


إعداد
أ.د. أمين بن محـمد أحمد بن الشيخ الشنقيطي

معجم أعالم القراءة بتركيا

•  ممن مواليد عام ١٣٨٥ه  باملدينة املنورة.
•  خترج يف كلية القرآن الكرمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام ١٤٠٨ه.

•  نــال شــهادة املاجســتري مــن قســم التفســري كليــة القــرآن الكــرمي باجلامعــة اإلســالمية عــام 
١٤١٥ه  بأطروحتــه:"  كتــاب غايــة االختصــار أليب العــالء (ت٥٦٩هـــ) ،دراســة وحتقيــق"، 
كمــا نــال شــهادة الدكتــوراه منــه عــام ١٤٢١ه  بأطروحتــه: "االنفرادات عنــد علماء القراءات 

مجع ودراسة".

•  مــن أعمالــه املنشــورة:  "أجوبــة املســائل املشــكالت يف علــم القــراءات، ألمحــد األســقاطي، 
دراسة وحتقيق"، "معجم رواة القراء العشرة غري املشهورين". 

•  الربيد الشبكي:   

األستاذ بقسم القراءات -كلية القرآن الكريم- الجامعة اإلسالمية بالمدينة

au1au@hotmail.com
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 امللخص
 من إىل القرن الرابع عرشهذا املعجم يتناول أعالم القراءة برتكيا من القرن الثا   

، والفهارس ،والقراءات، فد  إىل الرتةم  هلم من كت  الرتاممهيو، اهلجري

وبيان من ، وعمل إحصائي  ألعفدادهم، وأماكن ترةمتهم، الكشف عن أسامئهمو

 .ومن ليس له ترةم  منهم، له ترةم تومفد 

وبقي  إمراءات ، ومنهجي يف إعفداد هذا املعجم هو املنهج االستقرائي التارخيي

ومبحث فيه رسد أعالم ، ومتهيفد، واشتملت خطته عىل مقفدم ، البحث املعروف 

ثم ، وذكر تراةمهم، القراءة برتكيا من القرن الثامن إىل القرن الرابع عرش اهلجري

 مع.واملصادر واملرا، ففهرس األعالم، خامت 

 ومن نتائجه: 

 ( أعالم.103) أن عفدد أعالم القراءة برتكيا بلغ يف هذا املعجم -

 من مقرئ منذ القرن الثامن وحتى الرابع عرش.  تركيا مل ختلأن  -

شهرة أعالم القراءة برتكيا والتي ترمع إىل كون بعضهم من تالمذة ابن  -

ن بعفدهم بتفدريس ثم الذين قاموا م، اجلزري كمؤمن بن عيل الرومي وغريه

، واملنصوري ،إىل تالميذ أمحفد املسرييو، ثم من بعفدهم، القراءات السبع والعرش

ثم لرحل  بعضهم إىل مرص واملفدين  وغريها لتلقي القراءات ثم عودهتم إىل تركيا 

 لإلقراء هبا.

ومصطفى اإلزمريي ، أن أعالم القرن الثاين عرش اهلجري كيوسف أفنفدي -

وقفد اشتهروا أكثر من غريهم بالقراءات ، ر أعالم القراءة برتكياوغريمها كانوا أشه

 وحتريراهتا من طريق الطيب .، العرش

قل  أعالم القراءة برتكيا يف املصادر املتقفدم  واملتأخرة منذ القرن الثامن  -

 وحتى الرابع عرش.
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وبعضهم قفد ، أن بعض هؤالء األعالم ال تومفد له ترةم  يف كت  الرتامم -

تراةمهم مومودة ضمن كت  القراءات والرتامم واإلمازات القرآني  تكون 

وهي حتتاج إىل مزيفد البحث عنها يف ، تزال حبيس  املكتبات املخطوط  لكنها ال

 تلك املصادر.

ن مل يرد هلم ذكر مم- البحث عن أعالم القراءات برتكياويويص الباحث بمزيفد 

راءات والرتامم واإلمازات من خالل التنقي  يف كت  الق -يف هذا املعجم

ملا لذلك من فائفدة كبرية يف ، املخطوط  يف مكتبات العامل التي مل تظهر إىل اليوم

وتعزيز ، ويف إبراز اتصال أسانيفدهم، التعريف بقراء القرآن الكريم يف األمصار

وتبني كثرهتم وانتشارهم يف ، تواتر القراءات التي تظهرها إحصائيات القراء

 سالمي  عرب القرون واألزمان.البلفدان اإل

 .ا لومهه تعاىل إنه سميع قري أسأل اهلل أن جيعله خالص  

 

 

 
                              



 (ه1437 ذو الحجة)العدد الثاني والعشرون               مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

345 

 املقّدمة
صفوة ، والصالة والسالم عىل نبينا مـحمفد رسول اهلل، احلمفد هلل رب العاملني

 أما بعفد:    ، وصحبه أةمعني، وعىل آله، خلقه

اهتم يف حفظه  بذلوا أوق دخفدم  كتابه من كل ميل وبلفد رماال  فقفد اختص اهلل   

ثم من ، إىل أصحابه ×وأدوه إىل طالهبم كام أداه رسول اهلل ، ونقل قراءاته

وقام علامء األم  عرب العصور بوضع ترامم ألهل كل فن فسجلوا تارخيهم ، بعفدهم

 وليسهل الرموع إليه ملعرف  أخبارهم.  ، ليتميزوا عن غريهم

وملا كان علم القراءات  
(1)

من أمل العلوم وأرشفها لشفدة تعلقه بكتاب اهلل عز 

وكان التأليف يف ترامم ،ومل
(2)

أعالمه رضبا من رضوب االعتناء بسري أهل  

وتتنزل به الرمحات ، ومما تقر به العيون، وتراةمهم، العلم الناقلني للقرآن الكريم

يفوتنا سامع أحواهلمومصاحبتهم فال ، فهم وإن فاتتنا رؤيتهم
(3)

فقفد الحت يل ، 

وتراةمهم يف مـعـجم، فكرة ةمع أسامء أعالم القراءة برتكيا
(4)

إذ مل ، مـختص هبم 

ومن النادر أن جيفد طلب  القراءات ، بتفصيل مناس  -فيام أعلم-يتعرض هلم أحفد 

 فيهم مؤلفا يف املكتب  العلمي .

                                       
لطائف اإلشارات لفنون  واختالفها معزوا لناقله(.، هو)علم بكيفي  أداء كلامت القرآن علم القراءات: (1)

 .1/170 القراءات

يعتني بالرتةم  ملشاهري القراء وبيان نبذة عن احلياة الشخصي  لكل  علم ترامم القراء هو: )العلم الذي (2)

ي ، ونشاطاته العلمي  يف قارئ منهم من حيث سن  والدته ووفاته ورحالته يف طل  العلم ونشأته العلم

 مقفدمات يف علم القراءاتاملؤثرة يف حياة كل قارئ منهم(. وذكر أهم املواقف ، والتفدريس التأليف

204. 

 .1/10فوائفد علم ترامم القراء يف كتاب هتذي  األسامء واللغاتكن مطالع  عفدد من يم (3)

ويف املغرب واألنفدلس ، وتستعمل لضبط املرويات وشيوخ الروايات، املعجم هي لفظ  غالب  يف املرشق (4)

 .11م شيوخ احلافظ أيب عمرو الفداينمعجأو برنامج.، الغال  عليهم لفظ  فهرس 
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 :حدود المعجم
وهو بفداي  دخول القراءات إىل هذا -الثامنالنطاق الزمني يبفدأ من القرن 

 .-وهو القرن السابق لعرصنا اليوم-وحتى القرن الرابع عرش اهلجري -البلفد

ومزء من الفدول  الرتكي  ، النطاق املكاين هو بالد الرتك يف الفدول  العثامني 

احلفديث 
(1)

 .  

 :أهداف المعجم
ثني املشتغلني بتحقيق اإلسهام يف خفدم  الفدراسات القرآني  بإفادة الباح -

، وبتقفديم إحصائي  ومرمعي  ألعفدادهم، خمطوطات أعالم القراءة يف هذا البلفد

وسفد العجز الواضح يف الكت  ، ومعرف  من ليس له ترةم  منهم، وأماكن تراةمهم

 ومفدارسهم. ، وتراةمهم، ملعامم حول القراءات والقراءبا، وفهارس املخطوطات

وغريها ، وإبراز دورهم يف تركيا، وإمازاهتم، هممعرف  مفدى اتصال أسانيفد -

 من بلفدان العامل اإلسالمي. 

تلبي  دعوة بعض الباحثني إىل التصنيف يف أحوال القراء فيام بعفد القرن  -

التاسع
(2)

والقراء يف بعض ، وليكون عىل غرار ما ألف يف التعريف باملقارئ، 

اإلسالمي  والفديار األقطار
(3)

 . 

                                       
 /1 البلفدان لليعقويببالشامل وبالد التغرغز يف الرشق.الد واسع  تتصل بالبحر الشامي بالد الرتك ب (1)

هلا يف عهفد سليامن بن عبفد امللك.تاريخ وقفد دخل الفتح اإلسالمي إليها بعفد عفدة محالت أو، 126

تاريخ ، هـ(857لكن مل يتحقق الفتح هلا حتى نجح املسلمون يف فتح القسطنطيني  عام)، 6/53الطربي

 .141-131الفدول  العثامني 

 .61، 60، 51،  1/50 احللقات املضيئات (2)

ف القرن القراءات بأفريقي  من الفتح إىل منتصو، قراء املغرب األقىص ملـحمفد ححود ترامم مثل: كتاب (3)

ءات والقراء والقرا، لقراءات القرآني  يف بالد الشام حلسني عطواناو، ادخامس اهلجري هلنفد شلبي

 وغريها.، -وكلها مطبوع  متفداول  يف األسواق- ب لسعيفد إعرابباملغر
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 :قةالدراسات الساب
ومن ، مل أقف بعفد التتبع والبحث عىل كتاب ةمع بني دفتيه هذا املوضوع  

 الفدراسات التي ومفدهتا حتفدثت عن هذا املوضوع لكن مل تفرده بالتأليف: 

أو املحقق ، أو املخطوط ، تراةمهم يف بعض مؤلفاهتم املطبوع  -
(1)

. 

والفهارس، تراةمهم يف كت  الرتامم -
(2)

. 

األنشط  ، فدرس  اإلقراء يف تركيا وأهم سامهتا وشيوخها)م بحث بعنوان: -

األوىل لعلم القراءات عنفد العثامنيني وقفدوم ابن اجلزري إىل األناضول(
(3)

. 

ويتميز هذا املعجم عن الفدراسات السابق  باحلرص واالستقصاء ألعالم القراءة 

، ومرص، تركيا والتعريف بفدورهم الكبري يف نرش القراءات يف، وتراةمهم، هبذا البلفد

وسو  يستفيفد البحث من تلك املصادر الواردة يف الفدراسات ، وغريها، والشام

 .-إن شاء اهلل تعاىل-السابق  عنفد احلام  

  :خطة البحث
وخط  البحث ، وفيها مقفدم  تشتمل عىل أمهي  املوضوع وسب  اختياره  

، ن القرن الثامنثم مبحث فيه رسد أعالم القراءة برتكيا م، فتمهيفد، ومنهجي فيه

 فالفهارس الالزم .، فادخامت ، وتراةمهم، وحتى الرابع عرش اهلجري

                                       
مرشفد الطلب  واملخطوط  مثل:، (62معلوماته يف ترةم )، هتذي  القراءات للمرعيش املطبوع  مثل: (1)

مثل:  واملحقق ، 204لوح  ، وفيه ترامم عفدد من شيوخه وشيوخهم األتراك، ملصطفى اإلسالمبويل

 .مشكالت الشاطبي

وكشف الظنون ، امني  يف علامء الفدول  العثامني الشقائق النعو، الفدرر يف أعيان القرن الثاين عرشسلك :مثل (2)

 .وآثار املصنفني من كشف الظنون، أسامء املؤلفني، هفدي  العارفني و، أسامي الكت  والفنون

وأنشط  ابن اجلزري ، تناول فيه تاريخ القراءات يف تركيا، بحث مطبوع من إعفداد مصطفى آتيال اقفدمري (3)

ثم ذكر أبرز القراء ثم مناهج تعليم وتفدريس علم القراءات ، ثم ذكر مفدارس اإلقراء، العلمي  يف بورصا

ثم حتفدث عن تطبيقات ، ثم ذكر الطرق واملسالك برتكيا يف تعليم وتفدريس علم القراءات، يف تركيا

 .289-287رس  اإلقراء يف تركيا م وتفدريس علم القراءات يف تركيا.مفداملرحل  األخرية لتعلي
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 :البحثفي منهجي 
 واملنهج االستقرائي التارخيي. ، اعتمفدت عىل املنهج الوصفي -

وأثر أعالم القراءة عىل القراءات ، مّهفدت بذكر تاريخ القراءات ومفدارسها -

 يف هذا البلفد.

 ت:وفي ترتيب المعجم قم 
 بتها هجائيا.ورتّ ، بذكر األعالم حتت رقم مسلسل -

رّتبتها عىل القرون بفدءا من القرن و، بذكر األسامء بحس  نظام الفهرس  -

بناء عىل ما ظهر يل من ، وذكرت وفياهتم بحس  كل قرن، ثم الذي يليه، الثامن

 أو بحس  ورودهم يف ترامم تالميذهم بكوهنم من شيوخهم.، وفياهتم

أو تالمذهتم  عىل أهنم ، أو أنساهبم أو شيوخهم، ت أسامؤهممن دلّ بجمع  -

وهم من اشتهر يف هذا ، وأضفت إليهم غريهم من غري األتراك، من أهل هذا البلفد

واملنصوري تنبيها عىل أصل هذه املفدرس  ، واملسريي، البلفد باإلقراء كابن اجلزري

وال لشيوخ ، سالطني لشهرهتمومل أترمم لل، وشيوخها الذين أوصلوا إليها القراءة

 وال تالميذهم لكي ال خيرج البحث عن مقصوده. ، املرتمم هلم الواردين يف النص

، بذكر ترةم  لكل واحفد منهم بحس  ما وقفت عليه يف ترةمته كاسمه -

، ووفـــاتــه، وسيــرته، وتالمـيذه، ومشــاخيه، وبلــفده، ووالدتــه، ووصفه، ونسبه

 ــته من املصادر باختصار. وبّيــنــت تــرةم

وال )أل(التعريفي  ، وال )أيب(، ومل أعتفد فيه بلفظ ـ)ابن(، برتتي  أسامئهم -

واعتفد باحلر  ، واعتفددت فيه بأول حر  يليه، الواردة يف االسم األول والثاين

 ومعلت الكني  ضمن األسامء. ، و)أيب(، الثاين بعفد )ابن(

ضبط من كت  الرتامم واألنساب والتاريخ بضبط ما حيتاج من األسامء إىل  -

وليعذرين القارئ يف عفدم ضبط الكثري منها لعفدم وقويف عليه ، بحس  االستطاع 

 يف املصادر.
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 يلي: وفي التعليق على تراجمهم قمت بتنظيمها من خالل ما
مامع »رمعت إىل املصادر األصيل  يف ترامم أعالم القراءة وغريهم كـ -

، «الشقائق النعامني  لطاش كربي زاده»و، «البن اجلزريأسانيفد ابن اجلزري 

لإلسالمبويل  مرشفد الطلب »و ،«عجائ  اآلثار للجربيت»و ،«الفدرر للمرادي سلك»و

وكذلك بعض املصادر ، «وأحيانا إىل نسخ  املكتب  املحمودي ، نسخ  مكتب  سليم

، «الرحيم احللقات املضيئات للسيفد عبفد»احلفديث  التي ومفدت ترةمتهم فيها كـ

 وغريها. ، «معجم املؤلفني لعمر رضا كحال »و، «األعالم للزركيل»و

مل أقف  أو، أو حمقق ، أو مطبوع ، بّينت يف النص حال كتبهم بكوهنا خمطوط  -

 قت معلوماهتا يف احلاشي .ثم وثّ  ، عىل مكاهنا يف الفهارس

أمفد ألصحاهبا  والتي مل، عّلقت عىل بعض األسامء الواردة يف بعض األسانيفد -

 (.94انظر مثال ترةم  رقم)، ترةم 

، نّبهت عىل عفدد من القراء املغمورين ممن ال تكاد هلم ذكرا يف كت  الرتامم -

 (. 93انظر مثال ترةم  رقم)

وضعت فهرسا لألعالم الواردين يف نص املعجم ، ويف الفهارس آخر البحث

يه إىل رقم ترةمته يف املعجم وأحلت لرتةم  العلم ف، مرتبا عىل احلرو  اهلجائي 

 وليس لصفح  ترةمته. 

