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ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ژ :انطالقًا من قوله تعاىل

ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
(0)  

تعاىل لل ، فإين أشكر ا(6) "ل  وج   عز   الل   ر  ك  ش  ي   مل اس  الن   ر  ك  ش  ي   مل ن  : "م  ملسو هيلع هللا ىلصومن قول الرسول 
 .  الكرميالذي من  علي بإمتام هذا العمل املتواضع مـع رجـائي أن يتقبله مين وجيعله خالصاً لوجهه 

أتقدم بالشكر اجلزيل والثناء العظيم لكل من ساعد يف إجنـاح هـذه الرسالة وأخص  كما
 :بالذكر

على -حفظه الل تعاىل–أستاذي ومشريف الفاضل األستاذ الدكتور: الصايف صالح الصايف 
 الل عين خري اجلزاء آمني. فجزاهقبوله اإلشراف علـى هذا البحث ومتابعته له منذ اخلطوات األوىل 

الذي -زوجي الغايل-كما أتوجه خبالص شكري وامتناين لشيخي الفاضل الشيخ حممود زكي
 آمني. والعطاءتوجيهاته، فجزاه الل عين خري اجلزاء أحتفين ب

املدينة العاملية اليت شقت طريقًا صعبًا حىت وصلت إىل هذه املكانة  ةوالشكر موصول جلامع
   العلم العاملية رئاسة وعمادة وأساتذة وإداريني. صروحالعالية بني 
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 ملخص 

التسليم على سيدنا حممد الصادق الوعد األمني، وعلى  احلمد لل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمتم 
آله وصحبه أمجعني، هذه رسالة علمية مقد مة لنيل درجة املاجستري يف القراءات، وهي عبارة عن 
حتقيق ودراسة لكتاب: " هتذيب النشر وخزانة القراءات العشر" من أول الكتاب إىل باب هاء 

مشكلة هذا البحث تربز و ه(، 0303إلمام حممد املتويل املتوىف )الكناية، لشيخ قراء مصر يف زمانه ا
البحث إىل  ويهدف، أمهيته لقر اء القراءات حتقيق الكتاب مع إىل من الباحثني تطرق أحد يف عدم

حىت أنال شرف و  ،ة من تأليفهلتحقيق الفائدة املرجو   منضبطاً  حتقيقًا علمياً   حتقيق هذا املخطوط
 تنسخ قدفوأما عن منهجي يف التحقيق  راءات، وإحياًء لرتاثنا اإلسالمي اجمليد،خدمة طلبة علم الق

الكتاب وفق قواعد اإلمالء احلديث املعتمدة املتعارف عليها، مع تصحيح األخطاء اإلمالئية والنحوية 
مع  ،املنت على مصوريت النسختني معتمدة النسخة )أ( أّمًا يف املنت قابلتدون إشارة إىل ذلك، و 

وضع الزيادات والفروق اليت جاءت يف النسخة )ب( يف احلواشي الرئيسة مع حتقيق هذه الزيادات، 
القرآنية يف  شواهدال جت  خر  و ، قائمة باملصطلحات اخلاصة بعلم القراءات يف هذا الكتاب توضعو 

رآنية على وكتابة اآليات الق مع الضبط الكامل على رواية حفصاملنت بذكر اسم السورة، ورقم اآلية 
أرقام صفحات )النسخة الباكستانية( ، وأثبتم املدينة النبوية الرسم العثماين متبعة يف ذلك مصحف

مع  األحاديث من كتب احلديث الشريف جت  وخر   اليت اعتمدهتا أصاًل داخل النص بني معقوفتني،
األعالم والن ص احملقق أما ، األشعار من مظاّّنا جت  ، وخر   ضبط األحاديث الشريفة ضبطًا كاماًل 

لنص، ومصطلحات عالمات الرتقيم املناسبة إليضاح ا توضع، و منها ما يشكل فقط تبطفض
، اإلشارة إىل بعض مصادر ترمجتهممع بأعالم القراء الواردة أمساؤهم،  فت  ، وعر  التحقيق املتداولة

أن هذا الكتاب  ويف ّناية البحث توصلت إىل تخدم وتعني الباحث،لفهارس علمية،  تعملو 
مجيع األبواب اليت يف فيه ذكر  من مؤلفات اإلمام املتويل، وأنه "هتذيب النشر وخزانة القراءات العشر"

، وأن وأن مصادر هذا الكتاب هي نفس مصادر كتاب النشر النشر مرتبة كما رتبها ابن اجلزري، 
أنه يف أغلب املواضع اكتفى بذكر إال  اتبع منهج ابن اجلزري نفسه يف عرض املسائل اإلمام املتويل

ب القراءات حتصيل املسائل دون عناء هذا الكتاب يسهل على طال كمافقط،  املعتمد من الكتب 
على اجلامعات واهليئات العلمية العناية مبخطوطات القراءات املتناثرة يف كل بقاع  واقرتح واستقصاء،



 ك
 

من أدى القراءة، وتلق اها عن شيوخه رواية العامل وإخراجها لالنتفاع هبا، وأن يقوم بالتحقيق 
 وصلى الل وسل م على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. ومشافهة.

ABSTRACT 

All praise is due to Allah, Lord of the worlds, and may the best prayers and blessings be upon 

the prophet Muhammad the honest and trustworthy, and upon his family and companions. 

This academic thesis is hereby presented to obtain a master’s degree in the Quranic readings 

(qira’at), and it is a review and a study of the book “Tahtheeb An-nashr Wa Khizanat Al-

qira’at Al-ashr” by the chief reciter of Egypt during his era, scholar Muhammad Al-Mutawalli 

(departed 1313 Hijri). 

A problem arises in the fact that this book has not been examined or reviewed before despite 

its importance to the students of Quranic readings (qira’at), and so for that I have focused on 

reviewing the book under proper scientific measures in order to achieve full benefit of the 

book, as well as gain the honor of serving the students of Quranic readings, and to revive the 

glorious Islamic heritage. 

With regards to the methods I have followed within my analysis, I have copied the entire book 

with correct contemporary, agreed-upon rules, including correcting all spelling and 

grammatical mistakes, without adding any references to them. I also compared two copies of 

the piece (copy A and copy B), and recorded the differences found in copy B in square 

brackets in the footnotes, and thoroughly examined and studied these differences. I have also 

listed a table of the terms and symbols of the science of Quranic readings used in the paper, 

and referenced all the Quranic verses mentioned in the piece by footnoting the name of the 

Surah and the verse number based on Qira’at Hafs in Othmani writing, following Al-madina 

mus-haf. I have referenced in square brackets the page numbers of the Pakistani copy, which I 

have used as the original copy, and have referenced the Ahadeeth and the poems. I have also 

reviewed the “Alaamat”, and inserted the appropriate punctuation marks to clarify the text, as 

well as the common evaluation terms, and created scientific indexes to help the students. 

In the end of the study, I have concluded that the book “Tahtheeb An-nashr Wa Khizanat Al-

qira’at Al-ashr” is authored by scholar Al-Mutawalli; that he has mentioned all the chapters of 

the book “An-nashr fee Al-qira’at Al-ashr” laid out and organized in the same way as Ibn Al-

Jazari has done in his book; he has used the same resources; and has followed Ibn Al-Jazari’s 

same methods in presenting the information. I have also concluded that this book allows the 

students of Quranic readings to find the needed information of “Al-nashr” with ease.  

To universities and educational institutions, I suggest that they take care of manuscripts of 

Quranic readings that are spread around the world, and that they examine and publish them.  

 

May peace and blessings be upon the prophet Muhammad and upon his family and 

companions. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 احلمد لل الذي أنزل على عبده الكتاب املبني، وجعله هدًى للعاملني، القائل يف حمكم التنزيل:

ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹژ
والصالة والسالم على من نزل عليه الروح ،(0)

 ملسو هيلع هللا ىلصاملبعوث  رمحًة للعاملني، قائد  الغّر احملج لني، وخامت  األنبياء واملرسلني، سي د نا حممد  األمني،
 وعلى آله وصحابته أمجعني، ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوم الدين.

 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مبا علمتنا وزدنا علماً تنفعنا به، إنك أنت العليم احلكيم.

 أما بعد:

-عليه السالم -أنزله األمني جربيل  ن الكرمي هو حبل الل املتني، ونوره املبني،فإن القرآ
ڳ     ڳ    ڱ    ڱ ڱ  ڱ    ں    ں     ڻ     ڻ     ڻ   ژقال تعـــــــــاىل:  ،على قلـــب سيـــدنا حممد

 .(6)ژڻ      ۀ        ۀ   ہ  

لقـــد خـــص  الل تعـــاىل هـــذه األمـــة هبـــذا الكتـــاب العظـــيم، وتكف ـــل ســـبحانه حبفظـــه مــــن 
ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ   ژ  التحريف والتبـديل دون سـائر الكتـب، قـال تعـاىل:

، وجعلـه (3)
يروي عـن  ملسو هيلع هللا ىلص حمفوظاً يف الصدور ومسجالً يف السطور، ففي احلديث الذي رواه مسلم أن النيب

 اء  ل  " وأ نـ ز لت  ع ل ي ك  ك ت اب اً ال يغس   قال:ربه، 
اً  (9) ه امل و يـ ق ظ ان  " (2) تـ ق ر ؤ ه  ن ائ م 

(0). 

                                                           

 .36( سورة فاطر: اآلية، 0)
 .012، 019، 013( سورة الشعراء: اآليات، 6)
 .1( سورة احلجر: اآلية، 3)
 ( أي: إنه حمفوظ يف الصدور، ال يتطرق إليه الّذهاب، يقرأ يف كل حال.9)
المفاتيح في ظ ه ري، ( أي: تقرؤه يف حال االضطجاع والقعود، وقيل: معناه: يكون يف صدرك نائًما ويقظان ، انظر: امل2)

 .2/337، 0، طشرح المصابيح
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فأخرب الل تعاىل أن القرآن ال حيتاج يف حفظه إىل صحيفة تغسل باملاء بل يقرؤه يف كل حال، 
وذلك خبالف أهل الكتاب الذين ال  ،(6)"مه  دور  م يف ص  ه  كما جاء يف صفة أمته: "أناجيل  

 حيفظونه إال يف الكتب. 

إال أن العرب يف  عرب، نزل القرآن الكرمي بلغته وبلغتهم، عربّيًا من قوم  ملسو هيلع هللا ىلصوملا كان 
زمن النبوة كانوا خمتلفي اللهجات، متنوعي األلسن، ولو أن كل عريب من قبائل العرب أ م ر أن 
يغري  لغته إىل غريها وما جرى عليه اعتياده الشتد ذلك عليه، ومل  ميكنه إال بعد رياضة للنفس 

 ك تيسريًا من الل تعاىل على هذه األمة، وشرفًا هلا، وإكرامًا لنبيهاطويلة، وتذليل للسان، لذل
: أذن هلا أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف، كما أخرج مسلٌم من حديث  أيب  بن  ك ع ٍب   ملسو هيلع هللا ىلص

رب  ي ل  ب ين  غ ف ارٍ ( 3) ك ان  ع ن د  أضاة     ملسو هيلع هللا ىلص"أن النيب   : ف أ ت اه  ج  : إ ن  الل   -ع ل يه  الس الم   -، ق ال  فـ ق ال 
أ ل  الل  م ع اف ات ه  و م غ ف ر ت ه ، و إ ن  أ م   : أ س  يت  ال ت ط يق  ي أ م ر ك  أ ن  تـ ق ر أ  أ م ت ك  الق ر آن  ع ل ى ح ر ٍف. فـ ق ال 

. ُث   أ ت اه  الث ان ي ة   : إ ن  الل  ي أ م ر ك  أ ن  تـ ق ر أ  أ م ت ك  ال ق ر آن  ع ل ى ح ر فـ ني  . ذ ل ك   فـ ًقال 

 : . ُث   ج اء ه  الث ال ث ة  فـ ق ال  أ ل  الل  م ع اف ات ه  و م غ ف ر ت ه ، و إ ن  أ م يت  ال ت ط يق  ذ ل ك  : أ س  إ ن  فـ ق ال 
ر ٍف. الل  ي أ م ر ك  أ ن  تـ ق ر أ  أ م ت    ك  الق ر آن  ع ل ى ث الث ة  أ ح 

 : . ُث   ج اء ه  الر اب ع ة  فـ ق ال  أ ل  الل  م ع اف ات ه  و م غ ف ر ت ه ، و إ ن  أ م يت  ال ت ط يق  ذ ل ك  : أ س  إ ن  فـ ق ال 
ر ٍف، ف أ يم م   بـ ع ة  أ ح   .(9)ا ح ر ٍف قـ ر أ و ا ع ل ي ه  فـ ق د  أ ص اب وا "الل  ي أ م ر ك  أ ن  تـ ق ر أ  أ م ت ك  الق ر آن  ع ل ى س 

                                                                                                                                                                          

، رقم احلديث 9/6017، باب الصفات اليت يعرف هبا يف الدنيا أهل اجلنة، وأهل النار،الصحيح( أخرجه مسلم يف 0)
(6822.) 
ن ، باب من روى عن ابن مسعود أنه مل يكالمعجم الكبيريف  ( هذه العبارة وردت يف حديث طويل، أخرجه الطرباين6)

سلسلة األحاديث الضعيفة ، ضعفه األلباين يف (01192، رقم )(01/81)مع النيب صل ى الل عليه وسّلم ليلة اجلن، 
 (.8/669(، رقم )3771باب )، والموضوعة وأثرها السيئ في األمة

 ، مادة )أ. ض. ا(.0، طلسان العرب( أي غديرهم، وهو املاء يف املستنقع، انظر: ابن منظور، 3)
كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وبيان الصحيح، خرجه مسلم يف ( أ9)

  (.860(، رقم )6/613-0معناه، )
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مذي عن أيب ي  رب  يل ، إ ين  ب ع ث ت  إ ىل  أ م ٍة أ م ي ني  ويف روايٍة للرت  : ي ا ج  ، والش ي خ  : "فـ ق ال  نـ ه م  ال ع ج وز  : م 
ب   : ي ا حم  م د ، إ ن  ال ق ر آن  أ ن  ال ك  ز ل  ع ل ى ري ، وال غ الم ، واجل  ار ي ة ، والر ج ل  ال ذ ي مل   يـ ق ر أ  ك ت اب ًا ق طم. ق ال 

ر ٍف" بـ ع ة  أ ح  س 
(0).  

رب  ي ل    ملسو هيلع هللا ىلصكما أخرج البخاري يف صحيحه، عن اب ن  ع ب اٍس أ ن  الن يب    :" أ قـ ر أ ين  ج   ق ال 
ر ٍف"  ع ل ى ح ر فٍ  بـ ع ة  أ ح  ت ز ي د ه  و ي ز ي د ين  ح ىت  انـ تـ ه ى إ ىل  س   .(6)فـ ر اج ع ت ه  فـ ل م  أ ز ل  أ س 

وعة، وتلق اه الصحابة فأنزل الل تعاىل القرآن على لغات العرب املختلفة، وهلجاهتم املتن 
غض ًا طريًا كما أنزل، وجاء من بعدهم التابعون فتلقوه عنهم،   ملسو هيلع هللا ىلص من فمه الشريف الكرام 

 ولق نوه لتابعيهم بقراءاته املتواترة، كلٌّ كما قرأ.

يف كل زمن من األزمنة، وبلد من البلدان أناس ع رفوا  واشتهروبدأ االهتمام بالقراءات، 
غ قوم لضبط القراءة حىت صاروا أئمة يقتدى هبم، ويرحل إليهم، وأمجع بالقر اء، وتفر  

 نافع املدين بلدهم على تلقي القراءة عنهم، ولذلك نسبت إليهم القراءة، وهم: أهل
 ،(0) ، وابن عامر الشامي(2) ، وأبو عمرو البصري(9) ، وابن كثري املكي(3)

                                                           

، وقال (6199(، رقم )2/99) باب: ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف، الجامع الكبير، يف ( أخرجه الرتمذي0)
 حسن صحيح.

(، رقم احلديث 3/0816، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، )لصحيحا( أخرجه البخاري يف 6)
(9712.) 
أصله من أصبهان، قرأ على سبعني من        السبعة،نافع بن عبد الرمحن بن أيب ن عيم الليثي موالهم املديّن، أحد القراء  (3)

، وعثمان بن -قالون  –رأ عليه مجاعة منهم: عيسى بن مينا التابعني منهم: أبو جعفر املدين، وعبد الرمحن األعرج، ق
، ، ابن اجلزري033-0/061، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ على خالف. انظر:  021سعيد_ ورش _، تويف سنة 

 .339-6/331، د.ط غاية النهاية،
املكي ني يف القراءة، قرأ على جماهد بن ( عبد الل بن كثري بن عمرو بن عبد الل بن زاذان بن فريوزان بن ه ر م ز، إمام 9)

بل بن عب اد، وم عروف بن مشكان، تويف سنة  ه. 061ج رب، وعلى د رباس املكّي موىل ابن عباس، قرأ عليه خلٌق منهم: ش 
 .999، 0/993 ،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري012-0/010 ،6طمعرفة القراء،  الذهيب، انظر:

اإلمام الكبري املازيّن البصرّي املقرئ الّنحوّي، شيخ القراء بالبصرة، أخذ القراءة عن أهل احلجاز وأهل ( زب ان بن العالء، 2)
البصرة، عرض مبكة على جماهد، وعلى ابن كثري وغريمها، وعرض باملدينة على أيب جعفر، وعلى يزيد بن رومان، قرأ عليه 

، 6طمعرفة القراء، الذهيب،  ه. انظر:029وارث الت نوري، تويف سنة خلٌق كثري منهم: حيىي بن املبارك اليزيدّي، وعبد ال
 .  611-0/688 ،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/008-067
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، (2)، ويعقوب احلضرمي(2)ينجعفر املدبو أو ، الكوفيون (9) والكسائي (3) ومحزة (6) وعاصم
 .(7) وخلف الكويف

                                                                                                                                                                          

( عبد الل بن عامر بن يزيد بن متيم بن ربيعة اليحص يب الد مشقّي، وهو ثابت الن سب إىل حيص ب بن د مه  ان، إمام 0)
القراءة عرضًا على أيب الدرداء، وعن املغرية بن أيب شهاب صاحب عثمان بن عفان، وقيل  الش اميني يف القراءة، أخذ

الذهيب، الذهيب، ه. انظر: 008عرض على عثمان نفسه، روى عنه القراءة عرضًا حيىي بن احلارث الذ ماري، تويف سنة 
 .962، 0/969 ،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري011-0/19 ،6طمعرفة القراء، 

( عاصم بن أيب الن جود األسدي، موالهم الكويف القارئ، أحد القراء السبعة، قرأ القرآن على أيب عبد الرمحن السلمي، 6)
وزر بن حبيش األسدي، ومجاعة، وقرأ عليه خلق كثري، منهم األعمش، واملفضل بن حممد الضيب، وإليه انتهت اإلمامة يف 

 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ على خالف. انظر: 067رمحن السمل مي، تويف سنة القراءة بالكوفة، بعد شيخه أيب عبد ال
 .391-0/392 ،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/012-011
( محزة بن حبيب بن ع مارة بن إمساعيل، اإلمام أبو عمارة الكويّف التميمي الز يات، أحد القراء السبعة، قرأ القرآن عرضاً 3)

ومح  ران بن أعني، وغريمها، وتصد ر لإلقراء مد ة، وأخذ عنه عدد كثري، منهم: الكسائّي، وس ليم بن عيسى على األعمش، 
غاية ، ، ابن اجلزري099-0/039 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 022بن س ليم، ومها أجلم أصحابه، تويف سنة 

 .623-0/620د.ط، النهاية، 
م ن بن فريوز األسدي، موالهم( علي بن محزة بن عبد الل9) وهو من أوالد الفرس من سواد العراق، املقرئ  ، بن بـ ه 

النحوي، املشهور بالكسائي، أحد األعالم، انتهت إليه رئاسة اإلقراء بالكوفة بعد محزة الزيات، قرأ القرآن وجّوده على 
داين، قرأ عليه أبو عمر الدموري، وأبو ا حلارث الليث، وغريمها، له تصانيف كثرية منها: كتاب محزة، وعيسى ابن عمر اهل م 

، ، ابن اجلزري027-0/020 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 081"معاين القرآن"، وكتاب "القراءات" تويف سنة 
 .291-0/232 ،، د.طغاية النهاية

قرأ القرآن على مجاعة منهم: مواله عبد الل بن ( يزيد بن القعقاع املدين اإلمام، أحد القراء العشرة، كان من أقرأ الناس، 2)
ه. 031، قرأ عليه س ليمان بن م سلم بن مج از، وعيسى بن وردان احلذ اء، تويف سنة  عي اش بن أيب ربيعة، وأبو هريرة 

 . 389-6/386، د.ط، غاية النهاية، ، ابن اجلزري81-0/82 ،6طمعرفة القراء، الذهيب،  انظر:
سحاق بن زيد بن عبد الل بن أيب إسحاق، موىل احلضرميني، أحد القراء العشرة، وإمام أهل البصرة ( يعقوب بن إ2)

ومقرئها، أخذ القراءة على م هدي بن ميمون، وشهاب بن ش رنـ ف ة اجملاشعي، قرأ عليه ر وح بن عبد املؤمن، وحممد بن 
، ، ابن اجلزري086-0/081 ،6طمعرفة القراء، هيب، الذهـ. انظر:  612، وغريمها، تويف سنة -رويس -املتوكل اللؤلؤي
 . 381-6/382 ،د.طغاية النهاية، 

( خلف بن هشام بن ثعلب البز ار املقرئ، أحد األعالم، قرأ القرآن على س ليم بن محزة، قرأ عليه إدريس بن عبد الكرمي 7)
، ابن 630-0/661، 6طمعرفة القراء، لذهيب، اه، انظر: 661احلد اد، وأمحد بن يزيد احل لواين، وغريمها، تويف سنة 

 . 679-0/676 د.ط،غاية النهاية، ، اجلزري
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وأعظمها على اإلطالق؛ لتعلقه  ،وعلم القراءات القرآنية هو ذروة سنام العلوم القرآنية
ر ف  لشرف متعلقه، ويعلو  لعلو  موضوعاته، وهو علم بكتاب رب العاملني، فال ري ب أن ي ش 

؛ ألن ضبط الروايات الصحيحة حيتاج إىل مزيد من القراءة، وهو علم وربهيوث ق الصلة بني العبد 
 يتميز عن سائر العلوم بأنه البد فيه من املشافهة للشيوخ.

إىل العناية بعلم القراءات  ولعظم، وشرف هذا العلم، اجتهت مهم السلف من علماء األمة
التآليف البديعة، وصن فوا التصانيف املفيدة، مؤص لني أصوله،  فيهاالقرآنية رواية ودراية، فأل فوا 

ومق ع دين قواعده، فكان أول إمام معترب يف مجع القراءات يف كتاب هو أبو عبيد القاسم بن 
م حفص بن عمر بن عبد العزيز  ، ومنهم أبو عمر حفص بن عمر الدموري(0)هــ( 669)ت سال 

، وأول من اقتصر على قراءات السبعة املشهورين أبو بكر أمحد بن (6) هــ(692)ت بن ص هبان
يف يف القراءات السبع، ومنهم من ، وتبعه كثريون يف التأل(3) هـ(369)ت بن جماهداموسى 

أل ف يف الثمان، ومنهم يف ألف يف التسع، ومنهم من أل ف يف العشر، ومنهم من زاد على 
 العشر.

مة القراءات، إمام احملققني،  وأتىُث توالت التآليف، وانتشرت التصانيف،  احلافظ عال 
ف وأل  ، (9) هـ(833)ت: اجلزري"حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف امللق ب بـــ "ابن 

                                                           

م أبو عبيد األنصاري، موالهم البغدادي، أحد األعالم، وذو التصانيف الكثرية يف القراءات واحلديث 0) ( القاسم بن سال 
سائي وشجاع بن أيب نصر، وطائفة، روى عنه والفقه واللغة والشعر، أخذ القراءة عرضًا ومساعًا عن علي بن محزة الك

معرفة القراء، الذهيب، ه. انظر: 669القراءة أمحد بن إبراهيم وراق خلف، وأمحد بن يوسف التغليب، وغريمها، تويف سنة
 .6/08، ، د.طغاية النهاية، ، ابن اجلزري611-0/017 ،6ط
دموري األزدي املقرئ، ونسبته إىل الدمور موضع ببغداد، ( حفص بن عمر بن عبد العزيز بن ص هبان، اإلمام أبو عمر ال6)

قرأ القرآن على مجاعة منهم: إمساعيل بن جعفر، وحيىي اليزيدّي، قرأ عليه أبو الز عراء عبد الرمحن بن عبدوس، وأمحد بن 
 د.ط،النهاية، غاية ، ، ابن اجلزري609-0/606 ،6طمعرفة القراء، الذهيب،  ه. انظر:692فرح املفس ر، تويف سنة 

0/622 ،622 . 
( أمحد بن موسى بن العب اس بن جماهد، األستاذ أبو بكر بن جماهد البغدادي، شيخ الصنعة، وأول من سب ع السبعة، قرأ 3)

السبعة يف القراءات" وكتاب" القراءات " على أيب الزعراء بن ع ب دوس، وتال على قنبل مبكة، له كتب كثرية منها كتاب
ص ون منهم: عبد الل بن احلسني الس امر ي، وصاحل بن حممد، تويف سنة الكبري" ق الذهيب،  ه. انظر:369رأ عليه أمم ال حي 

 . 096-0/031 ،، د.طغاية النهاية، ، ابن اجلزري611-0/687، 6طمعرفة القراء، 
 .08( ستأيت ترمجته ص 9)
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غري ه  الكتاب اجلليل "النشر يف القراءات العشر " الكتاب العظيم الذي أغىن عن غريه، ومل يغن  
مع بيان اخلالف بينها وبني األصول والفرش، كما عنه، فقد مجع فيه قراءات القر اء العشر، 

فغدا املرجع املعو ل  ملطردة يف القراءات؛ من الوقف واالبتداء، واألصول والفرش،تناول األصول ا
عليه عند القراء، وخاصة املتأخرين منهم، وأصبح تذكرة للمبتدي وغاية للمنتهي، ولضخامة 

الشافعّي ، منهم اإلمام حممد املتويل تلخيصههذا املؤل ف أقبل بعض املصنفني يف القراءات على 
 زانة القراءات العشر".يف كتابه: "هتذيب النشر وخ  هـ( 0303-0621األزهرّي )املصرّي 

من ، وبعد التخرج تلقيت القراءات العشر املتواترة وكان من نعم الل علي اليت ال حتصى أنين
القاهرة، قسم اللغة العربية والثقافة اإلسالمية، أكرمين الل بالقبول يف مرحلة الدراسات  جامعة

 جامعة املدينة العاملية، واخرتت هذا الكتاب اجلليل القي م؛ املوضوع الذي تقد مت به العليا يف
 لنيل درجة املاجستري يف القراءات.

وقد اكتفيت بدراسة وحتقيق قسم منه؛ وهو من أول الكتاب إىل ّناية باب "هاء 
 وصف النسخ.( لوحة من نسخة باكستان اآليت ذكرها عند 90الكناية" ويعادل هذا القسم )

 وأما األسباب اليت كانت وراء اختيار هذا املوضوع، فهي:

 أنه كتاب حوى القراءات العشر املتواترة.-0

مة حممد املتويل مكانة عظيمة يف علم القراءات، فقد كان شيخ القراء -6 تبومء  املؤلف العال 
 )ابن اجلزري الصغري(.واملقارئ بالديار املصرية يف عصره بال منازع، ولّقبه العلماء بــ 

 أمهية الكتاب، ومكانته العلمية بني كتب القراءات؛ حيث إنه ملخص لكتاب" النشر".-3

ژٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ  ٹ  ژ  حىت أكون ممن قال الل تعاىل فيهم:-9
وأكون  (0)

 (6)".ه  ل م  وع   رآن  ل م الق  ع  تـ   ن  م م  ك  ري  بقوله: "خ  ملسو هيلع هللا ىلصمن أهل اخلريية اليت أخرب عنها رسول الل 

 .بالذات هذا الكتاب حتقيقعدم تطرق الباحثني إىل -2
                                                           

 .36( سورة فاطر: اآلية، 0)
 (.9731، رقم احلديث )3/0806اب "خريكم من تعلم القرآن وعل مه"،، بالصحيح( أخرجه البخاري يف 6)
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الرغبة يف نشر الكتاب حمق قاً حتقيقاً منضبطاً، ونشر ما ورد فيه من حتريرات مهمة تفيد قر اء -2
 القرآن الكرمي.

 

 مشكلة البحث:

 ،مع أمهيته البالغة لطالب القراءات ،كتاب من قبلتربز مشكلة البحث يف عدم حتقيق هذا ال
دت فيه القراءات العشر فهو خمتصر لكتاب النشر يف القراءات العشر البن اجلزري، فقد ور 

 املتواترة، وذكر فيه اإلمام املتويل مجيع األبواب اليت ذكرت يف النشر.

   :أسئلة البحث

هل مت إخراج هذا الكتاب من قبل؟ -   

نسبته إىل املؤلف؟ ومامصادره؟ توثيق الصحيح هلذا الكتاب؟ وما مدىالسم اما  -  

هل ذكر املتويل مجيع األبواب اليت ذكرت يف النشر الكبري؟ -  

ما هو منهج اإلمام املتويل يف هتذيبه؟ -  

ما هي املالحظات على منهج املؤلف؟ -  

 أهداف البحث:

ألمهيته البالغة حيث إنه خمتصر كتاب  اً نظر  لكتاب حمققاً حتقيقاً علمياً إخراج جزء من هذا ا -0
 "النشر يف القراءات العشر".

وذكر مصادره. التأكيد على اسم الكتاب الصحيح ونسبته إىل اإلمام املتويل -6  

التأكيد على أن اإلمام املتويل ذكر مجيع األبواب اليت يف " النشر" البن اجلزري. -3  

به.دراسة منهج اإلمام املتويل يف هتذي -9  

ذكر املالحظات على منهج املؤلف. -2  
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، وحفظها من الضياع، وحتقيق الفائدة علمياً  املسامهة يف نشر املخطوطات وحتقيقها حتقيقاً  -2
 املرجوة من تأليفها.

 خدمة الباحثني وطلبة علم القراءات. -7

 إحياء لرتاثنا اإلسالمي اجمليد.  -8

 الدراسات السابقة:

تقريب النشر  :أوهلاكتب خلصت كتاب النشر،   مخسة وجدتع بعد البحث قدر املستطا 
 زكريا للشيخ "تلخيص تقريب النشر يف القراءات :والثاين، ( ه833ابن اجلزري )ت:إلمام ل

)ت:  تلخيص النشر الكبري" لإلمام حممد بن أمحد العويف" :والثالث ،ه(162ت:) األنصاري
لإلمام  " تقريب حصول املقاصد يف ختريج ما يف النشر من الفوائد" :بع، والراه(0021

"هتذيب النشر وخزانة القراءات  :وآخرها ،ه(0022)ت:  بن عبد الرمحن اإلزمرييامصطفى 
للشيخ  "تلخيص تقريب النشر" كتايب  وقد مت حتقيقها مجيعًا إال لإلمام حممد املتويل، العشر"

  دراسات قدمية أو حديثة عن مل أجدو  ، خمطوطنيمازاال ،ام املتويل، و"هتذيب النشر" لإلمزكريا
"هتذيب النشر" رغم مابذلته من جهد يف ذلك، وحبثت يف مركز املاجد للثقافة والرتاث  كتاب

يتطرق يف الرسائل اجلامعية، ويف املطبوعات، ويف الشبكة العنكبوتية، وعندما تأكدت أنه مل 
ّنضت ألسد هذه الثغرة، وأضع لبنة يف بناء  (0)لإلمام املتويل أحد إىل حتقيق "هتذيب النشر"

 .تراثنا يف علم القراءات

وأسأل الل تعاىل أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وصلى الل على سيدنا وحبيبنا 
 عنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.وشفي

 

 

                                                           

امد حممد وشهرته عبد حالشيخ اجلليل عبد الباسط نقاًل عن شيخه  -الشيخ حممود زكي -أخربين شيخيوقد  (0)
 أنه بدأ بتحقيق هذا الكتاب لكنه مل ينته منه بعد. الباسط هاشم
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 هيكل البحث:

 ويقسم إىل ثالثة فصول:

:دالتمهياألول:  لفصلا  

اختياري هلذا املوضوع، ومشكلة وأسئلة  أسبابو  عن أمهية علم القراءات، تكلمت فيه 
  وأهداف البحث، والدراسات السابقة.

:قسم الدراسة لفصل الثاني:ا  

مبحثني:ويشمل    

، -ابن اجلزري  اإلمام-التعريف مبصنف كتاب" النشر يف القراءات العشر  املبحث األول:
 وفيه مطلبان:منزلة التهذيب بينها، و ت كتاب النشر، وتتبع خمتصرا ،وكتابه

 .وكتابه "املطلب األول: التعريف مبصنف كتاب" النشر يف القراءات العشر

 .بينهاتهذيب المنزلة و خمتصرات كتاب النشر،  املطلب الثاين: 

العشر،  التعريف باإلمام حممد املتويل، وكتابه" هتذيب النشر وخزانة القراءات املبحث الثاين:  
:مطلبانوفيه   

تعريف باإلمام حممد املتويلاألول: ال بلطامل                     

 ويشمل:  

به ومولده وعقيدته ومذهبه.      امسه ونسالفرع األول:      
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عصره، من النواحي: السياسية، والعلمية، واالجتماعية،  الفرع الثاين:
 واالقتصادية. 

شيوخه، وتالميذهالفرع الثالث:                  

     أخالقه، وثناء العلماء عليه ومؤل فاته.صفاته و الفرع الرابع:    

فني، فني، ومن أخذ عنه من املؤل  تأثر املؤل ف مبن قبله من املصن  الفرع اخلامس:               
     وفاته.

    الثاين: يف التعريف بالكتاب: طلبامل

 ويشمل: 

 ب، توثيق نسبته إىل املؤلف، ومصادره. اسم الكتا الفرع األول:

 منهج اإلمام املتويل يف هتذيب النشر. الفرع الثاين:

 مالحظات على منهج املؤلف، ومناقشة بعض آرائه. الفرع الثالث:

          نسخ الكتاب، ومناذج مصورة منها.الفرع الرابع:                 

 يضاح املصطلحات والرموز.بيان منهج التحقيق، وإ الفرع اخلامس:      

: التحقيق:الفصل الثالث  

:مبحثنيمل ويش     

:طالبمسبعة مل ويشالنص احملقق: املبحث األول:   

باب أمساء األئمة القراء العشرة ورواهتم وطرقهم. املطلب األول:     

  .اب ذكر الكتب اليت روى املصنف منها هذه القراءاتاملطلب الثاين: ب
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ب إسناد القراءات العشر.مطلاملطلب الثالث:      

.االستعاذةباب املطلب الرابع:      

    .البسملةباب املطلب اخلامس:                  

  .أم القرآنباب املطلب السادس:               

 : باب اإلدغام الكبري.املطلب السابع              

          . باب هاء الكناية املطلب الثامن:        

:: وحتويبحث الثاين: اخلامتةامل    

أهم النتائج واملقرتحات. املطلب األول:  

الفهارس العلمية، وتشمل: املطلب الثاين:  

فهرس اآليات القرآنية.-0                           

فهرس األحاديث الشريفة.-6                           

فهرس األبيات الشعرية.-3                           

فهرس األعالم.-9                          

.األماكن والبلدانفهرس -2                          

 فهرس املصادر واملراجع.-2               
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لفصل الثاني:ا  

 قسم الدراسة

ويشمل مبحثني:   

، -اإلمام ابن اجلزري -ف كتاب" النشر يف القراءات العشر التعريف مبصن   :املبحث األول
 بينها.وكتابه، وتتبع خمتصرات كتاب النشر، ومنزلة التهذيب 

 التعريف باإلمام حممد املتويل، وكتابه" هتذيب النشر وخزانة القراءات العشر. :املبحث الثاين
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 المبحث األول

 

، وكتابه، وتتبع -اإلمام ابن اجلزري -التعريف مبصنف كتاب" النشر يف القراءات العشر 
 ات كتاب النشر، ومنزلة التهذيب بينها، وفيه مطلبان:خمتصر 

 املطلب األول: التعريف مبصنف كتاب" النشر يف القراءات العشر" وكتابه.

 املطلب الثاين:  خمتصرات كتاب النشر، ومنزلة التهذيب بينها.
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 األول المطلب

 وكتابه ف كتاب" النشر في القراءات العشر"التعريف بمصن  

 : اإلمام ابن الجزري :ألولالفرع ا

هو اإلمام احلافظ، إمام األئمة، قاضي القضاة، سند املقرئني، حممد بن حممد بن حممد بن علي 
بن يوسف اجلزري الد مشقي الع م ري الشريازي الشافعي، وكنيته أبو اخلري، ع ر ف  بـ "ابن ا

بن عمر" الذي ن سب إليه هو ببالد الشرق، واملراد بـ "ا-جزيرة ابن عمر-اجلزري"، نسبة إىل
من أعمال املوصل، بناها فن سبت إليه،  (0))عبد العزيز بن عمر(؛ وهو رجل من أهل "برقعيد"

 .(6) ال إىل الصحايب كما تومهه بعضهم

ولد ليلة السبت اخلامس والعشرين من شهر رمضان املعظ م، سنة إحدى ومخسني 
 الشام. وسبعمائة هجرية، بدمشق 

ربعة عشر يف دمشق الشام، وفيها حفظ القرآن وأكمله وهو ابن أ-رمحه الل تعاىل-نشأ
اجتهت نفسه الكبرية إىل علوم القراءات فتلقاها عن جهابذة عصره، من علماء الشام، ، عاماً 

غريها ومصر، واحلجاز، إفراداً ومجعاً، مبض م ن كتب كثرية، كالشاطبية، والتيسري، والكايف، .... و 
 من أمهات الكتب، وأصول املراجع.

 شيوخه:الفرع الثاني: 

 من الشيوخ العلماء الذين تلقى عنهم اإلمام ابن اجلزري علوم القراءات والتجويد:

                                                           

 0/387 ،6، طمعجم البلداناحلموي،  انظر: البقعاء وهبا آبار كثرية عذبة، بلدة كبرية من أعمال املوصل من كورة (0)
ل كان، 6)  .9/093، و3/321،391، 0، طوفيَّات األعيان( انظر: ابن خ 
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 ، (0)الشيخ أبو بكر بن أ ي د غ د ي بن عبد الل الشمم سي الشهري بـ "ابن اجلندي" -
 ، (6) الشيخ أمحد بن إبراهيم املعروف بـ "ابن الطح ان" -
 .(3) العالمة أبو حممد عبد الوهاب بن يوسف بن الس الر -
 .(9) الشيخ أبو املعايل حممد بن أمحد اللب ان -
وهناك شيوخ كثريون تركتهم ، (2) عبد الل حممد بن صاحل اخلطيب والشيخ أب -

 لالختصار.

حتت قبة النسر باجلامع األموي للتعليم واإلقراء سنني عديدة، وويل  ابن اجلزري جلس
هـ، وكذا ويل القضاء 713قضاء دمشق عام  مشيخة اإلقراء الكربى برتبة أم الصاحل، وويل  

 .(2) بشرياز، وبىن بكل منهما للقر اء مدرسة مسامها "دار القرآن"

 
                                                           

( أبو بكر بن أ ي د غ د ي بن عبد الل الشمم سي الشهري بابن اجلندي، ويسمى عبد الل، شيخ مشايخ القراء مبصر، أل ف 0)
ي، والثمان على أيب حي ان، قرأ  شرحًا على الشاطبية يتضمن إيضاح شرح اجلعربي، قرأ العشر على إبراهيم بن عمر اجل ع رب 

 .0/081، د.ط، غاية النهاية ،هـ. انظر: ابن اجلزري 721عليه ابن اجلزري، وعلي بن عثمان بن القاصح، تويف سنة 
السبع على أمحد بن حنلة سبط السلعوس وانتفع به كثريًا وعلى ابن قرأ ( أمحد بن إبراهيم بن داود بن حممد املنبجي،6)

ه، انظر: ابن 786تويف سنة ويل مشيخة دار احلديث األشرفية بعد ابن اللبان لإلقراء، بضحان، قرأ عليه ابن اجلزري،
 .33 /0  ، د.ط،غاية النهايةاجلزري، 

داً وجامعاً على الشيخ جمري الدين حممد بن عبد ( عبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيم، إمام مقرئ حمقق، تال بالسبع مفر  3)
غاية  ،ه، انظر: ابن اجلزري786تويف سنة العزيز البياين، وعلى الشيخ وجيه الدين حيىي بن أمحد، قرأ عليه ابن اجلزري، 

  .983، 0/986د.ط، النهاية، 
قرأ بالقاهرة على إبراهيم احلكري، وابن بن أمحد بن علي بن احلسن بن جامع، أبو املعايل بن اللب ان الدمشقي،( حممد 9)

تويف سنة ويل مشيخة اإلقراء بالدار األشرفية، وجبامع التوبة، واجلامع األموي، السراج، وغريمها، قرأ عليه ابن اجلزري،
 .73، 76 /6 ،.طدغاية النهاية،  ،ه، انظر: ابن اجلزري772

تال بالسبع مبضم ن الكايف على شيخه أيب عبد ( حممد بن صاحل بن إمساعيل أبو عبد الل املقرئ، شيخ املدينة الشريفة،2)
 ،هـ. انظر: ابن اجلزري 782تويف سنة  الل حممد بن القصري، قرأ عليه ابن اجلزري، وولده القاضي عبد الرمحن وغريمها،

 .6/022،د.طغاية النهاية، 
، الضوء الالمع ألهل القرن التاسعالسخاوي،  ،6/698 د.ط،غاية النهاية،  ،ابن اجلزري، ابن اجلزري ( انظر:2)

 . 1/627د.ط، 
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 تالميذه:الفرع الثالث: 

أخذ عنه القراءات طوائف ال حيصون كثرة وعدداً، منهم من قرأ مبّضم ن كتاب واحد، ومنهم 
يه القراءات العشر بالشام ومصر؛ ابنه أبو بكر من قرأ مبض م ن أكثر من كتاب، فمم ن كم ل عل

 وغريمها كثري.، (6) ، والشيخ أبو بكر أمحد بن مصبح(0)أمحد 

 وفاته:الفرع الرابع: 

لون من أول الربيعني سنة ثالث وثالثني ضحوة يوم اجلمعة خلمس خ-رمحه الل تعاىل -تويف 
ائة مبدينة شرياز، ودفن بدار القرآن اليت أنشأها هبا عن اثنني ومثانني سنة رمحه الل تعاىل،  ومثامن 

 .(3) وجزاه عن القرآن الكرمي وأهله خري ما جيزي به الصاحلني املخلصني

 مصنفاته:الفرع الخامس: 

 (9)من أهم مصنفاته كتابه" النشر يف القراءات العشر" صن ف ابن اجلزري مصنفات عدة، ولكن
فهو عمدة كتب القراءات من زمن العالمة ابن اجلزري إىل ما شاء الل، فهو الكتاب الذي ضم  

                                                           

قرأ القراءات العشر والشاطبية على ( أمحد بن حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف بن اجلزري، أبو بكر،0)
-0/061د.ط، غاية النهاية، انظر: ابن اجلزري، والده أيًضا القرآن بالقراءات،  بن أمحد الشامي وأكمل علىاإبراهيم 

030. 
( أبو بكر بن أمحد بن مصب ح احلموي مقرئ متصدر، قرأ على حممد بن حممد بن ميمون السبعة، ُث قدم دمشق فقرأ 6)

ه. انظر: ابن  718تويف سنة  عشر،هبا على ابن اجلزري للعشرة، ورجع إىل بلده فتصدر هبا، وأقرأ مجاعة السبع وال
 .0/071، د.طغاية النهاية،  ،اجلزري

 .620-6/698 ،د.طغاية النهاية،  ،ابن اجلزري ( انظر:3)
، طبعة دار ( طبع هذا الكتاب أربع مرات: األوىل بتحقيق الشيخ علي حممد الضباع، شيخ عموم املقارئ املصرية9)

  م.0118بريوت، سنة -الكتب العلمية
 ه.0932بتحقيق د.السامل حممد حممود الشنقيطي، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، سنة بعة الثانية والط
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القراءات العشر املتواترة، مع بيان اخلالف بينها يف األصول والفرش، وذكر ما حيتاج إليه القارئ 
دف تيه حتقيقًا وحتريرًا ملسائل علمية دقيقة يف هذا  بنيخل ، وضم  واملقرئ، مع االختصار غري امل

 .(7)العلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 .م6102والطبعة الثالثة بتحقيق د.خالد حسن أبو اجلود، طبعة دار ابن حزم، سنة
 قيد الطباعة. والطبعة الرابعة حتقيق د. أمين رشدي سويد الدمشقي،

 
، الضوء الالمع ألهل القرن التاسعالسخاوي،  بتصرف،620-6/698 د.ط،، اية النهايةغ، ابن اجلزري ( انظر:0)

 .0/62، د.ط، الشقائق النعمانية. طاشكربي ز اد ه ، 1/627د.ط، 
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 الثاني طلبالم

 مختصرات كتاب النشر ومنزلة التهذيب بينها

 

 من الكتب اليت اختصرت النشر:

 .( ه833: " ملصنف النشر اإلمام ابن اجلزري )ت:(0)"تقريب النشر-0

: لشيخ اإلسالم زكريا بن حم  م د بن (6)" العشر القراءات معرفة يف "تلخيص تقريب النشر-6
 .(3) أمحد بن زكريا األنصاري اخلزرجي

 .(9) "تلخيص النشر الكبري": لإلمام حممد بن أمحد العويف-3

: لإلمام مصطفى بن عبد (2)ختريج ما يف النشر من الفوائدتقريب حصول املقاصد يف -9
 .(2) الرمحن اإلزمريي

                                                           

 م.6119القاهرة، سنة  -طبع هذا الكتاب بتحقيق إبراهيم عطوة عوض، طبعة دار احلديث( 0)
 .0397رتاث برقم خمطوط يف مركز مجعة املاجد للثقافة وال( 6)
زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، السنيكي املصري الشافعي، شيخ االسالم، قاض مفسر، من حفاظ ( 3)

انظر:  ه.162تويف سنة احلديث، من مؤلفاته: "فتح الرمحن يف التفسري"، و"حتفة الباري على صحيح البخاري"، وغريها، 
 .91-3/92، د.ط، األعالمالزركلي، 

( حممد بن أمحد العويّف: عامل بالقرآات، عارف بالتفسري، من كتبه: "التسهيل وشفاء العليل"، و"تلخيص النشر" 9)
 .2/1املرجع السابق،  ،األعالمانظر:  ه.0021تويف سنة للجزري، وغري ذلك، 

كلية القرآن الكرمي يف حقق هذا الكتاب من قبل الباحث علوي بن عبد الرحيم الردادي، لنيل درجة الدكتوراه يف  ( 2)
 املنورة، من أول باب فرش احلروف إىل ّناية الكتاب. اجلامعة اإلسالمية باملدينة

 النشر ( مصطفى بن عبد الرمحن بن حممد اإلزمريي عامل بالقراءات من كتبه: "عمدة العرفان يف وجوه القرآن"، و"حترير2)
 .7/332 املرجع السابق، ،عالماألهـ. انظر: 0022يف طريق العشر" وغريها، تويف سنة 
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النشر وخزانة القراءات العشر": لإلمام حممد بن أمحد الشهري باملتويل )ت:  (0) " هتذيب-2
  هـ( وهو موضوع هذا البحث.0303

 ءات العشر" من أفضلها ألنه مجع بني أمور كثرية، وهي:يعد "هتذيب النشر وخزانة القرا

 االختصار غري املخل ، فقد حوى معظم الكتاب مع عدم اإلفراط قدر اإلمكان. أولها:

 إملام مصن فه بعلم التحريرات والرتاكيب. ثانيها:

 احتواؤه على بعض أبيات مصنفه لتوضيح بعض املسائل املبهمة يف النشر الكبري. ثالثها:

 يعد مبنزلة اخلامت جلميع ما سبقه من خمتصرات، فقد حوى ما سبقه وزاد عليه. رابعها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ب ه: )نق اه( (1) ذ ب ه، هذباً: ق ط ع ه، وه ذ  به، يه  .التهذيب: لغة: ه ذ    
 . ب.ذ. ه، مادة: 6، طتاج العروسانظر: الزبيدي، ويف الصحاح: التهذيب كالتنقية.
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 المبحث الثاني

 

التعريف باإلمام حممد املتويل، وكتابه" هتذيب النشر وخزانة القراءات العشر، وفيه مطلبان:     
       

تعريف باإلمام حممد املتويل.املطلب األول: ال   

التعريف بالكتاب.الثاين: يف املطلب    
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 األول مطلبال

التعريف باإلمام المتولي

 مل: ويش

.       وعقيدته ومذهبه امسه ونسبه ومولدهالفرع األول:   

 عصره، من النواحي: السياسية، والعلمية، واالجتماعية، واالقتصادية.  الفرع الثاين:

شيوخه، وتالميذه.الفرع الثالث:   

ومؤل فاته. أخالقه، وثناء العلماء عليهصفاته و ابع: الفرع الر   

   تأثر املؤل ف مبن قبله من املصنفني، ومن أخذ عنه من املؤلفني، وفاته.الفرع اخلامس: 
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 المطلب األول

 اإلمام المتولي التعريف ب

 

 اسمه ونسبه، ومولده، وعقيدته، ومذهبهالفرع األول: 

 أواًل: اسمه ونسبه:

، الشيخ حممد بن أمحد بن احلسن (0)الصغريزري اجلإلمام احلج ة الكبري، تاج القر اء، ابن هو ا
 .بن سليمان الشهري بـ "املتويل"

وقيل: إنه اشت هر أيًضا بالص دفجي، ومل ي عرف هبذا االسم إال من ورقة العنوان يف 
 .(3)، والل أعلم(6) املخطوطة« ميفتح الكر »إحدى نسخ 

 ثانياً: مولده:

، وكانت والدته (9) م(، وقيل: بعد ذلك بسنة أو سنتني0836-هـ0698ولد املتويل سنة )
 بالقاهرة.( 2) بالدرب األمحر

                                                           

 .13، ص 0، طاإلمام المتوليالدوسري، انظر: ( 0)
 ، خمطوط، ورقة العنوان.تحرير أوجه القرآن الحكيمفتح الكريم في انظر: املتويل، ( 6)
 .710-6/218، 6، ط، هداية القاري( انظر: املرصفي3)
 .80، ص 0، طاإلمام المتوليالدوسري، انظر: ( 9)
 ( الدرب األمحر من الدروب القدمية، ال يزال باقياً هبذا االسم.2)
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 ثالثاً: عقيدته ومذهبه:

وكان ،(3)وتية اخل ل   (6) وإجازاته أنه صويف ينتمي إىل الصوفية (0)صر ح املتويل يف أكثر كتبه 
يف أكثر مؤلفاته، فقد جاء يف أول نسخيت التهذيب: "  بذلك، وقد صر ح (9) شافعي املذهب

 قال الفقري حممد املتويّل الش افعّي اخل لويت".

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .0، رسالة ماجستري، ص الروض النضير( انظر: املتويل، 0)
الرجوع اىل الل يف ، و ع السنة يف األقوال واألفعالا اتبو  ،تقوى الل يف السر والعالنية املوافقة للكتاب والسنة، وهي( 6)

  ، ال كما يفعل البعض يف زماننا من اجلهاالت واخلرافات.لضراءاالسراء و 
رمي الدين اخل ل ويت، املتوىف يف مصر سنة ( الطريقة اخل ل وتية، أحد الطرق الصوفية نسبة إىل حممد بن أمحد بن حممد ك3)

ه، وهو من أئمة الصوفية يف خراسان يف القرن العاشر اهلجري. واخل ل ويت: نسبة إىل اخل ل وة الشتهارهم برتبية املريدين  182
 على طريقة اخللوة. انظر: موقع طريقة القامسي اخللوتية اجلامعة.

ان الوجه البحري )الشمال(، بينما أغلب سكان صعيد مصر )اجلنوب( ألنه كان يف ذلك الوقت مذهب أغلب سك (9)
 .انظر: موقع امللتقى الفقهي يعملون مبقتضى الفقه املالكي.
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 :صر اإلمام المتوليعالفرع الثاني: 

 من النواحي: السياسية، والعلمية، واالجتماعية، واالقتصادية

 حية السياسيَّة:أواًل: النا

كانت مصر يف عصر اإلمام املتويل والية من الواليات اإلسالمية التابعة للخالفة العثمانية؛ 
 .فة إسالمية حكمت العامل اإلسالميآخر خال

هذا احلدث اهلام  ،من األحداث السياسية اهلامة يف عصر املتويل حفر قناة السويس  
ا أدى إىل قيام ثورة  يف مصر، وتدخلهم بشؤوّنا، مموالتارخيي والذي تسبب يف طمع األوروبيني

هذه  تبعأمحد عرايب وذلك مبشاركة طبقات الشعب املصري كافة، لكن هذه الثورة مل تنجح، 
 ملصر. االحتالل اإلجنليزي األحداث

ان علماء األزهر يف ذلك الوقت موئل الشعب، يفزع إليه عند امللم ات، إال إنه يف ك
ع د مع علمائه عن السياسة، وذلك ضمن خمطط حملاربة اإلسالم، وحني ت  الشريعة عصر املتويل أ ب

 .(0)البشرية، ومل ينكر أحد من العلماء ذلكالوضعية وحك م بدالً عنها القوانني 

، فلم ترتك هذه األحداث السياسية أي عن السياسة بعيداً  وأما إمامنا اجلليل فقد كان
كما هو واضح من   وعلوم القرآن، القراءاتوالتأليف يف  ءعًا لإلقرامنقط أثر يف حياته، ألنه كان

 .(6)والل أعلممصنفاته، 

 ثانياً: الناحية العلميَّة:

                                                           

 (. بتصرف.72-27، ص )0، طاإلمام المتولي( انظر: الدوسري، 0)
 . بتصرف.(29-21)ص  املرجع السابق( انظر: 6)
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يف عصر املتويل اجته التعليم يف مصر وجهة غري إسالمية، وذلك بسبب البعثات اليت أرسلها 
زهري الصحيح، فقد نشأ يف حممد علي إىل أوروبا، إال أن املتويل مل يتأثر إال بالتعليم األ

القاهرة، والتحق باألزهر الشريف بعد أن حفظ القرآن الكرمي، وحص ل كثريًا من العلوم العربية، 
والشرعية، وحفظ متون التجويد، والقراءات، والرسم، والضبط، والفواصل: كاملقدمة اجلزرية، 

اية األزهر حبفظ العلوم، ووجود ، ساعده على ذلك عن(0) وحتفة األطفال، والشاطبية، .. وغريها
ثلة من العلماء املهتمني بعلم القراءات على مستوى اخلاصة، والعام ة، فلقد كثرت املقارئ يف 

من -مصر يف عصر املتويل، وبلغ عدد املؤلفات اليت كانت تدرس فيها أكثر من مائة كتاب
العلمية، حيث عين بعلم فكان لذلك األثر البالغ يف حياة املتويل  -جمموع املقارئ كلها

 .(6)القراءات فأجاد، وأفاد

 ثالثاً: الناحية االجتماعيَّة:

احتلت مصر مركزًا مهمًا يتمتع مبيزات ال ختفى، األمر الذي جعلها حتفل بأجناس متعددة 
وطبقات متغايرة من الناس، فاألكثرية هم املصريون منهم الفالحون وأصحاب احلرف والصناعة 

األتراك، ومنهم بدو املصريني الذين يتألفون من ستني قبيلة، واجلنس الرابع هو  األهلية، ومنهم
 الرقيق.

ويف عهد االحتالل اإلجنليزي ملصر انفتح باب مصر لألوروبيني عن طريق قناة 
السويس، مما أدى لتدهور احلياة االجتماعية واحندارها، حيث انتشر الربا واخلمر واحلشيش 

 عاً، وتسي ب النساء.وامليسر انتشاراً ذري

تمسكًا بالقرآن العظيم، وإقراء قراءاته، مبوجة االحنالل هذه؛ ألنه كان م مل يتأثر املتويل
 والتأليف فيها.

 رابعاً: الناحية االقتصاديَّة:

                                                           

 .6/710، 6، ط، هداية القاري( انظر: املرصفي0)
 بتصرف.( 72-73، ص )0، طاإلمام المتولي( انظر: الدوسري، 6)
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 أما عن طبقات الناس يف عصر املتويل فكانت ثالثة:

 من األتراك.وهي الطبقة احلاكمة، وهم األغنياء، ومعظمهم  الطبقة األولى:

 هي الطبقة املتوسطة احلال، وهم أغلب األغنياء، وكبار علماء األزهر. الطبقة الثانية:

منها إمامنا اجلليل، هم الطبقة الفقرية من الفالحني، والعمال، واملوظفني، وهم  الطبقة الثالثة:
 .(0)أغلبية الشعب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 بتصرف. (70-22ص ) ،0، طاإلمام المتوليالدوسري، ( انظر: 0)



29 
 

 

 

 هالمتولي وتالميذ اإلمام شيوخ الفرع الثالث:

  أواًل: شيوخه:

إن تلقي العلم من أفواه الشيوخ الذين هم أهل العلم، واألخذ عنهم، هو السبيل األمثل لتلقي 
أنواع العلوم، وعلى وجه اخلصوص علم القراءات الذي ال يضبطه إال املشافهة، وإن من أسباب 

 هم.براعة العامل ومتكنه من فنه بعد توفيق الل له؛ قوة شيوخه الذين تلقى عن

 وبالنظر إىل ترمجة الشيخ املتويل جند من شيوخه الذين تلقى عنهم القراءات:

 :(0) الشيخ أمحد الدمري الت هامي-0

هو السيد أمحد بن حممد الدمري الشهري بالت هامي، أزهري، مالكي املذهب، وكان حي ًا سنة 
ويل القراءات العشر الكربى والقراءات األربع الزائدة على م، قرأ عليه املت0826-ه0612

 .(6)القراءات العشر، وأخذ عنه عدةكتب 

 :(3)الشيخ يوسف الربموين-6

 .(9)يقي الشاطبية، والدمرة، يف القراءات العشرر طوجد امسه يف بعض اإلجازات من 

  :(5) ثانياً: تالميذه

 :(0) إلقراء مدة طويلة، ولذلك كثر تالميذه، وكان من أهم وأبرز تالميذهتصد ر املتويل ل

                                                           

 .6/211، 6، ط، هداية القاري( انظر: املرصفي0)
 .)بتصرف( 019-011ص  ،0طاإلمام المتولي، ( انظر: الدوسري، 6)
 مل أقف له على ترمجة له.( 3)
 .011، ص املرجع السابق، إلمام المتوليا( انظر: 9)
 ( رتبتهم حسب ترتيب املعجم.2)
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 :(6) ه(0396)ت: سنة  الشيخ حسن بن خلف احلسيين-0

 هو عالمة كبري، واسع الباع، أجازه املتويل بالقراءات العشر، وله تصانيف عديدة.

 :(3) هـ(0312)كان حي اً سنة  حسن بن حممد بدير اجلريسي-6

اشتهر باجلريسي الكبري كي ميي ز عن ابنه احلسن الذي أطلق عليه اجلريسي الصغري، قرأ القراءات 
 العشر على الدري وعلى املتويل.

 : (9) ه(0397)ت:  حسني موسى شرف الدين-9

 قرأ القراءات العشر الصغرى على املتويل، ورحل إىل دمشق وأقرأ فيها. مصري، أزهري،

 :(2) هـ( 0392: )ت: خليل حممد غ نيم اجلنايين-2

 مصري، أخذ عن املتويل القراءات العشر الكربى، له مصنفات كثرية.

 : (2) هـ(0300)ت:  خل اليترضوان بن حمّمد بن سليمان، أبو عيد، املعروف بامل-2

عامل بالقراءات، مصري، له مصنفات عديدة، من أهم أعماله كتابة مصحف على قواعد 
 الرسم العثماين.

 : (7) هـ(0321)ت:  عبد الفتاح هنيدي-7

 قرأ على املتويل القراءات العشر الكربى.
                                                                                                                                                                          

 ( رتبتهم حسب ترتيب املعجم.0)
 .231، 6/238، املرجع السابق ،القاري هداية( انظر: 6)
 .066-001، ص 0طاإلمام المتولي،  الدوسري،( انظر: 3)
 .6/68، 0، طإمتاع الفضالء ( انظر: الربماوي،9)
 .6/019، ، املرجع السابقلفضالءإمتاع ا، 6/363، د.طاألعالم، لي، ( انظر: الزرك2)
، املرجع السابق، الفضالء إمتاع، 6/723، 6، طهداية القاري، املرصفي ،3/67 ،املرجع السابق األعالم،( انظر: 2)
6/002-007. 
 .0/61، املرجع السابق،القاري هداية ( انظر:7)
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 :(0) ه(0616)ت:  حممد بن عبد الرمحن البنا الدمياطي-8

الشهري بـ )البنا(، قرأ على املتويل القراءات العشر الكربى وشيئاً من القرآن بالقراءات األربع فوق 
 مؤلفات يف القراءات كثرية.  العشرة مبض م ن منظومة املتويل "الفوائد املعتربة"، وأجازه هبا، له

 :(6) هـ(0317)كان حي اً سنة  حممد مكي نصر اجلريسي-8

مصري، شافعي املذهب، أخذ القراءات عن الدري التهامي، ُث عن املتويل، له كتاب قيم يف 
 .(3)التجويد امسه "ّناية القول املفيد يف علم التجويد"

 ميذ غريهم كثريون، مل أذكرهم اختصاراً.وللمتويل تال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .6/710( انظر: املرجع السابق ، 0)
 .6/762، 6، طهداية القاري، ( انظر: املرصفي6)
 م.0111القاهرة، سنة  -مطبوع مبراجعة الشيخ طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الصفا( 3)
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 أخالقه وثناء العلماء عليه، ومؤلفاتهصفاته و  الفرع الرابع:

 أخالقه:صفاته و أواًل: 

، بصري القلب، وقيل كان مبصراً يف صغره فلعله أضر بسبب مرض (0) كان اإلمام املتويل ضريراً 
 ر.نزل به، كان قصريًا، ناتئ الصدر، أحدب الظه

ومن أبرز صفاته التواضع، واهتام النفس بالعجز والتقصري، مع عدم التعايل، وحب 
، وضم إىل ذلك اخللق السامي العزة احملمودة، ومج ل ذلك كله حبسن اخللق؛ (6)الظهور 

 السماحة والعفو.

ت ه ر عن الشيخ املتويل ما يدل على صالحه وفراسته، فمن ذلك ما قاله الشيخ  واش 
هـ(: " كنت غالمًا ال أزال أحفظ القرآن، وكان الشيخ املتويل شيخاً 0371)ت:  (3) الضباع

أن  اعنت بتحفيظ هذا الغالم  – (9) الشيخ حسن الكتيب –للمقارئ فكان توصيته البن أخته 
هذا  ، قال: فكأن الشيخ كان يعلم أن(2) يه كتيب بعد ممايتالقرآن، وعل مه القراءات، وح و ل إل

 .(2)سيتحمل يف مستقبل أيامه تبعات مشيخة املقارئ  الغالم

                                                           

 .8/680، د.ط، معجم المؤلفين( انظر: كح الة، 0)
 .0، رسالة ماجستري، ص الروض النضير، 81، خمطوط، ص موارد البررة( انظر: املتويل، 6)
قرأ على الشيخ حسن بن حيىي الكتيب، وغريه، قرأ  علي بن حمم د بن حسن بن إبراهيم امللقب بـ الضب اع، ( هو الشيخ3)

ع ني  عضوًا ملراجعة املصحف الشريف، وويل مشيخة عموم املقارئ واإلقراء عليه الشيخ عبد العزيز عيون السود، وغريه، 
 . 6/691،632، 0ط، إمتاع الفضالءبالديار املصرية. انظر: الربماوي، 

 .6/280، 6، ط، هداية القاري( من تالميذ اإلمام املتويل، وشيخ الضباع. انظر: املرصفي9)
 . 6/691،632 ،املرجع السابقلفضالء، إمتاع ( انظر: 2)
 ، يف اهلامش.6/332، املرجع السابق القاري، هداية( انظر: 2)
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ومن مساته الظاهرة، قوة احلافظة، وسعة االطالع، والقدرة الفائقة على اإلقراء والتأليف 
سيما يف "فتح الكرمي"  نثرًا ونظماً، يلمس ذلك من و ق ف على إنتاجه الغزير يف التأليف ال

 وشروحه، وعزو الطرق، وغري ذلك.

: "كان الشيخ املتويل جالسًا يف األزهر يـ ق ر ئ القرآن فجاءه أحد العلماء كي (0)وقال اهلنيدي
يـ ع ج ز ه، فسأله عن عدة مسائل يف العلوم الشرعية والعربية، واملتويل يسمع ما يلقى عليه من 

 املتويل: أجيبك نثرًا أو نظًما؟ فبهت السائل". األسئلة، فلما انتهى قال له

توىل مشيخة اإلقراء حىت أصبح سنده هو امللتقى جل ل  أسانيد القراء يف هذا الزمان، 
بالتالوة املتصلة بطريق األداء   ملسو هيلع هللا ىلصولذا لقب بـ "ابن اجلزري الصغري"، وليس بينه وبني رسول الل 

اللذين قرآ على  -حممد نصر، واجلريسي الكبريإال مخسة وعشرون رجاًل، لذا نرى الشيخني 
على املتويل نفسه، ومها من كبار علماء القراءات آنذاك، واستفاد  قرآ أيضاً  -الدري شيخ املتويل

 منه أيضاً حممد البنا، ورضوان املخلاليت، ومها من العلماء البارزين يف القراءات.

ه عناية العلماء وطالب العلم منذ وألجل تلك املكانة العلمية للمتويل، لقيت مؤلفات
وقته وحىت اآلن، فإن العمل يف مصر ويف غالب البالد اإلسالمية، كمكة املكرمة، واملدينة املنورة 

 على حتريراته على الطيبة يف القراءات العشر.

له مكانة علمية ع ل ي ة يف عصره وبعد عصره، وخباصة يف -رمحه الل-فاحلاصل أن املتويل 
 راءات.علم الق

 ثانياً: ثناء العلماء عليه:

 أكثر العلماء يف الثناء عليه، ونظموا يف ذلك شعراً:

 : (6)قال البنا 

 (0)"قال شيخ نا اإلمام  األوحد                           املتويل مشس نا حممد "
                                                           

 ( تقدمت ترمجته.0)
 . 2/011د.ط ، األعالم، الزركلي،  :وترمجته يف ،30( انظر: مبحث "تالميذه" ص6)
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 :(6) وقال حسن احلسيين

 املتويل عمدة من تال هو احلرب ذو التحقيق قدوة                          حممد  

مة، احلرب البحر الفه امة، احملقق املدقق، املتقن  وقال الضب اع عنه: " األستاذ العامل العال 
 .(3)الضابط.."

وأخرياً يكفي اإلمام املتويل فضاًل، وشرفاً، أن سنده من أعلى األسانيد يف عصرنا، وهو 
سلسلته يفتخرون هبذا؛ ألّنم قد مجعوا بني العلم،  امللتقى جل ل  أسانيد القراء، والذين ينتمون إىل

 وعلو  السند.

 ثالثاً: مؤلَّفاته:

األربعني مصن فًا يف القراءات، وغريها، من علوم القرآن؛ كالتجويد، والرسم،  زهاءللمتويل 
 ، نذكر منها على سبيل االختصار:(9)والضبط، والفواصل

 .(2) ى اهلمز حلمزة وهشامإحتاف األنام وإسعاف األفهام يف الوقف عل -
 .(2) الربهان األصدق والصراط احملقق يف منع الغنة لألزرق -
 هتذيب النشر وخزانة القراءات العشر، وهو هذا الكتاب. -
 .(7) رسالة أحكام اهلمزتني للقراء العشرة -
 .(8) رسالة الضاد -
 .(0)وض النضري يف أوجه الكتاب املنريالر  -

                                                                                                                                                                          

 .6، خمطوط ص حلية النُّظار وحلة النفوس واألبصار( انظر: البنا، 0)
 . 30( انظر: مبحث "تالميذه"، ص 6)
 .022ص ، د.طفتح المعطي وغنية المقري، ( انظر: املتويل، 3)
 710-6/211، 6، ط، هداية القاري( انظر: املرصفي9)
 عناية الشيخ عبد الفتاح القاضي، دار الصحابة للرتاث بطنطا.مطبوع ب (2)
 ، جامعة القصيم.نادر بن حممد غازي العنبتاويمطبوع بتحقيق: د. (2)
 .12خمطوط يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية بالرياض، مسجلة حتت الرقم  (7)
 .  70الرياض، مسجلة حتت الرقم -مية خمطوط يف مركز امللك فيصل للبجوث والدراسات اإلسال (8)
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 .(6) واقبالش ه اب الث اق ب للغاسق ال -
 .(3)عزو الطرق -
 . (9)فتح الرمحن يف جتويد القرآن -
  .(2)الفوز العظيم يف شرح فتح الكرمي -
 (2)الكوكب الدري يف قراءة أيب عمر البصري -
 .(7) اللؤلؤ املنظوم يف بيان مجلة من املرسوم -
 .(8)مقدمة رواية ورش "نظم"  -
 .(1)منظومة اآلن  -
 .(01)منظومة دالية يف أوجه )اآلن( لورش -
 .(00) موارد الربرة على الفوائد املعتربة -
 .(06) الوجوه املسفرة يف القراءات الثالث -

 

                                                                                                                                                                          

 .6112طنطا، سنة -مطبوع بتحقيق د.خالد حسن أبو اجلود، دار الصحابة (0)
 ، جامعة القصيم.نادر بن حممد غازي العنبتاويمطبوع بتحقيق: د. (6)
، دار البيان مطبوع، ضمن كتاب فريدة الدهر يف تأصيل ومجع القراءات العشر، للشيخ حممد ابراهيم حممد سامل (3)

 م.6116القاهرة، سنة-العريب
 . 0606خمطوط يف املكتبة األزهرية، مسجلة حتت الرقم  (9)
 . 9021خمطوط يف مكتبة جامعة امللك سعود بالرياض، مسجلة حتت الرقم  (2)
 ناقصة. لكنها 0922منظومة من حبر الرجز توجد منها نسخة خطية يف مكتبة جامعة امللك سعود بالرياض حتت رقم (2)
سوريا، سنة  –طبع مع شرحه الرحيق املختوم للشيخ خلف احلسيين قام بطباعته دار الغوثاين للدراسات القرآنية  (7)

6106. 
القاهرة، سنة  -مطبوع، بشرح الشيخ الضباع يف كتاب هداية املريد إىل رواية أيب سعيد، مكتبة الرتاث والعلوم العربية (8)

 م.6110
م، ضمن جمموع امسه: إحتاف الربرة باملتون العشرة يف القراءات 0121الشيخ حممد الضباع، سنة مطبوع بعناية  (1)

 والرسم واآلي والتجويد.
 قام بطباعته دار الصحابة بطنطا ضمن خمتصر بلوغ األمنية للشيخ حممد علي الضباع. (01)
 م.6111القاهرة  -مطبوع بتحقيق: مجال السيد رفاعي الشايب، املكتبة األزهرية للرتاث (00)
 م. 0121مطبوع بعناية الشيخ الضباع سنة  (06)
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 تأثر المتولي بمن قبله من المصنفين، ومن أخذ عنه من المؤلفين، ووفاته الفرع الخامس:

 أواًل: تأثره بمن قبله من المؤلفين:

،  (6) ؛ حيث نظم جمموعة من مؤلفاته من البحر الطويل(0)تأثر الشيخ املتويل باإلمام الشاطيب
كما أنه ، وغريمها،  (9)، و"فتح اجمليد"(3) كما صنع الشاطيب يف حرزه، مثل: "توضيح املقام"

ج الشاطيب يف الرموز شرح بعض األبواب اليت يف الشاطبية وذلك يف "توضيح املقام"،  ونـ ه ج  نـ ه 
وذلك  أصاًل لكثري من رسائله (2" )، وجعل "حرز األماين(2)يف "الفوائد املعتربة"أيضاً، وذلك 

 . (8)، مثل "فتح اجمليد"(7) باستخراج قراءة من القراءات الواردة فيها ونظمها

فقد تتبع آثاره  وتأث ر أيضًا بـ "ابن اجلزري، إال أن تأثره بابن اجلزري أكثر من تأثره بالشاطيب؛
 "النشر" مثل كتايب قد أفاد كثريًا من كتب ابن اجلزريف "ابن اجلزري الصغري"ــ ب وطريقته فلقب

 :(1)يف مقدمة كتابه "فتح الكرمي يف حترير أوجه القرآن احلكيم" اإلمام املنويل قال بته،وطي  

 وينبئ عما أضمرته مفص ال                      (0) ودونك تذييالً حي لم رموزها

                                                           

مة، أحد 0) ( القاسم بن ف ريمه بن خلف بن أمحد، أبو القاسم الرعيين األندلسي الشاطيب الضرير، ويل الل اإلمام العال 
القصائد" يف الرسم، عرض  األعالم الكبار واملشتهرين يف األقطار، ناظم قصيدة "حرز األماين" يف السبع و"عقيلة أتراب

"التيسري" والقراءات من حفظه على أيب احلسن بن هذيل، وأيب عبد الل حممد بن أيب العاص النـ ف زي، عرض عليه القراءات 
أبو احلسن علي بن حممد بن عبد الصمد السخاوي، وهو أجّل أصحابه، وأبو عبد الل حممد بن عمر القرطيب، وغريمها، 

 .  63-6/61 ،د.طغاية النهاية، ، ابن اجلزري ،272-6،6/270طمعرفة القراء، الذهيب، . انظر: هـ 211تويف سنة 
ل ن  فـ ع و ل ن  م ف ا ع  6) ل ن                      فـ ع و ل ن  م ف ا ع يـ  م ف ا ع يـ ل ن  فـ ع و ل ن  م ف ا ع يـ  ل ن  ( وزنه: فـ ع و ل ن      .يـ 
 م.6109شرف، دار الصحابة للرتاث بطنطا، سنة  مطبوع بتحقيق الشيخ مجال الدين( 3)
 .مطبوع بتحقيق الشيخ مجال الدين شرف، دار الصحابة للرتاث بطنطا (9)
 م.6109مطبوع بتحقيق الشيخ مجال الدين شرف، دار الصحابة للرتاث بطنطا، سنة  (2)
 بيتاً. 0073( منظومة يف القراءات السبع يف 2)
 .031-037ص  ،0طمتولي، ، اإلمام الالدوسري ( انظر:7)
 .مطبوع بتحقيق الشيخ مجال الدين شرف، دار الصحابة للرتاث بطنطا (8)
 م. 6100مطبوع بتحقيق: د.ياسر إبراهيم املزروعي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، سنة ( 1)
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 منهال  (3)نظمت قالئدا             ووافيت من فيض البدائع (6)ساميومن أصلها ال

 "هتذيب النشر وخزانة القراءات العشر" اجمللد األول :يف ثالثة جملدات وقد خلص النشر
، واجمللد الثاين: فتح الرمحن يف جتويد القرآن، واجمللد الثالث: وهو هذا الكتاب الذي ندرسه

 .(9)جيوز من القراءات ويسوغ من الرواياتإيضاح الدالالت يف ضابط ما

:" أصل هذا  الروض النضري شرحه على منظومة فتح الكرمي املسمى ال يف مقدمةق
أحدها أصل الطيبة، وهو كتاب النشر، وهو أشهر من أن يذكر، وقد أعانين الل  النظم ثالثة:

وه القراءات معزو ة إىل على تلخيصه يف ثالثة جملدات، أحدها: حيتوي على مجلة مافيه من وج
ناقليها، ومسيته: هتذيب النشر وخزانة القراءات العشر، ثانيها : حيتوي على مقدمة يف التجويد، 

شاذ : حيتوي على كالمه يف أركان القرآن وتعريف الومسيته: فتح الرمحن يف جتويد القرآن، وثالثها
جيوز من القراءات ويسوغ من واملتواتر وغري ذلك، ومسيته: إيضاح الدالالت يف ضابط ما

 ا.ه.(2) ..."الروايات

، و"حتفة اإلخوان يف اخلالف بني الشاطبية (2)"حتبري التيسري": كتب  أيضاً منكما أفاد 
كتاب "الوجوه املسفرة" هو  كما أن ،   (1)"املقدمة"و (8)"الدرة"و "تقريب النشر"و (7)والعنوان"

                                                                                                                                                                          

 أي الطيبة.( 0)
 املقصود كتاب النشر.( 6)
 ت العشر لإلزمريي.بدائع الربهان يف حترير القراءا( 3)
 .(218)رقم العزيز اجلامعية  مكتبة امللك عبدالل بن عبدخمطوط يف  (9)
 .1، رسالة ماجستري ص الروض النضيرانظر: املتويل، ( 2)
 .6119مطبوع بتحقيق الشيخ مجال الدين شرف، دار الصحابة للرتاث بطنطا، سنة  (2)
 م.6117رسالة ماجستري، يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة سنة حقق من قبل الطالب أمحد بن محود الرويثي، ( 7)
تحقيق: د. أمين رشدي سويد، دمشق: مكتبة ابن ب مطبوع بيتاً. 690يف  لثالث املتممة للعشر( منظومة يف القراءات ا8)

 .م6101اجلزري، 
ى اإلسالمي، الشارقة، حتقيق: د. أمين املنتدمطبوع عدة طبعات منها طبعة: أبيات  017يف  يف التجويد ( منظومة1)

 م.6112رشدي سويد، سنة 
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 يف النشر باب التكبري للمتويل تلخيص (6)ومة التكبري"البن اجلزري، و"منظ (0) نثر للدرة املضية
 .(3)ومايتعلق به من هتليل وحتميد

حم وتأثر باإلزمريي تأثراً كبرياً؛ فهو مرجع التحريرات، يظهر ذلك واضحاً يف مدحه والرت  
 .عليه

 : ....املسمى الروض النضري "فتح الكرمي"يف مقدمة شرحه على منظومة قال  
كالمها يف حترير الطيبة   ، بدائع الربهان وعمدة العرفان(9)من أصول هذا النظم ثالثوالثاين، وال"

زمريي، مأل الل قربه نوراً، ولق اه نضرة اإل من تأليف العالمة الشيخ مصطفى بن عبد الرمحن 
 .(2)وسروراً"

، النشر، والطيبة مجيعاً  . وناهيك برجل تصدى لتحرير كتايبوقال أيضاً عن اإلزمريي:".
فلله درمه من عامل، حمقق، ضابط، ثقة، وفوق الثقة بدرجات،....فرضي الل عنه وأرضاه وسقاه 

 .(2) من الكوثر فأرواه.."أ.هـ

والشاهد ، ومن مالمح التأثر باإلزمريي أيضاً؛ التعويل على حتريراته، والسري على منهجه
 حتريرها، فاختار قول اإلزمريي. ، وذلك يف ختام مسألة اخت لف  يف(7)قوله: " وحنن إزمرييون"

لقد امتزج تأثره باألئمة الثالثة، بعضه ببعض، فتولدت منه شخصية فذ ة، متميزة، 
 .(8) بارزة، ملعت يف علم القراءات فأجادت وأفادت

                                                           

مكتبة ابن اجلزري، مطبوع عدة طبعات منها طبعة:  بيتاً. 690( منظومة يف القراءات الثالث املتممة للعشر يف 0)
 م.6101دمشق، سورية، حتقيق: د. أمين رشدي سويد، سنة 

 م.6109صحابة للرتاث بطنطا، سنة مطبوع بتحقيق الشيخ مجال الدين شرف، دار ال( 6)
 .096،093ص  ،0ط، اإلمام المتولي، الدوسري ( انظر:3)
 يقصد فتح الكرمي.( 9)
 .1، ص رسالة ماجستري، ، الروض النضيراملتويل( انظر: 2)
 .01ص  املرجع السابق،، النضير الروض( انظر: 2)
 .69ص  املرجع السابق، ،النضير الروض( انظر: 7)
 .021-037ص  ،0ط، اإلمام المتولي، لدوسريا ( انظر:8)
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 :من أخذ عنه من المؤل فين ثانياً:

 :(0) فأو هل م بعض طالبه الذين أل فوا يف القراءات والتجويد والرسم، منهم

 حسن بن خلف احلسيين. -
 رضوان بن حممد بن سليمان املخل اليت. -
 حممد بن عبد الرمحن البنا الدمياطي. -
 حممد مكي نصر اجلريسي. -

 ومن جاء بعدهم، مثل:

  علي الضب اع. -
 . (6) عبد الفتاح القاضي -

 .كثريون، مل أذكرهم اختصاراً   وغريهم

 ثالثاً: وفاته:

تويف اإلمام املتويل يوم اخلميس احلادي عشر  من ربيع األول سنة ثالث عشرة وثالمثائة وألف 
بالقاهرة، بالقرب من باب الوداع، (9)الكربى  ، ودفن بالق راف ة(3) للهجرة عن مخس وستني سنة

 رمحه الل رمحة واسعة.

 

                                                           

 تالميذه". "( تقدم ذكرهم يف باب 0)
( احملقق الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغين بن حمم د القاضي، عامل مصري بارز يف القراءات وعلومها ويف العلوم الشرعية 6)

 . 610-0/019، 0طضالء، الف ، إمتاعهـ(، انظر: الربماوي0913والعربية ومن أفاضل علماء األزهر )ت: 
 .6/670، ، املرجع السابقالفضالء( انظر: 3)
( مقربة مشهورة يف البالد املصرية، يسكنها الناس ويعمروّنا، والقرافة: بطن من املعافر من القبائل اليمنية اليت جاورت 9)

اإلمام حممد بن إدريس الشافعي. املقابر مبصر، فغلب امسها على كل مقربة، وتعرف اآلن مبنطقة الشافعي؛ ألن هبا قرب 
 .9/607، 6ط، معجم البلدانانظر: احلموي، 
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 الثاني مطلبال

بكتاب "تهذيب النشر"  التعريف

 مل: ويش

 اسم الكتاب، توثيق نسبته إىل املؤلف، ومصادره.  الفرع األول:

 منهج اإلمام املتويل يف هتذيب النشر. الفرع الثاين:

 .مالحظات على منهج املؤلف الفرع الثالث:

 نسخ الكتاب، ومناذج مصورة منها.الفرع الرابع: 

 وإيضاح املصطلحات والرموز.بيان منهج التحقيق،  الفرع اخلامس:
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 اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف، ومصادره الفرع األول:
 

 أواًل: اسم الكتاب:
اتفقت املصادر اليت ذكرت كتاب املتويل يف تلخيص النشر على اسم الكتاب، وهو: "هتذيب 

ر الكتب النشر وخزانة القراءات العشر". وقد جاءت تسمية الكتاب على ظاهر نسخة دا
 املصرية، "هذا كتاب هتذيب النشر وخزانة القراءات العشر".

 أما النسخة الباكستانية فقد كتب على ظاهرها "هتذيب النشر يف القراءات العشر".

وقد صر ح املؤلف بالعنوان كاماًل يف مقد مته: قال املتويل: بعد احلمد والثناء على الل 
حم على صا أحببت  أن أخل صه يف هذا املصن ف؛ ليقر ب على حبه: "وذكر كتاب النشر والرت 

زانة القراءات العشر" جعله الل إليه من  تناولالطالب  مقاصده....، ومس يته" هتذيب النشر وخ 
 " أ.هـ.األعمال.. أحب  

وبناء على ما تقدم نستطيع القول: إن اسم الكتاب الكامل هو" هتذيب النشر وخزانة 
 القراءات العشر.

 ثانياً: توثيق نسبته إلى المؤلف:

 أمجعت كل املصادر نسبة الكتاب لإلمام املتويل، وهذا أمر ال خالف فيه لعدة أمور:

 األول: أن اسم الكتاب، واسم مؤل فه مثبت على ظاهر النسختني اللتني عندي.
 الثاين: جاء يف أول النسختني:" قال الفقري  حممد املتويّل الش افعي ".

من ترجم للمتويل كتاب" هتذيب النشر وخزانة القراءات العشر" ضمن ع : ذكر مجيالثالث
 مؤلفاته.

 الرابع: مل يذكر أحد من أصحاب الرتاجم، كتاباً هبذا االسم لغري املتويل.

 كل هذا ال يدع أدىن شكي يف صحة نسبة الكتاب إىل املتويل، والل أعلم.
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 ثالثاً: مصادر الكتاب:

كتب القراءات اليت استقى  أذكر أواًل ، سهي نفس مصادر كتاب النشرب در هذا الكتاامص
 :(0)وهي منها ابن اجلزري الطرق

: لإلمام أيب حممد عبد الل بن (6)صارختيار في اختالف العشرة أئمة األمكتاب اال -7 
 .(3) ه(290-929) بن أمحد املعروف بسبط اخلّياط البغدادياعلي 

: لإلمام أيب العز حممد بن (9)كتاب إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر  -6
  .(2) ه(260-932القالنسي  الواسطي  )احلسني 

: لإلمام أيب الطيب (2)ح أصولهمكتاب اإلرشاد في معرفة مذاهب القّراء السبعة وشر   -4
  .(7) ه(381-311عبد املنعم بن عبيد الل بن غلبون احلليب )

                                                           

 . رتبتها حسب الرتتيب اهلجائي( 0)
 هـ. 0907سنة: عبد العزيز بن ناصر السرب، الرياض، ( مطبوع حمقق من قبل د. 6)
خلياط، األستاذ البارع، شيخ ( عبد الل بن علي بن أمحد بن عبد الل، أبو حممد البغدادي، سبط الشيخ أيب منصور ا3)

اإلقراء ببغداد يف عصره، صن ف التصانيف املليحة يف القراءات مثل "املبهج"، و"القصيدة املنجدة"، قرأ القراءات على 
الشريف عبد القاهر العباسي، وعلى أيب طاهر بن سوار، وطائفة، قرأ عليه بالروايات محزة بن علي القبيطي، وزاهر بن 

 .932-0/939،د.طغاية النهاية، ، 212-6/219 ،6طمعرفة القراء، هـ. انظر:  290نة رستم، تويف س
 هـ. 0919، سنة: 0( مطبوع حمقق من قبل د. عمر محدان الكبيسي، نشر املكتبة الفيصلية مبكة املكرمة، ط9)
واسط، صاحب التصانيف، ( حممد بن احلسني بن ب ندار، أبو العز  الواسطي القالنسي، شيخ العراق ومقرئ القراء ب2)

ألف كتاب "اإلرشاد يف العشر" وهو خمتصر، وكتاب "الكفاية"، قرأ بالروايات املشهورة والشاذ ة على أيب علي غالم اهلر اس 
هـ. انظر:  260وغريه، وأخذ أيضًا عن أيب القاسم اهل ذ يل، قرأ عليه أبو الفتح بن ز ر يق احلد اد، وسبط اخلي اط، تويف سنة 

 .061، 068/ 6،د.طغاية النهاية، ، 270-6،6/221طعرفة القراء، م
 هـ، حتقيق: د. باسم محدي بن حامد السيد. 0936( مطبوع، طبعة مكتبة امللك فهد الوطنية، سنة: 2)
ة عرضاً ( عبد املنعم بن عبيد الل بن غلبون، أبو الطي ب احلليب، نزيل مصر، ألف كتابه "اإلرشاد يف السبع"، روى القراء7)

عن إبراهيم بن عبد الرزاق، وعن إبراهيم بن حممد بن مروان، وغريمها، عرض القراءات عليه مجاعة، منهم: ولده أبو  اً عومسا
غاية النهاية، ، 328، 0/327، 6طمعرفة القراء، هـ. انظر:  381احلسن طاهر، وأمحد بن علي الربعي، تويف سنة 

 .970، 0/971،د.ط
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: (0)كتاب اإلشارة بلطيف العبارة في القراءات المأثورات بالروايات المشهورات-3
 .(6) (ه921ت)عراقيال أمحد بن منصور نصر أيب لإلمام

: لإلمام أيب القاسم عبد (3) اإلعالن بالمختار من روايات القرآن في القرآءات السبع -5
 . (9) ه(232-299الرمحن بن إمساعيل الصفراوي اإلسكندري )

: لإلمام أيب جعفر أمحد بن علي بن أمحد بن (2) كتاب اإلقناع في القراءات السبع  -2
   .(2)  ه(291-910بن الباذش )اخلف 

: لإلمام أيب حممد مكي بن أيب طالب (7)كتاب التبصرة في القراءات السبع  -1
 .(8)  ه(937-322القيسي)

                                                           

تاين، حقق هذا الكتاب عدة مرات منها: حتقيق الباحث: أمحد  (كتاب يف القراءات0) العشر واختيار أيب حامت الس جس 
عدنان الزمعيب، من أول الكتاب إىل آخر سورة األنعام، ونال بذلك درجة املاجستري من جامعة القرآن الكرمي يف السودان، 

 هـ. 0903سنة 
العراقي املقرئ، شيخ خراسان، صاحب التصانيف يف القراءات، مؤل ف   ( منصور بن أمحد بن إبراهيم، اإلمام أبو نصر6)

ران، وعلى أيب الفرج الش ن ب وذي، ومجاعة، قرأ  كتاب" اإلشارة" و"املوجز يف القراءات"، وغري ذلك، قرأ على أيب بكر بن م ه 
، 0/311، 6طمعرفة القراء، مها. انظر: عليه حممد بن أمحد بن النـ و ج اباذ ي، وأبو بكر حممد بن علي الز ن بيلي، وغري 

 .306، 6/300،د.طغاية النهاية، ، 310
 ( حقق يف اجلامعة اإلسالمية من قبل الطالب: سخاء أحسن أندونيسي.3)
مة أبو القاسم الصفراوي؛ نسبة إىل وادي الصفراء باحلجاز، ُث 9) ( عبد الرمحن بن عبد اجمليد بن إمساعيل، اإلمام العال 

ي، األستاذ املقرئ، مؤلف كتاب "اإلعالن" وغريه، انتهت إليه رئاسة العلم ببلده، قرأ الروايات على أيب العباس اإلسكندر 
أمحد بن جعفر، وأيب الطيب عبد املنعم بن حيىي الغرناطي، وغريمها، أخذ عنه القراءات عرًضا علي بن موسى الدهان، وأبو 

 .0/373،د.طغاية النهاية، ، 790، 6/791، 6طعرفة القراء، مهـ. انظر:  232بكر بن أيب الدر، تويف سنة 
 م، حتقيق: د. فتحي عبد الرمحن حجازي.0111سنة:0( طبع عدة مرات منها: طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، ط2)
( أمحد بن علي بن أمحد بن خلف، أبو جعفر بن الباذش األنصاري الغرناطي، ألف كتاب "اإلقناع يف السبع" من 2)
حسن الكتب، وكتاب" الطرق املتداولة يف القراءات" حرر أسانيده وطرقه ومل يكمله ملفاجأة املوت، قرأ على أبيه، وعلى أ

بن س ك رة الصديف، ومجاعة، قرأ عليه أبو جعفر أمحد بن علي الغرناطي، وأبو حممد بن عبيد الل احلجري، تويف اأيب علي 
 .0/83،د.طغاية النهاية، ، 238، 6،6/237طراء، معرفة القهـ على خالف. انظر:  291سنة

 م، حتقيق: مجال الدين حممد شرف. 6112( طبع عدة مرات، منها: طبعة دار الصحابة للرتاث، سنة:7)
( م ك ي بن أيب طالب، واسم أبيه مح موش بن حممد بن خمتار، اإلمام أبو حممد الق يسي املغريب الق ريواين، ُث األندلسي 8)

وكتاب "املوجز يف القراءات"، قرأ القراءات على أيب  التبصرة"،، العالمة املقرئ صاحب التصانيف، منها: كتاب "القرطيب
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: لإلمام أيب القاسم عبد الرمحن بن (0)كتاب التجريد لبغية المريد في القراءات السبع-1
  .(6) ه(202-966ام الص قلي)عتيق املعروف بابن الفح  

  يب الفتح عبد الواحد بن احلسني بن شيطا : لإلمام أ(3)كتاب التذكار في القراءات العشر  -9
 .(9) ه(371-921)

: لإلمام أيب احلسن طاهر بن عبد املنعم بن (2) كتاب التذكرة في القراءات الثمان -71
 ه(.311عبيد الل بن غلبون احلليب )ت

: لإلمام أيب علي (2)ات في القراءات السبعكتاب تلخيص العبارات بلطيف اإلشار  -77
 .(7) ه(209-967احلسن بن خلف بن عبد الل بن بل يمة )

                                                                                                                                                                          

الطي ب عبد املنعم بن غلبون، وأيب عدي عبد العزيز بن اإلمام، قرأ عليه عبد الل بن سهل، وحممد بن أمحد بن مطرف 
 .301، 6/311 د.ط،غاية النهاية، ، 918، 0/917، 6طالقراء،  معرفة هـ. انظر:937الكناين، وغريمها، تويف سنة 

م، حتقيق: د. ضاري إبراهيم العاصي 6116( طبع عدة مرات، منها: طبعة دار عم ار للنشر والتوزيع باألردن، سنة:0)
 الدوري. 

