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امللخص

ُعنِي هذا البحث ببيان أسامء رواة القراء العرشة غري املشهورين يف معجم
تص هبم،وقد تم تقسيمه إىل مقدّ مة،ومتهيد وفيه:تعريف بالرواة وأمهية معرفتهم،
ُمُ ْ ّ
بالراوي املشهور ،وغري املشهور ،وبالقراء العرشة
فأربعة مباحث ،وفيها:تعريف ّ
ورواهتم املشهورين ،ومصادر رواة القراء العرشة غري املشهورين ،ورسد أسامء
الـرواة غيـر الـمشهورين عن القـراء العشـرة مرتبني حسـب األحــرف األوائــل من
أسامئهم.
وانتهى البحث بخامتة تضمنت أهم النتائج ،ومنها مجع أسامء ( )463راويا
غري مشهورين عن القراء العرشة ،فكان أكرب من العدد الذي مجعه ابن اجلزري يف
كتابه غاية النهاية وهو ( )433راويا ،خالل تعريفه بشيوخهم القراء العرشة ،وغري
ذلك ،من النتائج املهمة ،واحلمد هلل رب العاملني.
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د .أمين بن محمد أحمد الشنقيطي

القراء العشرة غير المشهورين
معجم رواة َّ

املقدّمة

احلمد هلل الذي أنزل عىل عبده الكتاب ،والصالة والسالم عىل نبيه األمني،
وعىل آله ،وصحبه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،أما بعد:
فقد اختص اهلل خلدمة كتابه من كل جيل رجاال بذلوا أوقاهتم يف حفظه ونقله ؛

فتناقلوا قراءاته من الصدور إىل الصدور ،وأدوه إىل طالهبم كام أداه رسول اهلل ×

إىل أصحابه ،ومن أولئك الرجال األئمة السبعة الذين أدوه إىل رواهتم ،وهكذا من
بعدهم ،فحظـوا بموقع طيب يف نفـوس املسلمني قاطبـــة لـموقعهم من كتاب اهلل
عز وجل.
ولقد كان لعلامء األمة اهتامم واضح بتسجيل تاريخ علامء كل فن ليتميزوا به
عن غريهم ،وليسهل الرجوع إليه ملعرفة أخبارهم ،وكانت هناك كتب خاصة برواة
احلديث ،وأخرى برواة التاريخ ،وأخرى بالقراء ،وغريها.
( )2

()1

وقد الحت يل فكرة مجع رواة القراء العرشة غري املشهورين يف معجم

َص هبم ،هبدف تقديم إحصائية ألعدادهم ،ومرجعية ألماكن ترامجهم ،ألجل
ُمُ ْت ٍّ
االستفادة منه يف متكني الباحثني ،وطلبة القراءات من معرفة أسامئهم ،ومعرفة
شواذ القراءات الواردة عنهم ،وتصحيح ما وقع يف كتب القراءات ،وكتب تراجم
()3

القراء املحققة من أخطاء املؤلفني واملحققني يف ضبط أسامئهم  ،وتلبية لدعوة
()4

بعض الباحثني إىل االهتامم هبم .
( )1القراء العرشة ،سيأيت التعريف هبم يف (ص  421من هذا البحث).
( )2املعجم هي لفظة غالبة يف املرشق ،وتستعمل لضبط املرويات وشيوخ الروايات ،ويف املغرب واألندلس
الداين.)13-11/
الغالب عليهم لفظ فهرسة ،أو برنامج( ،معجم شيوخ احلافظ أيب عمرو
ّ

( )4صفحة 436/حاشية  2وغريها من هذا البحث.

اجلزري عىل أوهام القراء إىل االهتامم بأسامء أصحاب الروايات عن
( )3دعا مؤلف كتاب تنبيهات اإلمام ابن
ّ
القراء العرشة ممن مل يذكرهم صاحب النرش ،وذكرهم صاحب املصباح ،والكفاية وغريهم.)767/(.
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الدراسات السابقة:

بعد البحث والتتبع مل أجد ُم َؤ ِّلفا اعتنى هبم وحدهم عىل غرار العناية برواة
()1

القراء العرشة املشهورين  ،كام مل أجد دراسة خاصة حول هذا العنوان سوى
رسالة بعنوان( :االنفرادات عند علامء القراءات)

()2

 ،وقد أورد الباحث فيها

( )111روايا غري مشهور ،وهذا العدد قليل بالنسبة ملا أحصاه هذا البحث-الذي
()3

بني أيدينا -وهو( )463روايا .

خطة البحث:
وفيها مقدمة ،ومتهيد وفيه :تعريف بالرواة وأمهية معرفتهم ،وأسباب عدم
اختيارهم،وأربعة مباحث :املبحث األول :تعريف بالراوي املشهور ،وغري املشهور ،
واملبحث الثاين :التعريف بالقراء العرشة ورواهتم املشهورين ،واملبحث الثالث:
مصادر رواة القراء العرشة غري املشهورين ،واملبحث الرابع :رسد أسامء رواة القراء
العرشة غري املشهورين مرتبني حسب األحرف األوائل من أسامئهم ،وخامتة،
وفهارس عا ّمة.

منهج البحث:
اعتمدت يف هذا املعجم عىل(المنهج االستقرائي ،والتاريخي) ،فاستقريت من
الرواة كل من قرأ عىل أحد العرشة ونقل عنه ،أو قرأ عليه ومل ينقل عنه ،و َن َّبه أهل
( )1اشتمل دليل الكتب املطبوعة يف الدراسات القرآنية()167/عىل عدد من هذه الكتب ،مثل :كتاب
تراجم القراء األربع عرش ملحمد فهد خاروف ،وكتاب احللقات املضيئات من سلسلة أسانيد القراءات
للسيد أمحد بن عبد الرحيم وغريمها).
الشنقيطي ،وهي (رسالة دكتوراه غريمنشورة).)133-113/(.
( )2ألمني حممد
ّ

( )4عدد الرواة غري املشهورين عن القراء العرشة عند مجعهم حتت شيوخهم القراء هو( )317راويا إذ تتكرر
أسامء بعضهم أكثر من مرة عن عدد من القراء.
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العلم عىل روايته عنه

()1

د .أمين بن محمد أحمد الشنقيطي

 ،بحسب االستطاعة ،وال أدعي حرصهم مجيعا ،فهم
()3

()2

خالئق ال حيصون  ،ومفرقون يف مصادر كثرية ،ومجعت األسامء أوال من أربعة
للذهبي،
للداين ،ومعرفة القراء
كتب مطبوعة ،وهي( :كتاب األرجوزة املنبهة
ّ
ّ
اجلزري) ،ثم ذكرت ما وجدته
وأحاسن األخبار البن وهبان ،وغاية النهاية البن
ّ
()4

يف كتاب السبعة ،وجامع البيان ونحومها من كتب القراءات املتقدمة  ،لئال
يفوتني منهم أحد ،وذكرت أسامءهم مرتبني عىل أوائل األسامء ،وذكرت اسم
اهلجري فقط دون
الراوي ،واسم أبيه ،وكنيته ،ونسبه ،وتاريخ وفاته بالتاريخ
ّ
امليالدي لعدم فائدته يف هذا النوع من البحوث املختصة ،كام مل أذكر تاريخ والدته
ّ
إن وجدته -اختصارا ،ورتبت أسامءهم عىل احلروف اهلجائية ،وأما بالنسبةلالسم الثاين فال أعتد بلفظة (ابن) وال(أيب) ،وال ْ
(أل)التعريف ،وأعتد بأول حرف
يليهم ،وسوف أعتد بالكنية يف مثل (أبو عبيدة) ونحوه ،وال ُبنُ َّوة مثل(ابن كريز)
فأرتبه بحسب ابنه يف الكنية ،وأبيه يف ال ُبنُ َّوة ،ثم أعتد باحلرف الثاين بعد(أبو)،
و(ابن) يف الرتتيب ،وأجعل الكنية ضمن األسامء ،وضبطت ما حيتاج إىل ضبط من
( )1القول بأنه ال يلزم من أن كل من قرأ عىل العرشة يكون من رواهتم ،مل أقف عليه يف املصادر التي
اجلزري يف كتابه (غاية النهاية )212/1وغريه
طالعتها ،ومن مجعتهم يف هذا البحث ،كلهم ممن ذكر ابن
ّ
أهنم رووا القراءة عن أحد العرشة عرضا وسامعا ،أو سامعا فقط ،أو بعض احلروف.
( )2نص عليه صاحب(أحاسن األخبار.)247 /
( )4هذا البحث اليسعى إىل إقامة دراسة شاملة حول حجم مرويات الرواة املكثرين ،واملقلني ،والمجع
الشذوذ عنهم ،والتالميذهم ،والكيفية اختيار مؤلفي كتب القراءات هلم ،والتوظيف نتائج إحصاء
أعدادهم ،لدراسة اجلانب اجلغرايف النتشارهم يف األمصار ملعرفة تواتر القراءات ،فكلها موضوعات
حتتاج ملزيد من البحث والدراسة ،يف بحوث أخرى.
( )3أعتذر للقارئ عن اعتامدي عىل طبعة كتاب الكامل للهذ ّيل بتحقيق الشايب ،مؤسسة سام ،ملا فيها من
أخطاء جسيمة ،وحسبي أهنا متوفرة يف األسواق ،دون غريها.
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كتب تراجم القراء ،والقراءات ،والرتاجم ،واألنساب ،وغريها ،ومل أتوسع يف
الرتمجة للرواة خشية اإلطالة ،ولوجود ذلك يف املصادر التي أحال إليها البحث
عند ترمجة كل واحد منهم.
وثقت يف احلاشية ما حيتاج إىل توثيق من املصادر األصيلة ،وجعلت القراءاتاملتواترة مضبوطة بني قوسني مزهرين هكذا ﴿ ﴾ ،والقراءات الشاذة مضبوطة بني
قوسني غري مزهرين هكذا ( ) ،وعلقت عىل بعض األسامء ببعض األسباب التي
اجلزري هلم يف كتابه غاية
تقف وراء عدم اختيارهم بذكر ما وجدته من نقد ابن
ّ
()1
النهاية  ،وأحلت إىل أماكن ترامجهم باختصار ،ومل ُأت َْر ِجم هلم خشية اإلطالة ،وال
أدعي أين قد وفيت؛ فحسبي أين قد اجتهدت ،وحاولت االستقصاء ،واحلمد هلل
رب العاملني.





( )1مثل(صفحة  433حاشية  ،1من هذا البحث وغريها).
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القراء العشرة غير المشهورين
معجم رواة َّ

التعريف بالرواة ،وأهمية معرفتهم :

د .أمين بن محمد أحمد الشنقيطي

التمهيد

 -1تعريف الرواة :الراوي اصطالحا عند القراء هو ( :الذي يروي عن اإلمام
()2

()1

املقرئ قراءته أو رواياته يف القرآن كحفص مع عاصم ،وقالون مع نافع) .
 -2أمهية معرفة هؤالء الرواة :تأيت من أمور منها :تعلقهم بأسانيد القراء
()3

العرشة الواردة يف كتب القراءات املتقدمة ككتاب السبعة
()5

()4

الذي حيتوي عىل
()6

( )14روايا ،وبشواذ القراءات الواردة عن األئمة العرشة يف كتب القراءات
()7

،

وبعلم تراجم القراء الذي يشتمل عىل نبذة عنهم  ،وبكتب تراجم القراء ككتاب
( )1معجم مصطلحات القراءات القرءانية ،ومايتعلق به.)216/
( )2يطلق عىل الراوي اسم الناقل :أي(من نقل عن القارئ قراءته ،أو من صحبه فقط ،أومن حدث عنه،
أومن روى عنه حروفا حمددة ،أو من حتمل عن الشيخ) (.املرشد الوجيز133/بترصف)( ،املفيد يف
رشح القصيد131/بترصف) .وأما الرواية فتعني( :املنسوبة إىل من أخذ عن اإلمام)(.االختيار يف
القراءات العرش(.)163/1
( )4اإلسناد يف اصطالح القراء هو( :الطريق املوصلة إىل القرآن)(.لطائف اإلشارات ،)174/1وهو كذلك :
(سلسلة الرواة الذين نقلوا القراءة والرواية والطريق والوجه عن املصدر األول)(.اإلسناد عند علامء
القراءات.)133 /
( 34/( )3فام بعدها).
( )3القراءات الشاذة يف اصطالح القراء هي( :ما اختل فيه ركن من أركان القراءة الثالثة التواتر ،وموافقة
الرسم العثامين ،وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية)(.املرشد الوجيز ،)172 ،171/ومعنى شواذ
القراءات عن األئمة السبعة هو( :أن بعض القراء السبعة ،أو رواهتم املشهورين ،أو غريهم ترد عنه
روايات منقولة بأسانيد أحادية)(.يف القراءات القرآنية.)42-21/
( )6رواة القراءات الشاذة عىل قسمني :قسم ُرويت عنهم قراءات شاذة لعدم وجود رشط التواتر فيها كابن
مسعود ( تـ42هـ) وغريه ،والتابعني كنرص بن عاصم الليثي(تـ11هـ)وغريه ،وبعض األئمة العرشة،
كاليزيدي عن أيب عمرو ،وشجاع عن
ومن اشتهر هبا كابن حميصن وغريه ،وبعض رواة األئمة العرشة،
ّ
أيب عمرو(.القراءات الشاذة ضوابطها واالحتجاج هبا يف الفقه والعربية63 ،63/بترصف).
( )7علم تراجم القراء هو( :علم يذكر فيه القراء السبعة ،بل العرشة بل الثالثة عرش ،بل اخلمسة عرش،
ورواة هؤالء ،وغري ذلك من الشيوخ واملصنفني يف هذا العلم ،ويذكر فيه أيضا قراء الصحابة والتابعني
وتابع تابعيهم إىل اآلن)(.مفتاح السعادة.)262/1
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غاية النهاية الذي حيتوي عىل( )433روايا مع ترامجهم ،وكذلك بنصوص أهل
اجلزري (تـ344هـ)« :والبد للمقرئ من أنسة بحال الرجال
العلم ،قال ابن
ّ
()1
واألسانيد..وهو أهم ما حيتاج إليه»  ،وقال أيض ًا:
()2
«وطبقـــــات النـــــاس ميـــــز لتجـــــد
يف أي وقــــت كــــان راو وولــــد»
()3

 -4أسباب عدم اختيارهم:وهي عديدة منها :وجود رشط التواتر ،
()5

()4

ووجود شواذ عنهم  ،وكثرة أعداد الرواة معهم  ،ووصف العلامء لبعضهم
()7

()6

بقلة الرواية ،وباجلهالة ونحو ذلك ،وفحص العلامء ألسانيدهم ،ومروياهتم .







(( )1منجد املقرئني.)37/
(( )2مناهج اهلداية ملعامل الرواية.) 372 ،366/
( )4قال املهدوي« :القرآن اليثبت بأخبار اآلحاد وإنام يثبت بنقل الكافة»(.رشح اهلداية.)3/1
( )3قال ابن جماهد عن اآلثار التي رويت يف احلروف « :منها املرتوك عند الناس ،ومنها ما توهم فيه من رواه
فضيع روايته ونيس سامعه»( .السبعة  ،)31 ،33وقال أبو شامة « :فإن القراءات املنسوبة إىل كل قارئ
من السبعة وغريهم منقسمة إىل املجمع عليه والشاذ( .» ..املرشد الوجيز.)173 ،174/
اجلزري « :فالقراء بعد العرشة كثروا وتفرقوا يف البالد وانترشوا وخلفهم أمم بعد أمم عرفت
( )3قال ابن
ّ
طبقاهتم واختلفت صفاهتم» .النرش.)1/1
اجلزري «:وهو املنفرد عن أيب بكر برواية ( ُم ْس َت َط ٌّر) بتشديد الراء،
( )6كعصمة بن عروة عن عاصم ،قال ابن
ّ
مل يروه غريه ،سئل عنه أبو حاتم فقال :جمهول»( .غاية النهاية.)312/1
اجلزري« :وإين ملا رأيت اهلمم قد قرصت ..وأقوت من موفق يوقف عىل صحيح االختالف
( )7قال ابن
ّ
واالتفاق..فعمدت إىل أثبت ما وصل إ ّيل من قراءاهتم وأوثق ما صح لدي من رواياهتم من األئمة
العرشة قراء األمصار ..واقترصت عن كل إمام براويني »( .النرش.)33/1
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املبحث األول
التعريف بالراوي املشهور وغري املشهور
()1

-1الراوي املشهور هو( :الذي اشتهر عن القارئ سواء كان مبارشة عنه ،أم
()2

جلزري يف كتابه النرش دون غريه) .
بواسطة غريه ،واقترص عليه ابن ا
ّ
 -2الراوي غري املشهور هو (:الراوي غري املعروف ،الذي مل تشع روايته عن
()3

القراء العرشة) .







( )1املشهور ،مشتق من مادة (شهر) ،ومنه قولنا فالن من الشهرة بمكان أي أنه رجل كالعلم يف الوضوح.
(لسان العرب/مادة شهر) ،واملشهور عند القراء نوع من أنواع القراءات ،وهو اصطالحا( :ما صح
الصحيحة ،واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ،والمن الشذوذ).
سنده واستوىف رشوط القراءة ّ
(منجد املقرئني.)16/
( )2الرواة املشهورون هم املعروفون يف كتب القراءات املتواترة كالشاطبية ،وطيبة النرش وغريمها ،وسيأيت
التعريف هبم (صفحة 422-421/من هذا البحث).
(( )4التذكرة يف القراءات الثامن( ،)23/1أحاسن األخبار( ،)321/املفيد يف رشح القصيد.)131/
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املبحث الثاني
التعريف بالقراء العشرة ورواتهم املشهورين

املدين
القارئ األول :نافع بن عبد الرمحن ،أيب ُن ِع ِيم
ّ
وو ْرش (ت222هـ).
املشهورون عنه مبارشة َقا ُلون (ت113هـ) َ ،
()2
اري(ت122هـ)  ،الرواة املشهورون
القارئ الثاني :عبد اهلل بن كَثِ ِري
املكي الدَّ ّ
ّ
(ت161هـ)

()1

 ،الرواة

وو ْهب بن
عنه مبارشة أمحد بن حممد بن َعون ،أبو احلسن ال َق َّواس (ت233هـ)َ ،
ِ
و ِ
اضح ،أبو ِ
وعك ِْرمة بن سليامن بن كَثِ ِري بن عامر،
اإل ْخ ِريط (ت112هـ )،
َ
ِ
الـم ْخ ُزوميّ(ت172هـ) ،و َم ْع ُروف
وإسامعيل بن عبداهلل بن ُق ْسطنْطني ،أبو إسحاق َ
بن م ْشكَان( ،)3أبو الوليد املكي (ت163هـ)ِ ،
املكي
وش ْبل بن َع َّباد ،أبو داود
ّ
ّ
ُ
(تـ 133هـ) ،ويروى عن هؤالء بواسطة ال َب ّز ّي (ت211هـ) ،و ُقنْ ُبل( ت211هـ).
القارئ الثالث :أبو عمرو بن ال َع َالء (ت133هـ) ،الرواة املشهورون عنه مبارشة

ري (ت236هـ
اليزيدي (ت222هـ) ،واملشهور بواسطة
حييى بن املبارك
اليزيدي الدُّ ُو ّ
ّ
ّ
()4
وس (ت261هـ) .
عىل الصواب)،
ُّ
والس ّ
()5
الدمشقي(ت113هـ)  ،الرواة
بي
ّ
القارئ الرابع :عبد اهلل بن عامر ال َي ْح ُص ّ

املشهورون عنه مبارشة حييى ِّ
اري(ت133هـ) ،ويروي عنه أبو سليامن أيوب بن
الذ َم ّ
ِ
وس َويد بن عبد
متيم
الـم ِّر ّي(ت قبيل املائتني)ُ ،
الدمشقي (ت113هـ ) ،وع َراك بن خالد ُ
ّ
العزيز ( ت113هـ) ،وصدقة بن خالد (ت132هـ) ،ويروي عن هؤالء هشام(ت
233هـ) ،وابن َذكْوان ( ت 222هـ عىل الصواب).
(( )1معرفة القراء( ،)123 ،36/1غاية النهاية( ،)442/2النرش.)114 ،112/1
(( )2معرفة القراء( ،)36/1غاية النهاية( ،)334/1النرش.)121 ،122/1
(( )4معرفة القراء( ،)142/1غايـة النهايــة.)424/2
(( )3النرش.)143/1
(( )3معرفة القراء( ،)32/1غاية النهاية( ،)324/1النرش.)133 ، 133/1
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الكويف
دي
القارئ الخامس :عاصم بن أبى الن َُّجود ،أبو بكر بن َ ْهبدَ َلة األَ َس ّ
ّ
()1
وح ْفص
(تـ123هـ)  ،الرواة املشهورون عنه مبارشة أبو بكر ُش ْع َبة (تـ114هـ)َ ،
بن سليامن(تـ 132هـ عىل الصحيح).