فقفد ، هذا ما أحببت أن يكون القارئ عىل علم به عىل عجال  واختصار شفديفد

 اثننيو، وسبعني منهم واحفدووقف عىل ترامم ، (أعالم103عثر البحث عىل )

وهو عمل من شأنه أن ينهض ولو بقفدر يسري ، وثالثني مل يقف عىل تراةمهم

عىل أن تستكمل بقي  أسامئهم ، فديفدة مفيفدة يف القراءات وترامم القراءبفدراسات م

وحاولت  ،وال أدعي أين وفيت فحسبي أين قفد امتهفدت ومودها. حال

 واحلمفد هلل رب العاملني.، االستقصاء
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(1)التمهيد
 

 :تاريخ القراءات ومدارسها في تركيا( 1)
إبان الفدول  العثامني  ثم يف  من املعلوم أن احلياة العلمي  يف هذا البلفد مرت   

وديني  أثرت يف الناحي  ، عرص الفدول  الرتكي  بأوضاع سياسي  واقتصادي  وامتامعي 

من خالل  الكبري بالعلوم الفديني  والرشعي كام عرفت مظاهر االهتامم ، العلمي 

وكذلك بنشاط حرك  ، علمي هم باحلرك  الئاهتامم السالطني وادخلفاء ووزرا

ونظام التعليم ، باحلرك  التعليمي كذلك و، وبخزائن الكت  عرب القرون، التأليف

ثم ضعف هذا ، واإلمازات العلمي ، والرحالت العلمي ، ووسائله، ومراكزه

ا يف اجلزء األول من عرص الفدول  الرتكي  احلفديث االهتامم كثري  
(2)

   . 

إال يف القرن   م ُيعَر  أول دخول القراءات إىل تركيالوبالنسب  للقراءات ف 

الذي ، هـ(799)من خالل دروس الشيخ مؤمن بن عيل بن مـحمفد الرومي ، الثامن

درس القراءات  العرش عىل ابن اجلزري وأخذ إمازة منه بفدمشق
(3)

ثم بعفد ذلك ، 

من خالل دروس ابن اجلزري بفدار القراء ببورصا حيث قفدم إىل األناضول بفدعوة 

ونشط خالل فرتة إقامته فيها ، هـ(797) يفدمن السلطان العثامين يلفدريم بايز

بالتفدريس لكثري من الطالب وإمازهتم
(4)

خمترص »وكذلك بتأليف بعض كتبه كـ، 

                                       
ولكي ، كي ال ينفصل موضوعه عن عمقه العلمي والتارخيي، هذا التمهيفد له صل  وطيفدة هبذا املعجم (1)

ونتصور أسامء أعالم القراءة الذين وصلوا إىل ، نفهم مفدى شيوع القراءات وعلومها يف هذا البلفد خاص 

وكذلك مفدى رسوخ أعالم هذا ، ب فيه من بعفدهموكيف صار هلم طال، هذا البلفد من بلفدان أخرى

ثم التعر  عىل كيفي  ترامع دروس ، واإلسناد، والتأليف، البلفد وأثرهم وقيامهم بفدورهم بالتفدريس

 القراءات فيه.

 .112تاريخ الفدول  العثامني   (2)

 .19، 18مامع أسانيفد ابن اجلزري  (3)

 =وبعض، والفقه، والنحو، العربي ، ومـحمفد، ومصطفى دّرس ابن اجلزري  أبناء يلفدريم بايزيفد موسى (4)
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، «النرش يف القراءات العرش»و، -مل أقف عىل مكانه يف الفهارس-«تاريخ الذهبي

، «هناي  الربرة فيام زاد عىل العرشة»ومتن ، «طيب  النرش يف القراءات العرش»ومتن 

 .  متفداول وكلها مطبوع

كام قام أبناؤه  
(1)

، «النرش»كذلك بتعليم القراءات العرش الواردة يف كتاب  

وكذلك ، «تقري  النرش»و «حتبري التيسري»و «الفدرة»و «طيب  النرش»و، ومصادره

وإن - لكثري من الطلب ، البن اجلزري يف األناضول «املقفدم »بتعليم التجويفد من  

 .-ئا عن هؤالء الطلب كنا ال نعلم شي

يف دور اإلقراء ثم ازدهرت بعفد ذلك هذه الفدروس  
(2)

وخاص   اا كبري  ازدهار   

حيث كان من تقاليفد أهل هذا البلفد العريق  ، والثاين عرش، احلادي عرش نييف القرن

إىل مركز  يدع وكان ممن، دعوة علامء العرص املعروفني إىل مركز السلطن  العثامني 

وتتلمذ عليه عفدد من القراء من ، هـ(1006)تـأمحفد املسريي املرصي  ثامني السلطن  الع

 وعيل املنصوري، وغريه، أولياء أفنفدي، األتراك مثل مـحمفد بن معفر األمايس

وتتلمذ عليه عفدد من القراء األتراك مثل عبفد اهلل بن مـحمفد بن يوسف  هـ(1134)تـ

وغريه،  هـ(1167)تـ يوسف أفنفدي، األمايس
(3)

. 

                                       
 .269مفدرس  اإلقراء يف تركيا، 112العلوم الفديني . تاريخ الفدول  العثامني =

 . 269مفدرس  اإلقراء يف تركيا ، 1323كشف الظنون، 112تاريخ الفدول  العثامني  (1)

ودار السلطان يلفدريم بايزيفد يف بورصا،  اوهي مثل: دار القراء التي افتتحه، دور اإلقراء برتكيا عفديفدة (2)

، وخرسو كنهفدي، ودار السلطان سليامن، هـ(893) تحها املال كوراين بإستانبول عامالقراء التي افت

 55ثم افتتحت ، وعبفد اهلل باشا، الثاين ويف خارج إستانبول دار بايزيفد، وسعفدي ملبي، وحممود باشا

وعفدد آخر يف خمتلف ، يف ديار بكر 16و، يف أماسيا 8و، ترابظون يف 3و، يف بورصا 8و، دارا يف إستانبول

ثم استمرت هذه املفدارس يف احلفاظ عىل كياهنا إىل أن ألغيت املفدارس ، املناطق لتقفديم العلوم للطالب

 .272،  271،  270مفدرس  اإلقراء يف تركيا يف تركيا.

 .فام بعفدها، 267 مفدرس  اإلقراء يف تركيا (3)
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وحتى ، ثم ترامعت هذه املفدارس يف هذا البلفد منذ القرن الرابع عرش اهلجري  

فأصبح تفدريس القراءات ، عرصنا اليوم شأهنا يف ذلك شأن بقي  العلوم الرشعي 

مع رشوحها عىل يفد عفدد قليل من  «الفدرة»و «الطيب »و «الشاطبي »وهي ، من املتون

س  الذي حيصل عليه الطال  دون وبأسلوب الكرا، املفدرسني دون ترتي  للوموه

وقفد كانت ، وبعفد ادختم ينال اإلمازة يف القراءات، ثم يقوم بالقراءة منها، عناء

ويتم املصادق  عليها بعفد عرضها  ،ومسلك الكراسات املحرضة بحس  كل طريق

، وكذلك تعلم طريق العرشة، كام تم إمهال طريق السبع ، أو األستاذ، عىل املفدرس

، «زبفدة العرفان»صار فقط عىل متابع  كتاب عبفد الفتاح البالوي وأصبح االقت

دون ، ملـحمفد أمني أفنفدي وهو بطريق العرش الصغرى «عمفدة ادخالن»وكتاب 

ليوسف أفنفدي  «ئتال اال»وأصبح  املسلك املعمول به هو مسلك ، الطرق املتفرع 

 دون بقي  املسالك األخرى املعروف  فيها
(1)

. 

رج يف القرن العارش ــفخ، رب القرونــكثرية من هذه املقارئ عوقفد خترج ةماع   

،  ( هـ981)تـ ومـحمفد بري عيل زاده الربكوي، هـ(968)تـ   منهم طاش كربي زاده ـلـث

ويف القرن احلادي عرش ، وغريهم هـ(986)تـ بعفدوإمام مـحمفد حسام اإلياثلوغي 

، هـ(1097)تـ  عبان أفنفديوش، هـ(1045)تـ  مـحمفد بن معفر الشهري بأوليا افنفدي

بفد اهلل ـــرش عـاين عـويف القرن الث، مـــوغريه، هـ(1050)تـ  ومـحمفد بن أمحفد العويف

اهلل وعبفد، هـ(1195) تـ وإسامعيل بن مـحمفد القونوي، هـ(1148)تـمصطفى الكوبريل 

رمحن ــفد الــومصطفى بن عب، هـ(1167)تـ فدي زادهــنــيوسف أف، بن مـحمفد

ا ــان حيــ)ك ويف القرن الثالث عرش ملبي الطنتفدائي، وغريهم، هـ(1190)تـاإلزمريي 

، وغريمها، هـ(1252)تـ  يــوبـيل األيـــالح بن إسامعــن صــفد اهلل بــــوعب، هـ(1265

                                       
 .287السابقاملصفدر  (1)
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وأمحفد شاكر ، (ـه1307)تـ  ويص بن عيل اإلسالمبويلويف القرن الرابع عرش أمحفد خل

 وغريمها.، (ـ ه1315 تـ ) عفرانبويلبن خليل احلسيني اإلصطنبويل الز

 :( أثر أعالم القراءة بتركيا على القراءات2)
 طيب    ا مشكورة  ومهود  ، ا عىل القراءات يف تركيا ا كبري  ترك هؤالء األعالم أثر    

يف املفدرس  املرشقي  أو جمموع  املفدارس املرشقي  املنصهرة يف مفدرس  ابن اجلزري 

عىل ساح  اإلقراء باملرشق  االلذين سيطر «طيب  النرش» أو «النرش»من خالل كتاب 

 ومن تلك اآلثار التي تركها هؤالء األعالم: ، سيطرة مطلق  كامل 

وذلك بنرش القراءات السبع والثالث ، نرش القراءات العرش الكربى وحتريراهتا 

وهو ، إذ كان االعتامد عنفدهم عىل طريق السبع ، والعرش الكربى، العرش الصغرى

والقصيفدة الالمي  لإلمام ، لإلمام أيب عمرو الفداين «التيسري»عبارة عام تضمنه كتاب 

وهي كناي  عام ، ومن طريق العرش الصغرى، «حرز األماين»ـالشاطبي املسامة ب

مكمال هبم القراءات السبع إىل ، الربرة  تضمنه التحبري يف قراءات األئم  الثالث

ن القصيفدة الالمي العرش وهي ، ومن طريق العرشة،   املوسوم  بالفدرةمع ُمضمَّ

   .)العرش الكربى( وتقريبه، وطيبته، كناي  عن النرش

عىل حس  مفدرس   ضبط اجلمع والرتتي  للقراءات السبع والعرش ومنها:

مع اختال  بينها وبني ضبط مفدرس  القراءات باملغرب، القراءات بمرص والشام
(1)

 

فكان العمل يف املفدرس  الرتكي  من ، ريراهتا فقطالتي اهتمت بالقراءات السبع  وحت

 الطريق األول:، بط طريقنيخالل كراسات تشكلت من تفدوين املناظرات لض

                                       
كانت بالقراءات السبع وحفظها أداء ، اهتاممات املفدرس  املغربي  اجلامع  ذات الطراز املغريب ادخاص (1)

وتلقيها بالسنفد إذ مع ظهور مرحل  ابن اجلزري مل يمنع ذلك  أن تبقى للسبع هيمنتها حتى بعفد شهرة ابن 

 «عىل أهل هذا الزمان اقتصارهم عىل ذلكألن الغال  »قال الصفاقيس: ، اجلزري يف األعرص املتأخرة

 .8غيث النفع يف القراءات السبع
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ى بطريق إستانبولاملسم
(1)

طريق مرص والطريق الثاين:، 
(2)

وقفد خالف بعض ، 

ا يف بعض الفروع فالبعض يأخذ بظاهر عبارات أصحاب هذا املسلك بعض  

واملشهور يف كال ، ويرتك ما فيه اضطراب، ض يأخذ باألحوطوالبع، املتقفدمني

ومسلك ، ففي الطريق األول مسلك الشيخ يوسف أفنفدي زاده، الطريقني مسلكان

أما يف الطريق الثاين فمسلك الشيخ مـحمفد النعيمي الشهري ، الشيخ أمحفد الصويف

ة باإلسناد وهذه املسالك اختيارات مأخوذ، ومسلك الشيخ عطا اهلل، بكتاين زاده

 .اجلزري املتصل إىل ابن

، والكربى وخمتلف فنون القراءات، التأليف يف القراءات العرش الصغرىومنها: 

إلمام مـحمفد بن  «املعني»مثل: ، فقفد ألف أعالم املفدرس  الرتكي  يف رشوح الشاطبي 

حسام اإلياثلوغي
(3)

 «سبط ادخياطلالروايات املكيات »ويف مفردات القراء كـ، 

                                       
ثم حتبري ، التيسري :وفيه أن أصحاهبا يرتبون الكت  املعتمفدة ترتيبا أوليا، 280مفدرس  اإلقراء يف تركيا (1)

ومن حيث املسلك أخذت ، والطيب  والتقري ، والفدرة، ومرامعهم الشاطبي ، العرش الصغرى، التيسري

مثل: مرات  املفد ُأِخذ باملرتبتني ، والعزيم ، بأداء ترتي  األومه ةميعها عىل الطرق من املرامع ما أمكن

ومن املؤلفات التي كانت ، وُأِخذ باملرات  األربع  يف التقري ، واملرات  األربع يف السبع  والعرشة

الذي مل يعثر له ، فد الصويفوكذلك مشى عليه أمح، تسلك هذا املسلك كتاب )االئتال ( ليوسف أفنفدي

