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 صلخَّامل

 وبعد: ،لنيواملرس  ، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء العاملني رب   احلمد هلل

بن    ألمحد    (وس  قراءة ابن اجلارود الس  )هيدف البحث إىل حتقيق ودراسة كتاب:  

سليامن   الربيع  املرجان    أيب  علمي  حتقيق    ،هـ(659)  بن  أصيال  ا  لطاَل ،  ا  ب  وإخراجه 

حي فهو  مفردة  العلم،  السوس  وي  خالفوبيان    ،لقراءة    ، وري  الد  رواية  فيه    ما 

 الصحيح. البحث العلمي  منهج طريقة عىل تحقيقه ب وقمت  

من  البحث  هيدف  كام   النوع  هذا  إبراز  قَل   إىل  والذي  املفردات،  يف    التأليف 

خصوص   فيه،  السوس  التأليف  قراءة  يف  السيَ ا  مؤل  ،  أن  من  ام  ال  فه  سادس القرن 

  .ري  اهلج

 منها:  ،وتوصيات إىل نتائج   لت  توَص و

السوس  )كتاب    -1 اجلارود  ابن  أوَ   (قراءة  حت  يعترب  مفردة  قراءة قَ ل  يف  ق 

 .ق بعدقَ مل حت    أخرى هناك مفردات ، ولعَل السوس  
 يشء. أخرى مل يصل إلينا منها  فاتؤلَ م ف للمؤل   -2
  ه بمزيد من  ة، وإثراؤردات القرآنيَ فاملبموضوع    االهتاممب العلم  عىل طاَل  -3

 .العلمَيةوالدراسات   البحوث
طاَل  -4 القرَ أويص  تراجم  بعلم  باالهتامم  القراءات  علم  وإبراز  اءب   ،

 . العلمَية جهودهم، ومكانتهم  
املفتاحية: اجلارود  ، قراءة  الكلمات  عمرو  ،مفردة  ،ابن  أبو    ،السوس  ،أبو 

 ابن املرجان. ،شعيب
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 مةدِّـــاملق
وحده اهلل  علَ بسم  وأـ،  عبده،  رزقهيَّس وقلبه،    ضاءم  ومَ ـه  جوفرَ ،      س نفَ ه، 

م  ومعل  وأفضل رسله،  ،  خلقه   رـبعده، خي  ن ال نبَي والصالة والسالم عىل م  ،  ربهـك

 وبعد: ، التسليم عليه أفضل الصالة وأتـم   حمَمدته، وشفيع أمَ  حبه،ـص

أجل   منزلة  و ا،  قدر  و  نة  مكاالعلوم    فإن من  القراءات   اورشف    أعالها  وهو    ؛علم 

هو و ل اهلل بحفظه إىل يوم الدين،  الذي تكفَ من أشد  العلوم ات صاال  بالقرآن الكريم  

العبد  خري   به  يشتغل  الدنياما  هذه  ال ،  يف  األجر  به  العظيم،  وينال  والرشف  وفري، 

  .لينانعمها عالتي أ -تعاىل - نعمة من نعم اهللهو و

أن أشتغل يف هذا    أحببت    لذلكوتعليمه؛    ،مهوتعل    ،اهلل علينا بدراسته  وقد منَ  

 ـب  وأ  ،  ليلاجلالعلم  
خمطوطاته  ر  ح  الظالم  لعظيـمة؛ايف  من  خترج  النور   إىل  لكي 

طاَل   قهاوأحق  والبيان،   ينفع  املبا  ودارسب  بام  العلم  اهلل  ـكأقد  ف،  ركهذا  رمني 

 العَباس أليب  ،(قراءة ابن اجلارود السوس  )بعنوان: ، ةآنيَ ت القرفردايف املط مخطوب

سليامن    أمحد   عىل  به    استعنت  ثم    ،ال  أوَ     اهلل   فشكرت  ،  هـ(659)ت  املرجان    بن 

ا زادن  وهو مم،  ةيف املفردات القرآنيَ أليف والتحقيق  ة التلقلَ وذلك    ؛ودراسته  حتقيقه

ا لتحقيقه ا  شوق     .امي  لعحتقيق 

 ، وأن جيعل ب يف القول والعملوأن يلهمني الصوا  ،دنيسد  أن    ل اهلل  أأس 

   هه الكريم.ـا لوجخالص   عميل هذا

 الدراسات السابقة:  
املجاَل التحر    بعد يف  والبحث  والسؤال،  واملواقع    ،مةكَ ح  امل    العلمَية ت  ي 

اال  ،ةلكرتونيَ اإل أهل  استشارة  أشارو-ختصاص  وبعد  عيلَ الذين  بتحقيقه    ا 

م    ،-ودراسته يف    -تعاىلوسبحانه  -اهلل    ، فاستخرت  قام بتحقيقه أو نرشهن  مل أجد 

 ونرشه. حتقيقه
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   ة البحث:خط  
 مة، وقسمني، وفهارس. البحث إىل: مقد   مت  قَس 

 . ة البحثالسابقة، وخطَ  الدراسات   تشمل مة:املقد   

 ني:أساس مبحثني  وتشمل عىل الدراسة ل:القسم األو  

 . اإلمام املرجان  عن ف، وفيه ترمجة دراسة عن املؤل   :املبحث األول

 :الب مطستة دراسة الكتاب: ويشمل عىل  :املبحث الثاين

 .، وأشهر املؤلفات التي ألفت يف قراءتهترمجة السوس املطلب األول:

 حتقيق اسم الكتاب، ونسبته إىل مؤلفه.  املطلب الثاين:

 ملؤلف.منهج ا لث:ثا الاملطلب 

 مصادر الكتاب.  املطلب الرابع:

 : القيمة العلمية.املطلب اخلامس 

 وصف النسخة.  املطلب السادس:

 منهجي يف التحقيق.  املطلب السابع:

 .خطوطامل  حتقيق القسم الثاين: 
 والتوصيات.  النتائـج هم  بيان ألوفيها  اخلامتة:

 واملراجع.فهرس املصادر  الفهارس: 
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 ألولالقسم ا
 الدراسةقسم 

 وفيه مبحثني:  

 املبحث األول
 ( 1) ترمجة اإلمام املرجانيِّدراسة عن املؤلف، وفيه  

، مل أجد  بعد البحث يف كتب الرتاجم والطبقات عن ترمجة اإلمام املرجان   

لتاريخ والدته، وال   ا  ر  ك 
ذ  له له ترمجة كافية وافية، وال    حديث ا عن نشأته، ووجدت  

سليامن  لوو الشيخ  شيوخه     الده  أما  واحلديث،  الفقه  كتب  يف  األقوال  بعض 

ا أخذ عنه ا واحد  ر ابن اجلزري  يف كتابه غاية النهاية أن له شيخ  ك  فقد ذ 
، وذكرت  (2)

لتال وبالنسبة  له،  ا سمع منهم، وأجازوا  له شيوخ  أن  الرتاجم األخرى  ميذه  بعض 

اجلزري   ابن  ذكرهم   الفقد  غاية  يف  أهن  ومل  قصارى  جد  اية،  بذلت   وقد  ترمجة،  هلم 

فـهـج وتـم ـي جـدي  إليه، ـ يـرتـع  توَصلت   ما  اإلمام، وهذا  ترمجة  ما خيص   كل   ب 

 .    أعلم  -تعاىل-واهلل 

 امسه ونسبه وكنيته:
، رشف الدين، املعروف  هو اإلمام أمحد  بن أيب الربيع سليامن  بن أمحد  بن   سليامن 

،بابن املرجا ، ي كنَ، الفقيه، اإلرئاملق ن   ي بأيب العَباس. سكندري 

 نشأته: والدته و 
د باإلسكندرَية، ومل ي ذكر يف كتب الرتاجم تاريخ والدته،  

ل  تربى يف هبا،  نشأ  وو 

كان    ،ن ع ت بالرشف بيت دين وصالح، مجع بني العلم والعمل، والورع والتقوى،  

 
النقلة    صلة التكملة   انظر لرتمجته:   (1) بالوفيات (41/910)، وتاريخ اإلسالم  (15/460)لوفيات    ، والوايف 

 .(1/311)، واملنهل الصايف (1/105)ة النهاية ، وغاي «وفيه ابن املرجان»، (6/249)

 .(1/105)ة الشيخ عبد الكريم بن عتيق الربعي. انظر: غاية النهايهو   (2)
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مقرئ ا، ا  إمام  عامل ا  فاضال   ا  كبار بالقراءات،  ن  القرآقرأ    شيخ  من  مجاعة  عن  وأخذ 

العرص ذلك  يف  القراءات  يف  العلم،،  العلامء  طلب  يف  بمذهب و  تبَحر  ا  فقيه  كان 

اإلمام مالك، حَدث، ودَرس، وأفتى، است خل ف عىل القضاء بالثغر، ثم استقَل به،  

ا فضالء  أعيان  من  فقهائوكان  ومن  املشهورين،  باإلسكندرَية  الثغر  ،  فنيملعروهم  

ابن ا اسمه: سليامن  بن أمحد    ترمجته أن للمؤل ف    ن خالل البحث عنوظهر يل م

، تأَثر بوالده، فهو من شيوخ اإلسكندرَية، وال شَك أن صالح  عامد الدين املرجان 

 . (1) تقامتهماألرسة له تأثري عىل صالح األبناء واس 

 مذهبه الفقهيُّ:  
الرتاَتفقت مج بأنه  ترالتي  اجم  يع كتب  له  مالكي  املذهب، قال احلافظ عز   مجت 

 :  . » (2)وتفَقه عىل مذهب اإلمام مالك »الدين احلسيني 

 شيوخه: 
املرجان    وقرأ    لإلمام  العلم،  عنهم   أخذ  شيوخ  ،  عَدة  القراءات  عليهم  

 وسمع منهم، وأجازوا له، وهم: 

ار أبو حمَمد بن أيب  الغفَ   د الكريم بن عتيق بن عبد امللك بن عبدخ عبالشي -1

اإلسكندر  ، الربعي  الغنايم  بكر  أيب  قرأ عىل  ، شيخ مصدر،  الرشايب  بابن  ف  ي عر   ، ي 

  ، ، وسمع احلروف من  السلفي  ، واليسع بن عيسى الغافقي  سامل بن إبراهيم  األموي 

الق مَدة، ونجب عليالكررآن  حَدث، وتصَدر إلقراء  بثغر اإلسكندرَية  ،  ه مجاعةيم 

ا يف القراءات، وانقطع إىل احلاف ظ أيب طاهر األصبهان  مَدة، وأخذ عنه وكان ماهر 

ا، وكان من نبالء أصحابه، تويف  سنة سَت عرشة وست امئة كثري 
 (3) . 

 
لوفيات    انظر:  (1) التكملة  اإلسالم  (15/461)النقلة  صلة  وتاريخ  بالوفيات (14/910)،  والوايف   ،  

 .(6/172)، واملقفى الكبري  (6/249)

 .(15/460) انظر: صلة التكملة لوفيات النقلة (2)

 .(2/601)، وغاية النهاية (2/484)نقلة انظر: التكملة لوفيات ال (3)
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د، د بن حممَ أيب السي  الشيخ أبو احلسن عيل  بن أيب الكرم نرص بن املبارك بن   -2

، االواسطي  األصل، ثم البغدا ي  املولد والدار والوفاة، اخل اَل دي  ل، املعروف بابن ملك 

جامع    البنَاء، ي  
وخ  ر  الك  القاسم  أيب  بن  امللك  عبد  الفتح  أيب  من  بمَكة   أيب    سمع 

، واإلسكندرَية، و ، ومرص  به عنه بمَكة  ، وحَدث  الرتمذي  ، تعيسى    ويف  سنة دمياط 

 . (1) اثنتني وعرشين وست امئة
ن عبد اهلل، الرومي  األصل، البغدادي  املنشأ، املرصي   الرمحن ب  خ عبدشيال -3

التالوة  كثري  كان  باقا،  بن  عمر   بن  أمحد   الفتح  أيب  عتيق  التاجر،  املقرئ،  الوفاة، 

تاجر   كان  موته،  قبل  البخاري   بصحيح  حَدث  الكريم،  إللقرآن  سافر  الشام  ا،  ىل 

هناك،و وحَدث   ، شي  ديار مرص  ا صاحل  كان  ح  خ  أمين ا،  تويف   ا  ساكن ا،  الطريقة،  ن   س 

   .(2) سنة ثامن وست امئة بمرص  
العاَلمة -4 عثامن     الشيخ  بن  إسامعيل   بن  املجيد  عبد  بن  الرمحن  مجال  عبد 

االدين   املقرئ،   ، اإلسكندران   ، الصفرواي  بن  القاسم  املاأبو  ،  لفقيه،  مفتي  لكي 

إليه رئاسة اإلقراء   «نعالاإل»اب  ومؤلف كت،  اإلسكندرية ومقرئها انتهت  وغريه، 

د صيته، تويف  سنة ستٍّ وثالثني وست امئةوببلده والفتوى  طال عمره، وب ع 
 (3) . 

