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ُجلُّ  اهلجري ضاع  الثاين  القرن  القراءات يف  َثمَّ مصنفات عديدة حررها علامء 
وهذا  التالية،  القرون  يف  عاشوا  الذين  العلامء  نقول  يف  إال  أثرًا  هلا  نجد  وال  أصوهلا، 
القيم:  مصنفه  يف  الداين  أوردها  التي  الكتب  هذه  عناوين  عرض  يف  جيتهد  البحث 
»جامع البيان«، وقد قام الباحث برتتيبها حسب َوَفيات أصحاهبا إىل منتصف القرن 
الثالث اهلجري، ُمْسَتْدركًا بذلك املحاوالت التي َسَبَقْته، وبذلك يتوافر لدى الباحثني 
املتخصصني كشٌف موثق بالكتب املتقدمة التي ُعنيت بتسجيل كتب القراءات القرآنية 

مع أصحاهبا، ووفياهتم.)))

الباحث في معهد الدراسات العربية، الجامعة الحرة - برلين.  )*(
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التقدمة:
األّول  القرن  يف  وندرهتا  قلَّتها  عىل  القرآنّية  للقراءات  األوىل  نات  املدوَّ تزال  ال 
عن  الصادر  القراءات  كتاب  باستثناء  يذكر  يشء  بحّقها  ُيعَرف  ال  جمهولة،  اهلجرّي 
مرشوع املصاحف الثاين الذي انعقد بمدينة واسط بني )84 - 85ه(، وقد رأس جلانه 
اإلمام احلسن البرصّي )ت0))ه(، وذلك كّله بمبادرة من احلّجاج بن يوسف الثقفّي 
)ت95ه(، وايل العراقني، وبَدْعٍم ومباركة من اخلليفة األموّي عبد امللك بن مروان 

)ت86ه())).

تدوين  يف  ملحوظ  وازدياد  ملموس  حتّول  ثّمة  اهلجرّي  الثاين  القرن  عقود  يف 
الروايَة  اإلسالمّية  األمصار  يف  املحّلّيِة  األوساِط  اعتامِد  فرغم  القرآنّية)))؛  القراءات 
الشفهّيَة يف تلّقي القرآن الكريم وتلقينه من جيل إىل آخر فقد ظهرت العنايُة بتدوينها، 

القراءات(.  في  كتاب  )تأليف   )9(  –  89( األموّي«  العصر  في  الثاني  المصاحف  »مشروع  ُينَظر   (((
ناقشُت في هذا المقال قوَل َمْن قال )منهم عبد الهادي الفضلي في القراءات القرآنّية 8) - 9)(: إّن 
أّول من أّلف في القراءات هو يحيى بن يعَمر )ت8))ه(، وبّينُت باألدّلة على أّن كتاب القراءات ال 
تصّح نسبُته إلى يحيى بن يعمر على أّنه عمل فردّي مستقّل، بل هو صادر عن أصحاب المشروع، وهو 

واحد من المشاركين فيه، أي: إّنه عمل جماعّي ضمن هذا المشروع ومن نتاجه.
تجدر اإلشارة هنا إلى أّن عبد الهادي الفضلي نسب إلى فؤاد سزگين الوهم في أنّه اعتبر اختيار ابن   (((
محيصن المّكّي )ت3))ه( واختيار عيسى بن عمر الثقفّي )ت49)ه( كتابين في القراءات، كما قال 
في كتابه القراءات القرآنّية )35( مع تسويغ وهمه: »رّبما عاد هذا – فيما أخاله – إلى عدم معرفته التاّمة 
مه صباح عّباس السالم في دراسته )عيسى بن عمر الثقفّي:  بتعابير ومصطلحات القراءة«. كذلك وهَّ
َل قوَل ابن الجزرّي الذي أوردناه  نحُوه من خالل قراءته( )59( مع تسويغه »أغلب الظّن أّن الرجل َحمَّ
فوق ما يحتمل«، ثّم شمل توهيمه المصدَر الذي أحال عليه سزگين، وهو برگشتريسر: تاريخ النّص 
لم  الكتابين  بأّن  بركشتراسر  تعليق  ينقل  »ثّم  بقوله:  وذلك  )باأللمانّية(،   )((( –  ((0/3( القرآنّي 
ُيكَتْب لهما النجاح«. هذا التوهيم منهما غير صحيح البّتة وعاٍر عن الصّحة تمامًا؛ فهما )برگشتريسر 
اهما كتابين ولم يتحّدثا عن ذلك أصاًل، بل ذكرا أّن اختياَرْيهما في القراءة على مذهب  وسزگين( لم يعدَّ

.6/( GAS )العربّية اصطدما باعتراض شديد. ُينَظر كتابه: تاريخ التراث العربّي )باأللمانّية
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قراءاهتم  الفّن  أهل  من  عدد  فدّون  طرقها،  وضبط  رواياهتا  بتحرير  االهتامم  وقوي 
الكتب  من  أّولّية  جمموعة  بذلك  فتألَّفت  بتدوينها،  تالمذهتم  أمام  املجال  وفسحوا 

والنسخ يف تاريخ القراءات ونشأة تدوينها.

األمثلة عىل تدوين القراءات وكيفّية ضبطها وسريورة تقييدها كثرية وعديدة. من 
ذلك تدوين قراءة عاصم )ت7))ه( برواية أيب بكر بن عّياش )ت93)ه( من طريق 
حييى بن آدم )ت03)ه( وهو مدّوهنا. »قال حييى: سألُت أبا بكٍر عن هذه احلروف؛ 
فحّدثني هبا كّلها وقرأها عيلَّ حرفًا حرفًا؛ فنقطُتها وقّيدهُتا وكتبُت معانَيها عىل َمْعنَى ما 

حّدثني به سواء. ثّم قال يل أبو بكر: أقرأنيها عاصم، كام حّدثتك حرفًا حرفًا«))).

ُيستفاد من هذه الرواية أمور، كام ييل:

)هبا كّلها( يعني مجيعها ملجمل القرآن الكريم، ال حروف سورة اإلرساء إىل سورة 
الكهف فقط عىل سبيل املثال.

)قرأها عيّل( و)أقرأنيها عاصم(: َأْخُذ القراءة بالسامع. أّما العرض، فجاء ذكره 
يف رواية نظرية: »قال خلف: سمعُت حييى كثريًا يف احلروف يقول: سألُت أبا بكر كيف 
فيقول:  له؛  مستقياًم  قوله  بمثل  عليه  ه  فأردُّ وكذا؛  كذا  فيقول:  وكذا؛  كذا  عاصم  قرأ 

نعم«))).

)نقطُتها وقّيدهُتا وكتبُت معانَيها(: يعني بالنقط نقط اإلعجام لألحرف املشتبهة، 
كخطوة  باحلركات  الكلم  ضبط  وبالتقييد  )ج(،  واجليم  )خ(  واخلاء  )ح(  احلاء  نحو 
خري  للبيان.  رشحها  واملقّيدة  املنقوطة  احلروف  معاين  وبكتابة  اإلعجام،  لنقط  تالية 

جامع البيان ))/344) )847(. نظير ذلك جامع البيان ))/344) )846(، )345 – 346) )849   (((
.(858( (347( ،)85( -

جامع البيان ))/345) )850).  (((
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التاء.  بفتح   ]40 ]األحزاب:   ﴾ ﴿ تعاىل:  قوَله  عاصم  قراءة  ذلك  عىل  مثال 
قال عاصم: »رسوُل اهلل اخلاَتم واهلل اخلاتُِم«)))؛ فَبْعَد َنْقطِه احلاَء بنقطة أعالها، لتصبح 
خاًء، ثّم تقييده حركَة التاء بفتحة يتبع ذلك ما أفاده اإلمام عاصم من توضيح معنى 

هذا احلرف.

كثريًا ما ختّلل ذلك مداوالت ومساءالت ومراجعات ومكاتبات بني ذوي الشأن 
ألسباب خمتلفة وبدوافع متفاوتة، كّل ذلك زيادة توكيد يف التحرير والتحقيق. من ذلك 
عىل سبيل املثال، ال احلرص، مكاتبة احلُْلوايّن )ت50)ه( هلشام بن عاّمر )ت45)ه( 
﴾ من قوله تعاىل يف سورة آل عمران: ﴿  بشأن ضبط قراءة ﴿
﴾ ]آل عمران: 84)[: أبغري باء يف الكلمتني، أو بباء فيهام 
كام هو احلال يف مصاحف أهل الشام؟ ذكرها أبو عمرو الدايّن: »قال يل فارس بن أمحد: 
قال يل عبد الباقي بن احلسن: شكَّ يف ذلك احللوايّن، فكتب إىل هشام فيه؛ فأجابه أّن 

الباَء ثابتٌة يف احلرفني. وهذا هو الصحيح عندي عن هشام«))).

َوَفَيات  حسب  مرّتبة  بعرضها  هنا  فأكتفي  وتواليفها،  القراءات  نات  مدوَّ أّما 
ها  َحرْصَ مّدٍع  غري  )50)ه(  اهلجرّي  الثالث  القرن  منتصف  إىل  للهجرة  أصحاهبا 

مجيعًا)3) عىل النحو التايل:

جامع البيان )495/4)).  (((
جامع البيان )998/3).  (((

كان قد أحصاها عبد الهادي الفضلي في كتابه القراءات القرآنّية )8) – 44( )المرحلة الحادية عشرة(،   (3(
)ت4)3ه(.  للداجونّي  القراءات  كتاب  آخرها  فًا،  مؤلَّ  )44( التسبيع  مرحلة  إلى  حصيلته  فكانت 
ومصدرها  أحكامها  القراءات:  كتابه  في  إسماعيل  محّمد  شعبان  الحقبة  هذه  في  أحصاها  كذلك 

فًا مع كتاب الداجونّي )ت4)3ه(. )3)) – 7))(، فكانت حصيلته )5)( مؤلَّ
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كتاب القراءات ألَبَان بن َتْغِلب الكوفّي )ت)4)/53)ه())).  

كتاب القراءات لمقاتل بن سليمان )ت50)ه())).  

كتاب القراءات ألبي عمرو بن العالء )ت54)ه()3).  

كتاب قراءة حمزة له )ت56)ه()4).  

كتاب القراءات لزائدة بن قدامة الثقفّي )ت60)/)6)ه()5).  

كتاب القراءة لحفص بن سليمان الكوفّي )ت80)ه()6).  

َلمّي )ت83)ه()7). كتاب القراءات لهشيم بن بشير السُّ  

الفهرست ))7)(. كذلك Tradition and Survival )/))) - ))) ))(. لقد عّد حسن الصدر في   (((
كتابه )تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم( أباَن بَن تغلب أّوَل َمْن أّلف في القراءات ]نقاًل عن القراءات 

القرآنّية )للفضلي( 8)[. وهذا الزعم مفنّد أيضًا فيما تقّدم من توضيح.
القّراء الكبار )0/3)))( »كتاب القراءات لمقاتل بن  الفهرست ))))( »كتاب القراءات«، معرفة   (((
 (470/6( العارفين  هدّية  القراءات«،  »كتاب   )33(/(( )للداودّي(  المفّسرين  طبقات  سليمان«، 

»كتاب القراءات«، األعالم )7/)8)( »القراءات«، استدراكات ))/53) )7( »القراءات«.
الفهرست )55).  (3(

مجاهد:  ابن  »قال   )9  - )س6   )494/(( النهاية  غاية  حمزة«،  قراءة  »كتاب   )48( الفهرست   (4(
حاتم:  بن  هارون  قال  عليه.  يقرأ  ولم  حمزة  ِمْن  حمزة  قراءة  كتاَب  سمع  موسى  بن  الله  وعبيد 
سألُت عبيَد الله بن موسى: على من قرأَت؟ قال: وقرأُت على علّي بن صالح وعيسى الهمذانّي 
عليه  قرأُت  ولكن  قال: ال  قرأَت على حمزة؟  أراك  ما  أبا محّمد!  يا  له:  قلُت  النحوّي.  وشيبان 
كتاَبه«، إيضاح المكنون )4/))3( »كتاب القراءة ألبي عمارة حمزة بن حبيب الزّيات الكوفّي«، 

هدّية العارفين )336/5( »كتاب القراءة«.
الفهرست )78)( »كتاب القراءات«. كذلك استدراكات ))/57) )5)).  (5(

غاية النهاية ))/))( )س3) - 4)( »قال الفضل ]= ابن يحيى األنبارّي[ قرأُت على حفص وَكَتَب   (6(
لي القراءة من أّول القرآن إلى آخره بخّطه«.

فًا[ ابن بشير«، )80)( »كتاب القراءات«. الفهرست )55( »كتاب القراءات لهشيم ]في المطبوع )لهشام( مصحَّ  (7(
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كتاب العّباس بن الفضل األنصارّي )ت86)/96)ه())).  

نسخة الضّبّي )ت87)ه( عن حمزة الزّيات )ت56)ه())).  

كتاب القراءات للكسائّي الكبير )ت89)ه()3).  

كتاب القراءات إلسحاق بن يوسف األزرق )ت95)ه()4).  

كتاب الحروف أليّوب بن المتوّكل البصرّي )ت00)ه()5).  

نسخة عتبة بن حّماد الحكمّي )ت00)ه( عن نافع )ت69)ه()6).  

كتاب قراءة أبي عمرو بن العالء ليحيى بن المبارك اليزيدّي )ت)0)ه()7).  

الكامل )البن عدّي( )3/6( »عّباس األنصارّي في القراءات« ]يعني في كتاب القراءات له[ و)6/6)   (((
الله الموصلّي،  الغّفار بن عبد  العمرّي بالموصل عن عبد  إبراهيم بن  »العّباس بن الفضل قرأ علينا 
العّباس بن الفضل األنصارّي قراءاته التي صنّفها بكتاب كبير، وفيه حديث صالح مّما يرويه«،  عن 
»ككتاب   )(84/(( المستنير  األنصارّي«،  الفضل  بن  للعّباس  القراءات  »كتاب   )55( الفهرست 

العّباس بن الفضل ]الجامع[«.
غاية النهاية ))/90)( )س5) - 6)( »قرأ على حمزة. وسمع الحروف من )ك( األعمش. وله   (((

عنه نسخة«.
إنباه  القراءات«،  »كتاب   )90( الفهرست  القرآن«،  قراءات  في  كتاب  »له   )(6/(( اللغة  تهذيب   (3(
اإلسالم  تاريخ  القراءات«،  »كتاب   (75(/4( األدباء  معجم  القراءات«،  »كتاب   )(7(/(( الرواة 
)ط9)/)30( »كتاب في القراءات«، معرفة القّراء الكبار ))/304( »كتاب القراءات«، غاية النهاية 
))/539( )س8)( »كتاب القراءات«، بغية الوعاة )336( »القراءات«، إيضاح المكنون )4/))3) 
»كتاب القراءات ألبي الحسن علّي بن حمزة الكسائّي«، هدّية العارفين )668/5( »كتاب القراءات«، 

األعالم )83/4)( »القراءات«.
الفهرست )80)).  (4(

تاريخ اإلسالم )ط0)/6))( »كتاب الحروف«، معرفة القّراء الكبار ))/7)3( »كتاب الحروف«.  (5(
غاية النهاية ))/498( )س8)( »َروى القراءَة عن )ك( نافع وله عنه نسخة«.  (6(

الفهرست )46( »كتاب قراءة أبي عمرو، رواه اليزيدّي«.  (7(
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كتاب القراءات ليحيى بن آدم )ت03)ه( عن أبي بكر بن عّياش )ت93)ه( في   
حروف عاصم )ت7))ه())).