ض الكت  لبعض منسويب هذا وُعِر  ذلك عنه شفهيا وقفدمها العلامء كتعليقات عىل بع، عىل كتاب

 .املسلك

والفدرة ، فرتامع الشاطبي ، وفيه أن أصحاهبا يرتبون الكت  حس  أمهيتها، 272مفدرس  اإلقراء يف تركيا (2)

ومن حيث املسلك أخذت هذه املفدرس  ، وتقري  النرش، يب ثم الط، والتحبري البن اجلزري، مع التيسري

مثل: مرات  املفد أخذت باملرتبتني يف السبع  ، واكتفوا بالرخص ، بأداء ما يمكن أداؤه واإلتيان به وامبا 

لرواي  يف متقن ا ،ومن املؤلفات التي سلكت هذا املسلك:، وباملرات  األربع أحيانا، والتقري ، والعرشة

 هـ(1209)تـ وكذلك مشى عليه عطاء اهلل النجي ، هـ(1169ملـحمفد النعيمي)تـ ءة والفدراي علوم القرا

الذي امتاز باجلفداول -)مطبوع( ألمحفد رشفدي أفنفدي وكذلك مرشفد الطلب ، -ومل يعثر له عىل كتاب -

 .-املوضح  والرسوم املقرب  لطرق القراء العرشة مع العزو إليها

 =لفتح اهلل مصلح الفدين مصطفى القومي، وفتح األماين يف القراءات السبعـحمفد مل وكـرشح الشاطبي  (3)
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ويف باب من أبواب أصول القراءات ، حمفد عار  بن إبراهيم احلفظيملـ

للربكوي مـحمفد بري عيل «اإلظهار»كـ
(1)

هتذي  القراءات »ويف القراءات العرش كـ، 

ملـحمفد بن أيب بكر املرعيش سامقيل زاده «العرش
(2)

رشح »ويف رشح النرش كـ، 

ملـحمفد عمر املعرو  بقورد أفنفدي «النرش
(3)

رشح عىل طيب  »طيب  كـرشح ال ويف، 

ويف حتريرات الشاطبي  والطيب ، عــبــفد الرمحن بن عــيل األمــــايس «النرش
(4)

 

حلمفد اهلل خري الفدين «فيض اإلتقان يف وموه القرآن»كـ
(5)

ويف القراءات الثالث ، 

ألمحفد  «لوامع الغرر رشح فرائفد الفدرر يف القراءات الثالث»املتمم  للعرشة ككتاب 

 «إرشاد املريفد إىل معرف  األسانيفد»كـ ويف معرف  األسانيفد، يل الكوراينبن إسامع

                                       
)وهذه املؤلفات يف هذا املبحث ستأيت معلوماهتا يف مكاهنا عنفد ترامم أصحاهبا  أفنفدي عمر املارديني.=

 (.-إن شاء اهلل-يف هذا املعجم 

واإلظهار يف طرق ، اإلسالمبويلملصطفى بن احلسن بن يعقوب  وكـتحف  الطلب  يف مفدات طريق الطيب  (1)

 ملـحمفد عار  احلفظي. األئم  األخيار

 ملـحمفد أمحفد بن مـحمفد العويف. وكـاجلواهر املكلل  (2)

 .-حقق يف طنطا بمرص -، ملـحمفد أمحفد بن مـحمفد العويف وكـتلخيص النرش الكبري (3)

لف فيها إىل من رواها من علم يعنى بعزو أومه طرق القراءات املخت ا هي:التحريرات اصطالح   (4)

، وتنقيحها وبيان اجلائز منها، وهتتم بتمييز الطرق، وأمهات مصادر القراءات، أصحاب الطرق

والقراءات/مصطلح  معجم املصطلحات يف علمي التجويفد وما يرتت  عليها من األومه.، واملمنوع

 .التحريرات

وزبفدة العرفان ، كتاين زاده، ن مصطفى النعيمي أفنفديملـحمفد ب لرواي  يف علوم القراءة والرواي متقن اوكـ (5)

وأموب  ، ليوسف أفنفدي واالئتال  يف وموه االختال ، ألحـمفد عبـفد الفتــاح البالوي يف وموه القرآن

لعيل  وإرشاد الطلب  إىل شواهفد الطيب ، ليوسف أفنفدي أيضا لشاطبيمشكالت او، يوسف أفنفدي زاده

، يف النرش من الفوائفد تقري  حصول املقاصفد يف ختريج ماو، موه القرآنوعمفدة العرفان يف و، املنصوري

رسال  اختال  املقاري، وحصن القاري يف و،   الربرة بام سكت عنه نرش العرشةإحتاو، وحترير النرش

 األزمريي، والتحرير يف القراءات كلها ملصطفى بن عبفد الرمحن زمريي، وفيوض اإلتقان يف وموه القرآناإل

 وحتف  األمني، وذخر األري ، حفظي ملـحمفد عار  يف رشح خمتار اإلقراءمغني القراء بحري، و ليوسف

 كالمها  ملـحمفد أمني اإلستانبويل.
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لعبفد اهلل مصطفى مـحمفد الكوبريل
(1)

مرشفد »وكذلك يف عزو طرق الطيب  كـ، 

ملصطفى اإلسالمبويل «الطلب  يف معرف  طريق الطيب 
(2)

ويف ترامم القراء ، 

ملصطفى  «لب مرشفد الط»ضمن  «ذكر ترامم الشيوخ ومناقبهم»ومناقبهم كـ

لعبفد اهلل  «اإلفـــادة الـــمقنـــع »كـ ويف القراءات األربع الشاذة، اإلسالمبويل

مصطفى الكوبريل
(3)

لطاش كربي زاده «رشح املقفدم  اجلزري »ويف التجويفد كـ، 
(4)

 ،

لطاش كربي «الوقف»ويف علم الوقف كـ
(5)

رسال  يف بيان »ويف الرسم العثامين كـ، 

ملـحمفد الربكوي «امني  الست رسوم املصاحف العث
(6)

وغريها مما هو يف الفهارس ، 

وهي مؤلفات قفد بقيت شاهفدة عىل مهودهم ، اا أو مفقود  ا كان أو خمطوط  مطبوع  

 .واتضح هبا أثرهم، التي فرضوا من خالهلا ومودهم

وقفد لقيت امتهاداهتم ، مناقش  بعض قضايا القراءات والتجويفد املهم ومنها: 

 عنفد املقرئني كتحريرات يوسف أفنفدي زاده التي انطلقت من وال  حول بعضها قب

وحتريرات اإلزمريي التي لقيت قبوال عنفد املتويل، حتريرات املنصوري
(7)

حيث ، 

                                       
 ملصطفى بن احلسن بن يعقوب اإلسالمبويل. ويل ضمن مرشفد الطلب أسانيفد مصطفى اإلسالمبوكـ (1)

  بن صالح بن إسامعيل األيويب.لعبفد اهلل الطرق املأخوذة من األئم  القراءجامع وكـ (2)

ملـحمفد عار   واملجمع يف القراءات األربع، ملصطفى اإلزمريي اإلعالم بانفراد األربع  األعالمنور وكـ (3)

 ليوسف أفنفدي. يف حكم القراءة بالقراءات الشواذرسال  ، وبن إبراهيم احلفظي

إلسامعيل بن مـحمفد بن  والرسال  الضادي  ،ملـحمفد عمر املعرو  بقورد أفنفدي ورشح املقفدم  اجلزري  (4)

فد مهو، ملـحمفد بن إسامعيل اإلزمريي لرد عىل رسال  املرعشيل يف الضادرسال  يف او، مصطفى القونوي

 لسامقيل. املقل

 .17-13 رشح عىل املقفدم  اجلزري ف  العرفان يف بيان أوقا  القرآن خمطوط.حتوله كذلك  (5)

 ملـحمفد أمحفد بن مـحمفد العويف.، م املصاحف العثامني يامني  يف رساجلواهر الو (6)

وأنه ، وفيه ثناء عىل العالم  األزمريي، 11الروض النضري، 50 إحتا  الربرة بام سكت عنه نرش العرشة (7)

 «.ونحن إزمرييون» وفيه عبارة املتويل: 150، 147اإلمام املتويل، سيفد من بحث يف هذا الشأن 

 =محفد بن احلسن، ينعت بشيخ القراء، عامل بالقراءات، مرصي، أزهري، رضير، منواملتويل: هو حمـمفد بن أ
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بفدا لإلزمريي مرامع  أصول النرش التي استقى منها ابن اجلزري كتابه النرش فألف 

 ،«حتريرات اإلزمريي»و، «انبفدائع الربه»و، «عمفدة العرفان»و، «حترير النرش» كتابه

وكان ال يكتفي فيها بنقل ابن اجلزري بل يرامع كذلك ما وصل إليه من الكت  

، عىل نقل ابن اجلزري أما ما مل يصل إليه فيعتمفد فيه، التي أسنفدها ابن اجلزري

كم ا يتوقف عن األخذ بحوحيث ال ينقل ابن اجلزري عن هذه األصول فأحيان  

ما يف هذه األصولفد يف معرف  ا جيتهوأحيان  ، معني
(1)

ومن املسائل التي يكون ، 

)مسأل  الغن  يف الالم  ا ملا هو منصوص يف الكت  التي أسنفد منها قراءتهخمالف   «النرش»

طيب  »و، «النرش»ويف هذا ترك ملا يف ، لألزرق( وقفد اختار اإلزمريي منعها والراء

وغريها، لسكت بني السورتني()مسأل  ا وكذلك، ومتابع  ملا يف الكت ، «النرش
(2)

 ،

وأصبح منهجه هو السائفد عنفد ، وقفد كان ملفدرس  اإلزمريي شيوع كبري بني املقرئني 

وهو اعتامد ما يف الكت  وإن خالف ما نقله ابن ، ا احلايلـنـي وقتـلم فـل العـأه

زريـجـال
(3)

وث  وهي مبث، ا هؤالء األعالمـي ناقشهـا التــايـضـر ذلك من القـوغي، 

                                       
، بجامع  مـحمفد بن سعود اإلسالمي  بالرياض(، )خمطوط يع  الغرر يف أسانيفد األربع  عرشبفدكتبه =

 . 6/21وغريه. األعالم للزركيل

 .138أموب  القراء الفضالء  (1)

 .83املصفدر السابق  (2)

وهي من القضايا األدائي  يف ، وكقضي  الضاد وتشابه صوهتا مع صوت الظاء، 154بق املصفدر السا (3)

 -رعيش امللق  بسامقيل زادهوهو مـحمفد بن أيب بكر امل-ث نس  البعض إىل املرعيشـحي، الوةــالت

رسال  ف إسامعيل اإلزمريي رسال  سامها ويف رد هذا القول ألّ ، : إبفدال صوت الضاد بصوت الظاءقوله

إين : »ك أن سامقيل زاده قال يف حاشيته مهفد املقلذل،  عىل املرعيش يف مبحث تصحيح الضادالرد  يف

والذي رمحه اإلزمريي هو قول  «أخذت عن حسن أفنفدي املرعيش القلعوي وهو من مشائخ مرص

يوافق ما وأهنم اتفقوا عىل أداء ضاد قوي  غري شبيه  بالظاء يف السمع وهذا األداء ، املشايخ املسلسلني

واحلاصل يف هذه القضي  أن الفرق بني القولني طفيف والتفريق بينهام لطيف ال تكون ، أودعوه يف كتبهم

 =وال جيوز قياس كالم العلامء عن الشفدة والرخاوة عىل كالمهم، معه الضاد شفديفدة ينقطع معها النفس
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 يف مؤلفاهتم.

عن املتقفدمني إذ كانوا  نرشوها ، احلفاظ عىل أسانيفد القراءات العرشومنها:   

والشام خالل رحلتهم إليها، واليمن، ثم يف مرص،  يف بلفدهمال  وّ أَ 
(1)

وقفد بقيت ، 

أسانيفدهم حمفوظ  حتى اليوم
(2)

كسنفد يوسف أفنفدي، 
(3)

، عنفد بعض املرصيني

وعنفد بعض الشاميني أيضا
(4)

وسنفد عيل بن عثامن بن حجر العجمي باليمن، 
(5)

. 

                                       
وامتيازمها عن بعضهام  فالكالم عن الشفدة والرخاوة واضح لوضوح الصفتني، عن اجلهر واهلمس=

حتى إهنم تكلموا عىل ما هو بني الشفدة والرخاوة وهو أصوات )ر ع ل م ن( المتفدادمها بحيث يستمر 

رسال  يف الرد عىل املرعيش يف  ثم ينقطع بخال  )ب ت د( وغريها من الشفديفدة.، معهام النفس بره 

 ..ملتقى أهل التفسري عىل اإلنرتنت11لوح ، مبحث تصحيح الضاد

ورحل  يوسف أفنفدي إىل ، 11النضري يف أومه الكتاب املنري الروض، كاإلزمريي مثال: فهو نزيل مرص (1)

 .108عليه.اإلمام املتويل  هـ(1198وقراءة عبفد الرمحن األمهوري )تـ، مرص

فلم ، غريهمبالنسب  ملا عنفد أعالم القراءة األتراك اليوم من أسانيفد يف القراءة عن املتقفدمني من األتراك و (2)

وتومفد يف عرصنا اليوم طائف  من املتخصصني يف ، أقف عىل يشء منها يف املصادر العلمي  املتوفرة

، ومصطفي دمريكان، ومصطفي تزمان، القراءات مـــن أهل هذا البلفد كمحمود أفنفدي رئيس القراء

وم معهفد متخصص يف كام يومفد هبذا البلفد الي، وهؤالء ال نفدري عن مؤلفاهتم شيئا، ورمظان باكفديل

)معلوم  من  ملتقى أهل التفسري عىل  وأقسام هتتم بالقراءات ضمن مامعات كبــرى.، القراءات

 اإلنرتنت(.أســأل اهلل أن يعــــود االزدهار  إىل القراءات يف هذا البلفد إىل سابق عهفده إنه سميع جمي .

وهو عىل عبفد ، وهو عىل إبراهيم العبيفدي، مون وهو عىل أمحفد سل، قرأ املتويل عىل أمحفد الفدري التهامي (3)

 .109-107اإلمام املتويل وهو عىل يوسف أفنفدي.، الرمحن األمهوري

كسنفد أيمن سويفد عن شيخه  عبفد العزيز عيون السود عن والفد يوسف أفنفدي مـحمفد بن يوسف  (4)

خه عبفد العزيز وعن شي، وسنفده عن شيخه  عبفد العزيز عيون السود عن مصطفى اإلزمريي، الرومي

وسنفده عن شيخه  عبفد العزيز عيون السود عن حسني الفهمي ، عيون السود عن شيخه يوسف أفنفدي 

 . 130، 127، 123، 112الوديني خطي  مامع بايزيفد بإستانبول.السالسل الذهبي 

وبسنفد آخر عنه أيضا عن شيخه  ، وبسنفد آخر ملـحمفد أمحفد ححود عن شيخه مـحمفد أمني رساج احلنفي

 .10حتف  الطلب  بتحقيق مـحمفد ححود مـحمفد بن زاهفد الكوثري.