ألستاذ احملقق، مؤلف  ( عبد الرمحن بن عتيق بن خلف، أبو القاسم بن أيب بكر بن أيب سعيد بن الفح ام الصقلي، ا6)
كتاب "التجريد" شيخ اإلسكندرية، والذي انتهت إليه رئاسة اإلقراء هبا علواً ومعرفة، قرأ الروايات على إبراهيم بن إمساعيل 

ه. 202املالكي، ونصر بن عبد العزيز الفارسي، وآخرون، قرأ عليه أبوطاهر أمحد بن حممد السلفي، وغريه، تويف سنة 
 .372، 0/379، د.ط اية،غاية النهانظر: 

 ( ما زال خمطوطاً، مل أعثر عليه.3)
ي طا، األستاذ أبو الفتح البغدادي، ألف كتاب "التذكار يف القراءات 9) ( عبد الواحد بن احلسني بن أمحد بن عثمان بن ش 

ف، وعلى أيب احلسن بن احلم امي، وطبقت هما، قرأ عليه األستاذ أبو العشر"، أخذ القراءات عرضاً على أيب احلسن بن الع ال 
وار، وأبو الفضل حممد بن حممد بن الصبا غ شيخ سبط اخلي اط، تويف سنة   6طمعرفة القراء، ه. انظر: 921طاهر بن س 

 .979، 0/973، د.ط غاية النهاية،، 936، 0/930،
م، حتقيق: د. أمين رشدي 0110( طبع عدة مرات، منها طبعة اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي جبدة، سنة:2)

 سويد. 
 م، حتقيق: س ب يع محزة حاكمي. 0188( طبع عدة مرات، منها: دار القبلة للثقافة جبدة، سنة: 2)
( احلسن بن خلف بن عبد الل بن بـ ل يم ة، االستاذ أبو علي اهلواري الق ريواين، نزيل اإلسكندرية، ومؤلف كتاب تلخيص 7)

رأ بالق ريوان على أيب بكر الق ص ري إمام جامع القريوان، وقرأ مبكة على أيب معشر الطربي، قرأ العبارات بلطيف اإلشارات ق
 6طمعرفة القراء، هـ. انظر:  209عليه أبو العباس أمحد بن احلطيئة، وعبد الرمحن بن خ لف بن عطية، تويف سنة 

 .0/600، د.ط غاية النهاية،، 0/229،
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: لإلمام أيب معشر عبد الكرمي بن عبد الصمد (0)كتاب التلخيص في القراءات الثمان  -76
 . (6) ه(978الطربي )ت 

: لإلمام أيب عمرو عثمان بن سعيد (3) كتاب التيسير لحفظ مذاهب القراء السبعة  -74
 .(9) ه(999-370الداين )

 الداين سعيد بن عثمان عمرو أيب : لإلمام(2)كتاب جامع البيان في القراءات السبع  -73
 .(ه370-999)

: لإلمام أيب احلسن على بن (7) وقراءة األعمش (2)ت العشركتاب الجامع في القراءا  -75

                                                           

م، حتقيق: أ. حممد حسن عقيل 0116ماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي، سنة:( طبع عدة مرات، منها طبعة اجل0)
 موسى.

( عبد الكرمي بن عبد الصمد بن حممد، أبو معشر الطربي القط ان الشافعي، شيخ أهل مكة إمام عارف حمقق، قرأ على 6)
مؤلف "تلخيص العبارات"، وإبراهيم بن عبد امللك أيب عبد الل الكارزيين، وابن نفيس، وغريمها، قرأ عليه احلسن بن بـ ل ي مة 

القزويين، وآخرون، ألف كتاب "التلخيص يف القراءات الثمان" وكتاب "س وق العروس" فيه ألف ومخسمائة رواية وطريق، 
 .0/910،د.ط غاية النهاية،، 926، 0/920 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر:  978وكتباً كثرية، تويف سنة 

 م، حتقيق: د. حامت صاحل الضامن.6118بع عدة مرات، منها: طبعة مكتبة الصحابة بطنطا، سنة:( ط3)
( عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر أبو عمرو الداين األموي، موالهم القرطيب املعروف يف زمانه بابن 9)

مة احلافظ أستاذ األستاذين، وشيخ مشايخ املقرئني، الصرييف، وي عرف يف وقتنا بأيب عمرو الداين؛ لنزوله بدانية، اإلمام العال
له تصانيف بديعة، منها: كتاب "جامع البيان" فيما رواه يف القراءات السبع وله كتاب" التيسري" املشهور، أخذ القراءات 

لق كثري عليه خ أعرًضا عن مجاعة منهم: خلف بن إبراهيم بن خاقان، وأيب احلسن طاهر بن عبد املنعم بن غلبون، قر 
معرفة القراء، الذهيب، ه. انظر: 999منهم: أبو احلسني حيىي بن أيب زيد البي از، وأبو داود سليمان بن جناح، تويف سنة 

 .  212-0/213، د.ط، غاية النهاية، ، ابن اجلزري962-6،0/908ط
 م، رسائل جامعية.6117( طبع عدة مرات، منها: طبعة جامعة الشارقة، سنة 2)
ن قبل الطالب: عبد الرمحن بن حممد العبيسي، رسالة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على درجة الدكتوراه، ( حقق م2)

 جامعة أم القرى.  
( سليمان بن مهران األع م ش، أبو حممد األسدي الكاه لي، موالهم الكويف، اإلمام اجلليل، أخذ القراءة عرضًا عن 7)

وى القراءة عنه عرضاً ومساعاً محزة الزيات، وحممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى، بن حبيش، وطائفة، ر  بن جرب، وزرّ اجماهد 
، 002-0/003، 6طمعرفة القراء، الذهيب، ه. انظر:  098له قراءة منقولة معدودة يف الشاذ عند اجلمهور، تويف سنة 

 .302، 0/302، د.طغاية النهاية، 
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 .(0) ه(926) حممد بن فارس اخلياط
: لإلمام أيب (3) وابن محيصن في القراءات العشر وقراءة األعمش (6)كتاب الجامع   -72

 . (9) ه(920احلسني نصر بن عبد العزيز الفارسي )ت
لإلمام أيب معشر : (2)كتاب جامع أبي معشر الطبري المعروف بـــ: س وق العروس  -71

  ه(.978ي )تعبد الكرمي بن عبد الصمد الطرب 

: لإلمام أيب عمر أمحد بن حممد بن عبد الل بن (2)كتاب الروضة في القراءات السبع  -71
 .(7)  ه(961-391)ل ّب الطلمنكي األندلسي

بن حممد بن : لإلمام أيب علي احلسن (8) كتاب الروضة في القراءات اإلحدى عشرة  -79

                                                           

اط البغدادي، صاحب كتاب "اجلامع يف القراءات" قرأ علي أيب ( علي بن حممد بن علي بن فارس، أبو احلسن اخلي  0)
و ار، وعبد السيد بن عت اب، تويف بعد سنة   921احلسن احلمامي، وأيب الفرج النهر و اين، وغريمها، قرأ عليه أبو طاهر بن س 

 .72، 6/79، د.ط غاية النهاية،، ، ابن اجلزري978، 0/977، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ تقريباً. انظر: 
 .26/6رقم  –تركيا  –، مكتبة نور عثمانية 9962رقم  –دمشق  –( خمطوط يف دار الكتب الظاهرية 6)
عرض على جماهد بن جبري  .حممد بن عبد الرمحن بن حميصن السهمي موالهم املكي، مقرئ أهل مكة مع ابن كثري (3)

الذهيب، ه. انظر:  098تويف سنة  و أبو عمرو بن العالءعرض عليه شبل بن عباد ، وغريمها،ودرباس موىل ابن عباس
 .6/027، د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري002-0/003، 6طمعرفة القراء، الذهيب، الذهيب، 

( نصر بن عبد العزيز بن أمحد بن نوح الفارسي الشريازي، املقرئ أبو احلسني، مقرئ الديار املصرية، ومسندها، له  9)
القراءات العشر"، قرأ على علي بن جعفر السعيدي، وعلى أيب أمحد الف ر ضي، ومجاعة، قرأ عليه أبو  كتاب "اجلامع يف

، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر:  920القاسم بن الفحام، وأبو القاسم خلف بن إبراهيم بن النخ اس، تويف سنة 
 .337، 6/332د.ط،غاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/937
 ( قراءات.211دار الكتب املصرية، رقم )  يف طخمطو  (2)
 ( ما زال خمطوطاً، مل أعثر عليه.2)
( أمحد بن حممد بن عبد الل بن ل ب  بن حيىي، اإلمام أبو عمر الط ل م ن كي املعافري األندلسي، نزيل قرطبة، قرأ على علّي 7)
ن أدخل القراءات إىل األندلس، قرأ عليه عبد الل بن بن حممد األنطاكي، وعمر بن حممد بن عراك، وغريمها، كان أول ما

د.ط، غاية النهاية، ، ، ابن اجلزري311، 0/318، 6طمعرفة القراء، الذهيب، ه. انظر:  961سهل وطائفة، تويف سنة 
0/061. 
دنان حممد م، حتقيق: د. مصطفى ع6119( طبع عدة مرات، منها طبعة مكتبة العلوم واحلكم باملدينة املن ورة، سنة:8)

 سلمان. 
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 .(0)  ه(938إبراهيم املالكي)ت 
كتاب الجامع لألداء، روضة الحفاظ، بتهذيب األلفاظ في اختالف األئمة الغرر،   -61

سني : لإلمام أيب إمساعيل موسى بن احل(6) القرأة الخمسة عشر )ويعرف بـ : روضة المعدَّل(
     .(3) ه(977بن إمساعيل املعد ل املصري )ت بعد 

-692: لإلمام أيب بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد )(9) كتاب السبعة  -67
 ه(.369
السبع لإلمام  : وهي منظومة حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات(2) كتاب الشاطبية  -66

 ه(. 211-238أيب حممد القاسم بن فريمه الرعيين الشاطيب )
: لإلمام أيب طاهر إمساعيل بن خلف األنصاري (2)كتاب العنوان في القراءات السبع  -64
 .(7)  ه(922)ت

                                                           

( احلسن بن حممد بن إبراهيم، اإلمام أبو علي البغدادي، املقرئ املالكي، مصنف كتاب "الروضة" يف القراءات قرأ على 0)
يل، وإمساعيل بن غالب، وابن ش ريح  ر دي، وغريمها، قرأ عليه أبو القاسم اهل ذ  أيب أمحد الف ر ضي، وأمحد بن عبد الل السموس ن ج 

 غاية النهاية،، ، ابن اجلزري901، 0/911، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر:  938"الكايف"، تويف سنة صاحب 
 .0/631، د.ط

ر ة "؛ وهم القر اء العشر، 6) ( املراد كتاب "روضة احلف اظ بتهذيب األلفاظ يف اختالف األئمة الغ ر ر الق ر أة اخلمس ة ع ش 
يـ ف ع، واألعمش، وطلحة بن م صر ف،واختيار ابن حم  يص ن، واألعر  طبع بتمويل من كرسي الشيخ يوسف بن  ج، وابن الس م 

 د.خالد حسن أبو اجلود. م، حتقيق:6102، سنة: 0عبد اللطيف مجيل للقراءات القرآنية جبامعة طيبة باملدينة املنورة، ط
املصري املعروف باملعدل، أستاذ عارف أّلف   ( موسى بن احلسني بن إمساعيل بن موسى الشريف، أبو إمساعيل احلسيين3)

كتاب "الروضة"، قرأ على أمحد بن نفيس، واحلسني بن إبراهيم البز از، قرأ عليه منصور بن اخلري بن يعقوب بن ميال أبو 
 .301، 6/308، د.ط،غاية النهاية، علي األحدب. انظر: ابن اجلزري

 م، حتقيق: د. شوقي ضيف. 0188، سنة:3قاهرة، ط( طبع عدة مرات، منها: طبعة دار املعارف بال9)
( منظومة "حرز األماين ووجه التهاين" يف القراءات السبع املتواترة، من البحر الطويل، قافيتها المية، التفعيلة: فعولن 2)

م، 6118بيتاً، طبع هذا الكتاب، عدة مرات، منها: طبعة دار نور املكتبات جبدة، سنة: 0073مفاعيلن، عدد أبياهتا 
 حتقيق: د. أمين رشدي سويد. 

م، حتقيق: أ. خالد حسن أبو 6118القاهرة، سنة: -( طبع عدة مرات، منها: طبعة اإلمام البخاري للنشر والتوزيع2)
 اجلود.

( إمساعيل بن خلف بن سعيد بن عمران، اإلمام أبو طاهر املقرئ األنصاري األندلسي، ُث املصري، مؤلف كتاب 7)
القراءات، قرأ على عبد اجلبار بن أمحد الطرسوسي، وأقرأ الناس جبامع عمرو بن العاص مبصر، قرأ عليه ابنه "العنوان" يف 



48 
 

: لإلمام أيب العالء احلسن (0)صاركتاب غاية االختصار، في قراءات العشرة أئمة األم  -63
 .(6) ه(221-988بن أمحد بن احلسن اهلمذاين )ا

: لإلمام أيب (9) واختيار أبي حاتم السجستاني (3)كتاب الغاية في القراءات العشر  -65
 .(2)  ه(380-612بكر أمحد بن احلسني بن مهران )

: لإلمام أيب القاسم عبد الرمحن بن احلسن بن (2)كتاب القاصد في القراءات السبع  -62
 .(7)  ه(992سعيد اخلزرجي)ت

 حممد بن شريح بن أمحد لإلمام أيب عبد الل :(8)كتاب الكافي في القراءات السبع  -61

                                                                                                                                                                          

معرفة الذهيب، ه. انظر:  922جعفر بن إمساعيل، وأبو احلسني حيىي بن علي اخلشاب وعنه انتشرت طريقه، تويف سنة 
 .  0/029 ،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري6،0/931طالقراء، 

م، حتقيق: د. أشرف حممد فؤاد 0119( طبع عدة مرات، منها: طبعة اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي، سنة:0)
 طلعت. 

( احلسن بن أمحد بن احلسن بن أمحد بن حممد، اإلمام احلافظ أبو العالء اهلمذاين العط ار، شيخ أهل مهذان، صنف يف 6)
، والتجويد، قرأ القراءات على أيب علي احلد اد، وعلى أيب العز  القالنسي، وغريمها، قرأ القراءات العشر، والوقف واالبتداء

معرفة الذهيب، هـ. انظر:  221عليه أبو أمحد عبد الوهاب بن سكينة، وحممد بن حممد بن الكال، وغريمها، تويف سنة 
 .612-0/619، د.ط غاية النهاية،، ، ابن اجلزري232-6/239، 6طالقراء، 

 م، حتقيق: مجال الدين شرف.6113، سنة:0( طبع عدة مرات منها: طبعة دار الصحابة للرتاث بطنطا، ط3)
، ف التصانيفوصن  ، أبو حامت السجستاين سهل بن حممد بن عثمان حنوي البصرة، ومقرئها يف زمانه، وإمام جامعها (9)

، 0/638 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، انظر: .فعلى خال هـ 621تويف سنة  قرأ القرآن على يعقوب احلضرمي وغريه،
 .0/361،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري631

ران، األستاذ أبو بكر األصبهاين، ُث النيسابوري املقرئ، مصنف كتاب "2) قرأ بدمشق  الغاية "( أمحد بن احلسني بن مه 
ة، قرأ عليه القراءات مجاعة، منهم: أبو الوفاء على أيب احلسن بن األخرم، وببغداد على أيب احلسني بن بويان، وطائف

معرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر:  380بن طرارة شيخ اهلذيل، وأبو القاسم علي بن أمحد البسيت املقرئ، تويف سنة امهدي 
 .21، 0/91،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري6،0/321ط
 ( مفقود، مل أعثر عليه.2)
ن سعيد، اإلمام أبو القاسم اخلزرجي القرطيب، مسند أهل األندلس يف زمانه، أل ف كتاب ( عبد الرمحن بن احلسن ب7)

"القاصد"، قرأ على أيب أمحد الس ام ر ي، وأيب بكر األذفوي، وغريمها، قرأ عليه خلف بن إبراهيم خطيب قرطبة، وأبو 
غاية ، ، ابن اجلزري967، 0/962، 6طالقراء، معرفة الذهيب، هـ. انظر: 992بن البـ ي از، وغريمها، تويف سنةااحلسني 
 .0/327 د.ط،النهاية، 

 م، حتقيق: مجال الدين شرف.6119( طبع عدة مرات، منها طبعة دار الصحابة للرتاث بطنطا، سنة:8)
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 (0)  ه(.972-388اإلشبيلي)
: لإلمام أيب القاسم يوسف بن علي بن (6)كتاب الكامل في القراءات الخمسين  -61

 .(3) ه(922-311جبارة اهلذيل)
: لإلمام أيب العز  حممد بن احلسني (9)الكبرى في القراءات العشر كتاب الكفاية  -69

 ه(.260-932القالنسي الواسطي)
: لإلمام أيب حممد عبد الل بن علي بن أمحد (2)كتاب الكفاية في القراءات الست  -41

 ه(.290-929املعروف بسبط اخلياط )
بن احلسني بن مهران لإلمام أيب بكر أمحد  :كتاب المبسوط في القراءات العشر-47

 ه(.612-380)
وابن محيصن واختيار خلف  ،في القراءات الثمان وقراءة األعمش (2)كتاب المبهج-46

                                                           

اب ( حممد بن ش ريح بن أمحد بن ش ريح، اإلمام أبو عبد الل الرمعيين اإل شبيلي املقرئ، مصنف كتاب "الكايف" وكت0)
ل ة قر اء األندلس، قرأ على أيب العباس أمحد بن نفيس املصري، وأمحد بن حممد الق ن ط ري، ومجاعة، تال  "التذكري"، كان من ج 

 6طمعرفة القراء، الذهيب،  ه. انظر:972بالقراءات الث مان عليه ابنه أبو احلسن ش ريح، وعيسى بن حزم، تويف سنة 
 .6/023د.ط، اية، غاية النه، ، ابن اجلزري0/92،
( طبع عدة مرات، منها: طبعة بتمويل من كرسي الشيخ يوسف بن عبد اللطيف مجيل للقراءات القرآنية جبامعة طيبة 6)

 م، حتقيق: أ.د. عمر يوسف عبد الغين محدان، تغريد حممد عبد الرمحن محدان. 6102، سنة: 0باملدينة املنورة، ط
املغريب البس ك ري؛ وبس ك رة بـ ل ي دة باملغرب، أبو القاسم اهلذيل املقرئ، أحد من ( يوسف بن علي بن جبارة بن حممد 3)

طوف الدنيا يف طلب القراءات، ألف كتاب "الكامل"، قرأ على أيب القاسم الزيدي، واألهوازي، وآخرون، وقد ذكر 
أبو عبد الل البارع، وأبو العز  القالنسي، الشيوخ الذين قرأ عليهم، وعدهتم مائة واثنان وعشرون شيخاً، قرأ عليه بالروايات 

 د.ط غاية النهاية،، ، ابن اجلزري997-0/992، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 922وغريمها، تويف سنة
،6/317 ،910. 
 ، حتقيق: مجال الدين شرف.0م، ط 6113( طبع عدة مرات، منها: طبعة دار الصحابة للرتاث بطنطا سنة:9)
اءة نافع وابن كثري وأيب عمرو وعاصم والكسائي وخلف يف اختياره، والكتاب ما زال خمطوطاً، مكتبة طلعت ( وهي قر 2)

 قراءات( امللحقة بدار الكتب املصرية. 077رقم )
( حقق هذا الكتاب عدة مرات منها: حتقيق: د. خالد أبو اجلود، دار عباد الرمحن )القاهرة(، دار ابن حزم )بريوت(، 2)

 م. 6106، 0ط
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-929لإلمام أيب حممد عبد الل بن علي بن أمحد املعروف بسبط اخلياط ) (0) واليزيدي
 ه(.290
ي)(6)كتاب المجتبى  -44  .(3)  ه(961-330: لإلمام أيب القاسم عبد اجلبار بن أمحد الطًّر س وس 
: لإلمام أيب طاهر أمحد بن (9)كتاب المستنير في القراءات العشر واختيار اليزيدي  -43

 .(2) ه(912-906بن عبيد الل بن سوار البغدادي )اعلّي 
: لإلمام أيب الكرم املبارك بن (2)كتاب المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر  -45

 . (7)  ه(221-926احلسن الشهرزورّي )
م أيب منصور حممد بن عبد امللك بن : لإلما(8)كتاب المفتاح في القراءات العشر  -42

                                                           

( حيىي بن املبارك البصري املقرئ النحوي املعروف باليزيدي، جو د القرآن على أيب عمرو، وأخذ أيضاً عن محزة، تصد ر 0)
لإلقراء فقرأ عليه الدموري، والسموسي، وغريمها، له تصانيف عديدة منها: كتاب "النوادر"، وكتاب "املقصور"، تويف 

 .377-6/372 ،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري077، 0/072 ،6طالقراء، معرفة الذهيب،  هـ. انظر:616سنة
 ( مازال خمطوطاً، مل أعثر عليه.6)
( عبد اجلبار بن أمحد بن عمر بن احلسن، اإلمام أبو القاسم الطرسوسي، يعرف بالطويل، مؤلف كتاب "اجملتىب"، أخذ 3)

وعن أيب ع د ي عبد العزيز بن علي، قرأ عليه القراءات أبو  القراءة عن أيب أمحد السامري وعرض عليه احلروف كلها،
معرفة الذهيب، ه. انظر: 961الطاهر إمساعيل بن خلف صاحب "العنوان" وإبراهيم بن ثابت بن أخطل، تويف سنة 

 .328، 0/327،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/312، 6طالقراء، 
 م، حتقيق: د. عمار أمني الد ّدو.6112لدراسات اإلسالمية، سنة:( طبع عدة مرات، منها: طبعة دار البحوث ل9)
وار، اإلمام أبو طاهر البغدادي احلنفي، مؤلف "املستنري يف العشر"، قرأ 2) ( أمحد بن علي بن عبيد الل بن عمر بن س 

ر ة الصديف، وأبو حممد على احلسن ابن أيب الفضل الشرمقاين، واحلسن بن علي العط ار، وطائفة، قرأ عليه أبو علي بن  س ك 
غاية النهاية، ، ، ابن اجلزري927-0،6/922، طمعرفة القراءالذهيب، هـ. انظر: 912سبط اخلياط، ومجاعة، تويف سنة 

 .0/82،د.ط
 م، حتقيق: الشيخ عبد الرحيم الطرهوين. 6118( طبع عدة مرات، منها: طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، سنة:2)
ر ز وري، البغدادي املقرئ، مصنف ( املبارك بن 7) احلسن بن أمحد بن علي بن فتحان بن منصور، األستاذ أبو الكرم الش ه 

"املصباح الزاهر يف العشرة البواهر"، قرأ بالروايات على الكبار، منهم: رزق الل بن عبد الوهاب التميمي، وأيب طاهر بن 
و ار، انتهت إليه مشيخة اإلقراء بالعراق بعد سب رون، س  ط اخلياط، وهو يف طبقته، قرأ عليه عدد كثري، منهم: عمر بن ب ك 

غاية ، ، ابن اجلزري217، 6/212، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 221وحيىي بن احلسني األواين، تويف سنة
 .91-6/38، د.ط النهاية،

 ( مل أعثر عليه.8)
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 . ،(0)  ه(231بن خريون العطار البغدادي )تااحلسن 
 ه(.  999-370لإلمام أيب عمرو عثمان بن سعيد الداين ) كتاب المفردات السبع:  -41
 ه(.999-370سعيد الداين )لإلمام أيب عمرو عثمان بن  :(6)كتاب مفردة يعقوب  -41
لإلمام أيب القاسم عبد الرمحن بن عتيق املعروف بابن الفح ام  :(3)كتاب مفردة يعقوب  -39

  .ه(202-966الص قل ي )
لإلمام أيب الفضل حممد بن جعفر بن عبد  :(9)كتاب المنتهى في القراءات العشر-40

 (2)  ه(.918-336الكرمي اخلزاعي )
: لإلمام أيب (2) كتاب الموجز في شرح أداء القراء السبعة أئمة األمصار الخمسة-37

 .(7) ه(992-326علي احلسن بن علي بن إبراهيم األهوازي )

                                                           

يـ ر ون، األست0) اذ أبو منصور البغدادي، مصنف كتاب "املفتاح يف القراءات"، قرأ ( حممد بن عبد امللك بن احلسن بن خ 
القراءات، على عبد السيد بن عت اب، وعلى جد ه ألم ه أيب الربكات عبد امللك بن أمحد، قرأ عليه بكتابه "املفتاح"، أبو 

، ابن 219، 6/213، 6طاء، معرفة القر الذهيب، هـ. انظر: 231اليمن الكندي، وحيىي بن احل س ني األواين، تويف سنة 
 .6/016، د.ط غاية النهاية،، اجلزري

 م، حتقيق: د. حامت صاحل الضامن.6111( طبع عدة مرات، منها: طبعة دار ابن اجلوزي، سنة:6)
د. خالد –م، حتقيق: أ. إيهاب أمحد فكري 6117( طبع عدة مرات، منها: طبعة دار أضواء السلف بالرياض، سنة:3)

  حسن أبو اجلود.
 ، حتقيق الشيخ: عبد الرحيم الطرهوين.6111( طبع عدة مرات، منها: طبعة دار احلديث بالقاهرة، سنة 9)
ي ل، أبو الفضل اخل زاعي اجل رجاين، مؤلف كتاب "املنتهى يف اخلمسة عشر"، 2) ( حممد بن جعفر بن عبد الكرمي بن ب د 

م وأيم  تاين وأيب ع بيد" يشتمل على مائتني و"القراءات العشر واختيار أيب حب  ري ة وسال  س  وب بن املتوكل وأيب حامت الس ج 
ومخسني رواية، وكتاب "هتذيب األداء يف السبع، وغريمها، أخذ القراءة عرضاً عن احلسن بن سعيد املطوعي، وعن أيب علي 

هـ.  918وغريمها، تويف سنة بن حبش، وآخرون، روى القراءة عنه أبو العالء الواسطي، وعبد الل بن شبيب األصبهاين،
 .001، 6/011،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري310، 0/311، 6طمعرفة القراء، الذهيب، انظر: 

  .حتقيق: د. حامت الضامن، ه0931دار ابن اجلوزي بالقاهرة، سنة ( طبع عدة مرات، منها طبعة2)
علي األهوازي، صاحب املؤلفات، منها: الوجيز واملوجز، قرأ  ( احلسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن ه رمز، اإلمام أبو7)

على إبراهيم بن أمحد الطربي، وأمحد بن عبد الل اجلبين، وغريمها، قرأ عليه مجاعة منهم: أبو علي غالم اهلراس، وأبو 
 ،د.طة النهاية، غاي، ، ابن اجلزري907-0/909 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر:  992القاسم اهل ذيل، تويف سنة

0/661-666. 
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أيب منصور حممد بن عبد امللك بن  : لإلمام(0)كتاب الموضح في القراءات العشر-36
 ه(.231)ت بن خريون العطار البغداديااحلسن 

: لإلمام أيب عبد الل حممد بن سفيان القريواين (6) كتاب الهادي في القراءات السبع-34
 . (3) (902املالكي )ت

: لإلمام أيب العباس أمحد بن عمار (9) القّراء السبعة كتاب الهداية إلى مذهب-33
 . (2)  ه(991)ت حنو املهدوي

: لإلمام أيب علي (2) ة الثمانية األمصار الخمسةكتاب الوجيز في شرح أداء القرأَ   -35
 (.ه992-326بن علي بن إبراهيم األهوازي )ااحلسن 

  أشار إليها دون أن يأخذ منها طرقاً مثل: كتب القراءاتوهناك بعض  
مد بن عبد الصمد لإلمام أيب احلسن علي بن حم :(7)جمال القّراء وكمال اإلقراء -32

 .(8)(ه293السخاوي )ت

                                                           

 ( مل أعثر عليه.0)
 م، حتقيق: د. خالد حسن أبو اجلود. 6100( طبع عدة مرات، منها طبعة دار عباد الرمحن، سنة:6)
( حممد بن س فيان، اإلمام أبو عبد الل القريواين، صنف كتاب "اهلادي يف القراءات"، قرأ القرآن بالروايات على أيب 3)

لبون، وعلى يعقوب بن سعيد اهلواري، قرأ عليه أبو بكر القصري، واحلسن بن علي اجللويل، وغريمها، تويف بن غاالطي ب 
 .6/097،  د.ط غاية النهاية،، ، ابن اجلزري0/319 ،6طمعرفة القراء،  : الذهيب،ه. انظر902سنة 

 ( ما زال خمطوطاً، مل أعثر عليه.9)
ية باملغرب، قرأ على: حممد بن سفيان، وعلى جده أل( أمحد بن عمار، اإلمام أبو العباس ال2) د  د وي؛ نسبة إىل امله  مه ـم ه 

د ي  بن الوليد، وأبو عبد  بن إبراهيم، ألف التآليف منها "التفسري "املشهور و"اهلداية يف القراءات السبع"، قرأ عليه غامنم ه 
، ابن 0/906 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 931بن أمحد بن مطرف الط ر يف، وغريمها، تويف بعد سنة الل حممد 

 .0/16، د.ط غاية النهاية،، اجلزري
 م، حتقيق: د. دريد حسن أمحد.6116بريوت، سنة:-طبع عدة مرات، منها: طبعة دار الغرب اإلسالمي (2)
 .علي حسني البواب.م، حتقيق: أ 0187سنة:  0مكة املكرمة، ط/-( مطبوع عدة طبعات منها، طبعة: مكتبة الرتاث7)
( علي بن حممد بن عبد الصمد بن عبد األحد بن عبد الغالب، أبو احلسن اهلمداين السخاوي، املقرئ املفسر 8)

النحوي، شيخ القراء بدمشق يف زمانه، صاحب الت صانيف، شرح الشاطبية يف جملدين، وشرح الرائية يف جملد، وغري ذلك، 
طيب، وأيب اجلود اللخمي، وآخرون، قرأ عليه خلق كثري بالروايات، منهم: شهاب الدين أخذ القراءات عن أيب القاسم الشا
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  . (6) ه(791الواسطي )تبن عبد املؤمن بن الوجيه عبد الل : (0)الكنز -31 

 .(9) البن القاصح (3)سراج القارئ المبتدي وتذكار القارئ المنتهي -31
 .(2) للجعربي (2)كنز المعاني في شرح حرز األماني-39

وكتب  ،كتب احلديث:منها  لقراءات كثريةا كتب من وليست منها أخذ اليت وأما الكتب
 وكتب كثرية مل أذكرها اختصاراً.، السرية والرتاجم

 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                          

، ابن 723-6،6/791طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر:  293أبو شامة، ومشس الدين أبو الفتح، وطائفة، تويف سنة 
 .270-0/228د.ط،غاية النهاية، ، اجلزري

 م، حتقيق: د. خالد املشهداين.6119افة الدينية، القاهرة، ( طبع عدة مرات منها: طبعة مكتبة الثق0)
( عبد الل بن عبد املؤمن بن الوجيه، أبو حممد الواسطي اإلمام، كان شيخ العراق يف زمانه، ألف كتاب "الكنز يف 6)

الشاطبية، وكان قد القراءات العشر" مجع فيه للسبعة بني الشاطبية واإلرشاد، ُث نظمه يف كتاب مساه "الكفاية" على طريق 
نظم قبل ذلك كتاب اإلرشاد ومساه "روضة األزهار"، قرأ بالكثري على الشيوخ منهم: حممد بن غزال بن مظفر، والعماد 
ت نصرية، وعبد املوىل الليثي الواسطي، ومجاعة، تويف  أمحد بن احملروق، تال عليه بالعشر عّز الدين حسن إمام املس 

 .931، 0/961، د.ط،غاية النهاية، ، ابن اجلزري880، 6/881 ،6طرفة القراء، معالذهبي،  ه. انظر:791سنة
 .م، حتقيق:أ.مجال الدين شرف6119يف دار الصحابة للرتاث، طنطا، سنة  ( طبع3)
علي بن عثمان بن حممد بن أمحد بن القاصح بالقاف العذري املصري الشافعي ناقل مصدر، قرأ العشر وغريها على  (9)

غاية ، ابن اجلزري ه. انظر:810تويف سنةومجاعة،  اجلندي وإمساعيل الكفيت وألف ومجع، قرأ عليه "بياض" أيب بكر بن
 .0/222،د.طالنهاية، 

 .حتقيق: أ. فرغلي سيد عرباوي، 6100يف مكتبة أوالد الشيخ للرتاث، القاهرة، سنة  ( طبع2)
ئ األستاذ برهان الدين، أبو إسحاق اجلعربي، شيخ بلد اخلليل إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الشيخ اإلمام العامل، املقر  (2)

له شرح كبري للشاطبية كامل يف معناه، وشرح للرائية، وقصيدة المية يف القراءات العشر، قرأهتا عليه، وأخرى ، عليه السالم
 .0/317،د.طغاية النهاية، ، ابن اجلزري ه. انظر:736تويف سنة يف الرسم، وأخرى يف العدد
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 :منهج اإلمام المتولي في تهذيب النشر الفرع الثاني:

 

 بالنقاط التالية: "هتذيبه"ميكن توضيح منهج اإلمام املتويل يف 

 .وآله وصحابته  ملسو هيلع هللا ىلصميالل تعاىل، والصالة  والسالم على الرسول الكر  مدبدأ حب-0

من هذا التلخيص، ُث  الغاية مم عن مطالعة كتاب النشر، ُث ذكرلكتابه؛ بق ص ر اهل مه د -6
"فلما كانت اهلمم يف هذا العصر تقصر مدحه، والدعاء باالنتفاع به، كما انت ف ع بأصله، فقال: 

-حممد بن اجلزري الش افعيالنشر يف القراءات العشر لإلمام احلافظ أيب اخلري  كتابعن مطالعة  
أحببت  أن أخل صه يف هذا املصن ف؛ ليقر ب على الطالب تناول -قد س الل سر ه، ونو ر قربه

مقاصده، واستخراج فوائده، فجاء حبمد الل ألصله مهّذباً، ولتقريبه مذّهباً، ولطي بته مقر باً، 
زانة القراءات العشر" جع له الل إليه من أحب  األعمال، ونفع به كما ومس يته" هتذيب النشر وخ 

 نفع بأصله يف احلال واملآل".

شرع  ، كلٌّ مع راوييه، ُثاً واحدًا واحدأمساء األئمة القرّاء العشرة ورواهتم، وطرقهم،  كر  ذ  -3
ولكل واحد من هؤالء الرواة طريقان، كل طريق من طريقني فيتحص ل بذكر كل راو مع طريقيه، 

ُث  ورشو  قالون نافع مع راوييه ، فبدأ باإلمامم  مثانون طريقًا للقراء العشرةل راٍو، ليتأربعة عن ك
 وهكذا... ابن كثري

مع مؤل فها بشكل  راءات والروايات والطرقذكر الكتب اليت روى املصنف منها هذه الق-9
  جممل.

تب اليت روت هذه والك شرع بإفراد كل راو، مع تفصيل طرقه األربع،ذكر األسانيد، و  ُث-2
مجل جمموع طرق كل راو، كقوله:.. ولقالون من طريقيه ثالث ومثانون أالطرق، ُث 

 فهذهمجل طرق كل قارئ، كقوله:" أذه إحدى وستون طريقًا لورش"، ُث طريقاً،..وقوله: "فه
 وهكذا. مائة وأربع وأربعون طريقاً عن نافع " أ.هـ.

 . ملسو هيلع هللا ىلص إىل رسول الل القارئإسناد بعدها ذكر -2
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 على هذا الن هج لكل القراء.سار و  

 " فنافع وأبو جعفر مدنيان.." وهكذا.كل قارئ فقالوضع رموزاً ل -7

وهو ما يعرف -القراءات يف احلروف اليت يكثر دورها يف القرآن الكرمي بنيذكر اخلالف  -8
فق عليها، ُث باب باختصار باب االستعاذة بذكر الصيغة املتمبو باً: فبدأ -عند القراء باألصول

اختالف القراء يف الفصل بني السورتني مع ذكر الكتب اليت روهتا دون  فيه ذكرفالبسملة 
 .يف فاحتة الكتاب أصوالً وفرشاً  ذكر اخلالفوبعدها إسهاب، 

  ترتيب عرض املسائل يف بايب اإلدغام الكبري، وهاء الكناية عن كتاب النشر.غري  -8
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 :، ومناقشة بعض آرائهج المؤلفمالحظات على منهال لث:الفرع الثا

 

 :مالحظات على منهج المؤلفالأواًل: 

 ترتكز املالحظات يف النقاط اآلتية:

 عدم التنبيه على بعض الطرق واألسانيد اليت حتتاج إىل التعقيب عليها. أواًل:

ي ًا مبا فعله اإلزمريي حينما املتويل على ما ورد يف النشر يف املقام األول تأس العتماديرجع ذلك 
،  النشر؛ ألن مصن فه عامل بالفنح بأنه يعتمد ما جاء يفتكلم عن مسألة من املسائل وصر  

اليت للتربئة: نص  على ذلك له  ژٻ  ژ" قال يف النشر بعد متثيل  قال املتويل يف الروض النضري:"
ة من املستنري، ومل يتعرض لذلك التوسط وقال اإلزمريي: "رأيت نسخاً كثري ، يف املستنريابن سوار 

 التوسطيف هذا إال نسخة واحدة ذكر فيها أو ل البقرة، قال: روى العط ار عن...س ليم عن محزة 
ژٻ پ ژيف 

د لكن نأخذ  ( 0) وحنوها، فعلى هذا ال جييء التوسط من املستنري خللف وخال 
 أ. هـ. (6) لى ابن اجلزري ألنه عامل بالفن"بالتوسط عنه اعتماداً ع

 وإليك بعض األمثلة:

يف بعض املواضع نسب املصن ف طريقاً معينًا إىل كتاب من الكتب، وبعد التحقق، مل جند   -0
هذا الطريق يف هذا الكتاب، مثاًل: ذكر طريق الكارزيين عن الشذائي عن ابن بويان عن 

جدها يف نسخ التلخيص اليت بني أيدينا؛ فاألوىل أيب نشيط؛ من تلخيص أيب معشر، ومل أ
 الطرقأن يقال من طريق أيب معشر، وليس من كتاب التلخيص، ويقاس على ذلك بقية 

 .(3) املشاهبة هلذه احلالة

                                                           

 .6سورة البقرة: اآلية ( 0)
 .27، رسالة ماجستري، ص الروض النضير( انظر: املتويل، 6)
 .082، 083، 070، 021، 021، 092، 099، 061، 001، 011 ( انظر: الصفحات:3)
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نسب طريقًا ما إىل رواية من كتاب ما، وعند التحقق من هذا الطريق يتضح أن الرواية   -6
ثاًل: ذكر يف رواية خالد؛ طريق أبو حممد الفح ام عن أصاًل غري موجودة يف هذا الكتاب، م

د من كتاب التلخيص، وال يوجد يف ابك ار  بن أمحد عن الصو اف عن الوز ان عن خال 
 .(0)التلخيص رواية خالد أصالً، ونب هت على ذلك يف احلاشية لكل احلاالت املشاهبة 

أسانيد ورش سقطت من روضة  سقوط بعض األسانيد من الكتب املنسوبة إليها، مثل  -3
 .(6)املالكي 

الطرق الرئيسة عن ابن األخرم يف رواية ابن ذكوان هي مخس طرق وليست سّتاً؛ ألن   -9
 .(3) السلمي واجلبين مها شخص واحد

وابن  الصقراجلزري نفسه، مثالً: طرق ابن خ شيش وابن ابن بعض الطرق فيها مقال عند   -2
امل، عن زيد بن علي عن الداجوين عن هشام، قال الثالثة من الك؛ يعقوب األهوازي

 .(9)اجلزري عنها:" وقراءهتم على زيد بن بالل أبعد من البعيد"
يف باب هاء الكناية ذكر بعض األحيان وجهًا من األوجه ونسبه إىل كتاب معني، وبعد   -2

قوله أن صاحب العنوان روى الصلة يف  مثاًل ذكر الرجوع هلذا الكتاب تبني عكس ما ذكر،
 .(2)ومل جند ذلك يف العنوان  ،(2) (طه) بـ ژ   خب ژ بـ تعاىل

اجلزري منها القراءات والروايات والطرق كما يف ابن مل يلتزم برتتيب الكتب اليت روى  ثانياً:  -7
 النشر.

االختصار يف بعض الطرق اليت البد فيها من التوضيح، حنو قوله يف إسناد حفص: ثالثاً: 
الطربي عن الويل من املستنري، ومن كامل اهلذيل، وتعددت فبلغت أربع "وطريق أيب إسحاق 

 .(7)طرق للطربي"

                                                           

 .ه ال يوجد يف التلخيص رواية خالدنبه املصنف يف موضعني فقط أنمن البحث، 073ة انظر: الصفح (0)
 لبحث.من ا 060( انظر: ص6)
 من البحث. 022( انظر: ص3)
  من البحث. 020 ( انظر: ص9)
 .72( اآلية 2)
 من البحث. 622ص( انظر:2)
 من البحث. 022 ( انظر: ص7)
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، قال: -رضي الل عنهما-ذكره حديثًا موضوعًا يف باب البسملة، وهو: عن ابن عباس رابعاً: 
يقول: خري الناس، وخري من ميشي على األرض املعلمون؛ فإّنم كلما   ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسول الل 

د دوه، أعطوهم وال تستأجروهم، فإن املعلم إذا قال للصيب قل: بسم الل الرمحن خ ل ق الدين ج
، وقد نو هت (0)الرحيم، فقاهلا، كتب الل براءة للصيب، وبراءة للمعلم، وبراءة ألبويه من النار"

 على ذلك يف موضعه.

ملستقرئ للنشر يف باب اإلدغام الكبري غري  ترتيب عرض املسائل عن كتاب النشر: فا خامساً:
جيد أن ابن اجلزري بدأ بذكر موانع اإلدغام املتفق عليها ُث ذكر املتماثلني يف كلمة، ُث يف  

 كلمتني، ُث املتقاربني يف كلمة، ُث يف كلمتني مرتباً ذلك على حروف املعجم.

أما يف التهذيب فقد عكس ما بدأ به يف النشر، فأخ ر ما قد مه النشر، كتأخريه موانع 
دغام، واإلدغام يف كلمة، وتقدمي ما أخ ر، كإدغام املتماثلني يف كلمتني، ُث املتقاربني بنفس اإل

 الطريقة، يف كلمتني ُث يف كلمة، مرتباً ذلك على حروف املعجم.

يف باب هاء الكناية ذكر ابن اجلزري مواضع اتفاق القراء يف هاء الكناية ُث ذكر سادساً: 
 مذهب ابن كثري.

يل فقد بدأ مبا انتهى به ابن اجلزري فشرح مذهب ابن كثري يف هاء الكناية، ومن أما املتو 
 وافقه، ُث انتقل ملواضع اتفاق القراء.

ذكرت يف النشر، حنو: : سقوط بعض األوجه املقروء هبا واليت ذكرت من كتاب معني، سابعاً 
ژڑ  ژ  إشباع اهلاء هلشام يف قوله تعاىل:

على ذلك يف  ونبهتوذلك من كتاب املبهج،  (6)
 من البحث. اضعهامو 

                                                           

 من البحث. 017( انظر: ص 0)
 .8، 7سورة الزلزلة: اآليتان ( 6)
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سقوط بعض الكتب املختارة اليت روي فيها أحد األوجه املقروء هبا، وذكرت يف النشر،  ثامناً:
ژ  يف قوله تعاىل:حنو: سقوط كتاب التجريد والذي ورد فيه وجه االختالس يف اهلاء لقالون 

ژىئ  
(0)

  مواضعها من البحث.الفارسي، ونبهت على ذلك يفمن قراءة ابن الفحام  

 وسيظهر ذلك جلياً وافياً يف قسم التحقيق. 

، وعلى الل قصد  الس بيل، وهو حسيب ونعم هذا ما استطعت بيانه يف هذا املبحث
 الوكيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .37سورة يوسف: اآلية ( 0)
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 ثانياً: مناقشة بعض اآلراء التي ذكرها المؤلف:

ه يف أي مسألة من املسائل إال يف أن املصنف مل يذكر هنا يف هذا الكتاب آراء ةالباحث ترى
مسألة واحدة ستذكر الحقاً؛ يرجع ذلك إىل أن هذا الكتاب هو تلخيص فقط لكتاب النشر، 

 واملصنف هنا يورد آراء صاحب الكتاب فقط.

ژٱ     ٻ  ژ  واملسألة اليت أوردها يف قوله تعاىل:
(0): 

لكاف إدغامًا كامالً، يذهب قال املتويل: " أمجع رواة اإلدغام على إدغام القاف يف ا
معه صفة االستعالء، ولفظها، ليس بني أئمتنا يف ذلك خالف، وإمنا خالف من خالف ممن مل 

 ، إىل أن صفة االستعالء باقية مع اإلدغام.(3) ، وغريه(6) يروا إدغام أيب عمرو؛ فذهب مكي

يف املبسوط: " قال ابن جماهد يف مسائل رفعت إليه وأجاب فيها: ال  (0) قال ابن مهران
 يدغمه إال أبو عمرو. وهذا منه غلط أيضاً.

                                                           

 .61( سورة املرسالت، اآلية: 0)
ب، واسم أبيه مح موش بن حممد بن خمتار، اإلمام أبو حممد الق يسي املغريب الق ريواين، ُث األندلسي ( م ك ي بن أيب طال6)

وكتاب "املوجز يف القراءات"، قرأ القراءات على أيب  التبصرة"،القرطيب، العالمة املقرئ صاحب التصانيف، منها: كتاب "
اإلمام، قرأ عليه عبد الل بن سهل، وحممد بن أمحد بن مطرف  الطي ب عبد املنعم بن غلبون، وأيب عدي عبد العزيز بن

غاية النهاية، ، ، ابن اجلزري918، 0/917، 6طمعرفة القراء، ، الذهيب: هـ. انظر937الكناين، وغريمها، تويف سنة 
 .301، 6/311 د.ط،

 ( كأيب العالء اهلمذاين من بعض طرقه، وابن مهران من طريق النقاش.3)
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املقرئ: ال جيوز إظهاره وقال ابن  (3)يقول: قال أبو بكر اهلامشي (6) ومسعت أبا علي الص ف ار
 : أمجع القراء على إدغامه.(9)شنبوذ

 (2)وكذلك قرأت على املشايخ يف مجيع القراءات أعين باإلدغام إال على أيب بكر النقاش
 (2) ظهار، ومل يوافقه عليه أحد إال البخاري املقرئفإنه كان يأخذ لنافع وابن كثري وعاصم باإل

 (.7)فإنه ذكر فيه باإلظهار"

                                                                                                                                                                          

ران، األستاذ أبو بكر األصبهاين، ُث النيسابوري املقرئ، مصنف كتاب "( أمحد بن ا0) قرأ بدمشق  الغاية" حلسني بن مه 
على أيب احلسن بن األخرم، وببغداد على أيب احلسني بن بويان، وطائفة، قرأ عليه القراءات مجاعة، منهم: أبو الوفاء 

معرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر:  380لبسيت املقرئ، تويف سنة بن طرارة شيخ اهلذيل، وأبو القاسم علي بن أمحد اامهدي 
 .21، 0/91،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري6،0/321ط
( حممد بن أمحد بن حامد أبو علي الصفار، مقرئ ضابط حلرف ابن كثري وغريه، أخذ القراءة عرضاً عن أيب بكر حممد 6)
د.ط،  غاية النهاية،ن، وأثىن عليه واعتمد على روايته، انظر: ابن اجلزري، بن موسى، وغريه، قرأ عليه أبو بكر بن مهراا

6/21،21. 
 القراءة أخذالبغدادي، اهلامشي الزينيب بكر أبوالل،  عبد بن سليمان بن حممد بن موسى بن حممد (3)

 عرضاً  عنه القراءة وروىالعالف، وغريمها، شريح بن وحممد اجلّدي، كثري بن سعدان عن ومساعاً  عرضاً 
الصفار، وغريمها، تويف سنة  حامد بن أمحد بن حممد علي أبوو بدهن، بن العزيز عبد بنا أمحد ومساعاً 
 .328، 6/327، د.ط، غاية النهايةه، انظر: ابن اجلزري، 308

القرآن على  ( حممد بن أمحد بن أيوب بن الصلت بن ش ن بوذ، اإلمام أبو احلسن البغدادي، شيخ القراء بالعراق، قرأ9)
خلق كثري باألمصار، منهم: قنبل، وهارون بن موسى األخفش، قرأ عليه عدد كثري منهم: حممد بن أمحد بن إبراهيم 

رواين، تويف سنة  -0/619 ،6طمعرفة القراء، ، لذهيبا هـ على خالف. انظر:368الش ن بوذي، والقاضي أبو الفرج النـ ه 
 .22-26/ 6،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 618

( حممد بن احلسن بن حممد بن زياد بن هارون، أبو بكر املوصلي ُث البغدادي النـ ق اش، أخذ القراءة عرضًا على أيب 2)
ربيعة الر بعي، وإدريس بن عبد الكرمي احلداد، وغريمها، أخذ عنه القراءة خلق ال حيصى عددهم منهم: أبو احلسن احلم امي، 

له مصن فات كثرية منها كتاب "شفاء الصدور" يف التفسري، وكتاب "املعجم الكبري يف أمساء القراء"،  وعبد العزيز بن جعفر،
-6/001 ، د.ط،غاية النهاية، ، ابن اجلزري302-0/300 ،6طمعرفة القراء، ، الذهيب هـ. انظر:320تويف سنة 

060. 
القراءة عرضًا عن حممد بن إسحاق البخاري  حممد بن حممد بن أمحد بن مرثد أبو بكر التميمي البخاري، روى (2)

، ابن اجلزريانظر: بن يوسف الرازي، روى القراءة عنه عرضاً أبو بكر أمحد بن احلسني بن مهران واعتمد عليه، اوإبراهيم 
 .6/638د.ط، غاية النهاية، 

 .016ص  د.ط،المبسوط، ( انظر: ابن مهران، 7)
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وعن نافع برواية ورش قرأناه بني اإلظهار واإلدغام وهو احلق والصواب ملن أراد ترك 
 .(0) اإلدغام

 نسخ الكتاب، ونماذج مصورة منها الفرع الرابع:

 : نسخ الكتاب:أوالً 

 ورمزها "أ":-مكتبة الحافظ ثناء اهلل الزاهدي بإسالم آباد في باكستان  نسخة-7

-حصلت على مصو رة هلذه النسخة، وهي نسخة حمفوظة يف مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث
هـ، تاريخ 0680رجب  7( ورقة، تاريخ التأليف 027(، وتقع يف )92/3716برقم )-ديب

سطرًا يف الصفحة الواحدة، يف كل سطر 60ه، وعدد السطور فيها0686ان شعب 08النسخ 
، جمهولة الناسخ، والنسخة جيدة وواضحة مدادها أسود، كتبت خبط الرقعة( كلمة،  1-06)

وبعض الكلمات باألمحر، تقع هذه النسخة يف جملد أسود اللون، وهي حبالة حسنة، والنسخة 
 قط يف احلواشي، تردفها كلمة صح.مقابلة ومصححة، عليها استدراكات للس

 ومل يكتب شيء يف الصفحة اليمىن املقابلة لصفحة الغالف.

وكتب يف صفحة الغالف اسم الكتاب واسم مؤلفه، ونص  ذلك: "هذا كتاب " 
 هتذيب النشر يف القراءات العشر" للعبد الفقري حممد املتويل املصري، عفا الل عنه آمني".

ی  ی  ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    يئ  جب   حب  خب  مب  ژ عاىل: وكتــب حتت ذلك قوله ت

ژىب  يب   جت  
(6)    

يف وقت فجر يوم السبت املوافق وهو -رمحة الل تعاىل عليه -ُث ك ت ب: " تويف املؤلف 
ه ثالثة عشر وثالمثائة بعد األلف من اهلجرة النبوية 0303احلادي عشر من شهر ربيع األول 

 والسالم". على صاحبها أفضل الصالة

                                                           

 ( انظر: املرجع السابق.0)
 .63، 66نسان، اآليتان: ( سورة اإل6)
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 وجاء يف آخر هذه النسخة:

"مت هذا املختصر بعون الل وقوته وتوفيقه، له احلمد واملنة، يوم الثالثاء وهو السابع من شهر 
، وأحتسب  ملسو هيلع هللا ىلصسنة إحدى ومثانني ومائتني بعد األلف من هجرته  (6)األصبّ  (0)رجب األصم

طالعه الغم ة، وأن جيعله خالصاً على الل تعاىل أن ينفع به األمة، وأن يكشف به عن كل من 
لوجهه الكرمي، وسببًا يف الفوز جبنات النعيم، جوار من قال توسلوا جباهي فإن جاهي عند الل 
عظيم صلى الل عليه وعلى آله الكرام وأصحابه مصابيح الظالم وسلم تسليماً كثرياً، واحلمد لل 

 رب العاملني".

خلميس املبارك مثانية عشر خلت من شهر شعبان وبعده مباشرة: "مت هذا الكتاب يوم ا
املبارك الذي هو من سنة ألف ومائتني واثنني ومثانني، وصلى الل على سيدنا حممد وعلى آله 

 وصحبه وسلم".

 وقد اعتمدت هذه النسخة أصاًل، لألسباب التالية:

 أّنا نسخة تامة. .0
 هـ.0686تقدمم تاريخ نسخها، فقد كتبت سنة  .6
 حة ومقابلة.أّنا نسخة مصح   .3
 السقط فيها قليل ال يذكر. .9

 ورمزها "ب ":-نسخة دار الكتب والوثائق المصرية بالقاهرة-6

حصلت على مصو رة من هذه النسخة، وهي حمفوظة يف دار الكتب املصرية حتت رقم 
سطراً يف الصفحة 60( ورقة، عدد السطور فيها 022(، وهي نسخة تقع يف )2111/0903)

( كلمة، خطها نسخي، جمهولة الناسخ، والنسخة تعترب واضحة 00-7سطر ) الواحدة، يف كل
إال أن فيها بعض الكلمات مطموسة بسبب زيادة احلرب، وهي كاملة، ومقابلة ومصح حة، 

                                                           

ا: اخلليل قال (0)  من ألن ه سالح، قعقعة   وال قتال، حركة وال مستغيث، صوت فيه يسمع ال كان ألنّه بذلك مس ي إمن 
 .م. م. ص: مادة ،9ط ،العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح اجلوهري،: انظر .احل ر م   األشه ر

 .9/726، 0، طالعربية اللغة في اإلبانة انظر: الصحاوي، صباً. فيه تصب الرمحة ألن األصب؛ مسي (6)
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عليها بعض استدراكات السقط يف احلواشي، وفيها بعض الفوائد اليت ذكرها املصنف، وهذه 
 ا أصالً؛ وذلك لتأخر تاريخ النسخ هلذه النسخة.النسخة منقولة من األوىل اليت اختذهت

ويف صفحة الغالف جند اسم الكتاب واسم مؤلفه، ونصه: "هتذيب النشر وخزانة القراءات 
 العشر" لإلمام حممد املتويل.

ويف هذه الصفحة ختم كتب عليه: دار الكتب والوثائق القومية، قسم التصوير 
0128. 

 وجاء يف آخر هذه النسخة: 

هذا الكتاب يوم اخلميس املبارك خامس عشر من شهر حمرم احلرام، افتتاح عام  " مت
ه، وصلى الل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 0361سنة ألف وثالمثائة وعشرين سنة 

 وسلم".

 وبعده ختم دار الكتب والوثائق القومية.
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 ثانياً: نماذج من مصورات النسخ:

 نسخة "األصل"صورة صفحة الغالف من ال
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 صورة اللوحة األوىل من النسخة "األصل"
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 صورة اللوحة األخرية من النسخة "األصل"
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 صورة صفحة الغالف من النسخة "ب "
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 صورة اللوحة األوىل من النسخة "ب"
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 صورة اللوحة األخرية من النسخة "ب"
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 تحقيق، وإيضاح المصطلحات والرموزبيان منهج ال الفرع الخامس:

 

 أواًل: بيان منهج التحقيق:

نسخ الكتاب وفق قواعد اإلمالء احلديث املعتمدة املتعارف عليها، مع تصحيح األخطاء -0
اإلمالئية والنحوية دون إشارة إىل ذلك، ومقابلة املنت على مصوريت النسختني معتمدة النسخة 

 )أ( أّماً يف املنت.

دات والفروق اليت جاءت يف النسخة )ب( يف احلواشي الرئيسة مع حتقيق هذه وضع الزيا-6
 النقول يوضع يف املنت بني معقوفتني. مصادر من زيادات الزمة من الزيادات، وما كان

 وضع قائمة باملصطلحات اخلاصة بعلم القراءات يف هذا الكتاب.-3

ورقم اآلية مع الضبط الكامل على رواية ختريج الشواهد القرآنية يف املنت بذكر اسم السورة، -9
 حفص.

كتابة اآليات القرآنية على الرسم العثماين متبعة يف ذلك مصحف املدينة النبوية، املطبوع -2
 يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، يف املدينة املنورة.

نص بني إثبات أرقام صفحات )النسخة الباكستانية( اليت اعتمدهتا أصاًل داخل ال-2
الصفحة األوىل من  ّناية/أ( يدل على 7معقوفتني؛ لتسهيل املقابلة ملن أراد، فمثالً: الرقم )

الصفحة الثانية من نفس الورقة فيشار إليها بالرقم ّناية الورقة السابعة من املخطوط، أما 
 /ب(، وهكذا.7)

 ختريج األحاديث من كتب احلديث الشريف.-7

 ا.ختريج األشعار من مظاّنّ  -8

ضبط األحاديث الشريفة ضبطًا كاماًل، أما األعالم والن ص احملقق فض بط منها ما يشكل -1
 فقط.
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 وضع عالمات الرتقيم املناسبة إليضاح النص، ومصطلحات التحقيق املتداولة.-01

 التعريف بأعالم القراء الواردة أمساؤهم، واإلشارة إىل بعض مصادر ترمجتهم.-00

 ة، ختدم وتعني الباحث، وهي كالتايل:عمل فهارس علمي-06

 .فهرس اآليات والكلمات القرآنية 
 .فهرس األحاديث النبوية الشريفة 
 .فهرس األبيات الشعرية 
 .فهرس األعالم 
 .فهرس األماكن والبلدان 
 .فهرس املصادر واملراجع  

 ثانياً: إيضاح المصطلحات والرموز المستعملة في الرسالة:

 عفر.املدنيان = نافع وأبو ج

 احلرميان =نافع وابن كثري.

 احلجازيون = نافع وابن كثري وأبو جعفر.

 البصريان = أبو عمرو ويعقوب.

 الكوفيون = عاصم ومحزة والكسائي وخلف.

 ] [: ملا أقحم على النص من الزيادات التوضيحية اليت أضيفت على النص.

 حة جديدة.] / [: عالمة انتهاء صفحة من "األصل" النسخة " أ " وبدء صف

 : لآليات الكرمية املضبوطة برواية حفص.ژ ژ

 ) (: لتكرار املرجع يف احلاشية.
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 " ": لألحاديث الشريفة، والنصوص اليت ينقلها املصنف، وألمساء الكتب، وإلبراز كلمة.

 ت: تويف سنة كذا.

 هـ: سنة هجرية.

 م: سنة ميالدية.

 ا.هـ: انتهى. 

 ص: صفحة.

 ط: طبعة الكتب.

 األصل.أ: نسخة 

  ب: نسخة دار الكتب املصرية.

 د.ط: دون طبعة.

 د.م: دون مكان النشر.

 د.ن: دون ناشر.

 د.ت: دون تاريخ النشر.
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 الفصل الثالث: التحقيق:

ويشمل ثالثة مباحث:     

  املبحث األول: النص احملقق.   

.النتائج واملقرتحات أهم املبحث الثاين: اخلامتة: وحتوي    

الثالث: الفهارس العلمية، وتشمل:املبحث     

فهرس اآليات القرآنية.-0                           

فهرس األحاديث الشريفة.-6                           

فهرس األبيات الشعرية.-3                           

فهرس األعالم.-9                          

.اكن والبلدانفهرس األم -2                          

 فهرس املصادر واملراجع.-2               
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 المبحث األول

 النص احملقق: ويشمل سبعة مطالب:

    املطلب األول: باب أمساء األئمة القراء العشرة ورواهتم وطرقهم.

 املطلب الثاين: باب ذكر الكتب اليت روى املصنف منها هذه القراءات. 

    ثالث: مطلب إسناد القراءات العشر.الاملطلب                  

    املطلب الرابع: باب االستعاذة.

  املطلب اخلامس: باب البسملة.                 

 باب أم القرآن.املطلب السادس:                  

  باب اإلدغام الكبري. املطلب السابع:                  

هاء الكناية.     املطلب الثامن: باب                
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زانَة  الق راءات  الَعْشر   (0)تـَْهذيب    النشر وخ 

 (6) ]وبه العون[ بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (3) [وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم]

وبل غ ه  يف الد ارين  أحسن  الل  عواقبه، -اخل لويّت ( 2)الش افعيّ ( 9)قال الفقري  حممد املتويّل ]املصري[
 مآربه: 

احلمد  لل الذي يهدي من يشاء إىل صراٍط مستقيٍم والص الة  والس الم  على سي دنا 
باآليات والذ كر احلكيم وعلى آله وأصحابه ذوي القدر  الفخيم  واألجر   املبعوث  وموالنا حمم د 

.  العظيم 

 :أما بعد

عن مطالعة كتاب النشر يف القراءات العشر  فلما كانت اهلمم يف هذا العصر تقصر
أحببت  أن أخل صه -قد س الل سر ه، ونو ر قربه-لإلمام احلافظ أيب اخلري حممد بن اجلزري الش افعي

تناول مقاصده، واستخراج فوائده، فجاء حبمد الل  الطالبيف هذا املصن ف؛ ليقرب على 
زانة القراءات  (7) طي بتهمذّهباً، ول (2) ألصله مهّذباً، ولتقريبه مقر باً، ومس يته" هتذيب النشر وخ 

                                                           

 ( ما بني املعقوفتني ساقط من األصل.0)
 .مثبت يف ب فقط( ما بني املعقوفتني 6)
 .ب( ما بني املعقوفتني ساقط من 3)
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من األصل.9)
هذه "يا " النسبة، والياء األصلية حمذوفة ويصبح ( وجد على هامش األصل يف هذه اللوحة هذه العبارة:" الشافعي 2)

 شفعوي". ا.هـ.
 ( املراد: "تقريب النشر يف القراءات العشر" البن اجلزري.2)
 ( املراد: منظومة "طيبة النشر يف القراءات العشر" البن اجلزري.7)
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العشر" جعله الل إليه من أحب  األعمال، ونفع به كما نفع بأصله يف احلال واملآل، وعلى الل 
 .(0) قصد  الس بيل، وهو حسيب ونعم الوكيل

                                                           

لنشر مات  فق ل  له : لتهذيبه أحياه ، ( ورد يف هامش األصل يف الصفحة األوىل من املقدمة ما نصه: " أال م ن يظ نم ا0)
 ل م ن يطلب  أهل ه ، لقد فاق  تقريباً، وكان  مقر بًا لطي ب ٍة، يبغي من الناس  س ؤل ه، يفوح  شذاه  كل ما ارتيد  نشره ، وينشر  معناه  

ا، وقل ت مبانيه  ل م ن قد أقل ه " ا.هـ.  رام حّله ، جتلم معانيه وفيه لباهب 
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اب أسماء األئمة القراء العشرة ورواتهم وطرقهم:]المطلب األول[ ب  

 عنه. (6) وورش( 0) قالوننافع: من رواييت  م:وه

 عن أصحاهبما عنه. (9) وق نبل (3) البّزيرواييت وابن كثري: من 

عنه. عن حيىي اليزيدي (2) /أ[ والسوسيّ 0الدورّي ]رواييت وأبو عمرو: من  ّّ 

 

 عن أصحاهبما عنه.  (0) وابن ذكوان (2) هشاموابن عامر: من رواييّت 

                                                           

بن مينا بن و ر د ان بن عيسى، اإلمام أبو موسى، قرأ على نافع ولق به قالون جلودة قراءته، وقالون لفظة رومي ة  ( عيسى0)
معناها جي د، عرض القرآن على عيسى بن وردان احلذ اء، قرأ عليه بشر كثري منهم: أمحد بن يزيد احللواين، وحمم د بن 

غاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/081،071 ،6طمعرفة القراء،  الذهيب،ه. انظر: 661هارون أبو نشيط، تويف سنة 
 .0/202،202 ،د.ط

( عثمان بن سعيد بن عبد الل بن عمرو بن سليمان، موىل آل الزبري بن العو ام، شيخ القراء مبصر، جو د القرآن عدة 6)
ملصرية يف زمانه، قرأ عليه أبو يعقوب األزرق، ختمات على نافع، لقبه نافع بورش، انتهت إليه رئاسة اإلقراء بالديار ا

-0/077 ، 6طمعرفة القراء، الذهيب، ه. انظر: 017بن عبد األعلى، كان يف القراءة حج ة، تويف مبصر سنة اويونس 
 .213، 0/216 د.ط،غاية النهاية، ، ، ابن اجلزري071

ملّكّي، اإلمام أبو احلسن، مقرئ أهل مك ة، قرأ القرآن على ( أمحد بن حممد بن عبد الل بن القاسم بن نافع بن أيب بز ة ا3)
عكرمة بن س ليمان، وعلى أيب اإلخريط و ه ب بن واضح، قرأ عليه أبو ربيعة حممد بن إسحاق الر بعي، واحلسن بن احل باب، 

، 0/001 ط،د. غاية النهاية،، ، ابن اجلزري613-0/611، 6طمعرفة القراء، الذهيب،  هـ، انظر:621تويف سنة 
061. 

( حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن خالد بن سعيد بن ج ر جة، اإلمام أبو عمر املخزومّي، موالهم املك ي املقرئ، شيخ 9)
املقرئني، جو د القرآن على أيب احلسن القو اس، وأخذ عن البز ي أيضاً، انتهت إليه رئاسة اإلقراء لعلو  إسناده، قرأ عليه ابن 

غاية ، ، ابن اجلزري391، 0/398، 6طمعرفة القراء، الذهيب،  ه. انظر:610واحلسن بن شنبوذ، تويف سنة جماهد، 
 . 6/022،022 ،د.طالنهاية، 

( صاحل بن زياد بن عبد الل بن إمساعيل بن إبراهيم، اإلمام أبو ش عيب السموسّي املقرئ، قرأ القرآن على حيىي اليزيدي 2)
هور، تويف سنة وغريه، قرأ عليه خلق كث معرفة الذهيب، هـ. انظر:  620ري منهم: موسى بن جرير النحوي، وموسى بن مج 

 . 333، 0/336 ،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري602، 0/609 ، 6طالقراء، 
بن  ( هشام بن عم ار بن ن صري بن ميس رة، اإلمام أبو وليد السملمي، شيخ أهل دمشق، أخذ القراء عرضًا عن عراك2)

خالد، وعن أيوب بن متيم، وغريمها من أصحاب حيىي الذ ماري، قرأ عليه أمحد بن يزيد احللواين، وإمساعيل بن احل و ير س، 
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 عنه. (3) وحفص بن سليمان (6) بن عي اش شعبة أيب بكر وعاصم: من رواييت

 عنه. (2) عن س ليم (9) وخالد خلف،رواييت ومحزة: من 

 عنه. والدموريّ  (2) : من رواييّت أيب احلارثالكسائيّ وعلّي بن محزة 

    عنه. (0) وسليمان بن مج از(7) : من رواييت عيسى بن و ر دانالقعقاعن وأبو جعفر يزيد ب

                                                                                                                                                                          

، د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري661-0/607 ، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر:  692وغريمها، تويف سنة 
6/329-322 . 
ر بن ذكوان، اإلمام أبو عمرو، موالهم الدمشقي، مقرئ دمشق، وإمام جامعها، أخذ القرآن ( عبد الل بن أمحد بن بش0)

عن أيوب بن متيم التميمي، قرأ عليه خلق كثري منهم: هارون بن موسى األخفش، وحممد بن القاسم اإلسكندراين، أل ف  
معرفة الذهيب،  ه. انظر:696ويف سنة كتاب "أقسام القرآن وجواهبا وما جيب على قارئ القرآن عند حركة لسانه"، ت

 .912، 0/919 ،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري666-0/661،، 6طالقراء، 
( أبو بكر بن عياش بن سامل األسدي الكويف اإلمام، أحد األعالم، اختلف يف امسه على عشرة أقوال، أصحها شعبة، 6)

لى عطاء بن السائب، وغريمها، قرأ عليه أبو احلسن الكسائي، قرأ القرآن ثالث مرات على عاصم، وعرض القرآن أيضًا ع
غاية ، ، ابن اجلزري022-0/020، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 013وحيىي العليمي، وطائفة، تويف سنة

 .367-0/362 د.ط،النهاية، 
از، اإلمام صاحب عاصم، وابن بن سليمان بن املغرية، أبو عمر بن أيب داود األسدي الكويف الغاضري البز   ( حفص3)

زوجته، أخذ القراءة عرضاً وتلقيناً عن عاصم، روى القراءة عنه عرضاً ومساعاً عمرو بن الصباح وعبيد بن الصباح ومجاعة، 
 . 0/622،629 د.ط،غاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/027،022، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 081تويف سنة

د الشيباين موالهم الص ري يف الكويف، إمام يف القراءة، أخذ القراءة عرضًا عن س ليم، روى القراءة عنه ( خالد بن خال9)
 6طمعرفة القراء، الذهيب،  هـ. انظر:661بن شاذان اجلوهري، وحممد بن اهليثم، وطائفة، تويف سنة احممد 

 .  0/672،679 ،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/636،630،
ليم بن عيسى بن س ليم بن عامر بن غالب، موالهم الكويف املقرئ، صاحب محزة الز ي ات، وأخصم تالمذته، خلف ( س  2)

ه على 088محزة يف اإلقراء بالكوفة، قرأ عليه خلف بن هشام البز ار، وخالد بن خالد الصرييف، وغريمها، تويف سنة 
 .301، 0/308 د.ط،غاية النهاية، ، ، ابن اجلزري021، 028/ 0، 6طمعرفة القراء، الذهيب،  خالف. انظر:

ل ة أصحابه، قرأ عليه مجاعة 2) ( الليث بن خالد اإلمام أبو احلارث البغدادي املقرئ، قرأ القرآن على الكسائي وهو من ج 
 6طمعرفة القراء، الذهيب،  ه. انظر:691منهم: حممد بن حيىي الكسائي الصغري، وسلمة بن عاصم، تويف سنة 

 . 6/639 ،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/633،636،
( عيسى بن وردان، اإلمام أبو احلارث احلذ اء املدييّن القارئ، قرأ على أيب جعفر القارئ وعلى شيبة بن نصاح، روى 7)

، 6طراء، معرفة القالذهيب، ه تقريباً. انظر: 021عنه القراءة عرضًا إمساعيل بن جعفر، وعيسى بن مينا، تويف سنة 
 .  0/202 ،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/033
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 عنه.( 3) وروح (6) ويعقوب بن إسحاق احلضرمي: من رواييت رويس

 عنه. (2) وإدريس احلد اد (9) وخلف بن هشام: من رواييت إسحاق الور اق

عن  طريقان، كل طريق من طريقني أن تأيت ذلك، أو أربعة الرواةولكل واحد من هذه 
ه ليتم  مثانون طريقاً.  الراوي نفس 

 عنه. (7) واحل لواين (2) فأم ا قالون فمن طريقي أيب نشيط

عنه  (9) [(3)األشعث]عن أيب بكر بن  (6) والقز از( 0) ابن بويان طريقيفأبو نشيط من 
 فعنه.

                                                                                                                                                                          

( سليمان بن مسلم بن مج از، أبو الربيع املدين، موالهم املدين، قرأ على أيب جعفر يزيد بن القعقاع، وشيبة بن نصاح، 0)
-0/82، 6طء، معرفة القراالذهيب،  ه. انظر:071عرض عليه إمساعيل بن جعفر، وقتيبة بن مهران، تويف بعد سنة 

 . 0/302، ، د.طغاية النهاية، ، ابن اجلزري81
( حممد بن املتوكل اللؤلؤي، املعروف بـ " ر و يس" املقرئ، أبو عبد الل، قرأ على يعقوب احلضرمي، تصد ر لإلقراء، فقرأ 6)

معرفة الذهيب،  ه. انظر:638سنة  عليه حممد بن هارون التّمار، واإلمام أبو عبد الل الزبري بن أمحد الزبريي الشافعي، تويف
 .  6/632،639 ،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/632، 6طالقراء، 

( روح بن عبد املؤمن، أبو احلسن اهلذيل، عرض القراءة على يعقوب احلضرمي، عرض عليه القراءة أبو بكر حممد بن 3)
، ، ابن اجلزري0/632،639 ، 6طمعرفة القراء، ، الذهيب هـ على خالف. انظر: 639وهب الثقفي، وغريه، تويف سنة 

 .0/682،د.طغاية النهاية، 
( إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الل، أبو يعقوب املر و زي ُث البغدادي ور اق خلف وراوي اختياره، قرأ على 9)

سن بن عثمان الربزاطي، تويف سنة خلف، وعلى الوليد بن مسلم، قرأ عليه حممد بن عبد الل بن أيب عمر النـ ق اش، واحل
 .   0/022 ،د.طغاية النهاية، ، ه. انظر: ابن اجلزري682

( إدريس بن عبد الكرمي، اإلمام أبو احلسن البغدادي املقرئ احلداد، قرأ على خلف البز ار، قرأ عليه أبو بكر بن محدان 2)
، 0/673،676 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 616الق طيعي، واحلسن بن سعيد املط وعّي، وغريمها، تويف سنة 

 . 0/029 ،د.طغاية النهاية، ، ابن اجلزري
( حممد بن هارون الر بعي الـم ر و زي ُث البغدادي، أبو نشيط )أبو جعفر(، قرأ على قالون، روى القراءة عنه أمحد بن 2)

وى عنه القراءة أيضًا عبد الل بن فضيل، تويف سنة بن األشعث، وعنه انتشرت روايته عنه أداء عن قالون، ور احممد 
 .  6/673،676 د.ط، ،غاية النهاية، ، ابن اجلزري0/690،691 ، 6طمعرفة القراء، الذهيب،  ه. انظر:628

 ( أمحد بن يزيد، اإلمام أبو احلسن احللواين املقرئ، من كبار اجملّودين األعالم، قرأ على قالون وهشام بن عمار ومجاعة،7)
معرفة الذهيب، هـ. انظر: 621قرأ عليه احلسن بن العباس بن أيب مهران اجلمال، وجعفر بن حممد بن اهليثم، تويف سنة 

 .  0/021،091 ، د.ط،غاية النهاية، ، ابن اجلزري0/691، 6طالقراء، 
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 عنه فعنه. (2) وجعفر بن حمم د بن اهليثم (2)أيب م هران  ابنواحللواين من طريقي 

 عنه. (8) واألصبهاين (7) األزرقطريقي وأما ورش فمن 

 عنه فعنه. (0) باحلاء املهملة وابن سيف (1) إمساعيل الن حاس طريقيفاألزرق من 

                                                                                                                                                                          

أ على أمحد بن حممد بن ( أمحد بن عثمان بن حممد بن جعفر بن ب ويان، أبو احلسني اخلراساين البغدادي احلريب، قر 0)
األشعث الع ن زي وإدريس بن عبد الكرمي احلد اد، وغريمها، قرأ عليه عبيد الل بن حممد بن أيب مسلم الف ر ضي، وأمحد بن 

غاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/301 ، 6ط معرفة القراء،الذهيب، هـ. انظر: 399نصر الش ذائّي، وغريمها، تويف سنة 
  .0/81،71 د.ط،

( علي بن سعيد بن احلسن، اإلمام أبو احلسن البغدادي القزّاز، املقرئ املعروف بابن ذؤابة، قرأ على مجاعة منهم أمحد 6)
ه. 391بن األشعث الع ن زي، قرأ عليه صاحل بن إدريس وعلي بن عمر الدار قطين، وعامة البغداديني، تويف قبل سنة ا

 .   0/299،293 د.ط،غاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/302،  6طمعرفة القراء، الذهيب، انظر: 
( أمحد بن حممد بن يزيد بن األشعث بن حسان القاضي، أبو بكر العنزي البغدادي املعروف بأيب حسان، قرأ على أيب 3)

قبل  نشيط صاحب قالون، وعلى أمحد بن زرارة عن سليم، روى القراءة عنه أمحد بن بويان وعلي بن سعيد بن ذؤابة، تويف
 .039،033/ 0،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/622 ، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر:  311سنة 

 ،6ط معرفة القراء،الذهيب، ( ما بني املعقوفتني يف األصل وب )األخفش(، وهو حتريف، واملثبت هو الصواب. انظر: 9)
 .039،033/ 0د.ط،غاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/622
( احلسن بن العباس، اإلمام أبو علي الر ازي اجلم ال املقرئ، قرأ على مجاعة منهم أمحد بن يزيد احللواين، قرأ عليه كثريين 2)

 ، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 681منهم أبو بكر النق اش، وأمحد بن مح اد صاحب املشطاح، تويف سنة 
 .    0/602، د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/629
( جعفر بن حممد بن اهليثم، أبو جعفر البغدادي، قرأ على أمحد بن يزيد احللواين، روى القراءة عنه ولده هبة الل بن 2)

 .   0/017 ،د.طغاية النهاية، ، هـ تقريباً. انظر: ابن اجلزري611بن حممد، تويف سنة اجعفر 
قرئ املعروف باألزرق، أخذ القراءة عرضاً ومساعاً عن ورش، وخلفه يف ( يوسف بن عمرو بن يسار املدين ُث املصرّي امل7)

هـ تقريباً.  691القراءة واإلقراء مبصر، قرأ عليه عبد الل بن مالك بن سيف، وإمساعيل بن عبد الل النح اس، تويف سنة 
 .6/916 ،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/612 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، انظر: 

( حممد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن ش بيب األسدي، اإلمام أبو بكر األصبهاين املقرئ صاحب رواية ورش، قرأ على 8)
دييّن، وعامر بن سعيد احل ر سّي، قرأ عليه طائفة منهم: هبة الل بن جعفر، واحلسن بن سعيد  سليمان ابن أخي الر ش 

/ 6 ،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/623،626، 6، طرفة القراءمعالذهيب، هـ. انظر: 612املطو عي، تويف سنة 
071،021    . 

( إمساعيل بن عبد الل بن عمرو بن سعيد بن عبد الل، اإلمام أبو احلسن املصري النحاس املقرئ، شيخ القراء مبصر، 1)
قرأ عليه مجاعة منهم: أبو جعفر جّود القرآن على أيب يعقوب األزرق صاحب ورش، وعلى عبد الصمد بن عبد الرمحن، 
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 ./ب[ أصحابه فعنه0عن ] (3) واملط و عي، عنه (6) ابن جعفر طريقيواألصبهاين من 

 عنه. (2) وابن احل باب (9) وأما البز ي فمن طريقي أيب ربيعة

 عنه فعنه. (2) وابن ب نان  و ربيعة من طريقي النق اشفأب

 عنه فعنه. (0) وعبد الواحد بن عمر (7) وابن احلباب من طريقي ابن صاحل

                                                                                                                                                                          

 ،6طمعرفة القراء، الذهيب،  هـ. انظر:681أمحد بن عبد الل ابن هالل األزدي، وإبراهيم بن محدان، تويف سنة بضع و
 .  0/022 ،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/620،621
صري املقرئ شيخ اإلقليم يف القراءة يف زمانه، قرأ ( عبد الل بن مالك بن عبد الل بن سيف، اإلمام أبو بكر التمجييب امل0)

 ه. انظر:317القرآن على أيب يعقوب األزرق، قرأ عليه إبراهيم بن حممد بن مروان، وعبد العزيز بن علي، تويف سنة 
 0/992د.ط، غاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/620، 6طمعرفة القراء، الذهيب، 

هليثم، أبو القاسم البغدادي، أخذ القراءة عن أبيه جعفر بن حممد وغريه، روى القراءة ( هبة الل بن جعفر بن حممد بن ا6)
هـ على 321عنه عرضًا أبو احلسن احلم امي، واإلمام أبو بكر بن مهران وعليه اعتماده يف كتبه، وغريمها، تويف سنة 

 .     6/320،321 ،د.ط، غاية النهاية، ، ابن اجلزري0/368 ،6طمعرفة القراء، الذهيب،  خالف. انظر:
( احلسن بن سعيد بن جعفر بن الفضل بن شاذان، اإلمام أبو العباس املط و عي البصري، مؤلف كتاب "معرفة الالمات 3)

وتفسريها"، قرأ على حممد بن عبد الرحيم األصبهاين، وإدريس بن عبد الكرمي احلداد، قرأ عليه خلق كثري منهم: أبو 
 6طمعرفة القراء، الذهيب،  ه. انظر:370اخلزاعي، وحممد بن احلسني الكار ز يين، تويف سنة الفضل حممد بن جعفر 

 .     0/609،603 د.ط،غاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/336،330،
( حممد بن إسحاق بن وهب بن أ ع ني  بن سنان، أبو ربيعة الر بعي، عرض القرآن على البز ي وقنبل، أخذ عنه القراءة 9)
 6طمعرفة القراء، الذهيب،  هـ. انظر:619بن احلسن النـ ق اش، وعمر بن حممد بن عبد الص مد، وغريمها، تويف سنة امد حم
 .     6/11 ،، د.طغاية النهاية، ، ابن اجلزري0/691، 
وهو الذي روى -ي ( احلسن بن احل باب بن خم  ل د الد قاق، اإلمام أبو علي البغدادي املقرئ، عرض القرآن على البز  2)

، وعلى حممد بن خالد األمناطي، أخذ عنه القراءة عبد الواحد بن عمر، وأمحد بن صاحل، تويف سنة -التهليل عنه 
 .      0/611 د.ط،غاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/621،691 ،6ط معرفة القراء،الذهيب،  هـ. انظر:310

ان، أبو حممد البغدادي الزاهد، عرض البن كثري على احلسن بن ( عمر بن حممد بن عبد الصمد بن الليث بن ب ن2)
، الذهيب ه. انظر: 379احل باب، وأيب ربيعة، وللدوري على أمحد بن فرح املفسر، عرض عليه احلسني بن أمحد، تويف سنة 

 . 0/217د.ط،غاية النهاية، ، قال القصاع: "هو ابن بنان"، ابن اجلزري ، وفيه0/338 ، 6طمعرفة القراء، 
( أمحد بن صاحل بن عمر بن إسحاق، أبو بكر البغدادي، قرأ على احلسن بن احل باب، واحلسن بن احلسني الصواف، 7)

معرفة القراء،  الذهيب، هـ. انظر:321قرأ عليه عبد الباقي بن احلسن، وعبد املنعم بن غلبون، وآخرون، تويف بعد سنة 
 .0/26 ،طد.غاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/331 ، 6ط



83 
 

 عنه.  بن ش ن بوذوأما قـ ن بل فمن طريقي ابن جماهد وا

 عنه فعنه. (3) وصاحل( 6) فابن جماهد من طريقي الس ام ر ي

 عنه فعنه. (2) والش ط وي( 9) وابن شنبوذ من طريقي القاضي أبو الفرج الن هرواين

 باحلاء عنه. (7) وابن فـ ر ح( 2) وأما الدموري فمن طريقي أيب الز عراء

 عنه فعنه. (0) عراء من طريقي ابن جماهد واملعد لفأبو الز  

                                                                                                                                                                          

مة احملقق أبو طاهر البغدادي املقرئ أحد األعالم، مؤلف كتاب  (0) عبد الواحد بن عمر بن حممد بن أيب هاشم، العال 
هم: أبو ن"البيان والفصل" قرأ القرآن على أمحد بن سهل األ شناين، وقرأ بالروايات على ابن جماهد، قرأ عليه خلق كثري م

، 0/367،362، 6طمعرفة القراء، الذهيب،  هـ. انظر:391علي بن العاّلف، تويف سنة  احلسن احلم امي، وأبو احلسن
 .977-0/972د.ط،غاية النهاية، ، ابن اجلزري

نون، أبو أمحد الس ام ر ي البغدادي املقرئ، مسند القراء بالديار املصرية، أخذ القراءة عرضاً 6) ( عبد الل بن احلسني بن ح س 
د، وأيب احلسن بن ش ن بوذ، قرأ عليه أبو الفتح فارس بن أمحد، وأبو العباس بن ن فيس، وآخرون، تويف عن أيب بكر بن جماه

 .907-0/902 د.ط،غاية النهاية، ، ، ابن اجلزري392-0/393، 6ط معرفة القراء،، الذهيب هـ. انظر:382سنة 
، قرأ على أيب بكر بن جماهد، قرأ عليه الفرج بن ( صاحل بن حممد بن املبارك بن إمساعيل، أبو طاهر املؤد ب البغدادي3)

 .0/639 ،د.طغاية النهاية، ، ابن اجلزري هـ، انظر:381عمر الواسطي. تويف سنة 
( املعاىف بن زكريا، أبو الفرج الن هرواين اجل ريري، نسبة إىل ابن ج رير الطربي؛ ألنه كان على مذهبه، أخذ القراءة عرضاً 9)

ن بوذ، وأيب م زاحم اخلاقاين، أخذ القراءة عرضاً عنه عبد الوهاب بن علي، وأمحد بن مسرور، وغريمها، عن أيب احلسن بن ش  
 .6/316د.ط، غاية النهاية، ، هـ. انظر: ابن اجلزري311له مصنفات جليلة منها: " أنيس اجلليس" وغريه، تويف سنة 

إلمام أبو الفرج الشنبوذي الش طوي، البغدادي املقرئ ( حممد بن أمحد بن إبراهيم بن يوسف بن العباس بن ميمون، ا2)
غالم ابن شنبوذ وإليه نسب لكثرة مالزمته له، قرأ على ابن ش ن بوذ، وابن جماهد، وغريمها، وقرأ عليه خلق كثري، منهم: 

، 6طالقراء، معرفة ، الذهيب ه. انظر:388حممد بن احلسني الكارزيين، وأمحد بن حممد بن حممد بن سي ار، تويف سنة 
 .6/20،21 ،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/397،392
( عبد الرمحن بن ع بدوس، اإلمام أبو الز عراء البغدادي، أخذ القراءة عرضاً عن أيب عمر الدوري بعدة روايات، روى عنه 2)

 الذهيب، ه. انظر:681ة بضع والقراءات عرضًا أبو بكر بن جماهد وعليه اعتماده، وحممد بن يعقوب املعد ل، تويف سن
 . 0/379،373 ،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/627،622 ،6طمعرفة القراء، 

( أمحد بن فرح بن جربيل، اإلمام أبو جعفر البغدادي الض رير، قرأ على الدموري جبميع ما عنده من القراءات، وعلى 7)
ه على خالف. 313، واحلسن بن سعيد املطوعي، وغريمها، تويف سنة البز ي، قرأ عليه زيد بن علي بن أيب بالل الكويفّ 

 . 0/12،12 ،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/627، 6طمعرفة القراء، ، لذهيبا انظر:
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 عنه فعنه. واملط و عي( 3) بالل( 6) وابن فرح من طريقي ابن]أيب[

هور (9) وأما السموسي فمن طريقي ابن ج رير  عنه. (2) وابن مج 

 عنه فعنه. (2) وابن ح ب ش فابن جرير من طريقي عبد الل بن احلسني

هور من طريقي الش ذائي  عنه فعنه. والش ن بوذي( 7) وابن مج 

 عن أصحابه عنه. (8) عنه والد اجوين وأما هشام فمن طريقي احل لواين
                                                                                                                                                                          

( حممد بن يعقوب بن احلجاج بن معاوية، أبو العباس املعد ل، قرأ على أيب الز عراء صاحب الدموري، وعلى أيب بكر 0)
نام املالكي، تويف بعد سنة باوهب  هـ. 361ن حممد، وغريمها، قرأ عليه أبو بكر بن م ق س م العطار، وعلي بن حممد بن خ ش 
 . 6/686 ،، د.طغاية النهاية، ، ابن اجلزري0/319 ،6طمعرفة القراء،  الذهيب، انظر:

 .0/611،618 د.ط،اية النهاية، غ، 0/367 ،6طمعرفة القراء، : انظر( ما بني املعقوفتني ساقط من األصل وب، 6)
( زيد بن علي بن أمحد بن حممد بن عمران بن أيب بالل، أبو القاسم الع جلي الكويّف املقرئ، قرأ على أمحد بن فرح 3)

املف س ر، وعبد الل بن جعفر الس و اق، قرأ عليه أبو احلسن احلم امّي، وعبد الباقي بن احلسن، وطائفة سوامها، تويف سنة 
 . 0/611،618 ،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/367 ،6ط معرفة القراء،الذهيب، ه. انظر: 328

( موسى بن ج رير، اإلمام أبو عمران الر ق ي املقرئ الضرير، قرأ على السموسي وهو من أجل  أصحابه، قرأ عليه خلق 9)
معرفة القراء، الذهيب،  :هـ تقريباً. انظر302ن ح ب ش، تويف سنة منهم: عبد الل بن احلسني الس ام ر ي، واحلسني بن حممد ب

 . 6/308،307 د.ط،غاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/629، 6ط
هور بن ز ريق، أبو عيسى البغدادي املقرئ، أخذ القراءة عرضاً عن السموسي، وعمران بن موسى الق ز از، 2) ( موسى بن مج 

، ابن 0/623، 6طمعرفة القراء، ، الذهيب الذهيب، هـ تقريباً. انظر:311وغريه، تويف سنة  روى القراءة عنه ابن ش ن بوذ،
 .  6/308 د.ط،غاية النهاية، ، اجلزري

ينـ و رّي، قرأ على أيب عمران موسى بن جرير الر قي، والعباس بن الفضل الرازي، قرأ عليه 2) ( حطان بن محدان، أبو علي الد 
، ابن 0/332 ،6طمعرفة القراء، ، الذهيب هـ. انظر:373املظف ر، وحممد بن إبراهيم، تويف سنة مجاعة، منهم: حممد بن 

 . 0/621 ،د.طغاية النهاية، ، اجلزري
( أمحد بن نصر بن منصور بن عبد اجمليد، الشيخ اإلمام أبو بكر الش ذائي البصري املقرئ، قرأ على ابن ش ن بوذ، وعلى 7)

ف، وآخرون، قرأ عليه حممد بن احلسني الكار زيين، وأبو الفضل اخلزاعي، وخلق سوامها، تويف سنة احلسن بن بش ار العال  
 د.ط،غاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/333،336، 6طمعرفة القراء، الذهيب،  هـ على خالف. انظر:373

0/092،099. 
 املقرئ، وداجون من قرى الر ملة، أخذ القراءة عرضاً ( حممد بن أمحد بن عمر، اإلمام أبو بكر الضرير الر ملي الد اجوين8)

ومساعًا عن حممد بن أمحد البـ ي ساين، وإمساعيل بن احل و يرس، وغريمها، قرأ عليه زيد بن أيب بالل الكويف، وأمحد بن نصر 
، ابن 0/610،611 ،6طمعرفة القراء، ، الذهيب هـ. انظر:369الش ذائي، وآخرون، صن ف كتاباً يف القراءات، تويف سنة 

 . 6/77 ،د.طغاية النهاية، ، اجلزري
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 عنه فعنه. (6) لواجل م ا (0) فاحللواين من طريقي ابن ع ب دان

 والش ذائي عنه فعنه. والد اجوين من طريقي زيد بن علي

 عنه. (9) والصموري( 3) وأما ابن ذكوان فمن طريقي األخفش

 عنه فعنه. (2) وابن األخرم فاألخفش من طريقي النق اش

 /أ[ يف رواية هشام واملط و عي6والصموري من طريقي الر م لي، وهو املشهور بالداجوين ]

 عنه فعنه.