كتاب قالون )ت05)ه( في قراءة نافع )ت69)ه())).  

كتاب الجامع ليعقوب الحضرمّي )ت05)ه()3).  

نسخة الواقدّي )ت07)ه( عن نافع )ت69)ه()4).  

كتاب قراءة الكسائّي للواقدّي )ت07)ه()5).  

كتاب القراءات للواقدّي )ت07)ه()6).  

القراءات ألبي عبيدة )ت0))ه()7).  

كتاب قراءة أبي عمرو ألبي زيد األنصارّي )ت5))ه()8).  

نسخة األصمعّي )ت5))ه( عن نافع )ت69)ه( وعن أبي عمرو )ت54)ه()9).  

الفهرست )55( »كتاب القراءات ليحيى بن آدم«. ُيقاَبل جامع البيان ))/344) )847(، معرفة القّراء   (((
الكبار ))/)34(، غاية النهاية ))/363( )س9 - ))).

في  وكتبتها  مّرة  غير  قراءته  نافع  على  قرأُت  قالون:  »قال   )(8  - )س7)   )6(5/(( النهاية  غاية   (((
كتابي«.

إنباه الرواة )4/)5) )8)8( »له كتاب سّماه الجامع، جمع فيه عاّمة اختالف وجوه القراءات وَنَسَب   (3(
كّل حرف إلى َمْن قرأ به«.

القراءات  »كتاب   )55( الفهرست  ُيقاَرن  نسخة«.  نافع  عن  »له  )س3)(   )((9/(( النهاية  غاية   (4(
للواقدّي«.

الفهرست )49( »كتاب قراءته على أبي مسلم عبد الرحمن بن واقد الواقدّي«.  (5(
الفهرست )55).  (6(

معرفة القّراء الكبار )0/3)))( »القراءات لَمْعَمر بن المثنَّى«.  (7(
الفهرست )78).  (8(

غاية النهاية ))/470( )س9( »روى القراءة عن )ك( نافع و)ك( أبي عمرو وله عنهما نسخة«.  (9(
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نسخة الهاشمّي )ت9))ه( عن إسماعيل بن جعفر )ت77)ه())).  

في  )ت80)ه(  سليمان  بن  حفص  عن  )ت)))ه(  بَّاح  الصَّ بن  عمرو  كتاب   
حروف عاصم )ت7))ه())).

نسخة الَقَصبّي )ت بين))) - 40)ه( عن عبد الوارث بن سعيد )ت80)ه( عن   
أبي عمرو )ت54)ه()3).

كتاب القراءات ألبي عبيد )ت4))ه()4).  

نسخة إسماعيل بن أبي أويس المدنّي )ت6))ه( عن نافع )ت69)ه()5).  

نسخة خلف القارئ )ت9))ه( عن يحيى بن آدم )ت03)ه( عن أبي بكر عن   
عاصم )ت7))ه()6).

عنه  وله  جعفر  بن  إسماعيل  ك(  ج  )س  عن  القراءة  »َروى   )(5  - )س4)   )3(3/(( النهاية  غاية   (((
نسخة«.

كتاب اإلقناع ))/)))( »لم يكمل الختمَة نظيٌف على عبد الصمد. وقد سمع منه كتاَب عمرو بن   (((
بَّاح الذي فيه حروف عاصم عن عمرو عن حفص«. الصَّ

أقول: نظيف هذا هو أبو الحسن نظيف بن عبد الله الكسروّي الحلبّي. قرأ على عبد الصمد بن محّمد   
الَعْينُونّي المقدسّي )94)( بحلب سنة تسعين ومائتين، كما في كتاب اإلقناع ))/)))).

 (3744( )س))   )34(( – )س5))   )34(/(( النهاية  غاية  في  نظيف  ترجمة  في  ما  نظيره   
»عبد الصمد بن محّمد الَعْينونّي في سنة ])34[ تسعين ومائتين. ولم يكمل القرآن عليه، بل 

بَّاح«. سمع منه كتاَب عمرو بن الصَّ
غاية النهاية ))/6))( )س4)) – )7))( )س)( »أخذ القراءة عن )س مب ف ك( عبد الوارث عن   (3(

]7))[ أبي عمرو؛ فقال الذهبّي: إّنه قرأ عليه. وقال الدانّي: سماعًا من غير عرض وله عنه نسخة«.
عن هذا الكتاب ُينَظر هنا في الدليل المفهرس )حسب سنة وفاة مؤلِّفه(.  (4(

غاية النهاية ))/)6)( )س))( »قرأ على )ك( نافع وله عنه نسخة«.  (5(
المبسوط )44)) )35)( »قال خلف في كتابه: ُيِشمُّ الجيم الرفع ثّم يشير إلى الخفض ثّم يرفع الياء«،   (6(

معرفة القّراء الكبار ))/))4( »فكتبُت قراءة عاصم عن يحيى بن آدم عن أبي بكر«.
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نسخة ابن أبي ُسريج )ت30)ه( عن الكسائّي )ت89)ه())).  

نافع  قراءة  في  )ت)3)ه(  الرحمن  عبد  بن  الصمد  عبد  األزهر  أبي  كتاب   

)ت69)ه( وحمزة )ت56)ه())).

نسخة أبي األزهر عبد الصمد بن عبد الرحمن )ت)3)ه( عن ورش )ت97)ه()3).  

ْهَرانّي )ت34)ه()4). الجامع في القراءات ألبي الربيع الزَّ  

كتاب القراءات لُسَريج بن يونس المروزّي )ت35)ه()5).  

فاعّي )ت48)ه()6). الجامع في القراءات ألبي هشام الرِّ  

كتاب القراءات ألبي حاتم السجستانّي )ت48)/55)ه()7).  

غاية النهاية ))/63( )س7 - 8( »قرأ على الكسائّي وله عنه نسخة«.  (((
عبد  على  )ت94)ه([  بازي  بن  محّمد  بن  إبراهيم   =[ »قرأ   )((  - )س0)   )(3/(( النهاية  غاية   (((
وحمزة«،  نافع  قراءة  في  جمعه  الذي  كتاَبه  منه  وسمع  ورش،  صاحب  الرحمن،  عبد  بن  الصمد 

))/75)( )س))( »االختالف بين نافع وحمزة من تصنيفه«.
غاية النهاية ))/389( )س7)( »أخذ القراءة عرضًا عن )ت س ك( ورش وله عنه نسخة«.  (3(

تاريخ اإلسالم )ط4)/)8)) )68)( »قال أبو عمرو الدانّي: له كتاٌب جامٌع في القراءات«، سير أعالم النبالء   (4(
)0)/676) )50)( »قد ذكره أبو عمرو الدانّي في طبقات القّراء وقال: له كتاٌب جامٌع في القراءات«.

الفهرست )83)).  (5(
اإلسالم  تاريخ  أكثره«،  صاعد  ابن  علينا  قرأ  القراءات،  في  كتاب  »له   )376/3( بغداد  تاريخ   (6(
)ط5)/486( »له كتاب في القراءات، قرأ علينا ابن صاعد أكثره«، معرفة القّراء الكبار ))/)44) 
»له كتاب الجامع في القراءات«، غاية النهاية ))/80) – )8)( )س)) - ))( »له كتاب الجامع في 

القراءات«، هدّية العارفين )6/))( »قال صاحب عيون التواريخ: له تصانيف في القراءات«.

علّي  بن  آدم ونصر  بن  ويحيى  هرانّي  الزَّ الربيع  وأبي  َسْعدان  ابن  »كتاب  المستنير ))/84)(  ُيقاَبل   
فاعّي«. الَجْهَضمّي وأبي هشام الرِّ

تهذيب اللغة ))/))( »له مؤلَّفات حسان وكتاٌب في قراءات القرآن جامٌع، قرأه علينا بَهَراة   (7(
أبو بكر بن عثمان«، إنباه الرواة ))/)6( »كتاب القراءات«، )63( »كتابه في القراءات     =
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كتاب القراءات لهارون بن حاتم الكوفّي )ت49)ه())).  

كتاب القراءات لنصر بن علّي الَجْهَضمّي البصرّي )ت50)ه())).  

باملقابل ظهرت العناية بعلوم قرآنّية أخرى، ذات صلة وعالقة مبارشة بالقراءات، 

قد حظيت بنصيب وافر من التدوين أيضًا يف الربع األخري من القرن األّول اهلجرّي ثّم 

تتالت عىل حقبات القرن الثاين اهلجرّي، مثل كتب العدد)3)،........................

األدباء  معجم  زمانه«،  إلى  النوع  هذا  في  ُصنّف  كتاب  أجلُّ  فإّنه  البصرة؛  أهل  به  يفخر  مّما   =
كتاب  األرض:  أهل  على  بها  يفتخرون  كتب  ثالثة  البصرة  ألهل  يقال:  »كان   )(406/3(
 ((407( القراءات«،  في  حاتم  أبي  وكتاب  للجاحظ،  الحيوان  وكتاب  لسيبويه،  النحو 
الِغفارّي  أحمد  بن  إبراهيم  »قال   )((6  –  ((5( القبس  نور  كتاب  القراءات«،  »كتاب 
العيُن للخليل،  بها على أهل األرض:  يفتخرون  أربعة كتب  البصرة  أبيه: ألهل  القاضي عن 
الكبار  القّراء  معرفة  حاتم«،  ألبي  والقراءات   ]((6[ للجاحظ،  والحيوان  لسيبويه،  والنحو 
))/435( »كان ُيقال: أهل البصرة يفخرون على أهل الدنيا بكتاب سيبويه، وكتاب الحيوان 
للجاحظ، وكتاب القراءات ألبي حاتم«، غاية النهاية ))/0)3( )س7( »له تصانيف كثيرة. 
وأحسبه أّول من صنّف في القراءات«، ))/374( )س4) - 5)( »يحيى بن َعتَّاب، أبو بكر: 
َروى الحروف عن أبي حاتم سهل بن محّمد وسمع منه مصنَّفه في القراءات«، كشف الظنون 

))/449)( »كتاب القراءات«.
الفهرست )55).  (((
الفهرست )55).  (((

ذكر غانم قّدوري الحمد في مقّدمة تحقيقه للبيان في عّد آي القرآن ألبي عمرو الدانّي )ت444ه(   (3(
فًا في هذا العلم، )3)( منها ألصحاب قد ماتوا في القرن الثاني الهجرّي، كما يلي ]البيان  )36( مؤلَّ
4 - 5[: كتاب العدد )عن أهل مّكة لعطاء بن يسار )ت03)ه(، كتاب في العدد )عن أهل الشام( 
لخالد بن معدان الحمصّي )ت03)ه(، كتاب العدد )عن أهل البصرة( للحسن البصرّي )ت0))ه(، 
أهل  السدوسّي )ت7))ه(، كتاب عدد اآلي واألجزاء )عن  ِدعامة  بن  لقتادة  القرآن  كتاب عواشر 
البصرة( لعاصم الَجْحدرّي )ت8))ه(، كتاب العدد )عن أهل الشام( ليحيى بن الحارث الذمارّي 
المدنّي األّول  الزّيات )ت56)ه(، كتاب عدد  الكوفة( لحمزة  العدد )عن أهل  )ت45)ه(، كتاب 
لنافع المدنّي )ت69)ه(، كتاب عدد المدنّي الثاني له أيضًا، كتاب عواشر القرآن له أيضًا، كتاب في 
عدد المدنّي األخير إلسماعيل بن جعفر المدنّي )ت89)ه(، كتاب العدد )عن أهل الكوفة( للكسائّي 
)ت89)ه(، كتاب اختالف العدد على مذهب الشام وغيرهم لوكيع بن الجّراح )ت96)ه(.         =
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طول  مع  ُعدمت  قد  الكتب  هذه  عاّمة  أّن  رغم  املصحف))).  ومرسوم  والوقوف)))، 
فيام تالها من تصانيف وتواليف  أو بأخرى  املّدة وُحفظت مواّدها وعنارصها بصفة 

الحقة قد استشهدت هبا ونقلت عنها.

من هنا تأيت أمّهّية مصادر اإلمام أيب عمرو الدايّن )ت444ه( يف القراءات والكشف 
عنها ملا يف ذلك من توضيح وبيان ملراحل التأليف يف القراءات، خاّصة يف القرن الثاين والثالث 
القراءات  كتب  خمتلف  عىل  والوقوف  احلصول  عىل  احلرص  غاية  حرص  فقد  للهجرة؛ 
غرض االنتفاع هبا والرجوع إليها زيادًة يف حترير مروّيات القّراء والرواة وتوثيقها نّصًا من 
جهة، ومن أجل إجراء مقابالت بني موارده الشفهّية عن قراءاهتم ورواياهتم وطرقهم وما 

نات وتقييدات حني اضطراب أقواهلم من جهة أخرى. ُدّون وُضبط عنهم من مدوَّ

أقول: لقد نسب ابن النديم إلى الحسن البصرّي كتابًا في العدد، كما جاء في الفهرست 57 »كتاب   =
الحسن بن أبي الحسن في العدد«. كذلك عزاه الحمد له، كما تقّدم. هذا ال يصّح على هذا الوجه، 
إذ هذا الكتاب ثمرة جماعة كانوا قد شاركوا في مشروع المصاحف الثاني، َرَأَسهم الحسن البصرّي. 

