



 

 
 

• من مواليد عام ١٣٨٥ه ابملدينة املنورة.
• خترج يف كلية القرآن ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة عام ١٤٠٨ه.

• انل شــهادة املاجســتري مــن قســم التفســري كليــة القــرآن الكــرمي ابجلامعــة اإلســالمية عــام ١٤١٥ه 
أبطروحتــه: "دراســة وحتقيــق كتــاب غايــة االختصــار للهمــداين (تـ٥٦٩هـــ)"، كمــا انل شــهادة الدكتــوراه 
مــن قســم القــراءات كليــة القــرآن الكــرمي ابجلامعــة اإلســالمية عــام ١٤٢١ه أبطروحتــه: "االنفــرادات عنــد 

علماء القراءات مجع ودراسة".
• مــن أعمالــه املنشــورة: أجوبــة املســائل املشــكالت يف علــم القــراءات لألســقاطي دراســة وحتقيــق، معجــم 

رواة القراء العشرة غري املشهورين، وغريها. 
au1au@hotmail.com  :الربيد الشبكي •

( قدم لل�شر �� ١٤٤٣/٧/٢٠ه ؛ وقبل لل�شر �� ١٤٤٣/٩/١٢ه )
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 امللخص

من أخذ عن أحد الرواة العرشين املشهورين عن أئمة    جمعُعنِي هذا البحث ب

القراءات القرآنية العرشة؛ سواء نقل عنه أم مل ينقل عنه، وتسمى القراءة املنسوبة إىل  

تعلق  يلكونه  وهو موضوع مهممن أخذ عمن أخذ عن إمام من أئمة القراءة طريًقا، 

 . غري املشهورينوطرقها  رواهتاتراجم بعض بمعرفة ، وهقراءاتتواتر بكتاب اهلل وب

و مقدمة،  إىل  تقسيمه  الطريق،  أربعةوتم  تعريف  وفيها:  والطريق    مباحث 

الطرق وبيان    ،املشهورة(  )غري، و)املشهورة( املشهورة  أمهية معرفة أصحاب  ،  غري 

القراءة  و والرواةفع  ،بمروياهتم حكم  العرشة،  القراء  أسامء  ، ورين املشه  رض 

،  عن الرواة املشهورين  )غري املشهورة( ، ثم رسد أسامء الطرق  )املشهورة(رق  الطو

( أسامء  ومنها مجع  النتائج  أهم  بخامتة تضمنت  البحث  غري  )( طريقا  324وانتهى 

اء العرشة (مشهورة  .عن رواة القرَّ

 واحلمد هلل رب العاملني. 

 . ء العرشةون، القراالطرق، الشهرة، الرواة العرش  :الكلمات املفتاحية
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 املقدمة

و والصالة  الكتاب،  عبده  عىل  أنزل  الذي  هلل  األمني، السالاحلمد  نبّيه  عىل  م 

 آله، وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الّدين، أّما بعد:ءوعىل 

اهللف أوقاهتم يف حفظه   تعاىل  قد اختص  بذلوا  كتابه من كل جيل رجاال  خلدمة 

درايتص  ختواونقله؛   بعلم  تاريخ  بعضهم  فسجلوا  ورواهتم، ه؛  العرشة،  القراء 

يف خاّصةوطرقهم  كتب  املتقدمة،    الكتب  هذه  بعض  إىل -ذكر   (1)لكن  باإلضافة 

القراء العرشة املشهورين  (غري مشهورة)  اطرقة  املشهورالطرق   غري  و  ،(2) عن رواة 

  .ا الزالت متواترةأهنيظن لكثرهتا  يف القراءات نيص تاملخ

بيان  نظرا  و عزوجل،ذهألمهية  اهلل  بكتاب  يتعلق  الذي  اجلانب  ه، وبتواتر  ا 

حثثت نفيس   ،القراءات  أهل حفظ تراجم  كذلك بقراءاته من االلتباس، و  حفظبو

الطرق   أمجعأن   معجم   املشهورة(  )غريهذه  هبم،  (3) يف  منه  مستقل  خدمة   واهلدف 

بتعلم  الذي مّن اهلل عيّل  القراءات  لعلم ة اطلبتعريف  ، وألوىلا  تيه منذ دراس علم 

ذكرهتبوالقراءات   التي  عدم    سبب  يانبكذلك  و  ،وأماكنها  ،وبرتامجهم ،  ماملصادر 

 
املشهورين    (1) بغري  مهتمة  مصادر  جماهد،هناك  البن  يف  والكام  كالسبعة  القراءات  لقراءات  ال  اخلمسني 

الز واألربعني  كذلكالعرش،  وهناك  وغريمها،  للهذيل  عليها  مثل    ائدة  هبم  مهتمة  القراء  تراجم  مصادر 

، وكتاب أحاسن األخبار يف حماسن السبعة األخيار  بيللذه  واألعصار  ،ار عىل الطبقاتمعرفة القراء الكب

العرشة  دا مد عدوقد رسمصار البن وهبان وغريمها،  أئمة اخلمسة األ القراء  رواة  غري  نها بحث معجم 

 . (325، 324رين )ملشهوا

ا مشهورا، وغري  ( راوي20هورين )عدد الرواة املشبحث )معجم رواة القراء العرشة غري املشهورين(    يف  (2)

 ( راويا،  384( راويا غري مشهور، واجلميع )364املشهورين )

البحث  أما       الفهذا  عدد  أن  اسيوضح  )ملشهوطرق  وأن  04رة  مشهورة،  طريقا  املشالطرق  (  هورة  غري 

 ( طريقا.328) مجيعا مهن( طريقا، وأ324)

وتستعمل  هو  املعجم:  (3) املرشق،  يف  غالبة  املرويات   )لفظة  الروايات  ،لضبط  املغربوشيوخ  ويف   ، ، 

 .(14-11) اينيب عمرو الدم شيوخ احلافظ أ أو برنامج(. معج واألندلس الغالب عليهم لفظ فهرسة،
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أسانيدشهر وترك  همة  مل،  للمتواتر  روياهتمالناس  و(1)املخالفة  اللبس  أيضا  ،  إزالة 

فكثري    منهمغري املشهورين    أما،  منهم   أعداد املشهورين  ت  ف  رِ إذ عُ -حول أعدادهم  

 .  -ولو بشكل تقريبي أعدادهم ، يعرف  اءات الالقر بةطلمن 

 : الّدراسات السابقة
بالتأليف   الطرق  هذه  أفرد  فًا  مؤلِّ أجد  أعلم -مل  هو موجود يف  -فيام  ما  ، سوى 

 .(2)   وأخبارهم ،كتب القراءات، والرتاجم من ترامجهم

   :خطّة البحث
البوفيها مقّدمة السابقة، وخطة  والدراسات  مباحث: أ و  ،ومنهجه  ،حث،  ربعة 

الطريق،  :األول   املبحث تعريف  املشهورة(،   وفيه  و)غري  )املشهورة(،    والطريق 

وفيه   الثاين:  الطرق املبحث  أصحاب  معرفة  املشهورة  أمهية  وغري  القراءة ،  حكم 

الثالث: وفيه  بمروياهتم املبحث  القراء العرشة، والرواةع،  ،  املشهورين  رض أسامء 

وفيهابلرا  املبحث ،  رة()املشهووالطرق   أسام  ع:  الطرق رسد  املشهورة(  ء    عن   )غري 

 فهرس املوضوعات. فخامتة، ، فالرواة املشهورين

     : منهج البحث
البحث    -   إجراءات  وبقية  والّتارخيي(،  االستقرائي،  )املنهج  عىل  اعتمدت 

 املعروفة.  

 
 .ذا املعجمسيأيت بيانه يف املبحث الثاين من ه (1)

أنقلت:    (2) نظري  والطريق  يف  والرواية  القراءة  بني  ورواهتم  العرشة  )القراء  فيه   (26بحث  ناقش  الذي 

أو طري قا؟ ومتى جتتمع مؤلفه متى يكون القارئ راويا؟ ومتى يكون طريقا؟ ومتى يكون الراوي قارئا 

 صاحب فيه    كوني  بعضها  اطرق   يهف أنمعجمنا هذا من جهة  بيتعلق    ،يف القارئ سابقة  لاثة  األوصاف الثال

 بعضها يكونوهنا،    154اصم، ترمجة  يأيت كطريق عن شعبة عن عفإنه  كالقارئ الكسائي    ئا،قارالطريق  

 هنا. 85ترمجة ق عن شعبةيأيت كطريفإنه كحفص الدوري وهو راو مشهور عن أيب عمرو راويا 
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والرتاجم   - القراءات،  كتب  من  االستطاعة-  (1) استقريتهم  وال-بحسب   ، 

قون يف مصادر كثرية. حيصون، هم خالئق الًا فمجيع همرصأدَّعي ح  ومفرَّ

 بني قوسني متييزا هلام.  )غري املشهورة(و ،)املشهورة( تي لفظوضعت  -

مل    - أم  عنه  نقل  سواء  املشهورين،  العرشين  الرواة  أحد  عن  أخذ  من  حددت 

 ينقل عنه. 

ونسبه،  - وكنيته،  أبيه،  واسم  اسمه،  من  وجدته  ما  ته فاو   وتاريخ  ذكرت 

 اختصارًا.  -إن وجدته-أذكر تاريخ والدته ومل بالتاريخ اهلجرّي، 

دون   - عنهم  البحث  يف  أيرس  لكونه  اهلجائية  احلروف  عىل  أسامءهم  رتَّبت 

 معروف يف كتب القراءات املتقدمة. فهو  ،ترتيبهم عىل القراء العرشة

أعتدّ   - بلفظة  مل  الثايّن  االسم  وال  وال  )ابن(  يف  وأعتدُّ    (ل  )أ  )أيب(،  التعريف، 

ي حرف  ل  )أبو  ليهمبأوَّ مثل  يف  بالكنية  أعتدُّ  وسوف  ونحوه،عثامن،  باحلرف  و  ( 

 )أبو(، و)ابن( يف الرّتتيب، وأجعل الكنية ضمن األسامء. الثاين بعد

 زت خلفا العارش بلفظ العارش، وخلفا باسمه فقط إذا كان عن محزة.ميَّ  -

ما    - ما حيتاج إىل ضبط وخاصة  أنساهبم، من كتب  دوجضبطت  ته من ضبط 

اجم، واألنساب، وغريها. رَّ القتراجم   اء، والقراءات، والرتَّ

يف    - ترمجته  ملكان  بالعزو  واكتفيت  املعجم،  أعالم  من  علم  ألي  أترجم  مل 

ولوجود   اإلطالة،  خشية  البحث،    ترامجهماحلاشية  إليها  أحال  التي  املصادر  يف 

 واكتفيت بذكر من عرفت وفياهتم.  

 
لتوسع أوال    تمدتعا  (1) اجلزري  البن  النهاية  غاية  كتاب  ذكرهم،  عىل  يف  البن وه  األخبار  أحاسن  كتاب 

كالس املتقدمة  القراءات  كتب  من  اجلميع  وثقت  ثم  يف وهبان،  ذكرها  التي  اجلزري  ابن  مصادر  ثم  بعة، 

ة الشاملة  باملكتانة ب، باإلضافة إىل االستع ء األخرىتب تراجم القرا كتابه غاية النهاية عند تسميتهم، ثم ك 

 .، وترقيمهاعىل االنرتنت
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ث قوثَّ   - القراءات  العلم من كتب  له، وكذلك ما حيتاج إىل    م منت اسم  ترجم 

 توثيق من املصادر األصيلة.

 . صادريف امل هامنومل أوثق ما ال يوجد   ،ة يف املصادرالطرق املوجودقت وثّ  -

 أحلت إىل أماكن ترامجهم باختصار، ومل أترجم هلم خشية اإلطالة.   -

 املشهورين(. ة القراء العرشة غري وار  جمذكرت من ورد منهم يف )مع -

االستقصاء،  وحاولت  اجتهدت،  قد  أيّن  فحسبي  وّفيت؛  قد  أيّن  أّدعي  وال 

 واحلمد هلل رّب العاملني. 
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 املبحث األول

 )غري املشهورة(و )املشهورة(، والطريق تعريف الطريق 

املنسوبة إىل م)  :هي  الطريق تعريف   -1 م، ذ عمن أخذ عن اإلماأخن  القراءة 

 . (1)را إىل أن تتصل األسانيد بنا(وهلم ج

الطريق  -2 اشتهرت)ال  ي:ه  ،)املشهورة(  تعريف  كان    تي  سواء  الراوي  عن 

  ، (2) ( ا ابن اجلزري يف كتابه النرش دون غريه  ا واقترص عليه بواسطة غريه،    عنه أم  ةمبارش

 . (3)طريق أيب نشيط عن قالون نحو

الطريق  -3 غري  ي:ه  ،ورة(شهامل)غري    تعريف  املعروفة)الطريق  تشع      مل  التي 

عن   العرشةة  رواروايتها  بن  طريق  نحو    ،(4) (املشهورين  القراء  عيسى  بن  إبراهيم 

 ( من هذا املعجم. 7ترمجة )مينا )تـ ؟( عن والده قالون كام يف 

 

 

 
 

 
ل  ، وفيه وإن كان ملن بعد الرواة وإن سف202-2/199(، النرش )1/165االختيار يف القراءات العرش )  (1)

 فهو طريق(.

قلت: هم املعروفون يف كتب القراءات املتواترة كالتيسري وطيبة النرش وغريمها، وسيأيت التعريف هبم يف    (2)

 ن هذا املعجم. ين مالثا املبحث

أي أنه رجل كالعلم يف الوضوح.    ،ومنه قوهلم فالن من الشهرة بمكان ،  شهر(املشهور مشتق من مادة)  (3)

)مادة شهر العرب  اللسان  عند  واملشهور  )ما صح  (،  اصطالحا:  ومعناه  القراءات،  أنواع  من  نوع  قراء 

وه من الغلط، وال من الشذوذ(. م يعداء فلواستوىف رشوط القراءة الصحيحة، واشتهر عند القر  ،سنده

 (. 16)  رئنيقمنجد امل

كتب   (4) يف  املعرفون  هم  البيا  قلت:  وجامع  جماهد،  البن  كالسبعة  املتقدمة  وغريمها،  القراءات  للداين  ن 

 وسيأيت التعريف هبم يف املبحث الثالث من هذا املعجم. 
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 املبحث الثاني
  مبروياتهمحكم القراءة و، ()غري املشهورة أهمية معرفة أصحاب الطرق 
 )غري املشهورة(  لطرقأمهية معرفة أصحاب ا -1

معرف أمهية  الطرق  تأيت  املشهورة(  ة  تعلقه)غري  العرشة  ا من  القراء    ، بأسانيد 

 البن جماهد مثالكتاب السبعة ك ؛القراءات املتقدمةيف كتب (1) املنسوبة هلم هاشواذو

الطرق  املشهورحيتوي عىل عدد من هذه  تراجم  تتعلق  كذلك  ، و(2)  ة()غري  بكتب 

غاية   ككتاب  اجلزريالقراء  البن  عىل-  النهاية  حيتوي  وترامجهم  الذي    -أسامئهم 

 .  ذلك وغري

   (املشهورةغري  ) الطرقالقراءة مبروايت أصحاب   حكم -2
ال من    بأهنم   فواُعرِ   أصحاهبا  لو كانحتى    شاذة)غري املشهورة(    طرق تعترب هذه 

راءة قوز الجت  الف ،  (3)يف كتب القراءات املتقدمة  العرشة  وة أسبعالقراء الرواة  طرق  

ألن أسانيدها  أيضا  ، ويف كتب الشواذوافقته ملا  ملو  لمتواتر،  ل  تهخالفملام جاء عنهم  ب

 . (4) يف القراءات العرش ابن اجلزري يف كتابه النرش تركها

 
 . (1/8) . رشح اهلداية«القرآن ال يثبت بأخبار اآلحاد، وإنام يثبت بنقل الكافة»قال املهدوي:  (1)

منها املرتوك عند الناس، ومنها ماتوهم فيه من رواه   »ابن جماهد عن اآلثار التي رويت يف احلروف:    الق  (2)

   (.49، 48. السبعة ) «ونيس سامعه  ،فضيع روايته

فيه    (3) اختل  )ما  هي:  الشاذة  الثالثةالقراءات  القراءة  أركان  من  العثامين،   ،ركن  الرسم  وموافقة  التواتر، 

ومعنى شواذ القراءات عن األئمة    (،172،  171)  وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية(. املرشد الوجيز

الس القراء  بعض  )أن  بأسانيد السبعة هو:  منقولة  روايات  عنه  ترد  أو غريهم  املشهورين،  رواهتم  أو  بعة 

 (. 30، 29يف القراءات القرآنية ) آحادية(.

ف وإين ملا رأيت اهلمم قد قرصت.. وأقوت من موفق يوق»، وقال:  (1/54تركها ابن اجلزري يف النرش )  (4)

قراءهتم، وأوثق ما صح لدي من من    إيلعىل صحيح االختالف واالتفاق.. فعمدت إىل أثبت ما وصل  

وعن   ،راٍو بطريقني  ت عن كل إمام براويني، وعن كلرواياهتم من األئمة العرشة قراء األمصار واقترص

و  ،مرصية  ومرشقية،  ،مغربيةبطريقني  كل طريق   الطرق،  إليهم من  يتصل  ما  يتشعب عنهم وعراقية مع 

   . «من الفرق
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 لثاملبحث الثا

 (2))املشهورة(والطرق  ،ناملشهوري ( 1)   عرض أمساء القراء العشرة، والرواة
يِنّ بد الرمحن  نافع بن ع  القارئ األوَّل: د  ، ويروي عنه  هـ(169)تـ  بن أيب ُنِعيِم الـم 

هـ(198)تـاُلون  ق  
تـ   ش  ر  و)و  بن 220،  حممد   ، ن ِشي ط  أيب  طريق  من:  فقالون  هـ(، 

هـ(258)تـيـع ـارون الربـه
انـل  ـق احلُ ـريـ، وط(3)   سنـح ـلي اـد، أبـزي ـد بن يـم ـي أحـو 

(هـ250)تـ
األزرق  (4)  طريق  عنه  وورش  يس،  بن  عمرو  بن  يعقوب يوسف  أيب  ار، 

( ـ ه 902)تـ 
ب  ، وطريق  ( 5)    ايِن حممد بن عبد الرحيم بن شبيب ، أيب بكر األ ص  ـ  ه  ( ـ ه 296)ت

 (6 )  . 