()2
ِ
الكويف (تـ136هـ) ،
مي
القارئ السادس :محزة بن حبيب َّ
ّ
الز َّيات ،أبو ع َامرة ال َّت ْي ّ

الكويف (تـ133هـ وقيل غري ذلك)،
الرواة املشهورون عنه مبارشة ُس َليم بن عيسى
ّ
ويروي عنه بواسطة خلف (تـ 221هـ)َ ،
وخ َّالد (تـ222هـ).
()3

الكسائي (تـ 131هـ)  ،الرواة املشهورون عنه
عيل بن محزة
ّ
القارئ السابعّ :
ري(تـ 236هـ).
مبارشة أبو احلارث(تـ 232هـ) ،والدُّ ُو ّ
القارئ الثامن :أبو جعفر يزيد بن ال َق ْعـ َقاع (تـ 123هـ) الـرواة املشهورون عنه
()4

مبارشة عيسى بن َو ْر َدان(ت حدود 162هـ) ،وابن َج َّـامز(تـ بعيد سنة 172هـ) .
مي (تـ 223هـ)الرواة
ْض ّ
القارئ التاسع :يعقوب بن إسحاق بن زيد ا َ
حل ْ َ
()5
ور ْوح (تـ 243هـ ،وقيل غري ذلك) .
املشهورون عنه مبارشة ُر َو ْيس(تـ 234هـ)َ ،
القارئ العاشر :خلف بن هشام بن طالب (تـ 221هـ)الرواة املشهورون عنه
()6

حلدَّ اد (تـ 212هـ) .
مبارشة إسحاق َ
الو َّراق(تـ 236هـ) ،وإدريس ا َ







(( )1معرفة القراء( ،)33/1غاية النهاية( ،)436/1النرش.)133/1
(( )2معرفة القراء( ،)111/2غاية النهاية( ،)261/1النرش.)166/1
(( )4غاية النهاية( ،)332 ، 343/1النرش.)172/1
(( )3النرش.)173/1
(( )3املصدر السابق.)137 ، 136/1
(( )6املصدر السابق).
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املبحث الثالث
مصادر رواة القراء العشرة غري املشهورين

الذي يظهر يل أن بداية التعرف عىل الرواة عن العرشة يف كتب القراءات
املتقدمة كانت يف مرحلة تسبيع القراءات السبع يف ُم َؤ َّلف ابن
(قراءات السبعة) ،حيث اختار فيه من له روايات كثرية عن األئمة السبعة  ،أو

جماهد(تـ423هـ)
()1

()2

الذي له بعض احلروف عنهم  ،ومل خيرت فيه من جترد لإلقراء فقط ،وكان الغالب
عليه الفقه واحلديث أو غريمها

()3

 ،ثم من بعد اإلمام ابن جماهد َتن ََّوع العلامء يف

ذكرهم؛ فبعضهم ذكر من ذكرهم ابن جماهد ،وبعضهم مل يذكرهم ،ومنهم اإلمام
الداين(تـ 333هـ)،فقد ذكر يف كتابه التيسري األربعة عرش املشهورين ورواياهتم فقط،
ّ

وتابعه ُم َؤ ِّلف الشاطبية ،وأما يف جامع البيان فقد ذكر املشهورين ،وغري املشهورين
ورواياهتم ،وتابعه غريه فذكر املشهورين وغريهم ،ورواياهتم كصاحب كتاب
املبهج ،والكفاية الكربى ،والكامل ،وغريهم ،حتى كان القرن التاسع حيث ُأ ْل ِغي
هؤالء الرواة غري العرشين املشهورون ورواياهتم مجيعها من مصادر اإلقراء،
()4

وانقطعت بذلك أسانيدهم إىل اليوم .
بي عن نافع
( )1املكثرون يف الرواية عن القراء العرشة ،يف كتب القراءات هم أمثال:إسحاق بن حممد املُ َس َّي ّ
وإسامعيل بن جعفر عن نافع وغريمها عنه ،وجرير بن حازم عن ابن كثري ،وعبد الوهاب بن ُف َليح
وغريهم.
يب عن نافع،
( )2املقلون يف الرواية عن القراء العرشة يف كتب القراءات هم أمثال :ك َْر َدم بن خالد املغر ّ
ِ
يدي عن ابن كثري ،ومطرف بن معقل
وموسى بن طارق عن نافع ،وغريمها ،واخلليل بن أمحد الـ َف َراه ّ
دي وغريمها ،وأمحد بن حممد املعروف َ
بختَن ليث ،عن أيب عمرو ،وغريهم.
الن َّْه ّ
والر َحال عن ابن كثري ،وعبد الرحيم بن موسى عن
( )4من مل توجد هلم رواية مثل :مالك بن أنس عن نافعَّ ،
أيب عمرو وغريهم.
( )3سبب هذا االنقطاع أنه يف القرن التاسع ظهرت طبقة من العلامء رأت التشعب يف األسانيد قد زاد واتسع
اخلرق وقل الضبط فقاموا بانتقاء راويني فقط عن كل إمام ،واختاروا طرقا حمددة عن أولئك الرواة=
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وجد يف املكتبة القرآنية عدد
 -1مصادر القراءات المهتمة بغير المشهورينُ :ي َ
من الـمؤلفات التي اهتمت بغري املشهورين ،منها :السبعة أليب بكر ابن جماهد،
()1

أمحد بن موسى بن العباس (تـ423هـ)  ،والتذكرة يف القراءات الثامن أليب احلسن
والـمنْت ََهى يف القراءات العرش أليب
ابن َغل ُبون ،طاهر بن عبد املنعم(تـ 411هـ) ،
ُ
()2

وضة
والر َ
اعي ،حممد بن جعفر بن عبد الكريم(تـ323هـ)( ،مطبوع) َّ ،
الفضل اخلُ َز ّ
املالكي ،احلسـن بن حممد بن
عيل
يف القراءات اإلحدى عرشة أليب
ّ
ّ
()3
إبراهيم(تـ343هـ)( ،مطبوع)  ،وجامع البيان يف القراءات السبع أليب عمرو
الداين ،عثامن بن سعيد (تـ333هـ)،والكامل يف القراءات الـخمسني ،القراءات
ّ
الـه َذ ّيل ،يوسف بن عيل بن ُج َب َارة
العرش ،واألربعني الزائدة عليها أليب القاسم ُ
رشيـح بـن أمحد
رشيـح ،حممد بن ُ َ
)ت363هـ)  ،والكَافـي أليب عبد اهلل ابن ُ َ
()4
والـم ْستَنِري يف القراءات العرش أليب طاهـر ابن سـ َِوار،
(تـ376هـ)( ،مطبوع) ،
ُ
()5
ِ
عيل بن عبيد اهلل (تـ 316هـ)ِ ،
والك َفا َية
واإل ْر َشاد يف العرش(مطبوع) ،
أمحـد بن ّ
ِ
ِ
يس ،حممد بن احلسني بن ُبنْدَ ار(تـ321هـ)  ،واملُ ْب ِهج يف
الكربى كالمها أليب الع ِّز ال َق َالن ّ
ِ ِ
عيل(تـ331هـ)،
القراءات الثامن أليب حممد س ْبط أيب منصـور اخلياط ،عبد اهلل بن ّ
واملِ ْص َباح يف القراءات العرش أليب الكرم َّ
وري ،املبارك بن احلسن بن أمحد (تـ
الش ْه َر ُز ّ
=وأمهلوا ما عداها أو كانوا ممن هلم ختصصات أخرى كالفقهاء وغريهم(.النرش ( ،)33/1أبوحيان
األندليس ومنهجه يف تفسريه البحر املحيط ويف إيراد القراءات.)112/
( )1تنبيه :سوف أذكر يف احلاشية هنا دار ومكان وتاريخ طباعة الكتب التي مل ترد يف فهرس هذا البحث
فقط.
( )2طبع ونرش دار احلديث ،القاهرة1342( ،هـ).
( )4طبع ونرش دار العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،سوريا1323( ،هـ).
( )3طبع بتحقيق أمحد حممود عبد السميع ،دار الكتب العلمية ،بريوت1321( ،هـ).
الكبييس ،املكتبة الفيصلية ،مكة1323( ،هـ).
( )3طبع بتحقيق ودراسة عمر محدان
ّ
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333هـ)( ،مطبوع ) ،و َغاية ْ ِ
اين ،احلسن بن أمحد بن
االخت َصار أليب العالء َ
َ
الـه َم َذ ّ
ْدي(تـ 761هـ) ،وغريها ،و ُي َعدُّ
احلسن (تـ 361هـ) ،وبستان ُاهلدَ اة البن اجلُن ّ

كتاب(بستان اهلُدَ اة) أكثر هذه املصادر ذكرا للرواة غري املشهورين ففيه ()123
رواة  ،اعتمد يف ذكرها عىل كثري من املصادر التي تقدمته.
 -2مصادر تراجم القراء المهتمة بغير المشهورين :كانت بداية تراجم القراء
ضمن كتب التاريخ والوفيات ،ثم جاءت مرحلة متأخرة إىل حدٍّ ما توجه فيها
العلامء إىل التأليف يف تراجم القراء ،وذلك يف املائة الثالثة من اهلجرة فظهرت كتب
()1

ُمتصة يف طبقات القراء مثل :طبقات القراء خلليفة بن خياط(تـ232هـ)  ،وغريه،
ثم استمر العلامء يف التأليف يف طبقات القراء ،ومن أشهرها:كتاب معرفة القراء
الذهبي(ت733هـ) ،وأحاسن
الكبار عىل الطبقات واألعصار ملحمد بن أمحد
ّ
األخبار يف حماسن السبعة األخيار أئمة اخلمسة األمصار لعبد الوهاب بن وهبان
احلنفي(تـ763هـ) ،وغاية النهاية يف أسامء رجال القراءات أويل الرواية والدراية
املِ ِّز ّي
ّ
اجلزري(تـ344هـ) ،وهناية الغاية يف بعض أسامء رجال القراءات أوىل الرواية،
البن
ّ
()2

يس عبد الرزاق بن محزة (تـ بعد362هـ)( ،مطبوع)  ،وأكثر
أليب َّ
الص َفاء ال َّط َرا ُب ْل ّ
هذه الكتب ذكرا ألسامء الرواة غري املشهورين-بحسب اطالعي-كتاب غاية
النهاية فقد ذكر( )433راويا ،واعتمد عىل ثامنية كتب من كتب القراءات ،وعىل
()3

عدد من كتب تراجم القراء املتقدمة .
( )1كتابه مفقود ،وملؤلفه ترمجة يف (غاية النهاية.)273/1
(( )2بتحقيق عمر عبد السالم تدمري ،املكتبة العرصية ،بريوت2212،م ،وبحث (علم رجال القراءات
أمهيته وتارخيه وحاجته إىل العناية).
(( )4غاية النهاية.)4/1
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املبحث الرابع
سرد أمساء رواة القراء العشرة غري املشهورين
مرتبين حسب األحرف األوائل من أسمائهم
()1
ِ
الر َب ِع ّي(تـ 131هـ) عن عاصم .
َ -1أ َبان بن َت ْغلب  ،أبو سعد َّ
()2

َ -2أ َبان بن يزيد  ،أبو يزيد البرص ّي عن عاصم .
()3

 -4إبراهيم بن َأ ْد َهم(تـ 161هـ)عن محزة .

()4

()5

الكويف عن محزة  ،وعن خلف العارش .
 -3إبراهيم بن إسحاق ،أبو إسحاق
ّ
()6
الكسائي .
الـح ِر ْيش ،أبو إسحاق عن
 -3إبراهيم بن َ
ّ
()7
الكسائي .
 -6إبراهيم بن َزا َذان عن
ّ
()8
الكويف عن محزة .
 -7إبراهيم بن ُز ْريب،
ّ

()9

في عن محزة .
 -3إبراهيم بن ُط ْع َمة ُ
الـج ْع ّ
الر َب ِع ّي)( ،غاية النهاية.)3/1
(( )1املصباح( ،)141/1معرفة القراء223/1وفيه ضبط نسبة َّ
(( )2الكفاية الكربى( ،)33/املستنري( ،)426/1الكامل( ،)276/بستان اهلداة ( ،)131/1سري أعالم
النبالء ( ،)143/7غاية النهاية.)3/1
(( )4غاية النهاية 261/1س ،3والتوجد له فيه ترمجة)( ،أحاسن األخبار( ،)422/الوايف بالوفيات /3
 413وله فيه ترمجة).
(( )3غاية النهاية 1/1س.)3
(( )3قراءات القراء املعروفني( ،)131/أحاسن األخبار 431/واسمه فيه إبراهيم بن إسحاق بن النْض بن
الطوس ،يعرف بغالم
راشد النحوي)( ،غاية النهاية12،1/1س ،3واسمه فيه إبراهيم بن إسحاق
ّ
ُجالن).
(( )6غاية النهاية )12/1وضبط اسم أبيه (احلريش) من (الثقات البن حبان.)114/1
(( )7أحاسن األخبار( ،)323/غاية النهاية.)13/1
(( )3جامع البيان ( ،)13/1غاية النهاية13/1س( ،)3األنساب.)274/
(( )1غاية النهاية16/1س )3وضبط اسم أبيه (طعمة)من (طبقات ابن سعد.)414/1
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()1

عيل األَ ْز َرق عن محزة .
 -1إبراهيم بن ّ

()2
الكويف عن خلف العارش .
عيل ال َق َّصار،
ّ
 -12إبراهيم بن ّ

()3

البغدادي عن أيب عمرو .
 -11إبراهيم بن حييى بن املبارك ،أبو إسحاق
ّ
()4

 -12أمحد بن إبراهيم َو َّرا َقه عن خلف العارش .

()6
()5
 -14أمحد بن ُجبِري بن حممد (ت233هـ) عن أيب عمرو  ،وعن محزة  ،وعن
()7

الكسائي .
ّ

()8
الكسائي .
الكويف عن
 -13أمحد بن أيب ُذ َهل ،أبو ُذ َهل
ّ
ّ
()9
 -13أمحد بن ُز َهري ،أبو بكر بن أيب َخ ْي َث َمة (تـ272هـ) عن خلف العارش .
()10
ِِ
يس عن يعقوب .
 -16أمحد بن َشا َذان ال َّط َيال ّ
()11
 -17أمحد بن صالح ،أبو جعفر ِ
الـم ْرص ّي (تـ233هـ) عن نافع .
(( )1الكامل ،233/وفيه أنه يروي بواسطة سليم)( ،غاية النهاية22/1س.)12
الص َّفار).
(( )2غاية النهاية 22/1وفيه أنه يقال :له َّ
اليزيدي).
(( )4جامع البيان( ،)31/1غاية النهاية  21/1وفيه أنه يروي بواسطة
ّ
(( )3معرفة القراء  221/1فامبعدها)( ،غاية النهاية 122/1س ،22والتوجد له ترمجة فيه)( ،سري أعالم
النبالء  327/12وورد اسمه فيه يف ترمجة أيب عبيد القاسم).
اليزيدي)( ،معرفة القراء112/1فامبعدها )،
(( )3األرجوزة املنبهة( ،)121/الكامل232/وهو فيه بواسطة
ّ
الداين :-روى عن أيب بكر القراءة غري
اجلزري « :وقال يف جامعه –أي
(غاية النهاية 32/1قال ابن
ّ
ّ
مستوعبة واعتمد عىل ما رواه الكسائ ّي عن أيب بكر».
(( )6جامع البيان ( ،)31/1الكامل 233/وفيه أنه يروي بواسطة سليم).
(( )7األرجوزة املنبهة( ،)146/الكامل( ،)422/بستان اهلداة.)134/1
(( )3الكامل( ،)423/تاريخ بغداد( ،)223/3غاية النهاية.)34/1
(( )1املستنري( ،)237/1غاية النهاية.)33/1
(( )12غاية النهاية.)61/1
(( )11بستان اهلداة( ،)143/1معرفة القراء( ،)133/1غاية النهاية.)62/1
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()1

الكسائي .
رشيح (تـ244هـ) عن
 -13أمحد بن َّ
ّ
الص َّباح بن أيب ُ َ
()2
الـم ْك ُفوف عن يعقوب .
 -11أمحد بن عبد اخلالق ،أبو العباس َ

()4
()3
س عن نافع  ،وعن أيب جعفر .
 -22أمحد بن حممد ،أبو بكر ال ُق ُ
ور ّ
()5
الرباثِ ّي (تـ422هـ) عن خلف العارش .
 -21أمحد بن حممد  ،أبو العباس َ َ
()6
ِ
يني ،أبو جعفر عن نافع .
الر ْشد ّ
حل َّجاج ِّ
 -22أمحد بن حممد بن ا َ

()7

 -24أمحد بن حممد بن حنبل ،أبو عبد اهلل َّ
الكسائي .
اين (تـ231هـ) عن
ّ
الش ْي َب ّ
()8
ثي ،املعروف َ
بخـت َِن َليث عن أيب عمرو .
 - 23أمحد بن حممد،أبو العباس ال َّل ْي ّ
()9

البغدادي عن أيب عمرو .
 - 23أمحد بن حممد بن حييى بن املبارك ،أبو إسحاق
ّ
الكسائي
النحوي عن
 - 26أمحد بن منصور ،أبو بكر
ّ
ّ

()10

.