ُيراَجع »مشروع المصاحف الثاني في العصر األموّي« ))9 – )9( )تأليف كتاب في العدد(.
ذكر يوسف عبد الرحمن المرعشلي في مقّدمة تحقيقه للمكتفى في الوقف واالبتداء ألبي عمرو الدانّي   (((
فًا في هذا العلم ]المكتفى 60 - )7 )تطّور التأليف في الوقف واالبتداء([، أصحاب الكتب  87 مؤلَّ
الثمانية األولى منها قد ماتوا في القرن الثاني الهجرّي، كما يلي ]المكتفى 60 - )6[: كتاب الوقف 
المدنّي )ت30)ه(،  نَِصاح  بن  لشيبة  الوقوف  كتاب  الكوفّي )ت9))ه(،  بن صرد  لضرار  واالبتداء 
الوقف واالبتداء ألبي عمرو البصرّي )ت54)ه(، الوقف واالبتداء )صغير( لحمزة الزّيات )ت56)ه( 
والوقف واالبتداء )كبير( له أيضًا، وقف التمام لنافع المدنّي )ت69)ه(، الوقف واالبتداء )كبير( ألبي 
جعفر الرؤاسّي )ت70)ه(، الوقف واالبتداء )صغير( له أيضًا، الوقف واالبتداء للكسائّي )ت89)ه(.
ألبي  التَّنْزيل  لهجاء  التبيين  مختصر  وتحقيقه  دراسته  في  شرشال  معّمر  بن  أحمد  بن  أحمد  وضع   (((
بابًا عن نشأة علم هجاء المصاحف وتطّوره ])/64) - 99)  داود سليمان بن نجاح )ت496ه( 
فة في هجاء المصاحف([، كما يلي ])/64) - 66)[: مقطوع القرآن وموصوله البن  )الكتب المؤلَّ
عامر )ت8))ه(، اختالف مصاحف الشام والحجاز والعراق له أيضًا، هجاء المصاحف ليحيى بن 
الهجاء  كتاب  البصرّي )ت54)ه(،  المصحف ألبي عمرو  الذمارّي )ت45)ه(، مرسوم  الحارث 

للكسائّي )ت89)ه(، مقطوع القرآن وموصوله له أيضًا، هجاء السنّة للغازي بن قيس )99)).
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تعريف مقتضب بصاحب جامع البيان:
هو أبو عمرو عثامن بن سعيد بن عثامن الدايّن األموّي ))37 - 444ه())). وقد 
ترجم له كثري من القدامى واملحَدثني، ممّا يغني عن اإلعادة واإلطالة. لذا أكتفي هنا 
أقدم  القراءات وغريها. من  العلمّية يف  ملكانته  ثناًء عليه وتعظياًم  أقواهلم  بنقل بعض 
تواليف  فيها  وأّلف  بالقراءات  »تصّدر  فيه:  قال  الذي  احلَُميدّي )ت488ه(  هؤالء: 

معروفة، وَنَظمها يف أرجوزة مشهورة«))).

عنه: جذوة المقتبس )97) – 98)) )703(، كتاب الصلة )5)3 – 6)3) )879(، بغية الملتمس   (((
 –  (603/4( األدباء  معجم   ،)5(((  (34(  –  34(/(( الرواة  إنباه   ،)((85(  (4((  –  4(((
 – النبالء )8)/77  – )0)(، سير أعالم  تاريخ اإلسالم )ط97/45  605)) )694 - 694ب(، 
83) )36(، العبر )07/3)( ]»صاحب المصنَّفات الكثيرة المتقنة«[، معرفة القّراء الكبار ))/773 
– )78) )495(، الديباج المذّهب ))/76) )373( ]فيه »أّلف في القراءات تآليف معروفة«[، غاية 
النهاية ))/503 – 505) ))09)(، النجوم الزاهرة )56/5( ]فيه »صاحب التصانيف«[، طبقات 
»صاحب  ]فيه   )(95/5( الذهب  شذرات   ،)3(6(  (376  –  373/(( )للداودّي(  المفّسرين 
المصنَّفات الكثيرة، منها التيسير«[، هدّية العارفين )653/5( ]فيه »يقال: له مائة وعشرون مصنَّفًا«[، 

شجرة النور )5))) )5)3(، األعالم )06/4)).
للمزيد عن تواليفه المطبوعة والمخطوطة ُيراَجع:  

المورد )0)/))  والمخطوطة«.  المطبوعة  القرآنّية  الدراسات  »معجم  الصّفار:  مرهون  ابتسام   )((  
 (4(6  – )ص)39   )(98((  (4  –  3/(0( الثاني(،  )القسم   )(3(  –  (95(  ((98(/(40((

)القسم الثالث(.
))( غانم قّدوري الحمد: فهرست تصانيف اإلمام أبي عمرو الدانّي األندلسّي )ت444ه(. الكويت: مركز   

المخطوطات والتراث والوثائق، )0)4)/990)(، )ص)4(. ]فيه 9)) مصنَّفًا من جملة تصانيفه[
وأصول  والرواة  القّراء  أسماء  على  المنبِّهة  األرجوزة  )محّقق(:  الجزائري  مجقان  بن  محّمد   )3(  
)ط)،  المغني،  دار  الرياض:  الدانّي(.  عمرو  )ألبي  والدالالت  بالتجويد  الديانات  وعقد  القراءات 

0)4)/990)(، )346ص(. ]الفصل الرابع في تصانيفه 33 - 45: 90 تصنيفًا[
)4( عبد الهادي بن عبد الله حميتو: معجم مؤلَّفات الحافظ أبي عمرو الدانّي )ت444ه( إمام القّراء   
ألساتذة  المغربّية  الجمعّية  )المغرب(:  آسفي  والمفقود.  منها  الموجود  وبيان  والمغرب  باألندلس 

فًا من مجمل تواليفه[ التربية اإلسالمّية، )ط)، ))4)/000)(. ]فيه )7) مؤلَّ
جذوة المقتبس )97)) )703).  (((
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تاله ابن َبْشُكَوال )ت578ه(، فقال: »كان أحد األئّمة يف علم القرآن ورواياته 
وتفسريه ومعانيه وطرقه وإعرابه، ومَجََع يف معنى ذلك كّله تواليف حسانًا مفيدة، يكثر 

َتْعدادها ويطول إيرادها«))).

ثّم ترجم له الضّبّي )ت599ه(، فقال يف ترمجته: »تصّدر بالقراءات وأّلف فيها 
ويف طبقات رجاهلا تواليف مشهورة كثرية. رأيُت بعض أشياخي قد مجع ذكر تواليفه 

يف جزء نحو مائة تأليف«))).

من أبدع وأمجع ما قيل بحّقه - وهو َأْهٌل لذلك - َوْصُف ابن اجلزرّي )ت833ه( 
له بقوله: »اإلمام العالمة احلافظ، أستاذ األستاذين وشيخ مشايخ املقرئني«)3)، ثّم قال يف 
َعِلَم مقدار الرجل وما وهبه اهلل تعاىل فيه، فسبحان  موضع آخر: »قلُت: وَمن نظر كتبه 
الفّتاح العليم، وال سّيام كتاب جامع البيان... وغري ذلك. وغالب ذلك رأيُته وملكُته«)4).

جامع البيان وأهّمّيته:
الدايّن  عمرو  أيب  مؤلَّفات  أوىف  من  ألّنه  الكتاب،  هذا  عىل  اختياري  وقع  لقد 
اجلزرّي  البن  )ط(  العرش  القراءات  يف  النرش  أصول  من  وهو  وأشملها؛  القراءات  يف 
نّيف  عىل  يشتمل  السبع،  القراءات  يف  البيان  جامع  »كتاب  بحّقه:  قال  )ت833ه(. 
ومخسامئة رواية وطريق عن األئّمة السبعة، وهو كتاب جليل يف هذا العلم، مل يؤلَّف مثُله، 

لإلمام احلافظ الكبري أيب عمرو الدايّن. قيل: إّنه مَجََع فيه كّل ما يعلمه يف هذا العلم«)5).

كتاب الصلة )6)3) )879).  (((
بغية الملتمس )))4) )85))).  (((

غاية النهاية ))/503( )س3) - 4)).  (3(
غاية النهاية ))/504( )س4)) – 505 )س))).  (4(

النشر ))/)6(. كذلك كشف الظنون ))/538( »هو أحسن مصنَّفاته، يشتمل على نّيف وخمسمائة   (5(
رواية وطريق. قيل: إّنه جمع فيه كلَّ ما يعلمه في هذا العلم«.
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طبعاته:
له أكثر من طبعة كاآليت:

الديانة  أنقرة: وقف  القراءات السبع. حتقيق: حمّمد كامل عتيق.  البيان يف  جامع 
الرتكّي، 0)4)/999)، )مج))).

اجلزائري.  صدوق  حمّمد  حتقيق:  املشهورة.  السبع  القراءات  يف  البيان  جامع 
بريوت: دار الكتب العلمّية، ط)، 6)4)/005)، 807ص))).

جامع البيان يف القراءات السبع. جمموعة رسائل جامعّية ]عبد املهيمن عبد السالم 
الطّحان، طلحة حمّمد توفيق، سامي عمر إبراهيم، خالد عيّل الغامدي[. الشارقة: كّلّية 
الدراسات والبحث العلمّي - جامعة الشارقة، ط)، 8)4)/007)، 4ج/4مج)3).

الثالث  الطبعات  ُفْضىَل هذه  الشارقة؛ فهي  البحث عىل طبعة  اعتمدُت يف هذا 
التحقيق، سّيئة  ثّم طبعة بريوت، فاألخرية رديئة  أنقرة،  تليها طبعة  حتقيقًا وإخراجًا، 

التحرير، مليئة بالتصحيفات والتحريفات.

أهداف هذا الفهرس:
عرض مجمل للتواليف الواردة في »جامع البيان«.  

التعريف بأصحابها وتواليفهم.  

توكيد صّحة نسبة التواليف المفهرسة إلى أصحابها بالتوثيق والمقابلة.  

.http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=4618 :ُينَظر كذلك على الرابط التالي  (((

.http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=3851 :ُينَظر كذلك على الرابط التالي  (((

.http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=8342 :ُينَظر كذلك على الرابط التالي  (3(

أشكر لألستاذ الدكتور أحمد خالد شكري على جميل معروفه وحسن صنيعه بأن أهداني نسخة من   
طبعة الشارقة َهَدَف إنجاز هذا العمل؛ فجزاه الله عنّي خير الجزاء.
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القراءات وتدوين رواياتها وطرقها حّتى  التأليف في علم  الوقوف على مراحل   
الربع األّول من القرن الخامس الهجرّي.

منهج العمل في هذا الفهرس:
عنارصه  جممل  وتوضيح  الكّشاِف  هذا  مطالعة  القارئ  عىل  التسهيل  باب  من 

ورموزه ال بّد من وصف منهج العمل الذي أخذُت به فيه، وذلك عىل النحو التايل:

الخامس  إلى  الثاني  القرن  من  ابتداًء  وفياتهم  حسب  التواليف  أصحاب  رّتبُت   
الهجرّي، مع مراعاة الشهرة في بداية أسمائهم، ثّم أحلُت في الحواشي على أبرز 
المصادر التي ترجمت لهم، منها معرفة القّراء الكبار للذهبّي )ت748ه( وغاية 

النهاية البن الجزرّي )ت833ه(.

ترتيب  على  ورّتبتها  مستقّلة  أفردتها  قد  وفياتهم،  ُتعَرف  ال  منهم،  مجموعة  ثّمة   
المعجم، مع محاولة تقدير القرن الذي توّفي فيه بعض أعالم هذه المجموعة.

ضبطت سنة الوالدة أيضًا، إذا كانت معروفة بحّق صاحبها.  

وقد  ذلك،  في  الراجح  فأضبط  الوفاة،  أو  الوالدة  سنة  في  اختالف  ثّمة  كان  إذا   
أضبط االختالف في حالة عدم الترجيح.

فرمزت  )في حدود(،  كعبارة  تخمينًا،  أو  تقديرًا  الوفاة  أو  الوالدة  كانت سنة  إذا   
لذلك بحرف )ح( قبل السنة المقّدرة.

ضبطت أصحاب التواليف على شهرتهم، نحو الكسائّي.  

وضعت رمز )ط( لكّل تأليف مطبوع على حّد علمي، ثّم أشرت في الحاشية   
سرد  مع  كذا  بعنوان  منها  طبعة،  من  أكثر  له  أو  طبعات  له  بقولي:  ذلك  إلى 

الطبعة. تفاصيل 
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كذلك وضعت رمز )خ( لكّل تأليف غير مطبوع على حّد علمي وله بعض النسخ   
الحاشية على  في  أحلت  ثّم  المخطوطات،  فهارس  في  إليها  المخطوطة، مشار 

الفهارس مع ذكر عناوين التواليف المضبوطة فيها غرض المقابلة.

إذا لم يتوافر عندي علم عن مصنَّف أّنه مطبوع أو مخطوط، فعندها ال أشير إليه في   
متون الدليل برمز، بل أتركه على حاله، لكنّي أجتهد في الوقوف على تصريحات 

بصدده أو نقول عنه غرض التعريف به.

استخرجت جميع المواضع التي ُذكر فيها التأليف الواحد في جامع البيان. وقد   
يكون فاتني ذكر بعض المواضع سهوًا؛ فجلَّ من ال يسهو.

كلُّ ذلك ليسهل عىل ُمَطالعه الوقوف عىل مبحثه وليقرب عىل ملتمسه اإلحاطة 
والتحقيق  األداء  الصواب يف  إهلام  إّياه  اهلل وتسديده وسائاًل  توفيق  راغبًا يف  بمواّده، 

والعمل، هو حسبي ونعم الوكيل.
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القرن الثاني:
الكسائّي، أبو احلسن عيّل بن محزة بن عبد اهلل األسدّي الكويّف )ت89)ه())):  

)( اآلثار))).

)( كتاب املعاين)3).

عنه: الفهرست )90(، تاريخ العلماء النحوّيين )90) – 93)) )60( ]فيه 93) »له تصنيف في القرآن   (((
 ،)753(  ((75(  –  (737/4( األدباء  معجم   ،)456(  ((74  –  (56/(( الرواة  إنباه  وغيره«[، 
كتاب نور القبس )83) – )9)) ))8(، وفيات األعيان )95/3) – 97)) )433(، تاريخ اإلسالم 
 ،)68( (305 – الكبار ))/96)  القّراء  العبر ))/)30(، معرفة   ،)(6(( (304 – )ط9)/99) 
– 337(، هدّية العارفين )668/5(،  – 540) )))))(، بغية الوعاة )336  غاية النهاية ))/535 

تاريخ األدب العربّي ))/97) – 99)) ))(، األعالم )83/4)).
اآلثار  كتاب  »في   )((90( له«،  اآلثار  كتاب  في  ذلك  ذكر  الكسائّي  »ألّن   )99(/3( البيان  جامع   (((

للكسائّي«، )605/4) – 606)( »روى ]606)[ الكسائّي في كتاب اآلثار له«.