الثاين: ارّي   القارئ  الدَّ ّي  كِّ الـم  ثرِِي  ك  بن  اهلل  ّي  هـ( 120)تـ عبد  البزِّ عنه  ويروي   ،

فالبزي من طريق أيبهـ( 291)تـ ، وُقن ُبل  هـ( 291)تـ  ق بن وهب   ربيعة حممد بن إسحا، 

هـ( 429)ت   بن سنان 
( ـ ه 301)تـ ب اب ابن خملد الدقاق  ابن احلُ   ، وطريق (7) 

، وقنبل من  (8) 

بكر   أيب  العباس،  بن  موسى  بن  أمحد  جماهد  ابن  ( ـ ه   324)تـ طريق 
ابن   ،(9)  وطريق 

ـ  شنبوذ حممد بن أمحد، أيب احلسن  ( ـ ه 324)ت
 (10) . 

 
اء ه  (1) الذي يروي عن اإلمام املقرئ قراءته أو رواياته يف القرآن كحفص    و: )الراوي: اصطالحًا عند القرَّ

(، كام يطلق عىل  216القراءات القرآنية، وما يتعلق به)  مصطلحاتوقالون مع نافع(، معجم  مع عاصم،  

راءته، أو من صحبه فقط، أومن حّدث عنه، أو من روى  الّراوي اسم النّاقل: أي )من نقل عن القارئ ق

الوجيز  عنه حروفا املرشد  الّشيخ(.  عن  من حتّمل  أو  املفيد يف رشح  ،  155)  حمّددة،    القصيدبترصف(، 

 بترصف(. 149)

 ( طريقا مشهورة.44) البن اجلزري ( طريقًا مشهورة، ويف النرش14داين يف تيسريه )ذكر ال (2)

 (. 1/215) لطائف اإلشارات (3)

 . (1/215لطائف اإلشارات ) (4)

 (. 1/227) السابق (5)

 (. 1/227السابق ) (6)

 (. 1/215السابق ) (7)

 (. 1/239) السابق (8)

 (. 1/452السابق ) (9)

 (. 1/245) السابق (10)
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الثالث: )تـ  القارئ  ء  ال  الع  بن  ٍرو  م  ع  ورّي  هـ(154أبو  الدُّ عنه  ويروي   ،

وِِسّ )تـ ل اهـ(، و246)تـ هـ(، فالدوري من طريق أيب الزعراء عبد الرمحن بن  261سُّ

بضع سنة  )تـ  الدقاق  اهلمداين  العني  بضم  فرح  (1) (ـه   280عبدوس  ابن  وطريق   ،

ِس من طريق ابن جرير ، والسو (2)   هـ(330ـ  ، )تأمحد بن فرح بن جربيل البغدادي

ابن مج(3) هـ( 310رقي، )تـ موسى بن عمران ال  هور موسى بن مجهور ، ومن طريق 

 .(4)   هـ(300بن رزيق التنييس أيب عيسى)تـ 

الرابع: الدمشقّي)تـ  القارئ  ُصبِّي  الي ح  عامر  بن  اهلل  عنه:  118عبد  هـ(، ويروي 

)تـ   وان  245هشام  ك  ذ  وابن  تـ  هـ(،  بن  هـ202)  أمحد  احللواين  من طريق  (،فهشام 

ر يف  السابق  قالون يزيد  حممد  (5) واية  الداجوين  وطريق  أيب  ،  عمر،  بن  أمحد  بن 

بن موسى بن رشيك،   ، وابن ذكوان من طريق األخفش هارون(6)   هـ(324ر)تـبك

اهلل)تـ عبد  أيب (7) هـ(292أيب  الرمحن،  عبد  بن  موسى  بن  الصوري حممد  وطريق   ،

 .  (8) (هـ 307ـ باس )تالع

اخلامس: أ  القارئ  النَُّجود،  أبى  بن  األ س  عاصم  ل ة  هب  د  بن  بكر  الكوبو  يّف ِدّي 

)تـ128)تـ ب ة  ُشع  بكر  أبو  عنه:  ويروي  ُسلي193هـ(،  بن  ف ص  وح  امن هـ(، 

لحّي   هـ(، فشعبة من طريق حييى بن آدم بن سليامن بن خالد180)تـ أيب زكريا    الصَّ

 
 (. 1/250) لطائف اإلشارات (1)

 السابق.  (2)

 (. 1/259) السابق (3)

 السابق.  (4)

 (.1/245السابق) (5)

 (. 1/268) ابقالس (6)

 (. 1/268السابق ) (7)

 (. 1/269السابق ) (8)
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بن  أيب حم وطريق    ،(1) ( ـه203)تـ   )تـمد حييى  يِمّي  الُعل    حفص، و(2) ( ـه243حممد 

بَّاح بن صبي الصَّ بن  )تـمن طريق عبيد  البغدادي  ، وطريق (3) هـ( 235ح، أيب حممد 

بَّاح بن صبيح، أيب حفص البغدادي )ت  . (4) هـ( 221عمرو بن الصَّ

رة التَّي مِ   القارئ الّسادس: يَّات، أبو ِعام  هـ(،  156ـ ويّف )تّي الكمحزة بن حبيب الزَّ

ل ف )تـ الَّ هـ(، و229ويروي عنه: خ  هـ(، فخلف من طريق إدريس بن  220ـد )تخ 

)تـع احلداد  الكريم  اعتمدت   -،  (5) (ـه 292بد  وقد  الطريق    عنه  قلت:  هذه  عىل 

   .-عنه التي وردت فقط، وليس طرق الطرق 

اجلوهر   حممد  أيب  شاذان،  بن  حممد  شاذان  ابن  طريق  من  البغدوخالد  ادي  ي 

،  (7) هـ(249بد اهلل)تـالكويف، أيب ع  حممد بن اهليثم، وطريق ابن اهليثم  (6) ( ـه286)تـ

الكويف)تـطريو حممد  أيب  الوزان  زيد  بن  القاسم  الوزان  وطريق (8) ( ـه  250ق   ،

ر )تـ  . (9) (ـه  252الطلحي سليامن بن عبد الرمحن بن محاد ، أيب داود الكويف التَّامَّ

السا  بن  بع:القارئ  ال  عيّل  )تـ  محزة  وي189كسائّي  احلارهـ(،  أبو  عنه  ث روي 

والدُّ 240)تـ )تـ  هـ(،  ف246ورّي  حمهـ(،  طريق  من  احلارث  حييى  أبو  بن  مد 

، وطريق سلمة بن عاصم  (10)   (ـه 288البغدادي، الكسائي الصغري، أيب عبد اهلل )تـ 

 
 (. 1/275) لطائف اإلشارات (1)

 (. 1/257السابق ) (2)

 (. 1/281) السابق (3)

 (. 1/282السابق ) (4)

 يه ذكر طرق الطرق عن خلف، ثم ذكر أهنا من طريق إدريس احلداد(.، وف1/287) السابق (5)

 (. 1/290السابق ) (6)

 (. 1/290السابق ) (7)

 (. 1/290السابق ) (8)

 (. 1/291السابق ) (9)

 (. 1/296) السابق (10)
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النحوي أيب(1) )تـ؟(البغدادي  طريق  من  والدوري  جعفر    ،  حممد الفضل  بن 

بعدالنَّ سعيد  ،(2) (ـه 310صيبي)تـ  عثامن  أيب  سعي  وطريق  بن  الرحيم  عبد  د  بن 

ير )تـ ِ  . (3) ( ـه103الَّضَّ

اع )تـ    القارئ الثامن: ق  ع  ِزيد بن الق  هـ(، ويروي عنه: عيسى بن  128أبو جعفر ي 

حدود   )تـ  ان  د  ر  سنة  160و  بعيد  )تـ  ز  ـامَّ ج  وابن  من  170هـ(،  وردان  فابن  هـ(، 

، وطريق هبة (4) ( ـه290، أيب العباس )تـ عيسى الرازين شاذان بن  ريق الفضل بط

حممد   بن  بن جعفر  )تـ اهلل  القاسم  أيب  البغدادي  اهليثم  سنة  بن  ،  (5) (ـه 350حدود 

أيوب   أيب  البغدادي،  اهلاشمي  عيل  بن  داود  بن  سليامن  طريق  من  مجاز  وابن 

 عمرو.يب يف قراءة أ راوي السابق ، وطريق أيب عمر الدوري، وهو ال(6)   (ـه219)تـ

ِمّي )تـ  إسحاق بن زيعقوب بن    القارئ التاسع: ويروي عنه    هـ(،205يد احل َّض  

ي س )تـ   ح )تـ  ه 283ُرو  و  ر  234ـ(، ور  هـ، وقيل غري ذلك(، فرويس من طريق التَّامَّ

بعيد   )تـ  البغدادي  نافع  بن  هارون  بن  ابن (7)   (ـه 300حممد  طريق  من  وروح   ،

،  (8) (ـه 270  الء الثقفي، أيب بكر )تـ يف حدودلعن حييى بن امد بن وهب بوهب حم 

 . (9) (ـه 300هلل )تـ سنة بضع أمحد بن سليامن، أبو عبد ا وطريق الزبريي: الزبري بن

العاشر: )تـ    القارئ  ط الِب  بن  ام  ِهش  بن  ل ف  إسحاق 229خ  عنه  ويروي  هـ(، 

 
 (. 1/297)لطائف اإلشارات  (1)

 (. 1/300السابق ) (2)

 (. 1/300) السابق (3)

 (. 1/303السابق ) (4)

 (. 1/303بق )السا (5)

 (. 1/306السابق ) (6)

 فسه(. ، وفيه أربعة طرق كلها طرق عن التامر ن1/310) السابق (7)

 (. 1/312) السابق (8)

 السابق.  (9)
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)تـ اق  رَّ )تـ286الو  اد  احل دَّ وإدريس  فإسحا 292هـ(،  الوراق  هـ(،  ابن  ق  من طريق 

، والربصاطي  (1) ( ـه352هلل بن حممد الطوِس، أيب احلسن )تـ أيب عمر حممد بن عبد ا

حدود يف  )تـ  عيل  أيب  النجار،  عثامن  بن  من (2) ( ـه  260احلسن  احلداد  وإدريس   ،

يف   )تـ  إسحاق  أيب  النساج،  اهلل  عبد  بن  احلسني  بن  إبراهيم  الشطي  طريق 

ب  واملطوعي،  (3) ( ـه370حدود )تـ  احلسن  جعفر  بن  سعيد  و(4) ( ـه371ن    ابن ، 

أيب بن جعفر،  عثامن  بن  أمحد  )ت  ُبوي ان  البغدادي  طِيعي  (5) (ـه 344احلسني  والق   ،

 . (6) (ـه 368أمحد بن جعفر بن محدان، أيب بكر )تـ

 

 

 

 

 
 

 
 (. 1/317) لطائف اإلشارات (1)

 (. 1/316السابق ) (2)

 (. 1/318السابق ) (3)

 (. 1/314السابق ) (4)

 (. 1/163السابق ) (5)

 (. 1/318السابق ) (6)



 ( ه1443 ةــــجـحـذو ال)       ونــثالـ ثلا و  رابعال ددـــعال    ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإل دـهـعم ةـلـجـم

507 

 رابعاملبحث ال
  املشهورين لعشرةقرَّاء ارواة ال عن )غري املشهورة( أمساء الطرقسرد 

 ( 324وعددهم) ،حسب األحرف األوائل من أمسائهم ةمرتَّب

دازيل ب إ .1 بن  علي  بن  احلسني  بن  ايِنّ إسحاق  و  أب  ،راهيم  ذ    الكسائي  اهل م 

 . (1) عن قالون هـ(281)تـ

إبراهيم   .2 بن  الرمحن  عبد  بن  بابن   ، الدَِّمْشِقيّ   الُقَرِشيّ إبراهيم  املعروف 

 . (2) معن هشا )تـ ؟(دحيم

   .(3) عن قنبل  هـ(393)تـ األَْنطَاِكيّ الرزاق   بن عبد إبراهيم  .3

 .(4) امهش عن )تـ ؟( الَبْصِريّ  التَِّميِميّ   ادإبراهيم بن عب .4

 . (5)  عن محزة  وخالد ،عن خلف )تـ ؟(إبراهيم بن علي القصار .5

 .(6) قالون والده عن  )تـ ؟( ينامإبراهيم بن عيسى بن  .6

ادس عن إدري  )تـ ؟( إبراهيم بن حممد بن غيالن  .7  .  (7) عن خلف العارش احل دَّ

 
البيان    (1) الكسائي(،   ،1/218)  املصباح  (،66)  الكربىالكفاية    ،(104)جامع  دازيل  بن  إبراهيم    وسامه 

القراء  )،  (2/193)  ملالكا فيه  ،معرفة  و  اسمه  ديزيل،  بن  لهمل  إبراهيم    النهايةغاية    ،( 1/93يرتجم 

كابعض  شهرته عند    :، قلت(1/11) كتبه  يف    يذهبلاملحدثني  )ابن ديزيل(،  عدد من  لعلها لكن  وهي 

 .  حترفت يف بعض كتب القراءات إىل )ابن دازيل(

 .(1/16) ، غاية النهاية(013) أحاسن األخبار ،(124) جامع البيان (2)

للخزاعي  (3) )معرفة    (،636)  املنتهى  النهاية  ،1/202القراء  غاية  الذهبي عىل  زيادات  من  منجد (،  وهو 

 (.1/16) غاية النهاية وفيه أنه قرأ برواية يعقوب(،، 115املقرئني )

 .(1/16) ، غاية النهاية( 301) أحاسن األخبار (4)

البيان  (5) أجده حل)  جامع  للخزاعي  ،(صفحة139  الدخل  هوو  فص،مل  ود موج  )  الكامل  (،636)  املنتهى 

 . (1/732) غاية النهاية (،283 خلالدفقط 

البيان  (6) القراء  (،2/019)  الكامل  (،636)  للخزاعي  املنتهى)مل أجده(،    جامع  فيه لكن  )  معرفة  مل اسمه 

 .(343) أحاسن األخبار  ،(1/22) غاية النهاية (،يرتجم له

 .(1/62) غاية النهاية (،120)  منجد املقرئني، (3/380) املالك (7)
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 .  (1)  عن قالون)تـ ؟( املََدينّ  بن إسحاق  إبراهيم بن حممد .8

اِزّي أبو إسحاق  ،بن عبد العزيز  نصرإبراهيم بن   .9  .(2)   عن خالد  )تـ ؟( الرَّ

 . (3)  عن هشام )تـ ؟( إبراهيم بن يوسف الرَّاِزيّ   .10

وعن   ،  عن هشام  ؟(    تـ  )  ِقيّ َمشْ الدِّ بن مالك أبو احلسن    أمحد بن أنس   .11

 .  (4)  ابن ذكوان

 .(5)   عن هشام ()تـ ؟ أمحد بن اجلارود الدينوري  .12

جبري  .13 بن  حممد    أمحد  جبريبن  الكويف    ،بن  جعفر  )تـ   األ ن ط اكِّي أبو 

 . (6) وعن حفص ،عن شعبة هـ(258

ل جعفر، أبو ،غيالنأمحد بن حرب بن   .14 دَّ ّي  ،الـُمع  ِ عن   (ـه274)تـ  الب رص 

 .(7) وعن دوري الكسائي مرو،أيب ع دوري

 . (8) سوِس عن ال )تـ ؟( املصيصي اخَلشَّاب أمحد بن حفص    .15

 
 .، مل أقف له عىل ترمجة أخرى(1/32) غاية النهاية (1)

 .(1/28) ، غاية النهاية(13/535) سري أعالم النبالء (2)

،  79، قراءات القراء املعروفني )، وفيه اهلسنجاين، أبو إسحاق، حافظ للحديث(2/019تذكرة احلفاظ )  (3)

 شام(.ترمجة ه، ذكره ابن اجلزري يف 1/30 يرتجم له(، غاية النهاية )ومل

 ، 2/385  عن ابن ذكوان)  املالك  (،1/255ال يوجد)  املستنري  ،(الثننيعن ا  ال يوجد)  الكربىالكفاية    (4)

 .(1/04) ، غاية النهاية(300)  ، أحاسن األخبار(عن هشام يوجد ال و

(5)  ( األخبار  بن  هوفي   ،302أحاسن  القراء  أمحد  معرفة  اجلارود 1/235حييى(،  بن  حييى  بن  أمحد  وفيه   ،

 ، وفيه اسمه أمحد بن اجلارود(. 1/24عري(، )غاية النهاية )امل

،  ( عنه  بواسطةفهو إذا    عنه،  ليس مبارشالكن    ،وهو عن حفص عن القواس  ،133بةلشع )  جامع البيان  (6)

،  ( 1/24شعبة(، غاية النهاية )أي    بن عياشقراءة أيب بكر  ، وفيه أنه سمع بعض  1/102)  معرفة القراء

العرشة غري    .ري املشهورين عن أيب عمرو، ومحزة، والكسائيالرواة غ  قلت: هو أحد القراء  معجم رواة 

 (.13) ترمجة ،هوريناملش

اسمه فيه )  القراء   معرفة  (،87قراءات القراء املعروفني )  (،1/561)  املصباح  (،639)  هى للخزاعياملنت  (7)

 . (1/54غاية النهاية ) (،115/ 1يرتجم له مللكن 

 (.1/51) غاية النهاية ،(1/701)  معرفة القراء (8)
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 .  (1)  عن خلف عن محزة( ـه279)تـ مة يثخ و أب ،أمحد بن زهري بن حرب  .16

حبر  .17 بن  سنان  بن  علي  بن  شعيب  بن  النَّ  ،أمحد  الرمحن  عبد   س  أبو 
 ّي ائِ

 . (2) عن السوِس  (ـه303)تـ  احلافظ الكبري

ّي )تـ، أبصاحلأمحد بن    .18 ِ  . (3) ( عن قالون، وعن ورشـه248و جعفر املرِص 

ـ ؟( دي أبو سعيد الطرسوسي البغدا   بن ثوابن   ر الصَّقْ أمحد بن     . 19  . ( 4)   عن قنبل   )ت

 . (5)  عن شعبة )تـ ؟(العطاردي  أبو عمرو ،أمحد بن عبد اجلبار  .20

احلسن  .21 بن  الفضل  بن  الرمحن  عبد  بن  بكر    ،أمحد  الدقاق   يِلّ الِعج  أبو 

يِلّ عرف بي ادعن إدريس هـ( 355)تـ  الو   . (6) عن خلف العارش احل دَّ

 . (7)  ابن ذكوان والدهعن  )تـ ؟( د بن بشرهللا بن أمح أمحد بن عبد  .22

اِدّي أبو عيل    ، صاحلأمحد بن عبيد هللا بن محدان بن    .23 د  )تـ يف حدود    الب غ 

ادعن إدريس  (ـه340  . (8) عن خلف العارش احل دَّ

 
  ، معرفة القراء (فيه عنه  دال يوج)  الكامل  ،(فيه عنه  وجدال ي)  جامع البيان  ،(فيه عنه  ال يوجد )  املستنري  (1)

  قلت: هو أحد   ،(1/54ة )غاية النهاي  (،1/123)اسمه فيه لكن مل يرتجم له، وسامه أمحد بن أيب خيثمة

 .(15) ترمجة ،اة القراء العرشة غري املشهورينمعجم رو .الرواة غري املشهورين عن محزة

 (.1/61) يةغاية النها (،1/89مل يرتجم لهاسمه فيه لكن )  معرفة القراء (2)

(3)  ( البيان  )/107،  104جامع  الكربى  الكفاية   ،)65( املبهج  لورش(،  عنه  يوجد  وال  عن ،  1/81، 

املصباح ) الكامل )1/214قالون(،  القراء )2/152(،  النهاية   ،1/84(، معرفة  غاية  فيه عنهام(،  وهو 

أحد  ،(1/26) هو  املشهورين    قلت:  غري  نافعالرواة  ال  .عن  القراء  رواة  غري  معجم   ، املشهورينعرشة 

 .(17) ترمجة

 (.1/36) اية النهايةغ املنبجي(،أنه ، وفيه 126) منجد املقرئني وفيه عن شعبة(، ،131) جامع البيان (4)

 (.1/56) غاية النهاية (،1/81همل يرتجم لفيه لكن اسمه )  معرفة القراء (5)

للخزاعي  (6) القراءمع   (،640)  املنتهى  ا  (،1/227)  رفة  السالرطبقات  البن  النهاية   (،132)  لقراء   غاية 

(1/66.) 