وقفد قرأ عىل عيل بن عثامن بن ، -من مشايخ اإلمام الشوكاين-كسنفد هادي بن حسني القارين الصنعاين (5)

 =هـ(1173الذي قفدم اليمن أيام املهفدي عباس وسكن اليمن سن  )، حجر العجمي الرومي اإلستانبويل



 (ه1437 ذو الحجة)العدد الثاني والعشرون               مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

359 

 سرد أعالم القراءة برتكيا من القرن الثامن وحتى الرابع عشر
 وحبسب القرون اهلجرية، اوترامجهم مرتبني هجائيًّ

 :القرن الثامن
فديكار ـنـخطي  مامع هفدى ف هـ(799)تـ مؤمن بن علي بن مـحمد الرومي -1

ر عىل ابن ـــراءات العشــودرس الق، (ـه783) امـــعق ــفدم إىل دمشــق، يف بورصا

يلفدريموهو الذي توىل التعريف بابن اجلزري عنفد السلطان ، اجلزري
(1)

. 

 :القرن التاسع
، مـحمد بن مـحمد بن مـحمد بن علي بن يوسف بن الجزري الشافعي -2

قام فيها و، هـ(805)تـ قفدم بورصا بفدعوة من السلطان يلفدريم بايزيفد بن مراد األول

 هـ(833)تـ ،ومنهم أبناء السلطان العثامين يلفدريم بايزيفد، بتعليم عفدد من الطالب
(2)

.  

 :القرن العاشر
أخذ عن والفده ، أحمد بن مصطفى بن خليل المعروف بطاشكبري زاده -3

)رشح عىل  له، وغريه، أخذ عنه مصلح الفدين بن شعبان، مصطفى خليل وغريه

 هـ(968)تـ، (-مطبوع–يفداملقفدم  اجلزري  يف التجو
(3)

 . 

)كتاب املعني رشح  له ،إمام مـحمد بن حسام دده الحنفي اإلياثلوغي -4

 هـ(986)تـ بعفد ، (-حيقق كرسال  علمي -للشاطبي  
(4)

 . 

                                       
سانيفدهم باقي  حتى وأ، وقلَّ أن يومفد إسناد يمني من غري هذا الطريق، السبع قرأ عليه القراءات=

 .ملتقى أهل التفسري عىل اإلنرتنت معلوم  من عرصنا اليوم. 

 .267مفدرس  اإلقراء يف تركيا، 53أسانيفد ابن اجلزري عبفد املؤمن مامع اسمه يف  (1)

 .268مفدرس  اإلقراء يف تركيا ، 25لفدول  العثامني /ي  يف علامء االشقائق النعامن، 2/247غاي  النهاي  (2)

حتف  العرفان يف  ومن مؤلفاته كذلك، 17-13ق كتابه رشح عىل املقفدم  اجلزري له ترةم  وافي  يف حتقي (3) 

الشقائق النعامني  يف و، ومفتاح السعادة، -وط مل أقف عىل مكانه يف الفهارسخمط-بيان أوقا  القرآن

 .287 .أعالم الفدراسات القرآني -كالمها مطبوع متفداول يف األسواق-ني علامء الفدول  العثام

 يف هذاو، رسال  دكتوراه قسم القراءات باجلامع  اإلسالمي  باملفدين ، درسه وحققه عبفد اهلل محفد الصاعفدي (4)
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وكان يقرئ الناس بالقراءات ، ا بقصب  الدقكان متوطن  ، بابن دده جك -5

ا ا زاهفد  ا عابفد  فدعوة صاحل  وكان صحيح العقيفدة مريض السرية مقبول ال، العرش

 )تـ؟(، ا من العيش بالقليلا عن الناس قانع  منقطع  
(1)

. 

ومهر ، قرأ عىل علامء عرصه العلوم العربي  وعلوم القراءات، بير مـحمد -6

ا بجامع السلطان بايزيفد وخطيب  ، اوكان حسن التالوة حممود الطريق  جمود  ، فيها

، القرآن التي بناها الفاضل الكوراين ا بفدارومفدرس  ، خان بمفدين  قسطنطيني 

هـ(942)تـ
(2)

. 

امع السلطان مـحمفد خان ـا بجب  ــان خطيـــك ،حسام الشهير بابن الدالك -7

تويف وهو خطي  باجلامع املذكور يف أيام سلطن  السلطان ، بمفدين  قسطنطيني 

  وكانت له معرف، ا عظيم النفس كريم الطبعا صاحل  وكان عامل  ، بايزيفد خان

ن ـوحس، وتـولطيف الص، وحسن التالوة، ومهارة تام  يف علم القراءة، بالعربي 

 )تـ؟(، والعوام، فد ادخواصــ عنوال  ـمقب، انـاألحل
(3)

. 

- )فيض اإلتقان يف وموه القرآن مؤلف، حمد اهلل بن خير الدين أفندي -8

 (ـه984)تـ نحو ، عامل، خمطوط(
(4)

. 

                                       
 .549معجم الفدراسات القرآني ، 2/489الفهرس الشامل «.هـ1008التحقيق أنه )تـ  =

 هـ(.900ضمن )وفيات  253ي  يف علامء الفدول  العثامني نالشقائق النعام (1)

 .311صفدر السابقامل (2)

 هـ(.900ضمن )وفيات  205 املصفدر السابق (3)

وفيه  ، -منسوب هبذا االسم ملصطفى اإلزمريي-عمفدة العرفان وفيه من آثاره 2/483الفهرس الشامل (4)

آن يف القراءات العرش وفيه أنه كان حيا سن  فيوض اإلتقان يف وموه القر وكذلك كتابه، مكان وموده

 واسمه يف هذا التحقيق محفد اهلل، ق الكتاب كمرشوع علمي بجامع  أم القرىـوقفد حق -، هـ(959)

ومل أقف عليه يف  -، وسيل  اإلتقان يف رشح رسوخ اللسان ، وكتابههـ(983)تـ ر اهلل املرصيـخي

 .276مفدرس  اإلقراء يف تركيا ، 4/57معجم املؤلفني، 1/1367كشف الظنون .-الفهارس
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وكان ، رحل  الطالبني يف علم القراءات كان ،اويسصادق خليفة المغني -9

ا ا زاهفد  ا صاحل  وكان عابفد  ، وانتفع به كثري من الناس، يقرئ الناس بالقراءات السبع

 )تـ؟(، ا للخريا حمب  مبارك  
(1)

. 

، قرأ عىل علامء عرصه ،عبد األول بن حسين الشهير بابن أم الولد -10

،  العلوم وخاص  يف الفقهوله مشارك  يف، اوكان قاضي  ، وعىل املوىل خرسو

)تـ؟(، وعلوم القراءات، واحلفديث
(2)

. 

، اقرأ عىل املوىل عمر املذكور آنف  ، عالء الدين، علي القسطموني -11

ل عنفده علوم القراءات واستفاد منه كثري ، وأقرأ الطالبني القراءات السبع، وحصَّ

 )تـ؟(، مبارك النفس، اا خري  ا عابفد  وكان صاحل  ، من الناس
(3)

. 

(4)ابن عمر زاده -12
قرأ عىل تلميذ والفده ، والفده عمر القسطموين اآليت، 

، اا زاهفد  ا صاحل  وكان عابفد  ، ل عنفده القراءات السبعصَّ وَح ، املزبور عيل القسطموين

 )تـ؟(، وانتفع به كثري من الناس، قرأ عليه كثري من الطالبني القراءات السبع
(5)

. 

وكان ، ويفيفدهم، ا بالقراءات يقرئ الناسكان عامل  ، عمر القسطموني -13

 )تـ؟(، ا للخريا حمب  ا زاهفد  ا عابفد  ا صاحل  عاملــ 
(6)

. 

قرأ عىل املوىل السيفد أمحفد ، املشتهر بادخطي ، قاسم بن يعقوب األماسي -14

 للسلطان بايزيفد خان حني ثم صار معلام  ، ا ببلفدة أماسي ثم صار مفدرس  ، الفريمي

                                       
 .هـ900ضمن وفيات  253ي  يف علامء الفدول  العثامني الشقائق النعامن (1)

 .هـ900ضمن وفيات  202املصفدر السابق (2)

 .هـ900( ضمن وفيات 204املصفدر السابق  (3)

د يف أسامء العائالت وقفد جتئ بمعنى )ابن( وهى كثرية الورو، زاده( تعني: )من بني( أو )من آل()كلم   (4)

 .7/247األعالم للزركيلأو املسترتك .، الرتكي  األصل

 .هـ900ضمن وفيات  204  يف علامء الفدول  العثامني  الشقائق النعامني (5)

 .هـ900املصفدر السابق ضمن وفيات  (6)
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     ، واألصول، واألحاديث، والتفاسري، ا بعلوم القراءاتكان عارف  ، ا عليهاكان أمري  

 )تـ؟(، وكان طي  النفس كريم األخالق، والفروع
(1)

. 

ا مبارك ا عابفد  ا زاهفد  وكان صاحل  ، ا ببلفدة سينوبكان متوطن  ، ابن القفان -15

 وكان يقرئ الناس،  بالعلم واإلفادةمنقطعا عن الناس مشتغال  ، االنفس مرضي  

 )تـ؟(، وانتفع به كثري من الناس، بالقراءات السبع
(2)

. 

 عىل قرأ أوال  ، حميي الفدين، مـحمد بن إبراهيم بن حسن النكساوي -16

، ثم قرأ عىل املوىل يوسف بايل بن شمس الفدين الفناري، املوىل حسام الفدين التوقايت

وكان ، وينا بمفدرس  إسامعيل بك قسطمثم صار مفدرس  ، ثم قرأ عىل املوىل يكان

هـ(901)تـ، ا بعلوم القراءاتوعارف  ، ا للقرآن العظيمحافظ  
(3)

 . 

)إيقاظ  له كتاب، (ـه981)تـأو البريكيل، مـحمد بير علي زاده البركوي -17

و)الفدر ، (-مل أقف عىل مكان وموده يف الفهارس- وإفهام القارصين، النائمني 

(-خمطوط–اليتيم يف التجويفد
(4)

 . 

كان آي  كربى من آيات اهلل تعاىل ، ا الغوثي شهرةمولفد  ، نسيمـحمد التو  -18

وكان يقرأ القرآن العظيم عىل السبع  بل ، يف الفضل والتوفيق واحلفظ والتحقيق

 )تـ؟(، العرشة من حفظه بال مطالع  كتاب
(5)

. 

 عىل ال  وّ وقرأ أَ ، ولفد بأماسي ، حميي الفدين، مـحمد بن الخطيب قاسم -19

                                       
 .هـ900ضمن وفيات 167املصفدر السابق  (1)

 .هـ900ضمن وفيات  253املصفدر السابق (2)

 .165يف علامء الفدول  العثامني   شقائق النعامني ال (3)

 .2/487الفهرس الشامل، 290أعالم الفدراسات القرآني ، 1/117كشف الظنون (4)

وقفد أخذ عنه مؤلف ، ـهـ900وهو فيه ضمن وفيات ، 269الشقائق النعامني  يف علامء الفدول  العثامني  (5)

 جيوز له ويصح عنه روايته إمازة ملفوظ  مكتوب ، يع ماالشقائق النعامني  ةميع مسموعاته ومقروآته، وةم

 .تويف بمفدين  مرص
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، ا ببلفدة أماسي ثم صار مفدرس  ، ثم عىل املوىل سنان باشا، وىل أخوينوالفده ثم عىل امل

، واملوسيقى، واجلفر، والتعبري، وكان له اطالع عظيم عىل العلوم الغريب  كالوفق

وله مهارة تام  يف علم القراءات واحلفديث ، ووسائل العلوم الرياضي  بأةمعها

 هـ(940)تـوله مصنفات ، والتفسري
(1)

. 

، عامل مشارك يف بعض العلوم، بن عمر المعروف بقورد أفندي مـحمد -20

من ، وتويل مشيخ  الزاوي  الفتحي  بالقسطنطيني ، أصله من بلفدة تاتار بازار مفي

مل -و)رشح املقفدم  اجلزري  يف التجويفد، آثاره)رشح النرش للجزري يف القراءات(

 (ـه 996)تـ ، (-أقف عىل مكان ومودمها يف الفهارس
(2)

. 

، (-خمطوط–)رشح الشاطبي  له، مـحمد مصلح الدين مصطفى القوجي -21

(3) (ـه951)تـ 
 . 

ا بالعلوم الظاهرة كان عامل  ، مصلح الفدين، مصطفى الشهير بابن المعلم -22

ثم رغ  يف ، وكان يقرؤه بالقراءات السبع بل العرش، ا للقرآن العظيمحافظ  ، كلها

ا صاح  خشي  وخضوع وجماهفدة ا صبور  ور  ا وقا لبيب   أديب  وكان رمال  ، التصو 

)تـ يف ، وقفد صىل الرتاويح بادختم أربعني سن ، وكان طاهر الظاهر والباطن، ورياض 

هـ(940سن   عرش
(4)

 . 

ا  عارف  ا فاضال  كان والفده عامل  ، محيي الدين الشهير بابن العرجون -23

ل يف حياة وا، ا إىل الطريق  الصوفي بالقراءات منتسب   ، لفده العلوم العربي وحصَّ

ل علوم القراءات ا وُنصِّ  خطيب  ، وكان حسن الصوت وطي  األحلان، وحصَّ

                                       
 .237املصفدر السابق  (1)

 املؤلـفـني مـجـمع، 1/280ـنوناح الـمكإيض ،2/259هفدي  العارفني ،1/1044الظنون كشف (2)

11/86. 

 .2/483الفهرس الشامل ( 3)

 .هـ900ضمن وفيات  ،260لعثامني الشقائق النعامني  يف علامء الفدول  ا (4)
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، ا بجامع أيا صوفي ثم صار خطيب  ، بجامع السلطان بايزيفد خان بمفدين  قسطنطيني 

هـ(948)تـ
(1)

. 

ثم ، ا ببعض البالدثم صار قاضي  ، رهـقرأ عىل علامء عص ، لــكحـــن المــاب -24

وتويف وهو خطي  ، فدين  قسطنطيني ــــا بجامع السلطان مـحمفد خان بمب  صار خطي

وكان ، وعلوم القراءات، لوم العربي ـــا بالعكان عامل  ، هبا يف أوائل سلطاننا األعظم

 هونــوام حيرتمـــوالع، ان ادخواصــــوك، ا ينشئ ادخط  البليغ ا فصيح  ا بليغ  خطيب  

)تـ؟(مريض السرية حممود الطريق  وكان كريم النفس، وصالحه، لعلمه
(2)

. 

أخذ عن مـحمفد ، -مفد يوسف أفنفدي زاده- يوسف بن عبد المنان -25

وأماز له مـحمفد املفدعو بكبجي معلم الرساي، أوليا أفنفدي
(3)

أخذ عنه مـحمفد بن ، 

)تـ؟(يوسف بن عبفد املنان 
(4)

. 

 :القرن الحادي عشر
(5)أحمد المصري المسيري -26

وشيخه ، الكثرية عىل صهره قرأ بالروايات، 

قرأ عليه ةماع  من فضالء ، أيب عبفد اهلل مـحمفد بن سامل نارص الفدين الطبالوي

ا يف فن كان ماهر  ، ومـحمفد بن أمحفد العويف، منهم أوليا مـحمفد أفنفدي، عرصه

هـ(1006)تـ ، اا متواضع  ا شيخ  ا أديب  نافع  ، القراءات
(6)

. 

