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 لخص امل

تقريباً    (ـه900دبع  ت)مقروءات أيب اليمن القدسي)هذا البحث هو حتقيق ملخطوط
اليمن القديس    وأبذكر فيه مؤلفه  ،  يف القراءات(  (ـه857ت )على الشهاب السكندري

لشاطبية للشاطبي، ل مقروءاته و   يف القراءات، السكندري  عىل شيخه الشهاب  مقروءاته 

السبع،  شيخه    ديناأس ذكر    ثم،  للداين  والتيسري القراءات  يف  السكندري  الشهاب 

لو الشاأسانيده  والتيكتايب  الدراسة البحث  يتكون  و   سري،طبية  املقدمة وقسمي  من 

مذيَّلا  واملوضوعات   والتحقيق،  املراجع  وفهريس  إىل  باخلامتة  البحث  وصل  وقد   ،

 نتائج من أمهها:

احلاذقي كام دلَّ عليه    ني تقلقراء املقديس من االيمن ال  اأن مؤلف الكتاب أب  -1

وشهادة شيخه اإلمام  نه روايته،  ز له وعبام جيوله  ازة شيخه الشهاب السكندري  إج

 جعفر السنهوري بإتقانه. 

أ  -2 اجلزري  أمهية  ابن  تلمذة  أحد  كونه  السكندري  الشهاب  ،  سانيد 

 . جازاتالذين تدور عليهم اإل ء الديار املرصيةوأحد كبار قرا

السوايداوي  ا  يدأسان  علو  -3 التيسري من طريق  كتاب  السكندري يف  لشهاب 

 قع بي السوايداوي والداين يف أحد إسنادْيه أربعة رجال.حيث و

خلو أسانيد الشهاب السكندري يف هذا املخطوط من ذكر شيخه حممد ابن    -4

 .  ابن اجلزري  داللةا عىل وجود أسانيد يف القراءات من غري طريق اجلزري، وفيه 

اهلجريلا  يصويو التاسع  القرن  يف  القراء  أسانيد  بدراسة  العرص   بحث  إىل 

 حبه وسلِّم. احلارض، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وص

،  اطبية الش ،  القراءات ،  الشهاب السكندري ،  أبو اليمن القديس   الكلمات املفتاحية: 

 املقروءات. ،  التيسري 
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 املقدمة

ا الذي  هلل  وتعبختصنا  احلمد  التحرحفظه  ب  هدالقرآن،  والتبمن  عىل يف  ديل 

ومتشاهبه، ويعلمه   ،مدى األزمان، ويرس له من حيفظه، وجيود تلوته، ويبي حمكمه

  وبعد: ،× أمة حبيبه ومصطفاهاختصت هبا عرب منظومٍة متصلٍة من السند لغريه 

يل سنة السلف  صاحب اإلسناد العا  ،شيخ املتقن لقد كان حتري القراءة عىل الف 

، ومن ه تعاىلغبتهم إتقان تلوة كتاب اهلل تعاىل، والقرب منرل  ؛هذا الدين  مل  يف تع

األئمة   القراءة  الذين  هؤالء  وا  القراءات يف عرصهحترَّ أئمة  بن   معىل  اإلمام حممد 

إسامعيل بن  ومنقديسال  اليمن  أبو  عيل  الكبارأبرز    ،  عليهم  األئمة  قرأ    : الذين 

بالرحلة من سائصوقاملاإلمام   العقطار  األر  د  بكر بن يوس أمحاس  بأبو  ف  د بن أيب 

يف    القلقييل السكندري  الشَهاب   القراءات  ومسندي  القراء  شيوخ  عىل  قرأ  الذي 

أبو الفتح حممد  شمس الدين  حممد ابن اجلزري، والشيخ    :أبرزهم  الذين من  عرصه

البلبثوع،  العسقلين اللخو  ، ييسامن  جىلَّ ،  اهلل  همرمح  وغريهم  ،قرايفيل  ا هذ  وقد 

أساامل الشخطوط  فائدةنيد  له  ومعرفتها  السكندري،  علم   هاب  لطلب  عظيمة 

كون   والقراءات؛  السكندري  يف  شيوخه  الشهاب  املرصية  الديار  يف  اإلقراء  عمدة 

 عن هؤالء  من هذا النحو، فريض اهلل  ة حتقيقه، فتجلت أمهيعرص ابن اجلزري  

األ معوعنَّ  ،علماألئمة  وجا  وإهم،  اهلل  وعَ تعلَّ ممن    همياعلنا  القرآن  فنال    ،مهلَّ م 

 اخلريية والفضل العظيم. 

 أسباب اختيار البحث واهلدف منه:  
 . أمهية دراسة األسانيد، ومكانتها يف علم القراءات القرآنية -1

ملهمة  لذي يعد  أحد العلوم املعرفة تراجم القراء ا  طريق  أنَّ دراسة األسانيد    -2

 ات. ة بعلم القراءاملتعلق
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تلمذة ابن اجلزري أشهر  أحد  شيخ املؤلف فهو    هاب السكندرية الشان مك  -3

اهلل  القراء  (1) رمحهام  كبار  إجازات  إليهم  ترجع  الديار    ،(2) الذين  قراء  أبرز  وأحد 

أثبت   الذين  العسقليناملرصية  حجر  أ وم  ،معهماسمه      ابن  القراء  ن  كثر 

 .هظهر من كثرة تلمذتاملقصودين بالرحلة إليهم كام ي

قراء الديار أبرز بيان إلسناد ، ففيها أمهية دراسة أسانيد الشهاب السكندري -4

الذين قرأ عليهم كبار القراء أمثال شيخ اإلسلم   القرن التاسع اهلجرياملرصية يف  

األنصاري السنهوري،  ،  زكريا  الدائ وجعفر  احلديدي،وعبد  أسد   م  بن  وأمحد 

 بعضها ال يوجد إال يف هذه الرسالةلعل و ة،هي أسانيد نادرو ، رمحهم اهللاألميوطي 

 املخترصة. 

 واإلسناد عىل كبار شيوخ عرصه. يف حتري القراءة    إبراز جهود أيب اليمن القديس  -5

بخطوط    -6 األسانيد  القراء  كتوثيق  العرص  بار  ذلك  جعفر  يف  كاإلمام 

 . "اجلامع املفيد يف التجويد "صاحب كتاب   السنهوري

   :ةسار لد  ااملتبع يفنهج  امل
التحليلي  املخطوط  :الوصفي  املنهج  حتقيق  يف  علمياا   ويتمثل  ورشح  حتقيقاا   ،

 لم. ـة األعـم ـ، وترجاأللفاظ الغامضة

 خطة البحث:  
 .وفهارس ،وخامتة، وقسمني ،تتكون من مقدمة

املقدمة،  أوَل  عىل:  منه،    :وتشتمل  واهلدف  البحث  اختيار  وخطته،  أسباب 

 .ةابق، والدراسات السوإجراءاته

 
اجلزري  (1) ابن  عن  أخذوا  الذين  القراء  إليهم  أشهر  نعيم  إج  وترجع  أبو  الشيخ  وهم:  أربعة  القراء  ازات 

األميوطي، أسد  بن  أمحد  والشيخ  النويري،  حممد  بن  طاهر  والشيخ  العقبي،  لشهاب  وا  رضوان 

 .(307ص)زروعي  امل  ارسالالت يف أسانيد القراءات ل د. يينظر: أوضح الد، السكندري

يف كتاب والشيخ عبد القادر العربييل    ي،دري التهامينظر إجازة الشيخ مصطفى األميهي، والشيخ محد ال  (2)

 .(302،  300، 299ص)أوضح الدالالت يف أسانيد القراءات ل د. يارس املزروعي 



 نديعبد الرحيم س تنــب دعاءد.             ب السكندري يف القراءاتالشه على  اليمن القدسي قروءات أيبـم

418 

 مباحث:مخسة ويشتمل عىل ا: القسم الثاين )قسم الدراسة(: اثنيً 
 . تعريف السند، ومكانته يف علم القراءاتاملبحث األول: 

 . ترمجة املؤلف وشيخه الشهاب السكندرياملبحث الثاين: 

الثالث:   الكتا املبحث  وموضوعه  ،باسم  ملؤلفه،  ومنهجونسبته  وأمهيته،   ،  

 ليه. ع تاظ لحوأهم املوطرقه، مؤلفه، 

 اخلطية.  ةوصف النسخاملبحث الرابع: 

 .نامذج من املخطوطةاملبحث اخلامس: 

 .ويشمل حتقيق املخطوط كاملا  : قسم التحقيق، اثلثاً 

 . وتشتمل عىل أهم النتائج والتوصيات  : اخلامتة،رابعاً 

 املوضوعات.ويشتمل عىل فهرس املراجع، وفهرس    س،فهار : الخامساً 

 :  تحقيقإجراءات ال
العلمية  -1 التحقيق  أساليب  وفق  املخطوط  من  حتقيق  سقط  ما  وإضافة   ،

عىل ما وهم فيه    التعليق املخطوط، وتصحيح وضبط الكلامت التي حتتاج لذلك، و 

 ية يف احلاشية.ظن ومهه من أسامء األعلم، أو أخطاء عقدالاملؤلف أو غلب عىل 

األعلم    -2 السبعترمجة  القراء  املؤلف  ةمج ة ورواهتم، والرتسوى  اسم   ، بذكر 

و سوى    -  وكنيته   ، ولقبه  ،وجده  ،وأبيه املؤلف  الشهاب "شيخه  شيوخ  شيوخ 

كاملا ف  "السكندري  اثني من،  -ُيذكر اسمهم  ذكر  به، مع  ما متيز  شيوخه،    :وأبرز 

 مرجعي.رتمجة من ق التوثيسنة وفاته، وووكتبه، وتلمذته، 

سوى األعلم الكتاب،    يف  ميف أول موضع ذكره  ترمجة األعلم املذكورين   -3

ال  قسم  إىل  ترمجتهم  فتؤخر  التحقيق،  قسم  يف  املؤلف  ذكرهم  ألن  ق يحقتالذين  ؛ 

 فتحقق يف موضعها.، ملخطوطاملؤلف ذكر أسامءهم كاملة يف ا

قدياما   -4 املذكورة  األماكن  حاهلترمجة  وبيان  حديثاا ،  من ،  ا  الرتمجة  توثيق  مع 

 الكرتوين حديث. مرجع قديم، ومرجع
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 وابن الفحام التي أحاهلا املؤلف   وأيب الطاهر النحويالداين  طرق  صيل  فت  -5

ذكر  ا  واتبعُت يف بياهنالطرق النرشية منها،  بيان  بيان طرق السند و  إىل كتبهم بغرض

الرئيس سن  ،الطريق  تفصيل  ثم  عنه،  املتفرعة  كل طريق،  والطرق  الطريق د  وذكر 

 يف أول موضع وروده فقط.سنة وفاته و ،باختصار م الَعَلمذاكرةا اس النرشي منها، 

 الدراسات السابقة:  
أو   القراءات،  يف  السكندري  الشهاب  أسانيد  بذكر  اعتنى  خمطوط  عىل  أقف  مل 

السكندري الشهاب  شيوخ  كتب  أسانيد  ومجيع  فيها  ،  يذكر  القديمة  القراءات 

إليهم    اهومؤلف التي أدت  النرش  كثري  القراءات، وقد حققت  أسانيدهم   من أصول 

علمي رسائل  والعنوان  يف  للداين،  التيسري  كتاب  ومنها  إسامعيلة،  الطاهر  ،  أليب 

 . تجريد البن الفحام التي ترجع إليها أسانيد شيوخ الشهاب السكندري وال

يف رسالة ماجستري  الباحث خلف بن محود الشغديل    التيسري للداينفحقق كتاب  

 الدكتور عيل احلذيفي.   إرشاف الشيخ ب   ـ ه 1421عام  املنورة باجلامعة اإلسلمية باملدينة 

يف رسالة  الباحث عبد املهيمن الطحان  يف القراءات السبع  وحقق كتاب العنوان  

 .الفتاح شلبي إرشاف د. عبد  ـه 1403علمية بأم القرى عام 

كتاب   املوحقق  لبغية  يفالتجريد  الفّحامال السبع  القراءات زيد  باجلامعة   بن 

 ، إرشاف د. حممد سامل حميسن.مسعود إلياسث ح اـ البه1409ة عام اإلسلمي

نرشت    حققت أو للقراء بعضها  كثرية  إجازات  عىل  خطوطات  امل  وي خزاناتوحت

 ومن أمثال املخطوطات: ايا الكتب املطبوعة، وبعضها ال يزال خمطوطاا،  صورها يف ثن 

إج ـطوـطخـم • تامـة  بمكتبـازات  االسلمبويل  القراءات ملصطفى  من  امللك ة  ة 

 . ( 334بد العزيز اجلامعية رقم حفظ )عن ب اهلل عبد

يف  • احلسيني  بن خلف  عيل  بن  حممد  إىل  احلسيني  بن خلف  من حسن  إجازة 

  .ورقة  12سعود من  امللكجامعة ، خمطوط بمكتبة القراءات
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القراءات من حممد • إجازة يف  ابن حممد    خمطوطة  للشيخ بكري  القطب  صالح 

 . (6555)م قبرة كتب الظاهريحللبي خمطوطة بدار الا

خمطوطة إجازة بالقراءات السبعة لعيل بن أمحد الشهري بابن كزبر من الشهاب  •

السبعة   القراء  تراجم  مع  البقري  برقم  أمحد  الظاهرية  الكتب  بدار  خمطوطة 

(3939 ) . 

االدرييس • حممد  الشيخ  إجازة  بحمودة   خمطوطة  املعروف  املالكي  احلسني 

عمر  (ـه1178ت)ريس  إد ا  للشيخ  قاسم  يف    (ـه1222ت)  التونيس  ويبجحملبن 

السبع، رقم   القراءات  بتونس  الوطنية  الكتب  بدار  جمموع  ضمن    خمطوطة 

 (13949 ) . 

 ومن الكتب املطبوعة على حنو هذا املخطوط: 
اجلزري   • ابن  أسانيد  طبعجامع  الرويثي،  أمحد  د.  وحتقيق  بمؤسسة    دراسة 

وش ـه1436عام  الضحى   أسانيده  اجلزري  ابن  فيه  ذكر  ذ  خأ  ن ذياليوخه  ، 

 القرآن والقراءات. عنهم 

بدار   • العبيدي، طبع  فتحي  للدكتور  بتونس  املتواترة  القرآنية  القراءات  أسانيد 

فيه  حزم ذكر  الرتمجة،  مع  التونسية  البلد  يف  القرآنية  القراءات    أسانيد 

 .  من اإلجازات اخلطية للقراء التونسييكبري  عدد سمجع ودروألعلمها، 

املكت يف  بعددٍ   ةيملس اإلبة  وتزخر  اإلسناد  حول  والكتب  العلمية  الرسائل  من   

 القراءات وإجازات القراء منها:

 للدكتور حممد فوزان العمر مطبوع بدار العاصمة بالرياض.  إجازات القراء •

رسا • دراستها،  يف  القراء  ومنهج  القراءات  اإلمام  أسانيد  بجامعة  دكتوراه  لة 

للطالب سعود  بن  س   حممد  بن  د  افرشإ   ،يرياملطعد  أمحد  إبراهيم    .أ. 
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ومنهج  ، ذكر فيها أسانيد القراءات وعللها  ـه 1432الدورسي، نوقشت عام  

 مع دراسة ألسانيد القراء العرشة والقراءات الشاذة.القراء يف دراستها، 

بحث منشور بمجلة    ،سيدي األميأ. د حممد    ـــاإلسناد عند علامء القراءات ل  •

( العدد  اإلسلمية  ع912اجلامعة  وجهود ـه 4251  ام(  للسند  فيه  تعرض   ،

القـعلم  ها، وأمثلة ألسانيد القراءات متحيصراءات وـد القـيـأسانراءات يف  ـاء 

 الضعيفة. 

أ. د حممد سيدي األمي، بحث منشور بمجلة   ـــاألخذ والتحمل عند القراء ل  •

 . ـه1424( عام 70) البحوث اإلسلمية العدد

عند   • ونقلها  القراءات  أ  املقرئيطرق حتمل  العابدين رستم، حم د  .  ل  زين  مد 

عام  ألول بنواكشوط للمتخصصي يف القراءات  بحث مقدم للمؤمتر الدويل ا 

عند 2011 التحمل  لطرق  الذكر  اآلنف  والبحث  البحث  هذا  وتطرق  م، 

 القراء. 

ي • د.  ل  القراءات  أسانيد  يف  الدالالت  طبعأوضح  املزروعي،  بمرشوع   ارس 

ب الكريم  القرآن  الكتاب  ـه1430األوىلط  ت  ويبالكاملساجد  رعاية  وأصل   ،

دكتوراه عام    رسالة  درمان  بأم  الكريم  القرآن  بجامعة  ،  ـه1426نوقشت 

وطرقه لإلسناد  الكتاب  اليوم  وتطرق  بلدها  املوجودة  إىل  وذكر  ،  معزوة 

 إجازات لكبار القراء. 
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 راسةقسم الد
 املبحث األول

 القراءات معل يفمكانته السند وتعريف 
 ة:لغند سالتعريف 

 . (1)ما ارتفع من األرض يف ُقُبل اجلبل أو الوادي، واجلمع أسناد

 السند يف الصطالح: 
مى  هو طريق املتن، أي سلسلة الرواة الذين نقلوا املتن عن مصدره األول، وُس 

امد  تالع  دره، أود يعتمد عليه يف نسبة املتن إىل مصإما ألن املسن    ؛هذا الطريق سنداا 

وأما اإلسناد فهو رفع احلديث ،  عرفة صحة احلديث وضعفه م د يفنَساحلفاظ عىل امل

 .(2) إىل قائله

القراءات: علماء  عند  القراءة  والسند  نقلوا  الذين  الرواة  سلسلة  ،  (3)هو 

  .(6) عن املصدر األول  والوجه، (5) ، والطريق (4) والرواية

 مكانة السند عند علماء القراءات:  
  ، والنازل   ،ايل منهاطلبها، وبينوا الع  وا يفورحل  ،ت باألسانيدالقراءا  ءلامنى عتعا

القراءة،    ،وجعلوا صحة سندها،  واملنقطع   ،واملتصل قبول  أساس  تواتره  وخري  أو 

هذا   عىل  العظيم  دليل  اجلامعة  ماجلهد  القراءات  كتب  فهذا ،  ألسانيدهمقدمات 

 
 .(3/022)نظور ، لسان العرب البن م(8/453)  ط األعظم البن سيدهملحكم واملحيا ينظر:( 1)

مجا  (2) بن  الدين  لبدر  النبوي  احلديث  علوم  خمترص  يف  الروي  و(30ص)عة  املنهل  العلامء   ينظر:،  عناية 

 .(5ص)باإلسناد واجلرح والتعديل وأثر ذلك يف حفظ السنة النبوية لصالح الرفاعي  

 ق عنه.ت والطرأمجعت عليه الروايا من أئمة القراءة بكامله ممامام إل هي: اخللف املنسوب  (3)

 .هي: اخللف املنسوب للراوي عن اإلمام (4)

 .عن الراوي وإن سفل  خذهي: اخللف املنسوب لآل (5)

 مل أقف له عىل ترمجة سوى يف الضوء اللمع للسخاوي.  (6)
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ااإلم اجلزري  ام  رسد  بن  من  فراغه  لألسانبعد  هباايد  ه  تلقى  ات القراء  لتي 

ذكر يمل  ؛ حيث  وهي أصح ما يوجد يف الدنيا وأعله  ، ألف طريق أهنا بلغت  ر:  يذك

عند  افيه ثبت  من  تقدم  ، هإال  من  عند  أئمت  هأو  أخذ    همن  ملن  لقيه  وحتقق  عدالته، 

 . (1) ممن ألف يف هذا العلم هلغري مل يقع إلزام   ووه  ،عنه، وصحت معارصته

 

 

 

 

 
 

 

 
 .(172، 158ص)القراءات ملحمد سيدي   ء، اإلسناد عند علام(3/510)ينظر: النرش البن اجلزري  (1)
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 املبحث الثاني
 وشيخه الشهاب السكندري اليمن القدسي يلف أباملؤ ترمجة

عمر بن يل بن  عبن إ سام  د بن عيلحمم ه:  أن  (1) الذي ورد يف الضوء اللمع  امسه:

يأصل،   قديسال العلء بن اليمن أبو  ،محنعبد الر  .مذهباا  يالشافع ،مولداا  املرص 

 ، بمرص. ةئنامثامي وة سنة تسع وثلث دلقعصف ذي ان لة ليولد يف ته:ولد 

 مسريته العلمية:   
  اا اءات السبع عىل عدة مشايٍخ إفرادبالقر، وقرأ  اوغريه،  آن والشاطبيةرقحفظ ال

 . ومسلم ،البخاري، وسمع ختم صحيح البخاريبعض ، كام قرأ اا ومجع

   شيوخه يف القراءات: 
 : ن ت عءاأخذ القرا

بكر    دأمح  -1 أيب  ببن  يوسف  أبن  الك ناين    ،وبين  الزين  البن  ، (2) قلقييل 

املقرندرلسكا الشافعي  ي  األزهر  العباس،  ئي  بالشامي،  أبو  واشتهر  ويعرف   ،

الذ وهو  السكندري،  استقر،  بالشهاب  ما  ي  حسب  عنه  مفصلة  ترمجة  وسأذكر 

 .فوقفت عليه؛ لكون أسانيد هذا الكتاب ختتص به، وهو أجل شيوخ املؤل

  األميوطي  ينسد الدبن أ س  باالعبو  أ  ،محدن أبالواحد    عبدسد بن  أ  بند  أمح  -2

املقافعالش  القاهري  ،السكندري املولد  ،األَصل ئي  أ   ر  الشهابسدابن    القوة   وأب  ، 

 . (3)(ـه 872)ت 

القاهري   الشهاب الشارمساحي  د بن عيل بن أيب بكر بن النور بن الزينأمح  -3

 . (4) (ـه855)ت الفريض  ئقرامل الشافعي

 
 ، ومل أقف له عىل ترمجة يف سوى الضوء اللمع. ( 232، 711/ 8)لمع للسخاوي لضوء الينظر: ا (1)

 . org.marefa.www، املرجع السابق، وينظر: موقع املعرفة رية قلقيليا بي نابلس والرملةبة لقنس( 2)

التاالضوء اللمع  :  هينظر ترمجت  (3) يف تراجم أئمة املوسوعة امليرسة    ،( 1/227)للسخاويسع  ألهل القرن 

 .(1/151) التفسري واالقراء والنحو واللغة لعدة مؤلفي

 . ( 175/ 1)   ي خليفة حلاج   سلم الوصول إىل طبقات الفحول ،  ( 16/ 2)   : الضوء اللمع للسخاوي ترمجته   ينظر (  4) 

../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.marefa.org
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  ، ابايل  بن الشهملعا  بوأ  ،د بن رشفم حم   محد بن حممد بنن أأمحد ب  نب  مدحم   -4

ي يعرف بابن احلرصي، و،  العباس   وس أبالشم ي السعودي،  الشافع  القاهري  البكر 

 . (1) (ـ ه858)ت ، ضاا يأار وبابن العط

امل  -5 حسعبد  بن  إيلك  بن  عيل  بن  حممعسام  بن  الن  ديل  ابن  البدر  ور  بن 

ئقمل ي اشافعري الالقاهخي طوال  . (2)(ـه858)ت  ارمكملاأبو   الزين والتاج، ر 

ي ثم املقديس احلنفي زامن الغيد بن موسى بن عمران بن موسى بن سلم حم   -6

 . (3)(ـه873)ت  نابن عمرالشمس  ا، ئراملق

 .(4) يالدمشق البقاعيس  محد الشم د بن أمد بن حمم حـم -7

الزين    يافعالش  ياهرثمي القياهلمرتىض  د بن  عبد الغن ي بن يوسف بن أمح  -8

 .(5) (ـه868)ت  ئاملقر

 بن   عريف  بن  حريز  بن  زهري  بن  سليامن  بن  جعفر  بن  ابراهيم  بن  رفجع  -9

الدهنالقريش  ،اضلف  بن  فضل الشافعي    األزهري  القاهري  املالسنهوري   ئ،قري 

 . قرأ عىل غريهمكام ،  (6) (ـه894)ت  أبو الفتح الزين

 :  شيوخه يف احلديث
بن حم  -1 بن أيب ن عبد  م سعد  اهلل بن سعد  م   ر بك  بد  ببن  أيب  بن  بن صلح  كر 

األص  القايض الّدين    ،احلنفي  املقديس  ،لالنابليس  أالديريبن  اشمس  بو ، 

 . بعض صحيح البخاريعليه قرأ ، (7) (ـه867)ت  ةاهرنزيل الق، السعادات

 
 .(11/179) معجم املؤلفي لكحالة، (6/291)ي ع للسخاو : الضوء اللمترمجته ينظر( 1)

 . (5/84)لمع للسخاوي : الضوء الترمجته ينظر (2)

 . (20ص) التاريخ املعترب يف أنباء من غرب لعبد الرمحن العليمي   ، ( 58  / 10) ع للسخاوي  لم : الضوء ال ترمجته   ينظر (  3) 

 .(9/50)للسخاوي  : الضوء اللمعترمجته ينظر قف عىل تاريخ وفاته،مل أ (4)

 . (1/589)عيل البغدادي ، هدية العارفي إلسام(4/258)سخاوي لللمع : الضوء الترمجته ينظر (5)

 (. 103ص)نظم العقيان يف أعيان األعيان للسيوطي ، (3/67)لضوء اللمع للسخاوي : اترمجته ينظر (6)

 .(5/387) تغري   البن   واملستوىف بعد الوايف   صايف املنهل ال ،  ( 249/ 3) : الضوء اللمع للسخاوي  ه ترمجت   ينظر     ( 7) 
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 يالسخاو  دم حم   بن  عثامن  بن  بكر   أيب  بن  حممد  بنن  الرمح  عبد  بند  حمم   -2

اخل  ،يالشافع  هريقالا اهللبأو  ، ريَأبو  عبد  ا،  و  الجللأو  أيب  الد،  فضلل    ين شمس 

يصحيح  ختم    تهبقراء  املؤلف  سمع،  (1) السخاوي  و(2) بالظاهرية  البخار  ختم  ، 

 عىل: (3) يف  الكامليةصحيح مسلم  

بن حمم   • أيحسن  بن  بن  د  بن حصن  حمم وب  بن  النيس  درإ  بن  النسابةد  سابة 

  ي حلسين ا  ينين بن نجم الدلدارص امد بن ن أبو حم   ،رالبد  ،ىيسن ع  عيل ب  بن  نسحلا

