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  .دكتوراه رسالة فهذه  

 بال األول الكتاب زمننا يف يعد القراء طبقات كتب من كتاب حتقيق عن عبارة وهي القرى أم جامعة رحاب يف علي ا وجل عز اهللا من قد
 بن حممد بن حممد اخلري أىب لإلمام ) والدراية الرواية أوىل ات القراء رجال أمساء يف النهاية غاية ( كتاب وهو أال ، القراء طبقات فن يف مدافع
   ٨٣٣ عام املتويف اجلزري ابن حممد
 )) القراءات رجال أمساء يف الدرايات اية (( مساه ، نفسه للمؤلف لكتاب خمتصر الكتاب هذا واصل . القراءات فن يف احملققني أالئمه خامتة

 وكتاب . الضعف حنو عنده من وزاد ، الذهيب اهللا عبد وأيب الداين عمرو أىب احلافظني كتاىب بني مجع عن عبارة الدرايات اية اعين واألصل
 فيها أن مع ، املطبوع الكتاب يف ترمجة أالف أربعة قاربت وقد . ما حد إىل خمتصرة وترامجه ، اهلجائية احلروف على مرتب ))النهاية غاية((

   )).الكبار القراء معرفة (( الذهيب احلافظ وكتاب ، هذا كتابنا سوى القراء طبقات فن يف مطبوعا كتابا زمننا يف اعرف وال . تكرارا
   :املستشرق بنشرة عين )) القراء طبقات يف النهاية غاية (( بعنوان ، مبصر ١٣٥١ عام طبع قد )) النهاية غاية (( الكتاب هذا أن ومع
   : ومنها كثرية ألسباب علمي حتقيق إىل ماسة حاجة يف االانة برجستراسر . ج

  :علمیة خدمة من الكتاب ھذا بمایتطلبة المطبوعة النسخة وفاء عدم -١
  .المطبوعة النسخة في البیاضات كثرة  -٢
  . ذلك وغیر وتحریر تعلیق إلى تحتاج الكتاب في مواضع ناكھ -٣

 يليه مث اهللا حفظة فالته إدريس بن أمني الدكتور الشيخ هو ذلك يف وامامنا ، العظيم السفر هذا خدمة فئ أربعة رابع فكنت علي اهللا من وقد
 الكتاب وختم الكتاب يف نصييب ياتى مث . اهللا حفظة ياهلامش سعدي الدكتور األستاذ إشراف حتت كالمها – سعيد بو عمرو بن سعيد الشيخ
   .احلارثي معيض بن نواف الدكتور الشيخ

   . اهللا حفظة  اللحياين سعاف بن اهللا عبد / الدكتور األستاذ إشراف حتت وكالنا 
  . احلامضى حممد بن غالب / الدكتور األستاذ رساليت على األشراف أمت معينة لظروف مث

 فيه فالتمهيد وفصلني متهيد عن عبارة فهي املقدمة أما . اخلامتة مث احملقق النص مث مقدمة عن عبارة فهو اهللا توفيق بعد لكتابا يف عملي آما
 خمتصرة دراسة عن عبارة فهما الفصالن وأما .األسانيد  ودراسة بالتراجم القراء عناية ذكرت مث دراستها وأمهية بالتراجم العلماء عناية
   . فؤلٌوامل فللمؤلٌ
   : التالية املباحث فيه األول الفصل فكان
  .عليه العلماء وثناء بوفاته الدراسة ختمت مث مؤلفاته مث  وتالميذه شيوخه مث للعلم وطلبة رحالته مث ونشأته ومولده ونسبه املؤلف اسم

   : التالية املباحث فيه فذكرت الثاين الفصل وأما 
 بعد مث املخطوطة النسخ من مناذج ذلك يلي مث و للكتاب، اخلطية النسخ وصف وأخرياً تاليفة تاريخ مث ؤلفامل إىل نسبته مث الكتاب اسم حتقيق
 يف القصاع إسرائيل بن حممد بترمجة وينتهي ،العني حرف يف – األنصاري قتيبة بن إبراهيم بن اهللا عبد بترمجة يبتدئ والذي ، احملقق النص ذلك
  :يلي ما منها واملقترحات النتائج أهم وفيها اخلامتة مث . امليم حرف
 وبعضھا ، فائقة عنایة بالقراءات الناس یعتني أالزمنھ فبعض ، بالقراءات العنایة حیث من تختلف أالزمنھ إن -١

  .وھكذا ذلك دون
  . عنھا قیل كما إسناد امة وأنھا األمة ھذه عند اإلسناد أھمیة یؤكد باإلسناد القراء من كثیر عنایة -٢
  . بھ العمل و وتدبره حفظة اهللا بكتاب بالعنایة عموما سلمینالم أوصى -٣
  ))عبرة قصصھم في كان لقد ((القراء سیر بقراءة خصوصا العلم وطالب عموما المسلمین أوصى -٤

   :خطية نسخ ثالث على الكتاب حتقيق يف اعتمدت وقد هذا
  ) ٢٣٤ (برقم باألستانة العمومية النسخة :  األوىل
   بتركيا عثمانية نور نسخة :  الثانية
   املقدمة من الثاين الفصل من اخلامس املبحث يف النسخ هذه عن احلديث متام وجتد . االسكدراىل نسخة :  الثالثة
   الكتب حتقيق فيه معروف ماهو حسب الكتاب بتحقيق قمت وقد

  وختريج األحاديث، ختريج وكذلك سورها، إىل بعزوها اآليات ختريج من العصر هذا يف متبع ماهو على التحقيق يف وجريت
 وهى سريعا ه مراد إىل الوصول على الباحث تعني فنية فهارس بعمل قمت مث ، ذلك وغري ضبط إىل حيتاج ما وضبط الشواهدالشعرية،

   .فهارس تسعة
   .العاملني رب هللا احلمد : أقول وأخريا

  حامضي حممد بن غالب . د / املشرف                                                   العتييب غزاى بن عبداهللا  /  الطالب
  



Abstract 
In the name of Allah 
This is ph.D. thesis 

May the Almighty Allah by the in rehab ummal qura university is the Realization of the books of layers of Readers is 
in aur time the first book without defender in the art Classes of Readers not the Hoctab(very prohibitive in the names 
of the men reads a first novel and know how) of Imam Abu khair Mohammad bin Mohammad bin Mohammad ibn Al 
jazri who died in ٨٣٣h. 
Light imams investigators in the art of reading 
The Origin of this book the Author himself, he called (nehayat Al derasat fi Asmae Reayat al qeraat) And Originally I 
mean the End of this studies is a combination of written Conservers of two Hafizs Abu Amr al nabi and Abu Abdullah 
al Zahabi And increased him about vulnerability and the Book Very End, the Story of the Alphabet, and shortcuts 
tom some extent , the nearly four thousand translations in the printed book, with that in again. 
Although this book (ghayat al nehaya) has been printed in Egypt in ١٣٥١H entitled(ghayat al nehaya fi tabqat al 
qurra) in bulletin of Bergetrasar but in an urgent need to Achive pratical for many reasons, Including. 
١-Vaoualnschp not Brinted With the Required Service From This book Scientific. 
٢-the large Number of linens the printed version. 
٣-there Marada in the book you Need to comment and Edit, it is god Gifted that I Was fourth of four in the great 
service but of this is sheikh Dr Ameen bin Idrees Fallata and then Followed by sheikh Saeed bin Amr bu Saeed both 
under the supervision of prof.Dr. Saeed Hashmi and then comes my share in the book and stamp book, shaik Dr 
Nawaf al Harthy Maeed and both of us under the supervision of prof.Dr. Abdullah bin Saaf Alluhyani. Then Certain 
Circumstances Supervision of the thesis to my prof.Dr. ghalib Hamazi all they are employees of the ummal qura 
university. As for work in Book after reconciling of Allah it is introduction And conclusion the Introduction is a boot 
And two Tamheeds, the attention of Scientist preoccupations And the importance of the study then Reported 
preoccupation readers attentions And study of corroboration, the chapters Understanding of a brief study of the 
author And the book. 
Chapter١- investigations in the following 
Author’s name And his lineage, birth And his Upbringing After that his travels And study And his teachers and 
students then his death And books after that his death And Scholars praise upon him. 
Chapter٢- Investigation in the following. 
To achieve the name of the Book And then Attributed to the author then the date of author And finally describe 
versions written for the book and then follows the models of the manuscript Copies and then the following After the 
texet of the investigator with starts the translation of Abdullah bin Ibrahim bin qutaiba Ansari in Character eye and 
ends with the translation of Mohammad Ibn Israil Qassa in the letter meem, then the conclusion, the most important 
findings and proposals the following. 

١- Many Imams of the qurras are the Imams in the language wich emphasizes the Close link between reading 
And language. 

٢- The Book is the very End of the Greatest books recorded in the biographies of readers that was not the 
greatest ever. 

٣- I urge ghe students to take care of the reading ,it is noticeable that Some of the educated Student does not 
know a lot of humanitarian issues in the reading. 

٤- I also urge the Students aware of reading to take Care of Other Arts. Have been Adopted to Achieve three 
Copies of the book on writing. 

First) the version Number ٢٣٤ using the public. 
Second) copy of nor usmani in Turkey. 
Third) Copy of Alaskdrali And find fully Take about this back in the fifth Section of chapter ١١ of the Introduction I 
have the achievement of the Books is known as the achievement of the book. I ran in the investigation by Following 
present time of graduation verses to the wall as well  as graduation And  also ahadith evidence noodles and adjust 
what need to be set and so on. 
Then you make a technical indexes Appoint A researcher to access quickly And there are nine indexes finally I     
thank to Allah. 
 
              Student                          supervise           Abdullah bin  Ghazae al otaibi                 Dr. Ghalib al Hamzi 
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ًاحلمد هللا الذي أنزل عىل عبـده الكتـاب ومل جيعـل لـه عوجـا ، أمحـده 
وأشكره ، وأسأله املزيد من فضله وإنعامه ، والصالة والسالم عـىل النعمـة 
املهداة والرمحة املسداة ، صىل اهللا عليـه وعـىل آلـه وصـحابته ومـن تـبعهم 

 :أما بعد     .   بإحسان إىل يوم الدين 
 وتعاىل تعهد بحفظ كتابـه الكـريم ، وصـونه مـن عبـث فإن اهللا تبارك

l k j i h g ﴿ : العابثني أو حتريف املبطلني فقـال جـل شـأنه 

m﴾   ومن حفظه لكتابه أن أقام له أئمـة ثقـات بـذلوا أنفـسهم يف 
ً حرفا حرفا ومل هيملـوا منـه ملسو هيلع هللا ىلصتصحيح حروفه وإتقانه ، وتلقوه عن النبي  ً

َتا وال حذفا ، وبلغوه من بعدهم كام تلقـوه مـن ًحركة وال سكونا ، وال إثبا ْ َ ً ً
، ثم جترد لألخذ عن هؤالء قوم أسهروا لـيلهم يف ضـبط ملسو هيلع هللا ىلص يف رسول اهللا 

قراءة القرآن الكريم ، وأتعبوا هنارهم يف نقلها ، حتى صاروا أئمـة يقتـدى 
 .هبم ، ويؤخذ عنهم 

، وهيتم بمعرفـة ثم هيأ اهللا هلذه األمة من علامئها من يتتبع أخبار القراء 
شيوخهم ، ومن أخذ عنهم ، ويمحص أسانيد القراء إذ اإلسناد خصيـصة 

 .اختص اهللا هبا هذه األمة املحمدية يأخذه اآلخر عن األول 
 

                                                        
  ) .٩( ، آية احلجر ) ١(



 
  ٢  

إمام عرصه ، ووحيـد : وقد تصدر ملعرفة اإلسناد وتتبعه علامء ، منهم 
بـن حممـد بـن دهره ، مسند الدنيا يف القراءات بال امرتاء ، أبو اخلري حممـد 

 فـألف كتابـه - رمحه اهللا رمحـة واسـعة -)  هـ ٨٣٣ت ( حممد بن اجلزري 
الذي  » غاية النهاية يف أسامء رجال القراءات أويل الرواية والدراية« العظيم 

وقد قـىض  » هناية الدرايات يف أسامء رجال القراءات« ًيعترب خمترصا لكتابه 
 ثـم بـدأ باختـصاره وفـرغ مـن ابن اجلزري يف تأليف األصل نحو السنتني

ًتبييضه يف نحو اثنتي عرشة سنة ؛ فهو إذا كتاب نفـيس يف غايـة التحقيـق ، 
 .يدل عىل ذلك هذه العناية اجلزرية به ولذلك سامه غاية النهاية 

هـذا « : ًيقول ابن اجلزري يف أوله مبينا مزاياه وأصوله وقيمته العلميـة 
و أن جيمـع بـني الروايـة والدرايـة ،  من حصله أرج- غاية النهاية -كتاب 

هناية الـدرايات يف : اخترصت فيه كتاب طبقات القراء الكبري الذي سميته 
أسامء رجال القراءات وأتيت فيه عىل مجيع ما يف كتايب احلافظني أيب عمرو الـداين 

 .  »عفِوأيب عبد اهللا الذهبي رمحهام اهللا وزدت عليهام نحو الض
وهذا آخر ما يرس اهللا مجعه من غاية النهايـة يف أسـامء « : وقال يف آخره 

رجال القراءات أويل الروايـة والدرايـة ممـن علمتـه بحـسب مـا تقـصيت 
واجتهدت ، وابتدأت بتأليف أصله يف شهور سنة اثنتني وسبعني وسـبعامئة 

، وفرغت منه يوم األحد سادس عرش مجادى اآلخرة سنة أربع )  هـ ٧٧٢( 
بـدرب كـشك داخـل دمـشق املحروسـة ، )  هـ ٧٧٤( وسبعني وسبعامئة 

                                                        
   .٣٨ / ١غاية النهاية ) ١(
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وابتـدأت يف اختــصاره مـن هــذا التـأليف يف شــهور سـنة ثــالث وثامنــني 
بمنزيل من عقبة القبان جتاه مدرستي التـي أنـشأهتا ، )  هـ ٧٨٣( وسبعامئة 

وفرغت من تبييضه يوم األحـد سـادس عـرش شـهر رمـضان سـنة مخـس 
من القاعة املعروفة بطغـاي الكـربى بمنزيل )  هـ ٧٩٥( وتسعني وسبعامئة 

بالرحبة املعروفة بكتبغـا داخـل القـاهرة املحروسـة ، ونقـل منـه إىل هـذه 
، وانتهـت )  هــ ٨٠٤( النسخة بخط ناسخه يف شهور سنة أربع وثامنامئـة 

 .  »مقابلته يف يوم الثالثاء رابع عرش ذي احلجة من السنة املذكورة
تحرير يف هذا الكتاب حرص اإلمـام ابـن ًومما يدل أيضا عىل الدقة وال

اجلزري عىل إسامعه ألبنائه بلفظه وتسجيل تلك السامعات بخطـه ، يقـول 
وسمع أكثره من لفظي ابني أبو اخلري حممـد حـسبام « : ابن اجلزري يف ذلك 

ًهو معني بخطي يف هوامشه ، وسمع كثريا منه ابني أبو بكر أمحـد ، ويـسريا  ً
 .  »..ّ آخرون معني أكثرهم بخطي أبو الفتح حممد ، وسمع

فكتاب أعطاه ابن اجلزري كل هذا االهتامم وكل هـذا احلـرص جـدير 
بأن يكون ذا قيمة علمية عالية السيام وقد مجع فيه ابن اجلزري خالصـة مـا 

 .سبقه يف هذا املجال وأضاف إليه نحو الضعف 
 جزئني سنة ًوقد طبع الكتاب طبعته الوحيدة قبل ثامنني عاما بمرص يف

: برجسرتارس ، وأكمله املستـرشق. ج: وعني بنرشه املسترشق )  هـ ١٣٥١( 
                                                        

   .٤٠٩ ، ٤٠٨ / ٢ غاية النهاية) ١(
   .٤٠٩ / ٢غاية النهاية ) ٢(
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 .ًوطبع بعد ذلك عدة طبعات مصورا عن هذه الطبعة . برتيزل 
ًوالناظر يف هذه الطبعة يدرك متاما حاجة الكتـاب املاسـة إىل التحقيـق 

.   يكن أمههاالعلمي السيام وأنه يعد أحد أهم املراجع يف طبقات القراء إن مل
وقد سبقني يف الكتاب رسالتان علميتان قدمت للجامعة أوالمها من إعداد 
الشيخ الدكتور أمني بن إدريس فالتة حفظه اهللا ، والثانية للشيخ سعيد بـن 
ُعمرو بو سعيد ، وختم الكتاب برسالة للشيخ الدكتور نـواف بـن معـيض 

 .احلارثي ، واحلمد هللا الذي بنعمه تتم الصاحلات 
ًوالكتاب ال تكاد ختفى حاجته املاسة إىل إكامل حتقيقه حتقيقا علميا مبنيا  ً ً
َعىل أصول التحقيق والبحث العلمي ألسباب أمجلها أخونـا الـشيخ أمـني  َ ْ َ

 : فيام ييل - حمقق اجلزء األول -فالتة 
 عدم وفاء النسخة املطبوعة بام يتطلبه هذا الكتاب من خدمة علمية، -أ 

إن النارش ألغى احلمرة التي ميز هبـا : ل واحد عىل ذلك فأقول وأكتفي بمثا
ابن اجلزري ما زاده عىل طبقات الذهبي ، واعتـذر النـارش بتعـذر ذلـك يف 
الطباعة حيث إن النسخة املـصورة عـن املخطوطـة مـسودة ال تظهـر فيهـا 
احلمرة ، وكان يمكن أن يميز ذلك بعالمة أخرى بعد الرجـوع إىل أصـول 

فانظر إىل هذه الفائدة اجلليلة ذات القيمة العلمية التي ألغيـت .  املخطوطة 
  : ويقــال يف هــذا عــىل األقــل .  هبــذا العــذر الــذي كــان يمكــن تداركــه 

ًإن ابن اجلزري كان يقصد هذه الفائدة قصدا فقد كلف نفسه عنـاء الكتابـة 
« : قـال ًبحربين خمتلفني حتقيقا هلذه الفائدة ، ونبه عىل ذلك يف أول كتابـه ف



 
  ٥  

فام كان يف كتاب الذهبي كتبته باحلمرة ، وما زدت عليه كتبت اسمه واسـم 
 .  »ًأبيه باحلمرة مجيعا

 كثرة البياضات يف النسخة املطبوعة ، وقد أجرى أخونا الفاضـل -ب 
  الشيخ أمني بن إدريس فالتـة دراسـة إحـصائية لعـدد البياضـات فبلغـت 

وال ختفى أمهية سد هـذه البياضـات .  ًا مائة وثامنية وتسعني بياض ) ١٩٨( 
من خالل النسخ األخـرى ملخطوطـات الكتـاب التـي قـد تكـون بعـض 

ويزيد من أمهية سد البياضـات أن بعـضها يعـد .  البياضات مسدودة فيها 
ًمهام جدا إذ هو نوع من السقط ، وأكتفي بتسجيل مثال عىل ذلك فقد ترجم  ً

وملـا ولـد « :  بكر فقـال يف آخـر ترمجتـه ابن اجلزري البنه أمحد املكنى بأيب
 واتفقت والدته ليلة وقعة بدر أنشدنا الشيخ العامل األديب أبو عبد اهللا حممد بن

دون .  ثم انتقل إىل ترمجة أخرى  » أمحد الرشيف األندليس من نظمه يف ذلك 
 .أن يكمل ، مما يدل عىل وجود سقط يف الكالم ، واهللا أعلم 

   واألغالط التي صـححها ابـن اجلـزري يف كتابـه  بلغت األوهام-جـ 
ًثالثامئة وثالثـة وتـسعني تـصحيحا ،  ) ٣٩٣( هذا ، وتعقبها عىل من قبله 

والشك إن إبراز هذه التصحيحات ودراستها يعطي الكتاب قيمـة علميـة 
 .مضاعفة 

 النقص الكبري فيام حيتاجه الكتاب من فهارس تيرس االستفادة منه ، -د 
سخة املطبوعة إال فهرس الكشف عـن الـرتاجم ، والشـك أن فليس يف الن

                                                        
   .٣ / ١غاية النهاية ) ١(



 
  ٦  

ًكتابا مثل غاية النهاية حيتاج إىل فهارس متنوعة ومتعددة ، تيرس االسـتفادة 
ثالثة  ) ٣٩٥٥( منه والبحث فيه ، السيام وقد بلغ عدد الرتاجم املرقمة فيه 

 .ًآالف وتسعامئة ومخسا ومخسني ترمجة 
ـ   .تاج إىل تعليق وحترير وغري ذلك  هناك مواضع يف الكتاب حت-ه

هلذه األسباب وغريها أحببت أن أشارك بخدمة هذا الكتاب ، وحتقيق 
) العامليـة العاليـة ( ًاجلزء الثالث منـه بحيـث يكـون موضـوعا ألطروحـة 

: ( الدكتوراه ، حتت عنوان 


. (  
 ) ٣١٩( ترمجـة ، وتعـادل  ) ١١٣٩( وعدد الـرتاجم يف هـذا املقـدار 

 .ًلوحا  ) ١٢٠( صفحة من الكتاب املطبوع ، وعدد ألواح املخطوط 



 
  ٧  

 
، م النص املحقق ثم الفهـارسثًجعلت البحث مكونا من مقدمة ومتهيد وبابني 

 :عىل النحو التايل 
 ، وتتضمن أمهية املوضوع ، وأسباب اختياره ، وخطة البحث 

 .ومنهجي فيه 
 أحتدث فيه عن عناية العلامء بالرتاجم وأمهيـة دراسـتها ، ثـم 

 .عناية القراء بالرتاجم ودراسة األسانيد 
 

 

 . اسمه ، ومولده ، ونشأته :املبحث األول   
 .رحالته ، وطلبه للعلم : املبحث الثاين   
 . شيوخه ، وتالميذه :املبحث الثالث   
 .مؤلفاته : املبحث الرابع   
 .عليه  وفاته ، وثناء العلامء :املبحث اخلامس   

 

 . حتقيق اسم الكتاب :املبحث األول   
 .نسبته إىل مؤلفه : املبحث الثاين   

 



 
  ٨  

 :  وفيه مطلبان :املبحث الثالث   
 .تاريخ تأليف الكتاب :       املطلب األول   
 .منهج املؤلف يف كتابه : املطلب الثاين        
 . وصف النسخ اخلطية للكتاب مع النامذج للنسخ  :بعاملبحث الرا  

 
من باب العني من ترمجة ) غاية النهاية ( قمت بحمد اهللا بتحقيق كتاب 

ًعبد اهللا بن إبراهيم بن قتيبة إىل ترمجة حممد بن إرسائيل القصاع متبعا أصول 
 .املنهج العلمي يف التحقيق 

 عىل أهم نتائج البحث ، والتوصيات  وتشتمل. 
 وذيلت الرسالة بفهارس ملا ييل : 

 . فهرس القراءات الشاذة -
 . فهرس اآليات حسب السور -
 . فهرس األحاديث النبوية -
 . فهرس األبيات الشعرية -
 . فهرس األعالم -
 . فهرس البلدان -
 



 
  ٩  

 . فهرس الكتب -
 . فهرس املصادر واملراجع -
 .هرس املوضوعات  ف-



 
  ١٠  

 
 : وفق ما ييل - بحمد اهللا -كان منهج التحقيق للكتاب 

 إثبات الفروق بني النسخ اخلطية للكتاب ، بعـد اختيـار النـسخة - ١
 .املعتمدة 
 كتابة النص حسب القواعد اإلمالئية املعهودة ، مع مراعاة قواعد - ٢

 .وعالمات الرتقيم احلديثة 
 .ات القرآنية إىل سورها وذكر أرقامها  عزو اآلي- ٣
ْ عزو القراءات القرآنية إىل من قرأ هبا - ٤ َ. 
 ختريج األحاديث واآلثار الواردة يف النص ، وعزوها إىل مصادرها - ٥

املعتمدة وذكر أقوال أهل العلم يف احلكم عليهـا إن وقفـت عـىل يشء مـن 
 .ذلك 
 .مكن  عزو األبيات الشعرية إىل مصادرها ما أ- ٦
 التعريف باألماكن والبلدان الواردة يف الكتاب ، وقد استعنت بعد - ٧

 .اهللا بالشبكة العنكبوتية يف معرفة مواقع البلدان يف وقتنا احلارض 
ٍ ذكر مصدرين أو ثالثة من املـصادر التـي ترمجـت لكـل راو مـن - ٨

 .الرواة املذكورين يف الكتاب 
كالم ابـن اجلـزري عنـد ورودهـم  ترمجة األعالم الذين يردون يف - ٩

 .أول مرة 



 
  ١١  

 االجتهاد يف الرتمجة ملن مل يرتجم هلم ابن اجلـزري يف كتابـه ممـن - ١٠
ُال أعرفه ، أو جمهول ، أو ال يدرى قرأ عىل من ، أو من قرأ عليه، : قال فيهم 

 .واالجتهاد يف ذكر سني الوفاة ملن مل يذكر هلم ذلك 
 

َّوجل ثم لوالدي وملرشيف األول الـدكتور ًوأخريا أتوجه بالشكر هللا عز 
سعدي اهلاشمي ، ثم مرشيف الثاين الدكتور عبد اهللا بن سعاف اللحياين ، ثم 
املقرر الدكتور غالب بن حممـد حامـيض ، ثـم الـشكر موصـول لعـضوي 

الـسامل بـن حممـد اجلكنـي ، وسـعادة / املناقشة سـعادة األسـتاذ الـدكتور 
ما تفضال بـه مـن قبـول املناقـشة وإسـداء صديق بن مالك عىل / الدكتور 

ًاملالحظات بأسلوب رفيع ، ثم لكل من أسدى يل معروفا علمـت بـه أم مل 
ًأعلم ، وأخريا أشكر جامعة أم القرى ممثلة يف قـسمي القـراءات والكتـاب 

 .والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين 
 

 نيوصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجع
 واحلمد هللا رب العاملني ،،،

 
 
 



 
  ١٢  

 
قصدت يف هذا التمهيد اإلشارة إىل أمهية علم الرتاجم ، وعناية العلامء، 
هبا ثم عناية القراء هبا ، وعنايتهم بدراسة األسانيد ؛ ويشتمل هذا التمهيـد 

 :عىل مبحثني 
 

 وسري األفراد من العلوم املهمة التي حيتاج إليهـا ، وبـه إن علم التاريخ
يعرف اخللف أحوال السلف ، وفيه نامذج من صـالح الـصاحلني ، وفـساد 

 .  ُالفاسدين ، فيقتدى باخلري وحيذر من الرش 
  وقــد قــص اهللا علينــا يف كتابــه قــصص مــن كــان قبلنــا لنعتــرب ونــتعظ 

 ﴾  G F E D C B A @ ?H﴿:  قال سبحانهونستفيد،
  : يقول العالمة السخاوي رمحه اهللا عن التـاريخ ،  ] ١٢٠: سورة هود ، اآلية [ 
ستغنى عنـه وال ُال يـ، قديم النفع للمـسلمني ، وهو من عظيم الوقع من الدين « 

 .اهـ   »يعتنى بأعم منه
وجـدت الـنفس تـسرتوح إىل « : ويقول العالمـة الـصفدي رمحـه اهللا 

 ومنازعة أحوال من غرب يف الزمان ، إذ هـو فـن ال مطالعة أخبار من تقدم ،
ًيمل ، من آثاره دفاين دفاتره ، كم من ناظر اجتنى زهرا ناظرا من أوراقـه ،  ً َ ُ
ألن املطلع عىل أخبار من درج ، يعود كأنه عارص أولئك وجلـس معهـم ، 

                                                        
   .٣٦٥ / ٤فتح املغيث ) ١(



 
  ١٣  

ُفكأنام أولئك القوم لداته وأترابه ، ومـن سـاءه مـنهم أعـداؤه ، ومـن رسه  َّ َ
ُابه ، والتاريخ للزمان مرآة وتراجم العامل للمشاركة يف املشاهدة ، مرقاة أحب

ًوأخبار املاضني ملـن عـاقر اهلمـوم ملهـاة ، وربـام أفـاد التـاريخ حزمـا وعزمـا ،  ً
ًوموعظة وعلام ، ومهة تذهب مها ، وبيانا يزيل وهنا ومها ، ألنـه أخـذ التجـارب  ً ً ً ً

 .  »ه العرب يف مرآة عقلهًجمانا ممن أنفق فيها عمره ، وجتلت ل

البحــث عــن الــرواة « وعلــم الــرتاجم لــه أمهيــة خاصــة وذلــك ألن 
والفحص عن أحواهلم يف ابتدائهم وحاهلم واستقباهلم هو املقصد األعظـم 
من علم الرتاجم ، ألن األحكام االعتقادية واملسائل الفقهيـة مـأخوذة مـن 

اجلهالة ، والنقلة لذلك هـم كالم اهلادي من الضاللة ، والبرص من العمى و
ُالوسائط بيننا وبينه ، والروابط يف حتقيق ما أوجبه وسنَّه فكان التعريف هبم  َ
من الواجبات ، والترشيف برتامجهم من املهامت ، ولـذا قـام بـه يف القـديم 

 .  »واحلديث ، أهل احلديث بل نجوم اهلدى ورجوم العدى
 زمن مبكـر فـصنف مثـل أيب داود ولذا اعتنى العلامء بفن الرتاجم منذ

، ومثلـه مـسلم بـن  » شـيوخ شـعبة بـن احلجـاج«  هـ ٢٠٤الطياليس ت 
ثـم .    »مشايخ الثـوري« و » مشايخ شعبة«  هـ بجمع ٢٦١احلجاج ت 

 .تواىل بعد ذلك التصنيف يف الرتاجم 
                                                        

   .٥ - ٤ / ١الوايف بالوفيات ) ١(
   .٣٦٥ / ٤فتح املغيث : انظر ) ٢(
   .٤٩ / ١معجم املعاجم واملشيخات ليوسف املرعشيل : انظر ) ٣(

 .اجم ثم تواىل بعد ذلك التصنيف يف الرت  



 
  ١٤  

 
 

 عىل نفسه أن يتوىل حفظ كتابـه الـذي أنزلـه عـىل إن اهللا تعاىل قد كتب
احلجر ، [ ﴾  m l k j i h g﴿: أفضل حلقه فقال سبحانه

، وكان من أسـباب حفـظ اهللا لكتابـه ، معرفـة نقلـة هـذا الكتـاب  ] ٩آية 
ًالعزيز، فصنف العلامء كتبا خاصة لرتاجم القراء ، كام فعل أبو عمرو الداين 

  ، وكام فعل أمحد بن الفضل الباطرقـاين يف كتابـه  » طبقات القراء« يف كتابه 
 » معرفة القراء الكبار« ًأيضا ، وكام فعل الذهبي يف كتابه  » طبقات القراء« 

عىل اخلالف يف عنوان الكتاب ، وكذا ابن اجلـزري يف  » طبقات القراء« أو 
 .، وغري هؤالء كثري  » غاية النهاية« كتابه 

 . بالرتاجم ودراسة األسانيد فهذا يدل عىل عناية القراء



 
  ١٥  

 
 

 :وحيوي املباحث التالية 
 

هو أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن عيل بن يوسف بـن اجلـزري ، 
  .ًومل أجد له نسبا غري ابن اجلزري

 فمكث أربعني سنة ال يولد له فرشب ماء زمزم بنية ولد ًكان أبوه تاجرا
 فولد له هذا بعد صالة الرتاويح من ليلة السبت اخلامس والعـرشين عامل

من شهر رمضان سنة إحدى ومخسني وسبعمئة داخل خط القـصاعني بـني 
  .السورين بدمشق

وحفظ القرآن سنة أربع وستني وصىل به سـنة مخـس وسـتني وأجـازه 
 جده حممد بن إسامعيل اخلباز وسمع منه وسمع احلديث من مجاعة من خال

  أصحاب الفخر ابن اخلبازي وغريهم وأفرد القراءات عىل الشيخ أيب حممـد 
عبد الوهاب ابن السالر والشيخ أمحد بن إبراهيم بن الطحان والشيخ أمحد 

 اهـ . ابن رجب يف سنة ست وسبع قلت يعني وستني وسبعمئة

                                                        
   .٢٥٥ / ٩ ، الضوء الالمع ٢٤٧ / ٢غاية النهاية : انظر ) ١(
ولعل هذه الرواية ال تصح كام أفاده شيخنا السامل اجلكني وأن والده كان عمـره حـني أنجبـه ) ٢(

   .١٩نواف احلارثي ص . مقدمة زمييل الشيخ د: انظر .   سنة ٢٦
 .املصدرين السابقني : انظر ) ٣(
   .٢٤٧ / ٢ النهاية غاية: انظر ) ٤(



 
  ١٦  

 
 

) دمـشق ( طلب العلم ابن اجلزري وهو صغري فأخذه عن علامء بلـده 
ًأوال فأجازه خال جده حممد بن إسامعيل اخلباز وسمع احلديث مـن مجاعـة 
من أصحاب الفخر ابن البخاري وغريهم وأفرد القراءات عـىل الـشيخ أيب 

إبراهيم بن الطحان والشيخ الشيخ أمحد بن .  حممد عبد الوهاب بن السالر 
أمحد بن رجب ومجع للسبعة عىل الشيخ املجود إبـراهيم احلمـوي ثـم مجـع 
القراءات بمضمن كتب عىل الشيخ أيب املعايل ابن اللبان ثم حج يف سنة ثامن 
وستني فقرأ عىل الشيخ أيب عبد اهللا حممد بن صالح اإلمام واخلطيب باملدينة 

ملرصية يف سنة تسع وسـتني فجمـع القـراءات الرشيفة ثم رحل إىل الديار ا
ــة أيب  ــسبعة عــىل العالم ــدي ولل ــن اجلن ــد اهللا ب ــشيخ أيب بكــر عب   عــىل ال
عبد اهللا حممد بن الصائغ والشيخ أيب حممد عبد الـرمحن بـن البغـدادي ثـم 
ًرحل رحلة ثانية فجمع ثانيا عىل ابن الصائغ للعرشة وعـىل ابـن البغـدادي 

العـرشة املـشهورين وابـن حميـصن واألعمـش لألئمة الثالثة عـرش وهـم 
واحلــسن البــرصي وســمع احلــديث ممــن بقــي مــن أصــحاب الــدمياطي 
واألبرقوهي وأخذ الفقه عن الشيخ عبد الرحيم اإلسـنوي وغـريه وسـمع 

 .احلديث من غريهم 
ثم عاد إىل دمشق فجمع القـراءات الـسبع يف ختمـة عـىل القـايض أيب 

ثم رحل إىل الديار املرصية وقـرأ .  نفي يوسف أمحد بن احلسني الكفري احل
هبا األصول واملعاين والبيان عىل الـشيخ ضـياء الـدين سـعد اهللا القزوينـي 

 .وأخذ عن غريه 



 
  ١٧  

ورحل إىل االسكندرية فسمع من أصحاب ابن عبد السالم وابن نرص 
 .وغريهم 

وقرأ بمضمن اإلعالن وغريه عىل الشيخ عبد الوهاب القروي وسـمع 
ًشيوخ وغريهم كثريا من كتب القراءات بالسامع واإلجازة وقرأ من هؤالء ال

  .عىل غري هؤالء القراءات ومل يكمل

                                                        
   .٢٤٨ - ٢٤٧ / ٢غاية النهاية : انظر ) ١(



 
  ١٨  

 
 

طلب اإلمام ابن اجلزري العلم عىل شيوخ كثر أمكننـي تـدوين أسـامء 
 : بعضهم ومنهم 

 . حممد بن إسامعيل اخلباز - ١
 . عبد الوهاب بن السالر - ٢
 . أمحد بن إبراهيم بن الطحان - ٣
 . أمحد بن رجب - ٤
 . إبراهيم احلموي - ٥
 . أبو املعايل ابن اللبان - ٦
 . حممد بن صالح خطيب املدينة - ٧
 . عبد اهللا بن اجلندي - ٨
 . حممد بن الصائغ - ٩

 . عبد الرمحن بن البغدادي - ١٠
 . عبد الرحيم اإلسنوي - ١١
 .ري  أمحد بن احلسني الكف- ١٢
 . ضياء الدين سعد اهللا القزويني - ١٣



 
  ١٩  

 . عبد الوهاب القروي - ١٤
 . إسامعيل بن عمر بن كثري - ١٥
 . ابن أميله - ١٦
 . ابن الشريجي - ١٧
 . ابن أيب عمر - ١٨
 . إبراهيم بن أمحد بن فالح - ١٩
 . حممود املنيجي - ٢٠
 . البهاء عبد اهللا الدماميني - ٢١
 . ابن موسى - ٢٢
 . أمحد بن عبد الكريم - ٢٣
 . البلقيني - ٢٤
 . أبو البقاء السبكي - ٢٥
 . ابن املحب - ٢٦
  . العراقي- ٢٧

 :ًوأما تالميذه فكثريون أيضا منهم 
 . أبو بكر أمحد بن حممد بن اجلزري - ١

                                                        
    .٢٥٦ / ٩ ، الضوء الالمع ٢٤٨ - ٢٤٧ / ٢غاية  النهاية : انظر ) ١(



 
  ٢٠  

 . حممود بن احلسني بن سليامن الشريازي - ٢
 . أبو بكر بن مصبح احلموي - ٣
 .د اهللا بن قطب بن احلسن البيهقي  نجيب الدين عب- ٤
 . أمحد بن حممود بن أمحد احلجازي - ٥
 . حممد بن أمحد بن اهلايم - ٦
 . مؤمن بن عيل بن حممد الرومي - ٧
 . يوسف بن أمحد بن يوسف احلبيش - ٨
 . عيل بن إبراهيم بن أمحد الصاحلي - ٩

 . عيل بن احلسني بن عيل اليزدي - ١٠
 . موسى الكردي - ١١
 . عيل بن حممد بن عيل بن نفيس - ١٢
 . أمحد بن عيل بن إبراهيم الرماين - ١٣
 . عوض - ١٤
 . سليامن - ١٥
 . أمحد بن رجب - ١٦
 . عيل باشا - ١٧
 . صفر شاه - ١٨



 
  ٢١  

 . حممد بن إلياس بن عبد اهللا - ١٩
 . حممود بن إلياس بن عبد اهللا - ٢٠
 . أبو سعيد بن بشلش بن منتشا - ٢١
 .الفتح حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري  أبو - ٢٢
 . عيل بن حممد بن محزة احلسيني - ٢٣
 . حممد بن حممد بن ميمون البلوي - ٢٤
 . صدقة بن حسني بن سالمة الرضير - ٢٥
 . أمحد بن احلسني السيوايس - ٢٦
 . يعقوب بن عبد اهللا اخلطيب - ٢٧
 . أمني الدين حممد التربيزي - ٢٨
 . التربيزي  عبد املحسن- ٢٩
 . عبد احلميد بن أمحد بن حممد التربيزي - ٣٠
 . عيل بن قنان الرسعتي - ٣١
 . أمحد الربمي الرضير - ٣٢
 . موسى بن أمحد بن إسحاق الشهبي - ٣٣
 . عيل بن املهتار - ٣٤
 . حافظ الدين - ٣٥



 
  ٢٢  

 . عبد القادر بن طلحة الرومني - ٣٦
 . بايزيد الكيش - ٣٧
 . حممود - ٣٨
 .حممد بن حممد بن حممد ابن افتخار اهلروي  - ٣٩
 . حممد بن الدباغ البغدادي - ٤٠
 . حممد بن حيدر املسبحي - ٤١
 . عبد الرمحن بن األصبهاين - ٤٢
 . نجم الدين اخلالل - ٤٣
 . أبو بكر اجلنحي - ٤٤
 . طاهر بن عزيز األصبهاين - ٤٥
 . معني الدين بن عبد اهللا - ٤٦
  . الطوايش- ٤٧

                                                        
   .٢٥٠ - ٢٤٨ / ٢غاية النهاية : انظر ) ١(



 
  ٢٣  

 
 

يعد ابن اجلزري من املكثرين يف التأليف ، وأكثر مؤلفاته يف فـن علـوم 
 :القرآن وال عجب إذ هو فنه الذي برز فيه ، ومن مؤلفاته 

كـذا يف هدايـة العـارفني ولعلهـا (  اإلبانة يف العمرة مـن اجلوانـه - ١
 ) .اجلعرانة 
 . اإلجالل والتعظيم يف مقام إبراهيم - ٢
 . أربعني يف احلديث - ٣
 . أسنى املطالب يف مناقب اإلمام عيل بن أيب طالب - ٤
 . أصول القراءات - ٥
 . االعرتاض املبدي لوهي التاج الكندي - ٦
 . اإلعالم يف أحكام اإلدغام - ٧
 ) .قصيدة مهزية يف القراءات (  األلغاز - ٨
 .  األولوية يف أحاديث األولية - ٩

 . علوم الرواية  البداية يف- ١٠
 . البيان يف خط عثامن - ١١
 . حتبري التيسري يف القراءات - ١٢



 
  ٢٤  

 . تذكرة العلامء يف أصول احلديث - ١٣
 . التعريف باملولد الرشيف - ١٤
 . التقريب يف رشح التيسري له - ١٥
 . التكريم يف العمرة من التنعيم - ١٦
 .انيد  تكملة ذيل التقييد ملعرفة رواة السنن واألس- ١٧
 . التمهيد يف علم التجويد - ١٨
 . التوجيهات يف أصول القراءات - ١٩
 . اجلوهرة يف النحو - ٢٠
 . حاشية عىل إيضاح املعاين - ٢١
 . الدرة املضية يف قراءات األئمة الثالثة املرضية - ٢٢
 .ملسو هيلع هللا ىلص  احلصن احلصني من كالم سيد املرسلني - ٢٣
 . بعد من اخللق  ذات الشفا يف سرية املصطفى ومن- ٢٤
 . الذيل عىل مرآة الزمان للنووي - ٢٥
 . رشح منهاج األصول للبيضاوي - ٢٦
 . النرش يف القراءات العرش - ٢٧
 . عرف التعريف باملولد الرشيف له - ٢٨
 . العقد الثمني يف ألغاز القرآن املبني - ٢٩



 
  ٢٥  

 . عقد الآليل يف األحاديث املسلسلة بالعوايل - ٣٠
 .نى يف زيارة املنى  غاية امل- ٣١
 . غاية املهرة يف الزيادة عىل القراءات العرشة - ٣٢
وهو (  غاية النهاية يف أسامء رجال القراءة أعني طبقات القراء الصغرى - ٣٣

 .) الكتاب املحقق هنا 
 . القصد األمحد يف رجال مسند أمحد - ٣٤
 . ﴾ يا أرض ابلعي﴿  كفاية األملعي يف تفسري آية - ٣٥
 . خمتار النصيحة باألدلة الصحيحة يف املواعظ - ٣٦
 . خمترص تاريخ اإلسالم للذهبي - ٣٧
 . املسند األمحد فيام يتعلق بمسند أمحد - ٣٨
 . مفتاح احلصن احلصني - ٣٩
 . مقدمة اجلزرية يف التجويد - ٤٠
 . مقدمة يف احلديث - ٤١
 . املقدمة فيام عىل القارئ أن يتعلمه - ٤٢
 .قرئني ومرشد الطالبني  منجد امل- ٤٣
 . النهاية يف طبقات القراء - ٤٤

 



 
  ٢٦  

يف ) اهلداية ( ولعلها ) كذا يف املطبوع من هدية العارفني (  هداية - ٤٥
 .علوم الدراية منظومة 

 . هداية املهرة يف ذكر األئمة العرشة املشتهرة - ٤٦
  .وله غري ذلك من املؤلفات رمحه اهللا

                                                        
   .١٨٨ - ١٨٧ / ٢هدية العارفني : انظر ) ١(



 
  ٢٧  

 
 

 

تويف رمحه اهللا ضحوة اجلمعة خلمس خلون من ربيع األول سنة ثـالث 
وثالثني وثامنامئة بمدينة شرياز ودفـن بـدار القـرآن التـي أنـشأها وكانـت 

  .جنازته مشهورة
 

 :هل العلم منهم أثنى عىل ابن اجلزري غري واحد من أ
تفقـه وهلـج ... احلـافظ اإلمـام املقـرئ « :  قال احلافظ ابن حجر - ١

ًوكـان مثريـا وشـكال حـسنا... بطلب احلديث والقـراءات وبـرز يف القـراءات  ًً 
ًوفصيحا بليغا   .اهـ  »وقد انتهت إليه رئاسة علم القراءات يف املاملك .  ً

إنه تفرد بعلو الروايـة وحفـظ « :  » مشيخته«  وقال الطاوويس يف - ٢
 .اهـ   »األحاديث واجلرح والتعديل ومعرفة الرواة املتقدمني واملتأخرين

ــه - ٣ ــداودي يف طبقات ــال ال ــراء يف «  وق ــرئ احلــافظ شــيخ اإلق   املق
 .اهـ   »زمانه

                                                        
املسلمني يف مقابرهم لكان أوىل لئال يصري قـربه ولو دفن مع   .  ٢٥١ / ٢غاية النهاية : انظر ) ١(

 .ًرضحيا تفعل عنده البدع واهللا أعلم 
   .٢٤٦ - ٢٤٥ / ٨اإلنباء ) ٢(
   .٢٥٨ / ٩نقله يف الضوء ) ٣(
   .٣٤٣طبقات املفرسين ص ) ٤(



 
  ٢٨  

وقد تفرد بعلم القراءات يف مجيع الدنيا ونرشه يف «  وقال الشوكاين - ٤
 .اهـ   »وكان أعظم فنونه وأجل ما عندهكثري من البالد 

 

                                                        
   .٧٧٦البدر الطالع ص ) ١(



 
  ٢٩  

 
 »«  

 :وحيوي املباحث التالية 
 

 
غاية النهاية يف أسامء رجال القراءات أويل الرواية « الكتاب سامه مؤلفه 

 :، يدل عىل ذلك ما ييل  » والدراية
ؤلف هبذا االسم مرتني يف كتابه إحدامها خمتـرصة ، مـرة يف  سامه امل- ١

 .  »فهذا كتاب غاية النهاية« : املقدمة حيث قال 
وهذا آخر ما يرس اهللا مجعه من غايـة النهايـة يف « وقال يف آخر الكتاب 

 .  »أسامء رجال القراءات أويل الرواية والدراية
 .ية للكتاب  كذا جاء تسميته عىل طرر النسخ اخلط- ٢
   .١٩٣ / ١ كذا سامه يف كتابه النرش - ٣
 : كذا سمي الكتاب يف غري ما مرجع فمن ذلك - ٤
غايات النهايـات يف «  سامه ٢٥٧ / ٩ يف الضوء الالمع للسخاوي -أ 

                                                        
   .٣املقدمة ص : انظر ) ١(
   .٤٠٨ / ٢غاية النهاية : انظر ) ٢(
 



 
  ٣٠  

 . » أسامء رجال القراءات
 .  »غاية النهاية يف أسامء رجال القراءة«  يف هدية العارفني سامه -ب 

                                                        
   .١٨٨ / ٢هدية العارفني : انظر ) ١(



 
  ٣١  

 
 

ثابت النسبة إىل ابن اجلـزري إن شـاء اهللا ، يـدل  » غاية النهاية« كتاب 
 :عىل ذلك ما ييل 

 جاء اسم املؤلف عىل طرر النـسخ اخلطيـة للكتـاب كـام تقـدم يف - ١
 .صورهتا 
 أحال املصنف يف كتابـه غايـة النهايـة إىل أكثـر مـن مـصنف مـن - ٢

  :مصنفاته فمن ذلك
   .٣ إىل كتابه غاية النرش يف املقدمة ص -أ 

انظر ترمجة عثامن بن عمر بن أيب بكـر  » منجد املقرئني«  إىل كتابه -ب 
   .٥٠٩ / ١غاية النهاية 

  كـام يف النـرش .   أحال املصنف يف كتبه األخرى إىل هـذا الكتـاب - ٣
نهايـة يف غايـة ال« ومن أحاط بذلك فعليـه بكتابنـا «   حيث قال ١٩٣ / ١

 . » » أسامء رجال القراءات أويل الرواية والدراية
 : نسب الكتاب غري واحد من املصنفني إىل ابن اجلزري فمن ذلك - ٤
   .٢٥٧ / ٩ السخاوي يف الضوء الالمع -أ 

   .١٨٨ / ٢ البغدادي يف هدية العارفني -ب 



 
  ٣٢  

 
 

 :وفيه مطلبان 
 

 
نص املؤلف رمحه اهللا عىل تاريخ تأليف الكتاب يف آخر كتابه حيث ذكر 
أنه ابتدأ يف تأليفه يف شهور سنة اثنتني وسبعني وسبعامئة ثم ذكر أنـه انتهـى 
منه يوم األحد سادس عرش مجادى اآلخرة سـنة أربـع وسـبعني وسـبعامئة 

  .بدرب كسك داخل دمشق املحروسة

                                                        
   .٤٠٩ - ٤٠٨ / ٢غاية النهاية : انظر ) ١(



 
  ٣٣  

 
 

 : برز منهج املؤلف يف كتابه غاية النهاية يف النقاط التالية 
  هنايـة الـدرايات يف أسـامء رجـال «  هذا الكتـاب خمتـرص لكتابـه - ١

 الذي هو كتاب طبقات القراء الكبري كام نص املؤلف نفسه عىل  »القراءات
   .٣ذلك يف مقدمة كتابه ص 

 .عجم  رتب املصنف كتابه عىل حروف امل- ٢
 يبتدئ املؤلف الرتمجة باسم املرتجم ثم اسم أبيه وجده واأللقـاب - ٣

 .التي تطلق عليه 
 جاء املصنف يف كتابه هذا بجميع من ذكره احلافظان الداين والذهبي -

 .يف كتاهبام وزاد عليها نحو الضعف 
 ما كان يف كتاب الذهبي كتبه بـاحلمرة ومـا زاده عليـه كتـب اسـمه -

 .باحلمرة واسم أبيه 
ً كثريا ما يذكر رموزا معينة للمرتجم له فمثال إذا كان يف كتابه النـرش - ً ً

 .وهكذا ) ت ( وما كان يف كتابه التيسري رمز له بـ) ن ( رمز له بـ
ثقة، : يطلق املصنف األلقاب التي يراها مناسبة للمرتجم له كقوله ًأحيانا  - ٤

 .فق ، كامل وغري ذلك مشهور ، أستاذ ، شيخ ، جليل ، إمام ، مت
 . يذكر تاريخ والدة املرتجم له إن وقف عىل ذلك - ٥



 
  ٣٤  

 . يذكر شيوخ املرتجم له وتالميذه إن علمهم - ٦
 . يذكر مصنفات املرتجم له إن كان له مصنفات - ٧
 .ً أحيانا يذكر ما انفرد به من آراء أو قراءات أو غري ذلك - ٨
 .له املشهورة ً أحيانا يذكر بعض أقوال املرتجم - ٩

 .ً أحيانا يذكر بعض القصص املروية عن املرتجم - ١٠
 . قد يطيل يف تراجم بعض األعالم املشهورين - ١١
 .ً يذكر الفن الذي برع فيه املرتجم له أحيانا - ١٢
ً ختتم الرتمجة غالبا بتاريخ وفاة املرتجم له وعمره أحيانا - ١٣ ً. 
 . الرتاجم خمترصة يف أغلبها - ١٤
 .ً كثريا ما ينقل أقوال األئمة قبله يف املرتجم له من كتبهم - ١٥
 .ً يذكر أحيانا سنده إىل املرتجم له يف القراءة - ١٦
 بعد االنتهاء من األسامء التي تبدأ بحرف معني يذكر بعـد ذلـك - ١٧

 .ًالكنى التي تبتدئ بذاك احلرف ثم األنساب واأللقاب وأخريا األبناء 



 
  ٣٥  

 
 

  :لقد تم االعتامد عىل ثالث نسخ خطية للكتاب وهي
وهـذه  ) ٢٣٤( النسخة العمومية باألستانة بـرقم :  النسخة األوىل -أ 

  ًلوحـا ومـسطرهتا  ) ٣٨٥( ًهي النسخة التـي اعتمـدت أصـال ، وتقـع يف 
 أول كلمة ، وهي بخط واضح ، وكتب عـىل ) ١٤( ًسطرا وكلامهتا  ) ٢٧( 

غاية النهاية ، تأليف اإلمام حممد بن حممد بن حممد اجلـزري ، : ( لوح منها 
تاريخ قراء للجـزري ، : تغمده اهللا برضوانه ، وحتته بقليل كتب بخط غريه 

: طبقات القـراء وكتـب يف حاشـيتها : ًوحتته بقليل أيضا وبخط أمحر كتب 
ء القـراء املكـرمني رمحـة اهللا هذه النسخة النادرة اجلليلة املشتملة عىل العلام

 ) .عليهم 
منها وضع ختمني األول يف أعىل الصفحة،  ) ٣٨٥( و  ) ٢( ويف اللوح 

أما ) .  وقف هلذا الكتاب السيد إدريس باشا املحافظ ديرون ودين : ( وفيه 
 .اخلتم الذي أسفل منه فغري ظاهر الكتابة 

للون األمحـر سـواء هذه النسخة كتب االسم األول يف مجيع ترامجها بـا
أكان عند الذهبي أو من زيادات املـصنف ، وهـذا خـالف مـا نـص عليـه 
املصنف يف مقدمته حيث بني بأن ما ذكر يف كتاب الـذهبي سـيكون اسـمه 

 .باألمحر ، وما زاده فسيكون اسمه واسم أبيه باللون األمحر 
                                                        

 .ًنقال عن رسالة الدكتور نواف بن معيض احلارثي ) ١(



 
  ٣٦  

يضاف لذلك أن مجيع الرموز كتبت بـاللون األمحـر يف مجيـع النـسخة 
َوق العلم وف َ. 

تشتمل النسخة يف حاشـيتها عـىل بعـض التعليقـات اليـسرية ، وهـي 
ًتعليقات خمترصة ال زيادة فيها سوى أهنا بيان خمترص جدا لصاحب الرتمجـة 
وبعضها يشري إىل تاريخ الوفاة وعدد الشيوخ ، وهذه التعليقات ليست مـن 

 .املصنف ، وال من الناسخ وإنام من شخص آخر 
عـن نـسخة قرئـت عـىل  ) ٩٧٧( نسخة أهنـا كتبـت عـام يميز هذه ال

نجزت هذه النسخة املباركة من نسخة قرئت : ( املصنف ، ويف آخرها كتب 
عىل مؤلفه ، وغالب تاريخ فيها بخطه ، وإجازته هبامـشها يف يـوم اجلمعـة 
املبارك ثاين عرش ربيع األول سنة سـبع وسـبعني وتـسعامئة بالقـسطنطينية 

طة باجلانـب الـشاميل عـىل يـد الفقـري احلقـري الغريـب العظمى خارج الغل
  أمحـد بـن حممـد بـن : املسكني عبد نفسه من دأبه املعايص يف هناره وأمـسه 

سامل بن سالمة بن عبد اهللا املرصي ، غفر اهللا تعـاىل لـه ولوالديـه وملـشاخيه 
وإلخوانه وألصحابه وملن دعا هلم باملغفرة والرمحة ولكل املسلمني أمجعـني 

 ) .ني آمني آمني آم
نسخة نور عثامنية برتكيا ، وهي بخط فاريس مجيل وال :  النسخة الثانية -ب 

 !! خترج عن النسخة األصل السابقة يف ترامجها بل وأخطائها 
 ) ١٦( ًسـطرا ، وكلامهتـا  ) ٢٩( ًلوحا ، ومسطرهتا  ) ٢٧٧( وتقع يف 

 .كلمة 



 
  ٣٧  

  وهـو خمـالف ملـنهج .وهذه النسخة كتب فيها االسم األول بـاحلمرة 
 .املصنف كام ذكرنا يف سابقتها 

 .النسخة خالية من الرموز من أوهلا ولذا فإين أمهلت ذكر سقط الرموز 
وقـف إمـام املـسلمني الغـزاة واملجاهـدين : ( كتب يف أول لوح منها 

الصارف مهته العلية إىل وجوه احلراب معـني الوظـائف لتعلـيم القـراءات 
؛ السلطان أبـو املحاسـن واملكـارم عـثامن خـان بـن السلطان بن السلطان 

جعله اهللا من املقـربني إليـه ، ويف رسيـر سـلطته .  السلطان مصطفى خان 
ووضع عليه ... ) .  وأنا الداعي لدولته احلاج إبراهيم حنيف .  ًخالدا عليه 
) ا كنا لنهتدي لوال أن هـدانا اهللاحلمد هللا الذي هدانا هلذا وم: (اخلهختم كتب بد

 .وليس عليها تاريخ نسخ وال اسم ناسخها .  وتوقيع بداخله 
 ) ٣٠٣( نسخة االسكدرايل كتبت بخط قديم وتقع يف :  النسخة الثالثة -جـ 

 .كلمة  ) ١٤ - ١١( ًسطرا ، وكلامهتا  ) ٣٣( لوح ، ومسطرهتا 
هذه النسخة كتب اسم الرتمجة واسم أبيه باحلمرة ، سواء أكان يف كتاب 

أو من زيادات املصنف ، وهذا خالف منهج املـصنف كـام تقـدم ، الذهبي 
كتبت الرموز فيها باحلمرة إال يف مواضـع قليلـة .  ولذا مل أرش هذا اخلالف 

َعند ذكره للعلم فكتبت باألسود ، وجعلت الرموز فوق العلم كام هو احلال  َ
 .يف النسخة األصل 

 
 



 
  ٣٨  

 هـ فهـي ٨٤٧يف عام يميز هذه النسخة أهنا كتبت عن نسخة املؤلف و
   لـوح -ًقريبة جدا من عرص املصنف ومـن نـسخته كتبـت ونـص خامتتهـا 

هذا لفظة بحروفه ومن خطه تغمده اهللا تعاىل برمحته ، نقلت مجيع  : - ٣٠٣
ذلك يف مدة آخرها يوم اخلميس ثامن عرش شـهر ربيـع اآلخـر سـنة سـبع 

، قال ذلك وكتبه الفقـري وأربعني وثامنامئة بمكة املكرمة جتاه الكعبة املعظمة 
عمر بن حممد بـن حممـد بـن : املدعو ... إىل رمحة مواله الغني به عن سواه 

أمحد بن أيب اخلري حممد بن فهد اهلاشمي املكي األثري أهلمهـم اهللا رشـدهم 
 .. ) .واحلج قصدهم آمني 

  : فقـال يف اخلامتـة )  هــ ١٠٩٦( نسخت هذه النسخة مرة أخرى عام 
غ من كتابتها يوم األحد املبـارك ثالـث عـرشين شـهر مجـادى وكان الفرا« 

الثاين من شهور سنة ست وتسعني وألف من اهلجرة النبوية عـىل صـاحبها 
أفضل الصالة والسالم عىل يد كاتبهـا الفقـري محـدان بـن حممـد بـن أمحـد 
الغنيمي اخلزرجي األنـصاري ، غفـر اهللا لـه ولوالديـه ولكـل املـسلمني ، 

 . » ..العاملني آمني آمني يا رب العاملني واحلمد هللا رب 
النسخة نفيسة كام تلحظ يف تاريخ نـسخها األول ، إال أن هـذا التميـز 
يضعف بسقط يف تراجم عدة بالكامل كام ستلحظه يف التحقيـق وسـقط يف 

 .مواضع يف إمتام الرتمجة 
 
 



 
  ٣٩  

مما أضعف النسخة كثرة أخطـاء ناسـخها حتـى يف الظـاهر البـني مـن 
   ، وترك الـنقط يف مواضـع عـدة ، ونقـط مـاال يـستحق الـنقط الكلامت

 . ًفهام منقوطتان دائام ) روى ( و) عىل ( كـ
النسخة عليها تصحيحات وتعليقات يسرية يف حواشيها من أكثـر مـن 
ًشخص ، بدليل تغري اخلط متاما ، وال خترج عن كوهنا إشارة للمرتجم لـه ، 

  خة تغـري خـط الناسـخ يف عـدد مـن ُأو املؤلف له وممـا لـوحظ عـىل النـس
 .لوحاهتا 

 

                                                        
 .وهكذا ... غليون بدل غلبون ، النرصي بدل البرصي : ًمثال يكتب ) ١(



 
  ٤٠  
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  ١  

- عبد اهللا بن إبراهيم بن قتيبة ألنـصاري الكـويف ،  ، أبو حممـد ا
   عنـه القـراءة  ، روى ف اليـامي أمحد بن مـرصروى القراءة عن

 . بن حممد اهلمداين أمحد
   بـــن حممـــود بـــن رفيعـــا ، أبـــو حممـــد يمبـــن إبـــراه  عبـــد اهللا-

  قــرأ ،  مــاهر /ســتاذ أ،  شــيخ القــراء باملوصــل،  اجلــزري ، الــرضير
احلـروف عـن أيب   وأخـذبالروايات عـىل عـيل بـن مفلـح البغـدادي

  عيـسى بــن  الــسديدو،  الفـايس وأيب عبــد اهللا، اجـب بــن احل عمـرو

                                                        

.  كام بني ذلـك املؤلـف نفـسه يشري إىل جامع البيان للداين ) ج(والرمز . مل أقف له عىل ترمجة ) ١(
 . من املطبوع ٣انظر ص 

 . هو أبو بكر أمحد بن مرصف بن عمرو اليامي ) ٢(
  .١٣٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . البغدادي ) بالسكون ( هو أبو العباس أمحد بن حممد اهلمداين ) ٣(
 ) .س ( واملثبت من   »اهلمذاين« ) : ث (  ، ويف األصل و١٣٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

   وفيهـا أن نـسبته ١٩ / ٦ ، وشـذرات الـذهب ١٤٢٠ / ٣معرفة القراء الكبـار : انظر ترمجته يف ) ٤(
  .٢٩٨ / ٤نسبة إىل جدرة حي من األزد ، وذيل طبقات احلنابلة البن رجب ) اجلدري ( 

ًة النظـري كـربا إحدى قواعد بـالد اإلسـالم قليلـ: املوصل مدينة مشهورة قال عنها احلموي ) ٥(
  معجـم البلـدان . ًوعظام وكثرة خلق فهي باب العراق ومفتاح خراسـان عـىل طـرف دجلـة 

٢٥٨ / ٥.  
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٦(
 . بدون واو  »أخذ« ) ث ( يف ) ٧(
  هو أبو عمرو عثامن بن عمر بن أيب بكر بـن يـونس بـن احلاجـب الكـردي اإلمـام العالمـة ) ٨(

  .٥٠٨ / ١ ترمجته يف الغاية انظر ) .  ٦٤٦ت ( 
وهو أبو عبد اهللا حممد بن حسن بن ) ث ( واملثبت من األصل و » وابن عبد اهللا« ) : س ( يف ) ٩(

  ) . ٦٥٦ت ( حممد بن يوسف الفايس العالمة شارح الشاطبية 
  .١٢٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 أ/١٤٧



 
  ٢  

ًإمام اجلامع العتيق ، أخذ عنه القراءات عرضا وسـامعا ،  مكي الـشيخ : ً
،  املوصـيل  وجعفـر بـن مكـي ،وأكثر عنه،  بن خروف حممد بن عيل

مات يف سادس .  بن عمر اجلعربي وحدث عنه باإلجازة الشيخ إبراهيم
 .سنة تسع وسبعني وستامئة باملوصل ، رة مجادى اآلخ

املعـروف بـابن ،   عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم أبو حممـد البـرصي-
بـن  عـن احلـسني،  روى قراءة أيب عمرو، مصدر ، مقرئ ،  املنتعل

                                                        

يب احلسن بن فتيان السديد العـامري هو أبو القاسم عيسى بن مكي بن حسني بن يقظان بن أ) ١(
  ) .٦٤٩ت ( املرصي 

  .٦١٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
هو أبو عبد اهللا حممد بن عيل بن أيب القاسم بن أيب العز ابن الـوراق املوصـيل املعـروف بـابن ) ٢(

  ) .٧٢٧ت ( خروف احلنبيل 
  .٢٠٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٧١٣ت (  مكي بن جعفر حمب الدين املوصيل هو أبو موسى جعفر بن) ٣(
  .١٩٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  هو أبو حممد إبراهيم بـن عمـر بـن إبـراهيم بـن خليـل بـن أيب العبـاس اجلعـربي الـسلفي ) ٤(
  ) .٧٣٢ت ( 

  .٢١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » النرصي« ) : س ( يف ) ٥(
 . أقف عىل ترمجة البن املنتعل هذا ومل » السعل« ) : س (  يف )٦(
   هو أبو عمرو زبان بن العالء بن عامر التميمي املـازين البـرصي اإلمـام أحـد القـراء الـسبعة )٧(

  ) .١٥٤ت ( 
  .٢٨٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . » احلسن ورشيك« ) : س ( ويف ) ث ( واملثبت من  » احلسن« ) : س ( يف األصل و) ٨(
 .بد اهللا احلسني بن رشيك ويقال شارك وقيل رشيك بن عبد اهللا األدمي البغدادي وهو أبو ع  
  .٢٤١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٣  

وقـال تـويف ،  روى عنه عبد العزيز بن عيل بن احلـسن املـالكي، يك َِرش
 .ني وثالثامئة لبرصة حول سنة ثامنبا

وقـال فيـه ، بـن خملـد  ) بن إبـراهيم بـن اهليـثم عبد اهللا بن أمحد -
  ،أبو العباس) عبد اهللا بن حممد بن اهليثم بن خالد البخاري فوهم :  األهوازي

َهذا بدلبة  ويعرف عبد اهللا، البلخي    ،متـصدر، مقـرئ ،  نزيل بغداد، ُ
،   ربيعـةوأيب قنبـل: ًاءة عرضا عن أخذ القر، صدوق ، حاذق 

  ،  بـن إسـامعيل الطيـب  وأيب محـدون،  الواسطي وأيب عون

                                                        
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١(
  .٤٣ / ٢٩ ، تاريخ دمشق ٥٢٤ / ٢معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٢(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٣(
  ) .٤٤٦ت ( حلسن بن عيل بن إبراهيم األهوازي األستاذ صاحب املؤلفات هو أبو عيل ا) ٤(

  .٢٢٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » املعروف بدله« ) : س ( يف ) ٥(
هي أم الدنيا وسيدة البالد ويف بغداد سبع لغـات أول مـن مـرصها أبـو : بغداد قال احلموي ) ٦(

ـ . جعفر املنصور    .٥٤١ / ١انظر معجم البلدان . عراق مشهورة قلت وهي من مدن ال. اه
 . » مصدر« ) : س ( يف ) ٧(
هو أبو عمر حممد بن عبد الرمحن بن خالد بن حممد املخزومي موالهم املكـي امللقـب بقنبـل ) ٨(

انظر مقدمـة . إشارة إىل كتاب الكامل للهذيل ) ك(والرمز  ) . ٢٩١ت ( شيخ القراء باحلجاز 
 .وع  من املطب٣املصنف ص 

  .١٦٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 . » مب« رمز له بـ) س ( يف ) ٩(
  .٢٩٤هو أبو ربيعة حممد بن إسحاق بن وهب بن أعني الربعي املكي مقرئ جليل ت ) ١٠(

  .٩٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٢٧٠ت قبل ( هو أبو عون حممد بن عمرو بن عون السلمي الواسطي مشهور متقن ) ١١(

  .٢٢١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٢٤٠ت يف حدود ( هو أبو محدون الطيب بن إسامعيل بن أيب تراب الذهيل البغدادي ، ضابط ثقة ) ١٢(

  والرمـز ) .س ( واملثبـت مـن  » ابـن محـدون« ) ث ( ويف األصل و . ٣٤٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . من املطبوع ٣ف ذلك يف مقدمته ص إشارة إىل كتاب املبهج كام بني املصن) مب(



 
  ٤  

بن   وحممد،  األخفش وهارون،  بن عبد الرحيم وأيب بكر حممد
  بـن عبـد األعـىلويـونس الـدوري  عمر وأيب،  عيسى

أمحد   وعن أبيه،  بن عبد الكريما  وإدريس،الزيات وعبد اجلليل
،  بن نرص الـشذائياأمحد   أبو بكر:  روى عنه القراءة بن اهليثما

                                                        
  ) .٢٩٦ت ( هو أبو بكر حممد بن عبد الرحيم بن إبراهيم األسدي األصبهاين إمام ضابط ) ١(

  .١٦٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٢٩٢ت (  هو أبو عبد اهللا هارون بن موسى بن رشيك التغلبي األخفش مصدر ثقة )٢(

  .٣٤٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٢٥٣ت ( هو أبو عبد اهللا حممد بن عيسى بن إبراهيم التيمي األصبهاين إمام كبري ) ٣(

  .٢٢٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليست يف  » مب ك« الرمزان ) ٤(
  ) .٢٤٦ت ( هو أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري األزدي البغدادي إمام كبري ) ٥(

  .٢٥٥ / ١يف الغاية انظر ترمجته   
  ) .٢٦٤ت ( هو أبو موسى يونس بن عبد األعىل بن موسى الصديف املرصي ، كبري ثقة ) ٦(

  .٤٠٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو القاسم عبد اجلليل بن حممد الزيات ) ٧(

  .٣٥٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٢٩٢ت ( البغدادي إمام ثقة هو أبو احلسن إدريس بن عبد الكريم احلداد ) ٨(

  .١٥٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أمحد بن إبراهيم بن اهليثم البلخي ) ٩(

  .٣٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٣٧٣ت ( هو أبو بكر أمحد بن نرص بن منصور الشذائي البرصي إمام مشهور ) ١٠(

  .١٤٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٥  

: فقـال   وذكـره أبـو عمـرو احلـافظبن عبـد اهللا الكنـاين وأمحد والغضائري
 يف ن احلـسني اليـزديبـا قـال القـايض أسـعد ( ضابط  ، ثقة ،جليل، مشهور 

 ) . تويف البلخي سنة ثامن عرشة وثالثامئة : » كفاية املنتهى« كتابه 
بن عمرو  (بن ذكوان  -ويقال بشري  - بن برش  عبد اهللا بن أمحد-

 بن سعد بن غالب بـن فهـر بـن مالـك بـن بن حسان بن داود بن حسنونا
  ،اإلمـام) الدمـشقي  (أبو عمرو وأبو حممـد القـريش الفهـري ) النرض 

بالـشام وإمـام جـامع ، شـيخ اإلقـراء ، الثقـة ، الراوي ، الشهري ، األستاذ 
ه يف  وهو الذي خلف،بن متيم أيوب:  ًأخذ القراءة عرضا عن،  دمشق

                                                        

 .حلسن عيل بن احلسني بن عثامن الغضائري البغدادي هو أبو ا) ١(
  .٥٣٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .٧١ / ١انظر الغاية  ) . ٤٩٥ت ( هو أمحد بن عبد اهللا بن أمحد الكناين أبو العباس ذو فنون ) ٢(
  . )٤٤٤ت ( هو أبو عمرو عثامن بن سعيد بن عثامن الداين األموي موالهم اإلمام العالمة ) ٣(

  .٥٠٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » مات يف ما أحسب يف حدود الثالثامئة: قلت « : وفيها ) س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٤(
  ) .٥٨٠ت بعد ( هو أبو ذر أسعد بن احلسني بن سعد اليزدي اإلمام الضابط ) ٥(

  .١٥٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ، وشـذرات ٨٢ / ٤ ، وهتـذيب الكـامل ٤٠٢ / ١القـراء الكبـار معرفـة : انظر ترمجتـه يف ) ٦(

  .٢٣٠ / ٢الذهب 
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٧(
 . » التابعي« وفيها ) س ( ليست يف  » الدمشقي« ) ٨(
  . البلدة املشهورة قصبة الشام وهي جنـة األرض بـال خـالف وهـي مدينـة قديمـة : دمشق ) ٩(

  .٥٢٧ / ٢معجم البلدان : انظر 
  ) .١٩٨ت ( هو أبو سليامن أيوب بن متيم بن سليامن التميمي الدمشقي ضابط مشهور ) ١٠(

 » بـن التمـيم« ) : ث ( ويف  » ف ع« بت) س (  ، ورمز له يف ١٧٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( واملثبت من األصل و



 
  ٦  

حـني  وقرأ عىل الكسائي:  قال أبو عمرو احلافظ  .القيام بالقراءة بدمشق
  . عن نـافعبن املسيبي  عن إسحاقًوروى احلروف سامعا. قدم الشام 

بن  وأمحد بن أنس وأمحد،  ابنه أمحد:  روى القراءة عنه
بـن يوسـف  وأمحـد،  بـن مامويـه وأمحد بن حممـد،  عيلامل

،  اينس البي)ويقال حممد بن أمحد بن حممد  (بن حممد  وأمحد ، التغلبي
                                                        

   مـوالهم القـارئ املعـروف هو أبو احلسن عـيل بـن محـزة بـن عبـد اهللا الكـسائي األسـدي) ١(
  ) .  ١٨٩ت ( 

  .٥٣٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٢٠٦ت ( هو أبو حممد إسحاق بن حممد بن عبد الرمحن املخزومي املسيبي إمام عامل ) ٢(

 . » ج« بـ) س (  ، ورمز له يف ١٥٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .١٦٩ت ( نعيم الليثي موالهم أحد القراء السبعة  بن عبد الرمحن بن أيب هو أبو رويم نافع) ٣(

  .٣٣٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو عبيدة أمحد بن عبد اهللا بن أمحد الدمشقي ) ٤(

  .٧١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . هو أبو احلسن أمحد بن أنس بن مالك الدمشقي ) ٥(

إشـارة إىل ) ف(والرمـز ) .  س ( ز ليـست يف وهـذه الرمـو . ٤٠ / ١انظر ترمجته يف الغايـة   
إشارة إىل كتاب املستنري كام بني ذلك املصنف ) س(كتاب الكفاية الكربى للقالنيس ، والرمز 

 . من املطبوع ٣يف مقدمته ص 
 .هو أبو بكر أمحد بن املعىل القايض ) ٦(

 . » ج« ) : س ( ورمز له يف  . ١٣٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .و أبو احلسن أمحد بن حممد بن مامويه الدمشقي ه) ٧(

 ) .ث ( واملثبت من األصل و  » بن يعىل« ) : س ( يف  . ١٢٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو عبد اهللا أمحد بن يوسف التغلبي البغدادي ) ٨(

 » لثعلبـيا« ) : س ( ويف .  » س ك« يف األصل رمـز لـه بــ . ١٥٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .ث ( واملثبت من األصل و 

 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٩(
 .هو أبو حممد أمحد بن حممد بن عبد اهللا البيساين مقرئ متصدر ) ١٠(

 . » مب« بـ) س ( رمز له يف  . ١٢١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٧  

ــن أيب رجــاء وأمحــد ــرص بــن شــاكر ب ــن داود وإســحاق،  بــن ن ،  ب
وجعفـر بـن ،  بن إسـحاقا واحلسني ، بن احلويرس وإسامعيل

 /وأبـو ، الزاهـد  َّبن عبد اهللا بن الفرخات  وسهل،  حممد بن كرار
 وعبــد اهللا بــن عيــسى  ( ،عبــد الــرمحن بــن عمــرو الدمــشقي زرعــة

ـــد اهللا ) األصـــفهاين ـــرازي وعب ـــد ال ـــن خمل ـــن  وعـــثامن اب   ب
                                                        

  ) .٢٩٢ت ( مقرئ مشهور هو أبو احلسن أمحد بن نرص بن شاكر بن أيب رجاء عامر الدمشقي ) ١(
  .١٤٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . هو إسحاق بن داود بن صبيح ) ٢(
  .٣٦٢ / ١انظر ترمجته يف لسان امليزان   

 .هو أبو عيل إسامعيل بن احلويرس ويقال ابن احلويريس الدمشقي ) ٣(
، ) س ( ملثبـت مـن وا » احلـويرث« ) : ث (  ، ويف األصل و١٦٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ليست يف  » مب ف« والرمزان 
  ) .٢٩٠ت ( هو احلسني بن إسحاق بن إبراهيم التسرتي الدقيق كان من احلفاظ الرحالة ) ٤(

  .٥٧ / ١٤انظر ترمجته يف السري   
  واملثبت من األصـل وهـو جعفـر بـن حممـد  » كراد« ) : ث ( ، ويف  » بن كدار« ) : س ( يف ) ٥(

  : مــن قولــه ) س (  ، وقــد تكــرر يف ١١٩٠ / ٣رار ذكــره صــاحب تبــصري املتنبــه ابــن كــ
 . » إىل بن إسحاق... وإسامعيل « 

 .هو أبو طاهر سهل بن عبد اهللا بن الفرخان االسفهفردييس ) ٦(
، ويف  » فرخـان« ) : ث ( ويف  » الفرحـاس« ) : س (  ، ويف ٣١٩ / ١انظر ترمجته يف الغايـة   

 . » الفرخان« : والصواب  » رخاتالف« : األصل 
  ) . ٢٤٥ت ( لعله أبو سعيد عبد الرمحن بن إبراهيم بن عمرو الدمشقي املشهور بدحيم احلافظ ) ٧(

  .٣٦١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٨(
 .هو أبو حممد عبد اهللا بن عيسى األصبهاين ) ٩(

  .٤٤٠ / ١ انظر ترمجته يف الغاية  
 .هو أبو حممد عبد اهللا بن خملد بن سعيد الرازي ) ١٠(

  .٤٥٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ب/١٤٧



 
  ٨  

بـن إسـامعيل   وحممـداجلنيـد )بـن (  بـن احلـسن وعـيل خرزاذ
بـن موسـى   وحممـداالسـكندراين  وحممد بن القاسـمالرتمذي
 بـن موسـى اخلـتيل وموسـى،  بن حممد الـضبي ومرض،  الصوري
ــارون ــى ا وه ــن موس ــش ب ــاب . ألخف ــرآن « وألــف كت ــسام الق   أق

 أبـو زرعـة قـال.  »  عىل قارئ القرآن عند حركـة لـسانهوجواهبا وما جيب
ــشقي ــرص :الدم ــشام وال بم ــاز وال بال ــالعراق وال باحلج ــن ب     مل يك

                                                        

 .هو أبو عمرو عثامن بن عبد اهللا بن حممد بن خرزاذ البرصي ) ١(
  ) .ث ( واملثبت من األصل و » بن حزراود« ) : س ( ويف  . ٥٠٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .ث ( يف ليست  » ابن« ) ٢(
 .هو أبو احلسني عيل بن احلسن بن اجلنيد ) ٣(

 ) .ث ( واملثبت من األصل و  » عيل بن احلسني« ) : س ( ويف  . ٥٢٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو إسامعيل حممد بن إسامعيل بن يوسف السلمي الرتمذي ، عامل مشهور ) ٤(

  .١٠٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 . أبو عيل حممد بن القاسم بن يزيد االسكندراين مقرئ هو) ٥(

  .٢٣٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٣٠٧ت (  هو أبو العباس حممد بن موسى بن عبد الرمحن الصوري الدمشقي ضابط ثقة )٦(

  .٢٦٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .وه هو أبو حممد مرض بن حممد بن خالد الضبي األسدي معروف وثق) ٧(

  ) : ث ( ويف  » س« ورمــز لــه بـــ » نــرص« ) : س ( ويف  . ٢٩٩ / ٢انظــر ترمجتــه يف الغايــة   
 .واملثبت من األصل  » مرص« 

 .هو أبو عيسى موسى بن موسى بن غالب اخلتيل البغدادي ) ٨(
  .٣٢٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 . » ت س غامب ف ك« بـ) س ( رمز له يف ) ٩(
  انظـر معجـم البلـدان . شهور يف إفريقيا يمر به هنر النيل وفيه مدن وقرى كثرية مرص بلد م) ١٠(

١٦٠ / ٥.  



 
  ٩  

وقـال الوليـد بـن . ابن ذكوان أقرأ عندي منـه  يف زمان وال بخراسان
قال ابن :  النقاش قرأ من ابن ذكوان وقالما بالعراق أ:  الدمشقي عتبة

 وقرأت عليه القرآن غـري مـرة ،  ،أقمت عىل الكسائي سبعة أشهر: ذكوان 
أن الكـسائي  وإال فـام نعلـم، إن كان رحل إليه للعراق فمحتمل : قلت 

  وأقـرأ ، ثم وقفـت عـىل مـا يـدل أن الكـسائي دخـل الـشام ، دخل الشام 
ولد يوم عاشوراء سنة ثـالث وسـبعني .  ترمجته جامع دمشق كام سيأيت يفب

ـنة ،خلـون منـه وقيـل لـسبعم االثنني لليلتني بقيتا من شوال، وتويف يو، ومائة   س
 .وقد غلط من قال سنة ثالث وأربعني ، اثنتني وأربعني ومائتني 

نـسبة ،  الداهري، الرضير ، أبو حممد ، بن أمحد بن بكران   عبد اهللا-
أخـذ ، حـاذق ، مقـرئ ،  مـن قـرى هنـر عيـسى،  لداهريـةإىل قرية ا

                                                        

 . » بخرسان« ) : ث ( يف ) ١(
 . » من زمان« ) : س ( يف ) ٢(
  ) .٢٤٠ت ( هو أبو العباس الوليد بن عتبة بن بنان األشجعي الدمشقي حاذق ضابط ) ٣(

  .٣٦٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٣٥١ت ( هو أبو بكر حممد بن احلسن بن حممد املوصيل النقاش اإلمام العلم  )٤(

 .بدون واو  » قال النقاش« ) : س ( ويف  . ١١٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 . » يعلم« ) : س ( يف ) ٥(
 . » سبع« ) : ث ( يف ) ٦(
  تبه يف ضـبط أسـامء الـرواة  ، توضـيح املـش١١٠٨ / ٣انظر ترمجته يف معرفة القـراء الكبـار ) ٧(

  .٢١٠ / ١٥ ، خمترص تاريخ الدبيثي ١٥٠ / ٤
هي قرية ببغداد يرضب هبا املثل يف اخلصب والريع وهي ما بني املحول والسندية من أعـامل بادوريـا ، ) ٨(

  .٣٧١ / ٥ ، ٤٩٦ / ٢انظر معجم البلدان . وهنر عيسى هي كورة وقرى كثرية يف غريب بغداد 
  ) .١٦٣ت ( ا هو ابن عيل بن عبد اهللا بن العباس ريض اهللا عنهام عيسى هذ) ٩(

 . ، ويف السري ذكر الذهبي النهر ٤٠٩ / ٧انظر ترمجته يف سري أعالم النبالء   



 
  ١٠  

حج ومات باملدينـة سـنة مخـس ،  حممد سبط اخلياط أيب: عن  القراءة
  .رمحه اهللاوسبعني ومخسامئة 

  ،أبو حممد القـرصي، عبد اهللا بن أمحد بن أيب بكر بن عيل بن مسلم  -
  ، مصدر ،عامل، مقرئ ، قرؤها وم، وقاضيها ،  نزيل سبته، ًمولدا ومنشأ 

عـيل بـن   عـىل أيب احلـسن قـرأ .البالد فيام بلغني انتفع به مجاعة يف تلك
حممد بن حممد بن ميمـون   قرأ عليه صاحبنا أبو عبد اهللا ،سليامن الرطبي

 وبعض الشاطبية  ،ً مجعا بالسبعK ﴾ ﴿  بعض القرآن إىلالبلوي

                                                        
 . » القراءات« ) : س ( يف ) ١(
  هو أبو حممد عبد اهللا بن عيل بـن أمحـد البغـدادي سـبط أيب منـصور اخليـاط األسـتاذ الثقـة ) ٢(

  ) .٥٤١ت ( 
  .٤٣٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٣(
سبته بلدة مشهورة من قواعد بالد املغرب وهي عىل بر الرببر تقابل جزيرة األنـدلس عـىل طـرف ) ٤(

 ، وهي اآلن مدينـة مغربيـة ٢٠٦ / ٣الزقاق الذي هو أقرب ما بني الرب واجلزيرة ، معجم البلدان 
ـ ذات حكم ذايت بقرار الربملان األسباين ١٤١٥لكنها أصبحت منذ عام حتتلها أسبانيا   . ه

 . » من تلك« ) : س ( يف ) ٥(
 . هو أبو احلسن عيل بن سليامن بن أمحد األنصاري القرطبي مقرئ فاس )٦(

   .٥٤٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٧٩٠ت بعد ( هو أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن ميمون البلوي الغرناطي ) ٧(

  .٢٥٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  .٥سورة البقرة اآلية ) ٨(
 



 
  ١١  

 ً فارقته حيـا بفـاس ، يف علومفاضل  :ه فقال وسألته عن ،وبعض التيسري
 . وسنه يزيد عىل السبعني  ،سنة إحدى وسبعني وسبعامئة

   مقـرئ  ،بن أمحد بن جعفـر أبـو جعفـر الواسـطي الـرضير عبد اهللا -
  وعـىل ،   بالـشمس املنـريةالبـارع  قرأ عـىل أيب عبـد اهللا ، حاذق ،مصدر

روى عنه ،  ابن البنا وأمحد بن احلسن،  احلصني  وسمع ابن ،سبط اخلياط
 مات  : احلافظان ، قال الدبيثيبن خليل  ويوسف ،الدبيثي أبو عبد اهللا

 وقـال  ، وله ثامن وثامنـون سـنة ،يوم عرفة سنة ثالث وتسعني ومخسامئة
 . وقد جاوز التسعني  ،سنة ثالث وتسعني ابن النجار

                                                        

  .٢٦١ / ٤انظر معجم البلدان . فاس مدينة مشهورة كبرية عىل بر املغرب ) ١(
  .٢٥١ / ٢١ ، والسري ١٠٩٤ / ٣انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ٢(
  ) .٥٦٣ت ( لوهاب البغدادي الدباس البارع مقرئ أديب هو أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن عبد ا) ٣(

  .٢٥١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » املنري« ) : س ( يف ) ٤(
  ) .٥٥٥ت ( هو أبو منصور مسعود بن عبد الواحد بن احلصني ، مكثر عامل ) ٥(

  .» ث «صل و  واملثبت من األ» ابن احلسني «) : س ( ويف  . ٢٩٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  )٥٢٧ت ( هو أبو غالب أمحد بن احلسن بن أمحد بن البناء البغدادي احلنـبيل الثقـة مـسند بغـداد ) ٦(

  .٦٠٣ / ١٩وهو مرتجم يف سري أعالم النبالء 
  هو أبو عبد اهللا حممد بن سعيد بـن حييـى الواسـطي املعـروف بـابن الـدبيثي الناقـد احلـافظ ) ٧(

  ) .٦٣٧ت ( 
  .١٤٥ / ٢ه يف الغاية انظر ترمجت  

  ) .٦٤٨ت ( هو يوسف بن خليل بن قراجا بن عبد اهللا اإلمام املحدث ) ٨(
  .١٥١ / ٢٣انظر ترمجته يف السري   

 وتويف يوم عرفـة سـنة إحـدى وتـسعني ومخـسامئة « : ٢١١ / ١٥الذي يف ذيل تاريخ بغداد ) ٩(
  .»ببغداد 

  د بن حسن ابـن النجـار البغـدادي اإلمـام العـامل هو حمب الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممو) ١٠(
  .١٣١ / ٢٣انظر ترمجته يف السري  ) . ٦٤٣ت ( 



 
  ١٢  

 ، )بن محيد أبو حممد النحـوي املـؤدب  ( حبيبعبد اهللا بن أمحد بن  -
،  ) وأيب عمـر الـدوري( ،  أيوب اخليـاط ًروى القراءة عرضا عن أيب

 .  ابن شنبوذروى القراءة عنه 
- زويـه  عبد اهللا بن أمحد بن ديأبـو عمـر الدمـشقي ،  ، 

 وى حروف الكـسائي عـن معدل ، ر )عارف ( ، ثقة  نزيل مرص
   )القـراءة (  عن الـدوري عنـه ، روى عنـه النصيبي جعفر بن حممد

بن عمر بن حممد املعدل  عبد الرمحن  ،وحممد بن أمحـد بـن حممـد 
 . األربعني وثالثمئة  ، تويف فيام أحسب قبلبن مفرج األندليسا

                                                        

   .٣٤٠انظر ترمجته يف كتاب العرب للذهبي قبل سنة ) ١(
 ) .س ( ساقطة يف  » بن محيد أبو حممد النحوي املؤدب« ) ٢(
 ) .ث ( تكررت يف  » أيب« ) ٣(
بن احلكم اخلياط البغدادي املعروف بـصاحب البـرصي ثقـة هو أبو أيوب سليامن بن أيوب ) ٤(

  ) .٢٣٥ت ( جليل 
  .٣١٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ليست يف  » وأيب عمر الدوري« ) ٥(
   ) .٣٢٨ت ( هو أبو احلسن حممد بن أمحد بن أيوب ابن شنبوذ البغدادي شيخ اإلقراء بالعراق ) ٦(

  .٥٢  /٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .ث ( واملثبت من األصل و » بن ذي روية« ) : س ( يف ) ٧(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٨(
 ) .س ( بياض يف  » عارف« ) ٩(
  هو أبو الفضل جعفر بن حممد بن أسد النـصيبي املعـروف بـابن احلاممـي ، حـاذق ضـابط ) ١٠(

  .١٩٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٣٠٧ت ( 
 ) .س ( ساقطة من  » القراءة« ) ١١(
 .هو أبو حممد عبد الرمحن بن عمر بن حممد املعدل النحاس ) ١٢(

  .٣٧٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  .٨٩ / ٢انظر الغاية ) . حممد ( هو حممد بن أمحد بن مفرج األندليس ومل يذكر يف ترمجته جده ) ١٣(



 
  ١٣  

 ، روى حـروف مـد القـايض عبد اهللا بن أمحد بـن زيـد ، أبـو حم-  
ْبن عليل عن احلسن األعمش َ ُبن عمر ، رواها عنه أبو طاهر عبد الواحد. 

-   بن سهل ( عبد اهللا بن أمحد بن سليامن(  ، بن سلكويه  
 ، مقرئ حمقق ، روى القراءة عن جعفر بـن أبو حممد األصبهاين النحوي

  اليزيـدي وابـن،  عـن ابـن سـعدان  ،حممد األدمي
                                                        

 .مل  أقف له عىل ترمجة ) ١(
  ) .١٤٨ت ( ان األعمش األسدي الكاهيل موالهم اإلمام اجلليل هو أبو حممد سليامن بن مهر) ٢(

  .٣١٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
ْ ، وهو احلسن بن عليل بـضم » بن عليل «والصواب  » احلسن بن غليل« يف مجيع النسخ   كذا)٣( َ ُ

 .العني املهملة وبالمني أبو عيل العنزي األخباري العالمة 
  .٢٢٦ / ١ انظر ترمجته يف الغاية  

  هو أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن حممد بن أيب هاشم البغـدادي البـزار ، األسـتاذ الكبـري ) ٤(
  ) .٣٤٩ت ( 

  .٤٧٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
انظـر مقدمـة .  يرمـز لكتـاب الغايـة أليب العـالء ) غـا(والرمز .  » ج غا ج ك« ) : س ( يف ) ٥(

   .٣املؤلف ص 
 ) .س ( ساقطة من  » بن سهل« ) ٦(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٧(
 .هو أبو حممد جعفر بن حممد األدمي األصبهاين ) ٨(

  .١٩٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٢٣١ت ( هو أبو جعفر حممد بن سعدان الرضير الكويف إمام ) ٩(

  .١٤٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  املغـرية العـدوي اليزيـدي ، عـرف باليزيـدي لـصحبته هو أبو حممد حييى بن املبـارك بـن ) ١٠(

  ) .٢٠٢ت ( يزيد بن منصور احلمريي ، إمام عالمة 
  .٣٧٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ١٤  

ًحممد بن شنبوذ ، وسامعا حممـد بـن ًروى القراءة عنه عرضا   ،والدوري
 .بن عمر  عبد الواحد  ، وأجازه أمحد الداجوين

 ، روى القـراءة ، أبو طالب البغـدادي  عبد اهللا بن أمحد بن سواده-
، روى عنه القـراءة  عن عبيد بن عقيل د الزهراينعن إبراهيم بن سعي

  .بن جماهد أبو بكر
  ، مصدر ، ، مقرئ عبد اهللا بن أمحد بن الصقر ، أبو حممد البغدادي-

،  ًصالح ، شيخ ، روى القراءة عرضا عن أيب بكر أمحد بن حممد األدمـي

                                                        

 ! » وعن حممد بن سسه« قبل الدوري ) س ( يف ) ١(
  ) .٣٢٤ت ( هو أبو بكر حممد بن أمحد بن عمر املعروف بالداجوين الكبري ، إمام ثقة ) ٢(

  .٧٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 . » إجازة« ) : ث ( يف ) ٣(
   ، واملقتنـى يف رسد الكنـى ٢٨٦ ، وفيـه أنـه ت ٣٦٤ / ٢شذرات الـذهب : انظر ترمجته يف ) ٤(

٣٨٨ / ١.  
 .هو إبراهيم بن سعيد الزهراين ) ٥(

  .١٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٢٠٧ت ( اليل البرصي ، ضابط صدوق هو أبو عمرو عبيد بن عقيل بن صبيح اهل) ٦(

  .٤٩٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٣٢٤ت ( هو أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي احلافظ األستاذ ) ٧(

  .١٣٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٨(
ً ويعرف بـاحلمزي ألنـه كـان عارفـا بحـروف هو أبو بكر أمحد بن حممد بن إسامعيل األدمي) ٩(

  ) .٣٢٧ت ( محزة متقن ثقة 
  .١٠٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ١٥  

كـان : ، وقـال  ونًروى القراءة عنه عرضا أبو الطيب عبد املنعم بن غلبـ
 .من عباد اهللا الصاحلني 

-   بـن حممـد بـن ( عبد اهللا بن أمحد بـن عبـد اهللا بـن مـسعود
 ثقـة ،  ، إمام ، حاذق ، ، شيخ مقرئ أبو بكر الليثي املطرز، )اخلطاب 

، وحممـد بـن عبـد الـرحيم  روى القراءة عن إبـراهيم بـن عـيل احلـداد
 ، وأيب احلـسن بـن شـنبوذ ، بن زيـاد  حممد بن احلسن و ،األصبهاين

، روى  بـن منـصور نوح  ، وبن جعفر النجار  يوسفو
بـن جعفـر بـن   ، وحممـدبن اشـته حممد بن عبد اهللا عنه القراءة 

                                                        

 وهو مـرتجم ٣٨٩هو أبو الطيب عبد املنعم بن عبيد اهللا بن غلبون احللبي األستاذ الكبري ت ) ١(
  .٤٧٠ / ١يف الغاية 

 ) .س ( ساقطة من  » بن حممد بن اخلطاب« ) ٢(
 .ف له عىل ترمجة مل أق) ٣(
 .هو أبو إسحاق إبراهيم بن عيل احلداد ، مصدر معروف ) ٤(

  .٢٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو عبد اهللا حممد بن احلسن بن زياد األشعري األصبهاين معروف ثقة ) ٥(

  .١١٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٢٩٠ت بعد (  األصبهاين ، ضابط معروف هو أبو يعقوب يوسف بن جعفر بن عبد اهللا النجار) ٦(

   .٣٩٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 . » ك« ) : س ( يف ) ٧(
 .هو نوح بن منصور ) ٨(

  .٣٤٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ساقط من  » غا« الرمز ) ٩(
  ) .٣٦٠ ت (هو أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد بن أشته األصبهاين ، أستاذ كبري ) ١٠(

  .١٨٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ١٦  

بـن حممـد بـن   ، وعبد العزيزالصحاف بن عيل ، وحممد حممد املغازيل
  .وثالثامئة  ، مات يف سنة إحدى ومخسنيبد العزيز الكسائيع

  ،زه ، أبـو القاسـم اخلرقـيبـن أمحـد بـن عبـد اهللا بـن بليـ  عبـد اهللا-
عـىل   فقيه ، قرأ البن كثري ، ثقة ، معمر ، ، شيخ الشافعي ،األصبهاين

ن  سـنة ثـالث وعـرشيويـه املعـدلأمحد بن حممد بن زنج احلسني أيب
، وأمحد بن عبد اهللا بن اخلاشع  عن قرأته عىل عيل بن إسامعيل ،وأربعامئة

                                                        

 .هو أبو جعفر حممد بن جعفر بن حممد املغازيل التميمي الصابوين مشهور ضابط ) ١(
  .» س « واملثبت من األصل و» املغاريب «) : ث ( ويف  . ١١٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 . هو أبو بكر حممد بن عيل الصحاف مقرئ )٢(
 . مرتني » وحممد «ويف س تكررت  . ٢١٤ / ٢ه يف الغاية انظر ترمجت  

  هو أبو حممد عبد العزيز بن حممد بن عبد العزيز بـن حممـد التميمـي الكـسائي ، مقـرئ ثقـة ) ٣(
  ) .٣٨٨ت ( 

  .٣٩٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » مات يف حدود الثالثني وثالثامئة واهللا أعلم« ) : س ( يف ) ٤(
 ، وذكـر وفاتـه ٢٧٢ / ١ ، وتوضيح املـشتبه ٨٧٥ / ٢معرفة القراء الكبار : مجته يف انظر تر) ٥(

  .٣١٢ / ١ ، تكملة االكامل ٥١٢سنة 
  ) .١٢٠ت ( هو أبو معبد عبد اهللا بن كثري الداري املكي أحد القراء السبعة ) ٦(

  .٤٤٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » عيل بن احلسني« ) : س ( يف ) ٧(
 .هو أبو احلسن أمحد بن حممد بن زنجويه املقرئ ) ٨(

  .١١٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .ويف الرتمجة أنه أبو احلسن ال أبو احلسني فاهللا أعلم   

 .)٣٩٠ت حدود (برصي أستاذ مشهور هو أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن احلسن اخلاشع القطان ال) ٩(
 . واملثبت من األصل و ث » اجلامع «: يف س و . ٥٢٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ١٧  

 وعبد اهللا بن  ،يامللنج  وعىل أمحد بن حممد ، صاحبي ابن جماهدراشد
ً، روى عنـه القـرآن عرضـا   صالح)بن ( بن حممد  وأمحد  ،شبيب

سنة إحدى وتسعني ،  يبن أمحد السلف البن كثري أبو طاهر أمحد بن حممد
  .بن حممد بن منصور ًوأربعامئة ، وقرأ عليه أيضا عبد العزيز

-  عبـد املجيـد (  عبد اهللا بن أمحد بن عـيل بـن طالـب بـن(   /  
  نزيل مرص ، روى حروف األعـشىالبغدادي،   البزازأبو القاسم

                                                        

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١(
 .هو أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن احلسني اخلياط امللنجي األصبهاين ) ٢(

  .١١٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  هو أبو املظفر عبد اهللا بن شبيب بن عبـد اهللا بـن حممـد الـضبي األصـبهاين ، مقـرئ ضـابط ) ٣(

  ) .٤٥١ت ( 
  .٤٢٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ساقطة من  » بن«  )٤(
 . هو أبو بكر أمحد بن حممد بن صالح ، مقرئ متصدر )٥(

  .١١٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
َهو أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد السلفي احلافظ العالمة الكبري ) ٦(   ) .٥٧٦ت ( ِ

  .١٠٢ / ١ة انظر ترمجته يف الغاي  
  هو أبو املبارك عبد العزيز بـن حممـد بـن منـصور بـن إبـراهيم الـشريازي ، متـصدر حـاذق ) ٧(

  ) .٥٤٠ت حدود ( 
  .٣٩٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . » عبد احلميد« ) : س ( يف ) ٨(
 . » البزار« ) : س ( يف ) ٩(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١٠(
  ) .٢٠٠ت يف حدود ( مد بن خليفة األعشى التميمي الكويف هو أبو يوسف يعقوب بن حم) ١١(

  .٣٩٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 أ/١٤٩



 
  ١٨  

 ، بـن داود النقـار احلـسن ًسامعا من غري عرض عـن  عن أيب بكر
 ، ابن شـعيب النهاونـدي  إسامعيلعن الكسائي عن  ورواية قتيبة

  .بن أمحد  فارسروى القراءة عنه 

-  )عبد اهللا بن أمحد بن عيسى ، أبو حممد السلميروى  ، ، مقرئ 
 ، قـرأ ارياألنص  وحممد بن حييى ،زكريا السويس القراءة عن أمحد بن

 ) .  شيخ األهوازيالباهيل عليه أبو بكر
-  عبد اهللا بن أمحد بن عيسى الفسطاطي روى القراءة عرضـا عـن ، ً

                                                        

  ) .١٩٣ت ( هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سامل احلناط األسدي اإلمام الراوي عن عاصم ) ١(
  .٣٢٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٣٥٠ت قبل ( الكويف ، مصدر حاذق هو أبو عيل احلسن بن داود بن احلسن النقار القريش ) ٢(
  .٢١٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٢٠٠ت بعد ( هو أبو عبد الرمحن قتيبة بن مهران األزاذاين اإلمام الراوي عن الكسائي ) ٣(
  .٢٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٣٥٠ت ( هو أبو عيل إسامعيل بن شعيب النهاوندي ، مصدر مشهور ) ٤(
  .١٦٤ / ١نظر ترمجته يف الغاية ا  

  ) .٤٠١ت ( هو أبو الفتح فارس بن أمحد بن موسى احلميص الرضير األستاذ الكبري ) ٥(
  .٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ترمجة السلمي ساقطة من ) ٦(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٧(
 . هو أبو بكر أمحد بن زكريا بن زهري السويس ) ٨(

  .٥٤ / ١مجته يف الغاية انظر تر  
 . هو أبو بكر حممد بن حييى بن أيب مسعود األنصاري ) ٩(

  . ٢٧٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو بكر حممد بن أمحد بن عيل الباهيل النجار شيخ ) ١٠(

  .٧٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١١(



 
  ١٩  

 الــدوري ، روى القــراءة عنــه بــن خلــف  أمحــد بــن كامــل شــيخ ابــن   
 . مهران
- ــد اهللا ــرمحن  عب ــد ال ــو عب ــل ، أب ــن حنب ــد ب ــن حمم ــن أمحــد ب   ب
ــ    ابــن اإلمــام الكبــري ، روى  القــراءة  ، الــشهري ، الثقــة ،داديالبغ

    عــن خارجــة بــن الفــضل  عــن عبــاساهلــروي عــن أيب موســى
رضير ،  عن حممـد بـن سـعدان الـ أمحد بن حممد  وعن أبيه ،عن نافع

  كـذا ذكـر ،بـن مالـك  عبد اهللابن جماهد وروى القراءة عنه أبو بكر 
                                                        

  خلـف بـن شـجرة القـايض البغـدادي صـاحب التـصانيف هو أبو بكر أمحد بن كامـل بـن ) ١(
  .٩٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٣٥٠ت ( 

  هو أبو بكر أمحد بن احلسني بن مهران األصبهاين النيسابوري العالمة صاحب كتـاب الغايـة ) ٢(
  .٤٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٣٨١ت ( 

  .١١٣ / ١١ ، والبداية والنهاية ٨٤ / ٤ب الكامل  ، وهتذي٥١٦ / ١٣انظر ترمجته يف السري ) ٣(
 .هو أبو موسى إسحاق بن إبراهيم اهلروي ثم البغدادي ) ٤(

  .١٧٨ / ١انظر ترمجته يف ميزان االعتدال   
  ) .١٨٦ت ( هو أبو الفضل العباس بن الفضل بن عمرو الواقفي األنصاري ، أستاذ ثقة ) ٥(

  .٣٥٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .١٦٨ت ( هو أبو احلجاج خارجة بن مصعب الضبعي الرسخيس ) ٦(

 ) !!خارخه ) ( ث ( ويف  . ٢٦٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٢٤١ت ( هو أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين اإلمام صاحب املذهب ) ٧(

  .١١٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 بن مالك هذا وقال ذكره اهلذيل يف إسناد قراءة أمحد بن حنبل وقـال ذكر ابن اجلزري عبد اهللا) ٨(

إنه قرأ عىل عبد اهللا بن أمحد وأنه قرأ عىل محزة بن عيل الزيدي عن قراءته عليه وعندي أن هذا 
 .وهم فيهام وصوابه عيل بن حممد الزيدي عن أمحد بن جعفر بن مالك واهللا أعلم 

  .٤٤٥ / ١انظر الغاية   



 
  ٢٠  

  وحممد بن أمحـد بـن احلـسن ،ابن جعفر بن مالك ، ولعله أمحد يلاهلذ
ومـات يف مجـادى ،  )ثـالث عـرشة ومـائتني (  ، ولد سـنة الصواف

 . وقيل سنة إحدى وتسعني  ،اآلخرة سنة تسعني ومائتني
  ،بن علوش أبـو حممـد األشـبييل )حممد ( بن أمحد بن   عبد اهللا-

  مقرئ حمقق جمود كامل ، أخذ القراءات عـن أيب احلـسن، نزيل مراكش
 . ، مات قبل الستامية رشيح
- ـبهاين ـيخ روى القـراءة  عبد اهللا بن أمحد بن حممد أبو احلسني األص  ، ش

                                                        
  ) .٤٦٥ت ( أبو القاسم يوسف بن عيل بن جبارة اهلذيل اليشكري األستاذ الكبري هو ) ١(

  .» ذكره اهلذيل «ويف س  . ٣٩٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٣٦٨ت ( هو أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك القطيعي ، ثقة مشهور ) ٢(

  .٤٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
وهـو  ) . ٣٥٩ت ( مد بن أمحد بن احلسن بن الصواف البغدادي اإلمام الثقـة هو أبو عيل حم) ٣(

  .١٨٤ / ١٦مرتجم يف السري 
 .بياض مكان سنة امليالد ) س ( يف ) ٤(
 ) .س ( ساقطة يف  » حممد« ) ٥(
  .١١٢٤ / ٣انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ٦(
 . ٤٧٠ُألعظم يف وسط بالد الرببر اختطت عام أعظم مدينة باملغرب وهي يف الرب ا: مراكش ) ٧(

  .١١١ / ٥انظر معجم البلدان 
  ) .٥٣٧ت ( هو أبو احلسن رشيح بن حممد بن رشيح الرعيني اإلشبييل ، إمام أستاذ ) ٨(

  .٣٢٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٩(
 



 
  ٢١  

 . اخلبازي  ، قرأ عليه السلمي أيب بكر الرضير عن 
هـو عبـد اهللا بـن أمحـد بـن  )املطرز (  عبد اهللا بن أمحد بن مسعود -

 .م دتق )حممد بن اخلطاب ( حممد بن مسعود بن 
 ، روى احلروف عن أمحد بن  عبد اهللا بن أمحد بن هارون الدمشقي-
، روى عنه احلـروف صـالح بـن   عن هشامبن دحيم  وإبراهيم ،أنس

 . إدريس

                                                        
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ١(
   حممد بـن أمحـد بـن عبـد الوهـاب الـسلمي األصـبهاين الـرضير ، إمـام مؤلـف هو أبو بكر) ٢(

  ) .٣٥٥ت ( 
  .٦٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٣٩٨ت ( هو أبو احلسن عيل بن حممد بن احلسن اخلبازي اجلرجاين إمام حمقق ) ٣(
 . ليس يف س » ك «والرمز  . ٥٧٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ساقطة من »  املطرز« ) ٤(
 ) .س ( ساقطة من  » حممد بن اخلطاب« ) ٥(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٦(
 .هو إبراهيم بن عبد الرمحن بن إبراهيم القريش الدمشقي املعروف بابن دحيم ) ٧(

  .١٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
ابـن عـامر ، إمـام أهـل هو أبو الوليد هشام بن عامر بن نصري السلمي الدمشقي الراوي عن ) ٨(

  ) .٢٤٥ت ( دمشق 
  .٣٥٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٣٤٥ت ( هو أبو سهل صالح بن إدريس بن صالح البغدادي الوراق ، أستاذ ماهر ) ٩(
  .٣٣٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٢٢  

-  اهليـثم بـن [  عبد اهللا بن أمحـد بـن[  خملـد البلخـي هـو  
 .تقدم  )بن اهليثم ( عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم 

-  عبد اهللا بن أمحد بن يعقـوب ، أبـو احلـسني البغـدادي ، كـذا سـامه أبـو 
 .بن أمحد بن يعقوب يأيت  فوهم فيه ، وصوابه عبيد اهللا العز

-)  عبد اهللا بـن أمحـد أبـو حممـد اهلمـذاين  ،املعـروف  ،يالـضب 
ُ ، مقرئ حمقق ، نقل عنه أبو الفرج محدباجلاويل ْ  يف بـن عـيل بـن نـرص َ

 وإن كانـت  ، من قرأ بخالف مـا يف الـدفتني : أنه قال»  كنز املقرئني« كتابه
 فإن تاب  ،ضال مبتدع يستتاب  فهو بذلك ،القراءة عن صحايب أو تابعي

 ) . عليه وإال عىل السلطان أن يرده إىل املجمع

                                                        
 ) .س ( وأثبتها من ) ث ( ما بني املعكوفتني ساقطة من األصل و) ١(
 ) .س ( ساقطة من  » يثمبن اهل« ) ٢(
  ) .٥٢١ت ( هو أبو العز حممد بن احلسني بن بندار القالنيس الواسطي شيخ العراق ) ٣(

   أيب احلـسني « ٦١ والـذي وجدتـه يف الكفايـة الكـربى ص ١٢٨ / ٢انظر ترمجته يف الغايـة   
 . واهللا أعلم »عبيد اهللا بن أمحد بن يعقوب املقرئ 

 .والصواب املثبت  » عبد اهللا« ) : س ( يف ) ٤(
 ) .س ( ترمجة الضبي ساقطة من ) ٥(
 . » اهلمداين« ) : ث ( يف ) ٦(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٧(
  ) .٤٠٠ت بعد ( هو أبو الفرج محد بن عيل بن نرص اهلمداين ، صاحب كنز املقرئني ) ٨(

  .٢٥٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » فبذلك« ) : ث ( يف ) ٩(



 
  ٢٣  

 روى  ،مقرئ متصدر: ، ذكره الداين فقال   عبد اهللا بن أمحد ، أبو عيل البرصي-
  .الرازي  روى عنه أبو حاتم ، /بن سليامن عن سالم

- عبد اهللا بن أمحد أبو القاسم الدالل  شيخ ، روى القراءة عـن ، 
 ، قرأ عليـه أبـو يربن أمحد الرض وإبراهيم،  بن يوسف احلرتكي حممد

 .القاسم اهلذيل 
 عبد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا ، أبو بكر القباب األصبهاين ، كذا سـامه -

ـنبوذ ، :  ، وقال ونسبه أبو عمرو الداين ًروى القراءة عرضا عن حممد بن أمحـد بـن ش
 .والصواب أنه عبد اهللا بن حممد بن حممد بن فورك بن عطاء ، يأيت 

 .ن أمحد العطار هو عبد اهللا بن حممد بن أمحد يأيت  عبد اهللا ب-

                                                        
 . ومل أقف عىل ترمجة للبرصي هذا .بامليم  » املرصي« ) : س  ( يف) ١(
  لعله أبو املنذر سالم بـن سـليامن الطويـل املـزين مـوالهم البـرصي ثـم الكـويف ، ثقـة كبـري ) ٢(

  ) .١٧١ت ( 
  .٣٠٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٢٧٥ت ( ري هو أبو حاتم حممد بن إدريس بن املنذر احلنظيل الرازي احلافظ الكب) ٣(
ذكر ابن أيب حاتم يف ترمجة البرصي يف اجلرح والتعـديل قـال  . ٩٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  .٥ / ٥اجلرح والتعديل : وسمع أيب منه ببغداد وروى عنه انظر 
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
ْهو أبو احلسن حممد بن يوسف بن هنار احلرتكي البرصي ، إمام حمقق ) ٥(   ) .٣٧٠ت بعد ( ِ

  .٢٨٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٢٨٩ت ( هو أبو حفص إبراهيم بن أمحد بن عمر الوكيعي الرضير مشهور ) ٦(

  .٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ب/١٤٩



 
  ٢٤  

بن إدريس بن يزيد بن عبد الرمحن بن األسـود ، أبـو حممـد   عبد اهللا-
 احلجــة ، أخـذ القــراءة عـن نــافع  ، العلـم ، اإلمــام ، الكـويف ،األودي

عمرو أنه قـرأ عـىل ابـن  وسليامن بن مهران األعمش ، وقول احلافظ أيب
ابـن كثـري تـويف باإلمجـاع سـنة  َّ البن جماهد وهو غلط فـإنكثري تبع فيه

عرشين ومائة ، ومولد ابـن إدريـس سـنة مخـس عـرشة كـام سـيأيت ، روى 
  :بـن أكـثم  ، قـال حييـىينبن حممد اخلـشك ًالقراءة عنه عرضا جعفر

  : مـن أقـرأ منـي رأيـت ؟ قلـت :  سمعت الكسائي يقول قال يل هارون
وقال أمحـد بـن  . اجلعفي  حسني : قلت ؟دريس قال ثم منعبد اهللا بن إ

 .كان ابن إدريس نسيج وحده : حنبل 
ــن ــرش ب ــال ب ــرات  : احلــارث احلــايف وق ــاء الف ــا رشب أحــد م   م

                                                        

  .٣٠٩ / ١ ، ومعرفة القراء الكبار ٤٢ / ٩ ، السري ٨٦ / ٤هتذيب الكامل : انظر ترمجته يف ) ١(
 .والصواب املثبت  » حلافظ بن عمروا« ) : س ( يف ) ٢(
 .والصواب املثبت  » قال« ) : س ( يف ) ٣(
  ) .٢١٠ت بعد ( هو جعفر بن حممد بن سليامن اخلشكني ويقال اخلشكي الكويف ، مصدر مشهور ) ٤(

  .١٩٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
    )٢٤٢ت ( ي الفقيـه العالمـة هو أبو حممد حييى بن أكثم بن حممد التميمي املروزي ثـم البغـداد) ٥(

  .٥ / ١٢وهو مرتجم يف السري 
 ) . ١٩٣ت ( هو أبو جعفر هارون بن املهدي حممد بن املنـصور اهلاشـمي العبـايس اخلليفـة ) ٦(

  .٢٨٦ / ٩وهو ترجم يف السري 
  ) .٢٠٣ت ( هو أبو عبد اهللا احلسني بن عيل بن فتح اجلعفي موالهم الكويف اإلمام العلم ) ٧(

  .٢٤٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) ٢٢٧ت ( هو أبو نرص برش بن احلارث بن عبد الرمحن املروزي ثم البغدادي اإلمـام العـامل ) ٨(

  .٤٦٩ / ١٠وهو مرتجم يف السري 



 
  ٢٥  

: قـال بن الربيع البـوراين إال عبد اهللا بن إدريس ، وذكر احلسن فيسلم
مـن عبـد اهللا   :]ئ فقـر[ إىل ابن إدريس وأنا شـاهد  أتى كتاب الرشيد

  ، وغيش عليـه ، قال فشهق ،بن إدريس هارون أمري املؤمنني إىل عبد اهللا
ُّإنا هللا صار يعرفني حتى يكتب إيل أي ذنب بلغ يب هـذا: فلام أفاق قال  َّ . 

 حـرضته ولد سنة مخس عرشة ومائة ويقال سنة عرشين وهـو بعيـد ، وملـا
  أربعـةني فقد ختمـت القـرآن يف هـذا البيـتالوفاة بكت ابنته فقال ال تبك

وتويف آخر سنة اثنتني وتسعني ومائـة وقيـل أول سـنة أربـع . آالف ختمة 
 .وتسعني 

 ، مقرئ مصدر ُ عبد اهللا بن إدريس ، أبو سهل األموي الرسقسطي-
  بــن  )حممــد ( وهــو جــد  بــن حكــم كبــري ، قــرأ عــىل عبــد الوهــاب

                                                        
 . » فسلم« ) : س ( يف ) ١(
 وهـو ) ٢٢١ت ( هو أبو عيل احلسن بن الربيـع الـبجيل القـرسي البـوراين اإلمـام احلـافظ ) ٢(

 . واملثبت من األصل و ث » النوراين «ويف س  . ٣٩٩ / ١٠مرتجم يف السري 
 ) .س ( زيادة من  » فقرئ« ) ٣(
 .واملثبت من األصل وث  » أيب عبد اهللا« ) : س ( يف ) ٤(
  .١٤٦ / ٣انظر تاريخ بغداد ) ٥(
   .٢٨٦ / ١انظر العلة .  مل أقف له عىل ترمجة ) ٦(
 .م هو عبد الوهاب بن حك) ٧(

 . واملثبت من األصل وث » بن حكيم «ويف س  . ٤٧٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ساقطة من  » حممد« ) ٨(
 



 
  ٢٦  

 . رأ عليه سيأيت ، ق كامبن سهل عبد الرمحن
 ، جـد  البـرصي ، النحـوي ،بن أيب إسـحاق احلـرضمي  عبد اهللا-

ً أحد العرشة ، أخذ القـراءة عرضـا عـن  ،احلرضمي بن إسحاقيعقوب 
، الثقفي ، روى القراءة عنه عيسى بن عمر ونرص بن عاصم،بن يعمر حييى

 :  ، قال معمـر بـن املثنـىعوربن موسى األ  وهارون ،وأبو عمرو بن العالء

                                                        
 هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن بن سهل بن إدريس األموي الرسقسطي املعـروف بـابن )١(

 .املعرور إمام كبري 
  .١٦٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 . مجيع النسخ هكذا يف )٢(
  .٨٨ / ٤انظر ترمجته يف هتذيب الكامل ) ٣(
  هو أبو حممد يعقوب بن إسحاق بن زيد احلـرضمي مـوالهم البـرصي أحـد القـراء العـرشة ) ٤(

  .٣٨٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٢٠٥ت ( 
  ) .٩٠ت قبل ( هو أبو سليامن حييى بن يعمر العدواين البرصي تابعي جليل ) ٥(

  .٣٨١ / ٢ ترمجته يف الغاية انظر  
  ) .٩٠ت ( هو نرص بن عاصم الليثي ويقال الدؤيل البرصي ، تابعي ) ٦(

  .٣٣٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .١٤٩ت ( هو أبو عمر عيسى بن عمر الثقفي النحوي البرصي معلم النحو ) ٧(

  .٦١٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  بن موسى األعور العتكي البرصي األزدي مـوالهم عالمـة صـدوق هو أبو عبد اهللا هارون ) ٨(

  .٣٤٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٢٠٠ت قبل ( 
وهـو  ) ٢٠٩ت ( هو أبو عبيدة معمر بن املثنـى التيمـي البـرصي النحـوي اإلمـام العالمـة ) ٩(

  .٤٤٥ / ٩مرتجم يف السري 



 
  ٢٧  

 ،الفيل  ثم عنبسة،األقرن ثم ميمون أول من وضع النحو أبو األسود
 : بـن حبيـب  عبد اهللا لبكرقال: ثم عبد اهللا بن أيب إسحاق ، وقال عيسى بن عمر 

ًحلن حرفا واحدا ، فمرت به سنور فقـال ما أ َ هـذه ، أال قلـت /فقـال  إخـسا: ً
 ، وقـال بـن خيـاط فةيمات سنة تسع وعرشين ومائة ، قاله خل. َْيس ْإخ

 ومائـة وهـو ابـن ثـامن  ،مات جدي عبـد اهللا سـنة سـبع عـرشة: يعقوب 
 . بالل بن أيب بردة  وصىل عليه ،سنة وثامنني

- عبد اهللا بن األقطع الواسـطي  ،  ) مقـرئ(  روى القـراءة
                                                        

  ) .٦٩ت (  قايض البرصة أول من وضع النحو هو أبو األسود ظامل بن عمرو بن سفيان الدؤيل) ١(
  .٣٤٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . هو ميمون األقرن ) ٢(
  .٧٨ / ١انظر ترمجته يف البلغة يف تراجم أئمة النحو   

 .هو عنبسة بن معدان الفيل ) ٣(
  .١٦٥انظر ترمجته يف البلغة يف تراجم أئمة النحو ص   

 .الباهيل هو بكر بن حبيب السهمي ) ٤(
  .٧١انظر ترمجته يف البلغة يف تراجم أئمة اللغة ص   

 . » اخا« ) : ث ( يف ) ٥(
  ) .٢٤٠ت ( هو أبو عمر خليفة بن خياط العصفري شباب صاحب التاريخ ) ٦(

 مـات يف « : ٥١٥ / ١والذي يف طبقات خليفة بـن خيـاط  . ٢٧٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هـ ١٠ »والية مروان 

 .واملثبت من األصل وش  » وهو إن ثامن وثالثني« ) : س (يف ) ٧(
 .هو أبو عمرو بالل بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري الكويف أمري البرصة وقاضيها ) ٨(

  .٣٨٤ / ١انظر ترمجته يف هتذيب الكامل   
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٩(
 ) .س ( ساقطة من  » مقرئ« ) ١٠(

 أ/١٥٠



 
  ٢٨  

  ً، روى القـراءة عنـه عرضـا  بـابسحممـد بـنبـن  ونسيـًعرضا عـن 
 حممد بن أمحد املادراي . 

-)   عبد اهللا بن أيدغدي ، هو شيخنا أبو بكر بن اجلندي تقدم. ( 
بـن  )عبد اهللا ( ويقال ابن باذام  )الوليد (  عبد اهللا بن باذان بن -
أخـذ القـراءة ،  ضابط ،  مقرئ ،، أبو حممد )واألول أصح (  ، الوليد

 نوح بن  و ،بن الصباح  جعفر و ،بن برزة  عمرًعرضا عن 

                                                        
ف بن حممد بن أمحـد البغـدادي الـرضير ، يعـرف بـابن بـابس ، حـاذق هو أبو القاسم يوس) ١(

  ) .٣٧٠ت ( مشهور 
 . والصواب يوسف » يونس « ، ويف مجيع النسخ ٤٠٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .واملثبت من الرتمجة  » بامشى« ) : س ( وهو  » بابش« ) : ث ( يف األصل وو  

 .اين الواسطي مقرئ ضابط  هو أبو احلسن أمحد بن حممد املادر)٢(
  يف  و» أمحـد بـن حممـد « والـصواب » حممد بن أمحد « ويف مجيع النسخ ١٣٧ / ١انظر الغاية 

 .والصواب املادراين  » املادراي« ) : ث ( ويف األصل و » املاوراي« ) : س ( 
 ) .س ( ترمجة ابن ايدغدي ساقطة من ) ٣(
 ) .س ( ساقطة من  » الوليد« ) ٤(
 ) .س ( ساقطة من  » بد اهللاع« ) ٥(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٦(
 ) .س ( ساقطة من  » واألول أصح« ) ٧(
 .هو أبو جعفر عمر بن حممد بن برزة األصبهاين ) ٨(

  .٥٩٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو عبد اهللا جعفر بن عبد اهللا بن الصباح األنصاري األصبهاين ، إمام جمود ) ٩(

  .١٩٢ / ١ترمجته يف الغاية انظر   



 
  ٢٩  

بن   وحممد ،بن اجلهم  وبرش ،بن عبد اهللا بن شاكر  وحممد ،منصور
 ، روى القراءة الطرسويس  وعيل بن أمحد ، يوسف بن جعفرو  ،زيد

  ، حممد بن جعفر املغازيلشته األصبهاين ، وعنه حممد بن عبد اهللا بن ا
عبد اهللا بـن : فقال  أبو بكر الباطرقاين ذكره(  بن يوسف  أمحدو

ـبيب باذان بن الوليد يكنى أبا حممد أصبهاين ، قرأ عىل حممد بن عبد الرحيم  ،بن ش
 ويوسف النجار وعمـر  ،وعىل جعفر بن عبد اهللا بن الصباح ، وعىل نوح بن منصور

ـنة ثالثـني وثالثامئـة يف شـعبان ،  ،الورعني  أحد املسنني ،بن حسنويها  مـات س
 ) .وكذا هو مكتوب عىل قربه باذان بالنون 

                                                        

 .هو أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن شاكر الرضير الرميل ، متصدر معروف ) ١(
  .١٧٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 .هو أبو عمرو برش بن إبراهيم بن حكيم بن اجلهم الثقفي السمري ) ٢(
  .١٧٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .سامعيل بن زيد احلقاف ويعرف حممد بمشاذ هو أبو عبد اهللا حممد بن إ) ٣(
  .» ك « ورمز له يف س بـ ١٠١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 .لعله أبو احلسن عيل بن أمحد بن حممد الكالبزي املسكي الطرسويس ، مقرئ مشهور ) ٤(
  .٥٢٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ! » الغازي« ) : س ( يف ) ٥(
 .د بن يوسف السلمي ، مقرئ معروف هو أبو احلسني أمح) ٦(

  .١٥٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .ما بني القوسني ليست يف س ) ٧(
  ) .٤٦٠ت ( هو أبو بكر أمحد بن الفضل بن حممد الباطرقاين األصبهاين أستاذ كبري ) ٨(

  .٩٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .و ث واملثبت من األصل  » عبد الكريم« ) : ث ( يف ) ٩(
 !! » املتكرين« ) : ث ( يف ) ١٠(



 
  ٣٠  

-)  عبد اهللا بـن بحـر ، أبـو حممـد الـساجي روى القـراءة عـن ، 
   حلـافظ، قـال ا احللـواين ًيعقوب ، روى القراءة عنه عرضا أمحد بن يزيد

 ) .وهو الذي يقال له عبد اهللا بن بحر  : أبو العالء
-  ابن حييى ، بن بكار بن منصور بن عبد اهللا  عبد اهللا  

  ،ئ، مقـر بن حصني  البغدادي ، موىل عمران ، الرضير ،أبو حممد اخلزاعي
ً، أخذ القـراءة عرضـا  عارف باملعاين واألدب  ، حاذق ، ثقة ،ضابط  ،نحوي

ًالــدوري ، روى القــراءة عنــه عرضــا  أيب عمــر  عــن 

الدالء  وأمحد بن حممد ، حممد بن احلسن النقاش  وعيل بن ،
                                                        

 ) .س ( ترمجة ابن بحر ساقطة من ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
  ) .٢٥٠ت ( هو أبو احلسن أمحد بن يزيد بن ازداذ الصفار احللواين األستاذ الكبري ) ٣(

 .صل  واملثبت واأل» أمحد ويزيد واحللواين «ويف ث  . ١٤٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
هو أبو العال احلسن بن أمحد بن احلسن اهلمذاين العطار اإلمام الكبري ، صاحب كتاب الغايـة ) ٤(

  ) .٥٦٩ت ( يف القراءات العرش 
  .٢٠٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية يف طبقات القراء   

 . » س مب ف ك ص« الرموز التالية ) س ( يف ) ٥(
  .٤٧١ / ١ انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار) ٦(
وهو مرتجم يف  ) ٥٢ت ( هو أبو نجيد عمران بن حصني بن عبيد اخلزاعي الصحايب اجلليل ) ٧(

  .٢٦ / ٣اإلصابة يف متييز الصحابة 
 .يف الرموز  » ص« زيادة ) س ( يف ) ٨(
 .واملثبت من األصل و ث  » ابن عمر« ) : س ( يف ) ٩(
 .مري املعروف بالدالء مقرئ هو أبو الطيب أمحد بن حممد الشاهد السا) ١٠(

  .» س «ويف س رمز له بـ  . ١٣٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٣١  

.   أبو بكر بن مقـسم و ،بن شنبوذا أبو احلسن و  ،الرقي
ًىل ابن الرقي عنه ، وذكر يل أنه كان ثقـة مأمونـا ، قرأت ع: قال السامري
ًوكان إماما صدوقا: وقال النقاش   من أهل العلم باللغة والشعر ، وقال ابن ً

 .ًكان صدوقا ينزل يف مدينة أيب منصور : وغريه  سوار
  ، روى القـراءة عـن أبيـه عبد اهللا بن أيب بكر بن محاد ، أبو بكر البغدادي-
 .بن إسحاق املسيبي ، روى عنه القراءة ابن جماهد  دعن حمم

                                                        
 .هو أبو احلسن عيل بن احلسني بن الرقي الوزان البغدادي ، شيخ ثقة ) ١(

  .٥٣٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  لنحـوي هو أبو بكر حممد بـن احلـسن بـن يعقـوب ابـن مقـسم العطـار البغـدادي اإلمـام ا) ٢(

  .١٢٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٣٥٤ت ( 
  هو أبو أمحد عبد اهللا بـن احلـسني بـن حـسنون الـسامري البغـدادي مـسند القـراء يف زمانـه ) ٣(

  ) .٣٨٦ت ( 
 . واملثبت من األصل و ث » الشامي « ويف س  .٤١٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  د اهللا بـن سـوار البغـدادي احلنفـي األسـتاذ الكبـري هو أبو طاهر أمحد بن بـن عـيل بـن عبيـ) ٤(
  ) . ٤٩٦ت ( 

 أيب « وقولـه ٣٧٢ / ١وانظر مقولـة ابـن سـوار يف املـستنري  . ٨٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 واملقـصود هبـا الـزوراء » أيب جعفر املنصور « كذا يف مجيع النسخ والذي يف املستنري »منصور 

   وأبـو جعفـر هـو عبـد اهللا بـن ١٥٦ / ٣انظر معجـم البلـدان . وهي اجلانب الغريب لبغداد 
  .١٥٨حممد بن عيل اهلاشمي العبايس اخلليفة ت 

  .٨٣ / ٧انظر سري أعالم النبالء   
 .ومل أقف له عىل ترمجة  » الشامي« ) : س ( يف ) ٥(
 .لعله أبو بكر أمحد بن محاد النقي الثقفي البغدادي صاحب املشطاح ) ٦(

  .٥١ / ١ته يف الغاية انظر ترمج  



 
  ٣٢  

- أبو حممـد التـوزي ،عبد اهللا بن ثابت ،  بفـتح املثنـاة وتـشديد   
ــالزاي   ــرئ ، وب ــن  ،جمــود، مق ــراءة ع ــثم أخــذ الق ــن اهلي ــد ب     ، حمم
بــن  مــن حــسني/ وســمع احلــروف  ،ًعرضــا  حممــد بــن الفــضلو

حممـد بـن  ً روى القـراءة عنـه عرضـا  ،ن آدمبـ  عن حييىاألسود
.  كان جيود قراءة محزة:  التايب  ، قال أمحد بن يعقوبالناقد يوسف

 .تويف يف سنة بضع وتسعني ومائتني فيام أحسب 

                                                        
 .مل أقف له عىل ترمجة  )١(
  ) .٢٤٩ت ( هو أبو عبد اهللا حممد بن اهليثم الكويف ضابط حاذق  )٢(

  .٢٧٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 . هو حممد بن الفضل مقرئ )٣(

  .٢٢٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 . الكويف  هو أبو عبد اهللا احلسني بن عيل بن األسود البجيل)٤(

  .٢٣٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٢٠٣ت ( هو أبو زكريا حييى بن آدم بن سليامن الصلحي إمام كبري حافظ  )٥(

  .٣٦٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 . هو حممد بن يوسف البغدادي الناقد مقرئ )٦(

  .» س « ليس يف » ج « والرمز ٢٨٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٣٤٠ت ( هو أبو الطيب أمحد بن يعقوب التايب األنطاحي مقرئ حاذق  )٧(

 » ث « واملثبت من األصل » النايب «ويف س  . ١٥١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .١٥٦ت ( هو أبو عامرة محزة بن حبيب بن عامرة الكويف الزيات اإلمام أحد القراء السبعة ) ٨(

  .٢٦١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 

 ب/١٥٠



 
  ٣٣  

   ًعرضـا ، وعنـه ٍ، أبو حممـد راو عـن قنبـل  عبد اهللا بن ثوبان-
ابن ثوبان  بل(  ، وال أعرفهام ، كذا هو يف الكفاية الزغري حممد بن احلسني

 ) .بن الصقر بن ثوبان كام تقدم  الراوي عن قنبل هو أمحد
- عبد اهللا بن جامع هو عبد اهللا بن حممد بن جامع يأيت  . 
- عبد اهللا بن جبري اهلاشمي املكي  روى احلروف عن ،  

   قنبـل ، روى عنـه احلـروف  وعرض عـىل  ،القواس دأمحد بن حمم
 . أبو بكر الداجوين ، وعرض عليه  بن أمحد اخلزاعي إسحاق

                                                        

 .ومل أقف عىل ترمجة البن ثوبان هذا .  » ف« رمز البن ثوبان بـ) س ( يف ) ١(
 . » الزغدي« ) : س ( ويف ) ف ( رمز لقنبل والزغدي بالرمز ) س ( يف ) ٢(
 ) .س ( واملثبت من  » وعند« ) : ث ( يف األصل و) ٣(
 .هو أبو الطيب حممد بن احلسني الزغري احللبي ) ٤(

  .١٣١ / ٢ته يف الغاية انظر ترمج  
  . » الزغدي« ) : س ( ويف ) ف ( رمز لقنبل والزغدي بالرمز ) س ( يف ) ٥(
   .٣٠انظر الكفاية ص ) ٦(
 ) .س ( ساقطة من  » كام تقدم« إىل  » بل ابن ثوبان« من قوله ) ٧(
 .هو أبو سعيد أمحد بن الصقر بن ثوبان الطرسويس البغدادي ) ٨(

  .٦٣ / ١غاية انظر ترمجته يف ال  
بن يعقوب روى عنـه ) ك ( عبد اهللا بن جامع بن حممد روى القراءة عن موسى « ) : س ( يف ) ٩(

 . » بن احلسني) ك ( القراءة احلصن 
  .مل أقف له عىل ترمجة ) ١٠(
  هو أبو احلسن أمحد بن حممد بـن علقمـة النبـال املعـروف بـالقواس إمـام مكـة يف القـراءة ) ١١(

  ) .٢٤٠ت ( 
  .١٢٣ / ١نظر ترمجته يف الغاية ا  

  ) .٣٠٨ت ( هو أبو حممد إسحاق بن أمحد بن إسحاق اخلزاعي املكي ، إمام ثقة ) ١٢(
  .» ج « رمز له بـ » س «ويف  . ١٥٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٣٤  

-  عبد اهللا بن جعفر بن القاسم بن أمحد ، أبو القاسم 
  الــرضير ، يعــرف ،  )احلاســب ( ، النحــوي ، الكــويف ،  الــبجيل

  بـن (   إسـامعيل  عـن، مقـرئ معـروف أخـذ القـراءةبالسواق 
 بـن  عنـسبة ، و عنـسبةبـن جعفـر بن أيب عيل اخلياط ، و )سهل 

  ،  بـن عـيل الكـويف زيـد ً ، روى القراءة عنـه عرضـا النرض األمحر
)العجيل بن حممد  وأمحد  ، ووهـم ) والغضائري شـيخا األهـوازي ،

والصواب أنه قـرأ عـىل زيـد عليـه ، ، قرأ عليه اهلذيل يف قوله إن الكتاين
                                                        

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١(
 ) .س ( ساقطة من  » احلاسب« ) ٢(
 .يل اخلياط الكويف هو إسامعيل بن سهل بن أيب ع) ٣(

 . ليست يف س » بن سهل «و  . ١٦٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٢٧٥ت ( هو أبو حممد جعفر بن عنبسة بن عمرو اليشكري السكوين الكويف ) ٤(

  .» س غاج ف ك «ورمز له يف س بـ  . ١٩٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .ر اليشكري املقرئ النحوي هو أبو عبد الرمحن عنبسة بن النرض األمح) ٥(

  .٦٠٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  هو أبو القاسم زيد بـن عـيل بـن أمحـد بـن أيب بـالل العجـيل الكـويف اإلمـام شـيخ العـراق ) ٦(

  ) .٣٥٨ت ( 
  .» س غاج ف ك «ورمز له يف س بـ  . ٢٩٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٧(
 .هو أبو العباس أمحد بن حممد بن عبيد اهللا العجيل التسرتي ) ٨(

  .١٢٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٣٩٠ت ( هو أبو حفص عمر بن إبراهيم بن أمحد الكتاين البغدادي ، مقرئ ثقة ) ٩(

  .» ث « واملثبت من األصل و » الكناين «ويف س  . ٥٨٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٣٥  

  عبـد الغفـار حممـد بـن احلـسن النقـاش ، ووروى عنه احلـروف 
  .احلضيني

 عبد اهللا بن جعفر بن حممد ، أبو حممد األسدي الكويف يعـرف بـابن -
بن احلـسن بـن  د القادر بن حممدوتىل به عىل عب، هج ، قرأ املب الضباع
  .الكندي عن أيب اليمن اكاف

 .يأيت   عبد اهللا بن أيب جعفر واسمه عيسى بن ماهان-
- بن حبيب بن ربيعة ، أبو عبد الرمحن السلمي الرضير  عبد اهللا 

، إليـه انتهـت  صـحبة  ، وألبيهملسو هيلع هللا ىلص ولد يف حياة النبي  ،مقرئ الكوفة
ًة جتويدا وضبطاالقراء   ،بـن عفـان  ً أخذ القراءة عرضا عن عـثامن ،ً

                                                        

  ).٣٦٩ت ( بو الطيب عبد الغفار بن عبيد اهللا بن الرسي احلضيني الكويف شيخ واسط هو أ) ١(
  .٣٩٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .ومل أقف عىل ترمجة للضباع هذا .  » الصباغ« ) : س ( يف ) ٢(
 .هو أبو حممد عبد القادر بن حممد بن احلسن املعروف بابن إكاف ) ٣(

  .٣٩٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٦١٣ت ( هو أبو اليمن زيد بن احلسن بن زيد الكندي البغدادي العالمة النحوي ) ٤(

  .٢٩٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » مابان« ) : ث ( واحلرف الذي ييل امليم غري منقوط ويف  » صهان« ) : س ( يف ) ٥(
ــه يف ) ٦( ــار ٢٦٧  /٤ ، الــسري ١١٠ / ٤هتــذيب الكــامل : انظــر ترمجت ــة القــراء الكب    ، ومعرف

١٤٦ / ١.  
ِّواملثبت من األصل وث وأبوه هو حبيب بن ربيعة بالتـشديد الـسلمي  » والبنه« ) : س ( يف ) ٧(

  .٣٠٦ / ١انظر اإلصابة 
 ! » صحبته« ) : ث ( يف ) ٨(
شـد ريض اهللا هو أمري املؤمنني أبو عبد اهللا عثامن بن عفان بن أيب العاص األموي اخلليفة الرا) ٩(

  ) .٣٥ت ( عنه 
  .٥٠٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٣٦  

 ،بن ثابت زيدو، بن مسعود عبد اهللاو بن أيب طالباوعيل 
 عاصم ًريض اهللا عنهم ، أخذ القراءة عنه عرضا بن كعباوأيب ،  و

  ،بـن وثـاب يـى وحي ،السبيعي  وأبو إسحاق ،بن السائبا وعطاء
                                                        

هو أمري املؤمنني أبو احلسن عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب اهلاشمي أمـري املـؤمنني وأحـد ) ١(
  ) .٤٠ت ( اخللفاء الراشدين ريض اهللا عنه 

  .٥٤٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
مسعود بن احلارث اهلـذيل املكـي الـصحايب اجلليـل ريض اهللا هو أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن ) ٢(

  ) .٣٢ت ( عنه 
  .٤٥٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

هو أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك األنـصاري اخلزرجـي الـصحايب اجلليـل ريض اهللا ) ٣(
  ) .٤٥ت ( عنه 

  .٢٩٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
ب بن قيس األنصاري سـيد القـراء باالسـتحقاق الـصحايب اجلليـل هو أبو املنذر أيب بن كع) ٤(

  ) .٣٥ت ( ريض اهللا عنه 
  .٣١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  هو أبو بكر عاصم بن هبدلة أيب النجود األسدي موالهم الكويف اإلمام أحـد القـراء الـسبعة ) ٥(
  ) .١٢٩ت ( 

  .٣٤٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .١٣٦ت ( د عطاء بن السائب الثقفي الكويف أحد األعالم هو أبو زي) ٦(

  .٥١٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .١٣٢ت ( هو أبو إسحاق عمرو بن عبد اهللا بن عيل السبيعي اهلمداين الكويف اإلمام الكبري ) ٧(

  .٦٠٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .عي كبري من األعالم  هو حييى بن وثاب األسدي موالهم الكويف تاب)٨(

 . واملثبت من األصل وث » حييى بن وثامة «ويف س  . ٣٨٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٣٧  

 حممـد بـن نوأبو عو  ،بن أيب أيوب وحممد،  بن عيسى بن أيب ليىل وعبد اهللا
ــد اهللا الثقفــي ــشعبي ،عبي ــد وإســامعيل،   وعــامر ال ، بــن أيب خال

 ريض اهللا عنهام ، أخربين حممد بن أيب بكـر املكـي واحلسني واحلسن
 عـن زرقـون  عن ابنبن وثيق هيم عن إبراعن أيب عمرو املالكي

                                                        

 .هو عبد اهللا بن عيسى بن عبد الرمحن بن أيب ليىل األنصاري الكويف  )١(
  .٤٤٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .هو أبو عاصم حممد بن أيب أيوب الثقفي الكويف  )٢(
 . واملثبت من األصل وث » أي أعوث «ويف س  . ١٠٤ / ٢ترمجته يف الغاية انظر   

  ) .١١٠ت ( هو أبو عون حممد بن عبيد اهللا بن سعيد الثقفي الكويف األعور ، تابعي  )٣(
  .١٩٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ) . ١٠٥ت ( هو أبو عمرو عامر بن رشاحيل بن عبد الشعبي الكويف اإلمام الكبري  )٤(
  .٣٥٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

وهو  ) ١٤٦ت ( هو أبو عبد اهللا إسامعيل بن أيب خالد البجيل األمحيس الكويف احلافظ اإلمام  )٥(
  .١٧٦ / ٦مرتجم يف السري 

  ) .٤٩ت (  ورحيانته ملسو هيلع هللا ىلصهو أبو حممد احلسن بن عيل بن أيب طالب اهلاشمي سبط رسول اهللا  )٦(
  .٣٣٠ / ١ييز الصحابة انظر اإلصابة يف مت  

  ) .٦١ت (  وسيد شباب أهل اجلنة ملسو هيلع هللا ىلصهو أبو عبد اهللا احلسني بن عيل بن أيب طالب سبط النبي  )٧(
  .٢٤٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٨(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٩(
  دليس اإلشـبييل إمـام مـشهور هو أبو القاسم إبراهيم بن حممد بن عبد الرمحن بن وثيق األن) ١٠(

  .٢٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٦٥٤ت ( 
  ) .٥٨٦ت ( هو أبو عبد اهللا حممد بن سعيد بن أمحد بن زرقون اإلشبييل مسند األندلس ) ١١(

  .١٤٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٣٨  

 ثنـا ابـن جماهـد بـن أمحـد احلافظ ثنا حممـد عن أيب عمرو اخلوالين
حـدثني حـسني   :قـال  عـن أبيـه بن أمحد الوكيعيحدثني إبراهيم

 أن أبـا عبـد الـرمحن بـن مرثـد عن علقمـة اجلعفي عن حممد بن أبان
،  ن ريض اهللا عنه وعرض عىل عيل ريض اهللا عنـهالسلمي تعلم القرآن من عثام

املجمع عليهـا أبـو / بالقراءة  قال ابن جماهد أول من أقرأ الناس بالكوفة
كان أبو عبد الرمحن يقـرئ النـاس يف  :  وقال السبيعي ،عبد الرمحن السلمي

                                                        
  ) .٥٠٨ت ( وهو أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن عبد اهللا اخلوالين ) ١(

  .١٢١ / ١ظر ترمجته يف الغاية ان  
 .والصواب املثبت  » ابن عمرو« ) : س ( يف ) ٢(
  ) .٣٩٩ت ( هو أبو مسلم حممد بن أمحد بن عيل الكاتب البغدادي معمر مسند ) ٣(

  .٧٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  .٨ / ١ية هو أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن عمر الوكيعي املرصي انظر ترمجته يف العنا) ٤(
  ) .٢٣٥ت ( هو أبو إبراهيم أمحد بن عمر بن حفص الوكيعي البغدادي الرضير ) ٥(

  .٩٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  وأثبت مقولة ابـن جماهـد عـىل مـا يف . اقحام مقولة ابن جماهد هنا ) ث ( يف األصل ونسخة ) ٦(

 . » ريض اهللا عنه« بعد كلمة ) س ( 
  ) .١٧١ت (  بن أبان بن صالح الكويف هو أبو عمر حممد) ٧(

هو ابن أبان بن صـالح :  ، قال الذهبي يف طبقاته عن حممد هذا ٤٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  .٣١ / ١. اهـ . كويف ضعيف 

 وهـو مـرتجم يف ١٢٠هو أبو احلارث علقمة بن مرثد احلـرضمي الكـويف اإلمـام الفقيـه ت ) ٨(
  .٢٠٦ / ٥السري 

 .البلد املشهور يف أرهف بابل من سواد العراق سميت الكوفة الستدراهتا  : الكوفة) ٩(
  .٥٥٧ / ٤معجم البلدان : انظر   

 أ/١٥١



 
  ٣٩  

 وغريه عـن عطـاء بـن بن زيد املسجد األعظم أربعني سنة ، وروى محاد
 )عـن قـوم ( القـرآن  أخذنا:  أبا عبد الرمحن السلمي قال السائب أن

أخربونا أهنم كانوا إذا تعلموا عرش آيات مل جياوزهن إىل العرش األخر حتـى 
القرآن والعمل به ، وأنه سريث القرآن  نتعلم ما فيهن ، فكنا يعلموا

اوز ههنا ، ووضع بعدنا قوم يرشبونه رشب املاء ، ال جياوز تراقيهم بل ال جي
  ، أبو عبد الرمحن يقرئكان:  ، وعن عطاء بن السائب قال يده عىل حلقه

 وقال كنت أقرأ عىل أيب عبـد الـرمحن وهـو  ،السوق )بأهل ( وكان يبدأ 
، فردهاًهدى له فرسا  كان رجل يقرأ عىل أيب عبد الرمحن فأ :يميش ، وعنه قال

 أنا أرجو ريب وقد صـمت  :وقال قبل موتهوقال أال كان هذا قبل القراءة ، 
خـريكم «  : ملسو هيلع هللا ىلصوهو الراوي عن عثامن عن النبي : قلت . ًله ثامنني رمضانا 

يقول هـذا الـذي أقعـدين هـذا  )وكان . (   »من تعلم القرآن وعلمه
                                                        

  ) .١٧٩ت ( هو أبو إسامعيل محاد بن زيد بن درهم البرصي اإلمام العلم ) ١(
  .٢٥٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . » أخذ« ) : ث ( يف ) ٢(
 ) .س ( ساقطة من  » عن قوم« ) ٣(
 .بالتاء املثناة من فوق  » تعلموا« ) : س ( يف ) ٤(
 . » فكن« ) : س ( يف ) ٥(
 ! » علم« ) : س ( يف ) ٦(
  .٢٩٢ / ٨رواه ابن سعد يف الطبقات الكربى ) ٧(
 ) .س ( ساقطة من  » بأهل« ) ٨(
 وأبـو  كتاب فضائل القرآن باب خريكم من تعلم القـرآن وعلمـه٤٧٣٩رواه البخاري برقم ) ٩(

 يف كتاب فضائل القرآن ٢٩٠٧ باب يف ثواب قراءة القرآن والرتمذي برقم ١٤٤٧داود برقم 
 .باب ما جاء يف تعليم القرآن 

 ) .س ( ساقطة من  » وكان« ) ١٠(



 
  ٤٠  

من زمن عثامن إىل أن تويف سـنة  ]القرآن [ املقعد ، وال زال يقرئ الناس 
وأمـا :  احلافظ يل سنة ثالث وسبعني قال أبو عبد اهللا وق ،أربع وسبعني
 وقـول حجـاج . مات سنة مخس ومائة فغلط فاحش قول ابن قانع

ـثامن ،  عن شعبة أن أبا عبد الرمحن مل يسمع من عثامن ليس بيشء فإنه ثبت لقيـه لع
  .وكان ثقة كبري القدر وحديثه خمرج يف الكتب الستة

ً أخذ القراء عرضا عن محـزة  ،الكويف بن حرملة بن عمرو اجلرسي عبد اهللا -
 . بن شعيب ذكره أبو طاهر بن أيب هاشم  وروى القراءة عن سهل ،الزيات

                                                        
 ) .س ( زيادة من ) ١(
  .١٥١ / ١انظر معرفة القراء الكبار ) ٢(
  ي مـوالهم البغـدادي صـاحب كتـاب هو أبو احلسني عبد الباقي بن قانع بن مرزوق األمـو) ٣(

  .٥٢٦ / ١٥وهو مرتجم يف السري  ) ٣٥١ت (  » معجم الصحابة« 
ً يف كتاب املغازي باب فـضل مـن شـهد بـدرا ومـسلم بـرقم ٣٧٦٢روى له البخاري برقم ) ٤(

 يف بـاب القـدر ٤٦٦١ يف كتاب اإلمارة باب املبايعة بعد فـتح مكـة وأبـو داود بـرقم ٤٨٠٨
 . يف كتاب الرب والصلة باب ما جاء من الفضل يف رضا الوالدين ١٩٠٠والرتمذي برقم 

 . يف باب يف القدر ٨٧ يف حتريم بنت األخ وابن ماجه برقم ٣٣٠والنسائي برقم   
  ) .٢٠٦ت ( هو أبو حممد حجاج بن حممد األعور املصييص احلافظ ) ٥(

  .٢٠٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » شعيب« ) : س ( يف ) ٦(
 ) .س ( ساقطة من  » وكان« ) ٧(
 .ومل أقف عىل ترمجة للجرسي هذا .  » احلسن بن« ) : س ( يف ) ٨(
 .هو سهل بن شعيب الكويف ) ٩(

  . ٣١٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٤١  

- بـن احلـسن بـن سـليامن ، أبـو القاسـم   عبد اهللا
 ماهر  ،ة ثق ،مشهور،  مقرئ  ، باملعجمة ، املعروف بالنخاس ،البغدادي
 صـاحب الـتامر حممد بن هارون ً، أخذ القراءة عرضا عن  متصدر
ــس ــه عرضــا  روي ــراءة عن ــن احلــسنيً، روى الق ــد ب   حمم

حممد بن   وأبو العالء ،احلاممي  أبو احلسنو،  الكارزيني
  وأبو احلـسن ،د احلداديبن أمح  وأبو نرص أمحد بن حممد ،عيل الواسطي

                                                        
 ، معرفـة ٢٦٧ / ١٤ ، ٣٦٨ ، واملنتظم حوادث سنة ٤٣٨ / ٩تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف ) ١(

  .٦٢٢/  ٢القراء الكبار 
 . » مصدر« ) : س ( يف ) ٢(
   ) .٣١٠ت ( هو أبو بكر حممد بن هارون بن نافع التامر البغدادي احلنفي ضابط مشهور ) ٣(

  .» س غامب ف ك «ورمز له يف س بـ  . ٢٧١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
م الـراوي عـن هو أبو عبد اهللا حممد بن املتوكل اللؤلؤي البرصي املعـروف بـرويس ، اإلمـا) ٤(

  ) .٢٣٨ت ( يعقوب 
 . واملثبت من األصل » الكازريني «ويف س و ث  . ٢٣٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  .١٣٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 .هو أبو عبد اهللا حممد بن احلسني بن حممد الكارزيني الفاريس إمام جليل ) ٥(
  ) .٤١٧ت ( شيخ العراق ومسند اآلفاق هو أبو احلسن عيل بن أمحد بن عمر احلاممي ) ٦(

  .٥٢١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٤٣١ت . ( هو أبو العالء حممد بن عيل بن أمحد الواسطي اإلمام املحقق ) ٧(

  .١٩٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو نرص أمحد بن حممد بن أمحد السمرقندي املعروف باحلدادي اإلمام البارع ) ٨(

  .١٠٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٤٢  

،   وعيل بن حممد اخلبازي ،اخلزاعي  أبو الفضلو  ،بن العالفا
مـا رأيـت يف  : بـن الفـرات احلـافظ وروى عنه شيخه ابن جماهد ، قال أبو احلسن

ـنة  ، وكان ثقـة ،ولد سنة تسعني ومائتني:  الشيوخ مثله ، وقال اخلطيب  وتـويف س
 . وقيل سنة ست يف ذي القعدة  ،/ني وثالثامئة ثامن وست

-)  عبد اهللا بن احلسن بن عيل بن صالح ، أبو القاسم اهلمـداين،  
 عن أبيه ، روى عنـه بن أيب عمر الدوري  روى القراءة عن حممد ،مقرئ

 . ونسبه وكناه بن عبد اهللا اجلبي القراءة أمحد

                                                        

  ) .٣٩٦ت ( هو أبو احلسن عيل بن حممد بن يوسف بن العالف البغدادي األستاذ املشهور ) ١(
  .» س «ورمز له يف س بـ  . ٥٧٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) . ٤٠٨ت ( هو أبو الفضل حممد بن جعفر بن عبد الكريم اخلزاعي اجلرجاين اإلمام احلاذق ) ٢(
  .١٠٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 . » ت« بـ) س ( رمز للخبازي يف ) ٣(
 ) ٣٨٤ت ( هو أبو احلسن حممد بن العباس بن أمحد بـن الفـرات البغـدادي اإلمـام احلـافظ ) ٤(

  .٤٣٨ / ٩وانظر مقولته يف تاريخ بغداد  . ٤٩٦ / ١٦وهو مرتجم يف السري 
وهـو  ) ٤٦٣ت ( ت البغـدادي اإلمـام صـاحب التـصانيف هو أبو بكر أمحد بن عيل بن ثاب) ٥(

  .٤٣٨ / ٩ ، وانظر مقولة اخلطيب يف تاريخ بغداد ٢٧٠ / ١٨مرتجم يف املسري 
 ) .س ( ترمجة اهلمداين ساقطة من ) ٦(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٧(
 .هو أبو جعفر حممد بن حفص بن عمر األزدي البغدادي ) ٨(

  .١٣٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
أبـو احلـسني )  وهـو تـصحيف » اجلبنـي «ويف ترمجتـه ( أمحد بن عبد اهللا بن احلسني اجلبـي ) ٩(

  ) .٣٨١ت ( الكبائي 
  .٧٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ب/١٥١



 
  ٤٣  

- مد ، أبو حممد اجللباين عبد اهللا بن احلسن بن حم قرأ عىل ،  
 .  اهلذيل بتنيس ، قرأ عليه بن عني الغزال عبد الباقي

 عبد اهللا بـن احلـسن بـن املـضاء بـن يوسـف ، أبـو حممـد الرعينـي -
  ،بـن داود بـن أيب طيبـة ً أخذ القراءة عرضا عن عبد الرمحن ،املرصي

  .الفاريس  أمحد بن داناجوأخذ عنه التحقيق روى عنه
الـسامري البغـدادي  ، أبو أمحد بن احلسني بن حسنون  عبد اهللا-

 مسند القراء يف زمانه ، ولـد سـنة مخـس أو  ،اللغوي، نزيل مرص ، املقرئ 
 .ست وتسعني ومائتني الشك منه 

                                                        

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١(
 .هو عبد الباقي بن عني الغزال ) ٢(

  .٣٥٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
انظـر .  بحر مرص قريبة من الرب ما بني الفرما ودميـاط والفرمـا يف رشقيهـا جزيرة يف: تنيس ) ٣(

  .٦٠ / ٢معجم البلدان 
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
  ) .٢٧٣ت ( هو أبو القاسم عبد الرمحن بن داود بن أيب طيبة املرصي مقرئ ناقل مشهور ) ٥(

  .٣٦٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
ـاح وهو أبو العباس أمحد بن احلسني بن ) ث ( واملثبت من األصل و » حداند« ) : س ( يف ) ٦( دان

  .٣٧ / ٥وهو مرتجم يف خمترص تاريخ دمشق  ) ٣٣٦ت ( الزاهد االصطخري 
   ، وشـذرات الـذهب ٦٣٤ / ٢ ، ومعرفة القـراء الكبـار ٥١٥ / ١٦السري : انظر ترمجته يف ) ٧(

  .» ت س ف ك «ورمز له يف س بـ  . ٢٤٦ / ٣
 .واملثبت من األصل و ث  » أبو حممد« ) : س ( يف ) ٨(



 
  ٤٤  

،  بـن محـدون احلـذاء  حممـدً أخذ القراءة عرضا عن  :قال الداين
 أيب بكـر  و ،بن سهل األشـناين  أمحد و ،بن املزرع توويم

  ،بـن مقـسم  أيب بكـر و ، أيب احلـسن بـن شـنبوذ و ،بن جماهـدا
  ،بـن صـالح  واحلسن ،كذا قال ابن سوار أمحد بن الرقي أيب احلسنو
  أمحد و ،بن هارون  سالمةو،  املكي  حممد بن الصباحو
    ،بـن عبـد اهللا الطنافـيس  وأمحد ،بقرة )بن ( بن حممد بن هارون ا

                                                        

  ) .٣١٠ت ( هو أبو احلسن حممد بن محدون الواسطي احلذاء ثقة ضابط ) ١(
 ) .س ( واملثبت من  » احلداء« ) : ث (  ، ويف األصل و١٣٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٣٠٣ت ( مشهور هو أبو بكر يموت بن املزرع بن موسى العبدي البرصي مقرئ ) ٢(
  .٣٩٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٣٠٧ت ( هو أبو العباس أمحد بن سهل بن الفريوزان األشناين ضابط جمود ) ٣(
  .٥٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

كذا يف مجيع النسخ ، ومل أجد من هو هبذه الرتمجة والصواب أنه هو عيل بن احلسني بن الرقـي ) ٤(
 . السطر الرابع من حتت ٥٢٥ / ١نظر الغاية وا. اآليت 

ـ  . ٢١٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو حممد احلسن بن صالح الواسطي ) ٥(   .» ج «ورمز له يف س ب
 .هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن الصباح املكي ) ٦(

  .١٧٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .مة بن هارون البرصي هو أبو نرص سال) ٧(

  .٣١٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .ث ( ساقطة من  » بن« ) ٨(
 .هو أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبد الرمحن بن هارون املعروف بابن بقرة ) ٩(

  .١١٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو العباس أمحد بن عبد اهللا الطنافيس البغدادي شيخ عارف ) ١٠(

  .٧٥ / ١ظر ترمجته يف الغاية ان  



 
  ٤٥  

  ،بن يوسف القافالين  وأمحد ،حممد بن يعقوب املعدل  أيب العباسو
وحممـد بـن   ،بن أمحد بـن عبـدان  حممدو  ، أمحد بن حممد األدميو

 . وغريهم بن يعقوب الواسطي  يوسفو  ،هارون التامر
   ، وأبـو حممـد احلـسن أمحـد بـن حممـد الـدجاجي وأبو بكر: قلت 

 وحممـد بـن  ،عيل بن أمحد الـوزان  ، وأبو احلسنبن صالح الواسطيا
 عمـر بـن  ، وبـن جريـر النحـوي  موسى ، والباهيل حممد

                                                        

  هو أبو العباس حممد بن يعقوب بن احلجاج التيمي البرصي املعروف باملعدل ، إمـام ضـابط ) ١(
  ) .٣٠١ت ( 

  .٢٨٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو بكر أمحد بن يوسف القافالين ) ٢(

  !» العاقالين «ويف س  . ١٥٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » ك« بـ) س ( رمز لألدمي يف ) ٣(
 . هو حممد بن أمحد بن عبدان اجلزري ) ٤(

  .٦٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 . » النجار« ) : س ( يف ) ٥(
  ) .٣١٣ت ( هو أبو بكر يوسف بن يعقوب بن احلسني الواسطي يعرف باألصم إمام كبري ) ٦(

  .٤٠٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .بكر أمحد بن حممد الدجاجي هو أبو ) ٧(

  .» ج «ورمز له يف س بـ  . ١٣٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .قد تقدم ذكره يف شيوخ السامري ) ٨(
 .هو أبو احلسن عيل بن أمحد الوزان البغدادي شيخ مقرئ ) ٩(

  .٥٢٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٣١٤ت (  البغدادي السامري ثقة مشهور هو أبو احلسن حممد بن حممد بن عبد اهللا الباهيل) ١٠(

  .٢٤٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٣١٠ت ( هو أبو عمران موسى بن جرير الرقي الرضير حاذق مشهور ) ١١(

  .٣١٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٤٦  

بـن أمحـد   احلسني ، واملاحلاين ني أمحد بن احلسو عالن
  عيل بن احلسني الرقي ، وبن موسى  أمحد  ، واملقري

  و ،الـرضير  العبـاس أبـو و ،املخرمـي )بـن (  واحلسن
 ألنـه ولـد بعـد ابـن  ، وال يـصح ،اهلـذيل جعفر بن الصباح فيام أسنده

بـن  ، وعبـد الـرمحن بـن بـرش  حممدو.  صباح بسنة فيام أعلمال
                                                        

 .هو أبو حفص عمر بن عالن البغدادي ) ١(
  .٥٩٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .بن احلسني الواسطي يعرف باملاحلاين هو أمحد ) ٢(
  .٥٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .هو أبو عيل احلسني بن أمحد بن اجلزيري املقرئ بجزيرة بني عمر ) ٣(
  .٢٣٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .ث ( سقطت من  » و« ) ٤(
 .هو ابن جماهد وقد تقدم ذكره يف شيوخ السامري ) ٥(
  .٥٣٤ / ٨ن عيل بن احلسني الرقي الوزان البغدادي انظر ترمجته يف الغاية هو أبو احلس) ٦(
 ) .ث ( ليست يف  » بن« ) ٧(
 .هو أبو عيل احلسن بن املخرمي الدقاق البغدادي ) ٨(

  .٢٣٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو العباس أمحد بن العباس الرضير الواسطي املقرئ ) ٩(

  .٦٥ / ١اية انظر ترمجته يف الغ  
 .بدون هاء الضمري  » أسند« ) : س ( يف ) ١٠(
 .وكالمها قريب ) س ( واملثبت من  » فاعلم« ) : ث ( يف األصل و) ١١(
 .هو حممد بن برش ) ١٢(

 .ورمزه مل يرد يف س  . ١٠٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٤٧  

 ، التـسرتي وأمحد بن عـيل( ،  العسكري بن عيل  أمحد و ،حييى
، كـل هـؤالء ذكـر  بن حيـان  حممد بن عيسى، و )ولعلهام واحد 

غري أن أيامـه ضابط ثقة مأمون قال الداين مشهور . السامري أنه قرأ عليهم 
 يف  وقل من ضبط عنه ممـن قـرأ عليـه ،وحلقه الوهم، ت فاختل حفظه طال

 فـإن مـن اخـتالل  ،وهذا هو االنـصاف يف ترمجتـه: قلت . أخريات أيامه 
،   وعبـد اهللا بـن املعتـز ،الكـويف حفظه وومهه روايته عـن أيب العـالء

ا روايتـه عـن أيب العـالء بن حممد الباهيل ، فأماوقرأته عىل أيب احلسن حممد 
  من كونه قال سمعت منه بمكةبن سعيد فقد تكلم فيه احلافظ عبد الغني

                                                        

عليه عن قراءته عن البـزي ال ٍذكره ابن اجلزري هبذا االسم ثم قال راو ذكر السامري أنه قرأ ) ١(
  .٣٨٢ / ١انظر الغاية . أعرفه 

 . هو أمحد بن عيل الشريازي العسكري ) ٢(
  .٩٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

. يعني العـسكري . اهـ . هو أمحد بن عيل أبو بكر التسرتي ، قال ابن اجلزري لعله الذي قبله ) ٣(
  .ورمزه مل يرد يف س . ٩٠ / ١انظر الغاية 

 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٤(
 .هو أبو جعفر حممد بن عيسى بن حيان البغدادي متصدر مشهور ) ٥(

 . بالباء املوحدة واملثبت من األصل و ث » حبان «ويف س  . ٢٢٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
وهـو  ) ٣٠٠ت ( ة هو أبو العالء حممد بن أمحد بن جعفر الذهيل الوكيعي الكويف اإلمام الثق) ٦(

  .١٣٨ / ١٤مرتجم يف السري 
، ولعله أبو العباس عبد اهللا بن املعتز بـن ) ث ( واملثبت من األصل و » بن العر« ) : س ( يف ) ٧(

  ) .٢٩٦ت ( املتوكل اهلاشمي أديب بليغ 
  .٧٦ / ٣انظر ترمجته يف وفيات األعيان   

وهـو  ) ٤٠٩ت ( دي املرصي اإلمـام احلـافظ هو أبو حممد عبد الغني بن سعيد بن عيل األز) ٨(
  .٢٦٨ / ١٧مرتجم يف السري 



 
  ٤٨  

 أول سنة ثالثامئة ، وأما قراءته عىل / فقال إنه تويف  ،سم سنة ثالثامئةيف املو
 قرأت عليه مخس آيات ، وأما  فقد سأله عنها أبو الفتح فارس فقال ،الباهيل

الصغري فإنـه   حممد بن حييى الكسائيه قال قرأ عىلمن تكلم فيه بسبب أن
  وإنـام وقـع يف إسـناد صـاحب ،مل يصح عندنا أنه ذكر ذلـك وال ادعـاه

عن قراءته عـىل  العنوان وغريه يف رواية الكسائي أنه قرأ عىل الطرسويس
 وهو إما إسقاط مـن  ،عن حممد بن حييى وهذا غلط الشك فيه السامري
 أو اختالل منه يف آخر عمره ، ومما يدل عـىل  ،أو غلط من الراوي  ،الناسخ

 أن تلميذه عبـد اجلبـار الطرسـويس شـيخ صـاحب العنـوان أنه غلط عليه
هذه الرواية عن السامري عن مجاعة ليس يف أحد مـنهم الكـسائي  أسند

 وقد أسند احلافظ أبو عمرو الداين هذه الروايـة عـن  ،الصغري فليعلم ذلك
عن السامري عن ابن جماهد عن حممد بن حييى ، والسامري  فارسشيخه 

    ، مثـل ابـن جماهـد ،فقد قرأ عىل غري واحد من أصحاب حممـد بـن حييـى
                                                        

  ) .٢٨٨ت ( هو أبو عبد اهللا حممد بن حييى الكسائي الصغري البغدادي ثقة حمقق ) ١(
  .٢٧٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٤٥٥ت ( هو أبو طاهر إسامعيل بن خلف بن سعيد األنصاري األندليس إمام عامل ) ٢(
  .١٦٤ / ١نظر ترمجته يف الغاية ا  

  ) .٤٢٠ت ( هو أبو القاسم عبد اجلبار بن أمحد بن عمر الطرسويس يعرف بالطويل أستاذ ثقة ) ٣(
  .٣٥٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  .» عىل السامري عن السامري «) ث ( يف ) ٤(
 . » أسنده« ) : ث ( يف ) ٥(
 .ثبت والصواب امل » فاريس« ) : س ( يف ) ٦(

 أ/١٥٢



 
  ٤٩  

وغـريهم ، وأمـا قراءتـه عـىل   وأمحد بـن حممـد البغـدادي ،وابن شنبوذ
بـضع عـرشة  ً فام رأينا أحدا أنكرها عليه ، وقد أدرك من عمـرهاألشناين

  : سمعت عبد اهللا بن احلسني يقول :ً سمعت فارسا يقول : ، قال الداينسنة
كنا نقرأ عىل أيب العباس األشناين خفية من ابـن جماهـد ، فكنـا نبـاكر إليـه 

علينا ابن جماهـد   فربام خطر ،عند املسجد ننتظر جميء الشيخ فنجلس
 )ال ( أنـا : ي وأما قول احلـافظ الـذهب. فيقول لنا أحسنتم الزموا الشيخ 

ً، فـإن كـان مـن حيـث اختاللـه وومهـه آخـرا  أشك يف ضعف أيب أمحد
 أسنده الداين يف جـامع البيـان  ولكن استدالله عىل ضعفه بام ،فقريب

  ،النحـوي عن أيب الفتح فارس أنه قرأ عىل موسى بن جرير وأيب عـثامن
أن   فموسـى بعيـدوعيل بن الرقي عن قراءهتم عـىل الـسويس ، وقولـه

                                                        

 .هو أمحد بن حممد الداجوين البغدادي األدمي ) ١(
  .١٣٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . » يف عمره« ) : س ( يف ) ٢(
 .والصواب املثبت  » إليه فيجلس« ) : س ( يف ) ٣(
 ! » حرض« ) : ث ( يف ) ٤(
 ) .س ( سقطت من  » ال« ) ٥(
من األصـل و ث وانظـر مقولـة الـذهبي يف معرفـة واملثبت .  » حسن بن أمحد« ) : س ( يف ) ٦(

  .٦٣٥ / ٢القراء الكبار 
 . » عىل حققه ملا« ) : س ( يف ) ٧(
  .٣٢٢ / ١انظر جامع البيان ) ٨(
 . هو أبو عثامن النحوي الرقي ) ٩(

  .٦١٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » بعد «) : س ( يف ) ١٠(



 
  ٥٠  

إال من جهـة أيب  واآلخران ال يعرفان،  فإنه كان بالرقة،  يكون لقيه
وإن كـان بالرقـة ،  ليس ببعيد أن يكون قرأ عىل موسـى:  أمحد ؛ قلت

 مثـل فقد قرأ عليه مجاعة مثل السامري وأصغر منـه ممـن مل يكونـوا بالرقـة
 ، ويكفي يف صحة ذلك كون الـداين كياألنطا وابن اليسع  ،َّاملطوعي

إال من هذه الطريق ، وأما عيل بن الرقـي فقـال فيـه  مل يسندها يف تيسريه
مشهور بالضبط واإلتقان ، روى عنه السامري وغريه ، ومثل  ثقة: الداين 

املجهول ال يكون هبذه الـصفة ،  ، ألن الداين ال يقول هذا يف جمهول
 وهو أضبط من قرأ عليه يف أيام  ،أبو الفتح فارس بن أمحد قرأ عليه 

بـن /   وعبد الساتر  ، ويوسف بن رباح ، وأبو الفضل اخلزاعي ،حفظه
                                                        

 . » لقبه« ) : ث ( يف ) ١(
. مدينة مشهورة عىل الفرات بينها وبني حران ثالثة أيام عىل جانب الفـرات الـرشقي  : الرقة) ٢(

  .٦٧ / ٣انظر معجم البلدان 
 ! » أال يعرفان« ) : س ( يف ) ٣(
 . » فليس« ًسقطت من س وزاد فاء عىل الكلمة التي بعدها فصارت  » قلت« ) ٤(
 . » قرأ عليه« ) : س ( يف ) ٥(
  ) .٣٧١ت (  احلسن بن سعيد بن جعفر املطوعي العباداين البرصي إمام ثقة هو أبو العباس) ٦(

  .٢١٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٣٨٥ت ( هو أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن اليسع األنطاكي إمام ال بأس به ) ٧(

  .٤٥٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .يها يف التيسري ومل أقف عل.  » يف تفسريه« ) : س ( يف ) ٨(
 . » متصدر« ) : س ( يف ) ٩(
 . » من جمهول« ) : س ( يف ) ١٠(
 . » فإن« ) : ث ( يف ) ١١(
  ) .س ( ساقط من  » ف« الرمز ) ١٢(
  ) .٤٤٠ت ( وهو يوسف بن رباح بن عيل ) ث ( واملثبت من األصل و » رماح« ) : س ( يف ) ١٣(

   .٢٢٨ / ٦٩انظر ترمجته يف خمترص تاريخ دمشق   

 ب/١٥٢



 
  ٥١  

 وحممـد بـن سـليامن،  اخلشاب يس ، وأبو احلسني التنالدرب الالذقي
د عبــد اجلبــار بــن أمحــ  و ،بــن احلــسن  وعبــد الــرمحن ،األيب

بـن يوسـف  حممد بن عيل  و ،نفيسبن  أبو العباس  و ،الطرسويس
  ،بـن عبـد الـرزاقا والفـضل (  ،بن أمـيل حممد  و ،املؤدب

                                                        
 .الالذقي شيخ مقرئ ) كذا يف ترمجته (  هو عبد الساتر بن الذرب )١(

   .٣٨٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . هو أبو احلسني اخلشاب بتنيس هكذا ذكره ابن اجلزري بدون تسمية )٢(
   .٢٦٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٤٢٣ت ( م مقرئ  هو أبو سامل حممد بن سليامن بن حممود األيب األندليس إما)٣(
   .١٤٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٤٤٦ت (  هو أبو القاسم عبد الرمحن بن احلسن بن سعيد اخلزرجي القرطبي أستاذ صالح )٤(
   .٣٦٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٥(

  ) .٤٥٣ت ( ف بابن نفيس إمام كبري  هو أبو العباس أمحد بن سعيد بن أمحد الطرابليس املعرو)٦(
  . ليس يف س » ك «والرمز  . ٥٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . هو أبو بكر حممد بن عيل بن يوسف املؤدب املهزوقاين مقرئ مصدر )٧(
  . ليس يف س » ك «والرمز  . ٢١٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 .ف  هو حممد بن عيل بن أمحد بن أميل مقرئ معرو)٨(
 . ليس يف س » ك «والرمز  . ٢٠١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .س ( ساقط من  » ك«  الرمز )٩(

 . هو أبو حممد الفضل بن عبد الرزاق األندليس )١٠(
   .١٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  



 
  ٥٢  

فيام   ،األسواين أمحد بن عثامن و ( بن إبراهيم األنباري واحلسني
وأكرب منه واهللا أعلم ، و وهو بعيد ، فإن األسواين من أقرانه ذكره اهلذيل

بـن   وقد سألت أبا حيان حممد :، قال الذهبي بن موسى التاجر حممد
:  ، قلـت ومـشى أمـره  ، ووثقه ،يوسف األندليس عن أيب أمحد فأثنى عليه
 سـنة سـت  ، لثامن بقـني مـن املحـرم ،تويف بمرص ليلة السبت ودفن يوم السبت

  .بن عراك وصىل عليه أبو حفص عمر  ،وثامنني وثالثامئة

                                                        

 . هو أبو عبد اهللا احلسني بن إبراهيم بن عبد اهللا األنباري )١(
   .٢٣٧ / ١ انظر ترمجته يف الغاية  

  ) .س (  ما بني القوسني ليس يف )٢(

 . هو أبو العباس أمحد بن عثامن بن عبد اهللا األسواين املرصي ضابط عارف بحرف أيب عمرو )٣(
 واملثبـت مـن » األمـوين «ويف ث .  ليس يف س » ك «والرمز  . ٨٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  .األصل و س 

 .هو حممد بن موسى التاجر ) ٤(
ــيس يف س ويف ث » ك «والرمــز  . ٢٦٩ / ٢انظــر ترمجتــه يف الغايــة    ــأخر « ل ــت » الت  واملثب

 .واألصل وس 
  ) .٧٤٥ت ( هو أثري الدين أبو حيان حممد بن يوسف بن عيل األندليس اإلمام احلافظ األستاذ ) ٥(

  .٢٨٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 . » وثقه« ) : ث ( يف ) ٦(
  .٦٣٨ / ٢ القراء الكبار انظر معرفة) ٧(
  هو أبو حفص عمر بن حممـد بـن عـراك احلـرضمي املـرصي اإلمـام أسـتاذ يف قـراءة ورش ) ٨(

  ) .٣٨٨ت ( 
  .٥٩٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٥٣  

  بــن   ، روى القـراءة عـن أمحـدالبغــدادي  عبـد اهللا بـن حـسني-
، روى عنـه  عـن أيب عمـر  عـن عبـد الـوارثعمر القريش )أيب ( 

  .بن عبد الرزاق احلروف إبراهيم
  ،  الرشيف )بن حممد بن احلسني ( عبد اهللا بن احلسني ) غاف  ( -

ـبيل (  أبو حممـد بـن أيب عبـد اهللا العلـويل  )الغـريب ( ، إمـام اجلـامع  )احلن
   أيب بكر، أخذ القراءة عن   معروف ، ضابط ،مصدر، ، مقرئ  بواسط

                                                        

 . » احلسني« ) : ث ( يف ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 .هو أمحد  بن أيب عمر القريش ) ٣(

  .٩٣ / ١ انظر ترمجته يف الغاية  
هو أبو عبيدة عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التنوري العنربي موالهم البرصي إمام حافظ ) ٤(

  ) .١٨٠ت ( 
  .٤٧٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  .» أيب عمرو «والصواب  » أيب عمر« يف مجيع النسخ   كذا)٥(
  ) .٣٣٩ت ( طاكي أستاذ ثقة هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرزاق بن احلسن العجيل األن) ٦(

  .١٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ساقطة من  » بن حممد بن احلسني«  )٧(
 . مل أقف له عىل ترمجة )٨(
 .واملثبت من األصل و س  » العلو« ) : ث (  يف )٩(
 . » كاحلنبيل« ) : ث ( ويف ) س ( ساقطة من  » احلنبيل«  )١٠(
 ) .س ( ن ساقطة م » الغريب« ) ١١(
سميت بذلك لتوسطها بني البرصة والكوفة ألمد منها إىل كل واحدة منهام مخـسني : واسط ) ١٢(

  .٤٠٠ / ٥انظر معجم البلدان  . ٨٦ًفرسخا ، انتهى احلجاج من بنائها سنة 
 . » ثقة« ) : س ( يف ) ١٣(



 
  ٥٤  

 بـن إسـحاق  عـن إسـامعيلاإلسـكايف )بـن حممـد ( حممد  )غاف ( 
بـن حممـد بـن  واحلسني (  أيب بكر النقاش، و  قالونصاحب

بـن   ، وعـيل بـن أمحـدبن القاسم الصاحلي  وإسامعيل ،أمحد الشعيبي
) غاف ( ، قرأ عليه  ) بن إسامعيل املؤدب  وعبد اهللا بن املبارك ،بردانقا
، وأثنى   أمحد بن حممد املادراين ، واهلراس  غالم)غاف  ( أبو عيل

                                                        

  ) .٣٥٢ت (  هو أبو بكر حممد بن حممد بن أمحد اإلسكايف ثقة مأمون )١(
 . ليست يف ث » بن حممد «و  . ٢٣٧ / ٢نظر ترمجته يف الغاية ا  

  هو أبو إسحاق إسـامعيل بـن إسـحاق بـن إسـامعيل القـايض األزدي البغـدادي ثقـة كبـري ) ٢(
  .١٦٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٢٨٢ت ( 

م الـراوي هو أبو موسى عيسى بن مينا بن وردان املري موىل بني زهرة امللقب بقـالون اإلمـا) ٣(
  ) .٢٢٠ت ( عن نافع 

  .٦١٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٤(
 .هو أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن أمحد بن حممد الشعيبي الواسطي ) ٥(

  .٢٤٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو عيل إسامعيل بن القاسم الصاحلي ) ٦(

  .١٦٧ / ١ الغاية انظر ترمجته يف  
 .هو أبو احلسن عيل بن أمحد بن بردانقا الواسطي املقرئ ) ٧(

  .٥١٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .وهو أبو حممد عبد اهللا بن املبارك بن إسامعيل بن ميمون املؤدب اخلزار مقرئ ) ٨(

  .٤٤٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٤٦٨ت (  الواسطي املعروف بغالم اهلراس شيخ العراق هو أبو عيل احلسن بن القاسم بن عيل) ٩(

  .٢٢٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .ث ( واملثبت من  » املادراي«   يف األصل وس)١٠(



 
  ٥٥  

، وقـد انفـرد عـن النقـاش عـن ابـن  ايناهلمد ءعليه احلافظ أبو العال
 .ًبالسكت عىل الساكن مطلقا  ذكوان
 ، مقرئ روى القـراءات عـن أيب  عبد اهللا بن احلسني ، أبو نرص النيسابوري-

  .بن حامد اخليامي بكر بن مهران ، روى القراءات عنه حممد
- ، بن ه اهلذيل ، وصوابه حممد  كذا سام عبد اهللا بن محدون عن قنبل

 .محدون يأيت 
-)  عبد اهللا بن محيد بن قيس غري معـروف ، روى القـراءة عـن ، 
 ، روى القـراءة عنـه بن أيب محاد  صاحب عبد الرمحنبن جامع احلسن

                                                        
 . » العالي« ) : س ( يف ) ١(
 .باملعجمة ) اهلمذاين ( باملهملة والصواب  » َاهلمداين« يف مجيع النسخ   كذا)٢(
عبد اهللا بن أمحد بن برش القريش الفهري املعروف بـابن ذكـوان اإلمـام الـراوي هو أبو حممد ) ٣(

  ) .٢٤٢ت ( عن ابن عامر 
  .٤٠٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
 .هو حممد بن حامد بن احلسن اخليامي الطويس مقرئ متصدر ) ٥(

  .١١٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ن قيس ساقطة من ترمجة اب) ٦(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٧(
 .هو احلسن بن جامع الكويف ) ٨(

  .٢٠٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو حممد عبد الرمحن بن سكني بن أيب محاد الكويف ، صالح مشهور ) ٩(

  .٣٦٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٥٦  

  ) .بن الفضل األهوازي أمحد بن حممد
 ،  القرطبـيبن خلف بن بقي ، أبو حممد القييس األندليس  عبد اهللا-

 ثقة ، أخـذ القـراءات  ، صالح ،أستاذ،  مصدر  ،مقرئ،  ويقال البيايش
 عن أيب احلسني، وبمرسية بن الدوش احلسن عن أيب ًعرضا بقرطبة

 وأيب بكر بن  ،بن الفحام  عىل أيب القاسم، وحج فقرأ بمرص بن البيازا
مام املقـام ، قـرأ  إبن عمر بن العرجاعبد اهللا   وأيب حممد ،عبد اجلليل

                                                        

 .امعيل األهوازي مقرئ هو أبو بكر أمحد بن حممد بن الفضل بن إس) ١(
  .١٢٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  .٢٢٧ / ٢ ، التكملة لكتاب الصلة ٩٨٧ / ٢انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ٢(
 . » الساتيس« ) : س ( يف ) ٣(
  انظـر معجـم البلـدان . مدينة عظيمة وسط األندلس بينها وبني البحـر مخـسة أيـام : قرطبة ) ٤(

 . وهي اآلن عاصمة مقاطعة يف جنوب أسبانيا  .٣٦٨ / ٤
  ) .٤٩٦ت ( هو أبو احلسن عيل بن عبد الرمحن بن أمحد بن الدوش الشاطبي أستاذ كبري ) ٥(
 واملثبـت مـن » ابن الـروس « ويف ث » ابن احلسن «يف س  . ٥٤٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية    

 .األصل 
انظـر .  اختطها عبد الرمحن بـن احلكـم بـن هـشام مدينة باألندلس من أعامل تدمري: مرسية ) ٦(

 . واملثبت من األصل و ث » املرسية «ويف س  . ١٢٥ / ٥معجم البلدان 
حييى بن إبراهيم بن أيب زيـد اللـوايت ) ويف ترمجته أبو احلسن وهو تصحيف ( هو أبو احلسني ) ٧(

  ) .٤٩٦ت ( املريس املعروف بابن البياز شيخ األندلس 
 . واملثبت من األصل وث » ابن احلسني بن البيار «ويف س  . ٣٦٤ / ٢ته يف الغاية انظر ترمج  

  ) .٥١٦ت ( هو أبو القاسم عبد الرمحن بن عتيق بن خلف بن الفحام الصقيل األستاذ الثقة ) ٨(
  .٣٧٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .يب وكالمها قر) س ( واملثبت من  » فاعلم« ) : ث ( يف األصل و) ٩(
  ) .٥٠٠ت يف حدود ( هو أبو حممد عبد اهللا بن عمر بن العرجا القريواين حاذق ثقة ) ١٠(

  .٤٣٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٥٧  

 ، تـويف بعـد ّحممد بن حممد بن عـيل بـن حـسنون البيـايس عليه أبو بكر
 .إليها / فنسب  األربعني ومخسامئة ، أقرأ ببياسة

املكي هو عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر بن خليل   عبد اهللا بن خليل-
 .يأيت 

-  أبو عبد الرمحن اهلمداينبن داود  عبد اهللا ،احلريبي   ثقة ،
، عن األعمش ، وحدث عمرو بن العالء القراءة عن أيب ، روىحجة
بـن عيـسى   مسلم، روى عنه القراءة   )بن عروة وهشام( ،  وثور

                                                        

، وهو أبو بكر حممد بن عبد الـرمحن بـن ) س ( واملثبت من  » البيايش« ) : ث ( يف األصل و) ١(
  . )٦٠٤ت ( ّحسنون احلمريي األندليس البيايس ماهر ثقة 

 .فاهللا أعلم ) عيل (  ، ومل أجد يف رسد نسبه ٢٤١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
، وبياسـة بيـاء مـشددة هـي مدينـة كبـرية ) س ( واملثبت من  » بياشة« ) : ث ( يف األصل و) ٢(

 وهي مطلة عىل النهـر الكبـري املنحـدر إىل قرطبـة ٦١٣ / ١انظر معجم البلدان . باألندلس 
 .ً ميال ٢٠ن بينها وبني جيا

 . » اخلليل« ) : ث ( يف ) ٣(
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ٤(
  .١١٦ / ٢ ، وشذرات الذهب ٣٤٦ / ٩ ، السري ١٢١ / ٤هتذيب الكامل : انظر ترمجته يف ) ٥(
  هكـذا غـري منقـوط واملثبـت مـن األصـل  » احلرــيل« ) : ث ( ويف  » احلرايس« ) : س ( يف ) ٦(

 ) .ي لنزوله حملة اخلريبة بالبلدة كام يف ترمجته يف السري والصواب اخلريب( 
 ! » وحسب« ) : س ( يف ) ٧(
  ) .١٥٥ت ( هو أبو خالد ثور بن يزيد الكالعي الشامي مشهور ) ٨(

  .١٨٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
   الثقـة هو أبو املنذر هشام بن عروة بن الزبري بـن العـوام القـريش األسـدي الـزبريي اإلمـام) ٩(

 . ليست يف س » هشام بن عروة «و  . ٣٤ / ٦وهو مرتجم يف السري  ) ١٤٦ت ( 

 أ/١٥٣



 
  ٥٨  

 ، تويف سـنة بن موسى وبرش والذهيل  ، وحدث عنه بنداراألمحر
 . ومائتني ثالث عرشة

 .هو عبد اهللا بن أمحد برش بن ذكوان تقدم   عبد اهللا بن ذكوان-
-)   ، عبد اهللا بن الربيع بن سليامن بن داود بن إبراهيم بـن عبـد اهللا

بـن  د مرص ، كذا سامه ونـسبه القـايض أسـ إمام جامع ،أبو حممد امللطي
 الربيع بن  )بن  (نه حممد ، واملعروف أ»  املنتهى« احلسني اليزدي يف كتابه

 ، كام سامه احلافظ أبو عمـرو الـداين وغـريه ، روى القـراءة سليامن املنادي اجليزي
 .  )يىل ، قرأ عليه أبو العباس املطوعًعرضا عن يونس بن عبد األع

                                                        

 . هو أبو عيسى مسلم بن عيسى بن عبد اهللا األمحر ) ١(
  .٢٩٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  )٢٥٢ت ( هو أبو بكر حممد بن بشار بن عثامن العبدي البرصي امللقـب ببنـدار اإلمـام احلـافظ ) ٢(
  .١٤٤ / ١٢جم يف السري وهو مرت

وهـو مـرتجم يف  ) ٢٥٨ت ( هو أبو عبد اهللا حممد بن حييى بن عبد اهللا الذهيل اإلمام العالمة ) ٣(
  .٢٧٣ / ١٢السري 

  .٣٥٢ / ١٣وهو مرتجم يف السري  ) ٢٨٨ت ( هو أبو عيل برش بن موسى بن صالح اإلمام الثقة ) ٤(
  .مرتني) س ( يف  » بن ذكوان« تكررت ) ٥(
 ) .س (  ترمجة ابن الربيع ساقطة من )٦(
 وهو أبو ذر أسعد بن احلسني بن سـعد » أسعد «والصواب  » أسد« ) : ث ( يف األصل و  كذا)٧(

  ) .٥٨٠ت بعد ( اليزدي اإلمام الضابط 
  .١٥٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .ث ( ساقطة من  » ابن« ) ٨(
 .ن سليامن اجليزي هو أبو داود حممد بن الربيع ب) ٩(

  .١٤٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٥٩  

-)  عبد اهللا بن زاك اليمني،  مقرئ اليمن ، قرأ عىل عيل بن حممـد 
  . )بن زاك يه ابن أخيه حممد عل ، قرأاملعجيل
  الفخـر ،   املهلبـيبن الـزبري بـن عـيل بـن سـيد الكـل  عبد اهللا-

،  أبو حممد املرصي ، مقرئ بجامع مرص ، أخذ القراءات عن أبيه الـزبري
  ثم رحل إىل املدينة ، أقرأ بجامع عمرواملرصي وعن إسامعيل بن إبراهيم

 . دود سنة مخسني وسبعامئة فتويف هبا يف ح ،الرشيفة
  ، األسـدي ، ، أبـو بكـر القـريشبن الـزبري بـن العـوام  عبد اهللا-

 )عنـه ( بن الصحايب ريض اهللا عنهام ، قال الداين وردت الرواية االصحايب 
                                                        

 ) .س ( ترمجة ابن زاك ساقطة من ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 . مل أقف له عىل ترمجة )٣(
 . هو حممد بن زاك اليمني )٤(

  .١٤٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  .٢٦٠ / ٢انظر ترمجته يف الدرر الكامنة البن حجر ) ٥(
 .واملثبت من األصل وث .  » املهيل« ) : س (  يف) ٦(
  ) .٧٤٥ت ( هو الزبري بن عيل بن سيد الكل املهلبي االسواين عارف متصدر ) ٧(

  .٢٩٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٧٣٠ت بعد ( هو أبو الطاهر إسامعيل بن إبراهيم املرصي حاذق ينعت بالفخر ) ٨(

  .١٦١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .واملثبت من األصل و ث  » وستامئة« ) : س ( يف ) ٩(
  .٧٣٧ / ٨ ، والبداية والنهاية ٧١ / ٣ ، ووفيات األعيان ٣٠٩ / ٢اإلصابة : انظر ترمجته يف ) ١٠(
 ) .س ( ساقطة من  » عنه« ) ١١(



 
  ٦٠  

وقد ذكره قـديم يف اإلسـالم قـارئ :  يف حروف القرآن ، قال ابن عباس
وهـو محـل يف بطنهـا   ، هاجرت أمـهعوامبن ال ، أبوه الزبري القرآن

 ، ولد يف السنة الثانية ، وله فكان أول مولود ولد يف املدينة من املهاجرين
 .مبايعة وقتل يف مجادى األول سنة ثالث وسبعني 

-   زيــاد ( عبــد اهللا بــن زيــاد بــن عبــد اهللا بــن( بــن يــسار   
حمقـق ، روى القـراءة ،  ، ضـابط ري الليثيبن عم  ، موىل عبد اهللااملكي

 ، روى القراءة عنـه القسط  إسامعيل و ،بن عباد ًعرضا عن شبل
                                                        

  ) . ٦٨ ت (هو أبو العباس عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب اهلاشمي بحر التفسري وحرب األمة ) ١(
  .٤٢٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .والعبارة غري واضحة  » قارئ للقرآن« ) : س ( يف ) ٢(
 ملسو هيلع هللا ىلصهو أبو عبد اهللا الزبري بن العوام بن خويلد القريش األسدي الصحايب حواري رسول اهللا ) ٣(

  .٥٤٥ / ١وهو مرتجم يف اإلصابة  ) ٣٦ت ( 
وهـي مرتمجـة  ) ٢٤ت ( كر الصديق الصحابية ذات النطاقني هي أم عبد اهللا أسامء بنت أيب ب) ٤(

  .٢٢٩ / ٤يف اإلصابة 
  .٤٧٣ / ٦انظر طبقات ابن سعد ) ٥(
 ) .س ( ساقطة من  » زياد« ) ٦(
 ! » يسارك« ) : س ( يف ) ٧(
 .مل اقف له عىل ترمجة ) ٨(
  ) .١١٣ت ( هو أبو هاشم عبد اهللا بن عبيد بن عمري الليثي املكي تابعي جليل ) ٩(

  .٤٣٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .١٦٠ت بعد ( هو أبو داود شبل بن عباد املكي ثقة ضابط ) ١٠(

  .٣٢٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
هو أبو إسحاق إسامعيل بن عبـد اهللا بـن قـسطنطني املخزومـي مـوالهم املكـي املعـروف ) ١١(

  ) .١٧٠ت ( بالقسط مقرئ مكة 
  .١٦٥ / ١ الغاية انظر ترمجته يف  



 
  ٦١  

 . البزي ًعرضا 
 ، روى احلروف عن ابن كثري ، روى  عبد اهللا بن زيد بن يزيد املكي-

 .عنه احلروف عبيد بن عقيل 
- دان البجيلبن زي  عبد اهللا ،  ) أبو حممد مقرئ(  روى القراءة

وذكر أنه قرأ عليـه يف محـدان الزقـوم ( ،  بن حييى اخلنييس  حممدعن 
   زيــد بــن عــيل ، روى القــراءة عنــه  عــن خــالد )حملــة بالكوفــة 

 . )وأمحد بن عبد اهللا بن اجلبي ( 

                                                        
 ) .س ( سقط من  » ك« الرمز ) ١(
  هو أبو احلـسن أمحـد بـن حممـد بـن عبـد اهللا البـزي املكـي اإلمـام الـراوي عـن ابـن كثـري ) ٢(

  ) .٢٥٠ت ( 
  .١١٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٣(
ـــه يف )٤( ـــر ترمجت ـــسري :  انظ ـــامل ٤٣٦ / ١٤ال ـــى  ،٢٣٠ / ١ ، االك ـــى يف رسد الكن    املقتن

٢٦٦ / ٢.   
 .ساقطة من س ) أبو حممد مقرئ ( ) ٥(
 .هو أبو عبد اهللا حممد بن حييى اخلنييس الرازي ثم الكويف مقرئ مشهور ) ٦(

  واملثبت من األصل وس» اخلييس «ويف ث  . ٢٧٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٧(
  ) .٢٢٠ت ( عيسى خالد بن خالد الشيباين موالهم الصرييف الكويف إمام يف القراءة هو أبو ) ٨(

  .٢٧٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .ما بني القوسني ليست يف س ) ٩(



 
  ٦٢  

- ائببن السائب أيب الس  عبد اهللا دبن صـيفي بـن عابـ  بـن
 وقيل أبو عبد الرمحن املخزومي ، قارئ أهـل /ب عمر بن خمزوم أبو السائ

بـن   وعمـر ،ً روى القـراءة عرضـا عـن أيب بـن كعـب ، لـه صـحبة ،مكة
 وعبد اهللا بن كثـري فـيام  ،بن جرب  ، عرض عليه القرآن جماهداخلطاب

  :قـال جماهـد  رمحه اهللايق الشافعيقطع به الداين وغريه ، وروينا من طر
  ،ابـن عبـاس  وبفقيهنا ،كنا نفخر عىل الناس بقارئنا عبد اهللا بن السائب

 ، تويف يف حـدود سـنة بن عمري وبقاضينا عبيد  ،وبمؤذننا أيب حمذوره

                                                        

   ، هتــذيب الكــامل ٣١٤ / ٢ ، اإلصــابة ١٣٢ / ١معرفــة القــراء الكبــار :  انظــر ترمجتــه يف )١(
 بــن أيب «والــصواب ) . ث ( وهــي ســاقطة يف  » لــسائبأيب أو ا« ) : س ( يف و  .١٤١ / ٤

  .»إلخ .... السائب صيفي 
 .واملثبت من س ) ث ( وهي غري منقوطة يف  » بن عايد« : يف األصل ) ٢(
  ) .٢٣ت ( هو أمري املؤمنني أبو حفص عمر بن اخلطاب بن نفيل القريش العدوي ) ٣(

  .٥٩١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .١٠٣ت (  احلجاج جماهد بن جرب املكي أحد األعالم من التابعني هو أبو) ٤(

  .٤١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  هو اإلمام أبو عبد اهللا حممـد بـن إدريـس بـن العبـاس الـشافعي املطلبـي صـاحب املـذهب ) ٥(

  ) .٢٠٤ت ( 
  .٩٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ! » وتفقيهنا« ) : س ( يف ) ٦(
  وهـو مـرتجم يف اإلصـابة  ) ٥٩ت ( أبو حمـذورة أوس بـن معـري بـن ربيعـة الـصحايب هو ) ٧(

١٧٦ / ٤.  
  ) .٧٤ت ( هو أبو عاصم عبيد بن عمري بن قتادة الليثي املكي القاص ) ٨(

  .١٩١ / ١وانظر مقولة جماهد يف تاريخ ابن أيب خيثمة  . ٤٩٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ب/١٥٣



 
  ٦٣  

بـن  رأيـت عبـد اهللا:  ابن الزبري ، قال ابن أيب مليكة سبعني يف إمرة
وقف عىل قـربه فـدعى لـه ثـم ، ا فرغ من دفن عبد اهللا بن السائب عباس مل
  .انرصف

التميمـي   ، أبـو حممـد الوشـقيبن سعدون بن جميـب  عبد اهللا-
، قرأ القراءات عىل  نسية كامل ، نزيل بل ، جمود ، حاذق ،الرضير ، مصدر

، لح وخلف بن أف،بن حكم  وعبد الوهاب،بن الوراق أيب مطرف

                                                        
 . » امراة« ) : ث ( ويف »  أمرية« ) : س ( يف ) ١(
  ) .١١٧ت ( هو أبو بكر عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة التميمي التابعي املشهور ) ٢(

  .٤٣٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » عبد اهللا العباس« مرتني وفيه ) ث ( يف  » عبد اهللا« تكررت ) ٣(
  .٩٦ / ٦انظر طبقات ابن سعد ) ٤(
   ، التكملـــة لكتـــاب الـــصلة ٩٩٥ ، ٩٥٦ / ٢ه يف معرفـــة القـــراء الكبــار انظــر ترمجتـــ) ٥(

٢٢٦ / ٢.  
 . » الدمشقي« ) : س ( يف ) ٦(
مدينة مشهورة باألندلس متصلة بحوزة كورة تدمري وهي رشقي قرطبـة وهـي بريـة : بلنسية ) ٧(

  .٥٨١ / ١انظر معجم البلدان . بحرية 
  بن هارون بن الـوراق الفهمـي الرسقـسطي حمقـق ثقـة هو أبو املطرف عبد الرمحن بن سعيد ) ٨(

  .٣٦٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٥٢٢ت ( 
 ) .س ( واملثبت من  » عبد اهللا« ) : ث ( يف األصل و) ٩(
 .هو أبو القاسم خلف بن أفلح األموي ) ١٠(

   .٥٥٤ / ١انظر ترمجته يف بغية الوعاة   
 



 
  ٦٤  

 الدش ، أخذ عنه القراءات أبو الربيع بن حـوط ابن) و (   ،وأيب داود
قـال احلـافظ أبـو  .  وأبو الوليد األزدي ،بن نذير  وأبو العطاء ،اهللا

ً وتصدر لإلقراء زمانا ، وكـان حمققـا جمـودا بـصريا بـالفن حمققـا :عبد اهللا  ً ً ً ً
  .قبل األربعني ومخسامئةمات و:   ، وقال االبارللعربية
  ، ، مقرئ صالح زاهدبن سعيد بن حكم أبو حممد القرطبي وعبد اهللا -

 وكـان مـن  ، وهو آخر من قرأ عليـه ،مكي أخذ القراءات عن أيب حممد
 . مات سنة اثنتني ومخسامئة  ،الزهاد األولياء املتربك بدعائهم

                                                        
  ) .٤٩٦ت ( أيب القاسم األموي األندليس شيخ القراء هو أبو داود سليامن بن نجاح بن ) ١(

  .٣١٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .ث ( والواو سقطت يف  » وأيب« ) : س ( يف ) ٢(
  هو أبو الربيع سليامن بن داود بـن عبـد الـرمحن بـن حـوط اهللا األنـصاري احلـارثي املقـرئ ) ٣(

  .١٩٢ / ٣الصلة وهو مرتجم يف كتاب التكملة لكتاب  ) ٥٦٧ت ( 
 .هو أبو العطاء وهب بن لب بن عبد امللك البلنيس األندليس مقرئ ) ٤(

 . واملثبت من األصل » العطر « ويف ث » العطاى «ويف س  . ٣٦١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  .٦٠٦هو أبو الوليد هشام بن عبد اهللا بن هشام فقيه مالكي من القضاة بقرطبة ت ) ٥(

  .٨٦ / ٨م انظر األعال  
  .٩٥٦ / ٢انظر معرفة القراء الكبار ) ٦(
  .٢٢٦ / ٢انظر التكملة لكتاب الصلة ) ٧(
  .٢٨٠ / ١ ، الصلة ٨٧٤ / ٢انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ٨(
  ) .٤٣٧ت ( هو أبو حممد مكي بن أيب طالب محوش بن حممد القييس اإلمام العالمة ) ٩(

  .٣٠٩ / ٢ انظر ترمجته يف الغاية  



 
  ٦٥  

  ، مقـرى ، كبـري ، ، فقيـهبن سعيد بن الـشقاق القرطبـي  عبد اهللا-
 )بـن ( حممـد   أخـذ القـراءات تـالوة عـن أيب عبـد اهللا ، حمقق ،مصدر
 بـدهن )ابـن (  وسمع منه كتاب السبعة البن جماهد عـن  ،النعامن

 وتـويف  ،ولد بقرطبة سنة سبع وأربعني وثالثامئة ، وتصدر وهو أمـرد. عنه
 .ة هبا يف شوال سنة ست وعرشين وأربعامئ

- ــد اهللا ــو بكــر السجــستاين   عب ــن األشــعث ، أب ــن ســليامن ب ب
 اإلمام املـشهور صـاحب كتـاب املـصاحف ، ابـن اإلمـام أيب البغدادي

ــة داود ــسنن ، ثق ــاحب ال ــري ،ص ــن  ، كب ــروف ع ــأمون ، روى احل    م
                                                        

   ، الــصلة ٣٨٧ / ٣ ، وشــذرات الــذهب ٧٥٤ / ٢انظــر ترمجتــه يف معرفــة القــراء الكبــار ) ١(
٢٥٨ / ١.  

 ) .س ( ساقطة من  » بن« ) ٢(
هو أبو عبد اهللا حممد بن احلسني بن حممد بن إبراهيم بن النعامن القريش الفهري جمود صـالح ) ٣(

  ) . ٣٧٨ت ( 
  .١٣٢  /٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .ث ( ساقطة من  » ابن« ) ٤(
هو أبو الفتح أمحد بن عبد العزيز بن موسى اخلوارزمي البغدادي املعروف بابن بـدهن إمـام ) ٥(

  ) .٣٥٩ت ( مشهور 
  .٦٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

   ، شـذرات الـذهب ٥٢١ / ٢ ، ومعرفـة القـراء الكبـار ٢٢١ / ١٣الـسري : انظر ترمجته يف ) ٦(
٤٦٩/  ٢.  

هو أبو داود سليامن بن األشعث بن شداد األزدي السجستاين حمدث البرصة صاحب الـسنن ) ٧(
  .٢٠٣ / ١٣وهو مرتجم يف السري  ) ٢٧٥ت ( 



 
  ٦٦  

   االبـح ]عـيل  [ بـن  احلـسن و ،سليامن بن خالدو خالد أيب
  و ،بـن حبيـب األصـبهاين ويـونس،  عمر بن شبه  أبو زيدو

 ، روى عنـه بن سفيان الفـسوي ويعقوب،  الرتمذي بن حزام موسى
 وحممـد بـن  ،بن عمرا عبد الواحد  والنقاش و ، ابن جماهدالقراءة 

اين ،  كـذا ذكـره الـد ،بـن أيب بـالل أمحد بن عيل البغدادي وزيد بن عيل
ولد سنة ثالثـني ومـائتني . والظاهر أنه اشتبه عليه بالذي بعده ، واهللا اعلم 

                                                        
 . » ابن« ) : س ( يف ) ١(
 ، وهو أبو خـالد » أيب خالد سليامن «والصواب  » أيب خالد وسليامن« : يف األصل وث   كذا)٢(

  ) .٢٦١ت ( لنحوي السامري املؤدب صدوق مصدر سليامن بن خالد ا
  .٣١٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . » األلج« ) : ث ( ويف  زيادة من س ،) ٣(
 .هو احلسن بن عيل اخلزاز األبح ) ٤(

  .٢٢٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو زيد عمر بن شبه بن عبيدة النمريي البرصي ) ٥(

 . واملثبت من األصل وس » أبو ريد «ويف ث  . ٥٩٢ / ١اية انظر ترمجته يف الغ  
  ) .٢٦٧ت ( هو أبو برش يونس بن حبيب بن عبد القاهر العجيل األصبهاين ضابط ثقة ) ٦(

  .٤٠٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو عمران موسى بن حزام الرتمذي الرجل الصالح ) ٧(

 . واملثبت من األصل وث » جدام «  ويف س٣١٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٢٧٧ت ( هو أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي احلافظ ) ٨(

  .٣٩٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .والصواب املثبت  » وحممد بن أمحد بن عيل بن أيب بالل« ) : ث ( يف ) ٩(



 
  ٦٧  

 . وتويف سنة ست عرشة وثالثامئة
-)  سليامن بـن عيـسى/بد اهللا بن ع ،  كـذا ذكـره األهـوازي يف 

 أبـو  ،يف اإليضاح عبد اهللا بن سليامن بن أمحد القريش األسديو  ،االتضاح
 عـن أيب بـن حبيـب روى القـراءة عـن يـونس،  املقرئ  ،حممد البرصي

  ) .بن احلسن الرازي بن عبيد اهللا قرأ عليه حممد ،عمرو
- ن بـن حممـد بـن عـثامن أبـو حممـد  عبد اهللا بن سـليام

فاشتبه عليه  )األصبهاين  (  :، وقال فيه اهلذيل  ، وقيل النرسيرقيال
 ً، روى القراءة عرضـا عـن   مقري ،ه املتقدمبابن سلكوي
أبـو احلـسن بـن  ً روى القراءة عنه عرضا  ،عمر بن شبه

                                                        
 ) .ث ( و) س ( والصواب ما يف  » وأربعامئة« : يف األصل ) ١(
 ) .س ( ة ابن عيسى ساقطة من ترمج) ٢(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٣(
 ) . ١٨٢ت بعـد ( هو أبو عبد الرمحن يونس بن حبيب الضبي مـوالهم البـرصي النحـوي ) ٤(

  .٤٠٦ / ٢انظر الغاية 
 .هو أبو عبد اهللا حممد بن عبيد اهللا بن احلسن بن سعيد الرازي مقرئ متصدر ) ٥(

  .١٩٤  /٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٦(
 ! » وقال السوي« ) : س ( يف ) ٧(
 ) .ث ( سقطت من  » األصبهاين« ) ٨(
 . » وهو« ) : س ( يف ) ٩(
 ) .س ( ساقط من  »  ك«الرمز ) ١٠(

 أ/١٥٤



 
  ٦٨  

  ،الرقي هذا هو الصواب عندي ]بن [ ابن احلسني   عيل و ،شنبوذ
  فظـن أنـه  الـداين اشتبه عىل  والشك أنه ،احلافظ أبو العالءكام رصح به 

هذا وأصحابه   فاخلط مشاخيه وأصحابه بشيوخعبد اهللا بن أيب داود املتقدم
  و ، أبو بكـر النقـاشعنه  )ًأيضا (  وقد روى القراءة واهللا أعلم ،

 .أبو العباس املطوعي 
 . هو عبد اهللا بن احلسن بن سليامن تقدم  ، عبد اهللا بن سليامن النخاس-
-)   عبد اهللا بن سليامن األصبهاين هو عبد اهللا بن أمحد بن سـليامن .
 ) .تقدم 

 بـن  حممد ، قرأ عىل أبو حممد القروي  عبد اهللا بن سمران أو سمحان-
 .  أبو القاسم اهلذيل بالقريوان ، قرأ عليه سفيان

                                                        

 ) .س ( والصواب حذفها كام يف  » عيل« بعد  » ابن أمحد« زيادة ) ث ( يف األصل و) ١(
 ) .س ( زيادة من ) ٢(
  .١٣٥ / ١انظر غاية االختصار ) ٣(
 ! » الدارقطني« ) : س ( يف ) ٤(
 . » شيوخ« ) : ث ( يف ) ٥(
 ) .س ( ساقطة من  » ًأيضا« ) ٦(
 ) .س ( التنبيه عىل ترمجة األصبهاين ساقط من ) ٧(
 ! » أو سمحا« ) : س ( يف ) ٨(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٩(
  ) .٤١٥ت ( ان القريواين املالكي األستاذ احلاذق هو أبو عبد اهللا حممد بن سفي) ١٠(

  .١٤٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .هي مدينة عظيمة بإفريقيا مرصت يف اإلسالم أيام معاوية : القريوان ) ١١(

=  



 
  ٦٩  

  ، األندلـيس، بن سهل بن يوسف ، أبو حممد األنـصاري  عبد اهللا-
 قـرأ  ، ثقـة ، مـصدر ، حمقق ، ماهر ،أستاذ  ،مقرئ األندلس،  املريس

  ، وأيب عمـرو الـداين ، ومكي القييس ،عمر الطلمنكي القراءات عىل أيب
  وعبد الباقي ،بن غصن الطائي  وخلف ،وعبد اجلبار الطرسويس بمرص

 مـد بـن سـليامن األيب وحم ، وعبـد الـرمحن بـن احلـسن ،بن فـارسا
  ، وحممد بن سفيان صاحب كتاب اهلادي ،أيب أمحد السامري يصاحب

                                                        
=  

 كـم ١٦٠وهي مدينة مهمة أنشأها عقبة بن نافع وهي تبعـد  . ٤٧٦ / ٤انظر معجم البلدان   
 .عن تونس العاصمة 

 ، وشـذرات ٤٣٧ / ٢ ، ميـزان االعتـدال ٨٣٠ / ٢معرفة القـراء الكبـار :  ترمجته يف انظر) ١(
  .٦٤ / ٤الذهب 

  .واملثبت من األصل .  » املريش« ) : ث ( ويف  » امرشى« ) : س ( يف ) ٢(

  انظـر معجـم البلـدان . جزيرة كبرية تواجه أرض املغـرب وتـسمى اآلن إسـبانيا : األندلس ) ٣(
٣١١ / ١.  

  ) .٤٢٩ت ( هو أبو عمر أمحد بن حممد بن عبد اهللا الطلمنكي املعافري اإلمام احلافظ ) ٤(
  .١٢٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

واملثبت من األصل وث ، وهو أبـو سـعيد خلـف بـن غـصن الطـائي  » جعفر« ) : س ( يف ) ٥(
  ) .٤١٧ت ( القرطبي مصدر خري 

  .٢٧٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٤٥٠ت ( هو أبو احلسن عبد الباقي بن فارس بن أمحد احلميص ثم املرصي مقرئ جمود ) ٦(

  .٣٥٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » االيت« ) : س ( يف ) ٧(
 . واملثبت من س » صاحب «يف األصل وث ) ٨(
 .واملثبت واألصل وث .  » القاري« ) : س ( يف ) ٩(



 
  ٧٠  

  بـن  ًم أحدا مجع بينهم سواه ، قـرأ عليـه عبـد العزيـزلوهؤالء شيوخ ما نع
 هو إمـام وقتـه يف فنـه ،  :بن سكره  ، قال أبو عيلعبد امللك بن شفيع

  ، ورحل فلقـي مجاعـة ،ًو الداين ثامنية عرش عاما، الزم أبا عمر باملريةلقيته 
   وكـان  ، وجرت بينه وبني شيخه الداين عند قدومه منافسة ومقاطعـة :قال

ًحممد شديدا عىل أهل البدع ، قواال باحلق ]أبو [   جـرت لـه يف  ،ً مهيبـا ،ً
  ،كثري من النـاس ه وغمز ،وغرب  ،ولفظته البالد  ،ذلك أخبار كثرية

، ثـم رجـع إىل  مـدة ثـم خـرج إىل طنجـة  وأقرأ هبا ،سبته ودخل
                                                        

  ) .٥١٤ت ( ن عبد امللك بن شفيع األندليس املري مقرئ حاذق هو أبو احلسن عبد العزيز ب) ١(
  .٣٩٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٥١٤ت ( هو أبو عيل احلسني بن حممد بن سكرة الرصيف احلافظ الكبري ) ٢(
  .٢٥٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 بـاب الـرشق منهـا يركـب مدينة كبرية من كورة البرية من أعـامل األنـدلس وكانـت: املرية ) ٣(
  .١٤٠ / ٥انظر معجم البلدان . التجار وفيها مرسى للسفن 

 ) .س ( زيادة من ) ٤(
 . » وامتحن« ثم بعدها  » احنا كبرية« ) : س ( يف ) ٥(
 ! » ولفظية التالد« ) : س ( يف ) ٦(
 . » وغزه« ) : س ( يف ) ٧(
 .بالفاء  » فدخل سبته« ) : س ( يف ) ٨(
 . » وأقرأ هلا« ) : س ( يف ) ٩(
بلد عىل ساحل بحر املغرب مقابل اجلزيرة اخلرضاء وهو من الـرب األعظـم وبـالد : طنجة ) ١٠(

وطنجة اليوم خامس أكرب مدينة مغربية وتتميز بكوهنـا  . ٤٩ / ٤انظر معجم البلدان . الرببر 
وروبيـة والقـارة نقطة التقاء بني البحر األبيض واملحيط األطليس من جهـة وبـني القـارة األ

 .اإلفريقية من جهة أخرى كام أهنا أحد أهم مراكز التجارة والصناعة يف شامل أفريقيا 



 
  ٧١  

 .سنة ثامنني وأربعامئة  األندلس فامت بزندة
 ًأخذ القراءة عرضا عن حممد بن غالـب،   عبد اهللا بن سهالن أبو حممد البغدادي-

 .ً، روى القراءة عنه عرضا حممد بن شعبونصاحب شجاع
- بن شبيب بن عبد اهللا  اهللا عبد )  بن حممـد بـن عبـد اهللا بـن  /

،   متـصدر ، مقـرئ ، األصـبهاين ،أبو املظفر الـضبي )شبيب بن متيم 
 عـرض الروايـات عـىل أيب الفـضل حممـد بـن جعفـر  ،ضابط  ،صالح

   وأيب احلـسن احلاممـي  ،بن حممد بن عبد اهللا العطار  والفضل ،اخلزاعي

                                                        

معجـم . مدينة بالروم مـن فتـوح أيب عبيـدة بـن اجلـراح ريض اهللا عنـه : قال ياقوت : زندة ) ١(
  .١٧٤ / ٣البلدان 

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
  ) .٢٥٤ت ( امطي البغدادي املقرئ هو أبو جعفر حممد بن غالب األن) ٣(

  .٢٢٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .١٩٠ت ( هو أبو نعيم شجاع بن أيب نرص البلخي ثم البغدادي ثقة كبري ) ٤(

  .٣٢٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
والصواب املثبت وهو أبو احلـسن حممـد بـن  » شغبون« ) : ث ( ويف  » شعيون« ) : س ( يف ) ٥(

 .عبون احلارثي الربقعيدي ش
  .١٥٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ، وشذرات ٢٢٦ / ٣ ، العرب يف خرب من غرب ٨٠٤ / ٢معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٦(
  .٤٦٦ / ٣الذهب 

 .ما بني القوسني ليست يف س ) ٧(
 . » مصدر« ) : س ( يف ) ٨(
 ! » ضالح« ) : ث ( يف ) ٩(
 . القاسم الفضل بن حممد بن عبد اهللا العطار البغدادي هو أبو ) ١٠(

  .١١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ب/١٥٤



 
  ٧٢  

بـن   وحممـد ،بن أمحد املعدل  حممد و ،بن أمحد بن عيل  حممدو
بـن   إبـراهيم و ،بن جعفـر  حممد بن عبد الرمحن و ،احلسن احلارثي

 بن  إبراهيموهؤالء اخلمسة من أصحاب املطوعي ، وعىل ،  إسامعيل بن سعيد
   وهو بعيـد ،  ، فيام ذكر اهلذيل ،بن أمحد  عبيد اهللا و ،حممد اللنباين

 ) جعفـر ان  وحممد بن عبد الـرمحن ،بن القاسم بن حسنويه وحممد( 

                                                        

 .هو أبو بكر حممد بن عيل بن أمحد مقرئ ) ١(
  .٢٠٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 .وهو تصحيف ) العدل ( هو أبو بكر حممد بن أمحد املعدل مقرئ ويف ترمجته ) ٢(
  .٩٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 .هو أبو بكر حممد بن احلسن احلارثي مقرئ ) ٣(
  .١٢٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 .هو أبو بكر حممد بن عبد الرمحن بن جعفر املرصي إمام أستاذ ) ٤(
  .١٦١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 .هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسامعيل بن سعيد الفقيه مقرئ ) ٥(
  .١٠ / ١غاية انظر ترمجته يف ال  

 .هو أبو إسحاق إبراهيم بن حممد اللنباين مقرئ مشهور ) ٦(
  .٢٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

واملثبت من األصل وث ، وهو أبـو احلـسني عبيـد اهللا بـن أمحـد بـن  » عبد اهللا« ) : س ( يف ) ٧(
  ) .٣٧٦ت ( يعقوب البغدادي املعروف بابن البواب مقرئ ثقة 

  .٤٨٦ / ١يف الغاية انظر ترمجته   
 .هو حممد بن القاسم بن حسنويه بن عبد اهللا األصبهاين املقرئ ) ٨(

  .٢٣٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  .» بن «والصواب  » ان« ) : ث ( يف األصل و  كذا)٩(
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ١٠(



 
  ٧٣  

 شـيخ  ،بن الفـضل الـرساج  وإسامعيل ، أبو القاسم اهلذيلقرأ عليه 
 يف  ، وكان مقرئ أصبهانبن أمحد اخلرقي  وعبد اهللا ،احلافظ أيب العالء

    ،إمـام زاهـد: احلـافظ فقـال  انه ، سـئل عنـه إسـامعيل بـن الفـضلزم
 كثري السامع ، مات يف صفر سـنة إحـدى ومخـسني  ، عامل بالقراءات ،عابد

 .وأربعامئة 
- عبد اهللا بـن شـوذب الواسـطي  روى القـراءة عرضـا عـن ، ً  

روى القراءة عنه ابنه عثامن ، قنبل  قال ابن سوار ،:  قـال الـشيخ   

                                                        
ضل إسامعيل بـن الفـضل بـن أمحـد والصواب املثبت ، وهو أبو الف » وسامعيل« ) : ث ( يف ) ١(

 .الرساج املعروف باألخشيد اإلمام احلافظ 
  .١٦٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  واملثبت من األصل وث ، وهـو أبـو القاسـم عبـد اهللا بـن أمحـد بـن » احلزقي« ) : س ( يف ) ٢(
 . عبد اهللا بن بليزة اخلرقي األصبهاين ثقة فقيه 

  .٤٠٧/  ١انظر ترمجته يف الغاية   
  انظـر معجـم البلـدان . مدينة عظيمة يف بالد الفرس وأصبهان اسم لإلقليم بإرسه : أصبهان ) ٣(

وهي اليوم مدينة إيرانية تقع يف اجلنوب الرشقي من املقاطعـة املركزيـة يف وسـط  . ٢٤٤ / ١
 .إيران بني طهران وشرياز 

 .واملثبت من األصل وث  » أيب الفضل« ) : س ( يف ) ٤(
 .مل أقف له عىل ترمجة  )٥(
 . هو أبو أمحد عثامن بن عبد اهللا بن عمر بن عيل بن شوذب الواسطي )٦(

  .٥٠٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  .٢٢١ / ١يف املستنري  )٧(
 



 
  ٧٤  

 وليس بني ابن جماهد وبـني ابـن  : بن عمر الواسطيفرج أبو الفتح يعني
 .يعني يف رواية قنبل  : قلت. شوذب اختالف فيام أعلم 

- بن صالح بن مسلم بن صالح أبو أمحد العجيل  عبد اهللا،  
 ًا عن  أخذ القراءة عرض، ثقة، مشهور ، مقرئ ، نزيل بغداد ،الكويف

 وروى احلـروف عـن أيب  ،)ًعن محزة أيضا  وعن سليم (محزة الزيات 
 روى عنـه القـراءة ابنـه أبـو  ،ًسامعا  وحفص بن سليامن ،بكر بن عياش

  و ، أبـو محـدون و ، وأمحد بن يزيد احللـواين ،أمحد احلسن
اجلوهري مات يف حـدود  ان وحممد بن شاذ ،الرازي إبراهيم بن نرص

 .العرشين ومائتني 
                                                        

واملثبت من األصل وث ، وهو أبو الفتح الفرج بن عمر بن احلـسن بـن  » فرح« ) : س ( يف ) ١(
  ) .٤٣٦ت ( فرس دندان الواسطي الرضير امل

  .٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  .٣٥٠ / ١ ، ومعرفة القراء الكبار ٤٠٣ / ١٠ ، السري ١٦٦ / ٤هتذيب الكامل : انظر ترمجته يف ) ٢(
 ) .س ( ما بني القوسني ليس يف ) ٣(
  ) .١٨٨ت ( هو أبو عيسى سليم بن عيسى بن سليم احلنفي موالهم الكويف ضابط حاذق ) ٤(

  .٣١٨ / ١نظر ترمجته يف الغاية ا  
هو أبو عمر حفص بن سليامن بن املغرية األسدي الكويف الغارضي يعـرف بحفـيص اإلمـام ) ٥(

  ) .١٨٠ت ( الراوي عن عاصم 
  .٢٥٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .هو أبو احلسن أمحد بن عبد اهللا بن صالح العجيل إمام عالمة ) ٦(
  .٧٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .هو أبو إسحاق إبراهيم بن نرص بن عبد العزيز الرازي ) ٧(
  .٢٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

باملهمالت واملثبت من األصل وث ، وهو أبو بكـر حممـد بـن شـاذان  » سادان« ) : س ( يف ) ٨(
  ) .٢٨٦ت ( اجلوهري البغدادي مشهور ثقة 

  .١٥٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٧٥  

 عبيد اهللا  ، وصوابه ، كذا ذكره بعضهم ، عبد اهللا بن صدقة أبو املغرية-
 .بن صدقة يأيت ا

- بـن الـصقر بـن نـرص أبـو العبـاس البغـدادي  عبد اهللا،  
 حممد بن إسحاق عـن أبيـه عـن  روى القراءة عن  ،السكري

  و ، وأبو طاهر بن أيب هاشم ، روى عنه القراءة ابن جماهد ،نافع
 وقد سامه  ، مات سنة اثنتني وثالثامئة ،ُّ اخلتيلن جعفر ب أمحد و ،بن أمحد بكار

 .ب عبد اهللا  والصوا ،اهلذيل أمحد فاشتبه عليه من كون كنيته أبا العباس

-)   زياد أبو حممد احللواينعبد اهللا بن طمع بن روى القراءة عن ، 
 ) . ، قرأ عليه أبو بكر الداجوين بن حييى الرسي
- كـذا  ، عبد اهللا بن عامر بن عمرو بن احلجاج أبو معمر املنقـري 

                                                        
 ، والـسري ٣٠٢ حوادث سـنة ١٥٣ / ١٣ ، واملنتظم ٤٨٢ / ٩تاريخ بغداد : نظر ترمجته يف ا) ١(

١٧٣ / ١٤.  
 .ثقة مشهور . هو أبو عيسى بكار بن أمحد بن بكار البغدادي يعرف ببكارة ) ٢(

  .١٧٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
، وهو أبو بكر أمحد بـن ) ث ( واملثبت من ) س ( وهو غري منقوطة يف  » اخلثيل« : يف األصل ) ٣(

 .ُجعفر بن حممد اخلتيل بتشديد التاء البغدادي 
  .٤٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ترمجة ابن طمع ليست يف ) ٤(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٥(
 .هو أبو عبيد الرسي بن حييى ) ٦(

  .٣٠٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٧٦  

، واألكثر عىل أنه عبـد اهللا بـن عمـرو بـن  )وغريها  ( نسبه يف الكفاية
 .احلجاج يأيت 

-  اهللا بن عامر بـن عبـد( بن عامر بن يزيد بن متيم بن ربيعة  اهللاعبد 
 حيصب/   نسبة إىل - وكرسها  بضم الصاد- اليحصبي )بن عمران ا

ُبن دمهان بن عامر بن محيد بن سبأ بن يشخب بن يعرب بن قحطـان بـن ( 
 ُغابر وهو هود عليه السالم ، وقيل حيصب بن مالك بن أصبح بن أبرهة بن

لفتح يف از اكرس والضم ، فإذا ثبت الكرس فيه جال )صباح ويف حيصب ال
 اليحصبي احلركات الثالث ، وقد اختلف يف كنيته النسبة فعىل هذا جيوز يف

يف القراءة والـذي انتهـت   واألشهر أنه أبو عمران ، إمام أهل الشام ،ًكثريا
ًلقراءة عرضا عن أيب  أخذ ا :قال احلافظ أبو عمرو. إليه مشيخة االقراء هبا 

 صاحب عـثامن بـن عفـان ، بن أيب شهاب  املغريةوعن ،  الدرداء
  ،وقـد ورد يف إسـناده تـسعة أقـوال: وقيل عرض عىل عثامن نفسه ، قلت 

                                                        

  .٦٤ ص انظر الكفاية أليب العز )١(
 ) .س ( سقطت من  » وغريها«  )٢(
 . » ع ف« ) : س ( يف ) ٣(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٤(
ــه يف ) ٥( ــار ٢٩٢ / ٥ ، الــسري ١٧٤ / ٤هتــذيب الكــامل : انظــر ترمجت ــة القــراء الكب    ، ومعرف

 . واملثبت من األصل وث » النحصبي «ويف س  . ١٨٦ / ١
 ) .س ( ساقط من  » حيصب« إىل  » بن دمهان« من قوله ) ٦(
  ) .٣٢ت ( هو أبو الدرداء عويمر بن زيد بن غثم األنصاري اخلزرجي الصحايب ريض اهللا عنه ) ٧(

  .٦٠٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٩١ت ( هو أبو هاشم املغرية بن أيب شهاب عبد اهللا بن عمرو املخزومي الشامي ) ٨(

  .٣٠٥  /٢انظر ترمجته يف الغاية   

 أ/١٥٥



 
  ٧٧  

  ، الثاين أنه قرأ عىل أيب الدرداء وهو غـري بعيـد ،أصحها أنه قرأ عىل املغرية
 بـن عبيـد  ، الثالث أنه قرأ عىل فـضالةفقد أثبته احلافظ أبو عمرو الداين

وهو جيد ، الرابع أنه سمع قراءة عثامن وهو حمتمل ، اخلامس أنه قرأ عليـه 
 وال يمتنـع بن االسقع بعض القرآن ويمكن ، السادس أنه قرأ عىل واثلة

السابع أنه قرأ عىل عثامن مجيع القرآن وهو بعيد وال يثبت ، الثامن أنـه قـرأ 
 وأمـا مـن  ،وهـو واه  عىل معاذوال يصح ، التاسع أنه قرأ ةعىل معاوي

  فإن ذلك قول ساقط أقل من أن ينتـدب ، عىل من قرأىدرُ أنه ال ي :قال
 وال  ،أبو عبد اهللا احلافظ قراءته عىل أيب الـدرداء للرد عليه ، وقد استبعد

 واعتمـده  ، األئمة والسيام وقد قطع به غري واحد من ،ًأعلم الستبعاده وجها
فيـه   وأما طعن ابن جريـر . وناهيك به ،دون غريه احلافظ أبو عمرو الداين

                                                        

وهو مـرتجم يف  ) ٥٣ت ( هو أبو حممد فضالة بن عبيد بن نافذ األنصاري األويس الصحايب ) ١(
  .٢٠٦ / ٣اإلصابة 

  ) .٨٥ت ( هو واثلة بن األسقع الليثي الصحايب ريض اهللا عنه ) ٢(
  .٣٥٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

يان صـخر بـن حـرب األمـوي الـصحايب هو أمري املؤمنني أبو عبد الرمحن معاوية بن أيب سف) ٣(
  ) .٦٠ت ( ريض اهللا عنه 

وأثبـت احلـافظ !  أنـه سـمع مـن معاويـة ٨٠سـيأيت ص  .  ٣٠٣ / ٢انظر ترمجته يف الغايـة   
   .١٨٧ / ١انظر معرفة القراء .  الذهبي قراءاته عىل معاوية 

  ) .١٨ت (  عنه هو أبو عبد الرمحن معاذ بن جبل بن عمرو األنصاري الصحايب ريض اهللا) ٤(
  .٣٠١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 . » تندب« ) : س ( يف ) ٥(
  .١٨٨ / ١وانظر يف استبعاد الذهبي معرفة القراء ) س ( يف  » عليه« زيدت كلمة  » استبعد« هنا بعد ) ٦(
  ) .٣١٠ت ( هو أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطربي اإلمام املشهور ) ٧(

  .١٣٧وانظر يف طعن ابن جرير تفسريه عند الكالم عىل اآلية رقم  . ١٠٦ / ٢ه يف الغاية انظر ترمجت  
  .٤٤ / ٨من سورة األنعام تفسري ابن جرير   



 
  ٧٨  

قال يل شيخنا أبو :   حتى قال السخاوي ،فهو مما عد من سقطات ابن جرير
 .وطعن الطربي عىل ابن عامر   إياك :الشاطبي القاسم

 وما نقل عن  ،تفت إليهوأما قول أيب طاهر بن أيب هاشم يف ذلك فال يل
   وعىل قراءتـه أهـل « :  بل قول ابن جماهد ،ابن جماهد يف ذلك فغري صحيح

، وكيـف يـسوغ أن يتـصور  أعظم دليل عـىل قوهتـا » الشام واجلزيرة
 وجيمع الناس وأهل العلم من الصدر األول وإىل آخر  ، هلاأصل قراءة ال

   مـع شـدة مؤاخـذهتا  ، وتلقينها ،ة هبا والصال ، وتالوهتا ،وقت عىل قبوهلا
  وال زال أهـــل الـــشام قاطبـــة عـــىل قـــراءة ابـــن عـــامر ،  يف اليـــسري

  ًتــالوة وصــالة وتلقينــا إىل قريــب اخلمــسامئة ، وأول مــن لقــن أليب 
  وقـد كـان يف زمـن عمـر بـن  )هـذا  فـيام قيـل ابـن طـاوس( عمرو 

                                                        

هو أبو احلسن عيل بن حممد بن عبد الصمد السخاوي اهلمداين شيخ مشايخ اإلقراء بدمـشق ) ١(
  .٥٦٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٦٤٣ت ( 

   أبو القاسم القاسـم بـن فـريه بـن خلـف الـشاطبي الرعينـي الـرضير العالمـة املـشهور هو) ٢(
  .٢٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٥٩٠ت ( 

 ! » اتاك« ) : س ( يف ) ٣(
هي جزيرة العرب وهي مخسة أقـسام هتامـة ونجـد واحلجـاز والعـروض والـيمن : اجلزيرة ) ٤(

وانظـر يف مقولـة ابـن  . ١٥٩ / ٢عجـم البلـدان انظـر م. وورد ذكرها يف بعض األحاديث 
  .٨٧جماهد كتاب السبعة ص 

 ! » فوقها« ) : س ( يف ) ٥(
 ! » اال أصل« ) : ث ( يف ) ٦(
 . » التيسري« ) : س ( يف ) ٧(
  ) .٤٩٢ت ( لعله أبو الربكات أمحد بن عبد اهللا بن عيل بن طاوس البغدادي حاذق جمود ) ٨(

  .٧٤ / ١ة انظر ترمجته يف الغاي  
 . » إلخ... والسيام وكان يف زمن « : ومكاهنا ) س ( ما بني القوسني ساقطة من) ٩(



 
  ٧٩  

يديـه يف  رفـع  عـىل عـدمله يف رضبه الذي ما تسامح عبد العزيز
  ،ً عاملـا ،ًكان عبد اهللا بن عامر إمامـا: أبو عيل األهوازي  الصالة ، وقال

َ ، فهامً عارفا ،ً متقنا ملا وعاه ،ً فيام أتاه حافظا ملا رواه ،ثقة ً قيام فـيام جـاء  / ،ِ
 لـة وأج ، وخيـار التـابعني ، مـن أفاضـل املـسلمني ،ً صادقا فـيام نقلـه،به

 وال  ، وال يرتـاب يف أمانتـه ، وال يـشك يف يقينـه ، اليتهم يف دينه،الراوين
ً مصيبا  ،ً عاليا يف قدره ، فصيح قوله ،عليه يف روايته ، صحيح نقله يطعن

 ، مل يتعد فيام ذهب إليه األثر ،ً مرجوعا إىل فهمه ،ً مشهورا يف علمه ،يف أمره
بـن أيب  يل القـضاء بدمـشق بعـد بـالل و ،فيه اخلرب ًومل يقل قوال خيالف

 ، وكان إمام اخلوالين  أيب إدريسد القضاء بعإنام توىل:  ، قلت الدرداء
بـن  ًبدمشق ، وهو الذي كان ناظرا عىل عامرته حتى فـرغ ، قـال حييـىامع اجل

 ال يرى فيه بدعة إال غريها ، قال أيوب عن  ،وكان رئيس اجلامع : احلارث
                                                        

  ) .١٠١ت ( هو أمري املؤمنني أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان األموي ) ١(
  .٥٩٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . » نسامح« ) : ث ( ويف  » الذي يسامح« ) : س ( يف ) ٢(
 ! » علو« ) : س  ( يف) ٣(
 ! » دفع« ) : ث ( يف ) ٤(
 .مرتني ) س ( يف  » قال« تكررت ) ٥(
 ! » وال بطعن« ) : ث ( يف ) ٦(
 . » ًخمالفا« ) : ث ( يف ) ٧(
  .٢٨٥ / ٤وهو مرتجم يف السري  ) ٩٣ت ( هو بالل بن أيب الدرداء األنصاري ) ٨(
وهـو مـرتجم يف  ) ٨٠ت ( ايض دمـشق وعاملهـا هو أبو إدريس عائذ بن عبد اهللا اخلوالين ق) ٩(

  .٢٧٢ / ٤السري 
هو أبو عمرو حييى بن احلارث بن عمـرو الغـساين الزمـاري ثـم الدمـشقي شـيخ القـراءة ) ١٠(

  .٣٦٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية  ) . ١٤٥ت ( بدمشق 

 ب/١٥٥



 
  ٨٠  

   بـن عـامر سـنة إحـدى وعـرشين ، وقـال خالـد ولد ابن: ارث حييى بن احل
سنة ثامن من  ولدت: سمعت عبد اهللا بن عامر اليحصبي يقول :  يزيد

 ويل ملسو هيلع هللا ىلص وقـبض رسـول اهللا  ،بضيعة يقال هلا رحـاب  يف البلقاء ،اهلجرة
إىل دمشق بعد فتحها ويل تسع   قبل فتح دمشق ، وانتقلتوذلك، سنتان 
وهذا أصح من الذي قبله لثبوته عنه نفسه ، وقد ثبت سـامعه مـن :  قلت سنني ،

 وواثلة بـن  ،بن بشري  والنعامن ،مجاعة من الصحابة منهم معاوية بن أيب سفيان
حييـى بـن احلـارث  ًروى القراءة عنـه عرضـا .  وفضالة بن عبيد  ،األسقع

  ،بـن عـامر عبـد الـرمحنه  وأخـو ،ه يف القيـام هبـا الذي خلف وهو ،ماريالذ

                                                        
 ، قـايض وهـو تـصحيف) املـزي ( هو أبو هاشم خالد بن يزيد بن صبيح املري ويف ترمجتـه ) ١(

  ) .١٦٦ت ( البلقاء ثقة 
  .٢٦٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . » ولد« ) : س ( يف ) ٢(
والصواب املثبت ، والبلقـاء كـورة  » البلغا« ) : ث ( بال نقط ، ويف  » الصـلف« ) : س ( يف ) ٣(

 . ٥٧٩ / ١انظـر معجـم البلـدان . َّمن أعامل دمشق بني الشام ووادي القرى قصبتها عـامن 
 .والبلقاء اليوم تسمى األردن 

 ) .س ( واملثبت من  » وانقطعت« ) : ث ( يف األصل و) ٤(
وهـو  ) ٦٥ت ( هو أبو عبد اهللا النعامن بن بشري بـن سـعد األنـصاري اخلزرجـي الـصحايب ) ٥(

  .٥٥٩ / ٣مرتجم يف اإلصابة 
 ٣ا يف مقدمـة املؤلـف ص وهذا الرمز رمز لتسعة كتب انظره) . س ( ساقط من  » ع« الرمز ) ٦(

 .من املطبوع 
 .هو عبد الرمحن بن عامر اليحصبي ) ٧(

  .٤٤٦ / ٣٤انظر ترمجته يف تاريخ دمشق   



 
  ٨١  

 بـن أيب بـن عبيـد اهللا  وإسـامعيل ،بن ربيعة وجعفر،  بن يزيد وربيعة
بـن يزيـد بـن صـبيح  د، وخـال بـن عبـد العزيـز  وسعيد ،املهاجر
يوم عاشوراء سنة ثامن عـرشة تويف بدمشق  ويزيد بن أيب مالك ،املري
 .ومائة

-  عباس بن عبد املطلب بن هاشم ، أبـو العبـاسبن  عبد اهللا،  
  الـذي مل يكـن عـىل وجـه ،وحـرب األمـة،   بحر التفـسري ،اهلاشمي

                                                        
، وهو مـرتجم يف  ) ١٢٣ت ( هو أبو شعيب ربيعة بن يزيد اإليادي الدمشقي اإلمام القدوة ) ١(

  .٢٣٩ / ٥السري 
  و أبـو رشحبيـل جعفـر بـن ربيعـة بـن واملثبـت مـن س وهـ) بن إبـراهيم ( يف األصل وث ) ٢(

  .١٤٩ / ٦ وهو ترجم يف السري ١٣٦رشحبيل بن حسنة الفقيه اإلمام ت 
 ) ١٣٢ت ( هو أبو عبد احلميد إسامعيل بن عبيد اهللا بن أيب املهاجر الدمشقي اإلمـام الكبـري ) ٣(

  .٢١٣ / ٥وهو مرتجم يف السري 
  ) .١٦٧ت ( يى التنوخي الشامي إمام كبري هو أبو حممد سعيد بن عبد العزيز بن أيب حي) ٤(

  .٣٠٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  .» خالد «والصواب  » خالد« يف مجيع النسخ   كذا)٥(
 . » املدين« ) : س ( يف ) ٦(
  هو يزيد بـن عبـد الـرمحن بـن أيب مالـك هـاين اهلمـداين الدمـشقي العالمـة قـايض دمـشق ) ٧(

  .٤٣٧ / ٥سري وهو مرتجم يف ال ) ١٣٠ت ( 
 ) .س ( ساقط من  » ع« الرمز ) ٨(
  .٦٩٨ / ٨ ، والبداية والنهاية ١٧٦ / ٤ ، وهتذيب التهذيب ٣٣٠ / ٢اإلصابة : انظر ترمجته يف ) ٩(
 . » وبحر التيسري« ) : س ( يف ) ١٠(
 



 
  ٨٢  

 )ثـم  ( ملسو هيلع هللا ىلصاألرض يف زمانه أعلم منه ، حفظ املحكم يف زمـن النبـي 
 وقيل  ،زيد بن ثابت  و ،أيب بن كعب عىل  عرض القرآن كله

عليه القرآن مواله  يل بن أيب طالب ريض اهللا عنهم ، عرضإنه قرأ عىل ع
بـن   وعكرمة ،تةبن ق  وسليامن ،بن جبري سعيد و  ،درباس

ولـد قبـل اهلجـرة  . يزيـد بـن القعقـاع أبو جعفر  و ،خالد
                                                        

  .١٠٥٧٦ برقم ٢٣٤ / ١٠رواه الطرباين يف املعجم الكبري ) ١(
 ) .س ( سقطت من  )ثم  ( )٢(
 . » كل« ) : ث ( يف ) ٣(
 ) .س ( ساقط من  » ع« الرمز ) ٤(
 ) .س ( ساقط من  » ع« الرمز ) ٥(
 . » ثم عرض« ) : س ( يف ) ٦(
 .هو درباس املكي موىل عبد اهللا بن عباس ) ٧(

  .٢٨٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ساقط من  » ع« الرمز ) ٨(
  ) .٩٥ت (  هشام األسدي الوالبي موالهم التابعي اجلليل هو أبو حممد سعيد بن جبري بن) ٩(

  .٣٠٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو سليامن بن قتة التيمي موالهم البرصي ثقة ) ١٠(

  .٣١٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .١١٥ت ( هو أبو خالد عكرمة بن خالد بن العاص املخزومي املكي تابعي جليل ) ١١(

  .٥١٥ / ١ه يف الغاية انظر ترمجت  
 ) .س ( ساقط من  » ع« الرمز ) ١٢(
  ) . ١٣٠ت ( وهو أبو جعفر يزيد بن القعقاع املخزومي املدين أحد القراء العرشة تابعي مشهور ) ١٣(

  .٣٨٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٨٣  

  وكـان يف ،ملسو هيلع هللا ىلص مجعت املفصل عىل عهد رسول اهللا  : وقال ،بثالث سنني
 اللهـم علمـه  :ملسو هيلع هللا ىلص، دعى له رسـول اهللا  حجة الوداع قد ناهز االحتالم

  بــن  رواه ســعيد بــن جبــري وعبيــد اهللا . يف الــدين التأويــل وفقهــه
 .أيب يزيد عنه 

ً دعى له أن يزيده اهللا فهـام وعلـامملسو هيلع هللا ىلصعنه أن النبي  وروى كريب ً . 
  ،ًجـسيام  ،رةً ، مـرشبا صـفًوكان طـويال.  ومناقبه أكثر من أن حترص

  :مديد القامة ، قال عطـاء  ، خيضب باحلنا ،مليح الوجه /   ،ًوسيام
                                                        

  .٤٧٤٩رواه البخاري يف صحيحه كتاب فضائل القرآن باب تعليم الصبيان القرآن برقم ) ١(
 ! » االختالم« ) : ث ( يف ) ٢(
 . » وفقه« ) : س ( يف ) ٣(
   البخـاري ١٤٣رواه البخاري يف صحيحه كتاب الوضـوء بـاب وضـع املـاء عنـد اخلـالء بـرقم ) ٤(

 البن عبـاس بـرقم ملسو هيلع هللا ىلص ورواه احلاكم يف املستدرك كتاب معرفة الصحابة باب دعاء النبي ٦٦ / ١
  .٦٨٨ / ٤ املستدرك ٦٣٣٤

  .٢٤٢ / ٥وهو مرتجم يف السري  ) ١٢٦ت ( بيد اهللا بن أيب يزيد املكي هو ع) ٥(
وهـو مـرتجم  ) ٩٨ت ( هو أبو رشدين كريب بن أيب مسلم اهلاشمي العبايس اإلمام احلجة ) ٦(

  .٤٧٩ / ٤يف السري 
 وصحح إسناده شعيب األرناؤوط ورواه احلاكم ٣٠٦٠ برقم ١٧٨ / ٥رواه أمحد يف املسند ) ٧(

  .٦٣٣٣ برقم ٦٨٨ / ٤ ملسو هيلع هللا ىلصتدرك كتاب معرفة الصحابة باب دعاء النبي يف املس
 .بالياء  » حيرص« ) : س ( يف ) ٨(
 . » محرة« ) : س ( يف ) ٩(
 . » باجلنا« ) : ث ( يف ) ١٠(
  هــو أبــو حممــد عطــاء بــن أيب ربــاح بــن أســلم القــريش مــوالهم املكــي أحــد األعــالم ) ١١(

  ) .١١٥ت ( 
  .٥١٣ / ١ انظر ترمجته يف الغاية  

 أ/١٥٦



 
  ٨٤  

بــن  وروى الــضحاك. إال ذكــرت وجــه ابــن عبــاس  مــا رأيــت البــدر
عىل قراءة زيد بن ثابت إال  آنأنه كان يقرأ القر:  عن ابن عباس مزاحم

 ما  :بن دينار ءة ابن مسعود ، وقال عمروًثامنية عرش حرفا أخذها من قرا
 للحـالل واحلـرام  ، قط أمجع لكل خري من جملس ابـن عبـاسًرأيت جملسا

قـال :  وقال عكرمة. (   والطعام ، والشعر ، والعربية ،وتفسري القرآن
غريب القرآن فالتمسوه يف الشعر فإن الـشعر ديـوان   إذا سألتموين عن: ابن عباس 

 وصىل عليه حممد بـن  ،وقد كف برصه سنة ثامن وستني تويف بالطائف.  )ب العر
 .مات رباين األمة ريض اهللا عنه   اليوم : وقال ،احلنفية
- الدمشقي  (  ، الداوودي ، الفقيه ، أبو القاسم ،عبد اهللا بن عبدان( 

                                                        
 . » ابدر« ) : س ( يف ) ١(
  ) .١٠٥ت ( هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم اهلاليل اخلرساين تابعي ) ٢(

  .٣٣٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . واملثبت من س » القراءات «يف األصل وث ) ٣(
  ) .١٢٦ت ( هو أبو حممد عمرو بن دينار املكي اإلمام الكبري ) ٤(

  .٦٠٠ / ١ه يف الغاية انظر ترمجت  
 . » والشعر ديوان العرب« ) : س ( يف ) ٥(
  ) .١٠٥ت ( هو أبو عبد اهللا عكرمة موىل ابن عباس املفرس ) ٦(

  .٥١٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » غني« ) : ت ( يف ) ٧(
 .ما بني القوسني ليست يف س ) ٨(
  .٢٠٤ / ٢ وهو مرتجم يف الغاية ٧٣احلنفية ت هو أبو القاسم حممد بن عيل بن أيب طالب ابن ) ٩(
 ! » النوم« ) : س ( يف ) ١٠(



 
  ٨٥  

( املعروف بالقنوي،  روى القراءة عرضا عن ً نـرص أمحـد بـن  بـن
 حممد و،   )عيل بن حممد ( روى القراءة عنه .  وابن شنبوذ  ،شاكر

  .بن عالن )بن احلسن ( 
-  عبد اهللا بن عبد اجلبار أبـو القاسـم املقـريمتـصدر ، ،  

بـن  مـد حموعـن ،  بـن منـصور املـرادي روى القراءة عن أمحد
 وقـال  ،زيد بن أيب بالل ً روى القراءة عنه عرضا .منصور الرازي 

                                                        

 ) .س ( سقطت من  » الدمشقي« ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 ) .س ( واملثبت من  » نارص« ) : ث ( يف األصل و) ٣(
 .قرئ وهو أبو احلسني عيل بن حممد بن عالن البرصي امل) س ( سقط من  » عيل بن حممد« ) ٤(

  .٥٧٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( سقط من  » بن احلسن« ) ٥(
  هو أبو الفرج حممد بن احلسن بن عـالن بـن سـختويه الواسـطي الـرساج ، مقـرئ متـصدر ) ٦(

  .١١٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٣٧٠ت يف حدود ( 
 ) .س ( سقط من  » س ك« الرمز ) ٧(
 .ة مل أقف له عىل ترمج) ٨(
 .هو أبو جعفر أمحد بن منصور املرادي ) ٩(

 . واملثبت من األصل وس » املراد « ويف ث ١٣٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 واملثبت من س ، وهو أبو جعفر حممد بـن منـصور بـن » أمحد بن منصور «يف األصل وث ) ١٠(

 .يزيد الرازي مقرئ مذكور 
  .٢٦٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( سقط من  » س« لرمز ا) ١١(



 
  ٨٦  

 فقال  ، عليهاجلعفي قرآ  وحممد بن احلسني ، إن أبا حفص الكتاين :اهلذيل
 إهنام مل يقرآ عىل عبد اهللا بن عبد اجلبار بل قرآ عىل من قرأ  :احلافظ أبو العالء

 اهللا بـن عبـد اجلبـار ،  أما الكتاين فقرأ عىل زيد ، وقرأ زيد عـىل عبـد ،عليه
 .ًوأظن أن اجلعفي أيضا قرأ عىل زيد واهللا أعلم :  قال

-  عبد اهللا بن عبد اجلبار أبو بكر،  مقرئ روى القراءة عرضا ً
بـن أمحـد   عبد الـرمحن قرأ عليه  ،بن أمحد بن مروان  عيلعن 

 . الرازي
-  د الـرمحن أبـو حييـى املكـيعبد اهللا بن عبـ،  كـذا وقـع يف 
 .وصوابه حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا يأيت ،  الكامل

                                                        

  ) .٤٠٢ت ( لعله أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن احلسني اجلعفي الكويف القايض الفقيه احلنفي ) ١(
  .١٧٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 . » وقال« ) : ث ( يف ) ٢(
 ) .س ( سقط من  » ك« الرمز ) ٣(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
ً بن مروان السامري املعروف بابن نفيس مصغرا مقرئ متصدر هو عيل بن أمحد) ٥( َْ ُ. 

  .٥٢٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٤٥٤ت ( لعله أبو الفضل عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن الرازي العجيل اإلمام الثقة ) ٦(

  .٣٦١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
ة عبد اهللا بن عبد احلق عفيف الدين ومكاهنا هنـا ترمج) س ( ويليه يف  » الداري« ) : س ( يف ) ٧(

 .هو الصواب 
 ) .س ( سقط من  » ك« الرمز ) ٨(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٩(
  .١٣٦ / ٢ وهو مرتجم يف الغاية ٣٤٣هو أبو حييى بن عبد الرمحن بن عبد اهللا املكي ت ) ١٠(



 
  ٨٧  

 بـن الـصيقل  أبـو مـروان ،بـن عبيـد اهللا  عبد اهللا بن عبد الرمحن-
القراءات عن  صالح ، أخذ  ،حاذق،  ماهر  ، مقرئ ، القرطبي ،األنصاري

، مـات سـنة  وحممد بن عيل األزدي،  بن رضا أيب القاسم عبد الرمحن
 مـن ابـن  وتكلـم يف سـامعه ، وقـد قـارب املائـة ،إحدى وستامئة بقرطبـة

 .وهو آخر من روى عنه ،  عتاب
  أبـو حممـد بـن ،   بن عبد الرمحن بن عبيـد اهللا بـن برطلـة عبد اهللا-

،  دةبـن سـعا أيب بكر بن أيب حممد ، أخذ القراءة عن حممد بن عبد العزيز
   وحـج فحـدث عنــه  ،ينالبطــر عنـه أمحــد بـن موسـى أخـذ القـراءة

                                                        

 ) .د اهللا عبي(  وسامه ٩٢٤ / ٢انظر ترمجة يف طبقات القراء للذهبي ) ١(
  ) .٥٤٥ت ( هو أبو القاسم عبد الرمحن بن أمحد بن خلف بن رضا القرطبي إمام عاقل ) ٢(

  .٣٦٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
، وهو أبو عبد اهللا حممد بن عـيل األزدي ) س ( واملثبت من األصل و  » األذدي« ) : ث ( يف ) ٣(

  ) .٥٣٦ت ( األفطس ابن احلاج 
   .٣٥٨ / ١يف التكملة لكتاب الصلة انظر ترمجته   

  ) .٤٨٧ت ( هو أبوالقاسم عبد السيد بن عتاب بن حممد البغدادي الرضير مقرئ كبري ) ٤(
   .٣٨٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  . مل أقف له عىل ترمجة )٥(

  ) .٦١٤ت (  هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد العزيز بن سعادة الشاطبي إمام متقن )٦(
   .١٧٢ / ٢ ترمجته يف الغاية انظر  

  . » القراءات« ) : س (  يف )٧(

  ) .٧٠٠ت قبل (  هو أبو العباس أمحد بن موسى بن عيسى البطري األنصاري شيخ تونس )٨(
   .١٤٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٨٨  

  .الطربي الريض
بن ) بن عبد اهللا بن أيب الفتح بن حممد  ) بن عبد الرمحن  عبد اهللا-

  ، املـرصي املولـد ، اآلمـدي األصـل ، اهلاشـمي ،الطالبي( عقيل العقييل 
 ، املـرصية/  شيخ الشافعية بالديار  ،اء الدين هب ، العالمة ، اإلمام ،)الشافعي 

 وانفـرد  ،، وأتقـن العلـوم الـصايغ ]التقـي [ قرأ القراءات السبع عـىل 
 ، ولـه  واألصـولني ، والتفسري ، والفقه ،وبرع يف العربية  ( ،بالرئاسة

اجلامع النفيس عىل مذهب اإلمام حممد بن إدريس ،  من املصنفات كتاب
آخر االستطابة ، ثم خلـصه يف إمـالء سـامه تيـسري ه ست جملدات إىل كتب من

 ، وكتاب الذخرية يف تفـسري القـرآن كتـب منـه االستعداد إىل رتبة االجتهاد
                                                        

 هو أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بـن إبـراهيم املكـي الـشافعي ريض الـدين الطـربي مـسند )١(
 يف  .٦٨ / ٥وهو مرتجم يف ذيـل تـذكرة احلفـاظ  ) ٧٢٢ت ( ز وإمام الشافعية باملسجد احلرام احلجا

األصل وث هنا ولد يوم اجلمعة التاسع من حمرم سنة ثامن وتسعني وستامئة وحذفها أفضل كـام يف 
  .س ألهنا ال تتفق مع ترمجة ابن برطلة واهللا أعلم 

 ، وشـذرات ٢٦٦ / ٢ ، الـدرر الكامنـة ١٥٣٤ / ٣  انظر ترمجتـه يف معرفـة القـراء الكبـار)٢(
   .٤١٢ / ٦الذهب 

  ) .س (  ما بني القوسني ليست يف )٣(

، وهو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عبد اخلالق الصائغ تقي الـدين املـرصي ) س ( زيادة من ) ٤(
  ) .٧٢٥ت ( الشافعي مسند عرصه 

  .٦٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( القوسني ليست يف ما بني ) ٥(
 .كذا يف األصل وث ) ٦(
 ! » كباب« ) : ث ( يف ) ٧(

 ب/١٥٦



 
  ٨٩  

جملدين عىل نحو حزب ونـصف ثـم خلـصه وسـامه اإلمـالء الـوجيز عـىل 
الكتاب العزيز ، وله كتاب مطول عـىل مـسألة رفـع اليـدين ثـم خلـصه يف 

، ولـه إمـالء عـىل   ، وله كتاب املساعد عىل تسهيل الفوائدكراس واحد
)  ابن مالك ، وله رسالة عىل قول أنا مؤمن إن شاء اهللا تعـاىل رشح ألفية

ة  وملا حججنا سنة ثامن وستني وسبعامئة اجتمعنا بمك ،وويل القضاء مديدة
  .ثم باملدينة ، وتويف مرجعه من احلج سنة تسع

 أبو حممـد الظهـراوي  ،ً ويسمى حممد أيضا ، بن عبد الرمحن عبد اهللا-
 ، روى القراءة عنـه بن سيف ً ، روى القراءة عرضا عن أيب بكراحلويف

 .أمحد بن مطري قسيم   بنًعرضا سبطه أبو القاسم

                                                        

 ! » الغوائد« ) : ث ( يف ) ١(
وابن مالك هو مجال الدين أبو عبد اهللا حممد وعبـد اهللا بـن .  » اللفيه ابن مالك« ) : ث ( يف ) ٢(

و مـرتجم يف بغيـة  وهـ٦٧٢عبد اهللا بن مالك الطائي اجلياين الـشافعي العالمـة النحـوي ت 
  .١٣٠ / ١الوعاة 

 ! » يع« ) : ث ( يف ) ٣(
 ! » وكان مولده سنة ست وتسعني وسبعامئة« : زيادة ) س ( يف ) ٤(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٥(
  .٣٠٧هو أبو بكر عبد اهللا بن مالك بن عبد اهللا ابن سيف التجيبي املرصي إمام ثقة ت ) ٦(

  .٤٤٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ، » أبو القاسم بن أمحد بـن مطـري «والصواب  » أبو القاسم بن قسيم أمحد بن مطري« يف مجيع النسخ   كذا)٧(

  .٣٩٨وهو أبو القاسم قسيم بن أمحد بن مطري الظهراوي املرصي ضابط مشهور ت 
  .٢٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٩٠  

ـثامين الـديباجي-    روى التيـسري عـن  ، عبد اهللا بن عبد الرمحن أبو حممـد الع
 .  رواه عنه جعفر اهلمداين ،بن عبد اهللا الصقيل عبد الكريم

- عبد اهللا بن عبد الرمحن أبـو حممـد املـصاحفي ،  )  شـيخ( 
    ، عـرض عليـه عيل بن حممد بن بـرش أيب احلسن عرض عىل 

 . أبو عمرو احلافظ
احلـروف  روى  عبد اهللا بن عبد اهللا بن موسى أبـو عبـد الـرمحن-[ 

  ] .ًسامعا عن الكسائي روى عنه احلروف عمرو بن خالد

                                                        
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١(
والصواب املثبت ، وهو أبو البهاء عبـد الكـريم بـن  » كريم بن عبيد اهللاعبد ال« ) : س ( يف ) ٢(

 .عبد اهللا الصقيل مصدر 
  .٤٠٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٦٣٦ت ( هو أبو الفضل جعفر بن عميل بن هبة اهللا اهلمداين االسكندري إمام ثقة ) ٣(
  .١٩٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .رمجة مل اقف له عىل ت) ٤(
 ) .س ( سقطت من  » شيخ« ) ٥(
هو أبو احلسن عيل بن حممد بن إسامعيل بن حممد بن برش األنطاكي التميمي إمـام ثقـة شـيخ ) ٦(

 . ليس يف س » ج «والرمز  ) . ٣٧٧ت ( األندلس 
  .٥٦٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( سقط من  » ج« الرمز ) ٧(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٨(
 .هو أبو حفص عمرو بن خالد الكويف األعشى الكبري ) ٩(

  .٦٠٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٩١  

 عبد اهللا بن عبد املحسن بن عبد اهللا بن عبد األحـد ، أبـو حممـد بـن -
 ، بن شداد التميمـي  قرأ عىل عبد املجيد ، صالح ، ، مقرئالربيب بالراء

  مر املريـوطي البـن كثـري وأيب عمـرو وابـن عـا قـرأ عليـه عبـد النـصري
 . ووصفه بالزهد والعبادة  ،وعاصم

  متـصدر ، مقرئ ، املؤدب ، أبو حممد األصبهاين ، عبد اهللا بن عبد العزيز-
ًروى القراءة عرضا .   صاحب أيب حاتمبن متيم ًروى القراءة عرضا عن احلسني

ة باختيار  قرأت عليه ختامت كثري :وقال،   شيخ ابن مهرانبن إبراهيم عنه حممد
ً، وكان رجال صاحلا عليه تلقنت وعنه أخذت أيب حاتم ً.  