اهلمذان   -5 الفضل  أبو  منري  بن  بن حيي  بن جعفر  اهلل  هبة  بن  عيل   بن  جعفر 

ال  ، املالكي  املجاإلسكندري   املقرئ،  اإلمام،  ث،شيخ،  املحد  د،  ،  الفقيه  و  ري  خ  ثقة   ،

الكث األندلس، كتب  من   طوائف   له  أجاز  لإلقراء،  وتصَدر  الفوائد،  وحَصل  ري، 

 ، ومرص  بالثغر،  وحَدث  مَدة،  به  وأقرأ  النخلة،  بمسجد  وأَم   ، ان  ذ  وَه    ، وأصبهان 

  ، ودمشق  رواوالساحل،  من  بكثري  أصول  له  إليها،وكان  يرجع  :    ياته  املنذري  قال 

 
 .(7/177)هب ، وشذرات الذهب يف أخبار من ذ (3/140)كملة لوفيات النقلة انظر: الت (1)

 .(7/62)، وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب (13/192)انظر: تاريخ اإلسالم  (2)

 .(2/561) اية النهاية، وغ(5/150) يف خرب من غرب، والعرب(337ص)انظر: معرفة القراء الكبار  (3)
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به  أقرأ وان فتفع  إليه ليحرض،  ب ع ث  قدمها ومعه مجلة من مسموعاته،  مجاعة، وكان 

فيها،   ومات  دمشق   إىل  عمره  آخر  يف  توَجه  ثم  مَدة،  بالقاهرة  ابن وأقام  وذكر 

 . (1) ة ستٍّ وثالثني وست امئة، تويف  سن(مفردات القراءات)اجلزري  أنه صنَف يف 
ن بن احلسن بن سعيد بن  بن احلسزيد بن احلسن بن زيد بن احلسن بن زيد  -6

، التاجر، املقرئ،  عصمة  بن محري، العاَل  ، البغدادي  مة تاج الدين، أبو اليمن الكندي 

بعلو    الدنيا  يف  انفرد   ، بدمشق  والنحاة  القَراء  شيخ   ، احلنفي   ، يف النحوي  اإلسناد 

القرا وقرأ  ح  القراءات،  كان   ، والغريبة  املشهورة    
األءات  ن   طس  املزاج،  خالق،  ي ب 

ا للغـك  ـم   م  ا يف العلـقـي النـ ة فــجَ ـاء، حـربــر  ر  رة  ـالث عشـة ث ـويف  سنـوم، تـل، متبح 

 . (2)  ةــائـت م ـوس 
 تلميذه:  

لإلمام   كان  منه،    لقد  العلم  ا  تلَقو  علمه، تالميذ   ونرشوا  عليه،  وتفَقهوا 

ن أ  هم: ، و صن فنيصبح من  العلامء املشهورين واملومنهم م 

النون   -1 أمحد   أبو  احلسن  أيب  بن  خلف  بن  املؤمن  عبد  الدين  الشيخ رشف 

د،  املجو   ، اإلخباري  النَسابة،  الكبري،  احلافظ،  البارع،  اإلمام   ، الشافعي  الدمياطي  

املحد   ل م  ع  بنفسه،  احلَجة،  احلديث  طلب  النَقاد،  عمدة  عىل  ثني،  القراءات   وقرأ 

الرض ورالكامل  إير،  إليه حل  وانتهى  الكثري،  وسمع  والعراق،  واجلزيرة  الشام  ىل 

علم احلديث مع الدين والثقة واإلتقان، بلغ معجم شيوخه جمَلدين كبريين، صنَف  

ا، وحَدث، وأمىل يف حياة كبار مشاخيه، وكان مليح اهلي ن  األخالق، فصيح  س  ئة، ح 

لغو ا،  جنحوي  القراءة،  رسيع  مقرئ ا،  ا،  الي  املذاكرة  عباري د  ن   س  ح  التفن ن،  كثري  ة، 

 .(3) والعقيدة، تويف  سنة مخس وسبعامئة بالقاهرة

 
 .(297-1/296)، وغاية النهاية (23/36)انظر: سري أعالم النبالء  (1)

 .(1/570)ات اللغويني والنحاة ، وبغية الوعاة يف طبق(319-318ص )انظر: معرفة القراء الكبار  (2)

 .(2/698)، وغاية النهاية (2/410)انظر: فوات الوفيات  (3)
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اإلمام عبد اهلل بن حمَمد بن عبد اهلل القايض، اإلمام، معني الدين، أبو حمَمد   -2

ا ي   او  ز  القراءاالنَك  قرأ   ، النحوي  املقرئ،   ، العَباس إلسكندري  أيب  شيخنا  عىل  ت  

وصنَرجان  امل عليه ،  وختَرج  وأفاد،  تصَدر،  هبا،  ا  مشهور  وكان  القراءات،  يف  ف 

 . (1) مجاعة، تويف  سنة ثالث وثامنني وست امئة
اهلل بن  بن حييى بن منصور بن عبد العزيز بن عيل  بن حباسة  أبو عبد    حمَمد -3

حممَ  أيب  بن  عيل   أيب  بن  احلسني  ،أيب  اإلسكندران   ، التميمي  ماملالك  د   ، ولده  ي 

، وابن  باإلسكندرَية، سنة ثالثني وست امئة، وقرأ القراءات  عىل رشف الدين املرجان 

السبط،   القاسم  وأيب  اج،  و  ر  ابن  حمَمد  أيب  من  وسمع  فارس،  ابن  والكامل  وثيق، 

ودرـوح علَدث  رس ـس  جـى  بـم  ه  وكـغـالثـد  شيـر،  فـان  ا  ول ـأصيال   ـاضـخ   ، م  ـ ال 

 . (2) هـاتـخ وفـاريـر تـك  ذـي  
4-  .  عبد الوَهاب بن أيب الطاهر بن عيلٍّ القريش 
5- . ن هاجي   عبد العزيز بن سند، املعروف بابن شيبان  الص 
ي س   -6 أبو زيد عبد الرمحن بن عيل  بن يوسف  بن عطَية  الق 

 (3). 

 العلمي ة، وثناء العلماء عليه:مكانته 
ف اإلمام   ص  وبالفقيه، وبالعامل، وهذا يدل  عىل سعة  ئ،  باملقر  -هلل تعاىلرمحه ا-و 

علمه ودرايته بعلم القراءات، وفهمه لعلم الفقه، وإتقانه لألحكام والروايات، كام  

ا كتبهم   له يف  الذين ترمجوا  العلامء  األئَمة  كبار  بثناء عظيم من  ي 
ظ  قال ملشهورة،  ح 

: عنه  يف  القضاء، س، وأفتى، وناب ه، ودرَ ... تفقَ ةاإلسكندريَ قايض »اإلمام الذهبي 

 
 .(1/035)، وحسن املحارضة (2/668)، وغاية النهاية (15/496)اريخ اإلسالم انظر: ت (1)

 . (7/245)انظر: املقفى الكبري  (2)

، ومل أجد هلم ترمجة  «باإلسكندريون»فهم  ذكرهم ابن اجلزري، ووص  ،وناألخري  الثالثةوهؤالء التالميذ    (3)

 .(1/105)يف كتب الرتاجم. انظر: غاية النهاية 
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الء الثغ  .(1) « رثم استقَل به، وكان من أعيان ف ض 

بأنه:    اجلزري   ابن  اإلمام  مؤل ف»ووصفه  حاذق،  ا،  (2) «مقرئ،  عنه  بن  وقال 

 . (3) «األئَمة العلامءكان من  »: تغري بردي

باإل»بقوله:    احلسيني  ونعته   بالرشف  كان »ا:  أيض  ال  وق  ،(4) «سكندرَيةاملنعوت 

 . (5) «، والفقهاء املعروفنياملشهورينأحد الفضالء 

لإلسناد:    عنهقال   ره  ذ ك  عند  ي   او  ز  النَك  عىل  »اإلمام  كَله  القرآن  هبا  قرأت   فإن 

علوم  يف  التحقيق  طريق  معلي ي  املقرئ ني،  العامل ني،  َلني  األ ج  الفقيهني  الشيخني 

ي  الرسم يف    القراءات، سلمني، أيب الروايات، رشف الدين، مفتي املاألخذ وومَتب ع 

قال قرأت عىل الشيخ    -عفا اهلل عنه، وعن والديه-امن  بن أمحد   العَباس أمحد  بن سلي

 . (6) « ...الفقيه املقرئ العالمة أبو حممد عبد الكريم بن أيب بكر عتيق الربعي

 مؤل فاته:  
ر يف كتب   النهاية؛ حيث ذكر  إال يف غاية  ملرجان  لإلمام االرتاجم مؤَلفات  مل ي ذك 

أَلف بأنه  اجلزري   القَراء)ابن  و(7) (مفردات  ه:  كتابله  ،  سـاما التجويد  جتويد )  يف 

بارة  يف كتابه: ( القراءة  َية والقدسيَة )   ، نقل عنه ابن ج   . مفقود ، ولعَله ( 8) ( الفتوحات املك 
 

 . (14/910)سالم انظر: تاريخ اإل  (1)

 .  (1/105)انظر: غاية النهاية  (2)

 .(1/311)املنهل الصايف انظر:  (3)

 .(15/461)انظر: صلة التكملة لوفيات النقلة  (4)

 انظر: املرجع السابق. (5)

 .(5-4ص)انظر: مفردة اإلمام أيب عمرو البرصي لإلمام النكزاوي  (6)

قراءة أيب عمر حفص بن عمر بن صهبان الدوري  »كتاب ، و«قراءة ابن اجلارود السوس»ولعلا كتابنا هذا (7)

ة كتابه، َها داخالن ضمن كتاب مفردات القراء، حسب طريقة العلامء اللذان ذكرَها يف مقدم  «زدياأل

انظر:   التأليف، ومل يصل لنا منها إال مفردة واحدة، وهي موضوع حتقيقنا ودراستنا، واهلل أعلم.قديام يف  

 .(1/105)غاية النهاية 

 .(1079ص)ية انظر: الفتوحات املكية والقدسية يف رشح الشاطب (8)
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 وفاته:
الشيخ املاهر، الذي أفنى عمره يف عامل، واإلمام الفاضل، واملقرئ ال  الشيخ  تويف  

يف السادس والعرشين من العلم النافع؛ لينال به األجر الوافر، وينفع به كَل سائل،  

 . (1) ذي القعدة، سنة تسع ومخسني وست امئة
 

 

 

 
 

 
 .(1/105)، وغاية النهاية (14/910)اإلسالم انظر: تاريخ  (1)
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 املبحث الثاني
 دراسة الكتاب

 : وفيه مطالب
 . (1) وسي   السُّ  د اجلارو ي ابن راو ابلالتعريف املطلب األول:  

شَك  السوَس   ال  و املو  ،عروفاملراوي  ال  هو  أن  يفرتج  املشهور،  له  كتب    م 

فات  ؤلَ ر أشهر املك  مع ذ  عنه،  ة  ترمجة خمترص  هنا  سأتناول  لكن  ووغريها،  القراءات،  

 :  روايتهيف 

 امسه ونسبه وكنيته: 
بن    هو اهلل  عبد  بن  زياد  بن  إ  إسامعيل  صالح  بن مّساجلارن  ب  م  براهيبن  ح ود 

وس   أيبى بكنَي   ،ستبي  الر    . ي  ـ قا الرَ  ،شعيب، الس 

 والدته:  
 و  
 وسبعني ومائة.  ف  ني   سنة ،ةقَ بالرَ  السوس   دل 

 : العلمي ةمكانته 
علميَ   سوَس للأن    املعروف  من   ومنزلة  مكانة  كبرية،   ن س  ة 

ف  ةيَ د  أحد  رفيعة،  هو 

اـالعش  األئَمةرواة   قراءهتم،  ن،  وريملشهرة  قراءهتمواملتواترة  وراء  ، شاذ  فهو    وما 

ر،  وث،  حمد  و،  ضابطوإمام،  هو  و ث  ق  ث  وصدوق،  ومـحر  الرَ ب  ة  أهل  شيخ  ة قَ ت، 

 . (2) ومقرئـها يف عرصه وعاملها

 
والتعديل    (1) اجلرح  والثقات  ( 4/404)انظر:  الكامل  (8/319)،  وهتذيب  القراء  (13/52)،  ومعرفة   ،

النبالء  (115ص)الكبار   أعالم  وسري  وتاري(12/380)،  اإلسالم  ،  بالوفيات  (20/5) خ  والوايف   ،

 . (3/191)، واألعالم للزركيل (1/333)، وغاية النهاية (16/149)للصفدي 

 .(1/333)، وغاية النهاية(16/149) يف بالوفياتوالوا ،(381-12/380)انظر: سري أعالم النبالء (2)
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 شيوخه:
السوس  أخذ   ا وس   اإلمام  ا  ـم ـالقراءة عرض  بن   حمَمدي  ـأب  :شيخه  عناع  يـحـي 

 . أصحابه من أجل  وهو   ،(ـه210ت) دي  يزـالي ارك املب

 تلميذه:
، السوس    حمَمد أبو املعصوم    ابنهله:  خلق كثري، أكثرهم قرابة  روى القراءة عنه  

عنه:  و روى  جرير  كذلك  بن  احلارث  ،  (ـه310)ت  النحوي  موسى  بن    حمَمدوأبو 

امل  حف  بن  د  محوأ،  فقي  الرا  حمَمدبن    وأمحد  ،  ي  ق  الرَ   وس  س  ر  الطَ   أمحد     ص  ص 
، يص 

احلرَ   حمَمدو سعيد  الش    وأمحد  ،  السعدي    حمَمد بن    وعيل  ،  ان  بن  حييى  ،  مشاطي  بن 

أمحد    وعيل   بن    وعيل  ،  القريش    بن إسامعيل    حمَمدو،  الثغري    حمَمدبن    بن  بن احلسن 

يعقوب    وإسامعيل  ،  عة  ر  ز   بز  وعيل  ،  بن  بن  موسى  وأبو  يغبن  ،  النحوي    عثامن  ، 

  .وآخرون ،اطاخليَ  احلسني بن عيلٍّ و

 . حالئي  ش  امل   ، وجعفر بن سليامن  أبو عبد الرمحن النسائي   :أخذ عنه احلروفو

 ه للحديث، وثناء العلماء عليه: روايت  
بالنسبة   فقدأما  للحديث  السوس    سمع  لروايته  بالكوفة      اإلمام  احلديث 

ن  من: ع بن  اهلل  بن  ب  س  أ  و  ،ري  م  بد  وبمكَ حمَمداط  ع    سفيان    :من  ة  ،  بن  ، ومحَ ة  ن ي  ي  بن  اد 

 ، ومجاعة.ان  اب احلرَ ، وخطَ أسامة  

عروبة  حدَ و وأبو  عاصم،  أيب  بن  بكر  أبو  عنه:  عيلٍّ ،  ان  احلرَ   ث  بن   حمَمد  وأبو 

 . وغريهم ، ، وأبو حاتم الرازي  ي  ق  سعيد الرَ 

ي  د أخذ عثقة، وق:  النسائي  اإلمام    قال عنه  ر  نه حرف أيب عمرو، ومل 
سوى   له  و 

القراءة حاتم:  ،  (1) حروف  أبو  بالرَ صدوق وقال  عنه  كتب  وقد  الرحلة  قَ ،  يف  ة 

 
 .(12/381)، وسري أعالم النبالء للذهبي (13/52)انظر: هتذيب الكامل  (1)
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 . (2) اءالقرَ  قال: سكن اجلزيرة، وكان من   يف الثقات ان  وذكره ابن حبَ ، (1) الثانية

 وفاته:
السوس  تويف   وست  حمرَ   يف      إحدى  سنة  ومائم  باني  قارب قَ لرَ تني،  وقد  ة، 

سنة،   أفناه  تسعني  عمر  شهرة  لوومشيختها،  ،  القراءاتتدريس  يف  بعد  روايته 

 رمحه اهلل تعاىل. ،احلارضرنا ـعصأ إىل قر  ومازالت ت  ، واسعة
 : ت يف رواية السوسي   ف  ل   دة اليت أ  فات املفر  املؤل    شهرأ

أن  املناس   من    ولعَل  أهمَ   أذكرب  بحثي  يف  أ  افؤلَ ملا  هنا  التي  رواية  ف  ل  ت  يف  ت 

التأليف حتَ ،  السوس   بداية  الزمني  من  الرتتيب  ، ألصحاهبا  ى عرصنا هذا، حسب 

 : فاتهذه املؤلَ  من أشهرف

،  احللبي    حالئي  ش  امل    جلعفر بن سليامن    ، (3)نسخة عن أيب شعيب السوسي    -1

 . هـ(330)ت بعد 
بن    عثامن    عمرو الدان  يب  أل  ،(4)يب شعيب صاحل السوسي   قراءة أ  رسالة يف  -2

 .(ـه444)ت ،سعيد
املرجان    أمحد    العَباسأليب    ،( 5)قراءة ابن اجلارود السوسي    -3 الربيع  ،  بن أيب 

 .هـ(659)ت
 حمَمد للشيخ    ،(1)عن أيب عمرو بن العلء  ن اجللء يف رواية السوسي   س  ح   -4

 .ـ(ه1436ت)ري، ـنبهان مص
 

 .(13/52) ، وهتذيب الكامل(4/404)يل انظر: اجلرح والتعد (1)

 .(8/319)انظر: الثقات البن حبان  (2)

 . (1/295)انظر: غاية النهاية  (3)

الفهرس   (4) يف  رقم:   ن سبت  حتت  بالقدس  األقىص  املسجد  بخزانة  وهي  الدان،  عمرو  أليب  الشامل 

[30/66/3.] 