 .(4) (ـه866)ت  النسابةالرشيف   ،يالشافع القاهري

حمم إ بر  بند  حمم   بن  عمر  بن  عيل  • بن  حممد  بن  يم  ي امل  البانباري  داه    رص 

 .اوغريمه، (5) (ـه867)ت  ين ابن الَفخر البانبارينور الد ، يافعالش

 له:  ز جاأ
العسقلين    ينكناالبن الرساج  حالبن ص  بن نصري  بن عمر بن رسلنح لاص -1

ين ّي األصل  .(6) ه(868)تحفص وأبوقاء  و البأب علم الدين القاهري الشافعي ،الُبْلق 

 
 .(152ص) قيان للسيوطي ، نظم الع (8/2)الضوء اللمع للسخاوي : ترمجته رينظ (1)

ببالقاهرة    الظاهرية  رسةدامل  (2) البندقدارّي  أنشأها امللك  ين،  خط بي القرصتقع  تي  اثنسنة  الظاهر بيربس 

س فيها الفقه الشافعيوستي وستامئة ى غرفة  ليوم سويبق منها اواحلنفي واحلديث والقراءات، ومل    ، وُدرِّ

ينظر:  واحدة   املعز،  واالعتببشارع  مو(4/224)للقزويني  ار  املواعظ  م،  قبل قع  من  تراها  مل  كام  رص 

com.ographicegyptiange://https / 

الكامليةت  (3) احلديث  بدار  بالقاهرة    ،عرف  القرصين  وتقع  بي  والغ البخط  ،  ريبرشقي  السلطان ،   أنشأها 

بكر أيب  امللك  ابن  حممد  الدين  مر  نارص  بن  شادي  بن  أيوب  وستامئة،  وان  بن  وعرشين  اثنتي  سنة  يف 

النبوّي  ووقفها عىل باحلديث  املشتغلي  الشافعية،  و  اليووبالفقهاء  منها  بقايا  اهلل  قي  لدين  املعز  بشارع  م 

ينظر:  بال واالعتبار  قاهرة،  السي،  (4/219)  قزوينيللاملواعظ  وزارة  بمرص  موقع  واآلثار  احة 

eg.gov.antiquities.www://http 

 .(510ص)عقيان للسيوطي نظم ال ،(249/ 3): الضوء اللمع للسخاوي ترمجته ظرين( 4)

 .(270/ 5)للسخاوي ينظر: الضوء اللمع ( 5)

 .(327/ 6)البن تغري املنهل الصايف ، (312/ 3)سخاوي لل ينظر: الضوء اللمع( 6)

https://egyptiangeographic.com/
https://egyptiangeographic.com/
https://egyptiangeographic.com/
http://www.antiquities.gov.eg/
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بن   رد بن حممد بن كيدوم بن عم م بن أمحد بن عبد املنعم بن أمحالسل  عبد  -2

بغداد ي  لْيلوي ابن الرّشف احلسين ي القَ   باسالع  وأب  ،ابشهد بن الأبو حمم   ،ريأيب اخل

، كام أجاز له آخرون (1) (ـه859)ت    املجد  سعيد العز  ،نفي ثم احل  احلنبيل  ريالقاه  ثم

 ، ومل أقف له عىل تلميذ أو مؤلف. غريمها

وصفه اإلمام جعفر السنهوري يف شهادته عىل إجازته هناية   ثناء العلماء عليه:

  ل، املحص  ن،يد، املفنقن، املجاملقرئ، املت  املدقِّق،  ،اضلالشاب الف»  ـهذا املخطوط ب

 . ( 2) « داء والتجويدجيد، املفيد، املاهر بحسن األامل

ألن آخر شيوخه  ؛  ـه900مل أقف عىل تاريخ وفاته، ولعله تويف بعد سنة    وفاته:

وهو معارص له؛ فالسخاوي ولد سنة    (ـه902)ت  موتاا شمس الدين حممد السخاوي  

أمتي  امأع}حلديث  اا  وأيض  ،(ـه839)سنة  ف ولد  لؤملوا،  (ـه318) اما  ر  إىل   لستيبي 

عله تويف ستي عاماا، فل  ـ ه 899يكون عمره سنة    (3) وأقلهم من جيوز ذلك  السبعي

 ، واهلل أعلم بالصواب. هابعد

 :ترمجة الشيخ شهاب السكندري
  .(4) ذكر آنفاا  امسه:

رم  ولدته: عارش  يف   سنة  ولد  وو  سبعضان  أخرب  ةئامسبعمخسي  الشهاب  ، 

 . ه بخطه وي وكتبه لبذلك السخاري السكند

 :شيوخه
 يف القراءات:  -أ 
 :اعتنى بالقراءات َفتل بالسبع عىل 

 
 .(260/ 7)املنهل الصايف البن تغري ، (198/ 4)ي للمع للسخاوينظر: الضوء ا (1)

 . (477ص)ينظر: ( 2)

 (:385/ 2وفوائدها« )حاديث الصحيحة ويشء من فقهها »سلسلة األحسن عند األلباين  (3)

 ( 4236) يحه حيف ص هوابن ماج(، 3550يف صحيحه )الرتمذي أخرجه 

 . (424ص)ينظر: ( 4)
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أمحد  -1 بن  الفتح    الشمس،  حممد   عليهعرض  و  املرصي،  ثم  العسقلينأبو 

 . (1) التيسري ، كام سمع منه الشاطبيةأيضاا 

 . ئ ر ق ي امل الك القاهري امل   ثم   التونيس   ي شعر األ ي  زك ال   بن عبد اهلل د حممد بن حمم  -2

 . شتغديد بن كين حمم نارص الد -3

 . (2) ن السكاكينياب -4

  ي املرص  ا القرايف  الصفو  بأ  ،يللن بن عبد اجلمحن بن عبد الرعثام  بنليل  خ  -5

   .بن املشبب

يم بن عبد الكيعقوب بن عبد  ف  الرش  -6 يم الرح  ثم   ،أبو يوسف الدميسني  ،ر 

 . (3) يوشنجلا ياملالك اهريالق

 . (4) هـ(833)تالدمشقي ريعيل بن يوسف اجلز بن  مد بن حممدحممد بن حم  -7

 :ربعة عشر علىأل كما تال اب  
البلبييس القاهري املقر  ثع  بنن  الرمح  عبد  بنن  عثامالفخر    -8 ام  إ م،  امن الفخر 

  أن ؤلف  ره امللذي ذكعليه، وا  ريسسمع الت  السكندري  ذكر السخاوي أنَّ و،  األزهر

 . عنه يقيمن طرىل السويداوي خر البلبييس عالسكندري سمعه مع الف

 يف  اإلقراء.  ه مجيعاا وأذنوا ل ،(5) ء بن الفالح العل -9

سلمة  -10 بن  عمر  بن  حممد  بن  املنعوت   ،حممد  األنصاري  اهلل  عبد  أبو 

ه علي  عسم   كامات،  اءقرالعنوان يف  ال  ، سمع عليه(ـه792)ت    البلبييسبصلح الدين  

 . ويداويالس أمحدته عىل راءبق بعض التيسري للداين

 
 . (247ص)ينظر:  (1)

 ، وسيأيت بيانه يف موضعه."السكاكيني"ارص الدين كشتغدي  رة نشه  أنَّ املؤلف سيذكر   (2)

 .(10/285)لسخاوي نظر ترمجته: الضوء اللمع لي (3)

 . (9/255)، الضوء اللمع للسخاوي (2/247)بن اجلزري ينظر ترمجته: غاية النهاية ال  (4)

 ف عليه. مل أق (5)
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   حلديث:يف ا -ب
القالدمشقالصدر  ور  بن منص  د بن عيلحمم   -1 ،  (1)   هـ(786)ت    ايضي احلنفي 

عليه   ثلثياته يفسائ  مع  ،يح الصح  جّل سمع  بقراءة   ر  وثامني وسبعامئة  سنة مخس 

  . (2) ـ( ه979 )تد اهلل حممد بن مجال الدين عب حب بن هشامامل

ابن حم   د بن سعيدم حم   -2 الديري  شم ال  ،لقييسمد  ، قرأ عليه  (3) (ـه728)ت  س 

   .صحيح البخاري بتاممه

  ، كتب(ـه806)ت:  العراقى  الزين    ،الرمحن  عبد  بن  احلسي  بن  الرحيم  عبد  -3

 . ه برشطهسامعه للمسلسل باألولية من مع ،من أماليه  عليه

بن  اهبرإ  -4 زبمر بن حممد  عيم  القاههالرب  ةيادن  الشان االتكاوي  ،  اف ع يري 

 . (4) أخذ عنه (،ـه834 )ت

، ومنهم: فانتفع به خ ،وتصدى لإلقراء ،ثحدَّ  تالمذته:  لق 

  ، (ـ  ه 852)ت بالزواوي ويعرف  ،  اب البلقايس ن بن نرص اهلل الشهاميلد بن س أمح  -1

 . (5) لعرشامجع عليه 

 . (6)سبعال هيعلع ، مجسنهوريالر جعف بن ابراهيم بنجعفر  -2

ال  ،بن حممد  زكريا بن حسن  -3 ويسمى   ،نيةاحلسيإمام  ،  صلدمريي األالزين 

أيضاا  الرمحن  أشهر  ،عبد  بزكريا   ، التيسري و،  السبععليه  تل  ،  (ـه825)ولد  ولكنه 

 
ا  (1) التقييد يف رواة السنن باألسانيد  ي، ذ(393ص)إلرص عن قضاة مرص البن حجر  ينظر ترمجته: رفع  ل 

 . (1/191)للفايس 

ترمجت  (2) د   ه:ينظر  ملعرفة  للمقريزي  السلوك  امللوك  الدو(5/404)ول  ذيل  يف  األمل  نيل  للملطي  ،  ل 

(2/380.) 

  .(4/163)للملطي ألمل نيل ا، (8/88)لسخاوي للمع لالضوء اينظر ترمجته:  (3)

 . (1/113)سخاوي ع للالضوء اللمترمجته: ينظر  (4)

 .(42ص)ي العقيان للسيوط، نظم (1/310)الضوء اللمع للسخاوي ينظر ترمجته:  (5)

 (. 103ص)لعقيان يف أعيان األعيان للسيوطي ، نظم ا(67/ 3)ينظر: الضوء اللمع للسخاوي  (6)
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أتراب  -والشاطبيتي وعقيلة  السبع،  القراءات  يف  التهاين  ووجه  األماين  حرز 

 . (1) ة بتاممهالفيواأل -سم العثامينرلالقصائد يف علم ا 

ويعرف بابن جليدة   ، ئرقامل  يعاف حىل الششهاب الدين امل  ،حسن  د بنأمح  -4

 .(2) ، تل عليه السبع (هـ874 ت)

عيل  -5 بن  اهلل  عبد  بن  الدين  ،عيل  السنهور  ،نور  ثم  النطوبيس  حسن    ي أبو 

 . (3)والعنوان ،وعليه سمع التيسري، بالسبععليه تل  ، ه(889)ت

ز  دأمح  د بنحمم   بنا  يزكر  -6 يكبن  األ  ،ار  ،  (ـه829)ت  السنبكي    اريصنالزين 
 . (4)عبالسبتل عليه 

موسى  -7 بن  حممد  بن  الغفار  السمدييس    ،عبد  عليه (ـه871)ت  الزين  تل   ،

  .(5) بالسبع

حمم حيي  -8 بن  العبيسى  الرشف  سعيد  بن  القاهريد  بالقباين،     ويعرف 
 .( 6) ري للداينس  تيعليه  ال  أَ قرعليه، و اا تل بالسبع مجع (،ـه900)ت

الد  -9 عيلائعبد  بن  الد  ،م  حمم   ،ين زين  احلديديأبو  عليه  (ـه870)ت  د  تل   ،

 .(7) لسبعبا

، تل  (ـه862)ت  زاق بن عبد الوهاب املرجويش الشاف ع ي  د بن عبد الرحمم   -10

 .(8) عليه بالسبع

 
 .(1/179)ي ، املوسوعة امليرسة لعدة مؤلف(3/332)الضوء اللمع للسخاويترمجته: ينظر  (1)

 .(1/279)للمع للسخاويالضوء اينظر ترمجته:  (2)

 .(7/138)عجم املؤلفي لكحالة  ، م(5/249)اللمع للسخاويالضوء ينظر ترمجته:  (3)

 . 113/ 2 طبقات الفحول حلاجي خليفة  وصول إىل ، سلم ال ( 234/ 3) الضوء اللمع للسخاوي رمجته:  ينظر ت   ( 4) 

 .(141ص)، النور السافر للعيدروس (4/243)يالضوء اللمع للسخاو ترمجته: ينظر  (5)

 .(2/342) لبدر الطالع للشوكاين ا ،(10/246)الضوء اللمع للسخاويينظر ترمجته:  (6)

 .(5/111)حالة ، معجم املؤلفي لك(4/42)ضوء اللمع للسخاويالينظر ترمجته:  (7)

ترمجته:    (8) للسخاويينظر  اللمع  اجلوا( 8/55)الضوء  يف  ،  والدرر  اإلسلمترمجهر  شيخ  حجر   ة  ابن 

 .(3/1148)للسخاوي 
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ي احلزنور الدين األ   ،ةَعيل بن أمحد بن خليف  -11 ، (ـه892)ت  األسمر    في نهر 

 . (1) القراءات ه ذ عنأخ

بإ برا  -12 األنالد  برهان  ،دم ن عيل بن حم هيم  التتائيزراخل  صاريين  )ت   جي 
 . ( 2) ط وابن كثري إ ىل الكهف فق   ، ا لنافع وكذ   ، للكسائي القرآن، وقرأ عليه    ه ي تل عل ،  ( ـ ه 895

أ  -13 بن  صدقة  بن  الصرييف  ا  ،دمحأمحد  ال  ،بن  أبو  بالشهاب    فتح   نفضل 

 .(3) ات ه القراء، أخذ عن(ـه905)ت  ين  للعسق الفتح ا وأب ،ين الد

الزبيديشهال  ،د بن أيب بكرم د بن حم أمح  -14 اليامين  احلريض  القريش   ت)  اب 

 . (4) قرأ عليه القراءات(، ـه898

أمح   -15 بن  عيل  بن  عيل  ،ر البد  ،دحسن  األزهريالدم   َأبو  الشاف ع ي  ي  اطي 

 . (5) اءاتالقر هن، أخذ ع(ـه881)ت  يرالرض

 ، عينصاري القاهري املقرىء الشافألاد بن حامد الزين  بن حمم غني  عبد ال-16

 . (6) سورة الفيل إىل آخر القرآن بالعرش، قرأ عليه (تقريباً  ـه815ولد ) ، بن القصاصا

يلد بن عيل بن إ س املؤلف حمم   -17 قديس، قرأ عليه  ال  العلء  بن  اليمن  أبو  ،امع 

راويتيه  فع بة طه، وبقراءة نااية سور هنالقرآن إىلن أول  وايتيه مبرو  بقراءة أيب عمر

األ أثناء سورة  كتاب  إىل  والشاطبيةعراف من طريق  والعنوان  ل  التيسري،  لشاطبي، 

كام مجع عليه بالسبع من الطريق نفسه من أول القرآن إىل قوله  ،أليب الطاهر النحوي

وعرض    له باقيه،  ازوأج  ،[ 203]البقرة:﴾ حمخم  جم يل ىل  مل ﴿ٱ  تعاىل:

 
 .(5/166)الضوء اللمع للسخاويترمجته: ينظر  (1)

ترمجته:    (2) اللمع  ينظر  اجل( 1/87)للسخاويالضوء  حجر ،  ابن  اإلسلم  شيخ  ترمجة  يف  والدرر  واهر 

 .(3/1065) للسخاوي

 . (1/45)داودي ن للرسي ، طبقات املف(1/316)الضوء اللمع للسخاويينظر ترمجته:  (3)

 .(1/368)لفي ملوسوعة امليرسة لعدة مؤ، ا(2/108)الضوء اللمع للسخاويمجته: ينظر تر (4)

 .(1/700)، املوسوعة امليرسة لعدة مؤلفي (3/106)ويللسخاالضوء اللمع ينظر ترمجته:  (5)

 .(4/256)الضوء اللمع للسخاويينظر ترمجته:  (6)
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التيسري للداين  كام سمع عليه كتاب  من آخرها،    ن حفظه إال يسرياا اطبية مالش  عليه

لشيخ برهان الدين إبراهيم اليمني املقرئ،  أوله إىل باب اإلدغام الكبري بقراءة امن  

 . جيوز له وعنه روايته  سنة سبع ومخسي وثامنامئة وأجاز له باقيه، كام أجاز له ما

ي  بن الزين الغزالشمس أبو عبد اهلل  ،غريباملن  اب  ،ن حممد بن عمر ب  دم حم   -18

 . (1) لسبعقرأ عليه يا ،(ـه820)ولد  احلنفي

  تل ،  (ـه895)ت    عبد القادر بن عمر بن عيسى الوروري األصل القاهري  -91

 .(2) روايتي  عليه

، قرأ بعض عبد اهلل بن حممد بن حسن اجلامل األخصايص أو اخلصويص  -20

 . (3)عليه معجلا

ب  -12 أيبعثامن  ان  الفخر  القاه  القرريلسندبييس  بعض  عليه  تل  للعرش  آ،  ن 

 .(4) (ـه870حوايل  )ت

عثامن  -22 بن  حممد  بن  الد  ،  لبهويتا  عثامن  عمرو  أبو  األصل  يَ الفخر  مي 

 .(5) ، جود عليه القراءات (ـه908)ت  الطبناوي

 .(6)مروه أليب عتل علي ،(ـه228ولد ) يرو الوفا اجلعفبأ ،ينالد د تقيحمم  -32

  )تخاوي  س الس  بن الشم ريأبو اخل  ،ن القصبياب  ،دد بن أمحم حممد بن حم  -42

[5]البقرة:﴾زب﴿ٱ آن وللفاحتة إىل آخر القرلنرص إىل عليه من ا  قرأ (،ـه913
(7).   

 
 .(8/263)خاويع للسللمالضوء اينظر ترمجته:  (1)

ترمجته:    (2) للسخاويالينظر  اللمع  و(4/282)ضوء  اجلواهر  تر،  يف  حجر  الدرر  ابن  اإلسلم  شيخ  مجة 

 .(3/1105) للسخاوي

 .(5/48)الضوء اللمع للسخاوي: ر ترمجتهينظ (3)

 . ( 241/ 2) للسخاوي    يفة ، التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرش ( 127/ 5) الضوء اللمع للسخاوي مجته:  ينظر تر   ( 4) 

ترمجته:    (5) اللمع  ينظر  أخبا (5/140)للسخاويالضوء  عن  السافر  النور  الدين  ،  ملحيي  العارش  القرن  ر 

 .(46ص) العيدروس

 .(9/212)للمع للسخاويالضوء اظر ترمجته: ين (6)

 .(580ص)ري ، نيل االبتهاج بتطريز الديباج للتكرو(9/47)الضوء اللمع للسخاويترمجته: ينظر  (7)
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حمم   -52 بن  ن شعبان  عوض  بن  الدرصاد  السكندري  بأ  ،ين  الربكات  و 

 .(1) نآجود عليه القر، (ـه877ت)

ال  -62 ّي، واب الدمهش لل بن او الفضأب  ،دم ن حم د ببن أمح  غن يعبد  يعرف  ري 

 .(2) اممهالشاطبية بتقرأ عليه ا، (ـه906ت ) كأبيه بابن تقي

الدين  عيل  -72 نور  عيل  بن  احلسن  البشبييش   ،امليرسوي  بن  احلسن  أبو 

 .(3) ( ـه837)ولد  األزهري

 .يتعيل بن يوسف بن صرب الدين بن موسى اجلرب -82

 . ( 4)   قرأ عليه الشاطبية   ، ( ـ ه 682لد  )و تتائي،  الرشف ال  ،بان يل بن شعبن ععمر  -92

أيب   -30 بن  بكر بن عحممد  بن عبد  املشهدي،  اهلل  يل  الزين  ابن  الفتح  )ت   أبو 
 . (5) آنعليه القرد جوَّ  ،(ـه889

أبو الفتح    الشمس  ،بن احلمصاينا  ،حممد بن أيب بكر بن حممد بن أيب بكر  -13

 . (6) وألفية النحليه قرأ ع  ،(ـه789)ت لرسيسا يفاملنو

الرمحنحم  -23 عبد  بن  اهلل  عبد  بن  ا،  مد  بن  الدين  قايض    ،لولوينجم  ابن 

 .(7) عليهمجع ، (ـه876)ت  حممد الزرعي الدمشقي وأب، ونعجل

حممد  -33 الشمس  ابنة  الصائغاملعروف    فاطمة  الديروطي  بابن  يوسف    ، بن 

 . (8) عليه قرأْت 

 
 .(3/303)ء اللمع للسخاويالضوينظر ترمجته:  (1)

 .(287ص)، نيل االبتهاج للتكروري (4/624)لسخاويالضوء اللمع لر ترمجته: ينظ (2)

 .(5/211)اويالضوء اللمع للسخينظر ترمجته:  (3)

 .(6/106)الضوء اللمع للسخاوير ترمجته: ينظ (4)

قرن السابع للشوكاين ، البدر الطالع بمحاسن من بعد ال (7/179)ويلسخاالضوء اللمع لينظر ترمجته:  (5)

(2/149). 

 .(143ص)ي ، نظم العقيان للسيوط(7/190)الضوء اللمع للسخاوي: ينظر ترمجته (6)

 .(2/197)، البدر الطالع للشوكاين (8/95)سخاويالضوء اللمع للينظر ترمجته:  (7)

 .(12/106)خاويالضوء اللمع للسينظر ترمجته:  (8)
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 . ( 1)   أجاز له ،  ( هـ 891ت )   ي سن الغز بو احل أ ء  العل، لبغيلا بنا ،يماهربإبن  عيل -34

الرح  -35 حمم يم  عبد  بن  حممد  ال  ،دبن  أبو  بن  فضالتقي  واملل  يعرف  حب، 

 .(2) ، كتب عليه يف القراءات (ـه910)ت  وجاقين األكأبيه باب

د )ول  برهان الدين املحيل األصل السلموين  ،إبراهيم بن خليل بن إبراهيم  -36

 . (3) عليه القرآند جو، (ـه298

 . ( 4) عليه يف القراءات درس  ،  ( ـ ه 888)ت  السنهوري    وب إسامعيل بن أمحد بن يعق   -37

حممد  -38 بن  احلق  احلق   عبد  عبد  السنباطي  ،بن  الشمس  بن  )ت    الرشف 

 .(5) لنافع  يسرياا عليه قرأ ، (ـه931

حس  -39 بن  حسن  بن  اجليحسي  الأب  ،يالفتح  امل  بن  اهلل  عبد  ف  رش و 

للسبعة،  [5]البقرة:﴾زبٱ﴿ٱالبقرة إىل الفاحتة، وليه تل ع ،(ـه895)ت  يالشرياز  

 . (6)وأجازه باإلقراء

الرمحن  -40  عبد  بن  عليه  ،(هـ902)ت:السخاوي    بن حممد  حممد  بعض    سمع 

 . القرآن مجعاا 

، سمع  (ـه890)ت    ين الدكامري املولد املنويفنور الد  ،محد بن عيلعيل بن أ  -41

  .(7) عاا عليهالقرآن مجن م الكثري

 
 .(5/159)الضوء اللمع للسخاويينظر ترمجته:  (1)

ترمجته:    (2) اللمينظر  للسخاويالضوء  بأ(4/188)ع  السائرة  الكواكب  ا،  املائة  للغزي  عيان  لعارشة 

 ."محنالر  عبد"، وسامه الغزي (1/234)

 .(1/49)الضوء اللمع للسخاويظر ترمجته: ين (3)

 .(2/290)للسخاويمع ينظر ترمجته: الضوء الل( 4)

 .(141ص)ر السافر للعيدروس ، النو(4/37)ينظر ترمجته: الضوء اللمع للسخاوي( 5)

 .(1/763)مؤلفي ، املوسوعة امليرسة لعدة (3/931)ظر ترمجته: الضوء اللمع للسخاويين( 6)

اينظ  (7) الضوء  ترمجته:  للسخاوي  ر  اإل(5/172)للمع  تؤمجة شيخ  والدرر يف  اجلواهر  ابن حجر  سل،  م 

 .(3/113)للسخاوي 
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دسد بن عبد الوأ بند محأ -24  .أخذ عنه (ـه872)ت  شهابلا، اح 

يس   شمس  ري ال بن من د  د بن أمح حمم  -43 ر ويف  الت الص املقد   . ( 1)   ، أجاز له ( ـ ه 876)ت    اج 

مع تأديب    هر دهراا وانقطع باجلامع األز  ،ىاألعيان طبقة بعد أخركام قرأ عليه  

 .(2)بكيةنااجل درسةام بم أيت

 ،اتبطرق القراء  اا عارف   ، ب ان اجل   ي ل   سهلا   ،متقشفاا   ، ضعاا امتو  ،اا خرّي   كان  صفاته:

إىل  اا ذاكر و حهلا  هل  ،تهافي  األداء  الطلب  ملزماا   ،احسن  يف    مع  وهو  ،ةلنفع  تقدمه 

يل الرط ،اهلمة عيل ،عقل والسمعالسن صحيح ال   . وحو 

عليه: العلماء  يف    (3) (ـه852)ت    ينالعسقلحجر  ابن  أثبت    ثناء  القراسمه  اء  

املرصب هذالديار  وسط  شه  وصفهبل    ،قرنالا  ية  علياديف   اإلم)  :هة    ، امبالشيخ 

الد  ،امماهل  ،واحلرب املبرك  ،ين شهاب  األد  ،سلمية  األ  ،اء علم  القروقدوة   ، اءئمة 

لو اإلقراءوحامل  قبله  وثامنامئة،  عييف  سنة مخس وأرب  ك ل وذ  (،اء  بَويف  أخرى   : ـا 

اإل  ) المالشيخ  ابيشهد علن  مما  ذك ، و(لَفاضام  الديريه   ت)  ائيقرصاألحييى  و  ،ن 

،  (6) هـ( 849)ت س الونائي م الش   حممد ، و ( 5) ( هـ850)تور القايايت  الند بن  حمم و،  (4) (هـ880

  ،وحيد دهره  ،لفة السبقي  ،ةالعلمالعامل  )  بـ  (7) (ـه841)تاخلجندي    طاهر  وصفهو

 
 .(7/113)ينظر ترمجته: الضوء اللمع للسخاوي( 1)

ب(  2) جانبك األرشمدرسة  األمري  الدوادارناها  اخلازندار  نْ ـه318)ت    يف  ع  زويلة، (  َباب  َخارج  القربيي  د 

املدروهذ اجل ه  الضوء اسة معروفة اآلن بجامع  ينظر:  بالقاهرة،  املغربلي  بشارع  للسخاوي  للمنابكية  ع 

 .com.enterelqalamc://https، موقع مركز القلم لألبحاث والدراسات ( 3/54)

 . (251ص)اظ للسيوطي ات احلف، ذيل طبق(2/36)اللمع للسخاوي مجته: الضوء رينظر ت( 3)

 .(177ص )يوطي للس ، نظم العقيان(10/240)ضوء اللمع للسخاوي ينظر: ال( 4)

 .(154ص)، نظم العقيان للسيوطي (212/ 8)ينظر: الضوء اللمع للسخاوي  (5)

ا  (6) للسخاوي  ينظر:  اللمع  حسن(7/140)لضوء  مرصاملحارض  ،  تاريخ  يف  للة  والقاهرة  سيوطي  

(1/440). 