                                                        

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١(
 .هو أبو حممد عبد املجيد بن شداد بن املقدم التميمي إمام ماهر ) ٢(

  .٤٦٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 وهو أبو حممد عبد النـصري بـن عـيل بـن واملثبت من األصل ، » املربوطي« ) : س و ث ( يف ) ٣(

  ) .٦٨٠ت بعد ( حييى املريوطي اهلمداين مقرئ حاذق 
  .٤٧٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .مل اقف له عىل ترمجة ) ٤(
 . » مصدر« ) : س ( يف ) ٥(
 واملثبت من األصل وس ، وهو أبو عبد اهللا احلسني بـن متـيم » احلسني بن هيثم« ) : ث ( يف ) ٦(

 .البزار البرصي مقرئ 
  .٢٣٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٢٥٥ت ( هو أبو حاتم سهل بن حممد بن عثامن السجستاين إمام البرصة يف النحو والقراءة واللغة ) ٧(
  .٣٢٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .هو أبو بكر حممد بن إبراهيم األصبهاين املقرئ شيخ ) ٨(
  .٤٩ / ٢غاية انظر ترمجته يف ال  

 .واملثبت من األصل وث  » ابن مروان« ) : س ( يف ) ٩(
 ! » أيب خاتم« ) : ث ( يف ) ١٠(



 
  ٩٢  

   ، روى التيـسري عـن أبو حممد الزهري،   عبد اهللا بن عبد العزيز-
بن أمحد بن حسن   روى ذلك عنه قاسم ،بن عبد اهللا السهييل عبد الرمحن

  .احلجري
ــد   عبــد اهللا- ــد اهللا بــن عب ــد احلــق بــن عب   األحــد بــن عــيل بــن عب

  ، إمـام ،الـشافعي،   الـداليص ، املخزومي ، ، أبو حممدعفيف الدين
 ولد سنة ثالثني وستامئة ، قرأ بمـرص لنـافع  ، صالح ، ثقة ، مصدر ،عارف

 صاحب أيب عبد اهللا بـن بن لب بن خرية الشاطبي عىل أيب حممد عبد اهللا
الشاطبية مـن / وسمع ،  ًاليا وسمع منه التيسري ع ،سنة مخسني سعادة

                                                        
  .١٦ / ٢وكذلك سامه ابن اجلزري يف ترمجة قاسم بن أمحد  » عبد العظيم« ) : س ( يف ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
  ) .٥٨١ت ( هييل اخلثعمي اإلمام املشهور هو أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد الس) ٣(

  .٣٧١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  واملثبـت مـن األصـل وس ، وهـو أبـو القاسـم  » قاسم بـن أمحـد بـن حـسني« ) : ث ( يف ) ٤(

 .القاسم بن أمحد بن حسن احلجري الشهري بالسكوت 
  .١٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ، الـدرر ٥١٤ / ١٤ ، البدايـة والنهايـة ١٤٤١ / ٣القـراء الكبـار معرفـة : انظر ترمجتـه يف ) ٥(
  .٢٦٥ / ٢الكامنة 

 .واملثبت من األصل وس  » الدالحي« ) : ث ( يف ) ٦(
  ) .٦٥٧ت ( هو أبو حممد عبد اهللا بن لب بن حممد بن عبد اهللا بن خرية الشاطبي املالكي ) ٧(

  .٤٤٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » حممد بن عبد العزيز بن سعادة«  ) : س( يف ) ٨(
 ! » ًغالبا« ) : س ( يف ) ٩(

 أ/١٥٧



 
  ٩٣  

 ثم قدم دمشق سنة  ، فجاور مدة ،ثم حج سنة أربع ومخسني ابن األزرق
بمـضمن عـرشين (  فعرض ختمة كاملة بـالقراءات  ،أربع وستني وستامئة

 ورجع إىل مكـة  ،شافعيلثم ل  وتفقه ملالك ،بن فارس ًكتابا عىل الكامل
  بـن   أبـو بكـر قرأ عليـه شـيخانا ،إىل أن تويف )ًجماورا يقرئ القراءات 

،   شيخ االسكندرية وجميز الدين ،بن خليل  وعبد اهللا ،أيد غدي
   وأبــو العبــاس أمحــد بــن  ،نزيــل مكــة،  وأبــو حممــد الــزواوي

                                                        
 .هو أبو الفضل عبد اهللا بن حممد بن عبد الوارث املعايل املرصي األنصاري عدل ثقة ) ١(

  .٤٥٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
لدمـشقي هو أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن إسامعيل بن فارس التميمي االسـكندري ثـم ا) ٢(

  ) .٦٧٦ت ( الشيخ اجلليل 
  .٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  هو أبو عبد اهللا مالك بن أنس بن مالك األصبحي املدين إمام دار اهلجرة وصـاحب املـذهب ) ٣(
  .٣٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية  ) . ١٧٩ت ( 

 .ما بني القوسني ليست يف س ) ٤(
 ! » شيخنانا« ) : ث ( يف ) ٥(
  و أبو بكر بن أيدغدي بن عبد اهللا الشميس الشهري بابن اجلندي شيخ مشايخ القـراء بمـرص ه) ٦(

  .١٨٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٧٦٩ت ( 
  ) .٧٧٧ت ( هو أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن خليل القريش األموي اإلمام العالمة ) ٧(

  .٤٥١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٨(
انظـر معجـم . مدينة عظيمة يف مرص عـىل سـاحل البحـر األبـيض املتوسـط : االسكندرية ) ٩(

  .٢١٧ / ١البلدان 
 ! » املولواوي« ) : س ( يف ) ١٠(



 
  ٩٤  

  بـن  وخليـل  ، املقـام إمـام ،إبراهيم بـن حممـد الطـربي الريض
  عـيل بـن  وأبـو احلـسن،  الواديـايش  وأبو عبـد اهللا ،عبد الرمحن املالكي
، تويف يف املحرم سـنة إحـدى وعـرشين   شيخ اليمنأيب بكر بن شداد

 .وسبعامئة 
-  هبـــة اهللا ( بـــن عبـــد املـــؤمن بـــن الوجيـــه  عبـــد اهللا(   

                                                        
 أمحـد الـريض بـن «والصواب ) س ( واملثبت من  » الريض وإبراهيم« ) : ث ( يف األصل و) ١(

  .»إلخ ... إبراهيم 
و أبو العباس أمحد بن إبراهيم بن حممد ريض الدين الطربي املكي الشافعي إمام املقـام باملـسجد ه) ٢(

  .٢٩٣ / ١وهوه ترجم يف ذيل التقييد يف رواه السنن واملسانيد  . ٧٥٠احلرام ت 
 ! » املعار« ) : س ( يف ) ٣(
ن عبـد الـرمحن بـن واملثبت من األصل وث ، وهو أبو الفضل خليل ب » جليل« ) : س ( يف ) ٤(

ًحممد القسطالين املالكي املعروف بضياء الدين ويـدعى حممـدا أيـضا شـيخ املالكيـة بـاحلرم  ً
  ) .٧٥٠ت بعد ( الرشيف 

  .٢٧٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٧٤٩ت ( هو أبو عبد اهللا حممد بن جابر بن حممد الواديايش القييس إمام ثقة ) ٥(

  .١٠٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
هو أبو احلسن عيل بن أيب بكر بن حممد بن شداد الربعي الزبيـدي الـشافعي شـيخ القـراء يف ) ٦(

  ) .٧٧١ت ( اليمن 
  .٥٢٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

بلد معروف جنوب جزيرة العرب حدها من وراء تثليث وما سامتها إىل صنعاء ومـا : اليمن ) ٧(
  . امن إىل عدن أبـني ومـا يـيل ذلـك مـن التهـائم والنجـود قارهبا إىل حرضموت والشحر وع

  .٥١٠ / ٥انظر معجم البلدان 
 ) .س ( ساقط من  » ن« الرمز ) ٨(
 ) .س ( سقطت من  » هبة اهللا« ) ٩(



 
  ٩٥  

 ،  الثقـة ، املحقـق ، العـارف ، األستاذ ، أبو حممد الواسطي ،نجم الدين
  ،يف زمانه ، ولد سنة إحدى وسبعني وستامئة املشهور ، كان شيخ العراق

ابني غزال بـن  وحممد عىل أمحد وقرأ بالكثري عىل الشيوخ ، فبواسط
 عـىل  وإىل آخر األنفـال ، بن أمحد بن املحروقبن حممد  وأمحد ،مظفر
قـي بـادر إىل إدراك الت ثم قـدم دمـشق و، )خريم ( بن عبد الكريم  عيل

ًعليه ختمة بمضمن عدة كتب يف سبعة عرش يوما ،   فقرأ ،الصايغ بمرص
إسـامعيل بـن  وطاف البالد عىل طريق التجارة ، فقـرأ عليـه بمـرص املجـد

                                                        

 ، الـدرر ٣٢٦ / ١ ، معجم شيوخ الـذهبي ١٤٩٤ / ٣معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ١(
  .٢٧٠ / ٢الكامنة 

  . هــي أرض بابــل وفيهــا النهــران دجلـة والفــرات وهــي شــامل جزيــرة العــرب : ق العـرا) ٢(
  .١٠٥ / ٤انظر معجم البلدان 

 ! » فتواسط« ) : س ( يف ) ٣(
  ) .٧٠٧ت ( هو أبو العباس أمحد بن غزال بن مظفر بن يوسف الواسطي شيخ ماهر ) ٤(

  .٩٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٦٩٥ت ( فر الواسطي شمس الدين مسند عارف هو حممد بن غزال بن مظ) ٥(

  .٢٢٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 واملثبت من األصل وس ، وهو أبو العباس أمحـد بـن حممـد بـن  »ابن املحزوق« ) : ث ( يف ) ٦(

  ) .٧٠٦ت ( أمحد بن املحروق العامد الواسطي أستاذ نحرير 
  .١٠٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  ! »االيقال« ) :  س (يف ) ٧(
  هو أبو احلسن عيل بن عبد الكريم بـن أيب بكـر الواسـطي املعـروف بخـريم مقـرئ عـارف ) ٨(

 . ليست يف س » خريم « و ٥٥١ / ١انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٦٨٩ت ( 
 . » فقر« ) : ث ( يف ) ٩(



 
  ٩٦  

 النابلـيس )بـن صـالح ( بـن حممـد   وشيخنا احلسن ،يوسف الكفتي
ــرش ــبيل للع ــشيخ  احلن ــشق ال ــربين ، وبدم ــيام أخ ــدف ــة  أمح ــن نحل   ب
  وشـيخنا ،إمـام دار احلـديث  والشيخ حممد اليمني .سبط السلعوس

بـن   وشيخنا األسـتاذ أبـو املعـايل ، بن سامل بن الطحانبن إبراهيم أمحد
أمحـد بـن حممـد   وأبو العبـاس ،أبو بكر األعزازي  والصالح ،اللبان

                                                        

ف بن حممد املرصي واملثبت من األصل وث ، وهو إسامعيل بن يوس » الكعبي« ) : س ( يف ) ١(
  ) .٧٦٤ت ( املعروف باملجد الكفتي إمام حاذق 

  .١٧٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو حممد احلسن بن حممد بن صالح النابليس احلنبيل إمام فقيه ) ٢(

 . ليست يف س » بن صالح « و ٢٣١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » العرش« ) : س ( يف ) ٣(
العباس أمحد بن حممد بن حييى بن نحلة النابليس املعروف بـسبط الـسلعوس ، أسـتاذ هو أبو ) ٤(

  ) .٧٣٢ت ( ماهر 
  .١٣٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

واملثبت من األصل وث وال أدري أهيام الصواب ومل أقف عىل ترمجة  » التميمي« ) : س ( يف ) ٥(
 .ملحمد هذا 

ت من األصل وس وهـو أمحـد بـن إبـراهيم بـن داود املنيجـي واملثب » بن أهيم« ) : ث ( يف ) ٦(
  ) .٧٨٢ت ( الشهري بابن الطحان 

  .٣٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٧٧٦ت ( هو أبو املعايل حممد بن أمحد بن عيل ابن اللبان الدمشقي أستاذ ضابط ) ٧(

  .٧٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
والصواب املثبت ، وهو أبـو بكـر بـن  » االغزازي« ) : ث ( ويف ،  » االعذاري« ) : س ( يف ) ٨(

  ) .٧٨٤ت ( حممد بن أيب بكر ابن االعزازي الصاحلي ينعت بالصالح مقرئ صالح 
  .١٨٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٩٧  

  وإسـامعيل بـن ،  رصةشـيخ البـ عبـد الـرمحن، وأمحد بـن  السبتي
بـن أمحـد  الـشيخ عـيل  وبـالعراق صـاحبه ،بن قيرص املارديني حممد

بـن   وشـيخنا أبـو العبـاس أمحـد ، وهو أكرب أصحابه بالعراق ،الدوري
،   وسمع منه حروف العرشة مـن كتابيـه ، للسبع خاصةرجب احلنبيل

 والـشيخ  ،الـرساج  وعبد العزيـز بـن يوسـف ،وحممد شاه التسرتي
  ،بن عيل العـاقويل] بن حممد  [ حممد بن عبد اهللا حميي الدين أبو الفضل

                                                        

وهو مرتجم يف الـدرر  ) ٧٤٩ت ( هو أبو العباس أمحد بن حممد بن أيب العيش املري السبتي ) ١(
 . واملثبت من األصل وث » السعي « ويف س ٢٩١ / ١الكامنة 

 .هو أمحد بن عبد الرمحن املقرئ شيخ البرصة ) ٢(
  .٦٧ / ١انظر يف ترمجته الغاية   

انظـر . مدينة عظيمة يف جنوب العراق دون دجلة مرصها عمـر بـن اخلطـاب ريض اهللا عنـه : البرصة ) ٣(
 .كم ٥٤٥كرب مدينة بالعراق تبعد عن بغداد واليوم البرصة ثاين أ . ٥١٠ / ١معجم البلدان 

 .هو جمد الدين إسامعيل بن حممد بن قيرص شيخ ماردين إمام أستاذ ) ٤(
  .١٦٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .بدون هاء الضمري  » صاحب« ) : س ( يف ) ٥(
 .هو أبو احلسن عيل بن أمحد الدوري مقرئ بغداد ) ٦(

  .٥٢٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٧٧٥ت ( هو أبو العباس أمحد بن رجب بن احلسن السالمي البغدادي كبري القدر ) ٧(

  .٥٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ! » من كتابته« ) : س ( يف ) ٨(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٩(
 .هو عبد العزيز بن يوسف الرساج البغدادي ) ١٠(

  .٣٩٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  و أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عيل بن العـاقويل اللخمـي شـيخ بغـداد إمـام ه) ١١(

  .١٨٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٧٦٨ت ( 



 
  ٩٨  

) والعز حسن إمام املستنرصية، وعبـد املـوىل الكتبـي الواسـطي ،  
  والـشيخ عمـر ، والشيخ إسـامعيل النـساج ،والشيخ حممد الربسناين

 ،) ومجاعـة بـالعراق  ،ن عيل امللقـن والشيخ أمحد ب ،األرجي الرضير
 مجع فيه للـسبعة بـني الـشاطبية  ،»  الكنز يف القراءات العرش« وألف كتاب
 وكـان  ، عىل طريق الشاطبية»  الكفاية«  ثم نظمه يف كتاب سامه ،واإلرشاد

كتاب اإلرشاد وسامه روضة األزهار وله غري ذلـك مـن / قد نظم قبل ذلك 
   اعتنـى هبـذا الـشأن أتـم  ،ً ضـابطا ،ً صـاحلا ،ً خـريا ،ًينـانظم ونثر ، وكـان د

 أو عىل  ، عليه بام قرأفلو قرئ  ، بام مل يقرأ به غريه يف زمانه ، وقرأعناية
  ،التصلت أكثر الكتب املنقطعة،  الواسطي صاحبه الشيخ عيل الديواين

                                                        

 .ما بني القوسني ليست يف س ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٣(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٥(
  )٧٤٩ت ( البـزار ) كـذا يف ترمجتـه ( هو أبو حفص عمر بن عيل بن موسى البغدادي األزجـي ) ٦(

  .١٨٠ / ٣وهو مرتجم يف الدرر الكامنة 
 وهـو ٧٧٦هو أمحد بن عبد اهللا بن عيل احلديثي ابن السمسار املقرئ امللقن باجلـامع األمـوي ت ) ٧(

  .١٨٤ / ١مرتجم يف الدرر الكامنة 
 الكنـز يف القـراءات «واملثبت من األصل وث ولعلها يقـصد بكتابيـه .  » كتابة« ) : س ( يف ) ٨(

  .» الكفاية « و »العرش 
 .واملثبت من األصل .  » يف مانه« ) : ث ( ، ويف  » من أهل زمانه« ) : س ( يف ) ٩(
  ) .٧٤٣ت ( هو أبو احلسن عيل بن أيب حممد بن أيب سعد الواسطي الديواين شيخ قراء واسط ) ١٠(

  .٥٨٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ب/١٥٧



 
  ٩٩  

م لو أدركـوا مـا  فال قوة إال باهللا ، وليته ،ولكن قصور اهلمم أوجب العدم
تـويف رمحـه اهللا .   قبل أن يطلبوه فال جيدونه ،من ذلك بقي من اليسري
ســنة أربعــني ،  )أو القعــدة  (  ،شــوال يف العــرشين مــن  ،تعــاىل ببغــداد

 ومل خيلـف بعـده  ،وشيعه خلق كثـري  ،الشونيزية ودفن بمقربة  ،وسبعامئة
 .بالعراق مثله 

 . هو عبد اهللا بن احلسني تقدم  ،د اهللا العلوي عبد اهللا بن أيب عب-
 وأبـو حممـد  ، أبـو بكـر ،مليكة )أيب ( بن عبيد اهللا بن   عبد اهللا-

وردت الروايـة عنـه يف :  املشهور ، ذكره الـداين وقـال  ، التابعي ،التميمي
رأيـت ابـن أيب :  قـال بن عبد امللك حروف القرآن وروي عن إسامعيل

 تـويف نه أحفظ يلإ : اآلي يف الصالة فلام انرصف قلت له قالمليكة يعد 
 .سنة سبع عرشة ومائة 

                                                        
 ! » أول حني كوا ما بقي من التيسري« ) : س ( يف ) ١(
 .واملثبت من األصل وث  » فال جيدوه« ) : س ( يف ) ٢(
 ) .س ( سقطت من  » أو القعدة« ) ٣(
 . » شونيزية« ) : ث ( يف ) ٤(
 ) .ث ( و) س ( ساقطة من  » أيب« ) ٥(
  .٢٦٧ / ١ ، شذرات الذهب ٨٨ / ٥ ، السري ١٩٩ / ٤هتذيب الكامل : رمجته يف انظر ت) ٦(
 .هو أبو عبد امللك إسامعيل بن عبد امللك بن أيب الصفري األسدي املكي ) ٧(

  .٢٤٢ / ١انظر ترمجته يف هتذيب الكامل   
  .٤٩٣٨ برقم ٥٥٩ / ٣ روى هذا األثر ابن أيب شيبة يف املصنف )٨(



 
  ١٠٠  

  ،الزاهـد،   البـاجي ، اللخمـي ، أبو حممـد ،بن عبيد اهللا  عبد اهللا-
 عرض القـرآن لنـافع  ، مقرئ ،الزاهد،  بن املجاهد صاحب أيب عبد اهللا

بـن   عن قراءته عىل عتيـق ،بن معاذ حممد بن حممد  )عىل( وأيب عمرو 
 وأقرأ القـرآن حتـى مـات يف  ،رِّمُ وع ، عن ابن نفيس ، كف برصهحممد

 . وله ثامن وثامنون سنة  ،عرشين وستامئة )سنة ( شعبان 
،  بن عبيد بن عمري بن قتادة بن سعد بن عامر بـن جنـدع  عبد اهللا-

 وردت  : ذكـره الـداين وقـال ، تابعي جليل ، املكي ، الليثي ،أبو هاشم
ِمجيعا م« من ذلك قراءته : الرواية عنه يف حروف القرآن ، قلت  يعني  » ًهنًَّ

                                                        

 ويف س ٢٥٧ / ٢ ، التكملة لكتاب الـصلة ١١٧١ / ٣معرفة القراء الكبار : ه يف  انظر ترمجت)١(
 . واملثبت واألصل وث » الباجي «

وهـو  ) ٥٧٤ت ( هو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عبد اهللا ابن املجاهد األنصاري األندليس ) ٢(
  .٤٣٢ / ٤مرتجم يف شذرات الذهب 

 ) .س ( سقطت من  » عىل« ) ٣(
 .و أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن معاذ اللخمي ه) ٤(

  .٢٥٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 . هو أبو بكر عتيق بن حممد الردائي شيخ اإلقراء بقلعة محاد ) ٥(

  .٥٠٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( سقطت من  » سنة« ) ٦(
 ! » صدع« ) : س ( يف ) ٧(
  .١٥٧ / ٤ ، السري ٣٤ / ٨ ، طبقات ابن سعد ٢٠٠ / ٤امل هتذيب الك: انظر ترمجته يف ) ٨(
 ، وهذه قراءة ابن عباس وعبد اهللا بن عمرو اجلحـدري وعبـد اهللا بـن ١٦سورة اإلنسان آية ) ٩(

ُ مجيعا منه «عبيد بن عمري ، وقرأ مسلمة  َّ َ ُ مجيعـا منـه « وقرأ الباقون »ً ْ ِ  انظـر املحتـسب البـن »ً
  .٢٦٢ / ٢جني 



 
  ١٠١  

ِّقدروها « )ذلك ( من املنن ، ومن  ُ «  العلم : بضم القاف ، وهو القائل
 ، مـات سـنة ًكلام أصاب شيئا حواه وابتغى ضالة أخرى ضالة املؤمن

 .ة ثالث عرشة ومائ
  بن عـامر بـن عمـرو بـن كعـب بـن سـعد بـن   عبد اهللا بن عثامن-

بن كعب بن لؤي بـن غالـب بـن فهـر ، اإلمـام أبـو بكـر  بن مرة تيم
 وخـري اخللـق بعـده ، ذكـره  ، وخليفتـه ،ملسو هيلع هللا ىلصالصديق صاحب رسول اهللا 

هـو أول مـن : وردت الرواية عنه يف حروف القـرآن ، قلـت : الداين وقال 
وقد ،  ]ومسند [ ن يف مصحف ، وأشار بجمعه وذلك مشهور مجع القرآ

 من لفظـه غـري مـرة ، بن كثري حدثني شيخنا احلافظ أبو الفداء إسامعيل
 أنا ال أشك أنـه  : فقال ، اهللا عنه القرآنوقد دار بيننا الكالم يف حفظه ريض

                                                        
 ) .س ( سقطت من »  ذلك« ) ١(
 وعيل ريض اهللا عنـه ملسو هيلع هللا ىلص النبي »ً قدروها تقديرا «:  قال ابن خالويه ١٣سورة اجلاثية آية رقم ) ٢(

 بالتخفيف عن عبد اهللا بـن عبيـد ، » قدروها «وابن عباس والسلمي والشعبي ومجاعة ، قرأ 
  .١٦٦انظر خمترص يف شواذ القرآن ص 

 ! » الدس« ) : س ( يف ) ٣(
  .٣٦٨٦٤ برقم ٥٠٤ / ١٩ه ابن أيب شيبة يف املصنف روا) ٤(
  .٣٦ / ١ ، شذرات الذهب ١٦ / ١ ، العرب ٣٤١ / ٢اإلصابة : انظر ترمجته يف ) ٥(
 . » متري« ) : س ( يف ) ٦(
 .مرتني ) ث ( تكررت يف  » بن مرة« ) ٧(
 ) .س ( زيادة من ) ٨(
  الدمـشقي الـشافعي اإلمـام احلـافظ هو أبو الفداء إسـامعيل بـن عمـر بـن كثـري البـرصوي ) ٩(

  .٢٣٨ / ٥وهو مرتجم يف ذيل تذكرة احلفاظ  ) ٧٧٤ت ( 



 
  ١٠٢  

رمحـه  رياألشـع  وقد رأيت نص اإلمام أيب احلسن : ثم قال ،قرأ القرآن
 وهو أنه صح  ،ال يرد واستدل عىل ذلك بدليل  / ،اهللا عىل حفظه القرآن

 وأكثـرهم  ،»  يؤم القـوم أقـرؤهم لكتـاب اهللا«  بال نظر أنه قالملسو هيلع هللا ىلصعنه 
 ليـأمر بـأمر ثـم ملسو هيلع هللا ىلص ومل يكن  ،لإلمامة مهَّ أنه قدملسو هيلع هللا ىلص، وتواتر عنه  ًقرآنا

ً عنه كان متـصفا بـام يقدمـه يف  فلوال أن أبا بكر ريض اهللا ،خيالفه بال سبب
 وذلـك عـىل كـل تقـدير  ،اإلمامة عىل سائر الصحابة وهو القراءة ملا قدمه

ًسواء قلنا املراد باألقرأ األكثر قراءة كام هو ظاهر اللفظ ، وذهب إليه أمحـد 
 ألن الزيـادة يف العلـم يف  ، أو األعلم كام ذهب إليه الشافعي وغريه ،وغريه

 كنـا  :ًن ناشئا عن زيادة القراءة كام فرسه الشافعي بقوهلمكا ذلك العرص
وهـذا يـدل : أنزلت ، قلت  فيم إذا قرأنا اآلية ال نجاوزها حتى نعلم

  ،ً فإنه أفضل الـصحابة مطلقـا ، وليس ذلك بمنكر ،عىل أنه أقرأ الصحابة

                                                        

  هو أبو احلسن عـيل بـن إسـامعيل بـن أيب بـرش األشـعري الـيامين البـرصي إمـام املتكلمـني ) ١(
  .٨٥ / ١٥وهو مرتجم يف السري  ) ٣٢٤ت ( 

 . » بدالئل« ) : س ( يف ) ٢(
 عن أيب مسعود يف كتاب املساجد باب من أحـق باإلمامـة ، ١٥٣٠احلديث رواه مسلم برقم ) ٣(

 يف أبـواب ٢٣٥ ، كتاب الصالة باب من أحق باإلمامة والرتمذي برقم ٥٨٣وأبو داود برقم 
 .ورواه غريهم . الصالة باب ما جاء من أحق باإلمامة 

 .بتقديم وتأخري  » ًأكثرهم قرآنا وأقرؤهم لكتاب اهللا« ) : س ( يف ) ٤(
 . » قدم« ) : ث ( يف ) ٥(
 . » القرص« ) : س ( يف ) ٦(
 . » يعلم« ) : س ( يف ) ٧(
 ) .ث ( ومكاهنا بياض يف  »  يف من«) : س ( يف ) ٨(

 أ/١٥٨



 
  ١٠٣  

ادعـاه  كام  ،وإن كنا ال ندعي له األفضلية يف كل فرد فرد من سائر الفضائل
األفـضلية يف القـراءة  نإ  : رمحه اهللابل نقول كام قال إمامنا الشافعي  ،غرينا

 وكذلك األفضلية يف العلم إذ كـان عنـدهم  ،األفضلية يف العلم تستلزم
رآين :  األقرأ هو األعلم ، وقد روينا عن أيب الـدرداء ريض اهللا عنـه قـال

ا الدرداء أمتيش أمام مـن هـو خـري يا أب:  أميش أمام أيب بكر فقال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
وال غربـت عـىل أحـد بعـد  منك يف الدنيا واآلخرة ما طلعـت الـشمس

 . عن عطاء عنه به جالنبيني واملرسلني أفضل من أيب بكر رواه ابن جري
وكيف يسوغ ألحد نفى حفظ القرآن عن أيب بكر ريض اهللا عنه بغري : قلت 

 مع أنـه ال يـسوغ لنـا ذلـك عـن آحـاد ،  بل بمجرد الظن ،دليل وال حجة
وقـد حفـظ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا تويف رسول «  وأما استدالهلم بحديث أنس ،الناس

مــن  )كلهــم ( حيفــظ القــرآن إال أربعــة   مل«  ويف روايــة» القــرآن أربعــة

                                                        
 . » يستلزم« ) : س ( يف ) ١(
 ! » قاراين« ) : ث ( يف ) ٢(
 ! » شمس« ) : س ( يف ) ٣(
 . واملثبت من س » جرير «األصل وث ) ٤(
  .٢١٢ برقم ٢١٧ / ١بن محيد يف مسند أيب الدرداء رواه عبد ) ٥(
  ) .٩١ت (  وخادمه ملسو هيلع هللا ىلصأنس بن مالك بن النرض األنصاري أبو محزة صاحب النبي ) ٦(

  .١٧٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » ومل« ) : س ( يف ) ٧(
 ) .س ( سقطت من  » كلهم« ) ٨(
 



 
  ١٠٤  

والرواية الثانية التي وردت ،  فإن الرواية األوىل ال دليل فيها  ،» األنصار
أجاب عنها العلامء رمحهـم اهللا أجوبـة  وقد  ،صصة باإلمجاع فهي خم ،باحلرص

 »  املرشـد«  ويف كتابأيب بكر للقايض »  االنتصار« مذكورة يف كتاب
أو ،  ًأن يكون املـراد حفظـا وكتابـة  منها ،وغريمها للشيخ أيب شامة
  ، هؤالء األربعـةمن األنصار إال أو املراد أنه مل حيفظه  ،ًحفظا ال كتابة

  ،بن عمرو بن العاص عبد اهللا  فإن»  كلهم من األنصار« بدليل قوله
                                                        

ة بـاب مناقـب زيـد بـن ثابـت ورواه  من كتاب فضائل الـصحاب٣٥٩٩رواه البخاري برقم ) ١(
 . كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أيب ٦٢٩٠مسلم برقم 

وجيـوز ...  أي أنه مل جيمعه عىل مجيع الوجوه واألحرف والقراءات إال أولئـك «قال القايض ) ٢(
أن يكون مل جيمع ما نسخ منه وما مل ينسخ إال هم أعني نسخ التالوة وجيوز أن يكون مل جيمعه 

  .٦٩ – ٦٨ص . ممن أظهره وصىل إىل تالوته غري ذلك العدد اهـ 
  هو أبو بكر حممد الطيـب بـن حممـد البـرصي ثـم البغـدادي ابـن البـاقالين اإلمـام العالمـة ) ٣(

  .١٩٠ / ١٧وهو مرتجم يف السري  ) ٤٠٣ت ( 
قي املعـروف هو العالمة أبو القاسم عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم املقديس ثـم الدمـش) ٤(

  ) .٦٦٥ت ( بأيب شامة اإلمام احلجة 
  .٣٦٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . » بينها« ) : س ( يف ) ٥(
 . » وكتابته« ) : ث ( يف ) ٦(
ًاملراد حفظا وكتابة أو حفظا ال كتابة« قوله ) ٧(  .مرتني ) ث ( تكررت يف  » ً
 . » حيفظ« ) : ث ( يف ) ٨(
 . » مايل« ) : س ( يف ) ٩(
  ) .٦٥ت ( هو أبو حممد عبد اهللا بن عمرو بن العاص السهمي الصحايب اجلليل ) ١٠(

  .٤٣٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ١٠٥  

 إين أطيق أكثـر  :ه واستزاده بقولملسو هيلع هللا ىلصكان قد حفظ القرآن كله يف حياة النبي 
ومل يكن عبد اهللا بن  . احلديث.. ثالث من ذلك حتى قال له اقرأ القرآن يف 

،  وقام به يف ركعة ،بن عفان حفظها/  وعثامن ، األربعة ًعمرو مذكورا من
 ومل يذكر فيهم ، وأمـا  ، وعبد اهللا بن مسعود حفظه ،ًومل يكن مذكورا فيهم
 أو ًسبعا وسـبعني سـورة  وقد أخذت من فيهملسو هيلع هللا ىلصقوله تويف رسول اهللا 

حيتمـل أن يكـون   إذ ، فال دليل يف ذلك ،كام قال عىل اختالف الروايات
 تواتر عندنا قراءته مجيـع األشعري  وأبو موسى ،غريهفظه من غري ذلك ح

مـن  مـع غـريه  ريض اهللا عنه وكذلك عيل بن أيب طالب ،ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن عىل النبي 
لو كان أبو بكـر حفـظ  [  : وأما قول القائل ،الصحابة الذين مل يذكروا يف األربعة

لـو كـان  ] و  ،مل حيفظـه وكونه مل ينقل دليـل عـىل أنـه  ،القرآن لنقل إلينا ذلك
   فهــذا  ،مــن حفظــه كــام قــرأوا عــىل غــريه  ،لقــرأه عليــه غــريه حيفظــه

                                                        

 يف كتاب الصوم باب صوم يوم بإفطـار يـوم ورواه مـسلم بـرقم ١٨٧٧رواه البخاري برقم ) ١(
 . يف كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر ٢٧٣٤

 . » يف« ) : س ( يف ) ٢(
 ! » قرقــه« ) : س ( يف ) ٣(
  .٨٤٥٦ برقم ٧٩ / ٩رواه الطرباين يف املعجم الكبري ) ٤(
 . » أو« ) : س ( يف ) ٥(
  ) .٤٤ت ( هو أبو موسى عبد اهللا بن قيس بن سليم األشعري اليامين الصحايب اجلليل ) ٦(

  .٤٤٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ! » كفى غريه« ) : س ( يف ) ٧(
 ) .ث ( و) س ( زيادة من ) ٨(
 . » حيفظ« ) : ث ( يف ) ٩(

 ب/١٥٨



 
  ١٠٦  

 وأبـو بكـر ريض اهللا عنـه مل يكـن  ،بني الضعف إذ ال يلزم من ذلك ما ذكر
 حتى أن عثامن بن عفان مع  ،أيامه ليؤخذ عنه  وال طالت ،ًمتصديا لذلك

  ، »خريكم من تعلم القرآن وعلمـه«  ملسو هيلع هللا ىلصرغبته يف إقراء القرآن لروايته عنه 
  ، وال غـريه ،قراءة املغرية بن أيب شهاب عليه ومل يصحح كثري من الناس

 ولبثـه خليفـة  ،ً مل يكن عثامن متصديا لذلك هذا مع طول إقامتـه : قالوابل
   وكـذلك عـيل بـن  ،ملسو هيلع هللا ىلصًوغري خليفـة قريبـا مـن ثالثـني سـنة بعـد النبـي 

فهـذا مـن أعجـب ،  القـراءات يرد عنـه يشء مـن  وأما قوله مل ،أيب طالب
ًمل يكن أبو بكـر عاملـا  نقول هذا  فعىل ،العجب يف االستدالل عىل عدم حفظه

ألنه مل يرد عنه إال اليسري من األحاديث وقد ورد عن أيب بكر كثري مـن القـراءات 
 . )بياض .. (  القرآن فورد عنه يف مواضع من

 لـثامن بقـني مـن  ، ريض اهللا عنه يـوم االثنـنيتويف أبو بكر الصديق
 وكانـت  ، ولـه ثـالث وسـتون سـنة ، سنة ثـالث عـرشة ،مجادى اآلخرة

 .خالفته سنتني وأربعة أشهر إال عرش ليال 
                                                        

 ! » وال طالب« ) : ث ( يف ) ١(
 .هكذا بدون نقط  » كثري من القراس« ) : س ( يف ) ٢(
 . » مل يرو عنه يشء يف القراءات« ) : س ( يف ) ٣(
 . » يقول« ) : س ( يف ) ٤(
 .بياض يف مجيع النسخ ) ٥(
 .وفاة أيب بكر ليلة الثالثاء فيه نظر ، بل كانت ) ٦(

 .انظر صحيح البخاري كتاب اجلنائز باب موت يوم االثنني   



 
  ١٠٧  

، روى القـراءة عـن أيب   عبد اهللا بن عثامن أبـو حممـد الفـسطاطي-
   حممـد بـن أمحـد  عنه أبو قالبـةروى القراءة ، بن سعيد العباس حممد

 . اخلبازي )شيخ ( 
 روى احلروف عن أخيه  ، أبو حممد البغدادي ، عبد اهللا بن عجالن-

العبـاس بـن   وعن أيب القاسم ،بن عيل اخلزاز أمحد بن عجالن عن أمحد
  .بن حممد بن حبش  ، روى عنه احلسنيالفضل بن شاذان

                                                        

 .واملثبت من األصل ومل أقف عىل ترمجة للفسطاطي هذا  » القسطاطي« ) : ث ( و) س ( يف ) ١(
 .هو أبو العباس حممد بن سعيد اجلامل ) ٢(

  .١٤٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .ة حممد بن أمحد بن أيب دارة مقرئ معروف هو أبو قالب) ٣(

  .٦٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( سقطت من  » شيخ« ) ٤(
 ! » اخلياري« ) : س ( يف ) ٥(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٦(
   ، وهـو » اخلـزاز «والـصواب ) س ( وهي غـري منقوطـة يف  » اخلزار« ) : ث ( يف األصل و) ٧(

  ) .٢٨١ت ( يل بن الفضل اخلزاز بغدادي مقرئ ثقة أبو جعفر أمحد بن ع
  .٨٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .هو أبو القاسم العباس بن الفضل بن شاذان الرازي ، أستاذ متقن ) ٨(
  .٣٥٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٣٧٣ت ( هو أبو عيل احلسني بن حممد بن حبش الدينوري ، ضابط متقن ) ٩(
  .٢٥٠ / ١ته يف الغاية انظر ترمج  



 
  ١٠٨  

،  راءة عن حممد بن أمحد بن محـدان روى الق ، عبد اهللا بن عدي-
 . بن حممد اخلبازي  عيلروى القراءة عنه 

- بن عطية بن عبد اهللا بن حبيب ، أبو حممد الدمشقي  عبد اهللا،  
ً ثقة ، أخذ القراءة عرضا وسامعا عـن جعفـر ، إمام/  مفرس ،مقرئ بـن  ً

بـن النـرض بـن   وحممـد ،ببـن حبيـ احلسن  و ،محدان بن سليامن
بـن  عبيـد اهللا  و ،بن داود الداراين  ، روى عنه القراءة عيلاألخرم

                                                        

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١(
 .هو حممد بن أمحد بن محدان ) ٢(

  .٦١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ، طبقــات ١٠١٧ / ٣ ، تــذكرة احلفــاظ ٦٦٤ / ٢معرفــة القــراء الكبــار : انظـر ترمجتــه يف ) ٣(

  .٥٦املفرسين للسيوطي ص 
 . » مفكر« ) : س ( يف ) ٤(
  ) .٣٣٩ت ( لفضل جعفر بن محدان بن سليامن النيسابوري ، ضابط هو أبو ا) ٥(

  .١٩١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٣٣٨ت ( هو أبو عيل احلسن بن حبيب بن عبد امللك احلصائري الدمشقي فقيه ثقة ) ٦(

 . ليست يف س » ج « والرمز ٢٠٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
وهو أبو عمرو حممد بن النرض بـن مـر ) ث ( و) س ( واملثبت من  » بن النرص« : يف األصل ) ٧(

  ) .٣٤١ت ( ابن األخرم شيخ اإلقراء بالشام 
  .٢٧٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٤٠٢ت ( هو أبو احلسن عيل بن داود بن عبد اهللا الداراين إمام ثقة ) ٨(
  .٥٤١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 

 أ/١٥٩



 
  ١٠٩  

    ،وعبـد اهللا بـن سـوار العنـيس  ، وطرفـة احلرسـتاينسلمة املكتب
  ،ً خـريا ،ً ضابطا ، وكان ثقة :قال الداين،  ( الرهاوي واحلسني بن عيل( 

كان حيفظ فيام يقال مخسني ألف بيت  : الكتاين عبد العزيزًفاضال ، وقال 
 كـان إمـام مـسجد بـاب :بي لالستشهاد عىل معاين القـرآن ، وقـال الـذه

 ويعـرف اليـوم بمـسجد  ،هو املسجد الذي داخـل البـاب:  ، قلت اجلابية
 . تويف يف شوال سنة ثالث وثامنني وثالثامئة .عطية 

ــ  عبــد اهللا بــن عطيــة- ــرصةأب   عــن  و بكــر املحــاريب ، روى التب
                                                        

  يد اهللا بـن سـلمة بـن حـزم اليحـصبي األندلـيس املكتـب مقـرئ صـدوق هو أبو مروان عب) ١(
  ) .٤٠٥ت ( 

 . ليست يف س » ج « والرمز ٤٨٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
واملثبت من األصل وهو أبو صالح طرفة بن أمحد بن حممد  » اخلرستاين« ) : ث ( و) س ( يف ) ٢(

  .٣٢٤ / ٢٦يخ دمشق وهو مرتجم يف تار ) ٤٤٥ت ( احلرستاين املاسح 
وهـو  ) ٤٣٤ت ( هو أبو احلسني عبد اهللا بن هشام بن عبد اهللا بـن سـوار العنـيس الـداراين ) ٣(

  .٢٣٩ / ٣٥مرتجم يف تاريخ دمشق 
  ) .٤١٤ت ( هو أبو عيل احلسني بن عيل بن عبيد اهللا الرهاوي السلمي أستاذ حاذق ) ٤(

  .٢٤٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ني القوسني سقط من ما ب) ٥(
  هو أبو حممد عبـد العزيـز بـن أمحـد بـن حممـد التميمـي الدمـشقي الكتـاين اإلمـام احلـافظ ) ٦(

  .٢٤٨ / ١٨وهو مرتجم يف السري  ) ٤٦٦ت ( 
  .٦٦٥ / ٢معرفة القراء الكبار ) ٧(
، وفيهـا  ٣٨٢ / ٤ ، وشذرات الذهب ٢٤٨ / ٢أظنه هو املرتجم يف التكملة لكتاب الصلة ) ٨(

  .٥٩٨اسمه عبد اهللا بن طلحة بن أمحد بن عبد الرمحن بن عطية املحاريب أبو بكر ووفاته 
 .واملثبت من األصل وث  » التبصري« ) : س ( يف ) ٩(



 
  ١١٠  

 .بن إسامعيل األزدي  بن حييى عنه إسامعيل ، رواها عتابابن 
-)  َعبد اهللا بن عيل بن إبراهيم بن حممد اليحيـوي ْ   . األسـخني ،َ

موضع بفتح اهلمزة وإسكان السني املهملة وفتح اخلاء املعجمة وبالنون ، إىل 
ـيمن ، قـرأ عـىل عـيل بـن  ، مشهور ، مقرئ ،، شيخبحران من اليمن   من مـشايخ ال

  ) .القاسمي  عيل بن عمر بن سويدحممد املعجيل ، قرأ عليه
  ، ، األسـتاذ، أبو حممد احلزامي  عبد اهللا بن عيل بن إبراهيم بن ويص-

 احلـسن بـن عـيل بـن عليـه حممـد ، قـرأ حممد بـن الفـرس بن املنعم عبد عىلقرأ 
 . السهيل

                                                        

 ! » عن أبو عتاب« ) : س ( يف ) ١(
 . » رواه« ) : س ( يف ) ٢(
  طي العطـار مقـرئ مـصدر هو أبو الوليد إسـامعيل بـن حييـى بـن إسـامعيل األزدي الغرنـا) ٣(

واملثبـت  » بـن عـثامن« ) : ث ( يف األصل و  و١٧٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٦٦٨ت ( 
 ) .س ( من 

 ) .س ( ترمجة اليحيوي سقطت من ) ٤(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٥(
 .هو أبو احلسن عيل بن عمر بن سويد بن أسعد القاسمي مقرئ مشهور ) ٦(

  .٥٦٠ / ١الغاية انظر ترمجته يف   
 . » بن ريض« ) : س ( يف ) ٧(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٨(
 .هو أبو حممد عبد املنعم بن حممد بن عبد الرحيم بن الفرس اخلزرجي ) ٩(

  .٤٧١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
امي والصواب املثبت وهو أبو عبد اهللا حممد بن عيل بن احلسن اجلذ » السهييل« ) : س ( يف ) ١٠(

  .٢٠٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية .املعروف بالسهيل 



 
  ١١١  

 سـبط  ،بن عيل بن أمحد بن عبد اهللا ، أبو حممد البغـدادي  عبد اهللا-
 شيخ اإلقـراء  ، الثقة ، الصالح ، الكامل ، البارع ، ، األستاذاخلياط أيب منصور

ببغداد يف عرصه ، ولد سنة أربع وستني وأربعامئة ، قـرأ القـراءات عـىل جـده أيب 
 وأيب  ،حممد بن حممد بن الطيـب الـصباغ  الفضل وأيب ،منصور حممد بن أمحد

 وأيب الربكـات  ،بن بندار  وثابت ،بن اجلراح  وأيب اخلطاب ،طاهر بن سوار
 ، بـن الفـاعوس  وأيب احلـسن ،احللـواين  وابن بـدران ،بن الوكيل حممد

                                                        
 ، شـذرات ٧٢٩ / ١٢ ، البدايـة والنهايـة ٩٦٠ / ٢معرفـة القـراء الكبـار : انظر ترمجته يف ) ١(

  .٢٩٣ / ٤الذهب 
  ) .٤٩٩ت ( هو أبو منصور حممد بن أمحد بن عيل اخلياط البغدادي ، أستاذ كبري ) ٢(

  .٧٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو الفضل حممد بن حممد بن الطيب البغدادي املعروف بالصباغ ، شيخ مقرئ ) ٣(

  .٢٤٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٤٩٧ت ( هو أبو اخلطاب عيل بن عبد الرمحن بن هارون بن اجلراح البغدادي ، إمام جمود ) ٤(

  .٥٤٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٤٩٨ت (  ثابت بن بندار البقال الدينوري ثم البغدادي ، شيخ خري هو أبو املعايل) ٥(

  .١٨٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٤٩٩ت ( هو أبو الربكات حممد بن عبد اهللا بن حييى البغدادي الشريجي الوكيل الدباس إمام ثقة ) ٦(

  .١٨٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٥٠٧ت ( ن بدران احللواين أستاذ ثقة هو أبو بكر أمحد بن عيل ب) ٧(

  .٨٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
وهـو  ) ٥٢١ت ( هو أبو احلسن عيل بن املبارك بن عيل ابن الفاعوس البغـدادي اإلسـكاف ) ٨(

 بـن « واملثبت مـن س ويف س » وأبو احلسن « ويف األصل وث ٥٢١ / ١٩مرتجم يف السري 
 . واملثبت من األصل »س  بن الفاغو« ويف ث »الناعوس 



 
  ١١٢  

يى بن أمحـد  وحي ،وأيب العز القالنيس،  الربيس حممد بن عيل وأيب الغنايم
قراءته  ويف  ،عبد القاهر العبايس  والرشيف ،صاحب احلاممي  ،السيبي

أيب بـن   بمكة عـىل عبـد احلـق» التيسري « ، وقرأ كتاب »  املبهج« عليه ألف كتابه
قرأ عليه بالروايـات . سنة مخسامئة بسامعه من الداين   ،مروان بن الثلجي

بـن احلـسن  وزيـد  ،بـن رسـتم  وزاهـر ، القبيطي ] بن [بن عيل محزة
    ، وهـو آخـر مـن روى عنـه ، وصـالح بـن عـيل الـرصرصي ،الكندي

                                                        

وهو مـرتجم يف الـسري  ) ٤٨٨ت ( هو أبو الغنايم حممد بن عيل بن احلسن البغدادي الدقاق ) ١(
   بـدل » الربكـة «ويف س .  واملثبـت مـن س » وأبـو الغنـايم «ويف األصل وث  . ٥٨٩ / ١٨
 . واملثبت من األصل وث » الربيس «

  ) .٤٩٠ت ( د السيبي القرصي مقرئ ثقة هو أبو القاسم حييى بن أمحد بن أمح) ٢(
  .٣٦٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

واملثبت من األصل وث وهو أبو الفضل عبد القاهر بن عبد الـسالم  » العباس« ) : س ( يف ) ٣(
  ) .٤٩٣ت ( ابن عيل الرشيف العبايس املكي إمام ثقة 

  .٣٩٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  واملثبت مـن األصـل ، وهـو  » الشلجي« ) : ث ( ويف  » ن أيب مروان البلخيم« ) : س ( يف ) ٤(

 .أبو حممد عبد احلق بن أيب مروان األندليس املعروف بابن الثلجي شيخ 
  .٣٥٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

، وهو أبو يعـىل محـزة بـن ) س ( واملثبت من ) ابن ( بدون  » القبيطي« ) : ث ( يف األصل و) ٥(
  ) .٦٠٢ت (  بن محزة احلراين ثم البغدادي املعروف بابن القبيطي مسند ثقة عيل

  .٢٦٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٦٠٩ت ( هو أبو شجاع زاهر بن رستم األصبهاين ثم البغدادي ثقة صالح ) ٦(

  .٢٨٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٧(



 
  ١١٣  

بـن   واملبـارك ،بـن سـكينة  وعبد الوهـاب ،بن سلطان وعبد الواحد
  وحممد بن يوسـف ،بن هارون احليلا وحممد بن حممد،  املبارك احلداد

حييـى / بـن   وهبـة اهللا ،بـن الكيـال هللا وأبو الفـتح نـرص ا ،الغزنوي
وهو أحد الـذين انتهـت إلـيهم . زدي  ، وأسعد بن احلسني اليالشريازي

ً وطربا ، وكان إماما  ،ً وعمال ،ً والتجويد علام ،ً وعمال ،ًرئاسة القراءة علام ً
 ، املبارك بن فاخر  أتقن ذلك عن شيخه أيب الكرم ،ًيف اللغة والنحو مجيعا

                                                        

  ) .٦٠٤ت (  الواحد بن عبد السالم بن سلطان البغدادي األزجي إمام حاذق هو أبو الفضل عبد) ١(
  .٤٧٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٦٠٧ت ( هو أبو أمحد عبد الوهاب بن عيل بن عيل ابن السكينة البغدادي إمام ثقة ) ٢(
  .٤٨٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٥٩٦ت ( أمحد الواسطي احلداد أستاذ حاذق هو أبو جعفر املبارك بن املبارك بن ) ٣(
  .٤١ / ٢انظر يف ترمجته الغاية   

  هو أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن هارون بن حممد احلـيل املعـروف بـابن الكـال أسـتاذ ناقـل ) ٤(
  .٢٥٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٥٩٧ت ( 

  ) .٥٩٩ت ( ي فقيه مفرس هو أبو الفضل حممد بن يوسف بن عيل الغزنوي احلنف) ٥(
  .٢٨٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٥٨٦ت ( هو أبو الفتح نرص اهللا بن عيل بن منصور بن الكيال الواسطي احلنفي أستاذ إمام ) ٦(
  .٣٣٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 بن حييـى بـن قبل الشريازي والصواب املثبت وهو أبو طالب هبة اهللا » ابن« زيادة ) س ( يف ) ٧(
 .حممد الشريازي املعروف باهلراس أستاذ مؤلف 

  .٣٥٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  هو أبو الكرم املبارك بن فاخر بـن حممـد البغـدادي النحـوي اللغـوي صـاحب التـصانيف ) ٨(

  .٣٠٢ / ١٩وهو مرتجم يف السري  ) ٥٠٥ت ( 

 ب/١٥٩



 
  ١١٤  

 حـسن القـراءة يف  ،ً متـوددا ،ًكـان متواضـعا : الـسمعاين ال أبو سعدق
 سيام ليايل رمضان ، كان حيرض عنـده النـاس السـتامع قراءتـه ،  ،املحراب

 ،ط اخلياط يف األعواز واالنجادذكر سبسار  : اجلييل وقال أمحد بن صالح
 أسـمع  مل ، وشيخ وجده ، وصار أوحد وقته ،ورأس أصحاب اإلمام أمحد

وكـان مجـال . منـه  يف مجيع عمري من يقرأ الفاحتـة أحـسن وال أفـصح
 مل خيلف مثله يف أكثر فنونه ، قال  ،ًكريام،  ًوكان ظريفا،   بأرسهالعراق

ًكان إماما حمققا: احلافظ أبو عبد اهللا   قليـل  ، متـني الديانـة ، واسع العلم ،ً
ألف : قلت  . القرآن عىل كرب السنًاملثل ، وكان أطيب أهل زمانه صوتا ب

ــاب ــبهج« كت ــاب»  امل ــاب»  الروضــة«  وكت ــاب »  اإلجيــاز«  وكت    وكت
القـصيدة  «و »املوضـحة يف العـرشة  « و» املؤيدة يف السبعة «  و»  التبرصة«

ــرش ــا رواه  « و» املنجــدة يف القــراءات الع   الكفايــة يف القــراءات الــست مل

                                                        

ر التميمي السمعاين اخلراسـاين املـروزي هو أبو سعد عبد الكريم بن أيب بكر حممد بن منصو) ١(
وقد بحثت عـن  . ٤٥٦ / ٢٠وهو مرتجم يف السري  ) ٥٦٢ت ( صاحب التصانيف الكثرية 

 .قوله يف كتابه األنساب فلم أجده 
وهو مـرتجم  ) ٥٦٥ت ( هو أبو الفضل أمحد بن صالح بن شافع اجلييل ثم البغدادي املعدل ) ٢(

  .٥٧٢ / ٢٠يف السري 
 . » وال أصح« ) :  س (يف ) ٣(
 ! » بالرسه« ) : ث ( يف ) ٤(
 ! » طريقا« ) : ث ( يف ) ٥(
  .٩٦١ / ٢معرفة القراء الكبار ) ٦(
 . » االنجاز« ) : س ( يف ) ٧(



 
  ١١٥  

 ورويـت، قـرأت بمـضمنها  . »  املنرية ملـا رواه البـارعالشمس « و » ابن الطرب
 : ومن شعره » اإلجياز « و» الكفاية «  و»  املبهج« كتاب

ــي ــت أنن ــم أيقن ــا ث ــت علوم   سأبىل ويبقى ما كتبت مـن العلـم  ًكتب
  فذاك لعمر اهللا قـصدي يف احلكـم  ً فيهـا خملـصافإن كنت عند اهللا

  ًإهلي غفرانـا مـن الـذنب واجلـرم  سئلواوإن كانت األخرى فباهللا فا
ّ وصـىل عليـه ويل اهللا  ،تويف يف ربيع اآلخر سنة إحدى وأربعني ومخسامئة ببغداد

 عىل دكة اإلمـام أمحـد ،  ،أيب منصور  ، ودفن عند جدهاجلييل الشيخ عبد القادر
فـرج ابـن وكان اجلمع يف جنازته يفوت اإلحصاء ، غلقت أكثـر البلـد ، قـال أبـو ال

  .ًما رأيت مجعا أكثر من مجع جنازته:  اجلوزي
-)  بـن سـليامن الكحـال ، أبـو حممـد اللقينـي عبد اهللا بن عـيل   

                                                        
  هو أبو القاسم هبة اهللا بن أمحد بن عمر احلريري البغـدادي املعـروف بـابن الطـرب ثقـة ثبـت ) ١(

 . قراءات ١٧٧ / ٢ ، ٢٢٩طوطة طلعت بالقاهرة برقم والكتاب له نسخة خم ) . ٥٣١ت ( 
  .١٦٦الفهرس الشامل ص : انظر   
  .٣٤٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( واملثبت من  » ورواية« ) : ث ( ، ويف  » وروايت« : يف األصل ) ٢(
 .واملثبت من األصل وس  » عبد اهللا« ) : ث ( يف ) ٣(
   بـن أيب صـالح عبـد اهللا بـن جنكـي اجلـييل احلنـبيل الـشيخ اإلمـام هو أبو حممد عبد القادر) ٤(

  .٤٣٩ / ٢٠وهو مرتجم يف السري  ) ٥٦١ت ( 
 . » حرضة« ) : س ( يف ) ٥(
  ) .٥٩٧ت ( هو أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد بن اجلوزي شيخ العراق ) ٦(

  .٣٧٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  .٥٤١ يف حوادث سنة ٥٢ / ١٨انظر املنتظم ) ٧(
 ) .س ( ترمجة الكحال سقطت من ) ٨(
  .٢٧٤ / ٢ ، الدرر الكامنة ١٥٢١ / ٣انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ٩(



 
  ١١٦  

  الغرنـاطي ، نزيـل   -بضم الالم وفـتح القـاف وإسـكان اليـاء وبـالنون -
  جعفر وأيب ،بن عيل بن عمر الرعيني ، قرأ عىل أيب جعفر أمحد القدس

  ،وبعده وقدم دمـشق  ، وتصدر لإلقراء بالقدس مع ابن جبارةن الزبريبا
  ، وابـن أيب زكنـون ،جربين وأقرأ هبام ، قرأ عليه ابن خطيب ، وحلب

 ، ورجع إىل بلده ثم قـدم القـدس الزنجبييل النقيب وشمس الدين حممد
ب الـسخاوي ،  صـاحابـن مزهـر فأقرأ هبا ، وكان قد قرأ عىل الـشهاب

                                                        

مدينة عظيمة جاء ذكرها يف القرآن غـري مـرة وهـي أرض األنبيـاء وفيهـا املـسجد : القدس ) ١(
  .١٩٣ / ٥بلدان انظر معجم ال. األقىص وهي مدينة مشهورة بالشام 

 ، ) ٦٨٠ت ( هو أبو حممد جعفر أمحد بن عيل بن حممد الطباع الرعينـي الغرنـاطي إمـام مـشهور ) ٢(
 ) .عمر ( ومل أجد يف نسبه 

  .٨٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٧٠٨ت ( هو أبو جعفر أمحد بن إبراهيم بن الزبري اإلمام احلافظ ) ٣(

  .٣٢  /١انظر ترمجته يف الغاية   
هو أبو العباس أمحد بن حممد بن عبد الويل بن جبارة املقـديس ثـم الـصاحلي احلنـبيل شـارح ) ٤(

  ) .٧٢٨ت ( الشاطبية 
  .١٢٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  .٣٢٤ / ٢انظر معجم البلدان . مدينة عظيمة بالشام : حلب ) ٥(
   الطـائي فقيـه حلـب ومقرؤهـا هو أبو عمرو عثامن بن عـيل بـن عـثامن اخلثعمـي السنبـيس) ٦(

  .٥٠٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٧٣٨ت ( 
 .، وهو عبد العزيز بن عبد الرمحن تقدمت ترمجته ) ث ( واملثبت من  » زكيون« : يف األصل ) ٧(
 - كذا يف ترمجتـه –، وهو أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم الزنجييل  » ابن الزنجييل« ) : ث ( يف ) ٨(

  ) . ٧٤٧ت ( مشقي احلنفي الد
  .٤٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  هو أبو بكر حممد بن عبد اخلالق بن مزهر شـهاب الـدين األنـصاري الـشافعي مقـرئ عـامل ) ٩(
  .١٥٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٦٩٠ت ( 



 
  ١١٧  

  ،بـن حييـى الغرنـاطي وجاور باحلرمني فقرأ عليه العالمة حممد بن عـيل
 األمـوي /  بن أمحـد بـن حممـدعمر وقرأ عليه بالقدس املفتي عز الدين

 ذا  ، عالمة ،ً وكان إماما ،تويف سنة إحدى عرشة وسبعامئة بالقدس  .احلريايص
  . )فنون رمحه اهللا

-  بن عيل بـن عبـد اهللا بـن محـزة بـن إبـراهيم بـن  اهللا عبد  
بن عتبة بن أيب هلب بن عبد املطلب ، أبو عبد الرمحن  عتبة بن أيب خراش

عبد الرمحن بن حممد بن إبـراهيم ، :  وهم فيه اهلذيل فقال  ، املكياللهبي
هو  و ، البزيً أخذ القراءة عرضا عن  ، ثقة ، حاذق ،وهو مقرئ

بـن  ًأصحابه ، أخذ القراءة عنه عرضـا أمحـد بـن عبـد الـرمحن من جلة
  وأبو بكر بن عبد الرمحن،بن ذوابة القزاز عيل بن سعيد و،الفضل

                                                        

  ) .٧٣٢ت ( الشامي هو أبو عبد اهللا حممد بن عيل بن حييى بن عيل األندليس الغرناطي املعروف ب) ١(
  .٢١٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

، وهو عز الدين عمر بن أمحد بن حممـد ) ث ( واملثبت من  » عز الدين بن عمر« : يف األصل ) ٢(
  .٥٤ / ٢انظر الوفيات البن رافع  ) . ٧٤٨ت ( املقديس الشافعي 

 . » خوايش« ) : ث ( يف ) ٣(
  .٤٥٥ / ١ء الكبار انظر ترمجته يف معرفة القرا) ٤(
 . » مجلة« ) : س ( يف ) ٥(
هو أبو بكر أمحد بن عبد الرمحن بن الفضل بن احلسن بن البخرتي العجيل الـدقاق املعـروف ) ٦(

  ) .٣٥٥ت ( بالويل ثقة ضابط 
  .٦٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٣٤٠ قبل ت( هو أبو احلسن عيل بن سعيد بن ذؤابة البغدادي القزاز ضابط ثقة ) ٧(
  .٥٤٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .ًهو أمحد بن عبد الرمحن بن الفضل تقدم قريبا ) ٨(

 أ/١٦٠



 
  ١١٨  

أقـرأ ببغـداد يف :  ، قال احلافظ أبو عبد اهللا بن جعفر هبة اهللا  و ،الويل
  .حدود الثالثامئة

-)  هللا بن عيلعبد ا بن عبد الرمحن بن داود أبو حممـد الطـامزي  ،
 قرأ عليه  ،بن احلسن بن عيل العلوي  متصدر قرأ عىل إسامعيل ،مقرئ

 .) القايض أسعد بن احلسني اليزدي 
    ، أبـو حممـد ،بـن عبـد اهللا بـن عـيل بـن سـلمون  عبد اهللا بـن عـيل-
 عرض القراءات عىل أيب جعفر بن ، ر مصد ، مقرئ ، األندليس ،الكناين

ــافع  ،بــن عيــاش  وعــىل أيب عبــد اهللا حممــد ،الــزبري احلــافظ    وقــراءة ن
                                                        

 .هو أبو القاسم هبة اهللا بن جعفر بن حممد البغدادي حاذق مشهور ) ١(
  .٣٥٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  .٤٥٦ / ١انظر معرفة القراء ) ٢(
  .)س ( ترمجة الغامدي سقطت من ) ٣(
  مل أقف له عىل ترمجة وأخشى أنه هـواآليت بعـد ترمجـة ابـن سـلمون فـإن ذاك يف نـسق نـسبه ) ٤(

 .واهللا أعلم ) عبد الرمحن ( 
   قـال الـذهبي يف الـسري » الطامـذي «والـصواب  » الطـاهري« ) : ث ( يف  كذا يف األصـل و)٥(

  .٤٧٤ / ٢٠ منطقة بأصبهان انظر السري » طامذ «
 . واملثبت من ث »مقدر  «يف األصل ) ٦(
 .هو أبو عبد اهللا إسامعيل بن احلسن بن عيل بن احلسني العلوي احلسيني املتصدر بأصبهان ) ٧(

  .١٦٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  .٤٠٠ / ٣انظر ترمجته يف اإلحاطة يف أخبار غرناطة ) ٨(
 .هو أبو عبد اهللا حممد بن عياش بن حممد اخلزرجي القرطبي ) ٩(

  .٢٢٣ / ٢نظر ترمجته يف الغاية ا  



 
  ١١٩  

وعـىل فـضل بـن  أيب بكر بن حسنون عن أبيه  بنعن حممد عىل أبيه
بن أمحد بـن  وقراءة احلرميني عىل عيل  ، فضيلة عن أيب متامبن حممد

 .العطار  ليدعيل البلوطي عن أيب الو
    ،األصبهاين  ، الطامزي ، أبو حممد ،بن عيل بن عبد اهللا  عبد اهللا-

ــوت (  ــاض (   ،)املنع ــيل) بي ــىل أيب ع ــرأ ع ــرئ ، ق ــداد مق     ،احل
                                                        

  ) .٥١٠ت ( هو أبو بكر عياش بن اخللف بن عياش البطليويس مقرئ حاذق ) ١(
  .٦٠٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

وهـو أبـو بكـر حممـد بـن ) بن ( والصواب حذف  » حممد بن أيب بكر« : يف مجيع النسخ   كذا)٢(
  ) .٦٠٨ت ( ريي البيايس حاذق ثقة حممد بن عبد الرمحن بن حسنون الكتاين احلم

  .٢٤١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو احلسن حممد بن عيل بن عبد الرمحن ابن حسنون البيايس الكتاين ) ٣(

  .٢٠٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو احلسن فضل بن حممد بن فضيلة املعافري ) ٤(

  .٢٥٦ / ٤طة انظر ترمجته يف اإلحاطة يف أخبار غرنا  
 .هو أبو متام غالب بن حسن بن أمحد بن سيدبونة اخلزاعي األندليس الغرناطي مقرئ حاذق ) ٥(

  .٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو عيل بن أمحد بن عيل البلوطي ) ٦(

 . يف احلاشية ١٧١ / ٥انظر ترمجته يف الذيل والتكملة   
 . ترمجته هو إسامعيل بن حييى بن إسامعيل تقدمت) ٧(
 . يف الصفحة السابقة ٥وانظر تعليق رقم .  » الطاهري« ) : س ( يف ) ٨(
 ، وشذرات الذهب ١٧٠ ، واملعني يف طبقات املحدثني ص ٤٧٣ / ٢٠انظر ترمجته يف السري ) ٩(

  .٥٦٣ وفيها أنه مات سنة ٣٨٨ / ٤
 ) .س ( سقطت من  » املنعوت« ) ١٠(
  ) .٥١٥ت ( احلسن احلداد شيخ أصبهان هو أبو عيل احلسن بن أمحد بن ) ١١(

  .٢٠٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ١٢٠  

بـن الفـضل  وأمحـد(  أمحد بن حممـد بـن أمحـد احلـداد وأيب الفتح
جويـه سـنة ثـالث وعـرشين  وأيب احلسن أمحد بن حممـد بـن زن ،)نجود ال

 وعبد العزيز بن  ،حممد بن حامد األصبهاين وأربعامئة ، قرأ عليه أبو بكر
 . )والقايض أسعد بن احلسني اليزدي  (  ،حممد الشريازي

 ، روى الشاطبية عـن  أبو حممد الغساين ، عبد اهللا بن عيل بن حممد-
 ه حممد بـن عـيل بـن سـلمة رواها عن ،األحوص القايض أيب عيل بن أيب

  .األنصاري
القراءة   أخذ ، يروي عنه عبد الباقي بن احلسن ، شيخ ، عبد اهللا بن عيل-

                                                        

  ) .٥٠٠ت ( هو أبو الفتح أمحد بن حممد بن أمحد بن سعيد احلداد األصبهاين أستاذ ثقة ) ١(
  .١٠١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٢(
 ، وهـو أبـو العـالء أمحـد بـن الفـضل بـن عمـر »د  كنجـو«كذا يف األصل وث والـصواب ) ٣(

 .األصبهاين املعروف بكنجود مقرئ معروف 
  .٩٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

، وهو أبو بكر حممد بـن حامـد ) س ( واملثبت من  » أبو بكر بن حممد« ) : ث ( يف األصل و) ٤(
 .األصبهاين ، تقدمت ترمجته 

  .)س ( ما بني القوسني سقط من ) ٥(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٦(
 .) ٦٨٠ت ( هو أبو عيل احلسني بن عبد العزيز بن حممد بن أيب األحوص األندليس الفهري القايض ) ٧(

  .٢٤٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .تقدمت ترمجته . هو حممد بن عيل بن حممد بن حييى بن سلمة ) ٨(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٩(
  ) .٣٨٠ت بعد ( عبد الباقي بن احلسن بن أمحد اخلراساين األستاذ احلاذق هو أبواحلسن ) ١٠(

  .٣٥٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ١٢١  

 . وال أدري من هو  : قال احلافظ أبو عمرو ،ًعرضا عن أيب بكر بن جماهد
بـن  شيخ أليب جعفـر  ،)ويقال أبو القاسم  (  ، عبد اهللا بن عيل-
  .بن عبد امللك روى القراءات عن مروان،  الباذش
  ، أبـو حممـد الواسـطي ،بـن شـوذب  عبد اهللا بن عمر بن عيل-
  ، روىالـرصيفيني  روى القراءة عن شعيب بن أيـوب ، متصدر ،مقرئ

 القراءة عنه حممـد بـن عـيل بـن أمحـد الـسقطي املعـروف بـابن املهـدي
  .الواسطي

عـنهام ، أبـو عبـد الـرمحن بـن اخلطـاب ريض اهللا بن عمـر   عبد اهللا-
 الكبري ، وردت الرواية عنه يف حـروف القـرآن ،  ، الصحايب /العدوي

                                                        

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٢(
وهو أبو جعفـر أمحـد بـن عـيل بـن أمحـد بـن البـاذش األنـصاري  » ابن باذش« ) : ث ( يف ) ٣(

  ) .٥٤٠ت ( ذ كبري الغرناطي أستا
  .٨٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .هو مروان بن عبد امللك مقرئ متصدر ) ٤(
  .٢٩٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 . » بن أمحد بن عيل« ) : س ( يف ) ٥(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٦(
  ) .٢٦١ت ( هو أبو بكر شعيب بن أيوب بن رزيق الرصيفيني مقرئ ضابط ) ٧(

  .٣٢٧ / ١ظر ترمجته يف الغاية ان  
 . » بابن اهلذيل« ) : س ( يف ) ٨(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٩(
  .١٤٩ / ١ ، شذرات الذهب ٢١٧ / ٤ ، وهتذيب الكامل ٣٤٧ / ٢اإلصابة : انظر ترمجته يف ) ١٠(

 ب/١٦٠



 
  ١٢٢  

H  ﴿  قرأت عىل عبـد اهللا بـن عمـر  :ه قال عنالعويف منها ما رواه عطية

L  K   J  I﴾  يل ( قــال فقـال . نـصب كلهــن(  ابــن عمــر  
روى ذلـك حفـص : قلـت  . ملسو هيلع هللا ىلصل اهللا وقال قرأت عـىل رسـو » ُضعف« 

ورجع إليه بعد قراءتـه عـىل عاصـم بـالفتح ، وروى عنـه عاصـم ،  عنه
 ،  حـارة :بـاأللف ويقـول  » يف عـني حاميـة« أنه كان يقرأ اجلحدري

وروى مالك أنه بلغه أن عبد اهللا بن عمـر مكـث عـىل سـورة البقـرة ثـامن 
مات يف احلجة سنة ثالث وسـتني   : قال ابن معني .يتعلمها  ،سنني

                                                        
يف وهو مرتجم  ) ١١١ت ( هو أبو احلسن عطية بن سعد العويف الكويف من مشاهري التابعني ) ١(

  .٣٢٥ / ٥السري 
  .٥٤ سورة الروم اآلية )٢(

قرأ عاصم بفتح الضاد واختلف أصحاب حفص عنـه فـروى عمـرو بـن الـصباح وحـسني 
املروزي وأبو الربيع وعبيد بن الصباع عنه عن عاصم أنه نصب الضاد يف كـل القـرآن وذكـر 

لـضم انظـر جـامع ًعمرو وعبيد أن حفصا قرأ يف الروم بالضم خالف عاصم وقرأ الباقون با
  .١١٤٣ – ١١٤١ / ٣. البيان 

 ) .س ( ساقطة من  » يل« ) ٣(
 .بتقديم وتأخري  » عنه حفص« ) : س ( يف ) ٤(
  ) .١٢٨ت ( هو أبو املجرش عاصم بن أيب الصباح العجاج اجلحدري البرصي ) ٥(

  .٣٤٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  .٨٦سورة الكهف اآلية ) ٦(

بـألف بعـد ) يف عـني حاميـة (  رواية حفص وابن عامر ومحزة والكـسائي قرأ عاصم يف غري
 .احلاء وفتح الياء من غري مهز ، وقرأ الباقون من غري ألف ومهز الياء 

  .١٣٢٠ / ٣انظر جامع البيان 
 ) .س ( والتصويب من  » ثامنني سنة« ) : ث ( يف األصل و) ٧(
 .لقرآن باب ما جاء يف القرآن  يف كتاب ا١٨١ / ١رواه مالك يف املوطأ ) ٨(
  هو أبو زكريا حييى بن معني بن عون الغطفاين ثـم املـري مـوالهم البغـدادي اإلمـام اجلهبـذ ) ٩(

  .٧١ / ١١وهو مرتجم يف السري  ) ٢٣٣ت ( 



 
  ١٢٣  

 .بل سنة ثالث وسبعني :  قلت  ،أو سنة ثالث وسبعني
-  عبد اهللا بن عمر الزاهري،  روى القراءة عن أيب زيد  سـعيد بـن
ــرو ،أوس ــن أيب عم ــا  ، ع ــه عرض ــراءة عن ــى ً روى الق ــن حيي ــراهيم ب  إب

 .األشعري
 أقرأ ببغداد سـنة  ، مقرئ ، الروذباري،  أبو بكر ، عبد اهللا بن عمر-

  ،بن حممد بـن عـيل  روى القراءة عن أيب بكر أمحد ،أربع وتسعني وأربعامئة
بـن عبـد اجلبـار  عن األهوازي عرض عليه ببغداد أبـو سـعد حممـداهلروي 
  .احلريمي

                                                        
 .ومل أقف له عىل ترمجة له  » الزهري« ) : ث ( و) س ( يف ) ١(
وهو أبـو زيـد سـعيد بـن أوس بـن ثابـت ) س ( واملثبت من  » سعد« ) : ث ( يف األصل و) ٢(

  ) .٢١٥ت ( األنصاري النحوي 
  .٣٠٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .هو أبو إسحاق إبراهيم بن حييى األشعري ) ٣(
 .ليس يف س ) س ( والرمز  . ٢٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
  ) .٤٨٩ت (  اهلروي الرضير هو أبو بكر أمحد بن حممد بن عيل) ٥(

  .١٢٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
وهو أبو سعد حممد بـن عبـد اجلبـار  » اجلويمي« والصواب  » احلريمي« كذا يف مجيع النسخ ) ٦(

 . ابن حممد اجلويمي الفاريس مقرئ حاذق 
  .١٥٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ١٢٤  

  ) احلـسنابنه )بياض ( وهي أمه كام  ( بن عمر بن العرجاء  عبد اهللا-
رحل فقرأ عىل أمحد بـن ،  ثقة  ، رحال ، حاذق ،أبو حممد القريواين ، مقرئ

ً وأقام جماورا زمانـا  ،الطربي  وأيب معرش ،نفيس وعبد الباقي بن احلسن ً
بن خلف  وعبد اهللا،  )احلسن ( يؤم باملقام فقرأ عليه ولده الشيخ أبو عيل 

 فـيام يقـع يف أسـانيد أهـل  ،مياحلـرض وحممد بن إبراهيم( ،  البيايس
واملعروف أنه قرأ عىل ابنه احلسن وحيتمل أن يكون له منه  ولعله وهم  ،اليمن

 بمكة سـنة سـبع بن أيب رجاء البلوي وعبد الرمحن )إجازة واهللا أعلم 
 .مات يف حدود اخلمسامئة . وتسعني 

                                                        
  .٨٧٨ / ٢انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ١(
 ، ٤٣٨ / ١انظـر غايـة النهايـة .   » كام تقدم يف ترمجة ابنه« كذا يف األصل و ث ويف املطبوع ) ٢(

   .٢١٧ / ١وانظر ترمجة ابنه يف 
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٣(
  ) .٤٧٨ت ( هو أبو معرش عبد الكريم بن عبد الصمد بن حممد الطربي القطان أستاذ ثقة ) ٤(

  .٤٠١ / ١ترمجته يف الغاية انظر   
 .، وهو احلسن بن عبد اهللا بن عمر بن العرجا القريواين متصدر ) س ( ليست يف  » احلسن« ) ٥(

  .٢١٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٥٤٠ت بعد ( هو أبو حممد عبد اهللا بن خلف بن بقي القييس القرطبي البيايس أستاذ ثقة ) ٦(

  .٤١٨ / ١ة انظر ترمجته يف الغاي  
 .هو حممد بن إبراهيم بن أيب مشريح احلرضمي ) ٧(

  .٤٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .ما بني القوسني ليست يف س ) ٨(
  ) .٥٤٥ت ( هو أبو القاسم عبد الرمحن بن أيب رجاء البلوي األندليس البلنيس إمام صالح ) ٩(

  .٣٦٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ١٢٥  

-)  عبد اهللا بن عمر بن حييى بن آدمألهوازي يف مفردة  ا كذا ذكره
 ) . بن سعدان قرأ عليه واهللا أعلم عاصم وأن حممد

- بن عمرو  عبد اهللابن أيب أمية أبو عمـرو البـرصي،   نـزل
 ، روى عنـه عاصـم أيب بكـر عـن  وروى القراءة عـن  ،الكوفة

 بـن هـارون  بن عبـد اهللاوأبو عبد اهللا حممد( ،  روح بن عبد املؤمنالقراءة 
 . شيخ ابن جماهد اجلهم حممد بن و  )الشطي
- أبـو حممـد الـوراق ، عبد اهللا بن عمـرو بـن بـرش بـن أيب سـعد ،  

    ،بن موسـى  روى القراءة عن إسحاق ، صادق ، ، مقرئالبغدادي
                                                        

 ) .س (  ساقطة من هذه الرتمجة) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 . » عمر« ) : س ( يف ) ٣(
 .واملثبت من األصل وث ومل أقف له عىل ترمجة  » أبو حممد والنرصي« ) : س ( يف ) ٤(
 ) .س ( سقطت من  » ج ك« الرموز ) ٥(
 ! » بن عاصم« ) : ث ( يف ) ٦(
الـراوي عـن  ) ٢٣٤ت ( الهم ثقـة ضـابط هو أبو احلسن روح بن عبـد املـؤمن اهلـذيل مـو) ٧(

  .٢٨٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية . يعقوب 
 .ومل أقف عىل ترمجة للشطي هذا ) س ( ما بني القوسني سقطت من ) ٨(
 ) .س ( سقطت من  » ج ك« الرموز ) ٩(
  ) .٢٠٨ت ( هو أبو عبد اهللا حممد بن اجلهم بن هارون السمري البغدادي إمام كبري ) ١٠(

  .١١٣ / ٢ظر ترمجته يف الغاية ان  
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١١(
  ) .٢٤٤ت ( هو أبو موسى إسحاق بن موسى األنصاري الكويف ) ١٢(

  .١٥٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ١٢٦  

  ،لعن إسامعي،  عن حمبوب ،وعن عمر بن شبه،  املسيبي )عن ( 
 وروى عنـه  ،الـرساج عن ابن كثري ، روى عنه احلروف أمحد بن منـصور

  وموسـى بـن عبيـد اهللا ،بن حممد بن بشار األنبـاري  والقاسم ،ابن جماهد
  .اخلاقاين

- بن عمرو  عبد اهللا احلجاج] أيب [  بن  / أبو معمـر
 ضابط لـه ، روى  ،بحرف أيب عمرو مّ قي ، البرصي ، التميمي ،املنقري

  روى عنه القراءة  ، عبد الوارث بن سعيدالقراءة عن 
                                                        

 ) .س ( ساقطة من  » عن« ) ١(
 ! » السيبي« ) : س ( يف ) ٢(
 .جعفر يعرف بمحبوب هو حممد بن احلسن بن إسامعيل القواريري البرصي أبو ) ٣(

  .١١٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .١٦٠ت يف حدود ( هو أبو إسحاق إسامعيل بن مسلم املخزومي املعروف باملكي ) ٤(

  .١٦٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو بكر أمحد بن منصور الرساج البغدادي ) ٥(

  .١٣٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٣٠٤ت ( بن حممد بن بشار األنباري البغدادي ثقة هو القاسم ) ٦(

  .٢٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٣٢٥ت ( هو أبو مزاحم موسى بن عبيد اهللا بن حييى اخلاقاين إمام ثقة ) ٧(

  .٣٢٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ، شذرات الذهب ٣٩٢ / ١ ، معرفة القراء الكبار ٢٢١ / ٤هتذيب الكامل : انظر ترمجته يف ) ٨(

١٥٦ / ٢.  
 ) .س ( واملثبت من  » بن احلجاج« ) : ث ( يف األصل و) ٩(
 ! » قثم« ) : س ( يف ) ١٠(

 أ/١٦١



 
  ١٢٧  

 وحممـد بـن  ، وأمحد بن يزيد احللـواين ،بن هاشم البرصيا أمحد بن عيل
   ، وحممـد بـن حييـى  ، وحممد بن عيـسى األصـبهاين ،شعيب اجلرمي

الذي اختلف يف اسمه وكنيتـه وصـوابه أبـو ،  محياجل  احلباب وابن
 من طريـق أمحـد بـن عـيل بـن خليفة الفضل بن احلباب وقد وقع يف سنده

هاشم بعض اختالف مع استقامته فبينت الصواب يف ذلـك يف ترمجـة أمحـد بـن 
  ، وعـيل بـن إسـامعيل اخلاشـع ،البرصي  وأمحد بن عبيد اهللا ،عثامن األسواين
قـال .  بن هاشم فلينظـر ثـم ، فلـيس يوجـد يف غـريه واهللا أعلـم وأمحد بن عيل

 انفـرد وهو الذي: مات أبو معمر سنة أربع وعرشين ومائتني قلت :  البخاري

 .عن أيب عمرو  ﴾  .  /    0﴿ الالم من  بإسكان
                                                        

واملثبت مـن األصـل وهـو أبـو احلـسن  » النرصي« ) : س ( ويف  » بن هاشمي« ) : ث ( يف ) ١(
 .أمحد بن عيل بن هاشم بن عبد اجلبار الفاريس البرصي مقرئ معروف 

  .٨٩ / ١ر ترمجته يف الغاية انظ  
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 .هو األصبهاين الكبري تقدمت ترمجته ) ٣(
  ) .٣٠٤ت ( هو أبو خليفة الفضل بن احلباب اجلمحي ) ٤(

 . ليس يف س » ف «والرمز  . ٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  سن أمحـد بـن عبيـد اهللا بـن واملثبت من األصـل وث وهـو أبـو احلـ » النرصي« ) : س ( يف ) ٥(

 .عبد الواحد البرصي شيخ 
  .٧٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٢٥٦ت ( هو أبو عبد اهللا حممد بن إسامعيل بن إبراهيم البخـاري اإلمـام صـاحب الـصحيح ) ٦(
  .٣٥١ / ٢ومقولته يف التاريخ الصغري  . ٣٩١ / ١٢وهو مرتجم يف السري 

 . » ينبإسكا« ) : س ( يف ) ٧(
 .وهي قراءة شاذة  .  ٤سورة الفاحتة اآلية ) ٨(

=  



 
  ١٢٨  

  ، الـصحايب ،أبـو حممـد الـسهمي، بن عمرو بن العاص   عبد اهللا-
 وهـو أحـد الـذين  ،رواية عنه يف حروف القرآن العظـيم وردت ال ،اجلليل

  ، واستزاده عىل قراءتـه يف ثـالث ،ملسو هيلع هللا ىلصحفظوا القرآن العظيم يف حياة النبي 
 ، تويف ليـايل احلـرة  أنه لن يفقه فيه رجل قرأه يف أقل من ثالثملسو هيلع هللا ىلصفقال 

  ، وقال البخاري سنة تسع وسـتني ،سنة مخس وستني ، قاله أمحد بن حنبل
 . ابن ثنتني وسبعني سنة وهو

 ال أعرفه ، ذكـره  ،املكي أبو القاسم العابدي  ، عبد اهللا بن عمران-
 . وحكى عنه النقاش  ،الداين

                                                        
=  

  ونسب ابن خالويه إسكان الالم إىل عبد الوارث عن أيب عمـرو ، انظـر خمتـرص يف شـواذ القـرآن   
باأللف عاصم والكسائي يف غري رواية أيب احلارث وروى أبو ) مالك (  وفيها من القراءات ٩ص 

   الـوجهني ، وقـرأ البـاقون بغـري ألـف مـع كـرس الـالم احلارث عنه باأللف وبغري ألـف خـري يف
 .ُوما ذكر يف جامع البيان ال يقرأ به  .  ٤٠٧ / ١جامع البيان : انظر 

  .١٣٢ / ١ ، وشذرات الذهب ٢٢٢ / ٤ ، وهتذيب الكامل ٣٥١ / ٢انظر ترمجته يف اإلصابة ) ١(
 يف كتـاب ٢٩٤٩لرتمـذي بـرقم ُ يف باب يف كـم يقـرأ القـرآن ، وا١٣٨٥ رواه أبو داود برقم )٢(

 . يف باب يف كم يستحب ختم القرآن ١٣٤٧القراءات وابن ماجه برقم 
 مات عبد اهللا بن عمرو بن معاوية ويقال مات سـنة مخـس « : ١٢٤ / ١ الذي يف التاريخ الصغري )٣(

 . اهـ »وستني 
ه روايـة يف الكتـب  ، الكاشف يف معرفة من لـ٣٦٣ / ٨الثقات البن حبان : انظر ترمجته يف ) ٤(

 واملثبت مـن » العلبدي « ويف س ٢٠٨ ، خالصة تذهيب هتذيب الكامل ص ١١٤ / ٢الستة 
 ) .ث ( األصل و

 



 
  ١٢٩  

    ، أبــو احلــارث ،بــن أيب ربيعــة عمــرو بــن عيــاش  عبــد اهللا-
ً ، أخذ القراءة عرضا ملسو هيلع هللا ىلص قيل إنه رأى النبي  ، الكبري ، التابعي ،املخزومي
ً روى القراءة عنه عرضـا مـواله  ،ن كعب وسمع عمر بن اخلطابعن أيب ب

 ،بن هرمز  وعبد الرمحن ،بن نصاح  وشيبة ،أبو جعفر يزيد بن القعقاع
  ، وهؤالء اخلمسة شيوخ نـافع ،بن رومان ويزيد  ،ومسلم بن جندب

  وقيـل سـنة ثـامن ،مات بعد سـنة سـبعني. وكان أقرأ أهل املدينة يف زمانه 
 .وسبعني واهللا تعاىل أعلم 

   ،الكويف،  بن عبد الرمحن بن أيب ليىل األنصاري  عبد اهللا بن عيسى-
                                                        

 .مرتني ) س ( يف  » بن عياش« تكررت ) ١(
 ، ١٥٢ / ١ ، معرفـة القـراء الكبـار ٣٢ / ٧الطبقات الكربى البـن سـعد : انظر ترمجته يف ) ٢(

  .٩٦ / ١شذرات الذهب 
  ) .١٣٠ت ( هو شيبة بن نصاح بن رسجس إمام ثقة  )٣(

  .٣٢٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .١١٧ت ( هو أبو داود عبد الرمحن بن هرمز األعرج املدين تابعي جليل ) ٤(

  .٣٨١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .١٣٠ت ( هو أبو عبد اهللا مسلم بن جندب اهلذيل موالهم املدين تابعي مشهور ) ٥(

  .٢٩٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .١٢٠ت ( هو أبو روح يزيد بن رومان املدين موىل الزبري ثقة ثبت ) ٦(

  .٣٨١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ، ١١٦ / ٢ ، الكاشـف يف معرفـة مـن لـه روايـة ٢٣٥ / ٤هتذيب الكـامل : انظر ترمجته يف ) ٧(

  .٢٠٩خالصة تذهيب هتذيب الكامل ص 
 



 
  ١٣٠  

 ، بـن طلحـة  وموسى ،ً أخذ القراءة عرضا عن أيب عبد الرمحن السلمي
 منه حفص بـن سـليامن  وسمع ،بن ميرسة ًروى القراءة عنه عرضا نعيم

كان يقال من : قراءته ، روينا عنه أنه قال  )يف (  وكان ال هيمز  ،األسدي
  فقد الـتمس اخلـري مـن /  ودعا اهللا تعاىل ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن وصىل عىل حممد  قرأ

 . )مظانه ( 
-  عبد اهللا بن عيسى بن عبد اهللا بن شعيب بن حبيب بـن ماهـان   

اءة ، نزل مرص ، أخذ القر  املعروف بطيارهاملدين،  القريش  ،أبو موسى
ًعرضا وسامعا عن  ً بـن   روى القـراءة عنـه حممـد بـن أمحـد ،قالون

ــري ــاممن ــذي روى عــن  ، اإلم ــالون   وهــو ال N   M  L  ﴿ ق

                                                        

  ) .١٠٤ت ( هو أبو عيسى موسى بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي املدين الكويف ) ١(
  .٣٢٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .١٧٤ت ( هو أبو عمرو نعيم بن ميرسة الكويف ثقة ) ٢(
  .٣٤٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ساقطة من  » يف« ) ٣(
 .هكذا  » عرقها« ) : س ( يف ) ٤(
 ) .س ( بياض يف  » مظانه« مكان ) ٥(
   .٥٨٨ / ٢جاء ذكره ضمن شيوخ ابن أيب االصبغ ، انظر معرفة القراء ) ٦(
 .هكذا بدون نقط  » ـصاه« ) : س ( يف ) ٧(
 ) .س ( سقط من  » ت« الرمز ) ٨(
مـصدر  هو أبو بكر حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن منري احلراين يعرف بابن أيب األصبغ فقيه )٩(

  ) .٣٣٩ت ( 
  .٦٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( سقط من  » ت« الرمز ) ١٠(

 ب/١٦١



 
  ١٣١  

O﴾  د باملدينة سنة ِلُتفرد بذلك عنه و. ًبإثبات األلف وصال َ كابن عامر
 .ني يف صفر سنة سبع وثامنني ومائت  ومات ،مخس وتسعني ومائة

 عبد اهللا بن عيـسى بـن ماهـان ، أبـو حممـد بـن أيب جعفـر الـرازي -
 . ، روى احلروف عن عاصم ذكره أبو طاهر بن أيب هاشم التميمي

-  )عبد اهللا بن عيسى بـن حممـد ، أبـو حممـد األصـبهاين .  روى
القراءة عن عبد اهللا بن ذكوان عن الكسائي ، روى القراءة عنه إبـراهيم بـن 

  ) .األنصاري قةصد
                                                        

  .٣٨ سورة الكهف اآلية ) ١(
ًقرأ بإثبات األلف وصال عن قالون كابن عامر قرأ ابن كثري يف رواية اخلزاعـي عـن أصـحابه   

يف روايـة حممـد عن البزي والقواس وابن فليح ويف رواية حممد بن هارون عن البزي ونـافع 
املسيبي ويف رواية ابن جبري عن إسامعيل ويف رواية الربمجي عن أيب بكر ويف رواية هبرية عـن 

بإثبات األلف بعد النون يف الوصل وكذلك روى عبيد بـن ) لكنا هو اهللا ( حفص وابن عامر 
ة موسى عن محزة وعصمة عن عروة عن أيب عمرو ، وقرأ البـاقون وابـن كثـري يف غـري روايـ

 وليـست هـذه مـن الطـرق اخلزاعي هارون ونافع يف غري رواية املسيبي واملـدين عـن قـالون
 وابن جبري عن أصحابه ويف غري رواية الربمجي وهبرية بحـذف األلـف يف الوصـل املتواترة ،

  وابـن عـامر ال يوافقـه مـن  .١٣٠٩ – ١٣٠٧ / ٣انظر جـامع البيـان . وإثباهتا يف الوقف 
 . يوافقه أبو جعفر ورويس عن يعقوب السبعة أحد ، وإنام

 . » بمرص« زيادة  » مات« بعد ) س ( يف ) ٢(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٣(
 ) .س (  ترمجة األصبهاين سقطت من )٤(
 . مل أقف له عىل ترمجة )٥(
  .٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية .  هو إبراهيم بن أمحد بن صدقة األنصاري الفرايت أبو إسحاق )٦(



 
  ١٣٢  

 ،  عبد اهللا بن الغاز بن قيس ، أبـو عبـد اهللا األندلـيس ، القرطبـي-
مـن أهـل العلـم بالعربيـة ، والـشعر ، واللغـة ، : فقـال  ذكره الفـارض

بـن  ًأخذ القراءة عرضـا عـن أبيـه الغـاز: قلت  . نافع  لقراءةوالبادية
 » هـئ وهيـئ والنـسئ«  رسـم  عن نافع ، وأبوه هو الذي نص عىلقيس

 صـاحب اللغـات واألشـعار  حممـدابنـه )عنـه ( بعد الياء ، روى باأللف 
 مـن األنـدلس يريـد املـرشق وخـرج حممـد: قال أبو عمرو احلـافظ . املرشوحة 

 : فمرض بطنجة ومات هناك ، وملا أتاه املوت أنشد 
ٍ ماذا عن املوت من ساه ومن الهاحلمـــــد هللا ثــــــم احلمــــــد هللا       ٍ 

 اخلروج من الدنيا إىل اهللا العينني من عجب      عنـد ماذا يرى املرء ذو
                                                        

 .مل أقف له عىل ترمجة  )١(
والصواب املثبت ولعله جعفـر بـن حممـد بـن عبـد اهللا أبـو الفـضل  » ريضفال« ) : س ( يف ) ٢(

  .١٩٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية . املقرئ 
   .٢٨٩ / ١انظر تاريخ الفريض . ًلعلها بصريا  )٣(
 !كذا يف مجيع النسخ ) ٤(
  ) .١٩٩ت (  إمام ثقة هو أبو حممد غازي بن قيس األندليس) ٥(

  .٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .ث ( ليست يف  » عنه« ) ٦(
 . » ابنيه« ) : ث ( يف ) ٧(
 تـرجم لـه الـذهبي يف ٢٩٥هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن الغاز بن قـيس القرطبـي ت ) ٨(

  .٢٩٥تاريخ اإلسالم يف حوادث سنة 
 .إلخ .... واب وخرج عبد اهللا كذا يف مجيع النسخ ولعل الص) ٩(
 .هكذا بدون نقط  » الدلو« ) : س ( يف ) ١٠(
 . » عبد اخلروج« ) : ث ( يف ) ١١(



 
  ١٣٣  

 .سنة ثالثني ومائتني  تويف عبد اهللا بن الغاز: قلت . ثم مات رمحه اهللا 
روى  . نـشيط ً ، روى القراءة عرضا عـن أيب عبد اهللا بن فضيل-

  . ، وهو يف كفاية أيب العزبن عبد اهللا العرشيني ًضا أمحدالقراءة عنه عر
 عـن ً ، روى القراءة عرضا عـن قـالون  عبد اهللا بن فليح أبو حممد املدين-

  . روى القراءة عنه ابنه حممد. عن أيب جعفر  ابن وردان
- عبد اهللا بن قاسم بن أمحد التميمي الكويف ًراءة عرضا  ، أخذ الق

 بن ً ، روى القراءة عنه عرضا زيد  بن أمحد اخلياط عن أبيه القاسم
                                                        

 ! » العاز« ) : ث ( يف ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
واملثبت من األصل وث وهو أبو نشيط حممد بن هارون الربعي احلريب  » بسيط« ) : س ( يف ) ٣(

  ) . ٢٥٨ت ( يل البغدادي ضابط جل
  .٢٧٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 . هو أبو العباس أمحد بن عبد اهللا الرضير املعروف بالعرشيني ) ٤(
  .٧٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  .٣٤الكفاية ص : انظر ) ٥(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٦(
  ) .١٦٠يف حدود ت ( هو أبو احلارث عيسى بن وردان املدين احلذاء إمام ضابط ) ٧(

  .٦١٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن فليح املدين ) ٨(

  .١٨٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٩(
  ) .٢٩١ت ( هو أبو حممد القاسم بن أمحد بن يوسف التميمي اخلياط املعروف بالقميل إمام ثقة ) ١٠(

  .١٦ / ٢مجته يف الغاية انظر تر  



 
  ١٣٤  

  .الرازي ً ، وسمع منه حروفا احلسن بن العباسعيل
-  )عبد اهللا بن القاسم بن نافع ، أبو حممد اخلريبي روى القراءة ، 

، روى  لفـراء ، عـن حييـى بـن زيـاد اعن هارون بن عبد اهللا الـدجيل
 ) .القراءة عنه أبو احلسني اجلبي ونسبه وكناه 

وردت  ، موىل أيب بكر الصديق ، بن يسار املدين  عبد اهللا بن القاسم-
ومـن « بن خالد وهو الذي قرأ القرآن ، روى عنه قرة/ الرواية عنه يف حروف 
 .كأحد الوجهني عن رويس  » رش النافثات يف العقد

                                                        
 .هو ابن أيب بالل العجيل تقدمت ترمجته  )١(
  ) .٢٨٩ت ( هو أبو عيل احلسن بن العباس الرازي بن أيب مهران اجلامل ، حاذق ثقة ) ٢(

  .٢١٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ترمجة اخلريبي ليست يف ) ٣(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
 . ترمجة مل أقف له عىل) ٥(
والصواب املثبت وهـو أبـو زكريـا حييـى بـن زيـاد بـن عبـد اهللا الفـراء  » الغرا« ) : ث ( يف ) ٦(

  ) .٢٠٧ت ( األسلمي شيخ النحاة 
  .٣٧١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  .٢٤١ / ٤انظر ترمجته يف هتذيب الكامل ) ٧(
لـد قـرة بـن خالـد الـسدويس البـرصي وهو أبو خا » قراة« ) : ث ( ويف  » فرد« ) : س ( يف ) ٨(

  .٩٥ / ٧وهو مرتجم يف السري  ) ١٥٤ت ( احلافظ احلجة 
  .٤لق اآلية قسورة ال) ٩(

  امر عنـه تاس واجلـوهري كالمهـا عـن الـخـفـرويس مـن طريـق الن) النفاثات ( اختلف يف   
جلحـدري  بألف بعد النون وكرس الفاء خمففه بال ألف بعدها وهي قراءة عاصم ا» النفاثات «

=  

 أ/١٦٢



 
  ١٣٥  

  ، مقـرئ أفريقيـةاهللا بن أيب القاسم ، أبو حممد األنـصاري عبد -
   ، وقـرأ بـن عمـر البـاجي بالتشديد ، قرأ عـىل أمحـد يعرف باملكمش

بـن حممـد   ، وتـال عليـه حييـىاحلبـاس بالسبع حممد بن عبد الـسالمعليه 
حدثنا بـذلك شـيوخنا عـن أيب . وقالون   ، بحرف نافع لورشالربقي

                                                        
=  

 وال - وانفرد أبـو الكـرم يف مـصباحه عـن روح - وال يقرأ به -وغريه رويت عن الكسائي 
بضم النون وختفيف الفاء مجع نفاثة وعن احلسن بضم النون وتشديد الفاء وفتحهام  -يقرأ به 

 .وألف بعدها بال ألف بعد النون 
   .٤٠٥ - ٤٠٤ / ٢النرش  انظر. كالتفاحات والباقون كذلك لكن بفتح النون مجع نفاثة   

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١(
. اسم لبالد واسعة قبالة جزيرة صقلية وينتهـي آخرهـا إىل قبالـة جزيـرة األنـدلس : افريقية ) ٢(

. واجلزيرتان يف شامليها فصقلية منحرفة إىل الرشق واألندلس منحرفة عنها إىل جهة الغـرب 
  .٢٧٠ / ١انظر معجم البلدان 

 .واملثبت من األصل وث  » بالكمش« ) :  ث (يف ) ٣(
 .هو أبو العباس أمحد بن عمر الباجي شيخ النحو باملغرب ) ٤(

  .٩٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
هكذا بال نقط ، وهـو أبـو عبـد اهللا حممـد بـن عبـد الـسالم القيـيس  » احلـاس« ) : س ( يف ) ٥(

 ) . ٦٣٠ت بعد ( التونيس يعرف باحلباس إمام مقرئ 
  .١٧١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٦٤٠ت ( هو أبو زكريا حييى بن حممد بن عبد الرمحن الربقي املهدوي مقرئ مصدر ) ٦(
  .٣٧٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

هو أبو عمرو عثامن بن سعيد بن عبد اهللا القريش مـوالهم القبطـي املـرصي امللقـب بـورش ) ٧(
  ) .١٩٧ت ( فع شيخ القراء الراوي عن نا

  .٥٠٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ١٣٦  

 . عنه حممد بن جابر القييس عن أيب القاسم بن محاد بد اهللاع
 عبد اهللا بن أيب قحافة هو عبد اهللا بن عثامن أبو بكر الصديق ريض اهللا -

 .عنه تقدم 
 عبد اهللا بن قطـب بـن احلـسن بـن احلـسن بـن سـليامن اخلراسـاين -

، بـارع ،  ، ينعت بنجيب الدين ، إمام ، صالح ، مقـرئ ، كامـل البيهقي
وبدمشق   ، عىل حممد بن حممد بن ميمون صاحبي]بمكة [  ناقل ، قرأ

  ، ثـم أدرك أبـا الفـتح  َّعيل بالعرش ، وعىل أيب العبـاس أمحـد بـن ربيعـة
 ، صـاحب الـصايغ ، فقـرأ عليـه ، وتـصدر بـن أمحـد العـسقالين حممد

، ثـم جتـرد  هلـايمقرأ عليه حممد بن أمحد بـن ا.  بالقدس يقرى باحلرم

                                                        

 .واملثبت من األصل وث  » ابن عبد اهللا« ) : س ( يف ) ١(
  ) .٦٩٣ت ( هو أبو القاسم بن محاد بن أيب بكر اخلطيب احلرضمي اللبيدي فقيه صالح ) ٢(

  .٢٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٣(
  .زيادة من س) ٤(
 !هكذا بال نقط  » حاص« ) : س ( يف ) ٥(
 .هو أبو العباس أمحد بن ربيعة بن علوان الدمشقي إمام متقن ) ٦(

  .٥٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٧٩٣ت ( هو أبو الفتح حممد بن أمحد بن حممد العسقالين املرصي مقرئ متصدر ) ٧(

  .٨٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ! » باخلرم«  : )ث ( يف ) ٨(
واملثبت من األصل وس وهو حمب الدين حممد بن أمحـد بـن حممـد بـن  » اهلاتم« ) : ث ( يف ) ٩(

  .٣٠٨ / ٣انظر إنباء العمر  . ٧٩٨عامما بن اهلائم املرصي ت 



 
  ١٣٧  

 .وأقبل عىل اهللا ، وانقطع بدمشق 
- الكنـدي ، احلمـيص أبو بحريـة الـسكوين ،  عبد اهللا بن قيس،  

 بـن جبـل ،  صاحب االختيار يف القراءة ، تابعي مشهور ، قرأ عىل معاذ
  ، بن قطيبوروى عنه وعن عمر بن اخلطاب ، روى القراءة عنه يزيد 

ويـونس بـن ميـرسة ، وكـان يـيل غـزو   ، خالد بـن معـدانوحدث عنه
وأظنـه مـات بعـد الثامنـني واهللا  ملعاوية وبقي إىل زمن الوليد الصائفة

 .أعلم 
  ،، أبـو موسـى األشـعري بن سليم بن خـضار  عبد اهللا بن قيس-

                                                        
 ، الكاشـف يف مـن لـه روايـة يف ٥٩٤ / ٤ ، الـسري ٢٤٥ / ٤انظر ترمجته يف هتذيب الكامل ) ١(

 . واملثبت من األصل وس » اخلميص « وفيها » السكويف « ، يف ت ١٢٠  /٢الكتب الستة 
 .هو يزيد بن قطيب السكوين الشامي ثقة ) ٢(

  .٣٨٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
، وإن كانت غري واضحة فيـه ، وهـو ) س ( واملثبت من  » بن سعدان« ) : ث ( يف األصل و) ٣(

وهو مرتجم  ) ١٠٣ت ( ب الكالعي الشامي احلميص أبو عبد اهللا خالد بن معدان بن أيب كر
  .٣٦٦ / ٢يف هتذيب الكامل 

واملثبت من األصل وس ، والصائفة هي الغـزوة يف الـصيف ، انظـر  » الصائغة« ) : ث ( يف ) ٤(
 ) .صيف ( لسان العرب 

وهـو ،  ) ٩٦ت ( هو أبو العباس الوليد بن عبد امللك بن مروان األموي الدمـشقي اخلليفـة ) ٥(
  .٤٣٧ / ٤مرتجم يف السري 

 ، ويف ٩٢ / ١ ، شذرات الذهب ١٢١ / ١ ، معرفة القراء ٣٥٩ / ٢انظر ترمجته يف اإلصابة ) ٦(
 . واملثبت من األصل وس » األشعر « وفيها » حضار «ت 



 
  ١٣٨  

سبع مـن ( ، سنة   ، فقدم عليه عند فتح خيربملسو هيلع هللا ىلصاليامين ، هاجر إىل النبي 
 ، عرض عليـه القـرآن ملسو هيلع هللا ىلص، وحفظ القرآن ، وعرضه عىل النبي  )اهلجرة 
 . اهلنائي  وأبو منيح ،العطاردي  وأبو رجاء ،بن عبد اهللا الرقايش حطان

قرصت مدة صحبته ، فلقد كان من نجباء  ولئن: قال أبو عبد اهللا احلافظ 
  قراءتهملسو هيلع هللا ىلصمع النبي س. ًالصحابة ، وكان من أطيب الناس صوتا بالقرآن 

ـتغفر لـه النبـي ًلقد أويت هذا مزمارا من مـزامري آل داود: فقال    ،ملسو هيلع هللا ىلص ، وقـد اس

                                                        
انظـر معجـم .  كم فيها مزارع ونخل كثـري ١٥٠مدينة صغرية شامل املدينة تبعد عنها : خيرب ) ١(

  .٤٦٨ / ٢ن البلدا
 ) .ث ( بياض واملثبت من ) س ( يف األصل و) ٢(
وهـو حطـان بـن عبـد اهللا   واملثبت من األصل »خطان« ) : ث ( ويف  » حطاين« ) : س ( يف ) ٣(

  ) .٧٠ت بعد ( الرقايش ويقال السدويس كبري القدر صاحب علم 
  .٢٥٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .١٠٥ت ( يم ويقال ابن ملحان العطاردي البرصي تابعي كبري هو أبو رجاء عمران بن ت) ٤(
  .٦٠٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

، وهو أبو شيخ اهلنائي اهلمداين البـرصي قيـل  » أبو شيخ« : كذا يف مجيع النسخ ، والصواب ) ٥(
  .٣٣٥ / ٨وهو مرتجم يف هتذيب الكامل  ) ١٠٠ت بعد ( اسمه حيوان بن خالد 

 . واملثبت من س » وأقرصت « ويف ق » إن «ألصل يف ا) ٦(
 . » قرات« ) : ث ( يف ) ٧(
 ، ٤٧٦١رواه البخاري يف كتاب فضائل القرآن باب حسن الـصوت بـالقراءة للقـرآن بـرقم ) ٨(

  .١٨٤٨ورواه مسلم يف صالة املسافرين وقرصها باب حتسني الصوت بالقرآن برقم 
 ، ومسلم يف كتابـه فـضائل الـصحابة ٤٠٦٨اب غزوة أوطاس برقم رواه البخاري يف كتاب املغازي ب) ٩(

  .٦٣٥٦باب من فضائل أيب موسى وأيب عامر األشعر بني ريض اهللا عنهام برقم 



 
  ١٣٩  

الكوفة ، والبـرصة لعمـر ،  ، ثم ويل أمر وعدن واستعمله عىل زبيد
ٌوحكمه عيل  : قلـت  . نفسه يف شأن اخلالفة ، جلاللته وفـضله )عىل ( َّ

إذا رأى أبـا موسـى ،  ، وكان عمر ف اللحم ، أثطًوكان قصريا ، خفي
 ، فيقرأ عنده ، وافتتح أصبهان زمن عمـر ، ذكرنا ربنا يا أبا موسى: قال 

احلجـة سـنة أربـع  )ذي ( ، تـويف يف  وفضائله كثـرية ريض اهللا عنـه
 .سنة ثالث ومخسني / وأربعني عىل الصحيح وقيل 

املطلب كذا رفع نسبه الداين ، وزعم أنه تبـع بن   عبد اهللا بن كثري-
بـن املطلـب  يف ذلك البخاري ، والبخاري إنام ذكـر عبـد اهللا بـن كثـري

                                                        

 . مدينة مشهورة باليمن أحدثت يف أيام املأمون وبإزائها ساحل غال فقـه وسـاحل املنـدب: زبيد ) ١(
  .١٤٨ / ٣انظر معجم البلدان 

  .١٠٠ / ٤انظر معجم البلدان . نة مشهورة عىل ساحل البحر اهلندي من ناحية اليمن مدي: عدن  )٢(
 ! » يروى أمرة« ) : س ( يف ) ٣(
 ) .س ( سقطت من  » عىل« ) ٤(
  .١٢١ / ١معرفة القراء الكبار ) ٥(

  .٢٠٦ / ٤وانظر يف حتكيم عيل أبا موسى طبقات ابن سعد   
 ) .أثط ( انظر القاموس املحيط . قليل شعر اللحية واألثط هو  » ابط« ) : س ( يف ) ٦(
 . » ريض اهللا عنه« : زيادة ) س ( يف ) ٧(
 . يف باب حسن الصوت ٤١٧٩ برقم ٤٨٦ / ٢رواه عبد الرزاق يف املصنف ) ٨(
 . » إذا رأى أبا موسى« : قبل قوله ) س ( تقدمت هذه العبارة يف ) ٩(
 ) .س ( سقطت من  » ذي« ) ١٠(
 ، سـري أعـالم ١٩٧ / ١ ، معرفة القـراء الكبـار ٢٤٨ / ٤هتذيب الكامل : ترمجته يف انظر ) ١١(

  .٣١٨ / ٥النبالء 
وهـو  ) ١٢٠ت بعد ( هو عبد اهللا بن كثري بن املطلب بن أيب وداعة القريش السهمي املكي ) ١٢(

  .١٨١ / ٣ وانظر التاريخ الكبري للبخاري ٢٤٦ / ٤مرتجم يف هتذيب الكامل 

 ب/١٦٢



 
  ١٤٠  

ً ومل يتجاوز أحـد كثـريا سـوى  ، فنقله إىل القارئ ،بني عبد الدارالقريش من 
 عبد اهللا بـن كثـري بـن عمـرو بـن عبـد اهللا بـن زادان بـن :األهوازي فقال 

   هرمــز ، اإلمــام أبــو معبــد املكــي ، الــداري ، إمــام أهــل بــن فــريوزان
، والصحيح ما قدمناه ، وقيل له الداري  مكة يف القراءة ، اختلف يف كنيته

ًألنه كان عطارا ، والعطار تسميه العرب داريـا نـسبة إىل داريـن ً  موضـع
ن جيلب منه الطيب ، وقيل ألنه كان من بني الدار بن هـانئ بـ بالبحرين

وقيل الـداري الـذي ال يـربح .  رهط متيم الداري خلمحبيب بن غاره من 
ألنه . والصحيح األول : قلت .  ً يطلب معاشا قاله األصمعييف داره وال

  يف الـــسفن  كـــان مـــن أبنـــاء فـــارس الـــذين بعـــثهم كـــرسى
                                                        

 .واملثبت من األصل وث  » بن فريوز« ) : س ( يف ) ١(
  ! » كنية« ) : ث ( يف ) ٢(

  .٤٩٢ / ٢انظر معجم البلدان . ودارين قال ياقوت فرضة بالبحرين  » أيب داير« ) : س ( يف ) ٣(
اسم جامع لبالد عـىل سـاحل بحـر اهلنـد بـني : والبحرين  » فوضع بالبحرثن« ) : س ( يف ) ٤(

  .٤١١ / ١ر معجم البلدان انظ. البرصة وعامن 
واملثبــت مــن ث وانظــر الــوجيز أليب عــيل  » بــن نجــيم« ) : س ( يف و » حلــم « يف األصــل )٥(

  .٦٧األهوازي ص 
 . هو أبو رقية متيم بن أوس بن حارثة الداري صحايب جليل ) ٦(

  .١٨٣ / ١انظر ترمجته يف اإلصابة   
  ) .٢١٦ت ( لباهيل البرصي إمام اللغة هو أبو سعيد عبد امللك بن قريب األصمعي ا) ٧(

  .٤٧٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
كرسى لقب لكل من حيكم الفرس ، ولعل هذا هو الذي تـرجم لـه الـذهبي يف سـري أعـالم ) ٨(

  ًهو يزدجرد بن شهريار بن برويـز املجـويس الفـاريس آخـر األكـارسة مطلقـا : النبالء فقال 
  .١٠٩ / ٢ وهو مرتجم يف السري ) ٣٠ت ( 



 
  ١٤١  

 ولد بمكة سنة مخس وأربعني ، ولقي هبا. فطردوا اجليش عنها  إىل صنعاء
  وجماهد بن( ، وأنس بن مالك  ، األنصاري وأبا أيوب  ،عبد اهللا بن الزبري

ً، وأخذ القراءة عرضا )  عبد اهللا بن عباس وروى عنهم جرب ، ودرباس موىل
. ، فيام قطع به احلافظ أبو عمـرو الـداين وغـريه  عن عبد اهللا بن السائب

  إنــه لــيس : قــول ، وقــال وضــعف احلــافظ أبــو العــالء اهلمــذاين هــذا ال
وليس ذلك ببعيد ، فإنه قـد أدرك غـري واحـد مـن : بمشهور عندنا ، قلت 

وقد روى ابن جماهـد مـن طريـق الـشافعي : الصحابة ، وروى عنهم قلت 
ابن جـرب ،   جماهدًالنص عىل قراءته عليه ، وعرض أيضا عىل  رمحه اهللا

 ابـن لقـراءة عنـه إسـامعيل ، روى ا موىل عبد اهللا ابن عباسودرباس 
بـن   ، واحلارثبن حازم عبد اهللا القسط ، وإسامعيل ابن مسلم ، وجرير

                                                        

ًمدينة عظيمة باليمن بينها وبني عدن ثامنية وستون ميال وهي عاصـمة دولـة الـيمن : صنعاء ) ١(
  .٤٨٣ / ٣انظر معجم البلدان . اليوم 

  ) .٧٣ت ( هو أبو بكر عبد اهللا بن الزبري بن العوام القريش األسدي الصحايب ) ٢(
  .٤١٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

وهـو مـرتجم يف  ) ٥٢ت ( وب خالـد بـن زيـد بـن كليـب األنـصاري البخـاري هو أبو أي) ٣(
  .٤٠٥ / ١اإلصابة 

 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٤(
  هو أبو السائب عبد اهللا بـن الـسائب بـن أيب الـسائب صـيفي املخزومـي قـارئ أهـل مكـة ) ٥(

  ) .٧٠ت يف حدود ( 
  .٤١٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . » وعرض عليه وعىل جماهد«  ) : س( يف ) ٦(
  ) .١٧٠ت ( هو أبو النرض جرير بن حازم اجلهضمي ) ٧(

  .١٩٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ١٤٢  

 ، ومحاد بـن زيـد ، وخالـد بـن القاسـم  ، ومحاد بن سلمةقدامة
  بن عباد ، وابنه  ، وشبلبن املغرية  ، وسليامنبن أمحد واخلليل
 ، بن زيد بن يزيد وعبد اهللا  ، ، وطلحة بن عمرو بن عبد اهللاصدقة 

  بـن عمـر ، وعيـسى وعيل بن احلكم ،  ابن جريج وعبد امللك

                                                        

 .ٍهو أبو قدامة احلارث بن قدامة راو مشهور ) ١(
  .٢٠١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .١٦٧ ت( هو أبو سلمة محاد بن سلمة بن دينار البرصي اإلمام الكبري ) ٢(
  .٢٥٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٣(
  ) .١٧٠ت ( هو أبو عبد الرمحن خليل بن أمحد الفراهيدي األزدي اإلمام املشهور ) ٤(

  .٢٧٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .١٦٥ت ( هو أبو سعيد سليامن بن املغرية القييس البرصي ثقة مشهور ) ٥(

  .٣١٥ / ١ترمجته يف الغاية انظر   
 .هو أبو داود شبل بن عباد املكي ثقة ضابط ) ٦(

  .٣٢٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .وهو أبو اهلذيل صدقة بن عبد اهللا بن كثري الداري ) ابن كثري ( أي ابن  » وابنه« ) ٧(

  .٣٣٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .١٥٦ت ( ن احلرضمي املكي هو أبو حممد طلحة بن عمرو بن عثام) ٨(

  .٣٤٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو عبد اهللا بن زيد بن يزيد املكي ) ٩(

  .٤١٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .١٤٩ت ( هو أبو الوليد عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج أحد األعالم ) ١٠(

  .٤٦٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  وهو مرتجم يف هتـذيب الكـامل  ) ١٣١ت ( كم عيل بن احلكم البناين البرصي لعله أبو احل) ١١(

٢٤٤ / ٥.  
 ) .س ( واملثبت من  » موسى« ) : ث ( يف األصل و) ١٢(



 
  ١٤٣  

بن سويد ، وقرة بن خالـد ،   وقزعة ،بن عبد الواحد  الثقفي ، والقاسم
  ، بن مشكان، ومعروف   بن خالد ومطرف بن معقل ومسلم

   ،  بـن حكـيم  ، ويعـىل بـن زمعـة رون بن موسـى ووهـبوها
،   بــن عيينــةمليكــة ، وســفيان  أيب  ، وابــن  أيب فــديك وابــن

                                                        

 .هو القاسم بن عبد الواحد املكي ) ١(
  .١٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

يد بن حجري البـاهيل شـيخ واملثبت من األصل وس وهو قزعة بن سو » وقرعة« ) : ث ( يف ) ٢(
 .عامل تويف سنة بضع وسبعني ومئة 

  .١٩٥ / ٨سري أعالم النبالء : انظر   
  ) .١٨٠ت ( هو مسلم بن خالد بن سعد املكي املعروف بالزنجي الفقيه املشهور ) ٣(

  .٢٩٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 بكر مطـرف بـن معقـل النهـدي وهو أبو . واملثبت من األصل وس  »بن مقعد« ) : ث ( يف ) ٤(

 .البرصي ثقة معروف 
  .٣٠٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

، وهو أبو الوليد معروف بن مـشكان ) س ( واملثبت من  » بن مسكان« ) : ث ( يف األصل و) ٥(
  ) .١٦٥ت ( املكي مقرئ مكة 

  .٣٠٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  .٣٦١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية .  مشايخ املكيني هو وهب بن زمعة بن صالح املكي من) ٦(
  .٣٩١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . هو يعىل بن حكيم الثقفي ثقة ) ٧(
  ) .٢٠٠ت ( هو حممد بن إسامعيل بن أيب فديك الدميل موالهم ثقة مشهور ) ٨(

  .١٠١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
اب املثبت وهو أبـو حممـد سـفيان بـن عيينـة بـن أيب والصو » وسفيان بن عبد« ) : س ( يف ) ٩(

  ) .١٩٨ت ( عمران ميمون اهلاليل الكويف ثم املكي األعور اإلمام املشهور 
  .٣٠٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ١٤٤  

 إن: ، وقال أبـو عمـرو احلـافظ   ، وأبو عمرو بن العالء والرحال
ع فيـه ابـن رآن وهـذا إنـام تبـ قرأ عليـه القـاألودي[ بن إدريس  عبد اهللا
ولد سـنة مخـس عـرشة ومائـة ، ويف  ]، وهو غلط فإن ابن إدريس جماهد

قول سنة عرشين ، وهي السنة التي تويف فيهـا ابـن كثـري بإمجـاعهم ، وقـد 
إن ابن كثري تويف : بن الباذش ذلك ورد قول من قال  استشكل أبو جعفر

إدريـس ي البـن عبـد اهللا بـن فقـال وال يـصح ذلـك عنـد/سنة عـرشين 
، قرأ عليه القرآن ، ومولد ابن إدريس سـنة مخـس عـرشة ، فكيـف األودي

وإنـام : يصح قراءته عليه ولوال أن ابن كثري جتاوز سنة عرشين ومائـة قـال 
الـذي مـات يف هـذه الـسنة عبـد اهللا بــن كثـري القـريش ، وهـو آخـر غــري 

ن ابـن غري أن الصواب يف ذلـك أ: وهو معذور فيام قال : ، قلت القارئ
ابـن كثـري  )وفاة ( إدريس مل يقرأ عىل ابن كثري ، ووفاة ابن كثري القرائ و

                                                        
 .لعله يكون قاسم بن عثامن البرصي الرحال ) ١(

  .٤٦٣ / ٤لسان امليزان : انظر   
 . » ع«  رمز أليب عمرو بالرمز) س ( يف ) ٢(
 ) .س ( والتصحيح من  » ابن« ) : ث ( يف األصل و) ٣(
  ) .١٩٢ت ( هو أبو حممد عبد اهللا بن إدريس بن يزيد األودي الكويف اإلمام احلجة ) ٤(

  .٤٠٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ما بني املعكوفتني زيادة البد منها من ) ٥(
 . » ابن جعفر« ) : س ( يف ) ٦(
  .٧٩ – ٧٨ / ١انظر اإلقناع ) ٧(
 ) .س ( ساقطة من  » ووفاة« ) ٨(

 أ/١٦٣



 
  ١٤٥  

القريش سنة عرشين ومائة ، ورأيت بخط أيب عبد اهللا احلافظ مل يـر عبـد اهللا 
وبعـض القـراء : قـال  . ًبن إدريس عبد اهللا بن كثري ، وال قرأ عليه أبـداا

 : كثري يغلط ويورد هذه األبيات لعبد اهللا بن 
 بني كثري كثري الذنوب        ففي احلل والبل من كان سبه

ــال  ــام هــي ملحمــد: ق ــري وإن ــن كث    .  ، أحــد شــيوخ احلــديثب
 وغريه ، وكـان وممن أوردها البن كثري القارئ أبو طاهر بن سوار: قلت 

ًفصيحا بليغا ، مفوها ، أبـيض اللحيـة ، طـويال ، جـسيام ، أسـمر أشـهل  ً ً ً ً  
قلـت : لعينني ، خيضب باحلناء ، عليه السكينة والوقار ، قـال األصـمعي ا

نعم ختمت عىل ابـن كثـري بعـدما : قرأت عىل ابن كثري ، قال : أليب عمرو 
 قال ابـن ]وكان ابن كثري أعلم بالعربية من جماهد [ ،  ختمت عىل جماهد

ة بمكة حتـى مـات جماهد ومل يزل عبد اهللا هو اإلمام املجتمع عليه يف القراء
حرضت جنازة ابن كثـري :  ، وقال سفيان بن عيينة عرشين ومائة سنة

                                                        
 ووهم أبو جعفر بن البادش حيث زعـم أن « ٢٠١ / ١الذي وجدته يف معرفة القراء الكبار ) ١(

 . اهـ »ًعبد اهللا بن إدريس األودي قرأ عىل ابن كثري فإنه ما أدرك ذلك أصال 
  )٢١٦ت ( الصنعاين ثـم املصيـيص اإلمـام املحـدث هو أبو يوسف حممد بن كثري ابن أيب عطاء ) ٢(

 . ، وقد أورد الذهبي يف السري هذه األبيات يف ترمجته ٣٨٠ / ١٠وهو مرتجم يف السري 
  .٢٠٠ / ١انظر معرفة القراء الكبار ) ٣(
  .٢٠٦ / ١انظر املستنري ) ٤(
 .زيادة من س ) ٥(
 . » سنة« قبل  » يف« : زيادة ) س ( يف ) ٦(
  .٦٥ السبعة ص » والذي أمجع أهل مكة عىل قراءته إىل اليوم «: ي وجدته يف السبعة الذ) ٧(



 
  ١٤٦  

  .سنة عرشين ومائة الداري
- عبد اهللا بن كثري ، أبو حممد ، املـؤدب   ، البغـدادي ، مقـرئ

  اخليـاطًيعرف بالصدوق ، أخـذ القـراءة عرضـا عـن أيب أيـوب 
   ابـن جماهـد ، ونـسبه ، ًروى عنـه القـراءة عرضـا اليزيدي ، صاحب 

  .وكناه ، وأثنى عليه
بن لب بن حممد بن عبد اهللا بن خرية ، أبو حممد ، الشاطبي ،   عبد اهللا-
 عن أيب عبد اهللا بن سعادة ، وقرأ عليه القـرآن ، قـال » التيسري « ، روى املالكي

،   ، روى عنـه الـداليص أو كلهـابـبعض القـراءات: أبو عبـد اهللا احلـافظ 
 .مات سنة سبع ومخسني وستامئة  . الدمياطي واحلافظ

                                                        

 .واملثبت من األصل وث  » الدارمي« ) : س ( يف ) ١(
  .٦٦انظر السبعة البن جماهد ص ) ٢(
 .ومل أقف له عىل ترمجة : واملثبت من األصل وس  » املودت« ) : ث ( يف ) ٣(
ن أيوب بن احلكم اخلياط البغدادي يعرف بـصاحب البـرصي مقـرئ هو أبو أيوب سليامن ب) ٤(

  ) .٢٣٥ت ( ثقة 
  .٣١٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  .٩٩انظر السبعة ص ) ٥(
  .٤٠ / ٢ وتوضيح املشتبة ١٣١٨ / ٣انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ٦(
  .١٣١٨ / ٣معرفة القراء الكبار ) ٧(
  ) .٧٢١ت (  بن عبد احلق بن عبد اهللا الداليص املخزومي إمام ثقة هو أبو حممد عبد اهللا) ٨(

  .٤٢٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  . )٧٠٥ت ( هو أبو أمحد عبد املؤمن بن خلف بن أيب احلسن التوين الدمياطي اإلمام احلافظ ) ٩(

  .٤٧٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ١٤٧  

- بن مالك بن عبد اهللا بن يوسـف بـن سـيف أبـو بكـر   عبد اهللا
إمـام ، ثقـة ،   ،)حمـدث (  ، مقرئ ، مصدر ، التجيبي املرصي النجاد

ًأخذ القراءة عرضا وسامعا عن  ًقوب أيب يع األزرق صاحب ورش 

 ) روى عنه القراءة ) . وكان ال حيسن غريهابـن حممـد بـن   إبراهيم
 ، وسـعيد بـن جـابر  ، وأمحد بن حممد بـن إسـامعيل النحـويمروان

ــيس ــراهيماألندل ــن إب ــن خــريون  ، وحممــد ب    و  ،، وحممــد ب

                                                        
   ، وشـذرات الـذهب ٤٥٧ / ١ومعرفـة القـراء الكبـار  ، ٤٤٠ / ١٤انظر ترمجته يف الـسري ) ١(

٤٣٨ / ٢.  
 .ليست يف س  » حمدث« ) ٢(
والصواب املثبت وهو يوسـف بـن عمـرو بـن يـسار املـدين أبـو  » ابن يعقوب« ) : س ( يف ) ٣(

  ) .٢٤٠ت يف حدود ( يعقوب األزرق ثقة ضابط 
  .٤٠٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ست يف ما بني القوسني لي) ٤(
 .هو أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن مروان الشامي ثم املرصي ضابط ماهر ) ٥(

  .٢٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .لعله أبا بكر األويس تقدمت ترمجته ) ٦(
  .٢٥ / ٣ وهو مرتجم لسان امليزان ٣٢٥لعله سعيد بن جابر بن موسى الكالعي األندليس ت ) ٧(
 . اهللا حممد بن إبراهيم الطائي األهناي املرصي ضابط معروف هو أبو عبد ) ٨(

  .٤٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
هو أبو عبد اهللا حممد بـن عمـر بـن خـريون املعـافري األندلـيس ثـم القـروي شـيخ القـراء ) ٩(

  ) .٣٠٦ت ( بالقريوان 
  .٢١٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ١٤٨  

 بـن م ، ويعرف بابن الفرج ، وحممدعبد العزيز بن عيل بن اإلما أبو عدي
حممد بن عبد اهللا بن القاسم شيخ أليب  عبد الرمحن الظهراوي ، وأبو بكر

ًغلط فيه أبو الطيب بن غلبون فسامه حممدا ، وتبعـه / عيل األهوازي ، وقد 
، وكان شيخ الـديار املـرصية  )ومن تبعهام (  عىل ذلك ابنه أبو احلسن

ًمر زمانا ، وانتهـت إليـه اإلمامـة يف قـراءة ورش ُيف زمانه ، ع مـات يـوم . ِّ
 .اآلخرة سنة سبع وثالثامئة بمرص  اجلمعة سلخ مجادى

-  ، عبد اهللا بن مالك ، كذا ذكره اهلذيل يف إسناد قراءة أمحد بن حنبل
وعندي أن هذا . عن قراءته عليه  بن عيل الزيدي قرأ عىل محزة وأنه

                                                        
 بن أمحد ابن الفرج املرصي املعروف بابن اإلمام مسند القراء هو أبو عدي عبد العزيز بن عيل) ١(

  ) .٣٨١ت ( بمرص 
  .٣٩٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . هو أبو حممد عبد اهللا ويقال حممد بن عبد الرمحن الظهراوي احلويف ) ٢(
  .٢٧ / ٢ً ، وانظر أيضا ترمجة سبطه قسيم بن أمحد ٤٢٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .هو أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن القاسم اخلرقي شيخ ) ٣(
  .١٨٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٣٩٩ت ( هو أبو احلسن طاهر بن عبد املنعم بن عبيد اهللا بن غلبون احللبي ثقة أستاذ ) ٤(
  .١٨ / ١ًوانظر يف تسميته لعبد اهللا هذا حممدا التذكرة  . ٣٣٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .  مثل األهوازي وأيب ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٥(
 . » مجاذى« ) : ث ( يف ) ٦(
 . » وقال إنه« ) : س ( يف ) ٧(
 . » إلخ.. أنه قرأ عىل عبد اهللا بن أمحد وابن اهلذيل قرأ عليه محزة « ) : س ( يف ) ٨(
زة هـذا ذكـره هبـذا االسـم ابـن ، ومحـ) س ( واملثبت مـن  » اليزيدي« ) : ث ( يف األصل و) ٩(

=  

 ب/١٦٣



 
  ١٤٩  

بن مالك  عن أمحد بن جعفر فيهام ، وصوابه عيل بن حممد الزيديوهم 
 .واهللا أعلم 

-  ) ، عبــد اهللا بــن املبــارك بــن إســامعيل بــن ميمــون ، أبــو حممــد  
  ًمقــرئ ، أخــذ القــراءة عرضــا عــن أيب العبــاس   ، ، اخلــزاراملــؤدب

 ) .بن احلسني العلوي  األشناين ، قرأ عليه عبد اهللا
بــن واضــح ، أبــو عبــد الــرمحن ، املــروزي ،   عبــد اهللا بــن املبــارك-
 موالهم ، اإلمام الكبري ، أحد املجتهدين األعالم ، أخذ القـراءة احلنظيل

ًعرضا عن أيب عمرو بن العالء ، وردت الروايـة عنـه يف حـروف القـرآن ، 
طلبت األدب ثالثني سـنة ، وطلبـت العلـم عـرشين سـنة ، كـانوا : وقال 

                                                        
=  

. اهـ . اجلزري ثم قال كذا سامه اهلذيل فغلط فيه والصواب عيل بن حممد بن عيل بن أمحد يأيت 
  .٢٦٤ / ١الغاية 

  ) .٤٣٣ت ( هو أبو القاسم عيل بن حممد بن عيل بن عيل العلوي احلسيني مقرئ ثقة ) ١(
  .٥٧٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .تقدمت ترمجته .  بن جعفر بن محدان بن مالك هو أمحد) ٢(
 ) .س ( ترمجة ابن ميمون ليست يف ) ٣(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
 . » اخلزاز« ) : س ( يف ) ٥(
 .هو أبو حممد عبد اهللا بن احلسني بن حممد الرشيف العلوي احلنبيل ضابط معروف ) ٦(

  .٤١٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ، ويف ٣٧٨ / ٨ ، السري ٣٢ / ٣ ، ووفيات األعيان ٢٥٨ / ٤ته يف هتذيب الكامل انظر ترمج) ٧(

 . واملثبت من األصل وس » اخلنظيل «ت 



 
  ١٥٠  

العلـم ، فقـال  إىل كم تطلب: طلبون األدب ثم العلم ، وقيل له بالشام ي
يستغفر له كل يشء حتى : فيه إىل أن أموت أليس يقال له  أرجو أن تروين

  :ًوكان كثريا ما ينشد.  احليتان يف املاء فلهذا مرتك
 رموكـ ًصاحبت فاصحب فاضال       ذا عفـاف وحيــاء      وإذا

        وإذا قلـت نــعم قــال نـعم ال ت   قــولـه للشـــيء ال إن قـلـ  
ًوكان أبوه تركيا موىل تاجر ، وأمه خوارزميـة ، ولـد سـنة ثـامن : قلت 

عرشة ومائة ، وتويف يف شهر رمضان سـنة إحـدى وثامنـني ومائـة ، وقـربه 
 : بن أيب مطيـع قال سالم.  )زرته وتربكت به ( ، معروف يزار ،  هبيت

 .ما خلف ابن املبارك يف املرشق مثله 

                                                        
 .واملثبت من األصل و س  » طلب« ) : ث ( يف ) ١(
 . » يروين« ) : س ( يف ) ٢(
 . » نرتك« ) : ث ( يف ) ٣(
 . ١٨٢ / ٢رواها أبو عيل القايل يف أماليه ) ٤(
 . » وادر صاحبت ما صحب« ) : س ( يف ) ٥(
 ! » وصبباء« ) : ث ( يف ) ٦(
  .٤٨٢ / ٥انظر معجم البلدان . بلدة عىل الفرات من نواحي بغداد فوق األنبار : هيت ) ٧(
وهذا التربك ليس بمرشوع فلم يدل عليه دليل وال هـو مـن ) س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٨(

كتاب لتوسل والوسيلة لشيخ اإلسالم ابن تيمية ضمن جممـوع : فعل السلف الصالح ، انظر 
 .ً وراجع أيضا كتاب التربك أنواعه وأحكامه للدكتور نارص اجلديع ١٤٢ / ١الفتاوى 

وهـو )  هـ ١٧٣ت ( هو أبو سعيد سالم بن أيب مطيع اخلزاعي موالهم البرصي اإلمام الثقة ) ٩(
  .٤٢٨ / ٧مرتجم يف السري 



 
  ١٥١  

- عبد اهللا بن املباركأبو حممد ، شيخ ، روى القراءة عـن ،  جعفـر بـن 
 .طاهر بن عبد املنعم بن غلبون ، روى القراءة عنه  سليامن املسخالئي

- عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن أسد بن إدريس  بو القاسم ، أ
ابـن يوسـف   ، ، الشافعي نزيل مرص روى احلروف عن حممـدالرازي

 ، عن قالون ، وعـن العبـاس القطري اهلروي ، عن حممد بن عبد احلكم
بن الفضل ابن شاذان عـن أبيـه  عـن الزيـداين ،  . روى عنـه 

                                                        
 .عىل ترمجة مل أقف له ) ١(
 » للـسكاليف« ) : ث ( ، ويف  » الـسحالئي« ) : س ( ، ويف  » املـسخالئي« : يف األصـل   كذا)٢(

وهـو أبـو أمحـد .  نسبة إىل قرية مشحاليا قرب حلب كام يف ترمجتـه » املشحالئي «والصواب 
  ) .٣٣٠ت بعد ( جعفر بن سليامن املشحالئي معمر شهري 

  .١٩٢/  ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ! » بن أسدي إدريس« ) : س ( يف ) ٣(
 ، وطبقات الشافعية الكـربى ٤٩٦ / ١٧ والوايف بالوفيات ٣٨٧تاريخ اإلسالم وفيات سنة ) ٤(

٧١ / ٥.  
 .وهو أبو عبد اهللا حممد بن يوسف بن برش اهلروي  » ك« ) : س ( الرمز للهروي يف ) ٥(

  .٢٨٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .بو العباس حممد بن عبد احلكم بن يزيد القطري الرميل هو أ) ٦(

  .١٥٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٢٩٠ت يف حدود ( هو أبو العباس الفضل بن شاذان بن عيسى الرازي اإلمام الكبري ) ٧(

  .١٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  .- واهللا أعلم -له احللواين ولع » عن الزيد أيب« ) : س ( ويف ) ث ( هكذا يف األصل و) ٨(
 ) .س ( ليس يف  » ح« الرمز ) ٩(



 
  ١٥٢  

سنة ثامنني  )دبع(فارس بن أمحد ، وحممد بن عيل بن أميل ، وتويف بمرص 
 .وثالثامئة قاله الداين 

-  ) عبد اهللا بن حممد بن أمحـد بـن سـعيد بـن عبـد اهللا بـن حفـاظ
   ، شــيخ أليب عــيل الرهــاوي وكأنــه قـرأ عليــه عــن قراءتــه عــن احلـداد
  ) .بن إبراهيم األنطاكي احلسني
-  ، األصبهاين عبد اهللا بن حممد بن أمحد ، أبو القاسم ، العطار ، 

/ حممـد بـن جعفـر  شيخ أصـبهان ، صـدوق ، ضـابط ، قـرأ عـىل 
بـن حممـد   ، عـن الـزبريبن حممد بن الطيـار الصابوين صاحب جعفر

                                                        
 .ليست يف س ) بعد ( ) ١(
 ) .س ( هذه الرتمجة ليست يف ) ٢(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٣(
 .هو أبو عيسى احلسني بن إبراهيم بن عامر األنطاكي املعروف بابن أيب عجرم ) ٤(

  .٢٣٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . أقف له عىل ترمجة مل) ٥(
 . » ك« بـ) س ( رمز له يف ) ٦(
 وهو أبو الفضل جعفر بن حممد » ابن املطيار «والصواب  » ابن الطيار« : يف مجيع النسخ   كذا)٧(

 .بن كويف ابن املطيار البخرتي املدين ضابط ثقة 
  .١٩٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

بت من األصل وث وهو أبو عبد اهللا الزبري بـن حممـد بـن واملث » الزبيدي حممد« ) : س ( يف ) ٨(
  ) .٢٧٠ت بعد ( عبد اهللا العمري ثقة 

  .٢٩٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 أ/١٦٤



 
  ١٥٣  

 ، وعـىل عبد اهللا بن حممد بن حممد بن القباب  أيب بكرالعمري ، وعىل 
أيب احلسن  بن حممد بن عبـد اهللا (  عيل(لزاهـد ، و ابـن   طلحـة

  ،)احلـروف ( بن إبـراهيم بـن زادان   حممدو  ،)املقرئ ( خلف 
قرأ عليه القايض أبو حممد عبد اهللا بـن حممـد بـن عبـد الـرمحن بـن اللبـان 

 أبـو أبو عـيل احلـسن بـن أمحـد احلـداد ، و ، والشيخ  األشعري
 .القاسم اهلذيل 

                                                        
  ) .٣٧٠ت ( هو أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن حممد بن فورك القباب األصبهاين إمام مفرس ) ١(

  .٤٥٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
واملثبت من األصل و ث ، وهو أبو احلسن عيل بن حممد بـن  » وعيل بن احلسن« ) : س ( يف ) ٢(

 .عبد اهللا بن العباس األصبهاين املعروف بابن أبوله إمام ثقة 
  .٥٧١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٣(
 .بالري هو أبو الفرج طلحة بن خلف بن اهليثم السامري الفسوي املقري ) ٤(

 . يف س بياض » املقرئ « ومكان ٣٤١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
بالدال املهملة والصواب باملعجمة وهو أبو بكر حممد بـن  » ابن زادان« : يف مجيع النسخ   كذا)٥(

 .إبراهيم بن عيل بن زاذان املقرئ 
  .٤٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .ث( و) س ( ليست يف  » احلروف« ) ٦(
  واملثبت من األصـل وث وهـو أبـو حممـد عبـد اهللا بـن حممـد بـن  » األسعدي« ) : س ( يف ) ٧(

 .عبد الرمحن األشعري األصبهاين املعروف بابن اللبان شيخ صدوق 
  .٤٤٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ليست يف  » ج« الرمز ) ٨(



 
  ١٥٤  

-  )ن حممد بن أمحد بن عيسى ، أبو حممد ، األميلعبد اهللا ب أخذ ، 
، روى القـراءة عنـه أبـو عبـد اهللا   عن أبيهبن رشيح القراءة عن حيوة

 ) .الرازي 
- عبد اهللا بن حممد بن جامع بن زياد ، أبو حممـد ، احللـواين  ، 

 ، بـن يعقـوب  موسـىًمقرئ ، روى القراءة عرضا عن أيب عمـر الـدوري ، و
  .)اخلطيب   اخلرض بن احلسنيًروى القراءة عنه عرضا 

-  )بن حممد بن جعفر بن حيان أبو حممد األصبهاين احلـافظ عبد اهللا ، 
بـن حممـد بـن الـصباح  روى القراءة عـن أيب حامـد أمحـد . أبو الشيخ

                                                        

 ) .س ( هذه الرتمجة ليست يف ) ١(
 . عىل ترمجة مل أقف له) ٢(
  ) .٢٢٤ت ( هو حيوة بن رشيح بن يزيد احلرضمي احلميص احلافظ ) ٣(

  .٢٦٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٢٠٣ت ( هو أبو حيوة رشيح بن يزيد احلرضمي احلميص مقرئ الشام ) ٤(

  .٣٢٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ترمجة احللواين ساقطة من ) ٥(
 .ه عىل ترمجة مل أقف ل) ٦(
 .هو أبو عمران موسى بن يعقوب مقرئ ) ٧(

  .٣٢٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو أمحد خرض بن احلسني احللواين اخلطيب بحلوان ) ٨(

  .٢٧٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( هذه الرتمجة ليست يف ) ٩(
   ، شذرات الـذهب ٢٧٦ / ١٦ النبالء  ، سري أعالم١٠٥ / ٣ انظر ترمجته يف تذكرة احلفاظ )١٠(

١٨١ / ٣.  



 
  ١٥٥  

تـويف  . األصبهاين مدروى القراءة عنه أبو طاهر حممد بن أمحد بن حم . اخلزاعي
 ) .سنة تسع وستني وثالثامئة ، وله مخس وتسعون سنة 

 عبد اهللا بن حممـد بـن احلـسني بـن جماهـد ، أبـو حممـد ، الكـواب ، -
، مقرئ ، مصدر ، عـامل ، ثقـة ،   ، خطيب غرناطةاخلطيب ، العبدري

  وعـىل أيب ،  بـن رفاعـة عـن ابـن البـاذش قرأ القراءات عىل أيب خالد
 ، قـرأ عليـه بن حـسنون بن حممد بن عيل ، وحممد بن عروس عبد اهللا

                                                        

 .هو أمحد بن حممد بن موسى بن الصباح اخلزاعي  )١(
  .١٣١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٤٤٥ت ( هو أبو طاهر حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد األصبهاين الكاتب ) ٢(
  .٨١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  .٢٦١ / ٢ لكتاب الصلة انظر ترمجته يف التكملة) ٣(
. ًغرناطة مدينة قديمة باألندلس يشقها هنر القلزم بينها وبني قرطبة ثالثـة وثالثـون فرسـخا ) ٤(

 وهي اليـوم تقـع يف جنـوب أسـبانيا وهـي عاصـمة مقاطعـة ٢٢١ / ٤انظر معجم البلدان 
 .غرناطة تقع بمحاذاة جبال سيربا نيفادا 

املثبت من األصل وث ، وهو أبو خالد يزيد بن حممد بن يزيـد و » عيل بن خالد« ) : س ( يف ) ٥(
  ) .٥٨٥ت ( اللخمي الغرناطي مقرئ مصدر 

  .٣٨٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٥٢٨ت ( هو أبو احلسن عيل بن أمحد بن خلف األنصاري الباذش أستاذ حمقق ) ٦(

  .٥١٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٥٩٠ت ( مد بن أمحد بن حممد بن عروس السلمي الغرناطي أستاذ ماهر هو أبو عبد اهللا حم) ٧(

  .٨١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
هو حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن حسنون تقدمت ترمجته وقد نبه ابن اجلزري عـىل أنـه يف ) ٨(

  ن قـال واملعـروف حممـد بـن حممـد بـ) حممد بن حممد بن عيل بـن حـسنون ( بعض األجايز 
  .٢٤٤ / ٢انظر الغاية . عبد الرمحن واهللا أعلم 



 
  ١٥٦  

 ، شيخ ابن الزبري ، وأبو جعفر بن الطباع ، وأبو الطائي حممد بن إبراهيم
 ، القـزاز أمحد بن سعد عيل بن أيب األحوص شيخا أيب حيان ، وبقراءة احلرميني

 .ن مخس وسبعني سنة مات سنة إحدى وثالثني وستامئة ع
-  )عبد اهللا بن حممد بن احلسني ، أبو حممد ، املقـانعي ، مقـرئ ، 

بـن يوسـف ، عـن قراءتـه عـىل اليزيـدي ، روى  روى القراءة عن نرص
  .)الطويس  القراءة عنه اخلرض بن اهليثم

بن حممد بن خلـف بـن سـعادة ، أبـو حممـد ، األصـبحي ،   عبد اهللا-
يف حـدود  ، مقرئ ، حمدث ، ثقة ، قـرأ عـىل أيب بكـر بـن نـامرة الداين

                                                        

  ) .٦٧٠ت ( هو أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن أمحد الطائي األندليس يعرف بمشعور إمام كبري ) ١(
  .٤٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 .واملثبت من األصل وس  » احلرمني« ) : ث ( يف ) ٢(
  ) .٦٧٥ت ( محد الغرناطي األنصاري القزاز مقرئ ضابط هو أبو جعفر أمحد بن سعد بن أ) ٣(

  .٥٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( هذه الرتمجة ليست يف ) ٤(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٥(
 وهو أبو املنذر نصري بـن يوسـف بـن أيب نـرص » نصري «والصواب  » نرص« ) : ث ( يف األصل و كذا )٦(

  .٣٤٠ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٢٤٠ت يف حدود (  أستاذ ثقة الرازي ثم البغدادي النحوي
والصواب املثبت ، وهو أبو القاسم اخلرض بن اهليثم بن جـابر  » املهيثم املطويس« ) : ث ( يف ) ٧(

  .٢٧٠ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٣١٠ت قريب ( الطويس عايل السند معمر 
 وصـلة ٢٣٨ / ٢ ، التكملـة لكتـاب الـصلة ١٠٣٦ / ٣ انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار) ٨(

  .» ث « واملثبت من األصل و» الداين « بدل » أبواي « ويف س ٦٣الصلة ص 
واملثبت من األصل وث وهو أبو بكر حممد بن أمحد بن عمـران بـن  » بن هبارد« ) : س ( يف ) ٩(

  ) .٥٦٣ت ( نامرة األندليس البلنيس احلجري عالمة فقيه 
  .٧٨ / ٢ ترمجته يف الغاية انظر  



 
  ١٥٧  

إىل االسكندرية فسمع   ، ورحلبن خلف الستني ومخسامئة ، والعاص
َمن السلفي ومجاعة فقرأ عليه أبو القاسم  قال  ،عيسى بن عبد العزيز بن عيسى ِّ

 ، م بل وال هلم وجودمل يره الرواية عن قوم فحمله: أبو عبد اهللا احلافظ 
  ، وسـليامن بـن عبـد اهللاالقـدوس )عبـد ( بـن  مـنهم عبـد امللـك: قلت 

 ، األندليس  ، وحممد بن جامعبن موسى القرطبي  ، ورمحةاألنصاري
                                                        

  ) .٤٧٠ت ( هو أبو احلكم العاص بن خلف بن حمرز األشبييل أستاذ ماهر ) ١(
  .٣٤٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ! » وحل« ) : ث ( يف ) ٢(
هو أبو القاسم عيسى بن عبد العزيز عيسى بن عبد الواحد بـن الوجيـه اللخمـي إمـام كبـري ) ٣(

  ) .٦٢٩ت ( ًلكنه خلط كثريا 
  .٦٠٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

َّأي أن ابن عيسى محل ابن سعادة الرواية عن قوم مل يرهم بل وال وجود هلم ) ٤( َ. 
 !! » عن يوم« ) : س ( يف ) ٥(
  .١٠٣٦ / ٣معرفة القراء الكبار ) ٦(
ن عيسى أنـه قـرأ ذكره ابن اجلزري فقال عبد امللك بن عبد القدوس أبو مروان الداين ذكر اب) ٧(

ـ . عىل أيب عمرو الداين وأنه قرأ عليه عبد اهللا بن خلف الداين واهللا أعلم    .٤٦٩ / ١الغاية . اه
 . واملثبت من األصل و ث » بن القدوس «ويف س   

سليامن بن عبد اهللا بن سليامن األنصاري جمهول قرأ عىل أيب معرش الطربي « قال ابن اجلزري ) ٨(
  .٣١٤ / ١الغاية  »  بن حممد بن خلف الداين فيام زعمه ابن عيسىقرأ عليه عبد اهللا

رمحة ابن موسى القرطبي جمهول قرأ عىل األهوازي ومكـي وغريمهـا قـرأ « قال ابن اجلزري ) ٩(
  .٢٨٤ / ١الغاية  » عليه عبد اهللا بن حممد الداين ، زعم ذلك ابن عيسى

 »  عيـسىذكر ذلك عيسى بـن عبـد العزيـز بـن...  جمهول حممد بن جامع األندليس« : قال ابن اجلزري  )١٠(
  .١٠٦ / ٢الغاية 



 
  ١٥٨  

 ، ورشيـح بـن بـن عـيل بـن محـدان  ، ويوسفوحممد بن عبد الرمحن
ــد ــد اهللا اخلــوالينحمم ــو عب ــد  ، وأب ــد، وعب ــن حمم ــسيد  اهللا ب ــن ال ب

لـه  األولـون ال يعرفـون ، والبـاقون ال تعـرف/ ، فالستة البطليويس
ًرواية عنهم ، غرق كهال يف رجوعه من الرحلة إىل بالده سنة بضع وسبعني 

  .ومخسامئة قاله الذهبي
بن حممـد بـن خلـف بـن اليـرس ، أبـو حممـد ، القـشريي ،   عبد اهللا-

 ، بـن رفاعـة يب ، مقري ، حمقق ، حاذق ، قرأ عىل يزيدخط ، الغرناطي
، ولزمه وأكثر عنه ، قـرأ  واختص به ، وأيب احلسن عيل بن أمحد بن كوثر

 عن  ، مات بمراكش سنة عرشين وستامئة ،شيخ أيب حيان عليه ابنه اليرس
                                                        

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١(
  .٤٠١ / ٢الغاية  » يوسف بن عيل بن محدان جمهول« قال ابن اجلزري ) ٢(
 .واملقصود باخلوالين هنا أمحد بن حممد بن عبد اهللا تقدمت ترمجته !  » احللوالين« ) : ث ( يف ) ٣(
 .هو أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن السيد البطليويس إمام مشهور يف اللغة  )٤(

  .٤٤٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .واملثبت من األصل  » ال نعرف« ) : ث ( ويف  » ال يعرف« ) : س ( يف ) ٥(
 .هـ ٦٢٠ ، تاريخ اإلسالم وفات سنة ١٠٣٦ / ٣انظر معرفة القراء ) ٦(
  .١٢٣٦ / ٣ معرفة القراء الكبار انظر ترمجته يف) ٧(
 .واملثبت من األصل و ث  » زيد« ) : س ( يف ) ٨(
  وهـو أبـو احلـسن عـيل بـن أمحـد بـن ) . س ( واملثبت مـن  » بن لوز« ) : ث ( يف األصل و) ٩(

  ) .٥٨٩ت ( حممد بن كوثر املحاريب الغرناطي أستاذ ثقة 
  .٥٢٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . احلسني اليرس بن عبد اهللا بن حممد بن خلف القشريي الغرناطي مقرئ عارف هو أبو) ١٠(
  .٣٨٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ب/١٦٤



 
  ١٥٩  

 .سنة  نيف وستني
 ، روى احلروف عن  عبد اهللا بن حممد بن زياد ، أبو حممد ، القريش-

روى عنـه جعفـر بـن أمحـد املعـروف بـابن . القاسم بن سالم  أيب عبيد
 . ، ونسبه ، وكناه ذكوان
- بن حممد بن زياد ، أبـو بكـر ، النيـسابوري  عبد اهللا ، الفقيـه ، 

   يـونس بـن عبـد األعـىل ، روى ًنزيل مرص ، روى احلروف سامعا عـن 
  .بن إسحاق القايض احللبي مدبن حم عيل عنه 

-  )البـزوري ، أبـو بكـر ،عبد اهللا بن حممد بـن سـعيد بـن حييـى ،    

                                                        
 ! » عن نيف وثالثني« ) : س ( يف ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
والصواب املثبت وهو أبو عبيـد القاسـم بـن سـالم اخلراسـاين  » عن ابن عبيد« ) : س ( يف ) ٣(

  ) .٢٢٤ت ( ي موالهم البغدادي اإلمام الكبري األنصار
  .١٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
   ، البدايـــة والنهايـــة ٣٦٣ / ١٣ ، املنـــتظم ١٢٠ / ١٠انظـــر ترمجتـــه يف تـــاريخ بغـــداد ) ٥(

  .٣٢٤ ويف هذه املصادر أنه تويف سنة ٢٢٢ / ١١
 .ن إسحاق احللبي القايض املعدل هو أبو احلسني عيل بن حممد ب) ٦(

  .٥٦٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( هذه الرتمجة ليست يف ) ٧(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٨(
 



 
  ١٦٠  

  ،بن رصاص وعيسى  ،ًاملقرئ ، روى القراءة عرضا عن أمحد بن سمعويه
 أصحاب أيب قبيصة  ،بالعينزريب وأيب عيل املعروف  ،وحممد ابن الرساج

  قـرأ عليـه أمحـد بـن نـرص ،صـاحب اليزيـدي وقيـةوسامل بـن إسـحاق أ
َالشذائي َّ. (  

- بن حممد بن السيد ، أبو حممد ، البطليـويس  عبد اهللا اإلمـام ، 
بـن  املشهور يف اللغة والعربية ، قال ابن عيسى إنه قرأ عىل عبد اهللا بن حممد

 . عن قراءته عليه خلف الداين

                                                        
  .٥٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو العباس أمحد بن سمعويه املوصيل ) ١(
  .٦٠٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو عيسى بن رصاص املوصيل ) ٢(
  .١٤٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو احلسن حممد بن الرساج ) ٣(
  .٦١٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو عيل املعروف بالعني زريب املوصيل ) ٤(
 .هو أبو قبيصة حاتم بن إسحاق بن حاتم الرضير املوصيل مقرئ حاذق ) ٥(

أصحاب أيب قبيصة وسـامل بـن « ) : ث ( صل ووكذا يف األ . ٢٠١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  .» وأيب قبيصة حاتم بن إسحاق أصحاب أوقية «والصواب  » إسحاق أوقيه

  ) .٢٥٠( هو أبو الفتح عامر بن عمر بن صالح املوصيل املعروف بأوقيه مقرئ حاذق ) ٦(
  .٣٥٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٣٧٣( ذائي البرصي إمام مشهور هو أبو بكر أمحد بن نرص بن منصور الش) ٧(
  .١٤٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ، ٦٩٦ / ١٢ ، البداية والنهاية ٥٣٢ / ١٩ ، السري ٩٦ / ٣وفيات األعيان : انظر ترمجته يف ) ٨(
  .٥٢١وفيها أنه تويف سنة 

  ) .٥٧٠ت بعد ( هو أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن خلف بن سعادة الداين مقرئ ثقة ) ٩(
  .٤٤٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ١٦١  

- ــد اهللا ــن  عب ــدي ، ب ــو البخــرتي ، العب ــن شــاكر ، أب  حممــد ب
حييـى بـن آدم ، عـن   ، شيخ معروف ، روى القراءة عن البغدادي

 ابـن جماهـد ، أيب بكر عن ، عاصم إىل آخر سورة الكهف ، روى عنـه 
 . وابن اجلارود  ،وابن األعرايب

-  )عبد اهللا بن صالح ، أبو حممد ، السلمي،  قرأ عـىل حممـد بـن 
   ، قرأ عليه حممـد بـن أمحـد البـاهيل شـيخ األهـوازي ، بن سعيد احلسن

 ) .ونسبه ، وكناه 
بن حممد بن عبد الرمحن بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد بـن   عبد اهللا-

                                                        
  .٨٥ / ١ ، املقتنى يف رسد الكنى ٣٣ / ١٣ ، السري ٨٢ / ١٠تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف ) ١(
 ) .س ( ليسا يف  » غاج« الرمزان ) ٢(
  وهـو مـرتجم يف الـسري  ) ٣٤٠ت ( هو أمحد بن حممد بن زياد بن األعرايب اإلمـام املحـدث ) ٣(

٤٠٧ / ١٥ . 
  هو أبو حممـد عبـد اهللا بـن عـيل بـن اجلـارود النيـسابوري احلـافظ صـاحب كتـاب املنتقـى ) ٤(

  .٢٣٩ / ١٤وهو مرتجم يف السري  ) ٣٠٧ت ( 
 ) .س ( هذه الرتمجة ليست يف ) ٥(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٦(
 .هو أبو بكر حممد بن احلسن بن سعيد الكويف مقرئ ) ٧(

  .١١٧/  ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ٤٤٧ / ٣ ، شذرات الـذهب ٥٢١ / ١٢ ، البداية والنهاية ٦٥٣ / ١٧انظر ترمجته يف السري ) ٨(

  .٤٤٦وفيها أنه تويف سنة 
 



 
  ١٦٢  

األصـبهاين ،   ،النعامن بن عبد السالم بن حبيب ، أبو حممد ، األشـعري
 بكرس اهلمزة وسكون آخـر احلـروف - يض إيذجيعرف بابن اللبان ، قا

أيب   شيخ ، صدوق ، قدم بغداد ، وأقرأ حرف–وفتح الذال املعجمة واجليم 
  ( ،عيل بن حممد بن إبراهيم املـديني وغريه ، قرأ عىل أيب احلسن( جعفر 

قـرآن  ، قرأ عليه عبد السيد بن عتاب البن حممد العطار األصبهاين وعبد اهللا
  ســبع وعــرشين  الفــرس ســنة يف درب ًعرضــا بمــسجده بنهــر طــابق

 .وأربعامئة 
- عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن ، أبو القاسم ، املـؤدب شـيخ ،  ، 

                                                        
 واملثبـت مـن س ، ومل أجـد بعـد البحـث يف » األسعردي « وف ين » األسعري «يف األصل ) ١(

 ٤٤٧ / ١ة شـيخه العطـار  يف ترمجـ» األشـعري «تراجم عبد اهللا هذا هذه النسبة ، لكن جاء 
 .واهللا أعلم 

  .٣٤٢ / ١انظر معجم البلدان . بلد بني خوزستان وأصبهان وهي يف وسط اجلبال : إيذج ) ٢(
 . » بحرف« ) : س ( يف ) ٣(
 .هو أبو احلسن عيل بن حممد بن إبراهيم بن جعفر األدمي املديني مقرئ ) ٤(

  .٥٦٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » إلخ... قرأ عىل عبد اهللا بن حممد « وفيه ) س ( ني القوسني ساقط من ما ب) ٥(
 .هو أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن أمحد العطار  األصبهاين شيخ أصبهان ) ٦(

  .٤٤٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
نـب حملـة ببغـداد مـن اجلا: والصواب املثبت وهنر طابق قـال يـاقوت  » طايق« ) : س ( يف ) ٧(

  .٣٧١ / ٥انظر معجم البلدان . ًالغريب قرب هنر القالئني رشقا 
 . » يف سنة« ) : س ( يف ) ٨(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٩(



 
  ١٦٣  

 أبـو  ، روى القراءة عنـه بن رستم  أمحد بن حممدروى القراءة عن 
 .( طني وذكر أنه قرأ عيه بفلس(الفضل اخلزاعي ، 

- بن عبد العزيز أبو القاسـم البغـوي/ بن حممد   عبد اهللا روى ، 
 عبد الواحد بـن  أمحد بن منيع ، روى القراءة عنه  القراءة عن جده

 .عمر 
-  ) ، عبـد اهللا بــن حممـد بــن عبـد العزيــز ، أبـو حممــد ، البخــاري
 ، روى القراءة عنه القويس  ، روى القراءة عن عيسى بن مهراناهلادي

 ) .أمحد بن عبد اهللا اجلبي شيخ األهوازي ، ونسبه وكناه 
                                                        

 .هو أبو جعفر أمحد بن حممد بن رستم الطربي املقري ) ١(
  .١١٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٢(
مشهورة بالشام من ناحية مرص قصبتها البيت املقدس وهي أول أجناد الشام بلدة : فلسطني ) ٣(

وفلسطني اليـوم دولـة مـستقلة مـن دول  . ٣١١ / ٤انظر معجم البلدان . من ناحية الغرب 
 .الشام معروفة 

ــه يف الــسري ) ٤( ــر ترمجت ــة والنهايــة ٤٤٠ / ١٤انظ ــزان االعتــدال ١٩٤ / ١١ ، البداي    ، مي
  .٣١٧أنه تويف  ، وفيها ٤٩٢ / ٢

والـصواب  » ابـن صـنيع« ) : س ( ويف  . ١٣٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو أمحد بن منيع ) ٥(
 .املثبت 

 ) .س ( ترمجة البخاري ساقطة من ) ٦(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٧(
وهـو أبـو موسـى عيـسى بـن ) القومـيس ( والصواب  » القويس« ) : ث ( يف األصل و  كذا)٨(

  .٦١٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية . بن عمرو القوميس مهران 

 أ/١٦٥



 
  ١٦٤  

 ، الواسطي ، الشافعي بن عبد العظيم ، نجم الدين  عبد اهللا بن حممد-
َ ، مقرئ ، صالح ، جمود ، حمقق ، كامل ، ناقل ، ولـد بعيـد سـنة الصويف َ ُ

حممـد ،  عىل النجم أمحد بن غـزال ، وأخيـهبواسط  سبعني وستامئة ، قرأ العرش
ـبع َوالشيخ عـيل خـريم ، وحـسن القوسـاين ـنة س  وتـسعني ، وقـدم دمـشق س

 .من الغوطة  ثرما) عني ( فاستوطنها ، وجلس لإلفادة ، وويل خطابة 
ســألته أن يفــرد يل قــراءة يعقــوب فنظمهــا يف كــراس : قــال الــذهبي 

 .ثنتني وعرشين وسبعامئة تويف يف شوال سنة ا . وأجاد
 ، بن خلف بن أيب تليد ، أبو حممد اخلوالين  عبد اهللا بن حممد بن عبداهللا-

اب الـدعوة ، قـرأ عـىل أيب  ، إمام ، صالح ، خري ، مصدر ، جمـالشاطبي
مـات سـنة ثـالث  . ّبـن عيـاد بن الدوش ، روى عنه أبـو عمـراحلسن 

                                                        

 ! » عمر الدي« ) : س ( يف ) ١(
  .٢٩٥ / ٢ ، الدرر الكامنة ١٥٠٣ / ٣انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ٢(
 . يف س مرتني » العرش « واملثبت من س ، لكن تكررت » الفرش «يف األصل وث ) ٣(
 . » وأخبه« ) : ث ( يف ) ٤(
 .هو أبو عيل حسن بن صالح القوساين مقرئ حاذق ) ٥(

  .٢١٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  واملثبـت مـن ) س ( ساقطة من  » عني« و » عني برثا« ) : ث ( ويف  » عني بريا« : يف األصل ) ٦(

  .٢٠٠ / ٤انظر معجم البلدان . وهي قرية يف غوطة دمشق ) س ( 
  .١٥٠٤ / ٣معرفة القراء الكبار ) ٧(
  .٥٣٣ ، وتاريخ اإلسالم وفيات سنة ٢٢٤ / ٢انظر ترمجته يف التكملة لكتاب الصلة ) ٨(
ّيوسف بن عبد اهللا بن سعيد بن عيـاد ) ويف ترمجته أبو عمرو والصواب املثبت ( هو أبو عمر ) ٩(

 ) . هـ ٥٧٥ت ( اللدي احلافظ 
 ) .س ( واملثبت من  » َّن عبادب« ) : ث (  ، يف األصل و٣٩٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ١٦٥  

 .وثالثني ومخسامئة 
- ن حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم ، أبو عبـد اهللا الطـرباين ،  عبد اهللا ب
، إمـام ، معـروف ، وشـيخ   ، اخلطيب، املاسح ، األصبهاين الذراع

كان إمام الوقت يف القـرآن ، قـرأ : قال اهلذيل ] ناقل ضابط [  كبري مشهور
زيز بن عبد الع  حممد بن عيل ابن يوسف املؤدب ، وبالروايات عىل 
الصمد بن   عبدأيب احلسني أمحد بن عبد اهللا السلمي ، و حممد التميمي ، و

ــم ــضل أيب القاس ــن الف ــاس ب ــم والعب ــه القاس ــرازي  ، وأخي    ، ال
 حممد بن عيل بن أميل ، و  ، بكر الرضيربن جعفر ، وأيب  وحممد 

                                                        

    وصــوابه . واملثبــت مــن ث » الــذرارع «ويف األصــل  » أبــو حممــد املاســح الطــرباين الــدارع« ) : س ( يف ) ١(
   .٢٩٤ / ٢انظر اللباب .  وهي منطقة بأصبهان  » الطرباين« 

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 . » األصبهاين اخلطيب هبا« ) : س ( يف ) ٣(
 .والصواب املثبت  » التيمي« ) : س ( ، ويف ) س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٤(
وهو أبو احلسني أمحـد بـن عبـد اهللا ) . س ( واملثبت من  » ابن احلسني« ) : ث ( يف األصل و) ٥(

  .٧٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية . بن إسحاق السلمي ا
  .٣٨٩ / ١رمجته يف الغاية انظر ت. هو عبد الصمد بن العباس بن الفضل الرازي ) ٦(
 .هو أبو القاسم القاسم بن العباس بن الفضل بن شاذان الرازي ) ٧(

  .١٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  .  »وحممد بن جعفر الرازي وأخيـه القاسـم بـن جعفـر« كانت العبارة هكذا ) ث(ويف األصل و  

  هو القاسـم أخـو عبـد الـصمد فعدلت العبارة ألن الرازي ) س ( ليست يف  » ابن جعفر«  و
وأخرت ذكر حممد بـن جعفـر حتـى يـستقيم عـودة ) س(جيب حذفها كام يف  » ابن جعفر« و

 .والصواب املثبت  » ابن القاسم« ) : س ( الضمري عىل عبد الصمد عىل أنه يف 
  ) .٣٩٨ت بعد ( لعله أبو بكر حممد بن احلسن الطحان الرضير املرصي حاذق ضابط ) ٨(

   ، ومل أجزم ألين مل أجد الذارع يف تعداد تالمذتـه عـىل أنـه يف طبقتـه أبـو ١٢٧ / ٢رمجته يف الغاية انظر ت  
 .بكر بن عبد الوهاب الرضير تقدمت ترمجته وربام يكون هو املقصود واهللا أعلم 



 
  ١٦٦  

   املظفـر بـن ف البغـدادي ، وعيل بن حممد بن يوسف بـن العـال و
بـن عبـد الـرمحن   ، وحممـدالفـسوي أيب احلـسن، و أمحد بن برهام

 إبـراهيم بــن حممــد  أمحــد بـن يوســف الــسلمي ، و ، واجلـوهري
  ، قرأ عليـه اإلمـام أبـو القاسـم النفاط  عيل بن إبراهيم، واللنباين

، وال  جعفر أنه قرأ عىل حممد بن جعفر املغازيلاهلذيل ، وذكر يف قراءة أيب 
 .بن الفضل السلمي عنه  يصح بل قرأ عىل أمحد بن عبد اهللا

بن خليل بن إبراهيم بن حييى ابـن  بن عبد اهللا بن حممد  عبد اهللا-

                                                        
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ١(
ح املظفر بن أمحد بـن إبـراهيم واملثبت من األصل وث وهو أبو الفت » بن هشام« ) : س ( يف ) ٢(

  ) .٣٨٥ت ( الدمشقي املعروف بابن برهام إمام ثقة 
  .٣٠٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

وهـو مـرتجم يف  ) ٣١٩ت ( لعله أبو احلسن عيل بن احلسني بن معـدان الفـاريس الفـسوي ) ٣(
  .٥٢٠ / ١٤السري 

. بن الفضل اجلـوهري مقـرئ معـروف وهو أبو بكر حممد بن عبد الرمحن ) س ( الرمز من ) ٤(
  .١٦٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية 

 . غري منقوطة يف س » النفاط « و ٥١٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو عيل بن إبراهيم النفاط ) ٥(
 .واملثبت من األصل وث  » املغاريب« ) : س ( يف ) ٦(
 عنـد اهللا بـن « ويف ث ٤٥٧ / ٦لذهب  ، شذرات ا٢٩١ / ٢الدرر الكامنة : انظر ترمجته يف ) ٧(

  !»حممد 
 .وترمجة العثامين تقدمت يف س بعد ترمجة العطار واملثبت من األصل وث   

 .واملثبت من األصل وث  » بن أيب بكر بن خليل  عبد اهللا بن حممد«) : س ( يف ) ٨(
 



 
  ١٦٧  

  بـن إبـراهيم بـن سـعيد بـن  أيب عبد اهللا بن فارس بن عبد اهللا بـن حييـى
اق بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن أبان بن طلحة بن موسى بن إسح

، العــسقالين  )األمــوي ، العــثامين ( ،  عــثامن بــن عفــان ريض اهللا عنــه
اإلمـام ، ( ،  شـيخنا ،) الشافعي ( ،  ، املكي ، نزيل القاهرةاألصل

 ،) ن العالمة ، احلافظ ، هباء الدين ، أبو حممد بن اإلمـام شـيخ احلـرم ريض الـدي
  وسمع هبا من الفخر عثامن(وستامئة ،  أربع وتسعني/ ولد بمكة سنة 

والتقـي ،   وقرأ القراءات عـىل الـداليص ،)وقرأ عليه الشاطبية  ، التوزري
  ، ورحــل إىل )  الــسامع مــن الــريض الطــربي بمكــة  وأكثــر(، الــصايغ 

                                                        
 . » إلخ.. .بن حييى بن فارس بن أيب عبد اهللا بن حييى بن إبراهيم « ) : س ( يف ) ١(

 .واملثبت من األصل  » بن حييى بن إبراهيم« ) : ث ( ويف   
 . » أبو حممد هباء الدين العسقالين« ومكاهنا ) س ( ساقطة من  » األموي العثامين« ) ٢(
مدينة عظيمة بجنـب الفـسطاط وهـي عاصـمة مـرص : والقاهرة  » نزيل مرص« ) : س ( يف ) ٣(

  .٣٤١  /٤انظر معجم البلدان . اليوم 
 ) .س ( ليست يف  » الشافعي« ) ٤(
 ! » إمام حافظ صالح زاهد عديم العرس« ومكاهنا ) س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٥(
  .٢٩١ / ٢كام يف الدرر الكامنة ) س ( واملثبت من  » وسبعني« ) : ث ( يف األصل و) ٦(
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٧(
  ) .٧١٣ت ( توزري املالكي مقرئ حمدث هو عثامن بن حممد ال) ٨(

  .٥١٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .واملثبت من األصل وث  » الدالمي« ) : ث ( يف ) ٩(
وسمع احلروف من الفخر التـوزري ومل يقـرأ « : ومكاهنا ) س ( ما بني القوسني ليست يف ) ١٠(

 . » عليه القرآن

 ب/١٦٥



 
  ١٦٨  

ــج ــد احل ــشق بع ــبعامئة ،  دم ــرشة وس ــي ع ــنة اثنت ــن (س ــسمع م    ف
 ، هبـا إذ ذاك  ، وابن اخلرائطي ، واملوجـودينسليامن والتقي  ،الدشني

 ،  ، وأمحـد العجمـيالقريطـي ثم رحل إىل حلب ، فسمع من بيربس
وغريمها ثم توجه إىل القاهرة ، واالسكندرية ، وأكثر من السامع وتفقه عـىل 

 ، وأخذ النحو عـن أيب حيـان  ، ، والسبكيالقونوي الشيخ عالئي الدين

                                                        
والها سنة ثامن وسبعامئة ثم سنة اثنتي عرشة وسـبعامئة ورحل إىل الشام مرتني أ« ) : س ( يف ) ١(

ورأيت بخطة أن أمحد بن هبة اهللا بن عساكر أجازه وتال بالروايات عـىل أيب حممـد الـداليص 
 . » وعىل التقي الصائغ بمرص

 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٢(
و أبو بكر أمحد بن حممد بن أيب القاسم وه » الدشتي« والصواب  » الدشني« ) : ث ( يف األصل ويف   كذا)٣(

  .٢٩٢ / ١وهو مرتجم يف الدرر الكامنة  ) ٧١٣ت ( الكردي الدشتي احلنبيل 
  )٧١٥ت ( هو تقي الدين أبو الفضل سليامن بن محزة بن أمحـد املقـديس القـايض مـسند العـرص ) ٤(

  .١٤٦ / ٢وهو مرتجم يف الدرر الكامنة 
 ! » ااملوجود هب« ) : ث ( يف ) ٥(
وهو أبو سعيد بيـربس بـن عبـد اهللا العـديمي الرتكـي  » بيربس العديمي« يف الدرر الكامنة ) ٦(

  .٥٠١ / ١وهو مرتجم يف الدرر الكامنة  ) ٧١٣ت ( موىل جمد الدين ابن العديم 
 وهـو مـرتجم يف الـدرر ٧٢٤هو أبو بكر أمحد بن حممد بن أيب طالب بن العجمي احللبي ت ) ٧(

  .٢٧١/  ١الكامنة 
وهـو مـرتجم يف  ) ٧٢٩ت ( هو عالء الدين عيل بن إسامعيل بن يوسف القونوي الـشافعي ) ٨(

 . كذا هو يف األصل وث » عالئي « و ٢٤ / ٣الدرر الكامنة 
  ) .٧٥٧ت ( هو أبو احلسن عيل بن عبد الكايف بن عيل السبكي اإلمام العالمة ) ٩(

  .٥٥١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ١٦٩  

، ثم آثر االنقطـاع والعزلـة ، وبقـي يف خلـوة  واألصول عن األصفهاين
 ، ًبسطح جامع احلاكم ، وسد عنه باب االجتامع بالناس إال قومـا خمـصوصني

فكنت أذهب إليه مع احلافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي ، فسمعت منه 
وغريمهـا ، ومل يتفـق يل قـراءة  به اهليثمـيًكثريا بقراءتـه ، وقـراءة صـاح

تـويف ) . الشاطبية عليه وال يشء من القراءات ولو قصدت ذلـك ملـا منـع 
األوىل سنة سبع وسـبعني وسـبعامئة  ثالث مجادى رمحه اهللا يوم االثنني

] ودفـن بالقرافـة ،]  بسطح اجلامع احلاكمي مـن القـاهرة  الـصغرى
  .بن عطاء برتبة تاج الدين

 بن حممد بن عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن جميب بن املجمع  عبد اهللا-

                                                        
و شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممود بن حممد العجيل األصبهاين األصـويل صـاحب ه) ١(

  .٧٠ / ٦وهو مرتجم يف شذرات الذهب  ) ٦٨٨ت ( التصانيف 
وهـو  ) ٨٠٧ت ( هو أبو احلسن عيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي املرصي احلـافظ اإلمـام ) ٢(

  .١٥٦ / ٥مرتجم يف ذيل طبقات احلفاظ 
 .واملثبت من األصل وث  » تويف يوم األحد« ) : س (  يف) ٣(
 ! » مجاذى« ) : ث ( يف ) ٤(
 .زيادة من س ) ٥(
وقد تأخرت إىل آخر الرتمجة ، والقرافة هي مقربة أهل مـرص يف  » ودفن بالقراية« ) : س ( يف ) ٦(

  .٣٥٩ / ٤انظر معجم البلدان . الفسطاط 
ن حممد بن عبد الكريم بـن عطـاء اهللا االسـكندري املـالكي هو أبو الفضل تاج الدين أمحد ب) ٧(

  .١٥٩ / ٦وهو مرتجم يف شذرات الذهب  ) ٧٠٩ت ( الشاذيل 
 ! » بن جممع بن هزاك مرحا« ) : ث ( يف ) ٨(



 
  ١٧٠  

اخلطيب ، ولـد سـنة أربـع وثامنـني  . بن هزارمرد ، أبو حممد الرصيفيني
، سـمعه  وثالثامئة ، وسمع كتاب ابن جماهد من عمر بن إبراهيم الكتاين

 . وستني وأربعامئة مات سنة تسع ،منه حممد بن أمحد بن توبة
بن حممد بن عبد اهللا بن عمر بن أيب زيـد ، القـايض ، معـني   عبد اهللا-

 االسكندري ، مقـري ، – بالنون والزاي - الدين ، أبو حممد ، النكزاوي
 ، ال » الـشامل يف القـراءات الـسبع «كامل ، مصدر ، عارف ، ألف كتاب 

، وقـرأ هبـا عـىل  ة وسـتامئةسنة أربع عرش ولد باالسكندرية. بأس به 
ـــصفراوي ـــاس  ،ال ـــىل أيب العب ـــرأ ع ـــاين وق ـــيلاملرج     ، وأيب ع

                                                        

ــه يف الــسري ) ١( ــة والنهايــة ٣٣٠ / ١٨انظــر ترمجت ــذهب ٥٨٦ / ١٢ ، والبداي    ، وشــذرات ال
٢٥ / ٤.  

 ) .ث ( واملثبت من األصل و » ائيالكس« ) : س ( يف ) ٢(
بال نقط ، واملثبت من األصل وث وهو أبو احلسن حممد بن أمحد بـن  » بن نوـه« ) : س ( يف ) ٣(

  ) .٥٣٥ت ( حممد بن توبة األسدي مقرئ حاذق 
  .٨٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

   ، حـسن املحـارضة ٥٨ / ٢  ، بغيـة الوعـاة١٣٧١ / ٣معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٤(
٤٣٦ / ١.  

 . » االسكندرية« ) : ث ( يف ) ٥(
 .واملثبت من األصل وث  » وسبعامئة« ) : س ( يف ) ٦(
هو أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد املجيد بن إسامعيل الصفراوي ثـم االسـكندري األسـتاذ ) ٧(

  ) .٦٣٦ت ( املقرئ 
  .٣٧٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .هو أبو العباس أمحد بن سليامن بن أمحد بن املرجاين املالكي االسكندري مقرئ مؤلف ) ٨(
  .٥٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ١٧١  

 بمـرص ، وعـىل الـسخاوي بدمـشق ، الـرضير  ، وعىل الكاملالقابيس
 إنه قرأ عىل ابن احلاجب ، وذكر أنه قرأ عىل جعفر اهلمداين فـاهتم: وقال 

يقرأ عليه قط ، قرأ عليه أمحد بن  ومل : أبو عبد اهللا احلافظ يف ذلك ، قال
 .مات فجأة سنة ثالث وثامنني وستامئة  عيل احلرازي

- بن حممد بن عبد اهللا بن الناصح ، أبو أمحد ، الدمـشقي ،   عبد اهللا
  ، نزيل مـرص ، شـيخ ، مـشهور ، فقيـهالشافعي املعروف بابن املفرس

  عن هـشام ، روى عنـه احلـروف  أمحد بن أنسروى احلروف عن 

                                                        
  ) .٦٧٠ت ( هو أبو عيل احلسن بن عثامن بن عيل القابيس املالكي عامل متصدر ) ١(

  .٢١٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
   اهلاشمي العباس كـامل الـدين الـرضير اإلمـام الكبـري هو أبو احلسن عيل بن شجاع بن سامل) ٢(

  .٥٤٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٦٦١ت ( 
 ! » فافهم« ) : س ( يف ) ٣(
 . » قاله« ) : ث ( يف ) ٤(
 .واملثبت من األصل وث ومعرفة الفراء .  » فلم« ) : س ( يف ) ٥(

  .١٣٧٢ / ٣وانظر مقولة الذهبي يف معرفة القراء   
واملثبت مـن األصـل وث ، وهـو أمحـد بـن عـيل املنعـوت بالـصفي  » اجلزري« ) : س ( يف ) ٦(

  ) .٧٣٠ت يف حدود ( احلرازي شيخ اليمن 
  .٩١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ، ٣٦٥ وفيها أنه مـات سـنة ١٦٠ / ٣ ، شذرات الذهب ٢٨٢ / ١٦السري : انظر ترمجته يف ) ٧(
  .٣٣٨ / ٢العرب يف خرب من غرب 

 .واملثبت من األصل وث  » ثقة« ) : س ( يف ) ٨(
 ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ٩(



 
  ١٧٢  

 . أبو احلسن  ، وأبو الطيب ابن غلبون ، وابنه عمر بن حفص اإلمام
والد   ، عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن هالل ، أبو سعيد ، املرصي-

قال أبو عمرو ، مقرئ ، متصدر ، سمع عبد اهللا بن  . أيب جعفر بن هالل
 ، وقـال تـويف يف بن أمحد بـن يـونس ه عبد الرمحنوكنا/ نسبه  وهب

 .مجادى األول سنة ست ومخسني ومائتني 
الدين ، أبـو الفـضل بـن  بن حممد بن عبد الوارث ، معني  عبد اهللا-

   ، املعـروف بـابن األزرق ، وبـابن فـار أيب املعايل املـرصي ، األنـصاري
ب جلد أبيه ، وقد اضطرب اللبن ، وبقارئ مصحف الذهب ، واألزرق ، لق

 ، والذي حررته مـن خطـه هـو الـذي الذهبي وغريه يف اسمه واسم أبيه

                                                        
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١(
 .واملثبت من األصل وث ومل أقف عىل ترمجة البن هالل هذا  » املعرى« ) : س ( يف ) ٢(
 .هو أمحد بن عبد اهللا بن حممد تقدمت ترمجته ) ٣(
  ) .١٩٧ت (  بن وهب بن مسلم الفهري موالهم املرصي أحد األئمة هو أبو حممد عبد اهللا) ٤(

  .٤٦٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
وهـو مـرتجم يف  ) ٣٤٧ت ( هو أبو سعيد عبد الرمحن بن أمحد بن يونس الـصديف املـرصي ) ٥(

 . فلعله ذكره يف هذا الكتاب » تاريخ علامء مرص « ذكر له الذهبي كتاب ٥٧٨ / ١٥السري 
  ! »مغني« ) : س ( يف ) ٦(
 ، وشـذرات ٤٣٤ / ١ ، حـسن املحـارضة ١٣١٦ / ٣معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٧(

  .٤٥٦ / ٥الذهب 
 كام سامه ابن اجلزري هنا فـاهللا » عبد اهللا بن حممد بن عبد الوارث « ١٣١٦ / ٣ذكر الذهبي  ) ٨(

 .أعلم 

 أ/١٦٦



 
  ١٧٣  

بعض شيوخنا عـن  أثبته ، غري أين ما رأيته كتب اسم جده ، ووقع لنا من
  القايض هبة اهللا ، وهو تصحيف ، فإين رأيت يف نسخة طبقةابن مجاعة

  ، وهـو غلـط فـاحش ،حممد بن هبـة اهللاوسامه بعضهم سامعه منه عبد اهللا ، 
 وهبة  ،] اهللا أثبته برتمجة أخرى عىل هذه الصفة حتى إن احلافظ أبا عبد

ًهو أخوه ، وهو أقدم وفاة منه ، ويـروي الـشاطبية عنـه أيـضا ، عـن  اهللا
، وهو عدل ، ثقة ، ريض ، روى الشاطبية عن ناظمها ] الشاطبي كام سيأيت 

خر من روى عنه يف الدنيا ، ولثقة النـاس بـه رووهـا عنهـا ، بقوله ، وهو آ
، وبـدر الـدين  شـيخ التونـيس رواها عنه حسن بن عبد اهللا الراشدي

                                                        
 . » عن« ) : س ( يف ) ١(
دين أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن سعد بن مجاعة الكنـاين احلمـوي ثـم املـرصي هو بدر ال) ٢(

ـ ٧٣٣ت ( الشافعي شيخ اإلسالم    .٧٣ / ٥وهو مرتجم يف ذيل طبقات احلفاظ )  ه
 ! » طبيبة« ) : س ( يف ) ٣(
 .مل أجد ترمجة هبذا اإلسم عند الذهبي ) ٤(
 ) .س ( زيادة من ) ٥(
هللا بن حممد بـن عبـد الـوارث األنـصاري املعـروف بـابن األزرق قـارئ هو أبو جعفر هبة ا) ٦(

  ) .٦٤٠ت يف حدود ( مصحف الذهب 
  .٣٥٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

واملثبت من األصل وث وهو أبو عيل احلسن بن عبد اهللا بن وحييـان  » الرشدي« ) : س ( يف ) ٧(
  ) .٦٨٥ت ( الراشدي الكامين إمام عارف 

  .٢١٨ / ١مجته يف الغاية انظر تر  
  ) .٧١٨ت ( هو أبو بكر بن حممد بن قاسم املجد التونيس ثم الدمشقي الشافعي اإلمام العالمة ) ٨(

  .١٨٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ١٧٤  

 ، ، وأبو حممد الـداليص ، والفخر عثامن التوزري حممد بن أيوب التاديف
  ، وقـايض القـضاة بـدرابن عبد املنعم ابـن الـصواف وحممد بن عبد اهللا

الدين حممد بن إبراهيم بن مجاعة ، وهو آخر من روى عنه ، قال احلافظ أبو 
وبقي : ًوله أخ اسمه عبد اهللا أيضا ، مات سنة مخس وثالثني ، قال : عبد اهللا 

 ) .بياض : (  قلت هو إىل سنة أربع وستني وستامئة
 بن عبدوس ، أبو القاسم ، العطيش ، البغـدادي  عبد اهللا بن حممد-

 ، مقري ، مصدر ، سمع عمر بن حممد بـن احلكـم الغـساين: قال الداين 
 .، ونسبه وكناه  روى عنه حممد بن احلسني وعيل بن حرب

                                                        
 وهـو أبـو » التـاذيف «والصواب  » الناديف« ) : ث ( ويف  » التاديف« ) : س ( يف األصل و  كذا)١(

  ) .٦٩٥ت ( أيوب بن عبد القاهر التاذيف احللبي أستاذ ماهر عبد اهللا حممد بن 
  .١٠٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ! » التورزي« ) : س ( يف ) ٢(
هو أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن عبد املنعم بن رضوان املعروف بابن الصواف مقرئ مشهور ) ٣(

  .١٨١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٧١٥ت ( 
 . ومل أقف عىل ترمجة لعبد اهللا هذا ١٣١٧ / ٣ر معرفة القراء انظ) ٤(
  .٣١٧ وفيها أنه تويف سنة ٢١٠ / ٤ ، األنساب للسمعاين ١١٧ / ١٠تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف ) ٥(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٦(
وهـو  ) ٢٦٥ت ( هو أبو احلسن عيل بن حرب بـن حممـد الطـائي املوصـيل املحـدث الثقـة ) ٧(

  .٢٥١ / ١٢مرتجم يف السري 
 وهو مـرتجم يف الـسري ٣٦٠هو أبو بكر حممد احلسني بن عبد اهللا اآلجري اإلمام القدوة ت ) ٨(

  .٢٤١ / ١ ، وقد روى عنه اآلجري غري مرة يف كتابه الرشيعة ، انظر الرشيعة ١٣٣ / ١٦



 
  ١٧٥  

 ، اخلطيـب ، بن عبيد اهللا ، أبو حممـد ، احلجـري  عبد اهللا بن حممد-
 بـن مقري ، قرأ عىل رشيح بن حممد ، وأيب جعفر بن الباذش ، وحييى بـن خلـف

  ، قرأ عليه حممد بن عـيلبن إحدى عرشة  ، وحممد بن حسنياخللوف
  .بن حممد بن حييى الغافقي

-  )عبد اهللا بن حممد بن عثامن بن الفضل ، أبو القاسم ، العبقـيس ، 
   ، قـرأ عليـه أبـو أمحد بن حممد بن عبـد الـرمحن الـدهقان مقرئ ، قرأ عىل أيب بكر

 ) . شيخ األهوازي بن حممد بن فريوز الكرجي عبيد اهللا حممد

                                                        
 ، ٤٧٩ / ٤الـذهب  ، شـذرات ١١٠ / ٤ ، تذكرة احلفاظ ٢٥١ / ٢١انظر ترمجته يف السري ) ١(

  .٥٨٧وفيها أنه تويف سنة 
  ) .٥٤١ت ( هو أبو بكر حييى بن خلف بن نفيس الغرناطي يعرف بابن اخللوف إمام حاذق ) ٢(

  .٣٦٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو عبد اهللا حممد بن حسني املغريب الشهري بابن إحدى عرشة ) ٣(

 . » حممد بن احلسني« ) : ث ( يف و . ١٣٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  هو أبو عبد اهللا حممد بن عيل بن حممـد بـن حييـى الغـافقي املعـروف بالـشاري مقـرئ جمـود ) ٤(

  .٢٠٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٦١٤ت ( 
 ) .س ( هذه الرتمجة ليست يف ) ٥(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٦(
 .ن بن قنبي الدهقان هو أبو بكر أمحد بن حممد بن عبد الرمح) ٧(

  .١١٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو عبيد اهللا حممد بن حممد بن فريوز بن زاذان الكرجي مقرئ جليل ) ٨(

  .٢٤٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ١٧٦  

   ، شـيخ ، معـروف ، أخـذ عبد اهللا بـن حممـد بـن الفـتح البغـدادي-
 الـدارقطني ً القراءة عرضا عن ابن جماهد ، روى عنه القراءة عيل بـن عمـر

 .احلافظ 
- بن حممد بن حممد بن فـورك بـن عطـاء بـن مهيـار ،   عبد اهللا  

 ، إمام وقته ، مقرئ ، مفرس ، مـشهور ، قـرأ القباب ، األصبهاينأبو بكر 
 جعفر بن الصباح ،  ابن شنبوذ ، و الداجوين ، و/ عىل أيب بكر 

 أبـو اهلذيل ، قرأ عليـه  عنه  القراءة ، رواه ًواختار اختيارا من
 منـصور بـن حممـد بـن  ، وبكر عبد اهللا بن حممـد بـن أمحـد العطـار

 ، وأمحد بن حممد بن بن عبد اهللا ابن أمحد األصبهاين  حممد، و املقدر
                                                        

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١(
  ) .٣٨٥ت ( ت هو أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد الدارقطني البغدادي أحد األعالم الثقا) ٢(

  .٥٥٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  .١٨٥ / ٣ ، شذرات الذهب ٢٥٧ / ١٦ ، السري ٩٠ / ٢تاريخ أصبهان : انظر ترمجته يف ) ٣(
 . » يف« ) : س ( يف ) ٤(
 .واملثبت من األصل وث  » رواها« ) : س ( يف ) ٥(
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ٦(
 . تقدمت ترمجته ومل أجد أنه يكنى بأيب بكر ، فاهللا أعلم هو أبو القاسم العطار) ٧(
واملثبت من األصل وث وهو أبو الفتح منصور بـن حممـد بـن عبـد اهللا  » القدر« ) : س ( يف ) ٨(

  ) .٤٤٢ت ( املعروف بابن املقدر التميمي األصبهاين النحوي املقرئ 
  .٣١٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  د بن عبد اهللا بن أمحد بن القاسم بن املرزبان األصـبهاين عـايل اإلسـناد ثقـة وهو أبو بكر حمم) ٩(
  .١٧٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٤٣١ت ( 

 ب/١٦٦



 
  ١٧٧  

فأما أبو بكر القباب فإنه من أجلة قـراء :  قال احلافظ أبو العالء (صالح 
أصبهان ، ومن العلامء بتفسري القرآن كثري احلديث ، ثقـة ، نبيـل ، تـويف يـوم األحـد 

 ) .لقعدة سنة سبعني وثالثامئة ، قيل إنه بلغ املائة خامس عرشة ذي ا
 البلنيس ،  ، أبو حممد ، النجيبي ،بن حممد بن مطروح  عبد اهللا-

ًأخذ القراءات عرضا عن حممد بـن   ،مقرئ ، حاذق ، ويل القضاء بدانية
 ، والزمه ، مات سنة مخس وثالثني وستامئة ، وله بن نوح الغافقي أيوب

 .ستون سنة 
ماردة ، أبو ] بن [ بن عبد اهللا بن إبراهيم  بن حممد بن مكي  عبد اهللا-

ً عمرو عرضا  أخذ حرف أيب ، ثقة ، صالح ، إمام ، البغدادي ،حممد السواق

                                                        

 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ١(
 ، بغيـة ١٢٨١ / ٣ ، معرفة القـراء الكبـار ٢٦١ / ٢التكملة لكتاب الصلة : انظر ترمجته يف ) ٢(

  .٦٠ / ٢الوعاة 
كـام يف  » التجيبـي« والصواب ) س ( وهي غري منقوطة يف  » النجيبي« ) : ث ( يف األصل و ) ٣(

 .مصادر ترمجته األخرى 
 .واملثبت من األصل وث  » البلييس« ) : س ( يف ) ٤(
انظـر . ًمدينة باألندلس من أعامل بنلسيه عىل ضفة البحر رشقا مرساها يسمى السامن : دانية ) ٥(

  .٤٩٤ / ٢ معجم البلدان
  ) .٦٠٨ت ( هو أبو عبد اهللا حممد بن أيوب بن حممد بن نوح الغافقي البلنيس إمام مقرئ ) ٦(

  .١٠٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( زيادة من ) ٧(
 ٧٧٣ / ٢ ، معرفة القراء الكبـار ٣٣٧ / ١٥واملنتظم  ، ١٤٣ / ١٠تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف ) ٨(

  .» س غا «بـ ورمز له يف س 



 
  ١٧٨  

عليـه عـرض   ،، وعمر بن إبـراهيم الكتـاين عن أيب الفرج الشنبوذي
،  بـن حممـد النهـري ن عبيـد اهللا، وأمحد ب  وابن سوار ،ثابت بن بندار

 .مات يف القعدة سنة أربع وأربعني وأربعامئة 
-  )األصـبهاين ، أبو حممـد القـايض ،بن النعامن عبد اهللا بن حممد ،  
، قرأ عليه عبد السيد بن   عن املطرز ، قرأ عىل أيب احلسن األدميمقرئ

 ) .عتاب 
-  )ون ، أبو أمحد األنصاريعبد اهللا بن حممد بن هار ، مقـرئ ، 

  روى القراءة عن حممد عبد اهللا بن هـارون الـشطي ، قـرأ عليـه حممـد بـن 
                                                        

وهو أبو الفرج حممد بن أمحد بن إبـراهيم الـشنبوذي الـشطوي  » س غا« رمز له بـ) س ( يف ) ١(
  ) .٣٨٨ت ( البغدادي أستاذ إمام 

  .٥٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 . » س غا« رمز له بـ ) س ( يف ) ٢(
 . » س« رمز له بـ) س ( يف ) ٣(
وهو أبو غالب أمحد بن عبيد اهللا البغـدادي النهـري املعـاير مقـرئ  » غا« رمز له بـ) س ( يف ) ٤(

  .٧٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية . عدل 
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٥(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٦(
 .هو عيل بن حممد بن إبراهيم تقدمت ترمجته ) ٧(
  ) .٣٠٥ت ( بو بكر إمام ثقة لعله القاسم بن زكريا بن عيسى البغدادي املطرز أ) ٨(

  .١٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٩(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١٠(



 
  ١٧٩  

 ) .شيخ األهوازي  حممد بن خريون
 ، روى بن حممد بن هاشم ، أبو حممـد ، الزعفـراين عبد اهللا) ف  ( -

هـشام  ودحيم الدمشقي ، والدوري ، وأيب  ،ًالقراءة عرضا عن خلف
  ، وبـن فلـيح  عبـد الوهـاب ، وبن الـصباح الرفاعي ، وعبيد

 ، وحممد بن حاتم التميمي  وهارون بن ، )سليامن بن داود الزهراين

                                                        
 . » ابن فريوز« : والصواب ) ث ( كذا يف األصل و) ١(
  .٤٩٨ / ١انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ٢(
لب البزاز األسدي الراوي عن محزة وأحد القراء العـرشة هو أبو حممد خلف بن هشام بن ثع) ٣(

  .٢٧٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٢٢٩ت ( 
واملثبت من األصل وث وهو أبو هشام حممد بن يزيد بن رفاعة الرفاعي  » وابن« ) : س ( يف ) ٤(

  ) .٢٤٨ت ( الكويف إمام مشهور 
  .٢٨٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٢١٩ت ( حممد عبيد بن الصباح بن أيب رشيح النهشيل الكويف مقرئ ضابط هو أبو ) ٥(
  .٤٩٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

واملثبـت مـن األصـل وث وهـو أبـو  » ابن فلـح« ) : س ( ويف ) س ( ليس يف  » ف« الرمز ) ٦(
 ) . ٢٥٠ت يف حدود ( إسحاق عبد الوهاب بن فليح بن رياح إمام أهل مكة يف القراءة 

  .٤٨٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ، وهـو أبـو الربيـع سـليامن بـن داود الزهـراين البـرصي ) س ( غري موجود يف  » ف« الرمز ) ٧(

  .٣١٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٢٣٤ت ( 
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٨(
  ) .٢٤٩ ت (هو أبو برش هارون بن حاتم الكويف البزاز مشهور ضعفوه ) ٩(

  .٣٤٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ١٨٠  

عيل بن احلـسني  ً، روى القراءة عنه عرضا ) سعدان ، وروح بن عبد املؤمن 
  . وكناهالغضائري فيام رواه عنه األهوازي ، ونسبه

  بن حممد بن هبة اهللا بن املطهـر بـن عـيل بـن أيب عـرصون ،   عبد اهللا-
 ، الشافعي ، شيخ اإلسالم ، وقـايض قـضاة أبو سعد التميمي ، املوصيل

 ، الشام ، ولد سنة اثنتني وتسعني وأربعامئة ، وقرأ بالسبع والعرش عـىل البـارع
ياط ، قرأ عليه اإلمام أبو احلـسن وسبط اخل ، ودعوان وأيب بكر املزريف
ً، وكان إماما ، كبريا ، عالمة ، فقيهـا ، مقرئـا ، خـريا ،  عيل بن اجلميزي ً ً ً ً

                                                        

 ) .س ( ليس يف  » ف« الرمز ) ١(
: مل أقف له عىل هذا السند يف كتب األهوازي املطبوعة ، لكن قال الذهبي يف تاريخ اإلسـالم ) ٢(

 ولـو كـان يف هـذا الوقـت ثـم شـيخ موجـود هبـذا اللقـاء – يعني الزعفراين – هو جمهول «
 السامء الزدمحت القراء عليه ، والعهـدة يف وجـوده عـىل الغـضائري ففـي واإلسناد الذي يف

 .هـ ١النفس منه 
  ) .٣٢٠ – ٣٠١( من تاريخ اإلسالم يف ذكر من مل يعرف الذهبي تاريخ وفاهتم ف يطبقة   

   ، البدايـة والنهايـة ١٠٨٣ / ٣ ، ومعرفـة القـراء الكبـار ١٢٥ / ٢١السري : انظر ترمجته يف ) ٣(
٨٦٤ / ١٢.  

 وهـو أبـو » املزريف «والصواب  » املرزقي« ) : ث ( و) س ( ويف  » املرزيف« : يف األصل   كذا)٤(
  ًابن احلسني بن عيل الشيباين البغـدادي املـزريف ويعـرف أيـضا باحلـاجي عـامل مقـرئ بكر حممد 

  .١٣١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية  .  )٥٢٧ت ( 
  ) .٥٤٢ت ( د اجلبي البغدادي إمام عارف هو أبو حممد دعوان بن عيل بن محا) ٥(

  .٢٨٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
واملثبت من األصل وث وهو أبو احلسن عيل بن هبة اهللا بـن سـالمة  » احلمريي« ) : س ( يف ) ٦(

  ) .٦٤٩ت ( اللخمي املرصي الشافعي املعروف بابن اجلميزي اإلمام الكبري 
  .٥٨٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ١٨١  

املدارس بحلـب ،  ألف التآليف وعمي بآخرة ، وله بنى امللك نور الدين
يف شهر رمضان سنة / ودمشق ، ومات   ،وبعلبك  ،، ومحص ومحاة

 .سامئة بدمشق مخس وثامنني ومخ
-  ) عبد اهللا بن حممـد بـن اهليـثم بـن خالـد البخـاري ، كـذا نـسبه

 األهوازي ، وصوابه عبد اهللا بن أمحد بـن إبـراهيم بـن اهليـثم بـن خملـد
 ) .البلخي كام تقدم 

-   عبـد اهللا بــن حممــد بــن املفــرس ، هـو عبــد اهللا بــن حممــد بــن  
 .عبد اهللا بن الناصح تقدم 

- عبد اهللا بن  حممد بن ياسـني ، أبـو احلـسن ، ويقـال أبـو أمحـد 
 حممـد بـن الفاريس ، الدواليب ، البغدادي ، شيخ ، روى احلـروف عـن 

                                                        
هو نور الدين أبو القاسم حممود بن األتابك أيب سعيد زنكي بن آقـسنقر امللكـشاهي ، امللـك ) ١(

  .٥٣١ / ٢٠وهو مرتجم يف السري  ) ٥٦٩ت ( العادل 
  انظـر معجـم البلـدان . مدينة كبرية يف الشام قرب محص فتحها أبو عبيدة بـن اجلـراح : محاة ) ٢(

٣٤٤ / ٢.  
  .٣٤٧ / ٢انظر معجم البلدان . ديم بني دمشق وحلب بلد مشهور ق: محص ) ٣(
  .٥٣٧ / ١انظر معجم البلدان . مدينة قديمة قريبة من دمشق : بعلبك ) ٤(
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٥(
 . » حملد« ) : ث ( يف ) ٦(
 ) .س ( ساقط من  » ج« الرمز ) ٧(
 .هـ ٧٠٣يخ اإلسالم وفيات سنة  وتار١٠٦ / ١٠انظر ترمجته يف تاريخ بغداد ) ٨(

 أ/١٦٧



 
  ١٨٢  

ـــى ـــه احلـــروف   ، وأيب هـــشامالقطعـــي حيي ـــاعي ، روى عن    الرف
 .عبد الواحد بن أيب هاشم 

 ، العبـدري، أبـو حممـد  بن حممد بـن حييـى بـن فـرج  عبد اهللا-
محـاد   ، مقرئ ، مصدر ، أخذ القـراءات عـن أيب داود ، وأقـرأ بقلعـةالزهريي

 .وهبا تويف سنة أربعني ومخسامئة   ،ًزمانا ثم نزل بجاية
-  )عبد اهللا بن حممد بن حييى ، أبو حممـد األزدي روى القـراءة ، 

أ عليـه حممـد بـن  صاحب الكـسائي ، قـربن وردان السلمي عن زكريا
 ) .عبيد اهللا بن احلسن الرازي 

                                                        
 .هو أبو عبد اهللا حممد بن حييى بن مهران القطعي البرصي إمام متصدر ) ١(

  .٢٧٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( واملثبت من  » أيب هاشم« ) : ث ( يف األصل و) ٢(
 . » فرح« ) : ث ( يف ) ٣(
 ، تـاريخ ٩٦٥ / ٢ ، معرفة القـراء الكبـار ٢٢٦ / ٢التكملة لكتاب الصلة : انظر ترمجته يف ) ٤(

  ) .٥٤٠( اإلسالم وفيات سنة 
 .واملثبت من س كام يف مصادر ترمجته األخرى ) الزهري ( يف األصل وث ) ٥(
 وهي اليـوم تقـع ٤٤٣ / ٤انظر معجم البلدان . مدينة متوسطة بني أكم وأقران : قلعة محاد ) ٦(

 .لوالية  كم شامل رشق ا٣٤ببلدية املعاضيد 
  .٤٠٣ / ١انظر معجم البلدان . مدينة عىل ساحل البحربني إفريقية واملغرب : بجاية ) ٧(
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٨(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٩(
  .٢٩٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو حييى زكريا بن وردان السلمي ) ١٠(



 
  ١٨٣  

 ، بن حممد بن اليسع ، أبـو القاسـم ، األنطـاكي عبد اهللا) س ك  ( -
عـن  ًال بـأس بـه ، أخـذ القـراءة عرضـا  ،)متـصدر ( إمام ، مقرئ ، 

  إبراهيم بن عبد الـرزاق ، واألنطاكي ، و احلسني بن أيب عجرم
 بـن عبـد اهللا بـن  وأمحد بـن حممـد(بن صدقة   مغريةاهد وأيب بكر بن جم

، عرض عليه   ) ، وعبد الصمد بن سعيد احلميصعبد األعىل احلارثي
  ، وقـد موسـى بـن جريـر ، وبن طلحة  عيلأبو العال الواسطي ، و

 حممد بن  سامه اهلذيل يف مكان إبراهيم ، ويف آخر حممد ، وذكر أنه قرأ عىل
  ، كالمها عنه  ،وقـد حكـى  عبد اهللا بن منري، و عمرو القنرسيني

                                                        
   ، لـسان امليـزان ٤٩٧ / ٢ ، ميزان االعتـدال ٦٣١ / ٢قراء الكبار معرفة ال: انظر ترمجته يف ) ١(

٣٥٠ / ٣.  
 ) .س ( ليست يف  » متصدر« ) ٢(
 ! » عنها« ) : ث ( يف ) ٣(
 .واملثبت من األصل وس  » العجرم« ) : ث ( يف ) ٤(
 . يف مجيع النسخ  بدون ال» مغرية « وهي هكذا ٣٠٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . هو املغرية بن صدقة ) ٥(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٦(
 .هو أبو احلسني أمحد بن حممد بن عبد األعىل احلارثي ) ٧(

 .فاهللا أعلم ) عبد اهللا (  ، ومل أجد يف أسامء آبائه ١١٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
ن سـعيد احلمـيص واملثبت من األصل وهو أبو حممد عبد الـصمد بـ » اخلميص« ) : ث ( يف ) ٨(

  .٣٨٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية . مقري 
  ) .٤٣٤ت ( هو أبو احلسن عيل بن طلحة بن حممد البرصي ثم البغدادي مشهور ثقة ) ٩(

  .٥٤٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ، وكـام يف ٢٨٧ / ١هذا سهو من املؤلف رمحه اهللا فموسى شيخ األنطاكي كـام يف املـستنري  )١٠(

   .٣١٧ / ٢ ترمجة موسى بن جرير النرش يف
  .٢٢١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . هو حممد بن عمرو القنرسيني شيخ ) ١١(
 .واملثبت من األصل وث وهو عبد اهللا بن منري الالذقي  » بن خري« ) : س (يف ) ١٢(

  .٤٦٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ١٨٤  

 أنه أقرأ باإلدغام الكبري مع اهلمـز عـن  عنه القايض أبو العالء الواسطي
عن اليزيدي عن أيب عمرو ،  قراءته عىل ابن أيب عجرم عن أمحد بن جبري

ما أقرأنا أحد من :  قال أبو العالء (وهو غريب انفرد به وال يتابع عليه ، 
ً، عمر دهرا يقرى حتى مات سنة مخس وثامنـني ) شيوخنا باإلدغام واهلمز  ِّ ُ

 .وثالثامئة 
 ، املعـروف  عبد اهللا بن حممد ، أبو حممـد ، القـضاعي ، األندلـيس-

، ثم قرطبة قـدمها بـأمر  ، ثم مالقة بمقرون ، نزيل بجاية ، ثم وهران
 يف سنة سبع وأربعني وثالثامئة ، فأقرأ الناس هبا عىل أمري األندلس كماحل

باب مسجد اجلامع بحرف نافع من رواية ورش ، وكان ينحو فيـه مـذهب 

                                                        
 .هو حممد بن عيل بن أمحد تقدمت ترمجته ) ١(
واملثبت مـن األصـل وث وهـو أبـو جعفـر أمحـد بـن جبـري بـن حممـد  » ضري« ) : س (  يف) ٢(

  ) . ٢٥٨ت ( األنطاكي الكويف من أئمة القراءة 
  .٤٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٣(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
  .٤٤٣ / ٥انظر معجم البلدان . يبة من تلمسان مدينة عىل الرب األعظم من املغرب قر: وهران ) ٥(
انظر معجم البلـدان . مدينة باألندلس عىل شاطئ البحر بني اجلزيرة اخلرضاء واملرية : مالقة ) ٦(

٥٢ / ٥.  
  هو أبو العاص احلكم بن عبد الرمحن بـن حممـد األمـوي املـرواين أمـري املـؤمنني باألنـدلس ) ٧(

  .٢٦٩ / ٨ وهو مرتجم يف السري ) ٣٦٦ت ( 
 



 
  ١٨٥  

بـن  ًاملرصيني ، ذكر أنه أخذ القراءة عرضا عن أيب الفـضل عبـد احلكـم
روى عنـه  ، عبد اهللا األنامطـي ، وأيب بكـر بـن سـيف إبراهيم عن أيب

ولد يف املحرم سنة تسعني / إنه :  ، وقال بن مسعود القراءة أبو بكر قاسم
 .ومائتني ، ومات سنة ثامن وسبعني وثالثامئة 

 ، النحوي ، البرصي ، روى  عبد اهللا بن حممد ، أبو حممد ، التوزي-
 بن عروة حروف األعمش عن يعقوب بن إسحاق احلرضمي عن عصمة

وعمر بـن شـبه ، تـويف سـنة   ، عنه احلروف احلسن بن غليلعنه ، روى
 .ومائتني  ثالثني

                                                        
واملثبت من األصل وس وهو أبو الفضل عبد احلكم بـن إبـراهيم  » عند احلكم« ) : ث ( يف ) ١(

 .القروي مقرئ حاذق 
  .٣٥٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

واملثبت من األصـل وث ، وهـو أبـو عبـد اهللا حممـد بـن سـعيد  » ابن عبد اهللا« ) : س ( يف ) ٢(
  .١٤٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . بط األنامطي املرصي متصدر ضا

 .هو عبد اهللا بن مالك تقدمت ترمجته ) ٣(
انظـر ترمجتـه يف الـذيل والتكملـة لكتـايب املوصـول . هو أبو بكر القاسم بن مسعود بجـاين ) ٤(

  .٥٧١ / ٢والصلة 
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٥(
  .٥١٢ / ١مجته يف الغاية انظر تر. هو أبو نجيح عصمة بن عروة الفقيمي البرصي ) ٦(
 . تقدمت ترمجته »ليل  بن ع«والصواب  » خليل« ) : س ( ، ويف  » غليل« ) : ث ( يف األصل و كذا )٧(
 .واملثبت من األصل وس  » ثامن وثالثني« ) : ث ( يف ) ٨(

 ب/١٦٧



 
  ١٨٦  

  ، عبد اهللا بن حممد ، أبو حممد البغـدادي ، املعـروف بالفـسطاطي-
 صاحب أيب عبيد عـن  روى احلروف عن أيب عبد الرمحن ، متصدر ،مقرئ
   شـيخ أيب بـن حممـد بن يونس عن الكـسائي ، رواهـا عنـه أمحـد رسيج

 . هاشم طاهر بن أيب
- عبد اهللا بن حممد الـسامري الوكيـل عنـد ،   ، القـضاة

 عيل بن أمحد بن مـروان املعـروف املعروف باخلبار ، مقرئ ، متصدر ، قرأ عىل 
ختامت كثرية برس مـن  بن الفحام  احلسن بن حممد، قرأ عليه  بابن لقيش

                                                        
 واملثبت من األصل ، ومل أقـف عـىل » باخلسطاطي« ) : ث ( ويف  » بالسطاطي« ) : س ( يف ) ١(

 .ترمجة للفسطاطي هذا 
 .ال أدري من املقصود بأيب عبد الرمحن هذا ) ٢(
واملثبت من األصل وهو أبو احلـارث رسيـج بـن يـونس بـن  » رشيح« ) : ث ( و) س ( يف ) ٣(

  ) .٢٣٥ت ( إبراهيم البغدادي ، ثقة مشهور 
  .٣٠١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .يثم الشعراين الدينوري الصويف لعله أبو احلسن أمحد بن حممد بن ه) ٤(
  .١٣٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٥(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٦(
 ! » عبد القضاة« ) : ث ( يف ) ٧(
  .» بن نفيس «والصواب  » لقيش« ) : ث ( يف األصل و  كذا)٨(
  ) .٣٤٠ت ( لفحام السامري البغدادي مصدر بارع هو أبو حممد احلسن بن حممد بن حييى ا) ٩(

  .٢٣٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 



 
  ١٨٧  

 ) .ًوكان أمينا :  عمرو ، قال احلافظ أبو العالء أليب رأى
، روى القـراءة عـن هـشام بـن عـامر  بن حممد الفرهداين  عبد اهللا-

 ) .بياض ( روى القراءة عنه 
- عبد اهللا بن حممد الطويس  الكاتـب ، روى احلـروف عـن ،  

 الـرمحن حممد بـن عبـد  ، روى عنه احلروف بن واصل حممد بن أمحد
 . ، شيخ عبد الواحد بن عمر املقرئ
- عبد اهللا بـن حممـد أبـو بكـر اجلبـان  - بـاجليم وتـشديد   

أخذ القـراءة ]  مقرئ متصدر [  السامري ، الوكيل– املوحدة وبالنون

                                                        
انظـر . ًمدينة كانت بني بغداد وتكريت عىل رشقي دجلة وتسمى أيضا سامراء : رس من رأى ) ١(

 كم شـامل بغـداد حيـدها مـن الـشامل ١٢٥ وهي اليوم تبعد ٢٤٣ ، ١٩٥ / ٣معجم البلدان 
 .لرمادي ومن الرشق بعقوبة تكريت ومن الغرب ا

 ، شذرات الذهب ١٤٦ / ١٤ ، سري أعالم النبالء ٢٩١ / ٤معجم البلدان : انظر ترمجته يف ) ٢(
وقد جاءت هـذه الرتمجـة يف س .  واملثبت من األصل وث » الفرهادي «ويف س  . ٤١٥ / ٢

 .بعد ترمجة احلذاء 
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٣(
  ) .٢٧٣ت ( بن أمحد بن واصل البغدادي إمام ضابط هو أبو العباس حممد ) ٤(

  .٩١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  .١٦٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . هو حممد بن عبد الرمحن البغدادي املقرئ ) ٥(
 .ومل أقف عىل ترمجة أليب بكر هذا . واملثبت من األصل وث  » اجلياين« ) : س ( يف ) ٦(
 . » لنونوا« ) : س ( يف ) ٧(
 .زيادة من س ) ٨(



 
  ١٨٨  

روى .  عيل بن أمحد بن مروان ، صاحب أيب خالد سليامن بن خالد ًعرضا عن 
 . احلسن بن حممد بن الفحام يف ختامت كثرية عنه القراءة 
كان يكذب :   ، مقرئ ، قال ابن خريوناحلذاء  عبد اهللا بن حممد-

 .يف القراءات 
 .يأيت .  عبد اهللا بن أيب حممد اليزيدي ، هو عبد اهللا بن حييى بن املبارك -
-  )عبد اهللا بن حممود بن حممد األصـفهاين جـد ، الـشريازي ، امل

املولد ، الشافعي املذهب ، قوام الدين ، املشهور بابن الفقيه ، نجـم ، أخـذ 
القراءات السبع عن املحب جعفر املوصيل ، صـاحب املفـردات ، وتـزوج 

، ورحـل  بابنته ، وانفرد بالعلم والوعظ ، وإظهار السنة بمدينـة شـرياز
ُالناس إليه ، وبعد صيته ، وقرأ عليه مجاع  ة كثريون ، وتويف يـوم الثالثـاءَ

داخل شـرياز ،  وقت الضحى سنة اثنني وسبعني وسبعامئة ، ودفن برتبته
 ) .ومل خيلف مثله 

                                                        

  .٣٥٥ / ٣ ولسان امليزان ٤٩٩ / ٢انظر ترمجته يف ميزان االعتدال ) ١(
  لعله أبو منصور حممد بن عبد امللك بن احلسن بن خريون البغدادي الدباس األسـتاذ البـارع ) ٢(

عتـدال  ، ونقل هذا القول الذهبي يف ميـزان اال١٩٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٥٣٩ت ( 
٤٩٩ / ٢.  

 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٣(
مرتني لكنها يف الثانية بالباء ومل أقف عىل ترمجة لألصفهاين  » األصفهاين« يف األصل تكررت ) ٤(

 .هذا 
  .٤٣١ / ٣انظر معجم البلدان . بلد عظيم يف بالد فارس : شرياز ) ٥(
 ! » الثالث« ) : ث ( يف ) ٦(
 ! » برتبة«  : )ث ( يف ) ٧(



 
  ١٨٩  

-  )عبد اهللا بن خملد بن سعيد بن حممد ، أبو حممد الرازي روى ، 
عن بن ذكوان يف سنة أربعني ومائتني ، روى القـراءة عنـه  ًالقراءة عرضا

 ) .ًا حممد بن حممد بن فريوز ، سنة مخس وثالثامئة عرض
-  بن مـسعود عبد اهللابـن احلـارث بـن عاقـل   بـن حبيـب  

 / بن كاهل بن احلـارث بـن بن فار بن خمزوم بن صاهلة شمخ )بن ( 
 الـرمحن بن مرض ، أبو عبدبن مدركة بن الياس  بن سعد بن هذيل تيم

ي ، أحد السابقني ، والبدريني ، والعلامء الكبـار مـن الـصحابة ، اهلذيل املك

                                                        
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
  وهو أبـو عمـرو عبـد اهللا بـن أمحـد بـن  واملثبت من ث » عرض عز بن ذكوان« : يف األصل ) ٣(

  انظـر ترمجتـه يف الغايـة  ) . ٢٤٢ت ( برش بن ذكوان القريش الفهـري شـيخ اإلقـراء بالـشام 
٤٠٤ / ١.  

 ) .س ( ليس يف  » ع« الرمز ) ٤(
   ، وســري أعــالم النــبالء ٢٨٤ / ٤ ، وهتــذيب الكــامل ٣٦٨ / ٢انظــر ترمجتــه يف اإلصــابة ) ٥(

٤٦١ / ١.  
 كام يف مصادر ترمجتـه » بن غافل «واملثبت من األصل وث والصواب  » علقمة« ) : س ( يف ) ٦(

 .األخرى 
 ) .س ( ليست يف  » ابن« ) ٧(
 .واملثبت من األصل وبقية املصادر األخرى  » سمح« ) : ث ( و) س ( يف ) ٨(
 .واملثبت من األصل وث وبقية املصادر األخرى  » جاهدة« ) : س ( يف ) ٩(
 .واملثبت من األصل وث وبقية املصادر  » متيم« ) : س ( يف ) ١٠(
 .واملثبت من األصل وس وبقية املصادر  » هزيل« ) : ث ( يف ) ١١(

 أ/١٦٨



 
  ١٩٠  

 ، عـرض عليـه ملسو هيلع هللا ىلص، عرض القرآن عىل النبي  أسلم قبل عمر ريض اهللا عنه
  ، ، وزر بـن حبـيشقـيس  واحلـارث بـن، ومتيم بن حزام األسود

،  ، وعبيـدة الـسلامين ، وعلقمـة ، وعبيد بن نـضلة وعبيد بن قيس
،   ، وأبو عمـرو الـشيباينالسلمي بن رشحبيل ، وأبو عبد الرمحن عمرو

                                                        
 وهـو » بن هذمل «والصواب  » ابن حدام« ) : س ( ويف  » ابن حزام« ) : ث(صل ويف األ  كذا)١(

  .١٨٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية . أبو أسلم متيم بن حذمل الضبي 
  .٢٠١ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو احلارث بن قيس الكويف اجلعفي راو ) ٢(
  ) .٨٢ت (  أحد األعالم هو أبو مريم زر بن حبيش بن حباشة األسدي الكويف) ٣(

  .٢٩٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  .٤٩٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو مسلم عبيد بن قيس الكاليب الكويف ) ٤(
  ) .٧٥ت يف حدود ( هو أبو معاوية عبيد بن نضلة اخلزاعي الكويف تابعي ثقة ) ٥(

  .٤٩٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٦٢ت (  علقمة بن قيس بن عبد اهللا النخعي الفقيه الكبري هو أبو شبل) ٦(

  .٥١٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٧٢ت ( هو أبو عمرو عبيدة بن عمرو السلامين التابعي الكبري ) ٧(

  .٤٩٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
ن رشحبيل اهلمداين  وهو أبو ميرسة عمرو ب» عمرو «والصواب  » عمر« يف مجيع النسخ   كذا)٨(

  .٦٠١ / ١انظر ترمجته يف الغاية . الكويف تابعي جليل 
  ) . ٧٤ت ( هو أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن حبيب بن ربيعة السلمي الرضير مقرئ الكوفة ) ٩(

  .٤١٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٩٦ت ( ه  ومل يرملسو هيلع هللا ىلصهو أبو عمرو سعد بن إياس الشيباين الكويف أدرك زمن النبي ) ١٠(

  .٣٠٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 



 
  ١٩١  

  مـن يف القـرآن  ، وهـو أول مـن أفـشا  ، ومـرسوقبن وهـب وزيد
 عـن املـسعودي )أنـا (  رواه اإلمـام أمحـد عـن يزيـد . ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 )ة و بـضع ( ملسو هيلع هللا ىلصحفظت مـن يف رسـول اهللا : به ، وكان يقول  القاسم
  ، أمحـشسبعني سورة ، وكـان آدم ، خفيـف اللحـم ، لطيـف القـد
، والفطنـة ،  ًالساقني ، حسن البزة ، طيب الرائحة ، موصـوفا بالـذكاء

                                                        

 ). ٨٠ت بعـد (  فامت وهو يف الطريـق ملسو هيلع هللا ىلصهو أبو سليامن زيد بن وهب اجلهني الكويف رحل إىل النبي ) ١(
  .٢٩٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية 

  ) .٦٣ت ( هو أبو عائشة مرسوق بن األجدع بن مالك اهلمداين الكويف تابعي ) ٢(
  .٢٩٤ / ٢ه يف الغاية انظر ترمجت  

 . » أفشاء« ) : ث ( يف ) ٣(
وهـو  ) ٢٠٦ت ( هو أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذي السلمي موالهم الواسطي احلـافظ ) ٤(

  .٣٥٨ / ٩مرتجم يف السري 
 ) .س ( ليست يف  » أنا« ) ٥(
وهـو  ) ١٦٠ت ( مة هو عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتبة اهلذيل املسعودي الكويف الفقيه العال) ٦(

  .٩٣ / ٧مرتجم يف السري 
هو أبو عبد الرمحن القاسم بن عبد الـرمحن بـن عبـد اهللا بـن مـسعود اهلـذيل الكـويف اإلمـام ) ٧(

 .ومل أجد اخلرب يف مسند أمحد  . ١٩٥ / ٥وهو مرتجم يف السري  ) ١١٦ت ( املجتهد 
 ) .س ( ليست يف  » بضعة و« ) ٨(
  .» قدد «قامة كام يف لسان العرب  أي ال»لقد ا «قوله ) ٩(
ــس« ) : س ( يف ) ١٠( ــر أمخــس« ) : ث ( ويف  » أمح ــف الق ــبالء !  » لطي ــالم الن ــري أع   ويف س

وقولـه . هـ .رأيت ابن مسعود عظيم البطن أمحش الساقني ا:  عن ابن املسيب قال ٤٦٢ / ١
  .» محش « أي دقيق الساقني كام يف لسان العرب » أمحش الساقني «

 قال روى األعمش عن إبـراهيم ٤٦٢ / ١، ويف سري أعالم النبالء !  » بالزكا« ) : ث ( يف ) ١١(
ًقال دكان عبد اهللا لطيفا فطنا  ً. 



 
  ١٩٢  

  ،، وحيمل نعله ، ويتوىل فراشه ، ووساده  ويلزمهملسو هيلع هللا ىلصوكان خيدم النبي 
ونجـواه ، وكـانوا ،   يطلعه عىل أرسارهملسو هيلع هللا ىلصوكان   ،وسواكه ، وطهوره

 عـن ابـن وروى عبيـدة الـسمعاين. ًال يفضلون عليه أحدا يف العلـم 
 ، سـل تعطـه:  يدعو ، فقال ملسو هيلع هللا ىلص برشه باجلنة ، وسمعه ملسو هيلع هللا ىلصمسعود أن  النبي 

ِلرجل عبد اهللا يف امليزان أثقل من أحد: وقال  ُ َْ ِ . وقال حذيفة  : ما أعلم
ًأحدا أقرب سمتا ، وال هديا ، ً وهـو .  من ابن أم عبـد ملسو هيلع هللا ىلصً ودال برسول اهللا ً

 متـسكوا « ملسو هيلع هللا ىلص ، وقـال ملسو هيلع هللا ىلصرأس أيب جهل ، وأتى بـه النبـي  الذي احتز
                                                        

 ! » ويلزم« ) : ث ( يف ) ١(
 ! » ووسان« ) : ث ( يف ) ٢(
  .١٧٣ / ١وانظر اخلرب عند أيب نعيم يف احللية !  » وطهوله« ) : ث ( يف ) ٣(
 يف كتاب الـسالم بـاب جـواز ٥٦٣١وانظر احلديث عند مسلم برقم !  » أرسار«  : )ث ( يف ) ٤(

 .جعل األذن رفع احلجاب أو نحوه من العالمات 
  .١١٦ / ١ كام يف طبقات القراء للذهبي » السلامين «والصواب  » السمعاين« يف مجيع النسخ   كذا)٥(
 .البحث ومل أقف عىل هذا اخلرب بعد  » أيب« ) : س ( يف ) ٦(
 .ً من أحب أن يقرأ القرآن غضا كام أنزل من احلديث «هذا احلديث هو احلديث الذي فيه ) ٧(

 وصـححه ٨٤١٧ بـرقم ٦٨ / ٩ والطرباين يف املعجـم الكبـري ٢٨٧ / ٧رواه أمحد يف املسند   
 .شعيب األرناؤوط يف تعليقه عىل املسند 

رواه أمحد وأبـو يعـىل :  وقال ٢٨٨ / ٩وائد  وأورده اهليثمي يف جممع الز٢٤٣/ ٢رواه أمحد ) ٨(
 .والطرباين ورجاهلم رجال الصحيح غري أم موسى وهي ثقة 

  ) .٣٥ت ( هو أبو عبد اهللا حذيفة بن اليامن العبيس الصحايب املشهور ) ٩(
 وانظر اخلـرب يف البخـاري يف كتـاب فـضائل الـصحابة بـاب ٢٠٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  .٣٥٥٢ بن مسعود برقم مناقب عبد اهللا
  .٢٣٦ / ٢وانظر اخلرب عند ابن هشام يف سريته !  » احرت« ) : ث ( يف ) ١٠(



 
  ١٩٣  

 ، وكان مع ذلك هو اإلمام يف جتويد القرآن ، » أم عبد ]ابن [  بعهد
 من أحب أن يقرأ « : ملسو هيلع هللا ىلصوترتيله مع حسن الصوت ، حتى قال   ،وحتقيقه

 عن خالد  ، وروى قرة بن»نزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد ًالقرآن غضا كام أ
  قـال صـىل بنـا ابـنالنهدي  وهو ثقة ، عن أيب عثامنبن عامر النزال

مسعود املغرب بقل هو اهللا أحد ، ولوددت أنه قرأ بسورة البقرة من حـسن 
 بت مع عبـد اهللا: عن علقمة قال  وروى أبو إسحاق . صوته وترتيله

قراءة الرجل يف مسجد حيـه ، ال يرفـع  يف داره فقام ثم قام ، فكان يقرأ

                                                        
 !! » بمسكة اتعهد« ) : س ( يف ) ١(
 ) .س ( زيادة من ) ٢(
 . وصححه ووافقه الذهبي ٢٤ / ٤ واحلاكم ٣٨٠٥رواه الرتمذي يف املناقب برقم ) ٣(
 . » وحتقيقه« ) : ث ( يف ) ٤(
 ) .س ( واملثبت من  » قرة بن أيب خالد« ) : ث (  األصل ويف) ٥(
 . هو النزال بن عامر البرصي ) ٦(

  .٣٢١ / ٧انظر ترمجته يف هتذيب الكامل   
وهـو  ) ١٠٠ت ( هو أبو عثامن عبد الرمحن بن مل بن عمرو البرصي النهدي اإلمام احلجـة ) ٧(

  .١٧٥ / ٤مرتجم يف السري 
 . واملثبت من األصل وث »مسعود  أيب« ) : س ( يف ) ٨(
لكـن يف (  يف كتاب الصالة باب ما يقرأ به يف املغرب ٢٣٢ / ٣رواه ابن أيب شيبة يف املصنف ) ٩(

 ) .املصنف أبو مسعود وهو تصحيف 
هو أبو إسحاق عمرو بن عبد اهللا بن ذي حيمـد الـسبيعي اهلمـداين الكـويف احلـافظ شـيخ ) ١٠(

  .٣٩٢ / ٥ يف السري وهو مرتجم ) ١٢٧ت ( الكوفة 
 . » فقرأ« ) : س ( يف ) ١١(



 
  ١٩٤  

 ملسو هيلع هللا ىلصكنـا نـتعلم مـن النبـي :  ، وقال ابن مسعود صوته ويسمع من حوله
عرش آيات فام نتعلم العرش التي بعدهن حتـى نـتعلم مـا أنـزل اهللا يف هـذا 

   أعلـم ًوالـذي ال إلـه غـريه لـو أعلـم أحـدا:  ، وقـال العرش من العمل
 عـن أيب اهللا مني تبلغنيه اإلبل لرحلت إليـه ، وروى مـسلم/ بكتاب 
 أعلم بكتاب اهللا من هذا ، ملسو هيلع هللا ىلصًواهللا ال أعلم أحدا تركه رسول اهللا : مسعود 

لقد : عن عبد اهللا بن مسعود قال  وروى أبو وائل. وأشار إىل ابن مسعود 
وروينا عنه أنـه كـان يقـرأ . أقرؤهم لكتاب اهللا  إين ملسو هيلع هللا ىلصعلم أصحاب رسول 
  ثـالث ، وعـن  اجلمعـة ، ويف رمـضان يف  )يف( القرآن يف غري رمضان 

                                                        
  .٩٤٠٤ برقم ٢٨٠ / ٩رواه الطرباين يف املعجم الكبري ) ١(
 يف باب ذكر األخبار التي روت يف احلض عىل العلم بتفـسري ٣٥ / ١رواه الطربي يف تفسريه ) ٢(

 .القرآن يف مقدمة تفسريه 
  شريي النيـسابوري صـاحب الـصحيح هو أبو احلسني مـسلم بـن احلجـاج بـن مـسلم القـ) ٣(

 وانظر اخلـرب عنـد مـسلم يف صـحيحه كتـاب ٥٥٧ / ١٢وهو مرتجم يف السري  ) ٢٦١ت ( 
  .٦٢٨٠فضائل الصحابة باب من فضائل عبد اهللا بن مسعود وأمه برقم 

، وهو أبو مسعود عقبة بن عمـرو بـن ثعلبـة ) ث ( واملثبت من األصل و » ابن« ) : س ( يف ) ٤(
  .٤٩٠ / ٢وهو مرتجم يف اإلصابة  ) ٤٠ت بعد ( ي البدري الصامري األنصار

  وهـو مـرتجم الغايـة  ) ٨٢ت ( هو أبو وائل شقيق بن سـلمة األسـدي الكـويف إمـام كبـري ) ٥(
 وانظر اخلرب عند مسلم يف صحيحه كتاب الفضائل باب مـن فـضائل عبـد اهللا بـن ٣٢٨ / ١

  .٦٢٨٢مسعود وأمه برقم 
 ) .س (  من ساقطة » يف« ) ٦(
 ) .سنة ( يف س ) ٧(
 

 ب/١٦٨



 
  ١٩٥  

إخوانـه  ]إليـه [ بن أيب ليىل أن ابن مسعود كان إذا اجتمع  عبد الرمحن
كان عبد اهللا يقرئنا : نرشوا املصحف ، فقرأوا وفرس هلم ، وعن مرسوق قال 

 .الناس  بعده نثبت القرآن يف املسجد ثم نجلس
 فاقرؤوا كـام َ فوجدهتم متقاربنيقال سمعت القراءة:  وعن شقيق

جملس كنـت :  ، وقال أبو موسى علمتم ، وإياكم والتنطع ، واالختالف
 وإليه تنتهي: ابن مسعود ، أوثق يف نفيس من عمل سنة ، قلت  أجالسه

خلف ، واألعمش ، وفد مـن الكوفـة قراءة عاصم ، ومحزة ، والكسائي ، و
إىل املدينة فامت هبا آخر سنة اثنتـني وثالثـني ، ودفـن بـالبقيع ، ولـه بـضع 

                                                        
  ) .٨٣ت ( هو أبو عيسى عبد الرمحن بن أيب ليىل األنصاري الكويف تابعي كبري ) ١(

  .٣٧٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( زيادة من ) ٢(
 ! » جيلس« ) : س ( يف ) ٣(
  .٩٤٦١ برقم ٢٩٠ / ٩وانظر اخلرب عند الطرباين يف الكبري !  » يثبت« ) : س ( يف ) ٤(
  .» أويل القراءة «كذا يف مجيع النسخ والذي يف اخلرب ) ٥(
 . واملثبت من س و ث » متقارنني «يف األصل ) ٦(
رواه البيهقي يف شعب اإليامن يف باب يف تعظيم القرآن فصل يف ترك املهـارة يف القـرآن بـرقم ) ٧(

٢٠٧٢.  
وانظـر اخلـرب عنـد الفـسوي يف املعرفـة . واملثبـت مـن األصـل وس  » أجالس« ) : ث ( يف ) ٨(

  .٥٤٥ / ٢والتاريخ 
 . » ينتهي« ) : س ( يف ) ٩(
 



 
  ١٩٦  

  .ما ترك بعده مثله: إىل أيب الدرداء قال  وستون سنة ، وملا جاء نعيه
-  عبد اهللا بن مسلم بن صالح العجيل ، كذا سامه ابن سـوار ، 

 .بد اهللا بن صالح بن مسلم تقدم فانقلب ، والصواب ع
- بن أمحد بن اخلطاب بن سعيد ، أبـو غالـب ،   عبد اهللا بن منصور

أمحد   ، شيخ ، مقرئ ، ضابط ، روى القراءات تالوة عن البغدادي
، قــرأ عليــه )  وأيب معــرش الطــربي (بــن عــيل ابــن عبــد اهللا الــصويف ، 

 . اهلمذاين  احلسن بن أمحدبالروايات 
  بـن عـيل بـن منـصور ، أبـو حممـد بـن أيب عـيل   عبد اهللا بن منصور-

 ، ابن أيب احلسن بن أيب منصور اللخمي ، االسكندري ، املـالكي ، الـشاذيل
املعروف باملكني األسمر ، أستاذ ، حمقـق ، كـان مقـري االسـكندرية ، بـل 

   القـراءات الكثـرية عـىل الديار املرصية يف زمانة ، ثقة ، صالح ، زاهد ، قرأ
                                                        

 ) .س ( والتصحيح من  » نعته« ) : ث ( يف األصل و) ١(
  .٦٠ / ١رواه البخاري يف التاريخ الصغري ) ٢(
 ) .س (  ساقط من  » س« الرمز ) ٣(
  .٣٥٨ / ١يف  ثم جاء به عىل الصواب ٣٤٠ / ١يف املستنري ) ٤(
   .٥١٥وذكر وفاته سنة  . ٩٢٤ ، ٩٠٩ / ٢انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ٥(

وهو أبو اخلطاب أمحد بن عيل بن عبـد اهللا الـصويف البغـدادي ) س ( ساقط من  » غا« الرمز ) ٦(
  .٨٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٤٧٦ت ( شيخ مشهور 

 ما بني القوسني ليست يف ) ٧(
 ، شذرات ٣٧٦ / ٥ ، العرب يف خرب من غرب ١٣٦٧ / ٣معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٨(

  .٨٨ / ٦الذهب 



 
  ١٩٧  

القاسم الصفراوي ، وإبراهيم بن وثيق ، وتقدم حكايـة قراءتـه عـىل ابـن أيب 
يف ليلة ، وهذا مما مل يسمع به  ًمجعا ، ختمها  ، وأنه قرأ السبع عليهوثيق

بـن عبـد   ، وحممـدبن حممد بـن الـرساج الكاتـب لغريه ، قرأ عليه حممد
لد سـنة إحـدى عـرشة وسـتامئة ، ومـات يف غـرة  بن الشواء ، والنصري

 .القعدة سنة اثنتني وتسعني وستامئة باالسكندرية 
   ، بن منصور بن عمران بن ربيعة املعروف بـابن البـاقالين  عبد اهللا-

/ أبو بكر الواسطي ، شيخ القـراء ومـسندهم بواسـط يف زمانـه ، أسـتاذ ، 
   القـراءات عـىل عـيل بـن عارف كامل ، ولد أول سـنة مخـسامئة ، وعـرض

البارع ، وسبط اخلياط ، والعرش عـىل أيب العـز ،  )و( ، بن شريان عيل

                                                        
 . » عليه السبع« ) : س ( يف ) ١(
واملثبت من األصـل وانظـر القـصة يف ترمجـة  » ختمة« ) : ث ( ويف  » ختمتني« ) : س ( يف ) ٢(

  .٢٥ / ١يق يف غاية النهاية إبراهيم بن حممد بن عبد الرمحن ابن وث
  ) .٧٤٩ت ( هو أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن نمري ابن الرساج الكاتب إمام مقرئ ) ٣(

  .٢٥٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
والصواب املثبت وهو حممد بن عبد النصري بن عـيل االسـكندري  » ابن النرص« ) : س ( يف ) ٤(

 .يعرف بابن الشواء 
  .١٩٢ / ٢ه يف الغاية انظر ترمجت  

  .٢٤٦ / ٢١ ، سري أعالم النبالء ١٠٩٦ / ٣معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٥(
  ) .٥٢٤ت ( هو أبو القاسم عيل بن عيل بن جعفر بن شريان الواسطي مقرئ جمود ) ٦(

  .٥٥٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( الواو ليست يف ) ٧(

 أ/١٦٩



 
  ١٩٨  

ذلك فتكلم الناس يف تالوته به عن أيب العـز  القالنيس تالوة ، وما سوى
: ًوال يبعد أن رواه سامعا للحروف ، فتجـاوز يف العبـارة ، وقـال الـذهبي 

  َّ ودلـس األمـر  ،عـن أيب العـز باإلجـازةحيتمل أن يكون روى ذلك الشاذ 
  أخذ عنـه القـراءات العـرش أئمـة ، اإلمـام أبـو الفـرج بـن :  ، قلت فيه

  ، وأبـو عبـد اهللا حممـد بـن سـعيد حممـد بـن  يوسـف وابنهاجلوزي ، 
بن أيب احلسن بن   ، واحلسنبن باسوية  ، والتقي عيلسعيد بن الدبيثي

ــت الطيبــي ، واملر ــرص جــا بــن شــقريةثاب ــد اهللا بــن ن ــايض  ، وعب   ق

                                                        
 ! » مسوىو« ) : س ( يف ) ١(
  .١٠٩٨ / ٣معرفة القراء الكبار ) ٢(
 ! » وانبه« ) : ث ( يف ) ٣(
  هو يوسف بن عبد الـرمحن بـن عـيل التيمـي البكـري البغـدادي اإلمـام أسـتاذ دار اخلالفـة ) ٤(

  .١٣٠٣ / ٣وهو مرتجم يف معرفة القراء الكبار  ) ٦٥٦ت ( 
  ) .٦٣٢ت ( ه الربجوين إمام ثقة هو أبو احلسن عيل بن املبارك بن احلسن بن باسوي) ٥(

  .٥٦٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 وهو أبو عبد اهللا احلسني بن أيب احلـسن » احلسني «والصواب  » احلسن« يف مجيع النسخ   كذا)٦(

 .بن ثابت الطيبي الواسطي الرضير ماهر صالح 
  .٢٤٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

، وهو أبو الفضل املرجا بن احلسن بن ) س ( واملثبت من  » شفريةابن « ) : ث ( يف األصل و) ٧(
 .عيل بن شقرية الواسطي مقرئ حاذق 

  .٢٩٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٦٢٤ت ( هو أبو بكر عبد اهللا بن نرص احلراز احلنبيل أستاذ صالح ) ٨(

  .٤٦٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ١٩٩  

 ، وهو آخر من روى القراءات الداعي حممد بن عمر، والرشيف  حران
ُ ، وبعد صيته ، حتى صار عليه مدار اإلقـراء بـالعراق ، عنه ، واشتهر ذكره َ

، دمشق ًوكان ينظم الشعر جيدا ، وله يد يف العربية ، ونظر يف الفقه ، وفد
شاب فأقرأ هبا ، وروى هبا كتاب الغاية البن مهران ، عـن احلـافظ أيب وهو 

، ومدح بعض أهلها  بن عساكر ، والتفسري الوسيط للواحدي القاسم
 : بقصيدة أوهلا 

 هلم يف الرشع مقتول      وليس يودي       بأي حكم دم العشاق مطلول
يـل      ليت البنان التي فيها رأيت دمي       ـب وتـقــب   يـرى بــها يل تـقلـي

عـن أيب العـز ،  انفرد يف وقته برواية العرش: قال ابن الدبيثي احلافظ 

                                                        
ـة وهـي عـىل طريـق املوصـل والـشام مدينة عظيمة مشهور: حران ) ١( . ة من جزيرة أقور قريبة من الرها والرق

 . وهي اآلن قرية تقع شامل حمافظة الرقة يف سوريا ٢٧١ / ٢انظر معجم البلدان 
  ) .٦٦٨ت ( هو أبو البدر حممد بن عمر بن أيب القاسم الرشيف الداعي الرشيدي شيخ العراق ) ٢(

  .٢١٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .واملثبت من األصل وث  » وقدم« ) : س (  يف )٣(
هو أبو القاسم عيل بن أيب حممد احلسن بـن هبـة اهللا بـن عـساكر الدمـشقي اإلمـام العالمـة ) ٤(

  .٥٥٤ / ٢٠وهو مرتجم يف السري  ) . ٥٧١ت ( صاحب تاريخ دمشق 
  ) .٤٦٨ت ( املشهور هو أبو احلسن عيل بن أمحد بن حممد الواحدي النيسابوري املفرس ) ٥(

  .٥٢٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ! » حطلول« ) : س ( يف ) ٦(
 ! » يوذي« ) : س ( يف ) ٧(
 . واملثبت من ث » العرشة «يف األصل وس ) ٨(



 
  ٢٠٠  

 )فيـه ( وادعى رواية يشء آخر من الشواذ عـن أيب العـز فـتكلم النـاس 
منـه ،  ًووقفوا يف ذلك ، واستمر هو عىل روايـة املـشهور والـشاذ رشهـا

  راءات ، حـسن الـتالوة ، وأقـرأ النـاس أكثـر مـن ًوكان عارفا بوجوه القـ
االعتذار عنه يف رواية ذلك أن يكـون عـىل غـري وجـه : أربعني ، سنة قلت 

تويف يف سلخ ربيع األول سنة ثالث وتسعني ومخسامئة ، قـال ابـن . التالوة 
 العميـد الـصويف )أيب ( بـن  سمعت أبا طالب عبد املحسن: الدبيثي 

ًلنوم بعد وفاة ابن الباقالين رمحه اهللا كـأن شخـصا يقـول يل يقول رأيت يف ا
  .ًصىل عليه سبعون وليا هللا رمحه اهللا تعاىل

-  )عبد اهللا بن منصور بن أمحد ، أبو غالـب البغـدادي ، شـيخ ، 
 ، قـرأ أمحد بن عيل بـن حممـد احلـريب مقري ، قرأ عىل الرشيف أيب طاهر

 ) .اهلمذاين عليه احلافظ أبو العالء 
                                                        

 ) .س ( ساقطة من  » فيه« ) ١(
 . » رسها« ) : ث ( يف ) ٢(
 ) .س ( ساقطة من  » أيب« ) ٣(
سن بن أيب العميد بن خالد اخلفيفي األهبري الشافعي الصويف اإلمـام هو أبو طالب عبد املح) ٤(

  .٢٥٩ / ٢٢وهو مرتجم يف السري  ) ٦٢٤ت ( القدوة 
  .٢٢٦ / ١٥انظر ذيل تاريخ بغداد ) ٥(
 .وهي واهللا أعلم قد تقدمت قبل ترمجتني ) س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٦(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٧(
 . طاهر أمحد بن عيل بن حممد الرشيف األنصاري احلريب املقرئ هو أبو) ٨(

  .٨٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٢٠١  

 أخذ القراءة عن محزة  ، الكويف ، أبو عبد الرمحن ، عبد اهللا بن منصور-
احلروف عـن أيب بكـر  وروى،  )عنه ( وهو من املكثرين يف النقل   ،الزيات

بن   وحممد بن عمر ،بن أيب منصور  ، روى عنه احلروف إسحاقعن عاصم
  .وليد

-  ور األشـقر ، يعـرف بـابن الطبـالمنـص/  عبد اهللا بن  روى ،
  حممـد بـن إسـحاق بن عيسى ، روى القراءة عنـه القراءة عن سليم 

  .املراوحي
- عبد اهللا بن منري الالذقي  روى القـراءة عـن ،   حممـد بـن

   اليسع ، كذا قال اهلـذيل ، وصـوابه عبـد اهللا بـن اليـسع ، قـرأ عليـه 
                                                        

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١(
 ) .س ( ساقطة من  » عنه« ) ٢(
 . » ووروى« ) : ث ( يف ) ٣(
 .هو إسحاق بن أيب منصور الكويف مقرئ متصدر ) ٤(

  .١٥٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .و أبو جعفر حممد بن عمر بن وليد الكندي الكويف ه) ٥(

  .٢١٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .واملثبت من األصل وث ومل أقف عىل ترمجة لألشقر هذا  » الكيال« ) : س ( يف ) ٦(
واملثبت من األصل وس وهو أبو جعفر حممد بن إسحاق املراوحي  » املزاوجي« ) : ث ( يف ) ٧(

  .٩٩ / ٢ ترمجته يف الغاية انظر. البغدادي 
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٨(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٩(
 ) .س ( ساقطة من  » ك« الرمز ) ١٠(

 ب/١٦٩



 
  ٢٠٢  

 . لقاسم اهلذيل بالالذقيةأبو ا
-  ) عبد اهللا بن موسى بن املختار ، أبو حممد العبـيس ، الكـويف كـذا

 والصواب عبيد اهللا بن موسى بن باذام بن أيب املختـار  ،ونسبه األهوازيسامه 
 ) .يأيت 

 ، شـيخ ، روى  عبد اهللا بن نافع بن هارون ، أبو القاسـم العنـربي-
 ،  املفرس ، وأمحد بـن عـيل بـن وهـببن فرح أمحدًالقراءة عرضا عن 

  عثامن سعيد بن عبـد الـرحيم املـؤدب سـنة ثالثامئـة ، وحممـد بـن  وأيب
  مـزاحم موسـى بـن  صـاحب خـالد ، وأيب  ،عمر بن أيـوب القلـويس

                                                        
  .٦ / ٥انظر معجم البلدان . مدينة يف ساحل بحر الشام غريب جبلة : الالذقية ) ١(
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٢(
  .٦٤٩ / ٢ القراء الكبار انظر ترمجته يف معرفة) ٣(
، وهو أبـو جعفـر أمحـد بـن فـرح بـن ) ث ( واملثبت من  » ابن خرج« ) : س ( يف األصل و) ٤(

  ) .٣٠٣ت ( جربيل الرضير البغدادي املفرس ثقة كبري 
  .٩٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٥(
ث وهو أبو عثامن سعيد بن عبد الرحيم بن سـعيد واملثبت من األصل و » وابن« ) : س ( يف ) ٦(

  ) .٣١٠ت بعد ( الرضير البغدادي املؤدب حاذق ضابط 
  .٣٠٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  .واملثبت من األصل وث وهو حممد بن عمر بن أيوب القلويس مقرئ » الفلوس« ) : س ( يف ) ٧(
  .٢١٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 



 
  ٢٠٣  

 قرأ عليه األهـوازي ونـسبه وكنـاه ، ومـن جهتـه  اخلاقاينعبيد اهللا
 .عرف 
 ، روى احلروف عن أيب بكـر عـن بن نرص األصم البزاز األنطاكي  عبد اهللا-

  .الرازي عاصم ، روى عنه احلروف حممد بن إدريس
 ، ؤهااحلنبيل ، قايض حران ، ومقر بن نرص ، أبو بكر احلراين  عبد اهللا-

ـــرأ عـــىل أيب بكـــر ـــاقالين أســـتاذ ، رحـــال ، صـــالح ، ق ـــن الب    ، ب
ــب ــاين وأيب طال ــار ،   املحتــسب ، وحممــد بــن خلــفالكت   بــن بختي

                                                        

 . واملثبت من األصل وث » وابن مزاحم موسى بن عبد اهللا «يف س !  » عبد اهللا«  : )س ( يف ) ١(
 .واملثبت من األصل وس !  » احلاقاين« ) : ث ( يف ) ٢(
 ! » جهنه« ) : ث ( يف ) ٣(
 ، ولسان امليزان ٥١٥ / ٢ ، ميزان االعتدال ١٥٤٥ / ٤الكامل يف الضعفاء : انظر ترمجته يف ) ٤(

٣٦٩ / ٣.  
لعلــه أبــو عبــد اهللا حممــد بــن إدريــس . واملثبــت مــن األصــل وث  » الــداري« ) : س ( يف ) ٥(

 .األشعري الرازي املعروف بالدندادي مقرئ مشهور 
  .٩٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ، ومعرفـة ١٨٢ / ٢٢الـسري :  واملثبت مـن ث وانظـر ترمجتـه يف » احلراز «يف األصل وس ) ٦(
  .٢٠٩ / ٥ ، شذرات الذهب ١٢٠١ / ٣القراء الكبار 

  ) .٥٩٣ت ( هو أبو بكر عبد اهللا بن منصور بن عمران ابن الباقالين الواسطي شيخ القراء بواسط ) ٧(
  .٤٦٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  هو أبو طالب حممد بن أيب األزهر عيل بـن أمحـد الواسـطي الكتـاين املعـدل العـامل الـصالح ) ٨(
  .١١٥ / ٢١مرتجم يف السري وهو  ) . ٥٧٩ت ( 

وهو  ١٢٠٢ / ٣ كام يف معرفة القراء » بن خالد «والصواب  » بن خلف« يف مجيع النسخ   كذا)٩(
  ) .٥٨٠ت ( أبو بكر حممد بن خالد بن بختيار البغدادي األزجي الرزاز مقرئ نحوي 

  .١٣٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٢٠٤  

)بن قسام  وهبة اهللاـا  ، وهالل ً، وألـف كتابـا يف القـراءات ،  ) ابـن أيب اهليج
 .حتى مات سنة أربع وعرشين وستامئة  وأقرأ بحران

 . عبد اهللا بن هاشم الزعفراين ، هو عبد اهللا بن حممد بن هاشم تقدم -
- هلذيل البغدادي عبد اهللا بن ا أخذ القراءة عرضـا عـن ، ً أيب 
  بــن أيب  ً، روى القــراءة عنــه عرضــا حممــد   عــن حفــصالقــواس شــعيب

َ قاله الشذائي عنه ، وهو الذيجعفر بن أيب أمية َّ  يف الكامل. 
الكويف ، عامل ، ثقة ، مـشهور ،  بن أيب اهلذيل العنزي  عبد اهللا-

                                                        

 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ١(
  ) .٥٧٥ت ( هو أبو الفضل هبة اهللا بن عيل بن حممد بن قسام الواسطي إمام متصدر ) ٢(

  .٣٥٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو النجم هالل بن أيب اهليجا املسيبي يعرف بابن الزريقا مقرئ حاذق ) ٣(

  .٣٥٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ! » جتران« ) : ث ( يف ) ٤(
 .ف له عىل ترمجة مل أق) ٥(
 .هو أبو شعيب صالح بن حممد القواس الكويف مشهور ) ٦(

  .٣٣٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .واملثبت من األصل وث  » عن جعفر« ) : س ( يف ) ٧(
 .هو أبو احلسن حممد بن أمحد بن اخلليل بن أيب أمية العطار متصدر معروف ) ٨(

  .٦٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .واملثبت من األصل وث  » كذلك« ) : س ( يف ) ٩(
   ، الـسري ٣١٠ / ٤ ، هتـذيب الكـامل ١١٥ / ٦انظر ترمجته يف الطبقات الكربى البن سعد ) ١٠(

 . واملثبت من األصل وس » الغنزي « ، ويف ث ١٧٠ / ٤
 . » الغزي« ) : ث ( يف ) ١١(



 
  ٢٠٥  

التابعني ،  القرآن ، وهو قديم يف ]من [ ه الرواية يف حروف وردت عن
ّروى عن أيب ، وعمر ، وابن مسعود ، ورضار ، ومجاعة ، وروينـا  بن مرة ُ

وقد محله . إذا افتتح أحدكم آية يقرؤها فال يقطعها حتى يتمها : عنه أنه قال 
لـك مـن القطـع ال أئمتنا عىل أن مراده بذلك القراءة يف الصالة ، ونحـو ذ

  بـن   ، واألجلـحروى عنـه أشـعث بـن أيب الـشعثاء. الوقف واهللا أعلم 
  .عبد اهللا الكندي

 . عبد اهللا بن اهليثم البلخي ، وهو عبد اهللا بن أمحد بن اهليثم تقدم -
 ، مـوالهم ، بـن مـسلم ، أبـو حممـد الفهـري  عبد اهللا بن وهـب-

ًة ، كبري ، أخذ القراءة عرضـا عـن نـافع ، املرصي أحد األئمة األعالم ، ثق
بـن عمـرو بـن   ، وأبـو طـاهر أمحـدبـن صـالح روى عنه القراءة أمحـد

                                                        
 ) .س ( زيادة من ) ١(
 . » من« ) : س ( يف ) ٢(
وهـو  » الكنـدي« إىل ما بعد ) س ( تأخرت يف  » واهللا أعلم« إىل  » ورضار بن مرة« قوله من  )٣(

 .أبو سنان رضار بن مرة الكويف الشيباين األكرب 
ً ، وذكر املزي أن رضارا هو الراوي عن عبـد اهللا بـن ٤٨٣ / ٣انظر ترمجته يف هتذيب الكامل   

 .أيب اهلذيل ال العكس واهللا أعلم 
وهـو مـرتجم  ) ١٢٥ت ( ث بن أيب الشعثاء واسمه سليم بن أسود املحاريب الكويف هو أشع) ٤(

  .٢٧١ / ١يف هتذيب الكامل 
، وهو أبو حجية أجلح بن عبد اهللا بـن ) ث ( واملثبت من األصل و » واألحلج« ) : س ( يف ) ٥(

  .١٥٤ / ١وهو مرتجم يف هتذيب الكامل  ) ١٤٥ت ( حجية الكندي الكويف 
  .٢٢٣ / ٩ ، السري ٣٦ / ٣ ، ووفيات األعيان ٣١٧ / ٤هتذيب الكامل : ر ترمجته يف انظ) ٦(
 .هو أمحد بن صالح املرصي تقدمت ترمجته ) ٧(



 
  ٢٠٦  

ولـد يف . ويونس بن عبد األعىل   ،بن أيب أويس/  ، وإسامعيل الرسح
القعدة سنة مخس وعرشين ومائة ، وتويف خلمس بقني من شعبان سنة سـبع 

إنام كان سبب موته أنه كان يقرأ عليـه :  معني قال حييى بن. وتسعني ومائة 
 .كتاب أهوال يوم القيامة فسقط ، فامت من تلك السقطة 

،  ، أبـو حممـد القيـيس الـصقيل ، مقـرئ  عبد اهللا بن أيب الوفاء-
 مصدر ، أخذ القراءات عن أيب معرش الطربي ، قرأ عليه الرشيف اخلطيـب

  .أبو الفتوح
-  عبداهللا بـن حييـى بـن املبـارك بـن  عبـد الـرمحن بـن  

                                                        
 ) .س ( واملثبت من  » وأمحد بن عمرو« ) : ث ( يف األصل و) ١(

  وهو أبو الطاهر أمحد بن عمـرو بـن عبـد اهللا بـن الـرسح األمـوي مـوالهم الفقيـه املـرصي   
  .٦٢ / ١٢وهو مرتجم يف السري  ) ٢٥٠ت ( 

واملثبت من األصل وث وهـو أبـو عبـد اهللا إسـامعيل بـن أيب أويـس  » إدريس« ) : س ( يف ) ٢(
  ) .٢٢٧ت ( املدين ابن أخت مالك بن أنس 

  .١٦٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  .٩٠٥ / ٢انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ٣(
 ) .س ( واملثبت من  » مقدر« ) : ث ( ويف األصل ) ٤(
هو أبو الفتوح نارص بن احلسن بن إسامعيل الزيدي احلـسيني املعـروف بالـرشيف اخلطيـب ) ٥(

  ) .٥٦٣ت ( شيخ الديار املرصية ومقرؤها 
  .٣٢٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 . » ج« بدل  » مب« : رمز له بـ) س ( يف ) ٦(
 .واملثبت من األصل وث  » أبو« ) : س ( يف ) ٧(
 

 أ/١٧٠



 
  ٢٠٧  

ًعرضـا   ، مـشهور ، ثقـة ، أخـذ القـراءةأيب حممد اليزيدي البغـدادي
 أبيه عن أيب عمـرو ، ولـه عنـه نـسخة ، قـال احلـافظ ًوسامعا عن 

أجل النـاقلني عنـه ، ولـه كتـاب حـسن يف غريـب  )من ( وهو : الداين 
ابنـا حممـد بـن  ، وعبد اهللا روى عنه القراءة ابن أخيه العباسالقرآن ، 

بـن حممـد  جعفر  و ،وراق خلف إبراهيم أيب حممد ، وأمحد بن
  . أمحدبن  بكران و ،األدمي

 

                                                        
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١(
 .واملثبت من األصل وث  » القراءات« ) : ث ( يف ) ٢(
 ) .ث ( ليست يف  » من« ) ٣(
 .هو أبو الفضل العباس بن حممد بن أيب حممد حييى اليزيدي العدوي البغدادي ) ٤(

  .٣٥٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  وأبـو القاسـم عبيـد اهللا بـن حممـد بـن   وهو »عبيد اهللا« : سخ والصواب هو كذا يف مجيع الن) ٥(

  ) .٢٨٤ت ( حييى بن املبارك العدوي ابن اليزيدي 
  .٤٩٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٢٧٠ت يف حدود ( هو أبو العباس أمحد بن إبراهيم بن عثامن الوراق مشهور ) ٦(
  .٣٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( واملثبت من  » ر » « ف« يف األصل بدل الرمز  )٧(
 .هو أبو حممد جعفر بن حممد األصبهاين األدمي ) ٨(

  .١٩٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو حممد بكران بن أمحد بن سهل الرساوييل مقرئ متصدر ) ٩(

  .١٧٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٢٠٨  

 ،  ، الدمـشقي ، مقـرئ عبد اهللا بن يزيد بن راشد ، أبو بكر ، القريش-
: عبلة وغريه ، قال احلافظ أبو عمـرو  راهيم بن أيبمتصدر ، روى عن إب

أبو حممد عبد اهللا بن اجلارود ، وال أدري عىل من قرأ ، وال من قـرأ  ذكره
  .]تويف سنه وثالثني ومئتني  : [ )قلت ( عليه 

- بن يزيد أبو عبـد الـرمحن القـريش  عبد اهللا املقـرئ القـصري 
كي ، إمام كبري يف احلديث ، ومشهور يف القـراءات ، لقـن ثم امل البرصي

 ، وعن البرصيني ، وله القرآن سبعني سنة ، ثقة ، روى احلروف عن نافع 
شيخ أيب بكر األصبهاين ، قال   ابنه حممداختيار يف القراءة ، روى عنه 
                                                        

 ، وتـاريخ ١٣٢ / ١٤ ، وخمتـرص تـاريخ دمـشق ٢٠٢ / ٥يل انظر ترمجته يف اجلرح والتعـد) ١(
  .٢٣١اإلسالم وفيات سنة 

واملثبت من األصل وس ، وهو أبو إسحاق إبراهيم بن أيب عبلـة  » بن أيب عبيلة« ) : ث ( يف ) ٢(
  ) .١٥١ت ( شمر الشامي ثقة كبري تابعي 

  .١٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .ملثبت من األصل وس وا » ذكر« ) : ث ( يف ) ٣(
 ) .س ( ليست يف  » قلت« ) ٤(
وهي هكذا يف ث ولعلها سنة إحدى وثالثني ومئتني كام يف تـاريخ اإلسـالم ) ث ( زيادة من ) ٥(

  .٢٣١وفيات سنة 
 . » ج« : بـ) س ( رمز له يف ) ٦(
ري أعـالم  ، سـ٣٥٨ / ١ ، معرفـة القـراء الكبـار ٣٢٧ / ٤هتذيب الكـامل : انظر ترمجته يف ) ٧(

  .١٦٦ / ١٠النبالء 
 ! » النرصي« ) : س ( يف ) ٨(
 .هو أبو حييى حممد بن عبد اهللا بن يزيد املكي ثقة ) ٩(

  .١٨٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٢٠٩  

القصري ، أبو عبد الرمحن  يقرئ كان بعد أيب عمرو يف البرصة: النقاش 
 .مات يف رجب سنة ثالث عرشة ومائتني 

- عبد اهللا بن يزيد أبو األقفال املخرمي   مقـرئ ( البغـدادي( 
سـليم عـن محـزة ، وروى  ًثقة ، معروف ، أخذ القـراءة عرضـا عـن 

ًالقراءة عن حييى بن آدم ، وعـرض أيـضا عـىل خلـف ، روى عنـه القـراءة 
ً، وروى عنه القراءة أيضا خلـف مـع   سعيد البزازحممد ابن ًعرضا 

ِعرضه عليه  ِ ْ َ. 
 . عبد اهللا بن اليسع األنطاكي هو عبد اهللا بن حممد بن اليسع تقدم -
- عبد اهللا بن يعقوب أبو احلسني  شيخ ، روى القراءة عرضا ، ً

  . اخلزاعيً ابن جماهد ، روى القراءة عنه عرضا عن 
                                                        

 ! » النرصة« ) : س ( يف ) ١(
 ) .ث ( واملثبت من األصل و » مقرئ« ) : س ( يف ) ٢(
 .ف عىل ترمجة للمخرمي هذا ومل أق!  » املخرتمي« ) : س ( يف ) ٣(
 ) .س ( ليست يف  » مقرئ« ) ٤(
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ٥(
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ٦(
وهو أبو جعفر حممد بن سعيد بـن عمـران ) ث ( واملثبت من األصل و » البزار« ) : س ( يف ) ٧(

 .البزاز الكويف الرضير مقرئ بارع 
  .١٤٤ / ٢لغاية ا: انظر ترمجته يف   

 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٨(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٩(
 .تقدمت ترمجته . هو أبو الفضل حممد بن جعفر اخلزاعي ) ١٠(



 
  ٢١٠  

 بن أيب بكر بن عبد األعىل أبو حممـد املعـافري  عبد اهللا بن يوسف-
 املعجمـة وموحـدة )الـشني ( بـضم  ُاخلطيب املعـروف بالـشباريت

، مقـرئ ،  بـاملغرب )موضـع ( بعدها ألف ثـم راء سـاكنة نـسبة إىل 
مصدر ، مشهور ، أخذ القراءات عن أيب جعفر أمحد بن عـيل بـن عـون اهللا 

 وحممد بن حممد بن عبـد امللـك. وتسعني ومخسامئة /سنة ثالث  احلصار
البطرين ،  عن ابن سعادة ، قرأ عليه أبو العباس أمحد بن موسى األحدب

                                                        
معرفة القراء الكبـار : انظر ترمجته يف و) . ث ( واملثبت من األصل و » املغافري« ) : س ( يف ) ١(

  .٧٦٢ / ٢بصري املتنبه بتحرير املشتبه  ، ت١٣٣ / ٥ ، توضيح املشتبه ١٣٢٣ / ٣
 ! » بالشباويل« ) : ث ( يف ) ٢(
 ) .س ( ليست يف  » الشني« ) ٣(
 . » وبموحدة« ) : س ( يف ) ٤(
 ) .س ( بياض يف  » موضع« مكان ) ٥(
واملغرب هـي بـالد واسـعة حـدها مـن ) ث ( واملثبت من األصل و » بالغرب« ) : س ( يف ) ٦(

هي آخر حدود إفريقية إىل آخـر جبـال الـسوس التـي وراءهـا البحـر املحـيط مدينة مليانة و
  .١٨٨ / ٥انظر معجم البلدان . وتدخل فيه جزيرة األندلس 

وهو أبو جعفر أمحد بن عيل بن حييـى بـن ) ث ( واملثبت من األصل و » احلرص« ) : س ( يف ) ٧(
  ) .٦٠٩ت ( عون اهللا احلصار الداين أستاذ عارف 

  .٩٠ / ١رمجته يف الغاية انظر ت  
هو أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد امللك الكتاين الشاطبي يعرف بابن األحدب إمام حمقق ) ٨(

  ) .٦٢٣ت يف حدود ( 
  .٢٤٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 

 ب/١٧٠



 
  ٢١١  

   نزيـل االسـكندرية العـشاب وروى القراءات عنه أمحد بن حممد بـن إبـراهيم
  .كانت وفاتهال أعلم متى : التيسري ، قال أبو عبد اهللا احلافظ  من

 .بعد الستني وستامئة واهللا أعلم : قلت 
- عبد اهللا بن يوسف  أبو حممـد ، شـيخ ، مقـرئ ، روى القـراءة   

 منـصور بـن  ، روى القـراءة عنـه أمحد بن إبـراهيم  أيب األسدعن 
 .العراقي  أمحد

-  عبد اهللا الرضير شيخ ، روى القراءة عن ،  ، يوسـف بـن يعقـوب 
 . عيل بن حممد اخلبازي ، ال أعرفه روى عنه القراءة 

 ]كـان [  ، مقرئ ، متـصدر ، الرضير العجمي )عبد اهللا  ( -

                                                        

  ) .٧٣٦ت ( هو أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن إبراهيم املرادي القرطبي العشاب إمام ثقة ) ١(
  .١٠٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . » يف« ) : س ( يف ) ٢(
  .١٣٢٣ / ٣انظر معرفة القراء ) ٣(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
  .٣٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو األسد أمحد بن إبراهيم مقرئ ) ٥(
 .هو أبو نرص منصور بن أمحد بن إبراهيم العراقي أستاذ كبري ) ٦(

  .٣١١ / ٢مجته يف الغاية انظر تر  
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٧(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٨(
 . » عبد اهللا« بياض مكان ) ث ( يف ) ٩(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١٠(
 ) .س ( زيادة من ) ١١(



 
  ٢١٢  

إلقراء القراءات ، ال أعرف عىل مـن  )األموي ( باجلامع  املصدرينأحد 
شاطبية ، ورشوحهـا إال إين رأيته يقرئ القراءات السبع ، ويستحـرض الـ  ،قرأ

ُوإذا طلب منه أحـد حتقيـق مـسألة ، فـتح اخلزانـة ، ومـد يـده (  ، عنده ََ َّ َ
الكتاب الذي فيه تلك املسألة ، ونـاول الطالـب ، ووضـع يـده عـىل وأخرج 

الغزاليـة شـاميل  ًوكـان مقـيام بالزاويـة، بـه مـرات ُ اجتمعـت ،) موضعها 
 .ني وسبعامئة وسبع )بضع ( تويف سنة ،  اجلامع
-  )عبد اهللا السبعة اخلوارزمي شيخ خوارزم  ُيعـرف بعبـد اهللا

السبعة ألنه كان يستحرض القراءات السبع ، ذكر أنه رحل إىل الشام ، ولقي 
ــه عــن  ــه القــراءات ، وأســند القــراءات عن ــربي ، فقــرأ علي اإلمــام اجلع

ا إسناد ال يـصح ، اهلمذاين عن السخاوي عن الشاطبي ، وهذ املنتجب
                                                        

 . » املتصدرين« ) : س ( يف ) ١(
 . » األموي« بدل  » بدمشق« ) : س ( يف ) ٢(
 ) .س ( ساقط من  » موضعها« إىل قوله  » ذا طلبوإ« من قوله ) ٣(
 ) .س ( واملثبت من  » بالزاولية« ) : ث ( يف األصل و) ٤(
 .وهي تكرار  » اجتمعت به مرات« : قوله ) س ( بعد هذه العبارة يف ) ٥(
 ) .س ( مكاهنا بياض يف  » بضع« ) ٦(
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٧(
 .ومل أقف له عىل ترمجة .  » احلوارزمي «) : ث ( يف ) ٨(
وخـوارزم اسـم لناحيـة كبـرية عـىل شـاطئ جيحـون عاصـمتها !!  » حوارزم« ) : ث ( يف ) ٩(

  .٤٥٢ / ٢انظر معجم البلدان . جرجانية 
، وهو أبو يوسف املنتجب بن أيب العز بن رشيد ) ث ( واملثبت من  » املنجت« : يف األصل ) ١٠(

  ) .٦٤٣ت ( مة اهلمذاين إمام عال
  .٣١٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٢١٣  

ويدل عىل أنه ما لقي اجلعربي ، وال قرأ عليه ، فـإن اجلعـربي ذكـر إسـناده 
 عن املنتجب التكريتي بالسبعة ، وبالعرشة بالقراءات عن الوجوهي

 ، وذكـر إسـناده بالـشاطبية يف أول من در األقوال ، كام ذكرنا فيام تقـدم
بـسامعه مـن عيـسى بـن مكـي ،  رشحه هلا عن عبد الصمد بـن اجلـيش

وإجازته من السخاوي ، كالمها عن الـشاطبي ، وتـويف املنتجـب اهلمـذاين 
 األوىل سنة ثالث وأربعني وستامئة ، وتويف املنتجب التكريتي يف مجـادى

سنة ثامن وثامنني وستامئة ، ومل يقرأ بطرق الشاطبي ، وال عرفها ، وإنـام قـرأ 
وعبـد اهللا :  ناظمـه ، قلـت بن الكدى سامعيلبدر األفكار يف العرشة إل

                                                        
  ) .٦٧٢ت ( هو أبو احلسن عيل بن عثامن بن حممود البغدادي الوجوهي حمقق جمود ) ١(

  .٥٥٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » وبالعرش« ) : ث ( يف ) ٢(
ن احلـسن املنتجـب والصواب املثبت وهـو أبـو عبـد اهللا احلـسني بـ » التكربتي« ) : ث ( يف ) ٣(

  ) .٦٨٨ت ( التكريتي أستاذ حاذق 
  .٢٤٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  .٢١ / ١انظر غاية النهاية ) ٤(
 وهو أبو أمحد عبد الصمد بن  »بن أيب اجليش« والصواب  » بن اجليش« ) : ث ( يف األصل و) ٥(

  ) .٦٧٦ت ( رف أمحد بن عبد القادر بن أيب اجليش البغدادي احلنبيل ، إمام عا
  .٣٨ - ٣٧ / ٢وانظر رشح الشاطبية للجعربي املسمى كنز املعاين  . ٣٨٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . » مجاذى« ) : ث ( يف ) ٦(
  ) .٦٩٠ت يف حدود ( هو أبو الفضل إسامعيل بن عيل بن سعدان بن الكدي إمام عارف ) ٧(

  .١٦٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 



 
  ٢١٤  

أنه قرأ عليه بخوارزم ، وذكـر  ذكر صاحبنا رشف الدين حممد بن رشفناه
ًأنه عبد اهللا بن حممد اهلمذاين ، وقرأ عليه أيضا حمب الدين عـثامن بـن عمـر 

، وكـريم الـدين   ، رأيتهام يف مدينة كش وعبد اهللا املعتقاخلوارزمي
الكازروين ، رأيته يف شرياز ، وأخربهم هبذا اإلسناد املوضوع ،   اهللافضل

هـذا يف حـدود /وأخربوا عنه به ، والعهدة عليه ال عليهم ، تـويف عبـد اهللا 
 ) .الستني وسبعامئة 

 عبد املجيد بن بكار ، كذا وقع يف بعض الكتـب ، وهـو تـصحيف ، -
 . تقدم بن بكار وصوابه عبد احلميد

  د املجيد بن خلف بن عبد الرمحن بـن الوهـاب بـن عبـد اهللا بـن  عب-
ــالكي  ــن أيب القاســم امل ــد ب ــو حمم ــصواف املجــد أب ــن ال ــاقي ب ــد الب عب

                                                        
 وهـو أبـو املكـارم حممـد بـن  »بن رشفـشاه« والصواب  » بن رشفناه« ) : ث ( األصل ويف ) ١(

  ) .٧٩٠ت بعد ( رشفشاه ابن حاجي حممد الطويس الشافعي خادم الصوفية باخلانقاه 
  .١٥٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٣(
  معجـم البلـدان .  فراسخ من جرجـان عـىل جبـل ا هــ ٣قرية عىل بعد : قال ياقوت : كش ) ٤(

٥٢٥ / ٤.  
  ) .٨١٦ت ( هو فضل اهللا بن أمحد بن تاج الكازروين إمام جمود ) ٥(

  .١٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  .٣٦٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو عبد اهللا عبد احلميد بن بكار الكالعي الدمشقي ) ٦(

 أ/١٧١



 
  ٢١٥  

 . ، قرأ القراءات عىل ابن وثيق ، واحلسن بن عثامن القابيس االسكندري
 إمـام مـاهر لـه  عبد املجيد بن شداد بن املقدم أبو حممد التميمـي-

قرأ  ] بن عيسى بن حزم الغافقي اليسع[ القراءات ، قرأ عىل تآليف يف 
  .بن الربيب عليه عبد اهللا بن عبد املحسن

 ، املرصي الـرضير بن عبد القوي أبو حممد املليحي  عبد املجيد-
 ، روى عنـه املالكي شيخ ، مقرئ ، أخذ القراءات عن أيب عيل البغدادي

تلخـيص العبـارة بلطيـف ( مؤلـف كتـاب   بليمـةالقراءات أبو عيل بن
 ) .اإلشارة 

                                                        
 .مل أقف له عىل ترمجة  )١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 ) .س ( ، ومكاهنا بياض باألصل و) ث ( زيادة من ) ٣(
  ) .٥٧٥ت ( هو أبو حييى اليسع بن عيسى بن حزم الغافقي األندليس اجلياين إمام حاذق ) ٤(

  .٣٨٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 . ن عبد اهللا بن الربيب مقرئ صالح هو أبو حممد عبد اهللا بن عبد املحسن ب) ٥(

  .٤٢٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .واهللا أعلم  » امللنجي« ويف معرفة القراء  » اللمي« ) : س ( يف ) ٦(
  .٨٠٦ / ٢انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ٧(
يف القـراءات هو أبو عيل احلسن بن حممد بن إبراهيم املالكي األستاذ صاحب كتاب الروضة ) ٨(

  ) .٤٣٨ت ( اإلحدى عرشة 
  .٢٣٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٥١٤ت ( هو أبو عيل احلسن بن خلف بن عبد اهللا بن بليمة اهلوازي امللييل األستاذ ) ٩(
  .٢١١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٢١٦  

-  عبد املجيد بن مسكني أبو الفضل املـرصي مقـرئ أخـذ 
 حممد بن سعيد األنامطي صاحب عبـد الـصمد ًالقراءة عرضا عن 

عمر بن حممد احلـرضمي ،  ًابن عبد الرمحن ، روى القراءة عنه عرضا 
 .وكناه ونسبه ، 

عبد الرمحن بن حممد النـارص أبـو حممـد األندلـيس   عبد املجيد موىل-
ً ، أخذ القراءة عرضا عن أيب احلسن عـيل بـن بـرش األنطـاكي ، القرطبي

ًوكان خريا ، فاضال فهام ، ضابطا ، ذا : وضبط عنه حرف نافع ، قال الداين  َ ًً ِ ً
ذ ذلك عن أيب احلسن ، ، أخ معرفة باألداء ومرسوم املصاحف ، ونقطها

وتويف بقرطبة سـنة تـسع وثامنـني . وكان أبو احلسن من أعلم الناس بذلك 
 .وثالثامئة 

                                                        
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ١(
  كام يف ترمجة شيخه حممد بـن سـعيد األنامطـي أو  » ن مكنياب« ولعله  » املسكني« ) : ث ( يف ) ٢(

 .واهللا أعلم . من ترمجة شيخه عمر بن حممد احلرضمي ) س ( كام يف نسخة  » بن سكني« 
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٣(
 . » ج« رمز له بـ) س ( يف ) ٤(
حب اإلمـام مالـك هو أبو األزهر عبد الصمد بن عبد الرمحن بن القاسم العتقي املرصي صا) ٥(

  ) .٢٣١ت ( مشهور ثقة 
  .٣٨٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . » ج« رمز له بـ) س ( يف ) ٦(
  .١٢٢ / ١انظر ترمجته يف الصلة ) ٧(
 ! » ونقلها« ) : س ( يف ) ٨(



 
  ٢١٧  

 التربيزي ، حمقق ، قـرأ عـىل مـسعود) بياض (  )بن (  عبد املجيد -
، قرأ عليه صدر الـدين بـن  ُ ، وهو الذي قدم بعده يف تربيزاألخالطي

  ،الدين حممد بن أمحـد بـن شـهريار أمني وصاحبنا،  بيبن أدحاجي 
بن عبد اللطيف اخلطيب ،  ، وشيخ اإلسالم) بياض (  ابن  امللكوعني

، تـويف  ]الطيب [ بن موىل عمر  وعبد الرمحن الكرد ، وموىل كامل الدين
 .سنة سبع وثامنني وسبعامئة بتربيز 

بو حممد القبييص املوصيل بن حممد بن عشاير كامل الدين أ  عبد املجيد-

                                                        
 .ومل أقف له عىل ترمجة للتربيزي هذا ) س ( ليست يف  » بن« ) ١(
ته اخلالطي ، وهو سعد الدين مسعود بن أسد اخلالطـي شـيخ كذا يف مجيع النسخ ، ويف ترمج) ٢(

  ) .٧٦٠ت بعد ( اإلقراء يف تربيز 
  .٢٩٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 وهي اليوم مدينـة تقـع شـامل غـرب ١٥ / ٢انظر معجم البلدان . مدينة بأذربيجان : تربيز ) ٣(
 .إيران عاصمة حمافظة أذربيجان 

 .، ومل أقف عىل ترمجة له ) س ( واملثبت من  »  أدببن« ) ث ( يف األصل و) ٤(
 ! » وحاضه« ) : س ( يف ) ٥(
، وهو أمني الدين حممد بن أمحد بن شـهريار ) ث ( واملثبت من األصل و » أمري« ) : س ( يف ) ٦(

 .األصبهاين ثم التربيزي مقرئ مستحرض 
  .٦٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٧(
 .ومل أقف له عىل ترمجة !  » اسالم« ) : س ( يف ) ٨(
  انظر ترمجتـه يف الغايـة . وهو كامل الدين كامل بن عمر التربيزي شيخ تربيز ) س ( زيادة من ) ٩(

٣٢ / ٢.  



 
  ٢١٨  

. ، مقرئ ، إمام ، جمود ، فقيه ، ولد سنة سبع وثالثني ومخسامئة  اخلطيب
 ، بـن مـسلم قرأ عليـه النظـام،  سعدون القرطبي عرض القراءات عىل ابن

 وروى عنه القراءات باإلجازة عبد الصمد بن أيب اجليش ، قال عبد العظيم احلافظ
ًعمر دهرا ، ومات بحلـب ، يف : قلت .  املجودين ومن أعيان الفقهاء كان من القراء:  ِّ ُ

 .األوىل ، سنة إحدى وثالثني وستامئة  مجادى
 قـرأ عـىل أيب بن زيـد بـن سـلطان الكتـاين املـرصي  عبد املحسن-
قــرأ : ، روى عنــه أبـو حممــد الـدمياطي احلــافظ ، قـال الــذهبي  اجلـود

ات يف شعبان سنة ثامن وأربعني وستامئة ، وله ثامن وأقرأها ، وم/القراءات 
  .وسبعون سنة

                                                        
  .١٢٢٢ / ٣وانظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار !  » اخلطيبه« ) : ث ( يف ) ١(
  ) .٥٦٧ت ( بن متام األزدي القرطبي ، إمام عالمة هو أبو بكر حييى بن سعدون ) ٢(

  .٣٧٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٧٧١ت ( هو نظام الدين حممد بن مسلم بن نبهان التميمي الكويف أستاذ ناقل ) ٣(

  .٢٦٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  مي املرصي اإلمـام العالمـة هو أبو حممد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا املنذري الشا) ٤(

  .٣١٩ / ٢٣وهو مرتجم يف السري  ) ٦٥٦ت ( 
 ) .س ( واملثبت من  » مجاذى« ) : ث ( ويف  » مجاى« : يف األصل ) ٥(
  .١٢٩٢ / ٣انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ٦(
  ) .٦٠٥ت ( هو أبو اجلود غياث بن فارس بن مكي اللخمي املنذري إمام ثقة ) ٧(

  .٤ / ٢نظر ترمجته يف الغاية ا  
  .١٢٩٣ / ٣انظر معرفة القراء الكبار ) ٨(

 ب/١٧١



 
  ٢١٩  

بــن عبــد الكــريم بــن علــوان أبــو حممــد املخزومــي   عبــد املحــسن-
 ، إمام ، مقرئ ، جمود ، تال بالروايات عىل أيب اجلود ، وسـمع الصعيدي

عـن مخـس  ، مات يف شوال سنة أربع وأربعني وستامئة من البوصريي
 . سنة وسبعني

عـىل   قـرأ الروايـات عبد املحسن بن مصطفى بـن أيب الفتـوح-
  بـن  الصفراوي ، وجعفر بن عـيل اهلمـداين ، قـرأ عليـه عـيل بـن ظهـري

 .الكفتي 
 أبو حممد ، شيخ ، قرأ عليه أبو عيل بن بليمة وكناه ، ومل  عبد املعطي السفاقيس-

 .بن إبراهيم البغدادي قرأ عىل احلسن بن حممد . يرفع يف نسبه 
-  )بن أمحـد بـن احلـسن أبـو الربكـات الـشهرزوري عبد امللك 

                                                        

  .١٢٥٩ / ٣انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ١(
هو أبو القاسم هبة اهللا بن عيل بن سعود األنصاري اخلزرجي البوصريي املرصي العامل مسند ) ٢(

  .٣٩٠ / ٢١وهو مرتجم يف السري  ) ٥٩٨ت ( الديار املرصية 
  كـام يف معرفـة القـراء الكبـار ) س ( واملثبت مـا يف  » أربعني وأربعامئة« ) : ث ( يف األصل و) ٣(

 . وهو الصواب ١٢٥٩ / ٣
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
 . » بالروايات« ) : س ( يف ) ٥(
  ) .٦٨٩ت ( هو أبو احلسن نور الدين عيل بن ظهري بن شهاب املرصي ابن الكفتي إمام صالح ) ٦(

  .٥٤٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٧(
 ) .س ( هذه الرتمجة ليست يف ) ٨(
  .٤٧٧ ، وذكر أن وفاته سنة ١٢ / ١ذيل تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف ) ٩(



 
  ٢٢٠  

أبـو منـصور   ، قرأ عليه سبطهبن مرسور اخلباز املقرئ ، قرأ عىل أمحد
 ) .حممد بن عبد امللك بن خريون 

- عبد امللك بن أمحد أبو نرص البزاز،   شيخ ، قرأ عـىلابـن 
 . عيل بن حممد اخلبازي ، ونسبه ، وكناه  قرأ عليه مقسم ،

  بـن بكـران بـن عبـد اهللا بـن العـالء  عبد امللـك )س غا ف ك  ( -
 ، مقـرئ ، أسـتاذ ، حـاذق ، ثقـة ، أخــذ أبـو الفـرج النهـرواين القطـان

زيد بن عيل بن أيب بالل ، وأيب عيـسى  )س غا ك ( ًالقراءات عرضا عن 
 ، بـن اهليـثم ، وابن مقسم ، وحممد بن عـيل كر النقاشبكار ، وأيب ب

                                                        
  ) .٤٤٢ت ( هو أبو نرص أمحد بن مرسور بن عبد الوهاب اخلباز البغدادي جليل مشهور ) ١(

  .١٣٧ / ١رمجته يف الغاية انظر ت  
 . » سبط« ) : ث ( يف ) ٢(
 . » ك« بـ) س ( رمز له يف ) ٣(
 .ومل أقف له عىل ترمجة  » البزار« ) : س ( يف ) ٤(
 . » أيب« ) : س ( يف ) ٥(
 . » ص« ) : س ( زاد يف الرموز يف ) ٦(
 ، شذرات الـذهب ٧٠٠ / ٢ ، معرفة القراء الكبار ٤٣١ / ١٠تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف ) ٧(

٣١٥ / ٣.  
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٨(
 ! » النقا« ) : ث ( يف ) ٩(
  ) .٣٥٠ت ( هو أبو بكر حممد بن عيل بن اهليثم البزاز البغدادي يعرف بابن علوان حاذق مشهور ) ١٠(

  .٢١٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 



 
  ٢٢١  

  حممـد بـنهبة اهللا بن جعفـر ، و أيب طاهر بن أيب هاشم ، و و
 عيل بن حممد بـن و، الفاريس   أيب عبد اهللاوعبد اهللا بن أيب عمر ، 

  عـيل البغدادي ، واحلـسن بـناحلسن بن حممد ٌ ، قرأ عليه القالنيس خليع
أمحد  أبو الفضل عبد الرمحن بن  ، والفاريس  ، ونرص بن عبد العزيزالعطار
الفـضل  بـن أيب احلـسن  أبو عـيل غـالم اهلـراس ، و، و الرازي

 عـيل بـن بـن   عبد امللـك ، واخلياط  عيل بن حممد ، والرشمقاين
                                                        

 ) .س ( غري موجود يف  » ف« الرمز ) ١(
 . » ص« ) : س ( زاد يف الرموز يف  )٢(
 .والصواب املثبت وهو أبو عبد اهللا الفاريس  » أبو« يف مجيع النسخ ) ٣(

  .٦١٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
والصواب املثبت ، وهو أبو احلسن عـيل بـن حممـد بـن جعفـر بـن  » القالقيس« ) : س ( يف ) ٤(

  ) .٣٥٦ت ( خليع البغدادي اخلياط القالنيس ضابط ثقة 
  .٥٦٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . » ص« ) : س ( زاد يف الرموز يف ) ٥(
  ) .٤٤٧ت ( هو أبو عيل احلسن بن عيل بن عبد اهللا العطار البغدادي األقرع ماهر ثقة ) ٦(

  .٢٢٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٤٦١ت ( ازي إمام ثقة هو أبو احلسني نرص بن عبد العزيز بن أمحد الفاريس الشري) ٧(

  .٣٣٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .ث ( واملثبت من األصل و » الداري« ) : س ( يف ) ٨(
  ) .٤٥١ت ( هو أبو عيل احلسن بن أيب الفضل الرشمقاين أستاذ ثقة ) ٩(

  .٢٢٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . اخلياط البغدادي إمام ثقة هو أبو عيل احلسن عيل بن حممد بن عيل بن فارس) ١٠(

  .٥٧٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٢٢٢  

ًكتابـا ، وعمـر دهـرا ،  بن عبدويه ، ألف يف القراءات عبد امللك  ، وشابور ًِّ ُ
 .واشتهر ذكره ، ومات يف رمضان سنة أربع وأربعامئة 

-  )عبد امللك بن األيرس أبو الفضل األنطاكيقرأ عىل حممد بن احلـسني ،  
 ) . ، قرأ عليه أبو عيل الرهاوي ، ونسبه ، وكناه بن شهريارا

- عبد امللك بن حاشد أبو نرص  املقرئ ، روى القراءة عـن احلـسني  
  .البخاري  أمحد بن عبد اهللابن مالك ، روى القراءة عنه ا

                                                        
هو أبو نرص عبد امللك بن عيل بن شابور ) . س ( واملثبت من  » سابور« ) : ث ( يف األصل و) ١(

 .البغدادي اخلرقي متصدر معروف 
  .٤٦٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  وهـو أبـو أمحـد عبـد امللـك بـن ) ث ( صـل وواملثبـت مـن األ » بن عبد ربـه« ) : س ( يف ) ٢(
  ) .٤٣٣ت ( احلسني بن عبدويه العطار األصبهاين متصدر معروف 

  .٤٦٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . واملثبت من س » القراءة «يف األصل وث ) ٣(
 ) .س ( هذه الرتمجة مل ترد يف ) ٤(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٥(
 .سني بن شهريار القطان البلخي حمدث ثقة هو أبو بكر حممد بن احل) ٦(

  .١٣٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٧(
 .هو أبو عبد اهللا احلسني بن مالك الزعفراين مقرئ شهري ) ٨(

  .٢٤٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو حامد أمحد بن عبد اهللا البخاري مقرئ ) ٩(

  .٧٧ / ١اية انظر ترمجته يف الغ  



 
  ٢٢٣  

- عبد امللك بن احلسن أبو حممد البزاز   روى القراءة عرضا عن ،ً
 ابن جماهد ، روى القراءة عنه عرضا ًأبـو احلـسن  بـن حممـد عـيل 

 .اخلبازي 
-  عبــد امللــك بــن احلــسني بــن عبدويــه  أبــو أمحــد العطــار

األصبهاين ، شيخ ، معروف ، مقرئ ، ناقل ، متصدر ، قرأ عـىل أيب الفـرج 
ــشنبوذي ، و ــريال ــا اجلري ــن زكري ــراهيم  املعــايف ب ــن إب  ، وحممــد ب

، /  أبو القاسم اهلـذيل  قرأ عليه  أيب الفرج النهرواين ، والنحوي
 .وروى عنه أبو عيل احلداد ، مات سنة ثالث وثالثني وأربعامئة 

 ، شيخ ، قرأ عىل حممد بـن سـفيان  عبد امللك بن داود القسطالين-

                                                        
 .ومل أقف له عىل ترمجة  » البزار« ) : س ( يف ) ١(
 .واملثبت من األصل وث  » احلسني« ) : س ( يف ) ٢(
  .٧٤٧ / ٢انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ٣(
 . » عدويه« ) : س ( يف ) ٤(
يـا بـن طـرارا والـصواب املثبـت وهـو أبـو الفـرج املعـاىف بـن زكر » احلريري« ) : س ( يف ) ٥(

  ) .٣٩٠ت ( النهرواين احلريري إمام عالمة 
  .٣٠٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 .وهو أبو الفرج حممد بن إبراهيم النحوي ) ٦(
  .٤٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٤٠٤ت ( هو أبو الفرج عبد امللك بن بكران بن عبد اهللا النهرواين القطان أستاذ ثقة ) ٧(
  .٤٦٧ / ١مجته يف الغاية انظر تر  

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٨(

 أ/١٧٢



 
  ٢٢٤  

 . قرأ عليه احلسن بن خلف بن بليمة وسامه » اهلادي «مؤلف 
ابن بن سـلمه أبـو مـروان الوشـقي األندلـيس يعـرف بـ  عبد امللك-

ً، مصدر ، أخذ القراءات عرضا عـن   ، مقرئ ، كامل ، حاذقالصيقل
 ، وأيب احلسن بن شفيع ، وأيب املطرف بن الـوراق ، أيب القاسم بن النخاس

 ، روى القراءات عنه أبو عبد اهللا بن نـوح الغـافقي ، وأيب عمـر وأيب زيد بن حيوة
ًتـصدر زمانـا  لـضبط والفـصاحة والـذكاءكان من أهل ا:  ، قال األبار بن عباد
  .ومات سنة أربعني ومخسامئة ببلنسية
- بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليد وقيل أبو خالـد القـريش  عبد امللك،  

                                                        
   ، الذيل والتكملة لكتـايب املوصـول والـصلة١٠١٥ / ٢انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ١(

  .٩ / ٣ ، التكملة لكتاب الصلة ١٩ / ٥
 . » حاذق كامل« ) : س ( يف ) ٢(
وهو أبو القاسم خلف بـن إبـراهيم بـن واملثبت من األصل  » النحاس« ) : ث ( و) س ( يف ) ٣(

  ) .٥١١ت ( خلف بن النخاس القرطبي عرف باحلصار أستاذ ثقة 
  .٢٧١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٥٠٣ت ( هو أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن حيوة األنصاري املقرئ ) ٤(
  .٢٨٨ / ٢انظر ترمجته يف التكملة لكتاب الصلة   

 . » بن عياد« والصواب  » ابن عباد« : نسخ يف مجيع الكذا ) ٥(
 ! » والزكا« ) : ث ( يف ) ٦(
 ! » بتلنسيه« ) : س ( يف ) ٧(
  .١٠ / ٣التكملة لكتاب الصلة ) ٨(
  .٣٢٥ / ٦ ، السري ١٦٣ / ٣ ، ووفيات األعيان ٥٥٩ / ٤هتذيب الكامل : انظر ترمجته يف ) ٩(



 
  ٢٢٥  

عبـد اهللا بـن كثـري ،  موالهم املكي ، أحد األعالم ، روى القراءة عن 
،  يامن ، وحييى بن سـعيد األنـصاريسالم بن سل روى عنه القراءة 

َمـا دون العلـم تـدويني : سمعته يقول : ، قال سفيان بن عيينة  والثوري َّ َ
سـنة مخـسني  ولد سنة ثامنني ، وتويف سنة تـسع وأربعـني ، وقيـل. أحد 

 .ومائة 
 ، ذكر ابن عيسى أنـه  عبد امللك بن عبد القدوس أبو مروان الداين-

بـن خلـف ] بن حممد [ عمرو الداين ، وأنه قرأ عليه عبد اهللا قرأ عىل أيب 
 .الداين ، واهللا أعلم 

-   عبد امللك بن عبد اهللا بن شعوة أبو الوليد ) ّاجلدي  ، املكي) ُ
 وهب بن زمعة بن صالح ، عن ابن كثري ، ًأخذ القراءة عرضا عن خاله 

                                                        
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ١(
 ) .س ( ساقط من  » ك« ز الرم) ٢(
 .هو أبو زكريا حييى بن سعيد العطار األنصاري احلميص اإلمام املحدث ) ٣(

  .٤٧٢ / ٩انظر ترمجته يف السري   
  ) .١٦١ت ( هو أبو عبد اهللا سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري الكويف اإلمام الكبري ) ٤(

  .٣٠٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » وقبل« ) : ث ( يف ) ٥(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٦(
 ) .س ( زيادة من ) ٧(
 ) .س ( ليست يف  » اجلدي« ) ٨(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٩(



 
  ٢٢٦  

   ً ، روى عنـه القـراءة عرضـا  إسامعيل القـسطوروى احلروف عن 
 .عبد الوهاب بن فليح 

-   عبد امللك بن عبدويه أبو أمحد هو عبد امللك بـن احلـسني بـن
 .عبدويه تقدم 

- بن عيل بن شابور  عبد امللك  بن نـرص بـن احلـسني أبـو نـرص
   ، شـيخ ، مقـرئ ، متـصدر ، ناقـل ، معـروف ، قـرأ البغدادي اخلرقـي

 احلـسن بـن بن مهـران ، و  عبيد اهللا أيب احلسن احلاممي ، و عىل
املعدل ، وأبو  ، قرأ عليه موسى بن احلسني حممد بن عبد اهللا بن أيب مرة

 .القاسم اهلذيل 
 ، احلافظ ، املشهور ، بن عمرو أبو عامر العقدي القييس  عبد امللك-

                                                        
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ١(
 ) .س ( واملثبت من األصل و » بن سابور« ) : ث ( يف ) ٢(
 وفيه أن وفاته سـنة ٢٥٣ / ٦وفيات  ، الوايف بال١١٣ / ١٦انظر ترمجته يف ذيل تاريخ بغداد ) ٣(

٤٤٥.  
 .لعله عبيد اهللا بن حممد بن أمحد بن مهران ، تقدمت ترمجته ) ٤(
 .والصواب املثبت وهو احلسن بن حممد بن عبد اهللا بن أيب مرة النقاش  » مذه« ) : س ( يف ) ٥(

  .٢٣١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . إسامعيل احلسيني املرصي املعدل أستاذ عارف هو أبو إسامعيل موسى بن احلسني بن) ٦(

  .٣١٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  .٨٨ / ٢ ، شذرات الذهب ٤٦٩ / ٩ ، السري ٥٦٥ / ٤هتذيب الكامل : انظر ترمجته يف ) ٧(
 



 
  ٢٢٧  

طاردي عن أيب رجاء ، روى عنه احلروف أبـو األشهب الع روى احلروف عن أيب
 .سهل بن حممد ، مات سنة مخس أو أربع ومائتني  حاتم

-   بن الوليد ( عبد امللك بن القاسم(  أبو الوليـد الـسامري  
   ،  بفتح الشني املعجمة ، وياء آخر احلروف سـاكنة- بالشيلامين )يعرف ( 
خلـف عـن حييـى بـن آدم  ، روى القراءة عن  ) مقرئ -وفتح الالم (  

روى  ) بـن الـشريازي ًوقرأ أيضا عىل عيسى بـن سـليامن( ،] عن أيب بكر [ 
 .عمر بن إبراهيم الشريجي   القراءة عنه

                                                        

والصواب املثبت ، وهو أبو األشهب جعفر بن حيان العطاردي البرصي  » ابن« ) : س ( يف ) ١(
  ) .١٦٥ت ( احلذاء 

  .١٩٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ! » أبو خاتم« ) : ث ( يف ) ٢(
 ) .س ( ليست يف  » ك ص« الرمزان ) ٣(
 ) .س ( ليست يف  » بن الوليد« ) ٤(
 ) .س ( ليست يف  » يعرف« ) ٥(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٦(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٧(
 .  »ك« رمز له بـ) س ( يف ) ٨(
 ) .س ( زيادة من ) ٩(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ١٠(
 .هو أبو موسى عيسى بن سليامن احلجازي الشريزي احلنفي عامل معروف ) ١١(

  .٦٠٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
وهو أبو حفص عمر بن إبـراهيم بـن كثـري الـشريجي الـسامري  » ك« بـ) س ( رمز له يف ) ١٢(

  .٥٨٨ / ١ترمجته يف الغاية انظر . مقرئ معروف 



 
  ٢٢٨  

- ــد امللــك   البــاهيل  /ب أبــو ســعيد األصــمعيْيــَرُبــن ق  عب
د األعالم فيها ، ويف العربيـة والـشعر واألدب ، إمام اللغة ، وأح،  البرصي

القراءة عن نـافع وأيب عمـرو ، ولـه عـنهام نـسخة ،   ، روىوأنواع العلم
ًوروى حروفا عن الكسائي ، روى عنه القراءة حممـد بـن حييـى القطعـي ، 

بـن  عبد الـرمحن ، و وروى عنه احلروف أبو حاتم ، ونرص بن عيل
 وحممد بـن غالـب بـن( الدورقي ،  حممد بن فرج  ، وحممد احلارثي

 ، )حاشــا ( ، تفــرد عــن نــافع باثبــات األلــف يف ) حــرب األنامطــي 
مـات سـنة سـت . يف احلالية أعني اجلاللـة ) العزيز احلميد اهللا ( وبخفض 

 .وتسعني سنة  عرشة أو مخس عرشة ومائتني ، عن إحدى
                                                        

  .٣٣٤ / ١ ، ومعرفة القراء الكبار ١٧٥ / ١٠ ، السري ١٧٠ / ٣وفيات األعيان : انظر ترمجته يف ) ١(
 ! » النرصي« ) : س ( يف ) ٢(
 . » يروي« ) : س ( يف ) ٣(
  ) .٥٨٦ت ( هو أبو الفتح نرص اهللا بن عيل بن منصور بن الكيال الواسطي أستاذ إمام ) ٤(

  .٣٣٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٥(
َهو أبو سعيد عبد الرمحن بن حممد بن منصور احلارثي البرصي كربزان ) ٦( ُ. 

