤، ) ٣س (٥، )" ك(كتاب الكامل للهذيلّ ) "١٤-١٣س (١/٣غاية   )٢(
 ٢٤٩، ) ١س (٢٣٤، ) ٢س (١٨٩، ) ١٩س (١٨٤، ) ٢٢س (١٥٢) ٢٠س (١١٢، ) ٥س (٧٥، )٢١س(
 ٣٥٣، ) ١٤س (٣٤٩، ) ٥/٦س (٣٤٠، ) ٢١ (٣٣٢، ) ١س (٣٢١، ) ٥س (٢٩٩، ) ١٤س (٢٩٧، ) ٢س(
، ) ٢١س (٢/٢٥، ) ٢٢س (٦١٩، ) ٢٠س (٥٢٧، ) ٢٠س (٤٢٧، ) ٢١س (٣٧٦، ) ١٥س (٣٦٠، ) ١٧س(

 ١٧٤، ) ٩س (١٢٨، ) ١١س (١٢٤، ) ١٨س (١١٥، ) ١٩س (١٠٥، ) ٢٣س (٩٥، ) ٨ (٤٢، ) ١٧س (٣٢
 ٣٨٣، ) ٣س (٣٦٨، ) ١٠س (٣٥٤، ) ٢٣س (٣١١، ) ١٤س (٢٥٨، ) ٣س (٢٥٦، ) ١س (٢٣٣، ) ٢٢س(
  ) .٩/١١/١٤س (٤٠١، ) ٣/١٥س (٣٩٨، )١٣س(
فجملة من لقيت يف هذا العلم ثالمثائة ومخسة وستون شيخا : قال يف كتابه الكامل ) "٧-٢س (٢/٣٩٨كذلك غاية   

ولو علمت أحدا تقدم علي يف هذه الطبقة يف مجيع بالد . مشاالً وجبالً وحبرا من آخر املغرب إىل باب فرغانة ميينا و
وألّفت هذا الكتاب ، فجعلته جامعا للطرق املتلوة والقراآت املعروفة ونسخت به مصنفايت : قال . املسلمني ، لقصدته 

 يف كتابه وعدم مائة واثنان وقد ذكر شيوخه الذين أخذ عنهم القراآت) "١٥-١٣س(، " كالوجيز واهلادي
  " .وها أنا أذكرهم مرتبني على عاديت يف املكثرين. وعشرون شيخا يف كامله 

له كتاب حفيلٌ يف القراءات ، مساه بكتاب الكامل وذكر فيه أنه لقي من الشيوخ  "٥٢٣يقابل كتاب الصلة   
وكتب إلينا بإجازة هذا الكتاب القاضي . اب فرغانة ثالمثائة ومخسة وستني شيخا ، من آخر ديار الغرب إىل ب

 ٦/٢٨٤٩، معجم األدباء " أبو املظفَّر الطربي من مكّة ، خيربنا به عن أيب العز حممد بن احلسني املقرئ عن مؤلِّفه
 ٢/٨١٦، معرفة " صاحب كتاب الكامل يف القراءات "٢/٣٢٠، العرب " من تصانيفه الكامل يف القراءات وغريه"
وهذا أمر مل . وعدم مائة واثنان عشرون شيخا . قد ذكر يف كتاب الكامل أمساء الشيوخ الذين تال عليهم "

أ ألحد قبله وال بعده فيما علمتة  "١/٣٥، النشر " يتهيألّف كتابه الكامل ، مجع فيه مخسني قراءة عن األئم
كتاب الكامل أليب القاسم بن )"١٦٧٩ (٥٤٧ املفهرس ، املعجم"وألفًا وأربعمائة وتسعة ومخسني روايةً وطريقًا

الكامل يف  "٢/١٣٢٠، كشف الظنون " صاحب كتاب الكامل يف القراءات "٥/٢٨٢، شذرات " جبارة
، هدية " الكامل يف القراآت اخلمسني أليب القاسم يوسف بن علي بن جبارة اهلذيلّ املغريب "١٣٨١، " اخلمسني
  ] .مصحفًا) اخلمس(يف املطبوع " [ه الكامل يف القراآت اخلمسنيمن آثار "٦/٥٥١العارفني 

تأليف اإلمام األستاذ الناقل أيب . كتاب الكامل يف القراآت العشر واألربعني الزائدة عليها  "١/٩١هو من أصول النشر   
املغريب ، نزيل ] صحفًام) اهلزيل(يف املطبوع [القاسم يوسف بن يوسف بن علي بن جبارة بن حممد بن عقيل اهلذيلّ 

  " . =ا سنة مخس وستني وأربعمائةتوفّي . نيسابور 
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          ٣٥٩ 

 وجيزال ٢١٢

 )١(ادياهل ٢١٣

�  د النيسابوريبن أمحد بن حمم أبو احلسن علي ، ٢() :٤٦٨(الواحدي( 

 )٣()ط (الوجيز ٢١٤

 )٤()ط(الوسيط  ٢١٥

 )٥()خ (البسيط ٢١٦

 ـــــــــــــــــ

 ١١ ورقة ، تاريخ النسخ ٢٥٠، ) رواق املغاربة (٣٦٩هو خمطوط ، منه نسخة املكتبة األزهرية ، رقمها =   
طبوع يف امل[الكامل يف القراءات اخلمسني ) [٦٤٠ (٢٥٣يراجع فهرس املصورات .  للهجرة ٥٢٤صفر 

  ]] .مصحفًا) اخلمس(
عمر يوسف عبد الغين : دراسة وحتقيق . له أكثر من طبعة ، منها بعنوان كتاب الكامل يف القراءات اخلمسني   

  .مج ٥ ، ١٤٢٨/٢٠٠٧ ، طبعة جتريبية ، ١نشر ذايتّ ، ط: الطرية . محدان 
. د. [مجال بن السيد رفاعي الشايب : حتقيق  . كذلك بعنوان الكامل يف القراءات العشر واألربعني الزائدة عليها  

  .ص ٦٦٧ ، ١٤٢٨/٢٠٠٧مؤسسة مسا ، .] : م
  . "مصنفايت كالوجيز واهلادي] بكتاب الكامل[= نسخت به ) "٧-٦س (٢/٣٩٨غاية   )١(

   ."نسخت به مصنفايت كالوجيز واهلادي وغريمها " ٢/٨١٩يقابل معرفة   
  . ٤/٢٥٥، األعالم ) ٦٦٣ (٢/٩٤٦رفة لك معكذ .) ٢١٦١ (١/٥٢٣غاية   )٢(
  . "املفسر ، صاحب الوجيز) "١٠س (١/٥٢٣غاية   )٣(

/ ١٣٥٥مطبعة البايب احلليب ، مكتبة : القاهرة .  بعنوان الوجيز يف تفسري القرآن العزيز له أكثر من طبعة ، منها  
دار القلم ، : دمشق .  عدنان داودي صفوان: حتقيق .  كذلك بعنوان الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز. ١٩٣٦

  .مج ٢ ، ١٤١٥/١٩٩٥ ، ١ط
الوسيط التفسري ) "٤س (١/٤٦٤غاية كذلك " .  والوسيطاملفسر ، صاحب الوجيز) "١٠س (١/٥٢٣غاية   )٤(

للواحدي".   
قدمه ] . مع آخرين[عادل أمحد عبد املوجود : حتقيق وتعليق . هو مطبوع بعنوان الوسيط يف تفسري القرآن ايد   

  .مج ٤/ج٤ ، ١٤١٥/١٩٩٤ ، ١دار الكتب العلمية ، ط: بريوت . عبد احلي الفرماوي : وقرظه 
  . " والوسيط والبسيط يف التفسرياملفسر ، صاحب الوجيز) "١٠س (١/٥٢٣غاية   )٥(

:  نسخة ٢٤) [ب (١٠٦- ١/١٠٥) التفسري وعلومه(يراجع الفهرس الشامل . هو أيضا يف التفسري ، خمطوط   
 حقّق يف عدة رسائل جامعية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود )] .البسيط يف التفسري أو التفسري البسيط(

  .هو حتت الطبع ، سيخرج يف مخسة وعشرين جملّدا . اإلسالمية 
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           ٣٦٠ 

 )١()ط(أسباب النزول  ٢١٧

 )٢() :٤٦٨(احلُصري ، أبو احلسن علي بن عبد الغين الفهري القرياوينّ  �

 )٣()ط (القصيدة الرائية يف قراءة نافع ٢١٨

 )٤(السؤال الدايلّ  ٢١٩

�  ٥() :٤٧٠(العاص بن خلف بن حمرز ، أبو احلكم اإلشبيلي( 

 ـــــــــــــــــ

  " .باب النزولاملفسر ، صاحب الوجيز والوسيط والبسيط يف التفسري وأس) "١٠س (١/٥٢٣غاية   )١(
دار : بريوت . كمال بسيوين زغلول : حتقيق ودراسة .  بعنوان أسباب نزول القرآن له أكثر من طبعة ، منها  

  .ص ٥٦٨ ، ١٤٢٢/٢٠٠١الكتب العلمية ، 
 ٨٧١-٢/٨٦٩، معرفة ) ٤٥٠ (٣٣٤-٣/٣٣١كذلك وفيات األعيان ) . ٢٢٥٠ (٥٥١-١/٥٥٠غاية   )٢(

عند مجيعهم ضبطت  [٣٠١-٤/٣٠٠ ، األعالم ٥/٦٩٣ ، هدية العارفني ٣٨٣- ٥/٣٨١ شذرات، ) ٥٧٩(
  ] .٤٨٨سنة وفاته 

روى عنه أبو القاسم بن ) "٣س (٥٥١، " صاحب القصيدة الرائية يف قراءة نافع) "٢٠س (١/٥٥٠غاية   )٣(
  " .الصواف قصيدته

 الضرير ، رمحه اهللا ، قصيدة أيب احلسن علي بن عبد الغين الفهري احلصري املقرئ "٧٤يقابل فهرست ما رواه   
وله . عدد أبياا مائتان وتسعة . له قصيدة ، نظمها يف قراءة نافع  "٣/٣٣٢، وفيات األعيان " يف قراءة نافع

القصيدة  "٢/١٣٣٧ ، كشف الظنون" صاحب القصيدة اليت يف قراءة نافع "٢/٨٦٩، معرفة " ديوان شعر
 ١٣٤٤، "  املقرئ األديب أيب احلسن علي بن عبد الغين احلصرينظم اإلمام.  يف قراءة نافع -  تأيت -احلصرية 

"ة العارفني " قصيدة يف قراءة نافع للحصريقصيدة يف قراءة نافع "٥/٦٩٣، هدي. "  
احلصرية يف : ( نسخ ١٠) [٥٢ (٩٣-١/٩٢) القراءات(يراجع الفهرس الشامل للمزيد عن نسخها املخطوطة   

، مطبوعة بعنوان " القصيدة احلصرية يف قراءة نافع "١/٩٦ هي من أصول النشر )] .رواية نافع يف األصول
 ، ١مكتبة أوالد الشيخ ، ط: القاهرة . أمحد بن حممد العبقري : حتقيق . القصيدة احلصرية يف قراءة نافع 

١٤٢٣/٢٠٠٢.   
 أجابه. وهو يف سوآت رب كلّه ؛سألتكم يا مقرئي الغ: ناظم السؤال الدايلّ ملغزا) "٢٣-٢٠س (١/٥٥٠غاية   )٤(

  " .عنه الشاطيب ومن بعده
من السؤال الدايلّ ، مثّ أعقبها خبمس ] ٢/٨٧٠[أورد الذهيب يف ترمجته األبيات األربعة األوىل وصدر اخلامس   

  ] .٢/٨٧١[أبيات من إجابة الشاطيب على ذلك 
، هدية العارفني ) ٥٤٥ (٢/٨٣٥ة  ، معرف٤٧/٣٢١كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ١٤٩٥ (١/٣٤٦غاية   )٥(

   .٣/٢٤٧ ، األعالم ٥/٤٣٥
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          ٣٦١ 

 رة يف القراءات السبعكتاب التذك ٢٢٠

 )١(كتاب التهذيب ٢٢١

�  اإلشبيلي د بن شريح بن أمحد الرعيين٢() :٤٧٦-٣٨٨(ابن شريح ، أبو عبد اهللا حمم( 

 )٣()ط(الكايف  ٢٢٢

 )٤(التذكري ٢٢٣

 ـــــــــــــــــ

  " . القراآت السبع وكتاب التهذيبألّف كتاب التذكرة يف) "١٥س (١/٣٤٦غاية   )١(
. كتاب التذكرة يف القراءات السبع عن القراء السبعة املشهورين ، رمحهم اهللا  "٣٠يقابل فهرست ما رواه   

وكتاب املهذّب يف القراءات له أيضا وكتاب .  خلف بن حمرز املقرئ ، رمحه اهللا اختصار أيب احلكم العاصي بن
مصنف كتاب التذكرة يف السبع وكتاب  "٢/٨٣٥، معرفة " ذكر ما أماله محزة والكسائي من تأليفه أيضا

   ."له تذكرة يف القراآت السبع ، التهذيب يف القراآت أيضا "٥/٤٣٥، هدية العارفني " التهذيب
، هدية العارفني ) ٥٣٥ (٨٢٥-٢/٨٢٤ ، معرفة ٤٨/١٧٩كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ٣٠٦٢ (٢/١٥٣غاية   )٢(

   .٦/١٥٨ ، األعالم ٦/٧٤
حممد بن شريح ، " )٢١س( ٢/١٢،  "الكايف) "٢١س( ٢٤٢،  "كتاب الكايف" )١س (٦٠، ) ١٨س (١/٨غاية   )٣(

 ١٠٨، " الكايف) "١٤/١٧س (٧٠، " اب الكايفكت) "٢٣س(و " الكايف) "١٨س (٤٧، " صاحب الكايف
الكايف ) "٨س(و " الكايف) "٦س (١٥٥، " مؤلِّف الكايف والتذكري) "١٦س (١٥٣، " كتاب الكايف) "٢٢س(

، " الكايف) "١٤س (٢٠٨، " الكايف") ٢٠س (١٨٢، " الكايف) "٧س (١٧١، " الكايف) "٩س(و " البن شريح
  " .الكايف) "١٥س (٣٧٩، " الكايف) "١٧س (٢٤٧، " لكايفا) "١٢س (٢٤٣، " الكايف) "٢٠س (٢٤١

الكتاب الكايف يف القراءات السبع عن القراء السبعة  "٣١، فهرست ما رواه " الكايف "١٨٨يقابل اإلقناع   
، " تأليف الشيخ احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن شريح بن أمحد الرعيين املقرئ ، رمحه اهللا. املشهورين ، رمحهم اهللا 

، هدية العارفني " الكايف يف القراآت السبع "٢/١٣٧٩، كشف الظنون " مصنف كتاب الكايف "٢/٨٢٤معرفة 
  " .الكايف يف القراآت السبع "٦/٧٤

مد بن كتاب الكايف لإلمام األستاذ أيب عبد اهللا حممد بن شريح بن أمحد بن حم "١/٦٧هو من أصول النشر   
اإلشبيلي شريح الرعيين".   

دار : طنطا . مجال الدين حممد شرف : ق وتعليق حتقي.  بعنوان الكايف يف القراءات السبع له أكثر من طبعة ،  
  .ص ٢٢٤ ، ٢٠٠٤]/ ١٤٢٥[الصحابة للتراث ، 

  " .كتاب التذكري) "٢١س (١/٥٢٨لك غاية كذ" . مؤلِّف الكايف والتذكري) "١٦س (٢/١٥٣غاية   )٤(
أيضا من تأليف أيب عبد اهللا حممد بن شريح . كتاب التذكري يف القراءات السبع  "٣٢يقابل فهرست ما رواه   

  " .مصنف كتاب الكايف وكتاب التذكري "٢/٨٢٤، معرفة " املقرئ املذكور ، رمحه اهللا
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           ٣٦٢ 

 )١()خ(مفردة يعقوب  ٢٢٤

�  بن عبد اهللا البغدادي ٢() :٤٧٦-٣٩٢(أبو اخلطّاب الصويفّ ، أمحد بن علي( 

 )٣(عدد اآلي ٢٢٥

 )٤() :٤٧٨(طربي ، عبد الكرمي بن عبد الصمد أبو معشر ال �

 ـــــــــــــــــ

  " .مفردة يعقوب البن شريح) "١٨س( ٢/٤٧غاية   )١(
اهللا حممد بن ] ٣٥[ ق احلضرمي يف رواية أيب عبدكتاب قراءة يعقوب بن إسحا "٣٥-٣٤يقابل فهرست ما رواه   

تأليف أيب عبد اهللا حممد بن . املتوكّل اللؤلؤي امللقَّب برويس ويف رواية أيب احلسن روح بن عبد املؤمن عنه أيضا 
قرأت حدثين به شيخنا اخلطيب أبو احلسن شريح بن حممد املقرئ قراءةً مني عليه و. شريح املقرئ ، رمحه اهللا 

وحدثين . قرأت على أيب ، مؤلِّفه ، رمحه اهللا : عليه القرآن العظيم مبا تضمنته ختمة واحدة ، نفع اهللا ا ، قال 
حدثين به أبو : به أيضا شيخنا املقرئ أبو العباس أمحد بن خلف بن عيشون ، رمحه اهللا ، سـماعا عليه ، قال 

  " .ه اهللاعبد اهللا حممد بن شريح مؤلِّفه ، رمح
االختالف بني يعقوب بن أيب  : (تاننسخ) [٤٦ (١/٨٩) القراءات( الفهرس الشامل منها خمطوطتان ، كما يف  

  )] .إسحاق بن زيد احلضرمي يف رواية رويس وروح عنه وبني نافع يف رواية ورش عنه
االختالف بني يعقوب بن (عنوان لقد حقّق مهدي دهيم هذه املفردة يف إطار حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري ب  

عنه وبني نافع يف رواية ورش عنه  يف رواية رويس وروحأيب إسحاق بن زيد بن عبد اهللا احلضرميى  املسم
مفردة يعقوب(  بـااختصار (أليب عبد اهللا د بن شريححمم الرعيين اإلشبيلياألندلسي ) دراسةً -) ه٤٧٦ت 
 اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية ، -ة القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية  كلّي–، قسم القراءات ) وحتقيقًا
١٤٢٨/٢٠٠٧.   

 شذرات، ) ٥٦٨ (٨٥٦- ٢/٨٥٥ ، معرفة ١٨٣ و ٤٨/١٤٨كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ٣٨٨ (٢/٨٥غاية   )٢(
   .١/١٧٢ ، األعالم ٥/٧٦ ، هدية العارفني ٥/٣٢٩

  " . عدد اآلي وقصيدة يف السنة يفله قصيدة) "١٦-١٥س (٢/٨٥غاية   )٣(
قصيدة يف آي  "٢/١٣٤٢، كشف الظنون " له قصيدة يف السنة وقصيدة يف عدد اآلي "٢/٨٥٦يقابل معرفة   

بن عبد اهللا املقرئ البغدادي ة املشهورة أليب  "١٣٤٣و " القرآن أليب اخلطّاب أمحد بن عليقصيدة يف السن
له مصنف يف السبعة وقصيدة يف السنة  "٥/٣٢٩ شذرات، " اهللا املقرئ البغدادياخلطّاب أمحد بن علي بن عبد 

األعالم ، " له قصيدة يف آي القرآن ، قصيدة يف السنة مشهورة "٥/٧٦، هدية العارفني " وقصيدة يف عدد اآلي
  ." وقصيدة يف عدد اآلي» القراء السبعة«له مصنف يف  "١/١٧٢

 ٨٣٠-٢/٨٢٧ ، معرفة ٢/٣٣٩ ، العرب ٢٢٩-٤٨/٢٢٨كذلك تاريخ اإلسالم ط . )١٧٠٨ (١/٤٠١غاية   )٤(
 ٥/١٥٢، طبقات الشافعية الكربى "] صاحب التصانيف"فيه ) [٥١٦٩ (٤/٣٨٥، ميزان االعتدال ) ٥٣٩(
   .٤/٥٢ ، األعالم ٥/٦٠٨، هدية العارفني ) ٥٢٨٦ (٤٢٨-٤/٤٢٧ ، لسان امليزان ١/٣٥، النشر ) ٤٧٠(
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          ٣٦٣ 

 )١()ط(كتاب التلخيص يف القراءات الثمان  ٢٢٦

 )٢()خ(كتاب سوق العروس  ٢٢٧

 ـــــــــــــــــ

كتاب ) "٢٤-٢٣س (١/٤١كذلك غاية " . ألّف كتاب التلخيص يف القراآت الثمان) "٢٠س (١/٤٠١غاية   )١(
- ٢١س (٢/٤٦، " تلخيص أيب معشر) "١٠- ٩س (٣١٦، " تلخيص أيب معشر) "٥- ٤س (٤٧، " التلخيص

،  "تلخيص أيب معشر" )١٩س( ١٠٨، " التلخيص أليب معشر) "٢٤س( ٦٥ ، "كتاب التلخيص أليب معشر" )٢٢
  " .تلخيص أيب معشر) "١٠س (٢١٣

كتاب التلخيص يف القراآت الثمان لإلمام األستاذ أيب معشر عبد الكرمي بن عبد  "١/٧٧هو من أصول النشر   
  " .الصمد بن حممد بن علي بن حممد الطربي الشافعي ، شيخ أهل مكّة

اجلماعة : جدة .  حسن عقيل موسى حممد: دراسة وحتقيق . هو مطبوع بعنوان التلخيص يف القراءات الثمان   
  ]٢: سلسلة أصول النشر . [ص ٥٢٧ ، ١٤١٢/١٩٩٢ ، ١اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ، ط

 ١/٢٢٢كذلك غاية " . كتاب سوق العروس ، فيه ألف ومخسمائة رواية وطريق) "٢١-٢٠س (١/٤٠١غاية   )٢(
- ٢٢س (٣٦٩، " بكتابه سوق العروسأيب معشر الطربي ) "٥س (٢/١٨٧، " كتاب سوق العروس) "٤س(

  " .على أيب معشر الطربي بسوق العروس يف القراآت)] ٥٤١(ابن اخللوف [= قرأ ) "٢٣
: قلت " [تأليف أيب معشر الطربي املذكور ، رمحه اهللا. كتاب اجلامع يف القراءات  "٣٠يقابل فهرست ما رواه   

 ١/١٢٧، التكملة ] يطلَق عليه جامع أيب معشر الطربيكتاب اجلامع يف القراءات هو سوق العروس ، كما 
ما تضمنه اجلامع أليب معشر الطربي من الرويات ويعرف بسوق العروس وفيه ألف ومخسمائة ومخسون ) "٣٨١(

أتى يف : يقال  "٨٢٩و " مصنف سوق العروس يف القراءات املشهورة والغريبة "٢/٨٢٨، معرفة " رواية وطريقًا
، طبقات الشافعية " وقد تأملت يف ذلك ، فما وجدته يبلغ ذلك. سوق العروس ألف ومخسمائة طريق كتابه 

سوق العروس ، فيه ألف  "١/٣٥، النشر " وسوق العروس يف القراءات املشهورة والغريبة "٥/١٥٢الكربى 
: كتاب سوق العروس ، فقال صنف يف القراءات  "٤/٤٢٨، لسان امليزان " ومخسمائة ومخسون روايةً وطريقًا

سوق العروس يف القراآت أليب معشر عبد الكرمي بن  "٢/١٠٠٩، كشف الظنون " فيه ألف ومخسمائة طريق
 مثاٍن وسبعني وأربعمائة ، فيه ألف ومخسمائة ٤٧٨عبد الصمد الطربي ، نزيل مكّة املكرمة ، املتوفَّى ا سنة 

  " .سوق العروس يف القراآت "٥/٦٠٨ني ، هدية العارف" ومخسون رواية وطريقًا
، )] اجلامع يف القراءات العشر: (نسخة واحدة ) [٥٠ (١/٩١) القراءات(يراجع الفهرس الشامل . هو خمطوط   

 ٥٩٣يضاف إىل ذلك نسخة مكتبة الدولة بربلني ، ناقصة ، رقمها ] . كسابقه [٦٥) ٢القراءات ط(
)٤٠٣Petermann II (  كما ضبطهاب٨٨- أ١، أوراقها ،  W. Ahlwardt  يفDie Handschriften-

Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin: Verzeichniss der arabischen 

Handschriften ] ة ورقة .  ٢٣٠-١/٢٢٩، ] ١٨٨٧برلنيكتاب اجلامع املعروف (أ ١ورد العنوان على طر
يب معشر عبد الكرمي بن عبد الصمد بن حممد بن علي املقرئ بسوق العروس تأليف الشيخ اإلمام األوحد أ

 رمحه اهللالطربي ، (مة ، بينما وردب ١ ورقة على يف املقد)كما قال املفهِرس املذكور ) جامع أيب معشر ،.=   
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           ٣٦٤ 

 )١(كتاب الدرر يف التفسري ٢٢٨

 )٢( كتاب الرشاد يف شرح القراءات الشاذّة ٢٢٩

 )٣(كتاب عنوان املسائل ٢٣٠

 )٤(كتاب طبقات القراء ٢٣١

 )٥(كتاب العدد ٢٣٢

 ـــــــــــــــــ

خة دار جتدر اإلشارة هنا إىل ما قاله حممد حسن عقيل موسى ، حمقّق التلخيص يف القراءات الثمان ، بشأن نس=   
 ٢٦ صفحة ، يف كلّ صفحة ٢٧٩عندي منه نسخة مصورة ، حتتوي على : "الكتب املصرية من سوق العروس 

 سم ؛ وهي منسوخة حديثًا بيد الشيخ عبد الرمحن حبيب عن نسخة دار ١٢,٥×٢٠سطرا ، ومساحة الصفحة 
  . )]٢ (٣١التلخيص " [وا نقص طفيف من آخرها. الكتب املصرية املفقودة 

  " .كتاب الدرر يف التفسري) "٢١س (١/٤٠١غاية   )١(
، " كتاب الدرر يف التفسري" ٥/١٥٢ الشافعية الكربى طبقات ، "يف التفسري له كتاب الدرر" ٢/٨٢٨ معرفة يقابل  

تفسري أيب معشر عبد الكرمي بن عبد الصمد  "١/٤٤١، كشف الظنون " الدرر يف التفسري "٤/٤٢٨لسان امليزان 
، إيضاح املكنون " الدرر يف التفسري أليب معشر عبد الكرمي بن عبد الصمد الطربي الشافعي "٧٥٢و " يالطرب

٣/٤٦٨" الشافعي ة العارفني " الدرر يف التفسري أليب معشر عبد الكرمي بن عبد الصمد الطربي٥/٦٠٨، هدي 
  " .الدرر يف تفسري القرآن"

  " .د يف شرح القراآت الشاذّةلرشاكتاب ا) "٢٢- ٢١س (١/٤٠١غاية   )٢(
يف " [الرشاد يف الشواذّ "٤/٤٢٨، لسان امليزان " كتاب الرشاد يف شرح القراءات الشاذّة "٢/٨٢٨يقابل معرفة   

  ] .مصحفًا) السواد(املطبوع 
  " .كتاب عنوان املسائل) "٢٢س (١/٤٠١غاية   )٣(

، كشف " عيون املسائل "٥/١٥٢شافعية الكربى ، طبقات ال" كتاب عيون املسائل "٢/٨٢٨يقابل معرفة   
، هدية العارفني " أليب معشر عبد الكرمي بن عبد الصمد الطربي... عيون املسائل يف  "٢/١١٨٧الظنون 

  " .عيون املسائل "٥/٦٠٨
  " .كتاب طبقات القراء) "٢٢س (١/٤٠١غاية   )٤(

، كشف " طبقات القراء "٥/١٥٢شافعية الكربى ، طبقات ال" كتاب طبقات القراء "٢/٨٢٨يقابل معرفة   
  " .طبقات القراء "٥/٦٠٨ ، هدية العارفني ٢/١١٠٦الظنون 

  " .كتاب العدد) "٢٢س (١/٤٠١غاية   )٥(
عبد الكرمي بن  أيب معشر تعداد اآلي للشيخ اإلمام" ١/٤١٨ كشف الظنون ، "كتاب العدد" ٢/٨٢٨ معرفة يقابل  

ة العارفني ، " عبد الصمد الطربيتعداد اآلي "٥/٦٠٨هدي. "  
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          ٣٦٥ 

� أبو نصر حمم ، كَاجنيالكُر املروزي ١() :٤٨٤-٣٩٠(د بن أمحد بن علي( 

 كتاب املعول ٢٣٣

 )٢(كتاب التذكرة  ٢٣٤

� د بن عليأبو بكر أمحد بن حمم ، ٣() :٤٨٩-٤٠٥( الضرير اهلروي( 

 )٤(التذكرة  ٢٣٥

�  البغدادي د بن عليأبو ياسر حمم ، امي٥() :٤٨٩(احلم(  
 )٦(كتاب اإلجياز يف القراءات العشر ٢٣٦

 )٧() :٤٩٦(أمحد بن علي بن عبيد اهللا البغدادي ابن سوار ، أبو طاهر  �

 ـــــــــــــــــ

، تاريخ اإلسالم ) ٩٨٦ (٢٣٦٠-٥/٢٣٥٨، معجم األدباء ) ٩٩ (٩/٦٠كذلك املنتظم ) . ٢٧٥٤ (٢/٧٢غاية   )١(
، النجوم الزاهرة ) ٥٤٦ (٨٣٧-٢/٨٣٦ ، معرفة ٢/٣٤٨ ، العرب ٦٠١-١٨/٦٠٠ ، سري ١٣٤-٤٩/١٣٣ط
   .٥/٣١٦ ، األعالم ٥/٣٦٠ ، شذرات ٥/١٣٠

  " .له مصنفات كثرية ككتاب املعول وكتاب التذكرة: قال أبو سعد السمعاينّ ) "١٠-٩س (٢/٧٢غاية   )٢(
له التصانيف احلسنة  "٢/٨٣٧، معرفة " كتاب املعول وكتاب التذكرة ألهل البصرة "٥/٢٣٥٩يقابل معجم األدباء   

، كالمها يف علوم » املعول«و » ألهل البصرةالتذكرة «من كتبه  "٥/٣١٦، األعالم " يف القراءات وكتاب التذكرة
  " .القرآن

 ٢/٨٤٩ ، معرفة ٢٩٤-٤٩/٢٩٣ ، تاريخ اإلسالم ط٢/٢٠٠كذلك تاريخ مدينة دمشق ) . ٥٧٩ (١/١٢٥غاية   )٣(
)٥٥٩. (  

  " .ألّف كتابا يف القراآت الثمان ، مساه التذكرة) "٧س (١/١٢٥غاية   )٤(
التذكرة يف القراآت  "٣/٢٧٦، إيضاح املكنون " لتذكرة يف القراءات الثمانصنف كتاب ا "٢/٨٤٩يقايل معرفة   

  " . تسع ومثانني وأربعمائة٤٨٩الثمان أليب بكر أمحد بن حممد بن علي اهلروي الضرير املقرئ املتوفَّى سنة 
-٢/٨٩٧  ، معرفة٤٩/٣١٦، تاريخ اإلسالم ط) ١٤٥ (١٠٢-٩/١٠١كذلك املنتظم ) . ٣٢٩٥ (٢/٢١٤غاية   )٥(

٦٠٩ (٨٩٨. (  
  " .صاحب كتاب اإلجياز يف القراآت العشر) "٣-٢س (٢/٢١٤غاية   )٦(

: قال أبو احلسني بن اجلميزي . قرأ عليه به أبو بكر املزريفّ . صنف يف القراءات كتاب اإلجياز  "٢/٨٩٨يقابل معرفة   
  " .قرأت ذا الكتاب على شيخنا ابن أيب عصرون ؛ وقرأ به على املزريفّ

، تاريخ ) ١٢٢ (٣٩٨-١/٣٩٦كذلك معجم األدباء "] . مؤلِّف املستنري يف العشر) "٢س(فيه ) [٣٩٠ (١/٨٦غاية   )٧(
، شذرات ) ٥٧٠ (٨٦٠-٢/٨٥٨ ، معرفة ٢/٣٧٢ ، العرب ٢٢٧-١٩/٢٢٥ ، سري ٢٣١-٥٠/٢٢٩اإلسالم ط

   .١/١٧٢ ، األعالم ٥/٤١٢
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           ٣٦٦ 

 )١()ط(املستنري يف القراءات العشر  ٢٣٧

�  األندلسي ٢() :٤٩٦-٤١٣(أبو داود سليمان بن جناح األموي( 

 كتاب البيان اجلامع لعلوم القرآن ٢٣٨

 )٣(كتاب التبيني هلجاء التنزيل ٢٣٩

 )٤( كتاب االعتماد يف أصول القراءة والديانة ٢٤٠

 ـــــــــــــــــ

، ) ١٩س (٨٦،  )٥س (٨١،  )١٨س (٦٧،  )٦س( ٦٤،  )١٢س (٥٠،  )"س(كتاب املستنري ) "١٤س (١/٣غاية   )١(
 ٥٤٥، ) ١٩س (٣٥٥، ) ١٥س (٢٦٠، ) ١٨س (٢٤٩، ) ٥س (١٨١، ) ١٥س (١٣٢، ) ٢٣س (١٠٢

 ٩٥، ) ١٩س (٩١، ) ٨س (٨٢، ) ٢٣س (٦٥، ) ١٤س (٢/٦٥، ) ١س (٥٦٢، ) ٧س (٥٦٥، ) ١٦س(
، ) ١٣/١٨س( ٢٩٥، ) ١٨س (٢٨٢، ) ٣س (٢٤٨،  )٣س( ١٨٠،  )٤س (١٧٦،  )٨س (١٧٥،  )٢٣-٢٢س(

  ) .١٠س (٣٧٦، ) ٢٣س (٣٠٧
مسع الصديفّ منه كتابه املستنري وكتابه يف املفردات ، "و " صنف يف القرآن كتاب املستنري "١/٣٩٧يقابل معجم األدباء   

، كشف " احب املستنريص "٢/٨٥٨، معرفة " مصنف املستنري يف القراءات "٢/٣٧٢، العرب " أفرد ما مجعه يف املستنري
  " .مصنف املستنري يف القراءات "٥/٤١٢، شذرات " املستنري يف القراآت العشر البواهر "٢/١٦٧٥الظنون 

حتقيق . ، مطبوع بعنوان املستنري يف القراءات العشر " كتاب املستنري يف القراآت العشر "١/٨٢هو من أصول النشر   
. مج ٢،  ١٤٢٦/٢٠٠٥ ، ١وإحياء التراث ، ط اإلسالمية للدراسات البحوث دار: ديب  . الددو أمني عمار : ودراسة

  ]٦:  سلسلة الدراسات القرآنية[
 ، ٢/٣٧٢، العرب  ١٧٠-١٩/١٦٨، سري  ٢٣٦-٥٠/٢٣٤كذلك تاريخ اإلسالم ط . )١٣٩٢ (٣١٧-١/٣١٦غاية   )٢(

   .٣/١٣٧ ، األعالم ٥/٤١٢، شذرات ) ٥٧٢ (٨٦٤-٢/٨٦٢معرفة 
:  املنورة املدينة . شرشال معمر أمحد بن بن أمحد :وحتقيق  دراسة.  مطبوع بعنوان خمتصر التبيني هلجاء التنزيل تصرخم له  )٣(

  .مج ٥/ج٥، ] ٢٠٠٠/[١٤٢١جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ، 
يف ثالمثائة جزء وكتاب التبيني ومن مؤلَّفاته كتاب البيان اجلامع لعلوم القرآن : قلت ) "٤-١س (٣١٧-١/٣١٦غاية   )٤(

هلجاء الترتيل وكتاب االعتماد يف أصول القراءة والديانة ، عارض به شيخه الداينّ ، أرجوزة يف مثانية عشر ألف بيت 
  " .وأربعمائة وأربعني بيتا وغري ذلك

كتاب : يت صنفها أبو داود تسمية الكتب ال: قرأت خبطّ بعض تالمذة أيب داود ، قال : قلت  "٢/٨٦٣يقابل معرفة   
البيان اجلامع لعلوم القرآن يف ثالمثائة جزء ، كتاب التبيني هلجاء التنزيل يف ست جملّدات ، كتاب الرجز املسمى 

عدد هذه . باالعتماد الذي عارض به شيخه أبا عمرو الداينّ يف أصول القرآن وعقود الديانة وهو عشرة أجزاء 
حاِفظُوا علَى الصلَواِت : (وله كتاب اجلواب عن قوله ، تعاىل .  ألف بيت وأربعمائة وأربعون بيتااألرجوزة مثانية عشر

) ٣ (١/١٠٨يراجع خمتصر التبيني هلجاء التنزيل " . يف جملّد ، مثّ مسى له تتمة ستة وعشرين مصنفًا) والصالِة الوسطَى
كتاب الرجز ) [١٠ (١١٢-١١١، ] كتاب التبيني هلجاء التنزيل) [٤ (١٠٩-١٠٨، ] البيان اجلامع لعلوم القرآن[

  ] .املسمى باالعتماد
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          ٣٦٧ 

 )١(التنزيلاملقنع يف  ٢٤١

�  از ، أبو احلسن حيىي بن إبراهيم بن أيب زيد اللوايتّ املرسيي٢() :٤٩٦-٤٠٦(ابن الب( 

 )٣(كتاب النبذ النامية  ٢٤٢

 )٤(: )٤٩٧ -٤١٠( أبو اخلطّاب علي بن عبد الرمحن بن هارون الشافعي ، ابن اجلراح �

  )٥( القراءاتمنظومة يف ٢٤٣
  )٦() :٤٨٩كان حيا ( الروذباري البلخي حممد بن أمحد بن اهليثم ، أبو بكر �

 )٧()خ (كتاب جامع القراءات ٢٤٤

 ـــــــــــــــــ

  " .املقنع من التنزيل أليب داود) "٣س (٢/٢٣٧غاية   )١(
 ٨٦١-٢/٨٦٠ ، معرفة ٣٧٣-٢/٣٧٢ ، العرب ٢٤٤-٥٠/٢٤٢كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ٣٨١٨ (٣/٣٦٤غاية   )٢(

 ، هدية ٤١٣-٥/٤١٢، شذرات ) ٩١٦٢ (٧/٣٦٤، لسان امليزان ) ٩٤٥٦ (٧/١٥٧ل ، ميزان االعتدا) ٥٧١(
   .٨/١٣٤ ، األعالم ٦/٥١٩العارفني 

  " .صاحب كتاب النبذ النامية) "١٥س (٣/٣٦٤غاية   )٣(
 يف كتاب النبذ) "١٦٨٢ (٥٤٧، املعجم املفهرس " كتاب النبذ النامية يف القراءات الثمانية له "٢/٨٦١يقابل معرفة   

النبذ النامية يف القراآت الثمانية البن البياز أيب احلسني حيىي بن إبراهيم  "٢/١٩٢٣، كشف الظنون " القراءات الثمان
املرسي ة العارفني " املقرئ األندلسيف النبذ النامية يف القراآت الثمانية "٦/٥١٩، هديله  "٨/١٣٤، األعالم " صن

  " .انيةالنبذ النامية يف القراءات الثم
، تاريخ ) ٤٧٠ (٢٩٠-٢/٢٨٩، إنباه ) ٢٢٤ (١٤١-٩/١٤٠كذلك املنتظم ) . ٢٢٤٣ (٥٤٩-١/٥٤٨غاية   )٤(

، شذرات )٥٨٧ (٨٧٧-٢/٨٧٦ ، معرفة ٢/٣٧٥ ، العرب ١٧٣-١٩/١٧٢ ، سري ٢٦٤-٥٠/٢٦٣اإلسالم ط
٥/٤١٦.   