 ه.وهو الكتاب الذي قمنا بتحقيق (5)
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 من  اإلمام أيب عمرو البصري     عن    سوسي   مام اليف رواية اإل  النهج السويُّ  -5
 .بتسام اجلابري  إللدكتورة  ،(2)ةطريق الشاطبي  

للشيخ   ،(3)أحلى دروسي يف رواية السوسي من قراءة أيب عمرو البصري -6

 ضمرة. توفيق بن إبراهيم  
اجلل ـ الق -7 روايـف  يُّ ـ ول  الســــي  ي   ــ وس ـ ة 

بـم ـجخ  ـي ـللش  ،(4)  السيـال  بــ ن  ن ـ د 

 ب. ـايـالش  ي  اعـرف
السـ رواي -8 أبـع   وسي   ـ ة  عمـ ن  الشاطبي    ري   ـ صـالبرو  ـي  لشيخ  ل  ،(5)ةمن طريق 

 اض.مجال فيَ 
السوسي     املرغوسيُّ  -9 البصري     برواية  املعتب    من كل     عن أيب عمرو    ة طرقها 

 .املغريب   الشيحان   محزة   عبد الرمحن أيبلشيخ ل ،( 6)طرق الطيبة
 ،(7) السوسي من قراءة أيب عمرو البصري  إلمام قراءة ا  غاية سروري يف -10

 الد البيايت.لشيخ خل
نرت    -11 برواية  كيف  القرآن  البصري     السوسي   ل  عمرو  أيب  لشيخ  ل  ،(8)عن 

 اعنون. عبد العيل  
 نسبته إىل مؤلفه: ، و املطلب الثاين: حتقيق اسم الكتاب

مة الكتاب، حيث قال:   -1 ا يف مقد  د  ر  املقرئ رشف   امللعه افقيالشيخ ال  قال»و 

عفا -سليامن  بن املرجان   الدين أبو العَباس أمحد  بن الشيخ النبيه األمني أبو الربيع  

 
 هـ. 4321ملكة، الطبعة األوىل مطبوع بمكتبة روائع امل (1)

 .ـه1425مطبوع بمكتبة الرشد، الطبعة األوىل  (2)

 هـ. 1438مطبوع بدار ابن كثري، الطبعة اخلامسة هـ، و1438عة األوىل مطبوع بدار عامر، الطب (3)

 هـ. 1428مطبوع بمكتبة السنة، الطبعة األوىل  (4)

 م.2015ن، الطبعة األوىل طبع بدار اإليام (5)

 م.2012نة بالواليات املتحدة، الطبعة األوىل مطبوع بدار القرآن والس (6)

 هـ.1441وهو منشور إلكرتونيا  (7)

 ا. وهو منشور إلكرتوني (8)
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 -وَفقك اهلل تعاىل للسداد، وجنَبك طرق الغي  والفساد-سألت ني  ...-اهلل عنه برمحته

 يام فالسوس  أن أرسم لك قراءة أيب شعيب صالح بن زياد بن عبد اهلل ابن اجلارود  

ر ما اَتفقا عليهانفرد به ع ، وأرضب عن ذ ك   .(1) «ن أيب عمرو الدوري 
 . ورد اسم الكتاب واملؤل ف عىل غالف النسخة اخلط َية -2

 :فيه ف: منهج املؤل   ثالثاملطلب ال
ر قراءة السوس  بام انفرد به عن دوري أيب عمرو، ومل   ؤل فتعَرض امل -1 ك  لذ 

ذ   إىل  مايتطَرق  ر  حسناَتفق   ك  مع  عليه،  يف   ا  املخل   غري  واالختصار  التوضيح، 

 القراءة.
مسائلها  -2 وحترير  وبياهنا،  هبا،  اهتاممه  مع   ، السوس  برواية  القراءة  ذكر 

 رة. العلمَية الدقيقة، وعدم التعقيد يف رشح العبا
املؤل ف   -3 شخصَية  بعض    ظهور  وله  املسائل،  بعض  مناقشة  يف 

 ختيارات يف رشحه. اال
 بعض الرتجيحات والتعليالت.    فللمؤل   -4
 توجيهه أحيان ا لبعض القراءات الواردة يف قسم األصول.  -5

 : مصادر الكتاب:رابعاملطلب ال
املؤل ف  اعتم  القراءات،    د  يف  دة  املعتم  واملراجع  األصلَية،  املصادر  عىل 

جماهد   البن  ب ون  هـ(243)كالسبعة  ل  غ  البن  والتذكرة  والت هـ(399)،  ل،  دان  ليسري 

البيا  ،هـ(444) لألهوازي   وجامع  والوجيز  الفَحام هـ(446)ن،  البن  والتجريد   ،

 ، وغريها من كتب أصول النرش. هـ(516)
 

 من هذه الرسالة. (17ص)انظر:  (1)
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 :  القيمة العلمي ة للكتاب  :امس املطلب اخل 
املفردات   -1 يف  املؤَلفة  الكتب  من   الكتاب  هذا  يقل  يعد   والتي  القرآنَية، 

، وهو مما زاد من قيمة هذا الكتاب. ا را يف قالتأليف فيها، خصوص    ءة السوس 
نيحاجة املكتبات إىل الكتب املؤَلفة يف القراءات القرآنَية، والتي   -2 هبا من    ع 

مني.  كبار وحَذاق العلامء املتقد 
ل م يف هذا الشأن.وعلو  مكانته العلمَية منزلة املؤل ف  -3  ، فهو إمام ع 
الك -4 الكتاب من   د   ع  التيي  اهل  تب  السادس  القرن  ،  أ ل ف ت يف  مما أعطى  جري 

 .قيمة للكتاب
من كبار العلامء املشهورين واملقرئني يف    -رمحهم  اهلل تعاىل-شيوخ املؤل ف   -5

العـذل كاإلمــص ـك  أبـر،  ي  ـ ام  الك ن ـم ـي  واإلمهـ(613)دي   ـن  الصـ،    راوي  ـفـام 

 م. ـره ـيـ، وغهـ(643)ت
. ي أ الذ ف علو  سند املؤل   -6  َدى به إىل قراءة أيب شعيب السوس 

 و ص ف النسخة اخلط  ي ة:  :سادساملطلب ال
نسخ أخرى، حمفوظة يف اخلزانة التيمورَية   للكتابهي نسخة فريدة، وال يوجد  

ع صفحة العنوان، وعدد (، عدد لوحاهتا: مخس لوحات، م 339بالقاهرة، رقمها: )

يقارب عرش كلامت،   ا، ويفر سطر  ـاألسطر يف كل  صفحة: سبعة عش ما    كل  سطر 

األمحر،   باملداد  عناوينها  تب ت  وك  كاملة،  وهي  واضح،  بخطٍّ  تب ت  بعض وك  وفيها 

العبارات،   بعض  تناسق  وعدم  الكلامت،  بعض  يف  والغموض  ر   الطمس،  ي ذك  ومل 

خت يف   ثة  شَوال، سنة ثال  يوم األربعاء، يف السادس عرش من شهراسم الناسخ، ن س 

 سني وثامنامئة للهجرة. ومخ
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 منهجـي يف التحقيق:املطلب السابع: 
مع   -1 احلديثة،  اإلمالئَية  القواعد  وفق  املخطوط  عالمات  نسخت   مراعاة 

 الرتقيم، ووضعها يف مكاهنا املناسب.
2-  ،  القرآنَية  بالرسم العثامن 

 . امللك فهد جممعمصحف حسب كتبت  اآليات 
القر -3 اآليات  مجيع  وذآنيَة  خَرجت   امل حَقق،  النص   يف  اسم الواردة  كرت  

ورق ـالس اآليـورة،  بــم  أمـبـانـج ـة  ذكـها،  إذا  اس ـا  السـرت   فأكتـم  ر  ــذك ـبفي  ـورة 

 ط. ـق ـة فـــم اآليـ رق
معكوفتني،  -4 بني  املتن  يف  الصواب  ب ت   أ ث  فإن  النسخة  يف  خطأ  وقع  إذا 

   حلاشية.ملـحو، وأشري إىل اخلطأ يف اوكذلك السقط وا
هكذا -5 اللوح،  انتهاء  إىل  مشرية  لوح،  كل   هناية  عند  إشارة  :  مثال    وضعت  

 /أ[. 1]
 الرتاجم.  ترمجت  جلميع األعالم املذكورين باختصار من كتب -6
النـقـوثَ  -7 واألق ــصـ ت   التـوص  فـوال  وردت  الن ـي  الـ ي  ق، ــقَ ـحـ م ـص  

 ا. ــهـي ـلـائـى ق ـا إلــه ـت  ـ سبـون
ة، وعَلقت  عىل بعض املسائل التي حتتاج إىل لعلميَ كتاب الاراجعت  مسائل  -8

 تعليق، وذلك بعد الرجوع إىل كتب القراءات. 
بـَرفـع -9 الــع ـت   فـ لـطـمصـض  وردت  التي  النـحات  والكلامت  ـ ي   ، ص 

 ة، واملدن. ــبـي الغر
البـقـح ـأل  -10 بخ ـحـ ت   في ــم ـاتـث  أهـة  النـ ها  والتـائـت ـم   ات، ـوصيـج 

 ع.ر واملراجلمصادل  رسـهـ وف
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 خطوطمن املمناذج 
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 القسم الثاني
 حتقيق املخطوط

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 وبه نستعي 

ال  أمحد    العَباسم املقرئ رشف الدين أبو  ـقال الشيخ الفقيه العال  يهب نبن الشيخ 

أيب سلي  األمني  ال  ان  ـم ـالربيع  اهلل  -  مرجان  ـبن  هللـحـ ال  :-برمحته  عنهعفا   َق  حمد 

 : أما بعد ،حبهـه وص ـوعىل آل ،هر خلقـخي حمَمددنا عىل سي   هوصلوات ،محده

ل ما    ت  ف  ق  و    اَم ـفإنك  [ه  ت  ف  ص  ]و  عىل 
أيب عمر  لك يف    (1)  بن عمر    قراءة  بن   حفص 

أيب    (2) ،األزدي    وري  الد    صهبان   اليزيد  حيـىـي  حمَمد عن  املبارك  ، ي  بن 
أيب   (3)  عن 

ب العالعمرو  البصن  ري  ـء 
 (4)  ،    اهللوفَ -ني  سألت تعقك  وجنَ  للسداد،  بك اىل 

قراءة أيب شعيب صالح بن زياد بن عبد اهلل   لك (5) [مرس  أ]ن أ -والفساد طرق الغي  

ر ما  ك  عن ذ    برض   وأ    ،الدوري    (6)[أيب عمر  ]فيام انفرد به عن    ،بن اجلارود السوس  

 
الفع   (1) ساقطة؛ ألن  الواو  أن  يظهر  والذي  خطأ،  وهو  )صفته(،  اخلطية:  النسخة  وعند  يف  الفاء  واوي  ل 

الواو ثابتة وال حتذف إال يف صيغة األمر، وبحثت يف املعاجم ومل أجد لضمري الرفع املتكلم تبقى  ده  إسنا

 شيئ ا، واهلل أعلم.

  عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي أبو عمر الدوري، األزدي، أول من مجع القراءات  هو حفص بن  (2)

سنة تويف  اليزيدي،  حييى  عىل  ومائتني.  قرأ  وأربعني  الكبار  ان  ست  القراء  معرفة  وغاية  (  113ص)ظر: 

 .(1/388)النهاية 

أخذ القراءة عرضا عن أيب عمرو، وهو   هو حييى بن املبارك بن املغرية اإلمام أبو حمَمد املعروف باليزيدي،  (3)

اث نتني ومائتني. انظر: الذي خلفه بالقيام هبا، روى القراءة عنه الدوري، والسوس، وغريهم، تويف سنة 

 .(3/1380)اية النهاية ، وغ (90ص)القراء الكبار  رفةمع 

ر بن العريان أبو عمرو التميمي املازن البرصي،  (4) اء السبعة، قرأ عليه    هو زباان بن العالء بن عاما أحد القرا

 .(1/442)هاية ، وغاية الن(58ص )اليزيدي، تويف سنة أربع ومخسني ومائة. انظر: معرفة القراء الكبار 

 (، وهي غري واضحة، وما أثبته هو أقرب لرسم الكلمة. ـــطية: )أريتم للـ اخليف النسخة  (5)

 كنية، والصواب ما أثبته. يف النسخة اخلطية: )أيب عمرو(، وهو خطأ يف ال (6)



 مىن مسلم احلازميد.              أيب العباس أمحد بن أيب الربيعقراءة ابن اجلارود السوسي لإلمام شرف الدين 

316 

للق  إذ    ؛فقا عليهاتَ  الروايات  ،راءاتالطالب   تقالناالإذا قصد    ،الراغب يف حتصيل 

اآلخ   إىل  الطريقني  أحد  من  من  بينهام  ما  يعلم  أن  لزمه  له    لتحصل  ؛االختالف  ر 

قربةوتكمل له الرواية  ،ةبستوع  ها م  توطريق ةالقراء  . ةبذَ هـولك م ،(1)[]م 

يف   ودخلـ ل اا يفطامع    ،العفو واإلحسان  -تعاىل-اهلل    ا من  سؤالك راجي    فأجبت  

مبتد ـال باإلئ  جنان،  عليه  ال  معو    ،سنادا  ما  عىل  فيه  اطَ ر  ـذاك  االعتامد  ما  من  ا    رد 

السالمة  أسأل    -تعاىل-[  /أ1واهلل ]  ،ا حروف مفّس   ـا بفرش الا تالي  ر  حر  ـاألصول م

 ن. ال  ـك  وهو حسبنا وعليه الت   ،خذالنـ ال من  

ذ   أد  ك  ابب  الذي  اإلسناد  إىل  ر  أيب  اإل  اءةقر   ى  زايد  مام  بن  صاحل  شعيب 
 :رواية وتلوة   السوسي   

أبو    :أما الرواية  الفقيه  الشيخ  ال  حمَمد فأخربن هبا  بن عبد    ( 2)محسنـ عبد اهلل 

بن الفقيه اإلمام أبو   جيد ـعبد امل  حمَمد أخربنا الشيخ الفقيه أبو    : قال  ، عليه  املقري 

شدَ  العدلاحلسن  الف ـال   الرشيف   أخربنا   : قالعليه،    اءة  قر   ( 3)اد  أبو  توح خطيب 

احلسني    حسن بن إسامعيل  ـال نارص بن  
بن   حسن عيل  ـأبو ال أخربنا الشيخ    : قال   ، ( 4)

 
 يف النسخة اخلطية غري واضحة، وما أثبته هو أقرب للصواب.  (1)

املحس  (2) عبد  بن  اهلل  عبد  عبد  هو  بن  اهلل  عبد  بن  الربيب  ن  بن  حمَمد  أبو  اإلسكندران،    -بالراء–األحد، 

املريوطي النصري  عبد  عليه  قرأ  التميمي،  شداد  بن  املجيد  عبد  عىل  قرأ  صالح،  وأيب    مقرئ  كثري،  البن 

النهاية   انظر: غاية  بالزهد والعبادة.  ، وتاريخ اإلسالم (2/637)عمرو، وابن عامر، وعاصم، ووصفه 

(13/668). 

َمد التميمي إمام ماهر، له تواليف يف القراءات، قرأ عليه عبد اهلل  بن شداد بن املقدم أبو حم  هو عبد املجيد  (3)

 .(2/689)اية النهاية بن عبد املحسن بن الربيب. انظر: غ

الفتوح الزيدي احلسني املعروف بالرشيف اخلطيب، ش  (4) أبو  يخ  هو نارص بن احلسن بن إسامعيل بن زيد 

األالديار املرصية ومقرئها أمحد  بن  قرأ عىل عيل  انظر: معرفة  ،  تويف سنة ثالث وستني ومخسامئة.  هبري، 

 .(3/1318)، وغاية النهاية (287ص)القراء الكبار 
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ي  ر  هب   األ    أمحد  
عيلٍّ   : قال   ، ( 1) أبو  عيل  ب   ( 2)[حسن ـال ]   أخربنا  إبراهيم    ن   بن 

األهوازي  
العجيل    حمَمد بن    أمحد    العبَاس أخربنا أبو    :قال ،  ( 3)

أبو   : قال  ،( 4) أخربنا 

عىل أيب شعيب صالح بن زياد    قرأت    :قال،  ( 5)الطوس    ثم خرض بن اهليـالقاسم ال 

 عىل أيب عمرو. قرأت   : قال   ، اليزيدي    حمَمد عىل أيب   قرأت    : قال  ، السوس  

مة ه هبا عىل شيخنا الشيخ الفقيه اإلمام العاَل القرآن كلَ   فإن قرأت    :وأما التلوة

عبد الكريم   حمَمد أيب    ،األداءيف  الرسم    بع  تَ وم    ،حقيق يف اإلقراءالت  طرق   (6) يل[ع  م  ]

بكر   أيب  الشيخ  الرَ بن  امللك  عبد  بن  بعي  عتيق 
 (7)  ،   َكل القرآن  هبا  عىلوقرأ   ه 

األموي    [/ب1]  بن إبراهيم    اهللسامل بن عبد    غنايم ال   (8) []أيبشيخه  
  يى ـحوأيب ي  ،(9)

 
احلسن األهبري الرضير مقرئ متصدر، قرأ بدمشق عىل أيب عيل األهوازي،   هو عيل بن أمحد بن عيل أبو  (1)

امل بالديار  يف  وأقرأ  موجودا  كان  مات،  حتى  انظرصية  مخسامئة.  عام  الكبار حدود  القراء  معرفة  ر: 

 . (2/762)، وغاية النهاية (253ص)

 الصواب ما أثبته. يف النسخة اخلطية: )احلسني(، وهو خطأ، و (2)

ام بن عيل بن إبراهيم بن يزداد أبو عيل األهوازي صاحب املؤلفات، شيخ القراء يف عرصه، إمهو احلسن    (3)

إبراهيم   قرأ عىل  الطربي، تويفكبري حمدث،  أمحد  انظر: معرفة بن  بدمشق.  وأربعني وأربعامئة   سنة ست 

 .(340-1/339)، وغاية النهاية (224ص)القراء الكبار 

اهلل   (4) عبيد  بن  حمَمد  بن  أمحد  اهليثم   هو  بن  اخلرض  عىل  قرأ  التسرتي،  العجيل  العبَاس  أبو  إسامعيل  بن 

قرأ ع الالطوس،  قال  أبو عيل األهوازي وحده،  قرليه  إىل  بقي  غاية  ذهبي:  انظر:  الثامنني وثالثامئة.  يب 

 .(1/198)النهاية 

ر، قرأ عليه    طوس أبو القاسم مقرئ مصدر عايل السندال  هو اخلرض بن اهليثم بن جابر بن احلسني   (5) أمحد بن  معما

 . ( 409/ 1) اية  ، وغاية النه ( 144ص ) رفة القراء الكبار  حمَمد العجيل، تويف قريب سنة عرش وثالثامئة. انظر: مع 

 يف النسخة اخلطية: )ملن( وهي غري واضحة، وما أثبته هو أقرب لرسم الكلمة.  (6)

بن عتيق بن عبد امللك بن عبد الغفار أبو حمَمد بن أيب بكر الربعي اإلسكندري، يعرف  هو عبد الكريم    (7)

 . ( 601/ 2) غاية النهاية  رجان. انظر:  الغنايم، قرأ عليه أمحد بن سليامن امل بابن الرشايب شيخ مصدر، قرأ عىل أيب  

 ما أثبته.سقطت من النسخة اخلطية، ولعله سهو من الناسخ، والصواب  (8)

الغنايم األموي اإلسكندري إمام مقرئ ثقة، قرأ عىل ابن  (9)  هو سامل بن إبراهيم بن خلف بن عبد اهلل أبو 

مخسامئة. انظر: معرفة القراء  أربع وستني و  الكريم بن عتيق بن عبد امللك، مات سنةالفحام، قرأ عليه عبد 

 .(1/458)، وغاية النهاية (297ص)الكبار 
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افقي  غال م األندلس  عيسى بن حزبع األصأيب   اليسع بن الفقيه
(1) . 

أبو  بكر    الشيخفقرأ عىل  :  الغنايم  فأما  أيب  بن  الرمحن  القاسم عبد    ، القريش  أيب 

الفحَ  بابن  أيب    ،(2) اماملعروف  نفيس  أمحد    العَباسوقرأ عىل  بن  سعيد  وقرأ   ،(3) بن 

بن احلسني بن حسنون السامري  عبد اهلل    عىل أيب أمحد  
  ن عيل  يب احلس أعىل  وقرأ  ،(4) 

ي  ق  رَ بن ال
النحوي   وأيب عثامن   ،(5) 

 . ا عىل السوس  مجيع   وقرءا ،(6) 

وقرأ    ،(7) األندلس    منصور بن اخلري بن يعقوب    فقرأ عىل أيب عيلٍّ   :يىوأما أبو حي

 
ب  (1) اليسع  بن  هو  عيسى  جليل، ن  حاذق  مقرئ  األندلس،  الغافقي  حييى  أبو  اليسع  بن  اهلل  عبد  بن  حزم 

 ،(297ص  )مخسامئة بمرص. انظر: معرفة القراء  صحيح التالوة، قرأ عىل أبيه، تويف سنة مخس وسبعني و

 .(3/1389)لنهاية وغاية ا

حام الصقيل األستاذ الثقة  بن الف  هو عبد الرمحن بن عتيق بن خلف أبو القاسم بن أيب بكر بن أيب سعيد   (2)

كتاب   مؤلف  عرشة «التجريد»املحقق،  ست  سنة  تويف  نفيس،  بن  سعيد  بن  أمحد  عىل  الروايات  قرأ   ،

 .(2/563)ية ، وغاية النها(11/254)ة. انظر: تاريخ اإلسالم ومخسامئ

لس، إمام ثقة كبري، طرابهو أمحد بن سعيد بن أمحد بن أمحد بن سليامن املعروف بابن نفيس أبو العبَاس ال  (3)

انظر:   وأربعامئة.  ثالث ومخسني  تويف سنة  السامري،  اهلل  عبد  أمحد  أيب  قرأ عىل  اإلسناد،  علو  إليه  انتهى 

 .(1/103)، وغاية النهاية (232ص)معرفة القراء الكبار 

اللغوي،  (4) املقرئ،  مرص،  نزيل  البغدادي،  السامري  أمحد  أبو  حسنون  بن  احلسني  بن  اهلل  عبد  مسند   هو 

القراء يف زمانه، أخذ القراءة عرضا عن أيب بكر بن جماهد، تويف سنة ست وثامنني وثالثامئة. انظر: غاية 

 .(621-2/619) النهاية

الوزان  (5) احلسن  أبو  الرقي  بن  احلسني  بن  شعيب   عيل  أيب  عن  عرضا  القراءة  أخذ  ثقة،  شيخ  البغدادي، 

، وغاية النهاية (141ص)ن، انظر: معرفة القراء الكبار  السوس، وقنبل، متصدر مشهور بالضبط واإلتقا

(2/781). 

قي، عرض عىل السوس، روى القرا  (6) ءة عنه عبد اهلل بن احلسني بن حسنون أبو  هو أبو عثامن النحوي الرا

 .(2/885)انظر: غاية النهاية  ري.أمحد السام

ا  (7) املالقي،  املغراوي  يمال  بن  يعقوب  بن  اخلري  بن  منصور  مقرئ هو  األستاذ،  العلم  باألحدب،  ملعروف 

ال القراء  معرفة  انظر:  ومخسامئة.  وعرشين  ست  سنة  تويف  الطربي،  معرش  أيب  عىل  قرأ  كبار كبري، 

 .( 3/1296)، وغاية النهاية (268ص)
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  الرشيف أيب القاسم عيل  عىل  وقرأ  ،  (2) عبد الصمدعبد الكريم بن    (1) أيب معرش  عىل

عيلٍّ ن  ب  َمدحم بن  
بكر    ،(3)  أيب  وقرأ عىل    ،(5) شاالنقَ   ( 4)ن[احلس]بن    حمَمدوقرأ عىل 

ي  ق  الرَ   بن أمحد    حمَمدأيب احلارث  
  وقرأ السوس    ،وقرأ عىل السوس  ،  (7) وس  س  ر  بط    (6)

الي أبـوق   ،روـم ـع  يـأبى  ـعل  (8) رأـوق،  دي  ـزيـعىل  عم ــرأ  م  روـو  بـعىل  ن  ـ جاهد 

بـي ـعـ وس   ،(9) [رــجب] جـد  خـ ب  ة  ــرمـكـوع   ،(10) رـيـ بـن  بـط ـوع    ،(11) د ــل اـن  ن  ـ اء 

 
 ة بزيادة: )حيي( قبل اسمه، ولعله سهو من الناسخ، والصواب كام سيأيت يف ترمجته. ة اخلطييف النسخ (1)

إمام عارف حمقق، أستاذ   هو  (2) الطربي،  أبو معرش  بن حمَمد  بن عيل  بن حمَمد  الصمد  بن عبد  الكريم  عبد 

، (243ص)بار  اء الكمعرفة القرتويف سنة ثامن وسبعني وأربعامئة. انظر:    كامل ثقة، قرأ عىل ابن نفيس،

 . (2/600)وغاية النهاية 

ر، مقرئ، ثقة، قرأ عليه  هو عيل بن حمَمد بن عيل بن عيل بن حمَمد أب  (3) و القاسم العلوي احلسيني، شيخ معما

معرفة   انظر:  وأربعامئة.  وثالثني  ثالث  سنة  تويف  الطربي،  معرش  الكبار  أبو  وغاية  ( 219ص)القراء   ،

 . (882-2/827) النهاية

 ته.خة اخلطية: )احلسني(، ولعله وهم وقع من الناسخ، وصوابه: )احلسن( كام ورد يف ترمجيف النس (4)

هو حمَمد بن احلسن بن حمَمد بن زياد بن هارون بن جعفر بن سند أبو بكر املوصيل النقاش، أخذ القراءة    (5)

، وغاية (167ص)بار  القراء الك  معرفةبيعة، تويف سنة إحدى ومخسني وثالثامئة. انظر:  عرضا عن أيب ر

 .(3/1053)النهاية 

الرقي،  (6) بن  احلارث  أبو  أمحد  بن  حمَمد  القراءة    هو  أخذ  جليل،  معروف  مصدر  مقرئ  طرطوس،  نزيل 

النقاش، انظر: غاية   عرضا عن السوس، وهو من جلة أصحابه وأوثقهم، أخذ القراءة عرضا عنه أبو بكر

 .(2/1017)النهاية 

س    (7) مس:  وط ر  بالشام  ابلد  وعكا املرقب  قرب  البحر  عىل  انظر:  رشفة  للرباط.  والصاحلون  الزهاد  نزهلا   ،

 . (4/30)البلدان  معجم

 وقرأ اليزيدي عىل أيب عمرو. (8)

 ( كام يف ترمجته. يف النسخة اخلطية: )جبري( وهو خطأ، ولعله سهو من الناسخ، والصواب )جرب (9)