  .٣٧٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٧(
  .٢٢٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . هو حممد بن فرج الدورقي ) ٨(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٩(
 .ال يقرأ هبا لنافع ) ١٠(
 ) .س ( واملثبت من  » أحد« ) : ث ( يف األصل و) ١١(

 ب/١٧٢



 
  ٢٢٩  

أبو نرص البغدادي ، مقرئ ، قرأ عىل  بن عصام عبد امللك بن حممد -
  .الظاهري أيب بكر بن جماهد ، قرأ عليه أمحد بن إسامعيل

- بن عبيد اهللا بـن غلبـون بـن املبـارك أبـو الطيـب   عبد املنعم
  ، حمــرر ،  ، كبــري ، كامــل )مــاهر (  ، نزيــل مــرص ، أســتاذ ، احللبــي
ِّ صالح ، دينِّ ، ثقة ، خري ،ضابط َ  ولد ليلة اجلمعة ، الثنتي عـرشة ليلـة ،

خلت من رجب سنة تسع وثالثامئة بحلـب ، وانتقـل إىل مـرص فـسكنها ، 
ً ، روى القـراءة عرضـا وسـامعا عـن وألف كتابه اإلرشاد يف الـسبع ً 

أمحـد بـن وإبراهيم بن عبد الرزاق ، وإبراهيم بن حممد بن مـروان ، 
 ، وأمحد بن احلسني بالل ، وحممد بن أمحد بن إبراهيم البغداديبن  حممد

                                                        

 . إال أنه سامه عبد امللك بن أمحد ٢٣ / ١٦ذيل تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف ) ١(
 .هو أبو بكر أمحد بن حممد بن إسامعيل الظاهري ) ٢(

  .١٠٧ / ١لغاية انظر ترمجته يف ا  
 ، معرفـة القـراء ٢٧٧ / ٥وفيات األعيان ضمن ترمجة مكي بن أيب طالـب : انظر ترمجته يف ) ٣(

  .٢٦١ / ٣ ، وشذرات الذهب ٦٧٧ / ٢الكبار 
 ) .س ( ساقطة من  » ماهر« ) ٤(
 ! » حافل« ) : س ( يف ) ٥(
 . » دين صالح« ) : س ( يف ) ٦(
ـة رقـم توجد نسخة مصورة لدى إدارة ) ٧( ـاف الكويتي  ٥٢٨٧املخطوطات واملكتبات اإلسالمية بـوزارة األوق

 . رسالة عملية طبعت يف جملدين يف اجلامعة اإلسالمية  .٣٣٥انظر إعالم أهل البصائر ص . 
 ) .س ( ساقطان من  » ج ك« الرمزان ) ٨(
 .هو أبو احلسن أمحد بن حممد بن بالل البغدادي إمام يف قراءة أهل الشام ) ٩(

  .١٠٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .والصواب املثبت  » الساوي« ) : س ( يف ) ١٠(



 
  ٢٣٠  

بـن   ، وجعفـر بـن سـليامن ، واحلـسنيبـن موسـى  ، وأمحـدالنحوي
صــالح بــن  احلــسن بــن حبيــب احلــصائري ، و  ، وخالويــه
   ، املكـي بـن حممـد ، وعـيل بـن الـصقر ، وعبـد اهللا بـن أمحـدإدريس
  ، وحممد بن عـيلالفريايب حممد بن جعفر ، و  بن برشانوعمر

                                                        
 .هو أبو بكر أمحد بن احلسني النحوي الرقي الكتاين مقرئ متصدر ) ١(

  .٥٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو الفرج أمحد بن موسى بن عبد الرمحن البغدادي شيخ ) ٢(

  .١٤٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٣٦٠ت بعد ( هو أبو عبد اهللا احلسني بن محدون بن خالويه األستاذ النحوي ) ٣(

  .٢٤٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٤(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٥(
 .هو أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن الصقر البغدادي مقرئ مصدر ) ٦(

  .٤٠٧ / ١ يف الغاية انظر ترمجته  
 .هو أبواحلسن عيل بن حممد بن عبد اهللا احلجازي املكي شيخ معروف ) ٧(

  .٥٧٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو حفص عمر بن برشان بن حممد السكري البغدادي شيخ ) ٨(

  .٥٨٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليسا يف  » ج ك« الرمزان ) ٩(
والصواب املثبت وهو أبو احلسن حممد بن جعفر بن حممد الفريايب  » الفرايايب« ) : ث ( يف ) ١٠(

 .البغدادي ثقة 
  .١١١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 



 
  ٢٣١  

، نرص بن يوسف و ونجم بن بدير  ، وحييى بن بذيالعطويف
  فـيامحممـد بـن سـنان الـشيزري ، و نظيف بن عبـد اهللا و

 اهيم بن عبد الرزاقإبروالصواب أنه قرأ عىل ، وهو غلط ، ابن سوار  ذكره
  وأمحـد بـن عـيل  أبو احلسن طـاهر ، عرض القراءات عليه ولده  ،عنه

                                                        
 .هو أبو بكر حممد بن عيل بن احلسن العطويف القييس البغدادي شيخ صالح ) ١(

  .٢٠٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .مل أقف له عىل ترمجة و » تدي« ) : س ( يف ) ٢(
والصواب املثبت ، وهو أبو احلسن نجم بن بدير الشامي ضـابط  » بن بدر« : يف مجيع النسخ ) ٣(

 .القراءة الكسائي 
  جـاء تكـرار ) ث ( يف األصـل و » نجـم بـن بـدير«  ، وبعـد ٣٣٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ثبت من وامل » عيل بن حممد املكي« إىل  » وصالح بن إدريس« 
 ) س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٤(
 .هو أبو القاسم نرص بن يوسف البغدادي الرتايب املجاهدي شيخ مقرئ ) ٥(

  .٣٣٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٦(
 .هو أبو احلسن نظيف بن عبد اهللا الكرسوي احللبي مقرئ مشهور ) ٧(

  .٣٤١ / ٢غاية انظر ترمجته يف ال  
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٨(
والصواب املثبت وهو أبو جعفر حممد بن سنان بـن رسح التنـوخي  » الشريزي« ) : س ( يف ) ٩(

  ) .٢٧٣ت ( الشيزري مقرئ ضابط 
  .٣٨٣ / ١ وانظر املستنري ١٥٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ! » دثره« ) : س ( يف ) ١٠(
 ) .س ( ليس يف   »ج« الرمز ) ١١(



 
  ٢٣٢  

تـاج  أمحـد بـن عـيلو،  أمحد بـن عـيل األزدي وأبو جعفر،  الربعي
 الـصقيل ، وخلـف ابـن  عبد اهللابن واحلسن، وأمحد بن نفيس ،  األئمة

  لقاسـم عبـد الـرمحن بـن احلـسن غصن ، وأبـو عمـر الطلمنكـي ، وأبـو ا
 حممـد بـن قتيبـة األستاذ ، وأبو عبد اهللا حممد بن سفيان ، وأبو احلسني

 ومكي القييس ،  ،بن عبد اهللا غالب  مسلم شيخالصقيل ، وأبو عبد اهللا
                                                        

وهـو مـرتجم يف  ) ٤٠١ت ( هو أبوالعباس أمحد بن عيل بن أمحـد الربعـي الباغـاين املقـرئ ) ١(
  .٢٨ / ١الصلة 

  هو أبـو جعفـر أمحـد بـن عـيل األزدي القـريواين  . والصواب املثبت  »األزري« ) : س ( يف ) ٢(
  ) .٤٢٧ت ( 

  .٩١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ٣(
  ) .٤٤٥ت ( هو تاج األئمة أبو العباس أمحد بن عيل بن هاشم املرصي حافظ أستاذ ) ٤(

  .٨٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ، وهو أبو عيل احلـسن بـن  »بن أيب عبد اهللا« والصواب  » بن عبد اهللا« : يف مجيع النسخ كذا ) ٥(

  ) .٦٦٩ت ( إمام كبري القدر أيب عبد اهللا بن صدقة األزدي الصقيل 
  .٢١٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . » احلسن« ) : س ( يف ) ٦(
انظر ترمجته . والصواب أنه أبو عيل احلسن بن حممد بن قتيبة الصقيل  » بن مسد« ) : س ( يف ) ٧(

  .٢٣٢ / ١يف الغاية 
   وهـو أبـو  »و عبـد اهللا بـن مـسلمأبـ« والصواب  » أبو عبد اهللا مسلم« : كذا يف مجيع النسخ ) ٨(

 .عبد اهللا بن مسلم 
  .٦١٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ! » سلخ« ) : س ( يف ) ٩(
  ) .٤٤٦ت ( هو أبو متام غالب بن عبد اهللا القييس القطيني مقرئ فقيه ) ١٠(

  .٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٢٣٣  

ًكان حافظـا ، للقـراءة : الربيع ، قال أبو عمرو احلافظ  )أيب ( وأمحد ابن 
ا عفاف ، ونسك ، وفضل ، وحسن تصنيف ، ووجد بخطه عـىل ًضابطا ، ذ

 :بعض مؤلفاته 
 ًصنفت ذا العلم أبغي الفوز جمتهدا       لكي أكون مع األبرار والسعدا

 /أبدا يف جنة يف جوار اهللا خالقنا        يف ظل عيش مقيم دائم
 .ئة األوىل سنة تسع وثامنني وثالثام تويف رمحه اهللا بمرص يف مجادى

  بــن عبــد الــرحيم بــن الفــرس أبــو حممــد   عبــد املــنعم بــن حممــد-
، قرأ عليه األستاذ أبو حممد عبد اهللا بن  قرأ عىل ابن هذيل  ،اخلزرجي

  .بن إبراهيم احلرامي عيل
بن حييى بن خلق بن نفيس بن اخللوف أبو الطيب بـن أيب بكـر   عبد املنعم-

                                                        
  و عمـر أمحـد بـن أيب الربيـع األندلـيس والـصواب إثباهتـا وهـو أبـ) س ( ليست يف  » أيب« ) ١(

  .٥٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية  ) .  ٤٤٦ت ( 
 ! » دار« ) : س ( يف ) ٢(
 ! » مجاذى« ) : ث ( يف ) ٣(
 ، الـذيل والتكملـة لكتــايب ٣٦٤ / ٢١الـسري : وانظـر ترمجتـه يف  » احلزرجـي« ) : ث ( يف ) ٤(

  .٤١٥ / ٣ غرناطة  ، واإلحاطة يف أخبار٥٨ / ٥املوصول والصلة 
  ) .٥٦٤ت ( هو أبو احلسن عيل بن حممد بن عيل بن هذيل البلنيس إمام عامل ) ٥(

  .٥٧٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو حممد عبد اهللا بن عيل بن إبراهيم احلرامي األستاذ ) ٦(

  .٤٣٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 أ/١٧٣



 
  ٢٣٤  

، كامـل ، قـيم هبـا ، إمام يف القراءة ، ابن اخللوف يعرف ب،  احلمريي الغرناطي
ــده ، جمــود  ــن وال ــراءات ع ــح  وأيب احلــسن، أخــذ الق ــد اهللا ، رشي وأيب عب
  ، وأيب داود سليامن بن حييـىابن ثابت اخلطيب ، وأيب احلسن النواليش
احلجـاري ،   ، وعبد الرحيم بن قاسماملسييل  ، وأيب العباسالصغري

أيب احلسن بن هذيل ، ونزل مراكش ، فأقرأ هبا مـدة ، ثـم االسـكندرية ، و
                                                        

 ، الذيل والتكملة لكتايب املوصول والـصلة ١٠٦٦ / ٣بار معرفة القراء الك: انظر ترمجته يف ) ١(
  .١٢٦ / ٣ ، التكملة لكتاب الصلة ٦٤ / ٥

 ) .س ( واملثبت من  » احلسني« ) : ث ( يف األصل و) ٢(
واملثبت هو الصواب وهو أبو عبد اهللا حممـد بـن عبـد اهللا النوالـيش  » النواليس« ) : س ( يف ) ٣(

 .مقرئ مصدر 
ً وهناك أيضا أبو عبد اهللا بن عيل بـن أمحـد النوالـيش أسـتاذ ١٩٠ / ٢الغاية :  يف انظر ترمجته  

  .٢٠٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . بارع من شيوخ ابن اخللوف 
 .هو أبو احلسن عيل بن حممد بن ثابت اخلوالين اخلطيب عرف بابن احلداد مقرئ معروف ) ٤(

  .٥٦٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٥٤٠ت بعد ( أبو داود سليامن بن حييى بن سعيد املعافري القرطبي مقرئ مصدر هو ) ٥(

  .٣١٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
واملثبت من األصل وهو أبو العباس أمحد بـن  » املسيل« ) : ث ( ويف  » املسيفي« ) : س ( يف ) ٦(

 .حممد بن سعيد املسييل أستاذ 
  .١١٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

وهو أبو حممد عبد الـرحيم بـن قاسـم ) ث ( واملثبت من األصل و » بن فارس« ) : س ( يف ) ٧(
 .ابن حممد احلجاري باملهملة شيخ مقرئ 

  .٣٨٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 



 
  ٢٣٥  

 عيسى ، وأكثر عنه ، وأبو القاسم الـصفراوي ،] بن [ فقرأ عليه أبو القاسم 
أخذ عنه ومل يكن بالضابط السيام : فقال  وسمع منه احلفاظ ، ذكره األبار

 ، ثم إنه حـج وجتـول يف بـالد من العربية شيوخه ، مع رداءة خطه ، وكان له حظ
 .املرشق ، تويف يف ربيع األول سنة ست وثامنني ومخسامئة 

 ، مقـرئ ، بن أيب بكر بن يوسف تقي الـدين الفـارقي  عبد املؤمن-
َمصدر ، قرأ عىل حممد بن جماهـد املعـروف بـالوراب ِ  مـات باملدرسـة ،

 .القاهرة ، سنة إحدى وعرشين وسبعامئة ب الظاهرية الركنية
-  عبد املؤمن بن أيب محاد سكني الكويف أخو عبد الـرمحن ، روى َ ُ

 موســى بــن  أيب بكــر بــن عيــاش ، روى القــراءة عنــه القــراءة عــن 

                                                        
 ) .س ( زيادة من ) ١(
  ام العالمـة هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بـن أيب بكـر القـضاعي األندلـيس البلنـيس اإلمـ) ٢(

   ، وانظـر مقولتـه يف التكملـة لكتـاب الـصلة ٣٣٦ / ٢٣وهو مرتجم يف السري  ) ٦٥٨ت ( 
 . ومل يذكر سنة وفاته ٤٣ - ٤٢ / ٣

 ! » خظ« ) : ث ( يف ) ٣(
  .٤١٦ / ٢انظر ترمجته يف الدرر الكامنة ) ٤(
د املـرصي الـرضير وهو حممد بـن جماهـ) ث ( واملثبت من األصل و » املوراب« ) : س ( يف ) ٥(

  ) .٧٢٠ت يف حدود ( املعروف بالوراب 
  .٢٣٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 .مع أهنا موجودة يف آخر الرتمجة  » بالقاهرة« وجاء بعدها  » الركيبه« ) : س ( يف ) ٦(
عد ، وقد تأخرت ترمجة عبد املؤمن بن أيب محاد هذا إىل ما ب) س ( غري موجود يف  » ك« الرمز ) ٧(

 . ومل أقف له عىل ترمجة .ترمجة عبد املؤمن بن خلف 



 
  ٢٣٦  

 . فيام ذكره اهلذيل ، ومل يدركه إسحاق
 بن خلف بن أيب احلسن لعله أبو أمحد التوين الدمياطي  عبد املؤمن-

، اإلخباري ، ولد سنة أربـع عـرشة  ، النسابة احلافظ ، الكبرياإلمام ، 
 ، الـرضير وستامئة ، وطلب احلديث بنفسه ، وقرأ القراءات عىل الكـامل

ورحل إىل الشام ، واجلزيرة ، والعراق ، وسمع الكثري ، وانتهـى إليـه علـم 
ن احلــديث مــع الــدين ، والثقــة ، واإلتقــان ، بلــغ معجــم شــيوخه جملــدي

ً، وحدثنا عنه غري واحد ، وال أعلم أحدا أخـذ عنـه القـراءات ،  كبريين
 .القعدة سنة مخس وسبعامئة بالقاهرة  ]يف [ تويف 

                                                        
  ) .٢٩٧ت ( هو أبو بكر موسى بن إسحاق األنصاري اخلطمي ثقة ) ١(

  .٣١٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 . » يدركوه« ) : س ( يف ) ٢(
  ، وشـذرات٤١٧ / ٢ ، الـدرر الكامنـة ١٤١٦ / ٣معرفـة القـراء الكبـار : انظر ترمجته يف ) ٣(

   .١٤٨ / ٦الذهب 

  » الكبري احلافظ« ) : س ( يف ) ٤(
 ! » التسابة« ) : ث ( يف ) ٥(
هو أبو احلسن عيل بن شجاع بن سـامل اهلاشـمي العبـايس الـرضير شـيخ اإلقـراء يف الـديار ) ٦(

  ) .٦٦١ت ( املرصية 
  .٥٤٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ! » كثريين« ) : س ( يف ) ٧(
 ) .س ( زيادة من ) ٨(



 
  ٢٣٧  

-  )عبد املؤمن بن يوسف املرصي مقرئ ، ماهر ، شيخ اإلقراء ، 
 يلباملدرسة الظاهرية البيربسية ، انتفع بـه مجاعـة ، قـرأ عليـه الـشهاب أمحـد بـن عـ

ْ ، وويل مشيخة اإلقراء بعده ، ال أعلم عىل من قرأ املشهدي َ. ( 
بـن نـزار بـن  بن عيل بن حييى بن إسامعيل بن خملوف  عبد النصري-
 -، أبو حممد املريوطي بفتح امليم وسكون الراء وياء آخر احلـروف  مطروح

ْاهلمداين بالسكون واملهملة ، أحد شيوخ اإلقـراء باالسـكندر ية ، مقـرئ ، َ
وتال بالـسبع عـىل أيب / حاذق ، صدوق ، ولد سنة ثامن وتسعني ومخسامئة 

القاسم الصفراوي ، وجعفر اهلمداين ، وروى القراءات باإلجـازة عـن أيب 
ِاليمن الكندي ، تال عليه بالثامن أبو حيـان حممـد بـن يوسـف بـن حيـان ،  ْ ُ

 .ومات بعد الثامنني وستامئة باالسكندرية 
الـدين أبـو  بن عبد الكريم بن عيل بـن عيـسى معـني هلادي عبد ا-

                                                        
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
  ) .٦٣٠ت بعد ( هو أبو العباس أمحد بن عيل بن سنجر املشهدي رجل صالح ) ٣(

  .٨٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
بـت مـن واملث » بـن حملـوف« ) : ث ( ويف  » بن خملوف« : قبل  » بن عيل« : زيادة ) س ( يف ) ٤(

 ، ذيـل التقييـد يف رواة الـسنن ١٣٥٤ / ٣معرفة القـراء الكبـار : انظر ترمجته يف األصل ، و
  .٤٣٦ / ١ ، حسن املحارضة ١٦٥ / ٢واألسانيد 

 . » بن مطرح« ) : س ( يف ) ٥(
 . » نصري« ) : س ( يف ) ٦(

 ب/١٧٣



 
  ٢٣٨  

وهـو الـذي  املرصي الشافعي ، خطيب جامع املقيـاس الفتح القييس
ِّيقال له اليوم املقس ، خارج القاهرة ، مقرئ ، صالح ، خري ، ولد سنة سبع  َ

 » العنوان «وسبعني ومخسامئة ، وقرأ القراءات عىل أيب اجلود ، وروى كتاب 
 ، العـامري ، وحممد بـن احلـسن عنه ، وعن أيب احلسن عيل بن فاضل

 ًوأخربنــا بــه عاليــا أبــو طــاهر:  قــال  ،الــرشيف اخلطيــبقــرأه علــيهم عــن 
ولد املؤلف عـن  أخربنا جعفر: قاال ، اجازة ،  الربقي ومقاتل،  اخلشوعي

  عـىل  )أنـا (  قرأتـه بـن حممـد الـسعدي قرأه عليه القايض عبد الغفـار، أبيه 
                                                        

   معرفة القـراء الكبـار :انظر ترمجته يف و) . ث ( واملثبت من األصل و » العبيس« ) : س ( يف ) ١(
  .٤٣٥ / ١ ، حسن املحارضة ٤٧٧ / ٥ ، وشذرات الذهب ١٣١٩ / ٣

 . » القياس« ) : س ( يف ) ٢(
 .هو أبو احلسن عيل بن فاضل بن صمدون ) ٣(

  .٥٦١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو عبد اهللا حممد بن احلسن بن حممد العامري املرصي رئيس معدل ) ٤(

  .١٢٢ / ٢رمجته يف الغاية انظر ت  
 .هو أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر اخلشوعي املسند ثقة ) ٥(

  .١٧٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٥٧٩ت ( هو أبو احلسن مقاتل بن عبد العزيز بن يعقوب الربقي شيخ معروف ) ٦(

  .٣٠٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .لف املرصي هو جعفر بن إسامعيل بن خ) ٧(

  .١٩١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو القاسم عبد الغفار بن حممد بن عبد الكايف السعدي الشافعي ) ٨(

  .٣٩٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليست يف  » أنا« ) ٩(



 
  ٢٣٩  

 وقـرأ عليـه القـراءات أبـو بكـر،  بسامعه منـه البلبييس حممد بن حممد بن عمر
وقاسـم  ، واخلشوعي،  وروى الكثري من احلديث عن األرتاحي،  اجلعربي
ومقاتـل ، بـن عـوف  وأبـو طـاهر،  أمحد بن املسلم وأجازه،  املقديس

ِّالربقي ، وعمر ح تى تفرد بالدنيا ، ومات يف شعبان سنة إحدى وسبعني وستامئة ، قال ُ
  .ومل يكن باملاهر يف القراءات: أبو عبد اهللا احلافظ 

- عبد الواحد بن إبراهيم أبو عاصم القايض  ، بالبـرصة ، شـيخ 
َ احلسن بن سعيد املطوعي ، والشذائي قرأ عليـه ًروى القراءة عرضا عن  َّ

و القاسم اهلذيل  أب. 
                                                        

  ) .٧٩٢ت ( هو حممد بن حممد بن عمر األنصاري البلبييس املرصي شيخ مقرئ ) ١(
  .٢٤٦ / ٢ته يف الغاية انظر ترمج  

  ) .٧١٣ت ( هو أبو بكر حممد بن عيل بن عسكر اجلعربي ابن أيب شامة مقرئ جمود ) ٢(
  .٢٠٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

هو أبو عبد اهللا حممد بن أيب الثناء محد بن حامـد األنـصاري األرتـاحي ثـم املـرصي احلنـبيل ) ٣(
  .٤١٥ / ٢١رتجم يف السري وهو م ) ٦٠١ت ( األدمي الشيخ الثقة 

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
 ! » وإجازة« ) : ث ( يف ) ٥(
َّهو أبو طالب أمحد بن املسلم بن رجاء اللخمي اإلمام األصويل ) ٦( وهو مـرتجم يف  ) ٥٧٨ت ( َ

  .٩٥ / ٢١السري 
لـشيخ هو إسامعيل بن مكي بن إسامعيل ابن عوف الزهـري العـويف االسـكندري املـالكي ا) ٧(

  .١٢٢ / ٢١وهو مرتجم يف السري  ) ٥٨١ت ( اإلمام 
  .١٣٢٠ / ٣يف معرفة القراء الكبار ) ٨(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٩(



 
  ٢٤٠  

- بن أمحد بن غزال أبو الفرج عبد الواحد اجلرجاين ،مقرئ ، 
 حممد بن إسحاق املسيبي ، عـن أبيـه ، عـن نـافع ، روى ًأخذ القراءة عرضا عن 

  .بن احلسن بن يونس الكويف  حممدًالقراءة عنه عرضا 
- بن عثامن بن شيطابن احلسني بن أمحد   عبد الواحد - بكرس 

 أبـو الفـتح البغـدادي ، األسـتاذ -املعجمة ، وسكون الياء ، آخر احلروف 
يف القراءات العرش ،   التذكار«الكبري ، الكامل ، ثقة ، ريض ، ألف كتاب 

 عـيل بـن ًولد سنة سبعني وثالثامئة ، وأخـذ القـراءات عرضـا عـن 
بـن  بـن احلاممـي ، وأمحـد بـن عبـد اهللايوسف بن العـالف ، وأيب احلـسن 

أبو طـاهر   ، قرأ عليه األستاذ بن احلسني  ، وعبد السالماخلرض
                                                        

 ! » الفرح« ) : ث ( يف ) ١(
  .٢٥٣انظر ترمجته يف تاريخ جرجان ص ) ٢(
  ) .٣٣٢ت ( هو أبو العباس حممد بن احلسن بن يونس اهلذيل الكويف ثقة ضابط ) ٣(

  .١٢٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ، وشذرات الـذهب ٧٩١ / ٢ ، معرفة القراء الكبار ١٦ / ١١تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف ) ٤(

  .٤٥٠ وفيها أنه تويف سنة ٤٦٢ / ٣
 . » الــذكار« ) : ث ( يف ) ٥(
 بـن اخلـرض والصواب املثبت وهو أبـو احلـسن أمحـد بـن عبـد اهللا » بن احلرض« ) : ث ( يف ) ٦(

  ) .٤٠٢ت ( السوسنجردي ثم البغدادي ضابط ثقة 
  .٧٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٤٠٥ت ( هو أبو أمحد عبد السالم بن احلسني بن حممد البرصي ثم البغدادي عارف ثقة ) ٧(
  .٣٨٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ليس يف  » س« : الرمز ) ٨(



 
  ٢٤١  

َّبن سوار ، وأبو الفضل حممد بن حممد بن الـصباغ َّ  وروى عنـه احلـروف
 ، تلـوت بمـضمن ابن حممد الباقرجي احلسن التذكار  من كتابه

، عن تالوهتـام عـىل  ، وابن الصائغ عىل ابن البغداديالكتاب املذكور 
: ، عن تالوته عىل الكاملني ابن فـارس ، والـرضير ، قـال األول  الصائغ

قـرأت بـه : قرأت به عىل سبط اخلياط ، قـال : قرأت به عىل الكندي ، قال 
بـه  ناقرأت به عىل املؤلف ، وقال الرضير أنبأ:  ]قال / [ عىل أيب الفضل 

اخلباز ، سنة إحـدى وسـتني  عيل بن أيب سعد  أنبابن باقا عبد العزيز
                                                        

  ! »بن الصباع« ) : س ( ويف  » ابن« والصواب حذف  » بن الصباغ« ) :  ث (يف األصل وكذا ) ١(
 . » كتاب« ) : س ( يف ) ٢(
 ) .س ( ليس يف  » غا« : الرمز ) ٣(
، وهو أبو عـيل احلـسن بـن حممـد بـن ) ث ( واملثبت من  » الباقرحي« ) : س ( يف األصل و) ٤(

 .إسحاق الباقرجي 
  .٢٣٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٧٨١ت ( هو أبو حممد عبد الرمحن بن أمحد بن عيل بن البغدادي الواسطي العامل العالمة ) ٥(
  .٣٦٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

وهو حممد بن عبد الـرمحن بـن عـيل بـن ) س ( واملثبت من األصل و » الصانع« ) : ث ( يف ) ٦(
  .١٦٣ / ٢ية انظر ترمجته يف الغا ) . ٧٧٦ت ( الصائغ احلنفي 

 ! » الصانع« ) : س ( يف ) ٧(
 ) .س ( زيادة من ) ٨(
هو أبو بكر عبد العزيز بن أيب الفتح أمحد بن عمر بن باقا البغـدادي الـسيبي احلنـبيل الـشيخ ) ٩(

  .٣٥١ / ٢٢وهو مرتجم يف السري  ) ٦٣٠ت ( املسند 
 ) ٥٦٢ت ( اخلبـاز األزحـي هو أبو احلسن عيل بن أيب سعد ثابت وقيل حممد بن إبـراهيم ) ١٠(

  .٣٠٠ / ١٥وهو مرتجم يف خمترص تاريخ الدبيثي 

 أ/١٧٤



 
  ٢٤٢  

كتبنا عنـه وكـان :  املؤلف ، قال اخلطيب أنبا الباقرحي ومخسامئة ، أنبا
ًثقــة عاملــا بوجــوه القــراءات بــصريا بالعربيــة تــويف يف صــفر ســنة مخــس  ً

  .وأربعامئة
-  )احلسن التامر املعروف بابن سـندانهعبد الواحد بن احلسني أبو  ، 

   ، عـن األخفـش ، قـرأ عليـه بن حممـد البـريويت املقرئ قرأ عىل احلسني
  .)الاللكي  حممد بن أمحد

ْبن شيذه عبد الواحد محد ( - ِ - بكرس املعجمـة ويـاء سـاكنة آخـر 
ءات  أبو املظفر السكري ، األصبهاين ، أخذ القـرا-احلروف وذال معجمة 

   للهـذيل »  الكامل« وروى كتاب،  البقال ًعرضا عن أيب نرص حممد بن عمر
                                                        

 .والصواب الباقرجي  » الباقاجي« ) : ث ( ، ويف  » الباقرحي« ) : س ( يف األصل وكذا ) ١(
 وفيها أنه تـويف سـنة ١٧ / ١١وانظر قول اخلطيب يف تاريخ بغداد !  » احلطيب« ) : ث ( يف ) ٢(

 .مخسني وأربعامئة 
  .٤٥٠كذا يف مجيع النسخ ، ولعل هذا من سهو الناسخ وإال فقد تقدم يف ترمجته أنه تويف سنة ) ٣(
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٤(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٥(
  قــرأ عليــه ... احلــسني بــن حممــد أبــو عبــد اهللا البــريويت « : قــال ابــن اجلــزري يف ترمجتــه ) ٦(

وقولـه ال  . ٢٥٢ / ١الغايـة  » سني بن سندانه شيخ الاللكـي ال أعـرفهامعبد الواحد بن احل
 .واهللا أعلم . أعرفهام يعني البريويت وابن سندانه 

 .هو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد الاللكائي العجيل املقرئ ) ٧(
  .٨٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ، وتبـصري املنتبـه ١٣٦ / ٥ ، وتوضـيح املـشتبه ٢٧٧ / ٣تكملـة اإلكـامل : انظر ترمجته يف ) ٨(
  .٧٠٧ / ٢بتحرير املشتبه 

 .هو أبو نرص حممد بن عمر بن حممد األصبهاين ابن تابه البقال ) ٩(
  .٢١٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٢٤٣  

   ، حـدث بــه عنـه احلـافظ اإلمــام أبـو العـال اهلمــذاين ، وحممـود بــن عنـه
ــن أيب القاســم ــشحامي ، وحممــد ب ــم حممــد ال ــن أيب املعل    ، وحممــود ب

بـن إسـامعيل  وقرأ عليه بعض القرآن النقاش ، وحممد بن احلسن ، الرجاء
  ) .اهلروي
بن عبـد الـسالم بـن سـلطان بـن بختيـار أبـو الفـضل   عبد الواحد-

ِّالبيـع ، مقـرئ ، مـصدر ، إمـام ، حـاذق ، صـالح ،  البغدادي األزجي َ
 ًصدوق ، خري ، أخذ القراءات الكثرية عرضا عن سبط اخلياط ، وأيب الكرم

، وإبـراهيم بـن  بن تيميـة واعتنى بالفن ، قرأ عليه املجد الشهرزوري
                                                        

 .هو حممد بن أيب القاسم بن حممد القطان األصبهاين شيخ ) ١(
  .٢٣٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ) ٥٨٥ت ( هو أبو طالب حممود بن عيل بن أيب طالب بـن أيب الرجـاء التميمـي األصـبهاين ) ٢(
  .١٧٤ / ٥انظر وفيات األعيان 

 .هو أبو العباس حممد بن احلسن بن إسامعيل اهلروي املوفق مقرئ ) ٣(
  .١١٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ، العـرب يف خـرب ١١٣٤ / ٣فة القراء الكبـار معر: وانظر ترمجته يف .  » االرجي« ) : ث ( يف ) ٤(
  .٨٢ / ٥ ، شذرات الذهب ١٠ / ٥من غرب 

  ) .٥٥٠ت( هو أبو الكرم املبارك بن احلسن بن أمحد الشهرزوري إمام كبري ) ٥(
  .٣٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

يـة احلـراين إمـام هو جمد الدين أبو الربكات عبد السالم بن عبد اهللا بـن أيب القاسـم ابـن تيم) ٦(
  ) .٦٥٢ت ( عالمة 

  .٣٨٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 



 
  ٢٤٤  

 ، ، مات يف ربيع األول سنة أربع وسـتامئة  ، وأجاز البن البخارياحلسن
 . ، عن ثالث وثامنني سنة حرب ودفن بباب

- عبد الواحد بن عبد القادر املقديس  شيخ ، جمهول ، قرأ عليه ، 
 أبو القاسم اهلذيل بدمياط عن قراءته عىل ، بـن   أيب عيسى حممد

بن األخرم ، وأنه بلغ   أيب احلسن حممد بن النرض ، وعيسى اهلاشمي
 .من العمر مائة وتسعة وتسعني سنة ، وال يصح ذلك 

-  عبد الواحد بن عمر بـن حممـد بـن أيب هاشـمأبـو طـاهر   
                                                        

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١(
  ) .٦٩٠ت ( هو أبو احلسن عيل بن أمحد بن عبد الواحد املقديس ابن البخاري مسند إمام  )٢(

  .٥٢٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  .٢٧٤ / ٢ ، ٣٦٥ / ١انظر معجم البلدان  . باب حرب حملة ببغداد قرب مقربة برش احلايف) ٣(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٥(
) البحر األبيض املتوسـط ( مدينة قديمة بني تنيس ومرص عىل زاوية بني بحر الروم : دمياط ) ٦(

 عـىل  وهي اليـوم عاصـمة حمافظـة دميـاط تقـع٥٣٧ / ٢انظر معجم البلدان . النيل قرص و
  .الضفة الرشقية لنهر النيل وهي من أمجل مدن مرص 

وعنه عبد الواحد بن عبد القادر وهو وهـم ... حممد بن عيسى اهلاشمي « : قال ابن اجلزري ) ٧(
  .٢٢٥ / ٢الغاية  » وإن مل يكن عيل بن حممد اهلاشمي فال أعرفه

 ) .ث ( واملثبت من األصل و » بن النرص« ) : س ( يف ) ٨(
 . » س غا ف ك« رمز له بـ) س ( يف ) ٩(
   ، وشـذرات الـذهب ٦٠٣ / ٢ ، ومعرفة القـراء الكبـار ٢١ / ١٦السري : انظر ترمجته يف ) ١٠(

٩٣ / ٣.  



 
  ٢٤٥  

، العلـم ، الثقـة ، ، األستاذ ، الكبري ، اإلمام ، النحـوي   البغدادي البزاز
أمحد بـن  ً، أخذ القراءة عرضا عن  » البيان والفصل «مؤلف كتاب 
  أيب عثامن سعيد بن عبد الرحيم الرضير ، و ، وسهل األشناين

أيب بكر بن جماهد ، وسمع احلروف من مجاعة شاركه شيخه ابـن جماهـد يف 
   ، بـن حممـد بـن أيـوب  إبـراهيم ، وابـن عرفـة أكثرهم ، إبراهيم

أمحـد بـن   ، وبـن عبيـد اهللا  أمحـد أمحد بـن رسـتم ، وو
،   أمحد بن حممـد بـن سـعيد ، وبن احلسن بن عيل، وأمحد  فرح

 إسـحاق بـن ، وأمحـد بـن منـصور ، و الـشعراين أمحد بن حممـد و

                                                        
 .بال نقط  » البدار« ) : س ( يف ) ١(
 ! » والفضل« ) : س ( يف ) ٢(
 ) .س ( ليس يف  » ف« الرمز ) ٣(
ن عرفـة األزدي البغـدادي نفطويـه النحـوي صـاحب هو أبو عبد اهللا إبراهيم بـن حممـد بـ) ٤(

  ) .٣٢٣ت ( التصانيف صدوق 
  .٢٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  .٢٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو إبراهيم بن حممد بن أيوب شيخ ) ٥(
  .٧٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو أمحد بن عبيد اهللا املخزومي ) ٦(
 . » س ك« ـرمز له ب) س ( يف ) ٧(
 ) .س ( واملثبت من  » ابن فرج« ) : ث ( يف األصل و) ٨(
وهو مـرتجم يف  ) ٣٥٠ت ( هو أبو حامد أمحد بن عيل بن احلسن النيسابوري الشيخ الشهري ) ٩(

  .٥٤٨ / ١٥السري 
  .١١٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو عيل أمحد بن حممد بن سعيد األذين ) ١٠(
 . » الشعراين« بعد  » أمحد بن سهل األشناين« : كرر ذكر ت) س ( يف ) ١١(



 
  ٢٤٦  

 وإسحاق بن أمحد اخلزاعي ، وإسامعيل بن عبـد اهللا ، بن أيب حسان إبراهيم
 و،  بــن احلبــاب واحلـسن،  بـن يــونس  إســامعيل ، والفـاريس

  احلـسن بـن عبـد الـرمحنو،  بـن عـيل  احلـسنو ، بن الرسي احلسن
  بـن أمحـد  العبـاس و ،بـن ياسـني  عبد اهللا بن حممـدو،  الكرجي

                                                        

  ) .٣٠٢ت ( هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن أيب حسان األنامطي البغدادي مشهور ) ١(
  .١٥٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . هو أبو بكر إسامعيل بن عبد اهللا بن عمر الفاريس ) ٢(
  .١٦٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .هو أبو إسحاق إسامعيل بن يونس بن ياسني السبيعي البغدادي ) ٣(
  .١٧٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

وهو أبو عيل احلسن بـن احلبـاب بـن خملـد الـدقاق البغـدادي ثقـة  » ك« بـ) س ( رمز له يف ) ٤(
  ) .٣٠١ت ( ضابط 

  .٢٠٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .) س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٥(
 .هو أبو عيل احلسن بن الرسي بن سهل العطار البغدادي ) ٦(

  .٢١٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو عيل احلسن بن عيل بن سهل العطار البغدادي ) ٧(

  .٢٢٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  واملثبـت مـن األصـل وهـو احلـسن بـن  » الكزجـي« ) : ث ( ويف  » الكرخي« ) : س ( يف ) ٨(

 .عبد الرمحن الكرخي اخلياط 
  .٢١٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .هو أبو احلسن عبد اهللا بن حممد بن ياسني الفاريس الدواليب البغدادي شيخ ) ٩(
  .٤٥٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .هو أبو ضبيب العباس بن أمحد بن حممد الربيت البغدادي مقرئ ) ١٠(
  .٣٥٢  /١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٢٤٧  

ــربيت و ا ــد اهللا ]ج[ل ــصقر عب ــن ال ــن أيب  و،  ب ــد اهللا ب    ، داود عب
 وعيل بـن بن عيسى/   عبد الوهاب ، وبن حممد املؤدب  عبيدو

، القايض  عيل بن حممد، وبن حممد  عياش ، وبن محزة موسى
   ، بـن أيب قربـة  عـيل بـن أمحـد ، وبـن حـاتم  عيل بن أمحـدو

                                                        

 ) .س ( زيادة من ) ١(
  ) .٣٠٢ت ( هو أبو العباس عبد اهللا بن الصقر بن نرص البغدادي السكري ) ٢(

  .٤٢٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ٣(
   ) .٣١٦ت ( هو أبو بكر عبد اهللا بن سليامن بن األشعث السجستاين البغدادي اإلمام املشهور ) ٤(

  .٤٢٠ / ١نظر ترمجته يف الغاية ا  
 .هو أبو حممد عبيد بن حممد املروزي ثم البغدادي املكتب ) ٥(

  .٤٩٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو القاسم عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الوهاب بن أيب حية البغدادي ) ٦(

  .٤٨٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .ى بن محزة البغدادي موىل املنصور هو أبو القاسم عيل بن موس) ٧(

  .٥٨١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
وهو أبو الفضل عياش بن حممـد ) ث ( واملثبت من األصل و » وعياش وحممد« ) : س ( يف ) ٨(

  ) .٢٩٩ت ( اجلوهري البغدادي مشهور 
  .٦٠٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .نخعي البغدادي احلنفي قايض دمشق هو أبو القاسم عيل بن حممد بن كاس ال) ٩(
  .٥٧٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  .٥١٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو عيل بن أمحد بن حاتم البغدادي ) ١٠(
بـن « والـصواب  » بن أيب حـرب« ) : س ( ، ويف  » بن أيب قربة« ) : ث ( يف األصل وكذا ) ١١(

  .د بن أيب قوبة العجيل البغدادي احلاسب شيخ معروف وهو أبو احلسن عيل بن أمح » أيب قوبة
  .٥٢٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ب/١٧٤



 
  ٢٤٨  

، والقاسـم بـن   عيل بن العبـاس ، والقطيعي  عيل بن احلسنو
  حممــد بــن ســهلبــن شــهريار ، و  حممــد بــن احلــسنيزكريــا ، و

، العبايس  حممد بن موسى ، وبن الفتح اخلزار  حممد، والوكيل
   حممـد بـن  ، والقبـاب ربـن جعفـ ، وحممد  حممد بن يونسو

                                                        
 .هو أبو احلسن عيل بن احلسن بن سليامن القطيعي البغدادي ) ١(

  .٥٣٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو احلسن عيل بن العباس بن عيسى البجيل الكويف املقانعي شيخ مشهور ) ٢(

  .٥٤٧ / ١مجته يف الغاية انظر تر  
 ) .س ( واملثبت من  » احلسن« ) : ث ( يف األصل و) ٣(
 .هو أبو بكر حممد بن سهل بن عبد الرمحن الوكيل البغدادي ) ٤(

  .١٥١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 » اخلـزاز« ، والذي يف ترمجتـه ) س ( وهي غري منقوطة يف  » اخلزار« ) ث ( كذا يف األصل و) ٥(

 .وهو أبو عيسى حممد بن الفتح اخلزاز البغدادي 
  .٢٢٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

وهو أبو بكر حممد بن موسى بن حممـد اهلاشـمي الزينبـي البغـدادي  » العباس« ) : س ( يف ) ٦(
  ) . ٣١٨ت ( مقرئ ضابط لقراءة ابن كثري 

  .٢٦٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 . يونس احلرضمي البغدادي املطرز حاذق مشهور هو أبو بكر حممد بن) ٧(

  .٢٨٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 . » ج« بـ) س ( رمز له يف ) ٨(
، وهـو أبـو عمـر حممـد بـن جعفـر الكـويف  » القتات« كذا يف مجيع النسخ والذي يف ترمجته ) ٩(

  .٥٦٧ / ١٣وهو مرتجم يف السري  ) ٣٠٠ت ( القتات املعمر املسند 
 



 
  ٢٤٩  

 حممـد بـن  ، وبن الـضحاك  حممد بن حممد، و حممد بن الوزير
حممد بن أمحـد الربمكـي ، و ، و  حممد بن خلف وكيعجرير ، و

 ، بن قطن  وحممد بن أمحد ، حممد بن عبد الرمحن، و حممد بن قريش
، ومل خيـتم عليـه بـل   سعيد بن عبد الـرحيمد ، وبن حمم واملفضل

                                                        
 .وهو أبو بكر حممد بن حممد بن الوزير البرصي !  » بن العرزير« ) : ث (  يف) ١(

  .٢٥٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو احلسن حممد بن حممد الضحاك املقرئ البغدادي ) ٢(

  .٢٤٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
كـر حممـد بـن خلـف بـن ، وهو أبو ب) س ( ، واملثبت من  » بن وكيع« ) : ث ( يف األصل و) ٣(

  ) .٣٠٦ت ( حيان البغدادي املعروف بوكيع القايض ثقة جليل 
  .١٣٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 .وهو أبو بكر حممد بن أمحد بن عبد اهللا الربمكي البغدادي شيخ  » ج ك« ـب) س ( رمز له يف ) ٤(
  .٦٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 .الواحد األعرايب البغدادي شيخ معروف هو حممد بن قريش بن عبد ) ٥(
  .٢٣٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 .هو البغدادي املقرئ تقدمت ترمجته ) ٦(
 .هو أبو عيسى حممد بن أمحد بن قطن السمسار البغدادي الوكيل حاذق ضابط ) ٧(

  .٧٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
وهو أبـو سـعيد املفـضل بـن حممـد بـن )  ث (واملثبت من األصل و » الفضل« ) : س ( يف ) ٨(

  ) .٣٠٨ت ( إبراهيم اجلندي ثم املكي مشهور 
  .٣٠٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 .تقدم ذكر سعيد بن عبد الرحيم يف أول الرتمجة ) ٩(
 



 
  ٢٥٠  

 فيام بن حممد بن أيب حممد اليزيدي عبيد اهللا و  ،وصل إىل التغابن
وهـو وهـم ،   عـن احلاممـي واملـصاحفيأسنده أبو طـاهر بـن سـوار

اهلمذاين عن احلاممي عن أيب طاهر  والصواب ما أسنده احلافظ أبو العالء
:  ، قـال بـن أيب حممـد اليزيـديبـن حممـد ا حدثنا حممد بن العباس: ال ق

   حيدث بـه عـن أيب عبـد الـرمحن -  رأيناه وكتبنا ما فيه-وجدت يف كتب أيب 
قرأت عـىل أيب :  عن أيب حممد اليزيدي قال بن أيب حممد اليزيدي عبد اهللا

ًة عرضـا وسـامعا روى عنـه القـراء. أعلم عمرو ، فهذا هو الصحيح ، واهللا  ً  
  أمحـد بـن موسـى ،  ، وأبـو الفـرج أمحد بن عبد اهللا بن اخلـرض) غا ( 

                                                        

 ! » النغابن« ) : ث ( يف ) ١(
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٢(
   بن أيب حممد بن اليزيدي العـدوي البغـدادي شـيخ مـشهور هو أبو القاسم عبيد اهللا بن حممد) ٣(

  .٤٩٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٢٨٤ت ( 
  .٢٩١ / ١يف املستنري ) ٤(
وهو أبو الفرج عبيد اهللا بن عمر بـن ) . س ( واملثبت من األصل و » املصاجفي« ) : ث ( يف ) ٥(

  ) .٤٠١ت ( حممد املصاحفي البغدادي مقرئ مشهور 
  .٤٩٠/ ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .واملثبت من األصل  » أيب العالء« ) : ث ( ويف  » أو العالء« ) : س ( يف ) ٦(
 .هو أبو عبد اهللا حممد بن العباس بن حممد اليزيدي البغدادي ) ٧(

  .١٥٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .ارك اليزيدي البغدادي مشهور ثقة هو أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن أيب حممد حييى بن املب) ٨(

  . ٤٦٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( واملثبت من األصل و » احلرض« ) : ث ( يف ) ٩(
  وهو أبو الفرج أمحد بـن موسـى بـن ) س ( واملثبت من األصل و » أبو الفرح« ) : ث ( يف ) ١٠(

 .عبد الرمحن البغدادي شيخ 
  .١٤٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٢٥١  

 عبيد اهللا بن عمر املصاحفي ، ، و وعبد العزيز بن جعفر بن خواستي
   ، و  عيل بن عمـر احلاممـي ، وعـيل بـن احلـسني القـايضو

 عـيل ابـن حممـد  ، ولبن الفض عيل بن العالف ، وجعفر بن حممد
بن  ، وحممد بن أمحد عقيل بن عيل  ، احلسني بن عيل ، واجلوهري
ــود ــبعونأيب اجل ــن ض ــد ب ــد اهللا و  ، ، وحمم ــد  عبي ــن أمح ب

                                                        

ــل ) ١( ــني« : يف األص ــن خواش ــني« ) : ث ( ويف  » ب ــن حواش ــوايس« ) : س ( ويف  » ب  » خ
والصواب املثبت وهو عبد العزيز بن جعفـر بـن حممـد بـن خواسـتي ابـن أيب غـسان شـيخ 

  ) .٤١٢ت ( صدوق 
  .٣٩٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 وهو أبو احلـسن عـيل بـن احلـسني بـن ،) س ( واملثبت من  » الذهبي« ) : ث ( يف األصل و) ٢(
 .أمحد التكريتي القايض شيخ معروف 

  .٥٣٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٣٨٠ت بعد ( هو أبو القاسم جعفر بن حممد بن الفضل املارستاين البغدادي ) ٣(

  .١٩٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٤(
 .يل بن حممد اجلوهري البغدادي الشاهد مقري معروف هو أبو احلسن ع) ٥(

  .٥٧٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليس يف  » ك« : الرمز ) ٦(
  ) .٣٧٠ت يف حدود ( هو عقيل بن عيل البغدادي ابن  البرصي ) ٧(

  .٥١٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٣٩٥ت ( دي هو أبو الفرج حممد بن أمحد بن أيب اجلود البغدا) ٨(

  .٦٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
بــن « والــصواب  » ابــن ضــعون« ) : س ( ويف  » بــن ضــبعون« ) : ث ( كــذا يف األصــل و) ٩(

  ) .٣٨٠ًت قريبا من (  وهو أبو هاشم حممد بن صبغون امللطي ثقة متصدر » صبغون
  .١٥٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ليس يف  » س« : الرمز ) ١٠(



 
  ٢٥٢  

ذكـره اهلـذيل وال  فـيامالقايض أبو العال الواسطي   ، والصيدالين
، وإنام قرأ عىل عقيل بـن  التي تويف فيها أبو طاهريصح ، ألنه ولد يف السنة 

ومل يكن بعد ابن جماهـد مثـل : عنه ، قال احلافظ أبو عمرو  عيل البرصي
هلجتـه واسـتقامة طريقتـه ، وكـان  صدقأيب طاهر يف علمه وفهمه ، مع 

ُ ، وكان حسن اهليئة ضيق اخللق ، وكان قد ينتحل يف النحو مذهب الكوفيني ُ ِّ َ
 يف موضع اخلفـض يف )الناس ( الف مجيع أصحابه يف إمالة النون من خي

وملا تويف ابن جماهد رمحه اهللا ، . قراءة أيب عمرو ، فكانوا ينكرون عليه ذلك 
، فتـصدر لإلقـراء يف جملـسه ، وقـصده األكـابر  أمجعوا عىل أن يقـدموه

  اب ، وكــان مــن جلــة أصــحعنــده كعقيــل ابــن البــرصي فتحلقــوا
                                                        

  ) .٤٠٠ت ( هو أبو القاسم عبيد اهللا بن أمحد بن عيل البغدادي ابن الصيدالين حاذق ضابط ) ١(
  .٤٨٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٢(
 . » وما« ) : س ( يف ) ٣(
 ! » الطاهر« ) : س ( يف ) ٤(
 . » النرصي« ) : س ( يف ) ٥(
 ! » حدق« ) : س ( يف ) ٦(
َاختلف فيه عـن الـدوري  - يقرأ به من طريق الطيبة -باجلر حيث وقعت بالقرآن  » الناس« ) ٧( ِ ُ

ـال يف . عن أيب عمرو فروى عنه إمالة كربى أبو طاهر عن أيب الزعراء عنه وروى فتحه عنه سائر أهل األداء  ق
  .٨٨نظر إحتاف فضالء البرش ص ا. وافقه اليزيدي ، والباقون بالفتح . والوجهان صحيحان: النرش 

 . » تقدموه« ) : س ( يف ) ٨(
 . » فتخلفوا« ) : ث ( يف ) ٩(
 . » النرصي« ) : س ( يف ) ١٠(



 
  ٢٥٣  

وسمعت فارس بـن أمحـد :  قال  ونظرائهاماجلالء ابن جماهد ، وكأيب بكر
دخل أبو طاهر ذات يوم يف جملس ابن جماهد ، وقد فرغوا من مسألة : يقول

: فقـال هلـم / مسألة جرت : كنتم ؟ قالوا  فيم: جرت بينهم ، فقال هلم 
َهلموها فإن األسـد : فقال . إن اجلواب فيها قد استوعب : هلموها فقالوا  ْ ُ

قـرأ  » تاريخ النحـاة« يف  وقال القفطي. إذا حرضت تضارطت الثعالب 
َ ومل ير بعد ابن جماهد بن درستويه الفاريس عىل أيب حممد كتاب سيبويه ُ

ًكان ثقة أمينا مات يف شـوال سـنة تـسع : يف القراءات مثله، وقال اخلطيب
 أيب عمـر  ، وهـو والـد حممـدنيوأربعني وثالثامئة وقد جـاوز الـسبع

                                                        
 هو أبو بكر أمحد بن إبراهيم اجلالء البغدادي عارف صالح) ١(

  .٣٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » قد« ) : س ( يف ) ٢(
صواب املثبت وهو أبو احلسني عيل بن يوسف بن إبراهيم الشيباين وال » القبطي« ) : س ( يف ) ٣(

ـــاحب  ـــرصي ص ـــي امل ـــاة ( القفط ـــاريخ النح ـــسري ٦٤٦ت ) ت ـــرتجم يف ال ـــو م    وه
  .٢١٥ / ٢وانظر قوله يف إنباه الرواة  . ٢٢٧ / ٢٣

  ) .١٨٠ت ( هو أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب الفاريس ثم البرصي سيبويه إمام النحو ) ٤(
  .٦٠٢ / ١نظر ترمجته يف الغاية ا  

 ) ٣٤٧ت ( هو أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن درستويه الفاريس النحوي اإلمام شيخ النحو ) ٥(
  .٥٣١ / ١٥وهو مرتجم يف السري 

  .٧ / ١١انظر تاريخ بغداد ) ٦(
   هو أبو عمر حممد بن عبـد الواحـد بـن أيب هاشـم البغـدادي اإلمـام العالمـة غـالم ثعلـب) ٧(

  .٥٠٨ / ١٥وهو مرتجم يف السري  ) ٣٤٥ت ( 

 أ/١٧٥



 
  ٢٥٤  

 . الزاهد غالم ثعلب
  مقـرئ ، :  ، قـال الـداين بن جربيل أبو أمحد اهلـروي عبد الواحد-

 مرص  ، نزلتصدر ، سمع عبد اهللا بن حممد بن إسامعيل الطرسويس
ْهبا ، وال أدري عىل من قرأ  وحدث َ. 

أيب الـسداد أبـو حممـد البـاهيل بـن عـيل بـن   عبد الواحد بـن حممـد-
ًرشحا حسنا ،  »التيسري«  ، أستاذ كبري ، رشح كتاب األندليس املالقي أفاد  ً

  ، الـزبريبـن إبـراهيم بـن )أمحـد ( أيب جعفر  وأجاد ، قرأ عىل )فيه ( 
                                                        

  ).٢٩١ت ( العباس أمحد بن حييى بن يزيد الشيباين موالهم اللغوي ثعلب البغدادي ثقة كبري  هو أبو) ١(
  .١٤٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

شتبه  ، وتبصري املنتبه بتحرير املـ١٩٧ / ٣٩ ، تاريخ دمشق ٣٥ / ٢اإلكامل : انظر ترمجته يف ) ٢(
٨٧٩ / ٣.  

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٣(
 . » نزيل« ) : س ( يف ) ٤(
 ) .س ( واملثبت من  » معه« ) : ث ( يف األصل و) ٥(
 ! » وجدت هبا« ) : س ( يف ) ٦(
 ، الديباج املذهب يف معرفة أعيـان علـامء ٤٢٤ / ٣انظر ترمجته يف اإلحاطة يف أخبار غرناطة ) ٧(

  .٤٧ / ٢الوعاة  ، بغية ٦٣ / ٢املذهب 
 ) .ث ( واملثبت من األصل و » التنبيه« ) : س ( يف ) ٨(
 ) .س ( ليست يف  » فيه« ) ٩(
 . » عىل أيب جعفر« قبل  » فيه« زيادة ) س ( يف ) ١٠(
 ) .س ( ليست يف  » أمحد« ) ١١(
 



 
  ٢٥٥  

  ، وروى    وحممد بن عيل بن احلسن السهيل ، واحلسني ابن أيب األحـوص
 ، وقاسم بن أمحـد بن أيب إبراهيم بن أيب رحيانة عن يوسف  »التيسري« 

 ، وأبو بكر حممـد  قرأ عليه حممد بن حييى بن بكر الصعيديابن حسن 
  ، وأبـو بكـر حممـد بـن  الزيـات )بـن ( ابن أيب جعفر أمحد بن احلسن 

 .عبيد اهللا بن حممد بن منظور 
  ، شــيخ ، روى احلــروف عــن   عبــد الواحــد بــن حممــد البلخــي-

لعلـه (  ، روى عنه طاهر بن غلبـون عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا
 ) .ابن جربيل املتقدم 

                                                        

 ) .ث ( واملثبت من األصل و » ابن أيب األخوص« ) : س ( يف ) ١(
 ! » نرسال« ) : ث ( يف ) ٢(
 .هو أبو احلجاج يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن أيب رحيانة املريييل ) ٣(

  .٣٩٣ / ٢انظر ترمجته يف  الغاية   
 . » احلجري« والذي يف ترمجته  » احلموي« : زيادة ) س ( و يف  » احلسن« ) : ث ( يف ) ٤(
ــذا ) ٥( ــل وك ــصعيدي« ) : ث ( يف األص ــعري« ) : س ( ويف  » ال ــه و » األس ــذي يف ترمجت   ال

 . ، وهو أبو عبد اهللا حممد بن حييى بن بكر األشعري إمام مقرئ  » األشعري« 
  .٢٧٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ليست يف  » ابن« ) ٦(
 .هو أبو بكر حممد بن أمحد بن عيل ابن الزيات الكالعي ) ٧(

  .٨٠ / ٢انظر ترمجته يف اإلحاطة يف أخبار غرناطة   
 ، وسري أعـالم ١٩٥ / ٣٩ ، تاريخ دمشق ٩٦ / ٢األنساب للسمعاين : لعله هو املرتجم يف ) ٨(

  .٣٧٨ ، وفيها أن وفاته سنة ٤٢٢ / ١٦النبالء 
 .هو عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن سعد الرببري ) ٩(

  .٣٧٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ١٠(



 
  ٢٥٦  

 بن كثري أبو حممد املرصي ثم الدمشقي ، نقيب السبع  عبد الواحد-
: ًالكبري ، أخذ القراءات عرضا عن السخاوي ، قـال أبـو عبـد اهللا احلـافظ 

 أنه تال عليه بالسبع مفردات ، تويف سنة تـسعني وسـتامئة وهـو ابنهحدثني 
 .تارك للفن 

،   قرأ عليه زبري بن عيل بن سيد الكل املهلبي عبد الواحد املغريب-
 .وسامه ونسبه ومل يذكر عىل من قرأ 

-  ــوارث ــد ال ــعيد  عب ــن س ــوان ( ب ــن ذك ــو )ب    أب
  ، إمــام ، حــافظ ،   مــوالهم البــرصيعبيــدة التنــوري العنــربي

 عمرو ، سنة اثنتني ومائة ، وعرض القرآن عىل أيب مقرئ ، ثقة ، ولد 
   ، روى القـراءة عنـه ابنـه املكـي يف العـرض عـىل محيـد بـن قـيس ورافقه

                                                        

 ، ٤٢٦ / ١ ، معجـم الـشيوخ للـذهبي ١٤١٤ / ٣معرفـة القـراء الكبـار : ر ترمجتـه يف انظ) ١(
  .٦٩٦ وفيهام أن وفاته سنة ٤٠٢ / ١٣البداية والنهاية 

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 . ،ومل أقف له عىل ترمجة لولد عبد الواحد بن كثري هذا ١١٦٧ / ٣انظر معرفة القراء ) ٣(
 . » نيأمهل« ) : س ( يف ) ٤(
  .٣٣٥ / ١ ، ومعرفة القراء الكبار ٣٠٠ / ٨ ، السري ١٣ / ٥هتذيب الكامل : انظر ترمجته يف ) ٥(
 ) .س ( ليست يف  » بن ذكوان« ) ٦(
 . » عبد الواحد« ) : ث ( يف ) ٧(
 ! » النرصي« ) : س ( يف ) ٨(
 ! » ورافعة« ) : ث ( يف ) ٩(
  ) .١٣٠ت ( كي القارئ ثقة هو أبو صفوان محيد بن قيس األعرج امل) ١٠(

  .٢٦٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٢٥٧  

   ، القـصبي  حممـد بـن عمـر، و ، وبـرش بـن هـالل عبد الـصمد
 ، وأبو الربيع الزهـراين ، وأمحـد بـن أيب عمـر املنقري  معمرو أبو

  ،  ، وعـون بـن احلكـمبـن موسـى القـزاز  عمرانالقريش ، و
)وعبد العزيز بن  أيب املغرية القريش  (  ًوكان ثقـة ، حجـة ، موصـوفا

:  أمحـد بالعبادة والدين ، والفصاحة ، والبالغة ، ولكنه اهتم بالقـدر ، قـال
ًما رأيـت فقيهـا : اجلرمي  قال أبو عمر. كان يرى القدر ، وال يدعو إليه 

                                                        

  ) .٢٠٦ت ( هو أبو سهل عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنربي البرصي ) ١(
  .٣٩٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .هو أبو جعفر برش بن هالل الصواف ) ٢(
  .١٧٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . بن عمر بن حفص القصبي البرصي صدوق مشهور هو أبو بكر حممد) ٣(
  .٢١٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

هو أبو معمر عبد اهللا بن عمرو بن احلجاج املنقري التميمي البرصي قيم بحـرف أيب عمـرو ) ٤(
  ) .٢٢٤ت ( ضابط له 

  .٤٣٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .روف هو أبو موسى عمران بن موسى القزاز مقرئ مع) ٥(

  .٦٠٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  .٥١٦ / ٨انظر ترمجته يف الثقات البن حبان . هو عون بن احلكم بن سنان القريب ) ٦(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٧(
 .هو أبو عبد الرمحن عبد العزيز بن أيب املغرية القريش املنقري الصفار مقرئ صدوق ) ٨(

  .٣٩٧ / ١ة انظر ترمجته يف الغاي  
واملثبـت مـن  » احلرمـي« ) : س ( ويف ) س ( واملثبـت مـن  » أبو عمرو« ) : ث ( األصل و) ٩(

 .وهو أبو عمر صالح بن إسحاق اجلرمي البجيل موالهم النحوي املشهور ) ث ( األصل و
  .٣٣٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٢٥٨  

، مات يف آخر احلجة سنة تسع ، إال محاد بن سلمة/ ن عبد الوارث أفصح م
 ولـه ثـامن وسـبعون سـنة ، (أو أول املحرم سنة ثامنني ومائة ، بالبـرصة 

  ) .العنربي ّوصىل عليه ابن رسار
بن عبد الرمحن بن حممد املقديس احلنفـي ، ينعـت بنـارص  لويل عبد ا-
 ، مقرئ ، متصدر ، قرأ بالروايات عىل املنتجب اهلمذاين ، قرأ عليه الدين
 ، تـويف يف حـدود التـسعني األبـار املجري حممد بن عبد العزيز بالسبع

 .وستامئة بدمشق 
ُبن بزغش  عبد الوهاب- ْ ُ  البغـداديالعيني أبـو الفـتح ، احلنـبيل 

مقرئ ، إمام ، حاذق ، صدوق ، وهو ختن أيب الفـرج ابـن اجلـوزي ، قـرأ 
  ، وعـىل ابـن عـساكربن حممـد بـن شـنيف بالروايات الكثرية عىل أمحد

                                                        

 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ١(
، والصواب أبو عبد اهللا سوار بن عبد اهللا بن سوار التميمي العنـربي ) ث (  وكذا يف األصل) ٢(

  .٥٤٣ / ١١وهو مرتجم يف السري  ) ٢٤٥ت ( البرصي اإلمام العالمة 
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٣(
 . » السبع« ) : س ( و) ث ( يف ) ٤(
  ) .٧٢٣ت ( ئ عارف هو جمري الدين حممد بن عبد العزيز بن غازي األبار الوكيل مقر) ٥(

  .١٧٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .واملصادر األخرى ) ث ( واملثبت من األصل و » برعش« ) : س ( يف ) ٦(
 ، خمتـرص ١٣٢ / ٥ ، شـذرات الـذهب ١١٦٦ / ٣معرفـة القـراء الكبـار : انظر ترمجته يف ) ٧(

  .٢٦٣ / ١٥تاريخ الدبيثي 
  ) .٥٦٨ت ( شنيف الدارقزي البغدادي إمام ثقة هو أبو الفضل أمحد بن حممد بن ) ٨(

  .١١٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ب/١٧٥



 
  ٢٥٩  

قرأ  ، احليل ، ومسعود بن احلسني  ، وسعد اهللا بن الدجاجيالبطاحيي
ًوكان صدوقا خريا قانعـا: افظ أبو عبد اهللا النظام حممد بن مسلم ، وقال احل: عليه  ً ً 

  .باليسري ، تويف سنة اثنتي عرشة وستامئة ، وله سبعون سنة
 أبو حممد البغدادي ، النحوي ، املعروف   عبد الوهاب بن جريش-

 ، مقرئ ، متصدر ، روى القراءة عـن الكـسائي ، وهـو مـن بأيب مسجل
بـن   بن حييى الكسائي الصغري ، قال أبو بكرجلة أصحابه ، روى عنه حممد

 أربعـني األمحـر كان أبو مسجل يروي عن عيل بـن مبـارك : األنباري
 .ألف شاهد يف النحو 

                                                        
  ) .٥٧٢ت ( هو أبو احلسن عيل بن عساكر بن املرحب البطاحيي إمام ثقة ) ١(

  .٥٥٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٥٦٤ت ( هو أبو احلسن سعد اهللا بن نرص بن سعد ابن الدجاجي البغدادي مقرئ واعظ ) ٢(

  .٣٠٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٥٦٤ت ( هو أبو املظفر مسعود بن احلسني بن هبة اهللا الشيباين احليل الرضير مقرئ حاذق ) ٣(

  .٢٩٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ! » ًمانعا« ) : س ( يف ) ٤(
  .١١٦٧ / ٣انظر معرفة القراء الكبار ) ٥(
 . » عبد الوهاب بن أمحد«  وسامه فيه ١٢٣ / ٢ الوعاة بغية: انظر ترمجته يف ) ٦(
 . » مسحل« وبغية الوعاة ) س ( ويف  » مسجل« ) : ث ( كذا يف األصل و) ٧(
  ) .٣٢٨ت ( هو أبو بكر حممد بن القاسم بن حممد بن األنباري البغدادي اإلمام الكبري ) ٨(

  .٢٣٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  .٩٢ / ٩وهو مرتجم يف السري  ) ١٩٤ت ( ارك األمحر شيخ العربية هو عيل بن املب) ٩(



 
  ٢٦٠  

 ، مقـرئ ، قـرأ عليـه عبـد اهللا بـن إدريـس  عبدالوهاب بن حكم-
  .الرسقسطي

-  عبد الوهاب بن ذي زويه القـضاعي ، مقـرئ ، متـصدر ، أخـذ 
ًلقراءة عرضا عن حممد بن هارون التامر عن حممد بن املتوكل عن يعقوب ، ا

 روح ورويس ، ]عن  [، وعن أيب حاتم وعن أيب عبد اهللا الزبريي
 ، ذكــره احلــسني بــن حممــد  حممــد بــن الزبرقــانروى القــراءة عنــه 

 . املقرئ ، وغريه القالنيس
- بو القاسم املكي عبد الوهاب بن العباس أ  ، شـيخ ، مقـرئ ،

                                                        
عبد الوهاب بن حممد بـن «  وفيها أن اسمه ١٠٥ / ٣التكملة لكتاب الصلة : انظر ترمجته يف ) ١(

 ، والـصلة ٩٦ / ٥ ، والذيل والتكملة لكتاب املوصول والصلة ٤٨٩وأنه تويف سنة  » حكم
١٢٢ / ١.  

 .اهللا بن إدريس الرسقسطي مقرئ كبري هو أبو سهل عبد ) ٢(
  .٤١٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٣٠٠ت بعد ( هو أبو عبد اهللا الزبري بن أمحد بن سليامن الزبريي البرصي الفقيه إمام ثقة ) ٣(
  .٢٩٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ! » أبو خاتم« ) : ث ( يف ) ٤(
 ) .س ( زيادة من ) ٥(
 . » الزبرقاين«  : )س ( يف ) ٦(
 .هو احلسني بن حممد السلاميس القالنيس أبو حممد ) ٧(

  .٢٥٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
ومل أقف عىل  . ٣٣٥ ، ١٤٣ / ١انظر الغاية .  » املسكي« كذا يف مجيع النسخ ولعل الصواب ) ٨(

 .ترمجة البن العباس هذا 



 
  ٢٦١  

 ، روى القـراءة عنـه الصفار  أمحد بن موسىًروى القراءة عرضا عن 
  .الطربي  أبو إسحاقًعرضا األستاذ 

- بن عطاء بن مسلم أبو نرص اخلفاف  عبد الوهاب  العجـيل البـرصي  
وعـن ، أيب عمـرو  روى القـراءة عـن ، مـشهور ، ثقة ،  البغدادي )ثم ( 

روى ، عـن عاصـم  زيـديوعـن أبـان بـن ، إسامعيل بن مسلم عن ابـن كثـري 
  ، وعيسى بن سليامن ، وأمحد بنبن هشام احلروف عنه أمحد بن جبري ، وخلف

،  ) بـن عبـد اهللا املقـرئ  وأمحد بـن احلـسني(النهشيل ،  يحرشأيب 
                                                        

  .١٤٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية . دي املعدل هو أبو جعفر أمحد بن موسى الصفار البغدا) ١(
  ) .٣٩٣ت ( هو أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن إسحاق الطربي املالكي البغدادي ثقة أستاذ ) ٢(

  .٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  هتــذيب الكــامل : انظــر ترمجتــه يف و) س ( واملثبــت مــن األصــل و.  » احلفــاف« ) : ث ( يف ) ٣(

  .٣٤٠ / ١ ، ومعرفة القراء الكبار ٤٥١ / ٩السري  ، ١٩ / ٥
 ) .س ( ليست يف  » ثم« ) ٤(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٥(
 .هو أبو يزيد أبان بن يزيد بن أمحد البرصي العطار النحوي ثقة صالح ) ٦(

  .٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » بن خلف« ) : س ( يف ) ٧(
أمحـد  وهو أبو جعفر  » بن أيب رسيج« والذي يف ترمجته  » بن أيب رشيح«  :يف مجيع النسخ كذا ) ٨(

  ) .٢٣٠ت ( ابن الصباح بن أيب رسيج النهشيل الرازي ثم البغدادي القطان ثقة ضابط 
  .٦٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ما بني القوسني ليس يف ) ٩(
 .قرئ هو أمحد بن احلسني بن عبد اهللا بن حممد امل) ١٠(

  .٤٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٢٦٢  

ــد  ــىوأمح ــن حيي ــك ب ــن مال ــدب ــد ، وح ــاحلروف حمم ــه ب ــن  ث عن   ب
سنة ست أو : ، سنة أربع ومائتني ، وقيل   ، مات ببغدادعمر الواقدي

 .سبع 
-  بن احلـسن بـن حممـد بـن إسـحاق بـن  عبد الوهاب بن عيل

 ، ، املـودب ، مقـرئ ، مـصدر أبو تغلب امللجمـي / إبراهيم بن داوريد
 املعـاىف بـن ًالقراءات عرضا عـن عارف ، إمام ، معروف ، زاهد ، أخذ 

ار ، قـال َوِ أبو طاهر بن سثابت بن بندار ، و: زكريا اجلريري ، قرأ عليه 
:  ، وقال ابن سـوار ًوكان عارفا بالقراءات والفرائض: اخلطيب أبو بكر 

سنة مخـس  الشيخ ، الثقة ، اإلمام ، احلافظ ، الزاهد ، قرأت عليه بمكتبه
 . ربعامئة بالشارسوكوثالثني وأ

                                                        

  .١٤٧ / ١الغاية  » أمحد بن حييى بن مالك السويس ال أعرفه« : قال ابن اجلزري يف ترمجته ) ١(
  ) .٢٠٩ت ( هو أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن واقد الواقدي املدين ثم البغدادي ، تكلموا فيه ) ٢(

  .٢١٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ! » بنغداد« ) : ث ( يف  )٣(
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٤(
  .٢١٩ / ١واملستنري ) ث ( واملثبت من األصل و » داود« ) : س ( يف ) ٥(
  كـام يف ترمجتـه يف تـاريخ بغـداد  » ُامللحمـي« : والصواب  » أبو ثعلب اللخمي« ) : س ( يف ) ٦(

  .١٣٩١ / ٤نتبه  وتبصري امل٣٧٧ / ٥ واألنساب للسمعاين ٣٣ / ١١
  .٣٣ / ١١انظر تاريخ بغداد ) ٧(
 ! » بمكة« ) : س ( يف ) ٨(
 ، وانظـر قـول ٢١٩ / ١واملثبت من األصل واملـستنري  » بالشارشوك« ) : ث ( يف األصل و) ٩(

  .٢١٩ / ١ابن سوار يف املستنري 

 أ/١٧٦



 
  ٢٦٣  

َسـكينة، أبو أمحد بـن  بن عيل بن عيل بن عبيد اهللا  عبد الوهاب- ُ 
بضم السني وفتح الكاف وسكون الياء آخر احلـروف ونـون ، البغـدادي ، 

، إمام ، مقرئ ، كامل ، حاذق ، صالح ، شيخ العراق  الصويف ، الشافعي
 ومخـسامئة ، وعـرض الروايـات عـرشة يف عرصه ، ثقة ، ولد سـنة سـبع

بـن  الكثرية عىل سبط اخلياط ، واحلافظ أيب العالء اهلمـذاين ، وأيب احلـسن
 مـن جـده أيب  ، وسمع الكثـري مـن احلـديث ، ولـبس اخلرقـةحممويه

ُ ، وصحبه النيسابوري الربكات َ َِ. 
ز عليه بالروايات احلافظ أبو عبـد اهللا حممـد بـن النجـار ، وأجـا قرأ

إليـه  وطـال عمـره وانتهـت: البن البخاري ، قال احلافظ أبـو عبـد اهللا 
                                                        

 .ومعرفة القراء ) ث ( واملثبت من األصل و » عبد اهللا« ) : س ( يف ) ١(
   ، البدايـة  والنهايـة ١١٣١ / ٣ ، ومعرفـة القـراء الكبـار ٥٠٢ / ٢١السري : انظر ترمجته يف ) ٢(

٧٢ / ١٣.  
 . » الرقي« ) : س ( يف ) ٣(
 . » تسع« ) : س ( يف ) ٤(
  ) .٥٥١ت ( هو أبو احلسن عيل بن أمحد بن احلسني بن حممويه اليزدي الشافعي اإلمام الفقيه ) ٥(

  .٥١٧ / ١الغاية انظر ترمجته يف   
 . ملسو هيلع هللا ىلص حيث يزعمون أنه لبـسها ملسو هيلع هللا ىلص لبس اخلرقة من ترهات الصوفية وكذهبم عىل رسول اهللا ) ٦(

  .٥١٠ / ١١انظر جمموع فتاوى ابن تيمية 
 ) ٥٤١ت ( هو أبو الربكات إسامعيل بن أيب سعد أمحد بن حممد النيسابوري الشيخ الـصالح ) ٧(

  .١٦٠ / ٢٠وهو مرتجم يف السري 
 . » وقرأ« ) : س (  يف) ٨(
 . » فانتهت« ) : س ( يف ) ٩(



 
  ٢٦٤  

ــري ،  ًمــشيخة العلــم ، وكــان إمامــا ، صــاحلا ، قــدوة ، مقرئــا ، جمــودا كث ً ً ًِّ
ًعمر حتى حدث بجميع مروياتـه مـرارا ، : ، وقال ابن النجار  املحاسن ِّ ُ

له ساعة  فال متيضالبالد ، وكانت أوقاته حمفوظة ،  وقصده الطلبة من
: إال يف قراءة ، أو ذكر ، أو هتجد ، أو تسميع ، وأحسن يف وصفه حتى قال 

ًوطفت البالد فام رأيت أكمل منه وال أكثر عبادة ، وال أحسن سمتا ، وكان 
  .ثقة ، حجة ، تويف يف ربيع اآلخر سنة سبع وستامئة

- يةبن عيسى بن عبد الوهاب بن أيب ح عبد الوهاب  ،أبو القاسم
عـن  ، عـن اليزيـدي  حممد بـن شـجاع ، روى احلروف عن البغدادي

 . عمرو ، روى عنه احلروف عبد الواحد بن عمرأيب

                                                        
  .١١٣٢ / ٣وانظر مقولة الذهبي يف معرفة القراء !  » املجالس« ) : س ( يف ) ١(
 . » يف« ) : س ( يف ) ٢(
 ! » فال يمض« ) : س ( يف ) ٣(
  .٣٦٨ ، ٣٦٠ ، ٣٥٩ / ١٦انظر ذيل تاريخ بغداد ) ٤(
 . » حبه« ) : س ( يف ) ٥(
 وفيهـا ٢٨ / ١١ ، وتاريخ بغـداد ٥٨٩ / ٢املؤتلف واملختلف للدارقطني : ظر ترمجته يف ان) ٦(

  .٣١٩أنه تويف سنة 
  ) .٢٦٤ت ( هو أبو عبد اهللا حممد بن شجاع البلخي البغدادي الفقيه عامل مشهور ) ٧(

  .١٥٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .ث ( و) س ( واملثبت من  » اليزيد« : يف األصل ) ٨(
 ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ٩(
 . » ج« رمز له بـ) س ( يف ) ١٠(



 
  ٢٦٥  

- عبد الوهاب بن عيسى بن أيب نرص املعروف بابن الـشفق  ، 
ًلقراءة عرضا عن ويقال ابن أيب الشفق البغدادي ، مقرئ ، معروف ، أخذ ا

حممد بن حييى الكسائي ، عـن أيب احلـارث   عـن الكـسائي ، روى
 بـن أمحـد   أمحـد بـن نـرص الـشذائي ، وإبـراهيمًالقراءة عنه عرضا 

أنـه قـرأ (  » املنتهـى « ، وذكر أبو الفضل اخلزاعي يف كتاب اخلرقي
 ) .عىل اخلرقي عنه 

-  بن فلـيح د الوهاب عببـن ريـاح  ) هـذا هـو
عبد الوهاب بن   : املعروف يف نسبه ، وقال أبو الفضل الرازي ، وسبطه

                                                        
 .ومل أقف عىل ترمجة لعبد الوهاب هذا .  » الشقيق« ) : س ( يف ) ١(
  ) .٢٤٠ت ( هو أبو احلارث الليث بن خالد البغدادي ثقة معروف وهو الراوي عن الكسائي ) ٢(

  .٣٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٣٧٤ت ( بو القاسم إبراهيم بن أمحد بن جعفر اخلرقي البغدادي املنابري املقرئ هو أ) ٣(

  .٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
   هــ ٥٨٤ - ] ٤٣٤ [ ١٦ / ١توجد نسخة هلذا الكتاب يف اخلزانة التيمورية بالقـاهرة بـرقم ) ٤(

  .١٩٥انظر الفهرس الشامل ص  ) ١٧ / ١سز ( 
 ) .س ( يست يف ما بني القوسني ل) ٥(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٦(
 ، املقتنـى يف ٣٧٢ / ١ ، معرفة القـراء الكبـار ٤١١ / ٨الثقات البن حبان : انظر ترمجته يف ) ٧(

  .٤٥ / ١رسد الكنى 
 . » رباح« ) : س ( يف ) ٨(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٩(
 ) !ث ( كذا يف األصل و) ١٠(



 
  ٢٦٦  

أبو إسحاق ، املكي ، إمام ، أهل مكـة يف القـراءة ) عطاء بن فليح بن رياح 
ًيف زمانه ، صدوق ، أخذ القراءة عرضا وسامعا عن  ً داود بن شبل،  

 عبـد امللـك و،   حممد بن بزيع، و حممد بن سبعون و
  بـن   حممـد ، وابـن أيب مـرة/  شـعيب وابن عبد اهللا بن شعوة

ابني عتبة اهلاشميني ،   محزة، و  احلسن ، وعبد اهللا اخلالدي
ــن  إســامعيلو ــيب ــراهيم اللخم ــشامو،  إب ــليامن  ه ــن س   ،  ب

                                                        
 . » س غامب ج ف ك« ز له بـرم) س ( يف ) ١(
  .٢٧٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو داود بن شبل بن عباد املكي ) ٢(
 . » س غامب ج ك« رمز له بـ) س ( يف ) ٣(
  .١٤١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . هو حممد بن سبعون املكي ) ٤(
 .  بزيع األزرق املكي وهو حممد بن) س ( واملثبت من األصل و » ابن يزيع« ) : ث ( يف ) ٥(

 » حممد بـن عبـد اهللا اخلالـدي » « ابن بزيع« بعد ) س(  ، ويف ١٠٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 . » ابن أيب مرة« بعد ) ث ( وهو يف األصل و

 . » ف ك« رمز له بـ) س ( يف ) ٦(
 . هو أبو الوليد عبد امللك بن عبد اهللا بن شعوة اجلدي املكي ) ٧(

  .٤٦٩ / ١ته يف الغاية انظر ترمج  
  .٣٢٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو شعيب بن أيب مرة املكي ) ٨(
  .١٨٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . هو حممد بن عبد اهللا اخلالدي ) ٩(
  .٢١٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو احلسن بن عتبة اهلاشمي املكي ) ١٠(
  .٢٦٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو محزة بن عتبة اهلاشمي املكي ) ١١(
  .١٦١ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو إسامعيل بن إبراهيم اللخمي املكي ) ١٢(
  .٣٥٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . هو هشام بن سليامن املخزومي املكي ) ١٣(
 

 ب/١٧٦



 
  ٢٦٧  

وعدد كثري من فتيان أهـل : ابني محزة ، قال   عبيد اهللاو،   احلسنو
ُمكة ، وشيوخهم يبلغون ثامنني نفسا ، منهم من قرأت عليـه ، ومـنهم مـن  ً
سمعته يقرأ ، ومنهم من صىل بالنـاس ، وأنـا أسـمع كلهـم ، أخـذوا عـن 

 .إسامعيل القسط ، وشبل ، ومعروف 
 إسـحاق ابـن أمحـد اخلزاعـي ، و ًقراءة عنـه عرضـا روى ال

ــدينوري حممــد بــن عمــران بــن حممــد احلــداد ، و احلــسن    ، ال
بـن أمحـد  ، وسمع منه احلروف العباس بن هاشم  عبد اهللا بن حممدو

عبد الوهاب بـن  حدثنا حممد بن عمران حدثنا:  ، قال النقاش الربيت
ًقرأت عىل أكثر من ثامنني شيخا وفتيانا ، منهم من قرأت عليه ، : ح قال فلي ً

ومنهم من سألته عن احلروف املكية ، ومنهم مـن سـمعته يقـرأ بالنـاس يف 

                                                        
  .٢١١ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو احلسن بن محزة املكي ) ١(
  .٤٨٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية .  بن محزة املكي هو عبيد اهللا) ٢(
 . » س غامب ج ك« بـ) س ( رمز له يف ) ٣(
 . » س غا ج ف ك« بـ) س ( رمز له يف ) ٤(
. وهو أبو عيل احلسن بـن حممـد احلـداد ) س ( واملثبت من  » احلسني« ) : ث ( يف األصل و) ٥(

  .٢٣٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية 
 ) .س ( ليس يف  » ع« الرمز ) ٦(
  .٢٢٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو بكر حممد بن عمران الدينوري ) ٧(
  .٤٥٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن هاشم الزعفراين ) ٨(
 ) .س ( واملثبت من  » الربين« ) : ث ( يف األصل و) ٩(
 ! » النفاش« ) : ث ( يف ) ١٠(



 
  ٢٦٨  

ــن أيب حــاتم ــال اب ــال :  رمــضان ، ق ــه فق ــه أيب ، وســئل عن : روى عن
 ، تويف يف حـدود اخلمـسني ومـائتني: ، وقال احلافظ أبو عبد اهللا صدوق

ّعىل أن بعضهم قد ورخ موته سـنة سـبعني ومـائتني ، وهـو بعيـد ، وكـذا 
وكذا أبعد من : قلت . من قال إنه تويف سنة ثالث وسبعني ومائتني  أخطأ
 .واهللا أعلم ) بل قبل ذلك ( إنه ولد سنة مائتني ، : قال 

   )بـن عــيل بـن مفــرج (  بــن حممـد بــن حـسني  عبـد الوهـاب-
 ، أبو الفتح املالكي املولد البغدادي الدار احلنبيل املذهب ، مقرئ ، الصابوين

قـرأ  )و ( حاذق ، صدوق ، ثبت ، ولد سنة اثنتـني وثامنـني وأربعامئـة ، 
بن بدران احللواين ، وأيب العـز  )أمحد بن عيل ( القراءات عىل أيب بكر  

                                                        
  هو أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بـن إدريـس الـرازي احلـنظيل الغطفـاين العالمـة احلـافظ ) ١(

  .٢٦٣ / ١٣وهو مرتجم يف السري  ) ٣٢٧ت ( 
  .٧٣ / ٦ اجلرح والتعديل انظر) ٢(
 ! » خطا« ) : ث ( يف ) ٣(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٤(
   ، ومعرفـة القـراء الكبـار ٣٥٤ / ٢٠الـسري : تـه يف وانظـر ترمج!  » بن خسني« ) : ث ( يف ) ٥(

  .٣٥٤ / ٤ ، وشذرات الذهب ٩٩٨ / ٢
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٦(
 ) .س ( الواو ليست يف ) ٧(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٨(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٩(
 



 
  ٢٦٩  

بـن  ك بن باسويه ، وأسعد ، واملبارالقالنيس قرأ عليه أمحد بن باتانه( 
صالح ، ) كتبت عنه وهو شيخ : احلسني اليزدي ، قال ابن السمعاين احلافظ 

تويف يف صفر سنة سـت  . ، يأكل من كده )اهللا ( صدوق ، قيم بكتاب 
 .ومخسني ومخسامئة 

- بـن أسـد ( بن حممد بن عبد الرمحن بـن حييـى  عبد الوهاب(   
االسكندري ، مقرئ ، صالح ، مسند ، ثقة ، ولـد فـيام  ويأبو حممد القر

 القـويص ، قرأ عىل أمحد بـن حممـد )يف سنة اثنتني وسبعامئة ( أخربين 
   للـصفراوي ، وقـرأ بـه وسـمعه » اإلعـالن «أربعني ختمة ، بمـضمن 

                                                        

  بـن باتانـه احلريمـي البغـدادي صـدوق صـالح هو أبو العباس أمحد بن عبد امللك بن حممد ) ١(
  .٧٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٦٠٢ت ( 

 ! » وأسد« ) : ث ( يف ) ٢(
 ) .س ( لفظ اجلاللة ليس يف  » اهللا« ) ٣(
  .١٧٨ / ٥انظر األنساب للسمعاين ) ٤(
 ) .س ( ساقط من  » ن« الرمز ) ٥(
 ) .ث ( و) س ( ساقط من  » بن أسد« ) ٦(
   ، وشـذرات الـذهب ٤٣٠ / ٢الـدرر الكامنـة : وانظر ترمجتـه يف !  » الغزوي« ) : ث ( يف  )٧(

  .١٦٠ / ٢ ، ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد ٤٧ / ٧
 ) .س ( ما بني القوسني بياض يف ) ٨(
  انظـر ترمجتـه يف الغايـة . هو أبو العباس أمحد بن حممد القويص االسـكندري مقـرئ حـاذق ) ٩(

١٠٥/  ١.  
يف  » اإلعالن باملختـار مـن روايـات القـرآن يف القـراءات الـسبع« توجد نسخة له بعنوان ) ١٠(

ـــستون  ـــت ( جامعـــة برن ـــروك م  ( -) و١١٧ ] ( (١٢٠٧) ٦١١H [  ٣٧١ - ٣٧٠) جاري   ب
  .٢١انظر الفهرس الشامل ص  ) ٧٢٧ / ١



 
  ٢٧٠  

بــن عــيل الــشواء ، وانفــرد بــذلك  ًأيــضا عــىل حممــد بــن عبــد النــصري
ً ، غري أنه ترك الفن ، وأعرض عن اإلقراء آخرا ، وسـمع مـن باالسكندرية

يف املكتفى «  كتاب بن حييى بن عثامن االسكندري أيب القاسم عبد الرمحن
  عـيل بـن /بسامعه من جعفر اهلمداين ، وأجازه  للداين » الوقف واالبتدا

  وغـري واحـد ، وكـان   صـاحب النكـزاويبـن أيب عـيل عبد الـرمحن
ًاحلا ، خريا ، منص ً  عليـه ( أعيان من أدركناه باالسكندرية ، قـرأت( 

،  رواية حييى بـن حييـى» املوطأ «االسكندرية ، وكذلك   بثغر» اإلعالن «بمضمن 

                                                        
 ! » النضري« ) : س ( يف ) ١(
  ) .٧١٠ت ( ن حييى بن عثامن االسكندري املعدل ثقة هو أبو القاسم عبد الرمحن ب) ٢(

  .٣٨٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
املكتفى يف الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا « ، والكتاب مطبوع بعنوان !  » اللداين« ) : ث ( يف ) ٣(

.  هــ ١٤٠٧ ، ٢دراسة وحتقيق يوسف املرعشيل ، مؤسسة الرسـالة ، بـريوت ط » عز وجل
  .٣٥١إعالم أهل البصائر ص انظر 

  هو أبو احلسن عيل بن عبد الرمحن بن أيب عيل القـريش املـالكي االسـكندري مقـرئ مـصدر ) ٤(
  .٥٤٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٧٣٠ت يف حدود ( 

ــراوي« ) : س ( يف ) ٥( ــل و » البك ــن األص ــت م ــن ) ث ( واملثب ــد اهللا ب ــد عب ــو حمم ــو أب   وه
  انظـر ترمجتـه يف الغايـة  ). ٦٨٣ت ( لنكزاوي االسكندري مصدر عـارف حممد بن عبد اهللا ا

٤٥٢ / ١.  
 ! » عن« ) : ث ( يف ) ٦(
 ) .س ( ليست يف  » عليه« ) ٧(
هو أبو حممد حييى بن حييى بن كثري الليثـي الرببـري املـصمودي األندلـيس القرطبـي اإلمـام ) ٨(

  .٥١٩ / ١٠وهو مرتجم يف السري  ) ٢٣٤ت ( الكبري 

 أ/١٧٧



 
  ٢٧١  

ًوجزءا خمرجا من ً  َّحديثه خرجه الذهبي سنة  ، مات يف شوال )له ( َ
 . وسبعامئة باالسكندرية ثامن وثامنني

 القاسـم بن حممد بن عبد الوهاب بن عبد القـدوس أبـو  عبد الوهاب-
َّ ، مقرئ ، حمـرر ، أسـتاذ ، كامـل ، مـتقن ، كبـري ، رحـالالقرطبي َ ِّ  ،

رحــل وقــرأ عــىل أيب عــيل   ، »املفتــاح يف القــراءات« صــاحب كتــاب 
ن نفيس َّاألهوازي بدمشق ، وعىل أيب القاسم الزيدي بحران ، وعىل أمحد ب

 بمــرص ، وعــىل الكــارزيني بمكــة ، قــرأ عليــه أبــو القاســم خلــف بــن
،   ، وأبو احلسني حييى بن البيازبن كرز ، وعيل بن أمحد النخاس

                                                        

 ) .س ( واملثبت من  » يف« ) : ث ( يف األصل و) ١(
 ) .س ( ليست يف  » له« ) ٢(
 . » شعبان« ) : س ( يف ) ٣(
 . » وستني« ) : س ( يف ) ٤(
 ) .س ( واملثبت من  » باسكندرية« ) : ث ( يف األصل و) ٥(
ل والتكملـة لكتـايب  ، الذي١٢٢ / ١ ، الصلة ٨٦٦ / ٢معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٦(

   .٩٦ / ١املوصول والصلة 
 .هكذا بال نقط  » بن حال« ) : س ( يف ) ٧(
أمحد فريد املزيدي ، بـريوت ، دار : حتقيق  » املفتاح يف القراءات السبع« طبع أكثر من طبعة منها بعنوان ) ٨(

ـ ، انظر إعالم أهل البصائر ص ١٤٢٧ ، ١الكتب العلمية ، ط   .٣٦٠ ه
 ! » من« ) : س ( يف ) ٩(
 .واملثبت من األصل  » النحاس« ) س ( و) ث ( يف ) ١٠(
  ) .٥١١ت ( هو أبو احلسن عيل بن أمحد بن حممد بن كرز األنصاري الغرناطي مقرئ ثقة ) ١١(

  .٥٢٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( واملثبت من  » بن اليسار« ) : ث ( يف األصل و) ١٢(



 
  ٢٧٢  

 ، وقـال هذا الشأن ، ومعرفة فنونـه ًكان عجبا يف حترير: قال أبو عبد اهللا احلافظ 
ـات يف كانت الرحلة إليه يف وق:  ابن بشكوال ـنة ثـالث وأربعامئـة ، وم ته ، ولد س

  .ذي القعدة سنة إحدى وستني وأربعامئة
-  )عبد الوهاب بن حممد بن عيسى أبو حممـد اخلـزاز ، املقـرئ ، 

بـن   ، وحممدبن احلارث احلمزي ، ومحدون قرأ عىل سليامن بن عيسى
 ) . أصحاب سليم ، قرأ عليه أبو مزاحم اخلاقاين بحر

 )بن بختيـار (   بن هبرامبن يوسف بن إبراهيم  عبد الوهاب-
                                                        

 .واملثبت من األصل  » جترير« ) : ث ( ويف  » ديدجت« ) : س ( يف ) ١(
  .٨٦٦ / ٢معرفة القراء الكبار ) ٢(
هو أبو القاسم خلف بن عبد امللك بن مسعود ابن بشكوال األنـصاري األندلـيس القرطبـي ) ٣(

  . ١٣٩ / ٢١وهو مرتجم يف السري  ) ٥٧٨ت ( اإلمام احلافظ 
  .٤٦٢فاته سنة  ، إال أنه ذكر و٣٦٢ / ١انظر الصلة ) ٤(
 ) .س (  هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٥(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٦(
وهو أبو أيـوب سـليامن بـن  » بن موسى« والصواب  » بن عيسى« ) : ث (  يف األصل و كذا)٧(

  .٣١٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية . موسى احلمزي 
  .٢٦١ / ١غاية انظر ترمجته يف ال.  هو محدون بن احلارث اخلزاز )٨(
  .١٠٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . هو حممد بن بحر اخلزاز الكويف مشهور ) ٩(
ــة ) ١٠( ــدرر الكامن ــه يف ال ــاء الغمــر ٤٣١ / ٢انظــر ترمجت ــذهب ٢٩ / ٢ ، إنب    ، وشــذرات ال

١٤ / ٧.  
 !بال نقط  » ــرم« ) : س ( يف ) ١١(
 ) .س ( ليست يف  » بن بختيار« ) ١٢(



 
  ٢٧٣  

،  )حمقـق ( شيخنا أمني الدين ، أبو حممد ، إمـام مقـرئ ،  ابن السالر
ًكامل ، عارف ، صالح ، ولد سنة ثامن وتسعني وستامئة ، وتال بالسبع مفردا 

 ، وعىل الـشيخ البياين ًوجامعا عىل الشيخ جمري الدين حممد بن عبد العزيز
ُحييى بن أمحد بن خـداداذ اخلالطـي ، ثـم رحـل إىل الـديار  وحيد الدين

املرصية فتال بالسبع عىل التقي الصائغ سنة أربع وعـرشين وسـبعامئة ، ثـم 
ًرجع فتال بالسبع أيضا مجعا عـىل الـشهاب أمحـد بـن حممـد بـن إسـامعيل  ً

وتـويف ، وبقـي حتـى انفـرد  » منـوناملؤ«  فوصل عليه إىل سورة احلراين
بالتالوة عن الصائغ ، ورحل الناس إليه ، وويل املـشيخة الكـربى بدمـشق 

ً، وكـان إمامـا ، خـريا ، بعد وفاة ابن اللبان ، وانتهت إليه املشيخة بالـشام  ً
ًدينا ، والتفـسري ، والفقـه ، كالنحو ً، منقطع القرين ، جامعا لفنون من العلم ِّ

  ،ًوصـححت عليـه الـشاطبية دروسـا، والزمتـه ، نتفعت به وهو أول شيخ ا
دون ، فأجازين وأنا مراهـق ، أيب عمرو   وتلوت عليه ختمة بقراءة ،ًوعرضا

                                                        

 ! » بن السالم« : ) س ( يف ) ١(
 ) .س ( ليست يف  » حمقق« ) ٢(
 .فاهللا أعلم  » البياين« هو جمري الدين األبار تقدمت ترمجته لكن مل يذكر يف الرتمجة ) ٣(
   : )س ( ويف  » بـن خـداداذ« : ويف األصـل ) س ( واملثبـت مـن  » وجيـه« ) : ث ( يف األصل و) ٤(

 وهو وحيد الدين أبـو حامـد  » بن خذاذاذ« والصواب  » حداداذ« ) : ث ( ، ويف  » خذاداد« 
  ) .٧٢٠ت ( حييى بن أمحد بن خذاذاذ باملعجامت اخلالطي ثم الرومي الشافعي إمام حمقق 

  .٣٦٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٧٢٥ت ( هو أبو العباس أمحد بن حممد بن إسامعيل شهاب الدين احلراين احلنبي عـارف ثقـة ) ٥(

  .١٠٧ / ١ الغاية انظر يف
 .بال نقط  » لعراءة« ) : س ( يف ) ٦(



 
  ٢٧٤  

وقـصدت اجلمـع عليـه فمنعنـي لـسوء ، وختمت بقراءة محزة ، البلوغ بكثري 
 ،  »عدسورة الر«  إىل أواخر/ًلنافع وابن كثري مجعا ، فقرأت عليه  الوسائط

 وقرأت اجلمع الكبري، فانقطعت عنه لذلك وغريه ، َّطول عيل ورأيت األمر ي
  ،بعدة كتب عىل ابن اللبان ، وقرأ عليه السبع أصحابنا الشيخ نرص اجلوخي

، احلنفي وشعبان، بن البانيايس والشيخ أمحد،  اخلراط ّبن مسلماوحممد 
ــسمناين ــود ال ــري وحمم ــشيخ ب ــزي، وال ــران و التربي ــشيخ عم  ، وال

   ، وأبـو عبـد اهللابـن اللبـان ، وعمـر  ، وعمر اخلفافاجللجويل
                                                        

 ! » لسنوالواساك« ) : ث ( ويف !  » لسوال سابط« ) : س ( يف ) ١(
 ! » إىل أثناء أوآخر« ) : س ( يف ) ٢(
 . » الكثري« ) : س ( يف ) ٣(
  عـارف هو نرص اهللا بن أيب بكر حممـد بـن نـرص اهللا بـن البـايب اجلـوخي الدمـشقي مـصدر ) ٤(

  .٣٤٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية  ) ٧٧٦ت ( 
  ) . ٧٧١ت ( هو أبو حممد حممد بن مسلم بتشديد الالم اخلراط مقرئ متصدر ) ٥(

  .٢٦٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ) . ٨٠٣ت ( هو أبو العباس أمحد بن يوسف بن حممد البانيايس حمقق أديب ) ٦(

  .١٥٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  .٣٢٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٨٠٣ت ( هو شعبان بن عيل احلنفي ) ٧(
  .٢٩١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٧٨٥ت ( هو نجم الدين حممود بن عبد اهللا السمناين ) ٨(
وهـو احلـسني بـن حامـد بـن حـسني ) ث ( واملثبت مـن األصـل و » البريويت« ) : س ( يف ) ٩(

  .٢٣٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٨٠١ت ( بريو مقرئ ماهر : ف التربيزي املعرو
  .٦٠٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو حممد عمران بن إدريس بن معمر اجللجويل الشافعي ) ١٠(
  .٥٨٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٧٧١ت ( هو عمر بن بلبان اخلفاف القييس املقرئ ) ١١(
  .١١٦ / ٦وهو مرتجم يف الضوء الالمع  ) ٨٣٠ت (  بن أمحد بن اللبان هو عمر بن حممد) ١٢(

 ب/١٧٧



 
  ٢٧٥  

 ]مـن ) [ ثـامن عـرش (  حممد بن حممد البلوي ، تويف ليلة األربعـاء ، 
شعبان سنة اثنتني وثامنني وسبعامئة ، ودفن يوم األربعـاء بمقـابر الـصوفية 

  ] بدمشق [ يمية ، ووليت بعده املشيخة الكربى جوار شيخ اإلسالم ابن ت
 .يف التاريخ املذكور 

- عبد الوهاب احللبي  روى القراءة عن ، حجاج بن يوسـف  
 . شيخ املطوعي حممد  روى عنه القراءة ابنه ابن قتيبة
ً ، روى القـراءة عرضـا عـن  عبدان بـن حييـى الـساجي البـرصي-

 ، ذكره أبو بكر بن مي ، روى احلروف عنه أبو عبد الرمحنيعقوب احلرض
 .اشته 

- عبيد اهللا بن إبراهيم بـن حممـد أبـو القاسـم البغـدادي ، 
                                                        

 ) .س ( ما بني القوسني بياض يف ) ١(
 ) .س ( زيادة من ) ٢(
 ) .س ( زيادة من ) ٣(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
وهـو حجـاج بـن ) ث ( واملثبت من األصـل و » حجاج بن يوسف بن حبيب« ) : س ( يف ) ٥(

  .٢٠٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية . ة يوسف بن قتيب
  .١٩٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . هو حممد بن عبد الوهاب احللبي ) ٦(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٧(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٨(
 . » عبد اهللا« ) : س ( يف ) ٩(
  .٦٨٦ / ٢انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ١٠(



 
  ٢٧٦  

َّاملعروف بمقرى أيب قرة مقرئ ، معمر ، معروف ، روى حـرف أيب عمـرو 
عـن الـدوري ،  بن جماهد عـن أيب الزعـراء) غاف ( ًعرضا عن أيب بكر 

احلـسن بـن القاسـم الواسـطي بواسـط سـنة ًى عنه القراءة عرضا رو
  .وثامنني وثالثامئة ، واحلسني ابن املبارك تسع

ْبن إبراهيم بن مهدي أبـو القاسـم العمـري البغـدادي ثـم   عبيد اهللا- َ
:  ، مقرئ ، مصدر ، مشهور ، حاذق ، قـال احلـافظ أبـو عمـرو املرصي

ْويعرف بالعمري ، أل ًنه كان خمصوصا بمعرفـة قـراءة أيب عمـرو ، أخـذها َ
ًعرضا عن حممد بن غالب صاحب شجاع ، ورواها سـامعا عـن حممـد بـن  ً

، عن اليزيدي ، وله فيها تصنيف حـسن معلـل ، وروى  شجاع الثلجي
، وأيب احلسن بن شنبوذ ، ومات قبلهام بـسنني  بن املنادىسن عن أيب احل

                                                        
  ) . ٢٨٠ت بعد (  الرمحن بن عبدوس البغدادي ثقة ضابط هو أبو الزعراء عبد) ١(

املعروف بمقرئ أيب « إقحام ) س ( يف  » أيب الزعراء«  ، وبعد ٣٧٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » قرة

 . » سبع« ) : س ( يف ) ٢(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٣(
 ، ذيـل تـاريخ ٤٨٥ / ١الكبـار  ، معرفـة القـراء ٢٩٨ / ٣٩تاريخ دمـشق : انظر ترمجته يف ) ٤(

  .٢ / ١٦بغداد 
 . » البلخي« والصواب  » الثلجي« : يف مجيع النسخ ) ٥(
وهو أبو احلسني أمحد بـن جعفـر بـن ) س ( واملثبت من  » بن املناوي« ) : ث ( يف األصل و) ٦(

  ) . ٣٣٦ت ( حممد البغدادي املعروف بابن املنادى اإلمام املشهور 
  .٤٤ / ١ الغاية انظر ترمجته يف  



 
  ٢٧٧  

 ، وسـمع مـن  احلافظ أيب عبد اهللا فجعلهام عنـهكثرية ، واشتبه ذلك عىل
عن حممد بن اجلهم عنه ،  كتاب املعاين للفراء إبراهيم بن مجيل األندليس

 ، مـات بن أمحد وروى عنه القراءة أمحد بن حممد بن إسامعيل ، والعباس
 .وثالثامئة  بمرص يف شوال سنة سبع

-  إسـحاق البغـدادي عبيد اهللا بن إبراهيم أبـو مقـرئ ، أخـذ ، 
 عبـد البـاقي ًروى القراءة عنه عرضا ،  إسحاق اخلزاعي ًعرضا عنالقراءة 

 .بن احلسن ا
 ، ثقـة ،  عبيد اهللا بن أمحد بن بكري أبو القاسم التميمـي البغـدادي-

عن قالون عن نـافع ،  ًمأمون ، روى احلروف سامعا عن إسحاق القايض
 حفص ، )عن (  بن الصباح بن هارون عن عمرو سىمو/ وعن 

                                                        

  .٤٨٥ / ١انظر معرفة القراء ) ١(
  .١٤٤انظر جذوة املقتبس ص  ) . ٣٠٠ت ( هو إبراهيم بن مجيل األندليس ) ٢(
 ! » للقرا« ) : ث ( يف ) ٣(
  .٣٥٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو عيسى العباس بن أمحد األزدي النحوي املرصي ) ٤(
 .مرتني ) س (  يف » سنة سبع« تكررت ) ٥(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٦(
  .٣٣٤ وذكر أن وفاته سنة ٣٥٣ / ١٠تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف ) ٧(
وأخشى أنه إسامعيل بن إسـحاق القـايض مـن تالميـذ  » إسحاق القايض« مل أجد من اسمه ) ٨(

 .قالون املشهورين وقد تقدمت ترمجته 
  .٣٢٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . ويس هو أبو عيسى موسى بن هارون الط) ٩(
  ) .٢٢١ت ( هو أبو حفص عمرو بن الصباح بن صبيح البغدادي الرضير مقرئ ضابط ) ١٠(

  .٦٠١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليست يف  » عن« ) ١١(

 أ/١٧٨



 
  ٢٧٨  

 عن حفص عن عاصـم ، بن حممد  عن هبريةوعن أمحد بن عيل اخلزاز
 صاحب أيب عبيد ، روى عنـه احلـروف بن عبد العزيز عن عيل وروى

 .أبواحلسن الدارقطني احلافظ ، ونسبه وكناه 
بـن أيب الربيـع   حممد بن عبـد اهللابن عبيد اهللا بن  عبيد اهللا بن أمحد-

 ، أستاذ ، كبري ، أخذ القـراءات عـن أبو احلسني القريش األموي العثامين
 ، صـاحب بن بقـي  ، وأجازه أبو القاسمبن أمحد بن أيب هارون حممد

  .بن إبراهيم القرصي رشيح ، قرأ عليه أبو عبد اهللا حممد
 ،  ، شـيخ ، مقـرئامن أبو القاسم الـصرييفبن عث بن أمحد عبيد اهللا -

                                                        

 ! » احلذار« ) : س ( يف ) ١(
  .٣٥٣ / ٢ انظر ترمجته يف الغاية .هو أبو عمر هبرية بن حممد التامر األبريش البغدادي ) ٢(
 ! » ووروى« ) : ث ( يف ) ٣(
  ) . ٢٨٧ت ( هو أبو احلسن عيل بن عبد العزيز بن عبد الرمحن البغوي البغدادي مسند ثقة ) ٤(

  .٥٤٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » عبيد اهللا« ) : س ( يف ) ٥(
  .٤٩ / ٢ ، بغية الوعاة ١٣٩٦ / ٣معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٦(
 » ويف الرتمجة بـن هـارون والـصواب املثبـت هنـا« هو أبو عمر حممد بن أمحد بن أيب هارون ) ٧(

  .٩٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . التميمي اإلشبييل مقرئ مصدر 
ي هو أبو القاسم أمحد بن أيب الوليد يزيد بن عبد الـرمحن األمـوي مـوالهم البقـوي القرطبـ) ٨(

  .٢٧٤ / ٢٢وهو مرتجم يف السري  ) ٦٢٥ت ( اإلمام العالمة 
  ) .٧٢٣ت ( هو أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن يوسف األنصاري القرصي السبتي إمام حمقـق ) ٩(

  .٤٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية 
   ، شــذرات الــذهب ٥٠١ / ١١ ، البدايــة والنهايــة ٥٧٨ / ١٧الــسري : انظــر ترمجتــه يف ) ١٠(

٤١٧ / ٣.  



 
  ٢٧٩  

   ً عمر بـن إبـراهيم الكتـاين ، وسـامعا عـن ًروى القراءة عرضا عن 
عبيد اهللا بـن أمحـد بـن يعقـوب ، روى ، و أمحد بن احلسن بن شاذان

 .أبو طاهر بن سوار القراءة عنه 
- عبيد اهللالـصرييفبن أمحـد بـن عـيل أبوالفـضل بـن الكـويف ا 

َّالبغدادي ، مقرئ ، عارف ، مـصدر ، قـرأ عـىل  َ ُ ، أيب حفـص الكتـاين 
:  أبو طـاهر بـن سـوار ، قـال اخلطيـب وسمع منه احلروف روى القراءة عنه 

 سـنة كتبت عنه ، وكان من العارفني باختالف القراءات ، ومـات يف ذي احلجـة
 .سنة وله إحدى وثامنون .  إحدى ومخسني وأربعامئة

بن عيل بن حييـى أبـو القاسـم البغـدادي  بن أمحد عبيد اهللا) س  ( -
مقرئ ، متصدر ، :  ذكره أبو عمرو احلافظ فقال املعروف بابن الصيدالين

 ، بـن صـاعد أبا القاسم ، سمع مـن حييـى بـن حممـد بغدادي ، يكنى
                                                        

وهو أبو بكر أمحد بن احلسن بن شاذان ) ث ( واملثبت من  » بن شادان« ) : س ( يف األصل و) ١(
  .٤٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية . البغدادي البزاز 

  تــاريخ بغــداد : وانظــر ترمجتــه يف ) . س ( واملثبــت مــن  » الــصديف« ) : ث ( يف األصــل و) ٢(
  .٨٠٠ / ٢بار  ، معرفة القراء الك٣٨٨ / ١٠

  .٣٨٨ / ١٠انظر تاريخ بغداد ) ٣(
 . » عبد اهللا« ) : س ( يف ) ٤(
  .٣٧٨ / ١٠انظر ترمجته يف تاريخ بغداد ) ٥(
 ! » يكن« ) : ث ( يف ) ٦(
وهـو  ) ٣١٨ت ( هو أبو حممد حييى بن حممد بن صاعد اهلاشمي البغـدادي اإلمـام احلـافظ ) ٧(

  .٥٠١ / ١٤مرتجم يف السري 



 
  ٢٨٠  

ِّوعمر وطالت أيامه ، وتويف ببغداد سنة أربعامئة ، ال أ دري عـىل مـن قـرأ ، ُ
هو من حذاق املقرئني الضابطني املشهورين ، قرأ : وال من قرأ عليه ، قلت 

أيب طاهر بن أيب هاشم ، قرأ عليه أبو الفرج هبة اهللا بن جعفر ، وعىل 
 ، العطـار  احلسن بن عـيل أبو احلسن بن العالف ، والنهرواين ، و

 . أبو عيل الرشمقاين و
-  )عبيد اهللا بن أمحد بن عيسى أبو القاسم الدقاق املقرئ ، قـرأ ، 

ْعىل أيب بكر أمحد بن زكريا السويس صاحب سورة  ، قرأ عليه حممد بـن بن املبارك َ
 ) .عبد اهللا بن القاسم اخلرقي ، شيخ األهوازي ، ونسبه ، وكناه 

 أمحد الفـريض  عبيد اهللا بن أمحد بن حممد بن مهران بن أيب مسلم أبو-
احلـافظ أبـو عمـرو ، وذكـر أنـه قـرأ نـسبه ، وكنيتـه بخطـه ،  البغدادي كذا أثبته

 .بن أمحد بن عيل بن مهران ، يأيت  واملعروف أنه عبيد اهللا بن حممد
- بن أمحد بن يعقوب أبو احلسني البغدادي املعروف   عبيد اهللا

ًاءة عرضـا عـن أمحـد بـن سـهل  ، مقرئ ، ثقة ، أخـذ القـربابن البواب
                                                        

 .عله املعروف باألقرع تقدمت ترمجته ل) ١(
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٢(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٣(
  .٣٢١ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو سورة بن املبارك اخلراساين الدينوري ) ٤(
 . » اشتبه« ) : ث ( يف ) ٥(
   ، ومعرفــة القــراء الكبــار ٣٦٩  /١٦ ، الــسري ٣٦٢ / ١٠تــاريخ بغــداد : انظــر ترمجتــه يف ) ٦(

٦٢٩ / ٢.  



 
  ٢٨١  

 ، بـن عيـسى/ بـن حممـد  أيب بكر بن جماهد ، وأمحـد األشناين ، و
 ، حممد بـن احلـسني الزعفـراين مزاحم اخلاقاين ، و أيب و

   عبـد الغفـار احلـضيني ، قـرأ عليـه وأمحد بن جعفر بـن املنـادى ، و
أبـو   ، وأبو الفـضل اخلزاعـي ، ون خالدبن عبد اهللا ب عبد الرمحن

بـن أمحـد بـن  عبيـد اهللا ًالعال الواسطي ، وروى القراءة عنه سـامعا 
عبد اهللا بن شبيب ، واهللا أعلـم ، وكـان يقـرئ ببـاب   ، وعثامن

ُالطاق ، وثقه األزهري ََ َّ  ،ومات يف رمضان سنة ست وسبعني وثالثامئة ،
 . التسعني يف عرش

                                                        

 ) .س ( ليس يف ) غا ( الرمز ) ١(
  .١٢٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو أمحد بن حممد بن عيسى البرصي ) ٢(
 ) .س ( ساقط من  » س« الرمز ) ٣(
 ! » ابن« ) : س ( يف ) ٤(
 ) .س ( ساقط من  » س« الرمز ) ٥(
. سني بن سعيد الزعفراين اهلمداين املعروف بابن الطيان مصدر ثقةهو أبو جعفر حممد بن احل) ٦(

  .١٣٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية 
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٧(
هو أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا بن خالد اهلمداين املغريب الوهراين ثم البجـاين الـشيخ ) ٨(

  .٣٣٢ / ١٧وهو مرتجم يف السري  ) ٤١١ت ( الثقة 
 ) .س ( ليس يف  » ف« الرمز ) ٩(
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ١٠(
 . هو أبو القاسم عبيد اهللا بن أمحد بن عثامن الصرييف شيخ مقرئ ) ١١(

  .٤٨٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ١٢(
  .٥٧٨ / ١٧نظر سري أعالم النبالء وا. ًتقدمت ترمجته آنفا . هو عبيد اهللا بن أمحد بن عثامن ) ١٣(

 ب/١٧٨



 
  ٢٨٢  

ً ، أخذ القراءة عرضـا عـن أبو القاسم البغدادي  عبيد اهللا بن أمحد-
ًابن جماهد ، نحو اخلمس عرشة ختمة ، روى القراءة عنه عرضا عبد الباقي 

 .وكناه  ابن احلسن ، ونسبه
-  عبيد اهللا بن بكري أبو القاسم التميمي روى احلروف عن حممد بـن ، 

 . أبو حفص الكتاين ئي ، روى عنه احلروف حييى الكسا
 ، مقرئ ، روى بن سعيد أبو عبد اهللا الرازي  عبيد اهللا بن احلسن-

 ، وعيل بن حممـد بـن عبيـد اهللا بن عيل اجلامل ًالقراءة عرضا عن احلسني
 ، وروى احلــروف عــن األســدي ، وعبــد اهللا بــن ســليامن الزينبــي

                                                        

وهـو مـرتجم يف  ) ٣٤٤ت ( ربام يكون أبا القاسم عبيد اهللا بن أمحد بن حممد ابـن القـصباين ) ١(
   أو يكون أبـا القاسـم عبيـد اهللا بـن أمحـد بـن عبـد اهللا بـن البلخـي ٣٥٥ / ١٠تاريخ بغداد 

  .٣٥٥ / ١٠ًوهو مرتجم أيضا يف تاريخ بغداد  ) ٣٤٦ت ( 
 ! » بن نسبه« ) : س ( يف  )٢(
 ) .س ( ساقط من  » س« الرمز ) ٣(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
 ) .س ( ساقط من  » س« الرمز ) ٥(
 ) .ث ( واملثبت من األصل و » الكناين« ) : س ( يف ) ٦(
 . » احلسني« ) : س ( يف ) ٧(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٨(
  ) .٣٠٠ت يف حـدود (  بن محاد اجلامل األزرق الرازي ثبت حمقق هو أبو عبد اهللا احلسني بن عيل) ٩(

  .٢٤٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية 
 .ومل أقف عىل ترمجة لعيل بن حممد هذا  » الربيس« ) : س ( يف ) ١٠(
انظـر ترمجتـه يف . هو أبو حممد عبد اهللا بن سليامن بن أمحد القريش األسدي البرصي املقرئ ) ١١(

  .٤٢١ / ١الغاية 



 
  ٢٨٣  

 . ًايض ، روى القراءة عنه عرضا أبو احلسن اخلاشعإسامعيل الق
- بن محزة املكي  عبيد اهللا روى القـراءة عـن أصـحاب ابـن ، 

معـروف روى القـراءة  شبل ، و إسامعيل القسط ، و كثري 
 .، عبد الوهاب بن فليح  عنه 

-  )عبيد اهللا بن احلسن أبو حممد األسديبـن   ، روى القراءة عن يوسـف
  ) . ، قرأ عليه حممد بن إسحاق البخارياحلجاج
-   عبيد اهللا بن الربيع بن سـليامن أبـو حممـد امللطـي كـذا أورده

حممـد بـن  عليه االسم بالكنية ، وهـو أبـو عبيـد اهللا اهلذيل فانقلب
                                                        

 ) .ث ( واملثبت من األصل و » اجلامع« ) : س ( يف ) ١(
 ) .س ( ليست يف  » ك« الرمز ) ٢(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٣(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٤(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٥(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٦(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٧(
 ) .س ( ت يف هذه الرتمجة ليس) ٨(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٩(
  .٣٩٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو يعقوب يوسف بن احلجاج بن عمرو الكويف ) ١٠(
  .٩٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو عبد اهللا حممد بن إسحاق البخاري مقرئ مشهور ) ١١(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ١٢(
 . » نقلبوا« ) : س ( يف ) ١٣(
وهو أبو عبيد اهللا حممد بـن الربيـع بـن ) ث ( واملثبت من األصل و » عبد اهللا« ) : س ( يف ) ١٤(

  .١٤٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . سليامن اجليزي األزدي موالهم 



 
  ٢٨٤  

 .الربيع ابن سليامن يأيت 
-  ) الزيات أبو القاسمعبيد اهللا بن مقرئ ذكر أبو عيل الواسطي ، 

غالم اهلراس أنه قـرأ عليـه بـالغمر فوهـة الـساموة ، عـن قراءتـه عـىل أيب 
 ، وكالمها جمهوالن ، ذكر احلافظ أبـو العـالء عن أيب الزعراي الصقر
هكذا كناه أبو عيل الواسطي ؛ أبا القاسم ، وروى هذه الروايـة عـن : فقال 

ــن ال ــاناب ــصقر رشــا زب ــن أيب ال ــاه  ع ــشقي ، فكن ــن نظيــف الدم   ب
وهو أبو العباس عبيد اهللا بن العباس بن حممد بن عبد اهللا بن  أبو العباس

  : حممد بن أيب محزة احلنبيل ثـم البغـدادي ثـم الغمـر فوهـة الـساموة قلـت 
 ) .عبيد اهللا بن العباس هذا يأيت 

 سعد بن إبراهيم أبو الفضل الزهري بن إبراهيم بن  عبيد اهللا بن سعد-

                                                        
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 . حممد البغدادي ابن الدورقي شيخ متصدر هو أبو الصقر حممد بن جعفر بن ) ٣(

  .١١١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 . » الزعراء« واملعروف  » الزعراي« ) : ث ( يف األصل وكذا ) ٤(
 . » ابن الزيات« والصواب  » ابن الزبان« ) : ث ( كذا يف األصل و) ٥(
ن رشا بن نظيف بن ماشـاء اهللا وهو أبو احلس) ث ( واملثبت من  » أشار نصف« : يف األصل ) ٦(

  ) .٤٤٤ت ( الدمشقي ثقة أستاذ يف قراءة ابن عامر 
  .٢٨٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ، وهو أبو العباس عبيد اهللا بن العباس بـن  » أبا« والصواب  » أبو« ) : ث ( كذا يف األصل و) ٧(
  .٤٨٨ / ١ة انظر ترمجته يف الغاي. عبد اهللا بن الزيات املقرئ احلنبيل 



 
  ٢٨٥  

بـن  قـراءة نـافع عـن عمـه يعقـوب  ، شيخ ، موثـق ، روىالبغدادي
ً ، عن نافع نصف القرآن تالوة ونـصفه سـامعا ، روى احلـروف إبراهيم

 ، وحممـد بن اللبان بن جعفر/ ، وعثامن بن دلويه عنه احلسن بن حممد
 مخس وثامنني ومائة ، ومات يف احلجـة سـنة  ، ولد سنةاملقدمي ابن أمحد

 .ستني ومائتني 
-  بن حزم أبو مروان اليحـصبي عبيد اهللا بن سلمة  األندلـيس
  ،عبد اهللا بن عطيـة ً ، مقرئ ، صدوق ، أخذ القراءة عرضا عن املكتب

                                                        
  .٣٦ / ٥ ، هتذيب الكامل ٣٢٣ / ١٠تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف ) ١(
 . » روى« زيادة واو قبل ) ث ( يف ) ٢(
  ) . ٢٠٨ت ( هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن عبد الرمحن الزهري املدين ثم البغدادي ثقة ) ٣(

  .٣٨٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  .٢١٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية . دلويه املاحلاين لعله احلسن بن ) ٤(
 ، ٣٦٤ / ١٣وهـو مـرتجم يف املنـتظم  ) ٣٢٤ت ( هو أبو حاتم عثامن بن جعفر بن اللبـان ) ٥(

  .٣٢٤حوادث سنة 
، وهو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكـر ) س ( واملثبت  » املقديس« ) : ث ( يف األصل و) ٦(

  .٥٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . املقدمي البغدادي 
 ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ٧(
 ! » اليحصيني« ) : ث ( ويف  » النخعي« ) : س ( يف ) ٨(
  .٢٩٠ / ١ ، الصلة ٣٤٦ / ٣٩تاريخ دمشق : انظر ترمجته يف ) ٩(
 ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ١٠(
  ) .٣٨٣ت ( شقي إمام ثقة هو أبو حممد عبد اهللا بن عطية بن عبد اهللا الدم) ١١(

  .٤٣٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 أ/١٧٩



 
  ٢٨٦  

، بن عبيد اهللا بن حممد بن برش، وعبد املنعم عيل ، وبن أمحد واملظفر
 ، قـرأ عليـه ، بـن عـيل األنطـاكي وروى احلروف عن حممد بن احلـسن

 وهـو الـذي علمنـي عامـة: احلافظ أبو عمرو ، وقـال  وكتب عنه 
ًالقرآن ، وكان خريا ، فاضال ، صدوقا ، وتويف يف الفتنة بثغر األندلس سـنة  ًً

 .وأربعامئة  مخس
مقـرئ   ،]البغـدادي [  القاسـم النحـاس  عبيد اهللا بن سليامن أبو-

روى قراءة يعقوب عن حممد بن هارون التامر عن حممد بن املتوكل روى القراءة عنـه 
 .ًعرضا عبد الباقي بن احلسن ، ونسبه ، وكناه 

ّأبو حممـد البغـدادي ، مقـرئ ،  بن اخلصيب  عبيد اهللا بن سهل-
، روى عنـه إبـراهيم بــن متـصدر ، روى احلـروف عـن حممـد بـن اجلهـم 

                                                        
 .هو ابن برهام تقدمت ترمجته ) ١(
 ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ٢(
  ) .٣٨٠ت قبل ( هو أبو طاهر حممد بن احلسن بن عيل األنطاكي إمام كبري ) ٣(

  .١١٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ٤(
 ! » عليه« ) : س ( يف ) ٥(
 .واملصادر األخرى ) س ( واملثبت من  » مخسني« ) : ث ( يف األصل و) ٦(
 .ومل أقف له عىل ترمجة ) س ( زيادة من ) ٧(
 . هو أبو حممد عبيد اهللا بن حممد بن سهل اخلضيب املخرمي ) ٨(

  .٣٥١ / ١٠انظر ترمجته يف تاريخ بغداد   
 . » باحلصي« ) : ث ( يف ) ٩(



 
  ٢٨٧  

 .البغدادي ، ونسبه ، وكناه  سيبخت
- عبيد اهللا بن صدقة بن أيب محيد أبو املغرية األنطاكي  ، مقـرئ ، 

ًجمود ، جليل ، إمام جامع أنطاكية ، أخذ القراءة عرضا وسـامعا عـن  ً 
عنـه ، روى  أمحد بن جبري ، وهو من جلة أصـحابه ، وأعلمهـم بـاألداء

وكان من : القراءة إبراهيم ابن عبد الرزاق ، وأمحد بن يعقوب التائب ، قال 
من أدركته هبذه النواحي ، وأحسنهم تأدية ، وكان أمحد بن جبري لـه  أقرأ

ًمقدما ، مفضال ، حيث ً  عىل القراءة عليه ، الستحسانه لفظه ، وصوته ، فيمتنع أبـو
 .، وكان أضبط الناقلني عنه املغرية من ذلك جلاللته يف نفسه 

-  )بـن عبيـد اهللا بـن العبـاس بـن حممـد بـن  عبيد اهللا بن العبـاس  
عبيد اهللا بن حممـد بـن أيب محـزة أبـو العبـاس بـن الزيـات املقـرئ احلنـبيل 

 فوهة الساموة ، وكناه أبـو عـيل غـالم اهلـراس أبـا البغدادي ثم الغمري
                                                        

واملثبت من األصل وهو أبو الفـتح إبـراهيم  » سيجت« ) : ث ( ويف  » سيحت« ) : س ( يف ) ١(
  ) . ٣٧٠ت ( ابن عيل بن إبراهيم سيبخت البغدادي ماهر مكثر 

  .١٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٣(
 ! » ديباأل« ) : س ( يف ) ٤(
 ! » أقراء« ) : ث ( يف ) ٥(
 ! » بحث« ) : ث ( يف ) ٦(
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٧(
  .٦١ / ١٧انظر ترمجته يف ذيل تاريخ بغداد البن النجار ) ٨(



 
  ٢٨٨  

ن الـدورقي ، عـن أيب الزعـراء عـن القاسم فوهم ، قرأ عىل أيب الـصقر ابـ
  ً، ونسبه ، وكناه ، وقـرأ عليـه أيـضا  ، قرأ عليه رشا بن نظيف الدوس

إنه قرأ : أبو عيل الواسطي غالم اهلراس ، وكناه أبا القاسم ، ومل ينسبه وقال 
 ) .عليه بالغمر فوهة الساموة 

- ــد اهللا ــرمحن   عبي ــد ال ــن عب ــن حممــد ( ب ــن  )ب ــسى ب   عي
 ، مقرئ ، متصدر ، معروف ، أبو حممد السكري البغدادي )بن خلف ( 

  جعفـر حممد بن اجلهم ، روى القـراءة عنـه روى القراءة عن 
سـنة  الربيع ببغـداد إنه قرأ عليه بقطيعة:  ، وقال ابن حممد بن غيايل

 . مري جعفربن عبد اهللا الساعرشين وثالثامئة ، و

                                                        
  . » الدوري« والصواب  » عن الدوسن« ) : ث ( ويف  » عن الدوس« : كذا يف األصل ) ١(
 ) .ث ( واملثبت من !  »  نطفرشار« : يف األصل ) ٢(
 ) .س ( ليست يف  » بن حممد« ) ٣(
 ) .س ( ليست يف  » بن خلف« ) ٤(
 ، ٣٢٣ ، وذكر أن وفاتـه سـنة ٣٥٣ / ١٣ ، املنتظم ٣٥١ / ١٠تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف) ٥(

  .٨٠٥ / ٣وتذكرة احلفاظ 
 . ري مقرئ متصدر هو أبو حممد جعفر بن حممد بن عبد اهللا بن غيايل السام) ٦(

  .١٩٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
هي منسوبة إىل الربيع بن يونس حاجـب املنـصور ، وكانـت بـالكرخ مـزارع : قطيعة الربيع ) ٧(

  .٤٢٨ / ٤انظر معجم البلدان . الناس من قرية يقال هلا بياوري من أعامل بادوريا 
 . » من بغداد« ) : س ( يف ) ٨(
 .لنسخ وجعفر هذا تقدم ذكره قبل قليل وهو ابن غيايل كذا يف مجيع ا) ٩(



 
  ٢٨٩  

-  بن عبيد اهللا (  عبيد اهللا بن عبد الرمحن(  / بن واقد أبو شبل
 البغدادي ، شيخ ، مشهور ، روى احلروف عن أبيه )الواقدي ( اخلتيل 

 وعـن أبيـه عـن الكـسائي وعـن أمحـد بـن (َّعن أمحد بن إبراهيم ، وراق خلـف 
 الفضل باختيـاره ، بن  عباسأبيه عن  ، وعن ) عن الكسائي نفسه  منصور

 ، وعن خارجة عن نـافع ، روى عنـه القـراءة ابـن )وبقراءة أيب عمرو ( 
 احلـسني بـن  ، وبـن يـونس جماهد ، وابن األنباري ، والنقاش وحممد

  ) .بن حممد بن مجيل  والقاسم(مالك الزعفراين 

                                                        
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ١(
 ) .س ( ليست يف  » بن عبيد اهللا« ) ٢(
  .٣٤٠ / ١٠، وانظر ترمجته يف تاريخ بغداد ) س ( ليست يف  » الواقدي« ) ٣(
 . دب البغدادي مقرئ معروف هو أبو مسلم عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن واقد الواقدي اخلتيل املؤ) ٤(

  .٣٨١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٥(
 . هو أبو بكر أمحد بن منصور النحوي ) ٦(

  .١٣٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو الفضل الواقفي تقدمت ترمجته ) ٧(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٨(
 .اس اهلذيل تقدمت ترمجته هو أبو العب) ٩(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ١٠(
 . هو أبو حممد القاسم بن حممد بن اهليثم بن مجيل املقرئ ) ١١(

  .٢٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ب/١٧٩



 
  ٢٩٠  

 ، قرأ القـراءات عـىل أيب و مروان األشبييلبن خلف أب  عبيد اهللا بن عبد اهللا-
 .، مات بعد الستامية  احلسن رشيح ، وأيب احلسن بن عظيمة

-  )عبيد اهللا بن عبد اهللا أبو حممد الرضير املقرئ ، روى القـراءة ، 
بن حممـد  ً ، روى القراءة عنه عرضا إسحاق بن خملدًعرضا عن اليزيدي

  ) .الدقاق بن خملد ، والفضل املقري
 ، شيخ ، بن عيل بن احلسن أبو القاسم اهلاشمي البغدادي  عبيد اهللا-

عـن أيب عمـرو ،   عـن أبيـهبن نـرص روى احلروف عن نرص بن عيل
                                                        

  .٢٧٧ / ٢انظر ترمجته يف التكملة لكتاب الصلة ) ١(
   ) .٥٤٣ت ( بدي األشبييل أستاذ كامل هو أبو احلسن حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن عظيمة الع) ٢(

  .١٦٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٣(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
 .يعني حييى بن املبارك تقدمت ترمجته ) ٥(
هو أبو يعقوب إسحاق بن خملد بن عبد اهللا وقـال األهـوازي إسـحاق بـن خملـد بـن حممـد ) ٦(

  ) .٣٠٠ت بعد ( ير الدقاق البغدادي الرض
  .١٥٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .هو أبو العباس الفضل بن خملد بن عبد اهللا البغدادي يعرف بفضالن الدقاق األعرج املكتب ) ٧(
  .١١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 يف ٣٧٦ / ١٢ملنـتظم  ، وا٢٨٤ ، وذكر وفاته سنة ٣٣٩ / ١٠تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف ) ٨(
  .٢٨٤حوادث سنة 

  ) .٢٥٠ت ( هو أبو عمرو نرص بن عيل بن نرص اجلهضمي البرصي احلافظ اإلمام ) ٩(
  .٣٣٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .١٨٩ت ( هو أبو احلسن عيل بن نرص بن عيل اجلهضمي البرصي ) ١٠(
  .٥٨٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٢٩١  

قـال يل عبيـد اهللا : روى عنه احلروف ابـن جماهـد ، ونـسبه ، وكنـاه وقـال 
بالسؤوق « يقرأ   سمعت ابن كثري:اهلاشمي عن نرص بن عيل عن أيب عمرو ، وقال 

بواو بعد اهلمزة قال ابن جماهد ورواية أيب عمرو هذه عن ابـن كثـري هـي  » واألعناق
  .الصواب ألن الواو انضمت فهمزت النضاممها

-  عبيد اهللا بن عيل أبو جعفـر املغـريب،   شـيخ ، أخـذ القـراءة
ن أمحد بـن جبـري ، روى القـراءة احلسني بن أيب عجرم ع ًعرضا عن 
 . عبد الباقي بن احلسن ، ونسبه ، وكناه ًعنه عرضا 

بن عمر بن أمحد بن حممد بـن جعفـر أبـو القاسـم القيـيس   عبيد اهللا-
َ يعرف بعبيد ، إمام ، مقـرئ ،  الشافعي ، نزيل األندلس ،البغدادي ُ عالمـة ، ولـد ُ

 ذ الفقـه عـن أيب سـعيد االصـطخريببغداد سنة مخس وسبعني ومـائتني ، وأخـ

                                                        
 ! » نريث« ) : س ( يف ) ١(
 وقرأ قنبل هبمزة ساكنة بعد األلف والواو لغة فيهـا وروي عـن قنبـل ٥٥٤انظر السبعة ص ) ٢(

وجه آخر وهو زيادة واو بعد اهلمزة والباقون برتك اهلمز والواو عىل األصل السامل عن كثـرة 
  .٣٣٧انظر إحتاف فضالء البرش ص . التغيري 

 ) .س ( ساقط من  » ج« الرمز ) ٣(
 .ومل أقف له عىل ترمجة  » املقري« ) : س ( يف ) ٤(
 ) .س ( ساقط من  » ج« الرمز ) ٥(
 ، خمتـرص تـاريخ ١٤ / ٣ ، ميـزان االعتـدال ٦٥٥ / ٢انظر ترمجته يف معرفة القـراء الكبـار ) ٦(

  .٣٤٥ / ١٥دمشق 
 وهـو ٣٢٨هو أبو سعيد احلسن بن أمحد بن يزيد االصطخري الـشافعي اإلمـام القـدوة ت ) ٧(

  .٢٥٠ / ١٥جم يف السري مرت



 
  ٢٩٢  

 ، وعرض القراءات عىل ابن جماهد ، وأمحد بن يعقوب املحاميل والقايض
 ، بن أيب عمـران اإلمـام  ، وإسحاقالرقي التائب ، وإبراهيم بن داود

، عىل أيب الفتح بن بدهن، وقدم األندلس، فدخل قرطبة وقدم مرص فقرأ
ًوكــان عاملــا : عــني وثالثامئــة ، قــال الفــريض يف املحــرم ســنة ســبع وأرب

 ويف الفقـه ، وقـال ًوالفروع ، إماما يف القراءات ، صنف فيهـا ، باألصول
ًكان إماما يف الفقه عىل مذهب الشافعي وغريه ، كثري التـصنيف يف : الداين 

أصول األحكام ، وغري ذلك ، تويف بقرطبة ألربع بقني مـن احلجـة ، سـنة 
 ئة ، وقد ذكره احلافظ أبو عبد اهللا يف طبقتني برتمجتني ، فكأنهستني وثالثام
  .حسبه اثنني

  املنقـري كـذا ذكـره يف / عبيد اهللا بن عمـر بـن احلجـاج أبـو معمـر -
بن عمرو بن أيب احلجاج كـام ذكـره احلـافظ   ، وصوابه عبد اهللا» املبهج «

                                                        

هو أبو عبد اهللا احلسني بن إسامعيل بن حممـد الـضبي البغـدادي املحـاميل القـايض مـصنف ) ١(
  .٢٥٨ / ١٥ وهو مرتجم يف السري ٣٣٠السنن ت 

 .هو أبو إسحاق إبراهيم بن داود الرقي القصار ) ٢(
  .١٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 وهـو مـرتجم يف ٢٨٤ عمران االسفراييني اإلمـام الفقيـه ت هو أبو يعقوب إسحاق بن أيب) ٣(
  .٤٥٦ / ١٣السري 

  . »يقرأ« ) : س ( يف ) ٤(
 ! » باألحوال« ) : س ( يف ) ٥(
 ! » فكناه« ) : س ( يف ) ٦(
 .مل أقف له عىل ترمجة واحدة ) ٧(
  .١٠٨انظر الرسالة اجلامعية ص ) ٨(

 أ/١٨٠



 
  ٢٩٣  

 .أبو عمرو الداين وغريه 
-  بن عمر بن حممد بن عيسى أبو الفرج املـصاحفي  عبيد اهللا

 ابـن  ، مقرئ ، مشهور ، كبري ، ضابط ، عرض القراءة عىل البغدادي
 احلـسن بـن داود  زيد بن أيب بـالل ، و، وابن أيب هاشم ، و بويان

القالنـيس ، روى القـراءة   عيل بن حممد بن جعفر بن خليعالنقار ، و
احلـسن بـن عـيل  احلسن بن إبـراهيم املـالكي ، و  ًعنه عرضا

 ، بـن عـيل اخليـاط اخلياط ، وأبو بكر حممد عيل بن فارس ، و العطار
 .ونرص بن عبد العزيز ، مات سنة إحدى وأربعامئة 

                                                        
 ) .س ( ساقط من  » س ص« الرمز ) ١(
  .٣٨٠ / ١٠ ، تاريخ بغداد ٧٠٨ / ٢معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف  )٢(
  ) .٣٤٤ت ( هو أبو احلسني أمحد بن عثامن بن حممد اخلراساين القطان املعروف بابن بويان ثقة كبري ) ٣(

  .٧٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( واملثبت من  » بن جامع« ) : ث ( يف األصل و) ٤(
 ) .س ( ليس يف  » ص« الرمز  )٥(
 ) .س ( ليست يف  » س« الرمز ) ٦(
 .هو األقرع البغدادي تقدمت ترمجته ) ٧(
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٨(
 .هو أبو احلسن عيل بن حممد بن عيل بن فارس تقدمت ترمجته ) ٩(
  ) .٤٦٧ت  ( هو أبو بكر حممد بن عيل بن حممد بن عيل البغدادي اخلياط مقرئ معروف) ١٠(

  .٢٠٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٢٩٤  

-  )عبيد اهللا بن عمر بن يزيد أبو عمـرو الزهـري روى القـراءة ، 
  إبـراهيمقرأ عليه إبراهيم بن احلـسن بـن،  زيد سعيد بن أوس  أيبًعرضا عن
  ) .األشعري

 ، بن عمرو بـن هـشام أبـو مـروان احلـرضمي األشـبييل  عبيد اهللا-
َّيعرف بعبيد ، إمام ، مقرئ ، كامل ، مصدر أديب ، حاذق ، أخذ القراءات  َّ ُ

  ، قــرأ عليــه  ، وأيب احلــسن عــون اهللا عــن أيب القاســم ابــن النحــاس
، ولد سـنة تـسع وثامنـني  بن عباد ، وابنه أبو عبد اهللا بن عباد أبو عمر

وأربعامئة بقرطبة ، وبرع يف العربية ، ونظم الشعراجليد ، وتصدر بمـراكش 
اإلفـصاح يف اختـصار « لإلقراء ، ثم نزل مرسيه ، فخطـب هبـا ، وصـنف 

                                                        
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ١(
وهـو مـرتجم يف طبقـات  ) ٢٣٦ت ( لعله هو أبو عمرو عبيد اهللا بن عمر بن يزيـد القطـان ) ٢(

  .١٠٠ / ٢ ، وأخبار أصبهان ٢٠٨ / ٢املحدثني بأصبهان 
 .راهيم األشعري النقاش مشهور هو أبو إسحاق إبراهيم بن احلسن بن إب) ٣(

  .١٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ، بغيـة ٩٩٤ / ٢ ، ومعرفة القـراء الكبـار ٢٧٥ / ٢التكملة لكتاب الصلة : انظر ترمجته يف ) ٤(

  .١٢٧ / ٢الوعاة 
  . » ابن النخاس« والصواب  » ابن النحاس« يف مجيع النسخ كذا ) ٥(
  ) .٥١٠ت (  حممد بن عبد الرمحن القرطبي مقرئ مصدر هو أبو احلسن عون اهللا بن) ٦(

  .٦٠٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  والـصواب  » بن عباد« واملثبت من س ، ويف مجيع النسخ  » أبو عمرو« ) : ث ( يف األصل و) ٧(

 . » ابن عياد« 
  . » ابن عياد« والصواب  » بن عباد« : يف مجيع النسخ كذا ) ٨(



 
  ٢٩٥  

 ، بقـي » قـراءة نـافع «اب ، وله كتـ ورشح مقصورة ابن دريد » املصباح
ًحيا إىل سنة مخسني ومخسامئة ، وقد جعله احلافظ أبو عبد اهللا اثنني فذكره يف 

عمر ، وكذلك جعل شيخه عون اهللا  الطبقتني ، وسمى أباه يف الثانية غري
 .اثنني ، كام سيأيت 

 ، )األمـيل (  أبـو الفـضل )بـن عبـد اهللا (  عبيد اهللا بن الفضل -
عن حييى بن آدم عن  ربي ، شيخ ، روى احلروف عن حجاج بن محزةالط

 .أيب بكر عن عاصم ، روى عنه النقاش ، ونسبه ، وكناه 
   ، شــيخ ، بــن نــافع بــن هــارون أبــو القاســم العنــربي  عبيــد اهللا-

 ، قـرأ عليـه أبـو عـيل بن عيل الـصيدالين مقرئ ، قرأ عىل أمحد بن حممد
 .األهوازي 

- بن أمحد بن حممد بن عيل بن مهـران بـن   عبيد اهللا بن حممد
                                                        

  ) .٣٢١ت ( كر حممد بن احلسن بن دريد البرصي شيخ اللغة هو أبو ب) ١(
  .١١٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ! » عرش« ) : س ( يف ) ٢(
 ) .س ( ليست يف  » بن عبد اهللا« ) ٣(
 .ومل أقف له عىل ترمجة ) س ( ليست يف  » األميل« ) ٤(
 . هو أبو يوسف حجاج بن محزة بن سويد اخلشايب القايض ) ٥(

  .٢٠٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ! » عبد اهللا بن قانع«  ويف املطبوع هنا .تقدمت ترمجته . لعله هو عبد اهللا بن نافع بن هارون ) ٦(
 .هو أبو بكر أمحد بن حممد بن عيل بن إسحاق الصيدالين مقرئ ) ٧(

  .١٢٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٢٩٦  

البغدادي ، إمـام ، كبـري ، ثقـة ، ورع ، أخـذ  أيب مسلم أبو أمحد الفريض
ًالقراءة عرضا وسامعا عن  ً أيب احلسن بن بويان  وهو آخر ،

ه القـراءة من بقي من أصحابه ممن روى عنه رواية قالون وغريها ، أخذ عنـ
بن حممد البغـدادي ، ونـرص بـن عبـد العزيـز الفـاريس ،  ًعرضا احلسن

 ، اخليـاط حممـد بـن عـيل  ، واحلسن بن عيل العطـار و
 ، أبو عيل غالم اهلراس ، وعيل بن احلسني بن زكريا الطريثيثـي و

  ، بن أمحـد الـرازي ، وعبد الرمحناخلياط وأبو احلسن عيل بن حممد
                                                        

 ، ٢١٢ / ١٧الـسري : وانظر ترمجته يف ) ث ( من األصل وواملثبت .  » القريض« ) : س ( يف ) ١(
  .٣٢٥ / ٣ ، شذرات الذهب ٦٩١ / ٢ومعرفة القراء الكبار 

 . » ص« : زيادة رمز ) س ( يف ) ٢(
كـام يف ترمجـة ابـن بويـان وقـد  » أيب احلـسني« والصواب  » أيب احلسن« كذا يف مجيع النسخ ) ٣(

 .تقدمت 
 ) .ث ( واملثبت من األصل و » ثوبان« ) : س ( يف ) ٤(
 .وهو أبو عيل املالكي تقدمت ترمجته  » ص« رمز له بـ) س ( يف ) ٥(
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٦(
 .لعله األقرع البغدادي تقدمت ترمجته ) ٧(
 ) .س ( ليسا يف  » س و غا« الرمزان ) ٨(
 .هو أبو بكر البغدادي تقدمت ترمجته ) ٩(
 ) .س ( س يف لي » ف« الرمز ) ١٠(
 . هو أبو احلسن عيل بن احلسني بن زكريا الطريثيثي الصويف مقرئ ) ١١(

  .٥٣٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . احلسن بن فارس البغدادي تقدمت ترمجته هو أبو) ١٢(
 .واملثبت من األصل وث  » الداري« ) : س ( يف ) ١٣(



 
  ٢٩٧  

وسـمع مـن / عبد اهللا بن حممد شيخ الداين  ًوروى القراءة عنه سامعا 
، وحـرض جملـس أيب بكـر بـن  القايض املحاميل ، ويوسف بـن البهلـول

كان أبو : األنباري ، وأعىل ما وقعت رواية قالون من طريقه ، قال اخلطيب 
ًأمحد ثقة ورعا دينا حـدثنا ً بـن منـصور عمـر الفقيـه مل أر يف :  قـال

ِالشيوخ من يعلم هللا غري أيب أمحد الفريض اجتمعت فيه أدوات الرئاسة مـن  ُ
علم ، وقراءة ، وإسناد ، وحالة متـسعة يف الـدنيا ، وكـان مـع ذلـك أورع 

مـا :  وقـال العتيقـي . اخللق ، كان يقرأ علينا احلديث بنفسه مل أر مثله
إمام من األئمة ، وقال عيـسى بـن  : ه مثله ، وقال األزهريرأينا يف معنا
 كـان أبـو أمحـد القـريض إذا جـاء إىل الـشيخ أيب حامـد : أمحد اهلمداين

                                                        
 ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ١(
) ٣٢٩ت ( سف بن يعقوب بن إسحاق بن هبلـول التنـوخي األزرق الكاتـب هو أبو بكر يو) ٢(

  .٢٤ / ٣وهو مرتجم يف شذرات الذهب 
 ! » ًحديثا« ) : س ( يف ) ٣(
 وهـو ٤٤٧هو أبو القاسم منصور بن عمر بن عيل البغدادي الكرخي الـشافعي العالمـة ت ) ٤(

  .٦٠٢ / ١٧مرتجم يف السري 
 . » من« ) : س ( يف ) ٥(
  .٣٨٠ / ١٠انظر تاريخ بغداد  )٦(
وهـو  ) ٤٤١ت ( هو أبو احلسن أمحد بن حممد بن أمحد البغـدادي العتيقـي اإلمـام املحـدث ) ٧(

  .٦٠٢ / ١٧مرتجم يف السري 
  .٥٧٨ / ١٧هو عبيد اهللا بن أمحد بن عثامن تقدمت ترمجته ، وانظر سري أعالم النبالء  )٨(
 . مل أقف له عىل ترمجة )٩(
 

 ب/١٨٠



 
  ٢٩٨  

ً ؛ قام أبو حامد من جملسه ، ومشى إىل باب مـسجده حافيـا االسفراييني
سـت مـات يف شـوال سـنة   :وقال أبو عبد اهللا القصاع.  ]له [ ًمتلقيا 

 . وأربعامئة ، وله اثنتان وثامنون سنة 
-  ) بن جعفر أبو القاسم األزدي عبيد اهللا بن حممد أخذ القـراءة عـن ، 
 ) .بن عيسى األمحر ، قرأ عليه اخلرض بن اهليثم الطويس  موسى
-  )عبيد اهللا بن حممد بن العباس أبو القاسم املدين أخذ القـراءة ، 

ًبن يزيد احللواين ، روى القراءة عنـه عرضـا حممـد بـن  حممدًعرضا عن 
 ) .حممد ابن فريوز ؛ شيخ األهوازي 

                                                        
وهـو  ) ٤٠٦ت ( أبو حامد أمحد بن أيب طاهر حممد بن أمحد اإلسفراييني األستاذ العالمة هو ) ١(

  .١٩٣ / ١٧مرتجم يف السري 
  .٣٨٠ / ١٠وانظر مقولة اهلمداين يف تاريخ بغداد ) س ( زيادة من ) ٢(
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٣(

  ) .٦٧١ت ( لسلمي الدمشقي القصاع أستاذ كبري هو أبو عبد اهللا حممد بن إرسائيل بن أيب بكر ا  
  .١٠٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٤(
  ،٣٤٨ وفيـه أنـه تـويف سـنة ٣١٩ / ٦ ، الوايف بالوفيات ٣٥٨ / ١٠انظر ترمجته يف تاريخ بغداد ) ٥(

  .١٢٨ / ٢بغية الوعاة 
  . وقد تقدمت ترمجة األمحر » مسلم «والصواب  » وسىم« ) : ث ( يف األصل و  كذا)٦(

  ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٧(

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٨(
  . » أمحد« والصواب  » حممد« ) : ث (  كذا يف األصل و)٩(



 
  ٢٩٩  

- بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد العزيز ابن   عبيد اهللا بن حممد
 القـايض  بن عمر بن اخلطاب أبو بكـر العمـريعبد اهللا بن عبد اهللا 

 قالون ، عـن نـافع ، ولـه ًوف سامعا عن املكي ، سكن مرص ، روى احلر
إبراهيم بن عبد الـرزاق ، تـويف سـنة  عنه نسخة ، روى احلروف عنه 

 .ثالث وتسعني ومائتني 
 ، نزيـل املـذحجي بن عبيـد اهللا أبـو احلـسن  عبيد اهللا بن حممد-

 عـىل قرطبة ، وهو وأبوه وجده أطباء ، قرأ القراءات عىل أبيه ؛ ولكنه أقبـل
  ً، وتفرغ عـاش أربعـا وثامنـني سـنة ، ومـات سـنة اثنتـي عـرشة  الطب

 . وستامئة
- عبيد اهللا بن حممد بن عيل أبو بكر الطويس ، مقرئ ، متـصدر ، 
 روى القراءات عنـه حممـد بـن حامـد  ،القراءات عن أيب بكر بن مهرانروى 

  .اخليامي
                                                        

  ) .س ( ساقط من ) ج (  الرمز )١(

 ، ميزان االعتدال ٣٦٠ / ١٥  ، خمترص تاريخ دمشق٧٥ / ٤٠تاريخ دمشق :  انظر ترمجته يف )٢(
١٥ / ٣.   

  ) .س ( ساقط من  » ج« الرمز ) ٣(

 . » احلسني« ) : س ( يف ) ٤(
 ، بغيـة ٩٢٤ / ٢ ، طبقات القراء للـذهبي ٢٧٨ / ٢التكملة لكتاب الصلة : انظر ترمجته يف ) ٥(

  .١٢٩ / ٢الوعاة 
 ! » الطيب« ) : ث ( يف ) ٦(
  .)س ( هذه الرتمجة زيادة من ) ٧(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٨(



 
  ٣٠٠  

-  )د أبـو احلـسن الواسـطيعبيد اهللا بن حممد بن عيل بـن حممـو 
ــر ــىل جعف ــرأ ع ــا ، ق ــرئ هب ــافالين املق ــليامن الق ــن س ــه ب ــرأ علي    ، ق

سنة مخس وستني وثالثامئـة ، وهـو  القايض أبو العالء الواسطي بواسط
 ) .أستاذه 
- بن حممد بن أيب حممد حييـى بـن املبـارك أبـو القاسـم   عبيد اهللا  

بغدادي ، شيخ ، مشهور ، روى القراءة عن  الاليزيدي العدوي )بن ( 
 ، بن حممـد )س ج( ، وعن أخيه أمحد بن أيب حممد  إبراهيمعمه 

 أبو بكر بن جماهد ، وأمحد روى القراءة عنه أمحد بن جعفر بن املنادي ، و
 مـدين بـن  ، وحممد بن يعقوب املعدل ، وابن عثامن بن حييى األدمي

                                                        
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
  .١٩٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو جعفر بن سليامن القافالين ) ٣(
 ! » بواسطه« ) : ث ( يف ) ٤(
 ) .س ( ساقطة من  » ابن« ) ٥(
   ، واألنـساب للـسمعاين ٣٧٦ / ١٢ ، واملنـتظم ٣٣٨ / ١٠تـاريخ بغـداد : انظر ترمجته يف ) ٦(

٦٩٢ / ٥.  
 .هو أبو إسحاق إبراهيم بن حييى بن املبارك اليزيدي البغدادي ضابط شهري ) ٧(

  .٢٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو جعفر أمحد بن حممد بن حييى بن املبارك اليزيدي البغدادي متقن ) ٨(

  .١٣٣  /١انظر ترمجته يف الغاية   
 . هو أمحد بن عثامن بن حييى األدمي البغدادي شيخ معروف )٩(

  .٨١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٣٠١  

 عـن  أبو طاهر بـن أيب هاشـم ؛ فـيام ذكـره ابـن سـوار، و شعيب
ًاحلاممي واملصاحفي ؛ وهو عندي بعيد إال أن يكـون حتملهـا سـامعا وهـو 

عنه ؛ وهذا أقرب واهللا أعلم ، ووقـع يف / صغري ، أو قرأها عىل ابن جماهد 
 البن جماهد أخربين أبو القاسم عبيد اهللا بن اليزيـدي عـن » السبعة «كتاب 

 ، وهو وهم وصوابه عن أخيه وعمه ؛ ولعله تصحيف ؛ أو وعمه يهأب
سبق قلم ، فقد ذكره ابن جماهد كذلك عىل الصواب يف غري كتاب السبعة ، 

 .تويف يف املحرم سنة أربع وثامنني ومائتني . كام ذكره اجلامعة 
ين ً ، روى القراءة عرضا عن أمحد بن يزيد احللوا عبيد اهللا بن حممد-

ً، روى القراءة عنـه عرضـا   عامرعن هشام بن عامر عن أصحابه عن ابن
 .ال أدري من هو :  ، قال الداين بن عبيد اهللا ابنه مسلم

                                                        
  هو أبو عبد الرمحن مدين بن شعيب اجلامل البرصي الصويف املعروف بمردويـه مـشهور ثقـة  )١(

  ) .٣٠٠ت ( 
  .٢٩٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 . ٢٩١ ، ٢٩٠ / ١راجع املستنري ) ٢(
 .هو أبو عبد اهللا حممد بن حييى بن املبارك اليزيدي البغدادي  )٣(

  .٢٧٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 . يف أسانيد قراءة أيب عمرو ٩٩انظر السبعة ص ) ٤(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٥(
 ! » أيب« ) : س (  يف )٦(
  .٢٩٨ / ٢رمجته يف الغاية انظر ت. هو أبو القاسم مسلم بن عبيد اهللا بن حممد املقري  )٧(

 أ/١٨١



 
  ٣٠٢  

ًأبو القاسم املرصي ، أخذ القراءة عرضا عن أيب بكر بـن   عبيد اهللا بن حممد-
الطرسويس ، ونسبه وكناه ، عبد اجلبار بن أمحد  )ًعرضا ( جماهد ، روى عنه القراءة 

 .وذلك يف رواية الدوري عن أيب عمرو 
 ، يعـرف بـابن أبـو احلـسن التميمـي األشـبييل  عبيد اهللا بن حممد-

عـن أيب احلـسن رشيـح ، وأيب  اللحياين ، مقرئ ، مصدر ، أخذ القـراءة
 ، بقـي إىل بـن أيب هـارون ، قرأ عليه أبـو القاسـم العباس بن عيسون

 .ود سنة ثامنني ومخسامئة حد
- بن معاذ أبو عمرو العنربي عبيد اهللا بن معاذ ، حـافظ ، مـشهور ،

   ، وسـمع مـن )اهلـذيل  كـذا ذكـر( أيب عمـرو  روى القراءة عـن 
                                                        

وهـو  ) ٣٨٧ت ( لعله أبو القاسم عبيد اهللا بن حممد بن خلـف املـرصي البـزاز ابـن غالـب  )١(
  .٣٢٠ / ١مرتجم يف حسن املحارضة 

 ) .س ( ليست يف  » ًعرضا«  )٢(
  .١٠٧٨ / ٣ ، ومعرفة القراء الكبار ٢٧٧ / ٢انظر ترمجته يف التكملة لكتاب الصلة  )٣(
 . » القراءات« ) : س (  يف )٤(
  هو أبو العباس أمحد بن خلف بن عيـسون اجلـذامي األشـبييل ابـن النحـاس مقـرئ حـاذق  )٥(

  .٥٢ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٥٣١ت ( 
 .هو أبو القاسم أمحد بن أيب هارون التميمي اإلشبييل أستاذ  )٦(

  .١٤٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  .٢١٠ / ٢ ، وشذرات الذهب ٣٨٤ / ١١ ، السري ٦٢ / ٥ هتذيب الكامل : انظر ترمجته يف )٧(
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز  )٨(
 . » ذكره« ) : ث ( يف  )٩(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف  )١٠(



 
  ٣٠٣  

   ، وطبقتـه ، روى القـراءة عنـه  ومـن معتمـر بـن سـليامن  ،أبيه
: وقال ]وخلق  [  وأبو داودسلم، وحدث عنه مروح بن عبد املؤمن

  ًكان حيفظ عرشة آالف حديث ، وكان فصيحا ، مـات سـنة سـبع وثالثـني 
وعندي يف قراءته عىل أيب عمرو نظر ، نعم يمكن أن يكون : قلت . ومائتني 

 كـام رصح بـه أبـو عـيل األهـوازي ، وهـو (قرأ عىل أبيه عن أيب عمـرو 
 .لقراءة عنه واهللا أعلم ، فقد روى أبوه ا) الصواب 

-  بن باذام أبو حممـد بـن أيب املختـار  عبيد اهللا بن موسى
، ولـد بعـد   موالهم ، الكويف ، حافظ ، ثقة ، إال أنـه شـيعيالعبيس

                                                        
  ) .١٩٦ت ( هو أبو عبيد اهللا معاذ بن معاذ بن نرص العنربي احلافظ قايض البرصة  )١(

  .٣٠٢ / ٢ية انظر ترمجته يف الغا  
  ) . ١٨٧ت ( هو أبو حممد معتمر بن سليامن بن طرخان التيمي البرصي اإلمام احلافظ  )٢(

  .٤٧٧ / ٨وهو مرتجم يف السري   
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز  )٣(
 . يف باب النهي عن احلديث بكل ما سمع ٧روى عنه مسلم يف عدة مواضع منها برقم ) ٤(
 يف كتاب الطهارة بـاب االغتـسال مـن ٣٢٠ يف عدة مواضع منها برقم وحدث عنه أبو داود) ٥(

 .احليض 
 ) .س ( زيادة من  )٦(
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من  )٧(
 ) .س ( ساقط من  » ص« الرمز  )٨(
ــه يف  )٩( ــر ترمجت ــامل : انظ ــسري ٦٤ / ٥هتــذيب الك ــار ٥٥٣ / ٩ ، ال ــراء الكب ــة الق    ، ومعرف

٣٤٧ / ١.  
 ! » شبعي« ) : ث ( يف  )١٠(



 
  ٣٠٤  

   ،  عيـسى بـن عمــر ًالعـرشين ومائـة ، أخـذ القـراءة عرضــا عـن 
، وروى   عيل بن صالح بن حـي)ك( ، وبن عبد الرمحن اهلمداين وشيبان

محـزة الزيـات ، وقيـل  ًاحلروف سامعا من غـري عـرض عـن 
ًعرض عليه أيضا ، وكان يقرئ هبا ، وسمع حروفـا مـن الكـسائي ، ومـن  ًُ َ ََ

بـن  إبـراهيم ًشيبان عن عاصـم ، روى القـراءة عنـه عرضـا 
،  حممد بـن عبـد الـرمحن ، و بن عيل أيوب  ، وسليامن

                                                        
  ) .١٥٦ت ( هو أبو عمر عيسى بن عمر اهلمداين الكويف القارئ األعمى مقرئ الكوفة بعد محزة  )١(

  .٦١٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو معاوية شيبان بن عبد الرمحن التميمي الكويف  )٢(

  .٣٢٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
وهو أبو حممد عيل بن صالح بـن صـالح . واملثبت من س  » سنبن ح« ) : ث ( يف األصل و )٣(

  ) .١٥٤ت ( بن حي البكايل 
  .٥٤٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ليس يف  » ص«  الرمز )٤(
 ) .س ( ليست يف  » س ف ك ص« الرموز  )٥(
 . مقرئ حاذق هو أبو إسحاق إبراهيم بن سليامن بن عبد احلميد األبزازي يعرف بابن الفرايت )٦(

  .١٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز  )٧(
 . هو أيوب بن عيل العبيس مقرئ  )٨(

  .١٧٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز  )٩(
 .هو حممد بن عبد الرمحن املخزومي الكويف مقرئ  )١٠(

  .١٦٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٣٠٥  

وأمحد بن جبري ، وأبو محدون الطيب ، وسمع منه احلروف حممد بن عيل بن 
، وهــارون بــن حــاتم ، وروى عنــه البخــاري يف صــحيحه بــال  عفــان

ــطة ــطةواس ــسة بواس ــب اخلم ــاقي الكت ــد  .  ، وب ــن جماه ــال اب   : ق
ة محـزة مـن محـزة ، ومل يقـرأ سـمع كتـاب قـراء( وعبيد اهللا بن موسى ؛ 

ْعبيـد اهللا بـن موسـى عـىل مـن سـألت :  ؛ وقال هارون بن حـاتم عليه َ
  ، وعيــسى اهلمــذاين ، عــىل عــيل بــن صــالح قــرأت : ؟ قــال قــرأت
ال : يا أبا حممد ما أراك قرأت عىل محـزة ؟ قـال  : النحوي قلت له/وشيبان 

  قـرأت قـراءة محـزة عـىل و: أمحـد بـن جبـري ولكن قرأت عليه كتابه ، وقال 
ٌعـامل :  ، وقال أمحد بن عبد اهللا العجيل ًدرا ال بالتحقيقحعبيد اهللا بن موسى 

ًبالقرآن ، رأس فيه ، ما رأيته رافعا رأسه ، وما رؤي ضاحكا قـط ً قـال ، 
                                                        

 .هو حممد بن عيل بن عفان العامري الكويف مقرئ متصدر  )١(
  .٢٠٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  بنـي اإلسـالمملسو هيلع هللا ىلص يف باب اإليامن وقول النبـي ٨روى له البخاري يف عدة مواضع منها برقم ) ٢(
 .عىل مخس 

وم  احلـيض بـاب الوضـوء مـن حلـ يف كتـاب٨٠١روى له مسلم يف عدة مواضع منها برقم ) ٣(
والرتمـذي يف عـدة ملسو هيلع هللا ىلص ، وأبو داود يف عدة مواضع منهـا يف بـاب صـفة وضـوء النبـي اإلبل

 يف ١٣٢٦ يف صفة شجر اجلنة والنسائي يف عدة مواضع منها بـرقم ٢٥٢٤مواضع منها برقم 
 يف كتـاب ١٨٩٤كتاب السهو باب السالم باليدين ، وابن ماجه يف عدة مواضـع منهـا بـرقم 

  .النكاح باب خطبة النكاح
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف  )٤(
 . يف تالمذة محزة ٧٨السبعة ص ) ٥(
 . يضحك وهو خري اخللق ملسو هيلع هللا ىلص وقد كان النبي ١١٤ / ٢انظر معرفة الثقات ) ٦(

 ب/١٨١



 
  ٣٠٦  

  عبيـد اهللا بـن  : أسـد  وقـال القـايض(ثقـة : حييى بـن معـني وغـريه 
 ْنِبـالقراءة مـالرواية ، ثقة يف النقل ، معـروف موسى بن املختار ؛ مشهور ب

ِعلم يف الع،  والفرائض  ،والفقه، واحلديث ، رواة القرآن  ٌ َ  ، كـان ايـةردم والْلَ
ْمع فضله ومعرفته ؛ ذا زهد وورع ، من العلامء العاملني بعلمه ، وقـرأ عـىل  ِ

 ، مات عبيد اهللا سنة ثالث عرشة ومـائتني: وقال البخاري ) محزة انتهى 
 .يف شوال : وقال غريه 

- عبيد اهللا  ، بن نافع بن هارون أبـو القاسـم العنـربي البـرصي 
  بــن  جعفــر بــن حممــد ًشــيخ ، مقــرئ ، روى القــراءة عرضــا عــن 

وأيب مزاحم موسى بن عبيد اهللا اخلاقـاين ، وأمحـد بـن (  ، عبد الرمحن
، روى القراءة  ) هارون القويفبن   ، وأمحد بن احلسنبن مصعب حييى

                                                        

 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف  )١(
 مـرتجم وهـو ) . ٢١٣ت ( هو أبو عبد اهللا أسد بن الفرات احلراين ثم املغريب اإلمام العالمة  )٢(

  .٢٢٥ / ١٠يف السري 
  .٤٠١ / ٣انظر التاريخ الكبري ) ٣(
بدون لفظ اجلاللة وهذه الرتمجة كأهنا تكرار للرتمجة الـسابقة التـي بعـد  » عبيد« ) : س ( يف  )٤(

 .ًترمجة األميل عبد اهللا بن الفضل ، وتقدمت أيضا باسم عبد اهللا بن نافع بن هارون واهللا أعلم 
 ) .س ( ساقط من »  ف«  الرمز )٥(
 .هو أبو حممد جعفر بن حممد بن عبد الرمحن الكويف مقرئ متصدر  )٦(

  .١٩٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف  )٧(
 .هو أبو بكر أمحد بن حييى بن مصعب األدمي مقرئ  )٨(

  .١٤٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
وهو أبو بكر أمحد بن احلـسن بـن  » العوقي« والصواب  » القوقي« : ) ث ( كذا يف األصل و )٩(

  .٤٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هارون العوقي البرصي املقرئ 



 
  ٣٠٧  

 .أبو عيل األهوازي  ًعنه عرضا 
َّ ، مقرئ ، مصدر ، بن يسار أبو مروان الشاطبي  عبيد اهللا بن نجاح- َّ

أخذ القراءات عن أيب احلسن بن الدوش ، أخذ عنه القـراءات هـارون بـن 
 .، مات قبل اخلمسني ومخسامئة  عات

 ،  بن حييى بن سعيد أبو حممد التميمي السعيدي عبيد اهللا بن نعيم-
، روى عنه القراءة  عن أبيه  ، روى القراءةبن العاص من ولد سعيد

 .بن مرصف  بن طلحةأمحد 

                                                        
 ) .س ( ليس يف  » ف« الرمز  )١(
 ، املعجم ٢٧٥ / ٢ ، والتكملة لكتاب الصلة ٩٧٢ / ٢معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف  )٢(

  .٢٣٠البن األبار ص 
وهو أبو حممد هـارون بـن أمحـد بـن جعفـر بـن عـات النفـزي !  » بن عــاب« ) : س ( يف  )٣(

  ) .٥٨٢ت ( الشاطبي مقرئ فقيه 
  .٣٤٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
وهـو مـرتجم  ) ٥٣ت (  هو أبو عثامن سعيد بن العاص بن سعيد القريش األموي الصحايب )٥(

  .٤٧ / ١اإلصابة يف 
 . » القرآن« ) : س ( يف  )٦(
 .هو أبو عبيد نعيم بن حييى بن سعيد السعيدي الكويف مقرئ معروف  )٧(

  .٣٤٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو عبد اهللا أمحد بن طلحة بن مرصف اليامي الكويف  )٨(

  .٦٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٣٠٨  

-  )عبيد اهللا بن اهلذيل روى القـراءة عـن أيب شـعيب القـواس ، 
 ، القـايضبن اخلليـل  صاحب حفص ، روى القراءة عنه حممد بن جعفر

 ) .شيخ أيب احلسن الغضائري شيخ األهوازي 
، أخـذ القـراءة  بن أمحد بن احلكم أبو عبد الرمحن البـرصي  عبيد-

، روى عنه القـراءة  عن أيوب بن املتوكل ًعرضا عن عمرو بن هارون
 .ابن جماهد ، وكناه 

راءة نافع  أبو القاسم املرصي ، مقرئ صالح أخذ ق عبيد بن السامن-
 عن يونس بن عبد األعىل عن ورش عنـه ، روى القـراءة ًعرضا عن أبيه

ًوكـان يأخـذ أخـذا شـديدا عـىل : ، قال الـداين  )مجاعة املرصيني ( عنه  ً
ًمذهب املتقدمني من أصحاب ورش ، وكان شيخا ، صاحلا ، روى القراءة  ً

                                                        
  ) .س ( دة يف هذه الرتمجة غري موجو )١(

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 .هو أبو عبد اهللا حممد بن جعفر بن اخلليل الواسطي القايض املقرئ مشهور  )٣(

  .١٠٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  .١٣١وانظر ترمجته يف سؤاالت احلاكم للدارقطني ص  » النرصي« ) : س ( يف  )٤(
 .بصاحب الكوب متصدر ثقة هو عمرو بن هارون أيب عثامن يعرف  )٥(

  .٦٠٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  .١٧٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية  . ٢٠٠ هو أيوب بن املتوكل األنصاري إمام ثقة ت )٦(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٧(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٨(
 ) .س ( ما بني القوسني ليس يف  )٩(



 
  ٣٠٩  

ثامنني وثالثامئة ، عنه مجاعة من املرصيني وغريهم ، وتويف بمرص حول سنة 
املـد  يشري باألخذ الشديد إىل املد املفرط عىل اهلمز ؛ قبـل حـرف: قلت 

 . وبعده ، وعىل التحقيق البالغ
- بن الصباح  عبيدبن أيب رشيح بن صبيح أبو حممـد النهـشيل  

ًالكويف ثم البغدادي ، مقرئ ، ضابط ، صالح ، أخـذ القـراءة عرضـا عـن 
  وهو من أجـل أصـحابه : حفص عن عاصم ، قال احلافظ أبو عمرو

  عبد الصمد أمحد بن سهل األشناين ، وًعرضا /وأضبطهم روى القراءة عنه 
ً أيـضا فـيام ذكـره األنامطي  احلسن بن املبارك ، وابن حممد العينوين

عنـه ،  الزعفـراين  عن أيب هاشـماألهوازي عن شيخه الغضائري
                                                        

 . » حروف« ) : س (  يف )١(
 ! » التابع« ) : س  ( يف )٢(
   ، لـسان امليـزان ٢٠ / ٣ ، ميـزان االعتـدال ٤١١ / ١معرفة القراء الكبـار : انظر ترمجته يف  )٣(

١١٩ / ٤.  
 . » البهشيل« ) : س ( يف  )٤(
 ) .س ( ساقط من  » ع« الرمز  )٥(
  تـصدر معـروف هو أبو حممد عبد الصمد بن حممد بن أيب عمران اهلمداين املقديس العينوين م )٦(

  .٣٩١ / ١انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٢٩٤ت ( 
 .هو أبو القاسم احلسن بن املبارك األنامطي ابن اليتيم البغدادي  )٧(

  .٢٢٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ! » العصاري« ) : س ( يف  )٨(
 . » ابن هاشم« والصواب  » أيب هاشم« : يف مجيع النسخ  كذا )٩(
 ! » الزعفراين«  : )ث ( يف  )١٠(

 أ/١٨٢



 
  ٣١٠  

 ومـا ( وقال ابن شنبوذ مل يرو عنه غري األشـناين » جامع البيان «وكذا يف 
) وقد ذكر األشـناين : ذكر عنه فمن طريق األداء ال من طريق الرواية ، قال 

، وهذا  ًقرأ عليهم وعبيد خالفا بني أصحاب عمرو الذين أنه مل جيد
كالمه هذا : ًخالفا ، قلت ه عنهامدليل االختالل ؛ ألنا نجد من طريق غري

: ًينقض قوله أوال مل يرو عنه غري األشناين ، قال أبو عيل األهوازي  ًآخرا
 :  وقال احلافظ أبو عمرو ،وليس عمرو بن الصباح وعبيد بن الصباح بأخوين

وقال أبـو احلـسن . واحد مها : فقال  مها أخوان ، وأبعد بعضهم وأغرب
قـرأت عـىل أيب حممـد  :  ثنا أمحد بن سـهل قـالبن حممد عيلبن غلبون ثنا 

قـرأت : ، وقـال  عبيد بن الصباح ، فكان ما علمته من الـورعني املتقـني
القرآن من أوله إىل آخره ، وأتقنته عىل أيب عمـر حفـص لـيس بينـي وبينـه 

: سمعت أمحد بـن عبـد اهللا بـن احلـسني يقـول :  ، قال األهوازي أحد
                                                        

 ) .ث ( ما بني القوسني ليس يف  )١(
 ! » عد« ) : س ( يف  )٢(
 ! » الذي« ) : س ( يف  )٣(
  .٣٦٣ / ١وانظر جامع البيان !  » حالما« ) : س ( يف  )٤(
 . » عنها« ) : ث ( يف  )٥(
 . » امرا بنقض« ) : س ( يف  )٦(
 ! » واعرب« ) : س ( يف  )٧(
  عيل بن حممد بن صـالح اهلاشـمي األنـصاري البـرصي اجلوخـاين ثقـة مـشهور  أبو احلسن )٨(

  .٥٦٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية  ) . ٣٦٨ت ( 
 . » املتقنني« ) : ث ( ويف !  » من الور غري اليقني« ) : س ( يف  )٩(
  .٣٦٢ / ١انظر جامع البيان ) ١٠(



 
  ٣١١  

ــمعت حم ــول س ــسن يق ــن احل ــد اهللا ب ــن عبي ــد ب ــنة : م ــد س ــات عبي   م
 عن بن أمحد وأنبأين الثقات عن عيل: قلت (  ، مخس وثالثني ومائتني 

 بن حممـد اجلـوهري الكندي أنا أبو منصور بن خريون أنا احلسن بن عيل
 سنة أربع ومخسني وأربعامئة أنا أبو القاسم اخلرقي وأبو بكر أمحد بن حممـد

مات عبيد بـن الـصباح : أنبانا أبو العباس األشناين قال :  قال سويدبن 
 ) .سنة تسع عرشة ومائتني ، وهذا أصح واهللا أعلم 

- عبيد بن عبـد اهللا أبـو حممـد الـرضير  روى القـراءة عـن ،  
 . الفضل بن خملد اليزيدي ، روى القراءة عنه 

- بن صبيح  عبيد بن عقيل ، أبو عمرو اهلاليل البرصي  راو ،ٍ
 أيب  أبـان بـن يزيـد العطـار ، وضابط ، صدوق ، روى القراءة عـن 

 شـبل بـن عبـاد ، عمرو بن العالء ، وعن هـارون األعـور عنـه ، وعـن
                                                        

 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف  )١(
 . البخاري تقدمت ترمجته هو الفخر بن )٢(
 .هو أبو حممد احلسن بن عيل بن حممد اجلوهري  )٣(

  .٢٢٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . هو أبو بكر أمحد بن حممد بن سويد الباهيل املؤدب )٤(

  .١١٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٥(
 ، خالصـة ٧٧ / ٥ ، هتـذيب الكـامل ٤٥٤ / ٣اري التـاريخ الكبـري للبخـ: انظر ترمجته يف  )٦(

  .٢٥٥تذهيب هتذيب الكامل ص 
 . » النرصي« ) : س ( يف  )٧(



 
  ٣١٢  

 خلـف بـن  مسلم بن خالد ، روى القراءة عنه  ، وبن عمر وعيسى
 ،  الزهراين ، وإبراهيم بـن سـعيد الزهـراينبن داود سليامن  )و(هشام ، 

   نـرص بـن عـيل  حممـد ابـن حييـى القطعـي ، ووحممد بن سـعدان ، و
 ) بن عبيد بن عقيل ، وحممد بن عبد اهللا) اجلهضميو ، هاشـم  

 أبو حاتم السجستاين ، يف قول اهلـذيل وال يـصح ؛ بـل عـىل الرببري ، و
   ، وقـال صـدوق: نـه أبـو حـاتم الـرازي فقـال القطعي عنـه ، سـئل ع

  .سنة سبع ومائتني مات يف رمضان: البخاري 
 ، ذكـر  القاصبن قتادة أبو عاصم الليثي املكي  عبيد بن عمري-

 عـىل عهـد عمـر ريض اهللا عنـه ، وردت عنـه َّأنه قص ثابت البناين
                                                        

 . هو أبو عمر الثقفي تقدمت ترمجته )١(
 ) .ث ( الواو ليست يف  )٢(
 ) .س ( ليست يف  » اجلهضمي«  )٣(
  .هو أبو مسعود حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عقيل اهلاليل البرصي )٤(

  .١٨٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو حممد هاشم بن عبد العزيز الرببري البغدادي  )٥(

  .٣٤٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  .٤١١ / ٥يف اجلرح والتعديل ) ٦(
 . » يف شعبان« ) : س (  يف )٧(
 .مل أجده يف ترمجته يف التاريخ الصغري وال الكبري ) ٨(
  .٤١ / ١ ، تذكرة احلفاظ ١٥٦ / ٤ ، السري ٧٧ / ٥هتذيب الكامل  : انظر ترمجته يف )٩(
 . » القايض« كذا يف مجيع النسخ ولعلها ) ١٠(
  ) .١٢٧ت ( هو أبو حممد ثابت بن أسلم البناين املرصي  )١١(

  .١٨٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  . » قىض« ربام تكون ) ١٢(



 
  ٣١٣  

بـن اخلطـاب ، وأيب بـن  ، روى عـن عمـر/ الرواية يف حروف القـرآن 
 ولـد يف :  بن دينار ، قـال مـسلم ، روى عنه جماهد ، وعطاء ، وعمروكعب

نـاس بأربعـة ؛ بفقيهنـا ، كنـا نفخـر عـىل ال:  ، قـال جماهـد ملسو هيلع هللا ىلصزمن النبي 
، وبقاضينا ، ومؤذننا ، ففقيهنا ابن عبـاس ، وقارؤنـا عبـد اهللا بـن وبقارئنا

  مات سنة أربـع . ومؤذننا أبو حمذورة ،  السائب ، وقاضينا عبيد بن عمري
 .وسبعني 

ً ، أخذ القراءة عرضا عـن أبو مسلم الكاليب الكويف  عبيد بن قيس-
  ، ذكـره احلـافظ  ًابن مسعود ، أخذ القراءة عنه عرضـا حييـى بـن وثـاب

 .أبو عمرو الداين 
- عبيد  حممدبن  بن موسى أبو القاسم املؤذن البزاز رصياملـ،  

َّيعرف برجال  ًأخذ القراءة عرضا وسامعا عن ، ويقال أبو الرجال ، ُ ً داود بن 
                                                        

 ! » حممد« ) : س ( يف  )١(
 ! » غمري« ) : ث (  يف )٢(
   ، اجلـرح والتعـديل ١٣٧ / ٥ ، الثقـات البـن حبـان ٢ / ٣التاريخ الكبري : انظر ترمجته يف  )٣(

٤١٢ / ٥.  
 ) .ث ( و) س ( واملثبت من  » وتاب« : يف األصل  )٤(
 ، وذكر يف ٥٩٣ / ٢ ، تبصري املنتبه بتحرير املشتبه ١٧٣ / ٣توضيح املشتبه :  انظر ترمجته يف )٥(

 .صري املنتبه أن اسمه حممد بن حممد بن موسى وأن عبيد لقبه تب
 . » نجيح« ) : س (  يف )٦(
 . » البزار« ) : س ( يف  )٧(
 

 ب/١٨٢



 
  ٣١٤  

بـن   أمحـد، روى القراءة عنه   عن ورش ، وروى عن أمحد بن صالحطيبة أيب
 . ، مات يف شوال سنة أربع وثامنني ومائتني حممد بن حييى الصديف

- ثم البغـداديبن حممد أبو حممد املروزي  عبيد  املكتـب ، روى 
 ،  عبد الواحد بـن عمـر حممد بن سعدان ، روى القراءة عنه القراءة عن 

 .ونسبه ، وكناه 
-  )عبيد بن حممد اليمنيالساكن بجبا   من اليمن ، مقرئ ، قرأ

 ، قـرأ عليـه اجلـامل عىل الداليص بمكة ، وابن احلذاء ، ويوسف الديمي
 ) . ، شيخ ابن شداد ن عيل احلرازيحممد ب

                                                        
  ) .٢٢٣ت (  هو أبو سليامن داود بن أيب طيبة هارون بن يزيد املرصي النحوي ماهر حمقق )١(

  .٢٧٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٢٤٨ت ( لح املرصي اإلمام احلافظ هو أبو جعفر أمحد بن صا )٢(

  .٦٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو احلسني أمحد بن حممد بن حييى الصديف املرصي ابن بلغارية  )٣(

  .١٣٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  .١٠١ / ١١انظر ترمجته يف تاريخ بغداد  )٤(
 ) .س (  هذه الرتمجة غري موجودة يف )٥(
 .قف له عىل ترمجة مل أ) ٦(
ـ : جبا قال احلموي  )٧(   .١١٢ / ٢معجم البلدان . جبل باليمن قرب اجلند وقيل قرية باليمن اه
 . هو يوسف بن حممد بن أمحد الديمي اليمني مقرئ مصدر )٨(

  .٤٠٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو حممد بن عيل احلرازي اليمني اجلامل متصدر حاذق  )٩(

  .٢١٥ / ٢ته يف الغاية انظر ترمج  



 
  ٣١٥  

- عبيد بن خملد بن عبد اهللا أبو حممود الواسطي  روى القراءة ، 
 عن قنبـل ، بن محدون  عبد اهللا، و  صهر األمري أيب عون ، وًعرضا عن 

  .بن أمحد الطرازي  حممد بن حممدروى القراءة عنه 
نزيل مرص ، أخذ القـراءة   أبو عباد املدين التبان عبيد بن ميمون-

بن حممـد املـدين ،   نعيم ، روى عنه إبراهيم)أيب ( ًعرضا عن نافع بن 
 .مات سنة أربع ومائتني :  قال البخاري

                                                        
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز  )١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 . هو أبو أمحد العباس بن الفضل بن جعفر الواسطي صهر األمري  )٣(

  .٣٥٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 وصـوابه عبد اهللا بن محدون عن قنبل كذا سامه اهلـذيل ( ٤١٨ / ١قال ابن اجلزري يف الغاية  )٤(

 .وقد تقدمت ترمجة حممد بن محدون ) حممد بن محدون يأيت 
  ) .٣٨٥ت ( هو أبو بكر حممد بن حممد بن أمحد بن عثامن الطرازي البغدادي مقرئ حمقق  )٥(

  .٢٣٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
ة تـذهيب  ، خالص٨٠ / ٥ ، هتذيب الكامل ٥ / ٣التاريخ الكبري للبخاري : انظر ترمجته يف  )٦(

  .٢٥٥هتذيب الكامل ص 
 !بال نقط  » الــاين« ) : س ( يف  )٧(
 ) .ث ( ليست يف  » أيب«  )٨(
 .هو إبراهيم بن حممد بن إسحاق املدين  )٩(

  .٢٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  .٥ / ٣وانظر قول البخاري يف تارخيه الكبري !  » النجار« ) : ث (  يف )١٠(



 
  ٣١٦  

- عبيد بن نضيلة أبو معاوية اخلزاعي الكويف َ ْ َ ُ ، تـابعي ، ثقـة ، 
 ً عبد اهللا بن مسعود ، وعرض أيضا عىل علقمـة بـنًأخذ القراءة عرضا عن 

بـن أعـني   محـرانًقيس ، روى القراءة عنه عرضا حييى بن وثاب و
 كان مـن خيـار: وكان مقرئ أهل الكوفة يف زمانه ، وقال عنه الكسائي 

  : قـال يل عاصـم : أصحاب عبد اهللا ، وجاء عن أيب بكـر بـن عيـاش قـال 
قال حممـد بـن .  كام قرأ حييى عىل عبيد بن نضيلة ؛ كل يوم آية َّأال تقرأ عيل

ُوثقـه ابـن حبـان: قلـت  تويف عبيد زمن برش بـن مـروان:  سعد َّ،  

                                                        
 ) .س ( س يف لي » ج« الرمز  )١(
 ، خالصـة تـذهيب ١٤٦ / ١ ، معرفة القراء الكبار ٨١ / ٥هتذيب الكامل : انظر ترمجته يف  )٢(

  .٢٥٦هتذيب الكامل ص 
 ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز  )٣(
 ) .س ( ساقط من  » ج«  الرمز )٤(
 الكـويف وهو أبـو محـزة محـران بـن أعـني) ث ( واملثبت من األصل و » محدان« ) : س ( يف  )٥(

  ) .٣٠ت ف حدود ( مقرئ كبري 
  .٢٦١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . » كبار« ) : س ( يف  )٦(
  ) .٢٣٠ت ( هو أبو عبد اهللا حممد بن سعد البغدادي كاتب الواقدي حافظ مشهور  )٧(

  .١٤٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
وهـو مـرتجم يف  ) ٧٥ت ( يل العراقني هو برش بن مروان بن احلكم األموي أحد األجواد وا )٨(

  .٢٣٧ / ٨وانظر قول ابن سعد يف الطبقات  . ١٤٥ / ٤السري 
 ) . ٣٥٤ت ( هو أبو حاتم حممد بن حبان بن أمحد التميمي الدارمي البستي اإلمـام العالمـة  )٩(

  .١٣٨ / ٥وانظر قوله يف الثقات له  . ٩٢ / ١٦وهو مرتجم يف السري 



 
  ٣١٧  

 ، ومات يف حدود سنة مخـس وسـبعني قـال الـذهبي يف َّوخرج له مسلم
  .واختلف يف صحبته: ترمجة حييى ابن وثاب 

- عبيد بن نعي ْ َ الكـويف ، أخـذ   بن حييى أبو عمر الـسعيديمُ
)  ومحزة الزيات ،وأيب عمرو بن العالء( عن عاصم،   أبيهالقراءة عن 

 أمحد/ األعشى ، روى القراءة عنه   أيب بكر بن عياش ، وأيب يوسفو
ــاه ، وبــن مــرصف اليــامي   حممــد بــن عبــد الــرمحن ، ونــسبه ، وكن

  .الدهقان
بالفتح ، ويقال بن قيس السلامين ، أبو مسلم ، وقيل  بن عمرو َ عبيدة-

 ، ومل يـره ملسو هيلع هللا ىلص ، التابعي ، الكبري ، أسلم يف حياة النبـي أبو عمرو الكويف
                                                        

 .باب دية اجلنني من كتاب القسامة واملحاربني  يف ٤٣٦٩برقم ) ١(
  .١٦٠ / ١انظر معرفة القراء ) ٢(
  .٤ / ٦ انظر ترمجته يف اجلرح والتعديل البن أيب حاتم )٣(
 . » السعدي« ) : س ( يف  )٤(
 .هو أبو عبيد نعيم بن حييى بن سعيد السعيدي الكويف مقرئ معروف  )٥(

 . ٣٤٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف  )٦(
 . » ج« بـ) س ( رمز له يف  )٧(
 . » ج« بـ) س ( رمز له يف  )٨(
 .هو حممد بن عبد الرمحن الدهقان الكويف ابن قنبي  )٩(

  .١٦٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ١٤٤  /١ ، وشـذرات الـذهب ٤٠ / ٤ ، الـسري ٨٦ / ٥هتذيب الكـامل : انظر ترمجته يف  )١٠(

 . » ك« بـ) س ( ورمز له يف 

 أ/١٨٣



 
  ٣١٨  

ًالقراءة عرضا عن عبد اهللا بـن مـسعود ، وروى عنـه ،  فهو من املخرضمني ، أخذ
، وروى   ، وأبـو إسـحاقنخعـيال ًوعن عيل ، أخذ القراءة عنه عرضا إبـراهيم

 . وسبعني ، وغريهم تويف سنة اثنتني عنه ابن سريين
- ْبن محـاد أبـو خليـد احلكمـي  عتبة َ ُ  البالطـي ( الدمـشقي( 

   نـافع ، ولـه عنـه نـسخة ، روى القارئ ، معروف ، روى القـراءة عـن 
    ،الـصوري عبـد العزيـز أمحـد بـن و، القراءة هـشام بـن عـامر  )عنه ( 
 )ابن أمحد بن عبدة وعبد الرمحن ( بـن  ، حكى عنه عباس بـن الوليـد

                                                        
 . » روى« ) : س ( يف  )١(
  ) .٩٦ت (  هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكويف اإلمام املشهور )٢(

  .٢٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .لعله أبو إسحاق السبيعي تقدمت ترمجته  )٣(
  ) .١١٠ت ( بن مالك إمام البرصة مع احلسن هو أبو بكر حممد بن سريين البرصي موىل أنس  )٤(

  .١٥١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  هتــذيب الكــامل : وانظــر ترمجتــه يف ) . س ( واملثبــت مــن  » اجلكــي« ) : ث ( يف األصـل و )٥(

  .٢٥٧ ، خالصة تذهيب هتذيب الكامل ص ٩٤ / ٥
 ) .س ( ليست يف  » البالطي«  )٦(
  .)س ( ليست يف  » عنه«  )٧(
 .هو أبو الفتح أمحد بن عبد العزيز الصوري البزاز  )٨(

  .٦٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف  )٩(
 .هو عبد الرمحن بن أمحد بن عبدة املدين مقرئ  )١٠(

  .٣٦٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٣١٩  

اختلف هو :  عىل مالك يف أربعة أيام ، وقال هشام » املوطأ « أنه قرأ مرثد
 ) ]٣٠سورة اإلنسان ، آية رقم [  ﴾وما يشاءون﴿ (  يف القارئ وأيوب

ٌأنك يف هذا واهم يعني بالغيب ، واهللا إين ألثبتها : أليوب  فقال أبو خليد
 .كام نثبت أنك عتبة بن محاد 

-  َعتبة ْ  العثامين، بن عبد امللك بن عاصم أبو الوليد األندليس ُ
نزيل بغداد ، مقرئ ، صالح ، معروف ، رحل يف طلب العلـم سـنة ثامنـني 

وأيب بكــر حممــد بــن عــيل  ، أيب أمحــد الــسامري فقــرأ عــىل وثالثامئــة ، 
  ،وأيب الطيـب بـن غلبـون، عراك  )بن (  أيب حفص  ، وويالذقال

                                                        

لفضل العبـاس بـن الوليـد بـن مزيـد وهو أبو ا » بن مزيد« كذا يف مجيع النسخ ، والصواب  )١(
 .البريويت الشامي 

  .٣٥٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . هو أيوب بن متيم تقدمت ترمجته )٢(
وفيها من القراءات يقرؤها بالغيـب ابـن كثـري وأبـو ) س ( بياض يف  » وما يشاءون« مكان  )٣(

بـن حميـصن واحلـسن عمرو وابن عامر بخلف عنـه مـن روايتـه باليـاء مـن حتـت وافقهـم ا
  .٥٦٥انظر إحتاف فضالء البرش ص . واليزيدي والباقون بالتاء من فوق 

 ! » أبو حامد« ) : س ( يف  )٤(
 ) .س (  ساقط من  »س« الرمز  )٥(
 ، وتاريخ اإلسالم وفيـات ٤٢٧ / ٢ ، الصلة ٧٨١ / ٢معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف  )٦(

  .٤٤٥سنة 
ـــوي« ) : ث ( ويف  » االدمـــري« ) : س ( ويف  » الالذقـــوي« : ل يف األصـــ كـــذا )٧(  » األذق

  وهو أبو بكر حممد بن عـيل بـن أمحـد األذفـوي املـرصي أسـتاذ ثقـة  » األذفوي« والصواب 
  ) .٣٨٨ت ( 

  .١٩٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليست يف  » بن«  )٨(



 
  ٣٢٠  

 أيب احلسن عيل بن حممد بن إسـامعيل األنطـاكي ؛ وقرأ باألندلس عىل 
؛  عىل عيل بن عبد اهللا بن رزيق سنة سبع وسبعني وثالثامئة ، وقرأ بمرص

  أبو طاهر بن سوار ، وأمحد بـن احلـسني عليه ، قرأ سنة أربع وثامنني
 ، وأبو بكر اخلطيب ، قـال بن خريون  ، وروى عنه أبو الفضلالقطان

ًوكان موصوفا بالدين والصالح ومعرفـة القـراءات ، : أبو عبد اهللا احلافظ 
ًإال أنه اضطرب يف رواية ورش إسنادا :  ، قلت عايل اإلسناد عديم النظري

ًفا ؛ خصوصا من طريق األزرق ؛ فأسندها فيام قاله عنه أبو طاهر بن واختال ً
 إسـامعيل النحـاس سوار ، عـن أيب احلـسن األنطـاكي عـن أيب احلـسن

                                                        
 ! » مصدر« ) : س ( يف  )١(
واملثبت من األصل وهو أبو احلـسن عـيل بـن عبـد اهللا بـن  » بن زريق« ) :  ث (و) س ( يف  )٢(

 .رزيق املرصي مقرئ 
  .٥٥٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . » وسبعني« ) : ث ( يف  )٣(
  ) .٤٦٨ت ( هو أبو بكر أمحد بن احلسني بن أمحد املقديس القطان مقرئ حاذق  )٤(

  .٤٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو الفضل أمحد بن احلسن بن خريون البغدادي أستاذ ثقة  )٥(

  .٤٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  .٧٨٢ / ٢معرفة القراء ) ٦(
واملثبت من األصل وث وهو أبو احلـسن إسـامعيل بـن عبـد اهللا بـن  » احلسني« ) : س (  يف )٧(

  ) .٢٨ت بضع و( عمرو التجيبي النحاس شيخ مرص حمقق 
  .١٦٥ / ١ر ترمجته يف الغاية انظ  



 
  ٣٢١  

 ، وهذا منقطع فإن األنطاكي مل يدرك النحاس ، بل مات النحـاس تالوة
 بمرص قبل مولد األنطاكي بأنطاكية ، فمولده سنة تسع وتـسعني ومـائتني ،

ووفاة النحاس سنة بضع وثامنني ومائتني ، ولكن ملا دخل األنطاكي مرص ؛ 
سنة ثامن وثالثني وثالثامئة ، كان مجاعة من أصحاب النحاس موجـودين ، 

 وغريه ، فال يبعد أن يكـون قـرأ علـيهم ، التجيبي أمحد بن أسامة مثل
بمرص عىل أيب بكر  وزادين أبو الوليد األندليس قال قرأهتا: قال ابن سوار 

 فأسـقط أمحـد بـن هـالل أيب بكـر/عىل  وقرأ األذفوي األذفوي
ًأيضا يف هذا السند رجال ، وهو أبو غانم املظفر  عـن بن أمحد بـن محـدان ً

  هــالل ، وأمــا يف االخــتالف فقــد ذكــر ابــن ســوار عنــه غرائــب  ابــن

                                                        

  .٢٤٧ / ١انظر املستنري ) ١(
 ! » قبل« ) : س (  يف )٢(
  ) .٣٥٦ت ( هو أمحد بن أسامة بن أمحد بن أيب السمح التجيبي املرصي  )٣(

  .٣٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » قرأ هبا« ) : س ( يف  )٤(
 ! » االزفوي« ) : ث ( يف  )٥(
 ! » االزفوي« ) : ث ( يف  )٦(
أمحد بن عبد اهللا بن حممد بـن هـالل األزدي املـرصي أسـتاذ  » كذا يف ترمجته« هو أبو جعفر  )٧(

  ) .٣١٠ت ( حمقق 
  .٧٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  .٢٤٨ / ١انظر املستنري ) ٨(
  ) .٣٣٣ت ( هو أبو غانم املظفر بن أمحد بن محدان املرصي مقرئ ضابط  )٩(

  .٣٠١ / ٢ته يف الغاية انظر ترمج  
 .والصواب املثبت  » أيب« ) : س ( يف  )١٠(

 ب/١٨٣



 
  ٣٢٢  

ات يف رجـب سـنة مخـس مـ) . بيـاض ( لألزرق من إماالت  ال نعرفها
 .وأربعني وأربعامئة ، وقد ناهز التسعني أو جاوزها 

- عتبة بن عتبة  روى القراءة عن ، احلسن ،   ، كام ذكر اهلذيل
 . هاشم الرببري روى القراءة عنه 

 عتيق بن أسد بن عبد الرمحن بن أسد أبو بكر األنـصاري األندلـيس -
، ودانية ، أخذ القـراءات عـىل أيب   ، قايض شاطبة ، إمام ، عاملاملريس
مـات يف . بـن البيـاز ، وروى الكثـري عـن أيب عـيل بـن سـكرة  احلسني
 .اآلخرة ، سنة ثامن وثالثني ومخسامئة  مجادى
   بـن حجـاج عىل عيل أبو بكر ، قرأ بتونس  عتيق بن عبد اهللا-

 ) .بياض ( 
                                                        

  . » ال يعرفها« ) : س (  يف )١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
ًهو أبو سعيد احلسن بن أيب احلسن يسار البرصي إمام زمانه علام وعمال  )٣(   ) .١١٠ت ( ً

  .٢٣٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ، وتـاريخ ١٤٠ / ٣ ، التكملة لكتاب الصلة ٩٤٩ / ٢معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف  )٤(

  .٥٣٨اإلسالم وفيات سنة 
ـة :  شاطبة )٥( وهـي  . ٣٥١ / ٧انظـر معجـم البلـدان . مدينة كبرية قديمة يف رشقي األنـدلس ورشقـي قرطب

 .يا اليوم مدينة إسبانية تقع يف مقاطعة بلنسية ويف حوض هنر البيضاء رشقي أسبان
 ) .س ( واملثبت من   ! »أي حييى« ) : ث (  يف األصل و)٦(
 ! » مجاذى« ) : ث ( يف  )٧(
  .٢٦ / ٤لعله املرتجم يف التكملة لكتاب الصلة  )٨(
انظر معجم ) . البحر األبيض املتوسط ( مدينة كبرية بإفريقية عىل ساحل بحر الروم : تونس  )٩(

 . دولة تونس وهي اليوم عاصمة . ٧٠ / ٢البلدان 
 .هو أبو احلسن عيل بن حجاج التونيس إمام معروف  )١٠(

  .٥٢٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٣٢٣  

  األندلـيس املربيطـريبو بكـر األمـوي عتيق بن عيل بن خلق أ-
، مقرئ ، مصدر ، كامل ، أخـذ القـراءات والعربيـة  ويعرف بابن قربال

، وحـج فـروى عـن   ، وأيب حممد بن دمحـانبن النعمة عن أيب احلسن
َالسلفي ، وروى عن ابن هذيل باإلجازة ، روى عنه القراءات يوسـف بـن  ِّ

 .إبراهيم بن أيب رحيانة 
ًتصدر لإلقراء والتحديث باملقة ، وعمر دهرا مات يف رجب سنة اثنتي  ِّ ُ

 .عرشة وستامئة ، وهو يف عرش التسعني 
، ثـم   الطرسـويسبن عيل بن سـعيد أبـو بكـر العبـدري  عتيق-

البلنيس املعـروف بـابن العقـار ، مقـرئ ، حـاذق ، جمـود ، مـصدر ، قـرأ 

                                                        
 ، وصلة ١٤٤ / ٣ ، التكملة لكتاب الصلة ١١٦١ / ٣معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف  )١(

  .١٩١الصلة ص 
 ! » املريتطري« ) : س ( يف  )٢(
وكذا صـلة الـصلة ) ابن قنرتال  ( ١٤٤ / ٣التكملة لكتاب الصلة ويف  » قرال« ) : س ( يف  )٣(

  .١٩١ص 
  ) .٥٦٧ت ( هو أبو احلسن عيل بن عبد اهللا بن خلف بن النعمة األنصاري البلنيس إمام عالمة  )٤(

  .٥٥٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٥٧٥ ت( هو أبو حممد القاسم بن عبد الرمحن بن دمحان املالقي إمام مقرئ  )٥(

  .١٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ، وصلة ١١٥٩ / ٣ ، معرفة القراء الكبار ١٤٣ / ٥التكملة لكتاب الصلة :  انظر ترمجته يف )٦(

  .١٩٠الصلة ص 
 . » الطرطويش« والصواب  » الطرطويس« ) : س ( يف  )٧(



 
  ٣٢٤  

 وأيب بكر بن نامرة ، وابن النعمة ، قال القراءات عىل أيب احلسن ابن هذيل ،
كان من أهل التجويد والتحقيق والتقدم يف اإلقراء مع الفقه والنظر : األبار 

ًوقتا ، وكان يف أحكامه شـدة ،  يف الرشوط ، ويل قضاء بلنسيه وخطابتها
 ، ويف أخالقه حدة ، أخذ الناس عنه القراءات واحلديث ، ومات سـنة سـتامئة

  .وستون سنة وله سبع
- عتيق بن ما شاء اهللا بن حممد أبو بكر املرصي الغسال   ، شيخ ،

 أمحد بن هالل ؛ يف سنة مخـس مقرئ ، معروف ، روى القراءة عن 
أبـو  وتسعني ومائتني ، روى عنه القراءة أبو الطيب بن غلبون ، وابنه 

 .لستني وثالثامئة تويف يف عرش ا: احلسن ، قال الداين 
محاد من  )بقلعة (  ، شيخ اإلقراء بن حممد أبو بكر الردائي  عتيق-

أرض املغرب ، رحل ودخل دمشق ، فقرأ عىل األهوازي هبا ، وبمرص عىل 

                                                        
 . » وخطبتها« ) : س (  يف )١(
 ! » سبغ« ) : ث ( يف  )٢(
  .١٤٤ / ٣التكملة لكتاب الصلة انظر ) ٣(
 .ومل أقف له عىل ترمجة  » املغسال« ) : ث ( يف  )٤(
 ) .س ( ساقط من  » ج« الرمز  )٥(
 . » خس« ) : ث ( يف  )٦(
 ) .س ( ساقط من  » ج« الرمز  )٧(
  .٨٦٧ / ٢انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٨(
 .بياض  » قلعة« مكان ) ث ( يف  )٩(



 
  ٣٢٥  

ً، ومل يذكره ابن عساكر ، وهو من رشطة ، وعمر دهرا قرأ عليه  ابن نفيس ِّ ُ
 .شبييل حممد ابن حممد بن معاذ أبو بكر األ

- بن أمحد بن سمعان  عثامن الرزاز/  أبو عمرو  البغـدادي
  ًيعرف ، بالنجايش ، مقرئ ، متصدر ، معروف ، أخذ القـراءة عرضـا عـن 

بن يعقوب الواسطي  أيب بكر يوسفو ، ـناين ، و   أمحد بن سـهل األش
 أبو عبد اهللا حممـد بـن حلسن ، وموسى بن عبيد اهللا ، عرض عليه عبد الباقي بن ا

تـويف يف : قال القايض أسـد (  حممد بن جعفر اخلزاعي ، احلسني الكارزيني ، و
 ) .املحرم سنة سبع وستني وثالثامئة 

 البغدادي ، روى القراءة أبو عمرو بن السامك بن عبد اهللا  عثامن-
 ، روى بن الرباء  بن أمحدًسامعا عن إسامعيل بن إسحاق القايض ، وحممد

                                                        

 . » أيب يعيش« ) : س (  يف )١(
 ، وتبـصري املنتبـه ١٩٩ / ٥ ، واألنساب للسمعاين ٣٠٦ / ١١تاريخ بغداد :  انظر ترمجته يف )٢(

 ) .املجايش (  ويف كل هذه املصادر ١٣٤٢ / ٤بتحرير املشتبه 
 .واملثبت من األصل  » الرازاز« ) : ث ( ويف  » الدزار« ) : س ( يف  )٣(
 .صم تقدمت ترمجته هو أبو بكر األ )٤(
 . » تويف يف حدود الستني وثالثامئة« ومكاهنا ) س ( ما بني القوسني ليست يف  )٥(
 . » عثامن بن أمحد بن عبيد اهللا« ) : س ( يف  )٦(
 ، ٢٧٣ / ١١ ، البدايـة والنهايـة ٣٤٤ وفيه أنه تويف سـنة ٤٤٤ / ١٥السري :  انظر ترمجته يف )٧(

  .١٣١ / ٤ولسان امليزان 
  واملثبت من األصـل وهـو أبـو احلـسن حممـد بـن  » الرا« ) : ث ( ويف  » البزار« ) : س ( يف  )٨(

  ) .٢٩١ت ( أمحد بن الرباء البغدادي القايض ثقة مشهور 
  .٥٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 أ/١٨٤



 
  ٣٢٦  

 .القراءة عنه أبو احلسن عيل بن عمر الدارقطني 
-  )عثامن بن أمحد بن عبيد اهللا الرقيقي  املقرئ قرأ عىل أيب العباس

 ) .األشناين قرأ عليه إبراهيم بن أمحد الطربي 
-  )عثامن بن أمحد الطياليس روى القراءة عرضا عن أيب العباس ، ً

 ) .األشناين ، قرأ عليه أبو عيل الرهاوي ، ال نعرفه 
أبو عمرو الزاهد العابد ، شيخ أليب عيل بن بليمة ،   عثامن بن بالل-

 ، قرأ عليـه أبـو عـيل احلـسن بـن » اهلادي «قرأ عىل أيب عبد اهللا بن سفيان مؤلف 
 .خلف ابن بليمة ، ووصفه ، وكناه ، وسامه 

 ، مقرئ ، روى أبو عمر املالكي األندليس عثامن بن جعدة بن عيل -
 ، قـرأ بن إسحاق بـن يعقـوب القـروي ًعرضا عن إبراهيم القراءات

  .بن عراك بن الليث األندليس عليه هبة اهللا بن عيل
                                                        

 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف  )١(
  .ومل أقف له عىل ترمجة » الرقيفي« ) : ث ( يف  )٢(
  ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف  )٣(

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
 .ومل أقف له عىل ترمجة  » هالل« ) : ث (  يف )٥(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٦(
 . » القراءة« ) : س ( يف  )٧(
 .هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب القروي  )٨(

  .٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٤٩٠ت قبل ( هو أبو القاسم هبة اهللا بن عيل بن عراك األندليس رحال ذو فضل  )٩(

  .٣٥٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٣٢٧  

   ، قــرأ عــىل أيب بكــر بــن عــثامن بــن حــسني أبــو عمــرو الــسالمي -
 ، العرش ، وسمع منـه الفاروثيبن إبراهيم   ، قرأ عليه العز أمحدالباقالين

 . أليب العز » الكفاية الكربى «كتاب 
 . عثامن بن خزراد هو عثامن بن عبد اهللا بن حممد بن خزراد يأيت -
-  بن سعيد عثامن قيل سعيد بن عبد اهللا بن عمرو بن سـليامن 

أبـو  بن داود بـن سـابق ابن إبراهيم ، وقيل سعيد بن عدي بن غروان
سعيد ، وقيل أبو القاسم ، وقيـل أبـو عمـرو القـريش مـوالهم ، القبطـي 

، وإمام أهل األداء املرتلني ، لقب بورش ، شيخ القراء املحققنياملرصي ، امل
  إليه رئاسـة اإلقـراء بالـديار املـرصية يف زمانـه ، ولـد سـنة عـرش ومائـة انتهت 

َّعـرض عليـه القـرآن عـدة  نافع بن أيب نعيم ؛ ف ورحل إىل ، )بمرص (  ِ
سنة مخس ومخسني ومائة ، وذكر اهلذيل أنه روى احلـروف  )يف ( ختامت 

                                                        
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١(
  ) .٦٩٤ت (  هو أبو العباس أمحد بن إبراهيم بن عمر الفاروثي اإلمام العالمة )٢(

  .٣٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليس يف  » ع« الرمز  )٣(
   ، وشـذرات الـذهب ٣٢٣ / ١ ، ومعرفـة القـراء الكبـار ٢٩٥ / ٩الـسري : انظر ترمجته يف  )٤(

٥١ / ٢.  
 . » غزوان« ) : س ( يف  )٥(
 ! » سايق« ) : س ( يف  )٦(
 ) .س ( ساقطة من  » بمرص«  )٧(
 ) .س ( ساقطة من  » يف«  )٨(



 
  ٣٢٨  

  إسـامعيل القـسط ، و، و  عبد اهللا بن عـامر الكزيـزيًأيضا عن 
ــاس ــامر ، و عب ــن ع ــن اب ــد ع ــن الولي ــم ، ب ــن عاص ــص ع    حف

األحـول عـن  اسـممحزة بـن الق) ك( عبد الوارث عن أيب عمرو ، وو
ًوله اختيار خالف فيه نافعا ، .  محزة ، ويف صحة هذا كله نظر ، وال يصح

، أبيض اللـون  أزرق/جيد ، وكان أشقر ،  ٍرويناه عنه من طريقه بإسناد
ْقصريا ، ذا كدنة ُ ً هو إىل السمن أقرب منه إىل النحافة ، فقيـل إن نافعـا ، ً

ًيلـبس ثيابـا قـصارا ، وكـان إذا  كان عىل قـرصهبالورشان ؛ ألنه  لقبه ً
هات يا ورشان ، : مشى بدت رجاله مع اختالف ألوانه ، فكان نافع يقول 

ِّواقرأ يا ورشان ، وأين الورشان ، ثـم خفـف فقيـل ورش ، والورشـان ُُ َّ 
طائر معروف ، وقيل إن الورش يشء يصنع من اللبن ، لقب بـه لبياضـه ، 

أحب تى صار ال يعرف إال به ، ومل يكن إىل ورش فيام قيل ذلك ح ولزمه
                                                        

 .ه عىل ترمجة ومل أقف ل » الكزبزي« ) : ث ( يف  )١(
 عن شيخ من تالميـذه ١١٠ًتقدمت ترمجة العباس لكن بعيد جدا أن يأخذ ورش املتوىف سنة  )٢(

  .٢٢٤ابن جرير الطربي املولود سنة 
  .٢٦٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو القاسم محزة بن القاسم األحول األزدي الكويف  )٣(
 . » فال يصح« ) : س (  يف )٤(
 ! » ارزق« ) :  ث (يف  )٥(
ًرجل ذو كدنة إذا كان سمينا غليظا ) ٦(  ) .كدن ( لسان العرب . ً
  ! » لقيه« ) : س ( يف  )٧(

 . » برصه« ) : س ( يف  )٨(
 . » الورشاين« ) : س (  يف )٩(
 . » ولزم« ) : س ( يف  )١٠(

 ب/١٨٤



 
  ٣٢٩  

ًأستاذي سامين بـه ، وكـان يف أول أمـره رأسـا ، فلـذلك يقـال لـه : إليه منه ، فيقول  َّ
َّالرواس ، ثم اشتغل بالقرآن والعربية ، فمهر فيهام  َ. 

   داود بــن أيب طيبــة ،  ، و أمحــد بــن صــالحعــرض عليــه القــرآن 
 ، بن داود املهري يعرف بـابن أخـي الرشـديني لربيع سليامن أبو او
 عبد الصمد بـن اجلريش ، و) أبو األشعث (  عامر بن سعيد و

 يونس بـن عبد الرمحن بن القاسم ، وحممد بن عبد اهللا بن يزيد املكي ، و
ود األسـ  أبـو مـسعود أبو يعقـوب األزرق ، وعبد األعىل ، و

، وكـان ثقـة ، ) أبو العالء فيام ذكره احلافظ  وعمرو بن بشار( اللون ، 
ثنـا ورش ، وكـان :  ، قال حجة يف القراءة ، وروينا عن يونس بن عبد األعىل

ِّجيد القراءة حسن الصوت إذا قرأ هبمز ويمد ويشدد ويبـني َ ُ ُِّ َ  ، اإلعـراب
                                                        

  ) .٢٥٣ت ( ثقة هو أبو الربيع سليامن بن داود بن محاد املهري الرشديني املرصي إمام  )١(
  .٣١٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

واملثبت من األصل وث وهو أبـو  » اخلريش« ) : س ( ويف ) س ( ليست يف  » أبو األشعث«  )٢(
ْاألشعث عامر بن سعيد بالتصغري اجلريش املصييص خري فاضل  َ ُ. 

  .٣٤٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . ثبت من األصل وث وهو أبو مسعود األسود املدين معروف وامل » ابن مسعود« ) : س (  يف )٣(

 !كذا يف مجيع النسخ  » األسود اللون«  ، وقوله يف املتن ٣٢٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف  )٤(
 .هو أبو الفضل عمرو بن بشار الكناين  )٥(

  .٦٠٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ! » وليبني« ) : ث ( يف  )٦(
 



 
  ٣٣٠  

نافع ، وفيها فكـانوا ة يف قدومه عىل ال يمله سامعه ، ثم رسد احلكاية املعروف
 ، وختمت يف سـبعة ًأقرأ عليه كل يوم سبعا هيبون يل أسباقهم ، حتى كنت

 أيام ، فلم أزل كذلك حتى ختمت عليه أربع ختامت ، يف شهر ، وخرجت
َّورشا ملـا تعمـق  )إن : ( قال يل أبو يعقوب األزرق : وقال النحاس  ً
بـه  يعني مما قرأ: ًذ لنفسه مقرئا ، يسمى مقرأ ورش قلت اخت يف النحو ، وأحكمه

ـنة ( عىل نافع ، تويف ورش بمرص سنة سبع وتسعني ومائة  ،  )عن سبع وثامنـني س
وملا كنت بمرص يف بعض رحـاليت أخـربين أصـحابنا بقـربه وذهبـوا يب إىل القرافـة 

 .الصغرى ، فزرته ، واهللا تعاىل أعلم بحقيقة احلال 
 بن عثامن بن سـعيد بـن عمـر أبـو عمـرو الـداين ن بن سعيد عثام-

األموي ، موالهم القرطبي ، املعروف يف زمانـه بـابن الـصرييف ، اإلمـام ، 
العالمة ، احلافظ ، أستاذ األستاذين ، وشيخ مـشايخ املقـرئني ، ولـد سـنة 

بطلـب العلـم يف سـنة سـت  وابتـدأت: إحدى وسبعني وثالثامئة ، قال 
 ، ورحلت إىل املرشق سنة سبع وتسعني ، ودخلت مـرص يف شـوال وثامنني

                                                        
 ! » كتبنا« ) : س (  يف )١(
 ) .س ( ساقطة من  » إن«  )٢(
 . » واحكم« ) : س ( يف  )٣(
 ! » عامرا به« ) : ث ( يف  )٤(
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من  )٥(
ــه يف )٦( ــار ٧٧ / ١٨الــسري :  انظــر ترمجت ــة القــراء الكب ــاظ ٧٧٣ / ٢ ، ومعرف ــذكرة احلف    ، ت

٢١١ / ٣.  
 . » وانتدب« ) : س ( يف  )٧(



 
  ٣٣١  

منها ، فمكثت هبا سنة ، وحججت ، ودخلت األندلس يف ذي القعدة سـنة 
وخرجـت إىل الثغـر سـنة ثـالث وأربعامئـة ، / تسع وتـسعني وثالثامئـة ، 

وقدمت : قال . أعوام ، ثم رجعت إىل قرطبة   سبعةفسكنت رسقسطة
، أخذ القـراءات  ]هبا [ حتى مات  بع عرشة ، فاستوطنهادانية سنة س

   ، وأيب احلــسن طــاهر بــن بـن خاقــان ًعرضـا عــن خلــف بــن إبــراهيم
عبد املنعم بن غلبون ، وعبد العزيز بن جعفر بن خواستي الفـاريس ، وأيب 

 ، النجـاد الفتح فارس بن أمحد وأكثر عنه ، وأيب الفرج حممد بن عبـد اهللا
، ومنـه   عبيد اهللا بن سلمة بن حـزم ، وبن يوسف  حممداله وخ

                                                        
 وهـي  .٢٤٠ / ٣انظر معجـم البلـدان .  رسقسطة بلدة مشهورة باألندلس تتصل أعامهلا بأعامل تطيله )١(

 .اليوم عاصمة مقاطعة رسقسطة شامل رشق أسبانيا 
 ) .س ( واملثبت من  » سبع« ) : ث ( يف األصل و )٢(
 . » فاستوطنتها« ) : س ( يف  )٣(
 ) .س ( دة من زيا )٤(
هو أبو القاسم خلف بن إبراهيم بن حممد بن خاقان املرصي اخلاقاين األستاذ الضابط لقراءة  )٥(

  ) .٤٠٢ت ( ورش وغريها 
  .٢٧١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٤٠٠ت بعد ( هو أبو الفرج حممد بن عبد اهللا النجاد ضابط ثقة  )٦(
  .١٨٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٤٢٩ت ( هو أبو الفرج حممد بن يوسف بن حممد النجاد األندليس القرطبي متقن عارف  )٧(
  .٢٨٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( واملثبت من  » حوم« ) : ث ( ويف  » حرم« :  يف األصل )٨(
 

 أ/١٨٥



 
  ٣٣٢  

 املـصاحفي ، وروى بـن عبـد الـرمحن  عبـد اهللاتعلم عامة القرآن ، و
ً البن جماهد سامعا عن أيب مسلم حممد بن أمحـد الكاتـب، » السبعة «كتاب 

 حممد بن بن حمفوظ، و بسامعه منه ، وروى احلروف عن أمحد بن عمر
 ، واحلـسن بـن بن سليامن األنطـاكي  ، واحلسنالبغدادي عبد الواحد

َحممد بن إبراهيم البغدادي ، وسمع احلديث مـن مجاعـة ، وبـرز فيـه ، ويف  َّ
ًأسامء رجاله ، ويف القراءات علام ، وعمال ، ويف الفقه ، والتفـسري ، وسـائر  ً

 .أنواع العلوم 
الفيـسويل ، نزيـل الثغـر ،  اهيم بـن عـيلعليه أبو إسحاق إبر قرأ

                                                        
  بـد اهللا بـن وهـو أبـو حممـد ع) س ( واملثبت من  » بن أيب عبد الرمحن« ) : ث ( يف األصل و )١(

 .عبد الرمحن املصاحفي شيخ 
  .٤٢٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

وهو أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن عمـر ) ث ( واملثبت من األصل و » بن عدي« ) : س ( يف  )٢(
  ) .٣٩٩ت ( بن حممد بن حمفوظ املرصي القايض 

  .١٢٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  .١٩٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . احد الباغندي البغدادي شيخ هو حممد بن عبد الو )٣(
  ) .٣٩٩ت ( هو أبو عيل احلسن بن سليامن بن اخلري األنطاكي النافعي أستاذ حافظ  )٤(

  .٢١٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » وقرأ« ) : ث ( يف  )٥(
  » الفيــومي« والـصواب  » سويلالفنـ« ) : س ( ويف  » الفيــسويل« ) : ث (  كـذا يف األصـل و)٦(

 .وهو أبو إسحاق إبراهيم بن عيل الفيومي نزيل االسكندرية 
  .٢١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٣٣٣  

بن برش، وخلف بـن  ، واحلسني بن عيلبن سعيد وولده أمحد بن عثامن
  ، وأبو داود سليامنبن حممد األنصاري  ، وخلفالطليطيل إبراهيم

وعـيل [ عيـسى بن نجاح ، وعبد امللك بن عبد القدوس ، فيام زعمه ابن 
بـن   ، وأبو بكر عمر] الدوش ، وغالب بن عبد اهللا القييس بن عبد الرمحن بن

بـن اليـاس املعـروف بـابن  الفصيح ، وحممد بن إبـراهيم] بن [  أمحد
بـن   الداين ، وحممـد بـن عيـسىبن مسعود  ، وحممد بن أمحدشعيب

                                                        

  ) .٤٧١ت ( هو   أبو العباس أمحد بن عثامن بن سعيد الداين  )١(
  .٨٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

الصواب احلسني بن حممد بن برش وهـو أبـو و » احلسني بن عيل بن برش« يف مجيع النسخ  كذا )٢(
  ) .٤٨٠ت ( عيل احلسني بن حممد بن مبرش الرسقسطي األنصاري ابن اإلمام إمام جمود 

  .٢٥٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٤٧٧ت ( هو أبو القاسم خلف بن إبراهيم الطليطيل مصدر  )٣(

  .٢٧١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٥٠٨ت ( م خلف بن حممد بن خلف األنصاري ابن العريبي هو أبو القاس )٤(

  .٢٧٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .واملثبت من األصل وث  » وسليامن« ) : س ( يف  )٥(
 ) .س ( زيادة من  )٦(
  هو أبو بكر عمـر بـن أمحـد بـن رزق ابـن الفـصيح التجيبـي األندلـيس املـريس مقـرئ ثقـة  )٧(

  ) .٥٠٧ت ( 
  .٥٨٨ / ١مجته يف الغاية انظر تر  

 ) .س ( زيادة من  )٨(
 .هو أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن إلياس املعروف بابن شعيب اللخمي  )٩(

  .٤٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 وهو أبو عبد اهللا حممد بن أمحـد  » بن سعود« والصواب  » بن مسعود« كذا يف مجيع النسخ  )١٠(

=  



 
  ٣٣٤  

ابـن   ، وحممـد بـن حييـىبـن املفـرج  ، وأبو بكر حممـدالفرج املغامي
 ، وأبو احلسني حييـى بـن  ، وأبو الذواد مفرج فتى إقبال الدولةمزاحم

ً سامعا عبـد احلـق أبـو » التيسري «إبراهيم بن أيب زيد بن البياز ، وروى عنه 
شيخ ابن نامرة ، وروى عنه  بن الثلجي األندليس ، وأبو القاسم مروان

  ين ، وأمحـد بـن باإلجازة أبو عبد اهللا أمحـد بـن حممـد بـن عبـد اهللا اخلـوال
ً، وهو آخر من روى عنه مطلقا ، فإنه بقـي  عبد امللك بن أيب محزة املريس
                                                        

=  
 .داين شيخ القراء بدانية وأكرب تالميذ الداين ابن سعود األنصاري ال

  .٦٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  ) .٤٨٥ت ( هو أبو عبد اهللا حممد بن عيسى بن فرج التجيبي املغامي الطليطيل إمام ضابط  )١(

  .٢٢٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  ربويلـة متـصدر مـشهور هو أبو بكر حممـد بـن املفـرج بـن إبـراهيم البطليـويس يعـرف بال )٢(

  ) .٤٩٤ت ( 
  .٢٦٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  ) .٥٠٢ت ( هو أبو عبد اهللا حممد بن حييى بن مزاحم األنصاري الطليطيل مقرئ إمام يف العربية  )٣(
  .٢٧٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

   التكملـة لكتـاب الـصلة انظـر ترمجتـه يف. هو أبو الذواد املفرج بن حسن فتى إقبال الدولـة  )٤(
١٩٨ / ٢.  

بـن أيب « والـصواب  » بـن أيب مـردا« ) : س ( ويف  » أبـو مـروان« ) : ث (  كذا يف األصل و)٥(
 . وقد تقدمت ترمجته  »مروان

 ! » أبو القاسم بن العزي« ) : س ( يف  )٦(
  د امللـك بـن واملثبت من األصل وث وهـو أبـو القاسـم أمحـد بـن عبـ » املدين« ) : س ( يف  )٧(

 .موسى بن أيب محزة املريس فقيه إمام 
  .٧٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٣٣٥  

كـان أحـد األئمـة يف علـم : إىل بعد الثالثني ومخسامئة ، قال ابن بـشكوال 
ِ، ومعانيه ، وطرقه وإعرابه ، ومجـع يف ذلـك  ، وتفسريه القرآن ، وروايته ِ ُ ُ

ًتواليف حسانا يطول تعدادها ِ  ، ولـه معرفـة باحلـديث ، وطرقـه ، وأسـامء َ
َرجاله ، ونقلته ، وكان حـسن اخلـط ، جيـد الـضبط ، مـن أهـل احلفـظ ،  َ َ

ًوالذكاء ، والتفنن ، دينا ، فاضال ، ورعا سنِّيا ً ًُ ً ِّ.  كـان أبـو : وقال املغـامي
  قرأت بخط شيخنا احلافظ / عمرو الداين جماب الدعوة ، مالكي املذهب ، 

مل يكن يف عرصه : بن خليل رمحه اهللا قال بعض الشيوخ   بن حممدعبد اهللا
ٍوال بعد عرصه بمدد أحد َ ُ  يضاهيه يف حفظـه ، وحتقيقـه ، وكـان يقـول :  

ًما رأيت شيئا إال كتبته ، وال كتبته إال حفظته ، وال حفظته فنـسيته ، وكـان 
  بجميـع  هـاُيسأل عن املسألة مما يتعلـق باآلثـار وكـالم الـسلف ، فيورد

 .ما فيها مسندة من شيوخه إىل قائلها 
ومن نظر كتبه علم مقدار الرجـل ، ومـا وهبـه اهللا تعـاىل فيـه ، : قلت 

 فـيام رواه يف » جـامع البيـان« فسبحان الفتـاح العلـيم ، والسـيام كتـاب 
 ، ومنظومته االقتـصاد أرجـوزة القراءات السبع ، وله كتاب التيسري املشهور

                                                        
 . » ورواياته« ) : ث ( و) س ( يف  )١(
 ً. وذكر مقولة املغامي أيضا٣٦ / ٢وانظر مقولة ابن بشكوال يف الصلة !  » سينا« ) : ث (  يف )٢(
 .ت ترمجته هو عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن خليل تقدم )٣(
 . » واحد« ) : س ( يف  )٤(
 ! » فنوردها« ) : ث ( يف  )٥(
 . » من« ) : س ( يف  )٦(

 ب/١٨٥



 
  ٣٣٦  

 التلخيص «البيان يف قراءة ورش ؛ جملد ، وكتاب  )إجياد (  وكتاب جملد ،
ــع« ً أيــضا ؛ جملــد لطيــف ، وكتــاب» يف قــراءة ورش  جملــد يف رســم »  املقن

 املحتوى يف « يف النقط ، جملد ، وكتاب » املحكم « ، وكتاب املصحف
ــشواذ  ــراءات ال ــد ، و»الق ــاب (  ؛ جمل ــول «)كت ــوزة يف أص     األرج

 يف أربعة أسفار ، وهو عظيم يف » طبقات القراء « ؛ جملد ، وكتاب »السنة 
 ، » الوقف واالبتداء «بابه ، لعيل أظفر بجميعه إن شاء اهللا تعاىل ، وكتاب 

 ، جملد » املفردات «وكتاب التمهيد الختالف قراءة نافع ، جملد ، وكتاب 

                                                        
 وتوجد نسخة  » اجياز« والصواب ) س ( وهي ساقطة من  »  إجياد«) : ث ( يف األصل و كذا )١(

 ) ١٥٩ - ١٤٩و ] ( ٥٩٢ / ٣ [ ١٣٧) دي سـالن ( هلذا الكتاب باملكتبة الوطنيـة ببـاريس 
  .٢٦ هـ انظر الفهرس الشامل ص ١١٢٣

 . هـ ١٤٠٣ ، ٢طبع الكتاب بتحقيق حممد أمحد دمهان يف دار الفكر بدمشق ط )٢(
 . هـ ١٤٠٧ ، ٢طبع بعناية عزة حسن بدمشق دار الفكر ، ط )٣(
 ) .ث ( ليست يف  » كتاب«  )٤(
 . » أحوال« ) : س ( يف  )٥(
سامء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد الديانات  مطبوعة بعنوان األرجوزة املنبهة عىل أ)٦(

 ، ١الـدار املغنـي ، ط: الريـاض . حممد بن بحقان اجلزائـري : بالتجويد والدالالت ، حتقيق 
 . هـ ١٤٢٠

يوسف املرعشيل ، : مطبوع بعنوان املكتفى يف الوقف واالبتدا يف كتاب اهللا عز وجل ، حتقيق  )٧(
 . هـ ١٤٠٧ ، ٢بريوت ، مؤسسة الرسالة ، ط

  عـيل النحـاس ، طنطـا ، دار الـصحابة للـرتاث ، : مطبوعة بعنوان املفردات السبع ، حتقيـق  )٨(
 . هـ ١٤٢٧ ، ١ط

 



 
  ٣٣٧  

   لـورش ، » الـراءات «، وكتـاب ) لـد ، جم كتاب اإلماالت( كبري ، و
 مـذاهب القـراء يف « ، جملـد ، وكتـاب » الفـتن واملالحـم «جملد ، وكتاب 

   ، جملــد ، وكتــاب » اخــتالفهم يف اليــاءات « ، جملــد ، وكتــاب »اهلمــزتني 
، جملـد  » رشح قصيد اخلاقـاين يف التجويـد « ، جملد ، وكتاب » اإلمالة «

 ، جملد ، وغري ذلك وغالـب ذلـك قان والتجويدوكتاب التجديد يف اإلت
 ، منافرة عظيمـة ، أفـضت إىل بن حزم وملكته ، وكان بينه وبني أيب حممدرأيته 

االثنـني  تويف احلافظ أبو عمرو بدانية يـوم. بينهام ، واهللا تعاىل يغفر هلام  املهاجاة
ومـه بعـد العـرص ، ، ودفـن مـن ي منتصف شوال سنة أربع وأربعني وأربعامئة

ُأمام نعشه ، وشيعه خلق عظيم رمحه ومشى صاحب دانية َ  .  تعاىل اهللاِ
                                                        

 ) .ث ( ما بني القوسني ليس يف  )١(
 ) .ث ( واملثبت من األصل و » الالمات« ) : س ( يف  )٢(
كتـاب حقـق يف رسـالة ماجـستري وال) . س ( واملثبـت مـن  » النحـو« ) : ث ( يف األصل و )٣(

 .غازي بن بنيدر احلريب :  هـ حتقيق الطالب ١٤١٨بجامعة أم القرى عام 
 ، جامعـة بغـداد: غانم احلمـد ، بغـداد : ، حتقيق  » التحديد يف اإلتقان والتجويد« مطبوع بعنوان  )٤(

 . هـ ١٤٠٧
  ) .٤٥٦ت ( اإلمام البحر هو أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الفاريس األندليس  )٥(

  .١٨٤ / ١٨انظر ترمجته يف السري   
 ! » املهاجات« ) : ث ( يف  )٦(
 يف ٢١٣ / ٢قال أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا القـضاعي يف كتابـه التكملـة لكتـاب الـصلة  )٧(

 وهو الذي صىل عىل أيب عمرو املقرئ عنـد« : ترمجته عبد اهللا بن مخيس بن مروان األنصاري 
ـ وكان أبو عمرو قد أوىص بذلك٤٤٤وفاته بدانية للنصف من شوال سنة  ـ  »  ه  .اه

  .٧٧انظر ترمجته يف املعجب يف تلخيص أخبار املغرب ص . هو املوفق عيل بن جماهد  )٨(



 
  ٣٣٨  

 ، مقرئ ، متـصدر ، روى القـراءة عنـه  عثامن بن سعيد البغدادي-
 .حممد األدمي  )أمحد بن ( أبو بكر 

 ، مقرئ تـارك ، قـرأ الـسبع أبو عمرو القواس بن سيف  عثامن-
 ، ولد سـنة سـت وثالثـني » التيسري «، وسمع منه  ورقيعىل القاسم الل

ًوستامئة ، تقريبا ، ومل أعلمه أقرأ أحدا ، ولكنه أجاز جلامعة من املوجودين اليوم ، مات  ً
 .يف ربيع اآلخر ، سنة سبع عرشة وسبعامئة بدمشق 

 الكويف ، ثقة ، ثبـت ، أخـذ أبو حصني األسدي  عثامن بن عاصم-
  القــراءات ســليامن / ًا عــن حييــى بــن وثــاب ، روى عنــه القــراءة عرضــ

األعمش ، وسمع منه أبو بكر بن عياش ، وكان صاحب سنة ، ومات سنة 
 .اثنتني وثالثني ومائة ، وقيل سنة سبع أو ثامن وعرشين ومائة 

الشيخ (  بن عثامن بن عبد الرمحن البلييس  عثامن بن عبد الرمحن-
                                                        

 .مل أقف له عىل ترمجة  )١(
 ) .س (  ما بني القوسني ساقط من )٢(
 .مرتني ) ث ( يف  » عثامن« تكررت  )٣(
  ، الـدرر الكامنـة ) طبعة مؤسـسة الرسـالة  ( ٧٣٩ / ٢معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف  )٤(

٤٤٠ / ٢.  
، وهو أبو حممد القاسم بن أمحد بن املوفـق اللـورقي املـريس اإلمـام !  » اللوريف« ) : ث ( يف  )٥(

  .١٥ / ٢وهو يف الغاية  ) ٦٦١ت ( العامل 
  .٣٠١ / ١ ، شذرات الذهب ٤١٢ / ٥ ، السري ١١٦ / ٥امل هتذيب الك:  انظر ترمجته يف )٦(
 ، الـسلوك ١٧٠ / ٧ ، وشذرات الذهب ١٣٠ / ٥انظر ترمجته يف الضوء الالمع للسخاوي  )٧(

  .١٠٨٩ / ٣ملعرفة دول امللوك 
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من  )٨(

 أ/١٨٦



 
  ٣٣٩  

  األزهر ، شيخ الديار املرصية ، إمـام ،  إمام جامعالرضير ، ) فخر الدين 
ــل ،  ــل ، ناق ــرأ [ كام ــراءات  ]ق ــرية ( ق ــن  )الكث ــر ب ــىل أيب بك   ع

 ، وبعضها عىل البلييس اجلندي ، وإسامعيل الكفتي ، وحرمي بن عبد اهللا
َّ ، وحممد بن الرساج الكاتب ، وعيل بن يغموراحلكري إبراهيم َّ  احللبـي، 

 عليـه عـرض( بن أمحـد نـاظر اجلـيش ،  واملحب حممد بن يوسف
وروى الـشاطبية عـن (  ، بن أيـوب الـرضير ، وموسى) الشاطبية 

                                                        
 . » اجلامع« ) : س ( يف  )١(
 ) .س (  زيادة من )٢(
 ) .س ( ساقطة من  » ةالكثري«  )٣(
  .٢٠٣ / ١هو أبو مكي حرمي بن عبد اهللا بن مكي البلييس مقرئ وهو مرتجم يف الغاية  )٤(
هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا بن عيل احلكري القـريش شـيخ مـشايخ اإلقـراء بالـديار  )٥(

  .١٧ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٧٤٩ت ( املرصية 
الـرتكامين الـرضير األبيـاري النـور ) كذا يف ترمجتـه ( بن الياس بن يغمر هو أبو احلسن عيل  )٦(

  .٥٢٧ / ١احللبي مقرئ عارف وهو مرتجم يف الغاية 
 » حممــد بــن يوســف« ) : س ( ويف  » حممــد بــن أمحــد بــن يوســف« ) : ث ( يف األصــل و )٧(

وش احللبـي والصواب املثبت وهو حمب الدين حممد بن يوسف بن أمحد القـايض نـاظر اجليـ
  .٢٨٤ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٧٠٨ت ( إمام كبري 

 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف  )٨(
 ) .ث ( واملثبت من  » أعرض« : يف األصل  )٩(
  وهـو مـرتجم يف الغايـة  ) ٧٦٩ت ( هو موسى بن أيوب بن موسى الـرضير إمـام عـارف  )١٠(

٣١٧ / ٢.  
 ) .ث ( والعبارة هنا غري واضحة يف األصل واملثبت من ) س ( ما بني القوسني ليس يف  )١١(
 



 
  ٣٤٠  

، قـرأ عليـه ) ًسـامعا   قـايض اخلليـلبن سامل الكنـاين القايض سليامن
بـن  وحممـد(  ،وعثامن بن إبراهيم بن أمحـد الربمـاوي  ،األوحدي

 ، تويف يوم األحد أذان العرص ُاجلمالي  ، وأمحد بن عمرخليل املارعي
 .القعدة ، سنة أربع وثامنامئة ) مستهل 

بن شـوذب أبـو أمحـد ) بن عمر بن عيل ( بن عبد اهللا  عثامن )س( -
  ،) عـن قنبـل ( عبد اهللا  ً ، روى القراءة عرضا عن أبيهالواسطي

                                                        

 .هو أبو الربيع سليامن بن سامل بن عبد النارص القديس القايض بغزة واخلليل  )١(
  .٣١٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

انظـر معجـم . بلدة بقرب بيت املقدس يزعمون أن فيها قرب اخلليـل عليـه الـسالم : اخلليل  )٢(
  .٤٤٢  /٢البلدان 

وهـو مـرتجم يف  ) . ٨١١ت ( هو أمحد بن عبد اهللا بن احلـسن األوحـدي املقـرئ األديـب  )٣(
  .٢١٦ / ٧شذرات الذهب 

، وهو فخر الدين عثامن بن إبراهيم بن ) ث ( و) س ( واملثبت من  » الربهاوي« :  يف األصل )٤(
وهـو مـرتجم يف ) ـ  هـ٨١٦ت ( أمحد الربماوي الشافعي شيخ قراء مدرسة الظـاهر برقـوق 

  .٢٥١ / ٧شذارت الذهب 
 . » مات سنة أربع ومخسني وثامنامئة يف ذي القعدة« وفيها ) س (  ما بني القوسني ساقط من )٥(
 .هو حممد بن خليل بن حممد املارعي الدمشقي شيخ متصدر  )٦(

  .١٣٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 . ريازي ُهو أمحد بن عمر بن حممد اجلمالين الش )٧(

  .٩٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز  )٨(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف  )٩(
 . مل أقف له عىل ترمجة )١٠(
  .٤٢٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو عبد اهللا بن شوذب الواسطي  )١١(
 ) .س ( ليست يف  » عن قنبل«  )١٢(



 
  ٣٤١  

 :وقـال ( الواسـطي ، ) أبـو الفـتح ( ًة عنه عرضا فرج بن عمر روى القراء 
 ) .وليس بني ابن جماهد وابن شوذب اختالف 

، مقـرئ ،   عثامن بن عبد اهللا بن عبد الـرمحن أبـو عمـرو اجلـربيت-
 ُ، عني بالقراءات بعد أن شاخ ، فقرأ عىل عباس بن حسني مصدر ، ناقل

 ، ثم تال ختمة أخي هبرام  ، وعىلاجلربيت يد ، ونارص بن مؤالتميمي
وأقام بالقـدس يقـرئ ( بن حممد العسقالين ،  ًمجعا عىل حممد بن أمحد

   ، وحممـد بـن العرش باحلرم ، قرأ عليه حممد بن عيل بن حـسان اخليمـي
ـبعامئة ،) عبد الرمحن املغريب  ـنة أربـع وتـسعني وس  ، تويف ثامن عرشين رمضان ، س

 .بالقدس الرشيف ، ومل يكن بالضابط وال املحقق 
                                                        

 ) .س  ( ليست يف » أبو الفتح«  )١(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف  )٢(
 .ومل أقف له عىل ترمجة !  » اجلربمي« ) : ث (  يف )٣(
 .بال نقط  » نامد« ) : س ( يف  )٤(
  .٣٥٢ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٧٨٢ت (  هو عباس بن حسني بن بدر التميمي مقرئ مصدر )٥(
 .٣٣٠ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٧٨٠ت بعد ( صدر هو نارص بن مؤيد بن خرض اجلربيت مقرئ م )٦(
هو أبو احلسن عيل بن عبد اهللا بن عبد العزيـز املـرصي الـشهري بـأخي هبـرام شـيخ اإلقـراء  )٧(

 .بالشيخونية بمرص إمام 
  .٥٥٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 »  عبد الرمحن العزيحممد بن أمحد بن« ) : س ( ويف  » حممد بن حممد بن حممد« : يف األصل  )٨(
 .وقد تقدمت ترمجة العسقالين ) ث ( واملثبت من 

 ) .س ( ما بني القوسني ليس يف  )٩(
 . مل أقف له عىل ترمجة )١٠(



 
  ٣٤٢  

 ، نزيل  بن عبد اهللا بن حممد بن خرزاذ أبو عمرو البرصي عثامن -
ذكــوان ، روى القــراءة عنــه  عــن ابــن  ، روى القــراءات أنطاكيــة
 . بن عبد الرزاق إبراهيم 

 بـاجلزيرةأبـو عمـرو األندلـيس ، شـيخ القـراء   عثامن بن عظيمة-
 ، تـويف بعيـد بـن الـدباج  ، قـرأ الروايـات عـىل أيب احلـسناخلرضاء

 .السبعامئة ؛ وقد قارب التسعني 
بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قيص أبو   عثامن-

 األموي ، أمري املؤمنني ، ذو النـورين ، أحـد الـسابقني عبد اهللا وأبو عمرو القريش
  .ملسو هيلع هللا ىلصًاألولني ، وأحد من مجع القراءة حفظا عىل عهد رسول اهللا 

  القــرآن املغــرية بــن أيب شــهاب املخزومــي ، وأبــو / وعــرض عليــه 
                                                        

  .١٤٨ / ٢ ، تذكرة احلفاظ ٣٧٨ / ١٣ ، السري ١٢٠ / ٥هتذيب الكامل :  انظر ترمجته يف )١(
وهي اآلن مدينة تارخيية  . ٣١٦ / ١ البلدان انظر معجم. بلد بالشام مشهور قديم : أنطاكية  )٢(

 . كم من شاطئ البحر املتوسط ٣٠تقع عىل الضفة اليرسى عىل هنر العايص عىل بعد 
 . » القراءة« ) : س ( يف  )٣(
 .ومل أقف له عىل ترمجة ) ث ( واملثبت من األصل و » عطية« ) : س ( يف  )٤(
دلس وقبالتها من الـرب بـالد الرببـر سـبتة وهـي قـبيل مدينة مشهورة باألن: اجلزيرة اخلرضاء  )٥(

   .١٥٨ / ٢انظر معجم البلدان . قرطبة ورشقي شذونة 

وهـو  ) ٦٤٦ت (  هو أبو احلسن عيل بن جابر بن عيل الدباج اللخمي اإلشبييل إمـام عالمـة )٦(
  .٥٢٨ / ١مرتجم يف الغاية 

  .١٣ / ١ ، وتذكرة احلفاظ ١٢٦ / ٥ل  ، وهتذيب الكام٤٦٢ / ٢اإلصابة :  انظر ترمجته يف )٧(
 

 ب/١٨٦



 
  ٣٤٣  

َعبد الرمحن السلمي ، وزر بـن حبـيش ، وأبـو األسـود الـدؤيل ، ويقـال  ُّ :  
 عن حييى ابـن احلـارث ، بن مسلم  فيام ذكره الوليدبن عامر وعبد اهللا

َّ رقيةملسو هيلع هللا ىلص بابنة رسول اهللا تزوج َ ُ  فولدت له عبد اهللا ، وبـه كـان يكنـى ثـم
َليايل بدر زوجـه النبـي  كني بابنه عمرو ، فلام توفيت رقية َّ ُّ بأختهـا أم ملسو هيلع هللا ىلصَ ُ

ْكلثوم ُ  وكان معتدل الطول ، كبري اللحية ، حسن الوجه ، أسمر ، بعيـد ،
ًرأيته فـام رأيـت شـيئا :  ما بني املنكبني ، خيضب بالصفرة ، قال السائب

ً بست سنني ، قتل شهيدا مظلوما ، يف ملسو هيلع هللا ىلصوكان أصغر من النبي . أمجل منه  ً ُ
  ثـامن ًداره يوم األربعاء ، وقيـل يـوم اجلمعـة بعـد العـرص ، وكـان صـائام 

   ، عرش احلجة سنة مخس وثالثني ، ولـه اثنتـان وثامنـون سـنة عـىل الـصحيح
بـن  ، وصـىل عليـه جبـري فن ليلة السبت بالبقيعمن قاتله ، ود )اهللا ( قاتل 

                                                        
  هو أبو عمران عبد اهللا بن عامر بن يزيد اليحـصبي إمـام أهـل الـشام وأحـد القـراء الـسبعة  )١(

  .٤٢٣ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ١١٨ت ( 
وهو مرتجم يف الغايـة  ) ١٩٥ت ( هو أبو العباس الوليد بن مسلم الدمشقي عامل أهل الشام  )٢(

٣٦٠ / ٢.  
 بن عبـد اهللا ماتـت أيـام بـدر وهـي مرتمجـة يف ملسو هيلع هللا ىلصهي أم عبد اهللا رقية بنت سيد البرش حممد  )٣(

  .٣٠٤ / ٤اإلصابة 
 ! » رقبة« ) : ث ( يف  )٤(
  .٤٨٩ / ٤وهي مرتمجة يف اإلصابة  ) ٩ت (  بن عبد اهللا ملسو هيلع هللا ىلصهي أم كلثوم بنت سيد البرش  )٥(
وهو مرتجم يف اإلصـابة  ) ٨٢ت ( ي الصحايب هو السائب بن يزيد بن سعيد الكندي األزد )٦(

١٢ / ٢.  
 ) .س ( لفظ اجلاللة ساقط من  » اهللا«  )٧(



 
  ٣٤٤  

ــال مطعــم ــى قتــل عــثامن ريض اهللا :  ، ق ــشك يف هــالل رمــضان حت َمل ي ُ  
 .تعاىل عنه 

-  )بن عثامن بـن إبـراهيم بـن إسـامعيل بـن يوسـف  عثامن بن عيل  
  ابــن هبــة اهللا اخلثعمــي السنبــيس الطــائي احللبــي الــشافعي ابــن خطيــب 

 ،  جمري الدين ، أبو عمر ، فقيه حلب ، ومقرؤها ، ومفتيهـا ، الشيخ ،جربين
ولد سنة اثنتني وستني وستامئة بالقاهرة ، وقرأ بحلـب للـسبعة عـىل البـدر 

 ، وعىل املذكور  قايض حلبالدين حممد بن هبرام ، وشمس التاديف
فقـه بـابن هبـرام قـايض حلـب ، املقـرئ ، وت الغرنـاطي الكامل اللقيني

 ، وتـصدر بحلـب ، وأقـرأ بن البارزي ، وبالقايض رشف الدينذكورامل
                                                        

  ) .٥٧ت ( هو جبري بن مطعم بن عدي القريش النوفيل الصحايب  )١(
  .٢٢٥ / ١وهو مرتجم يف اإلصابة   

 ) .س (  هذه الرتمجة غري موجودة يف )٢(
 ، والـدرر ٦٠٧ / ١٤ ، والبدايـة والنهايـة ١٥١٧ / ٣لكبار معرفة القراء ا: انظر ترمجته يف  )٣(

  .٤٤٣ / ٢الكامنة 
 .باملعجمة  » التاذيف« والصواب  » التاديف« ) : ث (  كذا يف األصل و)٤(
  ) .٧٠٥ت ( هو أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن هبرام الكوراين الدمشقي عامل عارف بالقراءات  )٥(

  .٢٣٩ / ٢وهو مرتجم يف الغاية   
حقها يف العبـارة التاليـة فقـط  » املذكور« و » قايض حلب املذكور« ) : ث ( يف األصل و كذا )٦(

 !ألنه مل يتقدم ذكر لقايض حلب 
  ) : ث ( ، ويف  ) ٧١١ت ( هو أبو حممـد عبـد اهللا بـن عـيل بـن سـليامن اللقينـي الغرنـاطي  )٧(

 ! » للقيني« 
  .٤٣٥ / ١وهو مرتجم يف الغاية   

هو رشف الدين أبو القاسم هبة اهللا بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن البارزي احلموي قاضـيها  )٨(
  .٣٥١ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٧٣٨ت ( ومفتي الشام 



 
  ٣٤٥  

ّوانتفع به القراء والفقهاء ، واستمر اسـمه ، وكـان عالمـة ، رشح الكامـل  ّ
 ، وألف يف الفـرائض ، البن يونس) بياض ( الصغري للقزويني ، ورشح 

البن ًواملناسك ، واللغة ، ورشح خمترص ابن احلاجب ، ورشح أيضا البديع 
 ، حمتـسب بـن الـسفاح احللبـي ُ ، قرأ عليـه للـسبعة الـنجمالساعايت

 ، وأمحد بـن  ، ويوسف بن حسن الرتكامين، والشيخ عيل الرسميني حلب
   تــويف ســنة ثــامن وثالثــني وســبعامئة ، يف املحــرم ، يف  . ، ومــا كمــلمعتــوق
 ) . مرص

-  هاين الدالل هباعثامن بن عيل بن قيس األصب روى القراءة ، 
 أيب احلـسن  أيب الفرج حممد بن إبراهيم الـشنبوذي ، وًعرضا عن 

                                                        
 .مل أقف له عىل ترمجة  )١(
 .مل أقف له عىل ترمجة  )٢(
 القاهر بن عبد اهللا بن يوسف بن واملثبت من األصل ، وهو أبو حممد نجم الدين عبد » اجلم« ) : ث (  يف )٣(

  .٣٩٣ / ٢وهو مرتجم يف الدرر الكامنة  ) ٧٥٠ت ( أيب السفاح احللبي 
 ! » حلبه« ) : ث ( يف  )٤(
  .٢٩٤ / ٤انظر ترمجته يف األعالم للزركيل . هو عيل بن صدقة بن منصور الرسميني  )٥(
 .مل أقف له عىل ترمجة  )٦(
 . مل أقف له عىل ترمجة )٧(
 . » وبمرص« ) : ث ( يف  )٨(
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز  )٩(
 . مل أقف له عىل ترمجة )١٠(
 ) .س ( ساقط من  » ك«  الرمز )١١(



 
  ٣٤٦  

 املعاىف ابن زكريا ، روى القراءة عنه بن حممد بن يوسف العالف ، وعيل 
 . أبو القاسم اهلذيل ًعرضا 
صدر ، قرأ مت/ يعرف بالثعالبي ، مقرئ ،  الغزنوي  عثامن بن عيل-

  .الرسخيس ، قرأ عليه عمر بن زكريا عىل عبد الكايف
 بـن أيب بكـر بـن يـونس أبـو عمـرو بـن احلاجـب  عثامن بن عمر-

املولـد ، اإلمـام ، العالمـة ، الفقيـه ،  الكردي األصل الدوين ، األسنائي
 املالكي ، األصويل ، النحوي ، املقـرئ ، ولـد سـنة سـبعني ، أو إحـدى

مـرص ،  مـن صـعيد الشك منه ، بإسنا )عىل ( وسبعني ومخسامئة ، 

                                                        
 وذكر وفاتـه ٥٤٨ / ١التحبري يف املعجم الكبري : وانظر ترمجته يف .  » الغزبوي« ) : س ( يف  )١(

  .٥٣٦سنة 
  .٤٠٠ / ١انظر الغاية  » مقرئعبد الكايف « : ذكره ابن اجلزري فقال  )٢(
 . هو أبو حفص عمر بن زكريا الرسخيس مقرئ متصدر  )٣(

  .٥٩٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
   ، ومعرفـة القـراء الكبـار ٢٦٤ / ٢٣ ، الـسري ٢٤٨ / ٣وفيـات األعيـان : انظر ترمجتـه يف  )٤(

١٢٨٧ / ٣.  
 . » األسناين« ) : ث ( يف  )٥(
 ) .س ( واملثبت من  » أو أحد«  : )ث (  يف األصل و)٦(
 ) .س ( ساقط من  » عىل«  )٧(
  انظـر معجـم البلـدان . إسنا مدينة بأقىص الصعيد وهي عىل شاطئ النيل من اجلانب الغريب  )٨(

 . كم جنوب األقرص ٥٥وهي اليوم مدينة بمحافظة قنا بمرص تبعد  . ٢٢٤ / ١
 .صل واملثبت من األ » صعيد مصدر« ) : ث ( يف  )٩(

 أ/١٨٧



 
  ٣٤٧  

 ، ودخـل بـه أبـوه األمـري موسـك الـسالحي  صـاحبوكان أبوه
،  ، فحفظ القـرآن ، وقـرأه بـبعض الروايـات عـىل الـشاطبي القاهرة

  ، واشتغل يف صـغره ، ثـم قـرأ مجيـع» الشاطبية « و » التيسري «وسمع منه 
، وأيب اجلود ، وسمع من البوصريي ،  القراءات عىل أيب الفضل الغزنوي

بن عساكر وغريه ، ولزم ، ودخل دمشق ، فسمع من القاسم  وابن ياسني
االشتغال حتى رضب به املثل ، وتكرر دخوله دمشق ، وآخر ما دخلها سنة 

 ية املالكية منه ،ُس باجلامع األموي ، بزاوَّسبع عرشة وستامئة ، فاشتغل ، ودر
عليـه ،  َّشاميل حمراب احلنابلة اليوم ، ييل صـحن اجلـامع ، فاكـب الفـضالء وهي

ـيش مـا  ًوانتفعوا به كثريا ، فلام وقع بينه وبني صاحب دمشق الـصالح بـن أيب اجل
                                                        

 .مل أقف له عىل ترمجة  )١(
 . » حاجب« ) : س ( يف  )٢(
  .٢١ / ١انظر السلوك ملعرفة دول امللوك  . ٥٨٦ هو عز الدين موسك بن حكو السالحي ت )٣(
 . » إىل القاهرة« ) : س ( يف  )٤(
ين ًوقد شاع عند الطلبة أن كال من الشاطبي وابن احلاجب كانا متعـارص« يف األصل حاشية  )٥(

 . » وهذا وهم كبري ألن الشاطبي متقدم الوفاة
 ! » الغزبوي« ) : س ( يف  )٦(
هو أبو احلسن عيل بن عبد اهللا بن ياسني الكناين العسقالين ثم التنبيس املرصي ابن بالن إمـام  )٧(

  .٥٥٤ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٦٣٦ت ( 
 ) .س ( واملثبت من  » وهو« ) : ث (   يف األصل و)٨(
وهـو الـصالح  » أبو اخلـيش« والصواب  » أيب احلسن« ) : س ( ويف ) ث ( كذا يف األصل و )٩(

وهو مـرتجم يف  ) ٦٣٨ت ( أبو اخليش إسامعيل بن حممد بن أيوب السلطان صاحب دمشق 
  .١٣٤ / ٢٢السري 



 
  ٣٤٨  

 ؛ حيث أنكر عليه سوء أيب حممد بن عبد السالم وقع مع الشيخ عز الدين
ـتامئة ، ب سريته ، أمرمها ـنة ثـامن وثالثـني وس أن خيرجا من بلـده فخرجـا منهـا س

فدخال القاهرة ، وجلس الشيخ أبو عمـرو بالفاضـلية موضـع الـشاطبي ، وقـصده 
 .توجه إىل االسكندرية ؛ ليقيم هبا فامت  الطلبة ، ثم

هو فقيه ، فاضل ، مفتـي ،  : بن احلاجب األميني قال أبو الفتح عمر
يف عدة علوم ، متبحر ، مع ثقـة ، وديـن ، وورع ، وتواضـع ، ِّمناظر ، مربز 

ْومؤلفاته تنبئ عن فضله ، كمخترصي: واحتامل تكلف ، قلت  َ  األصول
ِوالفقه ، ومقدمتي النحو والترصيف ، والسيام أماليه ، التي يظهر منها ْ َ  ما

يف آتاه اهللا من عظم الذهن ، وحسن التـصور ، إال أنـه أعـضل فـيام ذكـره 
خمترصه األصول حني تعرض للقراءات ، وأتى بام مل يتقدم فيـه غـريه ، كـام 

  قـرأ عليـه القـراءات املوفـق .  وغـريه أوضحت ذلـك يف كتـايب املنجـد
 ، نزيـل بعلبـك ، وروى عنـه احلافظـان النـصيبي حممد بـن أيب العـالء

                                                        

الـشافعي هو أبو حممد عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم السلمي الدمشقي ثم املرصي  )١(
  .٤٣٩ / ٥وهو مرتجم يف شذرات الذهب  ) ٦٦٠ت ( سلطان العلامء 

 . » أمرها« ) : ث ( يف  )٢(
 ! » مل« ) : س (  يف )٣(
  هو عز الدين عمر بن حممد بن منـصور األمينـي الدمـشقي ابـن احلاجـب املحـدث البـارع  )٤(

  .٣٧٠ / ٢٢وهو مرتجم يف السري  ) ٦٣٠ت ( 
 ! » خترصيمل« ) : ث ( يف  )٥(
 . » فيها« ) : س ( يف  )٦(
  .١٩٧ - ١٨٦انظر منجد املقرئني ص  )٧(
   هو أبو عبد اهللا حممد بن حممـد بـن عـيل بـن أيب العـالء املوفـق األنـصاري النـصيبي حمقـق )٨(

  .٢٤٤ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٦٩٥ت ( عارف 



 
  ٣٤٩  

ة مـن مجاعـ  وباإلجـازةبـن اخلـالل والدمياطي ، واحلسن املنذري
 . اليوم  شيوخ املوجودين

ـتامئة باالسـكندرية ،  تويف ـنة سـت وأربعـني وس سادس عرش من شوال س
 / .ضحوة النهار ، ودفن من يومه بباب البحر رمحه اهللا تعاىل 

 ،  عـيل ، شيخ ، مقرئ ، قرأ عىل احلـسن بـن عثامن بن عيسى أبو عمرو-
،  » الروضـة« عدل ، مؤلـف كتـاب قرأ عليه الرشيف موسى بن احلسني امل

 .باحلفظ ، ونسبه ، وكناه  ووصفه
 . عثامن بن قيس الدالل ، هو عثامن بن عيل بن قيس تقدم -
- عثامن بن مالك  شيخ ، روى القراءة عن ،  حممد بن يوسف 

 . اهلذيل بن أمحد الرضير ، قرأ عليه   إبراهيماحلرتكي ، و

                                                        

 ! » البدري« ) : س ( يف  )١(
وهـو  ) ٧٠٢ت (  بن أيب بكـر الدمـشقي القالنـيس ابـن اخلـالل هو أبو عيل احلسن بن عيل )٢(

  .٢١ / ٢مرتجم يف الدرر الكامنة 
 ! » وبإجازة« ) : ث ( يف  )٣(
 ! » املوجودبن« ) : ث ( يف  )٤(
 . » وتويف« ) : ث ( يف  )٥(
 . مل أقف له عىل ترمجة )٦(
 .مل أقف له عىل ترمجة  )٧(
 . » ووصف« ) : ث (  يف )٨(
 .مل أقف له عىل ترمجة  )٩(
  .٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو إبراهيم بن أمحد القريواين الرضير  )١٠(

 ب/١٨٧



 
  ٣٥٠  

ْالتوزي حممد عثامن بن - َّ  املالكي ، فقيه ، حمدث ، جاور بمكة ، حتى
بن وثيق ، وروى  قرأ القراءات عىل الكامل الرضير ، وأيب إسحاق. مات 

بن ) كذا ( وهم من ييص  الشاطبية عن مخسة من أصحاب الشاطبية وهم
د بـن مجاعة وعيسى بن مكي والكامل الرضير وهبة اهللا بن حممـد بـن األزرق وحممـ

 .الشاطبي روى لنا عنه احلافظ عبد اهللا بن خليل املكي 
- قرأ عليه القـراءات أبـو عبـدةوأبـو زكريـا حييـى   الغرنـاطي ،
 ، وشيخنا عبد اهللا بن خليل املكي ، فيام بلغني ممن أثق بـه عنـه ، الفايس

َّأنه حرضه: وأما احلافظ أبو عبد اهللا فإنه قال  َ يه إذا رجع ، عىل التالوة عل
ً ، وكان دينـا ، خـريا ، ثقـة ، عاملـا ، فلم يدركه ولكنه قرأ عليه الشاطبية ً ً

 .تويف سنة ثالث عرشة وسبعامئة بمكة املرشفة 

                                                        
 ، وشـذرات ٤٤٩ / ٢ ، الـدرر الكامنـة ١٤٣٧ / ٣معرفـة القـراء الكبـار :  انظر ترمجته يف )١(

 ) .ث ( واملثبت من األصل و » التورري« ) : س (  ويف  .١٧٦ / ٦الذهب 
 .وكذا عند الذهبي وابن وثيق كنيته أبو القاسم فاهللا أعلم  » أيب إسحاق« يع النسخ كذا يف مج )٢(
 .زيادة من س وث  )٣(
والـصواب ) . س ( إىل آخر الرتمجة انتقلت إىل الرتمجة التي بعـدها يف  » قرأ عليه« : من قوله  )٤(

 ) .ث ( ما يف األصل و
وهو حممد بن عيل بن حييى تقـدمت  »   الغرناطيأبو عبد اهللا« كذا يف مجيع النسخ والصواب  )٥(

 .ترمجته 
 . مل أقف له عىل ترمجة )٦(
 . » عرضه« ) : س ( يف  )٧(
 .مل أقف عىل قول الذهبي هذا  )٨(



 
  ٣٥١  

 ، شـيخ ، َّ عثامن بن حممد بن إبراهيم أبو عمرو املـالكي ، القـصار-
، قـرأ  بن السندي ًعرضا عن منصور بن حممد مقرئ ، روى القراءات
 .عليه أبو القاسم اهلذيل 

-  )عثامن بن حممد بن حممد شاه الرشفاهلروي ، شيخ هراة ، ، قـرأ 
عن قراءتـه عـىل شـيخنا ابـن اللبـان ، وعـن  للسبعة ، عىل الظهري داود
َّ ، وأقرأ مدة بقريته ، فحفظ القـرآن السمرقندي الشمس حممد بن حممود ُ
ًا بالـسبع ، وتـويف يف شـوال سـنة تـسع وعـرشين ٌعليه خلق ، وأقرأ أيـض

ًوثامنامئة هبراة ، وكان رجال صاحلا  ً. ( 
 ، بن يوسف بن عبد الرب أبو عمرو األنـصاري الرسقـسطي  عثامن-

                                                        

 . مل أقف له عىل ترمجة )١(
 . » القراءة« ) : س (  يف )٢(
 . ضابط هو أبو القاسم منصور بن حممد بن السندي الوراق األصبهاين معروف  )٣(

  .٣١٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف  )٤(
 .مل أقف له عىل ترمجة  )٥(
  .٤٥٦ / ٥انظر معجم البلدان . مدينة عظيمة من أمهات مدن خراسان : هراة  )٦(
ْهو داود بن حممد بن شهاب ظهري الدين القنوجي مقرئ عـامل  )٧( َّ جم يف وهـو مـرت ) ٧٩٦ت ( ِ

  .٢٨٠ / ١الغاية 
 .هو شمس الدين حممد بن حممود بن حممد السمرقندي اهلمذاين ثم البغدادي إمام بارع  )٨(

  .٢٦٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ، وصـلة ٧١ / ٣ ، والتكملة لكتاب الصلة ١٠٨٢ / ٣معرفة القراء الكبار :  انظر ترمجته يف )٩(

  .٢٠٣الصلة ص 



 
  ٣٥٢  

حمقق ، أخـذ القـراءات عـن أيب   ،، مقرئ ، بارع املعروف بالبلجيطي
َالوهاب بن حكـم ،  ، صاحب عبد القلعي زيد الوراق ، وحييى بن حممد َ

 مـن ابـن هـذيل » التيسري «وأخذ قراءة نافع عن أيب زيد بن حيوة ، وسمع 
،  سنة إحدى وعرشين ومخسامئة ، قرأ عليه القراءات أبو عمـر بـن عبـاد

  ، مــات ســنة ســبع وســبعني ومخــسامئة ،  وأبــو الربيــع بــن ســامل
 .وله تسعون سنة 

- عدي بن زياد ألبدال يقال كان من ا روى القـراءة عـن ،  
 .  نوح بن إدريسالكسائي ، روى القراءة عنه 
                                                        

 ! » بالبليخيطي« ) : ث ( يف  )١(
 ! » بسارع« ) : ث ( يف  )٢(
وهو يوسف بن حممد بن حسان القلعـي ) س ( واملثبت من  » القطعي« ) : ث ( يف األصل و )٣(

  .٣٧٧ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٥١٢ت يف حدود ( مقرئ مصدر 
  .»ياد  بن ع«والصواب  » وعباد« ) : س ( ويف  » بن عباد« ) : ث ( يف األصل و كذا )٤(
 .هو سليامن بن سامل بن عبد النارصتقدمت ترمجته  )٥(
 . مل أقف له عىل ترمجة )٦(
َّاألبدال هم األولياء والعباد الواحد بدل كحمل وأمحال وبدل كجمل ، سموا بـذلك ألهنـم  )٧( َ َْ ََ ْْ َ ِ

، )  بـدل .. (كذا يف النهاية يف غريب احلديث واألثر ...... ُكلام مات واحد منهم أبدل بآخر 
ًاألبدال يكونون بالشام وهم أربعون رجال كلام مات رجل أبـدل اهللا مكانـه « ويف مسند أمحد 

ُرجال يسقى هبم الغيث وينترص هبم عىل األعداء ويرصف عن أهـل الـشام هبـم العـذاب ُ ُ ً «  ،
  إســناده ضــعيف النقطاعــه ، وأحاديــث األبــدال كلهــا :  لكــن قــال شــعيب األرنــاؤوط 

 . بمعناه اهـ. ضعيفة 
  .٣٤٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية .  هو نوح بن إدريس )٨(



 
  ٣٥٣  

، روى احلروف عن أيب عمرو، أبو حاتم البرصي  عدي بن الفضل-
احلـروف حممـد بـن عمـر  )عنـه ( َّوحدث عن مالك بـن أنـس ، روى 

  و مـسلم احلافظ أبو عمرو الـداين ، واملعـروف أبـ كذا ذكر( الواقدي 
  ، وهو الـراوي عـن أيب عمـرو ) بن واقد الواقدي واهللا أعلم /عبد الرمحن 

وقد تابعه عىل ذلك عيل ابن نـرص ، :  ، قال الداين بالتخفيف » يسألون« 
 ، بـن عطـاء ، وعبيد بن عقيـل ، وعبـد الوهـاب وهارون بن موسى

: زيدي ، قلت وخارجة بن مصعب ، وخالفهم عبد الوارث بن سعيد ، والي

                                                        
  .٢٦٤ ، خالصة تذهيب هتذيب الكامل ص ١٤٨ / ٥هتذيب الكامل :  انظر ترمجته يف )١(
 ) .س ( ساقطة من  » عنه«  )٢(
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من  )٣(
 . » ذكره« ) : ث ( يف  )٤(
وهـي  » تـساءلون« ، والـصواب ) س ( الياء وهي غري منقوطـة يف ب) ث ( كذا يف األصل و )٥(

 من سورة النساء ، وقد قرأها من األربعة عرش عاصـم ومحـزة والكـسائي وكـذا ٤اآلية رقم 
انظر إحتاف فـضالء . خلف بتخفيف السني ووافقهم احلسن واألعمش ، والباقون بالتشديد 

واختلف عن أيب عمرو ، فروى عـيل «   :٢٢٦ ، ويف السبعة البن جماهد ص ١٨٥البرش ص 
ابن نرص وهارون بن موسى وعبيد بن عقيل وعبد الوهاب بـن عطـاء عنـه والواقـدي عـن 
  عدي بن الفضل وخارجة بن مصعب عنه بالتخفيف ، وروى اليزيـدي وعبـد الـوارث عنـه 

 . » بالتشديد
 .هو أبو عبد اهللا األعور العتكي تقدمت ترمجته  )٦(
  )٢٠٤ت ( عبد الوهاب بن عطاء بن مسلم اخلفاف العجيل البـرصي ثقـة مـشهور هو أبو نرص  )٧(

  .٤٧٩ / ١وهو مرتجم يف الغاية 
 



 
  ٣٥٤  

، وعبـاس بـن   ، وأبـو زيـداللؤلـؤي ، وأمحد بـن موسـى وشجاع
 .، وسائر الرواة عنه رووه بالتشديد  الفضل
- بن خالد بن يزيـد بـن صـالح بـن صـبيح بـن جـشم أبـو   عراك

 ، شيخ أهل دمشق يف عرصه ، أخـذ القـراءة الدمشقي الضحاك املري
، وروى عن إبـراهيم ابـن أيب  أبيه ث الذماري ، وعىلًعرضا عن حييى بن احلار

 .ًنافع فيام ذكره اهلذيل ، وهو بعيد جدا  ، وعن  عبلة
 ، بن ثعلـب الربيع ًأخذ عنه القراءة عرضا هشام بن عامر ، و

                                                        
 .هو شجاع بن أيب نرص تقدمت ترمجته  )١(
 .هو أبو عبد اهللا أمحد بن موسى بن أيب مريم اللؤلؤي اخلزاعي البرصي صدوق  )٢(

  .١٤٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . بن أوس تقدمت ترمجته هو سعيد )٣(
 ) .س ( واملثبت من  » املرد« ) : ث ( يف األصل و )٤(
 ، ميزان االعتـدال ٣١٨ / ١ ، معرفة القراء الكبار ١٤٩ / ٥هتذيب الكامل :  انظر ترمجته يف )٥(

٦٣ / ٣.  
 . » قرأ عىل« ) : س ( يف  )٦(
 .هو أبو هاشم املزي تقدمت ترمجته  )٧(
 ! » يلهع« ) : س ( يف  )٨(
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز  )٩(
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز  )١٠(
  » تغلـب« والـصواب  » بـن تعلـب« ) : س ( ويف  » بن ثعلـب« ) : ث ( يف األصل و كذا )١١(

 .وهو أبو الفضل الربيع بن تغلب الشامي 
  .٢٨٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٣٥٥  

البـزاز الـصوري ، قـال  وروى عنه ابن ذكوان ، وأمحد بـن عبـد العزيـز
 .ال بأس به :  الدارقطني

َوهو أحد الذين خلفوا الذماري يف القراءة بالشام ، مات قبيل املـائتني  َّ
 .فيام قاله الذهبي 

 ، وردت الروايـة عنـه بن العوام أبو عبد اهللا املدين  عروة بن الزبري-
ــشة ــه وعائ ــن أبي ــرآن ، روى ع ــروف الق ــه أوالده ،  يف ح ، وروى عن

كان يقرأ ربع القرآن كل يـوم يف :  بن شوذبومجاعة ، قال ا والزهري
حلزبه  ، فام تركه إال ليلة قطعت رجله ، ثم عاود ًاملصحف نظرا ، ويقوم به بالليل

ليلته املقبلة ، وكان قد وقع يف رجله اآلكلة فنرشها ، مات سنة ثالث أو أربع أو  من
 .مخس وتسعني ، وهو صائم فإنه كان يصوم الدهر 

                                                        
 . من األصل وث واملثبت » البزار« ) : س ( يف  )١(
 ) .س ( واملثبت من  » الداين« ) ث ( يف األصل و )٢(
  .٤٢١ / ٤ ، السري ٢٥٥ / ٣ ، وفيات األعيان ١٥٤ / ٥هتذيب الكامل :  انظر ترمجته يف )٣(
  .٣٥٩ / ٤وهي مرتمجة يف اإلصابة  ) ٥٨ت ( هي أم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر الصديق  )٤(
وهو أبو بكر حممد بن مسلم بن عبيد اهللا الزهـري املـدين ! بدون واو  » يالزهر« ) : ث ( يف  )٥(

  .٢٦٢ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ١٢٤ت ( أحد األئمة الكبار األعالم 
هتـذيب وهو مرتجم يف  ) ١٥٦ت ( هو أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن شوذب اخلراساين البلخي  )٦(

 . مقولة ابن شوذب هذه ٤٢٧ / ٤سري  ، وقد أورد الذهبي يف ال١٦٣ / ٤الكامل 
 . » الليل« ) : س ( يف  )٧(
 . » عاد« ) : س ( يف  )٨(
 ) .س ( واملثبت من  » يف« ) : ث ( يف األصل و )٩(



 
  ٣٥٦  

 ، عرض القرآن عـىل أيب بكـر بـن وة بن حممد األسدي الكويف عر-
ًعياش ، وهو أحد الذين عرضوا عليه ، وروى حروفا عن الكسائي ، روى 

 .عنه القراءة حسني بن األسود 
 الشافعي ، فقيه ، بن إسامعيل أبو اجليوش املرصي  عساكر بن عيل-

سعني وأربعامئـة ، قـرأ مقرئ ، كامل ، إمام ، صادق ، صالح ، ولد سـنة تـ
، وعيل بن عبد الرمحن  القراءات عىل أيب احلسني أمحد بن حممد بن شمول

، وتفقـه عـىل  ، والـرشيف اخلطيـب احلرضمي ، وإبراهيم بن أغلـب
العفيف بن  )و(،   ، قرأ عليه احلسن بن سيفبن مجيع القايض جميل

                                                        
 .مل أقف له عىل ترمجة  )١(
 ، تكملة إكامل ٤٢٩ / ١ ، حسن املحارضة ١٠٦٠ / ٣معرفة القراء الكبار :  انظر ترمجته يف )٢(

  .٢٤٢االكامل ص 
وهو أبو احلسن أمحـد بـن حممـد بـن ) س ( واملثبت من  » بن الشمول« ) : ث (  يف األصل و)٣(

 .احلسن بن شمول البرصي 
  .١٠٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ! » أعلب« ) : س ( يف  )٤(
 .هو أبو الفتوح الزيدي احلسيني تقدمت ترمجته  )٥(
 األصل وث ، وهو أبو املعـايل جمـيل بـن مجيـع بـن نجـا واملثبت من!  » ترجيح« ) : س ( يف  )٦(

  ) . ٥٥٠ت ( القريش املخزومي األرسوقي املرصي شيخ الشافعية بمرص 
  .٣٢٥ / ٢٠وهو مرتجم يف السري   

 . » شنيف« ) : س ( يف  )٧(
 ) .س ( الواو ساقطة من  )٨(
 



 
  ٣٥٧  

تـصدر لإلقـراء بـدار العلـم ، : ل أبو عبد اهللا ، وأبو احلسن السخاوي ، قا الرماح
 .، وكان ذا صالح ودين  وانتفع الناس به وباجلامع الظافري

 مـن القـاهرة ، ويعـرف الشوائني اجلامع الظافري هو الذي بسوق: قلت 
 .اليوم بجامع الفاكهانيني ، مات يف املحرم سنة إحدى وثامنني ومخسامئة 

- عث عصام بن األش ) /  أبو النرض املقـرئ(  روى القـراءة ،
، إسحاق بن خملد ً، روى القراءة عرضا عنه اليزيدي ًعرضا عن 

 )وجعفر بن عيسى الزهراين. (  
 ، روى احلروف عـن حفـص عـن الرسخيس  عصام بن الوضاح-

                                                        
  مـاح املـرصي إمـام مـصدر هو عفيف الدين أبو احلسن عيل بن عبد الصمد بن حممد ابن الر )١(

  .٥٤٩ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) . ٦٣٣ت ( 
 . » الطافري« ) : س (  يف )٢(
 . » به الناس« ) : س ( يف  )٣(
 ! » يسوق« ) : ث ( يف  )٤(
 .مل أقف له عىل ترمجة  )٥(
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من  )٦(
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز  )٧(
 ) .س ( ساقط من »  ك« الرمز  )٨(
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من  )٩(
 . هو أبو حممد جعفر بن عيسى بن الربيع الزهراين املقرئ  )١٠(

  .١٩٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ، ٤٣٣ / ٢ ، املغني يف الضعفاء للذهبي ١٧٤ / ٢املجروحني البن حبان :  انظر ترمجته يف )١١(

  .٦٧ / ٣ميزان االعتدال 

 ب/١٨٨



 
  ٣٥٨  

 .عاصم ذكر ذلك أبو بكر النقاش 
 أبو نجيح ، روى القـراءة عـن برصيالفقيمي ال  عصمة بن عروة-

ًأيب عمرو بن العالء ، وعاصم بن أيب النجود ، وروى أيضا حروفا عـن أيب  ً
بن موسى ، روى عنـه احلـروف  بكر بن عياش ، واألعمش ، ومعروف

وحممد بن حييى (  بن الفضل يعقوب بن إسحاق احلرضمي ، والعباس
  بروايـة  عـن أيب بكـر و املنفـردوهـ) القطعي ، وإسـامعيل بـن عـامرة 

: سـئل ، عنـه أبـو حـاتم فقـال . بتشديد الراء مل يروه غـريه   »مستطر« 
  .جمهول
- بن ( بن أيب رباح   عطاء( أسلم أبو حممد القريش موالهم املكي،  

                                                        
  .١٦٩ / ٤ ، لسان امليزان ٦٨ / ٣ ، ميزان االعتدال ٦٤ / ٧التاريخ الكبري : انظر ترمجته يف  )١(
 ) .س ( واملثبت من  » معرور« ) : ث ( يف األصل و )٢(
 .لعله أبو الفضل الواقفي وتقدمت ترمجته  )٣(
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من  )٤(
 ! » للمتفرد« ) : ث ( يف  )٥(
 ) .س ( واملثبت من  » مكي« ) : ث ( ألصل ويف ا )٦(
وهذه قراءة عصمة عن أيب بكـر عـن عاصـم وعمـران ابـن .  من سورة القمر ٥٣هي اآلية  )٧(

  .١٤٩والباقون بتخفيف الراء ، انظر خمترص ابن خالويه ص . جدير 
  .٢٠ / ٧اجلرح والتعديل  )٨(
 ) .س ( ساقط من  » ف« الرمز ) ٩(
 ) .س (  من ساقطة » بن« ) ١٠(
  .٧٨ / ٥ ، السري ٢٦١ / ٣ ، وفيات األعيان ١٦٦ / ٥هتذيب الكامل : انظر ترمجته يف ) ١١(



 
  ٣٥٩  

أحد األعالم ، وردت عنه الرواية يف حروف القرآن ، روى القراءة عـن أيب 
 .أبو عمرو  ، عرض عليه  ريرةه

ـنة : حج سبعني حجة ، وعاش مائة سنة ، وقال غـريه : قال ابن معني  مـات س
 .مخس عرشة ومائة ، وقيل أربع عرشة ، وله ثامن وثامنون سنة 

 ، أحـد األعـالم ، أخـذ أبو زيد الثقفي الكـويف  عطاء بن السائب-
ًسلمي ، وأدرك عليا ، روى عنـه شـعبةًالقراءة عرضا عن أيب عبد الرمحن ال َ َّ 

 ، ومسح عىل بن سليامن ، وجعفر  ، وأبو بكر بن عياشابن احلجاج
 .رأسه ، ودعى له بالربكة ، مات سنة ست وثالثني ومائة 

 ، موىل ميمونة  ، القاصبن يسار أبو حممد اهلاليل املدين  عطاء-
                                                        

وهـو  ) ٥٧ت ( هو أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر الدويس الصحايب الكبري ريض اهللا عنـه ) ١(
  .٣٧٠ / ١مرتجم يف الغاية 

 ) .س ( ساقط من  » ف« الرمز ) ٢(
  .٧٠ / ٣ ، ميزان االعتدال ١١٠ / ٦ ، السري ١٧٠ / ٥ هتذيب الكامل :انظر ترمجته يف ) ٣(
وهـو  ) ١٦٠ت ( هو أبو بسطام شعبة بن احلجاج بن الورد العتكي الواسطي اإلمام احلافظ ) ٤(

  .٢٠٢ / ٧مرتجم يف السري 
 ! » عباس« ) : س ( يف ) ٥(
وهـو مـرتجم يف  ) ١٧٨ت ( اهد هو أبو سليامن جعفر بن سليامن الضبعي البرصي العامل الز) ٦(

  .١٩٧ / ٨السري 
  .٧٠ / ١ ، تذكرة احلفاظ ٤٤٨ / ٤ ، السري ١٧٩ / ٥هتذيب الكامل : انظر ترمجته يف ) ٧(
 . » القايض« ) : س ( يف ) ٨(
  وهـي مرتمجـة يف اإلصـابة  ) ٦١ت ( هي أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث بن حـزن اهلالليـة ) ٩(

٤١١ / ٤.  



 
  ٣٦٠  

  ة يف حروف القـرآن ، أدرك زمـن عـثامن  ، وردت عنه الروايملسو هيلع هللا ىلصزوج النبي 
 ، وهو صغري ، وروى عن موالته ، وأيب بن كعـب ، وزيـد ريض اهللا عنه

ِ ، ورشيكبن أسلم ابن ثابت ، روى عنه زيد َ  ومات سـنة ثـالث أو ،
 .اثنتني ومائة 

- عطارد  بن أيب عكرمة الضبعي ، روى القـراءة عـن أيب عـيل 
 .بن خالد  لقراءة عنه اهليثمبن نرص روى ا

-  )عطية بن أيب بكر بن منصور بن حممد العيسوي نسبة إىل قبيلة ٍ
َمن محري يقال هلم بنو عيسى اليمنـي ، مقـرئ ، صـالح ، زاهـد ، قـرأ عـ ْ ىل ِ

ْبن سلم اخلوالين بن عمرالشيخ عيل  َ قرأ عليه الفقيه الفاضل أمحد بـن ، 
                                                        

 ! » وز بن ثابت« ) :  ث (يف ) ١(
وهو مرتجم يف الغايـة  ) ١٣٦ت ( هو أبو أسامة زيد بن أسلم املدين موىل عمر ريض اهللا عنه ) ٢(

٢٩٦ / ١.  
  .١٥٩ / ٦وهو مرتجم يف السري  ) ١٤٠ت قبل ( هو رشيك بن عبد اهللا بن أيب نمر املدين املحدث ) ٣(
 .ترمجة ومل أقف له عىل !  » عطادر« ) : ث ( يف ) ٤(
والصواب أبو احلسن عـيل بـن  » أيب عيل بن نرص« كذا مجيع النسخ  » ك« بـ) ب ( رمز له يف ) ٥(

  .٥٨٢ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ١٨٩ت ( نرص بن عيل اجلهضمي البرصي 
 .وهو أبو حممد اهليثم بن خالد اخلواتيمي مقرئ متصدر  » ك« رمز له بـ) س ( يف ) ٦(

  .٣٥٧ / ٢الغاية انظر ترمجته يف   
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٧(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٨(
 .هو عيل بن عمر بن سلم اخلوالين اليمني مقرئ باليمن من شيوخها ) ٩(

  .٥٥٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٣٦١  

 ) .كان يف حدود الثامنامئة . باملعجمة  فيحممد بن أيب بكر الشل
 ، تابعي ، قارئ أبو حييى الكاليب احلميص الدمشقي  عطية بن قيس-

 .  ملسو هيلع هللا ىلصدمشق بعد ابن عامر ، ثقة ، ولد سنة سبع يف حياة النبي 
ــىل أم  ــرآن ع ــرض الق ــرآن ، ع ــروف الق ــه يف ح ــة عن   وردت الرواي

/ بــن عمــران  واحلــسن لــةِ، عــرض عليــه عــيل بــن أيب مج الــدرداء
 كذا قال أبو مسهر ؛ وفيه نظر ، وروى عن معاوية ، وعبـد اهللا العسقالين

 ، وعبـد اهللا بـن بـن يزيـد بـن جـابر ابن عمرو ، وروى عنه عبد الرمحن
ٍبن زبر العالء ْ َ صالح احلديث: ، قال أبو حاتم . بـن  قال عبد الواحـد

                                                        
 ! » الشلفغي« ) : ث ( يف ) ١(
  .٢٣٨ / ١ ، ومعرفة القراء الكبار ٣٢٤ / ٥  ، السري١٨٥ / ٥هتذيب الكامل : انظر ترمجته يف ) ٢(
 .ًوهي مقحمة وستأيت قريبا  » كذا قال أبو مسهر وفيه نظر« زيادة ) س ( يف ) ٣(
هي أم الدرداء الصغرى هجيمة بنت حيي األوصابية احلمريية زوجـة أيب الـدرداء ريض اهللا ) ٤(

  .٣٥٤ / ٢وهي مرتمجة يف الغاية  ) ٨٠ت بعد ( عنه 
  ) .١٥٦ت ( وهو عيل بن أيب محلة الدمشقي املعمر ) س ( واملثبت من  » مجلة« ) : ث (  األصل ويف) ٥(

  .٣٩٢ / ١انظر ترمجته يف شذرات الذهب   
 . هو أبو عبد اهللا احلسن بن عمران الشامي العسقالين ) ٦(

  .١٥٩ / ٥انظر ترمجته يف هتذيب الكامل   
  بـن جـابر األزدي الدمـشقي الـداراين اإلمـام فقيـه الـشام هو أبو عتبة عبد الرمحن بن يزيد ) ٧(

  .١٧٦ / ٧وهو مرتجم يف السري  ) ١٥٣ت ( 
وهـو  ) ١٦٥ت ( هو أبو زبر عبد اهللا بن العالء بن زبر الربعـي الدمـشقي اإلمـام املحـدث ) ٨(

  .٣٥٠ / ٧مرتجم يف السري 
  .٣٨٤ / ٦يف اجلرح والتعديل ) ٩(

 أ/١٨٩



 
  ٣٦٢  

ن مصاحفهم عىل قراءته وهـم جلـوس عـىل كان الناس يصلحو : قيس
مات سـنة إحـدى وعـرشين . مسجد دمشق ، من قبل أن يبنيه الوليد  درج

 .ومائة ، وقد جاوز املائة سنة 
بن سنان بن سعدان بن جـابر بـن حمـصن الغـزاري ، روى   عفية-

بـن حممـد  احلروف عن أيب عمرو بن العالء ، روى احلروف عنه حجاج
ًضيقا حرجا«  الذي روى عن أيب عمرو األعور ، وهو ً«   بالتخفيف تفرد

، وشعبة ، وحديثـه يف  به عنه مل يروه عنه غريه ، وقد روى عنه عبد الوارث
 . سنن أيب داود يف اجلنائز

- عقيل بن عيل البغدادي يعرف بـابن البـرصي  روى القـراءة ، 

                                                        
  .٣٢٤ / ٥وسري أعالم النبالء ) س ( واملثبت من  » بد اهللا بن قيسع« ) : ث ( يف األصل و) ١(

انظـر ترمجتـه يف خالصـة تـذهيب . وهو أبو محزة عبد الواحد بن قـيس الـسلمي الدمـشقي   
  .٢٤٧التهذيب الكامل ص 

 .واملثبت من األصل  » عقبة« ) : ث ( و) س ( يف ) ٢(
 ، واجلــرح ٤٩٩ / ٨لثقــات البــن حبــان  ، وا٤٤٠ / ٣وانظــر ترمجتــه يف التــاريخ الكبــري   

  .٣١١ / ٦والتعديل 
 . » احلجاج« ) : ث ( يف ) ٣(
فـابن كثـري بـسكون  » ًضـيقا«  من سورة األنعام ، واختلف يف ١٢٥هي جزء من اآلية رقم ) ٤(

ًالياء خمففا والباقون بالكرس مشددا  وانظـر يف روايـة  . ٢١٦انظر إحتاف فضالء البـرش ص . ً
   .٢٦٨ عمرو السبعة ص عفية عن أيب

 .ومل أقف عىل حديثه يف سنن أيب داود !  » اجلابر« ) : ث ( يف ) ٥(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٦(



 
  ٣٦٣  

 .هر بن أيب هاشم أيب طا ًعرضا عن أيب بكر بن جماهد ، و
أبـو الفـضل اخلزاعـي ، والقـايض أبـو  ًروى القراءة عنه عرضا 

ًأخذ القراءة عرضا عن ابـن جماهـد ، : ذكره الداين وقال . العالء الواسطي 
: وهو من جلة أصحابه ، ثم حكى عن شيخه عبد العزيز الفاريس أنه قـال 

 أتاه يف بعض األيام ، وأنا ًمات شابا ، وكان يقصد أبا طاهر وجيالسه ، ولقد
حارض ، ومعه كتاب فيه االختالف بني ابن كثري وأيب عمـرو ، مـن تـأليف 

  وراق ابن جماهد ، فقرأه ، وجعال يتـضاحكان ؛ مـن كثـرة اخلطـأ  طلحة
 ، تقدم ذكره ، وذكرنـا أنـه مل ُطلحة هذا هو طلحة بن عمرو: فيه ، قلت 

والرواية ، وأما عقيل بـن عـيل البـرصي يكن بمتقن ، ولكنه صحيح القراءة 
  .فإنه تويف يف حدود السبعني وثالثامئة

 ، خطيـب بن حممد بن أمحد أبـو احلـسن اخلـوالين البـاجي  عقيل-
 .، ومقرؤها ، يعرف بعقيل العقل  شلت

                                                        

 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ١(
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ٢(
  هو أبو القاسم طلحـة بـن حممـد بـن جعفـر البغـدادي الـشاهد غـالم ابـن جماهـد ووراقـه ) ٣(

  .٣٤٢ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٣٨٠ت ( 
 .مل يتقدم يف سياق نسبه أنه طلحة بن عمرو فاهللا أعلم ) ٤(
 ، صـلة ١٥٠ / ٣ ، التكملة لكتاب الـصلة ١٠٤٨ / ٣معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٥(

  .٢٦٧الصلة ص 
  كام يف معرفـة القـراء الكبـار  » الشلب« والصواب  » سلب« ) : س ( ويف ) ث ( كذا يف األصل و) ٦(

  .٣٥٧ / ٣انظر معجم البلدان .  والشلب مدينة بغريب األندلس ١٠٤٩ / ٣



 
  ٣٦٤  

، وأيب جعفر بن صـاحب  أخذ القراءات عن أيب العباس بن خاطب
 . يث، وأيب احلسن بن مغ الصالة

  .ال أعلم متى مات:  قاله أبو عبد اهللا احلافظ بن القديم قرأ عليه يعيش
-  عقيل بن حييى  روى القـراءة عـن قتيبـة ، وهـو مـن جلـة ،

 ) .بياض ( أصحابه املشهورين ، روى القراءة عنه 
-  بن خالد بن العاص أبو خالد املخزومي عكرمة املكـي ، 

 .تابعي ، ثقة ، جليل ، حجة 
                                                        

، وهو أبو العباس أمحد بـن حممـد بـن عبـد الـرمحن بـن ) ث ( واملثبت من األصل و » حاطب« ) : س ( يف ) ١(
 .٤٠ / ١انظر التكملة لكتاب الصلة  ) . ٥٤٢ت ( خاطب الباجي األندليس 

حممد بن أمحد بـن مـسعود األزدي الـشاطبي ابـن ) كذا يف ترمجته ( وهو أبو عبد اهللا  » الصالت« ) : ث ( يف ) ٢(
  .٨٨ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٦٢٥ت ( صاحب الصالة مقرئ متصدر 

 . » مغيت« ) : س ( يف ) ٣(
وهو مـرتجم  ) ٦٢٤ ت (هو أبو البقاء يعيش بن عيل بن القديم األنصاري الشلبي إمام كبري ) ٤(

  .٣٩١ / ٢يف الغاية 
  .١٠٤٩ / ٣معرفة القراء الكبار ) ٥(
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ٦(
 ، وطبقـات ١٤٤ / ٢ ، وتـاريخ أصـبهان ٥٢٥ / ٨لعله املـرتجم يف الثقـات البـن حبـان ) ٧(

  .٢٥٨ ، وفيهام أنه تويف سنة ٤١٨ / ٢املحدثني بأصبهان 
 ) .س ( ساقطان من   »رغا« الرمزان ) ٨(
 . » اخلزومي« ) : ث ( يف ) ٩(
 ، التبيــني ألســامء ٢٠٦ / ٥ ، هتــذيب الكــامل ٤٩ / ٤التــاريخ الكبــري : انظــر ترمجتــه يف ) ١٠(

  .٤٢املدلسني ص 



 
  ٣٦٥  

، وال يبعـد أن يكـون  ًروى القراءة عرضا عن أصحاب ابن عبـاس
  أبـو العـال بأنـه قـرأ ( ًعرض عليه ، فقد روى عنه كثريا ، وقطع احلافظ 

بـن العـالء ، أبو عمرو  ً ابن عمر أيضا ، عرض عليه عليه ، وعىل 
د عطـاء ، ســنة مخـس عـرشة قالــه  ، مــات بعـبـن أيب سـفيان وحنظلـة
 . البخاري

- بن سليامن بن كثري بن عامر أبو القاسم املكـي  عكرمة /  قـال
فيـه ، عـرض عـىل شـبل ،  ًشيخ مستور ما علمت أحدا تكلـم: الذهبي 

 .إسامعيل القسط  و
أمحد بن حممد البزي ، كان إمام أهل مكة يف القـراءة  عرض عليه 

من الضحى ،  َّوقد تفرد عنه البزي بحديث التكبري. عد شبل ، وأصحابه ب
                                                        

 ) .س ( واملثبت من  » عياش« ) : ث ( يف األصل و) ١(
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٢(
 ) .س  ( ساقط من » غا« الرمز ) ٣(
  .٢٦٥ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ١٥١ت ( هو حنظلة بن أيب سفيان اجلمحي القريش املكي ) ٤(
مات بعد عطـاء ومـات عطـاء سـنة مخـس «  لكن عبارة البخاري ٤٩ / ٤يف التاريخ الكبري ) ٥(

 . » عرشة ومئة
 ، تاريخ اإلسـالم ٣٠٩/  ١ ، معرفة القراء الكبار ١١ / ٧اجلرح والتعديل : انظر ترمجته يف ) ٦(

  ) .١٩٠ - ١٨١( وفيات سنة 
 . » وهو شيخ مستور فيه جهالة« وعبارة الذهبي  » يتكلم« ) : س ( يف ) ٧(
 ) .س ( ساقط من  » ف« الرمز ) ٨(
 ) .س ( ساقط من  » ت« الرمز ) ٩(
 !! » ابكري« ) : س ( يف ) ١٠(

 ب/١٨٩



 
  ٣٦٦  

بقـي إىل .  عـىل رشط الـشيخني: يف مستدركه ، وقال  أخرجه احلاكم
 .قبيل املائتني 

- عكرمة   وردت الروايـة عنـه ،  املفرس  ،أبو عبد اهللا، موىل ابن عباس
  ،وعبد اهللا بن عمـرو، وأيب هريرة  مواله،  )عن ( روى ، يف حروف القرآن 
 .فإنه اهتم بأنه كان يرى رأي اخلوارج ، ال لروايته  وقد تكلم فيه لرأيه

وروى عنـه ،  أبـو عمـرو بـن العـالء و،  س أمحـدعرض عليـه علبـا
 .وخلق ،  وخالد احلذاء،  أيوب

                                                        
ن البيع احلاكم اإلمام الكبري صـاحب التـصانيف هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممد اب) ١(

ــة  ) ٤٠٥ت ( يف احلــديث  ــرتجم يف الغاي ــستدرك ١٨٤ / ٢وهــو م    وانظــر احلــديث يف امل
 .البزي قد تكلم فيه :  لكن قال الذهبي ٣٤٤ / ٣

 .قبل وهي الساقطة من الرتمجة  » ًأبو العالء بأنه قرأ عليه وعىل ابن عمر أيضا« زيادة هنا ) س ( يف ) ٢(
  .١٢ / ٥ ، السري ٢٦٥ / ٣ ، وفيات األعيان ٢٠٩ / ٥هتذيب الكامل : انظر ترمجته يف ) ٣(
 ) .س ( ساقطة من  » عن« ) ٤(
 . » لرابه« ) : ث ( يف ) ٥(
علباء بن « والصواب  » عليا بن أمحر« ) : س ( ويف  » علباس أمحد« ) : ث ( كذا يف األصل و) ٦(

باء بن أمحر اليشكري اخلراساين له حروف من الشواذ تنسب له وقد  وهو أبو هنيك عل » أمحر
 . وثقوه 

  .٥١٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .لعله أيوب بن متيم تقدمت ترمجته ) ٧(
وهو مرتجم يف السري  ) ١٤١ت ( هو أبو املنازل خالد بن مهران البرصي احلذاء اإلمام الثقة ) ٨(

١٩٠ / ٦.  



 
  ٣٦٧  

بــه جماهــد وابــن وكذ،  ً مقرونــاواعتمــده البخــاري وأخــرج لــه مــسلم
 .مات سنة مخس أو سنة ست أو سنة سبع ومائة ، سريين
حروف من   اخلراساين ، لهأبو هنيك اليشكري بن أمحر  علباء-

،   ، عـرض عـىل شـهر بـن حوشـبَّالشواذ تنسب إليه ، وقد وثقـوه
ن وعبد املـؤم  ،بن أيب الفرات وعكرمة موىل ابن عباس ، روى عنه داود

 ، وروى عنـه حروفــه أبـو املهلــب بـن واقــد وحــسني  ،ابـن خالـد
                                                        

 يف أكثر من موضع منها ما يف كتاب صفة الصالة باب التكبري وإذا قـام مـن اعتمده البخاري) ١(
 يف كتـاب احلـج بـاب ٢٨٩٧ ، وروى له مسلم يف موضـع واحـد بـرقم ٧٥٥السجود برقم 

 .جواز اشرتاط املحرم التحلل بعذر املرض 
  تـدال انظـر ميـزان االع. ما يسوئني أن يكون من أهل اجلنـة لكنـه كـذاب : قال ابن سريين ) ٢(

 . ومل أقف عىل تكذيب جماهد له ٩٤ / ٣
 . » عليا بن أمحد« ) : ث ( يف ) ٣(
  .٢٧٦ / ٢ ، الكاشف فيمن له رواية يف الكتب الستة ٢١٦ / ٥هتذيب الكامل : انظر ترمجته يف ) ٤(
 .بزيادة واو  » وله« ) : ث ( يف ) ٥(
  .٢٨ / ٧البن أيب حاتم انظر اجلرح والتعديل . وثقه حييى بن معني وأبو زرعة ) ٦(
واملثبت من األصل وس وهو أبو سعيد شهر بـن حوشـب األشـعري ثـم  » بن خوشب« ) : ث ( يف ) ٧(

  .٣٢٩ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ١٠٠ت ( الشامي ثم البرصي تابعي مشهور 
 . هو داود بن بكر بن أيب الفرات األشجعي موالهم املدين  )٨(

 .كذا  » العراب« ) : س ( يف   ،٤١١ / ٢لكامل انظر ترمجته يف هتذيب ا  
، وهو أبو خالد عبد املـؤمن بـن خالـد ) س ( واملثبت من  » بن خالد« ) : ث ( يف األصل و) ٩(

 . احلنفي املروزي قايض مرو 
  .٥ / ٥انظر ترمجته يف هتذيب الكامل   

   وهـو مـرتجم يف الـسري  )١٥٧ت ( هو أبو عبد اهللا حسني بن واقد القريش اإلمام الكبـري ) ١٠(
١٠٤ / ٧.  



 
  ٣٦٨  

 .وقد خرج مسلم حديثه   ،العتكي
ًأخذ القراءة عرضا عـن أيب .  غري منسوب  عالن النجار البغدادي-

خالد سليامن بن خالد عن اليزيدي ، أخذ عنه القراءة عبد اهللا بـن احلـسني 
 .قد قرأ عليه وكان ابن جماهد : السامري ، قال 

-  بن عبد اهللا بن مالك أبو شبل النخعي علقمة بن قيس، الفقيه  
الكبري ، عم األسود بن يزيد ، وخال إبراهيم النخعي ، ولد يف حيـاة النبـي 

ً وأخذ القرآن عرضا عن ابن مسعود ، وسمع مـن عـيل ، وعمـر ، وأيب ملسو هيلع هللا ىلص
ــه  ــشة ، عــرض علي ــدرداء ، وعائ ــرآن ( ال ــد إ )الق ــن يزي ــراهيم ب   ب

، وأبـو إسـحاق ] ًأيـضا  إبراهيم بن يزيد التيمـي[ النخعي ، ويقال ( 
ْالسبيعي ، وعبيد بن نضيله ، وحييى بن وثاب ، وكان  َ أشـبه النـاس بـابن ) ُ

َ، وهــديا ، وعلــام ، وكــان أعــرج ، وكــان مــن أحــسن  ًمــسعود ســمتا ْ َ ً ً  
                                                        

 .ومل أقف له عىل ترمجة . بال نقط  » العـــكي« ) : س ( يف ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 ) .س ( ساقط من  » ج« الرمز ) ٣(
  .١٤٠ / ١ ، ومعرفة القراء الكبار ٥٣ / ٤ ، السري ٢١٨ / ٥هتذيب الكامل : انظر ترمجته يف ) ٤(
 ) .س ( اقطة من س » القران« ) ٥(
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٦(
 ) .ث ( ما بني املعكوفتني ليس يف ) ٧(
وهـو  ) ٩٢ت ( هو أبو أسامء إبراهيم بن يزيد بن رشيك التيمي الكويف اإلمام الكبري العابـد ) ٨(

  .٢٩ / ١مرتجم يف الغاية 
 ! » ًسمنا« ) : ث ( يف ) ٩(



 
  ٣٦٩  

 قرأ علقمة عىل عبـد اهللا فكأنـه: راهيم النخعي ًصوتا بالقرآن ، قال إب )الناس ( 
َعجل فقال عبد اهللا  ِ ُأيب وأمي رتل فإنه زين القرآن  فداك: َ ِّ َ. 