 . ( 466/ 1)   لرشيفة للسخاوي نة ا حفة اللطيفة يف تاريخ املدي ، الت ( 365/ 6) ترمجته: املنهل الصايف البن تغري    ينظر (  7) 

https://elqalamcenter.com/
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اليمن القديس بـ  أبو    مؤلف هذا الكتاب  ه تلميذهصفو   كام  ،(اشيخن  ،وفريد عرصه

اإلشيخ ال» العامل،  مام،  العامل،  احل،  البحر،  العلمة،  املحدث  امة،الفهرب،  ،  الفقيه، 

احلافظ،    د، املحقق، املدقق، اللفظ،ية، الرحالة، املقرئ، املجواملسند، املعمر، الراو

املفن املتقن،  والضابط،  املعقول  بي  اجلامع  مفياملن،  الطالبينقول،  رحلة د   ،

املقرئي،داملح مجال  املسند  ثي،  الناقلي،آخر  قدوة  اخل  ين،  الرضية،  ذو  لل 

األصيل،املرضي  واخلصائل املتقشارلبا  ة،  الويل،  البارع،  السعيد،  الصالح،  ،  ف، 

وكذا  ،  (1) «وارث األنبياء واملرسلي، املرحوم، الورع، الزاهد، شهاب الدنيا والدين

اإلوصف هناجعف  مامه  يف  السنهوري  هر  بـ  ية  املخطوط  العامل،  العامل،    م،مااإل»ذا 

ستاذ  لمة املتصدرين، األرة املقرئي، صدر كهة، البحر، احلرب، الفهامة، فخر ممالعل

اإل اآلالعايل  سائر  من  إليه  املرحول  األحفاد   ،فاق سناد،  ملحق  البلد،  وأقىص 

 . (2) «بأجداد األجداد

 ف.ه عىل مؤلَّ مل أقف ل ه:ـــــاتـفـؤل ـم

يمل  ه:ــــاتـــوف  اإلقع  فكـنـ  مــن  وــسب  ةـنـس   اتـراء حتى  ائة ـانم ـوثم ن  ـيمسـخع 

 . (3) ة ــنـة س ــائـن مـع

 

 

 

 
 . (463ص )ينظر:  (1)

 . (476ص)ينظر:  (2)

 (.1/621)ة امليرسة لعدة مؤلفي ، املوسوع(263/ 1)للسخاوي  ينظر: الضوء اللمع( 3)
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 لثاملبحث الثا
 ،وأهميته ،وموضوعه ،ملؤلفهونسبته  ،اسم الكتاب 

 وأهم املالحظات عليهوطرقه،  ،ومنهج مؤلفه 

ي  اب:الكتاسم   اساما ذكر  مل  له    املؤلف  يأت  ومل  أول   تسميةا   ذكرلكتابه،  يف 

يف    وهو موجود  ملعاجم،  ارس وا ب الفهيف كت  اا له ذكر أجد  مل  ذاوكالكتاب أو ثناياه،  

برنستكتبة  مهرس  ف ال"باسم  ون  جامعة  أيب  القديسثبت  لكن  "يمن  من  ،  يمكن 

من القديس  ليأيب ا وءات  مقر  "خلل فحوى املخطوط وموضوعه أن يكون عنوانه

بعد ا   (ـه857)ت  السكندريالدين  عىل شيخه شهاب    تقريباً(   ـه900  )ت  ،  "ءات لقرايف 

  للكتاب.ه ليكون عنواناا وهو الذي اخرتت

أيب    نسبته ملؤلفه: إىل  الكتاب  القديس يدل عليينسب  قوله يف مقدمته:  اليمن  ه 

إسامعيل بن اليمن    بويل، أاجلم   يقول العبد الفقري احلقري الذليل، الراجي عفو ربِّه»

، ختم اهلل له باا مذه  ، والشافعيأصلا   ، والقديساا عمر بن عبد الرمحن املرصي مولد

كذلك«بخري وقوله  آخره:  ،  حممد»  يف  اليمن  أبو  الفانية  بيده  بن   علقها  عيل  بن 

 .«ن عمر بن عبد الرمحن القديس الشافعيإسامعيل ب

القديس  مقروءات  موضوعه: اليمن  عىلأيب  السكندريا   شيخه    يف   لشهاب 

   القراءات.

ث   و أبفها  حيث جعلها مؤل  ،كبرية  ة  يأمه  ةللمخطوط  أمهيته: القديس  ملا   اا بتاليمن 

من القل  القراءات  قرأه  السكندري  الشهاب  شيخه  أبرز   قييلعىل  من  يعد  الذي 

  بية العصور الذهأحد  القرن التاسع اهلجري  املرصية يف    دي القراءات يف الديارمسن

القعلل السكندري  ف  ؛راءات م  ابن   معارص  الشهاب  الشيخ  القراءات  علم  لعمدة 

ويعد  خ الشهاب السكندري،  وشيد  هو أح    ابن اجلزرينَّ  ، بل إ  اجلزري

ا اجلزري  ابن  عن  اآلخذين  أشهر  اإلجازات،    لذينمن  يف  أسامءهم  وهذا  يذكر 
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صاحبه   دونه  إذ  نادر؛  األثبات  من  شيخالنمط  حياة  آخر  وفايف  ه  يف  ته،  مرض 

ي تلميذ السكندر  هد عليه كبار القراء يف عرصه كاإلمام أيب جعفر السنهوريوأش 

ومكانة، كام   وهذا يزيده أمهيةا   ،شهادات موثقة بخطوطهملا  ذهيع ه، ومج هام اهللرمح

ال يوجد بعضها    ، وقدكون األسانيد املذكورة نادرة  ؛يتهأبرز ما يدل عىل أمه   منأنَّ 

 ة.لرسالإال يف هذه ا

مل ينص املؤلف عىل منهجه، لكن يمكن استنتاجه من خلل حتقيق   فه:مؤل منهج

ثببدأ  حيث  ،  ملخطوطا ث فيها عن عظمة كتاب اهلل، ومكانة  مة حتدقدبم ته  املؤلف 

ا أئمة  وجهود  الشهاب لقراقارئه،  شيخه  عىل  مقروءاته  بذكر  بدأ  ثم  نقله،  يف  ء 

ه، وقراءته عليه رو إىل سورة طعم   أيب  راءةقب  إفراداا فذكر قراءته عليه    ،السكندري 

 غريه  عىله  ، ثم ذكر قراءتقرآن ي البقراءة نافع إىل سورة األعراف، وإجازته له لباق

أولومجعاا   اداا إفر من  عليه  والقراءة  إليه،  وعودته  تعاىل: الق  ،  قوله  إىل  رآن 

له    [203البقرة:]  ﴾حمخم جم يل ىل ملٱ﴿ وإجازته  للسبعة،  مجعا 

الشيباقيه، ثم ذك ، ثم فصل إسناد كل  ين قوخ الذر  السكندري  الشهاب  رأ عليهم 

ه عىل  ضه الذي تويف فيمر  يف  السكندري أشهدهاب  الش  ثم ذكر أنَّ دة،  شيٍخ عىل ح

طهم، ثم ذكر عرضه الشاطبية  ادهتم بخطوشه إجازته بعض القراء الصاحلي املوثقة 

لسكندري  سناد اوذكر إقيها،  له با  جازتهإمن آخرها، و   إال يسرياا   عليه حفظاا   كاملة

  ، وإجازته لهلكبريام ا، ثم ذكر سامعه عليه كتاب التيسري من أوله إىل باب اإلدغفيها

شيقيهبا إسناد  وذكر  كل،  له  وأجاز  التيسري،  كتاب  يف  السكندري  له    ما  خه  جيوز 

 . بتوثيق شهادات ثلثٍة من القراء بخطوطهم (1) ت وعنه روايته، وختم الثَّبَ 

 
واملقصو  (1) والبينة،  احلجة  هنا  دالثَّبَت:  املحدث:  به  فيه  جيمع  الذي  املقرئ  الفهرس  مروياته و  وكذا 

جة؛ ألن أسانيده وشيوخه حجة له، وقد ذكره كثري من املحدثي. وقيل: إنه  احل  خه، كأنه أخذ منوأشيا 

 . (4/477)لزبيدي ل تاج العروسينظر:  جازملحدثي، ويمكن خترجيه عىل املمن اصطلحات ا
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 لف: طرق املؤ 
ش املؤأ  قر عىل  للداين، لف  التيسري  كتاب  طرق  من  السكندري  الشهاب  يخه 

البن الفحام، وسأذكر الطرق عن يد  تجرالنحوي، وكتاب ال  طاهروالعنوان أليب ال

االرواة مقترصةا عليهم، مبين لطرق النرشية منها، أما تكملة السند من الراوي إىل ة 

 فلم أذكره.  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 سري: أولً: طرق التي
، فذكر أنه قرأ قراءة نافع اين طرقر الدكذ ه يف كتاب التيسري باب اإلسناد مفصلةا

عىل أيب الفتح فارس    هـ(258)ت  ط حممد املروزينشييب  ة قالون من طريق أ روايمن  

مر املقرئ  عىل إبراهيم بن ع  ه(380)تراساين  عىل عبد الباقي اخل  (ـه140)تبن أمحد  

وقرأ رواية  ،  (ـه258)تبن األشعث    ر أمحدأيب بك عىل    ( ـه344)تعىل أمحد ابن بويان  

(  ـه 402)تعىل خلف بن خاقان    ( اً ريبهـ تق240)تطريق يوسف األزرق    ورش من 

وأما قراءة  ،  (ـه802)تعىل إسامعيل النحاس    (ـه356)تعفر أمحد التجيبي  عىل أيب ج

د أمح  ارس بنعىل ف  هـ(324)تابن كثري فقرأ رواية قنبل من طريق أيب بكر بن جماهد  

  أيب   وقرأ رواية البزي من طريق   ، (هـ386)ت أيب أمحد السامري عبداهلل البغدادي  عىل

عىل أيب بكر حممد    (ـه412)تعىل عبد العزيز الفاريس    (، ـه294)تي  ربيعة حممد الّرَبع  

وأما قراءة أيب عمرو: فقرأ رواية دوري أيب عمرو من طريق أيب  ،  ( ـه351)ت  النقاش

عىل عبد العزيز البغدادي عىل أيب   هـ(280)ت بضع  س  دو بن عب   الرمحن الزعراء عبد  

أيب بن  الواحد  عبد  جم   (ـه349)تم  هاش   طاهر  ابن  عىلعىل  الز  اهد  عىل  أيب  عراء 

اليزيدي   املبارك  بن  حييى  عىل  عمرو،  ىل  ع  (ـه202)تالدوري  برواية  أيب  وقرأ 

وبإدغامه   واملتقاربي،  املثلي  من  األول  بإظهار  طري السويس  أيب  من  ن  مرا ع ق 

تقريب316)تموسى بن جرير   ابن    راءةوقرأ ق ،  عىل فارس بن أمحد عىل السامري  (اً هـ 

ا عامر   رواية  ذكوان  من  األخفش  بن  هارون  طريق  العزيز    هـ(292)تمن  عبد  عىل 
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  هـ( 250)توقرأ برواية هشام  من طريق أمحد احللواين  ،  النّقاش  بكرالفاريس عىل أيب  

فا الفتح  أيب  عبدان  السام  رس عىلعىل  بن  بعد  ري عىل حممد  قراءة  ،  هـ(300)ت  أما 

من طر  شعبة  رواية  فقرأ  ش عاصم  الرصيفيني  يق  حيي   ـ( ه261)ت عيب  آدم  عن  بن  ى 

به عىل فارس أ قر  :( ـه313)ت طريق يوسف الواسطي  : األول:من طريقي  (ـه203)ت

:  ثاين وال ي،  لبغدادبن عبد الرمحن ابن أمحد عىل عبد الباقي بن احلسن عىل إبراهيم  

حفص    واية وقرأ بر عىل فارس بن أمحد عىل السامري،  طريق أمحد القاُفلين: قرأ به  

عىل   (ـه399)تعىل أيب احلسن طاهر بن غلبون    (ـه352)تالصباح  ق عبيد بن من طري 

اهلاشمي   األشناين    (ـه836)تعيل  أمحد  العباس  أيب  قراءة محزة  ،  (ـه307)ت  عىل  أما 

م من   خلف  طريق رواية  الكريم    س إدري   ن  عبد  أيب    :(ـه292)تبن  عىل  هبا  فقرأ 

رْ  خلد  وقرأ برواية  يان،  عىل ابن بو   (ـه370)تتكي  احلسن بن غلبون عىل حممد احل 

ري، عىل حممد سامعىل أيب الفتح فارس عىل ال  :(ـه286)ت حممد بن شاذان   من طريق 

، محزةعىل    (ـه188ت)عيسى  وقرأ خلف وخلد عىل سليم بن    ،   (ـه328)تبن شنبوذ  

رأ  قف  (،ـه307)ت بعدأما قراءة الكسائي من رواية الدوري من طريق جعفر النصيبي  

وقرأ رواية أيب    هـ(،340)ت بضع  مد اجللندي  حم   ح عىل عبد الباقي عىل هبا عىل أيب الفت

الليث بن خال  م احلارث  الصغري  د  الكسائي  عىل    (ـه288)تن طريق حممد بن حييى 

أمح بن  عفارس  بلباقال  عبدىل  د  بن  زيد  عىل  البطي   (ـه358)ت  ل  ي  أمحد  عىل 

 .(1) عىل الكسائي الصغري (ـه330)ت

 وان: نياً: طرق كتاب العن اث
يف كتابه النرش تسعة طرق، ومل يذكر أبو الطاهر  نوان  العمن  استقى ابن اجلزري  

العنو العن  اختصاراا طرقه  ان  يف  حمقق  ذكرها  وقد  االكتفاء،  كتابه  يف  وان وذكرها 

 
، السلسل الذهبية (122-105ص)بع للداين حتقيق د. خلف الشغديل  ات السءينظر: التيسري يف القرا   (1)

 .(429-217ص) د. أيمن سويد  ــة لنرشياألسانيد الب



 ( ه1443 ةــــجـحـذو ال)       ونــثالـ ثلا و  بعراال ددـــعال    ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

441 

  ( ـه420)تقرأ أبو الطاهر عىل شيخه عبد اجلبار الطرسويس  حيث  فصلة،  لنرش موا

السام أها عىل شيخه عدا رواية ورش فقر  ،السبعة  يع روايات األئمة مجري يفعىل 

عيل  الطر بن  عبدالعزيز  عدي  أيب  عىل  أعىل  (ـه379)تسويس  سيف  بن  بكر   يب 

فمن طريق   عن نافعقالون  رواية    أماعىل األزرق، وهو من طرق النرش،    (ـه307)ت

من    ن رواية البزي ري م قراءة ابن كث ، وقرأ  (ـه282)تابن جماهد عن إسامعيل القايض  

ن عبد العزيز الصباح، وطريق أيب احلسن أمحد  قي عن أيب ربيعة: طريق حممد بطري

قنبلروا وببقرة،    بن حممد بن النرش، وقرأ  ر من ط  ية  ابن جماهد، وهو من طرق  يق 

 من طريقي عن أيب الزعراء: طريق السامري،  ن رواية الدوريعمرو م   ة أيببقراء 

القاسم   أيب  ابن    عبيدوطريق  عن  املرصي  طرق اهلل  من  الطريقي  وكل  جماهد، 

يق ابن  وطرمن طريقي: طريق عيل بن احلسي الرقي،    رواية السويس لنرش، وقرأ  ا

بقراءة  رأ  ير، وقبن جر  موسى بن جرير، وقد أخذ ابن اجلزري طريق موسىعمران  

رواية هشام من  عامر  احلسن  ابن  أيب عيل  و  من طريق  املقرئ،  عبدان  ابن  بن أمحد 

و احللواين،  عبدانعن  ابن  طريق  اجلزري  ابن  وقرأ  أخذ  ذكوان،  ابن  من   برواية 

شنبوذ،   ابن  طريق  األخفش:  عن  هوطرطريقي  بن  وقرأ  يق سلمة  بقراءة  ارون، 

بن آدم: طريق ابن شنبوذ عن حممد بن    حييى  نعيقي  من طرعاصم من رواية شعبة  

يفيني، وقد  يق القافلين عن الرصوطر  اج بن محزة العجيل،عيل احلجاجي عن احلج

طري اجلزري  ابن  وقرأ  أخذ  الرصيفيني،  حفصق  العباس    رواية  أيب  طريق  من 

عب عن  وم يد  األشناين  الصباح،  املاحلاين  بن  شعيب  بن  أمحد  طريق  ابن  -ن  وذكر 

أاجل الزري  الواسطينَّ  احلسي  بن  أمحد  األخري  اسم  أنَّ  شع  -صحيح  أيب  يب عن 

ال حممد  بن  وقرأ  قواسصالح  م ،  محزة  خلفبقراءة  رواية  عبد    ن  بن  إدريس  عن 

ة ملا يف  الفلكريم من طريق ابن شنبوذ، وأيب احلسن الرقي، وطريقه عن إدريس خم ا
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عن    (ـه354)ت  العطارمقسم    ، حيث ذكره من طريق السامري عن أيب بكر ابنالنرش

الزائدة    بعيوهو طريق صحيح كام يف الكامل يف القراءات العرش واألر-إدريس،  

للهذيل صعليها  الق281  يف  البيان  جامع  ويف  للداين  ،  السبع    ، -1/371راءات 

ابن شنبوذ ع  وبرواية خلد النرش،  يب بكر بن شاذن أمن طريق  ان، وهو من طرق 

هب  قرأ  الكسائي  من  وقراءة  حممد    الدوري  رواية ا  احلسن  أيب  طريق  طريقي:  من 

  اية أيب احلارث رو عن ابن عبدوس، ومن  اهد  ، ومن طريق ابن جم (ـ ه314)تالباهيل  

 . ( 1) حييى الكسائي الصغريمن طريق حممد بن 

 اثلثاً: طرق كتاب التجريد:
محد  ، وأبو العباس أ(ـه461)تبد العزيز الفاريس  عة: نرص بن عأربشيوخ الفحام  

إسام  سعيد  بن بن  وإبراهيم  نفيس،  إبراهيم  بن  بن  بقراءته عىل احلسن  املالكي  عيل 

د املالكي  ، ويتفق إسنا(ـه438)تت اإلحدى عرش  لف الروضة يف القراءاي مؤاملالك

عىل   قرأ  كام  الفاريس،  أسانيد  مع  إبراهيم  بن  احلسن  ف  عبدعن  بن  ارس الباقي 

عىل  تقريباً(  ـه450)ت الباقي  عبد  والدوقرأ  أيب  يف   ه  ويغلب  أمحد،  بن  فارس  الفتح 

  ار سأقول: ، وللختصي اخلراساينلباقأسانيد عبد الباقي قراءة أبيه فارس عىل عبد ا

املالكي   ق-طريق  به  املالكيوأقصد  احلسن  عىل  املالكي  إبراهيم  شيخه  ،  -راءة 

د  عىل عب قراءة عبد الباقي عىل والده أيب الفتح فارس أقصد به و-يالباقوطريق عبد 

 ، وإن حصل اختلف نصيُت عليه. -ي اخلراساينقاالب

 
القراءات السبع    (1) أبو اجلود من  أليب الطاهر األينظر: العنوان يف  ،  ( 68-29ص)ندليس حتقيق: د. خالد 

،  (2/424)،  (1/270)البن اجلزري  رش، الن(1/323)ناء الزمان البن خلكان  عيان وأنباء أبوفيات األ

-217ص)، السلسل الذهبية ل د. أيمن سويد  ( 69ص)ي  رالبن اجلز  منجد املقرئي ومرشد الطالبي

429- 270). 
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   :لبزي: قراءة ابن كثري، رواية ا أولً 
من  ن  ع  أيب ربيعة طريق  *  النقاشالبزي  األول: طريمن    طريق أيب بكر  قي: 

 .واملالكييس الفار طريق من طريقي:   (ـه417)تطريق عيل احلاممي 

السعيدي   عيل  طريق  حدودالثاين:  طر  (ـه410)ت  المن  ابن و   ريس،افيق  أخذ 

 اجلزري مجيع طرق النقاش يف نرشه.

البزي من  (اً تقريب  ـه030)ت   طريق عبد هللا اللهيب  *  املالكي ق  طريقي: طري  عن 

 . (ـه350)تهبة اهلل بن جعفر  نمي عاماحل ن، عوالفاريس 

إسحاق    *  البزي:  ع  (ـه308)ت  اخلزاعيطريق  الباقي  ن  عبد  طريق    ن عمن 

 . (ـه361ت)زوري إبراهيم الب

 رواية قنبل من ثالثة طرق:
 من ثلثة طرق:  طريق أيب بكر بن جماهد  * 

بكر بن   نوالفاريس عطريق املالكي  ي:  من طريق  ( ـه353)تمحد  بن أطريق بكار  

 . (ـه405)ت شاذان

 من طريق عبد الباقي.  : ( ـه358)تطريق زيد العجيل 

ال   أيبطريق   نفيس،    سامريأمحد  ابن  طريق  أ من  هذوقد  ابن   ق يالطر  هخذ 

 . (1) نرشه اجلزري يف

 والفاريس. لكي من طريقي: طريق املا طريق نظيف بن عبد هللا عن قنبل * 

عيل بن و  البلديحممد    نعمن طريق عبد الباقي    :قنبلالصباح عن  طريق حممد 

 . حممد املكي كلمها قرآ عىل ابن الصباح 

 
، 265ص) د  ـويـن سـم ـة أليـيـ، السلسل الذهب(309،  303،  301/ 2)زري  ـج ـالن  ـر البـشـر: النـظـين(  1)

268 ،273) . 
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   من ثالثة طرق: ش من رواية ور فع  قراءة ان
  ني:األزرق من طريق  ق يش: طر عن ور  األوىل  * 

 :  من طريقي (ـه307)تطريق عبد اهلل بن سيف  األوىل عن األزرق:

   من طريق ابن نفيس. (ـه381)تيز بن الفرج يق أيب عدي عبد العزرط

الظهراو   حممد  وطريق  قسيم  عىل  الباقي  عبد  عىل  به  قرأ  احلويف:  ي الظهراوي 

اهلل  (ـه398ت) عبد  أو  ا-  عىل جده حممد  معرف  االحتاملي  لذهبيذكر  يف  اسمه  ة يف 

ويف  احل  -428/ 1نهاية  ة الكام يف غاي  "اهلل   عبد"، وسامه ابن اجلزري  214القراء ص

  عىل ابن سيف، والذي يف النرش ر يف التجريد أن احلويف قرأ  عىل ابن سيف، كذا ذك

ي وق  أنَّ احلويف قرأ عىل ابن عدي  280/ 2 صح  رأ ابن عدي عىل ابن سيف، ولعله 

أنَّ احلويف قرأ عىل    ذكر  428،  394/ 1؛ ألن ابن اجلزري يف غاية النهاية  يحتاملاال

 . األزرق  زري طرق ابن سيف عنابن سيف، وأخذ ابن اجلعىل ابن عدي، و

 طريق إسامعيل النحاس من طريقي:  الثانية عن األزرق:

الباقي عىل والده فار  عىلطريق ابن هلل: قرأ به    األول: نم اغأيب    س عىلعبد 

، كذا ذكر ابن الفحام، والذي  (ـه310)تعىل أمحد بن هلل  (ـه333)تظفر بن أمحد ملا

النهاابن  صوبه   غاية  يف  الباقي    2/6ية  اجلزري  عبد  األدفوي  أن  حممد  عىل  قرأ 

 فيها أبو غانم.  يف  ألن الَسنة التي ولد فيها فارس تو  ؛ عىل أيب غانم عىل ابن هلل  (ـه388)ت

اداق محطري  الثاين: الباقي أيض(ـه403)ت حدودين  الوخلن  به عىل عبد  عىل    اا : قرأ 

 . زريلطريق ابن اجلذه ا، وأخذ ه(ـه388)تعمر بن عراك 

طريق  ثا ال  *  ورش:  عن  األصبهاين  نية  حممد  بكر  طريق    :ه(296)تأيب  من 

 . ابن اجلزري يق هبة اهلل بن جعفر، وأخذ هذا الطر  ناحلاممي ع نالفاريس ع 
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 :    من طريقي   ه( 264)ت صديف  نس بن عبد األعلى ال و ي  طريق ورش:   الثالثة عن

م اإلماابن    نالسعيدي ع  ن عريسفاالمن طريق  طريق حممد األهنايس:    األوىل:

 . (ـه355)تاس أمحد بن العب

 ه(429)تإسامعيل بن احلداد    ناملالكي عطريق  ن سلمة:  الثانية: طريق حممد ب

 . ه(386)تين ازغزوان امل نع

 طرق:  ة ربعأ  لون منرواية قا
من طريق أيب حسان أمحد بن األشعث   األوىل عن قالون: طريق أيب نشيط*  

 عث:  األش من طريقي عن 

عىل  قرأ به عىل ابن نفيس    ه(:340ت قبل)طريق عيل القزاز    ث:األوىل عن األشع

، ه( 345)تق  وراعىل أيب سهل صالح ال  ه(389)تن  أيب الطيب عبد املنعم بن غلبو

 ي. اجلزر وأخذه ابن

طريق املالكي والفاريس عىل طريق ابن بويان من طريقي:  نية عن األشعث:ا ثال

 الفاريس. ابن اجلزري طريق  أخذ، وه(406)تلم الفريض  مسعبيد اهلل ابن أيب

  طرق:  أمحد احللواين من ثالثة   الثانية عن قالون: طريق *
ل ا مطريق ابن أيب األوىل عن احللواين:  يقي:  طر من ه(928)ت لرازيهران اجلامَّ

مهران: أيب  عن  عىل   األوىل  الفاريس  عىل  به  قرأ  النقاش:  بكر  أيب  طريق 

 . السعيدي

 من طريقي:  ن شنبوذق ابطري أيب مهران:  ية عنثانلا

شنبوذ ابن  عن  الاألوىل  طريق  عىل:  هبا  قرأ  طريقي:  من  نفيس،    سامري  ابن 

  .عىل السامري تح فارسالفوعبد الباقي عىل والده 

عانيالث شنب  نة  الكارزيني    وذ:ابن  حممد  بعدطريق  أيب  ه(440)ت  عىل  به  قرأ   :

الكاري عىل  املالكي  والكار  زين،إسحاق  السامري  ابوقرأ  عىل  كذا زيني  شنبوذ،  ن 
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كاريزين أنَّ الصواب أنَّ ال  2/133يف غاية النهاية  ذكر الفحام، وذكر ابن اجلزري  

بوذ؛ ألن الكاريزين مل  نابن ش   ي عىلعاملطووقرأ    ه(371)تملطوعي  ن اقرأ عىل احلس

الثامن لس القراءات  املبهج يف  ابن شنبوذ، وهو كذلك يف  ايدرك  ، 31خلياط صبط 

  .(1) (ع طرق ابن أيب مهران عن احللواين اجلزري مجي )وأخذ ابن

ابن عون    عن احللواين:نية  الثا  لح  من طريق حممد بن صا  ه(270)ت قبل  طريق 

أنَّ الصواب يف    135/ 2غاية النهاية    زري يفجلابن  ر اذك  -ن املقرئ وعيل بن محدو

 .  السامري عىل  ىل والده، وابن نفيس  قي ع طريقي: قرأ به عىل عبد البا من -"حممد"اسمه 

من طريق ابن أيب مهران: قرأ به عىل    الثالثة عن قالون: طريق أمحد بن قالون * 

 .قاشالفاريس عىل السعيدي عىل الن 

 من طريقي:   ه(282)تقايض عيل الامق إس ريط ون:الرابعة عن قال*  

 . فيس عىل ابن غلبون بن ن : قرأ به عىل ا طريق حممد بن املستفاض   األوىل عن إمساعيل: 

عىل زيد بن  د الباقي  من طريق عبطريق أيب بكر بن جماهد:    ثانية عن إمساعيل:لا

 أيب بلل. 