د اهلل بن السائب، وعبد اهلل بن عباس، أخذ القراءة عنه  كي، قرأ عىل عب وهو جماهد بن جرب أبو احلجاج امل  

 .(2/949)، وغاية النهاية (37ص ) سنة ثالث ومائة. انظر: معرفة القراء الكبار عبد اهلل بن كثري، تويف

أب  هو سعيد بن جبري بن هشام األسدي، موالهم  (10) التابعي اجلأبو حمَمد، ويقال:  ليل،  و عبد اهلل الكويف 

الكب الكبار  واإلمام  القراء  انظر: معرفة  تويف سنة مخس وتسعني.  ابن عباس،  ، (38ص)ري، عرض عىل 

 . (1/465)وغاية النهاية 

ضا  هو عكرمة بن خالد بن العاص أبو خالد املخزومي املكي تابعي ثقة جليل حجة، روى القراءة عر  (11)

ابن عباس، وال  ت  عن أصحاب  أن يكون عرض عليه،  ومائيبعد  تاريخويف سنة مخس عرشة  انظر:    = ة. 
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رباحـأب بن  ،(1) ي  اهلل  عبَ   (3) ]قرؤوا[ و  ،(2) كثري  وعبد  ابن  أ    وقرأ  ،(4) اسعىل    يب  عىل 

 . ×دنا رسول اهلل عىل سي   ءاوقر ،(6) وزيد بن ثابت ،(5) بن كعب
 : ابب التسمية

القرَ  أوَ أمجع  فاحتاء عىل اجلهر هبا يف  الل  القارئ   ل كل  وأوَ   ،كتابة  ابتدأ  سورة 

قبلها  ،هبا بام  يصلها  ]  ،(7)ومل  تركها  سواء  ل  أوَ [  /أ2وعىل  أو   ،(8)هبا  أابتدالتوبة 

ثم كان أبو شعيب إذا ،  (9)هلاالجتامعهم عىل سقوط رسمها يف أوَ   ؛وصلها بام قبلها

 . (10) وصل السورة بالسورة يفصل بينهام بالتسمية

 
 .  (2/754)، وغاية النهاية (3/282)اإلسالم =

عط  (1) سنة مخس عرشة  هو  تويف  األعالم،  أحد  املكي  موالهم  القريش  حمَمد  أبو  أسلم  بن  رباح  أيب  بن  اء 

 .(2/751)ية ، وغاية النها(3/277)ريخ اإلسالم ومائة، وقيل: أربع عرشة. انظر: تا 

راءة عرضا  إلمام أبو معبد املكي الداري إمام أهل مكة يف القراءة، أخذ القعبد اهلل بن كثري بن املطلب ا  هو (2)

الكبار   القراء  معرفة  انظر:  ومائة.  عرشين  سنة  تويف  جرب،  بن  جماهد  النهاية  (49ص)عن  وغاية   ،

(2/657-658). 

 أن ابن  بعد البحث والسؤال تبني يلري قرأ عىل ابن عباس، وذكر بأن عبد اهلل بن كث    ؤلفوهنا امل

ريه أنه قرأ عىل موىل ابن عباس درباس، كثري لقي بعض الصحابة، ولكن املعروف يف األسانيد كالنرش وغ

ا هنا يف املخطوط ال أعرف واهلل أعلم.  أما

 لصواب ما أثبته. يف النسخة اخلطية: )قرأ(، وهو خطأ، وا (3)

كعب،  اس اهلاشمي، عرض القرآن كله عىل أيب بن طلب بن هاشم أبو العبَ اهلل بن عباس بن عبد امل هو عبد (4)

 .  ( 634-633/ 2)   ، وغاية النهاية  ( 22ص ) معرفة القراء الكبار  امن وستني. انظر:  وزيد بن ثابت، تويف سنة ث 

  ×النبي    سيد القراء، قرأ عىل   املدن عاوية أبو منذر األنصاري هو أيب بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن م (5)
 .  ( 63-62/ 1) نهاية  انظر: غاية ال القرآن العظيم، اختلف يف موته اختالفا كبريا، تويف سنة ثالث وثالثني. 

هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد أبو خارجة، وأبو سعيد األنصاري اخلزرجي املقرئ، عرض القرآن    (6)

 .(1/524)ية ، تويف سنة ست ومخسني. انظر: غاية النها×نبي عىل ال

  .(134ص)، والتلخيص (77ص)، والوجيز (125ص)انظر: التيسري  (7)

 . (84ص)، وإبراز املعان (65ص) والعنوان ، (63ص)انظر: التذكرة  (8)

املتف  (9) بالبسملة لفظا ورسام، اقتداء بمرسوم اإلمام  بينهام  ق عليه، واتباعا لقول ال خالف يف ترك الفصل 

 .(1/395)، وجامع البيان (1/19)كشف عن وجوه القراءات السبع : الاجلامعة، وأداء األئَمة. انظر

 .(1/400)، وجامع البيان (475ص)امل ، والك(98ص)انظر: اهلادي  (10)
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 :د   ــــ ـــمـال اب  ــب
أبو شعيب   امل  فيامقرأ  كلمة  د  كان  أخرى    ،فيه يف  الذي  -واهلمزة يف كلمة  وهو 

نحو قوله   ،(1) اللفظ من غري زيادة عىل ذلك   خيرج من    بمقدار ما  -ى املنفصلسمَ ي  

 ، [284البقرة:]  ﴾ ڃ  ڃ ﴿ و،  [4  ]البقرة:  ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤٹ  ٹ﴿ تعاىل:  

 . [ 6]التحريم: ﴾ ۋ  ۋ   ﴿ و

ف   املد    نايام كوقرأ  طة دون زيادة أيب واحدة بزيادة متوس  يف كلمة  واهلمز    حرف 

الدوري    عمر  
  ،اهلمزة  طت  وسواء توَس ،  (3) صلتَ امل   ى عندهم  وهذا الرضب يسمَ   ،(2) 

 . (4) [فتطرَ ت] أو

تعاىل: فاملتوس    قوله  نحو   ،[5]البقرة:  ﴾ ڃ ﴿ و،  [31]البقرة:  ﴾ ڃ﴿ طة 

 .[114 ]البقرة:  ﴾ ڈ﴿ و

[ةفطر  تامل]و 
  ﴾ ے ﴿ و ،[43]النساء: ﴾ ۋ   ﴿ و، [253]البقرة:  ﴾ ڤ ﴿  نحو: (5) 

 . (6) ونظري ذلك ، [162]آل عمران: 

 : (7) زـــــ مــهـاب ال ــب
   . َهزة ساكنة   مل هيمز كَل   نه كان إذا قرأ أ   عمرو عن أيب    ، اليزيدي    عن    ، أبو شعيب   ى رو 

  إذ كان   ؛ هلاقاال  ستثا   (8) نةَهزة ساك  َل نه كان إذا قرأ مل هيمز كأ  :اوروى عنه أيض  

 
 . (132ص)، وإبراز املعان ( 176ص)، واملستنري (1/465)ف املد. انظر: جامع البيان أي: بقرص حر (1)

 . (121ص )ي البن شداد ومفردة أيب عمرو البرص، (106ص)، والتذكرة  (134ص)انظر: السبعة  (2)

 .(96ص)والوجيز  ،(1/464)، وجامع البيان (146ص)انظر: التيسري  (3)

 يف النسخة اخلطية: )تطوقت(، ولعله سهو من الناسخ، والصواب ما أثبته. (4)

 (، ولعله سهو من الناسخ، والصواب ما أثبته.يف النسخة اخلطية: )املتطوقة (5)

 . (1/464)، وجامع البيان (106ص)، والتذكرة  (134ص): السبعة انظر (6)

.  (باب اهلمز املفرد)بعض علامء القراءات بــ  الساكن، وهو الذي يسميهخص يف هذا الباب اهلمز املفرد    (7)

  .(126ص) ، والتجريد(2/566)، وجامع البيان (137ص)انظر: التذكرة 

اهلم  (8) فيها  التي يرتك  إواختلف يف احلالة  أنه  اليزيدي عنه  الدوري عن  ترك كل  ز فحكى  القراءة  أدرج  ذا 

= اليزيدي عنه أنه إذا قرأ مل هيمز كل َهزة ساكنة، وروى نحو ذلك َهزة ساكنة، وروى الدوري أيضا عن 
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وسواء   ،(1) كاملتحر    أثقل من    -العرب  عند الفصحاء من    ةخاَص -اهلمز    الساكن من  

 . (2)اأو الم   ،اأو عين  ،اهلمزة فاء   كانت  

تعاىل:   قوله  نحو   ، [25]النساء: ﴾ ژ﴿ و،  [3  ]البقرة: ﴾ ٺ﴿ فالفاء 

گ   ﴿ و،  [75  ئدة:]املا  ﴾ ەئ ﴿ و،  [70  ]التوبة:   ﴾ ڍ﴿ و

 .وشبهه ،[15]يونس:  ﴾ ڀڀ   ﴿ ، و[77 اف:عر]األ ﴾ ڳ  

تعاىل  نحووالعني   ،  [ 18]الواقعة:   ( 3) ﴾ پ ﴿ و ،  [ 4]مريم:  ﴾ ٹ ﴿ /ب[  2]   : قوله 

 ﴾ ۈئ   ﴿ و،  [18  ]األحزاب:  ﴾ ڈ ﴿   و،  [143]األنعام:  ﴾ ٻ ﴿   و،  [5  اإلنسان:]

  ﴾  ٿ  ﴿ و،  [90]البقرة:   ﴾ ڤ  ﴿ و،  [45  ]احلج:  (4)  ﴾ ۋ﴿ و،  [13]يوسف:

 .ونظريه ،[36طه:]  ﴾ ىب﴿ و ،[11]آل عمران:

  و ،  [176األعراف:]   ﴾ ھ    ﴿   و،  [58]البقرة: ﴾پ   ﴿ تعاىل:    قولهوالالم نحو   
وما    ،[103]النساء:   ﴾ ں   ﴿ و   ،[81]يونس:  ﴾ ٹ   ﴿  و،  [71]البقرة:   ﴾ ڃ   ﴿ 

  .كان مثله

من   ألف    ما  املفتوح  فيبدل  ومن  قبلها  ياء،    مااملكسورة    ا،  ما   ومن  قبلها    املضموم 

ااو  قبلها و
 ﴾ ٺ   ﴿ و  ،[71]البقرة:  ﴾ ڃ ﴿  ، و[103:النساء] ﴾ ں   ﴿   :نحو،  (5) 

 
وايتهم أنه يرتك يف الصالة ة ساكنة، فدلت رالسوس عن اليزيدي عنه إذا قرأ يف الصالة مل هيمز كل َهز=

 . ( 110ص ) من ذلك. انظر: مفردة أيب عمرو البرصي    يف الدرج، والتحقيق من غري استثناء يشء وغريها، و 

وَهزه املتحرك: أن تركه اهلمزة الساكنة أخف من   مز املتحرك، وحجة أيب عمرو يف تركه اهلمز الساكن، اهل أي:    (1)

للهمز وختفيفه  أثقل  َهزها،  املتحركة  األة  وترك   ، األخفا إىل  ل   فعد  َهزها،  عن من  أيضا  وحكي  ثقل، 

أهن الفصحاء  ولتخصالعرب  املتحرك،  وهيمزون  كالمهم،  يف  الساكن  اهلمز  يرتكون  العرب  م  أكثر  يص 

اإلحدى   القراءات  الروضة يف  انظر:  املتحركة.  بالتسهيل دون  أبو عمرو  بالرتك، خصها  الساكنة  اهلمزة 

 .(2/570)ن ، وجامع البيا(1/307)عرشة 

 . (716ص)، وإبراز املعان (2/567)امع البيان ، وج (158ص)انظر: التيسري  (2)

 القرآن. يف النسخة اخلطية: )الكأس( بالتعريف، ومل يقع يف  (3)

 يف النسخة اخلطية: )البئر( بالتعريف، ومل يقع يف القرآن.  (4)

 .(195ص)اإلقناع ، و(2/566)، وجامع البيان (591ص)، والتيسري (137ص)انظر: التذكرة  (5)
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يستثن  ،  [3]البقرة: عليه  ةرمح-ومل  جماهد،  (1) اهلمز  من    ايئ  ش   -اهلل  ابن   ( 2)واستثنى 

 :(3) وجيمعها مخسة معان   ،امن ذلك مخسة وثالثني موضع   

  : ( 5)   ا[ ]موضع    ( 4) عرش   عة ته تس ومجل   ، لجزم المة ل ع فيه   ة اهلمز سكونما كان  :لاألو  

البقرة عمران،  [106]  (6) ﴾ پ ﴿   :يف  آل  النساء[120] ﴾ ۉ ﴿   :ويف  ويف   ، :  

 : ويف األنعام ثالثة،  [101]  ﴾ ۆ  ﴿   :، ويف املائدة[133]  ﴾ ائ ٺ   ٿ﴿ 

عليها  ،[ 39]  ﴾ گ  گ  ڳ   ڳ ﴿  الوقف  حال  يف  يف  لتحر    ؛وذلك  الوصل  كها 

بعد  ؛بالكّس الساكن  ٺ   ٿ     ﴿ و  ،[39]  ﴾ ڳ  ڳ  ڱ  ﴿  و  ها،لوجود 

التوبة [ 313]   ﴾ ٿ إبراهيم ،  [ 50]   ﴾ ڃ﴿ : ، ويف    ﴾ ڀڀ   ڀ﴿ : ويف 

اإلرساء  ،  [19] ويف  ،  [54]  ﴾ ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ ﴿ :  موضعانويف 

 :ويف سبأ،  [4] ﴾ ٺ  ٺ  ٺ   ﴿   :ويف الشعراء ،  [16]  ﴾ ٺ  ٺ  ﴿   :الكهف موضع
ٺ  ٿ   ﴿ :  يس ويف   ،[16]  ﴾ ۓ  ڭ    ڭ  ﴿ :اطرويف ف،  [9]  ﴾ ڦڦ  ڦ   ﴿ 

أيض  ،  [24]   ﴾ ڃ  چ  چ   ﴿   :موضعان  (7) ويف عسق ،  [43]  ﴾   ٿ ا عند  وذلك 

عىل الوصللتحر  ؛  ﴾ چ ﴿   :الوقف  يف  ]  ؛كه  وني الساكن   /أ[3الجتامع  پ    پ﴿ ، 