ٍكنت رجال قد أعطـاين اهللا حـسن صـوت : وروينا عن إبراهيم عن علقمة قال  َ ُْ ً
 سمعت أيب وأمي ، فإين اقرأ فداك: بالقرآن ، وكان ابن مسعود يستقرئني ويقول يل 

ُ إن حسن األصوات تزين«:  يقول ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ّ َ َُ ُ ْ  القرآن«.  
َّ لـرس بـك ، ملسو هيلع هللا ىلصلو رآك رسـول اهللا : وكان إذا سمعه ابن مسعود يقول  ُ َ

مثـل : فقـال  ُ علقمة يقرئ بن احلارث/ رأى مهام: وعن سفيان قال 
  : ابـن مـسعود النخعي قال   ، وقال عبد الرمحن بن يزيدُهذا فليقري

ًما أقرأ شيئا وما أعلم شيئا إال وعلقمة يعلمه ، وقال علقمة قـرأت القـرآن  ً
 .يف ليلة عند البيت ، مات سنة اثنتني وستني 

                                                        
 ) .س ( ساقطة من  » الناس« ) ١(
 . » وكأنه« ) : س ( يف ) ٢(
 ! » فذاك« ) : س ( يف ) ٣(
 ! » فذاك« ) : س ( يف ) ٤(
 ! » يتزين« ) : ث ( يف ) ٥(
 .  وفيه أحاديث أخرى تدعم املعنى .مل أقف عليه ) ٦(
  .٢٨٣ / ٤انظر ترمجته يف السري . هو مهام بن احلارث النخعي الكويف الفقيه ) ٧(
 ! » ليقو« ) : س ( يف ) ٨(
  .٨٨ / ٣رواها ابن أيب خيثمة يف تارخيه ، ) ٩(
وهو مـرتجم  ) ٨٠ت بعد ( هو أبو بكر عبد الرمحن بن يزيد بن قيس النخعي اإلمام الفقيه ) ١٠(

  .٧٨ / ٤يف السري 

 أ/١٩٠



 
  ٣٧٠  

- بن سلمة أبو احلسن القطان  عيل بن إبراهيم روى القـراءة ، 
 ً احلسني بن عيل بن محاد ، روى القراءة عنه عرضـا ًعرضا عن 

 .أبو بكر الشذائي 
- عيل بن إبراهيم بن عبد الرزاق أبو احلـسن األنطـاكي  أسـند ،   

 بـن جعفـر  أيب جعفر ، وشيبة عن إسـامعيلقراءة  )عنه اهلذيل ( 
، وأمحد بن جبري ،  فسقط عليه ثالثة رجال ، وهم واهللا أعلم أبوه ، وجده

  .احلراين  عيل بن بندارقرأ عليه 
 ، كاتـب ، بن املظفر أبو احلسن الوداعي الكنـدي  عيل بن إبراهيم-

،  مقرئ ، أديب ، قرأ القراءات عىل القاسم اللورقي ، والشيخ أيب الفتح
                                                        

  .٧٩ / ٣ ، شذرات الذهب ٥٠ / ٣ ، تذكرة احلفاظ ٤٦٣ / ١٥السري : انظر ترمجته يف ) ١(
 .ة مل أقف له عىل ترمج) ٢(
 ) .س ( ساقطة من  » عنه اهلذيل« ) ٣(
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ٤(
وهو أبو إسحاق إسامعيل بن جعفر بن أيب كثري األنصاري مـوالهم  » ك« بـ) س ( رمز له يف ) ٥(

  .١٦٣ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ١٨٠ت ( املدين جليل ثقة 
 .عبد الرزاق العجيل األنطاكي شيخ مقرئ هو أبو القاسم عبد الرزاق بن احلسن بن ) ٦(

  .٣٨٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو احلسن عيل بن احلسني بن بندار احلراين القايض الزاهد املقرئ املعروف ) ٧(

  .٥٣٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
   الـذهب  ، شـذرات١٣٠ / ٣ ، الـدرر الكامنـة ١٩٧ / ٤تـذكرة احلفـاظ : انظر ترمجتـه يف ) ٨(

١٨٥ / ٦.  
هو أبو الفتح حممد بن عيل بن موسى شـمس الـدين األنـصاري الدمـشقي أجـل أصـحاب ) ٩(

  .٢١١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . السخاوي 



 
  ٣٧١  

وأتقن القراءات والعربية واحلديث ثم ترك ، وعالج الكتابـة : قال أبو عبد اهللا احلافظ 
 .ن غري محيد السرية وتعانى اخلدمة وقال الشعر وكا

مات سنة ست عرشة وسبعامئة وهو يف عرش الثامنني وله يـد بيـضاء يف 
َأجاز غري واحد من شيوخنا املوجـودين ، وحـدثنا :  ، قلت النظم والنثر

  ُعنه بالسامع غري واحد ، ومن نظمـه مـا أنـشدنا شـيخنا احلـافظ أبـو بكـر 
والـشيخ تـاج الـدين أمحـد بـن مشافهة ، (  املقديس حممد بن عبد اهللا

 :من لفظه غريمرة عنه  حمبوب
ٍ     مـن أم بابـك مل تـربح جــــوارحه         تروي أحاديث ما أوليت من منن َ ِ ْ ُ َُ َّ 
ٍ     فالقلب عن جابر والكف عن صلة          والـــوجــــه عـــن حســـن  ٍ( 

- عيل   عن بن إبراهيم النقاط ، روى القراءة أمحد بن القاسـم 
 .  عبد اهللا بن حممد الذارع، قرأ عليه  الغزايل

                                                        
 . طبعة بشار عواد معروف ٧٣٩ / ٢معرفة القراء ) ١(
  ظ الكبـري هو أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن أمحـد املقـديس الـصاحلي املحـب الـصامت احلـاف) ٢(

  .١٧٤ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٧٨٩ت ( 
 ) .س ( بياض يف  ما بني القوسني) ٣(
  )٧٨٨ت ( هو تاج الدين أمحد بن حممد بن عبد اهللا ابن حمبوب املعري ثـم الـبعيل ثـم الدمـشقي ) ٤(

  .٤٥ / ٧وهو مرتجم يف شذارت الذهب 
 ) .س ( مجة املالكي وهو التي بعدها مبـارشة كـذا يف هذه الرتمجة تأخرت إىل ما بعد التنبيه عىل تر) ٥(

 .ومل أقف له عىل ترمجة 
 .بال نقط  » العراى« ) : س ( يف ) ٦(
 ! » الذار« ) : س ( يف ) ٧(



 
  ٣٧٢  

-  بـن حممـد بـن إبـراهيم بـن  عيل بن إبراهيم املالكي ، هو عـيل
 .خشنام املالكي يأيت 

-  )َعيل بـن أمحـد بـن بردانقـا أبـو احلـسن الواسـطي َ َ َْ ، املقـرئ   
 قرأ عليه عبد اهللا بـن احلـسني بـن حممـد يوسف بن يعقوب األصم ،قرأ عىل 
  .)العلوي 

- عيل بن أمحد بن بزيع  املقرئ ، روى القراءة عرضا عـن ًبزيـع بـن عبيـد ،  
 . أبو مسلم حممد بن أمحد بن عيل الكاتب ًروى القراءة عنه عرضا 

بـن حممويـه أبـو  )بن أمحد بن احلـسني ( بن احلسني   عيل بن أمحد-
 الشافعي ، اإلمام ، الفقيه ، املقرئ ، قرأ الروايات عىل أيب احلسن اليزدي

 املطرز ، وأيب الفتح أمحد بـن حممـد احلـداد ، وتفقـه عـىل أيب بكـر سعد
                                                        

 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ١(
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٢(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٣(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
 . هو أبو الفضل بزيع بن عبيد بن بزيع املقرئ ) ٥(

  .١٧٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ما بني القوسني ليس يف ) ٦(
   ، وشـذرات الـذهب ١٠١٠ / ٢ ، ومعرفة القـراء الكبـار ٣٣٤ / ٢السري : انظر ترمجته يف ) ٧(

٣٣١ / ٤.  
حممد بن حممد بن حممد املطـرز ) اب أبو سعد كذا يف ترمجته والظاهر أن الصو( هو أبو سعيد ) ٨(

  .٢٥٣ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٥٠٣ت ( األصبهاين مقرئ فقيه 



 
  ٣٧٣  

 .قايض واسط  ، وأيب عيل الفارقي الشايش
بـن أمحـد  وأبـو احلـسن عـيل  ،قرأ عليه القراءات محزة بن القبيطـي

بن أمحد   وعبد العزيز/ والقايض أسعد بن احلسني اليزدي ، )الدبايس 
 ، وروى عنه عبد الوهـاب ابـن سـكينة وصـنف التـصانيف ، بن الناقد

ًوأقرأ القراءات والفقه مجيعا ، وكان صاحلا ، زاهدا ، عابدا ، ممن مجـع بـني  ً ً ً
 . مع الثقة واجلاللة والعمل العلم

اآلخرة سنة إحدى ومخسني ومخسامئة ،  دىتويف يف تاسع عرشين مجا
 . ثامن وسبعون سنة )له ( و

                                                        
 ) ٥٠٧ت ( هو أبو بكر حممد بن أمحد بن احلسني الـشايش الرتكـي العالمـة شـيخ الـشافعية ) ١(

 ! » السايس« ) : س ( يف  . ٣٩٣ / ١٩وهو مرتجم يف السري 
وهـو  ) ٥٢٨ت ( سن بن إبراهيم بن برهون الفارقي اإلمـام شـيخ الـشافعية هو أبو عيل احل) ٢(

  .٦٠٨ / ١٩مرتجم يف السري 
 ! » والقبيطي« ) : س ( يف ) ٣(
ويف  ) ( ٦٠٧ت ( هو أبو احلسن عيل بن أمحد بن سعيد الـدباس الواسـطي األسـتاذ الكبـري ) ٤(

 ) .  وهو تصحيف ٣٠٧املطبوع 
  .٥١٩/  ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٥(
  هو أبو حممد عبد العزيز بـن أمحـد بـن مـسعود ابـن الناقـد البغـدادي اجلـصاص إمـام ثقـة ) ٦(

  .٣٩٢ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٦١٦ت ( 
 . » بني العمل والعلم« ) : ث ( يف ) ٧(
 . » مجاذى« ) : ث ( يف ) ٨(
 ) .ث ( ليست يف  » له« ) ٩(

 ب/١٩٠



 
  ٣٧٤  

 ، القرطبي ، نزيـل فـاس أبو احلسن الكناين بن أمحد بن حنني  عيل-
 كامل ، متقن ، ولد سـنة سـت وسـبعني وأربعامئـة ، وأخـذ  ،مقرئ ، متصدر

بن حممد ،   عن ابن قيس ، وعن حازمالعبيس القراءات عن أيب احلسن
 ، بـن حبيـب عيل أيب عامر حممـد وأيب احلسن بن شفيع ، وقرأ بجبان

، هر يقرئ ببيت املقدس ، وطال عمرهوأقام تسعة أش: وحج سنة مخسامئة ، قال األبار 
  . ، وأبو زكريا التـاذيلبن بقا روى عنه من شيوخنا أبو القاسم. وتصدر لإلقراء 

  . ومخسامئةتويف سنة تسع وستني
                                                        

 ) .س ( واملثبت من  » جبري« ) : ث ( يف األصل و) ١(
يف  و .٤١٦ / ٤ ، شذرات الـذهب ٥٦ / ٢١ ، السري ٢٢٣صلة الصلة ص : انظر ترمجته يف  )٢(

 ) .س ( واملثبت من  » الكتاين« ) : ث ( األصل و
 . » مصدر« ) : س ( يف ) ٣(
وهـو  ) ٤٧٨ت ( يس أسـتاذ ثقـة هو أبو احلسن عيل بن خلف بن ذي النون العبـيس األندلـ) ٤(

  .٥٤١ / ١مرتجم يف الغاية 
 وهو أبو بكر خازم بن حممد بن » خازم «والصواب  » خارجة« ) : س ( ويف  » حازم« ) : ث ( يف األصل و  كذا)٥(

  .٢٦٩ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٤٩٦ت ( خازم املخزومي القرطبي 
  والـصواب ) ث ( وهـي غـري منقوطـة يف  » عجـان« ) : س ( ويف  » بجبان« يف األصل   كذا)٦(

انظر معجـم . ً فرسخا ١٧مدينة رشقي قرطبة باألندلس بينها وبني قرطبة :  وجيان » جيان «
 .وهي اليوم إحدى مقاطعات إسبانيا تقع يف اجلزء اجلنويب من البالد  . ٢٢٦ / ٢البلدان 

 . هو أبو عامر حممد بن حبيب اجلياين ) ٧(
  .٢٧٨ / ١ته يف التكملة لكتاب الصلة انظر ترمج  

 .هو أمحد بن أيب الوليد يزيد تقدمت ترمجته ) ٨(
 .ومل أقف له عىل ترمجة .  » النادكي« ) : س ( يف ) ٩(
  .٩٩ / ٣انظر التكملة لكتاب الصلة ) ١٠(



 
  ٣٧٥  

- عيل بن أمحد بن حـاتم البغـدادي  روى القـراءة سـامعا عـن ، ً 

 هــارون بــن حــاتم صــاحب أيب بكــر بــن عيــاش ، روى القــراءة عنــه  

 عبد الواحد بن عمر . 
-  ) ، عيل بن أمحد بن محاد بن صالح أبو احلـسن القزوينـي ، شـيخ

 أبو العالء ، وذكره احلافظ الذهبي مقرئ ، متصدر ، معروف ، ذكره احلافظ
  .)عيل بن أمحد بن صالح بن محاد سيأيت : فقال 

األنصاري الغرنـاطي ،  بن أمحد بن خلف أبو احلسن الباذش  عيل-
أستاذ ، حاذق ، حمقق ، كامل ، ولد سنة أربع وأربعـني وأربعامئـة ، وأخـذ 

لـدويش ، وحييـى بـن القراءات عن أيب داود ، وعيل بن عبـد الـرمحن بـن ا
 ، وقرأ لنـافع وهـو ابـن بن سعيد إبراهيم اللوايت ، واحلسني بن عبيد اهللا

 ، قرأ عليه ولده األسـتاذ عرش سنني عىل نعم اخللف بن حممد األنصاري
أبو جعفر ، وأبو خالـد يزيـد بـن حممـد بـن رفاعـة ، سـنة ثـامن وتـسعني 

                                                        
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١(
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٢(
 . » يأيت« ) : ث ( يف ) ٣(
   ، الذيل والتكملة لكتـايب املوصـول والـصلة ٩٤١ / ٢معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف  )٤(

  .» الباذش « قبل » ابن «زيادة ) س (  ، ويف ١٠٠ / ٤ ، اإلحاطة يف أخبار غرناطة ١٦٦ / ٥
 .هو أبو عيل احلسني بن عبيد اهللا بن سعيد احلرضمي شيخ مقرئ ) ٥(

  .٢٤٣ / ١ الغاية انظر ترمجته يف  
  هو أبو القاسم نعم اخللف بن حممد ابن حييى األنصاري شيخ صالح انظـر ترمجتـه يف الـصلة ) ٦(

٦٠٥ / ١.  



 
  ٣٧٦  

، وكان مـن املحققـني اطيبن احلسن الغرن  ، وعيل بن خلفومخسامئة
ًالبــرصاء بــرضوب القــراءات واآلداب ، عارفــا باحلــديث ورجالــه ،  ِ َ ُ  
ذا ورع ، وديانة ، وإتقـان ، وشـهرة ، تـصدر لإلقـراء والنحـو بغرناطـة ، 

 .فأكثروا عنه 
مات يف املحرم سنة ثامن وعرشين ومخسامئة ، عن بضع وثامنـني سـنة ، 

 .رمحه اهللا تعاىل 
-  بن أمحد بن زياد املسكيعيل   بـن حممـد ( هو عيل بن أمحد( 

 .ابن زياد يأيت 
الواسـطي ، األسـتاذ  بن سعيد أبو احلـسن الـدباس  عيل بن أمحد-

الكبري ، ولد بواسط سنة سبع أو ثامن وعرشين ومخسامئة ، وقـرأ القـراءات 
  ن أمحـد بـ  ، واملبـاركهبا عىل عبـد الـرمحن بـن احلـسني بـن الـدجاجي

                                                        
 !! كذا يف مجيع النسخ )١(
 وهـو ٥٧٠هو أبو احلسن عيل بن خلف بن احلسن الغرنـاطي مقـرئ عـارف ت يف حـدود ) ٢(

  .٥٤١ / ١مرتجم يف الغاية 
 ) .س ( اقط من س » ك« الرمز ) ٣(
 . » املكي« ) : س ( يف ) ٤(
 ) .س ( ساقط من  » بن حممد« ) ٥(
 ، لسان امليـزان ١١٣ / ٣ ، ميزان االعتدال ١١٥٦ / ٣معرفة القراء الكبار :  انظر ترمجته يف )٦(

  »الدباس« قبل  » ابن« : زيادة ) س (  ، ويف ١٩٧ / ٤
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٧(
 



 
  ٣٧٧  

،  ثـم رحـل إىل مهـذان  ، وحمفوظ بن عبد الباقي بن النارنجاحلداد
 وقــرأ ببغــداد فــيام زعــم عــىل أيب الكــرم /فقــرأ عــىل احلــافظ أيب العــال 

 ، وعيل بن أمحد ابن حممد الصابوين الشهرزوري ، وقرأ عىل عبد الوهاب
وصـل عـىل حييـى بـن  ، وقـرأ باملاخليـاط بن املبـاركاليزدي ، ويوسف 

ُسعدون القرطبي ، وقـد تكلـم يف قراءتـه عـىل الـشهرزوري ، ويف سـامعه  ُ
ًإال أنه كان رأسا يف معرفة القراءات  من الكتاين كتاب احلجة للفاريس

ًوعللها ، قيام بالعربية ، بصريا بحفظ ً  أقـرأ . أسانيدها ، حسن التواضـع

                                                        
   وهـو » التاريخ «والصواب  » التاريح« ) : س ( ويف  » بن النارنج« ) : ث ( صل ويف األ  كذا)١(

وهـو  ) ٥٤٥ت ( أبو الكرم حمفوظ بن عبد الباقي بن احلسني ابن التاريخ الواسـطي اإلمـام 
  .٩٨٦ / ٢مرتجم يف معرفة القراء الكبار 

  )٥٥٣ت (  جامعهـا مقـرئ حـاذق هو أبو الفتح املبارك بن أمحد بن رزيق احلداد الواسطي إمـام )٢(
  .٣٧ / ٢وهو مرتجم يف الغاية 

  .٤٧١ / ٥انظر معجم البلدان . مدينة باجلبال يف فارس شتاؤها قارص : مهذان ) ٣(
 ) ٥٥٦ت ( هو أبو الفتح عبد الوهاب بن حممد بن حسني الصابوين املـالكي مقـرئ حـاذق ) ٤(

  .٤٨١ / ١وهو مرتجم يف الغاية 
وهـو  ) ٥٧٠ت ( لقاسم يوسف بن املبارك بن حممـد اخليـاط الوكيـل مقـرئ جمـود هو أبو ا) ٥(

  .٤٠٢ / ٢مرتجم يف الغاية 
وهو  ) ٣٧٧ت ( هو أبو عيل احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفاريس اإلمام النحوي املشهور ) ٦(

  .٢٠٦ / ١مرتجم يف الغاية 
لعله أبو حفص عمر بن إبراهيم تقـدمت واملثبت من األصل وث و » والكتاين« ) : س ( يف ) ٧(

 .ترمجته 
 . » ًبصريا بالعربية فيام حيفظ« ) : س ( يف ) ٨(

 أ/١٩١



 
  ٣٧٨  

 عظيم ، قرأ عليه وروى عنه الفخر عيل بـن أمحـد ًالناس دهرا ببغداد ، وانتفع به خلق
ببغـداد يف سـابع  عنه ، تويف الـدباس املقديس باإلجازة ، وهو آخر من روى

 . رجب سنة سبع وستامئة ]شهر [ عرشين 
 إمام ، مقرئ ، بن صالح بن محاد أبو احلسن القزويني  عيل بن أمحد-

ًعرضا عن احلسني بن عـيل  أخذ القراءةولد سنة ثالث وثامنني ومائتني ، 
، ولقي ابن جماهد ببغداد فناظره ،  األزرق ، والعباس بن الفضل الرازي

، وتصدر لإلقراء نحو ثالثني سنة ، قرأ عليه أبو الفضل اخلزاعي بقزوين

 )بـن زكريـا سنة اثنتني وستني وثالثامئة ، وأمحد بن حممد (  وروى ،
                                                        

 ! » أدى« ) : س ( يف ) ١(
 ! » الدياس« ) : س ( يف ) ٢(
 ) .س ( الزيادة من ) ٣(
 ) .س ( واملثبت من  » وثالثامئة« ) : ث ( األصل و) ٤(
 ، تـاريخ اإلسـالم ٦٥٠ / ٢ومعرفـة القـراء الكبـار  ، ٤١٠ / ١٦الـسري : انظر ترمجتـه يف ) ٥(

  .٣٨١وفيات سنة 
 . » القراءات« ) : س ( يف ) ٦(
 . » الداري« ) : س ( يف ) ٧(
انظـر معجـم . ً فرسخا وهـي مـن بـالد فـارس ٢٧مدينة مشهورة بينها وبني الري : قزوين ) ٨(

  .٣٨٩ / ٤البلدان 
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٩(
 . هو أبو العباس أمحد بن حممد بن زكريا النسوي شيخ مقرئ ) ١٠(

  .١١٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 



 
  ٣٧٩  

مات يف رمضان سنة إحدى وثامنني وثالثامئة ، : وقال   أبو يعىل اخللييلعنه القايض
 .ًعن ثامن وتسعني سنة ، وهو آخر أصحاب األزرق موتا 

- عيل بن أمحد بن عبد اهللا بن محيد أبو احلسن  ، شـيخ ، مقـرئ ، 
 عن العباس بن الفضل بن بن رجاء  إسامعيلًروى القراءة عرضا عن 

  حممـد بـن إسـامعيلن ، روى القراءة عنه أبو الفضل اخلزاعـي ، وشاذا
  .املبيض
خطيبهـا  بن عبد اهللا بن خرية أبو احلـسن البلنـيس بن أمحد  عيل-

 ، بـن موسـى ومقرؤها ، إمام ، عارف ، قـرأ بروايـة ورش عـىل طـارق
محـد بـن ولنافع عىل أيب جعفر بن طارق ، وأخذ القراءات عن أيب جعفـر أ

وحج سنة ثامن وسبعني ومخسامئة ، فسمع   ،عون اهللا احلصار ، وابن نوح
                                                        

واملثبت من األصل وث وهو أبو يعىل اخلليـل بـن عبـد اهللا بـن أمحـد  » اجللييل« ) : س ( يف ) ١(
  .٦٦٦ / ١٧وهو مرتجم يف السري  ) ٤٤٦ت ( اخللييل القزويني العالمة احلافظ 

 .قف له عىل ترمجة مل أ) ٢(
  .١٦٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو إسامعيل بن رجاء ) ٣(
 . هو حممد بن إسامعيل بن عبد اهللا الرميل املبيض شيخ مقرئ ) ٤(

  .١٠١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( التي بعدها مبارشة كذا يف ) اجلالب ( تأخرت هذه الرتمجة إىل ما بعد ترمجة ) ٥(
ــه يف  )٦( ــار : انظــر ترمجت ــراء الكب ــة الق ــصلة ١٢٥٤ ، ١٢٩٣ / ٣معرف ــاب ال ــة لكت    ، التكمل

 . » البلييس« ) : س ( يف و  .١٩٢ / ٤ ، لسان امليزان ١١٧ / ٣
وهـو  ) ٥٦٦ت ( هو أبو جعفر طارق بن موسى بن طارق املعافري البلنيس مقـرئ مـصدر ) ٧(

  .٣٣٨ / ١مرتجم يف الغاية 
 . حممد بن أيوب الغافقي تقدمت ترمجته هو أبو عبد اهللا) ٨(



 
  ٣٨٠  

، وقرأ القراءات بمرص عـىل الـشاطبي ، ورجـع  من عبد احلق ببجاية
 ، بـن الغـامز فتصدر لإلقراء ، قرأ عليه أبو عبد اهللا األبار ، وأبو العبـاس

  وترمجة الذهبي برتمجتني ،امئةسنة أربع وثالثني وستوهو آخر أصحابه ، تويف 
 . يف طبقة واحدة

- عيل بن أمحد بن عبد اهللا أبو احلسن اجلالب   البرصي ، روى
 ابـن أخـي بن إسـحاق احلـرضمي  زيد بن أمحدًالقراءة عرضا عن 

ًعرضا يف بني حرام (  هبة اهللا بن جعفر يعقوب ، روى القراءة عنه 
 ) .رصة ، سنة نيف وثامنني ومائتني من الب
ـابن البخـاري  عيل بن أمحد-   ،بن عبد الواحد أبو احلسن املقديس املعروف ب

                                                        

 . » بنجاية« ) : ث ( يف ) ١(
هو أبو حممد عبد احلق بن عبد الرمحن بن عبـد اهللا األزدي األندلـيس اإلشـبييل ابـن اخلـراط ) ٢(

  .١٩٨ / ٢١وهو مرتجم يف السري  ) ٥٨١ت ( اإلمام احلافظ 
ـاس أمحـد بـن حممـد بـن احلـسن بـن الغـامز واملثبت من األصل وس  » بن الغاز« ) : ث ( يف ) ٣( وهو أبـو العب

  .١١٠ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٦٩٣ت ( األنصاري مسند أهل املغرب حمدث 
 . » ترمجتني« ) : س ( يف ) ٤(
  .١٢٩٣ ، ١٢٥٤ / ٣وانظر معرفة القراء الكبار !  » واحد« ) : ت ( يف ) ٥(
 .ومل اقف له عىل ترمجة ) . ث ( صل وواملثبت من األ » احلالب« ) : س ( يف ) ٦(
 . هو أبو عيل زيد بن أمحد بن إسحاق احلرضمي ) ٧(

  .٢٩٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٨(
 ، وشـذرات ٣٧٣ / ١٤ ، البدايـة والنهايـة ٣٨٨ / ١مـشيخة ابـن مجاعـة : انظر ترمجته يف ) ٩(

 .الذهب 



 
  ٣٨١  

 لسبط اخلياط » االجياز «مسند زمانه ، إمام ، ثقة ، روى احلروف من كتاب 
بـن حممـد  منـه احلـافظ القاسـم  سـمعه/ًسامعا من أيب اليمن الكنـدي 

 ، واألستاذ حممد بـن إرسائيـل بن أمحد الرقي قرئ حممد، وامل الربزايل
 ، وروى القراءات عنه باإلجازة األسـتاذ احلراين القصاع ، والشيخ أمحد

أبو حيان ، وقرأت احلروف من غري ما كتاب عىل غري واحد مـن أصـحابه 
 .عنه إجازة ، تويف سنة تسعني وستامئة 

-  )قـرأ عـىل  ، شيخ ، املقرئ ،سني اهلجريعيل بن أمحد بن عثامن أبو احل 
  ، ونـسبه ، ، قـرأ عليـه أبـو عـيل األهـوازيبن يوسف املقرئ معتب بن حممد

 ).وكناه 
 الرضير ، مقرئ ، ِّبن عيل أبو احلسن املصيني األهبري  عيل بن أمحد-

َّمصدر ، قرأ بدمشق عىل أيب عيل األهوازي ، وأقرأ بالـديار املـرصية حتـى  َ ُ
                                                        

 ! » سمعته «) : س ( يف ) ١(
هو علـم الـدين القاسـم بـن حممـد بـن  و) س ( واملثبت من  » الربايل« ) : ث ( يف األصل و) ٢(

  .٢٩٦ / ٦وهو مرتجم يف شذرات الذهب  ) ٧٣٩ت ( يوسف الربزايل الشافعي 
  هو شمس الدين حممد بـن أمحـد بـن عـيل الرقـي األعـرج شـيخ القـراء بدمـشق مـع الثقـة ) ٣(

  .٧٥ / ٢جم يف الغاية وهو مرت ) ٦٤٢ت ( 
 .هو أبو العباس أمحد بن حممد بن إسامعيل تقدمت ترمجته ) ٤(
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٥(
  انظـر الغايـة ) أبو احلسن معتب بن حممد بن يوسف املقرئ ال أعرفـه ( قال عنه ابن اجلزري ) ٦(

٣٠٣ / ٢.  
  .٨٦٥  /٢انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ٧(

 ب/١٩١



 
  ٣٨٢  

 ، » الوجيز «اخلطيب بمضمن   ، قرأ عليه الرشيف أبو الفتوح نارصمات
وعليه دارت يف وقتنا طرق األهوازي ، وال أعلـم : قال أبو عبد اهللا احلافظ 

ًأحدا ذكر له ترمجة وكان موجودا يف حدود عام مخسامئة ً.  
تح  بفَّ، عرف بابن لبال بن عيل أبو احلسن الرشييش  عيل بن أمحد-

 ، الرشح الالم وتشديد الباء املوحدة وبعدها الم شارح مقامات احلريري
بـن  اجليد النافع ، إمام ، مقرئ ، كامل ، أديب ، أخذ القراءات عن عيـاش

  ، وروى عـــــن ابـــــن   عـــــن أيب احلـــــسن رشيـــــحالطفيـــــل
حدث عنه مجاعـة : ، قال األبار   ، وويل قضاء رشيش» املوطأ  «العريب

                                                        
 ! » نارض« ) : ث ( يف ) ١(
  .٨٦٦ / ٢يف معرفة القراء الكبار ) ٢(
 .واملثبت من األصل وث  » الرشييس« ) : س ( يف ) ٣(
 ، وصلة ١٠٣ / ٣ ، التكملة لكتاب الصلة ١٠٨٥ / ٣معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٤(

  .٢٢٧الصلة ص 
 ) ٥١٦ت ( د البرصي احلرامي احلريري العالمة البـارع هو أبو حممد القاسم بن عيل بن حمم) ٥(

  .٣٦٠ / ١٩وهو مرتجم يف السري 
   هو أبو عمرو عياش بن حممد بـن عبـد الـرمحن بـن الطفيـل العبـدري اإلشـبييل أسـتاذ ثقـة )٦(

  .٦٠٧ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٥٨٥ت ( 
 .صل وث واملثبت من األ » رشيح« قبل  » ابن« : زيادة ) س ( يف  )٧(
  هو أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد بن العريب األندليس اإلشـبييل املـالكي اإلمـام العالمـة ) ٨(

  .١٩٧ / ٢٠وهو مرتجم يف السري  ) ٥٤٣ت ( 
) مدينة كبرية مـن كـورة شـذونة باألنـدلس واليـوم يـسموهنا رشس ( قال ياقوت : رشيش ) ٩(

  .٣٨٦ / ٣معجم البلدان 



 
  ٣٨٣  

  .ن شيوخنا ، ومات سنة ثالث وثامنني ومخسامئةم
بـن  إنه قرأ عىل رشيح ، قرأ القراءات عليه أخوه حممـد: ووهم من قال

 .أمحد
ـيطيل  عيل- َّ ، مقـرئ ، مـصدر ، أخـذ بن أمحـد بـن عـيل أبـو احلـسن الطل َ ُ

َالقراءات عن أيب احلسن رشيح بن حممد ، روى عنه يعيش بن القديم ، وأبـو ا  حلـسنُ
 .ً احلافظ ، وكان حيا يف سنة اثنتني وثامنني ومخسامئة بن القطانا

بـضم املعجمـة  - أبواحلـسن الغـافقي الـشقوري  عيل بن أمحد بن عيل-
يف سـنة  وأجازه أبو بكر بن العريب،   مقرئ أخذ القراءات عن أبيه- والقاف

 .ستامئة  مات يف صفر سنة ست عرشة و ،تسع وثالثني ومخسامئة

                                                        
  .١٠٣ / ٣كتاب الصلة التكملة ل) ١(
 . هو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عيل الرشييش إمام مقرئ ) ٢(

  .٧٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ، صـلة ١٠٣ / ٣ ، التكملة لكتاب الـصلة ١٠٨٤ / ٣معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٣(

  .٢٢٤الصلة ص 
احلمريي الكتامي املغريب الفايس ابن القطان اإلمام هو أبو احلسن عيل بن حممد بن عبد امللك ) ٤(

  .٣٠٦ / ٢٢وهو مرتجم يف السري  ) ٦٢٨ت ( العالمة 
 ، ٢٤١ ، صـلة الـصلة ص ١١٢ / ٣، التكملة لكتـاب الـصلة ٩٥ / ٢٢السري : انظر ترمجته يف  )٥(

 . » الشتموري« ) : ث ( ويف 
 . هو أمحد بن عيل بن عيسى الغافقي الشقوري ) ٦(

  .٥٦ / ٣نظر ترمجته يف التكملة لكتاب الصلة ا  
 ! » املقري« ) : س ( يف ) ٧(



 
  ٣٨٤  

-  ــد اهللا  عــيل بــن أمحــد ــص بــن عب   بــن عمــر بــن حف
َّ شيخ العراق ، ومسند اآلفاق ، ثقة ، بارع ، مـصدر ، أبو احلسن احلاممي َ ُ

أيب  ًولد سنة ثامن وعرشين وثالثامئة ، وأخذ القراءات عرضا عن 
  زيـد بـن عـيل ،  أيب عيـسى بكـار ، و بكر النقاش ، و

 عيل بن حممد  عبد الواحد بن عمر ، ووهبة اهللا بن جعفر ، و
   حممــد بــن عــيل بــن اهليــثم ، و بــن جعفــر القالنــيس ، وا

   )بـن حممـد (  أمحـد  ، والواثق باهللا ]بن [ بن حممد  عبد العزيز

                                                        
 . » ص« زيادة رمز وهو ) س ( يف ) ١(
   ، وشـذرات الـذهب ٧٠٩ / ٢ ، ومعرفة القـراء الكبـار ٤٠٢ / ١٧السري : انظر ترمجته يف ) ٢(

٣٦٠ / ٣.  
 . » ص« زيادة رمز وهو ) س ( يف ) ٣(
 . » ص«  وهو زيادة رمز) س ( يف ) ٤(
 . » ك« بدل  » ف« رمز له بـ) س ( يف ) ٥(
 . » ص« رمز ) س ( زيد له يف ) ٦(
 .زيادة من س ) ٧(
  هو أبو عيل عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم بن الواثق باهللا اهلاشمي البغدادي شـيخ مـشهور ) ٨(

  .٣٩٥ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٣٥٠ت قبل ( 
 ) .س (  ليس يف » س« الرمز ) ٩(
هو أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن هـارون البغـدادي الـصيدالين الـوراق مقـرئ ) ١٠(

  .١٢٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية . معروف 
 ) .س ( ليست يف  » بن حممد« ) ١١(
 



 
  ٣٨٥  

  بـن سـليامن النخـاس ،   عبد اهللا بـن احلـسنوابن هارون الوراق ، 
   ، بـن مقـسم أيب بكـر  أمحـد بـن عبـد الـرمحن الـويل ، وو
 .إسامعيل ابن شعيب النهاوندي  و

 أمحـد بـن مـرسور ،  و/ ، بن احلسن بـن اللحيـاين قرأ عليه أمحد
بـن   ، واحلـسناهلاشمي  أمحد بن عيلأمحد بن عيل الصويف ، و و

احلـسن بـن عـيل   احلسن ابن أيب الفضل الرشمقاين ، و ، والبنا
 ، بن أمحد الـصفار احلسن بن حممد املالكي ، واحلسني العطار ، و

                                                        

 » النحـاس« ) : ث ( و) س ( ويف ) س ( واملثبـت مـن  » بن احلـسني« ) : ث ( يف األصل و) ١(
بت من األصل وهو أبو القاسم عبد اهللا بن احلسن بن سليامن النخاس البغدادي مشهور واملث
  .٤١٤ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٣٦٨ت ( ثقة 

 . » غاف« رمز له بـ) س ( يف ) ٢(
 .هو حممد بن احلسن بن يعقوب تقدمت ترمجته ) ٣(
 . » س غاك« رمز له بـ) س ( يف ) ٤(
 . حلسن بن أمحد الصفار ابن اللحياين هو أبو بكر أمحد بن ا) ٥(

  .٤٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليس يف  » غا« الرمز ) ٦(
ت بعـد ( هو أبو نرص أمحد بن عيل بن حممد اهلاشمي اهلباري العاجي البرصي رحال جـوال ) ٧(

  .٨٨ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٤٩٠
 احلسن بن أمحد بن عبد اهللا بن البنـا احلنـبيل املحـدث وهو أبو عيل » س« رمز له بـ) س ( يف ) ٨(

  .٢٠٦ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٤٧١ت ( صاحب املؤلفات شيخ 
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٩(
 . » ص« زيد له رمز ) س ( يف ) ١٠(
 .وهو أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد الصفار  » غا« بـ) س ( رمز له يف ) ١١(

  .٢٣٨ / ١يف الغاية انظر ترمجته   

 أ/١٩٢



 
  ٣٨٦  

 ، التميمـي  ، ورزق اهللابن أمحد بـن غريـب احلسني بن احلسن و
وعبد الـسيد   ، عبد امللك ابن شابور ، وبن شيطا حد عبد الواو

 ، اخلياط  ، وحممد ابن موسىبن فارس  عيل بن حممدابن عتاب ، و
ونرص بن عبد العزيز الفـاريس ، وعبـد اهللا بـن شـبيب ، وحييـى بـن أمحـد 

أبـو عـيل   ، وبن صالح الغوري ، ويوسف بن أمحد القرصي
وأبـو   ، اهلراس ، وروى عنه أبو بكر اخلطيب ، وأبو بكر البيهقـيغالم

                                                        
 ) .س ( ليس يف  » غا« الرمز ) ١(
هو أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن بن أمحد بن غريب اخلوالين املوصـيل األنامطـي اإلسـكاف ) ٢(

 .ضابط معروف 
  .٢٤٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  نـبيل إمـام كبـري هو أبو حممد رزق اهللا بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي البغـدادي احل) ٣(
  .٢٨٤ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٤٨٨ت ( 

  هو أبـو الفـتح عبـد الواحـد بـن احلـسني بـن أمحـد ابـن شـيطا البغـدادي األسـتاذ الكبـري ) ٤(
  .٤٧٣ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٤٠٥ت ( 

 ) .س ( واملثبت من  » بن سابور« ) : ث ( يف األصل و) ٥(
 . بن فارس تقدمت ترمجته هو عيل بن حممد بن عيل) ٦(
 .هو أبو بكر حممد بن عيل بن حممد بن عيل تقدمت ترمجته ) ٧(
 .واملثبت من األصل وث  » البرصي« ) : س ( يف ) ٨(
وهو مـرتجم يف  ) ٤٦٧ت ( هو أبو القاسم يوسف بن أمحد بن صالح الغوري اإلمام املقرئ ) ٩(

  .٨٢٥ / ٢معرفة القراء الكبار 
 ) .س ( ليسا يف  » غاف« الرمزان ) ١٠(
  هو أبو بكر أمحد بن احلسني بـن عـيل اخلـرسوجردي اخلراسـاين البيهقـي العالمـة الثبـت ) ١١(

  .١٦٣ / ١٨وهو مرتجم يف السري  ) ٤٥٨ت ( 



 
  ٣٨٧  

ًكان صدوقا ، دينا ، فاضال ، تفـرد : احلسن عيل بن العالف ، قال اخلطيب  ً ً
بأسانيد القرآن ، وعلوها ، تويف يف شعبان سنة سبع عرشة وأربعامئة ، وهـو 

 بـني الظهـر شـعبانتويف يوم األحـد الرابـع مـن :  ، قلت يف تسعني سنة
  .ودفن بمقربة اإلمام أمحد يف اليوم الثاين يف الثالثة، والعرص 

-  بن حممـد بـن زيـاد أبـو احلـسن الكالبـزي عيل بن أمحد 
 )ًأيـضا ( ، ويعـرف  البـرصي ، يعـرف بالطرسـويس )ثـم ( املسكي 

 لـسويس ، و أيب شـعيب اًبالثغري ، مقرئ ، مشهور ، أخذ القراءة عرضا عـن 
عـن أيب  )كالمها (  ، االحتياطي  احلسني بن عبد الرمحنأيب عمر الدوري ، و

 . ًبكر بن عياش ، وعرض أيضا عىل أيب حاتم السجستاين
   ،بـن حـسني احلريـري أبـو بكـر أمحـد ًأخذ القراءة عنه عرضا 

                                                        

 . ومل يذكر عمره ٣٣٠ - ٣٢٩ / ١١انظر تاريخ بغداد ) ١(
 .إىل ما بعد التي بعدها مبارشة ) س ( هذه الرتمجة تأخرت يف ) ٢(
  .٩ / ٢ ، تاريخ أصبهان ٤٩٦ / ١معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٣(
 ) .س ( ساقطة من  » ثم« ) ٤(
 ) .س ( ساقطة من  » ًأيضا« ) ٥(
  وهــو أبــو عبــد اهللا احلــسني بــن ) ث ( واملثبــت مــن األصــل و » االحتبــاطي« ) : س ( يف ) ٦(

 .عبد الرمحن بن عباد االحتياطي مقرئ مشهور 
  .٢٤٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ساقطة من  » كالمها« ) ٧(
 ! » السجستني« ) : س ( يف ) ٨(
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ٩(
 .هو أبو بكر أمحد بن احلسني البزار احلريري مقرئ ضابط ) ١٠(

  .٥١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٣٨٨  

 عبــد الوهــاب  حممــد بــن أمحــد بــن واحلــسن بــن ســعيد املطــوعي ، و
ــسلمي، و ــرشاألصــبهاين ال ــن ب ــن ( بــن آدم   يوســف ب   وأمحــد ب

 ).بن أمحد املقرئ احلسن
- عيل بن أمحد بن أيب قوبـة  أبـو احلـسن العجـيل البغـدادي 

 أيب هاشم الرفـاعي ، روى ًاحلاسب ، شيخ ، معروف ، روى القراءة سامعا عن 
 . زيد بن عيل الواحد بن عمر ، و عبد عنه القراءة 

-  )عيل بن أمحد بن حممد بن عثامن أبو احلـسن الـرساج املقـرئ  ،
 ، قـرأ عليـه عـيل بن احلسن بن عبد الرمحن التيمي روى القراءة عن عيل

 ) .ابن إسامعيل بن احلسن اخلاشع ، شيخ األهوازي 

                                                        
 .ر املوفق مقرئ متصدر هو أبو يعقوب يوسف بن برش بن آدم الرضي) ١(

  .٣٩٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
وهو واهللا أعلم عيل بن حممـد بـن أمحـد املـسكي « ومكاهنا ) س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٢(

 . » اآليت واهللا تعاىل أعلم
 .هو أبو بكر أمحد بن احلسن بن أمحد املقرئ ) ٣(

  .٤٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » قربة« ) : ث ( و) س ( يف ) ٤(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٥(
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٦(
 .ومل أقف له عىل ترمجة !  » املقر« ) : ث ( يف ) ٧(
هو أبو احلسن عيل بن احلسن بن عبد الرمحن التميمي ويقال التيمي الكويف الكسائي مقـرئ ) ٨(

  .٥٣٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية .  معروف 



 
  ٣٨٩  

-  بن أمحد بن حممد عيل لواحـديأبـو احلـسن ا النيـسابوري 
ــرس صــاحب  ــوجيز «املف   يف التفــسري  » البــسيط « و » الوســيط « و » ال

   ، إمام كبـري ، عالمـة ، روى القـراءة عـن عـيل بـن » أسباب النزول «و
ــستي ــد الب ــد  ، وأمح ــن حمم ــد ب ــالبي أمح ــراهيم الثع ــن إب    ، ب

 ، مـات يف سـنة ثـامن وسـتني  أبـو القاسـم اهلـذيلروى القراءة عنـه 
 . وأربعامئة بنيسابور

 ، بن حممد بن كرز أبو احلسن األنصاري الغرنـاطي  عيل بن أمحد-
 مقــرئ ، فاضــل ، ثقــة ، أخــذ القــراءات عــن عبــد الوهــاب بــن حممــد

                                                        

 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ١(
  ) :س ( يف و . ١٩ / ٤ ، وشذرات الذهب ٣٣٩ / ١٨ ، السري ٣٠٣ / ٣وفيات األعيان : انظر ترمجته يف  )٢(

 . » بن حممد بن عيل«  
 ! » الواحد« ) : ث ( يف ) ٣(
 ! » والنسيط« ) : س ( يف ) ٤(
 .الكتاب مطبوع ومشهور ومتداول ) ٥(
  .١٧ / ٤٤انظر ترمجته يف تاريخ دمشق  . ٤٠١ الفتح عيل بن أمحد البستي ت هو أبو) ٦(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٧(
النيـسابوري املفـرس إمـام  » كذا يف ترمجته« هو أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعلبي ) ٨(

  .١٠٠ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٤٢٧ت ( مشهور 
 ) .س (  يف ليس » ك« الرمز ) ٩(
  انظر معجم البلـدان . ً فرسخا ١٦٠مدينة عظيمة يف بالد فارس بينها وبني الري : نيسابور ) ١٠(

٣٨٢ / ٥.  
 ، تاريخ اإلسالم وفيات ٩٢٩ / ٢ ، معرفة القراء الكبار ٤٠٣ / ٢الصلة : انظر ترمجته يف ) ١١(

  .٥١١سنة 



 
  ٣٩٠  

  بــن   ، وحممــدبــن وليــد  وغــانم/، صــاحب األهــوازي ، القرطبــي
  .عتاب

، وعبد الـرمحن بـن أيب اخلزرجي اهللا بن ثابتقرأ عليه عيل بن عبد 
رجاء البلوي ، مات سنة إحدى عرشة ومخسامئة ، ووقع يف كـالم بعـضهم 

 ، بـن اخللـوف ، وهو غلط ، وقع من عبد املـنعم أنه قرأ عىل املهدوي
 .والصواب أنه قرأ عىل غانم عنه 

 .كوثر يأيت  عيل بن أمحد بن كوثر ، هو عيل بن أمحد بن حممد بن -
أبو احلسن ) بن موسى بن بيان (  بن داود بن حممد  عيل بن أمحد-

                                                        
وهـو  ) ٤٦١ت (  القرطبي أستاذ كبري هو أبو القاسم عبد الوهاب بن حممد بن عبد الوهاب) ١(

  .٤٨٢ / ١مرتجم يف الغاية 
 .هو غانم بن وليد املالقي مقرئ ) ٢(

  .٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
وهو مـرتجم  ) ٤٦٢ت ( هو أبو عبد اهللا حممد بن عتاب بن احلسن األندليس اإلمام العالمة ) ٣(

  .٣٢٨ / ١٨يف السري 
  عبد اهللا بن ثابت األنصاري اخلزرجي العبـادي الـصامتي إمـام جمـود هو أبو احلسن عيل بن ) ٤(

  .٥٥٢ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٥٣٩ت ( 
واملثبت من األصل وث وهو أبو العباس أمحد بن عامر بن أيب العباس  » اهلروي« ) : س ( يف ) ٥(

  .٩٢ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٤٣٠ت بعد ( املهدوي أستاذ مشهور 
  هو أبو الطيب عبد املنعم بن حييى بن خلـف ابـن اخللـوف احلمـريي الغرنـاطي إمـام جمـود ) ٦(

  .٤٧١ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٥٨٦ت ( 
  .١٩٦ / ٤ ، لسان امليزان ١١٣ / ٣ ، ميزان االعتدال ٣٦٩ / ١٧السري : انظر ترمجته يف ) ٧(
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٨(

 ب/١٩٢



 
  ٣٩١  

، مقـرئ ، متـصدر ، ضـابط ) يعرف بـأيب الطيـب ( البغدادي  الرزاز
لرواية خلف عن محزة ، ولد سنة ثالث وثالثـني وثالثامئـة ، أخـذ القـراءة 

  ًاءة عنـه عرضـا ، روى القـر) حممد بن احلـسن بـن مقـسم ( ًعرضا عن 
ال متد هذا املـد : قرأت عليه باملد الطويل حلمزة فقال يل : عبد السيد بن عتاب ، وقال 

َالطويل ، ومد كقراءة عاصم هكذا أخذ علينا أبو بكر ابن مقسم  َ َ. 
عـرشة  تويف لثالث عرش بقيت من شـهر ربيـع اآلخـر ، سـنة تـسع

 .وأربعامئة 
   شـيخ البطـرين شـيخ الواديـايش اينن عيل بن أمحد بن حممد الك-

 ) .بياض ( 
الغرنـاطي   أبو احلـسن املحـاريببن أمحد بن حممد بن كوثر  عيل-
مسند ، ثقة ، رحل به أبوه فأخذ القـراءات بمـرص عـن أمحـد بـن  أستاذ

                                                        
 . » الرازي« ) : س ( يف ) ١(
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٢(
 . » أيب مقسم« ومكانه ) س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٣(
 . » سبع« ) : س ( يف ) ٤(
 .ومل أقف له عىل ترمجة    واملثبت من س »الكتاين« األصل و ت يف ) ٥(
 .تقدمت ترمجته . هو أبو عبد اهللا حممد بن جابر ) ٦(
 ، وصلة ١٠٤ / ٣ ، التكملة لكتاب الصلة ١٠٩٣ / ٣معرفة القراء الكبار : ه يف انظر ترمجت) ٧(

  .٢٢٩الصلة ص 
 . » املجازي« ) : س ( يف ) ٨(
 ! » اسناد« ) : س ( يف ) ٩(



 
  ٣٩٢  

احلسن عيل بن خلف  وأيب الفتوح نارص اخلطيب ، وقرأ عىل أيب  ،احلطية
 ، وأيب عيل احلسن بن عبد اهللا بن العرجا ، وهو آخر من ابن رضا البلنيس

َ، وأكثر عن السلفي ، ورجع  من الكروخي قرأ عليه ، وسمع الرتمذي ِّ
ًلإلقراء والرواية ، وانتفع الناس به كثريا ، وصـنف ،  األندلس ، فتصدر

َوكتب ، وبعد صيته ، قرأ عليه عبد اهللا ُ بن بقا  يوسف بن حييى ، وبن حممد الكواب َ
 .تويف يف ربيع اآلخر سنة تسع وثامنني ومخسامئة  . اللخمي

                                                        
  واملثبت من األصل وهو أبو العباس أمحد بـن  » اخلطيه« ) : ث ( ويف  » احلطيبة« ) : س ( يف ) ١(

وهو مـرتجم  ) ٥٦٠ت ( طية اللخمي الفايس ثم املرصي إمام ضابط عبد اهللا بن أمحد بن احل
  .٧١ / ١يف الغاية 

هو أبو احلـسن عـيل بـن خلـف بـن رضـا . واملثبت من األصل وث  » البلييس« ) : س ( يف ) ٢(
  وهــو مــرتجم يف الغايــة  ) ٥٥٠ت يف حــدود ( األنــصاري البلنــيس الــرضير مقــرئ حمقــق 

٥٤١ / ١.  
نن الذي ألفه اإلمام أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي اإلمام البارع هو كتاب الس) ٣(

  .٢٧٧ - ٢٧٠ / ١٣انظر السري  . ٢٧٩املتوىف 
واملثبت من األصل وث وهو أبوالفتح عبـد امللـك بـن أيب القاسـم  » الكرومي« ) : ث ( يف ) ٤(

   وهـو مـرتجم يف الـسري  )٥٤٨ت ( عبد اهللا ابن أيب سهل الكروخـي اهلـروي اإلمـام الثقـة 
٢٧٣ / ٢٠.  

 . » فتصدى« ) : س ( يف ) ٥(
 ) ٦٣١ت ( هو أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن احلسني الكواب اخلطيب العبدري مقـرئ ثقـة ) ٦(

  .٤٤٧ / ١وهو مرتجم يف الغاية 
  هو أبو احلجاج يوسف بن حييى بن عبد اهللا بن بقا اللخمـي األندلـيس العطـار مقـرئ جمـود ) ٧(

  .٤٠٤ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٦٢٩ت ( 



 
  ٣٩٣  

مقـرئ ،   ،املدي بن حممد بن الوليد أبو احلسني  عيل بن أمحد-
َّروى القراءة عرضا عن هارون األخفش ، وحدث عن أيب القاسم أخطـل َ ً 

 ، وأبو بكـر املطرز ة بن الربيعً ، روى القراءة عنه عرضا سالمابن احلكم القريش
 .تويف سنة ثامن وثالثني وثالثامئة  . بن احلسن حممد بن أمحد

  بـن حممـد أبـو احلـسن النيـسابوري املعـروف بــابن   عـيل بـن أمحـد-
ْ ، أستاذ ، زاهد ، قرأ عىل أيب نرص حممـد بـن مهـيامهالغزال َ  ، الرامـيش ُ

    ، وأمحــد بــن منــصور املقــرئأمحــد بــن إبــراهيم وروى عــن أيب ســعد

                                                        
  .١٨٦ / ١٧، خمترص تاريخ دمشق  » املري«  وفيها ٣٥ / ٤٤تاريخ دمشق : انظر ترمجته يف ) ١(
 . » أبو احلسن« ) : ث ( يف ) ٢(
 . » املزي« ) : ث ( و) س ( يف ) ٣(
وهو مـرتجم يف  ) ٢٦٤ ت( هو أبو القاسم أخطل بن احلكم القريش الدمشقي املسند املعمر ) ٤(

  .٤٥ / ١٣السري 
 .هو أبو احلسني سالمة بن الربيع املطرز الدمشقي مقري صالح ) ٥(

  .٣١٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو بكر حممد بن أمحد بن احلسن مقرئ ) ٦(

  .٦١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  .١٤٦ / ٢ بغية الوعاة  ،٩٤٦ / ٢معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٧(
 . واملثبت من األصل وث  » الرايش« ) : س ( يف ) ٨(

وهـو  ) ٤٨٦ت ( هو أبو نرص حممد بن حممد بن أمحـد بـن مهـيامه الرامـيش مقـرئ نيـسابور   
  .٨٤٦ / ٢مرتجم يف معرفة القراء الكبار 

نيسابوري ابن أيب شـمس أمحد بن إبراهيم بن موسى املقرئ ال) كذا يف ترمجته ( هو أبو سعيد ) ٩(
  .٣٦ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٤٥٤ت ( إمام حاذق 



 
  ٣٩٤  

بفنـون القـراءات  ًكان عارفـا:  )أبو عبد اهللا (  ، قال احلافظ املغريب
ًمربزا يف العربية ِّ شيخ القراء بخراسان،  وزاهد عرصه مات سنة سـت

 .عرشة ومخسامئة انتهى
 ) نـرص  بـن أيب/قرأ عليه أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبـراهيم 

 ) .الساوي 
-  الــسامري ( بــن مــروان  عــيل بــن أمحــد( املعــروف   

ْبابن نقيش بالنون  َ   ، روى القـراءة  )متـصدر ( ، مقرئ ،  )مصغر ( ُ
                                                        

وهـو  ) ٤٥٩ت ( هو أبو بكر أمحد بن منصور بن خلف املغريب النيسابوري الـشيخ اجلليـل ) ١(
  .٩٤ / ١٨مرتجم يف السري 

 ) .س ( واملثبت من ) ث (  وهي غري موجودة يف  »أبو عمرو« : يف األصل ) ٢(
 . » ًوكان عارفا« ) :  ث (يف ) ٣(
 . » الغريب« ) : س ( يف ) ٤(
بالد واسعة أول حدودها مما ييل العراق وآخر حدودها مما ييل اهلند وتشتمل عـىل : خراسان ) ٥(

وهـي  . ٤٠١ / ٢انظر معجم البلـدان . أمهات من املدن منها نيسابور وهراة ومرو وغريها 
 خراسـان اإلسـالمي شـامل غـرب أفغانـستان « اليوم منطقة جغرافية واسـعة يـشمل إقلـيم

 .وأجزاء من جنوب تركامنستان إضافة ملقاطعة خراسان احلالية يف إيران 
 .ومل يذكر سنة وفاته  . ٩٤٦ / ٢انظر معرفة القراء الكبار ) ٦(
 ) .س ( ما بني القوسني ليس يف ) ٧(
 . » س ف ص ك« ) : س ( يف ) ٨(
ــه يف  )٩( ــ: انظــر ترمجت ــاريخ بغ  ، واملؤتلــف واملختلــف ٣٦٢ / ٧ ، االكــامل ٣١٩ / ١١داد ت

 ) .س ( ليست يف  » السامري«  و .٢٢٥٠ / ٤للدارقطني 
 ) .س ( ليست يف  » مصغر« ) ١٠(
 ) .س ( ليست يف  » متصدر« ) ١١(

 أ/١٩٣



 
  ٣٩٥  

أيب أيـوب ،  أيب خالد صاحب اليزيدي ، وعىل  ًعرضا عن 
 )كذا ذكر بن مكرم  الرسياهلذيل ، والصواب أنه قرأ عىل عـن أيب أيـوب  ( ،

  عبـد اهللا بـن   ، والوكيـل  عبـد اهللا بـن حممـدًروى القراءة عنه عرضـا 
َ الشذائي  ، وعبد اجلبار   .)أمحد بن نرص ( َّ

ــن أمحــد- ــيل ب ــو احلــسن اجلــزري  ع ــن حممــد أب ــى ب ــن موس  ب
ِّ، إمــام ، حــاذق ، حمــصل ، اعتنــالبــشنوي َ ًى بــالقراءات كثــريا ، وقــرأ ُ

 .باملشهور ، والشاذ ، وكتب ، وعلق ، وأفاد ، واستفاد 

                                                        
 . » س ف ك ص« ) : س ( يف ) ١(
 .يوب تقدمت ترمجته واملثبت من األصل وث وهو سليامن بن أ » ابن أيب أيوب« ) : س ( يف ) ٢(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٣(
 . » ذكره« ) : ث ( يف ) ٤(
 .هو الرسي بن مكرم البغدادي ) ٥(

  .٣٠٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو عبد اهللا بن حممد السامري الوكيل عند القضاة اخلباز مقرئ متصدر ) ٦(

  .٤٥٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » ك ص« ) :  س (يف ) ٧(
واملثبـت مـن  » عبـد اهللا بـن اجلبـار« ) : ث ( ويف  » عبد اهللا بن حممـد احلـــان« ) : س ( يف ) ٨(

 .األصل وهو أبو بكر عبد اهللا بن عبد اجلبار مقرئ 
  .٤٢٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ليست يف  » أمحد بن نرص« ) ٩(
  .١٤٥٨ / ٣ر ترمجته يف معرفة القراء الكبار وانظ!  » احلرزي« ) : س ( يف ) ١٠(
 . واملثبت من س و ث » اليشنوي «يف األصل ) ١١(



 
  ٣٩٦  

   ببغـداد سـنة أربـع وسـبعني بـن جـامع القفـيص قرأ عـىل يوسـف
 يف العـرش ، ورأيتـه » الـشايف «ًوستامئة ، والزمة كثريا ، وتال عليـه بكتابـه 

   ، » اإليـضاح «ب ًبخطه ، كثري الفوائد باحلوايش ، وقـرأ عليـه أيـضا بكتـا
ــضاح «و ــوجيز «و   ،» االت ــوجز « ، و » ال ــاع « ، و » امل ــح « ، و » االقن  » املوض

 وباملـصباح ، لألهوازي ، وبمؤلفات سبط اخلياط ، وبمؤلفات أيب العز القالنيس ،
ـنة النصيبي ًوبغري ذلك ، وقرأ أيضا عىل التقي ً ، ومات ببغداد كهـال يف حـدود س

 إىل الـشام وجلبـت كتبـه: وستامئة وما أظنه أقرأ ، قال أبو عبد اهللا ثالث وتسعني 
  .واشرتيت منها رمحة اهللا تعاىل عليه

 عيل بن أمحد أبو احلسن الوزان البغدادي ، شـيخ ، مقـرئ ، عـرض -
، عن قراءتـه عـىل أمحـد بـن  عليه أبو أمحد عبد اهللا ابن احلسني السامري

  عن قراءته عىل حييـى بـن آدم ، قـال   عىل أبيه عمرعمر املقرئ ، عن قراءته
ُإن مل يكن الوكيعي فـال يـدرى  )هذا ( أمحد بن عمر : أبو عمرو احلافظ 

                                                        
ْهو أبو إسحاق يوسف بن جامع بن أيب الربكات القفـيص البغـدادي أسـتاذ مؤلـف ) ١(   )٦٨٢ت ( ُ

  .٣٩٤ / ٢وهو مرتجم يف الغاية 
 ! » واالنضاح« ) : ث ( يف ) ٢(
وهـو  ) ٦٦٤ت (  املبارك بن نوفل النـصيبي اخلـريف إمـام ذو فنـون هو أبو العباس أمحد بن) ٣(

  .٩٩ / ١مرتجم يف الغاية 
 . » وطلبت كتب« ) : س ( يف ) ٤(
  .١٤٥٩ / ٣انظر معرفة القراء ) ٥(
 . » السامري« قبل  » بن« زيادة ) س ( يف ) ٦(
 ) .س ( ليست يف  » هذا« ) ٧(



 
  ٣٩٧  

الـوكيعي   غلط الـسامري يف اإلسـناد ؛ ألن)فقد ( من هو ، وإن كان 
والذي رآه يف ذلك هـو : يعني مل يقرأ عليه ، قلت  سمع القراءة عن حييى

 .أعلم  يح ، واهللا تعاىلالصح
-  عيل بن أمحد الرقي كذا وقـع يف أسـانيد الـسامري ، ونقـل عنـه َ ِ ُ  

 .كذلك ، والصواب عيل بن احلسني يأيت 
 عيل بن أمحد أبو احلـسن الـدوري ، مقـرئ بغـداد ، قـرأ بالرويـات -

 . الكثرية عىل ابن مؤمن
- عيل بن أمحد أبو احلسن اجلوردكي ،   مقـرئ ، معمـر ، شـيخ ،َّ َُ

 أمحـد ، و  عيل بن حممد األنـصاريمتصدر ، كان بالبرصة قرأ عىل 
، وأيب احلـسن   احلسن بن عيل الدقاقابن حممد بن عيسى البرصي ، و

 أيب العباس عيل بن حممد بن خشنام املالكي ، وهذا يف غاية العلو ، وعىل 

                                                        
 ! » ثقة« ) : س ( يف ) ١(
 ! » البن« ) : س ( يف ) ٢(
 . » حييى بن معني« ) : س ( يف ) ٣(
  هو نجم الدين أبو حممد عبـد اهللا بـن عبـد املـؤمن بـن الوجيـه الواسـطي األسـتاذ املحقـق ) ٤(

  .٤٢٩ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٧٤٠ت ( 
 . ومل أقف له عىل ترمجة  »اجلوزدكي« ) : س ( يف ) ٥(
 . ترمجته لعله أبو احلسن اجلوخاين تقدمت) ٦(
 .واملثبت من األصل وث وهو أبو عيل احلسن بن عيل الدقاق  » احلسن وعيل« ) : س ( يف ) ٧(

  .٢٢٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٣٩٨  

 سـالمة بـن ، وهـذا أعـىل مـن األول ، و بكار ابن أمحد املطوعي ، و
 .هارون ، وهذا أعجب 

  / أبــو الفــضل  أبــو القاســم اهلــذيل ، وشــيخه قــرأ عليــه 
بن أمحد الرازي ، وال يصح بل عيل بن أمحد الذي قـرأ عليـه  عبد الرمحن

ُالرازي هو احلاممي وهذا غريه  ْ  .اهلذيل واهللا أعلم  عليه قرأ. َ
- عيل بن أمحد أبـو احلـسن اجلامـدي   القـايض املعـروف بـابن

بـن يعقـوب   ، وأيب بكـر يوسـفالرضير أمحد بن سعيد العريف ، قرأ عىل 
 .وغريه   ، صاحب شعيب الرصيفينيالواسطي

                                                        
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ١(
 .واملثبت من األصل وس  » الفضيل« ) : ث ( يف ) ٢(
 ) .س ( واملثبت من  » وعبد الرمحن« ) : ث ( يف األصل و) ٣(
 .تكرار ملا سبق وهي يف مجيع النسخ  » الخ... قرأ عليه « قوله ) ٤(
 . » عىل« ) : س ( يف ) ٥(
 .ومل أقف له عىل ترمجة  » احلامدي« ) : ث ( و) س ( يف ) ٦(
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٧(
وهـو  ) ٣٢٣ت ( هو أبو العباس أمحد بن سعيد بن عثامن الرضير املثلثي شيخ واسط ضابط ) ٨(

  .٥٧ / ١مرتجم يف الغاية 
 .هو أبو بكر يوسف بن يعقوب بن خالد الواسطي مقرئ ) ٩(

  .٤٠٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .كذا  » الرضيعـى« ) : س ( يف ) ١٠(

 ب/١٩٣



 
  ٣٩٩  

بن احلسن الواسطي املفرس ، بروايـة  قرأ عليه أبو الفتح فرج بن عمر
 .مات يف حدود الثامنني وثالثامئة . قنبل وأيب بكر 

-  ) ، ًعيل بن أمحد اجلزي شيخ الـسامري أيـضا ، كـذا سـامه اهلـذيل
 ) .وصوابه أبو عيل احلسني بن أمحد تقدم 

   البغــدادي ، مقــرئ ، أبــو احلــسن الالمحــي  عــيل بــن أيب األزهــر-
  اءة ، ولقد كان ال يلحقه أحد يف رسعة القر: ذكره احلافظ أبو عبد اهللا فقال 

  قرأ يف يوم واحد بمحـرض مجاعـة مـن القـراء أخـذت خطـوطهم بتالوتـه 
ْأربع ختامت إال سبع ، وهذا أمر عجيب  سـبع  تـويف يف رمـضان سـنة. ُ

  .]ببغداد [ وستامئة
- بـن إسـحاق ( بـن إسـامعيل بـن احلـسن   عيل(  أبـو احلـسن

، حمقـق ،  ذ ، مشهور ، رحال ، أستاالبرصي القطان املعروف باخلاشع
                                                        

 .والصواب املثبت  » بن عمري« ) : س ( يف ) ١(
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٢(
، وتكملـة  » األمجي » « الالمحي«  وفيها بدل ٩٢١ / ٢ طبقات القراء للذهبي انظر ترمجته يف) ٣(

  .٦٠٧ ، وتاريخ اإلسالم وفيات سنة ٦١اكامل اإلكامل ص 
 ! » سبة« ) : ث ( يف ) ٤(
 ) .س ( واملثبت من  » وسبعامئة« : يف األصل ) ٥(
  .٩٢٢ – ٩٢١ / ٢وانظر مقولة الذهبي يف طبقات القراء ) . س ( زيادة من ) ٦(
 ) .س ( ساقط من  » بن إسحاق« ) ٧(
 ، ١٩٩ / ١٨ ، ذيل تاريخ بغداد البن النجار ٦٤٩ / ٢معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٨(

  ) .٤٠٠ - ٣٨١( وتاريخ اإلسالم وفيات سنة 
 ! » رجال« ) : س ( يف ) ٩(



 
  ٤٠٠  

حممـد بـن عيـسى بـن  ًاعتنى بالفن ، أخذ القراءة عرضا بمكة عن أيب بكـر
 صاحب قنبل ، وبانطاكية عىل األستاذ إبراهيم بـن عبـد الـرزاق ، بندار
 ، ذلك عىل أمحد بن حممد بن بقرة ، وحممد بن عبد العزيز بن الـصباح وبغري

حممـد  يل بن حممد بن خـشنام املـالكي ، ووأيب العباس املطوعي ، وع
عـيل بـن حممـد بـن  عىل أيب احلـسن وبعسقالن( ابن عبيد اهللا الرازي 

بـن حممـد الـصويف إمـام ) قـيس ( عىل   ، وبحمصعامر العامري
أمحد بن عثامن بن عبد اهللا  األعىل عىل  ، وبالصعيد) جامع محص 

                                                        

وهـو أبـو بكـر حممـد بـن ) س  ( واملثبت مـن » عن أيب بكر بن حممد« ) : ث ( يف األصل و) ١(
 .عيسى بن بندار اجلصاص البغدادي 

  .٢٢٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ! » وـهر« ) : س ( يف ) ٢(
 ) .س ( ساقط من  » س« الرمز ) ٣(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٤(
 . فلـسطني اآلن مدينة بالشام عىل ساحل البحر بني غزة وبيت جربين وهـي يف دولـة: عسقالن ) ٥(

  .١٣٧ / ٤انظر معجم البلدان 
 .هو أبو احلسن عيل بن حممد بن عامر القريش العامري العسقالين ) ٦(

  .٥٦٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » وبخمص« ) : ث ( يف ) ٧(
 ) .ث ( ليست يف  » قيس« ) ٨(

 .محص هو أبو حممد قيس بن حممد بن عبد اهللا الصويف البكاء إمام جامع   
  .٢٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 . » والصعيد« ) : س ( يف ) ٩(
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ١٠(



 
  ٤٠١  

عـن أمحـد بـن عـيل  ءته عىل أمحد بن عبيد اهللا البـرصياألسواين عن قرا
هذا هـو الـصواب ، ووقـع يف كتـاب األهـوازي  الفاريس عن أيب معمر

قرأت عىل أيب : يف هذه الرواية قرأت عىل أيب احلسن اخلاشع وقال  بخطه
 احلسن عيل بن عبيد اهللا بن عبد الواحد البرصي ، فسقط عليه األسـواين

َّوسمى ً شيخ األسواين عليا ، واسمه أمحد قرأ عىل اخلاشع أبو بكر حممد بن َ
  أبـو نــرص  ، وأبـو عـيل األهـوازي ، و زالل و) بـن (  عمـر

 .أمحد بن مرسور اخلباز 
أقرأ ببغداد مدة ، واشتهر ذكره ، وطال عمره ، وصنف : قال احلافظ أبو عبد اهللا 

  .التسعني وثالثامئةيف القراءات ، وبقي إىل حدود 
 ُبـن إسـامعيل بـن خلـف بـن سـكني أبـو احلـسن اجلـذامي  عيل-

                                                        
 . » النرصي« ) : س ( يف ) ١(
 .هو عبد اهللا بن عمرو تقدمت ترمجته ) ٢(
 ! » بخط« ) : ث ( يف ) ٣(
 . » االشواين« ) : س ( يف ) ٤(
 وهـو أبـو بكـر حممـد بـن عمـر زالل ثبت مـن األصـل وثوامل » بن عمر وزالل« ) : س ( يف ) ٥(

 .النهاوندي 
  .٢١٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٦(
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٧(
  .٦٥٠ / ٢انظر معرفة القراء ) ٨(
  .٦٤١ سنة  ، وتاريخ اإلسالم وفيات١٢٤٠ / ٣معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٩(



 
  ٤٠٢  

 ِّاالسكندري البيع ، مقرئ ، تال بالروايات عىل عبد الرمحن بن خلف اهللا
ِأخذ عنه ابن مسدي ْ َ  يف سنة بضع وعرشين وستامئة/.  

-  )تـوحيعيل بن إسامعيل بن حممد بن عبد اهللا بن احلـسن الف ، 
قـرأ عليـه أبـو عـيل احلـسني بـن . روى القراءة عن احلسني بن إبـراهيم األنطـاكي 

 ) .الرهاوي ، ونسبه ، وكناه 
-  عيل بن برش الزهـري  روى القـراءة عـن ،  حممـد بـن  

نوح  روى القراءة عنه . عن املسيبي ، وسعيد بن أوس  عبد الواسع
   ، ال أعــرفهم مــن غــري مــد بــن إســامعيل اخلفــافابــن منــصور ، وحم

  .» الكامل «

                                                        

هو أبو القاسم عبد الرمحن بن خلف اهللا بن حممد القريش االسكندري املالكي املؤدب شـيخ ) ١(
  .٣٦٧ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٥٧٢ًت قريبا من ( ثقة 

هو أبو بكر حممد بن يوسف بن موسى بـن مـسدي اجلـامل األزدي املهلبـي الغرنـاطي إمـام ) ٢(
  .٢٨٨ / ٢ الغاية وهو مرتجم يف ) ٦٦٣ت ( مكثر 

 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٣(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
إىل مـا بعـد ترمجـة الـرتكامين ) س ( ، وهذه الرتمجة تأخرت يف ) س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ٥(

 .وهي التي بعدها مبارشة 
 . واملثبت من س وث ومل أقف له عىل ترمجة » الزهزي «يف األصل ) ٦(
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ٧(
  .١٩٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . هو حممد بن عبد الواسع ) ٨(
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ٩(
 . » احلقاف« والصواب  » اخلفاف« : مجيع النسخ ) ١٠(

 أ/١٩٤



 
  ٤٠٣  

ــن يعمــر - ــايس ب ــن الي ــيل ب ــرتكامين ع ــو احلــسن ال ــرضير أب    ال
املـرصية ،  بالـديار املعروف بالنور احللبي نزيـل أبيـار )األبياري ( 

  ، قـرأ عليـه ، وابـن بـصخان وشيخها ، مقـرئ ، عـارف ، قـرأ عـىل الـصائغ
  )بعض القراءات عثامن بن عبد الرمحن  إمام اجلامع األزهر. ( 

   عيل بن برش هـو عـىل بـن حممـد بـن إسـامعيل بـن حممـد بـن بـرش -
 .األنطاكي يأيت 

  . عيل بن برشان أبو احلسن هو عيل بن حممد بن برشان-
-   عيل بن بندار هو عيل بن احلسني بن بندار يأيت. 

                                                        

 . » يغمر« ) : س ( يف ) ١(
 .مل أقف عىل ترمجة له ) ٢(
 ) .س ( ساقطة من  » األبياري« ) ٣(
  .١٠٨ / ١انظر معجم البلدان . اسم قرية بجزيرة بني نرص بني مرص واالسكندرية : أبيار ) ٤(
 . » من الديار« ) : س ( يف ) ٥(
 ! » الصانع« ) : ث ( يف ) ٦(
 . » بضحان« ) : ث ( ويف  » وأيب نضحان« ) : س ( يف ) ٧(

وهـو بـدر الـدين ) ث ( ثبت من وامل » أيب نضحان« ) : س ( ويف  » ابن نضحان« يف األصل   
وهـو مـرتجم يف  ) ٧٤٣ت ( أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن بضحان الدمشقي اإلمام األسـتاذ 

  .٥٧ / ٢الغاية 
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٨(
  هو عثامن بن عبد الرمحن بن عثامن البلبييس الرضير فخر الـدين شـيخ الـديار املـرصية إمـام ) ٩(

  .٥٠٦ / ١ وهو مرتجم يف الغاية  )٨٠٤ت ( 
 .كذا يف مجيع النسخ ) ١٠(
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ١١(



 
  ٤٠٤  

   بـن شـداد) بـن حممـد بـن عـيل بـن حممـد (  بكـر بن أيب  عيل-
 ) ــي َالربع ــا  -ُ ــالراء وفتحه ــدة وب ــضم املوح ــاري -ب   ، أبــو )  األبي

ــدي اليمنــي ــشافعي (  احلــسن الزبي ــيمن  )ال ــبالد ال ــراء ب   شــيخ الق
  ًكانت إقامته بمدينة زبيد ، أقرأ هبا زمنـا ، وأسـمع احلـديث ( يف وقتنا ، 

  ، ورد إلينـا مجاعـة ممـن ذكـر أنـه رآه واجتمـع بـه ، وكنـت أود  ) ًهبا دهرا
  بــن  الرحلــة إليــه فــام اتفــق ، وأخــربين صــاحبنا الــشيخ أمحــد بــن ســعيد

  ً اليمني أنه تال عليه بالسبع ، ثـم رأيـت لـه بالقـاهرة مؤلفـا سـامه كحل
    وهـو بعيـد ،ًنقـوال، ونقـل  ً بحث فيـه بحوثـا» املبهج للطالب املدلج «

  وسـامل بـن   ،عن التحقيق ، وذكر أنه قـرأ عـىل أمحـد بـن يوسـف الريمـي

                                                        

 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ١(
ــة : انظــر ترمجتــه يف ) ٢(    ، بغيــة الوعــاة ٤٢١ / ٦ ، وشــذرات الــذهب ٣٣ / ٣الــدرر الكامن

١٥١ / ٢.  
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٣(
 . » التميمي التمني« ) : س ( يف ) ٤(
 ) .س ( ساقط يف  » الشافعي« ) ٥(
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٦(
واملثبت من األصل وهو أبـو العبـاس أمحـد بـن  » التنمي« ) : س ( ويف  » حلل« ) : ث ( يف ) ٧(

  وهـو مـرتجم يف الغايـة  ) ٧٧٤ت ( سعيد بن كحل القلنيس اليمني الزيلعـي مـاهر عـارف 
٥٧ / ١.  

 ! » نحوقا« ) : س ( يف ) ٨(
واملثبت واألصل وث وهو أبو العباس أمحـد بـن يوسـف بـن حممـد  » الدجلي« ) : س ( يف ) ٩(

 .الريمي حاذق مصدر 
  .١٥٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٤٠٥  

 والصفي أمحد ابن عيل (بن عيل احلرازي ،  ، وأمحد )اجلييل ( حاتم 
ًإجازة ، وكذا عن ( وروى عن عبد اهللا بن عبد احلق الداليص . احلرازي 

الـسبعني   إىل حـدودًبقي حيا ) القرصي التقي الصائغ ، وأيب عبد اهللا
،  شوال سنة إحدى وسبعني وسبعامئةثم أخربت أنه تويف يف( وسبعامئة ، 

 العلـوي) بيـاض ( بزبيد ، وقد أكثر حمدث اليمن وحافظها سليامن ابن 
 العديل اجلربي )بن رشيف (  ، قرأ عليه حممد عن سن عالية فامت

                                                        
لم فاهللا أع » اجلبيل« ويف الرتمجة ) ث ( وهي هكذا يف األصل ويف ) س ( ليست يف  » اجلييل« ) ١(

 .وهو أبو عيل سامل بن حاتم اجلبي اجلبيل الشافعي أحد مشايخ اليمن 
  .٣٠٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  وهو اجلامل احلـرازي تقـدمت ترمجتـه ، ويف  » حممد« والصواب  » أمحد« كذا يف مجيع النسخ ) ٢(
 .واملثبت من األصل وث  » احلراري« ) س ( 

 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٣(
 ) .س ( ما بني القوسني ليس يف ) ٤(
 .هو حممد بن إبراهيم بن يوسف تقدمت ترمجته ) ٥(
 .وتأخرت هذه العبارة إىل آخر الرتمجة  » اىل بعد« ) : س ( يف ) ٦(
 ) .س ( ما بني القوسني ليس يف ) ٧(
 .هو نفيس الدين سليامن بن إبراهيم بن عمر العلوي ) ٨(

  .١٧ / ٧ت الذهب انظر ترمجته يف شذرا  
 فاملعنى «وعىل كل ) س ( تأخرت إىل آخر عبارة يف الرتمجة يف  » فامت عن سن عالية« : قوله ) ٩(

  .»غري واضح 
 ) .س ( ساقط من  » بن رشيف« ) ١٠(
 .واملثبت من األصل ومل أقف له عىل ترمجة  » اجلريي« ) : ث ( ويف  » اجلربيت« ) : س ( يف ) ١١(



 
  ٤٠٦  

،  ) بن عـيل ابـن نـافع احلـرضمي كروالريض أبو ب( شيخ اليمن بعده 
 . اليمني ومجاعة ومنصور بن عثامن ابن أمحد الوصايب

َّبن عيل أبو احلسن الـدباج  عيل بن جابر- َّ - بالـدال املهملـة والبـاء 
اإلشبييل ، إمام ، عالمة ، قرأ القـراءات عـىل   اللخمي-املوحدة واجليم 

بن حييى بقـراءة نـافع ،   وعىل نجبة ،بن صاف أيب بكر حممد بن خلف
 .وابن كثري ، وعىل أمحد بن خلف بن عيسون 

 قال » التذكري « لنافع بكتاب بن الطباع القراءات أبو جعفر/عرض عليه 
َوأخذ العربية عن أيب ذر اخلشني: احلافظ أبو عبد اهللا  ُ ابـن  ، وأيب احلسن

                                                        

 ) .س ( وسني ساقط من ما بني الق) ١(
  هو أبو بكر بن عيل بن نافع احلمريي احلرضمي الزبيدي املنعوت بالرىض شيخ القـراء بزبيـد ) ٢(

  .١٨٢ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٨٠٧ت ( 
وهو منصور بن عثامن بـن أمحـد الوصـايب . واملثبت من األصل وث  » الوحايب« ) : س ( يف ) ٣(

  .٣١٣ / ٢رمجته يف الغاية انظر ت. اليمني مقرئ حسن 
   ، شـذرات الـذهب ١٢٨٥ / ٣ ، ومعرفة القـراء الكبـار ٢٠٩ / ٢٣السري : انظر ترمجته يف ) ٤(

٣٦٠ / ٥.  
 . » اللحمي« ) : ث ( يف ) ٥(
وهو مرتجم يف الغاية  ) ٥٨٥ت ( هو أبو بكر حممد بن خلف بن صاف اإلشبييل إمام حاذق ) ٦(

١٣٨ / ٢.  
وهو أبو احلسن نجبة بن حييى بن خلف الرعيني . واملثبت من األصل وث  » بةع« ) س ( يف ) ٧(

  .٣٣٤ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٥٩١ت ( اإلشبييل مقرئ مصدر 
 .تقدمت ترمجته . هو أمحد بن عيل بن حممد ) ٨(
هو أبو ذر مصعب بن حممد بن مـسعود اخلـشني األندلـيس اجليـاين ابـن أيب ركـب العالمـة ) ٩(

  .٤٧٧ / ٢١وهو مرتجم يف السري  ) ٦٠٤ت ( وي اللغ

 ب/١٩٤



 
  ٤٠٧  

ْ ، وتصدر للعلمنيخروف َ  ًطـويال ، وكـان مـن أهـل الـصالح ًزمانا
  .َّوالصيانة ، أم بجامع العريش

  الـروم  وتويف يف شعبان سنة سـت وأربعـني وسـتامئة بعـد اسـتيالء
بأيام هاله نطق الناقوس ، وخرس   عىل البلد يعني إشبيلية- لعنهم اهللا -

ْاألذان ، فام زال يتأسف ، ويضطرب ، أملا لذلك إىل أن قىض نحبه  َ ، وعاش ً
 .ثامنني سنة ، وأجاز للريض الطربي شيخ شيوخنا 

   عيل بن جعفر بن خليع هو عيل بن حممـد بـن جعفـر بـن أمحـد بـن -
 .خليع يأيت 

- بــن جعفــر بــن ســعيد أبــو احلــسن الــسعيدي الــرازي  عــيل   
 ) َّاحلذاء نزيل شرياز     ،، أستاذ ، معـروف ، قـرأ عـىل أيب بكـر النقـاش) َ

 احلـسن بـن سـعيد املطـوعي ، وأمحـد بـن ائي ، وَذَّ نرص الـشوأمحد بن
                                                        

وهو مرتجم  ) ٦١٠ت ( هو أبو احلسن عيل بن حممد بن عيل بن خروف اإلشبييل إمام النحو ) ١(
  .٢٦ / ٢٢يف السري 

 ! » للعلمهر« ) : س ( يف ) ٢(
  .٢٠٩ / ٢٣كام يف سري أعالم النبالء  » العدبس« والصواب  » العريسى« ) : ث ( يف ) ٣(
 ! » الستيال« ) : ث ( يف ) ٤(
ً فرسخا وهي قريبة من البحـر ٣٠من أعظم مدن األندلس وهي غريب قرطبة بينهام : إشبيلية ) ٥(

 وهي اليوم عاصمة منطقة األندلس ٢٣٢ / ١انظر معجم البلدان . يطل عليها جبل الرشف 
 .وحمافظة اشبيلية يف جنوب أسبانيا 

  .٦٩٩ / ٢اء الكبار انظر ترمجته يف معرفة القر) ٦(
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٧(



 
  ٤٠٨  

، قرأ عليـه  ) بن إبرهيم املكي وحممد بن أمحد(  ، بن اإلمام العباس
حممد بن عيل النوشجاين ، )بن احلسن الفسوي وعيل (  ونـرص ،

ولـه   ،خ أهل فـارسابن عبد العزيز الشريازي ، يف سنة اثنتني وأربعامئة ، وكان شي
 . مصنف يف القراءات الثامن ، وجزء يف التجويد ، رويناه

 .إىل حدود العرش وأربعامئة  ]ًحيا [ ال أدري متى مات إال أنه بقي 
- عيل بن جعفر أبـو احلـسن البغـدادي  سـكن مـرص ، روى ، 

                                                        
وهـو  ) ٣٥٥ت ( هو أبو بكر أمحد بن العباس بن عبيد اهللا بن اإلمام البغدادي أسـتاذ مـاهر ) ١(

  .٦٤ / ١مرتجم يف الغاية 
 ) .س ( ما بني القوسني ليس يف ) ٢(
  وهـو مـرتجم يف الغايـة  ) ٣٧٣ت  ( ملكـيهو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن إبراهيم البلخي ثـم ا) ٣(

٥١ / ٢.  
 ! » الــوـــسى« ) : س (  ويف » أمحد بـن حممـد «والصواب  » حممد بن عيل« كذا يف مجيع النسخ ) ٤(

 .وهو أبو زرعة أمحد بن حممد النوشجاين اخلطيب بكازرون 
  .١٣٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٥(
 وهو أبو احلسن عيل بن احلـسن » النسوي «والصواب  » الفسوي« ) : ث ( يف األصل و  كذا)٦(

  .٥٣١ / ١انظر ترمجته يف الغاية . ابن حممد النسوي املقرئ 
ّوالية واسعة وإقليم فسيح أول حدودها من جهة العراق أرجان ومن جهة كرمان الـسريجان : فارس ) ٧(

  .٢٥٦ / ٤انظر معجم البلدان . اف ومن جهة السند مكران ومن جهة ساحل بحر اهلند سري
 . » رويناه« زيادة واو قبل ) س ( يف ) ٨(
 ) .س ( زيادة من ) ٩(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١٠(



 
  ٤٠٩  

ل ، روى  ، صاحب برش بن هـالبن القاسم بن نرص  أمحدالقراءة عن 
 .بن منده   حممد بن إسحاقالقراءة عنه 

َّ ، إمـام ، مقـرئ ، مـصدر ، بن حجاج أبـو احلـسن التونـيس  عيل- َّ
معروف ، رحل إىل مرص ، فقرأ عىل أيب الطيـب عبـد املـنعم بـن غلبـون ، 

  بـن   ، وفتـاحعتيـق بـن عبـد اهللا وتصدر بتونس ، فقرأ عليه أبو بكـر
 .البابوس عبد اهللا بن 

-  ) عيل بن احلسن بن إبراهيم أبو احلـسن األزدي املقـرئ ، قـرأ 
عن يعقوب ، قـرأ عليـه  وهب بن سليامن الفزاري عىل أيب بكر حممد بن

                                                        
 .هو أبو عبد اهللا أمحد بن القاسم بن نرص يعرف بابن دوست ) ١(

  .٩٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
   بـن إسـحاق بـن حممـد بـن منـدة العبـدي األصـبهاين احلـافظ الكبـري هو أبو عبد اهللا حممد) ٢(

  .٩٨ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٣٩٥ت ( 
  .٧٥٩ / ٢انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ٣(
 .واملثبت من األصل وث وهو أبو بكر عتيق بن عبد اهللا  » عيسى ابن عبد اهللا« ) : س ( يف ) ٤(

  .٥٠٠ / ١ انظر ترمجته يف الغاية  
واملثبت من األصل وس وهو أبو عبد اهللا فتاح بن عبد اهللا بـن البـابوس  » قتاح« ) : ث ( يف ) ٥(

  .٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . التونيس من مشايخ اإلقراء باملغرب 
 .هذه الرتمجة غري موجودة يف س ) ٦(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٧(
 .ثبت من األصل وهو أبو بكر حممد بن وهب بن سليامن الفزاري وامل » الغزاري« ) : ث ( يف ) ٨(

  .٢٧٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٤١٠  

  ) .بن إبراهيم األزدي عيل ابن احلسن
- عيل بن احلسن بن اجلنيد  أبو احلسني ، روى القراءة عرضا عن ً

ان ، روى القراءة عنه  ابن ذكو عيل بن عبد العزيز  الـرازي ، ويف
 .النفس من صحة هذا يشء ، بل ال يصح عىل هذا الوجه 

  ، أبــو القاســم الكــاليببــن احلــسن املاســح  عــيل بــن احلــسن-
َاألئمة ، إمام ، مقرئ ، كامل ، فريض ،  الدمشقي الشافعي يعرف بجامل

 ًني وأربعامئة ، وقرأ عرضا بالروايـات عـىل أيب الـوحشولد سنة ثامن وثامن
ً رواه عنـه سـامعا »  الوجيز«  بكتاب ، وحدث عنه ،األهوازي صاحب سبيع

أيب   عـن مجـال اإلسـالم/ وأخذ الفقـه  ،اللرستاين حممد بن احلسن بن عيسى

                                                        

 !عيل بن احلسن بن إبراهيم األزدي هو نفسه صاحب الرتمجة فاهللا أعلم ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ٣(
 .ء الرازي شيخ هو أبو احلسن عيل بن عبد العزيز اجلال) ٤(

  .٥٥٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ، تـاريخ اإلسـالم ٩٩٩ / ٢ ، ومعرفـة القـراء الكبـار ٤٦٧ / ٢٠الـسري : انظر ترمجتـه يف ) ٥(

  .٥٦٢وفيات سنة 
 . واملثبت من س » الكالين «يف األصل وث ) ٦(
   ! »بحامل« ) : س ( يف ) ٧(

وهـو مـرتجم  ) ٥٠٨ت (  بن قرياط شيخ دمشق ثقة هو أبو الوحش سبيع بن املسلم بن عيل) ٨(
  .٣٠١ / ١يف الغاية 

 .هو أبو عبد اهللا حممد بن احلسن بن عيسى اللرستاين الثقبي صالح مشهور ) ٩(
  .١١٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 أ/١٩٥



 
  ٤١١  

 ُألموي وكانت له حلقة باجلامع ا ،مدار الفتوى  ، وكان عليهاحلسن السلمي
  جلـامل ، وأعـاد باألمينيـة ،ودرس باملجاهديـة،  والنحـو  ، والفقـه ، لإلقراء،

  ،القاسـم وولـده احلـافظ، روى عنه احلافظ أبو القاسم بن عساكر   ،اإلسالم
بــن  وأخــوه أبــو القاســم  ،ابــن صــرصي  أبــو املواهــبواحلــافظ
 .سامئة مات يف احلجة سنة اثنتني وستني ومخ.  صرصي

-   عيل بن احلسن بن مسلم النخعي ، كذا ذكره ابن سوار ، وقال
 .عيل بن احلسني بن سلم يأيت : الداين 
- بن سليامن أبـو احلـسن القطيعـي  عيل بن احلسن  ، البغـدادي

                                                        

  هو أبو احلسن عيل بن املسلم بن حممـد الـسلمي الدمـشقي الـشافعي العالمـة مفتـي الـشام ) ١(
  .٣١ / ٢٠وهو مرتجم يف السري  ) ٥٣٣ت ( 

 . » وعليه كان« ) : س ( يف ) ٢(
 ! » كامل« ) : س ( يف ) ٣(
وهـو مـرتجم  ) ٦٠٠ت ( هو أبو حممد القاسم بن عيل بن احلسن بن عساكر اإلمام املحدث ) ٤(

  .٤٠٥ / ٢١يف السري 
لبلـدي الدمـشقي هو أبو املواهب احلسن بـن هبـة اهللا بـن حمفـوظ ابـن صـرصي التغلبـي ا) ٥(

  .٢٦٤ / ٢١وهو مرتجم يف السري  ) ٥٨٦ت ( الشافعي اإلمام احلافظ 
 .واملثبت من األصل  » مرصي« ) : ث ( بال نقط ويف  » ــرصى« ) : س ( يف ) ٦(
هو أبو القاسم احلسني بن هبة اهللا بن حمفوظ ابن صرصي الربعـي التغلبـي اجلـزري البلـدي ) ٧(

  .٢٨٢ / ٢٢وهو مرتجم يف السري  ) ٦٢٦ت ( الدمشقي الشيخ اجلليل 
 . » مرصي« ) : ث ( و) س ( يف ) ٨(
 ) .س ( ساقط من  » س« الرمز ) ٩(
 ، ١٨٥ / ١٣ ، واملنـتظم ٣٧٧ / ١١تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف و!  » القطبعي« ) : ث ( يف ) ١٠(

  .٣٠٦وفيهام أن وفاته سنة 



 
  ٤١٢  

 أيب هشام الرفاعي ، روى عنـه القـراءة  ًروى القراءة سامعا عن 
 .  أيب هاشم بنأبو طاهر

-  بن احلسن بن عبد الرمحن بن يزيد بـن عمـران أبـو  عيل
   ، مقــرئ ، احلــسن التميمــي ويقــال التيمــي الكــويف يعــرف بالكــسائي

 صـاحب بن غالب حممد ًمعروف ، أخذ القراءة عرضا عن 
سن بـن يـونس حممد بن احلـ  ، قرأ عليه األعشى أيب يوسف

بـن هـارون   ، وجعفر بن حممدالبكائي النحوي ، وعيل بن عبد الرمحن
: ًالنحوي ، وكان عارفا بحرف عاصم ، قال حممد بـن احلـسن بـن يـونس 

ًوعلمني القرآن كله حرفا حرفا حتى السجدات العزائم ،   ،قرأت عليه ً
                                                        

 ) .س ( ساقط من  » ج« الرمز ) ١(
 ) .س ( ساقط من  » ج« لرمز ا) ٢(
 ) .ث ( و) س ( واملثبت من  » طاهر« : يف األصل ) ٣(
 . » ص« زيادة رمز ) س ( يف ) ٤(
  .١٤ / ١٣ ، معجم األدباء ٥٢٥ / ٢معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٥(
 . » ص« زيادة رمز ) س ( يف ) ٦(
 . مقرئ متصدر هو أبو جعفر حممد بن غالب الصرييف الكويف) ٧(

  .٢٢٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو يعقوب بن حممد تقدمت ترمجته ) ٨(
 . » ص« زيادة رمز ) س ( يف ) ٩(
 .هو أبو احلسن عيل بن عبد الرمحن بن أيب الرسى البكائي املقرئ ) ١٠(

  .٥٤٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
ُمع أهنا ستأيت بعد  » قرأت عليه« بعد هنا  » وعرضت عليه« أقحمت عبارة ) س ( يف ) ١١( ْ َ. 



 
  ٤١٣  

بعـد أن وحتى فاحتة الكتاب ، وأخذت مجيعه من لفظـه ، وعرضـت عليـه 
ْختمت ثالث عرش مرة ، كل عرضه من أوله إىل آخـره ، وقلـت لـه  مـن : َ

َعلمك القرآن فقال  ًحممد بن غالـب الـصرييف أبـو جعفـر ، وكـان ثقـة ، : َّ
وأخربين أنه تعلم القرآن من أيب يوسف األعشى ، وأن أبا يوسف أخربه أنه 

 .تعلم القرآن من أيب بكر بن عياش 
-  ) بن عبد الرمحن أبو احلـسن الرصـايف املقـرئ ببغـدادعيل بن احلسن،  

 هو أبو عيل احلسن بـن حممـد بـن عبـد الـرمحن  : وقال غريه ،كذا سامه أبو الكرم
 ) .تقدم 

 بن احلسن بن عيل بن عبـد احلميـد أبـو احلـسن الشمـشاطي  عيل-
الظاهر أنه باملعجمة ، وشـك فيـه الـذهبي هـل هـو باملعجمـة أم باملهملـة 

 مقرئ معروف )اخلطيب (  البزاز )الواسطي (   بالثغريويعرف 

 ]ًروى القراءة عرضا بشمشاط  سنة عـرشين وثالثامئـة عـن أيب بكـر
                                                        

 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ١(
انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبـار و) س ( واملثبت من  » الشمساطي« ) : ث ( يف األصل و) ٢(

٦٥٤ / ٢.  
 . » بالبقري« ) : س ( يف ) ٣(
 ) .س ( ساقطة من  » الواسطي« ) ٤(
 . » والبزار« ) : س ( يف ) ٥(
 ) .س ( ساقطة من  » اخلطيب« ) ٦(
 ) .س ( زيادة من ) ٧(
انظـر معجـم . مدينة بالروم عىل شاطئ الفرات رشقيها بالوية وغربيها خرقربت : شمشاط ) ٨(

  .٤١١ / ٣البلدان 



 
  ٤١٤  

 بـن عـيل الـشحام صـاحب احلـسن ] بن عيل بن حممد املـؤدب حممد
 ، بـن األخـرم صاحب قالون ، وعن أيب بكر النقاش ، وعن أيب احلـسن

 ، قـال) سـنة سـت وتـسعني ومـائتني (  بن فائـد بن عيسىوعمر 
قرأت عليه بالبرصة سنة ثالث وثامنني وثالثامئة ونسبه وكناه ، : األهوازي 

منصور بـن حممـد )  ، وبن سودون حممد بن احلسني( ًوقرأ عليه أيضا 
: لعـالء وقال احلـافظ أبـو ا( وسامه اهلذيل حممد بن أمحد ،   ،السندي

ًحممد بن جعفر ابن أمحد ، وكان متقنا جدا  ً . (/  

                                                        
 .هو أبو بكر حممد بن عيل بن حممد املؤدب مقرئ ) ١(

  .٢٠٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .و عيل احلسن بن عيل بن عمران الشحام مقرئ معروف هو أب) ٢(

  .٢٢٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو حممد بن النرض تقدمت ترمجته ) ٣(
 .هو أبو بكر عمر بن عيسى بن فائد احلميدي البغدادي األدمي ) ٤(

  .٥٩٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ما بني القوسني ليس يف ) ٥(
 ! » قاله« ) : ث ( يف ) ٦(
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٧(
 .هو أبو بكر حممد بن احلسني بن حممد بن سودون الواسطي املقرئ ) ٨(

  .١٣٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .وتقدمت ترمجة ابن السندي ) س ( واملثبت من  » بن الشذي« ) : ث ( يف األصل و) ٩(
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ١٠(

 ب/١٩٥



 
  ٤١٥  

-  )عيل بن احلسن بن عبد اهللا أبو احلسن احلرضمي مقرئ ، قرأ ، 
حممـد ) بـن ( عىل عبد الرمحن بن احلسن اخلزرجي ، وعىل نعـم اخللـف 

 األنصاري ، وهو ابن عرش سنني لنافع ، قرأ عليه أبو خالد يزيد بن رفاعة ،
 ) .وهو صبي يف سنة ثامن وتسعني وأربعامئة 

-  ) عيل بن احلسن بن حممد بن أمحد بن حممد بـن بكـر أبـو احلـسن
  السعيدي ، قـرأ عليـه ولـده   ، املقرئ ، قرأ عىل عيل بن جعفرالفسوي

 ) .حممد  أبو املكارم
الكويف ، مقرئ ، حاذق ، عـرض عـىل   عيل بن احلسن أبو احلسني-

القاسم بن أمحد اخلياط ، وهو من جلة أصحابه وقـدمائهم ، روى القـراءة 
بن داود النقار ، مع أنه عرض عىل اخلياط ، وقال النقار قـال  عنه احلسن

                                                        
 .هذه الرتمجة غري موجودة يف س ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 ) .ث ( ليست يف  » بن« ) ٣(
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٤(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٥(
 .هو أبو احلسن عيل بن جعفر بن سعيد السعيدي الرازي احلذاء أستاذ معروف ) ٦(

  .٥٢٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو املكارم حممد بن عيل بن احلسن النسائي األصل اليزدي املولد مقرئ متصدر ) ٧(

  .٢٠١ / ٢انظر ترمجته يف غاية النهاية   
 .ومل أقف له عىل ترمجة  » أبو احلسن« ) : س ( يف ) ٨(
 ) .س ( واملثبت من  » احلسني« ) : ث ( يف األصل و) ٩(



 
  ٤١٦  

 . ُأنت أقرأ مني  كم جتيئني: اخلياط لعيل بن احلسني 
  ،  البغـدادي ، املقـرئ أبـو احلـسن اجلـصاص  عيل بن احلـسن-

 عىل مؤلفه إبـراهيم» معاين القرآن «اءة عن ابن جماهد ، وسمع أخذ القر

 ) الرسي الزجاج) بن  ، روى عنه أبو الفتح حممد بن أمحد بـن أيب اجلـود
  .البغدادي

-  )عيل بن احلسن  روى القراءة عن ، بـن   حممد بـن عمـر
  ،  عيدي أمحــد بــن حممــد الــس ، روى القــراءة عنــه الرومــي
 ) .ال أعرفه 

                                                        
 ! » لــتي« ) : س ( يف ) ١(
 ، ٣٦٧ ، وذكر وفاتـه سـنة ٣٨٤ / ١١تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف و » احلصاص« ) : ث ( يف ) ٢(

  .٢١٦ / ٤ولسان امليزان 
 . » مقرئ« ) : س ( يف ) ٣(
  )٣١١ت ( هو أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن الرسي الزجاج البغدادي اإلمـام نحـوي زمانـه ) ٤(

  .٣٦٠ / ١٤وهو مرتجم يف السري 
 ) .س ( ساقطة من  » بن« ) ٥(
 ! » الرجاح« ) : س ( يف ) ٦(
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٧(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٨(
 .هو أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن عبد اهللا بن رومي مقرئ جليل ) ٩(

  .٢١٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أمحد بن حممد السعيدي ) ١٠(

  .١٣٦ / ١ه يف الغاية انظر ترمجت  



 
  ٤١٧  

الدمـشقي املعـروف بـابن أيب  أبـو احلـسن الربعـي  عيل بن احلـسن-
 ً، إمام ، مقرئ ، حافظ ، أخذ القراءة عرضا عـن عـيل بـن زهـري زروان

ِّ ، وعيل بن داود الداراين ، وسالمة بن الربيع املطرز ، أصحاب البغدادي
  ، ، روى عنه عبد العزيز الكتاينبن أمحد القريش ابن األخرم ، واهليثم

 ، وتصدر لإلقـراء السامن  ، وأبو سعدبن أيب احلديد واحلسن ابن أمحد
انتهت إليه الرئاسة يف قراءة الشاميني ، وكان ثقة ، :  بدمشق ، قال الكتاين

ــا ، حيفــظ  ــب احلــديث «ًمأمون  أليب عبيــد ، وحيفــظ ألــف حــديث » غري
 صفر سنة ست وثالثني وأربعامئة ، وله ثالث وسبعون مات يف. بأسانيدها 

 .سنة 

                                                        
 ، ٥٨٠ / ١٧الـسري : انظـر ترمجتـه يف و) س ( واملثبت مـن  » ذروان« ) : ث ( يف األصل و) ١(

  .٢٠٤ / ٣ ، تذكرة احلفاظ ٧٨٥ / ٢ومعرفة القراء الكبار 
   وهـو تـرجم يف الغايـة ٣٨٤هو أبو احلـسن عـيل بـن زهـري البغـدادي مقـرئ معـروف ت ) ٢(

٥٤٣ / ١.  
الفرج اهليثم بن أمحد بن حممد بن الصباغ القريش الشافعي الدمشقي قـيم بقـراءة ابـن هو أبو ) ٣(

  .٣٥٧ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٤٠٣ت ( عامر حمقق هلا 
 .واملثبت من األصل وث  » الكناين« ) : س ( يف ) ٤(
نائـب احلكـم هو أبو عبد اهللا احلسن بن أمحد بن عبد الواحد بن أيب احلديد السلمي اخلطيب ) ٥(

  .٦٨ / ٤وهو مرتجم يف شذرات الذهب  ) ٤٨٢ت ( بدمشق 
وهـو  ) ٤٤٥ت ( هو أبو سعد إسامعيل بن عيل بن احلسني الـرازي الـسامن احلـافظ البـارع ) ٦(

  .٥٥ / ١٨مرتجم يف السري 
 . واملثبت من األصل وث  »الكناين« ) : س ( يف ) ٧(



 
  ٤١٨  

 . عيل بن احلسن املقرئ ، هو عيل بن سعيد بن احلسن يأيت -
- عيل بـن احلـسني بـن أمحـد بـن زيـد أبـو احلـسن التكريتـي    

عبد الواحد بن  ًالقايض ، شيخ ، معروف ، أخذ القراءات عرضا عن 
 .  ابن خليععمر ، و

ونـرص بـن ،  البغـدادي احلسن بن حممدًأخذ القراءات عنه عرضا 
 .الفاريس بتكريت عبد العزيز

 أبـو القاسـم الدمـشقي ، روى  عيل بن احلسني بن أمحد بن السفر-
 ًالقراءة عرضا عن هارون بن موسى األخفش ، روى عنه القراءة صالح بن إدريس

 .َّاآليت وتصحف  ، وعندي أنه الصقر، ذكره الداين عىل ما ذكرته 
 املقـرئ ، /البغـدادي   عيل بن احلسني بن أيوب أبو احلسن البزاز-

                                                        
 . له عىل ترمجة كذا ومل أقف » البكريتي« ) : س ( يف ) ١(
 ) .س ( ساقط من  » ص« الرمز ) ٢(
 ! » بن بليغ« ) : س ( يف ) ٣(
 .لعله أبو عيل املالكي تقدمت ترمجته ) ٤(
بلدة مـشهورة بـني بغـداد واملوصـل : وتكريت . والصواب املثبت  » بتكريب« ) : س ( يف ) ٥(

  .٤٥ / ٢انظر معجم البلدان . لة ً فرسخا وهي غريب دج٣٠وهي إىل بغداد أقرب بينها وبني بغداد 
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٦(
 ! » بن أمحد لس« ) : س ( يف ) ٧(
 . » أيب السفر« ) : س ( يف ) ٨(
 .ومل أقف له عىل ترمجة  » البزار« ) : س ( يف ) ٩(
 

 أ/١٩٦



 
  ٤١٩  

حممد املؤذن ، قرأ عليـه اإلمـام أبـو ) بن (  عبد الغفار شيخ ، قرأ عىل
 .الكرم الشهرزوري 

- ــو احلــسن احلــراين  عــيل بــن احلــسني ــدار أب ــايض بــن بن    الق
   إبــراهيم بــن معــروف ، روى القــراءة عــن   ،)الزاهــد (  املقــرئ

 وابـن بن عيل بن يوسف املؤدب  حممدعبد الرزاق ، روى القراءة عنه 
 ) .بصعيد مرص (  أميل 

  ،)الـصويف  (  عيل بن احلسني بن زكريا أبـو احلـسن الطرثيثـي-
   ،بـن مهـران د عبيـد اهللاًشيخ ، مقرئ ، أخذ القراءة عرضا عن أيب أمح

 )بـن هـالل وأيب عيل األهوازي ، وحممـد بـن أمحـد (  قـرأ عليـه ،  
                                                        

 ) .س ( واملثبت من  » عليه« ) : ث ( يف األصل و) ١(
 .وهو أبو حممد عبد الغفار بن حممد املؤذن البغدادي املقرئ !  » عبد الغفار حممد« ) : س ( يف ) ٢(

  .٣٩٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  .٢٤١ / ٣ ، شذرات الذهب ٤٦٤ / ١٦ ، السري ١٦٢ / ١معجم البلدان : انظر ترمجته يف ) ٣(
 . » مقرئ« ) : س ( يف ) ٤(
 ) .س ( ساقطة من  » الزاهد« ) ٥(
واملثبت  » حممد بن عيل بن حممد بن يوسف املؤدب املعروف بابن أميل «) : ث ( يف األصل و) ٦(

 ) .س ( من 
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٧(
 .ومل أقف له عىل ترمجة  » الطرثيتي« ) : س ( يف ) ٨(
 ) .س ( ساقطة من  » الصويف« ) ٩(
 .ته تقدمت ترمج. هو أبو أمحد عبيد اهللا بن حممد بن أمحد بن مهران ) ١٠(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ١١(
هو أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد بن هالل ابن حبيب الـسلمي اجلينـي االطـروش شـيخ ) ١٢(

  .٨٤ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٤٠٧ت ( القراء بدمشق 



 
  ٤٢٠  

   وعبـد الـسيد بـن عتـاب ، وأمحـد بـن املحـسن ( أبو معرش الطـربي ، 
  ) .العطار
- ْبن احلسني بن سلم النخعي الطربي  عيل َ ، الكويف ، راو ٍ
، بن زريب ، وإبراهيم خالد بن خالدًا عن ، أخذ القراءة عرضمشهور

 ،الـوزان  جعفـر بـن حممـد، روى القراءة عنـه ً سليم أيضاوعن 
هـو عـيل بـن :  ، وقد قال فيه ابن سوار الزقومي  محدان بن يعقوبو

ْعيل بن سلم فنسبه إىل جده ،:  فوهم ، وقال غريه احلسن َ )  الشـتهاره
عن خالد  كان يعني ابن أسلم يروي تارة: لك ، قال احلافظ أبو العالء بذ

                                                        
 ) .س ( ما بني  القوسني ليس يف ) ١(
 . غدادي العطار مقرئ متصدر هو أبو احلسن أمحد بن احلسن بن حممد احلاممي الب) ٢(

  .٩٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  .٤٢٤ / ١انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ٣(
 . » ك« بـ) س ( رمز له يف ) ٤(

  .١٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية . وهو إبراهيم بن زريب الكويف   
صرييف الـوزان صـنجة مـن أئمـة هو أبو عبد اهللا جعفر بن حممد بن أمحد القريش الكـويف الـ) ٥(

 .القراء املشهورين 
  .١٩٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .هو محدان بن يعقوب بن عبد الرمحن الكندي الزقومي ) ٦(
  .٢٦٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  .» عيل بن سلم « ٣٥٥ / ١الذي وجدته يف املستنري ) ٧(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٨(
 ! » ثارة« ) : ث (  يف) ٩(



 
  ٤٢١  

وإبراهيم ابن زريب عن سليم ، وأخرى يروي عن سليم نفسه ، وهو صادق 
 ) .يف القولني كليهام 

الدمـشقي  بـن الـصقر أبـو العبـاس احلـريس  عيل بن احلـسني-
ى األخفـش ، وروى شيخ ، معروف ، قرأ عىل هارون بـن موسـ  ،البزاز

  ، قرأ عليه أبو بكر بن حبيببن عبد الصمد ويزيد  ،عن بكار بن قتيبة
، ومـات سـنة  الرازي  ، وصالح بن إدريس ، وروى عنه متامالسلمي

 .السفر املتقدم  ثامن وثالثني وثالثامئة ، وعندي أنه ابن
- قـايض عيل بن احلسني بن عبد اهللا أبـو القاسـم ال ، البـرصي 

 ،  أيب بكر بن مقـسم حممد بن احلسن النقاش ، وًأخذ القراءة عرضا عن 
                                                        

 ، خمتـرص تـاريخ ١٣٥ / ٤٤ ، تاريخ دمـشق ٥٧٠ / ٢معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ١(
 ) .بن السفر (  ، وفيهام أنه ٢٢٥ / ١٧دمشق 

 .ولعلها كذلك يف األصل لكنها غري منقوطة واملثبت من ث  » احلريني« ) : س ( يف ) ٢(
 . » البزار« ) : س ( يف ) ٣(
 ) ٢٧٠ت ( هو أبو بكرة بكار بن قتيبة بن أسد الثقفي البكـراوي البـرصي القـايض الكبـري ) ٤(

  .٥٩٩ / ١٢وهو مرتجم يف السري 
وهـو  ) ٢٧٦ت ( هو أبو القاسم يزيد بن حممد بن عبد الـصمد الدمـشقي اإلمـام املحـدث ) ٥(

  .١٥١ / ١٣مرتجم يف السري 
 .بن هالل ابن حبيب اجلبني تقدمت ترمجته هو أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد ) ٦(
ـبجيل الـرازي ثـم  » الداري« ) : س ( يف ) ٧( واملثبت من األصل وث هو أبو القاسم متام بن حممد بن عبـد اهللا ال

  .٢٨٩ / ١٧وهو مرتجم يف السري  ) ٤١٤ت ( الدمشقي اإلمام احلافظ 
 ! » أيب« ) : س ( يف ) ٨(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٩(



 
  ٤٢٢  

عبد الـرمحن بـن   ، و احلسن بن القاسمًروى القراءة عنه عرضا 
 .أمحد الرازي 

- بن احلسني بن عثامن بن سعيد أبـو احلـسن الغـضائري  عيل 
 أمحد بـن فـرج  اهللا بن هاشم الزعفراين ، والبغدادي ، قرأ عىل عبد

أيب احلـسن بـن شـنبوذ ،  املفرس ، وسعيد بن عبد الرحيم الرضير ، و
  ، وحممـد بـن املعـىلبـن زكريـا وحممد بن إبراهيم األهنايس ، والقاسـم

 ، بـن احلـسني الـصواف  ، وأمحد بن سهل األشناين ، واحلسنالشونيزي
: أبو عيل األهوازي وحده ، وقـال  ر بن جماهد ، قرأ عليه وأيب بك

                                                        
 .هو أبو عيل غالم اهلراس تقدمت ترمجته ) ١(
 . » غا« رمز له بـ) س ( يف ) ٢(
 ، وتـاريخ اإلسـالم ٢٢٢ / ٤ ، لسان امليزان ٦٤٤ / ٢معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٣(

  .٣٩٠وفيات سنة 
 ) .س ( ساقط من  » ف« الرمز ) ٤(
 .) ث ( و) س ( واملثبت من  » بن خرج« يف األصل ) ٥(
 ) .س ( ساقط من  » س« الرمز ) ٦(
 .هو أبو حممد القاسم بن زكريا بن عيسى املقرئ ) ٧(

  .١٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
وهـو  ) ٣٢٥ت ( هو أبو عبد اهللا حممد بن املعىل بن احلسن البغدادي الشونيزي مقرئ حمقق ) ٨(

  .٢٦٤ / ٢مرتجم يف الغاية 
وهـو  ) ٣١٠ت (  بن عيل الصواف البغـدادي متـصدر مـاهر هو أبو عيل احلسن بن احلسني) ٩(

  .٢١٠ / ١مرتجم يف الغاية 
 ) .س ( ساقطة من  » س ف« الرمزان ) ١٠(



 
  ٤٢٣  

ــاألهواز ــه ب ــرأت علي ــدم  ق ــو أق ــة ، فه ــبعني وثالثامئ ــامن وس ــنة ث   س
  .)له(شيخ 

- عيل بن احلسني   اإلمام زين العابـدين ، /طالب بن عيل بن أيب
  ، حلــسني ا احلــسني ، عــرض عليــه ابنــه  أبيــهعــرض عــىل 

 )  تــويف ســنة ] ــسعة ــة أو مخــسة أو ت ــة أو أربع ــسعني أو ثالث   اثنــني وت
 ] ) .أو مائة 
 ،  ، صـاحبي عيل بن حسني بن عيل بن عبد اهللا اخلرمابـاذي اليـزدي-

ًرحل إىل دمشق ، وقرأ عيل ختمة مجعا بالعرش َّ الـشاطبية « ، بمـضمن «   

                                                        
  .٣٣٨ / ١انظر معجم البلدان . قال ياقوت هي سبع كور بني البرصة وفارس : األهواز ) ١(
 ) .ث ( ليست يف  » له« ) ٢(
   ، سـري أعـالم النـبالء ٢٦٦ / ٣ ، وفيات األعيان ٢٣٧ / ٥هتذيب الكامل : انظر ترمجته يف ) ٣(

٣٨٦ / ٤.  
  ! »ابنه« ) : س ( يف ) ٤(
 ! » أبيه« ) : ث ( يف ) ٥(
 .هو احلسني بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب القريش اهلاشمي املدين ) ٦(

  .١٨٣ / ٢انظر ترمجته يف هتذيب الكامل   
 ) . س (ما بني القوسني ساقط من ) ٧(
 ) .ث ( ما بني املعكوفتني بياض باألصل واملثبت من ) ٨(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٩(
 . » بالقراءات العرش« ) : س ( يف ) ١٠(
 

 ب/١٩٦



 
  ٤٢٤  

  بعـدة ) ًمجعـا (  ثـم أخـرى  ، وقـصيدي يف الثالثـة» التيسري «و
ْكتب ، وبرع يف هذا العلم ،  ِ )  ، وكتب ، وسمع وأفاد) فتقدم أقرانه  ،

،  ]بالعـرش [ بـن العـسقالين ) أيب الفـتح ( ورحل إىل مرص فقرأ عىل 
ـــه    وعـــاد إىل دمـــشق ، ومـــات هبـــا ســـنة تـــسعني وســـبعامئة ، ووليت

  مــع   ،لــف بعــده يف هــذا العلــم مثلــهومل خي  ،عــىل مدرســتي
والورع ، والزهـد ، وحـسن اخللـق ، واالسـتقامة ،  ]واخلري [ الدين ، 

 . رمحه اهللا تعاىل
- بن الرقي أبو احلسن الـوزان البغـدادي  عيل بن احلسني ، 

 أيب شـعيب ًشيخ ، ثقة ، أخذ القراءة عرضا عن : قال احلافظ أبو عمرو 
                                                        

 . » والثالثة من نظمي« ) : س ( يف ) ١(
 ! » أقرى« ) : س ( يف ) ٢(
 ) .س ( ساقطة من  » ًمجعا« ) ٣(
 . » بمضمن عدة كتب« ) : س ( يف ) ٤(
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٥(
 . » وقرأ وسمع« ) : س ( يف ) ٦(
 ) .س ( ساقطة من  » أيب الفتح« ) ٧(
 ) .س ( زيادة من ) ٨(
 . » ووليته« وليس فيها  » ووقف كتبه عىل مدرستي« ) : س ( يف ) ٩(
 . » ومل خيلف بعده مثله يف هذا العلم« ) : س ( يف ) ١٠(
 ) .س ( زيادة من ) ١١(
   ، لـسان امليـزان ٤٨٣ / ١ ، معرفة القراء الكبـار ٢٤٣ / ٥هتذيب الكامل : انظر ترمجته يف ) ١٢(

٢٢٢ / ٤.  



 
  ٤٢٥  

أمحـد بـن عـيل   عبد الرمحن بن عبدوس ، ويس ، وقنبل ، والسو
بــن حممــد الــوزان ،  وجعفــر  ، إســحاق اخلزاعــي، و اخلــزاز
 و  ، عبـد اهللا بـن سـليامنصـدقة ، و] حممـد بـن [ بن  وأمحد

: ] قـال الـداين [  ،   ، وإدريـس بـن عبـد الكـريماحلسني بن عيل
بـن   عبـد اهللابالـضبط واإلتقـان ، روى القـراءة عنـه متصدر مشهور 

هذا شيخ جمهـول ، مـا  : احلافظ أبو عبد اهللا  ، قال وغريهاحلسني
                                                        

 . » ج ك« بـ) س ( رمز له يف ) ١(
 .واملثبت من األصل وث  » اخلزار« ) : س ( يف ) ٢(
 .واملثبت من األصل وث  » اجلزاعي« ) : س ( يف ) ٣(
 . » ج« بـ) س ( رمز له يف ) ٤(
 .هو أبو بكر أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن صدقة البغدادي مشهور ثقة ) ٥(

  .١٢٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( زيادة من ) ٦(
 .هو أبو حممد عبد اهللا بن سليامن بن حممد الرقي وقيل النرسي مقرئ ) ٧(

  .٤٢١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .ملقرئ هو أبو عيل احلسني بن عيل ا) ٨(

  .٢٤٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
وهو مـرتجم  ) ٢٩٢ت ( هو أبو احلسن إدريس بن عبد الكريم احلداد البغدادي إمام ضابط ) ٩(

  .١٥٤ / ١يف الغاية 
 .زيادة من س ) ١٠(
 .يعني أبا أمحد السامري تقدمت ترمجته ) ١١(
 . » وقال« ) : س ( يف ) ١٢(
 . » كج ف « رمز له بـ) س ( يف ) ١٣(



 
  ٤٢٦  

ذكره إال السامري ، والعهدة عليه ، فإين مل أر اخلطيب ذكره يف تارخيه ، وقد 
قد ذكره أبو القاسم اهلـذيل ، وأبـو : وقعت يل رواية السويس من طريقه عاليه ، قلت 

عـيل بـن أمحـد الرقـي ، : ًالعز أيضا يف كفايته من طريق السامري ، إال أهنام قاال فيـه 
  .أعلم واهللا. وقال فيه ابن سوار أبو احلسن أمحد 

- عيل بن احلسني أبو احلسن النحوي الرازي  ، مقرئ ، متصدر ، 
بـن شـعيب صـاحب   احلسنيًا عن سكن الكوفة ، أخذ القراءة عرض

ْنصري ،  َ ُ  عرض عليه زيد بن أيب بالل . 
- عيل بن احلسني أبو احلسن الفاريس  الفقيـه ، مقـرئ ، روى القـراءة 

 . أبو بكر بن مقسم ً الدوري ، روى القراءة عنه عرضا ًعرضا عن 
- عيل بن احلسني الكازروين ايض ، روى القراءة عن  خال الق 

ــه عرضــا  ــشذائي ، روى القــراءة عن ًأيب بكــر ال َ َّ ، ــو القاســم اهلــذيل  أب
 .  بكازرون

                                                        

 . » فاهللا أعلم« ) : س ( يف ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 .هو احلسني بن شعيب الكويف مقرئ ) ٣(

  .٢٤١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( الواو ليست يف ) ٤(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٥(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٦(
مدينـة بفـارس بـني البحـر : ث وكـازرون واملثبت من األصـل و » بكازروي« ) : س ( يف ) ٧(

  .٤٨٧ / ٤انظر معجم البلدان . وشرياز 



 
  ٤٢٧  

 عيل بن محـدون أبـو احلـسن احلـذاء ، كـذا وقـع يف التجريـد البـن -
 . ، والصواب أن اسمه حممد بن محدون يأيت الفحام
- َبن عبد اهللا بن هبمن ب  عيل بن محزة ْ  مـوالهم ن فريوز األسـديَ

 ) وهو من أوالد الفرس من سواد العراق ، كذا قال أبو بكر بـن أيب داود
 أبو احلسن الكسائي ، اإلمام ، الذي انتهت إليه رئاسة اإلقراء /السجستاين 

 ، محزة أربـع مـرات ًبالكوفة ، بعد محزة الزيات ، أخذ القراءة عرضا عن 
عيـسى بـن عمـر  لـيىل ، و حممـد بـن أيب ن وعليه اعتامده ، وع

 إسـامعيل ،  أيب بكـر بـن عيـاش ، واهلمداين ، وروى احلروف عن 
كـام  ابني جعفر عن نافع ، وال يصح قراءته عـىل نـافع يعقوب و

                                                        
  .٩٩التجريد ص : انظر ) ١(
   ، ومعرفــة القــراء الكبــار ١٣١ / ٩ ، الــسري ٢٩٥ / ٣وفيــات األعيــان : انظــر ترمجتــه يف ) ٢(

٢٩٦ / ١.  
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٣(
 . » ت س« رمز له بـ) س ( يف ) ٤(
 . » ت« وربام يكون ) س ( الرمز غري واضح يف ) ٥(
هو أبو عبد الرمحن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل األنصاري الكويف القايض أحد األعـالم ) ٦(

  .١٦٥ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ١٤٨ت ( 
 . » ج« رمز له بـ) س ( يف ) ٧(
 .هو يعقوب بن جعفر بن أيب كثري األنصاري املدين ) ٨(

  .٣٨٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 . » ك« رمز له بـ) س ( يف ) ٩(

 أ/١٩٧



 
  ٤٢٨  

 الفحاموذكر صاحب الروضة عن شيخه ابن  [ ذكره اهلذيل بل وال رآه ، 
ابن أيب  عبد الرمحنوعن  ( ، ]  وفيه نظر  ،قراءة األعمش منهأنه سمع 

  ، وقيل بل رشيح أخذ عنه ،يف قول  وعن أيب حيوة رشيح بن يزيد ،محاد
بـن قدامـة عـن   زائـدة وعن  ، )بن حممد الضبي وعن املفضل

  ،ان قتيبـة بـن مهـر و ،بن احلـسن بـن أيب سـارة  وحممد ،األعمش
ً أخذ عنه القراءة عرضا وسـامعا  ،ورحل إىل البرصة فأخذ اللغة عن اخلليل ً

    ، أمحـد بـن جبـريو،  بـن احلـريشاوإبراهيم ،  إبراهيم بن زاذان
 ذهل ، وأمحد بن منصور  أمحد بن أيب، و  أمحد بن أيب رسيجو

                                                        

 ) .س ( زيادة من ) ١(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٢(
 .تقدمت ترمجته . هو عبد الرمحن بن سكني ) ٣(
 .واملثبت من األصل  » بن يزيدي« ) : ث ( يف ) ٤(
وهو مرتجم يف  ) ١٦٨ت ( لكويف إمام مقرئ هو أبو حممد املفضل بن حممد بن يعىل الضبي ا) ٥(

  .٣٠٧ / ٢الغاية 
  واملثبت من األصـل وس وهـو أبـو الـصلت زائـدة بـن قدامـة الثقفـي  » زيدة« ) : ث ( يف ) ٦(

  .٢٨٨ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ١٦١ت ( 
 .هو أبو جعفر حممد بن احلسن بن أيب سارة الرؤايس الكويف النحوي إمام مشهور ) ٧(

  .١١٦ / ٢نظر ترمجته يف الغاية ا  
  .١٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية .  هو إبراهيم بن زاذان ) ٨(
 .هو أبو إسحاق إبراهيم بن احلريش ) ٩(

  .١٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .واملثبت من األصل  » رشيح« ) : ث ( و) س ( يف ) ١٠(
 .هو أبو ذهل أمحد بن أيب ذهل الكويف ) ١١(

  .٥٣ / ١مجته يف الغاية انظر تر  



 
  ٤٢٩  

   ، بــن مــدان  إســامعيل ، وبــن واصــل  أمحــد ، والبغــدادي
  ، ومحيد بن ربيعبن ميمون  محدويه حفص بن عمر الدوري ، وو

ــن وردان (  ، اخلــزاز ــا ب ــج، و) وزكري ــونس، وا  رسي ــن ي    ب
 أبو محدون الطيب بن إسامعيل، وعبد الـرمحن بـن ، و املباركسورة بن
   ،بـن عبـد املجيـد  ، وعبـد القـدوسحبيببن   عبد الرحيمواقد ، و

 ، بـن عاصـم  وعـيل ،بن زيـاد  عدي ، وبن موسى  وعبيد اهللا
                                                        

كذا يف مجيع النسخ ومل ينعته بالبغدادي يف ترمجته بل قال أمحد بن منـصور النحـوي أبـو بكـر ) ١(
 .وتقدمت ترمجته 

  .١٤٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو أمحد بن واصل البغدادي ) ٢(
  .١٦٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو إسامعيل بن مدان الكويف ) ٣(
  .٢٦١ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو محدويه بن ميمون القاري الزجاج ) ٤(
 .واملثبت من األصل وث وهو أبو القاسم محيد بن الربيع السابوري اخلزاز  » اخلزار« ) : س ( يف ) ٥(

  .٢٦٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٦(
 .واملثبت من األصل وث  » رشيح« ) : س ( يف ) ٧(
 .هو أبو حممد عبد الرحيم بن حبيب البغدادي ) ٨(

  .٣٨٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  .٣٩٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو عبد القدوس بن عبد املجيد ) ٩(
هو أبو حممد عبيد اهللا بن موسى بن باذام املختار العبيس موالهم الكويف حافظ ثقـة إال أنـه ) ١٠(

  .٤٩٣ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٢١٣ت ( شيعي 
  .٥١١ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو عدي بن زياد ) ١١(
  هو أبو احلسن عيل بن عاصم بن صهيب القريش التيمي مـوالهم الواسـطي اإلمـام العـامل ) ١٢(

  .٢٤٩ / ٩وهو مرتجم يف السري  ) ٢٠١ت ( 



 
  ٤٣٠  

ــص و ــن حف ــن ســليامن ،  ، واملــسجدي عمــر ب ــسى ب  عي 

 ) و) وعبد اهللا بن أمحد بن ذكوان ،فورك بن شبويه ّ و ، أبو 
 الليث بن خالـد ، بن مهران ، و الم ، وقتيبةعبيد القاسم بن س
، )  وحممـد بـن سـنان ، وحممـد بـن واصـل ( ،وحممد بـن سـفيان

 أبـو توبـه بـن شـعيب ، و ابن عبد الـرمحن ، واملغـرية واملطلب
   نـصري بـن يوسـف ، وأبـو انـاس ، وبـن حفـص ميمون

                                                        

 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ١(
وهو مرتجم يف  ) ٢٤٠ت يف حدود ( أبو حفص عمر بن حفص املسجدي مقرئ ضابط هو ) ٢(

  .٥٩١ / ١الغاية 
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٣(
واملثبت من األصـل وهـو أبـو عبـد اهللا  » بن شيبوية« ) : ث ( ويف  » بن شبابه« ) : س ( يف ) ٤(

 . فورك بن شبوية األصبهاين مقرئ صالح 
  .١٣ / ٢ يف الغاية انظر ترجته  

مـع  » س مـب غـا ج ف ك« ) : س ( ويف  » ع« رمز قتيبة يف األصل غري واضح وربام يكون ) ٥(
 .أنه قد مر ذكر قتيبة أول الرتمجة 

 . هو حممد بن سفيان بن وردان احلذاء األسدي الكويف النحوي صدوق ) ٦(
  .١٤٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ست يف ما بني القوسني لي) ٧(
 .تقدمت ترمجته . هو حممد بن أمحد بن واصل ) ٨(
  .٣٠٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . هو مطلب بن عبد الرمحن بن قهم البغدادي ) ٩(
 .وهو املغرية بن شعيب املازين البغدادي   ! »والقرد« ) : س ( يف ) ١٠(

  .٣٠٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 . بن حفص النحوي الكويف راو معروف من أئمة العربية هو أبو توبة ميمون) ١١(

  .٣٢٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
كذا يف مجيع النسخ ومل أجد من اسمه هارون بن سورة بن املبارك وأخـشى أنـه أبـو إيـاس ) ١٢(

=  



 
  ٤٣١  

   ،)، وهارون بن يزيد وهارون بن عيسى ( ، املبارك بن سورة بن هارون  
 حييى بن آدم ، والفضل و (  هاشم بن عبد العزيز الرببري ، و

بن زياد اخلـوارزمي ، فهـؤالء املكثـرون عنـه ،  ، وحييى)  ابن إبراهيم
، الوليدبن  ، وحاجبإرسائيل  إسحاق بن أيب :وأما املقلون فهم

  ،  خلـف بـن هـشام البـزاربـن قتيبـة ، و حجاج بن يوسف و
                                                        

=  
 .هارون بن عيل بن محزة الكسائي ، الكسائي أبوه وهو من الرواة عنه 

ًوهو يروي عن الكسائي أيضا مع  » وسورة بن  املبارك«  ، ثم ٢٤٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .واهللا أعلم . أنه قد مر ذكره 

 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٣(
 .هو الفضل بن إبراهيم النحوي الكويف ) ٤(

  .٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .وهو أبو زكريا حييى بن زياد اخلوارزمي  » س« رمز له بـ) س ( يف ) ٥(

  .٣٧٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ! » فهو« ) : س ( يف ) ٦(
، وهـو أبـو يعقـوب إسـحاق بـن أيب ) س ( واملثبت من  » بن إرسائيل« ) : ث(يف األصل و) ٧(

وهو مرتجم يف  ) ٢٨٦ت (  خلف ثقة إرسائيل إبراهيم بن عثامن املروزي ثم البغدادي وراق
  .١٥٥ / ١الغاية 

وهـو  ) ٢٢٨ت ( هو أبو أمحد حاجب بن الوليد بن ميمون البغدادي األعور املحدث اإلمام ) ٨(
  .٦١ / ١١مرتجم يف السري 

 .واملثبت من األصل وس  » البزاز« ) : ث ( يف ) ٩(
 



 
  ٤٣٢  

 صـالح و ، وأبو حيـوة رشيـح بـن يزيـد ،  وزكريا بن حييى األنامطي
،   ، وعـيل بـن اجلعـدالقريش[ بن ميرسة ، وعبد الواحد  الناقط 

ــرم ــن ح ــيل ب ــرسة وع ــن مي ــيم ب ــن نع ــر ب ــروة]  ، ، وعم ــن وع   ب
وحممـد بـن   ، حممد بن زريق ، وعون بن احلكم ، و حممد األسدي

ــــعدان ــــرضميس ــــد احل ــــن يزي ــــد اهللا ب ــــن عب ــــد ب   ، ، وحمم

                                                        
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١(
 .واملثبت من األصل وث وهو صالح بن عاصم الناقط  » ةالناقط« ) : س ( يف ) ٢(

  .٣٣٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( زيادة من ) ٣(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
وهـو  ) ٢٣٠ت ( هو أبو احلسن عيل بن اجلعد بن عبيد البغدادي اجلـوهري اإلمـام احلجـة ) ٥(

  .٤٥٩ / ١٠مرتجم يف السري 
 والظاهر أنه أبو احلسن عـيل بـن خـرشم بـن عبـد الـرمحن املـروزي اإلمـام ،) س ( كذا يف ) ٦(

  .٥٥٢ / ١١وهو مرتجم يف السري  ) ٢٥٧ت ( احلافظ
 .هو أبو نعيم عمر بن نعيم بن ميرسة الكويف ثم الرازي ) ٧(

  .٥٩٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو عروة بن حممد األسدي الكويف ) ٨(

  .٥١٢ / ١ة انظر ترمجته يف الغاي  
 .هو أبو بكر حممد بن زريق ) ٩(

  .١٤١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 طبقـات لعله أبو حييى حممد بن عبد اهللا بن يزيد ابـن املقـرئ ، ذكـره الـذهبي يف املعـني يف) ١٠(

  .١٠٠املحدثني ص 



 
  ٤٣٣  

 حممـد بـن يزيـد ، و  الرومي ، وحممـد بـن املغـرية/ عمروحممد  بن 
ــاد الفــراء، ويعقــوب ــى بــن زي  ويعقــوب ، الــدورقي الرفــاعي ، وحيي

إن عبـد اهللا : ، وقال احلافظ أبو عمرو الداين عنه احلروفاحلرضمي، روى 
قـال : قـدم دمـشق ، وقـال  بن ذكوان سمع احلروف من الكسائي حنيا

  أقمت عىل الكسائي أربعة أشهر ، وقرأت عليـه : قال ابن ذكوان : النقاش 
مل يتابع النقاش أحد عـىل هـذا ، : قال أبو عبد اهللا الذهبي . القرآن غري مرة 

ًالنقاش يأيت بالعجائب دائام ، وأما احلافظ ابن عساكر فلم يذكر شيئا مـن و ً
أخربين احلـسن :  ، قلت ًذلك ، وال ذكر الكسائي يف تاريخ دمشق أصال

ــاللا ــن ه ــد ب ــن أمح ــيل ب ــسن ع ــو احل ــه أخــربكم أب ــراءيت علي   بق
سن بن احل أخربنا:  قاال  ، وسفيان بن مندهبن سكينة عن عبد الوهاب

                                                        
 .تقدمت ترمجته . هو حممد بن عمر بن عبد اهللا بن رومي ) ١(
 .ة األسدي هو حممد بن املغري) ٢(

  .٢٦٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن كثري العبدي القييس موالهم الدورقي احلـافظ احلجـة  )٣(

واملثبتمن  » الدورمي« ) : ث ( يف األصل و  و١٤١ / ١٢وهو مرتجم يف السري  ) ٢٥٢ت ( 
 ) .س ( 

 ! » حتى« ) : س ( يف ) ٤(
  .٣٠٣ / ١القراء انظر معرفة ) ٥(
هو حسن بن أمحد بن هالل الـرصخدي ثـم الدمـشقي ابـن هبـل الـصاحلي الـدقاق املعمـر ) ٦(

  .٢٠٧ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٧٧٩ت ( الرحلة 
 .هو الفخر ابن البخاري تقدمت ترمجته ) ٧(
 .هو عبد الوهاب بن عيل بن عيل تقدمت ترمجته ) ٨(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٩(

 ب/١٩٧



 
  ٤٣٤  

ـاط أنبـا  الشيباين أنا حممد احلسنيحممد بن  احلافظ انبا أمحد بـن عـيل اخلي
أبـو  ً عمر بن حممد بن أيب هاشم إجـازة ثنـابن  أنبا عبد الواحدالسوسنحري

عيل النحوي حدثني شاهني عـن  احلسني غانم عمر ابن سهل حدثني
ْعن نصري قال دخلت عىل الك الدنداين َ سائي يف مرضـه الـذي مـات فيـه ُ

 :فأنشأ يقول 
  قدر أحلك ذا النخيل وقـد أرى( 

 

ـــدار ـــل ب ـــك ذو النخي   ِوأيب ومال
 

  إال كــداركم بــذي بقــر اللــوى
 

  )هيهـــات داركـــم مـــن املـــزوار 
 

َّقـال أنـى قلـت ذلـك : كال ويمتع اهللا اجلميع بك : فقلت :  قال نرص 
فرأيـت  غفيت يف املحـرابكنت أقرئ الناس يف مسجد دمشق فأ إين

ًفيام يرى النائم داخال مـن بـاب املـسجد فقـام إليـه رجـل فقـال ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

                                                        

 .تقدمت ترمجته . هو احلافظ أبو العالء اهلمذاين  )١(
 .تقدمت ترمجته . هو حممد بن احلسني بن عيل الشيباين ) ٢(
 .تقدمت ترمجته . هو أبو بكر حممد بن عيل بن حممد ) ٣(
 . » السوسنجردي« والصواب  » السوسنحروي« ) : س ( ويف ) ث ( كذا يف األصل و) ٤(
 ) .س ( واملثبت من  » نب« ) : ث ( يف األصل و) ٥(
 . » احلسن« ) : س ( يف ) ٦(
واملثبت من األصل وث وهو حممد بـن إدريـس األشـعري تقـدمت  » الزـدايب« ) : س ( يف ) ٧(

 .ترمجته 
 .بياض ) س ( مكان األبيات يف ) ٨(
 . » لقد« ) : س ( يف ) ٩(
 . » املحرات« ) : ث ( يف ) ١٠(



 
  ٤٣٥  

 .بحرف من نقرأ فأومأ إيل 
بمسجدها ، ولو  دمشق ، وإقرائه فهذا ترصيح منه بدخوله: قلت 

اطلع أبو القاسم ابن عساكر احلافظ عىل هذا لذكره فـيمن دخـل دمـشق ، 
فإنـه كـان بإخبار واهيه ، وال يمنع دخول الكسائي دمـشق فإنه ذكره غريه 

 ، وقـد  وإنام أقام ببغداد يف آخـر وقـت ،ًأوال يطوف البالد كام ذكر غري واحد
ًذكر هذه احلكاية أيضا أبو احلسن طاهر بن غلبون يف كتابه التذكرة ، وروى 

:  وقال عنه من األئمة غري من تقدم اإلمام أمحد بن حنبل ، وحييى بن معني ،
 ما رأيت بعيني هاتني أصدق هلجة من الكسائي ، وقال الـشافعي رمحـه اهللا 

  ، وقال الفضل بـنمن أراد أن يتبحر يف النحو فهو عيال عىل الكسائي
َملا عرض الكسائي عىل محزة خرج إىل البدو فشاهد العرب ، وأقام : شاذان  ََ

 ، وقد علم اللغة وقـال  حتى صار كواحد منهم ثم دنا إىل احلرض/عندهم 
كان الكسائي يتخري القراءات ، فأخذ من  : » القراءات «أبو عبيد يف كتاب 

ًقراءة محزة بعضا ، وترك بعضا ، وكان من أهل القراءة ، وهي كانت علمـه  ً
: ًوصناعته ، ومل جيالس أحدا كان أضبط وال أقوم هبا منه ، وقال ابن جماهد 

متوسطة ، غري خارجة من  )قراءة ( راءة غريه فاختار من قراءة محزة ، وق
                                                        

 . » بدخول« ) : س ( يف ) ١(
 . » واقراته« ) : ث ( يف  )٢(
  .٥٦ – ٥٥ / ١انظر التذكرة ) ٣(
  .٤٠٧ / ١١انظر تاريخ بغداد ) ٤(
 ) .س ( ساقطة من  » قراءة« ) ٥(

 أ/١٩٨



 
  ٤٣٦  

آثار من تقدم من األئمة ، وكان إمام النـاس يف القـراءة يف عـرصه ، وكـان 
: األنباري ]بن [ ، وقال أبو بكر يأخذ الناس عنه ألفاظه بقراءته عليهم

اجتمعت يف الكسائي أمـور ، كـان أعلـم النـاس بـالنحو ، وأوحـدهم يف 
ان أوحد النـاس يف القـرآن ، وكـانوا يكثـرون عليـه حتـى ال الغريب ، وك

يضبط األخذ عليهم فيجمعهم ، وجيلس عىل كريس ، ويتلو القرآن من أوله 
إىل آخــره ، وهــم يــسمعون ويــضبطون عنــه ، حتــى املقــاطع واملبــادئ 

 )بن احلسن املزي أخربنا شيخنا أبو حفص عمر قـراءة عليـه عـن أيب 
بـن احلـسن   أخربنا أبو الـيمن بـدرن يعقوب الشيباينب الفتح يوسف

 قال بن عيل احلافظ أخربنا أبو بكر أمحد الكثريي أنا أبو منصور القزاز
العتيقـي أنـا ) أمحد بن حممـد ( أخربين العتيقي ، وهو أمحد بن حممد بن 

                                                        

  .٧٨السبعة ص ) ١(
 ) .س ( زيادة من ) ٢(
  .٤٠٩ / ١١وانظر يف مقولة ابن األنباري يف تاريخ بغداد  !  »القاطع والبادي« ) : س ( يف ) ٣(
 ) .س ( بني القوسني ليست يف ما ) ٤(
هو أبو حفص عمر بن احلسن بن مزيد املراغي احللبي الدمشقي املزي رحلـة زمانـه يف علـو ) ٥(

  .٥٩٠ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٧٧٨ت ( اإلسناد 
 .هو أبو الفتح يوسف بن يعقوب الشيباين الدمشقي ابن املجاور مسند معمر ) ٦(

  .٤٠٥/  ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 » زيد بـن احلـسن الكنـدي «والصواب  »  بدر بن احلسن الكثريي«) : ث ( يف األصل و  كذا)٧(

 .تقدمت ترمجته 
  هو أبو منصور عبد الرمحن بن حممد بن عبد الواحد الشيباين احلريمي القزاز الـشيخ اجلليـل ) ٨(

  .٦٩ / ٢٠وهو مرتجم يف السري  ) ٥٣٥ت ( 
 .تقدمت ترمجته . ابت اخلطيب البغدادي هو أمحد بن عيل بن ث) ٩(
 ) .ث ( ما بني القوسني ليست يف ) ١٠(



 
  ٤٣٧  

 ن محادأنا أبو بكر ب  حدثنا جعفر بن حممد الصنديلبن العباس حممد
عن خلف قال كان الكسائي إذا كان شعبان وضع لـه منـرب فقـرأ هـو عـىل 
الناس يف كل يوم نصف سبع ، خيتم ختمتـني يف شـعبان ، وكنـت أجلـس 

) أكثـر (  فنصب Õ Ö × ﴾ ﴿ًأسفل املنرب فقرأ يوما يف سورة الكهف 
 » أكثر«  فعلمت أنه قد وقع فيه ، فلام فرغ أقبل الناس يسألونه عن العلة يف

ــه أراد يف فتحــه  ــرت يف وجــوههم أن ــصبه فث ــل« مل ن  b c d e﴿  » َّأق

f﴾  يا خلف : فمسحوه من كتبهم ، ثم قال يل  » أكثر« فقال الكسائي
ال أما إذا مل يسلم أنت : قلت : يكون أحد من بعدي يسلم من اللحن ؟ قال 

ًالناس كبـريا ، ًفليس يسلم منه أحد بعدك ، قرأت القرآن صغريا ، وأقرأت 
: حدثني أيب عن بعـض أصـحابه قـال : وطلبت اآلثار فيه والنحو ، وقال 

قيل أليب عمر الدوري مل صحبتم الكسائي عىل الدعابة التي كانت فيـه ؟ ؛ 
عملت وليمة فـدعوت : لصدق لسانه ، وقال خلف بن هشام البزار : قال 

 احلـسن أمـور بلغتنـا يا أبا:  الكسائي واليزيدي فقال اليزيدي للكسائي

                                                        
  )٣٨٢ت ( هو أبو عمر حممد بن العباس بن حممد البغدادي اخلزاز ابن حيويـة اإلمـام املحـدث ) ١(

  .٤٠٩ / ١٦وهو مرتجم يف السري 
  .٣١٨نديل ت وهو أبو الفضل جعفر بن حممد بن يعقوب الص » الصيديل« ) : ث ( يف ) ٢(
  .٢٧٠ / ٢ وهو مرتجم يف تاريخ بغداد ٢٦٧هو أبو بكر بن محاد بن بكر املقرئ ت ) ٣(
  .٣٤سورة الكهف اآلية ) ٤(
  .٣٩سورة الكهف اآلية ) ٥(
 ! » الكسائي« ) : ث ( يف ) ٦(



 
  ٤٣٨  

َأو مثلك خياطب هبذا ، وهـل مـع : بعضها ؟ فقال الكسائي  عنك فننكر
 . هذا ثـم بـصق فـسكت اليزيـدي العامل من العربية إال فضل بصاقي

ًوغريه إذنا عن يوسف بـن املجـاور /احلسن عمر بن  أخربين أبو حفص
ْأبو اليمن الكندي انبا ابنا أبو بكر اخلطيب احلـافظ  ين أنباأبو منصور الشيبا ُ
سمعت عمر بن حممد اإلسكاف سمعت عمي : أبو احلسن احلاممي قال  أنبا

اجتمـع الكـسائي واليزيـدي عنـد : يقول  سمعت ابن الدروقي: يقول 
 ! ﴿الكسائي يصيل فارتج عليـه قـراءة  الرشيد فحرضت صالة فقدموا

" #﴾ تـرتج عـىل قـارئ »  قل يا أهيا«  فقال اليزيدي قراءة
   » احلمـد« الكوفة ، قال فحرضت صالة فقدموا اليزيـدي فـارتج عليـه يف 

َفلام سلم قال  ََّ: 
         إن البالء موكل باملنطق احفظ لسانك ال تقول فتبتىل

  فالـذي روينـاه عنـه أنـه سـئل عـن  واختلف يف تسميته بالكـسائي

                                                        
  . » فتنكر« ) : ث ( يف ) ١(

 . » أبصاقي« ) : س ( يف ) ٢(
  .٤٠٩ / ١١انظر تاريخ بغداد ) ٣(
 ! » جعفر« ) : س ( يف ) ٤(
 ! » الدوريف« ) : ث ( يف ) ٥(
 . » فقدم« ) : س ( يف ) ٦(
  .١سورة الكافرون اآلية رقم ) ٧(
 . » الكسائي« ) : س ( يف ) ٨(

 ب/١٩٨



 
  ٤٣٩  

 بكـساء نه كان يتـشح، وقيل أل ألين أحرمت يف كساء: ذلك فقال 
مـن : ، وقيـل ) اعرضوا عىل صاحب الكساء ( يف حلقة محزة  وجيلس

  : خر أضعفها ، وقد ألف من الكتـبواألول أصحها ، واآل قرية باكسايا
  ، كتـاب » العـدد « ، كتـاب » القـراءات « ، كتـاب » كتاب معاين القرآن «
 »األصـغر  النـوادر « ، كتاب » األوسط  النوادر« ، كتاب » النوادر الكبري «

   كتـاب  ،» اهلجـاء « ، كتـاب » العـدد واخـتالفهم فيـه «كتاب يف النحو ، كتاب 
   ، كتاب » احلروف « كتاب) و (  ، » املصادر « ، كتاب » مقطوع القرآن وموصوله «
 . كتاب أشعار » اهلاءات «

ُواختلف يف تاريخ موته فالصحيح الذي أرخه غري  من العلامء  واحدّ
مـن  َواحلفاظ سنة تسع وثامنني ومائة صحبة هارون الرشيد بقربة رنبويه

                                                        
 . » كسائي« ) : س ( يف ) ١(
 . » يتسح« ) : ث ( بال نقط ويف  » للسح« ) : س ( يف ) ٢(
 ! » بكشا« ) : س ( يف ) ٣(
 . » وكان« ) : س ( يف  )٤(
  .» فيقول محزة «والعبارة فيها نقص ) س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٥(
قال ياقوت بلدة قرب البندنيجني وبادرايا بني بغداد وواسط من اجلانـب الـرشقي : باكسايا ) ٦(

  .٣٨٩ / ١معجم البلدان . يف أقىص النهروان 
 ) .س ( الواو ساقطة من ) ٧(
 ! » واجد«  ) : ث( يف ) ٨(



 
  ٤٤٠  

، متوجهني إىل خراسان ، ومـات معـه باملكـان  من عمل الري رنبويه
َدفنَّا الفقـه : فقال الرشيد  القايض صاحب أيب حنيفة احلسناملذكور حممد بن  َ

ـنةوالنحو بالري ، وقيل سنة إحدى وثامنني ،   وقيل سنة اثنتني وثامنـني ، وقيـل س
 .ثالث وثامنني ، وقيل سنة مخس وثامنني ، وقيل سنة ثالث وتسعني 

  وبلغنـي أن الكـسائي عـاش سـبعني : قال احلافظ أبو العالء اهلمذاين 
 :سنة ، ورثاه أبو حممد اليزيدي مع حممد بن احلسن فقال 

   تــرصمت الــدنيا فلــيس خلــود
 

ــرى مــن هب   جــة ســتبيدوهــا قــد ن
 

   لكل امرئ كأس من املـوت مـرتع
 

ــــه ورود ــــا إال علي ــــا إن لن   وم
 

ًأمل نــر شــيبا شــامال ينــدر ً الــبىل    
 

ــشباب الغــض لــيس يعــود   وإن ال
 

   سنفنى كام أفنى القرون التي خلـت
 

ــاء ــستعدا فالفن ــن م ــدًفك    عتي
 

                                                        
   .٨٣ / ٣معجم البلدان . قرية قرب الري : قال ياقوت : ُرنبوية ) ١(
 
 ٢٧ً فرسـخا وإىل قـزوين ١٦٠مدينة مشهورة عىل طريق السابلة بينها وبني نيـسابور : الري ) ٢(

  .١٣٢ / ٣انظر معجم البلدان . ًفرسخا 
 وهـو ١٨٩لكـويف العالمـة فقيـه العـراق هو أبو عبد اهللا حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين ا) ٣(

  .١٣٤ / ٩مرتجم يف السري 
 ١٥٠هو أبو حنيفة النعامن بن ثابت بن زوطا الكويف اإلمام فقيه العراق صاحب املذهب ت ) ٤(

  .٣٤٢ / ٢وهو مرتجم يف الغاية 
 ) .ث ( و) س ( واملثبت من  » بسنه« : يف األصل ) ٥(
 . » يبدر« ) : س ( يف ) ٦(
 . » سنغنى« ) : ث  ( يف) ٧(



 
  ٤٤١  

    عىل قايض القضاة حممـدأسيت
 

  مجـود والعيـون وفاضت عيوين
 

   وقلت إذا ما اخلطب أشكل من لنـا
 

   /ًبإيــضاحه يومــا وأنــت فقيــد 
 

ــده ــسائي بع ــوت الك ــي م    وأقلقن
 

   وكــادت يب األرض الفــضا متيــد
 

ــذة ــيش ول ــي عــن كــل ع    وأذهلن
 

ــون ــي والعي ــودوأراق عين     هج
 

ـــا ـــا وخترم ـــا أودي    مهـــا عاملان
 

ــــد ــــاملني ندي ــــام يف الع ــــام هل    ف
 

  ً خيطر عىل القلب خطرة فحزين متى(
 

   بـــذكرمها حتـــى املـــامت جديـــد
 

ًأخربين بذلك عمر بن احلسن بن مزيد ، قرأة مني عليه عن عيل بن أمحد 
بن عيل يف كتابـه مـن  ابن عبد الواحد أخربنا شيخ الشيوخ عبد الوهاب

 بغداد أخربنا أبو الكرم املبـارك بـن احلـسن أخربنـا أبـو بكـر أمحـد بـن عمـر
بو الفرج حممـد بـن أمحـد أبن إبراهيم ثنا  مرقندي أنا أبو عيل احلسنالس

                                                        
=  
 . » فالغناء« ) : ث ( ويف  » فالقا« ) : س ( يف ) ١(

 . » أسفت« ) : س ( يف ) ٢(
 . » دموعي« ) : ث ( يف ) ٣(
 ! » والعيوب« ) : ث ( يف ) ٤(
 . » وترصما« ) : ث ( يف ) ٥(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٦(
 .ة تقدمت ترمجته هو عبد الوهاب بن عيل بن عيل بن سكين) ٧(
 .هو أبو بكر أمحد بن عمر بن أيب األشعث السمرقندي إمام بارع ) ٨(

  .٩٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .تقدمت ترمجته . هو أبو عيل احلسن بن عيل بن إبراهيم األهوازي ) ٩(

 أ/١٩٩



 
  ٤٤٢  

بن بشار ثنا أبـو عمـر حفـص بـن  الشنبوذي ثنا أبو بكر أمحد بن احلسن
عمر الدوري قال خرج الرشيد بالكسائي وبمحمد بن احلسن حـني خـرج 

املبارك فامتا يف سنة تسع وثامنني ومائة ، فقال أبو حممد حييى بن  إىل طوس
 ) .اليزيدي يرثيهام وذكر األبيات 

 الصواف الواعظ هو عيل بن حممـد )بن (  عيل بن محيد أبو احلسن -
 .ابن محيد يأيت 

ناظم تلك القصيدة يف عـدد آي  أبو احلسن القاين  عيل بن خذاذ-
 .السور 
   املحـدث موفـق الـدين الواسـطي بن خطـاب بـن مقلـد  عيل-

                                                        
 عـيل وهو أبو بكر احلسن بن » احلسن بن عيل بن بشار« : والصواب ) ث ( كذا يف األصل و) ١(

وهـو  ) ٣١٨ت ( ابن بشار املقرئ البغدادي بن العالف الرضير األديـب الـشاعر النحـوي 
  .٢٢٢ / ١مرتجم يف الغاية 

 . فراسخ ١٠مدينة بخراسان بينها وبني نيسابور : طوس ) ٢(
  .٥٥ / ٤انظر معجم البلدان   

 ) .س ( ليست يف  » بن« ) ٣(
 . » دادح« ) : ث ( ويف  » خذاد« ) : س ( يف ) ٤(
 .ومل أقف عىل ترمجة له  » الغايل« ) : س ( يف ) ٥(
 ! » مقله« ) : س ( يف ) ٦(
 وذكر ٢٩٤ / ٨ ، طبقات الشافعية الكربى ١٢٣٩ / ٣معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٧(

  .٧٩ / ٢١ ، الوايف بالوفيات ٦٢٩سنة وفاته 



 
  ٤٤٣  

  ،ًكـان إمامـا يف القـراءات ومعرفتهـا: قال أبو عبد اهللا احلافظ الرضير ، 
بـن [ عـيل   قرأ بالروايات العرش عـىل أيب احلـسن ،بمذهب الشافعيًعارفا 
ــاس ــب شــافيا  ]عب   ، وتــصدر لإلقــراء ، قــرأ عليــه باإلرشــاد  ًخطي

 . عبد الصمد بن أيب اجليش
 ، مقرئ ، عـارف ، غرناطيبن خلف بن احلسن أبو احلسن ال  عيل-

 ، وأيب احلسن بن البـاذش ، بن اخلري املغراوي أخذ القراءات عن منصور
 ، وأجـاز لعتيـق بن عبـاد  ، روى عنه أبو عمربن اخللوف وأيب بكر

                                                        
 ! » ولعرفيها« ) : س ( يف ) ١(
 
وهـو  ) ٥٩٠ت يف حـدود ( سن عيل بن عباس بن أمحـد الواسـطي أسـتاذ مـاهر هو أبو احل) ٢(

  .٥٤٧ / ١مرتجم يف الغاية 
 ) .س ( زيادة من ) ٣(
وشافيا من قـرى واسـط ) س ( واملثبت من  » شافيابه« ) : ث ( ويف  » شافياية« : يف األصل ) ٤(

  .٣٥٢ / ٣ انظر معجم البلدان. ثم من ناحية هنر جعفر بني واسط والبرصة 
 .واملثبت من األصل وث  » احلسن« ) : س ( يف ) ٥(
 وفيـه ١٠٠ / ٣ ، التكملـة لكتـاب الـصلة ١٠٥٣ / ٣معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٦(

  .٢٢٠وصلة الصلة ص ) عيل بن خلف بن عمر بن هالل ( اسمه 
  األصـل وث وهـو منـصور بـنواملثبـت مـن  » منصور بن أيب اخلري املغـراويل« ) : س ( يف ) ٧(

وهو مرتجم يف  ) ٥٢٦ت (  اخلري بن يعقوب املغراوي املالقي األحدب العلم األستاذ مقرئ 
  .٣١٢ / ٢الغاية 

 .هو حييى بن خلف تقدمت ترمجته ) ٨(
 ) . س ( واملثبت من  » أبو بكر« ) : ث ( يف األصل و) ٩(



 
  ٤٤٤  

 . بن واجب  ، وأليب اخلطابابن عيل
ً، شـيخا ، ًا هبـاأقرأ القراءات ، وكان عارفـو،  سكن ميورقة: قال الذهبي 

  .ًجوادا ، تويف يف حدود السبعني ومخسامئة
بن خلف بن ذي النون بن أمحد أبـو احلـسن العبـيس األندلـيس   عيل-

َّ ثم القرطبي ، أستاذ ، عارف ، رحال ، ثقة ، صالح ، ولـد سـنة األشبييل
  ورحـل إىل مـرص فقـرأ عـىل أيب العبـاس أمحـد بـن . سبع عرشة وأربعامئة 

بـن  ، وأمحـد  ، وتصدر بجامع قرطبة فقرأ عليه حييى بن حممـد بـن سـعادةنفيس
 ، ، وعيسى بن عبـد اهللا الغـافقي  ، وحممد بن عيل النواليشخلف بن عيشون

                                                        
=  
   كـام يف معرفـة القـراء الكبـار »ن عيـاد  بـ«والـصواب  » بـن عبـاد« : يف مجيـع النـسخ   كذا)١(

 .وهو يوسف بن عبد اهللا تقدمت ترمجته  . ١٥٣ / ٣
 
أظنه أبا بكر عتيق بن عيل بن سعيد العبدري الطرسويس ثم البلنيس ابن العقار مقرئ حـاذق ) ٢(

  .٥٠٠ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٦٠٠ت ( 
 .القييس البلنيس القايض هو أبو اخلطاب أمحد بن حممد بن عمر بن واجب ) ٣(

  .١٢٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  .٢٨٥ / ٥انظر معجم البلدان . جزيرة يف رشقي األندليس : ميورقة ) ٤(
  .١٠٥٣ / ٣انظر معرفة القراء ) ٥(
 ، تاريخ اإلسـالم وفيـات ٨٨٥ / ٢ ، معرفة القراء الكبار ٤٠٢ / ٢الصلة : انظر ترمجته يف ) ٦(

  .٤٩٨سنة 
   وهـو مـرتجم يف التكملـة لكتـاب الـصلة ٥٤٣ت . هو أبو بكر حييى بن حممـد بـن سـعادة  )٧(

٢٤٥ / ٣.  
  .» بن عيسون «والصواب  » بن غيشون« ) : س ( ويف  » بن عيشون« ) : ث ( يف األصل و) ٨(



 
  ٤٤٥  

كـان مـن جلـة « :   وحييى بن خلف بـن النفـيس ، قـال ابـن بـشكوال،
، قلل ، والصالحباخلري ، والزهد ، والت/وعلامئهم ثقة ، شهري  املقرئني

وبالغ اليسع ابن حزم يف تعظيمـه يف   ، »والتواضع ، وشهرت أجابة دعوته
 وأربعامئـة ، األوىل سنة ثامن وسـبعني العلم والعمل ، تويف يف مجادى 

  .وكانت جنازته مشهودة
   الـرضير بن خلف بن رضا أبـو احلـسن األنـصاري البلنـيس  عيل-

 حمقق ، قرأ عىل أيب داود ، قرأ عليه أبو احلسن عـيل بـن نزيل مكة ، مقرئ ،
 ، مـات يف حـدود اخلمـسني القـريش أمحد بن كوثر ، ويوسف بن أمحد

 .ومخسامئة 

                                                        
=  
 .واملثبت من األصل وث  » النواليس« ) : س ( يف ) ١(
وهو أبـو األصـبغ عيـسى بـن حـزم بـن عبـد اهللا  » هللاعيسى بن حرم بن عبد ا« ) : س ( يف ) ٢(

  .٦٠٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية . الغافقي األندليس جمود حمقق 
  .٤٠٢ / ٢انظر الصلة ) ٣(
 ) .س ( واملثبت من  » املقرنني« ) : ث ( ويف  » املقربني« : يف األصل ) ٤(
 ! » والصاح« ) : ث ( يف ) ٥(
 . » مجاذى« ) : ث ( يف ) ٦(
 . » وتسعني« وعند الذهبي وابن بشكوال ) ٧(
 . » مشهورة« ) : س ( يف ) ٨(
 ، وصـلة ٨٧ / ٣ ، التكملـة لكتـاب الـصلة ٩٧٨ / ٢معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٩(

  .٢١٥الصلة ص 
  .٣٩٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . هو يوسف بن أمحد القريش ) ١٠(

 ب/٩٩



 
  ٤٤٦  

- بـن داود بـن عبـد اهللا أبـو احلـسن الـداراين  عيل ، إمـام ،
، ضابط ، متقن ، حمرر ، زاهد ، ثقة ، قرأ عـىل صـالح بـن إدريـس ، مقرئ

 أيب احلسن بن األخرم ، وهو  ، وبن السباك )عثامن ( بن  محدوأ
 ، وحممـد بـن جعفـر بـن حمـرز آخر أصحابه ، وعىل حممـد بـن القاسـم

تاج األئمة أمحد بن عيل ، وأمحد بـن  اخلزاعي ، قرأ عليه األهوازي ، و
 ، لربعـيبـن احلـسن ا ، وعـيل  ، ورشا بن نظيـفاألصبهاين حممد

   عبـد الـرمحن بـن أمحـد بـن احلـسن  ، والقنطـري وأمحد بن حممـد
                                                        

 ، شــذرات ٦٩٢ / ٢ ، معرفــة القــراء الكبــار ٢٣٨ / ٤٤خ دمــشق تــاري: انظـر ترمجتــه يف ) ١(
  .٣٠٣ / ٣الذهب 

 ) .س ( بياض يف  » عثامن« مكان ) ٢(
  هو أبو بكر أمحد بن عثامن بن الفضل الربعي البغدادي يعرف بغالم الـسباك صـالح عـارف ) ٣(

  .٨١ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٣٤٥ت ( 
املثبت من األصل وث وهو أبو احلسن حممد بن القاسم بـن حمـرز و » بن جمرير« ) : س ( يف ) ٤(

 .الشامي الدمشقي مقرئ صالح 
  .٢٣٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٥(
وهـو  ) ٣٩٣ت ( لعله أبو عيل أمحد بن حممد بن أمحد األصبهاين شيخ القراء بدمـشق أسـتاذ ) ٦(

 . ١٠١ / ١مرتجم يف الغاية 
 .واملثبت من األصل وث  » بن لطيف« ) : س ( يف ) ٧(
وهـو  ) ٤٣٦ت ( هو أبو احلسن عيل بن احلسن الربعي الدمشقي ابن أيب ذروان إمام حـافظ ) ٨(

  .٥٣٢ / ١مرتجم يف الغاية 
  وهـو مـرتجم يف الغايـة  ) ٤٣٨ت ( هو أبو احلسن أمحد بـن حممـد القنطـري شـيخ مقـرئ ) ٩(

١٣٦ / ١.  



 
  ٤٤٧  

  . أبو عبد اهللا الكارزينيالرازي ، و
ن عـامر ، وقـال ًوإتقانـا ، يف روايـة ابـ ًمل ألق مثله حـذقا: قال رشا 

ًكان ثقة ، ضابطا ، متقشفا ، قلت : الداين ام فل وهو الذي كان إمام داريا: ً
َّومجاعة من األعيان ، إىل داريـا  مات إمام اجلامع األموي ، خرج القايض
َّأهل داريا السالح ليقاتلوا دونه ،  ليأخذوه وجيعلوه ، إمام اجلامع ، فلبس

ُيا أهل داريا أال ترضون أن يسمع يف البالد أن أهـل دمـشق : فقال القايض  ّ
َا فقدمت لـه بغلـة القـايض ، فلـم احتاجوا إليكم يف إمام ، فقالوا قد رضين ُ َِّ

باملنـارة الـرشقية ، وكـان  ، ودخل معهم فـسكن يركبها وركب محاره
ًيقرئ رشقي الرواق األوسط وال يأخذ عىل اإلمامة رزقـا ، وال يقبـل ممـن 
ًيقرأ عليه برا ، ويقتات من أرض له بداريا ، وحيمل ما حيتاج إليه من احلنطة 

كان :  طاحون ويطحنه ويعجنه وخيبزه ، وقال الكتاينفيخرج بنفسه إىل ال
                                                        

 ) .ث ( واملثبت من ) س ( وهي غري منقوطة يف  » الكازريني« : ألصل يف ا) ١(
 . » ًصدقا« ) : س ( يف ) ٢(
  .٤٩١ / ٢انظر معجم البلدان . قرية كبرية من قرى دمشق بالغوطة : داريا ) ٣(
 ، أن الذي خرج هو أبو حممد عبد الـرمحن بـن ٦٩٣ / ٢ذكر الذهبي يف معرفة القراء الكبار ) ٤(

  ) .٤٢٠ت (  عثامن بن القاسم التميمي الدمشقي الشيخ العفيف اإلمام املعدل أيب نرص
  .٣٦٦ / ١٧انظر ترمجته يف السري   

 ! » قلنس« ) : ث ( ويف  » فليس« ) : س ( يف ) ٥(
 ! » محادة« ) : ث ( يف ) ٦(
 ! » فسكت« ) : ث ( يف  )٧(
 . » الكناين« ) : س ( يف ) ٨(



 
  ٤٤٨  

َالرئاسة يف قراءة الشاميني ، ومىض عىل سداد ، وكـان ) إليه ( ثقة انتهت  َ
األوىل سـنة اثنتـني  يذهب مذهب أيب احلسن األشعري ، مات يف مجادى

 .وأربعامئة ، وهو يف عرش التسعني هبا 
   ، مؤلــف كتــاب هجــاء  عــيل بــن ريــست الطــربي أبــو احلــسن-

 .املصاحف 
- عيل بن أيب رجاء أبو القاسم  املقرئ ، روى القراءة عرضا عن ً

 أمحد بن احلسني البزار  روى القراءة عنه عرضا ،ً عبد السالم 
  .البرصي

- عــيل بــن أيب رصاصــة  روى القــراءة عــن ،  إســامعيل  
  .بن عبد اهللا اخلياط  أمحد النحاس ، عرض عليه

                                                        
 ) .س  ( ساقطة من » إليه« ) ١(
 . » مجاذى« ) : ث ( يف ) ٢(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٣(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
 . » س« رمز له بـ) س ( يف ) ٥(
 ) .س ( واملثبت من  » البزاز« ) : ث ( يف األصل و) ٦(
 . » س« رمز له بـ) س ( يف ) ٧(
.  عبـد الـسالم بـن احلـسني وهـو) س ( واملثبـت مـن  » بن البرصي« ) : ث ( يف األصل و) ٨(

 .تقدمت ترمجته 
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٩(
 .هو أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املرصي اخلياط مقرئ بحرف ورش ) ١٠(

=  



 
  ٤٤٩  

-  عيل بن زبان ، كذا قال  وصوابه عـيل بـن زيـاد /يف الكامل 
 .يأيت 

 ]-أبو احلسن البغدادي  عيل بن زهري ، نزيـل دمـشق ، مقـرئ ، 
  ، وعىل أيب بكر النقاش ، بدمشق ،احلسن بن األخرم قرأ عىل أيبمعروف ، 

 مـات سـنة أربـع  ، قرأ عليه عيل بن احلسن الربعـي .ببغداد، ر جعفوهبة اهللا بن 
  .]وثامنني وثالثامئة 

-  بن [ بن عيل  عيل بن زيد[ شهريار أبو الوفاء األصبهاين ، 
  أمحد بن الفضل الباطرقـاين ، قـرأ عليـه مقرئ ، ضابط ، قرأ عىل 
 ) .بة عن الكسائي رواية قتي( احلسن ابن أمحد اهلمذاين 

                                                        
=  

  .٧٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ١(
 . » وقع« ) : س ( يف ) ٢(
 ) .س ( زيادة من ) ٣(
 ، وتـاريخ اإلسـالم ٦٥٣ / ٢ ، معرفـة القـراء ٢٥٠ / ٤٤تـاريخ دمـشق : انظر ترمجتـه يف ) ٤(

  .٣٨٤وفيات سنة 
 .واملثبت من األصل وث  » ابن« ) : س ( يف ) ٥(
 . » غا« بـ) س ( رمز له يف ) ٦(
 ) .س ( زيادة من ) ٧(
  .٢٤٩انظر ترمجته يف معجم السفر ص ) ٨(
 . » غا« بـ) س ( رمز له يف ) ٩(
 ) .س ( لقوسني ساقط من ما بني ا) ١٠(

 أ/٢٠٠



 
  ٤٥٠  

- اللحجي  عيل بن زياد الكناين اليامين روى القراءة عن ،  موسى بـن 
 . املفضل بن حممد اجلندي عن نافع ، روى القراءة عنه  طارق

-  ) ، عيل بن سعيد بن آدم أبو احلسن الرصرصي ، املعـدل ، شـيخ
بـن عمـر  وحممد بـن عبـد اهللا ، السامري مقرئ ، قرأ عىل عيل بن خلف

 ) .قرأ عليه احلسن بن القاسم الواسطي  . الوزان
-  بن سعيد بن احلـسن بـن ذؤابـة عيل باملعجمـة ، وكـان أبـو 

َباملهملـة ، فـوهم:  الطيب بن غلبون يقـول ِ  فيـه ، أبـو احلـسن البغـدادي
                                                        

 ) .س ( واملثبت من  » اللخمي« ) : ث ( يف األصل و) ١(
 ، واألنساب للـسمعاين ٢٤٨ وذكر وفاته سنة ٤٧٠ / ٨الثقات البن حبان : انظر ترمجته يف ) ٢(

١٣٠ / ٥.  
 .هو أبو قرة موسى بن طارق السكسكي اليامين الزبيدي قاضيها ) ٣(

  .٣١٩/  ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٤(
طلحـة بـن خلـف « ، ومل أجد من هو هبذا االسـم ويف املطبـوع هنـا ) ث ( كذا يف األصل و) ٥(

 .واهللا أعلم . وتقدمت ترمجته وهو من تالميذ عيل بن سعيد بن آدم  » السامري
 . اخلطيب هو أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن عمر ابن الوزان احللبي ) ٦(

  .١٨٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ٧(
 ، تـاريخ ١٣٥ / ٢١ ، الـوايف بالوفيـات ٥٨٥ / ٢معرفـة القـراء الكبـار : انظـر ترمجتـه يف ) ٨(

  .٣٤٠اإلسالم وفيات سنة 
 ! » بقوله« ) : س ( يف ) ٩(
 ! » فهم« ) : س ( يف ) ١٠(



 
  ٤٥١  

 إسـحاق ًالقراءة عرضـا عـن أخذ   ،مقرئ ، مشهور ، ضابط ، ثقة القزاز
   ،، وأمحــد بــن اخلطــاب اخلزاعــي ، وأمحــد بــن فــرح ، وأمحــد بــن ســهل

  بكـر بـن جماهـد ، وحممـد بـن  ، وأيب  أمحد بن األشـعث و
   حممـد بـن أمحـد ، بن حممد بن أمحد ، وقيـل   حممدعبد اهللا ويقال 

وفيام أسند أبو عيل الرهاوي عن  ( اللهبيني ،  أيب عبد الرمحنو
بن أمحد عن ابن ذؤابة أنه قرأ عىل أيب عبد الرمحن عبـد اهللا  شيخه املظفر

بن حممد بن أمحد ، وعىل أيب  ابن عيل بن عبد اهللا ، وعىل أيب جعفر حممد

                                                        

 ! » رالعدا« ) : س ( يف ) ١(
 ! » ـقوا« ) : س ( يف ) ٢(
 .هو األشناين تقدمت ترمجته ) ٣(
 . هو أبو الفضل أمحد بن اخلطاب اخلزاعي ) ٤(

  .٥٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ٥(
هو أبو بكر أمحد بن حممد بن يزيد بـن األشـعث القـايض العنـزي البغـدادي املعـروف بـأيب ) ٦(

  .١٣٣ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٣٠٠ت قبل ( إمام ثقة حسان 
 ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ٧(
 .هو أبو جعفر حممد بن حممد بن أمحد اللهبي املكي مقرئ معروف ) ٨(

  .٢٣٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 . هو أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن عيل بن عبد اهللا اللهبي املكي حاذق ثقة ) ٩(

  .٤٣٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ١٠(
 .تقدمت ترمجته . هو مظفر بن أمحد بن إبراهيم ) ١١(
 .يف األصل مرتني  » ابن« تكررت ) ١٢(



 
  ٤٥٢  

مـد ، وحم)  اللهبيني ثالثتهم عن البزي العباس أمحد بن حممد بن عبد اهللا
 صـالح بـن  ، قـرأ عليـه النحوي  ، وأيب عبد اهللاابن أمحد املقري

 عمــر بــن إبــرهيم إدريــس ، وعــيل بــن عمــر الــدارقطني احلــافظ ، و
،   حممد بـن حممـد الطـرازي أمحد بن حممد الباهيل ، وو ،الكتاين

كـان : ال الذهبي مشهور بالضبط واإلتقان ، ثقة ، مأمون ، وق: قال الداين 
 ، تـويف قبـل األربعـني من جلة أهـل األداء ، مـشهور ، ضـابط ، حمقـق

 .وثالثامئة فيام أظن واهللا أعلم 
- عيل بن سعيد البزاز   البغدادي ، مقرئ ، نبيل ، ضـابط ، أخـذ

 عمرو ابن الـصباح وهـو مـن جلـة أصـحابه ، روى ًالقراءة عرضا عن 
 .  بن سهل أمحدالقراءة عنه 

 . عيل بن سلم هو عيل بن احلسني بن سلم تقدم -

                                                        
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
غايـة  » عرض عليه ابن ذؤابة... النحوي أبو عبد اهللا « : ذكره ابن اجلزري ومل يزد عىل قوله ) ٣(

  .٦١٨ / ١النهاية 
 .واملثبت من األصل وث  » الكناين« ) : س ( يف ) ٤(
 .واملثبت من األصل وث  » الطراري« )  س ( يف ) ٥(
  .٥٨٥ / ٢معرفة القراء ) ٦(
 .ومل أقف له عىل ترمجة  » البزار« ) : ث ( و) س ( يف ) ٧(
 .مجته  األشناين تقدمت تر)٨(



 
  ٤٥٣  

- بن إسحاق أبو احلـسن العـسكري البغـدادي  عيل بن سليم 
مقرئ ، معروف ، حاذق ، مشهور ، أخذ   ،، املعروف باخلضيب البزار

ًالقراءة عرضا وسامعا عن  ًالدوري ، و بن غالب  حممد صاحب 
القراءة  ، روى بن حسان ، وابن عرفة وحدث عن حممد  ،شجاع

 عـيل ابـن بـن أمحـد اخلرقـي ، و  ، وإبراهيمالويل  أبو بكرعنه 
  .ًوما علمت به بأسا: قال الذهبي  الفضل
بـن أمحــد بـن سـليامن أبـو احلـسن األنــصاري  / عـيل بـن سـليامن -

                                                        
  .٤٧٠ / ١ ، معرفة القراء الكبار ٤٣٣ / ١١تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف ) ١(
 . » البزاز« ) : ث ( بال نقط ويف  » الـدار« ) : س ( يف ) ٢(
 . » باحلصيب« ) : س ( يف ) ٣(
 .األنامطي تقدمت ترمجته ) ٤(
 .ابن أيب نرص البلخي تقدمت ترمجته ) ٥(
وهـو حممـد بـن حـسان األزرق الـشيباين ) س ( واملثبت مـن  » عمر«  ) :ث ( يف األصل و) ٦(

  .٣٣٠ / ٢وهو مرتجم يف الوايف بالوفيات  ) ٢٥٨ت ( الواسطي 
  وهـو مـرتجم يف الـسري  ) ٢٥٧ت ( هو أبو عيل احلسن بن عرفة بـن يزيـد اإلمـام املحـدث ) ٧(

٥٤٧ / ١١.  
 . » وروى« ) : س ( يف ) ٨(
 .محن تقدمت ترمجته هو أمحد بن عبد الر) ٩(
 . » س ، ك« بـ) س ( رمز له يف ) ١٠(
 .وهو أبو حممد عيل بن الفضل ) س ( واملثبت من  » بن الفضيل« ) : ث ( يف األصل و) ١١(

  .٥٦١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  .٤٧٠ / ١معرفة القراء ) ١٢(

 ب/٢٠٠



 
  ٤٥٤  

 ، ويوسف ابـن إبـراهيم اهللا ىل ابن حوط مقرئ فاس ، قرأ عالقرطبي
 ابن أيب رحيانة ، وأيب جعفر أمحد بن إبراهيم بـن الـزبري ، وأمحـد بـن عمـر

 عن احلسني بن عبـد العزيـز » التيسري « و » الشاطبية « ، وروى اجلذامي
 ، قرأ عليه أبو الربكات حممـد بـن حممـد بـن إبـراهيم بن أيب األحوصا

 بـن ايض اجلامعة بغرناطة سنة ست وعـرشين وسـبعامئة ، وحممـد ، قالبلفيقي
، ) القـرصي (  شيخ فاس ، وعبد اهللا بن أمحـد  بن عمر اللخميحممد

 .مجع القراءات  ًوألف كتابا يف كيفية

                                                        
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١(
 . بن سليامن بن حوط اهللا األنصاري احلارثي هو أبو عمر عبد الرمحن بن عبد اهللا) ٢(

  .٣٧٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو جعفر أمحد بن عمر بن أمحد اجلذامي املرضس ) ٣(

  .٩٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .واملثبت من األصل وث  » بن أيب األخوص« ) : س ( يف ) ٤(
  ألصــل وس وهــو أبــو الربكــات حممــد بــن واملثبــت مــن ا » البلغيقــي« ) : ث ( يف ) ٥(

  وهـو مـرتجم يف الغايـة  ) ٧٧٠ت ( َّحممد بن إبراهيم السلمي البلفيقي ابن احلاج إمام عـامل 
٢٣٥ / ٢.  

 .هو أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عمر اللخمي مقرئ فاس وشيخها ) ٦(
  .٢٤٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

، وهو أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن أيب بكر القرصي مقـرئ ) س ( مكان القرصي بياض يف ) ٧(
  .٤٠٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية . عامل 

 ! » لـــه« ) : س ( يف ) ٨(



 
  ٤٥٥  

-  عيل بن شاكر روى القراءة عرضا عن ، ً  إبراهيم بـن
ــه ع ــراءة عن ــى األشــعري ، روى الق ــر  ًرضــا حيي ــو بك ــتاذ أب   األس

 .بن عبد الوهاب ) بن أمحد ( حممد 
  بـن سـامل بـن عـيل بـن موسـى بـن حـسان بـن   عيل بـن شـجاع-
ابن سند بن عيل بن الفضل بن عيل بن عبـد الـرمحن بـن عـيل بـن  طوق

  موسى بن عيسى بن موسى بن حممد بن عـيل بـن عبـد اهللا بـن عبـاس بـن 
، اهلاشمي ، الدين أبو احلسن بن أيب الفوارسشم ، كامل عبد املطلب ابن ها

العبايس ، الرضير ، املرصي ، الشافعي ، صهر الـشاطبي ، اإلمـام الكبـري ، 
 ولـد يف شـعبان سـنة اثنتـني  ، شيخ اإلقـراء بالـديار املـرصية ، الكامل ،َّالنقال

تـسع  السبع سـوى روايـة أيب احلـارث يف  وقرأ القراءات ،وسبعني ومخسامئة
ثـم قـرأ عليـه بـاجلمع للـسبعة (  عرشة ختمة عىل الـشاطبي رمحـه اهللا ،

  ورواهتم األربعة عـرش حتـى انتهـى إىل سـورة األحقـاف تـويف الـشاطبي 
                                                        

 ) .س ( ساقط من  » س« الرمز ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 ) .س ( ساقط من  » س« الرمز ) ٣(
 ) .س ( ساقط من  » س« الرمز ) ٤(
 ) .ث ( ليست يف  » بن أمحد« ) ٥(
 ، حـسن ٤٤٥ / ٥ ، شـذرات الـذهب ١٣٠٧ / ٣معرفـة القـراء الكبـار : انظر ترمجتـه يف ) ٦(

  .٤٣٤ / ١املحارضة 
 . » بن طرق« ) : س ( يف ) ٧(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٨(



 
  ٤٥٦  

ً دروسا وسمعها » الشاطبية « منه ، وقرأ عليه » التيسري «، وسمع ) رمحه اهللا 
بـن  وعـىل شـجاعبعدة كتـب  عليه ، وقرأ بالسبع وغريها عىل أيب اجلود

 » الروضة « و» التجريد «بمضمن  صاحب ابن احلطية . حممد املدجلي
ً وغريه ، وقرأ أيضا بمـضمن » التذكرة «وسمعها عليه ، وسمع عليه كتاب 

ــد « ــوان « و » التجري ــيل» العن ــن ع ــي ب ــد الغن ــىل عب ــن   ع ــراهيم ب ــن إب   ب
ــري  دبــن أمحــً أيــضا مــن حممــد » التيــسري « ، وســمع النحــاس   بــن جب
بـن  ً أيضا من القـايض هبـاء الـدين يوسـف» التجريد « ، وسمع الكتاين
مـن أيب بكـر عبـد الـرمحن بـن   البن شيطا» التذكار « ، وسمع شداد
 . باقا

                                                        
 .هو غياث بن فارس تقدمت ترمجته ) ١(
وهو أبـو احلـسن شـجاع بـن حممـد بـن ) ث ( و) س ( واملثبت من  » املبلجي« : يف األصل ) ٢(

  .٣٢٤ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٥٩١ت ( سيدهم املدجلي املرصي املالكي إمام ثقة 
واملثبت من األصـل وهـو أمحـد بـن عبـد اهللا  » احلطيئة« ) : ث ( ويف  » احلطبة« ) : س ( يف ) ٣(

 .تقدمت ترمجته 
 . ن إبراهيم النحاس مقرئ مشهور هو أبو القاسم عبد الغني بن عيل ب) ٤(

  .٣٩٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
وهو مرتجم  ) ٦١٤ت ( هو أبو احلسني حممد بن أمحد بن جبري الكتاين البلنيس مقرئ حاذق ) ٥(

  .٦٠ / ٢يف الغاية 
 ) ٦٣٢ت ( هو أبو املحاسن يوسف بن رافع بن متيم بن شداد األسدي احللبي إمـام عالمـة ) ٦(

  .٣٩٥ / ٢رتجم يف الغاية وهو م
 .هو عبد الواحد بن احلسني تقدمت ترمجته ) ٧(
  !» بن باق «) : س ( يف ) ٨(



 
  ٤٥٧  

الباقرجي أنـا املؤلـف  احلسن بن أمحد اخلباز انبا عيل بن سعد أنبا
 بن احلسن بن عيسى اللرستاينمن حممد   لألهوازي» الوجيز «وسمع 

عـن   للشهرزوري عـىل أيب الفـضل الغزنـوي» املصباح «وتال بمضمن 
 بن القصاع ، وروى /ًاملؤلف سامعا وتالوة ، ذكر ذلك األستاذ أبو عبد اهللا 

 .ُّ باإلجازة العامة عن السلفي عن املؤلف » املستنري «كتاب 

بد اخلالق الصائغ ، وهو آخر مـن حممد بن أمحد بن ع قرأ عليه التقي
روى عنه يف الدنيا القراءات ، واحلافظ عبد املؤمن بـن خلـف الـدمياطي ، 

 ، والشيخ حسن بـن املنبجي واألستاذ حممد بن إرسائيل القصاع ، ونرص
 ، والعامد حممـد بن إسحاق الوزيري عبد اهللا الراشدي ، واملقرئ إبراهيم

                                                        

 . » بن أيب سعد« ) : س ( يف ) ١(
واملثبـت مـن  » البـاقرحي« ) : س ( ويف »  بن حممـد « والصواب  »بن أمحد« يف مجيع النسخ ) ٢(

 .األصل وث 
 ! » األهوازي« ) : ث ( يف ) ٣(
 ) .ث ( واملثبت من  » اللرسناين« ) : س ( ويف  » اللرسباين« : يف األصل ) ٤(
 ) .ث ( واملثبت من  » العرـوى« ) : س ( ويف  » الغرنوي« : يف األصل ) ٥(
 ! » الثقي« ) : ث ( يف ) ٦(
واملثبت من األصل وث وهو أبو الفـتح نـرص بـن سـليامن بـن عمـر  » املنيحي« ) : س ( يف ) ٧(

  .٣٣٥ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٧١٩ت ( بجي شيخ زاهد املن
وهو  ) ٦٨٤ت ( هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن املظفر الوزيري املرصي أستاذ ماهر ) ٨(

  .٩ / ١مرتجم يف الغاية 

 أ/٢٠١



 
  ٤٥٨  

وحممد بن عبد اهللا بن عبد املنعم بـن الـصواف ،  ، اجلرائدي ابن يعقوب
ً ، وروى عنه القراءات سـامعا إسـحاق بن حممد األنصاري والبديع عيل

 ، بن النحاس النحوي ابن إبراهيم الوزيري ، وقرأ عليه حممد بن إبراهيم
وكـان أحـد األئمـة :  ، قال احلافظ أبو عبد اهللا املبلط وأبو بكر بن نارص

  كني يف فنــون مــن العلــم ، حــسن األخــالق ، تــام املــروءة ، كثــري املــشار
انتهـت إليـه رئاسـة اإلقـراء  املحاسـن التواضع ، مليح التودد ، وافر

وكـان مـن األئمـة الـصاحلني ، وعبـاد اهللا :  ، قلت وازدحم عليه القراء
ه يف وقد تقدم ما حدثنا به شيخنا ابن اجلندي عـن الـصائغ عنـ  ،العاملني

                                                        

وهـو  ) ٧٢٠ت ( هو العامد أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن بدران اجلرائدي مقـرئ أصـيل ) ١(
  .٢٨١ / ٢اية مرتجم يف الغ

 ) ٦٨٦ت ( هو البديع أبو احلسن عيل بن حممد بن عيل األنـصاري املـرصي مقـرئ مـصدر ) ٢(
  .٥٧٣ / ١وهو مرتجم يف الغاية 

 .واملثبت من األصل وث  » النمري« ) : س ( يف ) ٣(
  وهو هباء الدين حممد بن إبراهيم بن حممد بن النحاس شيخ العربية واألدب بالـديار املـرصية   

  .٤٦ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٦٩٨ت ( 
 .هو مجال الدين أبو بكر بن أيب العز بن نارص ابن املرصي املبلط إمام ناقل ) ٤(

  .١٨٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ! » واقر« ) : ث ( يف ) ٥(
 ! » املجالس« ) : س ( يف ) ٦(
  .١٣٠٩ – ١٣٠٨ / ٣معرفة القراء ) ٧(
 . » العاملني« ) : س ( يف ) ٨(



 
  ٤٥٩  

وتزوج بابنة الشاطبي بعد وفاته وجاءه منها األوالد ،   ،ترمجة ابن نارشة
 .مات يف سابع احلجة سنة إحدى وستني وستامئة رمحه اهللا 

- ــيل ــن صــالح   ع ــن صــالح ( ب ــن حــي) ب ــو حممــد  ب   أب
 عاصم ومحـزة ، عـرض عليـه  ًأخذ القراءة عرضا عن   ،البكايل

 .مات سنة أربع ومخسني ومائة .  اهللا بن موسى عبيد

                                                        
هو تقي الدين أبو القاسم عبد الرمحن بن مرهف بن عبـد اهللا بـن نـارشة النـارشي الـشافعي ) ١(

 ، وقد ذكر يف ترمجتـه عـن ٣٧٩ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٦٦١ت ( املرصي مقرئ حاذق 
ملا وصلت يف القـراءات عـىل : شيخه أبو بكر بن أيدغدي بن اجلندي عن شيخه الصائغ قال 

خنا ابن نارشة إىل سورة الفجر منعني اخلتم كأنه استصغرين عىل اإلجازة فشق ذلـك عـيل شي
وجئت إىل شيخنا الكامل الرضير فعرفته فقال إذا كان الغد وجلس الشيخ خـذ بيـدي إليـه ، 
فلام أصبحنا وجاء الشيخ أتيت الكامل الرضير فأخذت بيده من موضعه إىل عنـد ابـن نـارشة 

ال مل مل تدع هذا خيتم فقال يا سيدي الناس كثـري وهـذا صـغري واهللا يعلـم فتحادثا ساعة ثم ق
متى ينقرض هؤالء الذين قرءوا علينا قال فأمسك الشيخ كامل بفخذيـه وقـال اسـمع نحـن 
نجيز من دب ودرج عسى أن ينبل فيهم شخص ينفع الناس ونذكر به وما يدريك أن يكـون 

. رض من أولئك اخلالئق من يروي عـنهام غـريي اهــ ومل يبق عىل وجه األ.. َّهذا وأشار إيل 
  .٣٨٠ / ١غاية النهاية 

  .١٣٢ / ٣ ، ميزان االعتدال ٣٧١ / ٧ ، السري ٢٥٥ / ٥هتذيب الكامل : انظر ترمجته يف ) ٢(
 ) .س ( ساقطة من  » بن صالح« ) ٣(
 ! » بن حسني« ) : س ( يف ) ٤(
 ! » البكال« ) : س ( يف ) ٥(
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ٦(



 
  ٤٦٠  

- بن طلحة بن حممد أبو احلـسن البـرصي  عيل ، ثـم البغـدادي 
أيب القاسـم عبـد اهللا بـن اليـسع ،  مقرئ ، مشهور ، ثقـة ، قـرأ عـىل 

ّاملـؤدب   ، وحممـد بـن أمحـد بـن حممـدبن عصام عبد العزيز و
حممد  راهيم بن أمحد بن جعفر اخلرقي ببغداد ، وإب بالبرصة ، و

 أبو طاهر بن سوار ، وأبو الربكـات قرأ عليه  . ابن حممد بن حممني
 ، وثابـت بن خريون  ، وعبد السيد بن عتاب ، وأبو الفضلالوكيل

ـأس  بندار البقال ، وروى عنه أبو بكر اخلطيب ، وقالبن  ت يف مـا. مل يكن بـه ب

                                                        
   ، تـذكرة احلفـاظ ٧٦٢ / ٢ ، معرفة القراء الكبـار ٤٤٢ / ١١تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف ) ١(

١١٠٧ / ٣.  
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٢(
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٣(
 .هو أبو الفرج عبد العزيز بن عصام مقرئ متصدر ) ٤(

  .٣٩٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .تقدمت ترمجته . لعله أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد البرصي املؤدب ) ٥(
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٦(
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٧(
 .هو أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن حممني البرصي املكتحل مقرئ متصدر ) ٨(

  .٢٥٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليس يف  » س «الرمز ) ٩(
 .تقدمت ترمجته . هو حممد بن عبد اهللا بن حييى ) ١٠(
 .تقدمت ترمجته . هو أمحد بن احلسن ) ١١(
  .٥٣ / ١١ وروى عنه يف عدة مواضع من تارخيه منها ٤٤٢ / ١١انظر تاريخ بغداد ) ١٢(



 
  ٤٦١  

 .ربيع اآلخر سنة أربع وثالثني وأربعامئة عن ثالث وثامنني سنة 
بن عبد املطلب بن هاشم ، اإلمـام أبـو احلـسن   عيل بن أيب طالب-

اهلاشمي أمـري املـؤمنني وأحـد الـسابقني األولـني ، فـضائله أكثـر مـن أن 
عبـد الـرمحن  ، ومناقبه أعظم من أن تستقىص ، روينـا عـن أيب حتىص

َالسلمي أنه قال  أقرأ لكتاب اهللا تعاىل من عيل ، وقال  ما رأيت ابن أنثى: ُ
وهـو مـن /  ملسو هيلع هللا ىلصما رأيت أقرأ من عيل ، عرض القـرآن عـىل النبـي : ًأيضا 

 ، إنه مل حيفظه  وقد أبعد الشعبي يف قوله ،الذين حفظوه أمجع بال شك عندنا
ًيقولون إن عليا ريض اهللا :  قلت أليب بكر بن عياش:  قال حييى بن آدم

 .أبطل من قال هذا : فقال ! عنه مل يقرأ القرآن 
  الـسلمي ، وأبـو األسـود الـدؤيل ، ( عرض عليه أبو عبـد الـرمحن 

ًاملسلمون عىل أنه قتل شهيدا يـوم  )أمجع ( بن أيب ليىل ، و) وعبد الرمحن 
                                                        

  قـراء الكبـار  ، ومعرفـة ال٢٥٧ / ٥ ، وهتـذيب الكـامل ٥٠٧ / ٢اإلصـابة : انظر ترمجته يف ) ١(
١٠٥ / ١.  

 ! » حيىص« ) : س ( يف ) ٢(
 . » ابن« ) : س ( يف ) ٣(
 !!كذا  » امرانتي« ) : س ( يف ) ٤(
 ! » مولد« ) : س ( يف ) ٥(
  ! » ودثم« ) : س (  يف )٦(

 ! » عباس« ) : س ( يف ) ٧(
 ) .ث ( ما بني القوسني ليست يف ) ٨(
 ! » واملسلمني« وفيها ) ث ( ليست يف  » امجع« ) ٩(

 ب/٢٠١



 
  ٤٦٢  

 ابـن ملجـمقتل وما عىل وجه األرض أفضل منه ، رضبـه عبـد الـرمحن 
صبيحة سابع عرش شهر رمضان سنة أربعني من اهلجرة بالكوفة ، وهو ابن 
ثامن ومخسني سنةفيام قاله ابنه احلسني ريض اهللا عنه ، فعىل هذا يكون أسلم 

قتل أيب وله ثالث وسـتون : بن احلنفية  وهو ابن ثامن سنني ، وقال حممد
مجاعة وقيل ابن سبع ومخـسني ، وابن عياش ، و سنة ، وكذا قال الشعبي

 .سنة ريض اهللا عنه 
 )بـن (  بن شهاب نو رالدين أبو احلسن املـرصي  عيل بن ظهري-
َّ، إمـام ، مـصدر ، مقـرئ ، صـالح ،  املعروف بـابن الكفتـي البويش َ ُ  

ــن أيب احلــرم ــب عيــسى ب ــراءات عــىل اخلطي ــرأ الق   مكــي ،  َكامــل ، ق

                                                        
 .هو عبد الرمحن بن ملجم املرادي ) ١(

  .٥٩٢ / ٢انظر ترمجته يف ميزان االعتدال   
  وهـو مـرتجم يف الغايـة  ) ٧٣ت ( هو أبو القاسم حممد بن عيل بـن أيب طالـب ابـن احلنفيـة ) ٢(

٢٠٤ / ٢.  
 ! » السبيعي« ) : س ( يف ) ٣(
  معرفـة القـراء الكبـار : انظـر ترمجتـه يف  وث و واملثبـت مـن األصـل »املعري« ) : س ( يف ) ٤(

  .٤٣٧ / ١ ، حسن املحارضة ٧٣ / ٦ ، شذرات الذهب ١٣٩٨ / ٣
 ) .س ( ليست يف  » ابن« ) ٥(
ِّ املوشى «ويف معرفة القراء  » البوايش« ) : س ( يف ) ٦( َ ُ«.  
 .واملثبت من األصل وث ومعرفة القراء  » الكعبي« ) : س ( يف ) ٧(
   وهـو عيـسى بـن مكـي تقـدمت » احلـزم «والـصواب  » بن أيب احلرم« يف مجيع النسخ   كذا)٨(

 .ترمجته 



 
  ٤٦٣  

، وإبـرهيم بـن   ، وعبد املحسن بن مـصطفىبن املغربل وعبد القوي
 ، قـرأ عليـه حممـد بـن حممـد بـن بن وثيق  ، وإبراهيمبن عيل احلسني
برواية أيب عمرو ختمـة ،  بن الرساج الكاتب ، وإبراهيم احلكري نمري

 وأبـو الفـتح  ،والبن كثري إىل آخر سورة النساء ، وروى عنه أبو حيان
َالناس ، وحدث عنهابن سيد  َّ َ  القاسم بـن حممـد الـربزايل ، وكـان شـيخ

اإلقراء باجلامع األزهر ، واعتنى بالقراءات ، وعللها ، مع الدين ، والورع ، 
مـات . ًوالزهد ، وألف كتابا ذكر فيه شيوخه الذين أخذ عـنهم القـراءات 

 .سنة تسع وثامنني وستامئة 
                                                        

هو تقي الدين عبد القوي بن عبد اهللا بن إبـراهيم الـسعدي األنامطـي املـرصي ابـن املغربـل ) ١(
  .١٩٩ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٦٤٦ت ( مقرئ مصدر 

 .ح هو عبد املحسن بن مصطفى بن أيب الفتو) ٢(
  .٤٦٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 
وهـو مـرتجم يف  ) ٦٦٢ت ( هو زين الدين إبراهيم بن احلسني بن عيل التميمي مقرئ فقيـه ) ٣(

  .١٢ / ١الغاية 
 .هو إبراهيم بن حممد بن عبد الرمحن بن وثيق تقدمت ترمجته ) ٤(
 ) .ث ( و) س ( واملثبت من  » بن هنري« : يف األصل ) ٥(
واملثبت من األصل وث وهو إبراهيم بن عبـد اهللا بـن عـيل تقـدمت  » احلركي« ) : س  ( يف) ٦(

 .ترمجته 
 .هو حممد بن يوسف بن عيل تقدمت ترمجته ) ٧(
وهـو  ) . ٦٥٩ت ( لعله أبو بكر حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن سيد الناس اإلشبييل اليعمـري ) ٨(

  .٤٣٥ / ٥مرتجم يف شذرات الذهب 
 ! » عبد« ) : س ( يف ) ٩(



 
  ٤٦٤  

-  )فوفعيل بن عامر أبو احلسن املك املقرئ ، املحقق ، قـرأ عـىل 
ابن احلسن الكاتب صاحب إبراهيم بن زريب ، قرأ عليـه حممـد بـن  نرص

 ) . بالتحقيق العنربي إسامعيل
بن أمحد بن مظفـر أبـو احلـسن الواسـطي خطيـب   عيل بن عباس-

 ، ماهر ، ناقل ، معمر ، مشهور ، قرأ العرش وغريها عىل أيب شافيا ، أستاذ
 ، وعيل بـن املبـارك بـن باسـويه ، وطـال بن خطاب العز القالنيس ، قرأ عليه عيل

 .مات يف حدود التسعني ومخسامئة . عمره ، واشتهر اسمه 
-  عيل بن العباس  ) أبو احلـسن الـبجيل الكـويف) بن عيسى 

  حكيمبن   أمحد بن عثامنعن   روى القراءة، مشهور، شيخ،املقانعي
                                                        

 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
والصواب أمحد وهو أمحد بـن احلـسن الكاتـب ذكـره ابـن  » نرص« ) : ث ( يف األصل و  كذا)٣(

  .٤٧ / ١انظر غاية النهاية . اجلزري وقال قرأ عليه عيل بن عامر ثم قال وال أعرفهام 
 .ى حممد بن إسامعيل بن حممد العنربي هو أبو عيس) ٤(

  .١٠١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
  .١١٠٩ / ٣انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ٥(
 ! » اسناد« ) : س ( يف ) ٦(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٧(
 ) .س ( ليست يف  » بن عيسى« ) ٨(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٩(
 .»  القراءات« ) : س ( يف ) ١٠(
 .هو أمحد بن عثامن بن حكيم الكويف ) ١١(

=  



 
  ٤٦٥  

 ، )ــار ــد اجلب ــدارمي عــن عب   وعــن ) أيب بكــر ) الكــويف عــن (  ال
  محـاد ، روى القـراءة عنـه أبـو بكـر بـن  املعلـم عـن أيب أيب األسباط

وأمحد بـن عبـد اهللا اجلبـي شـيخ (  عبد الواحد بن عمر ، جماهد ، و
  ) .واهللا أعلم.  ذكره يف مفردة عاصم كذا/ ، األهوازي 

ْبن أمحد بـن الـدوش  عيل بن عبد الرمحن- ُّ - بـضم الـدال املهملـة 
  بعدها واو سـاكنة بعـدها شـني معجمـة سـاكنة ، وربـام حتـذف الـواو 

،  الدوش أبو احلسن الشاطبي، أستاذ ويقال ابن أخي-الساكنني ) اللتقاء ( 
 وسمع منـه ، ًماهر ، ثقة ، كبري ، أخذ القراءات عرضا عن أيب عمرو الداين

                                                        
=  

  .٨٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ١(
 .هو عبد اجلبار بن حممد بن عمري العطاردي ويقال الدارمي الكويف ) ٢(

  .٣٥٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .) ث ( ما بني القوسني بياض باألصل واملثبت من ) ٣(
 .هو أبو األسباط يعقوب بن إبراهيم املعلم الكويف ) ٤(

  .٣٨٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 » ابـن أيب محـاد« والـصواب  » ابن محـاد« ) : س ( ويف  » أيب محاد« ) : ث ( كذا يف األصل و) ٥(

 .وهو عبد الرمحن بن سكني تقدمت ترمجته 
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٦(
 ، ٨٦٤ / ٢، معرفـة القـراء الكبـار ) ابن الروش (  وفيها ٤٠١ / ٢الصلة : ر ترمجته يف انظ) ٧(

  .١١٧ / ٤شذرات الذهب 
 . » لاللتقاء« ) : س ( ويف ) . ث ( ليست يف  » اللتقاء« ) ٨(

 أ/٢٠٢



 
  ٤٦٦  

 ، وسـليامن بـن حييـى الفـرس عبد الرب ، قرأ عليه ابن غـالم ومن ابن
بـن  وعبـد اهللا ابـن أيب العـيش الطرطـويش ، القرطبي ، وعيل بن حممـد

بن خليفـة   ، وإبرهيم بن حممدوحممد بن عيل بن خلف التجيبي ، خلف
أقـرأ النـاس ، : ن بـشكوال قـال ابـ.   ، وأبو عبد اهللا املكانيسنفزيال

ًوأسمعهم ، وكان ثقة فيام رواه ، ثبتا فيه ، دينا فاضال ، مات يف رابع شعبان  ً ًِّ

                                                        
واملثبت من األصل وث وهو أبو عمر يوسف بن عبـد اهللا بـن حممـد بـن  » أيب« ) : س ( يف ) ١(

  وهو مرتجم يف السري  ) ٤٦٣ت ( مري األندليس القرطبي املالكي اإلمام العالمة عبد الرب الن
١٥٣ / ١٨.  

 ) ٥٤٧ت ( هو أبو عبد اهللا حممد بن احلسن بن حممد الداين ابن غـالم الفـرس إمـام مقـرئ ) ٢(
  .١٢١ / ٢وهو مرتجم يف الغاية 

 
ن أيب العـيش الطرطـويش أسـتاذ هو أبو احلسن عيل بن حممد بـ  ! »الطرطويس« ) : ث ( يف ) ٣(

  .٥٧٥ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٥٦٠ت بعد ( مقرئ 
 .هو أبو حممد القييس تقدمت ترمجته ) ٤(
وهـو أبـو عبـد اهللا  » املكنايس« والصواب  » الكنايس« ) : س ( ويف ) ث (  كذا يف األصل و)٥(

وهـو مـرتجم يف  ) ٥٦٩ت ( حممد بن عبد الرمحن بن حممـد القيـيس املكنـايس ابـن قـريس 
  .٢٩ / ٣التكملة لكتاب الصلة 

 هو أبو عبد اهللا حممد بن عيل بن خلـف التجيبـي املقـرئ مـن أهـل شـاطبة وهـو مـرتجم يف )٦(
  .٣٠١ / ١التكملة لكتاب الصلة 

وهو أبو إسـحاق إبـراهيم بـن  » التغري« ) : ث ( ويف  » النفزي« ) : س ( يف   كذا يف األصل)٧(
  الـداين حـاذق ضـابط ) ويف ترمجتـه النفـري والـصواب املثبـت ( فـة النفـزي حممد بـن خلي

  .٢٣ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٥٦٤ت ( 



 
  ٤٦٧  

  .سنة ست وتسعني وأربعامئة بشاطبة
-  )بن أيب الرسي البكائي عيل بن عبد الرمحن أبو احلسن املقرئ ، قرأ عـىل 

 ) .يه أبو العالء الواسطي عيل بن احلسن بن عبد الرمحن التيمي ، قرأ عل
 ، مقرئ ، بن عيل أبو احلسن الزهري األشبييل  عيل بن عبد الرمحن-

ٍكامل ، أخذ القراءات عن أيب بكر بن صاف ، مـات يف ربيـع اآلخـر سـنة 
 .ثالث وأربعني وستامئة ، عن ثالث وتسعني سنة 

 يشعيل نور الدين أبـو احلـسن القـر  عيل بن عبد الرمحن بن أيب-
املالكي االسكندري ، مقرئ ، مصدر ، قرأ عىل اإلمـام عبـد اهللا بـن حممـد 

 ، القروي  ، روى عنه شيخنا عبد الوهاب» الشامل «بكتابه  النكزاوي
 وأجازه ، مات فيام أحسب يف حدود الثالثني » الشامل «وتناول منه كتاب 

                                                        
  .٤٠١ / ٢انظر الصلة ) ١(
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٢(
 ، ٣٠٩ / ١٦ ، الــسري ٣٢٢التقييــد ملعرفــة رواه الــسنن واألســانيد ص : انظــر ترمجتــه يف ) ٣(

  .٣٧٦ وفيهام أنه تويف سنة ٢٠٥ / ٣لذهب شذرات ا
 ، وصلة ١١٩ / ٣ ، التكملة لكتاب الصلة ١٢٨٤ / ٣معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٤(

  .٢٤٨الصلة ص 
  ! »وأيب« ) : س ( يف ) ٥(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٦(
 .واملثبت من األصل وث  » النكراوي« ) : س ( يف ) ٧(
  )٧٨٨ت ( د عبد الوهاب بن حممد بن عبد الرمحن القروي االسـكندري مـسند ثقـة هو أبو حمم) ٨(

  .٤٨٢ / ١وهو مرتجم يف الغاية 



 
  ٤٦٨  

 .وسبعامئة 
ــد الــرمحن-   بــن هــارون بــن بــن هــارون بــن عيــسى   عــيل بــن عب

 أبو اخلطاب بن اجلراح الـوزير عبد الرمحن بن عيسى بن داود بن اجلراح
جمود التالوة ،   ،البغدادي الشافعي ، إمام ، مقرئ ، كامل ، حسن الكتابة
 ، بن بكري النجار ولد سنة تسع أو عرش وأربعامئة ، قرأ عىل حممد بن عمر

 حممـد سـبط اخليـاط ، وأبـو الكـرم ، قـرأ عليـه أبـو وعىل ابـن الـصقر
ًالشهرزوري ، وسعد اهللا بن الدجاجي ، ونظم يف القراءات كتابا ، وانتهت 

َإليه رئاسة القراءة ، قال احلافظ أبو طاهر السلفي  هو إمام يف اللغة ونظمه : ِّ
أعىل درجة ، وخطه فمن أحسن اخلطوط ، والقول يتسع يف فـضائله ،  يف

مـات يف : باهللا الرتاويح ، وقال غريه  ملؤمنني املستظهروكان يصيل بأمري ا

                                                        
   ، وشـذرات الـذهب ٨٧٦ / ٢ ، ومعرفة القـراء الكبـار ١٧٢ / ١٩السري : انظر ترمجته يف ) ١(

١٢١ / ٤.  
 ! » الكتاب« ) : س ( يف ) ٢(
وهـو  ) ٤٣٢ت (  البزاز البغدادي النجار مقـرئ مـشهو رهو أبو بكر حممد بن عمر بن بكري) ٣(

  .٢١٦ / ٢مرتجم يف الغاية 
حيـث مل أجـد يف ترمجتـه ) س ( واملثبـت مـن  » ابن الصقر الدينوري« ) : ث ( يف األصل و) ٤(

) أيب بكر حممد بن عـيل الـدينوري ( الدينوري ومل أجد من وصفه بذلك وأخشى أنه التبس بـ
 واهللا أعلم ، وابن ٨٧٦ / ٢ًجم له أيضا كام ذكره الذهبي يف معرفة القراء وهو من شيوخ املرت

  )٤٢٩ت ( الصقر هو أبو حممد احلسن بن عيل بن الصقر البغدادي الكاتب شـيخ عـايل الروايـة 
  .٢٢٤ / ١وهو مرتجم يف الغاية 

 . » ففي« ) : س ( يف ) ٥(
  مي العبـايس البغـدادي اإلمـام أمـري املـؤمنني هو أبو العباس أمحد بن عبد اهللا بن حممد اهلاش) ٦(

=  



 
  ٤٦٩  

 .وأربعامئة  احلجة سنة سبع وتسعني
-  ) بن حممد بن عبد الواحد أبو احلسن الصباغ /عيل بن عبد السيد 

ً البن جماهد ، سامعا عـن » السبعة « ، إمام ، عامل ، روى كتاب البغدادي
 يف سنة ثامن وسـتني وأربعامئـة ،  الرصيفينيبن عبد اهللا عبد اهللا بن حممد

قرأه عليه أسعد بن احلسني اليزدي ، يف شهر رمـضان سـنة سـت وثالثـني 
 ) .ومخسامئة بجامع القرص من بغداد 

عفيـف الـدين أبـو احلـسن بـن  بـن مفـرج  عيل بن عبـد الـصمد-
َّاملرصي الشافعي ، إمام ، مقرئ ، كامل ، مصدر ، و الرماح َّ لد سنة سـبع ُ

عساكر بن عـيل ، وأيب  ومخسني ومخسامئة ، قرأ القراءات عىل أيب اجليوش

                                                        
=  

  .٣٩٦ / ١٩وهو مرتجم يف السري  ) ٥١٢ت ( 
 . » وسبعني« ) : س ( يف ) ١(
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٢(
 وفيها أنه ٢٩٦ / ٤ ، شذرات الذهب ١١٥ / ٤ ، والعرب ١٦٧ / ٢٠السري : انظر ترمجته يف ) ٣(

  .٥٤٢تويف سنة 
وهـو مـرتجم يف  ) ٤٦٩ت ( بو حممد عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا الرصيفيني اخلطيـب هو أ) ٤(

  .٤٥٢ / ١الغاية 
  معرفــة القــراء الكبــار : انظــر ترمجتــه يف واملثبــت مــن األصــل وث و » مفــرح« ) : ث ( يف ) ٥(

  .٤٣٢ / ١ ، حسن املحارضة ٢٦٧ / ٥ ، شذرات الذهب ١٢٢٤ / ٣
 .واملثبت من األصل وس  » الرباح« ) : س ( يف ) ٦(
وهـو  ) ٥٨١ت ( هو أبو اجليوش عساكر بن عيل بن إسامعيل املرصي الشافعي فقيه مقـرئ ) ٧(

  .٥١٢ / ١مرتجم يف الغاية 

 ب/٢٠٢



 
  ٤٧٠  

 ، والنظـام الـدر ، والرشيد بـن أيب ، قرأ عليه عيل بن الدهان اجلود
ً ، وتصدر لإلقراء بالفاضلية ، وأقرأ النـاس زمانـا ، بن عبد الكريم حممد

حـسن  ًسن السمت ، مـؤثرا لالنقطـاعوكان ح: به ، قال الذهبي وانتفعوا 
األوىل سـنة ثـالث وثالثـني   ، جيد املعرفـة ، مـات يف مجـادىاإلنصاف
  .وستامئة

-  بن عبد الرمحن أبو احلـسن البغـوي عيل بن عبد العزيز ،  
أيب  البغدادي ، نزيل مكة ، شيخ ، مسند ، ثقة ، روى احلروف عن 

وهو أجل أصحابه ، وأثبتهم فيه ، من :  بن سالم ، قال الداين عبيد القاسم

                                                        
 .غياث بن فارس تقدمت ترمجته ) ١(
وهو  ) ٦٦٥ت ( هو أبو احلسن عيل بن موسى بن يوسف السعدي املرصي الدهان إمام ثقة ) ٢(

  .٥٨٢ / ١غاية مرتجم يف ال
واملثبت من األصل وث وهو أبو بكر بن أيب الدر الرشيد املكينـي  » بن أيب الذر« ) : س ( يف ) ٣(

  .١٨١ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٦٧٣ت ( إمام حاذق 
  هو نظام الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد الكريم بن عيل التربيزي ثم الدمشقي مقـرئ معمـر ) ٤(

  .١٧٤ / ٢ مرتجم يف الغاية وهو ) ٧٠٤ت ( 
 . » االنقطاع« ) : ث ( يف ) ٥(
 . » مجاذى« ) : ث ( يف ) ٦(
  .١٢٢٤ / ٣انظر معرفة القراء ) ٧(
 ) .س ( ساقطان من  » ج ك« الرمزان ) ٨(
  .٣٦٣ / ٢ ، شذرات الذهب ١٤٧ / ٢ ، تذكرة احلفاظ ٣٤٨ / ١٣السري : انظر ترمجته يف ) ٩(
 ) .س ( ساقطان من  » كج « : الرمزان ) ١٠(



 
  ٤٧١  

 ) ثغور بغو) أهل بناحية  خراسان ، انتقل إىل مكة ، ولزم أبـا عبيـد
 حتى مات روى عنه احلروف إسحاق بن أمحد اخلزاعي ، وأبو حييـى حممـد

بـن  ، وأمحد بن حممد بن زياد األعـرايب ، وأبـو إسـحاق ابن عبد الرمحن
   ، وإبـراهيم بـن عبـد الـرزاق ، الطـرباين  أبو القاسـم ، وفراس

وحممـد بـن (  بـن أيب املـوت وأمحد ابن حممـد  ،وأمحد بن يعقوب
،  ) الكازري  ، وحممد بن حممد بن احلسنبن أيوب النوقاين احلسني

                                                        
 ) .س ( بياض يف  » أهل« مكان ) ١(
والنسبة ) بغشور ( و) بغ ( وسامها ياقوت احلموي  » ـعو« ) : س ( ويف  » بغوا« ) : ث ( يف ) ٢(

  .٥٥٤ ، ٥٥٣ / ١انظر معجم البلدان . إليها بغوي وهي بليدة بني هراة ومرو الروذ 
 ! » بناجبة« : ) ث ( ويف  » سامن« ) : س ( يف ) ٣(
  وهـو مـرتجم يف الغايـة  ) ٣٤٣ت ( هو أبو حييى حممد بن عبد الـرمحن بـن عبـد اهللا املكـي ) ٤(

١٦٣ / ٢.  
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٥(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٦(
  وهـو مـرتجم يف الغايـة  ) ٣٦٠ت ( هو أبو القاسم سليامن بن أمحد بن أيوب اإلمام احلـافظ ) ٧(

٣١١ / ١.  
 .لعله التائب تقدمت ترمجته ) ٨(
وهـو  ) ٣٥١ت ( هو أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بـن أيب املـوت املكـي الـشيخ املحـدث ) ٩(

  .٢٥ / ١٦مرتجم يف السري 
 ) .س ( ما بني القوسني ليس يف ) ١٠(
 .هو أبو عبد اهللا حممد بن احلسني بن أيوب النوقاين ) ١١(

  .١٢٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .كذا يف ترمجته ( هو أبو احلسن حممد بن حممد بن احلسن الكارزي ) ١٢(

  .٢٣٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٤٧٢  

 عيـسى بـن بـن  ، وحممـد ، وطـاهر بـن عبـد العزيـزبن خالد وأمحد
 ، تـويف بمكـة سـنة سـبع بن أمحد املكي أمحد بن حممد  ، ورفاعة

 .وثامنني ومائتني 
 ، نزيل التقي أبو احلسن األربيل) بن حممد ( بن عبد العزيز   عيل-

بغداد ، إمام ، بارع ، مقرئ ، كامل ، ولـد سـنة عـرش وسـتامئة ، قـرأ عـىل 
وأجازه اإلمام املقرئ أمحـد بـن ( ملوصيلإبراهيم بن يوسف بن بركة ا

،  ) » املهرة يف قراءات العـرشة « صاحب بن أيب املكارم الواسطي حممد

                                                        

وهـو  ) ٣٢٢ت ( هو أبو عمر أمحد بن خالد بن يزيد القرطبـي بـن اجلبـاب احلـافظ الناقـد ) ١(
  .٢٤٠ / ١٥مرتجم يف السري 

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 .ن عيسى بن رفاعة األندليس هو حممد ب) ٣(

  .٦٧٩ / ٣انظر ترمجته يف ميزان االعتدال   
 ) .س ( ساقط من  » ج« الرمز ) ٤(
 . املكي  ) كذا يف ترمجته فاهللا أعلم (هو أمحد بن حممد بن حممد ) ٥(

  .١٢٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليست يف  » بن حممد« ) ٦(
طبعة بـشار  [ ٦٨٨ ، تاريخ اإلسالم وفيات ١٣٩٩ / ٣ة القراء الكبار معرف: انظر ترمجته يف ) ٧(

  .٢٤٨ / ٢١الوايف بالوفيات ] عواد 
 وهو مرتجم يف ٦٥٢ / ٣وهو إبراهيم بن يوسف بن بركة املوصيل !  » املوصل« ) : س ( يف ) ٨(

  .٥٣ / ٣توضيح املشتبه 
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٩(
ّس أمحد بن حممد بن أيب املكارم الواسطي اخلياط ابن دلـة شـيخ حمقـق هو أبو العبا) ١٠(   )٦٥٣ت ( ِ

  .١٣١ / ١وهو مرتجم يف الغاية 



 
  ٤٧٣  

َقرأ عليه اإلمام شعلة ْ ُ ثم إنه سمع منـه مـصنفاته  كالـشمعة ، وغريهـا
 البـدر  ، وأمحد بـن أيببن أمحد اجلزري  ، وعيلاملقصايت وأبو بكر ؟

الرومـي ،  واإلمام إبراهيم بـن عمـر اجلعـربي ، وجلـدك  ،قالنيسال
ًكـان مقرئـا ، فقيهـا ، ) : وقـال ( الفـريض ،  وروى عنه أبـو العـالء ً  

ًفرضيا ، نحويا ، عدال ، وقال ابن القوطي ً ً :  مات يف خـامس رجـب/ 
 .سنة ثامن وثامنني وستامئة 

                                                        
وهـو  ) ٦٥٦ت ( هو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد املوصيل احلنبيل شـعلة أسـتاذ إمـام ) ١(

  .٨٠ / ٢مرتجم يف الغاية 
 ) .س (  من واملثبت » ًمصنفا« ) : ث ( يف األصل و) ٢(
وهو مرتجم يف الغايـة  ) ٧١٣ت ( هو أبو بكر بن عمر بن مشبع اجلزري املقصايت إمام جمود ) ٣(

١٨٣ / ١.  
وهو مرتجم  ) ٦٩٣ت ( هو أبو احلسن عيل بن أمحد بن موسى اجلزري البشنوي إمام حاذق ) ٤(

  .٥٢٥ / ١يف الغاية 
وهـو مـرتجم يف  ) ٧٠٤ت ( يب البدر القالنـيس هو مجال الدين أمحد بن عيل بن عبد اهللا بن أ) ٥(

  .٢١٦ / ١الدرر الكامنة 
 ! » القالييس« ) : س ( يف ) ٦(
 وهو مـرتجم يف الـوايف ٦٦٤وهو جلدك الرومي الفائزي األمري ت !  » خلدك« ) : س ( يف ) ٧(

  .٢٥٩ / ١١بالوفيات 
لكالبـاذي احلنفـي الفـريض اإلمـام هو أبو العالء حممود بن أيب بكر بن أيب العالء البخاري ا) ٨(

  .١٣٤ / ٦وهو مرتجم يف شذرات الذهب  ) ٧٠٠ت ( احلافظ 
 ) .س ( ساقطة من  » وقال« ) ٩(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١٠(



 
  ٤٧٤  

- و احلـسن اجلـالء عيل بن عبد العزيز أبـ ، الـرازي ، شـيخ 
 عـيل بـن ابـن جماهـد ، و ًسكن دمشق ، أخذ القراءة عرضـا عـن 

أبـو الفـتح   جعفر بن الصباح ، عـرض عليـه احلسن بن اجلنيد ، و
 عيل بن حممد اخلبازي فارس بن أمحد بدمشق يف مسجد الطرايفيني ، و

  ، وقــد وقــع يف جــامع البيــان عــيل بــن ابــن أمحــد   املظفــر، و
 .  من الناسخعبد اهللا ولعله تصحيف

 عيل بن عبد العزيز املقرئ ، روى القراءة عن حممد بـن حييـى الكـسائي ، قـرأ -
 .حممد بن عيسى االصطخري  عليه أبو الطيب

ْاحلـرصي   القـريواينأبـو احلـسن الفهـري  عيل بن عبد الغني- ُ  

                                                        
 ) .س ( ساقط من  » ج« الرمز ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 ) .س ( ساقط من  » ج« الرمز ) ٣(
 ) .س ( ساقط من  » ج« الرمز ) ٤(
 . » ت« وربام يكون ) س ( الرمز غري واضح يف ) ٥(
 .هو أبو الفتح الدمشقي تقدمت ترمجته ) ٦(
  .٣١٩ / ١وانظر جامع البيان .  » من تصحيف« ) : س (  يف )٧(
 .حممد بن عيسى بن جعفر االصطخري املقري  » كذا يف ترمجته«  هو أبو الليث )٨(

  .٢٢٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
   ، ومعرفــة القــراء الكبــار ٢٦ / ١٩ ، الــسري ٣٣١ / ٣وفيــات األعيــان : انظــر ترمجتــه يف ) ٩(

٨٦٩ / ٢.  
 ! » الفريواين« ) : س ( يف ) ١٠(

 أ/٢٠٣



 
  ٤٧٥  

 ، أديب ، حاذق ، صـاحب القـصيدة الرائـدة يف قـراءة نـافع أستاذ ، ماهر
  وهـو يف  » سألتكم يا مقري الغـرب كلـه« : ًملغزا  وناظم السؤال الدايل

ُأجابه عنه الشاطبي ومن بعده ، قرأ عىل عبـد العزيـز بـن حممـد ) سؤات (  َ
اجللـويل ، والـشيخ أيب  ، وعىل أيب عيل بن محدون صاحب ابن سفيان

، تال عليه السبع تسعني ختمة ، قرأ عليه أبـو داود سـليامن  ر القرصيبك
 قـصيدته ، وأقـرأ صواببن  ابن حييى املعافري ، وروى عنه أبو القاسم

ابن وأربعامئة ، قال  وغريها ، تويف بطنجة سنة ثامن وستني الناس بسبته
ْرصي صاحب زهـر اآلداب ُاحل إسحاق إبراهيم وهو ابن خالة أيب  :خلكان

                                                        
 ! » الداين« ) : س ( يف ) ١(
 .ابن سفيان هو حممد بن سفيان القريواين ) ٢(
 .أظنه أبا عيل احلسن بن عيل اجللويل القريواين ) ٣(

  .٢٢٦ / ١ه يف الغاية انظر ترمجت  
 .هو أبو بكر القرصي إمام جامع القريوان ) ٤(

  .١٨٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) ٤١٠ت ( هو أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد بن خالد األزدي العتكي الـصواف النـسابة ) ٥(

  .٣٣٧ / ١وهو مرتجم يف الصلة 
 ! » نسبته« ) : س ( يف ) ٦(
 . » وثامنني« ) : ث ( و) س ( يف ) ٧(
  )٦٨١ت ( هو أبو العباس أمحد بن حممد بن إبراهيم بن خلكان اإلربـيل أحـد األئمـة الفـضالء ) ٨(

ــة والنهايــة  ــرتجم يف البداي ــان ٣٤٧ / ١٣وهــو م ــات األعي ــه هــذه يف وفي    ، وانظــر مقولت
٣٣٢ / ٣.  

 . واملثبت من س » ابن «يف األصل وث ) ٩(



 
  ٤٧٦  

 : ]التي أوهلا [ اآلداب ، ومن نظمه القصيدة املشهورة 
ُ   يا ليل الصب متى غده       أقيام الساعة موعده     ُ َ 
 ّالسامر فـأرقــه        أسـف للبـني يردده    رقد    
بن عبد الكايف بن عيل بن متام بن يوسـف بـن موسـى بـن متـام   عيل-

 الشافعي ، قايض دمـشق ، ولـد سـنة احلسن السبكياإلمام العالمة أبو 
وأنـواع ( وثامنني وستامئة ، وبرع يف الفقه ، واألصـول ، والعربيـة ،  ثامن

وسمع الشاطبية والرائية من  ( ، وقرأ القراءات عىل الصائغ ، )العلوم 
ليه ً، وقدم دمشق قاضيا سنة تسع وثالثني وسبعامئة ، قرأ ع ) سبط زيادة

بـن الغـزي الـشهري   ، وحممـداملقـديس القراءات حممـد بـن يعقـوب
                                                        

=  
وهـو  ) ٤٥٣ت ( بن عيل بن متيم القريواين األديـب شـاعر املغـرب هو أبو إسحاق إبراهيم ) ١(

  .١٣٩ / ١٨مرتجم يف السري 
 ) .س ( زيادة من ) ٢(
 . » فقد« ) : س ( يف ) ٣(
   ، شـذرات الـذهب ٦٣ / ٣ ، الـدرر الكامنـة ٦٧٨ / ١٤البداية والنهايـة : انظر ترمجته يف ) ٤(

٣٦٨ / ٦.  
 . » ثالث« ) : س ( يف ) ٥(
 . » واحلديث« ومكانه ) س ( ا بني القوسني ساقط من م) ٦(
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٧(
  )٧١٢ت ( هو أبو عيل احلسن بن عبد الكريم بن عبد السالم الغامري ثم املـرصي سـبط زيـادة ) ٨(

  .٢١٧ / ١وهو مرتجم يف الغاية 
بـد اهللا حممـد بـن يعقـوب بـن واملثبت من األصـل وث وهـو أبـو ع » القديس« ) : س ( يف ) ٩(

=  



 
  ٤٧٧  

 بالرشيف احلسيني ، انتهت إليه رئاسة العلم يف وقته وله كالم يف صـحة
، أبان فيه عن حتقيق وحسن اطالع ، ) والرد عىل من طعن فيها  ( القراءات العرش ،

 .تويف سنة سبع ومخسني وسبعامئة بمرص 
بـن أيب بكـر أبـو احلـسن الواسـطي املعـروف   عبد الكـريم عيل بن-
َبخزيم ُ - شـيخ واسـط ، إمـام ، مقـرئ ، - بضم املعجمة وفتح الـراء ، 

 ، وكامـل ابـن العطـار عارف ، مكثر ، قرأ عىل عمـر بـن عبـد الواحـد
ْرضوان البابرصي َ َ قرأ عليـه الـشيخ عـيل بـن أيب حممـد بـن أيب سـعد ، 

عبد اهللا بن عبـد املـؤمن أبـو حممـد إىل  الشيخ نجم الدين و/ الديواين
                                                        

=  
  .٢٨٢ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٧٤٩ت ( إسامعيل املقديس إمام مقرئ 

وهو أمحد بـن عـيل !  » الغري« ) : س ( ويف »  أمحد « والصواب  »حممد« يف مجيع النسخ   كذا)١(
 .بن متيم تقدمت ترمجته 

 ! » صحبة« ) : س ( يف ) ٢(
 ) . س (ما بني القوسني ليست يف ) ٣(
  .١٣٩١ / ٣انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ٤(
 
وهـو  ) ٦٢٩ت ( هو أبو حفص عمر بن عبد الواحد بن عيل الواسـطي العطـار إمـام ناقـل ) ٥(

  .٥٩٤ / ١مرتجم يف الغاية 
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٦(
 .واملثبت من األصل وث  » الديوان« ) : س ( يف ) ٧(
نجم الدين بـن « ) : ث ( ويف  » جم الدين بن عبد اهللا بن حممد بن عبد املؤمنن« : يف األصل ) ٨(

 » نجم الدين عبد اهللا بن حممـد بـن عبـد املـؤمن« ) : س ( ويف  » عبد اهللا بن حممد بن املؤمن
 .والصواب املثبت 



 
  ٤٧٨  

 ، تـويف بواسـط ذي األنفال ، وعبد الرزاق ابـن موسـى الطيبـي آخر
 . احلجة سنة تسع وثامنني وستامئة عن سن عالية

 ، مصدر ، أخذ  أستاذأبو احلسن التلمساين  عيل بن عبد الكريم-
 صـاحب ابـن هـذيل ، قـرأ عليـه هللا املراديبن عبد ا القراءات عن فتح
  .بن اخلضار احلافظ أبو احلسن

بن عبد اهللا بن أيب بكر بن الطيـب زيـن الـدين ابـو احلـسن بـن   عيل-
َّ نزيل مرص ، إمام ، مـصدر حـاذق ، قـرأ بمـضمن القالل اجلزائري  » اإلعـالن «َ

 عىل حممد بـن عمـر »  التيسري«  وعرض ، وتال السبع ،عىل الصفراويوغريه 

                                                        
 ! » احلافر« ) : س ( يف ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 ! » بعن ابن غال« ) : س ( يف ) ٣(
  .١٢٨١ / ٣انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ٤(
 ! » اسناد« ) : س ( يف ) ٥(
 .هو أبو نرص فتح بن عبد اهللا املرادي التلمساين من جلة املقرئني باملغرب ) ٦(

  .٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 
صل وهو الصواب وهـو واملثبت من األ » احلضار« ) : ث ( ويف  » ابن احلصاد« ) : س ( يف ) ٧(

وهـو  ) ٦٧٦ت ( أبو احلسن عيل بن حممد التلمساين الرضير الكتاين ابن اخلضار إمام مقرئ 
  .٥٧٩ / ١مرتجم يف الغاية 

  .٤٣٥ / ١ ، حسن املحارضة ١٣٧١ / ٣معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٨(

 ب/٢٠٣



 
  ٤٧٩  

 ، وألـف بـن نـشوان  عبد اهللا املعافري نزيل الثغر ، وعبد الظـاهرابن
 ، وهو خمترص لطيف سـمعه منـه ، »يف القراءات   جالء األبصار«كتاب 

 بالقـاهرة » التيـسري «وسـمع منـه   ،وقرأ عليه عيل بن يوسف الشطنويف
تني وسـتامئة ، وأخـربين بعـض  سنة ثامن وساملرصي) بياض ( حممد بن 

ْشيوخنا أن ابن القالل هذا كان ال جييز أحدا ممن يقرأ عليه إال بجعل ، وأن  ُ ً
ًشخصا رحل إليه من بالد بعيدة ، فلام أكمل عليه القراءات سأله اإلجـازة 

ًفطلب منه اجلعل ، وكان فقريا ْ ُ َّفشق ذلك عليه ، وتوجه مكـسور اخلـاطر َ ، 
 يف النوم فكأنه سأله عـن حالـه فـأخربه ، ملسو هيلع هللا ىلص فرأى النبي وبات تلك الليلة

ً ال عليك ارجع إليه غدا وكـل لـه ملسو هيلع هللا ىلصوشكى إليه من قول الشيخ ، فقال له 
َبأمارة زمرا زمرا ، فلام أصبح غدا إىل الشيخ وأخربه اخلرب ، فقال صدقت يا  ً ً

                                                        
   وهـو أبـو عبـد اهللا حممـد بـن »د اهللا  أيب عبـ«والـصواب  » بن عبد اهللا« يف مجيع النسخ   كذا)١(

 .عمر بن مالك املعافري الفايس مقرئ عارف 
  .٢١٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

هو أبو حممد رشيد الدين عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر الزنبـاعي اجلـذامي املـرصي ) ٢(
  .٣٩١ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٦٤٩ت ( الرضير إمام بارع 

 ! » األنصار« ) : س  ( يف) ٣(
وهو أبـو احلـسن عـيل ) ث ( واملثبت من  » التطنويف« ) : س ( ويف  » النطنوين« : يف األصل ) ٤(

وهـو مـرتجم  ) ٧١٣ت ( ابن يوسف بن حريز اللخمي الشطنويف الشافعي األستاذ املحقق 
  .٥٨٥ / ١يف الغاية 

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٥(
 !»  ًفقرا« ) : ث ( يف ) ٦(



 
  ٤٨٠  

يـه ، ًبني ، وبكى واستغفر اهللا مما مىض ، وعاهد أال يأخذ شيئا ممن يقـرأ عل
ثم ﴿ : فوصلت إىل قوله تعاىل كنت ليلة أقرأ : وأجازه فسئل عن ذلك فقال 

  حتــى قــرأت . اآليــة   ﴾... نــانـا الكتــاب الــذين اصــطفينا مـن عبادأورث
فقلت يف نفيس أيدخلون اجلنة كلهم مجلـة واحـدة أم   ﴾جنات عدن يدخلوهنا﴿ 

ًزمرا زمرا:  وهو يقول  ملسو هيلع هللا ىلصكيف ؟ ثم نمت فرأيته  . أو كام قال ً
َبن ثابت أبو احلسن األنصاري اخلزرجي العبادي  عيل بن عبد اهللا- ُ 

عيل بن [ ، إمام ، ماهر ، جمود ، قرأ القراءات عىل أيب احلسن  الصامتي
بن كرز ، وأيب داود ، وأيب احلسن بن الدوش ، وأيب احلسني حييى بن ] أمحد 

، ثم رجـع فـويل   وسمع ببالد املرشقالبياز ، وحج ، إبراهيم بن زيد 

                                                        
  .٣٢سورة فاطر اآلية ) ١(
  .٣٣سورة فاطر اآلية ) ٢(
 . » فرأيت« ) : ث ( يف ) ٣(
 ، وصـلة ٨٥ / ٣ ، التكملـة لكتـاب الـصلة ٩٥٦ / ٢معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٤(

  .٢١١الصلة ص 
 . » العامي« ) : س ( يف ) ٥(
 ) .س ( زيادة من ) ٦(
 . كام يف ترمجته وقد تقدمت » بن أيب زيد « والصواب » بن زيد «يف مجيع النسخ ) ٧(
) أوروبـا ( املرشق بالد واسعة حيدها من الغرب النهر واخلليج الفاصـالن إياهـا عـن أورىف ) ٨(

ومن اجلنوب بحر اليمن واهلند ومن املرشق أقىص أرض الصني ومـن الـشامل أقـىص أرض 
  .٧٣ / ١انظر معجم البلدان عند كالمه عىل آسيا . الرتك 



 
  ٤٨١  

ْخطابة غرناطة ، وكان موصوفا باحلذق ِ ً واالتقان ، والفضل والصالح ، ،
بـن   ، وعبد الـصمدبن محيد بن رزق ، وأبو عبد اهللا أخذ عنه أبو بكر

بن حكم ، وحممد بن أمحد بن حممد ابن عـروس ،   ، وأبو جعفريعيش
 . ومخسامئة  /ي احلجة سنة تسع وثالثنيتويف بغرناطة يف ذ

  بــن خلــف بــن النعمــة أبــو احلــسن األنــصاري   عــيل بــن عبــد اهللا-
   ، إمام ، كبري ، أسـتاذ ، حـافظ ، عالمـة ، أخـذ القـراءات عـن البلنيس

   ، وأيب األصــبغ أيب احلــسن بــن شــفيع ، وموســى بــن مخــيس الــرضير
 القـراءات وغريهـا عـن أيب بـن عـيل بـن الطحـان ، وروى عبد العزيز

                                                        
 ! » باحلذف« ) : ث ( يف ) ١(
 .هو عمر بن أمحد تقدمت ترمجته ) ٢(
وهـو  ) ٥٨٦ت ( هو أبو عبد اهللا حممد بن جعفر بن محيـد األمـوي البلنـيس مقـرئ حـاذق ) ٣(

  .١٠٨ / ٢مرتجم يف الغاية 
.  رهو أبو حممد عبد الصمد بن حممد بن يعيش الغساين األندليس خطيب املنكب مقرئ مصد) ٤(

  .٣٩١ / ١انظر ترمجته يف الغاية 
  .٨٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو جعفر أمحد بن عيل بن حكم الغرناطي ) ٥(
   ، وشـذرات الـذهب ١٠٣١ / ٣ ، ومعرفة القراء الكبار ٥٨٤ / ٢٠السري : انظر ترمجته يف ) ٦(

٤٠٥ / ٤.  
 
 وهو ترجم يف التكملة لكتاب ٥٢٠بل هو أبو عمران موسى بن مخيس بن هبدل الرضير ت ق) ٧(

  .١٥٣ / ٢الصلة 
والصواب املثبت ألن ابن شفيع تقدم  » عبد العزيز بن عبد امللك بن شفيع« : يف مجيع النسخ ) ٨(

  ذكره وهو أبو األصبغ عبد العزيز بن عيل بن حممد الساميت األشبييل ابن الطحان أسـتاذ كبـري 
=  

 أ/٢٠٤



 
  ٤٨٢  

بـن  ، قرأ عليه احلسن بن حممد بن عتاب ، وأيب عيل بن سكره حممد
 أمحــد بــن الــزبري فــاتح ، وأمحــد بــن عــون اهللا احلــصار ، وأبــو جعفــر

   ، وحممد بن عبـد العزيـز بـن سـعادة ، وروى عنـه الـشاطبي القضاعي
 ، بن الوليد عن املصنف غانم للمهدوي عن ابن عتاب عن »رشح اهلداية  «

ًكان عاملا ، متقنا ، حافظا للفقه ، والتفاسري: قال األبار  ً ً  ، ومعاين اآلثـار
ً، متقدما يف علم اللسان ، فصيحا ، مفوها ،  والسنن ً ً، معظام  ]ًورعا [ ً

عند اخلاصة والعامة ، ويل خطابة بلنسية ، وانتهـت إليـه رئاسـة اإلقـراء ، 
 ، وصـنف »ُّ ري الظمـآن «ًفتوى ، صنف تفسريا ، يف عدة جملدات سامه وال

                                                        
=  

  .٣٩٥ / ١ة وهو مرتجم يف الغاي ) ٥٦٠ت بعد ( 
وهـو  ) ٥٢٠ت ( هو أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بـن عتـاب القرطبـي مـسند األنـدلس ) ١(

  .٢٠٦ / ٤مرتجم يف شذرات الذهب 
 ) .س ( واملثبت من  » بن شكرة« ) : ث ( يف األصل و) ٢(
ن واملثبت من األصل وث وهو أبو عيل احلسن بن حممـد بـ » بن حممد بن قاسم« ) : س ( يف ) ٣(

 .فاتح الشعار البلنيس املقرئ 
  .٢٣٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ! » وأيب جعفر« ) : س ( يف ) ٤(
كذا يف مجيع النسخ ومثله يف معرفة القراء الكبار وهو وهم واهللا أعلم والصواب أبو عبد اهللا حممد بن عـيل بـن ) ٥(

  .١١٢ / ٢لة وهو مرتجم يف التكملة لكتاب الص ) ٦٢٧ت ( الزبري القضاعي 
 ! » عامل« ) : س ( يف ) ٦(
 . » والتفسري« ) : ث ( يف ) ٧(
 . » والسري« ) : س ( يف ) ٨(
 ) .س ( زيادة من ) ٩(



 
  ٤٨٣  

.  وهو خاتم العلامء برشق األنـدلس »عبد الرمحن   اإلمعان يف رشح سنن النسائي«كتاب 
  .تويف سنة سبع وستني ومخسامئة يف عرش الثامنني

- عيل بن عبد اهللا بن رزيق   ) املـرصي ،  أبـو احلـسن) بتقديم الراء
 بمرص سنة أربع وثامنني وثالثامئة، ونـسبه، بن عبد امللك مقرئ ، قرأ عليه عتبة

 .هشام  بن زبان عن احللواين عن ، قرأ عىل أمحد بن سليامن وكناه
-  )عيل بن عبد اهللا بن زياد أبو احلسن احلجازي قرأ عىل حسني ، 

 ) .ل بن شاذان ابن عيل اجلعفي عن محزة ، قرأ عليه الفض
 الـشهري بـأخي بن عبد العزيز أبو احلسن املرصي  عيل بن عبد اهللا-

                                                        
وهـو مـرتجم  ) ٣٠٣ت ( هو أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل النسائي احلافظ الكبري ) ١(

  .٦١ / ١يف الغاية 
  .٩٧ – ٩٦ / ٣انظر التكملة ) ٢(
 .ومل أقف له عىل ترمجة .  » زريق« ) : س ( يف ) ٣(
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٤(
 ) ٤٤٥ت ( هو أبو الوليد عتبة بن عبد امللك بن عاصم األندلـيس العـثامين مقـرئ معـروف ) ٥(

  .٤٩٩ / ١وهو مرتجم يف الغاية 
   بــن ســليامن بــن واملثبــت مــن األصــل وث وهــو أبــو بكــر أمحــد » بـن زيــان« ) : س ( يف ) ٦(

 . إسامعيل بن زبان الدمشقي 
  .٥٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٧(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٨(
  .٧٩٨ وفيها أن وفاته سنة ٤٤١ / ١ ، حسن املحارضة ٢٤٨ / ٥الضوء الالمع : انظر ترمجته يف ) ٩(



 
  ٤٨٤  

، شيخ اإلقراء بالشيخونية بمرص ، قرأ عـىل  إمام ، مقرئ ، ناقل هبرام
تـويف سـنة  )بيـاض ( قرأ عليه ( حممد ابن أمحد بن حممد العسقالين ، 

 . )ثامن وتسعني وثامنامئة 
  أبـو احلـسن اجلـذامي- باملهملـة – بـن فـرح  عبد اهللا عيل بن-

، أستاذ ، ماهر ، ثقـة ، ولـد سـنة عـرش  الطليطيل ، يعرف بابن األلبريي
ًوأربعامئة ، أخذ القراءات عرضا وسامعا عـن مكـي بـن أيب طالـب ، وأيب  ً

، قـال   ، وحممـد بـن مـشاوروأيب حممد بن عيـاش  ،القاسم وليد

                                                        
 ! » هبريم« ) : س ( يف ) ١(
 . » ناقد« ) : س ( يف ) ٢(
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٣(
 القـراءات ابـن اجلنـدي والـرشف موسـى الـرضير وكان ممن أخذ عن« : يف الضوء الالمع ) ٤(

ـة الغــامري  ـه الــزين رضــوان... والــشمس العــسقالين والعربيـ ـ الــضوء الالمــع  » أخــذ عنـ   اهــ
 . ، مطبوع يف املجلد هناية الغاية لزين الدين الطرابليس   انظر الغاية يف غاية النهاية .٢٤٨ / ٥

 ! » وسبعامئة« ) : ث ( يف ) ٥(
 ، تاريخ اإلسـالم وفيـات ٨٣٣ / ٢ ، معرفة القراء الكبار ٤٠٠ / ٢الصلة : انظر ترمجته يف ) ٦(

  .٤٨٣سنة 
 ! » اجلزامي« ) : ث ( يف ) ٧(
 ! » االهلريي« ) : س ( يف ) ٨(
 وهـو ٤٤٩وهو أبو القاسم وليد بن عبد اهللا بن عبـاس األصـبعي ت !  » وليه« ) : س ( يف ) ٩(

  .٦٠٩ / ٢مرتجم يف الصلة 
   وهـو مـرتجم يف الـصلة ٤٦٣هو أبو حممد عبد اهللا بـن حممـد بـن عبـاس ابـن الـدباغ ت ) ١٠(

 . » بن عباس« والصواب  » بن عياش«  ويف مجيع النسخ  .٢٧٢ / ١



 
  ٤٨٥  

ًوأقرأ الناس دهرا ، وكان ، ثقة ، عارفا بالفن ، صاحلا ، : ظ أبو عبد اهللا احلاف ً ً
ًواعظا ، قدم قرطبة ، وتصدر بجامعها لإلقراء ، فأقرأ الناس نحو شهرين ، 

  .ومات سنة ثالث وثامنني وأربعامئة
-  )عيل بن عبد اهللا بن حممد بن أيدون أبو احلسن الزيات أخـذ ، 

 ، روى القراءة عنه أمحد بن حييى بـن بن زياد  احلسن بن حممدالقراءة عن
 ) .مصعب األدمي 

  ،أبو احلسن اجلذامي األندليس بن حممد بن مرهب  عيل بن عبد اهللا-
 بـن اليـاس اللخمـي صـاحب /ًروى القراءات سامعا عـن حممـد بـن إبـرهيم 

 .ي بن أمحد اخلزرج روى عنه أمحد بن عمر.  املهدوي

                                                        
=  

 وهو أبو بكر حممد بن مساور بن أمحـد بـن » مساور « ولعل الصواب ! » شاور« ) : س ( يف ) ١(
  .٤٩٦ / ٢ظفيل انظر ترمجته يف الصلة 

  .٨٣٣ / ٢انظر معرفة القراء ) ٢(
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٣(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
 . هو أبو حممد احلسن بن حممد بن زياد القريش البياين ) ٥(

  .٢٣١ / ١مجته يف الغاية انظر تر  
 . » فرهب« ) : س ( يف ) ٦(
  .٥٣٢ ، وفيهام أنه تويف سنة ٢٥٤ / ٤ ، شذرات الذهب ٤٨ / ٢٠السري : انظر ترمجته يف ) ٧(
 . » اهلروي« ) : س ( يف ) ٨(
 ويف ٥٣١وكـان مولـده سـنة  ) ٦١٦ت ( هو أبو القاسم أمحد بن عمر بن أمحـد اخلزرجـي القرطبـي ) ٩(

  .٨٠ / ١انظر التكملة لكتاب الصلة . ه أن والده استجاز له من أيب احلسن بن مرهب هذا ترمجت



 
  ٤٨٦  

- عيل بن عبد اهللا بن حممد أبو احلسن البغدادي  مقرئ ، عرض ، 
    ، روى القـراءة عنـه البغـدادي  حممد بن عبد اهللا بن عيسىعىل 

 .عبد الباقي بن احلسن 

-  )عيل بن عبد اهللا بن حممد أبـو احلـسن األزدي .  روى القـراءة
 قرأ عليه أبو الصقر رمحة بن حممـدعن حممد بن وهب صاحب يعقوب ، 

 ) . الكفرتوثي
- ــرض ــاف  عــيل بــن عبــد اهللا بــن الن ــو احلــسن اخلف ( أب
روى   أيب الزعـراء، روى القـراءة عـن ) مقرئ معروف  بالدينور اإلمام

                                                        
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١(
 . هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عيسى البغدادي ) ٢(

  .١٨٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ساقط من  » ج« الرمز ) ٣(
 ) .س (  يف هذه الرتمجة غري موجودة) ٤(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٥(
هو أبو الصقر رمحة بن حممد بن أمحد الكفرتوثي مقرئ دمشق قال احلـافظ أبـو العـالء وأبـو ) ٦(

  .٢٨٣ / ١الغاية . اهـ . الصقر يف عداد املجهولني 
 ! » الكفرتويف« ) : ث ( يف ) ٧(
 .ومل أقف له عىل ترمجة  » النرص« ) : س ( يف ) ٨(
 . » احلقاف« ) : س (  يف) ٩(
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ١٠(
 . » اإلمام الدينوري« ) : ث ( يف ) ١١(

 ب/٢٠٤



 
  ٤٨٧  

 .الرصاص   أبو الفرج أمحد بن حممد بن احلسنًالقراءة عنه عرضا 
- عيل بن عبد اهللا بن هارون أبو احلسن الكندي احلميص   مقـرئ
اخلـري الغـساين ، ) بـن (   حماسـنً، روى القراءة عرضا عن  َّمصدر

ــا  ــه عرض ــراءة عن ــرأًروى الق ــنبوذ ، ق ــن ش ــسن ب ــو احل ــه   أب   علي
  .بحمص

 ينبن ياسني بن نجم أبو احلسن الكنـاين العـسقال  عيل بن عبد اهللا-
، إمام ، كامل ، ولد سنة  ثم التنييس املرصي املنشأ املعروف بابن البالن

                                                        
=  
. ًمدينة من أعامل اجلبل قرب قرمسيس بينها وبـني مهـذان نيـف وعـرشون فرسـخا : دينور ) ١(

  .٦١٦ / ٢انظر معجم البلدان 
 ! » الرحمرا« ) : س ( يف ) ٢(
ــ) ٣( ــرج أمحــد ب ــو الف ــو أب ــصايغ الرصــاص ه ــدينوري ال ــن احلــسن الربمكــي ال ــد ب   ن حمم

  .١٠٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية . مقرئ مشهور 
 .ومل أقف له عىل ترمجة !  » اخلميص« ) : ث ( يف ) ٤(
 . » ًمتصدرا« ) : س ( يف ) ٥(
و عـيل حماسـن بـن وهو أبـ) س ( واملثبت من  » بن احلسني« ) : ث ( ، ويف األصل و) ث ( ليست يف  » بن« ) ٦(

 .٤٢/ ٢انظر ترمجته يف الغاية .  اخلري بن نجية الغساين احلميص مقرئ متصدر
 . » وقرأ« ) : س ( يف ) ٧(
 ! » بخمص« ) : ث ( يف ) ٨(
   ، ويف املـصدرين اسـمه ٤٣٢ / ١ ، حسن املحارضة ٦٣٦تاريخ اإلسالم وفيات سنة : انظر ترمجته يف ) ٩(

  .٥١٦ / ٣، التكملة لوفيات النقلة ) بن ياسني عيل بن عيل بن عبد اهللا ( 
 . » ابن اللبان« ) : ث ( يف ) ١٠(



 
  ٤٨٨  

يف النحو عىل  ًبضع ومخسني ومخسامئة ، وقرأ عىل أيب اجلود قديام ، وحذق
َّورحل إىل بغداد ، ودمـشق ، وتـصدر باجلـامع العتيـق ، وأم   ،ابن بري

قة ، تويف يف ذي القعدة سنة ًبمسجد سوق وردان من مرص ، وكان خريا ، ث
 .ست وثالثني وستامئة ، عن نحو ثامنني سنة 

 ، بن يوسـف بـن خطـاب أبـو احلـسن املعـافري  عيل بن عبد اهللا-
األشبييل ، أخذ القراءات عن نجبة بن حييى صـاحب رشيـح ، وروى عـن 

ًوكـــان فقيهـــا ، حمـــدثا ، شـــاعرا ، يميـــل إىل  ،عبـــد اهللا بـــن زرقـــون أيب ً ً   
 .الظاهر ، عاش ثامنني سنة ، ومات سنة تسع وعرشين وستامئة 

 . عيل بن عبد اهللا هو كشتغدي ، يأيت يف حرف الكاف -
، مقرئ ، متصدر ، قرأ عىل ابـن   عيل بن عبد اهللا أبو احلسن اجلالء-

جماهد ، قرأ عليه أبو الفتح فارس بن أمحد ، كذا وقع يف جامع البيان ، ولعله 

                                                        
 ! » حدق« ) : س ( يف ) ١(
  هو أبو حممد عبد اهللا بن بري بـن عبـد اجلبـار املقـديس ثـم املـرصي العالمـة نحـوي وقتـه ) ٢(

  .١٣٦ / ٢١وهو مرتجم يف السري  ) ٥٨٢ت ( 
 ، والتكملـة لكتـاب ٢٣٨ / ٥كملـة لكتـايب املوصـول والـصلة الذيل والت: انظر ترمجته يف ) ٣(

  .١١٦ / ٣الصلة 
 .واملثبت من األصل وث  » ابن« ) : س ( يف ) ٤(
 .واملثبت من األصل وث  » رزقون« ) : س ( يف ) ٥(
 
 .ومل أقف له عىل ترمجة  » احلال« ) : س ( يف ) ٦(



 
  ٤٨٩  

 . واملعروف عيل بن عبد العزيز واهللا أعلمتصحيف ، 
-  )عيل بن عبد اهللا الوحاظيمن بني عمر مـن الـيمن عمـرو ُ 

 ) ) .بياض ( قرأ عىل حممد بن  اجلسيم لوحاظة
  القرطبي، إمام،بن عيسى بن أمحد أبو احلسن األبار األنصاري  عيل بن عتيق-

  بن الفرس، وأيب العباس اسم عبد الرحيمفاضل، أخذ القراءات عىل أيب الق
َوحج فسمع مـن الـسلفي   ،البطروجي ، وأيب جعفر ابن زرقون ِّ

                                                        
وهـي هنـا  » ن عبد اهللا أبـو احلـسن الفـاريسعيل ب« جاءت ترمجة ) س ( بعد هذه الرتمجة يف ) ١(

 .متأخرة بعد ثالث تراجم وهي هنا أوىل 
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٢(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٣(
 ) .ث ( كذا يف األصل و) ٤(
 . » لو حاصة« ) : ث ( يف ) ٥(
 ، صـلة ١٠٦ / ٣كتاب الـصلة  ، التكملة ل١١١٩ / ٣معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٦(

  .٢٣٢الصلة ص 
واملثبت من األصل وث وهو أبو القاسم عبد الـرحيم بـن حممـد  » عبد الرمحن« ) : س ( يف ) ٧(

  وهـو مـرتجم يف الغايـة  ) ٥٤٢ت ( بن الفرج بن الفرس األنصاري الغرناطي مقرئ حمقـق 
٣٨٣ / ١.  

وهو  ) ٥٤٢ت (  املريس املالكي احلافظ إمام هو أبو العباس أمحد بن عيل بن أمحد بن زرقون) ٨(
  .٨٣ / ١مرتجم يف الغاية 

 .واملثبت من األصل وث  » رزقون« ) : س ( يف ) ٩(
  هو أبو جعفر أمحد بن عبد الرمحن بن حممد األندلـيس البطروجـي القرطبـي اإلمـام العـامل ) ١٠(

  .١١٦ / ٢٠وهو مرتجم يف السري  ) ٥٤٢ت ( 
 . واملثبت من س »البطروحي  «يف األصل وث ) ١١(



 
  ٤٩٠  

يف  ًوكان بصريا بالقراءات مشارك: ُوغريه ، وعني باحلديث ، قال األبار 
 .، ونظم الشعر  الطب

 الفضل /، وسمع منه أبو احلسن بن ) واألصول ( ألف يف الطب 
 ، بـن سـامل التجيبي ، وأبـو الربيـع وشيوخنا أبو عبد اهللا  ،املقديس

 . ، وتويف سنة ثامن وتسعني ومخسامئة بن خريه وأبو احلسن
  العـذري (  بالقاف بن القاصح بن أمحد  عيل بن عثامن-

                                                        

 . » شارك« ) : س ( يف ) ١(
 ! » يف الطيب« ) : ث ( يف ) ٢(
 ) .ث ( ليست يف  » واألصول« ) ٣(
  وهـو أبـو احلـسن عـيل بـن املفـضل بـن ) بن املفضل ( كذا يف مجيع النسخ والذي يف ترمجته ) ٤(

   وهـو مـرتجم يف الـسري  )٦١١ت ( عيل املقديس ثم االسـكندراين املـالكي احلـافظ الكبـري 
٦٦ / ٢٢.  

 . » القديس« ) : س ( يف ) ٥(
وهـو  ) ٦١٠ت ( لعله أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن بـن عـيل التجيبـي املـريس احلـافظ ) ٦(

  .١٦٤ / ٢مرتجم يف الغاية 
  هو أبو الربيـع سـليامن بـن موسـى بـن سـامل الكالعـي األندلـيس احلـافظ خطيـب بلنـسية ) ٧(

  .٣١٦ / ١ وهو مرتجم يف الغاية  )٦٣٤ت ( 
  هو أبو احلسن عيل بن أمحد بن عبد اهللا بـن خـرية البلنـيس خطيبهـا ومقرؤهـا إمـام عـارف ) ٨(

  .٥٢٠ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٦٣٤ت ( 
 . » بن أمحد« قبل  » بن حممد« زيادة ) س ( يف ) ٩(
  .٧٢٧ / ١ ، هدية العارفني ٧١ / ٤مر  ، إنباء الغ٢٦٠ / ٥الضوء الالمع : انظر ترمجته يف ) ١٠(
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ١١(
 ) .ث ( ما بني القوسني ليست يف ) ١٢(

 أ/٢٠٥



 
  ٤٩١  

) لـشافعي املـرصي ا) بفتح أوله واملعجمة إىل عذر بطن من األشـعريني ( 
ناقل مصدر ، قرأ العـرش وغريهـا عـىل أيب بكـر بـن اجلنـدي ، وإسـامعيل 

بـن أيب بكـر  عـرش أمحـد األربعـة ( الكفتي ، وألف ، ومجع ، قرأ عليـه 
 ) .   تويف سنة إحدى وثامنامئة القلقييل

   ، مقرئ ، كامل ، ناقـل ، قـرأ عـىل أيب بن عبد اهللا أبو احلسن الفاريس  عيل-
 . قرأ عليه عبد الكايف » الغاية «ر بن مهران ، ورشح كتاب بك

 ، شـيخ ، بن حممود أبو احلسن البغدادي الوجـوهي  عيل بن عثامن-
ولـد سـنة اثنتـني وثامنـني ومخـسامئة ،   ،]جمود [ مقرئ ، ماهر ، حمقق ، 

 صـاحب ابـن ُوعني بـالقراءات ، واألداء ، فقـرأ عـىل الفخـر املوصـيل
 القرطبي ، قرأ عليه اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن عمر اجلعربي سعدون

                                                        
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ١(
هو أبو العباس أمحد بن أيب بكر بن يوسف الكناين القلقييل ثم السكندري األزهري الشافعي ) ٢(

  ) .٨٥٧ت ( املقرئ 
  .١٦٩ / ١ته يف الضوء الالمع انظر ترمج  

 .قبل ثالث تراجم وهي هناك أصح ومل أقف له عىل ترمجة ) س ( هذه الرتمجة تقدمت يف ) ٣(
 ، الـوايف ٤٨١ / ٥ ، شـذرات الـذهب ١٣٤٤ / ٣معرفـة القـراء الكبـار : انظر ترمجتـه يف ) ٤(

  .٢٩٩ / ٢١بالوفيات 
 ) .س ( زيادة من ) ٥(
 ) ٦٢١ت ( د بن أيب الفرج بن معايل الفخر املوصـيل الـشافعي إمـام فقيـه هو أبو املعايل حمم) ٦(

  .٢٢٨ / ٢وهو مرتجم يف الغاية 
 .حييى بن سعدون تقدمت ترمجته ) ٧(



 
  ٤٩٢  

األوىل سـنة اثنتـني  ، تـويف ثالـث مجـادى بالسبع فقط ، وابن خروف
 .وسبعني وستامئة ببغداد ، ودفن بمقربة باب حرب 

- عيل بن عثامن بن حبشان اجلوهري مقرئ ، مـصدر ، َّ  قـرأ ،
ْمحد الزبريي ، صاحب روح ، وعىل بن أ عىل الزبري  َ حممد بن هـارون 

   ابـن ِّ حممد بن يعقوب املعدل ، وقـرأ عـىل التامر ، صاحب رويس ، و
عـيل بـن حممـد بـن اخلبـازي ،   أبو احلـسنيجماهد ، قرأ عليه األستاذ 

  طـاهر بـن غلبـون  ،  وروى احلروف عنه عيل بن حممد بن جعفـر شـيخ
 ] ويف يف حدود األربعني وثالثامئة وت. [ 

 ، بن العوام أبـو احلـسن البطـائحي بن املرحب  عيل بن عساكر-
إمام ، كامل ، ثقة ، شيخ العراق ، قرأ عىل أيب العز القالنيس ، وأيب عبد اهللا 

                                                        
 ! » حروف« ) : س ( يف ) ١(
 ! » مجاذى« ) : ث ( يف ) ٢(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٣(
 . » متصدر« ) : س ( يف ) ٤(
  .» أبو احلسن «والصواب  » أبو احلسني«  يف مجيع النسخ  كذا)٥(
 .مرتني ) س ( يف  » شيخ« تكررت ) ٦(
 ) .س ( زيادة من ) ٧(
 ! » املزجب« ) : س ( يف ) ٨(
   ، وشـذرات الـذهب ١٠٣٧ / ٣ ، ومعرفة القراء الكبار ٥٤٨ / ٢٠السري : انظر ترمجته يف ) ٩(

٤٢٥ / ٤.  



 
  ٤٩٣  

عمــر بــن ] واألدب عــىل الــرشيف [ ، و البــارع ، وأيب بكــر املزرقــي
 ، وحممـد بـن أيب بـن دلـف قـرأ عليـه عبـد العزيـز  ،إبراهيم الزيدي

ْبن سامل ، وعيل بن هبة اهللا بن اجلميزي ، والوزير عون الدين بـن  القاسم َّ ُ
 ، واحلافظ أبو العباس أمحد بـن » اإلفصاح «وأسند عنه يف كتابه   ،هبرية
ًد البندنيجي ، وأقرأ الناس دهرا، وصنف كتابا يف القبن أمح أمحد ، راءاتً

ًوكان ثقة عارفا بالعربية تويف يف شعبان سنة اثنتـني وسـبعني : قال الذهبي 
  .ومخسامئة ، وله اثنتان وثامنون سنة

- عــيل بــن عقبــة  شــيخ ، روى القــراءة عــن ،  يمــوت بــن   

                                                        

 ) .س ( ثبت من وامل » املرزقي« ) : ث ( يف األصل و) ١(
 ) .س ( زيادة من ) ٢(
  هو أبو الربكات عمر بن إبرهيم بن حممد العلـوي الزيـدي الكـويف احلنفـي العالمـة املقـرئ ) ٣(

  .١٤٥ / ٢٠وهو مرتجم يف السري  ) ٥٣٩ت ( 
واملثبت من األصل وث وهو أبو حممد عبد العزيز بن دلف بـن أيب  » بن خلف« ) : س ( يف ) ٤(

وهو مـرتجم يف  ) ٦٣٧ت ( دي الناسخ خازن الكتب املستنرصية مقرئ صالح طالب البغدا
  .٣٩٣ / ١الغاية 

 .هو أبو عبد اهللا حممد بن أيب القاسم بن أيب الفضل بن سامل البغدادي الرواشني إمام مقرئ ) ٥(
  .٢٣٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  عـون الـدين ، وهـو أبـو املظفـر الـوزير) س ( صـل وواملثبت مـن األ » عون بن الدين هبرية« ) : ث ( يف ) ٦(
  .٢٣٠ / ٦وهو مرتجم يف وفيات األعيان  ) ٥٦٠ت (  حييى بن هبرية بن حممد الشيباين 

وهـو  ) ٦١٥ت ( هو أبو العباس أمحد بن أمحد بن أمحد البنـدنيجي احلـافظ البغـدادي إمـام ) ٧(
  .٣٧ / ١مرتجم يف الغاية 

  .١٠٨٣ / ٣انظر معرفة القراء ) ٨(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٩(



 
  ٤٩٤  

 .روى القراءة عنه أبو نرص احلداد   ،املرزع
   ، احلنـبيل ، دي الظفـرياإلمـام أبـو الوفـا البغـدا  عيل بن عقيـل-

  العالمــة ، اجلــامع ألنــواع العلــوم ، وشــيخ احلنابلــة ، وصــاحب كتــاب 
سـنة إحـدى وثالثـني  ً الذي بلغ أربعامئة وسبعني جملدا ، ولد» الفنون «

وأربعامئة ، وقرأ القراءات عىل أيب الفتح بن شيطا ، قرأ عليه املبارك بن أمحد 
ًا كبريا ، وكان إمام ابن األخوة ً متبحرا مربزا يف علـوم ، يتوقـد ذكـاء ، /ً ُ َّ ً ً

عينـاي مثلـه ، مـا كـان  مـا رأت: وكان أنظر أهل زمانه ، قال الـسلفي 
يقدر يتكلم معه ، لغزارة علمـه ، وبالغتـه وحـسن إيـراده ، وقـوة  أحد

 .اآلخرة سنة ثالث عرشة ومخسامئة  حجته انتهى ، تويف يف مجادى
 بكرس الـشني املعجمـة بعـدها - بن جعفر بن شريان يل عيل بن ع-

 أبو القاسم الواسطي الرضير ، مقرئ ، عارف ، جمود ، قـرأ -آخر احلروف 
                                                        

  .» بن املزرع «والصواب  » بن املذرع« ) : س ( يف و  كذا يف األصل وث)١(
   ، وشـذرات الـذهب ٩٠٠ / ٢ ، ومعرفة القـراء الكبـار ٤٤٣ / ١٩السري : انظر ترمجته يف ) ٢(

١٧٤ / ٤.  
 ! » وله« ) : س ( يف ) ٣(
ـارك بـن أمحـد بـن عـيل بـن األخـوة واملثب » األخذة« ) : س ( يف ) ٤( ـات املب ت من األصل وث وهو أبو الربك

  .٣٧ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٥٥٢ت ( ًالبغدادي كان عارفا بالنحو واألدب 
 ! » ما رأيت« ) : س ( يف ) ٥(
 ! » أجد« ) : س ( يف ) ٦(
 . » مجاذى« ) : ث ( يف ) ٧(
 ، تـاريخ اإلسـالم ٧٩٨ / ٢ ، تبـصري املنتبـه ٩١٩ / ٢ر معرفة القراء الكبا: انظر ترمجته يف ) ٨(

  .٥٠٣وفيات سنة 

 ب/٢٠٥



 
  ٤٩٥  

عىل أيب عيل غالم اهلراس ، قرأ عليه أبو الفتح نرص اهللا بـن الكيـال ، وأبـو 
 بـن سـمعت سـعد اهللا:  بكر عبد اهللا بن الباقالين ، قال ابن السمعاين

: كان ابن شريان يميل إىل االعتـزال ، وقـال الـذهبي : حممد الدقاق يقول 
:  قلـت حدث ببغداد بعد اخلمسامئة ، وبقي إىل بعد العـرشين ومخـسامئة

تويف سنة أربع وعـرشين ومخـسامئة ، وكـان مولـده سـنة إحـدى وأربعـني 
 .وأربعامئة 

 أبـو احلـسن )الكتـاين ( بـن إبـراهيم بـن عبـد اهللا   عيل بن عمـر-
 ، بعد آخر احلروف ساكنة وجيم أستاذ ، مـاهر  بفتح القاف- القيجاطي

عـىل أيب  قـرأ القـراءات. ) ولد سنة مخسني وستامئة  ( كامل ، حمقق  ،

                                                        
 . واملثبت من س » السعداين «يف األصل وث ) ١(
 .هو أبو احلسن سعد اهللا بن حممد بن عيل بن الدقاق بغدادي ) ٢(

  .٣٠٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  .٩١٩ / ٢معرفة القراء ) ٣(
 ) . س (ساقطة من  » الكتاين« ) ٤(
 ، النــرش يف ١٨٠ / ٢ ، بغيــة الوعــاة ١٠٤ / ٤مــرتجم لــه يف اإلحاطــة يف أخبــار غرناطــة ) ٥(

  .٩٧ / ١القراءات العرش 
 .كذا يف مجيع النسخ ) ٦(
 
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٧(
 ) س( فحـذفتها كـام يف  » عىل أبيـه ببلـدة قيجطـة«   »قرأ القراءات« بعد ) ث ( يف األصل و) ٨(

 .ألهنا ستأيت يف الرتمجة 



 
  ٤٩٦  

، وأيب عبـد اهللا بـن  عيل احلسني ابن أيب األحوص ، وعبد اهللا بن مساعد
الطبـاع ، وعـىل  يسى الرعينـي، وأمحد ابن عيل بن حممد بن ع مشغون

عن أمحد بن عيسى بـن  والده عمر بن إبراهيم عن أيب إسحاق بن شربان
أمحد األزدي ، وعىل إبراهيم بن عبد اهللا بن مطرف ، وقرأ برواية ورش عىل 

  ، قرأ عليه حفيدة حممـد بـن حممـدابن حسن الطائي حممد بن إبراهيم
  ،خطيـب غرناطـة مد بن يوسف اللويشابن عيل بن عمر ، واخلطيب حم

) بن ( بن حممد  بن قاسم ، وأبو القاسم حممد واألستاذ أبو سعيد فرج

                                                        
 .ومل أقف له عىل ترمجة  » بن حممد بن مساعد« ) : س ( يف ) ١(
 .ومل أقف له عىل ترمجة  » بن مسعون« ) : س ( يف ) ٢(
 .واملثبت من األصل وث  » الدعيني« ) : س ( يف ) ٣(
 .ومل أقف له عىل ترمجة  » بن شريان« ) : ث ( يف ) ٤(
 )بـن حـسن ( هللا حممد بن إبراهيم بن أمحد الطائي تقدمت ترمجته ومل أجـد يف نـسبه لعله أبو عبد ا) ٥(

 .واهللا أعلم 
 .هو أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عيل بن عمر الكتاين القيجاطي األندليس أستاذ مقرئ ) ٦(

  .٢٤٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 أبو عبد اهللا حممد بن يوسف بن عبد اهللا واملثبت من األصل وث وهو » اللويس« ) : س ( يف ) ٧(

وهـو مـرتجم يف  ) ٧٧٣ت ( ًاألندليس اللويش خطيب غرناطة وأعىل القراء إسنادا يف زمانه 
  .٢٨٤ / ٢الغاية 

 ! » غرباطة« ) : س ( يف ) ٨(
واملثبت من األصل وث وهو أبو سعيد فرج بن قاسم بن أمحـد الثعلبـي  » فرح« ) : س ( يف ) ٩(

 . ي إمام عالمة الغرناط
  .٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٤٩٧  

بـن هـاين ،  اخلشاب شيخ غرناطة ، وشيخنا قـايض دمـشق إسـامعيل) 
وقايض اجلامعة أبو الربكات حممد بن حممد بن إبراهيم البلفيقي ، وشـيخنا 

الرعيني نزيل حلب ، وروى عنه قصيدته التي  أبو جعفر أمحد بن يوسف
، وهـو مـن   حممد بن جـابر الـوادايشزادها عىل الشاطبية أبو عبد اهللا

أقرانه ، وقرأت أنا هذه القصيدة عىل أمحد بن يوسـف الرعينـي ، وكـذلك 
  ذكـره أبـو  ( عـىل املـذكور ، قراءته كـذلك  بحق» التيسري «كتاب 

ًأوحد زمانـه علـام وختلقـا :  فقال » اإلحاطة « اخلطيب يف كتابه عبد اهللا بن ً
ًوتواضعا وتفننا ، ورد غرناطة مستدعى عام اثنتي عرشة وسبعامئة ، وقعـد  ً
ًبمسجدها األعظم ، يقرئ فنونا من العلم من قـراءات ، وفقـه ، وعربيـة ، 

                                                        
=  
وهو أبو القاسم حممد بن حممـد بـن يوسـف بـن اخلـشاب  » بن حممد اخلشاب« ) : س ( يف ) ١(

 .األنصاري األندليس شيخ غرناطة واملصدر بجامعها يف زمانه 
  .٢٥٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ابن هاين األندليس الغرناطي املالكي اإلمام العالمـة هو أبو الرشيد إسامعيل بن حممد بن عيل) ٢(
  .١٦٨ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٧٧٠ت ( 

وهـو  ) ٧٧٩ت ( هو أبو جعفر أمحد بن يوسف بن مالك الرعينـي الغرنـاطي إمـام نحـوي ) ٣(
  .١٥١ / ١مرتجم يف الغاية 

 .واملثبت من األصل وث  » أبو عيل« ) : س ( يف ) ٤(
 ) .الواديايش ( واملعروف يف ترمجته  » الوادايش« يع النسخ يف مج  كذا)٥(
 ! » جلن« ) : ث ( ويف  » نحو« ) : س ( يف ) ٦(
 . » لذلك« ) : س ( يف ) ٧(
 . » تويف سنة نيف وعرشون وسبعامئة« وفيها ) س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٨(



 
  ٤٩٨  

 قـرأ وأدب ، وويل اخلطابة ، وقصده الناس ، وأخذ عنه البعيـد والقريـب ،
 األستاذ أيب /عىل أبيه ببلدة قيجطة ، بالقراءات السبع ، ومجعها من فيه عىل 

عبد اهللا بن مساعد الغساين ، وقرأ بغرناطـة عـىل األسـتاذ أيب عبـد اهللا بـن 
ــشهري أيب واألســتاذ  ،مــسهور ــاع ، واألســتاذ ال  أيب جعفــر بــن الطب
األبـدي ، وعـىل  سنبن الصائغ ، واألسـتاذ النحـوي أيب احلـ احلسن

  ، والفقيــه القــايض أيب عــيل بــن أيب  القــايض أيب عمــرو الزيــدوين
بـن مـسعدة ،  القـايض أيب جعفـر وعىل الفقيه النـسابة  ،األحوص

أيب القاسـم  بن الزبري ، واألستاذ العالمة واألستاذ العالمة أيب جعفر

                                                        
ويف اإلحاطــة بــن مــستقور »  بــن مــشهور« ) : ث ( ويف  » بــن مــسهور« كــذا يف األصــل ) ١(

 .وهو حممد بن إبراهيم الطائي تقدمت ترمجته  » مشعور« والصواب 
 .والصواب املثبت  » االسيار وأيب« ) : ث ( يف األصل و) ٢(
وأظنه يقصد أبا عبد اهللا الصائغ فإنه من طبقة شيوخ القيجـاطي واهللا ) ث ( كذا يف األصل و) ٣(

 .أعلم 
وهو أبـو احلـسن عـيل بـن حممـد بـن حممـد  » األبذي« : والصواب  ) ث( كذا يف األصل و) ٤(

  .١٩٩ / ٢وهو مرتجم يف بغية الوعاة  ) ٦٨٠ت ( اخلشني األبذي 
وهو مرتجم يف الـديباج الـذهب  ) ٦٩٩ت ( هو أبو جعفر أمحد بن حممد بن أمحد بن مسعدة ) ٥(

  .١٨٣ / ١يف معرفة أعيان علامء املذهب 
 . » بن األحوص« ويف اإلحاطة !  » ن أيب األخوصب« ) : ث ( يف ) ٦(
 ! » للنسابة« ) : ث ( يف ) ٧(
 . » الرندي« كذا يف مجيع النسخ والذي يف اإلحاطة ) ٨(
 .والصواب املثبت  » أيب جعفر بن أيب جعفر« ) : ث ( يف األصل و) ٩(
 ! » العامة« ) : ث ( يف ) ١٠(

 أ/٢٠٦



 
  ٤٩٩  

ق بن مطرف البسطي ، واألستاذ ابن األحنف ، واألستاذ العالمة أيب إسحا
املعروف بابريـل ؛ تـويف بغرناطـة يف احلجـة سـنة ثالثـني  أيب بكر عتيق

  .)وسبعامئة ، وكانت له جنازة عظيمة حرضها السلطان 
  اإلمـام احلـافظ  بن أمحد بـن مهـدي بـن مـسعود  عيل بن عمر-

حـد األعـالم ، أبو احلسن الدارقطني البغدادي ، صـاحب التـصانيف ، وأ
أمحـد بـن جعفـر بـن  أيب بكر النقاش ، وأيب احلـسن الثقات ، قرأ عىل

 ، احلـريب  ، وحممد بـن عبـد اهللاالطربي ، وحممد بن احلسني املنادي
وأيب القاسم عيل بن حممد بـن كـاس النخعـي ، ( وأبيه عمر بن أمحد

                                                        

  )٦٧٠ت يف حـدود ( ساين البلنـيس امللقـب إبريـل لطولـه هو أبو بكر عتيق بن حممد بن عيل الغ )١(
  .١٩١وهو مرتجم يف صلة الصلة ص 

  .١٠٧ ، ١٠٥ – ١٠٤ / ٤انظر األحاطة ) ٢(
   ، ومعرفـة القـراء الكبـار ٤٤٩ / ١٦ ، الـسري ٢٩٧ / ٣وفيـات األعيـان : انظر ترمجتـه يف ) ٣(

٦٦٥ / ٢.  
 . » بن مسعود« بعد  »  بن عبد اهللابن النعامن بن دينار« : زيادة ) س ( يف ) ٤(
 . » عرض القراءات« ) : س ( يف ) ٥(
   .» أيب احلسني «والصواب  » أيب احلسن« يف مجيع النسخ   كذا)٦(

 .واملثبت من األصل وس  » بن املبادي« ) : ث ( يف ) ٧(
 . هو أبو عبد اهللا حممد بن احلسني الطربي ) ٨(

  .١٣٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن جعفر البغدادي احلريب مقرئ حاذق ) ٩(

  .١٧٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو عمر بن أمحد بن مهدي البغدادي ) ١٠(

  .٥٨٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٥٠٠  

، وأيب بكـر  د بن أمحد بن قطـنالتامر ، وحمم وأيب بكر حممد بن عمران
، وأمحـد  بـن بويـان الدبييل ، وأيب احلسن حممد بن احلسني بن حممد

 . ، وعيل بن سعيد ذؤابة الديباجي بن حممدا
 من ابـن جماهـد ، وتـصدر لإلقـراء يف أواخـر » السبعة «وسمع كتاب 

ًعمره ، وألف يف القراءات كتابا جليال مل يؤلف مثله ،  وهو أول مـن وضـع ً
أبواب األصول قبل الفرش ، ومل يعرف مقدار هذا الكتـاب إال مـن وقـف 

ُعليه ، ومل يكمل حـسن ُْ  إال لكونـه نـسج عـىل » جـامع البيـان «كتـاب   
بـن أمحـد ،  منواله ، وروى عنه احلروف من كتابه هذا حممد بن إبـراهيم

                                                        
=  
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ١(
 . ادي مقرئ ثقة هو أبو بكر حممد بن عمران التامر البغد) ٢(

  .٢٢٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .واملثبت من األصل وث  » بن قطني« ) : س ( يف ) ٣(
فـاهللا  » الـديبيل« : ويف ترمجتـه ) س ( وهي غـري منقوطـة يف  » الدبييل« ) : ث ( يف األصل و) ٤(

 .أعلم وهو أبو بكر حممد بن احلسني بن حممد الديبيل الشامي مقرئ ثقة 
  .١٣٣ / ٢ظر ترمجته يف الغاية ان  

  .» أيب احلسني «والصواب  » أيب احلسن« يف مجيع النسخ   كذا)٥(
 . واملثبت من األصل وث »بن توبان « ) : س ( يف ) ٦(
 .هو أبو احلسن أمحد بن حممد بن عيل الرضير الواسطي الديباجي ) ٧(

  .١٢٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ! » هفي« ) : س ( يف ) ٨(
 .هو حممد بن إبرهيم بن أمحد البغدادي ) ٩(

  .٤٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٥٠١  

روى عنـه خلـق ، وأئمـة وقد رحل إىل مرص ، والشام ، وهو كبري فأفاد ، و
، وأيب عبـد اهللا  وأيب ذر اهلرويكبار ، مثل العالمة أيب حامد االسفراييني ، 

َّ، ومتـام الـرازي ، وأيب   األزدي ، وعبد الغنـيالربقاين احلاكم ، وأيب بكر َ
، وأيب  ، وأيب الطيـب الطـربي األصبهاين ، وأيب حممد اخلـالل نعيم

صار الـدارقطني أوحـد زمانـه : ، قال احلاكم  املهتدي باهللا بن احلسن
 القراء ، والنحويني ، سألته عـن ًيف احلفظ ، والفهم ، والورع ، وإماما ، يف

                                                        
هو أبو ذر عبد بن أمحد بن حممد بن الـسامك األنـصاري اخلراسـاين اهلـروي املـالكي اإلمـام ) ١(

  .٥٥٤ / ١٧وهو مرتجم يف السري  ) ٤٣٤ت ( املجود 
   ثـم الربقـاين العالمـة صـاحب التـصانيف هو أبو بكر أمحد بن حممـد بـن أمحـد اخلـوارزمي) ٢(

  .٤٦٤ / ١٧وهو مرتجم يف السري  ) ٤٢٥ت ( 
 ! » االردي« ) : س ( يف ) ٣(
 ) ٤٣٠ت ( هو أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحـد األصـبهاين احلـافظ صـاحب التـصانيف ) ٤(

  .٧١ / ١وهو مرتجم يف الغاية 
ل وث وهـو أبـو حممـد احلـسن بـن حممـد اخلـالل واملثبت من األص » اجلالل« ) : س ( يف ) ٥(

 . احلافظ 
  .٢٣١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

  )٤٥٠ت ( هو أبو الطيب طاهر بن عبد اهللا بن طاهر الطربي الـشافعي العالمـة شـيخ اإلسـالم ) ٦(
  .٦٦٨ / ١٧وهو مرتجم يف السري 

ن حممد بـن املهتـدي بـاهللا اهلاشـمي العبـايس كذا يف مجيع النسخ ويف ترمجته أبو احلسني حممد بن عيل ب) ٧(
  .٢٤١ / ١٨وهو مرتجم يف السري  ) ٤٦٥ت ( البغدادي ابن الغريق العامل اخلطيب 

 ! » اهلندي بالعه« ) : س ( يف ) ٨(
 . » أوحد عرصه« ) : س ( يف ) ٩(



 
  ٥٠٢  

كان الـدارقطني : وقال اخلطيب  ، العلل والشيوخ وصادفته فوق ما وصف يل
إليـه علـم  ، وإمام وقتـه انتهـى دهره ، ونسيج وحده  وقريع ،فريد عرصه

ــة ،  ــصدق ، والثق ــع ال ــل ، م ــة العل ــر ومعرف ــحة االعتقــاد ، األث وص
 ، ومنهـا املعرفـة من علوم سـوى احلـديث ، منهـا القـراءات واالضطالع

َبمذاهب الفقهاء ، وبلغني أنه درس فقـه الـشافعي   عـىل االصـطخري ، /ََ
 حتـى ومنها املعرفة باألدب والشعر ، فقيل إنه كان حيفظ دواويـن مجاعـة ،

ًمل أر أحدا : َّوألح عليه هل رأيت مثل نفسك ؟ قال  وقد سأله رجل: قال 
ثامن القعدة سنة مخس وثامنـني ] يوم اخلميس [  تويف ما مجعت مجع

 .وثالثامئة عن ثامنني سنة 
-  )ْعيل بن عمر بن سـلم اخلـوالين َ اليمنـي مقـرئ بـاليمن مـن 

، قـرأ عليـه عطيـة بـن أيب ) بياض ( امئة ، قرأ عىل شيوخها ، كان قبل الثامن
 ) .العيسوي وأثنى عليه  بكر

                                                        
 ! » فرـح« ) : س ( يف ) ١(
 ! » واالصطالح« ) : س ( يف ) ٢(
 ! » ه بن حلمسأل« ) : س ( يف ) ٣(
 . » أمجع« ) : س ( يف ) ٤(
  .٤٠ ، ٣٥ ، ٣٤ / ١٢انظر تاريخ بغداد ) ٥(
 ) .س ( زيادة من ) ٦(
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٧(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٨(
 .هو عطية بن أيب بكر بن منصور العيسوي اليمني مقرئ صالح ) ٩(

=  

 ب/٢٠٦



 
  ٥٠٣  

ً ، أخذ القراءة عرضـا  عيل بن عمر بن عصام أبو احلسن البغدادي-
ًوكان خريا ، فاضال ، مشهورا ، من أصـحاب : عن ابن جماهد ، قال الداين  ًً

يف مـسجده ، وجيلـس  ابن جماهد ، وكان يقرئ ببغداد عند باب الـشعري
وقت الزوال ، ثم ينرصف إىل منزله فيتوضأ ثم  للناس من قبل الفجر إىل

  ،، ويقـرأ جيلس إىل العتمة ، ثم ينرصف إىل منزله ، فيصيل طول ليلته
وكان قد حج ثامن عرشة حجة عىل رجليه ، فحدث عليه من ذلـك علـة يف 

، وورث من أخيه عرشة  ازينساقيه ، فكان ال يستطيع امليش إال عىل عك
الباقي عىل أهل القـرآن ، وتـويف  آالف درهم ، فتصدق ببعضها ، وأنفق

 .رمحه اهللا ببغداد سنة سبع وستني وثالثامئة 
 املقـرئ روى القـراءات عـن أيب  عيل بن عمر أبو احلسن الطـربي-

 .عنه حممد بن إبراهيم احلرضمي  معرش ، رواها
                                                        

=  
  .٥١٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١(
 ! » السعر« ) : س ( يف ) ٢(
 ! » أي« ) : س ( يف ) ٣(
 . » ليله« ) : س ( يف ) ٤(
 . » أو يقرأ« ) : س ( يف ) ٥(
 ! » عكارين« ) : ث ( ويف  » عكاز« ) : س ( يف ) ٦(
 ! » بنقضها واتفق« ) : س ( يف ) ٧(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٨(
 . » رواحا«  ) :ث ( يف ) ٩(



 
  ٥٠٤  

-  بن سهل أبو احلسن احلريري عمرو عيل بن روى القراءة عن ، 
حممد بن يوسف التغلبي   وأظنـه مل يدركـه ، روى القـراءة عنـه ، 

 . احلسن بن حممد اخلالل
 عبد اهللا بن عوض احلمريي بن موسى بن العابد  عيل بن عيسى-

  لكي ، مقـرئ ، باملهملة والراء كـامل الـدين أبـو احلـسن االسـكندري املـا
ًعارف ، ولد سنة عرشين وستامئة ، وروى كثريا عن الـصفراوي ، وجعفـر 

له مسجد : ًاهلمداين ، وطلب العلم صغريا ، ذكره احلافظ أبو عبد اهللا فقال 
 ُّيؤم به ويقرئ ، ويؤدب ، وكان يقرئ بالروايـات ، وتـأخر عـن املكـني

بختمة كاملة الشهر كله ريض يف كل ليلة  االسمر ، وكان يصيل الرتاويح
اهللا عنه ، مات يف آخر سنة أربع وتـسعني وسـتامئة ، أو بعـدها كتـب عنـه 

                                                        
 ، ٧٧ / ٤ ، وتـاريخ دمـشق ٣٨٠ وفيه أنه تويف سنة ٢١ / ١٢تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف ) ١(

  .١٤٠ / ١٨وخمترص تاريخ دمشق 
واملثبـت مـن  » الثعلبـي« ) : س ( ويف »  أمحـد « والـصواب  »حممـد« : يف مجيع النـسخ   كذا)٢(

 .األصل وث 
 .ت من األصل وث واملثب » احلالل« ) : س ( يف ) ٣(
 ! » العايد« ) : س ( يف ) ٤(
  .١٣٨٠ / ٣انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ٥(
هو أبو حممد عبد اهللا بن منصور بن عيل اللخمي االسكندري املالكي الشاذيل املكني األسمر ) ٦(

  .٤٦٠ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٦٩٢ت ( أستاذ حمقق 
 ! » يحالرتلو« ) : ث ( يف ) ٧(



 
  ٥٠٥  

  . واليعمريالربزايل
 مقرئ ، قرأ عىل عبد املـنعم  عيل بن أيب طالب أبو احلسن املهدوي-

 .  ، قرأ عليه عمر بن أيب اخلري اخلزاز بن غلبونا
 ، املقرئ ، قرأ عـىل  بن صمدون أبو احلسنبن عيل  عيل بن فاضل-

ــرشيف ــه  ال ــب ، وروى عن ــوان «اخلطي ــه » العن ــرأ علي ــوان « ق    » العن
 . خطيب املقياس /بن عبد الكريم القييس  عبد اهلادي

   ،  عيل بن الفرج أبـو احلـسن الـدينوري املعـروف بـابن احلـارس-
ور اخلباز ، قرأ عليه املبارك بن شيخ ، مقرئ ، قرأ عىل أيب نرص أمحد بن مرس

                                                        
 ! » البزوايل« ) : ث ( يف ) ١(
 واليعمري هذا لعله أبو الفتح حممد بن حممد بن حممد بن سيد ١٣٨٠ / ٣انظر معرفة القراء ) ٢(

  .٢٠٨ / ٤ وهو مرتجم يف الدرر الكامنة ٧٣٤الناس اليعمري احلافظ العالمة ت 
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٣(
 ! » بن عليون« ) : س ( يف ) ٤(
فاهللا أعلم وهـو  » اخلزار« ويف ترمجته  » احلدار« ) : س ( ويف  » اخلزاز« ) : ث ( يف األصل و) ٥(

 .أبو حفص عمر بن أيب اخلري اخلزار القريواين شيخ متصدر 
  .٥٩٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ، حـسن ٥٩٤ / ٣ ، وتكملـة اإلكـامل ٦٠٣انظر تاريخ اإلسالم للذهبي وذكر وفاتـه سـنة ) ٦(
  .٣٠٥ / ١املحارضة 

 .هو نارص بن احلسن تقدمت ترمجته ) ٧(
  هو أبو الفتح عبد اهلادي بن عبد الكريم بن عـيل القيـيس املـرصي الـشافعي مقـرئ صـالح ) ٨(

  .٥٧٣ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٦٧١ت ( 
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٩(

 أ/٢٠٧



 
  ٥٠٦  

 .احلسن الشهرزوري 
- عيل بن الفضل أبو حممد  .  روى القراءة عنعيل بن سليم ،   وأمحـد

 .  عيل بن حممد اخلبازيبن فرح ، روى القراءة عنه ا
- عيل بن القاسم   بن إبراهيم ) أبـو احلـسن ) بـن موسـى  

   ًاخليـاط ، مقـرئ ، ضـابط ، روى القـراءة عرضـا عـن  ) األصـبهاين( 
 )  الفرج الشنبوذي ، وسمع سـبعة ابـن جماهـد مـن ) أيب عمـر بـن 

    أبو عـيل احلـسن بـن أمحـد احلـداد ، سمعها منه   ،إبراهيم الكتاين
، ) بن أمحد األسـود  بن عيل الشريازي ، وغانم وحممد بن احلسني( 

 . إسامعيل بن الفضل الرساج ًوقرأ عليه أيضا هو و
                                                        

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١(
 .م بن إسحاق العسكري البغدادي البزار اخلضيب مقرئ معروف هو أبو احلسن عيل بن سلي) ٢(

  .٥٤٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ! » احلـارى« ) : س ( يف ) ٣(
  .٧٠٥ / ٢ ، وتبصري املنتبه ٢٧١ / ٣تكملة اإلكامل : انظر ترمجته يف ) ٤(
 ) .س ( ساقط من  » بن موسى« ) ٥(
 ) .س ( ساقط من  » األصبهاين« ) ٦(
 ) .ث ( ليست يف  » أيب«  )٧(
 . » الكناين« ) : س ( يف ) ٨(
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٩(
 .هو أبو عبد اهللا حممد بن احلسني بن عيل الشريازي مقرئ حمقق ) ١٠(

  .١٣١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .ود ومل أجد يف نسبه األس( هو أبو القاسم غانم بن أمحد بن حممد األصبهاين ) ١١(

  .٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٥٠٧  

- بن العباس بـن الفـضل بـن شـاذان  عيل بن القاسم أبـو احلـسن 
 أبـو الفـضل اخلزاعـي ومل  أبيه ، قرأ عليـه الرازي ، روى القراءة عن 

 .خيتم عليه 
  ، قرأ عـىل عيل بن أيب القاسم بن عبد العزيز الطهطائي الصعيدي-
الصعيد السبع ، وأقرأ بطهطا واجلزيرة مـن الـصعيد ، هـو   ، شيخوالده

ْوأخوه حريز َُ  ومات باجلزيرة سنة أربع وسبعني وسبعامئة. 
-  عيل بن قطينا أيب احلسن التاين  ، الـدهقان ، شـيخ ، مقـرئ

ًمعروف ، روى القراءة عرضا عن النقاش ، روى القـراءة عنـه عرضـا أبـو  ً
 يل العطار ، وأبو احلسن اخلياط ، كذا وقع يف املستنري ، واملعروف احلـسنيع

، كام تقدم فإما أن يكون هذا أخاه ، أو غلـط  ابن حممد بن أمحد بن قطينا
 . واهللا أعلم

                                                        

  .٥٣ / ١٢ ، تاريخ بغداد ٣٩٤ / ٣التدوين يف أخبار قزوين : انظر ترمجته يف ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
وهو  ) ٧٦٢ت ( أبو القاسم بن عبد العزيز بن يوسف الطهطائي شيخ الصعيد ومقرؤها  هو )٣(

  .٢٩ / ٢مرتجم يف الغاية 
واملثبت من األصل وث وهو حريـز بـن أيب القاسـم بـن عبـد العزيـز  » جريز« ) : س ( يف ) ٤(

  .٢٠٣ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٧٨٢ت ( الطهطائي 
 ) .س ( ساقط من  » س« الرمز ) ٥(
 .ومل أقف له عىل ترمجة  » الثاين« ) : س ( يف ) ٦(
، هـو أبـو عبـد اهللا  » الـصواب قطيبـاو« ) : ث ( واملثبت من األصل و » قطبنا« ) : ث ( يف ) ٧(

 .احلسني بن حممد بن أمحد بن قطيبا البايب الباوردي شيخ 
  .٢٤٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٥٠٨  

-  ) بــضم الكــاف وبــامليم املخففــة وبالــسني -ُعــيل بــن كمــوس   
أ عـىل ابـن نفـيس ، وأيب  ، شيخ ، مقرئ قر أبو احلسن الصقيل-املهملة 

   » املقنـع «، مؤلـف  الطاهر بن خلف ، قرأ عليه أمحد بن حممد بن خلف
  ) .» املفيد «و

 .يأيت   عيل بن كيسه هو عيل بن يزيد بن كيسه-
 تقـي الـدين أبـو بن املبارك بن احلسن بن أمحـد بـن باسـويه  عيل-

اقل ، ثقة ، قرأ بالعرش عـىل  ، إمام ، مقرئ ، نالربجوين احلسن الواسطي
اخلطيب ، وأيب بكر بن الباقالين ، وسكن دمشق ، وتصدر  عيل بن املظفر

بن أمحد األندليس ، والرشيد بن أيب الـدر ،  هبا لإلقراء ، قرأ عليه القاسم
، والــصفي خليــل  والعــامد الفــصال  ،والتقــي يعقــوب اجلرايــدي
                                                        

 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 .هو أبو جعفر أمحد بن حممد بن خلف األنصاري األندليس املقرئ ) ٣(

  .١١٣ / ١ته يف الغاية انظر ترمج  
 ! » كنسه« ) : س ( يف ) ٤(
   ، شــذرات الــذهب ١٢٨ / ٥ ، العــرب ١٢٢٠ / ٣معرفــة القــراء الكبــار : انظـر ترمجتــه يف ) ٥(

٢٥٦ / ٥.  
 ! » الـرحوى« ) : س ( يف ) ٦(
 .هو أبو احلسن عيل بن عباس خطيب شافيا تقدمت ترمجته ) ٧(
 .ته أبو حممد اللورقي تقدمت ترمج) ٨(
واملثبت من األصل وث وهو التقي أبو يوسف يعقوب بـن بـدران  » احلدايدي« ) : س ( يف ) ٩(

  وهـو مـرتجم يف الغايـة  ) ٦٨٨ت ( ابن منصور الدمشقي ثم املرصي اجلرايدي إمام مقـرئ 
٣٨٩ / ٢.  