   ني:ريق من ط  قراءة ابن عامر رواية هشام
من طريق زيد    ه(324)تد الرملي الداجوين  محمطريق  شام:  األوىل عن ه  * 

امل  بن أيب بالل عنه الفرج، عىلالفاريس والكي  من طريقي: طريق  أيب   النهرواين   

 . وقد أخذ الطريقي ابن اجلزري، ه(404)ت

   :حللواين من طريقنيهشام: طريق ا الثانية عن   * 
باألوىل عن احللواين من طريق أيب  النقاش:   ب  كر  عىل عيل    يسالفار   ه عىلقرأ 

الفح  ه(433)تي  الزيد ابن  ذكر  كذا  احللواين،  النقاش عىل  بكر  أيب  ام، وذكر عىل 

 
،  227،  221ص)، السلسل الذهبية  (238،  280،  277،  268،  263،  260  ،2/255)ينظر: النرش(  1)

232 ،235 ،236 ،240 ،246، 248 ،924 ،250). 
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ل احلسي امأنَّ الصواب أنَّ النقاش قرأ عىل اجل  1/150ي يف غاية النهاية  جلزرابن ا

تقريب300)تمهران    بن سنة    (؛اً ه  ولد  النقاش  ت  ه(266)ألن  سنة    ويف واحللواين 

 طأ للنساخ، وأخذ هذه الطريق ابن اجلزري خل احتامل ا   363/ 2نرش  ال   ب يف ونس ، ه(250)

بن  عيل    نعاقي  من طريق عبد الب  :مدبن حمريق عبيد هللا  الثانية عن احللواين ط

 . أبيه عبيد اهلل  ن علم بن عبيد اهلل أيب القاسم مس ن ع ه(356)تالقلنيس خليع 

 : طرق  من أربعة األخفش  رونرواية ابن ذكوان من طريق ها

جعفر  :األوىل بن  هللا  هبة  طريق  األخفش  طريقي:    عن  املالكي  من  طريق 

 .أيب الفرج النهرواين نوالفاريس ع 

 من طريقي:   أيب بكر النقاش  عن األخفش طريق :نيةثا ال

 .   طريق املالكي والفاريس من طريقي: مامياألوىل عن النقاش طريق احل 

ط النقاش  عن  ط:  السعيدي  ريق الثانية  اجلزري    ،فاريس لاريق  من  ابن  وأخذ 

 . (1)طرق النقاش

بن سال  :الثالثة نصر  أيب  األخفش طريق  هارونعن  بن  عمة  به  قرأ  ا:  بن  ىل 

ال عىل  عىل  سامري  نفيس  السامري  مجيعاوقرأ  وقرآ  نرص  أيب  عىل  شنبوذ    ىلع  اا بن 

عىل    بن شنبوذأ ااألخفش، هذا الذي التجريد أن السامري قرأ عىل ابن شنبوذ، وقر

ش، والذي يف غاية النهاية: أن السامري قرأ عىل ابن مجيعا عىل األخف   ، وقرآ سلمة

يف ترمجة نرص بن سلمة  ىل األخفش، ومل يذكر  ا عشنبوذ وسلمة معا، وقرآ كلمه

   .(2) نبوذ قرأ عىل نرص، واهلل أعلم بالصوابويف ترمجة ابن شنبوذ أنَّ ابن ش 

 من طريق عبد الباقي. ملقرئ:وسى اران م أيب عم ريق عن األخفش ط: الرابعة

 
الـظـنـي  (1) الذهب(368،  364،  2/361)رــشـنـر:  السلسل  ، 333  ،330،  328،  322،  319ص)ية  ، 

334 ،336) . 

 . (347، 2/52) ،( 415، 1/310)هاية ينظر: غاية الن (2)



 نديعبد الرحيم س تنــب دعاءد.             ب السكندري يف القراءاتالشه على  اليمن القدسي قروءات أيبـم

448 

 قراءة أيب عمرو  
 : رواية حيىي اليزيدي عن أيب عمرو من مخس رواايت:أولً 
 ي أيب عمرو: دي: رواية دور ن اليزيعا أوهل 

 رواية اإلظهار واهلمز من ثالثة طرق: 
عن  األوىل  عنه  جماهد  ابن  طريق  من  الزعراء  أيب  طريق  ابن  الدوري  وعن   ،

 ن:  اطريقد اهجم 

 من طريق الفاريس.  طريق منصور القزاز: جماهد  ن ابعن  وىلألا

الباقي عىل  به عمن طريقي: قرأ    طريق السامري  الثانية عن ابن جماهد  ىل عبد 

 الزعراء، وذكر ابن  وأخذ ابن اجلزري مجيع طرق أيب، لده فارس، وعىل ابن نفيس وا

  س ا العب  ن أيبالسامري ع  يق طر  يف النرش طريق أخرى من التجريد: وهياجلزري  

الزعراء من طريقي: طريق عبد الباقي عىل فارس، وطريق ابن  حممد املعدل عن أيب  

 نفيس عن السامري. 

  ن السعيدي ع   نالفاريس ع  من طريق   :مد اجللنديعن الدوري طريق حمنية  الثا 

 .إلماملعباس بن اأمحد بن ا

 : ريقيطن م ه(303)تالثالثة عن الدوري طريق أمحد بن فرح  

 من طريقي:   أيب باللطريق زيد بن  ح ر ابن ف  نىل ع األو 

 .  من طريق عبد الباقي األوىل عن ابن بالل
طريق الفاريس، وطريق  ن طريقي:قرأ به م ريق احلماميل طالثانية عن ابن بال

 والفاريس عن احلاممي.عبد الباقي ري طريق املالكي، وأخذ ابن اجلز

من طريق   :ه(355)ت  يل و ابل  وفاملعر الدقاق  أمحد    يق طر الثانية عن ابن فرح  

 . ه(393)تإبراهيم الطربي  نع الفاريس واملالكي

 من أربعة طرق:  ه(261ت)سي اثنيها عن اليزيدي رواية السو 
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  أيب عمر حممد  األوىل عن السوسي طريق أيب احلارث حممد الرقي من طريق

،  ه(396)تعيل العلف    نع  يسطريق املالكي والفار:  من طريقي   ه( 352)ت   النقاش 

أنَّ قراءة أيب عمر النقاش عىل أيب احلارث    94/ 2بن اجلزري يف غاية النهاية  ا  ركوذ

 النقاش. وهم، وصوابه: أبو بكر ريد الرقي كام يف التج

من طريق احلسني ابن    ه(361)تالثانية عن السوسي طريق موسى بن جرير  
  ي رنوالديحممد  أيب بكر    نع  ريسفامن طريقي: طريق املالكي وال  ه(373)تحبش  

 ، وقرآ كلمها عىل ابن حبش. ه(431)توحممد الواسطي  ه(404)ت بعد

  ابن اجللندي اعيل القرشي من طريق  إمس   الثالثة عن السوسي طريق حممد بن 

 من طريق عبد الباقي. عنه:

السو  بن  الرابعة عن  النحويسي طريق علي  عىل الرقي وأيب عثمان  به  قرأ   :

 مري. اسد المحأيب أده عىل  والىلع قيعبد البا

 رواية اإلظهار وترك اهلمز عن السوسي:
ابن    عنه، وهي:  اً قرأ به من الطرق املذكورة آنف القريشاجللطريق    ، ندي عن 

الفاريس ابن    وطريق  من طريق  الرقي  موسى  عن  وطريق عيل  حبش  الرقي فقط،   

ابن اجلزري يف  وأيب   النحوي، والذي ذكره  السامري  3/463النرش  عثامن  قرأ    أنَّ 

يف كل الطريقي، وهو الذي ذكره الداين يف التيسري، وصوب  بن جرير    ىس وعىل م

   .(1) األمرين د. أيمن سويد

 غام وترك اهلمز اإلد اية و ر 
الفاريس  من طريق    :( ه240وايل)حتاثلثها عن اليزيدي رواية الطيب أيب محدون  

الفحام    نع بن  أمحد  نع  ه(340)تاحلسن  بن  اجلزرذ و،  بكار  ابن  يف  كر  غاية ي 

 . أنَّ الصواب أنَّ بكار قرأ عىل احلسن بن احلسي الصواف عىل أيب محدون   344/ 1نهاية  ل ا 

 
،  287،  283ص)لذهبية أليمن سويد  ، السلسل ا(347،  338،  328،  295،  2/324)النرش  ينظر:    (1)

292 ،293 ،295 ،130 ،023 ،308-310). 
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قرأ به عىل    :ه(235)تيمان بن احلكم  وب سلدي رواية أيب أيليزيرابعها عن ا 

ىل احلسي الصائغ عىل مدين مردويه ع  ه(405)تسلم البرصي  الفاريس عىل عبد ال

 . (ه472)تدل املع   أمحد بن حربعىل ه(300)ت
اليزيدي رواية إبراهيم بن حيىي بن املبارك اليزيدي، وأمحد بن    خامسها عن 

ا بن  بن حيىي  اليزيدي:ملبا حممد  إكالطريق    رك  عىل  السابق  مدين  وقرأ  مدين،  ىل 

وذكر يف ، دي عىل إبراهيم وأمحد اليزيدي حييى بن املبارك اليزيعبيد اهلل بن حممد بن  

هيم وأمحد، وخطَّأ ذلك ابن اجلزري يف غاية عميه إبرا  ىلقرأ عاهلل  يد أنَّ عبيد  تجر ال

 . "إبراهيم"، وعمه  "دأمح" ، وذكر أنَّ الصواب أنَّ أخاه29/ 1النهاية  

 .مروعن أيب ع ه(190)ت: رواية أيب نعيم شجاع البلخي  اً اثني
واهل اإلظهار  من رواية  احلباب    مز  بن  احلسن  بن حم ن  ع  ه(301)تطريق  مد 

 . ه(350)ت بعد أمحد البغدادي  نعلباقي د ابعطريق  :(ه542)تغالب 

 رواية اإلدغام وترك اهلمز من ثالثة طرق: 
 نف الذكر. اآل عن حممد بن غالب بابطريق ابن احل 

 . بن أيب بلل  زيد   ن ع الباقي  ق عبد من طري: وطريق أمحد القصباين عن ابن غالب

الصواف   بن  احلسن  غالب:  ع  (ه310)توطريق  ابن    ي الكاملق  طريمن  ن 

الصيدالين    نعوالفاريس   اهلل  وعبيد  الفحام،  بن  احلسن ه(400)تاحلسن  وأيب   ،

 . الصواف ىل بكار بن أمحد، ع عىل وقرأ ثلثتهم احلاممي،

 من طريقي:  قراءة عاصم رواية شعبة

الواسطي   من طريق يوسف  ه(203)ت العليمي  يق حيىين شعبة طر األوىل ع *

 .القلنيسابن خليع  ناحلاممي ع نريس عوالفاطريق املالكي  ي:من طريق

 من طريقي:   الثانية عن شعبة طريق حيىي بن آدم * 

أ األوىل عن حيىي طر  طريقي:  يب محدونيق  عطريق    من  والفاريس    ن املالكي 

 احلسن الصواف.  نعبكار بن أمحد  ناحلاممي ع
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 ريقي: من ط   واسطي يوسف ال   ريق من ط   الثانية عن حيىي طريق ابن أيوب الصريفين 

 قرأ به عىل الفاريس عىل السعيدي.   األوىل عن الواسطي طريق احلسن املطوعي: 

طر  من  الواسطي  عن  أ الثانية  امليق  إبراهيم  إسحاق  عبد   قرئ:يب  طريق  من 

طرق الباقي اجلزري مجيع  ابن  وأخذ  عن    ،  املطوعي  طريق  عدا    الرصيفيني، شعبة 

ريق الرصيفيني  د من طير التجن  م   اا رآخ  اا طريق  2/391  ابن اجلزري يف النرش  وذكر

ر عن حييى بقراءاة ابن الفحام عىل عبد الباقي عىل فارس عىل السامري عىل أيب بك

 لفحام. رصيفيني، ومل يذكره ابن اد القافلئي عىل الأمح

 :  رواية حفص من طريقني
الصباح    *    طريق من طريقي:    ه( 221)تاألوىل عن حفص طريق عمرو بن 

والفاراامل القلنيس ع  نع  ه(402)تجردي  سنسولاأمحد    نيس علكي    نابن خليع 

 ، وأخذ ابن اجلزري طريق الفاريس. ه(290)تزرعان الدقاق 

  العباس األشناين يبد بن الصباح وعنه طريق أ عن حفص طريق عبينية  الثا   * 

 :  من طريقي

هاشم  أيب  بن  الواحد  عبد  طريق  األشناين  عن  طريقي   األوىل   يق طر  :من 

  .(1) احلاممي، وأخذ الطريقي ابن اجلزري  نريس عوالفا املالكي

الباقي    عبد  طريق   :من طريقي   الثانية عن األشناين طريق أيب أمحد السامري 

 .  ابن نفيسو

محزة   عبدقراءة  بن  إدريس  طريق  من  خلف  رواية  احلداد    الزايت،  الكرمي 
 ق:عنه من أربعة طر  ه(292)ت

طريق  من طريقي:  ه(435)تر  العطامد بن مقسم  حم األوىل عن إدريس طريق

 .احلاممي ن والفاريس ع املالكي

 
، 362،  358،  356،  354،  351ص )لسلسل  ، ا(411،  406،  399،  396،  2/389)ينظر: النرش    (1)

364 ،370 ،374). 
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الفاريس واملالكي  ريق  من طريقي: ط  الثانية عن إدريس طريق أمحد بن بواين 

 .ه(401)تأيب الفرج عبيد اهلل املصاحفي  نع

عن   طريق  الثالثة  سعيدإدريس  بن  أمحد  العباس  يف أيب  الفحام  ذكره  كذا   ،

أنه وهم من ابن   215،  58/ 1لنهاية  غاية ا  يفزري  بن اجل، وذكر ا115د صالتجري

الفا  ، "احلسن بن سعيد املطوعي "  والصواب: الفحام،   السعيدي  ريس  قرأ به عىل  عىل 

 طوعي.عىل امل

من طريق   : (اً ه تقريب340)ت  ابن صاحل البغدادي  الرابعة عن إدريس طريق أمحد

 طريق ابن بويان.   ن لكي م املا   لف عدا طريق ق خ وأخذ ابن اجلزري مجيع طر عبد الباقي، 

 رواية خالد من طريقني:
تقريب250)تطريق القاسم الوزان  األوىل عن خالد    *  علي    أيب  من طريق  ( اً ه 

   طريقني:عنه من  الصواف 
النق  حممد  احلسن  أيب  طريق  الصواف  عن  طريقي:    اش األوىل  طريق من 

 . فاريسري طريق الجلزجردي، وأخذ ابن اسن السو نالفاريس واملالكي ع

الفاريس واملالكي طريق  من طريقي:    عن الصواف طريق بكار بن أمحدة  ينالثا 

 احلاممي، وأخذمها ابن اجلزري.  نع

قرأ به عىل عبد الباقي عىل والده عىل أيب   ن شاذان:عن خالد طريق اب نية  الثا  * 

 .  (1) يمحد السامري عىل ابن شنبوذ، وأخذه ابن اجلزرأ

   :يقراءة الكسائ
 من ثلثة طرق:   الكسائي الصغريطريق حممد بن حيىي   من   ارث احلرواية أيب

  ن الفاريس عريق  من ط  :الصغري طريق أمحد اخلَفَّافاألوىل عن الكسائي    * 

 نوري. عيل الدي

 
اإلحدى    ينظر:  (1) القراءات  يف  للاملكي  الروضة  الن(68ص)عرش  ،  431،  429،  425  ،2/423)رش  ، 

 .(740، 404، 399، 398، 394، 392، 386، 383ص)، السلسل ( 438، 435
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طر   *  الصغري  الكسائي  عن  القنالثانية  إبراهيم  تقري 310)تطري  يق  من   (اً به 

ع  املالكيطريق  طريقي:   ا  نع   ديجرنس السو  نوالفاريس  عمر    نبحلسن  أيب 

 .، وأخذمها ابن اجلزريالنقاش

من طريق عبد الباقي   :الثالثة عن الكسائي الصغري طريق أيب احلسن البطي  * 

 ابن اجلزري. ذه وأخ، بن أيب بلل يدز نع

 : رواية دوري الكسائي من طريقني
 من طريقي:  ه(310)ت بعد الدوري طريق أيب عثمان سعيد الضرير   عن  األوىل 

ابن    نجردي عسنالسو  نع  يسروالفا  لكي اامل  يق طر ابن أيب هاشم، وأخذ  الطاهر 

  .(1) اجلزري طريق الفاريس 

قرأ به من    أيب بالل:فرح من طريق زيد بن  بن    الثانية عن الدوري طريق أمحد

 .  (2) وطريق عبد الباقياحلاممي،  نيس عاملالكي والفارطريق ثلثة طرق،  

ال تنقص    الكتاب وهي  ات عىللحظعض املبي  لد  املالحظات على الكتاب:

 : بحدٍّ من املؤلف وكتابه، فمن ذلك

القراء  ذكر  استطراد املؤلف يف   • ئهم يف حدود  أسامقبل ذكر  أوصاف الشيوخ 

دادهم مما يشتت  ، وكذا استطرد يف ذكر أوصاف آبائهم وأجىل أربعة أسطرسطرين إ

اسم   معرفة  يف  معموالَعَلم القارئ  كان  هذا  ولعل  ع  الا ،  كثبه  يف  امل  من  ريٍ ند  ؤلفي 

شهادة اإلمام جعفر السنهوري  وصف الشهاب السكندري يف عرصه كام يلحظ يف 

 يف هناية هذا املخطوط.

 
،  ( 438، 457، 450، 3/449)نرش، ال(91، 90ص)راءات اإلحدى عرش للاملكيينظر: الروضة يف الق (1)

 .(742، 420، 419، 418، 415ص)السلسل 

 . (119-88ص)فحام البن الينظر: التجريد لبغية املريد ( 2)
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يستسقى »ه  دما ذكر من فضائل أهل القرآن أنعندي  عق  لف يف خطأاملؤوقع    •

 ، فاالستغاثة باألموات  «د بقبورهمالغيث بع
ٍ
ن  ا م حوائج الدني منهم من    وطلب يشء

.  يف البلد اإلسلمية، ويف م رص كثرياا   ترشاا ان من ك و كرب،  أل ك ا الرش    خاصةا

 :  م، وه بعض أسامء األعلمم املؤلف يف ذكر ه  وَ  •

اكز  • اهلل حم لدين  ي  اهلل  أبو عبد  بن عبد  أن مد بن حممد  األشعري، حيث ذكر 

 ه تكني ، و "اهلل   عبد"اسم أبيه    ذكر أنَّ ف  "اهلل االسعردي  حممد بن أيب حممد عبد"اسمه  

، وقد ذكره السخاوي هبذا اللقب،  "االسعردي"، كذلك ذكر أنَّ لقبه  "حممد  أبو  "

لقبه   الصحيح يف  أنَّ  ر   صححه كام    ، "األشعري "وذكر  الشيخ  العقبي تلميذه  ، (1) ضوان 

   .ولعل هذا التصحيف يف لقبه كان شائعاا 

 . "مدحم "ه نيتوك ،"عبد اهلل"عبد اهلل حممد بن سعادة؛ حيث ذكر أنَّ اسمه  وأب  •

، حيث ذكر أنَّ اسمه  "عبد العزيز بن عبد الرمحن بن عبد الواحد بن زكنون"  •

 ."عبد العزيز بن عبد الواحد"

، حيث ذكر "رة املريسعبد امللك ابن أيب مج  بكر حممد بن أمحد بن  وأب"الفقيه    •

اللـف اس ق  ـحـي  جـأن  اهلل ـبـع"ده  ــم  و"د  الـفر  ـذك،  االس ـتـم ـ ي  الصحيـن  ح  ـ م 

 .شطبوعليه  "لك املعبد " هدـج ـل

السكاكيني(ذكر    • )ابن  كشتغدي  بن  حممد  الدين  نارص  الشيخ  لقب  بينام    ،أنَّ 

الدين حممد   لسكندري: األول نارصوخ ا ن لشيخي من شيذكر السخاوي أهنام علام

الس ابن  واآلخر  كشتغدي،  ي   كاكيني،بن  يلومل  هبامتبي  املراد  يف      إضنائي  رغم 

 .بصواأعلم بالالبحث عنهام، فاهلل 

 
  .(128/ 9) للسخاوي الضوء اللمع ينظر: (1)
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عىل • امل  امللحظ  كاملةا مقروءات  تكن  مل  أهنا  شيخه  عىل  القرآن،   لكّل   ؤلف 

منه،   لبعٍض  كانت  بل  الكتاب،  منهج  باقيه، وهله    شيخه  (1)وإجازةوجلميع   من  و 

اإلامل منه  يلمسوا  ملن  القراء  عند  هبا  املعمول  قراءة  تقانناهج  أكمل  قد  ويكون   ،

القراء   واملتقنيالقرآن عىل غريهم من  يعيل س أرا،  أن  باملتابدند  الذي  (2) عةه  ، وهو 

  ثم »أفاد به املؤلف عندما قال بعد قراءته عليه بعض القرآن بقراءة أيب عمرو ونافع:  

ومجعتدُت  أفر غريه  كاملا «عىل  القرآن  عرض  أنَّ  شك  وال  أعىل   ،  الشيخ  عىل 

 .له فاةالوه إدراك املؤلف أنَّ سبب عدم إكامله القراءة عىل شيخ وقد ذكرل؛ وأج

 

 

 

 

 
 

 

 
بإقرا   (1) أكثر، ويشرتط هلا املشافء رواإلجازة هي اإلذن للقارئ  أو  القراءات ما ال حيكم  اية  إال هة، ألن يف 

 .(13ص)لـ د. إبراهيم الدورسي خمترص العبارات ملعجم مصطلحات القراءات باملشافهة، ينظر: 

  .(128/ 9) للسخاوي معوء الللضاينظر:  (2)



 نديعبد الرحيم س تنــب دعاءد.             ب السكندري يف القراءاتالشه على  اليمن القدسي قروءات أيبـم

456 

 رابعاملبحث ال
 اخلطية ةالنسخوصف  
 برنستون  امعةمصدرها مكتبة جحسب ما وقفت عليه، واملخطوط نسخة فريدة  

:  هيودا، وعنوانه جمموعة جاريت    ( 2240) :  مريكية برقم حفظاملتحدة األبالواليات  

ال أيب  وهو  )ثبت  القديس(،  ر  كتبةللم   إهداء  يمن  وطة طخوامل يت،  جار  وبرتمن 

القراء بخطوطهم: )علقها بيده شهادات  يدل عليه قوله يف آخرها قبل  ؤلف  بخط امل

بن   حممد  اليمن  أبو  إسامعيعيل  الفانية  بنبن  عمر  بن  الرمحن  ل  القديس   عبد 

له  ،الشافعي اهلل  واحلمد    ،ولوالديه  ،غفر  املسلمي،  وحده(وجلميع  آخر  و ،  هلل  يف 

كلم  املخطوطة اإلهاد  ش إشهادات  ؤلف  امل  بعد  علامء    (1) جازة عىل  ثلثة  بخطوط 

ال وحممد  السنهوري،  جعفر  اجلربيت  عاصفيوهم:  وعيل  واملخطو،  اهلل،  طة رمحهم 

من تسع لوحات، يف هامش الوجه األول من كل   تكون، وتبخط نسخ جيد  ةلونم

رش  ة ع مخس  يتكون من  ه الثاين من اللوح، وكل وجهٍ لوح الكلمة التي يبتدأ هبا الوج

كلِّ سطر  ،سطراا  إىل  يف  بي ست  كلامتما  تسع  املؤلف    هبا  وهبا هوامش صحح   ،

 .خمطوطته

 

 

 
 

 

 
 .(647ص)ينظر   (1)
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 مساخلااملبحث 
 ةاملخطوطمن مناذج 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحة الغالف
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 الوجه األول من املخطوطة 
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 وطةطخمن امل  خير الوجه األ 
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 قسم التحقيق
احلمدَ  الذي جعل  مفتاحاا   احلمد هلل  أوليائه مصباحاا لكتابه  ولقلوب  رها  ،  ،  ونوَّ

قاا نزله مفن، أبتلوة القرآ  ، وجعله عمدة اإليامن،وعلوماا   ، وأودعه أحكاماا نجوماا   رَّ

كان،  وبام    بام يكون   فيه  أخربر فيه القصص واألمثال، واحللل، وكربيَّ فيه احلرام و

للمتذكرين، نجاةا لقارئه من النريان، أوعد فيه وأنذر،    له آيةا للمتفكرين، واعظاا عج