 
 .(2/566)ظر: جامع البيان . ان« يستن يل شيئا يف رواية اليزيدي ومل»قال الدان:  (1)

بن جماهد التميمي، أبو بكر بن جماهد البغدادي، شيخ الصنعة، وأول من    هو أمحد بن موسى بن العبَاس  (2)

كتاب:   وصاحب  السبعة،  ق«السبعة»سبع  عليه  ،  قرأ  املكي،  وقنبل  عبدوس،  بن  الرمحن  عبد  عىل  رأ 

احل بن  وعرشإبراهيم  أربع  سنة  تويف  اخلالل،  وأمحد  معرفة  طاب،  انظر:  وثالثامئة.  الكبار ين  القراء 

 . (1/222)نهاية ، وغاية ال(153ص)

ن نقله بعض العلامء  مل أجد هذا النص البن جماهد يف كتابه السبعة، ولعله ذكره يف أحد كتبه املفقودة، ولك  (3)

السبعة   وينظر:  كتبهم،  يف  والتذكرة  (133ص)عنه  البيان (159ص)والتيسري    ،(137ص)،  وجامع   ،

 .(2/321)وفتح الوصيد  ، (2/570)

 .(1/305)، والنرش (2/571)ن ، وجامع البيا(158ص)ر: التيسري انظ (4)

 الصواب ما أثبته؛ ملا يقتضيه السياق. يف النسخة اخلطية: )معا(، وهو خطأ، ولعله سهو من الناسخ، و (5)

 .(231ص) السني واهلاء. انظر: التيسري   قرأها بفتح النون والسني، وَهزة ساكنة بني (6)

 وهي سورة الشورى. (7)
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 . [36] ﴾    ۆئۇئ  ۇئ  ﴿   :ويف النجم، [33] ﴾ ڀ  

  :اومجلته أحد عرش موضع   ،اءة البنعالم كوهناكان س  ما : الثاين

، [36]  (1)  ﴾ ۈئ ﴿ :والشعراء   ،[111]   األعرافيفو   ،[33] ﴾ ک ﴿   :يف البقرة

، [51] ﴾ حئ ﴿ و ،[49]  ﴾ ۈئ  ۈئ ﴿  :ويف احلجر،  [36] ﴾ ەئ  ﴿  :ويف يوسف

العلق  الكهف  ،(2) ثالثهن ﴾ چ﴿ :  ويف  القمر  ،[10]  ﴾ ڱ ڳ ﴿   :ويف  : ويف 

 . [28]  ﴾ ٱ ﴿ 

َهزهَه  ركت    ما  الثالث: من  أثقل  في  (3)[لزوم]ل  ،زه    لذلك  فيجتمع  ،هالبدل 

  ﴾ پ  پ ﴿   :وَها موضعان يف األحزاب  ،(4)اهلمز   أثقل من  امهعفاجتام  ،واوان

 .[13]  ﴾ ٺ    ﴿ : ويف املعارج ، [51]

بام ال    ما  الرابع:  اهلمزةيلتبس  له يف  ٴۇ   ﴿   :وهو موضع واحد يف مريم  ،أصل 

ت  ؛  [74]  ﴾ ۋ  ،واء الر    من    وهو عنده  ،الشارب   (5)[بري  ]شتبه  ه الرك َهزألنه لو 

 .(6) املنظر احلسن  :وهو

يف  ،  ﴾ ېئ       ﴿ :  وضعانموَها  ،  (7) خيرج برتك َهزه من لغة إىل لغة  ما  اخلامس: 

[ةز  م  اهل  ]و ،[ 20] البلد
ت  د  ص  و  دون أ   ،ت  ق  ب  ط  ا أ  إذ   (ت  د  ص  آ)من   ألهنام ؛(8)

 (9) . 

 
 .(291ص) يسري رأَها هبمزة ساكنة. انظر: التق (1)

  ، ولعله سقط [14ية:آ]  ﴾ ھ  ے ﴿  :والصحيح أهنا ثالثة مواضع، األول يف اإلرساء يف قوله تعاىل  (2)

 ﴾ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ﴿   وله تعاىل:يف سورة العلق يف قسهو من املؤلف أو الناسخ، والثان والثالث  

 .(2/571). انظر: جامع البيان [3اآلية:] ﴾ ڎ  ڎ   ڈ   ﴿  ،[1اآلية:]

 يف النسخة اخلطية: )لزوم(. (3)

 .(1/305)، والنرش (126ص)، والوجيز (2/572)، وجامع البيان (159ص)انظر: التيسري  (4)

 .(2/572)زيادة ال يستقيم النص إال هبا. انظر: جامع البيان  (5)

 .(1/305)، والنرش (2/572)جامع البيان ، و(159ص) ، التيسري (140ص)انظر: التذكرة  (6)

 . ( 305/ 1) ، والنرش  ( 159ص ) ، والتيسري  ( 140ص ) إىل لغة أخرى. انظر: التذكرة    وهو اخلروج من لغة  (7)

 ، ويف النسخة اخلطية: )اهلمز(، وهو خطأ، ولعله سهو من الناسخ، والصواب ما أثبته. [8اآلية:]  (8)

  =  فاء، و)أوصدت( كـ)أوقيت( معتلها، و)مؤصدة(آصدت(كـ)آمنت( بمعنى: أطبقت، مهموز الألن )   (9)
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مجي  استفهذا  ما  الساكنة  من    ثناهع  ما  ،اهلمزة  َهز  ذلك  وترك   ىواستثن،  سوى 

ذو عيلَ  ذ  خ  أ   وبه ،اءدة أهل األهذه املواضع كافَ   . آخ 

اتَ ثاست  مابن جماهد  افاعترب    بام  فيه نحو  ،(1) فق عن أيب عمروناه  پ   ﴿  عىل اهلمز 

إذ    ؛  ﴾ ۋ ﴿  و،  جأتإذ هو من أر    ؛ ﴾ ۈئ ﴿ و  ،(2) [ريالتأخ]  إذ هو من    ؛﴾ پ

  ﴾ پ﴿ ،  هت  ق  ب  ط  أ    :أي  ، ت  د  ص  آإذ هو من    ؛/ب[3]  ﴾ ېئ   ﴿ و   ،واءالر    و من  ه

  فطردها  ،املعان املذكورة  هذه ط من معان ما اتفق عنه عىل َهزه  ب  ن ت  اس  ف    ،﴾ ٺ  ﴿ و

 . (3) م حرصهتقدَ   هبذه املعان ما تص  خ  ـومجلة امل   ،حيث أتت

فال خالف عنه أنه يرتك  ،  [7]  ﴾ ڭ  ڭ  ڭ ﴿   : (4) سبحانفأما قوله يف  :فصل

إذ   ؛الرشطم حرف  تقدَ بألن سكون اهلمزة فيه ليس عالمة للجزم وال غريه    ؛َهزه

وايل أربع  بتاهلمزة فيه للثقل    وإنام سكنت    ،ر العوامل يف لفظهال تؤث    ،هو فعل ماض  

اهلمزة والت    ،كاتمتحر   الفاعل  صال  ، [179ف:]األعرا  ﴾ ٻ ﴿   :ومثله  ،(5) بضمري 

  (6) ﴾ گ   ﴿  و، [104 ]األنبياء: ﴾ ڦ  ﴿ و
 .[26، واحلج:93]يونس:

قوله ا  [54]  ﴾ ڱ  ﴿   :فأما  فيهاملبقريف  اهلمز    ،ة  أهل األداء يف ترك  فاختلف 

فمنهم    ،(8) يف الفرشره  عىل ما سنقر    ،(7)عىل مذهبه يف إسكان اهلمزة يف ذلك  ،فيهام

 
م= عمرو  أيب  التذكرة  عند  انظر:  األثر.  مع  مذهبه  عىل  لينص  فحقق،  املهموز  وجامع  (140ص  )ن   ،

 . (2/572)البيان 

ظر: جامع البيان  عن أيب عمرو. ان بناه عىل نص ما اجتمع عليه الرواة عن اليزيدي  قال الدان: ألنه   (1)

(2/570). 

ب ما أثبته، وترك إبداله خوف  يف النسخة اخلطية: )التأخر( وهو خطأ، ولعله سهو من الناسخ، والصوا   (2)

 .(1/200)وبرتكه من النسيان. انظر: إحتاف فضالء البرش  اللبس فإهنا باهلمز من التأخري،

 قدم حرصها. هبذه املعان مخسة وثالثون موضعا ت صأي: ومجيع ما خيت (3)

 اء. سورة اإلرس (4)

 .  (88ص)، ورساج القارئ املبتدئ (139ص)انظر: التذكرة  (5)

 .[24، واحلج:93:يونس] (6)

 .(2/159)يف املوضعني. انظر: النرش  ﴾ِرئُۡكۡ بَ ﴿ :قرأ أبو عمرو بإسكان اهلمزة يف (7)

 من هذه الرسالة.  (39ص )جاء حكمها يف باب الفرش  (8)
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: ا يفكإبداهلا ألف    ،وإن كان للتخفيف  ،(1)هناعىل سكو  اـمـاد  تاعن أبدهلا ياء ساكنة  م  

خي  ونظريه    [7]اإلرساء: ﴾ ڭ﴿  مل  َهزتل  مما  ترك  يف  مذهب  ، هف  أيب   وهذا   الشيخ 

ون احللبي  ب  ل  بن غ   (2) احلسن
(3)    (4) األئَمة وغريه من . 

م    يتطرَ   ؛قةقَ حم   وأبقاها  ،يرتكهامل  ن  ومنهم  من  ملا  إليها  احلركة    إذ    ؛غيريالت   ق 

  ، ويف ذلك إجحاف   ،تنيت مرَ لَ ع  لت أ  بد  فإذا أ    ،ت بالسكون للتخفيفلا ع  أ  ف    ،أصلها

ي  األهواز  يلٍّ وهو مذهب أيب ع
 .(6) األئَمةوغريه من علامء  ،(5) 

متأخ    بعض  كان  ] وقد  الوقف  يف  اهلمز  ترك  يرى  األداء  أهل  :  عىل  /أ[4ري 

م  ج  ن ل    ؛[27]  يف هود  ﴾ ې﴿ 
 ، كة بالفتحلكوهنا متحر    ؛سكون اهلمزة يف الوقف  (7) 

   :(8) وليموهو 

االلتباس    ل:األو   رأيه  ؛زم  هي  ال    بامحصول  أاالبتدا  من    إذ هو عىل  الذي   صله ء 

 . (10) الذي ال أصل له يف ذلك الظهور من  ال  ،(9)]اهلمز[

 
 .(1/306)نرش مز الساكن املبدل. انظر: الملحقا ذلك باهل (1)

 والصواب ما سيأيت يف ترمجته.يف النسخة اخلطية: بزيادة )عيل(، وهو خطأ يف اسمه،   (2)

بن غلبون احللبي املقرئ،  ، وهو اإلمام أيب احلسن طاهر بن عبد املنعم بن عبيد  (139ص)انظر: التذكرة    (3)

 . (207ص)ء الكبار . انظر: معرفة القراـه399نة، تويف س«التذكرة يف القراءات»مصنف كتاب: 

عارض    قال يف النرش: وذلك غري مريض؛ ألن إسكان هذه اهلمزة   ،وتبعه يف التيسري بإبداهلا، وحكاه عنه الشاطبي   (4)

 . ( 306/ 1) ، والنرش  ( 227ص ) ، والتيسري  ( 68ص ) ، واملبسوط  ( 155ص ) ختفيفا فال يعتد به. انظر: السبعة  

 .(128ص)انظر: الوجيز   (5)

التذكرة    (6) واهل(189ص)انظر:  والتبرصة(135ص)ادي  ،  البيان  (303ص)  ،  وجامع   ،(2/573 )  ،

 .(2/160)والنرش 

لسان    (7) انظر:  وظهر.  طلع  اليشء:  يف ن ـجم  اهلمزة  سكون  لظهور  معناه:  وهنا  م(،  ج  )ن  مادة:  العرب 

 الوقف، واهلل أعلم.

يف مذهبه من جهتني، ة: ) ل و م(،  أي: وهو خطأ  من اللاوم إذا جاء بام يالم عليه. انظر: لسان العرب ماد  (8)

 واهلل أعلم.

 .(2/573)امع البيان زيادة يقتضيها السياق. انظر: ج (9)

 . (2/573)لبيان انظر: جامع ا (10)
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ذلك    الثاين: قوله:    يلزمهأن    ﴾ ڀ ﴿ و،  [204]األعراف:  ﴾ ۆ ﴿ يف 

خي    ،ونظريَها،  [10م:نعا ]األ مل  مما  َهزهت  وهذا  يف  عنه  يف   ،لف  مذهبه  من  واملعروف 

ذو عيلَ  ذ  خ  أ  وبه  ،وعليه العمل ،(1) املشار إليه اهلمز احلرف  .آخ 

 : ابب اإلمالة
عىل   (2) له  كذا قرأت    ،اإذا كان جمرور    [8]البقرة: ﴾ ڤ  ﴿   :منأمال فتحة النون  

 ي  ا مل أو مرفوع   ،افإن كان منصوب   ،-وجهه  اهللنرَض - حمَمدشيخنا أيب 
 . (3)هل  م 

 ۀ  ﴿  و،  [322]البقرة:  ﴾ ې  ې ﴿ :  نحو قوله  ،ااستفهام    إذا كانت    ﴾ ې  ﴿ وفتح   

 .وشبهه ،[47]آل عمران:  ﴾ ڀ  ڀ  ﴿  و ،[259 :]البقرة ﴾ ہ

 .[56]الزمر:  (4)  ﴾ ی      ﴿  و ،[72]هود: ﴾ ٻ   ﴿  و

الر  عنهواختلف   فتحة  إمالة    ﴾ ک ﴿  و ،  [55]البقرة:  ﴾ ۓ  ڭ ﴿   :مناء  يف 

اليا  [94]التوبة: ﴾ ٿ ﴿  و ،  [165]البقرة: بعد  كان   ﴾ ڭۓ   ﴿   :نحو  ساكن  ءإذا 

ڇ  ڇ   ﴿  و،  [94]التوبة: ﴾ ٿ    ٿ  ﴿ ،  [165البقرة:]  ﴾ ک  ک  ﴿  و  ،[55]البقرة:

  ﴾ ڻ ڻ   ﴿  و ،  [ 53]الكهف:  ﴾ ېئ  ېئ ﴿  و   ، [ 77]األنعام:  ﴾ ڇ 

  ، ذلكيف    الراءفروى عنه إمالة    ،[24-23]طه: ﴾ ے   ے  ۓ  ﴿  و  ،[30]التوبة:

 .(5) عنه تركها وروى

 
تعاىل:  (1) التيسري ﴾ َبِدي    ﴿  قوله  انظر:  احلالني.  يف  الدال  بعد  مفتوحة  هبمزة  وحده  عمرو  أبو  قرأه   ،

 .(1/316)، والنرش (2/574)، وجامع البيان (313ص)

 مالة هنا للسوس غري مقروء هبا، وهي انفرادة عنه. اإل  (2)

 . (2/48)، والنرش (737-2/367)، وجامع البيان (186ص)ري انظر: التيس (3)

أ َسَفى  ﴿ وقرأ: (4)  . (215ص)، بالفتح أيضا. انظر: التذكرة [84يوسف: ]يف  ﴾  يَ َٰ

. النرش  «فراوي، وغريَهاه، ذكرَها له الشاطبي، والصوالوجهان مجيعا صحيحان عن»قال ابن اجلزري:    (5)

ها لساكن منفصل حالة الوصل، هب األلف املاملة بعد، هذا يف حكم إمالة فتحة الراء التي تذ(2/59)

اهل وفتحة  الراء،  فتحة  إمالة  يف  أيضا  عنه  فيه  فاختلف  ساكن،  بعده  الذي  )رءا(  ابن أما  قال  مجيعا،  مزة 

أصحابنا  »اجلزري:   يأوبعض  الشاطبية  بظاهر  يعمل  وهي: ممن  أوجه،  بأربعة  ذلك  يف  للسوس    = خذ 



 مىن مسلم احلازميد.              أيب العباس أمحد بن أيب الربيعقراءة ابن اجلارود السوسي لإلمام شرف الدين 

328 

ويف  ،  ﴾ ۓ  ڭ ﴿   [55]  يف قوله يف البقرة  -تعاىل-اسم اهلل    ف يف الالم من  ل  ت  واخ   

أبو  ،(1) فيهام  ﴾ ٿٿ ﴿   [94]  ةــوبـتال يف   احلافظ  عمرو  فحكى  الالم  ترقيق 

ام تفخيم الالم بن الفحَ اوحكى أبو القاسم    ،َمةئاأل  وبه قال غري واحد من    ،(2) ذلك

 . (3)عاة للفتحةامر

من  اهلمزة  وإمالة  الراء  بفتح  ساكن ﴾ ڇ ﴿   :وقرأ  بعده  يقع  مل  أيب   ،إذا  كرواية 

عمر  
ي ،(4) و   . (5)اواهلمزة مجيع    لة الراءعنه إما ور 

اهلمزة  سبحان  ﴾ ۆ ﴿   :قوله  من  (6)وفتح  ير  و  ،[51]  لتوفص    ،[83]  يف   و 

 . (7) يف احلرفني اهلمزة/ب[ عنه إمالة فتحة 4]

 ور  ، [1]  ﴾ ٱ   ﴿  :من (8) وقرأ بفتح الياء وإمالة اهلاء 
 . (9) اي عنه إمالتهو 

 
كسه، وهو إمالة الراء وفتح اهلمزة، وال يصح منها من وإمالة اهلمزة، وبع  فتحهام، وإمالتهام، وبفتح الراء=

الشاطبية والتيسري سوى األول النرش«طريق  انظر:  فتح احلرفني    ،(2/37).  بعده ساكن  فيام  والصحيح 

 رواه.   النوعني يف األمثلة، ولعله أورد املؤلف ماخلط بني  ملؤلف فقط، وا

)فيهام(  (1) قوله:  يف  املوضعني،  الضمري  عىل  األول:  عائد  ّلَلُ ﴿  املوضع  َاَ۬ واملوضع [ 95اآلية:]  ﴾  َوَسََي۪ي   ،

 . [061اآلية:]  ﴾ َسََي۪ي َاَّ۬لَلُ فَ   ﴿   الثان:

 . (2/795)انظر: جامع البيان  (2)

 . (174ص)انظر: التجريد  (3)

بتان يف  والوجهان صحيحان يف النظر، ثا»زري يف الوجهني من حكم الالم من لفظ اجلاللة:  قال ابن اجل

 . (2/87). انظر: النرش «اء، واهلل أعلماألد

 .(277ص)، والتيسري (260ص)بإمالة اهلمزة مع فتح الراء من رواية الدوري. انظر: السبعة  (4)

زة فقط دون الراء، كام نبه عليه ابن اجلزري يف كتابه. متحرك إمالة اهلموالصحيح عن السوس فيام بعده    (5)

 .(2/35)انظر: النرش 

 .(344ص)، والتيسري (384ص)بعة انظر: الس (6)

ال يقرأ به، كام نبه عليه ابن اجلزري يف النرش، ألنه انفرادة عن شيخ الدان فارس بن أمحد،  وهذا اخلالف    (7)

. «ن مجيع الطرق عىل الفتح، ال نعلم بينهم يف ذلك خالفارواة عن السوس موأمجع ال»قال ابن اجلزري:  

 .(2/34)انظر: النرش 

 . (3/1335)امع البيان ، وج( 356ص)، والتيسري (114ص)، والوجيز (406ص)السبعة انظر:  (8)

  = رقه،الضمري يف قوله: )إمالتها( عائد عىل: الياء، وما روي من إمالة الياء للسوس هو خروج منه من ط  (9)
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 . ذخ  آوبه  ،لاألوَ هو  (1) ذلك  مجيعواملشهور يف  

   : له إىل آخرهبه من فرش احلروف من أو   (2) د ر ما تعو  ك  ذ  
،  [67]البقرة: ﴾ ہ   ﴿  و ، [54] لبقرة فيهاما يف ﴾  ڱ  ﴿   : قرأ أبو شعيب

  ﴾ ىئ﴿ و  ، ن حيث وقع   [ 160]آل عمران:    ﴾ ڈ﴿ و   ، [ 157: األعراف ]   ﴾ ڇ﴿  و 

 . (3) تهن والراء يف بقيَ ،  ﴾ ڱ   ﴿  :بإسكان اهلمزة يف ،[091] يف األنعام

  يف    ﴾ ٻ   ﴿  و  ،[92]  لتوفص    ،[153]  ءوالنسا  ،[128]  يف البقرة ﴾ ۇ ﴿ :  وقرأ 

 .(4)بإسكان الراء يف اخلمسة [143] واألعراف ،[260] ةلبقرا

بإسكان    [7] ﴾ ڈ   ڈ ﴿   :ويف الزمر  ،[75] ﴾ حب  خب   مب  ﴿   :وقرأ يف طه 

 . (5) اهلاء فيهام

  .(6)  الوقف وأثبتها ساكنة يف ،بفتح الياء[ 71]  ﴾ ہ  ہ ﴿ : الزمروقرأ يف 

وقع   فهذا مجيع ما:  -عنه  اهللعفا  -  املرجان    أمحد    العَباس   وأب  اإلمامقال الشيخ  

يف   ،والناظر فيه  ،ينفعنا بذلك  -تعاىل–واهلل    ،ءيتراقف فيه عىل حسب  ل  اخل    (7) بينهام

خالص    ، الدارين لوجهه  سا  ،اوجيعله  مرضاته  ولوالدينا    ،ا بق  وإىل  لنا  ويغفر 

أمج قدير  ، وإحسانه  ،وجوده  ،وكرمه  ،بفضله  ،عنيوللمسلمني  يشاء  ما  عىل   ، إنه 

النبي  اهلل  صىَل و عىل  الذاكرون  حمَمد  ي  األم      ذكره  ما  عنه    دوعد  ،عدد  غفل  ما 

 
 .(172ص). والتجريد  (2/53)يقرأ به. انظر: النرش فينبغي أال =

 ذكرها باخلالف.  سبق أي: يف مجيع الكلامت التي (1)

ه  (2) ريا  عادة له، أي: صار من عادته. انظر: املعجم الوسيط مادة: )ع  و د(. يف اللغة: تعَود اليشء: ص 

 . (189ص) ، والتجريد(2/858) ، وجامع البيان(227ص)، والتيسري (155ص)انظر: السبعة  (3)

 .(133ص)، والوجيز (232ص)، والتيسري (259ص)انظر: التذكرة  (4)

 .(390ص )، والتلخيص ( 4/1540)، (2/1359)، وجامع البيان (212ص)عة انظر: السب (5)

 .(300ص)، والتجريد (391ص)، والتلخيص ( 215،439ص)انظر: التيسري  (6)

 البرصي.أي: بني رواية الدوري ورواية السوس عن أيب عمرو  (7)
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 وريض اهلل عن أصحاب رسول اهلل أمجعني.   ،إىل يوم الدين ئمةصالة دا ،الغافلون

يوم األربعاء  ،وعونه  -تعاىل-هلل  مد ات بحتَ  املبارك يف سادس عرش شوَ   يف  ال 

سن شهور  وثامنام  ةمن  ومخسني  وحدهاحلو  ،ئةثالثة  هلل  سي  وصىَل   ،مد  عىل  اهلل  دنا  

 . (1) موصحبه وسلَ  آلهو حمَمد

 

 

 

 
 

 
 ف.ست من املؤلمن الناسخ وليهي  «.تت بحمد اهلل تعاىل وعونه..»بارة من قوله: الع  (1)
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 اخلاتـمـة
ا أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  رمحة احلمد  املبعوث  ملرسلني 

 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:  ه وصحبه ومنللعاملني، وعىل آل

من   وتوفيفبفضل  اهلل  املبارك،    االنتهاء  تمَ   قه  الكتاب  هذا  ودراسة  حتقيق  من 

اهلل   جيعل    -تعاىل–أسأل  مقبوال  صاحل  هذا  عميل  أن  جيعله  ا  وأن  لوجهه  خالص  ،  ا 

ا يل يف حيايت  ر  وأن جيعله ذخ زمان ومكان،    لقرآن يف كل  الكريم، وأن ينفع به أهل ا

 وهي: ،اتوتوصي من خالله إىل نتائج   لت  توَص قد وممايت، بعد و

 : النتائج
السوس  »كتاب  أن   -1 اجلارود  ابن  أوَ رب  عت  ي    «قراءة  حت    مفردة  قراءة قَ ل  يف  ق 

 . السوس  

بمؤل  تيَ  -2 املفردة  هذه  الذي  زت  الهو  فها  علامء  السادس  من  ، اهلجري  قرن 

 . املعارصينل ب  ق  من  قراءة السوس  فت يف ل  التي أ  ت فامقارنة باملؤلَ 

باالختصتيَ  -3 أسلوبه  املخل  و  املفيدار  ز  بشكل غري  األحكام  توضيح  مع   ،  

 دون تعقيد. بمرتَ 

وحتريرها  -4 باملسائل  وبيان  مع    ،اهتاممه  فيها،  العلامء  العملأقوال  عليه   ما 

 .منها

ل  وفَص   ،التي ذكرهاائل  عض االختيارات والرتجيحات يف بعض املسله ب  -5

 األقوال فيها. 

 التوصيات: 
مل   ة عن خمطوطات يف املفردات القرآنيَ   بأن يبحثوا  ذا العلمهأويص طالب   -1

قوها، وق هلا التحقيق سب  ي    .هبا ، ويعتنواحتقيقا علمي ا أن حيق 



 مىن مسلم احلازميد.              أيب العباس أمحد بن أيب الربيعقراءة ابن اجلارود السوسي لإلمام شرف الدين 

332 

يف   -2 ودراس ةالقرآنيَ   املفردات  كتبالنظر  أسانيدها،  وبيان   ،ة  وطرقها، 

 ، وغري املقروءة.منها الصحيحةاألوجه 

  علامء   إنه يوجد ف  اء؛م تراجم القرَ القراءات باالهتامم بعلأويص طالب علم  -3

 املباركة يف هذا العلم.  ا أن نرتجم هلم، ونربز جهودهم  ون منَيستحق  

 

 

 

 
 



 (ه1443 اآلخرة مجادى )    ونــثل ـثل او  لثثا ال ددـــعال   ة ــيـنرآـقلت ااـ للدراسطيب اـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

333 

 صادر واملراجعاملفهرس 
امل . 1 القراءات السبع   عاين من حرز األماين إبراز  تيف  أيب ألي،  الدين عبد    ف:  القاسم شهاب 

إسامعيل   بن  شامة    س  د  املق    الرمحن  بأيب  أ ،  هـ(665)ت    املعروف  ،  القادري    محد  حتقيق: 

 . 2010-ـه1431بريوت، ط: األوىل   ،: عامل الكتب النارش
املناسك . 2 أفعال  إىل  السالك  الديإرشاد  برهان  تأليف:  إبراهيم  ،  املدن    ن  فرحون    بن 

حتقيق:  هـ(799ت)  املالكي   العبيكان النارشاألجفان،    و أب  حمَمد،  مكتبة  ط:  :  الرياض،   ،

 م. 2002-هـ1423األوىل  
النارش:    ،(ـه1396ت)  الزركيل    بن عيلٍّ   حمَمدبن حممود بن  تأليف: خري الدين  ،  اإلعلم . 3

 م. 2002دار العلم للماليني، ط: اخلامسة عرش  
السبع . 4 القراءات  يف  أيب  اإلقناع  تأليف:  أمحد  عج،  عيل    فر  خ    بن  األنصاري  ل  بن    ف 

 بة للرتاث. دار الصحا النارش:  ، (ـه540ت)ش وف بابن الباذ  ، املعرناطي  ر  الغ  
الوعاة . 5 اللغوي     بغية  طبقات  والنحايف  بكرةي  أيب  بن  الرمحن  عبد  تأليف:  الدين    ،  جالل 

 ة، لبنان، صيدا. يَ النارش: املكتبة العرص أبو الفضل إبراهيم،    حمَمد يق:  ، حتق (ـه911ت)  السيوطي  
اإلسلم  . 6 املشا ووفي    اتريخ  واألعلم ات  أيب تأليف:  ،  هري  الدين  اهلل  شمس  بن    حمَمد   عبد 

عثامن    أمحد   حتقيق:  هـ(748ت)  الذهبي    بن  عوَ بَش ،  معروف،  ار  الغرب  النارش:  اد  دار 

 م. 3200  اإلسالمي، ط: األوىل
السبع   التبصرة  . 7 القراءات  مك    ،يف  مح     ي  تأليف:  طالب  أيب  القيس  بن   القريوان    وش 

 . ـ ه 1402ة، ط: الثانية  : الدار السلفَي ، النارش غوث الندوي    حمَمد ، حتقيق:  ( ـه437ت)  القرطبي  