ُيقاَبل استدراكات ))/58 – 59) )9)( »اآلثار في القراءات«.  
في  الكسائّي  »عن   )(685/4( المعاني«،  كتاب  في  الكسائّي  »حّدثنا   )4(3/(( البيان  جامع   (3(

المعاني«. كتاب 

كتاب  دون  وهو  حسٌن؛  القرآن  معاني  في  كتاٌب  وللكسائّي  »قلُت:   )(6/(( اللغة  تهذيب  ُيقاَبل   
الفّراء في المعاني. وكان أبو الفضل المنذرّي ناولني هذا الكتاب وقال فيه: أخبرُت عن محّمد بن 
الرواة  إنباه  للكسائّي«،  القرآن  معاني  »كتاب   )53( الفهرست  الكسائّي«،  عن  عمر  أبي  عن  جابر 
السّواقين  مسجد  في  الكسائّي،  معاني  الكتاب،  هذا  قرأُت  الدورّي:  عمر  أبو  »قال   )(65/((
ببغداد على أبي ِمْسَحل وعلى الطوال وعلى سَلمة وجماعة؛ فقال أبو مسحل: لو قرئ هذا الكتاب 
عشر مّرات الحتاج َمْن يقرؤه أن يقرأه«، معجم األدباء )4/)75)( »كتاب معاني القرآن«، معرفة 
القّراء الكبار ))/304( »معاني القرآن«، غاية النهاية ))/539( )س8)( »كتاب معاني القرآن«، 
األعالم  القرآن«،  »معاني   )668/5( العارفين  هدّية  القرآن«،  معاني  »صنّف   )336( الوعاة  بغية 

)83/4)( »معاني القرآن«.
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القرن الثالث:
اهلاشمّي، أبو أّيوب سليامن بن داود بن داود البغدادّي )ت9))ه())):  

3( كتابه عن إسامعيل بن جعفر))).

قتيبة بن مهران األصبهايّن األزاذايّن )ت ح0))ه()3):  

4( كتاب حروف الكسائّي)4).

َرقّي )0)) - 0))ه()5): قالون، عيسى بن مينا بن وردان الزُّ  

5( كتاب قالون)6).

عنه: غاية النهاية ))/3)3) )377)).  (((
جامع البيان )076/3)( »نا الفارسّي، قال: نا أبو طاهر بن أبي هاشم، قال: نا ابن مجاهد، عن ابن   (((
َوْهٌم  وذلك   ،](6( ]األنعام:  ﴿َمحَياَي﴾  ياَء  فتح  أّنه  نافع  عن  إسماعيل،  عن  الهاشمّي،  عن  الجهم، 

وَغَلٌط من ابن الجهم من جهتين. إحداهما أّن الهاشمّي لم يذكر ذلك في كتابه«.

ُيقاَبل غاية النهاية ))/3)3( )س4) - 5)( »َروى القراءة عن )س ج ك( إسماعيل بن جعفر وله عنه نسخة«.  
القّراء  معرفة   ،)338(  (338  – )ط3)/336  اإلسالم  تاريخ   ،)56((  (37/3( الرواة  إنباه  عنه:   (3(

الكبار ))/356 – 358) )05)(، غاية النهاية ))/6) – 7)) )))6)).
جامع البيان ))/748( »روى قتيبة أيضًا عن الكسائّي في كتابه الذي دّون فيه حروفه«.  (4(

عنه: الفهرست )7)) – 8))(، جامع البيان ))/60) – )6)(، كتاب نور القبس )))3 – ))3)   (5(
))9(، وفيات األعيان )348/4 – )35) )644(، تاريخ اإلسالم )ط))/350 – )35) )7)3(، 
العبر ))/380(، معرفة القّراء الكبار ))/6)3 – 8)3(، غاية النهاية ))/5)6 – 6)6) )509)(، 

األعالم )0/5))).
هذا«،  كتابي  في  وكتبُتها  قراءَته  وأخذُت  مّرة  غير  نافع  على  قرأُت  »قال:   )(60/(( البيان  جامع   (6(
))9)( »حّدثنا أبو موسى عبد الله بن عيسى بن عبد الله المدنّي القرشّي، قال: حّدثنا قالون أّن هذه 
قراءة نافع بن عبد الرحمن بن أبي ُنعيم القارئ وأن هكذا قرأ عليه وسمعه يقرأ عليه. قال أبو موسى: 
وقرأ قالون هذا الكتاب علينا قراءًة، وذكر القراءَة من أّوِل القرآن إلى آخره«، )040/3)( ])49[ 

»الذي في كتاب قالون«، )06))( »قال القاضي والمدنّي والقطرّي وسائر رواة كتابِِه عنه«.

ُيقاَبل غاية النهاية ))/5)6( )س7) - 8)( »قال قالون: قرأُت على نافع قراءته غير مّرة وكتبتها في كتابي«.  
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بَّاح بن صبيح البغدادّي )ت)))ه())). أبو حفص الرضير، عمرو بن الصَّ  

6( كتابه))).

داود بن أيب طيِّبة، أبو سليامن العدوّي العمرّي )ت3))ه()3):  

7( كتاب االختالف بني نافع ومحزة)4).

8( كتاب الوقف واالبتداء)5).

9( كتابه = املجّرد)6).

عنه: تاريخ بغداد )))/05)) )6665(، تاريخ اإلسالم )ط3)/)30) )306(، معرفة القّراء الكبار   (((
))/0)4 – ))4) )33)(، غاية النهاية ))/)60) )454)).

جامع البيان )538/4)( »قال أبو حفص في كتابه«.  (((

ُيقاَبل كتاب اإلقناع ))/)))( »قد سمع ]= نظيف بن عبد الله الحلبّي[ منه ]= عبد الصمد بن محّمد   
الَعْينُونّي[ كتاَب عمرو بن الصّباح الذي فيه حروف عاصم عن عمرو عن حفص«.

أبي طيبة«  بن  لداود  الالمات  كتاب  القرآن:  في المات  المؤلَّفة  »الكتب  ]فيه  الفهرست )55(  عنه:   (3(
النهاية  الكبار ))/375) )3))(، غاية  القّراء  تاريخ اإلسالم )ط3)/60)) )34)(، معرفة  إلخ[، 

.(((55( ((80 – (79/((
جامع البيان ))/854( »كذلك حكى داود وأبو األزهر عنه في كتابهما المصنَّف في االختالف بين   (4(
نافع وحمزة«، )956/3( »قال داود وعبد الصمد عنه في االختالف بين حمزة ونافع«، )965( »قال 
داود عنه في االختالف بين نافع وحمزة«، ))05)( »روى داود عنه في االختالف بين نافع وحمزة«، 
)096)( »قاال عنه في االختالف بين نافع وحمزة«، )4)))( »كذلك قال داود وأبو األزهر عنه في 

كتاب االختالف بين نافع وحمزة«، )4/)57)( »قال داود عنه في االختالف بين نافع وحمزة«.
الوقف  أبي طيِّبة، صاحب ورش. ذكر ذلك في كتاب  بن  داود  اختيار  البيان ))/8)8( »هو  جامع   (5(

واالبتداء له«.
كتاَبْيهما عن  »قاال في  كتاَبْيهما«، )096)(  نّص عبارتهما عن ذلك في  البيان )096/3)( »في  جامع   (6(
ورش«، )))))( »قال أبو يعقوب وأبو األزهر وداود في مجّردهم عن ورش عن نافع«، )4)))( »روى 
عنه أبو األزهر وداود في مجّردهما«، ))33)( »أّن أبا األزهر وداود رويا عن ورش... في كتابيهما«، 
))38)( »ألّن داود نّص على ذلك في كتابه عن ورش عن نافع«، )4/)45)( »والذي نّص     =
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أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلروّي األسدّي البغدادّي )57) - 4))ه())):  

0)( كتابه))).

))( كتاب املعاين)3).

إبراهيم بن حييى بن املبارك، أبو إسحاق اليزيدّي العدوّي )ت5))ه()4):  

))( كتاب إبراهيم بن اليزيدّي)5).

 –  (497( ورش«،  عن  كتبهم  في  صالح  بن  وأحمد  ويونس  يعقوب  وأبو  األزهر  وأبو  داود  عليه   =
498)( »عن أبي يعقوب ]498)[ وعن أبي بكر عن أبي األزهر بالنون ممالة؛ وهو قياس قولهما 
وقول داود وأحمد في كتبهم عن ورش«، )558)( »أن داود وأبا األزهر... ألّنهما ذكرا في كتابيهما«، 

)666)( »نّص عليه داود وعبد الصمد في كتابيهما«.

أقول: تعبير )المجّرد( هو بمنِْزلة مصطلح )المفردة(، وهو ما ُصنّف في قراءة إمام من أئّمة القراءات   
في مصنَّف مستقّل على حدة.

 ((3  –  ((/3( الرواة  إنباه   ،)6868(  (4(6  –  403/((( بغداد  تاريخ   ،)97( الفهرست  عنه:   (((
الكبار  القّراء  معرفة   ،)39(/(( العبر   ،)330(  (3(9  – )ط3)/0)3  اإلسالم  تاريخ   ،)550(
))/360 – 365) )07)(، غاية النهاية ))/7) – 8)) )590)(، هدّية العارفين )8/5)5(، تاريخ 

األدب العربّي ))/55) – 59)) )5)(، األعالم )76/5)).
جامع البيان ))/868( »كذلك ذكره أبو عبيد في كتابه«، )894( »في كتاب أبي عبيد«، )3/)0)))   (((

»في كتاب أبي عبيد«، )6)3)( »قال أبو عبيد في كتاب القرآن ]كذا[«.

أقول: هو كتاب القراءات. للمزيد عنه ُيراَجع »إعالم أهل البصائر« )0)3 – ))3) )9)( ]الحاشية   
السادسة[.

جامع البيان ))/860( »قال أبو عبيد في المعاني«، )890( »كذلك روى أبو عبيد عن اليزيدّي عنه   (3(
في كتاب المعاني«، )6/3)3)( »قال في كتابه المعاني«.

عنه: الفهرست )73(، إنباه الرواة ))/4)) – 6))) )7))(، تاريخ اإلسالم )ط3)/78 – 79) )49(،   (4(
غاية النهاية ))/9)) ))))(، هدّية العارفين 5/)، تاريخ األدب العربّي ))/69)(، األعالم ))/79).

بالفتح ولم يذكر في  أبيه في )موسى( و)عيسى(  إبراهيم عن  البيان ))/705( »كذلك روى  جامع   (5(
كتابه )يحيى(؛ فاضطرب قوله«، )63/3))( »قال ابن مجاهد: زعم بعضهم وكذا البّزّي عن أبيه عن 

ُته في كتاب إبراهيم بن اليزيدّي«. أبي عمرو أّنه يقف في ﴿ُدَعاِئى﴾ ]إبراهيم: 40[ على ياء. وجدُّ
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خلف القارئ، أبو حمّمد خلف بن هشام البغدادّي البّزار )50) - 9))ه())):  

3)( جامعه))).

4)( كتابه)3).

5)( كتاب اهلمز)4).

6)( كتاب الوقف)5).

7)( جمّرده)6).

أبو األزهر العتقّي، عبد الصمد بن عبد الرمحن بن القاسم املرصّي )ت)3)ه()7):  

الكبار  القّراء  معرفة   ،)404/(( العبر   ،)((9(  ((57  – )ط3)/54)  اإلسالم  تاريخ  عنه:   (((
 –  3((/(( األعالم   ،)((35(  ((74 –  (7(/(( النهاية  غاية   ،)(4((  (4(( –  4(9/((

.(3((
جامع البيان )048/3)( »روى خلف في جامعه«، 4/4)7) »روى خلف في جامعه«.  (((

النهاية ))/)6)( )س0) - ))( »َروى ]= ابن مخلد )بعيد300([ الحروف عن  ُيقاَبل غاية   
بن  لخلف  القراءات  »كتاب   )54( الفهرست  ُيقاَرن:  جامعه«.  منه  وسمع  خلف  ك(  ج  )مب 

هشام البّزار«.
جامع البيان ))/644( »قال خلف في كتابه عن ُسليم عن حمزة«، )66/3))( »عن كتاب خلف«.  (3(

جامع البيان ))/593( »ذكر ذلك خلٌف عن الفّراِء في كتاب الهمز له«.  (4(
جامع البيان ))/600( »قد حكى خلف في كتاب الوقف له«.  (5(

عن  أصل  »له   )433/(( اإلقناع  كتاب  لخلف«،  واالبتداء  الوقف  »كتاب   )55( الفهرست  ُيقاَبل   
خلف، ألنّه قال في كتاب الوقف«.

جامع البيان ))/937( »قال خلف في مجّرده«، )048/3)( »روى خلف في مجّرده«، )3/4)7))   (6(
»خلف في مجّرده«.

عنه: تاريخ اإلسالم )ط4)/)5) – 53)) )54)( ]فيه )ط4)/)5)( »كان فقيهًا إمامًا مصنِّفًا«[،   (7(
معرفة القّراء الكبار ))/374 – 375) ))))(، غاية النهاية ))/389) )660)(، حسن المحاضرة 

.(486/((
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8)( كتاب االختالف بني نافع ومحزة))).

9)( كتابه عن ورش = املجّرد))).

ابن َسْعدان، أبو جعفر حمّمد بن َسْعدان الرضير الكويّف ))6) - )3)ه()3):  

0)( اجلامع.

جامع البيان ))/))6( »ذكر ذلك عبد الصمد في كتابه المصنَّف في االختالف بين نافع وحمزة«،   (((
)854( »كذلك حكى داود وأبو األزهر عنه في كتابهما المصنَّف في االختالف بين نافع وحمزة«، 
في  عنه  »قاال   )(096( ونافع«،  حمزة  بين  االختالف  في  عنه  الصمد  وعبد  داود  »قال   )956/3(
االختالف بين نافع وحمزة«، )4)))( »كذلك قال داود وأبو األزهر عنه في كتاب االختالف بين 

نافع وحمزة«.

على  )ت94)ه([  بازي  بن  محّمد  بن  ]إبراهيم  »قرأ   )((  - )س0)   )(3/(( النهاية  غاية  ُيقاَبل   
عبد الصمد بن عبد الرحمن، صاحب ورش، وسمع منه كتاَبه الذي جمعه في قراءة نافع وحمزة«، 

))/75)( )س))( »االختالف بين نافع وحمزة من تصنيفه«.
أبا  »ألّن   )864  –  863( يدّل«،  ورش  عن  كتابهما  في  قولهما  »ظاهر   )553/(( البيان  جامع   (((
األزهر ذكرها في كتابه ]864[ الذي روى عنه بكر وغيره بالياء«، )956/3( »قال أبو األزهر وأبو 
يعقوب وداود في مجّردهم عنه«، )096)( »في نّص عبارتهما عن ذلك في كتابيهما«، )096)) 
األزهر وداود في مجّردهم عن  وأبو  يعقوب  أبو  »قال  كتابيهما عن ورش«، )))))(  في  »قاال 
ورش عن نافع«، )4)))( »روى عنه أبو األزهر وداود في مجّردهما«، ))33)( »أّن أبا األزهر 
وأبو  األزهر  وأبو  داود  عليه  نّص  »الذي   )(45(/4( كتابيهما«،  في  ورش...  عن  رويا  وداود 
أبي يعقوب  – 498)( »عن  يعقوب ويونس وأحمد بن صالح في كتبهم عن ورش«، )497) 
وعن أبي بكر عن أبي األزهر بالنون ممالة؛ وهو قياس قولهما وقول داود وأحمد في كتبهم عن 
ورش«، )558)( »أن داود وأبا األزهر... ألّنهما ذكرا في كتابيهما«، )666)( »نّص عليه داود 

وعبد الصمد في كتابيهما«.
 – )ط4)/))3  اإلسالم  تاريخ   ،)648(  ((40/3( الرواة  إنباه   ،)44(  ((38( األلّباء  نزهة  عنه:   (3(
– )43) )54)(، غاية النهاية ))/43)) )9)30(،  ))3) )367(، معرفة القّراء الكبار ))/)43 

بغية الوعاة )45(، هدّية العارفين )6/))(، األعالم )37/6)).