البيان  (7) يوجد)  جامع  يوجد)  الكامل  (،ال  القراءمعرف  (،ال  لكن  )  ة  فيه  له،  اسمه  يرتجم  أنه مل  وذكر 

 (. 1/71) غاية النهاية (،1/117أبوعبيدة

 (.1/97) اية النهايةغ (،1/218اسمه فيه لكن مل يرتجم له )  معرفة القراء (8)
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 .(1)   قالونوالده عن )تـ ؟(  ِميَنان ب  أمحد بن عيسى   .24

 .  (2)دوري الكسائي ن وع ،أيب عمرو دوريعن  )تـ ؟( أمحد بن فرج  .25

بن    .26 فرح  بن  ِ جربيلأمحد  الَّضَّ جعفر  ير،،  البزي   (ـه303)تـ    أبو   ، عن 

  .(3)   الكسائي دوريعن و

 . (4)   عن هشام )تـ ؟( أمحد بن حممد بن البطر  .27

اِوّي اس عبالأبو  ،د بن بكرأمحد بن حمم  .28 ر   . (5)  عن هشام )تـ ؟( الب ك 

 الرقي   التَِّميِمّي أبو احلسني    ،هان   أمحد بن حممد بن محاد بن داود بن ما   .29

 . (6)   الكسائيودوري  ،أيب عمرو دوريعن  )تـ ؟(

يزيد  .30 الرباثي    ، أمحد بن حممد بن خالد بن  العباس  عن (  ـه 302)تـ  أبو 

 .  (7)  خلف عن محزة

 .(8)   عن قنبل )تـ ؟( ابن بقرة ،ن هارونلرمحن ب ا  بدن حممد بن عد بأمح  .31

 . (9) عن البزي )تـ ؟( ّي بِ ه  س اللَّ أبو العبا ،أمحد بن حممد بن عبد هللا  .32

 
األخبار  ،(2/188)  الكامل  (،215/ 1)  املصباح  (،1/231)  ستنريامل  (1) القراء(243)  أحاسن  معرفة   ،  

 .(1/615غاية النهاية ) (،1/93مل يرتجم له  )اسمه فيه لكن

 .(، وفيه أنه فرج باجليم1/95) غاية النهاية ،(هلام هعنكطريق  جدال يو) املبهج (2)

  الكربى الكفاية    (،1/368الكسائي  دوريعن  و  ،1/207زيعن البفيه  )  املستنري  ،(1/493)  املصباح  (3)

ا) الكسائيو  ،278  /2)  الكامل  ،(108الكسائي  دوريعن  و  ،46لبزي  عن  دوري    ، (411/ 3عن 

 .(1/95والبزي(، غاية النهاية ) الدوري،وفيه عن  ،1/139)  معرفة القراء

 . أخرى ه عىل ترمجة، مل أقف ل(هشام ترمجةري يف ذكره ابن اجلز ،2/543) النهاية ةغاي (4)

 . (1/081) ، غاية النهاية(301) أحاسن األخبار (،101) السبعة (5)

 . قلت: مل أقف له عىل ترمجة أخرى ،(1/110) غاية النهاية (6)

البيان  (7) يوجد)  جامع  عنه   ال  بالثاء3/266)  الكامل  ،(كطريق  الرباثي  وفيه  النهاية،  (،   ، 1/131)  غاية 

معجم رواة القراء العرشة    . الرواة غري املشهورين عن خلف العارش  ت: هو أحدقل  ،(وفيه الربائي باهلمزة

 .(21) ، ترمجةغري املشهورين

 (.1/181) غاية النهاية (،1/333)  املصباح (،643) املنتهى للخزاعي (8)

 (.والرهاوي  زي،،وفيه أنه يف قول األهوا543، 1/119)ة النهاية، غاي(1/309املصباح) (9)
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طِينِّي أبو العباس  ،هللابن حممد بن عبد   دأمح  .33  . (1) عن قنبل  )تـ ؟( الي ق 

بن علي  .34 بن حممد  الواسطيأمحد  الَّضير  احلسن  أبو  ؟(   اجيالديب  ،    )تـ 

ادس ري إدعن   . (2) عن خلف العارش احل دَّ

ـ ؟(   د ، أبو حام اخلَُزاِعيّ   بن الصباح   أمحد بن حممد بن موسى    . 35  . ( 3) عن البزي   )ت

 . (4)   عن السوِس )تـ ؟( أبو العباس الرافقي ،الَورَّاقأمحد بن حممد    .36

  ري ودعن    )تـ ؟(  املـُوِصيِلّ ، اجلرمي  أبو العباس الرساج  ،أمحد بن مسعود  .37

 .( 5) الكسائيوري دو ،أيب عمرو

 . (6)، وعن ابن ذكوان  ، أبوبكر القايض )تـ ؟( عن هشامأمحد بن املعلى  .38

ابـوسـ من  ــب   د ــمــأح .39 مـى  إدر   (ـه324)تـ    دــاهـجـ ن  اديس  عن  عن   احل دَّ

 . (7) خلف العارش

عن    (ـه292)تـ    احلسن  وـأب  ،اءـي رجـن أب ـر بـ اكـن ش ـر بـ صـن ن ـ د بـمـأح  .40

 . (8)ابن ذكوان

 
 . (1/121) غاية النهاية (،116) طبقات القراء البن السالر ،(55اسمه وفيه ) الكربى الكفاية (1)

يو)  الكامل  (2) النبالء    ،(جدال  أعالم  الدي16/451)سري  بن حممد  أمحد  اسمه  وفيه  النهاية ،  غاية    باجي(، 

(1/421). 

 .(1/311اية النهاية )غ ،هـ(297من ابن أيب بزة، تـ ، وفيه ترمجته، وأنه سمع1/144)تاريخ أصبهان  (3)

 (.1/341) غاية النهاية (،13/406)سري أعالم النبالء  (4)

  ال يوجد و  ،دوري أيب عمرو   يوجد عن   ،117)  الكربىالكفاية    ،(1/235)  املبهج،  (1/558املصباح )  (5)

 .(1/381) غاية النهاية (،1/114)اسمه فيه لكن مل يرتجم له القراء، معرفة (دوري الكسائي عن

)ا  (6) أحاسن األخبار  عنه(،  فيه  يوجد  )ال  الكربى  الكفاية  عنه(،  فيه  يوجد  )ال  النهاية  301ملبهج  غاية   ،)

(1/391.) 

فيه  )  التيسري  (7) عنوهو  وخلف    كسند  محزة  عن  أنهعن  يوجدو  ،119  محزة  أخذ  لف خلسند  ك   هعن  ال 

 .(1/391) ، غاية النهاية(العارش

غاية النهاية   ،وفيه أنه قرأ بحرف عبد اهلل بن عامر(  ،51/16)  تاريخ دمشق،  (564)  هى للخزاعياملنت  (8)

 .أبو احلسن الدمشقي(، وفيه أنه أمحد بن أيب رجاء، 1/144)
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 .(1)   عن هشام  (ـه290)تـ  العسكري أبو جعفر ،حبر بنر  النض   نأمحد ب  .41

 . (2)   عن السوِس )تـ ؟( أمحد بن حيىي الشمشاطي  .42

بن    .43 بن  أمحد  هللاحيىي  الوكيل أبو    ،عبد  موجودا    العباس  )كان 

 . (3) ن روح ـع  (ـه283سنة

يزيد    .44 بن  سنة  احلُْلَواينّ أمحد  عمرو  دوريعن    ونيف(  ،ـه250)تـ    ، أيب 

 . (4) وعن روح ، وعن دوري الكسائي ،وعن خالد ،ةعن محز وعن خلف

 .  (5)  عن ابن ذكوان )تـ ؟( أمحد بن يوسف التغليب  .45

بـحـإس  .46 إبـ اق  أبـ ب  مـيـراه ـ ن   ( ـه 302)تـ    البَـْغَداِديّ اطي  ـ منان األـسـي حـ ن 

 . (6) امـشـ ن هـع

اب ـحـإس  .47 إبـاق  العـيـراهـن  ؟(  كريـسـ م  عـأب  دوري ن  ـع   )تـ    ، روـم ـي 

 . (7)   ائيـسـ كال يودور

 
 (.303) (، أحاسن األخبار1/461) غاية النهاية (1)

 .أخرى له عىل ترمجةمل أقف و (،السوِس يف ترمجةذكره ابن اجلزري  ،1/333) ة النهايةغاي (2)

مل يرتجم اسمه فيه لكن  )   معرفة القراء   ، وفيه أنه النوشجاين، عن روح(،135ت القراء املعروفني )قراءا    (3)

 (.1/471) غاية النهاية (،1/126له

البيان  (،98)  السبعة  (4) فقطكطريق  جد  يو)  جامع  خالد  يوجدو  ،138  عن  روح  عن  ال    املبهج   ،( فيه 

عن    وال   وخالد،  ،أيب عمرو، والعن خلفعن دوري    ال يوجدو  الكسائي، ري  يوجد عن دو   ،1/205)

طريق عن خالد  ك ، و3/433ائي الكس دوري يوجد عنو ،دوري أيب عمرو  عن ال يوجد) الكامل روح(،

  قلت: هو أحد   ،(1/491)  غاية النهاية  (،1/121)  لقراء ، معرفة ا(روح  عن  ال يوجد، و3/276فقط  

العرشة غري املشهورين معجم ر  .أيب جعفر، وخلف العارشالرواة غري املشهورين عن   القراء  ، ترمجة  واة 

(29 .) 

 الكربىالكفاية    ،(قرأ عىل ابن عامرأنه  ابن ذكوان    نعكسند    ،116  فيه  يوجد)   التيسري  ،(101)  السبعة  (5)

يوجد) األخبار(84هعن  فيه  ال  أحاسن  القراء   ،(300)  ،  له  معرفة  يرتجم  مل  لكن  فيه   (، 1/118)اسمه 

 .(1/521) غاية النهاية (،124) طبقات القراء البن السالر

 .(1/551) ، غاية النهاية( 301) أحاسن األخبار (6)

 . (1/561ة )غاية النهاي ،(3/433 الكسائيدوري  يوجد عنو ،دوري أيب عمرو عن دال يوج) الكامل (7)
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اِعّي  مدو حم ، أبإسحاق بن أمحد  .48  . (1)  عن قنبل  (ـه 308)تـ  اخلُز 

  .(2)   وعن هشام ،عن ابن ذكوان )تـ ؟( سحاق بن داودإ  .49

 .(3)   عن شعبة )تـ ؟( يّ ائِ طَّ ال   إسحاق بن عيسى  .50

 . (4)   عن البزي )تـ ؟( اخلَُزاِعيّ ن حممد إسحاق ب   .51

 .  (5) عن شعبة (ـ ه195)تـ  اسطيولأبو حممد ا  ،إسحاق بن يوسف األزرق  .52

أمحد   لاعيإمس  .53 الرَّ بن  حممد  أبو  ؟(  ّي قِّ ،  عمرو  دوريعن    )تـ  وعن   ،أيب 

 . (6)   دوري الكسائي

 .  (7)  عن قالون (ـ ه282)تـ  القاضيبن زيد   بن محادسحاق  إبن   إمساعيل  .54

 . (8) عن ابن وردان هـ(180)تـ  األَْنَصاِريّ بن جعفر بن أيب كثري  لاعيإمس  .55

 
املع،  (لبزيا  عنكطريق    فيه  يوجد  ،1/42)  املبهج   (1) القراء  )قراءات  البن  (،70روفني  القراء    طبقات 

 .(1/561) غاية النهاية (،68) السالر

 .ة هشام(، ذكره يف ترمج2/354) ، غاية النهاية( 302) أحاسن األخبار (2)

 . (الُكويِفّ بن عيسى بن جبري الضبي  إسحاق  هفيو  ،1/571) غاية النهاية(، 3/147) الكامل (3)

دوري  و  ،دوري أيب عمرو   عنكطريق  يوجد    ال )  الكربىلكفاية  ا  ،(112  إسحاق بن حممد)  جامع البيان  (4)

إسحاق   لعلهقلت:    ،(يف الكامل إسحاق بن أمحد بن حممد اخلزاعي  اسمه،  2/273)  الكامل  (،الكسائي

بن عبد احلارث اخلزاعي بن إسحاق  أمحد  وفيه   ،213)  أحاسن األخبار  ،(1/42)  املبهجو يف  وه  ،بن 

توجد   ال  ،1/571) (، غاية النهاية1/261فيه ترمجة إسحاق بن أمحدو) معرفة القراء  ،إسحاق بن حممد(

 . ترمجة(فيه له 

البيان  (5) غاية  (835)  أحاسن األخبار  ،يوجد(  )ال   جامع  أحد  ،(1/581)  النهاية،  الرواة غري    قلت: هو 

 (. 35، ترمجة )معجم رواة القراء العرشة غري املشهورين .أيب عمرو، ومحزة املشهورين عن

 . عىل ترمجة أخرىله   أقف، ومل (1/611) ة النهايةغاي (6)

البيان  (7) قالون(،  ،1/68)  املبهج  (،64)  الكربىالكفاية    ،(102)  جامع  عن  (،  1/214)  املصباح  وفيه 

املعروفني ) القراء  أحاسن األخبار(2/181)  الكامل(،  57قراءات  القراء  (،243)  ،  فيه   معرفة  )اسمه 

 .(1/162النهاية ) غاية (،93/ 1لكن مل يرتجم له

القراء  (،646)  للخزاعياملنتهى    (8) النهاية  (،1/54)  معرفة  أحد  ،(1/631)  غاية  الرواة غري    قلت: هو 

 (.38، ترمجة )نمعجم رواة القراء العرشة غري املشهوري .وأيب عمرو، ومحزة نافع، املشهورين عن
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 . (1)  عن ابن ذكوان تـ ؟(، أبو عيل الدمشقي)ويرس بن احل عيلامس إ  .56

 .  (2)  عن السوِس  )تـ ؟(أبو عبد اهلل املقرئ ،بن يعقوب إمساعيل  .57

)تـ ؟( عن    حاق السبيعي البغداديإمساعيل بن يونس بن ايسني أبو إس  .58

 .(3) وري الكسائيأيب عمرو، وعن ددوري 

 .  (4)  عن شعبة هـ(353)تـ  ريأبو املعاىف الَّض ،بريد بن عبد الواحد  .59

سهل  ان بكر   .60 بن  أمحد  الرساوييل    ، بن  حممد  ؟(  أبو  أيب   دوريعن  )تـ 

   .(5) دوري الكسائيوعن  ،عمرو

بـفـعـج  .61 سليمـر  الـأب  ،ان ـن  ح  املِش  احلسني  أحـأب   ئي،و  بع  دـم ـو   د)تـ 

 . (6)   السوِس عن (ـه330

هنشل  .62 بن  الصباح  بن  هللا  عبد  بن  اهلل  ،جعفر  عبد  اِرّي   أبو    األ ن ص 

ايِنّ  ب ه   . (7)  وعن دوري الكسائي ،أيب عمرو دوري نع (ـه 294)تـ  األ ص 

 
  ية النهايةغا  (،129)  ت القراء البن السالرطبقا  ،(فيه عنه  يوجد   ال )   الكربى الكفاية    ،(1/96)  املبهج   (1)

(1/631). 