                                       
 .311املصفدر السابق ( 1)

 .هـ900وفيات 311  يف علامء الفدول  العثامني  الشقائق النعامني (2)

 .389 أموب  يوسف أفنفدي زاده عىل عفدة مسائل مما يتعلق بوموه القرآن  (3)

واهلل أعلم -، ملنانويف أسانيفد اليمن وتركيا أنه عبفد الرمحن بفدال من عبفد ا، 1/299احللقات املضيئات (4)

 .123السالسل الذهبي ، -بالصواب

احللقات ، ح امليم والياء بينــهام سيــن مهمـــل  قريـ  معمورة من أعامل مرصـبفت، )مسـيـر(  ـريــق (5)

 .1/327 يئـاتاملض

 .388 أموب  يوسف أفنفدي زاده عىل عفدة مسائل مما يتعلق بوموه القرآن (6)
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(1)هللشعبان أفندي بن مصطفى بن عبد ا -27
 ولفد يف شهر شعبان سن ، 

والشاطبي  عىل ، وقرأ السبع  بمضمن التيسري، حفظ القرآن الكريم، هـ(1016)

وقرأ القرآن ، وأمازه لإلقراء، مامع السلطان سليامن خان مـحمفد الببائي إمام

فدرة والتحبري عىل ــالكريم من أوله إىل آخره بام تضمنته الشاطبي  والتيسري وال

ىل مـحمفد بن ــب  عــوقرأ بطريق الطي، عفر الشهري بأوليا مـحمفد أفنفديمـحمفد بن م

وقرأ ، امن املعرو  بفدرس عام امللق  بكجى معلم الرساي السلطاين يف وقتهــعث

، راءاتـــقــهر يف علم الــواشت، رهــامء عصـــالعلوم العقلي  والرشعي  عىل عل

تح حتى ــــيف مامع أيب الف اري(و)البخ، البيضاوي( ) بفدرس واحلفديث، والتفسري

 هـ(1097)تـ ، و)البخاري( يف اجلامع املذكور، اوي(ــ)البيض مــتيرس له خت
(2)

. 

، (-خمـطــوط-)رشح عىل طيب  النرش له، عــبــد الرحمن بن عــلي األمــــاسي -28

(ـه1036 )تـ
(3)

 . 

نسب  إىل عطي  العويف، مـحمد أحمد بن مـحمد العوفي -29
(4)

، جازياحل

ل عن دياره ديار بني سعفد بن بكر بن ـ بعفد أن رحاختذ من القسطنطيني  منزال  

ام ــهـأرض تـهوازن ب
(5)

اتــفـؤلـفدة مـه عـل، 
(6)

، قراءاتـالـا بـم  ـان عالـك، 

                                       
 .1/304 احللقات املضيئات (1)

 .57 لوح  مرشفد الطلب  (2)

 .2/507الفهرس الشامل (3)

 .1/83 اجلواهر املكلل  .الفدر النثري يف قراءة ابن كثري رصح بذلك يف كتابه (4)

 .1/84 اجلواهر املكلل  (5)

وأنه ذكر ذلك يف آخر كتابه ، أن له مائ  وتسعني مؤلفا 1/96اجلواهر املكلل ماء يف حتقيق كتابه  (6)

 مرشفد الطلب  ويف، ومل يقف عىل البقي ، وقفد ذكر املحقق منها ثامني  عرش كتابا ، وشفاء العليل()التسهيل 

خمطوط  وهو يف القراءات العرش - ،بحر املعاين وكنز السبع املثاينأن له أكثر من مائ  وعرشين منها  79

جلواهر اليامني  يف رسم او، -حقق يف طنطا بمرص -تلخيص النرش الكبريو، -ومل أقف عليه يف الفهارس

من رام الطرق املكمل  ـكلل  لـر املـاجلواهو، -ك ـ  أم القرى بمـي مامعـقق فـح – اني ـصاحف العثمـامل

 .2/509لشامل ذكر لعفدد من مؤلفاتهالفهرس ا ويف، وغريه، -مطبوع-
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والتفسري
(1)

قرأ عىل أمحفد املسريي، 
(2)

، والفاضل منصور، وعارص السيفد عيل، 

وإبراهيم أفنفدي، ومـحمفد الببائي، وأوليا أفنفدي
(3)

(ـه1050)تـ ،
(4)

. 

 امللق  بكجى حميش، مـحمد أفندي بن عثمان المعروف بدرس عام -30

يف النحو )الفوائفد الضيائي (
(5)

، تتلمذ عىل معلم الرساي السلطاين قرماين أفنفدي، 

، عن أمحفد املرصي املسريي -واملراد أومه األداء، ةمع ومه- وأخذ الوموهات

وكان يفدرس العلوم األدبي  وغريها ، ئوعيل بن السلطان مـحمفد اهلروي القار

صار معلم ، وانتفع الناس به بعفد ذلك،  يف مامع السلطان سليامن خانا طويال  زمان  

ا من طريق قرأ عفدة آيات من القرآن العظيم ةمع  ، كُوُمك أوده يف الرساي السلطاين

، بمك  املقرئ باحلرم املحرم، الشاطبي  عىل عيل بن السلطان مـحمفد اهلروي القارئ

قرأ عليــه شعبان ، وُيقرئ برشطه املعترب عنفد أهل األثر وادخرب، وأمازه أن يقرأ

ويوسف أفنفدي رئيس خلفاء أوليا مـحمفد ، أفنفدي بعــــض الـقرآن بطريق الشاطبي 

 هـ(1054)تـ أفنفدي
(6)

 . 

قــرأ علـــيه ، انــيامن خــان سلـطـمامع السل امــإم، ائيـبـمـحمد الب -31

)تـ؟(أفنفدي شـــعـبان ـمــوىلالــ
(7)

. 

(8)مـحمد بن جعفر بن إلياس -32
اإلمام السلطاين املعرو  بأوليا مـحمفد ، 

                                       
 .1/97اجلواهر املكلل  (1)

 .1/102السابق املصفدر  (2)

 .املصفدر السابق (3)

 .774، 6/279 هفدي  العارفني، 8/306معجم املؤلفني، 6/9يلاألعالم للزرك (4)

 .390 مسائل مما يتعلق بوموه القرآنأموب  يوسف أفنفدي زاده عىل عفدة  (5)

 .77 لوح  لطلب مرشفد ا، 390 مسائل مما يتعلق بوموه القرآنأموب  يوسف أفنفدي زاده عىل عفدة  (6)

 .274مفدرس  اإلقراء يف تركيا، 64مرشفد الطلب  لوح   (7)

ويف احللقات املضيئات مـحمفد بن معفر الشهري بأوليا أفنفدي احلنفي أخذ ، 274مفدرس  اإلقراء يف تركيا (8)

 .1/314 وشعبان أفنفدي، أخذ عنه يوسف بن عبفد املنان، عن أمحفد املسريي
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، ونشأ هبا، رحل إىل دار امللك إستانبول، ولفد سن  إحفدى وسبعني وتسعامئ ، أفنفدي

ثم سلك إىل علم ، وقرأ العلوم العربي  عىل علامء عرصه، وحفظ القرآن الكريم

وقرأ عىل أفضل زمانه وأعلم شيوخ عرصه أمحفد املرصي من أول القرآن  ،القراءات

وأتم البقي  عىل عيل األعرج، الكريم إىل سورة الفرقان
(1)

هـ( 1045)تـ ، 
(2)

. 

(3)مـحمد بن يوسف بن عبد المنان -33
شيخ ، والفد يوسف أفنفدي زاده، 

وعن ، عبفد املنانأخذ عن والفده يوسف بن ، مشايخ القراء بفدار ادخالف  العثامني 

مـحمفد املشهور بإمام مامع نشانجي شيخ القراء بفدار القراء بام تضمنته الطيب  

)تـ؟(، أخذ عنه ابنه يوسف أفنفدي زاده جمموع  من كت  القراءات، والتقري 
(4)

. 

)تـ؟(شيخ القراء بفدار القراء، مـحمد المشهور بإمام جامع نشانجي -34
(5)

. 

                                       
 .274   اإلقراء يف تركيامفدرسله ترةم  يف  (1)

 .77 مرشفد الطلب  لوح  (2)

اسمه عبفد الرمحن وليس أن  390زاده عىل عفدة مسائل مما يتعلق بوموه القرآنأموب  يوسف أفنفدي يف  (3)

 ( من هذا البحث.25وقفد تقفدم الكالم عىل هذا التبفديل يف حاشي  ترةم  ) عبفد املنان

أموب  يوسف أفنفدي زاده عىل عفدة مسائل مما يتعلق بوموه  ذكره يوسف زاده يف أول أسانيفده يف كتابه (4)

.السالسل 1/287اء كذلك يف أسانيفد اليمن وتركيا.احللقات املضيئاتوم، 389، 387القرآن /

 .123 الذهبي 

أموب  يوسف أفنفدي زاده عىل عفدة مسائل مما يتعلق بوموه ف زاده يف أول أسانيفده يف كتابه ذكره يوس (5)

 ويف، 1/287يا كام يف احللقات املضيئاتوماء كذلك يف أسانيفد اليمن وترك، 389، 387القرآن 

كذا يف كل » وقال املؤلف يف احلاشي ، السالسل الذهبي  مـحمفد الشهري بإمام مامع نشانجي )تـ؟(

اإلمازات التي حوت هذا اإلسناد من أن مـحمفد بن يوسف قرأ عىل والفده يوسف إال أن إسناد السيفد 

عل بني هاشم املغريب عن شيخه مصطفى اإلزمريي الذي ذكره يف أول كتابه )سناء الطال ( حيث م

، مـحمفد بن يوسف وبني والفده شيخا وصفه بأنه تلميذ والفده هو مـحمفد الشهري بإمام مامع نشانجي

نص عىل أنه ، ويف إمازة بخط مـحمفد بن يوسف املذكور ألحفد تالمذته وهي بالقراءات العرش الصغرى

 (. 123)، «ىثم عىل تلميذه قرأ الكرب، قرأ عىل والفده فيحتمل أن يكون قرأ عىل والفده الصغرى
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 :القرن الثاني عشر
 )تـ؟( خطي  أيا صوفي ، اهيم أفنديإبر  -35

(1)
. 

 )أحفد معارصي مصطفى اإلسالمبويل( اإلمام السلطاين، أبو بكر أفندي -36

 )تـ؟(
(2)

. 

ل من قصب  بكشهرىـرم، ادىـازآبـدي قـمد أفنـأح -37
(3)

خ ـ)وهوشي، 

 )تـ؟(، ومصطفى حسن اإلسالمبويل(، ملصطفى أفنفدي
(4)

. 

أخذ ، يس القراء يف إستانبولـرئ، فيأحمد أفندي القسطموني الصو  -38

ومـحمفد النعيمي بن ، وحسن بن حسني األررضومي، ي أفنفديـن مـحمفد ملبـع

 )تـ، )وذلك كام يف سلسل  أسانيفد تركيا(، عنه حسن بن عيل الوديني أخــذ، الكتاين

 هـ(1143
(5)

 . 

                                       
هبذا االسم رمالن  1/36 ويف هفدي  العارفني، 274 مفدرس  اإلقراء يف تركيا، 79 لوح  مرشفد الطلب  (1)

ومها: إبراهيم مصطفى القسطنطيني الرومي احلنفي ادخطي  بجامع املوقع بباب األدرنه ، عرفا بادخطاب 

يام أحل من احليوانات( للسامين هـ( له رشح عىل )حل الرموز ف1109للوزير رشيف باشا تويف سن  )

وإبراهيم بن مـحمفد القسطنطيني الرومي السنبيل املتخلص بنقيش الواعظ بجامع الشهزاده ، مفصل

 وقفد ذكر يف هفدي  العارفني، (1/37له ديوان شعر تركي )، هـ(1114تويف يف شهر صفر من سن  )

 .لذا مل أذكرهم، ومل يتبني يل أمرهم، غريمها

 .76 وقفد ورد اسمه يف مرشفد الطلب لوح ، ترةم   مل أمفد له (2)

 .1/288هفدي  العارفني، ينس  هلا كذلك البكيشهري حسن خوامه( 3)

أبو ، من اسمه أمحفد بن مـحمفد بن إسحاق القازآبادي1/175هفدي  العارفنيويف ، 85 مرشفد الطلب لوح  (4)

تنوير  من تصانيفه، هـ(1163)  سن معزوال عن قضاء مك  يف األستان  النافع الرومي احلنفي تويف

قف ومل أ -رشح الفريفدةو، بأرسار التأويل رشح آداب الربكويالبصائر بأنوار التنزيل وتوقري الرسائر 

 وغريمها.، -عىل مكان ومودمها يف الفهارس

تـ ) فد الصويف القسطموينمن اسمه أمح، 112 السالسل الذهبي ويف ، 1/250 حلقات املضيئاتـال (5)

هفدي  العارفني من اسمه أمحفد بن مـحمفد القسطموين الرومي الفقيه احلنفي ادخلويت يعر  يف و، هـ1172

مومود يف  -مامع الرشوح يف رشح امللتقىهـ( له 1120امع شهزاده مات سن  )بأعرج زاده املفدرس بج

 (.1/168)، -الله يل بخطه جمالس يف املواعظ دار الكت 
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ر بـــكر من أعــامل ديــــا، أحـمد عبـد الفتــاح المتخلص بـحامد البالوي -39

)تـ يف حفدود ، (-مطبوع- )زبفدة العرفان يف وموه القرآن صنف، الــرومــي احلنفي

 وقيل غري ذلك، هـ(1152سن 
(1)

. 

عصام ، أبو املففدي، فى القونوي الحنفيــيل بن مـحمد بن مصطــإسماع -40

، طقيالشيخ اإلمام الكبري العامل العالم  املحقق الفهام  املتجر األصويل املن، الفدين

قرأ عىل الشيخ مصطفى ، ولفد بقوني ، أحفد األفراد بالعلوم العقلي  والنقلي ، املفرس

،  مصطفى املرعيش ومصلح الفدين، واإلمام الشيخ خليل الصويف القونوي، القونوي

وأيب عبفد اهلل ، وأخذه عن العالم  الفاضل عبفد الكريم القونوي، ومّل انتفاعه

مل أقف عىل -)الرسال  الضادي  آليف كثرية منهاله ت، حممود بن مـحمفد األنطاكي

هـ(1195)تـ، وغريها، (-مكان ومودها يف الفهارس
(2)

. 

)تـ؟( شيخ يوسف أفنفدي، إلياس السامري -41
(3)

. 

  (اإلسالمبويل ومصطفى حسن ،فدي)شيخ حسن أفن بجياقي أفــنــدي -42

)تـ؟(
(4)

. 

ده أمحفد )وهو شيخ يوسف إمام زا، حاجي زاده مـحمد أفندي -43

 هـ(1185)تـ، الرشفدي(
(5)

 . 