  " .ألّف يف القراآت نظما) "٢س (١/٥٤٩غاية   )٥(
له  "٢/٣٧٥، العرب " ومسى إحدامها باملكملة واألخرى باملبعدة. صنف قصيدتني يف القراآت " ٩/١٤١يقابل املنتظم   

  " .له منظومة يف القراءات "٥/٤١٦، شذرات " صنف منظومة يف القراءات "٢/٨٧٦، معرفة " منظومة يف القراءات
، األعالم ) ٥٦٤ (٢/٨٥٣ ، معرفة ٧٤١-١٤/٧٤٠كذلك تاريخ مدينة دمشق ) . ٢٨١٧ (٩١-٢/٩٠غاية   )٦(

٥/٣١٥.   
رأيته مبدينة هراة ، قد مجع فيه . مل يؤلّف مثله . هو مؤلِّف كتاب جامع القراآت : قلت ) "١٠-٥س (٢/٩١غاية   )٧(

ألّفه باسم السلطان أيب املفظّر إبراهيم بن مسعود بن . القراآت العشر وغريها وأتى فيه بفوائد كثرية باألسانيد املختلفة 
وفرغ منه يف يوم األحد السابع عشر من احملرم سنة . ن حممد بن سبكتكني ، صاحب غَزنة وغريها من اهلند السلطا

  ".حممد بن أمحد بن اهليثم ، صاحب اجلامع) "٢س (١/٢٢٢كذلك غاية ". تسع وستني وأربعمائة
  )] .امع القراءاتج: (نسخة واحدة ) [٤٥ (١/٨٨) القراءات(يراجع الفهرس الشامل . هو خمطوط   
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           ٣٦٨ 

�  املكّي العباّسي الشريف اخلطيب ، أبو الفضل عبد القاهر بن عبد السالم بن علي
)١() :٤٩٣-٤٢٥( 

 )٢(كتاب املبهج ٢٤٥

�  البغدادي د بن أمحد بن علياط ، أبو منصور حمم٣() :٤٩٩-٤٠١(اخلي( 

 )٤( القراءاتكتاب املهذّب يف ٢٤٦

�  املصري ل ، أبو إمساعيل موسى بن احلسني بن إمساعيل احلسيين٥() :٥٠٠ح(املعد( 

 )٦()خ(كتاب الروضة  ٢٤٧

  

 ـــــــــــــــــ

  ) .٥٦٩ (٨٥٨-٢/٨٥٧كذلك معرفة ) . ١٦٩٨ (١/٣٩٩غاية   )١(
  " .ألّف كتاب املبهج جامعا للروايات اليت قرأ ا) "١٢- ١١س (١/٣٩٩غاية   )٢(
 ، العرب ٢٢٤- ١٩/٢٢٢ ، سري ٣٠٤-٥٠/٣٠٣كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ٢٧٥٧ (٧٥-٢/٧٤غاية   )٣(

هدية  ، ٤١٨-٥/٤١٦ شذرات ، ٦/١٢/١٦٦، البداية والنهاية ) ٥٩١ (٨٨١-٢/٨٧٩ ، معرفة ٢/٣٧٨
   .٥/٣١٦األعالم  ، ٦/٧٨العارفني 

ب املهذّب كتا) "٢٠- ١٩س (٢/٦٥كذلك غاية " . مؤلِّف كتاب املهذّب يف القراآت) "٦س (٢/٧٤غاية   )٤(
  " .أليب منصور اخلياط

املهذّب  "٢/١٩١٣، كشف الظنون "قراءاتال] ٨٨٠[مصنف كتاب املهذّب يف "٨٨٠-٢/٨٧٩يقابل معرفة   
اط البغدادياخلي د بن أمحد بن عليف  "٥/٤١٧ شذرات، " يف القراآت العشر أليب منصور اإلمام الزاهد حممصن

  ." له املهذّب يف القراآت العشر "٦/٧٨هدية العارفني ، " كتاب املهذّب يف القراءات
تأليف جده اإلمام الزاهد أيب منصور حممد بن أمحد بن . يف العشر كتاب املهذّب  "١/٨٤هو من أصول النشر   

اط البغدادياخلي علي. "  
   .٧/٣٢٢كذلك األعالم .  )٣٦٧٩ (٣١٩- ٢/٣١٨غاية   )٥(
قرأ عليه موسى بن احلسني املعدل ) "١٧س (١/٢٣٧كذلك غاية . " ألّف كتاب الروضة ")١س (٢/٣١٩غاية   )٦(

، كشف الظنون " الشريف موسى بن احلسني املعدل ، مؤلِّف كتاب الروضة) "٢٠س (٥٠٩، " صاحب الروضة
  " .الروضة للشريف املعدل "٢/١٣٢٠

كتاب الروضة لإلمام الشريف أيب إمساعيل موسى بن احلسني بن إسـماعيل بن  "١/٧٩هو من أصول النشر   
الروضة يف : (نسخة واحدة ) [٥٤( ١/٩٥) القراءات(يراجع الفهرس الشامل . ، خمطوط " موسى املعدل

  )] .الروضة يف القراءات السبع: (نسخة واحدة ) [١٠٩ (١١٢) ٢القراءات ط(، )] القراءات السبع
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   :القرن السادس
  )١() :٥٠٠بعيد(العماينّ ، أبو حممد احلسن بن علي بن سعيد املقرئ  �

  )٢(الوقف واالبتداء ٢٤٨
 )٣(]املغين يف معرفة وقوف القرآن[ ٢٤٩

 )٤()خ (املرشد ٢٥٠

 ـــــــــــــــــ

   .٢/٥٧٤كذلك مجال القراء ) . ١٠١٣ (١/٢٢٣غاية   ) ١(
  " .صاحب الوقف واالبتداء) "١٣-١٢س (١/٢٢٣غاية   ) ٢(

  " .بتداء للعماينّالوقف واال "٢/١٣٢٢يقابل كشف الظنون   
املقصود باألول هو املغين ، " . واآلخر املرشد) بياض(له يف الوقوف كتابان ، أحدمها ) "١٤-١٣س (١/٢٢٣غاية   ) ٣(

  .، فينظَر عنه احلاشية التالية أما املرشد . كما هو أعاله 
   .٢٠٢=http://www.alkabs.net/vb/showthread.php?p: للمزيد عن ذلك يراجع الرابط التايل   

أحسن . واآلخر املرشد ؛ وهو أمتّ منه وأبسط ) بياض(له يف الوقوف كتابان ، أحدمها ) "١٥-١٣س (١/٢٢٣غاية   ) ٤(
.  "حامت السجستاينّ وزعم أنه تبع أبا .مثّ الكايف مثّ الصاحل مثّ املفهوم  إىل التام مثّ احلسن وقد قسم الوقف فيه. فيه وأفاد 

املرشد يف الوقف واالبتداء لإلمام احلافظ  "٢/١٦٥٤، " املرشد يف الوقف واالبتداء "٢/١٣٢٢لظنون يقابل كشف ا
  " .٤٠٠العماينّ املتوفَّى يف حدود سنة 

   اء دون أن ) علم االهتداء يف معرفة الوقف واالبتداء(عنه نقوالً يف الكتاب العاشر ) ٦٤٣(نقل السخاوييف مجال القر
: ، عز وجلّ  قوله بالعماينّ يف املعروف سعيد علي بن قال أبو حممد احلسن بن" : ٥٧٥-٢/٥٧٤ ا يفكم ، كتابه يذكر

هاهنا أحسن ، كما قال أبو حامت ؛ فأين ) بلَى(والوقف على : مثّ قال ... وحنوه ] ٨١البقرة ) [بلَى من كَسب سيئَةً(
: قال العماينّ  "٥٨٨، ..." ال يوقف : قال العماينّ  "٥٨٦، " لكهذا من كالمه يف البقرة ؟ وأظنه نسي ما قال هنا

  ..." .هو كاٍف ؛ وهو الصواب : قال العماينّ  "٥٩٦، ..." وزعم بعضهم 
كتاب املرشد يف الوقف (بعنوان ) ٦٨٢٧.Ay(األوىل خمطوطة مكتبة جامعة إستانبول : من املرشد خمطوطتان   

عنها نسخة مصورة يف مكتبة اجلامعة . ه ٧٦٠ احملرم ٢٥ت ، تاريخ النسخ  ورقا٢٠٥، عدد أوراقها ) واالبتداء
املرشد يف ذيب وقُوف (الثانية خمطوط اخلزانة العامة بالرباط ، عنواا  . ٥٧٠٩اإلسالمية باملدينة املنورة ، رقمها 

للمزيد ينظَر  . ٥٦٦، رقمها ق ورقة ٢٧٣، عدد أوراقها ) القرآن وحتقيقها ووجوه تقاسيمها وعللها وأحكامها
   .٢٠٢=http://www.alkabs.net/vb/showthread.php?p: الرابط التايل 

ىل آخر إاملائدة  من بداية سورة(املرشد يف الوقف واالبتداء حقّقه حممد محود حممد األزوري يف رسالة ماجستري بعنوان   
   .١٤٢٣/٢٠٠٢ جامعة أم القرى ، –وأصول الدين  كلّية الدعوة –، قسم الكتاب والسنة ) سورة الناس

   د بن أمحد األنصاريا بن حمماه املقصد لتلخيص ما يف املرشد ) ٩٢٦(لقد اختصره شيخ اإلسالم زكريالوقف يف ومس
. قراءة يف علم ال هلذا املختصر عدة طبعات ، منها بعنوان املقصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف واالبتداء. واالبتداء 

   =.ص ٩٦ ، ١٤٠٥/١٩٨٥ ، ٢ دار املصحف ، ط :دمشق
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 )١() :٥٠٠بعد( اخلراساينّ األندرايب ، أبو عبد اهللا أمحد بن أيب عمر �

 )٢()ط/خ (كتاب اإليضاح يف القراءات العشر واختيار أيب عبيد وأيب حامت ٢٥١

 )٣() :٥٠٠بعد(حممود بن محزة بن نصر الكرماينّ برهان الدين تاج القراء ، أبو القاسم  �

 )٤(كتاب خطّ املصاحف ٢٥٢

 )٥()خ (ح غاية ابن مهرانكتاب اهلداية يف شر ٢٥٣

 )٦()خ (كتاب لباب التفاسري ٢٥٤

 ـــــــــــــــــ

حتقيق وتقدمي  . طبوع بعنوان القراءات الثماين للقرآن القرآنكامل،   يف القراءاتكذلك بعض املصنفات للعماينّ=   
 ، ١اموعة الصحفية للدراسات والنشر ، ط: عمان . إبراهيم عطوة عوض ، أمحد حسني صقر : وتعليق 
  .ص ]٦٠٥[ ، ١٤١٥/١٩٩٥

  ) .٤٢٦ (١/٩٣غاية   )١(
أتى بفوائد . صاحب كتاب اإليضاح يف القراآت العشر واختيار أيب عبيد وأيب حامت ) "١٦-١٥س (١/٩٣غاية   )٢(

حممد بن ) "٢١-٢٠س (٢/٢٧٤، " أمحد بن أيب عمر ، صاحب كتاب اإليضاح) "١٥س (٥٧٢، " كثرية
وروى عن حامد بن أمحد عنه وأبدى . يه أمحد بن أيب عمر ، صاحب اإليضاح اعتمد عل: اهليصم ، أبو عبد اهللا 

  ".عنه فوائد يف كتابه
  ورقة ، رقمها٢٠٥ستانبول ، سخة فريدة حمفوظة يف دار الكتب بإمنه ن. كتاب اإليضاح يف القراءات خمطوط   

١٣٥٠ A.Y. الثاين وا.  ، كما قال أمحد نصيف اجلنايب الباب م له حقّق األخريلثالثني من كتاب اإليضاح وقد
 ، ١مؤسسة الرسالة ، ط: بريوت . ونشره بعنوان قراءات القراء املعروفني بروايات الرواة املشهورين 

  .ص ١٦٧ ،١٤٠٥/١٩٨٥
   .٧/١٦٨األعالم  ، ٦/٤٠٢هدية العارفني كذلك ) . ٣٥٧٧ (٢/٢٩١غاية   )٣(
  " .احفمؤلِّف كتاب خطّ املص) "١٢س (٢/٢٩١غاية   )٤(
  " .ب اهلداية يف شرح غاية ابن مهرانكتا) "١٢س (٢/٢٩١غاية   )٥(

البن (يراجع الغاية يف القراءات العشر . ه ٦٠٧منه خمطوطة مبكتبة علي أصغر حكمت بطهران ، قد كُتبت سنة   
 ، ١٤٠٥/١٩٨٥ ، ١شركة العبيكان ، ط: الرياض . حممد غياث اجلبناز : حتقيق ) [مقدمة احملقّق (١٧) مهران
  ] .ص٣٧٥

  " .كتاب لباب التفاسري) "١٣س (٢/٢٩١غاية   )٦(
  " .لباب التفاسري "٦/٤٠٢يقابل هدية العارفني   
كتاب (لباب التفاسري :  نسخة ٢٢) [ج٦ (١٣١-١/١٣٠) علوم القرآن(يراجع الفهرس الشامل . هو خمطوط   

  )] .العجائب والغرائب
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 )١()ط (كتاب الربهان يف معاين متشابه القرآن ٢٥٥

�  الطليطلي د بن حيىي بن مزاحم األنصاري٢() :٥٠٢(ابن مزاحم ، أبو عبد اهللا حمم( 

 )٣(كتاب الناهج يف القراءات ٢٥٦

� اس اجلزريا  (أمحد بن هبة اهللا بن أمحد بن الكراية ، أبو العب٤() :٥٠٧كان حي( 

٢٥٧  ٥(قراءة احلسن البصري( 

 )٦() :٥١٤-٤٢٧/٤٢٨(ابن بلِّيمة ، أبو علي احلسن بن خلف بن عبد اهللا القريواينّ  �

 )٧()ط(كتاب تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات  ٢٥٨

 ـــــــــــــــــ

  " .ربهان يف معاين متشابه القرآنكتاب ال) "١٣س (٢/٢٩١غاية   )١(
دار : بريوت . عبد القادر أمحد عطا : حتقيق . له أكثر من طبعة ، منها بعنوان الربهان يف توجيه متشابه القرآن   

  .ص ٢٠٨ ، ١٤٠٦/١٩٨٦ ، ١الكتب العلمية ، ط
 ، ١١٥غية الوعاة ، ب) ٦١٢ (٢/٩٠٠ ، معرفة ٥١/٧٠كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ٣٥٣٠ (٢٧٨-٢/٢٧٧غاية   )٢(

   .٧/١٣٧ ، األعالم ٦/٧٨هدية العارفني 
مصنف كتاب الناهج يف  "٢/٩٠٠يقابل معرفة " . ألّف كتاب الناهج يف القراآت) "٢٣س (٢٧٨-٢/٢٧٧غاية   )٣(

ج الناه "٤/٦١٧، إيضاح املكنون " ألّف كتاب الناهج يف القراءات بأشهر الروايات "١١٥، بغية الوعاة "القراءات
 ٦/٧٨، هدية العارفني " للقراآت بأشهر الروايات أليب عبد اهللا حممد بن حيىي بن مزاحم األنصاري الطليطلي املقرئ

  " .له كتاب الناهج للقراءات بأشهر الروايات "٧/١٣٧، األعالم " له من الكتب الناهج للقراآت بأشهر الروايات"
  ) .٦٨٠ (١/١٤٦غاية   )٤(
وقفت له على تأليف يف قراءة احلسن البصري ، ذكر عنه عشر روايات ، فرأيته حسن ) "١٨-١٧س (١/١٤٦غاية   ) ٥(

  " .الكالم
، ) ٦١٣ (٩٠٣-٢/٩٠٢، معرفة  ٢/٤٠٢ ، العرب ٣٦٤-٥٢/٣٦٣كذلك تاريخ اإلسالم ط ) .٩٧٠ (١/٢١١غاية   )٦(

   .٥/٢٧٨ ، هدية العارفني ٦/٦٨شذرات 
مؤلِّف كتاب ) "١١-١٠س (٢١١، " تلخيص العبارات) "١٤س(و "  بلّيمةتلخيص ابن) "١٣س (١/١١٤غاية   )٧(

) ١٧-١٦س (٣٥٧، " وقد قرأت به ورويته مساعا من لفظ األستاذ ابن اللبان. تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات 
 ٤٦٦، " باراتاحلسن بن بلّيمة ، مؤلِّف تلخيص الع) "١٥س (٤٠١، " أبو علي بن بلّيمة ، مؤلِّف تلخيص العبارات"
  " .أبو علي بن بلّيمة ، مؤلِّف كتاب تلخيص العبارة بلطيف اإلشارة) "٩س(
تأليف اإلمام املقرئ أيب علي احلسن بن خلف بن عبد اهللا بن . كتاب تلخيص العبارات "١/٧٢هو من أصول النشر   

. عبارات بلطيف اإلشارات يف القراءات السبع ، مطبوع بعنوان تلخيص ال" بلّيمة اهلواري القريواينّ ، نزيل اإلسكندرية
/ ١٤٠٩ ، ١مؤسسة علوم القرآن ، ط/ دار القبلة للثقافة اإلسالمية : دمشق / جدة . سبيع محزة حاكمي: حتقيق 
١٩٨٨.   
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           ٣٧٢ 

 )١() :٥١٦-٤٢٢(، أبو القاسم عبد الرمحن بن عتيق بن خلف الصقلي لفحام ابن ا �

 )٢()ط(كتاب التجريد  ٢٥٩

 )٣()ط(مفردة يعقوب  ٢٦٠

 ـــــــــــــــــ

 ، ٣٨٩-١٩/٣٨٧ ، سري ٢/٤٠٧، العرب ) ٣٨٠ (١٦٥-٢/١٦٤ كذلك إنباه) . ١٥٩٠ (٣٧٥-١/٣٧٤غاية   )١(
   .٣/٣١٦ ، األعالم ٧٦-١/٧٥، النشر ) ٦٢٣( ٩١١-٢/٩٠٩معرفة 

" التجريد) "٤ (٩٩، " التجريد) "١س (٥٨، " التجريد) "٦س (٢٩، " ابن الفحام يف التجريد) "٢١س (١/٢٦غاية   ) ٢(
) ١٠س (١٥٠، " بالتجريد على مؤلِّفه ابن الفحام] القلعي[= قرأ ) "١٦س (١٠١، " كتاب التجريد) "٧س(و 

"التجريد) "٣س (٢١٥، " التجريد/كتاب التجريد) "٤/١١س (١٨٣، " ام رواية هشام يف التجريدأسند ابن الفح " ،
) ٣س (٣٧٣، " أبو القاسم بن الفحام ، مؤلِّف التجريد) "١٦س (٣٥٧، " جتريد ابن الفحام) "٣س (٣٤٤

يب علي البغدادي ، وأمحد بن قرأ الروايات على إبراهيم بن إمساعيل املالكي ، صاحب أ) "١٤س (٣٧٤، " التجريد"
، " هؤالء شيوخه يف جتريده. سعيد بن أمحد بن نفيس ونصر بن عبد العزيز الفارسي وعبد الباقي بن فارس بن أمحد 

وكتابه التجريد من أشكل : قلت ) "١س (٣٧٥ –) ٢٣س (٣٧٤، " مؤلِّف كتاب التجريد) "١٨-١٥س (٣٧٤
من وقف عليه . أوضحته يف كتايب التقييد يف اخللف بني الشاطبية والتجريد كتب القراآت حال ومعرفة ، ولكني 

كذا وقع يف ) "١٣س (٥٣٥، " التجريد) "٢٢س (٣٩٨، " التجريد) "١س (٣٩٥، " أحاط بالكتاب علما بينا
 ابن الفحام يف) "٣س (٥٦٨، " التجريد) "٢٤س (٦٠٩" التجريد"،) ٨/١١س (٥٤٥، " التجريد البن الفحام

وقع يف جتريد ) "١٤س (٩٤، " التجريد) "٢٣س (٦٥، " فيما ذكره ابن الفحام يف جتريده) "٢س (٢/٦، " جتريده
، " صاحب التجريد" )١١س( ، "ما وقع يف التجريد" )١٠س (١٢١ ،" صاحب التجريد) "١٢س( ١٠٥ ، "ابن الفحام

غري ) "١٦س( و "التجريد" )١٢س( ١٧٠ ، "صاحب التجريد) "٢١س (١٣٥ ، "التجريد صاحب" )١٢-١١س( ١٣٣
) ١٢س (٢٠٨، "  الفحامالتجريد البن) "٢٢س (٢٠٦، " كتاب التجريد) "٩-٨س (١٧٥، " فحام يف جتريدهابن ال

  " .التجريد) "١٨س (٣٧٢، " ابن الفحام يف التجريد) "١٠-٩س (٣٠١، " التجريد) "٤س (٢٤٨، " التجريد"
تأليف اإلمام األستاذ أيب القاسم عبد الرمحن بن أيب بكر عتيق بن . التجريد كتاب  "٧٦-١/٧٥هو من أصول النشر   

، مطبوع بعنوان كتاب التجريد لبغية املريد يف " الصقلي املعروف بابن الفحام ، شيخ اإلسكندرية] ٧٦[خلف 
 ، ١٤٢٢/٢٠٠٢ ، ١دار عمار ، ط: عمان . ضاري إبراهيم العاصي الدوري : دراسة وحتقيق . القراءات السبع 

  .ص ٣٨٧
  " .مفردة يعقوب أليب القاسم ابن الفحام) "١١س (١/٣٩غاية   )٣(

  " .ة يعقوب البن الفحام املذكورمفرد "١/٧٧هي من أصول النشر   
، قسم ) حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف القراءات(حقّقها معاذ بن إبراهيم بن حممد نور بن سيف يف إطار   

   .١٤٢٧/٢٠٠٦باملدينة النبوية ،  اجلامعة اإلسالمية – كلّية القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية –القراءات 
دار أضواء السلف ،  . خالد حسن أبو اجلود ، فكري إيهاب أمحد: دراسة وحتقيق  . مطبوعة بعنوان مفردة يعقوب هي  

١٢٤٨/٢٠٠٧.   
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          ٣٧٣ 

�  األندلسي د بن خلف ، أبو جعفر األنصاريا -٤٥٤(أمحد بن حمم١() :٥١٢كان حي( 

 كتاب املقنع يف القراءات السبع ٢٦١

 )٢(املفيد يف الثمان ٢٦٢

�  ار التجييبد بن أمحد بن عمأبو عبد اهللا حمم ، ٣() :٥١٩(الالِردي( 

 )٤(كتاب معاين القراءات ٢٦٣

 )٥() :٥٢١-٤٣٥(نسي ، حممد بن احلسني بن بندار الواسطي أبو العز القال �

 )٦()ط( اإلرشاد يف العشر كتاب ٢٦٤

 ـــــــــــــــــ

   .١/٢١٤، األعالم ) ٩٠ (١/٣٣كذلك التكملة ) . ٥٢٢ (١١٤-١/١١٣غاية   )١(
] ١١٤[أسند . مؤلِّف كتاب املقنع يف القراآت السبع واملفيد يف الثمان ) "٥س (١١٤ –) ٢٤س (١/١١٣غاية   )٢(

وقرأ أيضا عن أيب . القراآت فيهما عن أيب عبد اهللا احلسني بن موسى الدينوري وعلي بن كموس عن ابن نفيس 
. رأت يف آخر كتابه املقنع أنه فرغ منه يف ربيع اآلخر سنة تسع وتسعني وأربعمائة ق. احلسني حيىي بن علي اخلشاب 

مثّ تصفّحته وأصلحت فيه مواضع وزدت فيه زيادات به أِن انتِسخ منه نسخ وفرغ منه يف ذي احلجة سنة ست : قال 
املفيد يف القراآت الثمان واملقنع أمحد بن حممد بن خلف األنصاري ، صاحب ) "٥-٤س (٢٥٣، " عشرة ومخسمائة

  " .أمحد بن حممد بن خلف ، مؤلِّف املقنع واملفيد) "٦س (٥٦٢، " يف السبع
  " .ذكره ابن عساكر. صنف كتابا يف القراءات ، مساه املقنع  "١/٣٣يقابل التكملة   

  ) .٦٤٢ (٩٢٨-٢/٩٢٧كذلك معرفة ) . ٢٧٦٤ (٢/٧٦غاية   )٣(
  " .صنف كتابا يف معاين القراآت. وكان مشاركًا يف عدة : قال الذهيب ) "٢٢-٢١س (٢/٧٦غاية   )٤(

  " .صنف كتابا يف معاين القراءات. كان مشاركًا يف عدة علوم  "٢/٩٢٧يقابل معرفة   
   .٦/١٠١، األعالم ) ٩١٥ (٩١٥-٢/٩١٢كذلك معرفة ) . ٢٩٥٨ (١٢٩-٢/١٢٨غاية   )٥(
، ف كتاب اإلرشاد يف العشر ، وهو خمتصر ، كان عند العراقيني كالتيسري عندنا ألّ) "٢١-١٨س (٢/١٢٨غاية   )٦(

وذكرت خلفه يف . وقد قرأت ما وحصلت يل رواية اإلرشاد عاليا جدا . وكتاب الكفاية ، أكرب من كتاب اإلرشاد 
  " .كتايب اإلسعاد

كتاب اإلرشاد وكتاب الكفاية ) "١٧-١٦س (٥٩٠، " اإلرشاد) "٢س (٣٥" اإلرشاد) "٣س (١/٢٢كذلك غاية   
القالنسي ٦-٥س (٢٢٩، " أليب العز" (٢٣١، " الكفاية واإلرشاد من تالوة القالنسي) كتاب ) "١٨-١٧س

ِي الكفاية ) "١٦-١٥س (٦٥، " اإلرشاد) "٧س (٢/٤٠، " اإلرشاد) "١٣/١٤س (٣٦٧، " اإلرشاد أليب العزكتاب
٢٥١، " اإلرشادين) "٣س (٢٤٨، " اإلرشاد) "٢٠س (٢٤١، " اإلرشاد) "٨س (٨٢، " واإلرشاد للقالنسي 

  " .كتاب اإلرشاد) "١٧س (٣٧٤، " اإلرشاد أليب العز) "١٤-١٣س (٢٨٥، " اإلرشاد) "١٩س(
كتاب اإلرشاد يف العشر لإلمام األستاذ أيب العز حممد بن احلسني بن بندار القالنسي  "١/٨٦هو من أصول النشر   

   =" .يالواسط
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           ٣٧٤ 

 )١()ط( الكفاية كتاب ٢٦٥

�  د بن سليمان بن أمحد املالقي٢() :٥٢٥-٤٣٧(ابن أخت غامن ، أبو عبد اهللا حمم( 

 )٣(كتاب تعليل القراءات العشر ٢٦٦

�  ر بن يعقوب املالقي٤() :٥٢٦(األحدب ، منصور بن اخلي( 

 )٥(كتاب القراءات ٢٦٧

 ـــــــــــــــــ

مجال : قرأه وعلّق عليه . له أكثر من طبعة ، منها بعنوان كتاب إرشاد املبتدي وتذكرة املنتهي يف القراءات العشر =   
  .ص ٢٣٩، .] س. د[دار الصحابة للتراث ، : طنطا . حممد شرف 

كتاب اإلرشاد يف ألّف ) "٢١-١٨س (٢/١٢٨، )" ف(كتاب الكفاية الكربى للقالنسي ) "١٥-١٤س (١/٣غاية   )١(
وقد قرأت ما . وكتاب الكفاية ، أكرب من كتاب اإلرشاد ، كان عند العراقيني كالتيسري عندنا . العشر وهو خمتصر 

  " .وذكرت خلفه يف كتايب اإلسعاد. وحصلت يل رواية اإلرشاد عاليا جدا 
) ٨س (٩٨، " كفاية أيب العز) "٢٢س (٨٥، " الكفاية) "٥س (٣٥، " أبو العز يف كفايته) "٢س (١/١٣كذلك غاية   

"٥س (٣٤٠، " كذا يف الكفاية) "١٣س (٢٣٣، " كفاية أيب العز" (القالنسي ٤١٢، " كفاية أيب العز) ٦س (
أبو ) "١س (٥٣٥، " كتاب الكفاية الكربى أليب العز) "٢٣-٢٢س (٥٠١، " الكفاية) "٢٢س (٤٢٣، " الكفاية"

كتاب اإلرشاد وكتاب الكفاية أليب ) "١٧-١٦س (٥٩٠، " وقع يف الكفاية) "٦س (٥٨٩ ، "العز أيضا يف كفايته
القالنسي ١٦-١٥س (٢/٦٥، " كذا وقع يف الكفاية) "٩س (٥٩٨، " العز" (ِي الكفاية واإلرشاد للقالنسيكتاب " ،

 ٣٤٦، " لكفاية أليب العزا) "٢٤-٢٣س (٣٠٧، " كفاية أيب العز) "٢س (٢٧٣، " الكفاية أليب العز) "٦س (٧٩
  " .القالنسي ، صاحب الكفاية) "٢٠س(
، مطبوع بعنوان كتاب الكفاية " كتاب الكفاية الكربى أليب العز القالنسي املذكور "١/٨٧هو من أصول النشر   

 ، ١طدار الصحابة للتراث ، : طنطا . مجال الدين حممد شرف : مراجعة وتعليق . الكربى يف القراءات العشر 
  .ص ٣٣٥ ، ٢٠٠٣]/١٤٢٤[

  ) .٦٧١ (٩٥٣-٩٥٢/ ٢كذلك معرفة ) . ٣٠٤٢ (٢/١٤٨غاية   )٢(
له كتاب تعليل القراآت العشر وكتاب شرح النبات أليب حنيفة الدينوري حنو ثالثني ) "٢١-٢٠س (٢/١٤٨غاية   )٣(

  " .جملّدا
شرح النبات أليب حنيفة الدينوري ، يكون له كتاب تعليل القراءات العشر وكتاب ) "٦٧١ (٢/٩٥٢يقابل معرفة   

  " .ثالثني جملّدة
 ٩٣١-٢/٩٣٠ ، معرفة ١٩/٥٦٠، سري ) ٩٥ (١٥٠-٥٣/١٤٩كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ٣٦٥٣ (٢/٣١٢غاية   )٤(

   .٧/٢٩٩، األعالم ) ٨٦٤١ (٥٩-٧/٥٦، لسان امليزان ) ٨٧٨١ (٥١٨-٦/٥١٧، ميزان االعتدال ) ٦٤٦(
  " .صنف كتابا يف القراآت") ١٧س (٢/٣١٢غاية   )٥(

  ."] .ا : كتابا || س ، ن ك ، م : كتبا :"٢١٤هناك احلاشية " [صنف كتبا يف القراءات "٢/٩٣٠يقابل معرفة   
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          ٣٧٥ 

�  اإلشبيلي اس أمحد بن خلف بن عيسون اجلذامياس ، أبو العب١() :٥٣١(ابن النح( 

 )٢(الناسخ واملنسوخ ٢٦٨

�  مثّ الدمشقي د هبة اهللا بن أمحد بن عبد اهللا البغدادي٤٦١(ابن طاووس ، أبو حمم-
٣() :٥٣٦( 

 )٤(كتاب اهلداية  ٢٦٩

�  ريشعيب بن عيسى بن ، الياب األندلسي األشجعي ٥() :٥٣٨(علي( 

 كتاب التقريب واإلشعار يف مذاهب القراء السبعة أئمة األمصار[ ٢٧٠

 كتاب قراءة يعقوب بن إسحاق احلضرمي يف رواية رويس وروح عنه ٢٧١

 )٦(]كتاب اإلدغام الكبري أليب عمرو بن العالء ٢٧٢

 ـــــــــــــــــ

  ) .٦٥٤ (٩٣٧- ٢/٩٣٦ ، معرفة ٢٣١-٥٤/٢٣٠كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ٢٢٢ (١/٢٥غاية   )١(
  " .خله تأليف يف الناسخ واملنسو") ١٦س (١/٢٥غاية   )٢(

  " .له مصنف يف الناسخ واملنسوخ "٢/٩٣٧يقابل معرفة   
 ، سري ٤٣٤-٥٤/٤٣٢سالم ط، تاريخ اإل) ١٣٧ (١٠/١٠١كذلك املنتظم ) . ٣٧٦٧ (٢/٣٤٩غاية   )٣(

 /٦ شـذرات ، ٢/٢٦٢، النجوم الزاهرة ) ٦٦٢ (٩٤٦-٢/٩٤٥ ، معرفة ٢/٤٥١، العرب  ٩٩-٢٠/٩٨
١٨٧.   

  " .لعشر وألّف فيها كتاب اهلدايةأ على والده أيب الربكات باقر) "٩-٨س (٢/٣٤٩غاية   )٤(
  " .له كتاب اهلداية يف العشرة ، عامتها عن أبيه "٢/٩٤٥يقابل معرفة   

   .٣/١٦٨، األعالم ) ٦٥٣ (٩٣٦-٢/٩٣٥كذلك معرفة ) . ١٤٢٧ (١/٣٢٨غاية   )٥(
  " . يف القراءاتله تواليف) "٧-٦س (١/٣٢٨غاية   )٦(

  ." فيما يرجع إىل القراءات والضبطله عدة تواليف "٩٣٦و " له مصنفات يف القراءات "٢/٩٣٥فة يقابل معر  
كتاب التقريب واألشعار  "٣٤املؤلَّفات الثالثة احملصورة أعاله بني حاصرتني نقلتها عن صاحب فهرست ما رواه   

اإلمام أيب حممد شعيب بن عيسى بن علي تأليف شيخنا . يف مذاهب القراء السبعة أئمة األمصار ، رمحهم اهللا 
وقرأت عليه القرآن العظيم مبا تضمنه . حدثين به قراءةً عليه بلفظي غري مرة . األشجعي املقرئ ، رمحه اهللا 

كتاب قراءة يعقوب بن إسحق احلضرمي يف رواية رويس وروح عنه  "٣٥، " ختمات كثرية ، مفردة وجمموعة
شعيب بن عيسى بن ] كذا[ أليب عمرو بن العالء ؛ وكالمها تأليف شيخنا أيب حممد بن وكتاب اإلدغام الكبري

وقرأت عليه القرآن العظيم مبا . حدثين ما ، رمحه اهللا ، قراءةً مني عليه . علي األشجعي املقرئ ، رمحه اهللا 
  " .تضمنتاه
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           ٣٧٦ 

� د بن عبد امللك بن احلسن البغدادياس ابن خريون ، أبو منصور حمم١() :٥٣٩( الدب( 

 كتاب املوضح ٢٧٣

 )٢(كتاب املفتاح يف العشر ٢٧٤

 )٣() :٥٤٠ح(أبو العباس املسيلي ، أمحد بن حممد بن سعيد  �

 )٤(كتاب التقريب يف القراءات السبع ٢٧٥

�  بن أمحد البغدادي د عبد اهللا بن علياط ، أبو حمم٥() :٥٤١-٤٦٤(سبط اخلي( 

 ـــــــــــــــــ

، تاريخ "] قرأ القرآن بالقراآت وصنف فيها كتبا"فيه ) [١٦٤ (١٠/١١٥كذلك املنتظم ) . ٣٢٠٩ (٢/١٩٢غاية   )١(
، النجوم الزاهرة ) ٦٧٩ (٩٥٩-٢/٩٥٨ ، معرفة ٢/٤٥٧ ، العرب ٩٥-٢٠/٩٤ ، سري ٥٢١-٥٤/٥٢٠اإلسالم ط

   .٨٩-٦/٨٨ ، هدية العارفني ٦/٢٠٤ ، شذرات ٥/٢٦٨
 الكندي اليمن أبو املفتاح تابهبك عليه قرأ" )٥-٤س( و "العشر يف املفتاح كتاب مؤلِّف" )٢س( ٢/١٩٢ غاية  )٢(

كتابِي املوضح واملفتاح يف العشر البن ) "١٥س (٢/٦٥كذلك غاية " . وحيىي بن احلسني األواينّ واحلسن بن عبيدة
  " .خريون

، " مصنف كتاب املفتاح يف القراءات "٢/٩٥٨، معرفة " مصنف املفتاح واملوضح يف القراءات "٢/٤٥٧يقابل العرب   
املفتاح  "٢/١٧٦٩، كشف الظنون " كتاب املفتاح أليب منصور حممد بن عبد امللك بن خريون "١/١/٢٠٠قان اإلت

مصنف املفتاح  "٦/٢٠٤، شذرات " يف القراءات العشر أليب منصور حممد بن عبد امللك بن خريون البغدادي املقرئ
  " .قراآت العشرةله مفتاح يف  "٦/٨٩، هدية العارفني " واملوضح يف القراءات

كالمها تأليف اإلمام أيب منصور حممد بن . كتابا املوضح واملفتاح يف القراآت العشر  "١/٨٦كالمها من أصول النشر   
عبد امللك بن احلسن بن خريون العطّار البغدادي. "  

 معرفة  ،٤٩٣-٥٤/٤٩٢، تاريخ اإلسالم ط) ١٣٥ (٤٧-١/٤٦كذلك التكملة ) . ٥٣٣ (١١٦-١/١١٥غاية   )٣(
  ) .٣٤٠١ (٧/٤٠٢، كتاب الوايف ) ٦٧٠ (٩٥٢-٢/٩٥١

  " .صنف كتاب التقريب يف القراآت السبع) "٢س (١/١١٦غاية   )٤(
تأليف أيب العباس أمحد بن حممد بن سعيد بن حرب . كتاب التقريب يف القراءات السبع  "٣٤يقابل فهرست ما رواه   

ألّف كتابا يف القراءات  "١/٤٧، التكملة " دثين به قراءةً مني عليه ، رمحه اهللاح. اللخمي املقرئ املسلي ، رمحه اهللا 
  " .صنف كتاب التقريب يف السبع "٢/٩٥١، معرفة " السبع ، مساه بالتقريب

ألّف كتاب املبهج وكتاب الروضة وكتاب اإلجياز : قلت ) "١٢-٩س (١/٤٣٥ فيه[) ١٨١٧ (٤٣٥-١/٤٣٤غاية   )٥(
رة واملؤيدة يف السبعة واملوضحة يف العشرة والقصيدة املنجدة يف القراآت العشر والكفاية يف القراآت وكتاب التبص

. ] "الست ملا رواه ابن الطرب والشمس املنرية ملا رواه البارع ، قرأت مبضمنها ورواية كتاب املبهج والكفاية واإلجياز
-٢/٩٦٠ ، معرفة ٦/١٢/٢٢٢ ، البداية والنهاية ٧٢-٥٥/٦٩، تاريخ اإلسالم ط) ١٨٠ (٣٤٧كذلك نزهة األلباء 

   .٤٥٦-٥/٤٥٥ ، هدية العارفني ٨٤-١/٨٣، النشر ) ٦٨١ (٩٦٣
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          ٣٧٧ 

 )١(تذكرة املستزيد ٢٧٦

 )٢()ط(كتاب االختيار  ٢٧٧

 )٣(كتاب اإلجياز ٢٧٨

 )٤()ط(كتاب املبهج  ٢٧٩

 )٥( كتاب الروضة ٢٨٠

 )٦()خ (كتاب التبصرة ٢٨١

 ـــــــــــــــــ

  " .تذكرة املستزيد "٢/١٣١٩يقابل كشف الظنون " . تذكرة املستزيد) "١٩س (٢/٦٥ة غاي  )١(
عبد العزيز بن :  دراسة وحتقيق. اءات العشر مطبوع بعنوان االختيار يف القر. " كتاب االختيار) "١٨س (٢/٦٥غاية   )٢(

  .مج ٢، ] ١٩٩٦/[١٤١٧، .] ن. د:[الرياض . ناصر السرب 
كتاب ) "٢٠س (٥٢٠، " كتاب اإلجياز) "٩س (٤٣٥، " كتاب اإلجياز لسبط اخلياط) "٢-١س (١/٢٩٨غاية   )٣(

  " .ب اإلجياز لسبط اخلياطكتا) "١٩س (٧٥، " اإلجياز يف السبع) "١٣س (٢/٦٥، " اإلجياز لسبط اخلياط
بع أليب حممد ـاإلجياز يف القراآت الس "١/٢٠٦، كشف الظنون " بعـكتاب اإلجياز يف الس "٢/٩٦١يقابل معرفة   