 . ترمجة أخرىمل أقف له عىل و ،(1/332) غاية النهاية (2)

 (.1/701(، غاية النهاية )116جامع البيان ) (3)

البيان  (4) بن    ،133)  جامع  يزيد  الَّضير وسامه  الواحد  دوري    عنكطريق  يوجد    ال )   الكامل  ،(عبد 

 .(1/176) ، غاية النهاية(الكسائي

الرساوييلبكر)وفيه    الكامل  (5) عمرو  ان  أيب  عن  اليزيدي  غاية  ( 2/506)  عن   ،( وفيه    ،1/781النهاية 

 . بكران(

القر   (6) القراء البن السالر  (،1/214)  اءمعرفة  النهاية  (،134)  طبقات  املشحالئي  وفيه  ،  1/921)  غاية 

سامه اهلذيل ، وقال  إىل قرية مشحاليانسبة    وقيل بالعني  ،بكرس امليم وسكون الشني املعجمة وحاء مهملة

 (.جعفر بن احلسني

عمروعن  كطريق  وفيه  )  الكامل  (7) أيب  يوجدو  ،2/467دوري  ا  عن  ال  املقرئني ،  (لكسائيدوري    منجد 

 .(1/921) غاية النهاية(، 121)
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النصيبي  ،جعفر بن حممد بن أسد  .63 الفضل  ِمّي ابن    ،أبو    ( ـه307)تـ    احل امَّ

 . (1) و عن دوري أيب عمر

 . (2) عن قنبل )تـ ؟( نديبيالرس أبو القاسم ،جعفر بن حممد  .64

 دوريعن  )تـ ؟(أبو الفضل املقرئ  ،ارضلف ا  جعفر بن حممد بن عبد هللا  .65

   .(3)  وعن دوري الكسائي ،مروأيب ع

وعن    ،أيب عمرو  دوري عن    )تـ ؟(   أبو عبد هللا الرافقي  ، جعفر بن حممد  .66

   .(4) دوري الكسائي

 . (5)  عن ابن ذكوان )تـ ؟( ن كرارجعفر بن حممد ب  .67

اِدّي جعفر    أبو  ،حممد بن اهليثمبن    جعفر  .68 د  أيب    دوريعن    ( هـ290)تـ  الب غ 

 . (6)   سائيوعن دوري الك ،وعن هشام، عمرو

عن دوري أيب   هـ( 310)تـ  افوَّ الصَّ أبو عيل    بن علي،احلسن بن احلسني    .69

 .(7) ودوري الكسائي  ،عمرو

 
طبقات القراء    (،1/144)  معرفة القراء  ،(دوري أيب عمرو  عنكطريق    فيهام  يوجد  ال )الكامل  و  ،جاملبه   (1)

 .(1/951) غاية النهاية (،145) البن السالر

 (.1/981) غاية النهاية (،2/264) الكامل (2)

 . (1/991) ، غاية النهاية( دوري أيب عمرو عنكطريق يوجد   ال ) الكامل (3)

  ، 2/455  دوري أيب عمروفيه عن  هو  و)  الكامل  ،(دوري الكسائي  عنكطريق  فيه  د  يوج)  جامع البيان  (4)

الكسائي  عن  فيه  يوجد  ال و اسمه  يه  وف،  دوري  من  الكسائي  دوري  أبو عن  الزاوهي،  حممد  بن  جعفر 

 .(1/981) ، غاية النهاية(441الفضل

املشتبه  (،72/100ريخ دمشق  )تا  (5) بن  وفيه    ،7/301)  توضيح  ابن جعفر بن حممد  املقرئ، شيخ  كزاز 

فيحرر نقطتهام  براءين  بخطي  فوجدته  النه (األخرم  غاية  بن  1/404)  اية،  اسمه جعفر  وفيه  بن  ،  أمحد 

 . املعروف بابن كّرار الَّضر الثقفي( ،ئأبو الفضل املقر ،احلسني 

الكسائي  وال   ،عن هشام  كطريقيوجد    ال )  الكامل  (6) السالر،  (دوري  القراء البن  غاية   (،120)  طبقات 

 . ، وقال: فيام ذكره األهوازي، وفيه نظر بل ال يصح(1/971) النهاية

للخزاعي  (7) ا   (،650)  املنتهى  الذهبي  وهو  ،1/143)  لقراء معرفة  زيادات  النهاية  من  غاية  غاية   ،(عىل 

 .(1/210) النهاية
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اِدّي أبوبكر    ، احلسن بن عبد الوهاب    . 70 د  اق   الب غ  رَّ ـ ؟( الو   . ( 1) سائي ري الك عن دو )ت

بشار   .71 بن  علي  بن  زايد  احلسن  أبن  الع  كببو  ،  عن    (ـه 310)تـ    فالَّ ر 

 .  (2)  دوري الكسائيوعن  ،أيب عمرو دوري

 .(3) عن قالون  )تـ ؟( امحَّ احلسن بن علي بن عمران الشَّ   .72

 . (4)   عن هشام )تـ ؟( احلسن بن علي العمري  .73

عن البزي،    )تـ ؟(  ايِف ص  أبو احلسن الرَّ   ،الرمحن  مد بن عبداحلسن بن حم  .74

اد عن إدريس  و   ، لكسائي ري ا ن دو وعن دوري أيب عمرو، وع   . (5) لعارش عن خلف ا   احل دَّ

احلَدَّاد  .75 علي  أبو  حممد  بن  أيب    احلسن  دوري  وعن  البزي،  عن  ؟(  )تـ 

 .(6)   عمرو، وعن دوري الكسائي

 
للخزا  (1) القراء  (،651)  عياملنتهى  لكن  )  معرفة  فيه  لهاسمه  يرتجم  أ  ،(1/114مل  النبالء سري    عالم 

 .(1/219) غاية النهاية ،(15/95)

  ال يوجد)  الكامل  ،(1/204الكسائي دوري    يوجد عنو  ،دوري أيب عمرو  عنكطريق  يوجد    ال )   املبهج  (2)

عمرو   عنكطريق   أيب  عنو  ،دوري  الكسائي  يوجد  الق(3/447دوري  معرفة  غاية   (،1/146)  راء، 

 .(1/222) النهاية

البيان  (3)   املصباح   عن قالون(،كطريق  فيه  ويوجد  ،  1/72)  املبهج  (،67)  الكربىفاية  الك  ،(103)  جامع 

 .(1/252غاية النهاية ) ،(243) بار، أحاسن األخ(2/184) الكامل (،1/321)

  .أقف له عىل ترمجةمل و  ،(هشام ترمجة ذكره ابن اجلزري يف ،2/543) ة النهايةغاي (4)

وكذا  (5) البزي،  عن  كطريق  يوجد  )ال  الكسائي  املستنري  ودوري  عمرو،  أيب  الكفاية 1/368دوري   ،)

، وال 2/268(، الكامل )عن البزيوال الدوري عن أيب عمرو والكسائيالكربى )ال يوجد عن البزي،  

(، 137ء البن السالر )(، طبقات القرا3/448يوجد عن دوري أيب عمرو، ويوجد عن دوري الكسائي 

ل: ويقال عيل بن احلسن بن عبد الرمحن الرصايف(، ومل ، وقا210/ 1، ويف صفحة  1/123اية النهاية )غ

 أقف له عىل ترمجة. 

ال  (6) الكربى    (، الكفاية 368/ 1ودوري الكسائي بزي، وكذا دوري أيب عمرو،  املستنري )ال يوجد كطريق عن 

الدوري عن البزي، وال  البزي  )ال يوجد عن  الكامل )عن  والكسائي(،  ، وال يوجد 2/268أيب عمرو 

اية  غ(،  137(، طبقات القراء البن السالر )3/448أيب عمرو، ويوجد عن دوري الكسائيعن دوري  

 (.  1/233النهاية )
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 . (1) عن روح  )تـ ؟( فرسالَّضير املأبو عيل  ،بن سفيان احلسن بن مسلم   .76

 . (2)  عن ابن ذكوان )تـ ؟( سحاقإني بن  س احل  .77

ِ أبو احلسني الطَّ   ،بشر بن معروفبن ني  سح  .78    .(3)   عن روح )تـ ؟( ّي رب 

 .  (4)  عن شعبة )تـ ؟( االحتياطي  بن عباد حسني بن عبد الرمحن   .79

 . (5) عن قالون )تـ ؟(  ملِّ عَ مُ ـاحلسني بن عبد هللا ال  .80

ِفّي أبوعبد اهلل    ، بن فتح ن علي  حسني ب    . 81 ُجع  ـ    اـل  . ( 6) ، وحفص عن شعبة   ( ـ ه 203)ت

 . (7)ص)تـ ؟(عن حفاملروذي أبو أمحد ،بن أمحد  مدبن حمحسني    .82

ـ    دوري ال ، أبو عمر  بن عمر بن صهيب األسدي   حفص    . 83  . ( 8)   شعبة عن    ( ـ ه 246)ت

 .  (9)  عن شعبة )تـ ؟( اد بن أيب أميةمح  .84

 . (10)  عن حفص )تـ ؟( قا قَّ محدان ابن أيب عثمان الدَّ   .85

 
الرواة غري املشهورين    : هو أحدقلت  ، ( 332/ 1)  غاية النهاية ،  (3/57)   الكامل  (،652)  تهى للخزاعياملن  (1)

 (.67، ترمجة)معجم رواة القراء العرشة غري املشهورين .عقوبعن ي

 . ذكوان(ترمجة ابن ذكره يف  ،1/404) ة النهاية، غاي(14/57) ري أعالم النبالءس (2)

 (. 1/392) غاية النهاية (،عنهكطريق يوجد   )ال  الكامل (3)

احلسني بن عبد الرمحن بن    وفيه  ،1/422)  غاية النهاية  ،(3/141)  الكامل  (،653)  املنتهى للخزاعي  (4)

 .(عبد اهلل االحتياطي أبو ،عبد اهلل

 .(1/432) ة النهاية، غاي(2/197) الكامل (،56قراءات القراء املعروفني ) ،(105) جامع البيان (5)

البيان   (،59)  السبعة  (6) شعبة  )  جامع  األخبار (حفص  عنكطريق  فيه  يوجد    وال   ،132عن  أحاسن   ، 

النهاية(400) غاية  أحد  ،( 1/724)  ،  هو  ومحزة  قلت:  عمرو،  أيب  عن  املشهورين  غري  معجم   .الرواة 

 (.69، ترمجة )رواة القراء العرشة غري املشهورين

 (.وفيه ترمجته ،1/249) لنهايةغاية ا ،(مل يرتجم لهسمه فيه لكن ا)  معرفة القراء (7)

 . املشهورين عن محزة، ويعقوب  الرواة غري  قلت: هو أحد  ،(1/552)  ، غاية النهاية(3/143)  الكامل  (8)

 (.71) ترمجة ورين،معجم رواة القراء العرشة غري املشه 

يه محاد بن أيب  وف)  املستنري  (،1/326برصي عن شعبةعمرو بن أيب أمية ال، وفيه عبد اهلل بن  94)  السبعة  (9)

 . ( فقط   شعبة   يف ترمجة وهو فيه    ، 532/ 1)   ة النهاية غاي   ، ( كطريق عنه   يوجد   ال ) الكربىالكفاية  ،( 1/309 زياد

للخزاعي  (10) عنه  جديو  )ال   املستنري  (،654)  املنتهى  محدان    ،3/22)  الكامل  ،(كطريق   ،(الرفاءوسامه 

 .(1/260، غاية النهاية )(460) أحاسن األخبار



 أمني حممد أمحد الشيخ الشنقيطيد. أ.    القراء العشرة املشهورين     اةعن رو  ري املشهورة(غ)عجم الطرق م

518 

 . (1)  عن خالد )تـ ؟(  يّ ادِ رَ مُ ـالبن منصور   محدان  .86

 . (2)  حفصعن  )تـ ؟( عامرة أبو ،ن القاسم األحولة بمحز   .87

 ، أيب عمرو  دوريعن    (ـه 310)تـ    الطُّوِِسّ ، أبو القاسم  اخلضر بن اهليثم  .88

  . (3)   وعن دوري الكسائي

 . (4)  عن حفص )تـ ؟( احلَدَّادخلف )بياض(    .89

 .(5)   عن شعبة (ـه220)تـ  أبو عيسى ،بن خالد الصرييف  دخال  .90

 . (6) عن ورش  ؟()تـ  هارونداود   .91

ـ بضع أبو عبد اهلل   ،يّ عِ افِ لشَّ الزبري بن أمحد الزبريي ا  . 92    . ( 7)   عن رويس   ( ـ ه 330)ت

 . (8) عن قالون  (ـه270)تـ بعد  العمري  يّ ريِ بَ الزبري بن حممد بن عبد هللا الز    .93

 
 (.1/602) غاية النهاية ،(3/282) لالكام (1)

البيان  (، 95)  السبعة  (2) ، (358)  أحاسن األخبار  ،(3/242)  الكامل  ،(حفص  فيه عنيوجد    ال)  جامع 

القراء فيه لكن مل يرت  معرفة  النهاية1/124جم له)اسمه  الرواة غري   قلت: هو أحد  ، (1/264)  (، غاية 

 (.76، ترمجة )ري املشهورينمعجم رواة القراء العرشة غ .ن محزةاملشهورين ع

 . (1/702، غاية النهاية )(407) أحاسن األخبار (،564، 1/562) املصباح (3)

، (محزةهـ(، وهو من تالميذ سليم عن    620، وفيه خلف بن متيم بن أيب عتاب )تـ  361)  أحاسن األخبار  (4)

القراء الداين  فيهو  ،1/84)  معرفة  قراءته عىل حفص(،  أن  ذكر  النها  ترمجة ذكره    ،1/254)  يةغاية    يف 

 .(حفص

 (.1/347) غاية النهاية (،1/104) معرفة القراء(، 364) أحاسن األخبار (5)

الرمحن بن داود بن أنه والد عبد  ، وفيه  1/279)غاية النهاية  هـ(،  223وفيه أنه تويف سنة،  89)  السبعة  (6)

 .(ي، من أصحاب ورشأبو القاسم املرص أيب طيبة،

 (.1/342) غاية النهاية (،1/80) صارغاية االخت (7)

)اسمه فيه الزبري بن حممد   معرفة القراء  ،(ه عنهفي  يوجد  )ال   الكامل  ،( عن قالونمل أجده  )  غاية أيب العالء  (8)

ي  ،العمري مل  لهلكن  )  ،(1/41رتجم  النهاية  ال1/932غاية  فيه  وإنام  الزبريي،  فيه  يوجد  وال  زبري  ، 

الرواة غري املشهورين عن   قلت: هو أحد  قالون بحرف أيب جعفر(،  العمري، وهو معروف بأنه صاحب  

 (. 105، ترمجة )غري املشهورين معجم رواة القراء العرشة .أيب جعفر
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ـ ؟( )   ّي يِث للَّ ، أبو سليامن ا املََدينّ   مبارك سى بن  بن مو   سامل بن هارون    . 94  . ( 1)   عن قالون   ت

 . (2)  عن البزي )تـ ؟( مرأبو مع ،سعيد بن عبد الرمحن الـُجَمِحيّ   .95

ِ   ، الرحيمسعيد بن عبد   . 96  .  ( 3) عن دوري أيب عمرو    هـ( 310)تـ   ير أبو عثامن الَّضَّ

عن خلف    ( ـه270)تـ بعد   أبو حممد البغدادي النحوي  ،سلمة بن عاصم   .97

 .  (4)  زةـم ـعن ح

 . (5)  عن حفص هـ(234)تـ  ايِنّ ر  ه  الزَّ  الربيعأبو  ،سليمان بن داود  .98

 . (6)  عن حفص تـ ؟() سليمان الفقيمي  .99

 . (7) عن شعبة  )تـ ؟( الكويف سهل بن شعيب  .100

عن    )تـ ؟(  ، أبو طاهراألسفهفرديسين عبد هللا بن الفرخان  ـل بـهـس .101

 . (8)   وانـن ذكـاب

 
 قالون(، املصباح عن    1/64)  املبهج   ،(2/157)  الكامل  (،68)  كربىالالكفاية    ،(105)  جامع البيان  (1)

 .(1/301)، غاية النهاية (234) حاسن األخبارأ  (،1/213)

 (.2/284لبزي، ذكره بكنيته يف ترمجة ا1/306، وزاد أنه البرصي(، غاية النهاية )112جامع البيان ) (2)

البيان  (3) فيه    جامع  يوجد  عمر كطريق  )ال  أيب  دوري  أيب    عنفيه  يوجد    ال )  املستنري(،  143وعن  دوري 

فيه يوجد    ال )  الكامل  ،(1/233دوري أيب عمرو  عنفيه  يوجد    ال )  هجاملب  الكسائي(،دوري  عمرو وال  

 .(1/306) غاية النهاية (،1/145) معرفة القراء ،( دوري أيب عمرو عن

،  1/124وكناه أبا احلارث   ،مه فيهاس)   معرفة القراء   فيه عن أيب احلارث عن الكسائي(،و  ،98)  السبعة  (4)

له لكن   القراء الب(،  1/53مل يرتجم  النهاية  (،148)  ن السالرطبقات   قلت: هو أحد  ،(1/113)   غاية 

 (.123ترمجة )، معجم رواة القراء العرشة غري املشهورين .خلف العارشالرواة غري املشهورين عن 

  ، 1/313)  غاية النهاية  ،(عنهكطريق  فيه    يوجد  ال )  ءالعالغاية أيب    ،(136)  جامع البيان  (،95)  السبعة  (5)

 .(حفص  نه أخذ عنمل يذكر يف ترمجته أو

 .ومل أقف له عىل ترمجة (،فقط حفص يف ترمجة 1/544) غاية النهاية (6)

الرواة غري املشهورين   قلت: هو أحد    ،(1/319)  نهاية، غاية الوفيه السهمي(  456)  أحاسن األخبار  (7)

 (.136، ترمجة )املشهورينرواة القراء العرشة غري  معجم .عن عاصم

 (.1/319) اية النهايةغ ،(2/375) الكامل (8)
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 . (1)  عن حفصالكويف)تـ ؟(اس وَّ ق  عيب ال أبو ش  ،صاحل بن حممد .102

اِدّي أبو شعيب  ،  بن صاحل بن هشام وب  ـــقـعـ ى يــوسـن م ـ ح بـال ـص .103 د    الب غ 