                                       
ويف أعالم ، هـ(1172أنه كان حيا سن  ) 2/607الشامل ويف الفهرس، 1/172هفدي  العارفني (1)

مفدرس  اإلقراء يف تركيا هـ(.1173) أنه فرغ من تأليف زبفدة العرفان سن ، 298 الفدراسات القرآني 

. وقفد طبع الكتاب مكتب  أوالد الشيخ للرتاث بمرص بخط وبينهام فرق هـ(1171)تـ وفيه أنه، 288

وقفد ذكر فيه  أنه قرأ عىل شيخ القراء ، بن احلاج عبفد الفتاح البالوي واسمه عىل هذه الطبع  حامفد، يفدوي

  .8، 7 مـحمفد أمني أفنفدي املفدرس بمفدرس  خاتوني  مع اإلفتاء يف مفدين  توقات

 . 1/258الفدرر سلك (2)

 .28 مشكالت الشاطبي، 3/88وقفد  ورد اسمه يف سلك الفدرر، مل أمفد له ترةم  (3)

 .85د اسمه يف املصفدر السابق لوح  وقفد ور، مل أمفد له ترةم  (4)

 .384 وقفد ورد اسمه يف مفدرس  اإلقراء يف تركيا، مل أمفد له ترةم  (5)
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، أخذ عن عيل بن سليامن املنصوري، حسن بن حسين مراد األرضرومي -44

)وذلك كام يف ، وأمحفد أفنفدي القسطموين، أخذ عنه مـحمفد النعيمي ابن الكتاين

 )تـ؟(، سلسل  أسانيفد تركيا(
(1)

 . 

قره ح وشار، إمام مامع خوم  باشا، حسن مصطفى أفندي الشيروزي -45

)وهو أحفد شيوخ مصطفى حسن اإلسالمبويل، باشا من شيوخه بجياقي أفنفدي
(2)

 ،

 )تـ؟(، وكذلك أحفد تالميذ عيل املنصوري(
(3)

. 

)تـ؟(خطي  مامع بايزيفد بإستانبول ، حسين الفهمي الوديني -46
(4)

 . 

القايض بعسكر ، خليل بن حسن بن مـحمد البركيلي الرومي الحنفي -47

 هـ(1123)تـ ، بقره خليل يعر ، روم اييل
(5)

 . 

أخذ عن ، إمام مامع نور عثامني  بفدار السلطن  العثامني ، سليم أفندي -48

 )تـ؟(، أخذ عنه أمحفد خلويص اإلسالمبويل، سالمبويلمصطفى بن مـحمفد اإل
(6)

 . 

، تلميذ درس عام ملبي، الواعظ بجامع داود باشا، سليمان أفندي -49

)تـ؟(، ومصطفى حسن اإلسالمبويل(، ي)وهو أحفد شيوخ يوسف أفنفد
(7)

. 

                                       
 .1/260 احللقات املضيئات (1)

 .85مرشفد الطلب  لوح   (2) 

 .284، 275مفدرس  اإلقراء يف تركيا (3)

وأنه أخذ ، ويف القسطموينوأمحفد الص، وفيه أنه أخذ عن شيخيه مـحمفد النعيمي، 112السالسل الذهبي  (4)

احللقات املضيئات أنه حسن بن عيل الوديني خطي  مامع  ويف، عنه تلميذه عمر بن خليل قره حافظ

 .1/235ذ عنه عمر بن خليل البوليويأخ، السلطان بايزيفد أخذ عن أمحفد أفنفدي القسطموين

هـــفديــ   وغريه.، -رسف عىل أماكن وموده يف الفهــاومل أق-تفسري سورة تبارك من تصانيفه (5)

 العارفــيــن

 .27مشكالت الشاطبي ، 1/175معجم املفرسين نوهيض، 355، 1/354

 .وذكر أنه مل يقف عىل ترةمته، 1/183احللقات املضيئات وقفد  ورد اسمه يف، ةم  مل أمفد له تر (6)

 .28 .مشكالت الشاطبي85 مرشفد الطلب ، 3/88سلك الفدرر (7)
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 )تـ؟(، إمام مامع زيرك، عبد الباقي أفندي -50
(1)

.  

ودان ـقاب مكت (-لعل صوابه  -مكبت)معلم ، عبد الرحمن أفندي -51

)تـ؟(، قرآنـال فديــختم عىل عمر أفن، باشا
(2)

 . 

د اهلل بن مـحمد يوسف بن عبد المنان الرومي األماسي ـعب -52
ويوسف أفنفدي شيخ القراء ، ويوسف زاده، الشهري بعبفد اهلل حلمي، مبولياإلسال

وله كذلك ، (-مطبوع- ال  يف وموه االختال ــ)االئت له، القسطنطيني  بالفديار

، وبعضها مفقود(، )بعضها حمقق مطبوع مؤلفات ورسائل عفديفدة يف علوم خمتلف 

 هـ(1167)تـ
(3)

. 

، أو كوبريل زاده الرومي احلنفي، عبد اهلل مصطفى مـحمد الكوبرلي -53

عىل مل أقـف  -)إرشاد املريفد إىل معرف  األسانيفد له، يروي عن أمحفد بن أمحفد البقري

و)اإلفـــادة الـــمقنـــع  يف القراءات األربع ، (-مـكــان وموده يف الفـهـارس

(-حقـــق كـــرسال  علــمــي  -الشاذة
(4)

 هـ(1148)تـ، وغريمها، 
(5)

 . 

، أخذ عن حسن عيل الوديني، يعر  بقره حافظ، عمر خليل البوليوي -54

ي سلسل  ـا فـك كمـ)وذل، يـولـبـالمـفد اإلسـمــحـن مـى بـفـطـصـه مــنـذ عـأخ

                                       
 .74قفد  ورد اسمه يف مرشفد الطلب لوح و، مل أمفد له ترةم   (1)

 .مل أمفد له ترةم  ، 74املصفدر السابق لوح   (2)

وقفد أحىص هذه املؤلفات هادي هبجت ، هـ(1344)االئتال (يف مطبع  املعاهفد بالقاهرة سن ) طبع كتابه (3)

سات وهي رسال  مامستري يف أصول الفدين بكلي  الفدرا، حمقق كتابه مشكالت الشاطبي، حسني صربي

، كرتوني  عىل اإلنرتنت(إل)نسخ   ومنها، فلسطني، م نابلس2010، العليا من مامع  النجاح الوطني 

وفيه أنه أبو مـحمفد  2/597الفهرس الشامل، 1/482هفدي  العارفني، 3/98سلك الفدرر، (10-18)

، وه القرآنأموب  يوسف أفنفدي عىل عفدة مسائل فيام يتعلق بومو، ذكر له االئتال  يف وموه االختال 

 . وغريها

 درسه وحققه جمموع  من طلب  قسم القراءات باجلامع  اإلسالمي  باملفدين  املنورة. (4)

 .275مفدرس  اإلقراء يف تركيا ، 2/584الفهرس الشامل، 482، 1/481هفداي  العارفني (5)
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)تـ؟(، أسانيفد تركيا(
(1)

 . 

مصطفى حسن قرأ عليه ، علي أفندي المعروف باألماسي زاده -55

 هـ(1149)تـ ،  اإلسالمبويل
(2)

. 

شيخ القراء ، ن سليمان بن عبد اهلل المنصوري المصريعلي ب -56

، وعيل بن عيل الشربامليس، أخذ عن سلطان بن أمحفد املزاحي، باألستان  بأسكفدار

وتتلمذ عليه  عبفد اهلل ، وحسني بن حسني األررضومي، ومـحمفد بن عمر البقري

شاد من مؤلفاته)إر، املعرو  بيوسف أفنفدي زاده، بن مـحمفد بن يوسف األمايس

 هـ(1134)تـ، (وغريه-مطبوع-  الطلب  إىل شواهفد الطيب
(3)

 . 

أخذ عن يوسف أفنفدي ، علي بن عثمان بن حجر الرومي اإلستانبولي -57

 سن  دخل اليمن يف عهفد املهفدي عباس، ينأخذ عنه هادي بن حسني القار، زاده

)تـ؟(، هـ(1173)
(4)

 . 

أ بالروايات عىل وقر، عثامنجيقي األصل ،عمر أفندي بن مصطفى -58

أخذ القراءات عنه كثريون منهم ، زاده شيخه مـحمفد أفنفدي املفدعو بيوسف أفنفدي

ودان باشا بم عبفد الرمحن أفنفدي معلم مكت  قاومنه، إمام مامع زيرك، عبفد الباقي

                                       
تاين الشهري بقرة السالسل الذهبي  من اسمه عمر بن خليل البلوي البسويف ، 1/220احللقات املضيئات (1)

 (.112حافظ بستاين )تـ؟(/

وكان املوىل األمايس زاده واعظا يف اجلامع السلطان أمحفد األول إىل أن مات »وفيه:  85مرشفد الطلب  (2)

وقفد ، وكانت وفاته ليل  األحفد ليل  العرشين من شهر ذي احلج  الرشيف  سن  تسع وأربعني ومائ  وألف

 السادة وهناك كذلك من اسمه عيل أفنفدي نقي ، «-رمحه اهلل-سالم انفدرس بموته كثري من مهام اإل

 الليل  يف تويف.، بصحبته خمتصا وكان عليه وأثنى جمموعته يف اهلل األدكاوي عبفد الشيخ ذكره، األرشا 

 (.133هـ(. )عجائ  اآلثار1153سن  ) شوال شهر من عرشة الثامن 

 هفدي  العارفني، شــر  بفدار الصحاب  للتــراث بطـنطا بــمـرص طــبــع بــتـــحقيق ةمال الفديــن مـحمفد (3)

 .1/275 احللقات املضيئات، 2/447معجم املؤلفني، 4/292ألعالم الزركيلا، 1/765

  .246، 1/102احللقات املضيئات (4)
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 هـ(1134)تـ، حتى ختم عليه القرآن بطريق الطيب 
(1)

. 

)تـ؟( عمر القسطنطيني -59
(2)

. 

)أحفد شيوخ ، صاح  املوىل خليل ورشيكه، أفنديقازداغي علي  -60

 )تـ؟(، مـحمفد أفنفدي املعرو  بجلبي إمام(
(3)

. 

يروي عن أمحفد بن عمر األسقاطي، كوبرلي زاده فاضل أحمد باشا -61
(4)

. 

الصويف احلنفي ، املعرو  بسامقيل زاده، مـحمد بن أبي بكر المرعشي -62

، (-مطبوع-هتذي  القراءات العرش (همن تصانيف، واإلمام يف مامع بلفدة، املفدرس

 هـ(1150)تـ، ريهـوغ
(5)

 . 

 )تـ؟( املعرو  بعرب زاده، مـحمد أفندي -63
(6)

. 

)تـ؟(مـحمد القراء العشري اإلزميري -64
(7)

. 

ولفد يف ذي ، املعرو  بجلبي إمام، مـحمد بن مصطفى بن رمضان -65

                                       
 .74مرشفد الطلب لوح  (1)

 .له ومل يرتمم، 126السالسل الذهبي وقفد  ورد اسمه يف ، مل أمفد له ترةم   (2)

 .75طلب لوح مرشفد الوقفد  ورد اسمه يف ، مل أمفد له ترةم   (3)

 .29وقفد  ورد اسمه يف مفدرس  القراء يف تركيا، مل أمفد له ترةم  (4)

بفدار الغوثاين ، هـ1433، 1طبع ط، وحققه خالفد عبفد السالم بركات هتذي  القراءات درس كتابه (5)

الفهرس الشامل وفيه أنه تويف ، 295سات القرآني أعالم الفدرا، 323، 2/322هفدي  العارفني، دمشق

 .2/581، هـ(1145)

ومصطفى حسن اإلسالمبويل عنفد احلاج ، وأنه درس مع يوسف أفنفدي، 75 ورد اسمه يف مرشفد الطلب  (6)

مـحمفد عيل النقشبنفدي املعرو  بعرب زاده األدرنوي  2/314ويف)هفداي  العارفني، مـحمفد أفنفدي(

مل أقف عىل مكان وموده يف -هـ( صنف )جممع الفدرر يف أحاديث سيفد البرش1130املتوىف هبا سن  )

له نظم وتأليف ، رومي، فقيه حنفي، الشهري بعرب زاده، وفيه كذلك مـحمفد بن مـحمفد، (-الفهارس

حاشي  عىل منها ، له حواش عىل عفدة كت ، -إستانبول-كان مفدرسا يف بروس  ثم إستامبول، بالعربي 

 . (2ورق  ) 353خمطوط ببغفداد ، حاشي  عىل أنوار التنزيلو، بمكتب  عارش، هيف الفق، اهلفداي 

 .ومل أقف له عىل ترةم ، ومل يرتمم له، 126السالسل الذهبي  (7)
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هبا وحفظ القرآن العزيز  ونشأ، ن  ست وستني بعفد األلف يف القسطنطيني ـالقعفدة س

يل أفنفدي ـــوقرأ عىل علامء عرصه منهم العامل الفاضل قره خل، ان وسبعنيـمـــسن  ث

ومنهم قازداغي عيل أفنفدي ، يذ عرب زاده خوام  سلطان سليامنـــمن تالم

وقرأ عىل ، ومنهم مصطفى أفنفدي قايض صوفي ، صاح  املوىل خليل ورشيكه

وصح  يف القاهرة مـحمفد بن ، زمانه يف هذا الفن وغريه لمـــبان الفاضل أعــــشع

ر أبو بكر ــه باألربع  عشـــقرأ علي،  ـــري شيخ القراء بالفديار املرصيـــم البقـــالقاس

ومـحمفد ، والسيفد مصطفى أفنفدي، وسف أفنفديـوالسيفد ي، أفنفدي اإلمام السلطاين

وأخوه ، ش املسلمنيوأبو احلسن مصطفى إمام مي، أفنفدي املعرو  بعرب زاده

)تـ بعفد  وقرأ عليه بطريق الطيب  مم كثري ال حيىص، وغريهم، ييعقوب أفنفد

هـ(1143
(1)

. 

، الشهري بابن الكتاين، كتاين زاده، مـحمد بن مصطفى النعيمي أفندي -66

أخذ عن حسن ، (-خمطوط–)متقن الرواي  يف علوم القراءة والرواي  مؤلف كتاب

)وذلك كام يف سلسل  ، عنه أمحفد أفنفدي القسطموين أخذ، بن حسني األررضومي

 هـ(1169)تـ ، أسانيفد تركيا(
(2)

. 

)أحفد شيوخ ، تلميذ العالم  املعرو  بقازآبادى، مصطفى أفندي -67

 )تـ؟(، مصطفى حسن اإلسالمبويل(
(3)

. 