(( )1معرفة القراء211/1فامبعدها ،وفيه أن اسمه أمحد بن أيب رسيج)( ،الكامل 422/وفيه أن اسمه ابن
أيب رشيح)( ،بستان اهلداة134/1وفيه أن اسمه أمحد بن أيب رسيج)( ،غاية النهاية  ،64/1وفيه أن
رشيح كام يف
اسمه أمحد بن أيب رسيج ،ويقال:إن اسمه أمحد بن عمر بن الصباح) ،والصواب أنه ابن أيب ُ َ
(املستنري البن سوار.)433/1
(( )2غاية النهاية.)63/1
ورس) مدينة
(( )4الكامل 224/وفيه أن اسمه أبو بكر أمحد بن حممد ال ُق ُورس)( ،غاية النهايةُ ( ،)133/1ق ُ
قرب حلب كام يف (معجم البلدان( ،)312/3األنساب( ،)333/3تاج العروس.)463/16
اجلزري مل يعرفه ،وقال
(( )3الكامل136/وفيه أنه بواسطة عن نافع)(.غاية النهاية ،133/1وفيه أن ابن
ّ
عنه كذلك« :وقد انفرد يف قراءة أيب جعفر بغرائب».
(( )3غاية النهاية ( ،)114/1األنساب 424/1وفيه ذكر اسمه ،ونسبته إىل براثا).
(( )6أحاسن األخبار ،)247 /وضبط نسبه(الرشديني)يف كتاب املستنري.)231/1(.
(( )7معرفة القراء121/1فامبعدها ،وفيه أنه حدث عنه)( ،غاية النهاية.)112/1
(( )3أحاسن األخبار( ،)322/غاية النهاية ( ،)121/1االنفرادات عند علامء القراءات،)123/1
َ
والـختَن زوج ابنة الرجلُ(.متار الصحاح.)161/
اليزيدي)( ،غاية النهاية.)44/1
(( )1جامع البيان( ،)31/1الكامل 231/بواسطة
ّ
(( )12غاية النهاية.)141/1
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()1
 -27أمحد بن موسى بن أيب مريم ،أبو جعفر ال ُّل ْؤ ُل ِؤ ّي عن أيب عمرو .
()2
 -23أمحد بن و ِ
البغدادي عن أيب عمرو .
اصل
ّ
َ

الص َّفار(تـ232هـ)عن أيب جعفر
اين َّ
 -21أمحد بن يزيد احلُ ْل َو ّ

()3

 ،وعن خلف

()4

العارش .
()5

الفارس (تـ 267هـ) عن يعقوب .
 -42إسحاق بن إبراهيم بن َشا َذان
ّ
الـم ْر َو ِز ّي (تـ 236هـ) عن خلف
 -41إسحاق بن إبراهيم ،أبو يعقوب َ
()6

العارش .
()7

الكسائي .
 -42إسحاق بن أيب إرسائيل عن
ّ
()8
اري عن محزة .
 -44أبو إسحاق ال َف َز ّ
()9

بي (تـ226هـ) عن نافع .
 -43إسحاق بن حممد  ،أبو حممد املس َّي ّ
(( )1أحاسن األخبار( ،)322/غاية النهاية.)134/1
(( )2األرجوزة املنبهة( ،)142/تاريخ بغداد( ،)136/3غاية النهاية.)134/1
(( )4بستان اهلداة( ،)144/1معرفة القراء( ،)222/1غاية النهاية.)131/1
الص َّفار)( ،أحاسن األخبار ، 214/
(( )3معرفة القراء 221/1فامبعدها وفيه ابن ازداذ ،ويقال :يزداذ َّ
الداين :يعرف بازداذ).
( ، )422غاية النهاية ،131/1وفيه :قال
ّ

(( )3معرفة القراء137/1وفيه أنه حدث عنه )( ،تذكرة احلفاظ.)366/2
(( )6املبهج 36/1وفيه أن اسمه إسحاق بن إبراهيم بن عثامن) ،وهذا االسم هو الذي يف غاية النهاية
اخلزاعي
اجلزري « :إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب وراق خلف ،كذا قال أبو الفضل
 ،133/1قال ابن
ّ
ّ
يف املنتهى والصواب إسحاق بن إبراهيم بن عثامن تقدم»( ،الكامل 423/وفيه أن اسمه إسحاق بن
إبراهيم املروزي) ،وهو كذلك يف (قراءات القراء املعروفني  ،123/وقد علق املحقق بأن إسحاق
املروزي هذا تلميذ خللف البزَّ ار).
ّ
(( )7معرفة القراء112/1فامبعدها وفيه أنه حدث عنه)( ،أحاسن األخبار ( ،)326/غاية النهاية .)137/1
(( )3السبعة.)73/
(( )1األرجوزة املنبهة( ،)126/معرفة القراء( ،)116،123/1أحاسن األخبار( ،)214/غاية النهاية
.)137/1
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ِ
طي (تـ 113هـ) ،وعن أيب
 -43إسحاق بن يوسف األَ ْز َرق ،أبو حممد َ
الواس ّ
()2

()1

عمرو  ،وعن محزة .
()3
يعي ( تـ 162هـ) عن محزة .
السبِ ّ
 -46إرسائيل بن يونس بن أيب إسحاق َّ
()4
املدين (تـ227هـ) عن نافع .
 -47إسامعيل بن أيب ُأ َو ْيس ،أبو عبد اهلل
ّ

()5

األنصاري(تـ132هـ) عن نافع  ،وعن
 -43إسامعيل بن جعفر ،أبو إسحاق
ّ
()6

()7

أيب عمرو  ،وعن أيب جعفر .
()8

الكسائي .
الـم َكتِّب عن
ّ
 -41إسامعيل بن محاد ُ
()9

 -32إسامعيل بن خالد عن ابن كثري .
 -31إسامعيل بن عبيد اهلل بن أيب الـم َه ِ
اجر (تـ141هـ) عن ابن عامر
ُ
()11
 -32إسامعيل بن ُجمَالِد بن سعيد عن عاصم .

()10

.

(( )1أحاسن األخبار( ،)433/غاية النهاية.)133/1
(( )2جامع البيان( ،)37/1معرفة القراء112/1فام بعدها)( ،أحاسن األخبار( ،)433/غاية النهاية/ 1
133س.)1
والسبيعي ،كالمها راو عنه) ،والصواب أهنام واحد( ،غاية النهاية
(( )4الكامل ،233/وفيه أن إرسائيل،
ّ
 131/1س.)12

(( )3معرفة القراء( ،)123/1أحاسن األخبار( ،)243/غاية النهاية( ،)162/1التاريخ الصغري.)423/2
(( )3األرجوزة املنبهة( ، )127/الكامل( ،) 224/جامع البيان( ،)137/1معرفة القراء،123/1
( ،)213أحاسن األخبار( ، )232/غاية النهاية( ،)164/1تاريخ بغداد .)213/6
(( )6قراءات القراء املعروفني.)14/
( )7هذا الراوي مل يعتمده يف النرش عن أيب جعفر ،ولكنه أشار إىل روايته عن ايب جعفر ،حيث قال يف النرش
« : )173/1وقيل إن إسامعيل بن جعفر قرأ عىل أيب جعفر نفسه أثبت ذلك بعض حفاظنا».
(( )3قراءات القراء املعروفني ،)123/مل أجد له ترمجة ،فيام طالعت من مراجع.
(( )1الكامل.)226/
(( )12معرفة القراء 33/1فام بعدها)( ،أحاسن األخبار( ،)233/غاية النهاية.)324/1
(( )11غاية النهاية.)167/1
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()1

الكسائي .
الكويف عن
 -34إسامعيل بن َمدَّ ان
ّ
ّ
ومي (تـ يف حدود 162هـ) عن ابن
الـم ْخ ُز ّ
 -33إسامعيل بن مسلم ،أبو إسحاق َ
()2

كثري .
()3

البغدادي عن أيب عمرو .
 -33إسامعيل بن حييى بن املبارك ،أبو إسحاق
ّ
()4
َ -36أ ْش َعث بن َع َّطـاف ،أبو الن َّْْض األَ َس ِد ّي عن محزة .
()5
َ -37أ ْشهب بن عبد العزيز ،ويعرف بِمس ِكني ،أبو عمرو ِ
الـم ْرص ّي عن نافع .
َ
ْ
()6
 -33أيوب عن يعقوب .
()7
 -31أبو بِ ْرش ال َق َّطان عن يعقوب .
()8

الـم َؤ ِّدب عن خلف العارش .
 -32أبو بكر بن أسد ُ
()9

 -31بكر بن َبكَّار عن محزة .
القايض عن محزة
 -32بكر بن عبد الرمحن
ّ

()10

.

(( )1قراءات القراء املعروفني( ،)127/أحاسن األخبار( ،)323/بستان اهلداة ،)133/1وقد ضبط حمقق
بستان اهلداة اسم الراوي (مدَّ ان) بتشديد الدال(.غاية النهاية.)161/1
اجلزري« :وقد انفرد
(( )2أحاسن األخبار 227/وسامه إسامعيل بن موسى)( ،غاية النهاية  161/1قال ابن
ّ
عن ابن كثري بقراءة ﴿ قُ ِل ۡٱل َع ۡف َو﴾ بالرفع كأيب عمرو».
(( )4جامع البيان( ،)31/1غاية النهاية.)172/1
(( )3أحاسن األخبار 431/وفيه أن اسمه أشعث بن عطاء األسدي)( ،غاية النهاية171/1س.)12
(( )3معرفة القراء( ،)123/1غاية النهاية( ،)216/2وفيات األعيان.)243/1
والكسائي ،وسالم ،واحلسني بن عيل ،وإسامعيل املقري)،
(( )6الكامل ،263/وفيه أنه قرأ عىل يعقوب،
ّ
مل يذكر له يف الكامل سوى اسمه (أيوب) فقط.
(( )7الكامل 264/وفيه أنه أبو برش القطان)( ،األنساب ،)332/3وهو غري محيد بن الوزير ،وسيأيت يف
(صفحة  443/من هذا البحث).
(( )3قراءات القراء املعروفني( ،)131/غاية النهاية.)12/1
(( )1معرفة القراء112/1فام بعدها ،وفيه أنه حدث عنه).
(( )12أحاسن األخبار( ،)462/غاية النهاية .)173/1
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()1
الـج ْه َض ِم ّي (تـ172هـ) عن ابن كثري .
 -34جرير بن حازم بن زيد ،أبو الن َّْْض َ
()2

الض ّب ّي (تـ173هـ) عن محزة .
 -33جرير بن عبد احلميد ،أبو عبد اهلل َّ
()3

 -33جعفر بن ربيعة (تـ 144هـ ) عن ابن عامر .
()4

َني (تـ بضع 212هـ) عن محزة .
 -36جعفر بن حممد بن سليامن اخلُ ْشك ّ
()5
ِ
الكسائي .
دي عن
ُ -37ج َو َّية بن َعاتك ،أبو ُأنَاس األَ َس ّ
ّ
()6
َ -33ح ِ
الكسائي .
اجب بن الوليد (تـ 223هـ ) عن
ّ
()7
 -31أبو احلارث عن نافع .
()8
 -62احلارث بن ُقدَ ا َمة ،أبو ُقدَ ا َمة عن ابن كَثِري .
()9
مي عن عاصم .
جل ْر ّ
 -61احلارث بن َن ْب َهان ا َ
()10
ِ
ييص (تـ226هـ) عن محزة .
َ -62ح َّجاج بن حممد ،أبو حممد الـم ِّص ّ
(( )1معرفة القراء 36/1فام بعدها وفيه أنه حدث عنه)( ،غاية النهاية 112/1وفيه عن ابن جماهد عنه أنه
ِ
(حلدَ ى ا ْل ُك َرب) الهيمز وال يكرس)( ،األنساب.)142/2
سمع ابن كثري يقرأ ْ
(( )2معرفة القراء112/1فامبعدها ،وفيه أنه حدث عنه)( ،غاية النهاية112/1له ترمجة فيه).

(( )4غاية النهاية323/1س 21ومل يرتجم له فيه)( ،مشاهري علامء األمصار ،217/1وفيه من اسمه جعفر
بن ربيعة بن رشحبيل بن حسنة القريش ،ابن عامر).
ِ
كي نسبة ل ُ
(( )3السبعة( ،)77/األنساب 416/2وفيه أنه ُ
ـخ ْشك)( ،الكامل 236/وفيه أنه يروي
الـخ ْش ّ
بواسطة سليم)( ،أحاسن األخبار( ،)433/غاية النهاية11/1س.)11
اجلزري أنه أبو
(( )3غاية النهاية  ،174/1وفيه أنه يقال له ابن َع ِايذ ،ويف (صفحة 174/1منه ،ذكر ابن
ّ
أناس جوية بن عاتك).
(( )6غاية النهاية346/1س( ،)13الوايف بالوفيات ،66/3وفيه أنه حاجب بن الوليد األعور ،أبو أمحد
الشامي).
ّ

(( )7السبعة( ،)64/غاية النهاية.)266/1
(( )3معرفة القراء 36/1فام بعدها وفيه أنه حدث عنه)( ،غاية النهاية.)221/
(( )1غاية النهاية( ،)37/1لسان امليزان .)117/4
(( )12معرفة القراء112/1فام بعدها)( ،أحاسن األخبار 413/وفيه نسبته ُ
اين)( ،غاية النهاية /1
للخ َر َ
اس ِّ
 224س( ،)11األنساب.)413/3

552

العدد الثامن عشر

مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية

(ذو الحجة 4153ﻫ)

()1

الكسائي .
َ -64ح َّجاج بن يوسف بن ُقتَ ْي َبة عن
ّ
()2
 -63احلسن بن بنت ال ُّث َام ّيل عن محزة .
()3
ِ
طي عن عاصم .
 -63احلسن بن صالح ،أبو حممد َ
الواس ّ
()4
القريش (تـ211هـ) عن محزة .
 -66احلسن بن َعطِ َّية ،أبو حممد
ّ
()5
عيل َّ ِ
الْضير عن يعقوب .
 -67احلسن بن مسلم ،أبو ّ

()6

ويف (تـ 243هـ) عن يعقوب .
 -63حسني بن برش ،أبو احلسن ُّ
الص ّ

()8

()7

في(تـ224هـ)عن أيب عمرو  ،وعن محزة .
عيل ،أبو عبد اهلل ُ
الـج ْع ّ
 -61احلسني بن ّ
()9

الـم ْقرئ عن محزة .
 -72احلسني بن عيسى ُ

()10

 ،وعن يعقوب

ري(تـ236هـ) عن محزة
 -71حفص بن عمر الدُّ ُو ّ
()12
اري عن عاصم .
حلكَم بن َظ ِهري ،أبو حممد ال َف َز ّ
 -72ا َ

()11

.

(( )1الكامل( ،)423/غاية النهاية.)224/1
(( )2الكامل( ،)237/بستان اهلداة  ،134/1وفيه أن اسمه احلسن بن ثابت ال ُّثام ّيل ،وذكر حم ِّقق الكتاب أنه
اجلزري ،وأنه احلسن بن بنت الثام ّيل ،وليس احلسن بن
ثم صوب اسمه من الغاية البن
ّ
يف مجيع النسخّ ،
ثابت ،غاية النهاية221/1س( ،)11األنساب  ،314/1ومل يرد اسمه فيه).
(( )4غاية النهاية ( ،)216/1األنساب.)37/2
(( )3املبهج( ،)143/1معرفة القراء 112/1فامبعدها)( ،أحاسن األخبار( ،)433/غاية النهاية 222 /1
س .)12
(( )3غاية النهاية437/2س3و ،6وترمجته يف .)244/1
(( )6غاية النهاية( ،)233/1االنفرادات عند علامء القراءات.)134/1
(( )7أحاسن األخبار( ،)322/غاية النهاية.)233/1
(( )3الكامل( ،)262/جامع البيان( ،)37/1أحاسن األخبار( ،)322/غاية النهاية.)237/1
(( )1أحاسن األخبار( ،)426/غاية النهاية233/1س.)12
للذهبي( ،)112 ،111/1غاية النهاية.)233/1
(( )12األرجوزة املنبهة( ،)123/معرفة القراء
ّ
(( )11غاية النهاية437/2س ،)1وقد سبق يف (صفحة 421/من هذا البحث).
(( )12غاية النهاية( ،)237/1األنساب.)432/3
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()1

مي عن يعقوب .
 -74محدان بن حممد بن يونس ال ُكدَ ْي ّ
()2

الكسائي .
َ -73محْدَ َو ْيه بن ميمون القاري عن
ّ
()3

الزيات عن عاصم .
 -73محزة َّ

()4
 -76محزة بن القاسم ،أبو عامرة األَ ْز ِد ّي عن محزة .

البرصي(تـ 167هـ) عن ابن كثري
 -77محاد بن سلمة بن دينار ،أبو سلمة
ّ

()5

،

()6

وعن عاصم .

()7
ِ
يمي(تـ 112هـ) عن عاصم .
 -73محاد بن أيب زياد ،أبو شعيب التَّم ّ

()8

البرصي (تـ 171هـ) عن ابن كثري ،
 -71محاد بن زيد بن درهم ،أبو إسامعيل
ّ
()9

وعن أيب عمرو  ،وعن عاصم

()10

.

( )1مل أجد له ترمجة فيام طالعت من مراجع ،ويف(غاية النهاية432/2س  ،13اسم أبيه حممد بن يونس
الكديمي) ،وستأيت ترمجة أبيه (صفحة 443/من هذا البحث).
ّ
(( )2غاية النهاية.)261/
(( )4معرفة القراء ،)111 ،31/1وهو القارئ املعروف(وقد سبق يف صفحة 422/من هذا البحث).
(( )3جامع البيان( ،)76/1الكامل( ،)237/أحاسن األخبار( ،)236/غاية النهاية263/1س.)14

(( )3أحاسن األخبار( ،)227/غاية النهاية 233/وفيه :أنه هو الذي روى عن ابن كثري أنه قرأ ﴿
يَ ۡع ُمر ْ
ُوا َم َٰ َس ِج َد َ
ٱّلل ﴾( ،إِنَّام َي ْع ُم ُر َم َس ِجدَ اهللِ) مجيعا بغري ألف عىل التوحيد ،تفرد يف الثاين كذلك عن
أَن

(و ِمن ُْه ْم َم ْن ُي َال ِمزُ َك) باأللف ،تفرد بذلك عنه أيضا).
ابن كثري  ،وروى عن ابن كثري أيضا َ

(( )6معرفة القراء( ،)31/1غاية النهاية.)231/1
(( )7معرفة القراء( ،)31/1أحاسن األخبار( ،)333/غاية النهاية ( ،)233/1املستنري414 ،412/1
واسمه فيه محاد بن شعيب بن أيب زياد)( ،األنساب 237/2وفيه نسبته إىل بني محان ،وأهنا قبيلة نزلت
الكوفة).
(( )3أحاسن األخبار( ،)227/غاية النهاية 233/وفيه أنه هو الذي روى عن ابن كثري ََّ ل بَ ۡيع ٞفِي ِه َو ََّل
ُخلَ ٞة َو ََّل َش َٰفَ َع ٞة ََّ  ،ل لَ ۡغ ٞو فِيهَا َو ََّل ت َۡأثِ ٞيم  بالرفع فيها ،والتنوين تفرد بذلك عن ابن كثري).
(( )1السبعة( ،)33/بستان اهلداة( ،)141/1غاية النهاية.)233/1
(( )12معرفة القراء( ،)31/1أحاسن األخبار( ،)227/غاية النهاية.)233/1
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()1
دي عن عاصم .
 -32محاد بن عمرو األَ َس ّ

(ذو الحجة 4153ﻫ)

()2

الكسائي .
ري عن
السا ُب ُو ّ
ّ
ُ -31ح َـميد بن الربِيع ،أبو القاسم َّ
()3
البرصي عن نافع .
ُ -32ح َـميد بن َس َالمة
ّ
()4
ُ -34ح َـميد بن َو ِزير ،أبو بِ ْرش الن ِِّي ّيل عن يعقوب .

()5

عي (تـ163هـ) عن نافع  ،وعن
حل َّجاج ُّ
الض َب ّ
 -33خارجة بن مصعب ،أبو ا َ
()6

أيب عمرو .
()7

املدين عن أيب عمرو .
ري
 -33خالد بن جبلة ،أبو الوليد ال َي ْش ُك ّ
ّ
()8

 -36خالد بن القاسم عن ابن كثري .
()9
ِ
واين (تـ فيام بني 211هـ213 -هـ) عن نافع .
 -37خالد بن ُمَ ْ َلد ،أبو اهليثم ال َق َط ّ
()10
 -33خالد بن نزار ،أبو يزيد األَ ْي ّيل عن نافع .
اجلعفي :أردت أن أسمع من محاد بن
(( )1معرفة القراء( ،)31/1غاية النهاية ،231/1وفيه« :قال حسني
ّ
األسدي حروف عاصم ،فكرهت أن أخالف أبا بكر فرتكته».
عمرو
ّ

(( )2غاية النهاية.)263/1
(( )4املصدر السابق).
اجلزري « :هكذا يف اإلسناد
(( )3الكامل 264/وفيه أنه محيد بن الوزير)( ،غاية النهاية 263/1وفيه قال ابن
ّ
ِ
محيد بن الوزير ال َق َّطان النِّيِ ّيل ،ثم قال :ومنهم من جعل محيد ًا اثنني ،فقال :محيد بن الوزير النِّي ّيل ،ومحيد
ال َق َّطان».

(( )3معرفة القراء( ،)123/1أحاسن األخبار ( ،)431/غاية النهاية 263/1وفيه أن له شذوذا كثريا عنهام
مل يتابع عليه)( ،األنساب.)1/3
(( )6غاية النهاية.)233/1
(( )7أحاسن األخبار( ،)322/غاية النهاية ( ،)261/1األنساب.)617/3
(( )3غاية النهاية 333/1س 1التوجد له ترمجة فيه)ومل أجد له ترمجة فيام طالعت من مراجع.
القطويف)( ،غاية النهاية،)261/1
(( )1معرفة القراء( ،)123/1بستان اهلداة ،143/1وفيه نسبته إىل
ّ
(األنساب .)323/3

(األييل)من كتاب األنساب.)247 ،131/1
(( )12بستان اهلداة( ،)143/1غاية النهاية ،)113/1وضبط
ّ
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()1

 -31خالد بن َو َّضاح عن نافع .