، وووعد   اءه مه األحزا بذهب عنَّأفيه وبرشَّ ع السفرة الكرام الربرة، يف  ان، جعل قرَّ

لنفسه  حمل فالظامل  والرضوان،  املجت  ،الرىض  باخلريات  والسابق  هد، واملقتصد، 

يتنع  الكل  بمنِّه األحباب، األتقياء األنجاب، ن يف اجلنان، فهم األصفياء  وم وكرمه 

ال وكيف  األعيان،  األخيار  احلبي السادة  هلم  شهد  وقد  بأ؟!  أب  م  الرمحن،  هنَّ هل 

وأشكره /ب[  1]أمحده   اإليامن،  نعمة  من  به  منَّ  ما  تتواىل  ،عىل    ، النعم   وبالشكر 

أنَّ  باٍق وما    كي ال رشوحده     اهللإله إال   الويتزايد اإلحسان، وأشهد  إله   سواه  له، 

وتبوئ قائلها غرف اجلنان،  فاٍن، شهادة  متأل كفة امليزان، وتستدعي رىض الرمحن،  

عبده ورسوله، وحبيبه وصفي ه، أرسله بخري األديان يف خري    ×  اا  حممدد أنَّ وأشه

ه عىل  ر دينوأظه  ،دهوأيَّ رصه  وان ٍيف اهلل وأعوان، ونإىل خري إخ  من خري مكان زماٍن  

علألا اهلل  صىل  السادة ديان،  أصحابه  وعىل  األعيان،  الطاهرين  آله  وعىل  يه 

الدين  الشجعان، نرصوا  ا  ،الذين  ونحإلياموأظهروا  ظلل  ن،  يف  اهلل  نوحد  ن 

 لزمان.يوفهم إىل اآلن، صلةا يعبق نرشها يف األكوان، ويبقى مدى اس 

كريم جليل   اهلل  فكتاب  أحوبعد:  له،  ،كمه،  وعظَّمه،   ،ظهف  حو  ،وأجلَّه   وفضَّ

ومناخ   األمم،  ز  وُمعج  َكم،  احل  ن  َمعد  طن/أ[  2] وجعله  والف  وينبوع  ،  (1) الفكر 

والسنن،   تنالبحر    ينفدالفرائض  القَ   فدوال  ر وال حُتىص غرائبه،  طْ عجائبه، وحُيىص 

ال به  ومتت  املثال،  عن  فَجلَّ  الكامل،  كل  الدين  به  وَكُمل  مه   وسلاهلل  صلةنعمة، 

وابالغ للحرام صالآلدوِّ  املبيِّنة  بسنته  ه  ومفرسِّ االحتامل،  حق  له  ل  املتحمِّ عىل   ،

 
 لنرية. ول اتدبر ألصحاب األفكار والعقأي القرآن حمل  لل (1)
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ومؤدِّ  الواحللل،  صدور  استودعه  كام  وا(1) رجاليه  أصحابه    (2)  به  ملفىَض ،  إىل 

ر  عن صدر، وينقله بدر   السادة األئمة، وتابعيهم من خيار هذه األمة، يتسلمه صد

كل    (4) ن م    (3) ةإىل ذم  ةٍ وافي  ةن ذمم    حمموالا   ،والعصمة  ةألَ بالكَ   اا فوفر، حم باهر  عن بد

ه(5) هيبتمجليٍل   ه وبرَّ ، أو كلَّ (6)، من نظر إليه رسَّ ٍف    قريٍ أو ف،    (7)همه وقرَّ لو متضعِّ

ه واستدرَّ استنزله  القطر  ع 
ُمن  أو  ه،  ألبرَّ اهلل  عىل  أقسم 

بنورهم،  ترش،  (8)  األرض  ق 

بح الربكة  ب  غيثال  ىويستسقم،  ضورهوحترض  اعتزوا  ،  (9) ورهم بقبعدهم 

اهلل وأحضاهم   /ب[2]بالقناعة أكرمهم  العبادة،  العلم  إىل  ، (10) والزهادة، ومجعوا 

و  لديه  وآتأرضاوأزلفهم  بهم،  وأيدهم  وتقواهم،  رشدهم  اهم،  اهم  وقوَّ العصمة 

يهم، إل   هبا  داء األمانة التي أفىض أخذه عليهم، وهم عىل الوفاء بميثاقه الذي أأوكاف

نوه لنا  وهنم، فقد بث وا ما عل موه، وبيوتستغرق أمانيهم وظنوهنم،  يعهبا    ةا تقرأمكاف

 
 يف صدورهم كام سمعوه منه.ه إىل أصحابه الذين حفظوه أدا ملسو هيلع هللا ىلصاملقصود أنَّ النبي  (1)

 معه من جربيل عليه السلم ألصحابه. املفىض: أي املوٍصل للقرآن كام س (2)

 ك. د ذل أهل القرآن الذي وصفهم بع   ذمة إىل    ملسو هيلع هللا ىلص من أوىف الذمم ذمة الرسول  نَّ القرآن الكريم حممول  يقصد أ  لعله (3)

 هنا زائدة.  "من"لعل  (4)

 بالقرآن.قلي للقرآن، فوصفهم باجلللة واملهابة واملكانة التي تبوأوها داء الناهنا صفات أهل األ يذكر (5)

 .إليهم أدخلوا الرسور عليهة لكتاب اهلل، أو من نظر املمثل أي: من نظر هلم رُسَّ بأخلقهم( 6)

 م.ثه إىل تواضعهم وإكرامهم ملحدِّ ري يش( 7)

جمابوا  (8) أهنم  باجلملتي  ُيفْ ا  أراد  ولذا  لصلحهم،  بكشفها،  لدعاء؛  الدعاء  بطلب  املصائب  عند  إليهم  زع 

يت  جائز كام روي يف احلديث اهتم  حيوسل هبم بطلب السقيا، والتوسل بالصاحلي يف  وعند تأخر الغيث 

ْبنَ ال ُعَمَر  َأنَّ  البخاري  أخرجه  إ ذَ اخلَطَّاب     ذي  َكاَن  قَ ،  اْستَْس ا  ،  قَ َحُطوا  امُلطَّل ب  َعبْد   ْبن   ب الَعبَّاس   ى 

ا  َفقَ  إ نَّ ُهمَّ  »اللَّ ُل   ُكنَّااَل:  ينَا،  يِّنَاب نَب    إ َليَْك   َنتََوسَّ ُل   إ نَّاوَ   َفتَْسق  نَا«،  َنب يِّنَا  َعمِّ ب    َك إ َليْ   َنتََوسَّ  َفُيْسَقْونَ :  َقاَل   َفاْسق 

 (. 2/72)( 1010) رقم حديث البخاري صحيح

األبقالتوسل    (9) الرشك  من  نحوه  أو  الغيث  لطلب  األموات  التوسل بور  يف  جليلة  قاعدة  ينظر:  كرب، 

 .  (1/25)والوسيلة البن تيمية 

أي: اختصهم بمحبته فجعلهم واملراد    ،كل يشءالسري والسوق ورضب من احلث يف    احلض:  (10) به هنا 

،  وائتضضت« ستزدهتا، كابتضضت  ا   حتضضت نفيس لفلن: »وا   له وخاصته، وزادهم من فضله، قال ابن الفرج: أه 

 . ( 296/ 18) للزبيدي    تاج العروس ، ينظر:  إليه حضيضتي وبضيضتي، أي ملك يدي« »يقال: أخرجت  
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فجزاهم   يكتموه،  عن ومل  خرياا اهلل  وأجزلا  يف  وأجراا   ثواباا   هلم  ،  وإياهم  ومجعنا   ،

الذليل،  لفقري احلقري  ل العبد اوبعد: يقو  مستقرِّ رمحته بمنِّه وكرمه وعفوه ومغفرته.

عالرا رجي  أاجلم   بِّهفو  اليَ يل،  بن    ن  مَ بو  عيل  بن  عبد إس حممد  بن  عمر  بن  امعيل 

مولد  ،الرمحن والقديساا املرصي  والشافعيأصلا   ،  اهللمذهباا   ،  ختم  بخري، له    ، 

أو وجل  ،جلميع أصحابهو من  قرأُت  إنني  املسلمي:  إىل  ميع  العزيز  الكتاب  فاحتة  ل 

ا  /أ[3]  سورةآخر   بن  عمرو  أيب  بقراءة  اللعلطه  رء  من  عوايتي  برصي   رم أيب 

إىل  من أول فاحتة الكتاب العزيز    الدوري وأيب شعيب السويس، وبقراءة نافع أيضاا 

عثامن بن سعيد من   :وورش وهو  ،لونعيسى قايتي  سورة األعراف من روا   (1)أثناء

كتاب   الداين   ( 2) التيسري طرق  عمرو  الشاطبي   ( 4) ة اطبي والش ،  ( 3) أليب  القاسم    ، ( 5) أليب 

 
،  يف    َأي:  َكَذا  َأْثناء    يف    ذل َك   انَ ك :  تقوُل   ،ث نْي  عمج  وَأْثناء  ،"السورة  وسط"أي:  (1) :  الكلم   أثناءو   غضون ه 

 . ( 331/ 1)   خمتار   أمحد .  د   رصة، املعا   العربية   اللغة   معجم   ، ( 301/ 37)   زبيدي لل   العروس   تاج :  ينظر   له، خل   أوساطه، 

ال  (2) القراءات  التيسري يف  ك سبع  كتاب  أهم وأشهر  الداين من  القراءالإلمام  التت، وهو  تب  الكتب  ي أحد 

مج اجلزري  ابن  أخذ  اليوم،  هبا  وعددها  يقرأ  طرقه  راوٍ   طريقاا   "15"يع  كل  طرعن  شعبة   عن  إال  يق 

ا  فطريقان، البن  العرش  القراءات  يف  النرش  الدراسة ينظر:  قسم  الشنقيطي  السامل  د.  حتقيق  جلزري 

 . (95ص)اسة قراءات السبع للداين قسم الدريف ال ، التيسري(1/250)

لصرييف،  بن اوالهم القرطبي املعروف يف زمانه باأبو عمرو الداين األموي م  ،بن عثامنهو عثامن بن سعيد  (  3)

طاهر بن غلبون،  و منهم: خلف بن خاقان،  عن عدة مشايخ    اا أخذ القراءات عرض  شايخ املقرئي،شيخ م

لومها ة يف القراءات وعفات كثريله مؤل، وأبو داود سليامن بن نجاح،  ن الفصيحوممن قرأ عليه أبو بكر ب

امل وكتاب  التيسري،  كتاب  أربعمنها:  تويف سنة  املصحف،  رسم  معرفة وأر  قنع يف  ينظر:  وأربعامئة،   بعي 

الطبقات واألعص الكبار عىل  للذهبي  القراء  اجلزري (226ص)ار  القراء البن  النهاية يف طبقات  غاية   ،

(1/503-505) . 

الشاط  (4) لإلمام  اس   بي،الشاطبية  النظموهو  واسم  الشهرة،  التهاين":  كاملا   م  ووجه  األماين  نظم "حرز   ،

كاملا  التيرس  كتاب  الشاط  مع   فيها  قرأها  التي  الزيادات  وهي خارجة عن طرقبعض  مشاخيه،   بي عىل 

ية يف طبقات القراء البن  ، غاية النها(1/256)كتاب التيسري، ينظر: النرش ال بن اجلزري قسم الدراسة  

 .(2/22) رياجلز

ري    (5)
ف  بن  القاسم  وأبو حممد  هو  القاسم  أبو  ابن خلف،  قره  الرعيني الرضير،  أيب  أ عىلالشاطبي  بن   حممد 

  =  ابن هذيل، وقرأ عليه بالروايات عدد كثريلتيسري من حفظه والقراءات عىلالعاص النفزي، وعرض ا
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ا  (1) ان ونالعو الشيخ   (2)يالنحولطاهر  أليب    ،العلمة  ،العامل  ،العامل  ،ماماإل  ،عىل 

ث  ،الفقيه   ،الفهامة  ،البحر  ،رْب احلَ  حالة  ،ةالراوي  ،راملعمِّ   ،املسن د  ،املحدِّ   ، املقرئ  ،الرَّ

د بي   ،(3) ناملفنِّ  ،ن املتق  ،الضابط  ،احلافظ  ،اللفظ  ،املدقق   ،املحقق   ،املجوِّ اجلامع 

انقووامل  املعقول مفيد  رحلطل،  املق  ةلالبي،  مجال  ثي،  املسندين،  رئياملحدِّ آخر   ،

األصيل، املرضيَّة،  واخلصائل  الرضيَّة،  اخللل  ذو  الناقلي،  االب  قدوة  د،  عيلس ار، 

املتقش  ، الويل  الصالحالبارع،  الور  ،ف،  املرحوم،  واملرسلي،  األنبياء  ع، وارث 

الدني  ،الناسك  /ب[3] ،الزاهد واشهاب  العبأيب  لدينا  أمح  بن  اس    ، شيخلاد 

زين الدين أيب بكر بن   ،املرحوم  ، الصالح  ،الويل  ،الناسك  ، الزاهد  ،الورع  ،الصالح

]ابن    فمجال الدين أيب املحاسن يوس   ،املرحوم  ،حالصال  ،لشيخالفقري إىل اهلل تعاىل ا

القل  أيوب[ بالسكندريشهال  الشامي  قييلالكناين    ، عي شاف ال   ، نزيل اجلامع األزهر   ، ري 

اهلل تعانفع  وأ(4) بربكته وعلومه  لميساملىل    باقيها،  ثمَّ    ،جاز يل  منه،  اهلل ذلك  تقبل 

 
أبو احلسن  =   "دتيه اللمية )الشاطبيةظم قصين لكامل عيل بن شجاع الرضير، وعيل السخاوي، وامنهم: 

أ"والرائية يف  القصائد  أتراب  املقاصدعقيلة  الرسم،  "سنى  علم  ينظر:  تويف  يف  ومخسامئة،  تسعي  سنة   

 (.2/20)، غاية النهاية البن اجلزري (312ص)القراء الكبار للذهبي معرفة 

القر   (1) القرا اءات السبع أليب الطكتاب العنوان يف  الناس يف ملءات ااهر النحوي من كتب  همة، كان عمدة 

 .بن اجلزريكر ا أكثر ما حيفظونه كام ذ  ق كام يقول ابن خلكان، وكان أهل مرصاملرش

إسامعيل  (  2)   مؤلف   املرصي،  ثم  األندليس  األنصاري  املقرئ  يالنحو  طاهر  أبو  سعيد،  بن  خلف  بنهو 

الطرس  إمام  كتفاءواال   العنوان  كتاب اجلبار  عبد  عىل  قرأ  وحييى قرويس،  عامل،  الفقيه،  مجاهر  عليه  أ 

، غاية النهاية ( 236ص)بار للذهبي  الك  ئة، ينظر: معرفة القراءخلشاب، تويف سنة مخس ومخسي وأربعاما

 .(1/164)زري البن اجل

ُجُل: أي: َأَخَذ يف  ُفنوٍن مامل(  3) ، ويقاُل فنِّن من قوهلم: اْفتَنَّ الرَّ يث ه وَ ":  ن القول  ت ه، إ ذا جاَء بَ يف  خطْ اْفتَنَّ يف  حد 

 . (35/165)للزبيدي تاج العروسعلمه، ينظر:  وفيه إشارةا إىل غزارة، "باألَفان ي

األ  :قسامن   بالصاحليالتربك    (4) بذواهتالقسم  التربك  ونحو ول:  طعامهم،  من  فضل  بام  أو  بعرقهم،  أو  م، 

  ، ل جيوزف ، أما مع غريه مسللة واليس ألحد إال للنبي عليه الصفهذا ل ملسو هيلع هللا ىلصع النبي كام كان يفعل م ذلك

ريض اهلل  ع أيب بكر وعمر وعثامن وعيلملك شيئاا من ذيعملون  ن الصحابةيك ، ومل من البدع املحدثة وهو

أو  ،  أهنم يرضونمن فعل شيئاا من ذلك تقرباا إليهم إذا اعتقد  ، أما  -ذه األمة  وهم سادة أولياء ه  -  عنهم

يمنعون  أو  يعطون  أو  أرش  ينفعون،  الثاينك  فقد  والقسم  أكرب،  االقتداءباهلل رشكاا  وهي  بركة عمل،   : =  
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ل القرآن العظيم    مجعاا يه  عل  تعىل غريه ومجعت، ثم رجعت إليه فقرأ  أفردُت  من أوَّ

يف السورة   [203  البقرة:]  ﴾ حمخم جم يل ىل مل ٱ﴿من فاحتته إىل قوله:  

ب البقرة  فيها  ُتذَكر  األرواملشهورين    (1) للسبعة ءات  القراالتي  عرش واهتم  ربعة 

املذكورين، وهم: اإلمام نافع بن أيب نعيم املدين من رواية قالون وورش، واإلمام 

ب املكن كثعبداهلل  العلءري  بن  أبو عمرو  البزي وقنبل، واإلمام  رواية    /أ[ 4] ي من 

الدو رواية  من  عالبرصي  واإلمام  عامري والسويس،  بن  اهلل  من  بد  م  هشا  روايةر 

ذوا وبن  روايةإلاكوان،  من  بكر  مام عاصم  واإل  أيب  بن حبيب وحفص،  مام محزة 

رواية خلف وخلد، ال واإل  الزيات من  بن محزة  الكويفكسائمام عيل  رواية   ي    من 

وأجاز والدوري،  املذكورة  يل  الليث  بالقراءات  العظيم  القرآن  باقي  تيسري  ال  ]من 

 . (2) والشاطبية والعنوان[

تغمده اهلل برمحته ]أنَّه قرأ[ عىل املشار إليه    شهاب الدين  دنا وشيخناسي  ينخربوأ

املشهور  مجاعةٍ  التحقيق  أهل  االهتداء  ونجوم  االقتداء  أئمة  بمن  البحث ون 

 
 ، أمر مطلوب رشعاا ة من أهل العلم، والتأثر بأهل الصلح، فهذا  تفاد يف صلحهم، واالسبالصاحلي=

التوحيدينظر:   البدعة يف  نور السنة وظلامت  ،  ( 609ص)للشيخ صالح آل الشيخ    التمهيد لرشح كتاب 

 . (76ص) يد القحطايند. سع لـ لسنةضوء الكتاب وا

 يف املتن. طوط )السبعة(، ولعل الصواب ما أثبتهيف املخ (1)

ربي، ومنعها أبو العلء اهلمداين،  ، فجوزها اجلع ف العلامء يف اإلجازة املجردة عن العرض والسامع اختل  (2)

د أن يعيل سنده يخ وأراثر من شهلية، وقرأ هبا عىل أك ذا توفر يف القارئ األوتوسط ابن اجلزري فأجازها إ

باالثني عرش رمحهام اهلل  بن اجلندي  ىل اعندما قرأ عزري  فعلها كثري من العلامء منهم ابن اجلباملتابعة، وقد  

فاستجاز ابن اجلزري ابن    ،[90النحل:]   ﴾يب ىب نب مب زب﴿له تعاىل:  فوصل إىل قو

فأجازه،   ابن اجلندي،  اجلندي  معلقاا عىلوتويف  القسطلين  أيب  قال  امنع  مل يكن لعلء هلا:      »وكأنه حيث 

أمورا  ا القراءة  املتابعة إذملشا ال حتكمها إال الطالب أهلا؛ ألن يف  املانع منه عىل سبيل  كان فهة، وإال فام  ا 

أ قد  كام املجاز  القرآن وصححه،  بالتلوحكم  يذكر سنده  نفسه  العلء  أبو  فعل  إما    باإلجازة  يردفه  ثم  ة 

ملستنري  قراء بالديار املرصية القراءات من اذلك رواية الكامل الرضير شيخ المن  وأبلغ    للعلو أو املتابعة،

بن  ظر: منجد املقرئي ال ين، خلفاا عن سلف« ن احلافظ السلفي باإلجازة العامة وتلقاه الناس ار عالبن سو

 .(1/379)طلين سلطائف اإلشارات للق ،(1/180)، غاية النهاية (11ص)اجلزري 
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ين أما  حرز  ،الفهامة  ،البحر  ،رْب احلَ   ،العلمة  ،العامل  ،العامل  ،ماماإل  :منهم  ،التدقيق و

اخلُ  هتاين  وجه  اإلرادا  سريتي  اب،طَّ الطلب،  ذوذوي  عنوان  ، (1)فاداتاإل  يت، 

ومرصه شامه  مشايخ  شيخ  عرصه،  ووحيد  دهره،  املرحوم    ،فريد  وشيخنا  سيدنا 

عثامن عمرو  أبو  الدين  ابن    فخر  الدين   /ب[4]   لصالحالشيخ  زكي  املرحوم 

املخزوم عثامن  املرحوم  الصالح  الشيخ  بن  اإلعبدالرمحن  الرضير  البلبييس  مام ي 

األز برتغمده    ،(2) ناكهر  بجامع  ومنهم   ،محتهاهلل  بركته،  من  املسلمي   :وأعاد عىل 

دملا  ،ئاملقر  ،الفهامة  ،البحر  ،احلرب  ،العلمة  ،العامل  ،العامل  ،ماماإل  ،الشيخ   ، جوِّ

ياء  أبو الصفا ض ،املرحوم ،الناسك ،الزاهد ،الورع ،الصالح ،الويل ،اللفظ ،احلافظ

املقرئ الشهري   رو عثامنعم   الدين أبوفخر  حوم  بن الشيخ الصالح املريل  الدين خل

  ، الشيخ  :، ومنهم(3) وأعاد عىل املسلمي من بركته  ،تغمده اهلل برمحته  ،ببابن املشبِّ 

 ، الزاهد   ،الورع  ،الحالص  ،الويل  ،الفهامة  ،البحر  ،رْب احلَ   ،ةالعلم  ،املالع  ،ماماإل

باألجداد  ،اذستاأل  ،اجلليل  ،الناسك األوالد  إاملرح  ،ملحق  البلدليول  من   ، ه 

شهاب الدين أيب العباس  مد بن الشيخ الصالح املرحوم  أبو الفتح حم   شمس الدين

د العسقلين الشافعي هلل حمم بد اأمحد بن الشيخ الصالح املرحوم شمس الدين أيب ع 

 
 والعنوان(.  ن مسمى كتاب )الشاطبية والتيسريلف وصفه مبط املؤاستن (1)

يل الكفتي، وأيب بكر اجلندي، وغريمها،  امل  ، قرأ عىلالديار املرصيةشيخ    (2) إ ْساَمع  : عثامن ن قرأ عليهمم وجد 

و أربع  تويف سنة  املارعي،  الربهاوي، وحممد  إبراهيم  ابن  النهاية البن  غاية  ترمجته:  ينظر  جلزري  ثامنامئة، 

 .(5/130) ضوء اللمع للسخاوي ، ال(1/506)

خليل    (3) ّ الَقَران  الرمح   عبد  بن  عثاَمن   بنهو  تغري:  -ّي  املرص    يف  ابن  ظناا بناحل  -"غريبامل"زاد   ّ
قال  كام   يل   

، صالح، من خيار عباد  ن  ، جمود، ديِّ عنه ابن اجلزري: »حمرر، ضابط   خاوي، وجزم به العز احلنبيل، قالالس

أ كر لَّ اهلل،  الت  اساا ف  احلكري،يف  إبراهيم  عىل  قرأ  الدم  جويد«،  عمر  عنوالرساج  عليه  قرأ  بن  هوري،  يل 

/ 1)ته: غاية النهاية البن اجلزري  ينظر ترمجة،  ، وحممد الزيلعي، وغريمها، تويف سنة إحدى وثامنامئراملهتا

 .(200/ 3) ، الضوء اللمع للسخاوي(276
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الطولوين  /أ[5]إمام غريه    (1) اجلامع  ويف  كان  الشيخ(2)واملتصدر  ومنهم   ،،  

العايل    ، األستاذ  ،اجلليل  ،مةاهفال  ،رباحل  ،البحر  ،لمةلعا  ،ملالعا  ،العامل  ،ماماإل

الق  املرحول   ،اإلسناد شيخ  املستفيد،  وغنية  املريد،  بغية  البلد،  أقىص  من   راء، إليه 

أ األوعلم  الربكات  هل  أبو  حممد  اهلل  عبد  أبو  الدين  زكي  الصالح  داء  الشيخ  بن 

أيبامل الدين  مجال  اهلل    رحوم  عبد  تغاملالك  (3) يردسعاإلالتونيس  حممد  اهللي   مده 

 
بن    (1) أمحد  الطولوين  اجلامع  مبنى  الططولون  الدولة  بمرص  ؤسس  ئتي ماو  وستي  مخس  سنة  يفولونية 

ب أسسها  التي  القطائع  ينظريشكرجبل  بمدينة  زينب،  السيدة  بحي  بالقاهرة  احلارض  الوقت  يف  ويقع   ، :

ة يف تاريخ مرص والقاهرة ، حسن املحارض(2/102)واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار للمقريزي    ملواعظا

 ، (2/246)للسيوطي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D8%A8

%D9%86_%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86 

القراء بالديار   رحلةذكر ابن اجلزري أنه كان  يث  غريه من اجلوامع حوين وبلأي كان متصدراا باجلامع الطو  (2)

ى العنوان أيضا  ورو، وهو خامتة من تل عليه،  عىل حممد الصائغ  ومجعاا   عرش إفراداا وال  عتل بالسب، املرصية

بمضم مفردات  بعض  عليه  وقرأ  عليه  وسمع  والده  عياشعن  بن  الرمحن  عبد  عليه  تل  وصدقة نه،   ،  

ثل مها،  وغريير  الرض وسبعامئةتويف سنة  وتسعي  تسعي  ث  نحو  قبل  ،   سنةعن  واختلط  تغرّي  قد  وكان 

بستمو ترمجته:  نتيه  ينظر  النهاية  ،  الدولل  نيل األم،  82(/2)البن اجلزري  غاية  الباسط    يف ذيل  لعبد 

 (.300/ 2)امللطي 

ّي كي َأُبو الربكات األشهلل الزا عبد  د بن  حممد بن حمميأنَّ اسمه:     ترمجتهذكر السخاوي يف  (3) ّ ثم  َعر 
  التونيس 

، وذكر كذلك ابن تغري وأبو "عبداهلل"وجده    ،"حممد"وي  ، فاسم أبيه كام نقله السخا يكلاالقاهري امل

، بينام ذكر املؤلف   "حممد"  العامد احلنبيل يف ترمجة تلميذه رضوان العقبي أنَّ اسم أبيه   نجعفر البلوي واب