  " .اإلجياز يف القراآت السبع "٥/٤٥٥، هدية العارفني " عبد اهللا بن علي الشهري بسبط اخلياط
  " .لسبط اخلياط املذكوركتاب اإلجياز  "١/٨٣هو من أصول النشر   

 ١١١، ) ٦س (١١٠، ) ١٠س (٨٩، ) ٢٢س (٨٥، ) ٤س (٨١، )" مب(كتاب املبهج ) "١٤س (١/٣غاية   )٤(
، ) ٢٠س (٤١٢، ) ٣س (٣٨٦، ) ٥/٨/٨-٤س (٣٤٠) ٢٠س (٣٣٣، ) ١٠س (٢٠١، ) ١٠س (١٥٤) ١٤س(

 ١٣٣، ) ٢٠س( ١٣٢، ) ١٢س (٦٥، ) ١٦س (٥٠، ) ١١/١٤س (٢/٢٦، ) ٩س (٤٣٥، ) ١٦س (٤٣٤
  ) .١س (٣٧٩، ) ١٠س (٣٧٦، ) ٦س (٣١٣، ) ١٥س (٢٠٣، ) ١٢س (١٦٧، ) ٧/١٤س(
. كتاب املبهج يف القراءات الثمان وقراءة ابن حميصن واألعمش واختيار خلف واليزيدي  "١/٨٣هو من أصول النشر   

، " عبد اهللا املعروف بسبط اخلياط البغداديتأليف اإلمام الكبري الثقة األستاذ أيب حممد عبد اهللا بن علي بن أمحد بن 
سيد كسروي : حتقيق . مطبوع بعنوان املبهج يف القراءات السبع املتممة بابن حميصن واألعمش ويعقوب وخلف 

  .مج ٣/ج٣ ، ١٤٢٧/٢٠٠٦، ١دار الكتب العلمية ، ط: بريوت . حسن 
  " .الروضة) "١٢س (١٦٧، " ةالروض) "١٩س (٢/٦٥، " كتاب الروضة) "٩س (١/٤٣٥غاية   )٥(

  " .الروضة يف القراآت "٥/٤٥٥، هدية العارفني " كتاب الروضة "٢/٩٦١يقابل معرفة   
  " .تبصرة املبتدي يف السبع) "١٣-١٢س (٢/٦٥، " كتاب التبصرة) "٩س (١/٤٣٥غاية   )٦(

ذكرة املنتهي يف القراآت للشيخ أيب تبصرة املبتدي وت "١/٣٣٨ كشف الظنون ،" كتاب التبصرة "٢/٩٦١معرفة  يقابل  
  " .املنتهى كذا وتذكرة تبصرة املبتدي" ٥/٤٥٥ العارفني هدية ، "اخلياط بسبط املعروف أمحد علي بن بن اهللا عبد حممد

) ١٦ (١/١٠٨) القراءات(يراجع الفهرس الشامل . ، خمطوطة " كتاب تبصرة املبتدي "١/٨٤هي من أصول النشر   
  )] .رة املبتدي وتذكرة املنتهيتبص(نسخة [
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           ٣٧٨ 

 )١(املؤيدة يف السبع ٢٨٢

 )٢( املوضحة يف العشرة ٢٨٣

 )٣(إرادة الطالب يف العشر = القصيدة املنجدة يف القراءات العشر ٢٨٤

 )٤()خ (ربالكفاية يف القراءات الست ملا رواه ابن الطَّ ٢٨٥

 ـــــــــــــــــ

  " .املؤيدة يف السبع") ١٠س (١/٤٣٥ غاية  )١(
  " .املؤيدة كذا "٥/٤٥٥، هدية العارفني " كتاب املؤيدة للسبعة "٢/٩٦١يقابل معرفة   

  " .املوضحة يف العشرة") ١٠س (١/٤٣٥ غاية  )٢(
  " .املوضحة كذا "٥/٤٥٥عارفني ، هدية ال" كتاب املوضحة يف العشرة "٢/٩٦١يقابل معرفة   

إرادة الطالب يف العشر ؛ وهو ) "١٢س (٢/٦٥ ،" القصيدة املنجدة يف القراآت العشر") ١١-١٠س (١/٤٣٥ غاية  )٣(
  " .فرش القصيدة املنجدة

إرادة  "١/٥٢، كشف الظنون " كتاب إرادة الطالب يف علوم القراءات"و " القصيدة املنجدة "٢/٩٦١يقابل معرفة   
إرادة  "٥/٤٥٥، هدية العارفني "  وهو فرش القصيدة املنجدة يف القراآت لسبط اخلياط-الطالب وإفادة الواهب 

  " .القصيدة املنجدة كذا"و " الطالب وإفادة الواهب يف القراءة
  " .كتاب إرادة الطالب يف القراءات العشر ؛ وهو فرش القصيدة املنجدة "١/٨٤هو من أصول النشر   

كتاب ) "١٣-١٢س (١/١١١ غايةكذلك " . الكفاية يف القراآت الست ملا رواه ابن الطرب") ١١س (١/٤٣٥ يةغا  )٤(
الكفاية ) "١٣س (٢/٦٥، " كتاب الكفاية لسبط اخلياط) "١٧س (٢٩٧ ،"  القراآت الست لسبط اخلياطالكفاية يف
١٨-١٧س(و " يف الست" (اليت رواها ابن الطرب ؛ وهي الكفاي اطالستمة لسبط اخلي٣٤٩، " ة املتقد) ٢٣س (-

حممود بن نصر الشعار وأبو اليمن زيد بن احلسن الكندي )] ٥٣١-٤٣٥(ابن الطرب [= قرأ عليه ) "١س (٣٥٠
ألّفها ألجل . أبو حممد سبط اخلياط يف كتابه الكفاية ؛ وهي أعلى ما رواه ] ٣٥٠[بالقراآت الست اليت مجعها له 

١٠-٧س (٣٥٠" الكندي" ( من طريقه عالية : قلت كتاب الكفاية . وقد وقعت يل هذه القراآت الست وقرأت
:  الواحد هلا على الشيخ أمحد بن حممد بن احلسني الصاحلي يف سنة سبعني وسبعمائة عن علي بن أمحد بن عبد املتضمن

سبط اخلياط يف ) "٩س (٤٠٥، " ة يف الستالكفاي) "١س (٣٧٩، " أخربنا أبو اليمن إجازةً إن مل يكن مساعا عنه
  " .كفايته

يف ... الكفاية  "٢/١٤٩٩، كشف الظنون " الكفاية "٩٦١، " الكفاية يف القراءات الست "٢/٨٠٨يقابل معرفة   
  " .الكفاية كذا "٥/٤٥٥ العارفني ، هدية" الست لسبط اخلياط

مام سبط اخلياط املذكور يف القراآت الست اليت قرأها الشيخ تأليف اإل. كتاب الكفاية  "١/٨٥هي من أصول النشر   
البغدادي ع الفهرس الشامل . ، خمطوطة " الثقة أبو القاسم هبة اهللا بن أمحد بن عمر بن الطرب احلريريراجالقراءات(ي (

بن أمحد بن عمر الطرب الكفاية يف القراءات الست اليت قرأها أبو القاسم هبة اهللا : (نسخة واحدة ) [١٧ (١/١٠٨
، ) ٣٧٦٩ (٣٥٠-٢/٣٤٩، غاية ) ٦٥٦ (٩٣٩-٢/٩٣٨عن ابن الطرب يراجع معرفة )] .  ه٥٣١احلريري ت 

   .١٦١-٦/١٦٠شذرات 
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          ٣٧٩ 

 )١(سعة الشهرية الشمس املنرية يف الت ٢٨٦

�  بن أمحد الغرناطي ٢() :٥٤٠/٥٤٢-٤٩١(ابن الباذش ، أبو جعفر أمحد بن علي( 

 )٣()ط(كتاب اإلقناع يف السبع  ٢٨٧

 )٤(كتاب الطرق املتداولة يف القراءات ٢٨٨

 )٥() :٥٤٣(احلاجي ، أبو علي سهل بن حممد بن أمحد األصبهاينّ  �

 )٦(مفاريد العشرة بعللها ٢٨٩

 ـــــــــــــــــ

) ١٠-٨س (١/٢٥١كذلك غاية " . قرأت مبضمنهاالشمس املنرية ملا رواه البارع ، ) "١٢-١١س (١/٤٣٥غاية   )١(
"اس أبو عبد اهللا البارع البغداديمقرئ صاحل وأديب مفلق ، صاحب رواية كتاب )] : ٥٢٤-٤٤٣[( الدب

الواسطي الضرير [= قرأ ) "٢س (٤٠٦، " ألّفه له أبو حممد سبط اخلياط. الشمس املنرية يف التسعة الشهرية 
  " .د اهللا البارع بالشمس املنريةعلى أيب عب)] ٥٩٣(
  " .ة كذاالشمس املنري "٥/٤٥٥يقابل هدية العارفني   

 ، ١٤٧، بغية الوعاة ) ٤٧ (٤٣، كتاب البلغة ) ٧٦٠ (١٠٤٦-٣/١٠٤٥كذلك معرفة ) . ٣٧٦ (١/٨٣غاية   )٢(
   .١/١٧٣، األعالم ) ٣٨٧ (١٣٢ ، شجرة النور ٥/٨٤هدية العارفني 

هت عليها يف ألّف كتاب اإلقناع يف السبع ، من أحسن الكتب ولكنه ما خيلو من أوهام ، نب) "٦-٤س (١/٨٣غاية   )٣(
  " .اإلقناع) "٢٠س (٢٤٢، " كتايب اإلعالم

علي بن  بن أمحد جعفر أيب اخلطيب احلافظ تأليف اإلمام.  كتاب اإلقناع يف القراآت السبع" ١/٨٨هو من أصول النشر   
الغرناطي أمحد بن خلف بن الباذش األنصاري. "  

: قدم له وقرظه . أمحد فريد املزيدي : حقّقه وعلّق عليه . السبع له أكثر من طبعة ، منها بعنوان اإلقناع يف القراءات   
  .ص ٥٣٦ ، ١٤١٩/١٩٩٩ ، ١دار الكتب العلمية ، ط: بريوت . فتحي عبد الرمحن حجازي 

مركز البحث العلمي : مكّة املكرمة . عبد ايد قطامش : حقّقه وقدم له . كذلك كتاب اإلقناع يف القراءات السبع   
  ،١٤٠٣/١٩٨٣ ، ١ جامعة أم القرى ط- كلّية الشريعة والدراسات اإلسالمية –ء التراث اإلسالمي وإحيا

  ]٢٣ :من التراث اإلسالمي . [مج ٢/ج٢
 انيده وطرقه ومل يكمله ملفاجأةـحرر أس ، كتاب الطرق املتداولة يف القراآت ألّف" )٧-٦س( ١/٨٣غاية   )٤(

  ." املوت
مثّ وصفه ابن الزبري ونعته بالتقدم يف معرفة األسانيد وحتريرها وأنه ألّف كتابا يف  "٣/١٠٤٦يقابل معرفة   

  " .أتقنه غاية اإلتقان. كتاب الطرق املتداولة يف القراءات  "١٣٢، شجرة النور " القراءات ، فيه ثالمثائة طريق
  ) .٦٩٨ (٢/٩٧٦كذلك معرفة ) . ١٤٠١ (١/٣١٩غاية   )٥(
  " .له كتاب مفاريد العشرة بعللها) "١٨س (١/٣١٩غاية   )٦(
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           ٣٨٠ 

 )١() :٥٤٣(حلسن حممد بن عبد الرمحن بن حممد العبدي اإلشبيلي ابن عظيمة ، أبو ا �

 )٢(أرجوزة يف القراءات ٢٩٠

�  بن غالب بن عبد الرمحن احملاريب د عبد احلقة ، أبو حمم٣() :٥٤٦-٤٨١(ابن عطي( 

 )٤( )ط(التفسري املشهور  ٢٩١

 )٥(: )٥٥٠ح-٤٨٩( اإلشبيلي  بن هشام احلضرميأبو مروان عبيد اهللا بن عمرو ، عبيد �

 )٦(كتاب قراءة نافع ٢٩٢

�  اإلشبيلي د بن عبد اهللا بن معاذ اللخميد بن حممأبو بكر حمم ، ٧() :٥٥٣(الفَلَنقي( 

 )٨(كتاب اإلمياء يف القراءات ٢٩٣

 ـــــــــــــــــ

   .٦/١٩١، األعالم  ٦/٨٩هدية العارفني ، ) ٣١١٧ (١٦٧-٢/١٦٦، غاية ) ٧٠٠ (٩٧٨-٣/٩٧٧معرفة   )١(
  " .نظم أرجوزة يف القراآت) "٢س (٢/١٦٧غاية   )٢(

  ." القراآتصنف أرجوزة يف  "٦/٨٩هدية العارفني ، " له أرجوزة يف القراءات "٢/٩٧٨ معرفة يقابل  
   .٣/٢٨٢األعالم   )٣(
. عبد السالم عبد الشايف حممد : حتقيق . زيز رر الوجيز يف تفسري الكتاب العله أكثر من طبعة ، منها بعنوان احمل  )٤(

  .مج ٥/ج٥ ، ١٤١٣/١٩٩٣ ، ١دار الكتب العلمية ، ط: بريوت 
) ٧١٦ (٩٩٥-٢/٩٩٤ ، معرفة ٣٩٨-٥٥/٣٩٧كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ٢٠٤٠ (٤٩١- ١/٤٩٠غاية   )٥(

، "] عبد اهللا بن عمر بن هشام احلضرمي"فيه ) [١٩٣ (١٠٤البلغة كتاب ، "] عبيد بن عمرو بن هشام"فيه [
، هدية العارفني ] عبيد اهللا بن عمر بن هشام ، أبو حممد وأبو مروان احلضرمي اإلشبيلي"فيه  [٣٢٠بغية الوعاة 

   .٤/١٩٦، األعالم "]  بن هشامعبيد اهللا بن عمر"فيه  [٥/٦٤٩
  " .له كتاب قراءة نافع) "٢س (١/٤٩١غاية   )٦(

  " .كتاب نافع يف القراءات "١٠٤البلغة كتاب ، " ألّف كتاب قراءة نافع "٢/٩٩٥يقابل معرفة   
 ٢/١٠٠٩ ، معرفة ٥٦/١٣٠، تاريخ اإلسالم ط) ٥٣ (٢١-٢/٢٠كذلك التكملة ) . ٣٤٢٠ (٢/٢٤٢غاية   )٧(

، )] الفَلَنقي(مصحفًا عن ) القليعى(فيه  [٦/٩٣هدية العارفني ، ) ٣٧( ٦/١/١٢٦ كتاب الوايف ،) ٧٣٠(
   .٧/٢٤، األعالم ) ٤٣٣ (١٤٥شجرة النور 

  " .له كتاب يف القراآت ، مساه اإلمياء) "٢٠- ١٩س (٢/٢٤٢غاية   )٨(
له  "٢/١٠٠٩، معرفة "  مذاهب السبعة القراءله تأليف يف القراءات ، مساه باإلمياء إىل "٢/٢١يقابل التكملة   

له تأليف ، مساه اإلمياء إىل مذاهب السبعة " ٦/١/١٢٦، كتاب الوايف " كتاب يف القراءات ، مساه كتاب اإلمياء
،  له تآليف يف القراءات "١٤٥، شجرة النور  "اإلمياء إىل مذاهب السبعة القراء "١/٢١٥كشف الظنون  ، "القراء
  ." اإلمياء إىل مذاهب السبعة القراءمنها 
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          ٣٨١ 

 )١() :٥٥٠-٤٦٢(البغدادي أبو الكرم الشهرزوري ، املبارك بن احلسن بن أمحد  �

 )٢()ط (كتاب املصباح الزاهر يف العشر البواهر ٢٩٤

 )٣() :٥٦٠ح(  إبراهيم بن أيب مشيِرح اليمينحممد بناحلضرمي ، أبو عبد اهللا  �

 )٤()خ (كتاب املفيد يف القراءات الثمان ٢٩٥

 ـــــــــــــــــ

   .٢٧٠-٥/٢٦٩األعالم ،  ٦/٢، هدية العارفني ) ٧٠٥ (٩٨٥-٢/٩٨٢كذلك معرفة  . )٢٦٥٢ (٤٠-٢/٣٨غاية   )١(
 ٣٩، " ألّف كتاب املصباح الزاهر يف العشر البواهر ، من أحسن ما ألّف يف هذا العلم) "٩-٨س (٢/٣٩غاية   )٢(

  " .الصحاح] ٤٠[ ذلك كتابا حسنا ، مساه املصباح يف القراآت صنف يف) "١س (٤٠ –) ٢٣س(
) ١٠/١٢ (٣٩٢، " مصباح الشهرزوري) "٥/٦س (٣٤٠، " كتاب املصباح) "٢٤س (١/٤٥كذلك غاية   

كتاب املصباح ) "١٢س (٥٦٣، " املصباح للشهرزوري) "١٤س (٥٤٥، " املصباح) "١١س (٥٢٥، " املصباح"
كتاب )] ٦٤٣(السخاوي [= روى ) "٨-٦س (٥٦٩، " املصباح) "١٦س(و " املصباح) "١٥س(و " أليب الكرم

) ١١س (٥٨١، " املصباح أليب الكرم الشهرزوري بقراءته عن داود بن أمحد بن حممد البغدادي عن املؤلِّف مساعا
) ٨س (٤٨، " صباحذكره أبو الكرم يف امل) "١٦س (٢/٨، " كتاب املصباح أليب الكرم) "١٩س (٥٩٠، " املصباح"
كتاب املصباح ) "٢١-٢٠س (٢٥٢، " املصباح) "٣س (٢٠٥، ) ١٢س (١٦٠، " املصباح على مؤلِّفه أيب الكرم"

  " .كتاب املصباح) "٩س(و " املصباح) "٧س (٣٨٥، " املصباح أليب الكرم) "١١س (٢٨٥، " يف العشر أليب الكرم
كتاب ) "١٦٨٦ (٥٤٨، املعجم املفهرس " هر يف العشرة البواهرمصنف كتاب املصباح الزا "٢/٩٨٣يقابل معرفة   

١/١/٢٠٠، اإلتقان " املصباح للشهرزوري" ة العارفني " كتاب املصباح أليب الكرم الشهرزورياملصباح  "٦/٢، هدي
  " .الزاهر يف القراآت العشر البواهر

ف اإلمام األستاذ أيب الكرم املبارك بن احلسن بن تألي. كتاب املصباح يف القراآت العشر  "١/٩٠هو من أصول النشر   
البغدادي ابن فتحان الشهرزوري حتقيق . ، مطبوع بعنوان املصباح الزاهر يف القراءات العشر البواهر " أمحد بن علي :

  .مج ٣ ، ١٤٢٨/٢٠٠٧ ، ١دار احلديث ، ط: القاهرة . عثمان غزال 
  ) .٢٦٨٢ (٢/٤٦غاية   )٣(
صاحب كتاب ) "٢٢-٢١س (٢/٤٦، " حممد بن إبراهيم احلضرمي ، صاحب كتاب املفيد) "٢٢س (١/٢١٧غاية   )٤(

  " .اختصر كتاب التلخيص أليب معشر وزاد فيه فوائد. املفيد يف القراآت الثمان 
يم تأليف اإلمام املقرئ أيب عبد اهللا حممد بن إبراه. كتاب املفيد يف القراآت الثمان  "١/٩٣هو من أصول النشر   

 اليمين ني ومخسمائة . احلضرميوهو كتاب مفيد كامسه ، اختصر فيه كتاب التلخيص أليب . وتوفّي يف حدود سنة ست
  " .معشر الطربي وزاده فوائد

 ٥٦٠يف الثمان أليب عبد اهللا حممد بن إبراهيم احلضرمي اليمين املتوفَّى يف حدود سنة  "٢/١٧٧٨يقابل كشف الظنون   
  " .سمائة ؛ وهو كتاب مفيد كامسه ، اختصر فيه كتاب التلخيص للطربي وزاده فوائدستني ومخ

املفيد هداية للمبتدي وتذكرة : (نسخة واحدة ) [٢٢ (١/١١٢) القراءات(يراجع الفهرس الشامل . هو خمطوط   
  ] .النسخة ذاا) [٨٨ (١٩٠) ٢القراءات ط(، )] للمعيد
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           ٣٨٢ 

�  ِوينزالغ د بن طيفور السجاوندي١() :٥٦٠(ابن طَيفُور ، أبو عبد اهللا حمم( 

 )٢()خ (تفسري القرآن ٢٩٦

 )٣()ط (كتاب علل القراءات ٢٩٧

 )ط (بتداء الكبريكتاب الوقف واال ٢٩٨

 )٤()ط (كتاب الوقف واالبتداء الصغري ٢٩٩

 ـــــــــــــــــ

، كتاب الوايف ) ٧٧٣ (١٠٥٧-٣/١٠٥٦، معرفة ) ٦٥٧ (٣/١٥٣إنباه كذلك ) . ٣٠٧٤ (٢/١٥٧غاية   )١(
 ١٥٦- ٢/١٥٥) للداودي(، طبقات املفسرين ) ٩٨ (٨٧) للسيوطي(طبقات املفسرين ، ) ١١٥٢( ٦/٣/١٧٨
   .٦/١٧٩األعالم ، ) ٥٠٠(

سري حسن وله تف. كان يف وسط املائة السادسة )] : ٦٢٤(القفطي [= قال ) "١٥-١٤س (٢/١٥٧غاية   )٢(
  " .للقرآن وكتاب علل القراآت يف عدة جملّدات وكتاب الوقف واالبتداء الكبري وآخر صغري

صنف كتابا يف تفسري القرآن ، مساه عني التفسري ، ذكر فيه النحو وعلل القراءات ) "٦٥٧ (٣/١٥٣يقابل إنباه   
. لّدات ، أعدادها قليلة وفوائدها كثرية جليلة واألبيات ومعانيها واللغة إىل غري ذلك من معاين التفسري يف جم

كتاب الوايف ، " له تفسري حسن للقرآن "٣/١٠٥٦، معرفة " واختصر ولده هذا التفسري ومساه إنسان العني
، طبقات " له تفسري حسن) "٩٨ (٨٧) للسيوطي(، طبقات املفسرين " له تفسري حسن للقرآن "٦/٣/١٧٨

  ." من كتبه التفسري "٦/١٧٩، األعالم " له تفسري حسن "٢/١٥٥) للداودي(املفسرين 
عني املعاين يف تفسري السبع : ( نسخة ١٤) [أ٣٤ (١/٢٠٤) علوم القرآن(يراجع الفهرس الشامل . هو خمطوط   

  )] .املثاين
  " .كتاب علل القراآت يف عدة جملّدات) "١٥- ١٤س (٢/١٥٧غاية   )٣(

كتاب علل القراآت  "٦/٣/١٧٨كتاب الوايف ، " القراءات يف عدة جملّداتكتاب علل  "٣/١٠٥٦يقابل معرفة   
) للداودي(، طبقات املفسرين " كتاب علل القراءات) "٩٨ (٨٧) للسيوطي(، طبقات املفسرين " يف جملّدات

  ." كتاب علل القراءات يف عدة جملّدات "٢/١٥٥
مكتبة الرشد ، : الرياض . د بن عبد اهللا بن حممد العيدي حمم: دراسة وحتقيق . هو مطبوع بعنوان علل الوقوف   

  .مج ٣ ، ١٤١٥/١٩٩٤
  " .كتاب الوقف واالبتداء الكبري وآخر صغري) "١٥س (٢/١٥٧غاية   )٤(

الوقف والبتداء  "٦/٣/١٧٨، كتاب الوايف " كتاب الوقف واالبتداء الكبري وآخر صغري "٣/١٠٥٧يقابل معرفة   
كشف ، " كتاب الوقف واالبتداء) "٩٨ (٨٧) للسيوطي(، طبقات املفسرين " على تبحرهيف جملّد كبري يدلّ 

  " .ذكره اجلعربي. السجاوندي ... املوجز يف الوقف واالبتداء لإلمام أيب عبد اهللا حممد  "٢/١٩٩٩الظنون 
قسم (ات مكتبة مكّة املكرمة يراجع فهرس خمطوط. الوقف واالبتداء ) = القراءات(مثّة خمطوطة بعنوان املواقف   

   =)] .وقوف القرآن: ( نسخ ٤) [٦٧٧-٦٧٤ (٢٦٥-٢٦٤، فهرس املصورات ) ١٨ (٣٨) القرآن وعلومه
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          ٣٨٣ 

�  د الشريازياس ، أبو طالب هبة اهللا بن حيىي بن حمم١() :٥٨٠ح/٥٦٠بعد(ابن اهلر( 

 )٢(كتاب البهجة يف القراءات السبع ٣٠٠

� د السبن حمم ان ، أبو األصبغ عبد العزيز بن عليابن الطح ٤٩٨(مايتّ اإلشبيلي-
 )٣() :٥٦٠بعد

 )ط (تاب الوقف واالبتداءك ٣٠١

 )٤()ط (كتاب مرشد القارئ إىل حتقيق معامل املقارئ ٣٠٢

�  ار القرطيب٥() :٥٦٢(املرواينّ ، أبو خالد يزيد بن عبد اجلب( 

 )٦(كتاب يف قراءة نافع ٣٠٣

 ـــــــــــــــــ

. حمسن هاشم درويش : دراسة وحتقيق . لكتابه الكبري أكثر من طبعة ، منها بعنوان كتاب الوقف واالبتداء =   
  .ص ٥٥٢ ، ١٤٢٢/٢٠٠١ ، ١دار املناهج ، ط: عمان 

   .٨/٧٦كذلك األعالم ] . ترمجة مكررة) [٣٧٨٢ (٣٥٤-٢/٣٥٣و ) ٣٧٧٩ (٢/٣٥٣غاية   )١(
ألّف كتاب ) "١ (٣٥٤ –) ٢٤س (٢/٣٥٣، " له كتاب البهجة يف القراآت السبع) "٥س (٢/٣٥٣غاية   )٢(

  " .البهجة يف القراآت السبع] ٣٥٤[
، هدية ) ٧٦٦ (١٠٥٢-٣/١٠٥١، معرفة ) ٢٣٦ (٩٤- ٣/٩٣كذلك التكملة ) . ١٦٨١ (١/٣٩٥غاية   )٣(

   .٢٣-٤/٢٢ ، األعالم ٥/٥٧٩العارفني 
ألّف التواليف املفيدة من كتاب الوقف واالبتداء وكتاب مرشد القارئ إىل حتقيق ) "١٣-١٢س (١/٣٩٥غاية   )٤(

  " .معامل املقارئ ، ال يعرف قدره إال من وقف عليه
نظام األداء يف الوقف  "٤/٦٥٦، إيضاح املكنون " لوقف واالبتداءصنف كتابا يف ا "٣/١٠٥١يقابل معرفة   

ان اإلشبيلياملعروف بابن الطح ة العارفني " واالبتداء لعبد العزيز بن عليمة يف خمارج  "٥/٥٧٩، هديمقد
: حتقيق ) [٤ (١٩) البن الطحان(يراجع اإلنباء يف جتويد القرآن " . احلروف ، نظام األداء يف الوقف واالبتداء

  ] .ص٧٠ ، ١٤٢١/٢٠٠٠ ، ١مجعية احملافظة على القرآن الكرمي ، ط: عمان . أمحد حممد القضاة 
: الرياض . علي حسني البواب : حتقيق . كتاب الوقف واالبتداء مطبوع بعنوان نظام األداء يف الوقف واالبتداء   

   .١٤٠٥/١٩٨٥مكتبة املعارف ، 
  صاحلحامت: حتقيق .  القارئ إىل حتقيق معامل املقارئ مرشد طبعات ، منها بعنوان لكتاب مرشد القارئ عدة  

  . ص٦٧  ،١٤٢٣/٢٠٠٢،  ، ١دار البشري ، ط: عمان .  الضامن
  ) .٧٨٠ (٣/١٠٦٢ ، معرفة ٢/٧٤٢ كذلك التكملة) . ٣٨٧٧ (٣٨٢- ٢/٣٨١غاية   )٥(
  " .له كتاب يف قراءة نافع) "١س (٢/٣٨٢غاية   )٦(

  " .له كتاب يف قراءة نافع "٣/١٠٦٢ معرفة يقابل  
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           ٣٨٤ 

�  د الفارسيبن حمم ١() :٥٦٥بعد(ابن أيب مرمي ، أبو عبد اهللا نصر بن علي( 

 )٢()ط(املوضح  ٣٠٤

 )٣() :٥٦٧(احلسن علي بن عبد اهللا بن خلف األنصاري البلنسي ابن نعمة ، أبو  �

 )٤(ري الظمآن ٣٠٥

 )٥() :٥٦٩(ابن األبزاري ، أبو القاسم أمحد بن جعفر بن أمحد الغافقي اخلطيب  �

 )٦(مفردة البن عامر وعاصم ٣٠٦

 )٧() :٥٦٩-٤٨٨(العطّار بن سهل أمحد بن احلسن احلسن بن أبو العالء اهلَمذَاينّ ،  �

 ـــــــــــــــــ

   .٢٧-٨/٢٦كذلك األعالم ) . ٣٧٣١ (٢/٣٣٧غاية   )١(
. وقفت له على كتاب يف القراآت الثمان ، مساه املوضح ، يدلّ على متكّنه يف الفن ) "١٤-١٢س (٢/٣٣٧غاية   )٢(

ه من لفظه يف رمضان سنة اثنتني وستني وذكر ناسخه أنه استمال. جعله بأحرف مرموزة دالّة على أمساء الرواة 
   .١٩٠٥-٢/١٩٠٤يقابل كشف الظنون " . ومخسمائة

: جدة . عمر محدان الكبيسي : حتقيق ودراسة . هو مطبوع بعنوان الكتاب املوضح يف وجوه القراءات وعللها   
  .مج ٣/ج٣ ، ١٤١٤/١٩٩٣ ، ١اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ، ط

 ، معرفة ٣/٥١ ، العرب ٥٨٥-٢٠/٥٨٤، سري ) ١٢٢٤ (٤٢٤كذلك بغية امللتمس ) . ٢٢٥٦ (١/٥٥٣ية غا  )٣(
   .٤/٣٠٤ ، األعالم ١/٧٠٠ ، هدية العارفني ٦/٣٦٩، شذرات ) ٧٤٨ (١٠٣٢-٣/١٠٣١

بن أيب احلسن ) "٢٠-١٩س (٢/٢٠، " صنف تفسريا يف عدة جملّدات ، مساه ري الظمآن) "١١س (١/٥٥٣غاية   )٤(
  " .نعمة ، صاحب كتاب ري الظمآن يف تفسري القرآن

وقفت عليه ببلنسية وعلى كتاب التفسري له ؛ وهو أيضا كتاب كبري ، مجع علوما مجة ،  "٤٢٤يقابل بغية امللتمس   
، "  الظمآنتأليف ابن نعمة يف تفسري القرآن املترجم بري "١/٨٩، التكملة " مساه كتاب ري الظمآن يف علوم القرآن

كتاب التفسري املسمى ري ) "١٧١٨ (٥٥٤، املعجم املفهرس " له تفسري كبري يف عدة جملّدات "٣/١٠٣٢معرفة 
من تصانيفه تفسري  "١/٧٠٠، هدية العارفني " صنف التفسري "٣٤٠، بغية الوعاة "الظمآن أليب احلسن بن النعمة

باملغرب » درعة«تفسري ، كانت منه يف »  الظمآن يف علوم القرآنري«له كتب ، منها  "٤/٣٠٤، األعالم " القرآن
  )" .حتدث عنها األستاذ املنوين يف دعوة احلق( جزًءا ٥٧نسخة كاملة يف 

  ) .١٧٨ (١/٤٣غاية   )٥(
  " .رأيت له مفردة البن عامر وعاصم) "١١س (١/٤٣غاية   )٦(
، سري ) ٣٠٨ (٨٤٠-٢/٨٢٥، معجم األدباء ) ٣٤٥ (١٠/٢٤٨كذلك املنتظم ) . ٩٤٥ (٢٠٦-١/٢٠٤غاية   )٧(

 ٣٨٥-٦/١١/٣٨٤، كتاب الوايف ) ٧٥٧ (١٠٤٢-٣/١٠٣٩ ، معرفة ٥٧-٣/٥٦، العرب ) ٢ (٤٧-٢١/٤٠
،  ٣٨٤-٦/٣٨٢ ، شذرات )١٢٧ (١٣١-١/١٢٨ )للداودي( املفسرين ، طبقات ٢١٦-٢١٥، بغية الوعاة  )٥٥٢(

   .٢/١٨١األعالم  ، ٥/٢٨٠هدية العارفني 
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          ٣٨٥ 

 )١()ط(ب الغاية يف القراءات العشر كتا ٣٠٧

 )٢()خ (كتاب الوقف واالبتداء ٣٠٨

 )٣(كتاب املاءات ٣٠٩

 ـــــــــــــــــ

" . مؤلِّف كتاب الغاية يف القراآت العشر) "٩س (٢٠٤، )" غا(كتاب الغاية أليب العالء ) "١٥س (١/٣غاية   )١(
وقد وقع يل حبمد اهللا كتاب الغاية ) "١٩-١٨س (٢٠٥، " وقع يف غاية أيب العالء) "١٥س (١/٧٤كذلك غاية 
الغاية أليب ) "٥س (٢/٢٦٤، " ء احلافظالغاية يف القراآت العشر أليب العال) "٣-٢س (٢٠٨، " يف غاية العلو

  " .بالعشر على احلافظ أيب العالء اهلمذاينّ ومسع منه كتابه الغاية] ابن الزريقا[= تال ) "٢٠س (٣٥٦، " العالء
كتاب الوايف ، " صنف يف القراءات العشرة "٣/١٠٤١، معرفة " صنف فيها العشرة "٢١/٤٢يقابل سري   

 ، طبقات املفسرين" كتاب غاية االختصار) "١٦٩٧ (٥٥٠املعجم املفهرس ، " صنف العشرةَ "٦/١١/٣٨٥
)ف فيها  "١/١٢٨) للداودية العارفني ، " العشرةَ] يف القراءات[= صنغاية االختصار يف قراءة  "٥/٢٨٠هدي

  ]" .كذا[العشر ألئمة األعصار 
 الكبري أيب العالء احلسن بن أمحد بن احلسن بن كتاب غاية االختصار لإلمام احلافظ "١/٨٧هو من أصول النشر   

  ] .مصحفًا) اهلمداين(يف املطبوع " [أمحد بن حممد العطّار اهلمذاينّ
. أشرف حممد فؤاد طلعت : دراسة وحتقيق .  مطبوع بعنوان غاية االختصار يف قراءات العشرة أئمة األمصار هو  

  ]٣: سلسلة أصول النشر . [مج ٢ ، ١٤١٤/١٩٩٤ ، ١رمي ، طاجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الك: جدة 
   ."ألّف فيه أحسن كتب ، كالوقف واالبتداء) "١٠س (١/٢٠٤غاية   )٢(

صنف يف  "٢١/٤٢، سري " احلافظ أبو العالء يف كتاب املقاطع) "١٦- ١٥س (١٠٨يقابل كتاب املرشد الوجيز   
طبقات ، "الوقف واالبتداء "٦/١١/٣٨٥كتاب الوايف ، "داءالوقف واالبت"٣/١٠٤١ معرفة ،" الوقف واالبتداء

اهلادي إىل معرفة املقاطع  "٢/٢٠٢٦كشف الظنون ، " ف يف الوقف واالبتداءصن" ١/١٢٩ )للداودي (املفسرين
واملبادي يف رسم املصحف ؛ وهو كتاب كبري ، جملّدات ، يف فضائل القرآن ووقوفه للشيخ أيب العالء احلسن بن 

اهلادي إىل  "٥/٢٨٠، هدية العارفني " اهلادي إىل الوقف واالبتداء لإلمام أيب العالء "٢٠٢٧، " بن احلسنأمحد 
  " .معرفة املقاطع واملبادي يف وقوف القرآن

 جامعة اإلمام - الدين   كلّية أصول-قسم القرآن وعلومه صقري يف رسالة دكتوراه ، سليمان الكلّ من  حقّقه  
  .لكن مقدمة هذا الكتاب ناقصة وعمر الطاللقة يف اجلامعة اإلسالمية ببغداد ، حممد بن سعود ، 

  " .املاآت) "١٠س (١/٢٠٤غاية   )٣(
) املئات(يف املطبوع " [املاآت "٦/١١/٣٨٥كتاب الوايف ، " كتابا يف ماءات القرآن "٢١/٤٢يقابل سري   

يف املطبوع [اءات ختصار واملفردات وأصول املاية االكتاب غ) "١٦٩٧ (٥٥٠املعجم املفهرس ، ] مصحفًا
 طبقات املفسرين ، "، كلّها أليب العالء احلسن بن أمحد بن احلسن اهلَمذاينّ املقرئ] اء مصحفًا) اهلاءات(
)املاءات" ١/١٢٩ )للداودي ".  
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           ٣٨٦ 

 )١()ط (كتاب التجويد ٣١٠

 )٢( مفردات األئمة ٣١١

 )٣(كتاب طبقات القراء= كتاب االنتصار يف معرفة قراء املدن واألمصار  ٣١٢

 )٤(ابن السميفعمفردة  ٣١٣

 )٥(أيب عمرومفردة  ٣١٤

 ـــــــــــــــــ

  ." التجويد) "١١س (١/٢٠٤غاية   )١(
 ، ١دار عمار ، ط: عمان . غامن قدوري احلمد : قيق حت. هو مطبوع بعنوان التمهيد يف معرفة التجويد   

  .ص ٣١٩ ، ١٤٢٠/٢٠٠٠
  " .أفرد قراآت األئمة ، كلّ مفردة يف جملّد) "١١س (١/٢٠٤غاية   )٢(

، " املفردات يف القراءات "٦/١١/٣٨٥كتاب الوايف ، " صنف فيها العشرة واملفردات "٢١/٤٢يقابل سري   
ني هدية العارف، " املفردات" ١/١٢٩ )للداودي (، طبقات املفسرين" املفردات ")١٦٩٧ (٥٥٠املعجم املفهرس 

  ." املفردات يف القراءة "٥/٢٨٠
اعتىن ذا الفن أمتّ عناية وألّف فيه أحسن كتب ، كالوقف واالبتداء واملاآت ) "١٨-١٠س (١/٢٠٤غاية   )٣(

ومن . وألّف كتاب االنتصار يف معرفة قراء واألمصار . والتجويد ، وأفرد قراآت األئمة ، كلّ مفردة يف جملّد 
وعندي أنه يف املشارقة كأيب عمرو الداينّ يف املغاربة ، بل هذا أوسع رواية . وقف على مؤلَّفاته عِلم جاللةَ قدره 

طبقات القراء ، وألّف أيضا فيما حكي عنه كتاب . منه بكثري مع أنه يف غالب مؤلَّفاته اقتفى أثره وسلك طريقه 
وأنا أتلهف للوقوف عليه أو شيء منه من زمن كثري ، فما . وهو كتاب االنتصار الذي قدمت ذكره يف مؤلَّفاته 

حصل منه وال ورقة وال رأيت من ذكر أنه رآه ، والظاهر أنه عدم مع ما عدم يف الوقعات اجلنكزخانية ، واهللا 
  " .وأعلم

معرفة القراء وأخبارهم ؛ " ٣/١٠٤١معرفة  ، "تابا يف معرفة القراء يف حنو من عشرين جملّداك "٢١/٤٢ سري يقابل  
، طبقات املفسرين " معرفة القراء وهو حنو العشرين جملّدا "٦/١١/٣٨٥كتاب الوايف ، " وهو كتاب كبري