والع ليمي( 2) موأم ا شعبة فمن طريقي حيىي ابن آد
 عنه. (0) 

                                                           

( حممد بن أمحد بن ع ب دان اجلزري املقرئ، أبو عبد الل، قرأ على أمحد بن يزيد احللواين حبرف ابن عامر، قرأ عليه عبد 0)
 .6/22،29 ،د.طهاية، غاية الن، ، ابن اجلزري0/616 ،6طمعرفة القراء، ، الذهيب بن احلسني الس ام ر ي. انظر:االل 

( احلسني بن علي بن مح اد بن مهران، أبو عبد الل الر ازي األزرق اجلم ال املقرئ، قرا على أمحد بن يزيد احل لواين، وعلى 6)
 ،الذهيب ه تقريباً. انظر:311أمحد بن الص ب اح بن أيب س ريج، قرأ عليه ابن ش ن بوذ، وحممد بن احلسن النـّق اش، تويف سنة 

 .  0/699 ،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/622،622 ،6طمعرفة القراء، 
( هارون بن موسى بن ش ريك، اإلمام أبو عبد الل الت غليب األخفش الد مشقي املقرئ، أخذ القراءة عرضًا ومساعًا على 3)

بن األخرم، وأبو بكر الن قاش، صن ف كتباً   ابن ذكوان، وأخذ احلروف عن هشام، قرأ عليه خلق كثري منهم: حممد بن الن ضر
، ، ابن اجلزري0/622،622 ،6طمعرفة القراء، ، الذهيب ه. انظر:616كثرية يف القراءات، منها "بياض"، تويف سنة 

 . 6/398،397 د.ط،غاية النهاية، 
لى عبد الرزاق بن احلسن ( حممد بن موسى بن عبد الرمحن، الشيخ أبو العباس الصموري، قرأ على ابن ذكوان، وع9)

معرفة القراء، ، الذهيب ه. انظر:317اإلمام، قرأ عليه حممد بن أمحد الد اجوين، واحلسن بن سعيد املط و عي، تويف سنة 
 .  6/628 ،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/676 ،6ط
عي الد مشقي، شيخ اإلقراء بالشام، قرأ على هارون ( حممد بن النضر بن م ر  بن احلر، اإلمام أبو احلسن بن األخرم الر ب2)

األخفش، وعلى أمحد بن نصر بن شاكر، قرأ عليه أمحد بن احلسني بن مهران، وأمحد بن نصر الش ذائي، ومجاعة ال حيصى 
غاية النهاية، ، ، ابن اجلزري301-0/317 ،6طمعرفة القراء،  الذهيب، هـ على خالف. انظر:390عددهم، تويف سنة 

 .  6/670،671 د.ط،
( حيىي بن آدم بن سليمان بن خالد، اإلمام أبو زكري ا الص ل حي املقرئ األحول، روى القراءة عن أيب بكر بن عي اش 2)

هـ. 613مساعاً، وروى عن الكسائي أيضاً، روى القراءة عنه أبو محدون الط ي ب، وشعيب بن أيوب الص ريفيين، تويف سنة 
 .6/329،323 ،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/081،088 ،6، طعرفة القراءم، الذهيب انظر:
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 عنه فعنه. (9) محدون (3) ]أيب[و (6) فابن آدم من طريقي ش عيب

الع ليمي من طريقي ابن خ ليعو 
  عنه فعنه. (7) عن أيب بكر الواسطي (2) والر زاز (2) 

 عنه.( 0) وع مرو بن الص ب اح (8) ب احوأم ا حفص فمن طريقي ع بيد بن الص  

                                                                                                                                                                          

( حيىي بن حممد بن قيس، أبو حممد الع ل يمي األنصاري الكويف، شيخ القراء بالكوفة، أخذ القراءة عرضًا عن أيب بكر 0)
 ،6طمعرفة القراء،  ه. انظر:693بن عي اش عن عاصم، روى القراءة عنه عرضاً يوسف بن يعقوب الواسطي، تويف سنة 

 . 6/371،378 ،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/669
( ش عيب بن أيوب بن ر زيق الصريفيين، أخذ القراءة عن حيىي بن آدم عرضاً ومساعاً، قرأ عليه القرآن يوسف بن يعقوب 6)

، ابن 0/667،662 ،6طة القراء، معرفالذهيب،  هـ. انظر:620الواسطي، وأمحد بن يوسف القاف الين، تويف سنة 
 . 0/367 ، د.ط،غاية النهاية، اجلزري

، النشرمابني املعقوفتني يف األصل وب )بن( وهو تصحيف، واملثبت هو الصحيح. انظر: ابن اجلزري،  (3)
 .0/399،393 ،د.ط غاية النهاية،، ، ابن اجلزري0/639،633 ،6ط معرفة القراء،، الذهيب ،6،0/022ط
لي البغدادي، قرأ القرآن على حيىي بن آدم، وحيىي ( الط ي  9) ب بن إمساعيل بن أيب تراب، اإلمام الكبري أبو محدون الذمه 

 ه تقريباً. انظر:691املسييب، قرأ عليه مجاعة منهم: احلسن بن احلسني الص و اف، والفضل بن خملد الدقاق، تويف سنة 
 .0/399،393 د.ط،ة النهاية، غاي، 0/639،633 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، 

( علي بن حممد بن جعفر بن أمحد بن خ ليع، اإلمام أبو احلسن البجلي البغدادي القالنسي اخلياط املقرئ، قرأ على 2)
أيب بكر يوسف بن يعقوب الواسطي األصم، وزرعان بن أمحد، وغريمها، قرأ عليه مجاعة منهم: أبو القاسم بكر بن 

 ، د.ط،غاية النهاية، 0/367 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 322م امي، تويف سنة شاذان، وأبو احلسن احل
0/227،222. 
( عثمان بن أمحد بن مسعان، أبو عمر الر ز از البغدادي، يعرف بالن جاشي، أخذ القراءة عرضًا عن أيب بكر يوسف بن 2)

بن جعفر اخل زاعي، وأبو عبد الل حممد بن احلسني  يعقوب الواسطي، وأمحد بن سهل األ شناين، عرض عليه حممد
 . 0/210د.ط، غاية النهاية، ، هـ. انظر: ابن اجلزري327الكار ز يين، تويف سنة 

( يوسف بن يعقوب بن احلسني، أبو بكر الواسطي يعرف باألصم، انتهى إليه علو اإلسناد يف قراءة عاصم، أخذ 7)
ليمي، وش عيب بن أيوب الص ريفيين، قرأ عليه مجاعة منهم: علي بن حممد بن خ ليع، القراءة عرضًا عن حيىي بن حممد الع  

غاية ، ، ابن اجلزري0/628، 6ط معرفة القراء،الذهيب،  هـ. انظر:303وعثمان بن أمحد بن مسعان الر ز از، تويف سنة 
 .  6/912،919 د.ط،النهاية، 

أبو حممد الن هشلي الكويف ُث البغدادي املقرئ، أخذ القراءة عرضًا عن حفص ( ع بيد بن الص ب اح بن أيب شريح، اإلمام 8)
، معرفة القراءالذهيب،  ه على خالف. انظر:632عن عاصم، روى القراءة عنه عرضاً أمحد بن سهل األشناين، تويف سنة 

 . 0/912،912 د.ط،غاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/662 ،6ط



87 
 

فع بيد من طريقي أيب احلسن اهلامشي
 عنه فعنه. (9) عن األ شناين (3) وأيب طاهر بن أيب هاشم (6) 

 نه فعنه.ع (2) وزرعان (2) وع مرو من طريقي الفيل

أربعتهم عن  واملط و عي( 8) وابن صاحل (7) وابن م ق س م وأم ا خلف فمن طرق ابن عثمان  
  إدريس عنه.

                                                                                                                                                                          

ص بيح، اإلمام أبو حفص الكويف املقرئ الض رير، قرأ القرآن على حفص بن سليمان، وعن أيب ( عمرو بن الص ب اح بن 0)
 ه. انظر:660يوسف األعشى، قرأ عليه أبو جعفر أمحد بن حممد بن محيد امللقب بالفيل، وزرعان بن أمحد، تويف سنة 

 . 0/210 ،د.طغاية النهاية، ، ، ابن اجلزري0/662،669 ،6ط معرفة القراء،الذهيب، 
( علي بن أمحد بن صاحل، أبو احلسن اهلامشي الضرير، ي عرف باجل وخاين، شيخ القراء بالبصرة، قرأ على أمحد بن سهل، 6)

الذهيب،  ه. انظر:328وغريه، قرأ عليه أبو احلسن طاهر بن غلبون، وحممد بن احلسني الكار ز يين، وغريمها، تويف سنة 
 .  0/228،د.طغاية النهاية، جلزري، ابن ا، 0/339 ،6طمعرفة القراء، 

 تقدمت ترمجته.(  3)
( أمحد بن سهل بن الفريوزان، اإلمام أبو العباس األشناين، شيخ القر اء ببغداد، قرأ على عبيد بن الص ب اح صاحب 9)

منهم: علي بن حفص، ُث قرأ بعده على مجاعة من تالمذة عمرو بن الصباح منهم: احلسني بن املبارك، قرأ عليه مجاعة 
ابن ، 0/627،622 ،6طمعرفة القراء، الذهيب،  هـ. انظر:317حممد اهلامشي، وعبد الواحد بن أيب هاشم، تويف سنة 

 .   0/21،21،د.طغاية النهاية، اجلزري، 
لعظم  ( أمحد بن حممد بن محيد املقرئ، أبو جعفر، ويعرف بالفامي إىل قرية "فامية" من عمل دمشق، لق ب بالـ "فيل"2)

ل قه، قرأ على عمرو بن الص ب اح، واشتهرت رواية حفص من طريقه، قرأ عليه أمحد بن عبد الرمحن بن الفضل، وحممد بن  خ 
غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/677، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ على خالف. انظر: 681أمحد بن اخلليل، تويف سنة 

 .  0/006د.ط،
عيسى، أبو احلسن الد قاق البغدادي، قرأ على عمرو بن الص ب اح، وهو من جل ة أصحابه  ( زرعان بن أمحد بن2)

 .0/619د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، الضابطني لروايته، قرأ عليه علي بن حممد بن جعفر القالنسي. انظر: 
العط ار املقرئ، أخذ القراءة عرضًا عن ( حممد بن احلسن بن يعقوب بن احلسن بن م ق س م، اإلمام أبو بكر البغدادي 7)

إدريس احلد اد، وداود بن سليمان صاحب ن ص ري، وغريمها، قرأ عليه أبو احلسن احلم امي، وإبراهيم بن أمحد الطربي، له 
عرفة مالذهيب،  ه. انظر:329تصانيف عد ة، منها كتاب جليل يف التفسري ومعاين القرآن مس اه "كتاب األنوار" تويف سنة 

 .062-6/063،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 369-0/366 ،6طالقراء، 
( أمحد بن عبيد الل بن مح  دان بن صاحل، اإلمام أبو علي البغدادي املقرئ، تلقى القرآن كله على إدريس بن عبد الكرمي 8)

ه تقريباً. 391قي بن احلسن، وغريه، تويف سنة احلد اد، وقرأ القرآن عرضاً على احلسن بن احلباب الدقاق، قرأ عليه عبد البا
 .0/71،78،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/308 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، انظر: 
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د فمن طرق ابن شاذان د.أربعتهم  (9) والط لحي (3) والوز ان (6) وابن اهليثم (0) وأم ا خال   عن خال 

 عنه. (2) وسلمة بن عاصم (2) وأم ا أبو احلارث فمن طريقي حممد بن حيىي

 عنه فعنه. (8) ط ريوالق ن   (7) فابن حيىي من طريقي البط ي

 عنه فعنه. (6) [(0)وابن ]الف ر ج (1) وسلمة من طريقي ثعلب

                                                           

د بن خالد صاحب س ل يم، وعلى رومي بن 0) ( حممد بن شاذان، اإلمام أبو بكر اجل وهري البغدادي املقرئ، قرأ على خال 
 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 682ن ش ن بوذ، وأبو بكر الن قاش، تويف سنة يزيد، قرأ عليه أبو احلسن ب

 . 6/026،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/679،673
د بن خالد؛ وهو أجلم أصحابه، 6) ا، أخذ القراءة عرضًا على خال  رب  ( حممد بن اهليثم، أبو عبد الل الكويف قاضي ع ك 

الذهيب، هـ. انظر: 691أيب مح اد، قرأ عليه القاسم بن نصر املازين، وعبد الل بن ثابت، تويف سنة  وعلى عبد الرمحن بن
 . 6/679 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/631 ،6طمعرفة القراء، 

د وهو من جل  3) ة أصحابه، قرأ ( القاسم بن يزيد بن ك ل يب، أبو حممد الوز ان األشج ع ي الكويف املقرئ، عرض على خال 
 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ تقريباً. انظر: 621عليه احلسن بن احلسني الصو اف، وعبد الرمحن بن الفضل، تويف سنة 

 .  6/62 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/693
د بن خالد، ( سليمان بن عبد الرمحن بن محاد بن عمران، أبو داوود الط لحي التم ار اللمؤلؤي الكويف9) ، عرض على خال 

ه. 626وعمرو بن أمحد الكندي، عرض عليه اإلمام حممد بن جرير الط ربي، وعبد الل بن هاشم الزعفراين، تويف سنة 
 .   309/ 0 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، انظر: 

ري، قرأ على الليث بن خالد، وهو أجلم   ( حممد بن حيىي، اإلمام أبو عبد الل البغدادي املقرئ، املعروف بالكسائي الصغ2)
ه 688أصحابه، وعلى هاشم الرببري، قرأ عليه أمحد بن احلسن البط ي، وإبراهيم بن زياد الق نط ري، وغريمها، تويف سنة 

 .6/671د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/679 ، 6طمعرفة القراء، الذهيب، على خالف. انظر: 
و حممد البغدادي، روى القراءة عن أيب احلارث الليث بن خالد، روى القراءة عنه أمحد بن حيىي ( سلمة بن عاصم، أب2)

 .  0/300د.ط، غاية النهاية، ابن اجلزري، هـ. انظر: 671بن ثعلب، وحممد بن فـ ر ج الغس اين، تويف بعد سنة 
لى حممد بن حيىي الكسائي، قرأ عليه زيد بن ( أمحد بن احلسن، أبو احلسن البغدادي املعروف بالبط ي، قرأ القرآن ع7)

 .  0/97 ، د.ط،غاية النهايةابن اجلزري، هـ. انظر: 331بن أيب بالل، وأبو عيسى بك ار بن أمحد، تويف سنة اعلي 
، روى القراءة عنه -الكسائي الصغري –( إبراهيم بن زياد، أبو إسحاق القنطري، روى القراءة عرضاً عن حممد بن حيىي 8)
غاية النهاية، ابن اجلزري، ه تقريباً. انظر: 301رضًا نصر بن علي الضرير، وفارس بن موسى الضراب، تويف سنة ع

 .0/02د.ط،
( أمحد بن حيىي بن يزيد الشيباين، أبو العباس ثعلب، النحوي البغدادي، له كتاب يف القراءات، روى القراءة عن سلمة 1)
القراءة عنه أمحد بن موسى بن جماهد، وحممد بن القاسم األنباري، تويف سنة  بن عاصم، وحيىي بن زياد الفراء، روىا

 .0/091،098د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ه. انظر: 610
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 عنه. (9) عثمان الض رير وأيب (3) جعفر الن صييبوأم ا الدموري فمن طريقي 

و ي هوابن د يز   (2) فالن صييب من طريقي ابن اجل ل ن دى
 عنه فعنه. (2) 

 وأبو عثمان من طريقي ابن أيب هاشم والش ذائي عنه فعنه.

/ب[ عن 6جعفر]وهبة الل بن  (7) وأم ا ابن و ر دان فمن طريقي الفضل بن شاذان
 أصحاهبما عنه.

 عنه فعنه. (0) وابن هارون (8) فالفضل من طريقي ابن ش بيب
                                                                                                                                                                          

( حممد بن فـ ر ج، أبو جعفر الغس اين البغدادي، أخذ القراءة عن أيب عمر الدوري، وعن سلمة بن عاصم، روى عنه 0)
 . 6/661 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، هـ. انظر: 311ابن جماهد، تويف بعد سنة بن جعفر بن املنادي، و اأمحد 

 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ( ما بني املعقوفتني يف ب )الفرح(، وهو تصحيف، واملثبت هو الصحيح. انظر: 6)
6/661. 
على الدموري وهو من جل ة  أاحلم امي، قر ( جعفر بن حممد بن أسد، أبو الفضل الن صييب الضرير املقرئ، يعرف بابن 3)

معرفة الذهيب، ه. انظر: 317أصحابه، قرأ عليه حممد بن علي بن اجل ل ن دى، وعبد الل بن أمحد بن د يز و ي ه، تويف بعد سنة 
 .  0/012،، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ، 0/620، 6طالقراء، 

املقرئ، مؤد ب األيتام، عرض على الدموري وهو من كبار أصحابه، قرأ عليه ( سعيد بن عبد الرحيم، أبو عثمان الضرير 9)
ابن اجلزري، ، 0/620 ،6طمعرفة القراء، هـ. انظر: 301عبد الواحد بن أيب هاشم، وأبو بكر الشذائي، تويف بعد سنة 

 .   0/317،312 د.ط،غاية النهاية، 
ل ن دى املوصلي املقرئ، قرأ على جعفر بن حممد بن أسد، وحممد بن ( حممد بن علي بن احلسن، اإلمام أبو بكر بن اجل  2)

 6طمعرفة القراء، هـ. انظر: 391هارون بن الت م ار، وغريمها، قرأ عليه عبد الباقي بن احلسن، تويف سنة بضع و
 .  6/610 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/361،
الد مشقي، روى حروف الكسائي عن جعفر بن حممد النصييب عن الدموري  ( عبد الل بن أمحد بن د يز و ي ه، أبو عمر2)

ابن هـ. انظر: 391عنه، روى عنه القراءة عبد الرمحن بن عمر املعد ل، وحممد بن أمحد بن حممد األندلسي، تويف قبل سنة 
 .0/912د.ط،غاية النهاية، اجلزري، 

لر ازي، قرأ على أمحد بن يزيد احل لواين، وحممد بن إدريس األشعري، ( الفضل بن شاذان بن عيسى، اإلمام أبو العباس ا7)
ه، تقريباً. انظر: 611وغريمها، قرأ عليه خلق، منهم: حممد بن أمحد بن هارون، وأمحد بن حممد بن ش بيب، تويف سنة 

 .  6/01 د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/629 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، 
مد بن عثمان بن ش بيب، اإلمام أبو بكر الر ازي املقرئ، قرأ القرآن على الفضل بن شاذان، وعلى أمحد بن ( أمحد بن حم8)

الذهيب، ه. انظر: 306أيب سريج، وغريمها، قرأ عليه خلق كثري، منهم: أبو بكر الد اجوين، أبو الفرج الشنبوذي، تويف سنة 
 .  0/063 د.ط،نهاية، غاية الابن اجلزري، ، 0/610 ،6طمعرفة القراء، 
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 عنه فعنه. (3) واحلم امي (6) وهبة الل من طريقي احلنبلي

 (2) والدوري عن إمساعيل بن جعفر( 9) وأم ا ابن مج از فمن طريقي أيب أيموب اهلامشي
 عنه.

 ال عنه فعنه.واجلم  ( 2) فأبو أيموب من طريقي ابن ر زين

 عنه فعنه. (0) وابن نـ ه ش ل (8)[ (7)والدموري من طريقي ابن ]النف اح
                                                                                                                                                                          

( حممد بن أمحد بن هارون، أبو بكر الر ازي البغدادي، قرأ القرآن على الفضل بن شاذان، وعلى القاضي أيب العالء 0)
غاية النهاية، ابن اجلزري، هـ. انظر: 331الواسطي، قرأ عليه عبد الباقي بن احلسن، وأبو الفرج الش ن بوذي، تويف بعد سنة 

 .6/11د.ط، 
( حممد بن أمحد بن الفتح بن سيما، أبو عبد الل احلنبلي، قرأ على هبة الل بن جعفر، وزيد بن علي بن أيب بالل، قرأ 6)

 . 6/71 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ه. انظر: 381عليه القاضي أبو العالء الواسطي، تويف بعد سنة 
البغدادي، قرأ على مجاعة منهم: هبة الل بن جعفر، وأيب بكر  ( علي بن أمحد بن عمر بن حفص، أبو احلسن احلم امي3)

الذهيب، ه. انظر:907النق اش، قرأ عليه احلسن بن حممد املالكي، ونصر بن عبد العزيز الفارسي، وغريمها، تويف سنة 
 .  0/260 ، د.ط،غاية النهايةابن اجلزري، ، 0/382،389 ،6طمعرفة القراء، 

بن جعفر، روى القراءة عنه  داود بن علي، أبو أيوب اهلامشي البغدادي، روى القراءة عن إمساعيل( سليمان بن داود بن 9)
د.ط، غاية النهاية، ابن اجلزري، هـ. انظر: 601بن عيسى بن إبراهيم، واحلسني بن علي بن مح اد، تويف سنة حممد 

0/303   . 
دين، قرأ على شيبة بن نصاح، وعلى سليمان بن مسلم بن ( إمساعيل بن جعفر بن أيب كثري، اإلمام أبو إبراهيم امل2)

معرفة الذهيب، هـ. انظر: 081مج از، وغريمها، أخذ عنه القراءة سليمان بن داود اهلامشي، وأبو عمر الدموري، تويف سنة 
 .0/023 د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/021 ،6ط القراء،

، اإلمام أبو عبد الل الت يمي الرازي ُث األصبهاين املقرئ، له اختيار يف القراءة، ( حممد بن عيسى بن إبراهيم بن ر زين2)
صن ف كتاب "اجلامع يف القراءات" وكتابًا يف "العدد" ويف "الرسم"، قرأ القرآن على مجاعة، منهم: سليمان بن داود 

د  صحابه، وموسى بن عبد الرمحن البز از، وغريمها، بن خالد، روى القراءة عنه الفضل بن شاذان وهو أكرب أااهلامشي، وخال 
 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/690 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، ه على خالف. انظر: 623تويف سنة

6/669،663. 
ف عن ( حممد بن حممد بن عبد الل بن بدر النف اح، اإلمام أبو احلسن الباهلي البغدادي املقرئ نزيل مصر، روى احلرو 7)

ه. انظر: 309الدموري، روى القراءة عنه احلسن بن سعيد املط و عي، وحممد بن أمحد بن عبد الوه اب، وغريمها، تويف سنة 
 .6/696 د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/623، 6طمعرفة القراء، الذهيب، 

 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، الصحيح. انظر: ( ما بني املعقوفتني يف األصل وب )القفاح(، وهو حتريف، واملثبت هو 8)
 .6/696 د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/623
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وابن (3) باخلاء املعجمة، وأيب الط ي ب غالم ابن شنبوذ (6) وأم ا ر و يس فمن طرق الن خ اس
 .عنه (2) أربعتهم عن التم ار (2) واجل و هري (9) م ق س م

 عنه. (8) والزمبريي (7) وأم ا ر و ح فمن طريقي ابن و ه ب

 عنه فعنه. (0) ل ومحزة بن عليفابن وهب من طريقي املعد  

                                                                                                                                                                          

( جعفر بن عبد الل بن الصب اح بن ّنشل، أبو عبد الل األنصاري األصبهاين املقرئ، قرأ على أيب عمر الدموري، وعلى 0)
ه على 619مد بن أمحد بن عبد الوهاب، تويف سنة حممد بن عيسى األصبهاين، قرأ عليه حممد بن أمحد الكسائي، وحم

 .0/013،016د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/623،626، 6ط معرفة القراء،الذهيب،  خالف. انظر:
( عبد الل بن احلسن بن سليمان، أبو القاسم البغدادي، املعروف بالنخ اس، قرأ على حممد بن هارون التم ار، وغريه، قرأ 6)

معرفة الذهيب، ه على خالف. انظر: 328مد بن احلسني الكارزيين، وأبو احلسن احلم امي، وغريمها، تويف سنة عليه حم
 .0/909،د.ط غاية النهاية،ابن اجلزري، ، 0/332  ،6طالقراء، 

احلسن حممد ( حممد بن أمحد بن يوسف بن جعفر، أبو الطي ب البغدادي غالم ابن ش ن بوذ، روى القراءة عن أستاذه أيب 3)
بن أمحد بن ش ن بوذ، وعلى حممد بن هارون التم ار، قرأ عليه حممد بن جعفر، وعلي بن حممد بن عبد الل الزاهد، تويف سنة ا

 .6/16 د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/331، 6طمعرفة القراء، الذهيب، ه. انظر: 321بضع و
م العط ار، أخذ القراءة عن والده أيب بكر، قرأ عليه منصور بن أمحد ( أمحد بن حممد بن احلسن بن يعقوب بن م ق س  9)

 .0/001،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، العراقي، وأمحد بن حممد بن أمحد احلدادي. انظر: 
عليه أبو  ( علي بن عثمان بن ح ب شان اجل و هري، قرأ على حممد بن هارون التم ار، وعلى الزمبري بن أمحد الزمبريي، قرأ2)

 .0/222،، د.طغاية النهايةابن اجلزري، احلسني علي بن حممد اخلب ازي، وعلي بن حممد بن جعفر. انظر: 
( حممد بن هارون بن نافع بن قريش، اإلمام أبو بكر احلنفي البغدادي يعرف بالتم ار، مقرئ البصرة، قرأ على حممد بن 2)

رأ عليه عبد الل بن احلسن بن سليمان النخ اس، وأمحد بن حممد بن م ق س م، املتوكل ر و يس، وعلى وردان بن إبراهيم، ق
، 6/670 د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/682، 6طمعرفة القراء، الذهيب،  ه. انظر:301وغريمها، تويف بعد سنة 

676 . 
روف عن يعقوب احلضرمي، ُث قرأ على ( حممد بن و ه ب بن حيىي بن العالء، اإلمام أبو بكر الثقفي البصري، مسع احل7)

ه. 671ر وح والزمه وصار أجل  أصحابه، قرأ عليه حممد بن يعقوب املعد ل، ومحزة بن علي، وغريمها، تويف بعيد سنة 
 .  6/672،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/672، 6طمعرفة القراء، الذهيب، انظر: 

الل بن عاصم بن املنذر بن الزمبري بن العو ام، اإلمام أبو عبد الل األسدي البصري  ( الزبري بن أمحد بن س ل يمان بن عبد8)
يف الفقه"، قرأ على مجاعة منهم: ر و ح بن عبد املؤمن، وعلى ر و يس، قرأ عليه علي بن الكايف الفقيه الشافعي، مصن ف" 

معرفة الذهيب، ه. انظر:  307وغريمها، تويف سنة  عثمان بن ح ب شان، وأبو الطي ب حممد بن أمحد بن يوسف البغدادي،
 .613، 0/616د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/686، 6طالقراء، 
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 ب شان عنه فعنه.والزمبريي من طريقي غالم ابن شنبوذ وابن ح  

ر ديوأم ا إسحاق فمن طريقي السموس    أيب عمر (9) عن]ابن[ (3) وبكر بن شاذان (6) ن ج 

 .عنه (8) [(7)نفسه و]البـ ر زاطي (2) عنه، ومن طريقي حممد بن إسحاق (2)

 ، أربعتهم عنه.(0) ن، والق طيعي، واملط و عي، وابن بويا(1) وأم ا إدريس فمن طرق الش طي

 عنه.

                                                                                                                                                                          

( محزة بن علي البصري، قرأ على أيب بكر حممد بن و ه ب الثقفي، قرأ عليه ابن أخيه حممد بن إلياس بن علي، تويف 0)
 .0/629، د.ط،هايةغاية النابن اجلزري، ه. انظر: 361ق بيل سنة 

ر دي، ُث البغدادي املقرئ، قرأ على حممد بن عبد 6) رور، اإلمام أبو احلسني السموس ن ج  ر بن م س  ( أمحد بن عبد الل بن اخل ض 
الل بن أيب م رة الطوسي، وزيد بن أيب بالل، قرأ عليه احلسن بن حممد بن إبراهيم املالكي صاحب "الروضة"، ونصر بن 

غاية ابن اجلزري، ، 0/379 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، ه. انظر: 916الفارسي، وآخرون، تويف سنة عبد العزيز 
 .  0/73،د.طالنهاية، 

( بكر بن شاذان بن عبد الل، أبو القاسم البغدادي احلريب الواعظ، قرأ على زيد بن أيب بالل، وأبو احلسن اخلياط، 3)
 .  0/078،، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ، 0/381، 6طراء، معرفة القالذهيب، ه. انظر: 912تويف سنة 

 . 6/082 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، والصحيح املثبت، انظر:  ،بو ( ما بني املعقوفتني ساقط من األصل 9)
رئ، ي عرف بابن ابن أيب م رة، اإلمام أبو احلسن الطموسي ُث البغدادي املق :( حممد بن عبد الل بن حممد بن م رة ويقال2)

 ر وزي، روى القراءة عنه عرضاً بكر بن شاذان، وأمحد 
أيب عمر النق اش، روى اختيار خلف عرضاً عن إسحاق بن إبراهيم امل

ر دي، وآخرون، تويف سنة   .  6/082 ،، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ه. انظر: 326بن عبد الل السموس ن ج 
ن عثمان بن عبد الل املر و زي املقرئ، أخذ اختيار خلف عرضًا عن أبيه إسحاق، ( حممد بن إسحاق بن إبراهيم ب2)

غاية ابن اجلزري، ه على خالف. انظر: 611وخلفه بعده فيه، رواه عنه عرضًا حممد بن عبد الل بن حممد، تويف سنة 
 .   6/17 ،د.طالنهاية، 

بـ ر زاطي، قرأ على الـم ر و زي صاحب خلف البز ار، وعلى أيب بكر ( احلسن بن عثمان، أبو علي املؤد ب النج ار، يعرف بال7)
د.ط، غاية النهاية، ابن اجلزري، ه. انظر: 321بن جماهد، قرأ عليه احلسني بن أمحد بن عبد الل احلريب، تويف بعد سنة ا

0/661  . 
بالسني، وأخرى بالزاي، وثالثة بالصاد.  مرة "الغاية"، وذكر يف د )الربصاطي(( ما بني املعقوفتني يف األصل وب، بالصا8)

 .  0/661 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، انظر: 
( إبراهيم بن احلسني بن عبد الل، أبو إسحاق النس اج البغدادي املعروف بالش ط ي، أخذ القراءة عرضًا عن إدريس 1)

 .0/00، د.ط،غاية النهايةاجلزري،  ابناحلد اد، قرأ عليه علي بن حممد بن عبد الل احلذ اء. انظر: 
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باب ذكر الكتب التي روى المصنف منها هذه القراءات والروايات  ]المطلب الثاني[
 والطرق:

 ، كالمها، يف القراءات السبع، و"مفردة يعقوب"(6) كتاب "التيسري" وكتاب ]"جامع البيان"[

 من األندلس. (3) /أ[ أيب عمرو الداين، وتويف بدانية3تأليف اإلمام احلافظ ]الثالثة؛ 

القاسم الرمعيين األندلسي الشاطيب، وتويف  من نظم اإلمام أيب كتاب "الشاطبية"  
 بالقاهرة.

  

                                                                                                                                                                          

( أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك، أبو بكر الق طيعي، قرأ باختيار خلف على إدريس بن عبد الكرمي عنه، قرأ عليه 0)
 .0/93،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ه. انظر: 328أبو العالء الواسطي، وأبو القاسم اليزيدي، وغريمها، تويف سنة 

 ، والصحيح املثبت.اجلامع  املعقوفتني يف ب( ما بني6)
( دان ي ة: مدينة باألندلس من أعمال بلنسية على ضفة البحر شرقاً، أهلها أقرأ أهل األندلس؛ ألن جماهداً كان يستجلب 3)

نيف يف القر اء ويفضل عليهم وينفق عليهم األموال، ومنها شيخ القر اء أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين، صاحب التصا
 .6/939، 6ط، معجم البلدانالقراءات والقرآن. انظر: احلموي، 
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 كتاب" العنوان" أليب طاهر إمساعيل بن خلف األنصاري األندلسي، ُث املصري، وتويف هبا.

لشيخه اإلمام أيب القاسم عبد اجلبار الطرسوسي، نزيل مصر، وتويف  كتاب "اجملتىب"
 هبا.

د وي.  كتاب" اهلداية" لإلمام أيب العباس أمحد الـم ه 

 تأليف اإلمام أيب عبد الل حممد بن سفيان الق ريواين، وتويف باملدينة. كتاب "اهلادي"
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بيلي ةكتاب "الكايف" لإلمام أيب عبد الل حممد  من  (0) بن ش ريح الرعيين اإلشبيلي، وتويف بإ ش 
 األندلس.

كتاب "التبصرة" تأليف اإلمام أيب حممد مك ي الق يسي الق ريواين، ُث األندلسي، وتويف 
 .(6) بقرطبة

اخل زرجي  احلسن بن سعيد (9)أليب القاسم عبد الرمحن ]بن[  (3)كتاب]"القاصد"[ 
 األندلسي القرطيب، وتويف هبا.

  

                                                           

( مدينة كبرية عظيمة، قريبة من البحر وليس باألندلس اليوم أعظم منها، تسمى محص أيضاً، وهي غريب قرطبة، انظر: 0)
 .0/012 ،6طمعجم البلدان، احلموي، 

يه يف كثرة األهل وسعة الرقعة، ويقال: إّنا كأحد جانيب بغداد، ( أعظم مدينة باألندلس قرطبة، وليس هلا يف املغرب شب6)
 .9/369، املرجع السابق، معجم البلدانوهي حصينة بسور من حجارة. انظر: 

( ما بني املعقوفتني يف األصل و)ب( )املقاصد(، وهو حتريف. وهو كذلك يف سائر املخطوط. انظر: ابن اجلزري، 3)
 .6/019 ،0ط، النشر

  املعقوفتني يف األصل ويف ب )أيب(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح.( ما بني9)
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لإلمام أيب عمر أمحد بن عبد الل بن ل ب  الط ل م ن كي األندلسي، نزيل قرطبة،  كتاب "الروضة"
 وتويف هبا.

اري القريواين، تأليف اإلمام أيب علي احلسن بن بـ ل يم ة اهلو   كتاب "تلخيص العبارات"
 ، وتويف هبا.(0) نزيل اإلسكندرية

/ب[ طاهر بن أيب 3تأليف اإلمام أيب احلسن ] كتاب "التذكرة يف القراءات الثمان"
 ون احلليب، نزيل مصر، وتويف هبا.الط ي ب بن غلب

                                                           

( مدينة ببالد مصر، فتحت سنة عشرين من اهلجرة يف أيام عمر بن اخلطاب، رضي الل عنه، على يد عمرو بن 0)
 .0/088 ،6طمعجم البلدان، العاص، واختلفوا يف أول من أنشأها. انظر: احلموي، 
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 كتاب" الروضة يف القراءات اإلحدى عشرة"، وهي هذه القراءات العشر، وقراءة األعمش
إلمام أيب علي احلسن البغدادي املالكي، نزيل مصر، وتويف وكتاب "اجلامع يف العشر" كالمها ل

 هبا.

 (0) ]كتاب "اجلامع" لإلمام أيب احلسني نصر بن عبد العزيز الفارسي[

كتاب "التجريد "، و"مفردة يعقوب"، كالمها، لإلمام أيب القاسم عبد الرمحن الص ق ل ي 
 املعروف بابن الفح ام ، شيخ اإلسكندرية، وتويف هبا.

كتاب "التلخيص يف القراءات الثمان" لإلمام أيب معشر عبد الكرمي الط ربي، شيخ أهل 
 مكة، وتويف هبا.

 .(6) كتاب "الروضة" لإلمام الشريف أيب إمساعيل موسى بن احلسني ]املعد ل[

 كتاب" اإلعالن" لإلمام أيب القاسم عبد الرمحن الص ف راوي اإلسكندري، وتويف هبا.

 د" أليب الطي ب عبد املنعم بن غلبون، نزيل مصر، وتويف هبا.كتاب" اإلرشا

 كتاب "الوجيز" تأليف اإلمام أيب علي احلسن األهوازي، نزيل دمشق، وتويف هبا.

 البغدادي، وتويف هبا.  (3) [التميمي]كتاب "السبعة" لإلمام ابن جماهد 

وار البغداديكتاب "املستنري يف القراءات العشر" تأليف اإلمام أيب طاهر أمح ،  د بن س 
 وتويف هبا.

/أ[ واختيار خلف 9كتاب "املبهج يف القراءات الثمان وقراءة األعمش وابن حميصن، ]
، وكتاب" الكفاية يف الست"، وكتاب "إرادة الطالب يف (9)واليزيدي"، وكتاب "اإلجياز"

                                                           

  مثبت يف هامش األصل، ويف )ب( يف غري مكاّنا.( ما بني املعقوفتني0)
غاية ابن اجلزري، ب )املعديل(، وهو حتريف، واملثبت هو الصواب. انظر: يف و )املغديل( ( ما بني املعقوفتني يف األصل 6)

 .301، 6/308د.ط،النهاية، 
 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، ظر: مابني املعقوفتني يف األصل وب )التميم(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. ان( 3)
 .096-0/031، د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، 0/687-611
 ( مازال خمطوطاً، مل أعثر عليه.9)
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سة؛ لإلمام أيب حممد اخلم (6)، وكتاب "تبصرة املبتدي" (0)العشر"، وهو فرش القصيدة املنجدة 
 عبد الل سبط اخلياط البغدادي، وتويف هبا.

تأليف جد ه أيب منصور حممد بن أمحد  (3)وما يف ذلك من كتاب "املهذ ب يف العشر"
 ، وتويف هبا.(9) بن علي اخلي اط البغدادي

شرة وقراءة األعمش" لإلمام أيب احلسن علي بن حممد كتاب "اجلامع يف القراءات الع
 اخلي اط البغدادي ، وتويف هبا. بن علي بن فارس

كتاب "التذكار يف القراءات العشر" تأليف اإلمام أيب الفتح عبد الواحد بن احلسني بن 
 أمحد بن عثمان بن شيطا البغدادي ، وتويف هبا.

مام أيب نصر أمحد بن مسرور بن عبد الوهاب لإل (2)كتاب "املفيد يف القراءات العشر"
 .، وتويف هبا(2) البغدادي

كتاب "املوضح" و"املفتاح يف القراءات العشر"، كالمها، تأليف اإلمام أيب منصور حممد 
يـ ر ون العط ار البغدادي،ا  وتويف هبا. بن عبد امللك بن احلسن بن خ 

                                                           

 ( ما زال خمطوطاً، مل أعثر عليه.0)
 ( ما زال خمطوطاً، مل أعثر عليه.6)
 ( ما زال خمطوطاً، مل أعثر عليه.3)
شيخ اإلسالم أبو منصور البغدادي، الزاهد املعروف باخلياط، مؤلف كتاب ( حممد بن أمحد بن علي بن عبد الرزاق، 9)

"املهذب يف القراءات"، قرأ القراءات على أيب نصر أمحد بن مسرور، ومسع من أيب القاسم بن بشران، قرأ عليه سبطاه 
، 6طمعرفة القراء، يب، الذههـ. انظر:  911اإلمام أبو حممد عبد الل، وأبو عبد الل احلسني، وغريمها، تويف سنة 

 .72، 6/79، ، غاية النهاية، د.ط،978، 0/977
 ( ما زال خمطوطاً، مل أعثر عليه.2)
رور بن عبد الوهاب، الشيخ أبو نصر اخلب از البغدادي، أل ف كتاب "املفيد يف القراءات" قرأ على منصور 2) ( أمحد بن م س 
م بن أمحد الطربي، قرأ عليه أبو طاهر بن سوار، وأبو القاسم اهل ذ يل، بن حممد بن منصور صاحب ابن جماهد وعلى إبراهيا

، 0/037د.ط، غاية النهاية، ، ، ابن اجلزري930، 6،0/931طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر:  996تويف سنة 
038. 
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كتاب "اإلرشاد يف العشر" وكتاب "الكفاية الكربى"، كالمها، لإلمام أيب العز  حممد بن احلسني 
 ، وتويف هبا. القالنسي الواسطي (0) [ب ندار]بن ا

/ب[ لإلمام أيب العالء احلسن بن أمحد بن حممد 9كتاب "غاية االختصار"]
 ، وتويف هبا.(6) العط ار]اهلمذاين[

إلقناع يف القراءات السبع" تأليف اإلمام اخلطيب أيب جعفر أمحد بن علي بن كتاب "ا
 .(3) ، وتويف هباالغرناطي خلف بن باذش األنصاري

" لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني بن م هران األصفهاين، ُث النيسابوري، الغاية كتاب "
 وتويف هبا.

" لإلمام أيب الكرم املبارك بن احلسن بن أمحد كتاب "املصباح يف القراءات العشر
ر ز وري البغدادي، وتويف هبا.  الش ه 

الزائدة عليها" تأليف اإلمام أيب القاسم ( 9)كتاب "الكامل يف العشر ]واألربعني[ 
 ، وتويف هبا. (2) بن علي اهل ذ يل املغريب، نزيل نـ ي سابورايوسف 

 العشر" تأليف اإلمام أيب الفضل حممد بن جعفر اخل زاعي. كتاب "املنتهى يف

 .كتاب "اإلشارة يف العشر" تأليف اإلمام أيب نصر منصور بن أمحد العراقي

  ،(0) لإلمام أيب عبد الل حممد بن إبراهيم احلضرمي اليمين (2)كتاب "املفيد يف الثمان"

                                                           

 د.ط،ية النهاية، غاابن اجلزري، ، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح، انظر: ب )بنداد(( ما بني املعقوفتني يف 0)
6/068. 
 .واملثبت هو الصحيح، ( ما بني املعقوفتني يف األصل، ويف ب )اهلمداين(، وهو حتريف، وهو كذلك يف سائر املخطوط6)
 .وجد يف هامش األصل، عبارة )غرناطة بلد باألندلس ا.هـ قاموس( بعد كلمة الغرناطي  (3)
 ريف، واملثبت هو الصحيح.( ما بني املعقوفتني يف ب )األربعة(، وهو حت9)
 .2/300 ،6طمعجم البلدان، ( وهي مدينة عظيمة، واختلف يف تسميتها هبذا االسم. انظر: احلموي، 2)
 م، حتقيق: حممد الصمايت.6101( طبع يف مكتبة عباس، سنة 2)
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 .(6) ]اختصر فيه تلخيص الطربي وزاد فوائد[

؛ كالمها لإلمام أيب حممد عبد (9)نظمه  (3)كتاب "الكنز يف العشر"، وكتاب "الكفاية"
 الل بن عبد املؤمن بن الوجيه الواسطي

بد الل حممد بن أمحد بن حممد من نظم اإلمام أيب ع (2)كتاب "الشمعة يف السبعة"
 .(2) املوصلي املعروف بشعلة

،  (8)/أ[ بني اإلرشاد والتيسري"2األصول"، وكتاب "روضة التقرير يف اخل لف] (7)كتاب"]مجع[ 
يواين الد   (0) [أيب ]سعد (01) حممد بن (1) ]أيب[ كالمها، نظم اإلمام أيب احلسن علي بن

 ، وتويف هبا.(6) الواسطي
                                                                                                                                                                          

ت الثمان"، اختصر كتاب ( حممد بن إبراهيم بن أيب م ش ري  ح احلضرمي اجملاور مبكة، صاحب كتاب "املفيد يف القراءا0)
 .6/92د.ط، غاية النهاية، ابن اجلزري، التلخيص أليب معشر وزاد فيه فوائد. انظر: 

 ( ما بني املعقوفتني مثبت يف هامش األصل، ومثبت يف النص يف ب.6)
 ( ما زال خمطوطاً، مل أعثر عليه.3)
 ه: الكفاية يف القراءات العشر.( نظم ابن عبد املؤمن كتابه "الكنز" على وزن الشاطبية، ومس ا9)
 ( ما زال خمطوطاً، مل أعثر عليه.2)
( حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن احلسني املوصلي، املقرئ احلنبلي، ناظم كتاب "الشمعة يف القراءات السبعة"، له 2)

بن عبد العزيز اإلرب يلي، وغريه،  شرح الشاطبية مساه "كنز املعاين يف شرح حرز األماين"، قرأ القراءات على أيب احلسن علي
 .80، 6/81،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 6/711 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 222تويف سنة 

معرفة القراء، ، الذهيب ( ما بني املعقوفتني وجد يف األصل وب )جامع(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر:7)
 .0/281د.ط،اية النهاية، غابن اجلزري، ، 6/880، 6ط
، والكتاب عبارة 6111سنة 0( طبع هذا الكتاب باسم" وجه التهاين إىل منظومات الديواين" يف مطبعة دار غراس، ط8)

عن أربع منظومات: منها: منظومة مجع األصول يف مشهور املنقول يف القراءات العشر، والثانية: روضة التقرير يف اختالف 
 اد والتيسري. حقق هذا الكتاب: د. ياسر إبراهيم املزروعي، من موقع ملتقى أهل التفسري.القراءات بني اإلرش

كما طبع كتاب "روضة التقرير يف اختالف القراءات بني اإلرشاد والتيسري" يف مطبعة دار العاصمة للنشر والتوزيع   
 ه، حتقيق: أ. حممد بن رجب اخلويل.0936، سنة 0بالرياض، ط

 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، . انظر: ، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيحقوفتني ساقط من األصل ومن ب( ما بني املع1)
 .0/281،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 6/880
معرفة الذهيب، انظر:  يوجد زيادة يف األصل )أمحد بن حممد املوصلي املعروف(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح.( 01)

 .0/281د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 6/880 ،6طالقراء، 
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من نظم اإلمام أيب حي ان حممد بن ( 3)كتاب "عقد الآليل يف القراءات السبع العوايل"
 يوسف األندلسي.

بن ادين هبة الل بن عبد الرحيم تأليف اإلمام شرف ال (9)كتاب "الشرعة يف القراءات السبعة"
 ، وتويف هبا.(2) ، قاضي محاة(2) إبراهيم البارزي

 نظم اإلمام أيب احلسن علي بن عبد الغين احل ص ري (7)"القصيدة احل ص رية يف قراءة نافع"

(8). 

                                                                                                                                                                          

، 6طمعرفة القراء، الذهيب، ( ما بني املعقوفتني وجد يف ب )سعيد(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر: 0)
 .0/281د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 6/880
ملعروف بالشيخ "علي الديواين"، شيخ قراء ( علي بن أيب حممد بن أيب سعد بن عبد الل، اإلمام أبو احلسن الواسطي، ا6)

واسط، نظم اإلرشاد يف قصيدة المية مساها "مجع األصول" ومجع زوائد اإلرشاد والتيسري يف قصيدة مساها "روضة التقرير" 
، وغريه، وأخذ عن برهان الدين اجل ع رب   ي يف وعل ق عليهما شرحاً، ونظم يف الشواذ أرجوزة، قرأ على الشيخ على خ ر مي 

، 6/880، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر:  793اخلليل، قرأ عليه ولده، والشيخ علي الواسطي الضرير، تويف سنة 
 .0/281،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، 

 ، الرقم التسلسلي797، ص 93( ما زال خمطوطاً، املكتبة الشاملة، خزانة الرتاث، فهرس املخطوطات، اجلزء 3)
96271. 

كلية -( حقق هذا الكتاب: أ. عبد اهلادي بن حممد بن مريغان الرويتعي، ونال به درجة املاجستري من جامعة أم القرى9)
 قسم القراءات.-الدعوة وأصول الدين

مة شرف الدين أبو القاسم بن البارزي احلم وي، قاضيها، ومفيت الشام، 2) ( هبة الل بن عبد الرحيم بن إبراهيم، العال 
إلسالم، أّلف الشرعة يف القراءات السبعة، وشرح الشاطبية مساه" الفريدة البارزية يف حل الشاطبية" واختصر كتاب وشيخ ا

هـ. انظر:  738"التيسري"، وصن ف التصانيف، قرأ بالسبع على البدر حممد التاذيف، وأجازه الكمال الضرير، تويف سنة 
 .326، 320/ 6د.ط،غاية النهاية، ، ابن اجلزري، 6/872 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، 

( محاة: مدينة كبرية عظيمة كثرية اخلريات، حييط هبا سور حمكم، وبظاهر السور حاضر كبري جّداً، فيه أسواق كثرية 2)
وجامع مفرد مشرف على ّنرها املعروف بالعاصي، عليه عدة نواعري تستقي املاء من العاصي فتسقي بساتينها وتصّب إىل 

 .6/311 ،6طمعجم البلدان، ها. انظر: احلموي، بركة جامع
، 0( مطبوع، بتحقيق: توفيق بن أمحد العبقري، أستاذ مساعد مبراكش، طبع مكتبة أوالد الشيخ، القاهرة، ط.7)

 هـ.0963
أ على عبد ( علي بن عبد الغين، اإلمام أبو احلسن الفهري الق يـ ر واين احل صري، صاحب القصيدة الرائية يف قراءة نافع، قر 8)

العزيز بن حممد بن صاحب بن سفيان، وأيب بكر الق ص ري، قرأ عليه أبو داود سليمان بن حيىي املعافري، وروى عنه أبو 
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من نظم اإلمام اخلطيب أيب احلسن علي بن عمر بن  (0)كتاب "التكملة املفيدة"
 .(3)[ (6)إبراهيم ]الك ت اين الق ي جاطي

مام أيب بكر عبد الل بن أ ي د غد ي الشمسي لإل (9)كتاب "البستان يف القراءات الثالث عشرة"
 الشهري بابن اجلندي، وتويف بالقاهرة.

لإلمام أيب احلسن علي بن حممد بن عبد الصمد  (2)كتاب "مجال القراء وكمال اإلقراء"
 وتويف بدمشق. السخاوي

، (7) أليب حممد عبد الباري بن عبد الرمحن بن عبد الكرمي الصعيدي (2)"مفردة يعقوب"
 وتويف باإلسكندرية.

 .(0) ءات من الروايات والطرق املذكورةفهذه الكتب اليت روى منها املصنف هذه القرا

                                                                                                                                                                          

ابن ، 220، 0/221 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، ه على خالف. انظر:  988القاسم بن ص واب قصيدته، تويف سنة 
 .326، 320/ 6د.ط، غاية النهاية، اجلزري، 

 .7686، 7622رقم -الرياض –، جامعة امللك سعود 671رقم  –املغرب -( خمطوط يف زاوية تنغملت0)
( علي بن عمر بن إبراهيم بن عبد الل الك ت اين، اإلمام أبو احلسن الق يجاطي، صاحب املنظومة اليت زادها على 6)

حوص، وغريمها، قرأ عليه حفيده حممد بن حممد بن الشاطبية، قرأ القراءات على أبيه، وعلى أيب علي احلسني بن أيب األ
معرفة الذهيب، ه. انظر:  731علي بن عمر، واخلطيب حممد بن يوسف اللوشي خطيب غرناطة، وآخرون، تويف سنة 

 .228، 0/227،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 6/872 ،6طالقراء، 
، ويف ب )الكناين القيحاطي(، وهو حتريف، واملثبت هو ( ما بني املعقوفتني وجد يف األصل )الكناين القبجاطي(3)

 228، 0/227،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري،  .6/872 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، الذهيب، الصحيح. انظر: 
 
( رسالة ماجستري مقدمة من الباحث الدكتور: حسني بن حممد العواجي، كلية القرآن الكرمي باجلامعة اإلسالمية، 9)

 ـ.ه0902
 م، حتقيق: أ.علي حسني البواب. 0187سنة:  0مكة املكرمة، ط/-( مطبوع عدة طبعات منها، طبعة: مكتبة الرتاث2)
 ( ما زال خمطوطاً، مل أعثر عليه.2)
( عبد الباري بن عبد الرمحن بن عبد الكرمي الص عيدي، أل ف يف القراءات تآليف منها: مفردة قراءة يعقوب، وكتاب 7)

 معرفة اجلمع بالقراءات الثمان "وغري ذلك، قرأ القراءات على أيب القاسم بن عيسى، وعلى الصفراوي وغريمها، "البيان يف
، 6،6/717، طمعرفة القراءالذهيب،  هـ. انظر:222قرأ عليه ولده عبد الكرمي، وعبد اجمليد بن الصواف، تويف سنة

 .0/322د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 718



103 
 

 

 

 

 

 

 

 ثالث: مطلب إسناد القراءات العشر:[المطلب ال] 

 (6)]مطلب إسناد قالون:[ 

 أيب نشيط، عن قالون فمن سبع طرق: ابن بويان، عن (3) [فأما]

عنه، من طريق  (2) إبراهيم بن عمر (9) /ب[ طريق ]أيب إسحاق البغدادي[2األوىل: ]
 .التيسريكالشاطبية،  

 عنه من اهلداية، والكايف. (2) الثانية: طريق احلسن بن حممد بن احل باب البغدادي

                                                                                                                                                                          

كتابًا ذكرهتا يف باب مصادر هتذيب   92كتاباً، وأما الكتب اليت أخذ منها الطرق   21كتب اليت ذكرها هنا عدد ال (0)
 النشر، )قسم الدراسة(.

 هامش ب. ومثبت يف ساقط من األصل ( ما بني املعقوفتني6)
 .مصحح يف هامش األصل ( ما بني املعقوفتني3)
 . 66، 0/60د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ( والصحيح املثبت، انظر: ( ما بني املعقوفتني يف األصل وب )أيب بكر9)
( إبراهيم بن عمر بن عبد الرمحن، أبو إسحاق البغدادي، قرأ على أمحد بن عثمان بن جعفر بن بويان، وحممد بن 2)

 .0/66،60 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، يوسف الناقد، قرأ عليه عبد الباقي بن احلسن. انظر: 
( احلسن بن حممد بن احلباب، أبو علي البز از البغدادي، مقرئ متصدر، أخذ القراءة عرضًا عن أيب احلسن أمحد بن 2)

غاية ابن اجلزري، عثمان بن بويان، وأيب طاهر عبد الواحد بن أيب هاشم، روى القراءة عنه أمحد بن حممد القنطري. انظر: 
 .0/630د.ط،النهاية، 
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ف(0) الثالثة  عنه من مستنري ابن سوار. (6) : طريق أيب احلسن علي بن العال 

بن م هران من غايته، وكامل اهل ذيل. (4) : طريق أيب بكر أمحد(3) الرابعة  

 عنه، من املستنري من طريقني.( 2) الط ربي (2) امسة: طريق إبراهيمواخل

من  (8) من الكامل، والكارزيين (7) السادسة: طريق أيب بكر الشذائي عنه، من طريقي؛ اخلب ازي
، (0) أيب معشر، ومن مبهج سبط اخلي اط، ومن طريق أيب الكرم (1) ثالث طرق؛ من تلخيص
 فهذه أربع طرق للشذائي.

                                                           

 .6،6/623طالنشر، )الرابعة(، واملثبت هو الصحيح، انظر: ابن اجلزري، ( يف األصل وب، 0)
( علي بن حممد بن يوسف بن يعقوب بن علي، أبو احلسن بن العالف البغدادي، األستاذ املشهور ثقة ضابط، قرأ 6)

، وأبو الفتح -صاحب "الروضة" -على النقاش، وأيب طاهر بن أيب هاشم، وآخرون، قرأ عليه احلسن بن حممد البغدادي
غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/373، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر:  312بن شيطا، وآخرون، تويف سنة

 .0/277،د.ط
 .6/623املرجع السابق، النشر، ( يف األصل وب، )الثالثة(، واملثبت هو الصحيح. انظر: 3)
غاية ابن اجلزري، ، 0/321 ،6طمعرفة القراء، الذهيب،  ر:والصحيح املثبت. انظ ،( يف األصل وب زيادة )ابن نصر(9)

 .0/21،91،د.طالنهاية، 
: إبراهيم بن أمحد بن إسحاق، والصواب ما أثبته من مصادر عديدة، ولعل "ابن إسحاق" النشر، وغاية النهاية( يف 2)

، باب )أ(، 0/660، 0، طبعةطبقات القراء السحتريف عن "أبو إسحاق" إذ هي كنية الطربي. انظر: ابن الس الر، 
 ، باب اهلمزة.0/912، د.ط، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةالسيوطي، 

( إبراهيم بن أمحد، أبو إسحاق الطربي، ُث البغدادي املالكي، ثقة قرأ على أمحد بن عثمان بن بويان، وأيب بكر 2)
ه. انظر: 313ن أيب الفضل الشرمقاين، وآخرون، تويف سنةالنقاش، وطائفة، قرأ عليه احلسن بن علي العطار، واحلسن ب

  .0/22،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/321، 6طمعرفة القراء، الذهيب، 
( علي بن حممد بن احلسن بن حممد اخلب ازي اجلرجاين، نزيل نيسابور، وشيخ القراء هبا، قرأ على زيد بن أيب بالل، 7)

طائفة قرأ عليه ولده أبو بكر حممد، وأبو نصر منصور بن حممد الق ه ند زي، تويف بن سعيد املطوعي، و اواحلسن 
 .  278، 277/ 0د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/387، 6طمعرفة القراء، الذهيب، ه. انظر: 318سنة

ضاً عن احلسن بن سعيد ( حممد بن احلسني بن حممد بن آذر هبرام، أبو عبد الل الكارزيين الفارسي، أخذ القراءات عر 8)
املطوعي، وقرأ أيضاً على أيب الفرج الشنبوذي، وطائفة، قرأ عليه أبو القاسم اهلذيل، وأبو معشر الطربي، وغريمها، تويف بعد 

 .033، 6/036د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 900، 0/901 ،6ط معرفة القراء،الذهيب، ه. انظر: 991سنة
التلخيص، وليس فيه طريق أيب نشيط أصاًل، وعليه يقال: من طريق أيب معشر الطربي. انظر:  ( مل أجد هذا الطريق يف1)

 .10،11،81، ص0، طالتلخيص في القراءات الثمانأبو معشر، 
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  عنه من سبع طرق:( 6) السابعة: طريق أيب أمحد الف ر ضي

 األوىل: طريق أيب احلسني الفارسي عنه من التجريد.

 الثانية: طريق املالكي عنه من روضته، ومن الكايف.

 .(2) عنه من تلخيص أيب معشر (9)[ (3)الثالثة: طريق ]الطمر ي ثيثي

 عنه. (2) الرابعة: طريق أيب علي العطار

 اخلامسة: طريق أيب احلسن اخلياط عنه كالمها، من املستنري.

.( 7) السادسة: طريق غالم اهلر اس  عنه من كفاية أيب العز 

                                                                                                                                                                          

( أي: طريقه عن شيوخه، وليس من كتاب املصباح؛ ألن الذي يف املصباح هو: الشذائي، عن ابن شنبوذ، عن ابن 0)
 .0/16، 0طالمصباح الزاهر، انظر: الشهرزوري،  األشعث، عن أيب نشيط.

( عبيد الل بن حممد بن أمحد بن حممد بن علي بن مهران بن أيب مسلم، اإلمام أبو أمحد الف ر ضي البغدادي، أخذ 6)
عليه عن أيب احلسن بن بويان، وهو آخر من بقي من أصحابه ممن روى عنه رواية قالون وغريها، قرأ  اً القراءة عرضاً ومساع

معرفة الذهيب، ه. انظر: 912خلق كثري، منهم: احلسن بن حممد البغدادي، ونصر بن عبد العزيز الفارسي، تويف سنة 
 .916، 910/ 0د.ط، غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/372 ،6طالقراء، 

عن أيب أمحد عبيد الل بن  ( علي بن احلسن بن زكريا أبو احلسن الطمر ي ثيثي الصويف، شيخ مقرئ، أخذ القراءة عرضاً 3)
ابن اجلزري، هـ. انظر: 906مهران، وعن أيب علي األهوازي، قرأ عليه أبو معشر الطربي، وعبد السيد بن عت اب، كان حياً 

 .0/233،د.طغاية النهاية، 
غاية زري، ابن اجل ، واملثبت هو الصحيح. انظر:ريف( ما بني املعقوفتني وجد يف األصل و ب )الطرنثيثي(، وهو حت9)

 .0/233د.ط،النهاية، 
( مل أجد هذا الطريق يف التلخيص، وليس فيه طريق أيب نشيط أصاًل، وعليه يقال: من طريق أيب معشر. انظر: أبو 2)

 .10، 11، 81، ص 0، طالتلخيص في القراءات الثمانمعشر الطربي، 
عروف باألقرع، قرأ على أيب الفرج النهرواين، وأيب احلسن بن علي بن عبد الل أبو علي العطار البغدادي املؤدب امل( 2)

 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 997تويف سنة  بن احلمامي، وغريمها، قرأ عليه أبو طاهر بن سوار،ااحلسن 
 .0/669د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/931،961
عروف بغالم اهلر اس، شيخ العراق، واجلوال يف اآلفاق، قرأ ( احلسن بن القاسم بن علي، األستاذ أبو علي الواسطي، امل7)

على طائفة منهم: عبيد الل بن إبراهيم مقرئ أيب قرة الدوري، وعبد الل بن أيب عبد الل احلسني العلوي صاحب النقاش، 
قاضي -مد بن جهورقرأ عليه أبو العز حممد بن احلسني بن بندار القالنسي جبميع ما قرأ به، وأبو اجملد حممد بن حم
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من ثالث طرق: من املصباح، ومن غاية االختصار، ومن ( 0) ق أيب بكر اخلي اطالسابعة: طري
.  الكفاية يف الست 

 فهذه ثالث وعشرون طريقاً عن ابن بويان.

 /أ[ عن أيب نشيط فمن طريقني:2وأم ا القز از]

 من مثان طرق: (6) األوىل: طريق صاحل بن إدريس

 من الشاطبية. (3) أحدها: طريق أيب سعيد خلف بن غصن الطائي

 الثانية: طريق طاهر بن غلبون من التذكرة.

 ، وتلخيص العبارات.الثالثة: طريق ابن سفيان من ثالث طرق؛ من اهلادي، واهلداية

 الرابعة: مكي من كتاب التبصرة.

 اخلامسة: ابن أيب الربيع من اإلعالن.

 من التجريد. (0) السادسة: ابن ن فيس

                                                                                                                                                                          

/ 0 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 999، 993/ 0 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر:  928، تويف سنة -واسط
668. 

( حممد بن علي بن حممد، اإلمام أبو بكر البغدادي املعروف باخلياط، مسند القراء يف عصره، قرأ على أيب أمحد عبيد 0)
ردي، قرأ عليه مجاعة كثرية، منهم: أبو عبد الل البارع، وأبو بن أيب مسلم الف ر  االل  ضي، وأمحد بن عبيد الل السموس ن ج 

، غاية النهايةابن اجلزري، ، 999، 0/993 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر:  927احلسن بن الفراء، تويف سنة
 .611، 618/ 6، د.ط

رئ، قرأ على ابن جماهد، وحممد بن األخرم، ومجاعة، روى القراءة عنه عبد ( صاحل بن إدريس، أبو سهل البغدادي املق6)
، 6طمعرفة القراء، الذهيب، ه. انظر: 392املنعم بن عبيد الل بن غلبون، وعلي بن حممد بن بشر األنطاكي، تويف سنة 

 .0/336،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/307
يب، قرأ على أيب الطيب عبد املنعم بن غلبون، وعمر بن عراك، قرأ عليه أبو ( خلف بن غصن، أبو سعيد الطائي القرط3)

غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/316، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 907حممد بن سهل، تويف سنة 
 .  0/676،د.ط
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 السابعة: الط ل منكي من الروضة.

 من الكامل. (6) الثامنة: ابن هاشم

 ، قرأ هبا املصن ف على ابن الل بان.(3) طريق الدار قطين الثانية من طريقي القز از

 فهذه إحدى عشرة طريقاً عن القز از، وأربع وثالثون أليب نشيط.

 عن احللواين عن قالون فمن مخس طرق: وأما ابن أيب م هران

 أوهلا: طريق ابن شنبوذ من طريقني:

 أحدمها: طريق الس ام ر ي من أربع طرق:

، (9) أوهلا: فارس بن أمحد قرأ هبا الداين عليه، ومن التجريد قرأ هبا ابن الفح ام على عبد الباقي
 .(2) رأ على أبيهوق

                                                                                                                                                                          

 املنعم وعلى عبد السامري، الل دعب أمحد أيب علي على قرأالعباس، أبو نفيس، بابن املعروف أمحد بن سعيد بن أمحد (0)
ه. انظر: ابن 923الصقلي، وطائفة، تويف سنة  الفحام وابن ا هلذيل، جبارة بن يوسف عليه قرأ غلبون، وغريمها،  بن

 .0/27، د.ط، غاية النهايةاجلزري، 
يب عدي عبد العزيز بن ( أمحد بن علي بن هاشم، تاج األئمة، أبو العباس املصري املقرئ، قرأ على عمر بن عراك، وأ6)

ابن ، 0/907، 6ط معرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر:992اإلمام، وغريمها، قرأ عليه أبو القاسم اهلذيل، وغريه، تويف سنة
 .11، 0/81،د.طغاية النهاية، اجلزري، 

، صنف يف السبعة  ( علي بن عمر، اإلمام أبو احلسن الدار  قطين البغدادي املقرئ، شيخ اإلسالم، وصاحب التصانيف3)
كتابًا حافالً، قرأ القرآن بالروايات على أيب بكر النقاش، وأيب احلسني بن بويان، وغريمها، روى عنه خلق كثري منهم 

-0/321 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، ه. انظر: 382العالمة، أبو حامد اإلسفراييين، وأبو عبد الل احلاكم، تويف سنة
 .221، 0/228د.ط،  اية،غاية النه، ، ابن اجلزري322

( عبد الباقي بن فارس بن أمحد بن احلسن احلمصي، ُث املصري، روى القراءات عرًضا عن والده، وأدرك أبا أمحد 9)
السامري ومسع منه، قرأ عليه القراءات أبو القاسم بن الفحام مؤلف التجريد، وأبو علي بن بليمة مؤلف تلخيص العبارات، 

غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 991، 0/931 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، ـ تقريباً. انظر: ه921وغريمها، تويف سنة
 .0/327،د.ط

 ( هو فارس بن أمحد، شيخ الداين.2)
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وثانيها: ابن نفيس؛ من تلخيص العبارات، قرأ هبا ابن بل يمة عليه، ومن التجريد قرأ هبا ابن 
 الفح ام على ابن نف يس أيضاً.

 وثالثها: الطرسوسي من اجملتىب.

 ورابعها: اخلزرجي من القاصد.

 فهذه ست طرق للس ام ر ي
 (0). 

 طريق املطو عي عن ابن شنبوذ من طريقني:/ب[ 2الثانية: ]

 ، واملالكي من التجريد، فتحص ل مثان طرق البن شنبوذ.(6) الشريف العباسي من ]املبهج[

 .(3) الثانية: عن ابن أيب م هران طريق ابن جماهد من سبعته

 الثالثة: عن ابن أيب م هران طريق النق اش من تسع طرق:

 ي بن أمحد بن عمر احلم امي من إحدى عشرة طريقاً:أو هلا: طريق أيب احلسن عل

من  (2) الصف ار( 9) أبو علي املالكي من روضته، وأمحد بن علي بن هاشم، واحلسني بن]أمحد[
، وأبو احلسن علي بن اخلي اط (2) روضة املعد ل، وأبو علي العط ار، وأبو علي احلسن الشرمقاين

                                                           

دجلة، انظر:  شرقي على وتكريت بغداد بني كانت سامرّاء، مدينة وقالوا الناس ، خففها( نسبة إىل: سر  من رأى0)
 .3/073، 6، طمعجم البلداناحلموي، 

 ، ومثبت يف ب.( ما بني املعقوفتني من هامش األصل6)
أن البن جماهد ثالث طرق، ولكين مل أجد يف السبعة إال طريقًا واحدًا البن  6/629( ذكر ابن اجلزري يف النشر، 3)

، 9طالسبعة، د، جماهد عن احللواين، وهو طريق ابن أيب م هران، كما أن ابن جماهد قرأ عليه احلروف فقط. انظر: ابن جماه
 .88ص 

ابن ، 6/622، 0، طالنشرانظر: ابن اجلزري، ( ما بني املعقوفتني ساقط من األصل و)ب(، واملثبت هو الصحيح. 9)
 .0/638 د.ط،غاية النهاية، اجلزري، 

ابن انظر: ( احلسني بن أمحد أبو عبد الل الصف ار، قرأ على أيب احلسن احلم امي، قرأ عليه الشريف موسى املعدل، 2)
 .0/638 ،د.طغاية النهاية، اجلزري، 

( احلسن بن أيب الفضل الشيخ أبو علي الشرمقاين، قال اخلطيب كان من العاملني بالقراءات ووجوهها، قرأ على أيب 2)
احلسن احلمامي، وأيب احلسن بن العالف، وآخرون، قرأ عليه أبو طاهر بن سوار، وأبو منصور علي بن حممد األنباري، 
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، وأبمن جامعه، ومن املستنري، وغالم اهل بكر اخلي اط من غاية  ور اس من كتايب أيب العز 
، وأبو اخلط اب أمحد بن علي ]الصويف ، ورزق الل بن (6) [(0)االختصار، ومن الكفاية يف الست 

 الفارسي، كلهم عن احلم امي. (9) ، وأبو ]احلسني[(3) عبد الوه اب التميمي

 .(2) من كتايب أيب العز   (2) وثانيها: عن النق اش طريق العلوي

 من تلخيص أيب معشر. (7) وثالثها: عنه طريق الشريف أيب القاسم الزيدي

 من التجريد. (0) ورابعها: عنه طريق السعيدي

                                                                                                                                                                          

 ، د.ط،غاية النهايةابن اجلزري، ، 961، 0/968، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 920غريمها، تويف سنة و 
0/667. 
( أمحد بن علي بن عبد الل، أبو اخلطاب الصويف البغدادي، شيخ مشهور، وله قصيدة يف عدد اآلي، قرأ على أيب 0)

هتدي بالل، وأبو غالب عبد الل بن منصور بن أمحد بن اخلط اب احلسن احلم امي، قرأ عليه أبو الفضل حممد بن امل
غاية ابن اجلزري، ، 0/922 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 972البغدادي، شيخ أيب العالء اهلمذاين، تويف سنة 

 .0/82د.ط،النهاية، 
، 0/922، 6طمعرفة القراء، لذهيب، ا( ما بني املعقوفتني يف األصل وب )الصفوي(، واملثبت هو الصحيح. انظر: 6)

 .0/82،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، 
( رزق الل بن عبد الوه اب بن عبد العزيز بن احلارث بن أسد، أبو حممد التميمي البغدادي احلنبلي، قرأ القرآن على أيب 3)

قالون حممد بن اخلضر احملويل، والشيخ أبو  احلسن احلمامي، ومسع من أيب احلسني أمحد بن املتيم، وغريمها، قرأ عليه رواية
غاية ابن اجلزري، ، 921، 0/928 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 988الكرم الشهرزوري، وغريمها، تويف سنة 

 .0/689،د.طالنهاية، 
غاية النهاية، ابن اجلزري، ( ما بني املعقوفتني يف األصل، وب )احلسن(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر: 9)

 .6/627، 0، ط النشر، ابن اجلزري، 332/ 6د.ط، 
( عبد الل بن احلسني بن حممد بن احلسني الشريف، أبو حممد بن أيب عبد الل العلوي احلنبلي، إمام اجلامع الغريب 2)

م اهلر اس، وأمحد بن بواسط، أخذ القراءة عن أيب بكر حممد بن حممد اإلسكايف، وأيب بكر النقاش، قرأ عليه أبو علي غال
 .907/ 0 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، حممد املادراين. انظر: 

( هذا الطريق موجود يف "اإلرشاد" فقط، ومل أجده يف "الكفاية الكربى"؛ بل ليس فيه طريق العلوي إال من روايته عن 2)
،  .062، 062ص، ماجستريرسالة إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي،  اإلسكايف. انظر: أبو العز 

( علي بن حممد بن علي املقرئ املعمر، أبو القاسم العلوي احلسيين الزيدي، قرأ بالروايات على أيب بكر النقاش، قرأ 7)
، 6طمعرفة القراء، الذهيب، ه. انظر: 933عليه أبو القاسم يوسف اهلذيل، وأبو معشر عبد الكرمي الطربي، تويف سنة 

 .273، 0/276، د.طية النهاية، غاابن اجلزري، ، 0/919
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 نه إبراهيم الطربي من املستنري، من طريقي أيب علي العط ار، وأيب علي الشرمقاين.وخامسها: ع

ف من املستنري أيضاً.  وسادسها: عنه ابن العال 

رواين من طريقي أيب علي ] /أ[ العط ار من املستنري، وأيب علي الواسطي من  7وسابعها: عنه النـ ه 
.  كتايب أيب العز 

 بهج.وثامنها: الشنبوذي من امل

.  وتاسعها: ابن الفحام البغدادي من كتايب أيب العز 

 فتحصل للنق اش تسع وعشرون طريقاً.

املعروف بصاحب  (3)[ (6)الرابعة: عن ابن أيب مهران طريق أيب بكر أمحد بن مح اد ]املنق ي
 املشطاح من أربع طرق:

]قرأ هبا الداين على أيب الفتح عن عبد الباقي بن  (2) أيب علي البغدادي (9) ها: طريقأحد
 .(2) احلسن[

                                                                                                                                                                          

( علي بن جعفر بن سعيد السعيدي، أبو احلسن مقرئ أهل فارس، قرأ على أيب بكر النقاش، وأمحد بن نصر 0)
الشذائي، قرأ عليه نصر بن عبد العزيز الفارسي، وحممد بن علي الن وش جاين، وغريمها وله مصنف يف القراءات الثمان، تويف 

 .0/261 د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/371 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، انظر: ه تقريباً. 901سنة 
( أمحد بن محاد املنق ي، أبو بكر الثقفي البغدادي، صاحب املشطاح، قرأ على احلسن بن أيب مهران، وحممد بن علي 6)

، 0/310 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، ا. انظر: البزاز، وغريمها قرأ عليه أبو الفرج الش نبوذي، وأبو بكر الش ذائي، وغريمه
 .0/20، د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، 

( ما بني املعقوفتني يف األصل وب )املتقي(، وهو تصحيف، واملثبت هو الصحيح، واملنق ي: بكسر القاف نسبة إىل: 3)
 من ينق ي احلنطة.

، 0طمفردة نافع، ، 0،0/687جمموعة رسائل جامعية، طبيان، جامع ال( هذا الطريق يف جامع البيان، انظر: الداين، 9)
 .69ص 

( حممد بن عبد الرمحن بن ع ب يد بن إبراهيم، أبو علي البغدادي، أخذ القراءة عرضًا عن أمحد بن محاد الثقفي املنق ي، 2)
 د.ط،غاية النهاية، زري، ابن اجلواحلسن بن احلسني الصو اف، روى القراءة عنه عرضًا عبد الباقي بن احلسن. انظر: 

6/023. 
 .فقط ( ما بني املعقوفتني مثبت فقط يف هامش األصل2)
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 من طريق املبهج، والكامل. (0) وثانيها: طريق الش ن بوذي عنه

 وثالثها: املط و عي عنه من الكامل.

 ورابعها: الشذائي من طريقني املبهج، والكامل.

 وخامسها: عن ابن أيب مهران طريق ابن مهران عنه من غايته، من أربع طرق فيها.

 فتحص ل البن أيب مهران مخسة وأربعون طريقاً.

 وأما جعفر بن حممد عن احل لواين؛ فمن طريقني:

رواين من ثالث طرق:  األوىل: طريق النـ ه 

 أيب علي العطار من املستنري.أحدها: طريق 

 .(9) من كامل اهلذيل (3) العط ار (6) ثانيها: طريق أيب أمحد عبد امللك بن ]ع ب د و ي ه[

 ثالثها: طريق أيب احلسن اخلي اط من جامعه.

 من الكامل. (6) بن حممد الشامي (0) ر ]أمحد[الثانية: عن جعفر بن حممد طريق أيب بك

                                                           

 ( أي: املنق ي.0)
 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، ( ما بني املعقوفتني يف األصل وب )عبدربه(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر: 6)
 .0/927ط، ، د.غاية النهايةابن اجلزري، ، ، ابن اجلزري0/912،912
( عبد امللك بن احلسني بن ع ب د و ي ه، أبو أمحد العط ار األصبهاين، قرأ على أيب الفرج الشنبوذي، واملعاىف بن زكريا 3)

ابن ، 912، 0/912، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 933اجلريري وغريمها، قرأ عليه أبو القاسم اهلذيل، تويف سنة 
 .0/927،د.طغاية النهاية، اجلزري، 

( أما ابن ع ب د وي ه فقد قرأ على أيب الفرج غالم بن شنبوذ، وليس على أيب الفرج النهرواين عبد امللك بن بكران، وأما 9)
العطار الذي قرأ على النهرواين هو احلسن بن علي بن عبد الل البغدادي، وليس ابن عبدويه العطار، والذي يروي عن 

رواين والشامي يف ا لكامل هو" أبو الفضل الرازي عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن"، وهو: عبد الرمحن بن أمحد بن النـ ه 
بن بندار الرازي أبو الفضل العجلي، املقرئ أحد األعالم، وشيخ اإلسالم، صاحب ابن جماهد، قرأ  على أيب ااحلسن 

لقاسم اهلذيل، وأبو علي احلداد األصبهاين، وغريمها، احلسن احلمامي، وأيب الفرج النهرواين، وغريمها قرأ عليه القراءات أبو ا
 .012، ص 0ط الكامل،، اهلذيل، 0/939،933 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، ه. انظر: 929تويف سنة
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 فتحص ل جلعفر بن حممد أربع طرق، وللح لواين عن قالون تسع وأربعون طريقاً.

 ولقالون من طريقيه ثالث ومثانون طريقاً. 

 (4) ]مطلب إسناد ورش:[

 /ب[ فمن مثان طرق:7ملهملة عن األزرق عن ورش]وأما النح اس باحلاء ا

من طريق الشاطبية، والتيسري، ]قرأ هبا الداين على أيب القاسم  (9) األوىل: طريق أمحد بن أسامة
 .(2) [(2)خلف بن إبراهيم بن حممد بن خاقان

 .(0) على النـ ف زي (8) عنه، قرأ هبا الشاطيب (7) الثانية: طريق اخلي اط

                                                                                                                                                                          

غاية النهاية، ابن اجلزري، انظر:  .)حممد(، وهو حتريف. واملثبت هو الصحيح ( ما بني املعقوفتني يف األصل وب0)
 . 0/032د.ط،

: اخلوزي، مقرئ خوزستان، قرأ على سالمة أيب د بن حممد، أبو بكر الشامي، املعروف باملرعشي، ويقال له أيضاً ( أمح6)
نصر املوصلي، وهبة الل بن جعفر، وغريمها، قرأ عليه أبو الفضل عبد الرمحن بن أمحد الرازي، وعبد امللك بن عبدويه. 

 .0/032،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، انظر: 
 هامش ب. ومثبت يف ساقط من األصل ( ما بني املعقوفتني3)
ييب املصري، قرأ لورش على إمساعيل بن عبد الل النح اس، ومسع والده، 9) ( أمحد بن أسامة بن أمحد بن عبد الرمحن التمج 

ابن ، 0/302 ،، 6معرفة القراء، طه. انظر: 322قرأ عليه حممد بن النمعمان، وخلف بن قاسم بن خاقان، تويف سنة 
 .0/38 ،د.طغاية النهاية، اجلزري، 

( خلف بن إبراهيم بن حممد بن جعفر بن محدان بن خاقان، أبو القاسم اخلاقاين املصري، األستاذ الضابط يف قراءة 2)
الداين،  ورش، وغريها، قرأ على أمحد بن أسامة التجييب وأمحد بن حممد بن أيب الرجاء، وغريمها، قرأ عليه احلافظ أبو عمرو

ابن اجلزري، ، 0/379 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 916وعليه اعتمد يف قراءة ورش يف التيسري وغريه، تويف سنة
 .0/670،د.طغاية النهاية، 

 ، ومثبت يف ب.هامش األصل وجد على( ما بني املعقوفتني 2)
عروف باألعسر، قرأ على إمساعيل بن عبد الل الن ح اس، قرأ ( أمحد بن إسحاق بن إبراهيم، أبو جعفر املقرئ اخلي اط، امل7)

 .31، 0/38، د.ط،غاية النهايةابن اجلزري، عليه حممد بن محيد بن القباب، وحممد بن عبد الل األمناطي. انظر: 
الل املقرئ أن الشاطيب قرأ على أيب عبد  "حسن احملاضرة"( كتب يف هامش ب فقط: عبارة: )فائدة: ذكر السيوطي يف 8)

 الشريف، ومسع من أيب احلسن بن هذيل ومن السلف. ا. هـ(. 
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، قرأ هبا الداين على خلف بن (6) مد بن أيب الرجاء املصريالثالثة: طريق أيب بكر أمحد بن حم
 إبراهيم.

 عنه، من ثالث طرق: (3) الرابعة: طريق أيب جعفر أمحد بن حممد بن هالل

من ثالث طرق؛ من اهلداية، واجملتىب، ومن  (9) ر بن أمحد بن محدانأوهلا: طريق أيب غامن املظ ف  
 الكامل.

 .(2) عن ابن هالل من الكامل( 2) وثانيها: طريق أيب حفص عمر بن حممد بن عراك

 عن ابن هالل من الكامل أيضاً. (0) ها: طريق الشعراينوثالث

                                                                                                                                                                          

( حممد بن علي بن أيب العاص، اإلمام أبو عبد الل النـ ف زي الشاطيب، قرأ القراءات على ابن غ الم الفرس، قرأ عليه اإلمام 0)
، 6/231، 6طمعرفة القراء، لذهيب، اه. انظر: 221أبو القاسم الشاطيب، وأبو عبد الل بن سعادة، تويف سنة بضع و

 .6/619 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، 
( أمحد بن حممد بن أيب الرجاء أبو بكر املصري من حذ اق رواة ورش، قرأ على إمساعيل بن عبد الل النحاس، روى 6)

غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 6/231 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 393القراءة عنه خلف بن إبراهيم، تويف سنة 
 .0/002 ،د.ط

( أمحد بن عبد الل بن حممد بن هالل، اإلمام أبو جعفر األزدي املصري، قرأ على أبيه، وعلى إمساعيل بن عبد الل 3)
، 0/79 د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/616، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 301النح اس، تويف سنة 

72. 
( املظف ر بن أمحد بن محدان، أبو غامن املصري، أخذ القراءة عرضًا عن أمحد بن هالل، ومسع احلروف من موسى بن 9)

أمحد عن ابن جماهد، روى القراءة عنه عرضاً، أبو بكر حممد بن علي األذفوي، وعمر بن عراك، أّلف كتابًا يف اختالف 
 .6/310، د.ط غاية النهاية،ابن اجلزري، ، 0/319، 6ط القراء،معرفة الذهيب، هـ. انظر: 333السبعة، تويف سنة 

( عمر بن حممد بن عراك بن حممد، اإلمام أبو حفص احلضرمي املصري، أستاذ يف قراءة ورش، عرض على محدان بن 2)
ا، تويف سنة عون، وعبد اجمليد بن مسكني، وغريمها، قرأ عليه تاج األئمة أمحد بن علي بن هاشم، وفارس بن أمحد، وغريمه

 .0/217 د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/327 ،6ط معرفة القراء،الذهيب، ه. انظر: 388
: عمر بن عراك قرأ على ابن هالل مباشرة، ولعله سهو؛ ألن بني ابن عراك وابن هالل رجاًل هو 6/672 النشر ( يف2)

 الكامل، وكل من ترجم هلما يذكر أن ابن هالل شيخ عمر، وهو محدان بن عون اخلوالين، كما صرح بذلك اهلذيل يف
، 621، 022، 0/79 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 072ص  ،0طالكامل، شيخ شيخ عمر. انظر: اهلذيل، 

217. 



114 
 

 عن النح اس من أربع طرق؛ طريق الداين قرأ هبا على أيب الفتح (3)[(6) اخلوالين]اخلامسة: طريق 

 ، ومن الكامل.(2) [(2)، ومن التجريد، وتلخيص العبارات عن ]عبد الباقي(9)

 .(8) من طريق أيب معشر، والكامل (7) السادسة: عن النح اس طريق أيب نصر املوصلي

 ، من طريقني من الكامل.(1) ق أيب عبد الل حممد بن إبراهيم األهناسيالسابعة عنه: طري

 من الكامل. (01) الثامنة عنه: طريق ابن شنبوذ من ]طريقني[

                                                                                                                                                                          

( أمحد بن حممد بن هيثم، أبو احلسن الشعراين الدينوري الصويف، قرأ على أمحد بن عبد الل بن هالل، وأيب احلسن 0)
/ 0د.ط، غاية النهاية، ابن اجلزري، ، قرأ عليه زيد بن علي، وروى احلروف عنه عبد الواحد بن عمر. انظر: الرعيين
217 . 

( محدان بن عون، اإلمام أبو جعفر اخلوالين املصري، املقرئ أحد احلذاق، قرأ على أمحد بن هالل، وإمساعيل بن عبد 6)
ابن ، 0/302،  6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ تقريباً. انظر: 391تويف سنةالل النحاس، قرأ عليه عمر بن حممد بن ع راك، 

 .0/621 ،د.طغاية النهاية، اجلزري، 
 يف هامش األصل.مصححاً ( ما بني املعقوفتني وجد 3)
( فارس بن أمحد بن موسى بن عمران، اإلمام أبو الفتح احلمصي الضرير، نزيل مصر، قرأ على عبد الباقي بن احلسن، 9)
الذهيب، هـ. انظر: 910عبد الل بن احلسني، وغريمها، قرأ عليه ولده عبد الباقي، واحلافظ أبو عمرو الداين، تويف سنة و 

 .2، 6/2 د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/381، 6طمعرفة القراء، 
غاية النهاية، اجلزري،  ابن، 991، 0/931 ،6ط معرفة القراء،الذهيب، ( هو عبد الباقي بن فارس بن أمحد. انظر: 2)

 .0/327د.ط،
 .ومثبت يف ب ( ما بني املعقوفتني وجد يف هامش األصل2)
( سالمة بن احلسني بن علي بن نصر بن عاصم، أبو الفضل، ويقال أبو نصر احللواين املوصلي، قرأ على إمساعيل 7)

وأمحد بن حممد الرقي، ومس اه أبو العز يف  النحاس، وحامت بن إمساعيل، وآخرون، قرأ عليه احلسن بن حممد بن الفحام، 
 .311/ 0 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، كفايته "سالمة ابن هارون" وليس به، والل أعلم. انظر: 

( الذي يف الكامل: سالمة بن هارون، وليس سالمة بن احلسني، أبو نصر املوصلي، وقال اجلزري يف غايته: "ومس اه أبو 8)
د.ط، غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 082ص  ،0، طالكاملن هارون وليس به، والل أعلم". انظر: اهلذيل، العز  سالمة ب

0/311. 
عن إمساعيل بن عبد الل النحاس، وأيب  اً ( حممد بن إبراهيم أبو عبد الل الطائي األهناسي املصري، أخذ القراءة عرض1)

معرفة  الذهيب، صر الشذائي، وعلي بن احلسني الغضائري. انظر:بن سيف، روى القراءة عنه عرضًا أمحد بن نابكر 
 .6/91،98 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/629،623 ،6طالقراء، 

 ( ما بني املعقوفتني ساقط من ب.01)
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 فتحص ل للنح اس تسع عشرة طريقاً.

 وأما ابن سيف، عن األزرق، فمن ثالث طرق:

( 6)علي بن حممد بن إسحاق بن ]الفرج[ (0)األوىل: طريق أيب عدي عبد العزيز ]بن[ 

 من سبع طرق: (3)املصري

 /أ[ ومن التذكرة.8أحدها: طريق طاهر بن عبد املنعم بن غلبون من طريق الداين، ]

 عنوان، واجملتىب.وثانيها: طريق الطرسوسي من ال

وثالثها: طريق أيب العباس أمحد بن سعيد بن ن فيس من ثالث طرق؛ كايف ابن شريح، وتلخيص 
 ابن بل يمة، وجتريد ابن الفح ام.

 ورابعها: طريق مك ي يف تبصرته.

راوي[ من جتريد ابن  (2) احل و يف( 9) وخامسها: طريق أيب حممد عبد الل بن عبد الرمحن ]الظ ه 
 .(2) [عن عبد الباقي]الفح ام، وتلخيص ابن بل يمة 

 من الكامل. (0) وسادسها: إمساعيل بن عمرو بن راشد احلد اد املصري
                                                           

 ، واملثبت هو الصحيح.( ما بني املعقوفتني ساقط من األصل وب0)
معرفة القراء، الذهيب،  (، وهو تصحيف، واملثبت هو الصحيح. انظر: ( ما بني املعقوفتني وجد يف األصل وب )الفرح6)

 .312، 0/319 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 321، 0/328 ،6ط
( عبد العزيز بن علي بن حممد بن إسحاق بن الفرج، أبو عدي املصري املقرئ، ويعرف بابن اإلمام، أخذ القراءة عرضاً 3)

أيب بكر بن سيف، روى عنه القراءة عرضًا ومساعًا إمساعيل بن عمرو بن راشد، وطاهر بن ومساعًا عن أمحد بن هالل، و 
غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 321، 0/328 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، ه. انظر: 380غلبون، وغريمها، تويف سنة 

 .312، 0/319 د.ط،
غاية النهاية، ابن اجلزري، انظر:  املثبت هو الصحيح.و  ( ما بني املعقوفتني يف األصل وب )الصفراوي(، وهو حتريف،9)

 .0/968 ،د.ط
راوي احل و يف، روى القراءة عرضاً عن أيب بكر بن سيف، روى القراءة عنه عرضاً 2) ( عبد الل بن عبد الرمحن أبو حممد الظ ه 

 .0/968 ،، د.طغاية النهايةابن اجلزري، سبطه أبو القاسم قسيم بن أمحد بن مطري. انظر: 
 ب. ومثبت يف( ما بني املعقوفتني من هامش األصل، 2)
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  العباس أمحد بن علي بن هاشم املصري من كامل اهلذيل.وسابعها: طريق تاج األئمة أيب

 فتحص ل اثين عشر طريقاً أليب عدي.

األصل، ُث  (6) الثانية: عن ابن سيف طريق أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن مروان الشامي
 املصري من ثالث طرق: 

 ب عبد املنعم بن غلبون، والتذكرة لطاهر بن غلبون، وكامل اهلذيل.إرشاد أيب الطي  

 الثالثة: عنه طريق األهناسي السابق من الكامل.

 فتحص ل ستة عشر طريقاً إىل ابن سيف، ومخس وثالثون طريقاً إىل األزرق.