   . (2)   وعن دوري الكسائي ،أيب عمرو دوريعن  (؟ )تـ 

 .(3)   عن روح )تـ ؟( أبو الطيب القايض ،الطيب بن احلسن بن محدان  .104

 . (4)  البزي نع البغدادي)تـ ؟(يب الربيت ب  ُخ  ، أبوالعباس بن أمحد .105

  )تـ ؟(األمري  هر  ي، صالواسط  ، أبو أمحدالفضل بن جعفر العباس بن   .106

 . (5) عن قنبل 

 . (6)  عن هشام )تـ ؟( املقرئ أبو الفضل ،العباس بن الفضل .107

 .(7) عن حفص )تـ ؟( العباس بن الفضل الصفار .108

 . (8)وعن دوري الكسائي ،أيب عمرو دوريعن  )تـ ؟( عباس بن حممد .109

 
الب  (1) القراء   ،(3/235)  الكامل  (،92)  الكربىالكفاية    (،1/311)  املستنري  ،(135)  يانجامع    معرفة 

 (. 1/334) النهايةغاية  (،1/98)

مل أقف له  و   ،(صالح بن هشامتارة صالح بن يعقوب بن    وفيه ترمجته لكن سامه  ،1/335)  غاية النهاية  (2)

 . عىل ترمجة أخرى

القراء   (3) لكن  )  معرفة  فيه  يرتاسمه  له مل  محدان    ،جم  بن  الطيب  تارة  اإلسالم    (،1/126وسامه  تاريخ 

 (.1/344) غاية النهاية، (17/161)

 .(1/523غاية النهاية ) (،310، 1/309) ملصباحا (4)

 (.1/543غاية النهاية ) (،1/327)  املصباح (،661) املنتهى للخزاعي (5)

 . الرواة غري املشهورين عن أيب عمرو  أحدقلت: هو  ،  (1/543)  ، غاية النهاية( 302)  أحاسن األخبار  (6)

 . (159، ترمجة )معجم رواة القراء العرشة غري املشهورين

 (.1/354) النهايةغاية  (،460أحاسن األخبار ) ،(3/222) الكامل (،1/311)  املستنري (7)

مجة حفص فيه يف ترهو ، و1/552)  اية النهاية(، غ17/416، سري أعالم النبالء(14/30)  تاريخ بغداد  (8)

اليزيدي، ومل أتعرف عليه، و 1/321الدوري   (، وهناك العباس بن حممد 1/354)  فيه عباس بن حممد 

بن عمر بن حفص  ترمجة حممد  عباس الدوري الوارد يف  و   (،354/ 1(،)ـه 370أبو الفضل الداجوين )تـ

بن حاتم (، وهو عباس الدوري بن حممد  2/217والقصبي كأحد من قرأ عىل عبد الوارث عن أيب عمر

 .وري، لكن كل هؤالء مل يذكر ابن اجلزري أهنم من رواة الدهـ(271بن واقد أبو الفضل البغدادي ت
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 .  (1)  عن شعبة )تـ ؟( العطارديحممد  عبد اجلبار بن .110

 .(2)   عن شعبة (ـه230)تـ  يلربج عبد احلميد بن صاحل ا .111

ـ ؟( محاد الكويف  بن أيب ا ،أبو حممد ،عبد الرمحن بن سكني . 112  . ( 3)   عن شعبة   )ت

عَ  .113 بن  الرمحن  و  اءر  ع  لزَّ اأبو    ،دوس بْ عبد  بضع  سنة  عن    (ـه 280)تـ 

 . (4)   دوري الكسائي

 ، بن ذكوانا  عن  )تـ ؟(  ةع  ر  ، أبو زُ الدَِّمْشِقيّ رو  ـمـن عـ ن بـمـرحـد ال ـبـع .114

 . (5)  هشاموعن 

الـبـع .115 بـمـرح ـد  واق ـ ن  الو    ،دـن  مسلم  اِدّي   تُّيِلُّ اخلُ   ّي دِ اقِ أبو  د  ؟(   الب غ   )تـ 

 . (6)  عن حفص

أبو األزهر العتقي   ،عبد الصمد بن عبد الرمحن بن القاسم بن خالد .116

ّي  ِ  .(7)   عن ورش هـ(231)تـ  املرِص 

 
 (. 1/523) غاية النهاية ،(3/125) الكامل ،(132) جامع البيان (1)

  معرفة القراء  (،455)  سن األخبارأحا  (،89)  الكربىالكفاية    (،1/309)  املستنري  ،(131)  جامع البيان  (2)

 (.1/360) غاية النهاية (،1/194)

اسمه فيه لكن  )   معرفة القراء  ،( 455،  358)  أحاسن األخبار  ،(135/ 3)  الكامل  ،(131)  جامع البيان  (3)

له يرتجم  عبد    ،1/286مل  الرمحن    ب  وِّ ُص وقد    م،الرحيوسامه  عبد  النهاية   (،1/367يف  إىل   غاية 

القراء العرشة غري املشهورين   .ةالرواة غري املشهورين عن محز  و أحدقلت: ه،  (1/369) ، معجم رواة 

 .(167ترمجة )

ع  عنكطريق    يوجد)  التيسري  (4) أيب  عنيوجد    وال   ،116مرودوري  الكسائي  فيه  البيان   ،(دوري   جامع 

عنه  يوجد  )ال   املستنري   ،(1/202)  هجاملب  ،(142) ل الكام   (،1/154)  الكربى  الكفاية  ،(فيه 

السال 3/418) البن  القراء  طبقات  مشهورة  )يوجد    النرش  (،203)  ر(،  أيب كطريق  دوري  عن 

 (.1/373) ة النهايةغاي  يوجد فيه عن دوري الكسائي(، ، وال 1/123عمرو

غاية    (،302وسامه كذلك أبو زرعة الدمشقي عن هشام  ابن ذكوان،  ، وفيه عن  300)  أحاسن األخبار  (5)

 . (1/440أبو زرعة رمحن بن عمر،وسامه عبد ال وعن هشام، ابن ذكوان، يف ترمجةوهو النهاية )

 .(-الرمحن بن حممد بن واقد عبد-حفص يف ترمجةوسامه  ،1/813) غاية النهاية ،(3/244) الكامل (6)

البيان  ،(116فيه عنه  يوجد    ال)  التيسري  (7)  (،245)  أحاسن األخبار  (،1/233)  املستنري   ،(106)  جامع 

 (.1/893) غاية النهاية (،2/577)  ءمعرفة القرا
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  )تـ ؟(  ّي امِ الشَّ   أبو حممد  ،دـد الصمـعب  نـ د هللا بـبـع  ن ـد بـمـد الصـعب .117

 . (1)   عن هشام

 . (2)   عن خلف العارش اددَّ احل  عن إدريس   )تـ ؟( عبد العزيز بن الشوكة .118

أبو العباس البلخي   ،عبد هللا بن أمحد بن إبراهيم بن اهليثم بن خملد .119

قنبل   (ـه310)تـ    دلبه وو  ،عن  عمرو،  أيب  دوري  الكسائيعن  عن  عن  و  ،دوري 

ادإدريس   .  (3)  ارشعن خلف الع احل دَّ

حبيب   .120 بن  أمحد  بن  هللا  ؟(   النَّْحِويّ عبد  عمرو   دوريعن    )تـ    ، أيب 

 . (4) ن دوري الكسائيعو

إدريس    )تـ ؟(عبد هللا بن أمحد بن عبد هللا السلمي .121 ادعن  عن    احل دَّ

 . (5) خلف العارش

  ،وعمر  أيب  دوريعن    )تـ ؟(  الفسطاطي  بن عيسى   عبد هللا بن أمحد .122

  . (6) وعن دوري الكسائي

 
 .(1/903) ، غاية النهاية(14/230)سري أعالم النبالء(، 662) املنتهى للخزاعي (1)

وكِيَّةوفيه أنه عبد  ،120)  منجد املقرئني ،(3/937) الكامل (2)  (.1/393) النهاية ةغاي (،العزيز الشَّ

(،  دريسإ، وكذلك 1/368 دوري الكسائي  د عنيوجدوري أيب عمرو، و عن كطريقيوجد   )ال   املستنري (3)

  ن ع فيه  يوجد    وال   ،1/204  دوري الكسائي  عنفيه  يوجد  ، ودوري أيب عمرو  عنفيه  يوجد    )ال   املبهج

ودوري    ،2/498  أيب عمرودوري  و  ،2/307عن قنبلوهو فيه  )   الكامل  (،507)/  املصباح  ،(إدريس

عن خلف عن    إدريس  عنفيه  يوجد  و  ،عن خلف العارش  إدريس  عنفيه  يوجد    وال   ،3/346الكسائي

النهاية3/251محزة غاية  السالر(1/403)  (،  البن  القراء  طبقات  بن 121)  ،  أمحد  العباس  أبو  وفيه   ،

 .  عن يونس بن عبد األعىل عن ورش( ُدلبةاهلل البلخي امللقب  عبد

 (.1/406) غاية النهاية (،2/463)  الكامل (،663) املنتهى للخزاعي (4)

الكربىالكفا  (5) اهلل ،  114)  ية  عبد  السلمي،وفيه حممد  اهلل  عبد  بن  أمحد  بن  عن      يروي   إدريس أبو حممد 

املقرئني،  احلداد( السل121)  منجد  وفيه  غايته    مي(،،  يف  اجلزري  ابن  ترمجةذكره  ، احلداد  إدريس  يف 

له  يذ احلسني بن األسودوضمن تالم أمحد بن ذكر عبد اهلل بن    2/76، ويف238،  1/154)  ومل يرتجم 

 . (ن مل يذكر قراءته عىل إدريس احلدادعيسى أبو حممد السلمي، لك 

(6)  ( املعروفني  القراء  الكسائي(،123قراءات  دوري  وفيه عن  أيب    عنكطريق  يوجد    ال )  الكامل  ،  دوري 

 (.1/408) النهاية غاية ،(445/ 3دوري الكسائي  يوجد عنو ،عمرو 
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اِعّي أبو حممد    ، عبد هللا بن حيىي بكار بن منصور بن   بن  هللاد  عب .123 تـ ) اخلُز 

 . (1)   ودوري الكسائي ،دوري أيب عمرو نع ؟(

 .  (2)   عن قنبل )تـ ؟( أبو حممد ،عبد هللا بن ثوابن .124

 . (3) عن قنبل  )تـ ؟( الـَمكِّيّ  الـَهاِِشِيّ عبد هللا بن جبري  .125

   . ( 4)   وعن دوري الكسائي   ، و عمر   أيب   دوري عن   )تـ ؟( احلَدَّاد  بد هللاأبو ع . 126

ب ـعب .127 بـن صـد هللا  مـاحل  أمحد    ،لمـ سـ ن  يِلّ العِ أبو    ( ـ ه220)تـ  الكويف    ج 

 .(5)   عن شعبة

 . (6)  عن خلف عن محزة )تـ ؟(بن عاصمعبد هللا  .128

  أقرأ يف حدود )   أبو عبد الرمحن  ،يبّ هْ عبد هللا بن علي بن عبد هللا اللَّ  .129

 .(7)   عن البزي (ـه300

 
الكسا  عنكطريق    فيه  وجدي)   املبهج  (1) يوجدو  ،1/207ئيدوري  الكفاية    ،(  عمرويبأدوري    عنفيه    ال 

عمرو  عنكطريق  فيه  يوجد    ال )  الكربى أيب  الكسائي    عنفيه  يوجد  و  ،دوري  طبقات    ،(108دوري 

 .(1/411غاية النهاية ) (،146) القراء البن السالر

الكربىالك  (2) النهاية(206،  55)  فاية  غاية  وو،  1/412)  ،  الكفاية،  يف  هو  كذا  ابن  قال:  بل  أعرفهام  ال 

رل هو أمحد بن بن قنثوبان الراوي ع ق   . بن ثوبان( الصَّ

 .(1/412) ، غاية النهاية( 213) أحاسن األخبار (3)

الكفاية    (،368  /1  لكسائيدوري ا  عنفيه  يوجد  و،  دوري أيب عمرو   عنكطريق  فيه    ال يوجد)  ستنريامل  (4)

 (. ، ترجم له بكنيته فقط1/861) ية النهايةغا ،(هامعنفيه  ال يوجد) الكربى

الرواة   قلت: هو أحد،(1/423)  ، غاية النهاية(10/403)  سري أعالم النبالء  (،665)  تهى للخزاعياملن  (5)

 .(185) ، ترمجةمعجم رواة القراء العرشة غري املشهورين .ملشهورين عن محزةغري ا

ايِرّي    ، وفيه أنه شيخ1/227خلف عن محزة  ترمجةيف  ذكره  )  غاية النهاية  (6) ض  مل  و   ،(-عيل بن احلسني-الغ 

أخرى ترمجة  عىل  أحد،  أقف  هو  العارش  قلت:  خلف  عن  املشهورين  غري  القراء    .الرواة  رواة  معجم 

 . (186، ترمجة )رشة غري املشهورينالع 

 الكامل   (،47)  الكربى  الكفاية  (،1/207)  املستنري  (،1/1369/309)  املصباح  (،113جامع البيان )  (7)

(2/271)،  ( األخبار  القرا  ،( 214أحاسن  لكن  )  ءمعرفة  فيه  لهاسمه  يرتجم  املنتهى   (،1/170مل 

 (.1/436) النهاية غاية (،196) للخزاعي
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 . (1)   عن قنبل )تـ ؟(الواسطي  بن شوذب  ن عمرب عبد هللا .130
ايِنّ األ ص    أبو حممد ،عبد هللا بن عيسى .131 ه   . (2)  عن ابن ذكوان )تـ ؟( ف 
 . (3)  عن قالون(ـه287)تـ  املََدينّ عبد هللا بن عيسى بن عبد هللا  .132
يِنّ أبو حممد  ،عبد هللا بن فليح .133  . (4)  ونعن قال )تـ ؟( امل د 
 . (5)  عن هشام )تـ ؟(  اداينلفره عبد هللا بن حممد ا  .134
 . (6)   عن روح )تـ ؟( ايِنّ ر  ف  ع  أبو حممد الزَّ   ،عبد هللا بن حممد بن هاشم .135
اِزّي   ، أبو حممد بن سعيد بن حممد  هللا بن خملدعبد   .136 )كان موجود    الرَّ

 .  (7)   عن ابن ذكوان (ـه305يف
 . (8)   عن شعبة )تـ ؟( ويفّ عبد املؤمن بن أيب محاد سكني الكُ  .137
لِيّ ، أبو  دالَولِيّ بن    لقاسمك بن اامللعبد   .138   تـ ؟(   )  ينام  ل  ي  الشَّ   ّي رِ امِ السَّ   دالو 

 . (9)  عن خلف عن محزة
اخلَ  .139 بن  عمر  بن  العزيز  عبد  بن  حممد  بن  هللا  أبوبكر   ،ابطَّ عبيد 

 .  (10)  عن قالون (ـه 293تـ ) العمري

 
 .(1/423) ، غاية النهاية(وفيه اسمه ،5/479) م النبالءسري أعال (1)

ال  (2) ابن ذكوان  ذكره  )  نهايةغاية  بأن  ،1/440يف ترمجة  له  بن عيسى    هوترجم  أبو حممد    ،بن حممد عبد اهلل 

 .مل أقف له عىل ترمجة أخرىو ،( يروي عن ابن ذكوان عن الكسائي وأنه ،األصبهاين

ه  وفيه ترمجت  1/440)  ، غاية النهاية(234)  أحاسن األخبار  ،(عنهكطريق  فيه    ال يوجد)  الكربىالكفاية    (3)

 .(نزيل مرصوفيه أنه بعد عبد اهلل أنه ابن شعيب بن حبيب بن ماهان املعروف بطيارة 

، ومل يرتجم له لكن فيه ترمجة ابنه حممد بن عبد اهلل بن فليه أبو  1/441)  النهاية  يةغا  ،(2/191)  الكامل  (4)

 (.2/183أخذ عن إبراهيم بن قالونبكر املدين 

 . فيه ترمجته( و ،  457/ 1)   ، غاية النهاية ، وفيه اسمه فقط( 78/ 8)   اب للسمعاين األنس  ،(1/473)  االعتدالميزان  (5)

 .(1/544) نهاية، غاية ال(59) الكفاية الكربى (6)

 . ومل أقف له عىل ترمجة أخرى ،(وفيه ترمجته ،1/584) غاية النهاية (7)

 (.1/472) النهاية غاية ،(3/136) لالكام (8)

فيه  )  الكامل  (9) و3/118اسمه  الشيلامين470/ 1)  النهاية  غاية  ،(عنهكطريق    يوجد  ال ،  وفيه ضبط   ،) ،

 . ( 195)   ، ترمجة معجم رواة القراء العرشة غري املشهورين   . عارش الرواة غري املشهورين عن خلف ال   أحد قلت: هو  

 (.1/924) ايةالنه  غاية ،(105) جامع البيان (10)
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 .(1)   ةشعبعن  )تـ ؟( ويِفّ الكُ  ّي يدِ عِ أبو عمر السَّ  ،عبيد بن نعيم بن حيىي  .140

  عن  )تـ ؟(  أبو عمرو   ،األ ن ط اكِّي   عثامن بن عبد اهلل بن حممد بن خرزاذ، .141

   .(2)  وعن دوري الكسائي ،وعن ابن ذكوان، أيب عمرو  دوريعن و ،الونق

 .(3)   عن السوِس )تـ ؟( يّ قِّ الرَّ  النَّْحِويّ أبو عثمان   .142

 .(4)   عن شعبة )تـ ؟(  ّي دِ س  عروة بن حممد األ   .143

ّي ب  الَّ أبو احلسن اجلُ   ،د هللان عبعلي بن أمحد ب .144 ِ )كان يف سنة   الب رص 

 . (5)   عن روح (ـه 280نيف

زايدبن  ي  عل .145 بن  حممد  بن  املسكي   ،أمحد  الكالبزي  احلسن  أبو 

ّي  ِ  .  (6)   عن السوِس )تـ ؟(  ّي رِ غ  الثَّ  وِِسّ ُس ر  الطّ  الب رص 

 .  (7)عن ابن ذكوان  ؟(ـ )ت أبو احلسني ،علي بن احلسن بن اجلنيد .146

 . (8)   عن السوِس )تـ ؟( بن زرعة احلسن  بن علي .147

 
 (.1/449) النهاية غاية ،(133) جامع البيان (1)