)اء "١/١٢٩) للداودييب العالء حسن بن أمحد أصول املآب للشيخ أ "١/١١٤، كشف الظنون " معرفة القر
أليب العالء حسن بن أمحد ... طبقات القراء  "١١٠٦- ٢/١١٠٥، )" ٥٦٩(العطّار اهلمذاينّ املتوفَّى سنة 

قات القراء يف أصول املآب الذيل على طب "٥/٢٨٠هدية العارفني ، "  يف عشرين جملّدا٥٦٩اهلمذاينّ املتوفَّى سنة 
  ." عشرين جملّدا

  " .احلافظُ أبو العالء اهلمذاينّ] اختيار ابن السميفع[= قد أفرده ) "٢-١س (٢/١٦٢غاية   )٤(
الدراية ... وخالف أبو أمحد الفرضي : قال احلافظ أبو العالء يف مفردة أيب عمرو ) "١٢-٥س (١/١٣غاية   )٥(

  " .انتهى. واإلفهام 
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          ٣٨٧ 

٣١٥  ١(مفردة قراءة الكسائي( 

 )٢(رشمفردة و ٣١٦

 )٣()خ (مفردة يعقوب ٣١٧

 )٤() :٥٧٢-٤٩٠(الضرير ب حرالبطائحي ، أبو احلسن علي بن عساكر بن املُ �

 )٥( مفردات العشرة ٣١٨

 )٦() :٥٨٠بعد(أبو ذر اليزدي ، أسعد بن احلسني بن سعد القاضي  �

 كتاب املنتقى ٣١٩

 خمتصر كتاب املنتقى ٣٢٠

 )٧(إماالت قتيبة  ٣٢١

 ـــــــــــــــــ

  " .ة الكسائييف مفردة قراء] أبو العالء اهلمذاينّ[= قال ) "٣س (٢/٢٧غاية   )١(
  " .ال أعرفه ولكن ذكره احلافظ أبو العالء يف مفردة ورش) "٨س (١/٦٠٠غاية   )٢(
ويف بعض ما : قال احلافظ أبو العالء اهلمذاينّ يف كتابه مفردة يعقوب ) "٢س (٢٤٦ –) ١٩س (١/٢٤٥غاية   )٣(

 وأنا أبوء إىل اهللا من عهدته وال أقر نظر الرهاوي عن أيب علي وى رويته رته ، فإنعن رجال ال ] ٢٤٦[بصح
ولطال ما استقريت كتب القراآت والتواريخ على أني أرى أحدا من العلماء روى عنهم أو ذكرهم ، . يعرفون 

  " .فلم أقف على ذلك
شرح ما اختلف فيه أصحاب أيب حممد بن (بتركيا ) يوسف آغا(يف مكتبة : "يقول احلمد يف وقفته عليها   

ومل يتضح يل هل هذا الكتاب هو مفرد يعقوب أو ) . اق احلضرمي وهم مثانية عشر راويا من مخسني طربقًاإسح
  ) .د (٢٢) أليب العالء اهلمذاينّ(، كما يف مقدمة التحقيق من التمهيد يف معرفة التجويد " هو كتاب آخر

، إنباه ) ٧٨٩ (١٨٢٠-٤/١٨١٩باء ، معجم األد) ٣٥٩ (١٠/٢٦٧كذلك املنتظم ) . ٢٢٧٦ (١/٥٥٦غاية   )٤(
، النجوم ) ٧٥٥ (١٠٣٨-٣/١٠٣٧ ، معرفة ٣/٦٢ ، العرب ٥٥٠-٢٠/٥٤٨، سري ) ٤٧٨ (٢٩٩-٢/٢٩٨

   .٥/٧٠٢ ، هدية العارفني ٦/٤٠١ ، شذرات ٦/٧٤الزاهرة 
بن يوسف ] الرواشين[= قرأ عليه )"٢١-٢٠س (٢/٢٣٢، " صنف كتابا يف القراءات) "١٨س (١/٥٥٦غاية   )٥(

ومبفردات العشرة للبطائحي باملوضح واإليضاح واإلقناع لألهوازي جامع القفصي. "  
  " .صنف كتابا يف القراءات "٣/١٠٣٨يقابل معرفة   

  ] .نقالً عن غاية [١/٣٠٠كذلك األعالم ) . ٧٤١ (١٦٠- ١/١٥٩غاية   )٦(
ومجع إماالت . ورأيت له أيضا خمتصرا .  رأيته ألّف كتابا يف العشر ، مساه املنتقى ،) "٩- ٨س (١/١٥٩غاية   )٧(

  " .قتيبة
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           ٣٨٨ 

 )١(القراءات العشرغاية املنتهي واية املبتدي يف  ٣٢٢

 )٢(كفاية املنتهي ٣٢٣

�  ، أبو عمرو العبدري د بن عبد الرمحن اإلشبيلياش بن حمم٣() :٥٨٥(عي( 

 )٤(كتاب اإلفادة  ٣٢٤

 )٥() :٥٩٠-٥١٢(القزويين ري الطَّالْقَاينّ أمحد بن إمساعيل بن يوسف ، أبو اخل �

 )٦(كتاب التبيان يف مسائل القرآن ٣٢٥

 )٧() :٥٩٠-٥٣٨(م بن فريه بن خلف الرعيين الشاطيب ، أبو حممد القاس �

 )٨(]حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع= الشاطبية ) [= ط(القصيدة الالمية  ٣٢٦

 ـــــــــــــــــ

مثّ إني دخلت مدينة يزد يف سنة مثاٍن ومثامنائة وقفت له على كتاب حافل ، مساه ) "١٧-١١س (١/١٥٩غاية   )١(
أما بعد ، فإنّ : قال يف أوله . غاية املنتهي واية املبتدي يف القراآت العشر ، أحسن يف تأليفه وأجاد يف تصنيفه 

هذا كتاب مجعت فيه مخسني رواية عن القراء العشرة الذين أمجعت األمة على إمامتهم واالقتداء بقراءام 
  " .مثّ ذكر باقي كالمه. وذكرت من كلّ لرواية ما وقع إيلّ من طريق عاٍل مذكور مشهور زهاء أربعمائة طريق 

) ٢٤-٢٣س (٤١٨، "  بن احلسني اليزدي يف كتابه كفاية املنتهيقال القاضي أسعد) "١٠-٩س (١/٤٠٤غاية   )٢(
  " .كذا مساه ونسبه القاضي أسعد بن احلسني اليزدي يف كتابه املنتهي"

  . ٥/٨٠٥، هدية العارفني ) ٨٣٦ (١١٠٨- ٣/١١٠٧كذلك معرفة ) . ٢٤٨٤ (١/٦٠٧غاية   )٣(
  " . كتاب اإلفادةادة على أبيه يفله استدراك وزي) "٢٣- ٢٢س (١/٦٠٧غاية   )٤(

صنف  "٥/٨٠٥، هدية العارفني " له استدراك وزيادة على والده يف كتاب اإلفادة "٣/١١٠٧يقابل معرفة   
يراجع معرفة ) ٥٤٣(عن والده ابن عظيمة . " االستدراك والزيادة على كتاب اإلفادة لوالده يف القراآت

   .٦/١٩١عالم ، األ) ٣١١٧ (١٦٧- ٢/١٦٦، غاية ) ٧٠٠ (٩٧٨-٣/٩٧٧
   .٩٧-١/٩٦األعالم  ، ٤٩٣-٦/٤٩٢ شذراتكذلك ) . ١٦٢ (١/٣٩غاية   )٥(
  " .دا على احللولية واجلهميةله كتاب التبيان يف مسائل القرآن ر) "١٩س (١/٣٩غاية   )٦(

  قابف كتاب : قال ابن شهبة " ٦/٤٩٣شذرات ل ية واجل» البيان يف مسائل القرآن«صنا على احللوليةردهمي. "  
 ، ٤٩٧-١/١/٤٩٦حسن احملاضرة ،  )٨٣٩( ١١١٥- ٣/١١١٠كذلك معرفة  . )٢٦٠٠ (٢٣- ٢/٢٠غاية   )٧(

  . ٥/١٨٠األعالم  ، ١٥٩شجرة النور 
، ) ٢٢س (٤٨، ) ١٤س (٣٧، ) ١س (٣٤، ) ٢٢س (٣٣، ) ١٥س (٢١، ) ٢٣س (١٧، ) ٥س (١/٨غاية   )٨(

 ٩٦، " القصيد) "١٤س (٨٧، ) ١٨س (٦٩ ، )٤س (٦٢، ) ٢٤س (٥٨، ) ١/١٧س (٥٦، ) ٦/١٨س (٥٣
، ) ٢١س (١٥١، ) ٢٠س (١٤٢  ،)١٧/٢٣س (١٢٩، ) ١١/١٤س (١٢٢، ) ١٤س (١٠٢، ) ١١س(

=  ٢١٩،  "القصيد) "١٧س(و ) ١٤س (٢١٨ ، )١٨س( ١٨٩ ، )١س (١٨٥، ) ١٧س (١٦٦،  )١س( ١٥٦
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          ٣٨٩ 

 )١()ط (القصيدة الرائية ٣٢٧

 ـــــــــــــــــ

، ) ٣س (٣٣٢، ) ٤س (٣١٤، ) ٦س (٣٠٢، ) ١٣س (٢٤٨، ) ٢س (٢٤٣، ) ١٥س (٢٤٢، ) ٥/١٢س(= 
، ) ٢٥س (٣٨٧، ) ١٤س (٣٦٦، ) ١٦س (٣٦٥، ) ٥/١١/١٢س (٣٦٤، ) ١٣س (٣٦٣، ) ٢٢/٢٣س (٣٤٠
 ٤٥٣، ) ١٣/٢٢س (٤٥١، ) ٦س (٤٣٧، ) ١١س (٤٢٧، ) ٢٣س (٤٠٥، ) ٤/٨س (٤٠٢، ) ١٦س (٣٩١

، ) ١١س (٥٣٤، ) ٨س (٥١٠، ) ٢١س (٥٠٨، ) ٨/٩س (٥٠٦، ) ١٠س (٤٨٣، ) ٣/١٣س (٤٦٥، ) ٧س(
 ٥٨٣، ) ١١س (٥٧٣، ) ٢/٤س (٥٧٠، ) ٢س (٥٥٨، ) ١١س (٥٥١، ) ٦س (٥٤٥، ) ١٤س (٥٤٤

 ٥٧، ) ٢/٢٠س (٢٣، ) ٩/١١/٢١س (٢/٢٢، ) ١٤/١٦س (٦١٤، ) ١/٥/٦س (٦٠٤، ) ١٥/١٧س(
، ) ١٢س (٩٥،  )٥/٥س (٩٤، ) ٧س (٨٢،  )٢٣س (٧٥، ) ١٤س (٧١،  )٦ (٦٣، ) ١١س (٦٠،  )٨/١٢س(

 ١٨٠، ) ٥س (١٦٤، ) ٢٢س (١٦٣، ) ١س (١٤٠، ) ٢٣س (١٣٩، ) ٨ (١٢٢، ) ٣س (١٠٣، ) ٧س (٩٩
، ) ١٣س (٢١٠، ) ١٧س (٢٠٩، ) ١٢س (١٩١، ) ٢٣س (١٩٠، ) ٢١س (١٨٦، ) ٢١س (١٨١، ) ٦س(

حرز ) "١١س (٢٣٠، ) ٤/١٠س (٢٢٠، " الالمية) "٢١س(و " حرز األماين) "٣س (٢١٩، ) ١٧س (٢١٢
 ٢٥١، ) ٢٠س (٢٤٧، ) ١٤/١٩س (٢٤٦، ) ٢٤س (٢٤٥، ) ٢س (٢٣٦، ) ٢١س (٢٣٥، " األماين

، ) ٦/١٩س (٢٦٠، ) ١٨س (٢٥٩، ) ١٦/١٧س (٢٥٧، ) ١٢س (٢٥٦، ) ٣/١٩س (٢٥٢، ) ٢٠/٢١س(
 ٣٥٢، ) ١٩ (٣٢٤، ) ٣س (٣١٦، ) ٧/٨س (٢٩٣، ) ١١/١٣س (٢٩٠، ) ١٧/٢٠س (٢٨١، ) ٨س (٢٦٦

  ) .٨/١١س (٣٩٥، ) ٩س (٣٦٧، ) ٢٠س(
تشتمل على . أبدع فيها كلّ اإلبداع . نظم القصيدة املسماة حبرز األماين يف القراءات  "١٥٩يقابل شجرة النور   

  " . بيتا ؛ وهي عمدة القراء من زمنه إىل اآلن١١٧٢
  )] .حرز األماين ووجه التهاين: ( نسخة ٣٣٦) [٣٧ (١٧١-١/١١٨) القراءات(يراجع الفهرس الشامل   
 الشاطبية ؛ وهي القصيدة الالمية املسماة حبرز األماين ووجه التهاين من نظم كتاب "١/٦١هي من أصول النشر   

  " .اإلمام العالمة ويلّ اهللا أيب القاسم القاسم بن فريه بن خلف بن أمحد الرعيين األندلسي الشاطيب الضرير
ضبطه وصححه .  القراءات السبع هلا طبعات ، منها بعنوان منت الشاطبية املسمى حرز األماين ووجه التهاين يف  

  .ص ١٠٢ ، ١٤١٠/١٩٩٠مكتبة دار املطبوعات احلديثة ، : املدينة املنورة . حممد متيم الزعيب : وراجعه 
رحل ، فاستوطن قاهرة ) "١١- ٨س (٢٢، " نظم قصيدتيه الالمية والرائية) "٢٤س(٢٠ ، ٢٣-٢/٢٠غاية   )١(

جعلت : وذكر أنه ابتدأ أوهلا باألندلس إىل قوله .  قصيدته هذه ، يعين الشاطبية وا ألّف. مصر وأقرأ ا القرآن 
ومن وقف على قصيدتيه ، علم مقدار ما آتاه اهللا يف ذلك ، خصوصا : قلت . انتهى . أبا جاد ، مثّ أكملها 

  " .القصيدتني) "٣س (٢٢٠، " الالمية اليت عجز البلغاء من بعده عن معارضتها
، ) ١٤/١٥س (١٢٢، ) ١٨س (٦٩، ) ١٧س (٥٦، ) ١٤س (٣٧، ) ١س (١/١٨عن الرائية غاية كذلك   

 ١٢٢، ) ٨س (٢/٢، ) ٦س (٦٠٤، ) ١١س (٥٥١، ) ٤/٨س (٤٠٢، ) ١١س (٣٦٤، )١٧س (١٢٩
، ) ٣س (٢٥٢، ) ٣س (٢٣٧، ) ٩س (٢٢٠، ) ٢١س (٢١٩، ) ١س (١٤٠، ) ٢٤س (١٣٩، ) ١٠س(

   =) .٣س (٣١٦
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           ٣٩٠ 

�  اد ، أبو جعفر املبارك بن املبارك بن أمحد الواسطيريق احلد١() :٥٩٦-٥٠٩(ابن ز( 

 )٢()خ(عشر كتاب اخلرية يف القراءات ال ٣٢٨

 ـــــــــــــــــ

 يلة أتراب القصائد يف أسىن املقاصد ، قصيدة يف رسم املصاحف العثمانية ، رويها الراء مثّ ألفسومة بعقهي مو=   
  . بيتا من البحر البسيط ٢٩٨اإلطالق ، عدد أبياا 

  : شروح عليها معهلا أكثر من طبعة ، بعضها مستقلّة وبعضها   
مجع وترتيب . ة يف القراآت والرسم واآلي والتجويد  إحتاف الربرة باملتون العشرمتنها ضمنمن طبعاا املستقلّة   

  .ص ٣٨٨ ، ١٣٥٤/١٩٣٥فى البايب احلليب وأوالده ، مطبعة مصط: القاهرة . علي حممد الضباع : وتصحيح 
  :من الشروح عليها   
ري السخاوي ، أبو احلسن علم الدين علي بن حممد بن عبد الصمد املص: كتاب الوسيلة إىل كشف العقيلة   

 د اإلدريسي الطاهري : حتقيق وتقدمي ) . ٦٤٣-٥٥٨(الشافعي٢مكتبة الرشد ، ط: الرياض . حمم ، 
  .ص ٥٥٣ ، ١٤٢٤/٢٠٠٣

، أبو البقاء علي بن  ابن القاصح:  علم الرسم القصائد يف تلخيص الفوائد وتقريب املتباعد على عقيلة أتراب شرح  
 د العذرياح القاضي : عه وعلّق عليه راج) . ٨٠١-٧١٦(عثمان بن حممشركة مكتبة : القاهرة . عبد الفت

  .ص ١٠٨ ، ١٣٦٨/١٩٤٩ ، ١مصطفى البايب احلليب وأوالده ، ط
  . ٦/٢هدية العارفني  ، ٦/٥٣٥ شذرات، ) ٨٢٧ (٣/١١٠٠كذلك معرفة ) . ٢٦٥٦ (٢/٤١غاية   )١(
  " .اختصر فيها اإلرشاد نظما. العشر هو صاحب كتاب اخلرية يف القراآت : قلت ) "٧-٦س (٢/٤١غاية   )٢(

 ، "اخلرية "٢/١٣١٩، كشف الظنون " كتاب اخلرية يف القراءات العشر) "١٦٨٤ (٥٤٨يقابل املعجم املفهرس   
  . " يف القراءة العشرة]حباء مهملة مصحفًا) احلرية(يف املطبوع [اخلرية صنف كتاب  "٦/٢هدية العارفني 

  )] .اخلرية يف قراءات العشرة: (نسخة واحدة ) [٣٨ (١/١٩٠فهرس الشامل يراجع ال. هو خمطوط   
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          ٣٩١ 

   :القرن السابع
�  بن حسنويه القزويين ١() :٦٠٠بعد(اجلاجاينّ ، أبو الفخر حامد بن علي( 

 )٢(حلية القراء وزينة اإلقراء ٣٢٩

�  ا اهلوزينّ اإلشبيليد بن خلف ، أبو زكري٣() :٦٠٢(حيىي بن حمم( 

 )٤(أرجوزة يف غريب القرآن ٣٣٠

 )٥() :٦٢٠ح(الطوسي ، حممد بن حممود بن أيب بكر  �

 )٦(خمتصر غاية ابن مهران= بستان املبتدي  ٣٣١

�  إمساعيل بن ظافر بن عبد اللّهأبو طاهر العقيلي ، ٧( :)٦٢٣-٥٥٤( املصري( 

 )٨()ط(كتاب يف الرسم  ٣٣٢

 )٩() :٦٢٤-٥٤٩( احلنبلي بن حممدعبد اهللا بن نصر قاضي حران ، أبو بكر  �

 )١٠(كتاب القراءات ٣٣٣

 ـــــــــــــــــ

  ) .٩٢٨ (١/٢٠٢غاية   )١(
من أراد أن يستجاب : قال ابن معاوية : قال أبو الفخر حامد بن علي يف كتابه حلية القراء ) "٤-٢س (١/١٥٨غاية   )٢(

مؤلِّف كتاب حلية القراء ) "٦-٥س (٢٠٢، " ، فيستجابله دعاؤه ، فليقرأ باختيار املسييب ويدعو عند آخر اخلتمة 
ذكر اجلاجاينّ أنه من أجله ألّف كتاب ) "٤-٣س (٢٥٩، " أتى يف كتابه هذا بفوائد. وزينة اإلقراء ، إمام بارع ناقل 

  " .ذكره اجلاجاينّ يف حلية القراء) "١٧س(، " حلية القراء
  ) .٣٨٦٢ (٣٧٨-٢/٣٧٧غاية   )٣(
  " .القرآن] ٣٧٨[له أرجوزة يف غريب ) "١س (٣٧٨ –) ٢٤س (٢/٣٧٧غاية   )٤(
  ) .٣٤٥٧ (٢/٢٥٩غاية   )٥(
اختصر الغاية على طريق ما انفرد به كلّ واحد من القراء واجتمعوا يف كتاب ، مساه ) "٢٠-١٩س (٢/٢٥٩غاية   )٦(

  " .وال بأس به. بستان املبتدي 
  ) .٧٦٨ (١/١٦٥غاية   )٧(
  " .له كتاب يف الرسم ، من أحسن ما ألّف يف ذلك ")٣س (١/١٦٥غاية   )٨(

 ، ١دار عمار ، ط: عمان . غامن قدوري احلمد : حتقيق . هو مطبوع بعنوان املختصر يف مرسوم املصحف الكرمي   
  .ص ١٤٧ ، ١٤٢٩/٢٠٠٨

صنف "فيه  [٣/١٩٣ ، العرب ٢٢/١٨٢ ، سري ١٧٣-٦٣/١٧٢كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ١٩٢٤ (١/٤٦٢غاية   )٩(
  "] .صنف يف القراءات"فيه [ ٧/١٩٩ ، شذرات ٦/٢٣٩، النجوم الزاهرة  )٩٣٤ (١٢٠٢-٣/١٢٠١، معرفة  "]فيها

  " .له مصنف يف القراءات "٣/١٢٠١يقابل معرفة . " ألّف كتابا يف القراآت) "١٧-١٦س (١/٤٦٢غاية   )١٠(



   عمر يوسف محدان.د.أ  ي من الكنوز والذخائرإعالم أهل البصائر مبا أورده ابن اجلزر

  

  
 

           ٣٩٢ 

-٥٥٠بعد(الرمحن بن إمساعيل بن أمحد األزدي التونسي ابن احلداد ، أبو القاسم عبد  �
 )١() :٦٤٠ح/٦٢٥ح

 )٢( شرح الشاطبية ٣٣٤

�  ٣() :٦٢٩-٥٥٤(ابن عيسى ، أبو القاسم عيسى بن عبد العزيز بن عيسى املالكي( 

 )٤(التبيني فيمن أجازه من املقرئني ٣٣٥

 )٥(اجلامع األكرب والبحر األزخر ٣٣٦

 ـــــــــــــــــ

معرفة ، ) ٣٠٥ (٢٣١-٦٣/٢٣٠ اإلسالم ط، تاريخ) ١٣٥ (٣/٥٦كذلك التكملة  . )١٥٥٩ (١/٣٦٦غاية   )١(
   .٢٩٨-٢٩٧، بغية الوعاة ) ١٢٧ (٦/١٨/١١٣، كتاب الوايف ) ٩٣٨ (١٢٠٥- ٣/١٢٠٤

  ." وحيتمل أن يكون أول من شرحها: قلت . عمل شرحا للشاطبية  ")١٤س (١/٣٦٦غاية   )٢(
كتاب الوايف ، " صنف شرحا للقصيد" ٣/١٢٠٥، معرفة " شارح الشاطبية "٦٣/٢٣٠سالم طيقابل تاريخ اإل  

  ." عمل شرحا على الشاطبية) "٦ (٩٢، الفتح املواهيب " شارح الشاطبية "٦/١٨/١١٣
، ) ١٩١ (٢٢/٣١٥، سري ) ٥٣٨ (٣٦٩- ٦٣/٣٦٥كذلك تاريخ اإلسالم ط.  )٢٤٩٢ (٦١١-١/٦٠٩ غاية  )٣(

   .٧/٢٣٤ ، شذرات ٦/٢٤٨، النجوم الزاهرة ) ٩٤٠ (١٢١٣- ٣/١٢٠٦ ، معرفة ٣/٢٠٤العرب 
مل أره ولكن رأيت خمتصره لولده . قد مجع كتابا مساه التبيني فيمن أجازه من املقرئني  ")٨-٦س (١/٦١٠غاية   )٤(

  ." عبد الرمحن بن عيسى ، مساه اإلرشاد
 ٣/١٢١٢معرفة ، " كتاب التبيني يف ِذكْر من قرأ عليه ابن عيسى من املقرئني "٦٣/٣٦٨يقابل تاريخ اإلسالم ط  

  " .كتاب التبيني"
أما هذا الكتاب ، فإنه مساه اجلامع األكرب والبحر األزخر ، حيتوي على : قلت ) "٢٠-١٨س (١/٦٠٩غاية   )٥(

يف اجلملة ، فكتابه الذي مجعه ) "١٥-١٢س (٦١١، " سبعة آالف رواية وطريق ، فرأيت بعضه وهو عندي
من رآه ، .  يف هذا الفن ، فإنه مل يترك من القراآت شيئًا قلّ وال جلّ إال نادرا ومساه اجلامع األكرب مل جيمع مثله

كذلك غاية " . يين أنّ عنده نسخة كاملةمة سراج الدين عمر بن رسالن البلقأخربين شيخنا العال. رأى العجب 
  ] .معجمةبذال ) األذخر(يف املطبوع " [األزخرعلى أيب القاسم بن عيسى مبضمن كتابه البحر ) "٣س (١/٣٥٦

له كتاب اجلامع األكرب والبحر األزخر يف اختالف القراء ، حيتوي على سبعة  "٦٣/٣٦٦يقابل تاريخ اإلسالم ط  
له كتاب اجلامع األكرب والبحر األزخر يف اختالف القراء ، حيتوي على  "٣/١٢٠٨، معرفة " آالف رواية وطريق

، " كتابه اجلامع األكرب يف مخسني جملّدا: قيل  "١٢١٣، "  أئمة التحقيقسبعة آالف رواية وطريق عن السبعة
على ابن عيسى مبضمون كتابه املسمى باجلامع )] ٦٥٦(عبد البارئ بن عبد الرمحن الصعيدي [= قرأ  "١٣٣٨

ألّف كتابا " ١/٣٥النشر  ، "وهو يف مخسني جملّدا ؛ رواية وطريق سبعة آالف األكرب والبحر األزخر احملتوي على
  " .مساه اجلامع األكرب والبحر األزخر ، حيتوي على سبعة آالف رواية وطريق
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          ٣٩٣ 

 )١() :٦٣٦-٥٤٦(فضل اهلمذاينّ جعفر بن علي بن هبة اهللا ، أبو ال �

 )٢(مفردات القراءات ٣٣٧

 )٣() :٦٣٦-٥٤٤(الصفْراوي ، أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد ايد بن إمساعيل  �

 )٤()خ (اإلعالن يف القراءات ٣٣٨

 )٥() :٦٤٠ح(أمحد بن علي بن حممد األندلسي ابن شكر ، أبو العباس  �

 )٦()خ (شرح القصيد ٣٣٩

 )٧(خمتصر التيسري ٣٤٠

 ـــــــــــــــــ

  ) .٣٩٧ (٢٨٦-٦٤/٢٨٤كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ٨٩١ (١/١٩٣غاية   )١(
  " .صنف مفردات القراآت) "١٧س (١/١٩٣غاية   )٢(
، ) ٩٥٤ (١٢٣١-٣/١٢٢٩ معرفة ،) ٤٠٩ (٢٩٣-٦٤/٢٩١كذلك تاريخ اإلسالم ط) . ١٥٨٧ (١/٣٧٣غاية   )٣(

   .٣/٣١٤األعالم 
أمحد بن ) "١٧س (١٣٤، " اإلعالن) "٢١س (١٠٨، " اإلعالن) "١٩س (١٠٥، " اإلعالن) "١٤س (١/٦٦غاية   )٤(

كذا وقع يف اإلعالن للصفراوي ، د القصيبمؤلِّف كتاب ) "٩س (٣٧٣، " كذا وقع يف اإلعالن) "٤س (١٦٩، " حمم
) ٨س (٢٥٢، " اإلعالن) "١٢س (٢/٢٤٨، " اإلعالن) "٣س (٥٥٢، " اإلعالن) "٩س (٤٨٢ ،" اإلعالن وغريه

  " .اإلعالن) "١٠س (٢٥٦، " اإلعالن"
  " .صنف كتاب اإلعالن يف السبع "٣/١٢٣١يقابل معرفة   
 كتاب اإلعالن لإلمام أيب القاسم عبد الرمحن بن إمساعيل بن عثمان بن يوسف "١/٧٩هو من أصول النشر   

اإلسكندري ع الفهرس الشامل . ، خمطوط "الصفراويراجاإلعالن : (نسخة واحدة ) [٢ (١/١٩٥) القراءات(ي
  )] .باملختار من روايات القرآن يف القراءات السبع

، تاريخ اإلسالم ) ٣٠٦ (١/١٠٨كذلك التكملة "] . توفّي يف حدود األربعني وستمائة"فيه ) [٣٩٤ (١/٨٧غاية   )٥(
، كتاب الوايف "] توفّي شابا قبل األربعني وستمائة أو بعدها"فيه ) [١٠٧٤ (٣/١٣٤٨، معرفة ) ٦٣٦ (٦٤/٤٢٦ط
  "] .مات يف حنو األربعني وستمائة"فيه  [١٥٠، بغية الوعاة ) ٣١٩٤ (٧/٢٣٨

  " .شرح القصيد) "١٤س (١/٨٧غاية   )٦(
، بغية " ألّف شرحا للشاطبية "٣/١٣٤٨، معرفة "  يف القراءاتشرح قصيدة ابن فريه الشاطيب "١/١٠٨التكملة يقابل   

  " .صنف شرح الشاطبية وغريه "١٥٠الوعاة 
شرح القصيدة الشاطبية املسمى باملهند : (نسخة واحدة )[٤(١/١٩٦) القراءات(يراجع الفهرس الشامل . هو خمطوط   

  )] .القاضيب
اختصر كتاب التيسري أليب عمرو املقرئ ومساه  "١/١٠٨يقابل التكملة  " .تيسرياختصر ال) "١٤س (١/٨٧غاية   )٧(

  " .اختصر كتاب التيسري وألّف شرحا للشاطبية: ذكره األبار ، فقال  "٣/١٣٤٨معرفة " التذكري
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           ٣٩٤ 

 )١() :٦٤٣(نتجب بن أيب العز بن رشيد ، منتجب الدين أبو يوسف اهلمذاينّ امل �

 )٢()خ (شرح القصيد= شرح الشاطبية  ٣٤١

 )٣()ط (إعراب القرآن العظيم ٣٤٢

 )٤() :٦٤٣( القرطيب القيسي ، أبو جعفر أمحد بن حممد بن حممد �

 )٥( خمتصر كتاب التبصرة ٣٤٣

 ـــــــــــــــــ

  ) .٩٩١ (١٢٦٦- ٣/١٢٦٥كذلك معرفة ) . ٣٦٤٦ (٣١١- ٢/٣١٠غاية   )١(
ذكره أبو شامة يف الذيل ، ) "١٨-١٦س (٣١٠، " حا ال بأس به الشاطبية شرحرش) "١٣س (٢/٣١٠غاية   )٢(

وانتفع بشيخنا السخاوي يف معرفة قصيد الشاطيب مثّ تعاطى شرح القصيد ، فخاض . وكان مقرئًا جمودا : فقال 
ويف شرحه : قلت " )١س( ٣١١ -) ٢٢س (٣١٠ ، "حبرا عجز عن سباحته وجحد حق تعليم شيخنا له وإفادته

  " .على من قرأ عليه] ٣١١[، وذلك أنه مل يقرأ ا على الناظم وال  مواضع بعيدة عن التحقيق قصيدال
بل هو : قلت ] "كالم أيب شامةالذهيب بعد نقل  [١٢٦٦ ،" ح الشاطبيةرصاحب ش "٣/١٢٦٥يقابل معرفة   

 ابن – باجليم واملوحدة –حها املنتجب شر) ""٤ (٩١-٩٠ ، الفتح املواهيب "شرح كبري ، جم الفوائد ، واضح
. توفّي سنة ثالث وأربعني وستمائة : قال أبو شامة . أيب العز رشيد اهلمداينّ املقرئ النحوي منتجب الدين 

عجز عن سباحته وجحد حق يب مثّ تعاطى شرحها ، فخاض مثّ  الشاطةمعرفة قصيدوانتفع بشيخنا السخاوي يف 
يف شرحه للقصيدة مواضع بعيدةٌ عن التحقيق ، وذلك أنه مل : وقال ابن اجلزري  .  له وإفادتهشيخنا] ٩١[تعليم 

  " .الدرة الفريدة شرح الشاطبية "٢/١٣١٩كشف الظنون ، " على من قرأ عليهيقرأها على الناظم وال 
رة الفريدة يف شرح الد: ( نسخ ٩) [٩ (٢٠١- ١/٢٠٠) القراءات(يراجع الفهرس الشامل . هو خمطوط   

  )] .الدرة الفريدة يف شرح القصدية: ( نسخ ١٠) [٢١ (٩٥) ٢القراءات ط(، )] القصيدة
   ." القرآن العظيم إعرابا متوسطًاأعرب) "١٤س (٢/٣١٠غاية   )٣(

   ."له كتاب إعراب القرآن ، كبري أيضا ، مفيد "٣/١٢٦٦ يقابل معرفة  
. فهمي حسن النمر ، فؤاد علي خميمر : حتقيق .  الفريد يف إعراب القرآن ايد له أكثر من طبعة ، منها بعنوان  

  .مج ٤ ، ١٤١١/١٩٩١دار الثقافة ، : الدوحة 
 )] .أمحد بن حممد بن جعفر(بدل ) أمحد بن حممد أبو جعفر(فيه ) [٦٤٣ (١/١٣٦، ) ٥٠١ (١/١٠٩غاية   )٤(

  ) .١٠٠٧ (٣/١٢٧٨، معرفة ) ٣٠٧ (١٠٩-١/١٠٨كذلك التكملة 
برع ، فاختصر التبصرة ملكّي وألّف يف ) "٢٠-١٩س (١/١٣٦، " اختصر كتاب التبصرة) "٤س (١/١٠٩غاية   )٥(

  " .النحو كتابا
خمتصر التبصرة ملكّي يف القراءات وكتاب تسديد اللسان لذكر أنواع البيان يف العربية  "١/١٠٨يقابل التكملة   

  " .تصر كتاب التبصرة ملكّي يف القراءات وصنف كتابا يف النحواخ "٣/١٢٧٨، معرفة " وغري ذلك
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          ٣٩٥ 

  )١(: )٦٤٣-٥٥٨/٩( مد بن عبد الصمدعلم الدين أبو احلسن علي بن حمخاوي ، الس �
 )٢()ط (فتح الوصيد= شرح الشاطبية  ٣٤٤

 )٣()ط (الوسيلة إىل شرح العقيلة= شرح الرائية  ٣٤٥

 )٤()ط(مجال القراء وكمال اإلقراء  ٣٤٦

 )٥()خ (كتاب التفسري ٣٤٧

 ـــــــــــــــــ

   .٧٠٩-٥/٧٠٨، هدية العارفني ) ٩٦٩ (١٢٥١-٣/١٢٤٥كذلك معرفة ) . ٢٣١٨ (٥٧١-١/٥٦٨غاية   )١(
ألّف من الكتب شرح الشاطبية ومساه فتح الوصيد ؛ فهو أول من شرحها ، بل هو واللّه ) "١٠-٩س (١/٥٧٠غاية   )٢(

  " .يقيض اهللا هلا فتى يشرحها: وإليه أشار الشاطيب بقوله . علم سبب شهرا يف اآلفاق أ
فتح الوصيد يف شرح القصيد ، أعين  "٥/٧٠٨، هدية العارفني " شرح الشاطبية يف جملّدين "٣/١٢٤٧يقابل معرفة   

  " .حرز األماين
مكتبة : الكويت . أمحد عدنان الزعيب : دراسة وحتقيق . ح القصيد له أكثر من طبعة ، منها بعنوان فتح الوصيد يف شر  

  .مج ٢/ج٢، ١٤٢٣/٢٠٠٢ ، ١دار البيان ، ط
  " .شرح الرائية ومساه الوسيلة إىل شرح العقيلة) "١١-١٠س (١/٥٧٠غاية   )٣(

  " .ىل كشف العقيلةالوسيلة إ "٥/٧٠٩، هدية العارفني " شرح الرائية يف جملّد "٣/١٢٤٧يقابل معرفة   
. موالي حممد اإلدريسي الطاهري : حتقيق وتقدمي . له أكثر من طبعة ، منها بعنوان كتاب الوسيلة إىل كشف العقيلة   

  .ص ٥٥٣ ، ١٤٢٤/٢٠٠٣ ، ٢مكتبة الرشد ، ط: الرياض 
" .  من أجلّ الكتبله كتاب مجال القراء وكمال اإلقراء ، فيه عدة مصنفات وهو) "١٢-١١س (١/٥٧٠غاية   )٤(

-٨س (٢/١٩٧، " قراءغري أنّ السخاوي ذكره يف فصل الوقف من كتابه مجال ال) "١٧س (١/٢٢٣كذلك غاية 
القراآت على السخاوي وصحبه وروى عنه كتابه مجال )] ٦٩٠(الدمشقي بن مزهر حممد بن عثمان [= تال ) "١٠

وروى عنه مساعا كتاب مجال القراء .  الرقّي ومسع منه مجال القراء قرأ عليه حممد بن أمحد بن علي. القراء وغريه 
بن يوسف الكفري احلسني. "  

  " .له مجال القراء يف جملّد "٣/١٢٤٧يقابل معرفة   
  " .كتاب مجال القراء وكمال اإلقراء "١/٩٦هو من أصول النشر   
مكتبة : مكّة املكرمة . علي حسني البواب : حتقيق . إلقراء له أكثر من طبعة ، منها بعنوان مجال القراء وكمال ا  

  .مج ٢/ج٢ ، ١٤٠٨/١٩٨٧ ، ١التراث ، ط
من وقف عليه علم مقدار هذا . كتاب التفسري ، وصل فيه إىل الكهف يف أربعة أسفار ) "١٥-١٣س (١/٥٧٠غاية   )٥(

  " .الرجل ؛ ففيه من النكت والدقائق واللطائف ما مل يكن يف غريه
 ٥/٧٠٨، هدية العارفني " مات قبل إكماله. فسر نصف الكتاب العزيز يف أربع جملّدات  "٣/١٢٤٧يقابل معرفة   

  " .تفسري القرآن إىل سورة الكهف"
  )] .تفسري السخاوي: ( نسخة ٢٤) [أ (٢٤٩-١/٢٤٨) التفسري وعلومه(يراجع الفهرس الشامل . هو خمطوط   



   عمر يوسف محدان.د.أ  ي من الكنوز والذخائرإعالم أهل البصائر مبا أورده ابن اجلزر

  

  
 

           ٣٩٦ 

 )١()ط(النونية  ٣٤٨

�  الزنباعي د اجلذامي٢(:) ٦٤٩(عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر ، أبو حمم( 

 )٣()خ (شرح كتاب العنوان ٣٤٩

 )٤(: )٦٥١-٥٧٠( أبو علي منصور بن سرار بن عيسى اإلسكندري املالكي ، املُسدي �

 )٥(أرجوزة يف القراءات ٣٥٠

احلنبلي  احلراينّ جمد الدين بن تيمية ، أبو الربكات عبد السالم بن عبد اهللا بن اخلضر �
 )٦() :٦٥٢-٥٩٠ح(

 ـــــــــــــــــ

نونية السخاوي يف ) "١٣س (٢/١٩١، " النونية للسخاوي) "٦س (٦٠٤، "  السخاوينونية) "١س (١/٥٩غاية   )١(
  ] .٩٨ و ١/٩٧النشر [هي من مجلة مجال القراء وكمال اإلقراء للسخاوي ". التجويد

 حتقيق) . قصيدتان يف جتويد القرآن أليب مزاحم اخلاقاينّ ، علي بن حممد السخاوي(طُبعت مستقلّة ضمن كتاب   
  .ص ٨٣ ، ١٤٠٢/١٩٨٢ ، ١دار مصر ، ط] : القاهرة. [عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ : وشرح 

ضمن الكتاب التاسع فيه ) هذه عمدة املفيد وعدة ايد يف معرفة التجويد (٥٤٦-٢/٥٤٤طُبعت مع مجال القراء   
  ) .منهاج التوفيق إىل معرفة التجويد والتحقيق (٥٤٧-٢/٥٢٥

مكتبة املنار ، : الزرقاء . علي حسني البواب : حتقيق ) . ٧٤٩(مع شرح ابن أم قاسم املرادي ضا أيطُبعت   
: حتقيق ) . البن أم قاسم املرادي(كذلك بعنوان املفيد يف شرح عمدة ايد يف النظم والتجويد  . ١٤٠٧/١٩٨٧