 عن األصبهاين عن ورش فمن أربع طرق:( 3) وأما هبة الل ]بن جعفر البغدادي[

 ريق أيب احلسن علي بن أمحد احلم امي عنه من اثين عشر طريقاً:األوىل: ط

أبو احلسن نصر بن عبد العزيز بن أمحد بن نوح الفارسي من التجريد، وأبو علي احلسن 
بن الفارسي الواسطي من طريقني؛ الكفاية الكربى، وغاية االختصار، وأبو علي ا /ب[8]

، وأبو نصر أمحد بن مسرور بن (9)املالكي من روضتهاحلسن بن العط ار من املستنري، وأبو علي 
البغدادي من الكامل، وأبو الفتح بن شيطا من ت ذكاره، وأبو القاسم  (2)عبد الوهاب ]اخلب از[

عبد السيد بن عت اب الضرير من مفتاح ابن خريون، وأبو عبد الل حممد بن أمحد بن إبراهيم 
                                                                                                                                                                          

( إمساعيل بن عمرو بن إمساعيل بن راشد احلد اد، أبو حممد املصري، قرأ على أيب عدي عبد العزيز بن اإلمام، وقسيم 0)
غاية ابن اجلزري،  ه. انظر:961بن مطري، قرأ عليه أبو القاسم يوسف اهلذيل، وإبراهيم بن إمساعيل املالكي، تويف سنة 

 .0/027، د.طالنهاية، 
املصري الدار، قرأ على أيب بكر بن سيف، قرأ عليه ابن  ،( إبراهيم بن حممد بن مروان، أبو إسحاق الشامي األصل6)

 ه. انظر:321غلبون، وابنه طاهر مؤلف التذكرة، وغريمها، وكان عاملًا بقراءة ورش، عايل اإلسناد فيها، تويف سنة بضع و
 .0/62 ، د.ط،غاية النهايةابن اجلزري، ، 0/332، 6طمعرفة القراء، هيب، الذ

 ( ما بني املعقوفتني من هامش األصل، وساقط من ب.3)
 ( مل أجد يف نسخ الروضة اليت بني أيدينا أسانيد ورش.9)
د.ط، اية النهاية، غابن اجلزري،  :( ما بني املعقوفتني يف ب )اخلبازي(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر2)
0/037. 
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البـ ي ع
أمحد  (3)، كالمها، من روضة املعد ل، وأبو ]سعد[(6)بن علي بن شابورا، وعبد امللك (0)

، كالمها، من مصباح أيب الكرم، (2)علي اهلامشي بن ، وأبو نصر أمحد(9)بن املبارك األكفاين
، قرأ هبا املصنف على (7)رزق الل بن عبد الوهاب التميمي البغدادي من طريق احمل و يل( 2)]و[

 .(8)ابن الصائغ

رواين من ثالث طرق:  الثانية: عن هبة الل طريق النـ ه 

طريق أيب علي العطار من املستنري، وطريق أيب احلسن اخلياط من كتاب اجلامع، وطريق أيب 
، وغاية اهلمذاين.  علي الواسطي من كفاية أيب العز 

                                                           

( حممد بن أمحد بن إبراهيم، أبو عبد الل البـ ي ع، قرأ على أيب احلسن احلم امي، قرأ عليه الشريف موسى بن احلسني، 0)
 . 20/ 6 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري،  املعد ل. انظر:

ي اخلرقي، قرأ على أيب احلسن احلمامي، وعبيد ( عبد امللك بن علي بن شابور بن نصر بن احلسني، أبو نصر البغداد6)
غاية النهاية، ابن اجلزري، بن مهران وغريمها، قرأ عليه موسى بن احلسني املعد ل، وأبو القاسم اهلذيل. انظر: االل 
 .0/921،د.ط

غاية النهاية، ، ابن اجلزرييف، واملثبت هو الصحيح. انظر: ر ( ما بني املعقوفتني وجد يف األصل وب )سعيد(، وهو حت3)
 .11/ 0د.ط، 

( أمحد بن املبارك، أبو سعد املخرمي األكفاين بغدادي، قرأ بالقراءات إىل سورة سبأ على أيب احلسن احلم امي، فمات 9)
رزوري، تويف سنة معرفة الذهيب،  ه. انظر:910احلمامي قبل إكماله اخلتمة، ُث طال عمره حىت قرأ عليه أبو الكرم الش ه 

 .11/ 0 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/927 ، ،6ط القراء،
( أمحد بن علي بن حممد بن حيىي بن الفرج، الشيخ أبو نصر اهلامشي، اهلب اري البصري، ُث البغدادي، يعرف بالعاجي 2)

املبارك بن احلسن  الف ر ضي، قرأ على أيب احلسن احلمامي، وعلى الشريف أيب القاسم الزيدي، وغريمها، قرأ عليه أبو الكرم
غاية ابن اجلزري، ، 0/926 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 911الشهرزوري مجعاً إىل سورة الفتح، تويف بعد سنة 

 .0/62 د.ط،النهاية، 
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من ب.2)
ر بن إبراهيم أبو بكر احمل و يل، قرأ على رزق الل التميمي، 7) وأيب طاهر بن سوار، وغريمها، قرأ عليه أبو ( حممد بن اخل ض 

ابن اجلزري، ، 6/281  ،6ط معرفة القراء،الذهيب، هـ. انظر:  238اليمن زيد بن احلسن الكندي، وغريه، تويف سنة 
 .6/037 ،د.ط غاية النهاية،

الصائغ احلنفي، قرأ  ( حممد بن عبد الرمحن بن علي بن أيب احلسن شيخ ابن اجلزري، اإلمام العالمة مشس الدين بن8)
القراءات إفرادًا ومجعًا للسبعة والعشرة على الشيخ تقي الدين حممد بن أمحد الصائغ، قرأ ابن اجلزري عليه ختمة مجعاً 
بالقراءات السبع مبضمن الشاطبية والتيسري والعنوان، ُث رحل إليه الرحلة الثانية سنة إحدى وسبعني فقرأ عليه مجعاً للسبعة 

 .029، 6/023 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، هـ. انظر:  772ض م ن عدة كتب، تويف سنةوللعشرة مب
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رواين. فتحصل من ذلك  أربع طرق للنـ ه 

 من طريقني: (0) الثالثة: عن هبة الل طريق أيب حفص عمر بن علي الطربي النحوي

 من تلخيص أيب معشر، ومن اإلعالن.

 الرابعة: عنه طريق ابن مهران من غاية أيب بكر بن مهران.

 /أ[ طريقاً إىل هبة الل.1ن ]فتحص ل اثنان وعشرو 

 وأما املطو عي عن األصبهاين فمن ثالث طرق:

 األوىل: طريق الشريف أيب الفضل العباسي من املبهج، واملصباح.

 .(6)الثانية: عنه طريق أيب القاسم اهلذيل 

 الثالثة: عنه طريق أيب معشر الطربي.

 ألصبهاين.فهي أربع طرق للمط و عي، وستة وعشرون طريقاً إىل ا

 وقرأ األصبهاين عن مجاعة من أصحاب ورش، وأصحاب أصحابه.

ديين فسكون،  ،بكسر ،، ويقال: ابن أخي الر ش ديين(3) فأصحاب ورش؛ أبو الربيع الر ش 
أبو األشعث عامر  (6) بن يزيد املكي، ]و[ (0) بن أيب عبد الرمحن عبد الل (9) وأبو حيىي حممد

                                                           

( عمر بن علي بن منصور، أبو حفص الطربي النحوي، قرأ على هبة الل بن جعفر، وأيب بكر النقاش، قرأ عليه احلسني 0)
غاية النهاية، ابن اجلزري، طًا أحسن فيه. انظر: بن حممد الصيدالين، وأبو الفضل اخلزاعي، وأل ف كتابًا يف الوقف مبسو ا

 .0/212 د.ط،
 ( ال يوجد يف الكامل طريق الكارزيين عن املط و عي عن األصبهاين، لذلك قال: من طريق اهلذيل. 6)
د يين املصري، مقرئ عرض على ورش، عرض عليه أبو بكر حم3) مد ( سليمان بن داود بن مح اد بن سعد، أبو الربيع الر ش 
غاية ابن اجلزري، ، 0/612، 6طمعرفة القراء، الذهيب، ه. انظر: 623بن عبد الرحيم األصبهاين، وغريه، تويف سنة ا

 .0/303، د.طالنهاية، 
( حممد بن أيب عبد الرمحن عبد الل بن يزيد، أخذ القراءة عرضًا عن أبيه، وروى عنه اختياره، قرأ عليه حممد بن عبد 9)

غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/313، 0، ط، جامع البيانهـ. انظر: الداين622، تويف سنةالرحيم األصبهاين
 .6/088،د.ط
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يّن بضم اخلاء املعجمة وفتح السني باملهملة، وقيل: اخل رس   يّ س  ر  بضم ففتح احل   (3) بن س ع يد
األسود اللون  (9) املهملة بعدها نون فياء مشددة، أو اجلرشي، قيل: وهو الصواب، وأبو مسعود

 .(2) املدين، ومسعها من يونس بن عبد األعلى املصري

، وأبو (7)املصري (2) أصحاب أصحاب ورش، فأبو القاسم مو اس بن سهل ]املعافري[ وأما
وأبو علي احلسني بن  بفتح احلاء املهملة، (1) بن ]زياد احل مراوي[ (8)العباس الفضل بن يعقوب

املكفوف، وأبو القاسم عبد الرمحن؛ ويقال: سليمان بن داود بن أيب طيبة  (01)اجلنيد
                                                                                                                                                                          

( عبد الل بن يزيد، أبو عبد الرمحن القرشي املقرئ القصري البصري، ُث املكي، روى احلروف عن نافع، وعن البصريني، 0)
 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 603ألصبهاين، تويف سنةوله اختيار يف القراءة، روى عنه ابنه حممد شيخ أيب بكر ا

 .929، 0/923 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/612
 . 6/681، 0، ط النشر انظر: ابن اجلزري، ( ما بني املعقوفتني يف ب بالفاء )فأبو(، واملثبت هو الصحيح.6)
إىل اجلرشي، أخذ   املهمالت، ولكن تصحفت يف غاية النهاية( عامر بن س ع يد بالتصغري، أبو األشعث احل ر سي ب3)

، 0/600، 6طمعرفة القراء، الذهيب، القراءة عرضًا عن ورش، روى القراءة عنه حممد بن عبد الرحيم األصبهاين. انظر: 
 . 321، 0/391 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 606

ى بن دحية، روى القراءة عنه حممد بن عبد الرحيم األصبهاين، وأمحد ( أبو مسعود األسود املدين، قرأ على ورش، ومعل9)
 .6/362د.ط، غاية النهاية، ابن اجلزري، بن ملول التنوخي. انظر: ا
( يونس بن عبد األعلى بن موسى بن م ي سرة بن حفص بن حيان بن أبو موسى الصديف املصري، أخذ القراءة عرضاً 2)

ا، روى القراءة عنه طائفة منهم: مواس بن سهل، وأمحد بن حممد الواسطي، تويف سنة عن ورش، ومعلى بن دحية، وغريمه
 .917، 6/912 د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 600، 0/601، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 629

، معرفة القراءيب، الذه( ما بني املعقوفتني يف األصل وب )املغافري(، وهو تصحيف، واملثبت هو الصحيح. انظر: 2)
 .6/302، د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/623،، 6ط
( مو اس بن سهل، أبو القاسم املعافري املصري، مقرئ مشهور ثقة، هو ابن أخت أيب الربيع الر ش ديين، أخذ القراءة 7)

إبراهيم األهناسي، وحممد بن عبد عرضاً عن يونس بن عبد األعلى، وداود بن أيب طيبة، روى القراءة عنه عرضاً حممد بن 
 .6/302 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/623 ،6ط معرفة القراء،الذهيب، الرحيم األصبهاين، وآخرون. انظر: 

( الفضل بن يعقوب بن زياد، أبو العباس احلمراوي املصري، روى القراءة عن عبد الصمد بن عبد الرمحن عن ورش، 8)
ف، وغريمها. انظر:  روى القراءة عنه أبو غاية ابن اجلزري، جعفر حممد بن عبد الرمحن األصبهاين، وحممد بن جعفر العال 

 .6/06د.ط،النهاية، 
ابن ( ما بني املعقوفتني يف األصل يزيد احلمراين، ويف ب )يزيدي احلمراين(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر: 1)

 .6/06، د.ط، غاية النهايةاجلزري، 
( احلسني بن اجل نيد، أبو علي املقرئ املكفوف املصري، أخذ القراءة عن أصحاب ورش الثقات، منهم: اجليزي، وعبد 01)

 .0/631، د.ط، غاية النهايةابن اجلزري، الصمد، قرأ عليه حممد بن عبد الرحيم األصبهاين. انظر: 



120 
 

، وقرأ الفضل بن (6)اود بن أيب طيبة، وقرأ مو اس على يونس بن عبد األعلى، ود(0)املصري
، وقرأ املكفوف على أصحاب (3)/ب[ بن عبد الرمحن الع ت قي1يعقوب على عبد الصمد ]

ديين، وحممد  ورش الثقات، وقرأ داود بن أيب طيبة على أبيه، وقرأ يعقوب األزرق، وسليمان الر ش 
بن عبد الل املكي، وعامر احلرسي، واألسود اللون، ويونس بن عبد األعلى، وداود بن أيب 

 طيبة، وعبد الصمد الع ت قي، على أيب سعيد بن عبد الل امللقب بـ"ورش".

 فهذه إحدى وستون طريقاً لورش.   

 ون وورش على إمام املدينة؛ نافع بن عبد الرمحن.وقرأ قال

 وأربعون طريقاً عن نافع. (9)فهذه مائة ]وأربع[ 

، (2) وقرأ نافع على سبعني من التابعني، منهم: أبو جعفر، وعبد الرمحن بن ه رم ز األعرج
، وش يبة (6) ، وصاحل بن خ و ات(0) ، وحممد بن م سلم بن شهاب الزمهري(2) ومسلم بن ج ن د ب

                                                           

، أخذ القراءة عرضًا عن أبيه داود بن أيب طيبة ( عبد الرمحن )سليمان( بن داود بن أيب طيبة، أبو القاسم املصري0)
الذهيب، ه. انظر: 673أبو بكر األصبهاين، وأبو احلسني الرعيين، وغريمها، تويف سنة  هارون، روى القراءة عنه عرضاً 

 .0/328 د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/612، ،6طمعرفة القراء، 
سليمان املصري، قرأ على ورش، وهو من جلة أصحابه، وعلى ابن كيسة ( داود بن أيب طيبة هارون بن يزيد، أبو 6)

معرفة  الذهيب، انظر: ه.663صاحب سليم، روى القراءة عنه ابنه عبد الرمحن، ومو اس بن سهل، وغريمها، تويف سنة
 .681، 0/671 ،، د.طغاية النهايةابن اجلزري،  ،0/612، 6طالقراء، 

بو األزهر الع ت قي املصري، صاحب اإلمام مالك، أخذ القراءة عرضًا عن ورش، وأيب ( عبد الصمد بن عبد الرمحن، أ3)
دحية املعلى، روى القراءة عنه عرضًا ومساعًا بكر بن سهل الدمياطي، وحبيب بن إسحاق القرشي، وآخرون، تويف سنة 

 .0/381 ،د.ط، غاية النهايةابن اجلزري، ، 612، 0/612 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، ه. انظر: 630
، 0، طالنشر انظر: ابن اجلزري،( ما بني املعقوفتني ساقط من األصل وب، وهو تصحيف، واملثبت هو الصحيح. 9)
6/610. 
 –( عبد الرمحن بن هرمز األعرج، أبو داود املدين موىل حممد بن ربيعة، أخذ القراءة عرضًا عن أيب هريرة، وابن عباس 2)

سيد، تويف سيد بن أيب أ  عيم، وروى عنه احلروف أ  روى القراءة عنه عرضًا نافع بن أيب ن  ، وغريمها، -رضي الل عنهما 
 .0/380، ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ، 0/10،11 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، ه. انظر: 007سنة

عليه نافع، تويف ( مسلم بن ج ن د ب أبو عبد الل اهل ذ يل، عرض على عبد الل بن عياش بن أيب ربيعة، عرض 2)
 .6/617د.ط، غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/13، 6طمعرفة القراء، الذهيب، ه. انظر: 031سنة
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، وأبو (2) ، وقرأ األعرج على عبد الل بن عباس(9) ؛ بكسر النون، ويزيد بن ر ومان(3) بن ن صاح
 .(7)  بن ع ي اش بن أيب ربيعة املخزومي، وعبد الل(2) هريرة

على عبد الل بن عياش بن أيب ربيعة أيضاً، ومسع ش يبة  ،وقرأ م سلم، وش يبة، وابن رومان
، وقرأ صاحل على أيب هريرة، وقرأ الزمهري على سعيد بن (1) من عمر بن اخلطاب( 8) ]القراءة[

                                                                                                                                                                          

ري املدين، أحد األئمة الكبار، وعامل احلجاز  ،( حممد بن مسلم بن عبيد الل بن عبد الل بن شهاب0) أبو بكر الزمه 
 .623، 6/626 ،، د.طغاية النهايةابن اجلزري، انظر: هـ. 069واألمصار، قرأ على أنس بن مالك، تويف سنة

( صاحل بن خو ات بن جبري بن النعمان األنصاري املدين، روى القراءة عن أيب هريرة، أخذ عنه القراءة عرضًا نافع بن 6)
 .0/336 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، عيم. انظر: أيب ن  

مونة، مقرئ املدينة مع أيب جعفر وقاضيها، عرض على عبد الل بن عي اش ( ش يبة بن ن صاح بن سرجس، اإلمام أبو مي3)
بن أيب ربيعة، عرض عليه نافع بن أيب نعيم، وسليمان بن مسلم بن مج از، وغريمها، وهو أول من أل ف يف الوقوف وكتابه ا

غاية النهاية، اجلزري،  ابن، 16، 0/10، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ على خالف. انظر: 031مشهور، تويف سنة 
 .331، 0/361 ،د.ط

( يزيد بن رومان، أبو روح املدين، موىل الزبري، عرض على عبد الل بن عياش بن أيب ربيعة، روى القراءة عنه عرضاً نافع 9)
 غاية النهاية،ابن اجلزري، ، 10، 0/11 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ على خالف. انظر: 061وأبو عمرو، تويف سنة

 .6/380 د.ط،
، حبر التفسري  ملسو هيلع هللا ىلص، ابن عم رسول الل ( عبد الل بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم، اإلمام أبو العباس اهلامشي 2)

–وحرب األمة الذي مل يكن على وجه األرض يف زمانه أعلم منه، عرض القرآن كله على أيب بن كعب، وزيد بن ثابت 
معرفة  الذهيب، ه. انظر:28ه درباس، وسعيد بن جبري، وغريمها، تويف سنة، عرض عليه القرآن موال-رضي الل عنهما

 .0/962،962 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/22،29، 6طالقراء، 
، عرض عليه ، أخذ القرآن عرضًا عن أيب بن كعب وسي الصحايب الكبري ( عبد الرمحن بن صخر، أبو هريرة الد  2)

، معرفة القراءالذهيب، انظر:  هـ على خالف.27رج، وأبو جعفر، وغريمها، تويف سنةعبد الرمحن بن هرمز األع
 .0/371 ، د.ط،غاية النهايةابن اجلزري، ، 29، 6،0/23ط
رو، أبو احلارث املخزومي، أخذ القراءة عرضًا عن أيب بن كعب، ومسع عمر بن 7) ( عبد الل بن عي اش بن أيب ربيعة ع م 

ه، على 71روى القراءة عنه عرضًا أبو جعفر القارئ، ويزيد بن رومان، وغريمها، تويف سنة-ما رضي الل عنه–اخلطاب 
 . 991، 0/931،، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ، 0/77، 6، طمعرفة القراءالذهيب، خالف. انظر: 

 .6/616 ،0طالنشر، ي، ( ما بني املعقوفتني يف ب )القراءات(. وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر: ابن اجلزر 8)
،  وردت الرواية عنه  ملسو هيلع هللا ىلصقرأ على النيب  ( عمر بن اخلط اب بن نـ ف يل بن عبد العز ى، أمري املؤمنني أبو حفص العد وي 1)

 .0/210،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، هـ. انظر: 63يف حروف القرآن، استشهد سنة
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بو هريرة، وابن عي اش، ، وقرأ سعيد على ابن عباس، وأيب هريرة، ]وقرأ ابن عب اس، وأ(0) املسي ب
، وقرأ أيّب وزيد (2) بن ثابت (9)، وقرأ ابن عباس أيضًا على ]زيد[ (3) [(6)بن كعب على أيبّ 

 /أ[.01]  ملسو هيلع هللا ىلصعلى رسول الل  وعمر

(6)]مطلب إسناد البز ي:[   

 عشر طرق: ، فمن(7) وأما النق اش عن أيب ربيعة عن البز ي

 من الشاطبية، والتيسري. (8) األوىل: عنه طريق عبد العزيز الفارسي

 الثانية: طريق أيب احلسن احلم امي عن النق اش من اثين عشر طريقاً:

                                                           

عامل التابعني، وردت الرواية عنه يف حروف القرآن على ابن عباس،  ،سعيد بن املسي ب بن حزن املخزومي، أبو حممد (0)
هـ. انظر: 19وأيب هريرة، وروى عن عمر وعثمان، وغريمها، قرأ عليه عرضًا حممد بن م سلم بن شهاب الزمه ري، تويف سنة

 .0/318د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، 
، وقال فيه:  ملسو هيلع هللا ىلص، عرض القرآن على النيب -رضي الل عنه –ألنصاري ( أ يبم بن كعب بن قيس بن ع بيد، أبو املنذر ا6)

"أقرؤهم أ يب م بن كعب، قرأ عليه القرآن من الصحابة: ابن عباس وأبو هريرة، وغريمها، ومن التابعني: عبد الل بن عياش بن 
معرفة الذهيب، خالف. انظر: ه على 31أيب ربيعة، وعبد الل بن حبيب أبو عبد الرمحن السمل مي، وغريمها، تويف سنة

 .36، 0/30د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 22-0/29، ،6طالقراء، 
 .، ومثبت يف ب( ما بني املعقوفتني من هامش األصل3)
ابن اجلزري، ، 0/21،28، 6طمعرفة القراء،  الذهيب، ( ما بني املعقوفتني يف ب )يزيد(، واملثبت هو الصحيح: انظر:9)

 .0/612د.ط،، غاية النهاية
وأمينه على الوحي وأحد الذين مجعوا القرآن   ملسو هيلع هللا ىلص( زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو، كاتب النيب 2)

حني جهزها إىل األمصار،  ، ُث لعثمان من األنصار، وهو الذي كتبه يف املصحف أليب بكر الصديق   ملسو هيلع هللا ىلصعلى عهده 
ن الصحابة أبو هريرة، وابن عباس، ومن التابعني أبو عبد الرمحن السلمي، وغريه، تال عليه م ، ملسو هيلع هللا ىلصعرض القرآن على النيب 

 .0/612د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 21، 0/28، 6، طمعرفة القراءالذهيب، هـ. انظر: 92تويف سنة
 هامش ب. ومثبت يف ساقط من األصل ( ما بني املعقوفتني2)
، 0، طتهذيب كنز المعاني فًا للداين، لعلو  سند البزي على قنبل. انظر: املوصلي،( قد م البزي وفاقًا للشاطيب، وخال7)

 .02ص
( عبد العزيز بن جعفر بن حممد بن إسحاق بن حممد بن خ واس يت، أبو القاسم الفارسي، ُث البغدادي، قرأ على عبد 8)

 ،6طمعرفة القراء،  الذهيب، ه. انظر: 906سنة الواحد بن أيب هاشم وأيب بكر النقاش، قرأ عليه أبو عمرو الداين، تويف 
 .0/613،616، د.ط،غاية النهايةابن اجلزري، ، 389، 0/383،
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 من التجريد. (0) أحدها: طريق نصر الشريازي

كي من روضته، وجتريد ابن الفح ام، وتلخيص ابن بل يمة، وكامل وثانيها: طريق أيب علي املال
 اهلذيل.

 وثالثها: طريق أيب علي العط ار.

 من املستنري.  (6) ]كالمها[ ورابعها: طريق أيب علي الش ر م قاين

 وخامسها: طريق أيب احلسن اخلي اط عنه من كتايب اجلامع له، واملستنري.

 .(3) ، ]ومن غاية أيب العالء[من كتايب أيب العز  اسطي وسادسها: طريق أيب علي الو 

 من روضة املعد ل. (9) وسابعها: طريق القيسي

 ، وكامل اهلذيل.(7) من روضة املعد ل[ (2) هاشم( 2) ]وثامنها: طريق]ابن[

 وتاسعها: طريق أمحد بن مسرور.

 .، كالمها، عنه من الكامل(8) وعاشرها: طريق عبد امللك بن ]شابور[

 من املصباح. (1) وحادي عشرها: طريق أيب نصر أمحد بن علي اهلب اري

                                                           

 ( نصر بن عبد العزيز الفارسي، تقدمت ترمجته.0)
، 0، طالنشر، واملثبت هو الصحيح. انظر: ابن اجلزري، ، وساقط من بمابني املعقوفتني من هامش األصل( 6)
6/316. 
 .6/316، 0، طالنشرملعقوفتني سقط من األصل ومن ب ، وهو حتريف. انظر: ابن اجلزري، مابني ا( 3)
 ( حممد بن أمحد بن إبراهيم البـ ي ع، تقدمت ترمجته.9)
، 6، طمعرفة القراء الذهيب، ( ما بني املعقوفتني وجد يف األصل وب )أيب(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر:2)
 .11، 0/81د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/907
 ( أمحد بن علي بن هاشم، تقدمت ترمجته.2)
 ، ومثبت يف ب.( ما بني املعقوفتني من هامش األصل7)
، غاية النهايةابن اجلزري، )سابور(، واملثبت هو الصحيح، انظر:  ( ما بني املعقوفتني وجد يف األصل وب8)

 .0/921،د.ط
 .0/88،، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ، 0/926، 6طمعرفة القراء،  الذهيب،( تقدمت ترمجته. انظر: 1)
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 ، قرأ هبا عليه أبو الكرم.(0) وثاين عشرها: طريق عبد السيد بن عت اب

 فتحص ل تسع عشرة طريقاً للحم امي.

رواين عن  .(6) ه من روضة املالكيالثالثة: عن النق اش طريق النـ ه 

 الرابعة: عنه طريق الس عيدي من جتريد ابن الفح ام.

اخلامسة: عنه طريق الشريف الزيدي عنه من تلخيص أيب معشر، وكامل اهلذيل، وتلخيص ابن 
 بلي مة.

ف من هداية املهدوي.01السادسة: ]   /ب[ عنه طريق ابن العال 

 ن املستنري.السابعة: عنه طريق أيب إسحاق الطربي م

 الثامنة: طريق الشنبوذي عنه من املبهج.

 ، وغاية اهلمذاين.(3)ام من كتايب أيب العز  طريق أيب حممد الفح   :التاسعة عنه

 ي.من روضة املالك (2) قاضي ت كريت (9) طريق فرج بن حممد بن جعفر :العاشرة عنه

                                                           

( عبد السيد بن عت اب بن حممد بن جعفر بن عبد الل احلط اب، أبو القاسم البغدادي الضرير، مقرئ كبري، قرأ على 0)
بن خ ريون، وأبو الكرم احلسن بن علي بن الصقر، وأمحد بن رضوان، وغريمها، قرأ عليه أبو منصور حممد بن عبد امللك 

غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 927/ ،6، طمعرفة القراءالذهيب، هـ. انظر: 987املبارك بن الشهرزوري، وآخرون، تويف سنة
 .0/387د.ط،

( الذي يف الروضة: أبو علي املالكي قرأ على الفرج بن حممد بن جعفر على النقاش، واألوىل أن يقال: من طريق أيب 6)
 .0/038، 0، طروضة المالكيالكي، ال من روضته. انظر: املالكي، علي امل

، والذي يف الكفاية، واإلرشاد: قراءة أيب العز  على غالم 3) ( ال يوجد هذا الطريق يف كتايب اإلرشاد، والكفاية أليب العز 
.  اهلر اس على احلم امي، على النق اش، على أيب ربيعة عن البز ي، واألوىل أن يقال:  من طريق أيب العز 

 .62، ص0، طالكفاية الكبرى في القراءات العشر، 039ص  ،رسالة ماجسترياإلرشاد، انظر: أبو العز،        
( الفرج )باأللف والالم( بن حممد بن جعفر املقرئ، قاضي تكريت، قرأ على أيب بكر النقاش، وابن م ق س م، قرأ عليه 9)

 .6/8،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/376،، 6طمعرفة القراء، الذهيب، نظر: احلسن بن حممد صاحب الروضة. ا
، احلموي( بلدة بني بغداد واملوصل، وإىل بغداد أقرب، وقيل: مسّيت بت كريت بنت وائل، وسبب التسمية طويل. انظر: 2)

 .6/38 ،6طمعجم البلدان، 
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 فتحص ل ثالث وثالثون طريقاً إىل النق اش.

 عن أيب ربيعة فمن طريقني: (0) وأما ابن ]ب نان[

 أوهلما: طريق أيب الكرم الشهرزوري من مصباحه.

 ثانيهما: عنه طريق أيب منصور بن خ ريون من مفتاحه.

 فهذه مخس وثالثون عن أيب ربيعة.

 من ثالث طرق:وأما ابن صاحل عن ابن احلباب عن البز ي، ف

، قرأ هبا الداين (6) طريق أيب احلسن علي بن حممد بن إمساعيل بن بشر األنطاكي :األوىل عنه
 .(9) [(3)على أيب الفرج ]النج اد

على ( 2) عبد الباقي بن احلسن من طريقي الداين وابن الفح ام، قرأ هبا ]الداين[ طريق :الثانية عنه
 فارس بن أمحد، وابن الفحام على عبد الباقي بن فارس.

 طريق عبد املنعم بن غلبون من إرشاده. :الثالثة عنه

                                                           

النشر، ريف، واملثبت هو الصحيح. انظر: ابن اجلزري، ( ما بني املعقوفتني يف األصل، وب )بويان(، وهو حت0)
 .0،6/312ط
( علي بن حممد بن إمساعيل بن بشر األنطاكي، اإلمام أبو احلسن التميمي، نزيل األندلس ومقرؤها، أخذ القراءة عرضاً 6)

لصباغ، وإبراهيم بن مبشر املقرئ، ومساعاً عن إبراهيم بن عبد الرزاق، وحممد بن األخرم، وغريمها، قرأ عليه أبو الفرج اهليثم ا
غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/322، 6، طمعرفة القراءالذهيب، هـ. انظر: 377وطائفة من قراء األندلس، تويف سنة

 .222، 0/229،د.ط
د ( حممد بن يوسف بن حممد، أبو الفرج األموي األندلسي القرطيب يعرف بالنج اد، أخذ القراءة عرضًا عن أيب أمح3)

الس ام ر ي، وأيب احلسن علي بن حممد بن بشر األنطاكي، وغريمها، أقرأ الناس بقرطبة يف مسجده، روى القراءة عن أيب 
غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 6،0/911طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 961بن بدهن، تويف سنةاالفتح 

 .6/687،د.ط
، غاية النهايةابن اجلزري، نجار(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر: ( ما بني املعقوفتني يف األصل، وب )ال9)

 .6/687د.ط،
 ( ما بني املعقوفتني من هامش األصل مصححاً.2)
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ا ، فمن طريق الكامل، ومن طريق اخلزاعي، قرأ هب(6) عن ابن احلباب[](0) وأما عبد الواحد
، (2) [(9)علي ببغداد، وقرأ على عقيل ]بن (3) اهلذيل على أيب العالء حممد بن علي الواسطي

 وقرأ اخل زاعي على عقيل.

إحدى وأربعون طريقاً عن   (2) [وحتص ل] /أ[00فتحص ل ست طرق عن ابن احل باب، ]
 البز ي.

 (1) ]مطلب إسناد قنبل:[

 وأما الس ام ر ي عن ابن جماهد عن قنبل، فمن أربع طرق:

 فارس بن أمحد من التيسري، والشاطبية، وتلخيص العبارات، واإلعالن. :األوىل عنه

 الثانية: طريق أيب العباس بن ن فيس، من سبع طرق:

ابن الفح ام، وكايف ابن ش ريح، وروضة املعد ل، وكامل اهلذيل، وإعالن من جتريد 
 الصفراوي من ثالث طرق.

 طريق أيب القاسم عبد اجلبار الطرسوسي؛ من اجملتىب له، ومن العنوان. :الثالثة عنه

 الرابعة: طريق أيب القاسم اخلزرجي من القاصد له.

                                                           

 ( عبد الواحد بن عمر )تقدمت ترمجته(.0)
 ، ومثبت يف ب.( ما بني املعقوفتني من هامش األصل6)
لواسطي، القاضي نزيل بغداد، قرأ على أيب علي بن حبش، وعلى ( حممد بن علي بن أمحد بن يعقوب أبو العالء ا3)

الذهيب، هـ. انظر: 930اس، تويف سنةبن حممد بن هارون الرازي، قرأ عليه أبو القاسم اهلذيل، وأبو علي غالم اهلر  اأمحد 
 .611، 6/011،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 913، 0/916 ،6طمعرفة القراء، 

البغدادي، يعرف بابن البصري، روى القراءة عرضاً عن أيب بكر بن جماهد، وأيب طاهر بن أيب هاشم، ( عقيل بن علي 9)
ابن اجلزري، هـ تقريباً. انظر: 371روى القراءة عنه عرضًا أبو الفضل اخلزاعي، والقاضي أبو العالء الواسطي، تويف سنة

 .0/209د.ط،غاية النهاية، 
 ، ومثبت يف ب.ألصل( ما بني املعقوفتني من هامش ا2)
 بالفاء )فتحصل(. األصل يف( ما بني املعقوفتني 2)
 هامش ب. ومثبت يف ساقط من األصل ( ما بني املعقوفتني7)
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 فتحص ل أربعة عشر طريقاً للس ام ر ي.

 عن ابن جماهد، فمن ثالث طرق:( 0) ما صاحلوأ

 وسبط اخلي اط من كفايته. ،(9) [  (3)من طريقي ابن ]الط رب   (6) األوىل: ثابت بن ب ندار

وار، من املستنري له.  الثانية: طريق ابن س 

، قرأ هبا اهلمذاين على (2) ني بن أمحد املقدسي القط انالثالثة: طريق أيب بكر أمحد بن احلس
 عنه. (7) [(2)]الـم ز ر يف

 فهذه أربع طرق لصاحل، ومثانية عشر طريقاً البن جماهد.

 ابن ش ن بوذ عن ق نبل، فمن طريقني:وأما القاضي أبو الفرج عن 

                                                           

 ( صاحل بن حممد )تقدمت ترمجته(.0)
، قرأ عليه ( ثابت بن ب ندار أبو املعايل البق ال الدينوري ُث البغدادي، قرأ على احلسن بن الصقر، وأيب العالء الواسطي6)

، تويف سنة  غاية ابن اجلزري، ، 0/978 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 918سبط اخلياط، وهبة الل بن الط رب 
 .0/088،، د.طالنهاية

، قرأ بالروايات على أيب بكر حممد بن علي 3) ( هبة الل بن أمحد بن عمر، أبو القاسم احلريري البغدادي، عرف بابن الط رب 
ياط، وأمحد بن عبد العزيز بن األطروش، قرأ عليه حممود بن نصر الشعار، وأبو اليمن زيد بن احلسن الكندي بالقراءات اخل

غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 289، 6/283، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 230الست اليت مجعها له، تويف سنة
 .321، 6/391،د.ط

، 6طمعرفة القراء، ، الذهيب انظر:  األصل وب )الطربي(، واملثبت هو الصحيح.( ما بني املعقوفتني وجد يف9)
 .6/321،391، د.ط،غاية النهايةابن اجلزري، ، 6/289،283
( أمحد بن احلسني بن أمحد أبو بكر املقدسي القط ان، أخذ عن أيب القاسم الزيدي حبر ان، وأيب علي األهوازي بدمشق، 2)

غاية ابن اجلزري، ، 0/922 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 928ر يف وغريه، تويف سنة أخذ عنه أبو بكر املز  
 .0/98،، د.طالنهاية

( حممد بن احلسني بن علي، أبو بكر الشيباين البغدادي املز ر يف، تال بالقراءات على أيب بكر بن موسى اخلياط، وأمحد 2)
معرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 267ملديين، وأبو العالء اهلمذاين، تويف سنة بن احلسني القط ان، قرأ عليه أبو موسى اا

 .6/030،، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ، 6/286 ،6ط
، 6طمعرفة القراء، الذهيب، ( ما بني املعقوفتني يف ب )املرزقي(، وهو تصحيف، واملثبت هو الصحيح. انظر: 7)
 .6/030،.طدغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 6/286
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عبد الوهاب بن علي بن احلسن بن حممد بن إسحاق بن إبراهيم  (0)األوىل: طريق أيب ]تـ غ ل ب[ 
عنه من كفاية سبط اخلي اط، ومن مستنري ابن سوار، ومن مصباح أيب الكرم، قرأ  (6) الـم ل ح مي

 /ب[ على ابن عت اب، وابن ب ندار.00ا ]هب

 فهذه مخس طرق أليب ت غل ب. 

الثانية: عن القاضي طريق أيب نصر أمحد بن مسرور بن عبد الوه اب اخلب از عنه، من الكفاية 
لسبط اخلي اط، ومن املصباح من ثالث طرق، ومن تلخيص أيب معشر، فتلك مخس طرق أليب 

 اضي أيب الفرج.نصر اخلب از، وعشرة عن الق

 وأما الشطوي عن ابن ش ن بوذ، فمن ثالث:

 األوىل: الكارزيين من املبهج، واملصباح.

 من الكامل. (3) طريق السمل مي أيب احلسني أمحد بن عبد الل :الثانية عنه

 من جامع ابن فارس. :الثالثة عنه

 ل أربع للش ط وي، وأربعة عشر عن ابن شنبوذ، واثنان وثالثون عن قنبل.فتحص  

وقرأ البـ ز ي وقـ ن بل على أيب احلسن أمحد بن حممد بن حممد بن علقمة بن نافع بن عمر 
القو اس على أيب اإلخريط و ه ب بن  ، وقرأ(9) بن ص ب ح بن عون املكي، النب ال املعروف بالقو اس

                                                           

الغاية واملثبت هو الصحيح، وتص ح فت يف  ،وكذلك يف سائر املخطوط ،( ما بني املعقوفتني يف األصل وب )ثعلب(0)
 .09/069، 0، طتاريخ بغداد ، اخلطيب البغدادي،6/306 ،0ط النشر،ابن اجلزري،  عرفة إىل )ثعلب(. انظر:املو 
القراءات عرضًا عن املعاىف بن زكريا اجلريري، قرأ عليه ثابت بن  ( عبد الوهاب بن علي بن احلسن بن حممد، أخذ6)

 .0/971،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/900، 6طمعرفة القراء، الذهيب، ب ندار، وأبو طاهر بن سوار. انظر: 
يوسف بن ّنار، روى  ( أمحد بن عبد الل بن إسحاق أبو احلسني السمل مي، روى القراءة عن حممد بن اهليثم، وحممد بن3)

 .0/76د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، القراءة عنه أبو حممد عبد الل بن حممد الذارع، انظر: 
( أمحد بن حممد بن علقمة بن نافع بن عمر بن صبح بن عون، أبو احلسن النب ال املكي املعروف بالقو اس، إمام مكة 9)

معرفة القراء، الذهيب، ه. انظر: 691ه قنبل، والبزي، وطائفة، تويف سنة يف القراءة، قرأ على وهب بن واضح، قرأ علي
 .069، 0/063 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 619، 0/613، 6ط
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، زاد البز ي فقرأ أيضًا على أيب اإلخريط املذكور، وعلى أيب القاسم عكرمة بن (0) واضح املكي
 .(3) بن زياد بن عبد الل بن يسار املكي، وعلى عبد الل(6)سليمان بن كثري بن عامر املكي

املك ي املعروف  (2) بن عبد الل بن ]ق سط نطني[ (9) وقرأ ثالثتهم على أيب إسحاق ]إمساعيل[
 (8) وعلى شبل بن عباد (7) ]وقرأ القسط على أيب الوليد معروف بن مشكان ،(2) بالق سط

                                                           

( و ه ب بن واضح أبو األخريط، مقرئ أهل مكة، قرأ القرآن على شبل بن عب اد، ومعروف بن مشكان، وغريمها، قرأ 0)
معرفة الذهيب، ه. انظر: 011مد البزي، وأبو احلسن أمحد بن حممد القو اس النب ال، تويف سنةعليه أبو احلسن أمحد بن حم

 .6/320،، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ، 071، 0/021 ،6طالقراء، 
ن ( عكرمة بن سليمان بن كثري بن عامر، أبو القاسم املكي املقرئ، موىل آل ش ي ب ة احل ج يب، قرأ القرآن على شبل ب6)

عب اد، وإمساعيل القسط، قرأ عليه أمحد بن حممد البزي وغريه، وقد تفرد عنه البزي حبديث التكبري من سورة الضحى، تويف 
 .0/901،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/071، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 611قبيل سنة

كي موىل عبد الل بن عمري الليثي، روى القراءة عرضًا عن شبل بن ( عبد الل بن زياد بن عبد الل بن زياد بن يسار امل3)
غاية ابن اجلزري، ، 0/071، 6طمعرفة القراء، الذهيب، عباد، وإمساعيل القسط، روى القراءة عنه عرضًا البزي. انظر: 

 .0/202،د.طالنهاية، 
 ، ومثبت يف ب.( ما بني املعقوفتني من هامش األصل9)
معرفة القراء، الذهيب، انظر:  .تني يف األصل ويف ب )قسطنطين(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح( ما بني املعقوف2)

 .022، 0/022د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 021-0/027، ،6ط
( إمساعيل بن عبد الل بن ق سط نطني، أبو إسحاق املخزومي، موالهم املكي املقرئ املعروف بالق س ط، آخر أصحاب 2)

كثري وفاة، عرض عليه، وعلى صاحبيه شبل بن عباد، ومعروف بن مشكان، أقرأ الناس دهراً، قرأ عليه مجاعة منهم: ابن  
-0/027 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 071أبو األخريط و ه ب بن واضح، وعكرمة بن سليمان، تويف سنة

 .022، 0/022،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 021
 بن إمساعيل عليه قرأ كثري، ابن على شبل بن عباد، عرض مع مكة أهل قارئ املكي، الوليد أبو مشكان، بن معروف (7)

 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 022تويف سنةواضح،  بن ووهب أيضاً، األخذ يف رفيقه وهو القسط، الل عبد
 .369، 363/ 0،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 097، 0/092
 كثري، بن الل حميصن، وعبد ابن على عرضكثري، ابن أصحاب أجل مكة، مقرئ املكي داود أبو عباد، بن شبل (8)

معرفة الذهيب، . انظر: على خالف  هـ021تويف سنةوولده داود بن شبل،  القسط، إمساعيل عرضاً  عنه القراءة روى
 .6/313،، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ، 098، 097/ 0، 6، طالقراء
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 ، على شيخ مكة عبد الل بن كثري.(3) ]وشبل[ ،، ومعروف(6) [أيضاً ]وقرأ الق سط  (0) ني[املكي  

 تتمة ثالث وسبعني طريقاً عن ابن كثري.فهذه 

، (9) /أ[ ابن كثري على أيب السائب عبد الل بن السائب بن أيب السائب املخزومي06وقرأ ]
 .(7) ، وعلى درباس موىل ابن عباس(2) املكي (2) وعلى جماهد بن ]جرب[

وقرأ عبد الل بن السائب على أيب  بن كعب، وعمر بن اخلطاب، وقرأ جماهد على عبد  
الل بن عباس، وعبد الل بن السائب، وقرأ درباس على مواله عبد الل بن عباس، وقرأ ابن عباس 

 . ملسو هيلع هللا ىلص على رسول الل ن كعب، وزيد بن ثابت، وقرأ أيب وعمر وزيد ب لى أيب  ع

 (1) :[لدوري]مطلب إسناد ا

 وعشرين طريقاً: بعفمن س لدوري،ا الزعراء عنعن أيب  اهد،ابن جم وأما

 أربع طرق: نالبغدادي م هاشم: طريق أيب طاهر عبد الواحد بن أيب األوىل
                                                           

، النشرساقط من األصل ومن ب، وهو مما يقتضيه السياق، أثبته من النشر. انظر ابن اجلزري، ( ما بني املعقوفتني 0)
 .6/302، 0ط
 ساقط من األصل.( ما بني املعقوفتني 6)
، 097/ 0 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، ( ما بني املعقوفتني يف ب )شبيل(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر: 3)

 .6/313،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 098
 
( عبد الل بن السائب بن أيب السائب، أبو السائب، قارئ أهل مكة، روى القراءة عرضاً عن أيب بن كعب، وعمر بن 9)

هـ 71 سنةاخلطاب رضي الل عنهما، عرض عليه القرآن جماهد بن جرب، وعبد الل بن كثري فيما قطع به الداين وغريه، تويف
 .961، 0/901،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 22-0/22 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، تقريباً. انظر: 

 ( ما بني املعقوفتني وجد يف ب )جماهد( وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح.2)
عبد الل بن السائب،  ( جماهد بن جرب، اإلمام أبو احلجاج موىل السائب بن أيب السائب املخزومي املكي، قرأ على2)

 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، ه. انظر: 013وعبد الل بن عب اس، قرأ عليه ابن كثري، وأبو عمرو، وغريمها، تويف سنة
 .6/96،90د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/80-86
ة عنه عبد الل بن كثري، ( درباس املكي موىل عبد الل بن عباس، عرض على مواله عبد الل بن عباس، روى القراء7)

 .0/681،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، بن عبد الرمحن بن حميصن. انظر: اوحممد 
 هامش ب. ومثبت يف ساقط من األصل ( ما بني املعقوفتني8)
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 ،البغداديالعزيز بن جعفر  دا الداين على أيب القاسم عبقرأ هب ،من التيسري والشاطبية  
 ط ارهبا الع رأوق ،احلسن العطار (0) ]علي[ أيبعلى  وارقرأ هبا ابن س   ،ومن املستنري من طريقني

واملستنري  ،ومن التذكار امي،وأيب احلسن احلم   ،(6) اجلوهريبن حممد  يعل احلسن على أيب
ومن  ف،العال  وقرأ هبا ابن شيطا على أيب احلسن بن  ، على ابن شيطا وارهبا ابن س   أقر  ،أيضاً 

 املصباح.

 طاهر. أليبسبع طرق  فهذه

 لفتح،ا يبعلى أ من قراءة الداين ؛مثان طرق السامري من أمحدالثانية: عن ابن جماهد طريق أيب 
ومن قراءة  ،من طريقني أيضاً  يمةومن تلخيص ابن بل   ،طريقني ومن جتريد ابن الفحام من

 شر،وتلخيص أيب مع ،شريح ابنوكايف  تىب،واجمل ،ومن العنوان النـ ف زي،/ب[ على 06] الشاطيب
 .قاصدومن ال ،ومن إعالن الصفراوي من ثالث طرق

 .ام ر يعن الس   يقاً أربع عشرة طر  فهي

 ،عنه من العنوان (9) الق صريالل بن حممد  (3) [عبيدالقاسم ] جماهد طريق أيب ابنالثالثة: عن 
 .اجملتىبو 

جامع  من الصغري اشحممد بن أيب عمر النقّ  بنحممد بن عبد الل  حلسن: عنه طريق أيب االرابعة
 .ذاينوغاية اهلم ت،ومن الكفاية يف السّ  ،ابن فارس

                                                           

-0/961، 6طمعرفة القراء، ، الذهيب ( ما بني املعقوفتني ساقط من األصل وب، واملثبت هو الصحيح. انظر:0)
 .0/669،، د.طغاية النهايةاجلزري،  ابن، 931

( علي بن حممد أبو احلسن اجلوهري البغدادي، روى القراءة عرضًا عن أيب طاهر بن أيب هاشم، وحممد بن حممد بن 6)
غاية النهاية، ابن اجلزري، مرشد، روى القراءة عنه عرضًا احلسن بن علي العطار، ونصر بن أيب نصر احلد اد. انظر: 

 .0/271،278د.ط،
 .0/913 ،، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ( ما بني املعقوفتني وجد يف األصل ويف ب )عبد( وهو حتريف. انظر: 3)
بامليم )املصري( بدل )القصري(، أخذ القراءة  ابن اجلزريذكره  الغاية( عبيد الل بن حممد، أبو القاسم القصري )يف 9)

غاية النهاية، ابن اجلزري، ءة عرضًا عبد اجلبار بن أمحد الطرسوسي، انظر: عرضًا عن أيب بكر بن جماهد، روى عنه القرا
 .7/3316، 0، طمعجم األدباء، احلموي، 6/362، 0، طالنشر، ابن اجلزري، 0/913،د.ط
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من كفاية أيب  (0) قـ رّةأيب  ئالل بن إبراهيم املعروف مبقر  عبيدطريق أيب القاسم  ه: عنمسةاخلا
 .اهلمذاينوغاية  ،العز  

 غالم ابن جماهد. (6) البغدادي: عنه طريق أيب القاسم طلحة بن حممد بن جعفر السادسة

كالمها   ،(3) البغداديبن يعقوب بن البّواب  دالسابعة: عنه طريق أيب احلسني عبيد الل بن أمح
 .طرقسّت  افتحّصل هلمالكرم  يبومن مصباح أ ريون،خ   ابنمن كتايب 

 ناب جتريد :ثالثةمن  ،عنه (9) ازالقز  بن منصور  داحلسن منصور بن حمم يبالثامنة: طريق أ
 .من طريقني ؛املستنري ومن ،الفّحام

 ،املعدل ةمن طريقني: روض (2) ه نب د  العزيز بن  دبن عب أمحد الفتحأيب  يقالتاسعة: عنه طر 
 وكامل اهلذيل.

ء (6) الل (0) [عبدبن ] يأيب احلسن عل ريق: عنه طالعاشرة  أيبعلى  اينهبا الد   قرأ عنه، (3) اجلال 
 ./أ[03ارس. ]الفتح ف

                                                           

( عبيد الل بن إبراهيم بن حممد أبو القاسم البغدادي، أخذ القراءة عرضًا عن إسحاق اخلزاعي، وابن جماهد، روى 0)
غاية ابن اجلزري، ، 0/376، 6طمعرفة القراء، الذهيب، ءة عنه عرضًا عبد الباقي بن احلسن، وغالم اهل ر اس. انظر: القرا

 .0/989د.ط،النهاية، 
( طلحة بن حممد بن جعفر الشاهد، أبو القاسم البغدادي، أخذ القراءة عرضًا ومساعًا عن أيب بكر بن جماهد، وقرأ 6)

ئضي، قرأ عليه القاضي أبو العالء حممد بن علي الواسطي، وأبو الفضل اخلزاعي، صنف كتاباً يف على نصر بن القاسم الفرا
غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 327، 0/322،، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 381أخبار القضاة، تويف سنة

 .0/396،د.ط
ف بابن البو اب، أخذ القراءة عرضًا عن أمحد بن سهل ( عبيد الل بن أمحد بن يعقوب، أبو احلسني البغدادي املعرو 3)

ه. 372األشناين، وأيب بكر بن جماهد، وغريمها، قرأ عليه القاضي أبو العالء حممد بن علي الواسطي، وغريه، تويف سنة
 .0/982،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/391، 6طمعرفة القراء، الذهيب، انظر: 

 أخذ جماهد، بن بكر أيب عن عرضاً  عمرو أيب قراءة أخذ البغدادي،  القزاز احلسن أبو صور،من بن حممد بن منصور (9)
ه، انظر: ابن 901الشريازي، وغريمها، تويف قبل سنة  العزيز عبد بن ونصر اخلب از، مسرور بن أمحد عرضاً  عنه القراءة

 .6/309، د.ط، غاية النهايةاجلزري، 
ه ن، أبو الفتح البغدادي، قرأ على أمحد بن سهل األشناين، وابن جماهد، وغريمها، أخذ عنه ( أمحد بن عبد العزيز بن ب د  2)

 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 321عبد املنعم بن غلبون، واحلسن بن سليمان اليافعي، وغريمها، تويف سنة 
 .21، 0/28،، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ، 0/361
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ومن هادي  اهر،تذكرة ط ومن ،النـ ف زي علىالشاطيب  قراءة ؛مخس طرق منعنه  عشر: احلادية
 وكامل اهلذيل. ي،وتبصرة مك   ،سفيان ابن

 من ثالثة: هالش ن بوذي عنعشر: طريق أيب الفرج حممد بن أمحد بن إبراهيم  الثانية

 .ومبهج السبط اهلمذاين،وغاية  ،من املستنري

 .اهلمذاينمن غاية  ،(9) الض ريرعشر: عنه طريق أيب عبد الل احلسني بن عثمان بن علي  لثالثةا

 واملصباح. ستنري،من امل (2) األنطاكيالل بن اليسع  دعشر: عنه طريق أيب القاسم عب الرابعة

 من املستنري. (2) البغدادي اربن أمحد بن بك   ارعشر: عنه طريق أيب القاسم بك   اخلامسة

ءطريق أيب بكر  (7) [عنه]عشر:  السادسة  .ستنريمن امل (8) اجلال 

                                                                                                                                                                          

غاية ابن اجلزري، وجد يف األصل، ويف ب )عبيد(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر:  ( ما بني املعقوفتني0)
 .0/222،د.طالنهاية، 

أنه علي بن عبد العزيز، وأن اسم والده عبد الل هو تصحيف من الناسخ جلامع  ( رجح ابن اجلزري يف غاية النهاية6)
 .222-0/221،، د.طغاية النهايةزري، ابن اجلالبيان للداين، وهلذا ترجم له مرتني. انظر: 

ء، قرأ على ابن جماهد، قرأ عليه أبو الفتح فارس بن أمحد. انظر: 3) غاية ابن اجلزري، ( علي بن عبد الل، أبو احلسن اجلال 
 .0/222،د.طالنهاية، 

زيل دمشق، آخر من قرأ ( احلسني بن عثمان بن علي بن أمحد، أبو علي اجملاهدي املضري البغدادي الضرير، املقرئ ن9)
ء بن نظيف، تويف عليه ابن جماهد حرف أيب عمرو وضبطه، قرأ عليه أبو الفضل عبد الرمحن بن أمحد العجلي الرازي، ورشا

 .0/699،693،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/370، 6طمعرفة القراء، الذهيب،  هـ. انظر:911سنة
عن احلسني بن أيب عجرم  قاسم األنطاكي، إمام مقرئ، أخذ القراءة عرضاً ( عبد الل بن حممد بن اليسع، أبو ال2)

ه. 382األنطاكي وأيب بكر بن جماهد، وغريمها، عرض عليه أبو العالء الواسطي، وعلي بن طلحة، وغريمها، تويف سنة 
 .0/922،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، انظر: 

عيسى البغدادي، من كبار أئمة األداء، قرأ على احلسن بن احلسني الصواف،  أبو ،( ب ك ار بن أمحد بن ب ك ار بن بنان2)
الذهيب، ه. انظر:  323وابن جماهد، وغريمها، قرأ عليه أبو حفص الكتاين، وأبو احلسن احلمامي، ومجاعة، تويف سنة 

 .0/077،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/360، 6طمعرفة القراء، 
  ساقط من ب.( ما بني املعقوفتني7)
ء، أبو بكر البغدادي، قرأ على أيب بكر بن جماهد، وبك ار بن أمحد، وغريمها، قرأ عليه أبو 8) ( أمحد بن إبراهيم اجلال 

 .0/077، د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، احلسن احلمامي، وغريه. انظر: 
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 ،من طريقني (6) الكاتباحلسن بن عبد الل بن حممد  دحمم أيب قطري (0) [عنه]عشر:  السابعة
 ومن املبهج. ،أيب الفتح ىعل اينقرأ هبا الد  

رانأيب احلسن علي بن  ريقالثامنة عشر: عنه ط   .(3) ب ش 

ائي،بن نصر  أمحدالتاسعة عشر: عنه طريق أيب    وكامل اهلذيل. ،املبهج نكالمها م  الش ذ 

 .(9) الشارببن حممد بن بشر بن  أمحد: عنه طريق أيب بكر العشرون

ح ب ش بنحممد  (2) بن[ سنياحل] طريق (2) [عنه]والعشرون: احلادية  
 (7). 

 .علي بن زيد طريق (8) [عنهالثانية والعشرون: ] 

 .ح ب شانعثمان بن  نوالعشرون: عنه طريق أيب احلسن علي ب الثةالث 

 .(6)  [البز از] (0)عبد امللك طريق /ب[03: عنه ]والعشرونالرابعة  

                                                           

 ( ما بني املعقوفتني ساقط من ب.0)
الكاتب البغدادي، قرأ على ابن جماهد، وحممد بن أمحد املروزي،  ،ن أمحد بن حممد( احلسن بن عبد الل بن حممد ب6)

 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، وغريمها، قرأ عليه عبد الباقي بن احلسن، وحممد بن احلسني الكارزيين، وغريمها. انظر: 
 .0/608، د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/396
عن ابن جماهد، واحلسني بن علي اخلياط،  و احلسن البغدادي املقرئ، روى القراءة عرضاً ( علي بن حممد بن ب شران، أب3)

 .0/608، د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، روى القراءة عنه عرضاً أبو عبد الل الكارزيين، وعلي بن حممد اخلب ازي. انظر: 
اخلراساين، قرأ علي أيب بكر حممد بن موسى ( أمحد بن حممد بن ب شر بن علي، املعروف بابن الشارب، أبو بكر 9)

الزينيب، وهو أثبت أصحابه، وعلى ابن جماهد، قرأ عليه عبد الباقي بن السق ا، وعلي بن عمر احلم امي، وغريمها، تويف 
 .018، 0/017 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 330، 0/331 ، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 371سنة

 بني املعقوفتني ساقط من ب.( ما 2)
معرفة الذهيب، ( ما بني املعقوفتني وجد يف األصل ويف ب )أيب احلسن( وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر: 2)

 .620، 0/621 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/367، 6طالقراء، 
 بن بكر وأيب الرقي، جرير بن موسى عمران أيب على القراءات قرأالدينوري، علي أبو حبش، بن حممد بن احلسني (7)

تويف الواسطي،  علي بن حممد العالء وأبو الدينوري، حرب بن املظفر بن حممد منهم مجاعة، عليه جماهد، وغريمها، قرأ
 .620، 0/621 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/367 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 373سنة

 تني ساقط من ب.( ما بني املعقوف8)
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 .(3) العطارطريق عبد العزيز  نه: عشرونوالع مسةاخلا

 .(9) طريقني[سبعتهم من الكامل ]ومن املصباح من  املط و عيالسادسة والعشرون: عنه طريق 

 .له ةمن كتاب السبع (2) الك ت اينطريق والعشرون: عنه  السابعة

 جماهد. نوسبعني طريقاً عن اب ثننيتتمة ا 

 ثالث طرق: فمن ءعن أيب الزعرا لاملعد   وأما

ومن  ،لفتحقراءة الداين على أيب ا من (2) [طرقعنه من أربع ] اّمر يأيب أمحد الس   يقاألوىل: طر 
وقاصد  ي،جمتىب الطرسوس نوم ،كالمها من طريقني  يمة،بل   نوتلخيص اب ،(7) الفحامجتريد ابن 

 .ام ر يالس   عنفتصري سبع طرق  ،اخلزرجي

 علىقرأ هبا الداين  العطار، ق سمبن م   (8) [احلسن] بنطريق أيب بكر حممد  لاملعد   عن: الثانية
 العطار. م ق سمبن  احلسنبن  مدبالبصرة على أيب بكر حموقرأ هبا  الفارسي،أيب القاسم 

                                                                                                                                                                          

 بن علي احلسن أبو عرضاً  عنه القراءة روى جماهد، ابن عن عرضاً  القراءة روى البزاز، حممد أبو احلسن، بن امللك عبد (0)
 .0/928، د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، . انظر: اخلبازي حممد

 لصحيح.( ما بني املعقوفتني يف األصل ويف ب )البز ار( وهو تصحيف، واملثبت هو ا6)
( عبد العزيز بن احلسن، أبو القاسم العط ار، روى القراءة عرضًا عن ابن جماهد، روى القراءة عنه عرضًا أبو علي 3)

 . 0/313، د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، بن حممد بن احلسن اخلب ازي. انظر: ااحلسني 
 ، ومثبت يف ب.( ما بني املعقوفتني من هامش األصل9)
ت اين، أبو ح ف ص البغدادي، املقرئ احملدث، عرض على أيب بكر بن جماهد( عمر بن 2)  ،إبراهيم بن أمحد بن كثري الك 

بن جعفر احلريب، وغريمها، قرأ عليه عيسى بن سعيد األندلسي، وأبو نصر أمحد بن حممد، وغريمها، تويف اوحممد 
 .288، 0/287، د.طغاية النهاية، ، ابن اجلزري، 0/328 ،6، طمعرفة القراءالذهيب، ه، انظر: 311سنة

 ( ما بني املعقوفتني ساقط من ب.2)
( ليس يف التجريد طريق الس ام ر ي عن املعد ل؛ بل فيه الس ام ر ي وفارس عن ابن جماهد فقط. انظر: ابن الفح ام، 7)

 .71، ص 0طالتجريد لبغية المريد، 
، غاية النهايةابن اجلزري، ( وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر: ( ما بني املعقوفتني يف األصل ويف ب )احلسني8)

 .062-6/063 ،د.ط
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ناماحلسن علي بن حممد بن إبراهيم بن خ   الثالثة: عنه طريق أيب قرأ  ،من طريقني (0) املالكي ش 
 .مسرورأمحد بن على  واهلذيل ،(3) [خ واس يت] (6) [بن]على عبد العزيز  داينهبا ال

 .الز عراء يبواثنان ومثانون طريقاً أل للمعد ل،فهذه عشر طرق  

 فمن مثانية طرق: وريالدم  عن ف رح ابن نبالل عزيد بن أيب  وأما

هبا الداين على قرأ  ،من ثالث طرق دعن زي (9) اخل راساين: طريق عبد الباقي بن احلسن ىلاألو 
 .بليمة ابن وتلخيص ام،ومن جتريد ابن الفح   ،الفتح أيب

 لكي،املا روضةو  ،الفحام (2) [ابن]من جتريد  ريقاً من اثين عشر ط امي: عنه طريق احلم  الثانية]
،/أ[ 09وكتايب أيب ] اط،اخلي   وجامع (7) [(2)يمةبل   ابنوتلخيص  ش ريح، ابنوكايف  وغاية  العز 

                                                           

نام املالكي، أبو احلسن البصري، عرض على أبو العباس حممد بن يعقوب املعد ل0)  ،( علي بن حممد بن إبراهيم بن خ ش 
رمي بن عبد الل القاضي، وحممد بن احلسني وأيب بكر حممد بن موسى الز يـ ن يب، وغريمها، قرأ عليه أمحد بن عبد الك

غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/398 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر:  377الكارزيين، وآخرون، تويف سنة 
 .223، 0/226د.ط،

 وجد مصححاً يف هامش ب. ( ما بني املعقوفتني 6)
، وهو كذلك يف سائر املخطوط، واملثبت هو الصحيح، ( ما بني املعقوفتني يف األصل ويف ب )خواسي( وهو حتريف3)

 .313، 0/316د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، هو أبو القاسم الفارسي نفسه، تقدمت ترمجته، انظر: 
( عبد الباقي بن احلسن بن أمحد بن حممد، أبو احلسن اخل راساين، أخذ القرآن عرضًا عن إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم، 9)

معرفة الذهيب، ه. انظر:  381أيب بالل، ومجاعة، أخذ القراءة عنه عرضاً فارس بن أمحد، وغريه، تويف بعد سنة وزيد بن 
 .327، 0/322،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/321، 6طالقراء، 

 وجد مصححاً يف هامش ب. ( ما بني املعقوفتني 2)
بيعة أن قراءة ابن بليمة مل تأت مباشرة على أيب علي املالكي، وإمنا ( ذكر ابن اجلزري يف إسناد البز ي من طريق أيب ر 2)

بينهما عبد املعطي السفاق سي، ومل يذكرها هنا يف رواية الدوري عن أيب عمرو، وإمنا ذكر املباشرة بني ابن بليمة وأيب علي 
سنة،  00أو  01ه( 968أو 967ه( ووالدة ابن بليمة )938: أن ما بني وفاة أيب علي املالكي )ت الواضحاملالكي، و 

كما ذكر الذهيب يف ترمجته، هو أمر احتمايل، ال مينع من املباشرة بني ابن بليمة وأيب علي املالكي، ولعل هذا هو السبب 
ابن اجلزري يف غاية النهاية، مل يذكرا يف و الذي جعل ابن اجلزري مل يذكر الوساطة هنا، مع العلم أن الذهيب يف الطبقات، 

 قراءة ابن بليمة على أيب علي املالكي، والل أعلم. ترمجته
 ، ومثبت يف ب.( ما بني املعقوفتني من هامش األصل7)
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،السبط يف  فايةوك ،شيطا ابنوتذكار  ،واملستنري ين،ذااهلم ومصباح أيب  ،اهلذيل وكامل الس ت 
 .مالكر 

 .اميستة عشر طريقاً إىل احلم   صريفت 

 أيبايب من مخس: من كت (0) بكران النهرواينأيب الفرج عبد امللك بن  طريق زيد؛الثالثة: عن 
 اهلذيل. وكامل ،(6) [واملستنري]اهلمذاين، وغاية  ،العز  

قرأ هبا  ،السبط فايةمن ك (3) الكاتبالرابعة: عنه طريق أيب حممد احلسن بن علي بن الصقر 
قرأ هبا على  خ ريون، ابنومفتاح  ،(2) الوكيلوأيب الربكات بن  ،(9) الوزيرعلى أيب اخلطاب بن 

وابن  ،السيد دعب على اقرأ هب ،أيب الكرم ومصباح عت اب،السيد بن  وعبد ،(2) خ ريون ابنعمه 
 .الصقر ابنفتصري مثان طرق إىل  ،الوزير ابنو  ب ندار، ابنو  ل،الوكي

                                                           

رواين القطان، أخذ القراءات عرضاً عن زيد بن علي بن أيب 0) ( عبد امللك بن بكران بن عبد الل بن العالء، أبو الفرج النـ ه 
ه احلسن بن علي العطار، ونصر بن عبد العزيز الفارسي، وغريمها، أل ف يف بالل، وأيب بكر النق اش، ومجاعة، قرأ علي

غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/321 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 919القراءات كتاباً، تويف سنة
 .928، 0/927د.ط،

 ، ومثبت يف ب.من هامش األصل مابني املعقوفتني( 6)
أبو حممد البغدادي الكاتب، شيخ عايل الرواية، قرأ أليب عمرو على زيد بن علي بن أيب  ( احلسن بن علي بن الصقر،3)

معرفة القراء، الذهيب، ه. انظر: 961بالل، وغريه، قرأ عليه أبو الفضل بن خريون، وثابت بن بندار، ومجاعة، تويف سنة
 .0/669،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 912، 0/919 ،6ط
الرمحن بن هارون، أبو اخلطاب بن اجلراح الوزير البغدادي، قرأ على حممد بن عمر بن بكري النجار،  ( علي بن عبد9)

يـ نـ و ري، قرأ عليه أبو حممد سبط اخلياط، وأبو الكرم الشهرزوري، وغريمها، تويف سنة  هـ. انظر: 917وعلى ابن الصقر الد 
 .291، 0/298د.ط،لنهاية، غاية اابن اجلزري، ، 0/972، 6طمعرفة القراء، الذهيب، 

( حممد بن عبد الل بن حيىي، أبو الربكات بن الوكيل اخلباز، قرأ بالروايات على أيب العالء الواسطي، واحلسن بن الصقر، 2)
، 0/971، 6طمعرفة القراء، الذهيب، ه. انظر: 911وغريمها، قرأ عليه القراءات أبو الكرم الشهرزوري، وغريه، تويف سنة 

 .088، 6/087،د.طغاية النهاية، ري، ابن اجلز 
( أمحد بن احلسن بن خ ريون، أبو الفضل البغدادي، أخذ القراءة عرضاً عن علي بن طلحة البصري، وروى احلروف عن 2)

ابن هـ. انظر:  988احلسن بن أمحد بن شاذان، وغريه، روى القراءات عنه عرضاً ابن أخيه حممد بن عبد امللك، تويف سنة 
 .0/92،د.طغاية النهاية، اجلزري، 
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من ثالث:  ،(0) البغدادي امالفح   ىيحممد بن حي بناحلسن  مدأيب حم قطري ؛: عن زيدامسةاخل
 .ذاينوغاية اهلم ،ز  الع أيبوكفاية  ،املستنري نم

 ،(9) املصاحفي (3) [عيسىبن عمر بن حممد بن ] الل (6) [عبيد: عنه طريق أيب الفرج ]دسةالسا
 .نريمن املست

أيب  وكتايب ذاين،من أربع: من غاية اهلم ظ،شاذان الواعبن  بكرالقاسم  أيب: عنه طريق السابعة
 .ريواملستن ،ز  الع

 بنغاية ا من (2) الد و ر قي بابناملعروف  مدحممد بن جعفر بن حم قر: عنه طريق أيب الص  الثامنة
 .مهران

 عن زيد. اً فتحصل مثان وثالثون طريق 

 فرح فمن ثالث طرق: ابنعن  املط و عي وأما

 ،واملصباح ،املبهج من الكار زيين /ب[09] نيبن احلس حممديب عبد الل : طريق أاألوىل
 .كار زيينفصارت أربعة عن ال ،والكامل ،(2) معشروتلخيص أيب 

                                                           

 وابن النقاش، بكر أيب على قرأ البغدادي،  الفقيه املقرئ الفحام، حممد أبو داود، بن حيىي بن حممد بن احلسن (0)
غاية ه، انظر: ابن اجلزري، 391اهلر اس، تويف سنة غالم علي وأبو الفارسي، العزيز عبد بن نصر عليه قرأ مقسم، وغريمها،

 .  633، 0/636، د.ط، النهاية
 وهو حتريف، وهو كذلك يف سائر املخطوط، واملثبت هو الصحيح. ،( ما بني املعقوفتني يف األصل ويف ب )عبد(6)
، 6طمعرفة القراء، الذهيب، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر:  ،( ما بني املعقوفتني يف األصل ويف ب )عبيد(3)
 .0/911ط،د.غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/389
( عبيد الل بن عمر بن حممد بن عيسى، أبو الفرج املصاحفي البغدادي، عرض القراءة على ابن بويان، وزيد بن أيب 9)

ه. 910بالل، وغريمها، روى القراءة عنه عرضًا احلسن بن إبراهيم املالكي، واحلسن بن علي العطار، وغريمها، تويف سنة 
 .0/911،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/389 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، انظر: 

( حممد بن جعفر بن حممد، أبو الصقر البغدادي، يعرف بابن الد و ر قي، روى القراءة عرضًا عن زيد بن أيب بالل، وأيب 2)
غاية ابن اجلزري، الزعراء، روى القراءة عنه عرضاً أبو بكر أمحد بن احلسني بن م هران ببغداد، وعبيد الل بن الزيات. انظر: 

 .006، 6/000،د.طالنهاية، 
 ( مل أجد هذا الطريق يف كتاب التلخيص، واألوىل أن يقال: من طريق أيب معشر.2)
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 من الكامل. (0) الشريازي رعةأيب ز   يق: عنه طر نيةالثا

 الكامل. من اخل زاعيمد بن جعفر حم الفضلالثالثة: عنه طريق أيب 

 .مط و عيست طرق لل فتحصل

 .ر حوأربع وأربعون طريقاً البن فـ   

 .وريومائة وست وعشرون عن الدم  

 (6) ]مطلب إسناد السوسي:[

 طرق: ثفمن ثال وسي،السم  نجرير ع ابن عن (3) احلسنيعبد الل بن  وأما

 ابنوجتريد  ،الشاطبية كالتيسريمن  :ع طرقالفتح فارس بن أمحد من أرب أيبألوىل: طريق ا
 .بليمة ابنوتلخيص  ،من طريقني امالفح  

 :(9) [طرق] من أربع فيسبن ن   محدأ العباس: عنه طريق أيب الثانية

 .لوروضة املعد   ،شريح ابنوكايف  ،بليمة ابن يصوتلخ ام،الفح   ابنجتريد  من

 .اجملتىبو  ،العنوان نم ريقني؛من ط عنه الثالثة:

 .احلسنيعشرة طرق عن ابن  فصارت

 فمن أربع طرق: رير،ج   ابن عن ح ب ش نوأما اب

يـ نـ و ري رببن علي بن ح ف راألوىل: عنه طريق أيب بكر حممد بن املظ    من سبع طرق: (0) الد 

                                                           

( أمحد بن حممد النوشجاين، أبو ز رعة اخلطيب بكازرون، قرأ على أيب احلسن علي بن جعفر السعيدي، قرأ عليه أبو 0)
 .0/037،د.طاية النهاية، غابن اجلزري، القاسم اهلذيل. انظر: 

 هامش ب. ومثبت يف ساقط من األصل ( ما بني املعقوفتني6)
 ( أبو أمحد السام ر ي، تقد مت ترمجته.3)
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من األصل.9)
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 ،املالكي روضةو  واملصباح، ذاين،وغاية اهلم ،فارس ابنوجامع  تنري،سوامل الفح ام، ابنجتريد  من
 .وكفاية أيب العز  

 .(6) الكامل اخلبازي من مدالثانية: عنه طريق أيب احلسني علي بن حم

 أيضاً. الكامل اخلزاعي منحممد بن جعفر  فضلالثالثة: عنه طريق أيب ال

 /أ[ من ثالث:02]يعقوب بنعلي بن  حممد (3) الرابعة: عنه طريق أيب ]العالء[ 

 .(9) العز  أيب  وكفاية اهلمذاين، وغاية ،أيب الكرم مصباح

 .ريروعشرين البن ج   الثةوث ب ش،ح   البن اً ثالث عشرة طريق فصارت

ائيالش   وأما هور ابن (2) عن ذ   طريقني: فمن السموسي،عن  مج 

 .لش ذ ائيالث طرق لفهذه ث ،ومن الكامل واملصباح، بهج،األوىل: من كتاب امل

 .(2) واملصباح ،عنه فمن املبهج ن بوذيوأما الش   

 .هورمخس البن مج   فتحصل

 .وسيوعشرون عن السم  نومثا 

                                                                                                                                                                          

يـ ن ور، وإمام جامعها، قرأ على احل0) يـ نـ و ري، شيخ الد  سني بن حممد بن ( حممد بن املظّف ر بن علي بن حرب، أبو بكر الد 
يـ نـ و ري، قرأ عليه أبو علي غالم اهلر اس، وعلي بن حممد اخلي اط، وغريمها، تويف بعد سنة ابن ه. انظر: 911ح ب ش الد 

 .6/629د.ط،غاية النهاية، اجلزري، 
 ( مل أجد هذا الطريق يف الكامل.6)
معرفة القراء، الذهيب، ت هو الصحيح. انظر: ( ما بني املعقوفتني ساقط من األصل، ومن ب، وهو حتريف، واملثب3)

 .6/011 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 913، 0/916، 6ط
، واألوىل 9) ( إسناد أيب العز  عن الواسطي عن القاضي أيب العالء عن ابن ح ب ش غري موجود يف الكفاية الكربى أليب العز 

، دون نسبته إىل أي    كتاب آخر وجدت فيه. أن يقال: من طريق أيب العز 
 ( ومن املعلوم أن بني الشذائي، وابن مجهور هو: أبو احلسن بن شنبوذ، ولعل  املؤلف مل يذكره اختصاراً.2)
( مل أجد يف نسخ املصباح طريق ابن مجهور عن السوسي، واألوىل أن يقال: من طريق الشهرزوري ال من كتاب 2)

 املصباح، والل أعلم.
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عمرو بن  أيباليزيدي على إمام البصرة  رأوق اليزيدي،على حيىي  سيوقرأ الدوري والسو 
 العالء.

 .روعن أيب عم فتحصل مائة وأربع ومخسون طريقاً  

 ،نصاحبن  يبةوش   ومان،ويزيد بن ر   عقاع،بن الق   دعمرو على أيب جعفر يزي وبأ وقرأ
 هرانبن م   فيعوأيب العالية ر   ،(6) البصري سنواحل ،(0) [وجماهد بن ]ج رب   ،وعبد الل بن كثري

يد ،(3) الر ياحي  ءوعطا ،(2) احلضرميوعبد الل بن أيب إسحاق  ،(9) املكيقيس األعرج  نب ومح 
ر باحبن أيب ]

وحممد بن عبد الرمحن  ،(6) عب اس ابن وىلم كرمةوع   ،(0) خالدبن  كرمةوع   (7) [(2)
 .(9) ري عم  وحيىي بن  جود،وعاصم بن أيب الن   ،(3) حم  يص نبن 

                                                           

 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، فتني يف األصل، ويف ب )جبري(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر: ( ما بني املعقو 0)
 .6/96،90،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/80-86
ط ان بن عبد الل 6) ( احلسن بن أيب احلسن يسار، السيد اإلمام أبو سعيد البصري، إمام زمانه علمًا وعماًل، قرأ على ح 

، وروى عنه أبو عمرو بن العالء، ، وعلى أيب العالية الر ياحي عن أيب  وزيد وعمر  ق اشي عن أيب موسى األشعريالر  
غاية ابن اجلزري، ، 0/89 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 001وسالم بن سليمان الطويل، وغريمها، تويف سنة

 .0/632،، د.طالنهاية
، أخذ القرآن عرضًا عن زيد بن يف خالفة أيب بكرلعالية الر ياحي من كبار التابعني، أسلم ( ر فيع بن م هران، أبو ا3)

هـ على 11، وغريمها، قرأ عليه ش عيب بن احل ب ح اب، واألعمش، وآخرون، تويف سنة-رضي الل عنهما -ثابت، وابن عباس
 .0/682،689،، د.طة النهايةغايابن اجلزري، ، 78، 0/77، 6طمعرفة القراء، الذهيب، خالف. انظر: 

، روى القراءة عنه سفيان بن ع ي ينة، وأبو 9) اهد بن ج رب  يد بن قيس األعرج، أبو صفوان املكي، أخذ القراءة عن جم  ( مح 
غاية ابن اجلزري، ، 007، 0/002، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 031عمرو بن العالء، وآخرون، تويف سنة

 .0/622،د.طالنهاية، 
( عبد الل بن أيب إسحاق احلضرمي، جدم يعقوب بن إسحاق احلضرمي أحد العشرة، أخذ القراءة عرضًا عن حيىي بن 2)

ه. انظر: 007ي عم ر، ونصر بن عاصم، روى القراءة عنه عيسى بن عمر الثقفي، وأبو عمرو بن العالء، وغريمها، تويف سنة
 .0/901،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، 

، عرض ع طاء بن أيب رباح بن أسلم، أبو حممد القرشي، موالهم املكي، أحد األعالم، روى القراءة عن أيب هريرة ( 2)
 .0/203،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، هـ على خالف. انظر: 002عليه أبو عمرو، تويف سنة 

غاية النهاية، ابن اجلزري،  ( ما بني املعقوفتني يف ب )رياح(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر:7)
 .0/203،د.ط



142 
 

على  ط انوقرأ ح   ياحي،الر   لعاليةوأيب ا ،(2) الر ق اشيبن عبد الل  ط انوقرأ احلسن على ح  
 ،وزيد بن ثابت ،بن كعب وأيب   ،وقرأ أبو العالية على عمر بن اخلطاب ،(2) موسى األشعري أيب

يدوقرأ  ،/ب[ عباس02] ابنو   على جماهد. مح 

على  ءطاوقرأ ع ،(7) بن عاصم رونص عم ر،ي   نوقرأ عبد الل بن أيب إسحاق على حيىي ب
رمةوقرأ ع   ،أيب هريرة على  عباس نباموىل  كرمةوقرأ ع   ،عباس ابنبن خالد على أصحاب  ك 

 .رباسود   ،على جماهد يص نحم    ابنوقرأ  ،عباس ابن

على  (3) [األسود] ووقرأ أب ،(6) األسود (0) [أيبعلى ] عم روحيىي بن ي   ،بن عاصم (8) نصروقرأ  
بن   أيبم و  ،اخلطاب بن وعمر ،أبو موسى األشعري وقرأ-رضي الل عنهما-وعلي (9) عثمانعلى 

 . ملسو هيلع هللا ىلصعلى رسول الل -عنهمرضي الل -وعلي ،وعثمان ،وزيد بن ثابت ،بن كعب

                                                                                                                                                                          

رمة بن خالد بن العاص، أبو خالد املخزومي املكي، روى القراءة عرضاً 0) ، عرض عليه عن أصحاب ابن عباس ( ع ك 
 .0/202د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، هـ. انظر: 002بن العالء، وحنظلة بن أيب سفيان، تويف سنةاأبو عمرو 

، وغريمها، عرض عليه أبو عمرو بن عباس، أبو عبد الل املفسر، روى عن مواله ابن عباس، وأيب هريرة ( عكرمة موىل ا6)
 .0/202د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، هـ على خالف. انظر: 012بن العالء، تويف سنة ا
ري، ود ر باس موىل ابن عباس، ( حممد بن عبد الرمحن بن حم  يص ن السهمي، موالهم املكي، قرأ القرآن على سعيد بن جب3)

بل بن عب اد، وأبو عمرو بن العالء، تويف سنة ابن ، 0/008،007، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 066قرأ عليه ش 
 .6/027،د.طغاية النهاية، اجلزري، 

 األسود الدؤيل، ، وعلى أيب( حيىي بن ي عم ر، أبو سليمان العدواين البصري، تابعي جليل، عرض على ابن عباس 9)
، 6طمعرفة القراء، الذهيب، ه. انظر: 11عرض عليه أبو عمرو بن العالء، وعبد الل بن أيب إسحاق، تويف قبل سنة

 .6/380،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 80، 0/81
ط ان بن عبد الل الر ق اشي البصري، قرأ على أيب موسى األشعري 2) احلسن البصري، تويف  عرضاً، قرأ عليه عرضاً  ( ح 

 .629، 0/623د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 27/، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 71سنة ني ف و
 من كان، ملسو هيلع هللا ىلص النيب على وعرضه القرآن اليماين، أبو موسى، حفظ األشعري حضار بن سليم بن قيس بن الل عبد (2)

هـ. انظر: 99تويف سنة الرقاشي،  وحطان العطاردي، رجاء أبو عليه لقرآن، قرأبا صوتًا الناس أطيب ومن الصحابة، جنباء
 .993، 0/996، د.ط،غاية النهايةابن اجلزري، ، 20، 0/21 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، 

 أيب على القرآن النحوي، قيل: هو أول من نقط املصاحف، عرض البصري الدؤيل: ويقال الليثي، عاصم بن نصر (7)
هـ. انظر: 11تويف سنة احلضرمي، وغريمها،  إسحاق أيب بن الل وعبد عمرو بن العالء، أبو عرضاً  عنه القراءة روى األسود،
 . 6/332،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري،  ،82، 0/89، 6ط معرفة القراء،الذهيب، 

 ( يف األصل وب زيادة )على( بعد هذه الكلمة، وهذا حتريف، واملثبت هو الصحيح.8)
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 (5) ]مطلب إسناد هشام:[ 

 أربع طرق: فمن هشام، احللواين عن عبدان عنابن  وأما

ومن تلخيص  ،والتيسري اطبية،فارس من الش فتحعنه من طريق أيب ال ام ر ياألوىل: طريق الس  
 .بليمة ابن

 من عشر طرق: فيسن   ابنالثانية: عنه طريق 

 ابنكلهم على   قرأوا ،وكامل اهلذيل ،وروضة املعدل ،شريح ابنوطريق  بل يمة، ابنتلخيص  من
فصارت إحدى عشرة  ،ست طرق منالصفراوي  نومن إعال ،عز  ومن كفاية أيب ال ،فيسن  

 .فيسن   ابنطريقاً عن 

 .(2) قاصد اخلزرجيومن  ،ومن العنوان ،له تىبالثالثة: عنه طريق الطرسوسي من ثالثة: من اجمل 

 ن كامل اهلذيل.م (0) الطّحانأيب بكر  ق: عنه طريالرابعة

                                                                                                                                                                          

 ( ما بني املعقوفتني ساقط من ب.0)
( ظامل بن عمرو بن سفيان، أبو األسود الدؤيل قاضي البصرة، أول من وضع مسائل يف النحو، أخذ القراءة عرضاً عن 6)

روى القراءة عنه ابنه أبو حرب، وحيىي بن ي عم ر، تويف سنة -رضي الل عنهما–عثمان بن عفان، وعلي بن أيب طالب 
 .392، 6/392،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 77، 0/72 ،6طمعرفة القراء، هيب، الذهـ. انظر: 21

، 0، طالنشروجد يف ب )موسى(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح، انظر: ابن اجلزري، ( ما بني املعقوفتني 3)
6/323. 
، وأحد من مجع  ذو النورين ( عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف، أمري املؤمنني9)

وعرض عليه، عرض عليه القرآن املغرية بن أيب شهاب املخزومي، وأبو عبد الرمحن   ملسو هيلع هللا ىلص القرآن على عهد رسول الل
غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 26، 0/20 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 32سنة  تويفالسلمي، وغريمها، 

 .0/217،د.ط
 هامش ب. ومثبت يف ساقط من األصل فتني( ما بني املعقو 2)
. والل ( مل يذكر ابن اجلزري يف غايته، وال الذهيب يف طبقاته قراءة للخزرجي على الطرسوسي، بل على الس ام ر ي مباشرة2)

 .907، 327، 0/327،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 399، 0/962،، 6طمعرفة القراء، الذهيب، انظر:  أعلم.
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 فتحصل مثانية عشرة طريقاً البن عبدان. 

 فمن أربع طرق: لوايناحل   ال عناجلم  أبو عبد الل  وأما

 يتعلى عبد العزيز بن خواس (6) الداينهبا  رأق ،من مخسة عنه اش/أ[ طريق النق  02ألوىل: ]ا
 ،وتلخيص أيب معشر ،جواملبه هلذيل،وكامل ا ،واملصباح الفح ام، ابنومن جتريد  الفارسي،

 فصارت ست طرق للنقاش.

وكذلك  ،(3) الفضلقرأ هبا على الشريف أيب  ،املبهج نالرازي م دأيب بكر أمح ريقالثانية: عنه ط
 .(9) الكرم أيب

 أيضاً. بهجامل من ش ن بوذ ابن: عنه ثالثةال

 جماهد من سبعته. (2) [ابنالرابعة: عنه طريق] 

 .لواينللح   رونومثان وعش ال،فتحصل عشر طرق للجم  

 فمن ست طرق: هشام،الداجوين عن  عن عليزيد بن  وأما

رواينالنـ   طريق]األوىل:   ،ومن روضة املالكي ،ومن املستنري من ثالثة اط،جامع اخلي   من (2) [ه 
 .عد لامل وروضة ذاين،وغاية اهلم ،ة أيب العز  وكفاي ،الفحام من طريقني ابن وجتريد ،والكايف

                                                                                                                                                                          

مد بن احلسن، أبو بكر الطح ان الضرير املصري، أخذ القراءة عرضًا عن غزوان بن القاسم، وأيب أمحد السامري ( حم0)
غاية ابن اجلزري، هـ. انظر: 318وأيب بكر األذفوي، قرأ عليه حممد بن عبد الل بن احلسن الشريازي، تويف بعد سنة 

 .6/067،د.طالنهاية، 
 يسري، وال يف جامع البيان، وال يف املفردات، واألوىل أن يقال: من طريق الداين. والل أعلم.( ال يوجد هذا الطريق يف الت6)
( عبد القاهر بن عبد السالم بن علي، الشريف أبو الفضل العباسي املكي، إمام، قرأ بالروايات الكثرية على أيب عبد 3)

رام الكارزيين، قرأ عليه الش بط اخلياط وألف السبط كتاب "املبهج" جامعاً الل حممد بن احلسني بن آذ ر بـ ه  يخ أبو حممد س 
 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 913للروايات اليت يقرأ هبا عليه، وقرأ عليه أبو الكرم الشهرزوري، تويف سنة 

 .0/311،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/922،
 ( أي: من طريق أيب الكرم، ال من كتابه املصباح.9)
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من ب.2)
 ، ومثبت يف ب.( ما بني املعقوفتني من هامش األصل2)
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 .ستنريمن امل (0) املفّسر: عنه طريق ةالثاني

 يعقوب ابنو  ،(9) الصقر ابنو  ،(3) [(6)]خ شيش ابنوالرابعة واخلامسة: عنه طريق  الثالثة
 .كاملمن ال (2) الثالثة ،(2) األهوازي

 .(7) املصباح احلمامي مناحلسن  يبالسادسة: عنه طريق أ

ائيوأما الش     ثالث طرق: نعن الداجوين فم ذ 

رامبن  (1) [احلسنيحممد بن ] الل عبد (8) [أيب] ريق: طاألوىل املبهج من  من ز يينالكار   آذ ر بـ ه 
 .ريقنيومن إعالن الصفراوي من ط ،طرق ثثال

 .ذيلمن كامل اهل ازيعلي بن حممد اخلب   (01) [احلسني: عنه طريق أيب ]ثانيةال

                                                           

( هبة الل بن سالمة بن نصر بن علي، أبو القاسم البغدادي الضرير املفسر، صاحب الناسخ املنسوخ املشهور، أخذ 0)
الذهيب، ه. انظر: 901العط ار، تويف سنة القراءة عرضًا عن زيد بن أيب بالل، أخذ القراءة عنه عرضًا احلسن بن علي 

 .6/320،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/310 ،6طمعرفة القراء، 
عن زيد بن علي، )قال ابن اجلزري: وهو  ( احلسن بن علي بن خ ش ي ش، أبو علي التميمي الكويف، روى القراءة عرضاً 6)

 .0/663،د.طغاية النهاية، ن اجلزري، اببعيد عندي(، قرأ عليه أبو القاسم اهلذيل. انظر: 
 ( ما بني املعقوفتني يف األصل، ويف ب )حبش(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح.3)
( أمحد بن الصقر، أبو الفتح البغدادي، روى القراءة عرضاً عن زيد بن علي، روى القراءة عنه عرضاً أبو القاسم اهلذيل، 9)

 .0/23،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، وقراءته على زيد من أبعد البعيد(. انظر: قرأ عليه ببغداد )قال ابن اجلزري: 
( حممد بن يعقوب األهوازي، قرأ على زيد بن علي فيما زعم )قال ابن اجلزري: وال يصح ذلك(، قرأ عليه أبو القاسم 2)

 .6/683،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، اهلذيل ببغداد. انظر: 
جلزري يف تراجم هؤالء الثالثة يف "غايته" قراءهتم على زيد بن أيب بالل، ومع ذلك اختار طريقهم يف ( استبعد ابن ا2)

 .6/683، 0/23، 0/663د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري،  النشر. انظر:
 . 6/322، 0، طالنشرتتمة ست عشرة طريقاً لزيد. انظر: ابن اجلزري،  (7)
 ن(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح.( ما بني املعقوفتني وجد يف ب )ب8)
غاية ابن اجلزري، ( ما بني املعقوفتني وجد يف األصل ويف ب )احلسن(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر: 1)

 .6/036د.ط،النهاية، 
 غاية النهاية، ( ما بني املعقوفتني وجد يف األصل ويف ب )احلسن(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر:01)

 .0/277،د.ط
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 من كامل اهلذيل أيضاً. اخل زاعيبن جعفر  حممد: عنه طريق أيب الفضل الثالثة

ائيللش   طرق /ب[02] عسب فصارت  .ذ 

البـ ي ساينالل  عبدأيب بكر حممد بن أمحد بن  علىوقرأ الداجوين 
 [الب نساينوقيل ] ،(0) 

مام و ي هحممد بن  بن (3) احلسن أمحد[ وأيب] ،(6)
وأيب علي  ها،امليم الثانية وضم   بفتح (9) 

 الدمشقيني. (2) [(2)احل و يرسإمساعيل بن ]

 هشام. لىع لواينواحل   ثةوقرأ هؤالء الثال 

 هلشام. طريقاً  (7) [ومخسني]ىتتمة إحد هفهذ 

 (1) ذكوان:[ ابن]مطلب إسناد 

 فمن عشر طرق: ،ذكوان ابن ناألخفش ععن  اشوأما النق  

 والتيسري. ،الشاطبية من جعفرعبد العزيز بن  يق: طر األوىل

 مثان طرق: احلمامي من: طريق أيب احلسن علي بن أمحد بن عمر الثانية

                                                           

( حممد بن أمحد بن حممد بن عبد الل، أبو بكر البـ ي ساين، أخذ القراءة عرضًا عنه هشام بن عم ار، وعبد الل بن 0)
ابن ، 0/622، 6طمعرفة القراء، الذهيب، ذكوان، روى القراءة عنه أبو بكر حممد بن أمحد بن عمر الداجوين. انظر: 

 .6/82،، د.طغاية النهايةاجلزري، 
 .( ما بني املعقوفتني يف ب )البنسايب(6)
 .6/327، 0، طالنشر( ما بني املعقوفتني ساقط من األصل، وب، انظر: ابن اجلزري، 3)
( أمحد بن حممد بن مام و ي ه، أبو احلسن الدمشقي، قرأ على هشام، وابن ذكوان، قرأ عليه أبو بكر حممد بن أمحد بن 9)

 .0/068،د.طغاية النهاية، ، ابن اجلزريعمر الداجوين. انظر: 
( إمساعيل بن احل و يرس، أبو علي الدمشقي، قرأ على هشام، وابن ذكوان، قرأ عليه أبو بكر حممد بن أمحد بن عمر 2)

 .0/023، د.ط،غاية النهايةابن اجلزري، الداجوين وحده. انظر: 
غاية ابن اجلزري، املثبت هو الصحيح. انظر: ( ما بني املعقوفتني وجد يف األصل ويف ب )احلويرسي(، وهو حتريف، و 2)

 .0/023،د.طالنهاية، 
 .6/328، املرجع السابق ،النشرانظر:  ، وهو حتريف.( ما بني املعقوفتني يف األصل وب )وعشرين(7)
 هامش ب. ومثبت يف ساقط من األصل ( ما بني املعقوفتني8)
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أيب  يبوكتا ذاين،وغاية اهلم ،واملستنري ،اخلياط نأيب احلس امعوج ،وروضة املالكي ،من التجريد
 .لحم اميطريقاً ل شرةوفيها ما تعددت طرقه فبلغت مخس ع ،والكامل ،العز  

 .العز   أيب (0) ي[إرشاد]و اهلمذاين،وغاية  ،من املستنري هرواينطريق الن   اش: عن النق  الثالثة

 .هأربع طرق ل فهي 

  كتاب التجريد.  من (6) السعيديطريق  عنه: الرابعة

 .أيب العز   (3) كتايب   ومن   مذاين،من غاية اهل ظشاذان الواعر بن : عنه طريق بكاخلامسة

 .(9) [لهثالث طرق ] فهي

 .يطاش   ابن ت ذ كار العالف منأيب احلسن علي بن  يق: عنه طر السادسة

 املستنري. نالطربي م محدإبراهيم بن أ طريق :السابعة

ومن غاية  ،بليمة ابنلخيص من ت الزيدي د: طريق الشريف أيب القاسم علي بن حممالثامنة
 .صباحوامل ،ومن الكامل ،ومن تلخيص أيب معشر مذاين،اهل

 /أ[ مخس طرق له.07] فبلغت

أيب   (2) ي[إرشاد]ومن  مذاين،من غاية اهل العلويحممد عبد الل بن احلسني  يب: طريق أالتاسعة
 .العز  

 يل.من كامل اهلذ الر ق ي: طريق أيب بكر أمحد بن حممد العاشرة

                                                           

 .6/371، املرجع السابق ،النشرواملثبت هو الصحيح. انظر: مابني املعقوفتني يف األصل وب )إرشاد( وهو حتريف،  (0)
 ( تقدمت ترمجته.6)
 ( ال يوجد يف اإلرشاد، وال يف الكفاية الكربى، طريق: أيب العز  عن أيب علي الواسطي عن ابن شاذان عن النق اش.3)
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من ب.9)
، 0، طالنشرابن اجلزري، هو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر: مابني املعقوفتني يف األصل وب )إرشاد( و  (2)
6/376. 
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 .اشسبعة وثالثون طريقاً للنق   فتحص ل

 األخفش فمن ست طرق: ناألخرم عابن  وأما

 :قمن مخس طر  (0) الداراين: طريق األوىل

ومن   ذاين،ومن غاية اهلم ،ومن املبهج ،ومن هداية املهدوي يمة،بل   ابن تلخيص من
 .لداراينل بعاً طرقه فبلغت س تعددتوفيها ما  ،ذيلكامل اهل

 من مخس طرق:إدريس  : طريق صاحل بنالثانية

 غلبون،وتذكرة طاهر بن  ،سفيان ابنوهادي  ،ومن تبصرة مكي املهدوي،هداية  من
 هبا عليه. أقر  (6) والداين

 :قنيطري من (9) السمل مي (3) هالل: طريق أيب بكر بن الثالثة

 .ذيلومن كامل اهل ،ومن املبهج ،األهوازي زوجي من

 .ل ميثالث طرق للسم  فهي

 والكامل. ،املبهج نالشذائي م: طريق أيب أمحد بن منصور الرابعة

 من الكامل. (0) اجل ب ينحممد  نأيب بكر حممد بن أمحد ب (2) طريق: اخلامسة

                                                           

( علي بن داود بن عبد الل، اإلمام أبو احلسن الداراين القط ان، قرأ القرآن بالروايات على طائفة منهم: صاحل بن 0)
ه.  916زيين، ومجاعة، تويف سنة إدريس، وأيب احلسن بن األخرم، قرأ عليه تاج األئمة أمحد بن علي، وأبو عبد الل الكار 

 .0/296،290،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/372، 6طمعرفة القراء، الذهيب، انظر: 
 ( ال يوجد هذا الطريق يف التيسري، وال يف جامع البيان، وإمنا هو يف املفردات.6)
د مشقي املقرئ األطروش، كان أبوه إمام مسجد ( حممد بن أمحد بن حممد بن عبد الل، أبو بكر اجل ب ين، السمل مي، ال3)

قرأ على أبيه، وعلى أيب احلسن بن األخرم، ومجاعة، قرأ عليه أبو علي  سوق اجل نب يف دمشق، فلهذا قيل له اجل ب ين،
 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ على خالف. انظر: 917األهوازي، وعلي بن احلسن الربعي، وغريمها، تويف سنة 

 .6/82،89،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/386
النشر، ( وجدت هذه الكلمة يف ب مسبوقة بواو )والسلمي(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر: ابن اجلزري، 9)

 .6/372 ،0ط
 ( وجدت هذه الكلمة يف ب مكررة.2)
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 .ذيلوكامل اهل ،غايته من م هران ابن: طريق دسةالسا

 .لألخفش اً وسبع ومخسون طريق ،طريقاً البن األخرم (6) عشرون فهي

 أربع طرق: منذكوان ف ابن الصوري عن الرملي عن وأما

 [احلسني] أيبومن جامع  ،ومن روضة املالكي ،أيب العز   من كتايب (3) زيد: عنه طريق األوىل
  فهذه أربعة طرق لزيد. ،ز الفارسيعبد العزي بن(9)

ومن  ،ومن املبهج ،أيب معشر طريق/ب[ 07من ] ذائيأيب بكر الش   يقطر  مليالر   ن: عالثانية
،إرشاد أيب ا هبا  (7) أخربين :(2) املصنف قال. (2) [الداينومن طريق ] ،ومن كامل اهلذيل لعز 

 .(8) البغداديحممد بن عبد الواحد 

 .ئيللشذا قمخس طر  فهي

بفتح القاف  (1) الق ب اب وركحممد بن حممد بن ف   نالل ب دبكر عب يبأ طريق: عن الرملي الثالثة
 ومن املستنري. ،من كامل اهلذيلو  ذاين،اهلم غايةمن  هاوتشديد املوحدة بعد

                                                                                                                                                                          

يق الثالثة باسم السملمي، وعليه فالطرق الرئيسة حممد بن أمحد بن حممد بن عبد الل، أبو بكر اجل ب ين، املتقدم يف الطر  (0)
. والل أعلم.   عن ابن األخرم تصبح مخساً بدالً من ستي

 ( األ و ىل  أن يقال: تسع عشرة طريقاً؛ ألن طريق السمل مي واجلبين من الكامل واحدة، وليست اثنتني.6)
 ( زيد بن علي، أبو القاسم بن أيب بالل، تقد مت ترمجته.3)
غاية ابن اجلزري، ( ما بني املعقوفتني وجد يف األصل ويف ب )احلسن(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر: 9)

 .6/332،د.طالنهاية، 
 .6/378 ،0ط، النشر ابن اجلزري، ( ما بني املعقوفتني يف األصل وب )الداراين(، وهو حتريف. انظر:2)
 ( القائل هو الداين. 2)
والتلميذ يسمع منه، واإلخبار مبا يقرؤه التلميذ على  ،العبارة: " خيص التحديث مبا يقرؤه الشيخ( وجد على هامش ب 7)

 الشيخ، واإلنباء باإلجازة اليت يشافه هبا الشيخ، والثالثة مبعىن واحد عند مجع" ا.هـ.
وأمحد بن عبد اجمليد،  ( حممد بن عبد الواحد الباغ ندي البغدادي، روى احلروف مساعًا عن أمحد بن نصر الشذائي،8)

 .6/013،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، روى عنه احلروف احلافظ أبو عمرو. انظر: 
( عبد الل بن حممد بن حممد بن ف ورك، أبو بكر القب اب األصبهاين، إمام وقته مقرئ مفسر مشهور، قرأ على أيب بكر 1)

بد الل بن حممد بن أمحد العطار، ومنصور بن حممد بن املقدور، وغريمها، قرأ عليه أبو بكر ع ،وابن شنبوذ ،الداجوين
 .0/929،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، هـ. انظر:  371وغريمها، تويف سنة 
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 .ب ابثالث طرق للق   فهي

من كامل اهلذيل.  (0) املوف قبن آدم بن  شريوسف بن ب   يعقوبطريق أيب  ملي: عن الر  الرابعة
 .مليفتحصل ثالث عشرة طريقاً للر  

 سبع طرق: لصوري فمناعن  املط و عي وأما

ومن تلخيص  صباح،وامل ،من املبهج الكارزيين (6) [احلسني: طريق أيب عبد الل حممد بن ]األوىل
 أيب معشر.