()2
دي (تـ 213هـ) عن محزة .
 -12خالد بن يزيد الطبيب ،أبو اهليثم األَ َس ّ
()3

الكسائي .
 -11خلف بن هشام ال َب َّزاز عن
ّ
()4
الـم ّر ّي (تـ 166هـ)عن ابن عامر .
َ -12خ َّالد بن يزيد ،أبو هـاشـــم ُ
()5
ِ
يدي (تـ 172هـ) عن ابن كثري ،
 -14خليل بن أمحد ،أبو عبد الرمحن الـ َف َراه ّ
()6
وعن عاصم .
()7

ُ -13خ َو ْيلد بن َم ْعدَ ان عن نافع .

()8
دي عن يعقوب .
 -13داود بن أيب سامل ،أبو سليامن األَ ْز ّ
()9
 -16داود بن ِش ْبل بن َع َّباد عن ابن كثري .
()10
دي عن أيب عمرو .
 -17داود بن يزيد األَ ْو ّ

 -13ربيعة بن يزيد عن ابن عامر

()11

.

(( )1غاية النهاية.)261/1
(( )2الكامل( ،)233/أحاسن األخبار( ،)433/غاية النهاية 261/1له ترمجة فيه).
(( )4الكامل( ،)423/معرفة القراء ،121/1وفيه أنه حدث عنه)( ،أحاسن األخبار( ،)462/غاية النهاية
 ،)343/1وهو الراوي عن محزة ،وهو كذلك القارئ العارش ،وقد سبق (صفحة 422/من هذا البحث).
للكاهيل)( ،غاية النهاية( ،)113/1التاريخ الكبري.)131/4
(( )3أحاسن األخبار ،462/وفيه نسبته
ّ
ِ
َري ا ْل َـمغ ُْضوب) بالنصب،
(( )3غاية النهاية 273/1وفيه أنه من املقلني ،وأنه هو الذي روى عن ابن كثري(غ ْ َ
تفرد بذلك عنه).
(( )6معرفة القراء( ،)31/1غاية النهاية.)436/1
(( )7معرفة القراء.)276/1
(( )3غاية النهاية.)271/1
(( )1أحاسن األخبار( ،)212/غاية النهاية.)271/1
الزعافري
األودي،
(( )12التاريخ الكبري  ،241/4وفيه من اسمه داود بن يزيد بن عبد الرمحن ،أبو يزيد
ّ
ّ
الكويف)( ،غاية النهاية231/1س ،22وال توجد له ترمجة فيه).
ّ
(( )11التاريخ الكبري 233/4وفيه من اسمه ربيعة بن يزيد القصري ،من أهل دمشق ،أبو سعيد)( ،معرفة
القراء 34/1فام بعدها)( ،غاية النهاية 323/1س.)21
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()2
()1
الكويف عن أيب عمرو  ،وعن محزة .
الربِيع بن زياد
ّ
َّ -11
()3
ِ
ري (تـ 241هـ) عن محزة .
الـج َ
وه ّ
الـم ْستَنري َ
 -122رجاء بن عيسى ،أبو ُ
()4
 -121الرحال عن ابن كثري .
()5

البرصي عن يعقوب .
َ -122ر ْوح بن ُق َّرة
ّ

()6

الثقفي عن يعقوب .
الص ْلت
 -124زائدة بن ُقدَ ا َمة ،أبو َّ
ّ
()7
الزبريي عن نافع .
 -123الزبري بن عامر بن صالح
ّ

()8

ري (تـ بعد272هـ) عن أيب جعفر .
 -123الزبري بن حممد ،أبو عبد اهلل ال ُع َم ّ
()9

الكسائي .
السلمي عن
 -126زكريا بن َو ْر َدان ،أبو حييى
ّ
ّ
()10
الكسائي .
طي عن
ّ
 -127زكريا بن حييى األَن َْام ّ
(( )1غاية النهاية( ،)234/1االنفرادات عند علامء القراءات.)123/1
(( )2أحاسن األخبار( ،)462/غاية النهاية.)234/1
(( )4جامع البيان( ،)216/1الكامل 233/أنه يروي بواسطة سليم)( ،غاية النهاية.)234/1
( )3مل يتبني يل ضبط الرحال فهو يف (الكامل ،227 ،136/أبو القاسم الرجال -باجليم ،)-و يف (غاية
الر َّحال)نسبة إىل الرحلة) ،ويف (كتاب األنساب
النهاية 333/1س 3الرحال-بدون ضبط-ولعله ( َّ
الر ْحل).
(الر َحال) نسبة إىل َّ
ِّ 33/4

الداين ذكر أنه غري روح بن عبد املؤمن ،وتبعه يف ذلك
(( )3الكامل( ،)264/غاية النهاية ،233/1وفيه أن
ّ
األهوازي يف
الذهبي ،وكذا فرق بينهام اهل ُ َذ ِ ّيل يف كامله ،ومل أعلم ذلك لغري من ذكرت ،وإن صح ما ذكره
ّ
ّ
نسب روح بن عبد املؤمن يكونان واحدا ،ويكون ابن ُق َّرة ُن ِسب إىل جده ،وإال فهام اثنان ،وهذا هو
الصحيح).
(( )6غاية النهاية.)233/1
(( )7املصدر السابق.)214/1
(( )3غاية النهاية.)214/1
اجلزري ،وقد بحثت عن ضبطها فوجدته تارة
(( )1غاية النهاية ،)213/1نسبته إىل (السلمي)ذكرها ابن
ّ
مي ،كام يف األنساب()231 ، 232/4ومل يتبني يل أهيا هواملقصود يف
الس َل ّ
مي ،وتارة َّ
الس َل ّ
مي ،وتارة ُّ
الس ْل ّ
ُّ
هذه الرتمجة).

(( )12غاية النهاية 216/1س11و ،22والتوجد له ترمجة فيه) ،ومل أجد له ترمجة فيام طالعت من مراجع.
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()1

 -123زكريا بن حييى بن ال َي َامن عن محزة .
()2
اين عن نافع .
ُ -121ز َهري بن أمحد بن شعيب ،أبو الربيع َّ
راين األَ ْص َب َه ّ
الز ْه ّ
()3

مي عن يعقوب .
ْض ّ
عيل احلَ ْ َ
 -112زيد بن أمحد ،أبو ّ

()4

الكسائي .
البغدادي (تـ243هـ) عن
رسيج بن يونس ،أبو احلارث
ّ
ّ
َ ُ -111
()5

املدين ( تـ 221هـ) عن نافع .
 -112سعد بن إبراهيم ،أبو إبراهيم
ّ
()6

 -114سعيد بن َأ ْوس بن ثابت (تـ 213هـ) عن أيب عمرو .
()7

الكويف عن محزة .
جل ْهم
ّ
 -113سعيد بن أيب ا َ
()8

وخي (تـ 167هـ) عن ابن عامر .
 -113سعيد بن عبد العزيز ،أبو حممد ال َّتنُ ّ
()9

 -116سعيد بن أيب مريم عن نافع .
ري (تـ 161هـ) عن محزة
 -117سفيان بن سعيد ،أبو عبد اهلل ال َّث ْو ّ
عاصم

()10

 ،وعن

()11

.

(( )1غاية النهاية 264/1س ،17ومل أجد له ترمجة فيه ،وفيه من اسمه حييى بن اليامن ،أبو زكريا ِ
الع ْج ّيل
ََ
الكويف .)431/2
ّ
(( )2املصدر السابق .)213/1
(( )4الكامل( ،)264/بستان اهلداة( ،)132/1غاية النهاية.)216/1
(( )3الكامل 413/وفيه أن اسمه رشيح بن يونس)( ،غاية النهاية.)421/1
(( )3غاية النهاية.)424/1
(( )6أحاسن األخبار( ،)467/غاية النهاية.)423/1
(( )7معرفة القراء112/1فامبعدها)( ،غاية النهاية.)426/1
(( )3أحاسن األخبار( ،)213/غاية النهاية.)427/1
(( )1معرفة القراء ،)123/1مل أجد له ترمجة فيام طالعت من مراجع.
(( )12الكامل( ،)162/معرفة القراء112/1فامبعدها وفيه أنه حدث عنه)( ،غاية النهاية.)423/1
(( )11معرفة القراء( ،)31/1غاية النهاية.)423/1
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()2
()1
 -113سفيان بن ُع َي ْينَة ،أبـو حممد ِاهل َال ّيل(تـ 113هـ) عن ابن كثري  ،وعن عاصم .
()3
 -111س ْق َالب بن ُشنَينَة ،أبوسعيد ِ
الـم ْرص ّي (تـ 111هـ) عن نافع .
ْ
ُ
()4
الـحكَم ،أبو أيوب اخلياط(تـ243هـ)عن أيب عمرو .
َ -122س َّالم بن أيوب بن َ
()5

الـم َز ّين (تـ171هـ) عن أيب عمرو  ،وعن
َ -121س َّالم بن سليامن ،أبو املنذر ُ
عاصم

()6

.
()7

َ -122س َّالم بن سليم ،أبو األَ ْح َوص(تـ171هـ) عن محزة .

()8

البغدادي(تـ بعد 272هـ) عن خلف العارش .
 -124سلمة بن عاصم ،أبو حممد
ّ
()9
الكويف عن محزة .
َ -123س َلم املجدر ،املعروف باألَ ْب َرش
ّ

َزي عن محزة
 -123سليامن بن أيوب ،أبو أيوب ال َعن ّ

()10

.

 -126سليامن بن َخ َّالد ،أبو َخ َّالد (تـ261هـ) عن أيب عمرو

()11

.

(( )1الكامل 242/وفيه أنه يروي بواسطة إسامعيل بن عبد اهلل القسط)( ،غاية النهاية.)423/1
(( )2املصدران السابقان).
(( )4معرفة القراء( ،)123/1أحاسن األخبار( ،)247 /غاية النهاية.)423/1
(( )3جامع البيان( ،)31/1معرفة القراء( ،)171/1غاية النهاية.)432/1
(( )3معرفة القراء 121/1فام بعدها)( ،غاية النهاية.)233/1
(( )6غاية االختصار( ،)31/1معرفة القراء( ،)36/1غاية النهاية.)421/1
(( )7أحاسن األخبار 462/وفيه نسبته للكوفة)( ،معرفة القراء 112/1فامبعدها ،وفيه أنه حدث عنه).
( )3اسمه يف (معرفة القراء  221/1فام بعدها)( ،غاية النهاية ،)411 /1التوجد له ترمجة فيام راجعت من
مراجع.
(( )1السبعة( ،)73/الكامل( ،)233/أحاسن األخبار( ،)462/غاية النهاية262/1س ،)411 13ومل
أجد من ضبط اسم (املجدر).
و(العنزي) تارة بفتح العني املهملة ،والنون وكرس
(( )12أحاسن األخبار( ،)431/غاية النهاية،412/1
ّ
الزاي ،نسبة إىل عنزة حي من ربيعة ،وتارة بفتح العني وسكون النون وكرس الزاي املعجمة نسبة إىل عنز
بن وائل ،ومل يتبني يل أهيام ينسب إليها هذا الراوي.
(( )11األرجوزة املنبهة( ،)121/معرفة القراء( ،)113/1غاية النهاية.)414/1
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()1
ِ
مي (تـ232هـ) عن أيب جعفر .
 -127سليامن بن داود ،أبو أيوب اهلَاش ّ
()2

َكي (تـ243هـ) عن نافع .
 -123سليامن بن داود ال َعت ّ
()3

بي عن يعقوب .
 -121سليامن بن عبد اهلل ،أبو أيوب الذه ّ
()4
مي عن عاصم.
 -142سليامن بن َقتَّة ال َّت ْي ّ
()5

مجاز عن نافع .
 -141سليامن بن مسلم بن َّ
()6
ِ
يس(تـ 163هـ) عن ابن كثري .
 -142سليامن بن ُ
الـمغ َرية ،أبو سعيد ال َق ْي ّ
()7
 -144سليامن بن ِم ْه َران ،أبو حممد األَ ْع َمش (تـ133هـ) عن عاصم .
()8

الض ّب ّي ( تـ211هـ) عن محزة .
 -143سليامن بن حييى ،أبو أيوب َّ
()9

البرصي عن محزة .
ُ -143س َليم بن منصور بن عامر
ّ
()10

.

الكويف عن عاصم
 -146سهل بن شعيب
ّ
()11
ِ
َاين ( تـ233هـ) عن يعقوب .
 -147سهل بن حممد ،أبو حاتم ِّ
السج ْست ّ
(( )1بستان اهلداة( ،)144/1سري أعالم النبالء( ،)623/12غاية النهاية.)414/1
(( )2السبعة( ،)63/بستان اهلداة( ،)143/1غاية النهاية.)414/1
(( )4بستان اهلداة( ،)132/1غاية النهاية.)413/2
(َ ( )3قتَّة) بفتح القاف ،ومثناة من فوق مشددة ،اسم أ ّمه( ،معرفة القراء( ،)31/1غاية النهاية.)413/1
(( )3معرفة القراء( ،)123/1غاية النهاية ،)413/1وهو الراوي املشهور عن أيب جعفر ،وقد سبق صفحة
 422/من هذا البحث).
(( )6غاية النهاية.)413/1
(( )7جامع البيان( ،)1731/1أحاسن األخبار( ،)432/غاية النهاية.)413/1
(( )3جامع البيان( ،)332/1غاية النهاية.)417/1
(( )1الكامل( ،)163/أحاسن األخبار( ،)463/غاية النهاية.)411/1
السهمي)( ،غاية النهاية.)411/1
(( )12أحاسن األخبار 336/وفيه نسبته إىل
ّ
(( )11معرفة القراء( ،)137/1غاية النهاية( ،)422/1األنساب.)223/4
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()1

 -143سهل بن يوسف عن أيب عمرو .
()2

الكسائي .
اين عن
ّ
ورة بن املبارك اخلُ َر َ
ُ -141س َ
اس ّ
()3
َ -132ش َبا َبة عن أيب عمرو .
()4
ِ
البغدادي (تـ112هـ) عن أيب عمرو .
خي
ّ
ُ -131ش َجاع بن أيب نرص ،أبو نَع ِيم ال َب َل ّ
()5

الكسائي .
مي (تـ 224هـ) عن
ّ
ْض ّ
رشيح بن يزيد ،أبو َح ْيوة ا َ
حل ْ َ
َ ُ -132
()6
ِ َ -134
رش ِيك بن عبد اهلل (تـ 177هـ) عن محزة .
()7
دي عن يعقوب .
ُ -133ش ْع َبة بن َع َّياش ،أبوبكر األَ َس ّ
()8
ِ
ني (تـ116هـ) عن محزة .
الـمدَ ائ ّ
 -133شعيب بن حرب ،أبو صالح َ
()9
النحوي (تـ163هـ) عن عاصم .
َ -136ش ْي َبان بن معاوية ،أبو معاوية
ّ
()10
الكسائي .
 -137صالح بن عاصم الن َِّاقط عن
ّ
()11
الكويف عن محزة .
الص َّباح بن دينار ،أبو بِ ْرش
َّ -133
ّ
(( )1بستان اهلداة ( ،)141/1غاية النهاية 231/1س ،24ومل أجد له ترمجة فيه)( ،التاريخ الكبري ،122/3
البرصي ،أبوعبد اهلل).
األنامطي
وفيه سهل بن يوسف
ّ
ّ
(( )2الكامل( ،)423/بستان اهلداة ( ،)133/1غاية النهاية.)421/1
(( )4معرفة القراء 121/1فام بعدها)( ،له ترمجة يف سري أعالم النبالء  ،)323/6ويف (طبقات ابن سعد/1
املدائني ثقة حافظ (تـ 223هـ).
اري
َ 261ش َّبا َبة بن َس َّوار ال َفزَ ّ
ّ
(( )3معرفة القراء 121/1فام بعدها)( ،أحاسن األخبار( ،)411/غاية النهاية.)423/1
(( )3أحاسن األخبار( ،)326/غاية النهاية.)423/1
(( )6معرفة القراء 112/1فامبعدها ،وفيه أنه حدث عنه)( ،له ترمجة يف تذكرة احلفاظ( ،)244/1غاية
النهاية 264/1س.)16
( )7هو الراوي املعروف عن عاصم ،سبق ذكر اسمه(صفحة 422/من هذا البحث).
(( )3معرفة القراء( ،)112/1أحاسن األخبار( ،)411/غاية النهاية.)427/1
(( )1معرفة القراء( ،)31/1غاية النهاية.)421/1
(( )12الكامل( ،)423/قراءات القراء املعروفني ( ،)127/غاية النهاية.)444/1
(( )11الكامل( ،)212/أحاسن األخبار( ،)431/غاية النهاية.)443/1
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()1
ِ
الص َّباح بن ُحم َ ِ
يمي عن محزة .
َّ -131
ارب ،التَّم ّ
()2
 -132صدر عن ابن كَثِ ِري .
()3
ِ
اري عن ابن كثري .
الـه َذيل الدَّ ّ
 -131صدقة بن عبد اهلل بن كَث ِري ،أبو ُ
()4
املدين عن نافع .
َ -132ص ْفوان
ّ
()5

الثقفي عن عاصم .
الض َّحاك بن ميمون
َّ -134
ّ

()6

املكي(تـ 136هـ) عن ابن كثري .
مي
ّ
ْض ّ
 -133طلحة بن عمرو ،أبو حممد ا َ
حل ْ َ

()7

 -133الطيب بن إسامعيل ،أبو محدون ُّ
الذ َه ّيل (تـ232هـ)عن أيب عمرو ،
()8
الكسائي  ،وعن يعقوب .
وعن
ّ
()9
الكويف عن محزة .
 -136عائذ بن أيب عائذ ،أبو بِ ْرش
ّ
()10

الـم َه َّلب الدَّ َّالل عن يعقوب
 -137عامر بن عبد األعىل ،أبو ُ
()11
 -133عامر بن عمر ،أبو الفتح الـم ِ
وص ّيل (تـ232هـ)عن أيب عمرو .
ُ
.

(( )1غاية النهاية( ،)443/1االنفرادات عند علامء القراءات.)146/1
(( )2الكامل ،)136/ومل أقف عىل ضبط السمه ،وال عىل ترمجته.
(( )4غاية النهاية.)446/1
(( )3املصدر السابق.)466/1
(( )3املصدر السابق .)443/1
(( )6غاية النهاية.)432/1
(( )7األرجوزة املنبهة( ،)121/معرفة القراء112/1فام بعدها)( ،أحاسن األخبار( ،)323/غاية النهاية
( ،)434 /1تاريخ بغداد.)462/1
(( )3األرجوزة املنبهة( ،)121/معرفة القراء112/1فامبعدها)( ،أحاسن األخبار( ،)323/غاية النهاية /1
( ،)434معرفة القراء( ،)211/1تاريخ بغداد .)462/1
(( )1الكامل( ،)212/معرفة القراء112/1فامبعدها ،ومل يرتجم له واسمه فيه عابد بن أيب عابد) ( ،أحاسن
األخبار( ،)462/غاية النهاية.)431/1
(( )12بستان اهلداة( ،)132/1غاية النهاية.)432/1
(( )11األرجوزة املنبهة( ،)142/معرفة القراء( ،)222/1غاية النهاية 431 ،432/1وفيه أنه حكى عنه
اليزيدي ختمتني باختيار أيب عمرو).
أمحد بن سمعويه أنه قرأ عىل
ّ
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()1
 -131العباس بن الفضل ،أبو الفضل ِ
في (تـ 136هـ) عن أيب عمرو .
َ
الواق ّ
()2

اين(تـ 213هـ) عن نافع  ،وعن
 -162عبد األَ ْعىل بن ُم ْس ِهر ،أبو ُم ْس ِهر ال َغ َّس ّ
()3

ابن عامر .
()4

اجي عن يعقوب .
الس ّ
 -161عبدان بن حييى َّ

()5
 -162عبد احلميد بن أيب ُأ َو ْيس ،أبو بكر َ
حي(تـ242هـ) عن نافع .
الـأ ْص َب ّ
()6
ِ
عي عن ابن عامر .
 -164عبد احلميد بن َبكَّار الك َال ّ
()7

الكسائي .
البغدادي عن
 -163عبد الرمحن بن حبيب ،أبو حممد
ّ
ّ
()8

 -163عبد الرمحن بن أيب محاد عن محزة .
()9

 -166عبد الرمحن بن زيد بن َأ ْس َلم (تـ132هـ) عن أيب جعفر .
الكويف عن محزة
 -167عبد الرمحن بن ُسكَني ،أبو حممد
ّ

()10

.