أ اسم  أنَّ  حم  "وكنيته    "اهللعبد"يه  بهنا  أيضاا "مدأبو  لقبه    ،  أن  املؤلف  نقله "سعردياإل "ذكر  وكذا   ،

أنهُ إيف  الربماوي   السخاوي  ونبه  الفضلء،  ليمتاع  تلميذه  امك   خطأ  وهو  ،  "سعردياإل "ه  قال  عليه  نبَّه   

كل     "األشعري"، ونقل كذلك  أنَّ لقبه  "شعرياأل"نَّ لقبه  هـ( ، وأنَّ الصحيح أ852رضوان العقبي )ت

وال تغري  ابن  العقمن  ترمجة  العامد يف  وابن  ابي،  بلوي  باملدرسة  املالكية  بالثامن لصلكان شيخ  تل  حية، 

املنهل نظر:  ب السكندري، ورضوان العقبي بالثامنية، ياعىل أيب حيان، وهو خامتة أصحابه، تل عليه الشه 

تغري  ال الصايف   اللمع،  (5/354)بن  عيلث،  (9/128)  للسخاوي  الضوء  بن  أمحد  جعفر  أيب   بت 

   .(2/119)للريماوي  ءقرام ال، إمتاع الفضلء برتاج(9/401)البن العامدشذرات الذهب ،(124ص)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
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الشيخبر ومنهم    ، الفهامة  ،البحر  ،احلرب  ،العلمة  ،العامل  ،العامل  ،ماماإل  ،محته، 

إاملر  ،دسناالعايل اإل  ،األستاذ  ،اجلليل ليه من أقىص البلد، بركة األنام، طراز  حول 

هلل عبد اقراء، نارص الدين أيب  القراء، ومجال أهل اإلأهل عرصه، وفريد دهره، فخر  

الشافعيبا  ي الشهريشتغدمد بن كحم  السكاكيني  تغمده اهلل برمحته، وأسكنه    (1) بن 

 . علم، وغريهم من املشايخ األ/ب[5]فسيح جنته

 
)ابن السكاكيني( بينام ذكرمها السخاوي عىل   بن كشتغدي  ين حممدذكر املؤلف أنَّ لقب الشيخ نارص الد  (1)

علام األولأهنام  السكندري:  شيوخ  من  لشيخي  ا  ن  واآلخرنارص  كشتغدي،  بن  حممد  ابن   لدين 

هو ومؤلفي ا ما كان يذكره  غالبا بي، والعقألول من شيوخ الشيخ رضوان  السكاكيني، وذكر السخاوي ا

ن أيب  فلم أقف إال عىل أمحد شهاب الديكتب الرتاجم  يف  ام  عنه   قد بحثتمع أخيه أمحد، وكتب الرتاجم  

الّديارص  ن(، وحممد َـه744العباس املسند )ت   ابني كشتغديـه729)ت  املقرئ  ن  بن عبد اهلل املعزي    ( 

امل وأبوـه717رصي)تالصرييف  ومها  املحدمها  (،  النجيب  ،  ثيمن  هذا  كشتغدي  حممد  شيوخ  ومن 

واملعي   هلالدمشقي، واحلراين،  أجاز  )ممن  عام  الصفدي  الدين  ي (،  ـه728م صلح  يكون  وال  أن  مكن 

الرت  كتب  يف  املذكور  كشتغدي  تويفاملقصود  هواجم  حممد  املذكور  إنَّ  حيث  الشهاب   ؛  والدة  قبل 

و حجر  د  قالسكندري،  ابن  امل ذكر  األخذكوأنَّ  هو  وأ  ر  ملحمد  أخاألكرب  فذكر  آخراا محد،  اسمه:    اا   هلام 

يف كتب الرتاجم، ومن   له  ترمجةٍ األصغر هو املقصود واهلل أعلم، لكني مل أقف عىل  د  فلعل حمم،  "حممد"

لٍم ولدوا بن كشتغدي أخا حممد من شيوخ أع  ذكر أبا العباس شهاب الدين أمحد  السخاويالعجيب أنَّ  

د بن عيسى بن  يف ترمجة أمح  (2/60)ته بثلث سنوات، كام ذكر يف الضوء  ي: قبل وفا(، أـه741عام )

كذلك    ،(1/219)بن زين العابدين احلسيني يف الضوء    سى املَُقربي، ويف ترمجة أمحد بن أمحد بن حممدمو

 .  وخ كشتغديئ حممد الرساج اآليت ذكره من شي يذكره ابن اجلزري من تلمذة املقرمل

ال السكاكيننجم  أما  بن  ابن  القادر  عبد  بن  حممد  به  فقصد  السخاوي  ذكره  الذي  املقرىء ي    عمر 

السكندري،  (ـه883)ت الشهاب  أقران  من  عام،  ولد  يف (،  ـه757)  حيث  مطولة  ترمجة  له  ذكر  وقد 

الرساج،  اللطيف  التحفة شيوخه  من ضمن  يذكر  فلم  الع فذك ة،  القراءات خرض  يف  شيوخه  من  جمي،  ر 

يل عا، والزين أيب املواسطي، وأيب العباس أمحد الرتوجي، والنور بن سلمة عبد الرمحن ال د بنوالعلء حمم

رش ورشحها  ءات الع نظم التتمة يف القرا وله    ،التقي بن فهدواغي  وممن أخذ عنه أبو الفرج املربن اللبان،  

القا"م  ذكره ابن حجر باس، وباختصار بن عبد  ذكر السخاوي،  كام  ، واألول أصح  "درحممد بن عبداهلل 

النهاية  ي التقي   ،(256/ 2)البن اجلزري  نظر: غاية  ، (1/210)ألسانيد للفايس  وا يد يف رواة السنن  ذيل 

بالوفيات   ال (4/266)للصفدي  الوايف  العمر  بأبناء  الغمر  إنباء  حجر،  الكامنة  (3/561)  بن  الدرر   ،

 = (536ص)م للسخاوي  إلسلعىل دول ا، وجيز الكلم يف الذيل  (5/412)  ،(1/282)  البن حجر
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ال  فقرأ عىل مجاعة منهم: الشيخ برهان دين خليل بن املشبب  ضياء الشيخ  فأما 

دين عثامن لافخر  وقرأ الشيخ    ،(2) غئعن الشيخ تقي الدين الصا  (1) ريكْ الدين احل  

لدين أبو الفتح حممد العسقلين، والشيخ سيف الدين  مس اشيخ ش لايس عىل  بلبيال

ن ـن بـ الديف  ـخ سيـيـوالشلين،  ـ ن العسقـخ شمس الديـرأ الشي ـ، وق (3)بن اجلندي

الشـنـج ـال عىل  تـي ـدي  الديـ قـخ  الصـي  وق ــئا ـن  الصـغ،  علــئاـرأ  جـغ    ةٍ ـاعـم ـى 

العـم ـالك  م:ـه ـنـم الضـب ال  أـعل  (4) رـري ــاس  الق ـبى  ن  ـ با  ىـي علــبـاطـلش ا  مــ اس ـي 

 
  :   (3/226)للسخاوي     ، الضوء اللمع( 2/526)سخاوي  فة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة للالتح=

امل والنحواملوسوعة  واإلقراء  التفسري  أئمة  تراجم  يف  مؤلفي    واللغة  يرسة  معجم (3/2190)لعدة   ،

 (.224، 182/ 10)املؤلفي لكحالة 

اهللهو    (1) عبد  بن  بإبراهيم  عيل  القريش  ،ن  احلكري  إسحاق  بال  ، الشافعي   أبو  اإلقراء  مشايخ  ديار شيخ 

 والنور عيل الشطنويف وغريمها، قرأ عليه خلق ،شتى عىل التقي حممد الصايغ قرأ القراءات بكتٍب  ،املرصية

غاية ته:   وسبعامئة بالقاهرة، ينظر ترمجحممد اللبان، والشيخ خليل القرايف، تويف سنة تسع وأربعي  :منهم

 .(1/31)لكامنة البن حجر ، الدرر ا(1/18)النهاية البن اجلزري 

اخلهو    (2) عبد  بن  أمحد  بن  الدين  ، القحممد  اهلل  ،تقي  عبد  الشافعي  ،أبو  املرصي   ، مسند عرصه  ،الصائغ 

 يم منهم: إبراه  ا، قرأ عليه خلق  عىل بن شجاع الرضير، وغريمه، وقرأ عىل إبراهيم بن فارس   ،ة وقته ورحل

، غاية النهاية البن ين وسبعامئةتويف سنة مخس وعرش،  نديدي بن اجلحلكري، وأبو بكر عبد اهلل بن أيدغا

  .(2/103)ايف بالوفيات للصفدي الو، وينظر: (67-2/65)زري اجل

 ، شيخ مشايخ القراء بمرص،  ياجلند   بابن  الشهري  الشميس  آْيُدْغديعبد اهلل بن    ،ف الدينسي  ،بكرأبو  هو    (3)  

الصايغأ  قر التقي  اجلعربي  والعرش عىل  ،الكثري عىل  إبراهيم  قوغريمها  احلكري ،  بن  النور عيل  عليه   ، رأ 

الثلثة عرش ألف    وغريمها،  ،البلبييسوعثامن   يف  البستان  وكتاب  ال  اا رشح ،  إيضاح شاطبية  عىل  يتضمن 

اجلعربي وسبعامئة،  رشح  وستي  تسع  سنة  اجلظر:  ين،  تويف  البن  النهاية  الدرر (1/180)  زريغاية   ،

 . (1/527)الكامنة البن حجر 

 الرضير املرصي  سامل اهلاشمي العبايسعيل بن شجاع بن    ،بو احلسن بن أيب الفوارسأ  ،كامل الدين  هو  (4)   

الشاطبي ،  الشافعي  املرصية   اإلقراءشيخ    ،صهر  السبع  ،  بالديار  القراءات    إىل   للسبعة  مجعاا ثم    إفراداا قرأ 

الش  األحقاف بالسب  ،الشاطبية والتيسري  منه    وسمع،  ي اطبعىل  املدجلوقرأ  شجاع  عىل  وغريها  ي،  ع 

عبد املؤمن بن و  ،عنه يف الدنيا القراءاتوهو آخر من روى    ،ئغقرأ عليه التقي حممد الصاوغريهم كثري،  

وستامئة،  طي الدميا  خلف وستي  إحدى  سنة  باسم    ،مات  عيل"وذكره  بن  املقفى  امل  "حممد  يف  قريزي 

بالوفيات  ،  (6/149)ري  الكب الوايف  يف  الصواب  ،  (124/ 4)والصفدي  ذكره  فه   "عيل"ولعل  الذي  و 

 . ( 545/ 1) زري  البن اجل غاية النهاية  ،  ( 354ص ) الكبار للذهبي  معرفة القراء  :  الذهبي وابن اجلزري وغريمها، ينظر 
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تيسريه   (2) بن نجاح ا  عىل  (1) لــذي ـه الداين مذكور  يف  الداين، وسند  أيب عمرو  عىل 

   .(3)   ×بالنبي  متصلا 

االشيوقرأ   زكي  الربكاتخ  أيب  حيان  لدين  أيب  عبد   (4) عىل  بن  حممد  أيب  عىل 

بد املجيد بن إسامعيل  بن ع  نم عبد الرمح عىل أيب القاس   (5) وطييملرْ النصري بن حييى ا

 
الزم  ق األندلس،  برشة اإلقراء  رئاس انتهت إليه  ،  أبو احلسن البلنيس  ، هذيل  بن  عيل  بن  حممد  بنعيل    هو  (1)   

أمه   داود سزوج  نجاح  ليامن  أبا  منه شيئا افقربن  القراءات، وسمع  عليه  إل،  كثرياا أ  أيب  صارت  أصول  يه 

العتيقة له  ،  داود  قرأ عليحييى  أجاز  االبياز،  أبو  وَخ ه  املرادي،  الشاطبي، وحممد  تويف ا،  سوامه  ق  لْ لقاسم 

أربع وستي و لالذ  ينظر:مخسامئة  سنة  ، (3/310)  ملحمد املراكيشكتايب املوصول والصلة  يل والتكملة 

 .(284ص)للذهبي القراء الكبار معرفة 

ذ القراءات عن أيب عمرو  راء، أخوإمام اإلق  ،شيخ القراءة  ،اود بن أيب القاسمأبو د  ،احبن نج  سليامن  هو  (2)   

أيب  وروى عن    وهو أجل أصحابه،  ،اتيف القراء  وأخذ عنه مؤلفاته،  وسمع منه غالب مصنفاته،  الداين

 وغريمها،   ،وأبو احلسن عيل بن هذيل،  يم بن مجاعة البكري الداينقرأ عليه إبراه   ،الوليد سليامن الباجي

مؤلفاته  اجلامع  :من  البيان  القر   كتاب  هلوكت  ،آنلعلوم  التبيي  التنزيلجاب  وتسعي  ،  اء  سنة ست  تويف 

بن ال غاية النهاية  ،  (303ص) ألمحد الضبي    رجال أهل األندلسريخ  لتمس يف تا بغية امل، ينظر:  وأربعامئة 

 .(1/631)اجلزري 

 .د الداين وطرقهإسناوسبق ذكر ، (122-195ص)ينظر: التيسري للداين  (3)   

النفزييل بن ح يوسف بن عحممد بن  هو    (4)    أبو حيان، شيخ   ،الغرناطي  األندليس  يان  أثري الدين،  الشيخ 

املرصي والالبلد  العرشامية  علم  يف  ورئيسها  ااالقراءقرأ    ،بيةة  النصري  عبد  عىل  يل و،  وطييملرت  إ ْساَمع 

عليه  املليجي قرأ  ممن  كثري،  وغريمها  بك،  بنأبو  الشميس  ر  خمتاللبانوحممد  ،  ،  أيدغدي  يف  ألف  لف  ، 

يف تو  ،العربمن ذلك: البحر املحيط يف تفسري القرآن العزيز، وارتشاف الرضب يف علم لسان    ون،الفن

البن غاية النهاية    ،(5/325)رص للصفدي  أعوان الن، ينظر: أعيان العرص و َوَسبْعامئةمخس َوَأْرَبعيسنة  

 .(2/285)اجلزري 

، كام ذكر أنه "حييى"ذكر املؤلف هنا أن اسم أبيه  و،  يوطيأبو حممد املر  ،حييىعبد النصري بن عيل بن  و  ه  (5)  

فأوهم   النصري،  عبد  بن  حممد  النصري"  أنَّ أبو  أبيه،    "عبد  النسخو-اسم  يف  خطأ  شيوخ ،  -لعله  أحد 

باإل اإلقر الصفراوياء  القاسم  أيب  عىل  بالسبع  تل  أيب    يناهلمداوجعفر    ،سكندرية،  عىل  قراءهتام  عن 

، مات بعد الثامني وستامئة،  اإلمام أبو حيان   بالتجريد وتلخيص العبارات  رأ عليهقاسم بن خلف اهلل، قال

 .(1/472)البن اجلزري غاية النهاية  ،(365ص)للذهبي قراء الكبار ة الرفمع ينظر: 
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  بن حييى ، وأيب الفضل جعفر بن عيل بن هبة اهلل بن جعفر  (1) ن حفص الصفراوي ب

الق،  (2) اهلمداين  /أ[6] الراسم  قاال: قرأنا عىل أيب  محن بن خلف اهلل بن عطية عبد 

 . (3) القريش 

 . فهيلمن تأ (5) يدالتجر يف كتاببسنده  (4) مأيب القاسم بن الفحاقال: قرأُت عىل 

 (6) شمس الدين بن الرساج بن السكاكيني عىل الشيخ  وقرأ الشيخ نارص الدين   

أيب   الدين  مكي  الشيخ  الشعىل  اللخمي  عيل  بن  منصور  بن  اهلل  عبد  هري  حممد 

 
رئاسة العلم ببلده، قرأ الروايات عىل  انتهت إليه    ،مؤلف كتاب اإلعلن وغريه،  الصفراويأبو القاسم    (1)  

ا اهلل،    ،لغافقيأمحد  خلف  ابن  الرمحن  الدهانوغريمها،  وعبد  عيل  القراءات  عنه  النصري  ،  أخذ  وعبد 

وث  وغريمها،  وطي،ريملا ست  سنة  وستامئةمات  النهايةينظر:  ،  لثي  ،  (1/373)  اجلزريالبن    غاية 

 .(3/503)م املنذري التكملة لوفيات النقلة لعبد العظي

قرأ عىلحمدِّ   ،مقرئ    ،إمام    (2)   ال  ث،  الغ و،  رمحن بن خلف اهللعبد  قرأ عليه ، وغريمها فقياأمحد بن جعفر   ،

 ثيتويف سنة ست وثل  ،مفردات القراءات  صنفوغريمها،  النصري املريوطي،    وعبد  ،الشيخ عيل الدهان

 .(336ص)للذهبي  الكبار  راءمعرفة الق، (1/193)البن اجلزري غاية النهاية ينظر: ، وستامئة

بن  ،صالح  ،  مقرئ  شيخ    (3)   القاسم  أيب  عىل  قرأ  القاسم   ،الفحام  ثقة،  أبو  عليه  قرأ  بليمة،  بن  عيل  وأيب 

اهلمداين  ،ويصفراال م،  وجعفر  قريباا  ومخسامئةتويف  وسبعي  اثنتي  سنة  النهاية    :ينظر،  ن  البن غاية 

 .(942ص)بي للذه معرفة القراء الكبار، (1/368)اجلزري 

خهو  (  4)   بن  عتيق  بن  الرمحن  الصقيل  أبو  ،لفعبد  الفحام  بن  التجريد  ،القاسم  كتاب  شيخ   ،مؤلف 

إل  ،اإلسكندرية ايه روالذي انتهت   ، وأمحد بن نفيس  ،براهيم املالكي قرأ الروايات عىل إ،  إلقراء هبائاسة 

اهللتل  مها،  ريوغ خلف  بن  الرمحن  عبد  بالروايات  بن    ،عليه  ينظر:  القرطبي،  سعدون  وحييى  وغريمها، 

 . (1/743)البن اجلزري غاية النهاية ، (632ص)للذهبي  الكبار  معرفة القراء

اجلزري، حيث استقى النرش البن    السبع البن الفحام، هو أحد أصولالقراءات  يف    التجريد لبغية املريد   )5)

النرش د. سامل اجلكني،    اا ( طريق51)منه   د.  كام ذكر حمقق  )  أيمن سويدوزاد  ، وقد حقق  اا ( طريق52إىل 

رسالالكتاب   عامر، يف  بدار  وطبع  العايص  ضاري  الدكتور  بتحقيق  بالعراق  إحدامها  علميتي  تي 

. حممد اف دهـ بتحقيق: مسعود إلياس، وإرش0814ستري باجلامعة اإلسلمية عام  رسالة ماجخرى  واأل

حميسن  سامل د.  حتقيق  الفحام  البن  التجريد  ينظر:  قسم  ( 78ص)ضاري    ،  اجلزري  البن  النرش   ،

 . (41ص)، السلسل الذهبية أليمن سويد (1/224) الدراسة

أبو عبد  (6)   نمري،  بن  بابن   املرصاهلل   هو حممد بن حممد  املعروف    جتويد  يف  لرئاسةا  إليه  انتهت  الرساج،ي، 

  وبرواية   علن، اإل   بمضمن   سمراأل  اهلل  عبد  املكي  عىل  قرأ  املرصية،  بالديار  القراءات  إسنادو  الكتابة،

بن  إسامعي  عليه  قرأ  وغريمها،  الكفتي،  ظهري  بن  عيل  عىلو  واحلسن،  يعقوب بكر  وأبو  الكفتي،  =  ل 
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قرأ   (1)باألسمر بن    ُت قال:  املجيد  عبد  بن  الرمحن  عبد  القاسم  أيب  الشيخي  عىل 

عىل الشيخ   قاال: قرأنا   ،اهلمدايناهلل    عيل بن هبة   جعفر بنالفضل  وأيب    ،صفراويال

عىل الشيخ أيب القاسم عبد    اهلل القريش قال: قرأتيب القاسم عبد الرمحن بن خلف  أ

س  أيب  بن  بكر  أيب  بن  الفحعيد  الرمحن  التجريبن  مؤلف  يف   ،دام  مذكور   وسنده 

 . ×بالنبي  جتريده متصلا 
سيدن  ووأشهد  وموالنا  الوخنشي ا  الشيخ  اا  الصالح  الدين    رحوممل يل  شهاب 

اإلالسكندري   فيهجازة  املسمى يف صدر هذه  تويف  الذي  اهللر  يف مرضه   تعاىل   محه 

عليه يف    إلشهادابهم  وهم الذين يضعون خط  ،لسبعلمن الصلحاء القراء    /ب[6]

اإل هذه  أيآخر  أشهدهم  وكذا  الكريمة،  نفسه  عىل  اهلل  شاء  إن  بإجازة    ضاا جازة 

 . وأسكنه فسيح جنته ،تهاهلل برمح وفاة له تغمدهك الاركامل إداإل عدم ريي، وسببغ

ثم يقول العبد الفقري احلقري الراجي عفو ربه القدير أبو اليمن حممد بن عيل بن   

رمحن القديس أين صححُت من القصيدة املوسومة بحرز عبد ال  ر بنبن عم إسامعيل  

م التهاين  ووجه  الاألماين  أيب  نظم  الشاطبين  من   حفظاا   لوحاا   لوحاا   قاسم  عليه 

وأجاز باقيها، وأخربين حال قراءيت عليه أنَّه عرضها    ، من آخرها  اا صدري إال يسري

حفظاا  واحد  جملٍس  الشيخ  يف  عىل  صدره    ، العلمة  ،لالعام  ،عاملال  ،ماماإل  ،من 

د ،املقرئ املرحول   ،دادباألجألوالد ملحق ا ،العايل اإلسناد ،األستاذ ،اجلليل ،املجوِّ

ا الفتح حمم   مسش   ،دللب إليه من  أيب  االدين  الشيخ  بن  أيب  د  الدين  لصالح شهاب 

  /أ[ 7]  من  اإمام اجلامع الطولوين بحق روايته هل  ،العباس أمحد بن حممد العسقلين

 . غ عن العبايس الرضير صهر الشاطبي عن ناظمهائن الصاقي الدي تيخ الش

 
وسبعامسوامه  ْلق  وَخ   أيدغدي= وأربعي  تسع  سنة  طاعون  يف  تويف  النهاا،  غاية  بالقاهرة،  البن    يةئة 

 .(5/250)، وينظر: الدرر الكامنة البن حجر(256/ 2)اجلزري 

اإل   (1)   املرصيمقرئ  الديار  بل  زمسكندرية،  يف  القاسم  ة  أيب  عىل  الكثرية  القراءات  قرأ  فراوي،  الصانه، 

ع قرأ  وثيق،  بن  اليه  وإبراهيم  بن  سنة  ،الكاتب  لرساجحممد  مات  الشواء،  بن  وتسعي   وحممد  اثنتي 

 . (037)ة القراء للذهبي ، وينظر: معرف (1/460)البن اجلزري غاية النهاية ، سكندريةباإل  وستامئة
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عليه    الت  وسمعُت  كتاب  أول  أيبسي من  للحافظ  الداري  باب   إىل  ين عمرو 

بقراءة الشيخ الصالح برهان الدين إبراهيم اليمني لكبري يف جامع األزهر  اإلدغام ا

باقيه (1) املقرئ يوم اخلمي  ،، وأجاز يل  السامع يف  القعدة  مس شهر  س خا]وكان  ذي 

مس خ ش وز بسنده عن الشيوكذا أجاز يل ما جي[،  نامئةاحلرام سنة سبع ومخسي وثام

العس الالدين  عن  عئ اصقلين  اغ  ان  عن  عن  لعبايس  عن  الشاطبي  هذيل  بن  ابن 

 .ن مؤلفه أيب عمرو الداينعنجاح 

شار  ن املأخربين الشيخ شهاب الدي  ،(2) ويمن طريق السويدا  وأخربين به عالياا  

عىل   (3) ر الدين  مع شيخنا فخ كتاب التيسري  ى  عن   يه تغمده اهلل برمحته، قال: سمعته إل 

ي القديس  والسويدا حممد بن زكريا  حممد بنبن  نبن حسأمحد  الدين يخ شهابالش

الدين  (4) الشافعي ضياء  الشيخ  من  له  سامعه  فارس    بحق  عبد  أيب  بن  العزيز  عبد 

عىل أيب العباس أمحد بن موسى بن عيسى  عه  بسام    (5) نيس الواحد بن أيب زكنون التو

 
شق  القحطايّن احلامتي الشافعي، نزيل دم  احلرازي  اليمني  إبراهيماهيم بن عمر بن  ين إبرلعله برهان الدّ   (1)  

من القرآن    اا شيئ  ، وقرأوغريه  الّطيبي  الّدين  شهاب  الشيخ  ، أخذ عن شيخ اإلقراء بدمشقملقرئ الوقورا

الغزي حممد  عىل  ال  والبخاري  حممد  الوالد  الكواكب  مؤلف  ثلثي  سائرة،غزي  سنة  ة،  وتسعامئ  تويف 

 . ( 423/  10)   العامد   البن   الذهب   ، شذرات ( 109/ 1) ملحمد الغزي    بأعيان املائة العارشة الكواكب السائرة 

 سيأيت ترمجته وسنده. ( 2)  

اال يقص(  3)   الشهاب  شيخ  به  هسكندري  د  املؤلف  وذكر  ذكره،  املايض  البلبييس  عثامن  الدين  أنه فخر  نا 

السكندر شيخهالشهاب  مه  التيسري  سمع  ال  ي  السويدافخر  عىل  أنه  ودين  السخاوي  ذكره  والذي  ي، 

 حيتمل األمران.ي، وومن السويدا لدينسمعه عىل فخر الدين، وسمع فخر ا

  من   التيسري  وسمع  ،حيان  أيب  عىل  كتب  عدة  من  راءاتالق  معهفأس  أبوه  به  اعتنى  ،صالح   ،خريِّ   ،مسند  (4)  

التيسري  عليه  رأق  وغريه،  مشليون  ابن  عن  زكنون  أيب  ابن  لعزيز ا  عبد اجلزري   معرش   أيب  وتلخيص  ابن 

  وثامنامئة   أربع  سنة  مات  وغريهم،  ،وعيل  ،وأمحد  ،حممد   لثةالث  ابن اجلزري  أوالد  منه  ذلك، وسمع  وغري

 . ( 47/  1) البن اجلزري    اية النه   ، غاية ( 730/ 1) للفايس  واألسانيد  السنن رواة يف  يدالتقي لبالقاهرة، ينظر: ذي

يس  للفاكذا جاء نسبه يف ذيل التقييد  التونيس،    زكنوند الرمحن بن عبد الواحد بن  ز بن عبعبد العزيهو    (5)  