 .هو حممد بن حممد بن عبد العزيز التجيبي املغريب الفصال مقرئ حاذق ) ١٠(
  .٢٤١ / ٢ يف الغاية انظر ترمجته  



 
  ٥٠٩  

 ، مـات يف شـعبان سـنة اثنتـني بن مرشق، وروى عنه حممد ا املراغي
 . وثالثني وستامئة عن ست وسبعني سنة 

- عيل بن حمصن البغدادي  مقرئ ، حاذق ، ضابط ، عرض عىل ، 
  عمرو بن الصباح ، وهو من جلة أصحابه الذين ضبطوا عنـه ، روى

عن عمرو   وقرأ عليه نسخته/ًعنه القراءة عرضا أمحد بن سهل األشناين 
 )أمحد بن عيل البزاز وأبو جعفر. (  

-  )عيل بن حممد بن إبراهيم  بن جعفر بـن يعقـوب أبـو احلـسن
بن أمحـد  أصبهان ، مقرئ قرأ عىل أيب بكر عبد اهللا األدمي املديني مدينة

                                                        
واملثبت من األصل وث وهو أبو الصفا خليل بن أيب بكر بـن حممـد  » احلراغي« ) : ث ( يف ) ١(

  .٢٧٥ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٦٨٥ت ( املراغي الصفي احلنبيل مسند عارف 
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٣(
  ) .س( ليس يف  » ج« الرمز ) ٤(
 ! » مسحته« ) : س ( يف ) ٥(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٦(
قال ابن جزري والصواب أنـه حممـد كـام سـامه الـدارقطني  » أمحد« كذا سامه النقاش وغريه ) ٧(

 .وغريه وهو أبو جعفر حممد بن عيل البغدادي البزاز مقرئ مشهور 
  .٢١٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( مجة غري موجودة يف هذه الرت) ٨(
  .٦ / ٢انظر ترمجته يف تاريخ أصبهان ) ٩(
قال ياقوت هي املعروفة بجي وهي اآلن تعـرف بـشهرستان وهـي عـىل ضـفة هنـر : مدينة أصبهان ) ١٠(

  .٩٣ / ٥ انظر معجم البلدان . زندروذ بينها وبني أصبهان اليوم وهي اليهودية نحوامليل أو أكثر 

 ب/٢٠٧



 
  ٥١٠  

 ) . ، قرأ عليه عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن قايض ايذح املطرز
-  عيل بن حممد بن إبراهيم بن خشنام املالكي أبو احلسن 

ّالبرصي الدالل ، شيخ ، مشهور ، خري ، زاهد ، صالح ، عدل ، عرض عىل 
  ، أيب بكر حممد بن موسى الزينبي و ،حممد بن يعقوب املعدل العباسأيب 

  ومـسافر بـن ،قـايضبـن عبـد اهللا ال  أمحـد بـن عبـد الكـريمقرأ عليه 
بـن أمحـد  عـيل ، و حممد بن احلسني الكازريني ، و الطيب

ابن حممد   أبو القاسم عبد العزيز، وطاهر بن غلبون ، و اجلوردكي

                                                        
وهـو  ) ٣٥١ت ( عبد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا بن اخلطاب الليثي املطرز إمام ثقـة هو أبو بكر ) ١(

  .٤٠٧ / ١مرتجم يف الغاية 
  .٣٧٧ ، تاريخ اإلسالم وفيات سنة ٦٤٤ / ٢معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٢(
 . » غامب ج ف ك« ) : س (  ويف  »8« رمز له يف األصل برمز غري واضح ) ٣(
 . » مب« ) : س ( رمز له يف ) ٤(
هو أبو احلسني أمحد بن عبد الكريم بـن عبـد اهللا الـشينيزي البـرصي القـايض بـرسمن رأى ) ٥(

 .مقرئ مشهور 
  .٧٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) ٤٤٣ت ( هو أبو القاسم مسافر بن الطيب بن عباد البرصي ثـم البغـدادي مقـرئ حـاذق ) ٦(
  .٢٩٣/  ٢وهو مرتجم يف الغاية 

 . » مب ف« بـ) س ( رمز يف يف ) ٧(
 ) .الكارزيني ( والصواب ) س ( وهي غري منقوطة يف  » الكازريني« ) : ث ( يف األصل و  كذا)٨(
  وهـو أبـو احلـسن) ث ( واملثبـت مـن ) س ( وهي غري منقوطة يف  » اخلوردكي« يف األصل ) ٩(

  .٥٢٥ / ١يف الغاية انظر ترمجته .  عيل بن أمحد اجلوردكي مقرئ معمر 
 .هو عبد العزيز بن جعفر بن حممد تقدمت ترمجته ) ١٠(



 
  ٥١١  

بـن  عبد السالم بن احلسني البـرصي ، واحلـسن الفاريس ، وأبو أمحد
كـان : التكريتي ، ذكره الداين فقـال  ر حممد بن نزاحممد بن الغامم ، و

ًخريا ، فاضال ، وكان من املياسري فتـصدق ً  باملـه ، وكـان الغالـب عليـه
الزهد ، وتويف بالبرصة سنة سبع وسبعني وثالثامئـة ، وخـرج بجنازتـه إىل 

إىل بعد املغرب من كثرة مـن  الصحراء من بعد الزوال ومل يصل إىل القرب
يف املحـرم : وقال أسعد بن احلسني اليـزدي ( الناس حرضه ، حتى ضج 

 ) .سنة سبع وستني وثالثامئة 
 أبو احلسن الـسبتي  عيل بن حممد بن إبراهيم بن عيل بن أيب العافية-

) أيب ( احلاج ، املعمر ، التاجر ، مقرئ ، حـاذق ، ناقـل ، قـرأ الـسبع عـىل 
 » املـصباح «ًسامعا من كتاب بن عبيد اهللا ، وروى احلروف قراءة و حممد

                                                        

 . » ك« بـ) س ( رمز له يف ) ١(
 .واملثبت من األصل وث  » احلسني« ) : س ( يف ) ٢(
ــرار البكرسـتي« ) : س ( ويف  » بن نزاز« ) : ث ( يف ) ٣( غـري منقوطـة يف األصـل  » التكريتـي« و » بنـ 

 .وهو أبو بكر حممد بن نزار بن القاسم التكريتي مقرئ اجلامدة  ) ث( واملثبت من 
  .٢٦٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 ! » فيصدق« ) : س ( يف ) ٤(
 . » القري« ) : ث ( يف ) ٥(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٦(
  .٦٣٠سنة  ، تاريخ اإلسالم وفيات ١٢٥٩ / ٣معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٧(
والصواب إثباهتا وهـو أبـو حممـد عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبيـد اهللا ) س ( ليست يف  » أيب« ) ٨(

 .احلجري اخلطيب مقرئ 
  .٤٥٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٥١٢  

ولـيس بـصحيح ،   ،أليب الكرم سنة اثنتني وعرشين وستامئة عن مؤلفـه
ًسامعا ،   ،والصواب فيه أنه يرويه عن أيب بكر حممد بن إبراهيم الزنجاين

ِالقراءات ذكر ذلك احلافظ أبو بكر بن مسدي ،  ًوأخذ أيضا عنه ْ َ ) عن
 بمضمنه يف التاريخ املذكور اليـرس  وبعض القرآن»صباح  امل«قرأ عليه ) املؤلف 

بن عبد اهللا الغرناطي شيخ أيب حيان ، أخربين باملصباح من هذه الطريق إبـراهيم بـن ا
 .ًبن عبد الواحد قراءة أنا أبو حيان سامعا  أمحد

هو عيل بن حممد بـن جعفـر بـن   ، عيل بن حممد بن أمحد بن خليع-
 .ليع يأيت بن خأمحد 

-   عيل بن حممد بن أمحد بن زياد أبو احلسن الطرسويس املعروف
ــسكي ــد ،  بامل ــن حمم ــهل ب ــاتم س ــن أيب ح ــا ع ــراءة عرض   ًأخــذ الق

                                                        

 ! » مولقه« ) : ث ( يف ) ١(
اين واملثبت من األصل وث وهو أبـو بكـر حممـد بـن إبـراهيم الزنجـ » الرحياين« ) : س ( يف )٢(

  .٤٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . املجاور بمكة 
 .بتقديم وتأخري  » ًعنه أيضا« ) : س ( يف ) ٣(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٤(
 . » وبعض القراءات« ) : س ( يف ) ٥(
 ! » الرسر عبد اهللا« ) : س ( يف ) ٦(
وهـو مـرتجم  ) ٨٠٠ت ( الشامي هو أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن عبد الواحد اجلريري ) ٧(

  .٧ / ١يف الغاية 
 ! » بن خلع« ) : س ( يف ) ٨(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٩(
 .واملثبت من األصل وث ومل أقف له عىل ترمجة  » باملكي« ) : س ( يف ) ١٠(



 
  ٥١٣  

ابـن بـاذان ، وحممـد بـن  االحتياطي روى القراءة عنـه عبـد اهللا و
ريـري ، احل بن عبد الوهاب شيخا ابن اشته ، وأمحد بـن احلـسن أمحد

  وهو عيل بن أمحد بن حممـد الكالبـزي املتقـدم ، ولكـن اختلـف يف تقـدم 
 . أبيه عىل اسم جده واهللا أعلم /اسم 

 ، روى  عيل بن حممد بن أمحد بن عبد العزيـز األنـداين األصـبهاين-
حممـد   ، روى القراءة عنهبن عيل بن حممد األصبهاين القراءة عن أمحد

  .هايناألصب ابن حامد
 املـريس ، مقـرئ ، الكنـاين بن أمحد بـن احلـسن  عيل بن حممد-

                                                        
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ١(
  .»  عبيد اهللا«والصواب  » عبد اهللا« يف مجيع النسخ   كذا)٢(
 .واملثبت من األصل وث  » بن حممد« ) : س ( يف ) ٣(
 .فاهللا أعلم  » بن احلسني« كذا يف مجيع النسخ والذي يف ترمجته ) ٤(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٥(
 .هو أبو بكر أمحد بن عيل بن حممد األصبهاين شيخ ) ٦(

  .٨٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .ثبت من األصل وث وامل » عن« ) : س ( يف ) ٧(
 .هو أبو بكر حممد بن حامد بن حممد األصبهاين إمام كبري ) ٨(

  .١١٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 . » احلسني« ) : س ( يف ) ٩(
وأحـال ابـن حجـر يف ترمجتـه إىل معرفـة القـراء  ( ٩٩ / ٣الدرر الكامنة : انظر ترمجته يف ) ١٠(

 ) .للذهبي ومل أجدها يف املطبوع 
 

 أ/٢٠٨



 
  ٥١٤  

َّمصدر ، قرأ السبع عىل أيب احلسن عيل بن يوسف َ  ِبن رشيك الداين ، قرأ َ
 .عليه أمحد بن موسى بن عيسى البطرين لنافع 

-  ) عيل بن حممد بن أمحد اهلاشمي يعرف باحلفـيص قـرأ عـىل 
  بـن صـالح يـأيت ، قـرأ عليـه حممـد بـن  ، وهو غري عيل بن حممـد األشناين

 ) .شيخ األهوازي  عبد الرحيم
   اهلاشـمي ،) بن صالح بن دازد أبـو احلـسن (  عيل بن حممد بن أمحد -

 ) كذا نسبه أكثر املؤلفني ، وقد نسبه احلافظ أبو عمرو واحلـافظ الـذهبي
 .) عيل ابن حممد بن صالح كام سيأيت 

- )بن حممد بـن إسـحاق أبـو احلـسني احللبـي  عيل القـايض   

                                                        
  هو أبو احلسن عيل بـن يوسـف بـن حممـد بـن الـرشيك الـداين الـرضير األنـصاري مقـرئ ) ١(

  .٥٨٥ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٦١٩ت ( 
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٢(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٣(
 .هو أبو احلسن حممد بن عبد الرحيم بن إسحاق األسيدي البرصي مقرئ متصدر ) ٤(

  .١٧٠ / ٢ر ترمجته يف الغاية انظ  
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٥(
ذكر نسبه اهلذيل فوهم فيه وصوابه عيل بن حممد بـن « وفيها ) س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٦(

 . » صالح يأيت
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٧(
 ٣٩٦ ، وفيهام أنه تـويف سـنة ٢٨٣/  ٣ ، شذرات الذهب ٥٥٣ / ١٦السري : انظر ترمجته يف ) ٨(

  .٣٤٧ / ١وحسن املحارضة 



 
  ٥١٥  

ــن  ــراءة ع ــدل ، روى الق ــداملع ــن حمم ــد اهللا ب ــاد ، و  عب ــن زي    ب
  .( هاشم  أمحد بنابن جماهد ، قرأ عليه 

-  بن إسامعيل بن عمري عيل بن حممد شـيخ ، روى القـراءة ، 
ًمد بن احلسن ابـن مقـسم ، روى القـراءة عنـه عرضـا حم ًعرضا عن  

  أبو احلسن اخلياط. 
- بن حممد بن إسامعيل بن حممد بـن بـرش أبـو احلـسن  عيل 

  نزيــل األنــدلس ، وشــيخها ، إمــام ،  ]الــشافعي[األنطــاكي التميمــي 
                                                        

 .هو أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن زياد النيسابوري الفقيه ) ١(
  .٤٤٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .هو تاج األئمة تقدمت ترمجته ) ٢(
وهي  » بن عمريعيل بن حممد بن إسامعيل بن احلسني « ترمجة ) س ( جاء بعد هذه الرتمجة يف ) ٣(

 .هنا تأخرت إىل ما بعد ترمجتني 
جاءت بعـد ترمجـة عـيل بـن حممـد بـن ) س ( وهذه الرتمجة يف ) س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٤(

 .إسامعيل بن احلسني 
  .٦٩٧ / ٢انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ٥(
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٦(
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٧(
  تـأخرت إىل مـا بعـد ترمجـة ) س ( وهـذه الرتمجـة يف ) س ( ساقطان مـن  » س ج« الرمزان ) ٨(

 .وهي هنا واحدة قبلها وواحدة بعدها ) ًبن عمري األخري أيضا ( و)  ابن عمري (
 ، شـذرات ٥ / ٣ ، العـرب يف خـرب مـن غـرب ٦٥٦ / ٢معرفة القراء الكبـار : انظر ترمجته يف ) ٩(

 . ٢٠٩ / ٣الذهب 
 ) .س ( زيادة من ) ١٠(



 
  ٥١٦  

ِحاذق ، مسند ، ثقة ، ضابط ، ولد بأنطاكية سنة تـسع وتـسعني و ْ مـائتني ، ُ
ًولزم إبراهيم بن عبد الرزاق نحوا من ثالثني سنة ، وخرج من أنطاكية مـع 
أمه للحج يف شوال سنة ثامن وثالثني ، وانرصف إىل دمـشق ، فوصـل إليـه 

ِشـيخه ابـن عبـد الـرزاق ، فنـزل مـرص ، وأقـرأ هبـا إىل أن وجـه  ُموت
ًاحلكم أمري األنـدلس قاصـدا إىل مـ املستنرص باهللا ُ رص ، وكتـب معـه أن ََ

ًإليه مقرئا يقرئ الناس باألندلس ، فوجه إليه بـأيب احلـسن ، فقـدم  جيهز
األندلس مع أمه ، ودخل قرطبة يف شعبان سنة اثنتـني ومخـسن وثالثامئـة ، 

إبراهيم بن عبد الرزاق ، وأمحد بن حممـد بـن  ًأخذ القراءة عرضا عن 
 البغدادي ، وحممد بـن النـرض بـن بن جعفر بن بيان وحممد  ،خشيش
  أمحــد بــن يعقــوب   ، والبغــدادي ، وأمحــد بــن صــالح األخــرم

                                                        

 ! » موب« ) : س ( يف ) ١(
هو أبو العاص احلكم بن عبد الـرمحن بـن حممـد األمـوي املـرواين أمـري املـؤمنني صـاحب ) ٢(

  .٢٣٠ / ١٦وهو مرتجم يف السري  ) ٣٦٦ت ( األندلس 
 ! » جيهر« ) : ث ( يف ) ٣(
 ) .س ( ساقط من  » ج« الرمز ) ٤(
 .ومل أقف له عىل ترمجة »  حشيش« ) : س ( يف ) ٥(
 . واملثبت من األصل وث  »بن سنان« ) : س ( يف ) ٦(

 .هو أبو عبد اهللا حممد بن جعفر بن حممد بن بيان البغدادي مقرئ متصدر   
  .١١٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 .واملثبت من األصل وث  » ابن النرصي األخرم« ) : س ( يف ) ٧(
وهـو مـرتجم يف  ) ٣٥٠ت بعـد (  صالح بن عمر البغدادي مقـرئ ثقـة هو أبو بكر أمحد بن) ٨(

  .٦٢ / ١الغاية 
 ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ٩(



 
  ٥١٧  

التائب ، وقد وقع يف املستنري البن سوار أنه قرأ عىل إسامعيل النحاس عـن 
، وهذا مما ال يصح ، فـإن النحـاس تـويف قبـل مولـد  األزرق عن ورش

ملا دخـل األنطـاكي ) وأكثر ، ولكن  ( األنطاكي هذا بنحو عرش سنني ، 
ــة ، كــان مجاعــة مــن أصــحاب النحــاس ــرص ســنة ثالثــني وثالثامئ    م

 .موجودين ، فيحتمل أن يكون قرأ عىل بعضهم واهللا أعلم 
 ، قرأ عليه أبو الفرج اهليثم بن أمحـد الـصباغ ، وإبـراهيم بـن مبـرش

   ،ازي الغــ/ عتبــة بــن عبــد امللــك ، وحممــد بــن عمــر و
ــازعي  وأبــو املطــرز(    ،  حممــد بــن يوســف النجــار ، و) القن

                                                        
  .٢٤٨ – ٢٤٧ / ١وانظر املستنري !  » عن رزين« ) : س ( يف ) ١(
 . » نعم« ومكانه ) س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٢(
 ! » النخاس« ) : ث ( يف ) ٣(
   وهـو مـرتجم يف الـصلة ٣٩٥حاق إبـراهيم بـن مبـرش بـن رشيـف البكـري ت هو أبو إس) ٤(

٨٩ / ١.  
 ) .س ( ساقط من  » س« الرمز ) ٥(
وهو مرتجم يف الغايـة  ) ٤٢٥ت ( هو أبو عمر حممد بن عمر الغازي القرطبي مقرئ حاذق ) ٦(

٢٢٠ / ٢.  
 ) .س ( ما بني القوسني ليس يف ) ٧(
 » الغتـازعي« ) : ث ( ويف »  املطـرف « والـصواب  »و املطـرزأبـ« ) : ث(يف األصـل و  كذا)٨(

  واملثبت من األصل وهو أبو املطرف عبد الرمحن بن مروان القنازعي القرطبي أسـتاذ حـافظ 
  .٣٨٠ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٤١٣ت ( 

 ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ٩(
 . » النجاد« والصواب  » احلاد« ) : س ( ويف  » النجار« ) : ث ( كذا يف األصل و) ١٠(

 ب/٢٠٨



 
  ٥١٨  

بن حزم شيخا أيب عمرو الداين ، وال يبعد أن  عبيد اهللا بن مسلمة و
 : يكون أجاز له ، فإنه قال يف طريق ابن املعىل عن ابن ذكوان من جامعـه

بـرش ، واهللا أعلـم ، قـال أبـو من كتاب شيخنا عيل بن حممد بـن  أخذت
ًأدخل األندلس علام مجا ، وكان بصريا بالعربيـة ، :  بن الفريض الوليد ً ً

  يف الفقه ، قـرأ النـاس عليـه ، وسـمعت أنـا منـه ،  واحلساب ، وله حظ
: ًوكان رأسا يف القراءات ال يتقدمه أحد يف معرفتها يف وقته ، وقال الـداين 

  مــات يــوم   ،م ، والــضبط ، وصــدق اللهجــةمــشهور بالفــضل والعلــ
بقيا من شهر ربيع األول ، سنة سـبع وسـبعني وثالثامئـة  اجلمعة ليومني

 .بقرطبة 
-  عيل بن حممد بن إسامعيل  بن احلسني بن عمري أبو احلسن

                                                        

 ) .س ( ساقط من  » ج« الرمز ) ١(
  .» بن سلمة «والصواب  » بن مسلمة« ) : ث ( ويف األصل و » عبد اهللا« ) : س ( يف ) ٢(
  .٣٣٧ / ١انظر جامع البيان ) ٣(
 ! » أحدث« ) : س ( يف ) ٤(
 ) ٤٠٣ت (  الفريض اإلمـام احلـافظ هو أبو الوليد عبد اهللا بن حممد بن يوسف القرطبي ابن) ٥(

  .١٧٧ / ١٧وهو مرتجم يف السري 
 ! » القريض« ) : س ( يف ) ٦(
 ! » خط« ) : ث ( و) س ( يف ) ٧(
 ! » اللهجية« ) : ث ( يف ) ٨(
 ! » ليوميني« ) : ث ( يف ) ٩(
 ) .س ( ساقط من  » س« الرمز ) ١٠(
 .ًقدم قريبا املت » ابن عمري« مل أقف له عىل ترمجة وهو ) ١١(



 
  ٥١٩  

البغدادي موىل بني الرساج احللبيني ، شـيخ ، مـشهور ، أسـتاذ ، قـرأ عـىل 
 نظيف عن قراءته عىل قنبل  كام سيأيت يف ترمجة نظيف ، وقراءته

عيل بن حممد بن  عىل نظيف سنة إحدى ومخسني وثالثامئة ، قرأ عليه 
فارس اخلياط ، ونرص بن عبد العزيز الفاريس ، واحلسن بن حممد البغدادي 

َ بسكة اليغمته» الروضة «صاحب  ْ َ  وقيل: ، من بغداد وقال ابن سوار 
: عن قنبل كذا قال والصواب أن يقـال  قرأ عىل اليقطيني إن ابن عمري

ًوقيل إن نظيفا قرأ عىل اليقطيني عن قنبـل ، فإنـه ال خـالف يف قـراءة ابـن 
عىل قنبل كام سيأيت قـال  عمري عىل نظيف ، وإنام اخلالف يف قراءة نظيف

  .بقي إىل حدود سنة أربعامئة: الذهبي 

                                                        
 ) .س ( ساقط من  » س« الرمز ) ١(
 ! » لطيف« ) : س ( يف ) ٢(
 ! » عسل« ) : س ( يف ) ٣(
 ) .س ( ساقط من  » س« الرمز ) ٤(
 . » اليغمية« ) : ث ( ، ويف  » سكة النعيمه« ) : س ( يف ) ٥(
 ! » دليل« ) : س ( يف ) ٦(
 ! » عمر« ) : س ( يف ) ٧(
 .أمحد بن حممد بن عبد اهللا اليقطيني هو أبو العباس ) ٨(

  .١٢١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ! » قطيفه« ) : س ( يف ) ٩(
  .٦٩٨ / ٢يف معرفة القراء ) ١٠(
 



 
  ٥٢٠  

عيل بن حممد بن برش ، هو عيل بن حممد بن إسامعيل بن حممد بن برش  -
  .تقدم

- عيل بن حممد بن برشان   ، أبو احلـسن البغـدادي املقـرئ
 احلـسني بـن عـيل  جماهد ، وابن ًروى القراءة عرضا عن 

، روى القراءة عنـه  احلسن بن احلباب كذا قال اهلذيل  ، واخلياط
  عـــيل بـــن  و الكـــارزيني)  أبـــو عبـــد اهللا  )ًعرضـــا 

 .حممد اخلبازي 

                                                        
عيل بن حممد بن إسامعيل بن حممد بن برش أبـو احلـسن ( بعد ترمجة ) س ( هذا التنبيه جاء يف ) ١(

 ) .األنطاكي 
 ) .س ( ان من ساقط » مب ك« : الرمزان ) ٢(
 . » أيب احلسني«  ، لكن كناه بـ٢٠١لعله املرتجم يف املقتنى يف رسد الكنى ص ) ٣(
 ) .س ( ساقطان من  » مب ك« : الرمزان ) ٤(
 .مرتني ) س ( يف  » ابن« تكررت ) ٥(
 ) .س ( ساقط من  » مب« الرمز ) ٦(
 .هو أبو عبد اهللا احلسني بن عيل بن اخلياط مقرئ ) ٧(

  .٢٤٦ / ١ ترمجته يف الغاية انظر  
 ) .س ( ليس يف  » ك« : الرمز ) ٨(
 . » الصويل« ) : س ( يف ) ٩(
 ) .س ( ساقطان من  » أبو عبد اهللا« و » مب« الرمز ) ١٠(
 ! » الكازريني« ) : س ( يف ) ١١(
 ) .س ( ساقط من  » ك« : الرمز ) ١٢(



 
  ٥٢١  

 عـرف  بن حممد بن ثابت أبو احلسن اخلوالين اخلطيـب)عيل  ( -
بابن احلداد ، مقرئ ، معروف ، قرأ عىل أيب داود ، وابن الدوش ، وابن البياز ، قرأ 

 .أيب رجاء ، وعبد املنعم بن خلوف عليه عبد الرمحن بن 
-  بن حممد بن جعفر بن أمحد بن خليع عيل أبو احلسن 
ًالبغدادي اخلياط القالنيس ويعرف أيضا بـابن بنـت القالنـيس ،  البجيل

  أيب بكــر  ًمقــرئ ، ضــابط ، ثقــة ، أخــذ القــراءة عرضــا عــن 
بن أمحـد ، وأمحـد بـن  زرعان يوسف بن يعقوب األصم ، و

ــدل ــرب املع ــثامن اجلــوهري ، و ح ــن ع ــيل ب ــن  ، وع ــسلم ب   م
                                                        

 ) .ث ( ليس يف  » عيل« ) ١(
  .٢٦٨ / ٥ » اهلداية «م البلدان انظر ترمجته يف معج) ٢(
 ) .س ( هذه الرموز ساقطة من ) ٣(
  .١٥٧ / ١ ، والنرش ٦٠٥ / ٢معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٤(
 ! » الــحل« ) : س ( يف ) ٥(
 ) .س ( هذه الرموز ساقطة من ) ٦(
 ) .س ( هذه الرموز ساقطة من ) ٧(
وهو أبـو احلـسن زرعـان بـن أمحـد بـن ) ث ( ت من األصل وواملثب » وازعان« ) : س ( يف ) ٨(

 .عيسى الطحان الدقاق البغدادي الساهر مقرئ 
  .٢٩٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

وهو أبو جعفر أمحد بن حرب بـن غـيالن ) ث ( واملثبت من األصل و » املعزل« ) : س ( يف ) ٩(
  .٤٥ / ١الغاية وهو مرتجم يف  ) ٣٠١ت ( املعدل البرصي مقرئ معروف 

 ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ١٠(
 



 
  ٥٢٢  

 /، بـن شـاذان  أبو القاسم بكر ًعبيد اهللا ، روى عنه القراءة عرضا 
أبو بكر أمحد بن احلـسني بـن  بن عيل بن عبيد اهللا البلدي ، و ونذير

 أبو احلسن احلاممـي ، و عبد اهللا احلريب ، ومهران ، وحممد بن 
النهرواين ، وأبو احلسن بن العالف ، وأبو احلسن عيل بن حممد  أبو الفرج

، وأبـو الفـرج عبيـد اهللا بـن عمـر املـصاحفي ،  بن إبراهيم بن خـشناما
، حلسنعبد الباقي بن ا ، وأمحد بن عبد اهللا السوسنجردي و
  الـشريازي ، قـال  عيل بن حممد اخلبازي ، وحممـد بـن احلـسن و

                                                        

 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ١(
 ) ٤٠٥ت ( هو أبو القاسم بكر بن شاذان بن عبد اهللا البغـدادي احلـريب الـواعظ مـاهر ثقـة ) ٢(

  .١٧٨ / ١وهو مرتجم يف الغاية 
 بـن عبيـد اهللا البلـدي وهو نذير بـن عـيل) ث ( واملثبت من  » وندى« ) : س ( يف األصل و) ٣(

  .٣٣٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . مقرئ زاهد 
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٤(
 ) .س ( ليسا يف  » س ف« : الرمزان ) ٥(
 ) .س ( ليس يف  » ف« الرمز ) ٦(
واملقصود هنا عبد امللك بـن بكـران وقـد  »  أبو الفرج النهرواين«يوجد يف القراء اثنان كلهم ) ٧(

 .تقدمت ترمجته 
 ! » ابن حبان« ) : س ( يف ) ٨(
 ) .س ( ساقط من  » غا« الرمز ) ٩(
 ! » السوسنحروي« ) : س ( يف ) ١٠(
 ) .س ( ساقط من  » ج« الرمز ) ١١(
 ) .س ( ساقط من » ك« الرمز ) ١٢(
 .هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن احلسن الشريازي القايض مقرئ متصدر  )١٣(

  ١٧٨ / ٢مجته يف الغاية انظر تر  

 أ/٢٠٩



 
  ٥٢٣  

أخـتم : بلغت عليه إىل الكوثر فأراد أن يعلـق اخلتمـة فقلـت : عبد الباقي 
فـامت رمحـه اهللا ،  فختمت فلام كان ذلك اليوم سقط من موضع فتكـرس

 الثنتـي وتويف يوم اخلميس بعد العرص ، ودفن يوم اجلمعـة ضـحوة هنـار ،
عرشة ليلة خلت من ذي القعدة ، سنة سـت ومخـسني وثالثامئـة ، وهـو يف 

 .عرش الثامنني 
املـرصي  الـصواف )بـن (  بن حممد بن محيد أبو احلسن  عيل-

َّالواعظ ، املعروف باملعدل ، مقرئ ، مصدر ، قـرأ عـىل احلـسن بـن حممـد  َ  
 منه ، رواها عنه حممـد بـن  وسمعها» الروضة  «املالكي ، بمضمن كتابه

ًالفيض سامعا وتالوة  عبد اهللا ابن مسبح ً. 
 بن خلف أبو احلسن املعافري يعرف بـابن القابـيس  عيل بن حممد-

القروي ، إمام ، صالح ، ولد سنة أربع وعرشين وثالثامئة ، وأخـذ القـراءة 
ًعرضا وسامعا عن أيب الفتح بن بدهن ، وعليه اعتامده ، قـال ا أقـرأ : لـداين ً

                                                        
 . » فيكرس« ) : س ( يف  )١(
 .والتي هي هنا بعدها برتمجة ) بن نازك ( تأخرت إىل ما بعد ترمجة ) س ( هذه الرتمجة يف ) ٢(
 ) .س ( ليست يف  » بن« ) ٣(
 .ومل أقف له عىل ترمجة   : »الرصاف« ) : س ( يف ) ٤(
 ! » كبابه« ) : س ( يف ) ٥(
واملثبت من األصل وس وهو أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بـن مـسبح  » مسيح«  : )ث ( يف ) ٦(

 .الفيض املرصي مقرئ إمام 
  .١٨٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

  .٣١٠ / ٣ ، شذرات الذهب ١٥٨ / ١٧ ، السري ٣٢٠ / ٣وفيات األعيان : انظر ترمجته يف ) ٧(



 
  ٥٢٤  

ًالناس بالقريوان دهرا ثم قطع اإلقراء ملا بلغه أن بعـض أصـحابه اسـتقرأه 
ــه إىل أن رأس  ــديث والفق ــسه باحل ــغل نف ــه ، وش ــرأ علي ــسلطان ، فق   ال

 .بالقريوان سنة ثالث وأربعامئة ) تويف  ( فيهام وبرع ،
-  ) عيل بن حممد بن احلسني بن نازك) س ك،  زكويقال ابن ني 
  ً أخــذ القــراءة عرضــا عــن خلــف بــن هــشام  ،متــصدر،  مقــرئ  ،الطــويس

 ) روى القراءة عنه حممد ابن عبد اهللا بن أيب عمر ) اختياره ، وقـال ،  :
 بعد موت إسـحاق الـوراق( قرأت عليه نحو من مائة ختمة أو أكثر أو أقل 

ً شيئا عظيام ، وذكر من زهده وصالحه) سنة ست وثامنني ومائتني  ً.  
   عيل بن حممد بن زيد بن مقـسم الزيـدي كـذا نـسبه ابـن الفحـام يف -

 والصواب عيل بن حممد بن عيل بن حممد بن أمحد بـن عيـسى » جتريده «
 .ابن زيد يأيت 

                                                        
 ) .ث ( ليست يف  » تويف« ) ١(
 .تقدمت عىل الرتمجتني قبلها ) س ( وهذه الرتمجة يف ) س ( ساقطان من  » س ك«  الرمزان) ٢(
 .ومل أقف له عىل ترمجة  » مازك« ) : س ( يف ) ٣(
 . » تيزك« ) : ث ( يف ) ٤(
 ) .س ( ساقطة من  » اختياره« ) ٥(
ويس ثـم هو أبو احلسن حممد بن عبد اهللا بن حممـد بـن أيب مـرة ويعـرف بـابن أيب عمـر الطـ) ٦(

  .١٨٦ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٣٥٢ت ( البغدادي النقاش مقرئ جليل 
 ) .س ( ما بني القوسني ساقط من ) ٧(
 .إسحاق بن إبراهيم بن عثامن تقدمت ترمجته ) ٨(
  .١٠٠انظر التجريد ص ) ٩(



 
  ٥٢٥  

-  عيل بن حممد بن صالح بن داود  أبو احلسن اهلاشمي ويقـال
رف باجلوخـاين ، ثقـة ، عـارف ، األنصاري البرصي شيخها الرضير ، ويع
ًمشهور ، أخذ القراءة عرضا وسامعا عن  ً أمحد بن سهل األشـناين،  

ًروى القراءة عنه عرضا وسامعا  ً طاهر ابن غلبون ، رحل إليه و 
 امللنجـي / أمحد بن حممد بن يزده و  ،منصور بن حممد السندي

أبو  وحممد بن احلسني الكارزيني  دركه ، وأ  ،شيخ احلداد
ـــــي ، و ـــــضل اخلزاع ـــــي الف ـــــد اهللا الاللك ـــــو عب     ،أب

                                                        
  .٣٦٨ ، وتاريخ اإلسالم وفيات سنة ٦١٨ / ٢معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ١(
 .واملثبت من س ، كام يف مصادر ترمجته األخرى  » أيب داود« ) : ث ( يف األصل و) ٢(
 ) .س ( ساقط من  » ج« الرمز ) ٣(
 ! » اللساـي« ) : س ( يف ) ٤(
 ) .س ( ساقط من  » ف« الرمز ) ٥(
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ٦(
 . » السندي« قبل  » ابن« : زيادة ) س ( يف ) ٧(
 ) .س ( ساقطان من  » غاك« الرمزان ) ٨(
 ! » بزدة« ) : س ( يف ) ٩(
 .يعني أبا عيل احلسن احلداد ) ١٠(
 ) .س ( ساقط من  » مب« الرمز ) ١١(
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ١٢(
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ١٣(
 ! » املالكي« ) : ث ( يف ) ١٤(
 

 ب/٢٠٩



 
  ٥٢٦  

عيل بن حممد اخلبـازي،  ، و بن احلسني البرصيعبد السالم و
،سـنة ثـامن وسـتني وثالثامئـة ، مـات أبو بكـر اجلامـدي و 

 )حفص من طريقه عال جدا ، كام أخربين شيخنا احلسن بـن وسندنا إىل ً ٍ
احلسن عيل بن أمحد املقـديس ،  أمحد بن هالل بقراءيت عليه عن اإلمام أيب

اللبان عن احلداد عن ابن يـزده عنـه عـن األشـناين عـن  عن أيب املكارم
عبيد ابن الصباح عن حفص ، وهذه طريق أساوي فيها الشاطبي من أعـىل 

ً، فكأننا مجيعا أخذناها عن ابن هذيل ، وقد انفرد عنه ابن سوار بكرس طرقه 
 ) .مل يروه عنه غريه  ﴾ان كفرتم  تتقون﴿ نون 

                                                        
 ) .س ( ساقط من  » س« الرمز ) ١(
 ! » النرصي« ) : س ( يف  )٢(
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ٣(
 ) .س ( ساقط من  » ك« الرمز ) ٤(
 .واملثبت من األصل  » وقال القسطالين« وبعدها زيادة  » احلامدي« ) : ث ( و) س ( يف ) ٥(
 . » تويف« ) : س ( يف ) ٦(
 ! » وثلثام« ) : ث ( يف ) ٧(
 ) . س (ما بني القوسني ليست يف ) ٨(
 ! » أبو« ) : ث ( يف ) ٩(
هو أبو املكارم أمحد بن أيب عيسى حممد بن حممد التيمي األصـبهاين الـرشوطي ابـن اللبـان ) ١٠(

  .٣٦٢ / ٢١وهو مرتجم يف السري  ) ٥٩٧ت ( القايض مسند أصبهان 
  .٥٠٦ / ١ وانظر املستنري ١٧سورة املزمل آية رقم ) ١١(



 
  ٥٢٧  

 .هو عيل بن إبراهيم بن عيل تقدم   ، عيل بن حممد بن أيب العافية-
-  ) ــامري ــريش الع ــسن الق ــو احل ــامر أب ــن ع ــد ب ــن حمم ــيل ب ع

، قـرأ عليـه  عـن أيب موسـى الـشيزري ه، قـرأ عـىل أبيـالعسقالين
 ) .بن احلسن اخلاشع بعسقالن  إسامعيل

بن عبد الغالب بن  بن عبد األحد بن عبد الصمد بن حممد  عيل-
 الـسخاوي ، عطاس اإلمام العالمـة علـم الـدين أبـو احلـسن اهلمـداين

خ اإلقـراء ، املفـرس ، النحـوي ، اللغـوي ، الـشافعي ، شـيخ مـشاياملقرئ
بدمشق ، ولد سنة ثامن أو تسع ومخسني ومخسامئة بسخا مـن عمـل مـرص ، 
ــرص ،  ــن عــوف ، بم ــسلفي ، وأيب الطــاهر ب ــن ال َوســمع بإســكندرية م ِّ  

                                                        
 ! » العالية« ) : س ( يف ) ١(
 ) .س ( هذه الرتمجة غري موجودة يف ) ٢(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٣(
 . هو أبو عيل حممد بن عامر القريش العامري العسقالين مقرئ ) ٤(

  .١٥٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .والصواب املثبت وهو عيسى بن سليامن تقدمت ترمجته  » الشريزي« ) : ث ( يف ) ٥(
 عـيل بـن إسـامعيل بـن «والصواب  » إسامعيل بن احلسن اخلاشع«  ) : ث( يف األصل و  كذا)٦(

  .»احلسن 
 . » بن حممد بن حممد« ) : س ( يف ) ٧(
 . » عبد الواحد« ) : ث ( يف ) ٨(
   ، ومعرفـة القـراء الكبـار ١٢٢ / ٢٣ ، الـسري ٣٤٠ / ٣وفيـات األعيـان : انظر ترمجتـه يف ) ٩(

١٢٤٥ / ٣.  



 
  ٥٢٨  

 )  ياسـني عساكر بن عيل ، والبوصريي وابـن) من وغـريهم ، قـرأ ، 
به انتفع وعىل القراءات بالديار املرصية عىل ويل اهللا أيب القاسم الشاطبي ، و

 ثـم أيب اجلود ، وأيب الفضل حممد بن يوسف الغزنوي ، وعساكر بن عيل
ْرحل إىل دمشق فقرا القراءات الكثرية عىل أيب اليمن الكندي ، وأخـذ عنـه  ُ

ـــاب  ـــة ، واألدب ، وروى كت ـــصباح «النحـــو ، واللغ  أليب الكـــرم » امل
 عن املؤلـف غداديبن حممد الب بقراءته عن داود بن أمحد الشهرزوري

ــل ــن عــساكر ، وحنب ــن القاســم ب ــد اهللا ،  ًســامعا ، وســمع م ــن عب   اب
ًوغريهم ، وكان إماما ، عالمـة ، حمققـا ، مقرئـا ، جمـودا ،   ،وابن طربرذ ً ً ً

 ، ًبالقراءات ، وعللها إماما يف النحو ، واللغـة ، والتفـسري ، واألدب ًبصريا
                                                        

 !  »بن« ) : س ( يف ) ١(
هو أبو الطاهر إسامعيل بن أيب التقى صالح بن ياسـني املـرصي الـشارعي الـشفيقي اجلـبيل ) ٢(

  .٢٦٩ / ٢١وهو مرتجم يف السري  ) ٥٩٦ت ( البناء املسند الصالح 
 .تقدم قبل قليل ) ٣(
 ! » الشهزروري« ) : ث ( يف ) ٤(
وهـو  ) ٦١٦ت ( ند جليـل هو أبو الربكات داود بن أمحد بن حممـد البغـدادي الوكيـل مـس) ٥(

  .٢٧٨ / ١مرتجم يف الغاية 
  هو أبو عيل حنبل بن عبد اهللا بن فرج الواسطي ثم البغدادي الرصـايف املكـرب بقيـة املـسندين ) ٦(

  .٤٣١ / ٢١وهو مرتجم يف السري  ) ٦٠٤ت ( 
  هو أبو حفص عمر بـن حممـد بـن معمـر البغـدادي الـدارقزي ابـن طـربزذ املـسند الكبـري ) ٧(

  .٥٠٧ / ٢١وهو مرتجم يف السري  ) ٦٠٧ ت (
 . » ًمرصا« ) : س ( يف ) ٨(
 



 
  ٥٢٩  

ًبليغا ، وليس يف عرصه من يلحقـه فيهـا ، وكـان ًهذه العلوم إتقانا  أتقن
ِّمن العلوم غري ذلك مفتيا أصوليا مناظرا وكان مع ذلك ، دي ًعاملا بكثري ً ً  ، ًنـاً

ًخريا ، متواضعا ، مطرح التكلف ، حلو املحارضة ، حسن النادرة ً ِّ ّحاد 
إىل النـاس ،  ًاالقرحية من أذكياء بني آدم ، وافر احلرمة ، كبري القدر ، حمبب

ً واإلفادة ، أقرأ الناس نيفا وأربعـني سـنة بجـامع /ليس له شغل إال العلم 
 عليهام السالم ثم برتبة أم الـصالح ، رأس حييى بن زكريا دمشق ، عند

وألجله بنيت ، وبسببه جعل رشطها عىل الشيخ أن يكون أعلم أهل البلـد 
 ، وازدمحوا عليه ، وتنافسوا يف األخذ بالقراءات ، فقصده الطلبة من اآلفاق

قـرأ عليـه خلـق كثـري إىل : عنه ، قال احلافظ أبو عبد اهللا يف تاريخ اإلسالم 
ًالغاية ، وال أعلم أحدا من القراء يف الدنيا أكثر أصحابا منه ً .  قـرأ : قلت

السبع أبو الفتح حممد بن عيل األنـصاري شـيخ اإلقـراء  عليه بالقراءات

                                                        
 . » متقن« ) : س ( يف ) ١(
 . » مكثر« ) : س ( يف ) ٢(
 . » املبادرة« ) : س ( يف ) ٣(
 ! » جاد« ) : س ( يف ) ٤(
 ! » ًجميبا« ) : ث ( و) س ( يف ) ٥(
 ! » عبد« ) : ث ( يف ) ٦(
 .املسجد الذي فيه قرب ، وهذا منكر ينبغي إنكاره ال جتوز الصالة يف ) ٧(

 . وغريها من كتبه ١٥٢ / ١انظر جمموع فتاوى ابن تيمية   
  .٦٤٣ذكرها الذهبي يف وفيات ) ٨(
 . » القراءات« ) : س ( يف ) ٩(

 أ/٢١٠



 
  ٥٣٠  

ــده  ــامة ، والقــايض بع ــو ش ــة أب ــصاحلية ، واحلــافظ العالم ــة ال   بالرتب
الزواوي ، والرشيد أبو بكر بن أيب الـدر ، والتقـي يعقـوب  عبد السالم
  بــن دبوقــا   ، وجعفــرالفاضــيل وإبــراهيم بــن داود  ،اجلرائــدي
ــراين ــداحل ــدمياطي  ، وحمم ــز ال ــد العزي ــن عب ــد ب ــام حمم    ، والنظ

ــزي ، وا ــر ، واجلــامل لــشهاب حممــدالتربي   عبــد الواحــد  بــن مزه
  ،إسامعيل بن املعلم ، وحممد بن قـايامز  ، والرشيدابن كثري النقيب

                                                        
هو أبو حممد عبد السالم بن عيل بن عمر املالكي الزواوي شيخ مشايخ اإلقراء بدمشق إمـام ) ١(

  .٣٨٦ / ١وهو مرتجم يف الغاية )  ٦٨١ت ( 
 ! » اخلراسدي« ) : س ( يف ) ٢(
هو أبو إسحاق إبراهيم بن داود بن ظافر الفاضيل العـسقالين ثـم الدمـشقي الـشافعي إمـام ) ٣(

  .١٤ / ١وهو مرتجم يف الغاية )  هـ ٦٩٢ت ( مشهور 
وهـو )  هـ ٦٩١ت ( ب هو أبو دبوقا جعفر بن القاسم بن جعفر الربعي الدمشقي مقرئ كات) ٤(

 . ، ومل أجد يف نسبه احلراين ١٩٤ / ١مرتجم يف الغاية 
  هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد العزيـز بـن أيب عبـد اهللا الدمـشقي ابـن الـدمياطي مقـرئ ثقـة ) ٥(

  .١٧٣ / ٢وهو مرتجم يف الغاية )  هـ ٦٩٣ت ( 
 .هو حممد بن عبد اخلالق بن عثامن تقدمت ترمجته ) ٦(
)  هــ ٦٩٠ت (  أبو حممد عبد الواحد بن كثري املرصي ثم الدمشقي نقيب الـسبع الكبـري هو) ٧(

  .٤٧٧ / ١وهو مرتجم يف الغاية 
واملثبـت مـن األصـل وهـو أبـو الفـداء  » بـن العلـم« ) : س ( ويف  » والرسيد« ) : ت ( يف ) ٨(

  مـرتجم يف الغايـة وهـو  ) ٧١٤ت ( إسامعيل بن عثامن بن املعلـم الرشـيد التقـي إمـام عـامل 
١٦٦ / ١.  

ـيامز عتيـق » بن قانامر« ) : ت ( و) س ( يف ) ٩( كـذا يف ( بـرش  واملثبت من األصل وهو أبو عبـد اهللا حممـد بـن ق
  .٢٣٣ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٧٠٢ت ( الطحان احلاج الدمشقي مقرئ ) ترمجته 



 
  ٥٣١  

، والـذين مل ) األشـعري  والـضياء( عيسى بن عيل احللبـي  والزين
  قـرأ، يكملوا القراءات السبع اخلطيب رشف الدين أمحد ابـن إبـراهيم الفـزاري

بـن  عليه لنافع وعاصم وأيب عمرو ، وسمع الشاطبية عليـه ، وإبـراهيم
البعلبكـي ختمـة ،  حسن املخرمي ، قرأ عليه ختمة ، وأمحد بـن مـروان

قـرأ عليـه وسـمع منـه ، وكـذلك  وسمع الشاطبية ، واحلسن بن اخلالل
، نيسخلرقي ، وأمحد بن حممود القالإسامعيل بن مكتوم ، وأبو املحاسن بن ا

وروى عنه باإلجازة عبد الصمد بن أيب اجليش شيخ بغداد ، وآخر من بقي 
تويف سنة أربع عرشة وسـبعامئة ،  ممن قرأ عليه الرشيد إسامعيل بن املعلم

                                                        
و الروح عيسى بن عيل بن كجا سيف واملثبت من األصل وث وهو أب » والدين« ) : س ( يف ) ١(

 . الدين احللبي ثم البعلبكي احلنفي مقرئ جمود 
  .٦١٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٢(
 وهـو » األسـعردي «والـصواب  » األشعري« ) : ث ( ويف األصل و » والصبا« ) : ث ( يف ) ٣(

ت بعد (  األسعردي الفارقي الدمشقي املرصي شيخ ماهر صالح بن إبراهيم بن أمحد الضياء
  .٣٣٢ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٦٨٠

والصواب املثبت وهو أبو العباس أمحد بن إبراهيم بن سباع الفزاري  » القزاري« ) : ث ( يف ) ٤(
  .٣٣ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٧٠٥ت ( خطيب دمشق 

 .والصواب املثبت  » املخزمي... من إبراهيم « ) : س ( يف ) ٥(
وهـو مـرتجم يف  ) ٧١٢ت ( هو أمحد بن سليامن بن مروان البعلبكي ثـم الدمـشقي املعـدل ) ٦(

  .٥٨ / ١الغاية 
 ! » بن اجلالل« ) : س ( يف ) ٧(
 . » العلم« ) : س ( يف ) ٨(



 
  ٥٣٢  

 .وآخر من بقي ممن سمع عليه إبراهيم بن عيل بن النصري 
فهـو أول  » فـتح الوصـيد «وألف من الكتب رشح الشاطبية وسامه 

رشحها ، بل هـو واهللا أعلـم سـبب شـهرهتا يف اآلفـاق ، وإليـه أشـار من 
  يـرشحها ، ورشح الرائيـة وسـامه  يقـيض اهللا هلـا فتـى: الشاطبي بقولـه 

 »اإلقراء   مجال القراء وكامل«، وله كتاب  » الوسيلة إىل رشح العقيلة «
ح  املفـضل يف رش«فيه عدة مصنفات ، وهـو مـن أجـل الكتـب ، وكتـاب 

وهو كتاب نفيس يف أربعة أسفار ، وكتاب التفسري وصـل فيـه  »املفصل 
 إىل الكهف يف أربعة أسفار ، من وقف عليه علم مقدار هذا الرجل ، ففيه

 منـري «من النكت ، والدقائق ، واللطـائف مـا مل يكـن يف غـريه ، وكتـاب 
يف مـدح   القـصائد الـسبعة«وكتاب / »الدياجي يف تفسري األحاجي 

 املفـاخرة بـني « رشحه الشيخ أبـو شـامة ، وكتـاب » ملسو هيلع هللا ىلصسيد اخللق حممد 
                                                        

زعبـي  واملثبت من س والكتاب مطبـوع بتحقيـق أمحـد عـدنان ال» القصيد «يف األصل وث ) ١(
  .١٤٢٣ ، ١الكويت ط 

 ! » فهي« ) : س ( يف ) ٢(
واملثبت من األصل وث والوسيلة حققها الشيخ حممد اليبـاس حممـد  » العقيده« ) : س ( يف ) ٣(

 .أنور يف رسالة دكتوراه يف جامعة أم القرى 
 .والكتاب مطبوع ومتداول  » ومجال« ) : س ( يف ) ٤(
 ! » املعضل« ) : ث ( يف ) ٥(
 ! » عقبه« ) : س ( يف ) ٦(
 ) .س ( واملثبت من  » االجاجي« ) : ث ( يف األصل و) ٧(
 .كذا يف مجيع النسخ ) ٨(

 ب/٢١٠



 
  ٥٣٣  

ًرأيته راكبا إىل اجلبل ، وحولـه اثنـان :  ، قال ابن خلكان »دمشق والقاهرة 
 . وثالثة يقرءون عليه يف أماكن خمتلفة دفعة واحدة وهو يرد عىل اجلميـع

هـذا النعـت ، ألنـه ال ويف نفيس يشء من صحة الرواية عىل : قال الذهبي 
الـذهبي  بل يف النفس مما قاله:  قلت يتصور أن يسمع جمموع الكلامت

 ، يشء أمل يسمع وهو يرد عىل اجلميع مع أن السخاوي ال شك يف واليتـه
وقد أخربين مجاعة من الشيوخ الذين أدركتهم عن شيوخهم أن بعض اجلن 

حممـد بـن  ل شـمس الـدينكان يقرأ عليه ، وقضيته التي حكاهـا العـد
إبراهيم اجلزري يف تارخيه مع تلميذه يف حـق جاريتـه معروفـة ، ذكرهتـا يف 

 السيل «الكاتب يف  عىل مقداره ، وذكره العامد الطبقات الكربى ، تدل
عيل بن حممد السخاوي عرض له قايض االسكندرية عـىل :  فقال »والذيل 

  ين هــذه القــصيدة بظــاهر صــالح الــد الــسلطان امللــك النــارص
                                                        

  .٣٤١ – ٣٤٠ / ٣وفيات األعيان ) ١(
  .١٩٤ ص ٦٤٣تاريخ اإلسالم وفيات سنة ) ٢(
 . » قال« ) : س ( يف ) ٣(
وما جعل اهللا لرجـل مـن ﴿ ل عز وجل مهام بلغ العبد من الوالية فإنه لن يكون له قلبان ، قا) ٤(

 .﴾  قلبني يف جوفه
  )٧٣٩ت ( هو شمس الدين حممد بن إبراهيم بن عبد العزيز اجلـزري صـاحب التـاريخ الكبـري ) ٥(

  .٢٩٨ / ٦وهو مرتجم يف شذرات الذهب 
 . » يدل« ) : س ( يف ) ٦(
وهـو  ) ٥٩٧ت ( مة املفتـي هو أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن حامد األصبهاين الكاتب العال) ٧(

  .٣٤٥ / ٢١مرتجم يف السري 
  هو أبو املظفر يوسف بن أيوب بن شاذي الـدويني التكريتـي صـالح الـدين امللـك النـارص ) ٨(

  .٢٧٨ / ٢١وهو مرتجم يف السري  ) ٥٨٩ت ( 



 
  ٥٣٤  

 بالعسكر املنصور سنة ست وثامنني ومخسامئة وأثنـى عـىل فـضله عكة
 :وأدبه وهي  وفهمه

  يظل ذو الشوق يف سـد وتقريـب  بني الفؤادين من صب وحمبـوب
  وتغريب أوىل من الصرب يف نأي  صــرب املتــيم يف قــرب الــديار بــه

يف مدح السلطان ثم قال الذهبي  عةوهي طويلة أورد منها العامد قط
ــالم  ــاريخ اإلس ــدين: يف ت ــيد ال ــب رش ــدح األدي ــد م ــارقي  وق   الف

 :بقصيدته التي أوهلا 
 ًفاق الرشيد فأمت نحوه األمم       وصد عن جعفر وردا له أمم

صدق ألن النـارص : قلت  . وبني وفايت املذكورين أكثر من مائة سنة
وثامنـني ومخـسامئة ، وتـويف  يف صفر سنة تسعصالح الدين يوسف تويف 

ـــني  ـــنة تـــسع وثامن ـــيد الفـــارقي س ـــذا مـــا] وســـتامئة [ الرش   ، وه
                                                        

  .١٦٢ / ٤انظر معجم البلدان . وعكة بلد عىل ساحل بحر الشام  » عكا« ) : س ( يف ) ١(
 ! » قصده« ) : س ( يف  )٢(
 ) .س ( واملثبت من  » ومهمه« ) : ث ( يف األصل و) ٣(
 . » تاين« ) : س ( يف ) ٤(
 . » عطف« ) : س ( يف ) ٥(
 ) ٦٨٩ت ( هو أبو حفص عمر بن إسامعيل بن مسعود الربعـي الـشافعي الرشـيد الفـارقي ) ٦(

  .٧٤ / ٦وهو مرتجم يف شذرات الذهب 
  .١٩٦ ص ٦٤٣سالم وفيات سنة انظر تاريخ اإل) ٧(
 . » سبع« ) : س ( يف ) ٨(
 ) .س ( زيادة من ) ٩(



 
  ٥٣٥  

اآلخرة يعني سنة  ويف ثاين عرش مجادي:  ، قال أبو شامة مثله وقع  نعلم
َّثالث وأربعني وستامئة ، تويف شيخنا علم الـدين ، عالمـة زمانـه ، وشـيخ 

هيبة  لرتبة الصاحلية ودفن بقاسيون ، وكانت عىل جنازتهأوانه ، بمنزله با
ًوجاللة ، وإخبات ، ومنه اسـتفدت علومـا مجـة كـالقراءات ، والتفـسري ، 
وفنون العربية ، وصحبته من شعبان سنة أربع عرشة وستامئة ، ومات وهو 

ومن نظمه ملا حرضته الوفاة ما أنشدناه شيخنا :  )قلت (  ، ٍعني راض
قـال دخلـت أنـا وأبـو عـىل / أمحد بن احلسني بن سليامن احلنفي  العباسو أب

 :نعوده فأنشدنا للسخاوي  )املقرئ (  الشيخ أيب بكر املقصايت
ـــزل الركـــب بمغنـــاهم  ًقالوا غدا يرحل ركـب احلمـى   وين
ــم ــا هل ــان مطيع ــن ك ــل م ـــاهم  ًوك ـــرسورا بلقي ـــبح م   ًأص

ـــــاهم  ذنبـي فـام حيلتـي قلت فـيل ـــــه أتلق ـــــأي وج   ب
ــــاهم  قالوا أليس العفـو مـن شـأهنم ــــن ترج ــــيام عم   الس

                                                        

 . » يعلم« ) : س ( يف ) ١(
 . » مجاذى« ) : ث ( يف ) ٢(
 . » جنازنه« ) : ث ( يف ) ٣(
  .١٧٧ انظر ذيل الروضتني ص )٤(
 ) .س ( ليست يف  » قلت« ) ٥(
وهو مرتجم  ) ٧٧٦ت ( لكفري احلنفي إمام ثقة هو أبو العباس أمحد بن احلسني بن سليامن ا) ٦(

  .٤٨ / ١يف الغاية 
 . » القصاين« ) : س ( يف ) ٧(
 ) .س ( ليست يف  » املقرئ« ) ٨(
 . » عيل« ) : س ( يف ) ٩(

 أ/٢١١



 
  ٥٣٦  

-  بن [  عيل بن حممد بن عبد اهللا[  العباس أبو احلسن األصبهاين
  ، إمام ، فقيه ، ثقة ، مقرئ ، زاهد ، قـرأ عـىل أيب ُاملعروف بابن أبولة

ــن يوســف ــن أمحــد ب ــب حممــد ب ــتامر البغــدادي صــاحبالطي   ، ال
، قرأ عليـه  يوسف بن برش صاحب الداجوين وعيل   ،والزبيدي

 عبد اهللا بن حممد بن أمحد العطار . 
 عيل بن حممد  بن عبد الرمحن ( بن عبد اهللا( أبو احلسن 
البغدادي ، شيخ ، مقرئ ، عدل ، ضابط ، مشهور ، أخذ القراءة  احلذاء

بـن  احلـسن  ، وبن عبـد اهللا الـشطي  إبراهيم بن احلسنيًرضا عن ع
                                                        

 ) .س ( زيادة من ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
د بن يوسف البغـدادي وهو أبو الطيب حممد بن أمح » بن يوسف« فوق  » ك« رمز ) س ( يف ) ٣(

  .٩٢ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٣٥٠ت بعد ( مقرئ مشهور 
 .يعني حممد بن هارون تقدمت ترمجته ) ٤(
 .واملثبت من األصل وث  » اليزيدي« ) : س ( يف ) ٥(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٦(
 .يعني حممد بن أمحد تقدمت ترمجته ) ٧(
 .إىل ما بعد ترمجة الوراق )  س (ترمجة احلذاء تأخرت يف ) ٨(
  .٩٨ / ١٢انظر ترمجته يف تاريخ بغداد ) ٩(
 ) .س ( ليست يف  » بن عبد الرمحن« ) ١٠(
 ) .س ( واملثبت من  » اجلذاء« ) : ث ( يف األصل و) ١١(
 .هو أبو إسحاق إبراهيم بن احلسني بن عبد اهللا الشطي النساج البغدادي مقرئ ثقة ) ١٢(

  .١١ / ١ الغاية انظر ترمجته يف  
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ١٣(



 
  ٥٣٧  

بن احلسني الصواف ، وحممـد بـن   ، واحلسنعبد اهللا بن حممد الكاتب
بن أمحـد البـزوري ، قـرأ عليـه  بن أمحد بن البرصي ، وإبراهيم حممد

أبـو العبـاس ) ك ( ، وأبو بكر حممد بن عيل بن حممد اخلياط ) غا ( االستاذ 
مـات يـوم  ( أبو عيل غالم اهلـراس ، )ك ( أمحد بن عيل بن هاشم ، و

 ) .األربعاء ألربع خلون من املحرم سنة مخس عرشة وأربعامئة 
 ، شيخ ، قرأ عـىل بن حممد بن عبد اهللا بن عبد الصمد أبو احلسن الوراق  عيل-

 . ، قرأ عليه أبو عيل األهوازي هبة اهللا بن جعفر ، وأيب بكر النقاش
-  )عيل بن حممد بن عبد اهللا أبو احلـسن الـشاهد القفـيلروى القـراءة ،  

 ) .بن حرب ، قرأ عليه القايض أبو العالء الواسطي  ًعرضا عن إبراهيم

                                                        

 .هو احلسن بن عبد اهللا بن حممد الكاتب البغدادي الطرازي ابن القريع مقرئ مشهور ) ١(
  .٢١٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . » ك« بـ) س ( رمز له يف ) ٢(
 .تقدمت ترمجته . ي كذا يف مجيع النسخ وصوابه حممد بن أمحد بن حممد بن حممني البرص) ٣(
 . » ك« هنا رمز ) س ( يف ) ٤(
 . » ف« هنا رمز ) س ( يف ) ٥(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٦(
 .تقدمت عىل التي قبلها ) س ( هذه الرتمجة يف ) ٧(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٨(
 ) .س ( هذه الرتمجة ليست يف ) ٩(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١٠(
 . إسحاق إبراهيم بن حرب احلريب احلراين هو أبو ) ١١(

  .١٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٥٣٨  

-  )عيل بن حممد بن عبيد اهللا بن حممد الفاريس ، إمـام ، مقـرئ ، 
ًت عرضا وسامعا عـن أيب بكـر أمحـد بـن احلـسني بـن حاذق ، أخذ القراءا ً

ًمهران ، روى القراءات عنه عرضا وسامعا أمحـد  صـاحب بـن أيب عمـر ً
  ).» اإليضاح «كتاب 
 ، شـيخ  عيل بن حممد بـن عبـد اهللا احلجـازي أبـو احلـسن املكـي-

، وحممد بن عيسى بـن بنـدار ،  حممد بن الصباح: معروف ، عرض عيل 
 .يه عبد املنعم بن غلبون ، وعبد الباقي بن احلسن عرض عل

-  )َّعيل بن حممد بن عالن بـن احلـسن أبـو احلـسني البـرصي 
ً ، أخـذ القـراءة عنـه عرضـا بن عبدان املقرئ ، أخذ القراءة عن عبد اهللا

 ) .بالبرصة احلسن بن القاسم غالم اهلراس 

                                                        
 ) .س ( هذه الرتمجة ليست يف ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 .هو أبو عبد اهللا أمحد بن أيب عمر اخلراساين ) ٣(

  .٩٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
 .عزيز بن عبد اهللا تقدمت ترمجته هو حممد بن عبد ال) ٥(
 ) .س ( هذه الرتمجة ليست يف ) ٦(
 . » بن غالن« ) : ث ( يف ) ٧(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٨(
 . هو أبو القاسم عبد اهللا بن عبدان الفقيه الداوودي الدمشقي القنوي ) ٩(

  .٤٢٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٥٣٩  

- بن عـيل( بن حممد بن عيل   عيل ( بـن حممـد بـن أمحـد بـن 
عيسى بن زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب أبو القاسم العلـوي 

َّ ، شيخ ، معمر ، مقرئ ، صالح ، ثقة ، الزيدي احلراين احلنبيل /احلسيني
 النقاش ، وسمع منه تفسريه ، وهو آخر مـن رآه ، قرأ الروايات عىل 

إنه قرأ عىل عبـد :  اهلذيل ، ووهم فسامه محزة ، وقال  أبو القاسمقرأ عليه 
 عن أبيه باختياره ، فوهم بن حنبل  عبد اهللا بن أمحداهللا ابن مالك عن 

ًأيـضا يف نـسبه ابـن   ، ووهـمبن مالك ًأيضا ، وصوابه أمحد بن جعفر
 فيه عـيل بـن حممـد بـن زيـد بـن الصقيل فقال يف جتريده يقال الفحام
بـن   أبو معرش الطـربي ، وأمحـدًوقرأ عليه أيضا :  قلت مقسم

هـو : احلسن بن القاسم الواسطي ، قال الداين  فتح املوصيل ، وأبو عيل
                                                        

 ) .س ( ليست يف  » بن عيل« ) ١(
  .٤١٢ / ٣ ، شذرات الذهب ٧٤٤ / ٢ ، ومعرفة القراء الكبار ٥٠٥ / ١٧انظر ترمجته يف السري  )٢(
 ) ٢٩٠ت ( هو أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن حنبـل البغـدادي الثقـة الـشهري ) ٣(

  .٤٠٨ / ١وهو مرتجم يف الغاية 
 .تقدمت ترمجته . هو أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك ) ٤(
 . » وقدوهم« ) : س ( يف ) ٥(
 . » اللحام« ) : س ( يف ) ٦(
 . » فقال« ) : س ( يف ) ٧(
  .١٠٠انظر التجريد البن الفحام ص ) ٨(
 ) .س ( ليس يف  » غا« الرمز ) ٩(
وهـو  ) ٤٨٤ت ( هو أبو العباس أمحد بن الفتح بن عبد اجلبار املوصـيل نزيـل هنـر امللـك ) ١٠(

  .٩٥ / ١مرتجم يف الغاية 
 .والصواب املثبت  » وعيل« ) : س ( يف ) ١١(

 ب/٢١١



 
  ٥٤٠  

ًثقـة ، مـشهورا ، قـرأ  )ًضـابطا ( آخر من قرأ عىل النقاش ، قـال وكـان 
ًدهرا طويال انتهى مات يف العرشين مـن شـوال سـنَّبحران  ة ثـالث وثالثـني ً

  .وأربعامئة
 املـرصي بن عيل بن بركات أبـو احلـسن األنـصاري  عيل بن حممد-

َّيعرف بالبديع ، مقرئ ، مصدر ، ولـد سـنة ثـالث َ  ، وثالثـني وسـتامئة
ً عن الكامل الرضير سامعا مرارا ، وعرضا لبعضها سـنة » الشاطبية «وروى  ً ً

اءات وويل مـشيخة اخلليـل عليـه سبع ومخسني وستامئة ، وقـرأ عليـه القـر
ُبن رشيد بمقـام اخلليـل  )بن حممد ( بن عمر  السالم ، أخذ عنه حممد

عليه السالم سنة أربع وثامنني وستامئة ، مات سنة ست وثامنـني وسـتامئة ، 
 .وويل بعده مشيخه احلرم الشيخ برهان الدين اجلعربي 

-  حلسن اخلياطبن حممد بن عيل بن فارس أبو ا عيل البغدادي 
                                                        

 ) .س ( ليست يف  » ًضابطا« ) ١(
طبعة  [ ٦٨٦ ، وتاريخ اإلسالم وفيات سنة ١٤١٠ / ٣معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٢(

  .١٩٦ / ٢، وبغية الوعاة ] بشار عواد معروف 
 . » ثامن« ) : س ( يف ) ٣(
 .د بن عمر بن حممد بن رشيد الفهري السبتي خطيب غرناطة ومقرؤها هو أبو عبد اهللا حمم) ٤(

  .٢١٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليست يف  » ابن حممد« ) ٥(
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٦(
 ، هديـة ٨٤ / ١ ، النرش يف القـراءات العـرش ٨٠٣ / ٢معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٧(

  .٦٨٩ / ١العارفني 



 
  ٥٤١  

، ثقة ، ، إمام ، كبري ، ومقرئ، نبيل» اجلامع يف القراءات «صاحب كتاب 
حممد   ، والنهرواين أيب احلسن احلاممي ، وأيب الفرج قرأ عىل 

أمحد بـن  وأيب بكر  ،احلسن بن مالعب بن عبد اهللا بن املرزبان ، وا
أبو طاهر بن سوار ، وعبـد الـسيد بـن  ، قرأ عليه  حممد بن غالب

أظنه بقـي إىل متـام مخـسني : عتاب ، وأمحد بن عيل بن بدران ، قال الذهبي 
  .وأربعامئة

إمام ،  بن هذيل األستاذ أبو احلسن البلنيس  عيل بن حممد بن عيل-
سنني ، ألنـه كـان زاهد ، ثقة ، عامل ، قرأ الكثري عىل أيب داود ، والزمه مدة 

ــل ــو أج ــرية ، وه ــا كث ــه كتب ــمع من ــشأ يف حجــره ، وس ــه ، فن   ًزوج أم
 أصحابه ، وأثبتهم ، صارت إليه أصول أيب داود العتيقـة ، وأجـاز لـه أبـو 

                                                        

ـ ) ١(  .األخ العبييس حفظه اهللا  كام أفادنيه ٢٤ باسطنبول برقم » ال له يل «الكتاب له نسخة خطية ب
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٢(
 .يعني عبد امللك بن بكران تقدمت ترمجته ) ٣(
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٤(
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٥(
ت بعـد ( احلسن بن مالعب بن حممد احللبي ثم البغدادي الرضير مقرئ ضابط هو أبو حممد ) ٦(

  .٢٣٤ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٤٢١
 .هو أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي شيخ حافظ ) ٧(

  .١٢٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٨(
  .٨٠٣ / ٢ معرفة القراء »بعد اخلمسني وأربعامئة  أظنه بقي إىل «عبارة الذهبي ) ٩(
 ، ٥٠٦ / ٢٠الـسري : واملثبت من األصـل وث وانظـر ترمجتـه يف  » النابليس« ) : س ( يف  )١٠(

  .٣٩٣ / ٤ ، شذرات الذهب ٩٩٠ / ٢ومعرفة القراء الكبار 



 
  ٥٤٢  

  تهـت إليـه رئاسـة اإلقـراء بـن حممـد ، وان احلسني بـن البيـاز ، وحـازم
 ، البلنـيس ، قرأ عليه أبو القاسم الـشاطبي ، وحممـد بـن خلـفيف زمانه

املرادي ، وحممد بن أيـوب الغـافقي ، وأمحـد بـن عـيل  وحممد بن سعيد
 ، وحممد بن عبد العزيز بـن سـعادة ، الشاطبي احلصار ، وحممد بن فتوح

، وحممـد بـن أمحـد بـن  وعتيق بن أمحد املخزومي ، وأبو عمر بـن عبـاد
  هـذيل ، قــال حممــد بـن عـيل بــن   ، وابنـه/مـسعود صـاحب الــصالة 

  كـان منقطـع القـرين يف الفـضل ، والـدين ، والـورع ، والزهـد ، : ّاالبـار 
  ًمع العدالة والتواضع ، واإلعـراض عـن الـدنيا ، والتقلـل صـواما ، كثـري 

  الطلبـة فمـن  الصدقة ، كانـت لـه ضـيعة ، خيـرج لتفقـدها ، فيـصحبه

                                                        
  .» خازم «والصواب  » حازم« : يف مجيع النسخ   كذا)١(
  والــصواب البلقـيس وهــو) س ( وهـي غــري منقوطـة يف  » البلنــيس«  ) :ث ( يف األصـل و) ٢(

عبد اهللا حممد بن خلف بن مروان بـن أيب األحـوص ابـن نـسع الزنـايت البلقـيس مقـرئ  أبو 
  .١٣٨ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٥٩٩ت ( صالح 

هـو مـرتجم و ) ٦٠٦ت ( هو أبو عبد اهللا حممد بن سعيد بن حممد املرادي املريس مقرئ ثقـة ) ٣(
  .١٤٥ / ٢يف الغاية 

وهو مـرتجم  ) ٦١٦ت ( هو أمحد بن أمحد بن عبيد اهللا بن فتوح النفري الشاطبي فقيه مقرئ ) ٤(
  .٧٠ / ٢يف الغاية 

  .» بن عياد «والصواب  » بن عباد« يف مجيع النسخ   كذا)٥(
عيل بن حممد بن هـذيل واملثبت من األصل وس وهو أبو عامر حممد بن  » وأبيه« ) : ث ( يف ) ٦(

  .٢٠٨ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٦١٤ت ( البلنيس إمام زاهد 
 . » فتصحبه« ) : س ( يف ) ٧(

 أ/٢١٢



 
  ٥٤٣  

ِ ، عـىل فـرط لذلك ، طويـل االحـتامل ، وهو منرشح قارئ ، وسامع َ َ
ِّمالزمتهم ليال وهنارا ، أسن وعمر ، وهو آخـر مـن حـدث عـن أيب داود ،  ُ ً ً
ِوانتهت إليه رئاسة اإلقراء عامة عمره ، لعلو روايته وإمامته ، يف التجويد ،  َ
ًواإلتقان حدث عن جلة ال حيصون ، وروى العلم نحوا مـن سـتني سـنة ، 

 ، وتويف فحـرضه الـسلطان أبـو ولد سنة سبعني وأربعامئة ، أو سنة إحدى
ابـن  بن سعد ، وتـزاحم النـاس عـىل نعـشه ، ورثـاه احلجاج يوسف

 :بقوله  واجب
   عىل الكفنًأيدي الورى وترا منها  ًمل أنس يوم هتادى نعـشه أسـفا
  تقــيم يف راحــة إال عــىل ظعــن  كزهــرة تتهاداهــا األكــف فــال

هـذا صـحيح كـان  : بـن سـلمون قال األبار قال لنا حممد بن أمحـد

                                                        
 . » ومن سامع« ) : س ( يف ) ١(
 ! » منرسح« ) : ث ( يف ) ٢(
وهـو مـرتجم يف  ) ٥٨٢ت ( هو أبو احلجاج يوسف بن سعد بن حممد أمري بلنسية وجهاهتـا ) ٣(

  .٢٣٢ / ٨األعالم 
 . » ورباه« ) : س ( يف ) ٤(
والصواب املثبت وهو أبو اخلطاب أمحد بـن حممـد بـن عمـر بـن  » أيب وأخت« ) : س ( يف ) ٥(

  وهـو مـرتجم يف الـسري  ) ٦١٤ت ( واجب القييس األندليس البلنيس املالكي اإلمـام العـامل 
٤٤ / ٢٢.  

 . وهي هناك أوضح » وتراميها «كذا يف مجيع النسخ والذي يف التكملة ) ٦(
وهـو  ) . ٦٢٤ت ( هو أبو احلسن حممد بن أمحد بـن سـلمون البلنـيس العطـار مقـرئ ثقـة ) ٧(

  .٨٢ / ٢مرتجم يف الغاية 



 
  ٥٤٤  

الناس يتعلقون بالنطق وبالسقف ليدركوا النعش بأيدهيم ثم يمسحون هبـا 
  .عىل وجوههم

أنـك تـسعى : وكان يتصدق عىل األرامل واليتامى ، فقالت له زوجته 
 يف ال واهللا ، بــل أنــا شــيخ طــامع ، أســعى: هبــذا يف فقــر أوالدك فقــال 

  .غناهم
رجب سنة أربع وستني ومخـسامئة ،  خلميس سابع عرشينتويف يوم ا

َّوصيل عليه من الغد ، فأم الناس أبو احلسن بن النعمة  َ ِ ُ. 
 ثـم بن عيل بن حممد بن حييـى أبـو احلـسن الغـافقي  عيل بن حممد-

 إىل بلدة بـرشق األنـدلس  [-  باملعجمة وتشديد الراء-ِّالسبتي الشاري 
 .، ولد سنة إحدى وسبعني ومخسامئة  ] إمام حمدث حافظ مقرئ

 ، اهلوزين عىل والده ، وعىل حييى بن حممد قرأ القراءات إال بعضها
                                                        

  .٣٨٢هو من التربك غري اجلائز ، انظر التربك أنواعه وأحكامه للجديع ص ) ١(
 . واملثبت من س » ابتغي «يف األصل وث ) ٢(
  .٩٤ – ٩٣ / ٣انظر التكملة ) ٣(
 . » عرشي« ) : س ( يف ) ٤(
 ، والتكملـة لكتـاب ١٢٩٨ / ٣ ، ومعرفة القراء الكبـار ٢٧٥ / ٢٣السري : انظر ترمجته يف ) ٥(

  .١٢٨ / ٣الصلة 
 .زيادة من س ) ٦(
 . » ًإال بعضا« ) : س ( يف ) ٧(
وهو مـرتجم )  ٦٠٢ت ( هو أبو زكريا حييى بن حممد بن خلف اهلوزين اإلشبييل إمام مقرئ ) ٨(

  .٣٧٧ / ٢يف الغاية 



 
  ٥٤٥  

والصحيح أنه سمع عـىل   ،وأيب حممد بن عبيد اهللا عن تالوته عىل رشيح
  قرأ عليه أبـو جعفـر أمحـد بـن الـزبري : رشيح ، كذا قال ابن الزبري احلافظ 

الـسبتي ، وأيب احلـسن بـن  د سمع من حممد بن غـازياحلافظ ، وكان ق
َ ، وأخذ العربية عن أيب ذر اخلشني ، وأيب احلسن بن خـروف ، وشـارك يف حسني ُ

بـسبته مدرسـة مليحـة ،   مع احلشمة ، والسؤدد ، وكثرة الكتب ، بنـىالفضائل
 .مات سنة تسع وأربعني وستامئة . وتصدر لإلقراء 

-  ) ن حممد بن عيل اخلوارزميعيل ب املنعوت بالبهاء ، املعروف ، 
متـصدر ، سـكن شـرياز ، وكـان  بالعرشة ، ألنه كان يقرئ هبـا ، اسـتاذ

باجلامع العتيق ، تال بالعرشة عىل الشيخ عيل الديواين فـيام أحـسب ، وقـرأ 
   صــفر ، ســنة تــسع ومخــسني/عليــه هبــا مجاعــة ومــات يف ســابع عــرشي 

 .  ) وسبعامئة
-  يعرف بالزديريعيل بن حممد بن عامر االبزادي ،ُمقـرئ ، ،

                                                        

 ! » خريان« ) : س ( يف ) ١(
 .ومل أقف عىل ترمجة للسبتي هذا  » حجازي« ) : س ( يف ) ٢(
 .ال أدري من املقصود بأيب احلسن هذا ) ٣(
 . » القصائد« ) : س ( يف ) ٤(
 ! » هبا« ) : س ( يف ) ٥(
 ) .س ( هذه الرتمجة ليست يف ) ٦(
 .ىل ترمجة مل أقف له ع) ٧(
 ! » استاذي« ) : ث ( يف ) ٨(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٩(
 .ومل أقف عىل ترمجة له .  » الزريري« ) : ث ( ويف  » الزديري االبزادي« ) : س ( يف ) ١٠(

 ب/٢١٢



 
  ٥٤٦  

  حممـد بـن حييـى اخلنيـيس ، وًمشهور ، روى القراءة عرضا عن 
عبـد الغفـار  ًجعفر بن حممد بن يوسـف ، روى القـراءة عنـه عرضـا 

ــضيني ــر الــشذائي ، ، و احل َ أبــو بك ــد بــن( َّ ــد بــن حمم    وحمم
 . أمحد بن يوسف الكويف  ، و)فريوز 
 ،  ، نزيـل شـاطبة عيل بن حممد بن أيب العيش أبو احلسن الطرطويش-

بـن  وأيب املطـرف  ،ُّأستاذ ، مقرئ ، صالح ، قرأ عىل أيب احلسن بن الدوش
ــن جوشــن ــد ب ــوراق ، وأيب حمم ــوزال ــر مع ــو بك ــه أب ــن   ، أخــذ عن   ب

                                                        
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ١(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٢(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٣(
 ! » احلصني« ) :  س (يف ) ٤(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٥(
 ) .س ( ما بني القوسني ليس يف ) ٦(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٧(
 ، وصـلة ٩٢ / ٣ ، التكملة لكتاب الـصلة ١٠٢٣ / ٣معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٨(

  .٢١٧الصلة ص 
 ! » الدوس« ) : ث ( يف ) ٩(
 .وهو عبد الرمحن بن سعيد تقدمت ترمجته !  » الطرق« : ) س ( يف ) ١٠(
 .ال أدري من املقصود بابن جوشن هذا ) ١١(
 وهـو أبـو » مفوز «والصواب  » بن معور« ) : س ( ويف  » معوز« ) : ث ( يف األصل و  كذا)١٢(

وهـو مـرتجم يف  ) ٥٩٠ت ( بكر مفوز بن طاهر بن حيدرة املعافري الـشاطبي فقيـه مقـرئ 
  .٣٠٨ / ٢ة الغاي



 
  ٥٤٧  

: قال األبـار  ، بن جبري  ، وأبو احلسنيأبو حممد عبد اهللاطاهر ، وأخوه 
 . انتهـى . كان من أهل الصالح والفضل ، مع التقدم يف صناعة القـراءات

 .تويف بعد الستني ومخسامئة 
-  ِعيل بن حممد بن فارس بن عبديل ْ َ  أبو احلسن ، روى القراءة

 محدان قصعة ، روى القـراءة عنـه  الدوري ، و ًعرضا عن 
 .أمحد بن عباس 

- عيل بن حممد بن قشيش أبـو احلـسن البغـدادي  ، شـيخ ، 
القاسـم إبـراهيم بـن أمحـد اخلرقـي ، روى عنـه  أيب روى احلروف عن 

 .أبو طاهر بن سوار يف سنة ثالث وثالثني وأربعامئة  احلروف 
                                                        

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١(
 .هو حممد بن أمحد بن جبري تقدمت ترمجته ) ٢(
  .٩٢ / ٣انظر التكملة ) ٣(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٤(
 .ومل أقف له عىل ترمجة  » بن قنديل« ) : س ( يف ) ٥(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٦(
  .٢٦٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية . ان قصعة وهو محد) س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٧(
 .وهو أمحد بن العباس بن عبيد اهللا تقدمت ترمجته ) س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٨(
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٩(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١٠(
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ١١(
 ! » ابن« ) : س ( يف ) ١٢(
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ١٣(



 
  ٥٤٨  

-   أبو القاسم النخعي بن حممد بن كاسعيل البغدادي احلنفي 
   ًقايض دمـشق أول مـن ويل دمـشق مـن احلنفيـة مطلقـا ، روى القـراءة عـن 

  حممـد ، وسـهل بـنبـن عطيـة حممد بن عيل بن عفان ، وحممـد بـن احلـسن
   التيمــي ، روى القــراءة عنــه  حممــد بــن خلــف احلــالب ، و

 . الواحد بن عمر ، واحلافظ أبو احلسن عيل بن عمر عبد

َ عيل بن حممد بن جماهد املرصي يعرف بابن الوراب- ِ مقرئ ، قـرأ ، 
 سـنة ثـالث الـصقيل وعىل حممد بن أيب بكـر  ،الروايات عىل والده

                                                        

 ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ١(
  ،٣٢٤ ، وذكـر وفاتـه سـنة ٧٠ / ١٢، تاريخ بعـداد ) النخعي  ( ٤٧٥ / ٥األنساب للسمعاين ) ٢(

  .٨٢١ / ٣وتذكرة احلفاظ 
 ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ٣(
 .هو حممد بن احلسن بن عطية القريش ) ٤(

  .١١٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .الكويف ) كذا يف ترمجته فاهللا أعلم ( هل بن حممد اجلالب هو س) ٥(

  .٣٢١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ٦(
 .الكويف ثقة ) كذا يف ترمجته فاهللا أعلم ( هو أبو بكر حممد بن خلف بن صالح التميمي ) ٧(

  .١٣٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( س يف لي » ج« الرمز ) ٨(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٩(
 .ومل أقف له عىل ترمجة !  » ولده« ) : س ( يف ) ١٠(
حممد بـن أيب ) كذا يف الرتمجة ( واملثبت من األصل وث وهو أبو عبد  » العقيل« ) : س ( يف ) ١١(

 .بكر بن عبد الرزاق الصقيل الرضير مقرئ حاذق 
=  



 
  ٥٤٩  

وتصدر للتلقني باجلـامع الظـاهري ،   ،َّوسبعامئة ، وأم باجلامع احلاكمي
 .حدى وثالثني وسبعامئة مات سنة إ

-   عيل بن حممد بن املظفر الدينوري كذا سـامه اهلـذيل ، وصـوابه
 .حممد بن املظفر بن عيل يأيت 

 عيل بن حممد بن موسى بـن أمحـد اجلـامل أبـو احلـسن بـن أيب بكـر -
 ، إمام ، مقرئ ، كامل ، عرض السبع عىل أيب القاسـم التجيبي الشاطبي
ــرادا ــشاطبي إف ــه بخــط ًال ــه من ــصيدته ، وإجازت ــه ق ــا ، وســمع عن   ً ومجع

ـنة  السخاوي ، يف سنة ثامن وثامنني ومخسامئة ثم قدم دمشق فسكنها ، وأسـمع هبـا س
قـرأ عليـه   ،بن طـاووساإحدى وستامئة ، وتصدر لإلقراء هبا ، فكان شيخ حلقة 

ـنة سـت مـات يف رمـض: اإلمام أبو عبد اهللا الفايس القراءات ، قال أبو شـامة  ان س
 . وعرشين وستامئة وكان كثري التغفل

بن نازك ، هـو عـيل بـن حممـد بـن احلـسني بـن  بن حممد    عيل-

                                                        
=  

  .١٠٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ! » احلاكم« ) : ث ( يف ) ١(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٢(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٣(
هو أبو حممد هبة اهللا بن أمحد بـن عبـد اهللا ابـن طـاووس البغـدادي الدمـشقي إمـام اجلـامع ) ٤(

  .٣٤٩ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٥٣٦ت ( األموي أستاذ عامل 
 . » التعقل« ) : س ( يف ) ٥(
 .عىل التي بعدها ) س ( هذه الرتمجة تأخرت يف  )٦(



 
  ٥٥٠  

 .تقدم  نازك

-  عيل بن حممد بن موسى أبـو احلـسن البغـدادي يعـرف 
ًشيخ ، مقرئ ، متصدر ، معروف ، روى القراءة عرضـا عـن  بالصابوين

  بن عيل بن أيب بالل ، روى القراءة عنه عرضا /زيد ً  عـيل
احلـسن بـن  اخلياط يف مسجده يف أصحاب الزبيـب ببغـداد ، و ابن حممد

 ]واحلسن بن حممد البغدادي [  القاسم الواسطي كذلك
 ، مقـرئ ، كبـري ، بن نارص أبو احلسن األنصاري القرطبـي  عيل بن حممد-
ٍ ، قرأ القراءات عىل أيب عبد اهللا بن صاف ، وعبد اجلليل بـن عبـد العزيـزكامل َ  ،

                                                        
=  
 ! » بن نازك« ) : ث ( إال أن يف ) ث ( و) س ( واملثبت من  » بن حممد احلسني« يف األصل ) ١(
 ! » بن نارك« ) : ث ( يف ) ٢(
 ) .س ( ليست يف  » س غا ف« الرموز ) ٣(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
 ! » بالصابون« ) : ث ( يف ) ٥(
 ! » ريد« ) : ث ( ويف ) س ( ليست يف  » س غا ف« الرموز ) ٦(
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٧(
 .هو عيل بن حممد بن عيل بن فارس تقدمت ترمجته ) ٨(
 ) .س ( ليسا يف  » غاف« الرمزان ) ٩(
 .زيادة من س ومل أقف عىل ترمجة للبغدادي هذا ) ١٠(
 ، ١٠٥٤ / ٣ ، معرفـة القـراء الكبـار ١٠٢ / ٣ الـصلة التكملـة لكتـاب: انظر ترمجته يف ) ١١(

 ) .طبعة بشار عواد معروف  ( ٥٨٠وتاريخ اإلسالم وفيات سنة 
 .هو أبو احلسن عبد اجلليل بن عبد العزيز بن حممد األموي القرطبي إمام حاذق ) ١٢(

  .٣٥٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 أ/٢١٣



 
  ٥٥١  

 .ً ، وكان أستاذا يف العربية الرشييش قرأ عليه حممد بن عيل
-  )  عيل( بن يوسف بـن يعقـوب بـن عـيل بن حممد أبـو 

لـد سـنة احلسن بن العالف البغدادي ، األستاذ ، املشهور ، ثقة ، ضابط ، و
 أيب طاهر بن أيب هاشم ، وبكار ،  النقاش ، وعرش وثالثامئة ، قرأ عىل 

  أيب عيل احلسن بن داود النقـار ، وزيـد بـن أيب بـالل ، وحممـد بـن  و
 حممد بن عيل بن اهليثم ، ، و هبة اهللا بن جعفر ، واملؤدب عبد اهللا

 حممد بـن أمحـد الـسلمي واثق باهللا ، وبن ال  عبد العزيز بن حممدو
 ، » الروضة «فيام ذكره اهلذيل ، قرأ عليه احلسن بن حممد البغدادي صاحب 

  عبد اهللا بن حممـد أبو الفتح بن شيطا ، وأمحد بن حممد القنطري ، وو
 ، الـرشمقاين  أبـو عـيل ، والـدالل  عثامن بن عـيل ، والذارع

                                                        

وهو  ) ٦٢٨ت ( األنصاري الرشييش إمام مقرئ هو أبو بكر حممد بن عيل بن موسى الغزال ) ١(
  .٢١٠ / ٢مرتجم يف الغاية 

 ) .ث ( ليست يف  » عيل« ) ٢(
 ، تـاريخ اإلسـالم ٦٨٨ / ٢ ، معرفة القـراء الكبـار ٩٥ / ١٢تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف ) ٣(

  .٣٩٦وفيات سنة 
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٤(
 . عبد اهللا املؤدب الربوجردي مقرئ حاذق هو أبو عبد اهللا حممد بن) ٥(

  .١٩٠ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم تقدمت ترمجته ) ٦(
هو أبو عبد اهللا عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا الطريائي الذارع املاسح األصبهاين اخلطيـب هبـا ) ٧(

  .٤٥٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية . إمام معروف 
 .هو عثامن بن عيل بن قيس األصبهاين الدالل هبا ) ٨(

=  



 
  ٥٥٢  

الـصيدالين ، وأمحـد  احلسن بن عيل العطار ، وأمحد بن رضـوان و
بـن بــردة  ابـن حممـد بــن أمحـد احلــدادي ، وأمحـد بـن حممــد بـن يوســف

، وعيل بن حممد بن فارس اخلياط ، مات سنة سـت وتـسعني األصبهاين
 .وثالثامئة 

- بـن حممـد بـن احلـسن بـن حممـد أبـو احلـسني  عيل  اخلبـازي
 ، نزيل نيسابور ، وشيخ القراء هبا ، إمام ، ثقة ، مؤلف ، حمقق ، اجلرجاين

ــىل  ــرأ ع ــوعي ، ورحــل فق ــالل ، واملط ــن أيب ب ــد ب ــشذائي ،  زي َ ال َّ  
 عـيل بـن و  ،البزاز  عبد الغفار احلضيني ، وعبد امللك بن احلسنو

   حممد بـن حييـى بن مينا ، و  احلسني بن حممد بن احلسنيالفضل ، و
                                                        

=  
  .٥٠٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 . » ص« بـ) س ( رمز له يف ) ١(
 .وهو احلسن بن عيل بن عبد اهللا تقدمت ترمجته  » ص« رمز له بـ) س ( يف ) ٢(
وهو  ) ٤٢٣ت ( تقن هو أبو احلسني أمحد بن رضوان بن حممد الصيدالين البغدادي حاذق م) ٣(

  .٥٤ / ١مرتجم يف الغاية 
 .األصبهاين ) كذا يف ترمجته فاهللا أعلم ( هو أمحد بن حممد بن يوسف بن مردة ) ٤(

  .١٣٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( واملثبت من  » أبو احلسن« ) : ث ( يف األصل و) ٥(
   وفيهـا ٣٩٨ ، وتاريخ اإلسالم ، وفيات سـنة ٧١٤ / ٢معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٦(

 ) .اخلباري ( 
 .وهو أبو حممد عبد امللـك بـن احلـسن البـزاز ) ث ( واملثبت من األصل و » البزار« ) : س ( يف ) ٧(

  .٤٦٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية 
ا هو احلسني بـن حممـد بـن احلـسني بـن مينـ . واملثبت من س » بن احلسن « يف األصل وث )٨(

=  



 
  ٥٥٣  

ــراهيم ، والعطــار ــن إب ــؤدب  أمحــد ب ــعامل ــن خلي ــيل ب   ،   ، وع
بـن   حممـد بـن عبيـد اهللا، و ابن غالـب  ، والرضير  عبد اهللاو

 حممـد بـن  ، وبن أمحد بن حممد األصـبهاين  عبد اهللا ، وإبراهيم
  عـيل بـن عبـد العزيـز ، وعـديبـن   عبد اهللا، و جعفر املغازيل

ــرازي ــز ، وال ــد العزي ــار  عب ــسن العط ــن احل ــن ب ــد ب    ، وحمم
 أيب قالبة حممد بـن  ، والبزار  عبد امللك بن أمحدو  ،عبد اجلبار

                                                        
=  

  .٢٥٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية . الدينوري 
 ) ٣٩٠ت بعـد ( هو أبو بكر حممد بن حييى البغدادي املالح ويقـال العطـار مقـرئ مـشهور ) ١(

  .٢٧٩ / ٢وهو مرتجم يف الغاية 
  .٣٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو بكر أمحد بن إبراهيم اخلوارزمي املؤدب مقرئ ) ٢(
 ) .ث ( واملثبت من األصل و!  » بن حليع« : ) س ( يف ) ٣(
  .٤٦٤ / ١الغاية  » ال أعرفه... عبد اهللا الرضير شيخ « ذكره ابن اجلزري فقال ) ٤(
 .ال أدري من املقصود بابن غالب هذا ) ٥(
 .هو أبو بكر حممد بن عبيد اهللا بن إبراهيم اجلوخاين املؤذن شيخ ) ٦(

  .١٩٣ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو احلسني عبد اهللا بن أمحد بن حممد األصبهاين شيخ ) ٧(

  .٤٠٨ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .ث ( واملثبت من األصل و » املعاريب« ) : س ( يف ) ٨(
  .٤٣٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو عبد اهللا بن عدي ) ٩(
  .)ث ( واملثبت من األصل و » الدارمي« ) : س ( يف ) ١٠(
 .هو أبو القاسم عبد العزيز بن احلسن العطار شيخ ) ١١(

  .٣٩٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو أبو احلسن حممد بن عبد اجلبار بن فروخ املاوردي املعلم شيخ مشهور ) ١٢(

  .١٥٨ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٥٥٤  

 احلـسن بـن  ، وخرطبـة  أمحد بـن عبيـد اهللاو  ،أمحد بن أيب داره
 أيب بكر حممد بن عبد الرمحن بن الفضل اجلـوهري ،  ، وحممد الرازي

  ، واملـروزي  إبراهيم بن أمحد ، وبن يوسف املرصي  عبد الرمحنو
 ، وال  عن إسحاق اخلزاعي ، فـيام ذكـره اهلـذيلاحلديثي حممد بن الفضل

، اخلرقي  إبراهيم بن أمحد احلطاب، ويصح إال أن يكون سقط شخص
   ، بــن داود الرفــا وحممــد بـن عــيل  ، عـيل بــن عــثامن بـن حبــشانو

                                                        
=  
رص عبد امللـك بـن أمحـد البـزاز وهو أبو ن » البزاز« ويف ترمجته  » البزار« كذا يف مجيع النسخ ) ١(

  .٤٦٧ / ١انظر ترمجته يف الغاية . شيخ 
 .واملثبت من األصل  » بن أيب دالة« ) : ث ( ويف  » بن أيب داردة« ) : س ( يف ) ٢(
وهو أبو العباس أمحـد بـن عبيـد اهللا بـن ) ث ( واملثبت من األصل و » حوطبة« ) : س ( يف ) ٣(

 .حممود الفقيه خرطبة مقرئ 
  .٧٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
  .٣٨٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو حممد عبد الرمحن بن يوسف املرصي ) ٥(
وهـو  » البزوري« والصواب  » الدوري« ) : س ( ويف  » املروزي« ) : ث ( كذا يف األصل و) ٦(

وهـو  ) ٣٦١ت ( البزوري البغـدادي شـيخ جليـل أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم 
  .٤ / ١مرتجم يف الغاية 

حممـد بـن « وقد ذكره ابن اجلزري فقال ) ث ( واملثبت من األصل و » احلديس« ) : س ( يف ) ٧(
  .٢٢٩ / ٢انظر الغاية .  » ال أعرفه« ثم قال  » الفضل احلديثي

 . » اخلطاب« أجد فيها وقد تقدمت ترمجته ومل  » اخلطاب« ) : س ( يف ) ٨(
وهـو عـيل بـن عـثامن بـن حبـشان ) ث ( واملثبـت مـن األصـل و » بن حبشل« ) : س ( يف ) ٩(

  .٥٥٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية . اجلوهري مقرئ مصدر 
) ويف الرتمجة يف املطبوع بن دواد ولعله خطـأ مطبعـي ( هو أبو الفتح حممد بن عيل بن داود ) ١٠(

=  



 
  ٥٥٥  

بـن حممـد بـن   احلـسني ، وبن حممد بن برش بن الشارب  أمحدو
 /  أبو نرص منصور بـن حممـد ، وحممد حبش ، قرأ عليه ولده أبو بكر

ـانجي   ، وحممد بن أمحـدالقهندزي  )جعفـر بـن ( بـن  وظفـر( الكرك
، وأكثـرهم  كان من أقـرأ النـاس ، وأحـسنهم أداء: الفضل قال احلاكم 

                                                        
=  

  .٢٠٣ / ٢ انظر ترمجته يف الغاية .الرفاء شيخ مقرئ 
  هو أبو بكر أمحد بن حممد بن بـرش ابـن الـشارب اخلراسـاين املـروروذي املـؤدب ثقـة ثبـت ) ١(

  .١٠٧ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٣٧٠ت ( 
 ) .ث ( واملثبت من األصل و » واحلسن« ) : س ( يف ) ٢(
وهـو  ) ٤٤٩ت ( قـرئ نيـسابور ومـسندها هو أبو عبد اهللا حممد بن عيل بن حممد اخلبازي م) ٣(

  .٢٠٧ / ٢مرتجم يف الغاية 
واملثبـت مـن األصـل وهـو أبـو نـرص  » الفهنذري« ) : ث ( ويف  » العهندري« ) : س ( يف ) ٤(

 . منصور بن أمحد القهندزي شيخ ضابط 
  .٣١٢ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

وهو أبـو نـرص ) ث ( واملثبت من األصل و»  نرص بن حممد بن أمحد الكركامي« ) : س ( يف ) ٥(
  وهـو مـرتجم يف الغايـة  ) ٤٨١ت ( حممد بن أمحد بن عيل الكركانجي املروزي إمـام مقـرئ 

 ، لكن أبا نرص هذا مل يقرأ عىل أيب احلسني اخلبازي ألنـه حـني مـات اخلبـازي كـان ٧٢ / ٢
د بـن عـيل اخلبـازي فـربام  سنوات وإنام قرأ عىل ولد عيل بن حممد اخلبازي وهو حمم٨عمره 

 .التبس عىل املصنف واهللا أعلم 
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٦(
 .هو أبو طاهر ظفر بن جعفر بن الفضل املقرئ ) ٧(

  .٣٤٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .ث ( ليست يف  » جعفر بن« ) ٨(
 ) .ث ( واملثبت من األصل و » إذا« ) : س ( يف ) ٩(

=  

 ب/٢١٣



 
  ٥٥٦  

ًاجتهادا يف التلقني ، وبلغني أنه خترج به أكثر من عرشة آالف رجل ، وكان 
َمن أكثر العلـامء اجتهـادا يف العبـادة ، سـمع بـالعراق ، وجرجـان ِ ُ ً  بعـد

 اخلمسني وثالثامئة
  .ة ثامن وتسعني وثالثامئة يف شوالتويف بنيسابور سن: قلت 

الرضير ، نشأ   عيل بن حممد بن يوسف أبو احلسن الفهمي اليابوي-
، بن خري بقرطبة ، عرض القراءات عىل عبد املنعم بن اخللوف ، وأيب بكر

َّابـن حييـى ، وكـان حمققـا للقـراءات ذكيـا ، أدب ولـد صـاحب  َونجبة ً ً  
ــا عريــضة    ، مــات ســنة ســبع عــرشة وســتامئة أو يف مــراكش ، ونــال دني

 .التي تليها 

-  أبو احلسن اجلـوهري البغـدادي الـشاهد عيل بن حممد ، 

                                                        
=  
 
  .١٣٩ / ٢انظر معجم البلدان . ان مدينة مشهورة بني طربستان وخراسان جرج) ١(
 .ومل أقف له عىل ترمجة  » البابري« ) : س ( يف ) ٢(
وهـو  ) ٥٧٥ت ( هو أبو بكر حممد بن خري بن عمر اللمتـوين اإلشـبييل احلـافظ إمـام بـارع ) ٣(

  .١٣٩ / ٢مرتجم يف الغاية 
 ! » حمب« ) : س ( يف ) ٤(
 ) .س ( ليست يف  » س ك« رمز ال) ٥(
  .٩٥ / ١٢انظر ترمجته يف تاريخ بغداد ) ٦(



 
  ٥٥٧  

أيب  طاهر بن أيب هاشم ،  ًمقرئ ، معروف ، روى القراءة عرضا عن 
 احلسن بـن ً ، روى القراءة عنه عرضا بن مرثد حممد بن حممد و

  .نرص احلداد نرص بن أيب ار ، والعط عيل
  .» علل الغاية « ، مؤلف كتاب  عيل بن حممد أبو احلسن الفاريس-
-   عيل بن حممد أبو احلسن األنصاري ، هـو عـيل بـن حممـد بـن

 .صالح ابن داود تقدم 
-  عـيل بـن حممـد أبـو احلـسن الربزنـدي قـرأ عــىل ،    

                                                        
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ١(
 
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٢(
وهو أبو بكر حممد بن حممد بن أمحد بن ) س ( واملثبت من  » بن مرشد« ) : ث ( يف األصل و) ٣(

  .٢٣٨ / ٢ ترمجته يف الغاية انظر. مرثد التميمي البخاري مقرئ ضابط 
 .هو احلسن بن عيل بن عبد اهللا تقدمت ترمجته ) ٤(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٥(
واملثبت من األصل وث وهو أبو الفتح نـرص بـن أمحـد بـن  » حممد بن أيب نرص« ) : س ( يف ) ٦(

 .حممد بن أيب نرص ابن احلدادي شيخ سمرقندي 
  .٣٣٥ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٧(
 ) .س ( ليس يف  » غا« الرمز ) ٨(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٩(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١٠(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ١١(



 
  ٥٥٨  

َالشذائ  .احلسن بن سليامن األنطاكي  ي ، قرأ عليه َّ
 . ، عرض عىل أيب شعيب السويس ذكره الداين  عيل بن حممد السعدي-
]  الـرضير [ أبو احلسن التلمساين الـرضير الكتـامي  عيل بن حممد-

َّيعرف بابن اخلضار   إمام مقرئ نزل سبته ، واقرأ هبـا ، قـرأ - بمعجمتني –َ
 ، قرأ عليه األستاذ أبـو إسـحاق بن عبد الكريم بتلمسان ) عيل( عىل 

 ]يف [ إنه تـويف : قال يل ابن عمران احلرضمي :  ، قال الذهبي الغافقي
ــراءات  ــام الق ــفه بإحك ــتامئة ، ووص ــبعني وس ــبع وس ــت أو س ــنة س   س

  .وحفظها

                                                        
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 ، توضيح املشتبه يف ضبط ١٣٥٤ / ٣لقراء الكبار معرفة ا: انظر ترمجته يف و) س ( زيادة من  )٣(

   .٥٠٤ / ٢ ، وتبصري املنتبه ٤٦٧ / ٢أسامء الرواة 

 . وهو أبو احلسن عيل بن عبد الكريم التلمساين أستاذ مصدر ) ث ( ليست يف  » عيل« ) ٤(
  .٥٥١ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

ويزعم بعضهم أنه البلد الذي أقام به اخلرض مدينة باملغرب منها إىل وهران مرحلة : تلمسان ) ٥(
  .٥١ / ٢انظر معجم البلدان . اجلدار 

ومل يذكر ابن اجلزري الغـافقي ( هو أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن عيسى اإلشبييل الغافقي ) ٦(
املقرئ النحوي الفقيه الفريض احلـافظ  ) ١٤٦٥ / ٣وذكرها الذهبي يف معرفة القراء الكبار 

  .٨ / ١وهو مرتجم يف الغاية )  ٧١٦ت ( 
 ) .س ( زيادة من ) ٧(
  .١٢٩٠ / ٣وانظر مقولة الذهبي يف معرفة القراء .  » وضبطها« ) : س ( يف ) ٨(



 
  ٥٥٩  

   ، شيخ ، عـرض عـىل مـسلم بـن  عيل بن حممد أبو احلسن املقرئ-
عن احللواين عن هشام ، روى عنـه عبـد البـاقي بـن  عن أبيه يد اهللاعب

 .احلسن 
  بـن   ، جمهـول ، ذكـر حممـد بـن إبـراهيم عيل بن حممـد التجيبـي-

من أرض الـشام ، عـن   أنه قرأ عليه السبع بطربيةعبد امللك األندليس
الـداين ،  عـن أيب عمـرو بـن عيـسى قراءته بذلك عىل سليامن بن طـاهر

 .، واهللا أعلم  وكالمها ال يعرف ، وهو إسناد مفتعل
قـرأ ] فزعم أنه [  مقرئ ، قدم دمشق ،  عيل بن حممد الواسطي-

                                                        
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١(
 .والصواب املثبت  » بن عبد اهللا« ) : س ( يف ) ٢(
ميذه ثم نقل قـول الـداين عنـه ال هو عبيد اهللا بن حممد ، ذكره ابن اجلزري وذكر شيوخه وتال) ٣(

  .٤٩٣ / ١انظر غاية النهاية . أدري من هو 
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
  هو أبو عبد اهللا حممد بـن إبـراهيم بـن عبـد امللـك األزدي القـارحي األندلـيس القيجـاطي ) ٥(

  .٤٥ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٦٤٣ت ( 
انظـر . ة وهي يف طرف جبل وجبـل الطـور مطـل عليهـا بلدة مطلة عىل بحرية طربي: طربية ) ٦(

  .٢٠ / ٤معجم البلدان 
  .٣١٤ / ١انظر الغاية . جمهول : ثم قال ) سليامن بن طاهر بن عيسى ( ذكره ابن اجلزري ) ٧(
 ! » أستاذ مسعد« ) : س ( يف ) ٨(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٩(
 ) .س ( زيادة من ) ١٠(



 
  ٥٦٠  

باخلان ، عند بـاب  عىل الكامل بن فارس االسكندري عن الشاطبي فاقرأ
شـيخنا  عـىل بعـض النـاس فقـام اخلوامني وباجلامع األموي ، وراج

أن االسـكندري ولـد بعـد  فبـني اهد أبو العباس أمحد بـن رجـبالز
َالشاطبي سنة ستني فافتضح ، قلت  وفاة ِ  / ومل يدرك املسكني الكامل: ُ

  وال رآه ؛ بل يكون ولد بعد وفاتـه بـأكثر مـن مخـسة عـرش  االسكندري
بن فـارس الشاطبي نفسه ، فإن ا سنة ، ولو أدركه لكان أعىل ممن قرأ عىل

قرأ عىل الكندي كام تقـدم ، والشـك أن الكنـدي كـان أعـىل مـن شـيوخ 
 .الشاطبي ، بل يف كثري من الروايات ساوى أبا عمرو الداين 

 .مات سنة أربع وستني وسبعامئة بدمشق 
أبـو احلـسن  )بـن عبـد اهللا ( حممد بـن أيب سـعد  بن أيب  عيل-

                                                        
احلواصني ثم باجلـامع وراج أمـره ) كذا ( اخلان جتاه املدرسة النورية ــا فاقرأ ب« ) : س ( يف ) ١(

 . » عىل بعض الناس
 ! » وداج« ) : ث ( يف ) ٢(
 . » فانتدب له« ) : س ( يف ) ٣(
 ) .س ( واملثبت من  » بن حممد« ) : ث ( يف األصل و) ٤(
 ! » فبيني« ) : ث ( يف ) ٥(
 ) .س ( ليست يف  » وفاة« ) ٦(
 ! » املكامل« ) : ث ( يف  )٧(
 . » ابن فارس« ) : س ( يف ) ٨(
 . » عليه« ) : س ( يف ) ٩(
 .جاءت بعد ترمجة القطعي والطرازي ) س ( هذه الرتمجة يف ) ١٠(
 ) .س ( ليست يف  » بن عبد اهللا« ) ١١(

 أ/٢١٤



 
  ٥٦١  

. ذ ، ماهر ، حمقق ، شيخ قراء واسـط  املعروف بالديواين ، أستاالواسطي
ولد سنة ثالث وستني وستامئة ، وقرأ عىل الشيخ عيل خـريم ، والعـامد بـن 

عىل   ثم قدم دمشق سنة ثالث وتسعني وستامئة فقرأ بالتيسرياملحروق
،  الشيخ إبراهيم االسكندري ، وتوجه إىل اخلليـل فأخـذ عـن اجلعـربي

  ، سـامها  َّ يف قـصيدة الميـة» اإلرشاد «ا ، ونظم وعاد إىل بالده فانفرد هب
   يف قـصيدة سـامها » التيـسري « و » اإلرشاد « ومجع زوائد » مجع األصول «
ً وعلق عليهام رشحا ، ونظم يف الشواذ أرجوزة ، قرأ عليه » روضة التقرير «

 ولــده ، والــشيخ عــيل الــرضير الواســطي ، نزيــل دمــشق ، والــشيخ عــيل
وقدم تربيز ، وشرياز ، وأصبهان فقـرأ   ،وحممد الوريرقاين(  العجمي

بــن حممــود  وقــرأ عليــه كتبــه املــذكورة شــيخنا حممــد  ،)عليــه للعــرش 

                                                        

ــه يف ) ١( ــار : انظــر ترمجت ــة القــراء الكب ــة ١٤٩٥ / ٣معرف ــدرر الكامن ــرش١٠٤ / ٣ ، ال     ، الن
٩٥ / ١. 

 .هو أمحد بن حممد بن أمحد بن املحروق ) ٢(
 ! » بالتفسري« ) : س ( يف ) ٣(
 ! » احلرص« ) : س ( يف ) ٤(
 ! » الفيه« ) : س ( يف ) ٥(
  وهـو مـرتجم يف الـدرر الكامنـة  ) ٧٤٩ت ( لعله يل بن يوسف بن احلـسني ابـن العجمـي ) ٦(

١٤٣ / ٣.  
 .مل أقف له عىل ترمجة و » الوزيرقاين« ) : ث ( يف ) ٧(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٨(



 
  ٥٦٢  

عليه عنه ، وكان خامتة املقرئني بواسط مع الـدين ،   ، قرأهتاالسيوايس
 .بواسط سنة ثالث وأربعني وسبعامئة  واخلري ، والتحقيق تويف

-  عيل بن حممد أبو احلـسن الطـرازي روى القـراءة عـن ،  
   أبـو إسـحاق  ، روى القـراءة عنـه بن إبراهيم املقـرئ حممد بن حممد

 .الثعالبي  )إبراهيم ( أمحد بن حممد بن 
-  َعيل بن حممد القطعي عن ُ أيب زيد سعيد بـن أوس  كـذا

  . وصوابه حممد بن حييى القطعيسامه أبو العز فوهم فيه ،
روى   ،مقرئ ، متصدر:  ، قال الداين  عيل بن حممود البغدادي-

                                                        
  )٧٨٥ت ( هو حممد بن حممود شمس الدين اخلبازي السيوايس شـيخ القـراء بـسيواس مقـرئ ) ١(

  .٢٦١ / ٢وهو مرتجم يف الغاية 
 ! » قرأ هبا« ) : س ( يف ) ٢(
 .  »تويف فيام أحسب يف حدود األربعني وسبعامئة« ) : س ( يف ) ٣(
 ) .س ( هذه الرتمجة تقدمت عىل ترمجة الديواين يف ) ٤(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٥(
 . هو أبو طاهر حممد بن حممد بن إبراهيم املقرئ ) ٦(

  .٢٣٦ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 ) .س ( ليست يف  » إبراهيم« ) ٧(
 ) .س ( ديواين يف وهذه الرتمجة تقدمت عىل ترمجة ال) س ( ليس يف  » ف« الرمز ) ٨(
 . » من« ) : س ( يف ) ٩(
 ! » بن لوبن« ) : س ( يف ) ١٠(
  .كذا يف مجيع النسخ  )١١(

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ١٢(



 
  ٥٦٣  

  ابـن عبيـد ، روى عنـه عبـد الواحـد بـن  ًروى القراءة عرضا عن بزيـع
 .عمر بن أيب هاشم 

- عيل بن مستور أبو احلسن املقرئ  عرض عىل ،   حممد ابن أمحد بن
 .عبد اهللا بن احلسني السامري  ً روى عنه القراءة عرضا واصل ،
يعـرف  ( أبـو احلـسن الواسـطي بـن هبـاب  عيل بـن مـسعود-

وأيب الفـتح  ،، مقرئ ، حاذق ، قرأ عىل هبة اهللا بن قسام )باجلاممجي 
 اينااليـزو وأمحد بن حممد ( ابن الكيال ، قرأ عليه أبو العباس بن دله ، 

                                                        
=  
 ! » منصور« ) : ث ( يف ) ١(
 . واملثبت من األصل وس  »يزيع« ) : ث ( يف ) ٢(
 ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ٣(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
 ) .س ( ليس يف  » ج« لرمز ا) ٥(
 ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ٦(
 . » هياب« كذا يف مجيع النسخ والذي يف مصادر ترمجته األخرى ) ٧(
   ، تبـصري املنتبـه ٣٦٢ / ٢ ، تكملة اإلكـامل ١١٨٩ / ٣معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٨(

٥١٤ / ٢.  
  .)س ( ليست يف  » يعرف باجلاممجي« ) ٩(
واملثبت من األصل وث وهو هبة اهللا بن عيل بـن حممـد بـن قـسام  » بن بسام« ) : س ( يف ) ١٠(

 .تقدمت ترمجته 
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ١١(
 . املقرئ ) كذا يف ترمجته فاهللا أعلم ( أمحد بن حممد بن أيب عيل اإليزذاين ) ١٢(

  .١٢٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٥٦٤  

ــرسوستاين ــه ال ــن تلوب ــاس ب ــو العب ــة ) ، وأب ــن نقط ــافظ اب    ، واحل
اجلامجم ، مات بواسـط يف ( ًكان متساهال يف األخذ ، وكان يبني: وقال 

 .مجادى األوىل سنة سبع عرشة وستامئة 
 .بن مظفر تقدم   عيل بن مظفر ، هو عيل بن أمحد-
ْ الربسفي/ بن أيب بكر أبو احلسن  عيل بن منصور- ُ - بضم املوحدة 

ْ إىل قرية برسف-وسكون الراء  ُ  ، بطريق خراسان ، شيخ ، ماهر ، ناقـل
 ، وعبـد اهللا بـن منـصور بـن حممـد العكـربي قرأ عىل أيب طالب سليامن

الباقالين ، ونزل بغـداد فـأقرأ هبـا ، قـرأ عليـه اجلـامل يوسـف بـن جـامع 
 يف سنة سـت  باملصباح» القراءات  الشايف يف«صاحب كتاب  القفيص

                                                        

الـرضير الـرسوستاين املقـرئ ) كذا يف ترمجته فاهللا أعلم (  بن أيب عبد اهللا بن بلويه هو حسني) ١(
  .٢٤٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية . متصدر مشهور 

واملثبت من األصل وث وهو أبو بكر حممد بن عبد الغني بن أيب بكر  » ابن نقط« ) : ث ( يف ) ٢(
ــامل  ــام الع ــة اإلم ــن نقط ــبيل اب ــدادي احلن ـــ ٦٢٩ ت (البغ ــسري )  ه ــرتجم يف ال ــو م   وه

  .٣٦٢ / ٢ ، وانظر قوله يف تكملة اإلكامل ٣٤٧ / ٢٢
 ! » يبيل« ) : ث ( يف ) ٣(
 . » عيل بن عباس بن أمحد« ) : س ( يف ) ٤(
  .٢٣٥ / ١ ، وتوضيح املشتبه ١٢٣٩ / ٣انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ٥(
ت من األصل وث وبرسف هي قرية يف طريق خراسـان مـن واملثب » خلرب سف« ) : س ( يف ) ٦(

  .٤٥٦ / ١انظر معجم البلدان . سواد بغداد من اجلانب الرشقي 
وهـو  ) ٥٧٦ت ( هو أبو طالب سليامن بن حممد بن حسن العكربي الواسطي مقرئ مصدر ) ٧(

  .٣١٥ / ١مرتجم يف الغاية 
 .واملثبت من األصل وث  » القفص« ) : س ( يف ) ٨(

 ب/٢١٤



 
  ٥٦٥  

 .وعرشين وستامئة
-  بــن منــصور بــن الــشعريي عــيل ، أبــو احلــسن الواســطي   

عنـه ،  يوسـف بـن يعقـوب عىل  مقرئ ، عرض رواية العليمي
أبو الفتح الفرج بن عمر الواسطي شـيخ ابـن سـوار ،  عرضها عليه 
من سنة نيف وسـبعني   قرأت عليه عدة ختامت:وقال   ،وابن خريون

 .مات بعد الثامنني وثالثامئة : إىل الثامنني وثالثامئة قلت 
-  عيل بن موسى بن محزة بن مريع  ، أبو القاسـم البغـدادي

أيب شـعيب الــسويس ، روى  روى القــراءة عـن   ،مـوىل املنـصور
                                                        

=  
 ! كذا يف مجيع النسخ » باملصباح «قوله ) ١(
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٢(
  .٦٢٨ / ٢انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ٣(
  هو أبو حممد حييى بن حممد بـن قـيس العليمـي األنـصاري الكـويف شـيخ القـراءة بالكوفـة ) ٤(

  .٣٧٨ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٢٤٣ت ( 
 ) .س ( ليس يف »  س« الرمز ) ٥(
 .هو يوسف بن يعقوب بن خالد تقدمت ترمجته ) ٦(
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٧(
 .يعني أمحد بن احلسن بن خريون تقدمت ترمجته ) ٨(
 ! » عدة ختم« ) : س ( يف ) ٩(
 ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ١٠(
 .ومل أقف له عىل ترمجة  » بن بزيع« ) : س ( يف ) ١١(
وهـو  ) ١٥٨ت ( أبو جعفر عبد اهللا بن حممد بن عيل اهلاشمي العبايس املنصور اخلليفة هو ) ١٢(

  .٨٣ / ٧مرتجم يف السري 



 
  ٥٦٦  

 .عبد الواحد بن عمر  ابن جماهد ، و القراءة عنه 
 بن عيل أبو احلسن ابن النقرات األنصاري الساملي  عيل بن موسى-

اجلياين ، نزيل فاس ، وخطيبها ، إمام كبري ، وأديب بليغ ، ولد سـنة مخـس 
   عرشة ومخسامئة ، وأخـذ القـراءات عـن أيب العبـاس أمحـد بـن احلطيـة

 ، قرأ ، واحلسن بن حممد بن غريب بمرص ، وعبد اهللا بن حممد الفهري
وإليـه ينـسب الكتـاب املوسـوم :  ، قال األبار القرطبي عليه أبو عبد اهللا

ــاء ــذهب يف الكيمي ــشذور ال ــد ب ــه بالزه ــأثنى علي ــذهبي ف ــره ال    ، ذك
 . ، بقي إىل سنة ثالث وتسعني ومخسامئة والورع

                                                        
=  
 ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ١(
 ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ٢(
 ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ٣(
 ، تاريخ اإلسـالم وفيـات ٣٢٨  /٦ ، لسان امليزان ٩٢٦ / ٢طبقات القراء : انظر ترمجته يف ) ٤(

  .٤٩٣سنة 
  .واملثبت من األصل وس  » اخلطية« ) : ث ( يف ) ٥(

  انظر ترمجـة يف التكملـة لكتـاب الـصلة . هو عبد اهللا بن حممد الفهري من احلفاظ الصلحاء ) ٦(
٢٠٠ / ٢.  

 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٧(
 ) ٦٣١ت ( املالكي القرطبي إمـام عـامل هو أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن يوسف األنصاري ) ٨(

  .٢١٩ / ٢وهو مرتجم يف الغاية 
  .١٠٥ / ٣انظر التكملة ) ٩(
  .٩٢٧ / ٢انظر طبقات القراء ) ١٠(



 
  ٥٦٧  

 املعـروف بن يوسف أبـو احلـسن الـسعدي املـرصي  عيل بن موسى-
 ، إمام ، مقرئ ، ثقة ، صالح ، ولد سنة سبع وتسعني ومخسامئة ، بالدهان

  ْوقرأ عـىل جعفـر اهلمـداين ، ومجـع إىل آخـر األعـراف عـىل الـصفراوي ، 
  ًوقرأ أيضا عـىل عبـد الظـاهر بـن نـشوان ، قـرأ عليـه األسـتاذ حممـد بـن 

،   احلارضيإرسائيل القصاع ، وإبراهيم بن إسحاق الوزيري ، والشمس
َّرجب سنة مخـس وسـتني وسـتامئة ، وشـيعه  تويف فجأة يف رابع عرشين

 .اخللق 
- عيل بن موسى أبو احلسن الثقفـي  روى القـراءة عـن ،  
   حممـد بـن  عـن الوليـد بـن مـسلم ، روى القـراءة عنـه بن إبـراهيم إسحاق

بـن  حممـد بـن عـيل أيب هاشـم ، وسهل بن عبد الرمحن شيخ عبد الواحد ابن 
احلـسن بـن عـيل بـن موسـى ، : سهل بن زهري واهللا أعلم وقد وهم فيه اهلذيل فقال 

 .الرفاعي كام تقدم  ، يروي عن أيب هشام وهو ابنه
                                                        

 ، حـسن ٤٦٠ / ٥ ، شـذرات الـذهب ١٣٣٨ / ٣معرفـة القـراء الكبـار : انظر ترمجتـه يف ) ١(
  .٤٣٤ / ١املحارضة 

وهـو  ) ٧٠٠ت ( لدين احلارضي احللبي مقرئ ناقل هو حممد بن منصور بن موسى شمس ا) ٢(
  .٢٦٦ / ٢مرتجم يف الغاية 

 . » عرشي« ) : س ( يف ) ٣(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٤(
 .املروزي تقدمت ترمجته ) ٥(
 . » ج ك« ) : س ( يف ) ٦(
 .هو أبو القاسم احلسن بن عيل بن موسى الوراق الثقفي ) ٧(

=  



 
  ٥٦٨  

-   عيل بن موسى الصابوين ، هو عيل بن حممد بن موسى تقدم. 
- ــب     ، روى القــراءة عــن  عــيل بــن موســى احلــارثي الكات
إنه قرأ عليه بالتحقيق ، روى القراءة : بن عيسى ، وقال ابن مهران  سليم

  .اخلزاز  حممد بن احلسنيعنه 
-  بن عيل بن صهبان  بن نرص/ عيل  أبـو احلـسن اجلهـضمي 

ن بـ املعـىل بـن العـالء ، و، روى القراءة عن أيب عمرو البرصي
 هـارون بـن  شبل بـن عبـاد ، و ، وأبان بن يزيد العطار ، وعيسى

بن عيل ،  موسى األعور ، ومسلم بن خالد ، روى عنه القراءة ابنه نرص
                                                        

=  
  .٢٢٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( واملثبت من  » أيب هاشم« ) : ث ( يف األصل و) ١(
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٢(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٣(
 .واملثبت من األصل وث  » سليامن« ) : س ( يف ) ٤(
واملثبت من األصل وس وهو أبو جعفر حممد بـن احلـسني بـن حـرب  » اخلزار« ) : ث ( يف ) ٥(

  .١٢٩ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . ويف اخلزاز الك
  .٩ / ٢ ، شذرات الذهب ٩٤ / ٢ ، تذكرة احلفاظ ١٣٨ / ١٢السري : انظر ترمجته يف ) ٦(
 . » النرصي« ) : س ( يف ) ٧(
 ! » عن ابن عمرو« ) : س ( يف ) ٨(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٩(
 .ق الناقط هو معىل بن عيسى ويقال بن راشد البرصي الورا) ١٠(

  .٣٠٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   
 . » مب« رمز غري واضح أشبه ما يكون بـ) س ( يف ) ١١(

 أ/٢١٥



 
  ٥٦٩  

 ، مـات سـنة تـسع بن عكرمـة  عطارد حممد بن حييى القطعي ، وو
  .وثامنني ومائة ، ويقال سنة ثامن ، واتفق الشيخان عىل توثيقه

-  عيل بن نصري أبو جعفر الرازي النحوي ، كـذا سـمى أبـاه ّ ْ َ ُ
إنه الصحيح ، وقـال احلـافظ أبـو العـالء : احلافظ أبو عمرو الداين ، وقال 

فدل عىل أن اسمه نصري وكنيته أبـو نـرص : عيل بن أيب نرص ، قلت : وغريه 
ــص الــداين يف جامعــه ، ونقلــه عــن النقــ  اش عــن اجلــاملواهللا أعلــم ، وكــذا ن

بن يوسف النحـوي ، عـرض   نصريًروى القراءة عرضا عن  ،صاحبه
 . احلسني بن عيل بن محاد اجلامل القزويني عليه 

 . عيل بن النرض هو عيل بن عبد اهللا بن النرض تقدم -
-  ) بن سالمة بن املسلم بن هبة اهللا) عيل أبو احلسن اللخمـي 

ْاملرصي الشافعي اخلطيب ، املعروف بابن اجلميزي ، اإلمـام الكبـري ، ولـد  ُ

                                                        
 .الضبعي ) كذا يف ترمجته فاهللا أعلم ( هو عطارد بن أيب عكرمة ) ١(

  .٥١٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هواحلسني بن عيل بن محاد تقدمت ترمجت ) ٢(
 !  »صاحب« ) : س ( يف ) ٣(
 . » بن نرص« ) : س ( يف ) ٤(
 ) .ث ( ليست يف  » عيل« ) ٥(
 . » مسلم« ) : ث ( يف ) ٦(
   ، شـذرات الـذهب ١٢٨٩ / ٣ ، ومعرفة القـراء الكبـار ٢٥٣ / ٢٣السري : انظر ترمجته يف ) ٧(

٣٧٣ / ٥.  



 
  ٥٧٠  

سنة سبع ومخسني ومخسامئة بمـرص ، وحفـظ القـرآن سـنة سـبع وسـتني ، 
ورحل به أبوه ، فأسمعه بدمشق من احلافظ أيب القاسم بن عـساكر ، وقـرأ 

ىل قايض البطائحي ، وبدمشق ع َّببغداد العرش عىل أيب احلسن بن املرحب
ً كله ، وقرأ أيضا » املهذب «سعد بن أيب عرصون ، وقرأ عليه  القضاة أيب

العرش عىل أيب بكر املزريف ، وقـرأ عـىل الـشاطبي مجيـع الـشاطبية ، وعـدة 
وأنـا أتعجـب مـن : ختامت ، ولكنه مل يكمل عليه القراءات ، قال الذهبي 

 يف ً زمانـه إسـناداأعـىل أهـلالقراء كيف مل يزدمحوا عليـه ؟ ألنـه كـان 
الشاطبية  )عنه ( روى  :  قلت ،كان املانع من جهته فلعله، القراءات 

َّودرس ، وأفتـى ، وانتهـت إليـه رئاسـة العلـم بالـديار  ُالفخر التورزي
تويف يف الرابع والعـرشين مـن احلجـة . ٍاملرصية ، وانقطع بموته إسناد عال 

 .ة ، وقد جاوز التسعني سنة تسع وأربعني وستامئ
                                                        

 . » املرجب« ) : س ( يف ) ١(
عبـد اهللا بـن حممـد بـن هبـة اهللا ابـن أيب والصواب املثبت وهو أبو سـعد  » ابن« ) : س ( يف ) ٢(

وهـو  ) ٥٨٥ت ( عرصون التميمي املوصيل الشافعي شيخ اإلسـالم ورئـيس قـضاة الـشام 
  .٤٥٥ / ١مرتجم يف الغاية 

 ! » ًاستاذا« ) : ث ( يف ) ٣(
 . » إىل« ) : س ( يف ) ٤(
 . » فلقد« ) : س ( يف ) ٥(
  .١٢٩٠ / ٣انظر معرفة القراء ) ٦(
 ) .س ( ليست يف  » نهع« ) ٧(
وهـو  » التـوزري« والصواب  » التورري« ) : ث ( و) س ( ويف  » التورزي« كذا يف األصل ) ٨(

 .عثامن بن حممد تقدمت ترمجته 



 
  ٥٧١  

 . عيل بن هذيل هو عيل بن حممد بن عيل بن هذيل تقدم -
-  )عيل بن مهدان بن حييى بن إبراهيم املعجـيل اليمنـي ، شـيخ ، 

 ، قـرأ عليـه بن أسعد بن محري الـسباعي مقرئ ، متصدر ، قرأ عىل سعيد
  ) .عيل بن عمر القاسمي

- ن علونبن اهليثم ب  عيل البغدادي روى القراءة عن ، أيب  
 . ابنه حممد محدون عن سليم ، روى القراءة عنه 

ًسـامعا   ، روى القراءاتالرشايب بن عبد كويه  عيل بن حييى-
   ًعن أيب القاسم الطرباين ، رواها عنه سامعا حممد من كتاب أيب عبيد

                                                        

 ) .س ( هذه الرتمجة ليست يف ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 . اليمني مقرئ متصدر باليمن )كذا يف ترمجته فاهللا أعلم ( هو سعيد بن أسعد بن محري البقاعي ) ٣(

  .٣٠٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .واملثبت من األصل  » القاسم« ) : ث ( يف ) ٤(
  .٥ / ٢فإنه كذلك يف غاية النهاية ) ابن غلبون ( كذا يف مجيع النسخ وأخشى أنه تصحيف من ) ٥(
  .١١٨ / ١٢ربام يكون هو املرتجم يف تاريخ بغداد ) ٦(
 .واملثبت من األصل وث وهو الطيب بن إسامعيل تقدمت ترمجته  » ابن«  ) : س( يف ) ٧(
 . » عبد كوره« ) : ث ( يف ) ٨(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٩(
 . » القراءة« ) : ث ( يف ) ١٠(
 . » عبد« ) : س ( يف ) ١١(
 .هو أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن املديني األصبهاين أديب مقرئ ) ١٢(

  .٢٤١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   



 
  ٥٧٢  

َبن عبد الرمحن املديني شيخ السلفي  )بن حممد (  ِّ. 
 الـصعيدي /بن عيل بن سلطان أبو احلسن األنـصاري   عيل بن حييى-

ِّثم االسكندري ، حمدث ، مقرئ قرأ بالروايات عىل الصفراوي ، وهو والد 
 ) .بياض ( الوجيهية ، تويف  زين الدار

- عـيل بــن يزيـد بــن كيـسه   الكــويف ( أبــو احلـسن(  نزيــل  
سـليم ، وهـو أضـبط أصـحابه ، عـرض عليـه  مرص ، عرض عىل  

 يونس بن عبد األعىل ، و بـن  داود بن أيب طيبة ، وعبد الصمد
 .  ، مات بمرص سنة اثنتني ومائتني ، قاله ابن يونس عبد الرمحن

يب زهران بن شجاع بن عيل بن إبراهيم بن حممد بن أ  عيل بن يعقوب-
 األستاذ الفقيه الشافعي ، شيخ مشايخ اإلقـراء العامد أبو احلسن املوصيل

                                                        
 ) .س ( ليست يف  » بن حممد« ) ١(
 .واملثبت من األصل وث  » زين الدين« ) : س ( يف ) ٢(
 .ومل أقف له عىل ترمجة  » كبشة« ) : س ( يف ) ٣(
 ) .س ( ليست يف  » الكويف« ) ٤(
 ) .س ( ليسا يف  » ج ك« الرمزان ) ٥(
 ) .س (  ليست يف » ج ك« الرمزان ) ٦(
  ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ٧(

 .هو عبد الصمد بن عبد الرمحن بن القاسم تقدمت ترمجته ) ٨(
 ، الــوايف ٣٧ / ٦ ، شــذرات الــذهب ١٣٩٧ / ٣معرفــة القــراء الكبــار : انظــر ترمجتــه يف ) ٩(

  .٣٣٣ / ٢٢بالوفيات 

 ب/٢١٥



 
  ٥٧٣  

 بدمشق ، ولد سنة إحدى وعرشين وسـتامئة ، وقـرأ القـراءات عـىل أيب
  قـال . امللقـب باحلبـة   املـروزي]عـيل [ إسحاق بن وثيـق ، قـرأ عليـه 

ًوكان إماما ، حمققا ، رأسا يف التجوي: الذهبي  ً  ً خبـرياًد ، بصريا بالعللً
ًبغوامض املسائل ، وكان فصيحا مفوها ، جيد العربيـة ، عاملـا باألصـول ،  ً ً
ًوالنظر ، نقاال للمذهب ، صنف رشحا للقصيد يف نحو أربـع جملـدات ، مل  ً

ً فقيها ، شاعرا ، وجلده شعر حسن ، بلغنـي يكمله وال بيضه ، وكان أبوه ً
كـان يعظمـه مـن حيـث معرفـة الفـن ،  لـزواويأن الشيخ زين الدين ا

  .عىل نفسه ويقدمه
 حسن يف بابـه ، ويل املـشيخة » التجريد يف التجويد «وله كتاب : قلت 

برتبه أم الصالح بعد الزواوي يف رجب سنة إحدى وثامنني ، فبارشها حتى 
، سنةامنني وستامئة عن إحدى وستني تويف يف سابع عرش صفر سنة اثنتني وث

                                                        

  راهيم بــن حممــد بــن واملثبــت مــن األصــل وث وهــو إبــ » ابــن أيب إســحاق« ) : س ( يف ) ١(
 .فاهللا أعلم ) أبو إسحاق ( عبد الرمحن ابن وثيق وكنيته أبو القاسم ومل يذكر يف ترمجته 

 .زيادة من س ، ومل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 .وكذا هو يف معرفة القراء ) س ( واملثبت من  » بالفلك« ) : ث ( يف األصل و) ٣(
 ! » ًجبريا« ) : ث ( يف ) ٤(
  انظـر ترمجتـه يف ذيـل مـرآة الزمـان . وب بن شجاع بن عيل بن إبراهيم بن أيب زهران هو يعق) ٥(

١٩٣ / ٤.  
 .تقدمت ترمجته . هو عبد السالم بن عيل بن عمر ) ٦(
 ! » وتقدمه« ) : س ( يف ) ٧(
  .١٣٩٨ / ٣انظر معرفة الفراء ) ٨(



 
  ٥٧٤  

 .ودفن خارج الباب الصغري 
 .بن يغمر تقدم   عيل بن يغمر هو عيل بن الياس-
ِبن حريز  عيل بن يوسف- َ -باحلـاء املهملـة والـراء ثـم آخـر  

النـور أبـو احلـسن اللخمـي   بن فضل بن معـضاد– احلروف ثم زاي
 ، شـيخ الـديار املعروف بالشطنويف الشافعي ، األسـتاذ ، املحقـق ، البـارع

وأربعـني  بالقاهرة سـنة أربـع املرصية ، أصله من البلقاء بالشام ، ولد
  وستامئة ، وقرأ الروايات عىل صالح بـن إبـراهيم األسـعردي ، وعـيل بـن 

بن القالل اجلزائري ، ويعقوب بن بدران اجلرائـدي ، قـرأ عليـه  عبد اهللا
 ، وعيل بن العجمي عيل، وإسام الشيخ إبراهيم احلكري شيخ مرص

                                                        
 ! » الباس« ) : ث ( يف ) ١(
 
  .١٤١ / ٣ ، الدرر الكامنة ١٤٦٨ / ٣ء الكبار معرفة القرا: انظر ترمجته يف ) ٢(
 ! » حرير« ) : ث ( يف ) ٣(
 ! » العز« ) : ث ( يف ) ٤(
 ! » راى« ) : ث ( يف ) ٥(
 ) .معضاد ( واملثبت من األصل وث وكذا هو يف معرفة القراء  » معاذ« ) : س ( يف ) ٦(
 . » وولد« ) : س ( يف ) ٧(
 ! » ربع« ) : ث ( يف ) ٨(
 .هو أبو احلسن زيد الدين عيل بن عبد اهللا بن أيب بكر الطيب ابن القالل اجلزائري إمام حاذق ) ٩(

  .٥٥٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ! » شيخ حرص« ) : س ( يف ) ١٠(
  مل أجد من اسمه إسامعيل العجمي لكن أظنـه إسـامعيل بـن حممـد بـن عبـد اهللا التـسرتي ) ١١(

=  



 
  ٥٧٥  

 ، وتصدر لإلقراء باجلامع األزهر من القاهرة ، وتكـاثر عليـه كشتغدي عبد اهللا
ًالناس ألجل الفوائد والتحقيق ، وبلغني أنه عمل عىل الشاطبية رشحا فلـو ظهـر 

وكـان ذا غـرام : لكان من أجود رشوحها ، ولـه تعـاليق مفيـدة ، قـال الـذهبي 
، مجع أخباره ومناقبه يف نحـو مـن ثـالث جملـدات ،   اجلييلبالشيخ عبد القادر

 . فيها عمن أقبل وأدبر ، فراج عليـه فيهـا حكايـات كثـرية مكذوبـة وكتب
  وبوقـف/وهذا الكتـاب موجـود عنـد بعـض أصـحابنا بالقـاهرة ، : قلت 

 حميي الـدين ًإجازة شيخنا احلافظ وأخربين به عن مولفه( الصالحية  اخلانقاه
، تويف يـوم الـسبت أذان الظهـر ، ودفـن يـوم األحـد )  وغريه احلنفي عبد القادر

 .العرشين من ذي احلجة ، سنة ثالث عرشة وسبعامئة 
                                                        

=  
وهـو مـرتجم يف  ) ٧٤٨ت ( مة فهو من تالميذ صاحب الرتمجـة جمد الدين شيخ القراء العال

  .١٦٨ / ١الغاية 
ًهو أبو احلسن كشتغدي بـن عبـد اهللا املـالكي املـرصي ويـسمى عليـا أيـضا مقـرئ عـارف ) ١( ً  

  .٣٢ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٧٤١ت ( 
 ! » اجلبيل« ) : ث ( يف ) ٢(
  ! »وكتبت« ) : س ( يف ) ٣(
  .١٤٦٨ / ٣فة القراء انظر معر) ٤(
 ! » وتوقف« ) : س ( يف ) ٥(
 ! » احلانقاه« ) : ث ( يف ) ٦(
 ) .س ( ما بني القوسني ليس يف ) ٧(
 ) .ث ( واملثبت من  » مولد« يف األصل ) ٨(
وهـو  ) . ٧٧٥ت ( هو حميي الدين أبو حممد عبد القادر بن حممد بن حممـد القـريش احلنفـي ) ٩(

  .٣٩٢ / ٢منة مرتجم يف الدرر الكا



 
  ٥٧٦  

ِبن رشيك أبو احلسن الداين  عيل بن يوسف- َ هو عيل بن يوسف بن 
يف كر اآليت  فذحممد بن الرشيك اآليت ، بعده غري أن الذهبي جعلهام اثنني
 .ًالطبقة الرابعة عرش وذكر هذا يف اخلامسة عرش خمترصا ومها واحد 

   بـن حممـد بـن الـرشيك أبـو احلـسن الـداين األنـصاري  عيل بن يوسف-
 قرأ القراءات عـىل إبـراهيم بـن  ، ولد قبل الستني ومخسامئة ، كامل ، مقرئ ،الرضير
قـرأ عليـه عـيل بـن   ،)به ( ب  ، وتأد، وأيب عبد اهللا بن محيد حمارب
ابـن   شـيخ البطـرين ، وسـمع منـه أبـو القاسـمبن أمحـد الكنـاين حممد

ِ، وأخذ عنه ابـن مـسدي ، حبيش ْ   ،ً وكـان عجبـا يف الـذكاء ،وأثنـى عليـهَ

                                                        
  .٦٧٨ / ٢ ، التكملة لكتاب الصلة ١١٨٤ ، ١٢٨٢ / ٣معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ١(
  .١٢٨٢ ، ١١٨٤ / ٣انظر معرفة القراء ) ٢(
 ، التكملـة ٢٤٣ ، صلة الصلة ص ١٢٨٢ ، ١١٨٤ / ٣معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف ) ٣(

  .١١٣ / ٣لكتاب الصلة 
 .  أبو إسحاق إبراهيم بن حمارب الداين شيخ مقرئ هو) ٤(

  .٢٣ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .هو حممد بن جعفر تقدمت ترمجته ) ٥(
 ) .س ( ليست يف  » به« ) ٦(
وهو أبو احلسن عـيل بـن ) س ( واملثبت من  » الكتاين« ) : ث ( ويف  » الكـاين« : يف األصل ) ٧(

 . مقرئ مصدر حممد بن أمحد الكناين املريس
  .٥٦٤ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

هو أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن حبيش األندليس األنصاري املـريس إمـام ) ٨(
  .٣٧٨ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٥٨٤ت ( عالمة 



 
  ٥٧٧  

مــات ســنة تــسع عــرشة   ، )ًأمــواال( بتعلــيم العربيــة   اســتفاد،والفهــم
 .يف رجب  وستامئة

-  )البغدادي  بن يوسف بن حممد بن هبة اهللا بن حييى أبو احلسن عيل
بن قتادة احلسني الطـويس ، قـرأ   ، قرأ عىل السيد الريض احلسنيعرف بالبوقي

  ) .بن البتي عليه يوسف بن عبد املحمود
-  عيل بن يوسف بـن حممـد أبـو القاسـم البـرصينزيـل  

، ) عـن ابـن عيـاش ( أمحد بن جبري   أنطاكية ، روى القراءة عن
                                                        

 ! » استاذ« ) : س ( يف ) ١(
 ) .س ( ليست يف  » ًأمواال« ) ٢(
 ! » وستامنه« ) : ث ( يف ) ٣(
 ) .س ( هذه الرتمجة ليست يف ) ٤(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٥(
   وهـو أبـو عبـد اهللا احلـسني بـن » احلـسني «ويف ترمجته  » احلسن« ) : ث ( يف األصل وكذا ) ٦(

   » الطـويس« مزروع الريض العلوي احلـسني املـدين ثـم البغـدادي ومل يـذكر يف ترمجتـه قتادة بن 
  .٢٤٨ / ١رتجم يف الغاية  وهو م )٦٨١ت ( 

 .هو احلامل يوسف بن عبد املحمود بن عبد السالم بن البتي البغدادي ) ٧(
  .٣٩٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية   

 .تأخرت بعد ترمجة احللبي ) س ( وهذه الرتمجة يف ) س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ٨(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٩(
 .ثبت من س  وامل» نزل «يف األصل وث ) ١٠(
 ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ١١(
 ) .س ( ما بني القوسني ليس يف ) ١٢(



 
  ٥٧٨  

 .إبراهيم بن عبد الرزاق  روى عنه 
- عيل بن يوسف بن موسى احللبي  مقرئ ، روى القـراءة عـن ، 

عن الكـسائي ، روى القـراءة عنـه  عن حممد بن زريق كامل بن جامع
  أبو العباس املطوعي بحلب. 

  مـن مدينـة سـاملاحلـسن القيـيس الـسامليأبـو   عيل بن يوسف-
  َّباألندلس ، نزيل جيان ، مقرئ ، مـصدر ، عـارف ، أخـذ القـراءات عـن 

ِّ وعمـر فأخـذ عنـه أبـو احلـسن بـن  ،صاحب مكـي ءأمحد الفرابن  حممد ُ  
، وأبو القاسم عبد الرمحن بن أيب رجاء ،   ابن عباده وأبو عبد اهللا ،الباذش

                                                        
 ) .س ( ليس يف  » ج« الرمز ) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 
  .٣١ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو جعفر كامل بن جامع ) ٣(
 . » زين« وأقرب قراءة هلا ) س ( الكلمة غري واضحة يف ) ٤(
 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٥(
 ، التكملة لكتاب الصلة ٤٢٧ / ٥الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة : انظر ترمجته يف ) ٦(

  .٢٠٨ ، وصلة الصلة ص ٨٢ / ٣
ًمدينة سامل قال ياقوت هي من أعظم املدن وأرشفها وأكثرها شـجرا ومـاء وهـي باألنـدلس ) ٧( ً

  .١٩٤ / ٣ البلدان انظر معجم. تتصل بأعامل باروشة 
واملثبت من األصل وس وهو أبـو عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد بـن سـعيد  » العزا« ) : ث ( يف ) ٨(

  يعـرف بـابن الفـرا مقـرئ زاهـد ) ويف الرتمجة اجلباين والـصواب املثبـت ( املعافري اجلياين 
  .٦٣ / ٢وهو مرتجم يف الغاية  ) ٤٦٩ت ( 

 ) ٥٦٤ت ( الرمحن بن عبـادة األنـصاري اجليـاين مقـرئ فقيـه هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد ) ٩(
=  



 
  ٥٧٩  

 .ار وفاته مل يؤرخ األب
 ، شيخ ، وقع يف بعض أجايز بن العجمي أبو احلسن الفريض  عيل-

 أليب عيل البغـدادي عـن مؤلفهـا ، وأن ابـن » الروضة «املرصيني أنه روى 
  وقـد أسـند ابـن الفحـام كتـاب : وابن بليمة قرآ عليه ، قلـت   ،الفحام

لـشريازي ، وأيب  عن أيب احلسني نرص بن عبد العزيز الفـاريس ا» الروضة «
ً سامعا وتالوة عن املؤلـف إبراهيم بن إسامعيل بن غالب اخلياط إسحاق ً

وحممـد بـن   ،كذلك ، وقد ذكر الذهبي أنه قرأ عىل أيب احلسن بن غلبون
 / اهللاصاحب ابـن غلبـون وابـن سـفيان هـو أبـو عبـد : قلت   ،سفيان

 مخس وأربعني وأربعامئة عن  ، قرأ عليه ابن بليمة بمرص يف سنةالقزويني
ابن غلبون ، ويف هذا التاريخ ذكر ابن بليمة أنه قرأ بمرص عىل أيب احلسن بن 

بن العجمي  أبو احلسني ًالعجمي عن ابن غلبون أيضا ، وقول املدجلي
                                                        

=  
  .١٦٢ / ٢وهو مرتجم يف الغاية 

  .٨٠٦ / ٢انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ١(
 .هو عبد الرمحن بن عتيق بن خلف تقدمت ترمجته ) ٢(
 . هور هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسامعيل بن غالب املرصي ابن اخلياط املالكي شيخ مش) ٣(

  .١٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 ! » بن عليون« ) : س ( يف ) ٤(
 .هو القريواين تقدمت ترمجته ) ٥(
وهو مرتجم يف الغاية  ) ٤٥٢ت ( هو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عيل القزويني مقرئ كبري ) ٦(

٧٥ / ٢.  
 .ربام يكون شجاع بن حممد بن سيدهم تقدمت ترمجته ) ٧(

 ب/٢١٦



 
  ٥٨٠  

القزويني خطأ ، والصواب أهنام اثنان كام ذكر الذهبي ، وأنه أبـو احلـسن ال 
 .علم واهللا أ. أبو احلسني 

- عيل احلريري روى القـراءة عـن  سـليم بـن عيـسى ، روى 
 . جعفر بن حممد الوزان القراءة عنه 

-  بن أمحد بن كثري أبـو حفـص الكتـاين عمر بن إبراهيم 
، ولد سنة ثالثامئة ، وعرض عىل أيب  )ثقة ( البغدادي ، مقرئ ، حمدث ، 

قـراءة  احلـريب ، عـرض علـيهام  حممد بن جعفـربكر بن جماهد ، و
عاصم ، وسمع احلروف من إبراهيم بن عرفة نفطويه ، وقرأ عىل األشناين ، 

بن   عمر، وعرض عىل عيل بن سعيد القزاز ، وبكار ، و ومل خيتم عليه
  ، أمحد بن عثامن بن بويـان حممد ابن احلسن النقاش ، و ، وجناد

                                                        
=  
 .واملثبت من األصل وث  » أبو احلسن« ) : س  ( يف) ١(
 .مل أقف له عىل ترمجة ) ٢(
 ) .س ( ليس يف  » غا« الرمز ) ٣(
 ، ٤٨٢ / ١٦الــسري :  واملثبــت مــن األصــل وث وانظــر ترمجتــه يف » الكنــاين «) : س ( يف ) ٤(

  .٢٦٤ / ٣ ، شذرات الذهب ٦٧٩ / ٢ومعرفة القراء الكبار 
 ) .س (  ليست يف » ثقة« ) ٥(
 .هو حممد بن عبد اهللا بن جعفر تقدمت ترمجته ) ٦(
 ! » عليها« ) : ث ( يف ) ٧(
 .مرتني ) ث ( تكررت يف  » عليه« ) ٨(
واملثبت من األصل وث ، وهو أبو القاسم عمر بن عـيل بـن جنـاد  » بن جنادة« ) : س ( يف ) ٩(

 . الدينوري األنامطي صحيح الرواية 
=  



 
  ٥٨١  

 أمحد بن حممـد بـن  ، وزيد بن أيب بالل ، والرقي  حممد بن عيلو
 ، وسـمع بن بكري عبيد اهللا  ، وروى القراءة عن الوراق هارون
 ، األندلـيس  من ابن جماهد ، قرأ عليه عيسى بن سـعيد» السبعة «كتاب 

بـن  بـن عبـد اهللا حممد وأبو نرص أمحد بن حممد بن أمحد احلدادي ، و
  ، وأمحد بن حممد ابن إسحاق املقرئ حممد بن مكي السواق ، و

واحلـسن بـن الفحـام ،   ، أمحد بن الفتححممد بن جعفر اخلزاعي ، و

                                                        
=  

  .٥٩٤ / ١غاية انظر ترمجته يف ال  
 .واملثبت من األصل وث  » بن ثوبان« ) : س ( يف ) ١(
  .٢١٤ / ٢انظر ترمجته يف الغاية . هو حممد بن عيل الرقي مقرئ ) ٢(
 .هو أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن هارون الصيدالين ابن الوراق ) ٣(

  .١٣٢ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 .) س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٤(
 . هو أبو القاسم عبيد اهللا بن بكري التميمي ) ٥(

  .٤٨٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
  هو أبو األصبغ عيسى بـن سـعيد بـن سـعدان الكلبـي األندلـيس القرطبـي مقـرئ مـصدر ) ٦(

  .٦٠٨ / ١عن مخسني سنة وهو مرتجم يف الغاية  ) ٣٩٠ت ( 
 وهو أبو حممد عبد اهللا بن حممد بـن » وعبد اهللا بن حممد «لصواب وا » وحممد بن عبد اهللا« يف مجيع النسخ   كذا)٧(

  .٤٥٤ / ١وهو مرتجم يف الغاية  ) ٤٤٤ت ( مكي السواق البغدادي إمام ثقة 
 .هو أبو احلسن أمحد بن حممد بن إسحاق املقرئ شيخ ) ٨(

  .١٠٦ / ١انظر ترمجته يف الغاية   
 . » س ك« ) : س ( يف ) ٩(
  .٩٥ / ١انظر ترمجته يف الغاية . لفتح شيخ هو أمحد بن ا) ١٠(



 
  ٥٨٢  

مـرد الـرصيفيني ،  بـن هـزار )عبد اهللا  ( » السبعة «وسمع منه كتاب 
 شـيخا أيب عـيل بن إبراهيم اسموأمحد بن حممد بن يوسف ، وعيل بن الق

احلسن بـن أيب   ، والعطار احلسن بن عيل احلداد ، وقرأ عليه 
 ، وكـان بن أمحد بـن عـيل الكـويف عبيد اهللا الفضل الرشمقاين ، و

ابـن  سـألت مـن قـال الكتـاين: يقرئ بمسجده ببغداد ، قال الـداين 
َّاءة عاصم إىل غريها فأبى عيل ، فقـرأت قـراءة ابـن جماهد أن ينقلني عن قر

كثري عىل بكار عن ابن جماهد عن قنبل ، وطالت أيام الكتـاين ، فكـان آخـر 
 ثقة تويف يف رجب سنة تسعني وثالثامئة  : قال اخلطيب ،جماهدمن قرأ عىل ابن 

                                                        
 ) .س ( ليست يف  » عبد اهللا« ) ١(
وهـو عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبـد اهللا ) س ( واملثبت من  » هزاز مرد« ) : ث ( يف األصل و) ٢(

 .تقدمت ترمجته 
 . هو أبو احلسن عيل بن القاسم بن إبراهيم األصبهاين اخلياط مقرئ ضابط ) ٣(

  .٥٦١ / ١ته يف الغاية انظر ترمج  
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٤(
 .هو احلسن بن عيل بن عبد اهللا تقدمت ترمجته ) ٥(
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٦(
 ) .س ( ليس يف  » س« الرمز ) ٧(
  هو أبو الفضل عبيـد اهللا بـن أمحـد بـن عـيل بـن الكـويف الـصديف البغـدادي مقـرئ عـارف ) ٨(

  .٤٨٥ / ١ مرتجم يف الغاية وهو ) ٤٥١ت ( 
 ! » الكناين« ) : س ( يف ) ٩(
 ! » سألت بن أيب جماهد« ) : س ( يف ) ١٠(



 
  ٥٨٣  

  .عن تسعني سنة
-  بـن كثـري (  عمر بـن إبـراهيم( جيأبـو حفـص الـرسو 

  أيب الوليــد  ، روى القــراءة عــن  )مقــرئ معــروف ( الــسامري 
، روى القـراءة  خلـف ، والـشيزري عن القاسم عن  عبد امللك

 . احلسن بن حممد الفحام ، و  أمحد بن حييىعنه 
 
 
 
 

                                                        
  .٢٦٩ / ١١انظر تاريخ بغداد ) ١(
 ) .س ( ليست يف  » بن كثري« ) ٢(
 .ومل أقف له عىل ترمجة  » الرسحي« ) : س ( يف ) ٣(
 ) .س ( ما بني القوسني ليست يف ) ٤(
 ) .س ( ليسا يف  » ك ض «الرمزان ) ٥(
وهو أبو الوليد عبد امللك بن القاسم بـن ) س ( واملثبت من  » عبد اهللا« ) : ث ( يف األصل و) ٦(

 .الوليد السامري الشيلامين مقرئ 
  .٤٧٠ / ١انظر ترمجته يف الغاية   

 ) .س ( ليس يف  » ك« الرمز ) ٧(
 .تقدمت ترمجته . هو عيسى بن سليامن ) ٨(
  .١٤٩ / ١انظر ترمجته يف الغاية . محد بن حييى هو أ) ٩(



 
  ٥٨٤  

-  )   عمر( إبراهيم أبو حفص احلبال املقرئ  .رأ عىل ق
 بكر بنقرأ عليـه عـيل بـن إسـامعيل اخلاشـع ،  أمحد الرساوييل، 

 .واحلسن بن حممد الفحام 
 عمر بن أمحد بن إبراهيم بن أمني الدولة الشيخ زين الدين احلنـبيل-

َّخري،َدين ، عامل، أديب، إمام ، سـنة سـبع وسـبعامئة/ ولـد فـيام أحـسب ، َ
فقرأ عىل الصائغ بمرص ختمة مجع فيها ، وعرشينورحل به أبوه سنة أربع

ورأيته بدمشق سـنة ،  يرتدد إىل القاهرة مرات )بحلب (وأقام ، السبعة
ــب فــامت هبــا ســنة ســبع ،ســت وســبعني فأســتجزته وتوجــه إىل حل

 . وسبعامئةوسبعني
 

                                                        
 . هذه الرتمجة ليست يف س  )١(
 .ليس يف ث ) عمر (  )٢(
 .مل أقف له عىل ترمجة  )٣(
 .ًتقدمت ترمجته ويقال له بكران أيضا )٤(
 ، الـسلوك ملعرفـة ١/١٧٦إنباء الغمر بأبنـاء العمـر ، ٣/١٤٨انظر ترمجته يف الدرر الكامنة  )٥(

 .٧٧٧ سنة ٣/٢٥٩لوك دول امل
 ) . تسع ( يف س  )٦(
 . واملثبت من األصل ) السبغة( ويف ث ) للسبعة( يف س  )٧(
 . ليست يف س ) بحلب(  )٨(
 ) !.فأستخزته ( يف ث  )٩(
 ) .وعرشين ( يف س  )١٠(

 أ/٢١٧



 
  ٥٨٥  

- ] عمر بن أمحد بن احلسن بن بكرون أبو حفص اهلروان  إمـام ،
مـات سـنة . ية ، قرأ الروايات الكثرية وعىل أيب الكـرم الـشهرزوريالنظام

 ] . سبع وسبعني ومخسامئة عن  أربع وسبعني سنة 
،  بن رزق أبو بكر بن الفصيح التجيبي األندليس املريسعمر بن أمحد

قرأ عليه أبو بكـر حممـد ، وقرأ عليه، سمع من أيب عمرو الداين،ثقة ، مقرئ
وثقـة  ابـن  ،وأبـو العبـاس ابـن العريـف، ن نـامرةبن أمحد بن عمران ب

 .مات سنة سبع ومخسامئة: وقال، بشكوال
- عمر بن أمحد بن عثامن بن شاهني أبـو حفـص البغـدادي ، 

روى ، ومـائتنيولد سـنة سـبع وسـبعني ، املفرس، )احلافظ (، الواعظ
وأيب بكـر ، بكر بن  جماهـدوأيب ،  أيب بكر بن أيب داود احلروف عن 

                                                        

  .زيادة من س  )١(
  .أقف له عىل ترمجة  مل )٢(
 وتاريخ اإلسالم وفيـات سـنة ١/٣٨٣ ، الصلة ٢/٨٩٥انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٣(

٥٠٧. 
أبو العباس أمحد بن حممد بن موسى ابن العريـف الـصنهاجي األندلـيس العـريب الزاهـد  هو )٤(

 . ٢/٩٧٤ وهو مرتجم يف معرفة القراء الكبار ، ٥٣٦املقرئ ت 
 .١/٣٨٣انظر الصلة  )٥(
 .ليس يف س ) س(الرمز  )٦(
 .٣/٢٤٢ شذرات الذهب ، ٤/٢٨٣لسان امليزان  ، ١٦/٤٣١انظر ترمجته يف السري ) ٧(
 .ليس يف س ) احلافظ (  )٨(
 ) .وتسعني) (س( يف  )٩(
 .ليس يف س) س( الرمز  )١٠(



 
  ٥٨٦  

ــاش ــسعود و، النق ــن م ــرص أمحــد ب ــزهريي بم ــراءة ،  ال   روى الق
 ،ثقـة ،ًكبـريا ،ً إمامـا وكـان،  احلسني بن عيل الطنـاجريي عنه 

توىف ىف اليوم الثاين مـن يـوم ، وغريها مفيدة، له تواليف يف السنة، ًمشهورا
 .ئةالنحر سنة مخس وثامنني وثالثام

  عمر بن أمحد املغازيل،  عرض عـىل ،مقرئ  حممـد بـن
 .حممد بن عبد اهللا املؤذن  قرأ عليه ، اجلهم
،  احلافظ أيب احلسن الـدار قطنـيوالد،  عمر بن أمحد بن مهدي البغدادي-

 .ر  عم ]عيل بن [ عرض عليه ابنه ، عرض عىل أمحد بن سهل االشناين
                                                        

 .ليس يف س) س( الرمز  )١(
 وهـو أمحـد بـن " الزيـدي"والصواب ) الريدي ( ويف س ) الزهريي ( كذا يف األصل و ث  )٢(

 . ١/١٣٨ته يف الغاية ، انظر ترمج مسعود الزيدي املرصي
 .ليس يف س) س(الرمز  )٣(
 .١/٢٤٧انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو الفرج احلسني بن عيل الطناجريي البغدادي شيخ ) ٤(
 .بدون واو ) كان ( يف س  )٥(
  .ليس يف س ) ك( الرمز  )٦(
 .واملثبت من األصل و ث ومل أقف له عىل ترمجة) املغازي ( يف س  )٧(
 . ليس يف س ) ك ( لرمز ا )٨(
 .هو حممد بن اجلهم بن هارون تقدمت ترمجته  )٩(
 .ليس يف س ) ك ( الرمز  )١٠(
 .٣٤٠ ، وتاريخ اإلسالم وفيات سنة ١١/٢٣٩انظر ترمجته يف تاريخ بغداد  )١١(
 . واملثبت من س " ولد "يف األصل وث  )١٢(
 .زيادة من س  )١٣(



 
  ٥٨٧  

- عمر بن أمحـد بـن سـهل أبـو حفـص احلبـال  ،مقـرئ ،
 قـرأ عـىل ،  عمر بن حممد وهـو وهـم" الكفاية"وقع يف، متصدر

 بـن محـدان  جعفـروعـيل، بكران بن أمحد صاحب أيب أيوب اخليـاط
 أبو حممد بن الفحام سـنة ثـامن وثالثـني قرأ عليه ، سجادة وغريه

 .ومات سنة أربعني يعني وثالثامئة،  القرآنولقنني: قال، ثامئةوثال
كـذا وقـع يف مفـردة أيب العـالء ، بن أمحد بن نرص الكاغدي عمر(-
  واملعروف عمـر بـن حممـد بـن نـرص ، إنه قرأ عىل الدوري: وقال ، احلافظ

 ) .يأيت 
- عمر بن أمحد أبو حفص احلذاء َّ ،ًا عـن روى القراءة عرض  

                                                        
 . يف الرموز) ص( يف س زيادة  )١(
 .مل أقف له عىل ترمجة )٢(
 . ليست يف س ) س ف ( الرمزان  )٣(
 .والتصويب من س ) وعن ( يف األصل و ث  )٤(
هو أبو حممد جعفر بن محدان غالم سجادة ويقال جعفر بـن أمحـد سـجادة، وقيـل صـاحب  )٥(

 . ١/١٩١سجادة البغدادي مشهور من أصحاب اليزيدي انظر ترمجته يف الغاية 
 . ليسا يف س )  ف س( الرمزان  )٦(
  )! .ولقيني ( يف س  )٧(
 .هذه الرتمجة ليست يف س  )٨(
 .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٩(
 .مل أقف له عىل ترمجة  )١٠(
 



 
  ٥٨٨  

 ًروى القراءة عنه عرضا ،  أمحد بن عبد اهللا البخاري  حممد بن 
 . أمحد الفراء عبد اهللا بن

 . عمر بن برزة هو عمر بن حممد بن برزة يأيت-
 عمر بن برشان بن حممد بن حممد أبو حفـص الـسكري البغـدادي-
لقراءة عنه عبـد املـنعم روى ا، روى القراءة سامعا عن أمحد بن سهل، شيخ

 .بن غلبونا
روى احلروف عن الكسائي قاله أبـو ،بن بكري أبو حفص  )عمر  (-

 .بكر النقاش
كـان حـسن (، املقرئ صاحبنا) القييس( عمر بن بلبان اخلفاف -

  وبالعـرش عـىل  ،تال بالسبع عىل ابن الـسالر) . األداء جيد االستحضار 

                                                        
 . ليس يف س ) ك ( الرمز  )١(
 .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٢(
 . ٢/٢٠٠هو حممد بن عيل بن أمحد بن الفراء شيخ انظر ترمجته يف الغاية ،  )٣(
 . ٣/١٧٠، وشذرات الذهب ٣/١١٧ ، وتذكرة احلفاظ ١٦/٢٦٩انظر ترمجته يف السري ) ٤(
 .واملثبت من األصل و ث ) به عليون( يف س  )٥(
 . ليست يف ث ) عمر (  )٦(
 .أقف له عىل ترمجة  ليست يف س ومل) القييس ( )٧(
 ) .مستحرض صحيح النقل ( ما بني القوسني ليس يف س وفيها  )٨(
 بن يوسـف بـن إبـراهيم بـن والصواب املثبت وهو أبو حممد عبد الوهاب) بن السالم ا( يف  )٩(

 .١/٤٨٢ وهو مرتجم يف الغاية ٧٨٢بن السالر أمني الدين إمام حمقق ت بختيار 



 
  ٥٨٩  

) ابن اللبان  /بن الـصائغا ، عىل)  رحل إىل مرص فقرأ بالعرش ثم،  
ــاألثنى عــرش عــىل(و ــرضير) ب    فلــم تطــل، وعــاد فــاقرأ، موســى ال

  سـنة إحـدى وسـبعني وسـبعامئة ) ذو احلجـة ( ومات يف أواخـر ، مدته
 .رمحه اهللا 

عمر بن بنان البغدادي هو عمر بن حممد عبد الصمد بن الليث بـن ( -
 ) . بنان يأيت

-عمر بن هبته ًروى القـراءة سـامعا ،  أبو حفص البغـدادي
،  صاحب أيب خالد صاحب اليزيدي حممد بن أمحد بن قطنعن 

 . أبو عيل الرشمقاين شيخ ابن سوار  رواها عنه كذلك 

                                                        

 . ما بني القوسني ليس يف س  )١(
  .هو حممد بن أمحد بن عيل تقدمت ترمجته  )٢(
 .صل و س واملثبت من األ) ابن الصانع ( يف ث  )٣(
 .ما بني القوسني ليست يف س  )٤(
 ) ! . فلم يطل ( يف س  )٥(
 .ما بني القوسني ليست يف س  )٦(
 . ليس يف س ) س( الرمز  )٧(
 ١/٣٦٠ وتوضـيح املـشتبه ٣٦٧ وذكر وفاتـه سـنة ١١/٢٥٧لعله املرتجم يف تاريخ بغداد  )٨(

  . ٤/١٢٤٨وتبصري املنتبه 
 )! . هننة ( يف س  )٩(
 . ليس يف س) س( رمز ال )١٠(
 ) !. بطن ( يف س  )١١(
 . ليس يف س ) س( الرمز  )١٢(

 ب/٢١٧



 
  ٥٩٠  

-  عمر بن جناد  ) هو عمر بن عـيل بـن ) أبو القاسم األنامطي
 .يأيت جناد 

-  عمر بن اجلهم أبو حفص اللولوي البـرصي،  عـرض عـىل
  عرض عليه .  حممد بن حييي القطعي  أبو العبـاس حممـد بـن 

 .يعقوب املعدل
روى ، شـيخ، عمر بن احلسن بن عيل بن مالك الشيباين البغـدادي-

وعـن حممـد بـن ،  عـن حييـي بـن آدمًالقراءة سامعا عن حممد ابن املنـذر
روى القـراءة عنـه أبـو . عن أيب بكر عن عاصمأيب أمية عن ابناجلهم

 .وأمحد بن نرص الشذائي ، طاهر بن أيب هاشم
 

                                                        
 .ليس يف س وهذه الرتمجة يف س بعد ترمجة اللولوي) س( الرمز  )١(
 . ما بني القوسني ليس يف س  )٢(
 . ليس يف س ) س( الرمز )٣(
 .أقف له عىل ترمجة  ومل)النرصي ( يف س  )٤(
 . ليس يف س) س( الرمز  )٥(
 .ليس يف س ) س( الرمز  )٦(
 . ٣/٥٦ ، شذرات الذهب ، ٣/١٨٥، ميزان االعتدال ١٥/٤٠٦انظر ترمجته يف السري ) ٧(
 .٢/٢٦٦انظر ترمجته يف الغاية . هو حممد بن املنذر الكويف مقرئ معروف  )٨(
 .هو حممد بن اجلهم بن هارون تقدمت ترمجته  )٩(
 .١/٤٣٨ة البرصي ، انظر ترمجته يف الغاية هو عمرو عبد اهللا بن عمرو بن أيب امي) ١٠(



 
  ٥٩١  

-   حلسن بن مزيد بن أميلها عمر بن)  أبو حفص )  بن مجعه
َرحلـة ز،  الدمشقي املزى املولداألصل احللبي املحتداملراغي  َ ْ مانـه يف ُ

ثـم ،  به  يف شعبان سنة ثامنـني وسـتامئةولد فيام كان خيربنا، علو اإلسناد
ُقرأت عليه ، فعلمنا أنه قبل سنة ثامنني بيقني، وجدنا حضوره يف صفر منها

  و،  ابن البخاري ًكثريا من كتب القراءات بإجازته من شيخيه
أليب العز القالنيس " الكفاية "كتابو، " اإلرشاد"الفاروثي من ذلك كتاب

 "السبعة"ُوقرأت عليه ، البن مهران"الغاية "وكذلك كتاب ، بإجازته منهام
 يب أل"املـصباح"وكتاب ، عن الكندي البن جماهد عن ابن البخاري

وأخربنا ، وتالوة، عن املؤلف سامعاالكرم عن ابن البخاري عن شيوخه
                                                        

 .ليس يف س ) ن ( الرمز  )١(
 والـسلوك ملعرفـة دول ٦/٤٦٥ ، شـذرات الـذهب ٣/١٥٩انظر ترمجته يف الدرر الكامنـة  )٢(

 .٧٧٨سنة  ، ٣/٢٩٧امللوك
 . ليست يف س ) بن مجعه (  )٣(
 .واملثبت من األصل ) املراعي ( ويف ث ) الداعي ( يف س  )٤(
 ) !املحبة ( يف س  )٥(
 ) !. فيام قال خيرنا به ( يف س  )٦(
 ).شيخه ( يف ث و س  )٧(
 . ليس يف س ) ن ( الرمز  )٨(
 .ليس يف س ) ن ( الرمز  )٩(
  ! .النجدي) س( يف  )١٠(
 . تكررت يف س ) املصباح (  )١١(
 ).سوقه( يف س  )١٢(



 
  ٥٩٢  

ًوثي فقرأناها عليه وكان خرياأنه قرأ الفاحتة عىل الفار ، ًصـاحلا، ثقـة، َّدينا، َّ
سـنة ثـامن )  يوم االثنني من ربيع اآلخر (وتوىف ، انفرد بأكثر مسموعاته

  . ظاهر دمشق باملزة ) و دفن(، وسبعني وسبعامئة 
قـرأ عـىل ، املقـرئ ، عمر بن احلسني بن عيل أبـو حفـص الوشـاء-

روى عنـه القـراءة عبـد اهللا بـن املؤيـد بـن مـا . ذايناحلافظ أيب العالء اهلم
 .نكديم
أبـو حفـص ) بن يـونس بـن محـزة بـن عبـاس (  عمر بن محزة-

ــيل األصــل(العــدوى  ، ومقرئهــا، ومرتلهــا (شــيخ صــفد ) األرب
   وقـرأ عـىل ولد سنة ست وتـسعني وسـتامئة بـسفح قاسـيون، وحمدثها

                                                        

 .ما بني القوسني ليس يف س  )١(
 .  يف س ما بني القوسني ليس )٢(
َّاملزة  )٣( انظـر معجـم البلـدان . َبالكرسة ثم التشديد قرية كبرية غناء يف وسط بـساتني دمـشق : ِ

 .وهي اآلن حي من أحياء دمشق الكبرية٥/١٤٤
 .ومل أقف عىل ترمجتة ) الرشا ( يف ث  )٤(
ه  ويف شذرات الذهب اسـم٧/١٥ ، شذرات الذهب ٣/١٦١انظر ترمجته يف الدرر الكامنة  )٥(

 ..الخ ولعله سبق قلم .. عمرو بن عمرو بن يونس 
 . ما بني القوسني ليس يف س  )٦(
 . ما بني القوسني ليس يف س  )٧(
 ) . ثقة ( يف س  )٨(
 .ما بني القوسني ليس يف س  )٩(
سفح اجلبل هو أسفله حيث يسفح فيه املاء وقاسـيون هـو اجلبـل املـرشف : سفح قاسيون  )١٠(

 .٣/٢٥٣ ، و٤/٣٣٥نظر معجم البلدان ، ا. عىل مدينة دمشق 



 
  ٥٩٣  

ــر (  ــرش ،) عم ــن م ــن اب ــمع م ــايضفوس ــليامن  والق   وأيب ،س
ومـات بـصفد سـنة اثنتـني وثامنـني ،وأقرأ وحدث  ،بكر بن عبد الدائم

 .وسبعامئة
- )  بن حفص أبو حفص املسجدي) عمر ،روى ، مقرئ ضابط

ــسائي ــن الك ــر ع ــراءة أيب جعف ــرق ــن جعف ــامعيل ب ــن إس ــه ،  ع   وعن
ـــة  ــن قتيب ــسه ،ع ــة نف ــن قتيب ــن/ وع ــه ع ــسائي روايت ــن ،  الك   وع

روى القـراءة عنـه يوسـف بـن ،  عن أيب جعفر عن ابن مجازإسامعيل
                                                        

  ليست يف ث ، وهي يف األصل هكذا ، بـال نـسبة وربـام يكـون املقـصود عمـر بـن ) عمر (  )١(
 وهـو ٧٦٨ت . احلسن بن مزيد تقدمت ترمجتـه ، أو يكـون عمـر الزيلعـي مقـرئ متـصدر 

  .، واهللا اعلم ١/٥٩٩مرتجم يف الغاية 
ولعله شـمس الـدين ) وسمع عىل حممد بن رشف ( الكامنة كذا يف األصل و ث ، ويف الدرر )٢(

وهـو مـرتجم يف  ٧٢٢حممد بن رشف الدين الربكات حممد بن أيب العز األذرعـي احلنفـي ت
 . ٦/٢١٢شذرات الذهب 

 . هو سليامن بن محزة بن أمحد تقي الدين تقدمت ترمجته )٣(
 ، وهـو مـرتجم يف ٧١٨حلنـبيل ، تهو أبو بكر بن املنذر بن أمحد بن عبـد الـدايم املقـديس ا )٤(

 . ٦/١٩٨شذرات الذهب ، 
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٥(
 .هنا ) ك ( يف س رمز  )٦(
 .هنا ) ك ( يف س رمز  )٧(
والـصواب ) وعن إسامعيل عن ابن محاد (ويف س ) وعن إسامعيل بن مجاز (يف األصل و ث  )٨(

 . املثبت
 ١٧٠از الزهري موالهم املدين مقـرئ ضـابط ت بعـد هو أبو الربيع سليامن بن مسلم بن مج )٩(

 . ١/٣١٥وهو مرتجم يف الغاية 

 أ/٢١٨



 
  ٥٩٤  

كان منقطـع القـرين : قال اهلذيل،  برش بن اجلهم بن معروف وجعفر
)يف قراءة الكسائي من رواية قتيبة  ( تـوىف يف حـدود األربعـني : قلت

 .ومائتني واهللا أعلم

  ]باليـاء[  بن ريـاح  نفيل بن عبد العزى بن عمر بن اخلطاب-
 بـن - بتقديم الراء عىل الزاي- بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح-آخر احلروف

  أمـري ، عدي بـن كعـب بـن لـوي بـن غالـب بـن فهـر القـريش العـدوى
   يف حــروف رىض اهللا عنــه وردت الروايــة عنــه، أبــو حفــص، املــؤمنني
ــرآن ــة ، الق ــو العالي ــال أب ــاحيالوق ــر: ري ــرآن عــىل عم ــرأت الق    ق

 عـن هـشام بـن رواه مجاعـة ثقـات، وأكلـت معـه اللحـم،أربع مرات
                                                        

 .واملثبت من األصل و ث ) بن محر ( يف س  )١(
 . ما بني القوسني ليست يف س  )٢(
 ) ! . ثتينتبه ( يف ث  )٣(
 . ١/١١، وتذكرة احلفاظ ٥/٣٤١ ، هتذيب الكامل ، ٢/٥١٨انظر ترمجته يف اإلصابة ) ٤(
 ) ! .ابن عبد العزيز (  سيف )٥(
 . زيادة من س  )٦(
 ) !. فيه ( يف س  )٧(
 وهـو مـرتجم يف الغايـة ٩٠ت . هو أبو العاليه رفيع بن مهران الرياحي مـن كبـار التـابعني  )٨(

١/٢٨٤ . 
 )! .عىل عمه ( يف س  )٩(
  بن حسانفقد روى معتمر وغريه عن هشام ( ١/٢٨٤قال ابن اجلزري يف ترمجة أيب العالية )١٠(

الخ ورواه ابـن عـساكر يف تـاريخ دمـشق .. عن حفصة بنت سريين قالت قال يل أبو العالية 
 وكـذا هـو يف سـري أعـالم النـبالء " قرأت القرآن عىل عمر ثالث مـرات " بلفظ ٢٠/١٣٥
٤/٢٠٨. 



 
  ٥٩٥  

وهذا ، قال يل أبو العالية فذكرته:  بنت سريين قالت عن حفصةحسان
روينا عن عـيل ريض . ومناقبه أعظم من أن تذكر، سند صحيح ال شك فيه

 يـا عـيل ": أبو بكر وعمر فقالفأقبلملسو هيلع هللا ىلص كنت عند رسول اهللا : اهللا عنه قال
هذان سيدا كهول أهل اجلنة من األولني واآلخرين إال النبيني واملرسلني ال 

  بـن جثامـةومن حديث الصعب،  قال فام أخربهتام حتى ماتا"ختربمها يا عيل
واستـشهد ريض اهللا ،عمر بن اخلطاب رساج أهل اجلنةملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول اهللا –قال 

وكانـت خالفتـه ،ربعاء ألربع بقيت من ذي احلجة سنة ثالث وعـرشينعنه يوم األ
 .وعرشة أيام، وستة أشهر، عرش سنني

 أبو حفص اخلزار القريواين املقرئ شيخ متصدر قرأ  عمر بن أيب احلسني-
 . املهدوي عليه ابن بليمة عن قراءته عىل عيل بن أيب غالب

                                                        

 وهـو ١٤٨هو أبو عبد اهللا هشام بن حـسان األزدي القـردويس البـرصي اإلمـام العـامل ت  )١(
 .٦/٣٥٥يف السري مرتجم 

 وهـي مرتمجـة يف الـسري ١٠٠هي أم اهلذيل حفصة بنت سريين األنصارية الفقهيـة ت بعـد  )٢(
٤/٥٠٧ . 

 وابـن ماجـه يف ٣٦٦٦ يف باب مناقب أيب بكر وبرقم ٥/٥٧٠ / ٣٦٦٥رواه الرتمذي برقم  )٣(
 وصــححه شــعيب ٢/٤٠ ، ٦٠٢ ، ومــسند أمحــد بــرقم ١/٣٦، ٩٥فــضل أيب بكــر بــرقم 

 . ؤوط يف تعليقه عىل املسند األرنا
 ).صابه ( يف س  )٤(
 .٢/١٨٤انظر ترمجته يف اإلصابة . هو الصعب بن جثامة بن قيس اللبني الصحايب  )٥(
 . ٤٧/١٤٦رواه ابن عساكر عن الصعب بن جثامة وأيب هريرة  )٦(
 .ومل أقف له عىل ترمجة ). اخلري ( يف س  )٧(
واملثبت من س وهو أبو احلسن عيل بن أيب غالب املهـدوي ) بن أيب طالب ( يف األصل و ث  )٨(

 . ١/٥٦٠انظر ترمجته يف الغاية . مقرئ 



 
  ٥٩٦  

قـرأ عـىل ، ناقـل، متـصدر ، مقـرئعمر بن زكريا أبو حفـص الرسخـيس-
 .قرأ عليه حممد بن آدم الغزنوي ،  بن عيل الثعالبيعثامن

روى عنـه أبـو ،  متصدر عمر بن زيد بن خالد أبو حفص املرصي-
 احلـافظ أبـو ذكـره، ال أدري عىل من قرأ، وابنه طاهر، الطيب بن غلبون

 .وأثنى عليه، عمرو
)عمر بن رساج روى القراءة ، عن يعقوب احلرضمي روى القراءة

ووهم فيه اهلذيل ،وهو الصواب، األهوازي كذا ذكره عنه مسلم بن سفيان
كـذلك  وذكر أن الراوي عنه احلسن بـن مـسلم ولـيس، فقال عمر الرساج

يـروى عـن أبيـه  ،وإنام الراوي عنه مسلم بن سفيان واحلسن بـن مـسلم
 .مسلم عن عمر بن رساج واهللا أعلم 

  
                                                        

 . مل أقف له عىل ترمجة  )١(
انظـر ترمجتـه يف . ، مقـرئ متـصدر ) كذا يف ترمجته فـاهللا اعلـم ( هو عثامن بن عيل الغزنوي  )٢(

 . ١/٥٠٨الغاية 
 .٢/٤٣ انظر ترمجته يف الغاية .هو حممد بن آدم الغرنوي مقرئ متصدر  )٣(
 .مل أقف له عىل ترمجة  )٤(
 ) .ذكر ( يف س  )٥(
 .هذه الرتمجة ليست يف س  )٦(
 .مل أقف له عىل ترمجة  )٧(
 . ٢/٢٩٨انظر ترمجته يف الغاية . هو مسلم بن سفيان البرصي الرضير  )٨(
 . ١/٢٣٣مجته يف الغاية انظر تر. هو أبو عيل احلسن بن مسلم بن سفيان الرضير املفرس ) ٩(



 
  ٥٩٧  

،  إمـام عمر بن سهل بن مسعود أبـو حفـص اللخمـي الطلـيطيل-
، وعبد املنعم بـن غلبـون، رحل فقرأ عىل أيب أمحد السامري، مقرئ،حافظ 

، ملسو هيلع هللا ىلص ًحافظا حلـديث رسـول اهللا ،ًكان إماما يف كتاب اهللا :قال ابن بشكوال 
   بـنعنه أبو املطرف/ حدث ،قليل املال ، ًقانعا، ورجاله، ًعاملا بطرقه

 .توىف سنة اثنتني وأربعني وأربعامئة ، البريوله
 .عمر بن سيف هو عمر بن حممد بن سيف يأيت -
-   عمر بن شاهني هو عمر بن أمحد بن عثامن بن شاهني تقدم . 
-  )  عمـر (ةّبـن شـب بـن عبيـدة بـن زيـد أبـو زيـد   

 وأيب زيـد، بـن أيب مالـك جبلـةروى القراءة عـن. النمريي البرصي
                                                        

 . ١/٣٧٨ ، الصلة ٢/٧٧٢انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )١(
 ) ! .املطرق ( يف ث  )٢(
 . تكررت مرتني يف األصل ) بن (  )٣(
  وهو أبو املطرف عبد الـرمحن بـن حممـد بـن عيـسى ابـن البريولـة واعـظ ) املربولة ( يف س  )٤(

  ١/٣٢٣ وهو مرتجم يف الصلة٤٦٥ت 
 . ١/٣٧٨انظر الصلة  )٥(
 ليس يف س ) س( الرمز  )٦(
  .ليست يف ث ) عمر (  )٧(
  .٢/٧٧تذكرة احلفاظ ، ، ٣/٤٤١انظر ترمجته يف وفيات األعيان  )٨(
. " بن مالك"والصحيح) بن أيب مالك ( ويف مجيع النسخ ) س غا ج ف ك ( يف س رمز له بـ  )٩(

انظـر ترمجتـه يف الغايـة . كـويف مـن أهـل الـضبط وهو أبو أمحد جبله بن مالك بـن جبلـة ال
١/١٩٠.  

 ) .س ف  (بـ  يف س رمز له )١٠(

 ب/٢١٨



 
  ٥٩٨  

 بـن وروى احلـروف عـن حمبـوب، األنصاري صاحبي املفضل الـضبي
 روى القـراءة عنـه عبـد اهللا.وحممدبن احلسن بن زياد الكويف ، احلسن

ــن أيب داود السجــستاين ا ــداين ( ب ــول ال ــثم ، يف ق ــن اهلي   ، )واخلــرض ب
وعبـد اهللا بـن ، وأمحد ابـن فـرج، قىبن سليامن بن حممد الر وعبد اهللا

  .سئل عنه أبو حاتم فقال صدوق. الوراقعمرو
 روى القـراءة  بن شجاع بن حممد أبـو حفـص الفقيـه )عمر ( -

  أبـو العبـاس ]ًعرضـا[  روى القـراءة عنـه ًعرضا عن احللواين

                                                        
 .هو حممد بن احلسن بن إسامعيل تقدمت ترمجته  )١(
انظـر ترمجتـه يف الغايـة . وهـو حممـد بـن احلـسن بـن زيـاد اللؤلـؤي ) ك ( يف س رمز له بـ  )٢(

٢/١١٦. 
 ) . ج ( يف س رمز له بـ  )٣(
 . لقوسني ليست يف س ما بني ا )٤(
 ) . س ج غاف ك ( يف س رمز له  )٥(
 ) . ف ( رمز له يف س بـ  )٦(
انظـر ترمجتـه يف . هو أبو حممد عبد اهللا بن عمرو بن برش الوراق البغـدادي مقـرئ الـصادق  )٧(

 .١/٤٣٨الغاية 
 . ٦/١١٦اجلرح والتعديل  )٨(
 ) . س ك ( ليست يف ث ورمز له يف س بـ ) عمر (  )٩(
 . مل أقف له عىل ترمجة  )١٠(
 ) .مب ك ( رمز له يف س بـ  )١١(
 .زيادة من س  )١٢(
 ) . مب ك ( رمز له يف س بـ  )١٣(



 
  ٥٩٩  

 ). بن احلسني بن عثامن الغضائريوعيل( ، املطوعي
  أبــو حفــص )  بــن أمحــد بــن عبــد اهللا بــن آدم (عمــر بــن ظفــر  -

) البغدادي املغازيل)  الشيباين ، املقرئ املحدث الصالح، ولـد سـنة
   بـن (عـىل أمحـد ) والـثامن ( ،وتال بالـسبع ، إحدى وستني وأربعامئة

 وعـيل أمحـد بـن(بن أيب األشعث السمرقندي باملوجز لألهوازي ) عمر 
وأسعد ( بن أمحد األواينقرأ عليه حييي ،)  بن أمحد القرقويب حممد

 ،)  بـن اهلـراس الـشريازيىوهبـة اهللا بـن حييـ،بن احلسني البزديا
                                                        

 .ما بني القوسني ليس يف س  )١(
 .ما بني القوسني ليس يف س  )٢(
 .ليست يف س ) الشيباين ( )٣(
 معرفـة القـراء الكبـار وهو علم كبري صاحب املنهاج ترجم لـه الـذهبي يف) املغازي (يف س  )٤(

 .والذيل عىل تاريخ بغداد 
 ) . مقرئ حمدث صالح ( يف س  )٥(
 . ليست يف س ) والثامن (  )٦(
 .ليست يف س ) بن عمر (  )٧(
 .ما بني القوسني ليس يف س  )٨(
 .١/١٠٥انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو سعد أمحد بن حممد بن أمحد القرقويب األنباري مقري) ٩(
 ، وهو أبـو زكريـا ٢/٩٦٦والتصحيح من معرفة القراء الكبار ) بن حممد ( يف مجيع النسخ  )١٠(

 وهو مـرتجم ٦١٦ُحييي بن احلسن بن أمحد العراقي األواين الرضير ابن مجيلة استاذ ماهر ت 
  .٢/٣٦٨يف الغاية 

 . ما بني القوسني ليست يف س  )١١(
  ." اليزدي "كذا يف األصل و ث والصواب  )١٢(
 ٥٦٠هو أبو طالب هبة اهللا بن حييي بن حممد الشريازي ابن اهلراس مقـرئ حـاذق ت بعـد  )١٣(

 .٢/٣٥٣وهو مرتجم يف الغاية 



 
  ٦٠٠  

خـتم عليـه بمـسجده ، والكنـدي، وحدث عنه ابن عساكر وابن اجلـوزي
 مات يف شعبان سـنة  اثنتـني وأربعـني، وكان من أهل العلم والعمل، خلق

 .ومخسامئة 
 بن عبـد الـرمحن بـن سـعيد بـن عبـد الـرمحن أبـو حفـص  عمر -
 روى القراءة عنه حممـد بـن ،روى القراءة عن جده سعيد، البريويت

 .احلسني بن هارون 
 أمـري  عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم أبو حفص األموي-

  قــال ، ومناقبــة كثــرية، وردت الروايــة عنــه يف حــروف القــرآن، املــؤمنني
وإن اهللا تعاهـد ، أن اهللا يتعاهد الناس بنبى بعـد نبـي::ميمون بن مهران 

كان عمر بن عبد العزيـز حـسن : قال معمر، الناس بعمر بن عبد العزيز

                                                        
 ) . ك ( رمز له يف س بـ  )١(
 .مل أقف له عىل ترمجة )٢(
انظـر ترمجتـه يف الغايـة . وهو أبو عثامن سعيد بن عبد الرمحن البريويت ) ك ( رمز له يف س بـ  )٣(

١/٣٠٦. 
واملثبت من س وهو أبو عبـد اهللا حممـد بـن ) بن احلسن ( ويف االصل ) ك ( رمز له يف س بـ  )٤(

 . ٢/١٣٤أنظر ترمجته يف الغاية . احلسني بن هارون مقرئ 
 .١/٩٨ ، تذكرة احلفاظ ، ٥/١١٤ يف السري ٥/٣٦٨انظر ترمجته يف هتذيب الكامل  )٥(
 وهو مـرتجم يف الـسري ١١٧لرقي اإلمام احلجة ت هو أبو أيوب ميمون من مهران اجلزري ا )٦(

 .٥/١٢٧ ، وذكر الذهبي يف السري مقولة ميمون هذه السري ٥/٧١
هو أبو عروة معمر بن راشد بن أيب عمرو األزدي موالهم البرصي احلـافظ شـيخ اإلسـالم  )٧(

 .٧/٥ وهو مرتجم يف السري ١٥٣ت 



 
  ٦٠١  

فقـال ، فاستمع له الناس، فخرج ليلة فقرأ وجهر بصوته،الصوت بالقرآن 
تــوىف رىض اهللا عنــه بــدير َفتنــت النــاس فــدخل ،:  بــن املــسيبســعيد
وهـو ابـن تـسع ،  من أرض الشام يف رجب سـنة إحـدى ومائـةسمعان

 .وثالثني سنة وأشهر 
-) كـذا أورده، عمر بن عبد اهللا بن شوذب أبو أمحد الواسـطي،  

 ) .والصواب عثامن بن عبد اهللا بن شوذب تقدم 
، صـالح،  مقرئبن عيل أبو حفص احلريب عمر بن عبد اهللا  -

 قــرأ عليــه رحيــان بـن / )بياض ( قرأ عىل  ،،والنعايل،سمع من طراد
                                                        

 ، وهـو مـرتجم يف ٩٤ي عـامل التـابعني ت هو أبو حممد سعيد بن املسيب بن حـزن املخزومـ )١(
 .١/٣٠٨الغاية 

الدير هو بيت يتعبد فيه الرهبان ، ودير سمعان دير بنواحي دمـشق يف موضـع : دير سمعان  )٢(
 .٢/٥٨٥انظر معجم البلدان ، . نزه وبساتني حمدقة وعنده قصور ودور 

 .هذه الرتمجة ليست يف س  )٣(
 .كذا يف مجيع النسخ  )٤(
 . تكررت يف س ) ن عبد اهللا ب(  )٥(
 ، تـاريخ اإلسـالم ٤/٣٣٦ ، شـذرات الـذهب ٢/٩٨٨انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٦(

  .٥٥٢وفيات سنة 
هو أبو الفوارس طراد بن حممد بني عيل القريش اهلاشمي العبايس الزينـي البغـدادي اإلمـام  )٧(

 . ١٩/٣٧ وهو مرتجم يف السري ٤٥١مسند العراق ت 
. ت .هو أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد بن حممد النعايل البغدادي احلاممي املعمـر مـن العـراق  )٨(

 . ١٩/١٠١ وهو مرتجم يف السري ٤٩٣
 .طبقة عالية كذا يف معرفة القراء ) ٩(

 أ/٢١٩



 
  ٦٠٢  

، عنه ابـن طـربزذ) وحدث) الرضير وعبد العزيز بن الناقد ، تركان
 .مات سنة اثنتني ومخسني ومخسامئة  ، وابن اللتي

ــص األزدي- ــو حف ــد أب ــد املجي ــن عب ــدي عمــر ب ــالراء الرن    ب
وأحكم عنه ، قرأ بالروايات عىل أيب القاسم السهييل، نزيل مالقه -النون و-

ٍذا صالح وتأله،ًوكان إماما يف القراءات والعربية ، العربية ُّ َ مـات يف ربيـع ، َ
 رشح  ]ولـه [ ، عن ثالث وسبعني سـنة،اآلخر سنة ست عرشة وستامئة

 .اجلمل للزجاجي 
 

                                                        
وهي غري منقوطة يف األصـل والـصواب املثبـت ) بركان ( ويف ث ) احلارثي تيكان ( يف س  )١(

 وهو مرتجم يف الغايـة ٦١٦ان بن تركان موسك البغدادي مقرئ ماهر ت وهو أبو اخلري رحي
١/٢٨٦ .  

 .واملثبت من األصل و ث ) وعبد العزيز والناقد ( يف س  )٢(
 .ليست يف س ) وحدث (  )٣(
عمر بن عيل ابن اللتي البغدادي احلريمي الطاهري القـزاز الـشيخ  هو أبو املنجي عبد اهللا بن )٤(

 .٢٣/١٥هو مرتجم يف السري  و٦٣٥الصالح ت 
 صلة الـصلة ، ٣/٦٤ ، التكملة لكتاب الصلة ٣/١٢٢٧القراء الكبار  انظر ترمجته يف معرفة )٥(

  .١٩٨ص
 .واملثبت من س كام يف املصادر األخرى ) املرندي ( وث  يف األصل )٦(
 .زيادة من س  )٧(
 وهـو ٣٤٠خ العربيـة ت هو أبو القاسم عبد الرمحن بـن اسـحاق الزجـاجي البغـدادي شـي )٨(

 . النحو مشهور ومتداول   ، وكتابه اجلمل كتاب يف١/٤٧٥مرتجم يف السري 
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، إمـام،ص الواسـطي العطـار عمر بن عبد الواحد بن عيل أبو حف-
ْقـرأ عليـه الـشيخ عـىل خـريم، قرأ القراءات عىل أيب بكر الباقالين، ناقل َ ُ ،

توىف ليلة االثنني حادي عرشين رمضان ، وسمع منه احلروف العز الفاروثي
 .ودفن بدير وردان ، سنة تسع وعرشين وستامئة بواسط

-)  شقيبن عبد الواحد بن قيس أبو حفص الدم) عمر عـرض ، 
  وروى عنـه اختيـاره الـذي خـالف فيـه ، عليه حييي بن احلـارث الـذماري

ولد سنة ثامن .روى عنه القراءة هشام بن عامر ودحيم ، عبد اهللا بن عامر
 .ومات سنة مائتني،عرشة ومائة 

-)عمر  ( أبو حفص الكـويف اخلـزازةبن عكن -بـاملعجامت - 
وروى عنه احلروف عبـد اهللا بـن أيب ، يب عمرووأ، روى القراءة عن عاصم

 .قاله عبد الواحد بن عمر، محاد

                                                        
 .٣/١٢٥٥انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )١(
  .ليست يف س ) عمر (  )٢(
  ، وخالصة تذهيب هتذيب٢/٦٥ ، شذرات الذهب ٥/٣٧٢انظر ترمجته يف هتذيب الكامل  )٣(

 .٢٨٥الكامل ، ص
 ).ودحم ( يف ث  )٤(
 . ) !عمر بن عنكثة ( لكن فيها ) عمر بن عيل بن منصور ( هذه الرتمجة بعد ترمجة  )٥(
 . ليست يف ث ) عمر (  )٦(
 .مل أقف له عىل ترمجة  )٧(
 .مل أقف له عىل ترمجة )٨(
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- )  عمر  (بن عيل بن جناد أبو القاسم الـدينورياألنامطـي  ،
 بـن أيب مـسعود عـن  حممد بن سـمعانصحيح الرواية روى احلروف عن 

ْسورة عن الكسائي ، وأمحـد بـن نـرص،  هاشـمروى عنه احلروف أبو طاهر ابن أيب، َ
   . أبو حفص الكتاينو، وأمحد بن سلم

-) عمر ( عيل بن عمر الرساجأبو حفص القزويني ) الشافعي ،
وقـدم بـه ، شيخ بغداد ولد سنة ثالث وثامنني وستامئة بقـزوين، ) املحدث

 بـن وقرأ بعده كتـب بالعـرش عـىل أمحـد،فنشأ هبا ، ًوالده صغريا إىل واسط
 ، من دمشق كالتقي سـليامن  )مجاعة( وأجازه ومجعة الواسطي غزال

                                                        
 .ليست يف ث) عمر ( )١(
 .ومل أقف له عىل ترمجة) الدنيوري ( يف ث  )٢(
 .ت يف س ليس) س ( الرمز  )٣(
انظـر ترمجتـه يف الغايـة . هو أبو عيل حممـد بـن سـمعان بـن أيب مـسعود الـدينوري املقـرئ  )٤(

٢/١٥٠. 
 . ليس يف س ) س( الرمز  )٥(
 . واملثبت من األصل و ث ) الكناين  (يف س )٦(
 .ليست يف ث  )عمر (  )٧(
 ، الـدرر الكامنـة ٢/٢٤٨ ، ذيـل التقييـد ٣/١٥١٢انظر ترمجتـه يف معرفـة القـراء الكبـار  )٨(

٣/١٨٠. 
 .ما بني القوسني ليست يف س  )٩(
واملثبـت مـن ) بـن عـراك (  ، ويف س ١/١٩٩مجعه الواسطي مقرئ انظر ترمجته يف الغاية  )١٠(

 .األصل وث
 .ليست يف ث ) مجاعة (  )١١(
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وسمع ببغـداد  مـن الرشـيد بـن أيب ، وغريه، البعلبكيوأمحد بن مروان 
ووىل مـشيخه دار ، وغـريهم وابن الدواليبي،  الطبالوابن ،القاسم

لنفـسه مـشيخة ، وكتب ،ومجع شيئا يف التجويد ، ببغداد القرآن البشريية
وقـد ذكـره الـذهبي يف ( ، ومات سنة مخسني وسـبعامئة يف املحـرم ببغـداد

  ).الذيل
- )  بن عيل بن منصور أبو حفـص الطـربي) عمرالنحـوي  ،

،  هبـة هللا بـن جعفـر قرأ عىل ، معروف ،أستاذ كبريمقرئ أمل

                                                        
 .هو أمحد بن سليامن بن مروان تقدمت ترمجته  )١(
بن عبد اهللا بن عمر بن أيب القاسم البغدادي احلنبيل املقـرئ هو رشيد الدين أبو عبد اهللا حممد  )٢(

 .٦/١٥٤ ، وهو مرتجم يف شذرات الذهب ، ٧٠٧املحدث ت 
 ) .وأيب الطبال ( يف س  )٣(
واملثبت من األصل و ث ، وهو أبو عبد اهللا حممد بن عبد املحـسن بـن أيب احلـسن ) الدواليتي ( يف س ) ٤(

  . ٤/٢٧ وهو مرتجم يف الدرر الكامنة ٧٢٨ي ت األزحي البغدادي ابن الدواليب
 ) .الرسية ( يف س  )٥(
 .ما بني القوسني ليست يف س  )٦(
 .ما بني القوسني ليست يف س  )٧(
 .مل أقف له عىل ترمجة  )٨(
َأمل( يف األصل  )٩( ُوآمل أكـرب مدينـة ) آمل ( وهي غري مذكورة اهلمزة يف س وث والصواب ) ِ ُ

انظـر . ً فرسـخا ٢٠هل ألن طربستان سهل وجبـل بينهـا وبـني سـالوس يف طربستان يف الس
 .١/٧٧معجم البلدان ، 

 ) ! .كثري ( يف س  )١٠(
 .ليس يف س) ك ( الرمز  )١١(



 
  ٦٠٦  

  و، بني حممد الـصيدالين  احلسني قرأ عليه ، وأيب بكر النقاش
ــي  ــضل اخلزاع ــو الف ــل( أب ــسوطا  ، )بآم ــف مب ــا يف الوق ــف كتاب ًوأل ً  

 .أحسن فيه 
- البغدادي/  عمر بن عالن أبو حفص.   ًأخـذ القـراءة عرضـا

ًروى القراءة عنه عرضا ،  ابن عبدوسو، عن أمحد بن سهل االشناين
 و ، هللا بن أشتهحممد بن عبد االسامري .  

- عمر بن عيسى بن فايد أبـو بكـر احلميـدي  ) البغـدادي (
 .األدمي 

 ووهـم احلداد عـن خلـف إدريس ًروى القراءة عرضا عن 
                                                        

 .ليس يف س ) ك ( الرمز  )١(
انظـر ترمجتـه يف الغايـة . هو أبو عيل احلسني بن حممـد األصـبهاين الـصيدالين شـيخ مقـرئ  )٢(

١/٢٥٢.  
 .ليس يف س )  ك (الرمز  )٣(
 .ليست يف س ) بآمل (  )٤(
 .مل أقف له عىل ترمجة  )٥(
 .هو عبد الرمحن بن عبدوس تقدمت ترمجته )٦(
 .ليس يف س ) ج(الرمز  )٧(
 .عبد اهللا بن احلسني تقدمت ترمجته )٨(
 .ليست يف س ) البغدادي (  )٩(
 وهـو مـرتجم ٢٩٢ ضـابط ت هو أبو احلسن إدريس بن عبد الكريم احلداد البغدادي إمام )١٠(

 .١/١٥٤يف الغاية 
 ) .ك ( يف س رمز له بـ  )١١(

 ب/٢١٩



 
  ٦٠٧  

وتبع يف ذلك األهوازي ( ، اهلذيل يف قوله إنه قرأ عىل خلف يف رواية محزه
   ًروى القــراءة عنــه عرضــا ).واهللا أعلــم احلــافظ أبــوالعالء اهلمــذاين 

حممـد بـن (  و، حممد بـن أمحـد الشمـشاطيو، حممد بن عيل بن داود
 .)حممد بن فريوز الكرجي 

روى عنـه ، متـصدر،  ذكره الداين وقال مقـرئ بن القاسم عمر-
هر أنـه الظـا: قلـت (  ،ومل يذكر عىل من قـرأ ، أمحد بن عبد الرمحن الويل
وقـرأ عليـه ،فإن يكن هو فإنه قـرأ عـىل يعقـوب ، عمر بن القاسم الرساج

 .واهللا أعلم ، احلسن بن مسلم بن سفيان
 املرصي يعرف  بن الليث بن احلارث أبو حفص اخلوالين عمر -
وسـمع  ، روى القـراءة عـن أمحـد بـن هـالل، متصدر،مقرئ ، بالدباغ

                                                        

 .ما بني القوسني ليست يف س  )١(
حممد بن أمحد أبو بكر الشمشاطي كذا ذكر اهلـذيل يف اسـمه واسـم ( ذكره ابن اجلزري فقال  )٢(

 يف الرتمجـة  ، وقـال٢/٩٣ابيه واملعروف أنه عىل بن احلسن بن عبد احلميد كام تقدم ، الغايـة 
عيل بن احلسن بن عيل بن عبد احلميد أبو احلـسن الشمـشاطي الثغـري الواسـطي ( األخرى 

 .١/٥٣١الغاية ) البزاز اخلطيب مقرئ معروف
 .ما بني القوسني ليست يف س  )٣(
 .تأخرت بعد ترمجة أيب غيالن  هذه الرتمجة يف س )٤(
 .مل أقف له عىل ترمجة  )٥(
 .ست يف س ما بني القوسني لي )٦(
 .هذه الرتمجة يف س تأخرت بعد ترمجة ابن أيب غيالن )٧(
 .مل أقف له عىل ترمجة  )٨(
 .هو أمحد بن عبد اهللا بن حممد تقدمت ترمجته  )٩(



 
  ٦٠٨  

روى القـراءة ، عـن أيب عبيـد ن عيل عاحلروف من يعقوب بن صالح 
 .عنه عمر بن عراك 

سـمع ، متـصدر، مقـرئ،   قال الداين بغـدادي عمر بن أيب غيالن-
وال ، روى عنه أمحد بـن عبـد الـرمحن الـويل، )لوين( حممد بن سليامن

 .أدري عىل من قرأ
 عمر بن حممد بن إبراهيم بـن عمـر املقـرئ املعـروف بالـذهبي ( -

عـيل بـن : ويقال، الفقيه املحدث ، قرأ عىل احلسن ابن حممد عبد الرمحن
قرأ عليـه .. احلسن بن عبد الرمحن الرصايف ببغداد عن إدريس عبد الكريم 

 ).أبو عيل غالم اهلراس
 بن حممد بن زيدان البغدادي ، روى القراءة عنه أبو الفرج أمحد بـن عمر -

 . من قرأ قاله أبو الطيب بن غلبون ومل يذكر عىل، موسى البغدادي
                                                        

  .١٣/٣٤٧ انظر املنتظم ٣٢٢هو أبو حممد يعقوب بن صالح السريايف ت  )١(
 .هو عىل بن عبد العزيز البغوي تقدمت ترمجته  )٢(
 .٣٠٩ وذكر وفاته سنة ١١/٢٢٤ه املرتجم يف تاريخ بغداد لعل )٣(
 ٢٤٥هو أبو جعفر حممد بن سليامن بن حبيب األسدي البغـدادي لـوين احلـافظ اإلمـام ت  )٤(

 .١١/٥٠٠مرتجم يف السري  وهو
  .ليست يف س ) لوين (  )٥(
 .مل أقف له عىل ترمجة  )٦(
 .١/٢٣١انظر ترمجته يف الغاية . ئ احلسن بن حممد بن عبد الرمحن الرصايف املقر )٧(
 .هذه الرتمجة ليست يف س  )٨(
 .هذه الرتمجة يف س تأخرت بعد ترمجة أبن برزة الذي بعده ومل أقف له عىل ترمجة  )٩(



 
  ٦٠٩  

-  عمر بن حممد بن برزة أبـو حفـص األصـبهاين .    روى
  ًروى القـراءة عنـه عرضـا .  أيب عمـر الـدوريًالقراءة عرضا عن 

وحممد بـن أمحـد،  حممد بن يعقوب املعدلو،  الكـسائي عبـد اهللا بـن 
 .] واهللا أعلم [عمرو : ن اشته فقال فيهوذكره اب،باذام

- عمـر بـن حممـد بـن سـيف )  بـن حممـد بـن جعفـر بـن
  قـرأ عـىل ،معـروف ،مقـرئ ، أبو القاسم املالكي البغدادي) إبراهيم

ْ بعيد الثالثامئة  عن عبد الوارث بن اجلمحي صاحب أيب معمرزيد َ ُ

                                                        
 .مل أقف له عىل ترمجة  )١(
 ٣٤٧هو أبو بكر حممد بن أمحد بن احلسن االصـبهاين األشـناين الكـسائي شـيخ مـشهور ت )٢(

 .٢/٦١ الغاية وهو مرتجم يف
 وهـو مـرتجم يف الغايـة ٣٠٣هو أبو أمحد عبد اهللا بـن بـاذان بـن الوليـد مقـرئ ضـابط ت  )٣(

١/٤١٠. 
 .زيادة من س والواو زيادة يقتضيها السياق  )٤(
وتـاريخ اإلسـالم ) طبعـة دار الغـرب اإلسـالمي  ( ١٣/١٢٣انظر ترمجته يف تاريخ بغـداد  )٥(

 .٣٧٤وفيات سنة 
  .قوسني ليست يف س ما بني ال )٦(
 . ليست يف س ) س ف ( الرمزان  )٧(
واملثبت من االصل و ث وهو أبو القاسم زيد بن احلباب اجلمحـي ) زيد أيب احلباب ( يف س  )٨(

البرصي قال ابن اجلززي كذا اسامه غري واحد من أئمتنا والصواب انه أبو خليفة الفـضل بـن 
  .ترمجة الفضل بن احلباب وتقدمت  ١/٢٩٧من الغاية . احلباب ا هـ 

 .هو عبد اهللا بن عمرو بن احلجاج تقدمت ترمجته  )٩(
 .بن سعيد تقدمت ترمجته  )١٠(



 
  ٦١٠  

فرأيت كأن ، داخلني شك يف هذا السند:  ابن القصاعقال األستاذ، بيسري
قرأ ابن سيف املالكي عىل ابن احلباب يف سنة ثـالث : ًقائال يقول يل يف املنام

 وروى ابن سيف هذا احلروف سامعا عـن أيب عـثامن: قلت .وثالثامئة
 احلـسن بـن ، قـرأ عليـه  أمحد بن حممد بن رسـتم و ، الرضير

بالبـرصة سـنة ثـالث وسـبعني  ) الـرضير (مالعب بن حممد احللبـي
وسنة مخس وثامنني فيام قاله غريه فيكون ،فيام قاله عبد السيد / وثالثامئة 

 أبـو ًوقرأ عليه أيضا احلروف ،قد قرأ عليه مرتني يف التارخيني واهللا أعلم 
  عمـر بـن : بـن سـيف يف نـسب اوقال الباطرقاين (، الفضل اخلزاعي

 ) .حممد بن حممد بن سيف
ُ عمـر بـن حممـد بــن عبـد الـصمد بـن الليــث بـن بنـان أبـو حممــد -

  ، زاهد عـرض البـن كثـري عـىل احلـسن بـن احلبـاب،  مقرئالبغدادي
                                                        

 ) ! .اإلسناد  (يف ث  )١(
  .٢٧/٤٥٧انظر فتاوي ابن تيمية . املنامات ال يثبت هبا شئ  )٢(
 ) .ك ( بـ  رمز له يف س )٣(
 .والصواب املثبت ) بن رسيم ( يف س  )٤(
 .والصواب املثبت ) احلارثي (  سيف )٥(
 .ليست يف س ) الرضير(  )٦(
  .هو عبد السيد بن عتاب تقدمت ترمجته  )٧(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٨(
ًهو أمحد بن الفضل تقدمت ترمجته وذكر فيها أنه ألف كتابا يف طبقات القراء سامه املـدخل إىل  )٩(

  .١/٩٧انظر الغاية. يات معرفة أسانيد القراءات وجمموع الروا
 وتـاريخ اإلسـالم ١٣/١٢٣ تـاريخ بغـداد ٢/٢٦٢٦انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )١٠(

 ) .٣٨٠-٣٥١الوفيات 

 أ/٢٢٠



 
  ٦١١  

بن عرض عليه احلسني ،  املفرسوللدوري عىل أمحد بن خرج، وأيب ربيعة
مات سنة أربـع وسـبعني ، العبادةًوكان موصوفا ب، شيخ عبد السيد أمحد

 .وقد قارب التسعني أو جاوزها ،وثالثامئة 
-  عمر بن حممد بن عراك بن حممد أبو حفص احلرضمي  

 ، بـن عـون  محـدانأستاذ يف قراءة ورش عرض عىل ، املرصي اإلمام
ظفـر بـن  املوأيب غـانم، وقسيم بن مطـري،  عبد املجيد بن مسكنيو

  وسـمع احلـروف مـن أمحـد بـن ، العـالف  حممد بـن جعفـرو، أمحد
واحلسن بن أيب ، بن جامع وأمحد بن إبراهيم، حممد بن زكريا الصديف

                                                        

  ." بن فرج "والصواب )بن خرج ( كذا يف مجيع النسخ  )١(
مجتـه يف هو أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد بن عبد اهللا البغـدادي املقـرئ صـالح زاهـد انظـر تر )٢(

 .١/٢٣٨الغاية 
 ) .س ك ج ( الرمز يف س هكذا  )٣(
   ، معرفــة القــراء٣/٢٥٧،  ، شــذرات الـذهب ٣/٤٢٥انظـر ترمجتــه يف حـسن املحــارضة  )٤(

  .٢/٦٧٦ الكبار ، 
 وهـو ٣٤٠هو أبو جعفر محدان بن عون بن حكيم اخلوالين املرصي أحد احلـذاق ت حـول  )٥(

 .١/٢٦٠مرتجم يف الغاية 
واملثبت من األصـل و ث وهـو أبـو الفـضل عبـد املجيـد بـن مـسكني ) سكني  بن ( يف س )٦(

 . ١/٤٦٦انظر ترمجته يف الغاية . املرصي مقرئ 
 .واملثبت من األصل و ث ) وابن غانم ( يف س  )٧(
انظـر . هو أبو طاهر حممد بن جعفر بن أمحد العالف املرصي مشهور مـن مـشيخة املـرصيني )٨(

 .٢/١٠٨ترمجته يف الغاية 
 ) .ج( ورمز له يف س بـ . هو أمحد بن حممد بن حييي بن زكريا تقدمت ترمجته  )٩(
 وهـو ٣٤٠هو أ بو العباس أمحد بن إبراهيم بن حممد بن جامع الـسكري املـرصي ت بعـد  )١٠(

 ..١/٣٥مرتجم يف الغاية 



 
  ٦١٢  

 و،  تاج األئمة أمحد بن عيل بن هاشم  قرأ عليه احلسن العسكري
إبـراهيم األنبـا واحلـسني بـن (،  عتبة بن عبـد امللـكو، فارس بن أمحد

 ابن النحاس  يف تأليف أيب جعفرأنا كنت السبب: وكان يقول، )ري
 سنة ثامن وثامنني  ]بمرص[ وكان إمام جامع مرص توىف "الالمات"كتاب 

 .وثالثامئة 
-)  عمر( بن حممد بن عيل بن فتوح رساج الدين الـدمنهوري  

مولـده ، ملقرئ الفقيه املفتي شيخ القـراءاملرصي الشافعي العالمة األوحد ا
قرأ القـراءات عـىل الـشيخ رشف الـدين بـن الـشواء .بعد الثامنني وستامئة

وأخذ العربية عن الشيخ رشف الدين حممد بـن عـيل ،الرضير باإلسكندرية

                                                        
 .ومل أقف له عىل ترمجة  !" العطري "يف س  )١(
  . )ج( الرمز يف س هكذا  )٢(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٣(
  )! .بالسبب ( يف س  )٤(
هو أبو جعفر أمحد بـن حممـد إسـامعيل ابـن النحـاس البـرصي النحـوي العالمـة صـاحب  )٥(

 .١٥/٤٠١وهو مرتجم يف السري  . ٣٣٨التصانيف ت 
 .زيادة من س  )٦(
 . هذه الرتمجة ليست يف س  )٧(
 .ليست يف ث ) عمر (  )٨(
ذيـل التقييـد  . ٦/٣٥٦، شـذرات الـذهب ٣/١٥٣٣مجته يف معرفة القـراء الكبـار انظر تر )٩(

٢/٢٥٤. 
 



 
  ٦١٣  

وصـحب ، ً أيضا وغـريهوعىل تقي الدين بن الصائغ، احلسني الشاذيل
وتفقـه ، وتلخيص املعاين والبيان، بن احلاجبوقرأ عليه خمترص ا، القونوي

وأذن ،  القـريش البكـريبجامعة منهم العالمة نور الدين عيل بن يعقوب
وأقرأ القراءات ،له باإلفتاء مجاعة آخرهم الشيخ شمس الدين األصبهاين 

وخلـف مجلـة مـن الكتـب ، ًوكان ضنينا بعلمه، وأفاد، باحلرمني الرشيفني
ده فلم ينتفع هبا تـوىف بمكـة يف شـهر ربيـع األول سـنة والدنيا وهلكت بع

 ) .اثنتني ومخسني وسبعامئة 
-   عمــر بــن حممــد بــن نــرص بــن احلكــم أبــو  حفــص

    عـرض عـىل ، كبـري القـدر، ببغـداد،  القـايضالكاغدي
  ، َذائيَّ أمحـد بـن نـرص الـش روى القراءة عنه ، أيب عمر الدوري

                                                        
 .مل أقف له عىل ترمجة  )١(
 )! .الصانع ( يف ث  )٢(
هو نور الدين أبو احلسن عيل بن يعقوب بن جربيل البكري املرصي الشافعي اإلمام الزاهـد  )٣(

 .٦/٢٢٠ وهو مرتجم يف شذرات الذهب ٧٢٤ت 
 ٨ يف معرفة القراء الكبار وهذا غريب ألن الشمس االصبهاين مات ولصاحب الرتمجـة وكذا )٤(

 . سنوات فقط واهللا أعلم 
 .هذه الرموز ليست يف س  )٥(
 ، تـاريخ اإلسـالم ١١/٢٢٠ ، تـاريخ بغـداد ١/٤٦٩انظر ترمجته يف معرفة القـراء الكبـار  )٦(

 ) .طبعة بشار عواد معروف  ( ٣٠٥وفيات ، سنة 
 .ذه الرموز ليست يف س ه )٧(
 .هذه الرموز ليست يف س  )٨(



 
  ٦١٤  

وأمحد بن  ، ورمحة بن حممد الكفرتوثي(،  هبة اهللا بن جعفر و
وسمياه عمـر بـن أمحـد بـن ، الرهاوي/  ابن اهلوادر شيخا أيب عيلحممد

 سنة مخس  )يف ( توىف ) نرص كام تقدم والصواب عمر بن حممد واهللا أعلم 
، سنة ثامن عرشة وثالثامئـة : ياط وقال سبط اخلوثالثامئة كذا قال الذهبي

 .وهو آخر من مات ببغداد من أصحاب الدوري 
  وصـوابه ،  كـذا وقـع يف الكفايـة عمر بن حممد أبو جعفـر احلبـال-

 .عمر بن أمحد تقدم 
-) عمر بن معن أبو حفص الزبري ذكـر ،  إمام املـسجد النبـوي

ه قـرأ عليـه خـتامن مجعـا أنـبن قتادة الطويس السيد الرىض احلسني 
 ابن متام القرطبي عن قراءته عىل وأنه قرأ عىل حممد بن سعدون، وإفرادا

                                                        

 .ليست يف س ) س ف ( الرمزان  )١(
 .ما بني القوسني ليس يف س  )٢(
 ) .الكفرتويف ( يف ث  )٣(
 .١/١٣٢انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو احلسني أمحد بن حممد بن اهلودار األصبهاين  )٤(
 . ليست يف س ) يف (  )٥(
 . ١/٤٧٠ة القراء انظر معرف )٦(
 ) ! .احلال ( يف س  )٧(
 . هذه الرتمجة ليست يف س )٨(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٩(
  ."والصواب احلسني ) احلسن ( يف األصل وث  )١٠(
 .املثبت من األصل ) السويس ( يف ث  )١١(
زري يف هو أبو عبد اهللا حممد بن سعدون بن متام األزدي األنصاري القرطبي ، قال ابن اجلـ )١٢(

 .٢/١٤٢انظر الغاية . ترمجته جمهول ال يعرف 

 ب/٢٢٠



 
  ٦١٥  

 .)الشاطبي وال يعرف عمر هذا وال شيخه
القراءة روى ، حاذق،ضابط ،  بن مهران أبو حفص القروي عمر-

 وي عـن أيب بكـر األذفـًعرضا عن أيب أمحد السامري عن غـزوان بـن القاسـم
 .توىف بعد سنة تسعني وثالثامئة، وأقرأ الناس بالقريوان زمانا،

ال ، وحمـدثها،ومقرؤهـا ،شـيخ بلـخ  ،بن هارون البلخـي عمر-
 مل تتـصل بنـا، أحـسبه قـرأ عـىل محـزة: قال الـذهبي، أدري عىل من قرأ

ممـن روى مـن : قال النقاش،  عمروروى احلروف عن أيب: قلت ،قراءته
كـان مـن : راسان عن أيب عمرو عمر بن هارون البلخي قـال قتيبـةأهل خ

                                                        
 ) ! . وال يشخه ( يف ث  )١(
 .هذه الرتمجة يف س تأخرت إىل ما بعد ترمجة البلخي  )٢(
 . مل أقف له عىل ترمجة  )٣(
 وهو مرتجم يف الغايـة ٣٨٦هو أبو عمرو غزوان بن القاسمة بن عىل املازين مقرئ حاذق ت  )٤(

٢/٣ . 
 . والصواب املثبت)  االذقوي (يف س )٥(
 ، شـذرات الـذهب ١/٣٣٩ ، معرفـة القـراء الكبـار ٥/٣٨٨انظر ترمجته يف هتذيب الكامل  )٦(

٢/٤٢. 
 فراسخ ١٠ً فرسخا وبينها وبني جيجون ١٢مدينة مشهورة بخراسان بينها وبني ترمن : بلخ  )٧(

 . ١/٥٦٨انظر معجم البلدان 
واملثبـت مـن األصـل وانظـر مقولـة الـذهبي يف ) ! .صل نبا تت( ويف ث ) يتصل بنا ( يف س  )٨(

 .١/٣٣٩معرفة القراء 
  ) .عن ابن عمرو ( يف س  )٩(



 
  ٦١٦  

وخيتلفـون إليـه يف ،وكـان القـراء يقـرؤون عليـه ، أعلم الناس بـالقراءات
: هو مرتوك احلـديث وآه مـع سـعة مـا روى: قال الذهبي، حروف القرآن

 .مات سنة أربع وتسعني ومائة
، ردة محـزه بن ميمـون القنـاد كـذا سـامه األهـوازي يف مفـعمر ( -

 .وصوابه عمرو يأيت 
الكـويف  ) ويقال أبو حفص( ،  بن ميرسة أبو نعيم عمر بن نعيم-

،  )واألهـوازي ( ،روى احلروف عن الكسائي قاله النقـاش ، ثم الرازي
روى : قلـت(عمر من املقلـني يف النقـل عـن الكـسائي : وقال أبو طاهر

  ) .سى املوصيل عيقراءة الكسائي عنه إبراهيم بن
 بـن عبـد اجلبـار أبـو حفـص  بن بريوزبن يوسف ) عمر (-

                                                        
 .هذه الرتمجة ليست يف س  )١(
  .٣/٢٢٨، ميزان االعتدال ٤/٣٣٦انظر ترمجته يف لسان امليزان  )٢(
 . احلبالوترمجة ابن ميرسة تقدمت يف س بعد ترمجة. ما بني القوسني ليس يف س  )٣(
 .ليست يف س ) واالهوازي (  )٤(
 .واملثبت من األصل و ث ولعله أبو طاهر بن غلبون ) ابن طاهر ( يف س  )٥(
 .١/٢٢انظر ترمجته يف الغاية . أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى املوصيل  هو )٦(
 . ما بني القوسني ليس يف س  )٧(
 .ليست يف ث ) عمر( )٨(
 ، تـاريخ ٤/٩٩ ، التكملـة لوفيـات النقلـة ٣/١٢٢٦ القـراء الكبـار انظر ترمجته يف معرفـة )٩(

  .٦١١اإلسالم وفيات سنة 
  .تصحيف ) بن بريوز ( وأفاد املحقق أن ) بن فريوز( يف تاريخ اإلسالم  )١٠(



 
  ٦١٧  

ولـد سـنة إحـدى وأربعـني ومخـسامئة بالروايـات ، ثقة، مقرئ، البغدادي
وكـان ، الكثرية عىل عيل بن عساكر البطائحي قال ابن النجـار كتبـت عنـه

لبـاطن والظـاهر سـليم ا،ًصـدوقا ، ًصـاحلا، ًدينـا، ًفاضال،ًجمودا ،ًمقرئا 
مـات يف ،خـريا ،كان ثقة : وقال الدبيتي، ًمشتغال بنفسه حسن األخالق

 . األوىل سنة إحدى عرشة وستامئةمجادي

-  عمر بن يوسفبن عبدك بـالنون- أبو حفص احلناط - 
صـاحب أيب  احلـسني بـن شـريك  ًروى القـراءة سـامعا عـن . الربوجردي

 . جعفر بن حممد بن الفضل  روى عنه احلروف . محدون
ذكره الذهبي ومل يـزد عـىل أن ، احلـذاء الصقيل  عمـر بن يوسف -

مات سنة ست وعرشين ومخـسامئة يف عـرش   .املقرئ الزاهد القدوة : /قال
 .املائة

                                                        

 )! .دنيا ( يف ث  )١(
 .١٥/٢٩٥يف ذيل تاريخ بغداد  )٢(
 ) . مجاذي ( يف ث  )٣(
  .ليس يف ث ) ج( الرمز  )٤(
 . ١٥/١٩٥انظر ترمجته يف تاريخ بغداد  )٥(
 .١١/٢٥٤واملثبت من س كام يف تاريخ بغداد ) عيدك ( يف األصل و ث  )٦(
 .ليس يف س ) ج( الرمز  )٧(
 .واملثبت من األصل و ث ) رشيك( يف س  )٨(
 .ليس يف س ) ج( الرمز  )٩(
مجتـه الـذهبي مـرتني وطـول  ، وقـد تر٩٢٣ ، ٢/٩٢٢انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )١٠(

 .٥٢٦وانظر ترمجته أيضا تاريخ اإلسالم وفيات سنة  الرتمجة الثانية

 أ/٢٢١



 
  ٦١٨  

- عمر العريف  ًروى القـراءة عرضـا عـن ، أبو القاسـم مقـرئ ابـن 
  . هبة اهللا بن عبد اهللاروى القراءة عنه عرضا   ،نبويا

- عمر احلداد السمرقندي ، روى القـراءة عـن ، مقـرئ  أمحـد بـن   
  . ابنه حفص روى القراءة عنه . اهللا الكرابييسعبد 

-ــرساج ــر ال ــن    . عم ــراءة ع ــوب روى الق روى ،  يعق
وهـو وهـم ( ، ذكره اهلـذيل )كذا ( بن مسلم احلسن  لقراءة عنه ا

 ) .والصواب عمر بن رساج كام تقدم واهللا أعلم 
 

                                                        
 .مل أقف له عىل ترمجة  )١(
  .هو أمحد بن عثامن بن حممد تقدمت ترمجته  )٢(
واملثبت من األصل و ث وهو أبو القاسم هبة اهللا بـن عبـد اهللا ) هبة اهللا عنه عبد اهللا ( يف س  )٣(

 .٢/٣٥٢انظر ترمجته يف الغاية الرضير 
 .مل أقف له عىل ترمجة  )٤(
 . ليس يف س ) ك ( الرمز  )٥(
 . ١/٧٧انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو العباس أمحد بن عبد اهللا الكرابييس  )٦(
 . ليس يف س ) ك ( الرمز  )٧(
 .١/٢٥٧انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو عمر حفص بن عمر احلداد مقرئ  )٨(
 . مل أقف له عىل ترمجة  )٩(
 . ليس يف س ) ك ( الرمز  )١٠(
 .ليس يف س ) ك ( الرمز  )١١(
 .ليست يف س ) كذا(  )١٢(
 .ما بني القوسني ليست يف س  )١٣(



 
  ٦١٩  

رأيتـه يقـرئ القـراءات الـسبع ، متـصدر،  مقـرئ  عمر الزيلعـي-
 عليـه مجاعـة مـن وقـرأ، ال أعرف عىل مـن قـرأ. باجلامع األموي سنني

  . ]بدمشق [  وستني وسبعامئة مات سنة ثامن، أصحابنا
-) عمرو بن أمحد بن احلسن الكندي ،روى القراءة عن بكر بن عبد الرمحن 

  ) .عن محزه روى القراءة عنه سليامن بن عبد الرمحن الطلحي
كـذا رأيتـه يف اهلـادي البـن ،  عمرو بن برشان أبو حفص البغـدادي-
 .قدم ُ وصوابه عمر بن برشان تسفيان
-) عمرو بن بشار بن سنان أبو الفضل الكناين ويقال األنامري ،

ال ، روى القراءة عنه إسامعيل بن عبد اهللا النحاس، روى القراءة عن ورش
 ).ولكن ذكره احلافظ أبو العالء يف مفردة ورش، أعرفه

                                                        
 . مل أقف له عىل ترمجة )١(
 .الواو ليست يف س  )٢(
  .زيادة من س  )٣(
 . هذه الرتمجة ليست يف س  )٤(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٥(
  .١/١٧٨انظر ترمجته يف الغاية . هو بكر بن عبد الرمحن القايض  )٦(
هو أبو داود سليامن بن عبد الرمحن بن محاد الطلحي الكامر اللؤلؤي الكويف مقـرئ ثقـة مـن  )٧(

 . ١/٣١٤ وهو مرتجم يف الغاية ٢٥٢ذرية طلحة بن عبيد اهللا رىض اهللا عنه ت 
 . ٢/١٢٨وانظر اهلادي البن سفيان . األصل و ث واملثبت من ) البن سعيد ( يف س ) ٨(
 . هذه الرتمجة ليست يف س  )٩(
 . مل أقف له عىل ترمجة  )١٠(



 
  ٦٢٠  

- )عمــرو بــن بكــري أبــو حفــص األســلمي،  روى القــراءة عــن
  ) .راءة عنه الفضل بن شاذان الكسائي روى الق

روى قراءة احلسن البرصي عن حممـد  عمرو بن ثوبان بن القاسم -
  . عنه اسامعيل بن شاهنيرواها،  بن عيلبن سيف

- ) بن حازم ) عمروأبو اجلهم الدمشقي ، روى القراءة عن ابن
بـن عبـد اهللا وحممـد ،روى القـراءة عنـه أبـو احلـسن بـن شـنبوذ ،ذكـوان 
 .الفرغاين

-) بن محاد القناد هو عمرو بن ميمون بن محاد يأيت )  عمرو. 
- )بن خالد) عمروهـو ،  أبو حفص ويقال أبو يوسف الكـويف

                                                        

  .هذه الرتمجة ليست يف س  )١(
 . مل أقف له عىل ترمجة  )٢(
 . مل أقف له عىل ترمجة  )٣(
 . ٢/١٥٢اية انظر غاية النه) جمهول ( ثم قال) حممد بن سيف بن عيل ( ذكره ابن اجلزري ) ٤(
 ) ! . روامها ( يف س  )٥(
  .١/١٦٤انظر ترمجته يف الغاية . هو إسامعيل بن شاهني املرصي  )٦(
  .ليست يف ث ) عمرو (  )٧(
  ) .بن حاتم ( يف س  )٨(
، وتـاريخ اإلسـالم ١٩/١٩٥ خمترص تـاريخ دمـشق ١٩/١٩٥انظر ترمجته يف تاريخ دمشق  )٩(

 ) .٣٠٠-٢٩١(وفيات
 . ه عىل ترمجة مل أقف ل )١٠(
 .ليست يف ث  )عمرو ( )١١(
 . ليست يف ث ) عمرو(  )١٢(
  ، خالصة تـذهيب الكـامل ،٣/٢٥٦ ، ميزان االعتدال ٥/٤٠٨انظر ترمجته يف هتذيب الكامل  )١٣(

  .٢٨٨ص



 
  ٦٢١  

روى عنه حممد بن ، روى القراءة عن عاصم بن أيب النجود، األعشى الكبري
مد بن يزيد الرفاعي قاله وحم، )حازموأمحد بن (  الكويف ، عبد النور

ِ مـاء غـدقا"وانفرد عـن عاصـم بروايـة ، عبد الواحد بن عمر َ ً بكـرس ، 
يـروى عـن :وقال ابن حبان ، وقد تكلم فيه غري واحد)  قلت (الدال

 أيب حفـص  فإنـه فـصل ترمجـةوأما ابـن عـدي، الثقات املوضوعات
وزاد يف ،  عنـده واحـدواسـمهام،األعشى من ترمجة أيب يوسف األعيش 

وهـذا  غـري أيب : قلـت،منكر احلـديث : وقال، ترمجة أيب يوسف أنه أسدي
 .بن حممد كام سيأيت: يوسف األعشى الذي هو يعقوب

 

                                                        
 . ٢/١٩٢انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد النور اخلزاز الكويف  )١(
 وهـو ٢٧٦محد بن حازم بن حممد الغفاري الكويف اإلمام صـاحب املـسند تهو أبو عمرو أ )٢(

  .١٣/٢٣٩مرتجم يف السري 
 .ما بني القوسني ليست يف س  )٣(
 .١٦٣ وانظر هذه القراءة يف خمترص ابن خالويه صّ!) ماء فأغدق ( يف س  )٤(
  .ليست يف س ) قلت (  )٥(
 .٢/٧٩بان يف املجروحني له وانظر مقولة ابن ح) ! . ابن صبار ( يف س  )٦(
 ٣٦٥هو أبو حممد بن عبد اهللا بن عدي بن عبد اهللا ابن القطان اجلرجـاين اإلمـام احلـافظ ت  )٧(

 . ١٧٧٨،١٧٧٩وانظر الكامل يف ضعفاء الرجال ص. ١٦/١٥٤وهو مرتجم يف السري 
  .واملثبت من س ) فصل أمحد ( يف األصل و ث  )٨(
  ) .وسمهام ( يف ث  )٩(



 
  ٦٢٢  

-  املكي/  عمرو بن دينار أبو حممداإلمـام الكبـري،  موىل باذام ،
 ابـن ة عـن روى القـراء،وردت الرواية عنه يف حروف القرآن ، عامل مكة

توىف سنة سـت وعـرشين  ، حييي بن صبيحروى القراءة عنه ،عباس 
 .ومائة

-  عمرو بن سعيد، )شـيخ( ،  روى قـراءة أيب عمـرو مـن
 أيب طـاهر   عـن  وسيبوبه من طريـق نحويـه غريبـةرواية يونس
 . عنهام مىعن اجلر عن املازين  عن املربدالصيدالين

 
                                                        

 .١/٢٩٤ ، شذرات الذهب ، ٥/٣٠٠، السري ٥/٤٠٨نظر ترمجته يف هتذيب الكامل ا) ١(
 . ٢/٣٧٤انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو عبد الرمحن حييي بن صبيح النيسابوري املقرئ ) ٢(
 .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٣(
 . مل أقف له عىل ترمجة  )٤(
 .زيادة من س  )٥(
 . ترمجته هو يونس بن حبيب الضبي تقدمت )٦(
 ) ! .غربية( يف ث  )٧(
 . ليس يف س ) ك ( الرمز  )٨(
 . ١/٣٤٤انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو طاهر الصيدالين  )٩(
 وهو مـرتجم يف الغايـة ٢٨٦هو أبو العباس حممد بن يزيد بن عبد األكرب املربد النحوي ت  )١٠(

٢/٢٨. 
 وهو مرتجم يف الغاية ٢٤٩لنحوي املشهور ت هو أبو عثامن بكر بن حممد بن عثامن املازين ا )١١(

١/١٧٩.  
  .هو صالح بن إسحاق تقدمت ترمجته  )١٢(

 ب/٢٢١



 
  ٦٢٣  

، تابعي جليل،  الكويف أبو ميرسة اهلمذاين بن رشحبيل عمرو-
روى ، وعىل، وروى عن عمر، عرض عىل عبد اهللا بن مسعود، صالح عابد

بــن تـوىف يف أيــام عبيــد اهللا . وأبـو اســحاق الــسبيعي، عنـه أبـــو وائــل
  .وصىل عليه القايض رشيح،زياد

-ن الصباح عمرو ببن صبيح ُأبو حفـص البغـدادي  ،
ًروى القراءة عرضا وسامعا عن ،ضابط ، حاذق،مقرئ ، الرضير ً 

، ًوقد روى أيضا عن أيب عمـرو، وهو من جلة أصحابه، حفص بن سليامن
ًسهل عنه حروفا َّ    ،وروى أيـضا عـن أيب يوسـف األعـشى عـن أيب بكـر ، َ

،  احلسن بن املبـارك و،  السمساراهيمروى القراءة عنه عرضا إبر

                                                        

 .واملثبت من األصل و ث) عمر (يف س  )١(
 ، خالصـة تـذهيب هتـذيب الكـامل ، ٤/١٣٥ السري ٥/٤٢١انظر ترمجته يف هتذيب الكامل  )٢(

  .٢٩٠ص
  ) .اهلمذاين ( يف ث  )٣(
 . ٣/٥٤٥ وهو مرتجم يف السري ٦٧ بن زياد بن أبيه أمري العراق ت هو أبو حفص عبيد اهللا) ٤(
 وهـو مـرتجم يف ٧٨هو أبو أمية رشيح بن احلارث بن قيس الكندي قايض الكوفة الفقيـه ت )٥(

  .٤/١٠٠السري 
 ، النـرش يف القـراءات ١/٤١٠ ، معرفة القراء الكبـار ١٢/٢٠٥انظر ترمجته يف تاريخ بغداد  )٦(

 .١/١٥٧العرش 
 ) .صبح( يف ث  )٧(
واملثبت مـن س ) الشمساء ( واملثبت من س ويف ث ) إبراهيم بن عبد اهللا ( يف األصل و ث  )٨(

ـالوا ) إبراهيم بن عبد اهللا ( وهو أبو إسحاق بن إبراهيم السمسار نسبه القايض أسعد اليزدي  ـائر القـراء ق وس
 .  ٣٠ ، ١/١٨انظر ترمجته يف الغاية . إبراهيم السمسار مقرئ ضابط 

 .ليسا يف س) ج ك ( الرمزان  )٩(



 
  ٦٢٤  

 و،  بن أمحد وزرعان عبد الـصمد بـن حممـد العينـوين  ،
أمحـد بن موسى  و، وعيل بن حمصـن  ،وعيل بن سعيــد البزاز

  و، وأمحــد بـن جبـري، عبد الرمحـن بـن زروان و ، الصفـار
   وحممــد بـن عبيــد القـايض  بـن وحممـدحممـد بن يزيد بن هارون 

   أبو جعفر أمحد بـن حممـد بـن محيـد و ،عبد الرمحن اخلياط
                                                        

 .ليسا يف س ) س ف ( الرمزان  )١(
 . ليس يف س ) ك ( الرمز  )٢(
 .واملثبت يف األصل و ث ) العسوي. عبد الصمد بن حممد بن حييي( يف س  )٣(
. واملثبت من س وهو عيل بن سعيد البزاز البغدادي مقرئ ضـابط ) البزار  (يف األصل و ث  )٤(

 . ١/٥٤٤انظر ترمجته يف الغاية 
. واملثبت من األصل و ث، وهو عيل بن حمصن البغدادي مقرئ ضـابط) بن حميصن ( يف س  )٥(

 .١/٥٦٢انظر ترمجته يف الغاية 
 . ليسا يف س ) س ك ( الرمزان  )٦(
 . ليس يف س ) ك ( الرمز  )٧(
  .١/٣٦٩انظر ترمجته يف الغاية . هو عبد الرمحن بن زروان  )٨(
 . ليس يف س) ك(الرمز  )٩(
  .٢/٢٨١انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو بكر حممد بن يزيد بن هارون الواسطي القطان ) ١٠(
) حممـد بـن عبيـد أبـو جعفـر البغـدادي القـايض (ذكره ابن اجلـزري ومل يـزد عـىل قولـه  )١١(

 .٢/١٩٥الغاية
. ي اخلياط البغدادي مقرئ مـشهور هو أبو بكر حممد بن عبد الرمحن بن زروان ابن اللؤلؤ )١٢(

  .٢/١٦١انظر ترمجته يف الغاية
 .ليست يف س ) س ف ك ( الرموز  )١٣(
 



 
  ٦٢٥  

ًإنه مل يعرض عىل حفص بل أخذ القـراءة سـامعا : ويقال،  امللقب بالفيل
وصح ،حروف  قراءة للًويقال بل إىل سورة التوبة عرضا وإىل آخر القرآن

وقد أبعد مـن قـال ، مات سنة إحدى وعرشين ومائتني. عندنا عرضه عليه
 ) .واهللا أعلم، وقال الداين إهنام أخوان( ، إنه وعبيد واحد

وردت ،  الصحايب عمرو بن العاص بن وائل أبو عبد اهللا السهمي-
 . سنة ثامن ومخسني  )توىف(، عنه الرواية يف حروف القرآن

روى عنـه ، روى القراءة عن عاصم ، بن عبد الغفار الكويف  عمرو-
  .قتيبة بن سعيد

                                                        

وهـو  .٢٨٩هو أبو جعفر أمحد بن حممد بن محيد البغدادي الفيل الغامي مـشهور حـاذق ت  )١(
  .١/١١٢مرتجم يف الغاية 

 . )إىل آخر القراءة( يف س  )٢(
 .س ما بني القوسني ليست يف  )٣(
 ، وفـيهام ١/٩٠، شـذرات الـذهب ٣/٥٤، سري أعالم النبالء ٣/٢انظر ترمجته يف اإلصابة  )٤(

 عن طلحة القناد قال توىف سـنة ثـامن ومخـسني ٣/٧٧ قال الذهبي يف السري ٤٣أن وفاته سنة 
 .أ هـ"وهذا ال شئ 

 . )يف ( ليست يف س ومكاهنا ) توىف (  )٥(
 . ٨/٤٧٨ ، والثقات البن حبان٣/٣٥٣ري انظر ترمجته يف التاريخ الكب )٦(
واملحـدث شـيخ . هو أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن مجيـل الثقفـي مـوالهم البلخـي الـبغالين )٧(

  .١١/١٣ وهو مرتجم يف السري ٢٤٠اإلسالم ت



 
  ٦٢٦  

-)  عمرو (   بن عبد اهللا )بن(  عيل بن أمحد أبو إسـحاق 
 ًأخـذ القـراءة عرضـا عـن ،اإلمـام الكبـري ،السبيعي اهلمذاين الكـويف 

،عاصــم بــن ضــمرة اهلمــذاين واحلــارث ،و و،  علقمــة  
،  زر بن حبـيش و،  عبد الرمحن السلمي أيب و -األسود  

، وعمرو بن رشحبيل ورأي من الصحابة عىل ابن أيب طالـب وابـن عبـاس
مـات ،  محـزة الزيـات ًأخذ القراءة عنه عرضا ، وغريهم، وابن عمر

 .رشين وقيل سنة ثامن وع،سنة اثنتني وثالثني ومائة 
 

                                                        
 . .ليس يف س ) ف( الرمز  )١(
  .٣/٤٥٩ ، وفيات األعيان ، ٥/٣٩٢ ، السري ٥/٤٣١انظر ترمجته يف هتذيب الكامل ) ٢(
 .ليست يف ث ) عمرو(  )٣(
 . ليست يف ث  )بن( )٤(
 . ليس يف س) ج( الرمز  )٥(
انظر ترمجتـه يف . والصواب املثبت وهو عاصم بن ضمرة السكوين الكويف ) بن محزة ( يف س  )٦(

 .١/٣٤٩الغاية 
 .١/٢٠١انظر ترمجته يف الغاية  . ٦٥احلارث بن عبد اهللا اهلمذاين الكويف األعور ت ) ٧(
 .ليس يف س ) ج(الرمز  )٨(
 .ليس يف س ) ج( الرمز  )٩(
 .ليس يف س ) ج( الرمز )١٠(
 ) !.ابن ( يف س  )١١(
 .ليس يف س) ج( الرمز  )١٢(
 .ليس يف س) ف ( الرمز  )١٣(



 
  ٦٢٧  

وردت عنه الروايـة ،  أبو عثامن البرصي بن عبيد بن ناب  عمرو-
روى ، وسمع منه،البرصي / روى احلروف عن احلسن ، يف حروف القرآن

مات يف ذي احلجة سنة أربع . احلروف بشار بن أيوب الناقد٢٢٢/عنه ا
 .وأربعني ومائة

-  بويهعمرو بن عثامن بن قنرب أبو برش سي ثـم( الفـاريس( 
 أيب عمرو بن العالء كذا  روى القراءة عن  ، إمام النحوالبرصي

واهللا .  أبـو عمـر اجلرمـي روى القراءة عنـه ، روى اهلذيل وهو بعيد
 .ومائة توىف سنة ثامنني . أعلم

                                                        
 .٦/١٠٤ ، يف السري ٣/٤٦٠ ، وفيات األعيان ٥/٤٣٦انظر ترمجته يف هتذيب الكامل ) ١(
 )! .النرصي ( يف س  )٢(
وهو بـشار النـاقط انظـر ترمجتـه يف تبـصري ) الناقط( والصواب) الناقد (كذا يف مجيع النسخ  )٣(

 .١/٨٢املنتبه بتحرير املشئبة 
 . ليس يف س) ك ( الرمز  )٤(
 ، شـذرات الـذهب ٨/٣٥١ ،سـري أعـالم النـبالء ٣/٤٦٣انظر ترمجته يف وفيات األعيـان  )٥(

 .  وهذا غريب١٦١ وفيه أنه توىف سنة ١/٤٠٨
 .ليست يف س ) ثم ( )٦(
 ) .النرصي ( يف س  )٧(
 . )للنحو ) ( ث( يف  )٨(
 .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٩(
 . ليس يف س) ك ( الرمز  )١٠(
 . ) !ثامن( يف س  )١١(

 أ/٢٢٢



 
  ٦٢٨  

  ، عمرو بن عمرو بن جرير بن عبد اهللا البجيل أبـو زرعـة الكـويف-
 عنـه عـامرة بـن وروى، وسمع أبا هريرة ،عرض عىل الربيع بن خيثم

  .واحلارث العكيل،وأبو حيان التيمي،القعقاع 
-  عمرو بن عون روى القـراءة ،  الواسطي احلـافظ املـشهور

 احلسن بـن عـيل  روى عنه القراءة  ، خالد بن عبد اهللا عن 
 .توىف سنة مخس وعرشين ومائتني ، الدالل
وردت عنـه  ، أبـو عـيل األسـواري البـرصي عمرو بن فائـد-

                                                        

 .مل أقف له عىل ترمجة  )١(
وهو أبو يزيـد الربيـع بـن !! والصواب ابن خثيم) ابن خيشم ( كذا يف األصل و س ويف ث  )٢(

 . ١/٢٨٣ وهو مرتجم يف الغاية ٩٠الكويف الثوري تابعي جليل ت قبل خثيم 
 . بدون واو) روى عنه ( يف س  )٣(
  .٦/١٤٠انظر ترمجته يف السري . هو عامرة بن القعقاع ابن شربمه الضبي الكويف  )٤(
 وهـو مـرتجم يف الغايـة ١٤٤هو أبو حيان حييي بن سعيد بن حيـان التيمـي الكـويف ثقـة ت )٥(

٢/٣٧٢.  
  .٢/٣٣انظر ترمجته يف هتذيب الكامل ، . هو احلارث بن يزيد العكيل التيمي الكويف  )٦(
 . ليس يف س) ك ( الرمز  )٧(
  .٢/١٥٢ ، شذرات الذهب ، ١٠/٤٥٠ يف السري ٥/٤٤٩انظر ترمجته يف هتذيب الكامل ) ٨(
 .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٩(
  .١/٢٦٩الغاية )  جمهول – اهللا خالد بن عبد( ذكره ابن اجلزري فقال  )١٠(
 .ليس يف س ) ك( الرمز  )١١(
 .١/٢٢٦انظر ترمجته يف الغاية . عىل الدالل  هو احلسن )١٢(
 ، ميـزان االعتـدال ، ٥/١٧٩٧ ، الكامل يف الضعفاء ٦/٢٥٣انظر ترمجته اجلرح التعديل  )١٣(

٣/٢٨٣. 
  ) ! .النرصي ( يف س  )١٤(



 
  ٦٢٩  

، روى عنه احلروف حسان بن حممـد الـرضير. الرواية يف حروف القرآن 
َإيـاك نعبـد ( ومما ورد عنـه ) بياض( وكان قدريا ، وبكر بن نرص العطار

  .بتخفيف الياء) وإياك
، كذا ذكره أبـو بكـر بـن اشـتهمرو بن حممد بن برزة أبو حفص  ع-

 . كام تقدم واملعروف عمر بن حممد بن برزة
، التـابعي اجلليـل،  الكـويف عمرو بن ميمون أبو عبـد اهللا األودي-

، وروى عن عمر بـن اخلطـاب، ًأخذ القراءة عرضا عن عبد اهللا بن مسعود
 ، عنـه أبـو إسـحاق الـسبيعي قـراءةروى ال، ومل يلقـهملسو هيلع هللا ىلص وأدرك النبي 

، حج عمرو بن ميمـون مائـة عمـرة وحجـة:قال ابو اسحاق ، وحصني
 . وسبعني أو سنة أربعتوىف سنة مخس

 
                                                        

 .مل أقف له عىل ترمجة  )١(
 .مل أقف له عىل ترمجة  )٢(
 .١/٤٠انظر املحتسب  )٣(
  ) !.خفص (يف ث  )٤(
  ).بزرة ( يف س  )٥(
 . ١/١٥٢ ، شذرات الذهب ٤/١٥٨ يف السري ٥/٤٦٨انظر ترمجته يف هتذيب الكامل ، ) ٦(
  ) .عنه ( بتقديم ) عنه القراءة ( يف س  )٧(
 وهو مرتجم يف ١٣٦احلافظ احلجة ت هو أبو اهلذيل حصني بن عبد الرمحن السلمي الكويف  )٨(

  .٥/٤٢٢السري 
   !. )محسن( يف ث  )٩(



 
  ٦٣٠  

-   عمرو بن ميمون بن محـاد بـن طلحـة أبـو عـثامن الكـويف 
ة أخـذ القـراء  ) األهوازي فيه فسامه عمـر ووهم(  ، السكريالقناد

 رويـم بـن  و،  أمحد بن جبـري عرض عليه،  محزة عن 
 قرأ عـىل ابـن جبـري عـىل وقد أنعكس عىل اهلذيل فقال إن القناد، يزيد

ثم أعاده عـىل الـصواب ، جبري عن محزة) أمحد بن ( ،محزة وأسند رواية
 .خر يف مكان آ عن محزة يف رواية أيب عثامن القناد

،  مقـرئ أبو عثامن يعرف بصاحب الكـوب عمرو بن هارون-
                                                        

  .ليست يف س ) س ك ( الرمزان  )١(
، ميزان االعتـدال ، ١/٣٥٣ ، يف معرفة القراء الكبار ٥/٤٠٤انظر ترمجته يف هتذيب الكامل  )٢(

٣/٢٩٠.  
  )!. .البكري) القتاد ( يف س  )٣(
   .ما بني القوسني ليس يف س )٤(
  .ليس يف س ) س( الرمز  )٥(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٦(
  .ليست يف س ) س ك( الرمزان  )٧(
 ٢١١هو رويم بن يزيد املقرئ البغدادي ويقال أن اسمه حممد ولقبه رويم ثقة كبري القدر ت  )٨(

  .١/٢٨٦وهو مرتجم يف الغاية 
  ) !.القتاد ( يف ث  )٩(
  .ليست يف س ) أمحد بن (  )١٠(
  ) ! .القياد ( ويف س ) القتاد ( يف ث  )١١(
  ) .ًعن محزة ثم أعاده أيضا يف مكان آخر ( يف س  )١٢(
 ، خالصـة تـذهيب ٨/٤٨٥ ، الثقات البـن حبـان ٥/٤٧١انظر ترمجته يف هتذيب الكامل  )١٣(

  .٢٩٤هتذيب الكامل ، ص
  )! .اللوب ( يف س  )١٤(



 
  ٦٣١  

 روى القراءة عنه، أخذ القراءة عرضا عن أيوب بن املتوكل، ثقة، متصدر
سـئل عنـه ،  بن عبد املؤمنوروح،وسليامن األبرش،  أمحدعبيد بن

 .صدوق مريض: أبو حاتم فقال
روى عـن ، متـصدر،  مقـرئ، أبو حفص الرازي عمرو بن هشام-

ْال أدرى عىل مـن قـرأ: ذكره الداين وقال، قتيبة بن سعيد وذكـره أبـن أيب ، َ
 .ًكان صدوقا ثقة: حاتم وقال

روى القـراءة عـن ،  الكـويف بن قطن أبو قطـنعمرو بن اهليثم -
توىف يف .  وابن معنيروى عنه أمحد بن حنبل، وهو من املقلني عنه، محزه

 .ومائة عن سبع وسبعني سنة/ نة ثامن وتسعني شعبان س
 

                                                        
  ).عنه القراءة( يف س  )١(
  .١/٤٩٥انظر ترمجته يف الغاية . بد الرمحن عبيد بن أمحد بن احلكم البرصي هو أبو ع )٢(
  .١/٣١١انظر ترمجته يف الغاية . لعله سلم املجدر األبرش الكويف  )٣(
  ).ورد يف ابن عبد املؤمن ( يف س  )٤(
  .صدوق مريض:  سئل أبو زرعه فقال ٦/٢٦٨الذي يف اجلرح والتعديل  )٥(
  .٦/٢٦٨ اجلرح والتعديل لعبد الرمحن الرازي ، انظر ترمجته يف )٦(
  .٦/٢٦٨انظر اجلرح والتعديل ،  )٧(
، خالصـة ٥٨، االسامي والكنى المحد بن حنبـل ص٥/٤٧٢انظر ترمجته يف هتذيب الكامل  )٨(

  .٢٩٤تذهيب الكامل ، ص
  ).الو حظى ( ليست يف س ومكاهنا ) أبو قطن (  )٩(
  .٢٥/٢٠٥ يف ١٥٩٠٩ضع يف املسند منها برقم روى عنه أمحد يف عدة موا )١٠(

 ب/٢٢٢



 
  ٦٣٢  

 الشافعي صـاحبنا  عمران بن إدريس بن معمر أبو حممد اجللجويل-
)ًوصححت عليه كثريا مـن التنبيـه، ، درسني الشاطبية، ونعم الصاحب

وكتب اسمي مع اسمه يف االسـتدعاءات سـنة سـت ، وسمع بقراءيت كثريا
، ومـرص، يـه املوجـودين إذ ذاك بالـشاموسـتني وسـبعامئة ، واسـتكتبنا عل

وغري ذلك قرأ السبع عىل شيخنا أمني الـدين عبـد الوهـاب بـن ، واحلجاز
وسمع الـشاطبية ،  أمحد العناينوالثامن عىل شيخنا شهاب الدين، السالر

 ، وسمعت بقراءتـه بقراءيت عىل شيخنا احلافظ تقي الدين حممد بن رافع
 للـسخاوي بقـراءيت عـىل  الـشاطبيه والنونيـةوسمع،الرائية عىل املذكور
حممد بن عبد اهللا الـصفوي بـسامعه مـن ابـن مـروان الشيخ أيب عبد اهللا 

قـرأ . ووىل مـشيخه العادليـة الـصغرى، البعلبكي بسامعه من السخاوي

                                                        
 ٨٠٣، وفيها أنـه تـوىف سـنة ٧/١٥٧، شذرات الذهب ٦/٦٣انظر ترمجته يف الضوء الالمع  )١(

  .٢/٢٥٩فاهللا أعلم ، وذيل التقييد يف رواه السنن واألسانيد ، 
  .ما بني القوسني ليس يف س  )٢(
 وهو أبو العباس أمحد بن حممد بـن عـيل "عنايب ال"والصواب ) العناين( كذا يف األصل و ث  )٣(

  .١/١٢٥ ، وهو مرتجم يف الغاية ٧٧٦العنايب النحوي األستاذ ت 
ًهو أبو املعايل حممد بن رافع بن أيب حممد هجرس السالمي مشددا الـصميدي املـرصي تقـي  )٤(

  .٢/١٣٩ ، وهو مرتجم يف الغاية ٧٧٤الدين اإلمام احلافظ ت 
  ) ! .يةوالتون( ث يف )٥(
 ، وهـو مـرتجم ٧٧٦هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفوي الدمشقي الصويف دين ثقة ت )٦(

  .٢/١٩١يف الغاية 
  .هو أمحد سليامن بن مروان تقدمت ترمجته  )٧(



 
  ٦٣٣  

ــه عــثامن ــوىف ســنة ). بــن الــصلف علي ــة ت  ثــالث ومخــسني وثامنامئ
 ن   يف رجب أو شعبا)بدمشق(

-  ــيم ــن ت ــران ب ــاء،  ، عم ــو رج ــن ملحــان أب ــال اب  ويق
ولد قبـل اهلجـرة بإحـدى عـرشة ،  التابعي الكبري البرصيالعطاردي

  وعرض القرآن عـىل ، ومل يره، ملسو هيلع هللا ىلص ًوكان خمرضما أسلم يف حياة النبي ، سنة
 ابن عباس وتلقنه من  صديق ولقي أبـا بكـر الـ،  أيب موسى، 

روى القـراءة عنـه ، وغريه من الصحابة ريض اهللا عـنهم، وحدث عن عمر
  كان أبو رجاء خيـتم القـران: وقال،  أبو األشهب العطاردي ًعرضا 

                                                        
هو أبو عمرو عثامن بن حممد بـن خليـل الدمـشقي الـشافعي ابـن الـصلف رئـيس املـؤذنني  )١(

وهو مرتجم يف الضوء الالمع ألهل القـرن التاسـع للـسخاوي ،  ٨٤١: باجلامع األموي ت 
٥/١٣٧  

  .كذا ).مات سن ثامنامئة ثالثة ومخسني ( يف س  )٢(
  ) .يالحظ أن وفاته بعد وفاة املؤلف . ( بدمشق ليست يف س )٣(
  .ليس يف س ) غا ( الرمز  )٤(
  ) !.يتم ( يف ث  )٥(
  ).أبو دجاء ( يف ث  )٦(
 . ١/٥٣، تذكرة احلفاظ ، ١/١٥٣ ، ومعرفة القراء الكبار ، ٤/٢٥٣ته يف السري انظر ترمج) ٧(
  ) .النرصي (يف س  )٨(
  .ليس يف س ) غا ( الرمز  )٩(
  .ليس يف س ) غا(الرمز  )١٠(
  .ليس يف س ) غا ( الرمز  )١١(
 



 
  ٦٣٤  

كان أبو موسى يعلمنا القرآن مخس :  رجاء قال يف كل عرش ليال وعن أيب
مائـة وسـبع ولـه ، مات سنة مخـس ومائـة:آيات مخس آيات قال ابن معني 

 .وقيل مائة وثالثون،سنة وعرشون 
روى ،  ثقـة البـرصي أبو عبيدة الـسدويسبن حدير  عمران -

روى عنه احلروف عبـاس بـن ،وعكرمة  ،احلروف عن الحق بن محيد
 . سنة تسع وأربعني ومائة )يف (مات  ،الفضل األنصاري 

-  م الزبيدي عمران بن عثامن أبو الربهس الـشامي صـاحب 
،  الـسكوين يزيد بن قطيب روى ال حروف عن ، القراءة الشاذة

                                                        
  ).ابن ( يف س  )١(
  )!.وعرشين ( يف س  )٢(
  ) .خدير(يف س و ث  )٣(
، خالصة تـذهيب هتـذيب الكـامل ، ٦/٣٦٣ ، السري ٥/٤٨٠مجته يف هتذيب الكامل انظر تر )٤(

  .٢٩٥ص
  ).النرصي ( يف س  )٥(
  .٢/٣٦٢ وهو مرتجم يف الغاية ١٠٠هو أبو جملز الحق بن محيد السدويس ت  )٦(
  .عكرمة بن خالد تقدمت ترمجته )٧(
  .ليست يف س ) يف (  )٨(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٩(
  .٧/٦انظر يف ترمجته لسان امليزان  )١٠(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )١١(
  ).قطيبة ( يف س  )١٢(
 



 
  ٦٣٥  

 . رشيح بن يزيد  روى احلروف عنه 

-  بــن موســى أبــو موســى القــزاز   عمــران ،مقــرئ، شــيخ ،
راءة روى القـ ، عبـد الـوارث ًروى القـراءة عرضـا عـن ، معروف

 . إسحاق بن خزيمة وحممد بن،  موسى بن مجهور عرضا عنه 
، مقـرئ ، عمران بن هارون بن موسى بن سوادة أبو بكر املرصي النجـار -

 . الداين ال اعرف عىل من قرأ وال من قرأ عليهمتصدر ذكره
روى قراءة احلسن البرصي عن أمحـد  ،عمران بن يونس السويس-

 .رواها عنه عبد الصمد أبو عيل االصبهاين،  رستمبنا

                                                        
  .ليس يف س) ك ( الرمز  )١(
  .هذه الرموز ليست يف س  )٢(
  .١/٣٩٣ ، معرفة القراء الكبار ، ٥/٤٩٠انظر ترمجته يف هتذيب الكامل  )٣(
  .هذه الرموز ليست يف س  )٤(
  . ترمجته بن سعيد تقدمت )٥(
  .الرموز س ف ك ليست يف س  )٦(
هو أبو عيسى موسى بن مجهور بن رزيق البغدادي ثم التنيس املقرئ مصدر ثقة ت ىف حـدود  )٧(

  .٢/٣١٨ وهو مرتجم يف الغاية ٣٠٠
ـة الـسلمي ) بن حزيمة( ف ث ) ٨( واملثبـت مـن األصـل د س وهـو أبـو بكـر حممـد بـن اسـحاق بـن خزيم

 . ٢/٩٧ ، وهو مرتجم يف الغاية ٣١١ألئمة وأحد األعالم ت النيسابوري إمام ا
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٩(
  )! .ذكر ( يف س  )١٠(
  .ومل أقف عىل ترمجته )البلويس ( يف س  )١١(
  .١/٣٩٠انظر ترمجته ي الغاية . هو أبو عبد اهللا عبد الصمد بن عىل األصبهاين  )١٢(



 
  ٦٣٦  

 الدوري أبو املسك البغدادي ، عـرض عـىل مـواله أيب عنرب خادم-
ذكـره  ،أمحـد اخلـصاف / عرض عليه جعفر بـن عمر الدوري ضابط

 .ومل يذكره الذهبي ، وأثنى عليه، الداين
-   عنبسة بن النـرض األمحـر الـرمحن اليـشكري بـو عبـد
   عـرض عليـه (وقد قيل فيه عنبه بـن عمـرو، النحوي، املقرئ

 جعفـر  و، النشايب،  حممد بن زكريا و، سليم بن عيسى
   ،إبـراهيم األزرق  ، و ، املحـدر  سـلم و ،اخلشكني

                                                        

واملثبـت مـن س ، انظـر ترمجتـه يف اإلنـساب للـسمعاين ) عنرب بـن قـادم ( يف األصل و ث  )١(
  .٥٣٤تاريخ اإلسالم وفيات سنة ) . السرتي( ، ٣/٢٢١

  .كذا يف مجيع النسخ )٢(
هو أبو حممد جعفر بن أمحد بن إبراهيم اخلصاف البغدادي مشهور ضابط للقـراءة الكـسائي  )٣(

  .١/١٩٠انظر ترمجته يف الغاية 
  . يف س ليسا) ج ك (الرمزان  )٤(
  ) .عنبة( يف ث  )٥(
  .ومل أقف له عىل ترمجة ) األمحري الكويف ( يف س  )٦(
  .ما بني القوسني ليسا يف س )٧(
  .ليسا يف س) ج ك ( الرمزان  )٨(
  .ليسا يف س ) ج ك( الرمزان  )٩(
غايـة انظـر ترمجتـه يف ال. والصواب املثبت وهو حممد بن زكريـا النـشايب ) الشنايب( يف س  )١٠(

٢/١٤١.  
  .ليسا يف س ) ج ك ( الرمزان  )١١(
  .ليس يف س ) ج( الرمز  )١٢(
 . وقد تقدمت ترمجته " املجدر "والذي يف ترمجته ). املحدر( النسخ  كذا يف مجيع )١٣(
  .ليسا يف س) ج ك ( الرمزان  )١٤(
  .١/٢٠انظر ترمجته يف الغاية . هو إبراهيم بن عيل االزرق  )١٥(

 أ/٢٢٣



 
  ٦٣٧  

  و،  احلـسني بـن عـيل اجلعفـي و،  حممد بن حفص و
وعـرض ، من أصحاب محـزة)  بن زكرياوموسى(،  السبيعيارسائيل

قال ،  بن جعفر السواق القراءة عنه عبد اهللاروى. الصرييف عىل 
ومل أقـرأ عـىل خـالد إال ، قرأت عىل عرشة من أصحاب محزة: ( عنبسه 

قلـت ومل يـسم . ال:هل قرأت عليه؟ فأقول :د موته ولئال يقال بع،جلاللته 
وهم تسعة ، وهذا غـري جعفـر بـن عنبـسة (من العرشة غري من ذكرت 

وقـد وهـم مـن ، بعض شيوخه وأصحابهوإن كان اشرتك من ، املتقدم
 ) .جعلهام واحد 

                                                        

  .ليسا يف س ) ج ك( الرمزان  )١(
. وهو حممد بن حفص بن جعفـر احلنفـي الكـويف ) واملثبت من األصل و ث ) بن جعفر( يف س  )٢(

  .٢/١٣٤انظر ترمجته يف الغاية 
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٣(
  .ليس يف س) ك ( الرمز  )٤(
الغايـة  وهـو مـرتجم يف ١٦٢هو إرسائيل بن يـونس بـن اسـحاق الـسبيعي ثقـة حـافظ ت  )٥(

١/١٥٩.  
  .ما بني القوسني ليست يف س ومل أقف عىل ترمجة ملوسى هذا  )٦(
  .ليس يف س ) ج ( الرمز  )٧(
  )!.روروى ( يف ث  )٨(
هو أبو القاسم عبد اهللا بن جعفر القاسم الـبجيل الكـويف احلاسـب الـرضير الـسواق مقـرئ  )٩(

  .١/٤١٢انظر ترمجته يف الغاية . معروف 
  .القوسني ليس يف س ما بني  )١٠(
  .ما بني القوسني ليس يف س  )١١(
  )! .من ( كذا يف األصل و ث  )١٢(



 
  ٦٣٨  

بن إبراهيم بن عيل بن حممد بـن أمحـد بـن خلـف أبـو حممـد   عوض-
َّدين خري ولد سنة تسع وتسعني وأربعامئة،  البواب البغداديالربواين َ َ َ ،

وأيب بكـر حممـد بـن احلـسني ،وقرأ الروايات عىل احلسني بن حممد البـارع 
ً وأقرأ خلقا،املزرقي ْ َبن عبد الـرزاق  القراءات روى عنه نرص وأبـو  
ني توىف ليلة األحد تاسع عرش رجب سنة اثنتني وثامنـ. والقطيعياحلسن

 .ومخسامئة 
  عون اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن عون اهللا أبو احلسن القرطبي-

قـرأ عـىل حممـد بـن أمحـد ، مـصدر، مقرئ، ونائب خطابتها، إمام جامعها
َ صاحب مكي قديام واعتمد عليـه الطريف َ ً َ َ  قـرأ عليـه عبيـد بـن عمـر.َ

                                                        

  ) .الربواي( يف س  )١(
 ، وتوضـيح ٥٨٢ ، تـاريخ اإلسـالم ،وفيـات ٣/١٠٩٦انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٢(

  .٤/٢٧٠املشتبه 
  .واملثبت من األصل و ث ) املرزعي( يف س  )٣(
  .والتصويب من س) ًخلفا ( ألصل و ث يف ا )٤(
  هو أبو صالح نرص عبد الرزاق بن عبد القادر ثم البغدادي األزحـي احلنـبيل العـامل األوحـد  )٥(

  .٢٢/٣٩٦ وهو مرتجم يف السري ٦٣٣ت 
 وهـو ٦٣٤هو أبو احلسن حممد بن أمحد بن عمر البغدادي ابن القطيعـي العـامل املحـدث ت  )٦(

  .٢٣/٨مرتجم يف السري 
   .٢/٤٢٨ ، الصلة ٢/٨٩٨انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٧(
 وهـو ٤٥٤هو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن مطرف الكتاين القرطبي الطريف مقـرئ كبـري ت  )٨(

  .٢/٨٩مرتجم يف الغاية 
بـار بن عمرو كام يف الرتمجـة ومعرفـة القـراء الك: والصواب ) بن عمر ( كذا يف مجيع النسخ  )٩(

 ، وهو أبو بكر مروان بن عبيد اهللا بن عمرو بن هشام احلرضمي اإلشـبييل ٢/٩٩٤للذهبي ، 
  .١/٤٩٠انظر ترمجته يف الغاية . يعرف بعبيد إمام حاذق 



 
  ٦٣٩  

 . ومخسامئة  مات سنة عرش .َوحممد بن أمحد بن عراف، احلرضمي
 ولكـن،  عون اهللا بن حممد أبو احلسن القرطبي قلت هو الذي قبله-
 هذه واخترص، احلافظ أبو عبد اهللا اثنني برتمجته يف طبقة واحدةجعلهام

 . فلعله نسى
-  عون العقييل  له اختيار يف القراءة أخذ القراءة عرضـا عـن ً

اءة عنه  نرص بن عاصم روى القر املعىل بن عيسى . 
-   عويمر بن زيد ويقال ابن عبد اهللا ويقال ابن ثعلبة ويقال ابـن 

وأحد ، اخلزرجي حكيم هذه األمة عامر بن غنم أبو الدرداء األنصاري

                                                        
والصواب املثبت وهو أبو عبد اهللا حممـد بـن أمحـد بـن حممـد بـن عـراف ) بن عربا ( يف س  )١(

  .٢/٨٦مرتجم يف الغاية  وهو ٥٧٩الغامقي القرطبي مقرئ مصدر ت 
  )!ولكنه ( ف ث  )٢(
  )!ولكنه جعله ( يف س  )٣(
  .٢/٨٩٨مل أجد له عند الذهبي سوى ترمجة واحدة يف معرفة القراء  )٤(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٥(
 ، خالصـة تـذهيب هتـذيب الكـامل ٥/٢٦٣ الثقـات ٤/١٥انظر ترمجته يف التاريخ الكبـري  )٦(

  .٢٩٨ص
  .ليس يف س ) ك( ز الرم )٧(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٨(
  .ليس يف س ) ع( الرمز  )٩(
ــه يف اإلصــابة  )١٠( ــبالء ، ٥/٥١٤ ، وهتــذيب الكــامل ٣/٤٥انظــر ترمجت  ، وســري أعــالم الن

٢/٣٣٥.  