البيانجا  (2) يوجد)  مع  يوجدكام  قالون،    عن  كطريق  ال  وكذ  عن  ال  عمرو،  أيب  يوجدلك  دوري   عن   ال 

الكسائي، ذكوانعن  فيه  وجد  يو  دوري  )  ،(124ابن  األخبار  القراء  (،300أحاسن  فيه )  معرفة  اسمه 

  (.1/506) النهاية يةغا (،94/ 1مل يرتجم لهلكن 

 (.1/618) غاية النهاية (،1/115مل يرتجم لهفيه لكن  اسمه)  القراءمعرفة  (3)

 غاية النهاية   (،1/81م له لكن مل يرتج  يف ترمجة شعبة  اسمه فيه)  ، معرفة القراء(455)  أحاسن األخبار  (4)

أحد  ،(1/512) هو  الكسائي  قلت:  عن  املشهورين  غري  ال  .الرواة  رواة  غري معجم  العرشة  قراء 

 .(212، ترمجة )املشهورين

 .(1/520) غاية النهاية، (116)منجد املقرئني ، (131) الكفاية الكربى (5)

 (.1/522) غاية النهاية (،2/318)  الكامل (،966) املنتهى للخزاعي (6)

 (.1/529) النهاية غاية ،(2/372) الكامل (7)

البيان  (8) يوجد)  جامع  أجده)  املالك  ،(عنه  كطريق   ال  اخلبازي   عنه،  مل  احلسن  بن  حممد  بن  عيل   وفيه 

مل فيه لكن    هاسم)   معرفة القراء   ،(ومل يذكر يف اسمه زرعة  يذكر أنه يروي عن السوِس،  لكن مل  ،2/323

السوِس،    يف ترمجةغاية النهاية )اسمه    (،1/115  بن زرعةا ، ومل يذكر  احلسني  وسامه عيل بنيرتجم له،  

 . (1/233السوِس وهو أحد رواة ،أبو احلسن زرعة اخليزراين ولعله ،ترمجةفيه ه ل مل أجدو
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احلسني .148 بن  الف    ، علي  احلسن  ؟(  قيهلفا  ِِسّ ارِ أبو  أيب   دوريعن    )تـ 

 .(1)   وعن دوري الكسائي ،عمرو

الرَّ  .149 بن  احلسني  بن  الو  يّ قِّ علي  احلسن  أبو  اِدّي ان  زَّ ،  د  ؟(   الب غ  عن   )تـ 

اوعن إدريس  ،قنبل  . (2)   عن خلف العارش داحل دَّ

 . (3)  عن خلف عن محزة )تـ ؟( ن سليم بسنياحل علي بن .150

ـ ؟(   يّ ربَِ الطَّ   يّ عِ خَ النَّ -سلم -علي بن حسني بن مسلم  .151  . ( 4) عن خالد   )ت

 . (5)   عن شعبة (ـه189)تـ الكسائي أبو احلسن ،علي بن محزة .152

إسحاق .153 بن  سليم  بن  الع    ، علي  احلسن  اِدّي   ّي رِ ك  س  أبو  د   ، ز ازَّ الب    الب غ 

   .(6)يسائري الكعن دو )تـ ؟( اخلضيب

انزك   .154 بن  احلسن  بن  حممد  بن  سنة    الط وِسيّ علي  يف  موجودا  )كان 

 . (7)   عن خلف عن محزة ـ(ه286

 
وسامه الفقيه   ،3/446  دوري الكسائي  عن   فيه  يوجدو  ،دوري أيب عمرو   عن   كطريق  ال يوجد)  الكامل  (1)

 (.1/535) لنهايةا غاية ،(الفارِس

البغ  ،59)  الكفاية الكربى  (2) الغضائري  فليح  وفيه عيل بن احلسني بن عثامن بن سعيد  دادي من رواة ابن 

 .(1/534) غاية النهاية (،136) البن السالرطبقات القراء   (،2/476) ، الكاملعن ابن كثري(

يف ترمجة خلف  ذكره  ، غاية النهاية )فيه عن خلف عن محزة(  ال يوجد)  الكامل  ،(86)  الكفاية الكربى  (3)  

الطرب1/227محزةعن   النخعي  سلم  بن  احلسني  بن  عيل  ليس  وهو  بن  ،  عن خالد  يروي  فهو  اآليت  ي 

  .(خالد، وعن سليم

البيان  (4) الذي  قريب  اسمه  قلت:    ،(1/533)  النهاية  غاية  ،(3/285)  الكامل  ،(913)  جامع  له  قبمن 

 .ميذ خلفلكن ابن اجلزري مل يذكر أنه من تال

القراء   (،1/309)املستنري  ،(126)  البيانجامع    (،94)  السبعة  (5) (،  535/ 1)  النهاية   غاية   (، 45/ 1)   معرفة 

الـالرواة غي  دـو أحـقلت: ه املشهورين  .ن عن نافع، ومحزةـوريـمشه ـر  العرشة غري  القراء  ،  معجم رواة 

 .(219ة )ــ مـ رجـت

القراء   (،1/005)  املصباح  ،(3/426)  الكامل  ،(1/209)  املبهج   (6) فيه لكن  )  معرفة  له اسمه   مل يرتجم 

السالر  (،1/114 البن  القراء  الن  (،90)  طبقات  )غاية  أحد،  (1/544هاية  هو  غري    قلت:  الرواة 

 .(220، ترمجة )رواة القراء العرشة غري املشهورينمعجم  .املشهورين عن الكسائي

 = ، ( اسمه فيه،  3/375)  الكامل  (،خلف يف اختيارهعن    أنه ابن نيزك  فيه و  ، 148القراء املعروفني )   ات قراء   (7)
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 .(1)   عن السوِس )تـ ؟( علي بن حممد السعدي .155
أيب   دوريعن    )تـ ؟(  أبو احلسن  ،علي بن حممد بن فارس بن عبديل .156

 .(2)   وعن دوري الكسائي ،عمرو
 .(3)   الدعن خ ()تـ ؟ علي بن حممد بن الفضل .157
اِدّي و القاسم  ـأب ،عـزي ـن بـ زة بـمـن حـى ب ـوسـن م ـي بـعل .158 د  عن   )تـ ؟(  الب غ 

 .(4) ِس  السو
ِفّي أبو احلسن  ،علي بن موسى .159 ِزّي عن إسحاق  )تـ ؟( الثَّق  و  ر   . (5)  الـم 
فايد .160 بن  عيسى  بن  ؟(عمر  محزة  )تـ  عن  خلف  إدريس عن  وعن   ،

اد  .(6)  العارش عن خلف احل دَّ
حف  ،يّ ذِ اغِ الكَ   مدحم  بن  عمر .161 ايِنّ ص  أبو  ه  ف  عن  (  ـه305)تـ    األ ص 

 . (7)  يوعن دوري الكسائ ،أيب عمرو دوري

 
الرواة غري املشهورين    (، قلت: هو أحده ذكره الداينأن حممد بن احلسني، و، وفيه  1/675)  النهاية   غاية=

 .(225، ترمجة )جم رواة القراء العرشة غري املشهورينمع  .عن خلف العارش

وأنه عرض عىل    ،اسمه  وفيه  ،1/795)  النهاية  غاية  ، وفيه اسمه(،1/300)  غية الطلب يف تاريخ حلبب   (1)

 (.وأن الداين هو الذي ذكره فقط ،السوِس

 (.1/755) النهاية غاية ،(دوري الكسائي عنكطريق فيه  ال يوجد، و2/458) لالكام (2)

ب ن  ،13/574)  تاريخ بغداد  (3) د  حُم مَّ ب ن  القاسم  ا  وفيه عيل  أ ُبو  ب ن ميمون  للفضل  دَّ ر شيئا  ، ومل يذك الـُمع 

يل بن الفضل ومل يرتجم له، وفيه ع  ،، ذكره يف ترمجة خالد1/274)  ، غاية النهاية(خالد  عن روايته عن

 . (1/561فلعله هو ،وأمحد بن فرح أبو حممد يروي عن عيل بن سليم،

 .(1/815) ، غاية النهاية(409) ارخبأحاسن األ ،(117) جامع البيان (،100) السبعة (4)

 (.1/825) النهاية غاية ،(عنه كطريق ال يوجد) الكامل ،(عنهكطريق فيه  ال يوجد) جامع البيان (5)

وفيه أنه    ،1/595)  النهاية  غاية  ،( عن خلف  إدريسعن    وال   عن خلف،كطريق  فيه     يوجدال )  الكامل  (6)

فائد بن  بن عيسى  البغ  ،عمر  بكر احلميدي  القراءة عرضا عن  داأبو  االدمي، روى    إدريس   ،الكامل دي 

خلفاحل عن  محزة   ،داد  رواية  يف  خلف  عىل  قرأ  إنه  قوله  يف  اهلذيل  األ  ،ووهم  ذلك  يف    ،هوازيوتبع 

معجم رواة   .عن خلف العارش  الرواة غري املشهورين  (، قلت: هو أحدبعهم احلافظ أبو العالء اهلمذاينوت

 .(231ترمجة ) ،نالقراء العرشة غري املشهوري

  = دوري أيب عمرو ويوجد عن    دوري الكسائي،  عن  كطريق  يوجدال  )   املبهج  (،48الغاية البن مهران )  (7)
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ـ ؟(   ّي رِ ام  ن  األ    الكِن ايِنّ  أبو الفضل   ،عمرو بن بشار بن سنان   . 162  . ( 1)   عن ورش   )ت
 .(2)   عن خالد ؟( الرمحن اليشكري )تـ أبو عبد  ،  يّ رِ محَْ عنبسة بن النضر األَ  .163
 . (3)  عن خلف عن محزة )تـ ؟( يديالزب و العباسأب، أمحد الفضل بن   .164
عن أيب    ( ـ ه 290يف حدود ـ  )ت   اس ـ و العب ـ ، أب سى ـ ي ـ ن ع ـ اذان ب ـ ن ش ـ ل ب ـ ض ـ الف  . 165

 . ( 4)   احلارث 
 . (5)  عن حفص )تـ ؟( يّ ارِ بَ نْـ الفضل بن حيىي بن شاهي بن فراس األَ  .166
وعن    ،وعمر  أيب  دوريعن    (ـه 305)تـ    ، أبوبكراملطرز القاسم بن زكراي  .167

   .(6)   لكسائيوري اد
 . (7) عن هشام  (ـه224)تـ  ، أبو عبيد م الَّ بن سَ   القاسم  .168
  ،أيب عمرو  دوريعن    )تـ ؟(  صر البغدادي و ن أب   القاسم بن عبد الوارث  .169

   .(8) وعن دوري الكسائي

 
عمروعن  يه  ف يوجد  )  الكربىالكفاية    ،(1/236= أيب  يوجدو  ،117دوري  الكسائي  عن  ال    ، (دوري 

)  (،1/560)  ملصباحا  ،(2/460)  الكامل يوجداملستنري  أيب    ال  دوري  عن  دوري عمفيه  والعن  رو، 

القراء   الكاغذي(،وفيه    ،407)  أحاسن األخبار  الكسائي(، النهاية  (،1/140)  معرفة  ،  1/985)  غاية 

 .(يخ وفاته، وفيه اخلالف يف تاروفيه ابن برزة

العالء يف  ، وفيه أنه ذكره احلافظ أبو  1/600)  غاية النهاية  (،2/39)  الكامل  (،673)  املنتهى للخزاعي  (1)

 (.مفردة ورش

 (.1/605) النهاية غاية ،(139) جامع البيان (2)

البيان  (3) أحد،  (2/8)  النهاية  غاية  ،(138)  جامع  هو  العارش  قلت:  خلف  عن  املشهورين  غري   . الرواة 

 . (248، ترمجة )معجم رواة القراء العرشة غري املشهورين

 .(1/10) يةهاغاية الن (،105) طبقات القراء البن السالر ،( 366) ارأحاسن األخب (4)

  أحاسن األخبار   ،(272  /3)  الكامل  ،(95)  الكربىالكفاية    ،(311/ 1)  املستنري   ،(136)  جامع البيان  (5)

 .(2/11النهاية )، غاية وفيه أنه ابن شاهبن( ،460)

 (.2/17) غاية النهاية (،130) طبقات القراء البن السالر (،1/141)  معرفة القراء (6)

الرواة   قلت: هو أحد،  (2/17)  غاية النهاية  (،25)  طبقات القراء البن السالر  ،(1/7)  غاية االختصار  (7)

 .(252ترمجة )، معجم رواة القراء العرشة غري املشهورين .غري املشهورين عن الكسائي

 = يوجد )  الكامل  ،(دوري الكسائي  عن  دال يوجو  دوري أيب عمرو،عن    كطريقيوجد    ،1/239)  املبهج  (8)
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وعن دوري    ،أيب عمرو  دوريعن    )تـ ؟(  ان ـ ن سن ـ د ب ـ م ـ ح ـ ن م ـ م ب ـ اس ـ الق  .170

 . (1) الكسائي

 .(2)   عن ابن مجاز (ـ ه002بعد ـت) قتيبة بن مهران  .171

ـ ؟(   املقرئ  الطُّوِِسّ أبو احلسن    ، براهيم حممد بن إ  . 172  . ( 3)   عن خلف عن محزة   )ت

ب  .173 أمحد حممد  الصلت   ن  ابن  بن  ن ُبوذ،  إسحاق   (ـه320)تـ  ش  عن 

ِزّي  و  ر  اد، وعن إدريس الـم   .(4)   عن خلف العارش احل دَّ

 .(5)   عن السوِس تـ ؟() ثار، أبو احليّ قِّ الرَّ   يّ وسِ طُ رْ حممد بن أمحد الطَّ  .174

أمح  .175 بن  هللا حممد  عبد  بن  الربَْ د  خالد  بن  ؟(  يّ كِ مَ   أيب   )تـ  دوري  عن 

 .  (6) الكسائيعمرو، وعن دوري 

 
أيب  عنفيه  = الكسائي  عنو  ،2/469ومرع   دوري  القراء  ،(3/431دوري  لكن    اسمه)  معرفة  مل  فيه 

 (. 2/19) النهاية غاية (،1/114يرتجم له 

ومل    ، وحممد ابنه نفسه،وقال: فيام ذكره الرهاوي ،  حفص الدوريميذ  يف تالذكره    ،1/256)  غاية النهاية  (1)

 .مل أقف له عىل ترمجةو، ( يرتجم له

القراء  (،426)  األخبار  أحاسن  ، (2/94)  لالكام  (،88)  السبعة  (2)  النهاية   ية غا  (،1/107)  معرفة 

،  املشهورينرشة غري  معجم رواة القراء الع   .الرواة غري املشهورين عن الكسائي  قلت: هو أحد،  (2/26)

 .(254ترمجة )

للخزاعي  (3) بن676)  املنتهى  حممد  وفيه  خلف(،   ،  صاحب  سعيد  بن  حممد  عن  أخذ  السواق،    إبراهيم 

القراء) إبراهيم   بعدها،  فام  1/209معرفة  بن  فيه محد  الرساج(،  واسمه  أبان  النهاية    بن  ، 2/46)غاية 

حممد بن إبراهيم أبو أمية الطرسوِس، روى اسمه ، وفيه من كراو عن خلف العارش فيه وهو موجود ،49

عيس  بن  خالد  عن  األعمش  هوحروف  فلعله  أحد،  (ى  هو  ع  قلت:  املشهورين  غري  خلف ن  الرواة 

 .(266مجة )، ترمعجم رواة القراء العرشة غري املشهورين .العارش

يه عنهام، وهو  وجد فجامع البيان )يوجد كطريق عن إدريس احلداد عن خلف عن محزة(، الكامل )ال ي  (4)

(، غاية  1/192هج )ال يوجد(، معرفة القراء )موجود فيه عن خلف عن محزة(، املستنري )ال يوجد(، املب

 (. 2/52)ة النهاي

األخبار  ،(نزيل طرسوس2/480)  الكامل  (،1/270)  املستنري  (5) أمحد 408)  أحاسن  بن  ، وسامه حممد 

السوِس(، أنه من تالميذ  السالر  (،1/151)  القراء  معرفة  املروزي، وذكر  القراء البن   (،80)  طبقات 

 (.2/102) النهاية غاية

)ال   (6) الكامل  عنهام(،  فيه  يوجد  )ال  البيان  دوري ي  جامع  عن  ويوجد  عمرو،  أيب  دوري  عن  فيه   = وجد 
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عمرو  دوريعن    (ـه273)تـ  حممد بن أمحد بن أيب واصل  .176 وعن   ،أيب 

   . (1) الكسائيدوري 

 .(2)   عن هشام )تـ ؟( غاين ا حممد بن إسحاق الص  .177

البخاري  اهللبد  و عأب  ،حممد بن إسحاق  .178 إدريس    )تـ ؟(  عن   اددَّ احل  عن 

 .(3)   خلف العارش

اِدّي أبو عيل املخفي  ،حممد بن إسحاق  . 179 د  ـ ؟(   الب غ   . ( 4)   عن خلف عن محزة   )ت

 . (5) عن قنبل  هـ(294)تـ  الرَّبَِعيّ سحاق بن وهب  إ حممد بن    .180

  )تـ السلمي الرتمذي إسامعيلأبو  ،بن يوسف بن حممد   إمساعيل حممد بن   .181

 . (6)  ن ذكواناب عن ؟(

ِشّ أبوبكر  ،إمساعيل حممد بن   .182  . (7)   عن السوِس )تـ ؟( الُقر 

السِّ   عبد  أبو  ،حممد بن اجلهم بن هارون  .183 اِدّي   ّي رِ مَّ اهلل  د   ( ـه 208)تـ    الب غ 

 . (8)  عن خلف عن محزة

 
 (.2/68(، غاية النهاية )407(، أحاسن األخبار )3/417الكسائي =

للخزاعي  (1) النهاية  (،2/64)  الكامل  (،678)  املنتهى  أحد،  (2/91)  غاية  هو  غري    قلت:  الرواة 

الكسائي، عن  واصلو  املشهورين  بن  أمحد  بن  حممد  ا  .سامه  القراء  رواة  املشهورين لع معجم  غري  ، رشة 

 .(267ترمجة )