(( )1معرفة القراء121/1فام بعدها)( ،أحاسن األخبار( ،)422/غاية النهاية 434/1وفيه أن له اختيارا يف
اجلزري يف الكامل).
القراءة رواه ابن
ّ
(( )2غاية النهاية( ،)433/2أحاسن األخبار 213/وفيه أنه من القراء بدمشق).
(( )4أحاسن األخبار.)213/
البرصي ،وهو تصحيف ،ومل أجد
اجي
ّ
الس ّ
(( )3غاية النهاية 433/1وفيه يف املستنري أنه محدان بن حممد َّ
اجلزري يف املستنري.)322-414/1
ماذكره ابن
ّ
(( )3أحاسن األخبار( ،)243 /غاية النهاية.)462/1
الذماري وعن أيوب
(( )6األرجوزة املنبهة( ،)141/الكامل ،234 ،231/وفيه أنه يروي بواسطة حييى
ّ
الدمشقي ،وقد
الكالعي
بن متيم)( ،أحاسن األخبار( ،)213/غاية النهاية ،462/1وفيه أنه أبو عبد اهلل
ّ
ّ
ات النِّس ِ
انفرد عن أيوب عن حييى عن ابن عامر بفتح الواو من (عَور ِ
اء) النور ،41 /مل يروه غريه).
َ
ََ
(( )7غاية النهاية ( ،)432/1الكامل 423/وفيه أن اسمه عبد الرحيم بن حبيب).
(( )3الكامل( ،)212/معرفة القراء 112/1فام بعدها)( ،أحاسن األخبار()333 ، 433/غاية النهاية
264/1س.)13
(( )1معرفة القراء ( ،)72/1غاية النهاية432/2س(.)23له ترمجة يف تاريخ اإلسالم .)431/4
(( )12بستان اهلداة ( ،)132/1غاية النهاية ،)461/1ضبط(سكني) مأخوذ من اإلكامل.)432/1
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()1

 -163عبد الرمحن بن عامر ،أخي عبد اهلل بن عامر  ،عن ابن عامر.
()2

الزنَاد (تـ 163هـ) عن نافع .
 -161عبد الرمحن بن عبد اهلل ،أبو حممد بن أيب ِّ
()3
ِ
ائي .
 -172عبد الرمحن بن عبيد اهلل بن َواقد عن الكس ّ
()4
الكويف عن محزة .
 -171عبد الرمحن بن َق ُلو َقا
ّ
()5

 -172عبد الرمحن بن يزيد بن جابر(134هـ) عن ابن عامر .
()6

القريش عن أيب عمرو .
 -174عبد الرحيم بن موسى ،أبو حممد
ّ
()7
اكي(تـ212هـ تقريب ًا) عن ابن عامر .
 -173عبد الرزاق بن احلسن األَ ْن َط ّ
()8

 -173عبد العزيز بن أيب حازم (تـ 133هـ) عن أيب جعفر .
()9

 -176عبد العزيز بن زياد عن يعقوب .
()10

دي (تـ 137هـ) عن أيب جعفر
 -177عبد العزيز بن حممد بن عبيد ،الدَّ َر َاو ْر ّ
الكسائي
 -173عبد القدوس بن عبد املجيد عن
ّ

()11

.

.

(( )1غاية النهاية323/1س ،22ومل يرتجم له فيه).
(( )2أحاسن األخبار243/وفيه أن اسمه عبد اهلل بن عبد اهلل بن ذكوان)( ،غاية النهاية.)472/1
اجلزري فيه أن اهل ُ َذ ِ ّيل ذكر أنه عبد الرمحن بن َو ِاقد نسبه إىل جده عبد
(( )4غاية النهاية ، 431/1وذكر ابن
ّ
اجلزري)( ،األنساب
الرمحن بن َو ِاقد ،ثم صوبه بأنه ابن عبيد اهلل ،ومل أجد يف الكامل ماذكره ابن
ّ
.)422/2
(( )3الكامل( ،)233/أحاسن األخبار( ،)462/بستان اهلداة( ،)132/1غاية النهاية.)476/1
(( )3معرفة القراء 34/1فام بعدها) ( ،العرب يف خرب من غرب 73/1وفيه اسمه عبد الرمحن بن يزيد بن جابر
الدمشقي ،وفيه كذلك تاريخ وفاته).
ّ
(( )6غاية النهاية.)434/1
(( )7بستان اهلداة( ،)143/1معرفة القراء( ،)237/1غاية النهاية.)433/1
(( )3معرفة القراء( ،)72/1تاريخ اإلسالم  ،412/4واسمه فيه عبد العزيز بن أيب حازم ،واسم أبيه سلمة
املدين ،وكذلك تاريخ وفاته املذكور هنا.
بن دينار ،الفقيه أبو متام
ّ
(( )1غاية النهاية437/2س ،14وال توجد له ترمجة فيه) ،كاممل أجد له ترمجة فيام راجعت من مراجع.
(( )12معرفة القراء ،)72/1ويف (األنساب 367/2اسمه ،وجزء من ترمجته ،وضبط نسبه).
وسمى أباه عبد املجيد ،وهو وهم منه)( ،غاية النهاية.)411/1
(( )11قراءات القراء املعروفنيّ ،127/
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()1

الكسائي .
 -171عبد اهلل بن أمحد بن َذك َْوان عن
ّ
()2
دي (تـ113هـ) عن نافع .
 -132عبد اهلل بن إدريس بن يزيد ،أبو حممد األَ ْو ّ
()3

اجي عن يعقوب .
الس ّ
 -131عبد اهلل بن بحر ،أبوحممد َّ
()4
 -132عبد اهلل بن جعفر بن أيب كَثِري عن أيب عمرو .
()5

بي ( تـ 214هـ)عن أيب عمرو .
 -134عبد اهلل بن داود ،أبو عبد الرمحن اخلُ َر ْي ّ
()6

املكي عن ابن كثري .
 -133عبد اهلل بن زيد بن يزيد
ّ
()7
 -133عبد اهلل بن صالح ،أبو أمحد ِ
الع ْج ّيل (تـ يف حدود 222هـ) عن محزة .
()8
 -136عبد اهلل بن عاصم عن خلف العارش .
()9

 -137عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أيب ُم َل ْيكَة ،أبوبكر(تـ 127هـ) عن ابن كثري .
 -133عبد اهلل بن العالء بن ُز َبر عن ابن عامر

()10

.

(( )1أحاسن األخبار( ،)216/غاية النهاية ،)343/1هو الراوي املعروف عن ابن عامر ،وسبق ذكر اسمه
(صفحة 421/من هذا البحث).
اجلزري« :وقول احلافظ أيب عمرو :إنه قرأ عىل
(( )2أحاسن األخبار( ،)111/غاية النهاية ،321/1قال ابن
ّ
ابن كثري تبع فيه البن جماهد ،وهو غلط فإن ابن كثري ،تـويف سنة122هـ».
اجلزري« :قال احلافظ أبو ال َع َالء :وهو
(( )4غاية النهاية437/2س  ،6وترمجته صفحة ،311/1قال ابن
ّ
الذي يقال له :عبد اهلل بن بحر».
(( )3قراءات القراء املعروفني.)14/
(( )3غاية النهاية( ،)312/1األنساب .)637/3 ،433/2
(( )6غاية النهاية.)311/1
(( )7الكامل( ،)231/معرفة القراء112/1فام بعدها ،وفيه أنه حدث عنه)( ،غاية النهاية .)324/1
(( )3غاية النهاية272/1س ،23ومل يرتجم له فيه)( ،هتذيب التهذيب  ،447/3واسمه فيه عبد اهلل بن
البرصي).
احلامين
عاصم
ّ
ّ
ِ
يمي).
(( )1غاية النهاية ،342/2وفيه أنه أبو حممد التَّم ّ

(( )12معرفة القراء 34/1فام بعدها)( ،العرب يف خرب من غرب ،33/1وفيه أنه عبد اهلل بن العالء بن زبر
الدمشقي(تـ 163هـ) ،وضبط اسم جده (زبر) موجود يف تبصري املنتبه بتحرير املشتبه.)132/1
الربعي
ّ
ّ
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زي(تـ131هـ) عن أيب عمرو
الـم ْر َو ّ
 -131عبد اهلل بن املبارك ،أبو عبد الرمحن َ

()1

.

()2

 -112عبد اهلل بن معاذ عن أيب عمرو .
()3
الفهري ِ
ِ
الـم ْرص ّي(تـ 117هـ) عن نافع .
 -111عبد اهلل بن وهب ،أبو حممد ْ ّ
()4

 -112عبد اهلل بن حييى بن املبارك ،أبو عبد الرمحن عن أيب عمرو .
املخرمي عن محزة
 -114عبد اهلل بن يزيد ،أبو األَ ْق َفال
ّ

()5

.

()6
 -113عبد امللك بن عبد العزيز بن ُج َر ْيج ،أبو الوليد (تـ 131هـ) عن ابن كَثِري .
()7
 -113عبد امللك بن القاسم ،أبو الوليد َّ
الش ْي َل َام ِ ّين عن خلف العارش .
()8
عي(تـ 216هـ) عن نافع  ،وعن
 -116عبد امللك بن ُق َر ْيـب ،أبو سعيد األَ ْص َم ّ
()9

أيب عمرو .

ِ
ايش (تـ 276هـ) عن يعقوب
 -117عبد امللك بن حممد ،أبو ق َال َبة َّ
الر َق ّ

()10

.

(( )1معرفة القراء121/1فام بعدها)( ،غاية النهاية( ،)336/األنساب.)267/3
(( )2غاية النهاية212/1س ،3وفيه أنه عبيد اهلل( ،)314/1الكامل 262/وفيه أنه عبد اهلل)( ،العرب يف
خرب من غرب ،32/1وفيه أنه عبد اهلل بن معاذ بن معاذ ال َعن َْرب ّي البرصي).
(( )4معرفة القراء( ،)123/1غاية النهاية.)364/1
اليزيدي).
(( )3جامع البيان( ،)31/1غاية النهاية ،21/1وفيه أنه يروي بواسطة
ّ
(( )3األرجوزة املنبهة( ،)146/الكامل 233/وفيه أنه يروي بواسطة سليم)( ،غاية النهاية ،)363/1مل
و(املخرم)بالكرس ،كام يف
ضبطه(املخرم)بوزن حممد،
نسبة(املخرمي)هنا ،وجيوز يف
أقف عىل ضبط
ِّ
َّ
ّ
تبصري املنتبه بتوضيح املشتبه.)212/1
ريش).
(( )6غاية النهاية ،361/1وفيه أنه الق ّ
(( )7غاية النهاية ،372 /1وفيه أنه الشي َل َام ِ ّين بفتح الشني املعجمة ،وياء آخر احلروف ساكنة وفتح الالم).
ش﴾
(( )3أحاسن األخبار( ،)247/غاية النهاية  ،372/1وفيه أنه تفرد عن نافع بإثبات األلف يف﴿ َٰ َح َ
ۡ
يز ۡٱل َح ِمي ِد َ
ٱّللِ ﴾يف احلالتني أعني اجلاللة).
وبخفض﴿ ٱل َع ِز ِ
(( )1معرفة القراء121/1فام بعدها)( ،أحاسن األخبار( ،)243/غاية النهاية.)233/1
(( )12معرفة القراء137/1وفيه أنه حدث عنه )( ،طبقات احلنابلة.)33/1
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()1

الكسائي .
 -113عبد امللك بن مروان عن
ّ

()2

الكسائي .
لقريش عن
رسة ا
ّ
ّ
 -111عبد الواحد بن َم ْي َ َ

()3

ري (تـ 132هـ) عن أيب عمرو .
 -222عبد الوارث بن سعيد ،أبو عبيدة ال َّتنُ ُو ّ
()4

 -221عبد الوهاب بن عطاء ،أبو نرص اخلَ َّفاف(تـ223هـ) عن أيب عمرو .
()5

 -222عبد الوهاب بن ُف َليح ،أبو إسحاق(تـ232هـ) عن ابن كثري .
()6
 -224عبيد بن َع ِقيل ،أبو عمرو ِ
البرصي(تـ227هـ) عن أيب عمرو .
اهل َال ّيل
ّ
()7

 -223أبو عبيدة عن أيب عمرو .
يس(تـ 214هـ) عن محزة
 -223عبيد اهلل بن موسى ،أبو حممد ال َع ْب ّ

()8

 ،وعن

()9

الكسائي .
ّ
َمي عن نافع
حلك ّ
ُ -226ع ْت َبة بن محاد ،أبو ُخ َليد ا َ

()10

.

ايب ألن عبد امللك مل يقرأ
(( )1قراءات القراء املعروفني ،121/وقد ع َّلق حم ِّقق الكتاب بأنه وهم من األَنْدَ َر ِ ّ
الكسائي).
عىل
ّ

(( )2غاية النهاية346/1س22و ،21والتوجد له ترمجة فيه).
(( )4معرفة القراء 121/1فام بعدها)( ،غاية النهاية( ،)373/األنساب.)337/1
(( )3غاية النهاية( ،)371/1الكامل.)262/
(( )3األرجوزة املنبهة( ،)127/معرفة القراء( ،)132/1غاية النهاية.)332/1
(( )6معرفة القراء121/1فام بعدها)( ،غاية النهاية 316/1وفيه أنه اهلالل) ،ويف تقريب التهذيب 221/
أنه اهلاليل ،ووفاته سنة سبع ومائتني).
(( )7معرفة القراء121/1فام بعدها ،وال توجد له ترمجة فيه)( ،غاية النهاية  ،212/1ومل يرد فيه أنه روى
عنه ،ويف صفحة 613/ذكر من اسمه أبو عبيدة بن معن بن عبد الرمحن).
(( )3معرفة القراء 112/1فامبعدها)( ،أحاسن األخبار( ،)462/غاية النهاية .)314/1
(( )1أحاسن األخبار( ،)462/غاية النهاية.)343/1
اجلزري« :قال هشام :اختلف هو وأ ّيوب
(( )12أحاسن األخبار( ،)247/غاية النهاية ،313/1قال ابن
ّ
(و َما َيشاؤُ َ
ون) ،فقال أبو خليد أليوب إنك يف هذا واهم يعني بالغيب ،واهلل إين ألثبتها كام
القارى يف َ
نثبت أنك عتبة بن محاد – كذا يف الغاية ولعل الصواب -كام تثبت أين عتبة بن محاد.»-
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()1

 -227عثامن بن زائدة عن محزة .
()2

املدين عن نافع .
 -223أبو ال َع ْج َالن
ّ
()3
الكسائي .
َ -221ع ِد ّي بن زياد عن
ّ
()4
البرصي عن أيب عمرو .
َ -212ع ِد ّي بن الفضل ،أبو حاتم
ّ
()5
الـم ّر ّي (تـ قبيل 222هـ) عن نافع .
ِ -211ع َراك بن خالد ،أبو َّ
الض َّحاك ُ
()6
الكسائي .
دي عن
 -212عروة بن حممد األَ َس ّ
ّ
()7

ُ -214ع ْر َيان بن أيب سفيان عن أيب عمرو .
()9
()8
ِ
ِ
مي عن أيب عمرو  ،وعن عاصم .
 -213ع ْص َمة بن عروة ،أبو نَجيح ال ُف َق ْي ّ
()10
ِ
اري عن أيب عمرو .
ُ -213ع ْق َبة بن سنَان ،ال َف َز ّ
(( )1السبعة.)73/
(( )2غاية النهاية441/2س ،6ومل أجد له ترمجة فيه) ،وكذلك فيام طالعت من مراجع.
(( )4الكامل( ،)423/غاية النهاية .)311/1
اجلزري« :وهو الراوي
(( )3الكامل ،226 ،137/واسمه فيه أبو حاتم)( ،غاية النهاية ،311/2قال ابن
ّ
عيل بن نرص وهارون بن موسى
عن أيب عمرو﴿ تَ َسآ َءلُونَ ﴾بالتخفيف ،قال
الداين :وقد تابعه عىل ذلك ّ
ّ
وغريهُ ،
ؤي ،وأبو زيد ،وعباس بن الفضل ،وسائر الرواة عنه رووه
وش َجاع وأمحد بن موسى ال ُّلؤْ ُل ّ
بالتشديد».
الداين :ال
قال
«
:
اجلزري
ابن
قال
،
311
النهاية/
(غاية
،
)
264
األخبار/
(أحاسن
،
)
62
/
1
القراء
(( )3معرفة
ّ
ّ
بأس به».
(( )6أحاسن األخبار( ،)333/غاية النهاية.)312/1
(( )7غاية النهاية 346/1س21و ،22ومل أجد له ترمجة فيه)( ،االنفرادات عند علامء القراءات ،)126/1
ولعله عريان بن اهليثم بن األسود بن أقيش بن معاوية بن سفيان النخعي الكويف ،له ترمجة يف تاريخ
دمشق.)424/32
(( )3غاية النهاية.)233/1
اجلزري« :وهو املنفرد عن أيب بكر برواية
ابن
قال
312
/
1
النهاية
(غاية
،
)
322
(( )1أحاسن األخبار/
ّ
( ُم ْس َت َط ٌّر) بتشديد الراء- ،قلت :لعل الصواب بتخفيف الراء ،وهي الشاذة -مل يروه غريه ،سئل عنه أبو
حاتم فقال :جمهول»( ،األنساب.)416/3
(( )12غاية النهاية( ،)313/1االنفرادات عند علامء القراءات.)123/1
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()1
َ -216ع ِقيل بن خالد ،أبو خالد األَ ْي ّيل (تـ133هـ) عن عاصم .
()2

عي عن خلف العارش .
عيل بن احلسن بن َس َلم الن ََّخ ّ
ّ -217
()3

عيل بن احلَكَم عن ابن كثري .
ّ -213

()5

()4

الكسائي عن نافع  ،وعن محزة .
عيل بن محزة
ّ
ّ -211

()6

الكسائي .
َري عن
عيل بن سليم  ،أبو احلسن ال َع ْسك ّ
ّ
ّ -222
()7
عيل بن صالح ،أبو حممد البِكَا ّيل(تـ 133هـ) عن محزة .
ّ -221
()8

الكسائي .
عيل بن عاصم (تـ211هـ) عن
ّ
ّ -222

()9

البغدادي عن خلف العارش .
عيل بن حممد ،أبو احلسن
ّ
ّ -224
()10
 -223عيل بن حممد ،أبو احلسن ِ
الكسائي .
كي(تـ 477هـ) عن
ّ
الـامل ّ
َ
ّ
(( )1سري أعالم النبالء( ،)421/6االنفرادات عند علامء القراءات.)141/1
الداين:
عيل بن احلسن فوهم ،وقال
(( )2غاية النهاية 344/1قال ابن
ّ
ّ
اجلزري « :وقد قال فيه ابن سوار :هو ّ

عيل بن سلم فنسبه إىل جده الشتهاره بذلك ،ثم ذكر أنه
عيل بن احلسني بن سلم» ،وقد سامه ابن
ّ
اجلزري ّ
ّ
عيل بن احلسني بن سلم.
ّ