 
  ٦٤٠  

ويل قضاء دمشق ،بال خالف ملسو هيلع هللا ىلص ًالذين مجعوا القرآن حفظا عىل عهد النبي 
 مـن  احلكـامء الـذي يـشفونان من العلـامءوك، وهو أول قايض وليها

،  عبد اهللا بن عامر اليحصبي فـيام قطـع بـه الـداينعرض عليه ،الداء
التي عرض عليهـا عطيـة ، ورويناه عن اجلامعة وزوجه أم الدرداء الصغرى

 / وعـرض عليـه القـرآن أيـضا خليـد بـن سـعد، بن قيس الكـاليب
كان  :قال سويد ابن عبد العزيزبن معدان وخالد ،   بن سعدوراشد

 يف جامع دمشق اجتمـع النـاس أبو الدرداء ريض اهللا عنه إذا صىل الغداة

                                                        
  )! .العلامن ( يف س  )١(
  )! .يشغون ( يف ث  )٢(
  .ليس يف س ) ت ( الرمز  )٣(
بن قيس الكاليب احلميص الدمشقي تابعي قـارئ دمـشق بعـد ابـن عـامر هو أبو حييي عطيه  )٤(

  .١/٥١٣ وهو مرتجم يف الغاية ١٢١ت
هكـذا ( ًواملثبت من األصل و س ،وذكره ايضا الذهبي يف السري ثـم قـال ) بن سعيد( يف ث  )٥(

ي ابـو ، والذي يف ترمجة ايب الدرداء أن من الرواة عنه خليد بن عبد اهللا العرصي البـرص) قال
  . واهللا أعلم ٢/٣٩٦انظر ترمجته يف هتذيب الكامل . سليامن 

والصواب املثبت وهو راشد بن سعد احلرباين املقرائي الفقيـه حمـدث محـص ) أرشد  (يف س  )٦(
  .٤/٤٩٠ وهو مرتجم يف السري ١١٣ت

ــه أو معــدان ( ويف س ) خلــد بــن معــدان ( يف ث  )٧( ــدمت ) خال ــت مــن األصــل وتق   واملثب
  .ة خالد ترمج

  هو أبو حممد سويد بن عبـد العزيـز بـن نـصري الـسلمي مـوالهم الواسـطي قـايض بعلبـك  )٨(
  .١/٣٢١ وهو مرتجم يف الغاية ١٩٤ت 

  )!.القداهي ( يف س  )٩(

 ب/٢٢٣



 
  ٦٤١  

ويقـف ، وعىل كل عـرشة عريفـا، فكان جيعلهم عرشة  عرشة، للقراءة عليه
فإذا غلط أحـدهم رجـع إىل عـريفهم فـإذا ، هو يف املحراب يرمقهم ببرصه

وكان ابن عامر عريفا ، ذلك أيب الدرداء فسأله عنغلط عريفهم رجع إىل
فلــام مــات أبــو الــدرداء خلفــه ابــن عــامر وعــن مــسلم بــن ،عــىل عــرشة

اعدد من يقرأ عندي القرآن فعددهتم ألفا : قال يل أبو الدرداء: قالمشكم
وكـان أبـو الـدرداء يكـون ، وكان لكل عرشة مـنهم مقـرئ، وستامئة ونيفا

:  إىل أيب الدرداء ريض اهللا عنـهحكم الرجل منهم حتولوإذا ، ًعليهم قائام
 .ومل خيلف بعده بالشام مثله، توىف سنة اثنتني وثالثني

،  نزيل اشـبيليه  عياش بن اخللف بن عياش أبو بكر البطليويس-
قـرأ عليـه .قرأ عىل أيب عبد اهللا حممـد بـن عيـسى املغـامي، مقرئ حاذق
 قـال ابـن وعبد الـرمحن بـن أيب رجـاء البلـوي،  بن عبد امللك عياش

                                                        
  .ليست يف س ) عن (  )١(
يب انظر ترمجته يف هتـذ. هو أبو عبيد اهللا مسلم بن مشكم اخلزاعي املشقى كاتب أيب الدرداء  )٢(

  .٧/١٠٥الكامل 
  )! .فحول ( يف س  )٣(
  .٢/٤٢٨الصلة .  ٢/٩٣٣انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٤(
  .والتصويب من س ) اشبيلة( يف األصل وث  )٥(
 .واملثبت من االصل و س ) املغايف(يف ث  )٦(
 ٥٤٠حـدود هو أبو بكر عياش بن فرج بن عبد امللـك األزدي اليـابري مقـرئ مـتقن ت يف  )٧(

  .١/٦٠٧وهو مرتجم يف الغاية 
 .واملثبت من األصل و ث ) العلوي(يف س  )٨(



 
  ٦٤٢  

تصدر وأخذ الناس عنه القراءات مـات ، كان من حذاق أصحابه: بشكوال
 .سنة عرش ومخسامئة 

،  نزيـل قرطبـةعياش بن فرج بن عبد امللك أبو بكر األزدي اليابري
   ، بــن خلــف  بــن حممــد وعيــاشأخــذ عــن حــازم،مــتقن ، مقــرئ

 والنحـو متـني ًوكـان متقنا للقـراءات، راهيم احلصــاربن إب ) وخلف( 
بـن ، قرأ عليه أمحـد بـن حممـد،مات يف حدود األربعني ومخسامئة ، الديانة 

 .إبراهيم احلجري
  عياش بن حممد بن أمحد بن خلف بن عيـاش أبـو بكـر القرطبـي-

  ة  بكـرس الـشني املعجمـة ثـم نـون سـاكن-األنصاري املعروف بالـشنتيايل 

                                                        
 ، وصـلة ٣/١٥٢ ، التكملـة لكتـاب الـصلة ٢/٩٧٩انظر ترمجته يف معرفة القـراء الكبـار  )١(

  .٢٦٥الصلة ص
  ).خازم( والصواب ) جازم ( ويف ث ) حازم ( كذا يف األصل و س  )٢(
  .واملثبت من س ) سعبا( يف األصل و ث  )٣(
واملثبـت ) عياش بن خلف بن إبراهيم احلـصار( ليست يف س ، فصارت العبارة ) وخلف (  )٤(

  .من االصل و ث
  ) .بالقراءات ( يف س  )٥(
هو أبو جعفر أمحد بن حممد إبراهيم احلجري الكتامي احلمريي القرطبـي خطيبهـا ومقرؤهـا  )٦(

  .١/٩٩ وهو مرتجم يف الغاية ٦١٠ت 
 ، وصـلة ٣/١٥٣ ، التكملـة لكتـاب الـصلة ٣/١٢٥٧انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبـار  )٧(

  .٢٦٦الصلة ص
 



 
  ٦٤٣  

وعـن   ،أخذ القراءات عـن أبيـه، مقرئ،  إمام-ثم مثناه مكسورة ثم آخر احلروف
ووىل خطابة قرطبة مدة مـات يف ،  أيب القاسم عبد الرمحن بن الرشاطجده ألمه

 .ربيع األول سنة تسع وثالثني وستامئة باملقة
 عياش بن حممد بن عبد الرمحن بن الطفيـل بـن عظيمـة أبـو عمـرو -

    ،أخـذ القـراءات عـن أبيـه، ثقـة، جمـود، أسـتاذ،  األشـبييلدريالعب
   ، أخـذ عنـه القـراءات ابنـه أبـو احلـسن حممـد، وعن أيب احلسن رشيح

  وآخـر مـن تـال عليـه ،  الرشيـيشوعيل بن أمحـد، وأبو عيل الشلوبني
وتـصدر لإلقـراء أمحد ابن أيب القاسم عـىل الرشيـيشلنافع  حممد بن 

                                                        
  .٢/٦٢هو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن خلف بن عياش انظر ترمجته يف الغاية  )١(
  . ) !ألنه ( يف س  )٢(
 ابن الرشاط مقـرئ قرطبـة هو أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد بن نائب األنصاري القرطبي )٣(

  .١/٣٧٩ وهو مرتجم يف الغاية ٥٨٦حاذق ت 
 ، وصـلة ٣/١٥٣ ، التكملـة لكتـاب الـصلة ٣/١١٠٧انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبـار  )٤(

  .٢٦٦الصلة ص
  .هو حممد بن عبد الرمحن تقدمت ترمجته  )٥(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٦(
 وهـو ٦٤٥الزدي األشـبييل الـشلوبني االسـتاذ العالمـة ت هو أبو عيل عمر بن حممد عمر ا )٧(

  .٢٣/٢٠٧مرتجم يف السري 
 وهـو مـرتجم يف ٥٨٣هو أبو احلسني عيل بن أمحد بن عيل الرشييش ابن لبال إمام أديـب ت  )٨(

  .١/٥٢١الغاية 
  ) .ابن ايب القاسم ( هو حممد بن أمحد بن عيل تقدمت ترمجته ومل يذكر فيها  )٩(
  ) ! .الرسييس  ( يف س )١٠(



 
  ٦٤٤  

لـه ، عـذب الـصوت، رىض، ثقـة، ً أباه وكان رأسـا يف التجويـدفخلف
تـوىف سـنة مخـس وثامنـني ، يف كتـاب اإلفـادةاستدراك وزيادة عىل أبيـه 

 .ومخسامئة
-  عيـاش بــن حممـد بــن أبــو الفـضل اجلــوهري البغــدادي  
لقراءة روى عنه ا، أيب عمر الدوري  ًروى القراءة سامعا عن ، مشهور

 وحممد بـن عيـسى ، وحممد بن يونس املطرز، بن عمر/  عبد الواحد
 .مات سنة تسع وتسعني ومائتني. وابن شنبوذ، بن بندارا

  بن عبـد اهللا بـن اليـسع أبـو األصـبغ الغـافقي عيسى بن حزم-
وأيب ، حمقق أخذ القراءات عن ابن البيـاز،جمود، األندليس نزيل املرية

وأيب عبـد اهللا ، وعيل بن خلف بن ذي النـون العبـيس، وابن الدوش، وددا

                                                        
  ) ! .حملف ( يف س  )١(
  ) ! .عىل ابنه ( يف س  )٢(
  .ليس يف س ) س( الرمز  )٣(
   .١٣/١٢٧، املنتظم ١٢/٢٧٩انظر ترمجته يف تاريخ بغداد  )٤(
  .ليس يف س) س( الرمز )٥(
  .ليس يف س ) س( الرمز  )٦(
  .ملثبت من األصل و ث وا )ابن اليسع( وبعدها يف س زيادة ) بن حرم( يف س  )٧(
 وصلة الـصلة ٣/١٣٣ ، التكملة لكتاب الصلة ٢/٩٣١انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٨(

  .١٨٢ص
 . واملثبت من ث " املدية "يف األصل و س  )٩(
  )! .حممود ( يف س  )١٠(

 أ/٢٢٤



 
  ٦٤٥  

ــده اليــسع حممــد بــن رشيــح ــه القــراءات ول ــو القاســم ، أخــذ عن   وأب
فـتح بـن ،وأبو عبد اهللا بن عبادة ، وأبو العباس الرباذعي، ابن حبيش

 .ًكان حيا يف سنة مخس وعرشين ومخسامئة.حممد بن فتح
 .هو عيسى بن مكي يأيت، حلرم عيسى بن أيب ا-
ولـد ،صالح ،جمود ، مقرئ،  عيسى بن خرية أبو االصبغ القرطبي-

  بـنوقرأ عىل مكي قرأ عليه أبو زيد عبـد الـرمحن، سنة إحدى عرشة وأربعامئة
ً وكان مقرئا بالسبع جمودا زاهداقال ابن بشكوال، عيل مـات يف ، ًعابـدا، ً

 .وشيعة أمم ، امنني ومخسامئة  اآلخرة سنة سبع وثمجادي

                                                        
 وهـو ٤٧٦هو أبو عبد اهللا حممد بن رشيح بن أمحـد الرعينـي اإلشـبييل االسـتاذ املحقـق ت  )١(

  .٢/١٥٣مرتجم يف الغاية 
   ." حبيس "يف ث  )٢(
  .ال أدرى من املقصود بالرباذعي هذا )٣(
 وهـو مـرتجم يف ٥٧٤هو أبو نرص فتح بن حممد بن فتح األنصاري اإلشبييل ماهر حـاذق ت )٤(

  .٢/٦الغاية 
م وفيـات سـنة  ، تاريخ اإلسال٢/٤١٥ ، الصلة ٢/٨٤٤انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٥(

٤٨٧.  
هو أبو زيد عبد الرمحن بن عيل بن عبد الرمحن اخلزرجي القرطبي مقرئ حاذق ت يف حـدود  )٦(

  .١/٣٧٥ وهو مرتجم يف الغاية ٥٤٠
  .٢/٤١٦الصلة  يف )٧(
  ) ! .مجاذي (يف ث  )٨(
  .٢/٤١٦كذا يف مجيع النسخ والصواب وأربعامئة وهي كذلك يف الصلة  )٩(



 
  ٦٤٦  

- عيسى بن رصاص املوصـيل  . عـرض عـىل عـامر   
روى ، وحـذاقهم، أصـحابة، وهو من جلة، عامر بن عمر املوصيل صاحب اليزيدي

  . عنه القراءة حممد بن سعيد بن حييي املروزي
-   يف جـده ابـو عيسى بن سعيد بن سعدان ويقال ابن سعيد

عـرض القـراءات ، مـصدر، مقرئ،  األندليس القرطبياألصبغ الكلبي
كان يقرئ . وأيب أمحد السامري، يب بكر الشذائيأو، عىل أيب حفص الكتاين

اآلخرة عن وتوىف هبا سنة تسعني وثالثامئة يف مجادي ، يف مسجده بقرطبة
 .مخسني سنة

- احلجـازي عيسى بـن سـليامن أبـو موسـى املعـروف 
: قال سبط اخليـاط، معروف  )عامل نحوي ( مقرئ ، احلنفي بالشيزري

                                                        
  . عىل ترمجةمل أقف له )١(
 وهو أبو عبد اهللا حممد بـن سـعيد " البزوري "والصواب ) املروزي ( كذا يف يف مجيع النسخ  )٢(

  .٢/١٤٦بن حييي البزوري ضابط مشهور انظر ترمجته يف الغاية 
  .ليسا يف س ) مب ك ( الرمزان  )٣(
، تـاريخ اإلسـالم  ٢٨٠ ، جـذوة املقتـبس ص٢/٧٢٥انظر ترمجته يف معرفة القـراء الكبـار  )٤(

  .٣٩٠وفيات سنة 
  ).مجاذي( يف ث  )٥(
 ، ٢/٨٢٢ ، تبــصري املنتبــه بتحريــر املــشتبه ٨/٤٩٤انظــر ترمجتــه يف الثقــات البــن حبــان  )٦(

  .٣/٥٧٧وتوضيح املشتبه 
  ) !.الشريزي ( يف س  )٧(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٨(



 
  ٦٤٧  

، فنـسب إليهـا، وأقام هبا إىل أن مات،  ثم انتقل إىل شيزركان حجازيا
ًأخذ القراءة عرضا وسامعا عن  ًولـه عنـه انفـرادات ،  الكسائي

وروى احلـروف عـن ، أيب حنيفة واخذ الفقه عن حممد بن احلسن صاحب،
وذكـر اهلـذيل أنـه قـرأ ،وشـيبه ، وأيب جعفـر، إسامعيل بن جعفر عن نـافع

وال يصح بـل حيتمـل أنـه قـرأ هبـا عـىل  أيب جعفر عىل ابن مجازبقراءة
 .إسامعيل عن ابن مجاز

،  حممـد بـن سـنان بـن رسح الـشيزري روى القراءة عنـه 
واحلـارث بـن  ، القـريشوحممـد بـن غـانم  ،)بـن شـبيب وموسى

، كـان مـن قـدماء أصـحاب الكـسائي: قال القايض أسعد اليزدي،أسد
، دخل العراق قديام،ًوكان حمدثا أيضا ،ًعاملا بوجوه القراءات ،ًوكان نحويا 
ًثم رحل إىل الشام فكتبوا عنه علام كثريا ، وكتب عنهم ً.( 

                                                        
  )!.حجازيايا ( يف ث  )١(
انظر . تمل عىل كورة بالشام قرب املعرة قريبة من محاة يف وسطها هنر األردن قلعة تش: شيزر  )٢(

  .٣/٤٣٤معجم البلدان 
  ) .برواية ( يف س  )٣(
  ) .ج ( رمز له يف س بـ  )٤(
َواملثبت من األصل و ث وهو ابو عمران موسـى بـن شـبيب الـشيزري ) بن سبيب ( يف ث  )٥(

  .٢/٣١٩مقرئ انظر ترمجته يف الغاية 
  .ما بني القوسني ليست يف س )٦(
   ." بن عامر "والصواب ) بن غانم ( يف األصل و ث  )٧(
  .١/٢٠١انظر ترمجته يف الغاية.هو احلارث بن أسد بن عبيد اهللا إمام شيزر  )٨(



 
  ٦٤٨  

-يب ليىل األنصاريبن عبد الرمحن بن أ  عيسىعـرض ،  الكـويف
   حممـد بـن  عـرض عليـه أخـوه   .عـن عـيل ابيه  القرآن عىل 
 .َّالقايض وثقة ابن معني /(عبد الرمحن

   أبـو  عيسى بن عبد العزيز  بـن عيـسى بـن عبـد الواحـد املوفـق-
ري  الرشييش األصـل ثـم االسـكندالقاسم بن الوجيه أيب حممد اللخمي

ًولكنه خلط كثريا وأتى بشيوخ ، مجع فأوعى، املالكي إمام يف القراءات كبري َّ َ
ُال توصف فضعف بسبب ذلك واهتـم بالكـذب ، ال تعرف وأسانيد قـال ،َُّ

هـذا :  عيسى لو رأى ما رأى قال بن احلاجب كان ابناحلافظ أبو عمر
لقراءات فيه أربعة ًسامعي أويل من هذا الشيخ إجازة ويقول مجعت كتابا يف ا

ًمقرئـا كـيس ، وكـان فاضـال، ُومل يكن أهل بلده يثنون عليـه،آالف رواية 
 اجلـامع "أما هذا الكتاب فإنـه سـامه: قلت . ًمكرما ألهل العلم، األخالق

                                                        
 ، وخالصـة تـذهيب ١/١٦٩ ، معرفة القراء الكبـار ٥/٥٥١انظر ترمجته يف هتذيب الكامل  )١(

  .٣٠٢هتذيب الكامل ، ص
  .ليس يف س ) ج( الرمز  )٢(
  ) !.ابنه ( يف س  )٣(
  .ليس يف س ) ج( الرمز  )٤(
  ) .املوثق ( يف س  )٥(
 ، شــذرات الــذهب ٣/١٢٠٦، ومعرفــة القــراء الكبــار ٢٢/٣١٥انظــر ترمجتــه يف الــسري  )٦(

٥/٢٣٦.  
  ." عمرو "والصواب ) عمر ( كذا يف مجيع النسخ  )٧(
  ) ! .أيب عيسى ( يف س  )٨(

 ب/٢٢٤



 
  ٦٤٩  

فرأيـت ، وطريـق،  حيتوى عـىل سـبعة آالف روايـة"األكرب والبحر األزخر
عبــد البــاري ورأيــت خمتــرصه لــصاحبه أمحــد بــن ، وهــو عنــدي، بعــضه

هـذا : وقد بالغ احلـافظ الـذهبي يف قولـه، وبعضه عندي، الصعيدي
فأين  السبعة آالف رواية؟ فالقراء كلهم مكابر احلس ، رجل قليل احلياء

وقـال ابـن . ما أظنهم يبلغون ثالثة آالف رجل انتهـى ، الذين يف التواريخ 
ْمسدى    عليه بالسبع من طريـق ُختمت . ومن هذا الكتاب وقع الناس فيه: َ

َوالــرشه يـسد بــاب ،ومـع هــذا ففـي أســانيده ختلـيط كثـري . " التجريـد" َ
بـل أتـى بـشيوخ ال : وقـال الـذهبي،  الرتكيـبوله أنـواع يف، الصواب

:  اختلقهم وقال أبو حيان حني سئل عـن حالـه يف أسـانيدهيعرفهم أحد
 سامء موضـوعة لغـريبل هي أ، أكثر هؤالء مل يكونوا موجودين يف الدنيا 

ــت ــه مجاعــة: موجــود قل ــسلفي واســتجاز ل ــوه مــن ال َوقــد أســمعه أب َ ،
، قرأ عىل عبد اهللا بن حممد بن خلـف الـداين، وغريه،  اخلطيبكالرشيف

                                                        
انظـر ترمجتـه . هو أبو العباس أمحد بن عبد الباري بن عبد الرمحن الصعيدي ثم االسكندري  )١(

  .١/٦٥يف الغاية 
  .٣/١٢١٢يف معرفة القراء  )٢(
  ).احلسن ( يف ث  )٣(
  ) .من ( يف س  )٤(
  .٣/١٢٠٩معرفة القراء  )٥(
  ).بغري ( يف س  )٦(
  .ته هو نارص بن احلسن تقدمت ترمج )٧(
 



 
  ٦٥٠  

  وعـىل عبـد املـنعم بـن ، َ عـىل الـسلفى للـسامعحني قدم اإلسكندرية
، عبد العزيز الربقيوذكر أنه قرأ عىل مقاتل بن ،  بن خلف بن اخللوفىحيي

ولكـن رأيـت ، مل أره " التبيني فيمن أجازه من املقرئني"ًوقد مجع كتابا سامه 
 فـذكر منـه مـن "اإلرشـاد" ابن عيسى اسـامه خمترصه لولده عبد الرمحن

فمنهم اإلمام العـامل :  العزيز بالسبع قالشيوخه الذين تال عليهم القرآن
حممد بـن إبـراهيم بـن يوسـف اخلـشني أوحد العرص أبو العباس أمحد بن 

ومنهم اإلمام العامل األوحد الثقـة ، املقرئ النحوي اللغوي املعمر الفقيه
أبو العباس أمحـد بـن عمـر بـن أمحـد بـن عبـد امللـك بـن أمحـد اللخمـي 

بـن (  ومنهم اإلمام الزاهد العابد أبو عيل حسان بـن عـامر  ،االشبييل
، املقرئ الصواف املعروف بابن الوتارن االخذاين بن محود بن سليام) فتيان 

 تغلب بن نجـا املـالكي  )بن (نجا /ومنهم الشيخ الصالح أبو الفوارس 

                                                        
 ) ! .االسكتدرية ( يف ث  )١(
  ) ! .للشيخ ( يف س  )٢(
هو عبد الرمحن بن عيسى بن عبد العزيز اللخمي الرشييش االسكندراين موفق الدين املقـرئ  )٣(

 .٣/١٣٥٣ وهو مرتجم يف معرفة القراء الكبار ، ٦٧٤املجود ت
 ) ! .القراءات العزيز ( يف س  )٤(
  .أقف له عىل ترمجة ومل ) احلسني ( يف س  )٥(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٦(
عيل ويوجد من القراء من اسمه حسان بن عامر الصواف أبو ) بن فتيان ( يف س بياض مكان  )٧(

 .  ، وليس يف نسبة بقية االسامء التي ذكرها١/٢٠٤مقرئ انظر ترمجته يف الغاية 
  .ليست يف س ) بن (  )٨(

 أ/٢٢٥



 
  ٦٥١  

 رسـول اخلليفـة إىل ٢٢٥/ومنهم اإلمـام العـامل أوحـد القـراء ا ،املقرئ
صالح الدين بزي اخلطباء بدر الدين أبو عبد اهللا حممد ابن عبد املجيـد بـن 

ومنهم اإلمام أبـو جعفـر ،املقرئ سم بن زهري احلزمي البغدادي أيب القا
  ،حممد بن أمحد بن عيل بن إبراهيم االصبهاين املقرئ املعـروف بالرحـال

  ومنهم اإلمام األوحد أبو حممد عبد الصمد بـن يعقـوب بـن املرزبـان بـن 
ومنهم اإلمام أبو الفضل حممد بـن يوسـف بـن ، عبد الرمحن األخالطي
 أبو بكر حممد بن يوسف بن )ومنهم اإلمام املقرئ(،عيل الغزنوي املقرئ

ومنهم اإلمام األوحـد ، الطربي املقرئ إمام صالح الدين أيب بكر اآلميل
أبو الوليد إبراهيم بن عبد الصمد بـن يزيـد بـن معاويـة املقـرئ األشـبييل 

  يـاد نـامي بـن ومنهم اإلمام األوحـد الزاهـد أبـو ز ،التجيبي األندليس
امللك ) عبد( ومنهم اإلمام أبو مروان، حممد بن نامي املقرئ األندليس

                                                        
  .مل أقف له عىل ترمجة )١(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٢(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٣(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٤(
  .ما بني القوسني ليست يف ث )٥(
واملثبت من األصل و س، وهو أبو بكر حممد بن يوسف بن أيب بكر اآلميل ) األمكي ( يف ث  )٦(

  .٢/٢٨٤ وهو مرتجم يف الغاية٦٠٠الطربي ضياء الدين إمام مقرئ ت 
  .مل أقف له عىل ترمجة )٧(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٨(
  ) ! .أبو مروان امللك ( يف ث  )٩(



 
  ٦٥٢  

ومـنهم اإلمـام  ، املقـرئبن حممد بن أيب بكر بن الكردبوس التورزيا
 املقرئ أوحد العرص أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم األنصاري

ثرية اقترصت عىل هـؤالء خـوف وله شيوخ ك:  ثم قالاملعروف بالبطييل
مـع أن .  هذا كـالمفام مع، نسأل اهللا العافية والسالمة:  قلت التطويل

أسانيده التي كان خيرب هبا أول زمانه مع وجود اقرأنه كانت مستقيمة كالذي 
وكام يقال مـن ، ولكنه مل يستمر عىل حاله، كتبه للشيخ عبد السالم الزواوي

  والقـايض ،  ، قرأ عليه اإلمـام أبـو عبـد اهللا الفـايس كله فاته كلهطلبه
 وأخوه عبـد الكـريم،  وأمحد بن عبد الباري ]الزواوي [ عبد السالم 

ْواحلافظ ابو بكر بن مسدي، الصعيدي ، والرشيد أبو بكر بن أيب الـدر، َ

                                                        
  ).النورري( يف س  )١(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٢(
  .واملثبت من س وث ومل أقف له عىل ترمجة) األهنار( يف األصل  )٣(
  ).بالبطيعي( يف س  )٤(
  ) .الطويل ( يف ث  )٥(
 ) .جلامع ( يست يف س ومكاهنا ل )فام مع (  )٦(
  ) .طلب ( مع ك و س  )٧(
  .واملثبت من األصل و ث ) الفاريس ( يف س  )٨(
  ) .الزواوي ( زيادة من س  )٩(
هو أبو حممد عبد الكريم بن عبد الباري بن عبد الرمحن الداري الصعيدي ثم االسـكندري  )١٠(

  .١/٤٠٠يف الغاية  الشافعي مقرئ حمقق انظر ترمجته
 .واملثبت من االصل و ث ) بن ايب الذر ( يف س )١١(



 
  ٦٥٣  

وحدث عنـه ،وابنه عبد الرمحن بن عيسى ، ويعقوب بن بدران اجلرائدي
وروى عنـه ، والكـامل الـرضير،والزكي عبد العظيم ، فظان ابن النجاراحلا

وآخر من روى ،ًكثريا من كتب القراءات احلسن بن عبد الكريم سبط زيادة
، ويف اجلملة فكتابه الذي مجعه وسامه، عنه باإلجازة سليامن بن محزة احلنبيل

ً القـراءات شـيئا فإنه مل يرتك من، ُ مل جيمع مثله يف هذا الفن"اجلامع األكرب"
ًقـل وال جــل إال نـادرا  َّ   أخــربين شـيخنا العالمــة . مــن رآه رأى العجـب، َّ

تـوىف يف ، ه نسخة كاملـةل أن عنده رساج الدين عمر بن رسالن البلقيني
  وســتامئة باإلســكندرية رمحــه   وعــرشين اآلخــرة ســنة تــسعمجــادي
 .اهللا تعاىل

/  بـن عيـسى أبـو موسـى   بـن يللبخـتبن عبد العزيز عيسى -
 كان إماما يف القراءات وذكـر بعـض النحوي قال ابن خلكاناجلزويل

                                                        
  .واملثبت من األصل و س ) اجلراندي( يف ث )١(
  هو رساج الدين عمر بن رسالن بن نصري البلقيني الكناين الشافعي احلـافظ شـيخ اإلسـالم  )٢(

  .٧/١٧٧ وهو مرتجم يف شذرات الذهب ٨٠٥ت 
  ) .مجاذي ( يف ث  )٣(
  . واملثبت من األصل و ث) سبع ( يف س  )٤(
 ٥/١٠٠ ، شـذرات الـذهب ٢١/٤٩٧ ، يف الـسري ٣/٤٨٨انظر ترمجته يف وفيات األعيان  )٥(

   ." وقيل إنه بقى إىل سنة عرش " قال الذهبي يف السري ٦٠٧وفيهام أنه توىف سنة 
  )! .بللخت (يف س  )٦(
  )! .احلرويل ( يف س  )٧(
  )! .حلكان ( يف ث  )٨(

 ب/٢٢٥



 
  ٦٥٤  

ًأصحابه أن رجال جاء ليقرأ عليه رواية أيب عمرو فقال له بعض احلـارضين 
 : أن تقرأ النحو عىل الشيخ فقال ال فأنشد الشيخ أتريد

 ال وال فيه أرغب     للنحو جئتكملست
 أينام شاء يذهب       لشأنهَّخل زيدا

 أبد الدهر يرضب   أنا مايل وال مرئ
وال من قرأ عليه ومات بمراكش سـنة سـت أو ، ال أعرف عىل من قرأ

 .سبع عرشة وستامئة 
 عيسى بن عيل بن كجا بن إسامعيل أبو الروح سـيف الـدين احللبـي -

)الشيخ تال بالسبع بحلب عىل، ماهر، جمود، البعلبكي احلنفي مقرئ)ثم 
أيب عبد اهللا الفايس وبدمشق عىل أيب احلسن السخاوي سنة سـت وثالثـني 

قرأ عليه يونس بن موسى بن يـونس . بعلبك فأقرأ هباونزل ، وستامئة
 .وبقى إىل بعد التسعني وستامئةالطيوري 

                                                        
  ).اتزيد ( يف ث  )١(
  ) .لبشت (يف س  )٢(
  ..٣/٤٩٠األعيان  انظر وفيات )٣(
  .ليست يف س ) ثم (  )٤(
  )! .وسبعامئة ( يف س  )٥(
  .واملثبت من س ) توىل ( يف األصل و ث  )٦(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٧(



 
  ٦٥٥  

) بن عبد املحسن بن نشوان الـشيخ (     بن عمر بن خالد عيسى-
، عـامل، ) فقيـه(  ،زومي الشافعي يعرف بابن اخلـشابجمد الدين املخ

وصـحبه ، قرأ القراءات عىل الشيخ عيل بن موسى الـدهان،مقرئ ،فاضل 
) وتفقه بابن عبد الـسالم ،وغريه ( احلراين وخدمه وسمع من النجيب

 بـن وشهاب الدين أمحـد ،)قرأ عليه القراءات عبد الرمحن الزيلعي
َّووكالة بيت املال ودرس وأفـاد، احلسبة بالقاهرة ، وبارش) موسى  ومـات يف ثـامن ،َ

 .ودفن بالقرافة ، ربيع األول سنة إحدى عرشة وسبعامئة بالقاهرة
 عيسى بن عمر بن عيسى أبو احلسن اخلبـاز البغـدادي يعـرف بـابن -

 بالروايـات عـىل أيب عـرض القـرآن، كامـل ، جمود، مقرئ األصفر
                                                        

  .٣/٢٠٦ ، الدرر الكامنة ٣/١٥٢٦انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )١(
  .ما بني القوسني ليس يف س  )٢(
  ) .احلشاب ( يف ث  )٣(
  .ليست يف س ) فقيه (  )٤(
هو النجيب أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد املنعم بن الصقيل احلراين احلنـبيل التـاجر مـسند  )٥(

  .٥/٤٨٠ وهو مرتجم يف شذرات الذهب ٦٧٢الديار املرصية ت 
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٦(
  .أقف له عىل ترمجةمل  )٧(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٨(
 وهـو ٧٥٠هو أبو بكر أمحد بن أمحد بن أمحد ابن موسى اهلكاري شيخ اإلقراء باملنصورية ت  )٩(

  .١/٣٧مرتجم يف الغاية 
  .٢/٢٣٨انظر ترمجته يف بغية الوعاة  )١٠(
  )القراءات ( يف س  )١١(
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ولـه معرفـة ، قال كان من القراء املجودين: قال ابن النجار. اممياحلسن احل
  وقيـل يف املحـرم سـنة ، جيدة بالنحو مات يف احلجـة سـنة تـسع وأربعـني

 .مخسني وأربعامئة 
مقـرئ ،  الكويف القارئ األعمـى عيسى بن عمر أبو عمر اهلمذاين-

 مـرصفوطلحة بن ،عرض عىل عاصم بن أيب النجود ،الكوفة بعد محزة 
عـرض ، أنه قرأ عىل أيب عمرو، والنقاش، )األهوازي(وذكر ، واألعمش

واحلـسن بـن ،وخارجـه بـن مـصعب  ،بـن نـرص وبـرش، عليه الكسائي
وهـارون بـن (، وعبد الرمحن بن أيب محاد، وعبيد اهللا ابن موسى، زياد

عيـسى أدركت الكوفة وما هبا أحد أقـرأ مـن : قال سفيان الثوري،) حاتم 
 هو صاحب عيسى بن عمر الكويف ثقة مهداين:وقال ابن معني ، اهلمذاين

                                                        
 . ١/٢٦٩، ومعرفة القراء الكبار ، ٧/١٩٩ ، السري ٥/٥٥٤انظر ترمجته يف هتذيب الكامل ) ١(
 وهـو ١١٢هو أبو حممد طلحة بن مرصف بن عمرو اهلمذاين اليامي الكـويف تـابعي كبـري ت )٢(

  .١/٣٤٣مرتجم يف الغاية 
  .ليست يف س ) األهوازي( )٣(
 بـرش بـن (وبرش هذا ذكره ابن اجلـزري فقـال . واملثبت من األصل و ث ) بن نصه ( يف س  )٤(

  .١/١٧٧الغاية ) جمهول.. نرص 
انظـر ترمجتـه يف . احلسن بن زياد اللؤلؤي الكويف الفقيه صاحب أيب حنيفة كذبه غري واحـد  )٥(

  .١/٢١٣الغاية 
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٦(
  ) .مهدان ( يف س  )٧(
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. رأس يف القـرآن ،هو ثقة رجـل صـالح :وقال أمحد بن عبد اهللا العجيل، احلروف
 . ومخسني ومائة وقيل سنة مخسني/  مات سنة ستوقال مطني

، ومعلـم النحـ،  النحوي البرصي عيسى بن عمر أبو عمر الثقفي-
 عرض القرآن عىل عبد اهللا بـن أيب إسـحاق " اإلكامل" و"اجلامع"ومؤلف 

، وعاصم اجلحدري ،  وأثبت احلافظ أبو العالء قراءاتـه عـىل احلـسن
ولـه ، ً حروفـاوابن حميصن ، وروى عن ابن كثري، وال شك أنه سمع منه

 بـن موسـى روى القراءة عنه أمحد، عىل قياس العربية، اختيار يف القراءات
وعبيـد بـن عقيـل ، وسهل  بن يوسف، وهارون بن موسى، اللؤلؤي

                                                        
 وهو مرتجم ٢٦١احلافظ ت هو أبو احلسن أمحد بن عبد اهللا بن صالح العجيل الكويف اإلمام  )١(

  .٢/٢٠٠ وأنظر مقولته يف معرفة الثقات ١٢/٥٠٥يف السري 
 واملثبت من س ، وهو الشيخ احلافظ أبو جعفر حممد بن " مطري "وف ث ) مطر( يف األصل  )٢(

 وهو مـرتجم يف الـسري ٢٩٧عبد اهللا بن سليامن احلرضمي امللقب بمطني ، حمدث الكوفة ت 
٤٢-١٤/٤١. 

 . ١/٢٧٠ ، ومعرفة القراء الكبار ٧/٢٠٠ ، السري ٥/٥٥٥ ترمجته يف هتذيب الكامل انظر) ٣(
 وهـو مـرتجم يف الغايـة ١٢٩هو عبد اهللا بـن ايب اسـحاق احلـرضمي النحـوي البـرصي ت )٤(

١/٤١٠. 
 .واملثبت من األصل و س ) احلجدري( يف ث  )٥(
  ئ أهل مكة مـع ابـن كثـري ثقـة هو حممد بن عبد الرمحن حميصن السهمي موالهم املكي مقر )٦(

  .٢/١٦٧ وهو مرتجم يف الغاية ١٢٣ت 
  .األعور البرصي تقدمت ترمجته  )٧(
انظـر ترمجتـه يف هتـذيب الكـامل . لعله أبو عبد الرمحن سهل بن يوسف األنامطـي البـرصي  )٨(

٣/٣٣٠.  

 أ/٢٢٦
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قال ، وشجاع البلخي،  بن أمحدواخلليل ، وعبد امللك بن قريب، النحوي
كان من قراء البـرصة عيـسى بـن عمـر الثقفـي : أبو عبيد القاسم بن سالم

، مـذاهب العربيـةغري أنه كان له اختيار يف القراءة عـىل ، ًوكان عاملا بالنحو
وكان الغالـب عليـه حـب ،  )ويستنكره الناس (   قراءة العامة يفارق 

 )الزانية والـزاين   ( )محالة احلطب(   منهًالنصب إذا وجد لذلك سبيال 
وهـو مؤلـف كتـايب :   قلـت  وهن أطهر لكـم)السارق والسارقة ( و

ـيهام اخلليـل بطـل النحـو مجيعـا البيتـني   يف النحو اللذياجلامع واإلكامل  ن قـال ف
 . مات سنة تسع وأربعني ومائة، ذكرنامها يف طبقات النحاة

                                                        

  ) ! .أو اخلليل ( يف س  )١(
  ).مفارق ( يف س  )٢(
  .ت يف س ما بني القوسني ليس )٣(
  ) !.سالمته ( يف س  )٤(
 واختلف القراء فيها فعاصم بالنصب وافقه ابن حميصن والبـاقون بـالرفع " اخلطيب "يف ث  )٥(

 ..  وهي اآلية الرابعة من سورة املسد ٤٤٥انظر احتاف فضالء البرش ص
انظر خمترص ابن . َ بالنصب عيسى بن عمر وحييي بن يعمر وعمرو بن فائد "والزاين   الزانية" )٦(

  . وهي اآلية الثانية من سورة النور ١٠٢خالويه ص
 وهي اآلية ٣٨انظر خمترص ابن خالويه ص.  بالنصب عيسى بن عمر " والسارق والسارقة " )٧(

  . . من سورة املائدة ٣٨
 الثقفـي قرأ سعيد بن جبري واحلسن عيل خالف وحممد بن مروان وعيسى) هن أطهر لكم )! ( أظهر ( يف ث ) ٨(

 .  من سورة هود ٧٨ وهي اآلية ١/٣٢٥انظر املحتسب . بالنصب ) اطهر( 
 . واملثبت من س " الكامل "يف األصل و ث  )٩(
أرخ القفطي وابن خلكان موتـه يف سـنة تـسع : قال الذهبي يف ترمجته يف سري أعالم النبالء  )١٠(

 " بقـى إىل بعـد الـستني ومئـة وأربعني ومئة وأراه ومها فإن سيبوبه جالسه وأخذ عنه ولعلـه
  ٧/٢٠٠السري
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-) عيسى بن عمري  أبو عمر اهلمذاين  أحد من ، الكويف القاري
قرأ عىل طلحة بـن مـرصف وغـريه مـن أصـحاب ابـن ، قرأ عىل الكسائي

 ) .وأبو احلسن الكسائي ، محاد قرأ عليه عبد الرمحن بن أيب. مسعود
مقرئ قـرأ عليـه ،  الطليطيل  أبو االصبغ املغامي عيسى بن فرج-

 .مات سنة أربع ومخسني وأربعامئة، ولده حممد
 ، مقـرئ  عيسى بن حممد بن عقاب أبو األصبغ الغافقي القرطبـي-
ة مـات سـن،   بـن رضـاوعـن القاسـم،  عن أبيهأخذ القراءة ، مصدر
 .ستامئة
   يعرف بابن املرابط  عيسى بن حممد فتوح أبو االصبغ اهلاشمي-

                                                        
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )١(
  ) .عمر ( يف ث  )٢(
  .أقف له عىل ترمجة  مل )٣(
  .٢/٤١٤انظر ترمجته يف الصلة  )٤(
  )! .املغاطي ( يف ث  )٥(
 . ٣/١١٥٨انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٦(
 ) .القراءات ( يف س  )٧(
كـام يف معرفـة القـراء الكبـار للـذهبي ، ) أيب القاسـم( والصواب ) القاسم ( النسخ يف مجيع )٨(

 . وهو عبد الرمحن بن أمحد بن خلف تقدمت ترمجته ٣/١١٥٨
 ، وصـلة ٣/١٣٥ ، التكملـة لكتـاب الـصلة ٣/١٠٨٧انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبـار  )٩(

  .١٨٣الصلة ص
  ) .الرابط ( يف س  )١٠(
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 ، أخذ القراءات عن أيب زيـد الـوراق، مصدر بارع،مقرئ ، نزيل بلنسيه
سنة  مات [  ،بن احلباب  قرأ عليه أبو عبد الوهاب ، اهلدهد وأيب بكر

 ] .اثنتني ومخسني ومخسامئة
  ًأخـذ القـراءة عرضـا ، بـن أيب لـيىل االنطـاكي  عيسى بن حممـود-

عرض عليه إبـراهيم ،وهو من كبار أصحابه  ، ًوسامعا عن أمحد بن جبري
 .بن عبد الرزاقا

 عيسى بن مكى بن حسني بن يقطان بن أيب احلسن ين فتيان الـسديد -
م  الـشافعي أمـا  املرصيأبو القاسم وأبو الروح بن أيب احلرم العامري

/ وقـرأ القـراءات الـشاطبية ، ولد قبل السبعني ومخسامئة، اجلامع احلاكمي
  ، قـــرأ عليـــه يعقـــوب بـــن بـــدران اجلرائـــدي، عـــىل الـــشاطبي

                                                        
أبو املطرف عبد الرمحن بن سعيد هارون ، ألنه يسمى أحيانا أبو زيـد الـوراق وقـد أظنه هو  )١(

  .تقدمت ترمجة عبد الرمحن هذا 
 وهـو ٥٠٨هو أبو بكر حممد بن إبراهيم بـن حممـداألزدي ابـن الـصناع اهلدهـد املقـرئ ت  )٢(

  ..١/٢٨٠مرتجم يف التكملة لكتاب الصلة ، 
  ).أبو عبد اهللا ( يف س  )٣(
 . زيادة من س  )٤(
 . قلت مل أقف له عىل ترمجة) هذا هو الذي قبله بال شك كتبه عمر بن فهد ( يف حاشية يف س) ٥(
  ).بن عبيد ( يف س  )٦(
ــار  )٧( ــة القــراء الكب ــه يف معرف ــذهب ، ٣/١٢٩٢انظــر ترمجت حــسن . ٥/٣٧٤ ، شــذرات ال

 . ١/٤٣٣املحارضة 
 ) .املقري ( يف س  )٨(

 ب/٢٢٦
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   وروى، واملوفق حممد بـن أيب العـالء النـصيبي، الكفتى وعيل ن ظهري

وأخذ عنه احلروف عبد اهللا بن حممـود ) عنه الشاطبية الفخر التوزري 
مـات يف شـوال .حممد بن عبد اهللا بن عبد املنعم بـن الـصواف ) جلزريا

 .سنة تسع وأربعني وستامئة
روى احلـروف سـامعا عــن أيب  ،  احلمـيص   عيـسى بـن املنـذر-
  .روى عنه احلروف ابنه موسى بن عيسى،   رشيح بن يزيدحيوة

- ) القـراءة عيسى بن مهران بن عمرو بن موسـى القومـيس روى 
  روى القـراءة ،   بن عمرو عـن محـاد بـن سـلمه عـن عاصـمعن شيبة 

                                                        
 ).طهري ( يف ث  )١(
 . بدون واو) روى ( يف س  )٢(
  .واملثبت من األصل و ث وهو عثامن بن حممد تقدمت ترمجته ) النورزي ( يف س  )٣(
 . ما بني القوسني ليست يف س  )٤(
 .  مل أقف له عىل ترمجة )٥(
 . ٣٠٣، خالصة تذهيب هتذيب الكامل، ص٥/٥٦٠انظر ترمجته يف هتذيب الكامل ) ٦(
  )! .اخلميص( يف ث  )٧(
  ).ابن حبوة( يف س  )٨(
 وهـو مـرتجم يف الغايـة ١٨٣: هو أبو عمرو موسى بن عيسى بن املنذر احلميص مقـرئ ت  )٩(

٢/٣٢٢ . 
  .هذه الرتمجة ليست يف س ومل أقف له عىل ترمجة  )١٠(
  .١/٣٢٩انظر ترمجته يف الغاية . هو شيبة بن عمرو بن ميمون املصييص  )١١(
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  شـيخ اجلبـي شـيخ عنه عبد اهللا بـن حممـد بـن عبـد الـصمد البخـاري
  وهبـذا اإلسـناد أسـند األهـوازي روايـة ،وهذا إسناد ال أعرفه ، االهوازي

 ).محاد بن زيد عن عاصم أيضا 
قرأ عىل أسد ، سى احلريب املقرئ بن موسى بن زياد أبو موعيسى ( -

  ) .قرأ عليه عبد اهللا بن أمحد السلمي  ،بن حممدا
-  عيسى  بن مينا  بـن    بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد
 أبو موسى  موىل بني زهرة ويقال املري بن عبد اهللا الزرقيعمر

وقـد اخـتص بـه ، قال إنه ربيب نافعي، امللقب قالون قارئ املدينة ونحوهيا

                                                        
. البخـاري اهلـادي ) كذا يف ترمجته فاهللا أعلم ( بن حممد بن عبد العزيز هو أبو حممد عبد اهللا  )١(

 . ١/٤٥٠انظر ترمجته يف الغاية 
 .ومل أقف له عىل ترمجة .هذه الرتمجة ليست يف س  )٢(
  .١/١٥٩انظر ترمجته يف الغاية . هو ابو احلارث أسد بن حممد بن سعد الكويف  )٣(
 . ١/٤٠٧انظر ترمجته يف الغاية .  بن عيسى السلمي مقرئ هو أبو حممد عبد اهللا بن أمحد) ٤(
  .ليس يف س ) ع ( الرمز  )٥(
 ، شـذرات ١٠/٣٢٦ ، سـري أعـالم النـبالء ١/٣٢٦انظر ترمجته يف معرفـة القـراء الكبـار  )٦(

  .٢/١٤٦الذهب 
 ). ميناء ( يف ث  )٧(
 ).بن عمرو ( يف س )٨(
 ) . الرزقي ( يف س )٩(
  ) .املدين( يف س  )١٠(
 ) . زهرية ( يف س  )١١(
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، وهو الذي سامه قالون جلودة قراءته فان قالون بلغـة الروميـة جيـد، كثريا
ًغري أهنم نطقوا يل بالقـاف كافـا ، نعم: سألت الروم عن ذلك فقالوا: قلت 

 أنبانا الشريازي عن عيل بن أمحدقرأت عىل أمحد بن حممد. عىل عادهتم 
 أنبـأين عبـد اجلبـار  أنباين أمحد بن عبد اهللا بن عيل بن احلسن أنزيد

 أمحد بن عبد اهللا بـن احلـسني أبو احلسن [احلسن بن عيل املقرئ حدثنا
أبـو  ثنا أمحد بن يزيد احللواين ثنا]  بن أمحد بن عمرانحدثنا أبو بكر حممد

قول يل قالون كان نافع إذا قرأت عليه يعقد يل ثالثني وي: موسى قالون قال
 يكلمه بـذلك ألن إنام:  بالرومية قال عبد اهللا بن عيلًيعني جيدا جيدا

                                                        
ثم الصاحلي ) وفريوز باد قرب شرياز( هو أبو العباس أمحد بن حممد بن احلسن الفريوزبادي  )١(

كذا يف الرتمجة وهو  ( ٧٠١احلنبيل املعروف بابن غلش البنا املهندس شيخ صحيح السامع ت 
 . ٢/١١١انظر الغاية ) غلط والبد

 .  ترمجتههو الفخر بن البخاري تقدمت )٢(
 . .الكندي تقدمت ترمجته )٣(
 . سبط اخلياط تقدمت ترمجته )٤(
  لعله أبو سعد أمحد بن عبـد اجلبـار بـن الطيـوري الكتبـي الـصرييف البغـدادي مـسند جمـود  )٥(

  .١/٦٥انظر ترمجته يف الغاية  . ٥١٧ت 
 .زيادة من س  )٦(
 . هو أبو عيل األهوازي تقدمت ترمجته  )٧(
 . ٢/٧٨انظر ترمجته يف الغاية . ر حممد بن أمحد بن عمران املقرئ هو أبو بك )٨(
 . مرة واحدة ) ًجيدا ( يف ث  )٩(
 ) . وإنام ( يف س  )١٠(
 



 
  ٦٦٤  

ِون أصله من الروم كان جد جده عبد اهللا من سبىلقا ّ َ َّأيام،  الروم عمر 
َفقـدم بـه مـن أرسة إىل عمـر إىل املدينـة وباعـه   بن اخلطاب ريض اهللا عنـها َ

قـال  ،حممد بـن حممـد بـن فـريوز) موىل  فهو( فاشرتاه بعض األنصار 
نافع  سنة مخسني قال قالون  وقرأ عىل ،االهوازي ولد سنة عرشين ومائة 

يف كتـايب وقـال النقـاش قيـل  قرأت عىل نافع ؟قراءته غري مـرة وكتبتهـا
 ال أحصيه كثرة إال أين جالـسته ) ما ( لقالون كم قرأت عىل نافع قال 

 .رشين سنة بعد الفراغ ع
  يل نـافع كـم تقـرأ   )قـال: ( قـالون قـال وقال عثامن بن خرزاذ ثنا

  القـراءة / أخـذ. ّعىل أجلس إىل اصـطوانه حتـى  أرسـل إليـك مـن يقـرأ 
  وعـرض ايـضا ،  أيب جعفـرنـافع وقـراءة .  نـافع قـراءةعرضا عن 

ــىل  ــن وردانع ــسى ب ــه ،  عي ــراءة عن ــروى الق    راهيم إب
                                                        

 ) . بن سنى الرومي ( يف س  )١(
 ).عمر  قبل أيام) ( يف( يف س زيادة  )٢(
 ) . وأعتقه ( ما بني القوسني ليست يف س ومكاهنا )٣(
 .  أقف له عىل ترمجةومل) خريوز( يف ث  )٤(
  ) !.وكتبها (يف س  )٥(
  .لست يف س) ما (  )٦(
 ) . جالست( يف س  )٧(
  ) .ينا ( يف س  )٨(
  .ليست يف س) قال(  )٩(
بـن (  ، يف ترمجتـه ١/٢٢انظر ترمجته يف الغاية . هو إبراهيم بن عيسى قالون بن مينا املدين  )١٠(

  .والصواب املثبت) عيسى بن قالون 

 أ/٢٢٧



 
  ٦٦٥  

  وأمحدو،  ابناهإبراهيم بن احلسني وإبـراهيم ،   الكـسائي
 أمحـد بـن يزيـد  و، أمحد بن صالح املرصيو، ابن حممد املدين

 احلـسن بـن و،  إسامعيل بن إسحاق القـايضو،  احللواين 
 سـامل بـن و، اهللا املعلـم  احلسني بن عبدو، عيل الشحام

 عبيد اهللا بـن و، عبد اهللا بن عيسى املدين  و، هارون أبو سليامن
حممـد بـن عبـد احلكـم    و،  بـن خـرزاذوعثامن  ، حممد العمري

حممـد   و،  أبو  مروان العـثامين حممد بن عثامنو، القطري

                                                        
 . ١/٩٤انظر ترمجته يف الغاية . هو أمحد بن عيسى قالون بن مينا املدين  )١(
هو أبو إسحاق إبراهيم بن احلسني بن عيل بن دازيل اهلمذاين الكسائي دابة عفان سـفينة ثقـة  )٢(

  .١/١١ وهو مرتجم يف الغاية ٢٨١مشهور ت
  ) .س غا ك ج ف ( يف س رمز له بـ  )٣(
  .١/٢٤٣انظر ترمجته يف الغاية .  املعلم هو احلسني بن عبد اهللا )٤(
واملثبت من األصل و ث وهو أبو سليامن سامل بـن هـارون بـن موسـى ) بن سليامن ( يف س  )٥(

  .١/٣٠١انظر ترمجته يف الغاية . الليثي املؤدب بمدينة النبي صىل اهللا عليه وسلم 
  ).ف ع( يف س رمز له بـ )٦(
 وهو مـرتجم يف ٢٩٣مد بن عبد العزيز العمري القايض املكي ت هو أبو بكر عبيد اهللا بن حم )٧(

  .١/٤٩٢الغاية
  .واملثبت من األصل و ث ) عالن( يف س  )٨(
  .ليس يف س ) ج ( الرمز  )٩(
 ٢٤١هو أبو مروان حممد بن عثامن بن خالد القريش العثامين املدين ثم املكي مقـرئ ثقـة ت  )١٠(

  .٢/١٩٦وهو مرتجم يف الغاية 
 ) . مب س غا ج ف ك ( رمز له يف س بـ  )١١(



 
  ٦٦٦  

وموسـى بـن إسـحاق ، بن إبـراهيم مصعبارون املروزي وبن ها
  عبـد اهللا و ،الزبري بن حممد بن عبـد اهللا  الـزبريي) غاك( و، القايض

بن خليج قرأت عىل أمحد بن حممد بن احلسني  عن عـيل بـن أمحـد بـن  
ْعبد الواحد عن أيب اليمن قال ان كـ:  قـالحدثني أبو حممـد البغـدادي: ُ
وقـال ،  وكان إذا قرأ عليه قارئ فإنه يسمعه قالون أصم ال يسمع البوق

: وحلنهم بالشفة قـال، ابن أيب حاتم كان أصم يقرئ القرآن ويفهم خطأهم
كان عيسى ابن مينا قالون أصـم شـديد :يقول وسمعت عيل بن احلسني 

َوكان يقرؤ عليه القرآن ، الصمم ْ ويرد عليـه ، وكان ينظر إىل شفتي القارئ،ُ
وقـال ، تـوىف قبـل سـنة عـرشين ومـائتني: قـال الـداين. اللحن واخلطأ

وقال الذهبي هذا غلط وأثبت وفاته ، سنة مخس ومائتني: األهوازي وغريه
 .وهو األصح واهللا أعلم: قلت ، سنة عرشين

                                                        
مـصعب بـن إبـراهيم بـن ) كذا( واملثبت من األصل و ث وهو أبو عبد ) وإبراهيم ( يف س  )١(

  .٢/٢٩٩محزة الزبيدي الزهري املدين ضابط حمقق انظر ترمجته يف الغاية 
 ). العمري( والصواب ) الزبريي( يف مجيع النسخ  كذا )٢(
  .١/٤٤١انظر ترمجته يف الغاية . بد اهللا بن خليج املدين هو أبو حممد ع )٣(
  .الفريوز بادي تقدمت ترمجته  )٤(
  .سبط اخلياط تقدمت ترمجته  )٥(
  ! .؟) الربق ( يف س )٦(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٧(
 . ٦/٢٩٠انظر اجلرح والتعديل  )٨(
 . ١/٣٢٨انظر معرفة القراء  )٩(



 
  ٦٦٧  

-  ابن وردان أبو احلـارث املـدين  عيسى احلـذاء إمـام 
،  أيب جعفـرعرض عـىل ، ضابط، وراو حمقق، قحاذ،مقرئ 
  هـو : قـال الـداين، ثم عرض عىل نافع وهـو مـن قـدماء أصـحابه، وشيبة

وقـال ابـن ،  شـاركه يف اإلسـنادوقد،من جلة أصحاب نافع وقدمائهم 
  زيـد بـن  ثنـا ثنا أبو إبـراهيمحدثنا عبد اهللا بن حممد احلريب: جماهد

    بـن أسـلم قـال كـان أيب   احلرضمي أبو وهب أخربين ابـن زيـدبرش
يقول لعيسى بن وردان أقرأ عىل أخوتك كـام كـان أبـو جعفـر وشـيبة بـن 

   إسـامعيل  عـرض عليـه،  يقرآن عىل كل رجل عرش آياتنصاح

                                                        
   .هذه الرموز ليست يف س )١(
النـرش ) ١٨٠-١٧١( ، تاريخ اإلسـالم وفيـات ١/٢٤٧انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٢(

١/١٧٩.  
  .هذه الرموز ليست يف س  )٣(
  ) .وحممد ( يف س )٤(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٥(
 . ال أدرى من املقصود بأيب إبراهيم هذا )٦(
 وهـو ٢٤٢ملـالكي العالمـة فقيـه املغـرب تهو أبو البرش زيد بن بـرش االزدي احلـرضمي ا )٧(

 . ١١/٥٢١مرتجم يف السري 
  .واملثبت من األصل و ث ) بن نرص ( يف س  )٨(
ويف .٨/٣٤٩ وهو مرتجم يف الـسري١٨٢هو عبد الرمحن بن زيد بن اسلم العمري املدين ت  )٩(

  !. " أيب زيد "س 
 . سوهي غري منقوطه يف ) تضاح ( ويف ث) نضاح( يف األصل  )١٠(
 .ليس يف س) ج( الرمز  )١١(



 
  ٦٦٨  

وحممد بن عمر الواقدي مات فيام أحسب ،   قالون ، بن جعفر ا
 .دود الستني ومائةيف ح

                                                        
  .هذه الرموز ليست يف س  )١(



 
  ٦٦٩  

 
) أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران. ( 

-) أبو العالية البندوينأليب عـيل احلـسن بـن خلـف بـن  / شـيخ
 قرأ عليه بالقريوان عن قراءته عـىل أيب عبـد اهللا حممـد بـن سـفيان بليمة

 .صاحب اهلادي وكناه ونسبه ومل يسمه 
 . حممد بن عبيد اهللا ير الرضأبو عاصم

  أبو عاصم القايض -
 . بن وهب  أبو عامر نذير-
 

                                                        
  ).أبو عاصم الكويف ( ومكاهنا ) أبو عامر ( هذه الرتمجة يف س تأخرت إىل ما بعد ترمجة  )١(
  هذه الرتمجـة يف س تـأخرت إىل مـا بعـد ترمجـة الريـاحي التـي تـأخرت إىل مـا بعـد ترمجـة )٢(

 ) . بو عامر أ( 
 .ومل أقف له عىل ترمجة ) ويل البند( يف ث  )٣(
  ).تليمه ( يف س  )٤(
 ) . أبو عاصم القايض ( هذه الرتمجة يف س جاءت بعد ترمجة  )٥(
انظـر ترمجتـه يف . هو أبو عاصم حممد بن عبيد اهللا الرضير الكويف املسجدي مقرئ معـروف  )٦(

 . ٢/١٩٤الغاية 
  .١/٤٧٣هو عبد الواحد بن إبراهيم مرتجم يف الغاية )٧(
واملثبت من س ، وهو أبو عامر نـذير بـن وهـب بـن لـب الفهـري ) يزيد ( يف األصل و ث  )٨(

 . ٢/٣٣٤ وهو مرتجم يف الغاية ٦٣٦األندليس البلنيس مقرئ ت

 ب/٢٢٧



 
  ٦٧٠  

روى .   روى القراءة عن أيب عمـرو  الكويف ختن ليثأبو العباس
وهو الراوي عـن أيب ،  بن صالحوعبد اهللا ، عنه القراءة هارون بن حاتم

  )َّأمرنا مرتفيها( عمرو
بغـدادي عـرض عـىل حممـد بـن ، بن لقـنييعـرف بـا،  أبو العبـاس-
 .روى عنه القراءة جعفر بن أمحد اخلصاف حييي

 .أمحد بن العباس ،  أبو العباس الرضير-
  . أبو العباس الرساج أمحد بن مسعود-
-] أبو العباس سبح  الراوي عن أمحد بن عباس [  

                                                        
انظر غايـة ) .  أمحد بن حممد بن عبد اهللا الليثي "قد ترجم له املصنف يف حرف األلف وسامه  )١(

  .١/١٢١النهاية 
  .٢/٣٤انظر ترمجته يف الغاية . ري ليث بن أيب سليم الكويف هو أبو بك )٢(
 وهـو ٢٢٠هو أبو أمحد عبد اهللا بن صالح بن مسلم العجيل الكويف مشهور ثقة ت يف حـدود  )٣(

  .١/٤٢٣مرتجم يف الغاية 
) آمرنا (  إال ما روى عن خارجة عن نافع " أمرنا مرتفيها"مل خيتلفوا يف قوله : قال ابن جماهد  )٤(

) آمرنـا ( ممدودة ، وروى نرص بن عيل عن أبيه عن محاد بن سلمه قال سمعت ابن كثري يقـرأ 
ـال : ممدودة قال ابن جماهد  ـاتم ق ـارون بـن ح ـال حـدثنا ه ـايض ق ـا( وحدثني موسى بن إسحاق الق ْأمرن َّ (

 .  من سورة اإلرساء١٦ وهي جزء من اآلية رقم ٣٧٩مشددة امليم ،انظر السبعة ص
 . ف له عىل ترمجة مل أق )٥(
  .١/١٣٨انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو العباس أمحد بن مسعود اجلرمي املوصيل  )٦(
  .زيادة من س  )٧(
  . " شيخ "كذا يف س بال فقط ولعلها  )٨(
  .بن عبيد اهللا البغدادي تقدمت ترمجته  )٩(



 
  ٦٧١  

-  عرض عىل .  أبو العباس الكيال مد بـن يعقـوب املعـدل  حم
 . عبد السالم ابن احلسني البرصي  عرض عليه 

 .احلسن بن سعيد ، أبو العباس املطوعي -
 .املعدل حممد بن يعقوب بن احلجاج ) أبو العباس  (  -
 .الفضل بن شاذان، أبو العباس الرازي -
  ) .حممد( أمحد بن ، العنايب ) أبو العباس (  -
 .أمحد بن موسى بن عيسى، البطرين) سأبو العبا (  -
 .حممد بن يزيد ، املربد ) أبو العباس( -
 .أمحد بن حييي ،ثعلب ، أبو العباس  -
 .أمحد بن سهل ، األشناين ) أبو العباس (  -
 .أبو العباس بن العريف أمحد -

                                                        
  .ليس يف س ) س( الرمز  )١(
 . ليس يف س ) س( الرمز  )٢(
  .ليس يف س ) س( رمز ال )٣(
  .ليست يف س ) أبو العباس(  )٤(
 . ليست يف س ) أبو العباس (  )٥(
 . ليست يف س ) حممد (  )٦(
  .ليست يف س ) أبو العباس(  )٧(
  .ليست يف س ) أبو العباس(  )٨(



 
  ٦٧٢  

 .الفضل بن خملد ،فضالن ) أبو العباس (  -
 .الرمحن أمحد بن عبد  ،أبو العباس بن القصبي -
 .أمحد بن قاسم ، أبو العباس األقلييش -
 .أمحد بن حممد ، الصقيل ) أبو العباس (  -
- )  أبو العباس الفزجاين    بالفاء والـزاي واجلـيم والنـون بعـد
قـرأ ، اجلاممجـيَ مقرئ حاذق يلقب بنظام قرأ عىل ابـن مـسعود -األلف

 .  ) املقرئوساينعليه حسني بن أيب عبد اهللا بن بلويه الرس
 .أبو عبد الرمحن السلمي عبد اهللا بن حبيب  -
 

                                                        
  .ليست يف س ) أبو العباس(  )١(
عباس أمحد بن عبد الرمحن بـن أمحـد واملثبت من االصل و ث ، وهو أبو ال) القصري ( يف س  )٢(

  .١/٦٦ وهو مرتجم يف الغاية ٥٤٠الثقفي الربجي األندليس القصبي ت يف حدود 
واملثبت من س ، وهو ابو العباس أمحـد بـن قاسـم بـن عيـسى ) األقلييس ( يف األصل و ث  )٣(

  .١/٩٧ وهو مرتجم يف الغاية ٤١٠اللخمي اإلقلييش األندليس ت 
انظـر ترمجتـه يف الغايـة . ليست يف س وهو أبو العباس أمحد بن حممد الصقيل ) اس أبو العب(  )٤(

١/١٣٤. 
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )٥(
 .ومل أقف له عىل ترمجة ) الفرجاين ( يف ث  )٦(
 وهـو ٦١٧هو أبو احلسن عيل بن مسعود بن هبـاب الواسـطي اجلاممجـي مقـرئ حـاذق ت  )٧(

 . ١/٥٨١مرتجم يف الغاية 
  .كذا يف األصل و ث والذي يف ترمجته الرسوستاين  )٨(



 
  ٦٧٣  

-   ــداد ــد اهللا احل ــو عب ــن   .أب ــراءة ع   روى الق

 .بكار بن أمحد    روى القراءة عنه  ،الدوري
 .عرض عليه ابن ذوابة، عرض عىل أيب عون،  أبو عبد اهللا النحوي-
قـرأ عليـه ، صاحب أيب الطيب بـن غلبـون بن مسلم أبو عبد اهللا -

 .غالب بن عبد اهللا القيسى 
 .حممد بن أمحد بن عيل ،  أبو عبد اهللا القزويني-
-أبو عبد اهللا الفارس  ، ًروى القراءة عرضـا عـن ابـن جماهـد  ،

 . عبد امللك النهرواينًروى القراءة عنه عرضا 
-) عبد اهللا النفزي أبوحممد بن عبد اهللا بن أيب العاص  ( 

                                                        

  .ليست يف س ) س ف ( الرمزان  )١(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٢(
  .ليست يف س ) س ف ( الرمزان  )٣(
  )! .النوري ( يف س  )٤(
  .ليست يف س ) س ف ( الرمزان  )٥(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٦(
  .ليس يف س ) س( الرمز  )٧(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٨(
  .ليس يف س ) س( الرمز  )٩(
  .ليس يف س ) س( الرمز  )١٠(
  )! .البهرواين ( يف س  )١١(
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )١٢(
ْهو أبو عبد اهللا حممد بن عيل بن أيب العاص النفزي الشاطبي ابن لأليه إمـام حمقـق ت بعـد  )١٣( ُ

  .١/٢٠٤ وهو مرتجم يف الغاية ٥٥٠



 
  ٦٧٤  

 ذكر أنه قرأ  شيخ ألمحد بن حممد املرادي أبو عبد اهللا بن البتوت-
،  ال أعرفـهوابـن األكـري ،وابن نفيس،واملغامي ، ومكي، عىل الداين

وهـو غـري ، احلكـري/ غري أن هذا خبط كذا وقع يف أجايز الشيخ إبـراهيم
 .الحتمل  ولو قيل إنه أخذ عن املغامي عمن ذكر،  لذلكمتقن

عـرض عـىل حييـي بـن ،  قايض اجلندعبد امللك الشامي ] أبو [ -
 . روى القراءة عنه أيوب بن متيماحلارث الذماري

 . أبو عبيد القاسم بن سالم -
  بن معن بن عبد الرمحن بن عبد اهللا مـسعود اهلـذيل ثقـة روى أبو عبيدة-

 .القراءة عن األعمش وهو أحد الثالثة الذين ختموا عليه 
 سعيد بن عبد الرحيم ،  أبو عثامن الرضير-

                                                        
  .ومل أقف له عىل ترمجة) البيوت ( يف س  )١(
واملثبت من األصل و ث وهو أبو العباس أمحد بن حممد بن أمحد املـرادي ) العراوي ( يف س  )٢(

  .١/١٠٤الدراج مقرئ انظر ترمجته يف الغاية 
  .واملثبت من االصل و ث ) وايب نفيس ( يف س  )٣(
   .١/١٧٥الغاية ) ال أعرفه .. االكري شخص( ذكره ابن اجلزري فقال  )٤(
  .زيادة من س  )٥(
  .أقف له عىل ترمجة مل )٦(
  )! .الزماري ( يف س  )٧(
 وخالصة تـذهيب هتـذيب ٢/٢١٥انظر ترمجته يف الكاشف يف من له رواية يف الكتب الستة  )٨(

  . ، واسم أيب عبيدة هذا عبد امللك٢٤٦الكامل ص
  . األصل وث واملثبت من) عبد الرمحن ( يف س  )٩(

 أ/٢٢٨



 
  ٦٧٥  

 عرض عىل السويس روى القراءة عنه عبد اهللا بـن أبو عثامن الرقي-
 .احلسني
 .بكر بن حممد ،أبو عثامن املازين -
 .عمرو بن ميمون ، أبو عثامن القناد-
 أخذ القراءة عن نافع بن أيب نعيم قاله أبو طاهر دينأبو العجالن امل-

 .بن أيب هاشم ا
 .عبد العزيز بن عيل ، أبو عدي-
  .حممد بن احلسني بن بندار، أبو العز القالنيس-
 .بن نذير ) بن لب  ( ابو العطاء وهب-
 .حممد بن عيل بن يعقوب، أبو العالء الواسطي-
  .سن بن أمحد بن احلسناحل، أبو العالء اهلمذاين-

                                                        
  .أقف له عىل ترمجة مل )١(
واملثبت من األصل و س ، وهو أبو عثامن عمرو بن ميمون بن محـاد الكـويف ) القتاد ( يف ث  )٢(

  .١/٦٠٣انظر ترمجته يف الغاية . القناد السكري 
  .أقف له عىل ترمجة مل )٣(
  ) ! .نبدار ( يف ث  )٤(
واملثبت من األصل و ث ، وهو أبو العطاء وهب بن لب بن ) ذير بن ن( ليست يف ث ويف س) بن لب ) ( ٥(

 . ٢/٣٦١عبد امللك بن نذير األندليس البلنيس مقرئ انظر ترمجته يف الغاية 
  ) .اهلمداين ( يف س و ث )٦(
  ) ! .بن احلسن لب( ويف ث ) بن املحسن ( يف س  )٧(



 
  ٦٧٦  

 .احلسن بن حممد ،أبو عيل احلداد املكي-
-)احلسن ، أبو عيل احلداد األصبهاين بن أمحد بن احلسن.( 
-)أبو عيل البغدادي ،أمحد بن عبد اهللا . ( 
 .أبو عيل املالكي البغدادي احلسن بن حممد -
 .أمحد بن حممد بن سعيد ، أبو عيل األذين-
 .و عيل االهوازي احلسني بن عيل بن إبراهيمأب-
 .أبو عيل غالم اهلراس احلسن بن القاسم-
 .احلسن بن أمحد بن عبد اهللا، أبو عيل البنا -
 .احلسن بن عبيد اهللا ، أبو عيل العطار-
- أبو عيل املعروف بالعني زريب   عرض عـىل ،املوصيل عـامر 
 ].البزوري [  حممد بن سعيد  روى عنه ، املوصيل

                                                        
 .هذه الرتمجة ليست يف س  )١(
 .ملثبت من األصل وا) أبو احلسن ( يف ث )٢(
 .هذه الرتمجة ليست يف س  )٣(
 وهـو ٣٤٠هو أبو عيل أمحد بن عبيد اهللا بـن محـدان البغـدادي مقـرئ ضـابط ت يف حـدود  )٤(

 .١/٧٨مرتجم يف الغاية 
 .ليست يف س ) ج ك ( الرمزان  )٥(
  .ومل أقف له عىل ترمجة ). روى( يف س  )٦(
  .ليست يف س ) ج ك ( الرمزان  )٧(
  .ليست يف س ) ج ك ( الرمزان  )٨(
  .زيادة من س  )٩(



 
  ٦٧٧  

 .احلسن بن أيب الفضل ، الرشمقاين ) عيل(أبو  -
 .احلسن بن عيل بن مالك،  األشناينأبو عيل -
 قاله عبد الباقي ولزم ما قرأ،  قرأ عىل السويسأبو عيل احلزام -

 .بن احلسنا
 .احلسن بن عيل ، أبو عيل اجللويل -
  .ن بن اهليثماحلس، أبو عيل الدويري -
  .احلسن بن حممد بن فاتح، أبو عيل الشعار -
 .احلسني بن حممد ،أبو عيل الصديف-
 .حممد بن أمحد بن حامد  ، أبو عيل الصفار-
 . وصيف،أبو عيل احلمراوي-

                                                        
 . ليست يف ث ) عيل (  )١(
 . ١/٢٢٥ وهو مرتجم يف الغاية ٢٧٨هو أبو عيل احلسن بن مالك االشناين البغدادي ت ) ٢(
 .ومل أقف له عىل ترمجة) اجلزام ( يف س  )٣(
  ).فأقرأ( يف س  )٤(
  . ١/٢٣٤ وهو مرتجم يف الغاية٢٩٠نون تهو أبو عيل احلسن بن اهليثم الدويري حس) ٥(
 .واملثبت من األصل و س ) بن فالح ( يف ث )٦(
انظر ترمجته . هو أبو عيل حممد بن أمحد بن حامد الصفار مقرئ ضابط حلرف ابن كثري وغريه  )٧(

 .٢/٦٠يف الغاية 
 . ٢/٣٥٩اية انظر ترمجته يف الغ. هو أبو عيل وصيف احلمراوي املرصي قال الداين جمهول ) ٨(



 
  ٦٧٨  

 .أبو عيل الاللكائي -
-  أبــو عــيل بــن أيب نــرص البــرصي ،كــذا وقــع يف الكامــل  ،

 . بن نرص وهو اجلهضمي تقدم وصوابه عيل
 عـرض عـىل أيب عمـر الـدوري عـن أبو عمر املفـرس اجلـوهري -

 . أمحد اخلصافعرض عليه جعفر بن، الكسائي
 .أمحد بن حممد بن عبد اهللا ، أبو عمر الطلمنكي-
 .حفص بن عمر،أبو عمر الدوري -
 . حفص بن سليامن أبو عمر البزاز-
 .سحاق أبو عمر اجلرمي صالح بن إ-
 .أمحد بن حممد بن عمر ، أبو عمر احلجازي-
 .أمحد بن حممد  ،أبو عمر اجلراوي-

                                                        
 . ليس يف س ) ك ( الرمز )١(
 ) ! .النرصي ( يف س  )٢(
  .أقف له عىل ترمجة مل )٣(
 .  ) !جعفر عن أمحد ( يف س )٤(
  .واملثبت من األصل و ث ) البزار( يف س  )٥(
  بـالراء ، وهـو أبـو عمـر أمحـد بـن ) احلجاري( والصواب ) احلجازي ( كذا يف مجيع النسخ  )٦(

  .١/١٢٦انظر ترمجته يف الغاية .  احلجاري حممد بن عمر
 . ١/١٣٦ وهو مرتجم يف الغاية ٤٠٧هو أبو عمر أمحد بن حممد اجلراوي القييس ت ) ٧(



 
  ٦٧٩  

 .يوسف بن عبد اهللا ،  أبو عمر بن عبد الرب-
قرأ عـىل الـسويس أخـذ القـراءة عنـه ، أبو عمر بن احلارث الرقي-

 . الكرسوي ًعرضا نظيف
 .عرض عىل السويس، أبو عمر احلصني-
 .زبان بن العالء ، و بن العالء أبو عمر-
 .سعد بن إياس ، أبو عمرو الشيباين -
 .عثامن بن سعيد ، أبو عمرو الداين-
 بــن حممــد وابــن عيــاش) بــن عظيمــة(  أبــو عمــرو العبــدري-
 . األندليس عثامن بن عظيمة عظيمة
 . بن بالل عثامن،  أبو عمرو الزاهد-
 .أيب بكر عثامن بن ، أبو عمرو بن احلاجب -

                                                        
  .أقف له عىل ترمجة مل )١(
  ) !.لطيف ( يف س )٢(
  .أقف له عىل ترمجة مل )٣(
  .ليست يف س ) بن عظيمة (  )٤(
 ). عباس ( يف س )٥(
 وهـو ٧٠٠عثامن بن عظيمة األندليس شيخ القراء باجلزيرة اخلـرضاء ت بعيـد هو أبو عمرو  )٦(

 .١/٥٠٧مرتجم يف الغاية 
  .١/٥٠١انظر ترمجته يف الغاية  هو أبو عمرو عثامن بن بالل الزاهد العابد )٧(



 
  ٦٨٠  

- أبو عمـرو الـرضير ًروى القـراءة عرضـا عـن ، مقـرئ 
ًروى القـراءة عنـه عرضـا ، حممد بن سعدان عن سليم  أمحـد بـن  

 .عبد الرمحن الويل
-أبو عمـرو بـن سـعيد البـرصي  ، روى القـراءة عـن  

َالشذائي َّ ، قرأ عليه  اهلذيل . 
 .عرض عليه أيب سعيد شعيب قاله عبد الباقي  ، أبو عمرو احلصني -
 .حممد بن عمرو ،  أبو عون الواسطي -
 . أبو القاسمويقال فيه ،   هو موسى بن إبراهيم أبو عيسى الزيني-

                                                        
  .ليس يف س ) س ( الرمز  )١(
  .أقف له عىل ترمجة مل )٢(
  .ليس يف س ) س ( الرمز  )٣(
  .ليس يف س ) س ( الرمز  )٤(
  .ليس يف س ) ك( الرمز  )٥(
  .أقف له عىل ترمجة مل )٦(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٧(
  ) .السدى ( يف س  )٨(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٩(
  ).أبو عمر احلصني ( وربام يكون هو ) احلصيني ( يف ث )١٠(
انظر ترمجتـه يف . ادي رشيف فاضل هو أبو عيسى موسى بن إبراهيم اهلاشمي الزيني البغد )١١(

  .٢/٣١٦الغاية 
  ) .عنه ( يف س  )١٢(



 
  ٦٨١  

 
  .أمحد بن احلسن بن أيب البقا، العاقويل -
وأمحـد بـن  ،  بن حممد بن حيـيوعبد اهللا، عتيق بن عيل،  العبدري-
   .حممد

 . بن موسىوعبيد اهللا ، عيل بن خلف، العبيس -
 .وحممد بن سلمة،العثامين عتبة بن عبد امللك  -
وحممـد بـن ، وعبد اهللا بن صالح، العجيل أمحد بن حممد بن عبيد اهللا -

 .أمحد بن عبد اهللا 
 .ني وأمحد بن احلس،  العراقي منصور بن أمحد-

-  العرشيني أمحد بن عبد اهللا. ( 
                                                        

 وهـو ٦٠٨هو أبو العباس أمحد بن احلسن بن أيب البقـا العـاقويل البغـدادي مقـرئ مـاهر ت )١(
  .١/٤٥مرتجم يف الغاية 

 وهو مـرتجم ٥٤٠هو أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن حييي العبدري الزهري مقرئ مصدر ت )٢(
  .١/٤٥٥لغاية يف ا

 ٦١٧هو أبو جعفر أمحد بن حممد القريش العبدري الغرناطي أبـو وجوبـه مقـرئ ضـابط ت )٣(
  .١/١٣٦وهو مرتجم يف الغاية 

  .واملثبت من األصل و ث ) عبد اهللا ( يف س  )٤(
  .٢/١٤٧هو حممد بن سلمة العثامين مقرئ انظر ترمجته يف الغاية  )٥(
   .٩٣١انظر ص . هو الاللكائي  )٦(
هو أبو العباس أمحد بن احلسني العراقي الفقيـه احلنـبيل امللقـن حتـت النـرس بجـامع دمـشق  )٧(

  .١/٥٠ وهو مرتجم يف الغاية ٥٨٨ت
 . هذه الرتمجة ليست يف س ) ٨(



 
  ٦٨٢  

، وعمر بن عبـد الواحـد، واحلسن بن عيل،  العطار عبد اهللا بن حممد-
 .والفضل بن حممد وأبو بكر 

 . )عبد اهللا  (   وأبو البقا العكربي حممد بن حممد-
 . العالف حممد بن جعفر -
   .عيل بن يعقوب،  العامد املوصيل-
-  العامين أبو   حممد احلسن بن عيل . ( 

   بــن حممــد بــن وعبيــد اهللا ،   الــزبري بــن حممــد العمــري-
 .عبد العزيز

                                                        
 . ١/١٨٣انظر ترمجته يف الغاية. هو أبو بكر العطار مقرئ ) ١(
 . ٢/٢٥٨ وهو مرتجم يف الغاية٤٧٣د تهو أبو الفضل حممد بن حممد العكربي مقرئ مسن) ٢(
وهو ابو البقاء عبد اهللا بن احلسني بن عبداهللا العكربي ثم البغـدادي االزجـي ، مل يرد ذكر أيب البقاء يف الرتاجم) ٣(

 . ٢٢/٩١ وهو مرتجم يف السري ، ٦١٦العالمة صاحب التصانيف ت
 . ليست يف س ) عبد اهللا ) ( ٤(
 وهو مـرتجم ٦٨٢قوب بن شجاع العامد املوصيل االستاذ الفقيه تهو أبو احلسن عيل بن يع) ٥(

 . ١/٥٨٤يف الغاية 
 . هذه الرتمجة ليست يف س ) ٦(
املقـرئ واملثبت من ث وهو أبو حممد بن احلسن بن عيل بن سـعيد العـامين ) أبى( يف األصل ) ٧(

  .١/٢٢٣انظر ترمجته يف الغاية . إمام فاضل 
 . و ث  بت من األصلواملث) العمريني( يف س )٨(
  .واملثبت من األصل و ث ) وعبد اهللا ( يف س )٩(
  .وستأيت مستقلة ) واهلاشمي عبد الرحيم( يف س زيادة  )١٠(



 
  ٦٨٣  

- اهلاشمي عبد الرحيم،  العمري. (  
- )العمري ْ   ) .عبيد اهللا بن إبراهيم، َ
 .  أمحد بن حممد بن عيل  العنايب-
 .  بن نافع بد اهللاع،  العنربي-
 . بن عبد الويل أمحد،  العواد-
 .املوصيل أبو عيل ،   زريب العني-
 .عبد الصمد بن حممد ، العينوين -

                                                        
وهـي ) العمري الزبريي بـن حممـد بـن عبيـد اهللا ( هذه الرتمجة غري موجودة يف س ومكاهنا  )١(

  .كالتكرار لسابقتها
  .١/٣٨٤ انظر ترمجته يف الغاية هو عبد الرحيم العمري اهلاشمي )٢(
  .هذه الرتمجة غري موجودة يف س  )٣(
هو أبو القاسم عبيد اهللا بن إبراهيم بن مهدي العمري البغدادي ثـم املـرصي مقـرئ حـاذق  )٤(

  .١/٤٨٤ وهو مرتجم يف الغاية ٣٠٧ت
  .وما بعدها غري واضح) العناين ( يف س  )٥(
 . ١/٤٢٦فع بن هارون العنربي شيخ انظر ترمجته يف الغاية هو أبو القاسم عبد اهللا بن نا) ٦(
واملثبت من س وهو أبو جعفر أمحد بن عبد الـويل بـن أمحـد ) بن عبد املوىل( يف األصل وث  )٧(

  .١/٧٨ وهو مرتجم يف الغاية ٧٥٠الرعيني الغرناطي العواد إمام جمود ت 
  ) ! .أمعني ( يف ث  )٨(



 
  ٦٨٤  

 

 . ابن عامر عبد اهللا -
 .أمحد بن احلسني  ،  ابن العامله-
 . عيل بن حممد ابن أيب العافية  -
 .حممد بن عبد الرمحن ، ابن عباده -
 .حممد بن أمحد ، بن عبدانا -
 . عبد امللك بن حسني ابن عبد ربه -
 . بن حممدأبو الزعراء عبد الرمحن وعبد اهللا/ بن عبدوس ا -
 .حممد بن أمحد ، ابن عبد الوهاب -
 . إبراهيم ابن أيب عبلة -

                                                        
واملثبت من س ، وهو أبو الفضل أمحد بن موسى بـن هبـة اهللا ) نيبن احلس( يف األصل و ث  )١(

  .١/٤٧ وهو مرتجم يف الغاية ٥٠٣البغدادي اإلسكاف ابن العاملة ت 
هو أبو احلسن عيل بن حممد بن إبراهيم ابن أيب العافية الـسبتي احلـاج املعمـر التـاجر مقـرئ  )٢(

  .١/٥٦٣حاذق انظر ترمجته يف الغاية 
  .فاهللا اعلم ) ابن عبدويه ( يع النسخ ويف ترمجته كذا يف مج )٣(
بدون واو واملثبت من األصل و ث ، وهو أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بـن ) عبد اهللا ( يف س )٤(

  .١/٤٥٣انظر ترمجته يف الغاية . عبدوس العطيش البغدادي 
  .واملثبت من األصل و ث ) بن أيب عبده (يف س  )٥(

 أ/٢٢٩



 
  ٦٨٥  

 . بن عيل واحلسن،  اهللاَعبيدة حممد بن عبد ) ابن (  -
 . حممد بن فارس  بنوعيل،  حممدابن عبديل -
- ) احلسني، ابن عتاب بن حممد بن عيل  ( 
 .عيل ، ابن عتيق -
 .أبو احلسن عيل ، ابن العجمي -
 .احلسني بن إبراهيم ، ابن أيب عجرم -

                                                        
  . ث ليست يف) بن (  )١(
 وهو مرتجم ٧٠٦هو أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن عبيدة األنصاري اإلشبييل مقرئ أديب ت )٢(

  .٢/١٨٢يف الغاية 
َوهو أبو حممد احلسن يب عيل بن عبيدة الكرخي مقـرئ متـصدر ! بدون واو) احلسن ( يف س )٣(

  .١/٢٢٤ وهو مرتجم يف الغاية ٥٨٢ت
انظر ترمجتـه يف الغايـة .رازي القاساين الفاريس مقرئ حاذق هو أبو جعفر حممد بن عبديل ال )٤(

٢/١٩٣.  
بدون واو ، وهو أبو احلسن عيل بن حممد بن فارس بن عبديل ، انظر ترمجته يف ) عيل(  يف س )٥(

  .١/٥٧٥الغاية 
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )٦(
 . ١/٢٥٢ر ترمجته يف الغاية هو أبو عيل احلسني بن حممد بن عيل بن عتاب البزاز املقرئ انظ) ٧(
 وهـو ٥٩٨هو أبو احلسن عيل بن عتيق بن عيسى األبار األنصاري القرطبي إمـام فاضـل ت )٨(

  .١/٥٥٥مرتجم يف الغاية
  .١/٥٨٦انظر ترمجته يف الغاية. هو أبو احلسن عيل بن العجمي الفريض شيخ  )٩(
  ) ! .بن أيب هري ( يف س  )١٠(



 
  ٦٨٦  

 ) .بياض ( ،ابن عدي  -
- )  عمر بن حممد ،عراك )  ابن. 
 .حممد بن عيل بن حممد حميي الدين ،ابن عريب  -
 . أبو بكرلعريبابن ا -
 .وابنه احلسن، عبد اهللا بن عمر، ابن العرجا -
 .امحد بن يعقوب ، ابن أخي العرق -
 . حممد بن أمحدابن عروس -
 . بن حممد بن احلسني ابن عريب احلسني -
 . خلف بن أمحد ابن العريني -
 

                                                        
  .ليست يف ث ) بن (  )١(
 وهو ٦٣٨أبو عبد اهللا حممد عيل بن حممد بن عريب الطائي حميي الدين الصويف املشهور ت هو )٢(

  .٢/٢٠٨مرتجم يف الغاية
  .هو حممد بن عبد اهللا بن حممد تقدمت ترمجته )٣(
واملثبت من األصل و ت ، وهو أبو العباس أمحد بـن يعقـوب بـن إبـراهيم ) العراق ( يف س  )٤(

 . ١/١٥٠ وهو مرتجم يف الغاية ٣٠١بغدادي السمسار البزاز ثقة ت ابن اخي العرق ال
  .هو حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد تقدمت ترمجته  )٥(
هو أبو عيل احلسني بن حممد بن احلسني ابن عريـب األنـصاري األندلـيس الطرمـويش فقيـه  )٦(

  .١/٢٥١ وهو مرتجم يف الغاية ٥٦٣مقرئ ت
 . ذي يف الرتمجة خلف بن حممد ابن العريبي تقدمت ترمجته كذا يف مجيع النسخ وال) ٧(



 
  ٦٨٧  

 .أمحدوعيل بن ، أبو العباس أمحد، ابن العريف -
 ) . وحممد بن احلسن (، اهللاعبد، ابن عطية -
، وعيـاش بـن حممـد،ابن عظيمة حممد بن عبد الـرمحن بـن حممـد -

 . بن حممدوطفيل
 . بن إبراهيم يوسف، ابن عقاب -
وأبـو ، قـرأ عليـه نظيـف،  قرأ عىل السويسابن عقيل الرقي -

  .والبهاء عبد اهللا بن عبد الرمحن ،الوفاء عيل احلنبيل
 

                                                        

 وهو مـرتجم يف ٣٨٠هو أبو احلسن عيل بن أمحد احلامدي القايض ابن العريف ت يف حدود  )١(
  .١/٥٢٦الغاية 

عبد اهللا بن عطية اثنان أحدمها تقـدمت ترمجتـه ، واآلخـر هـو أبـو بكـر عبـد اهللا بـن عطيـة  )٢(
  .١/٤٣٣يف الغاية املحاريب انظر ترمجته 

  .ما بني القوسني ليست يف س  )٣(
هو أبو نرص طفيل بن حممد بن عبد الرمحن ابن عظيمة العبدي اإلشبييل عارف ضـابط انظـر  )٤(

  .١/٣٤١ترمجته يف الغاية 
كذا يف الرتمجة والظاهر أنـه تـصحيف (هو أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بن أمحد بن عتاب  )٥(

 وهـو مـرتجم يف ٦٩٢اجلذامي الشاطبي الصويف مقرئ اسـتاذ ت) عقاب وأن الصواب ابن 
  .٢/٣٩٢الغاية 

 .مل أ قف له عىل ترمجة  )٦(
  )! .لطيف ( يف س  )٧(
 وهو مرتجم يف ٥١٣هو أبو الوفاء عيل بن عقيل البغدادي الظفري احلنبيل اإلمام العالمة ت  )٨(

  .١/٥٥٦الغاية
ن عبد اهللا العقييل الطالبي اهلاشـمي اآلمـدي املـرصي الـشافعي هو عبد اهللا بن عبد الرمحن ب )٩(

  .١/٤٢٨ وهو مرتجم يف الغاية ٧٦٩هباء الدين اإلمام العالمة ت



 
  ٦٨٨  

 .يل بن حممد بن يوسف ع، ابن العالف -
 وابنه (بن احلسن بن احلسن، )  أمحد بن حممد ( بن حممد، ابن عالن -
  ) .وحممد بن جعفر،وحممد بن احلسن ، وعيل بن حممد، أمحد

 . الياس ابن علوان -
 .حممد بن عيل بن اهليثم ، ابن علون -
  .عيل بن حممد بن إسامعيل، ابن عمري -
 .وسف بن عبد اهللا ي، ابن عياد -
 .عيسى بن عبد العزيز، ابن عيسى -
 .عيل بن حممد ، ابن أيب العيش -
 .أمحد بن خلف ، ابن عيسون -

                                                        
هو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بـن حممـد ابـن عـالن الواسـطي اسـتاذ كبـري انظـر ترمجتـه يف  )١(

  .٢/٨٣الغاية
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٢(
  .القوسني ليست يف س ما بني  )٣(
انظـر ترمجتـه يف الغايـة . هو أبو عيل أمحد بن حممد بن أمحد بن عالن الواسطي شـيخ مقـرئ  )٤(

١/١٠١.  
  .٢/١١٠انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو جعفر حممد بن جعفر بن عالن املقرئ  )٥(
 وهو مـرتجم يف ٦٧٣ت ممدود ركن الدين اإلربيل امللقن إمام مقرئ  هو الياس بن علوان بن )٦(

  .١/١٧١الغاية 
هو أبو احلسن عيل بن حممد بن إسامعيل ابن عمري البغدادي موىل بني الرساج احللبيني شـيخ  )٧(

  .١/٥٦٥مشهور انظر ترمجته يف الغاية



 
  ٦٨٩  

 
، ضابط، جليل وثقة ،إمام،   أبو حممد األندليس غازي بن قيس-

ًكان مؤدبا بقرطبة ًوأخذ القراءة عرضا وسامعا عـن نـافع ، ثم رحل فحج، َّ ً
وهـو ، واملوطأ عن اإلمام مالك بن أنس، وضبط عنه اختياره ،بن أيب نعيم 

إنـه كـان  : فيقـال، أول من أدخل قراءة نافع وموطأ مالك إىل األنـدلس 
عىل مصحف وصحح مصحفه ، ًحيفظه بحيث ال يسقط منه ياء وال واوا

، وعثامن بن أيوب ،عبد اهللا) ابنه (روى عنه ،نافع ثالث عرشة مرة 
 بن حبيب وهو املـذكور يف الرائيـةوعبد امللك ، بن خليلصبغ وأ

 :بقوله 
                                                        

 . ٢/٢٤٠ ، بغية الوعاة ١٦٩ البلغة يف تراجم أئمة اللغة ص٩/٣٢٢انظر ترمجته يف السري ) ١(
  ) .اماإلم( يف ث  )٢(
  )! .فبقال ( يف س  )٣(
  ) .مصحف ( يف س  )٤(
  .ليست يف س ) ابنه (  )٥(
 وهو مـرتجم يف الغايـة ٢٣٠هو أبو عبد اهللا عبد اهللا بن الغاز بن قيس األندليس القرطبي ت )٦(

١/٤٤٠.  
 وهـو مـرتجم يف تـاريخ العلـامء ٢٤٦هو أبو سـعيد عـثامن بـن أيـوب بـن أيب الـصلت ت  )٧(

   .٣٠٢ صباألندلس
واملثبت من األصل و ث وهو أبو القاسم أصبغ بن خليل األندليس املـالكي ) واضع( يف س  )٨(

  .١٣/٢٠٢ وهو مرتجم يف السري ٢٧٣فقيه قرطبة ومفتيها ت 
   .١٢/١٠٨هو أبو مروان عبد امللك بن حبيب املصييص انظر ترمجته يف السري  )٩(
 . وهو تصحيف  ) .الرواية ( يف س  )١٠(



 
  ٦٩٠  

 الغازي وقد نكراألف يف يائه رسم     هئ هيئ مع السئ هبا 
واهللا ما كـذبت : سمعت غازي بن قيس يقول: بن خليلقال أصبغ 

مـر وما قالـه ع،ولوال أن  عمر بن عبد العزيز قاله ما قلته ،كذبه منذ اغتسلت 
ًكـان خـريا  :وقـال الـداين . ُإال ليقتـدى بـه / وال قالـه   ،ًرمحه اهللا فخرا وال رياء
ًفاضال فقيها عاملا أديبا ً ًثقة مأمونا مات سنة تسع وتسعني ومائة . 

 األندلـيس  غالب بن حسن بن أمحد بن سيد بونه أبو متام اخلزاعي-
قرأ عليه عبد احلق ،  أبيهقرأ السبع عىل، صالح، حاذق،مقرئ ، الغرناطي

 . بن عبد اهللا األنصاري شيخ أيب حيانبن عيلا
 بفـتح القـاف وكـرس -َ أبو متام القييس القطيني غالب بن عبد اهللا-

                                                        
  )! .بابه وسم ( يف س  )١(
  ).اصنيع (يف ث  )٢(
  ) .وال رنا ( يف س  )٣(
  ) .ًدينا ( يف س  )٤(
، تـاريخ اإلسـالم للـذهبي ٥/٥١٧انظر ترمجته يف الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة  )٥(

  .٦٥١ ، وذكر وفاته سنة ٢٧٤الصلة ص ،٦٥١وفيات سنة 
سيد بونه اخلزاعـي األندلـيس مقـرئ جليـل انظـر ترمجتـه يف هو أبو عيل احلسن بن امحد بن  )٦(

  .١/٢٠٦الغاية 
أبو حممد عبد احلق بن عيل بن عبد اهللا الغرناطي اخلطيب مقـرئ عـارف انظـر ترمجتـه يف  هو )٧(

  .١/٣٥٩الغاية 
هــ ، ومعرفـة القـراء الكبـار ٤٦٥، وفيهـا أنـه تـوىف سـنة ١٨/٣٢٦انظر ترمجته يف الـسري  )٨(

٢/٨٤١.  

 ب/٢٢٩



 
  ٦٩١  

مـن علـامء ، أديـب، فقيه،  مقرئ- احلروف ثم نونالطاء املهملة ثم آخر
وأيب ، ابن قتيبة الصقيل. حممدوأيب احلسني ، أخذ القراءات عن أيب عمرو الداين،دانية 

بـن شـفيع  ( قرأ عليه عبد العزيز .عبد اهللا بن مسلم صاحب عبد املنعم بن غلبون 
 ).مات بدانية سنة ستة وأربعني وأربعامئة

وهو أحـد الـذين ، عرض عىل محزة الزيات  غالب بن فايد الكويف-
قال ،  قاله ابن جماهدعرض عليه حممد بن اهليثم،خلفوه يف القيام بالقراءة 

 .ًوكان جارا لسفيان الثوري ، هو ثقة: أمحد بن صالح
-)  غانم بن أمحد بن حممد أبو القاسم األسود االصـبهاين ، روى

  روى احلـروف عنـه ، احلروف عـن عـيل بـن القاسـم بـن إبـراهيم املقـرئ
 ).أبو العالء اهلمذاين 

قـرأ ، رأ عىل أيب العبـاس املهـدويمقرئ ق،  غانم بن وليد املالقي-
                                                        

  . )!ثم أقرأ(يف س  )١(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٢(
 ، تـاريخ ٤/٣١٣ ، ولـسان امليـزان ٧/٤٩انظر ترمجته يف اجلرح والتعديل البـن أيب حـاتم  )٣(

  ).٢٠٠-١٩١(اإلسالم وفيات 
  .هو حممد بن اهلثيم الكويف أبو عبد اهللا تقدمت ترمجته  )٤(
  . ترمجته هو اإلمام احلافظ أبو جعفر تقدمت )٥(
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )٦(
  .٢/١٦انظر ترمجته يف التحبري يف املعجم الكبري  )٧(
  ) !.اهلمداين( يف ث  )٨(
 وبغيـة الوعـاة ، ١٦٩ ، البلغـة يف تـراجم أئمـة اللغـة ، ص٢/٤٣٣انظر ترمجتـه يف الـصلة  )٩(

٢/٢٤١.  



 
  ٦٩٢  

 .مات سنة سبعني وأربعامئة،  النقريعليه ابن أخته حممد بن سليامن
- غزوان  بن القاسم بن عيل بن غـزوان أبـو عمـرو املـازين ،

وأخـذ ، ولد سنة اثنتني وتسعني ومـائتني، حمرر، حاذق، مقرئ، نزيل مرص
،  حممد بن سلمة العـثامينو، بوذ ًالقراءة عرضا عن أيب احلسن بن شن

وعن ابن جماهد فيام ذكره الداين ،  بن حممد بن بسام أمحد بن حممد و
 أبـو بكـر حممـد بـن  و،احلداد  ، إسامعيل بن عمروقرأ عليه 

واسـع ، شديد األخـذ، ًضابطا، ًكان ماهرا: قال الداين ،احلسن الطحان
                                                        

ــليامن ( يف س  )١( ــن س ــد ب ــن أمح ــد ب ــن اال) حمم ــت م ــل و واملثب ــل. ص ــو يف األص   ث وه
وهو ابو عبـد اهللا حممـد بـن ) النفري ( والذي يف الرتمجة ) النفريس( ويف س) النقري(  و ث 

 وهـو مـرتجم يف ٥٢٥سليامن بن أمحد النفري املالقي ابن أخت غانم بن وليد مقرئ إمام ت 
  .٢/٩٥٢القراء الكبار   ، ومعرفة٢/١٤٨الغاية 

 ، تـاريخ اإلسـالم ١/٤٢٤ ، حـسن املحـارضة ٢/٦٣٩لقراء الكبار انظر ترمجته يف معرفة ا )٢(
  .٣٨٦وفيات سنة 

  .مرتني هنا) بن القاسم ( يف س تكررت )٣(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٤(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٥(
  .١/١٢٨هو أمحد بن حممد بن حممد بن بسام البسامي انظر ترمجته يف الغاية )٦(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز )٧(
 وهـو ٤٢٩هو أبو حممد إسامعيل بن عمرو بـن إسـامعيل احلـداد املـرصي شـيخ صـالح ت )٨(

  .١/١٦٧مرتجم يف الغاية 
 .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٩(
 وهـو ٣٩٨هو ابو بكر حممد بن احلسن الطحـان الـرضير املـرصي حمقـق حـاذق ت بعـد  )١٠(

 .٢/١٢٧مرتجم يف الغاية



 
  ٦٩٣  

وعهد أن ، توىف بمرص سنة ست وثامنية وثالثامئة،ًحافظا للحروف ، الرواية
وكانـت وفاتـه يف أول ، يعني الـسامري: قلت،يصىل عليه الشيخ أبو أمحد 

 قراءاتـه عـىل وأسند اهلـذيل، ًوتوىف أبو أمحد أيضا يف أواخر املحرم،حمرم 
 .والصواب عىل ابن شنبوذ عن إسامعيل ،إسامعيل

 أبـو حممـد مد بن عبد العزيز بن فتحون بـن غلبـون غلبون بن حم-
وابـن ، أخـذ القـراءات عـن ابـن هـذيل،مقرئ ، إمام، األنصاري املرسى

ِتصدر لإلقراء بمرسيه وشهر: قال أبو عبد اهللا ،َعريب َ ُوأخـذ ،  بذلك
ًوكان متقنا جليل القدر روى عنه ، واألدب، وشارك يف العربية،الناس عنه 

تـوىف سـنة ثـالث عـرشة ،  عبد اهللا ابن برطلة )حممد( هم أبومن/ مجاعة 
 .يف ربيع اآلخر وقد قارب السبعني،وستامئة 

 

                                                        
 )!.اهلدى ( يف س  )١(
 . يعني اسامعيل بن عبد اهللا النحاس تقدمت ترمجته )٢(
  ، وصـلة٣/١٦٦ ، التكملـة لكتـاب الـصلة٣/١١٦٨انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبـار  )٣(

  .٢٧٥الصلة ص
 .واملثبت من األصل و ث ) ابن غريب( يف س  )٤(
 ) ! . وشهد ( يف س  )٥(
 الـرمحن بـن عبيـد اهللا برطلـة انظـر ترمجتـه يف ليس يف س هو أبو حممد عبد اهللا عبد) حممد (  )٦(

  .١/٤٢٨الغاية 
  .٣/١١٦٨انظر معرفة القراء  )٧(

 أ/٢٣٠



 
  ٦٩٤  

 املنذري  اللخمي غياث بن فارس بن مكي بن عبد اهللا أبو اجلود-
، ولد سـنة ثـامن عـرشة ومخـسامئة،ثقة ، استاذ، إمام كامل، املرصي الرضير

ــرية  البــن ،  "والتــذكرة "، "بالروضــة للاملكــي"وقــرأ الروايــات الكث
 الـرشيف  أليب الطـاهر عـىل"والعنوان"  لألهوازي " والوجيز"،غلبون

وقرأ بالتيـسري عـىل أيب حييـي اليـسع بـن عيـسى بـن ، اخلطيب أيب الفتوح
 ،وعبـد الظـاهر بـن نـشوان، قرأ عليـه أبـو احلـسن الـسخاوي، حزم

والقاسـم ، والفقيه زيادة، مرو بن احلاجبوأبو ع، اهلمذاين واملنتجب
وأبـو عـيل  ،والتقي عبد الرمحن بن مرهف ابن نارشة، بن أمحد اللورقيا

  ، وأبـو الفـتح عبـد اهلـادي، منصور بـن عبـد اهللا األنـصاري الـرضير
                                                        

 ، شــذرات الــذهب ٣/١١٤٦ ، ومعرفــة القــراء الكبــار ٢١/٤٧٣انظــر ترمجتــه يف الــسري  )١(
٥/٨٧. 

 )! . اللحمي ( يف ث  )٢(
 )! . الكبرية ( يف س  )٣(
 )!. لألهدازي ( يف س  )٤(
  )!.ن حرم ب( يف س  )٥(
 ) !. نسوان ( يف س  )٦(
 )!. املنتخب ( يف س  )٧(
واملثبت من األصل و ث وهو أبو النام زيادة بن عمران بـن زيـادة املـرصي ، )ريادة ( يف س  )٨(

 . ١/٢٩٥ وهو مرتجم يف الغاية ٦٢٩الرضير مقرئ نحوي ت ) املالكي(الفقيه
 ) !. بارشة ( يف س  )٩(
ن عبد اهللا بن جامع االنـصاري الدهـشوري الـرضير الـرشف اسـتاذ هو أبو عيل منصور ب )١٠(

 . ٢/٣١٣ وهو مرتجم يف الغاية ٦٤٢ت



 
  ٦٩٥  

بن  حممد بن عبد اخلـالق وأمحد بن جعفر،وعبد الكريم خطيب املقس
 بن حممـد بـن عبـد اخلـالق وجعفر، جاع الرضيروعيل بن ش(،املالكي
وهو آخـرهم وفـاة ،  ،اهللا املليحي وأبو الطاهر إسامعيل بن هبة) املالكي

وتـصدر لإلقـراء مـن شـبيبته، ، انتهت إليه مشيخة اإلقراء بالديار املرصية
حــسن ، ًدينــا فاضـال. ً عروضـيا،ًأديبــا ،ًفرضـيا ، ًنحويــا،ًوكـان مقرئـا 

 باجلـامع مـصدر، حـسن األداء واللفـظ بـالقرآن، ام املروءةت، األخالق
 بعـد ثم باملدرسة الفاضلية، العتيق بمسجد األمري موسك بني القرصين

 .حتى توىف يف تاسع رمضان سنة مخس وستامئة ،الشاطبي 
 

                                                        
 ) .القس ( يف س  )١(
كذا يف مجيع النسخ ولعله تصحيف من االسم الذي يليه ، ومل يذكره الذهبي يف معرفة القـراء  )٢(

٣/١١٤٦.   
 . ما بني القوسني ليست يف ث  )٣(
) ومل أجد يف ترمجتـه املـالكي ( جعفر بن حممد بن عبد اخلالق املرصي النفري هو ابو الفضل  )٤(

 .١/١٩٥ وهو مرتجم يف الغاية ٦١٥استاذ ت
وهـو أبـو طــاهر ) املليجـي ( والــصواب ) امللبحـي ( ويف س ) املليحـي ( يف األصـل و ث  )٥(

   . ١/١٦٩لغاية  وهو مرتجم يف ا٦٨١إسامعيل بن هبة اهللا بن عيل بن املليجي شيخ مسند ت 
 ) ! .ًعروضا ( يف س  )٦(
 ) . تصدر ( يف س  )٧(
 ).الفاصلية ( يف ث  )٨(



 
  ٦٩٦  

 
 . الواحد  حممد بن عبد،  أبو غالب-
 .أبو غانم مظفر بن أمحد -
-  أبو غانم الكرجي  ، روى القـراءة عـن ،شـيخ  ابـن 
  . اهلذيل بالكرجقرأ عليه ،حبش 

 

                                                        
 وهـو ٥٠٨هو أبو غالب حممد بن عبد الواحـد الـشيباين البغـدادي القـزاز مقـرئ كبـري ت  )١(

  .٢/١٩٢مرتجم يف الغاية 
 .ليس يف س ) ك( الرمز  )٢(
  .ومل أقف له عىل ترمجة ) الكرخي ( يف س  )٣(
 .ليس يف س ) ك( الرمز  )٤(
 . ليس يف س ) ك ( الرمز  )٥(
مدينـة بـني مهـذان وأصـبهان وهـي إىل : واملثبت من األصل وث ، والكـرج ) بالكرخ ( يف  )٦(

 . ٤/٥٠٦مهذان أقرب انظر معجم البلدان 



 
  ٦٩٧  

 
 .حممد بن عمر ، الغازي -
بـن وأمحـد بـن جعفـر، وابنـه اليـسع،عيسى بـن حـزم ،  الغافقي-
 .وحممد بن أيوب بن نوح ، وإبراهيم بن أمحد ، إدريس
 . بن أمحد إبراهيم، الغرناطي -
 .حممد بن يوسف ،الغزنوي  -
 . بن احلسنياملبارك، الغسال -
 . بن عيل إسامعيل، الغساين -
 .عيل بن احلسني، الغضائري -
 .أمحد بن عثامن ،  غالم السباك     -

                                                        
 )!. االلقاب األنساب ( يف س  )١(
غافقي اخلطيب ابن االبزاري إمام مؤلـف هو أبو القاسم أمحد بن جعفر بن أمحد بن إدريس ال )٢(

 .١/٤٣ وهو مرتجم يف الغاية ٥٦٩ت
 ٥٩٩هو أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن عبد الـرمحن األنـصاري الغرنـاطي إمـام مـتقن ت )٣(

 .١/٧وهو مرتجم يف الغاية 
 ٥١٠هو أبو اخلري املبارك بن احلسني بن أمحد البغدادي الغـسال الـشافعي مقـرئ أديـب ت  )٤(

 .٢/٤٠هو مرتجم يف الغاية و
 وهـو ٥٦٠هو أبو الفضل إسامعيل بن عيل بن بركات الغساين الدمشقي أستاذ ماهر ت قبل  )٥(

 .١/١٦٦مرتجم يف الغاية 



 
  ٦٩٨  

 .بن محاد وإبراهيم ، محدان) بن ( جعفر ، غالم سجادة -
وحممد بـن أمحـد بـن ، فحممد بن أمحد بن يوس،غالم ابن شنبوذ  -

 .إبراهيم
 .طلحة بن حممد ، غالم ابن جماهد -
 /.بن القاسم احلسن ، غالم اهلراس -
 

                                                        
 . ليست يف س ) بن (  )١(
 وهو مـرتجم يف الغايـة ٢٦٠هو أبو إسحاق إبراهيم بن محاد سجادة ويقال غالم سجادة ت  )٢(

١/١٢. 
 . واملثبت من س و ث )  احلسني (يف االصل  )٣(

 ب/٢٣٠



 
  ٦٩٩  

 
 .ابن غالب حممد األنامطي  -
  .جعفر بن حييي، ابن غتال -
 . حممد بن أمحد بن عيل ابن غدير -
 .احلسني بن احلسن، ابن غريب -
 .وأخوه أمحد الواسطيان، حممد، ابن غزال -
 .َّابن غزال عبد الواحد بن أمحد -
  .وعيل بن أمحد بن حممد ، حممد بن عيلَّابن الغزال -
 . بن أمحد حممد، ابن أيب غسان -
 .بن عبد الرمحن ويوسف، خلف، ابن غصن -

                                                        

 وهـو مـرتجم يف الغايـة ٥٣٩هو أبو احلكم جعفر بن حييي بن غتـال الـداين إمـام أديـب ت )١(
١/١٩٩. 

 وهـو ٧٣٩هو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أمحد بن عيل بن غدير الواسـطي إمـام حمقـق ت )٢(
 .٢/٥١مرتجم يف الغاية 

 .١/٤٧٣د بن غزال اجلرجاين املقرئ انظر ترمجته يف الغاية هو أبو الفرج عبد الواحد بن أمح) ٣(
 ) ! . ابن العزال ( يف س  )٤(
 .واهللا اعلم ) ابن الغزال( ال ) الغزال ( الذي يف ترمجته  )٥(
 وهـو ٥١٦هو أبو احلسن عيل بن أمحد بن حممـد ابـن الغـزال النيـسابوري اسـتاذ زاهـد ت  )٦(

 .١/٥٢٤مرتجم يف الغاية 
 . ٢/٧٩و بكر حممد بن أمحد بن أيب غسان مقرئ انظر ترمجته يف الغاية هو اب )٧(
هو أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن بن غصن اإلشبييل إمام مقرئ انظـر ترمجتـه يف الغايـة  )٨(

٢/٣٩٦. 



 
  ٧٠٠  

 . بن عبد العزيز عبد السميع، ابن غالب -
 ).بن حممد بن سعيد (ابن غالم الفرس حممد بن احلسن  -
  ،وعيل بـن اهليـثم، وابنه طاهر، ابن غلبون عبد املنعم بن عبيد اهللا -

 .وابنه حممد
 .وأمحد بن حممد بن حسن  ، سليامن بن هشامَّابن الغامز -
 
  

                                                        
  واملثبـت مـن االصـل و ث ، وهـو أبـو العـز عبـد الـسميع بـن ) بن عبـد الظـاهر ( يف س  )١(

 .١/٣٨٧ وهو مرتجم يف الغاية ٦١٨واسطي مقرئ حاذق ت عبد العزيز بن غالب ال
 .ما بني القوسني ليست يف س  )٢(
البغدادي انظر ترمجتـه يف الغايـة ) كذا يف ترمجته ولعله تصحيف (هو عيل بن اهليثم بن علون  )٣(

١/٥٨٤. 
 .فلعله تصحيف واهللا أعلم ) بن علون ( يف ترمجته  )٤(
 .واملثبت من س  ) ابن الغامر( يف األصل و ث  )٥(
 وهـو ٤٠٠أبو الربيع سليامن بن هشام بن الوليد ابن الغـامز القرطبـي مقـرئ حـاذق ت  هو )٦(

 .١/٣١٧مرتجم يف الغاية 



 
  ٧٠١  

 
-   فارس بن أمحد بن موسى بن عمران أبو الفـتح احلمـيص  

ولد بحمص سنة ثالث ، الثقة،بط الضا،الكبري ، الرضير نزيل مرص االستاذ
 و، عبد الباقي بن احلسن  ورحل وقرأ عىل ، وثالثني وثالثامئة

وحممد بن احلسن  ، عيل بن عبد اهللا اجلالءو،،عبد اهللا بن احلسني
وعبـد اهللا بـن أمحـد بـن ،  امللطيوحممد بن صبغون، أيب طاهر األنطاكي
بـن حممــد  وعبــد اهللا، وعمــر بـن حممــد احلـرضمي ،طالـب البغـدادي

  وأيب عـدي ،  الـشنبوذيوأيب الفـرج ،وحممد بـن عـيل، الرازي

                                                        

  ) !.الغاء ( يف ث  )١(
  .ليس يف س ) ت ( الرمز  )٢(
 حـسن املحـارضة ، ٣/٣٠٤ ، شذرات الذهب ٢/٧١٧انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٣(

١/٤٢٦ . 
  .ليس يف س) ت( الرمز  )٤(
  .ليس يف س) ت( الرمز  )٥(
 .السامري تقدمت ترمجته  )٦(
 . ليس يف س ) ج ( الرمز  )٧(
  . ١/٥٥٥هو أبو احلسن عيل بن عبد اهللا اجلالء مقرئ متصدر انظر ترمجته يف الغاية ) ٨(
 . واملثبت من االصل و ث ) ضبعون ( يف س  )٩(
 . ١/٤٠٧عبد اهللا بن أمحد بن طالب البزاز البغدادي انظر ترمجته يف الغاية هو أبو القاسم ) ١٠(
 وهـو مـرتجم يف ٣٨٠هو أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم الرازي الشافعي ت بعد  )١١(

 . ١/٤٤٦الغاية 
 .مل أقف له عىل ترمجة  )١٢(
  .واملثبت من س ) وأبى الفتح ( يف األصل و ث  )١٣(



 
  ٧٠٢  

املظفر بن أمحد بن محدان وأيب غانم، عبد العزيز بن عيل فيام ذكره بعضهم
فإن السنة التي ولد فيها ، وال يصح ذلك، فيام ذكره ابن الفحام يف جتريده

وروى  ،وال قرأ عىل ابن عدي أيضا فيام نعلـم، فيها أبو غانم فارس توىف
  جعفـر بـن أمحـدو،  أمحد بـن حممـد بـن جـابر احلروف عن

 . جعفر بن حممد بن الفضلو ، البزار

مل : وقال،  واحلافظ أبو عمرو الداينو،  قرأ عليه ولده عبد الباقي
ــه ــه يف حفظ ــق مثل ــ، أل ــة،بطهوض ــسن التأدي ــا ح ــان حافظ ــام ،ًك ًفه َ َ

وصـدق ، وفـضلهمع ظهور نسكه، روايتهواتساع،صناعته ْبعلم
 .توىف بمرص سنة إحدى وأربعامئة رمحه اهللا، هلجته

                                                        

  .واملثبت من األصل و ث ) ابن غانم و( يف س  )١(
 . ٩٣ص )٢(
 ).يعلم ( يف س  )٣(
 . ليس يف س ) ج ( الرمز )٤(
  .١/١٠٩انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو بكر أمحد بن حممد بن جابر التنييس  )٥(
  .ليس يف س ) ج ( الرمز  )٦(
محد البزاز انظر ترمجته يف الغاية وهو جعفر بن أ) البزاز( كذا يف مجيع النسخ والذي يف ترمجته  )٧(

١/١٩١. 
 .ليس يف س) ج ( الرمز  )٨(
 . ليس يف س ) ت ( الرمز  )٩(
  ) ! .البادية ( يف س  )١٠(
 ) ! .يعلم ( يف س  )١١(
 ) ! . والساع ( يف ث  )١٢(
  ) !.منسكه ( ف ث  )١٣(



 
  ٧٠٣  

-  فارس بن موسى أبو شـجاع البـرصي  ) الفرائـيض(  ،
  صـاحب ، لقنطـري ا إبـراهيم بـن زيـاد متصدر قرأ عىل ، مقرئ

وحممـد بـن جعفـر ( ،  الكـازرينيقـرأ عليـه  ،حممد بن حييـي
 . )اخلزاعي 

 من  فتاح بن عبد اهللا بن البابوس أبو عبد اهللا بن أيب حممد التونيس-
قرأ عىل عيل بن حجاج صاحب أيب الطيب بن  ،مشايخ اإلقراء باملغرب

  وقـد ذكـر حييـي بـن ، العزيز بن نفـيسغلبون قرأ عليـه أمحد بن  عبد 

                                                        
  .ليس يف س ) مب ( الرمز )١(
 و وميــزان ٤/٣٢٠ ، لــسان امليــزان٤٩٨ذهبي صانظــر ترمجتــه يف املغنــي يف الــضعفاء للــ )٢(

 . ٢/٢٣٠ ، ٤/٣٢٠االعتدال 
 . الفرائيض ليست يف س  )٣(
 . ليس يف س ) مب ( الرمز  )٤(
 وهـو مـرتجم يف الغايـة ٣١٠هو أبو إسحاق إبراهيم بن زياد القنطري مقرئ معترب ت نحو  )٥(

١/١٥. 
 . الكسائي الصغري تقدمت ترمجته  )٦(
 .ليس يف س  ) مب( الرمز  )٧(
 . واملثبت من س و ث ) القازويني ( يف االصل  )٨(
 . ما بني القوسني ليست يف س  )٩(
 . مل أقف له عىل ترمجة )١٠(
 ) . بالغرب ( يف س  )١١(
هو أبو العباس أمحد بن عبد العزيز بـن نفـيس املغـريب إمـام زاهـد انظـر ترمجتـه يف الغايـة  )١٢(

١/٦٩ . 



 
  ٧٠٤  

) حممد الربقي أنه قرأ عىل عبد اهللا  املكمش عن أيب العباس عن أمحـد بـن ( 
فسقط عليه عىل بن حجاج مع أين ، عبد العزيز عن فتاح هذا عن أيب الطيب

 .عىل الصواب. رأيته يف أجايز الواديايش

 مـن جلـة املقـرئني ساينبن عبد اهللا أبـو نـرص املـرادي التلمـ   فتح-
   وقرأ عليـه عـيل ابـن هـذيل قـرأ عـىل بـن رحل إىل املغرب،باملغرب

 .عبد الكريم التلمساين شيخ تلمسان
، ماهر، َّ ُمصدر، فتح بن حممد بن فتح أبو نرص األنصاري االشبييل-
وباملريـة عـىل أيب  ،قرأ القراءات باملقـة عـىل منـصور بـن اخلـري، حاذق

 وأخذ قراءة نافع وأيب عمـرو عـن وعيسى بن حزم، باس بن القصبيالع
ــن شــفيع  ــاسأب ــم انتقــل إىل ف ــه، ث ــن ( فأخــذ عن ــو القاســم اب   أب

                                                        
 . زيادة من س  )١(
 . ٣/١٠٦الغاية ) ًوخرج لنفسه أربعني تلميذا ( حممد بن جابر تقدمت ترمجته وقال فيها ) ٢(
 ، الـسفر اخلـامس مـن كتـاب الـذيل عـىل ٣/١١٢٥انظر ترمجته يف معرفـة القـراء الكبـار  )٣(

  .٥/٥٣٢الصلة
 ).بالغرب ( يف س  )٤(
 ) . الغرب ( يف س  )٥(
، والتكملـة ٢٧٧ ، وصلة الـصلة ص١٠٨٨ ، ٣/١٠٢٢انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٦(

  .٣/١٦٩لكتاب الصلة 
 .واملثبت من األصل و ث ) بن احلسني ( يف س  )٧(
 ) !. حرم ( يف س  )٨(
  ) !.سقيع ( يف س  )٩(
 . ما بني القوسني ليست يف س  )١٠(



 
  ٧٠٥  

 وعقيـل بـن ،ومفـرح الـرضير ،وعبد اجلليل بن موسـى ،امللجوم 
 فأخطأ "التيسري"وروى عنه قرأ عليه حممد بن عمر املعافري   .طلحة 

وأيب داود ومـا أدركهـام  ،زعم أنه يرويه عن ابن الدويش،يف اسناده عليه 
، بل قـرأ فـتح هـذا عـىل عيـسى ابـن حـزم: قلت،قاله أبو عبد اهللا احلافظ 

فكأنـه ،  وأيب داودوابـن الـدويش ،والغافقي عن قراءته عىل ابن البياز
 .واهللا أعلم. سقط يف اإلسناد عيسى ابن حزم

 .وقد تكرر عىل الذهبي ،  ومخسامئةبعني مات سنة أربع وس
 

                                                        
 انظـر ٦٠٥ هو أبو القاسم عبد الرمحن بن يوسف بن حممد األزدي الزهراين ابن امللجـوم ت )١(

 . ٣/٥٢ترمجته يف التكملة لكتاب الصلة 
هو أبو حممد عبد اجلليل بن موسـى االنـصاري األندلـيس القـرصي انظـر ترمجتـه يف الـسري  )٢(

٢١/٤٢٠. 
انظـر ترمجتـه يف التكملـة . هو أبو اجلليل مفرج بن حسني بن إبراهيم األنـصاري األشـبييل  )٣(

 . ١/١٧٤لكتاب الصلة 
وهو أبو طالب عقيل بن عطية بـن أيب امحـد ) عقيل بن عطية ( النسخ والصواب كذا يف مجيع )٤(

 .٣/١٥١ وهو مرتجم يف التكملة لكتاب الصلة ٦٠٨بن جعفر القضاعي ت
 )! .الغافري (يف س  )٥(
 ) !.الدرس ( يف س  )٦(
 )!. البيان ( يف س  )٧(
 )! .الدرس ( يف س  )٨(
 ) !.وستني( يف س  )٩(



 
  ٧٠٦  

قرأ ، مقرئ،  أبو نرص البلنيس املعروف بابن أيب كبه فتح بن يوسف-
ًعمر دهرا، عىل أيب داود َّ َّقرأ عليه حممد بن عيل الشاري الذي بقى إىل سـنة . ُ

 .أربع وعرشين وستامئة
-  الفرحيم بـن زيـدان  بن عمر بن احلسن بن أمحد بن عبد الكر

، حـاذق، مقـرئ) ،املفـرس ( ويقال البرصي ،أبو الفتح الرضير الواسطي
ولد سنة مخس ومخسني وثالثامئة وعرض القرآن بواسـط عـيل ، األخذ، حسن

 عثامن بن عبـد اهللا وعيل ،  سنة ستة وسبعنيعيل بن منصور الشعريي
ببغداد  ، العريف اجلامديعىل عيل بن أمحد بن وباجلامدة بن شوذبا

                                                        
 ، صـلة ٣/١٦٩ ، التكملـة لكتـاب الـصلة ٢/١٠١٤ يف معرفة القـراء الكبـار انظر ترمجته )١(

  .٢٧٦الصلة ص
  .ليس يف س ) س( الرمز  )٢(
 ، طبقـات ١٢/٣٩٧ ، تـاريخ بغـداد ٧٨٦ ، ٢/٧٥٠انظر ترمجته يف معرفـة القـراء الكبـار  )٣(

  .٣٢٠املفرسين للداودي ، ص
  ) .النرصي ( يف س  )٤(
 .  س ليست يف) املفرس (  )٥(
أبو احلسن عيل بن منـصور بـن الـشعريي  واملثبت من األصل و ث وهو) السعدي ( يف س  )٦(

 . ١/٥٨١ وهو مرتجم يف الغاية ٣٨٠الواسطي مقرئ ت بعد 
  .ليس يف س) س( الرمز  )٧(
 ) . سودب ( يف س )٨(
 . البرصة واملثبت من األصل و ث ، واجلامدة قرية كبرية بني واسط و) باحلامدة( يف س ) ٩(
 .واملثبت من األصل ) احلامدي ( يف س و ث  )١٠(



 
  ٧٠٧  

قرأ عليـه ، ثم سكنها حتى مات، صالح بن بن حممد املؤدب  عىل 
  وأبـو بكـر ،وأبو املعايل ثابت بـن بنـدار ،  أبو طاهر بن سواراألئمة 

ـنة :وقال ، بن خريونوأبو الفضل أمحد بن احلسن ،قطان أمحد بن احلسني ال تـوىف س
 األوىل ودفن يوم األحـد الثـاين مـن مجـادي، ئة يوم السبتست وثالثني وأربعام

ًوكان رجال صاحلا  قرأت عليـه يف منزلـه بـدرب النـاووس : قال ابن سوار، ًزاهدا،ً
 . كان من األبدال  سنة أربع وثالثني وأربعامئة

شـيخ ،  بن أمحد بن لب أبو سعيد الثعلبي الغرناطي فرج بن قاسم-
، كبـري،إمام ، وخطيب جامع غرناطة األكرب/ ومفتيها ، زماننااألندلس يف 

   سـنة إحـدى وسـبعامئة وقـرأ القـراءات عـىل عـيل ًولـد تقريبـا، عالمة
 يف  ﴾ إنـام يـستجيب﴿  :وقرأ لنافع إىل قوله تعـاىل ، بن عمر القيجاطيا

                                                        

 .ليس يف س ) س ( الرمز  )١(
 ٣٨٠هو أبو طاهر صالح بن حممد بن املبارك املؤدب البغدادي مقـرئ حـاذق ت يف حـدود  )٢(

 . ١/٣٣٤وهو مرتجم يف الغاية 
 . ليس يف س ) س ( الرمز  )٣(
  ).مجاذي ( يف ث  )٤(
 . زيادة من س  )٥(
 .١/٢١٧انظر املستنري  )٦(
 ، الـديباج املـذهب يف معرفـة أعيـان علـامء ٢/٧٧انظر ترمجته يف انباء الغمـر بابنـاء العمـر  )٧(

  .٢/٢٤٣ بغية الوعاة ٢/١٣٩املذهب 
 ) . بغرناطة ( يف س  )٨(
 وهو مرتجم يف الغايـة ٧٣٠هو ابو احلسن عيل بن عمر بن إبراهيم القيجاطي أستاذ ماهر ت )٩(

١/٥٥٧.  

 ب/٢٣١



 
  ٧٠٨  

  أيب  ) عـن(وروى ،  بـن أيب العـاص عىل إبراهيم بـن حممـداألنعام
وأخذ العلم عـنهم كـأيب جعفـر ، وسمع منهم، ومجاعة، بد اهللا الواديايشع

وقايض غرناطة حممد بـن حييـي بـن ،أمحد بن احلسن بن عيل بن الزيات 
وحممد بن أمحد بن يوسف ،  بن سلمونوعبد اهللا بن عيل، بكر األشعري

كره واشتهر ذ، فاخذ الناس عنه، وتصدر لإلقراء ونرش العلوم، اهلاشمي
 . يف الفتويوسائر بالد املغرب ، يف بالد األندلس

 قرأ عليه السبع صاحبنا أبو عبد اهللا حممد بن ميمـون البلـوي ورأيـت 
 .يف احلجة سنة أربع وستني وسبعامئةاجازته منه مؤرخه 

                                                        
 . ٣٦: اآلية رقم  )١(
واملثبت من األصل و ث ، وهو أبو اسـحاق إبـراهيم بـن أيب ) بن حممد راي العاص( يف س  )٢(

 . ١/٢٤العاص اخلطيب التنويف األندليس إمام زاهد انظر ترمجته يف الغاية 
 . ليست يف ث )عن( )٣(
 ٧٣٠ام عـارف ت يف حـدود هو أبو جعفر أمحد بن احلسن بن عيل ابن الزيات الكالعـي إمـ )٤(

 .١/٤٧وهو مرتجم يف الغاية 
هو أبو حممد عبد اهللا بن عيل بن عبد اهللا ابن سلمون الكناين األندلـيس مقـرئ مـصدر وهـو  )٥(

 .١/٤٣٦مرتجم يف الغاية 
ــمي ت )٦( ــف النجــايل اهلاش ــن يوس ــد ب ــن أمح ــد ب ــو حمم ــدرر ٧٢٤ه ــرتجم يف ال ــو م  وه

 ٣/٣٧٢الكامنة
  ).الغرب ( يف س  )٧(
 ) . الفنون ( يف س  )٨(
  )! .نورخه ( يف س  )٩(



 
  ٧٠٩  

قـرأ عـيل ، قايض تكريت شـيخ،  الفرج بن حممد بن جعفر املقرئ-
قـرأ عليـه احلـسن بـن حممـد صـاحب   ،سموابـن مقـ، أيب بكر النقـاش

 ."الروضة"
-) الفــضل بــن إبــراهيم روى القــراءة عــن .  النحــوي الكــويف

 ) . بن حممد بن أمحد اآلميل روى القراءة عنه عبيد اهللا، الكسائي
قرأ عىل حممد بن .  الفضل بن أمحد بن الوزير أبو العباس البغدادي-

ذكره أبـو بكـر أمحـد بـن ، ه بكار بن أمحد بن بكارقرأ علي.إسحاق املسيبي 
 الفضل الباطرقاين يف طبقات القراء من تأليفـه وقـال شـيخ كـان يقـرئ

 .ببغداد
روى القـراءة ، روى القراءة عن يعقوب احلـرضمي،  فضل بن أمحد اهلذيل-

 ."املصباح "ذكره أبو الكرم يف ، عنه الزبري بن أمحد الزبريي
                                                        

  .٢/٦٨٦انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )١(
 . هو حممد بن احلسن تقدمت ترمجته  )٢(
 .هذه الرتمجة ليست يف س  )٣(
 ، معجـم األدبـاء ٢/٢٤٤ ، بغيـة الوعـاة ٢٤/١٩انظر ترمجته يف الوايف بالوفيات للصفدي  )٤(

١٦/٢٠٤. 
ذا يف األصل و ث والظاهر أنه تصحيف وأن املراد أبو حممـد عبـد اهللا بـن حممـد بـن أمحـد ك )٥(

  .١/٤٤٧اآلميل انظر ترمجته يف الغاية 
 .مل أقف له عىل ترمجة  )٦(
 ! ).مقرئ( يف س  )٧(
 .مل أقف له عىل ترمجة  )٨(



 
  ٧١٠  

-  فضل بن أمحد أبو العباس الزبيـدي البغـدادي ال ،مقـرئ ،
  أبو بكر بن اجللنـديعرض عليه ،  خلف البزارعرض عىل 

 .قرأت عليه ببغداد يف شارع الدجيل:وقال 
-  الفــضل بــن احلبــاب أبــو خليفــة اجلمحــي  ، صــاحب  

و العز القالنيس وابن سـوار فقال أب، اختلفوا يف اسمه وكنيته ، عبد الوارث
وقال عبد السيد بـن عتـاب ، هو أبو القاسم زيد بن احلباب: وسبط اخلياط

لعـل الـصواب أبـو  :وقـال القـصاع، أنه أبو الفضل خليفة بن احلبـاب
هو الصحيح بال شك ) وهذا(اجلمحي قلت ، الفضل بن احلباب، خليفة

   حبـاب بـن حممـد بـن "كـاملاإل"يف ، قال ابن مـاكوال(إن شاء اهللا 
                                                        

 . ليس يف س ) ج(الرمز (  )١(
 . ٣/١٩) الذيايل (  ، اإلنساب ١٢/٣٧٧بغداد  ، تاريخ ١٤/٥٢٨انظر ترمجته يف السري ) ٢(
 . ليس يف س ) ج ( الرمز  )٣(
  .ليس يف س ) ج ( الرمز  )٤(
وهو أبو بكـر حممـد بـن عـيل بـن احلـسن بـن ) ابن اجللندا( كذا يف االصل و ث ويف س والذي يف الرتمجة ) ٥(

 . ٢/٢٠١ وهو مرتجم يف الغاية ٣٤٠اجللندا املوصيل مقرئ متقن ت بعد 
 . ليست يف س ) س ف ( الرمزان  )٦(
  . ٢/٤٣٠ ، شذرات الذهب ٤/٤٣٨ ، لسان امليزان ١٤/٧انظر ترمجته يف السري  )٧(
 ) . ابن القصاع ( يف س  )٨(
 .ليست يف س ) هذا (  )٩(
 .ما بني القوسني ليست يف س  )١٠(
  . دي احلـافظ الكبـري هو أبو خرض عىل بن هبة اهللا بن عيل العجـيل اجلربادقـاين ثـم البغـدا )١١(

 . ،١٨/٥٦٩ وهو مرتجم يف السري ٤٨٦ت 



 
  ٧١١  

، بن احلبابمحن اجلمحي والدأيب خليفة الفضل سعيد بن صخر بن عبد الر
وكان داخلني شك يف هـذا الـسند : قال القصاع) وقيل اسم حباب عمرو 

ًفرأيت كأن قائال يقول يل يف املنام قرأ ابن سيف املالكي َّ عىل ابن احلبـاب 
أقرأ ابن احلباب يف : قلت/ هذا معناه يف سنة ثالث وثالثامئة أو كالما 

 ، أيب معمر عبد اهللا بن عمرو بن عبد الوارث قوهلم أمجعني عىل 
ْروى القراءة أيضا عن روح بن عبد املؤمن  أبـو  وقالوا قرأ عليـه ، َ

: قلـت(،القاسم عمر بن حممد بن يوسـف املـالكي البغـدادي بالبـرصة
 .ءة عنه أيضا احلسن بن سعيد املطوعيوروى القرا

يف آخـر سـنة أربـع )  مات أبو خليفـة الفـضل بـن احلبـاب بالبـرصة 
وهـو  ،ويقال سنة مخس وهو أية ابن حممد بن سالم اجلمحـي،وثالثامئة 

                                                        
هو أبو القاسم عمر بن حممد بن سيف املالكي البغدادي مقرئ معروف انظر ترمجته يف الغاية  )١(

١/٥٩٦. 
 ) ! .او كالمها ( يف س  )٢(
تـاوي ابـن راجـع ف. تقدم الكالم عىل املنامات وأهنا ال يعتمد عليها يف إثبات يشء وال نفيـه  )٣(

 .٤٥٨-٢٧/٤٥٧تيمية 
 .ليسا يف س ) س ف ( الرمزان  )٤(
  ) ! .عبد الوارت ( يف ث  )٥(
  .ليست يف س ) س ف ( الرمزان  )٦(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٧(
َّهو أبو عبد اهللا حممد بن سالم اجلمحي موالهم العالمة األخباري ت  )٨(  وهو مـرتجم يف ٢٣١َ

 . ١٠/٦٥١السري 

 أ/٢٣٢



 
  ٧١٢  

وأظن أنه مل ، واألنساب،واآلداب ، واألشعار، وكان رواية لألخبار،الراوي عنه كتبه 
 .واهللا أعلم،  احلروفبل روى، يعرض القرآن

- الفضل بن خالد أبو معـاد النحـوي املـروزي  ، روى القـراءة عـن 
 حممد بـن و ،روى عنه القراءة حممد بن هارون النيسابوري،خارجة بن مصعب 

 ). املرسىوالليث بن مقاتل بن الليث(، عبد احلكم
  .اله البخاريً مات قريبا من سنة إحدى عرشة ومائتني ق

- الفضل بن داود بن حييي بن أيب رطبـة أبـو العبـاس املـدين  
   مـصعب بـن عـرض عـىل ، موىل بنـي هاشـم يعـرف بـابن الـسدي

 أبـو بكـر بـن عـرض عليـه .ابراهيم بن محزة الزبيدي صاحب قالون 
 . حممد بن أمحد بن سمعان و، اجللندي

                                                        
 ) . قرأ ( يف س  )١(
بغيـة الوعـاة ) ٢١١(تـاريخ اإلسـالم وفيـات ) النحوي ( ٥/٤٦٧انظر ترمجته يف االنساب  )٢(

٢/٢٤٥.  
 .٢/٢٧٣هو أبو عبد الرمحن حممد بن هارون النيسابوري انظر ترمجته يف الغاية  )٣(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٤(
بـو نـرص الليـث بـن مقاتـل بـن الليـث املـريس واملثبت من األصـل وهـو أ) املري ( يف ث  )٥(

  .٢/٣٤اخلراساين انظر ترمجته يف الغاية 
 .٢/٣٢٣انظر التاريخ الصغري  )٦(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٧(
  .٢/٦٤هو حممد بن أمحد بن سمعان املدين انظر ترمجته يف الغاية  )٨(



 
  ٧١٣  

- أيب(  بن  الفضل (داود،   روى القراءة عنروى .  أمحد بـن أنـس
 . احلسن بن إبراهيم األصبهاينالقراءة عنه 

- الفضل بن زكريا اجلرجرائي  ، ًروى القراءة عرضا وسامعا عن ً
روى القراءة عنه،  أمحد بن جبري أبو بكر النقاش . 

- الفــضل  بــن شــاذان   بــن عيــسى أبــو العبــاس 
 يزيد  أمحد بنًأخذ القراءة عرضا عن ، عامل،الكبري،اإلمام ، الرازي

 ،وحممد بن عيسى األصبهاين  ، حممد بن إدريس األشعريو،احللواين 
 الفـضل بـن  و،  أمحد بن أيب رشيـحو، ونوح بن أنس

                                                        
  .ليست يف س ) أيب (  )١(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٢(
 . ١/٢٠٤ أبو عيل احلسن بن إبراهيم األصبهاين انظر ترمجته يف الغاية هو )٣(
 .واملثبت من س ومل أقف له عىل ترمجة )اجلرجاين ( يف األصل و ث  )٤(
) ٢٧٠-٢٦٠(  ، وتاريخ اإلسالم وفيـات سـنة ١/٤٦٢انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٥(

  .١٨٩جرجان للسهمي ص تاريخ
 )! . ن مادا(، يف س  )٦(
  ) .الزازي ( ويف ث) الدارمي ( يف س  )٧(
  ).الثقة ( يف س  )٨(
  )! .األسعري ( يف ث  )٩(
  .٢/٣٤٣هو أبو حممد نوح بن أنس الرازي مقرئ معروف انظر ترمجته يف الغاية  )١٠(
  وهـو أمحـد بـن الـصباح تقـدمت ) ابـن أيب رسيـح( كذا يف مجيع النسخ والذي يف ترمجتـه  )١١(

  .ترمجته 
  .ليس يف س ) ت (الرمز  )١٢(



 
  ٧١٤  

، وروى عـن أيب عمـر الـدوري ، ) وعمرو بـن بكـري(،  شاهنيحييي بن
 ابنه أبو روى القراءة عنه  ،وحممد بن محيد، وحيي بن عبد احلميد

، وابـن خرطبـة، الـرازي احلـسن بـن سـعيد و،القاسم العباس
  أمحـد بـن و ، صالح بـن مـسلمو، وحممد بن عبديل

  ،  بـن هـارون   حممـد بـن أمحـد و،د  بـن عبـد الـصمدحمم
                                                        

  .ما بني القوسني ليست يف س  )١(
 ٢٢٨هو أبو زكريا حييي بن عبد احلميد بن عبد الرمحن احلامين الثقة صاحب املسند الكبري ت )٢(

  .١٠/٥٢٦وهو مرتجم يف السري 
ري بـن واملثبت من األصل و ث وهو أبو بكر حممد بـن محيـد بـن أيب اليـس) بن محيه ( يف س  )٣(

  .٢/١٣٦القباب املرصي مقرئ بحرف ورش انظر ترمجته يف الغاية
  .ليس يف س) ك ( الرمز  )٤(
  .ليس يف س ) س( الرمز  )٥(
ـة ) بن سعيد ( واملثبت من االصل و ث ويف مجيع النسخ ) الداري ( يف س ) ٦( ـعيب ( والـذي يف الرتمج ) بـن ش

   .١/٢١٥ ترمجته يف الغاية قرئ انظروهو أبو عيل احلسن بن شعيب الرازي م
واملثبت من األصل و ث واملعروف أن خرطبة قرأ عىل العباس بن الفضل ) خرطمه ( يف س  )٧(

  .ال عىل والده 
  .ليس يف س ) ت (الرمز  )٨(
  .١/٣٣٥هو أبو عبد اهللا صالح بن مسلم بن عبد اهللا الرازي انظر ترمجته يف الغاية  )٩(
  .يست يف س ل) مب ف ك ( الرمز  )١٠(
هو أبو العباس أمحد بن حممد بن عبد الصمد الرازي اسـتاذ مقـرئ انظـر ترمجتـه يف الغايـة  )١١(

١/١١٨.  
  .ليس يف س) ت ( الرمز  )١٢(
 وهـو ٣٣٠هو أبو بكر حممد بن أمحد بن هارون الرازي البغـدادي مقـرئ حـاذق ت بعـد  )١٣(

  .٢/٩٠مرتجم يف الغاية 



 
  ٧١٥  

 أبـو احلـسن ابـن و، أمحد بن عـثامن  بـن شـبيبو
مل يكن يف دهره مثله : قال الداين) ،وحييي بن زكريا اليشكري(، شنبوذ

ومـات يف حـدود : قلـت .وحـسن اطالعـه ،وعدالتـه ، وفهمه، يف علمه 
 .لتسعني ومائتنيا

-) قـرأ عـىل أيب أمحـد ، الفضل بن عبد الرزاق أبو حممـد األندلـيس
 ) .قرأ عليه احلسن بن القاسم الواسطي بمرص ، السامري

  أبـو منـصور  الفضل بن عمر بن منـصور بـن عـيل بـن الـرائض-
بالروايـات عـىل /ولد سنة اثنتني ومخسني ومخسامئة وقرا،الكاتب البغدادي

، بن البـوابوكتب اخلط املنسوب طريق الشيخ ، ن عساكر البطائحيعيل ب
مرىض ، طيب األخالق، ساكنا، متدينا، حسنا، وكان كهال: قال ابن النجار 

                                                        
  .يف س ليست ) غا ف( الرمزان  )١(
واملثبت من األصل وهو أبو بكر أمحد بن حممـد بـن ) بن سبيب ( ويف ث ) بن سسه ( يف س  )٢(

 . ١/١٢٣ وهو مرتجم يف الغاية ٣١٢عثامن بن شبيب الرازي مقرئ مشهور ت
  .ليست يف س ) مب ف ك ( الرموز  )٣(
  .ما بني القوسني ليس يف س  )٤(
ي زكريا اليشكري وهو أبو حييي زكريا بن أمحد بن محزه كذا يف األصل و ث والصواب ابو حي )٥(

  .١/٢٩٤اليشكري انظر ترمجته يف الغاية 
  .هذه الرتمجة ليست يف س ومل أقف له عىل ترمجة  )٦(
 التكملـة لوفيـات النقلـة ٦٠٩انطر ترمجته يف خمترص تاريخ الدبيني وتـاريخ اإلسـالم سـنة  )٧(

٤/٢٥.  
 

 ب/٢٣٢



 
  ٧١٦  

سـنة ،  اآلخـرةمات يف مجادي ، ًمتواضعا، كيسا، حممود األفعال، السرية
 .ودفن بباب حرب،تسع ومخسامئة

،  احللواين البغـدادي املعايل   بن أيب منصور أبو الفضل بن عمر-
قال أمحد بن صالح . قرأ بالروايات الكثرية  عىل سبط اخلياط، جمود، مقرئ

،  وأقـرأهقد قـرأ القـرآن ، ًجمودا   ضابطا، ًكان مقرئا: ابن شافع اجلييل
ًوختم خلقا كثريا ـتقلال، ًوكـان متعففـا، وكتـب لنفـسه، وسمع احلديث الكثري، ً ، ًم

َوصـىل ، اخلميس حادي عرش من شعبان سنة إحدى وأربعـني ومخـسامئةمات يوم  ُ
 .عليه بجامع القرص وبمدرسة الشيخ عبد القادر

-   الفضل بن أيب الفضل اجلارودي البخاري ، روى القراءة عن
قرأ عليه ،  أبيه  أبو القاسم اهلذيل ببخاري. 

-) بو القاسم العطار البغداديالفضل بن حممد بن عبد اهللا أ.    قرأ
                                                        

  ) .مجاذي ( يف ث  )١(
  .٢٤/٥٦انظر ترمجته يف الوايف بالوفيات  )٢(
  .واملثبت من س كام يف الوايف بالوفيات) املعاىف( يف األصل و ث  )٣(
  )ًحافظا ( يف س )٤(
  ) .وقد قرأ القراءة( يف ث )٥(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٦(
معجـم البلـدان ُبخاري من أعظم مدن ما وراء النهر واجلها يعرب إليها من أمل الـشط انظـر  )٧(

١/٤١٩.  
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )٨(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٩(



 
  ٧١٧  

قرأ عليه أبو املظفر عبد اهللا بن شـبيب بـن ، عىل أيب القاسم زيد بن أيب بالل
 ).عبد اهللا األصبهاين

-) الفضل بن حممد أبو العبـاس األنـصاري  ،قـرأ عـىل ، مقـرئ
قرأ عليـه أبـو العبـاس العجـيل ، احلسن بن حممد بن زياد صاحب أيب عبيد

 ) .األهوازي شيخ 
-  الفضل بن خملد بن عبد اهللا بن رزيق  أبـو العبـاس 

َّالبغدادي يعرف بفضالن الدقاق األعرج املكتب قرأ عىل  َ ُ أيب محدون 
 أيب أيـوب و،  بن غالـبوعىل حممد، وهو من أجل أصحابه، الطيب
،  ابن املنادى قرأ عليه ، )الرضير (  عبيد بن عبد اهللاو، اخلياط

وحممد بن إسحاق ، وحممد بن شعيب، ومدين بن شعيب،  ابن شنبوذ و
ــه ، البخــاري ــراءة عن ــن جماهــدوروى الق ــاه، اب   وهــو أخــو ، وكن

                                                        
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )١(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٢(
  .١٢/٣٧١ ، وتاريخ بغداد ٢/٥١٨انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٣(
  ) .ابن خملد ( قبل ) بن حممد ( يف س زيادة  )٤(
  ).زريق( ث يف  )٥(
  .أبو جعفر األنامطي تقدمت ترمجته )٦(
  .١/٤٩٦انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو حممد عبيد بن عبد اهللا الرضير )٧(
  .ليست يف س ) الرضير( )٨(
  )ك ( رمز له يف س بـ )٩(
  .واملثبت من األصل و ث ) أبو جماهد ( يف س  )١٠(



 
  ٧١٨  

وقال فيه األهوازي الفضل بن خملد بن حممد كام قال يف (إسحاق بن خملد 
ُأخيه وهو وهم َ. ( 

أخـذ القـراءة . الكـويف يعـرف بحمـل  بن مرثد الفـزاري الفضل -
روى عنـه ، وهـو مـن قـدماء أصـحابه، ًعرضا عن القاسم بن أمحد اخلياط

 .القراءة احلسن بن داود النقاد
- الفضل بن حييي  بن شاهي  بن سلمة بن احلارث بن
ًقـراءة عرضـا روى ال.  أبـو حممـد األنبـاري بن أبان بن فراسشهاب

 ًروى القـراءة عنـه عرضـا ، حفـص عـن عاصـم ًوسامعا عـن 
قـال الفـضل قـرأت عـىل )  الفضل بن شـاذانو،  بن بشارأمحد

 يف: وقال الداين) ،وكتب يف القراءة من أول القرآن إىل آخره بخطه ، حفص
 .بن بشار جامعه أن الفضل هذا هو جد أمحد 

                                                        
  .ما بني القوسني ليست يف س  )١(
  .ومل أقف له عىل ترمجة ) الغزاري (  ث يف )٢(
  .١٢/٣٦٢انظر ترمجته يف تاريخ بغداد  )٣(
  ).سادي ( يف س  )٤(
  ).بن سهاب ( ويف ث ) وشهاب (يف س  )٥(
  ) .بن فراش ( يف س )٦(
  .١/٤٠هو أبو العباس أمحد بن بشار بن احلسن األنباري انظر ترمجته يف الغاية  )٧(
  .واملثبت من األصل و ث ) ن بن سادا( يف س  )٨(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٩(
  .١/٣٦٧انظر جامع البيان  )١٠(



 
  ٧١٩  

- الفضل بن يعقوب بن زياد أبو العباس احلمـراوي املـرصي .  
بـو أ/ روى القـراءة عنـه ،  عـن ورش عبد الصمدروى القراءة عن 

  حممـد بـن جعفـر و ،  األصـبهاينجعفر حممد بـن  عبـد الـرمحن
وروى ابن جماهد عـن ،وأبو بكر حممد بن عبد الرحيم األصبهاين ، العالف

  ًصبهاين عن احلمراوي عـن عبـد الـصمد عـن ورش قـال كـان نـافع يقـرأ أوال األ
  مل يـرو أحـد عـن : قـال الـداين،  ساكنة الياء ثم رجع إىل حتريكها بالنصب" حمياي "

 .عبد الصمد عن ورش غري احلمراوي وخالفته اجلامعة عنه
 شيخ  اهللا بن أمحد بن تاج الكازروين الشيخ كريم الدينفضل ( -

رحـل إىل ، جمـود عـارف بالتجويـد، إمـام يف القـراءات، شرياز ومقرؤهـا
 يف سـنة إحـدى وقرأ بالقراءات الـسبع عـىل عبـد اهللا الـسبعة، خوارزم

 املـرصي ومجع القراءات عىل احلسام،ثم دخل القرم ، ومخسني وسبعامئة
                                                        

  .مل أقف له عىل ترمجة  )١(
  .هو أبو األزهر العتقي تقدمت ترمجته  )٢(
هو أبو جعفر حممد بن عبد الرمحن بن حممد االزرناين األصبهاين ثم البغدادي انظر ترمجتـه يف  )٣(

  .٢/١٦٦الغاية 
  .ليس يف س ) س ( الرمز  )٤(
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )٥(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٦(
 وهـو مـرتجم يف الغايـة ٧٦٠يف حـدود  هو عبد اهللا السبعة اخلـوارزمي شـيخ خـوارزم ت )٧(

١/٤٦٥.  
ــرم عــارف ت  )٨( ــرصي شــيخ الق ــروف باحلــسام امل ــرتجم يف ٧٦٥هــو حــسن املع  وهــو م

  .١/٢٣٦الغاية

 أ/٢٣٣



 
  ٧٢٠  

منهم ورجع إىل شرياز فقرأ عليه هبا مجاعة كثريون ، يف سنة أربع ومخسني
والشيخ حممد بـن حيـدر ، اإلمام عبد الرحيم بن عبد الرمحن األصبهاين

وملـا دخلـت شـرياز سـنة ثـامن ،وحممود بن العزيـز،املنبجي احلسيني
وسـبق ، ًوثامنامئة اجتمع يب وذاكرين يف القراءات السبع فرأيتـه مستحـرضا

 وأخـربين ،عليه اإلقراء بالقراءات العرش ثم رجع وحرض عندي واسـتغفر
َّأنه رأى يف املنام من يأمره بأن يقرأ عىل الفاحتة فقرأهـا عـىل  َّوعمـر وكـان ،َّ ُ

واحتـاج ، وأردت أن يكتب يل الطيبة فاسـتحييت منـه، ًحسن الكتابة جدا
ٍبأخرة فكنت أمده حتى توىف يف ليلة السادس والعرشين من رمـضان سـنة 

 ) .ُست عرش وثامنامئة بشرياز وصليت عليه رمحه اهللا
، القرطبـي، حممد  بن وهب أبو القاسـم األنـصاري  فضل اهللا بن-
وعن ابن ، مصدر أخذ القراءات عن حممد بن رشيح صاحب الكايف، مقرئ
وقـد تـصدر ، قرأ عليه عيل بن حممد بن خلف،  صاحب مكيشعيب

                                                        

  )! .كثرون ( يف ث  )١(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٢(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٣(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٤(
 ، تاريخ اإلسالم وفيـات سـنة ٢/٤٤٠ ، الصلة ٢/٩٣٢انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار )٥(

٥٢٤.  
م بـن اليـاس تقـدمت واملثبت من األصل و ث وهو حممـد بـن إبـراهي) أيب شعيب ( يف س  )٦(

  .ترمجته 
 وهـو مـرتجم يف الـسفر ٥٢٦هو أبو احلسن بن عيل بن حممد بن خلف األويس القرطبي ت )٧(

 .٥/٣٠٣اخلامس من الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 



 
  ٧٢١  

ولـه سـبعون ، مات سنة أربع وعرشين ومخـسامئة ، لإلقراء بمسجد قرطبة
 .سنة

 .الن البغدادي هو الفضل بن خملد تقدم  فض-
- فهد بن الصقر ،ًروى القراءة عرضا عن يعقـوب احلـرضمي ،

 روى القراءة عنـه .  أيوب بن املتوكلوعن ، وهو من جلة أصحابه 
 . خالدابن اخته إبراهيم بن

-  فورش املقرئ عن نرصويه السيقيل جمهول كـشيخه ،  
 .بن أيب سهل  محدونروى القراءة عنه 

-  فورك بن شبويه  ،صـالح،مقـرئ ، أبو عبد اهللا االصبهاين ،
 الكـسائي  وعـرض عـىل ، وعرض عىل يعقـوب،رحل إىل البرصة 

                                                        
 .مل أقف له عىل ترمجة  )١(
  .١/١٣يةهو إبراهيم بن خالد بن إبراهيم املعدل مقرئ معروف انظر ترمجته يف الغا )٢(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٣(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٤(
وهو نرصويه السيقيل مقرئ قال عنه ابن اجلزري وعن تلميذه فـورش ) ك ( رمز له يف س بـ  )٥(

  .٢/٣٤٠انظر الغاية ) جمهوالن(
  )! .كسلحه ( يف س  )٦(
  .١/٢٦١انظر الغاية هو محدون بن أيب سهل املقرئ قال عنه ابن اجلزري جمهول  )٧(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٨(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٩(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )١٠(



 
  ٧٢٢  

وكان من عباد :قال أبو سعيد، بن الفرجقرأ عليه جعفر بن أمحد ، ًأيضا
كان فورك من أ هل املدينـة يعنـي :  بن مطيار وقال جعفر.اهللا الصاحلني 

ـبهان،وتزوج ثم رجع ونـزل حواليـاد ، صار  إىل البرصة، أصبهان ، ومـات بأص
رأيت يف املنام بعد موت فـورك بكـذا وكـذا : /  بن النعامنوقال عبد اهللا بن حممد

  .أنه من وضع يده عىل قربه غفر اهللا له
اخـذ القـراءة ،موثـق ،  الكويف مقـرئوان الضبي بن غز فياض-

ويروى :  اليامي قال الداينوسمع من زبيد، ًعرضا عن طلحة بن مرصف

                                                        
  .١/١٩١هو جعفر بن أمحد بن الفرج ، زاهد فاضل انظر ترمجته يف الغاية  )١(
 .ال أدري من املقصود بأيب سعيد  )٢(
  .واملثبت من األصل و ث ) بن سفيان ( يف س  )٣(
  واملثبت من األصل ولعلها التي ذكرها يـاقوت باسـم) حوالباد( ويف ث ) حوالتال( يف س  )٤(

 . ٢/٣٧٠قال قرية كانت بنواحي هنروان خربت اآلن انظر معجم البلدان ) حواليا ( 
هو أبو حممد بن عبد اهللا بن حممد بن النعامن القايض األصبهاين مقرئ انظر ترمجتـه يف الغايـة  )٥(

١/٤٥٤ . 
مغفرة الذنوب ال تكون إال باألعامل الصاحلة التي دلت عليهـا الكتـاب والـسنة وأمـا جمـرد  )٦(

ًوضع اليد عىل القرب فليس سببا ملغفرة الذنوب، ثم إن املنامات ال يثبت هبـا حكـم رشعـي ، 
 .٤٥٨-٢٧/٤٥٧انظر فتاوي ابن تيمية 

 . ٤/٤٥٥ولسان امليزان ) ١٥٠-١٤١( ، تاريخ اإلسالم وفيات ٣/٣٦٦ميزان االعتدال ، ) ٧(
  )!.الصبى ( يف س  )٨(
 وهـو مـرتجم يف الـسري ١٢٢هو زبيد بن احلارث اليامي الكـويف احلـافظ أحـد األعـالم ت )٩(

٥/٢٩٦.  
 



 
  ٧٢٣  

 إليه ، روى احلروف عـن طلحـة من اختياره تضافعنه حروف شواذ
  ، وقـرأ عليـه القـرآن بحـروف طلحـة بـن مـرصف، بن سليامن الـسامن

،  ونعـيم بـن ميـرسةوعمر بـن شـعبان،وروى عنه عبد اهللا بن املبارك
وذكـره عبـد الـرمحن بـن  أيب حـاتم يف ، شيخ ثقة: وقال أمحد بن حنبل فيه

وقرأ عليه القرآن بقراءة طلحة بن ، وقال روى عنه طلحة بن سليامن، كتابه
 .مرصف 

                                                        
  ) .سواد ( يف س  )١(
  ) .فضاف ( يف س )٢(
  .١/٣٤١هو طلحة بن سليامن السامن مقرئ مصدر انظر ترمجته يف الغاية  )٣(
 عبد الرمحن عبد اهللا بن املبارك بن واضح املـروزي احلـنظيل مـوالهم اإلمـام الكبـري هو أبو )٤(

  . ١/٤٤٦ وهو مرتجم يف الغاية ١٨١ت
  ).ابن سفيان ( يف س  )٥(
  .٧/٨٧انظر اجلرح والتعديل  )٦(



 
  ٧٢٤  

 

-   )أبو فارس عبد العزيز بن عبد الرمحن(.  
 .أخذ القراءة عن يعقوب احلرضمي ، حويأبو الفتح الن -
 .هو نرص اهللا بن عيل ،الكيال ) بن(أبو الفتح  -
 .حممد بن عيل بن موسى، أبو الفتح األنصاري -
 .أمحد بن عبد العزيز ، أبو الفتح بن بدهن -
 .عامر بن عمر ، املوصيلأبو الفتح أوقيه  -
 .حممد بن أمحد بن حممد ، أبو الفتح بن العسقالين -
 .حممد بن حممد بن حممد بن حممد  ،أبو الفتح بن اجلزري -
 . حممد بن أمحد بن بختيار الفتح املنداينأبو  -

                                                        

  .هذه الرتمجة ليست يف س  )١(
نون التونـيس انظـر ترمجتـه يف هو أبو فارس عبد العزيز بن عبد الرمحن بن عبد الواحد بن زك )٢(

  .١/٣٩٣الغاية 
  .مل اقف له عىل ترمجة )٣(
 ) . ليست يف ث ) ابن(  )٤(
  ) ! .أوقبة ( يف ث )٥(
واملثبت من االصل و ث ، وهو أبو الفتح حممد بن حممد بن حممد بن حممد ) احلرري ( يف س  )٦(

  .٢/٢٥١ وهو مرتجم يف الغاية٨١٤بن اجلزري الشافعي ت 
  .هذه الرتمجة يف س تأخرت إىل بعد ترمجة النحوي  )٧(
وهـو ابـو ) بن حمـسا ( ويف س ) امليداين ( والصواب ) املنداي ( كذا يف االصل و ث ويف س  )٨(

 وهـو ٦٠٥الفتح حممد بن أمحد بن بختيار امليداين الواسطي القايض مـسند العـراق إمـام ت 
  .٢/٥٦مرتجم يف الغاية 



 
  ٧٢٥  

وعـن ، ًروى القراءة عرضا عن روح بـن قـرة ) النحوي( أبو الفتح  -
وقـد   ،وأبو بكر بن النجـار، روى القراءة عنه حممد بن اجلهم، يعقوب أيضا
 .بو العالء يف أصحاب يعقوبذكره احلافظ أ

  .أبو الفرج حممد بن أمحد بن إبراهيم الشنبوذي -
 . الرازيأبو الفرج -
 .عبد الرمحن بن أمحد ، أبو الفضل الرازي -
- )  حممد ،  أبو الفرج النجاد بن عيل. ( 
- )عبد الرمحن بن عيل بن حممد ،  أبو الفرج بن اجلوزي. ( 
 .د اهللا بن حممد بن عبد الوارث عب، أبو الفضل األنصاري -
- )  حممد بن جعفر ، الفضل اخلزاعي)  أبو. 

                                                        

  .ومل أقف له عىل ترمجة . ت يف س ليس) النحوي (  )١(
  .١/٢٨٥هو روح بن قرة البرصي انظر ترمجته يف الغاية )٢(
 . هو أبو عبد اهللا السمري تقدمت ترمجته  )٣(
  .هو حممد بن هارون تقدمت ترمجته )٤(
 . واملثبت من األصل و ث ) الشنربزي( يف س  )٥(
 وهـو مـرتجم يف تـاريخ بغـداد ٣٨٦ي تلعله أبو الفرج صالح بن جعفـر بـن حممـد الـراز )٦(

٩/٣٣٢.  
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )٧(
  .كذا يف األصل و ث وأبو الفرج النجاد هو حممد بن عبد اهللا تقدمت ترمجته  )٨(
  هذه الرتمجة ليست يف س )٩(
  .ليست يف س ) أبو (  )١٠(



 
  ٧٢٦  

روى ، ًأخــذ القــراءة عرضــا عــن ورش، أبــو الفــضل الكتــاين -
 .ًالقراءة عرضا  إسامعيل بن عبد اهللا البخاري 

 .أمحد بن احلسن ، بن خريونأبو الفضل  -
قرأ عليـه د قرأ عىل ابن جماه، بن أيب غسان مقرئ أبو الفضل -

 .أبو حييي اخلياط
- )هبة، أبو الفوارس اهللا بن أمحد . ( 

                                                        
 عمرو بن بشار بن سنان ثـم "وقد ذكره ابن اجلزري يف ترمجة أخرى باسم ) الكناين ( يف س  )١(

  . ١/٦٠١ انظر غاية النهاية "أعرفه   ال"قال 
  ) .ك ( رمز له يف س بـ  )٢(
  .ومل أقف له عىل ترمجة ) ك ( رمز له يف س بـ  )٣(
  ) .ك ( يف س رمز له بـ  )٤(
خ وهو أبو حييي بن حممد بـن ابـو سـليامن الـسمرقندي اخليـاط شـي) ك ( بـ ( يف س رمز له  )٥(

  .٢/١٤٩مقرئ انظر ترمجته يف الغاية 
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )٦(
هو أبو الفوارس هبة اهللا بن أمحد بن عيل املقرئ شيخ متـصدر انظـر ترمجتـه يف غايـة النهايـة  )٧(

٢/٣٤٩.  



 
  ٧٢٧  

 
 .نرص بن عبد العزيز ،  الفاريس  -
-  )جعفر بن حممد ، الفارض. ( 
 .أمحد بن إبراهيم،  الفاروثي  -
 .حممد بن حسن ) و(  ،موسى بن عيسى، الفايس  -
 .م بن داود إبراهي الفاضيل  -
-  )الفراء  حييي بن زياد . ( 
 .ونرص بن القاسم  ، أمحد بن الليث الفرائض  -
 .الفخر املوصيل حممد بن أيب الفرج  -

                                                        
  .هذه الرتمجة ليست يف س )١(
وهـو ٤٣٠عالمـة ت هو أبو عمران موسى بن عيسى بن أيب حاج الفايس ثم القريواين إمـام  )٢(

 .٢/٣٢١مرتجم يف الغاية
  .الواو ليست يف س  )٣(
  .واملثبت من األصل و ث ) الفاصيل ( يف س  )٤(
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )٥(
  ) ! .العزا ( يف ث  )٦(
  .هذه الرتمجة يف س جاءت بعد ترمجة الفخر املوصيل )٧(
  .١/٩٨لغايةهو أمحد بن الليث الفرائيض انظر ترمجته يف ا )٨(
 وهـو مـرتجم ٣١٤هو أبو الليث نرص بن القاسم بن نرص البغدادي الفرائيض ثقة مأمون ت )٩(

  . ٣٣٨ -٣٣٥/ ٢يف الغاية



 
  ٧٢٨  

-  ) وابـن ، عـيل بـن أمحـد بـن عبـد الواحـد، الفخر بن البخـاري
 ). أمحدالفصيح

 .سعيد بن حممد ، الفرجي  -
 .بن حممد عبيد اهللا ،  الفريض  -
 . أمحد بن إبراهيم الفزاري  -
ــسطاطي  - ــسى/ الف ــن عي ــد ب ــن أمح ــد اهللا ب ــن ، عب ــد اهللا ب   وعب
 .عثامن

 . أبو احلسن الفسوى  -
 .حممد بن حممد بن عبد العزيز ، الفصال  -
  .حممد بن عبد اهللا بن مسبح،  الفيض  -

                                                        
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )١(
هو فخر الدين أمحد بن عبد اهللا بن امحد اهلمذاين ثم الكويف ابن الفـصيح احلنفـي إمـام ناقـل  )٢(

  .١/٨٤اية  وهو مرتجم يف الغ٧٧٥ت
  .واملثبت من األصل و ث ) عبد اهللا ( يف س )٣(
  .واملثبت من األصل) الغزاري( ويف ث ) الفراري( يف س )٤(
  .١/٤٠٨هو عبد اهللا بن أمحد بن عيسى الفسطاطي انظر ترمجته يف الغاية  )٥(
  .١/٤٣٣أبو حممد بن عبد اهللا بن عثامن الفسطاطي انظر ترمجته يف الغاية  هو )٦(
  واملثبت من االصل و س ، وهناك أبـو احلـسني الفـسوي وهـو أمحـد بـن ) الغسوي( يف ث  )٧(

  .١/٦٨عبد الرحيم بن يعقوب شيخ مقرئ انظر ترمجته يف غاية النهاية 
  .واملثبت من األصل ) مسح ( ويف ث ) مسيح( يف س )٨(

 أ/٢٣٤



 
  ٧٢٩  

 .حممد بن حممد بن عبد اهللا  ، الفلنفي  -
 .حممد بن عيل بن عتيق القرطبي ، الفنكي  -
 .أمحد بن حممد بن سامعه ،  الفنياين  -
  .يوسف بن عبد اهللا،  الفهري  -
 . بن حممد عيل، الفهمي   -
 .عبد الرمحن بن عبد اللطيف ،الفويرة   -
 .الفيل أمحد بن حممد بن محيد   -

                                                        
د بـن عبـد اهللا اللخمـي كذا يف مجيع النسخ والصواب الفلنقي وهو أبو بكـر حممـد بـن حممـ )١(

  .٢/٣٤٢ وهو مرتجم يف الغاية ٥٥٣اإلشبييل الفلنقي إمام مقرئ ت
 وهـو ٥٩٦هو أبو جعفر حممد بن عيل بن عتيق الفنكـي القرطبـي الـشافعي إمـام ناقـل ت  )٢(

  .٢/٢٠٥مرتجم يف الغاية 
األنصاري سامعة واملثبت من األصل و س وهو أبو جعفر أمحد بن حممد بن ) الغيناين ( يف ث  )٣(

 . ١/١١٧ وهو مرتجم يف الغاية ٦١٦الفنياين القيجاطي مقرئ جمود ت 
 وهـو ٥٩٢هو أبو احلجاج يوسف بن عبد اهللا بـن يوسـف الفهـري الـداين مقـري فقيـه ت  )٤(

  .٢/٣٩٧مرتجم يف الغاية 
 وهـو مـرتجم يف ٦١٧هو أبو احلسن عيل بن حممد بن يوسف الفهمـي اليـابوي الـرضير ت  )٥(

  .١/٥٧٨الغاية 
  واملثبت من األصـل هـو أبـو الفـرج عبـد الـرمحن بـن ) الغويرة ( ويف ث ) النويرة ( يف س  )٦(

 وهـو مـرتجم ٦٩٧بن وريده البغدادي احلنبيل املكرب البزاز الفويرة تعبد اللطيف بن حممد 
  .١/٣٧٢يف الغاية 



 
  ٧٣٠  

 

 . حممد بن عبد الوارث عبد اهللا بن، ابن فار اللبن   -
 . بن أمحدوإبراهيم، وعيل بن حممد، عبد الباقي، ابن فارس  -
 . بن أمحد أمحد بن حممد، ابن الفتح  -
 .عمر بن عيسى،  ابن فائد  -
 .حممد بن أمحد بن عبد العزيز  ، وابن الفتوت  -
وأمحـد بـن ، وعبد الـرمحن بـن عتيـق، احلسن بن حممد، ابن الفحام  -

  .بن عيل  وحممد بن أمحد ،يلع
 .حممد بن أمحد بن سعيد، ابن الفراء  -
 .وعيل بن عبد اهللا،  أمحد املفرس ابن فرح-

                                                        

  .هو إبراهيم بن أمحد بن إسامعيل تقدمت ترمجته  )١(
 . ١/١٠٤أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن الفتح الفريض مقرئ انظر ترمجته يف الغاية هو ) ٢(
واملثبت من االصل و ث ، وهو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عبـد العزيـز ابـو الفتـوت ) ابن الفتوب ( يف س ) ٣(

 . ١/٨٨ وهو مرتجم يف الغاية ٦١٤الفايس إمام حمقق ت 
 وهـو مـرتجم يف ٦٤٥عيل بن حممد األنصاري املالقي ابن الفحـام ت هو أبو جعفر أمحد بن  )٤(

  .١/٨٨الغاية 
واهللا اعلـم وهـو أبـو احلـسني ) بن خلـف( والذي يف الرتمجة ) بن عيل (كذا يف مجيع النسخ  )٥(

 وهو مـرتجم يف ٣٩٩حممد بن أمحد بن خلف الرقي ابن الفحام فاضل حاذق لكنه متشيع ت 
  .٢/٨٣الغاية 

  .واملثبت من األصل و س ) فرج ( ث يف  )٦(
 ٤٨٣هو أبو احلسن عيل بن عبد اهللا بن فرح اجلذامي الطليطيل ابن االلبريي أسـتاذ مـاهر ت  )٧(

  .١/٥٥٣وهو مرتجم يف الغاية 



 
  ٧٣١  

 .عبد الرحيم بن حممد ،  ابن الفرس-
 . حممد بن جعفر  ابن الفريايب-
 .وأبو بكر عمر بن أمحد  ، )بياض ( الفخر أمحد بن ،  ابن الفصيح-
 .إسامعيل بن حممد ، الفقاعي  ابن -
 .وحممد بن عبد اهللا ،  ابن فليح عبد الوهاب-
 . ابن فورك عبد اهللا بن حممد بن حممد -

 

                                                        
  .واملثبت من األصل و س ) ابن القرياين ( يف ث  )١(
  هو أمحد بن عيل بن أمحد تقدمت ترمجته )٢(



 
  ٧٣٢  

 
أبو حممـد  ، القاسم بن أمحد بن املوفق بن جعفر الشيخ علم الدين-

، األصـويل، النحوي،اإلمام العامل املقرئ ) الشافعي (  املرسىاللورقي
، وقرأ بالتيسري عىل أمحد بن عيل احلـصار، ولد سنة مخس وسبعني ومخسامئة

 ،ببالده قبل الـستامئة  ،وحممد بن نوح الغافقي،وحممد بن سعيد املرادي 
، فقرأ هبا عىل أيب اجلود ثم قدم دمشق فقرأ هبـا عـىل الكنـدي، ثم قدم مرص
وقصد الرحلة  ،ثم رحل إىل بغداد فسمع من ابن األخرض، وابن باسويه

وأخـذ ،  الـرازي ليأخـذ عنـه الكـالم فبلغـه موتـهإىل اإلمام فخر الدين
 من حفظـه عـىل " التيسري"وكان قد عرض، العربية عن أيب البقاء العكربي

 وسـأله عـن  بـاملغربولقي اجلزويل: قال أبو عبد اهللا احلافظ، املرادي
                                                        

 ، شذرات الذهب ١٣/٢٨١ ، البداية والنهاية ٣/١٣١٠يف معرفة القراء الكبار انظر ترمجته  )١(
٥/٤٤٥.  

  )! .اللوزقي ( يف س  )٢(
  .ليست يف س ) الشافعي (  )٣(
 واملثبت من األصل و س وهو حممد بن أيوب بن حممد تقدمت ترمجته ) الغامقي ( يف س ) ٤(
ارك اجلنابذي البغدادي البزاز ابن االخـرض اإلمـام هو أبو حممد عبد العزيز بن حممود بن املب )٥(

  .٢٢/٣١ وهو مرتجم يف السري ٦١١العامل ت 
  هو حممد بن عمر بن احلسني القـريش البكـري الطربسـتاين الفخـر الـرازي املفـرس العالمـة  )٦(

  .٢١/٥٠٠ وهو مرتجم يف السري ٦٠٦ت 
 وهـو مـرتجم يف ٦١٦نحـوي ت موسى عيسى عبد العزيز بـن يللبخـت اجلـزويل ال هو أبو )٧(

  .١/٦١١الغاية
  ).بالغرب ( يف س  )٨(



 
  ٧٣٣  

، ويف علــم الكــالم، يــةمــسألة مــشكلة يف مقدمتــه فأجابــه وبــرع يف العرب
،  نيابـةوكان يقرئ هذه املباحث وحيققهـا درس بالعزيزيـة ،والفلسفة

،  يف أربـع جملـدات فأجـاد وأفـادورشح املفـصل، واقرأ بالرتبة العادلية
موطــأ ، حــسن البــزة، والــشاطبية وكــان ملــيح الـشكل،ورشح اجلزوليـة 

وأيب شامة يف مشيخة ،وهو الذي حكم بني أيب الفتح: قلت ، االكتاف
قرأ عليه ، الكربى بالعادليةووىل املشيخة، ًمع أنه كان أهال هلا، أم الصالح

، أبو عبـد اهللا القـصاع/  الربزايل واألستاذ سبطه البهاء حممد بن يوسف
 قال أبـو شـامة،  الكفري االسكندري واحلسنيوإبراهيم بن فالح

وكـان : قال، ابع رجب سنة إحدى وستني وستامئة إنه توىف يف س: يف الذيل
                                                        

  ) .الفلسفة ( يف ث  )١(
  )! .بالعربدية( يف س  )٢(
  )! .املفضل ( يف ث  )٣(
 . ٣/١٣١١ وانظر مقولة الذهبي يف معرفة القراء " االكتاف " كذا يف مجيع النسخ ) ٤(
  .دمت ترمجتهيعني أبا الفتح االنصاري حممد بن موسى تق )٥(
  ) !.مشيخة الكندي ( يف س  )٦(
 . ٢/٢٨٧ وهو مرتجم يف الغاية ٦٩٩هو حممد بن يوسف بن حممد الربزايل شيخ أصيل ت ) ٧(
هو ابو اسحاق ابراهيم بن فالح بن حممد اجلذامي االسـكندري ثـم الدمـشقي إمـام حـاذق  )٨(

  .١/٢٢ وهو مرتجم يف الغاية ٧٠٢ت
 وهـو ٧١٩حلسني بن سليامن بن فزارة الكفري الدمشقي احلنفي القايض ت هو أبو عبد اهللا ا )٩(

  .١/٢٤١مرتجم يف الغاية 
  .واملثبت من االصل و ث ) ابو سامة ( يف س  )١٠(
 

 ب/٢٣٤



 
  ٧٣٤  

ًمعمرا مشتغال بأنواع من العلوم عىل خلل يف ذهنه ً،قال احلافظ الـذهبي :
 .بل كان من أذكياء النحاة واملتكلمني

 ، القاسم بن أمحد بن حسن أبو القاسم احلجري الشهري بالسكوت-
ــــد العظــــيم الزهــــر ــــن عب ــــد اهللا ب   ،يروى القــــراءة عــــن عب

   "التيـسري"بـن دمحـان روى القـراءات عنـه مـن  وأيب بكر عبد الـرمحن
 .عبد الواحد بن حممد بن أيب السداد 

- القاسم بن أمحد بن يوسـف بـن يزيـد ،  أبـو حممـد
ْالكويف املعروف بالقميل )  اخلياط (التميمي  ، ]بكرس القاف وإسكان املـيم[ ِ

                                                        
 .٢٢٧-٢٢٦انظر الذيل عىل الروضتني من  )١(
  .٣/١٣١٢معرفة القراء  )٢(
 . ٦٩٠ ، وفيه أنه توىف سنة ٥/٥٤٣ انظر ترمجته يف الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة) ٣(
  .١/٤٢٩هو أبو حممد عبد اهللا بن عبد العظيم الزهري انظر ترمجته يف الغاية  )٤(
هو أبو بكر عبد الرمحن بن دمحان بن عبد الرمحن ابن دمحان األنصاري املـالقي شـيخ القـراء  )٥(

 "ر بن عبـد الـرمحن  أيب بك" ويف األصل و ث ١/٣٦٨ وهو مرتجم يف الغاية ٦٢٧باملقة ت
 .واملثبت من س

واملثبت من س ، وهو أبو حممد عبد الواحد بن حممد بـن عـيل بـن أيب الـسداد ) بن السداد ( يف األصل و ت ) ٦(
 . ١/٤٧٧الباهيل األندليس املالقي استاذ كبري انظر ترمجته يف الغاية 

 ، وتـاريخ اإلسـالم ١٢/٤٣٨  ، وتاريخ بغـداد١/٤٩٤انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٧(
  ).٣٠٠-٢٩١(وفيات 

  .ليست يف س ) اخلياط (  )٨(
  .زيادة من س  )٩(



 
  ٧٣٥  

 عرض القراءة عىل حممـد بـن حبيـب، ثقة،راءة عاصم حاذق إمام يف ق(
،  بـن أمحـد االسـكافوسعيد،  اهللا عبدعرض عليه ابنه ، الشموين

وحممـد بـن عبـد اهللا ،  حممد بن اخلليل بن أيب أمية  ووعيل بن احلسن
وحممد بن ، والفضل بن مرثد، النحوي وجعفر بن عنبسة،الكسائي

ــارسناحلــ ــوراق ،  احلــراين بــن داود النق ــاس ال ــن العب   ،واحلــسن ب
وحممـد بـن ،  أمحد بن سـعيدو،  حممد بن حممد بن الضحاكو

 ، املقرئ محاد بن أمحد و ، بن محيدوجعفر، شنبوذ
                                                        

مقـرئ  وهو ابو جعفر حممد بن حبيب الـشموين الكـويف) س غا ف ك ص ( يف س رمز له بـ )١(
  .٢/١١٤ضابط انظر ترمجته يف الغاية 

  .١/٤٤١انظر ترمجته يف الغاية هو أبو عبد اهللا بن القاسم بن أمحد التميمي الكويف  )٢(
  .١/٣٠٤هو سعيد بن أمحد اإلسكاف الكويف مقرئ صالح انظر ترمجته يف الغاية  )٣(
  .١/٥٣١هو أبو احلسني عيل بن احلسن الكويف مقرئ حاذق انظر ترمجته يف الغاية  )٤(
  .٢/١٨٩هو حممد بن عبد اهللا الكسائي الكويف مقرئ جليل انظر ترمجته يف الغاية  )٥(
  .واملثبت من االصل و س ) عنبة ( يف ث  )٦(
  واملثبت من س وهـو الفـضل بـن مرثـد الغـزاري الكـويف محـل ) بن مهد ( يف األصل و ث  )٧(

  .٢/١١انظر ترمجته يف الغاية 
واملثبت من األصل وهو حممد بـن احلـسن بـن يوسـف ومل يـذكر يف نـسبه ) احلرار ( يف س  )٨(

  .٢/١٢٥احلراين انظر الغاية
  .١/٢١٦انظر ترمجته يف الغاية .عيل احلسن بن العباس الوراق  هو أبو )٩(
  .االذنى تقدمت ترمجته )١٠(
  .١/١٩٢انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو القاسم جعفر بن محيد العجيل  )١١(
  .يف الرموز) ص(يف س هنا زيادة  )١٢(
ير مقـرئ مـصدر انظـر ترمجتـه يف الغايـة هو أبو احلسن محاد بن أمحد بن محاد الكويف الرض )١٣(

١/٢٥٧.  



 
  ٧٣٦  

 د اجلباركنت اقرأ برواية عاصم رواية عب: قال حممد بن عبد اهللا الكسائي
ورأيت ذوي ،فلام سمعت إمجاع الناس عىل تفصيل قاسم ، بن حممد العطارا

وأتقنـت ، وأهل املعارف يقرءون عليه الزمته حتى قرأت عليـهاألسنان 
وسمعت إمجاع النـاس عـىل ،قرأت عليه أربعني ختمه : قال النقار ، قراءته

، ومـائتنيالتسعني توىف بعد : وقال الداين،تفضيل قاسم يف قراءة عاصم 
)توىف غداة اجلمعة لعرش بقني مـن شـهر :  وقال احلافظ أبو بكر اخلطيب

 .) ربيع األول سنة إحدى وتسعني ومائتني 
-  القاسم بن أمحد الصائغ  ، روى القراءة عـنأيب محـدون  ،

 .زيد بن عيل روى القراءة عنه 
هـو القاسـم بـن حممـد بـن ، سن بن بيـان بن احلالقاسم بن بشار -
 . األنباري يأيت بشار

                                                        
  .لعله يقصد عبد اجلبار بن حممد بن عمري العطاردي تقدمت ترمجته  )١(
  ) .ذوي االتقان ( يف س  )٢(
  ) .بعد السبعني ( يف س  )٣(
  .ما بني القوسني ليست يف س )٤(
  .١٢/٤٣٨انظر تاريخ بغداد  )٥(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٦(
 . واملثبت من األصل و ث ) يسار ( يف س  )٧(
  .واملثبت من األصل و ث ) يسار( يف س )٨(
 



 
  ٧٣٧  

- القاسم بن حرزاد روى القراءة عن ، الفاريس حـسن بـن 
   جمهــول الـصوري حممـد ابـن يعقــوبروى القـراءة عنــه  ،نمـس

 .كشيخه 
قرأ عـىل أيب محـدون ،  القاسم بن زكريا بن عيسى أبو حممد املقرئ-

 الغضائري روى عنه القراءة عىل بن احلسني، وأيب عمر الدوري، يبالط
قـال ، ذكر أنه تـال عليـه يف سـنة ثـالث عـرشة وثالثامئـة، شيخ األهوازي

 ومـا  القاسـمفعىل هذا إن صدق الغضائري فهذا غري املطرز: الذهبي
 .أراه إال هو فلنذكره 

، إمـام، املطـرز، ادي القاسم بن زكريا بن عيـسى أبـو بكـر البغـد-

                                                        
  .يف مجيع النسخ حرزاد ومل أقف له عىل ترمجة )١(
واملثبت من األصل وهو احلسن بن نمس ، قال ابن ) بن عنس ( ويف ث ) بن عيسى ( يف س  )٢(

 .١/٢٣٤، الغاية ) جمهول ( اجلزري 
ترمجتـه يف  هو حممد بن يعقوب الـصوري انظـر. واملثبت من األصل و ث ) ير الرض( يف س )٣(

 .٢/٢٨٣الغاية
 .ومل أقف له عىل ترمجة ) ! العرى ( يف س  )٤(
 . واملثبت من األصل و ث ) بن احلسن ( يف س  )٥(
 . واملثبت من األصل ) املطرر( يف س و ث  )٦(
 ) . املقسم( يف ث )٧(
   .١/٤٧٣انظرمقولة الذهبي يف معرفة القراء و) فليذكره ( يف س ) ٨(
 ، شـذرات الـذهب ١/٤٧٢، معرفـة القـراءة الكبـار ٦/٦٥انظر ترمجته يف هتذيب الكـامل  )٩(

٢/٤٣١ . 



 
  ٧٣٨  

ــرئ ــاذق، مق ــة ، ح ــارف،ثق ــدوري، ع ــىل ال ــرض ع ــدون، ع   ، وأيب مح
يزيد الوزان ،  عـرض عليـه أمحـد بـن  عبـد الـرمحن بـن /  بن والقاسم
ــضل ــوازيالف ــدوروى،  األه ــن جماه ــر ب ــو بك ــراءة أب ــه الق   ،  عن

فا إمامـا مـصن، حجـة، وكان ثقة: قال الذهبي. وعبد الواحد بن أيب هاشم
 .توىف يف صفر سنة مخس وثالثامئة .وغريه، أثنى عليه الدارقطني

- القاسم بـن سـالم أبـو عبيـد اخلراسـاين  األنـصاري 
، أحـد األعـالم املجتهـدين،لعالمـة ،احلـافظ ،موالهم البغـدادي الكبـري

،  )واللغــة( ، والفقــه،واحلــديث ، وصــاحب التــصانيف يف القــراءات
ًأخذ القراءة عرضا وسامعا عن ، والشعر ًعىل بن محزة الكسائي  ،

 إسـامعيل بـن و، )وسـليامن بـن عـثامن (،  شجاع بن أيب نرصو
وعبـد األعـىل بـن ،  هـشام بـن عـامرو،  حجاج بن حممدو،جعفر 
  حيي ابن آدم ، روى عنه القـراءة و،  سليم بن عيسىو، مسهر

                                                        
  هو أبو حممد القاسم بن يزيد بن كليب الـوزان األشـجعي مـوالهم الكـويف حـاذق ضـابط  )١(

 . ٢/٢٥ وهو مرتجم يف الغاية ٢٥٠ت قريب 
 . ترمجته ومل يذكر فيها األهوازيتقدمت  )٢(
 . بدون واو ) روى( يف س  )٣(
 .٣/٤٧٣معرفة القراء  )٤(
  ،١/٣٦٠ ، ومعرفة القراء الكبار ١٠/٤٩٠ ، السري ٦/٥٨١انظر ترمجته يف هتذيب الكامل  )٥(
 . ليست يف س ) واللغة (  )٦(
 . ما بني القوسني ليست يف س  )٧(
 . ٨/٢٧٩انظر ترمجته يف الثقات البن حبان ، . الوليد سكن مكة لعله سليامن بن عثامن بن ) ٨(



 
  ٧٣٩  

   ، أمحــد بــن يوســف التغلبــيو، أمحــد بــن إبــراهيم وراق خلــف
 واحلـسن بـن حممـد بـن إيـاد(،  عيل بن عبد العزيز البغـوي و

 بن عبـد اهللا وأمحد بن احلسن،  الياميوحممد بن أمحد بن عمر، القريش
 ثابت بـن  و، ونرص بن داود، ) كذا ذكره أبو عيل الرهاوي، املقرئ
قال . واألثر، وافق فيه العربية، وله اختيار يف القراءة، بن أيب ثابت عمرو

وقـال ، مـأمون،ثقة ، صاحب سنة،مام أهل دهره يف مجيع العلوم إ: الداين 
 ، يف زمانه علامء اإلسالم أربعة عبد اهللا بن عباس  :عبد اهللا بن طاهر

م يف َّوالقاسـم بـن سـال،  يف زمانه بن معنوالقاسم، والشعبي يف زمانه
                                                        

 ) . الثعلبي ( يف س  )١(
 . ليست يف س ) ج ك ( الرمزان  )٢(
 .ما بني القوسني ليست يف س  )٣(
  .تقدمت ترمجته) احلسن بن حممد بن زياد( كذا يف األصل و ث والصواب  )٤(
هو ابو بكر حممد بن أمحـد بـن عمـر البـايب مقـرئ و) البايب( كذا يف األصل و ث والصواب  )٥(

  .٢/٧٨انظر ترمجته يف الغاية
  .١/٤٦هو أبو العباس أمحد بن احلسن بن عبد اهللا املقرئ انظر ترمجته يف الغاية  )٦(
 . ٢/٣٣٥هو أبو منصور نرص بن داود بن طوق الصاغاين شيخ انظر ترمجته يف الغاية ) ٧(
 .ليس يف س ) ك (الرمز  )٨(
هو أبـو حممـد ثابـت بـن عمـرو بـن حبيـب بـن أيب ثابـت وراق أيب عبيـد انظـر ترمجتـه يف  )٩(

  .١/١٨٨الغاية
 وهو مـرتجم يف الـسري ٢٣٠هو أبو العباس عبد اهللا بن طاهر بن احلسني األمري العادل ت  )١٠(

١٠/٦٨٤  
  .واملثبت من االصل وث ) بن عامر ( يف س  )١١(
ن معن بن عبد الرمحن بن عبـد اهللا بـن مـسعود اهلـذيل املـسعودي هو أبو عبد اهللا القاسم ب )١٢(

  .٨/١٩٠ وهو مرتجم يف السري ١٧٥الكويف الفقيه املجتهد ت 



 
  ٧٤٠  

احلـق :  بن راهويه يقـولسمعت إسحاق:وقال أمحد بن سلمة ، زمانه
سـمعت .وقال احلسن بـن سـفيان ، حيبه اهللا أبو عبيد أفقه منى وأعلم

، نحن نحتاج إىل أيب عبيـد وأبـو عبيـد ال حيتـاج إلينـا: ابن راهويه يقول
 ييسأل) أبو عبيد( ،ُمثيل يسأل عن أيب عبيد :عنه فقالوسئل ابن معني 

 وقـال إبـراهيم، أبـو عبيـد، املقبول عند الكل: وقال احلاكم، عن الناس
كان : وقال ابن االنباري، ما مثلت أبا عبيد إال بجبل نفخ فيه الروح: احلريب

وينا عن أيب  ثلثه ورويصنف، وينام ثلثه، ابو عبيد يقسم الليل فيصىل ثلثه
ًعارشت الناس وكلمت أهل الكالم، فام رأيت قوما أوسـخ : عبيد أنه قال 

                                                        
وهـو مـرتجم يف الـسري ٢٨٦هو أبو الفضل أمحد بن سـلمة بـن عبـد اهللا احلـافظ احلجـة ت) ١(

١٣/٣٧٣.  
 وهو مـرتجم يف الـسري ٢٣٨هو أبو يعقوب اسحاق بن راهويه شيخ املرشق سيد احلفاظ ت ) ٢(

١١/٣٥٨.  
  . ١٢/٤١١انظر تاريخ بغداد  )٣(
هو أبو العباس احلسن بن سفيان بن عامر الشيباين اخلراساين النسوي احلافظ صاحب املسند  )٤(

  .١٤/١٥٧ وهو مرتجم يف السري ٣٠٣ت
 . ١٢/٤١١انظر تاريخ بغداد  )٥(
  .أبو عبيد ليست يف س  )٦(
 . ) نسأل ( يف س  )٧(
هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم البغدادي احلريب العالمة صـاحب التـصانيف  )٨(

 إال أنـه ٧/٧٣ ، وانظر مقولته هذه يف تاريخ بغـداد ١٣/٣٥٦ وهو مرتجم يف السري ٢٨٥ت
   ." جبل نفخ فيه علم "قال 

 ). ويصيب ( يف س  )٩(



 
  ٧٤١  

 .وال أضعف حجة من الرافضة وال أمحق منهم ،ًوسخا 
: أتيت أمحد بن حنبل يف مسألة فقـال يل:  بن أيب برش قالوعن حممد

، بـهقال فأتيته فـشفاين جوا،  ال تسمعه من غريهأئت أبا عبيد فإن له بيانا
توىف سنة أربع وعرشين ومائتني يف املحرم بمكة عن ثالث وسـبعني : قلت
 .سنة

- القاسم بن العباس بن الفضل بن شاذان  أبو القاسـم بـن أيب 
ــرازي  ــراءة القاســم ال ــن /  روى الق ـــه أع ــه ابن ــراءة عن ــه روى الق بي

 .وعبد اهللا بن حممد الذارععيل
ــرمح- ــد ال ــن عب ــصاري القاســم ب ــد األن ــو حمم ــن دمحــان أب    ن ب
  ، أخـذ القـراءات عـن منـصور بـن اخلـري، كامـل،  مقـرئإمام، املالقي

  وأيب مــروان بــن ، وأيب احلــسن بــن الطــراوة، وحممــد بــن أخــت غــانم
                                                        

 . ٢/٩٠ه يف تاريخ بغداد انظر ترمجت. لعله حممد بن أيب برش الدقاق  )١(
  ).ًال بيانا (يف س  )٢(
  ) .سادان ( يف س  )٣(
  .٤/١٤٤انظر ترمجته يف التدوين يف أخبار قزوين  )٤(
  .١/٥٦١هو أبو احلسن عيل بن القاسم بن العباس الرازي انظر ترمجته يف الغاية  )٥(
  )!.الدارع ( يف س  )٦(
 ، وصـلة ٣/١٧٧ ، التكملـة لكتـاب الـصلة ٣/١٠٥٧بـار انظر ترمجته يف معرفة القراء الك )٧(

  .٢٨٣الصلة ص
 )! . مام ( يف ث  )٨(
 انظر بغيـة ٥٢٨هو أبو احلسني سليامن بن حممد بن عبد اهللا السبائي النحوي ابن الطراوة ت  )٩(

  .١/٦٠٢الوعاة 

 ب/٢٣٥



 
  ٧٤٢  

، والـسهييل، دمحان) بن ( قرأ عليه ابن أخيه عبد الرمحن،  الرضيرجمرب
توىف سنة مخس وسبعني ،َاالشتغال مدة و، وتصدر لإلقراء، وابن خروف

 .وقد نيف عىل الثامنني ، ومخسامئة 
 روى القـراءة ، قاسم بن عبد اهللا بن حممد أبو حممد  األنـصاري-

قـرأ عليـه ،  ]ًسـامعا [  مشليون عن أيب بكر حممد بن حممد بن أمحد بن
 .  البلفيقي القايض أبو الربكات حممد بن إبراهيم

-  القاسم بن عبد اهللا بن حممد روى القراءة عـن ،  الفاريس  
روى القراءة  عنـه ،  أيب عبد اهللا حممد بن عيسى ابن إبراهيم األصبهاين 

                                                        
جمري بـن حممـد واملثبت من ث وهو أبو مروان عبد امللك بن ) جميي ( ويف ث ) حممد ( يف س  )١(

 . ٢/١١٤ وهو مرتجم يف بغية الوعاة ٥٥٠البكري املالقي الرضير ت بعد 
  .ليست يف ث ) بن (  )٢(
  )! .حروف ( يف ث وس  )٣(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٤(
  ) .التيسري ( يف س  )٥(
ليون واملثبت من األصل و ث وهو أبو بكر حممد بن حممد بن أمحد بن مـش) مسليون( يف س  )٦(

  .٢/٢٣٨ وهو مرتجم يف الغاية ٦٧٠األنصاري البلنيس استاذ مقرئ ت 
  ) .س( زيادة من  )٧(
  .هو حممد بن حممد بن بن إبراهيم تقدمت ترمجته  )٨(
  .واملثبت من ث ) البلفيفي ( يف االصل و س  )٩(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )١٠(
  .ومل أقف له عىل ترمجة ) ابو حممد ( يف س  )١١(
 



 
  ٧٤٣  

أبو مسلم حممد بن عيسى  األصبهاين . 
روى القـراءة عـن عبـد اهللا بـن ، املـالكي القاسم بن عبد الواحد -
  . عنه أبو يعقوب ألفطس روىكثري

- القاسم بن عبد الـوارث أبـو نـرص البغـدادي  ، أخـذ
 و، وهو مـن قـدماء أصـحابه،  أيب عمر الدوريالقراءة عن 

روى عنـه القـراءة حممـد بـن قـريش ،  بـن أيب حممـد اليزيـديإسامعيل
 و، وأبو بكر بـن جماهـد، ذ  حممد بن أمحد بن شنبوو، األعرايب

َ أمحد بن نرص الشذائيو،  احلكيميحممد بن أمحد ، فيام ذكـره اهلـذيل، َّ
ُوهم ،وهو  ْ  .أعلم ) تعاىل(واهللا ،فسقط بينهام ابن شنبوذ ،َ

                                                        
  .٢/٢٢٥هو أبو مسلم حممد بن عيسى األصبهاين الصغري انظر ترمجته يف الغاية  )١(
  .٣١٢ وخالصة هتذيب الكامل ، ص٦/٧٤انظر ترمجته يف هتذيب الكامل  )٢(
  ).بن كبري ( يف س  )٣(
 . ٢/٤٠٨هو أبو يعقوب االفطس انظر ترمجته يف الغاية  )٤(
  .تكررت يف س )بن عبد الوارث (  )٥(
، وذكـر وفاتـه سـنة ١٢/٤٣٩ ، تـاريخ بغـداد ، ١/٤٧انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبـار  )٦(

٢٩٤.  
  .زيادة من س  )٧(
 . ١/١٧٠هو أبو عيل اسامعيل بن حييي بن املبارك بن اليزيدي البغدادي انظر ترمجته يف الغاية) ٨(
، وهو ابـو عبـد اهللا ١/٤٧١ار واملثبت من األصل و ث ومعرفة القراء الكب) احلكمي( يف ث )٩(

البغـدادي انظـر ترمجتـه يف الغايـة ) كذا يف ترمجتـه ولعلـه تـصحيف( حممد بن أمحد احلليمي 
٢/٩٢ . 



 
  ٧٤٤  

-  القاسم بن عيل أبو نرص البغدادي  ، عرض عىل  شجاع بـن أيب 
 .احلسن بن املخرمي ة روى عنه القراء،نرص 

  أخذ القراءة، ]الداين[  بن عيل أبو حممد األنصاري القاسم  ( -
، وابن غـالم الفـرس،وأيب العباس بن العريف، عن أيب العباس القصبي

ًوكـان حيـا يف سـنة سـت ،تـصدر لإلقـراء ، بن سليامن ةأخذ عنه أسام
 .وسبعني ومخسامئة 

-) ن عيسى بن حممـد بـن حيـان أبـو حممـد األصـبهاينالقاسم ب ،
قـرأ عليـه اخلـرض بـن  بن أمحد صاحب قتيبة قرأ عىل زهري، املقرئ
 ).اهلثيم 

                                                        
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )١(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٢(
  .ليس يف س ) ج( الرمز  )٣(
  .ليس يف س ) ج ( الرمز  )٤(
 . ٣/١٧٧ ، التكملة لكتاب الصلة ٣/١٠٩٠الكبار انظر ترمجته يف معرفة القراء ) ٥(
  ) .الداين ( يف س زيادة  )٦(
  ).القراءات ( يف س  )٧(
  ).أيب العريف ( يف س  )٨(
 . ١/١٥٥هو أبو بكر أسامه بن سليامن بن حممد الداين األندليس انظر ترمجته يف الغاية ) ٩(
  .هذه الرتمجة ليست يف س ومل أقف له عىل ترمجة  )١٠(
 . ١/٢٩٥هو أبو الربيع زهري بن أمحد بن شعيب الزهراين األصبهاين انظر ترمجته يف الغاية ) ١١(
 ). قيتبة ( يف ث  )١٢(



 
  ٧٤٥  

ُّبن فرية  القاسم - ِ - بكرس الفاء بعدها ياء آخر احلروف ساكنة ثم 
ابـن ، ومعناه بلغة عجم األندلس احلديد -راء مشددة مضمومة بعدها هاء

، ويل اهللا، الرعيني الرضيربن أمحد أبو القاسم وأبو حممد الشاطبي خلف 
ولـد يف ،  يف األقطـارواملـشتهرين، أحد األعالم الكبار،العالمة ، اإلمام

، وقرأ ببلده القراءات، آخر سنة ثامن وثالثني ومخسامئة بشاطبة من األندلس
 ثـم رحـل إىل ري عىل أيب عبد اهللا حممـد بـن أيب العـاص النفـوأتقنها

والقراءات عـىل ،  من حفظه"التيسري"فعرض هبا ، بلنسيه بالقرب من بلدة 
وعن أيب عبـد اهللا حممـد بـن ، وروى عنه،  وسمع منه احلديثابن هذيل

أيب عيل احلسني بـن سـكره الـصديف وعـن /  صاحب يوسف بن سعادة
ــشيخ أيب حممــد عــارش مــد صــاحب أيب حم بــن حممــد بــن عــارشال

                                                        
ــان  )١( ــات األعي ــه يف وفي ــر ترمجت ــسري ٢١/٢٦١انظ ــار ٢١/٢٦١ ال ــراء الكب ــة الق    ومعرف

٣/١١١٠.  
  ) .فرسه ( يف ث  )٢(
  ).الرعيني الشاطبي ( يف س  )٣(
  ).املشهورين ( يف س  )٤(
  )! .واثقنها ( يف ث  )٥(
  ).النغزي ( يف ث  )٦(
  )!.عيل بن هذيل ( يف س  )٧(
 وهـو ٦٠٠هو أبو عبد اهللا حممد بن يوسف بن مفرج بن سـعادة اإلشـبييل مقـرئ حمقـق ت  )٨(

  .٢/٢٨٨مرتجم يف الغاية 
  ).عاش (يف س )٩(
  ).بن عاش (يف س  )١٠(

 أ/٢٣٦



 
  ٧٤٦  

وعـن  أيب ،وعن أيب حممد بن عبد اهللا بـن أيب جعفـر املرسـى ،البطليويس
وأيب ، العمـريوعن أيب احلسن عليم بـن هـاين ، بن طرازميل العباس

 للمـربد وأدب "والكامـل"،أخذ عنه كتاب سيبوبه ، عبد اهللا حممد بن محيد
 ،بن عبـد الـرحيم  حممد وعن أيب عبد اهللا. وغريهاالكاتب البن قتيبة 

 وعن "رى الظمآن يف تفسري القرآن "وأيب احلسن بن النعمة صاحب كتاب 
صـاحب التفـسري أيب القاسم بن حبيش صاحب عبـد احلـق بـن عطيـه 

ــشهور ــسلفي ، امل ــه ثــم رحــل للحــج فــسمع مــن أيب طــاهر ال َورواه عن َّ
وعـرف ،وملا دخل مرص أكرمه القـايض الفاضـل، وغريه،باإلسكندرية 

                                                        
  )!.الرسى ( يف س  )١(
  ).ابن العباس ( يف س )٢(
وال ) عليم بـن عبـد العزيـز ( ، ٣/١١١١كذا يف مجيع النسخ والذي يف معرفة القراء الكبار  )٣(

  هذه وهو أبو حممد وأبو احلسن علـيم بـن عبـد العزيـز بـن ) بن هاين ( أدري من اين جاءت 
جم يف الـسري  وهو مرت٥٦٤عبد الرمحن القريش العدوي العمري االندليس اإلمام احلافظ ت 

٢٠/٥١٨.  
هو أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدنيوري وقيل املـروزي الكاتـب العالمـة صـاحب  )٤(

  .١٣/٢٩٦ وهو مرتجم يف السري ٢٧٦التصانيف ت
 وهو مـرتجم يف ٥٦٧هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرحيم األنصاري اخلزرجي الغرناطي ت )٥(

   .٤/٤٠٦شذرات الذهب 
هو أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية املحاريب الغرناطي العالمة شيخ املفرسين صاحب  )٦(

  .١٩/٥٨٧ وهو مرتجم يف السري ٥٤١ ت" املحرر الوجيز "
هو أبو عيل عبد الرحيم بن عيل بن احلـسن اللخمـي الـشامي العـسقالين املـرصي العالمـة  )٧(

  .٢١/٣٣٨ري  وهو مرتجم يف الس٥٩٦البليغ القايض الفاضل ت 



 
  ٧٤٧  

داخـل (،  التـي بناهـا بـدرب امللوخيـةوأنزلـه بمدرسـته، مقداره
ًوعظمه تعظيام كثريا، ونظم قصيدتيه، وجعله شيخها، )القاهرة ً الالمية 

ثم إنـه ملـا فـتح ، والرائية هبا، وجلس لإلقراء، فقصده اخلالئق من األقطار
 سـنة تـسع امللك النارص صالح الدين يوسف بيت املقدس توجه فـزاره

 ،يقـرئ حتـى تـوىفوثامنني ومخسامئة ثم رجع فأقام باملدرسة الفاضـلية 
ًوكان إماما كبريا أعجوبة يف الذكاء ، آية مـن آيـات اهللا تعـاىل، كثري الفنون، ً

ًإماما يف اللغة رأسـا ، ًبصريا بالعربية ، ً يف القراءات حافظا للحديثغاية ً
شـافعي ، والكـشف، واالنقطـاع، والعبادة،والوالية ، يف األدب مع الزهد 

، ولقد حكى عنه أصحابه، بلغنا أنه ولد أعمى ًمواظبا عىل السنة، املذهب
ًعظموه تعظيام بالغا حتى أنشد اإلمام احلـافظ ، ومن كان جيتمع به عجائب ً  

                                                        
  ).مقداله ( يف ث  )١(
  ).ملدرسته ( يف س  )٢(
  ).امللوحية( يف س  )٣(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٤(
  . واملثبت من س " قصيدته "يف األصل و ث  )٥(
  ) .فزاله ( يف ث  )٦(
  ) .الفاصلية ( يف ث  )٧(
  )!.كأنه ( يف س  )٨(
تل بالعلل الشديدة فال يشتكى وال يتأوة وإذا سئل عن حالة وكان يع( يف األصل هنا حاشية  )٩(

قال العافيه ال يزيد عىل ذلك ولعله كان يفعل ذلك ملا ذكره بعض العلـامء أن كثـرة الـشكوى 
تدل عىل ضعف اليقني وتشعر بالسخط لقضاء رب العاملني مع مـا فيـه مـن شـامته األعـداء 

  ).واحلاقدين 



 
  ٧٤٨  

 :أبو شامة املقديس رمحة اهللا من نظمه يف ذلك]  العالمة[ 
   برؤية شيخ مرص الشاطبي    رأيت مجاعة فضالء فازوا 

   كتعظيم الصحابة للنبي       وكلهم يعظمه ويثنى
أخربين بعض شيوخنا الثقات عن شيوخهم أن الـشاطبي كـان يـصىل 

النـاس يتـسابقون فكـان ، الصبح بغلس بالفاضلية ثـم جيلـس لإلقـراء
ثم ، ًوكان إذا قعد ال يزيد عىل قوله من جاء أوال فليقرأ،ً إليه ليال الرسى

فاألسبق فاتفق يف بعض األيام أن بعض أصحابه سبق يأخذ عىل األسبق 
ًفلام استوي الشيخ قاعدا قال من جـاء ثانيـا فليقـرأ فـرشع الثـاين يف ،ًأوال  ً

يتفكر ما وقع منـه بعـد مفارقـة  وأخذ، وبقى األول ال يدري حاله،القراءة 
 تلـك الليلـة  /ففطن أنه أجنـب، الشيخ من ذنب أوجب حرمان الشيخ له

 انتبه فبادر إىل الـشيخ فـاطلع ْملا،  نسى ذلكولشده حرصه عىل النوبة
الشيخ عىل ذلك فأشار للثاين بالقراءة ثم إن ذلك الرجل بادر إىل محام جوار 

والـشيخ قاعـد أعمـى عـىل ، املدرسة فاغتسل به ثم رجع قبل فراغ الثـاين 
وهذا من أحسن مـا ، ًء أوال فليقرأمن جا: فلام فرغ الثاين قال الشيخ، حاله

                                                        
  .زيادة من س  )١(
  ) .وكان ( يف ث  )٢(
  ).لليرسا ( يف س  )٣(
  .تكررت يف س ) عىل (  )٤(
  ).التوبة( يف ث  )٥(
  .كذا يف مجيع النسخ  )٦(

 ب/٢٣٦



 
  ٧٤٩  

 ، قرأت بل ال أعلم مثله وقع يف الدنيا، وقع لشيوخ هذه الطائفةنعلمه
 بـن حممـد بـن حييـي بـن سـلمة بخط الشيخ أيب عبد اهللا حممد بـن عـيل

ونقلت ما نصه نقلت من خط الفقيه األجـل احلـاج ، األنصاري الغرناطي
 بن حممد بن عمر بن حممد بن مد بن عمراملحدث اخلطيب أيب عبد اهللا حم

ُّ أبو حممد قاسـم بـن فـريه الـشاطبي ":ما نصه الفهري السبتي رشيد 
وأيب ،  بن هذيلروى باألندلس القراءة عن أيب احلسن، الرضير املقرئ

  وأيب ،وأيب عبــد اهللا بــن ســعادة عبــد اهللا حممــد بــن أيب العــاص النفــزي
ورحـل ، وأيب احلـسن علـيم، وأيب احلسن بـن النعمـة ،حممد بن عارش

وهبـا  ألـف قـصيدته هـذه يعنـي ، وأقرأ هبا القرآن، فاستوطن قاهرة مرص
 ثـم أكملهـا " جعلـت أبـا جـاد"وذكر أوهلا باألندلس إىل قولـه. الشاطبية

                                                        
  ) .يعلمه ( يف س  )١(
  .غريبة ، ومن املعلوم أنه ال يعلم الغيب إال اهللا فاهللا أعلم  هذه قصة )٢(
 األنـصاري البيـايس ثـم الغرنـاطي هو أبو عبد اهللا حممد بن عيل بن حممد بن حييي آل سـلمه )٣(

  .٢/٢٠٩انظر ترمجته يف الغاية
  ).بن حممد ( يف س  )٤(
 ) .بن حممد ( يف س  )٥(
 )! .السنى ( يف س  )٦(
 )! .العرى ( يف س  )٧(
  ) .ابن احلسن ( يف س  )٨(
 ). الثغري ) ويف ث ) النفري( يف س )٩(
  )!.بن عاش( يف س  )١٠(



 
  ٧٥٠  

ومن وقف عىل قصيدته علم مقـدار مـا آتـاه اهللا يف : قلت . بالقاهرة انتهى
فإنـه ال ، مية التي عجز البلغاء من بعده عىل معارضتهاًخصوصا الال، ذلك

أو قابل بينهـا وبـني مـا نظـم عـىل ، يعرف مقدارها إال من نظم عىل منواهلا
 ولقد رزق هـذا الكتـاب مـن الـشهرة والقبـول مـا ال أعلمـه. طريقها 
فإنني ،  غري هذا الفن غرية يف هذا الفن بل أكاد أن أقول وال يفلكتاب

طالـب بل ال أظن أن بيت ، ًحسب أن بلدا من بالد اإلسالم خيلو منهال أ
ولقد تنافس الناس فيها ورغبوا مـن اقتنـاء النـسخ ، علم خيلو من نسخة به

إىل غاية حتى أنه كانت عندي نسخة بالالمية والرائيـة بخـط ،الصحاح هبا 
قد ول، فأعطيت بوزهنا فضة فلم أقبل،  صاحب السخاوي جملدةاحلجيج

ًمنطوقـا  واعتبـار ألفاظهـا، وأخذ أقواهلا مسلمة، بالغ الناس يف التغايل فيها
وجتـاوز ، معـصوم ًومفهوما حتى خرجوا بذلك عن حد أن تكون لغـري

 ال وأن ما عدا ذلك شاذ،بعض احلد فزعم أن ما فيها هو القراءات السبع 
  عـرصنا هـذا  أعجـب مـا اتفـق للـشاطبية يف ومـن، القراءة بـه جتوز

                                                        

  ).أعلم ( يف س  )١(
  )! .الكتاب ( يف ث  )٢(
  .بدون واو) ال يف ( يف س  )٣(
  ) .ثبت ( يف س  )٤ (
 ) .السنى ( يف س  )٥(
 )! . بغري ( يف س  )٦(
  ) .ًشيئا ( يف س  )٧(
  ) .وال جيوز( يف س  )٨(
  ).ومتى ( يف س  )٩(



 
  ٧٥١  

) من بينه وبني الشاطبي باتصال التالوة والقراءة رجلـني مـع أن ) ْ أن به
ال أعلـم اتفـق يف . وهـذا /يوم تبييض هذه الرتمجة مائتي سنة للشاطبي

وإن كـان اتفـق يف بعـض القـراءات ، عرص من اإلعصار للقراءات الـسبع
ومـن اجلـائز أن تبقـى  . وما ذلك إال لشدة اعتناء النـاس هبـا) ما(،ًوقتا 

 إىل رأس الثامنامئــة فــإن مــن الــشاطبية باتــصال الــسامع إىل هبــذا الــسند
ًوال أعلم كتابا حفظ وعـرض يف ، أصحاب القايض بدر الدين بن مجاعة اليوم مجاعة

 .جملس واحد وتسلسل بالعرض إىل مصنفه كذلك إال هو
د الـصمد  عرض عليه القراءات أبـو احلـسن عـيل بـن حممـد بـن عبـ

، وأبو عبـد اهللا حممـد بـن عمـر القرطبـي ، وهو أجل أصحابه، السخاوي
والكامل عيل بـن ، بن مجاعة بن عباد ومرتىض ، والسديد عيسى بن مكي

  وأبـو القاسـم ،  بـن عمـر الكـرديوالزين حممـد، شجاع الرضير صهره
وعيسى بن يوسف بـن إسـامعيل املقـديس ،عبد الرمحن بن سعيد الشافعي

                                                        
  .ليست يف س) أن به (  )١(
  ).الشاطبي ( يف س  )٢(
  ) .وقنانا  ( ليست يف س ويف ث) ما ( )٣(
  ).السيد ( يف س  )٤(
واملثبـت مـن س ) بن عياد ( واملثبت من األصل و ث ويف األصل و ث ) ومن مىض( يف س  )٥(

بن اخلشاب انظر ترمجتـه يف ف مجاعة بن عباد املالكي الرضير وهو أبو الذكر مرتىض بن العفي
  .٢/٢٩٣الغاية 

 وهـو مـرتجم يف ٦٢٨ين الكـردي مقـرئ عـامل تهو أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن حسني ز )٦(
  .١/٥٧٦الغاية 

 أ/٢٣٧



 
  ٧٥٢  

ويوسف بن أيب جعفر، شيخا الفايسوعيل بن حممد،  األنصاري بن 
وهؤالء كملوا عليه ،  التونيسوعبد الرمحن بن إسامعيل، موسى التجيبي

وسـمع عليـه ، القراءات وقرأوا عليه القصيد ، وقرأ عليه بعض القـراءات
حلـسن والشيخ أبـو ا، القصيد اإلمام أبو عمرو عثامن  بن عمر بن احلاجب

  ، اللخمـي وضـاح وأبـو بكـر حممـد بـن ، عيل بن هبة اهللا بـن اجلميـزي
 ،ًوهو آخـر أصـحابه موتـا ، وعبد اهللا بن حممد بن عبد الوراث بن األزرق

وجد سـامعه بالقـصيد إىل ، حممد بن القاسم  اجلامل أبو عبد اهللاوولده
وأصـحابه فـال وقد بارك اهللا لـه يف تـصنيفه .كذلك  فرواها ، سورة ص

 تـوىف رمحـه اهللا تعـاىل يف الثـامن. ً أحدا أخذ عنه إال قد أنجب  نعلم
                                                        

  ).القديس ( يف س  )١(
هو أبو احلجاج يوسف بن أيب جعفر بن عبد الرزاق مكني الـدين األنـصاري البغـدادي ثقـة  )٢(

  .٢/٣٩٥ثبت انظر ترمجته يف الغاية 
 ٦٢٦مـام مقـرئ تهو ابو احلسن عيل بن حممد بن موسى التجيبي الـشاطبي مجـال الـدين إ )٣(

  .١/٥٧٦وهو مرتجم يف الغاية 
هو أبو القاسم عبد الرمحن بـن إسـامعيل االزدي التونـيس ابـن احلـداد عالمـة أسـتاذ ت يف  )٤(

  .١/٣٦٦ وهو مرتجم يف الغاية ٦٢٥حدود 
  .هو أبو بكر حممد بن حممد بن وضاح اللخمي تقدمت ترمجته  )٥(
  .بدون هاء ) وولد ( يف س  )٦(
 . ٢/٢٣٠و أبو عبد اهللا حممد بن قاسم بن فريه اجلامل الشاطبي انظر ترمجته يف الغاية ه) ٧(
 ) !.قروها ( يف س  )٨(
 ). فال يعلم ( يف س  )٩(
 ). يوم الثامن ( يف س  )١٠(



 
  ٧٥٣  

ودفـن ،اآلخـرة سـنة تـسعني ومخـسامئة بالقـاهرة  والعرشين من مجادي
القـايض الفاضـل ، عبـد الـرحيم    )بمقربة( بالقرافة بني مرص والقاهرة 

َّزرتـه مـرات وعـرض عـىل وقـد  وقربه مشهور يقصد للزيارة ، البيساين
ورأيــت بركــة الــدعاء عنــد قــربه ، بعــض أصــحايب الــشاطبية عنــد قــربه

 .رمحه اهللا وريض عنه ،باإلجابة
قرأ عىل ،  ابو القاسم األويس  قاسم بن حممد بن أمحد بن الطيلسان-

  ) بن خلف( ألمه حممد بن أمحد  وجده ، أيب جعفر بن حممد بن إبراهيم احلجري
 .قرأ عليه حممد بن عياش بن حممد اخلزرجي  ، عياش بن ا

- بــن حممــد بــن بــشار بــن احلــسن االنبــاري   القاسـم، 
 أمحد بـن عرض عىل عمه ، ثقة، البغدادي والد أيب بكر األنباري

، وسمع احلروف من أيب خالد سليامن بـن خـالد صـاحب اليزيـدي، بشار

                                                        
  ) .مجادي( يف ث )١(
  .ليست يف ث ) بمقربة (  )٢(
  )! .للزيادة( يف ث  )٣(
 ، ٥/٣٣٦ ، شـذرات الـذهب ٤/١٤٦ ، تـذكرة احلفـاظ ٢٧/١١٤انظر ترمجتـه يف الـسري  )٤(

  .٦٤٢وفيها أنه توىف سنة 
  ).وحده ألنه ( يف س  )٥(
 .ليست يف س ) بن خلف (  )٦(
 ) .عباس ( يف س  )٧(
  .١٧٤ ، والبلغة يف تراجم أئمة اللغة ص٢/٢٦١انظر ترمجته يف بغية الوعاة  )٨(



 
  ٧٥٤  

ومن نرص بـن / بن تغلب   بن زيد صاحب أبان  ومن حممد بن صالح
،  النحوي صاحب يعقـوب ومن أيب الفتح، داود الصاغاين عن أيب عبيد

  .ومن حممد بن اجلهم 

  وعرضـا، أبو بكر حممـد ًروى القراءة عنه سامعا ابنه 
  الفضل بن شاهي روايةوقد أسند أبو العز، أمحد بن عبد الرمحن الويل

فـوهم يف  ،عن حفص عن الويل عن أيب بكر حممد بن القاسم األنباري عن الفـضل 
   والصواب الويل عن القاسم بن حممد األنباري عن عمه أمحـد بـن بـشار ذلك

 .توىف ببغداد سنة أربع وثالثامئة. واهللا اعلم، عن الفضل
 البجـائي ، ندليس القاسم بن حممد بن سيد قومه أبو حممد األ-

                                                        

  .٢/١٥٥مجته يف الغاية هو حممد بن صالح بن زيد الكويف انظر تر )١(
 وهـو مــرتجم يف ١٤١هـو أبـو ســعد أبـان بـن تغلــب الربعـي الكـويف النحــوي جليـل ت )٢(

 ١/٤الغاية
 ، ٢/١٣وكالمها من أصحاب يعقـوب انظـر الغايـة ) أبو الفتح النحوي ( مها اثنان كالمها  )٣(

١٤.  
  .بن هارون تقدمت ترمجته  )٤(
  ) .وعرض ( يف ث  )٥(
  )! .بو العر أ( يف س  )٦(
  ) .ساهي ( يف س )٧(
  ) .من ذلك ( يف س  )٨(
  )!.يسار ( يف س )٩(
  .٢/٤٤٨ ، الصلة ٢/٧٩٩انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )١٠(
  ).البهائي ( ويف ث ) البخاري ( يف س  )١١(

 ب/٢٣٧



 
  ٧٥٥  

 ، وأقرا بجـامع املريـة، ولقى أصحاب ابن جماهد،ورحل ، حج: قال ابن بشكوال
 .وله ست وثامنون سنة، توىف سنة سبع ومخسني وأربعامئة

)القاسم بن حممد بن عامر أبو حممد القييس قرأ عىل ،  املقرئ بمكة
ن بن عون بمكة يف املـسجد قرأ عليه محدا، يونس بن عبد األعىل عن ورش

 ).احلرام
ً  ويعرف أيضا بابن  بن الزقاققاسم بن حممد بن مبارك أبو حممد-
، أخذ القراءات عن رشيـح، نحوي، مصدر، مقرئ، وبابن الطويل، اجلامع

ــن اخلــري ــاس بــن القــصبي، ومنــصور ب ــن حــزم، وأيب العب ، وعيــسى اب
،  بـن سـعيد عـن مكـي بن عيل عن خاله خلف) بن عيسى(وشعيب

                                                        
  ) .الرية ( يف س  )١(
  .٢/٤٤٨انظر الصلة  )٢(
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )٣(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٤(
 ، صلة الصلة ٣/١٧٦، التكملة لكتاب الصلة ٣/١٠٨٩انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٥(

  .٢٨٢ص
  ) .الرفاف ( يف س  )٦(
ليست يف ث ، وهو أبو حممد شعيب بـن عيـسى بـن عـيل اليـابري األشـجعي ) بن عيسى (  )٧(

  .١/٣٢٨ الغاية  وهو مرتجم يف٥٣٠األندليس مقرئ حاذق ت بعد 
هو أبو القاسم خلف بن شعيب بن سعيد القييس اليـابري انظـر ترمجتـه يف التكملـة لكتـاب  )٨(

  .١/٢٠٦الصلة 
 



 
  ٧٥٦  

،  عــىلاخــذ عنــه القــراءات ابنــه، وروى عــن أيب عبــد اهللا اخلــوالين
،  املعـافريوحممد بـن عمـر،   بن عبد اهللاوأيوب، بن حممد وهذيل

 ،وابـن خـروف، السبتيوحممد بن عيل بن إبراهيم ،وإبراهيم بن وثيق
 . ومخسامئةوتوىف يف حدود الستني،  وأقرأ هبانزل فاس

روى ، بن حممد بن اهليثم بن مجيل أبو حممـد املقـرئالقاسم  ( -
  روى القـراءة عنـه ،  بـن عبـد الـرمحن الواقـديالقراءة عـن عبيـد اهللا 

                                                        
  .هو أمحد بن حممد بن عبد اهللا تقدمت ترمجته  )١(
 وكان ابنه أبو احلسن عـيل قـد ":وقد ترجم له الذهبي ضمن ترمجة ابيه فقال ) اسنة ( يف س  )٢(

 "ه تصدر لإلقراء بحلب وكان كثـري الـدعاوى بقـى إىل حـدود سـنة مخـس وسـتامئة تال علي
  .٣/١٠٨٩معرفة القراء 

 ٦٠٠هو أبو املجد هذيل بن حممد بن هذيل األنصاري اإلشبييل مقرئ مـصدر ت يف حـدود  )٣(
  .٢/٣٥٤وهو مرتجم يف الغاية 

  .١/١٧٢هو أبو الصرب أيوب بن عبد اهللا انظر ترمجته يف الغاية  )٤(
 . واملثبت من االصل و ث ، وهو حممد بن عمر بن مالك تقدمت ترمجته ) املغافري ( يف س ) ٥(
هو أبو عبد اهللا حممد بن عيل بن إبراهيم األسدي السبتي شيخ القراء بغرناطة انظر ترمجتـه يف  )٦(

  .٢/١٩٨الغاية 
  )!.وابن حروف ( يف ث )٧(
  ) ! .نزل عاش( يف س  )٨(
  .الرتمجة ليست يف س هذه  )٩(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )١٠(
هو أبو شبل عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن عبيد اهللا اخلتيل ، الواقدي البغدادي شـيخ مـشهور  )١١(

  .١/٤٨٩انظر ترمجته يف الغاية 



 
  ٧٥٧  

 ).وكناه ،ونسبه ، شيخ األهوازي،  الكرجيأبو عبد اهللا
- القاسم بن نرص أبو سلمة املازين الكويف  ، ط ضـاب،مقرئ، 

 أبـو عرض عليه ،ورجاء ابن عيسى ، حممد بن اهليثم عرض عىل 
. ًوكـان مقـصودا يف قـراءة محـزة، بن إسحاق الكويف سلمة عبد الرمحن

 .مات يف حدود التسعني ومائتني 
روى عـن محـزة ، أو حممد السمـسار الكـويف القاسم بن هاشم -

 .و طاهر وهو من املقلني عنه ذكره أب
-القاسم بن يزيد بن كليب ابـو حممـد الـوزان  ،األشـجعي 

                                                        
 . كذا يف األصل و ث والذي يف ترمجته أبو عبيد اهللا وهو حممد بن فريوز تقدمت ترمجته ) ١(
  . أقف له عىل ترمجة مل )٢(
  .هو الكويف أبو عبد اهللا تقدمت ترمجته  )٣(
 وهـو ٢٣١هو أبو املستنري رجاء بن عيسى بن رجـاء اجلـوهري الكـويف مقـرئ مـصدر ت  )٤(

  .١/٢٨٣مرتجم يف الغاية 
هو أبو سلمة عبد الرمحن بن اسحاق الكويف ابن أيب الـروس مقـرئ حـاذق انظـر ترمجتـه يف  )٥(

  .١/٣٦٥الغاية 
  ) .هشام ( يف س  )٦(
 ٢٥٩ وذكر وفاته سنة ٢١/٥٥ ، خمترص تاريخ دمشق ١٢/٤٢٩انظر ترمجته يف تاريخ بغداد  )٧(

  ).٢٦٠-٢٥١(انظر تاريخ اإلسالم وفيات 
 ، تاريخ اإلسالم وذكر ١٢/٤٢٦ ، تاريخ بغداد ١/٤٣٣القراء الكبار  انظر ترمجته يف معرفة )٨(

  ).٢٦٠-٢٥١(  وفيات٢٥٢وفاته سنة 
  ).األسجعي ( يف س  )٩(



 
  ٧٥٨  

، عرض عىل خالد، مشهور،مقرئ ، ضابط، جليل،حاذق ،موالهم الكويف 
وأدرك  ،جعفر بن حممد اخلشكني، و، وهو من جلة أصحابه

 أبو عيل  و،قاسم املطرز / ومل يقرأ عليه روى القراءة عنه، ًسليام
قـال أبـو ،  بن الفضل عبد الرمحنو، احلسـن بن احلسني الصواف

ًتوىف قريبا من سـنة ،قديم الوفاة ،عبد اهللا احلافظ وهو أجل أصحاب خالد 
بـن ابقـراءيت أخربنـا وأخـربين ابـن اخلـرض : قلـت،مخسني ومـائتني 

ــشحنة ــا االنجــبال ــر.  أن ــا املغ ــو بابن ــا أب ــن ســوار أن ــا اب     أن

                                                        
  .هذه الرموز ليست يف س  )١(
  )احلسكي ( يف س  )٢(
  .هذه الرموز ليست يف س  )٣(
  .ليس يف س ) س( الرمز  )٤(
هو عبد الرمحن بن الفضل بن احلسن بن البخرتي العجيل البغـدادي مقـرئ انظـر ترمجتـه يف  )٥(

  .١/٣٧٦الغاية
  .توىف قبل اخلمسني ومئتني :  وعبارة الذهبي ١/٤٤٣انظر معرفة القراء  )٦(
 . واملثبت من األصل و ث وهو أمحد بن حممد بن اخلرض تقدمت ترمجته ) احلرض ( يف س ) ٧(
واملثبت من األصـل وهـو أبـو العبـاس امحـد بـن أيب ) الشيخه ( ويف ث ) السحت ( يف س  )٨(

 وهـو مـرتجم يف الـدرر الكامنـة ٧٣٠طالب بن أيب النعم أبن الشحنة الـصاحلي احلجـار ت
٢/١٤٢.  

 ٦٣٥ّهو أبو حممد األنجب بن أيب السعادات بن حممد البغـدادي احلاممـي املعمـر املـسند ت  )٩(
  .٢٣/١٤وهو مرتجم يف السري 

 وهو مـرتجم ٥٦٣الكريف الثقة املسند ت  البغدادي هو أبو بكر أمحد بن املغرب بن احلسني )١٠(
 .٢٠/٤٧٣يف السري 

 أ/٢٣٨



 
  ٧٥٩  

 قال قال  أنا الصواف أنا بكارالعطار أنا أبو الفرح النهرواين عيل 
وبلغت مـن احلاديـة عـرش إىل ،قرأت بقراءة محزة عرش ختامت : الوزان 
 .رضيها يعني عىل خالد قراءة معرشة ، الشعراء

- قاسم احلداد ،ن روى القراءة عروى القـراءة ،  سليم
 .عنه جعفر بن حممد الوزان 

-  قتادة بن دعامة أبو اخلطاب السدويس  ، البرصي األعمـى
وله اختيار روينـاه ، يف حروف القرآن] وردت عنه الرواية [أحد األئمة 

ــــل  ــــاب الكام ــــن كت ــــن ، وغــــريه،م ــــراءة ع   أيب  روى الق
                                                        

  .هو احلسن بن عيل بن عبد اهللا تقدمت ترمجته  )١(
  .هو عبد امللك بن بكران تقدمت ترمجته  )٢(
  .هو بكار بن أمحد تقدمت ترمجته  )٣(
  .هو احلسن بن حسني تقدمت ترمجته  )٤(
  ) ! .عرشة ( يف ث  )٥(
  ) !.إىل الشعرياء ( يف ث  )٦(
  ) ! .معرسة ( يف س  )٧(
  .يف س ليس ) ك ( الرمز  )٨(
 .مل أقف له عىل ترمجة  )٩(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )١٠(
 .ليس يف س ) ك ( الرمز  )١١(
  .٥/٢٦٩ ، السري ٤/٨٥ ، ووفيات األعيان ٦/٩٩انظر ترمجته يف هتذيب الكامل  )١٢(
  .زيادة من س  )١٣(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )١٤(



 
  ٧٦٠  

 وسمع من أنس بن مالك وأيب الطفيـل، وأنس بن مالك  ، العالية
، أبان بن يزيد العطارروى عنه احلروف ، وسعيد بن املسيب وغريهم

وكـان يـرضب ،وغـريهم ،  وأبو عوانـهوشعبة، وروى عنه أبو أيوب
 . سنة سبع عرشة ومائةتوىف.بحفظه املثل 

-  قتيبة  بن مهران أبـو عبـد الـرمحن األزاداين 
)ًأخـذ القـراءة عرضـا ،ثقـة ، صـالح،مقـرئ ، إمام، )من اصبهان قرية

ــن مجــاز  و، ًوســامعا عــن الكــسائي ــسلم ب ــن م    ســليامن ب

                                                        
  .ليس يف س) ك ( الرمز  )١(
 وهو مرتجم يف ١٠٠امر بن واثلة بن عبد اهللا الكناين ثم الليثي الصحايب ت أبو الطفيل ع هو )٢(

  .٤/١١٣اإلصابة 
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٣(
  )!.وشعيب( يف س  )٤(
 ١٧٦هو أبو عوانه الوضاح بن عبد اهللا اليشكري موالهم الواسطي البزاز اإلمام احلـافظ ت  )٥(

  .٨/٢١٧وهو مرتجم يف السري 
  ) .به يف  ( يف س )٦(
  ).مب( يف س زيادة رمز  )٧(
  .٤/٤٧٠ ، لسان امليزان ١/٣٥٦انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٨(
  ).معدان ( يف س  )٩(
  ).األزاداين ( يف ث و س  )١٠(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )١١(
  ) .س غا مب ك ( يف س رمز له بـ  )١٢(
 ) .ن مجاز بن ب( ويف ث  )محام( يف س  )١٣(



 
  ٧٦١  

ًروى القـراءة عنـه عرضـا وسـامعا أبـو بـرش ،  إسامعيل بن جعفرو  ً  
، بـن الوليـدوالعبـاس،ة  ابن حممد بن حـوثروأمحد،يونس بن حبيب 

وزهـري بـن ، برش بن إبراهيم بـن اجلهـم و،  بن الفضلوالعباس
وإسامعيل بـن ،وعقيل بن حييي، خلف بن هشام و،أمحد الزهراين 
 أبو خالد يزيد بـن خالـد و، بن عمر املسجدي وجعفر، يزيد القطاف
   غلــط مــن زعــم أن إدريــس بــن وقــد ،والــسمرقندي ،الذنــدوالين 

والصواب أنه قرأ عىل خلف عنه كام نص عليه ، عبد الكريم احلداد قرأ عليه
أثنـى عليـه ،ًمتقنـا ،ًنبـيال  ،ثقـة  ،ًجلـيال،ًوكان قتيبة إماما  ،" املبهج"يف

                                                        
  وهو أبو جعفر أمحد بن حممد بـن حـوثرة االصـم مقـرئ ) س غا ج ف ك ( يف س رمز له بـ  )١(

  .٢/١١٢انظر ترمجته يف الغاية . ثقة 
وهو أبو الفضل العباس بـن الوليـد الـرواس االصـبهاين شـيخ ) س غا ج ( يف س رمز له بـ )٢(

   .١/٣٥٥أصبهان يف رواية قتيبة انظر الغاية 
 .هو العباس بن الفضل بن شاذان تقدمت ترمجته  )٣(
  ) .ف( رمز له يف س  )٤(
  .١/٥١٤يف الغاية ) انظر ترمجته ( هو عقيل بن حييي  )٥(
تقـدمت ) عمـر بـن حفـص ( واب والـص)حفـص بـن عمـر (كذا يف األصل و ث ويف س  )٦(

  ) .ك( ، ورمز له يف س بـترمجته
واملثبت من ث ، وهو أبـو خالـد يزيـد بـن )  الزيدوالين (ويف س ) الذندوالين ( يف األصل  )٧(

  .٢/٣٨١خالد الزندوالين انظر ترمجته يف الغاية 
السمرقندي عن قتيبة وأمحد بـن ( وذكره ابن اجلزري فلم يزد عىل قوله ) ك ( يف س رمز له بـ )٨(

  .١/٣٢٢الغاية ) عمر
  ).خليال( يف س  )٩(



 
  ٧٦٢  

وقال ، كان من خيار الناس وكان مقرئ أصبهان يف وقته:وقال    .يونس
ًال أعلم أحدا من األئمة : قلت،   معروفةجةوله إماالت مزع: الذهبي

، مع أنه مل يبالغ أحد يف إطالق اإلمالة له كـاملبهج، ًاملعتربين أنكر منها شيئا
، ًومل يستثن شـيئا،أو بعدها كرسة ،فإنه روى إمالة لكل ألف قبلها كرسة

وسأفرد الماالتـه  ،)  عن الكارزينيروى ذلك عن شيخه الرشيف
وأوضح الصحيح من ذلك أن شاء / كتابا أبني فيه اختالف الرواة عنه فيها 

ومـا ،وكانت رواية قتيبة أشهر الروايات عن الكسائي بأصبهان ، )اهللا تعاىل
، ويـصلون هبـا يف املحاريـب، حتى كانوا يلقنون أوالدهم هبا وراء النهر

. يوم فام أدرى ما هو  الوأما احلال، وعلمي بذلك إىل أواخر القرن السابع
، قرأت القرآن من أوله إىل آخره عىل الكـسائي:  أنه قالروينا عن قتيبة 

                                                        
  .ميذهلعله يونس بن حبيب أبو برش تل )١(
  ) !.من عجة ( يف ث  )٢(
   ." صاحب اإلماالت املنكرة " وعبارة الذهبي ١/٣٥٦القراء  انظر معرفة )٣(
  )! .قبلها كثرية ( يف س  )٤(
  .هو عبد القاهر بن عبد السالم تقدمت ترمجته  )٥(
  .واملثبت من األصل و ث ) الكازريني( يف س  )٦(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٧(
يراد به ما وراء النهر جيجون بخراسان فام كان يف رشقية يقال له بالد اهلياطلة : ما وراء النهر  )٨(

انظـر . ويف اإلسالم سموه ما وراء النهر وما كان يف غربيـه فهـو خراسـان وواليـة خـوارزم 
  .٥/٤٥معجم البلدان 

  ) ! .وأما احلابه ( يف س  )٩(
  ) ! .وروينا عرضه ( يف س )١٠(

 ب/٢٣٨



 
  ٧٦٣  

صبحت الكـسائي : وعنه قال،َّوقرأ الكسائي القرآن من أوله إىل آخره عنى 
قـرأت عـىل : وعنه قال ( شاركته يف عامة أصحابه، إحدى ومخسني سنة

 ،ًوصـاحبته نيفـا وعـرشين سـنة  ،ًأيب احلسن الكسائي نيفا وعرشين ختمة
وقـرأ الكـسائي عـىل قـراءة أهـل ، قرآت عىل الكسائي اختياره: وعنه قال

، وقد استقرئت أكثـر التـواريخ: وقال احلافظ أبو العالء اهلمذاين ، )املدينة 
غري أن احلال ، وكتب القراءات القف عىل وقت وفاته فلم أظفر به إىل اآلن

 قـراءة   يف مفـردةوقـال ( ، قـديم الوفـاةتوضح لذوي النهى أن قتيبة
 ،وإسـناد صـحيح ، هذه رواية جليلة: الكسائي بعد اسناده رواية قتيبة عنه

 ،وأحقهـا بالتقـديم ،وأعالهـا ،وهي من أجـل الروايـات عـن الكـسائي 
وشاركه يف ، وذاك أن قتيبة صحب الكسائي إحدى ومخسني سنة ،وأوالها 

 وعـيل بـن،  إسامعيل بن جعفرطه قرأ عليه شيخاهوجلاللته وضب، عامة رجاله
 :قلت ، مات قتيبة بعد املائتني: وقال احلافظ أبو عبد اهللا) محزه الكسائي 

 . واهللا أعلم، أقول إنه جاوزها بقليل من السنني
 

                                                        
  .ما بني القوسني ليست يف س  )١(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٢(
  ).مقردة ( يف ث  )٣(
  ).شيخا ( يف ث  )٤(
  .١/٣٥٨معرفة القراء  )٥(
  ).السنني ( يف س  )٦(



 
  ٧٦٤  

 املـرصي مـن الظهـراوي، قسيم بن أمحد بن مطري أبو القاسـم -
قرأ ، مشهور، ضابط،   مقرئهلا اليوم بلبيسساكني أيب البيس التي يقال 

ويقـال حممـد بـن عبـد الـرمحن ، عىل جده ألمه عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن
قرأ عليـه عبـد البـاقي بـن .  بن سيفصاحب أيب بكر ،الظهراوي

وإسامعيل بن عمـرو بـن ، وعمر بن عراك، وأمحد بن حممد الصقيل، فارس
ُيقصد فيها، ًا لرواية ورشكان ضابط: قال الداين، راشد َ عنـه  . وتؤخذ، ُْ

وكان يقرئ بموضعه ، سمعت فارس بن أمحد يثني عليه،  فاضالً,وكان خريا
  وتـوىف سـنة ثـامن أو تـسع ، إذ كنت بمرص سـنة سـبع وتـسعني وثالثامئـة

 .وتسعني 

                                                        
حـسن ) ٤٠٠-٣٨١( ، تاريخ اإلسـالم وفيـات٢/٧٣٠انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )١(

  .١/٤٢٦املحارضة 
  )!.الطهراوي ( يف س )٢(
بكرس البائني مدينة بينها وبني فسطاط مرص عرشة فراسخ عـىل طريـق الـشام انظـر : بلبيس  )٣(

  .١/٥٦٧معجم البلدان 
  .هو أبو حممد الظهراوي تقدمت ترمجته )٤(
  .هو عبد اهللا بن مالك تقدمت ترمجته  )٥(
لعلـه ) مـة غـري واضـحةكل(قوله قدس رسه صاحب أيب بكر بـن سـيف (يف س هنا حاشية  )٦(

فإن هذا الظهراوي الثاين أخذ عىل أيب عـدي وهـو عـىل ابـن سـيف ) كذا ( خيالف ما حتيريه 
  )فليتتبع حترير

  ).ويؤخذ ( يف ث  )٧(
 



 
  ٧٦٥  

-   قعنب   بن أيب قعنب أبو السامل َّ  بفتح السني وتشديد -َ
رواه ،اختيار يف القراءة شاذ عـن العامـة ،له، م وبالالم العدوى البرصياملي

     عـن عنه أبو زيد سعيد بن أوس وأسند اهلذيل قـراءة أيب الـسامل
  عن عمر عن احلسن عن سمرة /  الرببري عن عباد بن راشدهشام

  .وهذا إسناد ال يصح
-) قرياط بن اسامعيل البرصي  املقرئ أخذ القراءة عنه يعقـوب 

سمعت قرياط بن إسـامعيل :  ابن أمحد الزيديقال الزيدي،فيام أحسب 
ًوقال يل أصحابنا إن قرياطـا ، ال خيالفه يف شئ، يقرئ الناس بقراءة يعقوب

                                                        
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )١(
 ، ٤/٥٣٤، ميـزان االعتـدال ٣٥٢ ، ٣٠٧ ، ١/٢٦٦انظر ترمجته يف معرفـة القـراء الكبـار  )٢(

  .٤/٤٧٥ان لسان امليز
  ).قعنت (ويف ث ) قعنبه ( يف س  )٣(
واملثبت هنا من األصل و ) ابن السامل ( واملثبت من س لكن فيها ) السامك ( يف األصل و ث  )٤(

  .ث
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٥(
  .الصواب هاشم بن عبد العزيز تقدمت ترمجته )٦(
  .١/٣٥٢ايةهو عباد بن راشد البزاز انظر ترمجته يف الغ )٧(
 وهـو مـرتجم يف ٦٠هو أبو سليامن سمرة بن جندب بن هالل الفـزاري الـصحايب ت قبـل  )٨(

  .٢/٧٩اإلصابة 
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )٩(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )١٠(
 . وتقدمت ترمجة الزبري) الزبري بن أمحد الزبريي( كذا يف االصل و ث ولعل الصواب ) ١١(

 أ/٢٣٩



 
  ٧٦٦  

 ) .يقرئ الناس من ستني سنة مل نسمعه خيطيء 
أحد الذين ،  بن قيس أبو زيد األنصاري الصحايبقيس بن السكن -

   يف الـصحيح عـن كـام روينـاهملسو هيلع هللا ىلص ًمجعوا القرآن حفظا عـىل عهـد النبـي 
  أربعـة معـاذ بـن ملسو هيلع هللا ىلص مجع القرآن عىل عهـد رسـول اهللا : أنس بن مالك قال

 .جبل ، وزيد بن ثابت ، وأبو زيد وأيب بن كعب 
-    )قيس بن عمر بن عبد اهللا أبو حممد الصويف املعروف بالبكـاء ،

قرأ ،شيزر بن احلارث بن أسد إمامقرأ عىل أيب النرض، ع محصإمام جام
 ) .عليه عيل بن إسامعيل اخلاشع 

ألنـه ،  قيرص بن عبد اهللا بن الفريوزان البغدادي يعـرف بالـسرتى-
قرأ عـىل أيب الـنجم ،معروف ،ناقل ، حاذق،مقرئ ، ًكان بوابا بدار اخلالفة
قرأ ،  بن عبد العزيز القاصجعفر أمحدوعيل أيب ، هالل بن أيب اهليجاء

                                                        
 تبصري املنتبه بتحريـر املـشتبه ٣/٢٥٠ ، اإلصابة ٣/٣٣٨يف الثقات البن حبان انظر ترمجته  )١(

٢/٦٥٩. 
 . بدون هاء) روينا( يف س  )٢(
 .هذه الرتمجة ليست يف س  )٣(
 .مل أقف له عىل ترمجة )٤(
 .تقدمت ترمجته ) احلارث بن أسد بن عبد العزيز ( كذا يف االصل و ث والصواب  )٥(
 ) .شريز ( ويف ث  )٦(
 .٦٤١ وفيه أنه توىف سنة ٥/٣٣٢انظر ترمجته يف شذرات الذهب  )٧(
 ).اهليجان ( يف ث  )٨(
 . ١/٧٠هو أبو جعفر أمحد بن عبد العزيز البغدادي القاص انظر ترمجته يف الغاية )٩(



 
  ٧٦٧  

ــامع ا ــن ج ــف ب ــه يوس ــضمن علي ــشايف بم ــاب ال ــف كت ــيص مؤل   لقف
 .والوجيز لالهوازي ، واملوجزتضاح اال

                                                        
 ). اإليضاح ( يف س  )١(



 
  ٧٦٨  

 
إبـراهيم بـن حممـد بـن إبـراهيم بـن حممـد ] بن  [  أبو القاسم-

أيب بكر حممد بن   روى التيسري عن عن القايض أيب الربكات .البلفيقي
رواه عنه أبو الربكات حممد بن حممد بن إبراهيم ، قراءة حممد بن مشليون 

  . قراءة لبعضه بسبتهأخته) ابن( 
ــي- ــن أمحــد الغربين ــن أمحــد ب ــو القاســم ب ــونس،  أب    شــيخ ت

قرأ الثامن عـىل خطيـب بجايـة أيب عبـد اهللا ،ومسندها يف وقتنا ، من الغرب
وسمع أبا عيل منصور بن أمحد بن عبد احلـق ، ن حممد بن غريونحممد ب

 من الغرب أبو عبد اهللا حممد بن صـالح بـن أمحـد وأجازه،املشدايل 
                                                        

 .هـ ٦٦١ وذكر وفاته سنة ٦/١٣٥لعله املرتجم يف الوايف بالوفيات  )١(
 .دة من س زيا )٢(
  ) .البلفيفي ( يف ث  )٣(
 .هو حممد بن حممد بن إبراهيم تقدمت ترمجته  )٤(
 . واملثبت من األصل و ث ) بن سليون ( يف س  )٥(
  .ليست يف ث ) ابن (  )٦(
 .و ث . بدون نقط واملثبت من س ) اصه( يف األصل  )٧(
 ) ! . نسبته ( يف س  )٨(
 .مل أقف له عىل ترمجة )٩(
 ) .يونس من العرب (  س يف )١٠(
واملثبت من األصل و ث وهو أبو عبد اهللا حممـد بـن حممـد بـن حممـد بـن ) عريون(يف س )١١(

 .٢/٢٥٤غريون البجاوي انظر ترمجته يف الغاية 
 ) . الشذايل ( يف ث  )١٢(
  ) !.وأجاله (يف ث  )١٣(



 
  ٧٦٩  

وأجـازه مـن الـديار ، وعبد اهللا بن هارون الطـائي القرطبـي، الكناين
وشيخ اإلسالم حممـد بـن ، املرصية احلافظ عبد املؤمن بن خلف الدمياطي

 ،وعـيل بـن أمحـد بـن عبـد املحـسن العزامـي،  بن دقيق العيدعيل
    لـصاحبنا أيب عبـد اهللا حممـد بـن رأيت خطه عـىل  اسـتدعاء، وغريهم

ة بجـامدي َّخـأخـربه فيـه عـن هـؤالء الـشيوخ أر،حممد بن ميمون البلوي 
  لعمري شيخ يعز وجـود )وهذا ( ، اآلخرة سنة اثنتني وسبعني وسبعامئة

 .مثله يف وقتنا
 /له نظر يف  القراءات،  أبو القاسم بن أمحد بن عبد الصمد اليمني-

،  وأنه كان يقرئ اجلنبابن تيمية  وكان يزعم أنه اجتمع،وربام أقرأ بمكة 
                                                        

ً الناس اسنادا بالشاطبية هبا هو أبو عبد اهللا حممد بن صالح بن أمحد الكناين شيخ بجاية وأعىل )١(
 .٢/١٥٤انظر ترمجته يف الغاية 

 وهـو ٧٠٢هو أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن هارون الطائي القرطبي االمام مسند الغرب ت )٢(
 .٢/٣٠٣مرتجم يف الدرر الكامنة 

 وهـو مـرتجم يف الـدرر ٧٠٢هو حممد بن عيل بن وهـب املنفلـوطي املـرصي القـويص ت  )٣(
 .٤/٩١الكامنة 

 )! .العبد ( يف ث  )٤(
 ).الغرامي ( يف س  )٥(
 ) !.اسندكا ( يف س )٦(
 .ليست يف س) هذا (  )٧(
 .٧٨٢ سنة ٢/٤٢انظر ترمجته يف انباء الغمر  )٨(
هو أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيميـة احلـراين ثـم الدمـشقي احلنـبيل  )٩(

 .١/١٤٤رتجم يف الدرر الكامنة  وهو م٧٢٨اإلمام شيخ اإلسالم ت 

 ب/٢٣٩



 
  ٧٧٠  

وذكر أنه قـرأ عـىل ، وال من قرأ عليه،  وال أعرف عىل من قرأومل يكن بمحقق 
 .نتني وثامنني وسبعامئة بمكةتوىف يف شوال سنة اث، اجلعربي

  )بياض .(  القاسم األفلييلأبو  -

 ) . أمحد بن يزيد ( بن بقىأبو القاسم  -
 أبو القاسم بن محـاد بـن أيب بكـر اخلطيـب أبـو الفـضل احلـرضمي -

. قرأ بحرف نافع عىل حييي بن حممد الربقـي، صالح، فقيه، اللبيدي
مات سـنة ثـالث وتـسعني . حممد بن جابر الواد يايشقرأ عليه أبو عبد اهللا 

 .وهو يف عرش املائة ، وستامئة
،  شـيخ الـصعيد أبو القاسم بن عبد العزيز بن يوسف الطهطـائي-

]  أمحد بـن سـليامن[قرأ عىل أيب الربيع ، عارف، خري، صالح، ومقرؤها
                                                        

 ) .حمقق ( يف س  )١(
 .ليست يف ث ) أبو (  )٢(
 وهو مرتجم يف ٤٤١هو أبو القاسم إبراهيم بن حممد بن زكريا الزهري املوقايص اإلفلييل ت )٣(

 ) .األقلييل(  ويف ث و س ٤/٤٣٤شذرات الذهب 
 انظـر ترمجتـه يف ٦٢٥املغـرب تهو أبو القاسم أمحد بن يزيد بن بقى األموي قـايض قـضاة  )٤(

 .١/٢٧١ ، اإلعالم للزركيل ١١٧تاريخ قضاة األندلس ص
 .األصل و س بياض واملثبت من و ث  يف )٥(
 .مل أقف له عىل ترمجة  )٦(
 ).فقيه صالح( بدل ) مقرئ ( يف س  )٧(
 ). البزقي ( يف س  )٨(
 .ومل اقف له عىل ترمجة) الطهطاوي ( يف س  )٩(
 )أيب الربيع سليامن بن بياض ( ويف س )أيب الربيع بن بياض ( ن ث ويف األصل الزيادة م) ١٠(



 
  ٧٧١  

 مـاتحتـى  وأقرأ بطهطـا مـن الـصعيد، وعيل، ُقرأ عليه ولداه حريز
 .ودفن هبا ، مستهل املحرم سنة اثنتني وستني وسبعامئة

 .عبد الرمحن،  )اهللا( ابو القاسم بن خلف  -
 .عبد الرمحن بن أمحد،  أبو القاسم بن ريض-
 .ويقال فيه أبو عيسى،  أبو القاسم الزينبي موسى بن إبراهيم-
  بـن وصـوابه عـيل ،  أبو القاسم الزيدي سـامه اهلـذيل محـزه بـن عـيل-

 .حممد بن عيل
 .ُّقاسم بن فريه ، أبو القاسم الشاطبي -
 .عبد الرمحن بن عبد املجيد ، أبو القاسم الصفراوي -
 .يوسف بن حممد بن أمحد ، أبو القاسم الرضير -
  .اخلرض بن اهليثم ،  الطويسأبو القاسم  -
 .عبد الرمحن بن داود ، أبو القاسم بن أيب طيبة -
 . اهللا بن حممد عبد، أبو القاسم العطار -

                                                        
 . ١/٥٦١هو عيل بن أيب القاسم بن عبد العزيز الطهطائي الصعيدي انظر ترمجته يف الغاية) ١(
 ) . مات يف مستهل ( يف س  )٢(
 .ليست يف س ) اهللا ( لفظة  )٣(
 ). طيبة ابن أيب( هذه الرتمجة يف س بعد ترمجة  )٤(
 ). احلرصي اهليثم ( يف س  )٥(



 
  ٧٧٢  

 .قسيم بن أمحد  ، أبو القاسم الظهراوي -
 .عبد الرمحن بن عتيق، أبو القاسم بن الفحام-
 .بن حممد  عبد الرحيم،  القريش] بن  [ أبو القاسم -
 .عبد الرمحن بن حممد ، أبو القاسم املشاور -
روى القـراءات عـن  ، بن العريب شـيخ البـن نـامرهأبو القاسم -

 .اينالد
 .خلف بن إبراهيم ،أبو القاسم بن النحاس -
 .يوسف بن عيل ، أبو القاسم اهلذيل -
 .أمحد ، أبو القاسم بن أيب هارون -
  . شيخ البلفيقي، أبو القاسم بن العريف -

                                                        
 ) . الطهراوي ( يف س  )١(
واملثبت من األصل وث وهو أبو القاسم عبـد الـرحيم ) عبد الرمحن ( زيادة من س ، وفيها  )٢(

 .١/٣٨٣انظر ترمجته يف الغاية . بن حممد اخلزرجي ابن القريش 
 .ن حممد مل أجد من يلقب باملشاور يف من اسمه عبد الرمحن ب )٣(
 . تقدمت ترمجته باسم خلف بن حممد بن خلف بن العريبي  )٤(
 .واملثبت من األصل ) ابن غاله ( ويف ث) ابن سامرة( يف س  )٥(
 ).ابن النخاس ( كذا يف مجيع النسخ والصواب  )٦(
واملثبت من ث وهي غـري منقوطـة يف س وهـو حممـد بـن حممـد بـن ) البلقيقي ( يف األصل  )٧(

 .تقدمت ترمجته إبراهيم 



 
  ٧٧٣  

- ) أبو  القاسم بن  بياض (   درهم. ( 
ى رو، روى القراءة عـن حممـد بـن واصـل، أبو القاسم بن محزة بن عامرة -

 . جمهول بن عيل بن موسى شيخ اخلزاعيالقراءة عنه جعفر
 .حاتم بن إسحاق ، أبو قبيصة -
 .موسى بن طارق، أبو قرة  -
 .حممد بن أمحد بن أيب داره، أبو قالبة  -

 

                                                        
 .هذه الرتمجة ليست يف س  )١(
 وهـو ٧٥٠هو أبو القاسم قاسم بن حييي بن حممد الزروايل املعروف بـابن درهـم املـالقي ت )٢(

 . ٤/٢٦٣مرتجم يف اإلحاطة يف اخبار غرناطة ، 
 .أقف له عىل ترمجة  مل )٣(
انظــر )  أعرفــهال( هـو جعفــر بــن عـيل بــن موســى البغـدادي الــرضير قــال ابـن اجلــزري  )٤(

  .١/١٩٣الغاية
 .هو أبو الفضل حممد بن جعفر تقدمت ترمجته  )٥(



 
  ٧٧٤  

 
 .عبد اهللا بن حممد بن عبد الوارث ، قارئ مصحف الذهب -
              .عبد اهللا بن نرص/  قايض مران -
 .القافالين أمحد بن يوسف  -
 .قالون عيسى بن مينا  -
  .أبو بكر عبد اهللا بن أمحد، القباب -
 .بن إسامعيل  حممد، القباقبي -
 . بن إسامعيل حممد، القريش -
 .وحممد بن عمر ، وحييي بن سعدون ،  بن خلفالقرطبي سعيد -
 .إبراهيم بن أمحد ، القرماسيني -

                                                        
 والـصواب أنـه -كذا نسبه أبو عمرو(كذا يف مجيع النسخ ، قال ابن اجلزري ) بن أمحد ( قوله  )١(

 . ، وقد تقدمت ترمجته ١/٤٠٩انظر غاية النهاية ..) عبد اهللا بن حممد 
حممد بن أمحد بن إبراهيم القباقبي ووصفه بقوله صاحبنا لكنـه ذكره يف أكثر من موضع وهو  )٢(

 .٩٦، ١/٦٢مل يفرد له ترمجة واهللا أعلم انظر غاية النهاية
 .٢/١٠٢هو أبو بكر حممد بن اسامعيل القريش مقرئ حاذق انظر ترمجته يف الغاية  )٣(
 خلـف القرطبـي سـعد بـن وهـو أبـو احلـسن) سعد ( النسخ والذي يف الرتمجة  كذا يف مجيع )٤(

 .١/٣٠٣ وهو مرتجم يف الغاية ٥٤٢مقرئ متصدر ت
 . ١/٧هو أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن احلسن القرماسيني شيخ انظر ترمجته يف الغاية ) ٥(
 

 أ/٢٤٠



 
  ٧٧٥  

 .ن بن عثامأمحد،القرمي  -
 .عبد الوهاب حممد ، القروي -
  . )بياض( وأبو جعفر أمحد بن ، حممد بن عبد الواحد، القزاز -
 .وأبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عيل  ،عيل بن أمحد، القزويني -
 .احلسن بن عبد العزيز ، القشيليوين -
 .حممد بن إرسائيل ، القصاع  -
 .أمحد بن إبراهيم  ، القصباين -
 .وأمحد بن عبد الرمحن ،  حممد بن عمر، القصبي-
وأبو عبد اهللا حممد بن  إبـراهيم بـن ،   القريواينأبو بكر، القرصى -

 .يوسف 
 

                                                        
 . ١/٨٢ وهو مرتجم يف الغاية ٧٣١هو أبو العباس أمحد بن عثامن القرمي الصويف ت ) ١(
 .أمحد بن سعد تقدمت ترمجته كذا يف مجيع النسخ وهو أبو جعفر  )٢(
 وهـو مـرتجم يف الغايـة ٣٨١هو أبو احلسن عيل بن أمحد بن صالح القزويني إمام مقرئ ت  )٣(

١/٥١٩ . 
وهو أبو عيل احلسن بـن ) القشتليوين ( والصواب ) القشيليون ( كذا يف األصل و س ويف ث )٤(

 .١/٢١٦ته يف الغاية انظر ترمج. عبد العزيز الشعار التجيبي األندليس القشتليوين
 .١/٣٥هو أبو العباس أمحد بن إبراهيم بن مروان القصباين انظر ترمجته يف الغاية  )٥(
 . ١/١٨٥انظر ترمجته يف الغاية )٦(



 
  ٧٧٦  

- ) بياض ( القطان (.  
- ) موسى  القطبيبن عيل بن يوسف بن سنان   (. 
 .ُالقطعي ، حممد بن حييي  -
ْالقفيص -  .يوسف بن جامع ، َ
 .حييي بن حممد ، القلعي -
 .القاسم بن أمحد ، يلَالقم -
 .القناد عمرو بن ميمون  -
 .عبد الرمحن بن مروان، القنازعي -
 .قنبل، حممد بن عبد الرمحن -
 ) .وإبراهيم بن زياد (، أمحد بن حممد، القنطري -
 .منصور بن أمحد ، القهندزي -

                                                        
 .هذه الرتمجة ليست يف س )١(
عـرشة أنفـس مـذكورين يف تـرامجهم يف هـذا  كذا يف األصل و ث ، والقطان لقب ألكثر من )٢(

 .الكتاب
 . الرتمجة ليست يف سهذه )٣(
هو ضياء الدين موسى بن عيل بن يوسف بن سنان الزرزاوي الشافعي القطبي مقرئ عارف  )٤(

 .٢/٣٢١ وهو مرتجم يف الغاية ٧٣٠ت 
 .ما بني القوسني ليست يف س  )٥(
 .واملثبت من األصل و ث) القهندري ( يف س  )٦(



 
  ٧٧٧  

وعـثامن بـن ، وصـالح بـن حممـد، أمحد بن حممد بن عـون، القواس -
  .سيف
  .  أبو بكر القوريش -
 .حسن بن صالح  ، القوساين -
، وأبو احلسن عيل بـن عمـر، أمحد بن حممد بن سامعه ، القيجاطي -

 .وحفيده حممد بن حممد 
 .حممد بن عتيق ، القريواين -
 .عبد اهللا بن أيب الوفا ، القييس  -
 

                                                        
عمرو عثامن ين سيف القـواس مقـرئ واملثبت من س ،وهو أبو ) يوسف ( يف األصل و ث  )١(

 .١/٥٠٥ وهو مرتجم يف غاية النهاية ٧١٧تارك ت 
 ).القورس( يف س  )٢(
 . وقال ال أعرفه ١/١٨٥ذكره املصنف يف  )٣(
 .واملثبت من ث ) القوشاين ( يف األصل و ث  )٤(
 ) . القيحاطي ( يف ث  )٥(
 وهـو مـرتجم ٥١٢قريواين إمام عالمة ت هو أبو عبد اهللا حممد بن عتيق بن حممد التميمي ال )٦(

 . ٢/١٥يف الغاية 
هو أبو حممد عبد اهللا بـن أيب الوفـاء القيـيس الـصقيل مقـدر مـصدر انظـر ترمجتـه يف الغايـة  )٧(

١/٤٦٣. 



 
  ٧٧٨  

 
 .أمحد بن حممد  . ابن القاص -
 . بن حممد وابن أخيه عبد العزيز،محزه بن عيل ، ابن القبيطي -
 .حسني ، ابن قتادة -
- ) ابن قحطبة حممد بن أمحد بن سعيد. (  
 . بن عيل  يعيش - بفتح القاف- ،َابن القديم -
 .هبة اهللا بن عيل ، ابن قسام  -
 .إبراهيم بن عبد اهللا،  ابن قرسم -
 .  حممد بن عيل بن عبد احلق، ابن القصاب -

                                                        

كذا يف مجيع النسخ ، والذي يف الرتمجة أمحد بن أمحد بن عبد العزيـز بـن القـاص أبـو جعفـر  )١(
 .١/٣٨و مرتجم يف غاية النهاية  وه٥٧٣البغدادي مقرئ زاهد ت

 وهـو ٦٣٤هو أبو الربكات عبد العزيز بن حممد بن عيل القبيطي البغـدادي مقـرئ جمـود ت  )٢(
 .١/٣٩٦مرتجم يف الغاية 

 . هذه الرتمجة ليست يف س  )٣(
 .٢/٦٣هو أبو عون حممد بن أمحد بن سعيد بن قحطبة الرامي انظر ترمجته يف الغاية ) ٤(
 .واملثبت من األصل و س ) بن القدا( يف ث  )٥(
 .واملثبت من االصل و ث ) نفيس ( يف س  )٦(
هو أبو اسحاق إبراهيم بن عبد اهللا بن إبراهيم بـن قـرسم اللخمـي اإلشـبييل مقـرئ صـالح  )٧(

 .١/١٧ وهو مرتجم يف الغاية ٦٤٢ت
  ب مقـرئ مـصدر هو أبو عبيد اهللا حممد بن عيل بن عبد احلق األنصاري الفايس ابـن القـصا )٨(

 .٢/٢٠٤ وهو مرتجم يف الغاية٦٩٠ت يف حدود 



 
  ٧٧٩  

- ] ن قطينا اب،  احلسني بن حممد بن أمحد. [ 
 .عيل بن عبد اهللا بن أيب بكر ، القالل ) ابن (  -
 ).وابنه أمحد ،  قنبي حممد بن عبد الرمحن ابن (  -
 .  عبد الرمحن ابن قلوقا -
 . سعيد بن عيل ابن قوطه -

                                                        
 .زيادة من س  )١(
 ) .ابن قطيبا ( كذا يف س والصواب  )٢(
 .ليست يف ث ) ابن (  )٣(
 . هذه الرتمجة ليست يف س  )٤(
وهو عبـد الـرمحن بـن قلوقـا ) ابن قوطة ( وقد تأخرت إىل ما بعد ترمجة ) ابن قلوفا ( يف س  )٥(

  .١/٣٧٦وقا الكويف راو معروف انظر ترمجته يف الغاية ويقال اقل
وهو أبو احلسن سعيد بـن ) سعيد بن حممد ( اجلمحي، كذا يف مجيع النسخ والذي يف الرتمجة  )٦(

 واملثبـت ٥٨٠ ، ويف ترمجته انه توىف سنة ٥٠٨حممد بن سعيد بن قوطة األندليس الفرجي ت 
 .١/٣٠٧رمجته يف الغاية  ، وانظر ت٢/٨٩٠من معرفة القراء الكبار 



 
  ٧٨٠  

 
- كامل بن جامع روى القراءة عن .  أبو جعفرمد بـن زريـق عـن  حم

 .  بن موسى احللبي  عيل بن يوسفروى عنه . الكسائي
،  ثم البغدادي نقال  ، كامل بن خليفة بن احلسني أبو حممد املدين-
وأيب طاهر بـن ، قرأ الروايات الكثرية عىل أيب منصور اخلياط، صالح، بارع

الم بـن أمحـد وعبـد الـس، بـن حممـد الـرصيفيني/ سوار وسمع عبـد اهللا 
 وانقطع إىل جامع والرشيف حممد بن عيل بن املهتدى باهللا، األنصاري

مات ليلـة اجلمعـة سـابع ربيـع ، فأدركه أجله وهو شاب حدث، املنصور للتعبد
 . حرب ودفن بباب ، األول سنة سبعني وأربعامئة

   احلميص احلذاء بن بشري أبو احلسن املذحجي  كثري بن عبيد-
                                                        

 .أقف له عىل ترمجة  مل )١(
 .١/٥٨٦هو عيل بن يوسف بن موسى احللبي مقرئ انظر ترمجته يف الغاية ) ٢(
 .أقف له عىل ترمجة  مل )٣(
 ! .؟ ) فقال ( يف س  )٤(
 .أقف له عىل ترمجة  مل )٥(
ني يف طبقـات املحـدثني هو أبو احلسني الرشيف حممد بن عـيل بـن املهتـدى بـاهللا انظـر املعـ )٦(

  .١٣٣ص
 .بدون الباء األخرية ) ببا ( يف س  )٧(
  .١٢/٦٣ ، وذكره يف سري أعالم النبالء ، ٢/٢٦٤انظر ترمجته يف شذرات الذهب ، ) ٨(
 . ) .املدجحي ( يف ث  )٩(
 . .واملثبت من س ) احلزام ( يف األصل و ث  )١٠(

 ب/٢٤٠



 
  ٧٨١  

 عـرض عليـه ًأخذ القراءة عرضـا عـن أيب حيـوة ، ثقة، متصدر، مقرئ
ً ، أخذ القراءة عنه عرضا عثامن بـن عمـري الـسلمي احلمـيص ، باختياره

ًوروى أيـضا ،   بن سليامن شيخ الدار قطنـيوروى احلروف عنه عبد اهللا
  وأبو حـاتم   وروى عنه أبو زرعة  بن معاويةومروان،  عن بقية
 وقـال ابـن شـنبوذ عنـه مقـرئ أهـل ثقـة: وسئل عنه فقال، الرازيان

 ،املسجد اجلامع بحمص ووهم فيه فسمى أباه عبد اهللا والصواب عبيـد
 واهللا اعلم 

 

                                                        
 .هو رشيح بن يزيد واملثبت من األصل و ث و)ابن حيوه( يف س  )١(
 )..باختياله ( يف ث  )٢(
  .هو أبو بكر بن أيب داود السجستاين تقدمت ترمجته  )٣(
هو أبو حيمد بقية بن الوليد بن صائد احلمريي الكالعي ثم امليتمـي احلمـيص احلـافظ العـامل  )٤(

 . ٨/٥١ وهو مرتجم يف السري ١٩٧ت
  ) .وقروان( يف س  )٥(
  روان بن معاوية بن احلارث الفزاري الكويف ثـم الدمـشقي اإلمـام احلـافظ هو أبو عبد اهللا م )٦(

 . ٩/٥١ وهو مرتجم يف السري ١٩٣ت 
 وهـو ٢٦٤هو أبو زرعة عبيد اهللا بن عبد الكريم بن يزيـد الـرازي اإلمـام سـيد احلفـاظ ت  )٧(

 . ١٣/٦٥مرتجم يف السري 
  ).الدازمان ( يف س  )٨(
 .٧/١٥٥انظر اجلرح والتعديل  )٩(
 )!. عبيد اهللا ( يف س  )١٠(



 
  ٧٨٢  

  يـونس بـن  قرأ عىل  .  بن عبد اهللا بن أيب زياد القصطييلكردم -
 .  حممد بن سفيان  قرأ عليه  . عبد األعىل

   وقيـل أبـو خالـد )  التونـيس(املغـريب  ) بـن خالـد(  كردم -
ًعابدا ،ًوكان زاهدا ، قدم املدينة وعرض عىل نافع، كردم بن خليد أبو خليد

)روى عنه أمحد بن جبـري األنطـاكي) ًفاضال، ًبرا ،وال : قـال الـداين
  )غريه(أعلم روى عنه أحد 

ًويـسمى عليـا ، تغدي بن عبد اهللا أبو احلسن املالكي املرصي كس-
قـرأ عـىل ، وولـد بالقـاهرة ،أصله مغـريب ، كامل، مقرئ عارف، ًايضا

                                                        
 . )مب( رمز له يف س برمز غري واضح وهو قريب من  )١(
 .ومل اقف له عىل ترمجة  )الفصطييل ( يف س  )٢(
 . ليس يف س) ك ( الرمز  )٣(
 ) ! .بن عبد العزيز ( يف س  )٤(
 .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٥(
  .ليست يف س ) بن خالد (  )٦(
  . ليست يف س ما بني القوسني )٧(
 .أقف له عىل ترمجة  مل )٨(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٩(
  ).الكويف ( يف س  )١٠(
 . .ليست يف س ) غريه(  )١١(
 .أقف له عىل ترمجة  مل )١٢(
 ) .مقري( يف ث  )١٣(
 



 
  ٧٨٣  

  قـرأ عليـه الـشيخ أبـو عبـد اهللا .  الرشـيديالشيخ إبراهيم بـن الجـني 
 شوال سنة إحدى وأربعـني مات يف أواخر، حممد بن سليامن احلكرى

 .ئة فيام أخربين احلكري وسبعام
- كعب بن إبراهيم  روى القراءة عن وهو معدود ،  يعقوب

 يف كامل اهلذيل ونـص كذا(،  احلسن بن مسلميف أصحابه روى القراءة عنه 
 ).وهو الصواب واهللا أعلم ، عليه احلافظ أبو العالء

فاضل ، ين شيخ تربيز  املعروف بالشيخ كامل الد كامل بن التربيزي-
قـرأ عليـه عبـد املجيـد ، وغـري ذلـك، والطـب،يف القـراءات ، برع، حمقق

  قـرأ عليـه الـشيخ . وعبـد الـصمد ،ومسعود األخالطـي، النساج
 . صاحبنا عبد املحسن بن حممد التربيزي

                                                        

واملثبت من األصل و ث وهو إبراهيم بن الجني بن عبد اهللا الرشيدي إمام ) الحني ( يف س  )١(
  .١/٢٨ وهو مرتجم يف الغاية ٧٤٩ة ت عالم

 .٣/٤٥١هو أبو عبد اهللا حممد بن سليامن احلكري انظر ترمجته يف الدرر الكامنة  )٢(
 ) .اوائل ( يف س  )٣(
 .مل أقف له عىل ترمجة )٤(
  .ما بني القوسني ليست يف س )٥(
 . ومل أقف له عىل ترمجة) التربيري( يف س  )٦(
 . أقف له عىل ترمجةومل) الباح ( يف س  )٧(
 . واهللا اعلم) اخلالطي ( هو مسعود بن أسد تقدمت ترمجته وفيها  )٨(
 ٧٨٧وهو عبد املجيد التربيـزي حمقـق ت ) عبد املجيد ( كذا يف مجيع النسخ ولعل الصواب  )٩(

 .١/٤٦٦وهو مرتجم يف الغاية 
 .أقف له عىل ترمجة  مل )١٠(



 
  ٧٨٤  

 
 .املبارك بن احلسن ، أبو الكرم الشهرزوري -

                                                        
  )! .السهرزوري ( يف س )١(



 
  ٧٨٥  

 

 .حممد بن احلسني  الكارزيني -
     ).أمحد /عمر بن : ويقال( ، الكاغدي عمر بن حممد -
 . حممد بن عيل بن حسنون الكتامي  -
 .وأمحد بن احلسني، عمر بن إبراهيم ،الكتاين -
 .خالد بن يزيد  ، الكحال -
  .حممد بن حممد بن فريوز ،الكراجي -
 .احلسن بن عيل  ،الكرخي  -
  .احلسني بن عيل، كرداب -

                                                        

  )! . الكازريني (يف س  )١(
كـذا يف ( ْما بني القوسني ليست يف س وهو أبو حفص عمر بـن حممـد بـن نـرص الكاغـدي  )٢(

 وهـو مـرتجم يف ٣٠٥القايض ببغـداد كبـري القـدر ت ) ترمجته والصواب الكاغدي كام هنا 
  .١/٥٩٨الغاية 

ن عبد الرمحن تقـدمت  وهو حممد بن عيل ب" الكتاين "كذا يف مجيع النسخ ، والذي يف ترمجته  )٣(
  .ترمجته

 .واملثبت من االصل و ث )الكتايب ( يف س )٤(
 وهـو ٢١٥هو أبو اهليثم خالد بن يزيد االسدي الكـاهيل الكـويف الطيـب الكحـال ثقـة ت  )٥(

  .١/٢٦٩مرتجم يف الغاية 
  .واملثبت من األصل و ث ) الكرخي (يف س  )٦(
  .تههو احلسن بن عيل بن عبيدة تقدمتت ترمج )٧(
ْهو أبو عبد اهللا احلسني بن عيل بن الصمد البرصي كرداب لـه غرائـب وشـواذ عـن رويـس  )٨(

 .١/٢٢٤انظر ترمجته يف الغاية 

 أ/٢٤١



 
  ٧٨٦  

 اسامعيل بـن إبـراهيم  )العامد(و، حممد بن عمر ، الكردي الزين-
 .الكردي 

 .وأمحد بن احلسني ،بن أمحد  .حممد،  الكركانجي-
وحممـد ، وحممد بن حييـي الـصغري،   عيل بن محزه الكسائي الكبري-

] وهـارون، حممد بـن عبـد اهللاوعيل احلسن ، و،بن احلسن ]  بن أمحد 
 .وعبد العزيز بن حممد ، ابن عيل

 .إسامعيل بن يوسف ،  الكفتى-
 .رمحه بن أمحد ،  الكفرتوثي -
 . امحد وابنه،حسني بن سليامن ،  الكفري-

                                                        
 .واملثبت من س وهو حممد بن عمر بن حسني تقدمت ترمجته) الزيني (يف االصل و ث ) ١(
 داود الكـردي البكـاري ليست يف س ، وهو أبو الفداء اسـامعيل بـن إبـراهيم بـن) العامد (  )٢(

  .١/١٦٠ وهو مرتجم يف الغاية ٧٤٣الشافعي إمام مقرئ ت 
  .هو حممد بن أمحد بن عيل تقدمت ترمجته  )٣(
  .مل أجد فيمن اسمه أمحد بن احلسني من يلقب بالكركانجي  )٤(
  )! .الكثري ( يف س  )٥(
  .زيادة من س  )٦(
  .بدون واو ) هارون  (يف س  )٧(
واملثبت من األصل و ث ، والذي يف ترمجتـه رمحـة بـن حممـد بـن أمحـد ) الكفرثوين( يف س  )٨(

 . تقدمت ترمجته 
 . واملثبت من س و ث ) الكفرين ( يف األصل  )٩(
  ) !.واتيه ( يف ث  )١٠(



 
  ٧٨٧  

  .أبو جعفر اجلزري،  الكفيف-
 .وعيل بن أمحد بن حممد، بن محيدإبراهيم ،  الكالبزي-
،  بن أمحـدوابن فارس إبراهيم، عيل بن شجاع، ل الرضير الكام-
 . أمحد بن عيل واملحيل
 . أمحد بن عبد اهللا  الكناين-
ْأبو اليمن زيد بن احلسن ،  الكندي -    .وعيل بن إبراهيم، ُ

 .عبد اهللا بن حممد ، الكواب -
  .احلسن بن عبد الواحد، الكواز -

                                                        
 . ومل يتبني يل من أبو جعفر هذا ) احلريري( يف س  )١(
 . ١/١٣ي انظر ترمجته يف الغاية هو أبو إسحاق إبراهيم بن محيد الكالبزي النحو )٢(
  )! .بن سجاع ( يف س  )٣(
  هو إبراهيم بن أمحد بن إسامعيل تقدمت ترمجته )٤(
 وهو مرتجم يف ٦٧٢هو أبو العباس أمحد بن عيل بن إبراهيم الشيخ الكامل املحيل الرضير ت )٥(

  .١/٨٢الغاية 
 . هو أمحد بن عبد اهللا أمحد تقدمت ترمجته  )٦(
 وهو مرتجم ٧١٦أبو احلسن عيل بن إبراهيم بن املظفر الوادعي الكندي كاتب مقرئ ت هو  )٧(

  .١/٥١٧يف الغاية 
  .هو عبد اهللا بن حممد بن احلسني تقدمت ترمجته  )٨(
هو أبو عبد اهللا احلسن بن عبد الواحد بن احلسني األصبهاين الكـواز مقـرئ انظـر ترمجتـه يف  )٩(

  .١/٢١٩الغاية 



 
  ٧٨٨  

 . يوسفأمحد بن، الكوايش  -
 .حممد بن عبد احلق  ، الكومي -
 

                                                        
 وهو مـرتجم ٦٨٠ العباس أمحد بن يوسف بن حسن الكوايش املوصيل عامل زاهد ت هو أبو )١(

  .١/١٥١يف الغاية 
 وهـو مـرتجم يف ٦٢٥هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد احلق بن سليامن الكـومي إمـام فقيـه ت  )٢(

  .٢/١٥٩الغاية 



 
  ٧٨٩  

 
 .احلسن بن عبد اهللا بن حممد، ابن الكاتب -
  . )وهارون ( حممد بن حممد ، الكال) ابن ( -
 .إسامعيل بن عيل ،كدى  ) ابن(  -
  .عن حممد بن يعقوب املعدل ، ابن الكردي -
 .عيل بن أمحد ، ابن كرز -
  .عيل بن ظهري، ابن الكفتى -
  . حممد بن أمحد بن داودابن الكامد -
- ) ابن كموس عيل (.  

                                                        
من حيمـل  ) هارون(غري موجود يف س ومل أجد فيمن اسمه ) وهارون( كذا يف األصل و ث  )١(

  ابـن الكـال إذ اسـمه حممـد بـن ) حممد بن حممـد بـن هـارون( هذا اللقب ، ولعل الصواب 
  .حممد بن هارون واهللا أعلم

 . ليست يف ث ) ابن (  )٢(
  .واملثبت من األصل و ث ) ابن كريي ( يف س )٣(
  .كذا يف مجيع النسخ  )٤(
  )!.طهري ( يف س  )٥(
ملثبت من االصل و س ، وهو أبـو عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد بـن داود وا) ابن الكامل ( يف ث  )٦(

  .٢/٦٣انظر ترمجته يف الغاية . اللخمي األندليس ابن الكامد استاذ 
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٧(
 . ١/٥٦٢هو أبو احلسن عيل بن كموس الصقيل شيخ مقرئ انظر ترمجته يف الغاية ) ٨(



 
  ٧٩٠  

 عيل بن أمحد، ابن كوثر -
 .عبيد اهللا بن أمحد ، ابن الكويف -
 .أبو الفتح نرص اهللا بن عيل ، ابن الكيان  -

 



 
  ٧٩١  

 
كبـري ، صـالح، مقـرئ ، بن احلسن أمحد بـن عيـسى التجيبـي لب -
وقرأ ،  بن النعمةوأيب احلسن،كر بن نامرة أخذ القراءات عن أيب ب، القدر

وأبو حممد ابن ،  بن حمرزأخذ عنه أبو بكر، لنافع عىل أيب احلسن بن هذيل
صـار مـن األعيـان املجـابى ،وأقـرأ ، وأبو القاسم بن الويل، مطروح

 .مات بدانية سنة عرش وستامئة ،لدعوة الصلحاء 
- الليث بن خالدحاذق ، معروف، ثقة ، ث البغدادي أبو احلار، 

وروى ، وهــو مــن جلــة أصــحابه،  الكــسائي عــرض عــىل ،ضــابط 
  روى القـراءة، وعـن اليزيـدي،  محزة بن القاسم األحولاحلروف عن 

                                                        
 ، ٣/١١٧٤ ، يف معرفــة القــراء الكبــار ١/٢٣٩ لكتــاب الــصلة انظــر ترمجتــه يف التكملــة )١(

   .٢/٢٢٢شذرات الذهب 
  )!.ابن احلسن ( يف س  )٢(
 وهو مـرتجم يف نفـح الطيـب ٦٥٥هو أبو بكر حممد الزهري املعروف بابن حمرز البلنيس ت  )٣(

  .٢/٦٦من غصن األندلس الرطيب 
 وهـو ٦٣٥جيبـي البلنـيس مقـرئ حـاذق ت هو أبو حممد عبد اهللا بن حممد بـن مطـروح الت )٤(

  .١/٤٥٤مرتجم يف الغاية 
  .مل اقف له عىل ترمجة  )٥(
 ، تـاريخ اإلسـالم ١/٤٢٤ يف معرفـة القـراء الكبـار ١٣/١٦انظر ترمجته يف تـاريخ بغـداد  )٦(

  ) .٢٤٠-٢٣١(وفيات 
 .ليس يف س ) ع ( الرمز  )٧(
 



 
  ٧٩٢  

ــه عرضــا ــن عاصــم،ًوســامعا ،  عن ــراء ســلمة ب   ،  صــاحب الف
، والفضل ابن شاذان(،  حممد بن حييي الكسائي الصغري و

َّالشذائي يف نسبه فقال الليث بن / وقد غلط(، )ويعقوب بن أمحد الرتكامين 
وذاك رجل آخـر ، )وكذا األهوازي فقال البوزي احلاجب  املروزي-خالد 

، سـنة مـائتني أو نحوهـا ( يكني أبا بكر توىف، َّقديم حمدث من أصحاب مالك
 .وهذا مات سنة أربعني ومائتني، ) ًويقال له البلخي أيضا 

- الليث بـن سـعد بـن عبـد الـرمحن أبـو احلـارث الفهمـي   
  ،روى عنـه ابنـه شـعيب،  نـافعروى القراءة عن، أحد األعالم، املرصي

تـوىف سـنة مخـس . ومل يدركه، احللواين يف قول اهلذيل و، وابن وهب
                                                        

 وهـو مـرتجم يف الغايـة ٢٧٠ي ت بعـد هو أبو حممد سـلمة بـن عاصـم البغـدادي النحـو )١(
١/٣١١.  

  .واملثبت من األصل ) الغراء (ويف ث) القاءة( يف س  )٢(
  .ليست يف س) ت ك ( الرمزان  )٣(
  .ما بني القوسني ليست يف س )٤(
  ) .الرفدي ( يف س  )٥(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٦(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٧(
 . ٨/١٣٦السري .٤/١٢٧ ،وفيات األعيان ٦/١١٨٤ته يف هتذيب الكامل انظر ترمج) ٨(
  ) .املقرئ( يف س  )٩(
 وهـو ١٩٩هو أبو عبد امللك شعيب بـن الليـث بـن سـعد الفهمـي مـوالهم املـرصي ت  )١٠(

  .٣/٣٩٩مرتجم يف هتذيب الكامل 
  .هو عبد اهللا بن وهب تقدمت ترمجته )١١(

 ب/٢٤١



 
  ٧٩٣  

 .ومولده سنة أربع وتسعني ، ع سننيوسبعني ومائة قبل مالك بأرب
روى عـن ، ويقال أبو بكر الكويف .   سليم أبو بكري ليث بن أيب-
عرض عليه محزه الزيات قالـه داود بـن أيب طيبـة عـن عـيل بـن ، وطاووس، جماهد
 .مات سنة ثالث وأربعني ومائة ،   عن سليمكيسه

  روى  اخلراسـاين) املرسـى( ليث بن مقاتل بن الليث أبو نـرص-
   ،روى عنه احلروف أمحد بن سـفيان ،  النحوياحلروف عن أيب معاذ 

) القراءة عنه اخلرض بن اهليثم الطويس   وروى. ( 

 

                                                        
  . ١/٣٥٠ ، شذرات الذهب ٣/٤٢٠، ميزان االعتدال  ٦/١٧٩انظر ترمجته يف السري ) ١(
  ) .أبو بكر ( يف ث  )٢(
 . ١/٥٨٤ وهو مرتجم يف الغاية ٢٠٢هو أبو احلسن عيل بن يزيد بن كيسه الكويف ت ) ٣(
  .ليست يف س ) املريس(  )٤(
 .ومل أقف له عىل ترمجة ) اخلرساين ( يف ث  )٥(
 وهـو مـرتجم يف الغايـة ٢١١ً املـروزي ت قريبـا مـن هو أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي )٦(

٢/٩.  
واملثبت من األصل و ث ولعله أبـو سـفيان أمحـد بـن سـفيان النـسائي ) بن شعبان ( يف س  )٧(

 . ١/٤١املروزي انظر ترمجته يف هتذيب الكامل ، 
 . ما بني القوسني ليست يف س  )٨(



 
  ٧٩٤  

 
ًروى القـراءة عرضـا عـن حممـد بـن حييـي ، أبو الليث السمـسار-

 .عليه بكار بن أمحد ، الكسائي قرأ

                                                        
 . مل أقف له عىل ترمجة  )١(



 
  ٧٩٥  

 
  وأبـو ،   عـيلحممد بن أمحد بن حممد بـن عبـد اهللا أبـو،  الاللكائي-

 .عبد اهللا 
 . بن مؤمن  اللبان أمحد -
 .حممد بن احلسن بن عيسى،  اللرستاين-
 .موسى بن سليامن،  اللخمي -
 .حممد بن حييي ،  اللريب -
 .قاسم بن أمحد ،  اللورقي-
 .رويس ،  اللولوي-
وأبـو جعفـر ، ، أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن عيل بـن عبـد اهللا اللهبي -

أبو جعفر حممد بن :  وقال اهلذيل (حممد بن عبد اهللا فيام ذكره الدار قطني
                                                        

  ) .أبو عيل ( بل يف س زيادة واو ق )١(
 وهـو ٧٠٦هو أبو العباس أمحد بن مؤمن بن أيب نرص االسـعردي اللبـان مقـرئ حـاذق ت  )٢(

  .١/١٤٣مرتجم يف الغاية 
 ٤٩٤وهو أبو عمران موسى بن سليامن اللخمي املقـرئ مقـرئ مـسند ت ) للخمي ( يف ث  )٣(

  .٢/٣١٩وهو مرتجم يف الغاية 
ًلريـة ( نـسبة عـىل ) اللريـي ( والصواب ) للرين ا( كذا يف األصل و ث ويف س  )٤(   بـو أوهـو ) َُّ

 وهو مـرتجم ٥٤٧عبد اهللا حممد بن حييي بن حممد األنصاري البلنيس اللريي مقرئ جمود ت 
  .٢/٢٧٧يف الغاية 

  .ما بني القوسني ليست يف س  )٥(



 
  ٧٩٦  

 الـذي أثبتـه وهـو ، حممد بـن حممـد بـن أمحـد) أبو جعفر(وقال غريه  ، )أمحد 
 ).األصح . وهو(، احلافظ أبو العالء اهلمذاين

 .وأبو جعفر املذكور، أبو عبد الرمحن املذكور، يان اللهب-
 

                                                        
  .ليست يف س ) أبو جعفر (  )١(
  .بدون واو) هو الذي ( يف س  )٢(
 .  بني القوسني ليست يف س ما )٣(



 
  ٧٩٧  

 
 .وحممد بن أمحد بن عيل الدمشقي ،عبد اهللا بن أمحد ،  ابن اللبان-
 .  وعبد اهللا حممد بن أمحد،  ابن لب-
 . حممد ابن الحق-
 .هبة اهللا بن عيل ،  ابن الليث-
  . )بياض ( ،  ابن اللقاط-
 .عيسى بن عبد الرمحنيىل ابن أيب ل-

                                                        
 .كذا يف مجيع النسخ وهو عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن أمحد تقدمت ترمجته) ١(
  .واملثبت من س و ث ) ابن لت( يف األصل  )٢(
 . ٢/٨٠هو حممد بن أمحد بن لب األنصاري أبو عبد اهللا مقرئ عارف انظر الغاية ) ٣(
 . ٢/٢٣٣ر انظر ترمجته يف الغاية هو حممد بن الحق الكويف متصد )٤(
 . كذا يف مجيع النسخ ومل أجد من هو هبذه الرتمجة  )٥(
 . ١/٦٠٩انظر ترمجته يف الغاية . هو عيسى بن عبد الرمحن بن ايب ليىل األنصاري الكويف ) ٦(



 
  ٧٩٨  

 

-  مالك بن أنس بن أيب عامر أبو عبد اهللا األصبحي   ، املـدين
  عـن  ًأخذ القراءة عرضـا عـن ، وصاحب املذهب،إمام دار اهلجرة 
وحييـي بـن ،  األوزاعـيروى القراءة عنه أبو عمرو، نافع بن أيب نعيم

ــول اهلــذيل   و، ســعيد ــواين يف ق ــالث ، احلل ــد ســنة ث ــصح ول   وال ي
 .مات سنة تسع وسبعني ومائة، وتسعني 

وردت الرواية عنه يف حروف / ، بن دينار أبو حييي البرصي مالك -
،   كان يكتب املصاحف باألجرة:سمع أنس بن مالك قال القتبي، القرآن

ً كل يوم جزءا من القـرآن وكان يقرأ،) للقرآن( وكان من أحفظ الناس 
وما اهللا بظالم للعبيد مات ،  منىًفإن أسقط حرفا قال بذنب ، حتى خيتم

 .سنة سبع وعرشين ومائة
                                                        

 . ليس يف س ) ك ( الرمز  )١(
 . ٨/٤٨، السري  ٤/١٣٥ ، وفيات األعيان ٧/٦انظر ترمجته يف هتذيب الكامل ) ٢(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٣(
  ٍهو أبو عمرو عبد الرمحن بن عمر وبن حيمد األوزاعـي شـيخ اإلسـالم وعـامل أهـل الـشام  )٤(

 . ٧/١٧ وهو مرتجم يف السري ١٥١ت 
 ) !. الداين ( يف س  )٥(
 . ليس يف س ) ك ( الرمز  )٦(
  . واملثبت من س " سبعني "يف األصل وث  )٧(
 . ٥/٣٦٢ ، السري ٤/١٣٩ ،وفيات األعيان ٧/١٧نظر ترمجته يف هتذيب الكامل ا) ٨(
  ) .القبتي ( ويف ث ) القعي ( يف س  )٩(
  .ليست يف س ) للقرآن(  )١٠(
 )!. مدحت( يف س  )١١(

 أ/٢٤٢



 
  ٧٩٩  

 املالقي  بن عيل بن عبد الرمحن أبو احلكم  مالك بن عبد الرمحن -
تال بالسبع عىل ، وإمام وقته، أديب زمانه باملغرب، املعروف بابن املرحل

 سـنة مولـده،وأخذ العربية عن أيب عيل الشلوبني ،  احلسن بن الدباجأيب
وقفت له عىل قصيدة أزيد من ألفـى بيـت : أربع وستامئة باملقة قال الذهبي
 توىف سنة تـسع وتـسعني وسـتامئة ، ومل المية نظم فيها التيسري بال رموز

وم موته وأمر وال نظم حتى مات وآخر ما قال ي )علم( عليه شئ من خيتل
 :أن يكتب عىل قربه 

   ماله ويل ًنازحا    ً زر غريبا بمغرب     
 بني ترب وجندل     ًتركـوه جمدال     
  بلسان التذلـل     عند قربهولتقل     
 مالك بن املرحل     رحم اهللا عبده    

                                                        

 ، تــذكرة احلفــاظ ٣/١٤١٧ ، معرفــة القــراء الكبــار ٣٣انظــر ترمجتــه يف صــلة الــصلة ص )١(
٤/١٨٧.  