229

))( املجّرد))).

))( كتاب الوقف واالبتداء )ط())).

ُهبرية بن حمّمد التاّمر، أبو عمر األبرش البغدادّي )ت بني )3) - 40)ه()3):  

جامع البيان ))/3)9( »إال ابن سعدان، فإّن قوله اختلف في ذلك؛ فقال عنه في جامعه: مثل حمزة؛   (((
وقال في مجّرده: مثل نافع«، )993/3( »قال ابن سعدان في جامعه عن اليزيدّي عن أبي عمرو بالياء 
مثل حفص. وقال في مجّرده عن أبي عمرو بالتاء؛ وهو الصواب«، ))05)( »كذا قال ابن سعدان عن 
اليزيدّي في مجّرده«، )79))( »اضطرب قول ابن سعدان عنه في ذلك، فقال في مجّرده«، )98))) 
»روى ابن سعدان عنه في مجّرده... وقال في جامعه«، ))9))( »روى ابن سعدان عنه في جامعه... 
اليزيدّي في مجّرده... وروى في جامعه«،  ابن سعدان عن  وقال عنه في مجّرده«، )336)( »روى 
)555/4)( »ذكر ذلك ابن سعدان في مجّرده«، )677)( »حكى ابن سعدان عن اليزيدّي عن أبي 

عمرو في جامعه... ألّنه قال في مجّرده«، )679)( »كذا قال عنه ابن سعدان في مجّرده«.

ُيقاَبل جامع البيان )66/3))( »في كتاب ابن سعدان«.  

ُيقاَبل الفهرست )54( »كتاب القراءات البن سعدان« و)95( »كتاب القراءة، كتاب مختصر في النحو.   
وله قطعة حدود على مثال حدود الفّراء، ال يرغب الناس فيها« و)07)( »كتاب القراءات كبير، كتاب 
المختصر في النحو«، المستنير ))/84)( »كتاب ابن سعدان«، نزهة األلّبا )38)( »كتاب في معرفة 
معجم  القراءات«،  كتاب  تصنيفه  و»من  القراءات«  في  كبير  »كتاب   )(40/3( الرواة  إنباه  القرآن«، 
األدباء )537/6)( »صنّف كتابًا في النحو وكتابًا في القراءات«، تاريخ اإلسالم ط4)/))3 »صنّف 
في النحو والقراءات«، غاية النهاية )/43) )س3( »مؤلِّف الجامع والمجّرد وغيرهما«، بغية الوعاة 
القراءات ألبي  »كتاب  المكنون 4/))3  إيضاح  القراءات«،  في  وكتابًا  النحو  في  كتابًا  45 »صنّف 
جعفر محّمد بن إبراهيم ]بن[ سعدان بن المبارك الضرير الكوفّي المقرئ«، هدّية العارفين 6/)) »له 

من التصانيف كتاب القراءات، مختصر في النحو«، األعالم 37/6) »الجامع والمجّرد«.
جامع البيان ))/585( »قال ابن سعدان في كتاب الوقف واالبتداء له«.  (((

ُيقاَبل الفهرست )55( »كتاب الوقف واالبتداء البن سعدان«. هو مطبوع بعنوان الوقف واالبتداء في   
كتاب الله عّز وجّل. تحقيق وشرح: محّمد خليل الزروق. راجعه وقّدم له: عّز الدين بن رغيبة. دبي: 

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، )ط)، 3)4)/)00)، 60)ص(.
النهاية  غاية   ،)(36(  (4(3/(( الكبار  القّراء  معرفة   ،)470( )ط4)/388)  اإلسالم  تاريخ  عنه:   (3(

.(378(( (353/((
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3)( كتابه))).

سليامن بن داود، أبو الربيع الزهرايّن البرصّي )ت34)ه())):  

4)( جامعه)3).

اخلّياط، أبو أيّوب سليامن بن أيّوب بن احلكم البغدادّي )ت35)ه()4):  

5)( كتابه)5).

ابن املسّيبّي، أبو عبد اهلل حمّمد بن إسحاق بن حمّمد املخزومّي املديّن )ت36)ه()6):  

6)( كتاب ابن املسّيبّي)7).

ابن اليزيدّي، أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن حييى بن املبارك البغدادّي )ت37)ه()8):  

»قال  كتابه«، )30))(  في  هبيرة  »قال  كتابه«، )00/3))(  في  هبيرة  »قال  البيان ))/947(  جامع   (((
هبيرة في كتابه«، ))30)( »قال هبيرة في كتابه«، )347)( »كذلك قال هبيرة في كتابه«.

عنه: تاريخ اإلسالم )ط4)/80) – )8)) )68)(، العبر ))/7)4(، غاية النهاية ))/3)3 – 4)3)   (((
.((378(

جامع البيان )3/4)4)( »ألّن سليمان بن داود روى في جامعه«.  (3(

ُيقاَبل المستنير ))/84)( »كتاب ابن سعدان وأبي الربيع الزهرانّي«، تاريخ اإلسالم )ط4)/)8))   
»قال أبو عمرو الدانّي: له كتاب جامع في القراءات«.

عنه: تاريخ اإلسالم )ط4)/75) – 76)) )66)(، معرفة القّراء الكبار ))/)39 – )39) )0))(،   (4(
غاية النهاية ))/))3) )373)).

جامع البيان )070/3)( »كذلك نّص عليه الخّياط في كتابه«، )345)( »كذا ذكره الخّياط في كتابه«،   (5(
)567/4)( »قال الخّياط في كتابه«.

عنه: تاريخ اإلسالم )ط4)/308 – 309) )340(، معرفة القّراء الكبار ))/430 – )43) )53)(،   (6(
غاية النهاية ))/98) )847)).

جامع البيان ))/3)5( »ألّن ابن المسّيبّي قد حكى عن أبيه في كتابه«، )040/3)( »الذي في كتاب   (7(
ابن المسّيبّي عنه عن أبيه«.

عنه: إنباه الرواة ))/)5)) )365(، غاية النهاية ))/463) )9)9)).  (8(
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7)( كتاب الوصل والقطع))).

الشمويّن، أبو جعفر حمّمد بن حبيب الكويّف )كان حّيًا 40)ه())):  

8)( كتابه)3).

ُنَصرْي بن يوسف بن أيب َنرْص، أبو املنذر الرازّي النحوّي )ت ح40)ه()4):  

9)( كتاب حروف الكسائّي)5).

األزرق، أبو يعقوب يوسف بن عمرو بن يسار املديّن ثّم املرصّي )ت ح40)ه()6):  

30( كتابه عن ورش = املجّرد)7).

جامع البيان )546/4)( »قال أبو عبد الرحمن في كتابه في الوصل والقطع«.  (((

اليزيدّي« و)73( »كتاب الوقف  الفهرست )55( »كتاب الوقف واالبتداء ألبي عبد الرحمن  ُيقاَبل   
واالبتداء«، إنباه الرواة ))/)5)( »كتاب الوقف واالبتداء«.

عنه: تاريخ اإلسالم )ط4)/6)3 – 7)3) )358(، العبر ))/434(، معرفة القّراء الكبار ))/3)4)   (((
)37)(، غاية النهاية ))/4)) – 5))) )3)9)).

جامع البيان ))/)56( »حكى الشمونّي في كتابه«.  (3(
عنه: تهذيب اللغة ))/))( ]فيه »له مؤلَّفات حسان«[، إنباه الرواة )347/3) )796(، تاريخ اإلسالم   (4(
 (34(  –  340/(( النهاية  غاية   ،)(48(  (4(7/(( الكبار  القّراء  معرفة   ،)460( )ط4)/374) 

))374(، بغية الوعاة )440).
جامع البيان ))/5)4( »الضّم أختار، ألنّه قياس ما نّص عليه نصير في كتابه«، ))/4)7( »قال نصير   (5(
في كتابه عن الكسائّي«، )747( »روى أيضًا نصير عن الكسائّي في كتابه الذي جمع فيه حروفه وَرَوْته 

الجماعة عنه«.
عنه: تاريخ اإلسالم )ط4)/))4 – ))4) )506(، معرفة القّراء الكبار ))/373 – 374) ))))(،   (6(

غاية النهاية ))/)40) )3934).
جامع البيان ))/553( »ظاهر قولهما في كتابهما عن ورش يدّل«، )956/3( »قال أبو األزهر وأبو   (7(
في مجّردهم عن  وداود  األزهر  وأبو  يعقوب  أبو  »قال  عنه«، )))))(  في مجّردهم  وداود  يعقوب 
ورش عن نافع«، )430/4)( »ألّن أبا يعقوب نّص عليها في كتابه عن ورش«، ))45)(                =
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البغدادّي  الفضل  أبو  اليزيدّي،  املبارك  بن  حييى  بن  حمّمد  بن  العّباس   
)ت)4)ه())):

)3( كتاب العّباس))).

املّكّي  ثّم  املديّن،  القريّش  خالد  بن  عثامن  بن  حمّمد  العثاميّن،  مروان  أبو   
)ت)4)ه()3):

)3( كتابه عن قالون)4).

ابن َذْكوان، أبو عمرو عبد اهلل بن أمحد بن بشري الدمشقّي )73) - )4)ه()5):  

ورش«،  عن  كتبهم  في  صالح  بن  وأحمد  ويونس  يعقوب  وأبو  األزهر  وأبو  داود  عليه  نّص  »الذي   =
)497) – 498)( »عن أبي يعقوب ]498)[ وعن أبي بكر عن أبي األزهر بالنون ممالة؛ وهو قياس 

قولهما وقول داود وأحمد في كتبهم عن ورش«.

ُيقاَبل كتاب اإلقناع ))/396( »نّص عليه األزرق في كتابه عن ورش بغير همز. ولم يخّص وصاًل   
دون وقف«.

عنه: طبقات النحوّيين واللغوّيين )65(، الفهرست )73(، إنباه الرواة )39/3)( و)40/3)(، غاية   (((
النهاية ))/354) )8)5)).

جامع البيان ))/7)3( »حّدثني أبو عبد الله محّمد بن العّباس بن محّمد عن كتاب أبيه بخّطه«، ))/8)8)   (((
»حّدثنا الفارسّي، قال: نا أبو طاهر، قال: رأيُت في كتاب دفعه إلينا محّمد بن العّباس بن اليزيدّي من كتب 
أبيه عن عّمه إبراهيم بن أبي محّمد عن أبيه عن أبي عمرو أّنه كان يقف على الكاف. قال أبو طاهر: وحكى 

بعض أصحابنا عن هذا الكتاب أّنه رآه فيه يقف على الكتاب. وليس األمر على ما ذكره«.
عنه: تاريخ اإلسالم )ط5)/)45 – 453) )460(، غاية النهاية ))/96)) )9))3).  (3(

جامع البيان )704/4)( »قياس قول الحلوانّي وأبي مروان العثمانّي ]في المطبوع )والعثمانّي([ عن   (4(
قالون في كتابيهما ال يصلها«.

ُيقاَبل غاية النهاية ))/96)( )س3) - 4)( »َروى الحروف عرضًا وسماعًا عن )مب ج ك( قالون   
عن نافع وله عنه نسخة«.

عنه: تاريخ اإلسالم )ط5)/307 – 0)3) )34)(، العبر ))/437(، معرفة القّراء الكبار ))/)40   (5(
النهاية ))/96)) )9))3(، األعالم )65/4). – 405) )8))(، غاية 
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33( كتابه))).

هشام بن عاّمر بن ُنصري، أبو الوليد الدمشقّي )53) - 45)ه())):  

34( كتابه)3).

جامع البيان ))/509( »كذلك نّص عليه ابن ذكوان في كتابه«، )7)5( »قال ابن ذكوان في كتابه الذي   (((
روته الجماعة عنه«، )8)5( »قال ابن ذكوان: في كتابي بياء وحفظي بغير ياء في الحالين... وقال ابن 
التي نّص عليها ابن ذكوان في كتابه«، )887)  ذكوان في كتابه«، )887( »الثالثة والثالثين موضعًا 
»الذي ذكره ابن ذكوان في كتابه«، )3/)3))( »قال ابن ذكوان: في كتابي بياء«، ))3))( »قال ابن 
ذكوان في كتابه«، )88))( »كتاب ابن ذكوان«، )97))( »قال ابن ذكوان في كتابه«، ))0))( »الذي 
في كتاب ابن ذكوان الذي روته الجماعة عنه«، ))0))( »في كتاب ابن ذكوان«، )79))( »كذلك 
ابن  ابن ذكوان: وجدتها في كتابي«، )4/)49)( »قال  ابن ذكوان في كتابه«، ))39)( »قال  ذكره 
ذكوان في كتابه«، ))50)( »كذلك قال ابن ذكوان في كتابه«، )5)5)( »قال ابن ذكوان في كتابه«، 
)7)5)( »ذلك أّن ابن ذكوان ترجم عن ذلك في كتابه«، )544)( »قال ابن ذكوان: في حفظي بنونين 
وفي كتابي بنون واحدة«، )544)( »قال أبو عمرو عبد الله بن ذكوان: كذلك وجدتها في كتابي، وفي 
حفظي... بنونين«، )544)( »كما في كتاب ابن ذكوان«، )577)( »لم يذكره ابن ذكوان في كتابه«، 

)608)( »قال ابن ذكوان في كتابه«، ))68)( »لم يذكر ابن ذكوان هذا الحرف في كتابه«.

﴾ ]يس: 73[ ابن عامر وحده في رواية هشام باإلمالة  ُيقاَبل كتاب االستكمال ))56) )8( »﴿  
وابن ذكوان في كتابه باإلمالة«، المفردات السبع )3)3( »﴿َواَل َتتَّبَِعاِن﴾ ]يونس: 89[ بتخفيف النون. 
تجعل ﴿ال﴾ بمعنى ليس. وقد ظّن عاّمة البغدادّيين أّن ابن ذكوان أراد تخفيف التاء دون النون، ألنّه 
الحرف في  بعينه. وليس كما ظنّوا«، )339( »جاء في هذا  يذكر حرفًا  كتابه: مخفَّف. ولم  قال في 

كتاب ابن ذكوان بغير همز«.
عنه: تاريخ اإلسالم )ط5)/0)5 – 8)5) )575(، العبر ))/445(، معرفة القّراء الكبار ))/396   (((

.(3787( (356 – النهاية ))/354  – )40) )7))(، غاية 

البيان ))/889( »ألّن هشامًا نّص عليه في كتابه«، )9/3)0)( »لم يذكر هشام في كتابه«،  جامع   (3(
)085)( »عن هشام. كذلك نّص عليها في كتابه«، )68))( »الذي نّص عليه هشام في كتابه اإلمالة؛ 
وهو الصحيح عنه«، ))33)( »نا هشام بإسناده... وفي كتابه«، )533/4)( »لم يذكر ذلك هشام في 

كتابه«، )660)( »نّص عليه هشام في كتابه«.