السبع، . 8 القراءات  يف  املريد  لبغية  عتيق    التجريد  بن  الرمحن  عبد  القاسم  أيب  تأليف: 

الفحَ  بـابن  الصقيل   املعروف  الدوري  ،  هـ(516ت)  ام  إبراهيم  ضاري  الدكتور  ،  حتقيق: 

 ر. دار عاَم النارش:  
الثمان  التذكرة . 9 القراءات  أيب   ،يف  املنعم    تأليف:  عبد  بن  طاهر  غ  احلسن    ون ب  ل  بن 

أيمن رشدي سويد (ـه399)ت العربَي َي كل  ، رسالة ماجستري،  ، حتقيق:  اللغة  أم  جامعة،  ة    ة 

 . ـه1410القرى، سنة  
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لوفي  التك . 10 النقلة ملة  املنذري    ،ات  أيب زكي    تأليف:  الدين  الع  حمَمد    عبد  عبد  بن  ظيم 

بَش هـ(656ت)  القوي   حتقيق:  مؤَس عوَ ار  ،  النارش:  معروف،  الرسالة،  اد  الثانية    ط:سة 

 م. 1981-هـ1401
  ، ريم بن عبد الصمد الطربي  معرش عبد الك، تأليف: أيب  التلخيص يف القراءات الثمان . 11

  ، جامعة أم  ة الدعوة وأصول الدينيَ حسن عقيل موسى، رسالة ماجستري، كل    حمَمديق: حتق

 .  ـه1412  القرى، سنة
يف ـالت . 12 ع مهيد  التجويد   أيب لم  الدين  شمس  تأليف:  اجلزري    ،  بن  ،  هـ(833ت)  اخلري 

البوَ  حسني  عيل  الدكتور  املاب،  تأليف:  مكتبة  األوىل  النارش:  ط:  الرياض،  عارف، 

 م. 1985-هـ1405
الكمال . 13 الرجال  هتذيب  يوسف  يف أمساء  تأليف:  امل  ،  الرمحن  ،  ( ـه742)ت،  زي بن عبد 

 م. 1980-ـه1400سة الرسالة، بريوت، ط:لنارش: مؤَس اد، اار معروف عوَ حتقيق: بَش 
السبع، . 14 القراءات  يف  عمرو    التيسري  أيب  الدان    عثامن  تأليف:  سعيد  ،  هـ(444ت)  بن 

الضا  :حتقيق اإلمارات حاتم صالح  الصحابة،  مكتبة  النارش:  األوىل   -من،    الشارقة، ط: 

   . م2008-هـ1429
أيب الثقات . 15 تأليف:  حَب   حمَمدحاتم    ،  دار  ،  (ـه354)  ستي  الب    التيمي    ان  بن  النارش: 

   . م1983إىل   م1973من   الفكر، بريوت، ط: األوىل
،  هـ(444)ت  عيد الدان  بن س  ، تأليف: أيب عمرو عثامن  ع يف القراءات السبجامع البيان   . 16

رسائل   وهتيئته جامعَي   جمموعة  بتدقيقها  قامت  للطباعةة،  األوىل    ا  ط:  الشارقة،  جامعة 

 . م2007-هـ1428
تأليف: أيب اجلرح والتعديل  . 17 بن    حمَمد  ،  الرمحن  إدريس    حمَمدعبد    الرازي    التميمي    بن 

جم(ـه327ت) طبعة  النارش:  العثامنيَ ،  املعارف  دائرة  إحياء  ب   ة لس  دار  اهلند،  آباد  حيدر 

 م. 1952 ، بريوت، ط: األوىلالرتاث العريب  
ا  السبع،  القراءاتيف  ة  ج  احل . 18 اإلمام  أمحد  تأليف:  بن  خالويه   حلسني  ،  (ـه370ت)  بن 

 م. 2000-هـ1421سة الرسالة، ط: األوىل  النارش: مؤَس حتقيق: عبد العال سامل مكرم، 
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الدين  ةوالقاهر   يف اتريخ مصر    احملاضرةحسن   . 19 الرمحن بن أيب بكر جالل  تأليف: عبد   ،

ر،  ـة، مصب العربَي الفضل، النارش: دار إحياء الكت   وأب  حمَمد: ، حتقيق(ـه911ت)  السيوطي  

 م.  1967-ـه1387ط: األوىل  
 . مركز امللك فيصل فهرس خمطوطات، -الرتاثخزانة  . 20
النمري   النثري  الدرُّ  . 21 التيسري    الت قف  م    ، يف رشح مشكالت وحل  والعذب  اشتمل عليها 

،  ( ـه705ت)  املالقي    بن عيلٍّ   حمَمد بن  ، تأليف: عبد الواحد  (ـه444ت)  أليب عمرو الدان  

 م. 1990-ـ ه 1411ة، ط: بن عبد اهلل املقرئ، النارش: دار الفنون، جدَ   يق: أمحد  حتق 

القراءات    الروضة  . 22 عشر يف  احلسةاإلحدى  تأليف:  بن  ،  إبراهيم    حمَمد ن    ي  املالك   بن 

بن  ( ـه438)ت  البغدادي   نبيل  حتقيق:  إسامعيل    حمَمد،  املحارض  آل  الدين  َي بكل  ،  أصول  ة 

 لنيل درجة الدكتوراه.  مة  قدَ م  ة بالرياض، رسالة علميَ 
التلوة  الرعاية  . 23 لفظ  وحتقيق  القراءة  تأليف:  لتجويد  القيس    حمَمد،  طالب  أيب    بن 

 م. 2011،  ـ ه 1432ر، ط: السادسة  نارش: دار عاَم حسن فرحات، ال حتقيق: أمحد  ، (ـه437ت)

القراءات  . 24 يف  تأليالسبعة  أمحد  ،  التميمي    ف:  موسى  أيب بن  جماه    بن  البغدادي  بكر    د 

 هـ. 1400  نيةقه: شوقي ضيف، النارش: دار املعارف، مرص، ط: الثا، حقَ هـ(324)ت
امل  . 25 وتذكار  املبتدي  القارئ  املنتهي سراج  عيل  قرئ  تأليف:  ع  ،  بابن    ثامن  بن  املعروف 

 م. 2005-ـ ه 1425ة، بريوت، ط:  العرصيَ ، املكتبة  هـ(801)ت  البغدادي    ي  ر  ذ  الع  ح القاص  

  الذهبي    بن عثامن    بن أمحد    حمَمدعبد اهلل    شمس الدين أيب تأليف:  ،  م النبلء سري أعل  . 26

من  (ـه748) جمموعة  حتقيق:  باملحق    ،  النارش:  قني  األرناؤوط،  شعيب  سة  مؤَس إرشاف 

 م. 1985-هـ 1405الرسالة، ط: الثالثة  
م   . 27 أخبار  يف  الذهب  ذ شذرات  عبد  هبن  تأليف:  أمحد    احلي  ،    حلنبيل  ا  العكربي    بن 

بريوت، ط: األوىل    -، حتقيق: حممود األرناؤوط، النارش: دار ابن كثري، دمشق(1089)ت

 . ـه1406
لوفي   . 28 التكملة  احلافظالنقلة ات  صلة  تأليف:  أمحد  الد  عز    ،    احلسيني    حمَمدبن    ين 

 . م 2007ط: األوىل  لنارش: دار الغرب اإلسالمي،  اد معروف، ا ار عوَ حتقيق: بَش ، (ـه695)ت
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السبع  . 29 القراءات  إسامعيل  العنوان يف  أيب طاهر  تأليف:  األنصاري    ،  املقرئ    بن خلف 

ز(ـه455ت)  األندلس   الدكتور  زاهد،  ، حتقيق:  عامل  ة الدكتور خليل عطيَ وهري  النارش:   ،

 . ـه1405بريوت، ط:   -الكتب
حتقيق:    هـ(،487ت)  الذهبي    بن أمحد    حمَمدعبد اهلل    أيب   ، تأليف:ن غبالعب يف خب م   . 30

 م. 1984صالح املنجد، النارش: مطبعة حكومة الكويت، ط: 
بن    د حممَ بن    حمَمدلدين أيب اخلري  ، تأليف: اإلمام شمس ااء يف طبقات القر    غاية النهاية  . 31

اجلزري    بن عيلٍّ   حمَمد الدين رشف، وجم(ـه833)ت  بن  السي  ، حتقيق: مجال  فتحي  د،  دي 

 م. 2009-ـ ه1429اث، طنطا، ط: األوىل  النارش: دار الصحابة للرت
تأليف: أمحد بن حممد بن عبد الويل بن  املكية والقدسية يف شرح الشاطبية   الفتوحات . 32  ،

املقدس  جبار أيمن (ـه728)ة  حتقيق:  حممود    ،  كلية  صفوت  دكتوراه،  رسالة  سامل،  أمحد 

 . ـه1441أم القرى، سنة  الدعوة وأصول الدين، جامعة
الوفي   . 33 تألياتفوات  أمحد    حمَمدف:  ،  بن  الدين  امللقَ   بن شاكر  بصالح  ،  ( ـه764ت)ب 

 النارش: دار صادر، بريوت، ط: األوىل. اس، حتقيق: إحسان عَب 
القراءات  لكامل  ا . 34 الزائدة عليها واألرب العشر  يف  تأليف: يوسف  عي    بن جبارة    بن عيل    ، 

السي  هـ( 465ت)  اهلذيل   بن  مجال  حتقيق:  رفاعي  ،  بن  مؤَس النارش ،  د  األوىل  :  ط:  سام،  سة 

 م. 2007-ـه1428
وعللها وحججهاعن    الكشف  . 35 السبع  القراءات  أيب  وجوه  تأليف:  أيب   ي  مك    حمَمد،    بن 

القيس   حتقيق( ـه437ت)  طالب  مؤَس ،  النارش:  رمضان،  الدين  حمي  ط:  :  الرسالة،  سة 

 . ـه1418اخلامسة 
  بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي    َمدحمعبد اهلل    تأليف: زين الدين أيب   ،ر الصحاحخمتا . 36

 . ـ ه 0142اخلامسة  ة، ط:  املكتبة العرصيَ ، النارش: حمَمد، حتقيق: يوسف الشيخ (ـه666ت)

 ة بالقاهرة، النارش: دار الدعوة. مع اللغة العربَي ، تأليف: مـجاملعجم الوسيط . 37
النارش: دار    (،ـه662ت)  احلموي    : ياقوت بن عبد اهلل الرومي  تأليف  ،معجم البلدان . 38

 م. 1995صادر، بريوت، ط: الثانية  
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  الذهبي    بن أمحد    دحممَ عبد اهلل    تأليف: أيب ،  على الطبقات واألعصار   اء الكبار معرفة القر   . 39

حتقيق:  هـ(748ت) الشافعي    حمَمد،  الكتب  حسن  دار  النارش:  ط العلمَية ،  بريوت،   ،  :

 م. 1997-ـه1417األوىل  
القراءا  املستنري . 40 العشريف  س  ت  بن  طاهر  أيب  اإلمام  تأليف:  به  (ـه496)ار  و  ،  اعتنى   ،

 م. 2002للرتاث، بطنطا، رشف، النارش: دار الصحابة   حمَمد ق عليه: مجال الدين  وعلَ 
حتقيق:    ،اد بن املقدم التـميـمي  بن شدَ ، تأليف: عبد املجيد   عمرو بن العلء مفردة أيب . 41

هارون   بنت  إدريس    سلوى  كل  هوساوي    بن  ماجستري،  رسالة  والعلوم  َي ،  اآلداب  ة 

 .ـه1434، ة، جامعة طيبة  اإلنسانيَ 
،  ي  او  ز  ك  النَ  بن عبد اهلل األنصاري    حمَمد بن  ، تأليف: عبد اهلل  مفردة أيب عمرو البصري    . 42

 اس مصطفى املقبول. عَب حتقيق: 
الكبري املقف   . 43 تأ ى  تقي  ،  املقريزي    ليف:  حتقي (ـه885ت)  الدين  ،  اليعالوي    حمَمد ق:  ، 

 هـ. 1427  بريوت، ط:،  النارش: دار الغرب اإلسالمي  
ت    ف  ، تأليف: يوس بعد الوايف  واملستويف  املنهل الصايف . 44  ر  ي ب  ر  غ  بن 

  احلنفي    ي الظاهري  د 

 ة للكتاب. عامَ ة الأمني، النارش: اهليئة املرصيَ  حمَمدحتقيق:   (،ـه874ت)
الرمحن    بن عبد   حمَمد بن    حمَمد شمس الدين  ، تأليف:  ليللشرح خمتصر اخل   مواهب اجلليل . 45

 . ـ ه 1423ر عامل الكتب،  حتقيق: زكريا عمريات، النارش: دا   (، ـه954ت)  املغريب    الطرابلس  

ا . 46 مصر  لزاهرة  النجوم  ملوك  يوسف    والقاهرة،  يف  د يبن    تأليف:  ب ر  ي  ر    ي  الظاهر  ت غ 

 مرص. النارش: دار الكتب،  (،ـه874ت) احلنفي  
العشر  النشر  . 47 القراءات  اخلري  يف  أيب  الدين  اإلمام شمس  تأليف:  بن    حمَمدبن    حمَمد، 

عيل    حمَمد اجلزري    بن  عيل    (،ـه383)ت  بن  الكتب  اع،  الضبَ   حمَمدتقديم:  دار  النارش: 

 م. 2002-ـ ه1423، بريوت، ط:  العلمَية
ا  اهلادي  . 48 السبعيف  تأليف:  لقراءات  ، حتقيق: خالد  (413)  ريوان  الق  بن سفيان    حمَمد ، 

 هـ. 1432اجلود، النارش: دار عباد الرمحن، الطبعة األوىل   أبو
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القرأ  الوجيز . 49 قراءات  اليف شرح  أئم  ة  اخلمسة ثمانية  األمصار  عيلٍّ ،  ة  بن  احلسن   تأليف: 

د  (ـه446)تاملقرئ    األهوازي   الغرب اإلسالمي،    د حسني  ر  ، حتقيق:  دار  النارش:  أمحد، 

 م. 2002ط:  
تأليف: صالح الدين خليل بن  اتالوايف ابلوفي   . 50 ب ك  ،  حتقيق:    (،ـه764ت)  ي  د  ف  الَص أ ي 

 . ـه1420  نارش: دار إحياء الرتاث، بريوت،أمحد األرناؤوط، وتركي مصطفى، ال
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