ص ، حيث جاءت النونية فيه جممعة ١١٢ ، ١٤٢٦/٢٠٠٥دار الصحابة للتراث ، : طنطا . مجال الدين حممد شرف 
   .١٠٨-١٠٦، ص) عمدة ايد يف النظم والتجويد(كذلك بعنوان 

، ) ٤٨٦ (٤٦٤-٦/١٨/٤٦٣، كتاب الوايف ) ١٠٢١ (٣/١٢٩١كذلك معرفة ) . ١٦٦٩ (٣٩٢-١/٣٩١غاية   )٢(
   .٥/٥٧٥هدية العارفني 

يقابل كتاب الوايف " . وقفت على األول منها. ان يف جملّدات وقد شرح كتاب العنو: قلت ) "٥-٤س (١/٣٩٢غاية   )٣(
، هدية العارفني " له شرح العنوان وكتاب قبضة العجالن يف خمارج احلروف وله شرح بعض املفصل "٦/١٨/٤٦٤
  " .صنف شرح العنوان أليب طاهر األندلسي يف القراءة "٥/٥٧٥

) ٢القراءات ط(، ] شرح العنوان:  نسخ ٣) [١٠ (٢٠٢-١/٢٠١لقراءات يراجع الفهرس الشامل ا. هو خمطوط   
  )] .شرح العنوان: ( نسخ ٣) [٣٦ (١٢٧

   .٧/٣٠٠، األعالم ) ٣٦٥٤ (٣١٣-٢/٣١٢، غاية ) ١٠٦٣ (٣/١٣٣٧معرفة   )٤(
  " .نظم أرجوزة يف القراآت. وكان من حذّاق القراء : قال الذهيب ) "٢س (٢/٣١٣غاية   )٥(

  " .نظم أرجوزة يف القراءات. وكان من حذّاق القراء  "٣/١٣٣٧عرفة يقابل م  
 ١٢٩٧-٣/١٢٩٥ ، معرفة ٣/٢٦٩ ، العرب ٢٩٣-٢٣/٢٩١كذلك سري ) . ١٦٤٧ (٣٨٦-١/٣٨٥غاية   )٦(

   .٤٤٦-٧/٤٤٣ ، شذرات ٧/١٣/١٨٥، البداية والنهاية ) ٤٣٩ (٤٢٩-٦/١٨/٤٢٨، كتاب الوايف ) ١٠٢٦(
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          ٣٩٧ 

 )١(أرجوزة يف القراءات ٣٥١

 )٢() :٦٥٣(ابن ِدلّه ، أبو العباس أمحد بن حممد بن أيب املكارم الواسطي اخلياط  �

 )٣( كتاب املبهرة يف قراءات العشرة= كتاب املبهرة يف القراءات العشر  ٣٥٢

 )٤(كتاب املغنية يف العشر ٣٥٣

�  مثّ اإلسكندري د الصعيديعبد البارئ بن عبد الرمحن بن عبد الكرمي ، أبو حمم
+)٥() :٦٥٦-٥٧٠( 

 )٦(خمتصر اجلامع األكرب والبحر األزخر ٣٥٤

 ـــــــــــــــــ

. مل يؤلّف مثله  ، وألّف كتاب املنتقى يف األحكام ؛ وهو مشهور. نظم يف القراآت أرجوزة ) "٨-٧س (١/٣٨٦غاية   )١(
  " .وله مصنف يف األصول وشرح اهلداية

، هدية " صنف أرجوزة يف القراءات "٦/١٨/٤٢٩، كتاب الوايف " له أرجوزة يف القراءات "٣/١٢٩٦يقابل معرفة   
  " .تأرجوزة يف القراآ "٥/٥٧٠العارفني 

  ) .١٠٦٠ (١٣٣٣-٣/١٣٣٢كذلك معرفة ) . ٦١٠ (١/١٣١غاية   )٢(
اإلمام املقرئ أمحد بن حممد بن أيب ) "٧-٦س (٥٥٠، " نظم كتاب املبهرة يف القراآت العشر) "٩س (١/١٣١غاية   )٣(

  " .املكارم الواسطي ، صاحب املبهرة يف قراآت العشرة
حدث عنه بكتابه يف القراءات الشيخ عز  "١٣٣٣، "  يف القراءات العشرناظم كتاب املبهرة "٣/١٣٣٢يقابل معرفة   

حدثين الشيخ عز الدين الفاروثي أنه : قال العالء الكندي . الدين حسن بن صاحل القوساينّ يف سنة تسعني وستمائة 
الشيخ عز الدين الفاروثي قرأت خبطّ العالء الكندي يف تذكرته أنّ  "١٣٨٨-١٣٨٧، " قرأ على ابن دلّه بقصيدته

 ٢/١٥٨٣، كشف الظنون " حدثه أنه قرأ على الشيخ أمحد بن حممد بن دلّه القرآنَ بقصيدته يف العشرة] ١٣٨٨[
  " .املبهرة يف القراآت العشرة"

 .رأيت من نظمه كتاب املغنية يف العشر على طريق درر األفكار عن كلّ شيخ راٍو ) "١٥-١٠س (١/١٣١غاية   )٤(
وفيها أيضا عن كلّ راٍو واحد إال عاصما ، فذكر عنه أبا . ورأيت له أيضا كتاب املبهرة يف قراآت العشرة ، أرجوزة 

ومسعها الصفي أبو . رواها عنه باإلجازة علي بن عبد العزيز بن حممد اإلربلي )] . وحفص(يف املطبوع [بكر وحفصا 
مي ؛ وقرأها عليه شيخنا احلافظ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر بن بكر بن أمحد بن حممد بن العاقل السال

  " .خليل املكّي يف ذي القعدة سنة تسع وسبعمائة
  . "هو من حبر الرجز.  »باجلمهرة«له نظم أيضا يف القراءات العشرة املسمى باهرة  "٢/١٥٨٣يقارن كشف الظنون   

  ) .٩ (٦/١٨/١١، كتاب الوايف ) ١٠٦٤ (١٣٣٨-٣/١٣٣٧ك معرفة كذل) . ١٥٢٦ (١/٣٥٦غاية   )٥(
قرأ القراآت املشهورة والشاذّة على أيب القاسم بن عيسى مبضمن كتابه البحر األذخر ) "٣-٢س (١/٣٥٦غاية   )٦(

بن عبد البارئ ] كذا[خمتصره لصاحبه أمحد )] ٨٣٣(ابن اجلزري [= رأيت ) "٢١-٢٠س (٦٠٩، " واختصره
وبعضه عنديالصعيدي ، . "=   
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           ٣٩٨ 

 )١(مفردة قراءة يعقوب ٣٥٥

�  احلنبلي د املوصليد بن أمحد بن حمملَة ، أبو عبد اهللا حممع٢() :٦٥٦-٦٢٣(ش( 

 )٣()خ(ة يف قراءات السبعة شمعكتاب ال ٣٥٦

 )٤()ط(كَنز املعاين يف شرح حرز األماين  ٣٥٧

 ـــــــــــــــــ

. من تصانيفه كتاب البيان يف معرفة اجلميع بالقراءات الثمان يف تسعة عشر جملّدا  "٣/١٣٣٨يقابل معرفة =   
  " .وقد اختصر اجلامع املذكور يف تسعة أسفار

  " .ألّف مفردة قراءة يعقوب وغري ذلك) "٥-٤س (١/٣٥٦غاية   )١(
  " .ب أليب حممد عبد الباري بن عبد الرمحن بن عبد الكرمي الصعيديمفردة يعقو "١/٩٨هي من أصول النشر   

، ) ٤٦٩ (٦/٢/١٢٢ ، كتاب الوايف ٣/٢٨٣ ، العرب ٢٣/٣٦٠كذلك سري ) . ٢٧٨٠ (٨١- ٢/٨٠غاية   )٢(
   .٤٨٨- ٧/٤٨٦شذرات 

ة ، مجع ومن نظمه كتاب الشمعة يف قراآت السبعة ، قصيدة رائي: قلت ) "١س (٨١ –) ٢٣س (٢/٨٠غاية   )٣(
  " .الشمعة) "٧س (١/٥٥٠ كذلك غاية " .حنو نصف الشاطبية] ٨١[فيها القراآت وهي يف 

أبا عبد اهللا  "١٤٧٤، " كتاب الشمعة "١٤٠٠، " ناظم كتاب الشمعة يف السبعة "٣/١٣٤٠يقابل معرفة   
، كشف الظنون " ةناظم الشمعة يف القراآت السبع "٦/٢/١٢٢، كتاب الوايف " احلنبلي ، مصنف الشمعة

منظومة للشيخ كمال الدين أيب ] ١٠٦٥ [–الشمعة املضية بنشر القراآت السبعة املرضية  "١٠٦٥- ٢/١٠٦٤
 ست ومخسني وستمائة ؛ وهي رائية قدر ٦٥٦املوصلي احلليب املعروف بشعلة املتوفَّى سنة ... عبد اهللا حممد 

، " الشمعة يف السبعة ، نظم شعلة "١٣٢٠، " مها واختصارهانصف الشاطبية ، خمتصرة جدا ، أحسن يف نظ
  " .نظم كتاب الشمعة يف القراءات السبعة "٧/٤٨٦شذرات 

كتاب الشفعة يف القراءات السبعة ، من نظم اإلمام العالمة أيب عبد اهللا حممد بن  "١/٩٤من أصول النشر هو   
رائية ] ٩٥[وهي قصيدة . يف صفر سنة ست ومخسني وستمائة وتوفّي . أمحد بن حممد املوصلي املعروف بشعلة 

  " .أحسن يف نظمها واختصارها. قدر نصف الشاطبية ، خمتصرة جدا 
  " .له شرح الشاطبية ، مساه كَنز املعاين يف شرح حرز األماين) "٢-١س (٢/٨١غاية   )٤(

له تصانيف : قال ابن رجب "و " رح الشاطبيةشا "٧/٤٨٦، شذرات " اختصر الشاطبية "٣/٢٨٣يقابل العرب   
  " . القراءات ، منها شرح الشاطبيةكثرية ، أكثرها يف

) ١٣ (٢١٤- ١/٢٠٣، ) د (١/١٧٢، ) ٥٥ (١/١٢٧) القراءات( يراجع الفهرس الشامل عن نسخه املخطوطة  
  )] .كَنز املعاين يف شرح حرز األماين: ( نسخة ٦٣[
االتحاد ] : القاهرة. [شرح شعلة على الشاطبية املسمى كَنز املعاين شرح حرز األماين له أكثر من طبعة ، منها   

/ ١٣٧٠دار التأليف ، ] : القاهرة. [كذلك بالعنوان ذاته . ص ٦٥٦ ، ١٣٧٤/١٩٥٤العام جلماعة القراء ، 
  .ص ٦٥٦ ، ١٩٦٠
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          ٣٩٩ 

� أبو عبد اهللا حمم ، د الفاسي١() :٦٥٦-٥٨٠بعيد(د بن حسن بن حمم( 

 )٢()ط(شرح الشاطبية  ٣٥٨

�  اإلسكندري اس أمحد بن سليمان بن أمحد املالكي٣() :٦٥٩(ابن املرجاينّ ، أبو العب( 

 )٤( القراءمفردات ٣٥٩

� د الراق بن رزق اهللا ، أبو حممعبد الرزس ٥() :٦٦١(عين( 

 )٦()ط(الظائية النونية  ٣٦٠

�  ، قياللُّور الشافعي د القاسم بن أمحد بن املوفّق املرسي٧() :٦٦١-٥٧٥(أبو حمم( 

 ـــــــــــــــــ

 ١٣٣١-٣/١٣٢٩ ، معرفة ٢٨٤-٣/٢٨٣ ، العرب ٢٣/٣٦١كذلك سري ) . ٢٩٤٢ (١٢٣- ٢/١٢٢غاية   )١(
   .٦/١٢٦ ، هدية العارفني ٧/٤٩٠، شذرات ) ٨٢٠ (٦/٢/٣٥٤، كتاب الوايف ) ١٠٥٨(

  " .شرحه الشاطبيةَ يف غاية احلسن) "٢س (٢/١٢٣غاية   )٢(
، كتاب " شرحه للشاطبية مفيد يف غاية احلسن "٣/١٣٣٠، معرفة " مصنف شرح الشاطبية "٣/٢٨٤يقابل العرب   

، شذرات " شرح الشاطبية شرحا يف غاية اجلود ، أبان فيه عن تضلُّع من العلوم وتبحر يف القراآت" ٦/٢/٣٥٤يف الوا
  " .الآللئ الفريدة يف شرح القصيدة ، أعين الشاطبية "٦/١٢٦، هدية العارفني " مصنف شرح الشاطبية "٧/٤٩٠

:  نسخة ٤٤) [١٤ (٢٢١-١/٢١٤، ) ه (١/١٧٢) اءاتالقر(عن نسخه املخطوطة يراجع الفهرس الشامل   
قسم القرآن (، فهرس خمطوطات مكتبة مكّة املكرمة ) ١٣٠ (٢/٦٩٤، )] الآللئ الفريدة يف شرح القصيدة(

  ] .شرح قصيدة الشاطيب= الآللئ الفريدة على القصيدة ) [٢٢ (٤١) وعلومه
عبد اهللا ربيع : قدم له .  بالآللئ الفريدة يف شرح القصيدة هو مطبوع بعنوان شرح الفاسي على الشاطبية املسمى  

 ، ١مكتبة الرشد ، ط: الرياض . عبد الرازق بن علي بن إبراهيم موسى : حقّقه وعلّق عليه . حممود حسني 
  .مج ٣/ج٣ ، ١٤٢٦/٢٠٠٥

  )] .ابن املرجان(فيه ) [٢٩٢٠ (٦/٦/٤٠٤كذلك كتاب الوايف ) . ٢٤٩ (١/٥٨غاية   )٣(
  " .ألّف مفردات القراء) "١٤س (١/٥٨غاية   )٤(
  ) .٤٢٠ (٦/١٨/٤٠٩كذلك كتاب الوايف ) . ١٦٤٠ (١/٣٨٤غاية   )٥(
  " .النونية] مصحفًا) الطائية(يف املطبوع [صاحب الظائية ) "١٩س (١/٣٨٤غاية   )٦(

جممع اللغة العربية : عمان ) . منظومة يف ظاءات القرآن الكرمي(هلا أكثر من طبعة ، منها بعنوان درة القارئ   
حممد صاحل : حتقيق . كذلك بعنوان درة القارئ للفرق بني الضاد والظاء  . ١٤٠٦/١٩٨٦ ، ١األردينّ ، ط

   .١٤٢٩/٢٠٠٨ ، ١دار ابن اجلوزي ، ط: الدمام . الرباك 
 ١٣١٢-٣/١٣١٠، معرفة "] صنف التصانيف"فيه  [٣/٣٠٣كذلك العرب ) . ٢٥٨٣ (١٦-٢/١٥غاية   )٧(

   .٥/١٧٢ ، األعالم ٧/٥٣٢ ، شذرات ٣٧٥، بغية الوعاة ) ١٠٣٨(



   عمر يوسف محدان.د.أ  ي من الكنوز والذخائرإعالم أهل البصائر مبا أورده ابن اجلزر

  

  
 

           ٤٠٠ 

 )١()خ(شرح الشاطبية  ٣٦١

�  مثّ الدمشقي أبو شامة ، شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي
 ٢() :٦٦٥-٥٩٩(الشافعي( 

 )٣(شرح الشاطبية  ٣٦٢

 )٤()ط (خمتصر شرح الشاطبية ٣٦٣

 ـــــــــــــــــ

  " .شرح املفصل يف أربع جملّدات ، فأجاد وأفاد ، وشرح اجلزولية والشاطبية) "٦-٥س (٢/١٦غاية   )١(
ل يف أربع صنف شرح املفص "٣٧٥، بغية الوعاة  "" ٣/١٣١١، معرفة " قد شرح الشاطبية "٣/٣٠٣يقابل العرب   

  " .قد شرح الشاطبية "٧/٥٣٢، شذرات " جملّدات ، شرح اجلزولية ، شرح الشاطبية
املفيد يف شرح : (نسختان ) [١٥ (١/٢٢٢) القراءات(يراجع الفهرس الشامل . شرح الشاطبية خمطوط   

  )] .القصيد
صنف الكثري يف .  زمانه كتب وألّف وكان أوحد) "٢٤-١٧س (١/٣٦٥فيه ) [١٥٥٨ (٣٦٦-١/٣٦٥غاية   )٢(

أنواع من العلوم فشرح الشاطبية مطوالً ومل يكمله مثّ اختصره وهو الشرح املشهور وكتاب شرح احلديث 
املقتفى يف مبعث املصطفى وكتاب ضوء الساري إىل معرفة رؤية الباري وكتاب احملقّق يف األصول وكتاب 

وكتاب الوجيز يف علوم تتعلّق بالقرآن العزيز ونظَم املفصل السواك وكتاب الباعث على إنكار البدع واحلوادث 
وألّف الروضتني يف أخبار الدولتني وكتاب كشف حال بين عبيد . واختصر تاريخ دمشق البن عساكر مرتني 

، البداية والنهاية ) ١٠٦٢ (١٣٣٦- ٣/١٣٣٤ ، معرفة ٣/٣١٣كذلك العرب "] . وكتاب املؤمل وغري ذلك
، شذرات ) ٢٥٤ (٢٦٥-١/٢٦٣) للداودي( ، طبقات املفسرين ٢٩٧ ، بغية الوعاة ٢٥١-٧/١٣/٢٥٠
   .٣/٢٩٩، األعالم ) ٤ (١٧-٦/١٤ ، تاريخ األدب العريب ٥٢٥- ٥/٥٢٤ ، هدية العارفني ٥٥٥-٧/٥٥٣

  " .شرح الشاطبية مطوالً ومل يكمله) "١٩- ١٨س (١/٣٦٥غاية   )٣(
صنف شرحا ، بديع احلسن  "٣/١٣٣٥، معرفة " شرح الشاطبية "٤/٢٤٧يقابل طبقات علماء احلديث   

، " شرح القصيد أليب شامة" ١٤٨٥ ،" شرح القصيدة أليب شامة" ١٤٣٦ ، "شرح الشاطبية" ١٣٣٦،  "للشاطبية
 الكبري شهاب شرح الالمية العالمةُ) "٢ (٩٠، الفتح املواهيب " له شرح الشاطبية "٧/١٣/٢٥٠البداية والنهاية 

مل : كما قال ابن اجلزري ، مطوالً ، لكنه : الدين عبد الرمحن أبو شامة ، تلميذُ العلَم السخاوي ، شرحني 
، شذرات " شرح القصيدة الشاطبية "١/٢٦٤) للداودي(، طبقات املفسرين " يكمل ، وخمتصرا وهو املشهور

  ) .٦ (٦/١٦اريخ األدب العريب يراجع ت" . شرح الشاطبية "٧/٥٥٣
  " .شرح الشاطبية مطوالً ومل يكمله مثّ اختصره) "١٩- ١٨س (١/٣٦٥غاية   )٤(

   ل الفتح املواهيبقابلَم ) "٢ (٩٠يةَ العالمةُ الكبري شهاب الدين عبد الرمحن أبو شامة ، تلميذُ العالالمي حرش
، هدية العارفني " مل يكمل ، وخمتصرا وهو املشهور:  كما قال ابن اجلزري مطوالً ، لكنه: السخاوي ، شرحني 

   =) .٦ (٦/١٦يراجع تاريخ األدب العريب " . إبراز املعاين من حرز األماين ، أعين الشاطبية "٥/٥٢٥
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          ٤٠١ 

 )١()ط(تعلّق بالقرآن العزيز كتاب الوجيز يف علوم ت ٣٦٤

 )٢() :٦٦٨ سنة حيا كان(اجلزائري  عبد اهللا بن أيب بكر بن علي احلسن ، أبو ابن القالل �

 )٣(كتاب جالء األبصار يف القراءات ٣٦٥

�  د بن إسرائيل بن أيب بكر الدمشقياع ، أبو عبد اهللا حمم٤() :٦٧١-٦٣٦(القص( 

 كتاب االستبصار ٣٦٦

 )٥(املغين ٣٦٧

اينّ الشافعي النحوي ، أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عبد اهللا الطائي اجليابن مالك  �
)٦() :٦٧٢-٥٩٨/٦٠٠( 

 ـــــــــــــــــ

حممود عبد اخلالق حممد : حتقيق وتعليق . إبراز املعاين من حرز األماين ) ١(له أكثر من طبعة ، منها مطبوع بعنوان =   
إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات ) ٢] . (١٩٩٣/[١٤١٣ ، ١اجلامعة اإلسالمية ، ط: املدينة املنورة . جادو 
  .ص ٧٦١ ، ١٤٠٢/١٩٨٢مكتبة مصطفى البايب احلليب ، : القاهرة . إبراهيم عطوة عوض : حتقيق . السبع 

،  "كتاب املرشد للشيخ أيب شامة" )٩س( ٤٣٢،  "لوجيز يف علوم تتعلّق بالقرآن العزيزكتاب ا" )٢٢س (١/٣٦٥غاية   )١(
  " .كتابه املرشد) "١٩س (٢/١٢٤

كتاب املرشد الوجيز يف أشياء تتعلّق  "١٣٣٦-٣/١٣٣٥، " املرشد الوجيز أليب شامة "١/١٣١يقابل معرفة   
  " .بالكتاب العزيز] ١٣٣٦[
دار وقف : أنقرة . طيار آلىت قوالج : حقّقه . شد الوجيز إىل علوم تتعلّق بالكتاب العزيز هو مطبوع بعنوان كتاب املر  

  .ص ٤٠/ص٢٨٨ ، ١٤٠٦/١٩٨٦ ، ٢الديانة التركي للطباعة والنشر ، ط
   .١/٥٠٢، حسن احملاضرة ) ١٠٩٤ (٣/١٣٧١كذلك معرفة ) . ٢٢٥٤ (١/٥٥٢غاية   )٢(
  " .األبصار يف القراآت ؛ وهو خمتصر لطيفألّف كتاب جالء ) "٦-٥س (١/٥٥٢غاية   )٣(

  " .ألّف يف مفردات القراء "٣/١٣٧١يقابل معرفة   
   .٦/٣٠، األعالم ) ١١٠٥ (١٣٨٤-٣/١٣٨٣كذلك معرفة ) . ٢٨٥٥ (٢/١٠٠غاية   )٤(
. ذيته وحرر فيهما اإلسناد والطرق وظهرت فيهما أستا. ألّف كتاب االستبصار واملغين ) "١٩-١٧س (٢/١٠٠غاية   )٥(

وقد أسند : قلت ) "١٢-١١س (٣٨٣، " رأيتهما عند شيخنا أيب املعايل بن اللبان خبطّه وقد وقفهما على الشميصاتية
  " .األستاذ أبو عبد اهللا القصاع قراءة أيب جعفر من رواية نافع عنه يف كتابه املغين

. مصنف كتايب املغين واالستبصار يف القراءات  "٣/١٣٨٣،  "صاحب كتاب املغين يف القراءات "١/٢٧٣يقابل معرفة   
انتفعت مبا فيهما من . ومجع يف كلّ واحد منهما عدة كتب يف القراءات . وهذان الكتابان وقفه خبطّه يف اخلانقاه 

  " .حترير النقل وجتويد األسانيد كثريا
من ذلك . فيدة يف فنون العربية ألّف التواليف امل) "٢١-٢٠س (٢/١٨٠ فيه) [٣١٦٣ (١٨١-٢/١٨٠غاية   )٦(

  =كان قد نظم الكافية الشافية حبلب)"١٧-١٥س (٢/١٨١ ،" التسهيل الذي مل يسبق إىل مثله والكافية واخلالصة
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           ٤٠٢ 

 )١()خ (القصيدة الدالية يف القراءات ٣٦٨

 )٢(دة الالمية يف القراءاتالقصي ٣٦٩

 )٣() :٦٧٤-٦٠٤(عبد الرمحن بن عيسى بن عبد العزيز  �

 )٤(اإلرشاد ٣٧٠

 )٥( ) :٦٨٠-٥٩٠(بن يوسف بن حسن الشافعي الكَواشي ، أبو العباس أمحد  �

 ]تبصرة املتذكّر وتذكرة املتبصر) [= خ(التفسري الكبري  ٣٧١

 )٦(]التلخيص) [= ط(التفسري الصغري  ٣٧٢

 ـــــــــــــــــ

، ) ١٠٨٨ (١٣٦٤-٣/١٣٦٣ كذلك معرفة"] . واخلالصة حبماة للشيخ شرف الدين البارزي والتسهيل بدمشق= 
هدية العارفني ،  ٥٩١-٧/٥٩٠ ، شذرات ٥٧-٥٣بغية الوعاة ، ) ١٤٣٩ (٣٦٤-٦/٣/٣٥٩كتاب الوايف 

   .٦/٢٣٣ ، األعالم ٦/١٣٠
وال بد من نظمي : رأيته يقول فيها . إحدامها دالية . نظم يف القراآت قصيدتني ) "٢٣-٢١س (٢/١٨٠غاية   )١(

  " . ملا قد حوى حرز األماين وأزيد***قوايف حتتوي 
صنف فيها قصيدة دالية مرموزة يف قدر . كان إماما يف القراآت وعللها  "٦/٣/٣٥٩كتاب الوايف يقابل   

القصيدة الدالية يف  "٢/١٣٣٨كشف الظنون ، " نظَم القراءات يف قصيدة دالية "٣/١٣٦٤معرفة ، " الشاطبية
د بن عبد اهللا ابن مالك النحويا يف القر "٧/٥٩١شذرات ، " القراآت لإلمام حمماءات وعللها كان إمام .

   ."قصيدة دالية يف القراآت "٦/١٣٠هدية العارفني ، " وصنف فيها قصيدة دالية مرموزة يف مقدار الشاطبية
، الفهرس ) القصيدة الدالية املالكية يف القراءات (٥/٢٩٥يراجع تاريخ األدب العريب عن نسخها املخطوطة   

  )] .القصيدة املالكية يف القراءات السبع (: نسخ ٣) [٢٠ (١/٢٣٤) القراءات(الشامل 
وال بد من : رأيته يقول فيها . إحدامها دالية . نظم يف القراآت قصيدتني ) "٣س (١٨١ –) ٢١س (٢/١٨٠غاية   )٢(

 بذكر إهلي حامدا ومبسمالً: أوهلا . واألخرى المية موجودة .  ملا قد حوى حرز األماين وأزيد ***نظمي قوايف حتتوي 
  " . وقد نقصت يف اجلرم ثلثًا مكمال***وزادت على حرز األماين إفادة : وآخرها .  بدأت فأوىل القول يبدأ أوال ***

  ) .١٠٧٩ (١٣٥٤- ٣/١٣٥٣معرفة   )٣(
مل أره . كتابا مساه التبيني فيمن أجازه من املقرئني )] ٦٢٩(ابن عيسى [= قد مجع  ")٨- ٦س (١/٦١٠غاية   )٤(

 اه اإلرشادتصرهخمولكن رأيتلولده عبد الرمحن بن عيسى ، مس  ".  
، طبقات الشافعية الكربى ) ١٠٨٧ (١٣٦٣-٣/١٣٦١ ، معرفة ٣/٣٤٣كذلك العرب ) . ٧٠١ (١/١٥١غاية   )٥(

   .٨/٦٣٨ ، شذرات ١٧٥ ، بغية الوعاة ٧/٢٩٥، النجوم الزاهرة ) ١٠٦٣ (٨/٤٢
 حممد بن علي بن خروف املوصلي وأبو بكر اِملقَصايتّ سوى من مسع تفسريه والقراآت منه) "١٨س (١/٢٤٢غاية   )٦(

  " . =الفجر إىل آخره ؛ وهم شيخا شيوخنا
 



  )ه١٤٢٩مجادى اآلخرة   (امس            العدد اخل  جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية        
  

          ٤٠٣ 

�  د الفهرياحلسني بن عبد العزيز بن حمم ١() :٦٨٠(ابن الناظر ، أبو علي( 

 )٢(الترشيد يف التجويد ٣٧٣

 )٣() :٦٨١-٥٨٩(علي بن عمر املالكي الزواوي ، أبو حممد عبد السالم بن  �

 كتاب عدد اآلي ٣٧٤

 )٤(كتاب التنبيهات على معرفة ما خيفى من الوقوفات) = خ(كتاب الوقف واالبتداء  ٣٧٥

 ـــــــــــــــــ

من الشيخ موفّق ] اِملقَصايتّ[= مسع  "١٤٦١، " صنف التفسري الكبري والتفسري الصغري "٣/١٣٦٢يقابل معرفة =   
صنف التفسري الكبري  "٨/٤٢شافعية الكربى ، طبقات ال" الدين الكواشي تفسريه سوى كراس من آخره

،  "ومها من أحسن التقاسري ؛ والتفسري الصغري التفسري الكبري صاحب" ٧/٢٩٥الزاهرة  النجوم ، "الصغري والتفسري
جود فيه اإلعراب وحرر أنواع الوقوف وأرسل منه نسخة إىل . له التفسري الكبري والصغري  "١٧٥بغية الوعاة 

وعليه اعتمد الشيخ جالل الدين احمللّي يف تفسريه واعتمدت عليه أنا يف تكملته : قلت . نة والقدس مكّة واملدي
التبصرة يف التفسري للشيخ اإلمام موفّق الدين  "١/٣٣٩، كشف الظنون " مع الوجيز وتفسري البيضاوي وابن كثري

نني وستمائة ؛ وهو تفسريه الكبري مثّ خلّصه يف جملّة أيب العباس أمحد بن يوسف الكواشي املوصلي املتوفَّى سنة مثا
) الشيباينّ( هو موفّق الدين أمحد بن يوسف املوصلي –تفسري الكواشي  "٤٥٧، " ومساه التلخيص وسيأيت

 كبري مساه بالتبصرة وقد سبق ، وصغري مساه بالتلخيص ،:  مثانني وستمائة ؛ وهو اثنان ٦٨٠الشافعي املتوفَّى سنة 
التلخيص يف التفسري للشيخ موفّق الدين أمحد بن يوسف الكواشي املوصلي الشافعي املتوفَّى  "٤٧٩، " فسيأيت

ذكر فيه ثالثة وقوف بالرمز ، فرمز تا إىل التام وحسن إىل احلسن . سنة مثانني وستمائة ؛ وهو تفسريه الصغري 
، "  تسع وأربعني وستمائة٦٤٩ليفه يف ربيع اآلخر سنة فرغ من تأ. وكا إىل الكايف وأورد القراآت أيضا 

  ." صنف التفسري الكبري والصغري "٨/٦٣٨شذرات 
تبصرة : ( نسخة ٦٢) [أ٤٥ (٢٧٧- ١/٢٧٥) علوم القرآن(يراجع الفهرس الشامل . التفسري الكبري خمطوط   

  )] .املتذكّر وتذكرة املتبصر يف تفسري القرآن
مركز : بغداد . حميي الدين السرحان : حتقيق . التلخيص يف تفسري القرآن العظيم التلخيص مطبوع بعنوان   

   .١٤٢٩/٢٠٠٨ ، ١البحوث والدراسات اإلسالمية التابع للوقف السني ، ط
  ) .١٠٨٦ (١٣٦١- ٣/١٣٥٩كذلك معرفة ) . ١١٠٦ (٢٤٣- ١/٢٤٢غاية   )١(
قرأ عليه : قلت ) "٢٢- ٢١س(، " جويد ، مساه الترشيدألّف كتابا كبريا حسنا يف الت) "١٨س (١/٢٤٢غاية   )٢(

  " .صنف يف صناعة جتويد القراءات "٣/١٣٦٠يقابل معرفة " . أيضا كتابه الترشيد ؛ وهو الذي أدخله القاهرة
، شذرات ) ١٠٧٧ (١٢٥٢-٣/١٣٥٠ ، معرفة ٣/٣٤٨كذلك العرب ) . ١٦٤٩ (٣٨٧- ١/٣٨٦غاية   )٣(

  . ٤/٦ ، األعالم ٦٥٣-٧/٦٥٢
) ٣- ٢س (٣٨٧، " عدد اآلي للزواوي أيضا) "٢س(، " كتاب الوقف واالبتداء للزواوي) "١س (١/٦٨غاية   )٤(

   =" .ألّف كتابا يف عدد اآلي وكتاب التنبيهات على معرفة ما خيفى من الوقوفات"
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           ٤٠٤ 

  )١() :٦٨٢-٦٠٦( جامع بن أيب الربكات ، أبو إسحاق القُفْصي البغدادي يوسف بن �
 كتاب التأييد ٣٧٦

  كتاب الشايف يف القراءات العشر ٣٧٧
  )٢(النهاية كتاب  ٣٧٨
�  بن يعقوب بن شجاع الشافعي أبو احلسن علي ، ٣() :٦٨٢-٦٢١(العماد املوصلي(  

  )٤(شرح القصيد ٣٧٩
  )٥(كتاب التجريد يف التجويد ٣٨٠
 )٦() :٦٨٣-٦١٤(اإلسكندري بن حممد بن عبد اهللا زاوي ، أبو حممد عبد اهللا النكْ �

 ـــــــــــــــــ

  " .له مصنف يف الوقف واالبتداء وآخر يف عدد اآلي "٣/١٣٥٠يقابل معرفة =   
  راجكتاب يف الوقوف الغريبة يف القرآن الكرمي وما اشتهر : (نسختان ) [٢١ (١/١٠٦) التجويد(ع الفهرس الشامل ي

القراءات (، فهرس املخطوطات العربية )] كتاب الوقف: (نسخة واحدة ) [٢٢(و )] اخلالف فيه بني مصنفيها
  ] .ن الوقوفاتالتنبيهات على معرفة ما خيفى م) [١٣٣١١الرقم  (٣/٥٨) القرآنية

، "] القراءات] ١٣٦٦[له تصانيف يف "فيه ) [١٠٨٩ (١٣٦٦-٣/١٣٦٤كذلك معرفة ) . ٣٩١٥ (٢/٣٩٤غاية   )١(
 ، ٥٥٦-٦/٥٥٥ ، هدية العارفني ٦٥٥-٧/٦٥٤، شذرات "] له تصانيف يف القراآت"فيه  [٤٢١بغية الوعاة 

   .٨/٢٢٣األعالم 
على يوسف بن جامع القفصي ببغداد سنة أربع وسبعني )] ٦٩٣ح(اليشنوي [= قرأ ) "٨-٧س (١/٥٢٥غاية   )٢(

، " صاحب كتاب الشايف يف القراآت) "١١-١٠س (٥٨١، " وستمائة والزمه كثريا وتال عليه بكتابه الشايف يف العشر
ألّف كتاب الشايف يف ) "١١-٩س (٣٩٤، " يوسف بن جامع القفصي ، مؤلِّف كتاب الشايف) "١٠-٩س (٢/٢٨

  ." ورأيت كتابه الشايف يدلّ على عمله الكثري يف هذا العلم. ت العشر والتأييد والنهاية القراآ
يف القراآت ، كتاب الشايف كذا ، ] مصحفًا) التائد(يف الطبوع [صنف كتاب التأييد  "٦/٥٥٦يقابل هدية العارفني   

  " .كتاب النهاية أيضا
   .٧/٦٦١، شذرات ) ١١١٦ (١٣٩٨-٣/١٣٩٧ ، معرفة ٣/٣٥٠كذلك العرب ) . ٢٣٧٢ (٥٨٥-١/٥٨٤غاية   )٣(
  ." مل يكمله وال بيضه. صنف شرحا للقصيد يف حنو أربع جملّدات ) "٢٠-١٩س (٥٨٥-١/٥٨٤غاية   )٤(

  " .مل يبيضه. صنف شرحا للقصيد يف حنو من أربع جملّدات  "٣/١٣٩٨يقابل معرفة   
عليه العماد بن أيب زهران املوصلي ، مؤلِّف كتاب التجريد يف )] ٦٥٤ (ابن وثيق[قرأ ) "٢١-٢٠س (١/٢٤غاية   )٥(

  " .وله كتاب التجريد يف التجويد ، حسن يف بابه: قلت ) "٢٢س (١/٥٨٤، "التجويد
 ، حسن احملاضرة ٢٨٩-٢٨٨بغية الوعاة ) ١٠٩٥ (١٣٧٢-٣/١٣٧١كذلك معرفة ) . ١٨٨٥ (١/٤٥٢غاية   )٦(

   .٤/١٥٢ ، األعالم ١/٥٠٣
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          ٤٠٥ 

 )١(كتاب الشامل يف القراءات السبع ٣٨١

 )٢() :٦٨٨(ب بن بدران بن منصور الدمشقي مثّ املصري دي ، أبو يوسف يعقواجلرائ �

 كتاب املختار ٣٨٢

 )٣()خ (نظم حلّ رموز الشاطبية ٣٨٣

�  الشافعي اس احلليب٤() :٦٩٠(أمحد بن عبد اهللا بن الزبري ، أبو العب( 

 )٥(كتاب الدر النضيد يف التجويد ٣٨٤

  )٦() :٦٩٠ح(الواسطي ابن الكدي ، أبو الفضل إمساعيل بن علي بن سعدان  �
 )٧(در األفكار يف قراءة العشرة أئمة األمصار ٣٨٥

 ـــــــــــــــــ

علي بن [= قرأ ) "١٩-١٨ (٥٤٨، " ألّف كتاب الشامل يف القراآت السبع ، ال بأس به ")٩س (١/٤٥٢غاية   )١(
 اإلسكندري املالكي بكتابه الشامل )] ٧٣٠ح(عبد الرمحن بن أيب علي د النكزاويعلى اإلمام عبد اهللا بن حمم .