 .(9) املصباحمن  (3) النهاو ندي اللز   ن: طريق أيب بكر حممد بن عمر بن موسى بالثانية

 .الكاملآخر السابعة: من  إىلوالرابعة  ةالثالث

 .و عيتسع طرق للمط   فصارت

 .وريللصم  ريقاً واثنتني وعشرين ط 

 .ذكوانوتسعاً وسبعني طريقاً البن 

وقرأ  ،(0) الدمشقيعلى أيب سليمان أيوب بن متيم التميمي  انهشام وابن ذكو  وقرأ
وقرأ  ،(3)الدمشقي ال م ر يبن يزيد بن صاحل  دبن خال ع راك (6) [الضح اك]أيب  ىهشام أيضًا عل

                                                           

( يوسف بن ب شر بن آدم بن املوف ق، أبو يعقوب الضرير، روى القراءة عرضًا عن أيب بكر حممد بن أمحد الداجوين، 0)
املسكي، روى القراءة عنه عرضاً علي بن حممد بن عبد الل األصبهاين، وإبراهيم بن حممد اللنباين.  بن أمحد بن زياداوعلي 
 .6/319،، د.طغاية النهايةابن اجلزري، انظر: 

غاية النهاية، ابن اجلزري، ( ما بني املعقوفتني يف األصل، ويف ب )احلسن(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر: 6)
 .033، 6/036،د.ط

ابن اجلزري، ( حممد بن عمر بن ز الل، أبو بكر النهاو ندي، أخذ القراءة عنه عرضًا احلسن بن سعيد املطوعي. انظر: 3)
 .6/607،د.طغاية النهاية، 

 النشر ( هذا الطريق يف املصباح: أبو الكرم الشهرزوري على عبد السيد بن عت اب على ابن زالل النهاوندي، وسقط من9)
 .0/069، 0، ط، المصباحالشهرزوريد بن عت اب. انظر: عبد السي
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 خالدبن  قةوعلى أيب العباس صد ،(9) الواسطي ري  بن عبد العزيز بن من    و ي دعلى أيب حممد س  
 احلارث بن (2)[حيىي] عمرو،على أيب  ة،وصدق و ي د،وس   ،وعراك ،وقرأ أيوب ،(2) الدمشقي

 .ليحصيبالل بن عامر ا عبدالشام  (8) [أهل/أ[ على إمام ]08] ماريالذ  وقرأ  ،(7) ماريالذ  

 .امروثالثون طريقاً البن ع ائةم فهذه

 املخزوميبن عمرو بن املغرية  املغرية بن أيب شهاب عبد الل (1) [هاشمابن عامر على أيب ] وقرأ

وقرأ  ،على عثمان بن عفان ريةوقرأ املغ ،(3) قيس بن (6) [زيدبن ] و مي  رأيب الدرداء ع   وعلى ،(0)
 . ملسو هيلع هللا ىلص الدرداء على رسول الل أبووقرأ عثمان و 

                                                                                                                                                                          

( أيوب بن متيم بن سليمان بن أيوب، أبو سليمان التميمي الدمشقي، قرأ على حيىي بن احلارث الذ ماري وهو الذي 0)
الذهيب، ظر: ه. ان018خلفه يف اإلقراء بدمشق، قرأ عليه عبد الل بن ذكوان، وغريمها، وروى القراءة عنه هشام، تويف سنة 

 .0/076،، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ، 079، 0/073، 6طمعرفة القراء، 
 .األصل، ومثبت يف ب( ما بني املعقوفتني من هامش 6)
( ع راك بن خالد بن يزيد املري الدمشقي، املقرئ أبو الضحاك، مقرئ أهل دمشق يف عصره، أخذ القراءة عرضًا عن 3)

معرفة القراء، الذهيب، ه. انظر: 611، قرأ عليه هشام بن عمار، والربيع بن ثعلب، تويف قبيل سنةحيىي الذ ماري، وعن أبيه
 .0/200، د.ط،غاية النهايةابن اجلزري، ، 0/072، 6ط
، أبو حممد السمل مي موالهم الدمشقي، قاضي بعلبك، قرأ القرآن على حيىي بن احلارث، 9) ( س و ي د بن عبد العزيز بن من  ري 

معرفة الذهيب، ه. انظر: 019سن بن عمران، روى القراءة عنه الربيع بن تغلب، وهشام بن عم ار، وغريمها، تويف سنة واحل
 .0/360د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 072، 0/072 ،6طالقراء، 

القراءة عنه الوليد بن ( صدقة بن خالد، أبو عثمان الدمشقي، أخذ القراءة عرضًا عن حيىي بن احلارث الذ ماري، روى 2)
 .0/332د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، هـ. انظر: 081مسلم، وهشام بن عمار، وغريمها، تويف سنة

مابني املعقوفتني يف األصل وب )وحيىي(، أي الواو عاطفة، وليست كذلك. واملثبت هو الصحيح. انظر: ابن اجلزري،  (2)
 .328، 6/327، د.ط، هايةغاية النابن اجلزري،  ، 6/386، 0، طالنشر

 التابعني،  من يعدّ  عامر، ابن بعد بدمشق القراءة وشيخ األموي اجلامع إمام عمرو، أبو عمرو، بن احلارث بن حيىي (7)
متيم التميمي،  بن أيوب عرضاً  القراءة عنه نعيم، وغريمها، روى أيب بن وعلى نافع عامر، بن الل عبد عن عرضاً  القراءة أخذ

 .  328، 6/327، د.ط، غاية النهايةه. انظر: ابن اجلزري، 092خالد، وطائفة، تويف سنة  بنا وعراك
 .مصححاً  ( ما بني املعقوفتني من هامش ب8)
غاية النهاية، ابن اجلزري، ( ما بني املعقوفتني يف األصل وب )هشام(، وهو حتربف، واملثبت هو الصحيح. انظر: 1)

 .312، 6/312،د.ط
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 (3) :[ةإسناد شعب لب]مط

 شعبة فمن مخس طرق: عن آدمحيىي بن  نشعيب ع وأما

 من ست   باألصم   فالواسطي املعرو يوسف بن يعقوب بن احلسني  بكريق أيب : طر األوىل
 طرق:

ومن جتريد  ،والتيسري ،من الشاطبية (2) البغدادي: طريق أيب إسحاق إبراهيم بن عبد الرمحن أوهلا
 أربع طرق. فهي ،بليمة ابنوتلخيص  لفحام،ابن ا

 .املصباحو  ،املبهج نم ط و عي: طريق املثانيها

 طريقان له. ،واملصباح ،من املستنري (7) [(2)عصام: طريق أيب الفرج عبد العزيز بن]ثالثها

باب شبن ] أمحد: طريق أيب القاسم يوسف بن حممد بن رابعها
 ،من مصباح أيب الكرم (6) [(0)

 طريقان له. هلذيلوكامل ا

                                                                                                                                                                          

أيب شهاب عبد الل بن عمرو بن املغرية، أبو هاشم املخزومي الشامي، أخذ القراءة عرضًا عن عثمان بن ( املغرية بن 0)
، 0/27 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 10، أخذ القراءة عنه عرضًا عبد الل بن عامر، وغريه، تويف سنةعفان 

 .312، 6/312د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ابن اجلزري، 
غاية النهاية، ابن اجلزري،  ( ما بني املعقوفتني يف ب )يزيد(، وهو حتربف، واملثبت هو الصحيح. انظر:6)

 .0/217،212د.ط،
، أحد الذين مجعوا القرآن حفظًا على ( ع و مي ر بن زيد بن قيس، حكيم هذه األمة، أبو الدرداء األنصاري اخلزرجي 3)

وهو أول قاض وليها، عرض عليه عبد الل بن عامر اليحصيب، وراشد بن  بال خالف، ويل قضاء دمشق، ملسو هيلع هللا ىلصعهد النيب 
غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 26، 0/20، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر:  36سعد، وغريمها، تويف سنة 

 .217، 0/212،د.ط
 هامش ب. ومثبت يف ساقط من األصل ( ما بني املعقوفتني9)
بن أمحد، أبو إسحاق البغدادي مقرئ، قرأ على يوسف بن يعقوب الواسطي، وابن جماهد، قرأ  ( إبراهيم بن عبد الرمحن2)

 .0/02،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، عليه عبد الباقي بن احلسن، وهو أحد رجال التيسري انفرد به الداين. انظر: 
الواسطي، قرأ عليه علي بن طلحة بن  ( عبد العزيز بن عصام، أبو الفرج، مقرئ متصدر، قرأ على يوسف بن يعقوب2)

 .0/319،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، هـ. انظر: 311حممد، تويف نيف و
غاية النهاية، ابن اجلزري،  ( ما بني املعقوفتني يف األصل وب )عاصم(، وهو حتربف، واملثبت هو الصحيح. انظر:7)

 .0/319د.ط، 
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 من تلخيص أيب معشر. اش: طريق النق  خامسها

 ،مهران ابنغاية  ليع منخ  جعفر بن أمحد بن  ن: طريق أيب احلسن علي بن حممد بسادسها
 .فتحصل اثنا عشر طريقاً لألصمّ 

قرأ هبا  والشاطبية، ،من التيسري (9) [(3)القاف الينطريق أمحد بن يوسف ] : عن شعيبالثانية
 ابنوكايف  ،ومن اجملتىب ،ومن العنوان ،بليمةوتلخيص ابن  ،(2) التجريدومن  ،الداين على فارس

 .الينفتحصل مثان طرق للقاف   ،(2) [املعد ل] وروضة ،شريح

ابن  من كتايب (7) باملثل ثيالضرير املعروف  عباسطريق أيب ال شعيب /ب[08: عن ]الثالثة
 .ثيطرق للمثل   ستّ  تالطرق فبلغوتعددت  م،أيب الكر  باحومن مص ريون،خ  

                                                                                                                                                                          

غدادي الضرير، يعرف بابن باب ش، ويقال "بابوش" قرأ على أيب بكر يوسف ( يوسف بن حممد بن أمحد، أبو القاسم الب0)
بن يعقوب الواسطي، قرأ عليه أبو عبد الل حممد بن احلسني بن الكارزيين بواسط، والقاضي أبو العالء حممد بن علي بن ا

 ،0طالنشر، ، ابن اجلزري، 6/913،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، هـ. انظر:  371يعقوب الواسطي، وغريمها، تويف سنة
6/311. 
غاية النهاية، ابن اجلزري، ( ما بني املعقوفتني يف األصل وب )باذش(، وهو حتربف، واملثبت هو الصحيح. انظر: 6)

 .6/913،د.ط
 ( أمحد بن يوسف، أبو بكر القاف الين، قرأ على شعيب بن أيوب الصريفيين، وإدريس بن عبد الكرمي، قرأ عليه عبد الل3)
 .0/023،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، بن احلسني، وأمحد بن حممد بن الشارب. انظر: ا
 ( ما بني املعقوفتني يف األصل وب )القافالي(، وهو كذلك يف سائر املخطوط، وهو حتربف، واملثبت هو الصحيح. 9)

ن يشرتي السفن الكبار ويكسرها ويبيع والقاف الين: بفتح القاف وسكون الفاء نسبة إىل حرفة عجيبة، وهي اسم مل    
غاية ابن اجلزري، ، 01/611، 0، طاألنساباحلديد اّلذي فيها. انظر: السمعاين،  :خشبها وقريها وقفلها، والقفل

 . 0/023،د.طالنهاية، 
التجريد  ( ال يوجد يف التجريد هذا الطريق، وهو: ابن الفحام... على عبد الباقي بن فارس على فارس...، والذي يف2)

قراءة ابن الفحام على عبد الباقي بن فارس، على فارس بن أمحد، على عبد الباقي بن احلسن اخلراساين، على إبراهيم بن 
 . 77ص  ،0طالتجريد، .... انظر: ابن الفح ام، شعيب الصريفيينأمحد املقرئ، على أيب بكر الواسطي، على 

 وهو حتربف، واملثبت هو الصحيح.( ما بني املعقوفتني يف األصل )املغدل(، 2)
( أمحد بن سعيد بن عثمان، أبو العباس الضرير املعروف باملثل ثي، شيخ واسط، قرأ على شعيب بن أيوب الصريفيين 7)

وحممد بن سنان الشيزري، وغريمها، قرأ عليه علي بن أمحد بن الع ريف القاضي اجلام دي، وعبد الل بن احلسني الس ام ر ي 
 .0/27د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/611 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر:  363ا، تويف سنة وغريمه
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من  ،طريقني نم (6) الواسطي و نع   بن (0) [ع مروحممد بن ] و ن: عن شعيب طريق أيب ع  الرابعة
 .و نطرق أليب ع   سالطرق فبلغت مخ وتعددت ،(3) واملصباح بهج،ومن امل ،املستنري

النحوي من  (9)"ن ف ط و ي ه  " ــب فاملعرو  عرفة: طريق أيب عبد الل إبراهيم بن حممد بن اخلامسة
 .(2) جماهد ابن ةومن كتاب سبع ،اهلذيل وكامل ،(2) واملصباح هج،املب

 .عيبطريقاً لش   الثنيوث ومثانياً  فط و ي ه،الطرق فبلغت سبع طرق لن   وتعددت

 حيىي فمن طريقني: محدون عنأبو  وأما

 :(8) من ستة طرق (7) الصو افيب علي احلسن بن احلسني : عنه طريق أاألوىل

 مثان طرق: احلمامي من: طريق أحدها
                                                           

 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، ( ما بني املعقوفتني يف األصل ويف ب )عمر(، وهو حتربف، واملثبت هو الصحيح. انظر: 0)
 .6/660،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/622
عمرو بن ع و ن بن أوس بن اجلعد، أبو ع و ن الواسطي، عرض على أمحد بن يزيد احللواين، عن قالون وعلى  ( حممد بن6)

شعيب بن أيوب الص ريفيين صاحب حيىي بن آدم، وطائفة، عرض عليه أمحد بن سعيد الواسطي، وأبو جعفر بن حممد بن 
ابن ، 0/622، 6طمعرفة القراء، الذهيب، انظر: هـ على خالف. 671سعيد بن اخلليل الصعيدي، وغريمها، تويف سنة

 .6/660،د.طغاية النهاية، اجلزري، 
 ( ال يوجد يف املصباح هذا الطريق: الشنبوذي عن أيب بكر الثقفي املنّقي صاحب املشطاح عن البز از، والل أعلم.3)
حب التصانيف، قرأ على حممد بن عمرو بن ( إبراهيم بن حممد بن عرفة، أبو عبد الل البغدادي، ن فط و ي ه النحوي صا9)

ع و ن الواسطي، وأمحد بن إبراهيم بن اهليثم البلخي، وخلق كثري، قرأ عليه حممد بن أمحد الشنبوذي، وعلي بن سعيد القزاز 
غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 619، 0/613 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر:  363بن ذؤابة، وغريمها، تويف سنة 

 .0/62،د.ط
( هذا الطريق يف املصباح: أبو حفص الك ت اين عن ن فط و يه مباشرة، ومل يذكر فيه ابن جماهد، وهو موافق ملا ذكر يف غاية 2)

ابن  النهاية، د.ط، يف ترمجة الك ت اين أنه مسع احلروف من ن فط و ي ه، ومل ي ذكر ابن جماهد ضمن تالميذ ن فط و ي ه. انظر:
 .0/037 ،0طالمصباح، ، الشهرزوري، 0/287، 0/62،د.طالنهاية،  غايةاجلزري، 

 جماهد. السبعة البن( مل أجد هذا الطريق يف 2)
( احلسن بن احلسني، أبو علي الصو اف، قرأ على الدموري، وعلى أيب محدون الطيب بن إمساعيل، وغريمها، قرأ عليه 7)

 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 301عة، تويف سنةبن أمحد، وعبد الواحد بن أيب هاشم، ومجاابك ار 
 .600، 0/601،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/621،621،
 .6/318 ،0طالنشر، ( بواسطة: هو بكار بن أمحد عن الصو اف. انظر: ابن اجلزري، 8)
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 احلسنأيب  جامعو  ،ومن املستنري عز،ومن كتايب أيب ال ،ومن روضة املالكي ،من التجريد
 .شيطا ابنوتذكار  ،ومصباح أيب الكرم ،وكامل اهلذيل ،اخلياط

 .اميطريقاً للحم   ةعشر  إحدى] فبلغتوتعددت الطرق  

 .ذاينغاية اهلم نم (0) [شاذانطريق ابن ] اف: عن الصو  ثانيها

 .(6) اخلي اطومن جامع  نري،ومن املست ،أيب العز   من كتايب هرواين،الن   يقطر  اف: عن الصو  ثالثها 
 .للن هرواينطرق  مخس (3) وتعددت فبلغت[

 روأيب احلسني بن جعف ،(9) [النخ اس] سنالقاسم عبد الل بن احل أيب ريق: طهاوخامس ،بعهارا
 .(2) الكرممن مصباح أيب  (2) اخلالل

 .افللصو   طريقاً تسع عشرة  فهذه

 .يلاهلذ كامل من عونطريق أيب  دونأيب مح   ن: عالثانية

 .دمليحىي بن آ طريقاً  ومخسونومثان  دون،عشرون طريقاً أليب مح   فتحصل

 /أ[ عشر طرق:01فمن ] عبةعن ش   ليميعن الع   ليعابن خ   وأما
                                                           

 ( ما بني املعقوفتني يف األصل )شاذاين(، واملثبت هو الصحيح.0)
املستنري واجلامع هذا الطريق، والذي فيهما هو: قراءة اخلياط، على احلم امي )وليس النهرواين(، على بك ار ( ال يوجد يف 6)
وار، ا ، 0ط ،المستنيربن أمحد ابن بك ار بن بنان، على الصو اف، على أيب محدون، على حيىي، على شعبة. انظر: ابن س 

 . 092رسالة دكتوراه، ص ، الجامع في القراءات العشر ،. ابن فارس0/301،308
 .، ومثبت يف ب( ما بني املعقوفتني من هامش األصل3)
غاية النهاية، ابن اجلزري، ( ما بني املعقوفتني يف األصل وب )النح اس(، وهو تصحيف، واملثبت هو الصحيح. انظر: 9)

 .0/909د.ط،
ًا عن أيب محدون عن الكسائي، قرأ عليه القاضي ( أمحد بن جعفر بن محدون، أبو احلسني اخلال ل، روى القراءة عرض2)

غاية ابن اجلزري، ه، لعل ه خطأ من الناسخ. انظر: 676ه، ويف غاية النهاية، ت:  376أبو العالء الواسطي، تويف سنة
 .9/612، 0، طتاريخ بغداد، اخلطيب البغدادي، 0/99،93د.ط،النهاية، 

. انظر: -بك ار بن أمحد-خلالل، على الصو اف مباشرة، فليس بينهما واسطة( الذي يف املصباح هو: قراءة النخ اس، وا2)
 .0/038 ،0طالمصباح، الشهرزوري، 
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وتذكار  ،وكفاية أيب العز   ،وروضة املالكي ،التجريد من حلم امياحلسن ا يبأ قعنه طري: األوىل
 .اميطرق عن احلم   ةفبلغت ستّ  توتعدد ،فارس ابنوجامع  يطا،ش   ابن

 هبا الداين على فارس. قرأ اخلراساين،: طريق عبد الباقي بن احلسن الثانية

 كفاية السبط.  از منالقز   شاذان: طريق أيب القاسم بكر بن الثالثة

ر ديبن عبد الل  أمحد احلسني أيب ق: طريالرابعة  .غاية اهلمذاين من السموس ن ج 

 .(6) [(0)البلدي] قاخلامسة: طري

 .العز   من كفاية أيب هرواين: طريق الن  السادسة

 الكامل. ازي مناخلب   مداحلسني علي بن حم أيب: طريق السابعة

 .رأيب معشتلخيص  منالنحوي بن علي  عمر: طريق أيب حفص الثامنة

 فارس. ابنجامع  من املصاحفي رعم (9) ]بن[ الل ع بيد (3) أيب ]الفرج[ ريق: طالتاسعة

 .هرانابن م   طريق :العاشرة

 .ليعمخس عشرة طريقاً البن خ   فهذه

 وكامل اهلذيل. ،واملصباح ،فمن املبهج ليميعن الع   ز ارالر   وأما

 .ز ارثالث طرق للر   فهذه

                                                           

( نذير بن علي بن عبيد الل البلدي، أخذ القراءة عرضاً عن علي بن حممد بن خ ليع، قرأ عليه أمحد بن الفتح بن عبد 0)
 .6/339،د.طية، غاية النهاابن اجلزري، اجلب ار املوصلي. انظر: 

 .6/339،د.ط غاية النهاية،ابن اجلزري، ( ما بني املعقوفتني يف ب )ابن البلدي(، واملثبت هو الصحيح. انظر: 6)
غاية النهاية، ابن اجلزري، ( ما بني املعقوفتني ساقط من األصل وب، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر: 3)

 .0/911د.ط،
غاية النهاية، ابن اجلزري، ط من األصل وب، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر: ( ما بني املعقوفتني ساق9)

 .0/911د.ط،
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يعقوب بن خالد بن  (0) [احلسنيبن ] عقوببن ي يوسفعلى أيب بكر  ز اروالر   ليعخ   ابن وقرأ
 الع ليميبن قيس  مدبن حم حممد حيىي على أيبوقرأ  ،(6)[األ طروشبن مهران الواسطي ]

 .لكويفا األنصاري

 .ليميمثان عشرة طريقاً للع   فهذه

 .والنونباحلاء  (9) [(3)احلن اطبكر شعبة ] أيبعلى  ،بن آدم حيىيو  ليمي،وقرأ الع  

 ستة وسبعون طريقاً لشعبة. ذهفه 

 (5) ب إسناد حفص:[]مطل
 فمن مخس طرق: ،حفص عبيد عن ناهلامشي عاحلسن  ووأما أب

ومن  ،هبا الداين عليه قرأ والتيسري، /ب[01] لشاطبية،عنه: طريق طاهر بن غلبون من ا األوىل
 ومن تذكرة طاهر بن غلبون. يمة،بل   ابنتلخيص 

وجامع  ،من املستنري (7) صريالب (2) [احلسني] بنطريق عبد السالم  ،: عن اهلامشيالثانية
 اخلياط.

                                                           

، 6طمعرفة القراء، الذهيب، ( ما بني املعقوفتني يف األصل )احلسن(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر: 0)
 .912، 919/،6،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/621،628
معرفة القراء، ، الذهيب ملعقوفتني يف األصل وب )األطروشي(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر:بني ا ( ما6)

 .912، 6/919،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/621،628 ،6ط
 ( كان حن اطاً يت جر يف احلنطة.3)
-020/، 6، طمعرفة القراء الذهيب، ( ما بني املعقوفتني يف ب )احلياط(، وهو حتربف، واملثبت هو الصحيح. انظر:9)

 .367-0/362،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 022
 هامش ب. ومثبت يف ساقط من األصل ( ما بني املعقوفتني2)
 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، ( ما بني املعقوفتني يف األصل وب )احلسن(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر: 2)
 .0/382د.ط،غاية النهاية، ري، ابن اجلز ، 382، 0/382
 ،( عبد السالم بن احلسني بن حممد بن طيفور، أبو أمحد البصري، ُث البغدادي، قرأ على احلسني بن إبراهيم الصائغ7)

نام، ومجاعة، قرأ عليه أبو علي الشرمقاين، واحلسن بن علي العط ار، وغريمها، تويف سنة  ه.  912وعلي بن حممد بن خ ش 
 .0/382،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 382، 0/382، 6طمعرفة القراء، يب، الذهانظر: 
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من غاية  (6) [(0): عنه طريق أيب عبد الل أمحد بن حممد بن احلسني بن ]يـ ز د ه  امل ل ن جيالثالثة
 اهلذيل. ملكا  نوم اهلمذاين،

 .هلذيلمن كامل ا ازيبن حممد اخلب   لياحلسني ع أيبطريق  اهلامشي: عن الرابعة

 الكارزيين من املبهج. : عن اهلامشي طريق أيب عبد اللاخلامسة

 .لهامشيل قعشر طر  فهذه

 :طرقفمن أربع  الصب اح،بن  بيدع   نع (3) طاهرأبو  وأما

 مثان طرق: من امي: عنه طريق احلم  األوىل

 ،ومصباح الشهرزوري ،فارس ابنوجامع  ،وكامل اهلذيل ،املالكي وضةور  ،التجريد من
 وتعددت فبلغت عشر طرق له. يطا،ومن تذكار ابن ش   ،وكتايب أيب العز  

رواين: طريق أيب الفرج النـ  الثانية  .من كتايب أيب العز   ه 

 .يطان ش  من تذكار اب فبن العال  : طريق أيب احلسن الثالثة

كفاية   نالبغدادي م يالل بن عمر بن حممد بن عيسى املصاحف بيد: طريق أيب الفرج ع  الرابعة
 .السبط

 طاهر بن أيب هاشم. يبأربع عشرة أل فهذه

                                                           

( أمحد بن حممد بن احلسني بن يـ ز د ه اخلي اط، أبو عبد الل امل ل ن جي األصبهاين، قرأ على أيب الفرج حممد بن احلسن بن 0)
البصرة، ومجاعة، قرأ عليه أبو علي احلسن احلداد، عالن بن سختـ و ي ه الواسطي، وأيب حممد بن عبد اجلبار بن فروخ املعلم ب

ابن اجلزري، ، 382، 0/382، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر:  937وعبد الل بن أمحد اخلرقي، وغريمها، تويف سنة 
 .000، 0/001،د.طغاية النهاية، 

 ،اوي فيها الشاطيب من أعلى طرقهوقال ابن اجلزري:" وسندنا إىل حفص من طريقه عال جداً..، وهذه طريق أس     
 .0/228 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، فكأننا مجيعاً أخذناها عن ابن هذيل" ا.هـ. انظر: 

( ما بني املعقوفتني يف األصل )بزرة املليحي( ويف ب )بزدة املليحي(، وهو حتربف، واملثبت هو الصحيح. انظر: 6)
 .000، 0/001،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري،  ،0/382،382، 6طمعرفة القراء، الذهيب، 

 ( ابن أيب هاشم.3)
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بن  بيدع   على شناينوقرأ األ   شناين،على أيب العباس أمحد بن سهل األ   ،وأبو طاهر ،اهلامشي وقرأ
 .احالصب  

 .بيدون طريقاً لع  فتحصل أربع وعشر  

 فمن طريقني: ،عن حفص احبن الصب   مروالفيل عن ع   وأما

ليبن احلسن  الرمحنأيب بكر أمحد بن عبد  ريق: طاألوىل  من طريقني: بالويلاملعروف  (0) الع ج 

 ن سبع طرق:م ،/أ[ عنه61] امياحلم   سنأيب احل طريق

 ،ومصباح أيب الكرم اهلمذاين،وغاية  ،وكفاية أيب العز   ،ومن كامل اهلذيل ملستنري،ا من
 .رقوتعددت فبلغت مثان ط يطا،ش   ابنوتذكار 

وتعددت  ،كامل اهلذيلومن   ،عن الويل من املستنري الطربي (6) إسحاق[]أيب  وطريق
 .يفبلغت أربع طرق للطرب 

 للويل. وحتصل اثنتا عشرة طريقاً 

 ،املبهج من (9) العط ار (3) [اخلليلاحلسن حممد بن أمحد بن ] أيب: عن الفيل طريق الثانية
 واملصباح.

 أربع عشرة طريقاً للفيل. فهذه

 :(6) فمن ستة ]طرق[ (0) عمروعن  ز ر عان وأما
                                                           

لي املروزي، ُث البغدادي، الد قاق املعروف 0) ي، أبو بكر الع ج  ( أمحد بن عبد الرمحن بن الفضل بن احلسن بن الب خرت 
ين، قرأ عليه علي بن عبيد بالويل، قرأ على مجاعة منهم: أيب جعفر أمحد بن حممد بن محيد الفيل، وأمحد بن سهل احللوا

، 0/369، 6، طمعرفة القراءالذهيب، هـ. انظر:  322الل بن جناح، وإبراهيم بن أمحد الطربي، وغريمها، تويف سنة 
 .27، 0/22،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 362

 ( ما بني املعقوفتني ساقط من األصل.6)
 .6/26، د.ط،غاية النهايةابن اجلزري، ف، واملثبت هو الصحيح. انظر: ( ما بني املعقوفتني يف ب )اخلليع(، وهو حتري3)
يد الفامي، والقاسم بن 9) ( حممد بن أمحد بن اخلليل بن أيب أمي ة العط ار، أخذ القراءة عرضًا عن أمحد بن حممد بن مح 

غاية ابن اجلزري، ائي، وغريمها. انظر: أمحد اخلي اط، وطائفة، روى القراءة عنه احلسن بن حممد بن الفح ام، وأبو بكر الشذ
 .6/26،د.طالنهاية، 
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رأمحد بن عبد الل بن اخل   : طريق أيب احلسنياألوىل ردي ض  وروضة  ،التجريد من السموس ن ج 
رديللسم  رقفهي أربع ط ،واملصباح ذاين،وغاية اهلم ملالكي،ا  .وس ن ج 

 هبا الداين على أيب الفتح. أاخلراساين قر الباقي بن احلسن  دطريق عب :ر عانعن ز   الثانية

رواين: طريق النـ  الثالثة  .وارس   ابنومستنري  ،ز  الع يبمن كفاية أ ه 

 .وارس   ابنومستنري  ،فارس ابن امعوج يطا،ش   ابنمن تذكار  احلم امي: طريق الرابعة

 .املصباحومن  ،ومن املستنري ،فارس ابنالل بن عمر املصاحفي من جامع  بيد: طريق ع  اخلامسة

 .اهلمذاينبن شاذان الواعظ من غاية  كر: طريق بالسادسة

 .ر عانريقاً لز  فهي أربع عشرة ط

 .مروطريقاً لع   وعشرون (3) و]ومثان[ 

 واثنتان ومخسون طريقاً حلفص. 

 .جودعلى إمام الكوفة عاصم بن أيب الن   ةحفص وشعب وقرأ

 فهي مائة ومثان وعشرون طريقاً لعاصم. 

 ،(9) الضرير ل ميالسم  ةالرمحن عبد الل بن حبيب بن ربيع بدأيب ع ىوقرأ عاصم عل
سعد  ،وعلى أيب عمرو ،(0) األسدي باشةبن ح   (2) [ح بـ ي شبن ] رّ ز   ،مرمي أيب/ب[ 61]علىو 

                                                                                                                                                                          

 ( وهو عمرو بن الصب اح، تقدمت ترمجته.0)
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من األصل.6)
 .6/903 ،0طالنشر، ، ابن اجلزري( ما بني املعقوفتني ساقط من األصل وب، والصحيح املثبت. انظر: 3)
أبو عبد الرمحن السمل مي الضرير، مقرئ الكوفة، أخذ القراءة عرضاً عن عثمان بن عفان ( عبد الل بن حبيب بن ربيعة، 9)

ء  ، أخذ القراءة عنه عرضاً عاصم، وعطاء بن السائب، وغريمها، تويف وعلي بن أيب طالب، وغريمها من الصحابة األجال 
 .909، 0/903،د.طية النهاية، غاابن اجلزري، ، 72-0/76، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر:  79سنة 

. ، وهو كذلك يف سائر املخطوط( ما بني املعقوفتني يف األصل، ويف ب )حبش(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح2)
 .0/619،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/76،70 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، انظر: 



161 
 

أيضاً  رّ وز   سملمي،ال وقرأ ،(3) مسعودالل بن  بدعلى ع ةهؤالء الثالث أوقر  ،(6) الش يباينبن إياس ا
على أيضًا  لميالسم  وقرأ ،-رضي الل عنهما- (9) طالببن أيب  وعلي ،على عثمان بن عفان

 وزيد وأيب وعلي ،وعثمان ،ابن مسعود وقرأ ،-رضي الل عنهما-وزيد بن ثابت ،بن كعبا أيبّ 
 ملسو هيلع هللا ىلصالل  ولرس على . 

                                                                                                                                                                          

الم، عرض على عبد الل بن مسعود، وعثمان بن عف ان، وغريمها من ( ز رم بن ح بـ ي ش بن ح باشة أبو مرمي، أحد األع0)
الذهيب، انظر:  هـ. 86، عرض عليه عاصم بن أيب الن جود، وسليمان األعمش، وغريمها، تويف سنة  الصحابة األجالء

 .0/619،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 76، 70/، 6طمعرفة القراء، 
عرض  ،ومل يره، عرض على عبد الل بن مسعود   ملسو هيلع هللا ىلصالش يباين الكويف، أدرك زمن النيب ( سعد بن إياس، أبو عمرو 6)

 .0/313،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، هـ. انظر:  12عليه حيىي بن وثاب، وعاصم بن أيب الن جود، تويف سنة 
لعلماء الكبار من الصحابة، وإليه ، أحد السابقني والبدريني وا( عبد الل بن مسعود بن احلارث بن غافل بن حبيب 3)

، عرض عليه األسود،  ملسو هيلع هللا ىلصتنتهي قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف واألعمش، أسلم قبل عمر، عرض القرآن على النيب 
، غاية النهايةابن اجلزري، ، 28-0/22، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر:  36وز ّر بن ح بـ ي ش، وغريمها، تويف سنة 

 .921، 0/928،د.ط
، أمري املؤمنني، وأحد السابقني األولني، ( علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم، اإلمام أبو احلسن اهلامشي 9)

الذهيب، ه. انظر: 91، روى عنه أبو عبد الرمحن السمّلمي، وز رم بن ح بي ش، وغريمها، تويف سنة ملسو هيلع هللا ىلصعرض القرآن على النيب 
 .297، 0/292،د.طغاية النهاية، اجلزري،  ابن، 29-0/26 ،6طمعرفة القراء، 
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 (7) ]مطلب إسناد خلف:[

 ثالث طرق: نخلف فم نإدريس ع نعثمان عابن  وأما

 ،والتيسري ،من الشاطبية (6) احل ر ت كي اربن ّن   يوسف: طريق أيب احلسن حممد بن األوىل
 .ر ت كيأربع طرق للح   ،غلبون ابنوتذكرة  يمة،بل   ابن تلخيصو 

 واملستنري، ،املالكي ضةورو  ام،من جتريد ابن الفح   ،: عن ابن عثمان طريق املصاحفيالثانية
 طرق للمصاحفي. مخسوتعددت فبلغت  ياط،وجامع اخل

 كامل اهلذيل.  من (3) األ د ميطريق : الثالثة

 عثمان. نالب قفتحصل عشر طر  

 خلف فمن عشر طرق: نإدريس ع مقسم عنابن  وأما

وكامل  ،(9) ش ريح ابنومن كايف  ،قرأ هبا الداين على أيب الفتح لس ام ر ي،: عنه طريق ااألوىل
والع نوان ،اهلذيل

 .ام ر يطرق للس   ووقع التعدد فبلغت ستّ  جملتىب،وا ،(2) 

                                                           

 هامش ب. ومثبت يف ساقط من األصل ( ما بني املعقوفتني0)
ار، أبو احلسن احل ر ت كي، إمام جامع البصرة، قرأ على ابن جماهد وابن ش ن بوذ، وغريمها، أخذ 6) ( حممد بن يوسف بن ّن 

معرفة الذهيب، ه. انظر:  371يب، وغريمها، تويف بعد سنةالقراءة عنه عرضًا طاهر بن غلبون، وعيسى بن سعيد القرط
 .681، 6/688،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/328 ،6طالقراء، 

( حممد بن احلسن بن عمران، أبو عبد الل األ ر جاين األ د مي، نزيل البصرة، قرأ على أمحد بن عثمان بن بويان، والنقاش، 3)
 .6/008،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ل اخلزاعي. انظر: وغريمها، قرأ عليه أبو الفض

هذا الطريق: قراءة السام ر ي، على ابن م ق س م، على إدريس، والذي فيه: قراءة الس ام ري، على أيب الكايف ( ال يوجد يف 9)
 .012ص  رسالة ماجستري،الكافي، احلسن بن الرقي، على إدريس احلداد، على خلف. انظر: ابن شريح، 

هذا الطريق: قراءة الطرسوسي، على السامري، على ابن مقسم...، والذي فيه -أصل العنوان –( مل أجد يف االكتفاء 2)
قراءة الطرسوسي، على السامري، على ابن شنبوذ، وأيب احلسن الرقي، وقرآ مجيعًا على إدريس، على خلف؛ فإما أن 

 نص النشر، وإما أن نقول من طريق ابن اجلزري لثبوت قراءة السامري، نكتفي مبا ورد يف العنوان، وعليه يصحح ما ورد يف
، 0طالكامل، اهلذيل، ، 0طاالكتفاء في القراءات السبع، على ابن مقسم كما يف الكامل. انظر: ابن خلف، 

 .962، 6/969، 0، طالنشر، ابن اجلزري، 622، 3/629
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وروضة  ،والكامل ،والكايف ام،جتريد ابن الفح   من اميطريق احلم   ق س م،: عن ابن م  الثانية
 ،ومصباح أيب الكرم ،فارس ابن معوجا ،واملستنري يطا،ش   ابنوتذكار  ،وكتايب أيب العز   ،املالكي
 .اميووقع تعدد فبلغ سبع عشرة طريقاً للحم   اهلمذاين،وغاية 

ووجيز  ،إسحاق إبراهيم بن أمحد الطربي من املستنري يبطريق أ ق س م،/أ[ عن ابن م  60: ]الثالثة
 طرق للطربي. ثالثووقع تعدد فصارت  ،(0) األهوازي

 من املبهج. ن بوذي: عنه طريق الش  الرابعة

وار، ابنمن مستنري  هرواين: طريق الن  اخلامسة  وكامل اهلذيل. س 

ابن  ايبومن كت ،الكرم يبمن مصباح أ (6) الر ز از دأيب احلسن علي بن أمح ريق: طالسادسة
 .ز ازثالث طرق للر   .ريونخ  

 من غايته. هرانم   نطريق اب :السابعة

 من كامل اهلذيل. (3) اخل وار ز مي: طريق أيب بكر أمحد بن إبراهيم امنةالث

 .ريونشاذان من كتايب ابن خ   بن: طريق االتاسعة

 من كامل اهلذيل. (2) [(9)البز ازنصر عبد امللك بن أمحد ] أيب: طريق العاشرة
                                                           

عن ابن شنبوذ، عن إدريس، وأما هذا الطريق فهو يف كتابه املوجز، ( الذي يف الوجيز هو قراءة األهوازي، عن اجلبين، 0)
واألوىل: أن يقال من طريق األهوازي ال من كتاب الوجيز، وال املوج ز، ألنه ليس لنا أن نلزم اإلمام ابن اجلزري بكتاب مل 

الوجيز  أعلم. انظر: األهوازي، خيرته، ولو وجد فيه السند، كما فعلنا يف كتايب أيب معشر؛ التلخيص، وسوق العروس. والل
 . 38، ص 0، طالموجز في شرح أداء القراء السبعة، و71، ص0، طفي قراءات القرأة الثمانية

( علي بن أمحد بن حممد بن داود، أبو احلسن الر ز از البغدادي، أخذ القراءة عرضًا عن حممد بن احلسن بن م ق س م، 6)
 .269، 0/263،، د.طغاية النهايةابن اجلزري، هـ. انظر: 901بن عت اب، تويف سنةروى القراءة عنه عرضاً عبد السيد 

( أمحد بن إبراهيم اخل وار ز مي أبو بكر املؤدب، قرأ على أيب بكر بن مقسم، وحممد بن بشر، وغريمها، قرأ عليه أبو 3)
 .0/32،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، احلسني اخلب ازي، ووهب بن خليفة. انظر: 

غاية ابن اجلزري، ( عبد امللك بن أمحد، أبو نصر البز از، قرأ على ابن م ق س م، قرأ عليه علي بن حممد اخلب ازي. انظر: 9)
 .0/927،د.طالنهاية، 

غاية النهاية، ابن اجلزري، ، واملثبت هو الصحيح. انظر: صحيف( ما بني املعقوفتني يف األصل، ويف ب )البزار(، وهو ت2)
 .0/927،د.ط
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 .ق س مفصارت سبعاً وثالثني طريقاً البن م   

ومن  ،على أيب الفتح الداينهبا  فقرأ] إدريس عن خلف نصاحل ع ابنطريق  وأما
 طريقان له. ،جريدالت

 م،الكر  أيبومصباح  ،املبهج فمن خلفعن  ريسعن إد (0) [و عيطريق املط   أماو   
 .امالفح   ابنوجتريد  معشر،وتلخيص أيب 

 .و عيطرق للمط   أربع

 .لفوثالث ومخسون طريقاً خل 

 (6) ]مطلب إسناد خالد:[

 ه،عن لنق اشوا ن بوذ،ش   ابنطريق  نخالد فمابن شاذان عن  وأما

 فمن ثالث طرق: ن بوذابن ش   فأما

ومن جتريد  ،الفتح أيبعلى  قرأ هبا الداين التيسري،و  ،من الشاطبية ام ر ي: عنه طريق الس  األوىل
وكامل  اجملتىب،و  نوان،والع   ل،وروضة املعد   ريح،ش   ابن يفوكا يمة،بل   ابن تلخيصو  ام،ابن الفح  

 .ام ر يللس   رقعشر ط زرجي،وقاصد اخل   ،اهلذيل

 أيب ومصباح ريون،خ   ابنوكتايب  ،من مبهج السبط لش ن بوذيطريق ا ن بوذ،ش   ابن: عن الثانية
 .ن بوذيربع طرق للش  أ ،الكرم

  .ملبهجمن ا ذائيطريق الش   ش ن بوذ، ابن /ب[60] نالثالثة: ع

 .ن بوذالبن ش   (3) طريقاً[ ةمخس عشر ] هذهف

                                                           

 .، ومثبت يف ب( ما بني املعقوفتني من هامش األصل0)
 هامش ب. ومثبت يف ساقط من األصل، ( ما بني املعقوفتني6)
 ،0ط النشر،( ما بني املعقوفتني وجد يف األصل وب، )عشر طرق(، واملثبت هو الصحيح. انظر: ابن اجلزري، 3)
6/936. 
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وتلخيص أيب  ،وإعالن الصفراوي يمة،بل   ابنفمن تلخيص  ،عن ابن شاذان نق اش،ال طريق وأما 
 .(0) معشر

 بن شاذان.ومثان عشرة طريقاً ال اش،طرق للنق   ثالث

د، ناهليثم عابن  وأما  .(3) ثابت ابنو  ،(6) نصرطريق القاسم بن  منف خال 

ومن تلخيص ابن  ون،فقرأ هبا الداين على طاهر بن غلب نصر (9) [ابنطريق ] فأما
تعدد  قعوو  ،اهلذيل وكامل ،واملبهج ،سفيان ابنوهادي  املهدوي،وهداية  ،مكي وتبصرة ة،يمبل  

 نصر. البنطرق  انمث فصارت

على  الداينفقرأ هبا  د،اهليثم عن خال ناب عن ،طريق أيب حممد عبد الل بن ثابت وأما
 فهي عشر طرق البن اهليثم. يمة،بل   ابنومن تلخيص  ،فارس

 فمن طريقني: د،ال  خ الوزان عن وأما

 من سبع طرق: الصواف عنه: طريق األوىل

قرأ هبا الداين  ،(0) البزوري البغدادي بن أمحد بن عبد الل براهيمإ قأيب إسحا ق: طريأحدها
 .للبزوري ثالث طرق ،وكامل اهلذيل يمة،بل   ابنومن تلخيص  ،على فارس

                                                           

ن ابن شاذان من تلخيص ابن بليمة قرأ هبا على أيب معشر، ومن كتاب قال ابن اجلزري يف النشر:" طريق النقاش ع (0)
اإلعالن قرأ هبا الصفراوي على أيب الطيب عبد املنعم بن حيىي بن اخللوف، وقرأ هبا على أبيه، وقرأ هبا على أيب معشر، 

ش، فهذه ثالث طرق ومن تلخيص أيب معشر فرأ هبا على الشريف أيب القاسم الزيدي، وقرأ هبا على أيب بكر النقا
وجد على هامش األصل عبارة: )مل جند يف تلخيص أيب  .6/936، 0طالنشر في القراءات العشر، انظر:  للنقاش".

 والل أعلم. األوىل أن يقال: من طريق أيب معشر.، و  . وهذا صحيحا.ه (معشر رواية خالد
اهليثم، ورجاء بن عيسى، عرض عليه أبو سلمة عبد ( القاسم بن نصر، أبو سلمة املازين الكويف، عرض على حممد بن 6)

 .6/62،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، هـ تقريباً. انظر: 611الرمحن بن إسحاق الكويف، تويف سنة
( عبد الل بن ثابت، أبو حممد التـ و زي، أخذ القراءة عن حممد بن اهليثم، وحممد بن الفضل عرضاً، روى القراءة عنه 3)

 .906، 0/900،، د.طغاية النهايةابن اجلزري، هـ. انظر: 611بن يوسف الناقد، تويف سنة بضع و عرضاً حممد
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من ب.9)
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وروضة  ،جتريد ابن الفحام نعيسى مبن أمحد بن  ارطريق أيب عيسى بك   اف: عن الصو  ثانيها
،وكفاية أيب الع ذاين،وغاية اهلم ،أيب علي  ابنوتذكار  اط،وجامع اخلي   وار،س   ابنومستنري  ز 

 .اراً لبك  ووقع تعدد فبلغت عشرين طريق هران،م   نوغاية اب ،(6) معشرأيب  صوتلخي يطا،ش  

وابن  ،قرأ هبا الداين على فارس البغدادي، بيد: طريق أيب بكر حممد بن عبد الرمحن بن ع  ثالثها
 .(9) [(3)الص قل ي]دعلى حمم يمةبل  

 .(2) معشر من تلخيص أيب اش،/أ[ طريق أيب بكر النق  66: ]رابعها

 ،(2) "]الطموسي[عمرأيب  ابن" ــب عروفمرة امل نحممد بن عبد الل ب احلسنريق أيب : طخامسها
،وكفاية أيب ا ،وروضة املالكي ام،ابن الفح   يدمن جتر   (7) [ابنوغاية ] وار،س   ابن مستنريو  لعز 

 .هل رقط فصارت ستّ  هران،م  

 .هرانم   بنمن غاية ا (1) قندبس م ر   املقرئ (8) حامدبن  دأيب علي حممد بن أمح طريق: سادسها

 .(01) واملصباح ريون،كتايب ابن خ    الكتاين منعمر بن إبراهيم  حفص: طريق أيب سابعها

                                                                                                                                                                          

( إبراهيم بن أمحد بن عبد الل، أبو إسحاق البـ ز وري البغدادي، قرأ على احلسن بن احلسني الصو اف، وأمحد بن فرح، 0)
معرفة القراء، الذهيب، ه. انظر: 320قي بن احلسن، وأبو الفضل اخلزاعي، وغريمها، تويف سنةوغريمها، قرأ عليه عبد البا

 .0/7،، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ، 0/337 ،6ط
 ( ال يوجد يف التلخيص رواية خالد عن محزة أصالً.6)
ر، قرأ على أيب العباس الص قل ي، قرأ ( حممد بن أيب احلسن، أبو بكر الص قل ي، يعرف بابن نـ ب ت  الع روق، شيخ متصد3)

 .068، 6/067،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، عليه أبو علي احلسن بن بل يمة. انظر: 
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من ب.9)
 ( ال يوجد يف التلخيص رواية خالد عن محزة أصالً.2)
معرفة القراء، الذهيب، يف، واملثبت هو الصحيح. انظر: ( ما بني املعقوفتني يف األصل، ويف ب )الطرسوسي(، وهو حتر 2)

 .6/082د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 332، 0/332 ،6ط
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من ب.7)
 ( أبو علي الصفار، تقدمت ترمجته.8)
 .3/692 ،6ط ،البلدان معجم( بفتح أّوله وثانيه، ويقال هلا بالعربّية مسران: بلد معروف مشهور. انظر: احلموي، 1)
 .املطبوع ( ال يوجد هذا الطريق يف املصباح01)
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 .(0) [للصو افست وثالثون طريقاً ] فهذه

يطريق ابن الب   ان: عن الوز  الثانية رت   .ستنريمن طريق امل بالويلالبغدادي املعروف  خ 

 .انمثان وثالثون طريقاً للوز   فتحصل

 الفارسي،هبا عبد العزيز بن جعفر  نافقال الداين: أخرب  ،خالد الطلحي عن (6) [ريق]ط وأما
 اهلذيل. املومن ك

 طريقاً خلالد. وستني ياً فبلغت مثان 

 .على إمام الكوفة محزة بن حبيب ليمس   وقرأ ليم،وخلف على س   خالد وقرأ

 طريقاً. وعشرون وإحدى ائةوقد حتصل له م 

 وقرأ ،احلروف فقط لوقي ،األعمش عرضاً  هرانبن م   انمحزة على أيب حممد سليم وقرأ
 ،(9) الس ب يعي وعلى أيب إسحاق عمرو بن عبد الل ،(3) أ ع ني  بن  رانمحزة مح    أيبمحزة أيضاً على 

 ص ر فم   بن (2) [طلحةأيب حممد ] لىوع ،(2) ليلىبن أيب  الرمحنوعلى حممد بن عبد 

                                                           

 .6/931، 0، طالنشر انظر: ابن اجلزري، ( ما بني املعقوفتني يف ب )للصواب(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح.0)
 .، ومثبت يف ب( ما بني املعقوفتني من هامش األصل6)
ويف مقرئ كبري، أخذ القراءة عرضًا عن عبيد بن ن ض ي لة، وحيىي بن وث اب، روى ( مح  ران بن أ عني  موىل بين ش يبان، ك3)

ابن اجلزري، ، 82، 0/82، 6، طمعرفة القراءالذهيب، هـ تقريباً. انظر: 031القراءة عنه عرضًا محزة الزيات، تويف سنة 
 .0/620د.ط،غاية النهاية، 

عي الكويف اإلمام الكبري، أخذ القراءة عرضاً عن عاصم بن ضمرة، وأيب ( عمرو بن عبد الل بن علي، أبو إسحاق الس ب ي9)
غاية النهاية، ابن اجلزري، هـ. انظر: 036عبد الرمحن السلمي، أخذ القراءة عنه عرضًا محزة الزيات، تويف سنة 

 .0/216د.ط،
د األعالم، أخذ القراءة عرضاً عن ( حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى، أبو عبد الرمحن األنصاري الكويف، القاضي، أح2)

 الذهيب، ه. انظر:098بن مصرف واملنهال بن عمرو، وغريمها، روى القراءة عنه عرضاً محزة، والكسائي، تويف سنة طلحة
 .6/022،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/039، 6طمعرفة القراء، 

 .، ومثبت يف ب( ما بني املعقوفتني من هامش األصل2)
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على أيب حممد  طلحة،و  ،وقرأ األعمش ،(3) الصادقوعلى أيب عبد الل جعفر  ،(6) [(0)اليامي]
 .(9) األسدي ابحيىي بن وث  

 وعلى (2) قيسخيه األسود بن يزيد بن وعلى ابن أ ،(2) قيسعلقمة بن  لوقرأ حيىي على أيب شب
 السلماين بن عمرو بيدةوعلى ع   ،(1) وهب بن /ب[66زيد ] وعلى ،(8) حبيش (7) [بن] ر  ز  

 .(0) األجدعبن  قوعلى مسرو  ،(01)
                                                           

ة بن م صر ف بن عمرو بن كعب، أبو حممد الكويف، تابعي كبري، له اختيار يف القراءة ينسب إليه، أخذ القراءة ( طلح0)
عرضًا عن إبراهيم بن يزيد النخعي، واألعمش، روى القراءة عرضًا عنه حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى، وعلي بن محزة 

غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 000، 0/001 ،6طلقراء، معرفة االذهيب، هـ. انظر: 006الكسائي، تويف سنة
 .0/393،د.ط

، 6طمعرفة القراء، الذهيب، ( ما بني املعقوفتني يف األصل )التامي( ويف ب )الشامي( والصحيح املثبت. انظر: 6)
 .0/393،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 000، 0/001
حممد  أيب طالب الصادق، أبو عبد الل املدين، قرأ على آبائه ( جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن 3)

 .017، 0/012د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، هـ. انظر: 098الباقر، فزين العابدين، قرأ عليه محزة، تويف سنة 
س، واألسود بن ( حيىي بن وث اب األسدي موالهم الكويف، تابعي ثقة كبري من العب اد األعالم، عرض على علقمة بن قي9)

الذهيب، هـ. انظر: 013يزيد النخعي، وغريمها، عرض عليه سليمان األعمش، وطلحة بن م صر ف، وغريمها، تويف سنة
 .6/381،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 81، 0/71 ،6طمعرفة القراء، 

قرأ عليه حيىي  قرآن على ابن مسعود ، وقرأ ال ملسو هيلع هللا ىلص( علقمة بن قيس بن عبد الل، أبو شبل النخعي، ولد يف حياة النيب 2)
ابن اجلزري، ، 71، 0/21، 6، طمعرفة القراءالذهيب، ه. انظر: 26بن وث اب، وعبيد بن ن ض يلة، وغريمها، تويف سنةا

 .0/202،د.طغاية النهاية، 
 بن وث اب، وإبراهيم ، قرأ عليه حيىي( األسود بن يزيد، أبو عمرو النخعي الكويف، أخذ القراءة عرضاً عن ابن مسعود 2)

غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 28، 0/27، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 72النخعي، وغريمها، تويف سنة
 .0/070،د.ط

 .، ومثبت يف ب( ما بني املعقوفتني من هامش األصل7)
 ( وجد تكرار يف أ، والسياق ال يقتضيه. 8)
فمات وهو يف الطريق، عرض على عبد الل بن مسعود   ملسو هيلع هللا ىلصالكويف، رحل إىل النيب  ( زيد بن وهب، أبو سليمان اجل ه ين1)

غاية النهاية، ابن اجلزري، هـ تقريباً. انظر:  81، عرض عليه سليمان بن م هران األعمش، تويف بعد سنة
 .0/070،د.ط

ومل يره، أخذ القراءة عرضًا عن عبد   ملسو هيلع هللا ىلص( ع بيدة بن عمرو الس ل ماين أبو مسلم التابعي الكبري، أسلم يف حياة النيب 01)
ابن اجلزري، هـ. انظر:  76، أخذ القراءة عنه عرضًا إبراهيم النخعي، وأبو إسحاق، وغريمها، تويف سنةبن مسعود االل 

 .0/918،د.طغاية النهاية، 
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 (2) وقرأ ]عبيد[ ،(2) ن ض ي لةبن  (9) [عبيد] (3) ]وعلى[ ،(6) [ؤيللدا]على أيب األسود  مح  ران أوقر 

 علقمة. على

 ل مي،عبد الرمحن السم  (8) [أيبإسحاق على ] ووقرأ أب ،(7) الباقر مدحم ىأيضًا عل رانمح    وقرأ
داينوعلى احلارث بن عبد الل اهل   ،(1) ضمرةعاصم بن  حبيش، وعلىبن  ر  ز   علىو  م 

وقرأ  ،(01)
داينعاصم واهل   وقرأ  ،وغريه ،(0)[(00)عمرو] بنوقرأ ابن أيب ليلى على املنهال  لّي،على ع م 

                                                                                                                                                                          

داين الكويف، أخذ القراءة عرضاً عن عبد الل0) روى القراءة   بن مسعود ( مسروق بن األجدع بن مالك، أبو عائشة اهل م 
غاية ابن اجلزري، ، 21، 28/، 6، طمعرفة القراءالذهيب، هـ. انظر: 23عنه عرضًا حيىي بن وثاب، وغريه، تويف سنة

 .0/070د.ط،النهاية، 
ونسخة النشر اليت قام  املعرفة والغايةمابني املعقوفتني يف األصل وب )الديلي( وهو حتريف، وقد أثبتها من كتب  (6)

، 6/392،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 77، 0/72، 6طمعرفة القراء، الذهيب، بتحقيقها د.خالد أبو اجلود. انظر: 
 .0/977، 0، طالنشرابن اجلزري، .392

 .6/996، 0، طالنشرمابني املعقوفتني يف األصل وب )قرأ( وهو حتريف. انظر: ابن اجلزري،  (3)
، 0، طالنشر. انظر: ابن اجلزري، واملثبت هو الصحيح. انظر: ، وهو حتريف،يدة(( ما بني املعقوفتني يف ب )عب9)
 .0/918،917،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/76، 6طمعرفة القراء، الذهيب، ، 6/996
يضاً على ، وعرض أ( ع ب يد بن ن ض يلة، أبو معاوية اخلزاعي الكويف تابعي، أخذ القراءة عرضاً عن عبد الل بن مسعود 2)

، وكان مقرئ أهل الكوفة يف زمانه، تويف سنة  علقمة بن قيس، روى القراءة عنه عرضًا حيىي بن وثاب، ومح  ران بن أ عني 
 .918، 0/917،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/76 ،6، طمعرفة القراءالذهيب، هـ. انظر: 71نيف و

، 0، طالنشر. انظر: ابن اجلزري، واملثبت هو الصحيح. انظر: ،)عبيدة( األصل ويف ب( ما بني املعقوفتني يف 2)
 .0/918،917د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، ، 76/، 6طمعرفة القراء، الذهيب، ، 6/996
( حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، أبو جعفر الباقر؛ ألنه بقر العلم أي: شقه وعرف ظاهره وخفيه، 7)

غاية ابن اجلزري، هـ على خالف. انظر: 008لعابدين، قرأ عليه ابنه جعفر، ومحران، تويف سنة عرض على أبيه زين ا
 .6/616د.ط،النهاية، 

غاية النهاية، ابن اجلزري،  ( ما بني املعقوفتني يف ب )بن(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر:8)
 .0/909،903د.ط،

ومعظم روايته عنه، روى القراءة عنه عرضًا أبو  علي بن أيب طالب ( عاصم بن ض مرة الكويف، أخذ القراءة عن 1)
 .0/391،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري،  هـ. انظر:79إسحاق السبيعي، تويف سنة

داين الكويف األعور، قرأ على علي، وابن مسعود 01) قرأ عليه أبو إسحاق -رضي الل عنهما  –( احلارث بن عبد الل اهل م 
 .0/610،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، هـ. انظر: 22 سنة السبيعي، تويف

( املنهال بن عمرو األسدي الكويف، عرض على سعيد بن ج بري، عرض عليه حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى. 00)
 .6/302،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري،  انظر:
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ج برياملنهال على سعيد بن 
وعاصم بن  سروق،وم ،وهب نواب األسود،و  ،علقمة أوقر  ،(6)

 واحلارث أيضاً على عبد الل بن مسعود. ،ضمرة

وقرأ  ،(3) العابدين ينز  أبيهوقرأ الباقر على  لباقر،جعفر الصادق على أبيه حممد ا وقرأ
أيب  بنوقرأ احلسني على أبيه علي  ،(9) احلسنياجلنة شباب أهل  دسي ؛زين العابدين على أبيه

 . ملسو هيلع هللا ىلص رسول الل على- عنهما للرضي ا - مسعود وابن ي،وقرأ عل ،طالب

(5) :[ث]مطلب إسناد أبي الحار   

 :ريقنيط فمن احلارث،أيب  نحيىي عحممد بن  عن البط ي وأما

 يمة،بل   ابن وتلخيص ام،وجتريد ابن الفح   والشاطبية، ،من التيسري علي: طريق زيد بن األوىل
 طرق لزيد. مخس هيف ،وكامل اهلذيل

فصارت  مهران، ابنوغاية  هلداية،طريقني: من ا نأمحد مبن  ار: طريق أيب عيسى بك  الثانية
 .يسبع طرق للبط  

 ثالث طرق:فمن  ىيعن حممد بن حي نط ريالق   وأما

                                                                                                                                                                          

غاية النهاية، ابن اجلزري، صحيح. انظر: ( ما بني املعقوفتني يف ب )عمره(، وهو حتريف، واملثبت هو ال0)
 .6/302،د.ط

قرأ عليه أبو  ( سعيد بن ج بري بن هشام، اإلمام العامل أبو عبد الل األسدي، موالهم الكويف، قرأ على ابن عباس 6)
ابن ، 89-0/86 ،6، طمعرفة القراءالذهيب، هـ على خالف. انظر:  12بن العالء، واملنهال بن عمرو، تويف سنةاعمرو 

 .312، 0/312،د.طغاية النهاية، اجلزري، 
اإلمام زين العابدين، عرض على أبيه احلسني، عرض عليه ابنه احلسني،   ( علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب3)

 .0/239،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، هـ. انظر:  19تويف سنة 
وسيد شباب أهل اجلنة،   ملسو هيلع هللا ىلصأبو عبد الل سبط النيب  م ( احلسني بن علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاش9)

ه.  20عرض على أبيه، وعلى أيب عبد الرمحن السلمي، عرض عليه ابنه علي، تويف شهيًدا بكربالء يف يوم عاشوراء سنة 
 .0/699،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، انظر: 

 هامش ب. ومثبت يف ساقط من األصل ( ما بني املعقوفتني2)
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 سمن مخ الطوسي، مرواملعروف بابن أيب ع ةمر   بن: طريق أيب احلسن حممد بن عبد الل األوىل
 طرق:

ر دي: طريق أحدها  ،املالكي وروضة/أ[ 63] ريح،ش   ابنوكايف  ام،الفح   بنمن جتريد ا السموس ن ج 
ر ديو ست طرق للسم  توحصل تعدد فصار  مذاين،وغاية اهل ،وكفاية أيب العز    .س ن ج 

 ،وكامل اهلذيل ،وجامع اخلياط وار،س   ابنمن مستنري  اميطريق احلم   ،أيب عمر ابن: عن وثانيها
 .للحم اميسبع طرق  توتعدد بعضها فبلغ ،أيب العز   فايةوك ،كرمال أيب احومصب

 .اطوجامع اخلي   وار،املستنري البن س   من شاذان : طريق بكر بنوثالثها

رواينأيب الفرج النـ  : طريق ورابعها  .(0) العز  من كفاية أيب  ه 

 .اطوجامع اخلي   وار،س   ابنمستنري  ناملصاحفي م: طريق وخامسها

 مثان عشرة طريقاً البن أيب عمرو. فهذه

أيب  ومن مصباح ريون،بن خ   ورمن كتايب أيب منص (6) عليطريق نصر بن  ن ط ري: عن الق  الثانية
 الكرم.

 بط،قرأ هبا الس   ،واملصباح ،من املبهج (3) الضر ابطريق فارس بن موسى  نط ري: عن الق  الثالثة
 كامل اهلذيل.  ومن العباسي، ضلأيب الف الكرم عليوأبو 

 حيىي. بنال ثونوثال إحدىو  نط ري،للق   طريقاً  ونأربع وعشر  فهذه

 وسبعة ،والكامل لتذكرة،وا ،واهلداية ادي،واهل ،التبصرة نسلمة فمعن  ثعلبطريق  وأما
 .(0) لثعلب طرق . ستّ اهدابن جم

                                                           

 هذا الطريق غري موجود يف الكفاية احملقق. (0)
( نصر بن علي أبو حفص، ويقال: أبو القاسم الضرير، مقرئ متصدر، قرأ على إبراهيم بن زياد الق نط ري بقنطرة بردان، 6)

 .6/338،، د.طغاية النهايةابن اجلزري، قرأ عليه احلسني بن أمحد احلريب. انظر: 
صري الفرائضي الضر اب، قرأ على إبراهيم بن زياد القنطري، صاحب حممد بن حيىي، ( فارس بن موسى، أبو شجاع الب3)

 .6/2،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، قرأ عليه الكارزيين، وحممد بن جعفر اخلزاعي. انظر: 
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 ،وهو الذي يف إسناد اهلداية ،ورواها ابن جماهد عن حممد بن حيىي املتقدم عن الليث
 .(6) والتبصرة

ورواها أبو احلسن  ،د عن أمحد بن حيىي ثعلبوقد أوردها الداين يف جامعه عن ابن جماه
املع د ل حلسنالطريقني مجيعاً مساعاً عن أيب ا من (3)بن غلبون يف التذكرة ا

وتالوة على والده  ،(9) 
 ،/ب[ وكالمها صحيح63] ،كالمها عن ابن جماهد عنهما  ،(2) موسىأمحد بن  لفرجعن أيب ا

 .أعلموالل 

 فمن ثالث طرق: ل مة،عن س   (2) [الف ر جابن ] ريقط وأما

 .(1)وارس   ابن مستنريو  ،اهل م ذاينومن غاية  ،(8) هالل بناحلسن  (7) [ليأيب ]ع ىعل تهقراء من

 طريقاً أليب احلارث. عنيأرب فصارت

                                                                                                                                                                          

 ( ما أتى بعدها فهو على سبيل احلكاية؛ أي أّنا رويت من املختار ومن غري املختار.0)
التبصرة: قراءة مكي، على أيب الطيب بن غلبون، على أيب سهل، وابن خالويه، كالمها عن ابن  ( هذا الطريق يف6)

 .38، ص 0، طالتبصرةعن حممد بن حيىي، عن أيب احلارث. انظر: ابن أيب طالب، 
رج البغدادي، على ( هذا الطريق يف التذكرة: قراءة طاهر بن عبد املنعم، على أبيه أيب الطيب بن غلبون، على أيب الف3)

 .26، ص 0، طالتذكرة في القراءات الثمانابن جماهد، عن حممد بن حيىي، عن أيب احلارث. انظر: ابن غلبون، 
( علي بن حممد بن إسحاق، أبو احلسن احلليب القاضي املعد ل، روى القراءة عن عبد الل بن حممد بن زياد، وابن 9)

 .0/229،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري،  جماهد، قرأ عليه أمحد بن هاشم. انظر:
( أمحد بن موسى بن عبد الرمحن، أبو الفرج البغدادي، قرأ على أيب بكر بن جماهد، وأيب طاهر بن أيب هاشم، روى 2)

 .0/096،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، القراءة عنه عبد املنعم بن غلبون. انظر: 
غاية النهاية، ابن اجلزري،  ح(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر:( ما بني املعقوفتني يف األصل، )الفر 2)

 .6/661،د.ط
غاية النهاية، ابن اجلزري،  ( ما بني املعقوفتني ساقط من األصل ومن ب، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر:7)

 .0/617،د.ط
يف الغاية ، أبو علي، قرأ ابن اجلزري عليه ( احلسن بن أمحد بن هالل بن فضل الل الصرخدي األصل، ُث الدمشقي8)

، ابن اجلزري، 0/617،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، هـ. انظر:  771القراءات العشر أليب العالء، والتيسري، تويف سنة
 .3/922 ،0طالنشر، 

 .3/922، 0، طالنشرفهي تسع طرق لسلمة. انظر: ابن اجلزري،  (1)
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 (7) :[الدوري سناد]مطلب إ

 والشاطبية، ،فمن التيسري ،الدوري عن النصييب (3) [جعفر] عن اجل ل ندى (6) [ابن] طريق وأما
 فبلغت أربع طرق له. عددت وقعو  يمة،بل   ابنوتلخيص 

عبد الرمحن  دالداين عن أيب حمم اورواه ،ل اهلذيلعن النصييب فمن كام د يز و ي ه ابن وأما
 .(9) املعد ل اسالنح   مدبن عمر بن حما

 طرق جلعفر. ستم  فهي

 طرق: ست  عن الدوري فمن  رالضري نهاشم عابن أيب  وأما

 الفارسي. زيزالع: قرأ هبا الداين على عبد األوىل

ر دي: طريق السم الثانية وغاية  ،أيب علي روضةومن  الشريازي،على نصر  امقرأ هبا ابن الفح   وس ن ج 
ر ديطرق للسم  ثاهلمذاين ثال  .وس ن ج 

وتعدد بعضها فبلغت  ،واملصباح ،والكامل اط،اخلي   عوجام ،من املستنري امي: طريق احلم  الثالثة
 .اميسبع طرق للحم  

 من املستنري. في: طريق املصاحبعةالرا

وبلغت ثالث طرق  اط،اخلي   وجامع ،من املستنري (0) الصيدالينالقاسم  يب: طرق أاخلامسة
 بتعدد أحدمها.

                                                           

 هامش ب. ومثبت يف األصل ساقط من ( ما بني املعقوفتني0)
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من ب.6)
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من األصل.3)
( عبد الرمحن بن عمر بن حممد، أبو حممد املعد ل النح اس، روى القراءة عن عبد الل بن أمحد بن د يز و ي ه الدمشقي، 9)

 .0/372د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، هاشم. انظر:  روى القراءة عنه احلافظ أبو عمرو الداين، وأمحد بن
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 املستنري. ناجلوهري م: طريق أيب احلسن السادسة

 اً البن أيب هاشم.عشرة طريق ستّ  فصارت

 ومصباح أيب كرم. بهج،امل نالضرير فم عن الشذائي وأما

 .ريرمثاين عشرة طريقاً للض   فهذه

 وعشرون طريقاً للدوري. وأربع 

 [لكسائياحلسن علي بن محزة ]ا أيب (6) [كوفةعلى ]إمام ال ارثوأبو احل دوري،ال وقرأ
(3). 

 للكسائي. اً طريق تون/أ[ أربع وس69فتحصل ]

بن عبد الرمحن بن أيب  دأيضًا على حمم وقرأ ،وعليه اعتماده ،على محزة ائيالكس قرأو 
د اين،عيسى بن عمر  ىعل اً أيض وقرأ ليلى،  ،عن أيب بكر بن عياش وفوروى أيضًا احلر  اهل م 

وطلحة  ،(2) عاصمرأ عيسى بن عمر على وق ،(9) ق دامةوعن زائدة بن  جعفر،وعن إمساعيل بن 
بن  يبةوقرأ إمساعيل بن جعفر على ش   اش،أبو بكر بن عي   كوكذل واأل عمش، مص ر ف،بن 

وعيسى بن  از،مج   بنعلى سليمان بن حممد بن سليم  مساعيلوقرأ أيضًا إ ،ونافع ،ن صاح
 .(0) األعمشعلى  قدامة (2) [بن] ئدةوقرأ زا ،وردان

                                                                                                                                                                          

( عبيد الل بن أمحد بن علي بن حيىي، أبو القاسم البغدادي املعروف بابن الصيدالين، قرأ على هبة الل بن جعفر، وأيب 0)
ف، وغريمها، تويف سنة ابن اجلزري،  ـ. انظر:ه911طاهر بن أيب هاشم، قرأ عليه أبو الفرج النهرواين، وأبو احلسن بن العال 

 .0/982د.ط،غاية النهاية، 
 ، ومثبت يف ب.( ما بني املعقوفتني من هامش األصل6)
 ، ومثبت يف ب.( ما بني املعقوفتني من هامش األصل3)
ابن  ه. انظر:020( زائدة بن قدامة، أبو الص ل ت الثقفي، عرض القراءة عن األعمش، عرض عليه الكسائي، تويف سنة9)

 .3/203، 0، طالجرح والتعديل. الرازي، 0/688،د.طغاية النهاية، ، اجلزري
 ( عاصم بن أيب الن جود، تقدمت ترمجته.2)
غاية النهاية، ابن اجلزري، ( ما بني املعقوفتني وجد يف ب )وبن(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر: 2)

 .0/688د.ط،
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 (6) ابن وردان:[ ]مطلب إسناد

 فمن مخس طرق: وردان، ابن نالفضل ع شبيب عنابن  وأما

 اهلمذاين، ايةوغ ،كتايب أيب العز    النهرواين منالفرج عبد امللك بن بكر  أيب يق: عنه طر األوىل
  ،أيب الكرم احومصب ،فارس ابنوجامع  ،والكامل وار،س   ابنومستنري  ،وروضة املالكي

    ث عشرة طريقاً للنهرواين.بعضها تبلغ ثال بتعددو 

يطا، ابنمن تذكار  ف: طريق أيب احلسن بن العال  الثانية أيب  احومصب وار،س   ابنومستنري  ش 
 .فالبن العال   وتعدد بعضها فبلغت مثانياً  ،الكرم

 كامل اهلذيل.  اخلبازي من: طريق أيب احلسني الثالثة

 أيضاً. (3) ملالكا اق منالور   مدحم بنمنصور  طريق :الرابعة

 .بيبصارت أربعاً وعشرين طريقاً البن ش   ،من غايته هرانم   ابن: طريق اخلامسة

 نطرق البفصارت سبع  وتعددت ،فمن كتايب أيب العز   ،عن الفضل نابن هارو  وأما
 .هارون

 .فضلوإحدى وثالثني طريقاً لل 

]وموضح[  ومفتاح ،العز   أيبفمن كتايب  ،وردان ابنعن  لل،ا هبة /ب[69عن ] حلنبلي،ا وأما
 فهي مخس طرق للحنبلي. ،ومصباح أيب الكرم ريون،خ   ابن (9)

                                                                                                                                                                          

 ( تقد م سنده.0)
 هامش ب. ومثبت يف من األصل ساقط ( ما بني املعقوفتني6)
( ليس يف الكامل هذا الطريق: أبو الفضل اخلزاعي، عن الور اق، عن أيب القاسم بن أيب بالل، وهو موجود يف املنتهى 3)

. 0/611،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، للخزاعي، وقد نبه اجلزري على ذلك يف ترمجة زيد بن أيب بالل يف غايته. انظر: 
 .082، 082، ص 0، طالمنتهىاخلزاعي، 

مابني املعقوفتني ساقط من النص، وقد ذكره ابن اجلزري يف النشر، وكان لزامًا على اإلمام املتويل أن يذكره، حىت  (9)
  .   3/927، 0، طالنشراليتوهم القارئ أنه اقتصر على املعتمد. انظر: ابن اجلزري، 
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 الفارسي،عبد العزيز  ابنوجامع  ،(0) املالكيفمن روضة  ،عن هبة الل حلم اميا وأما
 .اميللحم   اً ووقع تعدد فصارت أربع

 ،يه فهي تسعة هلبة اللوقرأ هبا على أب ،على هبة الل بن جعفر بلي،واحلن امياحلم   وقرأ
 وردان. ابنهبا على  رأوق ،على قالون اوقرأ هب لواين،وقرأ هبا جعفر على أيب احلسن احل  

 طريقاً البن وردان. ربعونأ فهي

(2) ]مطلب إسناد ابن جمَّاز:[  

ومبا  ،وكامل اهلذيل ،ومصباح أيب الكرم ،املستنري فمن ؛ازمج   ابن ناهلامشي ع رزين عنابن  وأما
 .زينالبن ر   رقط ست   تالتعدد صار وقع فيها من 

 .ريونخ   ابنوكتايب  ،فمن مصباح أيب الكرم امشي؛عن اهل الاجلم   وأما

 .هامشيفبلغت تسع طرق لل دد،ووقع تع 

 :فمن طريقني مج از ابنعن  وريالدم  عن احابن النف   وأما

 (3) الضريرهبرام األصبهاين  بن دالوهاب بن داو  دعب نأمحد ب بن: طريق أيب بكر حممد األوىل
 من كامل اهلذيل.

 على الشريف عبد القادر العباسي. (9) اخلياطقرأ هبا سبط  و عي،: طريق أيب العباس املط  الثانية

                                                           

 . احملقق لكي( ال يوجد هذا الطريق يف روضة أيب علي املا0)
 هامش ب. ومثبت يف ساقط من األصل ( ما بني املعقوفتني6)
رام، أبو بكر السملمي األصبهاين الضرير، إمام مقرئ حمرر له مؤلف يف 3) ( حممد بن أمحد بن عبد الوهاب بن داود بن بـ ه 

ومجاعة، أخذ القراءة عنه القراءات، أخذ القراءة عن علي بن أمحد املسكي صاحب الدوري، وأيب احلسن بن شنبوذ، 
غاية ابن اجلزري، هـ. انظر:  322عرضًا احلافظ أبو نعيم األصبهاين، وأبو عمر حممد بن أمحد اخلرقي، وغريمها، تويف سنة

 .71، 6/21،د.طالنهاية، 
بن مجاز، واألوىل ( ال يوجد يف املبهج، والكفاية يف الست، للسبط، قراءة أيب جعفر، وال يوجد يف كتابه االختيار رواية ا9)

 أن يقال: من طريق سبط اخلياط.
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 .لكاملفمن ا ،الدوري عن نـ ه ش ل طريق وأما

 ي.ثالث طرق للدور  فهذه

وقرأ  ،بن أيب كثري املدين ربن جعف عيلعلى أيب إسحاق إمسا يواهلامش ري،الدو  وقرأ
 .ازعشر طريقاً البن مج   اثين له لفتحص از،على ابن مج  

 إن وقيل: عقاع،أيب جعفر يزيد بن الق (0) على إمام املدينة[]وابن وردان  از،مج   ناب وقرأ
 .سهقرأ على أيب جعفر نف ،جعفر بن اعيلإمس

 /أ[ طريقاً أليب جعفر.62فذلك اثنان ومخسون ] 

 ريوعلى أيب اخل زومي،عياش بن أيب ربيعة املخ نب للأبو جعفر على مواله عبد ا وقرأ
وقرأ هؤالء الثالثة على أيب املنذر أيب بن   ،وعلى أيب هريرة اهلامشي،احلرب عبد الل بن عباس 

ن أبا جعفر قرأ على زيد إ: وقيل ،ثابت نزيد ب وابن عباس أيضًا على ،وقرأ أبو هريرة ب،كع
 . ملسو هيلع هللا ىلص رسول الل على- عنهماالل  رضي- أيبّ و  ،وقرأ زيد ،(6) نفسه

 (4) ]مطلب إسناد رويس:[

 طرق: سبع نرويس فم التمار عن عن الن خ اس وأما

 من تسع طرق: حلم اميعلي بن أمحد ا سن: عنه طريق أيب احلاألوىل

وروضة  ،وكامل اهلذيل ،نصر الفارسي وجامع ،(9) [ام]ومفردة ابن الفح   يطا،ش   ابنتذكار  من
ومصباح أيب  ي اط،وجامع اخل وار،س   ابنومستنري  ذاين،وغاية اهلم ،أيب العز   ايبوكت ،املالكي

 .للحم اميعشرة طريقاً  سفصارت مخ ددبعضها تع ويف ،الكرم

                                                           

 ، ومثبت يف ب.( ما بني املعقوفتني من هامش األصل0)
 .6/386 ،، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ال يصح. انظر:  ال الذهيب( ق6)
 هامش ب. ومثبت يف ساقط من األصل ( ما بني املعقوفتني3)
 ت يف ب.، ومثب( ما بني املعقوفتني من هامش األصل9)
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أيب  ايبمن كت ،أمحد بن يعقوب الواسطي نبحممد بن علي  ءالقاضي أيب العال يق: طر الثانية
 .ءطرق للقاضي أيب العال ست   وصارت ،أيب الكرم ومصباح ريون،خ   ابنوكتايب  ،العز  

 .فارسياحلسن ال أيبمن جامع  الس عيديبن جعفر  ليع ناحلس أيب ريق: طالثالثة

ف،حممد بن يوسف الع بن ي: طريق أيب احلسن علالرابعة  ابنوتذكار  وار،س   من مستنري بن ال 
 .يطاش  

ر ام آذ ر  بن  احلسنيبن  مدعبد الل حم أيب: طريق اخلامسة ومصباح أيب  ،من املبهج الكارزيين بـ ه 
 مخس طرق للكارزيين. ،وتلخيص الطربي ،وكامل اهلذيل ،وكفاية أيب العز   م،الكر 

 /ب[62]اهلذيل.  من كامل ب ازيبن احلسن اخل   حممدعلي بن  : طريق أيب احلسنيالسادسة

ي لبن عبد الكرمي بن ] فر: طريق أيب الفضل حممد بن جعالسابعة من الكامل  زاعياخل   (0) [ب د 
 أيضاً.

 .خ اسطريقاً للن   ونفهذه اثنان وثالث 

 طريقني. من ذاين؛فمن غاية اهلم م ار؛عن الت   بأبو الطي   وأما

 وكامل اهلذيل من طريقني. هران،فمن غاية ابن م   م ار؛عن الت ق س موأما ابن م  

 .ق س مثالث طرق البن م   

 ،(3) التذكرةومن  ،أيب احلسن طاهر ىالداين علفقرأ هبا  ار،اجلوهري عن التم   (6) ]طريق[ وأما
 .كامل اهلذيل  منو  ،على أيب الفتح (0) الداينهبا  رأوق

                                                           

،  6طمعرفة القراء،  الذهيب، ( ما بني املعقوفتني يف األصل وب )بدير(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح، انظر:0)
 .001، 6/011،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 310، 0/311
 ، ومثبت يف ب.( ما بني املعقوفتني من هامش األصل6)
ا رواية أيب عبد الل حممد بن املتوكل، رويس: فحدثين هبا علي بن حممد ( الذي يف التذكرة: قال ابن غلبون:" وأم3)

.ه. مل يقل ابن غلبون: قرأت...، وإمنا قال: حدثين هبا... ا، عن.... عن رويس عن يعقوب" -هو ابن خشنام -الدالل
 .0/27، 0ط، التذكرةابن غلبون، ، 3/989 ،0، طالنشرابن اجلزري، انظر: 
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 أربع طرق للجوهري. 

 وإحدى وأربعون طريقاً لرويس. 