النه (2/38) وغاية  اجلزري  ،  البن  املشتبه  ،  (1/393)اية  أسامء  وتوضيح  ضبط  وأنساهبيف  م الرواة 

وكناهم القييس  وألقاهبم  الدين  نارص  حجر(9/662)  البن  البن  الكامنة  والدرر   ،(3/42  ،165)=  
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 قرأته قال:  (2)ةَبْرطلَّ   بنعبد اهلل/ب[ 7]بسامعه عىل أيب حممد  (1) رينطْ البَ األنصاري 

، (4) بسامعه عىل أيب احلسن عيل بن هذيل سامعاا   (3)سعادةعىل أيب حممد عبد اهلل بن  

ة عىل سليامن بن نجاح األموي ع  .ؤلف ن املوقرأه غري مرَّ
 

للداودي  وطبقات= خليفة  (1/67)املفرسين  حلاجي  الوصول  وسلم  املؤلفي (4/54)،  وتراجم   ،  

حمفوظ  ال ملحمد  وذ(1/109)تونسيي  أبيه،  اسم  أنَّ  املؤلف  الواحد":    كر  وك "عبد  إبراهيم  ،  ذكره  ذا 

علاماليعمر أعيان  ملعرفة  املذهب  الديباج  يف  املذهب  ي  أنَّ   (2/291)ء  الصواب  عبد  "  أبيه  اسم  ولعل 

القراءة هب"لرمحنا الناقلة عنه ذلك، نزيل املدينة، وشيخ  القراءات عىل أمحد  ا،  ؛ لتعدد كتب الرتاجم  قرأ 

سامعاا وح،  البطرين بالتيسري  أ  دث  بن  عن  حممد  بكر  مشليونحم يب  بن  ا،  مد  عليه  بن قرأ  حممد  لتيسري 

َماَت يف     ،ي وسبعامئةس وثلثنة مخالسويداوي بالقاهرة س   منه أمحد بن حسن  وسمعه  ،يعقوب املقديس

 ست وألربعي وسبعامئة.سنة 

 ، ديبكر بن برطلة األزوأيب حممد بن أيب  ،  يت، قرأ عىل عبد اهلل بن يوسف الشباراءاتيف القر   شيخ تونس(  1)  

يز بن  وروى عنه القراءات عبد العز  ،لواديايشه الثامن أبو عبد اهلل حممد بن جابر اقرأ علي  وسوامها كثري،  

الر زكنون،  عبد  أيب  بن  من  وغريمها،محن  يعقوب  قراءة  نظاما   نظم  الداين  سنة  تويف  ،اا حسن  طريق  َثَلَثة  

 . ( 143/ 1)   ري البن اجلز   غاية النهاية ،  ( 66ص )   ، ملحمد الوادي آيش برنامج الوادي آيش   ينظر:   ، َوَسْبعامئة 

عهو    (2)    بن  اهلل  بن  عبد  اهلل  عبيد  بن  الرمحن  حم  ،برطلةبد  أيب  مدأبو  بن    بن  حممد  عن  القراءة  أخذ  بكر، 

عنه أمحد    أخذ القراءة  ،بابن رحيمة املعروف  شاطبي  ح الحممد بن صالروى الشاطبية عن تلميذه  سعادة،  

حدَّ  الالبطرين،  الريض  عنه  و،  ربيطث  وستي  إحدى  سنة  قنفذ ينظر:  ،  ستامئةتويف  البن    الوفيات 

 .(2/154)، (1/428)البن اجلزري غاية النهاية ، (330ص)

أبو "وكنيته    "عبد اهلل"أنَّ اسمه    ؤلفذكر املو  ،الشاطبي  اهلل  عبد  أبو  سعادة  بنحممد بن عبد العزيز  هو    (3)   

أنَّ اسمه  وا  "حممد أيب عمِّ مُ   تقن  م  إمام    ،مقرئ مشهور  "اهلل  بو عبدأ"وكنيته    "حممد"لصواب  قرأ عىل  ر، 

هذيلا بن  نامرةو  ،حلسن  بن  وم،  حممد  منهم  مجوسمع  برطلةاعةن  بن  اهلل  عبد  عليه  قرأ  ويوسف   ،، 

البن غاية النهاية  :  ينظر،  ا بشاطبةيسريا   املائةوعمره فوق  تامئة  ة وستويف سنة أربع عرش وغريمها،    ،األبذي

 .(2/110)ر البن اآلبا ملة لكتاب الصلةالتك، (2/217)اجلزري 

ملراد به عندهم: قراءة العامل للمتعلِّم، اراء، والتي وردت عند الق داء  طرق التحمل واألو أحد  السامع ه  (4)   

داء فل يؤخذ به  خذ به يف أسانيد النص والرواية، أما أسانيد األاأل  ، وجيوز"وأخربين-حدثني "وصيغته:  

اء: العرض، واملراد به:  أعىل طرق التحمل عند القرمن سمع يقدر عىل األداء، و  ن ليس كلعند القراء؛ أل

املتعلِّم عىلتل واإلتقاالعامل   وة  الضبط  متام  به  واألداء حيث حيصل  التلوة  أسانيد  العمل يف  وعليه  ن، ، 

القراء يف أسانيدهم:  و النبي  ، ويف عرص"قرأُت "صيغته عند  ومن   ،"أقرئني  "وصحابته والتابعي    ملسو هيلع هللا ىلص 

احل رواية  التحمل:  اطرق  تلقي  هبا:  واملراد  القروف،  فيها عن  املختلف  التلحلروف   = وةراء جمردة عن 
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املشار  السكندري  شهاب  وشيخنا  سيدنا  تعاىل  وأخربنا  اهلل  رمحه   ،(1) إليه 

املذكور[ عن أيب بكر حممد بن حممد    نوزكنابن  عن    املذكور  وييدا]وأخربين السو 

بن    (3) اهلل ] قال: أجازه له الفقيه أبو بكر حممد بن أمحد بن عبد  ( 2) ون األنصارييُ لْ ش  بن مُ 

 .  (4)يس[ة املررمجابن أيب موسى 

 
بـ  و= عنها  احلروف"يعرب  وسامع  احلروف،  ا"رواية  عىل  الطالب  بلفظ  تكون  ألهنا  والعكس،   لشيخ ؛ 

بعهم كالداين وأبا معرش   هبا، وذهب  ، أما أسانيد األداء فل يؤخذوعليها العمل يف أسانيد النص والرواية

التسوية بي مذال إىل  لك طربي  والعرض،  فرقهب رواية احلروف  ان مع ذلك فقد  رواية  وا يف  لصيغ بي 

األ إسناد  يف  عندهم  احلروف  برواية  يؤخذ  وال  والعرض،  -أخربين-حدثني"وصيغتها:    داء،احلروف 

احلروف ال"قرأُت  ومن  كام،  هبا  واملراد  اإلجازة،  د.طرق:  عرفها  بنقل      اإلذن  املطريي:  حروف  أمحد 

عن   جمردة  احلروالقراءات  ورواية  والسامع  العمل  العرض  وعليها  أسانف،  دون  يف  والرواية  النص  يد 

وصيغتها واملشافهة،  العرض  عن  لتجردها  األداء؛  إيّل، أ":  أسانيد  كتابه  يف  أخربين  أو:  كتابه،  يف  خربين 

كتابةا وحد الوج"ثني  الطرق:  واملر، ومن  كام عرفه ادة،  القراء  نقل  اد هبا عند  املطريي:  أمحد  د.  حروف  ا 

مل من  كتاب  عن  القراءالقراءات  عنه  يرو  وتعت  القراء،  ة،  عند  االستعامل  القليلة  الطرق  من  الوجادة  رب 

أسا العمل هبانيد  واستعامهلم هلا يف  أن األصح عدم  د.  والرواية، وذكر  مبني  النص  القراءات  نقل  ؛ ألن 

واملعىل   نصالتلقي  اجلزري  ابن  وألن  املقرئي ص  شافهة،  منجد  من أ  16يف  األسانيد  يسمع  مل  من    نَّ 

لب  أسانيد القراء ومنهج القراء يف دراستها رسالة دكتوراه بجامعة اإلمام للطا  نقطعة   شيخه فأسانيده م

املطريي  أ ل،  ( 190-143ص)محد  اإلشارات  لطائف  الع (1/378)لقسطلينوينظر:  خمترص  بارات ، 

 . (96، 83، 72ص)هيم الدورسي صطلحات القراءات لـ د. إبراملعجم م

 . "قال"لفعل لعله سقط من النص ا (1)   

عايل  أستاذ مقرئ،    ،بلنيسأبو بكر بن أيب عبد اهلل األنصاري ال  ،مشليون  بند بن حممد بن أمحد  حممهو    (2)   

وهو  وأجازه حممد بن أيب مجرة،،  وعىل غريه  ،ّصاريب جعفر بن عون اهلل احلأعىل  قرأ    ،اإلسناد يف القراءات

البطرينه،  نآخر من حدث ع العباس  أبو  القراءات  العزيز   سري سامعاا لتيا ه  وحدث عن  ،قرأ عليه  أيب   عبد 

وقال ابن الزبري: يف حدود   ،وستامئة أو بعدها بقليل  بعيتويف بتونس سنة س وغريمها،  زكنون التونيس،  

 .(2/238)البن اجلزري ة غاية النهاي، (15/188)لذهبي لاريخ اإلسلم ت ، ينظر:السبعي وستامئة

كام سيأيت   "عبد امللك"، والصواب  "عبد اهلل"ق إىل  يف اللح  طب عدلتوعليها ش  "عبد امللك"يف املتن    (3)   

 يف ترمجته.

مذهب بصرياا بإمام فقيه ، بكر املريس األموي أبو، مجرة أيبحممد بن أمحد بن عبد امللك بن موسى بن هو  (4)   

  = روى عن آخر من من والده أيب القاسم بإجازته من الداين وهو سمع التيسري سه،عىل تدري عاكفاا  ،مالك 
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 . عن أيب عمرو الداين  (1) عن أبيه

 خ بتاري   ،آمي  ،نه ذلكبل موتق  ،  ما جيوز له وعنه روايته  وكذا أجاز يل   

احلرام  يوم   علقها   ،امئةسنة سبع ومخسي وثامنالثلثاء سابع عرش شهر ذي احلجة 

الفانية   بنبيده  بن عيل  حممد  اليمن  الرإسامعيل    أبو  عبد  بن  عمر  القديس  محبن  ن 

 هلل وحده.   وجلميع املسلمي، واحلمد ،ولوالديه  ،الشافعي غفر اهلل له 

وأظهر شمس اين والقرآن العظيم،  من املث  اا سبع  سيدنا حممداا   احلمد هلل الذي آتى 

وأَ   ،دينه نوره،  بمصباح  الفضاء  َمن  فَ فضاء  عباده  من  واصطفى  البهيم،  الرشك  ل 

األماينقلَّ  حرز  ع  ، ده  حتبري  ملريوان  نتيسري  وارتىض  القديم،  من الذكر  كتابه  اث 

بالو فيه  تعاىل:  وصفه  القائل  السليم، وهو  الصحيح   ٰى ٰر ٰذ ٱ﴿صف 
العليم  ،[32فاطر:]  ﴾ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ،  /أ[ 8]وهو 

 ﴾مث زث  رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب﴿
  يك  ىك مك  اكلك يق ىق يف ىف يث ىث ﴿ٱ  !له من نعيمٍ   يا  ،[33فاطر:  ]

  ىن نن من زن رن مم ام يل﴿حلليم،  انعم الرب     [34فاطر:  ]  ﴾مل

بجوار الكريم، أمحده عىل اإلرشاد إىل   [35فاطر:  ]  ﴾ني مي  زي ري ٰى ين

قناع واإل  ،واالكتفاء  ،م، وأشكره عىل اإلنعام بالكفايةاملستقي   ،املستنري   ،املبهج  النهج

 
اْلَول    ،أبيه= أبو  له  وأجاز  الداين،  عن  الدنيا  يف  روى  من  آخر  بْ وأبوه  الفقيهيد  ُرْشد  من  ن  وغريمها،   ،

 ،ر الّسديدىَل النّظي إ  كتاب إقليد التّقليد املؤدّ  معاين اآلثار، وله  ومناهج النّّظار يف  نتائج األفكار  تصانيفه:  

ز أليب بكر حممد بن حممد بن مشليون، تويف سنة  وأجا   ،جوبرمحن بن  سمع منه التيسري حممد بن عبد الر

 . ( 69/ 2) اجلزري  البن  غاية النهاية  ،  ( 1182/ 12) للذهبي  تاريخ اإلسلم  ر: ينظ ،تسع وتسعي ومخسامئة 

ة عن  فقيه إمام، روى التيسري باإلجاز  ،اسم املريسأبو الق  ،رةمج  أيب  بن  موسى  بن  امللك  عبد   بن  أمحدهو    (1)   

الباجيتفقه  يب عمرو الداين، ولفه احلافظ أمؤ ه عبُد امللك   لٍة،ان من بيت  علم وأصا، ك بأيب الوليد  وَجد 

َنة"  عن أب إليه َيروي  اا ابنىل توايل نَسب ه  وع،  األعىل روى عن أيب سعيٍد َسحنون   ىرو، عن َسحنون  "املُدوَّ

العزيز ابن الّدّباغ  عنه أبو ، تويف بمرسية سنة  بنه حممد ا  اا امعسالتيسري  ه  ن وروى ع  ،الوليد يوُسُف بن عبد 

وقد   مئة  وثلثَي ومخس  التسعيزاَح ثلثٍة  ينظر:  َم  الصلة،  لكتاب  اآلبار  التكملة  غاية  ،  (1/44)البن 

 . (1/77)البن اجلزري النهاية 
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الكايف   أنه  العميم، وأشهد باإلعلن  العزيز احلكيم، وأشهد  بالوجيز  إله إال هو  ال 

حمم  عدنان  اا دأنَّ  ولد  من  املجتبى  اهلادي  ،عبده  ورسوله  إبراهيم،  اخلليل   ، ونسل 

روض  ،باهلداية إىل  العزيوالرعاية  وة  الرحيم،  الحز  احلنيفية  بيبه  الرشعة  إىل  داعي 

بتلخيص   القويم،  جامع   ،(1) والتبرصة  ،والتذكري  ،التذكرةوالدين  يف  والتبصري 

للفهيم،   عليهالكلم  وسلم  اهلل  امل  ،صىل  والتسليم،    يصطفوعىل  الصلة  أفضل 

الربرة آله  العميم،    ،وعىل  الفضل  أويل  ة  النريِّ النجوم  م  تابعيه   وعىلوأصحابه 

يومٍ إباإلحسان   سليم، صلةا    ىل  بقلٍب  اهلل  أتى  من  إال  بنون  وال  مال   فيه  ينفع  ال 

اللواميم تلوة  تكرر  عليهم  وسلماا (2) تتكرر  قراءة  ،  جتدد  عليهم    /ب[ 8]يتجدد 

الرصااحلو عىل  قائلهام  وجييزان  املستقيم،ميم،  والعذاب    اط  الفتن  من  وجيريانه 

 . النعيم يف جنات  دار السلم واٍن يفار رضاألليم، ويدخلنه لد

عىل أشهدين  فقد  وجهه   وبعد:  إىل  وبالنظر  تعاىل،  اهلل  رمحها  الكريمة  نفسه 

اإل وشيخي  سيدي  أرقاها،  النعيم  جنان  ويف  متعها،   ،العامل  ،املعال  ،مامالكريم 

كلمة  مفخر    ،الفهامة  ،احلرب  ،البحر  ،العلمة صدر  املقرئي،  املتصدرين،  هرة 

ا  العايل  ،األستاذ إملاالسناد،  ملحق رحول  البلد،  وأقىص  االفاق  سائر  من  ليه 

 
السنه   (1)    جعفر  اإلمام  يف    هذه  وري  استنبط  املبهج  القراءات،  كتب  أسامء  من  ت  القراءااألوصاف 

 القراءات العرش ري يفة األعمش وابن حميصن واختيار خلف اليزيدي لسبط اخلياط، واملستنالثامن وقراء

يب  القراءات السبع أل  كتفاء يفز القلنيس، واال لقراءات العرش أليب الع البن سوار، والكفاية الكربى يف ا

ا  الطاهر إسامعيل القراءات السبع البن  القراء    والوجيز يف رشحلباذش،  بن خلف، واإلقناع يف  قراءات 

واإل  األهوازي،  عيل  أليب  األمصار  أئمة  السبع    علنالثامنية  القراءات  يف  القرآن  روايات  من  باملختار 

القر للص يف  والكايف  البن  فراوي،  السبع  األاءات  يف  رشيح  واهلادي  ملندليس،  السبع  حمد القراءات 

وا للمهدوي،  ورشحها  واهلداية  القراءةلرعاية  القريواين،  القييس،   لتجويد  ملكي  التلوة  لفظ  وحتقيق 

معرش الطربي، للحسن املالكي، والتلخيص يف القراءات الثامن أليب عرش والروضة يف القراءات اإلحدى 

 كي القييس.القراءات السبع مل غلبون، والتبرصة يفن البن يف القراءات الثاموالتذكرة 

-الروم-العنكبوت-آل عمران  -وهي ست سور: البقرة  ُبدأت بـ )امل(ر التي  لعله يقصد باللواميم السو  (2)   

 السجدة.-لقامن
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اإل الشيخ  بن  أمحد  العباس  أيب  الدين  شهاب  األجداد  بأجداد  العامل  األحفاد  مام 

ا بكر  أيب  الدين  زين  مجال  بالصالح  املرحوم  الصالح  الشيخ  أيب  ن  يوسف  الدين 

القل الكناين  ث الشاف  قييلاملحاسن  بالشامي  الشهري  االسكن  م عي  تغمده    هلل دري 

بمنبالر وأسكنه  والرضوان،  إجازة  محة  من  إليه  نسب  بام  اجلنان،  فسيح  وكرمه  ه 

الفاضل ل  ،فنِّن امل  ،املجيد  ،املتقن  ،املقرئ  ،ق املدق  ،الشاب  املفيد    ،يدج املُ   ،املحصِّ

أيب اليمن شمس الدين حممد بن الشيخ الصالح نور    ،ء والتجويد دااملاهر بحسن األ

اه أعىل هلل بلطفه اخلفيعامله ا  بالقديس،ري  يل الشهالدين ع  ، وكفاه كل حمذور، ورقَّ

والناصب احلاسد  كيد  وكفاه  أجازه،  ،  /أ[9]املناصب،  ما  بجميع  عليه  فشهدُت 

الذي هو    حلجة احلرامجازة يف تاسع عرش شهر ذي ااإل  ووضعُت خطِّي هذا يف هذه

،  عاىل اهلل ت   عبيدل  الفانية أق  به بيدهختام، قال ذلك وكت   امئةلعام سبعة ومخسي وثامن

  بن اوأفقرهم إىل رمحته، خويدم أهل القرآن جعفر بن إبراهيم بن جعفر بن سليامن  

معرِّ (1) ريبَ هُ  بن  جرير  الق  ( 2) فبن  فاضل  بن  فضل  السنهوري ر بن  املقرئ  يش 

املرصية  (3) األزهري الديار  ال   ،نزيل  وع   ،يةزِّ ع  ــمُ ـوالقاهرة  عنه  اهلل  مجيع  عفا  ن 

 . (4) ومسلاما  اا ومصلي امداا ح ،سلميامل

 
ان  ، ونظم العقي(8/163)ل لعبد الباسط امللطي  كذا يف األصل، وهو كذلك يف نيل األمل يف ذيل الدو  (1)  

أع للسيوطيف  األعيان  هب(103ص)ي  يان  وهو  صنا،  يف  املفيد  اجلامع  كتاب  يف  كذلك  االسم  عة ذا 

للسنهوري  التج اللمع  (478ص)ويد  الضوء  يف  السخاوي  وذكره  وه"زهري"باسم    (3/67)،  و ، 

 . (1/254)ل البغدادي ، وهدية العارفي إلسامعي(131/ 3)لك يف معجم املؤلفي لكحالة كذ

ل ، ويف ني"حريز بن عريف"هدية العارفي، باسم  ؤلفي وء اللمع ومعجم املويف الضوكذا يف األصل،    (2)  

 ."يف بن حريزعر"ونظم العقيان بالعكس  األمل

بمرص،    (3)   اإلقراء  أكان  شيخ  رواية ربع  يقرىء  الشواذ  ،عرشة  من  الشهاب    ،وبعضا  عىل  للسبع  مجع 

باالسكندري،   عىل    ألربعةوقرأ  ختمة  يف   العفيصعرش  ْمس  كثري،  الشَّ قروغريمها  َخ ،  عليه  كثريون أ  ْلق 

اجلامع املفيد حلسيني، من تآليفه:  ا  سيالبدر حوء اللمع،  حب الضومنهم عبد القادر أخو السخاوي صا 

سم وااألربعة  زهر املفيد ملفردات  األ  عاماجل ، ودصناعة التجوييف    سنة، تويف  لتجويدعرش من صناعة الرَّ

 . (8/163)يف ذيل الدول للملطي  األمل ، نيل  ( 76/ 3) اللمع للسخاويامنامئة، الضوء أربع وتسعي وث

 شهادة إجازة الشيخ جعفر السنهوري. "مسلاما " إىل قوله "احلمد هلل"وله: نص من قال (4)  
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احلميد هلل  يريد ال  الفعَّ   ،املعيد  ،املبدئ  ،املجيد  ،احلمد  إحسانه    ،ملا  عىل  أمحد 

  ، رشيك لهنَّ ال إله إال اهلل وحده ال  أعىل امتنانه الطويل، وأشهد  ، وأشكره  اجلزيل

بالدليل ثابتةا  إىل    ،شهادةا  السبيلهاديةا  أنَّ سواء  وأشهد  حممداا ،  ورس       ،ولهعبده 

وسلم  ،وخليله  ،وصفي ه  ،وحبيبه وصحبه  آله  وورشَّ   ،وعىل  مف  وبعكرَّ فقد  ،  د: 

شهاب تعاىل  اهلل  يف  وأخي  وأستاذي  سيدي  بكر   أشهدين  أيب  بن  أمحد  الدين 

تبه حممد  وكعليه بذلك،     نسب إليه فيه فشهدُت املذكور بام  ذنندري املقرئ اإلكالس

 .(1) يصفاعبن عثامن ال

العا  احلمد هلل ا  مليرب  وبعد:  وصىل  وآله وصحبه وسلم،  هلل عىل سيدنا حممد 

عىل أشهدين  الشيخ  فقد  الكريمة    ، الفهامة   ، واحلرب  ،العلمة  ،العامل  ،ماماإل  ،نفسه 

املريد املستفيدين ومُ   ،بغية  ال  ،نية  مشايخ  سيدنا  األأهل    (2) ]وإمام[قراء  شيخ  داء 

القل الدين  بالسكندرالشهري  قييل الشيخ شهاب  نس  بام  إي  الشيخ  اإلليه من  به  جازة 

يوسف  بن  عيل  وكتبه  بذلك،  عليه  فشهدُت  القراءات،  علم  يف  الدين  شمس 

 . (3)اجلربيت

 

 

 
دلعله  (  1) ْمس العاصفي ثمَّ ا  ،ُيوُسف  بن  ُعثاَْمن  بن  حُمَمَّ اف ع يلقاهري اأْلَزْ الشَّ ي الشَّ واق شيخ ر  العاصفي،  َهر 

اأْلَ  من  األدكاوي  ،ْزَهرالريافة  يم  إ ْبَراه  من  الّذكر  وتلقن  نَ   سمع،  الفاقويس،عىل  الّدين  منه ت  ارص   لقن 

عليه   ومجع  أمحالالسخاوي،  بن  احلسن  السبع  سنة  ،طنتدائيد  الّسبْعي  َجاَز  َوقد  َوسبعي  َماَت    َأربع 

 . (1/113)، (8/150)، (94/ 3)للسخاويع الضوء اللم، وثامنامئة 

 .)وإمام(أولتها بـ ، و ممسوحة من املخطوط )2)

يا  ثمَّ   اجلربيت  الّدين   َصرب  بن  فُيوُس   بن  َعيلّ   هو  (3) اف ع ي  أْلَْزَهر  اْلقَ   ئ،املْقر  الشَّ اخْلمسي اه  قدم  َنْحو    َرة 

ْمس بن اْلَعطَّار   ،السكندريَفَقَرَأ هَبا اْلقَراَءات عىل الشَهاب    وثامنامئة  بعض   ُرباَم َأخذ َعنهُ وَ ، وغريمها، َوالشَّ

 .( 6/53)للسخاوي اللمع  الضوء، الّطلبَة اْلقَراَءات وحاله أصلح من كثريين
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 خلامتةا
وقفت  ع الذي  دراسة هذا املخطوط النافبمنَّ عيلَّ بكرمه وفضله    يذاحلمد هلل ال

من   اهلل  القراءجهود  فيه عىل جانٍب  كتاب  اليف   تعاىل  خلدمة  الت  اهلجريقرن  ،  اسع 

اإلسناد العايل، مل يرصفهم   ، وطلبهمتهاقراء  ه، وتعلمتعلم وصربهم ومصابرهتم يف  

يٍد،  أمور  شاغٍل من    ذلك  عن قلة ذات  أو  إلينا  و، حتى  مشقة سفر  وأ عْيٍش،  صل 

ألصحابه، فجزاهم اهلل عنا خري اجلزاء وأوفاه، وقد   ×نبي كام أقرأه الهذا الكتاب  

 رسالة القيمة إىل نتائج وتوصيات من أمهها:هذه ال راسة دصلت يفتو

أب أنَّ    -1 القديس    ااملؤلف  املاهريناليمن  املتقني  القراء  يف   من  املتصدرين 

ه شيخ  ، وإجازةاإلمام جعفر السنهوري له باإلتقان والدقة  ةد شهايدل عليه    عرصه

  القرآن   لباقيع  السبات  لقراءالقراءة واإلقراء بابشيخ القراء الشهاب السكندري له  

 ته. روايجيوز له وعنه  ماإجازته له كل ، ومما مل يقرأه عليه

اإلقراء  -2 أئمة  من  عدٍد  عىل  املؤلف  زين  قراءة  الشهابمرص    املربَّ ب غري 

و بن  السكندري،  وأمحد  السنهوري،  جعفر  اإلمام  األميوطي،  منهم:  والتاج  أسد 

 عبد امللك الطوخي. 