  ." لشامل وأجازهروى عنه شيخنا عبد الوهاب القروي وتناول منه كتاب ا
، " صنف كتابا يف القراءات "١/١/٥٠٣حسن احملاضرة ، " صنف كتابا يف القراءات "٣/١٣٧٢يقابل معرفة   

  " .» خ-االقتداء يف معرفة الوقف واالبتداء «يف القراآت السبع و » الشامل«له  "٤/١٢٥األعالم 
  " .تصنف الكامل يف القراآ "٥/٤٦٢يقارن هدية العارفني   

   .٨/١٩٧، األعالم ) ١١٠٨ (١٣٨٧- ٣/١٣٨٦كذلك معرفة ) . ٣٨٩٣ (٢/٣٨٩غاية   )٢(
  " .ختار ونظم حلّ رموز الشاطبيةألّف كتاب امل) "١٥- ١٤س (٢/٣٨٩غاية   )٣(

جعلها عوض األبيات املرموزة تسهيالً على . نظم أبياتا كثرية ، حلّ فيها رموز الشاطبية  "٣/١٣٨٦يقابل معرفة   
  " .وكان يدري هذا الفن. لطلبة ا
حلّ رموز الشاطبية أو كتاب : ( نسخ ٤) [٢٢ (١/٢٣٥يراجع الفهرس الشامل . نظم حلّ الرموز خمطوط   

  )] .الفوائد يف الياءات والزوائد
  ) .١١٢١ (١٤٠٥-٣/١٤٠٤كذلك معرفة ) . ٣٢٢ (١/٧٣غاية   )٤(
  " . التجويد ، من أحسن ما أُلّف يف ذلكألّف كتاب الدر النضيد يف) "١٢س (١/٧٣غاية   )٥(
  ) .١٠٦١ (١٣٣٤- ٣/١٣٣٣كذلك معرفة ) . ٧٧٤ (١٦٧- ١/١٦٦غاية   )٦(
صاحب تلك املنظومة اليت مساها در األفكار يف قراءة أئمة األمصار ، قصيدة المية ") ٣-١س (١/١٦٧غاية   )٧(

 ١/٢١كذلك غاية . " اويا ؛ وهي نظم جيدكالشاطبية ، اختصرها من اإلرشاد وذكر فيها عن كلّ إمام ر
  " .األفكار] كذا[درر ) "١٠س (١٣١، " در األفكار) "١٣س(
  " .صاحب املنظومة يف العشر "٣/١٣٣٣يقابل معرفة   
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           ٤٠٦ 

�  املالقي ل ، أبو احلكم مالك بن عبد الرمحن بن عليح١() :٦٩٩-٦٠٤(ابن املُر( 

 ])للداينّ (التبيني والتبصري يف نظم كتاب التيسري [= )٢(القصيدة الالمية ٣٨٦

كان حيا /٧٠٠/٧٠٣قبل( أمحد بن موسى بن عيسى األنصاري ،أبو العباس البطرينّ  �
٣(:) ٧٠٧( 

 )٤(قراءة يعقوب ٣٨٧

 ـــــــــــــــــ

   .٥/٢٦٣، األعالم ) ١١٣٥ (١٤١٨-٣/١٤١٧كذلك معرفة ) . ٢٦٤٤ (٢/٣٦غاية   )١(
نظم فيها التيسري  . المية،  له على قصيدة أزيد من ألفَي بيت وقفت: قال الذهيب ) "١٣-١٢س (٢/٣٦غاية   )٢(

  " .بال رموز
ري بال ـنظم فيها التيس . ، الميةيدته الطويلة ، أزيد من ألفي بيت وقفت على قص "٣/١٤١٧يقابل معرفة   

  " .رموز
  ) .١١٢٨ (١٤١٢- ٣/١٤١١كذلك معرفة ) . ٦٦٥ (١٤٣- ١/١٤٢غاية   )٣(
  " .طريق الداينّ نظما حسنا] ١٤٣[نظم قراءة يعقوب من ) "١س (١٤٣ –) ٢٤س (١/١٤٢غاية   )٤(



  )ه١٤٢٩مجادى اآلخرة   (امس            العدد اخل  جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية        
  

          ٤٠٧ 

   :امنثالقرن ال
 )١() :٧٠٢-٦٣٠( املالكي ابن عبد النور ، أبو جعفر أمحد بن عبد النور بن أمحد �

 كتاب التحلية يف البسملة والتصلية ٣٨٨

 )٢()ط (صف املباين يف ذكر حروف املعاينكتاب ر ٣٨٩

 )٣() :٧٠٥(علي الباهلي املالقي بن حممد ابن أيب السداد ، أبو حممد عبد الواحد بن  �

 )٤()ط (شرح كتاب التيسري ٣٩٠

 ـــــــــــــــــ

الدرر الكامنة ، ) ٤٥ (٤٣كتاب البلغة ، ) ١١٦٠ (٣/١٤٥٠كذلك معرفة ) . ٣٥٠ (٧٨-١/٧٧غاية   )١(
  . ١/٣٠٥ ، معجم املؤلِّفني ١٤٤- ١٤٣، بغية الوعاة ) ٤٩٩ (١٩٥-١/١٩٤

بواو ) وصف(يف املطبوع [صف حلية يف البسملة والتصلية وكتاب رتألّف كتاب ال) "٣- ١س (١/٧٨غاية   )٢(
  " .يف ذكر حروف املعاين وغري ذلكاملباين ] مصحفًا

له كتاب رصف املباين يف  "٤٣، كتاب البلغة " صاحب التصانيف وشارح اجلزولية "٣/١٤٥٠يقابل معرفة   
، شرح مقرب ابن هشام الفهري ، وصل فيه إىل باب صنف شرح اجلزولية  "١٤٤، بغية الوعاة " حروف املعاين

وله تقييد على . مهز الوصل ، رصف املباين يف حروف املعاين من أعظم ما صنف ويدلّ على تقدمه يف العربية 
  ." اجلمل وغري ذلك

دار : دمشق . ط أمحد حممد اخلرا: حتقيق . له أكثر من طبعة ، منها بعنوان رصف املباين يف شرح حروف املعاين   
  .ص ٥٧٥ ، ١٤٠٥/١٩٨٥ ، ٢القلم ، ط

، بغية ) ٣٥٩ (٥٩- ٢/٥٨، الديباج املذهب ) ١١٧٨ (٣/١٤٦٩كذلك معرفة ) . ١٩٨٥ (١/٤٧٧غاية   )٣(
   .٤/١٧٧، األعالم  ٣١٨-٣١٧الوعاة 

  " . وأجادشرح كتاب التيسري شرحا حسنا ، أفاد فيه) "١٣- ١٢س (١/٤٧٧غاية   )٤(
شرح التيسري  "٣١٨، بغية الوعاة " له تآليف يف القراءات وشرح التيسري وله شعر "٢/٥٩اج املذهب يقابل الديب  

لّف كتابا كبريا يف التفسري وعلل أ "٣/١٤٦٩يراجع معرفة " . وله غري ذلك يف القراآت والفقه. يف القراآت 
  " .كّي وأيب عمرو الداينّ وابن شريحوألّف كتابا يف االختالف الواقع يف القراءات بني م. السبع 

  : له أكثر من طبعة ، منها  
عادل أمحد عبد : حتقيق وتعليق . شرح كتاب التيسري للداينّ يف القراءات املسمى الدر النثري والعذب النمري   

 ، ١ة ، طدار الكتب العلمي: بريوت . أمحد عيسى املعصراوي : شارك يف حتقيقه . املوجود ، علي حممد عوض 
  .ص ٧١٢ ، ١٤٢٤/٢٠٠٣

  دراسة وحتقيق . النثري والعذب النمري يف شرح كتاب التيسري الدر  :جممع اللغة : دمشق  . د حسان الطيانحمم
  .ج ٣ ، ١٤٢٦/٢٠٠٦العربية ، 
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           ٤٠٨ 

�  الدين أبو موسى املوصلي بن جعفر ، حمب ١() :٧١٣(جعفر بن مكّي( 

 شرح الشاطبية ٣٩١

 )٢(املفردات ٣٩٢

�  الشافعي بن يوسف بن حريز اللخمي ويفّ ، أبو احلسن عليطَن٧١٣-٦٤٤/٧(الش (
 )٤(شرح الشاطبية  ٣٩٣ )٣(:

�  الشريشي د بن إبراهيم األمويد بن حمماز ، أبو عبد اهللا حمم٥() :٧١٨(اخلر( 

 )٦()ط(مورد الظمآن يف حكم رسم أحرف القرآن  ٣٩٤

-٦٧٠بعيد(الواسطي ، جنم الدين عبد اهللا بن حممد بن عبد العظيم الشافعي الصويفّ  �
٧() :٧٢٢( 

 )٨(قراءة يعقوب ٣٩٥

 ـــــــــــــــــ

   .٢/١٣٠كذلك األعالم ) . ٩١٤ (١/١٩٨غاية   )١(
احملب ) "٢١س (٤٥٧، " وأفرد السبعة أيضا. وقفت له على شرح الشاطبية ) "٢٠-١٩س (١/١٩٨غاية   )٢(

  " .جعفر املوصلي ، صاحب املفردات
الدرر ، ) ٢٤٦ (٦/٢٢/٣٥٤كتاب الوايف ، ) ١١٧٧ (١٤٦٩-٣/١٤٦٨كذلك معرفة ) . ٢٣٧٣ (١/٥٨٥غاية   )٣(

 ، طبقات املفسرين ١/١/٥٠٦ ، حسن احملاضرة ٣٥٩-٣٥٨، بغية الوعاة ) ٣٢٣ (١٤٢-٣/١٤١الكامنة 
   .٥/٣٤ ، األعالم ٤٣٩-١/٤٣٨) داوديلل(

وله تعاليق . بلغين أنه عمل يف الشاطبية شرحا ؛ فلو ظهر ، لكان من أجود شروحها ) "١٣-١٢س (١/٥٨٥غاية   )٤(
  . "مفيدة

   .٧/٣٣، األعالم ) ٣٣٩٤ (٢/٢٣٧غاية   )٥(
 كامل مقرئ متأخر ، نظم ذلك صاحب مورد الظمآن يف حكم رسم أحرف القرآن ، إمام) "٣-١س (٢/٢٣٧غاية   )٦(

  " .يف أرجوزة لطيفة ، أتى فيها بزوائد على الرائية واملقنع من التنزيل أليب داود وغريه
) مورد الظمآن يف رسم القرآن: ( نسخة ٥٤) [٢٧ (٤٧٩-٤٧٧) رسم املصاحف(يراجع الفهرس الشامل   

  )] .أرجوزة(
تون اآلتية وهي نظم اخلراز ونظم ابن بري واختصار الداينّ للشيخ الغنيمي جمموع به امل(له أكثر من طبعة ، منها ضمن   

   .١٣١٥/١٨٩٧املطبعة الرمسية التونسية ، : تونس ) . يف رسم نافع واختصار اجلكين يف احلذف
  ) .١٨٨٠ (١/٤٥٠غاية   )٧(
 يل قراءة يعقوب ، فنظمها يف كراس أن يفرد)] ٧٢٢(الواسطي [= سألته : قال الذهيب ) "١٥-١٤س (١/٤٥٠غاية   )٨(

  " .وأجاد
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          ٤٠٩ 

 )١() :٧٢٣-٦٥٣(براهيم بن يوسف السبيت املالكي القصري ، أبو عبد اهللا حممد بن إ �

 كتاب التقييد ٣٩٦

 ملح اإلشارات ٣٩٧

 )٢(مفردات ٣٩٨

�  القرطيب بن سليمان بن أمحد ، أبو احلسن األنصاري ا (علي٣() :٧٢٦كان حي( 

 )٤(كتاب يف كيفية مجع القراءات ٣٩٩

� مثّ اابن ج د بن عبد الويلّ املقدسياس أمحد بن حممبارة ، أبو العب احلنبلي لصاحلي
)٥() :٧٢٨-٦٤٧/٦٤٨( 

 )٦()خ (شرح القصيدة الالمية ٤٠٠

 )٧(شرح القصيدة الرائية  ٤٠١

 ـــــــــــــــــ

  ) .١٢٢٠ (٣/١٥١٩كذلك معرفة ) . ٢٦٨٧ (٤٨-٢/٤٧غاية   )١(
وألّف أيضا كتابا ، مساه ملح . ألّف كتاب التقييد وعلّق عليه تعليقًا مفيدا ) "٢٣- ٢٢س (٤٨-٢/٤٧غاية   )٢(

  " .اتوألّف أيضا مفرد. اختصر فيه حتى كتاب الكايف . اإلشارات 
  ) .٢٢٢٩ (١/٥٤٤غاية   )٣(
  " .ألّف كتابا يف كيفية مجع القراآت) "١٨س (١/٥٤٤غاية   )٤(
 ، الدرر ٧/١٤/١٤٢، البداية والنهاية ) ١١٨٦ (١٤٨٤-٣/١٤٨٢كذلك معرفة ) . ٥٦٥ (١/١٢٢غاية   )٥(

   .٢٢٣-١/٢٢٢ ، األعالم ١٥٢- ٨/١٥١ ، شذرات ١٥٨، بغية الوعاة ) ٦٦٧ (٢٦٠- ١/٢٥٩الكامنة 
شرح القصيدين الالمية والرائية ولكنه للرائية أحسن وكالمها حسن مفيد ولكنه ) "١٥- ١٤س (١/١٢٢غاية   )٦(

  " .أكثر يف االحتماالت البعيدة
حشاه باالحتماالت ] ١٤٨٣[صنف شرحا كبريا للشاطبية ، فجوده ولكن  "١٤٨٣-٣/١٤٨٢يقابل معرفة   

، الدرر الكامنة " شارح الشاطبية "٧/١٤/١٤٢، البداية والنهاية "  وأذن اجلرة وأودع فيه الدرة.البعيدة 
٢٦٠-١/٢٥٩"  حر٢٦٠[ش [ ه قال يف قول الشاطيبالً وفيه احتماالت بعيدة حبيث أنا مطوة شرحالشاطبي :

 هاتحن ِعندِز أَحنَاٌء وِفي اهلَمأَ***و دوكُلَّما اس اهنِضيُء سال ، حيتمل مخس مائة ألف وجه ومثانني ألف وجه يلْي " ،
، هدية العارفني " صنف شرحا كبريا للشاطبية "٨/١٥١، شذرات " شرح الشاطبية والرائية "١٥٨بغية الوعاة 

  " .من تآليفه شرح الشاطبية يف القراآت "٥/١٠٧
  )] .املفيد يف شرح القصيد: (نسخة واحدة [) ١١ (١/٢٤٤) القراءات(يراجع الفهرس الشامل . خمطوط هو   

  . =ابقة  ينظَر احلاشية الس. )١٥- ١٤س (١/١٢٢غاية   )٧(
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           ٤١٠ 

 )١() :٧٣٠ح-٦٥٩ح( الكالعي علي بن احلسن بن أمحد جعفر أبو ، ابن الزيات �

 )٢(لذّة السمع من القراءات السبع ٤٠٢

� لَفيالس د إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الربعيأبو حمم ، ٣() :٧٣٢-٦٤٠ (اجلعربي( 

 )خ/ط (شرح الشاطبية ٤٠٣

 )٤()خ (شرح الرائية ٤٠٤

 ـــــــــــــــــ

 ونونية السخاوي يف له شرح الرائية "١/٢٦٠الدرر الكامنة ، " ألّف شرحا للرائية "٣/١٤٨٣يقابل معرفة =   
صنف شرحا كبريا للشاطبية وشرحا  "٨/١٥١رات ، شذ" شرح الشاطبية والرائية "١٥٨، بغية الوعاة " التجويد

 ٥/١٠٧، هدية العارفني " وصنف تفسريا وأشياء يف القراءات. آخر للرائية يف الرسم وشرحا أللفية معطي 
  ." شرح عقيلة أتراب القصائد يف أسىن املقاصد يف رسم املصحف"

 ١٢٢-١/١٢١، الدرر الكامنة ) ١١٩١ (١٤٩١- ٣/١٤٩٠كذلك معرفة ) . ٢٠١ (٤٨-١/٤٧غاية   )١(
   .١/١١١، األعالم ) ٣٣٧(

  " .له قصيدة ، عارض ا الشاطبية ، مساها لذّة السمع من القراآت السبع) "٥-٤س (١/٤٨غاية   )٢(
، الدرر الكامنة " عارض الشاطيب بكتاب يف القراءات منظوم ، مساه لذة السمع يف السبع "٣/١٤٩٠يقابل معرفة   

  " .مسى قصيدته يف القراآت لذّة السمع يف القراآت السبع... نظم يف القراآت على وضع الشاطبية  "١/١٢٢
 ١٤٦٥- ٣/١٤٦٣، معرفة "] صاحب التصانيف"فيه  [٤/٩٤) ذيول العرب(كذلك العرب ) . ٨٤ (١/٢١غاية   )٣(

، "] ا بني خمتصر ومطولتصانيفه أزيد من مائة مصنف م "١٤٦٥، " صاحب التصانيف "١٤٦٤فيه ) [١١٦٧(
صنف بالعربية والعروض ... صاحب املصنفات الكثرية يف القراءات وغريها "فيه  [٧/١٤/١٦٠البداية والنهاية 

له التصانيف يف القراآت "فيه  [١٨٤، بغية الوعاة ) ١٣٠ (٥١- ١/٥٠، الدرر الكامنة "] والقراءات نظما ونثرا
وتصانيفه تقرب : قال بعضهم  "١٧٢فيه  [١٧٢- ٨/١٧١، شذرات "] لتاريخواحلديث واألصول والعربية وا

   .٥٦-١/٥٥، األعالم "] املائة
  " .شرح الشاطبية والرائية وألّف التصانيف يف أنواع العلوم) "١٠س (١/٢١غاية   )٤(

وشرح . نفائس شرح الشاطبية يف ثالث جملّدات كبار ، فأتى فيه ببدائع و "١٤٦٥- ٣/١٤٦٤يقابل معرفة   
صنف  "١/٥٠، الدرر الكامنة " وغري ذلك ؛ فتصانيفه أزيد من مائة مصنف ما بني خمتصر ومطول... الرائية 

وله عروض ومناسك . نزهة الربرة يف القراآت العشرة وشرح الشاطبية وشرح الرائية والتعجيز من نظمه يف النثر 
شرح الشاطبية والرائية والتعجيز وغري  "١٨٤، بغية "  تقارب املائةإىل غري ذلك من التصانيف املختصرة اليت

  " .شرح الشاطبية وشرح الرائية "٨/١٧٢، شذرات " ذلك
، )] كَنز املعاين يف شرح حرز األماين: ( نسخة ٩٨) [١٤ (٢٧١- ١/٢٥٥) القراءات(يراجع الفهرس الشامل   

أرباب املراصد يف شرح عقيلة أتراب ) مخيلة(مجيلة :  نسخة ٢٨) [٨ (٤٤٣) رسم املصاحف(الفهرس الشامل 
القصائد للشاطيب. [=   
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          ٤١١ 

 )١() :٧٣٠-٦٥٠(القَيجاطي ، أبو احلسن علي بن عمر بن إبراهيم الكتاينّ  �

٤٠٥  ٢(قصيدة القيجاطي( 

 )٣() :٧٣٥-٦٦٨(ابن الدقوقي ، أبو حممد عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الرمحن  �

 )٤(احلواشي املفيدة يف شرح القصيدة  ٤٠٦

�  القرطيب د بن إبراهيم املرادياس أمحد بن حمماب ، أبو العب٥() :٧٣٦(العش( 

 التفسري الصغري ٤٠٧

 )٦(كتاب املعاين والبيان ٤٠٨

�  أبو القاسم هبة اهللا بن عبد الرحيم بن إبراهيم احلموي ، ٧() :٧٣٨-٦٤٥(ابن البارزي( 

 ـــــــــــــــــ

عنوان األول اجلعربي ومنهجه يف . حقّق أمحد اليزيدي قسما من كَنز املعاين يف دراسة له ، جاءت على جزءين =   
 الثاينعنوان . أمحد اليزيدي : دراسة . ‘ زمع حتقيق منوذج من الكَن’كَنز املعاين يف شرح حرز األماين ووجه التهاين 

اململكة  . أمحد اليزيدي:  حتقيق  . اخلليليعمر اجلعربي بن براهيمماين ووجه التهاين إلز املعاين يف شرح حرز األنكَ
  .ج ٢ ، ١٤١٩/١٩٩٨وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، : املغربية 

   .٤/٣١٦الم كذلك األع) . ٢٢٨٠ (٥٥٨-١/٥٥٧غاية   )١(
روى عنه قصيدته اليت زادها على الشاطبية أبو ) "٤-٢س (٥٥٨-٥٥٧، " قصيدة القيجاطي) "٢٠س (١/١٦٨غاية   )٢(

 ٢/٦٠، " وقرأت أنا هذه القصيدة على أمحد بن يوسف الرعيين. عبد اهللا حممد بن جابر الوادياشي ؛ وهو من أقرانه 
  " .قصيدة القيجاطي) "١٣س(
كتاب التكملة املفيدة حلافظ القصيدة ، من نظم اإلمام اخلطيب أيب احلسن علي بن عمر بن  "١/٩٧ل النشر من أصو  

 اينّ القيجاطيها . وتوفّي سنة ثالث وعشرين وسبعمائة . إبراهيم الكتة ورويقصيدة حمكمة النظم يف وزن الشاطبي .
  " .لكايف البن شريح والوجيز لألهوازينظم فيها ما زاد على الشاطبية من التبصرة ملكّي وا

  ) .١٥٥٢ (١/٣٦٣غاية   )٣(
ومن خطّه : قال الذهيب . مؤلِّف احلواشي املفيدة يف شرح القصيدة ، يعين الشاطبية ) "١٤-١٢س (١/٣٦٣غاية   )٤(

 ينبئ بإمامته. نقلت ل منه ، فرأيتعلى السفر األو وقفت. "  
  ) .٦١٨ (٢٤٢-١/٢٤١درر الكامنة كذلك ال) . ٤٦١ (١/١٠٠غاية   )٥(
  " .ألّف تفسريا صغريا وكتابا يف املعاين والبيان) "٢٠س (١/١٠٠غاية   )٦(
تفسريان وكتاب : له من التصانيف غري ذلك ") ١س (٣٥٢ –) ٢٣س (٢/٣٥١فيه ) [٣٧٧٢ (٣٥٢-٢/٣٥١غاية   )٧(

 واألحكام على أبواب التنبيه وشرح احلاوي بديع القرآن والناسخ واملنسوخ وخمتصر جامع األصول وغريب احلديث
 ٣/١٤٨٧كذلك معرفة ] . "واملناسك والعروض] ٣٥٢[ومتييز التعجيز واملغين خمتصر التنبيه والزبدة يف الفقه 

، البداية والنهاية ) ١٤١١ (٣٩١-١٠/٣٨٧طبقات الشافعية الكربى  ، ٤/١١٠، ذيول العرب ) ١١٨٨(
 = الكامنة ، الدرر "]صنف كتبا مجا كثرية ... الكثرية املفيدة يف الفنون العديدةصاحب التصانيف "فيه [ ٧/١٤/١٨٢

 



   عمر يوسف محدان.د.أ  ي من الكنوز والذخائرإعالم أهل البصائر مبا أورده ابن اجلزر

  

  
 

           ٤١٢ 

 )١()خ(الشرعة يف قراءات السبعة  ٤٠٩

 )٢()خ(بارزية يف حلّ الشاطبية الفريدة ال= شرح الشاطبية  ٤١٠

 )٣(خمتصر كتاب التيسري ٤١١

 ـــــــــــــــــ

 ، طبقات املفسرين ٢١٠- ٨/٢٠٩ ، شذرات ٩/٢٣١، النجوم الزاهرة ) ١١٠٣ (٤٠٢- ٤/٤٠١= 
)ة العارفني ) ٦٦٥ (٣٥١- ٢/٣٥٠) للداوديا"فيه  [٨/٧٣ ، األعالم ٦/٥٠٧، هديله بضعة وتسعون كتاب. ["  

. جعلها أصوالً بال فرش . ألّف الشرعة يف قراآت السبعة على طريق مل يسبق إليها ) "٢١-٢٠س (٢/٣٥١غاية   )١(
  " .حدثين ا شيخي أبو املعايل بن اللبان عنه مساعا

، النجوم " كتاب الشرعة يف السبعة "٤/٤٠١الدرر الكامنة ، " كتاب الشرعة يف السبعة "٣/١٤٨٧معرفة يقابل   
... الشرعة يف القراآت السبعة  "٢/١٠٤٤، كشف الظنون " السبعة] القراءات[الشرعة يف  "٩/٢٣١لزاهرة ا

 مثاٍن وثالثني وسبعمائة ؛ وهو ٧٣٨للشيخ شرف الدين هبة اهللا بن عبد الرحيم ابن البارزي احلموي املتوفَّى سنة 
. اب أصولية مسماة بالسرعة بالسني املهملة كتاب حسن ، مل يذكر فيه فرشا ، بل ذكر مسائل الفرش يف أبو

 ٦/٥٠٧، هدية العارفني " الشرعة يف السبعة البن البارزي "١٣٢٠، " قاله تلميذه ابن الوردي يف تتمة املختصر
  " .رسالة»  خ-الشرعة يف القراآت السبعة « "٨/٧٣، األعالم " السرعة يف القراآت السبعة"
. تاب الشرعة يف القراآت السبعة ؛ وهو كتاب حسن يف بابه ، بديع الترتيب ك "١/٩٦هو من أصول النشر   

يراجع الفهرس الشامل . ، خمطوط " مجيعه أبواب ، مل يذكر فيه فرشا ، بل ذكر الفرش يف أبواب أصولية
 ٣) [٣ (١١٩) ٢القراءات ط(، )] السرعة يف القراءات السبعة: ( نسخ ٣) [١٨ (٢٧٥-١/٢٧٤) القراءات(

  )] .السرعة يف القراءات السبعة: (نسخ 
  " .شرح الشاطبية ومساه الفريدة البارزية يف حلّ الشاطبية ")٢٢س (٢/٣٥١غاية   )٢(

، " شرح الشاطبية "٤/٤٠١الدرر الكامنة ، " له كتاب الفريدة البارزية يف حلّ الشاطبية "٣/١٤٨٧معرفة يقابل   
مسى شرحه الفريدة البارزية يف حلّ ) "١٥ (٩٥، الفتح املواهيب " ح الشاطبيةشر "٩/٢٣١النجوم الزاهرة 

، كشف الظنون " كتاب الفريدة البارزية يف حلّ الشاطبية "٢/٣٥١) للداودي(، طبقات املفسرين " الشاطبية
١/٦٤٨" ح أيب القاسم هبة اهللا بن عبد الرحيم البارزيرة يف حلّ كتاب ا "٨/٢١٠، شذرات " شلفريدة البارزي

الفريدة البارزية يف شرح « "٨/٧٣، األعالم " شرح حرز األماين للشاطيب "٦/٥٠٧، هدية العارفني " الشاطبية
  " .» خ-الشاطبية 

 حقّقها عبد اهللا حامد أمحد السليماين يف رسالة ماجستري بعنوان الفريدة البارزية يف حلّ القصيدة الشاطبية ، قسم  
  .ص ٤٩٠ ، ١٧- ١٤١٦ جامعة أم القرى ، – كلّية الدعوة وأصول الدين –الكتاب والسنة 

  " .اختصر كتاب التيسري ")٢٣- ٢٢س (٢/٣٥١غاية   )٣(
اختصر كتاب ) "١٥ (٩٥، الفتح املواهيب " اختصر كتاب التيسري وصنف التصانيف "٣/١٤٨٧يقابل معرفة   

  " .التيسري
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          ٤١٣ 

 )١()]خ(ري القرآن املبني سروضات جنات احملبني يف تف[= التفسري األول  ٤١٢

 )٢()]خ(البستان يف تفسري القرآن [= التفسري الثاين  ٤١٣

 )٣(كتاب بديع القرآن ٤١٤

 )٤()ط(كتاب الناسخ واملنسوخ  ٤١٥

 ـــــــــــــــــ

  " .له من التصانيف غري ذلك تفسريان") ٢٣س (٢/٣٥١غاية   )١(
روضات اجلنان  "٢/٣٥١) للداودي(، طبقات املفسرين " من مصنفاته تفسريان "٩/٢٣١يقابل النجوم الزاهرة   

من تصانيفه روضات اجلنان يف تفسري القرآن ، عشر  "٨/٢١٠، شذرات " يف تفسري القرآن ، عشر جملّدات
، األعالم " روضات جنات احملبني يف تفسري القرآن املبني يف اثين عشر جملّدا "٦/٥٠٧، هدية العارفني " جملّدات

  " .اثنا عشر جملّدا» روضات جنات احملبني« "٨/٧٣
روضات اجلنان يف تفسري : (نسختان ) [٣٥ (١/٣٧٤) علوم القرآن(يراجع الفهرس الشامل . هو خمطوط   

  )] .القرآن
  " .ه من التصانيف غري ذلك تفسريانل") ٢٣س (٢/٣٥١غاية   )٢(

البستان يف تفسري القرآن  "٣/١٨١، إيضاح املكنون " من مصنفاته تفسريان "٩/٢٣١النجوم الزاهرة يقابل   
 مثاٍن وثالثني ٧٣٨للشيخ شرف الدين هبة اهللا بن عبد الرحيم بن إبراهيم البارزي احلموي الشافعي املتوفّى سنة 

،  "وعبده إخل مطبوع ورسوله على حممد األمتّان األكمالن والسالم احلمد هللا حق محده والصالة:  أوله . وسبعمائة
 - البستان يف تفسري القرآن « "٨/٧٣، األعالم " البستان يف تفسري القرآن ، جملّدين "٦/٥٠٧هدية العارفني 

  ." »ط
يف رسالة ) خر الكتابآإىل ، عليها السالم ، رمي م ل سورةأو(حقَّق يزيد بن عبد اللطيف اخلليف أجزاًء منه   

 جامعة -  كلّية الدعوة وأصول الدين –، قسم الكتاب والسنة ) كتاب البستان يف علوم القرآن(ماجستري بعنوان 
   .١٤٢٨/٢٠٠٧أم القرى ، 

  " .تاب بديع القرآنك") ٢٣س (٢/٣٥١غاية   )٣(
 ٨/٧٣، األعالم " بديع القرآن "٦/٥٠٧، هدية العارفني " لقرآنكتاب بديع ا "٩/٢٣١النجوم الزاهرة يقابل   

  ." »بديع القرآن«"
  " .الناسخ واملنسوخ") ٢٤-٢٣س (٢/٣٥١غاية   )٤(

،  "الناسخ واملنسوخ من القرآن" ٦/٥٠٧ هدية العارفني ، "كتاب الناسخ واملنسوخ" ٩/٢٣١ النجوم الزاهرة يقابل  
  ." »خالناسخ واملنسو« "٨/٧٣األعالم 

   والبن اجلوزي له أكثر من طبعة ، منها ضمن جمموع بعنوان أربعة كتب يف الناسخ واملنسوخ لقتادة وللزهري
 ة ، ط/ عامل الكتب : بريوت . حامت صاحل الضامن : حتقيق . والبن البارزي١٤٠٩ ، ١مكتبة النهضة العربي /

  .ص ٧٠/ص٦٧/ص٣٩/ص٦٦ ، ١٩٨٩
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           ٤١٤ 

 )١() :٧٤٠-٦٧١( عبد املؤمن الواسطي ابن الوجيه ، أبو حممد عبد اهللا بن �

 )٢()ط(الكَنز يف القراءات العشر  ٤١٦

 )٣( الكفاية على طريق الشاطبية ٤١٧

 )٤(روضة األزهار= كتاب اإلرشاد  ٤١٨

�  د بن أيب سعد الواسطيبن أيب حمم ٥() :٧٤٣-٦٦٣(الديواينّ ، أبو احلسن علي( 

 ـــــــــــــــــ

 ٢٧٢-٢/٢٧٠، الدرر الكامنة ) ١١٩٥ (١٤٩٥-٣/١٤٩٤كذلك معرفة  . )١٨٠٥ (٤٣٠-١/٤٢٩غاية   )١(
   .١٠١-٤/١٠٠ ، األعالم ٥/٤٦٤، هدية العارفني ) ٢١٦٣(

 ١٨٤، " الواسطي ، مؤلِّف الكنز"] بن مؤمن"يف املطبوع [عبد اهللا بن عبد املؤمن ) "١٦-١٥س (١/١٠٢غاية   )٢(
" لى ابن مؤمن الواسطي مبضمن الكرت والكفاية ومسعهما منهبالعشر ع)] ٧٨٤(الصالح [= قرأ ) "١٣/١٥-١٢س(
، " السبع على أيب حيان والعشر مبضمن الكرت على ابن مؤمن)] ٧٧١ح(النابلسي [قرأ ) "١٦س (٢٣١، " الكرت"

" العشر على ابن مؤمن الواسطي مبضمن الكرت سنة ثالث وثالثني)] ٧٧٦(ابن اللبان [= قرأ ) "٢٢-٢١س (٢/٧٢
  " .عبد اهللا بن عبد املؤمن ، مؤلِّف الكنز) "٢٢-٢١س (٢٢٧، ] ين وسبعمائةيع[
تأليف اإلمام أيب حممد عبد اهللا بن عبد املؤمن بن الوجيه . كتاب الكرت يف القراآت العشر  "١/٩٤هو من أصول النشر   

 ال سنة أربعني وسبعمائة . الواسطيوهو كتاب حسن يف بابه ، مجع. وتوفّي يف شو فيه بني اإلرشاد للقالنسي 
  " .والتيسري للداينّ وزاده بفوائد

مكتبة : القاهرة . خالد أمحد املشهداين : دراسة وحتقيق . له أكثر من طبعة ، منها بعنوان الكنز يف القراءات العشر   
  .مج ٢ ، ١٤٢٥/٢٠٠٤ ، ١الثقافة الدينية ، ط

  " . الكفاية يف العشر البن مؤمن)]٧٩٦(الصرخدي [= حفظ ) "٩س (١/٢٣٤غاية   )٣(
له كتاب نفيس يف  "٢/٢٧١، الدرر الكامنة " نظم يف العشر كتابا نفيسا ، مساه الكفاية "٣/١٤٩٤يقابل معرفة   

يف ] الكَنز[= نظَمه "و " وقد أثىن عليها الربهان اجلعربي وهو أكرب منه. امسه الكفاية ونظمها : قلت . القراآت العشر 
  " .يدة المية ، مساها الكفاية ، ألف ومائتان وثالثة وسبعون بيتاقص

كتاب الكفاية يف القراآت العشر من نظم أيب حممد عبد اهللا ، مؤلِّف الكرت املذكور أعاله  "١/٩٤هي من أصول النشر   
  " .نظم فيها كتابه الكرت على وزن الشاطبية ورويها. 

مجع فيه للسبعة بني الشاطبية واإلرشاد ، مثّ نظمه يف . اب الكَنز يف القراآت العشر ألّف كت) "٥-٤س (١/٤٣٠غاية   )٤(
  " .وكان قد نظم قبل ذلك كتاب اإلرشاد ومساه روضة األزهار. كتاب ، مساه الكفاية على طريق الشاطبية 

بري أليب عمرو ومساه روضة األزهار يف نظَم اإلرشاد للقالنسي وزاد عليه اإلدغام الك "٢/٢٧١يقابل الدرر الكامنة   
 -ر ) : مائة(هناك يف احلاشية الثانية مكان " [قراآت العشرة أئمة األمصار ؛ وهو ألف ومائة وثالثة ومخسون بيتا

  ] .ائتان
د ومجع زوائد اإلرشا. نظم اإلرشاد يف قصيدة المية ، مساها مجع األصول ) "١١-٩س(فيه ) [٢٣٥٢ (١/٥٨٠غاية   )٥(

 =قرأ عليه")١٤-١٣س(، " م يف الشواذّ أرجوزةونظ. وعلّق عليهما شرحا. ضة التقرير والتيسري يف قصيدة ، مساها رو
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          ٤١٥ 

  )١()خ(مجع األصول  ٤١٩
 )٢()خ(روضة التقرير  ٤٢٠

 )٣(األصول وروضة التقريرشرح على مجع  ٤٢١

  )٤()خ(أرجوزة يف الشواذّ  ٤٢٢

 ـــــــــــــــــ

 = د بن السيواسينا حممها عليه عنه. كتبه املذكورة شيخ٢٣٦ (١٠٥-٣/١٠٤كذلك الدرر الكامنة "] . قرأت ( ،
  )] .حممد( ورد اسم والده فيهما [٥/٥ ، األعالم ٧١٩-٥/٧١٨هدية العارفني 

   ."نظَم اإلرشاد يف قصيدة المية ، مساها مجع األصول) "١٠-٩س( ١/٥٨٠غاية   )١(
مجع  "٥٩٥-١/٥٩٤، كشف الظنون " نظَم اإلرشاد للقالنسي ، المية مرموزة "٣/١٠٤يقابل الدرر الكامنة   

] مصحفًا) سعيد(يف املطبوع [دين أيب احلسن علي بن أيب سعد األصول يف القراءة ، مهزية كالشاطبية ، للشيخ زين ال
 له . مجع فيه العشرة ... الديواينّ الواسطيأمري مبسمال إخل] ٥٩٥: [أو ضتوقد فو بدأت. "  

نظم اإلمام املقرئ أيب احلسن علي بن أيب حممد بن . كتاب مجع األصول يف مشهور املنقول  "١/٩٥من أصول النشر   
وهو . كذا رأيته خبطّ احلافظ الذهيب يف طبقاته . وتوفّي ا سنة ثالث وأربعني وسبعمائة .  سعد الديواينّ الواسطي أيب

  " .قصيدة المية يف وزن الشاطبية ورويها
مجع األصول يف مشهور املنقول يف : (نسختان ) [٢٤ (١/٢٧٨) القراءات(يراجع الفهرس الشامل . هو خمطوط   

، )] مجع األصول يف مشهور املنقول يف القراءات العشر: (نسختان ) [١٦ (٦٦) ٢القراءات ط(، )] اءات العشرالقر
كذلك ينظَر ] . مجع األصول يف القراءة) [٣١٦الرقم  (٨٣-٣/٨٢) القراءات القرآنية(فهرس املخطوطات العربية 

   .cat?php.open/com.wadod.www://http=٥&٤٢٢book: د للمخطوطات على الرابط التايل عنها مركز ودو
  " .جمع زوائد اإلرشاد والتيسري يف قصيدة ، مساها روضة التقرير) "١١-١٠س( ١/٥٨٠غاية   )٢(

روضة التقرير يف اخللف بني اإلرشاد والتيسري ، نظم اإلمام أيب احلسن علي بن أيب  "١/٩٢٥يقابل كشف الظنون   
ة العارفني " روضة التقرير "٢/١٣١٩، " سعد الديواينّ الواسطيروضة التقرير يف اخللف بني اإلرشاد  "٥/٧١٩، هدي

  " .والتيسري يف القراآت
   ."نظم املذكور. كتاب روضة القرير يف اخللف بني اإلرشاد والتيسري  "١/٩٥من أصول النشر   
.  ورقة ١٧، عدد أوراقها ) ني اإلرشاد والتيسريروضة التقرير يف اختالف القراءات ب(مثّة خمطوطة خبطّ املؤلِّف بعنوان   

  :ينظَر مركز ودود للمخطوطات 
  ٤٢٣book&٥=cat?php.open/com.wadod.www://http.   