 (6) :[حرو  سناد]مطلب إ

و ه ب ابن عن ل،املعد   وأما
 ثالث طرق: فمن ر وح؛ عن 

نامبن خ   اهيمبن حممد بن إبر  علي: طريق أيب احلسن األوىل من عشر  ؛املالكي البصري ش 
وجامع ابن  الفارسي،وجامع أيب احلسني  ام،ومفردة ابن الفح   يطا،ش   ابنطرق: من تذكار 

 ،العز   يبوكتايب أ اهلمذاين،وغاية  ،(2) اهلذيلوكامل  ،(9) عليوروضة أيب  اخلي اط، (3) فارس
 هجومب ،ومصباح أيب الكرم ريون،خ   ابنوكتايب  ر،وتلخيص أيب معش وار،س   ابنومستنري 

ن امالبن خ   طريقاً فبلغت سبعاً وثالثني  فيهاوتشعبت طرق  ،غلبون ابنوتذكرة  ،السبط  .ش 

ت ه: طريق ابن الثانية  .من املستنري (2) أ ش 

 : عنه طريق هبة الل بن جعفر من طريقني:الثالثة

 .الشهرزوريومصباح  هران،م   ابنغاية  من

 .لللمعد   قاً فصارت أربعني طري 

                                                                                                                                                                          

 ريق يف مفردة يعقوب للداين، واألوىل أن يقال: من طريق الداين. والل أعلم.( ال يوجد هذا الط0)
 هامش ب. ومثبت يف ساقط من األصل ( ما بني املعقوفتني6)
 ( ال يوجد هذا الطريق يف جامع ابن فارس احملقق.3)
الكي على أيب أمحد عبد السالم بن ( ال يوجد يف الروضة قراءة املالكي على أيب حممد ابن الفح ام، والذي فيها قراءة امل9)

 .077، 0/072 ،0ط الروضة،املالكي، احلسني البصري، على ابن خشنام املالكي. انظر: 
 ( ال يوجد هذا الطريق يف الكامل احملقق.2)
" يف2)  ح رب 

ت ه، أبو بكر األصبهاين، أحد األئمة، حنوي حمقق، له كتاب "امل القراءات،  ( حممد بن عبد الل بن حممد بن أ ش 
 ع د ل، ومجاعة، قرأ عليه خلف بن إبراهيم، وعبد املنعم 

وكتاب "املفيد" يف الشاذ، قرأ على ابن جماهد، وحممد بن يعقوب امل
 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/333 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 321بن غلبون، وغريمها، تويف سنة ا

6/089. 
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 .(0) اهلذيلفمن كامل  ه ب؛عن ابن و   ،بن علي محزة وأما

 .ه بأ[ البن و  /62] نيفصارت إحدى وأربع 

 .(6) [طريقني]ناهلمذاين م يةغا فمن و ح؛عن ر   ،عن الزبريي نبوذ،غالم ابن ش   وأما

 .(9) [برييثالث طرق للزم  فصارت ،(3) الكامل فمن] برييعن الزم  ب ش انح   ناب وأما

 .وحوأربعني طريقاً لر   وأربع

 على إمام البصرة أيب حممد يعقوب. ،ورويس ر وح، وقرأ

 .قوبليع ريقاً مخس ومثانون طفذلك  

وعلى شهاب بن  ،(7) الطويلموالهم  (2) املزينسليمان  (2)بن ماملنذر سال   يبيعقوب على أ وقرأ
و يلالـم ع   (0) [ميمون] بن هديوعلى أيب حيىي م   ،(8) ش رن فة

جعفر بن  األشهب وعلى أيب ،(6) 
الع طاردي انحي  

 .(9) عمروأيب  ىوعل ،الكويف معلى عاص مسال   وقرأ ،(3) 

                                                           

انظر:  الكامل: محزة بن علي البصري، قرأ على إمساعيل البصري، وليس على حممد بن وهب بن حيىي. ( هذا الطريق يف0)
 . 3/26 ،0ط، الكاملاهلذيل، 

 ، ومثبت يف ب.( ما بني املعقوفتني من هامش األصل6)
 .3/20 ،0ط، املالكاهلذيل، ( هذا الطريق يف الكامل: الزبريي، قرأ على حممد بن وهب بن حيىي، على روح. انظر: 3)
 ( ما بني املعقوفتني من هامش ب.9)
-0/091، ،6طمعرفة القراء، الذهيب، انظر:  يف األصل ويف ب )بن أيب(، وكلمة أيب زائدة، واملثبت هو الصحيح. (2)

 . 0/311،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 020
البصري، ُث الكويف املقرئ النحوي، قرأ على عاصم،  ( سالم بن سليمان، يعرف باخلراساين، أبو املنذر املزين موالهم2)

ف، وغريمها، تويف سنة انظر:  هـ. 070وعلى أيب عمرو، ومجاعة، قرأ عليه يعقوب احلضرمي، وإبراهيم بن احلسن العال 
 . 0/311،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 020-0/091، 6طمعرفة القراء، الذهيب، 

الطويل كما ذكر الذهيب بقوله: فأما سالم الطويل، فهو أبو سليمان بن سلم السعدي.  ( سالم هذا؛ ليس هو سالماً 7)
 . 0/020،، 6طمعرفة القراء، الذهيب، انظر: 

( شهاب بن ش رن فة اجملاشعي البصري، قرأ على أيب رجاء العطاردي، وعلى هارون بن موسى األعور، ومجاعة، روى 8)
، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 021ويعقوب احلضرمي، تويف بعد سنةالقراءة عنه سعيد بن مسعدة األخفش، 

 .361، 0/368،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 098/
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بن دينار  بيديونس بن ع   عبد الل أيب وعلى] ،(2) حد ريعاصم اجل   ىأيضًا عل موقرأ سال  
الع بـ ق سي]

 .(01) البصرياحلسن بن أيب احلسن  (1) على وقرآ ،(8) موالهم البصري[ (7) [(2)

 وقرأ البصري، موالهم ،(06) [التيمي] (00) قـ ت ةأيضًا على سليمان بن  حد رياجل   وقرأ    
 عباس. ابنعلى 

بن  ملعل ىوعلى ا ،(0) األعور ت كيشهاب على أيب عبد الل هارون بن موسى الع   رأوق
بن  أيضًا على عبد الل ارونوقرأ ه ،وأيب عمرو حد ري،اجل   عاصمعلى  هارونوقرأ  ،(6) عيسى

 .(3) عاصمبن  ونصر ع م ر،يـ   بنعلى حيىي  وقرأ-يعقوب  دج ووهو أب-احلضرميأيب إسحاق 

                                                                                                                                                                          

غاية النهاية، ابن اجلزري، ( ما بني املعقوفتني يف األصل)ميموية( ويف ب )ميمونة(، واملثبت هو الصحيح. انظر: 0)
 .6/302،د.ط

حيىي البصري، عرض على شعيب بن احل بحاب، وغريه، عرض عليه يعقوب احلضرمي، تويف ( م هدي بن ميمون، أبو 6)
 .321، 06/328 ،0ط، األنساب السمعاين، ،6/302،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، هـ. انظر: 070سنة

وب بن إسحاق ( جعفر بن حي ان، أبو األشهب الع طاردي البصري احلذاء، قرأ على رجاء الع طاردي، قرأ عليه يعق3)
 .0/016،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، هـ. انظر: 022 احلضرمي، تويف سنة

 ( تقد م سندمها.9)
 عباس ابن عن قـ ت ة بن سليمان عن عرضاً  القراءة أخذ البصري، اجلحدري اجملش ر أبو العجاج، الصباح أيب بن عاصم (2)

 تويف سنة الثقفي، عمر بن وعيسى سليمان، بن سالم املنذر أبو عرضاً  عليه قرأ عاصم، وغريمها،  بن نصر على أيضاً  وقرأ
 .0/391،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، هـ. انظر: 068

القعنيب بدل العبقسي( عرض على احلسن  الغاية ( يونس بن ع بيد بن دينار، أبو عبد الل الع بـ ق سي البصري، )يف 2)
، 6/917،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، هـ. انظر: 031يل، تويف سنةالبصري، عرض عليه سالم بن سليمان الطو 

 .1/617 0ط، األنساب السمعاين،
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من ب.7)
 ، ومثبت يف ب.( ما بني املعقوفتني من هامش األصل8)
 .0/89، ،6طمعرفة القراء، الذهيب، ( يف ب زيادة أيب، واملثبت هو الصحيح. انظر: 1)
 قد م سنده.( ت01)
( سليمان بن قـ ت ة، موالهم البصري، عرض على ابن عباس ثالث عرضات، وعرض عليه عاصم اجل حد ري. انظر: 00)

 .0/309،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، 
تاريخ الطبري، ، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح، انظر: الطربي، )( ما بني املعقوفتني يف األصل وب )التميمي06)

 . 7/090، 6، طالرسل والملوكتاريخ 
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على  أوقر  ،(2) [(9) احل بحاب] بن عيبش   ىمهدي علوقرأ  ح دري،على عاصم اجل   ىوقرأ املعل  
 لحانعمران بن م   رجاء (8) على ]أيب[ األشهبوقرأ أبو  ،الرياحي (7) [عالية]ال (2) [أيب]

الع طاردي
  ملسو هيلع هللا ىلص على رسول الل (01) سىوقرأ أبو مو  ،األشعري ىموس أيب ىعل ءوقرأ أبو رجا ،(1) 

(00). 

 (76) ]مطلب إسناد إسحاق:[ 

ردي وأما  :طرقتسع  فمن إسحاق، عن عمر،أيب  ابن عن/ب[ 62]الّسوس ن ج 

                                                                                                                                                                          

( هارون بن موسى، أبو عبد الل األعور، الع ت كي البصري األزدي موالهم، روى القراءة عن عاصم اجل حد ري، وعاصم 0)
ابن اجلزري، هـ. انظر: 611بن أيب الن جود، وطائفة، روى القراءة عنه علي بن نصر، وشهاب بن ش رن قة، تويف قبل سنة

 .6/398،د.ط غاية النهاية،
( املعل ى بن عيسى الورّاق، روى القراءة عن عاصم اجل حد ري، وعون العقيلي، وغريمها، روى القراءة عنه علي بن نصري 6)

 .6/319،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، وبشر بن عمر، وغريمها. انظر: 
 ( تقد م سندمها.3)
عي، عرض على أيب العالية الرياحي، روى القراءة عنه مهدي بن ( شعيب بن احلبحاب األزدي، أبو صاحل البصري، تاب9)

 .0/367،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، هـ على خالف. انظر: 031ميمون، أحد شيوخ يعقوب، تويف سنة
 .0/367،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ( ما بني املعقوفتني يف األصل ويف ب )احلجاب(، والصحيح املثبت. انظر: 2)
غاية ابن اجلزري،  ،0/77، 6طمعرفة القراء، الذهيب، انظر:  ما بني املعقوفتني ساقط من ب، والصحيح املثبت. (2)

 .0/689،د.طالنهاية، 
 .0/689،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ( ما بني املعقوفتني يف األصل ويف ب )عالية(، والصحيح املثبت. انظر: 7)
ابن اجلزري، ، 0/72، 6طمعرفة القراء، الذهيب، األصل وب، والصحيح املثبت. انظر: ( ما بني املعقوفتني ساقط من 8)

 .0/219،د.طغاية النهاية، 
( ع مران بن تيم بن م لحان، أبو رجاء الع طاردي البصري، التابعي الكبري، عرض القرآن على ابن عباس، وتلقنه من أيب 1)

ابن ، 0/72، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 012اردي، تويف سنةموسى، روى القراءة عنه عرضاً أبو األشهب الع ط
 .0/219،د.طغاية النهاية، اجلزري، 

 ،0ط، النشرابن اجلزري، . انظر: يف ب زيادة )وابن عباس(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح( ما بني املعقوفتني 01)
3/912. 
 .3/912 ،0ط، النشرابن اجلزري، . انظر: "لصحة  والعلو  :" وهذا سند يف غايٍة من االنشر( قال اجلزري يف 00)
 هامش ب. ومثبت يف ساقط من األصل ( ما بني املعقوفتني06)
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وكفاية  ،وكتايب أيب العز   اهلذيل،وكامل  ،وجامع أيب احلسني الفارسي ،أيب علي روضة
]ومن  ،شيطا ابن روتذكا وار،ومستنري ابن س   الكرم،باح أيب ومص ذاين،اهلم يةوغا ،السبط

رديوتشعبت فبلغت ثالث عشرة طريقاً للسم  ،(0) فارس[جامع ابن   .وس ن ج 

وبلغت  ،ومصباح أيب الكرم اط،وجامع اخلي   املستنري،عمر فمن  (6) [أيب] ابنبكر عن  وأما
 أربع طرق لبكر. ،بزيادة طريق

 ن أيب عمر.عشرة طريقاً الب وسبع 

 .مهران ابنفمن غاية  اق؛الور   حاقعن أبيه إس ،بن إسحاق حممد (3) []طريق وأما

 الكرمومن طريق أيب  ريون،خ   ابنفمن كتايب  حاقإس عن (2) الربزاطي (9) ]طريق[ وأما

 .زاطيوبلغت أربع طرق للرب  ،(2)

 .إلسحاق اً وعشرين طريق نيواثن 

(7) ]مطلب إسناد إدريس:[   

                                                           

 ،0ط، النشرابن اجلزري،  :. انظرالنشر ( ما بني املعقوفتني ساقط من األصل وب، واملثبت هو الصحيح، أثبته من0)
3/211. 
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من ب.6)
 بني املعقوفتني ساقط من األصل. ( ما3)
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من األصل.9)
 ،، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ( ما بني املعقوفتني يف األصل، وب )الربصاطي(، واملثبت هو الصحيح. انظر: 2)
0/661. 
زي أخي إسحاق املذكور، وذكر اجلزري ( هذا الطريق يف املصباح: قراءة الربزاطي على أيب العباس أمحد بن إبراهيم املرو 2)

أن هذا وهم، والصواب ما أثبته احلافظ أبو العالء اهلمذاين هو قراءة الربزاطي على إسحاق بن  الغاية" "ويف  ،"النشر"يف 
، 0/082 ،0، طالمصباح، الشهرزوري إبراهيم الور اق، وليس على أخيه أمحد، ألنه قدمي الوفاة مل يدركه الربزاطي. انظر:

 .0/661،39 ،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 3/213 املرجع السابق،، النشر
 هامش ب. ومثبت يف ساقط من األصل ( ما بني املعقوفتني7)
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طرق  ثثال ؛وكفاية السبط ،ومصباح الشهرزوري ذاين،اهلم يةفمن غا إدريس؛ لشطي عنا وأما
 .طيللش  

 ثالث طرق له. ؛والكامل ،واملصباح ،عنه فمن املبهج و عياملط   وأما

 فمن الكامل. ؛عنه انبوي ابن وأما

 رم.ومصباح أيب الك ياط،اخل طلسب الست   قراءاتعنه فمن الكفاية يف ال القطيعي وأما

 تسع طرق إلدريس. رتفصا

 إدريس وإسحاق على خلف البزار. وقرأ

 والل أعلم. ،خللفطريقاً  نإحدى وثالثو  فذلك

  .-رتكيبمن الطرق وذكر من الكتب هو عدم ال لفص   ما وفائدة-

 األعشىيعقوب بن خليفة  وعلى-تقدم كما-صاحب محزة  ليمخلف على س   وقرأ

/أ[ 67] (9) صاحب (3) األنصاريبن أوس  يدوعلى أيب زيد سع -(6)بكر أيباحب ص- ،(0)
 على عاصم. ،وأبان ل،واملفض   ،وقرأ أبو بكر ،(0)العطار انوأب   ،(2) الض يب   لاملفض  

                                                           

( يعقوب بن حممد بن خليفة بن سعيد، أبو يوسف األعشى التميمي الكويف، أخذ القراءة عرضًا عن أيب بكر شعبة 0)
عنه عرضًا ومساعًا حممد بن حبيب الشموين، وحممد بن غالب الصرييف، وغريمها، تويف  وهو أجلم أصحابه، روى القراءة

 .6/311،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/083، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ تقريباً. انظر: 611سنة
 هو شعبة بن عياش. (6)
ضل بن حممد، عن عاصم، وعن أيب عمرو بن ( سعيد بن أوس بن ثابت بن بشري بن أيب زيد، روى القراءة عن املف3)

ابن اجلزري، هـ. انظر: 602العالء، وغريمها، روى القراءة عنه خلف بن هشام البز ار، وحممد بن حيىي القطعي، تويف سنة
 .0/312 ،د.طغاية النهاية، 

 ،0ط، لنشراابن اجلزري، ( أضيفت واو قبل صاحب يف األصل، وهذا حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر: 9)
3/212. 
( املفض ل بن حممد بن يعلى بن عامر، أبو حممد الض يب  الكويف، إمام مقرئ حنوي، أخذ القراءة عرضاً عن عاصم بن أيب 2)

ه. انظر: 028الن جود، واألعمش، روى القراءة عنه علي بن محزة الكسائي، وجبلة بن مالك البصري، وغريمها، تويف سنة
 .6/317،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 091، 0/098، 6طاء، معرفة القر الذهيب، 
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 ،بن آدم عن أيب بكر حيىي وعن-نافعصاحب - (6) املسييب قاحلروف عن إسحا ىورو 
 والل أعلم. ،وعن الكسائي

عمرو  بووأ ،حجازيون ةالثالث ءوهؤال ،ونافع وابن كثري حرميان ،مدنيان فرجع وأبو فنافع
 كتالس يفهلم إال  هوفيهم خلف ملوافقت ،وعاصم ومحزة والكسائي كوفيون ،ويعقوب بصريان

 چ چژ :ذكر ما عم إال يف حرفني شعبةو  ئيمحزة والكسا خيالف ال بل ،بني السورتني (3)

ژچ
ژۈ   ۈ  ژ و ،(9) 

 .كحفص  مهاقرأ فإنه (2)

 .وهو يهدي السبيل فق،املو  والل

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 ويونس موسى، بن هارون عنه القراءة عاصم، روى على النحوي، قرأ العطار البصري يزيد أبو أمحد، بن يزيد بن أبان (0)
 .0/9 د.ط،غاية النهاية، ابن اجلزري، : انظر هـ تقريباً.029سنة حبيب، وغريمها، تويف بنا
اق بن حممد بن عبد الرمحن، بن عبد الل، إمام جليل عامل باحلديث، قي م يف قراءة نافع، قرأ على نافع، وغريه، ( إسح6)

غاية ابن اجلزري، هـ. انظر: 612أخذ القراءة عنه ولده حممد، وأبو محدون الطيب بن إمساعيل، وغريمها، تويف سنة 
 .6/317 ،، د.طالنهاية

 .022، رسالة ماجستري، ص اإلرشادس من كتاب اإلرشاد أليب العز. انظر: أبو العز، من طريق إسحاق دون إدري (3)
 .12( سورة األنبياء، اآلية: 9)
 .32( سورة النور، اآلية: 2)
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 :(0) باب االستعاذة] المطلب الرابع[ 

 ،(6)" على الصيغة الواردة يف سورة النحليمبالل من الشيطان الرج أعوذ" جلميع القراء املختار
خارج الصالة  جهراً وجيهر هبا عن مجيعهم إذا قرأ  ،(3) على هذا تفاقغري واحد اال ىحك وقد

 وإال أسّر. يسمع،حبضرة من 

رم فإنه ي   اً قرآنه مبتدئ يف (9) [يكنومل ] د ورقرأ يف ال إذاو   وال  ،(2) القراءة لتتصلبالتعوذ  س 
 .ف ع ل-اإلنصاتوهو - ،الذي من أجله استحب اجلهر ىنفإن املع أجنيب، لهايتخل  

 .قيل: حيث قرأ إخفاؤه، (2) محزة نع وروي

 .لفاحتةعنه اإلخفاء يف غري ا ويور 

 أو نقص. ادةن أئمة القراءة مما فيه زيوجيوز للقارئ التعوذ مبا صح ع 

                                                           

ت به، أي جلأت إليه. ولفظ االستعاذة معناه الدعاء، أي: اللهم أعذين. انظر:0) تـ ع ذ  ابن  ( االستعاذة: ع ذ ت  بفالٍن واس 
 . 3/918فصل العني،  ،3ط ،سان العربل منظور،

 .(18)النحل: ژڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ژ  قوله تعاىل: (6)
 .3/262، 0، طالنشرانظر: ابن اجلزري،  منهم: أبو طاهر بن سوار، وأبو العز القالنسي. (3)
 ، ومثبت يف ب.( ما بني املعقوفتني من هامش األصل9)
بالبسملة فيجهر، وال يقال إّنا يف ذلك كالتعوذ؛ ألن القصد هبا التيمن والت ربك،  ( وجد يف هامش ب العبارة: )وأما2)

والقارئ والس امع يف ذلك سواء، فإذا أسر  هبا القارئ فقد فو ت على احلاضر بركة السماع، وال يقال: ختلمل القراءة باجلهر 
أجنيب عنه قطعاً، وإذا كانت البسملة غري أجنبية فكيف  هبا أجنيب؛ ألّنا ليست أجنبية عن القرآن خبالف التعومذ فإنه

 . والل أعلم.(ينقطع اتصال القراءة باجلهر هبا، فاحلاصل: أن القارئ ال مينع من اجلهر هبا مطلقاً 
 .0/316، 0، طجامع البيانعن احللواين. انظر: الداين، ( 2)
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ا نص عليه  (0)العليم من الشيطان الرجيم" يعورد يف الزيادة " أعوذ بالل السم فمم 
  .(6)اجلامعيف  اينالد  

م ط ع م بن (3) [جبريحديث ] يف ماورد يف النقص  اومم 
 من أيب داوود " أعوذ بالل ملروي يفا (9) 

 .فقط (2)".الشيطان /ب[67]

غريها من  بسملة كان أو ،بعده اووصله مب عليهوجيوز الوقف  لقراءة،قبل ا التعوذوحمل  
ژٻ ٻژ             ژۀژ حنو: ثلها،ميم م امليموإذا التقى مع  ،القراءة

أدغم ملن مذهبه   (2)
 . لحالة الوص ماإلدغا

 .(7)بوجوبه هموقال بعض ،د أكثر العلماءوالتعوذ مستحب عن

  :فائدة]

أم  ،أنه سئل عن استعاذة أهل املدينة أجيهرون هبا (0) املسي يبعن ابن  (8) عمروأبو  حلافظا روى
 .(6) ا. هـ[. ةالبتكنا نستعيذ   ما، يوال خنف هركنا جن  ما: قال ؟خيفوّنا

                                                           

(، قال 696، رقم احلديث )6/1افتتاح الصالة، كتاب الصالة، باب مايقول عند ،  السننأخرجه الرتمذي يف  (0)
من رأى  كتاب الصالة، باب  ،السننعنه: حديث صحيح، وأخرجه أيب داوود يف -رمحه الل تعاىل-االشيخ أمحد شاكر

 (. وقال عنه األلباين حديث صحيح.772، رقم احلديث )0/612االستفتاح بسبحانك اللهم وحبمدك، 
(6) 0/311. 
 وفتني ساقط من ب.( ما بني املعق3)
ملا قدم من الطائف، أسلم بني احلديبية والفتح،  ملسو هيلع هللا ىلص، أجار ر س ول الل ه  ( ج بـ ري  بن م طع م بن ع دي بن نوفل القرشي9)

اإلصابة  ،ابن حجر ،0/202 د.ط، ،أسد الغابة في معرفة الصحابةه على خالف. انظر: ابن األثري، 27 تويف سنة
 . 0/271 د.ط، ،في تمييز الصحابة

(.729، رقم احلديث )0/613كتاب الصالة، باب ما يستفتح به الصالة من الدعاء،   ،السننأخرجه أيب داوود يف ( 2)

 .حديث حسن لغريه
 012سورة البقرة، اآلية: ( 2)
 . 0،3/222، طالنشرمنهم اإلمام فخر الدين الرازي،  انظر: ابن اجلزري،  (7)
 ( الداين.8)
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 :(4) البسملة باب ]المطلب الخامس[

 وأبو ،والكسائي ،وعاصم كثري،فابن   ،وتركه ،(9) بالبسملةالسورتني  يف الفصل بني اختلفوا
سورتني إال بني األنفال  ليفصلون هبا بني ك ،وورش من طريق األصبهاين ،وقالون ،جعفر
 ة.من غري بسمل لسورةومحزة يصل السورة با ،وبراءة

 تقدمنيله أكثر أئمة امل فنص   ؛والسكتالوصل  عن خلف يف اختياره بني تلفواخ 
وغاية  ،(7) وكفايته ،(2) اخلياطومبهج سبط  ،(2) املستنرييف  الذيوهو  ،على الوصل كحمزة

 عليه أكثر املتأخرين ذيوهو ال ،(1) السكتيف اإلرشاد على  ونص له أبو العز   ،(8) اهلمذاين

                                                                                                                                                                          

حممد، أبو عبد الل املسي يب املدين، مقرئ عامل مشهور، أخذ القراءة عرضاً عن أبيه، وغريه، روى  ( حممد بن إسحاق بن0)
، 0/632 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ. انظر: 632القراءة عنه حممد بن الفرج، وعبد الل بن الصقر، وغريمها، تويف سنة

 . 6/18،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، 
 .0/310، 0، طجامع البيانوهو صحيح. انظر: الداين،  وفتني من هامش ب.( ما بني املعق6)
يقول: خري   ملسو هيلع هللا ىلصوجد على هامش األصل وب العبارة: " عن ابن عباس رضي الل عنهما، قال مسعت رسول الل ( 0)

فإن املعلم إذا الناس، وخري من ميشي على األرض املعلمون؛ فإّنم كلما خ ل ق الدين جد دوه، أعطوهم وال تستأجروهم، 
قال للصيب قل: بسم الل الرمحن الرحيم، فقاهلا، كتب الل براءة للصيب، وبراءة للمعلم، وبراءة ألبويه من النار". حديث 

المجموعة في الفوائد الشوكاين، ، (3/27) ،0، طتنقيح التحقيق في أحاديث التعليقموضوع، انظر: الذهيب، 
 (. 627رقم ) ،د.ط األحاديث الموضوعة،

ب ل ...، إذ ا9) ثـ ل ه  مح  د ل  و ه ل ل  و ح س  يم أ و كتبه ا، وهي لغة مولدة، م  د   ( البسملة: إذا قال: ب سم الل الر مح  ن الر ح  ق ال  احل  م 
بـ ن ا الل ه ...، انظر: أبو العباس،  ل ل ه  و ال  إل ه    ل(.، باب )ب س م 0/91،المصباح المنيرإال  الل ه  و ح س 

 . 6/7( ص 2)
 .0/992، 0طالمبهج في القراءات الثمان، ( انظر: سبط اخلي اط، 2)
 .3/221 ،0ط، النشرانظر: ابن اجلزري، ( 7)
 .910/ 0، 0طغاية االختصار ( انظر: اهلمذاين، 8)
، 022، ص ، رسالة ماجسترياإلرشادانظر: أبو العز،  السكت من رواية إسحاق فقط من كتاب اإلرشاد. املقصود (1)

011. 



189 
 

 يواين،وأيب احلسن الد   ،(2) احلد اد (2) [يقوابن ]زر  ،(9) [(3)الكالوابن ] ،(6) [(0)ديالككابن ]
 .(8) والبسملة والسكتواختلف عن الباقني بني الوصل  هم،وغري  ،(7) ؤمنوابن م

 نيوهو أحد الوجه ،(01) والوجيز ،(1) العنوانله بالوصل صاحب  قطعف ؛أبو عمرو فأما
 وهو طريق أيب إسحاق الطربي يف طاهر،على الفارسي عن أيب  أقر  وبه ،(00) الداينيف جامع 

وبه قرأ  ،(09) الشاطبيةوأحد الوجهني يف  ،(03) الكايفظاهر عبارة  وهو ،وغريه ،(06) املستنري
                                                           

( إمساعيل بن علي بن سعدان، أبو الفضل بن الك د ي الواسطي، صاحب "املنظومة يف العشر"، قرأ على خاله أيب 0)
، 6طمعرفة القراء، الذهيب، هـ تقريباً. انظر: 221جعفر املبارك بن الفضل، قرأ عليه أمحد بن غزال، وغريه، تويف سنة

 .027، 0/022 ،د.ط غاية النهاية،ابن اجلزري، ، 6/712
 ، واملثبت هو الصحيح.( ما بني املعقوفتني يف األصل وب )الكندي( وهو حتريف، وهو كذلك يف سائر املخطوط6)
( حممد بن حممد بن هارون، األستاذ أبو عبد الل احللي، املعروف بابن الكال، قرأ القراءات على أيب حممد سبط 3)

الذهيب، ه. انظر: 217عليه احلافظ أبو عبد الل الدبيثي، والشريف الداعي، تويف سنةاخلياط، وأيب الكرم الشهرزوري، قرأ 
 .627، 6/622،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 227، 6،6/222طمعرفة القراء، 

 ، واملثبت هو الصحيح.، وهو كذلك يف سائر املخطوطريف( ما بني املعقوفتني يف األصل وب )الكمال( وهو حت9)
 ، واملثبت هو الصحيح.، وهو كذلك يف سائر املخطوطريفني املعقوفتني يف األصل وب )رزيق(، وهو حت( ما ب2)
( املبارك بن املبارك بن أمحد بن زريق، األستاذ أبو جعفر، صاحب كتاب اخلرية يف القراءات العشر، اختصر فيها 2)

ط، قرأ عليه الشريف حممد بن عمر الداعي، واحلسني بن اإلرشاد نظماً، قرأ القراءات على أبيه، وعلى أيب حممد سبط اخليا
 .6/90،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 6/222،، 6طمعرفة القراء، الذهيب، أيب احلسن. انظر: 

الكنز ( صاحب الكنز، مع العلم أن الكنز ليس فيه رواية إدريس، فقد صرح ابن مؤمن بذلك، انظر: ابن عبد املؤمن، 7)
 .6/319، 0/026، 0، طلعشرفي القراءات ا

 ( وهم: أبو عمرو، وابن عامر، ويعقوب، وورش من طريق األزرق.8)
ابن خلف،  انظر: االكتفاء.( مل يذكر صاحب العنوان باب االستعاذة، والبسملة، اختصاراً، وهو موجود يف أصله 1)

 .67ص  ،0، طاالكتفاء في القراءات السبع المشهورة
بن اجلزري مل خيرت أي طريق من الوجيز، يف قراءة أيب عمرو، وهذا من عادة ابن اجلزري أن ، مع العلم أن ا77( ص 01)

 يذكر املعتمد وغري املعتمد تعضيداً له على سبيل الشهرة، وغريها. 
(00 )0/911. 
(06 )6/7. 
 .616( ص 03)
 ( قوله: 09)

.................................. 
 

 حّصالوصل واسكنت كٌل ج الياه  

 . 010، البيت 0، طمنظومة حرز األماني ووجه التهانيانظر: الشاطيب،      
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/أ[ قطع 68وبه ] ،(6) اهلدايةيف  ةوهو أحد الوجوه الثالث ،(0)الباقي عبد ىصاحب التجريد عل
 للدوري عنه. (9) املفيدوبه قطع احلضرمي يف  السوسي،لغري  (3) االختصاريف غاية 

 العبارات صوتلخي ،(2) والتبصرة ،لوجه الثاينيف ا اهلدايةصاحب  السكتله ب وقطع

 ،(01) املستنري لذيا ووه ،(1) والتذكرة ،(8) غلبون ابن وإرشاد ،(7) معشر أيب وتلخيص ،(2)
 ،أيضاً  (03) الكايفويف  ،عن السوسي حبش ابنلغري  (06) العراقينيوسائر كتب  ،(00) والروضة

 البغداديني.من أخذ  إنهوقال 

وال يؤخذ  ،خاقان ابنو  الفتح،وأيب  ،على أيب احلسن بهالداين وقرأ وهو الذي اختاره  
وبه قرأ صاحب التجريد على الفارسي  الشاطبية، يف اآلخروهو الوجه  ،(09) بسواهالتيسري  نم

 .(02) أيضاً للدوري  الختصاروقطع به يف غاية ا ،(02) للدوري

                                                           

 .083( ص 0)
 ، مع العلم أن اهلداية ليست من الكتب املختارة يف قراءة أيب عمرو. 3/221 ،0، طالنشرابن اجلزري، ( انظر: 6)
(3 )0/910 . 
 من الكتب املختارة يف قراءة أيب عمرو.، مع العلم أن املفيد ليس 3/221 املرجع السابق،، النشر( انظر: 9)
 .28( ص 2)
 .66ص د.ط،، تلخيص العبارات ،( انظر: ابن بليمة2)
 .039( ص 7)
 ، على أن يكون من رواية الدوري فقط. 697/ 0، 0ط ،اإلرشاد في القراءات( انظر: ابن غلبون، 8)
  ، مع العلم أن التذكرة ليست من الكتب املختارة للسوسي.0/29،23( 1)
(01 )6/7. 
(00)0/202. 
النحو التايل: أبو العز القالنسي، سبط اخلياط، ابن شيطا، ابن فارس اخلياط، أبو العالء  النشر على( ورد ذكرهم يف 06)

 ريون البغدادي، أبو العباس املهدوي. والل أعلم.اهلمذاين، ابن سوار، أبو الكرم الشهرزوري، ابن خ  
 616( ص 03)
 .069ص ، 0ط، يسير في القراءات السبعالت( انظر: الداين، 09)
 .083( ص 02)
(02 )0/910. 
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 الكايفصاحب  اختياروهو  ،ثالثالوجه ال واهلداية يف ،(0) اهلاديصاحب  سملةوقطع له بالب

 وقال ،للسوسي (3) االختصار غايةوهو الذي يف  وسي،رواه ابن حبش عن الس ذيوهو ال ،(6)
مذهب  تنيبني السور  والتسمية" وابن سفيان واهلذيل: ي،ومك   (2) واألهوازي (9) اخلزاعي

 .(2)عن أيب عمرو" صرينيالب

 ،(8) الكايف يفأحد الوجهني  ووه ،(7) دايةاهلفقطع له بالوصل صاحب  ؛ابن عامر وأما
  .(1)والشاطبية

وهو  ،(06)ن غلبو وابنا  ،(00) والتبصرة ،(01) التلخيصوقطع له بالسكت صاحب 
 يفاآلخر  الوجهوهو  ،(03) بسواه يسريوال يؤخذ من الت ،وبه قرأ على أيب احلسن الداين،اختيار 

 .(0) الشاطبية

                                                           

 .18ص ، 0ط ،الهادي في القراءات السبع ،( انظر: ابن سفيان0)
 .616( ص 6)
(3)0/910 ،916. 
، مع العلم أن ابن اجلزري مل ينتق صراحة أي طريق من كتاب املنتهى 629ص  ،0، طالمنتهىاخلزاعي، ( انظر: 9)

 .يللخزاع
ي يف الوجيز جواز البسملة بني السورتني يف أحد الوجهني يف رواية شجاع عن أيب عمرو، واملختار هو رواية ( الذ2)

، 0، طلموجز، ا77ص ،0، طالوجيزاألهوازي، اليزيدي عن أيب عمرو، ومذهبه ترك البسملة بني السورتني. انظر: 
 .93ص

 .9/221 ،0ط، الكامل، اهلذيل، 18ص  ،رجع السابقامل، الهادي، 28ص  ،0ط، التبصرة ابن أيب طالب، ( انظر:2)
 : ابن اجلزري،( مل ينتق ابن اجلزري من كتاب اهلداية أي طريق يف رواية هشام، وانتقى البن ذكوان طريقان. انظر7)

 .379، 6/373 ،0، طالنشر
ن أي طريق من هذا ، مع العلم أن له طريق واحد يف قراءة ابن عامر من رواية هشام، وليس البن ذكوا616ص (8)

 الكتاب. 
 ( يراجع قول الشاطيب السابق قريباً.1)
 .66 ص، ، د.طالعباراتتلخيص  ابن بليمة، ( انظر:01)
 28( ص00)
، مع العلم أن اإلرشاد البن غلبون 0/697ص  ،0، طاإلرشاد، 0/29،23 ،0ط، التذكرة، ابن غلبون: ( انظر06)

 .    النشرليس له أي طريق يف قراءة ابن عامر يف 
 .069ص  ،0ط ،التيسير، 0/311 ،0ط، جامع البيان، الداين( انظر: 03)
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الوجه  وهو /ب[68] ،(9) العراقينيومجيع  (3) والتجريد (6) العنوان صاحبوقطع له بالبسملة  
 .(2)(2) الكايفاآلخر يف 

وقطع له بالسكت صاحب  ،(7) اهلمذاين بالوصلفقطع له  قوب؛يع وأما           
، (10) التذكرة حبوقطع له بالبسملة صا العراقيني،وسائر كتب  ،(9) العز  وأبو  ،(8) املستنري
.(15) والكامل ،(14) الوجيزوصاحب  ،(13) ش ريح ابنو  ،(12) الفحام وابن ،(11) والداين  

 واحلضرمي ،(02) والعنوان ،صاحب اهلداية الوصلفقطع له ب ؛ورش عن زرقاأل وأما

 .(01) الشاطبيةيف  ثالثةوأحد الوجوه ال ،(08) الكايفوهو ظاهر عبارة  ،(07)
                                                                                                                                                                          

 .010( البيت 0)
ابن خلف،  انظر:، ( مل يذكر صاحب العنوان باب االستعاذة، والبسملة، اختصاراً، وهو موجود يف أصله االكتفاء6)

 .67ص ،0، طاالكتفاء في القراءات السبع المشهورة
           .083( ص3)
 تقدم ذكرهم.( 9)
 .616( ص 2)
مل يذكر اإلمام املتويل طريقي روضة املالكي، والكامل، رغم أّنما من الكتب املقررة، وقد ذكرمها ابن اجلزري يف (  2)

        .3/226، 0، طالنشر النشر. انظر: ابن اجلزري،
 .0/910 ،0، طغاية االختصاراهلمذاين، ( انظر: 7)
(8 )6/7. 
 .            011ص رسالة ماجستري،، اإلرشاد، أبو العز( انظر: 1)
(01 )0/23. 
 ( ال يوجد يف مفردة يعقوب للداين باب: التعوذ والبسملة.00)
 .036، ص 0، طمفردة يعقوب( انظر: ابن الفح ام، 06)
، مع العلم أنه ليس من الكتب 29ص، 0ط ،بين يعقوب الحضرمي تجريد االختالف( انظر: ابن شريح، 03)

 املختارة.
 ، مع العلم أن الوجيز ليس من الكتب املختارة ليعقوب، وإمنا جاء به للتعضيد.77( ص 09)
(02  )9/221        . 
 .67ص  ،0ط ،االكتفاء ابن خلف، ( انظر:02)
 ( تقدمت ترمجته، املفيد للحضرمي ليس له أي طريق يف النشر.07)
 .616( ص08)
 .0/312 ،0ط، جامع البيانالداين، انظر: ،010( قوله: وصل واسكنت كٌل ج الياه حص ال. البيت 01)
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وبه قرأ الداين على  ،(3) التيسرييف  ذيالوهو  ،(6) بل يمة ابنو  ،(0) غلبونله بالسكت ابنا  عوقط
قراءته على  من (2) رةوأحد الوجهني يف التبص ،(9) الشاطبيةوهو الوجه الثاين يف  ،مجيع شيوخه

 .(2) وهو ظاهر عبارة الكامل ،أيب الطيب

اختيار صاحب  هوو  ،على أيب عدي اءتهمن قر  (7)صرةصاحب التب ملةوقطع له بالبس
 ،(01)األذفويوأبو بكر ، غامن أبووبه كان يأخذ  ،(1)الثالث يف الشاطبية وهو الوجه ،(8)كايفال

 .وغريمها

وبني االنفطار  القيامة،و  دثرالسكت بني امل ؛وصل م نع (00)واختار بعضهم 
ژ ٻ ژ ـأجل بشاعة اللفظ ب (06) [من] ،وبني العصر واهلمزة ،الفجر والبلد وبني ،والتطفيف

(03) ،
ژ ک ژو

وهو  ختار،امل الصحيحو  البسملة،الفصل ب ،عمن سكت (02) [اختارواوكذلك ] ،(09)

                                                           

 .0/697 ،0، طاإلرشاد، ابن غلبون، 0/29 ،0ط التذكرة، ابن غلبون طاهر، انظر:( 0)
 .66صد.ط،  ،تلخيص العباراتابن بليمة، ( انظر: 6)
 069( ص3)
 .010( البيت 9)
 .28( ص 2)
(2 )9/291       . 
 .28 ( ص7)
 . 616صسالة ماجستري، ، ر الكافيانظر: ابن شريح، ( 8)
 010البيت  (1)
( حممد بن علي بن أمحد، أبو بكر األذفوي املصري، املقرئ النحوي املفسر، له كتاب االستغناء يف علوم القرآن، 01)

وتفسري القرآن، أخذ القراءة عرضاً عن املظفر بن أمحد بن محدان، ومسع احلروف من أمحد بن إبراهيم بن جامع، روى عنه 
 ،6طمعرفة القراء، الذهيب، ه. انظر: 388حممد بن احلسني بن النعمان، واحلسن بن سليمان، تويف سنة القراءة

 .011، 6/018،د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/322
 .3/229 ،0ط ،النشر اجلزري، ابن: انظر .وغريمها غلبون، وابين اهلداية، كصاحب(00)
 ثبت يف ب.وم .من هامش األصل( ما بني املعقوفتني 06)
 .0سورة القيامة، اآلية: (03)
 .0سورة اهلمزة، اآلية: (09)
 واملثبت هو الصحيح. ( ما بني املعقوفتني وجد يف ب )اختار(.02)



194 
 

اعة ــمن البش ونـولره األــوما ذك ،رهاــــــــــــوغي ،الفرق بني هذه األربع معد ؛(0)األكثرين بمذه
ژھ  ھ  ہ ژ  كقوله:  ذا،من ه رــــرآن كثيـوقد وقع يف الق م،ر مسل  ـــــــغي

(6)
 جئ  ی ۉ ژ   

ژ
ژ ېئ ۆئ ژ ،(3)

 اً وأيض اين،الكالم الث ئاستوىف القار  يف ذلك بشاعة إذا سولي ،(9)
 وه مابل في ،هايف مثل وقعو  للساكت سملةمنها من فصل بالب البشاعة اليت فر   فإن/أ[ 61]

ژ ٿ ٻ ژ  أن فىإذ ال خي نها؛أبشع م
ژٿ ٺ ژأبشع من  ،(2)

يف ضعف  فيناويك ،(2)
وإن قلنا هبا  ،أحد من أئمة القراءة وال رواهتم عنمبنصوصة وليست  انهذه التفرقة أّنا استحس

والل  ،ما ذكرناه ىلدفعها إ يف تاجحت فالالقائلني هبا لثبوت البشاعة مع تركها  لجماعةتبعًا ل
 أعلم.

 :فصل

ولو  ،أوهلا البسملةجيوز ] ال فإنه (7)هبا إال براءة  ئابتد ةعلى البسملة أول كل سور  وأمجعوا
وال إشكال  ،وكذا السكت لوقف،وا ،عن كل من القراء الوصل (8) بل جيوز[ األنفالوصلت ب

هلم ولسائر  هعلي وأما عن غريهم من الفاصلني والواصلني فمن نص   ،فيه عن أصحاب السكت
 كان احلمامي أنهسن احل يبأ عن (01) روضتهوحكى املالكي يف  ،(1) تبصرتهمكي يف  ؛القراء

                                                           

( مذهب فارس بن أمحد، وابن سفيان صاحب اهلادي، وأيب الطاهر صاحب العنوان، وشيخه عبد اجلبار الطرسوسي، 0)
 ،0، طالنشر ابن اجلزري، ، وسائر العراقيني، وهو اختيار أيب عمرو الداين، انظر:والكفاية ،وصاحب املستنري، واإلرشاد

3/222 . 
 622( سورة البقرة، اآلية:6)
 .622،622( سورة البقرة، اآليتان: 3)
 .92،99( سورة املرسالت، اآليتان: 9)
 0( سورة اهلمزة، اآلية: 2)
 .0، سورة اهلمزة، اآلية: 3( سورة العصر، اآلية: 2)
 .3/221، 0ط، النشر ابن اجلزري، ( انظر:7)
 ، ومثبت يف ب.( ما بني املعقوفتني من هامش األصل8)
 .21( ص1)
(01 )0/202. 
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للقراء  ستبصاريف كتاب اال (0) القص اع بنعليه ا نص   اوكذ ده،يأخذ بسكتة بينهما حلمزة وح
 .(6) العشرة

 ؛هبا بتدئأو ا ،سواء وصلت بالناس ،بينهم يف إثبات البسملة أول الفاحتة خالف وال
إذا ابتدئ  اءوجتوز البسملة عن كل من القر   اً،هبا حكم ئلفظًا فإّنا مبتد وصلت ا ولوألّن

وذهب  ،(2)تملوكالمها حم ،(9)وأجازه بعضهم ،(3) ءةواستثىن بعضهم وسط برا ،بأوساط السور
دون من مل  رتنيعمن فصل هبا بني السو  تكونأن البسملة يف أوساط السور  إىلبعضهم 

 ،(2) فال جيوز القطع عليها إذا وصلت بآخر السورة سورتنيبالبسملة بني ال فصل اوإذ ،يفصل
 .(7)التخيري وجه/ب[ 61وجيوز كل من األوجه الثالثة على ]

أو  ،كانتا مرتبتني  ءُث ما ذكروه من اخلالف بني السورتني هو عام بني كل سورتني سوا 
جازت  باألنعامآل عمران  آخر أو ،بآل عمران الً فلو وصل آخر الفاحتة مث ،غري مرتبتني

كما لو   فاحلكمسوى األنفال  سورةالتوبة بآخر  صلتولو و  ،على ما تقدم ،وعدمها ،البسملة
البسملة  هرفالذي يظ ،كررت مثالً   أنسورة ما بأوهلا ك يأ تلو وصل أما ،وصلت باألنفال

 .(8) بالفاحتةلو وصلت الناس  كمامبتدأة   ذهقطعاً فإن السورة واحلالة ه

                                                           

لكثري على الكمال الضرير، اأبو عبد الل السلمي الدمشقي، املعروف بالقص اع، قرأ  ،( حممد بن إسرائيل بن أيب بكر0)
بالرتبة األشرفية بعد أيب شامة، وألف كتاب االستبصار، واملغين وحرر فيهما  وأيب شامة، ومجاعة، وويل مشيخة اإلقراء

غاية النهاية، ابن اجلزري، هـ. انظر: 270اإلسناد والطرق، وأخذ عنه إبراهيم بن فالح اإلسكندري، تويف سنة
 .6/011،د.ط

 مل أعثر على نسخة من هذا الكتاب."االستبصار يف القراءات العشر"،  ( 6)
 .3/273، 0، طالنشر انظر: ابن اجلزري،نهم: أبو إسحق اجلعربي. م ( 3)
 ، املرجع السابق.النشر انظر:اإلقراء(.  وكمال القراء مجال نص على ذلك أبو احلسن السخاوي يف كتابه: ) (9)
 ، املرجع السابق.النشر هذا قول ابن اجلزري. انظر:( 2)
 .062، ص 0، طالتيسير نظر: الداين،ألن البسملة ألوائل السور، ال ألواخرها. ا( 2)
قطعها عن املاضية وباآلتية،  باملاضية باآلتية، وصلها ووصلها املاضية عن البسملة قطع  :هي اجلائزة الثالثة األوجه (7)

 .3/279، املرجع السابق،النشر انظر: وعن اآلتية.
يؤخذ منه أنه لو وصل آخر التوبة،  :ىل آخرهإ ...)قوله: فالذي يظهر البسملة عبارة:فقط ( وجد على هامش األصل 8)

 .(هـ )مؤلفه(.بأوهلا، امتنع السكت، وبقي الوصل ألنه كان جائزاً مع البسملة فمع عدمها أوىل، ا
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 :(0) القرآنأم  باب]المطلب السادس[

ژٺژوخلف  ويعقوبعاصم والكسائي  قرأ
 .(9) ألفبال  باقونوال ،(3) باأللف (6) 

(2) قنبلجماهد عن  ابنو  ،روى رويس 
 ژٹ ژ 

ژڤژ و ،(2)
 ،كيف وقع بالسني  ،(7)

 .(01)قرآناليف مجيع  زايالصاد ال (1) بإمشامعنه خلف  ىفرو  ،إال محزة ،(8) بالصادوالباقون 

 ،ريـيف التيس (00) ا[ــ]م بام يف احلرف األول حســـــع له باإلمشــــــــــــــــالد فقطـــلف عن خـــــــــواخت
 .(6) الباقي دوصاحب التجريد على عب ،(0) الفتحالداين على أيب  قرأبه و  ،(06) والشاطبية

                                                           

( وهي الفاحتة، مسيت بذلك ألّنا أول القرآن، وأم الشيء: أصله وأوله، ومن ذلك تسمية مكة أّم القرى. انظر: أبو 0)
 .0/098، 0ط ،ز المعاني من حرز األمانيإبراشامة الدمشقي، 

 9( سورة الفاحتة، اآلية: 6)
 ( بعد امليم.3)
، فيه: أن مصاحف أهل األمصار 691، ص 0، طالمقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار( انظر: الداين، 9)

 بدون ألف. ژٺژ رسماجتمعت على 
 .0/22 ،0ط ،التذكرة ابن غلبون، ( انظر:2)
 2احتة، اآلية: ( سورة الف2)
  7( سورة الفاحتة، اآلية:7)
ژٹ ژعلى رسم  ( عن أيب عبيد أن مصاحف أهل األمصار اجتمعت8)

( 7،2)سورة الفاحتة: اآليتان  ژڤژ و 
 . 626ص  املرجع السابق، ،المقنعبالصاد. انظر: 

لق به، وهو الرائحة، واملعىن: خلط ( اإلمشام: أصله من قوهلم: أمشمته الط يب، أي أوصلت إليه شيئًا يسريًا مما يتع1)
، املرجع السابق، المعانيإبراز صوت الصاد بصوت الزاي فيمتزجان فيتول د منهما حرف ليس بصاد وال زاي. انظر: 

0/020 ،026 . 
تنبيه: معىن لفظ اإلمشام هنا: خلط الصاد بالزاي، وتعريفه: مزج احلرف  "عبارة:فقط ( وجد على هامش األصل 01)

 ."خر شيوعاً، ويعرب عنه أيضًا بني بني، وصاد كزاي، وعصر الصاد؛ أي: ضغطها عند جميئها، اهـ. )اجلعربي(حبرف آ
 .0/317، 0، طكنز المعاني في شرح حرز األماني ووجه التهانيانظر: اجلعربي، 

منهما حرف ليس بصاد  وعبارة ابن القاصح: واملراد هبذا اإلمشام: خلط صوت الصاد بصوت الزاي فيمتزجان فيتولد"     
 .66، د.ط، صسراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي" انظر: ابن القاصح، .ا.هوال زاي، 

 ، ومثبت يف ب.( ما بني املعقوفتني ساقط من األصل00)
 ( قوله: 06)

 حبيث  أتى والصاد  زايًا أمش ها
 

 لدى خلٍف وامشم خلالد  االوال 
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واجملتىب من طريق ابن  ،(3) العنوانصاحب  ؛وقطع له باإلمشام يف حريف الفاحتة فقط
عن  وازيوبه قطع األه الوز ان، البخرتي عنمن طريق ابن  (2) املستنري احبوص ،(9) شاذان
 .(8) الصو افعن  (7) حامد ابنوهي طريق  ،(2) الوز ان

 يوه ،مجهور العراقيني ؛القرآن عخاصة يف مجي موقطع له باإلمشام يف املعرف بالال 
يف  يوهو الذ يواملالك ،(1) الفارسي لىالتجريد ع احبوبه قرأ ص ن،الوز اعن  ارطريق بك  

 الوز انعن  اف،عن الصو   ،(00) عمر يبأ ابنعن  هرانابن م   وطريق/أ[ 31] ،(01) املالكي ضةرو 

(06). 

  

                                                                                                                                                                          

 011البيت رقم      
 .0/906 ،0، طجامع البيانو، 062ص ،0ط، التيسيرالداين، ظر: ( ان0)
 .082( ص6)
 . 032، ص 0، طالعنوان في القراءات السبع ،( انظر: ابن خلف3)
 .3/282 ،0ط، النشرابن اجلزري، ( الطرسوسي من طريق ابن شاذان، انظر: 9)
(2 )6/1. 
 .069ص  ،0، طالوجيزاألهوازي، ( انظر: 2)
 ار، سبقت ترمجته.( أبو علي الصف  7)
 .99ص  ، د.ط،في القراءات العشرالغاية ( هذا الطريق من غاية ابن مهران. انظر: ابن مهران، 8)
 .082( ص 1)
(01 )6/201 . 
 ( هو: أبو احلسن النق اش.00)
 .99ص  املرجع السابق،غاية النهاية، ابن اجلزري، ( انظر: 06)
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 ،واهلداية ،(3) والتلخيص ،(6) والكايف ،(0) التبصرة صاحب ؛وقطع له بعدم اإلمشام يف اجلميع
 ،ابن اهليثم ريقط وهو ،على أيب احلسن اينوبه قرأ الد   ،(2) املغاربةومجهور  ،(9) والتذكرة

 .(2) والط ل حي

  حنو: اكنة،س ءإذا وقعت بعد يا ،(7) مثىنأو  مجعاً،يعقوب بضم هاء كل ضمري  أقر 

ژڦژ 
ژ جئ ژو (8)

ژ ۅژو (1)
ژ ى ژو (01)

ژى ژو (06) وإليهما (00)
(03) 

ژڱژو
ژ پ ژ و (09)

ژی  ژ و (02)
ژگ  ژ و (02)

(07) . 

ژڦ   ژ     يف (1) محزة وافقه
ژ جئ ژو (2)

ژۅ ژو (3)
 أو مالياء جلز فإن سقطت  ،فقط (4)

ژ ۈ  ۈژ :حنو ،(5)بناء
(6)

ژٻ ژ 
ژژژو (7)

ژڦ  ژو  (8)
رويساً  فإن (9)

                                                           

 .20ص ( 0)
 .619ص ( 6)
تلخيص ، انظر: ابن بليمة، ات البن بل يمة، أما التلخيص أليب معشر فليس فيه رواية خالد( وهو تلخيص العبار 3)

 .63ص، د.ط، العبارات
(9) 0/22  . 
( ورد ذكرهم يف النشر على النحو التايل: ابن الباذش، مكي بن أيب طالب، ابن الفح ام، ابن بل يمة، أبو عمرو الداين، 2)

بو عمرو الطلمنكي، إمساعيل بن خلف األنصاري، ابن ش ريح، ابن ج بارة اهلذيل، ابن سفيان القاسم بن فريمه الشاطيب، أ
 القريواين. والل أعلم. 

 .906، 0/900 ،0، طجامع البيان، الداين( انظر: 2)
 ( وجه الضم يف هاء الضمري على أنه األصل.7)
 . 7( سورة الفاحتة، اآلية: 8)
 .77( سورة آل عمران، اآلية: 1)
 .99( سورة آل عمران، اآلية: 01)
 .669( سورة البقرة، اآلية:00)
 ( هذا املثال جملرد التمثيل، وهي ليست يف املصحف الشريف.06)
 .601( سورة البقرة، اآلية: 03)
 .668( سورة البقرة، اآلية: 09)
 .017( سورة البقرة، اآلية: 02)
 .23( سورة يوسف، اآلية: 02)
 .62( سورة األحزاب، اآلية: 07)
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فيه   ءفإنه كسر اهلا ،(10)ليف األنفا ژې  ې  ې   ژ  إال قوله: ،من ذلك اءاهل ضمرويساً ي
.(11)كالباقني  

ى    ژ ،(03)النور يف ژڀ  ڀ     ژو ،(06)احلجر يف  ژ ٿ  ٿ  ژ :واختلف عنه يف 

 ءأبو العال القاضيعنه يف األربعة  ءفكسر اهلا ،(09)غافر يف ژٿ ٿژ ژ ائ   ائ
ژى ائ ائ  ژيف غري  (02)نص األهوازي كوكذل اس،عن النخ  

 اهلذيلوكذلك روى  ،(02)
ژى ائ ائ ژ ركس  خريون عنه ابنزاد  ،(07)اميعن احلم  

 ألربعةا يف اهلاء وضم ،(08)
 عن رويس. مهوراجل

                                                                                                                                                                          

 .0/22 ،0ط، التذكرة ابن غلبون، ( انظر:0)
 . 7( سورة الفاحتة، اآلية: 6)
 .77( سورة آل عمران، اآلية: 3)
 .99( سورة آل عمران، اآلية: 9)
شرح اإلمام ، والواقع منه مخسة عشر موضعاً. انظر: السمنودي، ژژژ والبناء حنو: ،ژۈۈ  ژ : ( اجلزم حنو2)

 .33، ص0ط ،السمنودي على متن الدرة
 .021( سورة األعراف، اآلية: 2)
 .09( سورة التوبة، اآلية: 7)
 .00( سورة الصافات، اآلية: 8)
 .38( سورة األعراف، اآلية: 1)
 .02( اآلية:01)
( وذلك التباع الرواية أواًل، وألن الالم فيه مشددة مكسورة فهي مبنزلة كسرتني، واالنتقال من كسرتني إىل ضمة ثقيل 00)

 .000، ص 6، طاإليضاح على متن الدرةمجعاً بني اللغتني. انظر: الزبيدي،  جداً، وقيل:
 .3( اآلية: 06)
 .36( اآلية: 03)
 .1،7( اآليتان: 09)
، مع العلم أن الوجيز ليس من الكتب املختارة يف قراءة يعقوب يف 062ص  ،0ط، الوجيزاألهوازي، ( انظر: 02)

 النشر.
 .7( سورة غافر، اآلية: 02)
 .9/230 ،0، طالكاملاهلذيل، ( انظر: 07)
 .7( سورة غافر، اآلية: 08)
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ژڦ  ڦ  ڦ   ڄ   ڦ   ژ روأبو جعف ،ابن كثري قرأ
مما وقع بعد ميم  وحنوه ،(0)

 .(6)الضمة بواو ةبضم امليم من ذلك وصل ؛اجلمع فيه حمرك

 ،(9) العنوانالذي يف  وهو ،(3) الكايفعن قالون فقطع له باإلسكان صاحب  واختلف
 لعز  ا وأب رومل يذك ،(2) التبصرةله يف  ختياراال وهو ،من طريق أيب نشيط (2) وكذا قطع يف اهلداية

وعلى  ،(8) أيب نشيط يقعلى أيب احلسن من طر  داينوبه قرأ ال ،(7) هب[ غري /31يف اإلرشاد ]
 نعلى ابالتجريد  احبوص ،(1) احللواين يقطر  منأيب الفتح من قراءته على عبد الل بن احلسني 

 ،(06) احللواينمن طريق  (00) [ملالكيوعليه وعلى الفارسي ]وا ،(01) نشيط أيب يقمن طر  نفيس
 .(03) نشيطأيب  ريقوبه قرأ اهلذيل من ط

أيب الفتح من الطريقني  لىع داينوبه قرأ ال ،(02) للح ل واينصاحب اهلداية  قطع (09) [صلةو]بال 
اجلمال من طريق  سني،ن احلالل ب دعلى عب اءتهومن قر  ،بن احلسن يمن قراءته على عبد الباق

 . (0) احللوايناهلذيل من طريق  أقر  وبه ،(02) احل ل واين عن

                                                           

 .7( سورة الفاحتة، اآلية:0)
  .3/281 ،0ط، النشر، ابن اجلزري يف اللفظ، وصاًل فقط. انظر:( 6)
 .612( ص 3)
 .61ص ،0ط، االكتفاءابن خلف، ( انظر: 9)
 املرجع السابق.، النشر( انظر: 2)
 .26( ص2)
 .619( ص 7)
 .0/907 ،0ط، جامع البيان، ينالدا( انظر: 8)
 .0/902 ،املرجع السابق،، جامع البيان( انظر: 1)
 .082ص  ،0ط، التجريد ابن الفح ام، ام على ابن نفيس بالضم. انظر:( الذي يف التجريد قراءة ابن الفح  01)
 ، ومثبت يف ب.( ما بني املعقوفتني من هامش األصل00)
 .املرجع السابق، التجريد( انظر: 06)
(03 )3/232    . 
 ، ومثبت يف ب.( ما بني املعقوفتني من هامش األصل09)
 .3/281 املرجع السابق،، النشر( انظر: 02)
 . 0/907 املرجع السابق،، جامع البيان( انظر: 02)
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 على ونص   ،(6) الطريقنيصاحب التلخيص من  يمةبل   ابن ؛الوجهني عن قالون أطلقو 
وكذا مجهور  ،(9) الشاطبيةالتخيري يف  أطلقو  ،(3) نشيطمن طريق أيب  سرياخلالف صاحب التي

 من الطريقني. أئمة العراقيني

ژپ پ پ ٻژ حنو: قطع،فيه مهزة  جلمعوقع بعد ميم ا ماورش في وافقهم
(2)، 

 وقفاً. إسكاّنايف  خالفوال  ،يف اجلميع كانباإلس ونوالباق

ژې  ې ژ :حنو ،أو كسرة ،ساكنة ءبعد امليم ساكن وكان قبلها يا وقعفإن  
(2)، 

ژى  ائ  ائ  ژ و
(7). 

ومحزة والكسائي  م ها،بض   اصمعامر وع وابن (8)واحلجازيون  ،امليم يف ذلك يكسرعمرو  فأبو
 وامليم. هلاءوخلف بضم ا

ژ ې ې ژ يف حنو: ،(1) فضم ها اهلاء يميعقوب امل أتبعو  
 ژيف حنو: ،وكسرها ،(01)

ژائ  ائ     (0) [ى]
ژٿ  ٿ ژعلى الوجهني يف: رويسو  ،(6)

  ڀ  ڀ ژو ،(3)

ژ  ڀ
(9)

ژ ٿ ٿژ 
 أصوهلم. ى/أ[ عل30وهم يف اهلاء ] ،امليم سكنوافإن وقفوا أ ،(2)

                                                                                                                                                                          

 .3/232 ،0ط، الكامل اهلذيل، ( انظر:0)
يف مجيع القرآن، وإذا أسكن -م اجلمع مي –( الذي يف التلخيص: قالون يف رواية احللواين إذا ضم امليمات بضمها 6)

 .62ص  ،، د.طتلخيص العبارات ابن بليمة، امليمات أسكن ميم اجلمع. انظر:
 .062ص ،0، طالتيسير الداين، ( انظر:3)
 ( قوله: 9)

 وصل  ضم  ميم اجلمع قبل حمر          
 

 رٍك دراكًا وقالون بتخيريه جال   
 000البيت رقم     

 .2ة، اآلية: ( سورة البقر 2)
 .20( سورة البقرة، اآلية: 2)
 .13( سورة البقرة، اآلية: 7)
 ( نافع، وابن كثري، وأبو جعفر.8)
 .3/210 ،0ط، النشر : ابن اجلزري،( ضم  امليم حيث ضم  اهلاء، وكسرها حيث كسرها. انظر1)
 .20( سورة البقرة، اآلية: 01)
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ژڦ  ژ   يف:يوافقه  ومحزة ،(2) فيعقوب بضم اهلاء بعد الياء الساكنة
ژجئ ژ و ،(7)

(8)، 
ژائژومل يقع بعد 

كان   ذاإ الً وص موال خالف يف ضم املي ،والباقون بالكسر ساكن، (1)
ژں  ڻ  ژ  حنو: ،قبلها ضمة

(01). 

                                                                                                                                                                          

 ساقط من ب.( ما بني املعقوفتني 0)
 . 13البقرة، اآلية: ( سورة 6)
 .3( سورة احلجر، اآلية: 3)
 .36( سورة النور، اآلية: 9)
 .1( سورة غافر، اآلية: 2)
 ( على أصله بالوجهني.36)النور:      ژڀ  ڀ  ژ  ورويس يف حنو: (2)
 . 7( سورة الفاحتة، اآلية:7)
 .77( سورة آل عمران، اآلية:8)
 .99( سورة آل عمران، اآلية:1)
 .60البقرة، اآلية:( سورة 01)
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 :(0) الكبيراإلدغام  باب[]المطلب السابع

 .كاً متحر  تجانسنيأو املتقاربني أو امل املثلني ناألول موهو ما كان 

 باملثلني: ما اتفقا خمرجاً وصفة. واملراد

 صفة. اختلفا: ما اتفقا خمرجاً و وباملتجانسني

 .وصفةخمرجاً  ربا: ما تقاوباملتقاربني

كما   ،ةالبتمن مل يذكره  مفمنه ني؛مذهب خيتص به يف أحد الوجه يهف وعمر  وأليب
يف  والطلمنكي ،ومكي يف تبصرته ،(3) بعتهجماهد يف س ابنو  ،(6) كتابه يف عبيدفعل أبو 

يف  اهروأبو الط ،واملهدوي يف هدايته ،يف كافيه ش ريحوابن  ،وابن سفيان يف هاديه ،روضته
 ومن ،وسبط اخلياط يف موجزه هما،إرشادي يف (9) العز  وأبو  ،غلبون بنوأبو الطيب  ،عنوانه
 .(2) وغريهم يواين،والد ال،والك زريق،وابن  دي،الك كابنتبعهم  

وهم اجلمهور  ،من ذكره يف أحد الوجهني عن أيب عمرو بكماله من مجيع طرقه ومنهم
 .(7) وغريهم ،(2) العراقينيمن 

                                                           

لغة: إدخال الشيء يف الشيء، وعرفًا إسكان احلرف األول وإدماجه يف الثاين، وينقسم إىل صغري وكبري،  اإلدغام:( 0)
الكبري: يكون يف املثلني، واملتقاربني، يف احلروف املتحركة، ومسي بالكبري لتأثريه يف إسكان املتحرك قبل إدغامه، اإلدغام و 

التوقيف على مهمات املناوي، ، 0/021 ،0، طإبراز المعاني أبو شامة، ملثلني واملتقاربني. انظر:ولشموله نوعي ا
 .92، ص 0، طالتعاريف

 ( القراءات.6)
ابن  انظر:، ( املقصود أنه مل يفرد له باباً خاصاً، وإال فقد وجدت مذهب أيب عمرو يف حبث "اإلدغام واختالفهم فيه"3)

 .066-002ص  ،9ط، السبعة جماهد،
وأما الكفاية الكربى فأليب عمرو ( إذا ذ ك ر  أبو عمرو من إرشاد أيب العز؛ فيتوجه النظر مباشرة إىل رواية الدوري، 9)

 . بكماله
 يمة يف كتابه: تلخيص العبارات.( كابن بل  2)
 .70ص  ،0ط، الكفاية أبو العّز، ( كأيب العز  القالنسي، انظر:2)
 د.ط، الغاية ابن مهران، ري، وأيب علي األهوازي، الذين ذكرا اإلدغام أليب عمرو بكماله. انظر:( كابن مهران النيسابو 7)

 .27ص ،0ط، الموجز، األهوازي، 92ص 
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والصفراوي يف  ،(0) تلخيصهكأيب معشر الطربي يف   ،معاً  سيومنهم من ذكره عن الدوري والسو 
 .(6) إعالنه

 رأيب احلسن طاه شيخهو  ،(3) التيسريكصاحب   ،وحده لسوسيبه ا ومنهم من خص  
 ومن تبعهم. (2) والشاطيب ،(9) غلبونبن 

عن غريمها من أصحاب  هبل ذكر  ،وال الدوري ،يذكره عن السوسي ملومنهم من 
صاحب  واملالكي/ب[ 30] ،(7) التجريد ب، كصاح(2) عمرووشجاع عن أيب  ،اليزيدي

 .(8)ضة الرو 

من  هكما ذكر   ،البد وأن يذكر معه إبدال اهلمز الساكن ،اإلدغام ورواه ذكرمن  وكل
 طرق: (0) ثالثفيثبت حينئذ عن أيب عمرو  ،مع اإلظهار دغاميذكر اإل

                                                           

 ، ذكره يف باب اهلمز.098( ص 0)
 .3/212 ،0ط، النشر ابن اجلزري، ( انظر:6)
 .002( ص 3)
(9 )0/76 . 
 ( قوله:     2)

          ودونك اإلدغام الكبري وقطبه 
 

 أبو عمرو البصري فيه حتفال   
 . 002البيت    

نسب الناظم اإلدغام إىل أيب عمرو، ومل يصر ح خبلفه كالتيسري، لكنه صرح به يف اهلمز الساكن بقوله يف حرز األماين:     
 .602البيت 
 ويبدل للسوسي كل مسكن   
 

 من اهلمز مدًا غري جمزوٍم امهال 
ميتنع اإلدغام بإبدال اهلمز، والدوري بتحقيقه، واعتمد الناظم على القاعدة املصطلح عليها، وهي أن وخص السوسي       

ومها: اإلدغام مع اإلبدال للسوسي، واإلظهار مع اهلمز  ،مع التحقيق، فحصل أليب عمرو يف القصيد مذهبان مرتبان
 .21ص ،0، طسراج القارئ المبتدئ، للدوري، ومها احملكيان عن الناظم يف اإلقراء. انظر: ابن القاصح

( شجاع بن أيب نصر، أبو نعيم البلخي، ُث البغدادي، عرض على أيب عمرو بن العالء، ومسع من عيسى بن عمرو 2)
م، وأبو عمر الدوري، وغريمها، تويف سنة الذهيب، ه. انظر: 011صاحل املري، روى القراءة عنه أبو عبيد القاسم بن سال 

 .0/369، د.طغاية النهاية، ابن اجلزري، ، 0/082 ، ،6طمعرفة القراء، 
 012-013( ص 7)
(8 )0/020 -028. 
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 مرو،ع أيب عن (6)العراقيني  هوراألوجه الثالثة عند مج أحدمع اإلبدال: وهو  راألوىل: اإلظها
من  (2) التيسريوأحد الوجهني يف  ،(9) والتذكار ،(3) التجريديف  يوسوأحد الوجهني عن الس

وهو الذي مل يذكر  ،احلسن قراءته على أيب نم (2) البيانجامع  يفو  ،الفتح يبقراءته على أ
يذكر اإلدغام عن أيب عمرو  ممن مل ؛وغريهم والكايف، العنوان،وصاحب  واملهدوي، مكي،
 .(8) إرشادهيف  لعز  وقد اقتصر عليه أبو ا ،(7) سواه

 ،(01) (1) الروايتني من اإلدغام: وهو الذي يف مجيع كتب أصحاب المع اإلبد اإلدغام: الثانية
، (06) التذكرةيف  وسيوهو الذي عن الس ،(00) تالوةجامعه  عنهما مجيعًا الداين يف يهونص عل

 .(3) ، والتذكار(6) التيسريعنه يف  ثاينوهو الوجه ال ،(0) الداين اتومفرد ،(03) والشاطبية

                                                                                                                                                                          

 اء، وإال فهي أربع طرق. ( اجلائزة، واملقروء هبا عند القر  0)
الشهرزوري، ، 0/911 ،0، طالمستنير ابن سوار،( كابن سوار، وأيب الكرم الشهرزوري، وابن فارس اخلي اط. انظر: 6)

 .002ص  ، رسالة دكتوراه،الجامع، ابن فارس، 016، 011، 0/088 ،0، طالمصباح
 .019ص  ،0ط، التجريدابن الفح ام، ( من ثالث طرق، انظر: 3)
 .0/212 ،0، طالنشر ابن اجلزري، ( انظر:9)
 .002( ص 2)
(2 )0/366  ،363  ،369. 
 ( وجهاً واحداً.7)
 رواية الدوري عن أيب عمرو فقط.( 8)
مش ب العبارة: "اإلدغام للدوري من تلخيص أيب معشر، واملستنري، واإلعالن، واملفتاح، وغاية ابن ( وجد على ها1)

مهران، وجامع البيان، والسوسي من الشاطبية، والتيسري، وهلما من الكامل، وغاية االختصار، واملصباح، واملبهج، وجامع 
 الشاطبية، والروضة، للسوسي. انتهى بتصرف". ابن فارس، وروضة املعدل، وكلها باخلالف إال جامع البيان، و 

( وذلك: من طريق ابن البواب عن ابن جماهد عن الدوري، ومن طريق موسى بن جرير عن السوسي، ومن تلخيص 01)
 الغايةومن  ،أيب معشر من رواية الدوري فقط

 ،098ص ،0ط ،يصالتلخ ،أبو معشر ،016-0/011 ،0، طالمصباح : الشهرزوري،انظر. من رواية الدوري فقط
 . 92د.ط، صالغاية، ، ابن مهران

 ، مع العلم أن جامع البيان ليس من الكتب املختارة لرواية السوسي.0/961 (00)
 ، مع العلم أن التذكرة ليس من الكتب املختارة لرواية السوسي.0/76( 06)
 ( تقدم ذكر الشاهد. 03)
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عند  (2) وللدوري ،(2) التجريد: وهو الوجه الثاين عن السوسي يف (9)مع اهلمز اإلظهار :الثالثة
من  دوريعن ال (7) التيسريوهو الذي يف  شريح، ابنو  مك ي،و  ،كاملهدوي  ميذكر اإلدغا ملمن 

 البغدادي.بن جعفر  زقراءة الداين على أيب القاسم عبد العزي

ژڄژ  ـ: ك(8) فممنوع مع اهلمز: ماإلدغا وأما
 .(01) املد مع (1) 

 .(00) امنعاً يف الطيبة: لكن بوجه اهلمز واملد  قال

 عشر حرفاً وهي: عةاملدغم من املتماثلني فوقع يف سب فأما

ژک گژ  :حنو :(06) الباء
 ژحنو: :(09)والتاء ،(03)

ژڱ/أ[36]ڱ
ژٻ  ٻ ژ : حنو:(0)والثاء ،(02)

 ژو:حن :(3)والحاء ،(6)

ژڑ  ڑ  
(9)، 

                                                                                                                                                                          

اين أنه بسط الكالم عن مذهب أيب عمرو يف احلروف املتحركة يف ، وذكر الداإلدغام الكبري( ال يوجد يف املفردة حبث 0)
مفردة أبي غري هذا الكتاب، وقال: "ذكرنا منه ما فيه كفاية يف كتاب" التيسري الختالف مذاهب القراء"، انظر: الداين، 

 .27، ص0ط ،عمرو بن العالء
 .002،002( ص 6)
 .3/217 ،0، طالنشر ابن اجلزري، ( انظر:3)
 .3/218، املرجع السابق، النشراألصل عن أيب عمرو، والثابت عنه من مجيع الطرق. انظر: وهو ( 9)
 .017( ص 2)
( من طريق احلم امي، عن القاسم بن أيب بالل، عن ابن فرح، عن الدوري، ومن طريق ابن حبش، عن ابن جماهد، عن 2)

 . 0/088 املرجع السابق،المصباح،  انظر:الدوري، 
(7 )002. 
 .3/218 ،املرجع السابق، النشرند أئمة القراءة، مل جيزها أحد من احملققني، انفرد هبا اهلذيل يف كامله، انظر: ( ع8)
 .691( سورة البقرة، اآلية: 1)
 ( املد املنفصل.01)
 . 063، البيت 6ط ،طيبة النشر ( انظر: ابن اجلزري، منظومة00)
 .( ومجلة ما يف القرآن من ذلك سبعة ومخسون حرفاً 06)
 .61( سورة البقرة، اآلية:03)
 ( ومجلة ما يف القرآن من ذلك أربعة عشر حرفاً.09)
 .012( سورة املائدة، اآلية:02)
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ژڳ   ڳ ژ حنو: (5)والراء
ژٹ ڤ  ژحنو: : (7)والسين ،(6)

ژ  حنو: : (9)والعين ،(8)

ژۋ  ٴۇ
ژڦ ڦ ڦژ :والغين ،(10)

 ؛(13)باجلزم (12)هحلذف المفيه  واختلف ،(11)
 مر ةوابن أيب  اتب،وأبو حممد الك ،(15)رأيب طاه عن (14) وهرياحلسن اجل و: أبإدغامهفروى 

.(16)جماهد ابنعن كلهم   النق اش،  

 .(61) وافقهمومن  ،(01) الفح اموابن  ،(08) العز  وأبو  ،(07) اهلمذاينعليه باإلدغام  ونص  

 ،(3)ابن شيطا  ؛عليه باإلظهار ونص   ،(6) جماهد ابن (0) أصحابسائر  هوروى إظهار  
 .(2) واحدوغري  ،(9) الفضل اخلزاعيوأبو  ،(3)

                                                                                                                                                                          

 ( وهو ثالثة أحرف.0)
 .010( سورة البقرة، اآلية:6)
 ( وهو موضعان.3)
 .632( سورة البقرة، اآلية:9)
 ( ومجلته مخسة وثالثون حرفاً.2)
 .082( سورة البقرة، اآلية: 2)
 ( ثالثة مواضع ال غري.7)
 .6( سورة احلج، اآلية: 8)
 ( ومجلته مثانية عشر حرفاً.1)
 . 622( سورة البقرة، اآلية: 01)
 ، وهو املوضع الوحيد يف القرآن الكرمي الذي التقى فيه غينان.82( سورة آل عمران، اآلية:00)
 ( وهي الياء بعد الغني، ألن األصل )يبتغي(.06)
 من".( بأداة الشرط "03)
، المستنير ابن سوار، ( الذي يف املستنري؛ اإلدغام يف غري رواية اجلوهري، عن أيب طاهر، عن ابن جماهد. انظر:09)

   .0/933 ،0ط
 ( ابن أيب هاشم، تقد مت ترمجته.02)
 .0/629 ،0ط، المصباح الشهرزوري، ،007ص  ،9طالسبعة، ، ابن جماهد انظر:( 02)
 . 083-0/080 ،0ط، غاية االختصارذاين، اهلمانظر: وجهاً واحداً.  (07)
 .77ص ،0، طالكفاية الكبرىأبو العز، ( انظر: 08)
 .097ص  ،0ط، التجريدابن الفحام، ( انظر: 01)
/ 0، 0ط، الروضةاملالكي، ، 28ص  ،0، طالموجزاألهوازي، ، 0/77 ،0ط، التذكرةابن غلبون، ( انظر: 61)

302،689. 
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واروابن  ،(8) الداين هماونص علي ،(7) ائيالشذمجيعاً أبو بكر  (2) وروى الوجهني  ،(1) س 
 .(06)م، وغريه(00)اخلياطوسبط  ،(01) والشاطيب

 هو مثله مما يأيت من اجملزوم. وفيما ،والوجهان صحيحان فيه 

ژ گ گ  گ ژ حنو:: (03) والفاء
ژۈئ ۈئژ : حنو:(02)والقاف ،(09)

(02)، 
ژۈئ  ۈئ  ژ  : حنو:(07)والكاف

(0). 
                                                                                                                                                                          

ه ن وهو م0)  ن أحذق أصحابه، وأبو حفص الك ت اين، وابن غلبون. ( كأيب الفتح بن ب د 
 ،0ط، جامع البيان، الداين، 032ص  ،0، طاإلقناعابن الباذش، ، 031ص  ،0ط، التيسير، الداين( انظر: 6)
 .23، ص 0، طاإلدغام الكبير في القرآنالداين، ، 0/367، 0، طشرح طيبة النشر، النويري، 0/933
 .3/717 ،0ط، شرالن ابن اجلزري، ( انظر:3)
 .9/028 ،0ط، الكامل اهلذيل، ،608ص  ،0، طالمنتهى، اخلزاعيمن قراءة اخلزاعي على ابن ح ب ش انظر:  (9)

 .032ص املرجع السابق،  اإلقناع،    
 .0/018 ،0ط، المبهجسبط اخلياط، ( انظر: 2)
 اإلظهار.اإلدغام و ( أي: 2)
 .032ص  ،املرجع السابق، قناعاإل، 9/028 ،املرجع السابق، الكامل( انظر: 7)
 .0/933 املرجع السابق،، جامع البيان، 031ص ،املرجع السابق، التيسير( انظر: 8)
 .0/933 ،0ط، المستنير ابن سوار، ( انظر:1)
 ( قوله: 01)

            موضع ٍ  يف كل   الوجهان   وعندهم     
 

 عل الم   فيه   احلذف   تسمى ألجل   
 ..............كيبتغ جمزومًا .     

 
  

  .069،063البيتان:      
، مع العلم بأنه ليس من الكتب 0/016 رسالة دكتوراه، ،االختيار في القراءات العشر( انظر: سبط اخلي اط، 00)

 بق،املرجع السا، المبهج ،على أنه قرأ باإلظهار قواًل واحداً  املختارة يف قراءة أيب عمرو البصري، أما يف املبهج فقد نص  
0/018. 
 .  691ص  ،0، طالتلخيص أبو معشر، ( كأيب معشر الطربي، انظر:06)
 ( ومجلته ثالثة وعشرون حرفاً.03)
 .603( سورة البقرة، اآلية: 09)
 ( وهي مخسة مواضع.02)
 .093، اآلية: األعراف( سورة ا02)
 ( ومجلته ستة وثالثون حرفاً.07)
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ژ  ڈ  ڈ ژ  عنه يف: ختلفوا
ژڦ ڦ  ژ:يف م،تقد اكم  ،(6)

(3). 

ژ ں  ڱژ  وأظهر: 
 قبلها خمفاة عندها. النون نلكو  ،(9)

ژٹ    ٹ    ٹژ  : حنو:(2) والالم
ژڱ  ڱ ژ  يف: (7)واختلف عنه ،(2)

ژژ  ڑ   ژ  ،(8)
(1)،  

ژڱ  ڱ  ژ  أما
 . موتقد   ،من اجملزوم فهو ،(01)

ژژ ڑ ژ  وأما
عن  يطاوابن ش   ،(06) هرواينعن الن   وارإدغامه ابن س   فروى (00) 

عن  شحب   ابن ورواه أيضاً  ،ثالثتهم عن ابن فرح عن الدوري (09) وابن العالف ،(03) احلم امي
 ژ حنو:: (3) والميم ،(6) اجلماعة سائروروى إظهاره  ،(0) الداينقرأ  ،وبذلك(02) السوسي

                                                                                                                                                                          

 .61( سورة يوسف، اآلية: 0)
 .68ية: ( سورة غافر، اآل6)
 .82( سورة آل عمران، اآلية: 3)
 .63( سورة لقمان، اآلية: 9)
 ( ومجلته مائتان وعشرون حرفاً، منها مائتان ومخسة عشر متفق عليها، ومخسة خمتلف فيها.2)
 .37( سورة النمل، اآلية: 2)
 ريق أيب بكر الشذائي، انظر:( قرأها أبو عمرو باإلدغام من طريق أيب حممد الكاتب عن ابن جماهد، وبالوجهني من ط7)

 .0/018 ،0، طالمبهج سبط اخلياط،
 .1( سورة يوسف، اآلية: 8)
 .21( سورة احلجر، اآلية: 1)
 .1( سورة يوسف، اآلية: 01)
، وآخر يف 22، وواحد يف النمل: 20، 21، وهي أربعة مواضع: موضعان يف احلجر 21( سورة احلجر، اآلية: 00)

 .39القمر: 
 .0/081 ،0ط، غاية االختصار اهلمذاين،، 0/932 ،0، طالمستنيرسوار، ابن ( انظر: 06)
 .661ص  ،0ط، المنتهى، اخلزاعي ،3/701، 0ط، النشر ابن اجلزري، ( انظر:03)
ف عن ابن فرح البد أن تكون بواسطة؛ إذ أن وفاة أمحد بن فرح )ت: 09) ف ه( قبل والدة ابن العال   313( رواية العال 

لدي أن يكون إما بواسطة أيب بكر النقاش، أو زيد بن أيب بالل الكويف، أو هبة الل بن جعفر،  ه(، والراجح301)ت
وقد ذكر ابن اجلزري أن الثالثة قرأوا على ابن فرح، مع العلم أن هذا الطريق مل خيرتها ابن اجلزري يف رواية الدوري يف النشر 

 .6/321، 0/618، 6/001، 0/277 ، د.ط،لنهايةغاية اابن اجلزري، هبذا التسلسل. والل أعلم. انظر: 
 .0/301 ،0ط وضة،الر  املالكي، ،0/081 ،املرجع السابق، غاية االختصار( انظر: 02)
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ژٻٺ 
ژٿ ٿ ٿ ژ حنو:: (2) والنون ،(9)

ژڀ   پپ   ژ : حنو:(7)والهاء، (2)
(8)، 

ژ  ڄ  ڄژ : حنو:والواو
ژڃ    ڃ   ژ  وحنو: ،(01)قبل الواو فيه مضموم مما (1)

 مما (00)
 .(06)ساكن قبلها/ب[ 36]

ابن فرح من  دغامهإ فروى ؛(09) قبل الواو مضموم (03) كان[  إذاوقد اختلف فيما ]
من  عراءا أبو الز  وكذ ،(02) عنه (02) زيد عن امياحلم   عن] يطاوابن ش   ارإال العط   ؛مجيع طرقه

يطا ابن يقطر  عن  (6) [ريرج   وابن] ،(0) جماهدعن ابن  ،عن أيب طاهر ف،ابن العال   عن (07) [ش 
                                                                                                                                                                          

 ،0ط، جامع البيان الداين،لكثرة اآلخذين به، انظر: اإلدغام واختار قال الداين: ( بالوجهني من طريق اليزيدي، 0)
 . 031ص  ،0، طاإلقناعابن الباذش، ، 0/933
( كأيب علي األهوازي، وهو اختيار ابن جماهد عن الدوري؛ لإلعالل الذي حلقه، ومن طريق أيب الزعراء عن الدوري، 6)

، 0/301 املرجع السابق،ضة، الرو  ،0/628 ،0ط، المصباحالشهرزوري، ، 007ص  ،9، طالسبعة، ابن جماهدانظر: 
، 030ص  ،0ط، التيسير الداين، ،021الة دكتوراه، ص، رسالجامع ،، ابن فارس9/021 ،0ط، الكامل اهلذيل،
 . 0/613 ،0ط، الكنزابن عبد املؤمن، ، 82ص  ،0، طالوجيز األهوازي، ،031ص  ،املرجع السابق، اإلقناع

 ( ومجلته مائة وتسعة وثالثون حرفاً.3)
 .9، 3( سورة الفاحتة، اآلية: 9)
 ( ومجلته أحد وسبعون حرفاً.2)
 .31آلية:( سورة البقرة، ا2)
 ،0، طالنشر ابن اجلزري، ( ومجلته مخسة وتسعون حرفاً، وعند الداين، وابن الباذش، ثالثة وتسعون حرفاً. انظر:7)
 .099ص ،0ط، اإلقناع، الباذش ابن، 3/707
 .6( سورة البقرة، اآلية: 8)
 .691( سورة البقرة، اآلية: 1)
 ( ومجلته ثالثة عشر حرفاً.01)
 .011ية: ( سورة األعراف، اآل00)
 ( ومجلته مخسة أحرف.06)
 ، ومثبت يف ب.( ما بني املعقوفتني من هامش األصل03)
هذا املوضع من املواضع اليت تدل على متكن اإلمام املتويل من التلخيص مع احملافظة على األصل املعتمد. حيث إنه  (09)

. مبا هو معتمد عند ابن اجلزري والذي جنح إليه مل يذكر اخلالف الذي ورد ) فيما إذا كان قبل الواو ساكن( وإمنا اكتفى
 .3/702، املرجع السابق، النشرانظر: 

 ( زيد بن علي بن أيب بالل.02)
 ( عن ابن فرح.02)
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من ب.07)
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 (2) شنبوذ ابنوهو اختيار  ،(2) بونوطاهر بن غل ،(9) الفتحقرأ أبو  وبه ،(3) السوسيعن 

 ،سوى من ذكرنا (01) دينيالبغداسائر  إظهارهوروى  ،(1) واملغاربة (8) املصرينيمن  (7) [اجلل ة]و 
 وأكثر أصحابه. ،(00) جماهدوهو اختيار ابن 

ژڳ  گژ  :و: حن(06) والياء
(03). 

 ،(02) الداينعلى إظهاره  فنص   ؛(02) ساكنةإبداله ياء  على (09) ژۈ  ۈژ يف واختلف
 .(6) وأصحاهبم ،(0) والصفراوي ،(07) والشاطيب

                                                                                                                                                                          

 ،0طالكفاية،  ،أبو العز  ، 0/010 ،0، طغاية االختصاراهلمذاين، ، 0/991 ،0ط، المستنيرابن سوار، ( انظر: 0)
 .020ص  ، رسالة دكتوراه،الجامع، ابن فارس، 71ص 

 ( ما بني املعقوفتني ساقط من ب.6)
 .0/362 ،0ط، روضةلاملالكي، ا( انظر: 3)
، مع العلم أن جامع البيان ليس من الكتب 0/932 ،0ط، جامع البيان، 030ص ،0ط، التيسيرالداين، ( انظر: 9)

 املختارة يف رواية السوسي.
 ، مع العلم أن التذكرة ليست من الكتب املختارة يف رواية السوسي. 0/72 ،0، طالتذكرة، ن غلبوناب( انظر: 2)
 .099ص  ،0ط ،اإلقناعابن الباذش، ، 0/932 املرجع السابق،، جامع البيان( انظر: 2)
 ( ما بني املعقوفتني يف ب )واجلملة(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح.7)
 . 3/703 ،0ط، النشر ابن اجلزري، . انظر:صريني(وردت يف النشر )الب (8)
 .098ص  ،0ط، التجريدابن الفحام، ( كابن الفح ام، انظر: 1)
 ،املرجع السابق، النشر( كابن حبش من طريق القاضي أبو العالء، واليزيدي من غري طريق ابن فرح، انظر: 01)
 . 0/991 ،0ط، المستنير، ابن سوار، 3/702
 ،0ط، وضةر الاملالكي، ، 0/939املرجع السابق،  ،جامع البيان، 030ص  ، املرجع السابق،التيسير( انظر: 00)
 .0/72، املرجع السابق، التذكرة، 099ص  ، املرجع السابق،اإلقناع، 0/362
 ( وهي مثانية مواضع.06)
 .629( سورة البقرة، اآلية:03)
 بدون واو. ، )الالئي(، يف أ وب9( سورة الطالق، اآلية:09)
 .  يئسن(الالي  و)تقرأ: ( 02)
 .21ص  ،0، طاإلدغام الكبير، 036ص  ،0، طالتيسير، 0/932 ،0ط، جامع البيانالداين، ( انظر: 02)
 ( قوله: 07)

 وقبل  يئسن  الياء  يف الالء  عارض   
 

ه ال  و ي ظ هر م س   سكونًا أو  اصاًل فه 
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 .(9) أيضاً  يللبز   والوجهان ،(3) اإلدغامإىل  خرونآ وذهب

ژخب حب ژ حنو: فيدغم، خطاً املثالن  ييلتق أنوشرط اإلدغام:  
 الصلة. نعوال مي ،(2)

(2) [حنو] ويظهر: 
ژڭ    ۓژ   

 . اً أجل وجود األلف خط من (7)

 .كلمتنيمن   ايكون أنو  

  

ژڻ ژ وهو:حرفني  فإن التقيا يف كلمة فال يدغم إال يف
ژمججح    ژ  ،و(8)

(1). 

 ومانعه: 

ژ ں    ڻ ژ حنو: ،ضمري ءاألول تا يكون أن -
ژڦ  ڄ  ژ  و ،(01)

(00). 

                                                                                                                                                                          

 .030البيت     
 .3/708 ،0، طالنشر ابن اجلزري، ( انظر:0)
 أبو انظر:( كأيب معشر، وأيب علي املالكي، وأيب القاسم اهلذيل، وطاهر بن غلبون كما صرح به ابن الباذش يف اإلقناع. 6)

ابن الباذش، ، 9/603 ،0، طالكاملاهلذيل،  ،0/312 ،0ط، وضةر الاملالكي،  ،931ص  ،0، ط، التلخيصمعشر
 .019ص، 0ط ،اإلقناع

 اإلدغام، ألنه من باب ژۈ      ۈ  ژ يف  اإلدغام ندلسيني، الذي صرح بأنه جيب( كابن الباذش، ومن تبعه من األ3)
 املرجع السابق، ، النشر ،012،019 ص، املرجع السابق ،اإلقناعلكبري، انظر: اإلدغام االصغري، وال وجه لذكره يف 

3/708. 
املرجع ، جامع البيان ،019ص  ابق،املرجع الس ،اإلقناع، 3/708، املرجع السابق، النشرابن اجلزري، ( انظر: 9)

 .0/932 السابق، 
 .37( سورة البقرة، اآلية:2)
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من ب.2)
 .21( سورة العنكبوت، اآلية:7)
 .611( سورة البقرة، اآلية: 8)
 .96( سورة املدثر، اآلية: 1)
 .91( سورة النبأ، اآلية: 01)
 .11( سورة يونس، اآلية: 00)
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ژڎ  ڌ ژ حنو: شدداً،يكون م وأن -
(0). 

ژ ہ ۀژ  حنو: ناً،يكون منو   وأن -
 (6). 

 :وهيفهو ستة عشر حرفاً  اربني،واملتق ،املدغم من املتجانسني وأما

 ،والضاد الشني،و  ،السنيو  ،والراء ،والذال ،والدال ء،واحلا ،واجليم ء،والثا ء،والتا ء،البا 
 :بشرطوذلك  ،(3) والنون ،وامليم والالم، والكاف، ،والقاف

 ژ ہ  ہ ژ حنو: ،اً يكون األول مشدد الأ
ژپ  ڀ   ژ و(9)

(2). 

 ژ ٹ ڤٹ  ژ حنو:  منوناً، وال
(2)

ژۇ       /أ[33]ڭ ڭژ 
(7). 

 ژک   کژ  حنو: ،ابخط ءتا وال
ژوئ  وئ  ۇئ   ژ و(8)

(1). 

ژڎ  ڎ  ڈ  ژ م يف:تدغم يف املي فالباء
 .(00)فقط(01)

 ،والشني ني،والس ،والزاي ،والذال ،واجليم ء،تدغم يف عشرة أحرف وهي: الثا والتاء
  والظاء. ،والطاء والضاد، صاد،وال

                                                           

 .31احلجر، اآلية: ( سورة 0)
 .073( سورة البقرة، اآلية: 6)
ل  قـ ث م (. انظر: 3)  .3/769 ،0، طالنشر ابن اجلزري،( مجعت يف كلم )ر ض  س ن ش دم ح ج ت ك  ب ذ 
 .611( سورة البقرة، اآلية:9)
 .01( سورة الرعد، اآلية: 2)
 .2( سورة الزمر، اآلية: 2)
 .09( سورة احلشر، اآلية: 7)
 .20ة اإلسراء، اآلية: ( سور 8)
 .70( سورة الكهف، اآلية: 1)
 .91( سورة املائدة، اآلية: 01)
 ( وذلك يف مخسة مواضع.00)
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ژے ۓ  ژ حنو: (0) الثاءففي 
ژەئ  ەئ   ژ املدغمون عنه يف: واختلف ،(6)

(3)،  

ژڑ کژو
وبه قرأ الداين  ،(2)والسوسي ،يمن طريق الدور  ب شح   ابن إدغامهما ىفرو  ،(9)

 .(7)وهو اختياره ،جماهد عنه اإلظهار ابنوروى أصحاب  ،(2)الطريقنيمن 

ژۉ ې ژ حنو: (8) الجيمويف 
ژۇ  ڭڭژ حنو: (01)الذالويف  ،(1)

(00)، 
ژوئ  وئ  ۇئ   ژ ويف  (06)واختلف

 .(09)يف املوضعني (03)

 يأخذون (02) البغدادينيمن  ثريوك ،(02) املناديوابن  ،وأصحابه ،ابن جماهد فكان
وهبما أخذ  ،(9) الداينقرأ  وبالوجهني ،(3) باإلدغام يأخذون (6) تبعهمومن  ،(0) باإلظهار

                                                           

 ( ومجلته مخسة عشر حرفاً.0)
 .16( سورة البقرة، اآلية: 6)
 .83( سورة البقرة، اآلية: 3)
 .2( سورة اجلمعة، اآلية: 9)
الشهرزوري، ، 9/600،028،097 ،0ط، الكاملاهلذيل، ، 0/016 ،0ط، غاية االختصار، اهلمذاين ( انظر:2)

 .0/692 ،0، طالمصباح
 .29ص  ،0، طاإلدغام، 038ص ،0ط، التيسير الداين،( قال: وقرأته بالوجهني، وبه آخذ. انظر: 2)
، 0، طالتذكرة ابن غلبون، ( خلفة الفتحة مع خفة األلف قبلها، وهو اختيار ابن غلبون، وأيب العز  أيضاً. انظر:7)
0/82 ،، ص  ،املرجع السابق، اإلدغام، 069ص  ،0ط، اإلقناعابن الباذش، ، 73ص ،0ط، الكفاية الكبرى أبو العز 

29. 
 ( ومجلته سبعة عشر حرفاً.8)
 .63( سورة إبراهيم، اآلية: 1)
 ( ومجلته تسعة أحرف.01)
 .009( سورة هود، اآلية: 00)
 .3/767 ،0ط، النشر ابن اجلزري، جملزوم، انظر:( لكوّنما من اجملزوم، أو مما حكمه حكم ا06)
 .62( سورة اإلسراء، اآلية: 03)
 ، إال أنه بالفاء.38، والثاين يف الروم، اآلية: 62( املوضع األول يف اإلسراء، اآلية: 09)
العباس،  ( أمحد بن جعفر بن حممد بن عبيد الل، أبو احلسني البغدادي، املعروف بابن املنادي، قرأ على احلسن بن02)

وعبيد الل بن حممد بن أيب حممد اليزيدي، وغريمها، قرأ عليه أمحد بن نصر الشذائي، وعبد الواحد بن أيب هاشم، وغريمها، 
 .0/99،د.ط، غاية النهاية، ابن اجلزري، 0/313، 6طمعرفة القراء،  الذهيب،هـ. انظر: 331تويف سنة

 .0/618،616 ،0، طالروضةلكي، املا( كأيب علي املالكي صاحب الروضة، انظر: 02)
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ژڤ ڤژ  :حنو (7)الزايويف  ،(2) املصريني[]وأكثر ،(2) الشاطيب
ژ  :حنو (1)السينويف  ،(8)

ژۀ ڻ 
ژڻ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ژ مومل يدغ ،(01)

 ف ةخ   معأجل اجلزم  من (00)
ژ   گ     گژ : حنو (03)الشينويف  ،(06) الفتحة

(09). 