ا  -3 اإلمام  عكندالسلشهاب  تصدر  يف  املرصية، باإلقراء  رصه  ري  بالديار 

  ر جلياا كام يظه  ه بالرحلة إليه من سائر اآلفاق وقصدحتى املوت،    إلقراءوملزمته ل 

ين  يه، وثناء كبار العلامء عليه أمثال ابن حجر العسقلعلمن كثرة تلمذته، وثناءهم  

أث  الديار املرصية، ووَص ـه يف قـت اسم ـبـالذي  أ»بـ  ه  فَ راء  ء، وحامل  القرا  ةئم قدوة 

 . «لواء القراء

اإلمام    -4 سند  السكندريعلو  بالديار   ،الشهاب  اإلقراء  شيوخ  وقراءته عىل 

حممد العسقلين، وزكي الدين   مسشاملرصية كاإلمام عثامن البلبييس، وأبو الفتح ال

 مشاخيه بالداين وابن الفحام.، واتصال سند األشعري
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الشهاب    -5 شيوخ  أجل  المن  علم ذكره  ينذالسكندري  حمقق  السخاوي  م 

، رمحهم زري، وصلح الدين البلبييس، ويعقوب اجلوشنياإلمام ابن اجلالقراءات  

 اهلل تعاىل.

يف    -6 السكندري  الشهاب  أسانيد  ابن   اهذخلو  حممد  شيخه  من  املخطوط 

إ أكثر  أنَّ  رغم  ابن اجلزري،  طريق  من  السكندري  الشهاب  عن  القراء  جازات 

 . أسانيد يف القراءات من غري طريق ابن اجلزري وجودىل ي، وهو يدل عاجلزر

 اإلمام الشهاب السكندري من األئمة اجلامعي للقراءات األربعة عرش  أنَّ   -7

 لبييس والعلء الفالح.هبا عىل عثامن البرأ قاملقرئي هلا، حيث 

 سانيد الشهاب السكندري يف كتاب التيسري ثلثة: أ -8

العسقلين عىل تقي الدين الصائغ عىل العبايس  لدين  ا  شمسأ به عىل  قر  :األول 

 رمحهم اهلل.  الرضير عن الشاطبي عن ابن هذيل عن ابن نجاح عن الداين

فقرأ يف الثاين مع فخر الدين البلبييس عىل    ،يواالثاين والثالث من طريق السويد

عىل عبد    طلَّةرْ بَ   د اهلل بنعب   ي عىل ابن زكنون عىل أيب العباس الَبْطرين عىلو السويدا

 اهلل بن سعادة عىل ابن هذيل عىل ابن نجاح عىل الداين رمحهم اهلل. 

ْلُيونوالثالث: قرأه عىل السويدا ابن أيب    د حمم عىل    ي عىل ابن زكنون عىل ابن ُمش 

، كام سمع بعض التيسري عىل الداين رمحهم اهلل  مجرة املريس عىل أبيه عىل أيب عمرو

  السوايداوي. ته عىلاءبقرالبلبييس صلح الدين 

السكندري    -9 الشهاب  للداينالثالث  علو سند  التيسري  حيث قرأه   ؛يف كتاب 

 رجال.   أربعةالذي بينه وبي الداين  ويعىل السويدا 

السوايداوي  سام  املاحت  -10 عىل  التيسري  السكندري  الشهاب  مع ع  مبارشةا 

واحتامل املؤلف،  ذكر  كام  البلبييس  الدين  عىل    فخر  بواسطة  يدا لسوااسامعه  وي 

البلبييس؛ ألن السوايداوي تويف بالقاهرة وعمر  شيخيه فخر الدين وصلح الدين 

 الشهاب السكندري مخسون سنة.
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يف    -11 السكندري  الشهاب  العسقلين  اطبيالشسند  الدين  شمس  عىل  ة 

 من طريق التيسري. كسنده فيها عليه 

عىل شيخه، كإجازة   بالطال  بام مل يقرأهاختلف العلامء يف جواز اإلجازة    -21

للمؤلف،   السكندري  القراء ملن    منهج  وهو  الشهاب  كبار  به عند    نيعلمومعمول  

 سنده باإلجازة. يعيل أن ، وأرادالقراءة عىل غريه إكاملهإتقانه ومهارته، و

املؤلف عىل الشهاب السكندري من طريق التيسري هبا    قرأالقراءات التي    -31

ة نافع إىل أثناء سورة األعراف، وقراءة أيب عمرو إىل  ءقرا  :يه  ة والعنوانوالشاطبي

طه إفراداا سورة  ومجعاا ،  اآلية    ،  إىل  السبع  سور  203بالقراءات  البقرةمن  كام  ،  ة 

ليه التيسري من وسمع عمن آخرها، اا كاملةا من حفظه إال يسريطبية لشاعرض عليه ا

 ما   وأجاز له  راهيم اليمني،بدين إلبرهان الشيخ  الكبري بقراءة اأوله إىل باب اإلدغام  

مـب القـقي  السبع  رآنـن  له  كام    ،بالقراءات  له    ،والتيسري  ،الشاطبيةأجاز  وما جيوز 

 . وعنه روايته

إدراك    ؛دريـاب السكنـءة عىل الشهراـالقلف  ؤـم ـال الـم ـدم إكـب عـبـس   -41

 دري. للسكنالوفاة 

عنَّ  أ  -51 السكندري  الشهاب  شيأسانيد  خليوىل  املخه  بن  وعشببل  ثامن  ، 

العسقلين  البلبييس الدين  وشمس  عن  ،  الصائغ  الدين  تقي  إىل  ل  ام الكترجع 

  ، بن نجاح عن الداينسليامن  بن هذيل عن    عيل  الشاطبي عنالعبايس الرضير عن  

 ىلإ  انترجعن كشتغدي  وحممد ب  ،األشعريحممد  زكي الدين  ه  يعىل شيخ  سانيدهوأ

 الفحام.  نالقريش ع لرمحنا عبد نعمداين جعفر اهلو  ،ويالرمحن الصفرا عبد

ومخسون واثنان  مسة عرش،  اخلكتاب التيسري  ذ ابن اجلزري مجيع طرق  أْخ   -61

 . وتسعة طرق من كتاب العنوانمن كتاب التجريد،  اا طريق

ل أمهي  -71 السكندري؛  الشهاب  أسانيد  وة  سنده،  قراء   كونهعلو  أبرز  أحد 

 . ملخطوط ببعضهافرد اتقد ، وريبن اجلزرين يف عرص االديار املرصية املتصد
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ثَ ـن  -81 الـبْ ـدرة  كـم ـت  فــونـؤلف؛  مـه  وفـي  شيـرض  وموث ــخـاة    قاا ـه، 

 القراء. كبار بخطوط 

بعده حتى   زري ومناجل  وتويص الباحثة بدراسة أسانيد القراءات يف عرص ابن

لطا معرفتها  ألمهية  احلارض؛  واهللعرصنا  القراءات،  علم  ي لب  أن  أسأل  هبذ   ا  نفع 

ب اهلل وتعليمه، وسلم  عىل املرسلي، واحلمد هلل  م كتايرزقنا رشف تعل الكتاب، و 

 رب العاملي. 
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 در واملراجعاملصافهرس 

القر  . 1 يف  البشر  فضالء  األربع اءا إحتاف  عشرت  بالبناء    ،ة  الشهري  الدمياطّي،  ألمحد 

 . هـ7142  الثالثة ط  لبنان،  –علمية لكتب ال دار ا هرة، ط، حتقيق: أنس مهـ( 1117)ت 

رسالة دكتوراه بجامعة اإلمام حممد بن سعود    ،منهج القراء يف دراستهاأسانيد القراءات و  . 2

 . ـ ه 1432ت عام  ي، نوقش دورس للطالب أمحد بن سعد املطريي، إرشاف أ. د إبراهيم ال 

اجلامعة  جلة نشور بم، بحث مألمي حممد بن سيدي ا . د لـ   ،اإلسناد عند علماء القراءات . 3

 . هـ1425  -  37السنة   - 129، العدد دينة املنورة اإلسلمية بامل 

، حتقيق: د. عيل  هـ(764)ت  لصلح الدين خليل الصفدي    ،أعيان العصر وأعوان النصر . 4

حممد موعد، د. حممود حممد، ط بدار الفكر املعارص،  عشمة، د.  بو  أبو زيد، د. نبيل أ 

 هـ. 1418ىل ط األو  فكر، دمشق،الودار  -بريوت  

ِفيما  الفضال  عإمتا  . 5 القّراء  برتِام  اهل ء  الثامن  الَقرن  الربماوي  جري بعد  إللياس  الشهري    -، 

 هـ. 1421الندوة العاملية، ط األوىل  بالساعايت، ط بدار

الغمر أببن . 6 العسقلين  أل  ،العمراء  إنباء  بن حجر  أمحد  الفضل  د  هـ(   852)ت  يب  ، حتقيق: 

ي،  نة إحياء الرتاث اإلسلمجل  -ية  لشئون اإلسلمألعىل لط باملجلس ا   ، حسن حبيش

 . هـ1389عام  مرص

ط بوزارة األوقاف والشؤون   د. يارس املزروعي،  ،أوضح الدللت يف أسانيد القراءات . 7

 .  ـه1430الكويت، ط األوىل   -م باملساجد الكري  رآناإلسلمية مرشوع رعاية الق

الطـالب . 8 بـالـدر  بـم   نــاسـمحـ ع  اـ ع ـن  الد  مل سابع لقرن  بدار  هـ( 1250)تالشوكاين حمد  ،  ط   ،

 .  بريوت – املعرفة

، حتقيق: حممد  هـ( 749)ت  ، أليب عبد اهلل حممد بن جابر الوادي آيش  برانمج الوادي آشي  . 9

 األوىل.  ريوت، طب -أثينا  -حمفوظ، ط بدار املغرب االسلمي 

، ط بدار  هـ( 599)ت ضبي  جعفر أمحد اليب أل ،بغية امللتمس يف اتريخ رجال أهل األندلس . 10

 م. 1967  عام القاهرة –اتب العريب لكا
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القاموس . 11 جواهر  من  العروس  احلسينياتج  حمّمد  الفيض،  أليب  بمرتىض    ، ،  امللّقب 

بيدي    . ةاهلداي دار حتقيق: جمموعة من املحققي، ط ب   ،(هـ 1205ت  )الزَّ

غرب . 12 من  أنباء  يف  املعترب  كتاب    التاريخ  لتار»وهو  األنبياء  جامع  اإلسلم  تاريخ  ويخ 

مبتد وترا إىل  العظام  أئمته  الرمحن  جم  عبد  الدين  ملجري  اهلجري«،  العارش  القرن  أ 

الدين    هـ(،928)تالعليمي   نور  إرشاف:  املحققي،  من  خمتصة  جلنة  ودراسة:  حتقيق 

 هـ. 1431ا، ط األوىل  ، سوريادر طالب، ط بدار النو

اللطيفة يف اتر  . 13 ا، لشريفة يخ املدينة الشالتحفة  أب مس  السخاوي    و اخلريلدين  )ت  حممد 

 هـ. 1414بريوت، ط االوىل   -ط بدار الكتب العلميه  ،  هـ(902

التونسيني . 14 املؤلفني  حمفوظ مل   ،تراجم  ب   ،هـ( 1408)ت  حمد  اإلسلمي، ط  الغرب    دار 

 . م1994ط الثانية   ،بريوت 

بد  حتقيق: ع  ـ(،ه658)ت    ضاعي البلنيسالبن األبار، حممد الق  ،ة لكتاب الصلة لتكملا . 15

 هـ. 1415لبنان عام -م اهلراس، ط بدار الفكر  السل

حتقيق:    هـ(، 656)ت لزكي الدين أبو حممد عبد العظيم املنذري    ،التكملة لوفيات النقلة  . 16

 هـ. 1401د.  بشار معروف، ط بمؤسسة الرسالة، ط الثانية،  

التوحيدالتم . 17 لشرح كتاب  أل  ،هيد  ُطبع قاها  دروس  ثم  الشيخ  آل  بدار  صالح  ت 

 . هـ1424ألوىل  ، ط ايدالتوح

، أليب بكر حممد بن جماهد  يح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم توض . 18

الدين   نارص  بابن  الشهري  بمؤسسة    هـ(،842)تالقييس  ط  العرقسويس،  حممد  حتقيق: 

 . م1993  األوىل ط وت،بري  – الةالرس

السبعيسري  الت . 19 القراءات  عثامن  ، أليب عمريف  د.   دراسة  هـ(، 444)ت  ين  الداو  وحتقيق: 

 هـ. 1436خلف محود سامل الشغديل، ط بدار األندلس، حائل، ط األوىل،  

  ، أليب جعفر أمحد البلوي الوادي آيش شيآثبت أيب جعفر أمحد بن علي البلوي الوادي   . 20

عبقـيـحقـت  ،هـ(938)ت   العمـ:  اهلل  االسلمي  راين،  ـد  الغرب  بدار    ط   بريوت،  –ط 

 . هـ3140  األوىل
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املفيداجل . 21 التجويد   امع  السنهوري  يف صناعة  الفتح جعفر  أيب  الدين  لزين    ه(، 894)ت، 

 . ـ ه 1430بريوت، ط األوىل  -دار ابن حزم   ط   حتقيق وتقديم: د. موالي اإلدرييس الطاهري، 

وا . 22 شاجلواهر  ترمجة  يف  حجراإلساليخ  لدرر  ابن  لشم م  حممد  ،  اخلري  أبو  الدين  س 

  بريوت،   –د املجيد، ط بدار ابن حزم  م باجس عبإبراهي  حتقيق:   ،هـ( 290)ت  السخاوي  

 . هـ1419  األوىل: ط

والقاهرة . 23 مصر  اتريخ  يف  احملاضرة  السيوطي  حسن  الرمحن  عبد  الدين،  جللل  )ت:  ، 

عيسى البايب    -ة الكتب العربيياء  إح  الفضل إبراهيم، ط بدار، حتقيق: حممد أبو  هـ(911

 . م1387  ألوىلا ط  مرص، –احللبي ورشكاه 

،  هـ( 852)ت   أليب الفضل أمحد بن حجر العسقلين ،  كامنة يف أعيان املائة الثامنة الالدرر   . 24

ضانـيـحقـت حممد  العثامنية  ق:  املعارف  دائرة  بمجلس  ط  ط    -،  اهلند،  اباد/  حيدر 

 . هـ 1392ة، الثاني 

املذه . 25 يف الديباج  مع ب  أع  املذهبرفة  علماء  ايان  إبراهيم  الدين  لربهان  مري  ليع ، 

 . بدار الرتاث، القاهرة  وتعليق: د. حممد األمحدي أبو النور، ط ، حتقيقهـ(799)ت 

،  ( هـ 832ت  ) أليب الطيب تقي الدين حممد الفايس    ،ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد . 26

 هـ. 1410األوىل   ، ط ريوت ب  ،حتقيق: كامل احلوت، ط بدار الكتب العلمية

اللل  جل  ،يبللذه  ذيل طبقات احلفاظ . 27 الرمحالدين عبد  حتقيق:    ،هـ( 911)ت  سيوطي  ن 

 ، ط بدار الكتب العلمية. زكريا عمريات 

 ه حقق هـ(،   703)ت أليب عبد اهلل حممد املراكيش   ،املوصول والصلة الذيل والتكملة لكتايب   . 28

  د. بشار معروف، ط بدار الغرب   فة،يرش   وعلق عليه: د.  إحسان عباس، د. حممد بن

 . م  2012وىل،  ، تونس، ط األاإلسلمي

اإل . 29 مصر رفع  قضاة  عن  العسقلين  صر  حجر  بن  ألمحد  عيل    هـ(،852)ت  ،  د.  حتقيق: 

 هـ. 1418كتبة اخلانجي بالقاهرة، ط األوىل  حممد عمر، ط بم

النشرية  . 30 ابألسانيد  الذهبية  النب   السالسل  احلضرة  إىل  شيوخي  إوية من  أيمن  عدا،  د.  د 

 . ـه1428تبات بجدة، ط األوىل سويد، ط بدار نور املك
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الرمحن حممد نارص    أليب   ،ديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاة األحاسلسل . 31 عبد 

األلباين  املعارف   طهـ(،1420)ت الدين  جـ د.ع  الرياض،  -بمكتبة  :  4-1األوىل، 

 هـ. 1422: 7هـ، جـ  1416:  6، جـ   هـ1415

الوصول  . 32 الفحول ىل إ  سلم  طبقات  مل   ا،  »كا صطفى  بـ  املعروف  جلبي«  لقسطنطيني  تب 

خ »حاجي  باألرناؤوطحممود  حتقيق:    ،هـ( 1067ت )ليفة«  وبـ  ط  إرسيكا  ،  مكتبة 

 . م  2010عام   تركيا  -إستانبولب

حتقيق: حممد عطا،    هـ(، 845)ت  قي الدين أمحد املقريزي  تل  ،السلوك ملعرفة دول امللوك . 33

 ـ. ه1418ريوت، ط األوىل  ب- دار الكتب العلمية ط ب

ماجه  . 34 ابن  ب  أليب   ،سنن  حممد  اهلل  القزعبد  ماجة  شعيب    هـ(،273)ت ويني  ن  حتقيق: 

مرشد    -األرنؤوط   بليل    -عادل  قره  كامل  د  بدار    -حممَّ ط  اهلل،  الّلطيف حرز  َعبد 

 هـ. 1430الرسالة العاملية، ط األوىل  

ا . 35 )اجلامع  الرتمذي  حممد    ،لكبري(سنن  عيسى  وخرج    ،(هـ 279)ت  ذي  رتم الأليب  حققه 

 . م 1996األوىل  ، ط  ريوت ب   –مي  لغرب اإلسل ا دار ، ط بار عواد معروفبش ثه: أحادي

ذهب . 36 من  أخبار  يف  الذهب  احلنبيل،    يب أل  ،شذرات  العامد  ابن  احلي  عبد  )ت  الفلح 

األرناؤوط، حتقيق:  هـ( 1089 الق،  حممود  عبد  أحاديثه:  األرناؤوطخرج  ب ادر  دار  ، ط 

 . هـ1406األوىل،  ، ط ريوتب –دمشق ، ري ابن كث

حتقيق: مجاعة من العلامء،    ،ه( 256ت )  بخاري، حممد الأليب عبد اهلل  ،صحيح البخاري . 37

مرص،   ببوالق  األمريية،  الكربى  باملطبعة  السلطانية،  َصّور 1311الطبعة  ثم    ت هـ، 

  -ة  لنجاهـ لدى دار طوق ا1422ألوىل عام  الطبعة ا  وطبعت   : د. حممد النارصةبعناي 

 . اقيرتقيم األحاديث ملحمد فؤاد عبد الب إثراء اهلوامش ب ريوت، معب

بدار    ط   هـ(، 902)ت  ، لشمس الدين حممد السخاوي  ع ألهل القرن التاسع ء الالم الضو  . 38

 . هـ1412  سنة بريوت –مكتبة احلياة 

ط بدار الكتب العلمية    هـ(،945)ت  لشمس الدين حممد الداوودي    ،طبقات املفسرين . 39

 هـ. 1403  امع  وتبري –
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الع  . 40 ذلكعناية  والتعديل وأثر  اجلرح  ا  لماء ابإلسناد وعلم  اليف حفظ  لصالح    نبوية،لسنة 

 الرفاعي، ط بمجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة. 

دراسة وحتقيق:   ه(،455)ت ي ، أليب طاهر إسامعيل األنصارالعنوان يف القراءات السبع . 41

 . ـه1429بالقاهرة، ط األوىل   اإلمام البخاريبة بمكتط  اجلود، خالد أبو 

ط    هـ(،833)ت الدين أيب اخلري حممد ابن اجلزري   لشمس  ء،بقات القراغاية النهاية يف ط . 42

 . هـ ج. برجسرتارس1351بمكتبة ابن تيمية، عني بنرشه ألول مرة عام  

،  هـ(728)ت  مية  د ابن تي باس أمحلتقي الدين، أيب الع  ،توسل والوسيلة قاعدة جليلة يف ال . 43

 . هـ 1422(  رقان الف   تبة ملك )   ألوىل ا   ط   عجامن،   –حتقيق: ربيع املدخيل، ط بمكتبة الفرقان  

الغزي    ،الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة . 44 الدين حممد  حتقيق:    هـ(، 1061)ت  لنجم 

 هـ. 8141بريوت، ط األوىل   -علمية خليل املنصور، ط بدار الكتب ال

احلوايش لليازجي، ومجاعة من    هـ،711ت  بن منظور  امد  ضل حم، أليب الفالعرب لسان   . 45

 . هـ1414الثالثة ط ببريوت،   بدار صادراللغويي، ط 

القراءات  . 46 لفنون  اإلشارات  القسطلين    ،لطائف  حممد  العباس  حتقيق:    ه(،923)تأليب 

القرآنية الدراسات  املصحف مركز  لطباعة  فهد  امللك  جممع  ط  باملدينة  الرشيف    ، 

 . ـه1434ط املنورة، 

األعظما . 47 واحمليط  املريس    ، حملكم  سيده  بن  عيل  احلسن  حتقي(هـ 584  : ت) أليب  عبد  ،  ق: 

 هـ. 1421احلميد هنداوي، ط بدار الكتب العلمية ببريوت، ط األوىل  

يم الدورسي، ط بدار احلضارة  ، أ.د إبراهخمتصر العبارات ملعجم مصطلحات القراءات  . 48

 هـ. 1429ض، ط األوىل  الريا –للنرش 

  بعامل ط  عمل،  بمساعدة فريق    هـ( 1424)ت  د أمحد خمتار  ـ  ل  ،لعربية املعاصرةة ام اللغ معج . 49

 . هـ1429، ط األوىل،  الكتب

ودار إحياء    ،بريوت   -، ط بمكتبة املثنى  هـ( 1408)ت   عمر رضا كحالة ل  ،معجم املؤلفني . 50

 . اث العريب بريوتالرت
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 حممد الذهبي  اهلل  أيب عبد  مس الدين، ، لشعلى الطبقات واألعصار معرفة القراء الكبار   . 51

 . هـ 1417  ، ط بدار الكتب العلمية، ط األوىلهـ( 748)ت  

املق من . 52 الطالبني جد  ومرشد  ابن  رئني  حممد  اخلري  أليب  بدار  هـ( 833)ت  اجلزري  ،  ط   ،

 . هـ1420الكتب العلمية، ط األوىل 

الروي يف خمتصر علوم احلديث . 53 ل النبوي  املنهل  الدين حممد،  الكنا  بدر  )ت    ين بن مجاعة 
 . هـ1406انية  ق، ط الثدمشبدار الفكر  ، ط ب د. حميي الدين رمضان، حتقيق: (هـ 373

، حققه: دكتور  هـ( 874)ت  ليوسف بن تغري بردي  ،  الصايف واملستوىف بعد الوايف   املنهل  . 54

 . يئة املرصية العامة للكتابحممد أمي، ط باهل

، ط بدار  هـ( 845  )ت  املقريزي لتقي الدين أمحد    ،اثرالعتبار بذكر اخلطط واآلاملواعظ و  . 55

 . هـ1418الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل،  

امل . 56 يف املوسوعة  واإل   يسرة  التفسري  أئمة  واللغة تراجم  والنحو  إىل    قراء  األول  القرن  »من 

دراسة مع  وإعداد:    املعارصين  مجع  طرائفهم«،  من  ويشء  الزبريي،  لعقائدهم  وليد 

القييس  الإياد  بشري  احلبيب،  مصطفى  عام ،  اقييس،  احلكمة  د  بمجلة  ط  لبغدادي، 

 . هـ2414  األوىل ط بريطانيا،  –بامنشسرت 

القر النشر   . 57 العشريف  اجلزري  ،  اءات  بن  حممد  اخلري  وحتقيق:  ه(833)تأليب  دراسة   ،

الشنقد.  الرشالسامل  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  بمجمع  ط  املنورة  يطي،  باملدينة  يف 

 . ـه1435 عام

، حتقيق:  هـ( 911)ت  ل الدين عبد الرمحن السيوطي  جلل،  األعيان  نظم العقيان يف أعيان  . 58

 م. 1927عام   بريوت –  العلمية ط باملكتبة  فيليب حتي،

،  هـ( 1038)ت القادر الَعْيَدُروس    ، ملحي الدين عبدالنور السافر عن أخبار القرن العاشر . 59
 . هـ1405: األوىل ط بريوت،  –الكتب العلمية ط بدار 

انور السنة وظ . 60 لـ  ة الكتاب والسنوء  لبدعة يف ض لمات  القحطاين ،  مطبعة  ط  ،  د. سعيد 

 هـ. 1420ييس، ط األوىل  اجلرسة مؤس، توزيع: سفري، الرياض 

الدول، . 61 ذيل  يف  األمل  ال  نيل  عبد  الدين  امللطّي  لزين  عمر  (هـ 920ت  ) باسط  حتقيق:   ،

 هـ. 1422وت، ط األوىل بري-، ط باملكتبة العرصيةتدمري
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)ت  السوداين    العباس، أمحد بابا التكروري التنبكتييب  أل  ،الديباجنيل البتهاج بتطريز   . 62

  ط   ليبيا،  –عبد احلميد اهلرامة، ط بدار الكاتب، طرابلس  يم: د.  ، عناية وتقد هـ(   1036

 . م 2000  يةالثان

، ط بعناية  هـ(1399)ت  عيل البغدادي  ، إلسامني وآاثر املصنفنيهدية العارفني أمساء املؤلف  . 63

املعارف   يف  وكالة  عام مطباجلليلة  استانبول  البهية  طبعه  1951عتها  أعادت  م، 

 . لبنان – بريوت ث العريب إحياء الرتا  : دار  باألوفست

حتقيق: أمحد األرناؤوط،    هـ(،764)ت  لصفدي  لصلح الدين خليل ا  ،الوايف ابلوفيات . 64

 . هـ 1420  عام بريوت –ء الرتاث ار إحياوتركي مصطفى، ط بد

حتقيق: د.    ه(، 902)ت   لشمس الدين حممد السخاوي   ، الم لى دول اإلس وجيز الكالم يف الذيل ع  . 65

 . ـ ه 1416. أمحد اخلطيمي، ط بمؤسسة الرسالة عام  ايت، ود وعصام احلرس   بشار معروف، 

احملدثني ال . 66 وأعالم  للصحابة  زمن  )معجم  أمحد    يب أل  ،واملؤلفني(والفقهاء    وفيات  العباس 

القسنطيني   قنفذ  بابن  نوهي ق:  حتقي  ، هـ(810)ت الشهري  ب   ،ضعادل  اآلفاق  طبع  دار 

 هـ. 1403، ط الرابعة،  اجلديدة، بريوت 

وأوفيا . 67 األعيان  أبت  الزماننباء  اب  ،ناء  أمحد  الدين  شمس  العباس،  خلكان  أليب  ن 

ج  م،  1900عام    1ج  د.ع   بريوت،  –بدار صادر  حتقيق: إحسان عباس، ط    هـ(،681)ت 

 . م1994عام  7
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