 (.2/99) ة النهايةغاي (،2/407) الكامل (2)

و1/214)  الكامل  (3) يوجد،  املعروفني    ،(عنهكطريق    ال  القراء  املقرئ  54)قراءات  املفرس  أنه  وفيه   ،

 (.2/99) النهاية غاية األفطس(،

 .(2/89) ، غاية النهاية(663) أحاسن األخبار ،(3/276)  الكامل (،679) خزاعياملنتهى لل (4)

 (.2/89ة )غاية النهاي (،1/30) املصباح (5)

 .(2/91) ، غاية النهاية( 300) أحاسن األخبار (6)

 .(2/102) ، غاية النهايةاسمه فقط( وفيه، 8/065) سري أعالم النبالء (7)

البيان  (8) ا  ،(137)  جامع  )قراءات  املعروفني  القراء  (،401لقراء  في)  معرفة  له لكن  ه  اسمه  يرتجم    مل 

السالر(،  1/154 البن  القراء  أحد2/101)  النهاية  يةغا  (،97)  طبقات  هو  قلت:  غري    (،  الرواة 

 .(272، ترمجة )قراء العرشة غري املشهورينمعجم رواة ال .املشهورين عن خلف العارش
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 . (1) عن قنبل   )تـ ؟(ار طَّ بوبكر الع  أ  ،بن وهب   حممد بن حامد   .184
عب أ  ،ايد ن احلسن بن ز ـ د ب ـ م ـ ح ـ م  .185 األ  و  اهلل  ا   ّي رِ ع  ش  بد  ب ه   اجلروآين   يِنّ األ ص 

 . (2)   عن روح )تـ ؟(
بكر    ،ون حممد بن احلسن بن حممد بن زايد بن هار  .186 النقاش    املُوِصيِلّ أبو 

ادعن إدريس  (ـه351)تـ   .(3)   عن خلف العارش احل دَّ
إدريس    (ـه354)تـ    حممد بن احلسن بن يعقوب بن مقسم  .187 اد عن   احل دَّ

 . (4)   رشاعلف العن خ
عن    )تـ ؟(  أبو جعفر  ،لعزيز بن صهبان حممد بن حفص بن عمر بن عبد ا  .188

 .(5) ئي الكساوعن دوري   أيب عمرو، دوريأبيه 

ـ ؟( الـت ْسُُتِيّ   د بن محا   حممد   . 189  . ( 6)   ودوري الكسائي   ، عن دوري أيب عمرو   )ت

 . (7)   عن قنبل (ـه310)تـ اء ذَّ احل   ّي طِ اِس أبو احلسن الو   ،حممد بن محدون  .190

و يّ يعِ طِ بن محدون القَ   مد حم  .191 ابن  ي ،  )كان موجودا    أبو حامد   ،محدانقال 

 . (8)  الكسائي دوريعن  هـ(302سنة

 
 (.2/102)غاية النهاية  (،1/326) املصباح (1)

 .(2/116) ، غاية النهاية(26) لكربىا الكفاية (،679) املنتهى للخزاعي (2)

الصواب أن يكون  و  ،اسم ولده احلسن  فيهوإنام    ،هعن  كطريق  ال يوجد)  الكامل  ،(44)  الكفاية الكربى  (3)

 النهاية  ايةغ  ،(كام هنا  إدريسأنه عن إسحاق املروزي الراوي الثاين خللف وليس  كذلك  ذكر  قد  ووالد،  ال

(2/119.) 

فيه   وجدال ي)  الكامل  ،(وليس فيه خلف العارش  138عن خلف عن محزة    ريقكطيوجد  )  جامع البيان  (4)

 (.2/123) النهاية غاية (،1/225) القراءمعرفة  ،(عنه

 .(2/134) ، غاية النهاية(7/825) طبقات بن سعد  (5)

البيان  (6) يوجد)  جامع  االسم  هامعن كطريق    ال  القطيعي  لعلهو  ،هبذا  محدون  بن  دوري عن  اآليت    حممد 

ّي(،الـتُّس  وفيه أمحد بن حممد    ، 124)  منجد املقرئني  ،( 143كسائيال وذكر أنه ،  2/351)  النهاية  غاية  رُتِ

 .(يروي عن الدوري

 (. وفيه: وسامه اهلذيل عبد اهلل   ، 120/ 2)   غاية النهاية  ،(2/309،308)  الكامل (،683) املنتهى للخزاعي (7)

للخزاعي  (8)  = النهايةغاية    (،3/442)  الكامل  (،1/504)  صباحامل  ،(1/203)   املبهج  (،683)  املنتهى 
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ِ   ،ابن عطاء  ،بن عمران   يد حممد بن سع  .192 الب    ير،الَّضَّ  )تـ ؟( از  زَّ أبو جعفر 

 . (1)  عن خالدعن خلف عن محزة، و

 . (2)   عن السوِس )تـ ؟( ايِنّ رَّ أبو عيل احل   ،حممد بن سعيد  .193

 .  (3)  عن هشام )تـ ؟( ح بن شر   حممد  .194

عن    )تـ ؟(  أبو املعصوم بن أيب شعيب السوِس  ،بن زايد ن صاحل  حممد ب   .195

 . (4) السوِس  أبيه 

ـ ؟( أبو العباس القطري الرميل    ، حممد بن عبد احلكم بن يزيد  .196  .  ( 5)   عن قالون   )ت

  ( ـه 291)تـ    ، )قنبل(  حممد بن عبد الرمحن بن خالد بن حممد بن سعيد   .197

 .(6)   يالبزعن 

ّي أبو عبد اهلل    ،الصباح بن    حممد بن عبد العزيز بن عبد هللا  .198 كِّ  )تـ ؟( الـم 

 .(7)   عن قنبل

هللا  .199 عبد  بن  مُ حممد  بن  حممد  بن  احلسن    ،ة رَّ   اِدّي   ، الطُّوِِسّ أبو  د   ، الب غ 

ادعن إدريس  (ـه352)تـ اشقَّ النَّ  .( 8) عن خلف العارش احل دَّ

 
 .(وسامه ابن سوار حممد بن هارون  :قالو ،2/120)=

للخزاعي  (1) خلف،فيه  وهو    ،3/269)  الكامل  (،684)  املنتهى  خالد  عن  أحاسن   (،3/283وعن 

، قلت: (ةوذكر أنه قديم الوفا  ، تالميذ خلف عن محزةيف، ذكره  2/128)  غاية النهاية  ،(365)  األخبار

 . ( 270، ترمجة ) القراء العرشة غري املشهورين   معجم رواة  .الرواة غري املشهورين عن خلف العارش هو أحد

 (.2/146) غاية النهاية (،1/115رتجم لهمل ياسمه فيه لكن )  معرفة القراء (2)

 . مل أقف له عىل ترمجةو (،هشاميف تالميذ ذكره  ،2/355) غاية النهاية (3)

 (.2/155) غاية النهاية (،1/115مل يرتجم لهاسمه فيه لكن )  راءلقمعرفة ا (4)

البيان  (5) القراء   ،(105)  جامع  لكن  )  معرفة  فيه  له،  اسمه  يرتجم  القطريمل  إىل  أحاسن  (1/93ونسبه   ،

 .(2/141) غاية النهاية ،القطري(، ونسبه إىل 243) األخبار

 .(2/165) ، غاية النهاية( 212) ن األخبارأحاس (6)

 (. 2/152) غاية النهاية (،1/196) معرفة القراء (،685) املنتهى للخزاعي (7)

للخزاعي  (8) الكربى  (،685)  املنتهى  يوجد)  الكامل  (،105)  الكفاية    النهاية   غاية  ،(عنهطريق  ك فيه    ال 

(2/164.) 
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اِزّي أبو عبد اهلل    ،سعيد   حممد بن عبيد هللا بن احلسن بن  .200 عن    )تـ ؟(   الرَّ

اديس إدر  . (1) عن خلف العارش احل دَّ

 .(2)   عن قالون (ـه 241)تـ  يِنّ ام  ث  أبو مروان العُ  ،حممد بن عثمان  .201

 . (3)   عن البزي (ـه 307)تـ  يبطِ أبو بكر اخل   ، حممد بن علي بن عبد هللا  .202

 . (4)  نوردا عن ابن (ـه 209)تـ  يّ دِ اقِ الوَ   بن واقد   حممد بن عمر  .203

 . (5)  عن قنبل (ـه 270)تـ قبل  يّ طِ اسِ أبو عون الوَ   حممد بن عمرو،   .204

اأبو    ،حممد بن عيسى بن إبراهيم بن رزين  .205 التَّ عبد  ايِنّ   ّي مِ ي  هلل  ب ه  )تـ    األ ص 

 . (6)   وعن خالد ، عن خلف عن محزة (ـه253

 . (7)   عن قنبل )تـ ؟(اص صَّ حممد بن عيسى بن بندار اجلَ   .206

وعن   ،وعمر  أيب  دوريعن    (ـه300)تـ بعد سنة  اينّ سَّ لغَ حممد بن فرج ا  .207

 . (8)   دوري الكسائي

 
 ، 1/171)  هايةلنا  غاية  وفيه اسمه الذي يف غاية النهاية(،  ،13/459تاريخ دمشق )   ،(ال يوجد)   املستنري  (1)

 (. 2/194وترجم له ،احلداد إدريسذكره يف ترمجة 

(،  2/195)  الكامل،  (1/214)  املصباح  وفيه سعيد بن عثامن(،  ،1/65)  املبهج  (،105)  جامع البيان  (2)

 .(2/173) ، غاية النهاية(243) أحاسن األخبار

 (. 2/188) النهاية اية غ  ،(2/195) الكامل ،(50) الكربىالكفاية  (،668) املنتهى للخزاعي (3)

نافع(،  ،90)  السبعة  (4) أنه من رواة  ابن سعد  وفيه  النهاية  (،1/51)  طبقات  (، قلت: هو 2/219)  غاية 

 . (292، ترمجة )معجم رواة القراء العرشة غري املشهورين .عن نافعالرواة غري املشهورين  أحد

 (.2/159النهاية ) يةغا (،119) طبقات القراء البن السالر (،1/331) املصباح (5)

للخزاعي  (6) يوجد)  الكامل  (،687)  املنتهى  األخبار  ،(عنهكطريق  فيه    ال  النهاية (366)  أحاسن  غاية   ، 

أحد2/197) هو  قلت:  العارش  الرواة   (،  خلف  عن  املشهورين  غري    . غري  العرشة  القراء  رواة  معجم 

 .(294، ترمجة )املشهورين

القراء  (،1/333)  املصباح  (7) لكن  ا)  معرفة  فيه  له سمه  يرتجم  السالر   (،1/133مل  البن  القراء    طبقات 

 (.2/197غاية النهاية ) (،115)

 (.2/229) ةغاية النهاي (،3/21)  الكامل (،681) املنتهى للخزاعي (8)
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ب ـ ـــ م ـ ـ ح ــ ـ م  .208 الف ـ ــ د  بزرقان  ـعـي   ،َداِديّ ـــ ـ غْ ـ ـ البَ ل  ـ ـ ض ـ ـ ن  ؟(رف  حفص   )تـ    ، عن 

 . (1)   الدـــوعن خ

ـــــــ زي ـــــ ن ي ــــ م ب ــ اس ـ ـــ ق ـ ن ال ـ ــ د ب ـ ـــ م ـ ــ ح ـ م  .209 ــ   ( ـ ه298)تـ   ايِنّ ر  د  ن ـك  ـس  ي اإلِ ـو علــأب  ،د ــ

 . (2)   وانــعن ابن ذك

 . (3)  عن هشام ؟()تـ  يّ دِ نْ اغَ لبَ ا   مان بن سلي   حممد بن حممد  .210

 . (4)   عن البزي )تـ ؟( ، أبو جعفريبّ حممد بن حممد اللَّهْ  .211

أيب   دوريعن    (ـه314)تـ    يِلّ اهِ لب  حلسن اأبو ا  ،اخ فَّ حممد بن حممد بن النـَّ  .212

 .(5)   وعن دوري الكسائي ،عمرو

  .(6)   عن هشام )تـ ؟( يّ مِ َبسَّا حممد بن حممد ال  .213

 . (7)  عن خلف عن محزة (ـه300سنة)تـ بعيد  يّ َصارِ نْ ألَ ا حممد بن خملد   .214

 
  عن   فيه  ال يوجد)  الكربىالكفاية    (،352/ 1،  1/311وفيه اسمه يف    ،عنهكطريق    فيه  ال يوجد)  املستنري  (1)

 .(460) األخبار أحاسن  ،(2/202) النهاية غاية ،(هامعنفيه  ال يوجد) الكامل ،(دخالوال  حفص،

مل يرتجم اسمه فيه لكن  )   ة القراءمعرف   ،(2/368)  الكامل  ،(1/92)  املبهج  (،681)  املنتهى للخزاعي  (2)

 (.2/204) النهاية غاية (،1/118له

 .(2/240) ، غاية النهاية( 301) خبارأحاسن األ (3)

)ملا  (4) )1/207ستنري  املصباح   ،)1/309( الكامل  القرا2/271،(،  معرفة  له (،  يرتجم  ومل  فيه  )اسمه   ء 

1/103( النهاية  غاية  وذك 2/210(،  فــ،  اسـر  بـم ـحـمو  ـهارة  ـتفا  ـ الفـ خ  هـمـي  اهلل،ـد  عبد  وتارة   ن 

 حممد بن أمحد(.

الكسائي،عن    كطريقفيه  يوجد    ،1/202)  املبهج  (5) يوجدو  دوري  عمرو  عن  ال  أيب   املصباح   ،(دوري 

معرفة    عن دوري الكسائي(،  ال يوجدرو، وعن دوري أيب عمكطريق  فيه    ال يوجدالكامل )  (،505/)

 (. 2/213غاية النهاية ) (،1/148) القراء

ترمجةاسمه    ، 210/ 2)   غاية النهاية   (، 385/ 2)   الكامل   (6) البسامي،   لعله حممد بن حممدوهشام،    يف  بسام  بن 

 .(عن هشام كذا ذكر اهلذيل، فلعله يروي عن احللواين عنه ءةروى القرا

البيان  (7) (،  261/  2)  النهاية  غاية  ،(3/265)  الكامل  (،1/157)  املبهج  ،(عنه  كطريق  يوجد  ال )  جامع 

أحـت: هـقل غ  دـو  العارشـيـالرواة  املشهورين عن خلف  املشه   .ر  العرشة غري  القراء  رواة  ، ورين معجم 

 .(299ة )ـ مـ رجـت
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 .  (1)  عن خالد )تـ ؟( ايِنّ د  م  ه  ـأبو سلمة ال ،ة يَّ مَ سى بن أُ بن مو حممد   .215

 . (2)   عن قنبل (ـه 318)تـ  يبّ نَ يْـ بن موسى بن حممد بن سليمان الزَّ مد  حم   .216

املنقي  أبو  ، حممد بن هارون  .217 ؟(  حامد  عمرو،  دوريعن    )تـ  وعن    أيب 

 . (3)   سائيكري الدو

 . (4)  عن البزي )تـ ؟( ن ن هارو حممد ب  .218

ب  .219 الفراءن حيىي حممد  اهلل  عبد  أبو  الصغري  ،  عن   (ـه 288)تـ    الكسائي 

 . (5) عن محزة خلف

اِزّي أبو عبد اهلل اخلنييس  ،حممد بن حيىي  .220  . (6)  عن خالد )تـ ؟(الرَّ

اِدّي   ّي مِ َّض   ح  ـأبو بكر ال  ،حممد بن يونس  .221 د    )تـ ؟(  زرِّ ط  مُ ـ يعرف بال  ،الب غ 

اديس عن إدر  . (7)   عن خلف العارش احل دَّ

 .(8)   عن روح )تـ ؟( ن سلمة م ب مسل  .222

 
 .(2/234) ، غاية النهاية( 366) أحاسن األخبار (1)

 .(2/234غاية النهاية ) (،1/199)  ، معرفة القراء(366) أحاسن األخبار (،1/324) املصباح (2)

معرفة   ،( 1/368  دوري الكسائي عن  د  ويوج،  1/270دوري أيب عمرو  نع  كطريق  ال يوجد)  املستنري  (3)

، وفيه أنه قال بعضهم أنه حممد 2/239)  النهاية  غاية  ،(نقيملامه حممد بن محدون اوس  ،1/155)  القراء

 (. بن محدون 

البيا  (4) هارون  و)  نجامع  بن  حممد  بن  حممد  ِعّي سامه  ب  احلسنالرَّ أبو  ال  ،( 113،  البن  القراء    سالر طبقات 

 . بزيلعله حممد بن حممد بن هارون أخذ عن ال قلت:، (2/225) النهاية غاية (،111)

/  2غاية النهاية )  (،1/164)  معرفة القراء   وفيه أنه يروي عن أيب احلارث عن الكسائي(،  ،98)  السبعة  (5)

اء العرشة  معجم رواة القر  .خلف العارش الرواة غري املشهورين عن    (، قلت: هو أحدهو فيه عن خالدو

 .(308، ترمجة )غري املشهورين

البيان  (6) للخزاع  ،(138)  جامع  األخ  (،689)  ياملنتهى  )باأحاسن  القراء  (،366ر  يرتجم  )  معرفة  مل 

 (.2/244) النهاية غاية (،1/124له

البيان  (7) يوجد)  جامع  العارش،  عن   كطريق  ال  محزة  إدريسعن    وال   خلف  عن  ال )  الكامل  ،(عن خلف 

 (.2/289) النهاية  غاية (،344) اسن األخبار، أح (يوجد

 .عىل ترمجة له، ومل أقف (رمجة روح، ذكره يف ت1/285) ة النهايةغاي (8)
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الزُّ عب  أبو  ، ام وَّ ن العَ ـ زة ب ـ م ـ ن ح ـ م ب ـ راهي ـ ن إب ـ ب ب ـ ع ـ ص ـ م  .223 اهلل  ؟(  ّي ريِ ب  يد    )تـ 

 .(1) عن قالون 

الضَّ   ،د الَولِيّ مضر بن حممد بن خالد بن   .224 البزي   )تـ ؟(   ّي بِّ أبو حممد    ، عن 

 . (2)   وانذكن اب وعن

 .  (3)  عن شعبة )تـ ؟( املعايف بن يزيد  .225

 . (4)   عن شعبة (ـه 211)تـ  الرَّاِزيّ ور  املعلي بن منص  .226

بكر    ،موسى بن إسحاق  .227 اأبو  اِدّي اخلطمي    ِرّي األ ن ص  د  )تـ   القايض  الب غ 

 .  (5) عن قالون (ـه297

ـ يف حدود  أبو عيسى   ، رزيق بن    موسى بن جهور  . 228  . ( 6)   عن هشام   ( ـ ه 300)ت

اد احل  عن إدريس    (ـه325)تـ    ايِنّ اق  اخل    أبو مزاحم  ،بن عبيد هللا  سى مو  .229  دَّ

 . (7) عن خلف العارش

 
  غاية  ،(243) األخبارأحاسن  ،(2/186) الكامل (،56قراءات القراء املعروفني ) ،(105) جامع البيان (1)

 . (261 /2) النهاية

كسكطريق  )يوجد    التيسري  (2) البزي  كثري  عن  ابن  قرأ عىل  أنه  يوجدو  ،114ند  ذكوان  ال  ابن    (،116عن 

البيان ف  جامع  البزي)يوجد  عن  ذكوان(،  وجدي  ال و  ،113يه  ابن  يوجد)  املستنري  عن    عنفيه    ال 

 ال يوجد، و2/279عن البزيفيه  يوجد  )  الكامل  (،1/552البن ذكوان  عن  ال يوجدو،  1/207لبزيا

 (.2/262) النهاية غاية (،300) أحاسن األخبار ،(عن ابن ذكوان

 (.1/302) النهاية غاية ،(3/133) الكامل (3)

 (.304/ 2) النهاية غاية ،(عنهكطريق فيه  ال يوجد) ملالكا ،(132) البيان جامع (4)

غاية   (،ومل يذكره عن قالون  ،1/130مل يرتجم لهاسمه فيه لكن  )  لقراء معرفة ا  (،243)  األخبارأحاسن    (5)

 .(2/276) النهاية

للخزاعي  (6) الكربى  (،693)  املنتهى  السالر  (،126)  الكفاية  البن  القراء  النهاي  (،131)  طبقات    ة غاية 

(2/318.) 