(( )4غاية النهاية333/1س4و ،3وال توجد له فيه ترمجة)( ،املتفق واملفرتق  ،143/4وفيه أهنام اثنان من
األنصاري
عيل بن احلَكَم
البناين
عيل بن احلَكَم ،أبو احلَكَم
ّ
ّ
البرصي (تـ141هـ) ،وكذلك من اسمه ّ
ّ
اسمه ّ
زي(ت 226هـ).
الـم ْر َو ّ
املؤذن َ
(( )3الكامل.)221/
(( )3الكامل( ،)231/معرفة القراء112/1فامبعدها)( ،غاية النهاية ،)261/1هو القارئ املعروف ،سبق
ذكر اسمه (صفحة422/من هذا البحث).
(( )6غاية النهاية( ،)333/1االنفرادات عند علامء القراءات.)141/1
(( )7غاية النهاية( ،)336/1األنساب ،432/1و فيه النسبة إىل البِكَا ّيل).
عيل
(( )3غاية النهاية 346/1س ،12والتوجد له ترمجة فيه)( ،تاريخ بغداد 336/11فام بعدها واسمه فيه ّ
بن عاصم بن صهيب ،أبو احلسن ).
ِ
وين).
(( )1غاية النهاية 376/1وفيه أنه يعرف َّ
بالصا ُب ّ
(( )12معرفة القراء( ،)233/1غاية النهاية.)362/1
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()1
ِ
وس(كان حيا سنة236هـ) عن خلف العارش .
عيل بن حممد بن نَازك ،ال ُّط ّ
ّ -223
()2

مي (تـ 131هـ) عن أيب عمرو .
عيل بن نرص ،أبو احلسن َ
الـج ْه َض ّ
ّ -226
()3

 -227عيل بن يزيد ،أبو احلسن (تـ222هـ) عن محزة .
()4

الكسائي .
 -223عمر بن ُبكَري عن
ّ
 -221عمــر بن حفـص ،أبـو حفـص الـمـ َْس ِج ِد ّي (تــ يف حدود232هـ) عن
()5
الكسائي .
ّ
()6
ِ
رساج عن يعقوب .
 -242عمر بن َ
()7
ِ
دي عن خلف العارش .
حل َم ْي ّ
 -241عمر بن عيسى بن َفائد ،أبو بكر ا ُ
()8
ِ
ِ
الكسائي .
ازي عن
الر ّ
ّ
 -242عمر بن نَع ِيم ،أبو نَع ِيم َّ
()9

الكويف عن عاصم .
 -244عمرو بن خالد ،أبو حفص
ّ
()10
 -243عمرو بن عثامن ،أبو بِ ْرش ِس ِي َب َو ْيه(تـ132هـ) عن أيب عمرو .
عيل حممد بن نيزك)( ،قراءات القراء املعروفني،133/
(( )1الكامل( ،)212/املستنري ،323/1وفيه أنه ّ
وفيه أنه ابن نيزك)( ،بستان اهلداة ،133/1وفيه أنه ابن نادك)( ،غاية النهاية367/1وفيه أنه يقال له :

ابن نيزك ،وأنه كان حيا سنة 236هـ) ،و(نيزك ضبطها بكرس أوهلا وسكون التحتانية بعدها زاي مفتوحة
ثم كاف تقريب التهذيب .)33/1
(( )2معرفة القراء121/1فام بعدها)( ،غاية النهاية .)332/2
(( )4جامع البيان ( ،)31/1الكامل ،233/وفيه أنه يروي بواسطة سليم)( ،غاية النهاية.)333/1
(( )3قراءات القراء املعروفني( ،)123/غاية النهاية.)313/1
(( )3غاية النهاية.)311/1
(( )6املصدر السابق.)312/1
احلميدي يعرف بابن فايد ،واسمه عمر ،وهو فيه بواسطة إدريس)،
(( )7الكامل ،211/وفيه أنه أبو حفص
ّ
(غاية النهاية( ،)313/1األنساب.)122/1
(( )3غاية النهاية.)313/1
(( )1غاية النهاية.)622/1
(( )12الكامل( ،)261/غاية النهاية.)622/1
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()3
()2
()1
 -243أبو عمرو بن ال َع َالء عن نافع  ،وعن ابن كثري  ،وعن عاصم .
()4

 -246عمرو بن عيل ،أبو حفص ال َف َّالس(تـ 231هـ) عن يعقوب .
()5

َّري عن محزة .
السك ّ
 -247عمرو بن ميمون ،أبو عثامن ُّ
()6

 -243أبو َع َوانَة عن عاصم .
()7

سائي .
حلكَم عن الك ّ
َ -241عون بن ا َ

()8
 -232عيسى بن سليامن ،أبو موسى َّ
الكسائي .
حلن َِف ّي عن
ّ
الش َيز ِر ّي ا َ
()9

الثقفي(تـ131هـ) عن ابن كثري .
 -231عيسى بن عمر ،أبو عمر
ّ
اين(تـ 136هـ) عن أيب عمرو
 -232عيسى بن عمر ،أبو عمر اهل َ ْمدَ ّ

()10

.

(( )1معرفة القراء 36/1فام بعدها)( ،غاية النهاية ،)334/1سبق ذكر اسمه(ص 421/من هذا البحث).
(( )2معرفة القراء( ،)41/1أحاسن األخبار( ،)247/غاية النهاية.)233/1
(( )4معرفة القراء.)31/1
(( )3معرفة القراء137/1وفيه أنه حدث عنه)( ،لسان امليزان ( ،)233/4التاريخ الكبري433/6وفيه ضبط
الفالس) ،غاية النهاية437/2س ،13وفيه أنه حدث عنه ومل أجد له ترمجة فيه).
(( )3املستنري( ،)431/1الكامل( ،)231/أحاسن األخبار ،462/وسامه عمر)( ،غاية النهاية ،624/وفيه:
األهوازي فيه فسامه عمر)( ،األنساب.)333/3
ووهم
ّ
الو َّضاح موىل يزيد بن عطاء
(( )6معرفة القراء)31/1مل أجد له فيه غري هذا االسم ،ولعله أبو ع ََوانَة اسمه َ
الليثي من أهل البرصة (ت 176هـ) ،كام يف الثقات البن حبان.)362/7
ّ
(( )7غاية النهاية346/1س  ،22والتوجد له ترمجة فيه)( ،ثقات ابن حبان  316/3وفيه من اسمه عون بن
الباهيل ،أبو بكر).
يب)( ،اجلرح والت َع ِد ّيل  433/6وفيه من اسمه عون بن احلَكَم بن سنان
حلكَم بن سنان القر ّ
ا َ
ّ
(( )3الكامل( ،)422/معرفة القراء121/1فام بعدها)( ،غاية النهاية.)623/1
اجلزري « :له اختيار يف القراءات عىل قياس
(( )1أحاسن األخبار( ،)323/غاية النهاية 614/1قال ابن
ّ
العربية ،يفارق قراءة العامة ،ويستنكره الناس ،وكان الغالب عليه حب النصب إذا وجد لذلك سبي ً
ال،
الس ِ
الس ِ
ب ﴾( ،الزَّ انِ َي َة َوالزَّ ِ ِ
(ه َّن َأ ْط َه َر َل ُك ْم).» ..
ار َق َة)ُ ،
منه﴿ َح َمالَةَ ۡٱل َحطَ ِ
اين)َ ،
ار َق َو َّ
(و َّ
اجلزري « :روى
(( )12معرفة القراء( ،)33/1أحاسن األخبار( ،)323/غاية النهاية ،612/2قال ابن
ّ
القراءة عن أيب عمرو بن ال َع َالء ،كذا روى اهلذ ّيل ،وهو بعيد».
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()1

 -234عيسى بن َو ْر َدان عن نافع .

()2

األندليس (تـ111هـ) عن نافع .
 -233غازي بن قيس ،أبو حممد
ّ
()3

الكويف عن محزة .
 -233غالب بن فائد
ّ
()4

النحوي عن يعقوب .
 -236أبو الفتح
ّ
()5

الكسائي .
الكويف عن
 -237الفضل بن إبراهيم،
ّ
ّ
()6
يدي عن خلف العارش .
 -233الفضل بن أمحد ،أبو العباس َّ
الزبِ ّ
()7
الـه َذ ّيل عن يعقوب .
 -231فضل بن أمحدُ ،
()8

الص ْقر عن يعقوب .
 -232فهر بن َّ
()9

الكسائي .
اين عن
ّ
ُ -231ف َ
ورك بن َش ُّب َو ْيه ،أبو عبد اهلل األَ ْص َب َه ّ
()10
الكسائي .
اين(تـ 223هـ) عن
ّ
 -232القاسم بن َس َّالم ،أبو عبيد اخلُ َر َ
اس ّ
املكي عن ابن كثري
 -234القاسم بن عبد الواحد
ّ

()11

.

( )1هو الراوي املعروف عن أيب جعفر ،وقد سبق (صفحة 422/من هذا البحث)( ،معرفة القراء،)123/1
(غاية النهاية.)616/
(( )2معرفة القراء( ،)123/1أحاسن األخبار( ،)247/غاية النهاية.)2/2
(( )4غاية النهاية.)4/2
(( )3املصدر السابق .)13/2
(( )3املصدر السابق.)3/2
(( )6غاية النهاية( ،)3/2جامع البيان ،1132/1وفيه من اسمه الفضل بن أمحد بن الوزير).
(( )7بستان اهلداة( ،)132/1غاية النهاية.)1/2
(( )3غاية النهاية( ،)14/2الكامل 263/واسمه فيه فهد).
(( )1غاية النهاية( ،)14/2األنساب.)413/4( ،)326/3
(( )12األرجوزة املنبهة( ،)146/الكامل( ،)423/معرفة القراء 121/1فام بعدها)( ،أحاسن األخبار /
( ، )421غاية النهاية .)17/2
(( )11غاية النهاية.)11/2
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()1
الكسائي ،
اين(تـ بعد 222هـ) عن
ُ -233ق َت ْي َبة بن ِم ْه َران ،أبو عبد الرمحن َ
ّ
اآلزا َذ ّ
()2
وعن أيب جعفر .
()3
يصة بن عقبة( ،ت213هـ) عن محزة .
َ -233قبِ َ
()4

ُ -236ق َّرة بن َح ْيوة عن نافع .

()5

ُ -237ق َّرة بن خالد(تـ133هـ) عن ابن كثري .

()6

َ -233ق َز َعة بن ُس َويد (تـ يف بضع 172هـ) عن ابن كثري .
()7

َبي عن نافع .
 -231ال َق ْعن ّ

()8

يب عن نافع .
 -262ك َْر َدم بن خالد ،أبو خالد املغر ّ
()9

 -261ابن ُك َريز عن ابن كثري .
 -262كعب بن إبراهيم عن يعقوب

()10

.

(( )1األرجوزة املنبهة( ،)146/الكامل( ،)422/معرفة القراء 121/1فام بعدها)( ،أحاسن األخبار/
( ، )326غاية النهاية.)26/1
(( )2غاية النهاية.)432/2
(( )4معرفة القراء112/1فامبعدها ،وفيه أنه حدث عنه)( ،أحاسن األخبار 431/وفيه من اسمه قبيصة بن
وائي -بضم املهملة وختفيف الواو
عقبة
ّ
الس ّ
العامري) ،ومل أجد له ترمجة ،ولعله قبيصة بن عقبة بن حممد ُّ
بعدها مد -طبقات ابن سعد ( ،)32/1تقريب التهذيب.)122/2
(( )3الكامل.)136/
(( )3بستان اهلداة( ،)147/1غاية النهاية333/1س ،3ومل أجد له ترمجة فيه)( ،سري أعالم النبالء 13/7
البرصي).
السدوس
واسمه فيه ُق َّرة بن خالد أبو حممد
ّ
ّ
(( )6معرفة القراء 36/1فام بعدها وفيه أنه حدث عنه)( ،غاية النهاية.)334/1
(( )7معرفة القراء 123/1ومل أجد له ترمجة فيه)( ،العرب ،72/1وفيه يف وفيات سنة(224هـ) ،من اسمه
القعنبي الزاهد).
املدين
أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن مسلمة بن قعنب احلارثي
ّ
ّ

(( )3معرفة القراء( ،)123/1أحاسن األخبار( ،)243/غاية النهاية .)42/2
الكريزي ،وأنه بواسطة إسامعيل بن عبد اهلل القسط ،)221/ويف التاريخ
(( )1الكامل ،136/وفيه أنه
ّ
اخلزاعي .)417/3
الكبري من اسمه عبيد اهلل بن كريز
ّ
(( )12الكامل( ،)264/قراءات القراء املعروفني( ،)146/غاية النهاية 437/2س ،6وترمجته يف .)42/2
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()1

مي(تـ 173هـ) عن نافع .
 -264ال َّل ْيث بن سعد  ،أبو احلارث ال َف ْه ّ
()2
 -263مالك بن أنس ،أبو عبد اهلل َ
حي(تـ 171هـ) عن نافع  ،وعن أيب
الـأ ْص َب ّ
()3

جعفر .
()4

الكويف عن عاصم .
 -263حممد بن َأ َبان بن صالح ،أبو عمر
ّ

()5

وس عن خلف العارش .
 -266حممد بن إبراهيم ،أبو احلسن ال ُّط ّ
()6
 -267حممد بن أمحد بن و ِ
الكسائي .
اصل ،أبو العباس البغداد ّي عن
َ
ّ
()7
الشافعي (تـ223هـ) عن ابن كثري .
 -263حممد بن إدريس
ّ
()8

زي عن خلف العارش .
الـم ْر َو ّ
 -261حممد بن إسحاق َ
()9
 -272حممد بن إسامعيل بن أيب ُفدَ ْيك الدِّ ْي ِ ّيل (تـ222هـ) عن ابن كثري .
()10
الكسائي .
 - 271حممد بن جعفر بن ُز ْن ُبور (تـ233هـ)عن
ّ
(( )1غاية النهاية( ،)43/2األنساب.)314/3
(( )2معرفة القراء( ،)127/1غاية النهاية.)43/2
(( )4املصدران السابقان).
(( )3غاية النهاية( ،)34/2االنفرادات عند علامء القراءات.)142/1
(( )3معرفة القراء 221/1فامبعدها ،واسمه فيه محد بن إبراهيم بن أبان الرساج)( ،غاية النهاية .)31/2
(( )6قراءات القراء املعروفني( ،)12/معرفة القراء 121/1فام بعدها)( ،غاية النهاية.) 11/2
(( )7الكامل 242/وفيه بواسطة إسامعيل بن عبد اهلل القسط)( ،غاية النهاية.)13/2
اجلزري « :ظاهر كالم ابن ِم ْه َران يدل عىل أنه تويف سنة(236هـ)  ،وليس
(( )3غاية النهاية 17/2قال ابن
ّ
كذلك بل الذي ّ
تويف يف هذه السنة أبوه ،ذكره اخلطيب».
(( )1طبقات ابن سعد ،31/1وفيه أنه موىل لبني الديل ،وأنه تويف سنة 111هـ)( ،ويف التاريخ الكبري /3
( 12فديك) بالتصغري( ،)111/6غاية النهاية( ،)121/2تقريب التهذيب ،212/وفيه أنه تويف سنة
222هـ).
الكسائي
(( )12قراءات القراء املعروفني ،)123/علق حمقق الكتاب بأنه وهم من املؤلف فليس من تالميذ
ّ
أحد هبذا االسم ،قلت :بعد البحث مل أجد من ذكره غريه كذلك ،فلعله كام ذكر املحقق ،ويف (الثقات
البن حبان من اسمه حممد بن جعفر بن أيب األزهر أبوصالح يقال له ابن زنبور من أهل مكة ،116/1
فلعله هو ،و ُع ِرف بجده).
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()1

ري (تـ223هـ) عن خلف العارش .
الس َّم ّ
جل ْهم ،أبو عبد اهلل ِّ
 -272حممد بن ا َ
()2
بم ْح ُبوب عن أيب عمرو .
 -274حممد بن احلسن،أبو جعفر ال َق َو ِار ِي ّ
ري،يعرف َ
()3

اس عن أيب عمرو .
 -273حممد بن احلسن ،أبو جعفر ُّ
الر َؤ ّ
()4

احلنفي عن محزة .
 -273حممد بن حفص بن جعفر
ّ
()5

الكويف عن عاصم .
 -276حممد بن ُر َزيق
ّ

()6

الكسائي .
 -277حممد بن ُز َريق ،أبو بكر عن
ّ
()7

يب عن محزة .
 -273حممد بن زكريا الن ََّّشا ّ
 -271حممد بن َس ْعدَ ان ،أبو جعفر الكو ّيف (تـ 241هـ) عن أيب عمرو ،وعن
()8

الكسائي .
محزة  ،وعن
ّ

()9

 -232حممد بن سعيد بن عطاء عن خلف العارش .
السني املهملة وفتح امليم
الس َّم ّ
ري بكرس ّ
(( )1معرفة القراء 221/1فامبعدها)( ،غاية النهاية  114/2وفيه ِّ
املشدّ دة).

(( )2السبعة 33/وفيه أن اسمه حمبوب بن احلسن)( ،معرفة القراء 121/1فام بعدها)( ،أحاسن األخبار /
اجلزري « :وروى حروفا عن أيب عمرو ،وهو من املقلني عنه».
( ، )322غاية النهاية ،113/2قال ابن
ّ
(( )4غاية النهاية ،116/2وفيه أنه له اختيار يف القراءة ُيروى عنه) ،وقد تكرر اسمه فيه يف ترمجة أيب عمرو
صفحة 212/1س7-6وس.)11-12
(( )3الكامل 236/وفيه أنه يروي بواسطة سليم)( ،أحاسن األخبار( ،)433/غاية النهاية.)143/2
(( )3غاية النهاية.)132/
(( )6الكامل( ،)423/غاية النهاية.)131/2
(( )7الكامل 236/أنه يروي بواسطة سليم)( ،أحاسن األخبار( ،)461/غاية النهاية.)131/2
(( )3األرجوزة املنبهة( ،)121/معرفة القراء121/1فام بعدها وفيه أنه حدث عنه)( ،غاية النهاية ، 134/2
الكسائي ،فقال:
الداين :وكان ربام د ّلس باسم
اجلزري « :له اختيار مل خيالف فيه املشهور ،قال
قال ابن
ّ
ّ
ّ
الكويف».
حدثنا أبو هارون
ّ

(( )1معرفة القراء( ،)177/1أحاسن األخبار( ،)463/غاية النهاية  ،133/2واسمه فيه حممد بن سعيد بن
الكويف َّ ِ
الْضير).
عمران بن موسى ،أبو جعفر ،ال َبزَّ از
ّ
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()1

الكسائي .
حل َّذاء عن
ّ
 -231حممد بن سفيان بن َو ْر َدان ا َ
()2
 -232حممد بن َس ْم ُعون ،ويقال َس ْب ُعون عن ابن كثري .
()3
ِ
رسح ،أبو جعفر َّ
الكسائي .
ري (تـ274هـ) عن
الش َيز ّ
ّ
 -234حممد بن سنَان بن َ ْ
()4
 -233حممد بن ُش َجاع ،أبو عبد اهلل ال َب َلخ ّي (تـ 263هـ) عن أيب عمرو .
()5

 -233حممد بن عبد اخلالق عن يعقوب .
()6

النحوي عن محزة .
 -236حممد بن عبد الرمحن بن سكيك
ّ
()7

مي عن عاصم .
 -237حممد بن عبد اهلل ال َع ْز َر ّ

()8

 -233حممد بن عبد اهلل بن وهب ،أبو عبد اهلل عن نافع .
()9

الكسائي .
مي عن
ّ
ْض ّ
 -231حممد بن عبد اهلل بن يزيد ا َ
حل ْ َ
()10
الـه َذ ّيل (تـ 232هـ) عن محزة .
 -212حممد بن أيب عبيد،
الكويف ُ
ّ
الكسائي
ومي عن
ّ
الر ّ
 -211حممد بن عمر ُّ

()11

.