                                       
تانبول املأخوذة عن وهو من رواد طريق إس، 34مفدرس  اإلقراء يف تركيا، 775، 74لوح  مرشفد الطلب  (1)

 .أمحفد املسريي

مفدرس  اإلقراء ، جمموع  من طلب  قسم القراءات بكلي  القرآن الكريم متقن الرواي  كتابهيعمل عىل حتقيق  (2)

 .1/266 احللقات املضيئات ومل يذكر مكان ترةمته. 282  تركيايف

وربام  ،وربام يكون مصطفى اإلزمريي الوارد سابقا 85 وقفد ورد اسمه يف مرشفد الطلب ، مل أمفد له ترةم  (3)

فرغ منه ، خمترص السرية احللبي  من آثاره، فاضل هـ(1174) ي الذي كان حيا سن يكون مصطفى أفنفد

 .12/236معجم  املؤلفني هـ(.1174) سن 
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، شيخ القراء، أبو احلسن، مصطفى بن الحسن بن يعقوب اإلسالمبولي -68

وقرأ القراءات عىل ، يف مفدين  إستانبول هـ(1105) سن  ولفد، إمام ميش املسلمني

وعىل احلاج مـحمفد أفنفدي بن احلاج مصطفى بن احلاج رمضان ، عمر أفنفدي

كام ، ختم عليه بجامع أيا صوفي  الكبري هـ(1144)ويف سن  ، املعرو  بجل  إمام

قرأ سائر العلوم عىل سليامن أفنفدي
(1)

وحسن أفنفدي الشريوزي، 
(2)

فى ومصط، 

أفنفدي
(3)

)مرشفد الطلب  يف  ألف كتاب، وعيل أفنفدي املعرو  باألمايس زاده، 

(-خمـطــوط-ـيـبـ معرف  طريق الطـ
(4)

و)حتــف  الطــلب  يف مــفدات طريق ، 

(-مـحقــق-الطــيبــ 
(5)

، (-مطبوع-)غاي  النهاي  البن اجلزري خ كتابونس، 

هـ( 1151)ا سن  وآخر تاريخ كان فيه حي  
(6)

. 

عامل  ،اإلزميري الرحمن بن مـحمد الـمنمني ن عبدبمصطفى  -69

-عمفدة العرفان يف وموه القرآن) ر من تصانيفهــصـل إىل مـرح، راءاتـبالق

هـ(1156)تـ، (-مطبوع
(7)

. 

                                       
 . 3/88سلك الفدرر (1)

إمام خوما باشا تلميذ الفاضل ، وفيه أنه حسن بن مصطفى أفنفدي، 284، 275 مفدرس  اإلقراء يف تركيا (2)

 .-رمحهام اهلل تعاىل-ياقجى أفنفدي بج

 ذي الرتةم ، ولعله مصطفى بن عبفد الرمحن اإلزمريي، -مل أقف عىل ترةمته -هذا، مصطفى أفنفدي (3)

(69.) 

 . ذكرت معلوماته يف فهرس هذا البحث، خمطوط (4)

غري ، وهو بحث حمكم بعامدة البحث العلمي باجلامع  اإلسالمي  باملفدين ، درسه وحققه أمني الشنقيطي (5)

 . منشور

 هـ(. 1144وفيه أنه كان حيا سن  ) 2/581الفهرس الشامل، 46، 1/45لألداء روض  احلفاظ اجلامع (6)

 ، وأمحفدطبع بتعليقات لألستاذين مـحمفد مـحمفد مابر من علامء األزهر الرشيف- عمفدة العرفان كتاب (7)

ربهان يف رشح بفدائع ال وله كذلك، -شارع امللك  بمرص 152، فديــنـ  اجلــعـبـطـم، اتـز الزيـعبفد العزي

تقري  و ،-ملتقى أهل احلفديث عىل اإلنرتنت حقق يف كلي  القرآن بطنطا كام يف -عمفدة العرفان

 الكريم بكلي  القرآن حيقق يف قسم القراءات- يف النرش من الفوائفد ج ماـاصفد يف ختريـمقـول الــحص
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أعني ، ونيلـاملفدرس احلنفي املعرو  بالفور ش، مصطفى بن عمر الرومي -70

 ،مكان وموده يف الفهارس(مل أقف عىل -)خمترص يف القراءات له، الرصاص

 هـ(1190)تـ
(1)

. 

مالكي ، بالسيفد هاشم الشهري ،ريـي اإلزميـربـمغـن مـحمد الـم بـهاش -71

منهم مصطفى ، أخذ القراءات عن غري واحفد من علامء القراءات ،املذه 

رح ـله )ش، وعنه مصطفى حسن بن كريم، ومصطفى بن أمحفد ادخليجي، اإلزمريي

 (ـه1179)ا سن  كان حي  ، (-خمطوط–  يف القراءات األربع الشاذة عىل اإلفادة املقنع
(2)

.   

)تـ؟( ،)أخو  مصطفى بن حسن اإلسالمبويل( ،نديـن أفـسـن حـوب بـعقـي -72
(3)

. 

 :القرن الثالث عشر
هـ(1255)تـ، إبراهيم بن مـحمد اإلسبيري األرضرومي -73

(4)
 . 

                                       
األعالم للزركيل  .-مطبوع- حترير النرش املسمى إحتا  الربرة بام سكت عنه نرش العرشةو ،-باملفدين 

حصن  وفيه أن له أيضا، 2/588الفهرس الشامل، 739القارئ إىل جتويفد كالم الباريهفداي  ، 8/138

وهو هبذا االسم منسوب هلاشم ، -خمطوط مل أقف عىل مكانه يف الفهارس -القاري يف اختال  املقاري

فيوض اإلتقان يف و، -كاهنا يف الفهارس أقف عىل مخمطوط  مل-رسال  اإلزمرييو، (71املغريب ترةم  )

وهو هبذا االسم منسوب حلمفد اهلل خري اهلل ، -خمطوط مل أقف عىل مكانه يف الفهارس-وموه القرآن

بقسم القراءات بكلي  ، درسه وحققه عبفد اهلل برناوي-نور اإلعالم بانفراد األربع  األعالم و، (8) ترةم 

 (.126لسالسل الذهبي  (.)ا-القرآن الكريم باملفدين  املنورة

 .2/453الفهرس الشامل (1)

اإلفادة املقنع  وأنه رشح ، هـ(1148) وفيه أنه كان حيا سن  2/585الفهرس الشامل، 145اإلمام املتويل (2)

مترين الطلب  الربرة يف قراءات  وأن له، -ات باجلامع  اإلسالمي  باملفدين حقق بقسم القراء -لعبفد اهلل باشا

حقق يف مامع  أم  -يب كتاب اسمه حترير الطو، -وط مل أقف عىل مكانه يف الفهارسخمط-ةاألئم  العرش

وقفد -خمطوط منه نسخ  خمطوط  عىل اإلنرتنت-حصن القاري يف اختال  املقاريو، -القرى بمك 

مل أقف عىل مكانه  خمطوط -سانح  الطال  ألرش  املطال و، أنه هبذا االسم ملصطفى اإلزمريي سبق

 .296 .أعالم الفدراسات القرآني -ارسيف الفه

 .75 ورد اسمه يف مرشفد الطلب وقفد  ، مل أمفد له ترةم  (3)

 . 10ت طريق الطيب  حتقيق حممفد ححودحتف  الطلب  يف مفداوقفد ورد اسمه يف ، مل أمفد له ترةم   (4)
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إمام مامع الشيخ مـحمفد ، أحمد حفظي بن مـحمد الكانغري الحنفي -74

هـ(1283)تـ بعفد ، أخذ عن مصطفى بن مـحمفد اإلسالمبويل، كيالين برتكيا
(1)

. 

حصل عىل إمازة من ، المشهور بيوسف إمام زاده، أحمد الرشدي -75

)حاشي  مكتوب  عىل نسخ  كتاب زبفد  له، هـ(1185) حامي مـحمفد أفنفدي عام

 (ـه1233)كان حيا سن  ، (-مطبوع-العرفان
(2)

 . 

ذ ـأخ، لبي بن شلبي الطنتفدائي األمحفدي املالكيـأو ش، بي الطنتدائيـجل -76

 له، ومـحمفد بن مـحمفد بن خليل الطباخ، وأمحفد التهامي، عن سليامن الشهفداوي

ان ـك، (-حيقق كرسال  علمي ، وطــطــخم-)الفيض الرباين يف حترير حرز األماين

 هـ(1265)  ــسن اــحي
(3)

 . 

هـ(1196)فد سن  ــول، راءـافظ القـعر  بحي، نـحس -77
(4)

  ـنـي مفديـف 

فدارـأسك
(5)

رحل إىل وطن األبوين مركش، 
(6)

ثم انتقل إىل دار السلطن  العلي  يف ، 

مفدرس  أيا صوفي  فقرأ القرآن العظيم بقراءة عاصم يف مفدرس  أيا صوفي  عىل 

الشيخ قـبـرزي حسن أفنفدي
(7)

، رأس اآليو، ومعرف  الوقو ، ألمل التعلم 

                                       
 . 184، 1/183احللقات املضيئات (1)

بمرص طبع  حجري  بخط ادخطاط ، ن رقم أو تاريخ لطبعهدو، ُطبِع الكتاب مكتب  أوالد الشيخ للرتاث (2)

وأهنا حتريرات عىل ، وفيها أن اسمه أمحفد الرشفدي الشهري بكوليل حافظ، زبفدة العرفان للبالوي مع كتاب

 . 284، 283مفدرس  اإلقراء يف تركيا  شكل مفداول.

لـقراءات بكليــــ  القرآن حيقق كرسائل علمي  يف قسم ا- 31الفيض الرباين يف حترير حرز ااألماين (3)

 . 337أعالم الفدراسات القرآني ، 2/677.الفهرس الشامل-باجلامع  اإلسالمي ، الكريم

نسخ  -لب  لإلسالمبويلمرشفد الط خمطوط  كتابفد ترمم هذا الناسخ لنفسه يف آخر وق-78مرشفد الطلب  (4)

  .-املحمودي 

 .240تاريخ مودت رسني.اشتهر بكثرة املفد، أسكفدار حي يف إستانبول (5)

 . 204املصفدر السابق حي من أحياء مفدين  أنقرة. (6)

 .فام بعفدها 78مرشفد الطلب  ورد اسمه يف وقفد ، مل أمفد له ترةم  (7)
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ض اهلل أفنفدي ــرأ عىل الشيخ فيــثم ق، يمــوالتعل، وأذن له شيخه هذا باإلقراء

ص بمضمن ــ  حفــروايـليه بـوختم ع، هـ(1229)تـفدي ــكر أفنــاملعرو  بش

رى ــوأخ، يسريـوالت، والتحبري، فدرةـرشة بمضمن الـوالع، سريـوالتي، الشاطبي 

، وط املعتربة إىل سورة القصص بطريق الطيب سري بالرشـوالتي، ب ــبطريق الطي

ا يف أثناء القصص إىل ةمع   ثم قرأ عىل الشيخ عبفد اهلل صالح بن إسامعيل، والنرش

م ـث، فدرةــريق الــن طــرة مـشـوالع،  ــبعـــه بالسـوختم علي، آخر القرآن العظيم

طان ـع السلـيف مام هـ(1231) ايـخ سنــ ــور املشــب  يف حضــالعرشة من طريق الطي

، هـكالفـق، لومـــر العـوسائ، وأذن له باإلقــراء بجميع ما قرأ، فد خانـأمح

  ـــوالعربي، ائفدــــوالعق
(1)

هـ(1244يا سن ـــان حــ)ك، 
(2)

. 

)فيوض اإلتقان  له كتاب، ادخطي  بأياصوفيا، خير اهلل بن خير الدين -78

 )تـ؟(، (-طوطخم-الفرقان يف القراءات العرشوه ـــيف وم
(3)

)لعله محفد اهلل خري ، 

 (. 8الفدين أفنفدي املتقفدم  يف الرتةم  رقم 

 هـ(1250)تـ سليمان بن الحسن الكريدي -79
(4)

. 

                                       
وقفد ذكر هذا الناسخ أنه كت  له الشيخ عبفد اهلل صالح أنه قرأ أوال عىل شيخه إبراهيم أفنفدي الشهري  (1)

ثم بفدأت ختم  أخرى ، وختمت عليه ختمتني»قال: ، والتحبري، والفدرة، منته الشاطبي بام تض، بنعيل زاده

ثم أتم تلك ، «والنرش الكبري؛ فلام انتهيت من سورة األحقا ؛ تويف الشيخ إبراهيم..، بام تضمنته الطيب 

الشيخني  إن هذين»وأنه قال له الشيخ عبفد اهلل صالح: ، ادختم  عىل الشيخ احلاج صالح أفنفدي بن عيل

 . 78 مرشفد الطلب  نسخ  املحمودي  «. قرءا عىل العالم  يوسف أفنفديأخرباه بأهنام

فدات طريق كتاب حتف  الطلب  يف مو، -نسخ  املحمودي -تاب مرشفد الطلب كوقفد نسخ هذا الشيخ  (2)

حتف   وكان يعلق ويستفدرك عىل كتاب، كالمها ملصطفى حسن اإلسالمبويل-نسخ  املحمودي -الطيب 

 .كتاب بفدائع الربهان لإلزمريي من الطلب 

 .387 أعالم الفدراسات القرآني ، 523 معجم الفدراسات القرآني ، 2/668الفهرس الشامل (3)

 .10 ف  الطلب  يف مفدات طريق الطيب حتوقفد ورد اسمه يف ، مل أمفد له ترةم   (4)
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(1)يـوبـماعيل األيـح بن إسـعبد اهلل بن صال -80
رق ـع الطـامـ)م له كتاب، 

 هـ( 1252)تـ ، (-خمطوط–ن األئم  القراء ـأخوذة مـامل
(2)

 . 

وهو ، )رائفد مسلك طريق مرص ،اء اهلل النجيب بن الحسين أفنديعط -81

 هـ(1209)تـ، حفيفد عيل املنصوري(
(3)

. 

 هـ(1236)تـ علي الفكري بن مـحمد صالح األخسخوي -82
(4)

 . 

-)فتح األماين يف القراءات السبع  له، فتح اهلل أفندي عمر المارديني -83

 )تـ؟(، (-خمطوط
(5)

 . 

 هـ(1229)تـاملعرو  املشهور بشكر أفنفدي  ،فيض اهلل أفندي -84
(6)

. 

كبري بـفدار السلطن  العلي  يف مفدرس  أيا صوفي   ،حسن أفندي، قـبـر زي -85

)تـ؟(
(7)

. 

)رسال  يف الرد عىل رسال  املرعشيل  له ،مـحمد بن إسماعيل اإلزميري -86

 )تـ؟(، (-خمطوط-يف الضاد 
(8)

 . 

                                       
 .6/375 هفدي  العارفني،  78،  77، 72، 69 لوح -نسخ  املحمودي - مرشفد الطلب  (1)

معجم ، 2/632الفهرس الشامل، عىل اإلنرتنت متفداول  بني الباحثني كرتوني لإوهو خمطوط منه نسخ   (2)

ألفها ، وفيه أن له رسال  بالرتكي  يف ةمع القرآن والكالم عىل القراءات السبع، 491 الفدراسات القرآني 

 هـ(.1221سن  )

 .ومل يرتمم له، 129مفدرس  اإلقراء يف تركيا وقفد ورد اسمه يف  ،مل أمفد له ترةم   (3)

 .10 ق الطيب ف  الطلب  يف مفدات طريحت وقفد ورد اسمه يف، مل أمفد له ترةم   (4)

 .519 معجم الفدراسات القرآني ، 2/688الفهرس الشاملوقفد ورد اسمه يف ، مل أمفد له ترةم   (5)

وشيخ ، هلل شكري بن مصطفى الرومي احلنفي الواعظ بجامع أيا صوفي فيض العله شكري الواعظ  (6)

أقف عىل مكان وموده يف  مل -الوسيل  النافع  يف فضائل القرآن له، هـ(1229) تويف سن ، القراء

 .5/824هفدي  العارفني .-الفهارس

 .78 مرشفد الطلب وقفد ورد اسمه يف ، مل أمفد له ترةم  (7)

 .497 معجم الفدراسات القرآني ورد اسمه يف  وقفد، ةم مل أمفد له تر (8)
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املعرو  بأياقيل ، عيل األنطاليمـحمد األمين بن يوسف بن إسما -87

 هـ(1212)تـمفتي زاده ، كتبخانه
(1)

. 