  ، (3/258لف عن محزةفيه عن خيوجد  و  ه،عنكطريق  فيه    ال يوجد)  الكامل  (،693)  املنتهى للخزاعي  (7)

 (.320/ 2) النهاية غاية
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 . (1)  عن خلف عن محزة )تـ ؟( موسى بن عيسى  .230

 .  (2)  عن ابن ذكوان )تـ ؟( ي  لِ ت  اخلُ   بن غالب أبو عيسى   موسى بن    موسى  .231

ـ    ّي كِّ م  ـ حممد ال أبو    ، عمر هارون بن    حممد بن   موسى بن  . 232  . ( 3)   بزي ال   عن   ؟( )ت

 . (4)   عن شعبة )تـ ؟( يّ مِ ارِ الدَّ ميمون بن صاحل   .233

سنة    ّي وِ رس   الكِ أبو احلسن    ،يف بن عبد هللا ظ ن  .234   هـ( 290)كان موجودا 

 . (5) عن قنبل 

   .(6)  وعن دوري الكسائي ،أيب عمرو دوريعن  )تـ ؟( نوح بن منصور  .235

 . (7)   عن شعبة (ـه 249)تـ  هارون بن حات  .236

بن علي   .237 أيب   دوريعن    (ـه053)تـ    اش قَّ النـَّ   املزوق كم  احل   ن ب هارون 

 .(8)  كسائيوعن دوري ال ،عمرو

 . (9)   عن هشام (ـه292)تـ  ش فَ خْ األَ بن شريك  هارون بن موسى   .238

 
 (.2/321) النهاية غاية ،(عنهكطريق فيه  ال يوجدو، 3/116) الكامل (1)

(2)  ( بغداد  أبو15/44تاريخ  أنه  وفيه  احلاف  ،  خت  ،ظ عيسى  بالشص  تـ  يلاملعروف  غاية   هـ(،270األصل 

 (.2/323) النهاية

يوجد)  التيسري  (3) البي  ،(عنه  كطريق  ال  يوجد)   انجامع  عنه  ال  يوجد)  الكامل،  (فيه  عنه  ال  معرفة   ،(فيه 

 (.2/323) النهاية غاية (،1/104مل يرتجم لهلكن  غري معروف، :يوقال مك  ،اسمه فيه )  القراء

 (.2/325) النهاية غاية ،(هعن كطريق ال يوجد، 3/512) الكامل (4)

السالر  (،55)  الكربىالكفاية    (5) البن  القراء  النهاية  (،115)  طبقات  قول    ،2/297)  غاية  أنه يف  وفيها 

 .( مجاعة، وقيل بل قرأ عىل اليقطيني عنه

يوجدو  ،3/211)  الكامل  (6) عمروعن  كطريق    ال  أيب  الكسائيعن  وال   ، دوري    النهاية   غاية  ،(دوري 

(2/343.) 

 (. 2/345) النهاية غاية ،(3/131) الكامل ،(133) جامع البيان (7)

(8)  ( بغداد  له  ،  3/152تاريخ  وترجم  هنا،  كام  اسمه  الدوري(، 16/46وفيه  عمرو  أيب  من  وأنه سمع   ،  

  ، وفيه أنه أبو موسى املزوق، يعرف بحيون املزوق، أخذ عن أيب عمر الدوري(، 1/139معرفة القراء )

 .(2/634) غاية النهاية

 .(2/347) ايةغاية النه  (،1/153) ، معرفة القراء (299) أحاسن األخبار (،694) للخزاعياملنتهى  (9)
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 . ( 1) عن حفص )تـ ؟( أبو عمر البغدادي ،ار مَّ بن حممد التَّ ة  هبري  .239

ِفّي أبو سعيد  ،بن حيىي حيىي بن سليمان   .240  .   (2)  ةشعبعن  (ـه237)تـ  الـُجع 

   .(3) عن أيب احلارث )تـ ؟( ُكَماينّ الـُت ْ يعقوب بن أمحد   .241

  ( ـ ه 200  )تـ يف حدود  ، أبو يوسف األعشى خليفة حممد بن  يعقوب بن   .242

 .(4)   عن شعبة

 . (5)   عن ورش (ـه 264)تـ  ، أبو موسى الصديف   على يونس بن عبد األ  .243

 

 

 

 

 
البيان  (،95)  السبعة  (1)  ،(3/237)  الكامل  ،(95)  ىالكربالكفاية    (،1/311)  املستنري  ،(135)  جامع 

 . (2/353) هاية(، غاية الن1/99)  معرفة القراء ،(459) أحاسن األخبار

 .(2/373) ، غاية النهاية(456) أحاسن األخبار ،(132) جامع البيان (،95) بعةلسا (2)

 .قلت: مل أقف له عىل ترمجة (،، ذكره يف ترمجة أيب احلارث2/34) لنهايةة اغاي (3)

  ة القراءمعرف(،  455)  أحاسن األخبار  ،(87)  الكربىالكفاية    (،1/309)  املستنري  ،(131)  يانجامع الب  (4)

 (. 2/390) النهاية ةايغ (،1/66)

غاية   (،1/85)  معرفة القراء   ،(246أحاسن األخبار )  (،281،278/ 1)  املصباح  ،(108)  جامع البيان  (5)

 (.2/352) النهاية
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 امتةاخل
طرق رواة القراء   رادءات توالت عىل إي ات القرامؤلفأن    ثهذا البح  لنا  رُ هِ ظ  يُ   -

املشهورين   املشهورة(العرشة  غري  قد،  )  هبا  انقطع  وأهنا  التاسع   منذ  العمل  القرن 

 هـ( يف كتبه املعتمدة يف اإلقراء. 833حلافظ ابن اجلزري)تـ عىل يد ا

كذلك  - الكبري    يظهر  به  الدور  قام  أسامئهم الذي  حفظ  يف  اجلزري  ابن 

 . يف كتابه غاية النهاية )املشهورة(م املخالفة لروايات الطرق رواياهت، و همترامجو

اء العرشة الواردة عن رواة القرَّ   () غري املشهورةيظهر كذلك أن عدد الطرق    -

(  5) طريقا غري مشهورة، وعن ورش  (18)  ( طريقا، فعن قالون324)   املشهورين

( طريقا 20)  قنبل  ،وعن  شهورة( طريقا غري م15غري مشهورة، وعن البزي)  طرق 

مـغي وعـهـش ـر  أبـ ورة،  دوري  عـن  ط43)   روـم ـي  غـ(  مـيـريقا  وع ورةـه ـش ـر  ن  ـ ، 

مشهورة، وعن ( طريقا غري  24)  ( طريقا غري مشهورة ، وعن هشام15)  السوِس

ذكوان وعن19)  ابن   ، مشهورة  غري  طريقا  ، 25)  شعبة  (  مشهورة  غري  طريقا   )

حفص محزة( 14)  وعن  عن  خلف  وعن  خالد  (،18)  ،  ط13)  وعن  غري  ريقا  ( 

،ورشهم الكسائي)  ة  دوري  احلارث (1)   مشهورة( طريقا غري  46وعن  أيب  وعن   ،

،وعطريقان غري مشهورين   وردان طريقان غري مشهورين  ابن  ابن مجاز  ، وعن  ن 

، وعن رويس طريق    طريق واحدة غري مشهورة، وعن روح  واحدة  غري مشهورة 

إدريس احلداد عن خلف9) ، وعن  غري   ( طريقا17رش)العا  ( طرق غري مشهورة 

 ن غري مشهورين. هورة، وعن إسحاق املروزي طريقامش

 

 

 
 وري أيب عمرو، عدا ثالثة انفرد هبم دوري الكسائي.قلت: طرق دوري الكسائي هم طرق د (1)
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 املصادر واملراجعفهرس 
عبد الوهاب بن وهبان، حتقيق أمحد السلوم،  ل  السبعة األخيار  أحاسن األخبار يف حماسن  -1

 دار ابن حزم، بريوت.     ،هـ1425، 1ط

القراءات   االختيار  -2 العزاخليَّ   لسبط  العشر   يف  عبد  وحتقيق  دراسة  السرب،اط،  ،  1ط   يز 

 الرياض.  هـ،1417

 بريوت. نان،  دار اجل   هـ، 1408،  1ط   تقديم وتعليق عبد اهلل البارودي،   للسمعاين   األنساب   -3

حلب   -4 اتريخ  الطلب يف  زكار،    بغية  سهيل  حتقيق  العديم،  ابن  العقييل،  أمحد  بن  لعمر 

 . . د. مد.ت. دار الفكر

دملح  الم ووفيات املشاهري واألعالم ساإليخ  اتر   -5 مر  حتقيق ع  ،بن أمحد بن عثامن الذهبي   مَّ

 بريوت. ،  هـ، دار الكتاب العريب 1407،  1عبد السالم تدمري ط 

، دار الكتب  ـ ه1410،  1قيق سيد كرسوي، طحت  ،أليب نعيم األصبهاين   ريخ أصبهانات   -6

 بريوت.   العلمية،

 بريوت.  ت[، دار الكتاب العريب،  ]د، ،دي للخطيب البغدا  اتريخ بغداد -7

 هـ، دار الفكر. 1415م[    ]د،   البن عساكر، حتقيق عمرو بن غرامة العمروي   دمشق يخ  اتر   -8

 . النارش: دار الكتب العلمية، بريوت (هـ1419،  1ط  ،للذهبي  تذكرة احلفاظ -9

الرواة وأنساهبم    -10   ،  القييس اهلل   ن عبد ملحمد ب   وألقاهبم وكناهم توضيح املشتبه يف ضبط أمساء 

الدين،   نارص  بابن  العرقسوِس الشهري  نعيم  حممد  طحتقيق  مؤسسة  1993،1،  م، 

 بريوت.   –الرسالة 

البيا  -11 السبعجامع  القراءات  يف  ايِن،يب أل  ن  الدَّ عمرو  صدوق      حممد  بتحقيق  طبِع 

 منشورات دار الكتب العلمية، بريوت.  هـ،1426،  1اجلزائري، ط 

ت[    ]د،   ،2ط   حتقيق شوقي ضيف،  وسى،د بن مهد، أمحجما بن  ا   أليب بكر،  السبعة   -12

 دار املعارف، القاهرة. 
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النبالء  -13 أعالم  شعيب  ل  سري  أحاديثه  وخرج  حتقيقه  عىل  أرشف    األرناؤوط، لذهبي 

 هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت. 1419،  11ط

القراءات  -14 اهلداية يف توجيه  املهدوي،   شرح    حيدر، ودراسة حازم سعيد    حتقيق  ألمحد 

 د، الرياض. هـ، مكتبة الرش 1416، 1ط

 ت[، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.   ]د، ،10ط  البن سعد، ى ت الكرب الطبقا -15

هـ، املكتبة  1423،  1حتقيق أمحد حممد عزوز، ط  الر، البن الس  طبقات القراء السبعة   -16

 بريوت.   العرصية،

،  1ط   فؤاد طلعت،  مدرشف حمدراسة وحتقيق أ   ،اهلمذاين أليب العالء    غاية االختصار  -17

 فيظ القرآن الكريم، جدة. هـ، اجلامعة اخلريية لتح1414

العشر  الغاية يف   -18 اجلنباز  القراءات  هـ،  1411،  2، ط البن مهران، حتقيق حممد غياث 

 الرياض.  زيع،دار الشواف للنرش والتو

القراء  -19 طبقات  يف  النهاية  اجلزري،   غاية  ج.   البن  بنرشه  طبراجسرتارس  عني   ،3   ،   

 بريوت.  دار الكتب العلمية،  هـ،1351

ن   دار العلوم للنرش،   م، 2006،  1ألمحد شكري،ط   القرآنية راءات يف الق   -20  . ، األردن عامَّ

الق   -21 املعرو قراءات  املشهورينراء  الرواة  برواايت  األندرايب،  فني  له    ألمحد  م  وقدَّ قه،  حقَّ

 ت. و بري ة،هـ، مؤسسة الرسال 1405،  2نصيف اجلنايب، ط أمحد  

جملة    ، للسامل حممد حممود الشنقيطي، والطريق   القراء العشرة ورواهتم بني القراءة والرواية   -22

 هـ. 1434  ض،، الريا2العدد  ،5الدراسات اإلسالمية، جملد 

العشر،  املالك  -23 القراءات  الزائدة عليها  يف  القاسم،    واألربعني  عمر    ، حتقيق اهلذيل أليب 

، طبع كرِس يوسف عبد اللطيف  ـ ه1436 ،1ط دان،  مد مح يوسف محدان، وتغريد حم

 نة املنورة. يباملد  ءات بجامعة طيبة،مجيل للقرا

الكربى   -24 العز    الكفاية  وحتالقالنيس أليب  دراسة  عثامن،  ط  قيق  غزال،  ،  1حممود 

 م، دار الكتب العلمية، بريوت. 2007
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 بريوت.   ريب، اث الع الرت سة  ّس مؤ   مؤّسسة التاريخ العريب،   د.ت.   البن منظور،   لسان العرب   -25

القراء  -62 لفنون  اإلشارات  اجلود،   اتلطائف  أبو  حسن  خالد  حتقيق  القسطالين،    ألمحد 

 هرة. م، مكتبة أوالد الشيخ، القا2014   ، 1ط

الّثمان   املبهج   -72 القراءات  ا  سبطل  يف  منصـور  حسن،    ،خلياط أيب  سيد كرسوي  حتقيق 

 العلمية، بريوت. لكتب دار اباز، ، توزيع مكتبة عباس أمحد الـه1427، 1ط

علوم    -82 إىل  الوجيز  العزيزاملرشد  ابلكتاب  أوالج،    تتعلق  آلتي  طيار  حتقيق  شامة،  أليب 

 م.  . د  ، دار صادر،هـ1395

،  1، دراسة وحتقيق عامر الّددو، ط سوارابن  أليب طاهـر،    يف القراءات العشر   املستنري  -92

 . ة، ديبّ هـ، دار البحوث للدراسات اإلسالمي 1426

البواهر با ملصا  -30 العشر  القراءات  الزاهر يف  ا  ح  ، دراسة وحتقيق  الشهرزوري لكرم،  أليب 

الدورسي،  سعيد  بن  الدين،1414إبراهيم  أصول  وعلومه،سق  هـ،كلية  القرآن   م 

 الرياض.  سعود اإلسالمية،جامعة اإلمام حممد بن 

معهد اإلمام   ، جملةطيلشنقيمحد األمني حممد أ  معجم رواة القراء العشرة غري املشهورين -13

 . هـ4251،  عام 18  بجدة، العدد  الشاطبي

 . الغوثاين، دمشق   هـ، دار 1432،  1ط   لعبد اهلادي محيتو،   معجم شيوخ احلافظ أيب عمرو الداين   -23

علم    -33 مصطلحات  القر معجم  وماآالقراءات  به   نية  املسؤول،  يتعلق  العيّل     ، 1ط   لعبد 

   . مرص دار السالم،  هـ،1428

القر   -43 الطبقات  ءامعرفة  على  حتقيق    واألعصار  ،الكبار  األرناؤوط، للذهبي،    شعيب 

 بريوت.  مؤسسة الرسالة، د.ت.   ،1وزمالؤه، ط

ا  -53 شرح  يف  جبارة،  لقصيداملفيد  ابن  حممد  بن  أمحد  العباس  الدين    أليب  خري  حتقيق 

 هـ، دار الغوثاين، دمشق. 1429،  1ط  الرشيف،

 القاهرة.  هـ، دار احلديث، 1430د.ع.    رهوين، عبد الرحيم الط يق  حتق   ، للخزاعي   املنتهى   -63
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  هـ، 1382،  1ط   لذهبي، حتقيق عيل حممد البجاوي،ل  ميزان االعتدال يف نقد الرجال  -73

 عرفة للطباعة والنرش، بريوت. دار امل 

العشر   -83 القراءات  يف  اجلزرّي،   النشر  الضباع،  البن  د  حممَّ عيّل    دار   ، د.ت   تصحيح 

 بريوت.   ة،لمّي ب العالكت
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