ومجع زوائد اإلرشاد والتيسري يف . نظم اإلرشاد يف قصيدة المية ، مساها مجع األصول ) "١١-٩س (١/٥٨٠غاية   )٣(
  " .وعلّق عليهما شرحا. قصيدة ، مساها روضة التقرير 

  " .شرح على القصيدتني املذكورتني لطيف "٥/٧١٩يقابل هدية العارفني   
 يف احلاشية ٣/١٠٤هناك " [يف الشواذّ ، أرجوزة] ١٠٥[نظم اللوامع  "١٠٥-٣/١٠٤يقابل الدرر الكامنة   )٤(

  =] . اللوامح- ف - صف -مخ ) : اللوامع(الرابعة جاء بصدد 
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           ٤١٦ 

�  ان الدمشقيخصد بن أمحد بن بخان ، أبو عبد اهللا حممص١() :٧٤٣-٦٦٨(ابن ب( 

 )٢()خ(شرح القصيد  ٤٢٣

 )٣()خ(وقف محزة وهشام  ٤٢٤

 )٤(التذكرة يف الرد على من رد تفخيم األلف وأنكره ٤٢٥

� د بن حممابن اإلمام ، أبو عبد اهللا حمم الشافعي ٥() :٧٤٥-٦٨٢(د بن علي(  

 ـــــــــــــــــ

كتاب طوالع النجوم يف مواِفق املرسوم يف القراءات الشاذّة عن ( ورقة ، بعنوان ٧٩طوطة خبطّ املؤلِّف ، مثّة خم=   
: ، آخرها )  وهو علي بن أيب حممِد***بسم اهللا الرمحن الرحيم يقول عبد بالقرآن يقتِدي : (، أوهلا ) املشهور

لمني وِصِل ، متّت حبمد اهللا ، تعاىل ، ومنه خبطّ ناظمها العبد الفقري  ا مجيع املس***أزكى صلوٍة وسالٍم وامشَِل (
علي بن أيب حممد بن أيب سعد بن احلسن املقرئ جبامع واسط الواسطي مولدا الشافعي مذهبا وذلك مبدينة 

آله الطيبني وصلّى اهللا على سيدنا حممد النيب و. أصفهان يف ذي القعدة من سنة أربع وعشرين وسبع مائة 
  :ينظَر عنها مركز ودود للمخطوطات على الرابط التايل ) . الطاهرين وأصحابه األكرمني األفضلني وسلّم

  ٤٢٤book&٥=cat?php.open/com.wadod.www://http.   
 ، ١٣٠-٤/١٢٩) ذيول العرب(، العرب ) ١١٨٧ (١٤٨٦-٣/١٤٨٤كذلك معرفة ) . ٢٧١٠ (٥٩- ٢/٥٧غاية   )١(

   .٦/١٥٠ ، هدية العارفني ٩-٨، بغية ) ٨٣٢ (٣١١-٣/٣٠٩ ، الدرر الكامنة ٧/١٤/٢٠٨نهاية البداية وال
أخربين . شرح القصيد ، فوصل فيه إىل أثناء باب اهلمز ؛ وهو متكلّف للتصنيف ) "١٩-١٦س (٢/٥٨غاية   )٢(

يستقر رأيه على شيء ، شيخنا عبد الوهاب بن السالر أنه كان يكتب مسودته يف لوح ، فيمحي ويكتب حتى 
  " .فكأنه كان من العلماء الذين يصعب عليهم التصنيف: قلت . فيكتبه 

  " .شرح حرز األماين ووجه التهاين للشاطيب "٦/١٥٠يقابل هدية العارفني   
مفردات : (نسخة واحدة ) [٢٣ (٢٧٧، ) ص (١/١٧٥) القراءات(يراجع الفهرس الشامل . هو خمطوط   

  )] .ات السبع من الشاطبيةالقراء
  " .وقع له فيه بعض وهم. له مؤلَّف يف وقف محزة وهشام ) "١٩س (٢/٥٨  )٣(

خمتصر باب وقف محزة وهشام أو رسالة يف بيان : (نسختان ) [٢٣ (١/١٢٦) التجويد(يراجع الفهرس الشامل   
  )] .وقف محزة وتبين أقسامه ومهزه

رأيته خبطّه يف كراس ، يشري . رة يف الرد على من رد تفخيم األلف وأنكره له التذك) "٢٢-٢٠س (٢/٥٨غاية   )٤(
إىل أنّ األلف اليت تقع بعد حرف التفخيم إنما تكون مفخمة تبعا ملا قبلها ، غري مرقّقة خالفًا ملن نص على 

  ." الترقيق
  " .رد تفخيم األلف وأنكرهمن تصانيفه التذكرة يف الرد على من  "٦/١٥٠يقابل هدية العارفني   

   .٧/٣٥كذلك األعالم ) . ٣٤٢٦ (٢/٢٤٥غاية   )٥(
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          ٤١٧ 

 )١(كتاب االهتداء يف الوقف ٤٢٦

 )٢(كتاب املتشابه ٤٢٧

�  الغرناطي د بن يوسف بن عليحمم ، ان األندلسي٣() :٧٤٥-٦٥٤(أبو حي(  
 )٤()خ (عقد الآللئ ٤٢٨

 )٥(قراءة يعقوب ٤٢٩

 )٦()ط(البحر احمليط  ٤٣٠

 ـــــــــــــــــ

-٨س (٢/٢٤٥، غاية " ألّف كتاب االهتداء يف الوقف ، من أخصر ما ألّف وأحسنه) "٦س (٢/٢٤٥غاية   )١(
لبة القراآت لَما ألّف والدي كتابه يف الوقف واالبتداء ، شكاه ط: قال . أخربين ولده حمب الدين إبراهيم ) "١٤

فطلب السلطان الكتاب وأرسله : قال . إنه ألّف فيما مل يكن له به علم : للملك الناصر حممد بن قالوون وقالوا 
طالعت هذا الكتاب على وجه االنتقاد ، ال على نية حسن الظن : للشيخ أيب حيان ، لينظره ؛ فكتب عليه 

الباب وأحرى التصانيف فيه إىل الصواب ، واهللا تعاىل جيزل ملؤلِّفه واالعتقاد ، فوجدته أحسن ما صنف يف هذا 
  " .الثواب ويرزقه الزلفى وحسن املآب

ألّف كتاب االهتداء يف الوقف ، من أخصر ما ألّف وأحسنه ، وكتابا يف املتشابه ) "٧-٦س (٢/٢٤٥غاية   )٢(
  " .نافع ملن يصعب عليه حفظ القرآنمرتبا على السور ، عجيب 

، ) ١١٨٠ (١٤٧٤-٣/١٤٧١ ، معرفة ٤/١٣٤) ذيول العرب(كذلك العرب ) . ٣٥٥٥ (٢٨٦-٢/٢٨٥غاية   )٣(
   .١٥٣-٦/١٥٢، هدية العارفني  ١٢٣-١٢١ ، بغية الوعاة )٨٣٢ (٣١٠-٤/٣٠٢الدرر الكامنة 

  ".السبع على أيب حيان ومسع منه قصيدته)] ٨٠٢-٧٢٠(الغماري [= قرأ ) "١٣- ١٢س (٢/٢٤٤غاية   )٤(
، " عقد الآليل يف السبع العوايل ، نظم "٢/١٣٢٠، كشف الظنون " عقد الآليل "٤/٣٠٤يقابل الدرر الكامنة   

عقد الآليل يف  "٦/١٥٣، هدية العارفني " عقد الآليل يف القراآت على وزن الشاطبية وقافيتها "١٢٢بغيو الوعاة 
  " .القراآت السبع العوايل

تاب عقد الآليل يف القراآت السبع العوايل ، من نظم اإلمام األستاذ أيب حيان ك "١/٩٥هو من أصول النشر   
، " وزاد فيها التيسري كثريا. مل يأت فيها برمز . حممد بن يوسف األندلسي يف وزن الشاطبية ورويها أيضا 

، )] لقراءات السبععقد الآليل يف ا: (نسختان ) [٢٥ (١/٢٧٨) القراءات(يراجع الفهرس الشامل . خمطوط 
  )] .عقد الآليل يف القراءات السبع العوايل: (نسختان ) [٧ (١٣٧) ٢القراءات ط(

على أيب حيان مبضمن قصديتيه الالميتني يف السبع وقراءة ) ٧٧٦(ابن اللبان [= قرأ ) "١٩- ١٨س (٢/٧٢غاية   )٥(
  " .يعقوب سنة إحدى وثالثني وسبعمائة

  " .غاية املطلوب يف قراءة يعقوب "٦/١٥٣، هدية العارفني " غاية املطلوب "٤/٣٠٤يقابل الدرر الكامنة   
  =. "يط يف عشرة جملّدات كبارمساه البحر احمل. له التفسري الذي مل يسبق إىل مثله ) "٧-٦س (٢/٢٨٦غاية   )٦(
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           ٤١٨ 

٤٣١  ١()ط(النهر املاد(  
 )٢() :٧٤٧ح(، أبو جعفر السلمي األندلسي أمحد بن أمحد بن أمحد بن أمحد بن عامر  �

 )٣(زهر الغرر يف عدد آيات السور ٤٣٢

�  د بن أمحد بن عثمان الذهيب٤() :٧٤٨-٦٧٣(، أبو عبد اهللا حمم( 

 )٥()ط(طبقات القراء  ٤٣٣

�  د احلسن بن القاسم بن عبد اهللا املراديقاسم ، أبو حمم ٦() :٧٤٩(ابن أم( 

 )٧( شرح الشاطبية ٤٣٤

 ـــــــــــــــــ

  " .له تفسري باهر يف عشر جملّدات ، بديع احلسن "٣/١٤٧٢يقابل معرفة =   
 ، ١٤١٣/١٩٩٢ ، ٢دار الكتاب اإلسالمي ، ط: القاهرة . ن طبعة ، منها بعنوان البحر احمليط له أكثر م  

  .مج ٨/ج٨
. مساه البحر احمليط يف عشرة جملّدات كبار . له التفسري الذي مل يسبق إىل مثله ) "٨-٦س (٢/٢٨٦غاية   )١(

   ."واختصره يف ثالثة جملّدات ، مساه النهر
دار اجليل ، : بريوت . عمر األسعد : حتقيق . بعنوان النهر املاد من البحر احمليط منها له أكثر من طبعة ،   

  .مج ٦/ج٦ ، ١٤١٦/١٩٩٥
  ) .١٥٠ (١/٣٧غاية   )٢(
نظم أرجوزة ، مساها زهر الغرر يف عدد آيات السور ، وذكر األعداد على حرف أيب ) "٨-٦س (١/٣٧غاية   )٣(

  " .يف الشهور مبعرفة وقت الفجر والسحورجاد وقصيدة يف ذكر توسط املنازل 
 هدية العارفني  ،٢٦٨- ٨/٢٦٤ ، شذرات ١٤٥-١٠/١٤٤النجوم الزاهرة كذلك ) . ٢٧٥٢ (٢/٧١غاية   )٤(

١٥٥-٦/١٥٤.   
نسخة الطبقات ) "٨- ٧س(، " طبقات احلافظ الذهيب) "٣-٢س (٢/٥٩، " كتاب الذهيب) "١٠س (١/٣٣غاية   )٥(

أحسن يف تأليف طبقات ) "١٥س (٧١، " طبقات القراء للذهيب) "١٠س(، " يب املؤلِّفخبطّ أيب عبد اهللا الذه
  " .القراء

:  إستانبول . چطيار آلىت قوال: حتقيق .  على الطبقات واألعصار اء الكبارمعرفة القر، منها بعنوان  له عدة طبعات  
   .مج٤ ، ١٤١٦/١٩٩٥ ، ١وقف الديانة التركي ، ط

 ٣٣-٢/٣٢، الدرر الكامنة ) ١٢٣٥ (١٥٣٣-٣/١٥٣٢معرفة كذلك .  )١٠٣٨ (٢٢٨- ١/٢٢٧غاية   )٦(
/ ٥ ، هدية العارفني ٢٧٥- ٨/٢٧٤ ، شـذرات ١/١/٥٣٦ ، حسن احملاضرة ٢٢٦، بغية الوعاة ) ١٥٤٦(

٢٨٦ .  
  =. "شرح الشاطبية) "٢٣ (١/٢٢٧غاية   )٧(
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          ٤١٩ 

 )١(رآنتفسري الق ٤٣٥

 )٢(إعراب القرآن ٤٣٦

 )٣()خ (وقف محزة على اهلمز ٤٣٧

 )٤() :٧٤٩(املقدسي ، أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن إمساعيل  �

 )٥(زوائد على الشاطبية ٤٣٨

�  اج الشافعيبن عمر السر عمر بن علي ، ٦() :٧٥٠(أبو حفص القزويين( 

 )٧(جمموع يف التجويد ٤٣٩

� اس  ، العكربيأمحد بن سعد بأبو العبمثّ الدمشقي د األندقوينّ األندلسي٧٠٠ح( ن حمم-
٨( :)٧٥١( 

 )٩(تفسري القرآن ٤٤٠

 ـــــــــــــــــ

شرح اإلمام بدر الدين حسن بن  "١/٦٤٨، كشف الظنون " ةَالشاطبي... شرح " ٢/٣٢يقابل الدرر الكامنة =   
 املصري قاسم املرادي ة العارفني ، )"  تسع وأربعني وسبعمائة٧٤٩املتوفّى سنة (القاسم املعروف بابن أمهدي

٥/٢٨٦" ح حرز األماين للشاطيبرش. "  
  ." ه بالفوائد الكثريةأتى فيله تفسري القرآن يف عشر جملّدات ، ) "٢٤س (١/٢٢٧غاية   )١(
   ."إعراب القرآن) "٢٤س (١/٢٢٧غاية   )٢(
  " .أفرد باب وقف محزة على اهلمز يف مصنف وذكر فيه احتماالت ، أكثرها ال يصح) "٢-١س (١/٢٢٨غاية   )٣(

باب وقف : (نسخة واحدة ) [٣٠ (١/١٢٩) التجويد(يراجع الفهرس الشامل . وقف محزة على اهلمز خمطوط   
، )] شرح ابن أم قاسم على باب محزة وهشام من الشاطبية: ( نسخ ٤) [٣١(و )] ة وهشام على اهلمزةمحز

  )] .شرح باب وقف محزة وهشام على اهلمز: ( نسخ ٣) [٣٢ (١٣٠
  ) .٣٥٤٣ (٢٨٣- ٢/٢٨٢غاية   )٤(
  " .كتب وألّف ومجع زوائد على الشاطبية عن السبعة) "٣-٢س (٢/٢٨٣غاية   )٥(
، األعالم ) ٤٢٣ (٣/١٨٠درر الكامنة ، ال) ١٢١٤ (٣/١٥١٢كذلك معرفة ) . ٢٤١٩ (٥٩٥- ١/٥٩٤غاية   )٦(

٥٧-٥/٥٦.   
  " .مجع شيئًا يف التجويد وكتب لنفسه مشيخته) "٥-٤س (١/٥٩٥غاية   )٧(

  " .له كراريس يف التجويد "٣/١٥١٢يقابل معرفة   
  ) .١٢٤٠ (١٥٣٩- ٣/١٥٣٧ كذلك معرفة ) .٢٣٩ (٥٦-١/٥٥غاية   )٨(
  =" .صنف يف فنون العلم وشرح التسهيل وفسر القرآن) "٥-٤س (١/٥٦غاية   )٩(
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           ٤٢٠ 

�  بن أمحد اهلمذاينّ مثّ الكويفّ احلنفي ١() :٧٥٥-٦٨٠(ابن الفصيح ، أمحد بن علي( 

 )٢(حلّ الرموز ٤٤١

�  د النحوياس أمحد بن يوسف بن حممأبو العب ، ٣() :٧٥٦(السمني احلليب( 

 تفسري القرآن ٤٤٢

 )ط (القرآنإعراب  ٤٤٣

 )٤()ط/خ (شرح الشاطبية ٤٤٤

 )٥() :٧٦٥(عبد الصمد التربيزي القاضي  �

 )٦(خمتصر الشاطبية  ٤٤٥

�  اهلامشي أبو الفتح عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد اهللا الطاليب ، اء الدين العقيلي
)٧() :٧٦٩-٦٩٨( 

 ـــــــــــــــــ

  " .منها تفسري القرآن العظيم ومنها يف العربية شرح التسهيل "٣/١٥٣٩يقابل معرفة =   
  ) .٣٨٠ (١/٨٤غاية   )١(
  " .أمساء القراءنظم قصيدا يف السبع ، مساه حلّ الرموز ، وصرح فيه ب) "٨-٧س (١/٨٤غاية   )٢(
  ) .٧٠٤ (١/١٥٢غاية   )٣(
  " .ألّف تفسريا جليالً وإعرابا كبريا وشرح الشاطبية شرحا مل يسبق إىل مثله) "٥-٤س (١/١٥٢غاية   )٤(

  ] .مقدمة احملقّق) [٢ (١/١٧عنه ينظَر الدر املصون . أما تفسري القرآن ، فهو التفسري الكبري   
؛ وهو الدر املصون يف علوم ) الدر املصون يف إعراب الكتاب املكنون(، فيسميه بعضهم أما إعراب القرآن   

/ ج١١ ، ١٤٠٦/١٩٨٦ ، ١دار القلم ، ط: دمشق . أمحد حممد اخلراط : حتقيق ) . ط(الكتاب املكنون 
  ] .مقدمة احملقّق) [١ (١٧-١/١٦عن عنواناته املتفاوتة ينظَر الدر املصون . مج ١١

  له إىل باب أحكام النون اأمة ، فهو العقد النضيد يف شرح القصيد ، خمطوط ، طبع منه من أوشرح الشاطبي 
 ، ١٤٢٢/٢٠٠١ ، ١دار نور املكتبات ، ط: جدة . أمين رشدي سويد : دراسة وحتقيق . الساكنة والتنوين 

 ١/٢٨١) القراءات(، الفهرس الشامل ] مقدمة احملقّق) [٥ (١٩-١/١٨يراجع عنه كذلك الدر املصون . مج ٢
  )] .العقد النضيد يف شرح القصيد: (نسختان ) [٣١(

  ) .١٢٣٨ (١٥٣٦- ٣/١٥٣٥كذلك معرفة ) . ١٦٦٨ (١/٣٩١غاية   )٥(
اختصر الشاطبية نظما حسنا يف ) "١٦- ١٥س(، " صاحب خمتصر الشاطبية) "١٢-١١س (١/٣٩١غاية   )٦(

  " .مخسمائة وعشرين بيتا
   .٤/٩٦ ، األعالم ٥/٤٦٧، هدية العارفني ) ١٢٣٧ (١٥٣٥-٣/١٥٣٤كذلك معرفة ) . ١٧٩٨ (١/٤٢٨ية غا  )٧(
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          ٤٢١ 

 )١(كتاب الذخرية يف تفسري القرآن ٤٤٦

 )٢(اإلمالء الوجيز على الكتاب العزيز ٤٤٧

�  أبو بكر عبد اهللا بن أيدغدي بن عبد اهللا الشمسي ، ٣() :٧٦٩-٦٩٩(ابن اجلندي(  
  )٤()خ ( الشاطبيةشرح ٤٤٨
 )٥()خ (كتاب البستان يف الثالثة عشر ٤٤٩

 ـــــــــــــــــ

 ، كَتب منه جملّدين على حنو حزب ونصف ، مثّ كتاب الذخرية يف تفسري القرآن ")١٣-١٢س (١/٤٢٨غاية   )١(
  ." اإلمالء الوجيز على الكتاب العزيزخلّصه ومساه 

كتب منه جملّدين على حنو حزب ونصف من . كتاب الذخرية يف تفسري القرآن العظيم  "٣/١٥٣٥معرفة يقابل   
القرآن العظيم مثّ خلّص ذلك ومساه اإلمالء الوجيز على الكتاب العزيز وهو مستمر على إكمال التصنيفني 

. التفسري  منها ، انيفالبن عقيل تص" ٢٨٤بغية الوعاة  ، "قطعة من التفسري "٢/٢٦٨الكامنة  الدرر ، "املذكورين
] سورة[شرع يف تفسري مطول ، وصل فيه إىل أثناء  "٨/٣٦٨، شذرات " وصل فيه إىل آخر سورة آل عمران

  ." ة يف تفسري القرآن إىل آخر سورة آل عمرانريالذخ "٥/٤٦٧هدية العارفني ، " النساء
 منه جملّدين على حنو حزب ونصف ، مثّ  ، كَتبكتاب الذخرية يف تفسري القرآن ")١٣-١٢س (١/٤٢٨غاية   )٢(

  ." اإلمالء الوجيز على الكتاب العزيزخلّصه ومساه 
كتب منه جملّدين على حنو حزب ونصف من . كتاب الذخرية يف تفسري القرآن العظيم  "٣/١٥٣٥معرفة يقابل   

تمر على إكمال التصنيفني القرآن العظيم مثّ خلّص ذلك ومساه اإلمالء الوجيز على الكتاب العزيز وهو مس
هدية العارفني ، " له آخر مل يكمله ، مساه بالتعليق الوجيز على كتاب العزيز "٨/٣٦٨، شذرات " املذكورين

  ." له من الكتب اإلمالء الوجيز على الكتاب العزيز "٥/٤٦٧
   .٥/٤٦٦كذلك هدية العارفني ) . ٨٣٨ (١/١٨٠غاية   )٣(
 " .رأيته يبيض فيه. ح اجلعربي ألّف شرحا على الشاطبية ، يتضمن إيضاح شر) "١٩-١٨س (١/١٨٠غاية   )٤(

  " .اجلوهر النضيد يف شرح القصيد ، أعين حرز األماين "٥/٤٦٦يقابل هدية العارفني 
  )] .اجلوهر النضيد يف شرح القصيد: ( نسخ ٦) [٤١ (١/٢٨٩) القراءات(يراجع الفهرس الشامل . هو خمطوط   

قرأت عليه به قراءة احلسن إىل قوله ، تعاىل ، . ألّف كتاب البستان يف الثالثة عشر ) "١٨-١٥س (١/١٨٠غاية   )٥(
وتعلّل حتى توفّي يف تاسع عشر . ، فمرض وأجازين بذلك ) إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان: (يف سورة النحل 

   " .من شوال سنة تسع وستني وسبعمائة
البستان يف القراآت الثالث عشرة للشيخ سيف الدين أيب بكر عبد اهللا بن آي  "١/٢٤٤ن يقابل كشف الظنو  

ة العارفني " دوغدي املعروف بابن اجلنديمن تصانيفه البستان يف القراآت الثالث عشرة من  "٥/٤٦٦، هدي
  =" .القرآن
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           ٤٢٢ 

�  الشافعي د اليمينبن أيب بكر بن حمم أبو احلسن علي ، عيراد الب١() :٧٧١(ابن شد( 

 )٢(املبهج للطالب املدجل ٤٥٠

 )٣() :٧٧٤بعد-٧٣٥ح(عة بن علوان ، أبو العباس الدمشقي أمحد بن ربي �

 )٤(شرح القصيد ٤٥١

�  الشمس السمرقندي ، د بن حممود بن أمحد البغدادي٥() :٧٨٠ح(حمم( 

 )٦(كتاب التجريد يف التجويد ٤٥٢

�  الشافعي د عبد الرمحن بن أمحد بن عليأبو حمم ، ٧() :٧٨١-٧٠٢(ابن البغدادي( 

 شرح الشاطبية ٤٥٣

 )٨(البحر احمليط يف التفسري أليب حيانخمتصر  ٤٥٤

 )٩() :٧٨٤(الشهيب ، موسى بن أمحد بن إسحاق  �

 ـــــــــــــــــ

عبد اهللا  بكر اإلمام األستاذ أيب  شيخناتأليف.  الثالث عشر يف القراءات كتاب البستان" ١/٩٧ من أصول النشر هو=   
الشهري بابن اجلندي بن أيدغدي الشمسي. "  

  . )]بستان اهلداة يف اختالف األئمة الرواة: ( نسخ ٣[ )٤٠ (١/٢٨٨) القراءات(يراجع الفهرس الشامل .  هو خمطوط  
بستان اهلداة يف اختالف األئمة والرواة (حقّقه حسني بن حممد بن صاحل العواجي يف إطار رسالة املاجستري بعنوان   

 ة ) وحتقيق دراسة) : ه٧٦٩ت(أليب بكر ابن اجلندية القرآن الكرمي ، اجلامعة اإلسالميقسم القراءات ، كلّي ،
   .١٤١٦/١٩٩٦باملدينة النبوية ، 

   .)٦٩ (٣/٣٣كذلك الدرر الكامنة  ) .٢١٨٠ (١/٥٢٨غاية   )١(
 رأيت له بالقاهرة مؤلَّفًا ، مساه املبهج للطالب املدجل ، حبث فيه حبوثًا ونقل فيه مثّ) "١٠-٩س (١/٥٢٨غاية   )٢(

  " .مبهج ابن شداد) "٤س (٢/٣١٦، " نقوالً ؛ وهو بعيد عن التحقيق
  ) .٢٢٧ (١/٥٣غاية   )٣(
  " .برع وشرح القصيد) "٧س (١/٥٣غاية   )٤(
  ) .٣٤٦٠ (٢/٢٦٠غاية   )٥(
  " .حملمد هذا كتاب يف التجويد) "١١س(، " لّف كتاب التجريد يف التجويدمؤ) "٤-٣س (٢/٢٦٠غاية   )٦(
   .٣/٢٩٥كذلك األعالم ) . ١٥٥٤ (١/٣٦٤غاية   )٧(
شرح الشاطبية شرحني واختصر البحر احمليط يف التفسري أليب حيان ونظم غاية اإلحسان يف ) "٧-٥س (١/٣٦٤غاية   )٨(

  " .النحو له
   .)٣٦٧٢ (٣١٧- ٢/٣١٦غاية   )٩(
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          ٤٢٣ 

 كتاب يف التجويد ٤٥٥

 )١( وقف محزة ٤٥٦

 )٢() :٧٨٥(ابن صاحل املدينّ ، أبو عبد اهللا حممد بن صاحل بن إمساعيل املقرئ  �

 )٣(التذكري خمتصر الكايف البن شريح ٤٥٧

 ـــــــــــــــــ

  " .ألّف يف التجويد ووقف محزة وغري ذلك) "٤س (٢/٣١٧غاية   )١(
  ) .٣٠٦٩ (٢/١٥٥غاية   )٢(
كتابه التذكري الذي ألّفه يف خمتصر الكايف البن )] ٧٢٣(على القصري [= عرض عليه ) "٨- ٧س (٢/١٥٥غاية   )٣(

  " .شريح
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           ٤٢٤ 

  :تاسعالقرن ال

 )١() :٨٠١(املصري فا خليل بن عثمان بن عبد الرمحن القرايفّ ابن املشبب ، أبو الص �

 )٢(كراس يف التجويد ٤٥٨

 )٣() :٨٣٣-٧٥١(العمري الدمشقي ابن اجلزري ، أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد  �

 )٤(اإلسعاد ٤٥٩

 )٥(اإلعالم ٤٦٠

 )٦()ط(حتبري التيسري  ٤٦١

 )٧()خ(التذكار يف رواية أبان العطّار  ٤٦٢

 )٨()ط(التقريب  ٤٦٣

 ـــــــــــــــــ

   .٢/٣٢٠كذلك األعالم ) . ١٢٤٥ (١/٢٧٦غاية   )١(
  " .ألّف كراسا يف التجويد ؛ وهو على خري كثري) "١٧-١٦س (١/٢٧٦غاية   )٢(
-٧/٤٥ ، األعالم ١٨٨-٦/١٧٨ ، هدية العارفني ٢٩٩-٩/٢٩٨كذلك شذرات ) . ٣٤٣٣ (٢٥١-٢/٢٤٧غاية   )٣(

٤٦.   
كتاب اإلرشاد يف العشر ، وهو خمتصر ، كان عند )] ٥٢١(أبو العز القالنسي [= ألّف ) "٢١-١٨س (٢/١٢٨غاية   )٤(

وقد قرأت ما وحصلت يل رواية اإلرشاد . وكتاب الكفاية ، أكرب من كتاب اإلرشاد ، عراقيني كالتيسري عندنا ال
  " .وذكرت خلفه يف كتايب اإلسعاد. عاليا جدا 

  " .لكنه ما خيلو من أوهام ، نبهت عليها يف كتاب اإلعالم) "٦-٥س (١/٨٣غاية   )٥(
  " .اإلعالم يف أحكام اإلدغام "٦/١٨٧يقابل هدية العارفني   

  " .حتبري التيسري) "١٧ (٢/٢٥٠، " حتبري التيسري) "١١س (١/١٠٣غاية   )٦(
 /١٤٠٤ ، ١دار الكتب العلمية ، ط: بريوت . له أكثر من طبعة ، منها بعنوان حتبري التيسري يف قراءات األئمة العشرة   

  .ص ٢٠٨ ، ١٩٨٣
  " .لتذكار يف رواية أبان العطّارقصيدي ا) "٢٠س (٢/٣٢٤غاية   )٧(

التذكار يف قراءة أبان بن يزيد : ( نسخ ٣) [٢٢ (١/٣٤١) القراءات(، الفهرس الشامل ) ٢٢ (٢٦يراجع شيخ القراء   
  )] .العطّار

كتاب " "النشر وخمتصره التقريب) "١/١٨س (٣٤٠، " التقريب) "١س (١٣٠، " التقريب ) "١١س (١/١٠٣غاية   )٨(
  " .قريبهالنشر وت

دار : القاهرة .إبراهيم عطوة عوض : حتقيق وتقدمي . له طبعات ، منها بعنوان تقريب النشر يف القراءات العشر   
  .ص ]٢٠١[ ، ١٤١٢/١٩٩٢ ، ٢احلديث ، ط
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          ٤٢٥ 

 )١(تقييد يف اخللف بني الشاطبية والتجريدال ٤٦٤

 )٢()ط (التمهيد ٤٦٥

 )٣()ط(الدرة يف قراءات الثالثة  ٤٦٦

 )٤()ط (طيبة النشر ٤٦٧

 )٥()خ(اية املهرة يف الزياد على العشرة غ ٤٦٨

 ـــــــــــــــــ

وكتابه التجريد من أشكل كتب القراآت حال ومعرفة ، ولكني : قلت ) "١س (٣٧٥ –) ٢٣س (١/٣٧٤غاية   )١(
  " .من وقف عليه أحاط بالكتاب علما بينا. ايب التقييد يف اخللف بني الشاطبية والتجريد أوضحته يف كت

، تمهيد من تأليفي تقسيم املشدداتوهو ابن الطحان الذي ذكرت عنه يف ال : قلت) "١٧- ١٦س (١/٣٩٥ غاية  )٢(
  " .ءة من التمهيدوهو أبو األصبغ الذي ذكرته يف باب أصول القرا

  :ات ، منها له طبع  
، ١٤٠٥/١٩٨٥ ، ١، ط مكتبة املعارف: الرياض .  علي حسني البواب: حتقيق .  التمهيد يف علم التجويد) ١(  

  .ص ٢٤٧
مؤسسة قرطبة ، .] : م. د. [أبو عاصم احلسن بن عباس بن قطب : أعده للنشر . التمهيد يف علم التجويد ) ٢(  

  .ص ١٦٨ ، ٢٠٠٣]/١٤٢٤[
  " .نظم ا الدرة يف قراآت الثالثة حسبما تضمنه حتبري التيسري) "١٧س (٢/٢٥٠غاية   )٣(

: املدينة املنورة . حممد متيم الزعيب : راجعه . هلا طبعات ، منها بعنوان الدرة املضية يف القراءات الثالث املروية   
   .١٤١٤/١٩٩٤مكتبة دار اهلدى ، 

 ١٣٠، " الطيبة) "١١س (١/١٠٣كذلك غاية " . لقراآت العشرنظم طيبة النشر يف ا) "٧س (٢/٢٥١غاية   )٤(
منظومته ) "٢- ١س (٣٤٠، " طيبة النشر األلفية) "١٦س (٣١٠، " طيبة النشر) "١٤س(و " الطيبة) "١س(

) ١٧س (٢/١٢، " كتاب طيبة النشر") ١٩-١٨س(و " الطيبة") ١٣س(و " األرجوزة املسماة بطيبة النشر
  ) .١٤/٢٠س (٢٥٠، " الطيبة"
: القاهرة . علي حممد الضباع : مبراجعة وحتقيق . هلا أكثر من طبعة ، منها بعنوان طيبة النشر يف القراءات العشر   

  .ص ١٢٨ ، ١٣٦٩/١٩٥٠ ، ١شكرة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده ، ط
  " .ايف الزيادة على العشرة قدمينظم غاية املهرة ) "٧-٦س (٢/٢٥١غاية   )٥(

غاية املهرة يف  "٦/١٨٨، هدية العارفني " غاية املهرة يف الزيادة على العشرة "٢/١٣٢٠يقابل كشف الظنون   
  " .الزيادة على القراآت العشرة

غاية املهرة يف الزيادة على ( :نسختان ) [٢٩ (١/٣٨٧) القراءات(يراجع الفهرس الشامل . هو خمطوط   
  )] .العشرة
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           ٤٢٦ 

 )١(القصيد يف الثالثة  ٤٦٩

تاريخ القراء  = )٢(اية الدرايات يف أمساء رجال القراآت= كتاب طبقات القراء الكبري  ٤٧٠
 )٥(تاريخ الكبريال=  )٤(الطبقات الكربى = )٣(قاموطب

٤٧١ م٦()خ (عةكتاب الفوائد ا( 

 )٧()ط (ة التجويدمقدم ٤٧٢

 )٨()ط(املنجد  ٤٧٣

 ـــــــــــــــــ

  " .منظوميت يف الثالثة) "١٩س (٢/٣٢٤، " قصيدي يف الثالثة) "١٢س (١/٥٣٤غاية   )١(
اختصرت فيه كتاب طبقات القراء الكبري الذي مسيته اية الدرايات يف أمساء رجال ) "٨-٧س (١/٣غاية   )٢(

  " .القراآت
  " .تاريخ القراء وطبقام) "٤س (٢/٢٥١غاية   )٣(
  " .الطبقات الكربى) "٢٤س (٥٧٠، " الطبقات الكربى) "١٧س (١/٣١غاية   )٤(
  " .سقنا أخباره يف التاريخ الكبري) "١٠س (٢/٣٩٧غاية   )٥(
وقد قرأت به ورويته مساعا من . مؤلِّف كتاب تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات ) "١٢- ١٠س (١/٢١١غاية   )٦(

  " .فوائد امعةوذكرت اخللف بينه وبني الشاطبية يف كتاب ال. لفظ األستاذ ابن اللبان 
: حتقيق . )] ٥١٤(البن بلِّيمة [األول مطبوع بعنوان تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات يف القراءات السبع   

  . ١٤٠٩/١٩٨٨،  ١ط ، القرآن علوم مؤسسة / دار القبلة للثقافة اإلسالمية:  دمشق /جدة  . سبيع محزة حاكمي
  وكتاب اهلداية للمهدويي القيسيكتاب التبصرة ملكّ:  زوائد الكتب األربعة أما كتاب الفوائد امعة ، فهو يف  

 وكتاب الكايف  بن خلف املقرئ القريواينّي احلسن بن علييب علألوكتاب تليخص العبارات بلطيف اإلشارات 
عة يف زوائد الكتب اد بن شريح املقرئألىب عبد اهللا حممممجال بن : حتقيق . ألربعة  ، مطبوع بعنوان الفوائد ا

  .ص ٧٦ ، ١٤٢٨/٢٠٠٧ ، ١مكتبة اإلميان ، ط: القاهرة . السيد بن رفاعي الشايب 
املقدمة فيما ) "٨-٧س (٢/٢٥١، " مقدمة التجويد) "١٥س (٣١٠، " مقدمة التجويد) "١٥س (١/١٣٠غاية   )٧(

  " .املقدمة) "٣س (٢٥٣، " على قارئ القرآن أن يعلمه
: جدة . أمين رشدي سويد : حتقيق .  بعنوان منظومة املقدمة فيما جيب على قارئ القرآن أن يعلمه هي مطبوعة  

  .ص ٢٢ ، ١٤١٨/١٩٩٧ ، ٢دار نور للمكتبات ، ط
كما ذكرت ذلك يف ) "١٢س (٣٨٨، " كتابنا املنجد) "١٦س (٣٨٣، " كتاب املنجد) "٢١س (٢/٥٤غاية   )٨(

  " .كتاب املنجد
حممد حبيب اهللا : تفضل بقراءته بعد طبعه . ة ، منها بعنوان منجد املقرئني ومرشد الطالبني له أكثر من طبع  

  .ص ٧٩ ، ١٤٠٠/١٩٨٠دار الكتب العلمية ، : بريوت . الشنقيطي ، أبو األشبال أمحد حممد شاكر 
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          ٤٢٧ 

 )١()ط(النشر  ٤٧٤

 )٢()ط(هلداية ا ٤٧٥

 )٣() :٨٣٥-٧٨٠(أبو بكر بن اجلزري ، أمحد بن حممد بن حممد بن حممد  �

 )٤()ط (شرح طيبة النشر ٤٧٦

 )٥()ط (شرح مقدمة التجويد ٤٧٧

 ـــــــــــــــــ

، ) ١٧س( ٢/١٧٠،  )١٤س( ٥٠٩،  )١/١٨س (٣٤٠، ) ١س (١٣٠،  )١٢س (١٠٣، ) ١٢س (١/٣ غاية  )١(
  . )١٤س (٢٦٠،  )١٤س (٢٥٠، ) ٧س( ٢٤٤

علي : أشرف على تصحيحه ومراجعته للمرة األخرية . طبعات ، منها بعنوان النشر يف القراءات العشر عدة له   
  .مج ٢/ج٢، ] ١٣٥٩/١٩٤٠[دار الفكر ، : بريوت . حممد الضباع 

  . "منظوميت اهلداية) "٤س (٢/٢٥٢غاية   )٢(
اهلداية املهدية يف : املنظومة الثامثة ) [جمموعة مهمة يف التجويد والقراءات والرسم وعد اآلي(هي مطبوعة ضمن   

  .مكتبة ابن تيمية : القاهرة . د عبد الواحد الدسوقي  حمم :راجعها. مجال السيد رفاعي : حتقيق ] . تتمة العشرة
   .١/٢٢٧كذلك األعالم ) . ٦٠٩ (١٣١- ١/١٢٩غاية   )٣(
لَما كان مبصر يف غيبيت وأنا جماور مبكّة ، شرح طيبة النشر ، فأحسن فيه ما شاء  ")١٥-١٣س (١/١٣٠ية غا  )٤(

  ." احلواشي اليت كنت كتبتها عليهامع أنه مل يكن عنده نسخة ب
: وت بري. أنس مهرة : ضبطه وعلّق عليه .  بعنوان شرح طيبة النشر يف القراءات العشر له أكثر من طبعة ، منها  

  .ص ٣٤٤ ، ١٤١٨/١٩٩٧ ، ١دار الكتب العلمية ، ط
  " .من قبل ذلك شرح مقدمة التجويد ")١٥س (١/١٣٠غاية   )٥(

احلواشي «له  "١/٢٢٧، األعالم " له شرح مقدمة اجلزرية يف علم التجويد لوالده "٥/١٢٣يقابل هدية العارفني   
  " .مة اجلزرية؛ وهي املقد»  ط- املفهمة يف شرح املقدمة 

يراجع ]] . ١٨٩٢/[١٣٠٩املطبعة امليمنية ، [ بعنوان احلواشي املفهمة يف شرح املقدمة له أكثر من طبعة ، منها  
   .٦٢معجم املطبوعات العربية واملعربة 
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           ٤٢٨ 

  :على الترتيب املعجمي مؤلِّفون جماهيل الوفيات 
 )١() :٢ق(إبراهيم بن إسحاق بن راشد ، أبو إسحاق الكويفّ  �

 )٢(نسخة عن محزة ٤٧٨

 )٣() :٣ق(إبراهيم بن زاذان  �

٤٧٩ ٤( نسخة عن الكسائي( 

 )٥() :٣ق(بن مالك ، أبو احلسن الدمشقي أمحد بن أنس  �

 نسخة عن هشام بن عمار ٤٨٠

 )٦(هللا بن ذكواننسخة عن عبد ا ٤٨١

�  د بن إبراهيم ، أبو عبد اهللا األنباري٧() :٥ق(أمحد بن حمم(  
 )٨(شابه آي القرآنتكتاب م ٤٨٢

 )٩(:أبو الفضل ، حجازي بن سعبويه بن الغازي  �

كتاب االختالف يف عدد آي القرآن وذكر كلمات السورة وحروفها وذكر تنزيل  ٤٨٣
 )١٠(القرآن مكّيه ومدنيه وذكر أمساء السور

 )١١() :٣ق(سن بن علي بن عمران الشحام حلا �

 ـــــــــــــــــ

  ) .٢٢ (١/٩غاية   )١(
  " .وله عنه نسخة. يه معدود من املكثرين لنقل احلروف عن محزة ، فإنه قرأ عل) "١٤-١٣س (١/٩غاية   )٢(
  ) .١٥ (١/١٤غاية   )٣(
. روى القراءةَ عن علي بن محزة الكسائي ؛ وهو معدود يف املكثرين عنه وله عنه نسخة ) "٢٠-١٩س (١/١٤غاية   )٤(

  " .ذكره أبو طاهر بن أيب هاشم
  ) .١٦٥ (١/٤٠غاية   )٥(
  " .بد اهللا بن ذكوان وله عن كلّ منهما نسخةع) ج ك(هشام بن عمار و ) ج(قرأ على ) "٥-٤س (١/٤٠غاية   )٦(
  ) .٤٦٠ (١/١٠٠غاية   )٧(
  " .له كتاب متشابه آي القرآن) "١٣-١٢س (١/١٠٠غاية   )٨(
  ) .٩٣٤ (٢٠٣-١/٢٠٢غاية   )٩(
االختالف يف عدد آي القرآن وذكر كلمات السورة ] ٢٠٣[مؤلّف كتاب ) "٢-١س (٢٠٣-)٢٤س (١/٢٠٢غاية   )١٠(

  " .ل القرآن مكّيه ومدنيه وذكر أمساء السوروحروفها وذكر ترتي
  ) .١٠٢١ (١/٢٢٥غاية   )١١(
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          ٤٢٩ 