ُيقاَبل المفردات السبع )367( »كذلك نّص عليه هشام في كتابه«.  
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الدورّي، أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز البغدادّي )46)/48)ه())):  

35( كتابه))).

36( كتاب االختالف بني محزة والكسائّي)3).

37( كتاب قراءة عاصم)4).

أمحد بن صالح، أبو جعفر الطربّي ثّم املرصّي )70) - 48)ه()5):  

38( كتابه)6).

عنه: الفهرست )55( ]هناك »كتاب الوقف واالبتداء ألبي عمر الدورّي«[، )56( ]هناك »الكتب المؤلَّفة   (((
اّتفقت ألفاظه واختلفت معانيه في القرآن: كتاب أبي العّباس المبّرد، كتاب أبي عمر الدورّي«،  فيما 
فة في أجزاء القرآن كتاب أبي عمر الدورّي« إلخ، وهو مطبوع بعنوان جزء فيه قراءات  »الكتب المؤلَّ
النبّي ملسو هيلع هللا ىلص. ُينَظر عنه هنا في ثبت المصادر والمراجع[، )83)( ]هناك »له من الكتب كتاب أحكام القرآن، 
 (4(3( (((8( – التيسير )7( )س3)(، معجم األدباء )80/3))  الفقه«[، كتاب  كتاب السنن في 
]فيه )3/)8))( »صنّف كتاب ما اّتفقت ألفاظه واختلفت معانيه في القرآن وكتاب أجزاء القرآن وغير 
ذلك«[، تاريخ اإلسالم )ط5)/49) – )5)) )66)(، العبر ))/446(، معرفة القّراء الكبار ))/386 

– 389) )8))(، غاية النهاية ))/55) – 57)) )59))(، النشر ))/34)(، األعالم ))/64)).
جامع البيان ))/))4( »كذلك حكاه أبو عمر في كتابه منصوصًا«، )))4( »ما نّص عنه أبو عمر في   (((

كتابه«، )3/3)))( »ألّن الدورّي ذكرها في كتابه عن الكسائّي«.

إّنه  »يقال:  تاريخ اإلسالم )ط5)/49)(  القراءات«،  في  كتابًا  الهميان )46)( »صنّف  ُيقاَبل نكت   
جمع القراءات وصنّفها« و)50)( »صنّف كتابًا في القراءات«. كذلك ُينَظر جزء فيه )6)).

جامع البيان ))/947( »قال أبو عمر في كتاب االختالف بين حمزة والكسائّي: حمزة يرفع الهمزة   (3(
والكسائّي يكسرها«.

جامع البيان )605/4)( »ذكر ذلك أبو عمر في كتاب قراءة عاصم«.  (4(
العبر   ،)(3(  (50  – )ط5)/44  اإلسالم  تاريخ   ،)(886(  ((0(  –  (95/4( بغداد  تاريخ  عنه:   (5(

))/450(، معرفة القّراء الكبار ))/377 – 383) )5))(، غاية النهاية ))/)6) )67)).
وأبو  داود  عليه  نّص  »الذي   )(45(/4( كتابه«،  في  صالح  بن  أحمد  »روى   )(((0/3( البيان  جامع   (6(
األزهر وأبو يعقوب ويونس وأحمد بن صالح في كتبهم عن ورش«، )497) – 498)( »عن أبي يعقوب 

وعن أبي بكر عن أبي األزهر بالنون ممالة؛ وهو قياس قولهما وقول داود وأحمد في كتبهم عن ورش«.
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ِجْسَتايّن، سهل بن حمّمد بن عثامن )ت48)/55/50ه())): أبو حاتم السِّ  

39( كتابه ]= كتاب القراءات[))).

أبو هشام الرفاعّي، حمّمد بن يزيد بن رفاعة الكويّف القايض )ت48)ه()3):  

40( جامعه)4).

عنه: تهذيب اللغة ))/)) – 3)(، الفهرست ))8(، تاريخ اإلسالم )ط6)/)6) – 64)) ))5)(،   (((
العبر ))/455 – 456(، معرفة القّراء الكبار ))/434 – 436) )59)(، غاية النهاية ))/0)3 – 

.((403( (3((
جامع البيان ))/506( »هو قول أبي حاتم السجستانّي في كتابه«، )0/3)))( »أّما أبو حاتم، فقال   (((

في كتابه في القراءات«.

ُيقاَبل تهذيب اللغة ))/))( »له مؤلَّفات حسان وكتاٌب في قراءات القرآن جامٌع، قرأه علينا بَهَراة أبو   
بكر بن عثمان«، الفهرست )55( »كتاب القراءات ألبي حاتم السجستانّي« و))8( »كتاب القراءات«، 
كتاب اإلقناع ))/4))( »عن أبي حاتم من كتاب القراءات«، تاريخ اإلسالم )ط6)/63)( »كتاب 
القراءات«، معرفة القّراء الكبار ))/435( »كان ُيقال: أهل البصرة يفخرون على أهل الدنيا بكتاب 
سيبويه وكتاب الحيوان للجاحظ وكتاب القراءات ألبي حاتم«، غاية النهاية ))/0)3( )س7( »له 
تصانيف كثيرة. وأحسبه أّول من صنّف في القراءات«، ))/374( )س4) - 5)( »يحيى بن عتاب، 
أبو بكر: َروى الحروف عن أبي حاتم سهل بن محّمد وسمع منه مصنَّفه في القراءات«، كشف الظنون 

))/449)( »كتاب القراءات«.
عنه: تاريخ بغداد )375/3 – 377) )490)(، تاريخ اإلسالم )ط5)/485 – 487) )5)5(،   (3(
 –  44(/(( الكبار  القّراء  معرفة  القراءات«[،  في  مصنِّفًا  إمامًا  »كان  ]هناك   )453/(( العبر 
األعالم   ،)(5/6( العارفين  هدّية   ،)3539(  ((8(  –  (80/(( النهاية  غاية   ،)(67(  (443

.((44/7(
جامع البيان ))/879( »كذلك روى عنه أبو هشام في جامعه. وقال عنه في مجّرده«، )9)9( »روى   (4(
أبو هشام في جامعه«، )930( »قال في جامعه«، )937( »قال في جامعه«، )055/3)( »اضطرب 
قول أبي هاشم عن يحيى في ذلك؛ فقال عنه عن أبي بكر في مجّرده بالياء، كما َرَوِت الجماعُة عنه؛ 

وقال في جامعه عنه«.
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)4( كتابه املفرد بقراءة محزة))).

)4( جمّرده))).

ابن ُفَلْيح، أبو إسحاق عبد الوّهاب بن فليح بن رياح املّكّي )ت ح50)ه()3):  

43( كتاب حروف املّكّيني)4).

البّزّي، أبو احلسن أمحد بن حمّمد بن عبد اهلل املّكّي )70) - 50)ه()5):  

44(  قراءة ابن كثري = كتابه)6).

جامع البيان ))/586( »قد جاء بهذا الوجه منصوصًا محّمد بن يزيد الرفاعّي، صاحب سليم، فقال   (((
في كتابه المفرد بقراءة حمزة«.

جامع البيان ))/879( »قال عنه في مجّرده«، )9)9( »روى في مجّرده«، )930( »قال في مجّرده«،   (((
)937( »قال أبو هشام في مجّرده«، )055/3)( »اضطرب قول أبي هاشم عن يحيى في ذلك؛ فقال 

عنه عن أبي بكر في مجّرده بالياء، كما َرَوِت الجماعُة عنه؛ وقال في جامعه عنه«.
عنه: جامع البيان ))/)7) – )7)) )08) - 0))(، تاريخ اإلسالم )ط5)/339 – 340) ))9)(،   (3(

معرفة القّراء الكبار ))/)37 – 373) )0))(، غاية النهاية ))/480 – )48) ))00)).
جامع البيان ))/)85( »قال ابن فليح في كتابه عن أصحابه عن ابن كثير«.  (4(

ُيقاَبل غاية النهاية ))/)))( )س5) - 7)( »أخذ ]= محّمد بن عمران الدينورّي[ القراءة عن   
)س غا ف ك( عبد الوّهاب بن فليح وسمع منه كتاب حروف المّكّيين«.

عنه: تاريخ اإلسالم )ط5)/44) – 46)) )38(، العبر ))/455(، معرفة القّراء الكبار ))/365   (5(
.(553( (((0 – النهاية ))/9))  – 370) )08)(، غاية 

جامع البيان ))/))3( »ُسمع منه ]= من أبي علّي الحسن بن اْلُحَباب[ منه الكتاُب الذي أّلفه البّزيُّ   (6(
([ في قراءة ابن كثير بعد قراءته عليه القرآن«، ))/))5( »قال البّزّي في كتابه عن  ]في المطبوع )البزيَّ
أصحابه عنه«، )))9( »كذلك نّص عليه البّزّي في كتابه الذي َرَوْته الجماعة عنه«، )933( »كذلك 
يذكرها في  لم  أّنه  إال  البّزّي،  ربيعة: كذا حفظناها من  أبو  »قال  كتابه«، )38/3))(  البّزّي في  فعل 
البّزّي في كتابه«، ))4))( »لم يذكرها  البّزّي في كتابه«، )0)))( »أّما  كتابه«، )69))( »كذا قال 
البّزّي وال الخزاعّي في كتابيهما«، )335)( »كذا ذكره البّزّي في كتابه«، )586/4)( »لم يذكر البّزّي 
وال أبو ربيعة في كتابيهما«، ))59)( »قال البّزّي في كتابه«، )607)( »لم يذكرهما الخزاعّي وال أبو 
ربيعة وال البّزّي في كتبهم«، )673)( »أّما ابن أبي بّزة، فلم يذكره في كتابه«.      =
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احلُْلوايّن، أبو احلسن أمحد بن يزيد الصّفار )ت +50)ه())):  

45( كتابه))).

46( جامعه)3).

ُيقاَبل المفردات السبع )89)( »كذلك نّص على ذلك البّزّي في كتابه« و)99)( »كذلك ذكره البّزّي   =
في كتابه«.

عنه: تاريخ اإلسالم )ط6)/63 – 64) ))6(، معرفة القّراء الكبار ))/437 – 438) ))6)(، غاية   (((
النهاية ))/49) – 50)) )697).

البيان ))/560( »ألّن الحلوانّي نّص على ذلك في كتابه بغير همز«، )8)6( »كذلك حكى  جامع   (((
الحلوانّي عن قالون في كتابه«، )9)6( »قال الحلوانّي في كتابه عن قالون«، )644( »كذلك نّص عليه 
الحلوانّي عنه في كتابه«، )884( »روى الحلوانّي عن هشام في موضع آخر في كتابه«، )973/3) 
»قال  قّدمُت ذكره«، )47))(  الذي  قالون هو  كتابه عن  الحلوانّي في  الذي سطره  أبو عمرو:  »قال 
الحلوانّي في كتابه«، )444/4)( »كذلك نّص عليه الحلوانّي في كتابه«، ))65)( »قال الحلوانّي في 
كتابه عن القّواس«، )667)( »كذلك نّص عليه في كتابه«، )667)( »كذلك قال الحلوانّي عن هشام 
في كتابه«، )704/4)( »قياس قول الحلوانّي وأبي مروان العثمانّي ]في المطبوع )والعثمانّي([ عن 

قالون في كتابيهما ال يصلها«، )5)7)( »الذي ذكره الحلوانّي في كتابه«.

اِعى﴾ بياء« و))))( »كذلك نّص عليه  ُيقاَبل المفردات السبع )0))( »قال الحلوانّي في كتابه: ﴿الدَّ  
الحلوانّي في كتابه« و)364( »كذلك نّص عليه الحلوانّي في كتابه«.

 ]839[ ذكر  الذي  »هو   )839  –  838/(( جامعه«،  في  الحلوانّي  »قال   )393/(( البيان  جامع   (3(
الحلوانّي في مفرده عن هشام... هو الذي ذكره في جامعه عن هشام«، )887( »قال الحلوانّي في 
مجّرده... وقال في جامعه«، )963/3( »روى الحلوانّي في جامعه«، )47))( »قال الحلوانّي في 

جامعه عن هشام«.

ُيقاَبل المفردات السبع )358( »قد جاء في ذلك نصٌّ عن الحلوانّي، فقال في جامعه: إّنه يقف، إذا   
نًا،  ﴾ ونحوه. قال: وما كان منصوبًا منوَّ ﴾ و﴿ كانت الهمزة آخر الحرف، بغير همزة، مثل ﴿
﴾ بهمزهّن وبمّدهّن في جميع القرآن«، كتاب اإلقناع  ﴾ و﴿ ﴾ و﴿ وقف بالهمزة، مثل ﴿
 ﴾ والنجم ﴿ في  قرأ في مجّرده عن هشام  الحلوانّي  أّن  أبو عمرو  ))/604( »حكى 

]النجم: 37[ بالياء. وقال في جامعه عنه بألف. قال: وهو الصحيح«.
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47( جمّرده))).

48( مفرده))).

أمحد بن ُجَبرْي، أبو جعفر الكويّف )ت58)ه()3):  

49( جامعه)4).

جامع البيان ))/663( »على أّن الحلوانّي لم َيذُكْر في جامعه )أورثتموها( وَذَكَره في مفرده«، )887)   (((
»قال الحلوانّي في مجّرده... وقال في جامعه«، )47/3))( »قال في مجّرده«.