  ).املالقي أبو احلكم املالكي ( واملثبت من س ويف ث ).حللم ا( يف األصل  )٢(
 ) .الرحل ( يف س  )٣(
  ) .ولد ( يف س )٤(
  . ١٤١٨-٣/١٤١٧انظر معرفة القراء  )٥(
  ) .خيل ( يف ث  )٦(
  ) .ًنارحا (يف ث  )٧(
  ) .ًحمدال ( يف ث  )٨(
  ).ولينقل ( ويف ث ) وليقتل (يف س  )٩(



 
  ٨٠٠  

-  املؤيد بن حممد بن عيل أبو احلسن الطويس  ، مسند خراسان
 البن مهـران "الغاية "ًروى القراءات سامعا من كتاب ،  والعدالة،مع الثقة

رواها عنه احلافظ أبـو عبـد اهللا حممـد بـن ،من أيب القاسم زاهر  بن طاهر الشاممي 
 ابـن وأمحـد، وإجازة، ًسامعا،   بن الصالحواحلافظ ابو عمرو، حممود بن النجار

 .تامئة توىف سنة  سبع عرشة وس، هبة اهللا بن عساكر
أمحــد بــن أمحــد أبــو الفــتح بــن أيب بكــر بــن ايب العــز -  املبــارك بــن ِ

وقرأ ،ولد سنة مخس عرشة ومخسامئة ،يعرف بصاحب الديك ، البغدادي
خـتم عليـه خلـق ، ًجمودا،ًكان مقرئا : عىل هبة اهللا بن الطرب قال ابن النجار

سامئة ودفـن مات يف العرش األوسط من حمرم سنة ستة وثامنني ومخـ. القرآن
 .بباب حرب 

 
                                                        

  .س يف س لي) ن ( الرمز  )١(
 ، شـذرات الـذهب ٢٢/١٠٤ ، الـسري ٤٥٦انظر ترمجته يف التقييـد ملعرفـة رواه الـسنن ص )٢(

٥/١٦٦.   
 وهـو مـرتجم ٥٣٣أبو القاسم زاهر بن طاهر بن الشاممي املستميل مسند نيسابور ثقة ت  هو )٣(

 .١/٢٨٨يف الغاية 
زوري املوصيل الشافعي احلـافظ هو أبو عمرو عثامن بن عبد الرمحن بن عثامن الكردي الشهر )٤(

  .٢٣/١٤٠ وهو مرتجم يف السري ٦٤٣العالمة ت 
  بدون واو واملثبت من األصل و ث وهـو أبـو الفـضل أمحـد بـن هبـة اهللا بـن ) أمحد( يف س  )٥(

  .١/١٤٦ وهو مرتجم يف الغاية ٦٩٩أمحد بن عساكر الدمشقي ثقة مسند ت 
 . مل أقف له عىل ترمجة  )٦(



 
  ٨٠١  

 أبو عبد اهللا األنامطي املعروف بـابن  بن احلسني املبارك بن أمحد -
َّسكينة  َ بكرس السني وتشديد الكاف وكرسها إمام املسرتشد باهللا أمري   

ًمشهورا ، والقراء الفضالء، كان من األعيان النبالء: املؤمنني قال ابن النجار
، وعبد السيد بن عتاب، وقرأ عىل أيب طاهر بن سوار: قلت،  الطريقةوحسن، بالديانة

ـنة  تـسع وعـرشين قتل غيله مع املسرتشد يوم اخلميس سادس عـرش القعـدة  س
   .بموضع قريب من مراغة، ومخسامئة

 البغدادي قـرأ  ،] املبارك بن أمحد بن احلسني أبو منصور اخلياط-
كتب عنه احلافظ أبـو ،ًخريا ،ًوكان صاحلا ، لكبريا] عىل أيب منصور اخلياط 

 رجب سنة ثامن وأربعـني ومخـسامئة  )ثامن(مات يف ، سعد بن السمعاين

                                                        
   انظـر تـاريخ اإلسـالم وفيـات ٥٢٩نه عبد اهللا يف تاريخ اإلسالم وذكر وفاتـه سـنة ترمجة اب )١(

  .٦٠٠ت سنة 
  .تكررت يف س ) بن أمحد بن احلسني(  )٢(
  )!.سكنيه ( يف ث  )٣(
هو أبو منصور الفضل بن أمحد بن عبد اهللا القريش اهلاشمي العبايس البغدادي أمـري املـؤمنني  )٤(

 . ١٩/٥٦١سري  وهو مرتجم يف ال٥٢٩ت
  )!.العقدة ( يف س  )٥(
واملثبت من األصل و ث ، ومراغه أعظم واشهر بالد اذربيجان انظر معجم ) مراعه ( يف س  )٦(

  .٥/١٠٩البلدان 
 . مل أقف له عىل ترمجة  )٧(
 . زيادة من س  )٨(
 .ليست يف س  )ثامن( )٩(



 
  ٨٠٢  

/ ،كثري التالوة للقـرآن ،وقال كان من الصاحلني ، قاله مسعود بن النادر
 .وتعليمه من أهل السنة

 ،إمـام ، طيالواسـ،  املبارك بن أمحد بن زريـق أبـو الفـتح احلـداد-
وسـبط ، قرأ عىل أيب العـز القالنـيس، نقال، حاذق،حمقق ، مقرئ،جامعها 
توىف سنة ثالث ، )بن املبارك  (   وابنه املبارك ،ابن البنا قرأ عليه، اخلياط

 .ومخسني ومخسامئة
ولـد ،  املبارك بن أمحد بن عيل بن األخوة أبو الربكـات البغـدادي-

، وقرأ القراءات والفقه عىل أيب الوفاء عـيل بـن عقيـل، سنة ثامنني وأربعامئة
 القـرآن  قرأ عليـه مجاعـة: قال ابن النجار، واألدب، ًوكان عارفا بالنحو

  ،  بـن حممـدروى عنـه سـبطه تـرك،وكان حفظة للحكايـات واألشـعار
                                                        

 وهو مرتجم يف شـذرات الـذهب ٥٨٦هو أبو الفضل مسعود بن عيل بن النادر البغدادي ت )١(
٤/٤٧٧.  

 ٤/٧٥، وذكـره الـذهبي يف تـذكرة احلفـاظ ٣/١٠٣٣انظر ترمجته يف معرفة القـراء الكبـار  )٢(
 .٥٣٥تاريخ اإلسالم وفيات سنة 

، ومل أجد من أفرده بالرتمجة لكن ذكره له الذهبي ) إبراهيم بن البناء ( يف معرفة القراء الكبار  )٣(
ن ترمجة أخيه حييي ، فذكره شيخني له وتلميذ فهو إبراهيم بن احلـسن بـن ترمجة خمترصة ضم

  .٢٠/٧انظر السري  . ٥١٨أمحد بن البناء ثم ذكر سنة وفاته 
 . ليست يف س ) بن املبارك(  )٤(
 .مل أقف له عىل ترمجة )٥(
 .  واملثبت من س " من القرآن "يف األصل و ث  )٦(
  صل و ث وهـو أبـو بكـر تـرك بـن حممـد بـن بركـة العطـار واملثبت من األ).بركة ( يف س  )٧(

 .١/١٥٠ انظر خمترص تاريخ الدبيثي ٦١٤ت 

 ب/٢٤٢



 
  ٨٠٣  

 :وقال أنشدنا لنفسه، وأبو سعد بن السمعاين
 فوق جفن الناظروجعلته من     ورد الكتاب كتابكم فقرأته
 وكتمته حتى خفى عن خاطري    وغسلته ورشبت ماء مداده

  القعـدة سـنة اثنتـني ومخـسني مات ليلة الثالثـاء سـادس عـرشين
 .ودفن بباب حرب ، ومخسامئة

أبـو املكـارم املعـروف بـابن ،  املبارك بن أمحد بن حممد بن النـاعورة-
، صـالح، مقـرئ، )تان  املارسـ أهل سـوقومن ( احلجر البغدادي

ومكي بن ، قرأ عىل رزق اهللا بن عبد الوهاب التميمي: يقال، حاذق، عارف
قرأ عليه احلافظ أبو سعد بـن ، واملبارك بن احلسني الغسال ، أمحد احلنبيل

وىض الوجه حسن ، شيخ صالح حسن السرية: وأثنى عليه فقال،السمعاين 
  تـوىف رابـع وعـرشين،  عليـهختم مجاعة كتاب اهللا، جيد األخذ،التالوة 

 .  وثالثني ومخسامئةربيع األول سنة سبع
                                                        

  ).عرشي ( يف س  )١(
 ، يف ٢/١٧٨ ، واألنــساب للــسمعاين ٥٣٧انظــر ترمجتــه يف تــاريخ اإلســالم وفيــات ســنة  )٢(

  ).َاحلجري(
  .ما بني القوسني ليست يف س )٣(
  ) .السوق( يف ث  )٤(
واملثبت من س و ث وهو أبو بكر مكي بـن أمحـد بـن حممـد البغـدادي ) ُّاجلبيل ( ألصل يف ا )٥(

  .٢/٣٠٨ ، وهو مرتجم يف الغاية ٥١٤احلنبيل استاذ مصدر ت 
  ) .عرشي ( يف س  )٦(
  ).تسع ( يف س  )٧(



 
  ٨٠٤  

االسـتاذ ،  املبارك بن احلسن بن أمحد بن عيل بن فتحان بن منصور-
  أحـد مـشايخ هـذا ، حمقـق، مـتقن، كبـري،  إمـام ابو الكرم الشهرزوري

  وأمحـد بـن ، قـرأ عـىل أمحـد بـن احلـسن بـن خـريون، صالح، ثقة، العلم
وأمحـد بـن ، بن عيل بن حممد اهلاشـمي) وأمحد(،  بن حممدعبد القادر 

وأمحـد بـن عـيل بـن ، األكفاين وأمحد بن املبارك ، عيل بن بدران احللواين
 ،واحلسن بن حممد بن الفـضل الكرمـاين  ،وثابت بن بندار البقال، سوار

 بـن عبـد الوهـاب ورزق اهللا،  احلسن بن أمحد بـن عـيلووالده أيب نرص 
  والـرشيف أيب الفـضل عبـد القـاهر بـن ، وعبد السيد بن عتـاب، التميمي

وعـيل بـن الفـرج ،  بـن أيـوب البـزازوعـيل بـن احلـسني، عبد الـسالم
                                                        

 . ١/٩٠ ، النرش ٢/٩٨٢ ، ومعرفة القراء الكبار ، ٢٠/٢٨٩انظر ترمجته يف السري ) ١(
 ) . الشهزوري ( ث يف  )٢(
انظر معرفة القراء الكبار ( وهو تصحيف ) أمحد بن عبد القادر بن حممد( النسخ  كذا يف مجيع )٣(

وهو أبو احلسن أمحد بن عبـد القـادر بـن يوسـف املقـرئ انظـر ترمجتـه يف الغايـة ) ٢/٩٨٣
١/٧٠.  

  .ليست يف س ) وأمحد (  )٤(
 . ١/٩٩ وهو مرتجم يف الغاية ٤٩١ألكفاين ت هو أبو سعد أمحد بن مبارك املخرمي ا) ٥(
 . واملثبت من األصل و ث ) الثقال( يف س  )٦(
. يعني والد الشهرزوري وهو أبو نرص احلسن بن أمحد بن عيل الشهرزوري شيخ ) ووالده (  )٧(

 . ١/٢٠٧انظر ترمجته يف الغاية 
واملثبت مـن األصـل وهـو  ) البزار( واملثبت من س ، ويف س) بن احلسن ( يف األصل و ث  )٨(

أبو احلسن عيل بن احلسني بن أيوب البـزاز البغـدادي املقـرئ شـيخ انظـر ترمجتـه يف الغايـة 
١/٥٣٢.  



 
  ٨٠٥  

  وأيب الربكــات حممــد بــن ، وأيب اخلطــاب عــيل بــن اجلــراح ، الــدينوري
وحممـد بـن ،  النـريسوحممد بن عيل بن ميمون،عبد اهللا بن حييي الوكيل 

وسمع احلديث من مجاعـة ال ، وحييي بن أمحد السيبي،  القريواينأيب بكر
وغـريه وروى مؤلفـات الـشيخ أيب ،  ابـن هـزار مـردوأجـازه،حيصون 
 ، احليل   حممد بن هارون  بن الكالقرأ عليه، الشريازي عنه إسحاق
  بـد الوهـابوعوعبـد الواحـد بـن سـلطان/  بـن بكـرونوعمر

                                                        
عيل واملثبت من األصل ، وهو أبو احلسن ) الدنيوري ( ويف ث ) بن الفرح الدنيوري( يف س  )١(

 . ١/٥٦١ية بن الفرج الدينوري ابن احلارس شيخ مقرئ انظر ترمجته يف الغا
ْهو أبو الغنايم حممد بن ميمون النريس الكويف امللقب أيب اإلمام احلـافظ ت  )٢( َ  مـرتجم يف ٥١٠ُ

  .١٩/٢٧٤السري 
هو أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بـن حممـد التميمـي القـريواين شـيخ كبـري انظـر ترمجتـه يف  )٣(

  ٢/١٠٥الغاية
  )! .وأجانه ( يف ث  )٤(
إبراهيم بن عيل بن يوسف الفريوز أبادي الشريازي الـشافعي املجتهـد شـيخ هو أبو اسحاق  )٥(

  .١٨/٤٥٢ وهو مرتجم يف السري ٤٧٦اإلسالم ت 
  ).عنه ( يف ث  )٦(
 . واملثبت من س و ث) اجلىل( واملثبت من األصل و ث ، ويف االصل ) بن الكامل (يف س ) ٧(
 ) .عمر وكذا (يف س  )٨(
  محـد بـن حـسن بـن بكـرون النهـرواين البغـدادي املقـريء املعـدل هو أبو حفص عمر بن أ )٩(

  .٥/١٢انظر ذيل تاريخ بغداد ٥٩٧ت 
واملثبـت مـن ) هبة اهللا بن حييي الشريازي( يف األصل و ث ) عبد الواحد بن سلطان ( بعد  )١٠(

 .س النه سيأيت بعد 
 

 أ/٢٤٣



 
  ٨٠٦  

 ،وصـالح بـن عـيل الـرصرصي ،وحييي بن احلسني األواين  ، سكينةبن ا
وحممـد بـن يوسـف ،وأمحد بن احلسن بـن العـاقويل، ومحزة بن القبيطي

ومـرشف ابـن عـيل ،وزاهـر بـن رسـتم ، وعبد العزيز بن الناقد، الغزنوي
 ،) زديبـن احلـسني اليـ وأسعد(، وعيل بن أمحد الدباس،  اخلاليص

 ،وأبو بكـر حممـد بـن إبـراهيم الزنجـاين  ، وحممد بن عبد اهللا الرشيدي
 وأبـو الفتـوح ، سـمع منـه احلـروف،  بن مالعب البغداديوداود بن أمحد

 حممد بـن وأبو شجاع، وسامعا، نرص بن حممد بن عيل بن احلرصي تالوة

                                                        
 .واملثبت من س   » السكينة« األصل و ث يف  )١(
  .واملثبت من األصل و ث )  العافويل( يف س  )٢(
واملثبت من األصل د ث وهو أبو العز مرشف عىل ابن أيب جعفر اخلاليص ) احلاليص ( يف س  )٣(

 . ٢/٢٩٨ وهو مرتجم يف الغاية ٦١١البغدادي املرصي مقرئ جمود ت 
  .واملثبت من األصل و ث )الدياس ( يف س  )٤(
  .ما بني القوسني ليس يف س  )٥(
 وهو مرتجم ٦١٨و العباس حممد بن عبد اهللا بن أمحد الرشيدي الرضير مقرئ ناقل ت هو أب )٦(

   .٢/١٧٦يف الغاية 
  .س  واملثبت من) بن حممد ( يف االصل و ث  )٧(
واملثبت من األصل و ث ، وهو أبو الفتوح نـرص بـن ) احلرضي ( وفيها ) وأبو عيل ( يف س  )٨(

 وهـو مـرتجم يف الغايـة ٦١٩حلنبيل حـافظ أسـتاذ ت حممد بن عيل ابن احلرصي البغدادي ا
٢/٣٣٨.  

واملثبت من االصل و ث ، وهو أبو شجاع حممد بـن أيب ) وابو سجاع حممد بن حممد ( يف س  )٩(
 وهـو مـرتجم يف الغايـة ٥٩٧حممد بـن أيب املعـايل البغـدادي ابـن املقـرون امـام حـاذق ت 

٢/٢٥٩.  



 
  ٨٠٧  

وألف كتـاب ،  الشريازي  اهللا بن حييةوهب،أيب املعايل بن املقرون كذلك 
ْ من أحسن ما ألف يف هذا العلـم"املصباح الزاهر يف العرش البواهر" وقـد ، ِ

 عن أيب احلسن عـيل بـن قرأته عىل الشيخ عمر بن احلسن بن مزيدا املزي
وعبد العزيز بـن ،أمحد بن البخاري عن محزة بن القبيطي وداود بن مالعب 

  الواحد بن سـلطان قـالوا أخربنـا وعبدةوعبد الوهاب بن سكين، الناقد
وهـو مـا ، وقرأت بمضمنه إال اليسري منـه،وتالوة ، ًمؤلفه أبو الكرم سامعا

 كـذلك دخل يف تالويت يف القراءات العرش عىل أصحاب الصائغ وقراوا
وقرأ الكامل الرضير بمضمنه ،وقرأ كذلك عىل الكامل الرضير ، عىل الصائغ

 حجة عىل الغزنوي عن وهو ثقة، د اهللا القصاع فيام قاله األستاذ أبو عب
 مـن وأخربين به الشيخ إبراهيم بن أمحـد الـشامي، املؤلف قراءة وتالوة 

وقرأه عليه ،قرأته عىل اليرس بن عبد اهللا : ًقراءة عليه أنا أبو حيان سامعا قال
  بـن  اخـربين حممـد ) قـال(  ابن حممـد بـن أيب العافيـة اليرس عيل

                                                        

  .ن االصل و ث واملثبت م) ابن هبة اهللا ( يف س  )١(
 . والصواب املثبت) الدى ( يف س  )٢(
  ) .ملا ( يف س  )٣(
  ) .وقرأ( يف س  )٤(
  )!.البصاع ( يف س  )٥(
  .بتقديم وتأخري ) وهو حجة ثقة ( يف س  )٦(
  .والصواب املثبت) السامي ( يف س )٧(
  ).عيل ( يف س  )٨(
  ) .واخربين ( ليست يف س ومكاهنا ) قال (  )٩(
  ..).عن أيب بكر حممد بن ( يف س  )١٠(



 
  ٨٠٨  

  قال ابن الـسحان ً  سامعا وتالوة عن املؤلف كذلكإبراهيم الزنجاين
قـيم ، َّخـري، َّديـن، صـالح،شـيخ : وذكر أبا الكـرم،  احلافظ أبو سعد. 

 جيـد حـسن الـسرية، والقراءة، باختالف الروايات. عارف، بكتاب اهللا
حلافظ أبو عبد اهللا له روايات عالية كتبت عنه، وذكره ا، األخذ عىل الطالب

أحــد الــشيوخ القــراء املجــودين : فقــال ومــن خطــه نقلــت، ابــن النجــار
ومعرفة وجوهها ، وصنف يف ذلـك  وطرقها( ، املشهورين بحفظ القراءات

، ًفاضـال، ًوكـان عاملـا، "الصحاح) املصباح يف القراءات "ًكتابا حسنا سامه
 ألهلـه كانـت لـه ًوصـوال،ذا مـروءة وسـخاء ، حسن الطريقـة،  ديناً,أديبا
وقال أبـو حممـد عبـد اهللا بـن ،  كلها عىل أهل اخلريواسعة فأنفقهاًدنيا

 ،عارف بالقراءات ، صحيح السامع، ثبت يقظ،هو شيخ :أمحد بن اخلشاب 
 صـالح بـن/ بو الفضل أمحـد أوقال ، سمعت منه بقراءيت عليه، حسن األداء هلا
ليلـة اخلمـيس ثـاين الـشهرزوري توىف شيخنا أبو الكرم :شافع اجلييل

                                                        
  .والصواب املثبت ) الرعاين ( ويف س ) الرتكامين ( يف االصل و ث  )١(
 ) .لذلك قراءة وتالوة ( يف س  )٢(
ــسخاوي( يف س  )٣( ــن ال ــال اب ــسحان ( ويف األصــل ) ق ــصواب ) إن ال ــت مــن ث وال   واملثب

 ). السمعاين( 
  .٢/١٧٨) احلجري(انظر االنساب للسمعاين  )٤(
  )!.دينا ( يف ث  )٥(
  )!.فاتفقها ( يف ث  )٦(
  ) .اجلبيل ( يف س )٧(
  ) .بن السهرزوري ( يف س  )٨(

 ب/٢٤٣



 
  ٨٠٩  

وكنت هـذا اليـوم ،عرشين ذي احلجة سنة مخسني ومخمسامئة نصف الليل 
، ً  مستقيامًوكان عقله ثابتا وجأشه، حسن وكلمني بكالم،عنده مرتني 

والــرأي إىل حــني ، ر مــن مــات عــىل مثــل حالــه يف التــيقظ والكــالمأومل 
 الفقيـه  بـن اخلـلأبـو احلـسنوصىل عليـه يـوم اخلمـيس  ،املعاينة

 ثـم محـل  إىل بـاب حـرب فـدفن عنـد ثم مرة ثانية بالنظامية،بمدرسته 
 .الشيخ أيب بكر اخلطيب رمحه اهللا 

، روى قـراءة احلـسن البـرصي عنـه. املبارك بن احلسن بن هـالل الثقفـي-
 .وكالمها جمهول ال يعرف ، رواها عنه حممد بن سيف بن عيل

ـــارك- ـــدادي  املب ـــو اخلـــري البغ ـــد أب ـــن أمح ـــن احلـــسني ب     ب
   قـرأ عـىل أيب القاسـم،أديب ، حاذق،مقرئ ، إمام،  الشافعيالغسايل

                                                        

 )! . بكال( يف ث  )١(
 ) . وحاسه(يف س  )٢(
  ) .املعانيه ( يف ث  )٣(
 وهـو ٥٥٢هو أبو احلسن حممد بن املبارك بن حممد ابـن اخلـل البغـدادي اإلمـام املفتـى ت  )٤(

  .٢٠/٣٠٠رتجم يف السري م
  ) .احلل ( يف س  )٥(
  ) .البطاميه ( يف س  )٦(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٧(
 ، ســري أعــالم ٣/٤٣٠ ، ميــزان االعتــدال ٢/٨٩٢انظـر ترمجتــه يف معرفــة القــراء الكبـار  )٨(

  .١٩/٣٥٧النبالء
  ).الغساين ( يف س  )٩(
 وهـو مـرتجم يف ٤٦٧غوري اإلمام املقـرئ تهو أبو القاسم يوسف بن أمحد بن صالح ال )١٠(

  . . ، ومل أجد يف نسبه بن سعد ٢/٨٢٥معرفة القراء الكبار 



 
  ٨١٠  

وأيب عىل غـالم اهلـراس وأيب بكـر حممـد بـن عـيل ، الغوري) بن سعد( 
  وأمحد ابن احلسن بن أمحـد بـن اللحيـاين  بن غالبواحلسن  (اخلياط
قرأ عليه املبارك بن أمحد بـن  ) زيز بن احلسني البغداديوعبد الع، اخلياط

روى عنـه أبـو طـاهر حممـد بـن حممـد ، واحلافظ أبـو العـالء،الناعورة 
ــسنجي ــن أمحــد املحمــودي، ال ــيل ب ــن حممــدوســعد اهللا ، وع   ،  ب

  وعنـى بـالقراءات : قـال أبـو عبـد اهللا احلـافظ، وعبد املنعم بـن كليـب
  وعـال سـنده وقـصده الطلبـة،وطـال عمـره ، وتقدم فيهـا، عناية كلية

                                                        
 .ما بني القوسني ليست يف س وال ث  )١(
  ).واحلسن بن قاسم الواسطي (ما بني القوسني ليست يف س ومكاهنا  )٢(
عـروف بـابن املبـارك مقـرئ هو أبو عيل احلسن بن غالب بن عيل اخلياط البغدادي احلريب امل )٣(

  . .١/٢٢٦حاذق انظر ترمجته يف الغاية 
هو أبو القاسم عبد العزيز بن احلسني بن عبد العزيز البغدادي املقرئ انظـر ترمجتـه يف الغايـة  )٤(

١/٣٩٣.  
هو أبو املكارم املبارك بن أمحد بن حممد بن الناعورة البغدادي املعروف بـابن احلجـر مقـرئ  )٥(

  .٢/٣٨ انظر ترمجته يف الغاية ٥٣٧حاذق ت
هــ ٤٨هو أبو طاهر حممد بن حممد بن عبد اهللا املروزي السنجي الشافعي اإلمـام احلـافظ ت )٦(

  .٢٠/٢٨٤وهو مرتجم يف السري 
  .مل أقف له عىل ترمجة )٧(
  .لعله أبو احلسن سعد اهللا بن حممد عيل املقرئ ابن الدقاق تقدمت ترمجته  )٨(
نعم بن عبد الوهاب بن صدقة بن كليب البغـدادي مـسند العـامل ، انظـر املعـني يف هو عبد امل )٩(

  .١/٥٧طبقات املحدثني 
   .٢/٨٩٢وانظر مقولة الذهبي يف معرفة القراء ) ! اتم كتابه كلبه ( يف س )١٠(



 
  ٨١١  

 .مات سنة عرش ومخسامئة.  وبرصه بالفن حلذقه
أخـذ القـراءة ، مقـرئ،  أبو احلسني الالذقي مبارك بن عيل اإلمام -

ًروى القراءة عنـه عرضـا حممـد بـن  ،ًعرضا عن أمحد بن يعقوب التائب
 .عيسون
 أبـو جعفـر ابـن أيب الفـتح بن رزيق  أمحد املبارك بن املبارك بن-

وقـرأ الروايـات ، ولد سنة تسع ومخـسامئة، حاذق، أستاذ،الواسطي احلداد 
وسمع املبـارك بـن ،فقرأ عليه ،عىل أبيه ثم رحل إىل أيب حممد سبط اخلياط 

   أبـو طالـبوأجازه، وهذه الطبقة، نغوبا، وعيل بن عيل بن شريان
قرأ عىل الرشيف حممد بـن عمـر ، ومجاعة،يس احلوزيومخ، بن يوسفا

                                                        

  ) .حلدقه ونرصه( يف س  )١(
  .ومل أقف له عىل ترمجة) بن اإلمام ( يف س  )٢(
 . واملثبت من األصل و س ). يب النا( يف ث  )٣(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٤(
 ، شــذرات الــذهب ٣/١١٠٠، ومعرفــة القــراء الكبــار ٢١/٣٢٧انظــر ترمجتــه يف الــسري  )٥(

٥/٤٠ . 
 . واملثبت من س ) زريق( يف األصل و ث  )٦(
 )! . رسابني ( يف س  )٧(
  ).اجاله ( يف ث  )٨(
  مد عبد القادر بن يوسـف البغـدادي اليوسـفي الثقـة املـسند هو أبو طالب عبد القادر بن حم )٩(

 . ١٩/٣٨٦ وهو مرتجم يف السري ٥١٦ت 
واملثبت من األصل وهو أبو الكرم مخـيس بـن عـيل بـن أمحـد ) اخلوذي ( ويف ث ) احلوري( يف س ) ١٠(

 . ١٩/٣٤٦ وهو مرتجم يف السري ٥١٠احلوزي الواسطي اإلمام احلافظ ت 



 
  ٨١٢  

واإلمـام حممـد بـن ،  واحلسني بن أيب احلسن بن ثابـت الطيبـي، الداعي
 وهـو صـاحب كتـاب : قلـت.ًكان صدوقا: وقال،سعيد بن الدبيثي 

وكان إمام جامع ،  نظام"اإلرشاد" اخترص فيها "اخلرية يف القراءات العرش"
مات سنة ست وتسعني ، وغريه، دث عنه يوسف بن خليلح، واسط كأبيه

 .ومخسامئة 
،   املبارك بن املبارك بن سعيد أبـو بكـر الواسـطي الـرضير النحـوي-

 .نشأ بواسط /جامع لعلوم ، مقرئ، وينعت بالوجيه،يعرف بابن الدهان
 كثرة حفظه  إمـام يف وكان أعجوبة  يفوقرأ هبا القراءات عىل مشاخيها 

 ،القراءات، والتفسري، يف والعروضالنحو واللغة والترص )كثرية(لوم ع
ْيـتكلم بعـدة ألـسن بأفـصح ، وعلـوم األوائـل، واألشعار، ومعاين القرآن

ومات يف شعبان ،وويل تدريس النحو بالنظامية ، واستوطن بغداد،عبارة
 .سنة اثنتي عرشة وستامئة 

                                                        
  ) .الطبيبي ( يف ث  )١(
 . ١٥/٣٤٢انظر ذيل تاريخ بغداد  )٢(
  ) .كباب ( يف س  )٣(
 . ٥/١٣٣ ، شذرات الذهب ٢٢/٨٦ ، السري ٤/١٥٢انظر ترمجته يف وفيات األعيان ) ٤(
 . واملثبت من س ) من ( يف األصل  )٥(
 . واملثبت من س ) من ( يف األصل  )٦(
 . واملثبت من س ) من ( يف األصل  )٧(
  ) !.ادة عب( يف ث  )٨(

 أ/٢٤٤



 
  ٨١٣  

، نقـال ، مـاهر، مقـرئ،  املبارك بن الفضل أبو جعفر الواسطي-
 اجلـامل إسـامعيل بـن قرأ عليه ابن أخته ، قرأ الروايات عىل ابن الباقالين

ْوالشيخ عيل خريم، كدى َ ُ  ، توىف غره املحرم سنة ست وعرشين وستامئة ،
 . ًراجعا من مكة إىل العراق بمنزلة رياله

 .سابوري يأيت هو حممد بن عبد الرمحن الني،  مت بن عبد الرمحن-
  - ــد ــرب جماه ــن ج ــو احلجــاج املكــي ب ــالم ،  أب   أحــد اإلع

وعـىل ، قـرأ عـىل عبـد اهللا بـن الـسائب، واألئمـة املفـرسين، من التـابعني 

 عبد اهللا بن عباس بضعا وعرشين ختمة ً)ويقـال ثالثـني عرضـه   ( ،
 . سأله عن كل آية فيم كانت، ومن مجلتها ثالث

  ، ابـن حميـصن و،  عبد اهللا بن كثـريً القراءة عرضا أخذ عنه
،  أبو عمرو بن العـالء  و، وزمعه بن صالح،  محيد بن قيسو

                                                        
 .٣/١٢٥٧انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )١(
 )! .فقال ( يف س  )٢(
 )! . أخت ( يف س  )٣(
 ) . حريم ( ويف ث ) خزيم ( يف س  )٤(
 ) . ربالة ( يف س  )٥(
  .١/١٦٣ ، ومعرة القراء الكبار ٤/٤٤٩ ، السري ٧/٣٧انظر ترمجته يف هتذيب الكامل) ٦(
  )! .خري ( يف ث  )٧(
 .ما بني القوسني ليست يف س  )٨(
   .١/٢٩٥انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو وهب زمعه بن صالح املكي )٩(
 .ليس يف س ) ت ( الرمز  )١٠(



 
  ٨١٤  

وروينا . أعلم من بقى بالتفسري جماهد:  قال قتادة وقرأ عليه األعمش 
ثنا أبان بن  :وقال ابن إسحاق ، عن جماهد أنه قال استفرغ علمي التفسري

عرضـت املـصحف عـىل ابـن عبـاس ثـالث :  عـن جماهـد قـالصالح 
وأسـأله عنهـا وقـال ،أوقفه عند كل آية منه ، عرضات من فاحتته إىل خامتته

عـن ،  بن أيب حيه التيمي حدثني محيـد األعـرج ثنا إبراهيم احلميدي 
يـأمرين أن ) كلهـا (ختمت عىل ابن عباس تسع عرشة ختمـة: جماهد قال

كان جماهد ممـن :، وقال سلمة بن كهيل  " أمل نرشح لك"أكرب فيها من

                                                        
 )ك ( ومرموز له بـ ) وأبو نجيح(يف س زيادة  )١(
   ١١٧هو أبو اخلطاب قتادة بن دعامة الـسدويس البـرصي األعمـى املفـرس أحـد األئمـة ت  )٢(

 . ٢/٥٢ ترمجته يف الغاية انظر
 وهو ١٥١هو أبو بكر حممد بن إسحاق بن يسار القريش املطلبي موالهم العالمة احلافظ ت  )٣(

  .٧/٣٣مرتجم يف السري 
هو أبو بكر أبان بن صالح بن عمري القريش موالهم املدين وقيل املكي انظر ترمجته يف هتذيب  )٤(

  .١/٩٣الكامل 
 بن الزبري بن العيسى القريش األسدي احلميدي املكـي احلـافظ صـاحب هو أبو بكر عبد اهللا )٥(

  .١٠/٦١٦ وهو مرتجم يف السري ٢١٩املسند ت 
هو أبو اسامعيل إبراهيم بن أيب حية واسمه البيع بن أسـعد التميمـي املكـي أنظـر ترمجتـه يف  )٦(

 . اعلم واهللا ) التميمي ( والصواب ) التيمي (  ، ويف مجيع النسخ ١/١٣الغاية 
  .ليست يف س ) كلها (  )٧(
 .١الرشح آية رقم  سورة )٨(
 ١٢١هو أبو حييي سلمة بن كهيل بن حصني احلرضمي ثم التنعي الكـويف اإلمـام املثبـت ت  )٩(

  .٥/٢٩٨وهو مرتجم يف السري 



 
  ٨١٥  

 غـري رواه اهلذيل يف كاملـة بإسـناد،وله اختيار يف القراءة .يريد بعلمه اهللا 
مات سنة ثالث ومائة وقيل سنة أربع وقيل سنة اثنتني وقد تيـف . صحيح

 . تعاىل يقال مات وهو ساجد رمحه اهللا، عىل الثامنني

بن عـامر العطـاف األنـصاري الـصحايب أحـد  . جممع بن جارية -
وكـان أبـوه ، ًحـدثا،ًوكـان غالمـا ملسو هيلع هللا ىلص الذين مجعوا القرآن عىل عهد النبي 

ثـم أخربـه ، وكان جممع يصىل هبـم فيـه، ممن اختذ مسجد الرضار جارية
َّ فلام كان زمان عمر كلم ليصيل بالناسملسو هيلع هللا ىلص النبي  لـيس بإمـام فقـال ال أو ، ُ

فقال لعمر واهللا الذي ال إله إال هو ما علمت بشئ من ، املنافقني يف مسجد الرضار
 نيف حروف القرآ/ وردت الرواية عنه :  هبم قال الداين  ]يصيل[فرتكه ، أمرهم

 .مات باملدينة يف خالفه معاوية ريض اهللا عنه 
- حمارب  بن دثار  عرض عىل .  السدويس الكويف القايض 

عرض عليه ،  وابن عمروروى عن جابر ،  عن عمر بن اخلطابأبيه
                                                        

  ) .باستاذ ( يف ث  )١(
 . ١٠/٤٣ب التهذيب ،  ، هتذي٣/١٩٧٣ ، املتفق واملفرتق ٣/٣٦٦انظر ترمجته يف اإلصابة ) ٢(
  .١/١٠٣انظر املؤتلف واملختلف . هو جارية بن عامر بن جممع األويس  )٣(
  ..٣/٣٦٦وانظر االصابة  زيادة من س )٤(
 . ٣/٤٤١ ، ميزان االعتدال ٥/٢١٧ ، السري ٧/٤٢انظر ترمجته يف هتذيب الكامل ) ٥(
  ) .د ث ( يف س  )٦(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٧(
 وهـو مـرتجم ٧٤بو عبد اهللا جابر بن عبد اهللا بن عمرو األنصاري السلمي الصحايب تهو أ )٨(

  .١/٢١٣يف اإلصابة 
 انظر ترمجته ٧٣هو أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب العدوي الصحايب الكبري ت  )٩(

   .١/٤٣٧يف الغاية 

 ب/٢٤٤



 
  ٨١٦  

 .   وكان من كبار العلامء ،  أحد شيوخ يعقوب مسلمابنه 
- حماسن بن اخلري بن نجبه  أبو عـيل الغـساين احلمـيص  قـال 
روى القـراءة :  قلـت روى عنه عثامن بن عمـر احلمـيص، متصدر،مقرئ : الداين

ًعرضا وروى القراءة عنه عرضا   احلميص إبراهيم بن عىل عن  ًعيل بـن  
 . احلميص شيخ ابن شنبوذ عبد اهللا بن هارون

 .هو حممد بن احلسن يأيت ،  حمبوب بن احلسن البرصي-
، خـيسقرأ عىل عمر بن زكريا الرس، متصدر، مقرئ حممد بن آدم الغزنوي -

 . بن أيب املعايل روى عنه القراءة حممد بن عبد الرمحن

                                                        

سلمة بن حمارب بن دثار السدويس وهو م) مسلمة ( ويف ترمجته ) مسلم( كذا يف مجيع النسخ  )١(
 . ٢/٢٩٨الكويف انظر ترمجته يف الغاية 

  ) .نحبه ( يف س  )٢(
  .مل اقف له عىل ترمجة )٣(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٤(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٥(
وهو إبراهيم بن خيل احلميص مقرئ انظر ترمجته يف ) بن حيل ( كذا يف األصل و ث ، ويف س )٦(

  .١/١٤غاية ال
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٧(
هو أبو احلسن عيل بن عبد اهللا بن هارون الكنـدي احلمـيص مقـرئ مـصدر انظـر ترمجتـه يف  )٨(

  .١/٥٥٤الغاية 
  .١/١٣٠لعله املرتجم يف التدوين يف اخبار قزوين  )٩(
 انظـر ترمجتـه يف هو حممد بن عبد الرمحن بن أيب املعايل عز الدين بـن الـرازي مقـرئ ناقـل )١٠(

  .٢/١٦٨الغاية 



 
  ٨١٧  

روى القـراءة ،  حممد بن أبان بن صالح بن عمري أبو عمـر الكـويف-
 مـات سـنة روى عنه احلروف نعيم بن حييـى، عن عاصم بن أيب النجود

 .احدى وسبعني ومائة
ى احلروف عن رو، ثقة،  البلخي أبو بكر الوكيفي  حممد بن أبان-

 .مات سنة مخس وأربعني ومائتني ، خارجه ، عن نافع
-) حممد بن إبراهيم  بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا أبو بكر الرضير 

   مقرئ نحوي قـرأ عـىل أمحـد بـن حممـد بـن األصبهاين املعروف بالفقار
ًروى القـراءة عنـه عرضـا ، واحلسني بن حممد بن حـبش، برش بن الشارب

، وحممد بن حممـد بـن حممـد املطـرز،د بن حممد بن عبد الرمحن املديني حمم
مـات سـنة ثـالث ، بـن منـدةوسمع منه احلروف حييي بن عبد الوهاب

 ).وعرشين وأربعامئة 
                                                        

 ، تـاريخ اإلسـالم ٦/٢١٣٩ ،الكامـل يف الـضعفاء ٣/٤٥٣انظر ترمجته يف ميزان االعتدال  )١(
  .١٦٨سنة 

  .والصواب السعيدي تقدمت ترجته ) السعدي( يف س زيادة  )٢(
 .  ٢/٢٣٩ ، شذرات الذهب ، ١١/١١٥ ، السري ٦/١٩٤انظر ترمجته يف هتذيب الكامل ، ) ٣(
  ) .الوكيعي ( يف س )٤(
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )٥(
 " البقـار "أنه البقار بالباء وجاء ذكـره   وذكر٤٢٣انظر ترمجته يف تاريخ اإلسالم وفيات سنة  )٦(

 وتبـصري املنتبـه ٥/٣٨٩ ، وتـرجم لـه يف توضـيح املـشتبه ٢٥٠ ، ١/١٠٨يف غاية النهايـة 
٤/١٤٤٤.  

 . لصواب البقار بالباء املوحدة كام تقدم يف ذكر مصادر ترمجته كذا يف مجيع النسخ وا) ٧(
  . ٢/٣٧٤هو أبو زكريا حييي بن عبد الوهاب ابن منده االصبهاين انظر ترمجته يف الغاية ) ٨(



 
  ٨١٨  

-  حممد بن إبراهيم بن أمحد أبو بكـر الزاهـد املعـروف بـاخلواص  ،
 أمحـد بـن قرأ عليـه ،  عاصمعن أيب بكر عناألعشى  روى القراءة عن 

ً قال وكان حمدثا زاهدا بساريه،  السارييوسف ً. 
 حممد بن إبراهيم بـن أمحـد أبـو عبـد اهللا الطـائي األندلـيس يعـرف -

قرأ عىل عبـد اهللا بـن حممـد ، ولد عىل رأس الستامئة، إمام كبري، بمشعور
وأخـذ عنـه ، بري مجعـا الـز) بـن( قرأ عليه اإلمـام أبـو جعفـر ، الكواب

 التجويد قدم كان له يف علم القراءات واتقان: وقال،  والعربية"التيسري"
مـات سـنة ، مـع حـسن النيـة والـورع، إمام يف ذلك ال جياري فيه، راسخ

 .سبعني وستامئة
سمع كتـاب القـراءات أليب ،  حممد بن إبراهيم بن أمحد البغدادي-

   عنـه أبـو بكـر روى،افظ أبـو العـالء ذكره احلـ، احلسن الدارقطني منه
 .أمحد بن الفضل الباطرقاين

                                                        

  .هذه الرتمجة تأخرت يف س إىل ما بعد ترمجة حممد بن إبراهيم املدين  )١(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٢(
  .بن حممد بن خليفة تقدمت ترمجته هو يعقوب  )٣(
 . ١/١٥٢هو أبو احلسن أمحد بن يوسف بن يعقوب الساري انظر ترمجته يف الغاية ) ٤(
 . ٣/١٩٢مدينة بطريستان بينها ويبن البحر ثالثة فراسخ انظر معجم البلدان : سارية ) ٥(
  .٣/١٣٤٣انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٦(
  . س ليست يف) بن (  )٧(
  ) .وتقان ( يف ث  )٨(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٩(
  ) .رواه (يف س  )١٠(



 
  ٨١٩  

-   حممد بن إبراهيم بن برش أبو بكر السواق شيخ، البغدادي ،
روى ،  صـاحب خلـفحممد بـن سـعيد البـزاز  . أخذ القراءة عن ، مقرئ

َ أمحد بن نرص الشذائي ًالقراءة عنه عرضا   .وكناه ،ونسبه ، َّ
- حممد بن إبراهيم  ) بن عيل بن عاصم(  بن زادان أبو بكر 

بـن سـليامن  )بـن حممـد)   حممـد  القراءة عـن/ املقرئ روى 
، وبمـرص، وعن حممد بن الربيع بن سليامن بمكة( الباغندي عن هشام 

ري سـنة تـسع  الفهـوعن أمحـد بـن جعفـر. سنة ست عرشة وثالئامئة 
قرأت عليـه يف املـسجد : قال، وإسحاق بن أمحد اخلزاعي، وثالثامئة بمرص

وسمعته يقول قرأت عىل عبد الوهاب بن فليح ، احلرام سنة ست وثالثامئة
                                                        

  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )١(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٢(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٣(
  .واملثبت من ث ) البزار( يف االصل و س )٤(
  .ليس يف س ) ك (الرمز  )٥(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٦(
 . ٣/٢٢٤ ، شذرات الذهب ٣/١٢١، تذكرة احلفاظ ١٦/٣٩٨انظر ترمجته يف السري ) ٧(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٨(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٩(
  .  ٢/٢٤٠هو أبو بكر حممد بن سليامن الباغندي الواسطي مقرئ انظر ترمجته يف الغاية ) ١٠(
  .ليست يف س ) بن حممد(  )١١(
  .لقوسني ليست يف س ما بني ا )١٢(
 . ١/٤٥هو أبو جعفر أمحد بن جعفر الفهري املرصي انظر ترمجته يف الغاية ) ١٣(

 أ/٢٤٥



 
  ٨٢٠  

 عبد اهللا بن حممد بـن أمحـد  روى القراءة عنه،) ًأربعا وعرشين ختمة
 ).ام بن هبر بن عيل بن أمحد وحممد( ، العطار
هو حممد بن عبد الرمحن بن إبراهيم بـن ،  حممد بن إبراهيم بن جوبر-
 . يأيتجوبر

-) حممد بن إبراهيم بن سعيد بن شـاذه أبـو بكـر املقـرئ ، روى
قرأ عليه حممد بن ، ًالقراءة عرضا عن حممد بن أمحد بن عبد الوهاب الرضير

 ).عبد اهللا بن املرزبان
،  أبـو عبـد اهللا األنـصاري اجليـاينبن صلتان  حممد بن إبراهيم-
، ثقة أخذ القراءات عن إبراهيم بن عبد امللك بـن طلحـة، كامل، مقرئ

  وأيب بكــر بــن حــسنون ،  بــن محيــد شــيخ مرســيةوأيب عبــد اهللا 

                                                        
  .ليس يف س ) ك( الرمز )١(
  .ما بني القوسني ليس يف س  )٢(
 . ٢/١٩٨هو أبو بكر حممد بن أمحد ابن هبرام اجلوزواين املقرئ انظر ترمجته يف الغاية ) ٣(
  .هي غري منقوطة يف س و) بن جوير ( يف ث  )٤(
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )٥(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٦(
  . ٢/١١٥ ، التكملة لكتاب الصلة ٦٢٦انظر ترمجته يف تاريخ اإلسالم وفيات سنة ) ٧(
  )!.حلتان ( يف س  )٨(
  .ومل أقف له عىل ترمجة ) طلحته ( يف ث  )٩(
  . محيد تقدمت ترمجته هو أبو عبد اهللا حممد بن جعفر بن )١٠(



 
  ٨٢١  

 ،رحلـت إليـه :  قـال ابـو مـسدىمولده سنة مخـسني ومخـسامئة ،قايض بياسه
 وكـان  بالتجـارة حيـرتف وستامئة قال األبار وأكثرت عنه يف سنة عرشين

ًعدال مرضيا  .أو بعدها، مات سنة ثالثني وستامئة، ً
َبن عبد اهللا بن بكر بن زروان أبو بكر البغدادي حممد بن إبراهيم - ْ َ ،

ًروى القراءة سامعا عـن أيب عبـد اهللا مـصعب بـن إبـراهيم ، نزيل أنطاكية 
، ونسبه،   حممد بن برش روى عنه القراءة عىل بن.الزبريي صاحب قالون

 .وكناه
  بن عبد امللك أبو عبـد اهللا األزدي القـارحي حممد بن إبراهيم-

                                                        
  ) .بسياسة ( يف ث  )١(
  ) .مخس ومخسني ( يف س  )٢(
  ) .مخس وعرشين( يف س  )٣(
   .٢/١١٥وانظر مقولة األبار يف التكملة )! األباد ( يف ث  )٤(
  ) !.حيرتق ( يف س  )٥(
  ).بالتحادة ( يف ث  )٦(
وفيهـا  ، ٣٣٣ٍ اإلسالم وفيات سـنة  ، وتاريخ٢١/٣٧٥انظر ترمجته يف خمترص تاريخ دمشق  )٧(

  .١٥/٣٣٤وسري أعالم النبالء ، ) بن زوران ( أنه
  .هو عيل بن حممد بن إسامعيل ابن برش تقدمت ترمجته )٨(
 والتكملـة ٦٤٣ ، وتاريخ اإلسالم وفيات سنة ٣/١٢٨٣انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٩(

  .٣/١٢٨لكتاب الصلة 
وكـذا يف ) القـارجي( ويف التكملة لكتـاب الـصلة ) القادحي(  ويف ث )الفارحي( يف س  )١٠(

  .معرفة القراء الكبار 
 



 
  ٨٢٢  

 بعد أن  عبد اهللا بن يربوعأخذ القراءات عن أيب، األندليس القيجاطي
د فذكر أنه قرأ السبع عىل عيل بـن حممـ، تأدب عليه ثم قدم الشام بعد احلج

 أنه قرأ القـراءات عـىل سـليامن بـن: قال وأخربين، النجيبي لقيه بطربية من الشام
وال يـصح ، ويف هذا نظر: طاهر بن عيسى عن أيب عمرو الداين قال الذهبي

ثم إنـه سـمع مـن أيب  .هذا إسناد مفتعل واهللا أعلم:  قلت من ذلك شئ
ثم ، مر القرطبيطاهر اخلشوعي بدمشق وبمرص من ايب عبد اهللا حممد بن ع

توىف يف [وتصدر بمرسيه ، رجع إىل األندلس فقرأ عىل أيب جعفر احلصار
 .سنة ثالث وأربعني وستامئة ] املحرم
مقـرئ : قـال الـداين، أبو بكر حممد بن إبراهيم بن عيل بن عاصم -

 أيب العبـاس أمحـد بـن  عـن متصدر روى تفسري القرآن لعبد الـرزاق
، حممد بن سهل، ن شبيب عنه روى عنه ب عن سلمهيناحلسني العسقال

 .وكناه ، ونسبه
                                                        

  ).عىل ( يف س  )١(
  . ١/٣١انظر بغية الوعاة . هو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن يربوع اجلياين  )٢(
  .٣/١٢٨٣انظر معرفة القراء  )٣(
  .زيادة من س  )٤(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٥(
  هو أبو بكر عبد الرزاق بـن مهـام بـن نـافع ، احلمـريي مـوالهم الـصنعاين احلـافظ الكبـري  )٦(

  .١١/٥٦٣ وهو مرتجم يف السري ٢١١ت 
  ) .عىل ( يف س  )٧(
  .ومل أقف له عىل ترمجة) بن العسقالين( يف س  )٨(
 وهـو ٢٤٧ت هو أبو عبد الرمحن سلمة بن شبيب احلجري املسمعي النسائي احلـافظ الثقـة  )٩(

  .١٢/٢٥٦مرتجم يف السري 



 
  ٨٢٣  

 بن إبراهيم بن حممـد بـن جعفـر أبـو عبـد اهللا البيـضاوي حممد  (-
 ./مقرئ

  ًمتصدر أخذ القـراءة عرضـا عـن أيب الفـضل عبـد الـرمحن بـن أمحـد 
عمـل  مـن  بن حممد اليزدي بالبيضاالرازي قرأ عليه أبو سعيد احلسن

 ) .شرياز
- ) حممد بن إبراهيم بن حممد بن حممد بن احلسني بن منصور بـن

َإبروية أبو بكر بن أيب قاسم األصبهاين سبط أيب ذر الـصاحلاين ُ ْ، اإلمـام، 
 بن احلسن بـن حممـد بـن قرأ عىل القايض أيب بكر حممد، املقرئ،األديب 

 قـرأ عليـه القـايض أسـعد بـن .سليم يف شوال سنة أربع وثامنني وأربعامئة
 ).احلسني اليزدي 

                                                        
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )١(
هو ابو سعيد احلسن بن حممد بن أمحد اليزدي الرضير املقرئ شـيخ متـصدر انظـر ترمجتـه يف  )٢(

  .١/٢٣٠الغاية 
  .البيضاء مدينة مشهورة بفارس بينها وبني شرياز ثامنية فراسخ )٣(
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )٤(
  .٢/٥٠انظر ترمجته يف التجبري يف املعجم الكبري  )٥(
 وهـو مـرتجم يف ٤٤٠هو أبو ذر حممد بن إبراهيم بن عيل الصاحلاين األصبهاين الـواعظ ت  )٦(

  .٣/٤٣٢شذرات الذهب 
هو أبو بكر حممد بن احلسن بن حممد بن سـليم القـايض املقـرئ األصـبهاين انظـر ترمجتـه يف  )٧(

  .٢/١٢٢الغاية 

 ب/٢٤٥



 
  ٨٢٤  

-  ــد ــن حمم ــراهيم ب ــن إب ــد ب ــن(  حمم ــعدويه ب ــي )  س املزك
   أيب الفـضل عبـد الـرمحن بـن روى القراءات عن ،شيخ ،االصبهاين

 أمحد  احلافظ أبو العالء احلسني بنروى القراءات عنه ، أمحد بن احلسن الرازي
 . )لذي قبله واهللا أعلم ليس با( اهلمذاين 

 حممد بن إبراهيم بـن حممـد بـن أيب النـرض اإلمـام هبـاء الـدين ابـن -
قرأ القراءات عىل الكامل ،  شيخ العربية واألدب بالديار املرصيةالنحاس 
، والتكملــة أليب عــيل ،واإليــضاح ،  كتــاب ســيبويهوروى، الــرضير
 ديوان املتنبي وأيب العالء املعـري،وديوان حبيب ،واحلامسة  ،واملفصل

أبـو . اجلميع بالسامع وسمع ذلك منـه مجيعـه ،وكتاب الصحاح للجوهري
ًوكـان رجـال عاملـا ،حيان خال الصحاح  ، واللغـة، يف النحـو  )عالمـة( ً

ًا خريا ،صالح، والترصيف أنشدين ،انتهت إليه هذه العلوم بالديار املرصية ،ً
                                                        

  .ليست يف س )  بن سعدوية( )١(
 ، والتقييـد ملعرفـة رواه الـسنن واملـسانيد ٢/٥٥انظر ترمجته يف التحبـري يف املعجـم الكبـري  )٢(

  .٢٠/٤٧وسري أعالم النبالء . ٢٩ص
  .ما بني القوسني ليس يف س  )٣(
  ٦/١١٤، شذرات الذهب ١/١٣ انظر ترمجته يف بغية الوعاة )٤(
  .و بدون وا) روى ( يف س  )٥(
  ).االيضاع( يف س  )٦(
  ).واملفضل ( يف س  )٧(
 ).املغزى( يف س  )٨(
 .ليست يف س ) عالمة (  )٩(



 
  ٨٢٥  

قال أنشدين أبـو حيـان ،  احلنفيم ابن الصائغغري واحد من شيوخنا منه
 :قال أنشدين ابن النحاس لنفسه 

 وظللت انتظر املامت وأرقب   الورى دنياهمإين تركت لذي
 ولد يموت وال عقار خيرب  وقطعت يف الدنيا العالئق ليس يل

 اآلخـرة ثـامن وتـسعني وسـتامئة توىف يوم الثالثاء السابع من مجادي
 .محه اهللا بالقاهرة ر

 بن حممـد بـن وضـاح أبـو القاسـم اللخمـي حممد بن إبراهيم -
أخذ القراءات بمكة عن أيب عيل بن العرجـا ،ثقة ، َّخري ، مقرئ صالح، الغرناطي

قرأ عليه ابنه . ًوقرأ ايضا عىل ابن هذيل ودخل بغداد،سنة سبع وأربعني ومخسامئة 
ًوكان صاحلا زاهدا مشارا إليه باجابة  ،هوأبو عبد اهللا بن سعاد،  حممدأبو بكر ً ً
 .توىف سنة سبع وثامنني ومخسامئة، الدعوة

                                                        

  ) !.الصابع ( يف س  )١(
  ) .لدى ( ويف ث ) لدا ( يف س  )٢(
  ) .مجادي  (يف ث  )٣(
خ  ، وتـاري٣/١١٠٦ ، معرفـة القـراء الكبـار ٢/٥٧انظر ترمجته يف التكملة لكتاب الـصلة  )٤(

   .٥٨٧اإلسالم يف وفيات سنة 
  ) .اللحمي ( يف ث  )٥(
ْهو أبو بكر حممد بن حممـد بـن وضـاح اللخمـي األندلـيس الـشقري إمـام رحـال ت )٦( ُ٦٣٤   

  .٢/٢٥٧انظر ترمجته يف الغاية 
ال أدري من املقصود بأيب عبد اهللا بن سعادة هنا ، ففيه ثالثة هبذا االسم وهم يف طبقة واحـدة  )٧(

   أبـو عبـد الـرمحن حممـد بـن -١:ومل يظهر يل من تراجهم من املقـصود هنـا ، وهـم . ًبا تقري
  انظـر ترمجتـه يف الغايـة  . ٦١٤أمحد بن عبد العزيز بـن سـعادة الـشاطبي مقـرئ مـصدر ت 

حممد بن يوسف بن مفـرج -٢ حممد بن عبد العزيز بن سعادة و -١:  ، واآلخران مها ٢/٦٧
  .وقد تقدمت ترجتهام 



 
  ٨٢٦  

-  حممد بن إبراهيم بن أيب مشريح ِ َْ  بضم امليم وفتح الـشني -ُ
 احلرضمي -املعجمة وإسكان الياء آخر احلروف وكرس الراء وباحلاء املهملة

 " اخترص كتاب" القراءات الثامن يف" بمكة صاحب كتاب املفيداملجاور
 ) . أليب معرش وزاد فيه فوائد "التلخيص

،  ثقـة،  بن نعم اخللف أبو عبـد اهللا األندلـيسبن إبراهيم /  حممد -
مات سنة سـبع .  بمكةّقرأ بالروايات ملا حج عىل أيب معرش الطربي، َّخري

ْ يف عرش السبعنيومخسامئة بأور يوكه ُ. 
  بن هـاين بـن عيـشون أبـو عبـد اهللا القيـيس براهيم  حممد بن إ-

ًرحل وأخذ القراءات عرضا عن حممد بن عبـد اهللا بـن ، األندليس األلبريي
: وأقرأ النـاس باألنـدلس قـال الـداين،  ]َّوعمر[َّوسمع منه املحرب ، اشته

  التـسعنيوتـوىف بعـد، وقرأ عليه غري واحـد مـن أصـحابنا ،وكتب ،وحدث 
                                                        

  .هذه الرتمجة ليست يف س  )١(
، ومـرآة ١٨٧، وطبقـات فقهـاء الـيمن ص ١/٩٣يف النرش يف القراءات العرش انظر ترمجته  )٢(

 .ً، وكتابه مطبوع حمقق مؤخرا ٣/٣١٩اجلنان 
  ).املجادر( يف ث  )٣(
 .٢/٥٣٩ ، الصلة ٢/٩١٨انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٤(
  )!.الطريي ( يف ث  )٥(
  ).أوربولة ( ويف الصلة أنه مات بـ) باورلوكه( ويف ث) باوز يوله (يف س  )٦(
 . ٢/٧٣٦ ، معرفة القراء الكبار ١/٢٥٣انظر ترمجته يف التكملة لكتاب الصلة ) ٧(
  ).العبيس ( يف س  )٨(
 .زيادة من س  )٩(
  ) .السبعني( يف س  )١٠(

 أ/٢٤٦



 
  ٨٢٧  

، ًوكـان أسـتاذا كبـريا، وممن قرأ عليه مروان بن عبد امللك: قلت، الثامئةوث
 .ًحمققا، ًحافظا 
 بن الياس أبو عبد اهللا اللخمي األندليس يعـرف  حممد بن إبراهيم-

 ،أخذ القراءات عن مكي بـن أيب طالـب . وشعيب جده ألمه،بابن شعيب 
ه القـراءات أبـو احلـسن قرأ عليـ، وأيب عمرو الداين، وأيب العباس املهدوي

روى القراءات عنـه عـيل بـن ، عون اهللا بن عبد الرمحن شيخ ابن الفحام
 إلقـراء تصدر بجـامع املريـة:  قال األبار بن حممد اجلذاميعبد اهللا
وقفت عىل السامع منه يف سنة إحدى وثامنني ،واآلداب،والعربية ، القرآن

  .وأربعامئة
روى أبيـه روى القـراءة عـن، إبراهيم بـن اليـسع بن  حممد -

                                                        
) ٤٩٠-٤٨١(يخ اإلسـالم يف أحـداث  ،تـار٢/٨٥١القـراء الكبـار  انظر ترمجته يف معرفـة )١(

  .١/٢٧٢والتكملة لكتاب الصلة 
  .لعله أبو القاسم عبد الرمحن بن عتيق بن خلف تقدمت ترمجته  )٢(
 . ١/٥٥٤هو أبو احلسني عيل بن عبد اهللا بن حممد اجلذامي االندليس انظر ترمجته يف الغاية ) ٣(
  ).اجلدامي ( يف س  )٤(
  ).الريه ( يف س  )٥(
  ).واألدب (يف ث  )٦(
 .١/٢٧٢انظر التكملة لكتاب الصلة  )٧(
  ) .ك ( يف س رمز له بـ )٨(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٩(
  ).ك ( يف س رمز له بـ )١٠(



 
  ٨٢٨  

،  ابن منري شيخا اهلذيلوعبد اهللا ،  القزوينيالقراءة عنه حممد بن عمرو
والظاهر أن يكون عبد اهللا بن حممد بن اليسع االنطاكي فوهم فيه ،ال أعرفه 

 .ويف أبيه اهلذيل 
   األنـصاري  بن يوسف بـن غـصن أبـو عبـد اهللا حممد بن إبراهيم-

)(القـرصي )  الشداديمقـرئ، )املـالكي الـسبتي ، صـالح ،حمقـق
)مفـردة " و" الكـايف"وقـرأ بمـضمن، )ولد سنة ثالث ومخسني وستامئة

 أمحـد وبالسبع عىل عبيد اهللا بـن،  بن الطيب البن رشيح عيل أيب القاسم"يعقوب
  ،بــن منظــور وروى القــراءات عــن أيب احلكــم،بــن أيب الربيــع ا

                                                        
  ) .ك (يف س رمز له بـ )١(
  ).ك ( يف س رمز له بـ )٢(
 . ١٤/٥٢٤ن كثري  ، والبداية والنهاية الب٣/١٥١٩انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ٣(
  .ليست يف س  )الشدادي(  )٤(
  .ما بني القوسني ليست يف س )٥(
  ).مقرئ ( قبل ) إمام ( يف س زيادة  )٦(
  .ما بني القوسني ليس يف س  )٧(
هو أبو القاسم حممد بن عبد الرحيم بن عبد الرمحن بن الطيب القييس الرضير مقرئ ضـابط ) ٨(

  .٢/١٧١  انظر ترمجته يف الغاية٧٠١ت 
هو أبو احلسني عبيد اهللا بن أمحد بن عبيد اهللا ابن أيب الربيع القـريش األمـوي العـثامين اسـتاذ  )٩(

  .١/٤٨٤كبري انظر ترمجته يف الغاية 
 وهو مرتجم يف الغايـة ٧٠٦هو أبو احلكم حييي بن منظور القييس اإلشبييل استاذ صالح ت )١٠(

٢/٣٧٩.  
  ) .منصور (يف س  )١١(



 
  ٨٢٩  

 )وعن األستاذ شيخ النحاة أيب احلسنيبن أيب الربيع وحفظ املوطأ (
 ، وبمكة، فأقرأ باملدينة، وجاور،وحج ، ودخل هذه البالد فأقرأ بالقدس

ًوعلق عليه تعليقا مفيدا ،وألف كتاب التقييد   وألف أيضا كتـاب سـامه، ً
قرأ عليه ، ًوألف أيضا مفردات، الكايف اخترص فيه كتاب " ملح اإلشارات"

،  القـديسوحممد بن مقلد، ّأبو عبد اهللا حممد بن عيل بن أمحد بن مثبت
وياقوت بن عبد اهللا اجلـواهري ،  ابن صالح شيخ املدينة حممدوشيخنا

 بـن عبيـد اهللا عمـر(و، ًوأيضا خليل بن عبد الرمحن املـالكي، بمكة

                                                        
  .بني القوسني ليست يف س ما  )١(
  ).وشيخ النحاة ( يف ث  )٢(
  .هو عبيد اهللا بن أمحد بن عبيد اهللا بن حممد تقدمت ترمجته  )٣(
  .بدون باء ) ومكة ( يف س  )٤(
  ) .التقيد ( يف ث )٥(
 وهو مـرتجم ٧٤٦هو أبو عبد اهللا بن عيل بن حممد بن أمحد بن مثبت اخلوالين األنصاري ت )٦(

 .٢/٢٠٧اية يف الغ
 وهـو ٨٠٣هو بدر الدين حممد بن حممد بن مقلد املقديس احلنفـي قـايض قـضاة دمـشق ت  )٧(

  .٧/٣٧مرتجم يف شذرات الذهب 
  ) .زيادة وشيخانا أبو بكر بن اجلندي شيخ مرص ( يف ث و س  )٨(
 الغايـة  انظر ترمجته يف٧٨٥هو أبو عبد اهللا حممد بن صالح بن إسامعيل املقرئ ثقة عارف ت  )٩(

٢/١٥٥.  
 .مل أقف له عىل ترمجة  )١٠(
  ) .وجاور باحلجاز ( ما بني القوسني ليست يف س ومكاهنا  )١١(
 



 
  ٨٣٠  

   )ثـالث(حتـى مـات يف سـنة )  ثـم جـاور بالقـدس الدهوي اليمني
 . )بالقدس(وسبعامئة / وعرشين 

شـيخ ،  أبو عبد اهللا األزجاهي األبيـوردي  بن إبراهيم  حممد-
قـرأ عليـه ،عبد الكريم بن عبد الصمد الطـربي بمكـة قرأ عىل أيب معرش، متصدر

 .ذاين ببغداد بن أمحد اهلماحلافظ أبو العالء احلسن
قـرأ القـراءات ، املجاور بمكة  حممد بن إبراهيم أبو بكر الزنجاين -

قرأ عليه بـه عـىل بـن حممـد بـن ،  عىل مؤلفه أيب الكرم"املصباح"بمضمن 
ووقع يف أخباره أن ابن أيب العافيـة قـرأ ،إبراهيم بن أيب العافية شيخ اليرس بن عبد اهللا 

   نبـه عـىل ذلـك احلـافظ أبـو  أبو بكر الزنجاحيفسقط عليه، عىل أيب الكرم نفسه
 . عنها أبو حيان عبد اهللا يف املسائل التي سئل

                                                        
 .مل أقف له عىل ترمجة  )١(
  .ليست يف س ) ثالث (  )٢(
  .ليست يف س ) بالقدس (  )٣(
ة هذه الرتمجة يف س جاءت بعد ترمجة احلرضمي التي سقطت مـن االصـل وهـي بعـد ترمجـ )٤(

  .املقانعي
  ).غا (رمز له يف س بـ )٥(
 .مل أقف له عىل ترمجة  )٦(
  ).غا (رمز له يف س بـ )٧(
  ).غا (رمز له يف س بـ )٨(
  .ومل أقف له عىل ترمجة ) الرنجاين( يف ث  )٩(
  )!.الذكاين ( يف س  )١٠(
  ) .سأله( يف س  )١١(

 ب/٢٤٦



 
  ٨٣١  

رأيت بخط احلافظ أيب عبد اهللا الذهبي ، حممد بن إبراهيم املقانعي -
وال عـىل ، ُوأنا ال أعرفه،بن احلسن الباهيل أخذ احلروف عنه أن إبراهيم 

 .من قرأ 
 ) .يم هو حممد بن إبراهيم بن أيب مشريح تقدم  بن إبراهحممد( 
ًأخـذ القـراءة عرضـا ، مقـرئ،شيخ ،  حممد بن إبراهيم أبو عبد اهللا القييس-

 .عرض عليه الرشيف موسى املعدل ، عن النقاش
روى احلـروف األعمـش ،  أبو أمية الطرسـويس حممد بن إبراهيم-

 عنـه حممـد بـن روى، بن عيسى عن سليم عـن محـزة عنـه عن خالد
 .سليامن بن حمبوب

                                                        

 .مل أقف له عىل ترمجة  )١(
 وهـو مـرتجم يف ٢٣٥ بن نجيح الباهيل التبان العالف البرصي ثقة تهو إبراهيم بن احلسن )٢(

  .١/١١الغاية
حممد بن إبراهيم أبو عبـد اهللا احلـرضمي شـيخ ( ما بني القوسني ليست يف س وفيها ما نصه  )٣(

قرأ عليه عيل بن عمري الطربي عن أيب معرش وعىل سعد بن أسعد اليمني قرأ عليه شجاع بـن 
دجلي وقفت له عىل كتاب املفيد يف القـراءات الـثامن تلخـيص أيب معـرش حممد بن سيدهم امل

  .واخترصه توىف يف حدود سنة ستني ومخسامئة 
 .مل أقف له عىل ترمجة  )٤(
  .لعله أبو بكر حممد بن احلسن تقدمت ترمجته  )٥(
ذيب تذهيب هت  ، وخالصة٣/٤٤٧ ، ميزان االعتدال ١/٣٩٤لعله املرتجم يف تاريخ بغداد  )٦(

  .٣٢٤الكامل ، ص
  .١/٢٧٤هو خالد بن عيسى الكويف انظر ترمجته يف الغاية  )٧(
  .بزيادة واو ) وروى( يف ث  )٨(
 . ٢/١٤٩هو أبو عبد اهللا حممد بن سليامن بن حمبوب النقاش البغدادي انظر ترمجته يف الغاية) ٩(



 
  ٨٣٢  

-  حممد بن إبـراهيم أبـو عبـد اهللا الطـائي االهنـايس املـرصي  
 ًهبـا أخـذ القـراءة عرضـا عـن ، وأقرأ، نزل بغداد، معروف، ضابط

 .إسامعيل بن عبد اهللا النحاس
ويـونس بـن عبـد ،  بن سهل مواسو ، أيب بكر بن سيفو

وعـيل بـن ،  أمحـد بـن نـرص الـشذائيًروى القراءة عنه عرضا ، عىلاأل
 .احلسني الغضائري

- حممد بن إبراهيم أبو الفرج النحوي  ، ًروى القـراءة عرضـا
عبـد امللـك بـن  روى القراءة عنه ، حممد بن هارون التامر  عن 

  .العطار
 

                                                        
  .ومل أقف له عىل ترمجة ) الرضير ( يف س )١(
  ).وقرأ ( يف ث  )٢(
  .هو عبد اهللا بن مالك بن عبد اهللا تقدمت ترمجته  )٣(
واملثبت من األصل و ث ، وهـو أبـو القاسـم مـواس بـن سـهل املعـافري )غراس ( يف س  )٤(

  .٢/٣١٦املرصي مقرئ مشهور انظر ترمجته يف الغاية
  ) .الغصائري ( يف س  )٥(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٦(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٧(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٨(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٩(



 
  ٨٣٣  

ًاملقرئ روى اختيـار خلـف عرضـا ، ن الطويس حممد بن إبراهيم أبو احلس-
 .ونسبه وكناه، قرأ عليه حممد بن عبد اهللا بن أيب عمر، عنه

روى ، شـيخ، املقـرئ، أبـو بكـر األصـبهاين حممد بن إبـراهيم -
ًروى القراءة عنـه عرضـا أبـو ، بن عبد العزيز ًالقراءة عرضا عن عبد اهللا

 .بكر بن مهران
   عــن روى اختيــار ابــن الــسميفع، إبــراهيم املــدين  حممــد بــن-

 .عرفهأإسامعيل بن مسلم املكي ال 
-   حممد بن  إبـراهيم الـرازي روى عـن ، متـصدر،  مقـرئ  

ال : قـال الـداين،  االصـبهاينروى عنه حممـد بـن عيـسى، حييي بن آدم
                                                        

  .مل أقف له عىل ترمجة  )١(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٢(
  ).ك ( يف س رمز له بـ  )٣(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٤(
، وهو أبو حممد عبـد اهللا بـن عبـد العزيـز األصـبهاين املـؤدب مقـرئ ) ك( يف س رمز له بـ  )٥(

  .١/٤٢٩انظر ترمجته يف الغاية  . متصدر
  ).ك ( يف س رمز له بـ )٦(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٧(
َهو أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن بن الـسميفع الـيامين لـه اختيـار يف القـراءة ينـسب إليـه  )٨(

  .٢/١٦١شذفيه انظر ترمجته يف الغاية 
  .ليس يف س) ك ( الرمز  )٩(
  .ومل أقف له عىل ترمجة) يالرسار( يف س  )١٠(
  .لعله حممد بن عيسى بن إبراهيم تقدمت ترمجته  )١١(



 
  ٨٣٤  

 احلسن بن الدالل  روى القراءة عن :قلت ،وال عىل من قرأ ، من هوأعرف 
 .اخلرض بن احلسني اخلطيب  روى القراءة عنه 

   .إبراهيم يأيت/  حممد بن إبراهيم البلخي هو حممد بن أمحد بن -
-) حممد بن أمحد بن إبـراهيم بـن حييـي بـن أيب املجـد اللخمـي   

، سـتامئةولد سنة إحدى ومخسني و، عز الدين بن الفيومي املرصي الشافعي
، وابن الكفتـى، وعبد النصري بن عويض، تال بالسبع عىل املكني األسمر

 ، والقراءات عن النجم بن األعمىوالشيخ نرص املنبجي وأخذ العربية
  ، وتفقه بنصري الدين بن الطبـاخ القسطيني صاحب ابن معطيوالريض

                                                        
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )١(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٢(
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )٣(
، شـذرات الـذهب ٣/٣٠٨ ، الـدرر الكامنـة ٣/١٤٧٠انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٤(

٦/٢٢٦.  
  .اقف له عىل ترمجة مل  )٥(
  ) .والقراءات( وتكرر يف ث ) وأخذ العربية والقراءات( تكرر يف األصل  )٦(
  .مل اقف له عىل ترمجة  )٧(
العالمـة الـشافعي ) كـذا يف ترمجتـه ( هو ابو بكر بن عمر بن عـيل ريض الـدين القـسنطيني  )٨(

  .٦/١٠٤ وهو مرتجم يف شذرات الذهب ٦٩٥النحوي ت
 وهو مرتجم يف ٦٢٨ احلسني حييي بن معط بن عبد النور الزواوي املغريب النحوي ت هو أبو )٩(

 .٢/٢١٤بغية الوعاة 
 وهو مـرتجم يف ٦٦٧هو نصري الدين املبارك بن حييي بن أيب احلسن املرصي ابن الطباخ ت )١٠(

 .٨/٣٦٧طبقات الشافعية 

 أ/٢٤٧



 
  ٨٣٥  

وكان ، ان فيه ثالثني سنة فكالكرك  وتصدر لإلقراء ثم وىل قضاء،وغريه
تـوىف سـنة مخـس وعـرشين ، يقـوم بـاحلق ،حـسن الـسرية ،ًخريا ، ًفاضال

 ).وسبعامئة يف شعبان
-  حممد  بن أمحد بن إبراهيم بن يوسف بن العبـاس   

 البغـدادي اسـتاذ مـن  )الشطوي(  أبو الفرج الشنبوذي  )بن ميمون( 
ولـد سـنة ، وتبحر يف التفسري،  ولقي الشيوخ، وأكثرأئمة هذا الشأن، رحل

 أيب بكـر و،  ابـن جماهـدًأخذ القراءة عرضا عـن ، ثالثامئة
 أيب احلـسن ابـن و،  أيب بكر أمحد بن محاد املنقـيو، النقاش
 حممـد بـن جعفـر و،  إبراهيم بـن حممـد املـاورديو، األحزم

بـن هـارون وحممـد ،  أمحد بن حممد بن إسـامعيل األدمـيو ،ريباحل
ـــتامر ـــنبوذو  ،ال ـــن ش ـــسن اب ـــسب،  أيب احل ـــه ن    وإلي

                                                        

  .٤/٥١٤قرية يف اصل لبنان انظر معجم البلدان : الكرك  )١(
  ).ف ( يف س زيادة رمز  )٢(
الـذهب   ، شـذرات٣/٤٦١ ، ميزان االعتـدال ٢/٦٤٠انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٣(

٣/٢٥٧.  
  .ليست يف س ) بن ميمون(  )٤(
  ) .البغدادي ( جاءت بعد قوله) الشريازي ( ليست يف س وفيها ) الشطوي (  )٥(
  ).املنفى( يف ث  )٦(
  ) .األمرد ( يف س )٧(
باجليم كام يف ترمجته ، وهو حممد بن جعفر بـن ) احلريب ( والصواب) احلريب ( يف مجيع النسخ  )٨(

 .٢/١١١حممد احلريب بضم اجليم البغدادي انظر ترمجته يف الغاية 
  ).إليه بسبب ( يف س  )٩(



 
  ٨٣٦  

   موســى و،  الزينــي   مالزمتــه لــه وحممــد بــن موســىلكثـرة
 وأمحد بن عبد اهللا، احلسن بن عيل بن بشارو،ابن عبد اهللا اخلاقاين

   الكــازريني قلــت والــصواب انــه كــذا وقــع يف املــبهج وقــال مل ينــسبه
و،  أمحد بن عثامن بن شبيبأيب بكر حممد بـن احلـسن أيب مقـسم ،  
  أيب بكر حممد بن احلـسنو، )  بن أمحد بن هارون الرازيوحممد( 

ياسـني وأبـو طـاهر حممـد بـن ،األنصاري قرأ عليه أبو عـيل األهـوازي
، وأبو العالء حممـد بـن عـيل الواسـطي،  واهليثم بن أمحد الصباغاحللبي

 بـن حممـد بـن مكـي وعبـد اهللا ،  الكـارزينيوحممد بن احلسني

                                                        
  ).بكثرة( يف ث  )١(
 ) . غا( رمز له يف س بـ )٢(
  ).احلاقاين ( يف ث  )٣(
  ) .بن مسلم (  س يف )٤(
  ).مل ينسب( يف س  )٥(
 .ما بني القوسني ليست يف س )٦(
هو أبو بكر حممد بن احلسن بـن الفـرج االنـصاري مقـرئ متـصدر انظـر ترمجتـه يف الغايـة  )٧(

٢/١١٨. 
 ).س ( رمز له يف س بـ )٨(
غدادي البـزار واملثبت من االصل و ث وهو أبو طاهر حممد ياسني احللبي الب) املكي( يف س  )٩(

  .٢/٢٧٦ وهو مرتجم يف الغاية٤٢٦إمام حمقق ت 
  ) .مب ف ك ( يف س رمز له بـ  )١٠(
  ) .الكازريني( يف س  )١١(
  ).س ( يف س رمز له بـ )١٢(



 
  ٨٣٧  

وعبد امللك بن ،وأبو عيل الرهاوي،  بن القاسم اخلياطوعيل ، السواق
  / ن عـيل الـدالل بـوعـثامن،  بن أمحد العراقـيومنصور ، عبدويه 

 بـن  )بـن حممـد (  بن حممـدوأمحد، اجلوزداينوعيل بن حممد 
بن الفـضل الـسلمي، واشـتهر اسـمه، وطـال سيار، وأمحد بن عبد اهللا

سـمعت : عمره مع علمه بالتفسري، وعلل القراءات ، قال أبو بكر اخلطيب 
: سـمعته يقـول :  وقال يذكر الشنبوذي ، فعظم أمره،عبيد اهللا بن أمحد

مـشهور ، : أحفظ مخسني ألف بيت من الشعر، شواهد القران، وقال الداين
نبيل ، حافظ ، ماهر ، حاذق ، كان يتجول يف البلدان ، سمعت فـارس بـن 

                                                        
  ).غا(يف س رمز له بـ )١(
  )ف(يف س رمز له بـ )٢(
  ) .ك ( يف س رمز له بـ )٣(
  ) .ك ( يف س رمز له بـ )٤(
  ).ك ( ه بـيف س رمز ل )٥(
  ) .ك ( يف س رمز له بـ )٦(
كذا يف مجيع النسخ ومل أجد من هـو هبـذا االسـم ، وأخـشى أنـه حممـد بـن عـىل اجلـوزداين  )٧(

  . ٢/٢١٥انظر الغاية . األصبهاين شيخ مقريء فإنه من تالميذ الشنبوذي واهللا أعلم
 شـيخ انظـر ترمجتـه يف الغايـة هو ابو طاهر أمحد بن حممد بن حممد بن حممد بن سيار املقـرئ )٨(

١/١٢٩.  
  ) .ك ( يف س رمز له بـ )٩(
  .ليست يف س ) بن حممد (  )١٠(
  ) .ك( يف س رمز له بـ )١١(
  .هو األزهري تقدمت ترمجته  )١٢(

 ب/٢٤٧



 
  ٨٣٨  

قـدم علينـا الـشنبوذي محـص ، فقـصدناه يف موضـع نزولـه، : أمحد يقول 
، فسلمنا عليه، وجلـسنا  ًفوجدناه مستلقيا عىل رسير له، عليه ودخلنا
 فقلنا الفائدة  )فلام تراء اجلمعان(كيف يقف الكسائي عىل قوله : فقال لنا

   فأمـال فتحـه اهلمـزة قـال اخلطيـب وحـدثني "تراءى"من الشيخ فقال 
كان الشنبوذي يذكر أنه قرأ عىل : قال، الواسطي املقرئ .أمحد بن سليامن 

رأت عليه البن كثري ثم سالت الدارقطني عنه األشناين فتكلم الناس فيه، وق
 ، وأثنـى َّوثقة احلافظ أبـو العـالء اهلمـذاين:  قلت القول فيهفأساء

مـات أبـو : وقال التنـوخي،  ادعى القراءة عىل األشناينعليه، وال نعلمه
 .الفرج الشبنوذي يف صفر سنة ثامن وثامنني وثالثامئة 

 

                                                        
  .بدون واو) دخلنا ( يف س  )١(
  ).رسيره ( يف س  )٢(
  ٦١سورة الشعراء آية رقم  )٣(
ل الوصل محزة وكذا خلف ، وإذا وقفا أماال الراء واهلمزة فقط عىل أمال الراء دون اهلمزة حا )٤(

ٍأصله ، وكذا األزرق عن ورش بالتقليل للهمـزة وقفـا بخلـف عنـه ، والبـاقون بفـتحهام يف 
  ..٨٩انظر احتاف فضالء البرش ، ص. احلالني

  .١/٥٩هو أمحد بن سليامن الواسطي املقرئ انظر ترمجته يف الغاية  )٥(
  ) .فأنشا  ( يف س )٦(
  ١/٢٧١انظر تاريخ بغداد  )٧(
  ).اهلمداين ( يف ث  )٨(
  ).وال يعلمه( يف س  )٩(



 
  ٨٣٩  

 املعـروف عقـوب أبـو عبـد اهللا البغـدادي بن أمحد بـن ي حممد -
 بـن واصـل ، روى القـراءة  بن حممـد ً ، أخذ القراءة عرضا عن أمحدبالرامي

 .  بن يوسف بن هنار بن أمحد ًعنه عرضا حممد
-حممد بن أمحد  ثم املكـي(  بن إبراهيم أبو عبد اهللا البلخي (

 صاحب البزى ، روى  حممد بن هارونن ولد بمكة، أخذ القراءة ع
 عبد الباقي بن احلسن وأمحد بـن حممـد بـن أمحـد  ًالقراءة عنه عرضا 

قرأت عليه يف : قال عبد الباقي ، ) وعىل بن جعفر السعيدي  (احلدادي 
  وقــال يل روايتــي عــن ابــن هــارون ، إبــراهيم املــسجد احلــرام ببــاب

                                                        
  ).ج(يف س رمز له بـ )١(
  مل أقف عىل ترمجه له )٢(
  ) .الدامي ( يف س  )٣(
 . ١/١٣٣هو أبو العباس أمحد بن حممد بن واصل الكويف مقرئ حاذق انظر ترمجته يف الغاية ) ٤(
  ).حممد بن أمحد ( يف س )٥(
  .هو حممد بن يوسف بن هنار تقدمت ترمجته  )٦(
  ) .ج( رمز له يف س بـ )٧(
  ).بن هبار ( يف س  )٨(
  مل أقف عىل ترمجة له )٩(
  .ليست يف س ) ثم املكي (  )١٠(
   .٢٥٧ / ٢انظر ترمجته يف الغاية .  هو حممد بن حممد بن هارون أبو احلسن الربعي  )١١(
  .ليس يف س) ج(مز الر )١٢(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )١٣(
  ) .ساب ( يف س  )١٤(



 
  ٨٤٠  

عن البزي، ولد بمكة سنة ثامن وتسعني ومائتني، وتـوىف  اخلزاعي كرواية
 .هبا بعد سنة ثالث وسبعني وثالثامئة 

ـيخ-  قـرأ عـىل أيب  ]مقـرئ[  حممد بن أمحد بن إبراهيم أبو عبـد اهللا البيـع ش
 .قرأ عليه الرشيف موسى بن احلسني املعدل ، احلسن احلاممي

 أبو عبد اهللا الواسطي ،  بن أمحد بن عيل بن غدير حممد بن أمحد -
نزيل القاهرة، إمام ، مقرئ ، حمقق ، ناقل ، بـارع ، جمـود ، ولـد يف حـدود 

 الشيخ عز الدين الفاروثي ، فجـاور معـه السبعني وستامئة وحج صحبة
 وقدم معه دمشق ، فتال عىل الفاضل، فامت بمكة سنة، وقرأ عليه للعرش

، واالسـكندري /  عىل ابن الـدمياطي ًقبل أن يكمل ، فقرأ السبع كامال
ثم رحل إىل مرص وأقام هبـا يقـرئ فقـرأ عليـه هبـا احلـسام ، واحلارضي

 اللبـان شـيخنا  )بن(  ،وحممد بن أمحد بن عيل شيخ القرماملرصي
                                                        

  ) !.كذوبة ( يف س  )١(
  .زيادة من س ومل أقف له عىل ترمجة  )٢(
 ، الـدرر ٢/١٤٩، معجم الـشيوخ للـذهبي ، ٣/١٤٩٧انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٣(

  .٣/٣٤٣الكامنة 
  ) .بن عدس ( يف س  )٤(
  ).صحب( يف س  )٥(
  ).العرش ( يف س  )٦(
  .مل أعرف املقصود باألسكندري هنا ولعله إبراهيم بن فالح بن حممد تقدمت ترمجته )٧(
  ) .احلارصي ( يف س  )٨(
  ) .املقرئ( يف س  )٩(
  ).القوم( يف س  )١٠(
  .ليست يف س ) بن ( )١١(

 أ/٢٤٨



 
  ٨٤١  

   وسـبعامئة سـنة تـسع وثالثـني) تاسع عرش املحـرم(فيام أخربين، توىف
)ري بالقاهرة باملارستان املنصو. ( 

-  ) حممد بن إسامعيل أبو بكـر األدمـي ،قـرأ عـىل أيب أيـوب، مقـرئ 
 ).الضبى قرأ عليه حممد بن أمحد الباهيل شيخ األهوازي 

-  حممد   ويقـال[  بـن أمحـد بـن أيـوب بـن الـصلت ابـن   
قـراء بن شنبوذ اإلمام أبو احلسن البغـدادي ، شـيخ اإل] الصلت بن أيوب

بالعراق ، استاذ ، كبري، أحد من جال البالد يف طلب القـراءات مـع الثقـة، 
  ًواخلري، والصالح ، والعلـم ، أخـذ القـراءة عرضـا عـن إبـراهيم احلـريب، 

،   أمحد بن بـشار األنبـاري و، َّ أمحد بن إبراهيم وراق خلفو

                                                        
  .ما بني القوسني ليست يف س  )١(
  ) .وأربعني ( يف س  )٢(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٣(
  .هذه الرتمجة ليست يف س )٤(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٥(
هو أبو أيوب سليامن بن حييي بن أيوب التميمـي البغـدادي املعـروف بالـضبى مقـرئ كبـري  )٦(

  .١/٣١٧ وهو مرتجم يف الغاية ٢٩١ت
  ) .س غا مب ك( يف س رمز له بـ  )٧(
   .٢/٥٤٦، ومعرفة القراء الكبار ٤/٢٩٩يف وفيات األعيان انظر ترمجته  )٨(
  .زيادة من س  )٩(
  .فقط) ك ( يف س رمز له بـ  )١٠(
 



 
  ٨٤٢  

)وأمحد بن عبد اهللا و)  بن هاللد بـن نـرص بـن شـكر،  أمحـ  
،  أمحـد بـن يزيـد العنـزي و  الرشديني  أمحد بن حممد و
 بن  أمحد أمحد بن فرح، و بن أمحد بن نوح ، وإبراهيم و

 اسحاق بـن خملـد ،وإدريـس  إسحاق اخلزاعي، و أيب محاد، و
فـيام ذكـره أبـو الكـرم  (  النحاس بمرص وإسامعيل بن عبد اهللا،احلداد 

الشهرزوري ، وهو غلط ، وإنام قرأ عىل أمحد بـن عبـد اهللا بـن هـالل عـن 
 ،  الـدمياطي ، وقيـل مل يقـرأ  عليـه بكر بن سـهل، و)النحاس 

                                                        

  .ما بني القوسني ليست يف س  )١(
لعله أمحد بن عبد اهللا بن هالل السلمي الدمشقي املقرئ إمام مسجد اجلـبن انظـر ترمجتـه يف  )٢(

  .١/٧٥الغاية 
  ). ك (يف س رمز له بـ )٣(
  واملثبت من س وهـو أبـو جعفـر املقـرئ إمـام مـسجد اجلـبن ) بن موسى( يف األصل د ث  )٤(

 .١/٧٥الغاية  انظر ترمجته يف
  ) .الرشيديني( يف س  )٥(
  ) .العنري( ويف ث ) العرى( يف س  )٦(
  .١/٩هو إبراهيم بن أمحد بن نوح االصبهاين الفقيه انظر ترمجته يف الغاية  )٧(
  .فقط ) مب (  س رمز له بـيف )٨(
  .١/٥١هو أمحد بن أيب محاد الشطوي مقرئ انظر ترمجته يف الغاية  )٩(
  ) .ف( يف س رمز له بـ )١٠(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )١١(
هو أبو حممد بكر بن سهل بن اسامعيل الدمياطي القريش امام مشهور انظر ترمجته يف الغاية  )١٢(

١/١٧٨.  
  ).ه ل( يف س  )١٣(



 
  ٨٤٣  

 احلـسن بـن  جعفـر بـن حممـد الـوزان ، ووليس بصحيح ، و
 احلسن بن عيل بـن أيب احلسن ابن احلباب ، و العباس الرازي ، و

ــرية ــري، ومغ ــد العم ــن حمم ــزبري ب ــان، وال ــامل  القط ــن  س ب
   بـن عمـران بـن موسـى،  سعيدأيب سليامن الليثي، و ) بن(هارون

 عبـد الـرمحن بـن   العبـاس بـن الفـضل الـرازي ، و و
ــد اهللا بــن  ، وزروان   .  أمحــد بــن ســليامن االصــبهاين  عب

 عبـد اهللا بـن  و،   عبد اهللا بن سليامن بن حممـد الرقـي و
 عـيل بـن عبـد اهللا بـن و  . بن أمحد بن حبيـب  عبد اهللا و، بكار

                                                        

  ) .س ك ( يف س رمزله بـ )١(
  .واملثبت من س ) مطرية( يف االصل و ث  )٢(
  .ليست يف س ) بن (  )٣(
والصواب املثبت وهو أبو عثامن سعيد بن عمران بن موسـى الكـويف املقـرئ ) سعد ( يف س  )٤(

  .١/٣٠٧انظر ترمجته يف الغاية 
  ) .ك( ليس يف س ومكانه ) ج( الرمز  )٥(
  .فقط) ك (  س رمز له بـيف )٦(
  ).بن رزوان( يف س  )٧(
  .ليس يف س ) س ( الرمز  )٨(
هو أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن سليامن االصـبهاين النحـوي مقـرئ حمقـق انظـر ترمجتـه يف  )٩(

  .١/٤٠٦الغاية
  ) .غا( يف س رمز له بـ )١٠(
كار بن منـصور اخلزاعـي البغـدادي وهو أبو حممد عبد اهللا بن ب) مب ك ( يف س رمز له بـ  )١١(

  .١/٤١١مقرئ ضابط انظر ترمجته يف الغاية 
 . ١/٤٠٦هو أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حبيب النحوي املؤدب انظر ترمجته يف الغاية ) ١٢(



 
  ٨٤٤  

  القاسـم  و،  الفضل بن خملد أخي إسـحاقهارون بحمص، و
   قنبـل ،   القاسـم بـن أمحـد اخليـاط ، وو، بن عبد الـوارثا
  حممد بـن   وحممد بن شاذان، وو،  حممد بن سنان و

ــن احلجــاج ــيل ب ــسىع ــن عي ــد ب ــن أمحــد  ، و ، وحمم ــرص ب   ،  ن
   ، خفـي  حممـد بـن اسـحاق امل  حممد بن أمحد بن واصـل ، وو
ــي الكــسائي ،  و ــن حيي ــن إســحاق املراوحــي ، وحممــد ب   حممــد ب

   الغــزال ،   حممــد بــن يعقــوب    بــن خملــد، وواملفــضل
                                                        

وهو أبو نرص القاسم بن عبـد الـوارث البغـدادي انظـر ترمجتـه يف ) مب ك( يف س رمز له بـ  )١(
  .٢/١٩الغاية

  ) .س مب ج ( يف س رمز له بـ )٢(
  ) .ج ك ( يف س رمز له بـ )٣(
املثبت من األصل وث وهو حممد بن عيل بن احلجاج املقرئ انظر ترمجتـه ) احلامجي ( يف س  )٤(

  .٢/٢٠١يف الغاية 
هو أبو موسى حممد بن عيسى اهلاشمي العبايس البغدادي البيايض شيخ مشهور انظر ترمجتـه  )٥(

  .٢/٢٢٥يف الغاية 
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٦(
 .املثبت من األصل وث وهو أبو عيل حممد بن اسحاق املخفـي البغـدادي ) النخعي( يف س  )٧(

  .٢/٢٠١انظر ترمجته يف الغاية 
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٨(
  ).املفصل ( يف س  )٩(
  .ليس يف س ) ك( الرمز )١٠(
بن يزيد القريش األصبهاين الغزال انظـر ترمجتـه يف الغايـة هو أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب  )١١(

٢/٢٨٣.  



 
  ٨٤٥  

وحممـد  بـن غالـب  (، وهارون بن موسى، موسى بن مجهور  و
ظ صاحب شجاع ، كذا ذكر عنه أبو الفرج الشنبوذي ، وهو وهم قال احلاف

واملشهور عن ابن شنبوذ أنه قرأ عـىل إسـحاق والفـضل ابنـي خملـد، : أبو العالء
   قـرأ عليـه ) ، وقرأوا عـيل أبـن غالـب/ وعىل موسى بن مجهور 
 أمحـد  وأبو احلسني أمحد بن عبد اهللا اجلبـي و،  َّأمحد بن نرص الشذائي

 أبـو    عـيل املـؤدب ، و ]بـن [ ، وإدريـس بن عبد املجيدا
وعيل بن احلسني بن   ، و امللطي ) بن  احلسنأمحد( احلسن 

    احلـسن بـن سـعيد املطـوعي ، وأبـو بكـر  عثامن الغضائري، و
                                                        

  .ليست يف س ) س ك ( الرمزان  )١(
  .ما بني القوسني ليس يف س  )٢(
  .هذه الرموز ليست يف س  )٣(
  .ليس يف س ) ج ( الرمز  )٤(
  .١/٧٧انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو بكر أمحد بن عبد املجيد مقرئ  )٥(
 وهو مرتجم يف الغايـة ٣٩٣هو أبو القاسم إدريس بن عيل بن إسحاق املقرئ ثقة معروف ت )٦(

١/١٥٤.  
  ) .س ( زيادة من  )٧(
  .ليست يف س ) س غا ( الرمزان  )٨(
  .ليست يف ث ) أمحد بن احلسن (  )٩(
يـة هو أبو احلسن أمحد بن احلسن بـن عبـد اهللا امللطـي مقـرئ حـاذق انظـر ترمجتـه يف الغا )١٠(

١/٤٦.  
  )! .للطي ( يف س  )١١(
  .ليس يف س ) س ( الرمز  )١٢(
  .ليست يف س ) مب ك ( الرمزان  )١٣(

 ب/٢٤٨



 
  ٨٤٦  

 عبد اهللا بن احلسني الـسامري ،  وبن أمحد القباب، عبد اهللا 
  حممد بن أمحد بـن  ، و) د املطرز، وغزوان بن القاسموعبد اهللا بن أمح

  .   حممد بـن أمحـد بـن إبـراهيم الـشنبوذي  عبد الوهاب ، و 
 حممــد بــن جعفــر   حممـد بــن أمحــد بـن يوســف غالمــه ، و و

يد  احلـسن، ابـن سـع  أبو بكر بـن مقـسم ، و   ، واملغازيل
    حممد بن حممـد بـن أمحـد الطـرازي ،    شيخ الرهاوي ، والبزار

 إبــراهيم بــن أمحــد القــريواين، وحممــد بــن اجلهــم، وحممــد بــن  و
 حممد بن يوسف بن هنار ، واملعافا بن زكريا، ونرص بن   ، وصالح

                                                        

  .وقد تقدمت ترمجته ) بن حممد( والصواب ) بن أمحد( كذا يف مجيع النسخ  )١(
  .ما بني القوسني ليس يف س  )٢(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )٣(
  .هذه الرموز ليست يف س )٤(
  .ليست يف س) ك ( الرمز )٥(
  .ليس يف س ) غا( الرمز  )٦(
  ) .املغافري( يف س  )٧(
  .ليس يف س ) مب( الرمز  )٨(
  .ليس يف س ) ت( الرمز  )٩(
  واملثبت من األصل وث وهو أبـو عـيل احلـسن بـن سـعيد البـزار املقـرئ ) الرباز ( يف س  )١٠(

  .١/٢١٥انظر ترمجته يف الغاية 
  .ليس يف س ) ك ( الرمز )١١(
  .ليس يف س ) ك( الرمز )١٢(
  .٢/١٥٦هو أبو عبد اهللا بن حممد بن صالح البغدادي انظر ترمجته يف الغاية  )١٣(
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )١٤(



 
  ٨٤٧  

 الواحـد بـن يوسف الشذائي ، وسمع منه إبراهيم بن عبد  الرزاق ، وعبـد
 وقد ذكر بعضهم أنـه قـرأ عـىل (عمر ، وروى عن حممد بن اجلهم عنه ، 

حممد بن  غالب صاحب شـجاع ، وأسـند ذلـك األهـوازي يف مفـرده أيب 
عمرو ، ثم قال هكذا قال يل أبو الفرج يعني الشنبوذي ، واملشهور أنـه قـرأ 

أوا عىل ابـن عىل إسحاق والفضل ابني خملد ، وعىل موسى بن مجهور ، وقر
) غالب حدثني بذلك الغضائري ، واجلبي انتهى ، وهوالصواب واهللا اعلم 

وكان قد وقع بينه . وقد وهم يف اسمه أبو أمحد السامري فكان يسميه أمحد. 
وبني أيب بكر بن جماهد عىل عادة األقران حتى كان ابن شنبوذ ال يقرىء من 

َّ يعني ابـن جماهـد مل تغـرب يقرأ عىل ابن جماهد ، وكان يقول هذا العطشى
  قدماه يف هذا العلم ثم إنه كان يرى جواز القراءة بالشاذ، وهو ما خيـالف

مع أن اخلالف يف جواز ذلـك : قال الذهبي احلافظ . رسم املصحف اإلمام
ًمعروف بني العلامء قديام وحديثا ًقال وما رأينا أحدا أنكـر اإلقـراء بمثـل ، ً

، جعفر، وإنام أنكر من أنكر القراءة بام ليس بني الدفتنيقراءة يعقوب ، وأيب 
ً ثقة يف نفسه صاحلا دينا متبحرا يف هذا الشأن ، لكنـه كـان والرجل كان  ً ً

  وقـد ذكرنـا الكـالم عـىل الـشاذ ومـا هـو :  قلـتحيط عىل ابـن جماهـد

                                                        
  .ما بني القوسني ليس يف س  )١(
  ) .القطشى( يف س  )٢(
  ) .خالف ( يف س  )٣(
  ) .فكان ( يف س  )٤(
   .٢/٥٤٨ء انظر معرفة القرا )٥(



 
  ٨٤٨  

،  يف كتـاب املنجـدً ما فيه وأقوال العلامء كل ذلـك مـستوفاوحكم
  عىل ابن شنبوذ حني عقد لـه املجلـس بحـرضة الـوزير أبـى لذي أنكروا

وبحضور ابن جماهد ومجاعة من العلامء والقـضاة، وكتـب ، عىل بن مقلة
  ، )فأمـضوا إىل ذكـر اهللا( عنه بعدا اعرتافه به هـو واستتيب، عليه به املحرض

 كالـصوف ) ًسفينة صاحلة غصبا ( )وجتعلون شكركم أنكم تكذبون(
تبـت يـدا أيب هلـب .   اآليـة   ببـدنك فاليوم ننجيـك"املنقوش 

لبثـوا / فام خر تبينت األنس أن اجلن لو كانوا يعلمون الغيب مـا(وتب
                                                        

  )! .ولكم( يف س  )١(
  ).ًمستويا ( يف س  )٢(
  ..٨٦-٨٢وانظر كتاب املنجد ص) التحد( يف س  )٣(
  ).ايكر ( يف ث  )٤(
 وهـو مـرتجم يف الـسري ٤٢٨هو ابو عيل حممد بن عيل بن حسن ابن مقلة الـوزير الكبـري ت )٥(

١٥/٢٢٤.  
  .وهي غري منقوطة يف ث ) عنه  واستثبت( يف س )٦(
  . ١٥٢قراة عيل وابن عباس ريض اهللا عنهم انظر خمترص ابن خالويه ص  )٧(
هي قراءة عمر بن اخلطاب وابن مسعود وابن الزبري ريض اهللا عنهم، انظر خمترص ابن خالويه  )٨(

   .١٥٧ص 
   .٣/٦٠٧قراءة أيب وعبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنهم انظر الكشاف  )٩(
  . ٢/٥٢٣ انظر اعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه هي قراءة ابن مسعود) ١٠(
  .واملثبت من ث ) ننجيك( يف األصل  )١١(
 ١/٣١٦هي قراة أيب بن كعب وحممد بن السميفع ويزيد الربري انظر املحتسب البن جني  )١٢(

.  
  ٢/٥٤١هي قراءة ابن مسعود كام يف اعراب القراءات السبع وعللها  )١٣(

 أ/٢٤٩



 
  ٨٤٩  

ــذاب املهــني حــوال ــى  ( )  يف الع ــذكر واألنث ــد كــذب "  )وال  فق
تغيثون اهللا عىل مـا  وينهون عن املنكر ويس" "ًالكافرون فسوف يكون لزاما 

 وذلـك يف ربيـع " وفساد عـريض " "أصاهبم وأولئك هم املفلحون 
  للــوزير يف اآلخـر سـنة ثـالث وعـرشين وثالئامئــة ، وكـان قـد أغلـظ

 املعرفـة، وأهنـم مـا ، وللقايض ، والبن جماهد ونـسبهم إىل قلـةاخلطاب
ُفرضب سبع درر، وهو سافروا يف طلب العلم كام سافر، فأمر الوزير برضبة 

يدعو عىل الوزير بأن يقطع اهللا يده ، ويشتت شمله ثم أوقفه عىل احلروف ، 
َوتوبة عن التالوة هبا غصبا وقيل إنه جـرد ، ً  منها ما كان شنيعافأهدر ُ ًّ

فتـأمل وصـاح وأذعـن ، ورضب نحـو العـرشة،من ثيابه وأقيم بني اهلبارين 
داد فذهب إىل البرصة ، وقد استجيب دعاؤه ُبالرجوع ، وقيل إنه نفى من بغ

عىل الوزير فقطعت يده ، وخربت دياره، وذاق الذل ، ولبث يف احلبس مدة 
 .عىل رشحال

                                                        

  ).ً قوال( يف س  )١(
 . ً)حوال( بدون ٢/١٨٨هي قراءة ابن مسعود كام يف املحتسب  )٢(
   . ٢٠/٨٢هي قراة ابن مسعود كام يف القرطبي  )٣(
 بـد "يـستعينون" لكـن فيهـا ٣/٢١هي قراة عثامن وعبداهللا وابن الزبري كام يف البحر املحيط  )٤(

 . "ويستغيثون
   . ٤/٥٢٣احلر املحيط  كام يف " قرأ فساد عريض"ملسو هيلع هللا ىلص روي أن النبي  )٥(
  ).قد أغلط( يف ث  )٦(
  ) .قبلة (يف س  )٧(
  ).ما هدر ( يف س  )٨(
  .ًشيعيا ( يف س  )٩(



 
  ٨٥٠  

   عـن عـيل بـن  قرأت عىل أمحد بن حممد بن احلسني بـسفح قاسـيون
ْأمحد بن عبد الواحد عن أيب اليمن الكندي ابنا أبو حممـد البغـدادي قـرأءة  ُ

عت جدي اإلمام أبا منصور املقرئ يقـول سـمعت أبـا نـرص عليه قال سم
ًدخلـت يومـا : أمحد بن مرسور اخلباز يقول سمعت املعافا أبا الفرج يقـول 

يا معافا افتح : عىل ابن شنبوذ ، وهو جالس بني يديه خزانة الكتب فقال يل 
اخلزانة ففتحتها وفيها رفوف عليها كتب، وكل رف يف فـن مـن العلـم فـام 

  كام يقرأ الفاحتة ثم قـال يـا ًذ جملدا وافتحه إال وابن شنبوذ هيدركنت أخ
حتــى دخلــت معــي إىل احلــامم هــذا والــسوق معافــا واهللا مــا أغلقتهــا

 إىل أيب حممد البغدادي قال قال أبـو وبه .   وهذا فضل عظيم للعطيش
احلسن عيل بن حممـد بـن يوسـف بـن يعقـوب بـن عـيل العـالف املقـرئ 

دادي سألت أبا طاهر بن أيب هاشم أي الـرجلني أفـضل أبـو بكـر بـن البغ
أبـو بكـر بـن :  أبو طـاهر )يل(جماهد أو أبو احلسن بن شنبوذ؟ قال فقال

جماهد عقله فوق علمه، وأبو احلسن علمه فوق عقله قال مل يزدين عىل هـذا 
، امبالروايـة عـنه وفضل الرجلني فضل عام واهللا يرىض عنهام وينفعنا: قال 

                                                        
  ) .ماسمون( يف س  )١(
  ) .هيذه ( ويف ث ) هبذه ( يف س )٢(
  ) .ما أغلفتها( يف ث  )٣(
  .والعرباة غري واضحة ) اللعى( ويف ث ) للقطر ( يف س  )٤(
  ). وله (يف س  )٥(
  .ليست يف س ) يل (  )٦(



 
  ٨٥١  

حتمل الناس الرواية عنه والعرض عليه ملوضعه من : وقال احلافظ أبو عمرو
العلم ، ومكانه من الضبط توىف ابن شـنبوذ يف صـفر سـنة ثـامن وعـرشين 

  أيـضا ،وقـال سـبط اخليـاط يـوم الـسبت / وثالثامئة وفيها مات ابن مقلة
  لليلة خلت مـن صـفر سـنة سـبع وعـرشين وثالثامئـة، ووهـم أبـو أمحـد 

سامري يف قوله الذي حكاه عنه الداين أنه توىف أول سنة مخـس وعـرشين ال
 .علمأواهللا 

 الواسطي القـايض،  أبو الفتح امليداين  حممد بن أمحد  بن بختيار-
إمام مقرئ، مسند العراق، ولد سنة سبع عرشة ومخسامئة ،وقـرأ الروايـات 

 حممـد بـن سـعد بـن  اهللا اآلمـدي، وأيب يعـيلبواسط عىل أمحد بن عبيد
 ، ، وسمع القراءات من أيب عبد اهللا البارع، وروى عن ابن الطربتركان

     ، روى عنـه أبـو الطـاهر إسـامعيلوأيب بكر حممد بن احلسني املزرقي
                                                        

 ، شـذرات الـذهب ٣/١١٤٤ ، ومعرفـة القـراء الكبـار ، ٢١/٤٣٨انظر ترمجته يف الـسري  )١(
٥/٨٧. 

  ).املنداين ( يف س  )٢(
 . ١/٧٦كذا يف مجيع النسخ والذي يف الرتمجة أمحد بن عبد اهللا اآلمدي انظر ترمجته يف الغاية ) ٣(
 ١/٢٦٢ وهو مرتجم يف تكملة االكـامل ٥٥٣سعد بن تركان املقري ت هو أبو عيل حممد بن  )٤(

  .حرف الباء
  ).البطر ( يف س  )٥(
  ).املدرقي ( يف س  )٦(
هو أبو الطاهر إسامعيل بن عبد اهللا بن عبد املحسن األنصاري املرصي ابـن االنامطـي العـامل  )٧(

  .٢٢/١٧٣ وهو مرتجم يف السري ٦١٩احلافظ ت 

 ب/٢٤٩



 
  ٨٥٢  

ــن  اخلــوي   فــتحابــن االنامطــي ، واخلطــري ــزين أمحــد ب     ، وال
كـان :  بن البخاري ، قال ابـن الـدبيثيعبد الدائم، وباإلجازة عىل بن أمحد

ًحسن املعرفة ، جيد األصول، صحيح النقل ، متيقظا، روى الكثري ، وصار 
ًأسند أهل زمانه وقصد من اآلفاق ، ونعم الـشيخ كـان عقـال وخلقـا ً ، 

  .ومودة توىف يف شعبان سنة مخس وستامئة
سن البغـدادي  بـن املبـارك أبـو احلـ بن أمحـد بـن الـرباء حممد -

 خـتامت ، القايض، مقرئ، ثقة، مشهور، عرض عىل خلف بـن  هـشام  تـسع 
روى القراءة عنـه أمحـد بـن حممـد بـن عـيل الـديباجي، وعـيل بـن سـعيد 

    النقـاش، وحـدث، وعثامن بن أمحد بن الدقاق ، وابن زيـادالقزاز
                                                        

  ).اخلطيب و( يف س  )١(
  ).فتيح( يف ث  )٢(
 ٦٣٤كذا وهو أبو نرص فتوح بن نوح بن عيسى اخلويل الـساماين املنعـوت بـاخلطري فقيـه ت  )٣(

  . ٢١/٤٣٩ ، وراجع ترمجة ابن بختيار يف السري ٢٢٠وهو مرتجم يف تكملة إكامل اإلكامل ص
د الـشام وفقيهـا وحمـدثها هو زين العابدين أبو العباس أمحد بن عبد الـدايم بـن نعمـة مـسن )٤(

  .٥/٤٦٧ وهو مرتجم يف شذرات الذهب ٦٦٨احلنبيل الناسخ ت 
  ) .ٍوحلفا( يف س  )٥(
   .١٥/١١انظر ذيل تاريخ بغداد  )٦(
 ، ٢/١٦٩، وذكـره الـذهبي يف تـذكرة احلفـاظ ٢/٥٢٦القراء الكبـار  انظر ترمجته يف معرفة )٧(

  .٢/٣٨١شذرات الذهب ، 
  .واملثبت من س ) الرببن( وث ) ن اليزا الب( يف األصل  )٨(
  ) .سبع ( يف س ٍ ٍ )٩(
  ).الفرار ( يف س  )١٠(
  .هو أبو بكر حممد بن احلسن بن حممد تقدمت ترمجته  )١١(



 
  ٨٥٣  

لطـرباين وابـن ، وروى عنـه ا،واملعاىف بن سـليامن عن عيل بن املديني
 مـات يف شـوال سـنة إحـدى وتـسعني قانع، قال اخلطيب وغـريه، ثقـة

 .ومائتني 
- ) بن أمحد ) حممد بن بضحان بن عـني الدولـة بـدر الـدين أبـو  

عبد اهللا الدمشقي، اإلمام ،االستاذ، املجود، البارع، شـيخ مـشايخ اإلقـراء 
ُديث وعنـى بـالقراءات بالشام، ولد سنة ثامن وستني وستامئة ،وسـمع احلـ

 وستامئة ،وبعـدها فقـرأ لنـافع وابـن كثـري وأيب عمـرو عـيل سنة تسعني
الرىض بن دبوقا، والبن عامر عيل الفاضـيل ثـم مجـع عليـه للـسبعة فـامت 

 اخلتمة ،فتال بالسبع عىل حممد بن عبد العزيز الدمياطي، الفاضيل قبل متام
عيل أمحد بن سباع الفزاري وقـرأ وإبراهيم بن فالح االسكندري ،ولعاصم 

عليه رشحي السخاوي وأيب شامة ،والزمه وأخذ عنه العربية ثـم تـردد إىل 
  املجـد التونــيس يبحـث عليــه يف الـشاطبية ،ثــم توجـه إىل مــرص مـع مــن 

                                                        
هو أبو احلسن عيل بن عبد اهللا بن جعفر ابن املديني السعدي موالهم البـرصي احلجـة أمـري  )١(

  .١١/٤١يف السري  وهو مرتجم ٢٣٤املؤمنني يف احلديث ت 
 . ١١/١٢١ وهو مرتجم يف السري ٢٣٤هو املعاىف بن سليامن الرسعي احلافظ الصدوق ت ) ٢(
  ١/٢٨١انظر تاريخ بغداد  )٣(
  .ليست يف ث ) حممد(  )٤(
 ، الـدرر الكامنـة ١٤/٦٣١ ، البداية والنهايـة ٣/١٤٨٤انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٥(

  ).بن بصخان (  املصادر  ، ويف كل هذه٣/٣٠٩
  ).سبعني ( يف س  )٦(
  ) .كامل ( يف س  )٧(



 
  ٨٥٤  

 سنة سبعامئة، فأقام هبا ست سنني ثم رجـع فتـصدر  بعد قازانانجفل
 عربية، فقصده القراء ،وبعـد صـيته ،باجلامع األموي إلقراء القراءات ،وال

يب أل/  باألدغـام " واحلمـري لرتكبوهـا "واشتهر فضله، واتفق أنه أقـرأ 
عمرو والتزم اخراجه من القصيد ،فلو عزاه إىل كتاب غري الشاطبية ،ورأى 

 التونـيس وهـو إذ ذاك ًروايته منه لكان قريبا فقام عليه الشيخ جمد الدين 
 بـن الزملكـاين وغريمهـا ، كامل الـدينشق، والشيخ شيخ اإلقراء بدم

واجتمعــوا بالقــايض فــأخربين شــيخنا رشف الــدين أمحــد بــن أمحــد بــن 
القضاة   قايضأنا كنت مع الشيخ التونيس حني دخل إىل:  قالالكفري

 قال فطلب ابن بضحان بحضوري ،وتكلـم معـه يف ذلـك ابن صرصي
                                                        

  ).اجلفل بعد فانار ( يف س  )١(
 وهو مـرتجم يف ٧٠٣هو السلطان معز الدين غازان حممود بن ارغون ابن ابغا بن هوالكو ت )٢(

  ٣/٢١٢الدرر الكامنة
  ٨سورة النحل آية رقم  )٣(
  ).حممد املدين ( يف س  )٤(
  .بدون واو ) الشيخ ( يف س  )٥(
  هو كامل الدين أبو املعايل حممد بن عيل بن عبد الواحد األنـصاري الـشافعي ابـن الزملكـاين  )٦(

  .٦/٢٣٨ وهو مرتجم يف شذرات الذهب ٧٢٧ت 
  ) .الكندي ( يف س  )٧(
  ).أيب ( يف س  )٨(
 ٧٢٣ قايض دمـشق توهو نجم الدين أمحد بن حممد بن سامل بن صرصي) حرصي( يف س  )٩(

   .١/٢٦٣وهو مرتجم يف الدرر الكامنة 
 

 أ/٢٥٠



 
  ٨٥٥  

 اجلمهور ،فتـأمل لـذلك وامتنـع ء حتى يوافقفلم يرجع ،فمنعه من اإلقرا
 أيب الـدرداء بقلعـة َّ  مدة ثم إنـه أم بمـسجدًمن اإلقراء مطلقا ،ولبث

دمشق ،فكان الناس يقصدونه لسامع تالوته وحسن ادائه وجتويده ،ثـم إنـه 
 عام تصدر لإلقراء باجلامع عند رأس حييي بن زكريا عليهام السالم ورجع

فازدحم اخللق عليه ،وقـصده القـراء مـن اآلفـاق، وتنافـسوا يف أخذ عليه 
األخذ عنه ،وملا خلت املشيخة الكربى برتبة أم الصالح عن الشيخ التونيس 

ً أهل البلد بالقراءات عمال  )أعلم(  من غري طلب منه ،بل لكونه وليها
  العجم قريب احلامم ،ويـصىلبرشط الواقف ،فكان يسكن بقاعته بدرب

باجلامع ثم حيرض املشيخة من الظهر إىل العرص يف أيـام اإلشـغال، وجيلـس 
لإلقراء، وهو يف غايـة التـصميم ال يـتكلم، وال يلتفـت، وال يبـصق ،وال 

وهــو يـشري إليــه يتنحـنح ،وكــذلك مـن عنــده، وجيلـس القــارئ عليـه
ً ال يدعه يرتك غنة وال تشديدا وال غـريه مـن دقـائق التجويـدباألصابع ً 

                                                        
  ) .توافقه( يف س  )١(
  ) .وليث( يف ث  )٢(
  ).ملسجد( يف ث  )٣(
  ).ورفع عام أفد ( يف س  )٤(
  ) .وليتها( يف ث  )٥(
  .ليست يف ث ) أعلم(  )٦(
  ) .هاعسه ( يف س )٧(
  ).عليه ( بعد ) بعيد ( يف س زيادة  )٨(
  ).باألجامع(  س يف )٩(



 
  ٨٥٦  

ًحتى يأخذه عليه ،ويرده إليه، وإذا نـسى أحـد وجهـا مـن وجـوه القـراءة 
 لـه يرضب بيده عىل احلصري، فإن أفاق القارئ ورجـع إىل نفـسه أمـضاه

ْ يقول للقارئ ما فرغت حتـى يعييـه ،فـإذا عيـيال يزال) وإال( ُ رد 
عليه احلرف ثم يكتبـه عليـه فـإذا ختم،وطلـب اإلجـازة سـأله عـن تلـك 
املواضع التي نسيها أو غلط فيها يف سائر اخلتمة فإن أصـاب أجـاب عنهـا 
بالصواب كتب له اإلجازة، وإن نسى قال له أعد اخلتمة، فال أجيـزك عـىل 

 أنـه مل يـأذن ألحـد هذا الوجه، وهكذا كان دأبه عىل هذه احلال، بحيـث
ع يف مجيـوابن نحلـة حـسب ال غـريسوى اثنني ومها السيف احلريري

ًعمره مع كثرة من قرأ عليه وقصده من اآلفاق، وكان مع ذلك دينا صلفا ً 
 ما هو بصدده ،وال ًحسن اهليئة نزهيا ال يرتدد إىل أحد ،وال يلتفت إىل غري

ــب ــان يكت ــة ،وك ــة، وال جه ــب وظيف ــسه يطل ــده عــىل نف ــة بي    الغيب
                                                        

  ).أمعاه ( يف س  )١(
  .ليست يف س ) إال(  )٢(
  ) .ال زال ( يف س )٣(
  ) .أعنى( يف س  )٤(
  ) .حلسابه ( يف س  )٥(
 وهـو مـرتجم يف ٧٤٧هو سيف الدين ابو بكر بن عبد اهللا بن عبد اهللا احلريري الـشافعي ت  )٦(

  .٣/٤٤٥الدرر الكامنة 
  ) .عمره العرتض مجيع ( يف س  )٧(
  ) .حلفا( يف س  )٨(
  ).إىل أحد غري ما هو( يف س  )٩(
  ) .يكتبه ( يف ث  )١٠(



 
  ٨٥٧  

 ،علوم نظري الغيبةيها وقطع من املالصالح وإذا جاءه املعلوم نظر ف/ برتبة أم 
ورده هكذا بلغنا من أصحابه، ولكن كان له خلق بذاته، ورأي وحده، وله 

 عن والده، وكـان مـع ذلـك حـسن الـصوت ،جيـد بعض ملك خملف
 فوصل فيه إىل أثناء باب اهلمز ،وهو ًالتلفظ ،قيام بالتجويد، رشح القصيد

لـسالر أنـه كـان رشح متكلف للتصنيف، أخربين شيخنا عبد الوهاب بن ا
يكتب مسودته يف لوح فيمحى، ويكتب حتى يستقر رايه عـىل شـئ فيكتبـه 

 عليهم التصنيف، وله مؤلـف فكأنه كان من العلامء الذي يصعب: قلت 
يف وقف محزه وهشام ،وقع له بعض وهم ،وله التذكرة يف الرد عىل مـن رد 

 االلـف التـي تفخيم األلف أو أنكره، رأيته بخطـه يف كـراس يـشري إىل أن
 ً تبعا ملا قبلها غري مرققه ،إنام تكون مفخمة بعد حرف التفخيم تقع

 .ًخالفا ملن نص عىل الرتقيق ، أرض بآخر عمره 
قرأ عليه السيف أبو بكر بن احلريري ،والشيخ أمحد بن حممد بن حييـي 

  ابـن اسـامعيلنحله ،وشيخنا أمحد بن إبراهيم ابن الطحـان ،والـصالح
                                                        

  ) .حملف ( يف س  )١(
  ) .القصد ( يف س  )٢(
  ) .تعقب( يف س  )٣(
  ) .يقع( يف س  )٤(
  ) .وأهنا( يف س  )٥(
  ) .معجمة( يف س  )٦(
عروف بصالح احلراين الدمشقي مقـرئ وهو حممد بن إسامعيل بن أمحد امل) وصالح( يف س  )٧(

  .٢/١٠٠ وهو مرتجم يف الغاية ٧٦٦خري ت 

 ب/٢٥٠



 
  ٨٥٨  

، الكفـري) بـن(احلراين، القزاز ،ولبعض القراءات شيخنا أبـو العبـاس 
وإبـراهيم بـن أمحـد ، وعبد الوهاب بن السالر ، وحممد بن أمحد بن اللبـان

] بخطه [ ورأيت ترمجته يف طبقات احلافظ الذهبي،  البعيلاحلريري
 وبـالغ يف  مـا ال ينبغـي كتابتـهوقد كتب ابن بضحان فوقها بقلم ثخـني

فرأيت عىل هامش الكتاب بخط الذهبي ، ونسب الذهبي إىل الكذب، ذلك
 ،مـاال يـستحقه ] فـوق[ ، واهللا ،أنا أعلم من أين أتيـت فـإنني زدتـه 

قلـت .  وله وقفه بني يدي رب العاملنيوأغضيت عن أمور مكشوفة فلنا
 معـي كانـت: فاخربين الشيخ  إبراهيم بن أمحد احلريـري بالقـاهرة قـال

 منه عن وقد استعرهتا، نسخة الطبقات بخط أيب عبد اهللا الذهبي املؤلف
فخرجـت فـإذا شـيخنا ابـن ، وكان شيخ احلديث هبا،بيته برتبة أم الصالح 

بضحان يف جملس اإلقراء هبا فقال ما هذا الذي معك فقلت طبقات القـراء 

                                                        
  ).ليست يف س ( بن  )١(
  .وقد تقدمت ترمجته ) اجلريري( كذا يف مجيع النسخ والذي يف الرتمجة  )٢(
   .٣/١٤٨٤انظر معرفة القراء  )٣(
  .زيادة من س  )٤(
  ) .يعلم بحني( يف س  )٥(
  .) زوته( يف س  )٦(
  .زيادة من س  )٧(
  ) .قلنا ( يف س  )٨(
  ) .معي كانت ( يف س  )٩(
  ) .استغرهتا( يف ث  )١٠(



 
  ٨٥٩  

 فنظـر فيـه ثـم قـال قال فأخذه منى، للذهبي فقال أرين حتى أبرص ترمجتي
فاخذه مني فلام كـان ، باسم اهللا: اجعله عندي إىل غد فاستحيت منه وقلت

مـا كتـب : الـذهبي) الشيخ( وقد كتب عىل خط،يف اليوم الثاين أخرجه 
يف حالـة وأنا، فجئت إىل الذهبي: فكيف بقى حايل مع الذهبي قال: قال

 بصورة وأنا يف غاية االنكسارهبا قال فسألني فاجبته / من احلياء اهللا يعلم
 ابن ثم نظر يف خط الشيخ،احلال فقال يا ابني ليس لك ذنب أنت معذور 

توىف خامس ذي احلجة سنة : قلت . بضحان فلم يغريه وكتب عليه ما تقدم 
 .ثالث وأربعني وسبعامئة 

روى احلـروف عـن  ،أو عبد اهللا املقدمي البغـدادي  حممد بن أمحد-
روى عنـه ،  بن إبـراهيم عـن نـافع عن عمه يعقوب  بن سعدعبد اهللا

 . بن عبد اهللا بن سعد الزهري عبد الرمحن بن حممد
                                                        

  .ليست يف س) الشيخ (  )١(
  .بدون واو ) أنا ( يف ث  )٢(
  ).اإلنكار ( يف س  )٣(
  ) .شيخ ( يف ث  )٤(
  مل أقف له عىل ترمجة )٥(
هو أبو الفضل عبيد اهللا بن سـعد بـن إبـراهيم واملثبت من س و )بن سعيد( يف األصل و ث  )٦(

  .١/٤٨٧ وهو مرتجم يف الغاية ٢٦٠الزهري البغدادي شيخ موثق ت
  .هو يعقوب بن إبراهيم بن عبد الرمحن تقدمت ترمجته  )٧(
وهو أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بـن ) بن عبيد اهللا ( كذا يف مجيع النسخ والذي يف ترمجته ،  )٨(

  .١/٣٧٨ن سعد الزهري البغدادي انظر ترمجته يف الغاية عبيد اهللا ب

 أ/٢٥١



 
  ٨٦٠  

ــرصي- ــب الب ــن تغل ــن أمحــد ب ــرئ، حممــد ب ــصدر، مق   روى ، مت
   بـن روى عنـه عمـر بـن أمحـد، واحلسن بن داود،  بن الربيععن محيد
 .شاهني 

بن عبد اجلبار ) بن حممد(و حممد بن أمحد  حممد بن أمحد بن توبة ه-
  .بن توبة يأيتا

، مقرئ،  البلنيس بن جبري أبو احلسني الكتاين بن أمحد  حممد -
وأجـاز لـه ، أديب كبري أخذ القراءات عن أيب احلسن بن أيب العيش، حاذق

قـال ،  دمشق وسمع من اخلشوعيوحج فدخل،أبو  الوليد بن الدباغ
ثم رفـضها ، ونال هبا دنيا عريضة،والنثر ،بار مقدم يف صناعة النظم األ

                                                        

  مل أقف له عىل ترمجة )١(
  ) .مجيد ( يف ث  )٢(
 وهـو ٣٨٥هو أبو حفص عمر بن أمحد بن عثامن بن شـاهني البغـدادي الـواعظ احلـافظ ت  )٣(

  .١/٥٨٨مرتجم يف الغاية 
  .ليست يف س ) بن حممد( )٤(
  ) .بن أيب محزة( ثم ) ابن جابر  ( ترمجة هذه الرتمجة يف س جاءت بعد )٥(
 ، وشـذرات الـذهب ، ٣/١١٧٠ ، ومعرفـة القـراء الكبـار ٢٢/٤٥انظر ترمجتـه يف الـسري  )٦(

٥/١٤٣.  
  ) .الكناين ( يف س  )٧(
هو أبو الوليد يوسف بن عبد العزيز بن يوسف اللخمي األندي ابن الـدباغ املـالكي اإلمـام  )٨(

  .٢٠/٢٢٠جم يف السري  وهو مرت٥٤٦احلافظ ت 
  ) .ودخل ( يف س  )٩(
  ).والنرش ( يف ث  )١٠(



 
  ٨٦١  

 ،ورجع فحدث باألنـدلس ،  للحجوزهد وصحب أبا جعفر بن حسان
توىف باألسكندرية يف شعبان سنة ، وثالثة،  ثم رحل إىل املرشق ثانيةَّودون شعره

  .أربع عرشة وستامئة وله مخس وسبعون سنة
) املرسى( أبو عبد اهللا األندليس ) اهلواري ( أمحد بن حممد  -

خرج مـن األنـدلس حاجـا ، شيخنا إمام بارع، األديب،النحوي ، الرضير
فقدم ، سنة ثامن وثالثني وسبعامئة بعد أن قرأ هبا عىل عيل بن عمر القيجاطي

وسـمع هبـا الكثـري مـع ،وأخذ عن أيب حيان يسريا ثم قـدم دمـشق ، مرص
بن مالك ثم توجها بعلبك فسمعا الـشاطبية ، أمحد بن يوسفصاحبه

 بنت النويني بإجازهتا من الكامل الـرضير ثـم أقامـا بحلـب من فاطمة
                                                        

 وهو مـرتجم يف التكملـة ٥٥٩هو أبو جعفر أمحد بن احلسن بن أمحد بن حسان القضاعي ت )١(
 ١/٨٣لكتاب الصلة 

  ) .ودور سفره ( يف س  )٢(
  ٩٦ - ٢/٩٥انظر التكملة لكتاب الصلة  )٣(
  ) .ابن توبة( ة هذه الرتمجة يف س بعد ترمج )٤(
  .٧/٦ ، شذرات الذهب ٣/٣٣٩انظر ترمجته يف الدرر الكامنة )٥(
  .ليست يف س) اهلواري (  )٦(
  .ليست يف س ) املرسى(  )٧(
  ).صاحب( يف س  )٨(
  ) .بن حممد ( يف س  )٩(
الصواب يف ترمجـة  كذا يف األصل و ث وهي غري منقوطة يف س ، وقد أتى هبا املصنف عىل )١٠(

، وهي فاطمة بنت عيل بن حممد اليونينـة البعليـة أم اخلـري ١/١٥١محد بن يوسف بن مالك أ
  .٣/٢٢٥ وهي مرتمجة يف الدرر الكامنة ٧٣٠ت 



 
  ٨٦٢  

 قصيد وكان بينهام من االتفاق ما يتعجب منه وحجا مرات قرأت عليهام
 أوائـل سـنة إحـدى وسـبعني يف ( القيجاطي عنه والتيسري وغري ذلـك 

  ومـات نحـو سـنة ثامنـني فـيام أحـسب ،  عند قدومهام من احلـجوسبعامئة
 ) .بحلب 
 هو حممد بن أمحد بن عبد امللك بـن أيب حممد بن أمحد بن أيب مجرة -
 .يتأمجزة ي
أخذ ، سكن مرص، حممد بن أمحد بن أيب اجلود أبو الفرج البغدادي-

ى عن أيب بكر ورو،القراءة عن أيب طاهر بن بن أيب هاشم وسمع منه كتبه
وعن أيب حممـد عبيـد اهللا بـن حممـد بـن عـيل ،ُ اخلتيلسلمة/ أمحد بن 
ــابن اجلــراوي املــروزي ــج، املعــروف ب ــج بــن أمحــد بــن دعل  ودعل

                                                        
  ) .وعنهام ( يف س  )١(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٢(
  ) .محرة( يف س  )٣(
  مل أقف عىل ترمجة له )٤(
  ) .كتبته ( يف ث  )٥(
تقـدمت ) أمحد بن جعفر بن حممد بن سلم( والذي يف ترمجته ) بن سلمة( يع النسخ كذا يف مج )٦(

  .ترمجته
  ).احلنبيل ( يف س )٧(
  ).الدوري ( يف س  )٨(
ْهو أبو حممد دعلج بن أمحد السجستاين ثم البغدادي املحدث احلجـة ت  )٩(  وهـو مـرتجم ٣٥١َ

  .١٦/٣٠يف السري 

 ب/٢٥١



 
  ٨٦٣  

 اجلصاص  من عيل بن احلسنوسمع كتاب معاين الزجاج،السجستاين 
 .توىف بالشام سنة مخس وتسعني وثالثامئة، عنه

- د بــن أمحــد بــن حامــد أبــو عــيل الــصفار حممــ ،مقــرئ ،  
   أيب بكـر ًأخـذ القـراءة عرضـا عـن ، وغريه،  ابن كثريضابط حلرف

  ، أيب عـيل احلـسن بـن احلـسني الـصواف  و، حممد بن موسى الزيني
واعتمد عىل روايته قرأ عليه ، واثنى عليه،  أبو بكر بن مهرانقرأ عليه 
 . بسمرقند

هو حممد بن أمحد بـن حممـد بـن ، حممد بن أمحد بن احلسن بن عالن -
 .احلسن بن عالن يأيت

-) حممد (بن أمحد بن احلسن بن عمر أبو بكـر ويقـال 
، مشهور، شيخ،أبو عبد اهللا الثقفي االصبهاين األشناين املعروف بالكسائي 

                                                        
  ).الدجاح( يف س  )١(
  . احلسن عيل بن احلسن احلصاص البغدادي هو أبو )٢(
  .مل أقف عىل ترمجة له  )٣(
  ) .احلرف ( يف ث  )٤(
  ).ك( ورمز له بـ) وابن عيل ( يف س  )٥(
  .٣/٢٧٩سمرقند بلد معروف مشهور انظر معجم البلدان  )٦(
  .هذه الرموز ليست يف س  )٧(
  .ليست يف س ) حممد(  )٨(
 ، شـذرات الـذهب ٢/٥٧٧ ، معرفة القـراء الكبـار ٢/٢٨٢ر اصبهان انظر ترمجته يف أخبا )٩(

٣/٨٦.  



 
  ٨٦٤  

 جعفر بـن عبـد اهللا ابـن و، شاكر حممد بن عبد اهللا بن قرأ عىل
 نوح بـن منـصور ، وإسـحاق و، عمر بن حممد بن برزةو، الصباح
ـته ،  يف قول اهلذيلاخلزاعي   ،ًروى القراءة عنـه عرضـا حممـد بـن عبـد اهللا بـن اش
 حممد بن عبـد الـرمحن بـن الفـضل  بن حممود االشناين و  بن جعفروحممد 

 حممـد بـن أمحـد  بـن أمحـد و املظفـرو،  املغازيل وأبو جعفر،اجلوهري
 .توىف سنة سبع وأربعني وثالثامئة بأصبهان ، السلمي

ًروى القراءة عرضا عن ، مقرئ، حممد بن أمحد بن احلسن أبو بكر -
  .عيل بن أمحد بن حممد  بن الوليد

- عريي حممد بن  أمحد بـن احلـسن أبـو جعفـر الـش روى ،
                                                        

  ).س ك ( يف س رمز له بـ )١(
  )! .بن بنده( يف س  )٢(
  )! .اخلراعي( يف ث  )٣(
  ) .ك( يف س رمز له بـ )٤(
هو أبو عبد اهللا حممد بن جعفر بن حممود األشـناين األدمـي مقـرئ مـشهور انظـر ترمجتـه يف  )٥(

  .٢/١١٢الغاية
  ) .ك ( يف س رمز له بـ  )٦(
  )!.املطفر ( يف ث  )٧(
  مل أقف له عىل ترمجة )٨(
 وهـو مـرتجم يف الغايـة ٣٣٨هو أبو احلسني عيل بن أمحد بن حممد بن الوليد املري مقرئ ت )٩(

١/٥٢٤.  
  .ليس يف س ) ك ( الرمز  )١٠(
  .ومل أقف له عىل ترمجة ) السعري ( يف س  )١١(



 
  ٨٦٥  

 حممد بن عيسى األصبهاين باختياره الثـاين، روى القـراءة القراءة عن
 .احلسني بن محد بن حبش عنه

 االصـبهاين  امللنجـي بن أمحد بن احلـسني أبـو احلـسنحممد ( 
قرأ عليـه أبـو عـيل ، النحوي املقرئ ، قرأ عىل أيب بكر حممد بن عيل بن أميل

 ) .بن أمحد احلداداحلسن 
 -حممد بن أمحد بن محـدان  ،روى القـراءة عـن حممـد بـن   

 عبـد البـاقي بـن عـني  بن عبد احلكم ، روى القراءة عنـهعبد اهللا
 . عبد اهللا بن عدي و، الغزال

 

                                                        
  .ليس يف س ) ك ( ز الرم )١(
  .ليس يف س) ك ( الرمز  )٢(
  .والصواب املثبت ) بن حبيش ( يف س  )٣(
  ) . حممد بن أمحد بن احلسن الصواف -( هذه الرتمجة ليست يف س وفيها  )٤(
  ).احلسني( ف ث  )٥(
  مل أقف عىل ترمجة له )٦(
  .مل أقف عىل ترمجة له  )٧(
  .ليس يف س ) ك( الرمز  )٨(
 وهو مـرتجم ٢٦٨هو حممد بن عبد اهللا بن احلكم بن أعني املرصي اإلمام فقيه أهل مرص ت )٩(

  .٢/١٧٩يف الغاية 
  .ليس يف س) ك( الرمز )١٠(
  .ليس يف س) ك( الرمز )١١(



 
  ٨٦٦  

   الـدمياطي،  بـن أيب محـاد أبـو بكـر الـشطويحممد بـن أمحـد  -
ًءة عرضا عـن أبيـه عـن داود أيب طيبـة عـن ورش، وروى مقرئ أخذ القرا

 عن سـليم ،روى القـراءة عنـه  عن عيل بن كيسه عن داوداحلروف
 .إال أنه مل يسم أباه ، وكناه، ونسبه، حممد بن احلسن النقاشًعرضا 
 بن خلف بن عياش أبو عبد اهللا، أخذ القـراءات عـن بن أمحد ) حممد (  -

ـبطه/ حممــد ابـن غالـب األنـصاري قـرأ ] بن[ رمحن صهره عبد ال    عليــه س
   .قاسم بن حممد بن أمحد الطيلسان

بن خلف أبو عبـد اهللا االنـصاري املـالقي )  بن أمحدحممد (  -
                                                        

  .٢١/٢٦٨لعله املرتجم يف خمترص تاريخ دمشق  )١(
  )!.السطوي ( يف س  )٢(
  ).احلرف( يف ث  )٣(
  ).ه عن داودعن ابي( يف س  )٤(
  ).كبشه ( يف س  )٥(
  .ليست يف ث ) حممد(  )٦(
، تـاريخ ٥/٦٢٦ ، الذيل والتكملة لكتايب املوصـول والـصلة ٢/٨٧التكملة لكتاب الصلة  )٧(

  .٦٠٩اإلسالم وفيات سنة 
  .زيادة من س  )٨(
  ) .سبط( يف ث  )٩(
 . ٢/٢٣رمجته يف الغاية هو أبو القاسم قاسم بن حممد بن الطيلسان االويس انظر ت) ١٠(
  .ليست يف ث ) حممد بن أمحد(  )١١(
 . ٢/٦٨ ، والتكملة لكتاب الصلة ٣/١١٤٩انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ١٢(
 

 أ/٢٥٢



 
  ٨٦٧  

املقرئ ، أخذ القراءات عن رشيح ، وابن حرب املسييل صـاحب أيب داود ، مـات يف 
 . عن نيف وثامنني سنةشوال سنة ثامن وتسعني ومخسامئة

- حممــد بــن أمحــد بــن اخلليــل بــن أيب فــراس  أبــو ســعيد 
 ، روى عن حممـد بـن عيـسى  أبيهروى القراءة عن  ،االصبهاين
 .  حممد بن أمحد بن عبد الوهابالقراءة عنه

-  حممد بن أمحد بن اخلليل بن  أيب أمية أبو احلسن ويقال أبـو 
 مقرئ ، متصدر ، معـروف ، أخـذ القـراءة عبد اهللا بن أيب جعفر العطار

صاحب جعفر غالم سـجادة،  أمحد بن حممد املراحيلًعرضا عن 
 القاسم بن أمحـد اخليـاط ،  ، و أمحد بن حممد بن محيد الغاميو

ــرمحن ــد ال ــن زروانوعب ــن موســى ، و ب ــصفا حممــد ب   ر ،  ال

                                                        
  .هذه الرتمجة يف س جاءت بعد ترمجة العطار  )١(
  ).حراس ( يف س  )٢(
  مل أقف عىل ترمجة له )٣(
  .١/٥٢س التميمي انظر ترمجته يف الغايةهو أمحد بن اخلليل بن أيب فرا )٤(
  .إبراهيم تقدمت ترمجته  هو حممد بن عيسى بن )٥(
  مل أقف عىل ترمجة له )٦(
  ) .الراحيل ( يف س  )٧(
  .كام يف ترمجته ) الغامي( والصواب ) القامي( يف ث و س  )٨(
  ).ك( يف س رمز له بـ )٩(
  ) !.رروان( يف س  )١٠(
 . ٢/٢٦٨مد بن موسى الصفار شيخ مقرئ انظر ترمجته يف الغاية هو أبو جعفر حم) ١١(



 
  ٨٦٨  

،  أيب أيوب الضبي، و حسنون بن اهليثمو.  عبد اهللا بن اهلذيلو
، وعبد ) الفحامابن(  احلسن بن حممد  [عرضا[روى القراءة عنه

 أبـو بكـر  أمحـد بـن حييـي ، وو، بن عبيـد اهللا احلـضينيالغفار
َالشذائي ، و َّأمحد بن يونس ير  الرض. 

- حممد بـن أمحـد بـن أيب داره أبـو قالبـه  ، مقـرئ ، معـروف   
   جعفـر بـن محيـد ،  ، و احلـسن أبـن داود النقـارروى القراءة عن

 منصور بن أمحد ، روى القراءة عنه  عبد اهللا بن عثامن الفسطاطي و
 . عيل بن حممد اخلبازي العراقي ، و

ــن أمحــد - ــن داود، حممــد ب ــيس ب ــد اهللا اللخمــي األندل ــو عب    أب
قرأ القراءات عىل احلـسن بـن حممـد بـن ] استاذ[املعروف بابن الكامد، 

                                                        

  .١/٤٦٢هو عبد اهللا اهلذيل البغدادي انظر ترمجته يف الغاية  )١(
  .زيادة من س  )٢(
  .ليست يف س ) ابن الفحام(  )٣(
  ) .ك( يف س رمز له بـ )٤(
  ).احلميض( يف س  )٥(
 . ١/١٥٣سف الرضير انظر ترمجته يف الغاية كذا يف مجيع النسخ والصواب أمحد بن يو) ٦(
  مل أقف عىل ترمجة له )٧(
  )!.البقار( يف س  )٨(
  )!.القسطاطي ( يف ث  )٩(
 ، الديباج املذهب يف معرفـة أعيـان علـامء ٣/٦٠انظر ترمجته يف االحاطة يف اخبار غرناطة  )١٠(

   .٣/٣١٦ ، الدرر الكامنة ، ٢/٢٧٩املذهب 
  .زيادة من س  )١١(



 
  ٨٦٩  

وقرأ لنافع عىل ، بن حممد بن عيل  احلارثي] حممد[وأيب القاسم ، لب
 بـن أمحـد بـن  قرأ عليه أبو القاسم حممد األسدي) عيل(مطرف بن

َجزي ُخ أيب القاسـم حممـد بـن حممـد بـن اخلـشاب، وروى شـي عنـه 
 . الشاطبية أبو الربكات البلفيقي

-  حممد بن أمحد بن رزقويه َ ، أبو احلسن البغدادي، مـسند 
النقـاش ، روى القـراءة عنـه ًحمدث، ثقة ، روى القراءة عرضا عـن

                                                        
وقوله احلسن كذا يف مجيع النسخ والظاهر أن الصواب عىل بـن حممـد بـن لـب ) لت( يف س  )١(

 ابـن اخلطيـب يف "عـيل" وقـد ذكـره هبـذا االسـم ٣/٨٨القييس وهو مـرتجم يف االحاطـة 
  . واهللا أعلم٣/٦٠االحاطة 

  .زيادة من ث  )٢(
  مل أقف عىل ترمجة له )٣(
  .ليست يف ث ) عيل (  )٤(
  قف عىل ترمجة لهمل أ )٥(
هو أبو القاسم حممد بن أمحد بن حممد جزئ الكلبي االندلـيس إمـام عـارف انظـر ترمجتـه يف  )٦(

  .٢/٨٣الغاية 
  ).حرمى( يف س  )٧(
  .بدون واو ) روى ( يف س )٨(
  .ليس يف س ) س( الرمز  )٩(
ــه يف املعــني يف طبقــات املحــدثني ص )١٠( ــرقم ١٢٢انظــر ترمجت ــه  ، وتبــص١٣٥٨ ، ب   ري املنتب

  .٣/١٠٨ العرب ٤١٢، والعرب يف خرب من غرب سنة  ٢/٦١٤
  .واملثبت من ث ) زرقويه( يف األصل و س  )١١(
  .ليس يف س) س( الرمز )١٢(



 
  ٨٧٠  

 .ًا وقال مل يكن مقرئ،  أبو عيل العطارًعرضا 
 ، هو حممد بن أمحد بـن عـيل القزوينـي  حممد بن أمحد بن أيب سعد-
 .يأيت

 بن سعود أبو عبد اهللا األنصاري الداين، شيخ بن أمحد) حممد ( -
وأكرب تالميذ احلافظ أيب عمرو الـداين ، قـرأ عليـه القـراءات ، القراء بدانية

والعربية ، قـرأ عليـه ،وأتقنها فتصدر يف حياة شيخه، وصنف يف القراءات 
  أبــو داود ســليامن بــن نجــاح ختمــة لقــالون ، عــاش إىل حــدود الــسبعني 

 .وأربعامئة 
روى ، بن أمحد بن سعيد بـن قحطبـة أبـو عـون الرامـيحممد (-

ْالقراءة عرضا عن أمحد بن سعد الرضير ، والعباس بن الفضل بـن جعفـر،  َ ً
ًلقراءة عنـه عرضـا القـايض روى ا،بن وهب العطار/ وحممد بن حامـد

  .)أبو العالء حممد بن عيل الواسطي

                                                        
  .ليس يف س ) س ( الرمز )١(
  ) .سعيد ( يف ث  )٢(
  .ليست يف ث ) حممد(  )٣(
 ، الـسفر ٢٦٩،  ملـة لكتـاب الـصلة ، والتك٢/٨٥٤انظر ترمجته يف معرفـة القـراء الكبـار  )٤(

  .٥/٦٤١اخلامس من كتاب الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )٥(
  .مل أقف عىل ترمجة له  )٦(
  .٢/١١٤انظر ترمجته يف الغاية .هو أبو بكر حممد بن حامد بن وهب العطار  )٧(

 ب/٢٥٢



 
  ٨٧١  

 األندلــيس  بــن ســعيد ابــو عبــد اهللا املعــافري حممــد بــن أمحــد-
 مقرئ ، صالح ، زاهد ، قـرأ القـراءات عـىل  يعرف بابن الفراءاجلياين

مـذاين  أمحـد اهل ، وعبـد اهللا بـن مكي يب أيب طالب ، قرأ عليه حييي بن حبيـب
 ،وحـج يف أواخـر عمـره شيخ أيب جعفر ابن الباذش وعىل بـن يوسـف الـساملي

 .سنة تسع وستني وأربعامئة) هبا(فجاور بمكة ، ومات
 بـن  حممد بن أمحد بن سلمون ، هو حممد بـن أمحـد بـن إسـامعيل-

 . يأيتسلمون
 حممد بن أمحد بن سليامن الداجوين هو حممد بن أمحـد بـن عمـر بـن -

 .أمحد بن سليامن يأيت 

                                                        

 ، تاريخ اإلسالم وفيـات سـنة ٢/٥١٨ ، الصلة ٢/٨٣٢ر انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبا )١(
٤٦٩.  

  ) .املغافري (يف س  )٢(
  .واملثبت من س ) اجلباين( يف األصل  )٣(
  ) .القرا( يف س  )٤(
 وهـو مـرتجم يف الغايـة ٥١٠هو أبو زكريا حييي بن سعيد بن حبيب املحاريب مقرئ عامل ت  )٥(

٢/٣٧٢.  
 الضبي مقرئ حمقـق انظـر ترمجتـه يف –كذا يف ترمجته -ن أمحد اهلمذاين هو أبو حممد عبد اهللا ب )٦(

  .١/٤٠٨الغاية 
 . ١/٥٨٦هو أبو احلسن عيل بن يوسف القييس الساملي مقرئ عارف انظر ترمجته يف الغاية ) ٧(
  .ليست يف س ) هبا (  )٨(
  ).بن حممد بن إسامعيل ( يف س  )٩(
 ).بن هبا سلمون( يف ث )١٠(



 
  ٨٧٢  

  بـن داود بـن حيـي ، قـرأ عـىل الفـضلحممد بن أمحد بن سمعان املدين -
 .، قرأ عليه حممد بن عيل بن يوسف املهزوقاين) الساملي(

 ، مقـرئ ، حممد بن أمحد بن شاكر أبو عبـد اهللا املـرصي املـؤدب -
ً القـراءة عنـه عرضـا روى (  بن قـرة  روى القراءة عن هشام بن حممد

 .هاشم ]بن[أمحد بن عيل 
 حممد بن أمحد بن شهريار بن حممـد بـن عبـد العزيـز األصـبهاين -

ــأمني ــشأ املنعــوت ب ــد واملن ــزي املول ــرئ ،  األصــل التربي ــدين ، مق ال
 عـن قرأ عىل عبـد املجيـد التربيـزي ، وعـىل شـاه املرنـدي ،مستحرض

                                                        
  .ومل أقف عىل ترمجة له)  الذي (يف س )١(
واملثبت من س ، وهو أبو العباس الفضل بن داود بـن حييـي بـن ) املفضل ( يف االصل و ث  )٢(

  .٢/٩أيب رطبة املدين ابن السدى انظر ترمجته يف الغاية 
  .ليست يف س ) الساملي(  )٣(
  ) .املهرويايت( يف س )٤(
، وشذرات الـذهب ٤٠٧ ، وذكر وفاته سنة ٤/٩٥الكربى لعله املرتجم يف طبقات الشافعية  )٥(

  .١/٣٢١، وحسن املحارضة ٣/١٨٤
  .٢/١٣٩هو هشام بن حممد بن قرة املرصي انظر ترمجته يف الغاية  )٦(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٧(
  .زيادة من ث  )٨(
  .مل أقف عىل ترمجة له  )٩(
  ) .بمعني( يف س  )١٠(
  .ومل أقف عىل ترمجة له) الزيدي ( يف س  )١١(
 



 
  ٨٧٣  

فلقيني بأنطاكيه متوجها إىل الشام ، فقرأ  مسعود اخلالطي ، ودخل الروم
 فأقام هبا  بعض القرآن ، وأجزته ثم توجه إىل مدينة الرندهَّعىل للعرشة

 .يقرئ الناس 
حممد بن أمحد بن الصلت بن أيوب ابن شنبوذ ، هو حممد بن أمحد بن  -

 .أيوب بن الصلت تقدم
 الباليس إمـام ، بن عبد اهللا) باملعجمة(  بن ظاهر حممد بن أمحد -

مقرئ، مصدر بمسجد السبعة خارج باب توما بدمشق، عرض للسبع عىل 
ً الغزاوي، والزمه طويال ، قرأ عليه بالـسبع الـشهاب أمحـد بـن الرشف
 بـن  البعلبكي، والسيف أبو بكر بن احلريري ، والـشيخ أمحـدالنقيب 

                                                        
هــي بــالد واســعة مــشارقهم شــامهلم الــرتك واخلــزر والــروس وجنــوهبم الــشام : الــروم  )١(

  .٣/١١٠باإلسكندرية ومغارهبم البحر املتوسط انظر معجم البلدان 
  ) .العرشة( يف س  )٢(
  ) .الرنده( يف س  )٣(
 ، تبـصري املنتبـه ٣/٣٢٠الـدرر الكامنـة ،  ، ٣/١٤٩٢انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ،  )٤(

  .٣/٨٦٣بتحرير املشتبه 
  .ليست يف س ) باملعجمة(  )٥(
  .وهو أمحد بن إبراهيم بن سباع تقدمت ترمجته ) عن الرشف ( يف س  )٦(
 وهـم مـرتجم يف الـدرر ٧٦٤ًهو شهاب الدين أمحد بن بلبان البعلبكـي كـان أبـوه نقيبـا ت )٧(

  .١/١١٥الكامنة 
  .واملثبت من س ) حممد بن أمحد( يف األصل و ث  )٨(
 



 
  ٨٧٤  

، لشهاب أمحد املؤدبوا، ،وحممد بن الشاهدحممد بن نحله النابليس
ًوكـان حمققـا :  ، قال أبو عبد اهللا احلـافظ  إبراهيم بن املغريبوالربهان
حسن السمت ، توىف يف شوال سنة ثالث وعـرشة ،ًصاحلا ،ًخريا ، ًعاقال، للقراءات

 . يف العربية وسبعامئة وهو يف عرش الثامنني، وله شعر ، ونظر
-  حممد بن أمحد بن امليدان اجلزري  ]  نـسبة إىل جزيـرة

   أمحد بن يزيد احللواين عن هشام ، قـرأ عليـه ، عرض عىل ]ابن عمر
 ،عبد اهللا بن احلسني السامري وحده  )  وذكـر أنـه كـان لـه مـن

                                                        
  ).التابليس ( يف ث  )١(
حممد بن عبد اهللا تاج الدين بن عبـد اهللا بـن هبـاء الـدين املـرصي ) بن السقا الشاهد( يف س  )٢(

   .٣/٤٨٨ وهو مرتجم يف الدرر الكامنة ٧٧٢املعروف بابن الشاهد ت 
 وهـو تـرجم ٧٣٧ بن عبد الرزاق الصاحلي العطار ت هوشهاب الدين أمحد بن عبد الرحيم )٣(

  .١/٦يف الوفيات البن رافع 
 ٧٤٣لعله برهان الدين إبراهيم بن حممد بن إبراهيم القيـيس الفـارقي املغـريب السفاقـيس ت )٤(

  .٢٧٦وهو مرتجم يف طبقات املفرسين لألدنروي
  ) .املغزيب ( يف ث  )٥(
  .ن س وكذا هو يف معرفة القراء الكبار واملثبت م ) .ونظم( األصل و ث  )٦(
   .٣/١٣٩٢انظر معرفة القراء  )٧(
  .٢/٥٤٢انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٨(
  .زيادة من س  )٩(
  ) .ت ف ك( يف س رمز له بـ )١٠(
  ) .ت ف ك ( يف س رمز له بـ )١١(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )١٢(



 
  ٨٧٥  

ً، ال أعرف من حاله شيئا غري أنـه يف التيـسري، )السن فوق املائة، واهللا أعلم
 ، أخـذ القـراءة  وذكر احلافظ أبو عمرو أنه من جزيرة بني عمر،/وغريه

 ً القراءة عنه عرضـا عبـد اهللا بـن احلـسني ًعرضا عن احللواين، وروى
 ].بعيد الثالثامئة[

  حممد بن أمحد بن عبـد اجلبـار، هـو حممـد بـن أمحـد بـن حممـد بـن  -
 .عبد اجلبار يأيت 

 بن سامل بن مكـي الـشيخ يل بن عبد اخلالق بن عحممد بن أمحد -
ْتقي الدين أبو عبد اهللا الصائغ املرصي الشافعي ، مـسند عـرصه ، ورحلـة  ُ

 األوىل سنة ست وقته ، وشيخ زمانه، وإمام أوانه، ولد ثامن عرش مجادي
 وثالثني وستامئة، وقرأ  عىل الشيخ كامل الدين إبراهيم بن أمحد بـن إسـامعيل بـن

واألخـرى ، األثنـى عـرش ختمتـني األوىل يف مجاعـة ًفارس مجعا بالقراءات
  ،بمفرده عندما حرض ابن فارس إىل مرص بطلب من السلطان يتعلق بـه 

                                                        
 . ٢/١٦٠املوصل بينها ثالثة أيام انظر معجم البلدان ، بلدة فوق : جزيرة بن عمر ) ١(
  .بدون واو) روى( يف س  )٢(
  .زيادة من س  )٣(
 ، شـذرات الـذهب ، ٣/٣٢٠، الدرر الكامنة ٣/١٤٤٢انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٤(

٦/٢٢٦.  
  .واملثبت من س و ث ) عيلن( يف األصل  )٥(
  ) .مجاذي( يف ث  )٦(
  ) .بعلومه(  س يف )٧(
 

 أ/٢٥٣



 
  ٨٧٦  

 ، وهـو فـرش وكل من اخلتمتني بمضمن املبهج ، وإرادة الطالب للعرش
ً، وتبرصة املبتدي يف السبع ، واإلجياز يف الـسبع أيـضا ، القصيدة املنجدة

 الست ، كل ذلك من تأليف سـبط اخليـاط ، وكتـاب املـستنري والكفاية يف
وكتايب املوضح واملفتاح يف ،  بن فارسالبن سوار ، واجلامع أليب احلسني

 ، والتـذكار العرش البن خريون ، وكتاب الكفايـة واإلرشـاد للقالنـيس
 البن شيطا، والسبعة البن جماهد، وبالروايـات اخلمـس روايـة املهتـدى

 ، وبالست التي رواها ابن َّ املحويل، وبالثالث التي رواها اخلطيب باهللا
الطرب ، وهي الكفاية املتقدمة لسبط اخليـاط، وبـام وافـق ذلـك مـن كتـاب 
االختيار ، والروضة وتذكرة املستزيد، ثالثتها مـن تـأليف سـبط اخليـاط ، 

رص بـن ومن كتاب املهـذب أليب منـصور اخليـاط ، وكتـاب املفيـد أليب نـ
والكامل للهذيل ، وقرأ عىل الشيخ كـامل الـدين أيب احلـسن ،مرسور اخلباز 

عيل بن شجاع الرضير العبايس، تسع ختامت ثامنية بـإفراد الثامنيـة الـسبعة، 
ويعقــوب ، وتاســعة مجــع فيهــا القــراءات بمــضمن العنــوان ، والتيــسري، 

                                                        
  ).يف العرش ( يف س  )١(
  ) .املتحدة( يف س )٢(
  ) .أليب احلسن ( يف ث و س  )٣(
  ) .املقالنيس( ويف ث ) للقالفيس ( يف س  )٤(
  ) .ابن اهلتدى(  يف س )٥(
  هو أبو بكر حممد بن اخلرض بن إبراهيم املحويل ابن التوكي اخلطيـب البغـدادي اسـتاذ جمـود  )٦(

  .٢/١٣٧ وهو مرتجم يف الغاية ٥٣٨ت 
  ).النحوىل( يف س  )٧(



 
  ٨٧٧  

 ، والروضـة،  ابن غلبـون ، واملستنري وتذكرةوالشاطبية، والتجريد
والتمهيد للاملكي ، والتلخيص أليب معرش ، وقرأ عىل التقي عبد الرمحن بن 

 مرهف بن نارشة بمضمن التيسري، والعنوان ، وسمع من الرشيد القريش
 عبـد اهللا الـشاطبي ، احلافظ ، وغريه وصحب اإلمـام ريض الـدين أبـا 
ّوعمر حتى مل يبق معه مـن يـشاركه يف شـيوخه ،  ورحـل إليـه اخللـق مـن ُ

 مروياتـه ، وجلـس األقطار ، وازدحم الناس عليـه لعلـو سـنده وكثـرة
ً بمرص ، واجلامع العتيق ، والزم اإلقراء ليال لالقراء بمدرسته الطيربسية

إبـراهيم بـن عبـد اهللا احلكـري /ًوهنارا ، فقرأ عليه خلق ال حيصون مـنهم 
الرشيدي ، وأمحد بـن حممـد سـبط  وإبراهيم بن الجني واخوه إسامعيل

ــن  ــسلعوس ، وأمحــد ب ــن ســخرب  (ال ــيل ب ــشهدي ، وأمحــد ) ع  امل
                                                        

  ).والتجويد( يف س  )١(
  .تكررت يف س مرتني) وتذكرة(  )٢(
  ) .ابن عليون( يف س  )٣(
  هو رشيد الدين اسـامعيل بـن عـثامن ابـن املعلـم القـريش الدمـشقي احلنفـي شـيخ احلنفيـة  )٤(

  .٦/١٧٨ وهو مرتجم يف شذرات الذهب ٧١٤ت 
 ٦٨٤هو أبو عبد اهللا حممد بن عيل بن يوسف االنصاري الشاطبي ريض الدين إمام اسـتاذ ت )٥(

  .٢/٢١٣وهو مرتجم يف الغاية 
  ) .وكثرية(  يف س )٦(
  ) .الطبريسية ( يف س  )٧(
  .مل أقف عىل ترمجة )٨(
  .وتقدمت ) بن سنجر( يف األصل و س بياض واملثبت من ث والذي يف ترمجته  )٩(
كـام يف (له أبو العباس امحد بن سعد بن حممد األندقوين األندليس ثم الدمشقي العكـربي لع )١٠(

 وهـو مـرتجم يف الغايـة ٧٥١ ، إمـام عالمـة ت ٣/١٥٣٣معرفـة القـراء الكبـار  ترمجته يف
١/٥٥.  

 ب/٢٥٣



 
  ٨٧٨  

،وإسامعيل بن إبراهيم الكردي، وإسامعيل بن يوسف الكفتي، العكربي
بن اإلمـام أيب ، وحيان )العازب(  ابن يوسف بن احلسني وأبو بكر

 الرمحن ابن أمحـد البغـدادي  عبد املؤمن، وعبدحيان، وصالح بن أخت
الواسطي، وعبد اهللا بن عبد املـؤمن بـن الوجيـه، وأبـو بكـر عبـد اهللا بـن 
  أيدغدي بن اجلندي ، وعبـد اهللا بـن خليـل املكـي ، واإلمـام عبـد اهللا بـن 

 ابـن وعبـد الـرمحن ،  بن السالرعبد الرمحن بن عقيل، وعبد الوهاب
يف السبكي العالمـة قـايض القـضاة،  ، وعيل بن عبد الكاعباس الكركي

 ، وعمر بـن ، وعمر بن حممد الدمنهوريوعيل بن أيب بكر الديروطي
                                                        

  ).ابن العكربي( ويف ث ) الفكري( يف س  )١(
 وهـو مـرتجم ٧٥٠ملعري العازب ت بعد هو أبو الثناء أبو بكر بن يوسف بن احلسني التقي ا )٢(

  .١/١٨٥يف الغاية 
  ).املعازب( يف س بياض ويف ث ) العازب( مكان )٣(
واملثبت من األصل و ث ، وهو حيان بن أيب حيان حممد بن ) وحبان بن اإلمام حيان( يف س  )٤(

  .٢/٨١ وهو مرتجم يف الدرر الكامنة ٧٦٤يوسف بن عيل فريد الدين ت
 وهو مـرتجم يف الـدرر الكامنـة ، ٧٧٥ الدين حممد بن مسعود املالكي املقرئ ت هو صالح )٥(

٤/٢٥٧.  
  .واملثبت من س ) عبد الرمحن (يف األصل و ث  )٦(
 وهـو مـرتجم يف الغايـة ٧٧٢هو عبد الرمحن بن أيب بكر بن أيب العباس النفري الكركـي ت  )٧(

١/٣٦٦.  
   .واملثبت من س) الكزكي( يف األصل و ث  )٨(
  .مل أقف عىل ترمجة له  )٩(
 وهـو مـرتجم يف ٧٥٢هو عمر بن حممد بن عيل الدمنهوري املرصي املفتى شيخ القراء ت  )١٠(

  .١/٥٩٧الغاية 



 
  ٨٧٩  

  ، اجلزري) بياض(  بن إبراهيم بن أمني الدولة احللبي، وعيل بن أمحد 
  بـن عبـد الـرمحن   احللبي الرضير، وعوض بن نـرصوعيل بن يغمور

، وحممـد )اهلمذاين ( وحممد بن عبد الرمحن،احلنفي، وعيل الزفتاوي
 عبد املؤمن أخو صـالح املتقـدم،  املالكي، وحممد بن أختبن مسعود

  املساليت املالكي القايض، وحممد بـن  غـديروحممد بن عبد الرحيم
 ، وحممد بـن أمحـد بـن حممـد  احلنفي الواسطي، وحممد بن الصائغ
                                                        

 وهـو مـرتجم يف الغايـة ٧٧٧هو عمر بن أمحـد بـن إبـراهيم احللبـي احلنـبيل إمـام عـامل ت  )١(
١/٥٨٨.  

  .وسى اجلزري تقدمت ترمجته وأظنه عيل بن أمحد بن م) احلرزي( يف س  )٢(
  ).مغمور ( يف س  )٣(
 وهو مرتجم يف الـدرر ٧٤٧هو أبو خلف عوض بن نرص بن عبد الرمحن املرصي احلنفي ت  )٤(

  .٣/١٩٩الكامنة 
  .مل أقف عىل ترمجة له  )٥(
 وهـو ٧٥٠هو أبو الفضل حممد بن عبد الـرمحن اهلمـذاين الـشافعي حمـدث مقـرئ ت بعـد  )٦(

  .٢/١٦٧الغاية مرتجم يف 
  .يف س بياض ) اهلمذاين( مكان )٧(
هو أبو عبد اهللا حممد بن مسعود بن عامر الكناين املالكي عدل معروف انظر ترمجته يف الغايـة  )٨(

٢/٦٢.  
  .ومل أقف له عىل ترمجة) بن أمحد بن عبد املؤمن( يف س  )٩(
 وهـو ٧٧١كي قـايض دمـشق ت هو حممد بن عبد الرحيم بن عيل الـسلمي املـساليت املـال )١٠(

  .٢/١٧١مرتجم يف الغاية 
  ).غذير ( يف ث و س  )١١(
  .هو حممد بن عبد الرمحن بن عيل تقدمت ترمجته  )١٢(
  ) .اخلنفي( يف ث  )١٣(



 
  ٨٨٠  

ًمـن روى عنـه القـراءات كـامال ، وحممـد يـن ) آخـر(العسقالين، وهو 
  يوسف احللبي ناظر اجليوش ، وموسـى بـن أيـوب بـن موسـى الـرضير، 

ًإماما، استاذا، نقاال ، ثقة ، عدال ، حمررا، صابرا) وكان(  ً ًً ً ،عىل اإلقراء 
قـراء اإلكـان ال يـرتك : أخربين القايض حمـب الـدين نـاظر اجليـوش قـال

ً يف احلـامم ، وأخـرى يف الطريـق ، وأوانـا يف اس عليه فتـارةالزدحام الن
:  ، وغري ذلك أخربين شيخنا أمحـد بـن رجـب البغـدادي ، قـالالعزيمة

قرأت القراءات عىل الصائغ بعـدة :  قال أخربين شيخنا النجم بن مؤمن
ًكتب يف سبعة عرش يوما ، وكان مع ذلك حسن الصوت ، طيـب القـراءة ، 

 وتفقـد الطـري فقـال مـايل ال أرى " يف صـالة الفجـر يف قراءتهوحكايته
 مشهورة أخربين هبا غري واحد من أصحابه ، منهم أبو بكـر بـن " اهلدهد

تـوىف ثـامن عـرش صـفر سـنة مخـس . ًاجلندي ، أنه كان حارضا ذلك اليوم
 .وعرشين وسبعامئة بمرص رمحه اهللا 

 
                                                        

  .ليست يف س ) آخر (  )١(
  .ليست يف س ) وكان (  )٢(
  ) .ًجابرا ( يف س )٣(
  ).هناره( يف س )٤(
  ).العرمه( يف س )٥(
  .هو عبد اهللا بن عبد املؤمن بن الوجيه تقدمت ترمجته  )٦(
  ).قراءهتم( يف س )٧(
  ٢٠سورة النمل آية  )٨(



 
  ٨٨١  

 الـشافعي نزيـل ني امللطـيحممد بن أمحد بن عبد الرمحن أبو احلس -
ًعسقالن، فقيه، مقرئ ، متقن ، ثقة ، أخذ القراءة عرضا عـن ابـن جماهـد ، 

ب احللبـي، وروى ًوابن االنباري ، أخذ القراءة عنه عرضا احلسن بن مالع
ــد ــروف عبي ــه احل ــب/عن ــلمة املكت ــن س ــةاهللا ب ــمع خيثم   ، وس

وى عنه عبيدا هللا بـن سـلمة ،وروأمحد بن مسعود الوزان ،األطرابليس
: ، قـال الـدايناملكتب وإسامعيل بن رجاء، وعمـر بـن امحـد الواسـطي 

 كـان كثـري: مشهور بالثقة، واإلتقان، سمعت إسامعيل بن رجـاء يقـول
العلم ،كثري التصنيف يف الفقه، وكان يتفقه للشافعي ، وكان يقول الـشعر ، 

اقاين أنشدنيها الشيخ أبو املعـايل له قصيدة عارض هبا أبا مزاحم اخل: قلت 
 عن إبراهيم بن وثيق عـن ابـن  عن ست الدار الوجيهيةاملقرئ شفاها

                                                        
 ، تـاريخ ٣/٧٧ ، طبقـات الـشافعية الكـربى ٢/٦٥٧انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ،  )١(

  .٣٧٧اإلسالم وفيات سنة 
  ) .الكاتب ( يف س  )٢(
  ).حثيمه( يف س )٣(
 وهـو ٣٣٣بو احلسن خيثمة بن سليامن بن حيدرة األطرابليس احلافظ حمـدث الـشام ت هو أ )٤(

  .٣/٣٧مرتجم يف شذرات الذهب ، 
 . ٥/١٧١وهو أمحد بن مسعود الوزان انظر ترمجته يف تاريخ بغداد ) الوراق( يف س) ٥(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٦(
  ) .كبري( يف س  )٧(
  ) .مشافهة عن الست( يف س  )٨(
و ث ، وهي وجيهية بنت عيل بـن حييـي األنـصارية . واملثبت من األصل ) الوجيهنة( يف س )٩(

 . ٤/٤٠٦ وهي مرتمجة يف الدرر الكامنة ٧٣٢الصعيدية ثم اإلسكندرية ت 

 أ/٢٥٤



 
  ٨٨٢  

زرقون عن اخلوالين عن أيب عمرو ، قال أنشدين أياها عبيـد اهللا مـن لفظـه 
وأنشدنيها بمرص أبو حممد بن إسامعيل بن رجاء من حفظة قاال انشدنا أبـو 

 :احلسني امللطي وأوهلا 
 مقال مريد للثواب ولألجر   ألهل اللب والفضل واحلجرأقول 

 وطرد دواعي العجب عني والكرب   وأسأل ريب عفوه وعطاءه
ًوأدعوه خوفا راغبا ًبتذلل ليغفر يل ما كان من يسء األمر 

 أعوذ به من آفة القول والفخر    ً عونا كام هو أهلهواسأله
 .امئةمات بعسقالن سنة سبع وسبعني وثالث

 ،  حممد بن أمحد بن عبد العزيز ابن سعادة أبـو عبـد اهللا الـشاطبي-
 ، إمام، قرأ القراءات عىل ابن هذيل، وأيب بكر بـن مقرئ ، كامل، مصدر

 بن محيـد ، وأخذ العربية عن أيب احلسن بن النعمة، وأيب عبد اهللا، نامره
                                                        

  ) .واألجر( يف س )١(
  ).ًراعيا ( يف ث  )٢(
  ) .بتدلل( يف س )٣(
  ) ! .وسبعامئة( كذا باألصل و ث ويف س  )٤(
 ، والتكملة ٦١٤ ، تاريخ اإلسالم وفيات سنة ٣/١١٦٩انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٥(

  .٢/٩٤لكتاب الصلة ، 
  ) .متصدر( يف س )٦(
  ) .غاله( ويف ث ) غارة( يف س  )٧(
  ) .عبيد (يف س  )٨(



 
  ٨٨٣  

ًكـان مقرئـا ، : ، قـال األبـاروسمع من أيب عبد اهللا ابن سعادة، وابن عـارش
ًمتصدرا ، نحويا ، لغويا ، حمققا ، لقيته، وسمعت منه مسألة ً ً ً وأجـاز يل ، وقـد ، 

 .أخذ عنه مجاعة ، توىف سنة أربع عرشة وستامئة
بن أمحد بن عبد العزيز بن الفتـوت بفـتح الفـاء واملثنـاه ) حممد ( -
حمقق ، كامل ، انتهت إليه رئاسة اإلقـراء  أيب عبد اهللا الفايس، إمام ، -فوق

ُ بالسبع عىل حممد بن حممد بن معاذ القلفقيببلده ، تال  ُ وعبد العزيز ، 
 الرحلة  ، وكانت ، وأمحد بن خلوصالساميت ، والقاسم بن الزقاق 

مات  ،هو آخر أصحاب ابن معاذ وفاة:  ، وسنده ، قال ابن مسديإليه لسنه
 عاش  أحسبه:َّأربع عرشة وستامئة، كتب إىل باألجازة ، وقال الذهبيسنة 

                                                        

ب  وهو مـرتجم يف التكملـة لكتـا٥٦٧هو أبو حممد عارش بن حممد بن عارش األنصاري ت  )١(
   .٣/١٥٨الصلة 

   .٩٥-٢/٩٤انظر التكملة لكتاب الصلة  )٢(
  ) .مسلة( يف س  )٣(
  .يف األصل بياض واملثبت من س  )٤(
  )ًثالثا لسبع(يف س  )٥(
  ) .القلقيل( يف س )٦(
واملثب من ث و س ، وهو أبو حممد قاسم بن ) بن الرقاق( واألصل ) . الزقاق( يف ث و س  )٧(

وهـو  . ٥٦٠بن الزقاق ويعرف بابن احلاج وابن الطويل مقـرئ مـصدر ت حممد بن مبارك ا
  .٢/٢٤مرتجم يف الغاية 

وهو أبو العباس امحد بن حممد بن أمحد بن خلوص املرادي الدارج مقـرئ ) حلوص( يف س  )٨(
  .١/١٠٤انظر ترمجته يف الغاية 

  ) .وكاتب( يف س  )٩(
  ) .نسبه( يف س  )١٠(
  ) .أحسب( يف ث  )١١(



 
  ٨٨٤  

 .ًبضعا وثامنني سنة 
- حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن منري  أبو بكـر احلـراين يعـرف 

   ًبابن أيب األصـبغ ، إمـام اجلـامع بمـرص، فقيـه ، مـصدر ، كـان بـصريا
 بـن هـالل، وسـمع   أمحـدًمالك، روى القـراءة  عرضـا عـن/ بمذهب 

 بن عيسى عن قالون ، وسـمع مـن حممـد بـن  عبد اهللااحلروف من
   أمحــد بــن عمــر بــن حمفــوظ ،  ، روى عنــهســليامن املنقــري

 ، وحممـد بـن  بـن النحـاس اخلشاب، وأبو حممـد ومنري بن أمحد

                                                        
   .٣/١١٨٥انظر معرفة القراء  )١(
 تـاريخ اإلسـالم ١/٤٢٣ ، حـسن املحـارضة ٢/٥٨٧انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ،  )٢(

  .٣٣٩وفيات سنة 
  ).ًنصريا ( ويف ث ) ًنرصا ( يف س )٣(
  .هو أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن هالل تقدمت ترمجته  )٤(
  .ليس يف س ) ج( الرمز )٥(
 انظـر ترمجتـه يف ٢٨٧أبو موسى عبد اهللا بن عيسى بن عبد اهللا القـريش املـدين طيـارة تهو  )٦(

  .١/٤٤٠الغاية 
حممد بن سليامن بـن داود املنقـري  واملثبت من األصل وث وهو أبو جعفر) النقري ( يف س  )٧(

  .٥٣/١١٩البرصي انظر ترمجته يف تاريخ دمشق 
  .ليس يف س) ج( الرمز )٨(
  .٢/٣١٥حلسن منري بن أمحد اخلشاب املرصي انظر ترمجته يف الغاية هو أبو ا )٩(
هو أبو حممد عبد الرمحن بن عمر بن حممد ابن النحـاس التجيبـي املـرصي املـالكي البـزاز  )١٠(

  .١٧/٣١٣ وهو مرتجم يف السري ٤١٦املحدث مسند الديار املرصية ت 
  ).النخاس ( يف ث  )١١(

 ب/٢٥٤



 
  ٨٨٥  

 .ثالثامئة بمرص  األندليس ، مات يف شوال سنة تسع وثالثني ومفرج
- حممد بن أمحد بن عبد اهللا بـن خالـد أبـو بكـر الربمكـي  

 أيب عمــر الــدوري ، روى  ًالبغــدادي ، شــيخ ، روى احلــروف ســامعا عــن
 . أبو طاهر بن أيب هاشم احلروف عنه

  حممد بن أمحد بن عبد اهللا العجيل الاللكائي، هو حممد بـن أمحـد بـن-
 .حممد بن عبد اهللا بن يعقوب يأيت

- )  بن أمحد بن عبد اهللا بن بذكوك أبو عبد اهللا املعلم اليزدي ،  حممد
 احلسن بن حممد بن أمحد املعلـم ، شيخ ، مقرئ ، متصدر ، قرأ عىل خاله

قـرأت عليـه : قرأ عليه االستاذ القايض أسعد بن احلـسني اليـزدي ، وقـال
ومنـه تعلمـت أكثـر : قـال، الرواية، يعني رواية البـزيًالقرآن مرارا ، هذه 

قـرأت :القرآن ، وقال يف رواية اليزيدي عن أيب عمرو عن طريق الـدوري 

                                                        
 األصل و ث وهو حممد بن أمحد بـن مفـرح األندلـيس تقـدمت واملثبت من) مفرح ( يف س  )١(

  .ترمجته
  .ليست يف س ) ج ك ( الرمزان )٢(
  .١/٣١٢انظر ترمجته يف تاريخ بغداد  )٣(
  .ليست يف س ) ج ك ( الرمزان  )٤(
  .ليست يف س ) ج ك ( الرمزان  )٥(
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )٦(
ن أمحد املعلـم اليـزدي مقـرئ متـصدر انظـر ترمجتـه يف الغايـة هو أبو عيل احلسن بن حممد ب )٧(

١/٢٣٠.  



 
  ٨٨٦  

ًعليه ماال أحصيه كثرة يف سنة سـت وعـرشين إىل سـنة ثـامن مـدة سـنتني 
 ) .وأكثر

-  )  حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن العالء أبو عيل املعـروف بـأبن أيب
 عن أيب مروان عـن قـالون، ً ، املقرئ، أخذ القراءة عرضا عن أبيهنبقة

 ) .ًروى القراءة عنه عرضا هبة اهللا بن جعفر
-  ) حممد بن أمحد بن عبد املجيد املقرئ املعروف بابن السفطي،  

َبروايـة العمـريقرأ عىل إبراهيم بن ميمون ُ عـن يعقـوب ، قـرأ عليـه
 ).رزاق األنطاكيإبراهيم بن عبد ال

 بن عبد امللك بن موسى بن أيب مجرة بـاجليم والـراء  حممد بن أمحد-
 ] أبو بكر املريس األموي موالهم، إمام، كبري ، فقيه، شـهري ، ]القايض ،

ولد سنة ثامن ومخسامئة، وسمع التيسري من والده أيب القاسـم بإجازتـه مـن 
                                                        

  .هذه الرتمجة ليست يف س  )١(
  .يف ث نيفه ومل أقف له عىل ترمجة  )٢(
 . ١/٧٣هو أمحد بن عبد اهللا بن العالء املقرئ يعرف بابن أيب نبقة انظر ترمجته يف الغاية ) ٣(
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )٤(
  ف عىل ترمجة لهمل أق )٥(
  .١/٢٨هو أبو إسحاق إبراهيم بن ميمون انظر ترمجته يف الغاية  )٦(
  .٢/٣١٥هو أبو زيد املنهال بن شاذان العمري انظر ترمجته يف الغاية  )٧(
 ، شـذرات الـذهب ، ٣/١١١٥ ،ومعرفـة القـراء الكبـار ٢١/٣٩٨انظر ترمجتـه يف الـسري  )٨(

٥/٥٨.  
  .زيادة من س  )٩(



 
  ٨٨٧  

 آخـر مـن روى يف الـدنيا عـن الداين، وهو آخر من روى عن أبيـه، وأبـوه
 بـن  ، وأبـو بحـرالداين، وعرض املدونة عىل أبيه ، وأجاز له ابن رشد

 ، وأمـاكن العاص ، وأفتى وله نيف وعرشون سنة ، ووىل قضاء مرسـيه
 ، وروى الكثري مع الثقة، والعدالـة، سـمع منـه التيـسري غريها ، فصنف

ْ عبد الرمحن بن جوبرحممد بن  َ ،شـيخ احلـافظ أيب جعفـر بـن الـزبري 
]واإلمام حميي الدين حممد بن عيل بـن عـدى[ وأجـاز أليب بكـر بـن ،

توىف يف املحرم سنة تسع وتسعني ومخسامئة عـن . حممد بن أمحد بن مشليون
 .إحدى وثامنني سنة

-  حممد بن أمحد  بن عبد الوهاب بن داود بن هبرام أبـو بكـر 
                                                        

 وهـو ٥٢٠ أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي املالكي العالمـة شـيخ املالكيـة ت هو )١(
   .١٩/٥٠١مرتجم يف السري 

 وهـو ٥٢٠هو أبو بحر سفيان بن العاص بـن أمحـد األسـدي املربيطـري اإلمـام املـتقن ت  )٢(
  .١٩/٥١٥مرتجم يف السري 

  ) .مزسيه( يف س  )٣(
  ) .وصنف ( يف س  )٤(
أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن بن إبراهيم بن جوبر األنصاري البلنـيس حمـدث مقـرئ هو  )٥(

  .٢/١٦٠ وهو مرتجم يف الغاية ٦٥٥ت 
  ) .حوبو (يف س  )٦(
  .زيادة من س  )٧(
  .مل أقف عىل ترمجة له  )٨(
الم ، وتـاريخ اإلسـ٢/٢٨٩ ، وتاريخ أصـبهان ٢/٦٠٨انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٩(

   .٣٥٥وفيات سنة 



 
  ٨٨٨  

ولـد سـنة  ( االصبهاين الرضير ، أمام ، مقرئ ، حمرر ، مؤلـف السلمي 
ًوأخذ القراءة عرضا عـن حممـد بـن احلـسن بـن ) وسبعني ومائتني/ثالث 
   صـاحب الـدوري ،  عـيل بـن أمحـد املـسكيو ).  االشـعريزياد

   حممـد بـن حممـد بـن  أيب احلسن بن شنبوذ ، وأيب بكر النقاش، و و
  ، و حممد  بن خلـف جعفر بن الصباح وبن النفاخ ، و بدر 
 بـن  سامل بن عبـد اهللا و،  يوسف بن معروف ، وبن شاكرعيل 

 إبراهيم بـن  و يوسف بن أمحد بن حممد بن خلفحييي املقرئ ، و
 بـن مرزبـان دان محـو،  أمحد بن حممد بن مهـرانعيل احلداد، و

 )ويوسف بن أمحد بن إسامعيل. (  ًاخذ القراءة عنه عرضـا احلـافظ
 أمحـد  ، و أبو عمر حممد بن أمحد اخلرقـيو، أبو نعيم األصبهاين

                                                        

  .ما بني القوسني ليس يف س  )١(
  .ليست يف س ) األشعري(  )٢(
  ) .السعكي ( يف س  )٣(
  .٢/١٣٨حممد بن خلف شيخ انظر ترمجته يف الغاية  )٤(
  .١/٥٤٤هو عيل بن شاكر انظر ترمجته يف الغاية  )٥(
  .١/٣٠١مجته يف الغاية هو أبو الطيب سامل بن عبد اهللا بن حييي مقرئ انظر تر )٦(
  .٢/٣٩٣هو يوسف بن أمحد بن حممد بن خلف املقرئ انظر ترمجته يف الغاية  )٧(
  .١/١٢٨هو أبو بكر أمحد بن حممد بن مهران االصبهاين انظر ترمجته يف الغاية  )٨(
  .١/٢٦٠هو أبو سهل محدان بن املرزبان بن هشام التامر انظر ترمجته يف الغاية  )٩(
  . بني القوسني ليست يف س ما )١٠(
  .مل أقف عىل ترمجة له  )١١(
هو أبو عمر حممد بن أمحد بن عمر األصبهاين اخلرقي الرضير مقرئ حاذق انظر ترمجتـه يف  )١٢(

  .٢/٧٧الغاية 

 أ/٢٥٥



 
  ٨٨٩  

 بـن شـاده، وحممـد بـن وحممد بن إبراهيم ( ، بن حممد بن ماشادها
   حممـد بـن و،د الـرساج العباس بـن أمحـ، و)القاسم بن حسنويه

 أمحد بـن عبـد اهللا بـن إسـحاق ، وأمحـد بـن و، اخللقاين عبد الرمحن
 حممد بن جعفر املغازيل، و،  ، وأبو بكر عبد اهللا بن اشتهعبدويه القطان

   أبـو عـيل وأبو احلـسن بـن العـالف ، و( ، أبو بكربن حسنويهو
 عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حممـد  ، واألصـبهاينأمحد بن حممد بن أمحـد 

ــبهاين  ــم ، وروى ) األص ــردة لعاص ــراءات ، ومف ــات يف الق ــه مؤلف ، ول
 ، وحممـد  بن هارون احلافظ ، وعيل بن جبلـة عن موسىالكثري

                                                        

  .مل أقف عىل ترمجة له )١(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٢(
املقرئ انظر ترمجتـه يف الغايـة ) كذا يف ترمجته(هو أبو بكر حممد بن إبراهيم بن سعيد بن شاذة  )٣(

٢/٤٤.  
  .مل أقف عىل ترمجة له )٤(
  .٢/١٦٨هو حممد بن عبد الرمحن اخللقاين مقرئ مشهور انظر ترمجته يف الغاية  )٥(
  .مل أقف عىل ترمجة له )٦(
  .١/١٨١هو أبو بكر بن حسنوية األصبهاين انظر ترمجته يف الغاية  )٧(
 . وروى الكثري عن موسى بن هارون احلافظ( القوسني تأخرت يف س إىل ما بعد ما بني ) ٨(
  .١/١٠١هو أبو عيل أمحد بن حممد بن امحد األصبهاين انظر ترمجته يف الغاية  )٩(
  ) .الكبري ( يف س  )١٠(
 ، وهـو مـرتجم يف ٢٩٤هو أبو عمران موسى بن هارون البزاز حمدث العـراق احلجـة ت  )١١(

  .١/١١٦السري 
 وهـو مـرتجم يف أخبـار أصـبهان ٢٩١وهو عـيل بـن جبلـة بـن رسـته ت ) حيله( يف س  )١٢(

١/١٨٦.  



 
  ٨٩٠  

حممـد بـن عبـد الوهـاب ، :  عبد الرمحن بن شبيب وغريهم ، وقال فيه الداين بن ا
 ابن كثري أمحد بن حممد الـسلمي ه ، ووهم فيه اهلذيل فسامه يف قراءةفأسقط اسم أبي

 .مات سنة مخس ومخسني وثالثامئة . فانقلب عليه
 بـن العـاص أبـو بكـر التجيبـي  بـن عبيـد اهللا حممد بن أمحـد -

 بن األشبييل، استاذ، مصدر، أخذ السبع عن أيب بكر عتيق، وأيب احلسني 
  بن حجاج بن مقدام، وأيب احلكم يل أيب العباس عظيمة، والكايف ع

 عن أيب احلسن رشيح ، قرأ عليه أبو جعفـر بـن الـزبري احلـافظ ، وأثنـى
ــس دهــرا يقــرئ النــاس باملقــه ، وروى عنــه الكــايف ســامعا  ًعليــه، وجل ً  

                                                        
كذا يف مجيع النسخ والصواب حممد بن عبد الرحيم ، وهو أبو بكر حممد بن عبد الـرحيم بـن  )١(

إبراهيم بن شبيب األصبهاين شيخ القراء يف زمانـه وهـو مـرتجم يف معرفـة القـراء الكبـار ، 
١/٤٥٩.  

  ) .من قراءة( يف س  )٢(
، الـذيل والتكملـة لكتـايب املوصـول ١٣٢٥، ٣/١٣١٤انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٣(

  ).طبعة بشار عواد معروف (، ٦٦٦ ، وتاريخ اإلسالم وفيات سنة ٥/٦٧٣والصلة 
  ) .عبد اهللا(يف س  )٤(
  .لعله أبو احلسن حممد بن عبد الرمحن تقدمت ترمجته  )٥(
 وهـو ٦٠٤هو ابو العباس أمحد بن حممد بـن مقـدام الرعينـي االشـبييل الـشيخ الـصالح ت )٦(

  .١/١٠٤مرتجم يف الغاية 
  ).احلكمة( يف ث  )٧(
واملثبت من س ، وهو أبا احلكم عبد الرمحن بن حممد بن عمـرو ) بن نجاح( يف األصل و ث  )٨(

  .١/٣٧٨ وهو مرتجم يف الغاية ٦٠١ابن حجاج اللخمي ت
  ) .وابن( يف س  )٩(



 
  ٨٩١  

عبد الواحد بن حممد بن أيب السداد ، مات سنة ست وسـتني وسـتامئة عـن 
 .سنةسبع وثامنني 

 الـشاطبي،  النفـريبن عبيد اهللا بن الوليد بن فتـوح حممد بن أمحد -
وبـرع ، وتفقه بابن عارش،فقيه، مقرئ ، قرأ القراءات عىل أيب احلسن بن هذيل 

 .يف مذهب مالك ، توىف سنة ست عرشة وستامئة
-  ) حممد بن أمحد بن عثامنعروف  بن إبراهيم القريش الشافعي امل

بابن عدالن، إمام، عالمة ، ولد سنة اثنتني وستني وستامئة، وأجازه مجاعة، 
احلديث من مجاعة وقرأ القراءات السبع والعرش عىل مجاعة، وأخذ /وسمع 

 ، وانتفـع بـه النـاس ، وصـار النحو عن الشيخ هباء الدين بن النحـاس
 يوم  األربعـاء سـابع املشار إليه يف مذهب الشافعي بالديار املرصية ، وتوىف

 ) .أو ثامن يف القعدة سنة تسع وأربعني وسبعامئة
                                                        

 ، والتكملة لكتاب ٣/١١٨١ ، ومعرفة القراء الكبار ٤/٣٢٧انظر ترمجته يف توضيح املشتبة  )١(
  .٢/٩٨الصلة، 

  . كام يف مصادر ترمجته ألخرى" قبوج "كذا يف مجيع النسخ والصواب  )٢(
  ) !.النفزي( ويف ث ) املنقري( يف س )٣(
  ).بابن عاش ( يف س )٤(
  ) .وسبعامئة( يف س  )٥(
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )٦(
 وحـسن املحـارضة ٣/٣٣٣ ، الدرر الكامنـة ٣/١٥٢٨انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٧(

١/٣٦٨.  
  .هو حممد بن إبراهيم بن حممد تقدمت ترمجته  )٨(

 ب/٢٥٥



 
  ٨٩٢  

 بن عثامن بن قيامز أبـو عبـد اهللا الـذهبي احلـافظ ،  حممد بن أمحد -
 ، ولـد سـنة ثـالث وسـبعني ، وعنـى بـالقراءات يف أستاذ ، ثقـة، كبـري

ه فقـرأ اجلمع عليـ ( فامت قبل أن يكمل ) الفاضيل( فقرأ عىلصغره
   فقـرأ ورحـل إىل بعلبـك ،الدمياطي ) ختمة باجلمع عىل العلم طلحة

 عـىل  ، ورحـل إىل االسـكندرية فقـرأعىل املوفق النصيبي) مجعا( 
ومها آخـر مـن ، بعض القراءات  ، وعيل حييي بن  الصوافسحنون

الـسبع ًبقى من أصحاب الصفراوي ، وقرأ كثـريا مـن كتـب القـراءات يف 
ًومل أعلم أحدا قرأ عليه القراءات كامال ، بل شيخنا، والعرش ً الـشهاب 

                                                        

 . ٦/٣٣٥ ، شذرات الذهب ، ٣/٣٣٦ ، الدرر الكامنة، ١٤/٦٤٩البداية والنهاية ) ١(
  ) .كبرية( يف ث  )٢(
  ) .من صفرة( ويف ث ) . من صغره( يف س  )٣(
  ) .الفاصيل( ليست يف س ، ويف ث ) الفاضيل (  )٤(
  ) .فقرأ عىل الفاضل( ما بني القوسني ليست يف س ومكاهنا  )٥(
 ١/٣٤١ وهو مرتجم يف الغاية ٧٢٦هو طلحة بن عبد اهللا احللبي العلم مقرئ جمود ت ) ٦(
  ) .بغلبك( يف ث  )٧(
  ) .النصيبي( تأخرت يف س إىل ما بعد) مجعا(  )٨(
  ) .التصيبي( يف ث )٩(
  .واملثبت من س ) قرأ( يف األصل  )١٠(
احلكيم بن عمران األنـصاري الـذكايل املـالكي امللقـب  هو أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد )١١(

  .١/٣٧١ وهو مرتجم يف الغاية ٦٩٥بسحنون مقرئ فقيه ت 
هو أبو حسني حييي بن أمحد بن عبد العزيز ابن الصواف اجلذامي السكندري مقـرئ عـدل  )١٢(

  .٢/٣٦٦ وهو مرتجم يف الغاية ٧٠٥ت 
  ) .إال شيخنا( يف س  )١٣(



 
  ٨٩٣  

أمحد بن إبراهيم املنبجي الطحان قرأ عليه القرآن مجيعه بقـراءة أيب عمـرو، 
ً مجعا ، وروى عنه احلروف إبراهيم بن أمحد الشامي ، وحممد بـن والبقرة

 بـن أيب بكـر ىشاطبية ، حييـوسمع منـه الـ (  ، ومجاعة  أمحد اللبان
ً،  وكتب كثريا ، وألف ومجـع ، وأحـسن )البوين، وحدث هبا عنه يف اليمن 
 باخرة ، وكان قد ترك القراءات ، واشتغل بتأليف طبقات القراء ، وأرض

ً وغريه ألفا ، تـوىف يف باحلديث وأسامء رجاله فبلغت شيوخه يف احلديث
 . وسبعامئة بدمشق ذي القعدة سنة ثامن وأربعني

- حممــد بــن أمحــد بــن العــالء  )  ــرص بــن إســحاق بــن ن
ً ، من شيوخ الرهاوي ، روى القـراءة عرضـا أبو بكر البزاز) احلرضمي

ــن ــهع ــا  أبي ــه عرض ــراءة عن ــن ً ، روى الق ــسن ب    احل
                                                        

  ) .والتبرصة( يف س  )١(
  ) .بن اللبان( يف س  )٢(
  .ما بني القوسني ليست يف س )٣(
 . ٢/٣٦٧لعامد البوين املالكي املقرئ انظر ترمجته يف الغاية هو أبو زكريا حييي بن أيب بكر ا) ٤(
  ).وأخر( وف ث ) وحر تاخرة( يف س  )٥(
  ).يف معجمه( يف س  )٦(
  ).بن عالن( ليس يف س وهذه الرتمجة يف س بعد ترمجة) ف( الرمز )٧(
  مل أقف له عىل ترمجة )٨(
  .ما بني القوسني ليست يف س )٩(
  .) البزار( يف س  )١٠(
  .ليس يف س ) ف( الرمز )١١(
  .١/٨٢انظر ترمجته يف الغاية . هو أمحد بن العالء بن نرص احلرضمي البزاز  )١٢(
  .ليس يف س ) ف( الرمز )١٣(



 
  ٨٩٤  

  وال شـك أنـه [ ، عرفـه فـال أعيل الرهاوي ، ونسبه ، وكناه ، وإن مل يكن ابن زبـر
 ) .تويف يف ثالث ذي القعدة سنة ثامن وأربعني ومئة( ، ] غريه

-  حممد بن أمحد بن احلسن بن عالن ، هو حممـد بـن أمحـد بـن 
 . بن عالن يأيتحممد بن احلسن

  بن عيل بـن حامـد أبـو نـرص الكركـانجيبن أمحد) حممد ( -
  استاذ ، كبري ، رحال، ولد سنة تسعني وثالثامئة قـرأ بمـرواملروزي ، إمام، مقرئ ،

 احلـسن  بـن حممـد الـدهان ، وببغـداد عـىل أيبعىل أيب احلسني عبد الـرمحن 
ـاهر بـن عـيل الـصرييف، احلاممي   ،وبنيسابور عيل حممد بـن عـيل اخلبـازي، وط

                                                        
  ).لبن زبر( يف س  )١(
  .زيادة من س  )٢(
  .ليس يف س ) مب ( الرمز  )٣(
  ).بن احلسني( يف س  )٤(
  .ليست يف س ) حممد(  )٥(
 ، شـذرات الـذهب ، ٢/٨٣٦ ، ومعرفـة القـراء الكبـار ، ١٨/٦٠٠ ترمجتـه يف الـسري انظر )٦(

٤/٧٤.  
  ).الكركاجلي( يف س  )٧(
 . ٥/١٣٢ً فرسخا انظر معجم البلدان ٧٠أشهر مدن خراسان بينها وبني نيسابور : مرو ) ٨(
بمـرو انظـر والنحـويني .شـيخ مقـرئ القـراء . هو أبو احلسني عبد الرمحن بن حممد الدهان  )٩(

  .٢/٧٥٣القراء الكبار  ترمجته يف معرفة
  ).احلسني( يف ث  )١٠(
  ) .الرضير( يف س )١١(



 
  ٨٩٥  

، املعلمحد ، وباملوصل عيل احلسني بن عبد الواوسعيد بن حممد املعدل
 عبـد اهللا وبدمشق عيل احلسني بـن ، وبحران عيل أيب القاسم عيل بن حممد الزيدي

 .الرهاوي ، وبمرص عيل إسامعيل بن عمرو احلداد
  قرأ عليه للعـرشة اإلمـام أبـو حممـد احلـسني بـن مـسعود البغـوي

ة لـه مـصنفات كثـري: قال ابوسعد الـسمعاين،  بن نرص االصبهاينومحزة
،  إىل العـراقالكثـري) طـرق( وكتاب التـذكرة ، / ،ككتاب املعول

ًواجلزيرة ، وكـان زاهـدا ، ورعـا ، عابـدا ، مـات سـنة ، والشام، واحلجاز ً ً
 .إحدى وثامنني، وأربعامئة، وقيل سنة أربع وثامنني

 بن عيل بن احلسن بن جامع شيخنا أبو املعـايل ابـن  حممد بن أمحد-

                                                        
انظـر . ًويسمى أحيانـا املعـدل ( هو أبو عثامن سعيد بن حممد بن أمحد العجريي النيسابوري  )١(

  .١٨/١٠٣ وهو مرتجم يف السري ٤٥١الشيخ الثقة ت ) ٤٧/٣٧تاريخ دمشق 
  ىل ترمجةمل أقف له ع )٢(
  .هو احلسني بن عيل بن عبيد اهللا تقدمت ترمجته  )٣(
 وهـو ٥١٦هو أبو حممد احلسني بن مـسعود بـن حممـد الفـراء البغـوي العالمـة احلـافظ ت  )٤(

  .١٩/٤٣٩مرتجم يف السري 
  .١/٢٦٤هو أبو حممود محزة بن نرص االصبهاين مقرئ متصدر انظر ترمجته يف الغاية  )٥(
  ).عدلامل( يف ث  )٦(
  .ليست يف س ) طرق(  )٧(
  ).الكبري( يف ث و س  )٨(
 ، ٣/٣٤٠، انظـر ترمجتـه يف الـدرر الكامنـة ١/٥٧ذيل التقييد يف رواه الـسنن واملـسانيد ،  )٩(

  .٦/٤٤٨وشذرات الذهب 

 أ/٢٥٦



 
  ٨٩٦  

ضابط ، ولد فيام أخربين سنة مخس عـرشة ، ، دمشقي، استاذ ، حمرراللبان ال
وطلب القراءات سنة سبع وعرشين، وما بعدها فتخرج باإلمام أيب العباس 

 ، أمحد بن نحلة سبط السلعوس، وقرأ عليه ختامت متفرقة يف القـراءات
أ  املفردات عىل األستاذ بن بضحان ثم رحل إىل اخلليل ، وقروقرأ بعض 

ً نصف حزب مجعا للسبعة ، ودخل القدس، وقرأ عىل ابـن عىل اجلعربي
جبارة بعض مفردات ، فيام أخـربين ثـم دخـل مـرص فقـرأ عـىل أيب حيـان 
بمضمن قصيدتيه الالميتني يف السبع، وقراءة يعقوب سنة إحدى وثالثـني 

ج ، وسبعامئة، وأخربنا أنه قرأ بالقاهرة  عيل إبراهيم احلكري ، وابـن الـرسا
 عـن أمحـد العـشاب "التيـسري" ثم دخل االسكندرية ، فأخذ وابن منري

ثـم عـاد إىل دمـشق فقـرأ العـرش عـىل ابـن ،  ، وسمع الوجيهية املرادي
 الواسطي بمضمن الكنز سنة ثالث وثالثني، وقرأ عىل ابـن جـابر مؤمن

، وتـال الواديايش السبع، وأخربين أهنا تال عليه ليعقوب من طريـق الـداين 
السبع عىل إسامعيل بن إبراهيم الكردي ، وحممد بن أمحـد الرقـي ، وأقبـل 

                                                        
  ) .من املفردات( يف س )١(
  ) .ببعض( يف س )٢(
  ).احلرصي( يف س )٣(
 ٧٣٥ عبد النور بن منري احللبي ثم املرصي احلافظ شيخ مـرص ت هو أبو عيل عبد الكريم بن )٤(

  .١/٤٠٢وهو مرتجم يف الغاية 
  ) .املراوي( يف ث  )٥(
  .والصواب املثبت وهو عبد اهللا بن عبد املؤمن تقدمت ترمجته ) موسى( يف س  )٦(



 
  ٨٩٧  

ًعىل اإلقراء فلم يكن يف زمانـه أحـسن استحـضارا منـه للقـراءات ، ووىل 
ثـم ملـا ، مشيخة اإلقراء بدار األرشفية ، وبجامع التوبة ، واجلامع األمـوي

 وسـتني ، وىل مكانـه  البعلبكي سنة أربع بن بلبانتوىف الشهاب أمحد 
الصالح بدمشق، ألن مـن رشطهـا أن ) أم( مشيخه مشايخ اإلقراء برتبة 

يكون شيخها أعلم أهل البلد بالقراءات ، ولقد كان أحق هبا منه يف حياته، 
ًوأقرأ الناس زمانا، وأنتفع به خلق ، ورحل الناس إليه من األقطـار، وبعـد 

، ضمن كتب، وقرأ عليه ولـده عمـرصيته ، واشتهر اسمه ، فقرأت عليه بم
والشيخ نرص بن حممد اجلوخي ، وعمر بـن بلبـان العقيبـي ، والـشيخ أبـو 

ــشاه  الطــويس، وإبــراهيم العبــاس أمحــد بــن ربيعــة، وحممــد بــن رشف
 الـرساي ، واإلمام شمس الدين بـريو، وحممد بن البطايني،الرضير

  مـود الـسمناين، وصـاحبنا  النارصي ، ونجم الدين حموموسى بن نارص

                                                        
م يف الغايـة  وهـو مـرتج٧٦٤هو أبو العباس أمحد بن بلبان البعلبكي الشافعي إمام مفنن ت  )١(

١/٤١.  
  .واملثبت من األصل وث ) بن بليان( يف س  )٢(
  .ليست يف س ) أم(  )٣(
  ).برشفتشاه( ويف ث ) برشفساه( يف س )٤(
  مل أقف له عىل ترمجة )٥(
 وهـو مـرتجم يف الـدرر ٧٥٦لعله حممد بن حممد بن عبـد الغنـي احلـراين ابـن البطـايني ت  )٦(

  .٤/١٨٨الكامنة 
  .سني بن حامد بن حسني تقدمت ترمجته هو احل )٧(
  .٢/٣٢٤وهو مرتجم يف الغاية ٧٩٧هو موسى بن نارص الباعوين النارصي ت )٨(



 
  ٨٩٨  

   الـرضير، وأمحـد الربمـي،  بـن حممـد بـن املهنـدسأبو العباس أمحد 
 بن ميمون البلوي، الغرناطي، والـشيخ شـهاب الـدين وحممد بن حممد 
 ،  املؤذن ، وعيل بن القطان وحممد بن حممد بن حامدأمحد بن عياش

، وعيل اليانيايس،زه العنربيومح، حممد الرصخدي/ وصالح بن
 مل وقـرأ عليـه خلـق (هؤالء الذين كملوا عليه، ، وعيل البلداين
، تـوىف رمحـه اهللا ليلـة اجلمعـة ثـاين ربيـع األول سـنة سـت )يكملوا عليه 

                                                        
 . ١/١٠٣هو أمحد بن حممد بن أمحد بن املهندس احلنبيل القديس انظر ترمجته يف الغاية ) ١(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٢(
  ).وحممد وحممد بن ميمون( يف س )٣(
و أبو العباس أمحد بن حممـد بـن عيـاش الدمـشقي مقـريء خـري وهـو مـرتجم يف الغايـة ه )٤(

١/١٢٨  
  .مل أقف له هىل ترمجة) خالد( يف ث  )٥(
لعله عيل بن الزين عبد الرمحن بن حسني املدين الشافعي ابن القطان مرتجم يف الضوء الالمع  )٦(

٥/٢٣٥.  
 وهو مرتجم يف الغاية ٧٩٦خدي مقرئ خري تهو أبو حممد صالح بن حممد بن صالح الرص )٧(

١/٣٣٤.  
  ) .العبوحدي( يف س  )٨(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٩(
ولعله عيل بن حممـد البانيـايس ) البانايس(كذا يف االصل و ث، ويف س ) .البانايس( يف س  )١٠(

  .٥/٢٧٢الدمشقي مرتجم له يف الضوء الالمع 
  . ترمجةومل أقف له عىل) البلدين( يف س )١١(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )١٢(
  ) .ثم  سواهم( يف س  )١٣(

 ب/٢٥٦



 
  ٨٩٩  

ودفـن ، وسبعني وسبعامئة ، وصىل عليه بعد صالة اجلمعة باجلامع األموي
ً حارضا بدمشق ، فوىل املشيخه الكربى برتبة خارج باب الفراديس، ومل أكن

 . أوالده أم الصالح بعده ابن السالر ، وباقي وظائفه
- حممد  بن أمحد بن عـيل بـن حـسني أبـو مـسلم الكاتـب 

عايل السند، ولد سنة مخس وثالثامئـة،  َّالبغدادي ، نزيل مرص، معمر، مسند
 بن جماهد ، وحممد بن أمحد بن قطـن،  أيب بكروروى القراءات عن

 ابن بزيع، وسمع من ابن دريد، ونفطويه، وابن األنباري ، وعيل بن أمحد
وأيب القاسم البغوي ، وابن أيب داود، ودخل املغرب فسمع من أيب القاسـم 

 الـداين ،  ، روى القراءة عنـه احلـافظ أبـو عمـروزياد بن مؤنس
ًا ، ورشا بن نظيف ، وأبو عيل األهـوازي، وأمحـد بـن كتبنا عنه كثري: وقال

  ، وأمحد بـن عـيل بـن هاشـم تـاج األئمـة ، وسـمع منـه احلـافظ  باشاذ 
                                                        

  ).فطائفه( يف س  )١(
  .ليست يف س ) ت ج( الرمزان )٢(
 ، البدايــة والنهايــة ، ٢/٦٨٢ ، ومعرفــة القــراء الكبـار ، ١٦/٥٥٨انظـر ترمجتــه يف الـسري  )٣(

١١/٤٨٥.  
  .ليس يف س ) ت ج (  الرمزان )٤(
  .١/٥١٧ أمحد بن بزيع املقرئ انظر ترمجته يف الغاية هو عيل بن )٥(
  ) .يونس ( يف س  )٦(
  .ليست يف س ) ت ج ( الرمزان  )٧(
 . ١/٤٠لعله أبو الفتح أمحد بن بابشاذ اجلوهري النحوي إمام شهري انظر ترمجته يف الغاية) ٨(
 



 
  ٩٠٠  

 القضاعي ، وهو ، وحممد بن سالمةعبد الغني بن سعيد ، وعيل بن بقا
 ، آخر من حدث عن البغوي ، وابن جماهد ، وابن قطـن ، بتلـك الـديار

مـات يف ذي القعـدة سـنة .ن قطن سنة ثامن عرشة وثالثامئـة وسامعه من اب
 .تسع وتسعني وثالثامئة

 بن عيل بن عبد الرزاق أبو منصور البغدادي الزاهد حممد بن أمحد  -
ــــاب  ــــف كت ــــاط، مؤل ــــراءات "املعــــروف باخلي    "املهــــذب يف الق

  استاذ ، كبري،  ثقة،  شهري، ولـد سـنة إحـدى وأربعامئـة ، وقـرأ القـراءات 
   ،  بـن بـرشانىل أيب نرص أمحد بن مرسور ، وسـمع مـن أيب القاسـمع

   القـراءة عـىل احلاممـي  الفقيـه، وكـان يمكنـهوأيب بكر بـن األخـرض
                                                        

و مرتجم يف شـذرات  وه٤٥٠هو أبو احلسن عيل بن بقا املرصي الوراق حمدث ديار مرص ت )١(
  .٣/٤٦٣الذهب ، 

 وهـو ٤٥٤هو أبو عبد اهللا حممد بن سالمة بن جعفر القضاعي املـرصي الفقيـه العالمـة ت  )٢(
  .١٨/٩٢مرتجم يف السري 

 . واملثبت من س " الرواية "يف األصل و ث  )٣(
ــسري  )٤( ــه يف ال ــر ترمجت ــار ١٩/٢٢٢انظ ــراء الكب ــة الق ــة والن٢/٨٧٩، ومعرف ــة  ، البداي هاي

١٢/٦٥٢.  
هو ابو القاسم عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا ابن برشان االموي موالهم البغدادي الـواعظ  )٥(

  .١٧/٤٥٠ وهو مرتجم يف السري ٤٣٠مسند العراق ت 
  ) .رسان(يف س  )٦(
  القـايض  وهو أبو بكر حممد بـن عمـر بـن حممـد ابـن األخـرض الـداودي) األحرص(  يف س )٧(

  .٣/٣٨رتجم يف تاريخ بغداد ،  وهو م٤٢٩ت 
  .واملثبت من س ) عليه( يف األصل و ث  )٨(



 
  ٩٠١  

 يطعمه اهللا  بن مهدي ، ولكن علو السند رزق من أيب عمروالسامع 
و عبـد اهللا  االسـتاذ أبـو حممـد عبـد اهللا، وأبـمن يشاء ، قرأ عليه سـبطاه

ومسعود بن عبد الواحد بن احلصني، وحـدث عنـه أبـو طـاهر ، احلسني
َالسلفي ، وسعد اهللا بن الدحاجي ، قال أبو سعد بن السمعاين كان له ورد : ِّ

ًيقرأ فيه سبعا من القرآن بني العشائني قائام ، وقاعدا حتى طعـن يف الـسن،  ًً
، وقـال ]كانت له كرامـات: وقال ابن نارص   [ وكان صاحب كرامات، 

ًبلغ عدد من أقراؤهم أبو منـصور القـرآن سـبعني ألفـا ، قـال : ابن النجار
 هـذا: (  احلافظ ، قـال الـذهبي اليوناريتهكذا رأيته بخط أيب نرص 

  سـبعني ًاملستحيل، فلعلـه أراد أن يكتـب سـبعني نفـسا ، فكتـب) من 
                                                        

  ).والسامعي( يف ث  )١(
واملثبت من األصل وث وهو أبو عمر أمحد بن حممد بن خالـد بـن مهـدي ) ابن عمر( يف س )٢(

  .١/١١٣ وهو مرتجم يف الغاية ٤٣٢القرطبي ، امام عارف ت 
  ) !.زريق( يف س )٣(
  ).شيطاه( يف س  )٤(
 وهـو ٥٣٧هو أبو عبد اهللا احلسني بن عيل بن أمحد البغدادي سبط اخلياط اإلمـام املـسند ت  )٥(

  ٢٠/١٢٩مرتجم يف السري 
  .زيادة من س  )٦(
 وهـو ٥٢٧هو أبو نرص احلسن بن حممد بن إبراهيم اليوناريت األصـبهاين اإلمـام احلـافظ ت  )٧(

  .١٩/٦٢١مرتجم يف السري 
  ).اليورنارين( يف س )٨(
 .ليست من س ) هذا من(  )٩(
  ) .وكتب( يف س )١٠(



 
  ٩٠٢  

املمكنات ويـرد عـىل الثقـات، وهـذا ال يزال الذهبي يستبعد :  قلتًألفا
ــى أبــا منــصور كــان منتــصبا للتلقــني منقطعــا إليــه، وعمــر  ِّالرجــل أعن ُ ً ً  
ًطويال ، وال خيفى كيف كانت بغداد ، وما كان هبا من العامل ، فهذه دمـشق 

 باجلـامع األمـوي إن أخربين الـشيخ الـصالح إبـراهيم الـصويف امللقـن 

 ) رآن  ينيفعليه الق) الذين قرأوا عن عرشين ألفا ، توىف يوم األربعاء ً
سـنة ،وله تسع وتـسعون ،سادس عرش املحرم سنة تسع وتسعني وأربعامئة 

َّما رأيت كيوم صىل عىل أيب منصور اخلياط من :قال أبو منصور بن خريون  ُ
 وكان  ، والتربك باجلنازة ، قال السلفي وقال عيل بن األيرسكثرة اخللق

ًأيب منـصور فلـم أر أكثـر خلقـا منهـا، . ً صـاحلا حـرضت جنـازةًرجال
فاستقبلنا هيودي فرأى كثرة الزحام، فقال أشهد أن هـذا الـدين هـو احلـق 

َوأسلم، وقال السلفي ذكر يل املـؤمتن الـساجي ِّ يف ثـاين مجعـة مـن وفـاة 

                                                        
   .٢/٨٨١انظر معرفة القراء  )١(
  ٣/٣٣٥ وهو مرتجم إنباء الغمر ٧٩٩هو إبراهيم بن عبداهللا الصويف امللقن ت  )٢(
  .بياض يف س ) الذين قرأوا( مكان )٣(
  .واملثبت من س ) نيف( يف األصل و ث  )٤(
  ." والتربك باجلنازة " ، بدون قوله ١٩/٢٢٣ يف سري األعالم هذه العبارة )٥(
وهو أبو احلسن عىل بن حممد بن األيرس العكـربي وهـو تـرجم يف ذيـل ) األغرس بن( يف س )٦(

  .٤/٩٦تاريخ بغداد 
  ) .خياره( يف س )٧(
البغدادي واملثبت من س و ث ، وهو أبو نرص املؤمتن بن أمحد بن عيل ) السياحي( يف األصل  )٨(

  .١٩/٣٠٨ وهو مرتجم يف السري ٥٠٧الساجي احلافظ اإلمام ت 

 أ/٢٥٧



 
  ٩٠٣  

اليوم  ختموا عىل قربه مائتني وإحدى وعرشين ختمـة، : الشيخ أيب منصور
رأوه بعد موته فقيـل لـه مـا فعـل اهللا بـك؟ قـال غفـر يل : قال السمعاينو

 .بتعليمي الصبيان فاحتة الكتاب 
حممد بن أمحد بن عيل بن غدير ، هو حممد بن أمحد بن عيل بن غـدير  -
 .تقدم

 بن أيب سعيد القزويني، نزيل  بن عيل أبو عبد اهللاحممد بن أمحد -
، قرأ عىل عيل بن داود الداراين بدمشق ، حاذق ، شهري ، مرص، مقرئ، كبري

   بــن غلبــون ، وســمع مــن واحلــسن بــن ســليامن األنطــاكي ، وطــاهر
 ، وحدث عن القايض عبد املنعم بن غلبون قال الذهبي وأحسبه قرأ عليه

، قرأ عليه أبو احلـسني حييـي بـن  وميمون بن محزة ، عيل بن حممد احللبي
خلف بن بليمـة، وحـدث عنـه ] بن[  احلسن  ، وأبو عيلعيل اخلشاب

                                                        
، شـذرات الـذهب ١/٤٣٧ ، وحسن املحارضة ٢/٧٩٣انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار )١(

٣/٦٨.  
  ) !.أبو عبد اهللا ( قبل) أبو عيل ( يف س زيادة )٢(
  )! .وظاهر( يف س  )٣(
 .٢/٧٩٣انظر معرفة القرا  )٤(
  . أقف له عىل ترمجةمل )٥(
هو أبو احلسني حيي بن عيل بن الفرج ابن اخلـشاب املـرصي شـيخ اإلقـراء بالـديار املـرصية  )٦(

  .٢/٣٧٥ وهو مرتجم يف الغاية ٥٠٤استاذ ت
  .زيادة من س و ث  )٧(
 



 
  ٩٠٤  

 ، توىف يف ربيع اآلخـر  يف مشيخته الرازيعبد العزيز الكتاين، وحممد بن أمحد
 .سنة اثنتني ومخسني وأربعامئة ، عن نيف وثامنني سنة 

 بن عيل بن عبد الغنـي بـن بركـات شـمس الـدين حممد بن أمحد -
ء بدمشق ، إمام، كامل ، ناقل ، مع الثقة ، الرقي احلنفي األعرج، شيخ القرا

ولد بعد الستني وستامئة، واعتنى بالقراءات أتم عناية ، قرأ العرش عىل العز 
أمحد بن إبراهيم بن عمـر الفـاروثي ، والـسبع عـىل إبـراهيم بـن داود بـن 

 الفاضيل ، وإبراهيم بن فالح االسكندري ، وأيب بكر حممد بن عبد ظافر
 البـدوي ، وروى احلـروف مـن  بـن غـايلزهر، وإبراهيماخلالق بن م

ًسبعة ابن جماهد سامعا من يوسف بن يعقـوب بـن املجـاور عـن الكنـدي 
مـن ) ًسـامعا( لسبط اخلياطإجازة ،  وروى احلروف من كتاب اإلجياز

                                                        
 ٥٢٥هو أبو عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن إبراهيم الرازي ثم املرصي املعدل العامل املعمـر ت  )١(

  .١٩/٥٨٣وهو مرتجم يف السري 
  ).الداري ( يف س  )٢(
  ) .مشيخة( يف ث  )٣(
 . ٣/٣٤١ ، الدرر الكامنة ١/٥٨ ، ذيل التقييد ٣/٥٠٢انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ٤(
  ) .بن طامه( يف س  )٥(
 ٧٠٨ر ت هو أبو إسحاق إبراهيم بن غايل بن شاور احلمريي البدوي الدمـشقي أسـتاذ مـاه )٦(

  .١/٢٢وهو مرتجم يف الغاية 
  ).بن عايل( يف س  )٧(
  ) .االنجاز بسيط( يف ٍس  )٨(
  .س ليست يف) ًسامعا (  )٩(



 
  ٩٠٥  

ً سامعا ، قرأ عليه  عن الكنديعيل بن أمحد بن عبد الصمد بن البخاري
ونـارص الـدين ،بن عبـد اهللا الغـزيويونس ، بن أمحد الشاميإبراهيم 

وأمحـد  ،) شـيخنا (الطحـان / ، وأمحد بن إبـراهيم بـنحممد العقيبي
 ، وحممد بن أمحـد بـن وأبو بكر اهلمذاين، وحممد بن شكر،القريري

 وويل، ) وروى عنه الشاطبية باليمن حيـي بـن أيب بكـر اليمنـي( اللبان
  املـرصي بعد الشيخ حممـدمشيخة إقراء دار احلديث باألرشفية

                                                        
  .واملثبت من س"النجار"يف األصل وث  )١(
  ).النجار الكندي( ويف ث ) ًسامعا عن الكندي( يف س  )٢(
 وهـو ٧٧٨ غـزة مقـرئ صـالح ت هو أبو حممد يونس بن عبد اهللا بن يوسف الغـزي شـيخ )٣(

  .٢/٤٠٧مرتجم يف الغاية 
  .واملثبت من األصل) الغريب( ويف ث ) العزى( يف س  )٤(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٥(
  .ليست يف س) شيخنا(  )٦(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٧(
امنـة  وهو مـرتجم يف الـدرر الك٧٥٣هو حممد بن شكر الديري الشافعي الناسخ الدمقي ت )٨(

٣/٤٥٦  
  .ومل أقف له عىل ترمجة) اهلمداين( يف س )٩(
  .ما بني القوسني ليست يف س )١٠(
  ).األرشفية ( يف س  )١١(
 ٧١٨هو أبو عبد اهللا بن حممد بن نصري بن صالح املقـرئ ثـم الدمـشقي مقـرئ حـاذق ت  )١٢(

  .٢/٢٦٩وهو مرتجم يف الغاية 
  ).املرصيف( يف س  )١٣(

 ب/٢٥٧



 
  ٩٠٦  

   ودرس باجلوهرية ، توىف يف سلخ صفر سـنة اثنتـني وأربعـني وسـبعامئة 
 ] .عن أربع وسبعني سنة[ 

 النجـار (  بن عيل أبـو بكـر البـاهيل البـرصيحممد بن أمحد -
 ،كريا املطرز ، وأيب بكـر الـداجوين شيخ ، قرأ عىل القاسم بن ز) الصناديقي

، وعمر بن حممد الكاغدي، وأيب سلمة عبد الرمحن بـن ) وأيب بكر النقاش(
 اجليزي ، قرأ عليه أبو عـيل إسحاق الكويف، وحممد بن الربيع بن سليامن 

يف  ( إنه قرأ عليه يف مسجده بالبـرصة : وقال، األهوازي ، ونسبه، وكناه
 . مخس وثامنني وثالثامئةسنة) بني لقيط

الطامـدي روى حممد بن أمحد بـن عـيل أبـو عبـد اهللا األصـبهاين -
، بـن موسـى األصـبهاين)  حممـدبـن( القراءة عن أيب بكر أمحد بن عيل 

 .روى القراءة عنه أبو بكر حممد بن حامد األصبهاين
                                                        

  .زيادة من س )١(
  .٢/٦٤٨انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٢(
  ).النرصي( يف س  )٣(
  .مكاهنا بياض يف س ) النجار الصناديقي(  )٤(
  ) .الضاديقي( يف ث  )٥(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٦(
  ).وسليامن اجلربي( يف س  )٧(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٨(
  . ومل أقف له عىل ترمجة "ديالطام"كذا يف مجيع النسخ  )٩(
  .ليست يف س ) بن حممد(  )١٠(



 
  ٩٠٧  

عىل  إمام ، مقرئ ، قرأ حممد بن أمحد بن عيل أبو عبد اهللا الرشييش -
 ، ثم رحل به أخوه إىل عياش بـن الطفيـل، فقـرأ عليـه أخيه أيب احلسن 

 ، قرأ عليه حممد بن عبد الرحيم لنافع ، وأجازه، وكان آخر من قرأ عليه 
 .بن الطيبا

-  ) حممد بن أمحد بـن عـيل الـسريازيقـرأ ، متـصدر،  ، مقـرئ  
لفقيه نجم للسبعة ، قرأ عليـه  بن اعىل الشيخ اإلمام قوام الدين عبد اهللا 

)  بيـاض(  وغـريه ، ومـات سـنة  بن سعد الـسريازيسعيد بن سعيد
 ).وسبعامئة 

-  حممد  بن أمحد بن عامر بن حممد أبـو عبـد اهللا 

                                                        
  .ومل أقف له عىل ترمجة) الرشيس( يف س  )١(
  .هو عيل بن أمحد تقدمت ترمجته  )٢(
  ) .ٍوعياس( مطموس عليها يف س وبعدها) عليه(  )٣(
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )٤(
  .كذا يف االصل و ث ومل أقف له عىل ترمجة  )٥(
 وهو مـرتجم ٧٧٢هو قوام الدين عبد اهللا بن حممود االصبهاين الشريازي ابن الفقيه نجم ت  )٦(

  .١/٤٥٧يف الغاية 
 وهـو مـرتجم يف الغايـة ٧٩١هو سعيد الدين بن سعيد بن سعد الشريازي مقـرئ ناقـل ت  )٧(

١/٣٠٦.  
 ."الشريازي"كذا يف األصل وث والذي تم ترمجته  )٨(
 ) . األصبهاين اخلرقي(  يف س وهذه الرتمجة يف س جاءت بعد ترمجةهذه الرموز ليست) ٩(
 . ١/٢٨٨ ، الكتملة لكتاب الصلة ، ٢/٩٢٧انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ١٠(



 
  ٩٠٨  

وأبو بكر التجيبي الالردي ، إمام ، مقرئ ، عامل، رحل إىل بلنسيه وله ثـامن 
 وأربعامئـة الروايـات  أيب داود سنة مخـس وتـسعنيفقرأ عىل،عرشة سنة 

ــن  ــو القاســم ب ــه أب ــرأ علي ــداين ، ق ــات ال ــر مؤلف ــان، وأكث وجــامع البي
 ببلـده  وتـصدر وزياد بن الـصفاروأبو عبد اهللا بن معط،فتحون

وكان مشاركا يف عدة علـوم، : قال الذهبي . الرده ثم نزل مرسيه فأقرأ هبا 
ــا يف  معــاين القــراءات ، تــوىف يف رمــضان ســنة تــسع عــرشة ًصــنف كتاب

 .ومخسامئة
- حممد بن أمحد  بن عمر بن أمحد بن سليامن أبـو 

ّبكر الرضير الرميل، من رملة لد ُ ، يعرف بالداجوين الكبري، إمـام، كامـل 

                                                        
  ) .وسبعني( يف س  )١(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٢(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٣(
حممد بن أمحد بن الصفار  هو أبو عمرو زياد بنواملثبت من االصل و س ، و) الصغار( يف ث )٤(

  .٨٧ وهو مرتجم يف املعجم البن األبار ص٥٢٦ت 
  ).مصدر( يف س  )٥(
  .٩٢٨ - ٢/٩٢٧انظر معرفة القراء  )٦(
  .ليس يف س وهذه الرتمجة يف س جاءت بعد ترمجة الرشبيني ) ج( الرمز )٧(
 ، تاريخ اإلسالم وفيـات ٢/٥٣٩اء الكبار  معرفة القر٥٤/٧٥انظر ترمجته يف تاريخ دمشق  )٨(

  .٣٢٤سنة 
ّوالصواب املثبت ولد قرية قرب بيـت املقـدس مـشهورة انظـر معجـم البلـدان ) له( يف س  )٩( ُ

٥/١٧.  



 
  ٩٠٩  

ًناقل، رحال ، مشهور، ثقة، أخذ القراءة عرضـا وسـامعا عـن األخفـش ً . 
ابـن  و،   حممد بن موسى الصوري، هارون) ابن(

ابن ماهويه ، وموسـى بـن  و،  البيسايناحلويرس ، و
   ، وعبد الـرزاق بـن احلـسن، وعبـد اهللا بـن  بن جبريجرير، وعبد اهللا 

 أمحـد بـن  ، وانمحد بن سليامن والعباس بن الفضل بن شاذأ
 أيب ربيعة فـيام  ، واخلزاعي.   إسحاقو، عثامن بن شبيب

ًوال أعلم أحدا ذكـر ذلـك غـريه ، روى القـراءة عنـه عرضـا ، ذكره اهلذيل ً
 الرميل يعرف بالداجوين الـصغري ، وهـو ابـن ًوسامعا العباس بن حممد

                                                        
  .ليست يف س ) ابن (  )١(
  ).ف ( ليست يف س ومكانه ) ك ( الرمز )٢(
  ) .ك ( يف س زيادة رمز )٣(
  .٢/٨٥بن حممد البيساين انظر ترمجته يف الغايةهو أبو بكر حممد بن أمحد  )٤(
  ).س غا مب ف ك( يف س رمز له بـ )٥(
  ) .ك( يف س رمز له بـ )٦(
  .١/٤١٢هو عبد اهللا بن جبري اهلاشمي املكي انظر ترمجته يف الغاية )٧(
  ).بن سادات( يف س )٨(
  .ليست يف س هذه الرموز )٩(
  .ليس يف س) ك ( الرمز )١٠(
  ).اخلزاعي( بعد) أمحد العجيل (  زيادة ويف س )١١(
  ).ابن ربيعة( ليس يف س وفيها ) ك( الرمز )١٢(
هو أبو الفضل العباس بن حممد الرميل النجاد الداجوين الصغري ضابط مشهور انظر ترمجته  )١٣(

   .١/٣٥٤يف الغاية



 
  ٩١٠  

َخالة أيب بكر هذا ، وبه عرف َ أمحـد بـن نـرص الـشذائي، و  ، و ُ َّ   
 يوسف بن برش بـن آدم، و، بالل وأمحد بن،  زيد بن عيل بن أيب بالل

 عبد اهللا بن حممد بن فورك ، وسمع منـه  احلـروف وأمحد العجيل ، و
 ابن جماهد ،  ، وحدث عنهأمحد بن حممد النحاس ، واحلسن بن رشيق

إمـام، : ًوحدث هو عن ابن جماهد ، وصنف كتابا يف القراءات ، قال الداين 
مشهور ، ثقة ، مأمون ، حافظ ، ضابط ، رحل إىل  العراق ، وإىل الري بعـد 

حدثنا أبو عبد اهللا : َّوقد دلس ابن جماهد يف كتابه فقال: سنة ثالثامئة ، قلت 
 بن  فمحمدعبد الرزاقحدثنا : وقال ، حممد بن عبد اهللا الرميل املقرئ

وقـال يف مكـان آخـر حـدثنا حممـد بـن أمحـد ، عبد اهللا هذا هو الـداجوين
هـو ) هـذا، واملقـرئ(  قـال حـدثنا عبـد الـرزاق ابـن احلـسناملقرئ

الداجوين ، مات يف رجب سنة أربع وعرشين وثالثامئة عن إحدى ومخسني 
 .سنة 
 

                                                        
لـصغري وأخـشى أنـه كذا يف مجيع النسخ ومل أجد من ترمجه وال له ذكر يف ترمجـة الـداجوين ا )١(

 . واهللا اعلم ) زيد بن عيل بن أمحد ابن أيب بالل( تصحيف من الذي قبله ألنه
 . ١/٢١٢هو أبو حممد احلسن بن رشيق املرصي مشهور عايل السند انظر ترمجته يف الغاية ) ٢(
  ).عند( يف س  )٣(
  ٢١٥انظر السبعة ص )٤(
  ).وحممد( يف س )٥(
  ٢٦٨انظر السبعة ص )٦(
  .ليست يف س ) املقرئ هذا(  )٧(



 
  ٩١١  

-  حممد  أمحد بن عمر  ) أبـو عمـر األصـبهاين ) وسـفبن ي
، مقـرئ ، حـاذق ، مـشهور ، بأصـبهان ، ثقـة ، قـرأ )الـرضير(اخلرقي 

 القراءات عىل حممد بن عبد الوهاب السلمي، وعىل خاله حممد بن جعفر
 بـن  بـن حممـد بن عبد اهللا املرزبان، وحممداألشناين، قرأ عليه حممد

بن حممد بـن  وحممد بن احلسن (داد عبد الوهاب املديني، وأبو الفتح احل
 وحممـد بـن  (، وأمحد بن عبد اهللا بن أمحد الردنجـاين) سليم القايض

ًاالصبهانيون، وعمر دهرا طويال ، أظنه بقـى ) عمر بن حممد بن تابه البقال ً ِّ ُ
 .إىل حدود العرشين وأربعامئة

 

                                                        
  .٢/٧٣٩القراء الكبار  انظر ترمجته يف معرفة )١(
  .ليست يف س) بن يوسف(  )٢(
  .ليست يف س ) الرضير(  )٣(
  ).س( يف س رمز له بـ )٤(
  ) .س( يف س رمز له بـ )٥(
 . ته هو حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن إبراهيم بن عبد الوهاب تقدمت ترمج) ٦(
  ).س( يف س رمز له بـ )٧(
  .ما بني القوسني ليست يف س )٨(
األصبهاين مقريء أديب وهو تـرجم ) كذا يف ترمجته(هو أمحد بن عبداهللا بن أمحد الوذرجاين  )٩(

  ١/٧١يف الغاية 
  .ما بني القوسني ليست يف س )١٠(
  .واملثبت من س ) وأربعني( يف األصل و ث  )١١(



 
  ٩١٢  

 من مدينـة بـاب  بن أمحد بن عمر بن أمحد أبو بكر البايبحممد(  -
 ، مقرئ ، أخذ القراءة عن اإلمام أيب عبيد القاسم بن سالم، كذا األبواب

ذكر أبو عيل الرهاوي ، روى القراءة عنه احلسن بـن سـعيد بـن حممـد بـن 
 ).البزار، ورمحة بن حممد شيخا الرهاوي

- )حممد بن أمحد بن عمـران بـن رجـاء أبـو بكـر املقـرئ ، روى
 أمحد بن يزيد احللواين ، قرأ عليه أمحد بن عبـد اهللا بـن احلـسني القراءة  عن

 ).الكبائي شيخ األهوازي
  أبو بكر األندليس البلنيس بن أمحد بن عمران بن نامرهحممد  -

ْاحلجري بضم احلاء وسـكون اجلـيم مـن ولـد أوس بـن حجـرة التميمـي  َْ ُ
ه ، ولد يف حدود الثامنني ، فقي) نحوي( الشاعر اجلاهيل، عالمة، مقرئ، 

   ورحل به أبوه ملا تغلب العدو عىل بلنسيه سـنة سـبع وثامنـني/وأربعامئة ،
                                                        

  . ليست يف سهذه الرتمجة )١(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٢(
 . ١/٣٦٠باب األبواب مدينة عىل بحر طربستان وهو بحر اخلرز انظر معجم البلدان ) ٣(
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )٤(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٥(
،  ، وتوضـيح املـشتبه يف ضـبط اسـامء الـرواة ٢/١٠٠٦انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٦(

   .٢/٢٨ ، التكملة لكتاب الصلة ٢/٣٩١
  ) .ثامرة( يف س  )٧(
  ).البليس( يف س )٨(
  .يف س بياض ) نحوي( مكان  )٩(

 ب/٢٥٨



 
  ٩١٣  

 قرأ عىل خلف بن  إبراهيم بن النحـاس، وأيب فنشأ باملرية) وأربعامئة( 
احلسن  ) وأيب(  ، وأيب القاسم ابن العريببكر عمر بن أمحد بن الفصيح

حممد األنصاري ، وسمع من أيب عـيل بـن سـكره،  ، وخلف بن الربجي
 بـن العـاص، وأجـازه أمحـد بـن حممـد وأيب احلسنوعباد بن رسحان

   ، وحممـد بـن  األبـدياخلوالين ، قرأ عليه يوسـف بـن عبـد العزيـز 
 بن أمحد بن مشليون الكبـري، عبد العزيز بن سعادة ، وأبو عبد اهللا حممد

وعبد اهللا بن ، ، وحممد بن هاجر البلنيسبازوحممد بن يوسف بن اخل
                                                        

  .ليست يف س) وأربعامئة(  )١(
  ).باملديه( يف س  )٢(
  )!.بن القصيم( يف س )٣(
  .ليست يف س ) وأبى(  )٤(
 وهـو مـرتجم يف ٥٠٩بداهللا اجلـذامي تهو أبو احلسن عىل بن حممد بن ع) الرسحي( يف س )٥(

   .٥/٣٠٨السفر اخلامس من كتاب الذيل والتكملة 
  ٢/٤٢٨ وهو مرتجم يف الصلة ٥٤٣هو أبو احلسن عباد بن رسحان بن مسلم املعامزي ت) ٦(
كام يف ) ابو بحر بن العاص( بدون واو والصواب انه) أيب احلسن( ويف ث) وأيب نحر( يف س  )٧(

  . ، وتقدمت ترمجة ايب بحر بن العاص ٢/١٠٠٧الكبار معرفة القراء 
هو أبو احلجاج يوسف بن عبد العزيز بن عبد اهللا اخلزرجـي األبـدي يعـرف باحلـاج الـشفة  )٨(

  .٢/٣٩٧مقرئ حمقق انظر ترمجته يف الغاية
  ).األمدي  (يف س  )٩(
  .٢/٨٨يف الغاية هو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن مشليون األنصاري انظر ترمجته  )١٠(
، وهو أبو عبد اهللا حممد بن يوسـف بـن ) بن اجليار( كذا يف مجيع النسخ ، والذي يف الرتمجة )١١(

 ، وهـو مـرتجم يف الغايـة ٥٩٣مفرج البناين البلنيس يعـرف بـابن اجليـار مقـرئ صـالح ت 
٢/٢٨٨.  

جم يف التكملـة  وهـو مـرت٥٨٩هو أبو عبد اهللا حممد بن عبداهللا ابن هـاجر األنـصاري ت  )١٢(
 ٢/٧٨لكتاب الصلة 



 
  ٩١٤  

حممد بن خلف بن سعادة، وصحب أبا العباس بن العريف، وأخذ العربيـة 
، وتـصدر  حممد البطليويس ، والفقه عن أيب القاسم بن األنقـرعن أيب

ًلإلقراء ونرش العلوم ، وألف رشحا ملقدمة ابن بابشاد ، ومات سـنة ثـالث 
 . ئةوستني ومخسام

 بن أمحد بن عيسى بن أبو احلسن السنجزي، روى القراءة حممد (  -
 القطان ، روى القراءة عنـه أبـو احلـسني اجلبـي شـيخ عن حممد بن مهام

  .)األهوازي
- حممد بن أمحد بـن غـسان أبـو بكـر ، مقـرئ  روى القـراءة عرضـا ً

 .طوعي وكناه  املً مدين، روى القراءة عنه عرضا عن
- حممد بن أمحـد بـن الفـتح بـن سـيام أبـو عبـد اهللا احلنـبيل    

 يف الكفاية أليب العز وغريها أمحد بن حممد بن سيام بـن الفـتح ، ووقع( 
                                                        

  ).ابن حممد( يف س  )١(
  .ومل أقف له عىل ترمجة) االسعر( يف س  )٢(
  .هذه الرتمجة ليست يف س ومل أقف له عىل ترمجة )٣(
 . ٢/٢٧٤هو أبو بكر حممد بن مهام بن أيوب القطان مقرئ انظر ترمجته يف الغاية ) ٤(
  .ليس يف س) ك( الرمز )٥(
  .قف له عىل ترمجة مل أ )٦(
  .ليس يف س) ك( الرمز )٧(
  .ليس يف س) ك( الرمز )٨(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٩(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )١٠(



 
  ٩١٥  

 متصدر ، مقرئ ، معدل ، ماهر ، قرأ عىل ) ًواحسبه ومها ، واهللا اعلم
 أبـو ، قـرأ عليـه)أيب بـاللوزيد بن عـيل بـن (هبة اهللا بن جعفر،  

 تويف فيام أحسب [، ) سنة أربع وسبعني وثالثامئة(العالء الواسطي يف  
 ].بعد التسعني وثالثامئة

- حممد بـن أمحـد بـن أيب الفـوارس  أبـو الفـتح البغـدادي ،  
 أبـو روى عنـه القـراءة،  بن أمحد اهلـروي احلسنيروى القراءةعن

 .لقاسم اهلذيلا
- حممد بن أمحد بن قطن بن خالد  بن حيان أبو عيسى 

 السمسار البغدادي ، شيخ ، مقرئ ، حـاذق ، ضـابط ، َّالوكيل املؤدب

                                                        
  .ما بني القوسني ليست يف س  )١(
 ) . توىف فيام أحسب بعد التسعني وثالثامئة( ما بني القوسني ليست يف س ومكاهنا ) ٢(
  .زيادة من س  )٣(
 . ١٧/٢٢٣، سري أعالم النبالء ٤١٢ ، العرب للذهبي حوادث سنة ١/٣٥٢يف تاريخ بغداد ) ٤(
  ).القواس( يف س  )٥(
 . ٢/٢٣٨هو أبو عبد اهللا احلسني بن امحد بن عبد الرمحن اهلروي انظر ترمجته يف الغاية) ٦(
  ) .ج( يف س زيادة رمز )٧(
 واألنـساب للـسمعاين ٣٢٥ ، سـنة ١٣/٣٧٠نتظم ، امل١/٣٣٤انظر ترمجته يف تاريخ بغداد  )٨(

 ).جشم(  يف ٢/٦١
  ).بن خاله( يف س )٩(
 ).املودت( يف ث  )١٠(



 
  ٩١٦  

،   بن خالد صاحب اليزيدي ًروى القراءة سامعا عن أيب خالد سليامن 
القـراءة عنـه أبـو بكـر وأيب العباس أمحد بن إبـراهيم وراق خلـف ، روى 

النقاش ، وأبو طاهر بن أيب اهلاشم،  واحلـسني بـن خالويـه ، وصـالح بـن 
 شـيخ  بـن هبنـة عمرإدريس ، وأبو احلسن الدار قطني احلافظ، و

 بن عيـسى  حممدو، حممد بن أمحد بن عيل الكاتبالرشمقاين، و
 .ثالثامئة منه سنة ثامن عرشة و) سمع( املؤدب ، 

- حممد بن أمحد بن قيس أبو جعفـر الـساوي  كـذا سـامه أبـو 
 روى احلروف عـن: احلسن عيل بن حممد احلذاء، واحلافظ أبو عمرو ، وقال

 / إبــراهيم بــن احلــسني الكــسائي عــن قــالون روى القــراءة عنـــه . 

ــت ــا عمــر البغــدادي :  يوســف بــن أمحــد، قل    ، يعنــي أب

                                                        
  ).ف س ج ك ( يف س رمز له بـ )١(
  ).الرندي( يف س  )٢(
  .١/٥٩٠هو أبو حفص ، عمر بن هبته كذا يف ترمجته البغدادي انظر ترمجته يف الغاية  )٣(
  ) .معن( حة وأقرب قراءة هلا يف س الكلمة غري واض )٤(
  .يف س تقدم ذكر املؤدب عىل ذكر الكاتب )٥(
  .٢/٢٢٥هو أبو بكر حممد بن عيسى املؤدب انظر ترمجته يف الغاية  )٦(
  .ليست يف ث ) سمع (  )٧(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٨(
  .ليست يف س ) ف ك( الرمزان  )٩(
  )!.حممد( يف ث )١٠(
  .٢/٣٩٤سف بن أمحد البغدادي انظر ترمجته يف الغايةهو أبو عمر يو )١١(

 أ/٢٥٩



 
  ٩١٧  

ً القراءة عنه أيضا عرضا وروى  ًحممد  ابـن أمحـد بـن حممـد بـن 
غـريه حممـد بـن موسـى كـام ، وسامه،  ، قرأ عليه بمكةحممني البرصي

 .يت أسي
 حممد بن أمحد بن لب بن إبراهيم بن شاكر أبو عبد اهللا االنصاري -

زاهر البلنيس ، قرأ عليه أمحـد بـن   بن عيل قرأ عىل سعد ، عارف، مقرئ مؤدب
 .موسى البطرين للسبع سوى الكسائي 

قرأ عـىل جـده المـه حممـد بـن  حممد بن أمحد بن ماجه أبو عبد اهللا املقرئ  -
 .قرأ عليه أمحد بن موسى البطرين لورش .  القضاعيإدريس

                                                        
  .بدون واو) روى( يف س  )١(
هو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد بـن حممـني البـرصي املـؤدب ببغـداد مقـرئ مـشهور  )٢(

  .٢/٨٧ وهو مرتجم يف الغاية ٣٧٨ت
  ) .النرصي( يف س )٣(
  ).والذي سامه ( يف س )٤(
  مجةمل أقف له عىل تر )٥(
هو أبو عثامن سعد بن عيل بن عبد الرمحن بن زاهـر البلنـيس مقـرئ حـاذق انظـر ترمجتـه يف  )٦(

  .١/٣٠٣الغاية
  ).بن عمل( يف س  )٧(
  مل أقف له عىل ترمجة )٨(
  ٢/٩٧هو أبو عبداهللا حممد بن إدريس القضاعي مقريء انظر ترمجته يف الغاية  )٩(
  .)القصاعي( يف ث )١٠(
 



 
  ٩١٨  

،  بن حمرز أبـو بكـر البطليـويس نزيـل اشـبيليه بن أمحد حممد -   
 مقرئ ، عالمة، تال القراءات عـىل خلـف بـن النحـاس، وابـن مـزاحم

 ، وأخذ العربية عن ابن أيب  طريف ، وسمع من أبيه، وابن عتابوابن
ً حافظا ، ًمشاورا، ًكان فقيها:  قال األبار) بياض(  ، قرأ عليهالعافيه

ًأديبا، حافظا ًكاتبا ، روى عنه أبو بكر ً خـري بـن وأبـو عمـر بـن ،
سنة تسع وستني  توىف يف أواخر.  ، وشيخنا أبو اخلطاب بن واجبعياد

 .ومخسامئة 

                                                        
 ، التكملـة ٥٦٩ ، تاريخ االسالم وفيات سـنة ٣/١٠٥٢مجته يف معرفة القراء الكبار انظر تر )١(

  .٢/٣٦لكتاب الصلة ، 
  ).حممد( يف ث )٢(
 ٥٠٢مزاحم األنصاري اخلزرجي الطيطيل مقـرئ حمقـق ت هو أبو عبد اهللا حممد بن حييي بن )٣(

  .٢/٢٧٧وهو مرتجم يف الغاية 
  .قف عىل ترمجة البن طريف هذايف ث مرتني ومل أ) ابن( تكررت )٤(
 وهـو مـرتجم ٥٢٠هو أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن عتاب القرطبي العالمة املحدث ت )٥(

  .١٩/٥١٤يف السري 
  ).العالية( يف س  )٦(
  ٢/٣٦انظر التكملة للكتاب الصلة  )٧(
  ).ًمساورا ( كذا يف األصل و ث ويف س )٨(
  .بت من ث  واملث"ًحافال"يف األصل وس  )٩(
  .لعله أبو بكر أمحد بن احلسني البزاز تقدمت ترمجته )١٠(
  .واملثبت من س لكنها غري منقوطة يف س) حسني( األصل وث  )١١(
  ).بن عياش( ويف ث ) بن عباد( يف س  )١٢(



 
  ٩١٩  

-  ) حممد ( ُبن أمحد بن حمرم بضم امليم وباحلـاء املهملـة وكـرس
 روى القـراءة عـن، معـروف،  األصبهاينالراء أبو عبد اهللا اجلهوري

روى القـراءة ، اسـامه، وغـريه رث بن أيبإبراهيم بن وكيع، وسمع احلا
 . بن منده حممد بن حيييعنه 

بن حممد بن احلسني أبـو عبـد اهللا املوصـيل احلنـبيل حممد بن أمحد  -
 ، واستاذ عارف ، كامـل ، وصـالح ، زاهـد ، امللقب بشعلة، إمام ، ناقل

  ىل عـيل بـن ًولد سنة ثالث وعرشين وستامئة ، وقـرأ القـراءات صـغريا عـ
قــال ،اإلربــيل ثــم ســمع منــه شــيخه املــذكور تــصانيفهعبــد العزيــز

ًكان شابا، فاضال: الذهبي ً ومقرئا ، حمققا ، ذا ذكاء مفـرط ، وفهـم ، ً ً
                                                        

  .ليست يف س ) حممد(  )١(
  .ومل أقف له عىل ترمجة) اجلوهري( يف س  )٢(
ي يف ترمجتـه احلـارث بـن حممـد بـن أسـامه انظـر ترمجتـه يف الغايـة كذا يف مجيع النسخ والذ )٣(

١/٢٠١.  
  .هو حممد بن اسحاق بن مندة تقدمت ترمجته  )٤(
 ، شــذرات الــذهب ٣/١٣٤٠ ، ومعرفــة القــراء الكبــار ٢٣/٣٦٠انظــر ترمجتــه يف الــسري  )٥(

٥/٤١٤.  
  ).ناقد( يف س  )٦(
 وهـو مـرتجم يف ٦٨٨ النقي اإلربيل إمام بارع ت هو أبو احلسن عيل بن عبد العزيز بن حممد )٧(

  .١/٥٥٠الغاية
  ).تصانيف( يف ث  )٨(
  ١٣٤١ - ٣/١٣٤٠انظر معرفة القرا  )٩(
  ).ًفاصال ( يف ث  )١٠(



 
  ٩٢٠  

ثاقب ، ومعرفة تامة بالعربية، واللغـة ، وشـعره يف غايـة اجلـودة ، نظـم يف 
ًاحلا، زاهـدا ، متواضـعا ، الفقه، والتاريخ وغريه ، وكان مع فرط ذكائه، ص ً ً

 ، مجع  قصيدة رائية"الشمعة يف قراءات السبعة"ومن نظمه كتاب : قلت 
 يف النحو الشاطبية ، وله العنقود) نصف(فيها القراءات ، وهي يف نحو

كنز املعاين يف رشح "تلك املقدمة الالمية املشهورة، وله رشح الشاطبية سامه 
رده اجلعربي يف تسميته واعتذر اجلعربي عن ذلك يف وأو، "حرز األماين

ًآخر رشحه بأن مل يكن سمع به،قرأت كثريا من نظمة عىل شيخنا أمحـد بـن 
. عـن عـيل بـن عبـد العزيـز اإلربـيل عنـه) شيخه( رجب البغدادي عن

 يف /أخربت عن الشيخ أبو بكر املقصاين اجلزري أنـه قـال سـمعت  بحثـه
وسمعت شيخه عيل بـن عبـد العزيـز اإلربـيل ،به  ، فكان أعجواملوصل
ــول ــائام: يق ــان شــعلة ن ــال ًك ــى، فاســتيقظ، وق ــت)يل( إىل جنب  رأي

فطلبت منه العلم ، فأطمعني مترات قال شيخه، ومن ملسو هيلع هللا ىلص النبى ) الساعة(
                                                        

  ) .رانيه( ويف ث ) رايته( يف س  )١(
  . ليست يف س) نصف (  )٢(
  ) .العسود( يف س )٣(
  هـ١٣٧٤ العام جلامعة القرا عام له أكثر من طبعه منها طبعة االحتاد )٤(
  .ليست يف س) شيخه(  )٥(
  ) .باملوصل( يف س  )٦(
  ) .مايل ( يف س  )٧(
  .ليست يف س ) يل(  )٨(
  .ليست يف س ) الساعة(  )٩(

 ب/٢٥٩



 
  ٩٢١  

ذلك الوقت فتح عليه، وتكلم ، توىف باملوصل يف صفر سنة ست ومخـسني 
 .ةوستامئة عن ثالث وثالثني سن

 أبو  حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن سعيد بن عروس -
عبد اهللا السلمي الغرناطي ، استاذ ، ماهر ، عامل ، صالح قرأ عـىل عـيل بـن 

، عبد اهللا بن ثابت الصامتي، وحممد بن عيل بن أمحد التجيبـي النوالـيش 
 عىل حيي بـن ة للحرميني وأيب عمرو ، وللسبعوأيب احلسن بن  الباذش

سوى من سورة مريم للكسائي، وروى عن القايض أيب ،خلف بن اخللوف 
بكر بن العريب، ووىل خطابة غرناطة ، وأقـرأ، وحـدث ، وسـار ذكـره مـع 
  العلم والعمل ، قرأ عليه عبد اهللا بـن حممـد الكـواب، ويوسـف بـن حييـي 

  الغـساين،  عبد اهللا بـن بقـا اللخمـي ، وعبـد الـرمحن بـن عبـد الـسالم
 البيايس ذكره  بن عبد الرمحن البلوي ، وحممد بن صلبانوعبد الصمد

ولد سنة سبع ومخسامئة وقيل سنة اثنتـي عـرشة : األبار وأثني عليه وقال
                                                        

  .٢/٥٩ ، التكملة لكتاب الصلة ، ٣/١١٠٣انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )١(
  ) .النوايس( يف س  )٢(
  .واملثبت من س) ابن السادس (  األصل و ث يف )٣(
  ).والسبعة( يف س )٤(
 . ١/٣٧هو أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد السالم الغساين مقرئ انظر ترمجته يف الغاية ) ٥(
هو ابو حممد عبد الصمد بن عبد الرمحن بن أيب رجا البلوي االندلـيس االيش مقـرئ مـصدر  )٦(

  .١/٣٨٩ وهو مرتجم يف الغاية٦١٨ت 
  .٢/١٥٦هو أبو عبد اهللا بن حممد بن صلبان البيايس مقرئ انظر ترمجته يف الغاية )٧(
  ٦٠-٢/٥٩انظر التكملة لكتاب الصلة  )٨(



 
  ٩٢٢  

 .وتوىف يف نصف رجب سنة تسعني ومخسامئة
- ) حممد بن أمحد بن حممد بن عبد الصمد أبو طـاهر األصـبهاين 

   ابـن إبـراهيم بـن عـيل بـن  القـراءة عـن أيب بكـر حممـدالكاتب ، روى
 األصـبهاين، روى عاصم بن زادان املقرئ ، وعبد هللا بن حممد بن جعفـر

 الثقفي، وأبو عيل احلسن بـن أمحـد احلـداد ، القراءة عنه جعفر بن عبد الواحد
 .)مات يف ربيع اآلخر سنة مخس وأربعني وأربعامئة

 حممد بن أمحد أبو الفتح العـسقالين ثـم املـرصي  بنحممد بن أمحد-
ْرحلة القراء بالديار املرصية ، وآخر من تال بالعرش بل بالسبع  عىل  ]كلها[ ُ

 فيام أخـربين ولد(  ، مقرئ متصدر ، صالح ، صحيح التالوة، الصائغ

                                                        
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )١(
  .٣/٤٤٦ ، شذرات الذهب ،١٧/٦٣٩انظر ترمجته يف السري  )٢(
 . ٢/٤٥ر انظر ترمجته يف الغاية هو أبو بكر حممد بن إبراهيم بن عاصم مقرئ متصد) ٣(
 وهو مرتجم يف ٤٦٩هو أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر األصبهاين احلافظ أبو الشيخ ت )٤(

  .١/٤٤٧الغاية 
 وهـو مـرتجم يف ٥٢٣هو أبو الفضل جعفر بن عبد الواحد الثقفـي االصـبهاين الـرئيس ت  )٥(

  .٤/٢١٥شذرات الذهب ، 
 ، شـذرات الـذهب ١/٤٤١ ، حـسن املحـارضة ٣/٣٥٢ر الكامنـة ، انظر ترمجتـه يف الـدر )٦(

٧/٧٩.  
  .زيادة من س  )٧(
  ).عن الصائغ( يف س  )٨(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٩(



 
  ٩٢٣  

، وتال بالـسبع )  األوىل سنة أربع وسبعامئة بخط جامع طولونيف مجادي 
ًالعرش إفرادا ومجعا عىل شيخه حممـد بـن أمحـد بـن عبـد اخلـالق الـصائغ و ً

بمضمن الشاطبية، والتيسري ، والعنـوان ، وبـالثالث مـن كتـايب اإلرشـاد 
ً ، وروى العنوان أيـضا والتيسري خاصة كذا رأيت خط شيخه يف أجازته

يخنا ابـن حممد بن ش]بالسبع[، تال  عليه)  أخربينفيام ( ، عن والده
وسـمع عليـه، وقـرأ (بن عياش ، ) بن أمحد( اللبان ، وعبد الرمحن

ـــردات بمـــضمنه ـــض مف ـــه بع ـــن ) علي ـــد اهللا ب ـــو عب ـــايض أب   ، والق
عمـر بـن  شـيخنا حممـد بـن )  زين الدينوالشيخ( ، إبراهيم املناوى

  بـــن عيـــاش ، /أمحـــد ) شـــهاب الـــدين ( اللبـــان ، والـــشيخ
                                                        

  ) ! .مجاذي ( يف ث  )١(
  ) .من اجازته( يف س  )٢(
 مـرتجم يف  وهو٧٢٤أبو العباس أمحد بن حممد بن أمحد العسقالين ثم املرصي مقرئ ت  هو )٣(

  .١/١٠٥الغاية
  .ليست يف س ) فيام اخربين(  )٤(
  .زيادة من س  )٥(
 وهـو مـرتجم يف ٨٥١هو أبو بكر عبد الرمحن بن أمحد بن عياش الدمشقي املكي املقـرئ ت  )٦(

  . ، وبعضهم انكر لقيه للشمس العسقالين واهللا اعلم ٤/٥٩الضوء الالمع 
  .ليست يف س) بن أمحد(  )٧(
  . بني القوسني ليست يف س ما )٨(
واملثبت من األصل وث، وهو أبـو املعـايل حممـد بـن إبـراهيم بـن إسـحاق ) املنادي(يف س  )٩(

 .٦/٢٤٩ وهو مرتجم يف الضوء الالمع ، ٨٠٣السلمي املناوي ت
  ).وبالعرش الشيخ( ما بني القوسني ليست يف س ومكاهنا  )١٠(
  .ليست يف س) شهاب الدين(  )١١(

 أ/٢٥٦



 
  ٩٢٤  

   بــن إبــراهيم الربمــاوي، الــرضير، وعــثامن) حــسنيبــن (وصـدقه
 أبـو وابنـي ، ، وعيل بن عبد اهللا أخو هبـرام وعثامن بن عبد اهللا اجلربيت

، وأضاف إليهـا قـراءة األعمـش، وابـن حميـصن )بالعرش(  الفتح حممد
   ، وشـيخهم صـدقه وعـيلًباإلجازة، وسمع ذلك كامال أخـواه أمحـد

ـبعامئة ) الرضير(  ـنة ثـالث وتـسعني وس ، توىف يوم األحد العارش من املحـرم س
 قـد تغـري وكـان( جوار اجلامع الطولوين ، ودفن من الغـد بالقرافـة، بمنزله 

 ).واختلط قبل موته بسنتني عن نحو تسعني سنة
 

                                                        
بو حممد صدقة بن سالمة بن حسني املـسحرائي الـرضير مقـرئ اسـتاذ انظـر ترمجتـه يف هو أ )١(

  .١/٣٣٦الغاية 
  .ليست يف س) بن حسني(  )٢(
يف ث مرتني وهو أبـو حممـد عـثامن بـن إبـراهيم بـن أمحـد الربمـاوي ثـم ) عثامن( تكررت  )٣(

  .٥/١٢٣ وهو مرتجم يف الضوء الالمع ، ٨١٦القاهري الشافعي ت 
وهو أبو عمـر وعـثامن بـن عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن ) اجلربيت( والصواب ) احلربيت( يف س )٤(

  .١/٥٠٦ وهو مرتجم يف الغاية ٧٩٤اجلربيت مقرئ مصدر ت يف 
  ) .واثنى( يف س  )٥(
  .ليست يف س) بالعرش(  )٦(
  .١/١٢٩أبو بكر أمحد بن حممد بن حممد ابن احلزري انظر ترمجته يف الغاية  )٧(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٨(
  .ليست يف س) الرضير(  )٩(
  ) .ملنزله( يف س )١٠(
  .ما بني القوسني ليست يف س )١١(



 
  ٩٢٥  

-) حممد بن أمحد ،بن حممد بن أمحـد رزقونـه أبـو احلـسن البـزار 
ور، قرأ عىل أيب بكر حممد بن احلسن النقاش، قرأ عليه احلسن بـن املحدث ، املشه

 ) .القاسم الواسطي ، توىف سنة اثنتي عرشة وأربعامئة
 بن إسامعيل بن سلمون أبو احلسن البلنيس العطار،  حممد بن أمحد-

 ، وغـريه ، "التيسري"مقرئ ، ثقة، تال لورش عىل ابن هذيل ، وسمع منه 
   قــايض تــونس ،  أبــو العبــاس أمحــد بــن العــامد"ريالتيــس"ســمع منــه 

وريض الدين حممد بن عيل بن يوسف الشاطبي ، مات سنة أربع وعـرشين 
 .وستامئة

-) بن جعفر( حممد بن أمحد بن برش ( بن واصل أبو العباس، هذا
هو الصحيح يف اسمه ونسبه، وبعضهم سامه أمحد، واألكثـرون عـىل أنـه حممـد بـن 

 ) .واصل نسبوه إىل جد جده ، وسيايت يف موضعهأمحد بن 

                                                        
  .هذه الرتمجة ليست يف س )١(
، شذرات الـذهب ، ١١/٤٤٩ ، البداية والنهاية ١٧/٢٥٨انظر ترمجته يف سري أعالم النبالء  )٢(

  .)ابن رزقوية( ، ويف كل هذه املصادر ٣/٣٤٤
 ، التكملـة ٦٢٤ ،وتاريخ اإلسالم وفيات سنة ٣/١٢٠٠انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٣(

  .٢/١١٠لكتاب الصلة ، 
  ) .التفسري( يف س  )٤(
  .وقد تقدمت ترمجته) ابن الغامز( النسخ والذي يف ترمجته  كذا يف مجيع )٥(
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )٦(
  . ث ليست يف) بن جعفر(  )٧(



 
  ٩٢٦  

-) حممــد بــن أمحــدجــري أبــو القاســم الكلبــي  بــن حممــد بــن   
، إمام ، مقرئ، عـارف ، قـرأ بعـض الروايـات عـىل احلـافظ أيب األندليس

جعفر بن الزبري ، ومجيعها عىل حممد بن أمحد بن داود بن الكامد ، قـرأ عليـه 
  .)بن اخلشابأبو القاسم حممد بن حممد 

- حممد بن أمحد بن حممد بـن جعفـر بـن عبـد امللـك  ] أبـو 

األدمي شيخ ، مقرئ ، متصدر، معـروف، روى القـراءة ] احلسن البغدادي
 أيب بكر النقاش ، روى القراءة عنه  أيب بكر بن مقسم، وًعرضا عن 

  . أبو عيل العطار أبو احلسن اخلياط وًعرضا 
-  ،حممد بن أمحد بن حممد بن احلسن بن عالن أبو عبد اهللا  
 أستاذ، كبري ،مقرئ ، حمقـق ، روى القـراءة أبو احلسن الواسطي: ويقال

،  أمحد بن سـعيد الـرضير عبد اهللا بن عبدان ، و عرضا عن 
                                                        

  .هذه الرتمجة ليست يف س  )١(
 ، والـدرر الكامنـة ٧٤١ وذكـر وفاتـه سـنة ٣/٢٠انظر ترمجته يف اإلحاطة يف أخبار غرناطة )٢(

  ) . ، وسامه حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا ابن جزي٣/٣٥٦
، األنـساب للـسمعاين ٣/٤٥٧ ، وميـزان االعتـدال ١/٣٤٩انظر ترمجته يف تـاريخ بغـداد  )٣(

  ) .األدمي( يف ١/١٠٠
  .زيادة من س وكذا ترمجته يف تاريخ بغداد  )٤(
  .هذه الرموز ليست يف س  )٥(
  .قبل الواسطي ومل أقف له عىل ترمجة) النرصي( يف س زيادة  )٦(
  .ليس يف س) س ( الرمز )٧(
  .بدون واو ) أمحد( ليست يف س ويف ث ) مب ك( الرمزان  )٨(



 
  ٩٢٧  

)القـراءة عنـه ، روى )وحممد بن حامد بن وهب العطار صـاحب قنبـل
 أبو الفـضل  حممد بن عبد اهللا ابن املزربان، و ، و ابنه أمحدًعرضا 

 .اخلزاعي، وحممد بن احلسني الكازريني
 بـن أيب املعتمـر أبـو احلـسني الرقـي  بن أمحد بن خلـف حممد -

ولـة  متـشيع ، نـزل دمـشق يف داملعروف بابن الفحـام، فاضـل ، حـاذق ،
وعليـه (ً القراءة عرضا عن زيـد بـن عـيل بـن أيب بـالل، /، أخذالرفض
 ، روى  ، وجعفر اخللدي ، ودعلج، وحدث عن النجاد)عمدته

                                                        
  .يست يف سما بني القوسني ل )١(
  .ليس يف س) ك( الرمز )٢(
هو أبو عيل أمحد بن حممد بن أمحد بن عالن املعدل العطار الواسطي شيخ مقرئ انظر ترمجتـه  )٣(

  .١/١٠٣يف الغاية
  .ليس يف س) س( الرمز )٤(
  ليس يف س) ك( الرمز )٥(
  ).الكارزيني ( يف س  )٦(
 ، وتـاريخ ٣٩٩، تـاريخ االسـالم وفيـات سـنة ٢/٧٠٣انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٧(

  .٥٤/٢٨دمشق ، 
  ) .بن خلف( قبل ) بن حممد( يف س زيادة )٨(
  .بياض يف س) وعليه عمدته( مكان )٩(
واملثبت يف األصل وهو أبو بكـر أمحـد بـن سـليامن بـن احلـسن البغـدادي ) النحاد( يف ث  )١٠(

  .١٥/٥٠٢جم يف السري  وهو مرت٣٤٨احلنبيل النجاد املحدث احلافظ ت 
  .واملثبت من س ) علج( يف األصل و ث  )١١(
  .١/١٩٧هو جعفر بن نصري اخللدي انظر ترمجته يف الغاية  )١٢(

 ب/٢٦٠



 
  ٩٢٨  

 ، ُكـان يرمـى بالتـشيع: ، وقـالًعنه القراءة عرضا أبو عيل األهوازي 
كان : ل وأما الداين فقا،أظنه صاحب إنكار غسل الرجلني: وقال الذهبي

ًخريا، فاضال، زاهدا، متقشفا ، يقول بـالفقر، وصـحبة الفقـراء  ً ً تـوىف ، 
قلـت وقـد حـدث عنـه : بالرقة سنة تسع وتسعني وثالثامئة يف ربيع األول

  . ابنا حممد احلياناين وإبراهيمعيل
-  حممـد بــن أمحــد بـن حممــد أبــو احلـسن الــدقاق البغــدادي  ،  

ًعرضا وسامعا عنروى القراءة ً حممد بن عبد الرحيم األصـبهاين، روى 
َ أمحـد بـن نـرص الـشذائيًالقراءة عنه عرضا  َّ ،]عنـه احلـروف  وروى  

 ].عبد الواحد بن عمر 

                                                        
  ).األهواز( يف ث  )١(
  ).بالسبع( يف س  )٢(
معرفـة . " أظنه هذا هو صاحب كتاب إنكار غـسل الـرجلني": الذي وجدته يف معرفة القرا  )٣(

  ٢/٧٠٤القراء 
  ) .الفقر( ث  يف )٤(
وكـذا يف معرفـة القـراء الكبـار ( هو أبو احلسن عيل بن حممد بن ابراهيم الدمـشقي احلنـائي  )٥(

  .١٧/٥٦٥ وهو مرتجم يف السري ٤٢٨احلافظ شيخ اإلسالم ت ) ٢/٧٠٤
 وهـو مـرتجم يف خمتـرص تـاريخ ٤٢٠هو أبو إسحاق إبراهيم بن حممد إبـراهيم احلنـائي ت )٦(

  ١/٤٨٥دمشق 
  ) .احلناناين( ويف ث  )احلناياين( يف س  )٧(
  .ترمجة  مل أقف له عىل )٨(
  .زيادة من س  )٩(



 
  ٩٢٩  

 حممد بن أمحد بن أمحد البيساين كذا سامه بعضهم، وقيل إنه أبو حممد -
  بـن أمحـد بـن حممـد بـن أمحد بن حممد بن عبد اهللا كام تقدم وصوابه حممـد 

  .عبد اهللا سيأيت  

- حممد بن أمحد بن حممـد بـن صـاعد  أبـو سـعيد النيـسابوري 
 أمحـد بـن إبـراهيم بـن  ، روى احلروف عـن ) احلنفي(القايض، 

 احلـافظ أبـو العـالء  موسى عن إبـن مهـران ، روى احلـروف عنـه 
 .اهلمذاين

 أبـو احلـسن األسـدي د اجلبـار بـن توبـة  حممد بن أمحـد بـن عبـ-
العكربي الشافعي، مقرئ ، حاذق ، ولد سنة مخس ومخسني وأربعامئة، قـرأ 

 البن جماهد عىل أيب حممد الرصيفيني، "السبعة"وسمع كتاب ) بياض( عليه
شـيخ، :  ، وأيب بكـر اخلطيـب ، قـال الـسمعاينوسمع من ابن الـسلمة 

وكان حسن األخذ، وكنت أقدم  السامع عليـه قرأ بروايات ، ، صالح، خري

                                                        
 . ٥٢٧ ، وفيها أنه توىف سنة ٤/٢٣٤ ، شذرات الذهب ، ١٩/٥٩١انظر ترمجته يف السري ) ١(
  .ليست يف س) احلنفي(  )٢(
  .ليس يف س ) غا( الرمز  )٣(
  .ليس يف س) غا( الرمز )٤(
 ، وشـذرات ٢٠/٣٤ ، وسـري أعـالم النـبالء ، ٢/٩٤٤انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٥(

  .٤/٢٦٦الذهب ، 
بـن الـسلمة  أبو جعفر حممد بن أمحـد بـن حممـد واملثبت من س ، وهو) ابن املسلم(ويف األصل و ث ) ٦(

 . ١٨/٢١٣ وهو مرتجم يف السري ٤٦٥السلمي البغدادي الصالح مسند الوقت ت 



 
  ٩٣٠  

قرأ بالروايـات عـىل أصـحاب احلاممـي ، وكـان : عىل غريه، وقال الذهبي
له سمت ووقار، تفقه عىل أيب إسحاق الشريازي، روى عنه ، حسن التالوة

 البن جماهـد أبـو "السبعة"سمع عليه كتاب : قلت  .احلافظ ابن عساكر
ْاليمن الكندي وقد قرأته عىل الشيخ عمر بن احلـسن ، ايتها عنهوانفرد برو، ُ

ـيمن إذنـا  ً وسـامعا وهـذا يف  غايـة املراغي عن عيل بن أمحد املقديس اخربنا أبو ال
 .العلو مات  هبا يف صفر سنة مخس وثالثني ومخسامئة 

- حممد بن أمحد بن عبد اهللا بـن هـالل  بـن عبـد العزيـز بـن   
 حبيـب أبـو بكـر الـسلمي اجلبنـي ) ابـن (  عبد الكريم بـن عبـد اهللا

أخـذ ، األطروش، شيخ القراء بدمشق، ولد سنة سبع وعـرشين وثالثامئـة
 ابـن و،  وعيل بـن احلـسني بـن الـسفر ًالقراءة عرضا عن أبيه

   واحلـسني بـن (وجعفر بن أيب داود، وأمحد بـن عـثامن الـسباك،األخرم 
أخـذ القـراءة عنـه ) اب ، وحممد بن أمحد بـن عتـابحممد بن عيل بن عت

                                                        

  ٩٤٣/ ٢انظر معرفة القراء  )١(
  ) .آونا( يف س  )٢(
 ، توضيح ١/٢٩٩ ، تبصري املنتبه بتحرير املشتبه ٢/٧٠٤انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٣(

  .٢/٦٣املشتبه 
  .ليست يف ث ) ابن(  )٤(
  ) .َاحلسني( يف س  )٥(
  ١/١٢١ي وهو مرتجم يف الغاية هو أبو احلسن أمحد بن حممد عبداهللا بن هالل السلمي مقر) ٦(
 . ١/٥٣٢هو أبو القاسم عيل بن احلسني بن أمحد بن السفر الدمشقي انظر ترمجته يف الغاية ) ٧(
  .ما بني القوسني ليست يف س )٨(
  مل أقف له عىل ترمجة )٩(



 
  ٩٣١  

وأمحد بن  ، السريازي احلسن  / ًعرضا عىل بن احلسن الربعي وحممد بن 
وأبو عيل ، والكارزيني ، ورشا بن نظيف ، األصبهاين حممد بن يزده 

وما خلت دمشق قط من إمـام كبـري : األهوازي ، وقال عنه يف االتضاح 
 السلمي،  إليه فيها ، وما رأيت هبا مثل أيب بكرراءة الشاميني يسافريف ق

ًقـيام ، ً ، ضابطا للروايةًمن ولد أيب عبد الرمحن السلمي ، إماما يف القراءة
القـراءات، قـرأ عـىل ًيعرف صدرا من التفسري، ومعـاين ،  القراءاتبوجوه

 والعلـم ، واألمانـة ، والـورع سبعة من أصحاب األخفش ، لـه منزلـة يف الفـضل ،
 اجلبن  بمسجد تلكان أبوه يؤم: والدين ، والتقشف ، والفقر ، والصيانة قلت 

  .بدمشق ، وهلذا قيل له اجلبني
                                                        

  كذا يف مجيع النسخ والصواب الشريازي وهو أبو بكر حممد بن احلـسن بـن أمحـد الـشريازي  )١(
  .٣/١٠٣٨ وهو مرتجم يف تذكرة احلفاظ ٤٤٧ ت

  ) .بن برده( يف س  )٢(
  ) .بن لطيف ( يف س  )٣(
  ) .الكازريني( يف س  )٤(
  ).اإليضاح( يف س )٥(
  ).نسافر إليها( يف س  )٦(
  ).أن لكن ( يف س  )٧(
  ) .القراءات( يف س )٨(
  ).فيام توحوه( يف س  )٩(
  ) .يوم الفتح( يف س )١٠(
  ).بل( يف س )١١(
  ) .اجليني( يف ث  )١٢(

 أ/٢٦١



 
  ٩٣٢  

 وهــو( مـات يف ســابع ربيـع اآلخــر سـنة ثــامن، وقـال األهــوازي 

، ) خارج الباب الصغري مـن دمـشقودفن(سنة سبع وأربعامئة، )األصح
 .وقد جاوز الثامنني 

-  حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا أبو بكـر البيـساين، كـذا 
وقيل فيه أبو حممد أمحد بن حممـد بـن ،  وابن سوار وغريمها سامه الذهبي
  ،  هـشام بـن عـامر  ًتقدم أخذ القراءة عرضـا عـن عبد اهللا كام

  روى القـراءة عنـه، ) باختيار أيب عبيد عليـه وقرأ(، وعبد اهللا بن ذكوان 
 ال : قـال الـذهبي، أبو بكر حممد بن أمحد بن عمـر الـداجوين

  ًبـل روى عنـه القـراءة عرضـا : قلـت ) أعلم أحـدا قـرأ عليـه غـريه
 ).هارون بن موسى األخفش عن أيب عبيد اختياره

- يعقوب بن عيل أبو عبـد اهللا،  حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن
                                                        

  .ما بني القوسني ليست يف س )١(
  .ما بني القوسني ليست يف س )٢(
  ) .غا ك مب ف( يف س رمز له بـ )٣(
  .١/٤٨٧انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٤(
   ." ، هو حممد بن أمحد البيساين ١/٨٧الذي يف معرفة القراء  )٥(
  ) .س غا ك مب ف( بـيف س رمز له  )٦(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٧(
  ).١٥٩(  ، احلاشية١/٤٨٧انظر معرفة القراء الكبار  )٨(
  .ما بني القوسني ليست يف س )٩(
 



 
  ٩٣٣  

 صاحب تلك القـصيدة املقرئ( ،  أبو عيل العجيل الاللكائيويقال
الرائية عارض هبا قصيدة أيب مـزاحم اخلاقـاين، رواهـا عنـه األهـوازي يف 

 : سنة ست وثامنني وثالثامئة أوهلا البطائح
 مد والشكر   كام أنت أهل للمحا  لك احلمد يا ذا املن واجلود والرب

  :ومنها يف أواخرها 
  بام قد شاع يف كل مامرصً شبيها       ًذا مقايل واضحا وبيانه   ـــفه   

ً  أقول مقاال معجبا ال ويل احلجر   ًعنيت به قول ابن خاقان منشدا ً 
 )ً عىل مائة مخسا تزيد عىل عرش            وأبياهتا زادت زيادة مرجح

وأيب ، أمحد بن نرص الشذائي رأ عىل ق) متصدر(  شيخ-
 أبـو عـيل  قـرأ عليـه، اجلـاروديحممد بن حبيباألشعث 

                                                        

  .بدون واو ) يقال( يف س  )١(
  مل أقف له عىل ترمجة )٢(
  .ما بني القوسني ليست يف س )٣(
  ) .البطالج( يف ث  )٤(
  ) .بيبهاش( يف ث )٥(
  ) .مزجع( يف ث  )٦(
  .ليست يف س ) متصدر(  )٧(
  ).ف( ليس يف س ومكانه) مب( الرمز )٨(
  ).س ( وقد رمز له بـ) األشعب( يف س )٩(
هو أبو األشعث حممد بن حبيب بن عبد الوهاب اجلارودي البرصي مقرئ معـروف انظـر  )١٠(

  .٢/١١٥ترمجته يف الغاية 
  .واملثبت من س و ث ) ياحلارود( يف األصل  )١١(



 
  ٩٣٤  

 وأبـو عـيل،  بن املرزبـان أبو بكر حممد بن أمحدو، احلسن بن قاسم
   الزينبـي فأسـقط الـشذائياألهوازي وذكر اهلذيل أنه قـرأ عـيل أيب بكـر

 .بينهام 
-) روى القراءة عن أمحد بـن ، شيخ، حممد بن أمحد بن عيسى أبو بكر احلريب

 ).ونسبه وكناه،قرأ عليه أبو عيل األهوازي ، عبد الرمحن الويل
، مقـرئ،  أبو عبـد الغـافقي القرطبـيَّ بن أمحد بن عراف حممد -
، لقاسـم بـن النحـاسأخذ القراءات عن أيب ا: ذكره األبار فقال، مصدر

 ، األسديوأيب بحر، وسمع من أيب حممد بن عتاب،حممد /وعون اهللا بن 
 بـن وأبوا خلطـاب، والتسميع حدث عنه بن  حوط اهللا، وتصدر لإلقراء

تال عىل ابن النحاس بغري الكوفيني : وقال أبو حيان،اجلميل يعني ابن دحية 

                                                        
  .تقدمت ترمجته ) حممد بن عبد اهللا بن املزربان( كذا يف مجيع النسخ ، والصواب أنه  )١(
  ).ك( يف س رمز له بـ )٢(
  ) .ك( يف س رمز له بـ )٣(
  .هذه الرتمجة ليست يف س ومل أقف له عىل ترمجة  )٤(
 ، تـاريخ ٢/٤٨التكملـة لكتـاب الـصلة  ، ٣/١٠٦٦انظر ترمجته يف معرفـة القـراء الكبـار  )٥(

  .٥٧٩اإلسالم وفيات سنة 
  ).بن عراق(كذا يف مجيع النسخ والذي يف ترمجته يف املصادر األخرى  )٦(
  .٢/٤٨ انظر التكملة لكتاب الصلة )٧(
  ) .أيب حييي( يف س  )٨(
َّهو أبو اخلطاب عمر بن حسن بن عيل بن اجلميل ابن دحية الكلبي الداين )٩(  ثم السبتي العالمة ُ

  .٢٢/٣٨٩ وهو مرتجم يف السري ٦٣٣املحدث ت 

 ب/٢٦١



 
  ٩٣٥  

عـن ، ةمات يف رجب سنة تسع وسـبعني ومخـسامئ) بياض( قرأ عليه: قلت
 .تسع وثامنني سنة

   حممد بن أمحـد بـن حممـد بـن غالـب أبـو عبيـد اهللا بـن الـرشاط-
األنصاري القرطبي مقرئ ، حمقق ، متقن، كامل ، أخذ القراءات عن عمـه 

أخـذ عنـه القاسـم بـن ، وأيب ذر اخلشني،  بن الرشاطأيب عبد الرمحن
، ًورعـا، ًحمـدثا، ًمتقنـا، ًيـانحو، ًوكان حمققا، أقرأ بجامع قرطبة،الطيلسان 

 .كبري القدر مات سنة ست عرشة وستامئة، ًزاهدا
، نزيل مكـة، أبو أسامه اهلروي  حممد بن  أمحد بن حممد بن القاسم-

وسمع منـه تفـسريه ،روى القراءة فيام ذكر عن أيب بكر النقاش : قال الداين
وعىل ،  السامريوأيب أمحد،ثم عرض عىل أيب الطيب بن غلبون، املخترص

ًغريمها رأيته يقرئ بمكة  عند باب الندوة وكان شيخا صـاحلا  وربـام أمـال  ،ً
  ولـد فـيام ذكـر ، أسـانيدها وغـري متوهنـا  مـن حفظـه قلـبأحاديث

                                                        
 ، تـاريخ ٢/٩٨ ، التكملـة لكتـاب الـصلة ٣/١٢٧٣انظر ترمجته يف معرفـة القـراء الكبـار  )١(

  .٦١٦اإلسالم وفيات سنة 
  .وقد تقدمت ترمجته ) عبد الرمحن( كذا يف مجيع النسخ والصواب )٢(
  ).احلسن( يف س )٣(
 . ٥/٥٥ ، لسان امليزان ٣/٤٦٤ ، ميزان االعتدال ١٧/٣٦٤ترمجته يف السري انظر ) ٤(
  ).بن عليون( يف س )٥(
  ) !أحادث( يف ث  )٦(
 ).قلت أسانيده وعرب ( يف س  )٧(



 
  ٩٣٦  

: وتوىف يف سنة سبع عرش وأربعامئة قلت،هبراة سنة تسع وعرشين وثالثامئة 
 .قرأ عليه حممد بن عبد اهللا بن املرزبان

-) حممد  بن أمحد بن عيل أبو احلسني روى القـراءة ، بن االنبويس
روى ،ً سامعا سـنة تـسعني وثالثامئـة عن أمحد بن عبد اهللا السوسنجردي

 بن احلسن بن أمحد بن عبد اهللا شـيخا وحيييالقراءة عنه األخوان أمحد
 ).احلافظ أيب العالء 

- حممد بن أمحد بن مهران )ا وقع يف بعض نسخ الكاملكذ ( ،
 .وصوابه أمحد ابن حممد بن مهران تقدم 

-  حممد بن أمحـد بـن حممـد بـن يوسـف بـن شـاهني أبـو عبـد اهللا
روى احلروف بمـرص عـن عبـد اهللا بـن عيـسى ،شيخ مقرئ ، البغدادي

   بــن الفــرح عــن حممــد بــن وعــن روح،املــدين عــن قــالون عــن نــافع 
                                                        

  .هذه الرتمجة ليست يف س  )١(
  .ومل أقف له عىل ترمجة ) ابن احلسني (يف ث  )٢(
  . واملثت من ث"السوسنجري"يف األصل  )٣(
  .١/٤٥هو أمحد بن احلسن بن أمحد بن عبد اهللا انظر ترمجته يف الغاية  )٤(
  .٢/٣٦٨هو حييي بن احلسن بن أمحد بن عبد اهللا انظر ترمجته يف الغاية  )٥(
  ).املؤدب( هذه الرتمجة يف س جاءت بعد ترمجة )٦(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٧(
  . املؤدب التي تكررت مرتنيهذه الرتمجة يف س جاءت بعد ترمجة )٨(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٩(
هو أبو الزنياع روح بن الفرج القطان املـرصي وهـو مـرتجم يف خالصـة تـذهيب هتـذيب  )١٠(

  .١١٨الكامل ص



 
  ٩٣٧  

 .روى عنه أبو بكر بن جماهد ، أيب بكر عن عاصم اجلعفي عن سليامن
-  ) بن أمحد بن حممد بن حممني البرصي) حممد أبو عبد اهللا 
 ً عرضا عـن روى القراءة ، مشهور، مقرئ، ) ببغداد( َّاملؤدب

ــر ــيس(  حممــدأيب جعف ــن ق ــن أمحــد ب ــساوي بمكــة صــاحب ) ب   ال
ــانمــد بــن احلــسني وعــيل حم،ابــن ديزيــل    روى ، بــن ســعيد الطي

 القـايض و، احلـذاء  عىل بن حممدً عنه عرضا القراءة
                                                        

والصواب أنه أبو سعيد حييي بن سليامن بن حييي اجلعفي الكـويف ) عن حيي بن سليم( يف س  )١(
  .٢/٣٧٣ وهو مرتجم يف الغاية ٢٣٧ت

هذا الرمزان ليسا يف س وهذه الرتمجة يف س جاءت بعد ترمجة اهلروى مبارشة، ثـم تكـررت  )٢(
  .ليست يف ث ) حممد( و) ف ك( مرة أخرى بعدها برتمجة وجاء فيها الرمزان

  .أقف له عىل ترمجة  ومل) ابو عبد اهللا النرصي( يف س )٣(
  .ليست يف س) ببغداد(  )٤(
  ).عرض عيل (يف س  )٥(
  .ليسا يف س ) ف ك( الرمزان )٦(
  .٢/٧٩هو أبو جعفر حممد بن أمحد بن قيس الساوي انظر ترمجته يف الغاية  )٧(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٨(
  ).بن حييي( يف س )٩(
  .واملثبت من س ) العطار ( يف األصل وث  )١٠(
  ) .قرأ عليه( يف س )١١(
  ).أبو الفضل اخلزاعي وعيل بن حممد احلذاء( ليس يف س وفيه) ف( الرمز )١٢(
 وهو مـرتجم ٤١٥هو أبو احلسن عيل بن حممد بن عبد اهللا احلذاء البغدادي شيخ مقرئ ت  )١٣(

  .١/٥٧٢يف الغاية 
  .ليس يف س ) ف( الرمز  )١٤(



 
  ٩٣٨  

 أبـو  عليه سنة مخس وستني وثالثامئة وقرأ]. الواسطي [ أبو العالء 
توىف ابن حممـني سـنة : أسعد بن احلسني ) قال القايض(الفضل اخلزاعي 

 ). وثالثامئةثامن وسبعني
أخـذ ، كذا ذكـره الـداين، حممد بن أمحد بن حممد ابو بكر اليقطيني-

ًروى القراءة عنه عرضا ، روحممد بن هارون التام،قنبل / ًالقراءة عرضا عن
وقال عنه عبد املنعم بن : قال الداين) ثم( بن عبد اهللا الكرسوينظيف 

:  مد اليقطيني فأخطأ يف اسمه قلتحمقرأت عىل أمحد بن : عبد اهللا بن غلبون
قـد قـرأ عـىل صـاحبه فهو أخرب به إذ،والصواب الذي ذكره ابن غلبون 

وغري واحد من أهل بـالده ،وأبو عيل الرهاوي ، وكذا سامه أبو العز، نظيف
 .واهللا أعلم ،العارفني به 

- حممد بن أمحد بن حممني  هو حممد بـن أمحـد بـن حممـد بـن 
 .ً تقدم آنفاحممني

                                                        

  ).س( زيادة من  )١(
  ).اقرأ ببغداد( يف س  )٢(
  .ما بني القوسني ليسا يف س  )٣(
  ) .اليقطيني(  يف ٥/٧٠٣ملرتجم يف األنساب للسمعاين لعله ا )٤(
  .واملثبت من س ) الكروي( يف األصل و ث  )٥(
  .ليست يف س) ثم(  )٦(
  ).وأقرأ( يف س )٧(
  .ليس يف س) ك( الرمز )٨(
  )!.خممري( يف س )٩(
  ).أيضا( يف س )١٠(

 أ/٢٦٢



 
  ٩٣٩  

بن أمحد بـن مرثـد )  حممدبن(  هو حممد حممد بن أمحد بن مرثد-
 .يأيت 

ِ بن مرشد بن الزرز أبو بكـر الدمـشقي حممد بن أمحد- َ ،مقـرئ  ،
ًروى القراءة عن عرضا ، ًأخذ القراءة عرضا عن هارون األخفش ،  صالح

وكـان ،  امت متواليات بدمـشقعبد الباقي بن احلسن وقال قرأت عليه ثالث خت
وأخربين أنه قرأ ،  ولزوم اجلامعة،  عىل صيام الدهر ًوصابرا،  من خيار املسلمني

 .عىل األخفش بدمشق قبل سنة تسعني ومائتني
 بن مسعود أبو عبد اهللا األزدي الـشاطبي املعـروف  حممد بن أمحد-

 اثنتـني وأربعـني ولد بشاطبة سنة، متصدر ،  مقرئ،  بابن صاحب الصالة
ًوكتب بخطه علام كثريا،  ومخسامئة قرأ عىل أيب احلسن بـن هـذيل بروايـة ،  ً

قرأ عليـه ،  وسمع منه أكثر تصانيف الداين سنة ثالث وستني وقبلها، نافع 
  ، بـن حممـد الفـصالوحممـد،  حممد بن حممد بن عبد العزيز التجيبـي

                                                        
  ).مرمد( يف ث  )١(
  .ليست يف س) بن حممد(  )٢(
 . ٣٥٠ ، وتاريخ اإلسالم وفيات سنة ٢/٥٩٤ته يف معرفة القراء الكبار انظر ترمج) ٣(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٤(
  .واملثبت من س ) صابر( يف األصل و ث )٥(
، تـاريخ ٢/١١١، التكملـة لكتـاب الـصلة ٣/١١٩٩انظر ترمجته يف معرفة القـراء الكبـار  )٦(

  .٦٢٥اإلسالم وفيات سنة 
  !!جيبي الذي قبله هذا هو حممد الت )٧(
  ).الفعال( يف س )٨(



 
  ٩٤٠  

 بـن مـسدى وأبـو بكـر بـن  بكـروأبـو،   والرىض حممد بن عيل الـشاطبي
 يف مل آخـذ عنـه لتـسمحه : قـال األبـار،  روى عنه التيـسري، مشليون

وقـال ابـن ، اإلقراء واالسامع مات ببلنسيه سنة مخـس وعـرشين وسـتامئة 
قال وذكر هو أنه هـو الـذي لقـن ، سنة اثنتني وعرشين وستامئة  :مسدي

وهذا من تسمحه فـإن :قلت ،  ده بحرضة وال الرعيني القرآنُّأبن فرية
الشاطبي ولد سنة ثامن وثالثني فهو أكرب من ابـن صـاحب الـصالة بـأربع 

فـام كـان ابـن صـاحب ، سنني وكان الشاطبي من أذكى النـاس يف صـغره 
 .الصالة ليسبقه فيحفظ قبله ثم يلقنه واهللا أعلم 

حممـد قرأ عـىل ،  حممد بن أمحد بن مشليون أبو عبد اهللا األنصاري-
،  وروى عنه أبو بكـر بـن مـسدي، قرأ عليه ولده أبو بكر حممد، بن أمحد بن نامرة ا

 ). اثنتني وأربعني ومخسامئة(إن مولده سنة: وقال 
 

                                                        
 . " ومل أسمع منه "ًلقيته مرارا " ، قال ابن األبار ٢/١١١يف التكملة  )١(
  ) !.لتسمجه( يف ث )٢(
  .واملثتب من س ) مشرتي( يف األصل و ث  )٣(
  ) .فقرأ أي خريه( يف س )٤(
  ).الغزال( يف س  )٥(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٦(
  .بني القوسني ليست يف س ما  )٧(
 



 
  ٩٤١  

 القرطبـي يعـرف  أبو عبد اهللا الكتـاينمحد بن مطرفأ حممد بن -
لروايـات تال با،  كبري، مقرئ ،  يؤم بمسجد طرفه بقرطبه بالطريف لكونه

وصـحب أبـا العبـاس ، والزمه ومحـل عنـه معظـم مـا عنـده ، عىل مكى 
أخـذ ، ًوكان عجبـا يف القـراءات ،  بن عبد اهللا/وسمع يونس،  املهدوي

وأمحـد بـن عبـد الـرمحن ، قرأ عليـه عـون اهللا القرطبـي، ًالناس عنه كثريا 
 عنـه أبـو احدثن، ثقة ، ًفاضال ،  ًكان دينا : اخلزرجي قال ابن بشكوال

مـن شـيوخنا ووصـفوه  بجميـع مـا رواه وغـريه القاسم بن صـواب
ومـات ، ولد سنة سبع وثامنني وثالثامئـة، وكثرة املزاح والدعابة ، واجلاللة ،  باملعرفة

 .يف صفر سنة أربع ومخسني وأربعامئة

                                                        
، تاريخ اإلسـالم وفيـات سـنة ٢/٥٠٩، الصلة ٢/٨٢٠انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )١(

٤٥٤.  
  ).الكنانى( يف س  )٢(
  ).لكنه( يف س  )٣(
 وهـو ٤٢٩هو أبو الوليد يونس بن عبد اهللا بن حممد ابن الصفار القرطبي اإلمـام الفقيـه ت  )٤(

  .١٧/٥٦٩ مرتجم يف السري
  .٢/٥٠٩يف الصلة  )٥(
  ).ًحدثيا ( ث  يف )٦(
 وهـو مـرتجم يف ٥١٤هو أبو القاسم خلف بن حممد بن عبـد اهللا بـن صـواب اللخمـي ت  )٧(

  ١/١٧٢الصلة 
  ).وغربه( يف س  )٨(
 

 ب/٢٦٢



 
  ٩٤٢  

-  بن( حممد بن أمحد(املعتمر أبو احلـسني الـصويف املقـرئ 
ْال أدري عىل من قرأُّرهابال َ)قرأ عليه ( أبو الفضل الرازي بالرها 

 ).يذكر إسنادهومل(،  بإسناده إىل أوقية
،   األويـوري أبو أمحد التجيبـي بن معطي حممد بن أمحد-
ُرحال قرأ ببلـده عـىل ابـن عـامد،  صالح،  مقرئ َّ ثـم حـج فقـرأ عـىل   

  ً حمققـا أخـذ عنـهًقـديام، ًقال الذهبي وكان صاحلا ، رجا أيب عيل بن الع

                                                        
 . ليس يف س) ك( الرمز )١(
  .ليست يف ث) بن(  )٢(
 مل أقف له عىل ترمجة )٣(
انظـر معجـم البلـدان ، .زيرة بـني املوصـل والـشام بيـنهام سـتة فراسـخ مدينة بـاجل: الرها  )٤(

٣/١٢٠. 
 .ليست يف س ) قرأ عليه(  )٥(
 .ليس يف س) ك( الرمز )٦(
 .ما بني القوسني ليست يف س  )٧(
  . ٢/٣٠ ، التكملة لكتاب الصلة ٣/١٠٦٨انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )٨(
  . )بن معط( يف س )٩(
  ) .العيني األوث(يف س )١٠(
كام يف معرفة القـراء ألنـه مـن ) األوريويل( والصواب " األوثوري"كذا يف األصل ويف س  )١١(

  . كام يف التكملة لكتاب الصلة) أوريوله(أهل 
. وهو حممد بـن أمحـد بـن عـامر تقـدمت ترمجتـه ) ابن عامر( كذا يف مجيع النسخ والصواب )١٢(

 ١/٢٨٨وانظر التكملة لكتاب الصلة 
  . )!روى( يف س  )١٣(



 
  ٩٤٣  

 القــراءات تــالوة يف ســنة مخــس وســتني  نــسيبه أبــو عبــد اهللا التجيبــي
 .ومخسامئة

روى القراءة عـن عبـد اهللا بـن ،  األندليس حممد بن أمحد بن مفرح-
  . بن ذي زويهأمحد

- أمحد بن عبـد العزيـز بـن  حممد بن أمحد بن منري هو حممد بن 
 .منري تقدم 

، مرص ،  نزيل، ابن أيب النجود أبو الفرج البغدادي .حممد بن أمحد -
ً عرضا وسامعا عن أيب طاهر بن أخذ القراءة، ثقة ،  حمدث مسند،  مقرئ ً

وروى احلروف عن أيب ،  وغريها، وسمع منه كتبه يف القراءات ،  أيب هاشم
وروى كتـاب ،  وسـمع مجاعـة،  حممد بن مـسلمبكر أمحد بن جعفر بن 

قـرأ عليـه : قال الداين،  معاين القرآن للزجاج من أيب احلسن اجلصاص عنه
                                                        

 وهـو مـرتجم ي ٥١٩أظنه أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عامر التجيبي الالردي إمام عامل ت  )١(
   .٢/٧٦الغاية 

  . ومل أقف له عىل ترمجة) بن مفرح ( يف ث و س )٢(
 وهو مـرتجم يف ٣٤٠هو أبو عمر عبد اهللا بن أمحد بن ذي زويه الدمشقي ثقة عارف ت قبل  )٣(

  . ١/٤٠٦لغايةا
  . )ذي زوبه( يف س  )٤(
  . ليس يف س) ف ( الرمز )٥(
  .٣٩٦انظر ترمجته يف تاريخ اإلسالم وفيات سنة  )٦(
  ) .القراءات( يف س )٧(
  .وتقدمت ترمجته ) ابن سلم( كذا يف مجيع النسخ والصواب  )٨(



 
  ٩٤٤  

 من مرص إىل  وخرجوبعدها،  أصحابنا بمرص قبل سنة تسعني يعني وثالثامئة
 .الشام فتوىف هبا سنة مخس أو ست وتسعني وثالثامئة 

- ) ن أمحد بن عيل أبو نرصحممد بن أمحد بن نرص ب صابر الـدين 
  قــرأ عــىل ،جمــود ، متــصدر، مقــرئ، املــؤذن باجلــامع العتيــق بأصــبهان

 بن احلـسني قرأ عليه القايض أسد،حممد بن حممد بن عبد الرمحن املديني 
  .)اليزدي 
-  حممد بن أمحد بن نرص بن أيب حكمة أبو عبد اهللا التيميل  

ــد حممــد ى احلــروف عــنرو، الكــويف ــن جني  صــاحب  ب
 أمحد بن حممد  و،روى احلروف عنه أمحد بن حممد اهلمذاين  ،األعشى

 .بن سعيد األذنى
                                                        

  .واملثبت من س) وبغريها(يف االصل و ث  )١(
  ) .ورصح بن( يف س )٢(
  . هذه الرتمجة ليست يف س )٣(
  . )انو( يف ث  )٤(
  . مل أقف له عىل ترمجة )٥(
  . وتقدمت ترمجته) أسعد( كذا يف األصل و ث والصواب  )٦(
  . ليست يف س) ج ك( الرمزان )٧(
  .ومل أقف له عىل ترمجة) التيمي( يف ث و س )٨(
  .ليست يف س ) ج ك ( الرمزان  )٩(
   .٢/١١٣هللا بن حممد بن احلنيد الكويف انظر ترمجته يف الغاية هو أبو عبد ا )١٠(
  ) .حنبيد( ويف ث ) جسدب( يف س  )١١(
  .ليس يف س ) ج( الرمز )١٢(



 
  ٩٤٥  

-  حممد بن أمحد بن هـارون أبـو بكـر الـرازي البغـدادي  
،  الفضل بن شاذان بن عيـسى قرأ عىل ، ضابط، حاذق ثقة،مقرئ 

إال ، والقايض أبو العالء الواسطي، حسنون بن اهليثم صاحب هبرية و
/  يف رواية هبرية فقال فيه أبـو بكـر أمحـد بـن حممـد بـنأن أبا العز قلبه

 وأشهرها قرأ عليـه،وطريقه أوضح الطرق ) :قال الداين(، هارون
توىف :سن قال الداينوعبد الباقي بن احل،أبو الفرج حممد بن أمحد الشنبوذي 

 .بعد الثالثني وثالثامئة 
،  مقـرئحممد بن أمحد بن أيب هاورن أبو عمر التميمـي االشـبييل -
قرأ عليه عبيد اهللا بن أمحد بن أيب ، قرأ عليه أخيه أيب القاسم أمحد، مصدر

 .الربيع االستاذ 
 

                                                        
  .ليست يف س ) ف ج ( الرمزان )١(
  .مل أقف له عىل ترمجة  )٢(
  .ليست يف س ) ف ج( الرمزان )٣(
  . ليس يف س) ج( الرمز )٤(
  . )قلب( يف س )٥(
  . ليست يف س) قال الداين( )٦(
  .ليس يف س ) ف( الرمز )٧(
  .مل اقف له عىل ترمجة )٨(
هو أبو القاسم أمحد بن أمحد بن أيب هارون األشبييل التميمي املقـرئ انظـر ترمجتـه يف الغايـة  )٩(

١/٣٨ .  