)تـ؟(اإلمام األول بجامع نور عثامني  بإستانبول، مـحمد سليم أفندي -88
(2)

. 

الشهري ، الحنفي، الرومي، انيــجن  زأ ر  األأ بن عبد الرحيم مـحمد صادق  -89

، واملنطق، يف اآلداب له عفدة مؤلفات، بيـاين، منطقي، ريـالصغ، فتي زادهبم

 بالقسطنطيني  (هـ1223)تـ، والبالغ 
(3)

. 

رأ عىل حامي حسن أفنفدي من ــق ،مـحمد عارف بن إبراهيم الحفظي -90

-ع يف القراءات األربعـمــ)املج له، وعىل إبراهيم أفنفدي، رمال طريق مرص

 )تـ؟(، وغريها، (-خمطوط
(4)

 . 

 هـ(1286)تـ ،ليمـحمد غالب بن مـحمد أمين اإلصطنبو  -91
(5)

 . 

إمام مامع ، الشهري بموقت أفنفدي ،مصطفى بن مـحمد اإلسالمبولي -92

 (ـه1257)تـاهلفداي  
(6)

. 

                                       
 .10 ف  الطلب  يف مفدات طريق الطيب حتوقفد ورد اسمه يف ، مل أمفد له ترةم   (1)

 .112السالسل الذهبي  وقفد ورد اسمه يف ، مل أمفد له ترةم  (2)

 وغريه. 10/76معجم املؤلفنيوترةمته يف ، 10  الطلب  يف مفدات طريق الطيب  حتف ورد اسمه يف (3)

هفدي  العارفني السيفد مـحمفد عار  بن إبراهيم ويف ، 283 مفدرس  اإلقراء يف تركياورد اسمه هكذا يف  (4)

هـ( 1238يف ربيع األول سن  )القسطنطيني الرومي امللق  بحفظي من خلفاء كتاب البحري  تويف 

، أقف عىل مكان وموده يف الفهارس مل -ادخياطلعل الصواب لسبط()سبط  اتـات امللكيـالروايصنف 

قصيفدة خمتار  وله كذلك، -ات باجلامع  اإلسالمي  باملفدين حيقق يف قسم القراء- املجمع وكتابه، 2/361

مغني القراء و، -كتب  امللك عبفد العزيز باملفدين وم، منها نسخ  خطي  بمكتب  اجلامع  اإلسالمي -اإلقراء

اإلظهار يف طرق األئم  و، -ات باجلامع  اإلسالمي  باملفدين حقق بقسم القراء -قراءيف رشح خمتار اإل

 .-أقف عىل مكان وموده يف الفهارس مل-األخيار

 .10 ف  الطلب  يف مفدات طريق الطيب حتوقفد ورد اسمه يف ،  مل أمفد له ترةم (5)

نه مصطفى بن مـحمفد الشهري بموقت وفيه أ، 112السالسل الذهبي .1/1430 احللقات املضيئات (6)

 هـ(.1257)تـ  بعفد أفنفدي اإلمام األول بجامع اهلفداي  بإستانبول
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) كشف األرسار يف  له كتاب، الشهري بإمام صوفي ، يوسف بن كونداك -93

 )تـ؟(، (-خمطوط–القراءة 
(1)

 . 

 صانيفهمن ت، من بلفدة وزير كوبري، يوسف الملقب ببحري الرومي -94

)تـ ، وغريه، (-مل أقف عىل مكان وموده يف الفهارس-)التحرير يف القراءات

 (ـه1245
(2)

 . 

 :القرن الرابع عشر
 )تـ؟(، أحمد حازم -95

(3)
. 

املعرو  بحافظ باشا املشري ، أحمد خلوصي بن علي اإلسالمبولي -96

 أخذ عنه حسن بن مــوسى، أخذ عن سليم أفنفدي الرتكي، العسكري بفدمشق

 هـ(1307ـ)تـ، وعبفد اهلل بن سليم، رش  الـفديــن
(4)

. 

ــليــن خــر بــاكــد شـأحم -97  ،يـولـبـرانـفـولي الزعـبـي اإلصطنـنـسيـحـل الـ
 هـ(1315)تـ

(5)
. 

 )تـ؟(، حسن بن عبد اهلل بن الحسن القسطموني -98
(6)

. 

 هـ(1336)تـ ،علي بن زين العابدين األلصوني -99
(7)

. 

                                       
 .538 معجم الفدراسات القرآني وقفد ورد اسمه يف ، مل أمفد له ترةم   (1)

 .2/571 هفدي  العارفني (2)

 .10ب  حتقيق حممفد ححود حتف  الطلب  يف مفدات طريق الطيوقفد ورد اسمه يف ، مل أمفد له ترةم  (3)

/ 1احلـلــقات املضيئات، 2/245معجم املؤلفـــيــن، 530، 1/88تاريخ علامء دمشق له ترةم  يف (4)

 الشهري بحافظ باشا، وسامه أمحفد ُخلويص باشا بن عيل اإلسالمبويل، 112السالسل الذهبي .156

 هـ(.1307ـ)تـ

 .10طريق الطيب  حتقيق حممفد ححود  حتف  الطلب  يف مفدات وقفد ورد اسمه يف، مل أمفد له ترةم   (5)

 .املصفدر السابقوقفد ورد اسمه يف ، مل أمفد له ترةم  (6)

 .املصفدر السابقوقفد ورد اسمه يف ، مل أمفد له ترةم   (7)



 يــطـيـقـنــمد الشـد أحـمـحمـ د. أمـينأ.               بــتــركـيـــــا                            ءة راـــقـالم الــم أعـجـعـم

382 

 ،لح اإلستانبولي الرومي الحنفيمـحمد أمين بن عبد اهلل بن صا -100

)عمفدة  فدي زاده لهــف أفنـرأ عىل يوســق، اريـصـوب األنــاإلمام بجامع أيب أي

–رات(ــحريـواب أنه يف التـ)والص ويفدـان يف التجـــرفـادخالن رشح زبفد الع

 (ـه1275)تـ، رهاـيـوغ، (-طوطـخم
(1)

. 

 )تـ؟( ،مـحمد أمين سراج الحنفي اإلسطنبولي التركي -101
(2)

 . 

فقيه حنفي  ،مـحمد زاهد بن الحسن الكوثري الحنفي التركي -102

ولفد ونشأ يف قري  من أعامل دوزم  ، له اشتغال باألدب والسري، مركيس األصل

وتنقل زمنا بني مرص ، وتفقه يف مامع الفاتح باآلستان  ودّرس فيه، برشقي اآلستان 

 هـ(1371)تـ، ومقاالت كثرية، وتآليف، اتله  تعليق، ثم استقر يف القاهرة، والشام
(3)

. 

 )تـ؟( ،عمر بن عبد اهلل األقشهري -103
(4)

. 

 

 
                              

                                       
برقم ، ولخمطوط بمكتب  إستانب-عمفدة ادخالن يف إيضاح زبفدة العرفان .وكتابه2/375هفداي  العارفني (1)

ه وفي، 288مفدرس  اإلقراء يف تركيا، (-منه مصورة عىل اإلنرتنت هـ(1287) وطبع بمرص سن ، 1853

ذخر  مـحمفد أمني بن عبفد اهلل له689/ 2/689الفهرس الشامل ويف، أنه مـحمفد أمني أفنفدي التوقادي

خمطوط منه نسخ  -بنيحتف  األمني يف وقو  القرآن املو، -خمطوط-يف إيضاح اجلمع والتقري  األري 

( أن اسمه مـحمفد 302) أعالم الفدراسات القرآني ويف ، -خطوطات اإلسالمي  عىل اإلنرتنتبجامع امل

كان مومودا يف ، األمني املفدعو بعني اهلل أفنفدي زاده املقرئ بجامع سيفدي أيوب األنصاري بالقسطنطيني 

 هـ(.1227سن ) 

 .10ت طريق الطيب  حتقيق حممفد ححودحتف  الطلب  يف مفدايف وقفد ورد اسمه ، مل أمفد له ترةم  (2)

 .6/129 األعالم للزركيلوترةمته يف ، املصفدر السابقورد اسمه يف  (3)

 .10طريق الطيب  حتقيق حممفد ححود  حتف  الطلب  يف مفدات وقفد ورد اسمه يف، مل أمفد له ترةم  (4)
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 اخلــاتـمة
 النتائج التي توصل إليها البحث:

وأمهيته البالغ  يف خفدم  ، صال  البحث يف موضوع أعالم القراءة وتراةمهمأ -

 اءات.تراث األم  من علوم القر

أعالم من أعالم القراءة برتكيا ممن كانت هلم مكان   (103ةمع هذا املعجم ) -

وقفد رصح بتلك املكان  عفدد من علامء السلف وأهل ، كبرية يف علم القراءات

 القراءات.

قل  أعالم القراءة برتكيا عنفد توزيعهم عىل القرون منذ القرن الثامن وحتى  -

 امء بالرتةم  هلم يف بعض العصور.وعفدم اهتامم العل، الرابع عرش

شهرة أعالم القراءة برتكيا التي ترمع إىل كون بعضهم من تالمذة ابن  -

وبعضهم قام بتفدريس القراءات السبع ، اجلزري كمؤمن بن عيل الرومي وغريه

ثم إىل ، واملنصوري من بعفدهم، ثم إىل تالميذ أمحفد املسريي، والعرش بعفد ذلك

ىل مرص واملفدين  وغريمها لتلقي القراءات ثم عودهتم إىل رحل  بعضهم بعفد ذلك إ

 تركيا لإلقراء هبا.

 من مقرئ منذ القرن الثامن وحتى الرابع عرش.  ُل أن  تركيا مل خَتخ  -

وبعضهم قفد ، أن بعض هؤالء األعالم ال تومفد له ترةم  يف كت  الرتامم -

ات القرآني  تكون تراةمهم مومودة ضمن كت  القراءات والرتامم واإلماز

وهي حتتاج إىل مزيفد البحث عنها يف تلك ، املخطوط  التي التزال حبيس  املكتبات

 املصادر.

ومصطفى اإلزمريي ، أن أعالم القرن الثاين عرش اهلجري كيوسف أفنفدي -

وحتريراهتا ، هم أشهر أعالم القراءة برتكيا وبخاص  يف القراءات العرش، وغريمها

 من طريق الطيب .



 يــطـيـقـنــمد الشـد أحـمـحمـ د. أمـينأ.               بــتــركـيـــــا                            ءة راـــقـالم الــم أعـجـعـم

384 

، الباحث بمزيفد الفدراس  لرتامم هؤالء األعالم وخاص  املفقودة منها ويويص 

ومعرف  مفدى تواترها واتصاهلا ، وإمازاهتم، والعمل كذلك عىل تتبع أسانيفدهم

 عرب العصور ويف البلفدان.

 وآخر دعوانا أن احلمفد هلل رب العاملني.
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، حتقيق ومرامع  مـحمفد إبراهيم سامل، ملـحمفد املتويل، الروض النضير في أوجه الكتاب المنير -

 القاهرة.، املكتب  األزهري  للرتاث، م2006، دون عفدد طبعات

، أليمن رشفدي سويفد السالسل الذهببية باألسانيد النشرية من شيوخي إلى الحضرة النبوية -

 مفدة. ، دار نور املكتبات، هـ1428، 1ط

عام ، هـ1206ملراديت، 3ط، ملـحمفد خليل، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر -
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، هـ1421، 1ط، بتحقيق مـحمفد سيفدي األمني، لطاش كربي زاده، شرح المقدمة الجزرية -

 فد باملفدين  املنورة.طبع جممع امللك فه

ني  وكرتإل  اي د )نسخ  يب، لطاشكربي زاده الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية -

 عىل اإلنرتنت(.
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قسم الكتاب ، مامع  أم القرى كلي  الفدعوة وأصول الفدين، هـ1432-1431عام ، احلارثي
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، منشورات مـحمفد عيل بيضون، لعيل النوري الصفاقيس ،غيث النفع في القراءات السبع -

 بريوت. ، دار الكت  العلمي ، هـ1419، 1ط

م مؤسس  آل 1978، دون رقم الطبع ، لعربي واإلسالمي المخطوطالفهرس الشامل للتراث ا -
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ملصطفى بن عبفد اهلل القسطنطيني الرومي الشهري باملال  كشف الظنون أسامي الكتب والفنون -

 . د.م.ت. دار الكت  العلمي  بريوت، كات  اجللبي واملعرو  بحامي خليف 

ضمن بحوث ملتقى ، ملصطفى آتيال أقفدمري، مدرسة اإلقراء في تركيا وأهم سماتها وشيوخها -

كريس تعليم القرآن الكريم ، مامع  امللك سعود، هـ1435، كبار قراء العامل اإلسالمي

 الرياض.، وإقرائه

، مبويلأليب احلسن مصطفى بن احلسن بن يعقوب اإلسال مرشد الطلبة إلى معرفة طرق الطيبة -

، سليم برتكيا ويف مكتب ، العزيز باملفدين خمطوط منه نسخ  مومودة يف مكتب  امللك عبفد 

 والنسخ الثالث بحوزة الباحث. ، ومكتب  قوني  برتكيا

، لإلمام يوسف أفنفدي زاده دراس  وحتقيق هادي هبجت حسني صربي، مشكالت الشاطبي -

م 2010، العليا من مامع  النجاح الوطني رسال  مامستري يف أصول الفدين بكلي  الفدراسات 

 )نسخ  أكرتوني  عىل اإلنرتنت(.، فلسطني، نابلس

ساعفدت مامع  ، م 1984، م1983لسن ، البتسام مرهون الصفار معجم الدراسات القرآنية -

 . 4بغفداد عىل نرشه رقم تسلسل التعضيفد 

، دار الغوثاين، هـ1432 ،1ط، لعبفد اهلادي محيتو، معجم شيوخ الحافظ أبي عمرو الداني -

 دمشق.

دار إحياء ، دون رقم الطبع ، لعمر رضا كحال  ،معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية -

 بريوت.، الرتاث العريب
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، 1ط، إلبراهيم بن سعيفد الفدورسي ،معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات -

 الرياض.، بن سعود اإلسالمي  مامع  اإلمام مـحمفد، عامدة البحث العلمي، هـ1425

 عامن.، دار عامر، هـ1422، 1ط، وزمالئه، ألمحفد شكري مقدمات في علم القراءات -

 عىل اإلنرتنت. ملتقى أهل التفسير -

 عىل اإلنرتنت. موقع ويكبيديا -

، هـ1402، 1ط، لعبفد الفتاح السيفد عجمي املرصفي ،هداية القارئ إلى تجويد كالم الباري -

 القاهرة.، ر النرص للطباع  اإلسالمي مطبع  دا

، إلسامعيل باشا، وآثار المصنفين من كشف الظنون، أسماء المؤلفين، هدية العارفين -

 بريوت.، دار الكت  العلمي ، هـ1423
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