جامع البيان ))/7)6( »روى الحسين بن علّي بن حّماد عن الحلوانّي في مفرده عن هشام«، )663)   (((
»على أّن الحلوانّي لم َيذُكْر في جامعه )أورثتموها( وَذَكَره في مفرده«، )838 – 839( »هو الذي ذكر 
]839[ الحلوانّي في مفرده عن هشام... هو الذي ذكره في جامعه عن هشام، وأهل األداء على ما 

ذكره في مفرده«، )533/4)( »كذلك حكاه الحلوانّي عن هشام في مفرده«.
عنه: قطعة من كتاب اإلقناع )39) – 40)(، تاريخ اإلسالم )ط6)/39) )9(، معرفة القّراء الكبار   (3(

))/6)4 – 8)4) )40)(، غاية النهاية ))/)4 – 43) )76)(، النشر ))/34).
جامع البيان ))/)65( »قال أبو عمرو: وهذا الذي نّص عليه ابُن جبير في جامعه«، ))/937( »قال   (4(
ابن جبير عن الكسائّي عنه في جامعه«، )988/3( »قال ابن جبير في جامعه عنه كقول الجماعة. وقال 
في مختصره عنه بالتاء«، )39))( »أّن ابن جبير قد حكى في مختصره... وحكى عنه في جامعه«، 
ابن جبير في مختصره  ابن جبير في مختصره... وقال في جامعه«، )387)( »قال  ))9))( »روى 
في  وقال  مختصره...  في  عنه  جبير  ابن  »قال   )(5(6/4( جامعه«،  في  عنه  وقال  اليزيدّي...  عن 
جامعه«، )549) – 550)( »كذلك حكى ]550)[ ابن جبير عن اليزيدّي في مختصره. وقال عنه 
في جامعه«، )577)( »كذا حكى ابن جبير عن الكسائّي عن أبي بكر في جامعه«، )580)( »روى 
ابن جبير في جامعه عن اليزيدّي عن أبي عمرو... وروى عنه في مختصره«، )606)( »قال ابن جبير 
في جامعه«، )0)6)( »ألّن ابن جبير ذكر ذلك في مختصره... وذكر في جامعه«، ))65)( »اضطرب 
قول ابن جبير عنه في ذلك، فقال في جامعه عنه على الخبر، وقال في مختصره: ممدودة على تأويل 

االستفهام«، )666)( »روى ابن جبير في جامعه وفي مختصره«.

ُيقاَبل كتاب اإلقناع ))/99)( »قد اختلفت الرواية عن اليزيدّي في ذلك؛ فقال أحمد بن جبير في   
جامعه: عنه )موسى( و)عيسى( بالكسر؛ وقال في مختصره: بالفتح. ولم يذكر )يحيى( بشيء«.
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50( كتاب اخلمسة))).

)5( كتاب قراءة نافع))).

)5(  خمترصه)3).

جامع البيان ))/443( »روى ابن جبير عنه... وقال في كتاب الخمسة: أكثر ما سبق إلى قلبي أّني   (((
باإلدغام«، ))/3)5( »حكى  ]الملك: 5)[   ﴾ ]النور: )6[ و﴿  ﴾ قرأُت عليه ﴿
ذلك في كتاب الخمسة من تصنيفه«، )3/)08)( »إال ما حكاه ابن جبير في كتاب الخمسة أّن أهل 

المدينة يهمزون«.

جبير«،  بن  أحمد  اليزيدّي  عن  فيه  منصوصًا  باإلظهار  أتى  »قد   )448/(( البيان  جامع  ُيقاَرن   
)5/3)))( »في كتابه«.

القراءات  – كتابًا في  – وكان قبل ابن مجاهد  ُيقاَبل كتاب اإلبانة )66( »قد أّلف ابن جبير المقرئ   
وزاد  الثمانية،  كتاب  وسّماه  كتابًا  غيره  وأّلف  القّراء.  من  خمسة  فيه  ذكر  الخمسة،  كتاب  وسّماه 
على هؤالء السبعة يعقوب الحضرمّي«، قطعة من كتاب اإلقناع )39)( »صنّف كتاب الخمسة في 
 – مجاهد  ابن  قبل  وكان   – المقرئ  جبير  ابن  أّلف  »قد   )(59( الوجيز  المرشد  كتاب  القراءات«، 
كتابًا في القراءات وسّماه كتاب الخمسة، ذكر فيه خمسة من القّراء، ال غير«، النشر ))/34( »جمع 
كتابًا في قراءات الخمسة، من كّل مصر واحد«، كشف الظنون ))/449)( »جمع كتابًا في القراءات 

الخمس، من كّل مصر واحد«.
جامع البيان )3/)08)( »إال ما حكاه ابن جبير في كتاب الخمسة أّن أهل المدينة يهمزون، ثّم قال   (((

في كتاب قراءة نافع«.
جامع البيان ))/704( » حكى ابن جبير في مختصره«، )4)7( »قد حكى ابن جبير في مختصره«،   (3(
مختصره«،  في  عنهم  جبير  ابن  »ذكرها   )79(( الخمسة«،  عن  مختصره  في  جبير  ابن  »قال   )737(
جبير  »ابن   )963/3( مختصره«،  في  »قال   )937( مختصره«،  في  جبير  ابن  حكى  »كذلك   )856(
في مختصره«، )988( »قال ابن جبير في جامعه عنه كقول الجماعة. وقال في مختصره عنه بالتاء«، 
)7)))( »روى ابن جبير عنه في مختصره«، )49))( »كذا قال ابن جبير عنه في مختصره«، )84))) 
عنه  وحكى  مختصره...  في  حكى  قد  جبير  ابن  أّن  »على   )((39( مختصره«،  في  جبير  ابن  »قال 
مختصره«،  في  جبير  ابن  قال  »كذا   )(353( مختصره«،  في  جبير  ابن  »روى   )((9(( جامعه«،  في 
)387)( »قال ابن جبير في مختصره عن اليزيدّي... وقال عنه في جامعه«، )447/4)( »ابن جبير في 
مختصره«، )457)( »ما حكاه ابن جبير في مختصره«، )480)( »روى ابن جبير في مختصره«،     =
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ّقّي )ت)6)ه())): أبو شعيب السويّس، صالح بن زياد بن عبد اهلل الرَّ  

53( كتاب أيب شعيب))).

َديّف املرصّي )70) - 64)ه()3): يونس بن عبد األعىل، أبو موسى الصَّ  

54( كتابه)4).

جبير  ابن  روى  »كذلك   )(507( جامعه«،  في  وقال  مجّرده...  في  جبير  ابن  »قال   )679 –  678(  =
في  عنه  جبير  ابن  »قال   )(5(6( مختصره«،  في  جبير  ابن  حكى  »كذلك   )(507( مختصره«،  في 
اليزيدّي  عن  جبير  ابن   ](550[ حكى  »كذلك   )(550 –  (549( جامعه«،  في  وقال  مختصره... 
في مختصره. وقال عنه في جامعه«، )555)( »ابن جبير في مختصره«، )578)( »كذلك روى ابن 
جبير في مختصره«، )580)( »روى ابن جبير في جامعه عن اليزيدّي عن أبي عمرو... وروى عنه في 
مختصره«، )3)6)( »قال ابن جبير في مختصره«، )0)6)( »ألّن ابن جبير ذكر ذلك في مختصره... 
وذكر في جامعه«، ))65)( »اضطرب قول ابن جبير عنه في ذلك، فقال في جامعه عنه على الخبر، 
وفي  جامعه  في  جبير  ابن  »روى   )(666( االستفهام«،  تأويل  على  ممدودة  مختصره:  في  وقال 
ابن جبير في مختصره«، )705))  مختصره«، ))70)( »ابن جبير في مختصره«، )703)( »روى 

»كذلك حكى ابن جبير في مختصره«.

ُيقاَبل كتاب اإلقناع ))/99)( »قد اختلفت الرواية عن اليزيدّي في ذلك؛ فقال أحمد بن جبير في   
بشيء«،  )يحيى(  يذكر  ولم  بالفتح.  مختصره:  في  وقال  بالكسر؛  و)عيسى(  )موسى(  عنه  جامعه: 
م الالَم ويمأل بها الفَم  )344( »قال ابن جبير في مختصره عن ُسليم عن حمزة: كان يقرأ )الم( يفخِّ
تفخيمًا حسنًا«، )345( »قال ابن جبير في مختصره عن اليزيدّي عن أبي عمرو وعن إسماعيل وعن 

المسّيبّي عن نافع: كانا ال يبلغان باللفظ ما يبلغ به حمزة، ألّن مذهبهما الَحْدُر، إذا قرآ«.
عنه: معرفة القّراء الكبار ))/390 – )39) )9))(، غاية النهاية ))/)33 – 333) )446)).  (((

جامع البيان )3/3)5)( »نا أبو طاهر، قال: ذكر لي أبو بكر عن علّي بن موسى عن أبي شعيب عن   (((
اليزيدّي أّن الياء مفتوحة، ال يفرط فيها. ولم أجد أنا ذلك في كتاب أبي شعيب«.

عنه: معرفة القّراء الكبار ))/383 – 385) )6))(، غاية النهاية ))/406 – 407) )3949).  (3(
جامع البيان ))/875( »قد ذكر يونس في كتابه«، 354/3) »لم أجد في كتاب يونس الذي سمعناه   (4(
من طريق الجيزّي وأسامة عنه لأللف ذكرًا«، )4/)45)( »الذي نّص عليه داود وأبو األزهر وأبو 
يعقوب ويونس وأحمد بن صالح في كتبهم عن ورش«، )636)( »الذي في كتاب يونس الذي رواه 

عنه محّمد بن الربيع وأسامة بن أحمد وغيرهما«.
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حمّمد بن أمحد بن واصل، أبو العّباس البغدادّي )ت73)ه())):  

55( كتاب الوقف))).

النّحاس، أبو احلسن إسامعيل بن عبد اهلل بن عمرو التجيبّي املرصّي )ت +80)ه()3):  

56( كتاب قراءة املدنّيني)4).

57( كتاب اللفظ = كتاب األداء)5).

عنه: تاريخ بغداد ))/367) )0)3(، )09/5) – 0))) )9)5)(، تاريخ اإلسالم )ط8)/3)4)   (((
)))5(، معرفة القّراء الكبار ))/9)5 – 0)5) )56)(، غاية النهاية ))/)9) )8)8)).

بن  محّمد  أّن  »على   )578( الوقف«،  كتاب  في  واصل  بن  محّمد  »قال   )575/(( البيان  جامع   (((
أحمد بن واصل قد حكى في كتابه الوقف واالبتداء«، )580( »على أّن محّمد بن واصل قد حكى 
في كتاب الوقف«، )585( »قال محّمد بن واصل في كتاب الوقف الكبير له«، )589( »قال محّمد 

ابن واصل في كتاب الوقف«.
عنه: كتاب الوافي بالوفيات )46/9)(، تاريخ اإلسالم )ط9)/6)) – 7))) )49)(، معرفة القّراء   (3(

الكبار ))/456 – 457) )83)(، غاية النهاية ))/65)) )770(، حسن المحاضرة ))/487).
جامع البيان ))/4)9( »لم أجْد لذلك أثرًا في رواية إسماعيل وال في كتابه الذي وضعه في قراءة   (4(
المدنّيين«، )076/3)( »أّن إسماعيل نّص عليها في كتابه المصنَّف في قراءة المدنّيين«، )94))) 
»ذلك أّنه عكس قول إسماعيل في كتابه المصنَّف في قراءة المدنّيين«، )507/4)( »كذلك ذكرها 

إسماعيل في كتابه المصنَّف في قراءة المدنّيين«.
جامع البيان ))/480( »قال النّحاس في كتاب اللفظ له«، ))49( »قال إسماعيل بن عبد الله النّحاس   (5(
في كتاب اللفظ عن عبد الصمد بن عبد الرحمن، صاحب ورش«، ))/498( »قال إسماعيل النّحاس 
في كتاب اللفظ عن أبي يعقوب«، )505( »قد جاء به منصوصًا إسماعيل النّحاس عن أصحابه عن 
]العنكبوت: ) - )[ مقصورة   ﴾ له عنهم ﴿ *  اللفظ  كتاب  في  فقال  نافع،  ورش عن 
الميم«، ))53( »قال إسماعيل النّحاس عن أبي يعقوب في كتاب اللفظ له«، )539( »قال إسماعيل 
النّحاس عن أصحابه عن ورش في كتاب اللفظ«، )777( »كذلك نّص عليه إسماعيل النّحاس في 
كتابه في األداء«، )855( »كذلك ذكر ذلك إسماعيل عن أبي يعقوب في كتابه في األداء«، )943) 
»قال إسماعيل النّحاس في كتاب اللفظ«، )950( »نّص عليها إسماعيل في كتابه«، )965/3( »قال 

إسماعيل النّحاس في كتاب األداء«، )557)( »قياس قول إسماعيل في كتابه«.
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إسامعيل بن إسحاق القايض )99) - )8)ه())):  

58( كتابه))).

اخلّزاز، أمحد بن عيّل بن الفضل البغدادّي )ت86)ه()3):  

59( كتاب اخلّزاز)4).

القيامة، نحو  القرآن، كبير، وكتاب أهوال  الكتب كتاب أحكام  الفهرست )48)( ]فيه »له من  عنه:   (((
ثالثمائة ورقة، كتاب المبسوط، كتاب حجاج القرآن، كتاب شواهد الموّطأ، كتاب المغازي، كتاب 
الرّد على محّمد بن الحسن ولم يتّمه«[، معرفة القّراء الكبار ))/447 – 449) )75)(، غاية النهاية 
))/)6)) )754(، األعالم ))/0)3(. تجدر اإلشارة هنا إلى أّن كتابه )أحكام القرآن( قد ُطبع ما 

ُوجد منه بتحقيق عامر حسن صبري ]بيروت: دار ابن حزم، ط)، 6)4)/005)، 90)ص[.
جامع البيان ))/)95( »قال عنه القاضي في كتابه«، ))95( »ألّن القاضي نّص عليها في كتابه«.  (((

باإلسناد  الحسن  أبي  عن  سمعناه  الذي  كتابه  في  القاضي  »قال   )((7( السبع  المفردات  ُيقاَبل   
له على هؤالء  القراءات  الطبرّي في كتاب  اإلبانة )7)( »كذلك زاد  ُيقاَبل كتاب  المتقّدم«. كذلك 
 ((86/6( بغداد  تاريخ  القاضي«،  وإسماعيل  عبيد  أبو  فعل  وكذلك  رجاًل.  عشر  خمسة  السبعة 
الكبار ))/447)  القّراء  الخطر«، معرفة  القدر، عظيم  القراءات؛ وهو كتاب جليل  »منها كتابه في 
»له مصنَّف في القراءات«، )448( »منها كتابه في القراءات؛ وهو كتاب جليل القدر، عظيم الخطر. 
المبّرد. رأيُت ]=  الزمان  بتفضيله فيهما واحد  الكتابان شهد  القرآن. وهذان  ومنها كتابه في معاني 
طلحة الشاهد )ت380ه([ ابَن مجاهد يصف هذين الكتابين وسمعته مرارًا يقول: سمعُت المبّرد 
في  كتابًا  »صنّف   )((  - )س))   )(6(/(( النهاية  غاية  بالتصريف«،  منّي  أعلم  القاضي  يقول: 
القراءات، جمع فيه قراءة عشرين إمامًا«، النشر ))/34( »القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكّي، 
بغية  السبعة«،  منهم هؤالء  إمامًا،  قراءة عشرين  فيه  القراءات، جمع  في  كتابًا  أّلف  قالون،  صاحب 

الوعاة )93)( »القراءات«.
عنه: تاريخ بغداد )303/4) )084)(، تاريخ اإلسالم )ط9)/)7 – )7) )53(، معرفة القّراء الكبار   (3(

))/))5) )43)(، غاية النهاية ))/86 – 87) ))39).
جامع البيان ))/805( »رأيُت في كتاب الخّزاز عن ُهبيرة عن حفص«، )873( »في كتاب الخّزاز«،   (4(

))89( »كذلك حكى الخّزاز أحمد بن علّي في كتابه عن هبيرة«.
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الضّبّي، أبو أيّوب سليامن بن حييى بن الوليد التميمّي البغدادّي )ت)9)ه())):  

60( كتابه))).