 أ/٢٦٣



 
  ٩٤٦  

 بـن اهليـثم بـن صـالح التميمـي املـرصي يعـرف حممد بن أمحـد -
روى احلـروف عـن روح بـن الفـرج ، مشهور نزل بغـداد، شيخ، بفروجه

روى عنه احلروف أبـو بكـر بـن ، املرصي عن حييي بن سليامن عن أيب بكر
 .وعبد الواحد بن عمر، جماهد
 ،إمـام ، البلخـي أمحد بن اهليثم أبـو بكـر الروذيـاريحممد بن  -
عــىل أيب عــيل  )الكثــرية( تــال بالروايــات ، ) اســتاذ، حمــرر( ، مقــرئ

 ابن حممد بن إبـراهيم وأمحد، اهلروي ومنصور بن حممد (األهوازي
 ، اهلنـد  يف أول حد غزنةاستوطن مدينة: قال الذهبي، )املروزي 

                                                        

  تبـصري املنتبـه٢/٣٠٣، توضـيح املـشتبه ٢١/٣١٨انظر ترمجتـه يف خمتـرص تـاريخ دمـشق  )١(
٣/١٠٨٧ .  

 ، خمتـرص تـاريخ ٥٤/١٣٢٠ ، تـاريخ دمـشق ٢/٨٥٣انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبـار  )٢(
  .٢١/٣١٩دمشق 

 . كام يف معرفة القراء الكبار ) الروذباري( والصواب ) الرودبار( كذا يف األصل ويف س ) ٣(
  .حمرر أستاذ ليست يف س  )٤(
 .ليست يف س ) الكثرية ( )٥(
  . القوسني ليست يف س ما بني )٦(
العباس اهلروي املقرئ شيخ متصدر انظـر ترمجتـه يف الغايـة  هو ابو نرص منصور بن حممد بن )٧(

٢/٣١٣.   
هو أبو بكر أمحد بـن حممـد بـن إبـراهيم املـروزي ، شـيخ متـصدر ،انظـر ترمجتـه يف الغايـة  )٨(

١/١٠٠ . 
اسـان واهلنـد انظـر معجـم البلـدان غزنة مدينة عظيمة يف طرف خراسان وهي احلد بني خر )٩(

٤/٢٢٨.  
  ) ! .غرنة( يف س  )١٠(
  ) ! .جد(يف س  )١١(



 
  ٩٤٧  

قال احلافظ ابن ،  الروايةعايل،  بالعللًوكان بصريا،وأقرأ هبا القراءات 
 املقرئ بمنزله انبا أبو بكر حيم اهلرويعساكر انبا عبد السالم بن عبد الر

ًوكـان عاملـا بـالقراءات ، بغزنة سنة تـسع وثامنـني وأربعامئـةالروذباري
) رأيته بمدينة ،  مل يؤلف مثله"جامع القراءات"وهو مؤلف كتاب : قلت

وأتى فيه بفوائد كثرية باألسانيد ، وغريها، هراة قد مجع فيه القراءات العرش
 بن مسعود بن الـسلطان  ألفه باسم السلطان أيب املظفر إبراهيم،املختلفة

 صاحب غرنة وغريها من اهلند وفـرغ منـه يف يـوم األحـد حممد بن سكنكنني
 ).السابع عرش من املحرم سنة تسع وستني وأربعامئة 

- حممد بن أمحدبن واصل أبو العباس البغـدادي مقـرئ  ،
   أمحـد  ًأخـذ القـراءة سـامعا عـن أبيـه، ابطضـ، مـتقن، إمـام، جليل

                                                        
  ) .ًنصريا( يف س  )١(
  ) .عال( يف س  )٢(
 .مل أقف له عىل ترمجة  )٣(
  .واملثبت من االصل) الرودباري( ويف س ) الروزذياري ( يف ث )٤(
  . ما بني القوسني ليست يف س )٥(
يد إبراهيم بن مسعود بن السلطان حممود بن سبكتيكني صـاحب غرنـة واهلنـد هو امللك املؤ )٦(

  . .١٨/٥٨٠ وهو مرتجم يف سري أعالم النبالء ٤٨١ت 
  ).بن سبكتيكني ( والصواب  كذا يف االصل و ث )٧(
 ، تـاريخ اإلسـالم ٢/٥١٩ ، معرفـة القـراء الكبـار، ١/٣٦٧انظر ترمجته يف تـاريخ بغـداد  )٨(

   .٢٧٣وفيات سنة 
 



 
  ٩٤٨  

)عن ًوعرضا عن ، )  اليزيدي والكسائيحممـد بـن سـعدان  ،
روى القراءة  ،  حممد بن إسحاق املسيبيقال الداين وهو أجل اصحابه و

ًعنه عرضا وسامعا  ًأمحد ابو بويان ،وحممد بـن أمحـد  املعـروف 
 ابـن و،  عـيل بـن احلـسنو ،  احلـسن بـن الـرسيو،بالرام 
 عبد اهللا بن و،  موسى بن عبيد اهللا اخلاقاينو،  ابن شنبوذو،جماهد
 بن وعيل ، الصائغ  احلسني بن إبراهيمو، الطويس الكاتب حممد 

   املـستنري ووقـع يف، وأمحد بن حنبـل، وحدث عن خلف البزار،مستور
  ابـن واصـل عـن / يف رواية الكـسائي عـن محـزه روايـة) غريه( و

                                                        
  .ما بني القوسني ليست يف س  )١(
  )! .بن( يف ث )٢(
  ) .ثوبان( يف س  )٣(
   .٢/٥١إبراهيم الرامي انظر ترمجته يف الغاية  هو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن )٤(
  .ليس يف س ) ج( الرمز )٥(
   .١١/٣٧٨هو عيل بن احلسن بن سهل البجيل انظر ترمجته يف تاريخ بغداد  )٦(
   .١/٤٥٧هو عبد اهللا بن حممد الطويس الكاتب انظر ترمجته يف الغاية  )٧(
هو احلسني بن إبراهيم بن عبد اهللا الصايغ البرصي يعرف بابن منـصور مقـرئ معمـر انظـر  )٨(

  . ١/٢٣٧ترمجته يف الغاية 
   .١/٥٨٠هو أبو احلسن عيل بن مستور املقرئ انظر ترمجته يف الغاية  )٩(
  ) !. مرسوربن( يف س  )١٠(
  .ليست يف س ) وغريه(  )١١(
  .تكررت يف األصل مرتني ) رواية(  )١٢(
 

 ب/٢٦٣



 
  ٩٤٩  

 أمحد وصوابه حممد وهو  حممد املتقـدم عـن أبيـه وسامه(  الكسائي نفسه 
  أنه توىف يف مجاديوجدت يف تاريخ: قال الذهبي،) أمحد  عن الكسائي

 .اآلخرة سنة ثالث وسبعني ومائتني
- ) أمحد بن أيب واصلحممد بن  ، روى القراءة عن الـدروي عـن

كـذا ذكـر االهـوازي يف ،روى القراءة عنه أبو عبـد اهللا الـرازي ،الكسائي 
 ).واهللا أعلم، وهو غري الذي قبله،مفردة الكسائي 

- حممد بن أمحد بن يزده امللنجي ،كذا قال اهلذيل ، فقلب اسمه
 .احلسني تقدم باسم أبيه وهو أمحد بن حممد بن 

-  حممد بن أمحـد بـن يوسـف )أبـو الطيـب ) بـن جعفـر
روى القـراءة ، عارف مـشهور،رحال ، مقرئ،غالم ابن شنبوذ ،البغدادي 

                                                        
  .ما بني القوسني ليس يف س )١(
  ) .بقي( يف س  )٢(
  . )مجاذي اآلخرة( يف ث  )٣(
  .الخ.... وجدت يف تارخيي " ٢/٥٢٠يف معرفة القرا  )٤(
  . هذه الرتمجة ليست يف س )٥(
  . ةمل أقف له عىل ترمج )٦(
  . )بن بركة اللمي( يف س )٧(
  ) .الذهبي فقلت( يف س )٨(
 ، وتـاريخ بغـداد ٢/٢٨٨ وأخبـار اصـبهان ٢/٦٢٨انظر ترمجته يف معرفـة القـراء الكبـار  )٩(

١/٣٧٧.   
  . ليست يف س) بن جعفر( )١٠(



 
  ٩٥٠  

وإدريس بن ، احلسن حممد بن أمحد بن شبنوذ  أيب ًعرضا عن استاذه
  يامن الـزبريي وعـن  ابن أمحد بن سل الزبري عبد الكريم احلداد عن 

إسحاق( و،  أيب بكر حممد بن هارون التامرقرأ ،)  بن أمحد اخلزاعي
 عيل بـن حممـد بـن عبـد اهللا و،  حممد بن جعفر املغازيلعليه 

ــرص ،  أمحــد بــن عبــد اهللا بــن إســحاق و، الزاهــد روى عنــه أبــو ن
قدم علينا سنة تسع وأربعـني : وقال ،وأبو نعيم احلافظ، اإلسامعييل

 .وثالثامئة
 

                                                        
  . ليس يف س) ك( الرمز )١(
  . )ابن احلسن( يف س )٢(
  .ليس يف س ) غا( الرمز )٣(
  ) .الزبريي أمحد( يف س )٤(
  . .ليس يف س) غا( الرمز )٥(
  .ما بني القوسني ليس يف س  )٦(
  . ليس يف س) غا( الرمز  )٧(
  ) .املغازي( يف س )٨(
  .ليس يف س ) غا(الرمز )٩(
  .ليس يف س ) ك( الرمز )١٠(
امعييل اجلرجـاين يف س ابن االسامعييل وهو أبو نرص حممد بن أيب بكر أمحد بن إبراهيم االس )١١(

   .١٧/٨٩ وهو مرتجم يف السري ٤٠٥اإلمام املحدث ت 
 قدم علينا قبل اخلمسني وسامعي منه سنة تـسع وأربعـني ٢/٢٨٨الذي يف تاريخ أصبهان  )١٢(

  وثالثامئة أ هـ



 
  ٩٥١  

 أمحد عن عبد الوهاب  بن هالل عن عيل بن ُقرأت عىل احلسن -
 بن عيل أنا أبو العالء احلافظ أنا أبو عىل احلداد أنا أبو نعيم ثنا أبو الطيب 

الكـريم ح وأخـربين عمـر بـن ) دبـع( ثنا إدريس بنحممد بن يوسف 
ْ يوسف بن يعقوب أنا أبو اليمنحسن عن أبو منـصور القـزاز أنـا   .أنا (ُ

تـوىف فـيام أحـسب سـنة بـضع : قلـت) بياض ( ) أبو بكر اخلطيب احلافظ
 .ومخسني وثالثامئة

-  حممد بن أمحـد أبـو عبـد اهللا احلليمـي البغـدادي ، روى
د بـن نـرص  أمحـ روى عنـه، القاسم بن الوارث  احلروف عن

َالشذائي  َّ. 
وهو حممد بن أمحد بـن ، كذا ذكره الداين، حممد بن أمحد بن جعفر الساوي -

 .واألكثر عىل أنه حممد بن موسى كام سيأيت،قيس املتقدم 

                                                        
  .هو احلسن بن أمحد بن هالل الرصخدي تقدمت ترمجته  )١(
  . خاري تقدمت ترمجتهعيل بن أمحد بن عبد الواحد الفخر ابن الب )٢(
  .هو عبد الوهاب بن عيل بن السكينة تقدمت ترمجته  )٣(
  ) .حممد بن أمحد بن يوسف( يف س  )٤(
  . ليست يف ث) عبد ( )٥(
  .ما بني القوسني ليست يف س  )٦(
  .ليست يف س ) مب ج( الرمزان  )٧(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٨(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٩(



 
  ٩٥٢  

حممــد بــن أمحــد بــن عبــد اهللا املــؤدب َّ، ًروى القــراءة عرضــا
روى القـراءة ، املكـي أيب حييي حممد بن عبد الرمحن بن املقـرئعن

 .ًعنه عرضا أبو الفضل اخلزاعي 
- حممد بن أمحد أبو بكر الدينوري ،ًروى القراءة عرضا عن  

ــدينوريإبــراهيم ــه ،عــن أيب الزعــراء   ابــن موســى ال   روى القــراءة عن
 . عبد الرمحن بن أمحد الرازي ًعرضا 
ًأخـذ القـراءة عرضـا ، صدرمت، مقرئ، حممد بن أمحد الشارزوري-

ًروى القـراءة عنـه عرضـا ،وسامعا عن حممد بن اسحاق املسييبي عن أبيـه 
 .احلسن النقاش/ ًوسامعا حممد بن  

ًأخذ القراءة عرضـا ،حممد بن أمحد أبو عبد اهللا األنامطي املرصي -
                                                        

  . ليس يف س) ك( رمزال )١(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٢(
  .ليس يف س ) ك( الرمز )٣(
  ) .املغري( يف ث  )٤(
  .ومل أقف له عىل ترمجة) ٍالدنيوري( يف ث )٥(
  .ليس يف س ) ك( الرمز )٦(
   .١/٢٨هو إبراهيم بن موسى الدينوري انظر ترمجته يف الغاية  )٧(
  .ليس يف س) ك( الرمز )٨(
  . أقف له عىل ترمجةمل )٩(
  .مل أقف له عىل ترمجة )١٠(
 

 أ/٢٦٤



 
  ٩٥٣  

ًروى القراءة عنه عرضا خلف بن إبـراهيم ، ابن اسحاق اخلياط عن أمحد
 .وكناه، ونسبه، اخلاقاين
- ) حممد بن أمحد أبو احلسن البغـدادي يعـرف بـاحلمزي ، أخـذ

ًروى عنـه القـراءة عرضـا أمحـد بـن ،ًالقراءة عرضا عن أيب بكر بن جماهـد 
 ) .وكناه،ونسبه ، القنطري

- )حممد بن أمحدذكـره ، متـصدر، مقـرئ،  احليدري العـسقالين
 روى عنه عبد بـن أمحـد،بان بن شداد الداين وقال روى عن عبد اهللا بن أ

  .)وكناه، ونسبه،اهلروي 
 روى احلروف عن موسـى بـن حـزام، الرتمذيحممد بن أمحد أبو ذر -

 .روى عنه احلروف حممد بن احلسن النقاش،  بن آدمعن حييي
                                                        

  أبو جعفر أمحد بن اسحاق بـن ابـراهيم املقـرئ اخليـاط األعـرس انظـر ترمجتـه يف الغايـة  هو )١(
١/٣٨.   

  .هذه الرتمجة ليست يف س  )٢(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٣(
  .هذه الرتمجة ليست يف س  )٤(
   .٢/٥١٩ وتبصري املنتبه ٢/٥٤٥به لعله املرتجم يف توضيح املشت )٥(
 . واملثبت من األصل وهو عبد بن أمحد اهلروي أبو ذر تقدمت ترمجته ) عبيد( يف ث ) ٦(
  . )زرالرمذي( يف ث  )٧(
  .ومل أقف له عىل ترمجة. هذه الرتمجة ليست يف س  )٨(
  . واملثبت من س) بن حرام( يف األصل و ث  )٩(
  .مل أقف له عىل ترمجة )١٠(



 
  ٩٥٤  

حممد بن أمحد أبو بكر الشمـشاطي ،كـذا ذكـراهلـذيل  يف 
،  أنه عيل بن احلسن بن عبد احلميد كام تقـدمبيه واملعروف اسمه واسم أ

  وإنـام ، عمر بن عيـسى بـن فائـد عـن خلـف ًوذكر ايضا أنه قرأ عىل 
ــس عــن خلــفقــرأ ابــن فائــد ًروى القــراءة  عنــه عرضــا ،  عــىل إدري 

منصور بن حممد السندي . 
حممد بن أمحد النوجاباذي قرئم[ ، شيخ[ ، متصدر بمدينة
روى ، منصور بن أمحد العراقيً عرضا عنروى القراءة، بخاري
 .ً أبو لقاسم اهلذيل عرضا وسامعا ببخاري  عنهالقراءة

                                                        
  .ليس يف س ) ك( الرمز )١(
  . .ومل أقف له عىل ترمجة) السمساطي( يف س )٢(
  ).ذكره( يف ث  )٣(
  ).الذهيل( يف س  )٤(
  ).وال يعرف أنه( يف س )٥(
  .ليس يف س ) ك( الرمز )٦(
  ).بني فائد( ويف ث ) ابن عائد(يف س  )٧(
  .ليست يف س ) ك( الرمز )٨(
  .) منصوري حممد( يف س  )٩(
  . ومل أقف له عىل ترمجة) النوجابادي( ويف ث) النوحانادى( يف س )١٠(
  . زيادة من س )١١(
  ) .ٍالقراءات( يف س  )١٢(
  .واملثت من األصل وث ) القرايف( يف س  )١٣(
  . )ٍالقراءات( يف س  )١٤(



 
  ٩٥٥  

-حممد بن أمحد املادرائي  شيخ اهلذيل سامه يف موضـع كـذلك فانقلـب 
 .ناسخ ولعل ذلك من ال،وصوابه أمحد  بن حممد ، عليه

-  ) هو حممد بن أمحد بن إبراهيم ، بن أمحد يعرف بالرامي) حممد
 ) .الرامي تقدم

قـرأ ،عـامل،رئـيس ،  القالنيس الكاتـب العقييل حممد بن أمحد-
وعـرض عليـه الـشاطبية أخـذ عنـه الـشاطبية ، القراءات عـىل الـسخاوي

: وقـال،احلافظ ،هبي وحممد بن أمحد الذ،الشمس حممد بن غدير الواسطي 
توىف سنة ثامن وتـسعني ،ًكان حسن السمت والبزة صديقا لشيخنا الفاضيل 

 .وستامئة يف عرش الثامنني 
- حممد بن أمحد أبو العباس الرازي  ،ًأخذ القراءة عرضا ، مقرئ

روى ،وحممد بن عيـسى األصـبهاين ،  أمحد بن يزيد احللواينًوسامعا عن
ًضا وسامعاالقراءة عنه عر ً إبراهيم بن عبد الرزاق . 

                                                        
  . ليس يف س) ك( الرمز )١(
  ).املادرامي( ويف ث ) املاوراين( يف س )٢(
  . القوسني ليس يف س ما بني )٣(
 ، تـاريخ ٣/١٤٢٤٥ ، ومعرفة القراء الكبار ٢/١٦٠انظر ترمجته يف معجم الشيوخ للذهبي  )٤(

  ) .طبعة بشار عواد معروف ( ٦٩٨اإلسالم وفيات 
  . )العقبل( يف س ٍ )٥(
  . )علم( يف س  )٦(
 مل أقف له عىل ترمجة )٧(



 
  ٩٥٦  

-حممد بن أمحد أبو احلارث بن الرقي نزيل طرسوس ، مقـرئ
وهـو مـن ،  الـسويسًأخذ القراءة عرضا عـن، جليل، معروف، مصدر

 ، بـن عبـد اهللا  نظيفًجلة أصحابه وأولقهم اخذ القراءة عرضا عن 
 أنه قـرأ عليـه أبـو عمـر يد أبن الفحامووقع يف جتر، وأبو بكر النقاش

 .وصوابه أبو بكر النقاش، وهو وهم، النقاش
هو حممد بن أمحد بـن احلـسن بـن عمـر ،/  حممد بن أمحد  الكسائي -
 .تقدم

   هو حممـد بـن أمحـد بـن سـعيد الفـراء، حممد بن أمحد املعافري-
 .تقدم 
 .د يأيت هو حممد بن حممد بن أمح، حممد بن أمحد اللهبي -
 ) .بياض (  الطنجايل شيخ أيب الربكات البلفيقيحممد بن أمحد  -

                                                        
  ١/٤٨٤انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار  )١(
  . ٤/٣١انظر معجم البلدان . مدينة بالشام بني انطاكية وحلب وبالد الروم : طرسوس ) ٢(
  .ليس فيها ) س ( والرمز) لطيف( يف س  )٣(
  ) .س( رمز له يف س بـ )٤(
 ١٠٧ص )٥(
  ) .املغافري( يف س )٦(
  ) .العزا( يف ث  )٧(
 .٣/٣٧٢ ، والدرر الكامنة ، ٣/٢٤٥لعله املرتجم يف االحاطة يف اخبار غرناطة ) ٨(
  .واملثبت من س ) البلعيقي( يف األصل  )٩(

 ب/٢٦٤



 
  ٩٥٧  

ذكره أبو عبد اهللا بـن ، شيخ ألمحد بن حممد بن باللحممد بن أمحد -
 عن ابن بالل عن احلـسن بـن  عن شيخه أيب الطيب بن غلبونسفيان

 أره يف كتـاب فإين مل، ًوأظنه ومها، ال أعرفه. العباس عن احللواين عن هشام
 .ابن غلبون

 .هو حممد بن عيل بن أمحد يأيت ، حممد بن أمحد األذفوي -
وقد ،وذكر أنه الصواب ، بن أمحد اليقطيني كذا سامه الداين حممد  -

وهو الصواب عنـدي ، وأبو العز وغريمها أمحد بن حممد ذكره ابن غلبون
 .واهللا أعلم تقدم يف األمحدين 

-  أمحد أبو بكر املعدل حممد بن،  ًروى القراءة عرضـا  ،مقرئ
 ابو املظفر عبد اهللا بـن ابن سعيد املطوعي قرأ عليه ،  احلسنعن

 .شبيب األصبهاين 
                                                        

 مل أقف له عىل ترمجة )١(
  .والصواب املثبت وهو حممد بن سفيان تقدمت ترمجته ) بن حلس( يف األصل  )٢(
  ) .بن عليون( يف س  )٣(
  . )ابن غليون( يف س  )٤(
  .يس هذه الرتمجة يف س جاءت بعد ترمجة الكرابي )٥(
  ).بن عليون( يف س )٦(
  . ليس يف س وهذه الرتمجة يف س جاءت بعد ترمجة األذفوي) ك( الرمز )٧(
  . واملثبت من س) العدل( يف األصل و ث )٨(
  . ليس يف س) ك( الرمز )٩(
  .ليس يف س ) ك( الرمز )١٠(



 
  ٩٥٨  

، مقـرئ، شـيخ ،حممد بن أمحد أبـو بكـر الكرابيـيس االصـبهاين -
ًروى القراءات عرضا وسامعا عن أيب بكر بن مهران، متصدر راءات عنـه روى القـ، ً

ًعرضا وسامعا أبو سهل حممد بن عبد الرمحن الرضير  ً. 
- ) َحممد بن أمحد لده بضم الالم وفتح الدال خمففـه يمنـى ُ روى 

  وحـدث والرقـي،الشاطبية عن حييي بـن أيب بكـر البـوين عـن الـذهبي 
بن حممد بن أمحد األشعري مقرئ زبيـد اليـوم كـذا سمعها منه أمحد،هبا 

  .)قال يل
- )حممد بن أمحد بن بكر البزاز ذكر أنه قرأ عـىل ، شيخ للرهاوي

قـال احلـافظ أبـو ، ابن حممد بن ميمون عن املنهال عن يعقـوب إبراهيم 
الظـاهر : قلت،العالء ابو بكر البزاز جمهول ال يعرف إال من جهة الرهاوي 

 ) . بن سعيد األنطاكي واهللا أعلمأنه سقط بينهام حممد
                                                        

 مل أقف له عىل ترمجة )١(
  . هذه الرتمجة ليست يف س )٢(
 ىل ترمجةمل أقف له ع )٣(
  . هو حممد بن أمحد بن عيل تقدمت ترمجته )٤(
هو أمحد بن حممد بن أمحد األشعري الصيديل شـيخ زبيـد يف االقـراء انظـر ترمجتـه يف الغايـة  )٥(

١/١٠٣ .  
  . هذه الرتمجة ليست يف س )٦(
 مل أقف له عىل ترمجة )٧(
 وهـو مـرتجم يف ٣٦٠ت بعـد هو ابو إسحاق إبراهيم بن حممد بن ميمون البـرصي الفقيـه  )٨(

  ١/٢٦الغاية 
   .٢/١٤٤اهللا األنطاكي انظر ترمجته يف الغاية  هو أبو جعفر حممد بن سعيد بن عبد )٩(



 
  ٩٥٩  

 بن العباس بن عثامن بن شافع بن الـسائب  بن إدريس حممد -
 ،اإلمـام ، بن عبد يزيد بن هاشـم بـن املطلـب بـن عبـد منـافبن عبيدا

أخذ القـراءة ،أبو عبد اهللا الشافع رىض اهللا عنه أحد أئمة اإلسالم ، العلم
روى ،  املكـي بـن عبـد اهللا بـن قـسطنطنيًعرضا عن اسـامعيل

 . بن عبد اهللا بن عبد احلكم القراءة عنه حممد 
وحدثني هبا منه ومن كتـاب ،وقرأت بروايته القرآن من كتاب املستنري 

  الكامل غري واحد قرأت هبا القرآن كله عىل اإلمـام أيب عبـد اهللا حممـد بـن 
قرأت هبا عىل اإلمام حممد بن أمحد بـن : قال،وغريه ،  بمرصعبد الرمحن 

  ، قرأت هبا عىل الـشيخ إبـراهيم بـن أمحـد بمـرص: قال، عبد اخلالق بمرص
ْقال قرأت هبا عىل اإلمام أيب اليمن زيد بن احلسن الكندي قال قـرأت هبـا : ُ

اإلمـام أيب طـاهر بـن / قال قرأت عـىل، عىل اإلمام أيب حممد سبط اخلياط
ــد ــن حمم ــد ب ــاس أمح ــو العب ــام أب ــا اإلم ــربين هب ــوارح وأخ ــن س  ب

                                                        
  . ١٠/٥ ، السري ٤/١٦٣ وفيات األعيان٦/٢٠٩انظر ترمجته يف هتذيب الكامل ) ١(
  ) .ين( يف ث  )٢(
  . )العامل( يف س )٣(
  .س ليست يف ) س ك( الرمزان  )٤(
  . )قسطيطني( يف س  )٥(
  .هو حممد بن عبد الرمحن بن مظفر تقدمت ترمجته  )٦(
 وهـو مـرتجم يف ٧٨٠هو أمحد بن حممد بن اخلرض الصاحلي احلنفي شيخ مغارة الدم ت بعد  )٧(

  . ١/١١٣الغاية 

 أ/٢٦٥



 
  ٩٦٠  

  أخربنـا أبـو العبـاس : الصاحلي ظاهر دمـشق بقـراءيت عليـه قـالخرض
 قراءة عليـه عـن  طالب ابن نعمة الصاحلي بسفح قاسيونامحد بن أيب
واألنجــب بــن أيب ،عبــد اللطيــف ابــن حممــد بــن القبيطــي أيب طالــب

 :ًد ابن املقرب الكرخي سامعا قالالسعادات احلاممي قال أخربنا أبو بكر أمح
 أخربين هبا أبو الفرج احلسني بن عيل الطناجريي:  ابن سوار قالربناأخ
 وأبو بكر أمحد بن احلسن،حدثنا أبو حفص عمر بن شاهني الواعظ : قال

واللفظ له قاال حدثنا أمحـد بـن مـسعود الـزبريي بمـرص ، بن شاذان البزار
 عـىل الـشيخ اُ وقرأت هب  حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم حدثنا

ــــــن أمحــــــد ــــــراهيم ب ــــــراهيم اجلــــــذاميإب ــــــن اب     ب
                                                        

  . )حرض( يف ث  )١(
 وهـو ٧٣٠د زمانـة ت هو أمحد بن أيب طالب بن نعمة الصاحلي احلجـار ابـن الـشحنة مـسن )٢(

  . ١/٦٤٠مرتجم يف الغاية 
  )! .فاسيون( يف ث  )٣(
  هو ابو طالب عبد اللطيف بن حممد بن عيل ابن القبيطي احلـراين ثـم البغـدادي اجلليـل ثقـة  )٤(

  . ٢٣/٨٧ وهو مرتجم يف السري ٦٤١ت 
  ) .ملا ملن سوار( يف س )٥(
  . )الطناجيزي( ويف ث ) الطباجريي( يف س )٦(
  ).احلسني( يف ث  )٧(
  ) .قال حدثنا( يف س  )٨(
  .ليست يف ث ) ح( )٩(
  ) .وقرأهتا( يف س  )١٠(
 وهـو مـرتجم يف الغايـة ٧٨٠هو أبو اسحاق إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم االسـكندري ت  )١١(

١/٥ .  
  . )اجلزامي( يف ث  )١٢(



 
  ٩٦١  

 عن أيب اليمن الكندي قال قرأت هبا عىل أيب عن أيب جعفر عمر بن غدير
أيضا عىل أيب العز حممد بـن احلـسني ) هبا( حممد سبط اخلياط قال قرأت 

  مـد الواسطي قال قرأت هبا عىل أيب القاسم اهلـذيل قـال قـرأت عـىل أيب حم
قال قرأت عـىل عبـد البـاقي بـن عـني ) بتنني ( عبد اهللا حممد اجللبايب

وقرأ عىل حممد بن أمحد بن محدان وقرأ عىل حممـد بـن عبـد اهللا بـن ،الغزال 
 قال اهلذيل وأخربنا القهندزي عن أيب احلسني عبد اهللا بـن عبد احلكم 

  ت عـىل حممـد بـن قـال قـرأ،عدى قال حدثنا حممد بـن أمحـد بـن محـدان 
 عبد اهللا بن احلكم املرصي قال حدثنا حممد بن إدريـس الـشافعي بـسنده

 بـسنده عـن ابـن عبـد احلكـم إىل ابن كثري ، وروى اخلطيـب البغـدادي
 خرج من فرجهـا املذكور قال ملا محلت أم الشافعي به رأت كأن املشرتى
  ول أصـحاب  فتـأحتى انقض بمـرص ثـم وقـع يف كـل بلـد منـه شـظية

                                                        

د املنعم بن عمـر ابـن غـدير وهو أبو حفص عمر بن عب. واملثبت من س ) عذير( يف األصل )١(
 وهو مرتجم يف معجـم الـشيوخ للـذهبي ٦٩٨الطائي الدمشقي القواس الثقة مسند وقته ت 

٢/٧٤. 
  . هبا ليست يف س )٢(
  ).احللباين ( يف س  )٣(
  .ليست يف س ) بتنني( )٤(
  .ليست يف ث ) ح( )٥(
  ) .مسنده( يف س  )٦(
   .٥٩- ٢/٥٨تاريخ بغداد  )٧(
  ) . املستريي(يف ث )٨(
  ) .سطيه( يف ث )٩(



 
  ٩٦٢  

 أنه خيرج منها عامل خيص علمه أهل مرص ثم يتفرق يف سائر البلدان الرؤيا
ثم محل إىل مكـة ، وقيل بعسقالن، ومائة بغزة،ولد سنة مخسني: قلت 

اجلمعة بعد من ليلة وذلك، وهو ابن سنتني وتوىف بمرص سنة أربع ومائتني
لعـرص وقـربه بقرافـة مـرص مـشهور املغرب آخر ليلة من رجب يوم اجلمعـة بعـد ا

 :والدعاء عنده مستجاب وملا زرته قلت 
 ألن ذلك نافعي    زرت اإلمام الشافعي 

 أكرم به من شافع   ألنال منه شفاعة
بن املنذر بن داود بن مهران أبـو حـاتم احلـنظيل   بن إدريسحممد-
زيد سعيد بن  ًروى احلروف سامعا عن أيب ،  احلافظ الكبريالرازي

وعـن ) الـضبي( املفضل )  عن(و، أوس األنصاري عن أيب عمرو
                                                        

  ) .الرواياته (يف ث  )١(
  ) .مخس( يف س  )٢(
 .٤/٢٢٩انظر معجم البلدان ،. مدينة مشهورة بفلسطني اآلن: غزة  )٣(
  ) .يف( يف س )٤(
 انظـر التـربك أنواعـه ، وأحكامـه للجـديع ،. وهذا من التربك غـري اجلـائز ) شافعي( يف س )٥(

  .٣٨٢ص
  . ٢/٣٣٧ ، شذرات الذهب ، ١٣/٢٤٧ ، السري ٦/٢١٥ترمجته يف هتذيب الكامل انظر ) ٦(
  ) .ابن زيد( يف س  )٧(
  .ليست يف س) عن(  )٨(
  )الفضل( يف س )٩(
  .ليست يف س) الضبي ( )١٠(



 
  ٩٦٣  

ً القراءة عنه إجازة أبو بكر بن جماهد يف كتابه وسامعا /خالد بن خالد روى
 الطويس توىف سـنة  بن اهليثمواخلرض، عن عبد اهللا بن حممد القزويني

 .مخس وسبعني ومائتني
-س أبو عبد اهللا حممد بن إدري األشـعري الـرازي املعـروف 

 بـن يوسـف صـاحب روى القراءة عن نصري، مشهور، مقرئ، بالدنداين
بن عـيل بـن  واحلسني،  بن أيب العباسروى القراءة عنه احلسن، الكسائي

 . بن شاذان والفضل ، محاد اجلامالن
قرأ عىل ابن النعمة ، مقرئ ،قضاعيحممد بن إدريس أبو عبد اهللا ال -

 . بن ماجه قرأ عليه سبطه حممد بن أمحد 
  بن إبراهيم بن عثامن بـن عبـد اهللا املـرزويحممد بن أسحاق  -

                                                        
  ).بن القاسم( يف س  )١(
  .٧/٢٠٤انظر ترمجته يف اجلرح والتعديل ،  )٢(
  .ل و ث واملثبت من األص) نرص ( يف س )٣(
  ) .س ج( يف س رمز له بـ )٤(
  .ليست يف س ) س ج ( الرمزان  )٥(
  .ليس يف س) ك( الرمز )٦(
  .ومل أقف له عىل ترمجة) العصايب( يف س  )٧(
  .٢/٨٠انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن ماجه املقرئ  )٨(
 ١٤/٦٢ ، واملنتظم ١/١٩٢لنرش يف القراءات العرش ، ا١/٢٥٦انظر ترمجته يف تاريخ بغداد  )٩(

  .٣٣٥ حوادث سنة
  .واملثبت من األصل و ث ) الدوري( يف س )١٠(

 ب/٢٦٥



 
  ٩٦٤  

  وخلفـه بعـده فيـهًأخذ اختيار خلف عرضا عن أبيه إسحاق، املقرئ
 مـع  بـن عمـرًرواه عنه عرضا حممد بن عبد اهللا بن حممـد،ًوكان له متقنا 

مـا أظنـه وغريه من أصحاب خلف إلتقانـه ،ًروايته عرضا عن إسحاق 
وظاهر كالم ابن مهران يدل عـيل أنـه تـوىف سـنة ،ًعاش بعد أبيه إال يسريا 

   وليس كـذلك بـل الـذي تـوىف يف هـذه الـسنة أبـوه، ست وثامنني ومائتني
 .ذكره اخلطيب ) كام( 

-  ) حممد بن إسحاقبـراهيم بـن مهـران بـن عبـد اهللا أبـو  بن إ
روى القراءة عن محيد بن الربيـع ، مقرئ، العباس الثقفي املعروف بالرساج

 ).صاحب الكسائي قرأ عليه أبو بكر النقاش
-   حممد بن إسحاق  بن خزيمة بن املغرية بـن صـالح بـن 

                                                        
  .ليست يف س ) س ج ( الرمزان  )١(
  .ليست يف س ) س ج ( الرمزان  )٢(
 .ومل أقف له عىل ترمجة) أبو عمر( يف س  )٣(
  .ليست يف س ) س ج ( الرمزان  )٤(
  .ن س زيادة م )٥(
  .هذه الرتمجة ليست يف س )٦(
   ، شــذرات١١/١٨٢ ، البدايــة والنهايــة ، ١٤/٣٨٨انظــر ترمجتــه يف ســري أعــالم النــبالء  )٧(

  .٣١٣ ، وفيها أنه توىف سنة ٢/٤٦١ الذهب ، 
  .هذه الرتمجة ليست يف س )٨(
ــ  ، وشــذرات١١/١٧٨ ، والبدايــة والنهايــة ،١٤/٣٦٥انظــر ترمجتــه يف الــسري  )٩( ذهب ، ال

٢/٤٥٣.  



 
  ٩٦٥  

، ًوقفهـا ،ًحفظـا ،ألمـة وأحد أعالم ا، إمام األئمة، بكر أبو بكر السلمي النيسابوري
ًروى القراءة عنه عرضا أبو  ،ًأخذ القراءة عرضا عن موسى بن عمران القزاز، وزهدا

 ) .توىف سنة أحدة عرشة وثالثامئة،  النقاشبكر
 أبـو عبـد اهللا إسحاق بن حممد بن عبد الرمحن  بن حممد  -

ًأخذ القراءة عرضـا عـن ،ثقة ،ضابط ، عامل مشهور، املدين مقرئاملسيبي
 ابنـي   وثابـت وعـن أمحـد، وله عنه نسخة،  عن نافعأبيه 

،  بـن عينيـهوسـفيان، وسمع حممد بن فيلح،أيب جعفر   ]بنت[ميمونه 
،  بـن الـصقروعبد اهللا، روى القراءة عنه حممد بن الفرج 

، ســامعيل بــن إســحاق القــايضوإ،وحممــد بــن أمحــد بــن واصــل  

                                                        
  .مل أقف له عىل ترمجة )١(
 ، وخالصـة تـذهيب ١/٤٣٠، معرفة القراء الكبار ، ٦/٢٢٠انظر ترمجته يف هتذيب الكامل  )٢(

  .٣٢٦هتذيب الكامل ، ص
  ).احلسني( يف س )٣(
  ).س غا ج ك( يف س رمز له بـ )٤(
  .١/١٤٣انظر ترمجته يف الغاية . هو أمحد بن ميمونة بنت أيب جعفر  )٥(
  .١/١٨٩هو ثابت بن ميمونة بنت أيب جعفر انظر ترمجته يف الغاية  )٦(
  .ًليس موجودا) ك( والرمز) و س( يف س  )٧(
  .زيادة من س  )٨(
  ) .وسلس بن عتبه( يف س  )٩(
  .٢/٢٢٨هو أبو بكر حممد بن الفرج اخلرايب شيخ مقرئ انظر ترمجته يف الغاية  )١٠(
  .) بن العرص( يف س  )١١(



 
  ٩٦٦  

وإسامعيل ،  وعبد الواحد بن أمحد بن غزال  بن حييـي بـن 
  العباس الفضل بـن أمحـد وأبو ، وأمحد بن إبراهيم الوراق، عبد ربه

 والنبقــي،  والعمــري، بــن قعنـب وأمحــد ،البغـدادي 
قـال ، وكـان مـن العلـامء العـاملني، و داود يف كتابيهامروى عنه مسلم وأب ،اهلاشميان

ثقـة  :  جزرةال أعلم يف قريش كلها أفضل منه ، وقال صالح: مصعب الزبريي
 .مات يف ربيع األول سنة ست وثالثني ومائتني 

- حممد بن إسحاق  بن حممد بـن حييـي بـن منـده أبـو عبـد اهللا 
، إمـام، صـاحب التـصانيف، اجلـوال، ريالكب، احلافظ، العبدي األصبهاين

ــري ــال، كب ــديث باألمــصارج ــم احل ــه عل ــى إلي ــار وانته     األقط
                                                        

هو أبو عيل إسامعيل بن حيي بن عبد ربه املروزي ثم البغدادي مقرئ متصدر انظر ترمجتـه يف  )١(
  .١/١٧٠الغاية 

   .٢/٨هو أبو العباس الفضل بن أمحد بن الوزير البغدادي انظر ترمجته يف الغاية  )٢(
  .١/٩٨انظر ترمجته يف الغاية . هو أمحد بن قعنب  )٣(
  .عمري اهلاشمي تقدمت ترمجته هو عبد الرحيم ال )٤(
انظـر ترمجتـه يف الغايـة . واملثبت يف األصل وس وهو حممد اهلاشمي النبقي ) النبعي( يف ث  )٥(

٢/٢٩٠.  
 وهـو مـرتجم يف الـسري ٢٩٣هو أبو عيل صالح بن حممد بن عمرو جزرة اإلمام احلـافظ ت  )٦(

١٤/٢٣.  
  ) .خرزه( يف ث )٧(
  . ٣/٢٨١ ، شذرات الذهب ٣/٤٧٩ ، ميزان االعتدال ١٧/٢٨انظر ترمجته يف السري ) ٨(
  ) .خال( يف س  )٩(
  ) !.االمصار ( يف س  )١٠(



 
  ٩٦٧  

  فإنـه بقــى يف ، ككتابتــه) وال كتـب(، أحــدا رحــل كرحلتــهال نعلـم
ًثم عاد إىل وطنـه شـيخا ، وكتب بخطه فيها عدة أمحال، الرحلة أربعني سنة

، ًبعـون محـال مـن الكتـبومعـه أر،وقد كتب عن ألـف وسـبعامئة شـيخ،
 عـيل بـن  (عـن(روى القـراءة ، ورزق األوالد،  بأصـبهانفتزوج

ِ بن حمرم بمرص ، وحممد جعفر البغدادي ُوحممـد،  اجلهـوري

،  بـن يوسـف االصـم حممـد بـن يعقـوب و، بن حامد البغداديا
وأمحد ،  إسحاقعنه ابنه روى القراءة ،  بن حييي عن قتيبهوعقيل

 .بن الفضل الباطرقاين توىف سنة مخس وتسعني وثالثامئة ا
 

                                                        
  ).ال يعلم( يف س  )١(
  .ليست يف ث ) وال كتب (  )٢(
  )! .فريوج( يف س  )٣(
  .ليست يف ث ) عن(  )٤(
  .١/٥٢٩هو أبو احلسن عيل بن جعفر البغدادي انظر ترمجته يف الغاية  )٥(
هو أبو عبد الرمحن حممد بن أمحد بن حمرم اجلهوري االصبهاين معروف انظر ترمجته يف الغاية  )٦(

٢/٨٠.  
  ) .خمرم( يف س  )٧(
 وهـو ٣٤٠هو أبو رجاء حممد بن حامد بن احلـارث التميمـي البغـدادي مقـرئ ضـابط ت  )٨(

  .٢/١١٤مرتجم يف الغاية 
  .٢/٢٨٣نظر ترمجته يف الغاية هو حممد بن يعقوب بن يوسف االصم ا )٩(
  .١/١٥٧هو اسحاق حممد ابن منده انظر ترمجته يف الغاية  )١٠(



 
  ٩٦٨  

ــن إســحاق)حممــد(  - ــن ســنان  ب ــن أعــني ب ــب ب ــن وه    ب
  ، جليـل، َّأبو ربيعة الربعـي املكـي املـؤدب مـؤذن املـسجد احلـرام مقـرئ

ــابط  ــن،ض ــا ع ــراءة عرض ــذ الق ــداينًأخ ــال ال ــل ق ــبط :  قنب   وض
  ،وسـمعوه منـه ،وصنف ذلك يف كتاب أخذه النـاس عنـه ، نهام روايتهامع

، والثقـة، وقدمائهم مـن أهـل الـضبط واالتقـان، وهو من كبار أصحاهبام
  وطريقـه عـن البـزي هـي التـي : قلـت ، وأقرأ الناس يف حياهتام، والعدالة

  ًروى القـراءة عنـه عرضـا ، يف الشاطبية والتيسري من طريـق النقـاش عنـه
 بـن وعبـد اهللا ، بنـدار) بن( وحممد بن عيسى،  بن الصباححممد
 وحممد،  اهلاشمي العبايسوحممد بن موسى ، البلخي أمحد

وحممـد،  بـن عبـد الـرزاقوإبراهيم، )بن عبد اهللا(بن عبد الرمحنا 

 وهبة اهللا ،بن احلسن النقاشوعمـر بـن ، ن جعفر ب
                                                        

  .ليست يف ث) حممد( ليس يف س و) ع( الرمز  )١(
 . ٢٩٤، تاريخ اإلسالم وفيات سنة ١/٤٥٤انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ) ٢(
 .ليس يف س) ع( الرمز  )٣(
  .ليست يف س) بن(  )٤(
 وهـو مـرتجم ٣١٨هو أبو العباس عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم البلخي دلبه مقرئ حاذق ت  )٥(

  .١/٤٠٣يف الغاية 
  .ليس يف س ) ك( الرمز )٦(
  .ليست يف س ) بن عبد اهللا(  )٧(
  .ليس يف س) ك( الرمز )٨(
  .هذه الرموز ليست يف س  )٩(
  .ليست يف س ) ف ك( الرمزان )١٠(



 
  ٩٦٩  

 أمحد  بنوحممد، وأمحد بن حممد بن هارون،ابن عبد الصمد بن بنان حممد
 واهللا أعلم فيهام  فيام ذكره اهلذيل بن يعقوب ويوسف ، الداجوين

 .مات يف رمضان سنة أربع وتسعني ومائتني 
- حممد بن إسحاق الـصغاين  روى القـراءة عـن  هـشام ، 

 .روى القراءة عنه حممد بن يعقوب بن يوسف األصم 
- حممد بن اسـحاق أبـو جعفـر املراوحـي روى ،  البغـدادي

، )  صـاحب سـليم)  عبد اهللا ابن منصور االشقرالقراءة عن 
                                                        

 وهو مرتجم يف الغاية ٣٧٤د عمر بن حممد عبد الصمد البغدادي مقرئ زاهد ت هو أبو حمم )١(
١/٥٩٧.  

  .ليس يف س ) ج( الرمز )٢(
  .ليس يف س ) ك( الرمز )٣(
  .هو األصم تقدمت ترمجته  )٤(
  ) .فيها( يف س )٥(
 شـذرات الـذهب ٢/١١٦ ، وتـذكرة احلفـاظ ١٢/٥٩٢انظر ترمجته يف سري أعالم النـبالء  )٦(

  .٢٧٠ ، وفيها أنه مات سنة ٢/٣٢٠
  .ليس يف س) ك( الرمز )٧(
  .ليس يف س) ك( الرمز )٨(
  .ومل أقف له عىل ترمجة ) املراوج( يف ث  )٩(
  .ليس يف س ) ك( الرمز )١٠(
ــة )١١( ــه يف الغاي ــر ترمجت ــال انظ ــن الطب ــقر اب ــصور االش ــن من ــد اهللا ب ــو عب    ويف ١/٤٦١ه

 ).األشعر( ث 
  .ليست يف س ) صاحب سليم(  )١٢(



 
  ٩٧٠  

،  ابن شنبوذو،وابن املنادى ،  بن جماهدروى عنه القراءة أبو بكر 
 . املقرئ منه أمحد بن حممد بن أوس وسمع 
- حممد بن إسحاق أبو عيل املخفي ،  البغـدادي أخـذ القـراءة

 ًروى القـراءة عنـه عرضـا حممـد،  بن هشام البـزارًعرضا عن خلف 

وأبو العباس الرضير ،  بن شنبوذ. 
هور روى مقرئ مش، بن إسحاق أبو عبد اهللا البخاري) حممد (  -

/   أيبوعـن،  عن أصحـاب ورش أيب املنذر ًالقراءة عرضا عن
،  احلريـريوأيب بكـر ،  بـن مـسلم واحلـسن الصقر املوصـيل

                                                        
  .ليس يف س) ك( الرمز )١(
  .ليس يف س) ك( الرمز )٢(
 . ١/١٠٧انظر ترمجته يف الغاية . هو أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن أوس املقرئ مؤلف ) ٣(
  .ليس يف س ) ك( الرمز )٤(
  . ومل أقف له عىل ترمجة) املخفر( يف س  )٥(
  ليس يف س) ك( الرمز )٦(
  .س يف س لي) ك( الرمز )٧(
  .ليست يف ث ) حممد( و) ك( يف س رمز له بـ )٨(
  .مل أقف له عىل ترمجة )٩(
  .ليس يف س ) ك( الرمز )١٠(
هـو أبـو املنـذر إمـام مـسجد أصـحاب مالـك انظـر ترمجتـه يف الغايـة ) ابن املنذر( يف س )١١(

٢/٣٢٦.  
  .١/٣٣٦هو أبو الصقر املوصيل مقرئ متصدر انظر ترمجته يف الغاية  )١٢(
  .ليس يف س ) ك( الرمز )١٣(

 ب/٢٦٦



 
  ٩٧١  

 حممـد بـن و، إدريس بن عبـد الكـريم و، بن هارون التامر وحممد 
 أمحد بن وعن ، ) االسديوعبيد اهللا بن احلسن(، عيسى االصبهاين

 ،وإن كان اهلذيل أسند قراءته عـن هـشام ، هذا هو الصواب، يزيد احللواين
روى القراءة عنـه ،وقد أسنده ابن مهران عىل الصواب ، فإن ذلك ال يصح

 أبـو األسـد أمحـد بـن و،  مرثد البخـاري حممد بن أمحد بن ًعرضا 
 بـن  حممد بن احلسني و،بن برزه ، حممد بن عبد اهللاو، إبراهيم
 . حممد بن احلسن بن يونس و،بويان

أخـذ القـراءة ، بن هالل أبو طاهر الرقـي األشـناين  حممد بن أسد-
وأيب طاهر عبد الواحد بـن أيب ، ًعرضا عن أيب بكر حممد بن احلسن النقاش

 أصـحابه توىف بالرقة سنة تسعني وثالثامئة حدثني بعض: هاشم قال الداين
 .عنه 

  بن أيب بكر أبو عبـد اهللا الـسلمي الدمـشقيحممد بن إرسائيل -
                                                        

  .ما بني القوسني ليست يف س  )١(
  .١/٤٨٦هو أبو حممد عبيد اهللا بن احلسن األسدي مرتجم له يف الغاية  )٢(
  ).بن حمد بن يزيد( يف س  )٣(
  .٢/١٧٦أبو جعفر حممد بن عبد اهللا بن برزة شيخ مقرئ انظر ترمجته يف الغاية  )٤(
  .)بن بردة( يف س  )٥(
  .٢/١٢٩هو حممد بن احلسني بن بويان انظر ترمجته يف الغاية  )٦(
  ).بن ثوبان( يف س  )٧(
  .٤٠٤ وتاريخ اإلسالم وفيات سنة ٢٢/٢٠انظر ترمجته يف خمترص تاريخ دمشق  )٨(
   .٣/١٣٨٣انظر ترمجته يف معرفة القراء الكبار ،  )٩(
  ) .الدمشعي( يف ث )١٠(



 
  ٩٧٢  

اعتنـى هبـذا ،حمقق ، ناقل ،حمرر، عارف، كبري، أستاذ، املعروف بالقصاع
عـىل الكـامل  الديار املرصية فقرأ الكثـري )إىل(ورحل ، العلم أتم عناية

والقاسم ، لكامل بن فارسوبدمشق عىل ا، وعىل بن موسى الدهان، الرضير
وأخـذ ،وأيب شامة  ،والعز الفاروثي، وعبد السالم الزواوي، اللورقي

وويل ، ًوال أعلـم أحـدا أكمـل عليـه القـراءات، عنه إبراهيم بـن فـالح
،  شامة وألف كتاب االستبصاربعد أيب، مشيخة اإلقراء بالرتبة األرشفية

رأيتهام عنـد ، رق وظهرت فيهام استاذيتهوحرر فيهام االسناد والط، واملغنى
: وقد وقفهام عىل الشمصاتيه قال الذهبي، شيخنا أيب املعايل بن اللبان بخطه

ًكان شابا ذكيا ًخريا صاحلا، ً ، وكان يعيش مـن كـسب يمينـه، ًمتواضعا ، ً
وقـد جلـس ،  يبالغ يف الثناء عىل دينه ومعرفتهوكان شيخنا االسكندري

 عاجلته املنية فامت قبـل الكهولـه سـنة إحـدى وسـبعنيوأقرأ الناس ف
 .وبلغني أن مجيع ما عاش مخس وثالثون سنة،وستامئة

                                                        

  ).حمرز( يف س  )١(
  .ليست يف ث ) إىل(  )٢(
  ) .بالكثري( يف س )٣(
  ).الدقاوي( يف س )٤(
  ) .الفاروقي( يف س )٥(
  ).األسكندري ( يف س زيادة  )٦(
  ) .ابن شامه( يف س  )٧(
  )فمتواضعا( يف ث )٨(
  .يعني إبراهيم بن فالح تقدمت ترمجته  )٩(
  ) .وستني( يف س )١٠(



 
  ٩٧٣  

 
 :احلمد هللا الذي بنعمه تتم الصاحلات وبعد 

بعد هذه اجلولة مع كتاب غاية النهاية يف أسـامء رجـال القـراءات أويل 
 :ها ما ييل الرأي والدراية أكون قد خرجت بنتائج ومقرتحات أمه

 

 إن أئمة القراءات الذين اعتنوا هبا كثريين كثرة بالغة يف كل زمـان - ١
  إىل زمان املصنف رمحـه اهللا بـل إىل زماننـا هـذا وهللا ملسو هيلع هللا ىلص منذ أن بعث النبي 

 .احلمد 
ً أن الذين اعتنوا بالقراءات ليسوا سواء فمـنهم العـامل الراسـخ يف - ٢

 .ذلك العلم ومنهم دون 
ً أن كثريا من أئمة القراءات هـم أئمـة يف اللغـة ممـا يؤكـد الـصلة - ٣

 .الوثيقة بني القراءات واللغة العربية 
ّ كثري من القراء الذين دون هلم ابن اجلزري مل أقف عىل ترمجـة هلـم - ٤

وكثري من هؤالء مرتجم هلم يف كتب هي اليوم يف عداد املفقودات مما يؤكـد 
 .قودة من تراثنا العظيم كثرة الكتب املف

 إن كتاب غاية النهاية هو من أعظم الكتب املدونة يف تراجم القراء - ٥
 .إن مل يكن أعظمها عىل اإلطالق 

غاية ( ً أن اإلمام ابن اجلزري إمام ضابط متقن وخاصة لكتابه هذا - ٦
 ) .النهاية 



 
  ٩٧٤  

  أن األزمنة ختتلف من حيث العنايـة بـالقراءات فـبعض األزمنـة- ٧
 .وبعضها دون ذلك وهكذا .  يعتني الناس بالقراءات عناية فائقة 

 عناية كثري من القراء بل أكثرهم باإلسناد يؤكد أمهية اإلسناد عنـد - ٨
 .هذه األمة وأهنا أمة إسناد كام قيل عنها 

 أن أئمة القراءة ليسوا حمصورين يف بلد معني أو إقليم ما ، بل هـم - ٩
 .سالم واحلمد هللا منترشون يف كل بالد اإل

 كثـري - ويف العرش السنوات األخـرية بالـذات - مع أنه قد طبع - ١٠
من كتب القراءات وهللا احلمد إال أنه ال زالت هناك كتب قيمة يف القراءات 

 .مل تطبع بعد 
 :املقرتحات : ًثانيا 
 أحث طالب العلم عىل العناية بعلم القراءات فإنه من املالحظ أن - ١

َ العلم له يف كل فن سهم فإذا ما سئل عن مسألة يف القراءات مل بعض طالب ِ ُ
 .ٍيكن له جواب شاف فاهللا املستعان 

 كام أحث طالب علم القراءات عىل العناية بالعلوم األخرى فإنـه - ٢
من املالحظ عىل بعض طالب القراءات أهنم ال يتقنون غري فـن القـراءات 

 .وليس هلم أسهم يف الفنون األخرى 
 - وهم أهل القرآن أهـل اهللا وخاصـته - أويص طالب القراءات - ٣

 .أن يتواضعوا هللا عز وجل فإن من تواضع هللا رفعه اهللا 



 
  ٩٧٥  

 أويص طالب علم القـراءات أن يتحـصنوا بالعقيـدة الـصحيحة - ٤
وأصـحابه ، فإنـه ال ملسو هيلع هللا ىلص عقيدة أهل السنة واجلامعة وهي ما كان عليه النبي 

 .ان هبا نجاة يف اآلخرة إال باإلتي
ً أويص طالب العلم عموما وطالب الدراسات العليـا خـصوصا - ٥ ً

بالعناية بتحقيق املخطوطات إذ أن هناك آالف املخطوطات القيمـة والتـي 
ُالزالت خمطوطة ومل تطبع بعـد ، وقـد يكـون بعـضها طبـع طبعـة جتاريـة 

 .والكتاب حيتاج إىل حتقيق علمي وعناية أكثر من هذه الطبعة التجارية 
ً أويص املسلمني عموما ، وطالب العلـم خـصوصا بقـراءة سـري - ٦ ً
ً، وبعض القراء قد ال يكون مشهورا  ﴾ لقد كان يف قصصهم عربة﴿ القراء 

 .حتى عند طالب العلم ، لكن اهللا رفعه هبذا الكتاب ، القرآن 
  ً كام أوصيهم عموما بالعناية بكتاب اهللا وحفظـه وتـدبره والعمـل - ٧

 .به 
ويص أهل القرآن بكثرة تعاهد حمفوظهم من كتاب اهللا فهو كـام  وأ- ٨

 .ًجاء يف احلديث أشد تفلتا من اإلبل يف عقوهلا 
ً أويص املسلمني عموما بحفظ كتاب اهللا كامال فـإن لـه بكـل آيـة - ٩ ً

 .درجة كام ثبت اخلرب 
ً وأخريا أوصيهم بتوقري أهل القرآن العاملني به ، فإنه من إجالل - ١٠

 .تعاىل اهللا 
 .واحلمد هللا رب العاملني 



 
  ٩٧٦  

 
 
 

 
 . فهرس القراءات الشاذة -
 . فهرس اآليات حسب السور -
 . فهرس األحاديث النبوية -
 . فهرس األبيات الشعرية -
 . فهرس األعالم -
 . فهرس البلدان -
 . فهرس الكتب -
 . فهرس املصادر واملراجع -
 . فهرس املوضوعات -
 
 

 



 
  ٩٧٧  

 
    

وينهون عن املنكر ويستغيثون اهللا عىل ما أصاهبم 
    ﴾وألئك هم املفلحون

 ٨٤٨ ١٠٤ آل عمران

 ٨٤٨ ٧٣ األنفال    ﴾وفساد عريض
 ٨٤٧ ٧٩ الكهف    ﴾ًكل سفينة صاحلة غصبا

 ٨٤٨ ٧٧ انالفرق    ﴾ًفقد كذب الكافرون فسوف يكون لزاما
فلام خر تبينت االنس أن اجلن لو كـانوا يعلمـون 

    ﴾ًالغيب ما لبثوا حوال يف العذاب املهني

 ٨٤٧ ١٤ سبأ

 ٨٤٧ ٨٢ الواقعة    ﴾وجتعلون شكركم أنكم تكذبون
 ٨٤٧ ٩ اجلمعة    ﴾فامضوا إىل ذكر اهللا

 ٨٤٨ ٣ الليل    ﴾والذكر واألنثى
 ٨٤٧      ﴾كالصوف املنفوش

 ٨٤٧ ١ املسد    ﴾تبت يدا أيب هلب وقد تب



 
  ٩٧٨  

 
    

 ١٢٧ ٣ الفاحتة    ﴾ملك يوم الدين
 ٦٢٨ ٤ الفاحتة    ﴾إياك نعبد وإياك

 ٣٥٣ ١ النساء    ﴾تساءلون
 ٦٥٧ ٣٥ املائدة    ﴾السارق والسارقة

 ٧٠٦  األنعام    ﴾تجيب الذين يسمعونإنام يس
ًضيقا حرجا  ٣٦٢ ١٢٥ األنعام    ﴾ً

 ٧١٨ ١٦٢ األنعام    ﴾حمياي
 ١٣٢ ٣٩ التوبة    ﴾النيسء

 ٨٤٧ ٩٢ يونس    ﴾فاليوم ننجيك ببدنك
 ٦٥٧ ٧٨ هود    ﴾هن أطهر لكم

 ٢٢٨  ٢، ١ إبراهيم    ﴾العزيز احلميد اهللا
 ٨٥٢ ٨ النحل    ﴾واحلمري لرتكبوهنا

 ٦٦٩ ١٦ اإلرساء    ﴾أمرنا مرتفيها
 ٦٦٩ ١٠ الكهف    ﴾هيء
 ١٣٢ ١١ الكهف    ﴾هييء

 ٤٣٧ ٣٣ الكهف    ﴾أنا أكثر منك
 ١٣٠ ٣٨ الكهف    ﴾لكنا هو اهللا ريب



 
  ٩٧٩  

    
 ٤٣٧ ٣٩ الكهف    ﴾أنا أقل منك

 ٦٥٧ ٢ النور    ﴾الزانية والزاين
 ٨٣٧ ٦١ اءالشعر    ﴾فلام تراء اجلمعان

 ٨٧٩ ٢٠ النمل    ﴾وتفقد الطري
 ١٢٢ ٥٤ الروم    ﴾اهللا الذي خلقكم من ضعف

 ٤٧٩ ٣٢ فاطر    ﴾ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
 ٢٩١ ٣٣ ص    ﴾بالسوق واألعناق

 ١٠٠ ١٣ اجلاثية    ﴾ًمجيعا منه
 ٣٥٨ ٥٣ القمر    ﴾مستطر

 ٦٢ ١٦ اجلن    ﴾ًماء غدقا
 ١٠١ ١٦ اإلنسان    ﴾قدروها

  ٣٠ اإلنسان    ﴾وما يشاؤن
 ٨١٣ ١ الرشح    ﴾أمل نرشح لك صدرك

 ٦٥٧ ٤ املسد    ﴾محالة احلطب
 ١٣٤ ٤ الفلق    ﴾من رش النفاثات

  

 
 



 
  ٩٨٠  

 
 ١٠٣: أمام من هو خري منك أمتيش  -
 ١٠٥: اقرأ القرآن يف ثالث  -
 ١٩٢: باجلنة مبرشة ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  -
 ١٩١: ملسو هيلع هللا ىلص َّأول من أفشى القرآن من يف رسول اهللا  -
 ١٩٢: متسكو بعهد ابن أم عبد  -
 ١٠٣: وقد حفظ القرآن أربعة ملسو هيلع هللا ىلص تويف رسول اهللا  -
 ١٩٢: سل تعطه  -
 ٥٩٤: عمر بن اخلطاب رساج أهل اجلنة  -
 ١٩٢: يطلعه عىل أرساره ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا  -
 ١٩٢: حد لرجل عبد اهللا يف امليزان أثقل من جبل أ -
 ١٩٣: ًمن أحب أن يقرأ القرآن غضا كام أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد  -
 ١٠٢: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا  -
 ٥٩٤: يا عيل هذان سيدا كهول أهل اجلنة  -

   
 
 



 
  ٩٨١  

 
 ٦٥٣:    ال وال فيه أرغب  لست للنحو جئتكم     -
 ٨٢٤: ر املامت وأرقب  وظللت أنتظإين تركت لذي الورى دنياهم  -
 ٥٣٣ : يظل ذو الشوق يف سهر وتقريب بني الفؤادين يف صب وحمبوب  -
 ٧٤٧:  برؤية شيخ مرص الشاطبي رأيت مجاعة فضالء فازوا  -
 ٤٤٠:  وما قد نرى من هبجة ستبد ترصمت الدنيا فليس خلود  -
 ٢٣٣ : لكي أكون مع األبرار والسعدا ًصنفت ذا العلم أبغي لفوزه جمتهدا  -
 ٤٣٤:  وأيب ومالك ذو النخيل بدار قد احلك ذا النخيل وقد أرى  -
 ٨٠٢:  وجعلته من فوق جفن الناظر ورد الكتاب كتابكم فقرأته  -
 ٨٨١ : مقال مريد للثواب ولألجر أقول ألهل اللب والفضل واحلجر  -
ً أقول مقاال معجبا ال ويل احلجر ًعنيت به قول بن خاقان منشدا  - ً :٩٣٢ 
 ٩٣٢:  كام أنت أهل للمحامد والشكر مد يا ذا املن واجلود والرب لك احل -
 ٦٨٩:  يف يائه رسم الغازي وقد نكرا هيء هييء مع اليسء هبا الف  -
 ٩٦١:  ألن ذلك نافعي زرت اإلمام الشافعي  -
 ٤٣٨:  إن البالء موكل باملنطق احفظ لسانك ال تقول فتبتىل  -
 ١٩٩: ي هلم يف الرشع مقتول  وليس يودبأي حكم دم العشاق مطلول  -
 ٧٩٨: ً مازحا له ويل ًزر غريبا بمغرب  -



 
  ٩٨٢  

 ١٥٠: ٍ ذا عفاف وحياء وكرم ًوإذا صاحبت فاصحب فاضال  -
 ١١٥:  سأبىل ويبقى ما كتبت من العلم ًكتبت علوما ثم أيقنت أنني  -
 ٥٢٣: ً وصد عن جعفر وردا له أمم رفاق الرشيد قامت نحوه أمم  -
 ٥٣٤:  وينزل الركب بمغناهم كب احلمى ًقالوا غدا يرحل ر -
ًمل أنس يوما هتادى نعشه أسفا  - ً ٥٤٢:  أيدي الورى وتراميها عىل الكفن 
 ٣٧١:  تروي أحاديث ما أوليت من منن من أم بابك مل تربح جوارحه  -
 ١٤٥:  ففي احلل والبل من كان سبه بني كثري الذنوب  -
 ٤٧٥: ه  أقيام الساعة موعديا ليل الصب متى غده  -
 ٤٧٤: سألتكم يا مقرئ الغرب كله  -
 ١٣٢:  ماذا عن املوت من ساه ومن الهي احلمد هللا تم احلمد هللا  -
 



 
  ٩٨٣  

 
  

 ١............. عبد اهللا بن إبراهيم بن قتيبة أبو حممد األنصاري الكويف-
 ١..... عبد اهللا بن إبراهيم بن حممود بن رفيعا أبو حممد اجلزري الرضير-
 ٢.. اهللا بن أمحد بن إبراهيم أبو حممد البرصي املعروف بابن املنتعل عبد-
 ٣....................... عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم بن اهليثم بن خملد-
 ٥...................... عبد اهللا بن أمحد بن برش ويقال بشري بن ذكوان-
 ٩................ عبد اهللا بن أمحد بن بكران أبو حممد الرضير الداهري-
 ١٠.....................مسلم عبد اهللا بن أمحد بن أيب بكر بن عيل بن -
 ١١............. عبد اهللا بن أمحد بن جعفر أبو جعفر الواسطي الرضير-
 ١٢...................... عبد اهللا بن أمحد بن حبيب بن محيد أبو حممد-
 ١٢................... عبد اهللا بن أمحد بن ذي زوية أبو عمر الدمشقي-
 ١٣......................... عبد اهللا بن أمحد بن زيد أبو حممد القايض-
 ١٣....د األصبهاينعبد اهللا بن أمحد بن سليامن بن سهل بن سلكويه أبو حمم -
 ١٤................... عبد اهللا بن أمحد بن سوادة أبو طالب البغدادي-
 ١٤.................... عبد اهللا بن أمحد بن الصقر أبو حممد البغدادي-
 ١٥... عبد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا بن مسعود ابن أيب بكر الليثي املطرز-



 
  ٩٨٤  

  

 ١٦.صبهاين عبد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا بن بليزة أبو القاسم اخلرقي األ-
 ١٧. عبد اهللا بن أمحد بن عيل بن طالب بن عبد املجيد أبو القاسم البزاز-
 ١٨...................... عبد اهللا بن أمحد بن عيسى أبو حممد السلمي-
 ١٨............................ عبد اهللا بن أمحد بن عيسى الفسطاطي-
 ١٩....... عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن حنبل أبو عبد الرمحن البغدادي-
 ٢٠............ علوش أبو حممد اإلشبييل عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن-
 ٢٠................... عبد اهللا بن أمحد بن حممد أبو احلسني األصبهاين-
 ٢١............................. عبد اهللا بن أمحد بن هارون الدمشقي-
 ٢٢....... عبد اهللا بن أمحد أبو حممد اهلمذاين الضبي املعروف باجلاويل-
 ٢٣................................. عبد اهللا بن أمحد أبو عيل البرصي-
 ٢٣............................... عبد اهللا بن أمحد أبو القاسم الدالل-
 ٢٤..... عبد اهللا بن إدريس بن يزيد بن عبد الرمحن بن األسود األودي-
 ٢٥.................. عبد اهللا بن إدريس أبو سهل األموي الرسقسطي-
 ٢٦................................ عبد اهللا بن أيب إسحاق احلرضمي-
 ٢٧.............................. عبد اهللا بن األقطع الواسطي مقري-
 ٢٨....................................... عبد اهللا بن باذان بن الوليد-



 
  ٩٨٥  

  

 ٣٠................................الساجي عبد اهللا بن بحر أبو حممد -
 ٣٠.......... عبد اهللا بن بكار بن منصور بن عبد اهللا بن حييى اخلزاعي-
 ٣١..................... عبد اهللا بن أيب بكر بن محاد أبو بكر البغدادي-
 ٣٢................................ عبد اهللا بن ثابت أبو حممد التوزي-
 ٣٣....................................... عبد اهللا بن ثوبان أبو حممد-
 ٣٣.................................. عبد اهللا بن جبري اهلاشمي املكي-
 ٣٤........... أمحد أبو القاسم البجيل عبد اهللا بن جعفر بن القاسم بن-
 ٣٥.............. عبد اهللا بن جعفر بن حممد أبو حممد األسدي الكويف-
 ٣٥............... عبد اهللا بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرمحن السلمي-
 ٤٠............................. عبد اهللا بن حرملة بن عمرو اجلرسي-
 ٤١.....عبد اهللا بن احلسن بن سليامن أبو القاسم البغدادي املعروف بالنخاس -
 ٤٢..........سن بن عيل بن صالح أبو القاسم اهلمداين عبد اهللا بن احل-
 ٤٣..................... عبد اهللا بن احلسن بن حممد أبو حممد اجللباين-
 ٤٣. عبد اهللا بن احلسن بن املضاء بن يوسف أبو حممد الرعيني املرصي -
 ٤٣........ عبد اهللا بن احلسني بن حسنون أبو أمحد السامري البغدادي-
 ٥٣..................................... عبد اهللا بن حسني البغدادي-



 
  ٩٨٦  

  

 ٥٣. عبد اهللا بن احلسني بن حممد بن احلسني الرشيف أبو حممد العلوي-
 ٥٥.......................... عبد اهللا بن احلسني أبو نرص النيسابوري-
 ٥٥.........................)غري معروف (  عبد اهللا بن محيد بن قيس -
 ٥٦.............. عبد اهللا بن خلف بن بقي أبو حممد القييس األندليس-
 ٥٧.................يبي عبد اهللا بن داود أبو عبد الرمحن اهلمداين اخلر-
 ٥٨........... عبد اهللا بن الربيع بن سليامن بن داود بن إبراهيم امللطي-
 ٥٩.......................................... عبد اهللا بن زاك اليمني-
 ٥٩..... عبد اهللا بن الزبري بن عيل بن سيد الكل املهلبي الفخر أبو حممد املرصي-
 ٥٩...... عبد اهللا بن الزبري بن العوام أبو بكر القريش األسدي ريض اهللا عنهام-
 ٦٠................د بن عبد اهللا بن زياد بن يسار املكي عبد اهللا بن زيا-
 ٦١.................................... عبد اهللا بن زيد بن يزيد املكي-
 ٦١................................ عبد اهللا بن زيدان البجيل أبو حممد-
 ٦٢..................... عبد اهللا بن السائب بن أيب صيفي أبو السائب-
 ٦٣... عبد اهللا بن سعدون بن جميب أبو حممد الوشقي التميمي الرضير-
 ٦٤..................... القرطبي عبد اهللا بن سعيد بن حكم أبو حممد-
 ٦٥............................ عبد اهللا بن سعيد بن الشقاق القرطبي-



 
  ٩٨٧  

  

 ٦٥...... عبد اهللا بن سليامن بن األشعث أبو بكر السجستاين البغدادي-
 ٦٧..................................... عبد اهللا بن سليامن بن عيسى-
 ٦٧....... عبد اهللا بن سليامن بن حممد بن عثامن أبو حممد الرقي وقيل النرسي-
 ٦٨..................أبو حممد القروي عبد اهللا بن سمران أو سمحان -
 ٦٩.. عبد اهللا بن سهل بن يوسف أبو حممد األنصاري األندليس املريس-
 ٧١............................ عبد اهللا بن سهالن أبو حممد البغدادي-
 ٧١... عبد اهللا بن شبيب بن عبد اهللا بن حممد بن متيم أبو املظفر الضبي-
 ٧٣.................................... عبد اهللا بن شوذب الواسطي-
 ٧٤............بو أمحد العجيل عبد اهللا بن صالح بن مسلم بن صالح أ-
 ٧٥......... عبد اهللا بن الصقر بن نرص أبو العباس البغدادي السكري-
 ٧٥....................... عبد اهللا بن طمع بن زياد أبو حممد احللواين-
 ٧٥........... عبد اهللا بن عامر بن عمرو بن احلجاج أبو معمر املنقري-
 ٧٦...... عبد اهللا بن عامر بن يزيد بن متيم بن ربيعة بن عامر اليحصبي-
 ٨١..عباس بن عبد املطلب بن هاشم أبو العباس اهلاشمي عبد اهللا بن -
 ٨٥..... عبد اهللا بن عبدان أبو القاسم الفقيه الداوودي الدمشقي املعروف بالقنوي-
 ٨٥.......................... عبد اهللا بن عبد اجلبار أبو القاسم املقري-



 
  ٩٨٨  

  

 ٨٦.................................... عبد اهللا بن عبد اجلبار أبو بكر-
 ٨٧............ أبو مروان القرطبي عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبيد اهللا-
 ٨٧........ عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن برطلة بن أيب بكر بن أيب حممد-
 ٨٨.......... عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب الفتح بن الطالبي اهلاشمي-
 ٨٩................ عبد اهللا بن عبد الرمحن أبو حممد الظهراوي احلويف-
 ٩٠................عثامين الديباجي عبد اهللا بن عبد الرمحن أبو حممد ال-
 ٩٠....................... عبد اهللا بن عبد الرمحن أبو حممد املصاحفي-
 ٩٠..................... عبد اهللا بن عبد اهللا بن موسى أبو عبد الرمحن-
 ٩١.... عبد اهللا بن عبد املحسن بن عبد اهللا بن عبد األحد أبو حممد بن الرحيب-
 ٩١....................... عبد اهللا بن عبد العزيز أبو حممد األصبهاين-
 ٩٢..........................ز أبو حممد الزهري عبد اهللا بن عبد العزي-
 ٩٢.............. عبد اهللا بن عبد احلق بن عبد اهللا أبو حممد املخزومي-
 ٩٤... عبد اهللا بن عبد املؤمن بن الوجيه هبة اهللا نجم الدين أبو حممد الواسطي-
 ٩٩...... عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة أبو بكر وأبو حممد التميمي-
 ١٠٠.................... الباجي عبد اهللا بن عبيد اهللا أبو حممد اللخمي-
 ١٠٠..... عبد اهللا بن عبيد بن عمري بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع املكي-



 
  ٩٨٩  

  

 ١٠١.. عبد اهللا بن عثامن بن عامر اخلليفة أبو بكر الصديق ريض اهللا عنه-
 ١٠٧........................... عبد اهللا بن عثامن أبو حممد الفسطاطي-
 ١٠٧.......................... عبد اهللا بن عجالن أبو حممد البغدادي-
 ١٠٨............................................... بن عدي عبد اهللا-
 ١٠٨........ عبد اهللا بن عطية بن عبد اهللا بن حبيب أبو حممد الدمشقي-
 ١٠٩............................... عبد اهللا بن عطية أبو بكر املحاريب-
 ١١٠.......... عبد اهللا بن عيل بن إبراهيم بن حممد اليحيوي األسخني-
 ١١٠........... عبد اهللا بن عيل بن إبراهيم بن ويص أبو حممد اخلزامي-
 ١١١...........عبد اهللا أبو حممد البغدادي عبد اهللا بن عيل بن أمحد بن -
 ١١٥.............. عبد اهللا بن عيل بن سليامن الكحال أبو حممد اللقيني-
 ١١٧... عبد اهللا بن عيل بن عبد اهللا بن محزة بن إبراهيم بن عتبة بن أيب خداش-
 ١١٨........ عبد اهللا بن عيل بن عبد الرمحن بن داود أبو حممد الطامزي-
 ١١٨... بن سلمون أبو حممد الكناين األندليس عبد اهللا بن عيل بن عبد اهللا بن عيل-
 ١١٩......... عبد اهللا بن عيل بن عبد اهللا أبو حممد الطامزي األصبهاين-
 ١٢٠....................... عبد اهللا بن عيل بن حممد أبو حممد الغساين-
 ١٢٠................................................. عبد اهللا بن عيل-



 
  ٩٩٠  

  

 ١٢١............................... عبد اهللا بن عيل ويقال أبو القاسم-
 ١٢١........... أبو حممد الواسطي عبد اهللا بن عمر بن عيل بن شوذب-
 ١٢١....... عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنهام أبو عبد الرمحن العدوي-
 ١٢٣....................................... عبد اهللا بن عمر الزاهري-
 ١٢٣............................. عبد اهللا بن عمر أبو بكر الروذباري-
 ١٢٤.................................... عبد اهللا بن عمر بن العرجاء-
 ١٢٥................... عبد اهللا بن عمر روى القراءة عن حييى بن آدم-
 ١٢٥................. عمرو بن أيب أمية أبو عمرو البرصي عبد اهللا بن-
 ١٢٥...... عبد اهللا بن عمرو بن برش بن أيب أسعد أبو حممد الوراق البغدادي-
 ١٢٦....... عبد اهللا بن عمرو بن احلجاج أبو معمر املنقري التميمي البرصي-
 ١٢٨.................. عبد اهللا بن عمرو بن العاص أبو حممد السهمي-
 ١٢٨.................... املكي عبد اهللا بن عمران أبو القاسم العابدي-
 ١٢٩............ عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة أبو احلارث املخزومي-
 ١٢٩... عبد اهللا بن عيسى بن عبد الرمحن بن أيب ليىل األنصاري الكويف-
 ١٣٠... عبد اهللا بن عيسى بن عبد اهللا بن شعيب بن حبيب بن ماهان أبو موسى القريش-
 ١٣١....... الرازي التميمي عبد اهللا بن عيسى بن ماهان أبو حممد بن أيب جعفر-



 
  ٩٩١  

  

 ١٣١.................. عبد اهللا بن عيسى بن حممد أبو حممد األصبهاين-
 ١٣٢......... عبد اهللا بن الغاز بن قيس أبو عبد اهللا األندليس القرطبي-
 ١٣٣.............................................. عبد اهللا بن فضيل-
 ١٣٣................................. عبد اهللا بن فيلح أبو حممد املدين-
 ١٣٣....................... عبد اهللا بن قاسم بن أمحد التميمي الكويف-
 ١٣٤.....................بد اهللا بن القاسم بن نافع أبو حممد اخلريبي ع-
 ١٣٤............................... عبد اهللا بن القاسم بن يسار املدين-
 ١٣٥...................... عبد اهللا بن أيب القاسم أبو حممد األنصاري-
 ١٣٦...... عبد اهللا بن قطب بن احلسن بن احلسن بن سليامن اخلراساين البيهقي-
 ١٣٧............ عبد اهللا بن قيس أبو بحرية السكوين الكندي احلميص-
 ١٣٧.. عبد اهللا بن قيس بن سليم بن حارض أبو موسى األشعري اليامين-
 ١٣٩..................................... عبد اهللا بن كثري بن املطلب-
 ١٤٦...................... عبد اهللا بن كثري أبو حممد املؤدب البغدادي-
 ١٤٦.... عبد اهللا بن لب بن حممد بن عبد اهللا بن خرية أبو حممد الشاطبي املالكي-
 ١٤٧....... بن سيف أبو بكر التجيبي عبد اهللا بن مالك بن عبد اهللا بن يوسف-
 ١٤٨............................................... عبد اهللا بن مالك-



 
  ٩٩٢  

  

 ١٤٩........ عبد اهللا بن املبارك بن إسامعيل بن ميمون أبو حممد املؤدب اخلزار-
 ١٤٩............ عبد اهللا بن املبارك بن واضح أبو عبد الرمحن املروزي-
 ١٥١..................................... عبد اهللا بن املبارك أبو حممد-
 ١٥١..بن أسد بن إدريس أبو القاسم الرازي الشافعي عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم -
 ١٥٢... عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن سعيد بن عبد اهللا أبو حفاظ احلداد-
 ١٥٢..................... عبد اهللا بن حممد بن أمحد أبو القاسم العطار-
 ١٥٤.............. عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن عيسى أبو حممد األميل-
 ١٥٤.............حممد احللواين عبد اهللا بن حممد بن جامع بن زياد أبو -
 ١٥٤.......... عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان أبو حممد األصبهاين-
 ١٥٥.......... عبد اهللا بن حممد بن احلسني بن جماهد أبو حممد الكواب-
 ١٥٦.................... عبد اهللا بن حممد بن احلسني أبو حممد املقانعي-
 ١٥٦......... عبد اهللا بن حممد بن خلف بن سعادة أبو حممد األصبحي-
 ١٥٨......مد بن خلف بن اليسري أبو حممد القشريي الغرناطي عبد اهللا بن حم-
 ١٥٩....................... عبد اهللا بن حممد بن زياد أبو حممد القريش-
 ١٥٩.................... عبد اهللا بن حممد بن زياد أبو بكر النيسابوري-
 ١٥٩............. عبد اهللا بن حممد بن سعيد بن حييى أبو بكر البزوري-



 
  ٩٩٣  

  

 ١٦٠..................بطليويس عبد اهللا بن حممد بن السيد أبو حممد ال-
 ١٦١.................. عبد اهللا بن حممد بن شاكر أبو البخرتي العبدي-
 ١٦١.................... عبد اهللا بن حممد بن صالح أبو حممد السلمي-
 ١٦٢..... عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن أبو حممد ابن بلبان األشعري-
 ١٦٢.............. عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن أبو القاسم املؤدب-
 ١٦٣...............عزيز أبو القاسم البغوي عبد اهللا بن حممد بن عبد ال-
 ١٦٣........ عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز أبو حممد البخاري اهلادي-
 ١٦٤....................... عبد اهللا بن حممد بن عبد العظيم الواسطي-
 ١٦٤.... عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن خلف بن أيب تليد أبو حممد اخلوالين الشاطبي-
 ١٦٥......بو عبد اهللا الطرباين عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم أ-
 ١٦٧.. عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن خليل بن إبراهيم بن حييى بن أيب عبد اهللا األموي-
 ١٦٩............ عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن عمر بن أمحد الصرييف-
 ١٧٠.......... عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن عمر أبو حممد النكزاوي-
 ١٧١....... بن الناصح أبو أمحد الدمشقي عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا-
 ١٧٢.......... عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن هالل أبو سعيد املرصي-
 ١٧٢....... عبد اهللا بن حممد بن عبد الوارث أبو الفضل بن أيب املعايل األنصاري-



 
  ٩٩٤  

  

 ١٧٤.......... عبد اهللا بن حممد عبدوس أبو القاسم العطيش البغدادي-
 ١٧٥..................عبيد اهللا أبو حممد احلجري عبد اهللا بن حممد بن -
 ١٧٥........ عبد اهللا بن حممد بن عثامن بن الفضل أبو القاسم العبقيس-
 ١٧٦............................. عبد اهللا بن حممد بن الفتح البغدادي-
 ١٧٦... عبد اهللا بن حممد بن حممد بن فورك بن عطاء بن مهيار أبو بكر القباب األصبهاين-
 ١٧٧........... البلنيس عبد اهللا بن حممد بن مطروح أبو حممد التجيبي-
 ١٧٧.... عبد اهللا بن حممد بن مكي بن عبد اهللا بن إبراهيم مارده أبو حممد السواق البغدادي -
 ١٧٨.......... عبد اهللا بن حممد بن النعامن أبو حممد القايض األصبهاين-
 ١٧٨.................. عبد اهللا بن حممد بن هارون أبو أمحد األنصاري-
 ١٧٩................... عبد اهللا بن حممد بن هاشم أبو حممد الزعفراين-
 ١٨٠...... عبد اهللا بن حممد بن هبة اهللا بن املطهر بن عيل بن أيب عرصون التميمي-
 ١٨١..................... عبد اهللا بن حممد بن اهليثم بن خالد البخاري-
 ١٨١.... عبد اهللا بن حممد بن ياسني أبو احلسن ويقال أبو أمحد الفاريس الدواليب-
 ١٨٢.... عبد اهللا بن حممد بن حييى بن فرج أبو حممد العبدري الزهريي-
 ١٨٢...................... عبد اهللا بن حممد بن حييى أبو حممد األزدي-
 ١٨٣................. عبد اهللا بن حممد بن اليسع أبو القاسم األنطاكي-



 
  ٩٩٥  

  

 ١٨٤................... عبد اهللا بن حممد أبو حممد القضاعي األندليس-
 ١٨٥.............. عبد اهللا بن حممد أبو حممد التوزي النحوي البرصي-
 ١٨٦........ املعروف بالفسطاطي عبد اهللا بن حممد أبو حممد البغدادي-
 ١٨٦... عبد اهللا بن حممد السامري الوكيل عند القضاة املعروف باخلباز-
 ١٨٧..................................... عبد اهللا بن حممد الفرهاداين-
 ١٨٧....................................... عبد اهللا بن حممد الطويس-
 ١٨٧................................. عبد اهللا بن حممد أبو بكر اجلبان-
 ١٨٨......................................... عبد اهللا بن حممد احلذاء-
 ١٨٨........................... عبد اهللا بن حممود بن حممد األصفهاين-
 ١٨٩.............. عبد اهللا بن خملد بن سعيد بن حممد أبو حممد الرازي-
 ١٨٩..................... عبد اهللا بن مسعود بن احلارث ريض اهللا عنه-
 ١٩٦..... عبد اهللا بن منصور بن أمحد بن اخلطاب بن سعيد أبو غالب البغدادي-
 ١٩٦.......... عبد اهللا بن منصور بن عيل بن منصور أبو حممد اللخمي-
 ١٩٧..مران بن ربيعة املعروف بابن الباقالين أبو بكر الواسطي عبد اهللا بن منصور بن ع-
 ٢٠٠.................. عبد اهللا بن منصور بن أمحد أبو غالب البغدادي-
 ٢٠١....................... عبد اهللا بن منصور أبو عبد الرمحن الكويف-



 
  ٩٩٦  

  

 ٢٠١................... عبد اهللا بن منصور األشقر يعرف بابن الطبال-
 ٢٠١........................................ عبد اهللا بن منري الالذقي-
 ٢٠٢................... بن موسى بن املختار أبو حممد العبيس عبد اهللا-
 ٢٠٢................... عبد اهللا بن نافع بن هارون أبو القاسم العنربي-
 ٢٠٣......................... عبد اهللا بن نرص األصم البزار األنطاكي-
 ٢٠٣................................. عبد اهللا بن نرص أبو بكر احلراين-
 ٢٠٤ ................................... عبد اهللا بن اهلذيل البغدادي-
 ٢٠٤............................. عبد اهللا بن أيب اهلذيل العنزي الكويف-
 ٢٠٥.................... اهللا بن وهب بن مسلم أبو حممد الفهري عبد-
 ٢٠٦................... عبد اهللا بن أيب الوفاء أبو حممد القييس الصقيل-
 ٢٠٦........ عبد اهللا بن حييى بن املبارك أبو عبد الرمحن ابن أيب حممد اليزيدي-
 ٢٠٨....................... عبد اهللا بن يزيد بن راشد أبو بكر القريش -
 ٢٠٨..ي القصري البرصي عبد اهللا بن يزيد أبو عبد الرمحن القريش املقر-
 ٢٠٩................. عبد اهللا بن يزيد أبو األقفال املخزومي البغدادي-
 ٢٠٩.................................. عبد اهللا بن يعقوب أبو احلسني-
 ٢١٠... عبد اهللا بن يوسف بن أيب بكر بن عبد األعىل أبو حممد املعافري-



 
  ٩٩٧  

  

 ٢١١.................................... عبد اهللا بن يوسف أبو حممد-
 ٢١١................................................ عبد اهللا الرضير-
 ٢١١.......................................ير العجمي عبد اهللا الرض-
 ٢١٢...................................... عبد اهللا السبعة اخلوارزمي-
 ٢١٤................... عبد املجيد بن خلف بن عبد الرمحن الصواف-
 ٢١٥................. عبد املجيد بن شداد بن املقدم أبو حممد التميمي-
 ٢١٥...... عبد املجيد بن عبد القوي أبو حممد املليحي املرصي الرضير-
 ٢١٦....................... عبد املجيد بن مسكني أبو الفضل املرصي-
 ٢١٦..جيد موىل عبد الرمحن بن حممد النارص أبو حممد األندليس القرطبي عبد امل-
 ٢١٧.................................. عبد املجيد بن بياض التربيزي-
 ٢١٧...... عبد املجري بن حممد بن عشائر كامل الدين أبو حممد القبييص-
 ٢١٨.................. عبد املحسن بن زيد بن سلطان الكتاين املرصي-
 ٢١٩......ملخزومي الصعيدي عبد املحسن بن عبد الكريم بن علوان أبو حممد ا-
 ٢١٩......................... عبد املحسن بن مصطفى بن أيب الفتوح-
 ٢١٩................................. عبد املعطي السفاقيس أبو حممد-
 ٢١٩.......... عبد امللك بن أمحد بن احلسن أبو الربكات الشهرزوري-



 
  ٩٩٨  

  

 ٢٢٠............................... عبد امللك بن أمحد أبو نرص البزاز-
 ٢٢٠..رج النهرواين القطان عبد امللك بن بن بكران بن عبد اهللا بن العالء أبو الف-
 ٢٢٢....................... عبد امللك بن األيرس أبو الفضل األنطاكي-
 ٢٢٢............................ عبد امللك بن حاشد أبو نرص املقري-
 ٢٢٣............................ عبد امللك بن احلسن أبو حممد البزاز-
 ٢٢٣...... عبد امللك بن احلسني بن عبدويه أبو أمحد العطار األصبهاين-
 ٢٢٣.................................. عبد امللك بن داود القسطالين-
 ٢٢٤................ بن سلمة أبو مروان الوشقي األندليس عبد امللك-
 ٢٢٤....... عبد امللك بنعبد العزيز بن جريج أبو الوليد وقيل أبو خالد القريش-
 ٢٢٥..................... عبد امللك بن عبد القدوس أبو مروان الداين-
 ٢٢٥.......... عبد امللك بن عبد اهللا بن شعوبة أبو الوليد اجلدي املكي-
 ٢٢٦...سني أبو نرص البغدادي اخلرقي عبد امللك بن عيل بن شابور بن نرص بن احل-
 ٢٢٦.................... عبد امللك بن عمرو أبو عامر العقدي القييس-
 ٢٢٧....... عبد امللك بن القاسم بن الوليد السامري أبو الوليد يعرف بالسليامين-
 ٢٢٨................. عبد امللك بن قريب أبو سعيد األصمعي الباهيل-
 ٢٢٩.................... عبد امللك بن حممد عصام أبو نرص البغدادي-



 
  ٩٩٩  

  

 ٢٢٩.... عبد املنعم بن عبيد اهللا بن غلبون بن املبارك أبو الطيب احللبي-
 ٢٣٣....... عبد املنعم بن حممد بن عبد الرحيم بن الفرس أبو حممد اخلزرجي-
 ٢٣٣.. عبد املنعم بن حييى بن خلف بن نفيس بن أبو الطيب ابن أيب بكر احلمريي-
 ٢٣٥............ي عبد املؤمن بن أيب بكر بن يوسف تقي الدين الفارق-
 ٢٢٥............................ عبد املؤمن بن أيب محاد سكني الكويف-
 ٢٣٦..... عبد املؤمن بن خلف بن أيب احلسن أبو أمحد النوين الدمياطي-
 ٢٣٧.................................. عبد املؤمن بن يوسف املرصي-
 ٢٣٧...... عبد النصري بن عيل بن حييى بن إسامعيل أبو حممد املريوطي-
 ٢٣٨...بو الفتح القييس عبد اهلادي بن عبد الكريم بن عيل بن عيسى معني الدين أ-
 ٢٣٩.............................. عبد الواحد بن إبراهيم أبو عاصم-
 ٢٤٠................ عبد الواحد بن أمحد بن غزال أبو الفرج اجلرجاين-
 ٢٤٠............... عبد الواحد بن احلسني بن أمحد بن عثامن بن شيطا-
 ٢٤٢.... عبد الواحد بن احلسني أبو احلسني التامر املعروف بابن سندانة-
 ٢٤٢.................................... عبد الواحد بن محد بن شيدة-
 ٢٤٣... عبد الواحد بن عبد السالم بن سلطان بن بختيار أبو الفضل البغدادي األزجي-
 ٢٤٤.............................. عبد الواحد بن عبد القادر املقديس-



 
  ١٠٠٠  

  

 ٢٤٤........... عبد الواحد بن عمر بن حممد بن أيب هاشم أبو طاهر البغدادي البزاز-
 ٢٥٤................. عبد الواحد بن حممد بن جربيل أبو أمحد اهلروي-
 ٢٥٤.............الواحد بن حممد بن عيل بن أيب السداد األندليس عبد -
 ٢٥٥................................... عبد الواحد بن حممد البلخي-
 ٢٥٦........................... عبد الواحد بن كثري أبو حممد املرصي-
 ٢٥٦............................................. عبد الواحد املغريب-
 ٢٥٦...... عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان أبو عبيدة التنوري العنربي-
 ٢٥٨............... عبد الويل بن عبد الرمحن بن حممد املقديس احلنفي-
 ٢٥٨............... عبد الوهاب بن برغش العيني أبو الفتح البغدادي-
 ٢٥٩...................... عبد الوهاب بن جريش أبو حممد البغدادي-
 ٢٦٠.......................................... عبد الوهاب بن حكم-
 ٢٦٠............................. عبد الوهاب بن ذي ذوية القضاعي-
 ٢٦٠....................... عبد الوهاب بن العباس أبو القاسم املكي-
 ٢٦١......... عبد الوهاب بن عطاء بن مسلم أبو نرص اخلفاف العجيل-
 ٢٦٢.... عبد الوهاب بن عيل بن احلسني بن حممد بن إسحاق امللجمي-
 ٢٦٣..... عبد الوهاب بن عيل بن عيل بن عبيد اهللا أبو أمحد بن السكينة-



 
  ١٠٠١  

  

 ١٦٤..... عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الوهاب بن أيب حية البغدادي-
 ٢٦٥....... عبد الوهاب بن عيسى بن أيب نرص املعروف بابن الشفق البغدادي-
 ٢٦٥.................................. عبد الوهاب بن فليح بن رياح-
 ٢٦٨...... عبد الوهاب بن حممد بن حسني بن عيل بن مفرج الصابوين-
 ٢٦٩.................... عبد الوهاب بن حممد بن عبد الرمحن القروي-
 ٢٧١.................. عبد الوهاب بن حممد بن عبد الوهاب القرطبي-
 ٢٧٢................. عبد الوهاب بن حممد بن عيسى أبو حممد اخلزاز-
 ٢٧٢.............................ف بن إبراهيم  عبد الوهاب بن يوس-
 ٢٧٥............................................ عبد الوهاب احللبي-
 ٢٧٥................................ عبدان بن حييى الساجي البرصي-
 ٢٧٥............... عبيد اهللا بن إبراهيم بن حممد أبو القاسم البغدادي-
 ٢٧٦.............. عبيد اهللا بن إبراهيم بن مهدي أبو القاسم البغدادي-
 ٢٧٦....................... عبيد اهللا بن إبراهيم أبو إسحاق البغدادي-
 ٢٧٧..........كري أبو القاسم التميمي البغدادي عبيد اهللا بن أمحد بن ب-
 ٢٧٨........ عبيد اهللا بن أمحد بن عبيد اهللا بن حممد بن عبد اهللا أبو احلسني القريش-
 ٢٧٨................... عبيد اهللا بن أمحد بن عثامن أبو القاسم الصرييف-



 
  ١٠٠٢  

  

 ٢٧٩....... عبيد اهللا بن أمحد بن عيل أبو الفضل بن الكويف الصرييف البغدادي-
 ٢٧٩... بن أمحد بن حييى أبو القاسم البغدادي املعروف بابن الصيدالين عبيد اهللا-
 ٢٨٠................... عبيد اهللا بن أمحد بن عيسى أبو القاسم الدقاق-
 ٢٨٠...... عبيد اهللا بن أمحد بن حممد بن مهران بن أيب مسلم البغدادي-
 ٢٨٠... عبيد اهللا بن أمحد بن يعقوب أبو احلسني البغدادي املعروف بابن البواب-
 ٢٨٢...........................اهللا بن أمحد أبو القاسم البغدادي عبيد -
 ٢٨٢............................ عبيد اهللا بن بكري أبو القاسم التميمي-
 ٢٨٢................. عبيد اهللا بن احلسن بن سعيد أبو عبد اهللا الرازي-
 ٢٨٣......................................... عبيد اهللا بن محزة املكي-
 ٢٨٣........................... عبيد اهللا بن احلسن أبو حممد األسدي-
 ٢٨٤.................................. عبيد اهللا بن الزيات أبو القاسم-
 ٢٨٤.................سعد بن إبراهيم أبو الفضل الزهري عبيد اهللا بن -
 ٢٨٥........ عبيد اهللا بن سلمة بن حزم أبو مروان اليحصبي األندليس-
 ٢٨٦......................... عبيد اهللا بن سليامن أبو القاسم النحاس-
 ٨٢٦................ عبيد اهللا بن سهل بن اخلصيب أبو حممد البغدادي-
 ٢٨٧.............. عبيد اهللا بن صدقة بن أيب محيد أبو املغرية األنطاكي-



 
  ١٠٠٣  

  

 ٢٨٧........ عبيد اهللا بن العباس بن عبيد اهللا بن العباس أبو العباس بن الزيات-
 ٢٨٨... عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن عيسى بن خلف أبو حممد السكري-
 ٢٨٩..... عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن عبيد اهللا أبو شبل اخلتيل الواقدي-
 ٢٩٠............. عبيد اهللا بن بن عبد اهللا بن خلف أبو مروان االشبييل-
 ٢٩٠............................ عبيد اهللا بن عبد اهللا أبو حممد الرضير-
 ٢٩٠........ عبيد اهللا بن عيل بن احلسن أبو القاسم اهلاشمي البغدادي-
 ٢٩١............................... عبيد اهللا بن عيل أبو جعفر املغريب -
 ٢٩١............ عبيد اهللا بن عمر بن أمحد بن حممد بن جعفر البغدادي-
 ٢٩٢................... عبيد اهللا بن عمر بن احلجاج أبو معمر املنقري-
 ٢٩٣........بيد اهللا بن عمر بن حممد بن عيسى أبو الفرج املصاحفي ع-
 ٢٩٤..................... عبيد اهللا بن عمر بن يزيد أبو عمرو الزهري-
 ٢٩٤......... عبيد اهللا بن عمر بن هشام أبو مروان احلرضمي اإلشبييل-
 ٢٩٥......... عبيد اهللا بن الفضل بن عبد اهللا أبو الفضل اآلميل الطربي-
 ٢٩٥..................قاسم العنربي عبيد اهللا بن قانع بن هارون أبو ال-
 ٢٩٥.............. عبيد اهللا بن حممد بن أمحد بن حممد بن عيل الفريض-
 ٢٩٨.................. عبيد اهللا بن حممد بن جعفر أبو القاسم األزدي-



 
  ١٠٠٤  

  

 ٢٩٨................... عبيد اهللا بن حممد بن العباس أبو القاسم املدين-
 ٢٩٩...................... عبيد اهللا بن حممد بن عبد العزيز بن عبد اهللا-
 ٢٩٩............... بن عبيد اهللا أبو احلسن املذحجي عبيد اهللا بن حممد-
 ٢٩٩....................... عبيد اهللا بن حممد بن عيل أبو بكر الطويس-
 ٣٠٠......... عبيد اهللا بن حممد بن عيل بن حممود أبو احلسن الواسطي-
 ٣٠٠........... عبيد اهللا بن حممد بن أيب حممد حييى بن املبارك العدوي-
 ٣٠١............................................... عبيد اهللا بن حممد-
 ٣٠٢............................رصي عبيد اهللا بن حممد أبو القاسم امل-
 ٣٠٢..... عبيد اهللا بن حممد بن احلسني التميمي االشبييل يعرف بابن اللحياين-
 ٣٠٢..................... عبيد اهللا بن معاذ بن معاذ أبو عمرو العنربي-
 ٣٠٣..................... عبيد اهللا بن موسى با باذام أبو حممد العبيس-
 ٣٠٦......... عبيد اهللا بن نافع بن هارون أبو القاسم العنربي البرصي-
 ٣٠٧..................بن يسار أبو مروان الشاطبي عبيد اهللا بن نجاح -
 ٣٠٧... عبيد اهللا بن نعيم بن حييى بن سعيد أبو حممد التميمي السعيدي-
 ٣٠٨............................................. عبيد اهللا بن اهلذيل-
 ٣٠٨................. عبيد بن أمحد بن احلكم أبو عبد الرمحن البرصي-



 
  ١٠٠٥  

  

 ٣٠٨.............................. عبيد بن السامن أبو القاسم املرصي-
 ٣٠٩........صبيح أبو حممد النهشيل عبيد بن الصباح بن أيب رشيح بن -
 ٣١١............................... عبيد بن عبد اهللا أبو حممد الرضير-
 ٣١١............... عبيد بن عقيل بن صبيح أبو عمرو اهلالل البرصي-
 ٣١٢................... عبيد بن عمري بن قتادة أبو عاصم الليثي املكي-
 ٣١٣......................... عبيد بن قيس أبو مسلم الكاليب الكويف-
 ٣١٣........ملرصي عبيد بن حممد بن موسى أبو القاسم املؤذن البزاز ا-
 ٣١٤............. عبيد بن حممد أبو حممد املروزي ثم البغدادي املكتب-
 ٣١٤........................................... عبيد بن حممد اليمني-
 ٣١٥.................... عبيد بن خملد بن عبد اهللا أبو حممود الواسطي-
 ٣١٥............................ عبيد بن ميمون أبو عباد املدين التبان-
 ٣١٦...................... عبيد بن نضيلة أبو معاوية اخلزاعي الكويف-
 ٣١٧.................عمر السعيدي الكويف عبيد بن نعيم بن حييى أبو -
 ٣١٧........................ عبيدة بن عمرو ويقال ابن قيس السلامين-
 ٣١٨.................................. عتبة بن محاد أبو خليد احلكمي-
 ٣١٩......... عتبة بن عبد امللك بن عاصم أبو الوليد األندليس العثامين-



 
  ١٠٠٦  

  

 ٣٢٢................................................... عتبة بن عتبة-
 ٣٢٢......... عتيق بن أسد بن عبد الرمحن بن أسد أبو بكر األنصاري األندليس-
 ٣٢٢....................................... عتيق بن عبد اهللا أبو بكر -
 ٣٢٣....... عتيق بن عيل بن خلق أبو بكر األموي األندليس املربيطري-
 ٣٢٣............. عتيق بن عيل بن سعيد أبو بكر العبدري الطرسويس-
 ٣٢٤............. عتيق بن ما شاء اهللا بن حممد أبو بكر املرصي الغسال-
 ٣٢٤.................................. عتيق بن حممد أبو بكر الردائي-
 ٣٢٥.............سمعان أبو عمرو الرزاز البغدادي عثامن بن أمحد بن -
 ٣٢٥......... عثامن بن أمحد بن عبد اهللا أبو عمرو بن السامك البغدادي-
 ٣٢٦.............................. عثامن بن أمحد بن عبيد اهللا الدقيقي-
 ٣٢٦............................. عثامن بن أمحد بن عبيد اهللا الطياليس-
 ٣٢٦........................................ عثامن بن بالل أبو عمرو-
 ٣٢٦......................... عثامن بن جعدة بن عيل أبو عمر املالكي-
 ٣٢٧.............................ن بن حسني أبو عمرو السالمي عثام-
 ٣٢٧.......... عثامن بن سعيد قيل سعيد بن عبد اهللا بن عمرو القريش-
 ٣٣٠.............. عثامن بن سعيد بن عثامن بن سعيد بن عمر األموي-



 
  ١٠٠٧  

  

 ٣٣٨............................... عثامن بن سيف أبو عمرو القواس-
 ٣٣٨..................... عثامن بن عاصم أبو حصني األسدي الكويف-
 ٣٣٨...........ثامن بن عبد الرمحن البلبييس عثامن بن عبد الرمحن بن ع-
 ٣٤٠... عثامن بن عبد اهللا بن عمر بن عيل بن شوذب أبو أمحد الواسطي-
 ٣٤١............... عثامن بن عبد اهللا بن عبد الرمحن أبو عمرو اجلربيت-
 ٣٤٢.......... عثامن بن عبد اهللا بن حممد بن خرزاذ أبو عمرو البرصي-
 ٣٤٢............................ عثامن بن عظيمة أبو عمرو األندليس-
 ٣٤٢.............. عفان بن أيب العاص بن أمية ريض اهللا عنه عثامن بن-
 ٣٤٤.......... عثامن بن عيل بن عثامن بن إبراهيم بن إسامعيل اخلثعمي-
 ٣٤٥............................... عثامن بن عيل بن قيس األصبهاين-
 ٣٤٦......................................... عثامن بن عيل الغزنوي-
 ٣٤٦......... عثامن بن عمر بن أيب بكر بن يونس أبو عمر بن احلاجب-
 ٣٤٩...................................... عثامن بن عيسى أبو عمرو-
 ٣٤٩.................................................ن بن مالك عثام-
 ٣٥٠.................................. عثامن بن حممد التوزي املالكي-
 ٣٥١..................... عثامن بن حممد بن إبراهيم أبو عمرو املالكي-



 
  ١٠٠٨  

  

 ٣٥١.................................. عثامن بن حممد بن شاه الرشف-
 ٣٥١............... عثامن بن يوسف بن عبد الرب أبو عمرو األنصاري-
 ٣٥٢.................................................. عدي بن زياد-
 ٣٥٣.............................. عدي بن الفضل أبو حاتم البرصي-
 ٣٥٤... خالد بن زيد بن صالح بن صبيح بن جشم الدمشقي  عراك بن-
 ٣٥٥...................... عروة بن الزبري بن العوام أبو عبد اهللا املدين-
 ٣٥٦................................. عروة بن حممد األسدي الكويف-
 ٣٥٦................. عساكر بن عيل بن إسامعيل أبو اجليوش املرصي-
 ٣٥٧............................ عصام بن األشعث أبو النرض املقري-
 ٣٥٧................................... عصام بن الوضاح الرسخيس-
 ٣٥٨.....................ن عروة أبو نجيح الفقيمي البرصي عصمة ب-
 ٣٥٨.................... عطار بن أيب رباح بن أسلم أبو حممد القريش-
 ٣٥٩................................ عطاء بن السائب أبو زيد الثقفي-
 ٣٥٩............................ عطاء بن يسار أبو حممد اهلاليل املدين-
 ٣٦٠.................................. عطارد بن أيب عكرمة الضبعي-
 ٣٦٠.................. عطية بن أيب بكر بن منصور بن حممد العيسوي-



 
  ١٠٠٩  

  

 ٣٦١........................عطية بن قيس أبو حييى الكاليب احلميص -
 ٣٦٢............ عفية بن سنان بن سعدان بن جابر بن حمصن الفزاري-
 ٣٦٢..................... عقيل بن عيل البغدادي يعرف بابن البرصي-
 ٣٦٣...................... عقيل بن حممد بن أمحد أبو احلسن اخلوالين-
 ٣٦٤................................................. عقيل بن حييى-
 ٣٦٤............................ عكرمة بن خالد بن العاص أبو خالد-
 ٣٦٥................... بن كثري بن عامر أبو القاسم عكرمة بن سليامن-
 ٣٦٦............................. عكرمة موىل ابن عباس أبو عبد اهللا -
 ٣٦٧..................... علباء بن أمحد أبو هنيك اليشكري اخلراساين-
 ٣٦٨......................................... عالن النجار البغدادي-
 ٣٦٨............ علقمة بن قيس بن عبد اهللا بن مالك أبو شبل النخعي-
 ٣٧٠...................... عيل بن إبراهيم بن سلمة أبو احلسن القطان-
 ٣٧٠..............براهيم بن عبد الرزاق أبو احلسن االنطاكي عيل بن إ-
 ٣٧٠............ عيل بن إبراهيم بن املظفر أبو احلسن الوداعي الكندي-
 ٣٧١.......................................... عيل بن إبراهيم النفاط-
 ٣٧٢..................... عيل بن أمحد بن بردانقا أبو احلسن الواسطي-



 
  ١٠١٠  

  

 ٣٧٢.................................... عيل بن أمحد بن يزيع املقري-
 ٣٧٢...........أبو احلسن اليزيدي عيل بن أمحد بن احلسني بن حممويه -
 ٣٧٤......................... عيل بن أمحد بن حنني أبو احلسن الكتاين-
 ٣٧٥................................. عيل بن أمحد بن حاتم البغدادي-
 ٣٧٦............. عيل بن أمحد بن خلف أبو احلسن الباذش األنصاري-
 ٣٧٨.............. عيل بن أمحد بن صالح بن محاد أبو احلسن القزويني-
 ٣٧٩...................... عيل بن أمحد بن عبد اهللا بن محيد أبو احلسن-
 ٣٧٩..............يل بن أمحد بن عبد اهللا بن خرية أبو احلسن البلنيس ع-
 ٣٨٠......................َّ عيل بن أمحد بن عبد اهللا أبو احلسن اجلالب-
 ٣٨٠.................. عيل بن أمحد بن عبد الواحد أبو احلسن املقديس-
 ٣٨١....................... عيل بن أمحد بن عثامن أبو احلسني اهلجري-
 ٣٨١......... عيل بن أمحد بن عيل أبو احلسن املصيني األهبري الرضير-
 ٣٨٢........................ عيل بن أمحد بن عيل أبو احلسن الرشييش-
 ٣٨٣........................ عيل بن أمحد بن عيل أبو احلسن الطليطيل-
 ٣٨٣......................... عيل بن أمحد بن عيل أبو احلسن الغافقي-
 ٣٨٤.... عيل بن أمحد بن عمر بن حفص بن عبد اهللا أبو احلسن احلاممي-



 
  ١٠١١  

  

 ٣٨٧.......سكي عيل بن أمحد بن حممد بن زياد أبو احلسن الكالبزي امل-
 ٣٨٨............. عيل بن أمحد بن أيب قوبة أبو احلسن العجيل البغدادي-
 ٣٨٨................ عيل بن أمحد بن حممد بن عثامن أبو احلسن الرساج-
 ٣٨٩........... عيل بن أمحد بن حممد أبو احلسن الواحدي النيسابوري-
 ٣٨٩.... عيل بن أمحد بن حممد بن كرز أبو احلسن األنصاري الغرناطي-
 ٣٩٠........ن داود بن موسى بن بيان أبو احلسن الرزاز عيل بن أمحد بن حممد ب-
 ٣٩١.................................... عيل بن أمحد بن حممد الكتاين-
 ٣٩١...... عيل بن أمحد بن حممد بن كوثر أبو احلسن املحاريب الغرناطي-
 ٣٩٣................ عيل بن أمحد بن حممد بن الوليد أبو احلسني املدي-
 ٣٩٣..................... عيل بن أمحد بن حممد أبو احلسن النيسابوري-
 ٣٩٤................................ مروان السامري عيل بن أمحد بن-
 ٣٩٥..... عيل بن أمحد بن موسى بن حممد أبو احلسن اجلزري البشنوي-
 ٣٩٦.................................. عيل بن أمحد أبو احلسن الوزان-
 ٣٩٧................................. عيل بن أمحد أبو احلسن الدوري-
 ٣٩٧.............................. عيل بن أمحد أبو احلسن اجلوردكي-
 ٣٩٨................................ عيل بن أمحد بن احلسن اجلامدي-



 
  ١٠١٢  

  

 ٣٩٩.................و احلسن الالمحي البغدادي  عيل بن أيب األزهر أب-
 ٣٩٩....... عيل بن إسامعيل بن احلسن بن إسحاق أبو احلسن البرصي-
 ٤٠١......... عيل بن إسامعيل بن خلف بن سكني أبو احلسن اجلذامي-
 ٤٠٢........ عيل بن إسامعيل بن حممد بن عبد اهللا أبو احلسن الفتوحي-
 ٤٠٢............................................ عيل بن برش الزهري-
 ٤٠٣..............الرتكامين الرضير عيل بن إلياس بن يعمر أبو احلسن -
 ٤٠٣............. عيل بن برشان أبو احلسن هو عيل بن حممد بن برشان-
 ٤٠٤........ عيل بن أيب بكر بن حممد بن عيل بن حممد بن شداد الربعي-
 ٤٠٦.......................... عيل بن جابر بن عيل أبو احلسن الدباج-
 ٤٠٧.... عيل بن جعفر بن سعيد أبو احلسن أبو احلسن السعيدي الرازي احلذاء-
 ٤٠٨.............................. أبو احلسن البغدادي عيل بن جعفر-
 ٤٠٩.............................. عيل بن حجاج أبو احلسن التونيس-
 ٤٠٩.................... عيل بن احلسن بن إبراهيم أبو احلسن األزدي-
 ٤١٠............................. عيل بن احلسن بن اجلنيد أبو احلسني-
 ٤١٠........... عيل بن احلسن بن املاسح أبو القاسم الكاليب الدمشقي-
 ٤١١.......... عيل بن احلسن بن سليامن أبو احلسن القطيعي البغدادي-



 
  ١٠١٣  

  

 ٤١٢..... عيل بن احلسن بن عبد الرمحن بن يزيد بن عمران أبو احلسن التميمي-
 ٤١٣..... عيل بن احلسن بن عيل بن عبد احلميد أبو احلسن الشمشاطي-
 ٤١٥.................. عيل بن احلسن بن عبد اهللا أبو احلسن احلرضمي-
 ٤١٥....... عيل بن احلسن بن حممد بن أمحد بن حممد بن بكر أبو احلسن الفسوي-
 ٤١٥............................... عيل بن احلسن أبو احلسني الكويف-
 ٤١٦................... عيل بن احلسن أبو احلسن اجلصاص البغدادي-
 ٤١٦................................................. عيل بن احلسن-
 ٤١٧...................... عيل بن احلسن أبو احلسن الربعي الدمشقي-
 ٤١٨.............. عيل بن احلسني بن أمحد بن زيد أبو احلسن التكريتي-
 ٤١٨........... عيل بن احلسني بن أمحد بن النرص أبو القاسم الدمشقي-
 ٤١٨............. عيل بن احلسني بن أيوب أبو احلسن البزاز البغدادي-
 ٤١٩...................... عيل بن احلسني بن بندار أبو احلسن احلراين-
 ٤١٩................... عيل بن احلسني بن زكريا أبو احلسن الطريثيثي-
 ٤٢٠......................... عيل بن احلسني بن سلم النخعي الطربي-
 ٤٢١.......... عيل بن احلسني بن الصقر أبو العباس احلريس الدمشقي-
 ٤٢١...................ن احلسني بن عبد اهللا أبو القاسم القايض عيل ب-



 
  ١٠١٤  

  

 ٤٢٢......... عيل بن احلسني بن عثامن بن سعيد أبو احلسن الغضائري-
 ٤٢٣......... عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب اإلمام زيد العابدين-
 ٤٢٣................... عيل بن احلسني بن عبد اهللا اخلرماباذي اليزدي-
 ٤٢٤............ الوزان البغدادي عيل بن احلسني بن الرقي أبو احلسن-
 ٤٢٦...................... عيل بن احلسني أبو احلسن النحوي الرازي-
 ٤٢٦.............................. عيل بن احلسني أبو احلسن الفاريس-
 ٤٢٦...................................... عيل بن احلسني الكازروين-
 ٤٢٧.............. عيل بن محزة بن عبد اهللا بن هبمن بن فريوز األسدي-
 ٤٤٢.................................. عيل بن خذاذ أبو احلسن القاين-
 ٤٤٢..................لواسطي عيل بن خطاب بن مقلد موفق الدين ا-
 ٤٤٣................... عيل بن خلف بن احلسن أبو احلسن الغرناطي-
 ٤٤٤...... عيل بن خلف بن ذي النون بن أمحد أبو احلسن العبيس األندليس-
 ٤٤٥..... عيل بن خلف بن رضا أبو احلسن األنصاري البلنيس الرضير-
 ٤٤٥...................... عيل بن داود بن عبد اهللا أبو احلسن الداراين-
 ٤٤٨............................... عيل بن ريست الطربي أبو احلسن-
 ٤٤٨.................................... عيل بن أيب رجاء أبو القاسم-



 
  ١٠١٥  

  

 ٤٤٨............................................ عيل بن أيب رصاصة-
 ٤٤٩............................... عيل بن زهري أبو احلسن البغدادي-
 ٤٥٠...................... عيل بن زياد بن عيل اللحجي الكناين اليامين-
 ٤٤٩.............. عيل بن زيد بن عيل بن شهريار أبو الوفاء األصبهاين-
 ٤٥٠..................... عيل بن سعيد بن آدم أبو احلسن الرصرصي-
 ٤٥٠............................... عيل بن سعيد بن احلسن بن ذؤابة-
 ٤٥٢............................................ عيل بن سعيد البزاز-
 ٤٥٣......... عيل بن سليم بن إسحاق أبو احلسن العسكري البغدادي-
 ٤٥٣........ عيل بن سليامن بن أمحد بن سليامن أبو احلسن األنصاري القرطبي-
 ٤٥٥.................................................. عيل بن شاكر-
 ٤٥٥.................. عيل بن شجاع بن سامل بن عيل العبايس الرضير-
 ٤٥٩................ صالح بن صالح بن حي أبو حممد البكايل عيل بن-
 ٤٥٩...................... عيل بن طلحة بن حممد أبو احلسن البرصي-
 ٤٦٠..... عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم أبو احلسن ريض اهللا عنه-
 ٤٦٢........ عيل بن ظهري بن شهاب نور الدين أبو احلسن املرصي بن البويش-
 ٤٦٣........................................ عيل بن عامر أبو احلسن-



 
  ١٠١٦  

  

 ٤٦٤...................... عيل بن عباس بن أمحد بن مظفر أبو احلسن-
 ٤٦٤..................... عيل بن العباس بن عيسى أبو احلسن البجيل-
 ٤٦٥.......................... عيل بن عبد الرمحن بن أمحد بن الدوش-
 ٤٦٦............................... عيل بن عبد الرمحن بن أيب الرسي-
 ٤٦٧.......... عيل بن عبد الرمحن بن عيل أبو احلسن الزهري االشبييل-
 ٤٦٧......ور الدين أبو احلسن القريش عيل بن عبد الرمحن بن أيب عيل ن-
 ٤٦٧......... عيل بن عبد الرمحن بن هارون بن أبو اخلطاب بن اجلراح البغدادي-
 ٤٦٨.... عيل بن عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد أبو احلسن الصباغ البغدادي-
 ٤٦٩...... عيل بن عبد الصمد بن حممد بن مفرج عفيف الدين املرصي-
 ٤٧٠............ن أبو احلسن البغوي عيل بن عبد العزيز بن عبد الرمح-
 ٤٧٢............ عيل بن عبد العزيز بن حممد التقي أبو احلسن االربييل-
 ٤٧٣..................... عيل بن عبد العزيز أبو احلسن اجلالء الرازي-
 ٤٧٤............................................. عيل بن عبد العزيز-
 ٤٧٤.................. عيل بن عبد الغني أبو احلسن الفهري القريواين-
 ٤٧٥.. متام عيل بن عبد الكايف بن عيل بن متام بن يوسف بن موسى ابن-
 ٤٧٦.............. عيل بن عبد الكريم بن أيب بكر أبو احلسن الواسطي-



 
  ١٠١٧  

  

 ٤٧٧........................ عيل بن عبد الكريم أبو احلسن التلمساين-
 ٤٧٨........ عيل بن عبد اهللا بن أيب بكر الطيب زين الدين أبو احلسن بن القالل-
 ٤٧٩......... عيل بن عبد اهللا بن ثابت أبو احلسن األنصاري اخلزرجي-
 ٤٨٠.......عبد اهللا بن خلف بن النعمة ، أبو احلسن األنصاري عيل بن -
 ٤٨٢..................... عيل بن عبد اهللا بن رزيق أبو احلسن املرصي-
 ٤٨٣..................... عيل بن عبد اهللا بن زياد أبو احلسن احلجازي-
 ٤٨٣................ عيل بن عبد اهللا بن عبد العزيز أبو احلسن املرصي-
 ٤٨٣...................... عيل بن عبد اهللا بن فرح أبو احلسن اجلذامي-
 ٤٨٤............بد اهللا بن حممد بن زيدون أبو احلسن الزيات عيل بن ع-
 ٤٨٤...... عيل بن عبد اهللا بن حممد بن مرهب أبو احلسن اجلذامي األندليس-
 ٤٨٥...................... عيل بن عبد اهللا بن حممد أبو احلسن األزدي-
 ٤٨٦..................... عيل بن عبد اهللا بن النرض أبو احلسن اخلفاف-
 ٤٨٦........... عيل بن عبد اهللا بن هارون أبو احلسن الكندي احلميص-
 ٤٨٧... عيل بن عبد اهللا بن ياسني بن نجم أبو احلسن الكناين العسقالين-
 ٤٨٧..... عيل بن عبد اهللا بن يوسف بن خطاب أبو احلسن املعافري االشبييل-
 ٤٨٨................................ عيل بن عبد اهللا أبو احلسن اجلالء-



 
  ١٠١٨  

  

 ٤٨٨....................................... عيل بن عبد اهللا الوحاظي-
 ٤٨٨......سن األبار األنصاري عيل بن عتيق بن عيسى بن أمحد أبو احل-
 ٤٩٠.............. عيل بن عثامن بن حممد بن أمحد بن القاصح العذري-
 ٤٩٠.............................. عيل بن عبد اهللا أبو احلسن الفاريس-
 ٤٩٠.......... عيل بن عثامن بن حممود أبو احلسن البغدادي الوجوهي-
 ٤٩١.............................. عيل بن عثامن بن حبشان اجلوهري-
 ٤٩٢.......ائحي عيل بن عساكر بن املرحب بن العوام أبو احلسن البط-
 ٤٩٣................................................... عيل بن عقبة-
 ٤٩٣......................... عيل بن عقيل اإلمام أبو الوفاء البغدادي-
 ٤٩٤................................. عيل بن عيل بن جعفر بن شريان-
 ٤٩٤...................... عيل بن عمر بن إبراهيم بن عبد اهللا الكتاين-
 ٤٩٨........ عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود أبو احلسن الدارقطني-
 ٥٠١............................ عيل بن عمر بن سلم اخلوالين اليمني-
 ٥٠٢...................... عيل بن عمر بن عصام أبو احلسن البغدادي-
 ٥٠٢................................. عيل بن عمر أبو احلسن الطربي-
 ٥٠٣...................... عيل بن عمرو بن سهل أبو احلسن احلريري-



 
  ١٠١٩  

  

 ٥٠٣... عيل بن عيسى بن موسى بن العابد عبد اهللا بن عوض احلمريي-
 ٥٠٤........................... عيل بن أيب غالب أبو احلسن املهدوي-
 ٥٠٤....................بن صمدون أبو احلسن عيل بن فاضل بن عيل -
 ٥٠٤........ عيل بن الفرج أبو احلسن الدينوري املعروف بابن احلارس-
 ٥٠٥........................................ عيل بن الفضل أبو حممد-
 ٥٠٥....... عيل بن القاسم بن إبراهيم بن موسى أبو احلسن األصبهاين-
 ٥٠٦...... عيل بن القاسم بن العباس بن الفضل بن شاذان أبو احلسن الرازي-
 ٥٠٦.....................عبد العزيز الطهطائي عيل بن أيب القاسم بن -
 ٥٠٦.......................... عيل بن قطينا أبو احلسن التاين الدهقان-
 ٥٠٧.............................. عيل بن كموس أبو احلسن الصقيل-
 ٥٠٧..................... عيل بن املبارك بن احلسن بن أمحد بن باسويه-
 ٥٠٨.................................................. عيل بن حمصن-
 ٥٠٨........ عيل بن حممد بن إبراهيم بن جعفر بن يعقوب أبو احلسن األدمي-
 ٥٠٩... بن خشنام املالكي أبو احلسن البرصي عيل بن حممد بن إبراهيم-
 ٥١٠........ عيل بن حممد بن إبراهيم بن عيل بن أيب العافية أبو احلسن السبتي-
 ٥١١............. عيل بن حممد بن أمحد بن زياد أبو احلسن الطرطويس-



 
  ١٠٢٠  

  

 ٥١٢.......... عيل بن حممد بن أمحد بن عبد العزيز األنداين األصبهاين-
 ٥١٢..................بو احلسن الكناين املريس عيل بن حممد بن أمحد أ-
 ٥١٣.................. عيل بن حممد بن أمحد اهلاشمي يعرف باحلفيص-
 ٥١٣...................... عيل بن حممد بن إسحاق أبو احلسن احللبي-
 ٥١٤.............................. عيل بن حممد بن إسامعيل بن عمري-
 ٥١٤... عيل بن حممد بن إسامعيل بن حممد بن برش أبو احلسن االنطاكي-
 ٥١٧...... عمري أبو احلسن البغدادي عيل بن حممد بن إسامعيل بن احلسني بن-
 ٥١٩..................... عيل بن حممد بن برشان أبو احلسن البغدادي-
 ٥٢٠....................... عيل بن حممد بن ثابت أبو احلسن اخلوالين-
 ٥٢٠...... عيل بن حممد بن جعفر بن أمحد بن خليع أبو احلسن البجيل -
 ٥٢٢............ عيل بن حممد بن محيد أبو احلسن بن الصواف املرصي-
 ٥٢٢......................و احلسن املعافري عيل بن حممد بن خلف أب-
 ٥٢٣........ عيل بن حممد بن احلسني بن نازك ويقال ابن نيزك الطويس-
 ٥٢٤.......... عيل بن حممد بن صالح بن أيب داود أبو احلسن اهلاشمي-
 ٥٢٦..... عيل بن حممد بن عامر أبو احلسن القريش العامري العسقالين-
 ٥٢٦... عيل بن حممد بن عبد الصمد بن عبد األحد أبو احلسن اهلمداين-



 
  ١٠٢١  

  

 ٥٣٥........ عيل بن حممد بن عبد اهللا بن العباس أبو احلسن األصبهاين-
 ٥٣٥........ عيل بن حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن أبو احلسن احلذاء-
 ٥٣٦....... عيل بن حممد بن عبد اهللا بن عبد الصمد أبو احلسن الوراق-
 ٥٣٦................ عيل بن حممد بن عبد اهللا أبو احلسن الشاهد القفيل-
 ٥٣٧....................... بن حممد بن عبد اهللا بن حممد الفاريس عيل-
 ٥٣٧.............. عيل بن حممد بن عبد اهللا احلجازي أبو احلسن املكي-
 ٥٣٧............ عيل بن حممد بن عالن بن احلسن أبو احلسني البرصي-
 ٥٣٨................. عيل بن حممد بن عيل بن عيل أبو القاسم العلوي-
 ٥٣٩....................... عيل بن حممد بن عيل بن بركات أبو احلسن-
 ٥٣٩................ بن عيل بن فارس أبو احلسن اخلياط عيل بن حممد-
 ٥٤٠................ عيل بن حممد بن عيل بن هذيل أبو احلسن البلنيس-
 ٥٤٣........ عيل بن حممد بن عيل بن حممد بن حييى أبو احلسن الغافقي-
 ٥٤٤................................ عيل بن حممد بن عيل اخلوارزمي-
 ٥٤٤.................. عيل بن حممد بن عامر االبزاري يعرف بالزديري-
 ٥٤٥...............ش أبو احلسن الطرطويش عيل بن حممد بن أيب العي-
 ٥٤٦.................... عيل بن حممد بن فارس بن عبديل أبو احلسن-



 
  ١٠٢٢  

  

 ٥٤٦.................... عيل بن حممد بن قشيش أبو احلسن البغدادي-
 ٥٤٧............. عيل بن حممد بن كاس أبو القاسم النخعي البغدادي-
 ٥٤٧.............. عيل بن حممد بن جماهد املرصي يعرف بابن الوراب-
 ٥٤٨...... أمحد اجلامل أبو احلسن بن أيب بكر التجيبي عيل بن حممد بن موسى بن-
 ٥٤٩..................... عيل بن حممد بن موسى أبو احلسن البغدادي-
 ٥٤٩............ عيل بن حممد بن نارص أبو احلسن األنصاري القرطبي-
 ٥٥٠.... عيل بن حممد بن يوسف بن يعقوب بن عيل أبو احلسن ابن العالف-
 ٥٥١............. عيل بن حممد بن احلسن بن حممد أبو احلسن اخلبازي-
 ٥٥٥...... عيل بن حممد بن يوسف أبو احلسن الفهمي اليابوي الرضير-
 ٥٥٥............. عيل بن حممد أبو احلسن اجلوهري البغدادي الشاهد-
 ٥٥٦................................ عيل بن حممد أبو احلسن الفاريس-
 ٥٥٦............................... عيل بن حممد أبو احلسن الربزندي-
 ٥٥٧.......................................... عيل بن حممد السعدي-
 ٥٥٧..............تامي عيل بن حممد أبو احلسن التلمساين الرضير الك-
 ٥٥٧........................................ عيل بن حممد أبو احلسن-
 ٥٥٨........................................... عيل بن حممد التجيبي-



 
  ١٠٢٣  

  

 ٥٥٨......................................... عيل بن حممد الواسطي-
 ٥٥٩..... عيل بن أيب حممد بن أيب سعد بن عبد اهللا أبو احلسن الواسطي-
 ٥٦١................................. عيل بن حممد أبو احلسن الرازي-
 ٥٦١.......................................... عيل بن حممد القطيعي-
 ٥٦١........................................ عيل بن حممود البغدادي-
 ٥٦٢....................................... عيل بن مستور أبو احلسن-
 ٥٦٢................... عيل بن مسعود بن هياب أبو احلسن الواسطي-
 ٥٦٣.................. عيل بن منصور بن أيب بكر أبو احلسن الربسفي-
 ٥٦٣................ عيل بن منصور بن الشعريي أبو احلسن الواسطي-
 ٥٦٤............ عيل بن موسى بن محزة بن مريع أبو القاسم البغدادي-
 ٥٦٥......... النقرات األنصاري عيل بن موسى بن عيل أبو احلسن بن-
 ٥٦٥.... عيل بن موسى بن يوسف أبو احلسن السعدي املرصي الدهان-
 ٥٦٦................................ عيل بن موسى أبو احلسن الثقفي-
 ٥٦٧................................. عيل بن موسى احلارثي الكاتب-
 ٥٦٧............ عيل بن نرص بن عيل بن صبهان أبو احلسن اجلهضمي-
 ٥٦٨.................................. عيل بن نصري أبو جعفر الرازي-



 
  ١٠٢٤  

  

 ٥٦٨..بة اهللا بن سالمة بن املسلم أبو احلسن اللخمي املرصي عيل بن ه-
 ٥٦٩................ عيل بن مهدان بن حييى بن إبراهيم املعجيل اليمني-
 ٥٧٠................................ عيل بن اهليثم بن علون البغدادي-
 ٥٧٠............................... عيل بن حييى بن عبد كويه الرشايب-
 ٥٧٠............ عيل بن حييى بن عيل بن سلطان أبو احلسن األنصاري-
 ٥٧١................................ة أبو احلسن عيل بن يزيد بن كيس-
 ٥٧١.............. عيل بن يعقوب بن شجاع بن عيل بن إبراهيم العامد-
 ٥٧٣...... عيل بن يوسف بن حريز بن فضل بن معضاد النور اللخمي-
 ٥٧٥.......... عيل بن يوسف بن حممد بن الرشيك أبو احلسن الرضير-
 ٥٧٦..... عيل بن يوسف بن حممد بن هبة اهللا بن حييى البغدادي البوقي-
 ٥٧٦.....................مد أبو القاسم البرصي عيل بن يوسف بن حم-
 ٥٧٦................................ عيل بن يوسف بن موسى احللبي-
 ٥٧٧....................... عيل بن يوسف أبو احلسن القييس الساملي-
 ٥٧٧............................. عيل بن العجمي أبو احلسن الفريض-
 ٥٧٩................................................... عيل احلريري-
 ٥٧٩.... عمر بن إبراهيم بن أمحد بن كثري أبو حفص الكتاين البغدادي-



 
  ١٠٢٥  

  

 ٥٨١................... أبو حفص الرسوجي عمر بن إبراهيم بن كثري-
 ٥٨٣............................... عمر بن إبراهيم أبو حفص احلبال-
 ٥٨٣...... عمر بن أمحد بن إبراهيم بن أمني الدولة الشيخ زين الدين احلنبيل-
 ٥٨٤............ عمر بن أمحد بن احلسن بن بكران أبو حفص اهلروان-
 ٥٨٤..... عمر بن أمحد بن رزق أبو بكر بن الفصيح التجيبي األندليس-
 ٥٨٤...........ثامن بن شاهني أبو حفص البغدادي عمر بن أمحد بن ع-
 ٥٨٥........................................... عمر بن أمحد املغازيل-
 ٥٨٥............................... عمر بن أمحد بن مهدي البغدادي-
 ٥٨٦......................... عمر بن أمحد بن سهل أبو حفص احلبال-
 ٥٨٦.................................. عمر بن أمحد أبو حفص احلذاء-
 ٥٨٧.............................. عمر بن برشان بن حممد أبو حفص-
 ٥٨٧........................................ عمر بن بكري أبو حفص-
 ٥٨٧...................................ييس عمر بن بلبان اخلفاف الق-
 ٥٨٨............................... عمر بن هبتة أبو حفص البغدادي-
 ٥٨٩..................... عمر بن اجلهم أبو حفص اللؤلؤي البرصي-
 ............................. عمر بن احلسن بن عيل بن مالك الشيباين-



 
  ١٠٢٦  

  

 ٥٩٠........ عمر بن احلسن مزيد بن أميلة بن مجعة أبو حفص املراغي-
 ٥٩١....................... عمر بن احلسني بن عيل أبو حفص الوشاء-
 ٥٩١.....ونس بن محزة بن عباس أبو حفص االربيل عمر بن محزة بن ي-
 ٥٩٢............................ عمر بن حفص أبو حفص املسجدي-
 ٥٩٣... عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح ريض اهللا عنه-
 ٥٩٤.............................. عمر بن أيب اخلري أبو حفص اخلزار-
 ٥٩٥....................................... عمر بن زكريا أبو حفص-
 ٥٩٥........................ عمر بن زيد بن خالد أبو حفص املرصي-
 ٥٩٥................................................. عمر بن رساج-
 ٥٩٦.................... عمر بن سهل بن مسعود أبو حفص اللخمي-
 ٥٩٦.......... عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد أبو زيد النمريي البرصي-
 ٥٩٧.................... عمر بن شجاع بن حممد بن أبو حفص الفقيه-
 ٥٩٨...... عمر بن ظفر بن أمحد بن عبد اهللا بن آدم أبو حفص الشيباين-
 ٥٩٩................ عمر بن عبد الرمحن بن سعيد أبو حفص البريويت-
 ٥٩٩......مر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم أبو حفص األموي ع-
 ٦٠٠....................... عمر بن عبد اهللا بن عيل أبو حفص احلريب-



 
  ١٠٢٧  

  

 ٦٠١.................. عمر بن عبد املجيد أبو حفص األزدي املرندي-
 ٦٠٢......... عمر بن عبد الواحد بن عيل أبو حفص الواسطي العطار-
 ٦٠٢............... عمر بن عبد الواحد بن قيس أبو حفص الدمشقي-
 ٦٠٢.......................... عمر بن عكنة أبو حفص الكويف اخلزاز-
 ٦٠٣............. عمر بن عيل بن جناد أبو القاسم الدينوري األنامطي-
 ٦٠٣................ عمر بن عيل بن عمر الرساج أبو حفص القزويني-
 ٦٠٤...................... عمر بن عيل بن منصور أبو حفص الطربي-
 ٦٠٥............................. عمر بن عالن أبو حفص البغدادي-
 ٦٠٥.......يدي البغدادي األدمي عمر بن عيسى بن فائد أبو بكر احلم-
 ٦٠٦................................................ عمر بن القاسم-
 ٦٠٦.... عمر بن الليث بن احلارث أبو حفص اخلوالين املرصي الدباغ-
 ٦٠٧.............................................. عمر بن أيب غيالن-
 ٦٠٧....... عمر بن حممد بن إبراهيم بن عمر املقري املعروف بالذهبي-
 ٦٠٧............................... عمر بن حممد بن زيدان البغدادي-
 ٦٠٨.....................بهاين عمر بن حممد بن برزة أبو حفص األص-
 ٦٠٨.... عمر بن حممد بن سيف بن حممد بن جعفر بن إبراهيم املالكي -



 
  ١٠٢٨  

  

 ٦٠٩................ عمر بن حممد بن عبد الصمد بن الليث البغدادي-
 ٦١٠............ عمر بن حممد بن عراك بن حممد أبو حفص احلرضمي-
 ٦١١.. عمر بن حممد بن عيل بن فتوح رساج الدين الدمنهوري املرصي-
 ٦١٢...........مد بن نرص بن احلكم أبو حفص الكاغذي  عمر بن حم-
 ٦١٣................................. عمر بن معن أبو حفص الزبري-
 ٦١٤.............................. عمر بن مهران أبو حفص القروي-
 ٦١٤......................................... عمر بن هارون البلخي-
 ٦١٥......................... عمر بن نعيم بن ميرسة أبو نعيم الكويف-
 ٦١٥..... عمر بن يوسف بن بريوز بن عبد اجلبار أبو حفص البغدادي-
 ٦١٦.....................بو حفص احلناط عمر بن يوسف بن عبدك أ-
 ٦١٦.................................. عمر بن يوسف احلذاء الصقيل-
 ٦١٧........................................ عمر العريف أبو القاسم-
 ٦١٧........................................ عمر احلداد السمرقندي-
 ٦١٧................................................... عمر الرساج-
 ٦١٨................................................... عمر الزيلعي-
 ٦١٨............................... عمرو بن أمحد بن احلسن الكندي-



 
  ١٠٢٩  

  

 ٦١٨....... عمرو بن بشار بن سنان أبو الفضل الكناين ويقال األنامري-
 ٦١٩.............................بن بكري أبو حفص األسلمي عمرو -
 ٦١٩...................................... عمرو بن ثوبان بن القاسم-
 ٦١٩............................. عمرو بن حازم أبو اجلهم الدمشقي-
 ٦١٩............. عمرو بن خالد أبو حفص ويقال أبو يوسف الكويف-
 ٦٢١.................................. عمرو بن دينار أبو حممد املكي-
 ٦٢١................................................ عمرو بن سعيد-
 ٦٢٢........................... عمرو بن رشحبيل أبو ميرسة اهلمداين-
 ٦٢٢.........ن صبيح أبو حفص البغدادي الرضير عمرو بن الصباح ب-
 ٦٢٤......... عمرو بن العاص بن وائل أبو عبد اهللا السهمي الصحايب-
 ٦٢٤.................................... عمرو بن عبد الغفار الكويف-
 ٦٢٥........... عمرو بن عبد اهللا بن عيل بن أمحد أبو إسحاق السبيعي-
 ٦٢٦....................... عمرو بن عبيد بن ناب أبو عثامن البرصي-
 ٦٢٦.................بويه الفاريس عمرو بن عثامن بن قنرب أبو برش سي-
 ٦٢٧..... عمرو بن عمرو بن جرير بن عبد اهللا البجيل أبو زرعة الكويف-
 ٦٢٧....................................... عمرو بن عون الواسطي-



 
  ١٠٣٠  

  

 ٦٢٧....................... عمرو بن فائد أبو عيل االسواري البرصي-
 ٦٢٨..................... عمرو بن ميمون أبو عبد اهللا األودي الكويف-
 ٦٢٩...... القناد السكري عمرو بن ميمون بن محاد بن طلحة أبو عثامن الكويف-
 ٦٢٩...................................... عمرو بن هارون أيب عثامن-
 ٦٣٠.............................. عمرو بن هشام أبو حفص الرازي-
 ٦٣٠........................ عمرو بن اهليثم بن قطن أبو قطن الكويف-
 ٦٣١.................. عمران بن إدريس بن معمر أبو حممد اجللجويل-
 ٦٣٢....... عمران بن تيم ويقال ابن ملحان أبو رجاء البرصي التابعي-
 ٦٣٣............................دة السدويس عمران بن حدير أبو عبي-
 ٦٣٣................... عمران بن عثامن أبو الربهسم الزبيدي الشامي-
 ٦٣٤............................. عمران بن موسى أبو موسى القزاز-
 ٦٣٤.......... عمران بن هارون بن موسى بن سوادة أبو بكر املرصي-
 ٦٣٤...................................... عمران بن يونس السويس-
 ٦٣٥....................... عنرب بن قادم الدوري أبو املسك البغدادي-
 ٦٣٥................الرمحن اليشكري عنبسة بن النرض األمحر أبو عبد -
 ٦٣٧.............. عوض بن إبراهيم بن عيل بن حممد بن أمحد الربواين-



 
  ١٠٣١  

  

 ٦٣٧........... عون اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن عون اهللا القرطبي-
 ٦٣٨................................................... عون العقييل-
 ٦٣٨............ عويمر بن زيد بن غنم أبو الدرداء األنصاري اخلزري-
 ٦٤٠.................. عياش بن اخللف بن عياش أبو بكر البطليويس-
 ٦٤١............. عياش بن فرج بن عبد امللك أبو بكر األزدي اليابري-
 ٦٤١..... عياش بن حممد بن أمحد بن خلف بن عياش أبو بكر القرطبي-
 ٦٤٢.... عياش بن حممد بن عبد الرمحن بن الطفيل بن عظيمة العبدري-
 ٦٤٣............................ عياش بن حممد أبو الفضل اجلوهري-
 ٦٤٣.......صبغ األندليس عيسى بن حزم بن عبد اهللا بن اليسع أبو اال-
 ٦٤٤............................ عيسى بن خرية أبو االصبغ القرطبي-
 ٦٤٥..................................... عيسى بن رصاص املوصيل-
 ٦٤٥..................... عيسى بن سعيد بن سعيدان االصبغ الكلبي-
 ٦٤٥.......................... عيسى بن سليامن أبو موسى احلجازي-
 ٦٤٧.............. عيسى بن عبد الرمحن بن أيب ليىل األنصاري الكويف-
 ٦٤٧.......حد أيب حممد اللخمي عيسى بن عبد العزيز بن عيسى بن عبد الوا-
 ٦٥٢... عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت بن عيسى أبو موسى اجلزويل-



 
  ١٠٣٢  

  

 ٦٥٣........ عيسى بن عيل بن كجا بن إسامعيل أبو الروح سيف الدين احللبي-
 ٦٥٤.... عيسى بن عمر بن خالد بن عبد املحسن بن نشوان املخزومي-
 ٦٥٤............. البغدادي عيسى بن عمر بن عيسى أبو احلسن اخلباز-
 ٦٥٥......................... عيسى بن عمر أبو عمر اهلمداين الكويف-
 ٦٥٦.................................. عيسى بن عمر أبو عمر الثقفي-
 ٦٥٨................................ عيسى بن عمري أبو عمر اهلمداين-
 ٦٥٨..................... عيسى بن فرج أبو االصبغ املغامي الطليطيل-
 ٦٥٨.......... عيسى بن حممد بن عقاب أبو االصبغ الغافقي القرطبي-
 ٦٥٨...................بغ اهلاشمي عيسى بن حممد بن فتوح أبو االص-
 ٦٥٩........................... عيسى بن حممود بن أيب ليىل االنطاكي-
 ٦٥٩....... عيسى بن مكي بن حسني بن يقظان بن أيب احلسن بن فتيان السديد-
 ٦٦٠........................................ عيسى بن املنذر احلميص-
 ٦٦٠.................. عيسى بن مهران بن عمرو أبو موسى القوميس-
 ٦٦١...................... عيسى بن موسى بن زياد أبو موسى احلريب-
 ٦٦١................دان بن عيسى الزرقي قالون عيسى بن مينا بن ور-
 ٦٦٦....................... عيسى بن وردان أبو احلارث املدين احلذاء-



 
  ١٠٣٣  

  
 

 ٦٦٨.............................. أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران-
 ٦٦٨............................................. أبو العالية البندوين-
 ٦٦٨............................. أبو عاصم الرضير حممد بن عبيد اهللا-
 ٦٦٨............................................. أبو عاصم القايض-
 ٦٦٨......................................... أبو عامر يزيد بن وهب-
 ٦٦٩............................................. أبو العباس الكويف-
 ٦٦٩................................... أبو العباس ابن لقني بغدادي-
 ٦٦٩............................. أبو العباس الرضير أمحد بن العباس-
 ٦٦٩............................. أبو العباس الرساج أمحد بن مسعود-
 ٦٦٩............................................... أبو العباس سبح-
 ٦٦٩............................................. أبو العباس الكيال-
 ٦٧٠........................... أبو العباس املطوعي احلسن بن سعيد-
 ٦٧٠.................بن احلجاج أبو العباس املعدل حممد بن يعقوب ا-
 ٦٧٠............................ أبو العباس الرازي الفضل بن شاذان-
 ٦٧٠............................... أبو العباس العنايب أمحد بن بياض-



 
  ١٠٣٤  

  

 ٦٧٠.................... أبو العباس البطرين أمحد بن موسى بن عيسى-
 ٦٧٠.................................. أبو العباس املربد حممد بن يزيد-
 ٦٧٠................................. أبو العباس ثعلب أمحد بن حييى-
 ٦٧٠.............................ل أبو العباس االشناين أمحد ابن سه-
 ٦٧٠.................................... أبو العباس بن العريف أمحد-
 ٦٧١............................................. أبو العباس فضالن-
 ٦٧١..................................... أبو العباس الفضل بن خملد-
 ٦٧١..................... أبو العباس بن القصبي أمحد بن عبد الرمحن-
 ٦٧١............................. أبو العباس االقلييش أمحد بن قاسم-
 ٦٧١............................... أبو العباس الصقيل أمحد بن حممد-
 ٦٧١........................................... أبو العباس الفزجاين-
 ٦٧١....................... السلمي عبد اهللا بن حبيب أبو عبد الرمحن-
 ٦٧٢.............................................. أبو عبد اهللا احلداد-
 ٦٧٢............................................ أبو عبد اهللا النحوي-
 ٦٧٢........................................... أبو عبد اهللا بن مسلم-
 ٦٧٢...................... أبو عبد اهللا القزويني حممد بن أمحد بن عيل-



 
  ١٠٣٥  

  

 ٦٧٢............................................ أبو عبد اهللا الفاريس-
 ٦٧٢.................. أبو عبد اهللا النفزي حممد بن عيل بن أيب العاص-
 ٦٧٣..........................................د اهللا بن البيوت أبو عب-
 ٦٧٣.............................. أبو عبد امللك الشامي قايض اجلند-
 ٦٧٣....................................... أبو عبيد القاسم بن سالم-
 ٦٧٣.... أبو عبيدة بن معن بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود اهلذيل-
 ٦٧٣.......................... أبو عثامن الرضير سعيد بن عبد الرحيم-
 ٦٧٤........................................ أبو عثامن النحوي الرقي-
 ٦٧٤................................... أبو عثامن املازين بكر بن حممد-
 ٦٧٤................................ أبو عثامن القناد عمرو بن ميمون-
 ٦٧٤............................................. أبو العجالن املدين-
 ٦٧٤................................. أبو عدي بن عبد العزيز بن عيل-
 ٦٧٤..................... أبو العز القالنيس حممد بن احلسني بن بندار-
 ٦٧٤................................ أبو العطاء وهب بن لب بن نذنر-
 ٦٧٤.................... أبو العالء الواسطي حممد بن عيل بن يعقوب-
 ٦٧٤....................سن بن أمحد بن احلسن أبو العالء اهلمذاين احل-



 
  ١٠٣٦  

  

 ٦٧٥............................ أبو عيل احلداد املكي احلسن بن حممد-
 ٦٧٥............. أبو عيل احلداد االصبهاين احلسن بن أمحد بن احلسن-
 ٦٧٥.............................. أبو عيل البغدادي أمحد بن عبيد اهللا-
 ٦٧٥....................... أبو عيل املالكي البغدادي احلسن بن حممد-
 ٦٧٥........................... أبو عيل األذين أمحد بن حممد بن سعيد-
 ٦٧٥.................... أبو عيل االهوازي احلسن بن عيل بن إبراهيم-
 ٦٧٥......................... أبو عيل غالم اهلراس احلسن بن القاسم-
 ٦٧٥...................... أبو عيل بن البناء احلسن بن أمحد بن عبد اهللا-
 ٦٧٥........................ أبو عيل العطار احلسن بن عيل بن عبد اهللا-
 ٦٧٥........................... أبو عيل املعروف بالعني زريب املوصيل-
 ٦٧٦.........................ن بن أيب الفضل أبو عيل الرشمقاين احلس-
 ٦٧٦........................ أبو عيل االشناين احلسن بن عيل بن مالك-
 ٦٧٦.................................................. أبو عيل احلزام-
 ٦٧٦......................................... أبو عيل اجللويل بن عيل-
 ٦٧٦............................... أبو عيل الدويري احلسن بن اهليثم-
 ٦٧٦......................... أبو عيل الشعار احلسن بن حممد بن فاتح-



 
  ١٠٣٧  

  

 ٦٧٦................................ أبو عيل الصديف احلسني بن حممد-
 ٦٧٦..........................صفار حممد بن أمحد بن حامد أبو عيل ال-
 ٦٧٦...................................... أبو عيل احلمراوي وصيف-
 ٦٧٧.............................................. أبو عيل الاللكائي-
 ٦٧٧.................................... أبو عيل بن أيب نرص البرصي-
 ٦٧٧....................................... أبو عمر املفرس اجلوهري-
 ٦٧٧.................... أبو عمر الطلمنكي أمحد بن حممد بن عبد اهللا-
 ٦٧٧................................ أبو عمر الدوري حفص بن عمر-
 ٦٧٧................................ أبو عمر البزاز حفص بن سليامن-
 ٦٧٧.............................. أبو عمر اجلرمي صالح بن إسحاق-
 ٦٧٧........................ أبو عمر احلجاري أمحد بن حممد بن عمر-
 ٦٧٧................................. أبو عمر اجلراوي أمحد بن حممد-
 ٦٧٨......................... أبو عمر ابن عبد الرب يوسف بن عبد اهللا-
 ٦٧٨...................................... أبو عمر بن احلارث الرقي-
 ٦٧٨............................................... أبو عمر احلصني-
 ٦٧٨............................. أبو عمرو بن العالء زبان بن العالء-



 
  ١٠٣٨  

  

 ٦٧٨............................... أبو عمرو الشيباين سعد بن أياس-
 ٦٧٨................................. أبو عمرو الداين عثامن بن سعيد-
 ٦٧٨................... أبو عمرو بن عظيمة العبدري عياش بن حممد-
 ٦٧٨.................. أبو عمرو بن عظيمة األندليس عثامن بن عظيمة-
 ٦٧٨................................. أبو عمرو الزاهد عثامن بن بالل-
 ٦٧٨................. أبو عمرو بن احلاجب عثامن بن عمر بن أيب بكر-
 ٦٧٩.............................................. أبو عمرو الرضير-
 ٦٧٩.................................... أبو عمرو بن سعيد البرصي-
 ٦٧٩............................................. أبو عمران احلصني-
 ٦٧٩............................... أبو عون الواسطي حممد بن عمرو-
 ٦٧٩.... أبو عيسى الزينبي هو موسى بن إبراهيم ويقال فيه أبو القاسم-

 
 ٦٨٠............................ العاقويل أمحد بن احلسن بن أيب البقاء-
 ٦٨٠..........................................ق بن عيل العبدري عتي-
 ٦٨٠.............................. العبدري عبد اهللا بن حممد بن حييى-
 ٦٨٠......................................... العبدري أمحد بن حممد-



 
  ١٠٣٩  

  

 ٦٨٠........................................... العبيس عيل بن خلف-
 ٦٨٠...................................... العبيس عبيد اهللا بن موسى-
 ٦٨٠...................................... العثامين عتبة بن عبد امللك-
 ٦٨٠......................................... العثامين حممد بن سلمة-
 ٦٨٠............................... العجيل أمحد بن حممد بن عبيد اهللا-
 ٦٨٠....................................... عبد اهللا بن صالح العجيل-
 ٦٨٠........................................ العجيل حممد بن عبد اهللا-
 ٦٨٠........................................ العراقي منصور بن أمحد-
 ٦٨٠........................................ العراقي أمحد بن احلسني-
 ٦٨٠...................................... العرشيني أمحد بن عبد اهللا-
 ٦٨١........................................ العطار عبد اهللا بن حممد-
 ٦٨١.......................................... العطار احلسن بن عيل-
 ٦٨١..................................... العطار عمر بن عبد الواحد-
 ٦٨١........................................ العطار الفضل بن حممد-
 ٦٨١................................................. العطار أبو بكر-
 ٦٨١........................................ العكربي حممد بن حممد-



 
  ١٠٤٠  

  

 ٦٨١...................................... العكربي أبو البقاء عبد اهللا-
 ٦٨١......................................... العالف حممد بن جعفر-
 ٦٨١.................................. العامد املوصيل عيل بن يعقوب-
 ٦٨١.................................. العامين أبو حممد احلسن بن عيل-
 ٦٨١.........................................ُ العمري الزبري بن حممد-
 ٦٨١........................لعزيزُ العمري عبيد اهللا بن حممد بن عبد ا-
 ٦٨٢................................... العمري اهلاشمي عبد الرمحن-
 ٦٨٢.................................... العنايب أمحد بن حممد بن عيل-
 ٦٨٢........................................ العنربي عبد اهللا بن نافع-
 ٦٨٢....................................... العواد أمحد بن عبد الويل-
 ٦٨٢..................................... العني زريب املوصيل أبو عيل-
 ٦٨٢................................... العينوين عبد الصمد بن حممد-

 
 ٦٨٣............................................... ابن عامر عبد اهللا-
 ٦٨٣.......................................ة أمحد بن احلسن ابن العامل-
 ٦٨٣..................................... ابن أيب العافية عيل بن حممد-



 
  ١٠٤١  

  

 ٦٨٣.................................. ابن عبادة حممد بن عبد الرمحن-
 ٦٨٣........................................ ابن عبدان حممد بن أمحد-
 ٦٨٣................................ ابن عبدويه عبد امللك بن حسني-
 ٦٨٣............................ ابن عبدوس أبو الزعراء عبد الرمحن-
 ٦٨٣................................... ابن عبدوس عبد اهللا بن حممد-
 ٦٨٣.................................. حممد بن أمحد ابن عبد الوهاب-
 ٦٨٣............................................ ابن أيب عبلة إبراهيم-
 ٦٨٤..................................... ابن عبيدة حممد بن عبد اهللا-
 ٦٨٤....................................... ابن عبيدة احلسن بن عيل-
 ٦٨٤.............................. ابن عبديل عيل بن حممد بن فارس-
 ٦٨٤.............................. ابن عتاب احلسني بن حممد بن عيل-
 ٦٨٤.................................................. ابن عتيق عيل-
 ٦٨٤...................................... ابن العجيل أبو احلسن عيل-
 ٦٨٤...............................براهيم ابن أيب عجرم احلسني بن إ-
 ٦٨٥...................................................... ابن عدي-
 ٦٨٥........................................ ابن عراك عمر بن حممد-



 
  ١٠٤٢  

  

 ٦٨٥........................... ابن عريب حميي الدين بن عيل بن حممد-
 ٦٨٥.............................................. ابن العريب أبو بكر-
 ٦٨٥....................... ابن العرجاء عبد اهللا بن عمر وابنه احلسن-
 ٦٨٥................................ ابن أخي العرق أمحد بن يعقوب-
 ٦٨٥...................................... ابن عروس حممد بن أمحد -
 ٦٨٥..........................ني بن حممد بن احلسني ابن عريب احلس-
 ٦٨٥..................................... ابن الغريبي خلف بن حممد-
 ........................................ ابن العريف أبو العباس أمحد-
 ............................................ ابن العريف عيل بن أمحد-
 .................................. ابن عطية عبد اهللا وحممد بن احلسن-
 ٦٨٦..ابن عظيمة حممد بن عبد الرمحن بن حممد وعياش بن حممد وطفيل بن حممد -
 ٦٨٦..................................... ابن عظيمة عياش بن حممد -
 ٦٨٦......................................يمة طفيل بن حممد ابن عظ-
 ٦٨٦................................... ابن عقاب يوسف بن إبراهيم-
 ٦٨٦................................................ ابن عقيل الرقي-
 ٦٨٧............................ ابن العالف عيل بن حممد بن يوسف-



 
  ١٠٤٣  

  

 ٦٨٧...................... ابن عالن حممد بن أمحد بن حممد بن احلسن-
 ٦٨٧................................ ابن عالن أمحد بن حممد بن أمحد-
 ٦٨٧......................................... ابن عالن عيل بن حممد-
 ٦٨٧...................................... ابن عالن حممد بن احلسن-
 ٦٨٧....................................... ابن عالن حممد بن جعفر-
 ٦٨٧.............................................. ابن علوان إلياس-
 ٦٨٧............................... ابن علوان حممد بن عيل بن اهليثم-
 ٦٨٧.............................. ابن عمري عيل بن حممد بن إسامعيل-
 ٦٨٧..................................... ابن عياد يوسف بن عبد اهللا-
 ٦٨٧................................ ابن عيسى عيسى بن عبد العزيز-
 ٦٨٧..................................... ابن أيب العيش عيل بن حممد-
 ٦٨٧..................................... ابن عيسون أمحد بن خلف -

 
 ٦٨٨.............................. غازي بن قيس أبو حممد األندليس-
 ٦٨٩.. غالب بن حسن بن أمحد بن سيد بونة أبو متام اخلزاعي األندليس-
 ٦٨٩........................ غالب بن عبد اهللا أبو متام القييس القطيني-



 
  ١٠٤٤  

  

 ٦٩٠.......................................... غالب بن فائد الكويف-
 ٦٩٠............. غانم بن أمحد بن حممد أبو القاسم األسود األصبهاين-
 ٦٩٠...........................................غانم بن وليد املالقي -
 ٩٦١............ غزوان بن القاسم بن عيل بن غزوان أبو عمرو املازين-
 ٦٩٢............... غلبون بن حممد بن عبد العزيز أبو حممد األنصاري-
 ٦٩٣.......... غياث بن فارس بن مكي بن عبد اهللا أبو اجلود اللخمي-

 
 ٦٩٥................................. أبو غالب حممد بن عبد الواحد-
 ٦٩٥.........................................محد أبو غانم مظفر بن أ-
 ٦٩٥.............................................. أبو غانم الكرجي-

 
 ٦٩٦........................................... الغازي حممد بن عمر-
 ٦٩٦................................ الغافقي عيسى بن حزم الغافقي-
 ٦٩٦............................... الغافقي أمحد بن جعفر بن إدريس-
 ٦٩٦........................................ الغافقي إبراهيم بن أمحد-
 ٦٩٦................................. الغافقي حممد بن أيوب بن نوح-



 
  ١٠٤٥  

  

 ٦٩٦...................................... الغرناطي إبراهيم بن أمحد-
 ٦٩٦.......................................زنوي حممد بن يوسف الغ-
 ٦٩٦...................................... الغسال املبارك بن احلسني-
 ٦٩٦....................................... الغساين إسامعيل بن عيل-
 ٦٩٦...................................... الغضائري عيل بن احلسني-
 ٦٩٦..................................... غالم السباك أمحد بن عثامن-
 ٦٩٧.................. غالم سجادة جعفر بن محدان وإبراهيم بن محاد-
 ٦٩٧........................ غالم ابن شنبوذ حممد بن أمحد بن يوسف-
 ٦٩٧.................................إبراهيم  غالم حممد بن أمحد بن -
 ٦٩٧................................. غالم ابن جماهد طلحة بن حممد-
 ٦٩٧................................. غالم اهلراس احلسن بن القاسم-

 
 ٦٩٨........................................ بن غالب حممد األنامطي-
 ٦٩٨........................................ ابن غتال جعفر بن حييى-
 ٦٩٨................................. ابن غدير حممد بن أمحد ابن عيل-
 ٦٩٨................................... ابن غريب احلسني بن احلسن-



 
  ١٠٤٦  

  

 ٦٩٨................................................. ابن غزال حممد-
 ٦٩٨......................................ل أمحد الواسطيان ابن غزا-
 ٦٩٨.................................. ابن غزال عبد الواحد بن أمحد -
 ٦٩٨........................................ ابن الغزال حممد بن عيل-
 ٦٩٨................................ ابن الغزال عيل بن أمحد بن حممد-
 ٦٩٨..................................... ابن أيب غسان حممد بن أمحد-
 ٦٩٨............................................... ابن غصن خلف-
 ٦٩٨............................... ابن غصن يوسف بن عبد الرمحن-
 ٦٩٩........................... ابن غالب عبد السميع بن عبد العزيز-
 ٦٩٩.............الفرس حممد بن احلسن بن حممد بن سعيد ابن غالم -
 ٦٩٩............................... ابن غلبون عبد املنعم بن عبيد اهللا-
 ٦٩٩............................................... ابن غلبون طاهر-
 ٦٩٩........................................ ابن غلبون عيل بن اهليثم-
 ٦٩٩............................... ابن غلبون حممد بن عيل بن اهليثم-
 ٦٩٩..................................... ابن الغامز سليامن بن هشام-
 ٦٩٩............................... ابن الغامز أمحد بن حممد بن حسن-



 
  ١٠٤٧  

  
 

 ٧٠٠........... فارس بن أمحد بن موسى بن عمران أبو الفتح احلميص-
 ٧٠٢.................. فارس بن موسى أبو شجاع البرصي الفرائيض-
 ٧٠٢..... فتاح بن عبد اهللا بن البابوس أبو عبد اهللا بن أيب حممد التونيس-
 ٧٠٣....................... فتح بن عبد اهللا أبو نرص املرادي التلمساين-
 ٧٠٣................اإلشبييل فتح بن حممد بن فتح أبو نرص األنصاري -
 ٧٠٥................................ فتح بن يوسف أبو نرص البلنيس-
 ٧٠٥...... الفرج بن عمر بن احلسن بن أمحد بن عبد الكريم أبو الفتح الرضير-
 ٧٠٦........ فرج بن قاسم بن أمحد بن لب أبو سعيد الثعلبي الغرناطي-
 ٧٠٨....................................... الفرج بن حممد بن جعفر-
 ٧٠٨.............................. الفضل بن إبراهيم النحوي الكويف-
 ٧٠٨.................الوزير أبو العباس البغدادي الفضل بن أمحد بن -
 ٧٠٨............................................ فضل بن أمحد اهلذيل-
 ٧٠٩............................ الفضل بن أمحد أبو العباس الزبيدي-
 ................................ الفضل بن احلباب أبو خليفة اجلمحي-
 ٧١١...................... الفضل بن خالد أبو معاذ النحوي املروزي-



 
  ١٠٤٨  

  

 ٧١١................ الفضل بن داود بن حييى بن أيب رطبة أبو العباس-
 ٧١٢.............................................اود الفضل بن أيب د-
 ٧١٢...................................... الفضل بن زكريا اجلرجاين-
 ٧١٢.................. الفضل بن شاذان بن عيسى أبو العباس الرازي-
 ٧١٤....................... الفضل بن عبد الرزاق أبو حممد األندليس-
 ٧١٤......... الفضل بن عمر بن منصور بن عيل بن الرائض البغدادي-
 ٧١٥................ الفضل بن عمر بن أيب منصور أبو املعايل احللواين-
 ٧١٥....................... اجلارودي البخاري الفضل بن أيب الفضل-
 ٧١٥......... الفضل بن حممد بن عبد اهللا أبو القاسم العطار البغدادي-
 ٧١٦.......................... الفضل بن حممد أبو العباس األنصاري-
 ٧١٦........ الفضل بن خملد بن عبد اهللا بن زريق أبو العباس البغدادي-
 ٧١٧................................ الفضل بن مرثد الفزاري الكويف-
 ٧١٧........... األنباري الفضل بن حييى بن شاهي بن سلمة أبو حممد-
 ٧١٨........ الفضل بن يعقوب بن زياد أبو العباس احلمراوي املرصي-
 ٧١٨............................. فضل اهللا بن أمحد بن تاج الكازروين-
 ٧١٩...... فضل اهللا بن حممد بن وهب أبو القاسم األنصاري القرطبي-



 
  ١٠٤٩  

  

 ٧٢٠.................................................... فهد الصقر-
 ٧٢٠.................................................. فورش املقرئ-
 ٧٢٠.......................... فورك بن شبويه أبو عبد اهللا األصبهاين-
 ٧٢١................................ فياض بن غزوان الضبي الكويف-

 
 ٧٢٣............................ أبو فارس عبد العزيز بن عبد الرمحن-
 ٧٢٣.............................................. أبو الفتح النحوي-
 ٧٢٣......................... أبو الفتح بن الكيال هو نرص اهللا بن عيل-
 ٧٢٣..................... أبو الفتح األنصاري حممد بن عيل بن موسى-
 ٧٢٣.......................... أبو الفتح بن بدهن أمحد بن عبد العزيز-
 ٧٢٣...........................تح أوقية املوصيل عامر بن عمر أبو الف-
 ٧٢٣.................. أبو الفتح بن العسقالين حممد بن أمحد بن حممد-
 ٧٢٣........... أبو الفتح ابن اجلزري حممد بن حممد بن حممد بن حممد-
 ٧٢٣........................ أبو الفتح امليداين حممد بن أمحد بن بختيار-
 ٧٢٤.............................................. أبو الفتح النحوي-
 ٧٢٤................... أبو الفرج حممد بن أمحد بن إبراهيم الشنبوذي-



 
  ١٠٥٠  

  

 ٧٢٤.............................................. أبو الفرج الرازي-
 ٧٢٤.................................. أبو الفرج النجاد حممد بن عيل-
 ٧٢٤............... أبو الفرج بن اجلوزي عبد الرمحن بن عيل بن حممد-
 ٧٢٤.......... أبو الفضل األنصاري عبد اهللا بن حممد بن عبد الوارث-
 ٧٢٤............................. أبو الفضل اخلزاعي حممد بن جعفر-
 ٧٢٤..........................د أبو الفضل الرازي عبد الرمحن بن أمح-
 ٧٢٥............................................. أبو الفضل الكتاين-
 ٧٢٥........................... أبو الفضل بن خريون أمحد بن احلسن-
 ٧٢٥................................. أبو الفضل بن أيب غسان مقرئ-
 ٧٢٥................................... أبو الفوارس هبة اهللا بن أمحد-

 
 ٧٢٦.................................... الفاريس نرص بن عبد العزيز-
 ٧٢٦........................................ الفارض جعفر بن حممد-
 ٧٢٦...................................... الفاروثي أمحد بن إبراهيم-
 ٧٢٦....................................... بن عيسى الفايس موسى-
 ٧٢٦......................................... الفايس حممد بن حسن-



 
  ١٠٥١  

  

 ٧٢٦....................................... الفاضيل إبراهيم بن داود-
 ٧٢٦............................................. الفراء حييى بن زياد-
 ٧٢٦........................................ الفرائيض أمحد بن الليث-
 ٧٢٦....................................... الفرائيض نرص بن القاسم-
 ٧٢٦............................... الفخر املوصيل حممد بن أيب الفرج-
 ٧٢٧.................. الفخر بن البخاري عيل بن أمحد بن عبد الواحد-
 ٧٢٧.........................................لفخر بن الفصيح أمحد ا-
 ٧٢٧......................................... الفرجي سعيد بن حممد-
 ٧٢٧...................................... الفريض عبيد اهللا بن حممد-
 ٧٢٧....................................... الفزاري أمحد بن إبراهيم-
 ٧٢٧........................... الفسطاطي عبد اهللا بن أمحد بن عيسى-
 ٧٢٧.................................... الفسطاطي عبد اهللا بن عثامن-
 ٧٢٧............................................. الفسوي أبو احلسن-
 ٧٢٧........................... الفصال حممد بن حممد بن عبد العزيز-
 ٧٢٧...............................مد بن عبد اهللا بن مسبح الفيض حم-
 ٧٢٨............................... الفلنقي حممد بن حممد بن عبد اهللا-



 
  ١٠٥٢  

  

 ٧٢٨.......................... الفنكي حممد بن عيل بن عتيق الفريض-
 ٧٢٨................................. الفنياين أمحد بن حممد بن سامعة-
 ٧٢٨..................................... الفهري يوسف بن عبد اهللا-
 ٧٢٨........................................... الفهمي عيل بن حممد-
 ٧٢٨............................. الفويره عبد الرمحن بن عبد اللطيف-
 ٧٢٨....................................فيل أمحد بن حممد بن محيد ال-

 
 ٧٢٩................... ابن فار اللبن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوارث-
 ٧٢٩.......................................... ابن فارس عبد الباقي-
 ٧٢٩....................... ابن فارس عيل بن حممد وإبراهيم بن أمحد-
 ٧٢٩................................ ابن الفتح أمحد بن حممد بن أمحد-
 ٧٢٩......................................... ابن فايد عمر بن عيسى-
 ٧٢٩.........................لعزيز ابو الفتوت حممد بن أمحد بن عبد ا-
 ٧٢٩..................................... ابن الفحام احلسن بن حممد-
 ٧٢٩................................ ابن الفحام عبد الرمحن بن عتيق-
 ٧٢٩.................. ابن الفحام أمحد بن عيل وحممد بن أمحد بن عيل-



 
  ١٠٥٣  

  

 ٧٢٩............................... ابن الفراء حممد بن أمحد بن سعيد-
 ٧٢٩............................................ ابن فرج أمحد املفرس-
 ٧٢٩........................................ ابن فرج عيل بن عبد اهللا-
 ٧٣٠................................م بن حممد ابن الفرس عبد الرحي-
 ٧٣٠..................................... ابن الفريايب حممد بن جعفر-
 ٧٣٠........................................ ابن الفصيح الفخر أمحد-
 ٧٣٠............................... ابن الفصيح أبو بكر عمر بن أمحد-
 ٧٣٠.................................. ابن الفقاعي إسامعيل بن حممد-
 ٧٣٠.......................................... ابن فليح عبد الوهاب-
 ٧٣٠...................................... ابن فليح حممد بن عبد اهللا -
 ٧٣٠............................ ابن فورك عهد اهللا بن حممد بن حممد-

 
 ٧٣١.....................القاسم بن أمحد بن املوفق بن جعفر اللورقي -
 ٧٣٣................... القاسم بن أمحد بن حسن أبو القاسم احلجري-
 ٧٣٣..... القاسم بن أمحد بن يوسف بن يزيد أبو حممد التميمي اخلياط-
 ٧٣٥......................................... القاسم بن أمحد الصائغ-



 
  ١٠٥٤  

  

 ٧٣٦...................................... القاسم بن خرزاد الفاريس-
 ٧٣٦......................مد املقرئ القاسم بن زكريا بن عيسى أبو حم-
 ٧٣٦.............. القاسم بن زكريا بن عيسى أبو بكر البغدادي املطرز-
 ٧٣٧.................. القاسم بن سالم أبو عبيد اخلراساين األنصاري-
 ٧٤٠...... القاسم بن العباس بن الفضل بن شاذان أبو القاسم الرازي-
 ٧٤٠...... القاسم بن عبد الرمحن بن دمحان أبو حممد األنصاري املالقي-
 ٧٤١................... بن حممد أبو حممد األنصاري قاسم بن عبد اهللا-
 ٧٤١............................ القاسم بن عبد اهللا أبو حممد الفاريس-
 ....................................... القاسم بن عبد الواحد املالكي-
 ٧٤٢....................... القاسم بن عبد الوارث أبو نرص البغدادي-
 ٧٤٣............................... القاسم بن عيل أبو نرص البغدادي-
 ٧٤٣............................. القاسم بن عيل أبو حممد األنصاري-
 ٧٤٣......... أبو حممد األصبهاين القاسم بن عيسى بن حممد بن حيان-
 ٧٤٤............ القاسم بن فريه بن خلف بن أمحد أبو القاسم الرعيني-
 ٧٥٢......... قاسم بن حممد بن أمحد بن الطيلسان أبو القاسم األويس-
 ٧٥٢.......... القاسم بن حممد بن بشار بن احلسن األنباري البغدادي-



 
  ١٠٥٥  

  

 ٧٥٣........جائي القاسم بن حممد بن سيد قومه أبو حممد األندليس الب-
 ٧٥٤....................... القاسم بن حممد بن عامر أبو حممد القييس-
 ٧٥٤.................... قاسم بن حممد بن مبارك أبو حممد بن الرقاق-
 ٧٥٥..................... القاسم بن حممد بن اهليثم بن مجيل أبو حممد-
 ٧٥٦......................... القاسم بن نرص أبو سلمة املازين الكويف-
 ٧٥٦..................... القاسم بن هاشم أبو حممد السمسار الكويف-
 ٧٥٦............ن كليب أبو حممد الوزان األشجعي القاسم بن يزيد ب-
 ٧٥٨................................................... قاسم احلداد-
 ٧٥٨.................. قتادة بن دعامة أبو اخلطاب السدويس البرصي-
 ٧٥٩......................... قتيبة بن مهران أبو عبد الرمحن األزاذاين-
 ٧٦٣.................... قسيم بن أمحد بن مطري أبو القاسم الظهراوي-
 ٧٦٤.................................. قعنب بن أيب قعنب أبو السامل-
 ٧٦٤..............................قرئ قرياط بن إسامعيل البرصي امل-
 ٧٦٥............ قيس بن السكن بن قيس أبو زيد األنصاري الصحايب-
 ٧٦٥............... قيس بن حممد بن حممد بن عبد اهللا أبو حممد البكاء-
 ٧٦٥........................ قيرص بن عبد اهللا بن الفريوزان البغدادي-



 
  ١٠٥٦  

  
 

 ٧٦٧.............. أبو القاسم بن إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن حممد-
 ٧٦٧............................ن أمحد بن أمحد الغربيني أبو القاسم ب-
 ٧٦٨....................... أبو القاسم بن أمحد بن عبد الصمد اليمني-
 ٧٦٩............................................. أبو القاسم األفلييل-
 ٧٦٩............................................. أبو القاسم بن بقي-
 ٧٦٩....... أبو القاسم بن محاد بن أبو بكر اخلطيب أبو الفضل اللبيدي-
 ٧٦٩............................ أبو القاسم بن عبد العزيز بن يوسف-
 ٧٧٠............................ن أبو القاسم بن خلف اهللا عبد الرمح-
 ٧٧٠......................... أبو القاسم بن رضا عبد الرمحن بن أمحد-
 ٧٧٠....... أبو القاسم الزينبي موسى بن إبراهيم ويقال فيه أبو عيسى-
 ٧٧٠.. أبو القاسم الزيدي سامه اهلذيل محزة بن عيل وصوابه عيل بن حممد بن عيل-
 ٧٧٠.............................. أبو القاسم الشاطبي قاسم بن فريه-
 ٧٧٠................ن عبد املجيد أبو القاسم الصفرواي عبد الرمحن ب-
 ٧٧٠..................... أبو القاسم الرضير يوسف بن حممد بن أمحد-
 ٧٧٠............................ أبو القاسم الطويس اخلرض بن اهليثم-



 
  ١٠٥٧  

  

 ٧٧٠...................... أبو القاسم بن أيب طيبة عبد الرمحن بن داود-
 ٧٧٠............................. أبو القاسم العطار عبد اهللا بن حممد-
 ٧٧١............................ أبو القاسم الظهراوي قسيم بن أمحد-
 ٧٧١...................... بن الفحام عبد الرمحن بن عتيق أبو القاسم-
 ٧٧١......................... أبو القاسم القريش عبد الرمحن بن حممد-
 ٧٧١......................... أبو القاسم املشاور عبد الرمحن بن حممد-
 ٧٧١........................................... أبو القاسم بن العريب-
 ٧٧١........................... أبو القاسم النخاس خلف بن إبراهيم-
 ٧٧١................................ أبو القاسم اهلذيل يوسف بن عيل-
 ٧٧١.................................. أبو القاسم بن أيب هارون أمحد-
 ٧٧١.......................... أبو القاسم بن العريف شخي البلفيقي-
 ٧٧٢........................................... أبو القاسم بن درهم-
 ٧٧٢.................................... أبو القاسم بن محزة بن عامرة-
 ٧٧٢..................................... أبو قبيصة حاتم بن إسحاق-
 ٧٧٢........................................ أبو قرة موسى بن طارق-
 ٧٧٢.............................. أبو قالبة حممد بن أمحد بن أيب دارة-



 
  ١٠٥٨  

  
 

 ٧٧٣.........بن عبد الوارث قارئ مصحف الذهب عبد اهللا بن حممد -
 ٧٧٣.................................... قايض مران عبد اهللا بن نرص-
 ٧٧٣....................................... القافالين أمحد بن يوسف-
 ٧٧٣............................................ قالون عيسى بن مينا-
 ٧٧٣................................. القباب أبو بكر عبد اهللا بن أمحد-
 ٧٧٣....................................... القريش حممد بن إسامعيل-
 ٧٧٣........................................ القرطبي سعد بن خلف-
 ٧٧٣...................................... القرطبي حييى بن سعدون-
 ٧٧٣......................................... القرطبي حممد بن عمر-
 ٧٧٣....................................ماسيني إبراهيم بن أمحد القر-
 ٧٧٤.......................................... القرمي أمحد بن عثامن-
 ٧٧٤.................................. القزوي عبد الوهاب بن حممد-
 ٧٧٤..................................... القزاز حممد بن عبد الواحد-
 ٧٧٤........................................... القزاز أبو جعفر أمحد-
 ٧٧٤....................................... القصاع حممد بن إرسائيل-



 
  ١٠٥٩  

  

 ٧٤٤....................................... القصايب أمحد بن إبراهيم-
 ٧٧٤.......................................... القصبي حممد بن عمر-
 ٧٧٤.................................... بن عبد الرمحن القصبي أمحد-
 ٧٧٤...................................... القرصي أبو بكر القريواين-
 ٧٧٤................ القرصي أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن يوسف-
 ٧٧٥...................... القطبي موسى بن عيل بن يوسف بن سنان-
 ٧٧٥.......................................... القطعي حممد بن حييى-
 ٧٧٥....................................... القفيص يوسف بن جامع-
 ٧٧٥........................................... القلعي حييى بن حممد-
 ٧٧٥......................................... القميل القاسم بن أمحد-
 ٧٧٥.........................................عمرو بن ميمون القناد -
 ٧٧٥................................. القنازعي عبد الرمحن بن مروان-
 ٧٧٥....................................... قنبل حممد بن عبد الرمحن-
 ٧٧٥......................................... القنطري أمحد بن حممد-
 ٧٧٥....................................... القنطري إبراهيم بن زياد-
 ٧٧٥...................................... القهندزي منصور بن أمحد-



 
  ١٠٦٠  

  

 ٧٧٦.................................. القواس أمحد بن حممد بن عون-
 ٧٧٦........................................ القواس صالح بن حممد-
 ٧٧٦....................................... بن يوسف القواس عثامن-
 ٧٧٦............................................... القوريس أبو بكر-
 ٧٧٦...................................... القوساين حسن بن صالح-
 ٧٧٦.............................. القيجاطي أمحد بن حممد بن سامعة-
 ٧٧٦................................ القيجاين أبو احلسن عيل بن عمر-
 ٧٧٦......................................... القيجاين حممد بن حممد-
 ٧٧٦........................................ القريواين حممد بن عتيق-
 ٧٧٦..................................... القييس عبد اهللا بن أيب الوفا-

 
 ٧٧٧.......................................مد ابن القاص أمحد بن حم-
 ٧٧٧....................................... ابن القبيطي محزة بن عيل-
 ٧٧٧................................ ابن القبيطي عبد العزيز بن حممد-
 ٧٧٧................................................ ابن قتادة حسن-
 ٧٧٧.............................. ابن قحطبة حممد بن أمحد بن سعيد-



 
  ١٠٦١  

  

 ٧٧٧........................... ابن القديم بفتح القاف يعيش بن عيل-
 ٧٧٧........................................ ابن قسام هبة اهللا بن عيل-
 ٧٧٧................................... ابن قسوم إبراهيم بن عبد اهللا-
 ٧٧٧.........................ن القصاب حممد بن عيل بن عبد احلق اب-
 ٧٧٨........................... ابن القالل عيل بن عبد اهللا بن أيب بكر-
 ٧٧٨................................... ابن قنبي حممد بن عبد الرمحن-
 ٧٧٨......................................... ابن قنبي أمحد بن حممد-
 ٧٧٨........................................... ابن قلوقا عبد الرمحن-
 ٧٧٨....................................... ابن قوطة سعيد بن حممد-

 
 ٧٧٩....................................... كامل بن جامع أبو جعفر-
 ٧٧٩.......................حلسني أبو حممد املدين كامل بن خليفة بن ا-
 ٧٧٩...................... كثري بن عبيد بن بشري أبو احلسن املذحجي-
 ٧٨١.......................... كردم بن عبد اهللا بن أيب زياد القصطييل-
 ٧٨١......................... كردم بن خالد املغريب التونيس أبو خالد-
 ٧٨١......................... كشنغدي بن عبد اهللا أبو احلسن املالكي-



 
  ١٠٦٢  

  

 ٧٨٢............................................... كعب بن إبراهيم-
 ٧٨٢..........................................يزي كامل بن عمر الترب-

 
 ٧٨٣........................ أبو الكرم الشهرزوري املبارك بن احلسن-

 
 ٧٨٤..................................... الكارزيني حممد بن احلسني-
 ٧٨٤..................... الكاغذي عمر بن حممد ويقال عمر بن أمحد-
 ٧٨٤............................... الكتامي حممد بن عيل بن حسنون-
 ٧٨٤......................................... الكتاين عمر بن إبراهيم-
 ٧٨٤......................................... الكتاين أمحد بن احلسني-
 ٧٨٤..........................................حال خالد بن يزيد الك-
 ٧٨٤............................... الكرجي حممد بن حممد بن فريوز-
 ٧٨٤........................................ الكرخي احلسن بن عيل-
 ٧٨٤......................................... كرداب احلسني بن عيل-
 ٧٨٥.................................... الكردي الزين حممد بن عمر-
 ٧٨٥.............................. الكردي العامد إسامعيل بن إبراهيم-



 
  ١٠٦٣  

  

 ٧٨٥...................................... الكركانجي حممد بن أمحد-
 ٧٨٥.................................... الكركانجي أمحد بن احلسني-
 ٧٨٥....................................كسائي الكبري عيل بن محزة ال-
 ٧٨٥................................. الكسائي حممد بن حييى الصغري-
 ٧٨٥....................................... الكسائي حممد بن احلسن-
 ٧٨٥........................................ الكسائي عيل بن احلسن-
 ٧٨٥...................................... الكسائي حممد بن عبد اهللا-
 ٧٨٥........................................ الكسائي هارون بن عيل-
 ٧٨٥................................... الكسائي عبد العزيز بن حممد-
 ٧٨٥..................................... الكفتي إسامعيل بن يوسف-
 ٧٨٥........................................ن أمحد الكفركوين رمحة ب-
 ٧٨٥...................................... الكفري حسني بن سليامن-
 ٧٨٥........................................ الكفري أمحد بن حسني-
 ٧٨٦..................................... الكفيف أبو جعفر اجلزري-
 ٧٨٦...................................... الكالبزي إبراهيم بن محيد-
 ٧٨٦................................. الكالبزي عيل بن أمحد بن حممد-



 
  ١٠٦٤  

  

 ٧٨٦................................... الكامل الرضير عيل بن شجاع-
 ٧٨٦............................... الكامل ابن فارس إبراهيم بن أمحد-
 ٧٨٦......................................حيل أمحد بن عيل الكامل امل-
 ٧٨٦......................................... الكناين أمحد بن عبد اهللا-
 ٧٨٦................................ الكندي أبو اليمن زيد بن احلسن-
 ٧٨٦........................................ الكندي عيل بن إبراهيم-
 ٧٨٦....................................... الكواب عبد اهللا بن حممد-
 ٧٨٦................................... الكواز احلسن بن عبد الواحد-
 ٧٨٧............. الكوايش أمحد بن يوسف الكومي حممد بن عبد احلق-
 ٧٨٧..................................... الكومي حممد بن عبد احلق-

 
 ٧٨٨......................... ابن الكاتب احلسن بن عبد اهللا بن حممد-
 ٧٨٨............................. ابن الكال حممد بن حممد بن هارون-
 ٧٨٨...................................... ابن كدي إسامعيل بن عيل-
 ٧٨٨........................ ابن الكردي عن حممد بن يعقوب املعدل-
 ٧٨٨........................................... ابن كرز عيل بن أمحد-



 
  ١٠٦٥  

  

 ٧٨٨....................................... ابن الكفتي عيل بن ظهري-
 ٧٨٨............................... بن داود ابن الكامل حممد بن أمحد-
 ٧٨٨................................................ ابن كموس عيل-
 ٧٨٩.......................................... ابن كوثر عيل بن أمحد-
 ٧٨٩.................................... ابن الكويف عبيد اهللا بن أمحد-
 ٧٨٩............................ ابن الكيال أبو الفتح نرص اهللا بن عيل-

 
 ٧٩٠....................... لب بن احلسن بن أمحد أبو عيسى التجيبي-
 ٧٩٠........................... الليث بن خالد أبو احلارث البغدادي-
 ٧٩١...............ن أبو احلارث الفهمي الليث بن سعد بن عبد الرمح-
 ٧٩٢................. ليث بن أيب سليم أبو بكري ويقال أبو بكر الكويف-
 ٧٩٢............... ليث بن مقاتل بن الليث أبو نرص املريس اخلراساين-

 
 ٧٩٣............................................ أبو الليث السمسار-

 
 ٧٩٤............. الاللكائي حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا أبو عيل-



 
  ١٠٦٦  

  

 ٧٩٤...................... الاللكائي أبو عبد اهللا اللبان أمحد بن مؤمن-
 ٧٩٤ ........................... اللرستاين حممد بن احلسن بن عيسى-
 ٧٩٤...................................... اللخمي موسى بن سليامن-
 ٧٩٤........................................... اللويب حممد بن حييى-
 ٧٩٤......................................... اللورقي قاسم بن أمحد-
 ٧٩٤................................................ اللؤلؤي رويس-
 ٧٩٤................ اللهبي أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن عيل بن عبد اهللا-
 ٧٩٤................و جعفر حممد بن حممد بن حممد بن أمحد اللهبي أب-
 ٧٩٥................................. اللهيبان أبو عبد الرمحن املذكور-
 ٧٩٥.............................. أبو اللهيبان حممد بن حممد بن أمحد-

 
 ٧٩٦...................................... ابن اللبان عبد اهللا بن أمحد-
 ٧٩٦....................... ابن اللبان حممد بن أمحد بن عيل الدمشقي-
 ٧٩٦.......................................... ابن لب حممد بن أمحد-
 ٧٩٦................................................ ابن لب عبد اهللا-
 ٧٩٦................................................بن الحق حممد ا-



 
  ١٠٦٧  

  

 ٧٩٦....................................... ابن الليث هبة اهللا بن عيل-
 ٧٩٦..................................................... ابن اللقاط-
 ٧٩٦............................... ابن أيب ليىل عيسى بن عبد الرمحن-

 
 ٧٩٧....... مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر أبو عبد اهللا األصبحي-
 ٧٩٧................................ مالك بن دينار أبو حييى البرصي-
 ٧٩٨....د الرمحن أبو احلكم املالقي مالك بن عبد الرمحن بن عيل بن عب-
 ٧٩٩....................... املؤيد بن حممد بن عيل أبو احلسن الطويس-
 ٧٩٩........... املبارك بن أمحد بن أمحد أبو الفتح بن أيب بكر البغدادي-
 ٨٠٠.................. املبارك بن أمحد بن احلسني أبو عبد اهللا األنامطي-
 ٨٠٠.................... املبارك بن أمحد بن احلسني أبو منصور اخلياط-
 ٨٠١.............. بن زريق أبو الفتح احلداد الواسطي املبارك بن أمحد-
 ٨٠١......... املبارك بن أمحد بن عيل بن األخوة أبو الربكات البغدادي-
 ٨٠٢........ املبارك بن أمحد بن حممد بن الناعورة أبو املكارم البغدادي-
 ٨٠٣.................. املبارك بن احلسن بن أمحد بن عيل الشهرزوري-
 ٨٠٨.............................. املبارك بن احلسن بن هالل الثقفي-



 
  ١٠٦٨  

  

 ٨٠٨.................... املبارك بن احلسني بن أمحد أبو اخلري البغدادي-
 ٨١٠..................... مبارك بن عيل بن اإلمام أبو احلسني الالذقي-
 ٨١٠.......... املبارك بن املبارك بن أمحد بن زريق أبو جعفر الواسطي-
 ٨١١.................... املبارك بن املبارك بن سعيد أبو بكر الواسطي-
 ٨١٢........................... املبارك بن الفضل أبو جعفر الواسطي-
 ٨١٢................................هد بن جرب أبو احلجاج املكي جما-
 ٨١٤..................... جممع بن جارية بن عامر العطاف األنصاري-
 ٨١٤............................... حمارب بن دثار السدويس الكويف-
 ٨١٥................ حماسن بن اخلري بن جبه أبو عيل الغساين احلميص-
 ٨١٥.......................................... حممد بن آدم الغزنوي-
 ٨١٦................ حممد بن أبان بن صالح بن عمري أبو عمر الكويف-
 ٨١٦...........................بكر الوكيفي البلخي حممد بن أبان أبو -
 ٨١٦.... حممد بن إبراهيم بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا أبو بكر الرضير-
 ٨١٧...... حممد بن إبراهيم بن أمحد أبو بكر الزاهد املعروف باخلواص-
 ٨١٧........... حممد بن إبراهيم بن أمحد أبو عبد اهللا الطائي األندليس-
 ٨١٧.............................. حممد بن إبراهيم بن أمحد البغدادي-



 
  ١٠٦٩  

  

 ٨١٨.............. حممد بن إبراهيم بن برش أبو بكر السواق البغدادي-
 ٨١٨...... حممد بن إبراهيم بن عيل بن عاصم بن زاذان أبو بكر املقرئ-
 ٨١٩............... حممد بن إبراهيم بن سعيد بن شاذه أبو بكر املقرئ-
 ٨١٩........ حممد بن إبراهيم بن صلتان أبو عبد اهللا األنصاري اجلياين-
 ٨٢٠...........د اهللا بن بكر بن زروان أبو بكر حممد بن إبراهيم بن عب-
 ٨٢٠...... حممد بن إبراهيم بن عبد امللك أبو عبد اهللا األزدي القارحي-
 ٨٢١...................... حممد بن إبراهيم بن عيل بن عاصم أبو بكر-
 ٨٢٢........ حممد بن إبراهيم بن حممد بن جعفر أبو عبد اهللا البيضاوي-
 ٨٢٢......... حممد بن إبراهيم بن حممد بن حممد بن احلسني األصبهاين-
 ٨٢٣.................... حممد بن إبراهيم بن حممد بن سعدويه املزكي-
 ٨٢٣.......................... حممد بن إبراهيم بن حممد بن أيب النرض-
 ٨٢٤...... حممد بن إبراهيم بن حممد بن وضاح أبو القاسم اللخمي الغرناطي-
 ٨٢٥................................. حممد بن إبراهيم بن أيب مشريح-
 ٨٢٥...................... حممد بن إبراهيم بن نعم اخللف أبو عبد اهللا-
 ٨٢٥.........اهيم بن هانئ بن عيشون األندليس األلبريي حممد بن إبر-
 ٨٢٦........ حممد بن إبراهيم بن إلياس أبو عبد اهللا اللخمي األندليس-



 
  ١٠٧٠  

  

 ٨٢٦...................................... حممد بن إبراهيم بن اليسع-
 ٨٢٧...... حممد بن إبراهيم بن يوسف بن غصن أبو عبد اهللا الشداوي-
 ٨٢٩............... حممد بن إبراهيم أبو عبد اهللا األزجاهي األبيوردي-
 ٨٢٩............................... حممد بن إبراهيم أبو بكر الزنجاين-
 ٨٣٠....................................... حممد بن إبراهيم املقانعي-
 ٨٣٠............................. حممد بن إبراهيم أبو عبد اهللا القييس-
 ٨٣٠............................ حممد بن إبراهيم أبو أمية الطرسويس-
 ٨٣١................... حممد بن إبراهيم أبو عبد اهللا الطائي األهنايس-
 ٨٣١............................. حممد بن إبراهيم أبو الفرج النحوي-
 ٨٣٢............................ إبراهيم أبو احلسن الطويس حممد بن-
 ٨٣٢..................................... حممد بن أبو بكر األصبهاين-
 ٨٣٢......................................... حممد بن إبراهيم املدين-
 ٨٣٢........................................ حممد بن إبراهيم الرازي-
 ٨٣٣.......... حممد بن أمحد بن إبراهيم بن حييى بن أيب املجد اللخمي-
 ٨٣٤..... حممد بن أمحد بن إبراهيم بن يوسف بن العباس أبو الفرج الشنبوذي-
 ٨٣٨...........محد بن إبراهيم أبو عبد اهللا البغدادي الرامي حممد بن أ-



 
  ١٠٧١  

  

 ٨٣٨.................... حممد بن أمحد بن إبراهيم أبو عبد اهللا البلخي-
 ٨٣٩....................... حممد بن أمحد بن إبراهيم أبو عبد اهللا البيع-
 ٨٣٩..... حممد بن أمحد بن أمحد بن عيل بن غدير أبو عبد اهللا الواسطي-
 ٨٤٠.......................ر اآلدمي حممد بن أمحد بن إسامعيل أبو بك-
 ٨٤٠................. حممد بن أمحد بن بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ-
 ٨٥٠.............. حممد بن أمحد بن بختيار أبو الفتح امليداين الواسطي-
 ٨٥١........... حممد بن أمحد بن الرباء بن املبارك أبو احلسن البغدادي-
 ٨٥٢....................................... حممد بن أمحد بن بضحان-
 ٨٥٨...........ادي حممد بن أمحد بن أيب بكر أبو عبد اهللا املقدمي البغد-
 ٨٥٩................................ حممد بن أمحد بن تغلب البرصي-
 ٨٥٩................ حممد بن أمحد بن جبري أبو احلسني الكتاين البلنيس-
 ٨٦٠..................... حممد بن أمحد اهلواري ابن عبد اهللا األندليس-
 ٨٦١.................. حممد بن أمحد بن أيب اجلود أبو الفرج البغدادي-
 ٨٦٢.......................... حممد بن أمحد بن حامد أبو عيل الصفار-
 ٨٦٢.................احلسن بن عمر أبو بكر الثقفي حممد بن أمحد بن -
 ٨٦٣................................ حممد بن أمحد بن احلسن أبو بكر-



 
  ١٠٧٢  

  

 ٨٦٣..................... حممد بن أمحد بن احلسن أبو جعفر الشعريي-
 ٨٦٤..................... حممد بن أمحد بن احلسني أبو احلسن امللنجي-
 ٨٦٤......................................... حممد بن أمحد بن محدان-
 ٨٦٥.............................. حممد بن أمحد بن أيب محاد الشطوي-
 ٨٦٥....................ن خلف بن عياش أبو عبد اهللا حممد بن أمحد ب-
 ٨٦٥............ حممد بن أمحد بن خلف أبو عبد اهللا األنصاري املالقي-
 ٨٦٦....... حممد بن أمحد بن اخلليل بن أيب فراس أبو سعيد األصبهاين-
 ٨٦٦............ حممد بن أمحد بن اخلليل بن أيب أمية أبو احلسن العطار-
 ٨٦٧.............................. حممد بن أمحد بن أيب دارة أبو قالبة-
 ٨٦٧.............أمحد بن داود أبو عبد اهللا اللخمي األندليس حممد بن -
 ٨٦٨.................... حممد بن أمحد بن رزقويه أبو احلسن البغدادي-
 ٨٦٩............. حممد بن أمحد بن سعود أبو عبد اهللا األنصاري الداين-
 ٨٦٩............... حممد بن أمحد بن سعيد بن قحطبة أبو عون الرامي-
 ٨٧٠............ حممد بن أمحد بن سعيد أبو عبد اهللا املعافري األندليس-
 ٨٧١................................. حممد بن أمحد بن سمعان املدين-
 ٨٧١...................... حممد بن أمحد بن شاكر أبو عبد اهللا املرصي-



 
  ١٠٧٣  

  

 ٨٧١...... حممد بن أمحد بن شهريار بن حممد بن عبد العزيز األصبهاين-
 ٨٧٢............ حممد بن أمحد بن ظاهر بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الباليس-
 ٨٧٣................................ حممد بن أمحد بن امليدان اجلزري-
 ٨٧٤............ حممد بن أمحد بن عبد اخلالق بن عيل بن سامل بن مكي-
 ٨٨٠.................. حممد بن أمحد بن عبد الرمحن أبو احلسني امللطي-
 ٨٨١...... حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن سعادة أبو عبد اهللا الشاطبي-
 ٨٨٢......................... حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن الفتوت-
 ٨٨٣.............ر احلراين حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن منري أبو بك-
 ٨٨٤.............. حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن خالد أبو بكر الربمكي-
 ٨٨٤............ حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن بذكوك أبو عبد اهللا املعلم-
 ٨٨٥........... حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن العالء أبو عيل ابن أيب نبقة-
 ٨٨٥........................ حممد بن أمحد بن عبد املجيد بن السفطي-
 ٨٨٥........امللك بن موسى بن أيب مجرة املريس حممد بن أمحد بن عبد -
 ٨٨٦......... حممد بن أمحد بن عبد الوهاب بن داود بن هبرام السلمي-
 ٨٨٩... حممد بن أمحد بن عبيد اهللا بن العاص أبو بكر التجيبي اإلشبييل-
 ٨٩٠............. حممد بن أمحد بن عبيد اهللا بن الوليد بن فتوح النفري-



 
  ١٠٧٤  

  

 ٨٩٠......................ن إبراهيم القريش حممد بن أمحد بن عثامن ب-
 ٨٩١.............. حممد بن أمحد بن عثامن بن قيامز أبو عبد اهللا الذهبي-
 ٨٩٢..... حممد بن أمحد بن العالء بن نرص بن إسحاق احلرضمي البزاز-
 ٨٩٣..... حممد بن أمحد بن عيل بن حامد أبو نرص الكركانجي املروزي-
 ٨٩٤....................... حممد بن أمحد بن عيل بن احلسن بن جامع-
 ٨٩٨......بن عيل بن حسني أبو مسلم الكاتب البغدادي حممد بن أمحد -
 ٨٩٩....... حممد بن أمحد بن عيل بن عبد الرزاق أبو منصور البغدادي-
 ٩٠٢.......... حممد بن أمحد بن عيل أبو عبد اهللا بن أيب سعيد القزويني-
 ٩٠٣................... حممد بن أمحد بن عيل بن عبد الغني بن بركات-
 ٩٠٥......................... حممد بن أمحد بن عيل بن أبو بكر الباهيل-
 ٩٠٥............ حممد بن أمحد بن عيل أبو عبد اهللا األصبهاين الطامدي-
 ٩٠٦....................... حممد بن أمحد بن عيل أبو عبد اهللا الرشييش-
 ٩٠٦................................. حممد بن أمحد بن عيل السريازي-
 ٩٠٦...... حممد بن أمحد بن عامر بن حممد أبو عبد اهللا وأبو بكر التجيبي الالردي-
 ٩٠٧..بكر الرضير الرميل حممد بن أمحد بن عمر بن أمحد بن سليامن أبو -
 ٩١٠..... حممد بن أمحد بن عمر بن يوسف أبو عمر األصبهاين اخلرقي-



 
  ١٠٧٥  

  

 ٩١١..................... حممد بن أمحد بن عمر بن أمحد أبو بكر البايب-
 ٩١١....................... حممد بن أمحد بن عمران بن رجاء أبو بكر-
 ٩١١....... حممد بن أمحد بن عمران بن نامرة أبو بكر األندليس البلنيس-
 ٩١٣......... بن أمحد بن عيسى بن العباس أبو احلسن السجزي حممد-
 ٩١٣.............................. حممد بن أمحد بن أيب غسان أبو بكر-
 ٩١٣............... حممد بن أمحد بن الفتح بن سيام أبو عبد اهللا احلنبيل-
 ٩١٤............... حممد بن أمحد بن أيب الفوارس أبو الفتح البغدادي-
 ٩١٤....... حممد بن أمحد بن قطن بن خالد بن حيان أبو عيسى الوكيل-
 ٩١٥........................ حممد بن أمحد بن قيس أبو جعفر الساوي-
 ٩١٦........ حممد بن أمحد بن لب بن إبراهيم بن شاكر أبو عبد اهللا األنصاري-
 ٩١٦.............................. حممد بن أمحد بن ماجه أبو عبد اهللا-
 ٩١٧.............................. حممد بن أمحد بن حمرز البلطليويس-
 ٩١٨........... حممد بن أمحد بن حمرم أبو عبد اهللا اجلهوري األصبهاين-
 ٩١٨............د بن حممد بن احلسني أبو عبد اهللا املوصيل حممد بن أمح-
 ٩٢٠..... حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد أبو عبد اهللا السلمي الغرناطي-
 ٩٢١........ حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الرحيم أبو طاهر األصبهاين-



 
  ١٠٧٦  

  

 ٩٢١.......... حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن أبو الفتح العسقالين-
 ٩٢٤....... حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رزقويه أبو احلسن البزار-
 ٩٢٤....... حممد بن أمحد بن حممد بن إسامعيل بن سلمون أبو احلسن العطار-
 ٩٢٤...................... حممد بن أمحد بن برش بن جعفر أبو العباس-
 ٩٢٥.............. حممد بن أمحد بن حممد بن جزي أبو القاسم الكلبي-
 ٩٢٥...ن حممد بن عبد امللك اآلدمي حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر ب-
 ٩٢٥......... حممد بن أمحد بن حممد بن احلسن بن عالن أبو عبد اهللا الواسطي-
 ٩٢٦.......... حممد بن أمحد بن خلف بن أيب املعتمر أبو احلسني الرقي-
 ٩٢٧.............. حممد بن أمحد بن حممد أبو احلسن الدقاق البغدادي-
 ٩٢٨....ي القايض احلنفي حممد بن أمحد بن حممد بن صاعد أبو سعيد النيسابور-
 ٩٢٨.. حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اجلبار بن توبة األسدي العكربي-
 ٩٢٩...... حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن هالل أبو بكر السلمي-
 ٩٣١............... حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا أبو بكر البيساين-
 ٩٣١.. الاللكائي حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا العجيل-
 ٩٣٣................. حممد بن أمحد بن حممد بن عيسى أبو بكر احلريب-
 ٩٣٣.... حممد بن أمحد بن حممد بن عراف أبو عبد اهللا الغافقي القرطبي-



 
  ١٠٧٧  

  

 ٩٣٤........حممد بن أمحد بن حممد بن غالب أبو عبد اهللا األنصاري القرطبي -
 ٩٣٤..............ي حممد بن أمحد بن حممد بن القاسم أبو أسامة اهلرو-
 ٩٣٥........... حممد بن أمحد بن حممد بن عيل أبو احلسني بن األبنويس-
 ٩٣٥......... حممد بن أمحد بن حممد بن يوسف بن شاهني أبو عبد اهللا البغدادي-
 ٩٣٦..... حممد بن أمحد بن حممد بن حممني البرصي أبو عبد اهللا املؤدب-
 ٩٣٧......................... حممد بن أمحد بن حممد أبو بكر اليقطيني-
 ٩٣٨..............شد بن الزرز أبو بكر الدمشقي حممد بن أمحد بن مر-
 ٩٣٨........ حممد بن أمحد بن مسعود بن أبو عبد اهللا األزدي الشاطبي-
 ٩٣٩................. حممد بن أمحد بن مشليون أبو عبد اهللا األنصاري-
 ٩٤٠............ حممد بن أمحد بن مطرف أبو عبد اهللا الكتاين القرطبي-
 ٩٤١..................... حممد بن أمحد بن املعتمر أبو احلسني الصويف-
 ٩٤١.............أمحد بن معطي أبو أمحد التجيبي األويوري حممد بن -
 ٩٤٢............................... حممد بن أمحد بن مفرج األندليس-
 ٩٤٢................. حممد بن أمحد بن أيب النجود أبو الفرج البغدادي-
 ٩٤٣...... حممد بن أمحد بن نرص بن أمحد بن عيل أبو نرص صابر الدين-
 ٩٤٣... حممد بن أمحد بن نرص بن أيب حكمة أبو عبد اهللا التيمي الكويف-



 
  ١٠٧٨  

  

 ٩٤٤............... حممد بن أمحد بن هارون أبو بكر الرازي البغدادي-
 ٩٤٤.............. حممد بن أمحد بن هارون أبو عمر التميمي اإلشبييل-
 ٩٤٥....................... حممد بن أمحد بن اهليثم بن صالح التميمي-
 ٩٤٥............... حممد بن أمحد بن اهليثم أبو بكر الروذباري البلخي-
 ٩٤٦...................دادي حممد بن أمحد بن واصل أبو العباس البغ-
 ٩٤٨..................................... حممد بن أمحد بن أيب واصل-
 ٩٤٨.......... حممد بن أمحد بن يوسف بن جعفر أبو الطيب البغدادي-
 ٩٥٠..................... حممد بن أمحد أبو عبد اهللا احلليمي البغدادي-
 ٩٥١................................ حممد بن أمحد أبو عبد اهللا املؤدب-
 ٩٥١............................. حممد بن أمحد بن أبو بكر الدينوري -
 ٩٥١...................................... حممد بن أمحد الشارزوري-
 ٩٥١......................د بن أمحد أبو عبد اهللا األنامطي املرصي حمم-
 ٩٥٢.............. حممد بن أمحد أبو احلسن البغدادي يعرف باحلمزي-
 ٩٥٢....................... حممد بن أمحد أبو بكر احليدري العسقالين-
 ٩٥٢................................... حممد بن أمحد أبو ذر الرتمذي-
 ٩٥٣............................... حممد بن أمحد أبو بكر الشمشاطي-



 
  ١٠٧٩  

  

 ٩٥٣...................................... حممد بن أمحد النوجاباذي-
 ٩٥٤.........................................مد بن أمحد املادرائي حم-
 ٩٥٤........................................... حممد بن أمحد العقييل-
 ٩٥٤............................... حممد بن أمحد أبو العباس الرازي-
 ٩٥٥............................. حممد بن أمحد أبو احلارث بن الرقي-
 ٩٥٥......................................... حممد بن أمحد الطنجايل-
 ٩٥٦...................... حممد بن أمحد شيخ ألمحد بن حممد بن بالل-
 ٩٥٦.................................... حممد بن أمحد أبو بكر العدل-
 ٩٥٧.....................ر الكرابييس األصبهاين حممد بن أمحد أبو بك-
 ٩٥٧.............................................. حممد بن أمحد لده-
 ٩٥٧..................................... حممد بن أمحد أبو بكر البزاز-
 ٩٥٨......................... حممد بن إدريس بن العباس أبو عبد اهللا-
 ٩٦١.... حممد بن إدريس بن املنذر بن داود بن مهران أبو حاتم احلنظيل-
 ٩٦٢............... حممد بن إدريس أبو عبد عبد اهللا األشعري الرازي-
 ٩٦٢...........................س أبو عبد اهللا القضاعي حممد بن إدري-
 ٩٦٢........ حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن عثامن بن عبد اهللا املروزي-



 
  ١٠٨٠  

  

 ٩٦٣..... حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران بن عبد اهللا أبو العباس الثقفي-
 ٩٦٤......... حممد بن إسحاق بن خزيمة بن املغرية بن صالح السلمي-
 ٩٦٤................ الرمحن املسيبي حممد بن إسحاق بن حممد بن عبد-
 ٩٦٥... حممد بن إسحاق بن حممد بن حييى بن مندة أبو عبد اهللا العبدي-
 ٩٦٧............. حممد بن إسحاق بن وهب بن أعني أبو ربيعة الربعي-
 ٩٦٨...................................... حممد بن إسحاق الصغاين-
 ٩٦٨.................. حممد بن إسحاق أبو جعفر املراوحي البغدادي-
 ٩٦٩...................... حممد بن إسحاق أبو عيل املخفي البغدادي-
 ٩٦٩........................... حممد بن إسحاق أبو عبد اهللا البخاري-
 ٩٧٠................ حممد بن أسد بن هالل أبو طاهر الرقي األشنانني-
 



 
  ١٠٨١  

 
 ٦٠٥، ٦٠٤: آمل  -
 ٤٠٣: أبيار  -
، ٢٣٤، ٢١١، ١٩٧، ١٩٦، ١٧٠، ١٦٨، ١٥٧، ٩٣: االســـــكندرية  -

٦٥٢، ٦٤٩، ٦١١، ٥٣٢، ٥٢٦، ٣٤٩، ٣٤٨، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٣٧ ،
٨٦٠، ٧٤٥ 

 ٣٤٦: إسنا  -
 ٩١٧، ٦٤٠، ٤٠٧: بيلية إش -
، ٧٦١، ٧٥٩، ٧٢١، ٥٦٠، ٥٠٨، ١٧٧، ١٥٢، ١٣٩، ٧٣: أصــبهان  -

٩٦٦، ٩٤٣، ٩١٠، ٨٦٣ 
 ١٣٥: أفريقية  -
، ٣٣١، ٣٢٠، ٢٩٢، ٢٩١، ٢٨٦، ١٨٤، ١٣٢، ٧١، ٦٩: األنـــدلس  -

٧٠٧، ٧٠٦، ٦٨٨، ٥٧٧، ٥٤٣، ٥١٧، ٥١٥، ٥١٤، ٤٨٢، ٣٩٢ ،
٨٦٠، ٨٢٥، ٨٢١، ٧٤٨، ٧٤٤ 

 ٨٧٢، ٨٢٠، ٥٧٦، ٥١٥، ٤٠٠، ٣٤٢، ٣٢١: إنطاكية  -
 ٤٢٣: األهواز  -
 ٥٠٩، ١٦٢: إيذج  -
 ٩١١: باب األبواب  -



 
  ١٠٨٢  

 ٨٠٨، ٨٠٢، ٧٩٩، ٧٧٩، ٧١٥: باب حرب  -
 ٤٣٩: باكسايا  -
 ٧٦٧، ٣٨٠، ١٨٤، ١٨٢: بجاية  -
 ١٤٠: البحرين  -
 ٩٥٣، ٧١٥: بخارى  -
 ٥٦٣: برسف  -
، ٤١٤، ٣٩٧، ٣٨٠، ٢٥٨، ٢٣٩، ٢٠٩، ١٣٩، ٩٧، ٣: البــــــرصة  -

٨٤٨، ٧٢١، ٧٢٠، ٧١٠، ٦٥٧، ٦٠٩، ٥٣٧، ٥١٠، ٤٦٠، ٤٢٨ ،
٩٠٥ 

، ٢٨٨، ٢٨٠، ٢٦٢، ١٦٢، ١٢٣، ١١٨، ١١٥، ٩٩، ٧٤، ٣: بغـــداد  -
٤٣٥، ٤١٣، ٤٠١، ٣٩٩، ٣٩٧، ٣٩٦، ٣٧٨، ٣٧٧، ٣١٩، ٢٩١ ،
٥٣٠، ٥١٨، ٥٠٢، ٤٩٤، ٤٩١، ٤٨٧، ٤٧٢، ٤٦٩، ٤٦٠، ٤٤١ ،
٧٠٩، ٧٠٨، ٧٠٥، ٦١٣، ٦١٢، ٦٠٧، ٦٠٤، ٦٠٣، ٥٨١، ٥٤٩ ،
٩٣٦، ٩٠١، ٨٩٣، ٨٤٨، ٨٣١، ٨٢٩، ٨٢٤، ٨١١، ٧٥٣، ٧٣١ ،
٩٤٥ 

 ٤٧٠: بغ  -
 ٧٦٣: بلبيس  -
 ٩٣٩، ٩١١، ٩٠٧، ٦٥٩، ٤٨٢، ٣٢٤، ٢٢٤، ٦٣: بلنسية  -



 
  ١٠٨٣  

 ٥٧٣: البلقاء  -
 ٨٢٠، ٥٧: ّبياسة  -
 ٨٢٢: البيضاء  -
 ٥٦٠، ٢١٧: تربيز  -
 ٧٠٨، ٤١٨: تكريت  -
 ٧٠٣، ٥٥٧: تلمسان  -
 ٤٣: تنيس  -
 ٩٢٤، ٧٦٧، ٤٠٩، ٣٢٢: تونس  -
 ٧٠٥: اجلامدة  -
 ٣١٤: ا جب -
 ٥٥٥: جرجان  -
 ٨٧٤، ٨٧٣: جزيرة بني عمر  -
 ٣٤٢: اجلزيرة اخلرضاء  -
 ٥٧٧، ٣٧٤: جيان  -
 ٨٩٤، ٥٣٩، ٢٧١، ٢٠٤، ٢٠٣، ١٩٩، ١١٠: حران  -
ــب  - ، ٥٧٧، ٤٩٦، ٣٤٥، ٣٤٤، ٢٢٩، ٢١٨، ١٨١، ١٦٨، ١١٦: حل

٨٦١، ٨٦٠، ٦٥٣، ٥٨٣ 



 
  ١٠٨٤  

 ١٨١: محاة  -
 ٨٤٣، ٨٣٧، ٧٨٠، ٧٦٥، ٤٨٦، ٤٠٠، ١٨١: محص  -
 ٧٢١: حواليا  -
 ٦١٤، ٥٦٣، ٤٧٠، ٤٤٠، ٣٩٤، ٩: خراسان  -
 ٨٩٥: اخلليل  -
 ٧١٨، ٢١٤، ٢١٢: خوارزم  -
 ١٣٨: خيرب  -
 ٤٤٧: داريا  -
 ٨٦٩، ٧٩٠، ٦٩٠، ٣٣٧، ٣٣١، ٣٢٢، ١٧٧: دانية  -
 ٩: الداهرية  -
، ١٣٧، ١٣٦، ١١٦، ٩٦، ٩٥، ٩٣، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٩، ٥: دمــــــشق  -

٣٢٤، ٢٧٥، ٢٧٣، ٢٧١، ٢٥٨، ١٩٩، ١٨١، ١٧١، ١٦٨، ١٦٤ ،
٤٣٤، ٤٣٣، ٤٢٤، ٤٢٣، ٤١٧، ٣٨١، ٣٦٢، ٣٥٤، ٣٤٧، ٣٣٨ ،
٥١٥، ٥٠٧، ٤٩٦، ٤٨٧، ٤٧٦، ٤٧٥، ٤٧٣، ٤٤٩، ٤٤٧، ٤٣٥ ،
٥٧١، ٥٦٨، ٥٦٠، ٥٥٩، ٥٥٨، ٥٤٨، ٥٤٧، ٥٢٨، ٥٢٧، ٥٢٦ ،
٨٣٩، ٨٢١، ٧٣١، ٦٥٣، ٦٣٩، ٦٣٢، ٦١٨، ٦٠٣، ٥٩١، ٥٨٣ ،
٨٩٨، ٨٩٦، ٨٩٥، ٨٩٤، ٨٩٢، ٨٧٢، ٨٦٠، ٨٥٩، ٨٥٤، ٨٥٣ ،
٩٧١، ٩٥٩، ٩٣٨، ٩٣١، ٩٣٠، ٩٢٩، ٩٢٦، ٩٠٣، ٩٠٢، ٩٠١ 



 
  ١٠٨٥  

 ٤٨٦: الدينور  -
 ٦٠٠: دير سمعان  -
 ٦٠٢: دير وردان  -
 ٩٧٠، ٩٢٧، ٥٠: الرقة  -
 ٤٣٩: رنبويه  -
 ٩٤١: الرها  -
 ٨٧٢: الروم  -
 ٩٠٩، ٤٤٠: الري  -
 ٩٥٧، ٤٠٥، ٤٠٤، ١٣٩: زبيد  -
 ٧١: زنده  -
 ٨١٧: ساريه  -
 ٥٧٧: مدينة سامل  -
 ٧٦٧، ٥٥٧، ٥٤٤، ٤٧٥، ٧٠، ١٠: سبته  -
 ٥٢٦: سخا  -
 ٣٣١: رسقسطة  -
 ١٨٦: رس من رأى  -
 ٨٦٢: سمرقند  -



 
  ١٠٨٦  

 ٩٣٨، ٧٤٤، ٥٤٥، ٤٦٦، ٣٢٢: شاطبة  -
 ٤٦٤، ٤٣٣: شافيا  -
 ٩٤٣، ٨٩٤، ٨٧٢، ٨٦٢، ٨٥٢، ٨٢١، ٦٤٦: الشام  -
 ٣٨٢: رشيش  -
 ٣٦٣: الشلب  -
 ٤١٣: شمشاط  -
 ٨٢٢، ٧١٩، ٧١٨، ٥٦٠، ٥٤٤، ٤٠٧، ٢١٤، ١٨٨: شرياز  -
 ٧٦٥، ٦٤٦: شرياز  -
 ٧٧٠، ٧٦٩، ٥٠٦، ٤١٩، ٤٠٠: الصعيد  -
 ٥٩٢، ٥٩١: صفد  -
 ١٤١: صنعاء  -
 ٨٢١، ٥٥٨: طربية  -
 ٩٥٥: طرسوس  -
 ٤٧٥، ١٣٢، ٧٠: طنجة  -
 ٧٧٠، ٥٠٦: طهطا  -
 ٤٤٢: طوس  -
 ١٣٩: عدن  -



 
  ١٠٨٧  

، ٤٩٢، ٤٢٧، ٣٨٤، ٢٦٣، ٢٣٦، ١٩٩، ١١٤، ٩٩، ٩٧، ٩٥: العراق  -
٩٠٩، ، ٨٩٤، ٨٥٠، ٨٤٠، ٨١٢، ٦٤٦، ٥٥٥ 

 ٩٦١، ٨٨١، ٨٨٠، ٥٢٦، ٤٠٠: عسقالن  -
 ٥٣٣: عكة  -
 ١٦٤: عني ثرما  -
، ٧٠٦، ٤٩٨، ٤٩٧، ٤٩٦، ٤٩٥، ٤٨٠، ٤٥٤، ٣٧٦، ١٥٥: غرناطة  -

٩٢٠، ٧٠٧ 
 ٩٤٦، ٩٤٥: غزنة  -
 ٩٦١: غزة  -
 ٤٠٨: فارس  -
 ٧٥٥، ٧٠٣، ٥٦٥، ٤٥٤، ٣٧٤، ١١: فاس  -
 ١٦٣: فلسطني  -
 ٩٥٩، ٨٤٩، ٥٩١، ٥٣٤: قاسيون  -
، ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٤٤، ٢٣٨، ٢٣٦، ٢٣٥، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٧: القاهرة  -

٧٤٩، ٧٤٨، ٧٤٦، ٦٥٤، ٥٨٣، ٥٧٤، ٥٧٣، ٤٧٨، ٤٠٤، ٣٥٧ ،
٨٩٥، ٨٤٠، ٨٣٩، ٨٢٤، ٧٨١، ٧٥٢ 

 ٨٩٥، ٨٢٩، ٨٢٨، ٣٤١، ١٣٦، ١١٧، ١١٦: القدس  -
 ٩٦١، ٩٢٣، ٧٥٢، ٦٥٤: القرافة  -



 
  ١٠٨٨  

، ٤٤٤، ٣٣١، ٢٩٩، ٢٩٤، ٢٩٢، ٢١٦، ١٨٤، ٨٧، ٦٥، ٥٦: قرطبة  -
٩٣٤، ٧٢٠، ٦٨٨، ٦٤٥، ٦٤٢، ٦٤١، ٥٥٥، ٥١٧، ٥١٥، ٤٨٤ ،
٩٤٠ 

 ٦٠٣، ٣٧٨: قزوين  -
 ٣٢٤، ١٨٢: قلعة محاد  -
 ٤٩٧: قيجطة  -
 ٦١٤، ٥٢٣: القريوان  -
 ٤٢٦: كازون  -
 ٨٣٤: الكرك  -
 ٢١٤: كش  -
ـــــة  - ، ٤٣٨، ٤٢٧، ٤٢٦، ٣١٦، ١٩٥، ١٣٩، ١٢٥، ٦١، ٣٨: الكوف

٦٥٥، ٤٦١ 
 ٨٧٢: الرندة  -
 ٩٠٧: الردة  -
 ٢٠٢: الالذقية  -
 ٩٠٧: لد  -
 ٨٨٩ ،٧٩٨، ٧٠٣، ٦٤٢، ٦٠١، ٣٢٣، ١٨٤: مالقة  -



 
  ١٠٨٩  

 ٨٠٠: مراغة  -
، ٧٨١، ٧٦٢، ٦٦٣، ٦٦١، ١٩٥، ١٣١، ١٢٩، ٨٩، ٦٠، ٥٩: املدينة  -

٨٢٨، ٨١٤ 
 ٦٥٣، ٥٥٥، ٢٩٤، ٢٣٤، ١٥٨، ٢٠: مراكش  -
 ٧٧٣: مران  -
 ٩٠٧، ٨٨٦، ٨٢١، ٨١٩، ٦٩٢، ٢٩٤، ٥٦: مرسية  -
 ٨٩٣: مرو  -
 ٩١٢، ٨٢٦، ٧٥٤، ٧٠٣، ٦٤٣، ٧٠: املرية  -
 ٥٨٤: املزة  -
ـــرص  - ، ١٥٩، ١٥٢، ١٥١، ١٣٠، ٩٥، ٩٢، ٥٩، ٥٦، ٥٢، ١٧، ٨: م

٣٢٠، ٣١٥، ٣٠٩، ٢٩٩/ ،٢٩٢، ٢٧١، ٢٥٤، ٢٣٣، ٢٢٩، ١٧١ ،
٤٢٤، ٤٠٩، ٤٠٨، ٣٨٠، ٣٤٦، ٣٤٥، ٣٣٠، ٣٢٧، ٣٢٤، ٣٢١ ،
٥٦٥، ٥٢٦، ٥١٦، ٥١٥، ٥٠٠، ٤٨٧، ٤٨٣، ٤٨٢، ٤٧٦، ٤٤٤ ،
٧٠٠، ٦٩٢، ٦٩١، ٦٣١، ٦١١، ٥٨٣، ٥٧٨، ٥٧٣، ٥٧١، ٥٦٨ ،
٨٣٩، ٨٢١، ٨١٨، ٧٦٣، ٧٤٨، ٧٤٧، ٧٤٥، ٧٣١، ٧١٤، ٧٠١ ،
٨٨٤، ٨٨٣، ٨٨١، ٨٧٩، ٨٧٦، ٨٧٤، ٨٦١، ٨٦٠، ٨٥٢، ٨٤١ ،
٩٦٠، ٩٥٩، ٩٥٨، ٩٤٣، ٩٤٢، ٩٣٥، ٩٠٢، ٨٩٨، ٨٩٥، ٨٩٤ ،
٩٦٦، ٩٦١ 



 
  ١٠٩٠  

 ٧٩٨، ٧٣١، ٧٠٧، ٧٠٣، ٧٠٢، ٣٤، ٢١٠: املغرب  -
ــة  - ، ١٦٧، ١٤٥، ١٤١، ١٤٠، ١٣٦، ١٢٤، ١١٢، ٩٣، ٨٩، ٦٢: مك

٤٧١، ٤٧٠، ٤٤٥، ٤٠٠، ٣٦٥، ٣٥٠، ٣١٤، ٢٧١، ٢٦٧، ٢٦٦ ،
٨٢٥، ٨٢٤، ٨١٨، ٨١٢، ٧٦٩، ٧٦٨، ٧٥٤، ٧٤٠، ٦٢١، ٦١٢ ،
٩٦١، ٩٣٦، ٩٣٤، ٩١٦، ٨٧٠، ٨٣٩، ٨٣٨، ٨٢٩، ٨٢٨ 

 ٩٢٠، ٩١٩، ٨٩٤، ٣٧٧، ٢: املوصل  -
 ٤٤٤: ميورقة  -
 ١٦٢: هنر طابق  -
 ٨٩٣، ٥٥٥، ٥٥١، ٣٨٩: نيسابور  -
 ٩٤٦، ٣٥١: هراة  -
 ٣٧٧: مهذان  -
 ٩٤٦، ٩٤٥: اهلند  -
 ١٥٠: هيث  -
ـــــط  - ، ٥٥٩، ٤٧٧، ٤٧٦، ٣٧٦، ٣٧٣، ٣٠٠، ١٩٧، ٩٥، ٥٣: واس

٨٥٠، ٨١١، ٧٠٥، ٥٦٣، ٥٦٢، ٥٦١، ٥٦٠ 
 ١٨٤: وهران  -
ـــــيمن  - ، ٤٨٨، ٤٠٦، ٤٠٥، ٤٠٤، ٣١٤ ، ١٢٤، ١١٠، ٩٤، ٥٩: ال

٩٠٤، ٨٩٢، ٥٠١ 



 
  ١٠٩١  

 
 ٩٣٠، ٧٦٦، ٣٩٦، ٦٧: االتضاح  -
 ٤٩٧: اإلحاطة يف أخبار غرناطة أليب عبد اهللا بن اخلطيب  -
 ٣٣٧: اختالفهم يف الياءات للداين  -
 ٨٧٥: االختيار لسبط اخلياط  -
 ٧٤٥: أدب الكاتب البن قتيبة  -
 ٨٧٥: إرادة الطالب  -
 ٣٣٦: األرجوزة يف أصول السنة  -
  ٦٤٩: اإلرشاد لعبد الرمحن بن عيسى  -
 ٩٢٢، ٨١١، ٥٩٠، ٥٦٠، ٤٤٣، ٢٢٩، ٩٨: اإلرشاد  -
 ٨٧٥: اإلرشاد للقالنيس  -
 ٣٨٩: ي أسباب النزول للواحد -
 ٩٧١: االستبصار للقصاع  -
 ٤٧٨، ٢٧٠، ٢٦٩: اإلعالن  -
 ٦٤٣: اإلفادة لعياش العبدري  -
 ٤٩٢، ٢٩٤: اإلفصاح الختصار املصباح  -
 ٣٣٥: االقتصاد  -



 
  ١٠٩٢  

 ٨: أقسام القرآن وجواهبا وما جيب عىل القارئ عند حركة لسانه  -
 ٣٩٦: اإلقناع لألهوازي  -
 ٦٥٧ ، ٦٥٦: اإلكامل لعيسى بن عمر الثقفي  -
 ٧٠٩: إلكامل البن ماكوال ا -
 ٣٣٧: اإلماالت للداين  -
 ٣٣٧: اإلمالة للداين  -
 ٤٨٢: اإلمعان رشح سنن النسائي عبد الرمحن  -
 ٨٩: اإلمالء الوجيز عىل الكتاب العزيز  -
 ١٠٤: االنتصار  -
 ٩٠٣، ٨٧٥، ٣٨١، ١١٥، ١١٤: اإلجياز  -
 ٣٣٦: إجياز البيان  -
 ٨٢٣، ٣٩٦، ٦٧: اإليضاح  -
 ٥٣٧: يب عمر اإليضاح ألمحد بن أ -
 ٣٤٥: البديع البن الساعايت  -
 ٣٨٩: البسيط للواحدي  -
 ٢٤٥: البيان والفصل  -
 ٢٥٣: تاريخ النحاة  -



 
  ١٠٩٣  

 ١١٤، ١٠٩: التبرصة  -
 ٨٧٥: تبرصة املبتدي يف السبع لسبط اخلياط  -
 ٦٤٩: التبيني فيمن أجازه من املقرئني  -
ـــام  - ـــن الفح ـــد الب   ، ٧٠١، ٦٤٨، ٥٣٨، ٥٢٣، ٤٥٦، ٤٢٧: التجري

                                                       ٩٥٥، ٨٧٦ 
 ٥٧٢: التجريد يف التجويد لعيل بن يعقوب بن شجاع  -
 ٣٣٧: التجريد يف اإلتقان والتجويد  -
 ٨٧٥، ٤٥٦، ٢٤١، ٢٤٠: التذكار البن شيطا  -
 ٨٧٥: تذكرة املستزيد لسبط اخلياط  -
 ٨٥٦: بن بضحان التذكرة يف الرد عىل من رد تفخيم األلف وأنكر ال -
 ٨٩٤: التذكرة أليب نرص الكركانجي  -
 ٩٥٦، ٨٧٦، ٦٩٣، ٤٥٦، ٤٣٥: التذكرة البن غلبون  -
 ٤٠٦: التذكري  -
 ٧٤٥: تفسري ابن عطية  -
 ٥٣١: التفسري للسخاوي  -
 ٨٢١: تفسري القرآن للصنعاين  -
 ٩٣٤، ٥٣٨: تفسري القرآن للنقاش  -



 
  ١٠٩٤  

 ٨٢٨: التفسري أليب عبد اهللا القرصي  -
 ٨٢٣:  عيل الفاريس التكملة أليب -
 ٢١٥: تلخيص العبارة يف لطيف اإلشارة  -
 ٣٣٦: التلخيص يف قراءة ورش  -
 ٨٧٦، ٨٢٥: التلخيص أليب معرش  -
 ٦١٢: تلخيص املعاين والبيان  -
 ٨٧٦: التمهيد للاملكي  -
 ٣٣٦: التمهيد الختالف قراءة نافع  -
 ٦٣١: التنبيه  -
، ٣٣٤، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢١١، ١٤٦، ١١٢، ٩٢، ٩٠، ٥٠، ١١: التيسري  -

٥٦٠، ٤٩٦، ٤٧٨، ٤٥٦، ٤٥٤، ٤٢٤، ٣٥٢، ٣٤٧، ٣٣٨، ٣٣٥ ،
٨٧٤، ٨٦١، ٨١٧، ٧٩٨، ٧٦٧، ٧٤٤، ٧٣٣، ٧٣١، ٧٠٤، ٦٩٣ ،
٩٦٧، ٩٣٩، ٩٢٤، ٩٢، ٨٩٥، ٨٨٦، ٨٨٥، ٨٧٦، ٨٧٥ 

 ٨٨: تيسري االستعداد إىل رتبة االجتهاد  -
 ٦٥٢، ٦٤٧: حر األزخر البن عيسى اجلامع األكرب والب -
، ٥٦٨، ٥١٧، ٤٩٩، ٤٨٨، ٤٧٣، ٣٣٥، ٣١٠، ٤٩: جـــامع البيـــان  -

٩٠٧ 
 ٩٤٦: جامع القراءات أليب بكر الروذباري  -



 
  ١٠٩٥  

 ٨٨: اجلامع النفيس عىل مذهب اإلمام حممد بن إدريس  -
 ٨٧٥، ٥٤٠: اجلامع يف القراءات لعيل بن حممد بن فارس اخلياط  -
 ٦٥٧، ٦٥٦: ثقفي اجلامع لعيسى بن عمر ال -
 ٥٣١: مجال القراء للسخاوي  -
 ٥٦٠: مجع األصول لعيل الديواين  -
 ٤٧٨: جالء األبصار يف القراءات للقالل  -
 ٣٧٧: احلجة للفاريس  -
 ٨٢٣: احلامسة  -
 ٨١١: اخلرية يف القراءات العرش البن زريق احلداد  -
 ٢١٣: در األفكار  -
 ٢١٣: در األقوال  -
 ٨٢٣: ديوان أيب العالء املعري  -
 ٨٢٣: ديوان املتنبي  -
 ٨٢٣: ديوان حبيب  -
 ٨٨: الذخرية يف تفسري القرآن  -
 ٧٣٢: الذيل عىل الروضتني أليب شامة  -
 ٣٣٧: الراءات لورش  -



 
  ١٠٩٦  

ــدادي  - ــة للبغ ، ٥٥٠، ٥٢٢، ٥١٨، ٤٥٦، ٤٢٨، ٣٤٩، ١١٤: الروض
٨٧٦، ٧٠٨، ٦٩٣، ٥٧٨ 

 ٩٨: روضة األزهار  -
 ٨٧٥: الروضة لسبط اخلياط  -
 ٥٦٠: ديواين روضة التقرير لعيل ال -
 ٧٤٥، ٤٨٢: ري الضمآن أليب احلسن النعمة  -
 ٤٧٥: زهر اآلداب  -
ـــسبعة  - ، ٨٧٥، ٥٩٠، ٥٨٠، ٥٠٥، ٤٩٩، ٤٦٨، ٣٣٢، ٣٠١، ٦٥: ال

٩٦٢، ٩٢٩، ٩٢٨، ٩٠٩، ٩٠٣ 
 ٩٦٥، ٦٥: السنن أليب داود  -
 ٣٩٢: سنن الرتمذي  -
 ٥٣٢: السيل والذيل  -
، ٢١٣ ،٢١٢، ١٧٣، ١٦٩، ١٦٧، ١٢٠، ٩٨، ٩٢، ١٠: الـــــشاطبية  -

٥٣٠، ٤٩٦، ٤٧٦، ٤٥٦، ٤٥٤، ٤٢٣، ٣٥٠، ٣٤٧، ٣٣٩، ٢٧٣ ،
٧٤٦، ٧٣٢، ٦٦٠، ٦٥٩، ٦٣١، ٥٧٤، ٥٦٩، ٥٤٨، ٥٣٩، ٥٣١ ،
٨٧٦، ٨٦٨، ٨٦٠، ٨٥٦، ٨٥٣، ٨٥٢، ٧٥٢، ٧٥١، ٧٤٩، ٧٤٨ ،
٩٦٧، ٩٥٧، ٩٥٤، ٩٢٢، ٩١٩، ٩٠٤، ٨٩٢ 

 ٣٩٦: الشايف يف القراءات للقفيص  -



 
  ١٠٩٧  

 ٤٦٧، ١٧٠: الشامل يف القراءات السبع  -
 ٥٦٥: شذور الذهب يف الكيمياء أليب النقرات  -
 ٦٠١: رشح اجلمل للزجاجي  -
  ٨٥٢: رشح أيب شامة عىل الشاطبية  -
 ٤٨١: رشح اهلداية للمهدي  -
 ٣٣٧: رشح قصيدة اخلاقاين  -
 ٩١٣: رشح مقدمة ابن بابشاد أليب بكر بن متارة احلجري  -
 ١١٥، ١١: الشمس املنرية  -
 ٩١٩، ٤٧٢: الشمعة  -
 ٨٢٣: هري الصحاح للجو -
 ٩٦٥: صحيح مسلم  -
 ٧٠٨: طبقات القراء للباطرقاين  -
 ٣٣٦: طبقات القراء للداين  -
 ٨٩٢، ٨٥٧: طبقات القراء للذهبي  -
 ٧٤٩، ٧٤٦، ٦٨٨، ٦٣١، ٥٣١: العقيلة  -
 ٥٥٦: علل الغاية لعيل بن حممد الفاريس  -
 ٩١٩: العنقود يف النحو لشعلة  -



 
  ١٠٩٨  

 ٩٢٢، ٨٧٦، ٨٧٥، ٦٩٣، ٥٠٤، ٤٥٦، ٢٣٨، ٤٨: العنوان  -
 ٧٩٩، ٥٩٠، ٤٩٠، ١٩٩: الغاية البن مهران  -
 ٤١٧: غريب احلديث أليب عبيد  -
 ٥٣١: فتح الوصيد للسخاوي  -
 ٣٣٧: الفتن واملالحم  -
 ٢٩٥: قراءة نافع  -
 ٤٩٣: الفنون أليب الوفاء بن عقيل  -
 ٥٣١: ملسو هيلع هللا ىلص القصائد السبعة يف مدح سيد اخللق  -
 ٤٢٤: قصيدة ابن اجلزري يف الثالث  -
 ٩٣٢: م اخلاقاين قصيدة أيب مزاح -
 ٩٣٢: قصيدة رائية للاللكائي  -
 ٤٧٤: القصيدة الرائية يف قراءة نافع  -
 ٨٩٥: قصيدة المية يف السبع أليب حيان  -
 ٨٧٥، ١١٤: القصيدة املنجدة  -
 ٨٨٩، ٨٢٨، ٨٢٧: الكايف البن رشيح  -
، ٧٨٢، ٧٥٨، ٦٧٧، ٤٤٩، ٤٠٢، ٢٤٢، ٢٠٤، ٨٦: الكامل للهـذيل  -

٩٥٨، ٩٣٥، ٨٧٥، ٨١٤ 



 
  ١٠٩٩  

 ٧٤٥: مل البن املربد الكا -
 ٢٤٥: الكامل الصغري للقزويني  -
 ٤٣٩: كتاب يف النحو للكسائي  -
 ٤٣٩: كتاب احلروف للكسائي  -
 ٨٢٣، ٧٤٥، ٢٥٣: كتاب سيبويه  -
 ٤٣٩: كتاب العدد للكسائي  -
 ٨١٧، ٤٩٩: كتاب يف القراءات للدارقطني  -
 ٤٣٥: كتاب القراءات أليب عبيد  -
 ٤٣٩: كتاب القراءات للكسائي  -
 ٣٠٥: ب قراءة محزة كتا -
 ٦١١: كتاب الالمات أليب جعفر النحاس  -
 ٤٣٩: كتاب املصادر للكسائي  -
 ٢٧٧: كتاب معاين القرآن للفراء  -
 ٩٠٧: كتاب معاين القراءات للتجيبي  -
 ٤٣٩: كتاب النوادر األصغر للكسائي  -
 ٤٣٩: كتاب النوادر األوسط للكسائي  -
 ٤٣٩: كتاب النوادر الكبري للكسائي  -



 
  ١١٠٠  

 ٤٣٩: اءات للكسائي كتاب اهل -
 ٤٣٩: كتاب اهلجاء للكسائي  -
 ٩١٣، ٨٧٥، ٥٩٠، ٥٨٦، ٤٢٦، ٣٢٧، ١٣٣، ٧٦، ٣٣: الكفاية  -
 ٩٨: الكفاية عىل طريق الشاطبية  -
 ٨٧٥، ١١٥، ١١٤: الكفاية يف القراءات  -
 ٥: كفاية املنتهى  -
 ٩٨: الكنز يف القراءات العرش  -
 ٩١٩: كنز املعاين يف رشح حرز األماين لشعلة  -
 ٩١٩: نز املعاين يف رشح حرز األماين للجعربي ك -
 ٨٩٥، ٢٢: كنز املقرئني  -
 ٨٢٨: اإلشارات عبد اهللا القرصي  -
 ٨٥٦: مؤلف يف وقف محزة وهشام البن بضحان  -
 ١١٤: املؤيدة  -
 ٣٣٧: مذاهب القراء يف اهلمزتني  -
 ٨٧٥، ٨٣٥، ٧٦١، ٧٦٠، ٢٩٢، ١١٥، ١١٤، ١١٢، ٣٥: املبهج  -
 ٤٠٤: البن شداد اليمني املبهج للطالب املدلج  -
 ٨٢٥: املحرب  -



 
  ١١٠١  

 ٣٣٦: املحتوى يف القراءات الشواذ  -
 ٣٣٦: املحكم يف النقط  -
 ٦١٢، ٣٤٨، ٣٣٤٥: خمترص ابن احلاجب  -
 ٣٤٨: خمترص الوصول البن احلاجب  -
 ١٠٤: املرشد  -
 ٨٩: املساعد عىل تسهيل الفوائد  -
 ٩٥٨، ٩٤٧، ٨٧٦، ٨٧٥، ٥١٦، ٥٠٦، ٤٥٧: املستنري  -
 ٦٥: املصاحف  -
، ٨٠٦، ٧٠٨، ٥٩٠، ٥٦٣، ٥٢٧، ٥١١، ٥١٠، ٤٥٧، ٣٩٦: املصباح  -

٨٢٩، ٨٠٧ 
 ٩٤٢، ٨٦٢، ٤١٦: معاين القرآن للزجاج  -
 ٤٣٩: معاين القرآن للكسائي  -
 ٨٩٤: املعول للكركانجي  -
 ٩٧١: املغني للقصاع  -
 ٥٣١: املفاخرة بني دمشق والقاهرة للسخاوي  -
 ٨٧٥، ٢٧١: املفتاح يف العرش البن خريون  -
 ٣٣٦: ردات للداين املف -



 
  ١١٠٢  

 ٨٤٦: مفردة أيب عمرو األهوازي  -
 ٩٤٨: مفردة الكسائي لألهوازي  -
 ٦١٥: مفردة محزة لألهوازي  -
 ٦١٨: مفردة ورش للحافظ أليب العالء  -
 ٨٨٨: مفردة عاصم البن هبرام  -
 ٤٦٥، ١٢٥: مفدرة عاصم لألهوازي  -
 ٨٢٧: مفردة يعقوب البن رشيح  -
 ٨٢٣، ٧٣٢: املفصل للزخمرشي  -
 ٥٣١: ضل يف رشح املعضل للسخاوي املف -
 ٨٢٥: املفيد يف القراءات الثامن البن أيب رشيح  -
 ٥٠٧: املفيد ألمحد بن حممد بن خلف  -
 ٨٧٥: املفيد للخباز  -
 ٣٨٢: مقامات احلريري  -
 ٧٣٢) : ّاجلزولية ( مقدمة اجلزويل  -
 ٩١٣: مقدمة ابن بابشاد  -
 ٣٤٨: مقدمة النحو البن احلاجب  -
 ٢٩٥ :مقصورة ابن دريد  -



 
  ١١٠٣  

 ٤٣٩: مقطوع القرآن وموصوله للكسائي  -
 ٣٣٦: املقنع يف رسم املصحف  -
 ٥٠٧: املقنع ألمحد بن حممد بن خلف  -
 ٢٧٠: املكتفى يف الوقف واالبتداء  -
 ٥٧٤: مناقب عبد القادر اجليالين لعيل الشطنويف  -
 ٢٦٥، ٥٨: املنتهى  -
 ٨٤٧، ٣٤٨: منجد املقرئني  -
 ٥٣١: خاوي منري الدياجي يف تفسري األحاجي للس -
 ٨٩٩، ٨٧٥، ٥٦٩: املهذب للخياط  -
 ٤٧٢: املهرة يف القراءات العرشة البن أيب املكارم  -
 ٧٦٦، ٥٩٨، ٣٩٦: املوجز لألهوازي  -
 ٨٢٨، ٦٨٨، ٣٨٢، ٣١٩، ٢٧٠: املوطأ  -
 ٨٧٥: املوضح البن خريون  -
 ٣٩٦: املوضح لألهوازي  -
 ١١٤: املوضحة  -
 ٦٣١: النونية للسخاوي  -
 ٦٦٨، ٦١٨، ٣٢٦، ٢٢٤، ٦٩: اهلادي  -



 
  ١١٠٤  

 ٤٤٨: هجاء املصاحف لعيل بن درست الطربي  -
 ٣٨٩: الوجيز للواحدي  -
 ٧٦٦، ٦٩٣، ٤٥٧، ٤١٠، ٣٩٦، ٣٨٢: الوجيز لألهوازي  -
 ٣٨٩، ١٩٩: الوسيط للواحدي  -
 ٨٥٢، ٥٣١: الوسيلة إىل رشح العقيلة للسخاوي  -
                                                                                                                                                                              ٣٣٦: الوقف واالبتداء للداين  -
 



 
  ١١٠٥  

 
 .القرآن الكريم  -
إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعـة عـرش ألمحـد بـن حممـد البنـا  -

عـيل بـن حممـد الـضباع ، دار النـدوة :  عليـه الدمياطي ، صححه وعلق
 .اجلديدة ، بريوت ، بدون تاريخ نرش 

: اإلحاطة يف أخبار غرناطة ، تأليف لسان الدين بـن اخلطيـب ، حتقيـق  -
 .هـ ١٤٢١ ، ٤حممد عبد اهللا عنان ، النارش مكتبة اخلانجي ، القاهرة ، ط

عبـد اهللا بـن : األسامي والكنى أليب عبد اهللا أمحـد بـن حنبـل ، حتقيـق  -
 .هـ ١٤٠٦ ، ١ الكويت ، ط–يوسف اجلديع ، مكتبة دار األقىص 

يوسـف بـن : األسامي والكنى أليب أمحد حممد بن حممد احلاكم ، حتقيق  -
 .حممد الدخيل ، مكتبة الغرباء األثرية ، بدون تاريخ نرش 

عبد الـرمحن بـن : إعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه ، حتقيق  -
 .هـ ١٤١٣ ، ١ن العثيمني ، مكتبة اخلانجي ، القاهرة ، طسليام

حممد السيد أمحد : إعراب القراءات الشواذ أليب البقاء العكربي ، حتقيق  -
 .هـ ١٤١٧ ، ١عزوز ، عامل الكتب ، بريوت ، ط

:  إعالم أهل البصائر بام أورده ابن اجلزري من الكنوز والذخائر ، تأليف  -
إلمـام الـشاطبي للدراسـات جملـة معهـد اعمر محدان ، بحـث نـرش يف 

 .هـ ١٤٢٩، العدد اخلامس مجادى اآلخرة القرآنية



 
  ١١٠٦  

عبد املجيـد : اإلقناع يف القراءات السبع أليب جعفر ابن الباذش ، حتقيق  -
 .هـ ١٤٠٣ ، ١قطاش ، طبع مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ، ط

ألسـامء والكنـى االكامل يف رفع االرتياب عـن املؤتلـف واملختلـف يف ا -
حممد : نايف العباس ، النارش : واالنساب للحافظ ابن ماكوال ، تصحيح 

 .دمج ، بريوت لبنان ، بدون تاريخ نرش 
 ، ١األمايل أليب عيل إسامعيل القايل ، دار الكتـب العلميـة ، بـريوت ، ط -

 .هـ ١٤١٦
ة إنباء الغمر بإبناء العمر البن حجر العسقالين طبع بمطبعة جملـس دائـر -

 . اهلند –املعارف العثامنية بحيدر أباد الدكن 
: إنباه الرواة عىل انباه النحاة أليب احلسن عيل بن يوسف القفطي ، حتقيق  -

حممــد أبــو الفــضل إبــراهيم ، مطبعــة دار الكتــب املــرصية ، القــاهرة ، 
 .هـ ١٣٧١

: االنساب أليب سعد عبد الكريم بن حممـد الـسمعاين ، تقـديم وتعليـق  -
 .هـ ١٤٠٨ ، ١ عمر البارودي ، دار اجلنان ، طعبد اهللا

  هــ ، دار املعرفـة ، بـريوت ، ٧٧٥البداية والنهاية للحافظ ابن كثـري ت  -
 .هـ ١٤١٧ ، ٢ط

، لنحاة للحافظ جالل الدين السيوطيبغية الوعاة يف طبقات اللغويني وا -
 .هـ ١٣٩٩ ، ٢حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر ، ط



 
  ١١٠٧  

تراجم أئمة النحو واللغـة ملحمـد بـن يعقـوب الفريوزبـادي ، البلغة يف  -
: هــ ، حتقيـق ١٤٠٧ ، ١مجعية إحياء الرتاث اإلسـالمي ، الكويـت ، ط

 .حممد املرصي 
صـالح بـن فتحـي هلـل ، الفـاروق . د: تاريخ ابن أيب خيثمة ، حتقيـق  -

 .هـ ١٤٢٤ ، ١احلديثة للطباعة والنرش ، ط
عمـر عبـد :  واألعالم للذهبي ، حتقيق تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري -

 .هـ ١٤٠٩ ، ١السالم تدمري ، دار الكتاب العريب ، ط
بشار عواد : تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم للذهبي ، حتقيق  -

 .هـ ١٤٢٤ ، ١معروف ، دار الغرب اإلسالمي ، ط
 .ذكر أخبار أصبهان = تاريخ أصبهان  -
 دار الكتاب العريب ، بـريوت ، بـدون تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، -

 .تاريخ نرش 
بـشار عـواد معـروف ، دار :  تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، حتقيـق  -

 .هـ ١٤٢٢ ، ١الغرب اإلسالمي ، ط
حممد عبد املعيد خان ، عامل :  ، اعتنى به ٤٣٧تاريخ جرجان للسهمي ت  -

 .هـ ١٤٠٧ ، ٤الكتب ، بريوت ، ط
عـيل عاشـور اجلنـويب ، دار إحيـاء :  حتقيـق تاريخ دمشق البن عساكر ، -

 .هـ ١٤٢١ ، ١الرتاث العريب ، ط



 
  ١١٠٨  

حممود : التاريخ الصغري أليب عبد اهللا حممد بن إسامعيل البخاري ، حتقيق  -
 .هـ ١٣٩٧ ، ١إبراهيم زايد ، دار الرتاث ، القاهرة ، ط

 تاريخ علامء األندلس أليب الوليد ابن الفريض ، الـدار املـرصية للتـأليف -
 .م ١٩٦٦والرتمجة ، 

تاريخ قضاة األندلس أليب احلسن بن عبد اهللا النباهي ، طبع دار الكاتب  -
 .م ١٩٤٨املرصي ، 

 .التاريخ الكبري ملحمد بن إسامعيل البخاري ، بدون معلومات نرش  -
نـارص بـن عبـد الـرمحن اجلـديع ، . د: التربك أنواعه وأحكامه ، تأليف  -

 .هـ ١٤١٣ ، ٢مكتبة الرشد ، الرياض ، ط
حييـى : التبيني ألسامء املدلسني لسبط ابـن العجمـي الـشافعي ، حتقيـق  -

 .هـ ١٤٠٦ ، ١شفيق دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط
التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع أليب القاسم عبد الرمحن بن عتيق  -

 ، ١ضاري الدوري ، دار عـامر ، عـامن األردن ، ط: ابن الفحام ، حتقيق 
 .هـ ١٤٢٢

  التحبري يف املعجم الكبري أليب سـعد عبـد الكـريم بـن حممـد الـسمعاين  -
 .منرية ناجي سامل ، بدون معلومات نرش : هـ ، حتقيق ٥٦٢ت 

  : التدوين يف أخبـار قـزوين لعبـد الكـريم بـن حممـد الرافعـي ، حتقيـق  -
 .هـ ١٤٠٨عزيز اهللا العطاردي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 



 
  ١١٠٩  

:  القراءات الثامن لإلمام أيب احلسن طاهر بن غلبون ، حتقيـق التذكرة يف  -
 ، ١أيمن رشدي سويد ، طبع اجلامعة اخلريية لتحفيظ القـرآن بجـدة ، ط

 .هـ ١٤١٢
التعديل والتجريح ملن خـرج لـه البخـاري يف اجلـامع الـصحيح ، أليب  -

، أبو لبابة حـسني ، دار اللـواء : الوليد سليامن بن خلف الباجي ، حتقيق 
 .هـ ١٤٠٦ ، ١الرياض ، ط

 ، ٢تفسري البحر املحيط أليب حيان األندليس ، دار الفكـر ، بـريوت ، ط -
 .م ١٣٩٨

احلافظ أيب بكـر حممـد بـن : التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد ، تأليف  -
كـامل احلـوت ، دار الكتـب : هــ ، حتقيـق ٦٢٩عبد الغني ابن نقطة ت 
  .هـ١٤٠٨ ، ١العلمية ، بريوت ، ط

زكريـا : تذكرة احلفاظ لإلمام حممد بـن أمحـد الـذهبي وضـع حواشـيه  -
 .هـ ١٤١٩ ، ١عمريات ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط

تكملة إكامل اإلكامل يف األنساب واألسـامء واأللقـاب جلـامل الـدين أيب  -
 .هـ ١٤٠٦ ، ١حامد ابن الصابوين ، عامل الكتب ، بريوت ، ط

ى جواد ، مطبعة املجمع العلمي العراقي ، مصطف: طبعة أخرى بتحقيق  -
 .هـ ١٣٧٧



 
  ١١١٠  

ــد الغنــي ابــن نقطــة  -   تكملــة اإلكــامل للحــافظ أيب بكــر حممــد بــن عب
عبد القيوم بن عبد رب النبي ، حممد صالح املراد ، : هـ ، حتقيق ٦٢٩ت 

 .هـ ١٤٠٨ ، ١مطبوعات جامعة أم القرى ، ط
اهللا ابن األبار القضاعي التكملة لكتاب الصلة أليب عبد اهللا حممد بن عبد  -

،  بريوت–جالل األسيوطي ، دار الكتب العلمية :  ، ضبط نصه ٦٥٨ت 
 .هـ ١٤٢٩ ، ١ط

بـشار عـواد : التكملة لوفيـات النقلـة لعبـد العظـيم املنـذري ، حتقيـق  -
 .هـ ١٤٠١ ، ٢معروف ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط

عبـد القـادر مـصطفى : هتذيب التهذيب البن حجر العسقالين ، حتقيق  -
 .هـ ١٤١٥ ، ١عطا ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط

هتذيب الكامل يف أسامء الرجال للحافظ مجال الدين أيب احلجاج يوسـف  -
  بـشار عـواد معـروف ، مؤسـسة الرسـالة ، : املزي ، حققه وضبط نصه 

 .هـ ١٤١٨ ، ١ط
  لـدين بـن نـارص ا أيب عبد اهللا حممد بن عبـد اهللا :توضيح املشتبه تأليف  -

 ، ١حممد حـسن إسـامعيل ، دار الكتـب العلميـة ، ط:  ، حتقيق ٨٤٢ت 
 .هـ ١٤٢٤

توضيح املشتبه يف ضبط أسامء الرواة وأ،ساهبم وألقـاهبم دكنـاهم البـن  -
حممـد نعـيم : نارص الدين حممد بن عبـد اهللا بـن حممـد القيـيس ، حتقيـق 

 .م ١٩٩٣ ، ١العرقسويس ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط



 
  ١١١١  

 ، ١ت البــن حبـان ، مطبعــة جملـس دائــرة املعـارف العثامنيــة ، طالثقـا -
 .هـ ١٣٩٩

السيد رشف الدين أمحـد ، دار : الثقات ملحمد بن حبان البستي ، حتقيق  -
 .هـ ١٣٩٥ ، ١الفكر ، ط

حممـد : اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد اهللا القرطبي ، راجعـه وضـبطه  -
، طبع دار احلديث ، القاهرة ، حممود حامد عثامن . إبراهيم احلفناوي ، ود

 .هـ ١٤١٤ ، ١ط
جامع البيان عن تأويل آيات القرآن أليب جعفر الطربي ، مكتبة مصطفى  -

 .هـ ١٣٧٣ ، ٢البايب احللبي بمرص ، ط
جامع البيان يف القراءات السبع أليب عمرو الـداين ، جمموعـة رسـائل يف  -

 .هـ ١٤٢٨جامعة أم القرآن طبع جامعة الشارقة ، 
  : مع لشعب اإليـامن أليب بكـر أمحـد بـن احلـسني البيهقـي ، حتقيـق اجلا -

عبد العيل عبد احلميد حامد ، إدارة الشؤون اإلسالمية بـوزارة األوقـاف 
 .هـ ١٤٢٩بقطر ، 

أمحد حممد شاكر ، املكتبـة : اجلامع الصحيح وهو سنن الرتمذي ، حتقيق  -
 .الفيصلية ، بدون تاريخ نرش 

  حممد بـن فتـوح احلميـدي : ة األندلس تأليف جذوة املقتبس يف ذكر وال -
حممد بن تاويت ، نرش مكتبـة اخلـانجي بالقـاهرة ، : هـ ، حتقيق ٤٨٨ت 

 .بدون تاريخ نرش 



 
  ١١١٢  

اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ، طبـع جملـس دائـرة املعـارف العثامنيـة  -
 .هـ ١٣٧٢بحيدر أباد الدكن ، اهلند ، 

جلـالل الـدين عبـد الـرمحن حسن املحارضة يف تاريخ مـرص والقـاهرة  -
حممد أبـو الفـضل إبـراهيم ، دار الفكـر : هـ ، حتقيق ٩١١السيوطي ت 

 .هـ ١٤١٨العريب ، القاهرة ، 
حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين ،  -

 ، ١مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بـريوت ، ط: حتقيق 
 .هـ ١٤١٨

صة تذهيب هتذيب الكامل لصفي الدين أمحد بن عبد اهللا اخلزرجـي خال -
 –عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب املطبوعات اإلسـالمية :  ، حتقيق ٩٢٣ت 

 .هـ ١٤١٦حلب ، 
 .هـ ١٤١٤الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة ، دار اجليل ، بريوت ،  -
حـون املـالكي ، الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب البـن فر -

محد األمحدي أبو النور ، دار الرتاث للطبع ، القـاهرة ، بـدون . د: حتقيق 
 .تاريخ نرش 

ذكر أخبار أصبهان للحافظ أيب نعيم أمحد بـن عبـد اهللا األصـبهاين ، دار  -
 .الكتاب اإلسالمي مرص ، بدون تاريخ نرش 

:  صـححه ذيل تاريخ بغداد أليب عبد اهللا حممد بن حممـود ابـن النجـار ، -
 .قيرص فرح ، دار الباز ، بدون تاريخ نرش 



 
  ١١١٣  

ذيل التقييد يف رواه السنن واألسانيد أليب الطيب حممد بن أمحـد النـايس  -
 ، ١كامل احلوت ، دار الكتـب العلميـة ، بـريوت ، ط:  ، حتقيق ١٣٢ت 

 .هـ ١٤١٠
عـزت العطـار : الذيل عىل الروضتني أليب شامة املقديس ، عنـي بنـرشه  -

 .هـ ١٣٦٦ ، ١، دار الكتب امللكية بالقاهرة ، طاحلسيني 
 .الذيل عىل طبقات احلنابلة البن رجب ، دار املعرفة ، بريوت  -
ذيل مرآة الزمان للشيخ موسى اليونيني ، طبع دار الكتاب اإلسـالمي ،  -

 .هـ ١٤١٣ ، ٢القاهرة ، ط
ذيل ميزان االعتدال ، أليب الفضل عبد الـرحيم بـن احلـسني العراقـي ،  -

عبـد املوجـود ، دار الكتـب عـيل حممـد معـوض ، عـادل أمحـد : قيق حت
 .هـ ١٤١٦ ، ١، بريوت ، طالعلمية

الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة أليب عبد اهللا حممـد األنـصاري  -
ــق  ــيش ، حتقي ــريوت ، ط: املراك ــة ، ب ــاس ، دار الثقاف ــسان عب    ، ١إح

 .م ١٩٩٥
عامد حسن صربي ، :  ، حتقيق الزهد أليب حاتم حممد بن إدريس الرازي -

 .هـ ١٤٢٢ ، ١دار البشائر اإلسالمية ، ط
شـوقي ضـيف ، دار املعـارف : السبعة يف القراءات البن جماهد ، حتقيق  -

 .بمرص ، بدون تاريخ نرش 



 
  ١١١٤  

سـعيد : السلوك ملعرفة دول امللوك ألمحـد بـن عـيل املقريـزي ، حتقيـق  -
 .م ١٩٧١عاشور ، مطبعة دار الكتب ، 

  حممـد فـؤاد عبـد البـاقي ، املكتبـة العلميـة ، : ماجـه ، حتقيـق سنن ابن  -
 .بريوت ، بدون تاريخ نرش 

حممـد عوامـه ، دار القبلـة للثقافـة : سنن أيب داود السجستاين ، حتقيـق  -
 .هـ ١٤١٩ ، ١اإلسالمية ، جدة ، ط

 ، ١حسني سليم أسد ، دار املغني ، الرياض ، ط: سنن الدارمي ، حتقيق  -
 .هـ ١٤٢١

نن الكربى أليب بكر أمحد بن احلـسني البيهقـي ، دار الفكـر ، بـدون الس -
 .تاريخ نرش 

عبـد الفتـاح أبـو غـدة ، مكتـب املطبوعـات : سنن النسائي ، اعتنى به  -
 .هـ ١٤٠٩ ، ٣اإلسالمية بحلب ، ط

: سؤاالت احلاكم النيسابوري للدارقطني يف اجلرح والتعـديل ، حتقيـق  -
 ، ١در ، مكتبـة املعـارف ، الريـاض ، طموفق بن عبد اهللا بـن عبـد القـا

 .هـ ١٤٠٤
شـعيب : سري أعالم النبالء للحافظ حممـد بـن أمحـد الـذهبي ، حتقيـق  -

 .هـ ١٤١٤ ، ١٠األرناؤوط وآخرين ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط



 
  ١١١٥  

سعيد بن حممد اللحام ، دار الفكـر ، : السرية النبوية البن هشام ، حتقيق  -
 .هـ ١٤١٥بريوت ، 

ذهب يف أخبار من ذهب لإلمام عبد احليي بن أمحد بن العـامد شذرات ال -
 .هـ ١٤١٩ ، ١ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط١٠٨٩ت 

:  صحيح البخاري لإلمام حممد بن إسامعيل البخـاري ، ضـبطه ورقمـه  -
 .هـ ١٤١٤ ، ٥مصطفى ديب البغا ، دار ابن كثري ، دمشق ، ط

الشيخ كليل مأمون شيحا : صحيح مسلم برشح النووي ، حقق أصوله  -
 .هـ ١٤٢٠ ، ٦، دار املعرفة ، بريوت ، ط

صلة الصلة أليب جعفر أمحد بن الزبري الغرناطي ، ضبط نصه وعلق عليه  -
 .هـ ١٤٢٩ ، ١جالل األسيوطي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط: 

أيب القاسم خلف بن عبـد امللـك : الصلة يف تاريخ أئمة األندلس تأليف  -
السيد عـزت العطـار احلـسيني ، : هـ ، عني بنرشه ٥٧٨ال ت ابن بشكو

 .هـ ١٤١٤ ، ٢مكتبة اخلانجي ، بالقاهرة ، ط
حممـد بـن عبـد الـرمحن : الضوء الالمع ألهل القـرن التاسـع ، تـأليف  -

 .هـ ١٤١٢ ، ١ ، دار اجليل بريوت ، ط٩٠٢السخاوي ت 
   ، طبقات الشافعية الكربى أليب نـرص عبـد الوهـاب بـن عـيل الـسبكي -

عبد الفتاح حممد احللو ، حممود حممد الطنـاحي ، مطبعـة عيـسى : حتقيق 
 .هـ ١٣٨٣ ، ١البايب احللبي ورشكاه ، ط



 
  ١١١٦  

أمحـد خـان ، طبـع مركـز : طبقات القراء أليب عبد اهللا الذهبي ، حتقيـق  -
 .هـ ١٤١٨ ، ١ للبحوث ، الرياض ، طامللك فيصل

 ، دار صـادر ، إحـسان عبـاس: الطبقات الكربى البـن سـعد ، تقـديم  -
 .هـ ١٤١٨ ، ٢بريوت ، ط

عـيل حممـد مـرص ، : الطبقات الكبري ملحمد بن سعد الزهـري ، حتقيـق  -
 .هـ ١٤٢١ ، ١مكتبة اخلانجي بالقاهرة ، ط

طبقات املحدثني بأصبهان والواردين عليها أليب محد عبد اهللا بـن حممـد  -
 مؤسـسة عبـد الغفـور البلـويش ،. د: بن أيب الشيخ األصبهاين ، حتقيـق 

 .هـ ١٤١٢ ، ١الرسالة ، بريوت ، ط
عـيل حممـد : طبقات املفرسين للسيوطي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، حتقيق  -

 .هـ ١٣٩٦ ، ١عمر ، ط
  عبــد الــسالم : اودي ، ضــبطه دطبقــات املفــرسين ملحمــد بــن عــيل الــ -

 .هـ ١٤٢٢ ، ١عبد املعني ، دار الكتب العلمية ، ط
سليامن بـن صـالح :  األدنروي ، حتقيق طبقات املفرسين ألمحد بن حممد -

 .هـ ١٤١٧ ، ١اخلزين ، مكتبة العلوم واحلكم ، املدينة ، ط
 .م ١٩٦٦الطبقات خلليفة بن خياط ، دمشق ،  -
 .م ١٩٦١فؤاد السيد ، الكويت : العرب يف خرب من غرب للذهبي حتقيق  -



 
  ١١١٧  

 ، غاية االختصار يف قراءات العرشة أئمة األمصار أليب العـالء اهلمـذاين -
أرشف طلعت ، طبع اجلامعة اخلريية لتحفيظ القـرآن بجـدة ، . د: حتقيق 

 .هـ ١٤١٤ ، ١ط
غاية النهاية يف طبقات القراء أليب اخلري حممد بن حممد ابن اجلزري عنـي  -

 .هـ ١٤٠٢ ، ٣ج برجسرتارس ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط: بنرشه 
 مؤسـسة آل البيـت ، الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسـالمي ، طبـع -

 .م ١٩٩٤ ، ٢عامن ، ط
القاموس املحيط للفريوزبـادي ، طبـع دار الكتـاب العـريب ، بـريوت ،  -

 .هـ ١٤٢٩
حممـد : الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة للذهبي ، حتقيق  -

 .هـ ١٤١٣ ، ١عوامة ، أمحد نمر اخلطيب ، دار القبلة للثقافة ، جدة ، ط
 ، ١الرجال أليب أمحد عبد اهللا بن عدي ، دار الفكر ، طالكامل يف ضعفاء  -

 .هـ ١٤٠٤
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل  -

عادل أمحد عبد الوجود ، عيل حممد معوض ، مكتبة : للزخمرشي ، حتقيق 
 .هـ ١٤١٨ ، ١العبيكان ، الرياض ، ط

:  العز القالنيس، مراجعة وتعليققراءات العرش أليبالكفاية الكربى يف ال -
 .م ٢٠٠٣ ، ١مجال الدين حممد رشف ، دار الصحابة ، طنطا ، ط



 
  ١١١٨  

التهـاين إلبـراهيم بـن عمــر كنـز املعـاين يف رشح حـرز األمـاين ووجـه  -
أمحـد اليزيـدي ، اململكـة املغربيـة ، وزارة األوقـاف : ، حتقيـق اجلعربي

 .هـ ١٤١٩والشؤون اإلسالمية ، 
 الفـضل مجـال الـدين حممـد بـن مكـرم ابـن منظـور لسان العرب أليب -

عـيل الكبـري وحممـد أمحـد حـسب اهللا ، : هـ ، حتقيق ٧١١األنصاري ت 
 .هاشم حممد الشاذيل ، طبعة دار املعارف 

 ، ٣لسان امليزان للحافظ ابن حجر ، منشورات األعلمـي ، بـريوت ، ط -
 .هـ ١٤٠٦

حميصن واختيـار خلـف املبهج يف القراءات الثامن وقراءة األعمش وابن  -
هــ ، ٥٤١أيب حممد عبد اهللا بن عيل سبط اخلياط ت : واليزيدي ، تأليف 

وفاء عبد اهللا قزمار ، رسالة دكتوراه ، بكلية اللغة العربية بجامعة : حتقيق 
 .هـ ١٤٠٤أم القرى عام 

حممد صادق احلامـدي ، . د: املتفق واملفرتق للخطيب البغدادي ، حتقيق  -
 .هـ ١٤١٧ ، ١ دمشق ، طدار القادري ،

املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني للحافظ حممد بـن حبـان  -
ــب ، ط: البــستي ، حتقيــق   ، ١حممــود إبــراهيم زايــد ، دار الــوعي بحل

 .هـ ١٣٩٦
  : جممع الزوائـد ومنبـع الفوائـد للحـافظ نـور الـدين اهليثمـي ، حتقيـق  -

 .هـ ١٤١٤التوزيع ، حسام الدين القديس ، مكتبة القديس للنرش و



 
  ١١١٩  

جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ، مجع وترتيب عبد الـرمحن حممـد  -
 .القاسم ، بدون معلومات نرش 

أيب : املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنهـا ، تـأليف  -
عبـد الفتـاح شـلبي ، . عـيل ناصـف ، د: الفتح عثامن بن جني ، حتقيـق 

 .هـ ١٣٨٩القاهرة ، 
عـدد مـن طلبـة العلـم ، دار : ترص تاريخ دمشق البن منظور ، حتقيق خم -

 .م ١٩٨٨الفكر ، 
خمترص يف شواذ القرآن البن خالويه ، مكتبـة املتنبـي ، القـاهرة ، بـدون  -

 .تاريخ نرش 
املستدرك عىل الصحيحني أليب عبد اهللا احلاكم ، دار املعرفـة ، بـريوت ،  -

 .هـ ١٤١٨ ، ١ط
  : العرش أليب طاهر أمحد بن عيل بـن سـوار ، حتقيـق املستنري يف القراءات  -

 ، ٢عامر أمني الـددو ، مطبوعـات دار البحـوث اإلسـالمية ، ديب ، ط. د
 .هـ ١٤٢٦

شـعيب األرنـاؤوط وآخـرين ، مؤسـسة : مسند اإلمـام أمحـد ، حتقيـق  -
 .هـ ١٤٢٠ ، ٢الرسالة ، ط

موفق بن .  د:مشيخة بدر الدين بن مجاعة ختريج القاسم الربزايل ، حتقيق  -
ــريوت ، ط ــرب اإلســالمي ، ب ــادر ، دار الغ ــد الق ــن عب ــد اهللا ب    ، ١عب

 .هـ ١٤١٨



 
  ١١٢٠  

 ، ١حممد عوامة ، رشكة دار القبلـة ، ط: املصنف البن أيب شيبه ، حتقيق  -
 .هـ ١٤٢٧

حبيب الرمحن : املصنف أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ، حتقيق  -
 .هـ ١٣٩٠ ، ١ ، طاألعظمي ، املكتب اإلسالمي ، بريوت

حممد : املعجب يف تلخيص أخبار املغرب لعبد الواحد املراكيش ، حتقيق  -
 .زينهم ، دار الفرجاين للنرش ، بدون تاريخ نرش 

 .هـ ١٤٠٠معجم األدباء لياقوت احلموي ، طبعة دار الفكر ،  -
ــق  - ــرباين ، حتقي ــافظ الط ــط للح ــم األوس ــوض اهللا : املعج ــارق ع   ط

 .هـ ١٤١٥م ، منشورات دار احلرمني بالقاهرة ، وعبد املحسن إبراهي
فريد عبـد العزيـز اجلنـدي ، : معجم البلدان ، لياقوت احلموي ، حتقيق  -

 .دار الكتب العلمية ، بدون تاريخ نرش 
عبد اهللا بن عمـر البـارودي ، : معجم السفر أليب طاهر السلفي ، حتقيق  -

 .مكتبة مصطفى الباز ، مكة ، بدون تاريخ نرش 
حممد احلبيب اهليلـة ، . د:  م الشيوخ لشمس الدين الذهبي ، حتقيق معج -

 .هـ ١٤٠٨ ، ١مكتبة الصديق ، الطائف ، ط
محدي عبد املجيد السلفي ، : املعجم الكبري أليب القاسم الطرباين ، حتقيق  -

 .هـ ١٤٠٦مطبعة الزهراء ، 



 
  ١١٢١  

يف ملحمـد بـن عبـد اهللا ابـن املعجم يف أصحاب القايض أيب عـيل الـصد -
 .م ١٨٨٥، طبع يف مدينة جمريط سنة ألبارا
معرفة الثقات ألمحد بن عبـد اهللا العجـيل برتتيـب اهليثمـي والـسبكي ،  -

 .هـ ١٤١٥ ، ١مكتبة الدار ، املدينة املنورة ، ط
معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألمـصار لـشمس الـدين الـذهبي ،  -

المية ، ركــز البحــوث اإلســطيــار آلتــي قــوالج منــشورات م: حتقيــق 
 . ، بدون تاريخ نرش ١، طاستانبول

بـشار : معرفة القراء الكبار عىل الطبقـات واألمـصار للـذهبي ، حتقيـق  -
عواد معروف وشـعيب األرنـاؤوط وصـالح مهـدي عبـاس ، مؤسـسة 

 .هـ ١٤٠٤ ، ١الرسالة ، ط
  : املعرفة والتاريخ أليب يوسـف يعقـوب بـن سـفيان الفـسوي ، حتقيـق  -

 .م ١٩٧٥ي ، مطبعة اإلرشاد ، بغداد ، أكرم ضياء العمر. د
مهـام عبـد اهللا . د: املعني يف طبقات املحدثني للحافظ الـذهبي ، حتقيـق  -

 .هـ ١٤٠٤ ، ١جيم سعيد ، دار الفرقان ، ط
نور الدين عرت ، دار إحيـاء الـرتاث : املغني يف الضعفاء للذهبي ، حتقيق  -

 .العريب ، بريوت ، بدون تاريخ نرش 
أيمـن صـالح شـعبان ، دار : د الكنى للذهبي ، اعتنـى بـه املقتنى يف رس -

 .هـ ١٤١٨ ، ١الكتب العلمية ، بريوت ، ط



 
  ١١٢٢  

مصطفى بن العـدوي شـلبابة ، : املنتخب للحافظ عبد بن محيد ، حتقيق  -
 .هـ ١٤٠٥ ، ١دار األرقم الكويت ، ط

صـالح مهـدي : الوفيات أليب املعايل حممد بن رافع الـسالمي ، حتقيـق  -
 ، ١بـشار عـواد معـروف ، مؤسـسة الرسـالة ، بـريوت ، ط. عباس ، د
 .هـ ١٤٠٢

حممد عبد القـادر : املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك البن اجلوزي ، حتقيق  -
 .هـ ١٤١٢ ، ١عطا ، مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، ط

عيل بـن حممـد : منجد املقرئني ومرشد الطالبني البن اجلزري ، اعتنى به  -
 .هـ ١٤١٩ ، ١عمران ، دار عامل الفوائد ، مكة ، طال

  موفــق بــن عبــد اهللا بــن . د: املؤتلــف واملختلــف للــدارقطني ، حتقيــق  -
 .هـ ١٤٠٦ ، ١عبد القادر ، دار املغرب اإلسالمي ، ط

حممد فؤاد عبد الباقي ، املكتبة : املوطأ لإلمام مالك بن أنس ، علق عليه  -
 .تاريخ نرش التجارية ملصطفى الباز ، بدون 

عيل حممد البجاوي ، . د: ميزان االعتدال يف نقد الرجال للذهبي ، حتقيق  -
 .دار املعرفة ، بريوت ، بدون تاريخ نرش 

النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة ، أليب املحاسن يوسف بن تغري  -
 .هـ ١٣٥٥بردي ، مطبعة دار الكتب املرصية ، 



 
  ١١٢٣  

عـيل الـضباع ، دار : زري ، تـصحيح النرش يف القراءات العرش البن اجل -
 .الفكر 

أمحدة بن حممد املقري : نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ، تأليف  -
 .هـ ١٣٨٨إحسان عباس ، دار صادر ، بريوت ، . د: التلمساين ، حتقيق 

حممـد . د: نكت االنتصار ولنقـل القـرآن أليب بكـر البـاقالين ، حتقيـق  -
 .االسكندرية ، بدون تاريخ نرش زغلول سالم منشأة املعارف ب

حنـان بنـت . د: اهلادي أليب عبد اهللا حممد بن سفيان القريواين ، حتقيـق  -
 .هـ ١٤١٩عبد اهللا الدويب ، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية للبنات بمكة ، 

هدية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني إلسامعيل باشا البغـدادي ،  -
 .هـ ١٣٨٧ ، ٣ران ، طمكتبة اإلسالمية ، طه

حممـد اجلحـريي ، مطـابع دار : الوايف بالوفيات للصفدي ، طبع بعنايـة  -
 .هـ ١٤١١صادر ، بريوت ، 

ــيل  - ــسة أليب ع ــصار اخلم ــة األم ــة أئم ــراءات الثامني ــوجيز يف رشح ق ال
  دريــد حــسن أمحــد ، دار الغــرب اإلســالمي ، . د: األهــوازي ، حتقيــق 

 .م ٢٠٠٢بريوت ، 
  وأنباء ابناء الزمان للحافظ أمحد بـن حممـد بـن خلكـان وفيات األعيان  -

 ، ٤إحـسان عبـاس ، دار صـادر ، بـريوت ، ط. د: هـ ، حتقيق ٦٨١ت 
 .م ٢٠٠٥



 
  ١١٢٤  

صـالح مهـدي : الوفيات أليب املعايل حممد بن رافـع الـسالمي ، حتقيـق  -
ــريوت ، ط ــشار عــواد ، معــروف ، مؤســسة الرســالة ، ب  ، ١عبــاس وب

 .هـ ١٤٠٢
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