(( )1معرفة القراء121/1فام بعدها)( ،غاية النهاية.)137/2
(( )2الكامل ،137/وفيه أنه شبعون ،وهو تصحيف)(.أحاسن األخبار( ،)212/غاية هناية، 123/2
املكي).
وفيها أنه حممد بن سبعون بالسني والعني مهملتني بينهام باء موحدة،
ّ

(( )4معرفة القراء( ،)174/1غاية النهاية( ،)132/األنساب.)333/1

(( )3األرجوزة املنبهة( ،)121/سري أعالم النبالء( ،)432 ، 471/12غاية النهاية.)134 ،132/2
(( )3الكامل( ،)264/بستان اهلداة( ،)142/1غاية النهاية.)162/2
(( )6غاية النهاية ،161/2وفيه « :روى القراءة عن محزة ،ذكره النقاش ،وقال احلافظ أبو عمرو :جمهول ،ال
أدري من هو وال له عندنا رواية» ،ومل أجد من ضبط اسم جده (سكيك) فيام طالعت من مراجع.
(العزرمي) فيام راجعت من مراجع.
(( )7املصدر السابق 433/1س ،)3ومل أجد نسبة
ّ
اجلزري « :ال أعرفه ّإال من الكامل».
(( )3معرفة القراء( ،)123/1غاية النهاية ،173/2قال ابن
ّ
(( )1غاية النهاية ،)343/1مل أجد له ترمجة فيام طالعت من مراجع.
(( )12غاية النهاية .)113/2
ِ
(( )11غاية النهاية 346/1س347 ،22س ،1ومل أجد له ترمجة فيه)( ،اجلرح والت َعد ّيل 21/3وفيه من
الرومي).
اسمه حممد بن عمر بن عبد اهلل
ّ

533

العدد الثامن عشر

مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية

(ذو الحجة 4153ﻫ)

()1
 -212حممد بن عمر بن و ِاقد ،أبو عبد اهلل ِ
دي (تـ221هـ) عن نافع .
الواق ّ
َ
َ
()2
 -214حممد بن عيسى َّ ِ
الكويف عن محزة .
يش
ّ
الراي ّ

()3

مي (تـ234هـ) عن خلف العارش .
 -213حممد بن عيسى ،أبو عبد اهلل ال َّت ْي ّ
()4

الكويف (تـ113هـ) عن محزة .
 -213حممد بن فضل ،أبو عبد الرمحن
ّ

()5
الكسائي .
 -216حممد بن ُقدَ ا َمة عن
ّ
()7
()6
س عن نافع  ،وعن أيب جعفر .
 -217حممد ال ُق ُ
ور ّ
()8
 -213حممد بن مسلم ،أبو عبد اهلل ِ
الع ْج ّيل عن محزة .
اكي(تـ بعيد سنة 422هـ) عن خلف
 -211حممد بن َُم ْ َلد ،أبو عبد اهلل األَ ْن َط ّ
()9

العارش .

ِ
الكسائي
دي عن
 -422حممد بن املغ َرية األَ َس ّ
ّ

()10

.

(( )1غاية النهاية.)211/2
و(الراييش) بفتح الراء بعدها ألف وياء مكسورة مثناة من حتتها ويف آخرها
(( )2غاية النهاية،)223/2
ّ
الشني املعجمة ،وهو نسبة إىل بني رايش قبيل نزل الكوفة(.اللباب يف هتذيب األنساب.)12/2
(( )4أحاسن األخبار( ،)466/غاية النهاية.)224/2
(( )3معرفة القراء112/1فامبعدها ،وفيه أنه حدث عنه)( ،أحاسن األخبار ،461/وسامه حممد بن فضيل)،
(غاية النهاية.)221/2
(( )3قراءات القراء املعروفني ،123/وقد ن َّبه حم ِّقق هذا الكتاب بأنه مل يقف عىل ترمجته) ،ومل أقف له كذلك
عىل ترمجة فيام طالعت من مراجع.
(( )6غاية النهاية 441/2س13و ،11والتوجد له ترمجة فيه).
اجلزري يف ترمجة أخيه أيب بكر).
(( )7غاية النهاية ،133/1ذكر ذلك ابن
ّ
اجلزري« :كذا سامه أبو احلسن
(( )3املستنري( ،)437/1الكامل( ،)231/غاية النهاية ،262/2قال ابن
ّ
والصواب واهلل أعلم عبد اهلل بن صالح بن مسلم».
اخلياطّ ،
(( )1غاية النهاية.)261/2
(( )12معرفة القراء 121/1فام بعدها ،وفيه أنه حدث عنه)( ،غاية النهاية.)263/2
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القراء العشرة غير المشهورين
معجم رواة َّ
()1

الـم َ
وىل عن ابن كثري .
 -421حممد َ

()2

عي عن محزة .
 -422حممد بن
اهليثم الن ََّخ ّ
ّ

()3

()4

الكسائي .
الكويف عن محزة  ،وعن
عيل
ّ
ّ
 -424حممد بن واصل ،أبو ّ
()5
دي عن ابن عامر .
 -423حممد بن الوليد ُّ
الز َب ْي ّ
()6

اري عن يعقوب .
 -423حممد بن وهب ،أبو بكر ال َف َز ّ
()7

 -426حممد بن حييى ،أبو ِّ
الذكْر عن نافع .
()8
ِ
املدين عن نافع .
َاين
 -427حممد بن حييى ،أبو ّ
ّ
غسان الـكن ّ
()9
الص ِغري(تـ 233هـ) عن خلف العارش .
 -423حممد بن حييى
الكسائي َّ
ّ

اعي(تـ 233هـ) عن محزة
الر َف ّ
 -421حممد بن يزيد،أبو هشام ِّ
()11
الكسائي ،وعن يعقوب .
ّ

()10

 ،وعن

(( )1الكامل.)136/
(( )2غاية النهاية.)273/2
(( )4الكامل( ،)233/بستان اهلداة( ،)134/1غاية النهاية .)273/2
(( )3غاية النهاية.)273/2
(( )3معرفة القراء 34/1فام بعدها ،ومل يضبط فيه)( ،ويف طبقات ابن سعد 424/7كان أعلم أهل الشام)،
الزبيدي بالضم)( ،العرب 41/1وفيه من اسمه حممد بن الوليد
(تبصري املنتبه بتحرير املشتبه136/1وفيه
ّ
احلميص).
الزبيدي
ّ
ّ

(( )6بستان اهلداة( ،)142/1غاية النهاية.)273/2
(( )7أحاسن األخبار( ،)243/ترتيب املدارك وتقريب املسالك  433/1وفيه من اسمه أبو ِّ
الذكْر حممد بن
حييى بن مهدي الت ّّامر(تـ 422هـ)( ،غاية النهاية441/2س3و ،6والتوجد له ترمجة فيه).
(( )3غاية النهاية.)277/2
(( )1معرفة القراء 221/1فامبعدها)( ،أحاسن األخبار( ،)323/غاية النهاية  ،271/2وفيه أنه أبو عبد اهلل
البغدادي).
الكسائي الصغري
ّ
ّ
(( )12األرجوزة املنبهة( ،)146/الكامل 236/وفيه أنه يروي بواسطة سليم)( ،معرفة القراء121/1فام
بعدها وفيه أنه حدث عنه)( ،غاية النهاية.)232/2
(( )11الكامل.)423/
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()1
 -412حممد بن َب ِزيع عن ابن كثري .

(ذو الحجة 4153ﻫ)

()2

مي عن يعقوب .
 -411حممد بن يونس ال ُكدَ ْي ّ
()3

()4

ري عن نافع  ،وعن محزة .
 -412مروان ال َّطا َط ّ

()5

ْدي عن أيب عمرو .
الس َم ْر َقن ّ
 -414مسعود بن صالح َّ

()6

ْجي(تـ 132هـ) عن ابن كثري .
 -413مسلم بن خالد
املكي ،املعروف َّ
بالزن ّ
ّ
()7

دي عن ابن كثري .
 -413مطرف بن معقل ،أبو بكر الن َّْه ّ
()8
الكسائي .
البغدادي عن
 -416الـمـُ َّط ِلب بن عبد الرمحن بن َق ْهم
ّ
ّ
()9
النحوي عن أيب عمرو .
 -417معاذ بن مسلم
ّ
(( )1الكامل137/وفيه أنه ابن بزيغ)( ،أحاسن األخبار212/وفيه أنه ابن بزيع)( ،ميزان االعتدال 331/4
وفيه حممد بن بزيع ،وذكر عن اخلطيب أنه جمهول)( ،تاريخ اإلسالم 32/11وفيه أنه ابن َب ِزيع  ،وهو فيه
ملكي).
مضبوط)( ،غاية هناية 123/2وفيه أن اسمه حممد بن يزيع األزرق ا ّ
(( )2معرفة القراء137/1وفيه أنه حدث عنه)( ،تاريخ بغداد  333/4وفيه من اسمه حممد بن يونس بن
موسى بن سليامن بن عبيد بن ربيعة بن كديم أبو العباس(ت236هـ)( ،األنساب( ،)41/3غاية
النهاية437/2س ،13وال توجد له ترمجة فيه).
(( )4معرفة القراء( ،)123/1العرب يف خرب من غرب  ،67/1وفيه يف وفيات سنة ( 212هـ) مروان بن حممد
اجلزري يف رواة نافع يف غاية النهاية ،441/2ويف
الدمشقي)( ،ومل يذكره ابن
الطاطري ،أبو بكر
ّ
ّ
ّ
الطاطري عن محزة).
عن
القراءة
روى
قال:
،
الكناين
حممد
أبو
حممد
بن
حممد
ترمجة
يف
)منه
412
/
1
صفحة(
ّ
ّ
(( )3الكامل.)212/
اجلزري« :له اختيار يف القراءة رواه اهلذيل ،وذكره بإسناد غري معروف،
(( )3غاية النهاية ،216/2قال ابن
ّ
وقال عنه :قرأ عىل أيب عمرو ،وغريه».
اجلزري« :و ّثقه مجاعة ،وض ّعفه أبوداود لكثرة غلطه»( ،الكامل،136/
(( )6غاية النهاية217/2قال ابن
ّ
وفيه أنه مسلم بن خالد ،وأنه بواسطة إسامعيل القسط.)242/
(( )7غايـة النهايـة .)422/2
(( )3غاية النهاية ،346/1واسم (قهم)مل يضبط فيه ،وقد ُضبِط يف تاريخ اإلسالم 223/4وهو الذي أثبته هنا) .
النحوي ،
الكويف
(( )1معرفة القراء121/1فام بعدها)( ،العرب يف خرب من غرب 33/1وفيه أنه معاذ بن مسلم
ّ
ّ
الكسائي ،حكيت عنه يف القراءات حكايات
الكويف ،قرأ عليه
النحوي
أبو مسلم معاذ بن مسلم اهلرا
ّ
ّ
ّ
كثرية)( ،غاية النهاية ،233/1وال توجد له ترمجة فيه).
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معجم رواة َّ

()1

 -413معاذ بن معاذ ،أبو عبيد اهلل ال َعن َْرب ّي (تـ 116هـ) عن أيب عمرو .
()2
 -411مع َّىل بن ِدحية ،أبو ِدحية ِ
الـم ْرص ّي عن نافع .
ْ َ
َْ
َُ
()3
ُ -422م َع َّىل بن عيسى ،الن َِّاقط عن محزة .
()4
الـم ِغرية بن شعيب الـمـ ِ
الكسائي .
َاز ِ ّين عن
ّ
َ ُ -421
()5
الض ّب ّي (تـ 144هـ) عن عاصم .
الـم ِغ َرية بن ُم ْق ِسم ،أبو هاشم َّ
ُ -422
()6

الكويف (تـ161هـ) عن عاصم .
الـم َف َّضل بن صدقة ،أبو محاد
ّ
ُ -424
()7

الض ّب ّي(تـ 163هـ) عن عاصم .
الـم َف َّضل بن حممد ،أبو حممد َّ
ُ -423
()8

َزي (تـ167هـ) عن محزة .
عيل ال َعن ّ
َ -423منْدَ ل بن ّ
()9

الكويف عن محزة .
الص َّباح
 -426املنذر بن َّ
ّ
ري عن يعقوب
 -427املنهال بن َشا َذان ،أبو زيد ال ُع َم ّ
كي عن نافع
السك َْس ّ
 -423موسى بن طارق ،أبو ُق َّرة َّ

()10

()11

.

.

(( )1معرفة القراء121/1فام بعدها)( ،غاية النهاية ،422/وفيه أنه من املكثرين عن أيب عمرو).
(( )2معرفة القراء( ،)123/1أحاسن األخبار( ،)221/غاية النهاية.)423/2
(( )4غاية النهاية ،423/2وفيه أنه يقال له ابن راشد)( ،االنفرادات عند علامء القراءات.)143/1
(( )3غاية النهاية.)423/2
(( )3املصدر السابق.)426/2
(( )6املصدر السابق).
:الـم َف َّضل بن حممد بن سامل ،ويقال :حممد بن سامل بن أيب املعايل)،
(( )7املستنري426/1وفيه أنه يقال له أيضا ُ
(الكامل( ،)273/معرفة القراء( ،)31/1غاية النهاية .)427/2
(( )3معرفة القراء112/1فامبعدها ،وفيه أنه حدث عنه)( ،تاريخ بغداد  237/12وفيه أنه مندل بن عيل أبو
العنزي ،ويقال :إن اسمه عمرو ،ولقبه مندل إال أنه غلب عليه)( ،األنساب وفيه أبو عبد اهلل
عبد اهلل
ّ
مندل بن عيل ال َعن َِز ّي ( ،)231/3غاية النهاية.)261/1
(( )1أحاسن األخبار( ،)431/غاية النهاية.)411/2
(( )12الكامل( ،)264/غاية النهاية.)413/2
(( )11أحاسن األخبار( ،)243/غاية النهاية( ،)411/2األنساب.)266/4
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()1

 -421موسى بن عيسى عن خلف العارش .
()2

 -442ميمونة بنت أيب جعفر يزيد بن ال َق ْع َقاع ،عن أبيها أيب جعفر القارئ .
()3

الكسائي .
الكويف عن
 -441ميمون بن حفص ،أبو حييى
ّ
ّ
()4

 -442نافع بن أيب ُن َعيم عن أيب جعفر .
()5

مي (تـ232هـ) عن أيب عمرو .
جل ْه َض ّ
 -444نرص بن عيل ا َ
()6

الكسائي .
الراز ّي(تـ يف حدود 232هـ) عن
ّ
ُ -443ن َصري بن يوسف ،أبو املنذر َّ
()7
ِ
زين( ،تـ223هـ) عن أيب عمرو .
 -443الن َّْْض بن ُش َميل ،أبو احلسن َ
الـام ّ
()8
ِ
اين عن أيب عمرو .
 -446أبو ُنعيم اخلُ َر َ
اس ّ
()9
ِِ
الكويف (تـ 173هـ) ،عن أيب عمرو  ،وعن
رسة ،أبو عمرو
ّ
 -447نَعيم بن َم ْي َ َ
عاصم

()10

.

(( )1غاية النهاية.)421/2
(( )2الكامل( ،)136/غاية النهاية.)423/2
النحوي).
(( )4الكامل( ،)422/غاية النهاية  423/2وفيه أنه يقال :أبو ت َْو َبة
ّ
(( )3الكامل( ،)136/معرفة القراء( ،)72/1غاية النهاية)432/2هو القارئ املعروف ،وقد سبق ذكر
اسمه (صفحة421/من هذا البحث).
(( )3الكامل ،262/وفيه نرص بن عيل)( ،بستان اهلداة ،141/1وقد ع َّلق حم ِّقق الكتاب بأن الذي أخذ عن
أيب عمرو مبارشة هو عيل بن نرص والده)( ،غاية النهاية.)332/1
(( )6األرجوزة املنبهة( ،)147/الكامل( ،)424/معرفة القراء 121/1فام بعدها)( ،أحاسن األخبار/
( ،)327غاية النهاية .)432/2
(( )7بستان اهلداة( ،)141/1غاية النهاية.)431/2
(( )3بستان اهلداة ،141/1ومل جيد له املح ِّقق ترمجة)( ،له ترمجة يف تاريخ اإلسالم.)332/1
(( )1غاية النهاية 432/2وفيه أنه ُيروى عنه حروف شواذ من اختياره).
(( )12معرفة القراء( ،)31/1غاية النهاية.)432/2
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معجم رواة َّ

()2
()1
ِ
ِ
ـدي عن أيب عمرو  ،وعن عاصم ،
السع ِي ّ
 -443نَعيـِم بن حييى ،أبو عبيد َّ
()3

وعن محزة .
()4

الكسائي .
ورة بن املبارك عن
ّ
 -441هارون بن ُس َ
()5
الكسائي .
 -432هارون بن عيسى(تـ 216هـ) عن
ّ

()6

َكي (تـ قبل 222هـ) عن ابن كثري ،
 -431هارون بن موسى ،أبو عبد اهلل ال َعت ّ
()7

()8

وعن أيب عمرو  ،وعن عاصم  ،وعن يعقوب.
()9

الكسائي .
الفارس عن
 -432هارون بن يزيد ،أبو موسى
ّ
ّ
()10
الكسائي .
ري عن
الرب َب ّ
ّ
 -434هاشم بن عبد العزيز ،أبو حممد َ ْ
(( )1غاية النهاية.)434/2
(( )2أحاسن األخبار( ،)431/غاية النهاية.)434/2
(( )4املصدران السابقان).
اجلزري اسمه عند ترمجة أيب أناس جوية يف (غاية النهاية) ،ومل أجد
(( )3غاية النهاية ،343/1ذكر ابن
ّ
هلارون هذا ترمجة فيام طالعت من مراجع ،وهناك احتامل أنه ابن لسورة بن املبارك الراوي املعروف عن
ورة).
الكسائي ،كام مل أجد من ضبط اسم أبيه
ولعله(س َ
ُ
ّ
(( )3غاية النهاية ،343/1/التوجد له ترمجة فيه)( ،تاريخ بغداد 23/13وفيه من اسمه هارون بن عيسى
نصوري ،والد حممد بن هارون
اهلاشمي امل
املدائني ،وأيضا هناك من اسمه هارون بن عيسى ،أبو جعفر
ّ
ّ
ّ
املعروف بابن برية ،وأيضا  44/13وفيها من اسمه هارون بن عيسى بن السكني بن عيسى ،أبو يزيد
البلدي).
الشيباين
ّ
ّ
(( )6أحاسن األخبار( ،)227/غاية النهاية( ،)433/2األنساب.)134/3
(( )7معرفة القراء 121/1فام بعدها)( ،أحاسن األخبار( ،)227 ،431/غاية النهاية ،233/1قال ابن
السجستاين:كان أول من سمع بالبرصة وجوه القراءات،
اجلزري  « :له قراءة معروفة ،قال أبو حاتم
ّ
ّ
وألفها وتتبع الشاذ منها؛ فبحث عن إسناده هارون ابن موسى األعور ،وكان من القراء».
(( )3أحاسن األخبار( ،)227/غاية النهاية.)436/1

(( )1أحاسن األخبار( ،)326/غاية النهاية.)433/2
(( )12الكامل 211/وسامه هشاما)( ،بستان اهلداة ،133/1وسامه هشاما) ،قال حمقق الكتاب « :قال ابن
الكسائي ،وتبعه اهلذ ّيل يف الكامل ،واحلافظ أبو العالء ،واملعروف
األهوازي يف مفردة
اجلزري :كذا سامه
ّ
ّ
ّ
الداين وغريه ،وهو الصحيح»(.غاية النهاية.)433/2
عمرو
أبو
احلافظ
ذكر
كام
يز
العز
عبد
بن
هاشم
ّ
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()1

مهام بن حييى(تـ164هـ) عن يعقوب .
َّ َ -433

()2

َ -433و ْر َدان بن إبراهيم ،األَ ْث َرم عن يعقوب .
()3

زي عن يعقوب .
 -436الوليد بن حسان الت َّْو ّ
عي (تـ223هـ) عن ابن عامر
 -437الوليد بن ُعتْبة األَ ْش َج ّ

()4

.
()5

الدمشقي(تـ 113هـ) عن نافع  ،وعن ابن
 -433الوليد بن مسلم ،أبو العباس
ّ
()6

عامر .
()7

املكي عن ابن كثري .
َ -431و ْهب بن َز ْم َعة بن صـالح
ّ

()8

الكسائي .
حي(تـ224هـ) عن
 -432حييى بن آدم ،أبو زكريا ِّ
ّ
الص ْل ّ
()9
مي(تـ227هـ) املعروف بال َف َّراء عن محزة ،
 -431حييى بن زياد ،أبو زكريا األَ ْس َل ّ
الكسائي
وعن
ّ

()10

.