ژڦ ڦ ڤژواختلف املدغمون يف   
 ،(0)باإلدغامو  ،(02)فرووه باإلظهار ،(02)

ويف  ،(2)وسائر املتأخرين ،(9)الشاطيب أخذ هبماو  (3)اموابن الفح   (6)قرأ الداين وبالوجهني

                                                                                                                                                                          

ابن الباذش، ، 038ص  ،0ط، التيسير، 0/921 ،0، طجامع البيان، الداين ( لقلة حروف الكلمة واعتالهلا، انظر:0)
 .067ص ،0ط، اإلقناع

، ان.( مثل طاهر بن عبد املنعم بن غلبون الذي قال: "واملأخوذ به اإلدغام يف السورتني". ا6) ابن  ظر:ه، ومنهم: أبو العز 
، ، 0/82 ،0، طالتذكرة غلبون،  .73ص  ،0ط، الكفايةأبو العز 

املرجع ، جامع البيان( منهم: أبو احلسن بن شنبوذ، والداجوين، وغريه، يدغمون؛ للتقارب، وقوة كسرة التاء، انظر: 3)
 . 067ص  املرجع السابق،، اإلقناع، 0/921 ،السابق

 .0/921 ،املرجع السابق، جامع البيان، 038ص  املرجع السابق،، التيسير( انظر: 9)
 ( قوله: 2)

   ................................ 
 

 ويف أحرٍف وجهان  عنه  هتل ال 
 مح  لوا التوراة  ُّث الزكاة  قل   فمع      

 
 وقل آت  ذا الـ،................. 

 .097، 092 البيتان:   
 . 3/768، 0، طالنشر انظر: ابن اجلزري، )املقرئني(. النشريف  وردت ( ما بني املعقوفتني2)
 ( وهي ثالثة أحرف.7)
 ، وهو حتريف.، يف األصل وب )اآلخرة زينا(9( سورة النمل، اآلية: 8)
 ( ومجلته أربعة عشر حرفاً.1)
 .27( سورة النساء، اآلية: 01)
 .697( سورة البقرة، اآلية: 00)
 التوجد يف النشر.هذا من األمثلة اليت ذكرها املؤلف ( 06)
 ( وهي ثالثة مواضع.03)
 .9( سورة النور، اآلية: 09)
 .67( سورة مرمي، اآلية: 02)
، وأيب معشر الطربي، انظر: 02) ابن غلبون، ، 008ص  ،9، طالسبعةابن جماهد، ( كابن جماهد، وابن غلبون، وأيب العز 

، ، 0/82 ،0ط، التذكرة  .362ص ،0ط، التلخيصأبو معشر، ، 73ص  ،0ط، الكفايةأبو العز 
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ژٻ          ٱ  ژ حنو: (2)الصاد
ژگ  ڳ   ژ  : الضادويف  ،(7)

 :حنو  (1) الطاءويف  ،(8)
ژھ  ھ   ژ

ژٿ ٿ ژ :واختلف يف  ،(01)
باإلدغام  فرواه ؛أجل اجلزم نم ،(00)

ورواه  ،(03)اجملزومات /ب[33وأظهره من أظهر سائر ] ،(06)من روى إدغام اجملزوم من املثلني
 بالوجهني. (02)األداء أهلوأكثر  ،(09)الداين

                                                                                                                                                                          

ابن الباذش، ، 0/361 ،0ط، وضةر الاملالكي، ( كأيب علي املالكي، من رواية مدين بن شعيب عن أصحابه، انظر: 0)
 .067ص  ،0ط، اإلقناع

، جامع البيان، 038ص  ،0ط، التيسيرالداين، ؛ لقوة الكسرة، وباإلظهار؛ ألنه منقوص العني، انظر: اإلدغام( ب6)
 .22ص  ،0، طدغاماإل، 0/921 ،0ط
(، وهذا ال يدغم ألن التاء 79،70)الكهف: ژىث  يث  ژ ( الذي مثل به ابن الفحام يف التجريد قوله تعاىل: 3)

 .023ص  ،0، طالتجريد، ابن الفحاممفتوحة، انظر: 
 ( قوله: 9)

 ويف جئت  شيئًا أظهروا خلطابه               
 

 سه ال اإلدغام ونقصانه والكسر 
 .098بيت ال     

 .0/606 ،0ط، الكنز ابن عبد املؤمن، ( كابن عبد املؤمن الواسطي؛ قرأه بالوجهني من طريق املصريني، انظر:2)
 ( وهي ثالثة أحرف.2)
 .0( سورة الصافات، اآلية: 7)
 ، وهو املوضع الوحيد.0( سورة العاديات، اآلية: 8)
 ( وهي ثالثة أحرف.1)
 . 009( سورة هود، اآلية: 01)
 .016سورة النساء، اآلية:  (00)
، انظر:06)  .73ص  ،0ط، الكفاية أبو العز، ( كأيب العز 
الداين، ( كابن جماهد، وابن املنادي، وأيب علي املالكي إال من رواية شجاع، وأيب طاهر بن أيب هاشم، انظر: 03)

 .0/368 ،0ط، الروضةاملالكي، ، 23ص ، 0ط، اإلدغام، 037ص  ،0، طالتيسير
، 067ص  ،0ط، اإلقناع ابن الباذش، ،0/998 ،جامع البيان، 037ص  ، املرجع السابق،التيسير: ( انظر09)

 .23ص  املرجع السابق، ،اإلدغام
ص  ،0، طالمنتهىاخلزاعي، ، 023ص  ،0ط، التجريد ابن الفحام، ( كابن الفحام، واخلزاعي، وأيب معشر، انظر:02)

 .698ص ،0ط ،التلخيص، أبو معشر، 603
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ُث رجع إىل  مياً،جماهد يأخذ باإلدغام قد ابنيقول: كان  ئياخلزاعي: مسعت الشذا قال
 .(0) وبه قرأت عليه ظهار،اإل

وارابن  وقال  ،أنبأنا أبو بكر الويل ،أنبأنا أبو إسحاق الطربي ، (6)علي العطار بو:" أنبأنا أس 
ژٿ  ٿ   ژ يدي،فرح عن الدوري عن اليز  بنأنبأنا ا

 ". (9)به عليه أتفيما قر  مدغم (3)

(2) الظاء ويف
ژڍ      ڌ  ژ  

(2). 

 والضاد (01)والشني  (1) والسني (8) والذال (7) التاءأحرف وهي:  سةتدغم يف مخ والثاء

ژۋ  ۋ   ژ حنو: ،(00)
ژۓ  ۓ   ےژ  ،(06)

ژڦ  ڦ  ژ  ،(03)
ۋ  ژ و ،(09)

ژۋ  
ژۈ  ۈ  ژ و (02)

(02).  

                                                           

ٿ  ژ ه الداين، عن فارس بن أمحد، عن عبد الباقي، عن زيد بن علي، أنه مسع ابن جماهد سنة ثالمثائة يقرئ ( روا0)

هـ، .باإلدغام، وكذلك سائر املنقوص، قال: ُث رجع إىل اإلظهار يف آخر عمره. ا( 1)يوسف:  ژڱ  ڱ  ژ و ،ژٿ 
املرجع  ،اإلقناع، 0/998 ،املرجع السابق، لبيانجامع ا زاد ابن الباذش: "واعتل مبا سقط من أصل الكلمة"، انظر:

 .067ص  ،السابق
 احلسن بن علي بن عبد الل، تقدمت ترمجته.( 6)
 . 016( سورة النساء، اآلية: 3)
 .062ص  ،، املرجع السابقاإلقناع، 0/960 ،0، طالمستنير ابن سوار،( انظر: 9)
 ( يف موضعني.2)
 . 17( سورة النساء، اآلية: 2)
 موضعني. ( يف7)
 ( يف حرف واحد.8)
 ( يف أربعة أحرف.1)
 ( يف مخسة أحرف.01)
 ( يف موضع واحد.00)
 .22( سورة احلجر، اآلية: 06)
 .09( سورة آل عمران، اآلية: 03)
 .02( سورة النمل، اآلية: 09)
 .32( سورة البقرة، اآلية: 02)
 .69( سورة الذاريات، اآلية: 02)
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ژڃ ڃ   ژ الشني:يف   عنيموضتدغم يف  والجيم 
ۅ  ۉ  ژ   ويف التاء:] ،(0)

ژې  
وأبو حممد  ،(9)فأظهره ابن حبش عن السوسي (3) [ ژڃ ڃ   ژ وقد اختلف يف  (6)

وهو  ،(2) سائر أصحاب اإلدغام مهوأدغ ،(2)عن الدوري ءالزعرا يبالكاتب عن ابن جماهد عن أ
 اوروامه ،(8)على الوجهني سبط اخلياط ونص   ،غريه ذكرواومل ي ،(7)وأصحابه ،الذي قرأ به الداين

 .(1)جماهد ابنعن  ئيالشذا

ژھ ھ ھ ہ ژ يف:يف العني  متدغ والحاء
وهو مما ورد اخلالف  ،(00)فقط (01)

ابن  قطر  عالذي عليه مجي وهو ،(06) ءعامة أهل األدا مهإدغا ىفرو  ،فيه عن أصحاب اإلدغام
الداين على أصحاب  رأوبه ق ،(09)عن السوسي ،جرير من مجيع طرقه ابنو  ،(03)فرح عن الدوري

                                                           

 .61( سورة الفتح، اآلية: 0)
 .9، 3اآليتان:  املعارج، رةسو  (6)
 ساقط من ب. ( ما بني املعقوفتني3)
 .0/336 ،0ط، روضةال ،املالكي( انظر: 9)
النشر،  ابن اجلزري، ( وهي رواية القاسم بن بشار عن الدوري، ومدين عن أصحابه، وابن جبري عن اليزيدي، انظر:2)

الكامل، واملنتهى: اإلدغام من طريق ابن حبش،  ، أما الذي يف6/771 ،0ط، المصباحالشهرزوري، ، 736/ 3، 0ط
 ،المنتهىاخلزاعي، ، 9/029 ،0ط، الكاملاهلذيل، وابن الكاتب، يف طريق أيب عمر، والقصباين عن شجاع، انظر: 

 . 609ص  ،0ط
، وطاهر بن غلبون، وابن سوار، انظر: 2)  ،0، طالتذكرةابن غلبون، ، 79ص  ،0ط، الكفايةأبو العز، ( كأيب العز 
 .0/966 ،0ط، المستنيرابن سوار، ، 0/71
 . 0/990 ،0، طجامع البيان، 032ص  ،0ط، التيسير ،الداين ( انظر:7)
 املرجع السابق، ،روضةال، وذكر اخلالف أيضاً أبو علي املالكي، انظر: 0/019 ،0، طالمبهج، سبط اخلياط( انظر: 8)
0/307. 
 . 3/736 املرجع السابق، ،لنشرا، 909ص  ،0، طالتلخيص أبو معشر،( انظر: 1)
 وجدت هذه اآلية يف ب )من زحزح عن النار( وهو حتريف. .082( سورة آل عمران، اآلية: 01)
 . 3/733 ،0ط ،النشر ابن اجلزري، ،0/081 ،0، طإبراز المعاني أبو شامة، ( لطول الكلمة وتكرار احلاء، انظر:00)
ابن ، 0/087 ،0ط، غاية االختصار، اهلمذاينزاعي، واهلذيل، انظر: ( كأيب العالء اهلمذاين، وابن الباذش، واخل06)

 .9/022 ،0، طالكامل، اهلذيل، 609ص  ،0ط ،المنتهى، اخلزاعي، 068ص  ،0، طاإلقناع، الباذش
 ،0ط، المستنيرابن سوار، ، 79ص  ،0ط، الكفايةأبو العز، ، 0/010 املرجع السابق،، غاية االختصار( انظر: 03)
0/963. 
 .املرجع السابق ،غاية االختصارانظر: ( 09)
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عن  ءأيب الزعرا رقط عمجهور العراقيني من مجي هوروى إظهار  ،وعليه أصحابه ،(0) اإلدغام
 .(6)السوسي قومن مجيع طر  ،الدوري

 والزاي ،(2) والذال ،(2) واجليم ،(9) والثاء ،(3) التاء/أ[ تدغم يف عشرة أحرف: 39]والدال: 

 ،حتركت الدال حركةبأي  ،(06) والظاء ،(00) د، والضا(01) والصاد ،(1) والشني ،(8) والسني ،(7)
ژڑ ژڑ ژ حنو: ء،فإّنا ال تدغم إال يف التا ،إال إذا فتحت وقبلها ساكن

گ  ژ  ،(03)

ژڳ
ژىئ  ىئ   ژ ،(09)

ژہ ہ ژ  ،(02)
ژڇ  ڇ  ڍژ  ،(02)

ٺ  ژ ،(07)

ژٺ  ٿ    ٿ
(08)

ژۓ  ڭڭژ 
ژڻ  ڻ   ژ  ،(01)

ٹ   ژ  ،(0)

ژٹ  
ژٻ  پ  پ   ژ  ،(6)

ژی  ی  ژ    ،(3)
(9) . 

                                                           

 .23ص  ،0، طاإلدغام ،039ص  ،0ط ،التيسير، 0/991 ،0، طجامع البيانالداين، ( انظر: 0)
، 6/212 ،0، طالمصباح ،( كأيب الكرم الشهرزوري، وابن سوار، وابن جماهد، وأيب علي املالكي، انظر: الشهرزوري6)

، 0/302 ،0ط ،روضةال ،املالكي، 021ص  ، رسالة دكتوراه،الجامع ،فارس، ابن 0/963 ،0ط، المستنيرابن سوار، 
 .0/77 ،0، طالتذكرةابن غلبون، ، 061ص  املرجع السابق،، اإلقناع، 9/022 املرجع السابق،،، الكامل

 ( يف مخسة مواضع.3)
 ( يف موضعني.9)
 ( يف موضعني.2)
 ( ومجلته ستة عشر موضعاً.2)
 ( يف موضعني.7)
 بعة مواضع.( يف أر 8)
 ( يف موضعني.1)
 ( يف أربعة مواضع.01)
 ( يف ثالثة مواضع.00)
 ( يف ثالثة مواضع.06)
 .087( سورة البقرة، اآلية:03)
 .10( سورة النحل، اآلية:09)
 .039( سورة النساء، اآلية:02)
 .620( سورة البقرة، اآلية:02)
 .26( سورة البقرة، اآلية:07)
 .68( سورة الكهف، اآلية:08)
 .21، 91، ة إبراهيم، اآلية:( سور 01)
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ژ جئ ی ژ قوله: يف  السينتدغم يف  والذال
 (7)  الصادويف  ،(2)موضعي الكهف يف (2)

ژڦ  ڦ    ڦ  ژ  قوله موضع يف
(8). 

 : حنو، حركة حتركت هي بأي (1) الالميف  ،تدغم إذا حتركت والراء 

ژۓ ۓ ے ژ
ژۋ ٴۇژ  ،(01)

ژ ېئ ۈئ ۈئ ژ،(00)
وأمجعوا على  ،(06)

ژٿ  ٿ  ژ حنو: ،إظهارها إذا فتحت وسكن ما قبلها
(03). 

ژڤ  ڤ   ٹ ژ يف: الزايتدغم يف  والسين      
 يف: ،(02)الشين ويف ،غري ال (09)

ژ ٹ ٹ  ٿژ
يف  ،ابن حبش عن أصحابه رهفروى إظها ،وقد اختلف فيه ،(02)

 [(0)الدوري جماهد يف رواية ابنوابن شيطا عن أصحابه عن  ،(08) ]والسوسيالدوري  (07)ةرواي
  .(2) فيه جماهد خيري   ابنوكان  ،(9) الداينوبه قرأ  ،(3) املدغمنيسائر  أدغمهو  (6)

                                                                                                                                                                          

 .62( سورة يوسف، اآلية:0)
 .76( سورة يوسف، اآلية:6)
 .60( سورة يونس، اآلية:3)
 .018( سورة آل عمران، اآلية:9)
 .20( سورة الكهف، اآلية:2)
 .ژڦ  ڦ   ژ واملوضع التاين، 20اآليتان  (2)
 ( يف موضع واحد.7)
 .3( سورة اجلن، اآلية:8)
 غم منها أربعة ومثانون حرفاً.( ومجلة املد1)
 .78( سورة هود، اآلية: 01)
 .01( سورة إبراهيم، اآلية: 00)
 .22( سورة اإلسراء، اآلية: 06)
 .8( سورة النحل، اآلية: 03)
 .7( سورة التكوير، اآلية: 09)
 ( يف موضع واحد.02)
 .9( سورة مرمي، اآلية: 02)
 ( األوىل أن تكتب رواييت.07)
 . 0/620 ،0ط ،المصباحالشهرزوري،  يب العالء عن ابن حبش، انظر:( من طريق القاضي أ08)
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 .(2) اخلالففيه  عهتب نالشاطيب وموأطلق 

ژ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ: يفالسين  يف دغمت والشين
فروى إدغامه  ؛وقد اختلف فيه ،غري ال (7) 

وبه قرأ الداين من  ،(1) عنهفرح  ابنعن  ينوالن هروا ،(8) الدوريمجيع طرقه عن  من اشيط ناب

                                                                                                                                                                          

 ، 931/ 0 ،0ط، المستنير ابن سوار، ( لئال يذهب ما فيها من الصفري باإلدغام، انظر:0)
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من ب.6)
، واهلذيل، وأيب الكرم الشهرزوري من طريق القاضي أيب3)  العالء عن السوسي، وابن ( كأيب علي املالكي، وأيب العز 

 ،0، طالكاملاهلذيل، ، 72 ، ص0، طالكفايةأبو العز، ، 0/369 ،0، طروضةال ،انظر: املالكي .الفحام، وأيب معشر
ص  ،0ط، التلخيص أبو معشر،، 026ص ،0ط، التجريدابن الفحام، ، 620/ 0، املرجع السابق، المصباح، 9/088

362 
 .0/017 ،0ط ،المبهجسبط اخلياط، ، 0/999 ،0، طجامع البيان، 032ص  ،0، طالتيسيرالداين، ( انظر: 9)
 ، املرجع السابق،جامع البيانانظر:  .ه( قال أمحد بن نصر: "أخذه علي  ابن جماهد أواًل باإلظهار، وآخراً باإلدغام". ا2)
زي عن الشذائي قال: قرأهتا : "وحكى األهوااإلقناع، وذكر ابن الباذش يف 0/620 املرجع السابق، ،المصباح، 0/999

 ،0، طاإلقناع ابن الباذش، ، انظر:.هعلى ابن جماهد يف اخلتمة األوىل باإلظهار كأشباهها، ويف الثانية باإلدغام فقط". ا
 . 036ص 

 ( قوله: 2)
 ........................ ومدغم               
 

 له الرأس  شيبًا باختالف توص ال 
، مع العلم أن إطالق الشاطيب اخلالف فيها إمنا هو للسوسي فقط، أما الدوري فليس له إال 093البيت رقم        

 اإلظهار قوالً واحداً. والل أعلم.
 ، وهو املوضع الوحيد.96( سورة اإلسراء، اآلية: 7)
 .3/738 ،0، طالنشرابن اجلزري، ( انظر: 8)
 . 0/931 ،0ط، المستنيرابن سوار، ( انظر: 1)
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 .(9)وغريه (3) سواروهو اختيار ابن  ،(6) اإلدغامإظهاره سائر أصحاب  ىورو  ،(0) اليزيديطرق 

ژڦ ڤ ژ يف: الشينتدغم يف  والضاد
 ؛فيه اختلف/ب[39وقد ] ري،غ ال (2)

عن  ،جماهد ابنن ع ،عمر أيب ابن نشيطا ع ابن أداء؛و  ،(2)لسوسيفروى إدغامه منصوصًا ا
الذي  وهو ،(8)احلمامي ىفرح سو  ابنسوار من مجيع طرق  ابنو  ،عن الدوري ء،الزعرا (7) [أيب]

 .(01) سائر رواة اإلدغام إظهاره روىو  ،(1)يف الطيبة

إال  (06) [إدغامهامن ] نكان ال ميكّ   أنه جماهد ابنوبلغين عن  ،(00) قرأتالداين: وبه  قال
 .(03) حاذقاً 

                                                           

 .0/996 ،0ط ،جامع البيان، 032ص  ،0، طالتيسير ظر: الداين،ان( 0)
من غري طريق شجاع، وسبط اخلياط من طريق الشذائي عن أيب عمرو، واختاره ابن الباذش، انظر:  ( كأيب العز  6)

 .036ص  ، املرجع السابق،اإلقناع، و0/017 ،0، طالمبهج سبط اخلياط، ،72ص ، املرجع السابق،الكفاية
. أي: أنه اختار اإلظهار لعلة ذكرها، .هابن سوار: "ويف إدغامها قبح؛ ألن السني ليست من خمرج الشني". ا ( قال3)

. انظر: .هوهبذا أخذ اجلزري حيث قال:" وهو اختيار أيب طاهر بن سوار وغريه؛ من أجل زيادة الشني بالتفشي". ا
 .3/731 املرجع السابق، ،النشر، 0/930 ، املرجع السابق،المستنير

 املرجع السابق. ،النشرقال اجلزري والوجهان صحيحان، وهبما آخذ. انظر:  (9)
 ، وهو املوضع الوحيد.26( سورة النور، اآلية:2)
 ،72ص  ،0ط، اإلدغام الداين، ،9/027 ،0ط، الكامل اهلذيل، ،0/626 ،0ط، المصباح الشهرزوري،( انظر: 2)

 .0/018 ،ملرجع السابقا، المبهج ،0/71 ،0ط، التذكرة ابن غلبون،
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من ب.7)
 .0/936 ،املرجع السابق، المستنير( انظر: 8)
 ( قول ابن اجلزري: 1)

 ...... أدغم  ضاد  بعض  شان  ن صّ    
 

 ................ 

 .030: البيت 6، ططيبة النشر، ابن اجلزري      
ص  ،التجريدابن الفحام، ، 0/612 ،0ط، روضةال ،املالكي ابن جماهد، انظر:( كأيب علي املالكي، وابن الفح ام، و 01)

 .021 ، رسالة دكتوراه،الجامعابن فارس، ، 0/71 ،املرجع السابق، التذكرة، 098
، 0/996 ،0ط، جامع البيان، 032ص  ،0، طالتيسيرالداين، ( باإلدغام من طريق السوسي عن اليزيدي، انظر: 00)

 . 72ص  ،لسابقاملرجع ا، اإلدغام
 ، ومثبت يف ب.( ما بني املعقوفتني من هامش األصل06)
 .72ص  ،املرجع السابق، اإلدغام، 0/996 ،املرجع السابق، جامع البيان( انظر: 03)
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ژ ھ ژاملدغمون يف  واختلف  
جماهد  ابنعامة أصحاب  (6)فرواه باإلظهار ،(0)

ورواه  السوسي،عن  (9)وهو رواية عامة العراقيني ،(3)عن الدوري ء،عن أيب الزعرا عنه،
ء،واجل ،(8)النقاش (7) [عمروابن أيب ] ،(2)فرحابن  (2)باإلدغام وأبو طاهر بن عمر من غري  ال 

عن أصحابه عن  والكارزيين ،(1)عن ابن جماهد همثالثت ؛وابن شيطا هري،طريق اجلو 
 .(06)الداينوبالوجهني قرأ  ،(00)وسائر العراقيني عن أصحاهبم ،(01)السوسي

 القراء باألمصارفيها سائر من علمناه من  (03) الوجهني: وعلى إطالق صنفامل قال

 .ىانته .(0)

                                                           

 .2( سورة التحرمي، اآلية: 0)
 ،0، طإبراز المعاني أبو شامة، من توايل ثالثة أحرف مشددة؛ الالم والكاف والنون، انظر:اإلدغام ( ملا يلزم يف 6)
0/077. 
 ،، املرجع السابقمع البيانجا، 033ص  ،املرجع السابق، التيسير ( لكراهة توايل التشديد يف ذلك باإلدغام، انظر:3)
 ،0ط، روضةال املالكي،، 020ص  ،0ط، التجريدابن الفح ام، ، 032ص  ،0، طاإلقناعابن الباذش، ، 0/931
0/336. 
 املرجع السابق.، ضةرو ال( كأيب علي املالكي يف غري رواية شجاع، انظر: 9)
أثقل كان أشد مناسبة لإلدغام مما هو دوّنا يف الثقل،  أريد به التخفيف، وكلما كانت الكلمة اإلدغام ( وهو أوىل؛ ألن2)

وقد وجد فيه أحد الشرطني؛ وهو حتريك ما قبل القاف، وفقد الشرط الثاين وهو امليم، ولكن قام مقامها ما هم أثقل منها 
   .املرجع السابقي، إبراز المعانوهو النون؛ ألّنا متحركة ومشددة ودالة على التأنيث، انظر: 

، الكامل اهلذيل، ،021ص  ، رسالة دكتوراه،جامع: ال، ابن فارس0/089 ،0ط، غاية االختصار ظر: اهلمذاين،ان( 2)
 .601ص  ،0ط، المنتهىاخلزاعي، ، 9/028 ،0ط
 ،0ط، النشر ابن اجلزري، ( ما بني املعقوفتني يف األصل وب )عمرو(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر:7)
3/763 . 
 ، املرجع السابق.لجامعا( انظر: 8)
 .939/ 0 ،0ط، المستنيرابن سوار، ، 008ص  ،9، طالسبعةابن جماهد، ( انظر: 1)
 .0/622 ،0ط، المصباح الشهرزوري، ( انظر:01)
، وابن سوار، انظر: 00)  ،0، طالكفاية الكبرى أبو العز، ،املرجع السابقالمصباح، ( كأيب الكرم الشهرزوري، وأيب العز 

 ، املرجع السابق.يرالمستن، 77ص
( وقال الداين: "واختار اإلدغام؛ ألنه قد اجتمع يف الكلمة ثقالن، ثقل اجلمع وثقل التأنيث، فوجب أن خيفف 06)

 .97ص  ،0، طاإلدغام الكبيرالداين، ، 0/931 ،املرجع السابق، جامع البيانهـ. انظر: .باإلدغام". ا
 ( اإلدغام واإلظهار.03)
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ژ ۈ ژ إظهار:خيتلفوا يف  ومل
ژڄ ژو ،(6)

 ،فإن سكن ما قبلها مل تدغم ،(3)
ژڭۇ  ۇ  ۆ    ژ حنو:

ژڤ  ژ  و ،(9)
(2). 

ژٹ ٹٹ ژ حنو: ،(2) قبلها إذا حترك ما القافتدغم يف  الكافو 
ا فإن سكن م ،(7)

ژڇ ڇ  ژ  حنو: م،تدغ ملقبلها 
(8). 

ژ ی ی ژ حنو: ،(1) قبلهاإذا حترك ما  الراءتدغم يف  الالمو
(01). 

ژھ ھ  ژحنو: كسورة،أو م مضمومة أدغمتفإن سكن ما قبلها   
ہ  ژو ،(00)

ژ  ہ ہ
(09)[ٴۇ  ]ۈ  ۈژ  حنو: ،(03)فتوحةم وأظهرت ،(06)

ژ
  الم/أ[ 32] إال ،(02)

ژ ٹ ژ
ژٻ  ٻ  ژ :وحن ،(07)قعتو  يثفإّنا تدغم ح ،(02)

(08). 

                                                                                                                                                                          

ص  ،املرجع السابق، السبعة، 0/72 ،0ط، التذكرة ابن غلبون، . انظر:.هالمها معمول به". ا( قال ابن غلبون: وك0)
 . 0/078، 0، طإبراز المعاني أبو شامة،، 290،291

 .036( سورة طه، اآلية:6)
 .37( سورة الكهف، اآلية:3)
 .72( سورة يوسف، اآلية:9)
 .23( سورة البقرة، اآلية:2)
 حرفاً.( ومجلته اثنان وثالثون 2)
 .31( سورة البقرة، اآلية:7)
 .00( سورة اجلمعة، اآلية:8)
 ( بأي حركة حتركت الراء، ومجلته أربعة ومثانون حرفاً. 1)
 .80( سورة هود، اآلية:01)
 .611( سورة البقرة، اآلية:00)
 .062( سورة النحل، اآلية:06)
 ( إذا انفتحت بعد ساكن.03)
 ومثبت يف ب. ،( ما بني املعقوفتني من هامش األصل09)
 .01( سورة املنافقون، اآلية:02)
 .31( سورة البقرة، اآلية:02)
 .3/790 ،0، طالنشرابن اجلزري، ( لكثرة دورها. انظر: 07)
 .31( سورة البقرة، اآلية:08)
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 :وحن ،(6) بغنةفتخفى  ؛(0) قبلها ماحترك  اإذ الباءتسكن عند  الميمو

(3)[ٺ]ژ
ژ ٺ

ژہ   ہ   ژ  حنو: أظهرت،فإن سكن ما قبلها  ،(9)
(2).  

ژ ڈ ڎ ژ:وحن ،(7) الالمو (2) الراءحترك ما قبلها يف  إذاتدغم  النونو
  ھ ے  ے ژو ،(8)

ژ
ژڭ  ڭ   ژ :وحن أظهرت،ا ما قبله كنفإن س ،(1)

(00)[ڭ ڭ]      ژو ،(01)
ژ

إال  ،(06)
ژۇئ  ۇئ  ژ  حنو: ،(03)فإّنا تدغم ،ژڱ  ژ النون من 

(09).  

 :فصل

أو  ،إىل حركة احلرف املدغم إذا كان مضموماً  (0) واإلمشام ،(02) بالروم (02) اإلشارة وجتوز
ا على استثناء امليم عند واآلخذون باإلشارة أمجعو  ،وترك اإلشارة وهو األصل ،(6) مكسوراً 

                                                           

 .املرجع السابق، النشر ( ختفيفاً لتوايل احلركات. انظر:0)
 ( ومجلته مثانية وسبعون حرفاً.6)
 ب )أعلم(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح.يف تني وجدت يف األصل و ( ما بني املعقوف3)
 .23( سورة األنعام، اآلية: 9)
 .036( سورة البقرة، اآلية: 2)
 ( ومجلته مخسة أحرف.2)
 ( ومجلته ثالثة وستون حرفاً.7)
 .027( سورة األعراف، اآلية: 8)
 .22( سورة البقرة، اآلية: 1)
 .21( سورة النحل، اآلية:01)
 وهو حتريف. ب )وأن تكون هلم(.يف ( ما بني املعقوفتني وجدت يف األصل و 00)
 .7( سورة األنفال، اآلية: 06)
 .0/929 ،0، طجامع البيانانظر: الداين،  ومجلته عشرة مواضع، (03)
 .033( سورة البقرة، اآلية: 09)
 ،0، طالمستنير ابن سوار، ،092ص ،0ط، اإلقناع ابن الباذش، ،0/928 ، املرجع السابق،جامع البيان( انظر: 02)
 . 83ص  ،0ط، اإلدغام الكبير، الداين، 0/903
( الروم: هو إضعاف حركة احلرف املوقوف عليه وإبقاء ص و ي ت خفيٌّ ي درك حباسة السمع، ويكون يف املرفوع، 02)

 . 0/333 ،0ط، الكنز ابن عبد املؤمن، واملضموم، واجملرور، واملكسور، انظر:
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 ءواختلفوا يف استثناء الفا ،أو عند امليم ،عند مثلها ءالبا استثناءوعلى  ،(3) الباءأو عند  ،مثلها
، (2) الكفاية العز  يف أيبو  ،(2) املستنريكابن سوار يف   احد؛و  ريأيضًا غ اهافاستثن ،(9) الفاءيف 
ژں  ں   ژ ذلك:مثال  ،وغريهم ،(7) الفح ام نواب

ژۋ   ۋ  ژ  ،(8)
ژڈ   ڈ  ژ  ،(1)

(01)، 
ژڎ  ڎ  ژ 

ژڭ  ڭ   ڭ  ژ  ،(00)
 (06). 

 والقصر ،والتوسط ،فيه املد افإّنم أجازو  الً احلرف املدغم معت بلما ق كانوكذلك إذا   

فإن كان ما قبل املدغم صحيحاً فإن اإلدغام الصحيح  ،ذلك عند سكون الوقف كجواز ،(03)
وقد  ،الروم وهو ؛فأكثر احملققني على األخذ فيه باإلخفاء ،ننييعسر معه للجمع بني الساك

 وكالمها ،عسر إنو  ،بعضهم يأخذ فيه باإلدغام الصحيح نوكا ،(09) باالختالسيعرب عنه 
ژڳ   ڳ  ژ وذلك حنو: ،(02)صحيح

ژڃ    ڃ   ژ و ،(02)
ژٹڤ  ڤ  ڤ  ژ و ،(0)

ڎ  ژ ،(6)

ژڎ  ڎ  
(3). 

                                                                                                                                                                          

م: هو ضم الشفتني بعد إسكان احلرف املوقوف عليه من غري صوت، ويدركه البصري دون األعمى، ويكون يف ( اإلمشا0)
 .0/333 ،، املرجع السابقالكنزاملرفوع، واملضموم، ال غري. انظر: 

 . 093ص  ،0، طالتيسير الداين، ( اإلمشام باملكسور ممتنع. انظر:6)
 .0/16 ،0ط، التذكرة ابن غلبون، ( انظر:3)
 .3/721 ،0ط، النشر ابن اجلزري، ( ألن خمرجها من خمرج امليم والباء فال فرق. انظر:9)
(2 )0/909. 
 .81( ص 2)
 .090ص  ،0ط، التجريدابن الفحام، ( انظر: 7)
 .002( سورة املائدة، اآلية: 8)
 .32( سورة آل عمران، اآلية: 1)
 .22( سورة يوسف، اآلية: 01)
 .91 ( سورة املائدة، اآلية:00)
 .69( سورة املطففني، اآلية: 06)
 .3/720 ،0ط، النشر ابن اجلزري، ( انظر:03)
 .3/726 ،املرجع السابق، النشر( وهو الروم املتقدم. انظر: 09)
انظر:  قال ابن اجلزري: واإلدغام الصحيح هو الثابت عند قدماء األئمة من أهل األداء والنصوص جمتمعة عليه.( 02)

  .3/726 ،قاملرجع الساب، النشر
 .082( سورة البقرة، اآلية: 02)
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 :تنبيه

يذهب معه صفة  ،كامالً   إدغاماً  /ب[32] كافلقاف يف الا إدغاماإلدغام على  ةروا أمجع
 وإمنا خالف من خالف يف: ،ليس بني أئمتنا يف ذلك خالف ،ولفظها ستعالء،اال

ژٻ ٱ ژ
 ستعالءإىل أن صفة اال ،(2)وغريه مكي،فذهب  ؛أيب عمرو إدغام مل يرو   ممن (9)

ژ ېئ ژ: يف كهي ،باقية مع اإلدغام
ژڻ ژو (2)

 إىل (1) وغريه ،(8)وذهب الداين ،(7)
 ،وأوجه قياساً  ،إال أن اإلدغام اخلالص أصح رواية ،والوجهان صحيحان ،حمضاً  إدغامه إدغاماً 
ألنه يدغم املتحرك  ،وجه اإلدغام الكبري غريه يفيف قراءة أيب عمرو  البتةجيوز  نبل ال ينبغي أ
 .أحرىو  منه أوىل لساكنا (01) [فإدغام]،حمضاً  ماً من ذلك إدغا

 :فصل

 يف: (00)بغري إشارة  ءمحزة أبا عمرو على إدغام التا وافق

ژٱٻ  ژ         
ژٻ ٻ   ژ ،(0)

ژپ  پ     ژ ،(6)
ژې  ې    ژ ،(3)

(9). 
                                                                                                                                                                          

 .011( سورة األعراف، اآلية: 0)
 .061( سورة البقرة، اآلية: 6)
 .61( سورة مرمي، اآلية: 3)
 .61( سورة املرسالت، اآلية: 9)
طريق عن األخفش عن ابن ذكوان، وابن م هران من -ابن األخرم الربعي-( كأيب العالء اهلمذاين، من طريق ابن النضر2)

 ،0، طغاية االختصاراهلمذاين، ، انظر: -رواية حفص –، وابن كثري، وعاصم -قالون –أيب بكر النقاش بقراءات؛ نافع 
 .016ص د.ط،  ،المبسوط ،97ص  ،د.طالغاية، ابن مهران، ، 9/0089 السابق، ، املرجعالنشر، 6/716
 .66( سورة النمل، اآلية: 2)
 .68( سورة املائدة، اآلية: 7)
ص  ،0، طاإلقناع ابن الباذش، ،21ص  ،0، طاإلدغام الكبير، 6/222 ،0، طجامع البيان، الداين( انظر: 8)

003. 
، 0ط ،وضةر الاملالكي، ، 003ص  ، املرجع السابق،اإلقناع ( كابن جماهد، وأمحد بن صاحل عن قالون، انظر:1)
 .9/031 ،0ط، الكاملاهلذيل، ، 6/209 ،0ط، المستنيرابن سوار، ، 6/172
 ، ومثبت يف ب.( ما بني املعقوفتني من هامش األصل01)
 .0/329 ،0ط، اإلرشاد ،( انظر: ابن غلبون00)
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ژ ڱ ں ژعن خالد عنه يف: واختلف
ژ ڱڱ ژ ،(2)

فروامها باإلدغام أبو بكر  ،(2)
 اقوروى أبو إسح ،(8)وبه قرأ الداين عليه ،(7)عن خالد ان،عن الوز   ،عن أصحابه هرانن م  با

ژں ڱژإدغام: ،عن خالد ان،عن الوز   ،البخرتيالطربي عن 
سائر  وروى ،(01)فقط (1)

 .ومن تبعه ،(00)الشاطيب اسمالق بووذكر الوجهني عنه أ رمها،عن خالد إظها لرواةا

ژہ ھ       ژ  يعقوب على إدغام ووافقه 
 :إدغامواختص دونه ب ري،غ ال (06)

ژ ڈ ڈ ژ
ژ ىئ    ىئ   ی    ژ  يس على إدغام:رو  ووافقه ،(03)

ژی  یژ  ،(09)
 ژ،(02)

ژ حئ  مئ 
ژ ائ  ەئ ژ و ،(02)

ژەئ ژ:إدغامواختص عنه ب ،(07)
(08). 

                                                                                                                                                                          

 .0( سورة الصافات، اآلية:0)
 .6( سورة الصافات، اآلية: 6)
 .3( سورة الصافات، اآلية: 3)
 .0( سورة الذاريات، اآلية: 9)
 .2( سورة املرسالت، اآلية: 2)
 .6آلية: ( سورة العاديات، ا2)
 .92ص ، د.ط، الغايةابن مهران، ( انظر: 7)
 .930ص  ،0ط، التيسير، 9/0263 ،0ط، جامع البيان، الداين ( انظر:8)
 .2( سورة املرسالت، اآلية:1)
 .0/609 ،0، طالكنزابن عبد املؤمن، ، 0/999 ،0ط، المستنيرابن سوار، ( انظر: 01)
 ( قوله: 00)

 ـ      وخالدهم باخللف  فامللقيات  فال
 

 ـمغريات  يف ذكرًا وصبحًا فحص ال 
 . 119البيت ، 0، طحرز األمانيانظر، الشاطيب،          

 ، وهو املوضع الوحيد.32( سورة النساء، اآلية: 06)
 .22( سورة النجم، اآلية:03)
 .33( سورة طه، اآلية: 09)
 .39( سورة طه، اآلية: 02)
 .32( سورة طه، اآلية: 02)
 .010نون، اآلية: ( سورة املؤم07)
 .92( سورة سبأ، اآلية: 08)
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ژڈژابتدئ ليعقوب بقوله: إذاو  
ژەئژ ولرويس بقوله ،(0)

 نيبالتائ ابتدئ ،(6)
 .(3) مجيعاً 

  ژ  ک گ ژ وهي: حرفاً،اثين عشر  م/أ[ عنه: إدغا32رويس ] عن هوراجلم وزاد
  ژٹ  ٹ    ٹ  ٹ ژو ،وهي مثانية مواضع ؛(2)لنحلما يف ا مجيعژ ىئ   ڃژو ،(9)لبقرةا يف

فأدغمها أبو القاسم  ،(7)سورة النجم منژ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ژ،ژ    ٺ  ٿ   ٿ ژ ،(2)النمل يف
 ،(01)واإلرشادين ،(1)يذكر يف املستنري مل لذيوهو ا ار،كالمها عن التم    ؛واجلوهري ،(8)اسالنخ  
 ،(02)عن رويس سواه ءوأكثر أهل األدا ،(09)الفحاموابن  ،(03)والداين ،(06)والتذكرة ،(00)هجبوامل

وذكرها اهلذيل من طريق  ،(02)التخيري عن احلمامي ژہژيف  ذكرغري أنه  وضة،وكذا يف الر 

                                                           

 .22( سورة النجم، اآلية: 0)
 .92( سورة سبأ، اآلية: 6)
( مظهرتني؛ ملوافقة الرسم واألصل؛ فإن اإلدغام إمنا يتأتى يف الوصل، وهذا خبالف االبتداء بتاءات البزي اآلتية يف 3)

موافقة للرسم، فلفظ اجلميع يف الوصل واحد، واالبتداء خمتلف. البقرة فإّنا مرسومة بتاء واحدة؛ فكان االبتداء كذلك 
 . 3/720 ،0ط، النشر ابن اجلزري، انظر:

 .61( اآلية:9)
 .80،81،78،76( اآليات:2)
 .37( اآلية: 2)
 .91، 98( اآليتان: 7)
 .022، 029ص  ، رسالة دكتوراه،الجامع ،، ابن فارس019، 0/013 ،0ط، غاية االختصار اهلمذاين، ( انظر:8)
(1 )0/993،996. 
 . 76ص ،0، طالكفاية الكبرى، 609، 603ص  رسالة ماجستري،، اإلرشادأبو العز، ( انظر: 01)
(00 )0/618،617. 
(06 )0/19. 
 .006، ص 0ط ،مفردة يعقوب( انظر: الداين، 03)
 .008-002 ، ص0، طمفردة يعقوب ابن الفحام، ( انظر:09)
 .966،327،311،698، 661الصفحات:  ،0ط ،التلخيصعشر، أبو م ( كأيب معشر الطربي، انظر:02)
 ،0، طلتذكرةا ابن غلبون، ،007ص  املرجع السابق، ،مفردة يعقوب، 0/672 ،0ط، روضةال ،املالكي( انظر: 02)
0/19. 
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 ؛عنه ارعن التم   كالمها ، ق سموابن م   ،(6)بورواه أبو الطي   ،(0)عنه حابهعن أص احلمامي،
 .(3)هارباإلظ

فـــروى  ،ژ   ڤ ڤ ژ ،(2) البقـــرةيف  اً،أيضـــاً يف أربعـــة عشـــر حرفـــ (9) عنـــهواختلـــف 
 ەئ ژ ،(7) املــــــــبهجوهــــــــو الــــــــذي يف  ،(2) العــــــــالء عــــــــن القاضــــــــي أيب ز  أبــــــــو العــــــــ مــــــــهإدغا

ژوئ
(8). 

عــن  كفايــةورواه أيضــاً يف ال ،(01) القاضــي عــن (1) ين[اإلرشــاد]فــروى إدغامــه صــاحب 
  ،(09) رويسوالتلخيص عن  ،(03) واملصباح ،(06) التذكرةيف  يالذ وهو ،(00) الكارزيين

ژ ی  ی   ىئ    ىئ ېئ   ژو
ــــ دغامــــهإ فــــروى ،(02)  ،(02)ين[إلرشــــاد]ايف  اسالنخ 

ـــ واســـتثىن ،(0)ذاينوغايـــة اهلمـــ ،(07)واملصـــباح وهــــو  ،(6)اسذلــــك الكـــارزيين يف الكفايـــة عـــن النخ 

                                                           

 .9/092 ،0، طالكامل انظر: اهلذيل،( 0)
 ( هو: غالم بن شنبوذ.6)
 .0/019،013 ،0ط، غاية االختصار، اهلمذاين ( انظر:3)
 ( عن رويس.9)
 .71( اآلية:2)
 .76ص  ،0، طالكفاية الكبرى أبو العز، ( انظر:2)
 .0/612 ،0ط، المبهج سبط اخلياط، ( انظر:7)
 .072( اآلية: 8)
 .3/727، 0، طالنشر مابني املعقوفتني يف األصل و ب )اإلرشاد(، وهو حتريف. انظر: ابن اجلزري، (1)
 .609ص رسالة ماجستري، ،اإلرشاد ،العزو أب :( انظر01)
 .76ص  ،0، طالكفاية الكبرى أبو العز،( انظر: 00)
(06 )0/19 
 ( مل أجدها منصوصة.03)
 .668( ص09)
 .072( اآلية:02)
أبو العز،  .3/727، املرجع السابق، النشرمابني املعقوفتني يف األصل و ب )اإلرشاد(، وهو حتريف. انظر:  (02)

 .603ص ،  املرجع السابق، اإلرشاد
(07 )0/692. 
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 امهـــايف إدغ نريوال يف املســـت ،(9)روضـــةومل يـــذكر يف ال ،(3)وذكـــره يف اإلرشـــاد للقاضـــي ،الصـــحيح
 .(2)يف الكامل اميعليه عن احلم   ونص   ،(2) خالفاً 

 ،(8) الكارزيينمن غري طريق  اسالنخ   إدغامهفروى  ،ژ ہ ہ ہ ژ :(7) األعرافويف 
عن  واملستنري ،(00) والروضة ،(01) املصباحوهو الذي يف  ،(1) احلم اميوذكره يف الكامل عن 

 .(06) رويس

 عن الكارزيين إدغامه فروى ،ژ ڭ ۓ ۓ ژ      ب[/32: ](03) الكهفويف 
 .(08)والتذكرة ،(07)الفحام ابن ومفردة ،(02)والكفاية ،(02)املبهج يف هو وكذا ،(09)النخ اس

 وابن ،(3)الداين ماإدغامه فروى ،ژڤ ڤ  ژ:(6)طه ويف ،ژ  ڌ ڎ ژ :(0) ويف مرمي
 .(2)واملبهج ،(2)التذكرة يف الذي وهو (9)الفح ام

                                                                                                                                                                          

(0 )0/013. 
 .76( ص 6)
 .609( ص 3)
(9 )0/679. 
(2 )0/996. 
(2 )9/092. 
 .90( اآلية:7)
 .78ص  ،املرجع السابق، لكبرىا الكفاية ( انظر:8)
(1 )9/092. 
(01 )0/623. 
(00 )0/679. 
(06 )0/996. 
 .67( اآلية:03)
 .360ص  ،0ط، التلخيصأبو معشر، ( انظر: 09)
(02 )0/617. 
 .78( ص 02)
 .002( ص 07)
(08 )0/19. 
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ژ ڎ ڌ ژ :(8) والزمر ،(7) ويف النمل
 وابن ،(01) غلبون بن طاهر إدغامه فروى ،(1)

  .(03) الكارزيين عن الكفاية ويف ،(06) املبهج يف الذي وهو ،(00) الفحام

 وهو ،(02) وعبد الباري ،(02) األهوازي إدغامه فروى ،ژڱ ں ژ   :(09) ويف الروم
 .   (08)واملبهج ،(07) التذكرة يف الذي

 ،(60) التذكرة يف الذي وهو ،(61) املبهج صاحب إدغامه فروى ژپ ٻ ژ :(01) ويف الشورى
 .(0) الكارزيين عن الكفاية ويف

                                                                                                                                                                          

 .07( اآلية:0)
 .31( اآلية:6)
 ژ ،(61)ژک  گ  ژ  ؛بقرةيف ال ثناناغري:  يف ثالثة مواضع ال اإلدغام لرويس( الذي يف مفردة الداين؛ 3)

ص  ،0، طالمفردةالداين، انظر:  (،010) ژائ  ائ  ەئ    ژ   يف املؤمنني ع(، وموض072) ژ وئ ەئ
006. 

 .007ص ، 0، طمفردةال ،( انظر: ابن الفحام9)
(2 )0/19. 
(2 )0/021. 
 .21( اآلية:7)
 .2( اآلية:8)
 يف األصل ويف ب )أنزل لكم(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. (1)
 .0/19 ،0، طالتذكرة ابن غلبون، ( انظر:01)
 .007، املرجع السابق، ص ابن الفحام فردةم( انظر: 00)
(06 )0/617 . 
 .78( ص 03)
 .22( اآلية:09)
 ، مع العلم أن الوجيز ليس من الكتب املختارة لرواية رويس.82ص  ،0ط، الوجيزاألهوازي، ( انظر: 02)
 ( تقدمت ترمجته.02)
(07 )0/19. 
(08 )0/617. 
 .00( اآلية:01)
(61 )0/021. 
(60 )0/19. 
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 إدغامهما فروى ،ژحس  خس  مس  حص   ژ ،ژمخ   جخ  حخ    مح  ژ :(6) ويف النجم
 . (3)والروضة واملستنري، اإلرشادين، يف الذي وهو النخ اس، عن غايته يف اهلمذاين

 ،(2) املبهج يف الذي وهو األهوازي، إدغامه فروى ،ژ چ             ڃ ڃ ژ :(9) ويف االنفطار
 .(2) ذلك مجيع إظهار رويس عن الباقون وروى

 .(7) القرآن يف ما مجيع    ژ   پ ٻ ژ إدغام الكارزيين عن الفح ام ابن وروى

 غري يف أي (8) احلم امي نع يهاف التخيري يضاً أ الفح ام وابن لروضة،ا يف علي أبو وروى  
 .فيها عنه خالف فال وإال أواًل، املتقدمة التسعة

  .(00)الفح ام ابن ذكر كما ،(01) مطلقاً  ژپ      ٻ ژ إدغام: (1) رويس عن األهوازي روى وكذا

 عنرواية الزبريي  وهو]، (06) أبوعمرو أدغمه ما كل إدغامعن يعقوب  املصباح صاحب وذكر
 .(03) [يعقوب نوسائر أصحابه ع ،روح ورويس

                                                                                                                                                                          

 .78( ص 0)
 (.99،93( اآليتان:)6)
، 0، طالكفاية، 609ص  ، رسالة ماجستري،شادر اإل ،العز و، أب0/013 ،0، طغاية االختصار اهلمذاين، ( انظر:3)

 .0/672 ،0، طالروضةاملالكي، ، 0/993 ،0، طالمستنيرابن سوار، ، 81ص 
 (.1،8( اآليتان: )9)
 .0/617، 0ط، المبهج سبط اخلياط، ،82ص  املرجع السابق،، الوجيز( انظر: 2)
 .3/721 ،0ط ،النشر ابن اجلزري، والوجهان عنه صحيحان، انظر:قال اجلزري: ( 2)
: ابن ( وهو ستة وعشرون حرفاً؛ منها الثمانية املتقدمة يف النحل، وحرف الشورى، وسبعة عشر حرفاً سوى ذلك، انظر7)

 .3/721 ،0، طالنشراجلزري، 
 .007ص ، 0، طمفردةال ،ام، ابن الفح  0/672 ،0، طالروضةاملالكي، ( انظر: 8)
 .82ص  ،0ط، الوجيزاألهوازي، ( انظر: 1)
 ( أي يف الستة والعشرين موضعاً.01)
 .، املرجع السابقفردةالم( انظر: 00)
 .0/629 ،0ط، المصباحالشهرزوري،  ( أي من املثلني واملتقاربني، انظر:06)
 ، ومثبت يف ب.( ما بني املعقوفتني من هامش األصل03)
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 :فصل

 (0) ومحزة عمرو أبو وأدغم
 /أ[.37] ،(6)النساء يف  ژٿ  ٹ  ژ 

 .(9) النمل يف ژ ٻ ژ من: (3)النون يف النون ويعقوب محزة وأدغم

 .(2)األحقاف يف  ژڱ  ژ   من هشام وأدغمها

 .(7)باإلظهار (2)الكهف يف  ژىئىئ  ژ  كثري ابن وقرأ

 .(8)يوسف يف ژۈ   ۈ     ۆ   ۆ ژ إدغام على وأمجعوا

 الباقون وقرأ ،(01) إشارة غري من (1) حمضاً  إدغاماً  بإدغامه جعفرفقرأه أبو  به؛ للفظا يف واختلفوا
 ،(0) الداين اختيار وهو ،(09) الشاطيب قطع وبالروم ،(03) واإلمشام (06) الروم هي، و (00) باإلشارة

 أعلم. والل ،(6) األداء أهل أكثر قطع باإلمشامو 

                                                           

 .0/013، 0، طغاية االختصار، ( انظر: اهلمذاين0)
 .80( اآلية:6)
 . 3/723، 0، طالنشر  يف مجيع املصاحف. انظر: ابن اجلزري،وهي بنونني( 3)
 .32( اآلية:9)
 .07( اآلية:2)
 .12( اآلية:2)
، النشر ، ابن اجلزري،672ص  ،0ط، المقنع: الداين، ( إظهار النونني، وهي كذلك يف مصاحف أهل مكة. انظر7)

 .3/723 ،0ط
 .00( اآلية:8)
، ، 6/262 ،0ط، غاية االختصار اهلمذاين، ( انظر:1)  .012ص ،0ط ،الكفاية الكبرىأبو العز 
 .3/723 ،0ط، النشر ابن اجلزري، ( أي: يلفظ بالنون مفتوحة مشددة، انظر:01)
 .392ص ،9ط، السبعة، ابن جماهد، 301ص  ،0ط ،التيسيرو، 301ص، 0ط، المقنعالداين،  ( انظر:00)
 املرجع السابق.، النشرانظر: الصحيح،  اإلدغام ( تكون حينئٍذ إخفاء، ال يتم معها06)
( وحقيقة اإلمشام: أن يشار باحلركة إىل النون ال بالعضو إليها، فيكون ذلك إخفاء ال إدغاماً صحيحاً؛ ألن احلركة ال 03)

 .361ص ،املرجع السابق ،التيسيرتسكن رأساً، بل يضعف الصوت هبا فيفصل بني املدغم واملدغم فيه لذلك، انظر: 
 ( قوله:09)
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................................... 
 

 وتأمننا للكل خيفى مفصال 
 .773البيت       

قال أبو شامة يف شرحه: "فاإلخفاء هو املعرب عنه بالروم"، "للكل خيفى مفصال": أي: "نفصل إحدى النونني عن      
 .6/712 ،0ط ،إبراز المعاني أبو شامة، اآلخر، خبالف حقيقة اإلدغام" انظر:

 .301ص  ،املرجع السابق ،التيسير، و3/0661 ،0ط، جامع البيان، الداينظر: ( ان0)
( كابن جماهد، ومكي القيسي، وذكر هذا الوجه أيضًا الشاطيب، وهو اختياري، يف قوله: وأدغم مع إمشامه البعض 6)

 ،0طاألماني،  ، حرزالشاطيب، 631ص ،0، طالتبصرةابن أيب طالب، ، املرجع السابق السبعةعنهم.....، انظر: 
 .779البيت 
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 (0) الكناية هاء باب[ ثامن]المطلب ال

 :قسمني على وتأيت الغائب، املذكر املفرد عن هبا املكىن لضمري؛ا هاء عندهم وهي

 ساكن. بعد -

 وبعد متحرك.-

 مكسورة كانت فإن حركتها؛ بإشباع أي، بصلتها كثري ابن قرأ ساكن؛ بعد فالذي
ژڀ         پ ژ: وحن بواو وصلها مضمومة كانت وإن بياء، وصلها

ژ ٿ  ٺ ژو ،(6)
 ڱ ژ و ،(3)

ژ ڱ
ژ  ڃ ڄ  ڄ ژو ،(9)

 يف ژڦ           ڦ ژ: تعاىل قوله يف حفص وافقه ،(2)
 .(7)متحرك بعدها وقع إذا هذا صلة بغري والباقون ،(2)الفرقان

 أو ساكن، (8) [قبلها] كان سواء صلتها، عدم يف خالف فال ساكن؛ عدهاب وقع فإن
ژۅ  ۅ   ۋ ژ: حنو متحرك

ژڄ  ڄ   ژو ،(1)
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ژ  ،(01)

ژھ  ھ
ژمت  ىتژ ،(00)

(06). 

                                                           

 .17-0/12 ،0، طالتذكرةابن غلبون، ( انظر: 0)
 .6( سورة البقرة، اآلية:6)
 .37( سورة األنعام، اآلية:3)
 .7( سورة آل عمران، اآلية:9)
 .060( سورة النحل، اآلية:2)
 .21( اآلية:2)
 .0/12 ،املرجع السابق ،التذكرة( انظر: 7)
 ط من ب.( ما بني املعقوفتني ساق8)
 .0( سورة الكهف، اآلية:1)
 .08( سورة املائدة، اآلية:01)
 .91( سورة التوبة، اآلية:00)
 .92( سورة الكهف، اآلية:06)
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 إن وبواو كسرة، قبلها كان إن بياء صلتها على هفي معونجم القر اء فإن متحرك؛ بعد والذي
ژڱ   ڱ ژ :حنو فتحة، أو ضمة قبلها كان

ژڤ  ڦ ژ  ،(0)
ژ  خب  حب ژ،(6)

 وقد ،(3)
 . تعاىل الل شاء نإ فاةمستو  نذكرها مواضع القسمني من خرج

 ،ژ ڻ ۀژ    من (9) اهلاء هشام عن والداجوين وشعبة، ومحزة، عمرو، أبو فأسكن
(2) [ڻ] ڻ ژو ،(2)عمران آل يف/ب[ 37]ژھ ھ  ھ ژو

ژ 
 هبا، موضعان وهو ،(7)

 جعفر؛ أيب عن واختلف ،(1)النساء يف ژ ڇ ڇ چ چ چ ژو ،(8)الشورى يف وموضع
 ابن عن واهلامشي ،(00) [وردان] ابن عن أصحاهبما عن هارون وابن ،(01)النهرواين عنه فأسكنها

 .(06)مج از

ف،ن اب وكذا ،(0) (03) [وقالون]يعقوب،  صلة غري من فيهن وكسرها  مهران، وابن العال 
 ابن عن والدوري ،(3) وردان ابن عن الفضل عن أصحاهبم عن ،(6) الل وهبة والور اق، واخلب ازي،

وار ابن كالم ظاهر هوو  ،(9) مج از ابن  .(2) عنه اهلامشي عن س 

                                                           

 .62( سورة البقرة، اآلية:0)
 .37( سورة الكهف، اآلية:6)
 .37( سورة البقرة، اآلية:3)
ص  ،0، طاإلقناع ابن الباذش، ،623ص  ،0ط، التيسير الداين، ،6/611 ،0، طالتذكرةابن غلبون، ( انظر: 9)

 .0/383 ،0ط، غاية االختصار اهلمذاين، ،6/89 ،0ط ،المستنير، سوار ابن، 301
 .72( اآلية:2)
 ساقط من ب.( ما بني املعقوفتني 2)
 .092( سورة آل عمران، اآلية:7)
 .61( اآلية:8)
 .002( اآلية:1)
ص  ،0ط، الكفاية الكبرى أبو العز، ،6/912 ،0، طالمصباح الشهرزوري، ،، املرجع السابقالمستنير( انظر: 01)

096. 
 .3/727 ،0ط، النشر ابن اجلزري، ( ما بني املعقوفتني وجد يف األصل )وران(، وهو حتريف، انظر:00)
 .9/208 ،0ط، الكامل ، اهلذيل،املرجع السابق ،المصباح( انظر: 06)
 .، ومثبت يف ب( ما بني املعقوفتني من هامش األصل03)
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 وابن عبدان، ابن فروى ذكوان؛ ابن عن والصوري هشام، عن احللواين عن واختلف
 من الفتح أيب على الداين قرأ وبه ،(7) القصر كذلك احللواين، عن كالمها ،(2) اجلم ال عن جماهد
 ،(00) (01) باإلشباع اجلم ال عن لباقونوا ،(1) التيسري يف الذي وهو ،(8) السامري على قراءته
 أيب طريق غري من (09) زيد وكذا (03) من ]الكامل[ (06) باالختالس الصوري عن املطو عي وروى
،  ،(02) اهلمذاين له قطع وبذلك الصموري، عن الر ملي عن كالمها القب اب، بكر وأبو العز 

 وروى ،(07) الرملي طريق من املبهج يف الذي وهو ،(02) زيد غري عن رواه فيما اإلرشاد وصاحب

                                                                                                                                                                          

 ابن غلبون، ،0/383، 0ط ،غاية االختصار اهلمذاين، ،622ص  ، رسالة ماجستري،اإلرشادأبو العز، ( انظر: 0)
 .9/208، 0ط ،الكاملاهلذيل،  ،6/611 ،0، طالتذكرة

( رواية هبة الل بن جعفر عن أبيه جعفر بن حممد بن اهليثم عن ابن وردان؛ وليست عن الفضل عن ابن وردان، انظر: 6)
 .91ص ،0، طالكفاية الكبرى ،أبو العز، 3/921 نشرال
 .6/912 ،0ط، المصباحالشهرزوري، ، 6/89 ،0، طالمستنير ،( انظر: ابن سوار3)
 . 9/201 ، املرجع السابق،الكامل( انظر: 9)
و جعفر من طريق ( الذي يف املستنري؛ اهلامشي عن ابن مجاز يقرأ بكسر اهلاء مع الصلة، قال ابن سوار يف املستنري:" وأب2)

وقرأه بكسر اهلاء من غري صلة ياء أبو جعفر من طريق العالف   - يف الكلمات األربع -النهرواين بإسكان اهلاء فيهن 
 ،المستنيروقالون، واملسييب غري خلف، ويعقوب غري زيد من طريق هبة الل. الباقون بكسر اهلاء وصلتها بياء." اهـ. انظر: 

   املرجع السابق.
 .3/181 ،0ط، جامع البيان الداين، ،601ص  ،9ط، السبعة ابن جماهد، انظر:( 2)
 ( أي: االختالس.7)
 .6/328 ، املرجع السابق،النشر( انظر: 8)
 .623( ص 1)
 املرجع السابق.المصباح، ، 639ص  ،0، طالتلخيص أبو معشر، ( إشباع كسرة اهلاء يف األربعة، انظر:01)
 .3/721، املرجع السابق ، النشرن صحيحان. انظر: قال ابن اجلزري: والوجها( 00)
 .9/201 ،0ط الكامل،اهلذيل،  ( انظر:06)
 ، ومثبت يف ب.( ما بني املعقوفتني من هامش األصل03)
 ( أبو القاسم بن أيب بالل. 09)
ڻ  ژ  ژ ھ  ھ ژ    ژڻ  ژ :" وكسر اهلاء من غري صلة يف السبعة_ الغاية( إال يف موضع الشورى، قال اهلمذاين يف 02)

وقالون، واملسييب، ويعقوب، وافقهم  العمري،  - ژڇ  ...چ  ژ  ،يف آل عمران موضعان، والشورى موضع  ژ
 .0/383 ،0ط ،غاية االختصار اهلمذاين،( فإنه خص ه بالياء. انظر: 61) اآلية  الصوري إال يف الشورى

 .622( ص 02)
(07 )0/263. 
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 ،(6) ذكوان ابن عن األخفش روى وكذا ،(0) باإلشباع وغريه، العز، أيب طريق من زيد عنه
 .(3) الباقون قرأ وبذلك

 سك ن من مع اهلاء سك ن حفصاً  أن إال ،(9) يف النمل ژ گ گ ژ يف: اختالفهم وكذا

 .(2) وردان ابن عن اللة هب عن احلنبلي أسكنها وكذا ،(2)

 ابن عن واختلف ،(1)النور يف (8) [(7)[ژ  ی ژمن ]] اهلاء وشعبة وأبو عمر  وسك ن
 . وردان وابن، وخالد عامر،

 /أ[38]. (01) املتقدمة اخلمسة يف كاخلالف عنه فاخلالف عامر ابن فأما

 واهلمذاين، ،سوار وابن كفايته، يف العز   وأبو مهران، ابن اإلسكان على له فنص   خالد أماو 
، وابن (03) الفتح أيب على الداين قرأ وبه ،(06) وسائر العراقيني ،(00) والروضة املبهج، وصاحب

                                                           

 .639ص  ،0، طالتلخيصأبو معشر، ، 622ص  ماجستري،رسالة ، اإلرشادأبو العز، ( انظر: 0)
، المصباحالشهرزوري، ، 6/611 ،0ط، التذكرةابن غلبون، ، 081ص  ،0ط ،التبصرة ابن أيب طالب، ( انظر:6)

 .6/912 ،0ط
: ( واحلاصل: يكون أليب جعفر وجهان: اإلسكان واالختالس، والبن ذكوان وجهان: الصلة واالختالس، وهلشام الثالثة3)

 .3/771 ،0ط، النشر ابن اجلزري، اإلسكان، واالختالس، والصلة. انظر:
 .68( اآلية: 9)
 .697ص  ،0ط، الكفاية الكبرى أبو العز، ( أبو عمرو، وشعبة ومحزة، انظر:2)
 .املرجع السابق ،الكفاية، 972ص املرجع السابق،، اإلرشاد( انظر: 2)
  واملثبت هو الصحيح. هو حتريف.و  ( ما بني املعقوفتني وجد يف ب )فيتقه(،7)
 من هامش األصل، ومثبت يف ب. ( ما بني املعقوفتني 8)
 .26( اآلية: 1)
 ( بأوجهه الثالثة: اإلسكان، واالختالس، والصلة.01)
 ،0، طالمستنيرابن سوار، ، 691ص  ،0ط، الكفاية الكبرى أبو العز،، 28ص  د.ط، الغاية ،( انظر: ابن مهران00)
، 0طالروضة،  ،املالكي ،6/762 ،0، طالمبهجسبط اخلياط، ، 0/389 ،0ط، غاية االختصارين، اهلمذا، 6/369
6/866. 
 .6/283 ،املرجع السابق ،المصباح( كأيب الكرم الشهرزوري، انظر: 06)
 .300ص ،0ط، اإلقناعابن الباذش، ، 0918/ 3، 0، طجامع البيانالداين، ( انظر: 03)
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ّ   ونص ،(3)احلمامي (6)[عن] واملالكي ،(0)الفارسي على الفح ام الصلة  (9)[على]لهّّ
 ،(7)ةاربوسائر املغ ،(2) والتذكرة والكايف، واهلادي، والتبصرة، والعنوان، تلخيص،ال (2)بصاح

 . (01) والشاطبية ،(1)التيسري يف والوجهان ،(8)احلسن أيب على الداين قرأ وبه

 الذي وهو ،(03) وهبة الل ،(06)هارون وابن ،(00) النهرواين اإلسكان عنه فروى وردان ابن وأما
ف وابن ،(02) مهران ابن اإلشباع عنه وروى ،(02) اهلمذاين (09) [عليه] نص  ،والور اق ،(0) العال 

 .(6) اخلب ازي الوجهني وروى

                                                           

 .679ص  ،0ط، التجريدابن الفحام، ( انظر: 0)
 .3/770 ،0ط، النشرابن اجلزري،  ( ما بني املعقوفتني وجد يف ب )على(، واملثبت هو الصحيح، انظر:6)
 .6/866 ،0ط، روضةال ،املالكي( انظر: 3)
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من ب، واملثبت هو الصحيح.9)
 اإلمام اكتفى وقد و"تلخيص العبارات" البن بليمة،"صاحبا التلخيص" املقصود هبما: "تلخيص أيب معشر" النشر ( يف 2)

 ،0ط ،النشر اجلزري، ابن: انظر. العبارات تلخيص وهو خالد، رواية يف فقط املختار بذكر املوضع هذا يف املتويل
6/930، 936،  3/770..  
، لعنوانا ابن خلف، ،068ص  ،تلخيص العباراتابن بليمة، ، 399ص ، 0، طتلخيصال ،معشر و( انظر: أب2)

 ابن غلبون، ،671ص  ،0، طالهاديابن سفيان، ، 682 ، ص0، طالتبصرةابن أيب طالب، ، 622ص  ،0ط
 باخللف حلمزة. 098، ص الكافي، ابن شريح، 6/926 ،0، طالتذكرة

 .306ص  ،0، طاإلقناع ،( كابن الباذش، انظر: ابن الباذش7)
 .3/0918 ،0ط، جامع البيان الداين، ( انظر:8)
 .389( ص 1)
 ( قوله: 01)

 ........................... ويتقه          
 
 

 محى صفوه قوم خبلف وأّنال 
 .020البيت       

 .6/283 ،0، طالمصباح الشهرزوري، ،6/369 ،0، طالمستنير ابن سوار، ( انظر:00)
 أبو بكر الرازي ، تقدمت ترمجته.( 06)
الروضة،  ،املالكي ،691ص  ،0ط، الكفاية الكبرىو ،923ص  ، رسالة ماجستري،اإلرشاد أبو العز، ( انظر:03)

 .6/866، 0ط
 ، ومثبت يف ب.( ما بني املعقوفتني من هامش األصل09)
 .0/389 ،0ط ،غاية االختصار اهلمذاين، ( انظر:02)
 .28صد.ط، ، الغاية ابن مهران، ( انظر:02)
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 ،(3) القاف يسكن حفصاً  نأ إال وحفص، وقالون، يعقوب، إشباع غري من اهلاء وكسر
 يذكر ومل اهلاء، قصر الاجلم   طريق من واهلامشي الدوري، عنه فروى مج از، ابن عن واختلف

 البن سوار ابن يذكر ومل اإلشباع، رزين ابن طريق من اهلامشي عنه وروى ،(9) سواه عنه اهلذيل
 .(2) الباقون قرأ وبه ،(2) سواه مج از

 وهشام، لدوري،ا عن واختلف ،(7) الزمر يف ژڈ   ڈ ژ من اهلاء السوسي وسكن
 .مج از وابن وشعبة،

 املطو عي طريق من فرح وابن ،(8) املعد ل طريق من ءأبو الزعرا اإلسكان عنه فروى الدوري؛ فأما
 العنوان صاحب يذكر ومل ،(01) فرح ابن عن زيد، عن واحلم امي، ،(1) انالقط   طريق ومن عنه،
 .(09)  (03)[الفارسي] على التجريد وصاحب ،(06) فرح ابن طريق من الداين قرأ وبه ،(00) سواه

                                                                                                                                                                          

ف 0) ، المستنير بكسر القاف، واختالس كسرة اهلاء. انظر:( الذي يف املستنري؛ قراءة أيب جعفر من طريق ابن العال 
 .6/369 املرجع السابق،

  ، املرجع السابق.النشر، 9/266 ،0، طالكامل اهلذيل، ( انظر:6)
، املرجع الكامل، 6/283 ،0ط، المصباحالشهرزوري، ، 923ص  ،رسالة ماجستري، اإلرشاد أبو العز، ( انظر:3)

 .6/369 جع السابق،املر ، المستنير، 9/260 السابق،
 املرجع السابق. الكامل( انظر: 9)
 املرجع السابق.، المستنير( انظر: 2)
( واحلاصل: يكون لكل من خالد وابن وردان وجهان: اإلسكان واإلشباع، ويكون لكل من ابن ذكوان وابن مج از 2)

 .3/776 ،0ط، النشر ابن اجلزري، وجهان: القصر واإلشباع، وهلشام كل من الثالثة. انظر:
 .7( اآلية:7)
 .618ص  ،0ط، التجريد ابن الفحام، ( انظر:8)
 .3/776 ،0، طالنشر ابن اجلزري، ( بكر بن شاذان، انظر:1)
، المستنير ابن سوار،، 6/798 ،0ط، المصباحالشهرزوري، ، 6/781 ،0، طالمبهج سبط اخلياط، ( انظر:01)

 .0/381 ،0، طغاية االختصاراهلمذاين، ، 6/911 ،0ط
 .312( ص 00)
 .938ص  ،0، طالتيسيرو، 9/0291 ،0، طجامع البيان الداين، ( انظر:06)
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من ب.03)
 .618( ص 09)
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 ابن عن بالل أيب بن وزيد /ب[38] ،(0) الزعراء أيب عن جماهد ابن الصلة عنه وروى
 والتبصرة، اهلادي، صاحب يذكر ومل ،(6) الداين قرأ وبه حلم امي،وا القط ان، طريق غري من فرح،

 .سواه الدوري عن ،(2) واملغاربة ،(2) املصريني وسائر ،(9) والتلخيص ،(3) والكايف

ن اب على (1) التجريد صاحب قرأ وبه ،(8) التيسري ظاهر وهو ،(7) الشاطيب الوجهني وذكر
 .يوعبد الباق ن فيس،

 طرقنا من ليس اإلسكان أن إال واإلسكان، ،(01) القصر من كل له فصح   هشام وأما

(00). 

 يف الذي وهو محدون، أيب طريق من آدم بن حيىي اإلسكان؛ عنه فروى ة،وأما شعب
 االختالس عنه وروى شعيب، طريق من خ ريون ابن روى وكذا بكماله، حيىي عن (06) التجريد

                                                           

 .6/798،797، المصباح، 6/781 ،املرجع السابق، المبهج ،220ص  ،9، طالسبعة ابن جماهد، ( انظر:0)
 .938ص  ،0، طالتيسير، الداين ،، املرجع السابقجامع البيان ( انظر:6)
، التبصرةابن أيب طالب، ، 671ص  ،0، طالهادي ابن سفيان، ( ذكر ابن سفيان القريواين أليب عمرو اخللف، انظر:3)

 .9الالم، د.ط، صالكافي ابن شريح، ،366ص  ،0ط
تلخيص  ابن بليمة، ر:( املراد تلخيص العبارات البن بل يمة؛ ألن تلخيص أيب معشر ذ كر فيه اإلسكان للدوري، انظ9)

 .311ص  ،0، طالتلخيص أبو معشر، ،099ص  د.ط،، العبارات
 .618ص  ،0، طالتجريد ابن الفحام، ( منهم: عبد الباقي بن فارس احلمصي ُث املصري، انظر:2)
 .9/269 ،0ط، الكامل اهلذيل، ( كابن ج بارة اهلذيل انظر:2)
 ( قوله: 7)

ن ه  ل ب س  طي    ٍب           وإسكان  يرض ه  مي 
 

 خبلفهما...................  
 ،0، طإبراز المعاني أبو شامة، ، قال أبو شامة:" اخللف الذي للدوري هو؛ اإلسكان والصلة" انظر:029البيت:         

0/612. 
 .938( ص 8)
 .618( ص 1)
 .6/901 ،0، طالمستنير ابن سوار، ( انظر:01)
 .3/772 ،0ط، النشر ابن اجلزري، ( انظر:00)
 .618( ص 06)
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 صاحب الوجهني وذكر ،(0) عنه خ ريون ابن سوى شعيب طريق من آدم، وابن العليمي،
 .(6) العنوان

 صاحب نصم  وهو املستنري، طريق غري من اهلامشي؛ عنه اهلاء فسكن مج از ابن وأما
 .(9) اهلامشي عن املستنري وصاحب عنه، الدوري ووصلها ،(3) الكامل

 ذكوان، ابن عن واختلف ،(2) وحفص ويعقوب، ومحزة، نافع، اهلاء ضمة واختلس 
 .وردان ابنو 

 طريق من إال ،(2) األخفش عن والنقاش الصوري، االختالس عنه فروى ذكوان؛ ابن فأما
 العراقيني كتب وسائر ،(8) واملستنري واإلرشادين، املبهج، يف الذي وهو ،(7) الفح ام وابن الداين،

 .(01) األخرم ابن عن اهلمذاين عليه ونص   الطرق، هذه من (1)

 وابن الداين، روى وكذلك ،(00) املبهج طريق من إال األخرم، ابن اإلشباع؛ عنه وروى
 ،(6) العنوان وصاحب سفيان، وابن مهران، وابن التذكرة، صاحب يذكر ومل ،(0) عنه الفح ام
 .(3) سواه عنه واملغاربة املصريني، وسائر

                                                           

 .3/772 املرجع السابق،، النشر( انظر: 0)
 .312( ص 6)
(3 )9/266. 
 .6/911 ،املرجع السابق ،المستنير( انظر: 9)
 ،رسالة ماجستري، اإلرشاد أبو العز، ،6/813 ،0ط، روضةال ،املالكي، 6/901 املرجع السابق،، المستنير( انظر: 2)

 .0/380 ،0ط، رغاية االختصا اهلمذاين، ،231ص 
 .3/772 املرجع السابق،، النشر ( من مجيع طرقه، انظر:2)
 .618ص  ،0ط، التجريدابن الفحام، ، 9/0237 ،0ط، جامع البيان، و938ص  ،0، طالتيسيرالداين، ( انظر: 7)
، كبرىالكفاية الو ،231ص  رسالة ماجستري،، اإلرشاد أبو العز، ،6/781 ،0، طالمبهج سبط اخلياط، ( انظر:8)

 .6/901 ،0ط، المستنيرابن سوار، ، 676ص  ،0ط
 . 6/798، 0، طالمصباحالشهرزوري، ، 221ص  ،9ط، السبعة ابن جماهد، ( انظر:1)
 .0/380،381 ،0ط، غاية االختصاراهلمذاين، ( انظر: 01)
 .6/781 ،0، طالمبهج سبط اخلياط،( انظر: 00)
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ف، ابن االختالس؛ عنه فروى /أ[31]وردان؛  ابن وأما  ب ازي،واخل مهران، وابن العال 
 .(2) والرمهاوي ،(2) األهوازي رواية من وهو ،(9) والور اق

 .(1) (8) والنهرواين الل، وهبة هارون، ابن بقي؛ (7) [من] اإلشباع عنه وروى

 الداين، إسكاّنا فروى ،(01) (طه) بـ ژ   خب ژ هاء إسكان يف السوسي عن واختلف
 .(0) املغاربة وسائر ،(06) والشاطيب ،(00) والتبصرة والتلخيص، الكايف، وصاحب غلبون، وابنا

                                                                                                                                                                          

 .618ص  ،0ط، التجريدابن الفحام، ، 9/0237 ،0ط، لبيانجامع ا، و938ص  ،0، طالتيسيرالداين، ( انظر: 0)
 ،0، طالهاديابن سفيان، ، 383ص  ،د.ط، المبسوطابن مهران، ، 6/261 ،0، طالتذكرة ابن غلبون، ( انظر:6)

 .312ص  ،0، طالعنوانابن خلف، ، 671ص 
، 9/269 ،0، طالكاملاهلذيل، ، 079ص  ،د.ط، الكافي ابن شريح، ( كابن شريح، واهلذيل، وابن الباذش، انظر:3)

 . 306ص  ،0، طاإلقناعابن الباذش، 
 املرجع السابق، ،الكامل، 6/901 ،0ط، المستنيرابن سوار، ، 6/798، 0، طالمصباحالشهرزوري، ( انظر: 9)
9/263. 
ي تنسب إليه رواية ( وهي طريق أدائية، لعل ها تكون من طريق أيب الفرج الشنبوذي؛ ألنه الوحيد من شيوخ األهوازي الذ2)

 . 0/660،661، د.طالغاية،  ابن مهران، ابن وردان. والل أعلم. انظر:
( احلسني بن علي بن عبيد الل، الشيخ أبو علي الرمهاوي السملمي، شيخ القراءة بدمشق مع األهوازي، قرأ على الصقر 2)

ومجاعة، قرأ عليه أبو علي احلسن بن القاسم غالم  رمحة بن حممد بن أمحد الكفرتوثي، وقرأ على احلسن بن سعيد البزاز،
 .0/692،692 املرجع السابق، ،الغايةهـ بدمشق. انظر: 909اهلر اس، وصنف يف القراءات كتابًا حافال، تويف سنة 

 .مابني املعقوفتني يف األصل ويف ب )كمن(، واملثبت مناسب للسياق( 7)
 ،0، طغاية االختصار، اهلمذاين ،6/911 ، املرجع السابق،المستنير ،6/798 ،املرجع السابق، المصباح ( انظر:8)
 .231ص  ، رسالة ماجستري،اإلرشاد أبو العز، ،0/381
( واحلاصل: يكون لكل من الدوري وابن مج از وجهان: اإلسكان واإلشباع، ويكون لكل من هشام وأيب بكر وجهان: 1)

والباقون بإشباع ضمة اهلاء، بن وردان وجهان: االختالس واإلشباع. اإلسكان واالختالس، ويكون لكل من ابن ذكوان وا
 .3/777 ،0ط ،النشرابن اجلزري، انظر:  وهم: ابن كثري والكسائي وخلف.

 .72( اآلية 01)
، 6/936 ،0، طالتذكرة ابن غلبون، ،3/0321 ،0، طجامع البيانو ،329ص  ،0ط، التيسير الداين، ( انظر:00)
ابن  ،060ص  ، د.ط،تلخيص العبارات ابن بليمة، ،031ص  ،د.ط، الكافي ابن شريح، ،6/281، 0، طاإلرشادو

 .676ص  ،0، طالتبصرة أيب طالب،
 ( قوله: 06)

................................... 
 

تلى   ويأته  لدى طه باالسكان  جي 
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وار، ابن الصلة؛ عنه وروى  صاحب (6) العز   وأبو واهلمذاين، اخلياط، وسبط مهران، وابن س 
 والوجهان ،(2) العراقيني وسائر ،(2) والكامل والتجريد، ،(9) العنوان وصاحب ، (3) ين[اإلرشاد]

 .(7) اهلداية يف

 .ورويس ن،وردا وابن قالون، عن واختلف

 والكايف، والتبصرة، والتذكرة، التجريد، صاحب االختالس؛ عنه فروى قالون، فأما
 عن إدريس، بن صاحل طريق وهي ،(8) كفايته  يف اخلياط وسبط غايته، يف واهلمذاين والتلخيص،

ف، وابن مهران، ابن وطريق نشيط، أيب  (1) [أبو] رواه وكذا بويان، ابن عن والشذائي، العال 

                                                                                                                                                                          

 .026البيت      
 .671ص  ،0ط، الهادي ابن سفيان، ( كابن سفيان القريواين، انظر:0)
، 6/711 ،0، طالمبهجسبط اخلياط، ، 28 ، صالغاية ابن مهران، ،6/616 ،0ط، المستنير، ابن سوار انظر:( 6)

ص  ،0، طالكفاية الكبرى، و932ص  ،، رسالة ماجسترياإلرشادأبو العز، ، 0/389 ،0ط، غاية االختصاراهلمذاين، 
667. 

 ،0ط، النشرابن اجلزري، انظر: وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح.  مابني املعقوفتني يف األصل ويف ب )اإلرشاد(،( 3)
3/777 . 
، االكتفاءابن خلف، ( مل يتعرض العنوان املطبوع هلذه الكلمة البتة، وهي يف االكتفاء الذي هو "أصل العنوان". انظر: 9)

 .011ص  ،0ط
 .9/261 ،0، طالكاملاهلذيل، ، 622ص  ،0، طالتجريد ابن الفح ام، ( انظر:2)
( كأيب علي املالكي، قال يف الروضة عندما ذكر اخللف أليب عمرو:" والذي قرأت به من مجيع طرقه ورواياته؛ بكسر 2)

 .6/789 ،0ط، وضةر ال املالكياهلاء وصلتها بياء يف اللفظ". اهـ. انظر: 
 .3/778 ،0ط، النشر : ابن اجلزري،( انظر7)
، 676ص  ، املرجع السابق،التبصرة، 6/936 ، املرجع السابق،التذكرة، 622ص  ، املرجع السابق،التجريد( انظر: 8)

 املرجع السابق، االختصار،غاية ، 060ص  ، املرجع السابق،تلخيص العبارات، 031ص  ، املرجع السابق،يالكاف
 .6/711 ، املرجع السابق،المبهج، 0/389
 ،املرجع السابق، النشراملثبت هو الصحيح. انظر: ب، وهو حتريف، و من ( ما بني املعقوفتني ساقط من األصل و 1)
3/778 . 
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ران(0)[أيب] ابن ورواه الفرضي، دأمح  قرأ وبه والنق اش، الس ام ر ي، طريق من احللواين، عن م ه 
 .(3)( 6)  احلسن[أيب] على الداين

 أيب على الداين قرأ وبه ،(2) والكامل والكايف، اهلداية، صاحب ؛(9) اإلشباع وروى
 وغالم الطربي، إبراهيم طريق وهي ،(2) سواه احللواين عن البيان جامع يف يذكر ومل الفتح،

 التيسري صاحب عنه اخلالف وأطلق احللواين؛ عن حممد بن جعفر وطريق بويان، ابن عن هلر اسا

 .(1) ن تبعهماوم ،(8) والشاطيب ،(7)

ف، ابن وكذا جعفر، بن /ب[31]الل هبة عنه؛ االختالس فروى وردان؛ ابن وأما  العال 
 .(01) زيد عن ازياخلب   قرأ وبه الفضل، عن هبمأصحا عن هران،ن مواب والور اق،

 .(00) كذلك  الرازي هارون وابن طرقه، مجيع من الن هرواين اإلشباع؛ عنه وروى

 .(0) العراقيون عنه االختالس فروى رويس؛ وأما
                                                           

، املرجع السابق، النشرب، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح. انظر: من ( ما بني املعقوفتني ساقط من األصل و 0)
3/778 . 
ء يف مفردة نافع مابني املعقوفتني يف األصل ويف ب )أيب الفتح(، وهو حتريف، واملثبت هو الصحيح واملطابق ملا جا( 6)

"فأقرأين أبو الفتح بالصلة، وأقرأين ذلك أبو احلسن باالختالس" .  ژحب  خب   مب  ژ للداين، قال الداين عن قوله تعاىل: 
 .778/ 3، املرجع السابق، النشر، 061، ص0، طمفردة نافعا.ه. انظر: الداين، 

 .329ص  ،0ط، التيسير، و3/0321 ،0ط، جامع البيان الداين، ( انظر:3)
 ، املرجع السابق.النشر ( وجهاً واحداً. انظر:9)
 .9/261 ،0، طالكامل اهلذيل، ،031ص  ، د.ط،الكافي ابن شريح، ( انظر:2)
(2 )3/0312. 
 .329( ص 7)
 ( قوله: 8)

................................... 
 

 ويف طه بوجهني جب  ال 
 .023البيت  ،0، طحرز األماني، الشاطيب          

 .0/660، 0، طالكنز ،بن عبد املؤمنا( منهم: عبد الل بن عبد املؤمن الواسطي، انظر: 1)
 ،0ط، المستنير ابن سوار، ،9/261 املرجع السابق، ،الكامل، 0/389 ،0ط، غاية االختصار اهلذيل، ( انظر:01)
 .932ص  رسالة ماجستري، ،رشاداإل، العز   و، أب6/61
، ( انظر: 00)  .667ص  ،0ط، لكفاية الكبرىاأبو العز 
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 فيما ،(3) الفح ام وابن ،(6) طريقيه من والداين غلبون، بن احلسن أبو عنه الصلة وروى
 .(2) (9) الباقون قرأ وبذلك املغاربة، سائرو  ملصنف،ا حيسب

 العزّ  أبو روى وكذا ،(7) هشام عن الداجوين (2) البلد يف ژڑ ژ من اهلاء وسكن
يف  ،(1) العز   أيب طريق غري من إشباعها احللواين وروى ،(8) احللواين عن عبدان ابن عن كفايته ّ 

 وردان. وابن يعقوب، عن واختلف

 الل، هبة وروى ،(01) اهلذيل عنه رويس عن اختالسها يف الفاخل فأطلق يعقوب؛ فأما
 .(03)[(06) باإلشباع يعقوب عن واجلمهور] ،(00) اختالسها روح عن املعد ل، عن

ف وابن جعفر، بن الل هبة االختالس، عنه فروى وردان؛ ابن وأما  وابن شبيب، ابن عن العال 
 .(0) الفضل عن كالمها هارون،

                                                                                                                                                                          

وار، وأيب علي املالكي، وسبط اخلي اط، انظر:0)  ،0ط، وضةر ال املالكي ،6/616 ،0ط ،المستنير ابن سوار، ( كابن س 
 .6/711 ،0، طالمبهج، سبط اخلياط، 6/789
 . 92ص  ،0، طمفردة يعقوب ،لداينا، 6/936 ،0ط، التذكرة ابن غلبون، ( انظر:6)
 .066ص  ،0ط، مفردة يعقوب ابن الفحام، لفح ام يف مفردته؛ وجه االختالس فقط عن يعقوب، انظر:( ذكر ابن ا3)
 ابن اجلزري، ( وهم: ابن كثري، وابن عامر، ومحزة، والكسائي، وخلف، وورش، والدوري، وابن مج از، وروح. انظر:9)

 .3/771 ،0، طالنشر
باع، ولكلي من قالون، وابن وردان، ورويس، وجهان: االختالس ( واحلاصل: يكون للسوسي وجهان: اإلسكان واإلش2)

 .3/771 ،0، طالنشر ابن اجلزري، واإلشباع، انظر:
 .7( اآلية:2)
 ،0ط، وضةر ال ،املالكي ،0/380 ،0ط، غاية االختصار اهلمذاين، ،391ص  ،0ط، التجريد ابن الفحام، ( انظر:7)
 .6/899 ،0ط، المصباحهرزوري، الش، 6/882 ،0ط، المبهجسبط اخلياط، ، 6/113
 .361ص ،0ط، الكفاية الكبرىأبو العز، ( انظر: 8)
ص  ،0، طالمنتهىاخلزاعي، ، 301 ، ص0، طاإلقناعابن الباذش، ، 9/269 ،0ط، الكامل اهلذيل، ( انظر:1)

268. 
 .9/269، املرجع السابق، الكامل( انظر: 01)
 .6/899 املرجع السابق،، المصباحشباع عن رويس، انظر: ( هذا الطريق من كتاب املصباح، والذي فيه اإل00)
 املرجع السابق. ،روضةال، 6/882 املرجع السابق،، المبهج( انظر: 06)
 من هامش األصل، ومثبت يف ب.( ما بني املعقوفتني 03)
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رواين،النـ   الصلة؛ وروى  .(6) مهران وابن والور اق، ه 

 .الباقونأ قر  وبالصلة ،(3) زيد عن اخلب ازي  قرأ وبالوجهني؛

ژٹ  ڤ ژ من وضعنيامل يف اهلاء وسكن
 وردان، ابن عن واختلف ،(2)(2)هشام (9)

 .ويعقوب

 .(7) فيهما اإلسكان لن هرواينا عنه فروى وردان؛ ابن فأما 

 .(8) األوىل اخلتمة يف قرأه فيما واخلبازي، والور اق، ان،م هر  ابن اإلشباع، عنه وروى

 .(01) (1) أصحابه باقي االختالس؛ عنه وروى

 .(0) وغريمها ،(06) والداين/أ[ 91] ،(00) غلبون بن طاهر االختالس؛ عنه فروى يعقوب؛ وأما
                                                                                                                                                                          

ابن سوار، ، 232ص ،، رسالة ماجستريرشاداإل، العز   بوأ املرجع السابق، ،المصباح املرجع السابق،الكفاية، ( انظر: 0)
 .6/233 ،0ط، المستنير

 ،6/113 ،0ط، وضةر ال ،املالكي، 361ص ،0ط، الكفاية الكبرىأبو العز، ( انظر: 6)
: وبه قرأت على زيد عن أيب جعفر يف اخلتمة الثانية". -اخلبازي-( عن زيد بن أيب بالل، قال اهلذيل:" قال أبو احلسني3)
 .9/269 ،0ط، الكامل اهلذيل،انظر:  .ه.ا
 .7( اآلية:9)
، املرجع الكامل، 021ص ، د.ط ،تلخيص العباراتابن بليمة، ، 0،0/380ط، غاية االختصار اهلمذاين،( انظر: 2)

 .601ص  ،9، طالسبعةابن جماهد،  السابق،
به الكارزيين  وهناك وجه آخر هلشام، وهو اإلشباع، مل يذكره اإلمام املتويل وذكره ابن اجلزري يف النشر، وهو ماانفرد (6)

.6/810، 0، طالمبهج، سبط اخلياط، 3/781، 0، طالنشر من طريق احللواين فيما ذكره املبهج. انظر: ابن اجلزري،  
 ،0ط، المصباحالشهرزوري، ، 6/118 املرجع السابق،، وضةر ال، 6/291 ،0، طالمستنير ابن سوار، ( انظر:7)
 .299ص  ، رسالة ماجستري،رشاداإل، العز   بو، أ366ص املرجع السابق، ،الكفاية، 6/821
 املرجع السابق. ،الكامل( انظر: 8)
ف، انظر: 1) ، املرجع الكفاية الكبرىو ، املرجع السابق،المصباح ، املرجع السابق،المستنير( من أصحابه ابن العال 

 .361ص  السابق،
 .3/781 املرجع السابق،، النشر ( فيكون له فيها ثالثة أوجه، انظر:01)
 .6/232 ،0ط، التذكرة ابن غلبون،( انظر: 00)
 .036ص  ،0، طالمفردة، ( الذي يف مفردة الداين؛ إشباع ضمة اهلاء، انظر: الداين06)
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 .(9) وغريهم مهران، وابن ،(3) واهلمذاين ،(6) مبهجه يف اخلياط سبط عنه؛ الصلة وروى

 روحاً  وغريمها، ،(2) العز   وأبو سوار، ابن وخص   ،(2) اهلذيل رويس؛ عن الوجهني وروى
 . الباقون قرأ وهبا ،(7) ورويساً بالصلة باالختالس،

 (01) والشعراء (1) األعراف يف ژگ ژ عامر وابن ،(8) [والبصريان] كثري، ابن وقرأ
 عن والداجوين البصريان، صلة؛ غري من اءاهل وضم ،(06) مهز بال والباقون ،(00) ساكنة هبمزة
 .(03) هشام

 .(09) هشام عن واحللواين كثري، ابن وبالصلة؛

 .الباقون وكسرها ،(0) ومحزة عاصم، وأسكنها،

                                                                                                                                                                          

ران، انظر:0) ص  ، د.ط،المبسوطابن مهران، ، 086ص  ،0، طتجريد االختالف ابن شريح، ( كابن شريح، وابن م ه 
972. 