 )١(مقرأ نافعيف كتاب  ٤٨٤

 )٢() :٣ق(احلسني بن عبد اهللا املعلّم  �

 )٣(نسخة عن قالون عن نافع ٤٨٥

 )٤() :٢ق(محاد بن عمرو األسدي الكويفّ  �

 )٥(نسخة عن عاصم ٤٨٦

� د ، أبو الفتح اهلذيلّ محدان بن علي٦(: بن حمم(  
  كتاب لطائف القرآن وحقائقه ٤٨٧
  )٧(ب ياءات القرآنكتا ٤٨٨
  )٨() :٢/٣ق(خالد بن وضاح  �

 )٩(نسخة عن نافع ٤٨٩

�  ١٠(:داود بن خمتار ، أبو سليمان التميمي(  
 )١١( كتاب األنوار يف العشرة ٤٩٠

 ـــــــــــــــــ

[= ذكر القاضي أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا اجلعفي أنه مسع أبا العباس بن يونس ) "٦-٤س (٢/١٢٦غاية   )١(
 د بن احلسن اهلذيلّ الكويفّ النحويعلى احلسن بن عمران وأنا : يقول )] ٣٣٢(حمم يف املكتب قرأت صيب

  " .ومسعت منه كتابا مقرأ نافع
  ) .١١٠٧ (١/٢٤٣غاية   )٢(
  " .قالون وله عنه نسخة) س ج ك(روى القراءة عن ) "٥-٤س (١/٢٤٣غاية   )٣(
  ) .٢٩٢٨ (٣/١٥٨كذلك اجلرح والتعديل ) . ١١٧٢ (١/٢٥٩غاية   )٤(
   ."أخذ القراءةَ عن عاصم وله عنه نسخة) "١٣- ١٢س (١/٢٥٩غاية   )٥(
  ) .١١٧٧ (١/٢٦٠غاية   )٦(
  " .مؤلِّف كتاب لطائف القرآن وحقائقه وكتاب ياآت القرآن) "٥-٤س (١/٢٦٠غاية   )٧(
  ) .١٢١٨ (١/٢٦٩غاية   )٨(
  " .روى القراءةَ عن نافع وله عنه نسخة. خالد بن وضاح ) "١٢١٨ (١/٢٦٩غاية   )٩(
  ) .١٢٥٧ (١/٢٨٠غاية   )١٠(
" . ف كتاب األنوار يف العشرة ، نيف عن مخسني رواية وطريقًا ، إمام بارع أستاذمؤلِّ) "٩-٨س (١/٢٨٠غاية   )١١(

  " .األنوار الباهرات "٢/١٣١٨األنوار الباهرات يف القراآت ،  "١/١٨٦يقارن كشف الظنون 
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           ٤٣٠ 

�  ١(:صدقة املقابري( 

 )٢( كتاب أجزاء القرآن على عدد منازل احلجاز من بغداد إىل مكّة ٤٩١

� ٣(:ار طاهر بن أمحد النج( 

 )٤()بياض(كتاب اإلمياء إىل لفظ  ٤٩٢

 )٥() :٩ق-٧٨٦(طاهر بن عرب بن إبراهيم ، أبو احلسني األصبهاينّ  �

 )خ(القصيدة الطاهرة  ٤٩٣

 )٦(نظم اجلواهر ٤٩٤

�  د البغدادي٧() :٣ق(عبد الرحيم بن حبيب ، أبو حمم( 

 ـــــــــــــــــ

  ) .١٤٦٣ (١/٣٣٦غاية   )١(
  " .بغداد إىل مكّةصاحب كتاب أجزاء القرآن على عدد منازل احلجاز من ) "١٣- ١٢س (١/٣٣٦غاية   )٢(
  ) .١٤٧٤ (١/٣٣٩غاية   )٣(
  " .، إمام مقرئ) بياض(مؤلِّف كتاب اإلمياء إىل لفظ ) "١س (١/٣٣٩غاية   )٤(
   .٣/٢٢٢ ، األعالم ٥/٤٣١كذلك هدية العارفني ) . ١٤٧٦ (٣٤١- ١/٣٣٩غاية   )٥(
ويها ، استحسنها الوالد نظم قصيدة يف قراآت العشرة على وزن الشاطبية ور) "٢٤- ٢١س (١/٣٤٠غاية   )٦(

وطالعها ومساها بالطاهرة ، وقصيدة يف اختالف اآليات ، مساها نظم اجلواهر على وزن الشاطبية أيضا ، لكن 
القصيدة  "١٣٤٠، " القصيدة الطاهرية "٢/١٣٢٠يقابل كشف الظنون " . أتى فيها ببدائع. رويها الراء 

ة يف القراآت العشر على روية للشيخ اإلمام العامل العامل طاهر بن عربشاه األصبهاينّالطاهري١٣٤٣، "  الشاطبي 
لطاهر بن عرب بن إبراهيم بن أمحد ، أستاذ القراء األصبهاينّ ... قصيدة يف اختالف اآليات على وزن الشاطبية "

له القصيدة الطاهرية يف " ٥/٤٣١، هدية العارفني " أتى فيها ببدائع. وهي رائية ، مساها نظم اجلواهر ... 
يف اخلزانة »  خ-الطاهرية «له  "٣/٢٢٢، األعالم " قصيدة يف اختالفات اآليات: القراآت العشر ، نظم اجلواهر 

قصيدة يف اختالف » نظم اجلواهر« بيتا ، يف القراآت العشر ، و ١١٥٣الظاهرية بدمشق ، منظومة المية يف 
  " .اآليات

منها نسخة مصورة يف وزارة [ ورقة ٦٥منها بعض املخطوطات ، املكتبة األزهرية ، ) طاهرةالقصيدة ال(األوىل   
يراجع الفهرس [ ورقة ١٣٤، مكتبة احلرم املكّي ، ] ٤٠١١٣األوقاف والشؤون اإلسالمية ، الكويت ، رقم 

، الفهرس الشامل )] اطبيةالقصيدة الطاهرية يف القراءات العشر على وزن الش(بعنوان ) ٤٢٥ (١/١١٩املختصر 
 ٣) [١ (١٣٢) ٢القراءات ط(، )] منظومة(الطاهرية يف القراءات العشر : نسختان ) [٤٩ (١/٢٩٤) القراءات(

  )] .منظومة(الطاهرية يف القراءات العشر : نسخ 
  . )١٦٢٩ (١/٣٨٢غاية   )٧(
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          ٤٣١ 

٤٩٥ ١( نسخة عن الكسائي( 

 )٢() :٧ق(عبد الكرمي بن عبد البارئ بن عبد الرمحن  �

 بغية املريد يف معرفة التجويد ٤٩٦

 البلغة الراجحة يف تقومي حروف الفاحتة ٤٩٧

 كتاب النبذة الرضية يف أحكام القراءات املرضية ٤٩٨

 )٣(جزء يف خمارج احلروف ٤٩٩

 )٤(:علي بن خذاذ ، أبو احلسن القايلّ  �

 )٥(عدد آي السور ٥٠٠

�  بن ريست ، أبو احلسن الطربي ٦(:علي( 

 )٧(كتاب هجاء املصاحف ٥٠١

 )٨() :٤ق(ي علي بن عبد اللّه ، أبو احلسن الفارس �

 )٩(شرح كتاب الغاية  ٥٠٢

�  النحوي بن منصور ، أبو حفص الطربي ١٠() :٤ق(عمر بن علي( 

 )١١(كتاب الوقف ٥٠٣

 ـــــــــــــــــ

  ." خةالكسائي وله عنه نس) ك(روى القراءة عن  ")١٥- ١٤س (١/٣٨٢غاية   )١(
  . )١٧٠٧ (٤٠١- ١/٤٠٠غاية   )٢(
ة رأيت له مؤلَّفًا يف التجويد بغية املريد يف معرفة التجويد والبلغ. ألّف يف القراآت  ")٧-٤س (١/٤٠١غاية   )٣(

  ." املرضية وجزء يف خمارج احلروفوله كتاب النبذة الرضية يف أحكام القراآت.الراجحة يف تقومي حروف الفاحتة
  . )٢٢١٣ (١/٥٤١غاية   )٤(
  ." ناظم تلك القصيد يف عدد آي السور ")٢-١س (١/٥٤١غاية   )٥(
  . )٢٢١٩ (١/٥٤٢غاية   )٦(
  ." مؤلِّف كتاب هجاء املصاحف ")١٨س (١/٥٤٢غاية   )٧(
  . )٢٢٧٣ (١/٥٥٦غاية   )٨(
  ." شرح كتاب الغاية ")٢س (١/٥٥٦غاية   )٩(
  ) .٢٤٢٠ (١/٥٩٥غاية   )١٠(
  " .ف كتابا يف الوقف مبسوطًا ، أحسن فيهألّ) "١٠س (١/٥٩٥غاية   )١١(
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           ٤٣٢ 

 )١(:حممد بن حامد بن حممد ، أبو بكر األصبهاينّّ  �

 كتاب اختالف القراء يف مهز كلمة القرآن ٥٠٤

 كتاب التبيني يف شرح النون والتنوين ٥٠٥

  )٢(كتاب اإلدغام الكبري مع علله ٥٠٦
�  الكويفّ النحوي د بن سفيان بن وردان احلذّاء األسدي٣() :٣ق(حمم(  

٥٠٧  ٤(نسخة عن الكسائي( 

�  الرملي اس القطريد بن عبد احلكم بن يزيد ، أبو العب٥() :٣ق(حمم( 

 )٦(نسخة عن قالون عن نافع ٥٠٨

 )٧(:، يعرف بابن قنيب ) ٣ق(حممد بن عبد الرمحن الدهقان الكويفّ  �

 )٨()١٨٨/١٨٩/٢٠٠(سليم بن عيسى نسخة عن  ٥٠٩

�  يباجلُر د بن عبد اهللا بن جعفر ، أبو عبد اهللا البغدادي٩() :٤ق(حمم( 

 )١٠(كتابه ٥١٠

 

 ـــــــــــــــــ

  ) .٢٩١٠ (٢/١١٤غاية   )١(
ألّف كتاب اختالف القراء يف مهز كلمة القرآن وكتاب التبيني يف شرح النون ) "١٥- ١٣س (٢/١١٤غاية   )٢(

  " .والتنوين وكتاب اإلدغام الكبري مع علله
  ) .١٣٠٣٣ (٧/٣٦٦كذلك اجلرح والتعديل ) . ٣٠٣٧ (٢/١٤٧غاية   )٣(
  " .أخذ القراءة عرضا عن الكسائي وله عنه نسخة) "٤س (٢/١٤٧غاية   )٤(
  ) .٣٠٩٦ (٢/١٥٩غاية   )٥(
  " .قالون عن نافع وله عنه نسخة) ج(أخذ القراءة مساعا عن ) "١٦س (٢/١٥٩غاية   )٦(
  ) .٣١٢٢ (٢/١٦٨غاية   )٧(
  " .سليم بن عيسى وله عنه نسخة) ج(روى القراءة مساعا من غري عرض عن ) "١٢س (٢/١٦٨غاية   )٨(
  ) .٣١٥٠ (١٧٧-١٧٦و ) ٢٨٩٧ (٢/١١١غاية   )٩(
، ] مصحفًا) احلرىب(يف املطبوع " [كتاب حممد بن عبد اهللا بن جعفر اجلريب) "١٢-١١س (١/١١٦غاية   )١٠(

 الواحد بن وجادةً من كتابه أمحد بن حممد بن سعيد ، شيخ عبد] اجلريب[= روى عنه ) "١١-١٠س (٢/١٧٧
  " .أيب هاشم
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          ٤٣٣ 

�  أبو بكر اليزدي ، د بن علي١(:حمم( 

 )٢(كتاب االختالف بني العشرة يف االتفاق ٥١١

 )٣(:حممد بن مسعود ، أبو املعايلّ القسام  �

 )٤(ة القرآنكتاب خالصة البيان يف تالو ٥١٢

�  ٥() :٣ق(مطرف بن عبد الرمحن بن الفرج ، أبو القاسم األندلسي( 

 )٦(كتاب يف األداء ٥١٣

 )٧(:هبة اهللا بن حممد ، أبو الفرج النقّاش  �

  )٨(كتاب ياءات القرآن ٥١٤
  )٩(:يوسف بن إبراهيم بن حممد بن يعقوب  �

  )١٠(كتاب خمتصر يف القراءات السبع ٥١٥
  )١١(:وارزمي يوسف بن حممد بن أيب القاسم اخل �

 )١٢(التقريب ٥١٦

 ـــــــــــــــــ

  . )٣٢٩٨ (٢/٢١٤غاية   )١(
مؤلِّف كتاب االختالف بني العشرة يف االتفاق اليت هي يف القرآن يف الفتح والضم  ")١٥-١٣س (٢/٢١٤غاية   )٢(

  ." والكسر والوصل واالبتداء واإلدراج
  . )٣٤٦٨ (٢/٢٦٢غاية   )٣(
  " .يان يف تالوة القرآنمؤلِّف كتاب خالصة الب) "١٣- ١٢س (٢/٢٦٢غاية   )٤(
  . )٣٦١٤ (٢/٣٠٠غاية   )٥(
  ." له كتاب حسن يف األداء ، يدلّ على صدقه ")٧س (٢/٣٠٠غاية   )٦(
  ) .٣٧٧٨ (٢/٣٥٣غاية   )٧(
  " .مؤلِّف كتاب ياءات القرآن) "٣س (٢/٣٥٣غاية   )٨(
  ) .٣٩٠٩ (٢/٣٩٣غاية   )٩(
  " . يف القراآت السبع ؛ وهو خاٍل من األسانيد واألصولله كتاب خمتصر: قال الداينّ ) "٩-٨س (٢/٣٩٣غاية   )١٠(
  ) .٣٩٣٨ (٢/٤٠٣غاية   )١١(
  " .مجع فيه غرائب. ال بأس به . وقفت له على كتاب يف الرسم ، مساه التقريب ) "١٨س (٢/٤٠٣غاية   )١٢(



   عمر يوسف محدان.د.أ  ي من الكنوز والذخائرإعالم أهل البصائر مبا أورده ابن اجلزر

  

  
 

           ٤٣٤ 

  

  ةـامتـخ
 

لقد متّ بعون اهللا وتوفيقه استخراج مصنفات علوم القرآن الكرمي املودعة يف غاية النهاية وترتيبها 
بصورة منهجية وطريقة علمية ، تيسر على الباحث أن يقف على ضالّته ، والتعريف ا من 

ع منها وبأصحاا ، وذلك كلّه بالتحرير حيث احملتوى واملضمون وبيان املخطوط واملطبو
  .والتوثيق قدر اإلمكان واملستطاع 

لكن هذا العمل الذي هو خدمةٌ للقرآن العظيم وأهله حباجة شديدة إىل مزيد من التنقيحات 
والتحريرات من جهة ومن املتابعة واملواكبة ملا يصدر وينشر من أعمال وحتقيقات ودراسات 

لعلّ األيام تكشف النقاب عن كنوز وذخائر من . قرآنية من جهة أخرى وحبوث يف العلوم ال
عامل املخطوطات اليت فُهِرس بعضها بصورة غري صحيحة وغري دقيقة وتلك غري املفهرسة اليت 
مل تحظَ بعد بشيء من االهتمام وال بعض العناية وما زالت تنتظر من خيرجها إىل عامل النور 

  .واملعرفة 

ه األمر أن يضعوا هذا العمل نصب لذا أوجه دعوة ألهل املعرفة واالختصاص ولكلّ من يهم
أعينهم وأن حيفّوه مبالحظام وتنبيهام وتصويبام لكلّ خطأ وزلل وقع فيه صاحبه ولكلّ 

  .هفوة وغفلة فاتته 

  .واهللا ، تعاىل ، من وراء القصد 
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  ثبت املصادر واملراجع

  )حملال عليها مرة أو مرتني يف حواشي هذا البحث ال يعاد ذكرها هنا ثانيةًبعض املصادر واملراجع ا(

-٣٥٥(مكّي القيسي ، أبو حممد مكّي بن أيب طالب محوش بن حممد األندلسي : اإلبانة عن معاين القراءات  �
 ، ١دار املأمون للتراث ، ط: دمشق . حميي الدين رمضان : حقّقه وقدم له . ) ١٠٤٥-٤٣٧/٩٦٦

  .ص ١١٠ ، ١٣٩٩/١٩٧٩
-٨٤٩(السيوطي ، أبو بكر جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد اخلضريي : اإلتقان يف علوم القرآن  �

 ، ١٤١٦/١٩٩٦ ، ١دار الفكر ، ط: بريوت . سعيد املندوه : مراجعة وتدقيق ) . ١٥٠٥-٩١١/١٤٤٥
 .مج ٢/ج٤

� دار ابن : الرياض . ] ومجاعة[حكمت بشري ياسني : إعداد .  استدراكات على تاريخ األدب التراث العريب
  .مج ٧/ ج٧ ،] ٢٠٠١/[١٤٢٢ ، ١اجلوزي ، ط

الزِركلي ، خري الدين بن :  قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني –األعالم  �
 ١٩٩٠]/١٤١٠[،  ٩للماليني ، طدار العلم : بريوت . ) ١٩٧٦- ١٣٩٦/١٨٩٣-١٣١٠(حممود بن علي  ،

  .مج ٨
ابن ماكوال ، أبو نصر سعد امللك : اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنساب  �

 بن هبد اهللا بن علي ة: بريوت  . )١٠٨٢-٤٧٥/١٠٣٠-٤٢١(علي١٤١١/١٩٩٠ ، ١ط ، دار الكتب العلمي ، 
 .مج ٧/ج٧

إمساعيل باشا البغدادي ، إمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم : يف الذيل على كشف الظنون إيضاح املكنون  �
تصوير طبعة  . [٤- ٣دار إحياء التراث العريب ، مج: بريوت ) . ١٩٢٠-١٣٣٩/١٨٣٩-١٢٥٥(الباباينّ 

  ]مج٢ ، ١٩٤٣-١٣٦٢/١٩٤١-١٣٦٠مطبعة وكالة املعارف ، : إستانبول 
-٧٧٤/١٣٠٢-٧٠١( كثري ، أبو الفداء عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي ابن: البداية والنهاية  �

 .مج ٧/ج١٤ ، ٦٧-١٩٦٦مكتبة النصر ، / مكتبة املعارف : الرياض / بريوت ) . ١٣٧٣

 . )٥٩٩/١٢٠٣( مريةع بن أمحد بن حبىب بن أمحدأبو جعفر  الضبي ،:  بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس �
 ]٦: املكتبة األندلسية . [ص ٥٤٧ ، ١٩٦٧]/١٣٨٧ [ب العريب ،اتدار الك: لقاهرة ا

السيوطي ، أبو بكر جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد : بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة  �
 ص ٤٦١، .] س. د[دار املعرفة ، : بريوت ) . ١٥٠٥-٩١١/١٤٤٥- ٨٤٩(اخلضريي. 

عبد احلليم النجار : نقله إىل العربية . ) ١٩٥٦-١٣٧٥/١٨٦٨-١٢٨٥( كارل بروكلمان :دب العريب تاريخ األ �
رمضان عبد التواب : راجع الترمجة ) . ٤/٦ج(، السيد يعقوب بكر ) ٤/٥ج(، رمضان عبد التواب ) ٣-١ج(
 ، ١٩٦٩: ٣ ، ج١٩٦٨: ٢-١ج[ج ٦ ، ٢دار املعارف ، ط: القاهرة ) . ٥ج(، السيد يعقوب بكر ) ٦ج(

  ] .١٩٨٣: ٦ ، ج١٩٧٥: ٥- ٤ج
-٧٤٨/١٢٧٤-٦٧٣(الذهيب ، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان : تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم  �

-١٤٢٤/١٩٨٧-١٤٠٧ ، ١دار الكتاب العريب ، ط: بريوت . عمر عبد السالم تدمري : حتقيق ) . ١٣٤٨
 .مج ٥١، ) ٧٥- ٢ط (٢٠٠٤
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-٤٦٣/١٠٠٢-٣٩٢(بن ثابت اخلطيب البغدادي ، أبو بكر أمحد بن علي : ريخ بغداد أو مدينة السالم تا �
 .مج ١٤، .] س. د[دار الكتاب العريب ، : بريوت ) . ١٠٧٢

-٥٩٥(ابن األبار ، أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أيب بكر القضاعي البلنسي : التكملة لكتاب الصلة  �
  .مج ٤/ج٤، .] دز س[دار املعرفة ، : الدار البيضاء . عبد السالم اهلراس : حتقيق ) . ١٢٦٠-٦٥٨/١١٩٩

- ٧٤٢/١٢٥٦-٦٥٤(املزي ، أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف : ذيب الكمال يف أمساء الرجال  �
 ، ١ ، طمؤسسة الرسالة: بريوت . بشار عواد معروف : حقّقه وضبط نصه وعلّق عليه ) . ١٣٤١
  .مج ٣٥ ، ١٤١٣/١٩٩٢

: إشراف ) . ٩٨١-٣٧٠/٨٩٥- ٢٨٢(أبو منصور األزهري ، حممد بن أمحد بن األزهر اهلروي : ذيب اللغة  �
دار : بريوت . فاطمة حممد أصالن : تقدمي . عمر سالمي ، عبد الكرمي حامد : علّق عليها . حممد عوض مرعب 

  .مج ١٥ ، ١٤٢١/٢٠٠١ ، ١إحياء التراث العريب ، ط
-٤٤٤/٩٨١- ٣٧١(أبو عمرو الداينّ ، عثمان بن سعيد بن عثمان : جامع البيان يف القراءات السبع املشهورة  �

 .ص ٨٠٧ ، ١٤٢٦/٢٠٠٥ ، ١دار الكتب العلمية ، ط: بريوت . حممد صدوق اجلزائري : حتقيق . ) ١٠٥٣

احلميدي ، :  الفقه واألدب وذوي النباهة والشعر جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس وأمساء رواة احلديث وأهل �
قدم له وضبطه وشرحه ) . ١٠٩٥-٤٨٨/١٠٢٩-٤٢٠(بن عبد اهللا األزدي أبو عبد اهللا حممد بن أيب نصر فتوح 

  .ص٤٦٣ ، ١٤٢٥/٢٠٠٤املكتبة العصرية ، : بريوت / صيدا . صالح الدين اهلواري : ووضع فهارسه 

-٥٥٨( السخاوي ، أبو احلسن علي بن حممد بن عبد الصمد املصري الشافعي :اء مجال القراء وكمال اإلقر �
 ، ١٤٠٨/١٩٨٧ ، ١مكتبة التراث ، ط: مكّة املكرمة . علي حسني البواب : حتقيق ) . ١٢٤٥-٦٤٣/١١٦٣

  .مج ٢/ج٢
ن أمحد بن علي بن حممد ابن حجر العسقالينّ ، أبو الفضل شهاب الدي: الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  �

 .مج ٤/س٤، .] س. د[دار إحياء التراث العريب ، : بريوت ) . ١٤٤٩-٨٥٢/١٣٧٢-٧٧٣(الكناينّ 

عمادة : إعداد .  ه ١٤١٥الرسائل املناقشة جبامعة أم القرى إىل اية عام : اجلزء األول . دليل الرسائل اجلامعية  �
  .ص ٥٦٦ ، ١٤١٩/١٩٩٩جامعة أم القرى ، : ة املكرمة مكّ. جامعة أم القرى / شئون املكتبات 

ابن فَرحون ، برهان الدين إبراهيم بن علي بن حممد اليعمري : معرفة أعيان علماء املذهب  الديباج املذهب يف �
 ة : القاهرة . علي عمر : حتقيق ) . ٧٩٩/١٣٩٧(املالكيمج٢،  ١٤٢٤/٢٠٠٣، مكتبة الثقافة الديني.  

) . ١٣٤٨-٧٤٨/١٢٧٤- ٦٧٣(الذهيب ، أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان : عالم النبالء سري أ �
-١٤٠١ ، ١مؤسسة الرسالة ، ط: بريوت ] . وآخرون[شعيب األرنؤوط : حقّقه وخرج أحاديثه وعلّق عليه 

 .مج ٢٥ ، ١٩٨٨- ١٤٠٩/١٩٨١

خملوف ، حممد بن حممد ) : التتمة(لنور الزكية يف طبقات املالكية شجرة ا/ شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية  �
 .ص ٥٥٩/٢٢٩، .] س. د[دار الكتاب العريب ، : بريوت ) . ١٩٤١- ١٣٦٠/١٨٦٣-١٢٨٠(

ابن العماد احلنبلي ، أبو الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري : شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  �
 ج أحاديثه ) . ١٦٧٩-١٠٨٩/١٦٢٣- ١٠٣٢(الدمشقيحقّقه . عبد القادر األناؤوط : أشرف على حتقيقه وخر
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 ، ١٩٩٣-١٤١٤/١٩٨٦-١٤٠٦ ، ١دار ابن كثري ، ط: بريوت / دمشق . حممود األرناؤوط : وعلّق عليه 
  .ص ٨١٨ ، ١٤١٦/١٩٩٥ ، ١مج وجملّد الفهارس ، ط١٠

�  اء اإلمام ابن اجلزريد: صنعة . شيخ القردار الفكر املعاصر ، دار الفكر ، : دمشق / بريوت .  مطيع احلافظ حمم
  .ص ٤٧ ، ١٤١٦/١٩٩٥ ، ١ط

-٧٢٧(السبكي ، أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف : طبقات الشافعية الكربى  �
دار إحياء التراث : ة القاهر. حممود حممد الطناحي ، عبد الفتاح حممد احللو : حتقيق .  )١٣٧٠-٧٧١/١٣٢٧

 .مج ١٠ ، ١٤١٣/١٩٩٢الكتب العربية ، 

علي حممد : بتحقيق ) . ٩٤٥/١٥٣٨(الداودي ، مشس الدين حممد بن علي بن أمحد املالكي : طبقات املفسرين  �
 .ج ٢ ، ١٣٩٢/١٩٧٢ ، ١مكتبة وهبة ، ط: القاهرة . عمر 

-٨٤٩(ين عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد اخلضريي السيوطي ، أبو بكر جالل الد: طبقات املفسرين  �
دار الكتب : بريوت . جلنة من العلماء بإشراف الناشر : راجع النسخة وضبط أعالمها ) . ١٥٠٥-٩١١/١٤٤٥

 .ص ١٧٥، .] س. د[العلمية ، 

حقّقه ) . ١٣٤٨- ٧٤٨/١٢٧٤-٦٧٣(الذهيب ، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان : العرب يف خبر من غَبر  �
دار الكتب العلمية ، : بريوت . أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول : وضبطه على خمطوطتني 

  .مج ٤/ج٤، ] ١٤٠٥/١٩٨٥[
- ٨٣٣/١٣٥٠- ٧٥١(ابن اجلزري ، أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد الشافعي : غاية النهاية يف طبقات القراء  �

: ١مطبعة السعادة ، ج: القاهرة . ) ١٩٣٣- ١٣٥٢/١٨٨٦-١٣٠٣(شتريسر گبر. گ: عىن بنشره ) . ١٤٢٩
  .مج ٢/ج٣ ، ١٣٥٢/١٩٣٣: ٣-٢ ، ج١٣٥١/١٩٣٢

�  يف ترمجة اإلمام الشاطيب الفتح املواهيب : د بن أيب بكر القتييباس شهاب الدين أمحد بن حممالقسطالينّ ، أبو العب
 مي إبرا: حتقيق ) . ١٥١٧-٩٢٣/١٤٤٨-٨٥١(املصريد اجلَرم له . هيم بن حممم راجح ، : قدد كريحمم

 .ص ١٥٠ ، ١٤٢١/٢٠٠٠ ، ١دار الفتح ، ط: عمان . شكري لُحفي 

امع امللكي لبحوث ) :  خمطوطات التجويد–علوم القرآن (الفهرس الشامل للتراث العريب اإلسالمي املخطوط  �
منشورات امع . [ج ٣ ، ١٤٠٦/١٩٨٦امع امللكي ، : ان عم) . مؤسسة آل البيت(احلضارة اإلسالمية 

 ٦٧- ٦٥رقم : امللكي[  
امع امللكي لبحوث ) :  خمطوطات القراءات–علوم القرآن (الفهرس الشامل للتراث العريب اإلسالمي املخطوط  �

منشورات امع . [ج ٣ ، ١٤٠٧/١٩٨٧امع امللكي ، : عمان ) . مؤسسة آل البيت(احلضارة اإلسالمية 
 ٩٩- ٩٧رقم : امللكي[  

امع امللكي لبحوث ) :  خمطوطات القراءات–علوم القرآن (الفهرس الشامل للتراث العريب اإلسالمي املخطوط  �
منشورات . [ص ٢٩١ ، ١٤١٥/١٩٩٤ ، ٢امع امللكي ، ط: عمان ) . مؤسسة آل البيت(احلضارة اإلسالمية 

 مع امللكي١٥٦رقم : ا[  
مؤسسة الفرقان : لندن . حممد احلبيب اهليلة : إعداد ) . قسم القرآن وعلومه(فهرس خمطوطات مكّة املكرمة  �

 ، ص ١٤٥ ، ١٤١٤/١٩٩٤للتراث اإلسالمي.  



   عمر يوسف محدان.د.أ  ي من الكنوز والذخائرإعالم أهل البصائر مبا أورده ابن اجلزر

  

  
 

           ٤٣٨ 

: دمشق . القراءات القرآنية : اجلزء الثالث . فهرس املخطوطات العربية احملفوظة يف مكتبة األسد الوطنية  �
  .ص ٣١٤ ، ١٩٩٥رات مكتبة األسد ، منشو

�  وإحياء التراث اإلسالمي ة املوجودة مبكتبة امليكروفيلم مبركز البحث العلميرات امليكروفيلميالقسم (فهرس املصو
مركز البحث : مكّة املكرمة . فراج عطا سامل : إعداد ) . القراءات: القسم الثاين . التفسري وعلومه : األول 

  .ص ٣٠٥ كلّية الشريعة والدراسات اإلسالمية ، جامعة امللك عبد العزيز ، –إحياء التراث العلمي و
إبراهيم : اعتىن ا وعلّق عليها ) . ٤٣٨/١٠٤٧(ابن الندمي ، أبو الفرج حممد بن إسحاق بن حممد : الفهرست  �

  .ص ٤٦٤ ، ١٤١٥/١٩٩٤ ، ١دار املعرفة ، ط: بريوت . رمضان 
شبيلي ، أبو بكر ابن خري اإل: علم وأنواع املعارف ن شيوخه من الدواوين املصنفة يف ضروب الفهرست ما رواه ع �

 د بن خري بن عمر بن خليفة األمويوقف على نسخها وطبعها ومقابلتها ) . ١١٩٧- ٥٧٥/١١٠٩-٥٠٢(حمم
، مكتبة اخلاجني :  القاهرة . طرغوه، خليان ربارة  فرنسشكه قدار زيدين:  حمفوظ يف خزانة اإلسكوريال ى أصلعل
  .ص ٥٧٩/ص)ص( ، ١٤١٧/١٩٩٧ ، ٢ط

: حتقيق ) . ٣٣٨/٩٥٠(ماعيل النرادي املصري ـأبو جعفر النحاس ، أمحد بن حممد بن إس: القطع واالئتناف  �
  .ج ٢ ، ١٤١٣/١٩٩٢ ، ١دار عامل الكتب ، ط: الرياض .عبد الرمحن بن إبراهيم املطرودي 

-٤٩١(ابن الباِذش ، أبو جعفر أمحد بن علي بن أمحد األنصاري الغرناطي : ءات السبع كتاب اإلقناع يف القرا �
مركز البحث العلمي وإحياء التراث : مكّة املكرمة . عبد ايد قطامش : حقّقه وقدم له . ) ١١٤٥-٥٤٠/١٠٩٨

 ة –اإلسالمية الشريعة والدراسات اإلسالميمن التراث . [مج ٢/ج٢  ،١٤٠٣/١٩٨٣ ، ١ جامعة أم القرى ط- كلّي
 ٢٣ :اإلسالمي[ 

الفريوزآبادي ، أبو طاهر جمد الدين حممد بن يعقوب بن إبراهيم الشريازي : كتاب البلغة يف تاريخ أئمة اللغة  �
. بركات يوسف هبود : ضبط متنه وعلّق حواشيه وصنع مسارده وقدم له ) . ١٤١٥-٨١٧/١٣٢٩-٧٢٩(

 .ص ٢٣١ ، ١٤٢٢/٢٠٠١ ، ١تبة العصرية ، طاملك: بريوت / صيدا 

األندلسي بن سعود  خلف بن عبد امللك، أبو القاسم ابن بشكوال : يف تاريخ علماء األندلس كتاب الصلة  �
/ صيدا . صالح الدين اهلواري : قدم له وضبطه وشرحه ووضع فهارسه . ) ١١٨٣-٥٧٨/١١٠١-٤٩٤(

  .ص٥٩٩ ، ١٤٢٣/٢٠٠٣ ، ١املكتبة العصرية ، ط: بريوت 

أبو شامة املقدسي ، عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم : كتاب املرشد الوجيز إىل علوم تتعلّق بالكتاب العزيز  �
 ، ١٤٠٦/١٩٨٦ ، ٢دار وقف الديار التركي ، ط: أنقرة . طيار آليت قوالچ : حقّقه ) . ٦٦٥/١٢٦٧(

 .ص ٤٠/ص٢٨٨

والعلماء أليب عبيد اهللا حممد بن عمران بن  والشعراء أخبار النحاة واألدباءمن املقتبس يف  نور القبس املختصر كتاب �
اليغموري ، أبو احملاسن يوسف بن أمحد بن حممد احلافظ ) : ٩٩٤-٣٨٤/٩١٠-٢٩٧(موسى املرزباينّ 

،  ١٣٨٤/١٩٨٤ فرانتس شتاينر ،: ادن يسبڤ.  Rudolf Sellheim:  عين بتحقيقه] . املختِصر) [٦٧٣/١٢٧٤(
  .ص ]٣٩/[ص٤٧١/ص*٤١

) . ١٣٦٣-٧٦٤/١٢٩٦- ٦٩٦(ك بن عبد اهللا الصفدي ، صالح الدين خليل بن أيب: كتاب الوايف بالوفيات  �
  .ج ٢٧،  ٢٠٠٤- ١٤٢٥/١٩٦٢- ١٣٨١فرانز شتاينر ، : يسبادن ڤ
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          ٤٣٩ 

-١٠١٧(حاجي خليفة ، مصطفى بن عبد اهللا كاتب چليب : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  �
مطبعة وكالة : تصوير طبعة إستانبول  . [٢-١دار إحياء التراث العريب ، مج: بريوت ) . ١٦٥٧- ١٠٦٧/١٦٠٩

  ]مج٢ ، ١٩٤٣- ١٣٦٢/١٩٤١-١٣٦٠املعارف ، 
-٨٥٢/١٣٧٢- ٧٧٣(ابن حجر العسقالينّ ، أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر : لسان امليزان  �

دار إحياء : بريوت . ق بإشراف حممد عبد الرمحن املرعشلي مكتب التحقي: حقّق نصوصه وعلّق عليه ) . ١٤٤٩
 .مج ١١/ج١١ ، ١٤٢٢/٢٠٠١ ، ٢التراث العريب ، مؤسسة التاريخ العريب ، ط

ياقوت احلموي ، أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي ] : إرشاد األريب إىل معرفة األديب[= معجم األدباء  �
 ، ١٩٩٣ ، ١دار الغرب اإلسالمي ، ط: بريوت . إحسان عباس : ق حتقي) . ١٢٢٩-٦٢٦/١١٧٨-٥٧٤(
 .مج ٧/ج٧

: ١مطبعة سركيس ، ج: القاهرة . يوسف إليان سركيس : مجعه ورتبه . معجم املطبوعات العربية واملعربة  �
  .ص ١١٤٤ ، ١٣٤٦/١٩٢٨

 حجر العسقالينّ ، أبو الفضل أمحد بن ابن] : جتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة[= املعجم املفهرس  �
دار الكتب : بريوت . حممد حسن حممد حسن إمساعيل : حتقيق ) . ١٤٤٩- ٨٥٢/١٣٧٢- ٧٧٣(علي بن حممد 

  .ص ٦٢٣ ، ١٤٢٥/٢٠٠٤ط ، ١العلمية ، 
-٦٧٣(الذهيب ، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان : معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار  �

 ، ١٤١٦/١٩٩٥ ، ١وقف الديانة التركي ، ط: إستانبول . چ طيار آلىت قوال: حتقيق ) . ١٣٤٨-٧٤٨/١٢٧٤
  .مج ٤

�  بن إبراهيم : مفردة احلسن البصري احلسن بن علي أبو علي ، دراسة ) . ١٠٥٥-٤٤٦/٩٧٢-٣٦٢(األهوازي
دار ابن كثري : عمان . ن محدان حممد عبد الرمحتغريد : مراجعة وتدقيق . عمر يوسف عبد الغين محدان : وحتقيق 
  .ص ٦١٧ ، ١٤٢٧/٢٠٠٦ ، ١ ، ط١، طللنشر 

ابن اجلوزي ، أبو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن عبد اهللا احلنبلي : املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم  �
 ، ١دة طبعة حيدرآباد ، طإعا. [مج ١٠، .] س. د[دار الثقافة ، : بريوت ) . ١٢٠١-٥٩٧/١١١٤-٥٠٨(

١٣٥٨- ١٣٧٥. [ 

) . ١٣٤٨- ٧٤٨/١٢٧٤-٦٧٣(د بن عثمان الذهيب ، أبو عبد اهللا حممد بن أمح: ميزان االعتدال يف نقد الرجال  �
 ، ١دار الكتب العلمية ، ط: بريوت . علي حممد معوض ، عادل أمحد عبد املوجود : دراسة وحتقيق وتعليق 

 .مج ٧/ج٧ ، ١٤١٦/١٩٩٥

ابن تغري بردي ، أبو احملاسن يوسف بن تغري بردي بن عبد اهللا : النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة  �
 احلنفي ة ، : القاهرة ) . ١٤٧٠-٨٧٤/١٤١٠-٨١٣(الظاهري١٣٩٢/١٩٢٩-١٣٤٨دار الكتب املصري -

  .مج ١٦ ، ١٩٧٢
 الدين عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهللا األنصاري األنباري ، أبو الربكات كمال: نزهة األلباء يف طبقات األدباء  �

دار الفكر العريب ، :  القاهرة –مدينة نصر . حممد أبو الفضل إبراهيم : حتقيق ) . ١١٨١-٥٧٧/١١١٩-٥١٣(
 .ص ٤١٩ ، ١٤١٨/١٩٩٨
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           ٤٤٠ 

-٨٣٣/١٣٥٠-٧٥١(ابن اجلزري ، أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد الشافعي : ر يف القراءات العشر النش �
 /١٣٥٩[دار الفكر ، : بريوت . علي حممد الضباع : أشرف على تصحيحه ومراجعته للمرة األخرية ) . ١٤٢٩
  .مج ٢/ج٢، ] ١٩٤٠

إمساعيل باشا البغدادي ، إمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم : آثار املصنفني  أمساء املؤلِّفني و-هدية العارفني  �
تصوير طبعة  . [٦- ٥دار إحياء التراث العريب ، مج: بريوت ) . ١٩٢٠-١٣٣٩/١٨٣٩-١٢٥٥(الباباينّ 

  ]مج٢ ، ١٩٤٣-١٣٦٢/١٩٤١-١٣٦٠مطبعة وكالة املعارف ، : إستانبول 
-٦٨١/١٢١١-٦٠٨(ابن خلّكان ، أبو العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  �

 .مج ٨ ، ١٤١٤/١٩٩٤دار صادر ، : بريوت . إحسان عباس : حقّقه ) . ١٢٨٢



  )ه١٤٢٩مجادى اآلخرة   (امس            العدد اخل  جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية        
  

          ٤٤١ 
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