(( )1غاية النهاية436/2س ،14وال توجد له ترمجة فيه)( ،التاريخ الكبري( ،)247/3لسان امليزان /4
العوذي ،بفتح املهملة وسكون الواو وكرس املعجمة
 ،233وفيه من اسمه مهام بن حييى بن دينار
ّ
البرصي).
زدي ،أبو عبد اهلل ،أبو بكر
ّ
األ ّ
(( )2غاية النهاية .)433/2
(( )4معرفة القراء( ،)137/1غاية النهاية.)431/2
(( )3األرجوزة املنبهة( ،)141/أحاسن األخبار( ،)213/معرفة القراء( ،)221/1ويف غاية النهاية / 2
الدمشقي).
األشجعي،
 462أبو العباس،
ّ
ّ

اجلزري« :ويقال :بل روى عنه-أي نافع-
(( )3أحاسن األخبار( ،)213/غاية النهاية  ،462/2قال ابن
ّ
هو(و َأ ْر ُج ُل ُك ْم) بالرفع».
حرفا واحدا
َ
(( )6أحاسن األخبار( ،)213/غاية النهاية.)462/2
(( )7غاية النهاية.)461/2
(( )3أحاسن األخبار( ،)366/غاية النهاية ( ،)464/2األنساب.)332/4
(( )1أحاسن األخبار( ،)323/غاية النهاية ،)471/2هو صاحب الطريق املعروفة عن أيب بكر شعبة عن عاصم.
(( )12الكامل( ،)421/معرفة القراء 121/1فام بعدها ،وفيه أنه حدث عنه)( ،أحاسن األخبار،)323/
(غاية النهاية.)233/1
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()1
الـخ ِ
 -432حييى بن زياد ،أبو زكريا ُ
الكسائي .
مي عن
ّ
وار ْز ّ
()2

 -434حييى بن عيل اخلَ َّزاز عن محزة .
()3

 -433حييى بن حممد بن قيس ،أبو ُزك َْري(تـ قبل 222هـ ،أو حدودها) عن نافع .
()4
 -433حييى بن اليامن ،أبو زكريا ِ
الع ْج ّيل عن محزة .
ََ
()5
 -436يزيد بن أيب مالك (تـ142هـ) عن ابن عامر .
()6

ري (تـ 223هـ) عن نافع .
 -437يعقوب بن إبراهيم ،أبو يوسف ال ُّز ْه ّ
()7
األنصاري عن نافع .
 -433يعقوب بن جعفر بن أيب كَثِ ِري
ّ
()8

الكسائي .
مي عن
ّ
ْض ّ
 -431يعقوب ا َ
حل ْ َ
()9

الكسائي .
قي عن
ّ
 -462يعقوب الدَّ ْو َر ّ
(( )1غاية النهاية .)472/2
(( )2الكامل 233/وفيه من نسبته للجزار)( ،معرفة القراء112/1فامبعدها)( ،أحاسن األخبار 462/وفيه
مطبعي ،والصواب باخلاء ،والزّ ايني)( ،غاية النهاية.)473/2
نسبته للجزار ،وهو خطأ
ّ
(( )4السبعة( ،)63/أحاسن األخبار( ،)243/غاية النهاية( ،)471/2وضبط كنيته أبو زُ ك َْري يف التاريخ
الكبري )423/3و(سري أعالم النبالء 216/1وفيه ضبط كنيته وتاريخ وفاته).
(( )3معرفة القراء112/1فامبعدها)( ،أحاسن األخبار( ،)461/غاية النهاية.)431/1
(( )3غاية النهاية323/1س22والتوجد له ترمجة فيه)( ،لسان امليزان( ،)263/طبقات بن سعد361/7
ِ
الدمشقي).
اين
ّ
وفيه من اسمه يزيد بن أيب مالك بن عبد الرمحن بن أيب مالك اهل َ ْمدَ ّ
(( )6السبعة( ،)63/غاية النهاية.)436/2
اجلزري« :عن ابن جماهد عن يعقوب بن جعفر عن
(( )7معرفة القراء( ،)123/1غاية النهاية 431/قال ابن
ّ
نافــع ﴿ َو َر ۡح َم ٞة لِّلَ ِذينَ َءا َمنُ ْ
الداين:مل يروه عن نافع غريه وهو وهم من
وا﴾ يف التـَ ْو َبة بالـخفـض ،قال
ّ
أيب عامرة».

(( )3غاية النهاية( ،)233/1هو القارئ املعروف ،وسبق ذكر اسمه صفحة422/من هذا البحث).
(( )1تذكرة احلفاظ  32 ، 32/2وفيه أن اسمه يعقوب بن إبراهيم بن كثري بن زيد بن أفلح بن منصور بن
قي ،أبو يوسف)( ،معرفة القراء 121/1فام بعدها ،وفيه أنه
العبدي،
مزاحم
ّ
القييس موالهم ،الدّ ْو َر ّ
ّ
حدث عنه)( ،األنساب ( ،)321/2غاية النهاية347/1س ،2ومل أجد له ترمجة فيه).
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()1

الثقفي عن ابن كثري .
َ -461ي ْع َىل بن حكيم
ّ

()2

َ -462ي ْع َىل بن عبيد (تـ 227هـ) عن أيب عمرو .
()3
 -464يوسف بن َأ ْس َباط (تـ113هـ) عن محزة .

()4

الض ّب ّي (تـ بعد 132هـ)عن أيب عمرو .
 -463يونس بن حبيب ،أبو عبد الرمحن َّ







(( )1غاية النهاية.)411/2
اجلزري« :وانفرد عنه بكرس الالم من
(( )2معرفة القراء 121/1فام بعدها)( ،غاية النهاية ،233/1قال ابن
ّ
(و َملِ َك ًا كَبِري ًا) بسورة اإلنسان».
َ
(( )4السبعة( ،)73/أحاسن األخبار( ،)461/غاية النهاية( ،)261/1سريأعالم النبالء.)161/1
(( )3غاية النهاية.)326/2
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اخلاةمة
أوال :النتائج:

أن اجلانب التارخيي ُي ْظ ِهر لنا أن تسمية العلامء هلؤالء الرواة بغري املشهورينظهرت منذ القرن الرابع ،ثم توالت مؤلفات القراءات عىل إيراد تسميتهم ،حتى
ُأ ْل ِغ َيت ومعها رواياهتم يف القرن التاسع عىل يد احلافظ ابن اجلزري(تـ344هـ) يف كتبه
املعتمدة يف اإلقراء.
أن عناية العلامء السابقني هبم رواية ودراية كانت بقصد إيصال سندهم ،وهذاالبحث قد ساعد عىل معرفة الطرق عنهم ،كام سهل معرفة املكثرين واملقلني منهم ،
وكذلك من يروي بواسطة من غري املشهورين عنهم ،وكذلك عىل متييز املشهور من
الرواية عنهم ،وأسباب انقطاع أسانيدهم ،وانفرادهم ،وشذوذ روايتهم ملخالفتها
للمتواتر.
 أن هذا املعجم أحىص ( )317روايا غري مشهور وذلك عند توزيعهم عىلشيوخهم القراء العرشة فعن نافع( )32روايا ،وعن ابن كثري( )31روايا ،وعن أيب
عمرو ( )33روايا  ،وعن ابن عامر( )13روايا ،وعن عاصم()43روايا ،وعن محزة
الكسائي( ،)72وعن أيب جعفر()14روايا ،وعن يعقوب ()43
( )72روايا  ،وعن
ّ
روايا ،وعن خلف()23روايا ،ثم بعد إحلاق ماتكرر منهم بقارئه بلغ عددهم
( )463روايا ،فكان عددهم أكرب من العدد الذي مجعه ابن اجلزري يف غايته وهو
( )433روايا خالل تعريفه بشيوخهم القراء العرشة.
أن هذا املعجم كشف عن تراجم بعض الرواة يف مصادر أخرى غري كتبالقراءات والرتاجم ،ككتب التاريخ  ،واحلديث وغريها.
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ثانيا:التوصيات:

ي ِ
وِص الباحث الباحثني بمزيد الدراسة والبحث للجانب اإلحصائي ألعداد
ُ

الرواة يف هذا املعجم إلعطاء رؤية عن تواتر القراءات القرآنية ،ومسامهة الرواة يف
تعزيزها من خالل رواياهتم وطرقهم ،وكذلك القيام بدراسة اجلانب اجلغرايف
النتشار القراءات من خالل رواياهتا وطرقها كونه ُي َع ِّزز فكرة تواتر القراءات،
التساع البقعة اجلغرافية النتشار القراءات بذلك احلجم اهلائل يف بقاع وبلدان
عديدة ممتدة األطراف عىل ُمتلف األعصار والبقاع ،وكذلك الكتابة عن طرق
هؤالءالرواة وسلسلة أسانيدهم ،ومجعها عىل انفراد يف معجم مستقل.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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فهرس املصادر واملراجع
 .1أحاسن األخبار في محاسن السبعة األخيار ،عبد الوهاب بن وهبان ،حتقيق أمحد السلوم،
ط1323 ،1هـ دار ابن حزم ،بريوت.
 .2االختيار في القراءات العشر لسبط اخلياط ،دراسة وحتقيق عبد العزيز السرب ،ط،1
1317هـ ،الرياض.
 .4األرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة ،وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجويد
والدالالت أليب عمرو الداين،حققه وعلق عليه حممد بن حمقان اجلزائري  ،ط،1
1322هـ ،دار املغني ،الرياض.
 .3اإلسناد عند علماء القراءات ملحمد سيدي األمني ،جملة اجلامعة اإلسالمية  ،املدينة
املنورة ،عدد .121
 .3اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى ،البن ماكوال،
ط1311 ،1هـ ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .6األنساب للسمعاين ،تقديم وتعليق عبد اهلل البارودي ،ط1323 ،1هـ ،دار اجلنان،
بريوت.
 .7االنفرادات عند علماء القراءات ،دراسة ومجع ،أمني حممد أمحد الشنقيطي ،عام
1322هـ ،رسالة دكتوراه ،اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة.
 .3بستان الهداة في اختالف األئمة والرواة في القراءات الثال عشرة واختيار اليييد  ،البن
اجلندي ،حتقيق حسني العواجي ،ط ،1321 ،1دار الزمان ،املدينة املنورة.
 .1تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ،عام 1426هـ املطبعة اخلريية ،مرص ،دار
مكتبة احلياة بريوت.
 .12تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ،للذهبي ،حتقيق عمر عبد السالم تدمري ط،1
1327هـ ،دار الكتاب العريب ،بريوت.
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 .11تاريخ بغداد للخطيب البغدادي[ ،د ،ت] ،دار الكتاب العريب ،بريوت.
 .12تاريخ دمشق البن عساكر1313 ،هـ ،دار الفكر[د ،م].
 .14التاريخ الصغير للبخاري ،حتقيق حممود إبراهيم زايد[ ،د ،ت] ،دار املعرفة ،بريوت.
 .13تاريخ القراءات في المشرق والمغرب ملحمد املختار ولد أباه ،ط[ ،4د ،ت] ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.
 .13التاريخ الكبير للبخاري1462 ،هـ ،طبعة حيدر أباد ،اهلند.
 .16تبصير المنتبه بتحرير المشتبه البن حجر العسقالين ،حتقيق حممد عيل النجار[ ،د  ،ت]،
املكتبة العلمية ،بريوت.
 .17تذكرة الحفاظ للذهبي[ ،د ،ت] ،دار أم القرى للطباعة ،والنرش ،القاهرة.
 .13التذكرة في القراءات الثمان البن غلبون ،طاهر بن عبد املنعم ،دراسة ،وحتقيق أيمن
رشدي سويد ،ط1312 ،1هـ ،اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم ،جدة ،دار
راسم[د ،م].
 .11ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقايض عياض ،حتقيق ماهر زهري ،ط1322 ،1هـ،
دار الغرب اإلسالمي ،بريوت.
 .22تعجيل المنفعة بيوائد رجال األئمة األربعة البن حجر العسقالين ،حتقيق إكرام اهلل إمداد
احلق ،ط1116 ،1م ،دار البشائر ،بريوت.
 .21تقريب التهذيب البن حجر ،حتقيق أيب األشبال صغري أمحد ،ط ،1النرشة األوىل
1316هـ ،دار العاصمة ،الرياض.
 .22تنبيهات اإلمام ابن الجير على أوهام القراء :جمعا ودراسة ،ألمحد الرويثي ،ط،1
1344هـ ،دار ابن اجلزري ،املدينة املنورة ،رشكة دار البشائر اإلسالمية  ،لبنان.
 .24الثـقـ ـ ـات البـن حبـــان البستــي ،تـحـقيــق :السيــد شــرف الدين أمحد ،ط1413 ،1هـ،
دار الفكر.
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 .23جامع البيان في القراءات السبع أليب عمرو الداين ،حتقيق حممد صدوق اجلزائري ،ط،1
1326هـ ،منشورات دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .23الجرح والتعديل البن أيب حاتم1472 ،هـ ،جملس دائرة املعارف العثامنية ،اهلند.
 .26أبوحيان األندلسي ومنهجه في تفسيره البحر المحيط وفي إيراد القراءات فيه ،ألمحد خالد
شكري ،ط1323 ،1هـ ،دار عامر ،عَ َّامن.
 .27دليل الكتب المطبوعة في الدراسات القرآنية حتى عام4153هـ،ط،1نرشمركز الدراسات
بمعهد الشاطبي ،جدة.
 .23السبعة أليب بكر ،ابن جماهد ،أمحد بن موسى  ،حتقيق شوقي ضيف ،ط[ ،2د ،ت] دار
املعارف ،القاهرة.
 .21سير أعالم النبالء ملحمد بن أمحد بن عثامن الذهبي أرشف عىل حتقيقه وخرج أحاديثه
شعيب األرناؤوط ،ط1311 ،11هـ ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
املهدوي ،حتقيق ودراسة حازم سعيد حيدر،
 .42شرح الهداية في توجيه القراءات ألمحد
ّ
ط1316 ،1هـ ،مكتبة الرشد ،الرياض.
 .41طبقات الحفاظ للسيوطي ،حتقيق عيل حممد عمر ،ط1416،1هـ ،مكتبة وهبة ،القاهرة.
 .42طبقات الحنابلة البن الفراء[ ،د ،ت]دار املعرفة ،بريوت.
 .44الطبقات الكبرى البن سعد ،ط[ ،12د ،ت] ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة.
 .43العبر في خبر من غبر للذهبي ،حتقيق أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين ،ط،1
1323هـ ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .43علم رجال القراءات أهميته وتاريخه ،وحاجته إىل العناية للمختار ولد آمني ،بحث عىل
اإلنرتنتhttp://www.qiraatt.com/vb/showthread.php.
 .46غاية االختصار أليب العالء اهلمذاين ،دراسة وحتقيق أرشف حممد فؤاد طلعت ،ط،1
1313هـ ،اجلامعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم ،جدة.
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 .47غاية النهاية في طبقات القراء البن اجلزري ،عني بنرشه ج.براجسرتارس ،ط،4
1431هـ ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
عامن.
 .43في القراءات القرآنية ألمحد شكري ،ط2226 ،1م ،دار العلوم للنرشَّ ،
 .41قراءات القراء المعروفين بروايات الرواة المشهورين ألمحد األندرايب ،حققه ،وقدم له أمحد
نصيف اجلنايب ،ط1323 ،2هـ ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 .32الكامل في القراءات العشر ،واألربعني الزائدة عليها أليب القاسم اهلذيل ،حتقيق،
وتعليق مجال بن السيد رفاعي الشايب ،ط1323 ،1هـ ،مؤسسة سام للنرش ،والتوزيع،
[د ،م].
 .31الكفاية الكبرى أليب العز القالنيس ،دراسة وحتقيق عثامن حممود غزال ،ط2227 ،1م،
دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .32لسان المييان ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،ط1326 ،4هـ ،منشورات مؤسسة
األعىل للمطبوعات ،بريوت.
 .34لطائف اإلشارات لفنون القراءات ألمحد القسطالين ،حتقيق عامر السيد عثامن ،وعبد
الصبور شاهني[ ،د ،ت] ،املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية ،القاهرة.
 .33اللباب في تهذيب األنساب لعيل بن أيب الكرم ابن األثري[ ،د ،ت]دار صادر ،بريوت.
 .33المبهج في القراءات الثمان لسبط أيب منصـور اخلياط  ،حتقيق سيد كرسوي حسن،
ط1327 ،1هـ ،توزيع مكتبة عباس أمحد الباز ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .36المتفق والمفترق للخطيب البغدادي ط1317،1هـ ،دار القادري[ ،د ،م].
 .37مختار الصحاح ملحمد الرازي طبعة 1324هـ ،مؤسسة علوم القرآن ،دمشق.
 .33المرشد الوجيي إلى علوم تتعلق بالكتاب العييي أليب شامة ،حتقيق طيار آلتي أوالج،
 ،1413دار صادر[ ،د ،م].
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 .31الـمستنير في القراءات العشر أليب طاهـر ،ابن سـ َِوار ،دراسة وحتقيق عامر الددو ،ط، 1
1326هـ ،دار البحوث للدراسات اإلسالمية ،ديب.
 .32مشاهير علماء األمصار البن حبان ،حققه ووثقه وعلق عليه مرزوق عيل إبراهيم ،ط،1
دار الوفاء ،املنصورة ،مرص.
 .31المصباح الياهر في القراءات العشر البواهر أليب الكرم الشهرزوري ،دراسة وحتقيق
إبراهيم بن سعيد الدورسي1313 ،هـ  ،كلية أصول الدين ،قسم القرآن وعلومه،
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض.
 .32معجم البلدان لياقوت بن عبد اهلل احلموي ،ط1312 ،1هـ ،دار الكتب العلمية،
بريوت.
العيل املسؤول ،ط،1
 .34معجم مصطلحات علم القراءات القرءانية ومايتعلق به لعبد
ّ
1323هـ  ،دار السالم ،القاهرة.
 .33معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار للذهبي ،حتقيق شعيب األرناؤوط،
وزمالؤه ،ط1323 ،1هـ ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 .33مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لطاش كربي زاده[ ،د ،ت] ،دار
الكتب العلمية ،بريوت.
 .36المفيد في شرح القصيد ،أليب العباس أمحد بن حممد بن جبارة ،حتقيق خري الدين
الرشيف ،ط1321 ،1هـ ،دار الغوثاين ،دمشق.
 .37مناهج الهداية لمعالم الرواية ألمحد القسطالين ،حققه وعلق عليه نبيل بن صالح ،ط،1
1343هـ ،مؤسسة بينونة ،للنرش والتوزيع ،الرياض.
 .33منجد المقرئين البن اجلزري ،اعتنى به عيل العمران ،ط1311 ،1هـ ،دار عامل الفوائد،
مكة املكرمة.
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عيل حممد الضباع[ ،د ،ت] ،دار
 .31النشر في القراءات العشر البن اجلزري ،تصحيح ّ
الكتب العلمية ،بريوت.
 .62الوافي بالوفيات للصفدي ،حتقيق حممد يوسف نجم  ،ط1411 ،1هـ ،دار فرانز شتانري،
[د ،م].
 .61وفيات األعيان البن خلكان ،حققه إحسان عباس[ ،د ،ت] ،دار صادر ،بريوت.





535



د .أمين بن محمد أحمد الشنقيطي

القراء العشرة غير المشهورين
معجم رواة َّ

فهرس املوضوعات
الصفحة

املوضوع

الملخص
المقدمة

...................................................................................

414

......................................................................................

413

التمهيد :التعريف بالرواة ،وأمهية معرفتهم ،وأسباب عدم
اختيارهم

....................................................................................

413

 :التعريف بالراوي املشهور ،وغري املشهور ........

422

التعريف بالقراء العرشة ورواهتم املشهورين ...

421

مصادر رواة القراء العرشة غري املشهورين .....

424

المبحث األول

المبحث الثاني:

المبحث الثالث:

ـــراء) العـــــرشة غــــري
المبح ــث الراب ــع :رسد أســــامء رواة (القـ ّ
املشهورين مرتبني حسب األحرف األوائل من أسامئهم ..............

426

.......................................................................................

466

.........................................................

463

...................................................................

473

الخاتمة

فهرس المصادر والمراجع
فهرس الموضوعات

531