(6 )6/810. 
، غاية االختصار اهلمذاين، ر؛ االختالس لروح، والباقون؛ ومنهم رويس بالضم والصلة، انظر:( الذي يف غاية االختصا3)

 .0/380 ،0ط
 .036ص  ،0ط، مفردة يعقوب الداين، ( كأيب عمرو الداين، انظر:9)
 .9/269 ، املرجع السابق،الكامل( انظر: 2)
 .366ص  ابق،، املرجع السالكفاية الكبرى، ، املرجع السابقالمستنير( انظر: 2)
 ،0ط، وضةر ال ،املالكي( كأيب علي املالكي، وابن الفح ام، وأيب العالء اهلمذاين، وأيب الكرم الشهرزوري، انظر: 7)
 .6/821 ، املرجع السابق،المصباح ، املرجع السابق،غاية االختصار، 611ص  ،0، طالمفردة، ، ابن الفح ام6/118
 .3/780 ،0، طالنشر ابن اجلزري، انظر:ملثبت هو الصحيح، مابني املعقوفتني ساقط من ب، وا (8)
 .000( اآلية:1)
 .32( اآلية:01)
 .0،0/382ط، غاية االختصار اهلمذاين،( انظر: 00)
 ومحزة، والكسائي، وخلف العاشر.   ( وهم: املدنيان، وعاصم،06)
   ،6/223 ،0ط، المصباحالشهرزوري، ، 6/023 ،0، طالمستنير ابن سوار،( انظر: 03)
، رسالة رشاداإل، العز   بو، أ6/223، ، املرجع السابقالمصباح، 6/029، ، املرجع السابقالمستنير( انظر: 09)

 .339ص  ماجستري،
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 عن كالمها هارون؛ وابن جعفر، بن الل وهبة ،(6) ذكوان وابن قالون، منهم؛ واختلسها
 .(9) الباقون وأشبعها ،(3) وردان ابن

 حيىي، عن شعيب، عن نفطويه وكذا شعبة، عن آدم، بن حيىي عن محدون، أبو وروى
 .(2) عمرو كأيب اهلمز، مع صلة غري من اهلاء ضم اخلياط؛ سبط قاله فيما

ژۇئژ  من اهلاء كسرة واختلس
 الباقون. وأشبعها ،(8) رويس ؛(7) وقع حيث (2) 

 .(1) يوسف يف ژىئ ژ  يف وردان وابن قالون عن واختلف

 ،(01) نشيط أيب عن وغريمها واهلمذاين، كفايته، يف العز   أبو االختالس؛ عنه فروى لون؛قا فأما
 ،(00) احللواين عن والطربي نشيط، أيب عن الفرضي، عن العطار، علي أيب عن املستنري يف وهو
 .(03)(06) الشذائي طريق من املبهج يف وهو

                                                                                                                                                                          

، ، املرجع السابقغاية االختصار، و339، ص ، املرجع السابقرشاداإل، 6/029، ، املرجع السابقالمستنير( انظر: 0)
0/382. 
 . 6/228 ،0ط، وضةر ال ،املالكي، السابق ، املرجعالمستنير( انظر: 6)
 .6/212 ،0ط، المبهجسبط اخلياط، ، 6/223، ، املرجع السابقالمصباح( انظر: 3)
 ( وهم: الكسائي، وخلف، وورش، وابن مج از، وابن وردان، فيكون فيها ست قراءات.9)
 ،0ط، وضةر ال ،املالكي، 6/223 ،0ط، المصباح، الشهرزوري، 6/212 ،0ط، المبهجسبط اخلياط، ( انظر: 2)
6/228. 
 . 637( سورة البقرة، اآلية:2)
 ( وهي مخسة مواضع، يف أربع سور.7)
، ( انظر: 8) املرجع الروضة، ، 6/671 ،0ط، التذكرة ابن غلبون، ،031،061ص ، 0ط، الكفاية الكبرىأبو العز 

 .0/661 ،0، طالكنز، ابن عبد املؤمن، 0/386، 0ط، غاية االختصار اهلمذاين،، 6/222،السابق
 .37( اآلية:1)
، التجريد ابن الفحام، ،0/386، املرجع السابق االختصار،غاية ، 017ص  ،املرجع السابق ،الكفاية( انظر: 01)

 . 693ص  ،0ط
 .6/602 ،0ط، المستنير ابن سوار، ( انظر:00)
 .6/292 ،، املرجع السابقالمبهج( انظر: 06)
، التجريد ابن الفحام، :انظر. الفارسي على الفحام ابن قراءة من التجريد يف ونقال عن أيضاً  االختالس وروي (03)

 . 3/786 ،0ط ،النشر اجلزري، ابن ،693ص  ،0ط
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 .(0) واهس املغاربة يذكر مل الذي وهو الرواة،الصلة؛ سائر  وروى

 ،(3) العز   أيب (2) ي[إرشاد] يف وهو هارون، ابن االختالس؛ عنه فروى وردان؛ ابن وأما       
[/ب91] كالباقني.  باإلشباع الرواة وسائر  

 .(2) األصبهاين ؛(9) األنعام يف ژڤ       ڤڤژ من  اهلاء وضم

 . (8)حفص ؛(7)الفتح يف ژٹ   ٹ  ژ  و ،(2)الكهف يف ژٹ  ژ  ومن

 .(00)محزة ؛(01)والقصص(1)طه يف ژۇ     ۇژ نوم

 .املوفق والل األربع، الكلمات يف الباقون وكسرها
 

 

 

                                                           

 ( كاهلذيل، وأيب الطاهر إمساعيل بن خلف األنصاري، ومكي القيسي، وابن سفيان القريواين.0)
 ،0ط ،النشر اجلزري، ابن: انظر. الصحيح هو ثبتوامل حتريف، وهو( إرشاد) وب األصل يف املعقوفتني مابني (6)
3/786. 
 .380ص  ، رسالة ماجستري،اإلرشادأبو العز، ( انظر: 3)
 .92( اآلية:9)
 .6/276 املرجع السابق،، المبهج، 9/267 ،0، طالكاملاهلذيل، ، املرجع السابق، غاية االختصار( انظر: 2)
 .23( اآلية:2)
 .01( اآلية:7)
، 0ط، المبهجسبط اخلياط، ، 9/267، 0، طالكاملاهلذيل، ، 0/378 ،0ط، غاية االختصار ذاين،اهلم( انظر: 8)
6/801،286 . 
 .01( اآلية:1)
 .61( اآلية:01)
 .6/212 ،، املرجع السابقالمبهج ،، املرجع السابقالكامل، و0/386 ،، املرجع السابقغاية االختصار( انظر: 00)
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 المبحث الثاني

 ويشمل:

 .قرتحاتوفيها أهم النتائج وامل اخلامتة املطلب األول:

 الفهارس العلمية. املطلب الثاين:
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 الخاتمة

ده، والصالة والسالم األمت ان األكمالن على سيدنا حممد احلمد لل محداً يوايف نعمه ويكافئ مزي
 خامت النبيني، وعلى آله وصحبه أمجعني.

 أما بعد:

بتحقيق جزء من هذا الكتاب، وأسأل الل سبحانه وتعاىل أن جيعله -تعاىل–فقد أكرمين الل 
 جميب الدعوات. عمالً مقبوالً خالصاً لوجهه الكرمي، وأن ينتفع به أهل القرآن، إنه مسيع قريب

 التي توصَّلت إليها من هذا البحث: النتائجأهم أواًل: 

 كتاب هتذيب النشر وخزانة القراءات العشر من مؤلفات اإلمام املتويل.-0

يتم حتقيق هذا الكتاب من قبل إال أن الشيخ عبد الباسط هاشم بدأ بتحقيقه ومل مل -6
  يكمله.

 ب النشر.مصادر هذا الكتاب هي نفس مصادر كتا-3 

 ".النشر"كما جاءت يف   يف هذا الكتاب رتب اإلمام املتويل األبواب-9 

إال أنه يف أغلب املواضع اكتفى  منهج ابن اجلزري نفسه يف عرض املسائل اإلمام املتويل اتبع-2
 بذكر املعتمد من الكتب فقط.

  بعض املواضع.يف  إال العشر يف القراءات املعتمداملقروء به و  هو يف هذا املختصرماورد -2

 هذا الكتاب يسهل على طالب القراءات حتصيل املسائل دون عناء واستقصاء. -8

 يف هذا املختصر مازالت متصلة إىل عصرنا هذا. القراء العشرة املذكورة أسانيد -1

 المقترحات:ثانياً: 
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اع كل بقجيب على اجلامعات واهليئات العلمية العناية مبخطوطات القراءات املتناثرة يف   -2
  العامل وإخراجها لالنتفاع هبا.

 أن يقوم بالتحقيق من أدى القراءة، وتلق اها عن شيوخه رواية ومشافهة.-6

 

 

 وآخر دعوانا أن احلمد لل رب العاملني

 

 مت حبمد الل تعاىل
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 الفهارس العلميـــة

 وتشتمـــل على: 

 

 أواًل: فهرس اآليات والكلمات القرآنية.

 ياً: فهرس األحاديث النبوية الشريفة.ثان

 ثالثاً: فهرس األبيات الشعرية.

 رابعاً: فهرس األعالم.

 خامساً: فهرس األماكن والبلدان.

 سادساً: فهرس المصادر والمراجع.
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 أواًل: فهرس اآليات والكلمات القرآنية

 رقم الصفحة رقمها  اآلية

   سورة الفاحتة

 607 9،  3  ژٻٺ ژ  

 613 9ژٺژ

 613 2ژٹ ژ

 613 7 ژڤ  ژ 

 613 2ژڦژ 

 612، 612 7ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ژ 

   سورة البقرة

 28 6ژٻ  ژ

 28 6ژٻ پ ژ

 692، 608 6 ژپپ  ڀ   ژ 

 618 2ژٻ پ پ پژ

 609 61ژک گژ 

 611 60ژں  ڻ  ژ 
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 636 60 ژڻ   ژ 

 697 62 ژڱ  ڱ  ژ 

 639 31 ژٻ  ٻ  ژ 

 608 31ژٿ ٿ ٿژ 

 633 31 ژٹٹ  ٹ  ژ 

 639 31 ژٹ  ٹ  ژ 

 662 32 ژۋ  ۋ  ژ  

 661 37 ژحب  خب  ژ 

 668 26 ژڇ  ڇ  ڍ  ژ 

 632 22 ژھ  ے  ے  ژ 

 611، 618 20 ژې  ې   ژ 

 633 23ژڤ  ژ 

 691 71ژڤ ڤ   ژ 

 666 83ژەئ  ەئ   ژ 

 666 16ژے ۓ ژ 

 611، 618 13ژى ائ  ائ  ژ 

 019 012ژٻ ٻژ
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 632 061 ژٹڤ  ڤ  ڤ  ژ  

 639 036ژہ   ہ   ژ 

 632 033ژۇئ  ۇئ  ژ 

 660 073ژ ۀ ہژ 

 691 072ژەئ وئژ 

 691 072ژېئ  ىئ    ىئىئ  ی  ی ژ 

 632، 609 082 ژڳ   ڳ  ژ 

 668 087ژژڑ ڑژ 

 609 010ژٻ  ٻ ژ 

 612 017 ژپ  ژ 

 660 611ژڻژ 

 660 611ژ ہ ہژ 

 639 611 ژھ  ھ  ژ 

 602 603 ژگ    گ  گژ 

 612 601 ژى  ژ 

 612 668 ژڱ  ژ 

 612 661 ژى  ژ 
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 609 632 ژڑ  ڑ  ژ 

 620 637 ژۇئ   ژ 

 669 697ژڻ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ژ

 609 691 ژڄ    ژ 

 608 691 ژڄ  ڄ  ژ 

 668 620 ژہ  ہ  ژ  

 601 629ژگ ڳ ژ 

 610 622ژہ ھ  ھ      ژ

 609 622ژٴۇ  ۋژ 

 610 622 ، 622ژی  جئ ۉ  ژ

   سورة آل عمران

 692 7 ژڱ  ڱ  ژ 

 662 09 ژےۓ  ۓ  ژ 

 632 32ژۋ   ۋ  ژ 

 611، 612 99ژۅ ژ

 697 72ژڻ ۀ ژ

 697 72 ژھ  ھ  ھ  ژ 
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 611، 612 77 ژجئ ژ 

 602، 609 82 ژڦ  ڦ  ڦ  ژ 

 668 018ژی  ی  ژ 

 697 092ژڻ ڻ ژ 

 667 082 ژہ ھ ھ ھژ 

   سورة النساء

 638 32ژھہ  ژ

 669 27 ژڻ   ۀ  ژ 

 699 80ژٿ  ٹ  ژ 

 662 17 ژڍ      ڌ  ژ 

 662 016 ژٿ  ٿ  ژ 

 697 002 ژچ  چ  چ  ڇ  ڇژ 

 668 039ژىئ  ىئ    ژ 

   سورة املائدة

 692 08 ژڄ  ڄ  ژ 

 637 68ژڻ ژ

 632، 666 91ژڎ  ڎ  ڈ  ژ 
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 636 29ژۆئ ۆئ ژ 

 609 012 ژڱڱ  ڱ  ژ 

 632 002 ژں  ں  ژ 

   سورة األنعام

 692 37ژٺ  ٿ ژ 

 626 92ژڤڤ  ڤ    ژ 

 639 23 ژٺ  ٺ  ژ 

   سورة األعراف

 612 38 ژڦ    ژ 

 690 90 ژہ ہ  ہ ژ 

 621 000ژگژ 

 602 093ژۈئ ۈئژ 

 632 027ژڎ ڈ ژ 

 612 021 ژۈ  ۈ  ژ 

 632، 608 011 ژڃ    ڃ   ژ 

   سورة األنفال

 632 7 ژڭ  ڭ   ژ 
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 612 02 ژې  ې  ژ 

   سورة االتوبة

 612 09 ژٻ  ژ 

 692 91 ژہ  ہ  ہ  ژ 

   سورة يونس

 668 60ژٻ  پ  پ  ژ 

 660 11ژڦ  ڄ  ژ 

   سورة هود

 661 78ژے ۓ ۓژ 

 639 80ژی ی ژ 

 662 009ژھ  ھ  ژ 

 663 009ژڭڭ ۇ ژ 

   سورة يوسف

 607 1 ژڱ  ڱ ژ 

 699 00ژۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ژ 

 668 62ژڻ  ڻ  ژ 

 602 61 ژۈئ  ۈئ  ژ 
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 620، 21 37 ژىئ  ژ 

 632 22ژڈ   ڈ  ژ 

 612 23 ژی  ژ 

 668 76 ژٹ  ٹ  ژ 

 633 72 ژڭ  ۇ  ۇ  ژ 

   سورة الرعد

 660 01 ژپ  ڀ        ژ 

   سورة إبراهيم

 661 01 ژٴۇ    ۋ  ژ 

 663 63 ژۉ   ې   ژ 

 668 21، 91 ژڭ  ڭ ژ 

   جرسورة احل

 611 3ژ ٿ  ٿ ژ 

 9 1ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱژ

 660 31ژڌ ڎ ژ 

 607 21ژژ  ڑ   ژ 

 662 22 ژۋ  ۋ   ژ 
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   سورة النحل

 661 8 ژٿ  ٿ  ژ 

 632 21 ژڭ  ڭ  ژ 

، 81، 78، 76 ژمئ  ىئ  ژ 
80 

631 ،693 

 668 10ژگ ڳژ  

 013 18 ژڱ  ں  ں   ژ 

 692 060ژڄ  ڄ ڃ  ژ 

 639 062 ژہ   ہ  ہ  ژ 

   سورة اإلسراء

 663 62ژوئ  وئ  ۇئ  ژ 

 630 96ژڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 666 20ژک ک  ژ 

 661 22ژۈئ ۈئ ېئ ژ 

  سورة الكهف

 692 0ژۋ ۅ  ۅ  ژ 

 690 67 ژمئ   ىئ  يئ  ژ 

 668 68ژٺ  ٺ  ٿ    ٿژ 
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 697 37 ژڤ  ڦ   ژ 

 633 37 ژڄ  ژ 

 692 92ژمت  ىتژ 

 661 20ژی جئ ژ  

 626 23ژٹ  ژ 

 666 70ژوئ  وئ  ۇئ   ژ 

 699 12 ژىئ  ىئ  ژ 

   سورة مرمي

 661 9ژٿ  ٹ ٹ ژ 

 696 07ژڌ  ڎ  ژ 

 669 67 ژڤ  ڦ   ڦ  ژ 

 632 61 ژڎ  ڎ  ژ 

   سورة طه

 623 01ژۇ  ۇ  ژ 

 638 33 ژىئ    ىئ   ژ 

 638 39 ژی  ی        جئ  ژ 

 638 32 ژحئ  مئ  ژ 
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 696 31ژڤ  ڤ    ڦ  ژ 

 622، 21 72ژ   خبژ 

 633 036ژ ۈ ژ

   األنبياءسورة 

 016 12ژچ چ چژ

   سورة احلج

 609 6ژٹ ڤ ژ 

   سورة املؤمنون

 638 010 ژائ  ەئ    ژ 

   سورة النور

 669 9ژگ     گ   ژ 

 611، 612 36ژڀ  ڀ    ژ 

 016 32ژۈ   ۈ ژ 

 691 26ژی  ژ 

 630 26ژڤ ڦژ 

  سورة الفرقان

 692 21ژڦ      ڦ ژ
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  سورة الشعراء

ڳ     ڳ    ڱ    ڱ ڱ  ڱ    ں    ں     ڻ     ڻ      ژ

ژڻ  ڻ      ۀ        ۀ   ہ  

013-012 9 

   سورة النمل

 669 9ژڤ  ڤ  ژ 

 662 02 ژڦ  ڦ  ژ 

 ط 01 ژہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ژ 

 637 66ژېئ  ژ

 699 32 ژٻ  ژ 

 631، 607 37ژٹ ٹ     ٹ  ژ 

 696 21 ژڌ  ڎ  ژ 

 691 068ژگ گژ 

  سورة العنكبوت

 661 21 ژۓ  ڭ   ژ 

   سورة الروم

 696 22 ژڱ  ں        ژ 

   سورة لقمان

 602 63ژڱ  ںژ 
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   سورة األحزاب

 612 62 ژگ  ژ 

   سورة سبأ

 638 92 ژەئژ 

   سورة فاطر

 01، 9 36ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹژ

   سورة الصافات

 337، 662 0ژٱ  ٻ    ژ 

 637 6 ژٻ  ٻ    ژ 

 637 3 ژپ  پ ژ 

 612 00 ژژ  ژ 

   سورة الزمر

 696 2 ژپ  ڀ   ژ 

 660 2ژ ٹ  ڤژ 

  7ژڈ   ڈژ 

 620  سورة غافر

 617، 612 7ژى   ائ   ائ   ژ  
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 611، 612 1ژٿ ٿژ

 602 68ژڈ  ڈ   ژ 

   الشورى سورة

 693 00 ژٻ  پ   ژ 

   حقافسورة األ

 699 07ژڱ  ژ 

   سورة الفتح

 626 01ژٹ   ٹ  ژ 

 662 61 ژڃ ڃ  ژ 

  سورة الذاريات

 637 0ژې  ې    ژ 

 662 69 ژۈ  ۈ  ژ 

  سورة النجم

 693 93 ژمح  جخ  حخ  ژ 

 693 99 ژحس  خس  مس  ژ 

 631 98ژٺ  ٿ   ٿ   ژ 

 631 91ژٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ژ 
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 638 22ژڈ ڈ ژ 

  شرسورة احل

 660 09 ژڭڭ  ۇ      ژ 

  سورة اجلمعة

 666 2ژڑ کژ 

 633 00ژڇ   ڇژ 

   سورة املنافقون

 639 01 ژۈ  ۈ  ٴۇ  ژ 

  سورة الطالق

 661 9ژۈ ۈ ژ 

   سورة التحرمي

 636 2ژھ ژ 

  سورة املعارج

 662 9، 3 ژۉ ې  ژ 

  اجلن  سورة

 661 3 ژڦ  ڦ    ڦ  ژ 

   سورة املدثر
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 660 96ژمججح    ژ 

   سورة اإلنسان

ی  ی  ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    يئ  جب   حب  ژ 

ژخب  مب  ىب  يب   جت  

66  ،63 29 

   سورة القيامة

 611  0 ژژ  ژ 

  سورة املرسالت

 638 2 ژڱ  ں  ژ 

 637، 26 61ژٱ     ٻ  ژ 

 610 92، 99ژېئ ۆئ ژ 

   سورة النبأ

 660 91ژں    ڻ ژ 

  التكوير سورة

 661 7ژٹ  ڤ  ڤ ژ  

  سورة االنفطار

 693 1 ژڃ  چ      ژ 

   سورة املطففني

 632 69ژڭ  ڭ   ڭ  ژ 
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   سورة البلد

 628 7 ژگ  ژ 

   سورة الزلزلة

 621 0 ژٹ  ڤ  ژ 

 621، 21 8، 7 ژڑ  ژ 

   سورة العاديات

 662 0ژگ  ڳ  ژ 

 638 6 ژڱ  ڱ   ژ 

  هلمزةسورة العصر وا

 610 0 - 3ژٺ ٿژ 
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 النبوية الشريفة فهرس األحاديثثانياً: 

 الصفحة الحديث           م

 013 "أعوذ بالل السميع العليم.." 0

 013 من الشيطان"بالل  "أعوذ  6

 2   أناجيلهم يف صدورهم""  3

رب  ي ل  ع ل ى ح ر ٍف فـ ر اج ع ت ه  "  9 " أ قـ ر أ ين  ج   2 

ك ان  ع ن د  أضاة  بين غفار"-صلى الل عليه وسلم-"أن النيب    2  2 

 01  "خريكم من تعلم القرآن وعلمه" 2

 اء " 7
 9 " وأ نـ ز لت  ع ل ي ك  ك ت اب اً ال يغسله امل

يا جربيل إين بعثت إىل أمة أميني"  8 "  2 
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 : فهرس األبيات الشعريةثالثاً 

 الصفحة البحر البيت م

ن ّص   *     ..................... ن  اأدغم ضاد بعض ش  0  630 الطويل 

*  .....................    أمشها حبيث أتى والصاد زاياً   6  619 الطويل 

........وقل آت  ذا الـ،....*     فمع مح  لوا التوراة  ُثّ الزكاة  قل  3  663 الطويل 

 32 الرجز املتويل مشس نا حممد       *قال شيخ نا اإلمام  األوحد      9

 602 الطويل كيبتغ جمزوما وإن يك كاذبا * وخيل لكم عن عامل طيب اخلال  2

لكن بوجه اهلمز واملد امنعاً    *..............................    2  609 الطويل 

حممد املتويل عمدة من تال     *هو احلرب ذو التحقيق قدوة          7  32 الطويل 

ن ه  ل ب س  طي بٍ وإسك  8 خبلفهما..............*     ان  يرض ه  مي   623 الطويل 

 692 الطويل .......................     *   وتأمننا للكل خيفى مفصال  1

ـمغريات  يف ذكراً وصبحاً     *    وخالدهم باخللف  فامللقيات  فالـ  01  638 الطويل 

ودونك اإلدغام الكبري وقطبه       *   أبو عمرو البصري فيه حتفال    00  600 الطويل 

دراكاً وقالون بتخيريه جال ركٍ *  وصل  ضم  ميم اجلمع قبل حمر   06  618 الطويل 
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 602 الطويل وعندهم الوجهان يف كل موضع * تسمى ألجل احلذف فيه معلال  03

 38 الطويل وينبئ عما أضمرته مفص ال         *ودونك تذييالً حيل رموزها       09

ويف جئت  شيئاً أظهروا خلطابه    *  ونقصانه والكسر االدغام سه ال  02  669 الطويل 

ه ال*  وقبل يئسن  الياء  يف الالء  عارض  02 و ي ظ هر م س  سكوناً أو  اصالً فه   661 الطويل 

من اهلمز مداً غري جمزوٍم امهال*      ويبدل للسوسي كل مسكن  07  600 الطويل 

 012 الطويل .....     *   وصل واسكنت كل جالياه حصال..................  08

 663 الطويل ويف أحرف وجهان عنه هتلال * .........................   01

 627 الطويل ويف طه بوجهني جب  ال*   .........................             61

 631 الطويل الالرأس  شيباً باختالف توص   له *         ومدغم.................   60

 31 الطويل                     منهال ووافيت من فيض البدائع   *ومن أصلها السامي نظمت قالئدا   66

تلى باالسكان  لدى طه  ويأته  * .........................   63  622 الطويل جي 

 621 الطويل محى صفوه قوم خبلف وأّنال...................  ويتقه    *      69
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 رابعاً: فهرس األعالم

 رقم الصفحة                                                م العلم              سا    

 076 ........................... إبراهيم بن أمحد بن عبد الل، أبو إسحاق البـ ز وري -
 011 ...................................... إبراهيم بن أمحد، أبو إسحاق الطربي -
 12 ................... سني بن عبد الل، أبو إسحاق النس اج البغداديإبراهيم بن احل -
 10 ........................................ إبراهيم بن زياد، أبو إسحاق القنطري -
 028 ....................... إبراهيم بن عبد الرمحن بن أمحد، أبو إسحاق البغدادي -
 22 .................................................. إبراهيم بن عمر بن إبراهيم -
 018 ....................... إبراهيم بن عمر بن عبد الرمحن، أبو إسحاق البغدادي -
 021 ............................ الل البغداديإبراهيم بن حممد بن عرفة، أبو عبد  -
 061 ............................. إبراهيم بن حممد بن مروان، أبو إسحاق الشامي -
 26، 21 ..................................... أبو بكر أمحد بن احلسني بن مهران -
 61 ......................................... أبو بكر بن أمحد بن مصب ح احلموي -
 08 ................................... أبو بكر بن أ ي د غ د ي بن عبد الل الشمم سي -
 80 ................................... أبو بكر بن عياش بن سامل األسدي الكويف -
 063 ................................................ أبو مسعود األسود املدين، -
 067 ......................... أ يبم بن كعب بن قيس بن ع بيد، أبو املنذر األنصاري -
 30 ........................................................ أمحد الدمري الت هامي -
ء، أبو بكر البغدادي -  031 .................................. أمحد بن إبراهيم اجلال 
 021 .................................. أمحد بن إبراهيم اخل وار ز مي أبو بكر املؤدب -
 01 .................................................... أمحد بن إبراهيم بن داود -
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ييب املصري -  007 .................................... أمحد بن أسامة بن أمحد التمج 
 007 ........................ إسحاق بن إبراهيم، أبو جعفر املقرئ اخلي اط أمحد بن -
 093 ............................ أمحد بن احلسن بن خ ريون، أبو الفضل البغدادي -
 10 ........................................ أمحد بن احلسن، أبو احلسن البغدادي -
 036 ................................. أمحد بن احلسني بن أمحد أبو بكر املقدسي -
 020 ....................................... أمحد بن الصقر، أبو الفتح البغدادي -
 060 ................................ أمحد بن املبارك، أبو سعد املخرمي األكفاين -
 12 ................................... أمحد بن جعفر بن محدان أبو بكر الق طيعي -
 020 .............................. أمحد بن جعفر بن محدون، أبو احلسني اخلال ل -
 663 .................. أمحد بن جعفر بن حممد بن عبيد الل، أبو احلسني البغدادي -
 002 ............................. أمحد بن محاد املنق ي، أبو بكر الثقفي البغدادي -
 000 ....................................... أمحد بن سعيد بن أمحد، أبو العباس -
 021 ............................... عثمان، أبو العباس الضريرأمحد بن سعيد بن  -
 11 .............................. أمحد بن سهل بن الفريوزان، أبو العباس األشناين -
 82 ................................. أمحد بن صاحل بن عمر ، أبو بكر البغدادي، -
ي -  022 ....................... أمحد بن عبد الرمحن بن الفضل بن احلسن بن الب خرت 
ه ن، أبو الفتح البغدادي -  038 ........................... أمحد بن عبد العزيز بن ب د 
 033 .......................... بو احلسني السمل مي،أمحد بن عبد الل بن إسحاق أ -
رور - ر بن م س   12 ....................................... أمحد بن عبد الل بن اخل ض 
 007 ...................................... أمحد بن عبد الل بن حممد بن هالل، -
 11 ....................................... أمحد بن عبيد الل بن مح  دان بن صاحل، -
 83 .................................. أمحد بن عثمان بن حممد بن جعفر بن ب ويان -
 92 ....................... أمحد بن علي بن أمحد ، أبو جعفر بن الباذش األنصاري -
 003 ..................... عبد الل، أبو اخلطاب الصويف البغدادي أمحد بن علي بن -
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 26 .......................................... أمحد بن علي بن عبيد الل بن عمر -
 066 .................................. أمحد بن علي بن حممد بن حيىي بن الفرج، -
 000 ..................... أمحد بن علي بن هاشم، تاج األئمة، أبو العباس املصري -
د وي -  29 .................................. أمحد بن عمار، اإلمام أبو العباس الـم ه 
 82 .................................. داديأمحد بن فرح بن جربيل، أبو جعفر البغ -
 092 ................................ أمحد بن حممد النوشجاين، أبو ز رعة اخلطيب -
 007 ............................... أمحد بن حممد بن أيب الرجاء أبو بكر املصري -
 19 ................................... أمحد بن حممد بن احلسن بن م ق س م العط ار -
 029 .................................. أمحد بن حممد بن احلسني بن يـ ز د ه اخلي اط -
 091 ........................................... أمحد بن حممد بن ب شر بن علي -
 11 .................................... جعفرأمحد بن حممد بن محيد املقرئ، أبو  -
 98 ................................ أمحد بن حممد بن عبد الل أبو عمر الط ل م ن كي -
 81 ........................................ أمحد بن حممد بن عبد الل بن القاسم -
 13 ..................................... أمحد بن حممد بن عثمان أبو بكر الر ازي -
 033 .................................. أمحد بن حممد بن علقمة بن نافع بن عمر -
 026 ............................. أمحد بن حممد بن مام و ي ه، أبو احلسن الدمشقي -
 61 .................................... بن علي أمحد بن حممد بن حممد بن حممد -
 008 ................................ أمحد بن حممد بن هيثم، أبو احلسن الشعراين -
 83 ........................ أمحد بن حممد بن يزيد بن األشعث بن حسان القاضي -
 002 ......................... أمحد بن حممد، أبو بكر الشامي، املعروف باملرعشي -
رور بن عبد الوهاب، أبو نصر اخلب از -  016 ............................ أمحد بن م س 
 1 .......................................... أمحد بن موسى بن العب اس بن جماهد -
 071 .......................... بن عبد الرمحن، أبو الفرج البغدادي أمحد بن موسى -
 87 ................................... أمحد بن نصر بن منصور أبو بكر الش ذائي -
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 16 ............................. أمحد بن حيىي بن يزيد الشيباين، أبو العباس ثعلب -
 83 ...................................... أمحد بن يزيد، اإلمام أبو احلسن احللواين -
 021 ........................................ أمحد بن يوسف، أبو بكر القاف الين -
 86 ............................ يإدريس بن عبد الكرمي، اإلمام أبو احلسن البغداد -
 86 .................................... إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الل -
 010 ............................... إسحاق بن حممد بن عبد الرمحن، بن عبد الل -
 026 ................................... إمساعيل بن احل و يرس، أبو علي الدمشقي -
 13 .......................................... إمساعيل بن جعفر أبو إبراهيم املدين -
 91 ...................................... إمساعيل بن خلف بن سعيد بن عمران، -
 89 ........................... إمساعيل بن عبد الل بن عمرو بن سعيد بن عبد الل -
 032 .................... إمساعيل بن عبد الل بن ق سط نطني، أبو إسحاق املخزومي -
 012 ......................... إمساعيل بن علي بن سعدان، أبو الفضل بن الك د ي -
 061 .............................. إمساعيل بن عمرو بن إمساعيل بن راشد احلد اد -
 072 .................................. األسود بن يزيد، أبو عمرو النخعي الكويف -
داين الكويف األعور -  072 ................................. احلارث بن عبد الل اهل م 
 097 .............................. أيب احلسن يسار، أبو سعيد البصري احلسن بن -
 003 ............................. احلسن بن أيب الفضل الشيخ أبو علي الشرمقاين -
 21 .......................................... احلسن بن أمحد بن احلسن بن أمحد -
 071 ........................... احلسن بن أمحد بن هالل بن فضل الل الصرخدي -
 021 ...................................... احلسن بن احلسني، أبو علي الصو اف -
 83 .............................. احلسن بن العباس، اإلمام أبو علي الر ازي اجلم ال -
 001 ....................... حلسن بن القاسم بن علي، األستاذ أبو علي الواسطيا -
 92 ....................................... احلسن بن خلف بن عبد الل بن بـ ل يم ة -
 89 ............................... احلسن بن سعيد بن جعفر، أبو العباس املط و عي -
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 031 .............................. احلسن بن عبد الل بن حممد بن أمحد بن حممد -
 12 .................................. احلسن بن عثمان، أبو علي املؤد ب النج ار، -
 23 .......................................... بن يزداد احلسن بن علي بن إبراهيم -
 093 ...................... احلسن بن علي بن الصقر، أبو حممد البغدادي الكاتب -
 020 ....................... احلسن بن علي بن خ ش ي ش، أبو علي التميمي الكويف -
 001 ................. احلسن بن علي بن عبد الل أبو علي العطار البغدادي املؤدب -
 91 .......................... احلسن بن حممد بن إبراهيم، اإلمام أبو علي البغدادي -
 018 ........................ بو علي البز از البغدادياحلسن بن حممد بن احلباب، أ -
 099 ......................... احلسن بن حممد بن حيىي بن داود، أبو حممد الفح ام -
 003 ....................................... احلسني بن أمحد أبو عبد الل الصف ار -
 069 ......................... احلسني بن اجل نيد، أبو علي املقرئ املكفوف املصري -
 031 ....................................... احلسني بن عثمان بن علي بن أمحد -
 87 .................................... احلسني بن علي أبو عبد الل الر ازي األزرق -
 072 ..................... احلسني بن علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم -
 091 .............................. احلسني بن حممد بن حبش، أبو علي الدينوري -
 12 .............................. الزبري بن أمحد بن س ل يمان بن عبد الل بن عاصم -
 81 ............................................ الط ي ب بن إمساعيل بن أيب تراب، -
 061 .......................................... الفرج  بن حممد بن جعفر املقرئ -
 16 ......................... باس الر ازيالفضل بن شاذان بن عيسى، اإلمام أبو الع -
 069 ..................... الفضل بن يعقوب بن زياد، أبو العباس احلمراوي املصري -
م أبو عبيد األنصاري -  1 .......................................... القاسم بن سال 
 38 ........................................... القاسم بن ف ريمه بن خلف بن أمحد -
 070 ................................... القاسم بن نصر، أبو سلمة املازين الكويف -
 10 ................................... القاسم بن يزيد بن ك ل يب، أبو حممد الوز ان -
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 80 ................................... بو احلارث البغداديالليث بن خالد اإلمام أ -
 26 ................................. املبارك بن احلسن بن أمحد بن علي بن فتحان -
 012 .............................. املبارك بن املبارك بن أمحد بن زريق، أبو جعفر -
 008 ................................ املظف ر بن أمحد بن محدان، أبو غامن املصري -
 088 ................................................... املعل ى بن عيسى الورّاق -
 028 ................. املغرية بن أيب شهاب عبد الل بن عمرو، أبو هاشم املخزومي -
 010 ........................ ل بن حممد بن يعلى بن عامر، أبو حممد الض يب  املفض   -
 072 .......................................... املنهال بن عمرو األسدي الكويف -
 027 .................... أيوب بن متيم بن سليمان بن أيوب، أبو سليمان التميمي -
 031 .......................................... ب ك ار بن أمحد بن ب ك ار بن بنان، -
 12 ............................. بكر بن شاذان بن عبد الل، أبو القاسم البغدادي -
 036 .................................. البق ال الدينوري ثابت بن ب ندار أبو املعايل -
 019 .................................. ج بـ ري  بن م طع م بن ع دي بن نوفل القرشي -
 087 ............................ جعفر بن حي ان، أبو األشهب الع طاردي البصري -
 19 ...................................... جعفر بن عبد الل بن الصب اح بن ّنشل -
 16 .................................. جعفر بن حممد بن أسد، أبو الفضل الن صييب -
 83 ................................ جعفر بن حممد بن اهليثم، أبو جعفر البغدادي -
 079 ................................ د بن علي بن احلسني بن عليجعفر بن حمم -
 39 .............................................................. حسن الكتيب -
 30 ................................................... حسن بن خلف احلسيين -
 36 ............................................... حسن بن حممد بدير اجلريسي -
 36 ................................................. حسني موسى شرف الدين -
ينـ و ريّ  -  87 ........................................ حطان بن محدان، أبو علي الد 
ط ان بن عبد الل الر ق اشي البصري -  098 ........................................ ح 



282 
 

 80 ................................................ حفص بن سليمان بن املغرية -
 008 ................................. ين املصريمحدان بن عون، أبو جعفر اخلوال -
 073 ............................................ مح  ران بن أ عني  موىل بين ش يبان -
 8 ......................................... محزة بن حبيب بن ع مارة بن إمساعيل -
 12 ..................................................... محزة بن علي البصري، -
يد بن قيس األعرج، أبو صفوان املكي -  097 ................................... مح 
 80 ...................................... خالد بن خالد الشيباين موالهم الص ري يف -
 007 .................... خلف بن إبراهيم بن حممد بن جعفر بن محدان بن خاقان -
 000 ................................. صن، أبو سعيد الطائي القرطيبخلف بن غ -
 8 ................................................... خلف بن هشام بن ثعلب -
 36 ................................................... خليل حممد غ نيم اجلنايين -
 069 ....................... داود بن أيب طيبة هارون بن يزيد، أبو سليمان املصري -
 032 ....................................... درباس املكي موىل عبد الل بن عباس -
 003 ........................... رزق الل بن عبد الوه اب بن عبد العزيز بن احلارث -
 36 ................................................ رضوان بن حمّمد بن سليمان -
 097 ......................................... فيع بن م هران، أبو العالية الر ياحير   -
 86 .......................................روح بن عبد املؤمن، أبو احلسن اهلذيل، -
 080 ........................................ زائدة بن قدامة، أبو الص ل ت الثقفي -
 7 ............................................................. زبان بن العالء -
 022 .......................................... ز رم بن ح بـ ي ش بن ح باشة أبو مرمي -
 11 ................................. زرعان بن أمحد بن عيسى، أبو احلسن الد قاق -
 66 ............................................. يازكريا بن حم  م د بن أمحد بن زكر  -
 067 ................................. زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان -
 82 .......................................... زيد بن علي بن أمحد بن أيب بالل، -
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 072 ................................... زيد بن وهب، أبو سليمان اجل ه ين الكويف -
 027 .................................. سعد بن إياس، أبو عمرو الش يباين الكويف -
 062 ....................................... سعيد بن املسي ب بن حزن املخزومي -
 010 ............................... سعيد بن أوس بن ثابت بن بشري بن أيب زيد -
 072 ............................. ن ج بري بن هشام، أبو عبد الل األسديسعيد ب -
 16 ..................................... سعيد بن عبد الرحيم، أبو عثمان الضرير -
 087 ......................................... سالم بن سليمان، أبو املنذر املزين -
 001 ............................. سالمة بن احلسني بن علي بن نصر بن عاصم، -
 10 ........................................ سلمة بن عاصم، أبو حممد البغدادي -
 80 ................................. س ليم بن عيسى بن س ليم بن عامر بن غالب -
د يين سليمان بن داود بن -  063 .......................مح اد بن سعد، أبو الربيع الر ش 
 13 ................................. سليمان بن داود بن داود ، أبو أيوب اهلامشي -
 10 ............................ سليمان بن عبد الرمحن بن محاد أبو داوود الط لحي -
 088 .......................................... سليمان بن قـ ت ة، موالهم البصري -
 86 ................................................. سليمان بن مسلم بن مج از -
 97 ....................... سليمان بن مهران األع م ش، أبو حممد األسدي الكاه لي -
 21 ................................................... سهل بن حممد بن عثمان -
، أبو حممد السمل مي -  027 ............................. س و ي د بن عبد العزيز بن من  ري 
 032 ............................................. شبل بن عباد، أبو داود املكي -
 081 ............................. شعيب بن احلبحاب األزدي، أبو صاحل البصري -
 81 .......................................... ش عيب بن أيوب بن ر زيق الصريفيين -
 087 ........................................ شهاب بن ش رن فة اجملاشعي البصري -
 062 ..................................... و ميمونةش يبة بن ن صاح بن سرجس أب -
 000 ...................................... صاحل بن إدريس، أبو سهل البغدادي -
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 062 ....................... صاحل بن خو ات بن جبري بن النعمان األنصاري املدين -
 81 ........................................ صاحل بن زياد بن عبد الل بن إمساعيل -
 82 ........................ صاحل بن حممد بن املبارك ، أبو طاهر املؤد ب البغدادي -
 027 ...................................... صدقة بن خالد، أبو عثمان الدمشقي -
 038 ......................................... لشاهدطلحة بن حممد بن جعفر ا -
 079 ...................................... طلحة بن م صر ف بن عمرو بن كعب -
 091 ................................................. ظامل بن عمرو بن سفيان -
 088 .................. عاصم بن أيب الصباح العجاج، أبو اجملش ر اجلحدري البصري -
 8 ............................................... عاصم بن أيب الن جود األسدي -
 072 .................................................. عاصم بن ض مرة الكويف -
 063 .............................. عامر بن س ع يد بالتصغري، أبو األشعث احل ر سي -
 017 ......................... ن بن عبد الكرمي الص عيديعبد الباري بن عبد الرمح -
 096 .................................... عبد الباقي بن احلسن بن أمحد بن حممد -
 006 ........................... عبد الباقي بن فارس بن أمحد بن احلسن احلمصي -
 26 ............................ عبد اجلبار بن أمحد بن عمر أبو القاسم الطرسوسي -
 069 ................................ عبد الرمحن )سليمان( بن داود بن أيب طيبة، -
 062 ................................... عبد الرمحن بن صخر، أبو هريرة الدوسي -
 92 ............................... الرمحن بن عبد اجمليد أبو القاسم الصفراويعبد  -
 82 ................................. عبد الرمحن بن ع بدوس، أبو الز عراء البغدادي -
 92 .............................................. عبد الرمحن بن عتيق بن خلف -
 071 ...................... عبد الرمحن بن عمر بن حممد، أبو حممد املعد ل النح اس -
 062 ................................ عبد الرمحن بن هرمز األعرج، أبو داود املدين -
 023 ................ ن طيفور، أبو أمحد البصريعبد السالم بن احلسني بن حممد ب -
 068 .................................... عبد السيد بن عت اب بن حممد احلط اب -
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 069 ....................... عبد الصمد بن عبد الرمحن، أبو األزهر الع ت قي املصري -
 091 ................................... عبد العزيز بن احلسن، أبو القاسم العط ار -
 067 .................................. عبد العزيز بن جعفر بن حممد بن خ واس يت -
 028 ........................................... عبد العزيز بن عصام، أبو الفرج -
 001 .......................... يز بن علي بن حممد بن إسحاق بن الفرج،عبد العز  -
 90 ........................................... عبد الفتاح بن عبد الغين بن حمم د -
 36 ......................................................... عبد الفتاح هنيدي -
 021 ............................... عبد القاهر بن عبد السالم بن علي، الشريف -
 97 ............................... عبد الكرمي بن عبد الصمد ، أبو معشر الطربي -
 097 .......................................... عبد الل بن أيب إسحاق احلضرمي -
 80 ......................................... عبد الل بن أمحد بن بشر بن ذكوان -
 16 ............................... عبد الل بن أمحد بن د يز و ي ه، أبو عمر الد مشقي -
 19 .......................... عبد الل بن احلسن بن سليمان، أبو القاسم البغدادي -
 82 ........................................ عبد الل بن احلسني أبو أمحد الس ام ر ي -
 009 ............................ عبد الل بن احلسني بن حممد بن احلسني الشريف -
 032 ........................... عبد الل بن السائب بن أيب السائب، أبو السائب -
 070 ........................................ بن ثابت، أبو حممد التـ و زيعبد الل  -
 022 ........................ عبد الل بن حبيب بن ربيعة، أبو عبد الرمحن السمل مي -
 039 ......................... عبد الل بن زياد بن عبد الل بن زياد بن يسار املكي -
 7 .................................................... عبد الل بن عامر بن يزيد -
 062 ................................ عبد الل بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم -
راو  -  061 ........................... ي احل و يفعبد الل بن عبد الرمحن أبو حممد الظ ه 
 29 .................................. عبد الل بن عبد املؤمن ، أبو حممد الواسطي -
 99 ....................................... عبد الل بن علي بن أمحد بن عبد الل، -
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رو، أبو احلارث املخزومي -  062 .................. عبد الل بن عي اش بن أيب ربيعة ع م 
 098 ............ عبد الل بن قيس بن سليم بن حضار األشعري اليماين، أبو موسى -
 7 ............................................................ عبد الل بن كثري -
 89 ...................................... مالك بن عبد الل بن سيف عبد الل بن -
 031 ........................... عبد الل بن حممد بن اليسع، أبو القاسم األنطاكي -
 022 .............. عبد الل بن حممد بن حممد بن ف ورك، أبو بكر القب اب األصبهاين -
 027 .......................... عبد الل بن مسعود بن احلارث بن غافل بن حبيب -
 063 ................................... عبد الل بن يزيد، أبو عبد الرمحن القرشي -
 021 ........................................ أبو نصر البز ازعبد امللك بن أمحد،  -
 091 ...................................... عبد امللك بن احلسن، أبو حممد البزاز -
 002 .......................... عبد امللك بن احلسني بن ع ب د و ي ه، أبو أمحد العط ار -
 093 ................................. عبد امللك بن بكران بن عبد الل بن العالء -
 060 ........................... عبد امللك بن علي بن شابور بن نصر بن احلسني -
 99 ........................... احلليب عبد املنعم بن عبيد الل بن غلبون، أبو الطي ب -
 92 ................................... عبد الواحد بن احلسني بن أمحد بن عثمان -
 11 .................................. عبد الواحد بن عمر بن حممد بن أيب هاشم -
 033 ................................... عبد الوهاب بن علي بن احلسن بن حممد -
 01 .......................................... عبد الوهاب بن يوسف بن الس الر -
 037 ........................... عبيد الل بن إبراهيم بن حممد أبو القاسم البغدادي -
 081 .................... القاسم البغدادي عبيد الل بن أمحد بن علي بن حيىي، أبو -
 038 ......................... عبيد الل بن أمحد بن يعقوب، أبو احلسني البغدادي -
 099 ...................................... عبيد الل بن عمر بن حممد بن عيسى -
 011 ...................................... عبيد الل بن حممد بن أمحد بن مهران -
 037 .................................... عبيد الل بن حممد، أبو القاسم القصري -
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 81 ............................................... ع بيد بن الص ب اح بن أيب شريح -
 072 ........................................ خلزاعيع ب يد بن ن ض يلة، أبو معاوية ا -
 072 ........................................ ع بيدة بن عمرو الس ل ماين أبو مسلم -
 81 .................................... عثمان بن أمحد ، أبو عمر الر ز از البغدادي -
 81 ....................................... عثمان بن سعيد بن عبد الل بن عمرو -
 091 .................................... عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية -
 027 ......................... ع راك بن خالد بن يزيد املري الدمشقي أبو الضحاك -
 097 .............................. حممد القرشيع طاء بن أيب رباح بن أسلم، أبو  -
 030 ............................... عقيل بن علي البغدادي، يعرف بابن البصري -
رمة بن خالد بن العاص، أبو خالد املخزومي -  098 ............................. ع ك 
 039 .............................. عكرمة بن سليمان بن كثري، أبو القاسم املكي -
 098 ................................................... عكرمة موىل ابن عباس -
 072 .............................. علقمة بن قيس بن عبد الل، أبو شبل النخعي -
 027 ............................... اشمعلي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن ه -
 012 ........ علي بن أيب حممد بن أيب سعد بن عبد الل، اإلمام أبو احلسن الواسطي -
 11 ............................ علي بن أمحد بن صاحل، أبو احلسن اهلامشي الضرير -
 13 .................................. علي بن أمحد بن عمر ، أبو احلسن احلم امي -
 021 ......................... علي بن أمحد بن حممد ، أبو احلسن الر ز از البغدادي -
 001 ........................ ن الطمر ي ثيثي الصويفعلي بن احلسن بن زكريا أبو احلس -
 072 ..................................... علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب -
 009 .............................. علي بن جعفر بن سعيد السعيدي، أبو احلسن -
م ن -  8 ........................................... علي بن محزة بن عبد الل بن بـ ه 
 029 ............................... علي بن داود بن عبد الل، أبو احلسن الداراين -
 83 .................... علي بن سعيد بن احلسن، اإلمام أبو احلسن البغدادي القزّاز -
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 093 ............................................ ن عبد الرمحن بن هارونعلي ب -
 012 ............................. علي بن عبد الغين، أبو احلسن الفهري الق يـ ر واين -
ء -  038 ........................................ علي بن عبد الل، أبو احلسن اجلال 
 19 ......................................... علي بن عثمان بن ح ب شان اجل و هري -
 22 ................................................... علي بن عثمان بن حممد -
 012 .............................. علي بن عمر بن إبراهيم أبو احلسن الق يجاطي -
 000 ........................ دار  قطين البغداديعلي بن عمر، اإلمام أبو احلسن ال -
 037 ................................ علي بن حممد أبو احلسن اجلوهري البغدادي -
نام املالكي -  096 ................................ علي بن حممد بن إبراهيم بن خ ش 
 078 ........................ علي بن حممد بن إسحاق، أبو احلسن احلليب القاضي -
 031 ............................... علي بن حممد بن إمساعيل بن بشر األنطاكي -
 011 ......................... علي بن حممد بن احلسن بن حممد اخلب ازي اجلرجاين -
 091 .............................. علي بن حممد بن ب شران، أبو احلسن البغدادي -
 81 ................................... علي بن حممد بن جعفر بن أمحد بن خ ليع -
 39 .......................................... علي بن حمم د بن حسن بن إبراهيم -
 009 ................................ علي بن حممد بن علي ، أبو القاسم العلوي -
 98 ............................................. علي بن حممد بن علي بن فارس -
 018 ..................................... علي بن حممد بن يوسف بن يعقوب ، -
 090 ................................... كثري الك ت اينعمر بن إبراهيم بن أمحد بن   -
 062 ................................... عمر بن اخلط اب بن نـ ف يل بن عبد العز ى -
 066 ........................ عمر بن علي بن منصور، أبو حفص الطربي النحوي -
 82 .............................. عمر بن حممد بن عبد الصمد بن الليث بن ب نان -
 008 ...................... عمر بن حممد بن عراك بن حممد، أبو حفص احلضرمي -
 081 ....................... يع مران بن تيم بن م لحان، أبو رجاء الع طاردي البصر  -
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 81 ................................................ عمرو بن الص ب اح بن ص بيح، -
 073 ............................ عمرو بن عبد الل بن علي، أبو إسحاق الس ب يعي -
 028 ............................... ع و مي ر بن زيد بن قيس، أبو الدرداء األنصاري -
 81 .......................................... عيسى بن مينا بن و ر د ان بن عيسى -
 86 ......................................... عيسى بن وردان، اإلمام أبو احلارث -
 008 ..................... فارس بن أمحد بن موسى بن عمران، أبو الفتح احلمصي -
 078 ...................... فارس بن موسى، أبو شجاع البصري الفرائضي الضر اب -
 032 .................... جماهد بن جرب، أبو احلجاج موىل السائب بن أيب السائب -
 001 ....................... حممد بن إبراهيم أبو عبد الل الطائي األهناسي املصري -
 013 ................................... حممد بن إبراهيم بن أيب م ش ري  ح احلضرمي -
 076 ..................................... حممد بن أيب احلسن، أبو بكر الص قل ي -
 063 ................................... مد بن أيب عبد الرمحن عبد الل بن يزيدحم -
 87 .............................................. حممد بن أمحد أبو بكر الضرير -
 66، 06 .................................................. حممد بن أمحد العويف -
 82 ......................... حممد بن أمحد بن إبراهيم ، اإلمام أبو الفرج الشنبوذي -
 060 ................................ حممد بن أمحد بن إبراهيم، أبو عبد الل البـ ي ع -
 62 ........................................ حممد بن أمحد بن احلسن بن سليمان -
 022 ................................ ن اخلليل بن أيب أمي ة العط ارحممد بن أمحد ب -
 13 .................................. حممد بن أمحد بن الفتح أبو عبد الل احلنبلي -
 23 ......................................... :حممد بن أمحد بن أيوب بن الصلت -
 23 ..................................... حممد بن أمحد بن حامد أبو علي الصفار -
رام -  083 ............................ حممد بن أمحد بن عبد الوهاب بن داود بن بـ ه 
 87 ............................................. حممد بن أمحد بن ع ب دان اجلزري -
 016 ................................ لي أبو منصور البغداديحممد بن أمحد بن ع -
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 01 ........................................... حممد بن أمحد بن علي بن احلسن -
 029 .......................... حممد بن أمحد بن حممد ، أبو بكر اجل ب ين، السمل مي -
 019 .......................................... حممد بن أمحد بن حممد املوصلي -
 026 ....................... حممد بن أمحد بن حممد بن عبد الل، أبو بكر البـ ي ساين -
 13 ............................ حممد بن أمحد بن هارون، أبو بكر الر ازي البغدادي -
 19 .......................... مد بن أمحد بن يوسف بن جعفر، غالم ابن ش ن بوذحم -
 12 ......................................... حممد بن إسحاق بن إبراهيم املر و زي -
 019 ....................... حممد بن إسحاق بن حممد، أبو عبد الل املسي يب املدين -
 82 ......................................... حممد بن إسحاق بن وهب بن أ ع ني   -
 616 ........................... حممد بن إسرائيل بن أيب بكر أبو عبد الل السلمي -
 028 ..................... و عبد الل األ ر جاين األ د ميحممد بن احلسن بن عمران، أب -
 11 .............................. حممد بن احلسن بن يعقوب بن احلسن بن م ق س م -
 021 ........................... حممد بن احلسن، أبو بكر الطح ان الضرير املصري -
 99 ................................. حممد بن احلسني بن ب ندار، أبو العز  الواسطي -
 036 ................................ حممد بن احلسني بن علي، أبو بكر الشيباين -
 011 ........................... الل الكارزيين حممد بن احلسني بن حممد ، أبو عبد -
ر بن إبراهيم أبو بكر احمل و يل -  066 .................................. حممد بن اخل ض 
 86 ................................ حممد بن املتوكل اللؤلؤي، املعروف بـ " ر و يس" -
يـ نـ و ري -  092 ....................... حممد بن املظّف ر بن علي بن حرب، أبو بكر الد 
 88 ............................ حممد بن النضر بن م ر  أبو احلسن بن األخرم الر بعي -
 10 .......................................... الل الكويف حممد بن اهليثم، أبو عبد -
 23 ............................ حممد بن جعفر بن عبد الكرمي، أبو الفضل اخل زاعي -
 099 .............................. حممد بن جعفر بن حممد، أبو الصقر البغدادي -
 29 ................................. حممد بن س فيان، اإلمام أبو عبد الل القريواين -
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 10 ............................ حممد بن شاذان، اإلمام أبو بكر اجل وهري البغدادي -
 21 .......................................... حممد بن ش ريح بن أمحد بن ش ريح، -
 01 ................................................. حل بن إمساعيلحممد بن صا -
 079 ............................ حممد بن عبد الرمحن ، أبو عبد الرمحن األنصاري -
 36 .......................................... حممد بن عبد الرمحن البنا الدمياطي -
 002 ..................حممد بن عبد الرمحن بن ع ب يد بن إبراهيم، أبو علي البغدادي -
 066 ................. حممد بن عبد الرمحن بن علي بن أيب احلسن شيخ ابن اجلزري -
 81 ...................................... دحممد بن عبد الرمحن بن حممد بن خال -
 98 ..................................... حممد بن عبد الرمحن بن حميصن السهمي -
ن السهمي -  098 ................................... حممد بن عبد الرمحن بن حم  يص 
 89 ........................... حممد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن ش بيب األسدي -
ت ه، أبو بكر األصبهاين -  082 .............................. حممد بن عبد الل بن أ ش 
 12 ......................... حممد بن عبد الل بن حممد بن م رة أبو احلسن الطموسي -
 093 .......................... بن حيىي، أبو الربكات بن الوكيل ا حممد بن عبد الل -
يـ ر ون -  26 .................................... حممد بن عبد امللك بن احلسن بن خ 
 022 ................................... حممد بن عبد الواحد الباغ ندي البغدادي -
 007 ..................... حممد بن علي بن أيب العاص، اإلمام أبو عبد الل النـ ف زي -
 030 ....................... حممد بن علي بن أمحد بن يعقوب أبو العالء الواسطي -
 611 ........................... بو بكر األذفوي املصريحممد بن علي بن أمحد، أ -
 16 .......................... حممد بن علي بن احلسن، اإلمام أبو بكر بن اجل ل ن دى -
 072 ............................ حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب -
 001 ........................... حممد بن علي بن حممد، اإلمام أبو بكر البغدادي -
 022 .................................حممد بن عمر بن ز الل، أبو بكر النهاو ندي -
 021 ................ ، أبو ع و ن الواسطيحممد بن عمرو بن ع و ن بن أوس بن اجلعد -
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 13 .......................................... حممد بن عيسى بن إبراهيم بن ر زين -
 16 ................................... حممد بن فـ ر ج، أبو جعفر الغس اين البغدادي -
 23 .............................................حممد بن حممد بن أمحد بن مرثد -
 19 ............................................ حممد بن حممد بن عبد الل النف اح -
 1 ............................................ حممد بن حممد بن علي بن يوسف -
 012 ........................ حممد بن حممد بن هارون، األستاذ أبو عبد الل احللي -
 062 .......................... حممد بن مسلم بن عبيد الل بن عبد الل بن شهاب -
 88 ......................................... حممد بن موسى أبو العباس الصموري -
 23 ............................. حممد بن موسى بن حممد ،أبو بكر الزينيب اهلامشي -
 83 ........................ حممد بن هارون الر بعي الـم ر و زي ُث البغدادي، أبو نشيط -
 19 ................................ حممد بن هارون بن نافع اإلمام أبو بكر احلنفي -
 12 ...................................... ب بن حيىي أبو بكر الثقفيحممد بن و ه   -
 10 ................................... حممد بن حيىي، اإلمام أبو عبد الل البغدادي -
 82 ........................................ حممد بن يعقوب ، أبو العباس املعد ل -
 020 ................................................ حممد بن يعقوب األهوازي -
 031 ...................... حممد بن يوسف بن حممد، أبو الفرج األموي األندلسي -
ار، أبو احلسن احل ر ت كي -  028 ............................... حممد بن يوسف بن ّن 
 33 ................................................... ريسيحممد مكي نصر اجل -
داين -  072 ........................... مسروق بن األجدع بن مالك، أبو عائشة اهل م 
 062 ...................................... مسلم بن ج ن د ب أبو عبد الل اهل ذ يل، -
 66 ............................................ مصطفى بن عبد الرمحن اإلزمريي -
 032 ...................................... معروف بن مشكان، أبو الوليد املكي -
 26 ،92 ................................................... مكي بن أيب طالب -
 013 ،92 .......................... منصور بن أمحد بن إبراهيم، أبو نصر العراقي -
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 038 ...................... د بن منصور، أبو احلسن القز از البغداديمنصور بن حمم -
 087 ........................................م هدي بن ميمون، أبو حيىي البصري -
 069 ................................ مو اس بن سهل، أبو القاسم املعافري املصري -
 91 ............................ موسى بن احلسني بن إمساعيل بن موسى الشريف، -
 87 ...................................... موسى بن ج رير، اإلمام أبو عمران الر ق ي -
هور بن ز ريق، أبو عيسى البغدا -  87 ............................... ديموسى بن مج 
 7 ......................................................... نافع بن عبد الرمحن -
 026 ......................................... نذير بن علي بن عبيد الل البلدي -
 098 ..................................... نصر بن عاصم الليثي، الدؤيل البصري -
 98 ................................. نصر بن عبد العزيز بن أمحد بن نوح الفارسي -
 078 ................................................. نصر بن علي أبو حفص -
 88 .............................. هارون بن موسى بن ش ريك، األخفش الد مشقي -
 088 .............................. هارون بن موسى، أبو عبد الل األعور، الع ت كي -
 89 ....................................... هبة الل بن جعفر أبو القاسم البغدادي -
 020 ........................................ هبة الل بن سالمة بن نصر بن علي -
 012 ................... هبة الل بن عبد الرحيم شرف الدين أبو القاسم بن البارزي -
 80 .......................................... هشام بن عم ار بن ن صري بن ميس رة -
 039 .............................................. و ه ب بن واضح أبو األخريط -
 88 ........................................... حيىي بن آدم بن سليمان بن خالد -
 027 ....................................... ن عمرو، أبو عمروحيىي بن احلارث ب -
 20 ....................................... حيىي بن املبارك البصري املقرئ النحوي -
 88 ........................................... حيىي بن حممد ، أبو حممد الع ل يمي -
 079 ..................................... حيىي بن وث اب األسدي موالهم الكويف -
 098 ................................ حيىي بن ي عم ر، أبو سليمان العدواين البصري -
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 8 ....................................................... يزيد بن القعقاع املدين -
 062 ............................................ يزيد بن رومان، أبو روح املدين -
 8 ........................................ اق بن زيد بن عبد الليعقوب بن إسح -
 010 ................... يعقوب بن حممد بن خليفة بن سعيد، أبو يوسف األعشى -
 30 ............................................................ يوسف الربموين -
 022 ........................ يوسف بن ب شر بن آدم بن املوف ق، أبو يعقوب الضرير -
 20 ....................................يوسف بن علي بن جبارة املغريب البس ك ري -
 89 ................................... يوسف بن عمرو بن يسار املدين ُث املصريّ  -
 021 ...................... القاسم البغدادي الضرير يوسف بن حممد بن أمحد، أبو -
 81 ....................................... يوسف بن يعقوب ، أبو بكر الواسطي -
 063 ................................. يونس بن عبد األعلى بن موسى بن م ي سرة -
 088 ............................. يونس بن ع بيد بن دينار، أبو عبد الل الع بـ ق سي -
 21 ............................................ عبد الرمحن بن احلسن بن سعيد  -     
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 خامساً: فهرس األماكن والبلدان


المكان أو البلد                                                  رقم اسم             
 الصفحة

بيلي ة -  11 ................................................................... إش 
 011 ............................................................. اإلسكندرية -
 08 .................................................................... برقعيد -
 061 ................................................................. ت كريت -
 012 ................................................................... محاة -
 17 ..................................................................... دانية -
 006 ................................................................. سامراء -
 076 .................................................................. مس  ر قند -
 013 ................................................................. غرناطة -

 90....... ............................................................الق راف ة   -    
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 سادساً: فهرس المصادر والمراجع

ن الكرمي: املصحف املضبوط على رواية حفص عن عاصم، طبع جممع امللك فهد آالقر  -
 لطباعة املصحف الشريف يف املدينة املنورة  

، الصحابة الغابة في معرفة أسد، رمأبو احلسن علي بن أيب الك الدين،األثري، عز  ابن -
الكتب  دار :بريوتد.ط، ) املوجود، عبد أمحدعادل -معوض حممد : عليحتقيق

  (.م0119-هـ0902 العلمية،

، سلسلة أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدماأللباين،  -
، )دار املعارف: 0ط، األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة

 م(.0116-هـ0906اململكة العربية السعودية، الرياض، 

، صحيح أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدماأللباين،  -
 )د.م: املكتب اإلسالمي، د.ت(.د.ط، ، الجامع الصغير وزياداته

، حتقيق: في شرح أداء القراء السبعة جزالمو أبو علي، احلسن بن علي،  األهوازي، -
 .هـ(0931: دار ابن اجلوزي، اهرة، )الق0 الضامن، طد. حامت

 الوجيز في قراءات القرأة الثمانية أئمة أبو علي، احلسن بن علي،  ،األهوازي
، )بريوت: دار الغرب 0ط ،: د. دريد حسن أمحدقيق، حتالخمسة ألمصارا

 (.م6116اإلسالمي، 

  دحتقيــق: د. أمحــ ع،اإلقنــا خلــف،  بــنابــن البــاذش، أبــو جعفــر أمحــد بــن علــي بــن أمحــد 
 م(.0111-ه0901، )بريوت: دار الكتب العلمية، 0فريد املزيدي، ط
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  ،الصحيح المسند الجامعالبخاري، أبو عبد الل حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي 
، حتقيق: د. وأيامه وسننه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أمور من المختصر

 .م(0113-هـ0903لوم اإلنسانية، ، )دمشق: دار الع6طمصطفى ديب البغا، 

  ،إمتاَع  الف َضالء الربماوي الشهري بـ " الساعايت"، إلياس بن أمحد حسني بن سليمان
م القّراء فيما بَعَد الَقرن الثام ن اله جري  العاملية الندوة دار، )د.م، 0، طبَتراج 

 م(.6111- هـ 0960 والتوزيع والنشر للطباعة

   تلخيص العبارات بلطيف  عبد الل، بن لفبن خ سنيمة: أبو علي احلابن بل
 لقبلة)جدة: دار ا د.ط، ، حتقيق: س ب يع محزة حاكمي،اإلشارات في القراءات السبع

 ، د.ت(.للثقافة اإلسالمية، بريوت: مؤسسة علوم القرآن

  ،ــة النفــوس واألبصــارالبنــا، حممــد بــن عبــد الــرمحن ــة النُّظــار وحل ، خمطــوط يف دار حلي
 (. 0/389صرية، رقم احلفظ )الكتب امل

 ،ــو ر ة،  الرتمــذي ــر  الجــامعحممــد بــن عيســى بــن س   حممــد ، حتقيــق: أمحــدللت رمــذيّ الكبي
ــــــيب، 6شــــــاكر، ط ــــــايب احلل -ه0312، )مصــــــر: شــــــركة مكتبــــــة ومطبعــــــة مصــــــطفى الب

 م(.0172

 ،حتقيق: د. بشار عواد للت رمذيّ الكبير  الجامعحممد بن عيسى بن س و ر ة،  الرتمذي ،
 م(.0118، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 0وف، طمعر 

 ،الدرة المضية في ، يوسف نبن علي ب ، حممد بن حممد بن حممدأبو اخلري ابن اجلزري
: مكتبة ابن )دمشق 0د. أمين رشدي سويد، ط حتقيق: ،القراءات الثالث المرضية

 م(.6101اجلزري، 

 ،اسر، د.ط، )القاهرة: مكتبة ابن ، برجسرت غاية النهاية في طبقات القراء ابن اجلزري
 تيمية، د.ت(.
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  حتقيق: د. أمين رشدي سويد، العشر اءاتفي القر  النشرمنظومة طيبة  اجلزري،ابن ،
 .م(6103-هـ0939للدراسات القرآنية،  الغوثايندار  :)دمشق 6ط

  حتقيق: د. السامل حممد حممود الشنقيطي، في القراءات العشرالنشر اجلزري، ابن ،
 .هـ(0932ملدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة املصحف، )ا، 0ط

  اجلزائر)، 0ط، خالد أبو اجلود، حتقيق: د. في القراءات العشرالنشر اجلزري، ابن :
 .(6102، هـ0937، دار احملسن للنشر والتوزيع

  ،كنز األماني في شرح حرز األماني ووجه اجلعربي، إبراهيم بن عمر بن إبراهيم
، )القاهرة: مكتبة أوالد الشيخ للرتاث، 0قيق: أ. فرغلي سيد عرباوي، ط، حتالتهاني
 م(.6100

 الطبري تاريخ اآلملي، غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد ،الطربي جعفر أبو، 
 . (ـه0387 لرتاث،ا دار ، )بريوت:6ط ،والملوك الرسل تاريخ

  ،حتقيق:  وصحاح العربية، الصحاح تاج اللغةاجلوهري، أبو نصر إمساعيل بن محاد
 م(.0187-ه0917، )بريوت: دار العلم للماليني،9أمحد عبد الغفور عطار، ط

 حتقيق ،في تمييز الصحابة اإلصابة لي،ع بن أمحد الفضل أبو العسقالين، حجر بنا: 
 العلمية، الكتب دار بريوت،) د.ط، معوض، حممد عليو  ،املوجود عبد دأمح عادل

  .(هـ0902

 ،الفتاح عبد: حتقيق ،الشاطبية بتحريرات البرية إتحاف خلف، بن سنح احلسيين 
 .(، د.ت،وأوالده صبيح علي حملمود العربية املطبعة: مصر)، د.ط، القاضي

 ،إرشاد األدباء معجم ،الرومي الل عبد بن ياقوت الل عبد أبو الدين شهاب احلموي 
 الغرب دار: تبريو )0ط عباس، سانإح :قيق، حتاألديب معرفة إلى األريب

   .م(0113-هـ 0909اإلسالمي،
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  ،6ط، معجم البلداناحلموي، شهاب الدين، أبو عبد الل ياقوت بن عبد الل ،
  .م(0112)بريوت: دار صادر، 

 ،مسند اإلمام  ابن حنبل، أبو عبد الل، أمحد بن حنبل، بن هالل، بن أسد الشيباين
-هـ0902ة: دار احلديث، ، )القاهر 0أمحد شاكر، ط حتقيق:أحمد بن حنبل، 

  م(. 0112

 القاهرة: دار  ،0، طالمنتهىبن جعفر،  اخلزاعي، أبو الفضل حممد(
 (.م6111-هـ0931،احلديث

 دادتاريخ بغ ،بن أمحد بن مهدي ابتبكر أمحد بن علي بن ث أبو ،البغدادي اخلطيب، 
 ة: دار الكتب العلميبريوت) ،0ط ،وحتقيق: مصطفى عبد القادر عطا دراسة

  .(ـه0907،

  القراءات السبع المشهورة ياالكتفاء فإمساعيل ابن خلف األنصاري، أبو الطاهر ،
 م(. 6112-ه 0962: دار نينوى، رية، )سو 0ط ،حتقيق: أ.د. حامت الضامن

  ،حتقيق: العنوان في القراءات السبعابن خلف األنصاري، أبو الطاهر إمساعيل ،
تبة اإلمام البخاري للنشر والتوزيع، : مكالقاهرة، )0خالد حسن أبو اجلود، ط

 .م(6118

   وفيَّات ، مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم ،أبو العباس، كان الربمكيل  ابن خ
 م(.0170،دار صادر)بريوت: 0، حتقيق: إحسان عباس، طاألعيان

  ،د.ط، الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانيةابن خليل، أمحد بن مصطفى ،
 : دار الكتاب العريب، د.ت(.)بريوت

 ،0ط زاهد، غازي زهري. د: حتقيق ،القرآن في الكبير اإلدغام ،عمرو أبو الداين، 
 (.م0113-ه0909 الكتب، عامل: بريوت)
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 حتقيق: د. حامت ت السبعاالتيسير في القراءعثمان بن سعيد،  ،الداين، أبو عمرو ،
  (.م6118-هـ0961، )الشارقة: مكتبة الصحابة، 0الضامن، ط

 0، جمموعة رسائل جامعية، طجامع البيان في القراءات السبع ،الداين، أبو عمرو ،
  .م(6117-هـ0968)جامعة الشارقة: كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، 

  ،حامت الضامن،. ، حتقيق: أ.دمفردة أبي عمرو بن العالء البصريالداين، أيب عمرو 
 (.هـ0936، اجلوزي ن، )اإلسكندرية: دار اب0ط

 ،حامت الضامن،  .ق: أ.دي، حتقمفردة نافع بن عبد الرحمن المدني ،أبو عمرو الداين
 .هـ(0936، )القاهرة: دار ابن اجلوزي،0ط

   ،د. حامت الضامن، أ.، حتقيق: يعقوب بن إسحاق الحضرمي ةمفردالداين، أبو عمرو
 .هـ(0961 ي،، )الدمام، القاهرة: دار ابن اجلوز 0ط

 حتقيق: أ. دالمقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصارو عمرو، الداين، أب ،. 
-هـ0936 اإلسالمية، شائر، )بريوت: شركة دار الب0ط حامت صاحل الضامن،

 (.م6100

   ،اإلمام المتولي وجهوده في علم القراءاتالدوسري، إبراهيم بن سعيد بن محد ،
 م(.0111-ه0961، )الرياض: مكتبة الرشد، 0ط

  ،أحاديث في التحقيق تنقيحمشس الدين، حممد بن أمحد بن عثمان،الذهيب 
 الوطن دار: الرياض) ،0ط عجيب، احلي عبد الغيط أبو مصطفى: حتقيق ،التعليق
 (.م6111-ه0960للنشر،

 ،معرفة القراء الكبار في  الذهيب، مشس الدين، أبو عبد الل، حممد بن أمحد بن عثمان
، )الرياض: مركز امللك فيصل 6محد خان، ط، حتقيق: د. أالطبقات واألعصار

 م(.6112-هـ0967للبحوث والدراسات اإلسالمية 
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  ،الجرح التميمي، املنذر بن إدريس بن حممد بن الرمحن عبد حممد أبوالرازي 
 (.م0126 هـ، 0670 العريب، الرتاث إحياء دار طبعة: بريوت)، 0ط ،والتعديل

 اإليضاح على متن الدرة  اشري،ن بن عمر النعثما التوفيقأبو  ،الزبيدي، عفيف الدين
بن علي بن  رزاقال عبد: قيقحت ،شرالمتممة للقراءات الع الثفي القراءات الث

-هـ0968 للنشر والتوزيع، قيم: دار ابن اللرياض)ا ،6ط ،إبراهيم بن موسى
 . م(6117

  ،6، حتقيق: عبد العليم الطحاوي، طتاج العروسالزبيدي، حممد مرتضى احلسيين ،
 )الكويت: وزارة اإلعالم، د.ت(.

 د.ط،  ،األعالم فارس، بن علي بن حممد بن حممود بن الدين خري الدمشقي، الزركلي
 (.م6116 للماليني، العلم دار)د.م، 

 االختيار في القراءات البغدادي،  احلنبليعلي  نعبد الل ب ،أبو حممد ي اط،سبط اخل
، ينكلية أصول الد  رسالة دكتوراه،) السرب، ، حتقيق: د. عبد العزيز بن ناصرالعشر

  .هـ(0907، إلسالمية،الرياض: جامعة اإلمام حممد بن سعود ا

 األعمش، وابن  ةالمبهج في القراءات الثمان، وقراء، سبط اخلي اط، أبو حممد
-هـ0933: دار عباد الرمحن، لقاهرة، )ا0حتقيق: د. خالد أبو اجلود، ط ،حيصنم

 (.م6106

   س  حميي حممد ، حتقيق:داود يأب ننس ق،بن إسحا شعثسليمان بن األ تاين،الس ج 
 .(، د.تالعصرية املكتبة )بريوت، صيدا: د.ط، احلميد، عبد الدين

 ،تاين س  شعيب  ، حتقيق:داود يأب ننس ق،بن إسحا شعثسليمان بن األ الس ج 
ه، 0931 دار الرسالة العاملية،)بريوت،  ،0ط ،األرناؤوط، حممد كامل قرة بللي

 .(م6111
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   ،السخاوي، مشس الدين، أبو اخلري، حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر
، د.ط، )بريوت: منشورات دار مكتبة احلياة، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع

 د.ت(.

  د. خالد حتقيق، الهادي في القراءات السبعحممد بن سفيان،  اين،ابن سفيان القريو :
  .م(6100-هـ0936 الرمحن،: دار عباد هرة)القا، 0ط ،أبو اجلود

  ،طبقات القراء السبعة ابن الس الر الشافعي، عبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيم
، )بريوت: املكتبة 0عزوز، ط حممد ، حتقيق: أمحدوذكر مناقبهم وقراءاتهم

  .م(6113-هـ0963العصرية،

 بن الرمحن عبدحتقيق:  ،نساباأل ،التميمي منصور بن حممد بن الكرمي عبد، السمعاين 
 ة،العثماني املعارف دائرة : جملسآباد حيدر، )0ط وغريه، اليماين املعلمي حيىي

 .م(0126-ـه0386

 ،الدرة متن على السمنودي اإلمام شرح حممد، بن احلسن بن حممد السمنودي 
 ،0ط موسى، بن إبراهيم بن علي بن الرزاق عبد: حتقيق ،العشر للقراءات المتممة

 .(م6113-هـ0969 الضياء، دار: طنطا)

 وار، أبو طاهر أمحد ب  اءاتالمستنير في القر  مر،علي بن عبيد الل بن ع نابن س 
 وإحياء، )اإلمارات العربية املتحدة: دار البحوث للدراسات اإلسالمية 0ط ،رالعش

  .م(6112-هـ0962الرتاث، 

  ،أبو حممد ، حتقيق:ين والنحاةبغية الوعاة في طبقات اللغويالسيوطي، جالل الدين 
 ، د.ت(.املكتبة العصرية :)صيدا د.ط، إبراهيم، لفضلا

 منظومة حرز األماني ووجه حممد القاسم بن فريمه بن خلف بن أمحد،  بوأ شاطيب،ال
، )جدة: دار نور 0حتقيق: د. أمين رشدي سويد، ط ،عالتهاني في القراءات السب

  .م(6118-هـ0961املكتبات، 
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 حرز من المعاني إبراز إبراهيم، بن إمساعيل بن الرمحن عبد الدمشقي، مةشا أبو 
 دار: طنطا) ،0ط شرف، الدين مجال.أ: حتقيق ،السبع القراءات في األماني

 (.م6111- ه0961للرتاث، الصحابة

  تجريد االختالف بين يعقوب  ،األندلسيابن شريح، حممد بن شريح بن أمحد الرعيين
، حتقيق: د. رويس روح عنه وبين نافع في رواية ورٍش عنهالحضرمي في روايتي 

للقرآن الكرمي، وحدة علوم القرآن،  ليةديب الدو  جائزة)ديب:  ،0ط و،دال د عمار أمني
 (.م6100-هــ 0936

 الدين مجال، حتقيق:في القراءات السبع فيالكاحممد،  للابن شريح، أبو عبد ا 
 (.م6119 والتوزيع، للنشر الصحابة دار: طنطاد.ط، ) شرف، حممد

 حتقيق: سامل بن غرم الل في القراءات السبع فيالكاحممد،  للابن شريح، أبو عبد ا ،
 (.م0901من قسم الكتاب والسنة،  ماجستريبن حممد الزهراين، )رسالة 

  ،المصباح الزاهر في القراءات العشر الشهرزوري، أبو الكرم املبارك بن احلسن
، )بريوت: دار الكتب العلمية 0شيخ: عبد الرحيم الطرهوين، ط، حتقيق: الالبواهر
 (.م6118

 ،حتقيق ،الموضوعة األحاديث في المجموعة لفوائدا علي، بن حممد الشوكاين :
 ، د.ت(.اإلسالمي املكتبد.م، )د.ط،  املعلمي، الرمحن عبد الشيخ

  ،يق: د.عبد الكرمي ، حتقاإلبانة في اللغة العربيةالصحاري، أبو املنذر سلمة بن منذر
خليفة، د.نصرت عبد الرمحن، د.صالح جرار، د.حممد حسن عواد، د.جاسر أبو 

-ه0961سلطنة عمان: وزارة الرتاث القومي والثقافة،-، )مسقط0صفية، ط
 م(.0111
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 ،َشْرح   التَّنوير   الكحالين، احلسين، حممد بن صالح بن إمساعيل بن حممد الصنعاين 
 دار مكتبة: الرياض) ،0ط إبراهيم، حمم د إسحاق حمم د. د: قيقحت ،الصَّغ ير   الَجام ع
 (.م6100-هـ 0936 السالم،

  ،علماء في النعمانية الشقائق خليل، بن مصطفى بن أمحد اخلري، أبوطاشكربي زاده 
 .، د.ت(العريب الكتاب دار: بريوت) د.ط، ،العثمانية الدولة

  ،0ط ف،حممد شر  ينمجال الدأ. ق: حتقي التبصرة،ابن أيب طالب، أبو حممد مكي ،
 (.م6112-ه0967الصحابة للرتاث،  دار)طنطا: 

  ،المعجم الشامي، اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن سليمان القاسم أبوالطرباين 
 تيمية، ابن مكتبة: القاهرة) ،0ط السلفي، اجمليد عبد بن محدي: حتقيق ،الكبير

 (.م0119-هـ 0902

 غريب في المنير المصباح احلموي، ُث الفيومي علي بن مدحم بن محد العباس، أبو 
  .(، د.تالعلمية املكتبة: بريوت) د.ط، ،الكبير الشرح

 أمحد  دد. خال، حتقيق: الكنز في القراءات العشرعبد الل الواسطي،  ن،ابن عبد املؤم
 . م(6119-هـ0962، )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 0املشهداين، ط

 في المنتهي وتذكرة المبتدي إرشاد القالنسي، بندار بن احلسني بن حممد ،العز   أبو 
)رسالة ماجستري، كلية اللغة  الكبيسي، محدان عمرأ. : حتقيق ،العشر القراءات
 (. ه0919، القرى أم جامعة: املكرمة مكةالعربية، 

  ،العشر تالقراءا في الكبرى الكفاية القالنسي، بندار بن احلسني بن حممدأبو العز، 
 (.م6113 للرتاث، الصحابة دار: طنطا) ،0ط شرف، حممد الدين مجالأ. : حتقيق

  في القراءات عن األئمة  شاداإلر بن عبيد الل،  املنعمابن غلبون، أبو الطي ب عبد
، )الرياض: جائزة األمري 0حتقيق: د. باسم محدي بن حامد السيد، ط ،لسبعةا

 (. م6100-هـ0936عسكريني، سلطان الدولية يف حفظ القرآن لل
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  ،0، طفي القراءات الثمان رةالتذكابن غلبون، أبو احلسن، طاهر بن عبد املنعم ،
  .(م0110-ه0906، )جدة: اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي

  ،العشر وقراءة  القراءاتالجامع في ابن فارس اخلي اط، أبو احلسن علي بن حممد
كلية الدعوة وأصول  دكتوراه،رسالة )بن حممد العبيسي،  ن: عبد الرمححتقيق، األعمش

  ه(.0939، ىجامعة أم القر الدين، قسم القراءات، 

  في القراءات  لمريدلبغية ا التجريد ق،عبد الرمحن بن عتي القاسمابن الفح ام، أبو
 نشرعمار لل دار: عم ان، )0ط ،إبراهيم العاصي الدوري يد. ضار : حتقيق ،بعالس

 . (م6116-هـ0966يع، والتوز 

 إيهابحتقيق:  ،يعقوب مفردةالرمحن بن أيب بكر عتيق بن خلف،  دابن الفح ام، عب 
-هـ0968أضواء السلف،  دار، )الرياض: 0ط ود،أمحد فكري، وخالد حسن أبو اجل

  .م(6117

 غريب في المنير المصباح احلموي، علي بن حممد بن محدأ س،أبو العبا الفيومي 
 .(، د.ت)بريوت: املكتبة العلميةد.ط،  ،الكبير الشرح

 القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ  سراجالقاصح، علي بن عثمان بن حممد،  ابن
بإشراف مكتبة البحوث والرتاث، د.ط، )بريوت: دار شرح نظم الشاطبية،  ي،المنته

  م(.0112ه، 0902الفكر، 

 وتذكار المقرئ القارئ المبتدئ  سراجالقاصح، علي بن عثمان بن حممد،  ابن
)طنطا: دار  0ط حممد شرف، دينال مجالأ. : يقشرح نظم الشاطبية، حتق ي،المنته
  .م(6119-هـ 0962للرتاث  بةالصحا

 ،د.ط، معجم المؤلفين كح الة، عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين ،
  )بريوت: مكتبة املثىن، دار إحياء الرتاث العريب، د.ت(.
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  الروضة في القراءات اإلحدى عشرة إبراهيم،بن  داحلسن بن حمماملالكي، أبو علي 
العلوم  بةاملنورة: مكت ملدينة، )ا0: د. مصطفى عدنان حممد سلمان، طقيقحت ،

 (.م6119-هـ0969واحلكم، سوريا: دار العلوم واحلكم، 

  ،خمطــوط يف  الــروض النضــير فــي تحريــر أوجــه الكتــاب المنيــراملتـويل، حممــد بــن أمحـد
 (.93283خبيت/ 0612ة األزهرية حتت الرقم )املكتب

  ،في تحرير أوجه الكتاب المنير الروض النضيراملتويل، حممد بن أمحد بن احلسن ،
حتقيق: د. خالد حسن أبو اجلود، )رسالة ماجستري، كلية القرآن الكرمي، مصر، طنطا، 

 د.ت(.

  ،خمطوط يف  يم،في تحرير أوجه القرآن الحك فتح الكريماملتويل، حممد بن أمحد
 (.6291مكتبة جامعة امللك سعود حتت الرقم )

 ،المصري ورش مقدمة شرح في المقري وغنية المعطي فتح أمحد، بن حممداملتويل، 
 (.م6112 العلمية، الكتب دار: بريوت) د.ط، املزيدي، فريد أمحد: حتقيق

 ،علـى الزائـدة اءاتالقر  في المعتبرة الفوائد على البررة موارد أمحـد، بن حممد املتويل 
 (.6806) فظاحل رقم بالرياض، سعود امللك جامعة مكتبة يف خمطوط ،العشرة

  ،حتقيق: شوقي ضيف،  ،السبعة في القراءاتابن جماهد، أمحد بن موسى ابن العباس
 (.م6101القاهرة: دار املعارف،)، 9ط

  ،هداية املرصفي، عبد الفتاح بن السيد عجمي بن السيد العسس املصري الشافعي
 ، )املدينة املنورة: مكتبة طيبة، د.ت(.6، طالقاري إلى تجويد كالم الباري

  ،المسند  النيسابوري، القشريي مسلم بن احلجاج بن مسلم احلسن أبومسلم
 ،الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 دار إحياء الرتاث العريب، د.ت(.)بريوت:  ،د.ط ،د. حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق
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  ،الش ريازير   الض ري الكويف الز ي د اين الدين مظهر احلسن، بن حممود بن احلسنياملظهري 
 احملققني من خمتصة جلنة: ودراسة حتقيق ،المصابيح شرح في المفاتيح احل ن في،
 من وهو النوادر، دار: الكويتية األوقاف وزارة) 0ط طالب، الدين نور: بإشراف

 (.م6106-هـ 0933 اإلسالمية، الثقافة إدارة إصدارات

  التلخيص في القراءات الثمانعبد الكرمي بن عبد الصمد، ، الطربي أبو معشر ،
اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن  جدة:) ،0حممد حسن عقيل موسى، ط حتقيق: أ.

 (.م0116-هـ0906الكرمي،

   ،رضوان حممد: حتقيق ،التعاريف مهمات ىعل التوقيف الرؤوف، عبد حممداملناوي 
 (.م0111_ه0901الفكر، دار: دمشق) ،0ط الداية،

 ،3، طالعرب لسان الفضل، أبو علي، بن مكرم بن حممدأبو الفضل،  ابن منظور ،
 م(.01111-ـ ه0901: دار صادر،وت)بري 

 في القراءات الغايةأبو بكر أمحد بن احلسني بن مهران النيسابوري،  ن،ابن مهرا 
 للرتاث،)طنطا: دار الصحابة  د.ط، شرف،حممد  نمجال الدي أ. ، حتقيق:العشر

  (.م6113

 في القراءات  المبسوطمهران، أبو بكر أمحد بن احلسني بن مهران النيسابوري،  ابن
 م(.6100دمشق: جممع اللغة العربية، ) د.ط، ، حتقيق: محزة سبيع حاكمي،العشر

  ،د. ياسني جاسم  ،نز المعاني بشرح حرز األمانيتهذيب كاملوصلي، حممد بن أمحد
 (.م6113-هـ0963بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، )، 0احلميد، ط

  ،د: حتقيق ،النشر طيبة شرح علي، بن حممد بن حممد بن حممد القاسم، أبوالنويري .
 العلمية، الكتب دار: بريوت) ،0ط باسوم، سعد سرور حممد جمدي

 (.م6116ه،0969
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 الكامل في القراءات العشر واألربعين ، أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة، اهلذيل
، )مؤسسة مسا للنشر 0حتقيق: مجال بن السيد رفاعي الشايب، ط الزائدة عليها،

 .م(6117-هـ0968والتوزيع، 

  ،ر: أ.د. عمقيق، حتالكامل في القراءات العشر واألربعين الزائدة عليهااهلذيل 
، )طبع بدعم ومتويل 0حممد عبد الرمحن محدان، ط غريددان، وتعبد الغين مح يوسف

-ه0932، طيبة امعةت جبامجيل للقراء يفاللط بدبن ع وسفمن كرسي الشيخ ي
 م(.6102

 االختصار في قراءات العشرة  ايةغ حلسن،اهلمذاين، أبو العالء احلسن بن أمحد بن ا
ة اخلريية ي: اجلمعجدة) ،0فؤاد طلعت، ط مد، حتقيق: د. أشرف حمأئمة األمصار

 م(.0119-ه0909، الكرمي رآنالق يظلتحف

 

 

 