األخفش الدمشقّي، أبو عبد اهلل هارون بن موسى بن رشيك )00) - )9)ه()3):  

)6( كتابه اخلاّص.

)6( كتابه العاّم)4).

الكبار  القّراء  معرفة   ،)((3( )ط56/30))  اإلسالم  تاريخ   ،)464((  (60/9( بغداد  تاريخ  عنه:   (((
))/509) )39)(، غاية النهاية ))/7)3) )394)).

الوقف واالبتداء، كما في  له أيضًا كتاب  الضّبّي في كتابه«.  أيّوب  أبو  البيان ))/575( »قال  جامع   (((
الفهرست )55).

عنه: معجم األدباء )763/6)) )94))( ]هناك »صنّف كتبًا في القراءات والعربّية«[، معرفة القّراء   (3(
والعربّية«[،  القراءات  في  كثيرة  كتبًا  »صنّف   )486/(( ]فيه   )((7(  (487  –  485/(( الكبار 
فاته  مؤلَّ من  رأيُت  وقد  »قلُت:  )س3)(   )348/(( ]فيه   )376((  (348 –  347/(( النهاية  غاية 

)بياض(«[، كتاب البلغة ))9) – 93)) )397(، األعالم )63/8).
جامع البيان ))/509( »قال األخفش عن ابن ذكوان في كتابه الخاّص والعاّم في الباب كّله«، )6)6)   (4(
الخاّص«،  في  وقال  العاّم...  في  فقال  في ذلك،  كتاَبْيه  في  ذكوان  ابن  األخفش عن  قول  »اضطرب 
»قال   )85(( جميعًا«،  كتابيه  في  عامر  ابن  عن  بإسناده  ذكوان  ابن  عن  األخفش  »حكى   )848( 
أبو عمرو: ولم أجد أنا في كتاب األخفش الخاّص والعاّم ما حكاه ابن مجاهد عنه، بل حكى فيهما«، 
)8)9( »أضرب األخفش عن ذكرهما في كتابه الخاّص. وقال في كتابه العاّم في األعراف )بصطة( 
بالصاد. ولم يذكر الذي في البقرة«، )60))( »قال األخفش في كتابه الخاّص... ولم يذكر ذلك في 
كتابه العاّم«، )68))( »قال األخفش في الخاّص عن ابن ذكوان... وقال عنه في كتابه العاّم«، ))33)) 
»كذلك ذكر األخفش عنه في كتابه العاّم. وذكر في كتابه الخاّص عنه إثباتها«، )7/4)5)( »لم يذكر 
األخفش في كتابيه«، )553)( »نّص على ذلك األخفش في كتابيه عن ابن ذكوان«، )554)( ]704[ 
»كذلك ذكره األخفش في كتابيه عن ابن ذكوان«، )563)( »ذلك أّن األخفش حكى عن ابن ذكوان 
في كتابيه«، ))58)( »كذلك حكى األخفش في كتابه العاّم عن ابن ذكوان. وقرأ الباقون برفع الباء؛ 
وكذلك حكى األخفش في كتابه الخاّص عن ابن ذكوان«، )656)( »ذكرهما األخفش في كتابيه«، 
)673)( »ذكرهما األخفش في كتابيه«، )678)( »قال األخفش في كتابيه«. ُيقاَبل المفردات السبع 
)7)3( »قال األخفش الدمشقّي في كتابه الخاّص والعاّم«.                                                                    =
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أبو ربيعة حمّمد بن إسحاق بن وهب الربعّي املّكّي )ت94)ه())):  

63( كتابه))).

عن العاّم وحده ُينَظر كذلك جامع البيان ))/5)5( »قال األخفش في كتابه العاّم عن ابن ذكوان بإسناده   =
عن ابن عامر«، )4)7( »كذلك حكى األخفش في كتابه العاّم«، )730( »قال األخفش في كتاب العاّم«.

الخاّص«،  كتابه  في  البيان ))/3)7( »كذلك حكى األخفش  أيضًا جامع  ُينَظر  الخاّص وحده  عن   
)803( »قد قال األخفش الدمشقّي في كتابه الخاّص«، )70/3))( »قال األخفش في كتابه الخاّص 
الخاّص«،  كتابه  في  األخفش  عليه  نّص  »كذلك   )306( السبع  المفردات  ُيقاَبل  ذكوان«.  ابن  عن 

)0)3( »ذكر ذلك األخفش في كتابه الخاّص«.

عّبر عن الخاّص باألصغر وعن العاّم باألكبر، كما في جامع البيان ))/5)6) »ذكر األخفش في كتابه   
األصغر«، )6)6( »قال في كتابه األكبر«، )))7( »نّص األخفش في كتابه األكبر«.

ُيقاَرن جامع البيان ))/739( »كذا ذكر ذلك األخفش في كتابه«، ))85( »زعم األخفش الدمشقّي عن   
ابن ذكوان في كتابه«، ))88( »كثيرًا ما يأخذ األخفش بما في حفظه ويترك ما في كتابه«، )046/3)) 
»نّص عليه األخفش في كتابه«، )73))( »أضرب األخفش عن ذكر هذا الضرب في كتابه« ]ُينَظر هناك 
الحاشية األولى: في النسخة )م( في كتابيه[، )89))( »كذلك نّص عليه األخفش في كتابه«، )47))) 
»كذلك ذكره األخفش في كتابه عن ابن ذكوان«، )79))( »ألّن األخفش ذكر ذلك في كتابه«، )88))) 
»قال في كتابه«، )344)( »كذا ذكره األخفش في كتابه«، )444/4)( »كذلك ذكره األخفش في كتابه«، 
)548)( »قال األخفش عنه في كتابه«، )608)( »عن األخفش الحرفين بالصاد. وحكى في كتابه«، 

)676)( »لم َيْذُكْر في كتابه عن ابن ذكوان«، ))68)( »قال األخفش في كتابه عنه«.

ُيقاَبل المفردات السبع )7)3( »ألّن األخفش قد حكاه في كتابه«.  
النهاية  غاية   ،)(78(  (454/(( الكبار  القّراء  معرفة   ،)379( )ط50/30))  اإلسالم  تاريخ  عنه:   (((

.((849( (99/((
البّزّي وال أبو ربيعة في  البيان )63/3))( »قال أبو ربيعة في كتابه«، )586/4)( »لم يذكر  جامع   (((
كتابيهما«، )607)( »لم يذكرهما الخزاعّي وال أبو ربيعة وال البّزّي في كتبهم«، )675)( »قال أبو 

ربيعة في كتابه عن صاحبيه«، )8)7)( »ذكر ذلك أبو ربيعة في كتابه عن البّزّي وقنبل«.

)ط50/30))  اإلسالم  تاريخ  كتابه«،  في  ربيعة  أبو  حكاه  »الذي   )(00( السبع  المفردات  ُيقاَبل   
»صنّف قراءة ابن كثير«، معرفة القّراء الكبار ))/454( »أّلف قراءة ابن كثير«، غاية النهاية ))/99) 
)س4 - 5( »قال الدانّي: وضبط عنهما روايتهما وصنّف ذلك في كتاب، أخذه الناس عنه وسمعوه 
منه« ]يعني قراءة ابن كثير برواية البّزّي وقنبل[.                                                                                        =
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األصبهايّن، أبو بكر حمّمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم املقرئ )ت96)ه())):  

64( كتابه))).

حمّمد بن نرص بن منصور، أبو جعفر الصائغ )ت97)ه()3):  

65( كتابه)4).

األُْشنَايّن، أبو العّباس أمحد بن سهل بن الفريوزان )ت7/5/300ه()5):  

66(  كتابه)6).

كذلك ُيقاَبل كتاب اإلقناع ))/85( »حكى أبو الفضل الخزاعّي، قال: قال أبو ربيعة في كتابه لقراءة   =
المّكّيين: وأّما قنبل، فلم يكن له كتاٌب ولكن روايٌة وحفظ ُيحَفظ عن أصحابه. وكذلك أنا إّنما حفظُت 
قراءته وروايته عن النّبال، ألّني قرأُت عليه دهرًا وختمُت عليه ما ال ُأحِصيه، فحفظُت قراءته ِمْن فِيِه 

ومن رّده علّي حفظًا. هذا آخر كالم أبي ربيعة«.
أعالم  سير   ،)444(  ((77 – )ط76/30)  اإلسالم  تاريخ   ،)874(  (364/(( بغداد  تاريخ  عنه:   (((
النبالء )4)/80 – )8(، معرفة القّراء الكبار ))/459 – )46) )85)(، غاية النهاية ))/69) – 

.(3((9( ((70
جامع البيان ))/469( »قال األصبهانّي في كتابه«، ))/558( »هو الذي ذكره األصبهانّي في كتابه،   (((
ْينَبِيُّ )ت8)3ه([: ولم يكن في كتابه ]= كتاب األصبهانّي[، فاستأذْنُته  فقال«، )987/3( »قال ]= الزَّ
»قال   )(483/4( كتابه«،  في  األصبهانّي  »ذكرها   )((39( ذلك«،  في  لي  أذن  فما  إلحاقها؛  في 

األصبهانّي عنه في كتابه«، )9)5)( »قال األصبهانّي في كتابه«.
عنه: تاريخ بغداد )8/3)3 – 9)3) )7)4)(، تاريخ اإلسالم )ط99/30) – 300) )488).  (3(

جامع البيان )353/3)( »قال محّمد بن نصر في كتابه: إّن يونس بن عبد األعلى وإسحاق األزرق   (4(
َرَوَيا عن حمزة«.

عنه: تاريخ بغداد )85/4)) )869)(، تاريخ اإلسالم )ط)99/3) – 00)(، معرفة القّراء الكبار   (5(
))/488 – 490) )0))(، غاية النهاية ))/59 – 60) )57)).

جامع البيان ))/)60( »ألّن أحمد لم يذكره في كتابه«، )648( »كذلك ذكرهما اأُلشنانّي في كتابه   (6(
عن أصحابه عن حفص«، )8)9( »لم يذكرهما األُشنانّي في كتابه«، )676)( »نّص ما حكاه األُشنانّي 

عن أصحابه عنه في كتابه«.
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القرن الرابع:
ابن خريون، أبو عبد اهلل حمّمد بن عمر بن خريون املعافرّي )ت306ه())):  

67( كتابه))).

الطربّي، أبو جعفر حمّمد بن جرير )ت0)3ه()3):  

68( اجلامع يف القراءات)4).

عنه: معرفة القّراء الكبار ))/)56) )83)(، غاية النهاية ))/7))) )4)33( ]فيه )س6) - 7))   (((
»أّلف كتاب االبتداء والتمام وكتاب األلفات والالمات«[.

ُيقاَبل غاية النهاية ))/45)) )7)4)( »محّمد بن محّمد بن عمر بن خيرون، أبو الحسن المعافرّي   
األندلسّي: َروى القراءة عرضًا عن أبيه. قال الدانّي: َروى عنه القروّيون. وحّدث عن أبيه عن شيخيه 

فًا[ والالمات؛ وهو من جمعه«. بكتاب االبتداء والتمام واأللفات ]في المطبوع )واأللقاب( مصحَّ
– 409( »وقد أوضح ذلك وكشف عن حقيقته ورفع اإلشكال عن صّحته  البيان ))/408  جامع   (((
كتابه عن أصحابه عن ورش«، ))/505)  فقال في  بن خيرون،  الله محّمد  أبو عبد  اإلمام   ]409[

»كذلك حكى محّمد بن خيرون في كتابه عن أصحابه المصرّيين عن ورش«.
 (6(/(( بغداد  تاريخ   ،)(46 –  (44( اإلقناع  كتاب  من  قطعة   ،)(88 –  (87( الفهرست  عنه:   (3(
– 69)) )589(، معجم األدباء )6/)44) – 469)) )0)0)(، معرفة القّراء الكبار ))/7)5 – 

)53) )63)(، غاية النهاية ))/06) – 08)) )886)(، طبقات المفّسرين )للسيوطّي( )95 – 97) 
 ،)(7 – – 4))) )468(، هدّية العارفين )6/6)  )93(، طبقات المفّسرين )للداودّي( ))/06) 

تاريخ األدب العربّي )45/3 – )5) )4(، األعالم )96/6).
جامع البيان )4/3)0)( »قد غلط محّمد بن جرير مع تيّقظه وحسن معرفته في هذا الموضع، فجعل   (4(
في جامعه االختالَف فيه دون الثاني، فصّير المختلَف بذلك فيه مجمعًا عليه والمجمَع عليه مختلفًا 
فيه«، )355)( »لم يذكر ابن جرير هذا الحرف في جامعه«، )498/4)( »قال ابن جرير في مجّرده 

عن البيروتّي... وقال في جامعه«.

ُيقاَبل الفهرست )88)( »كتاب القراءات«، كتاب اإلبانة )7)( »كذلك زاد الطبرّي في كتاب القراءات   
له على هؤالء السبعة خمسة عشر رجاًل. وكذلك فعل أبو عبيد وإسماعيل القاضي«، )40 – )4( »قد 
قال الطبرّي في كتاب البيان: ال قراءة اليوم للمسلمين إال بالحرف الواحد الذي اختاره لهم             =
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إمامهم الشفيق عليهم الناصح لهم دون ما عداه من األحرف السبعة. وقد ذكرنا هذا من مذهبه. وقد   =
القراءات، فذكر فيه اختالف نحو عشرين من األئّمة من الصحابة والتابعين وَمن  أّلف هو كتابه في 
قال: كّل  به مذهبه.  أيضًا  له كالمًا نقض  القراءات  قال في كتاب  بذلك. وقد  فنقض مذهبه  دونهم، 
له  الله  أذن  التي  السبعة  األحرف  من  ألّمته  ملسو هيلع هللا ىلص،  الله،  رسول  عّلمه  أّنه  القراءات  من  عندنا  صّح  ما 
ولهم أن يقرأوا بها القرآن، فليس لنا اليوم أن نخّطئ َمن قرأ به، إذا كان ذلك موافقًا لخّط المصحف؛ 
كتاب  من  قطعة  فيه«،  الكالم  وعن  عنه  ووقفنا  به  نقرأ   ]4([ لم  المصحف،  لخّط  مخالفًا  كان  فإن 
– 45)( »كان أبو جعفر الطبرّي عالمًا في الفقه والحديث والتفاسير والنحو واللغة  اإلقناع )44) 
والعروض. له في جميع ذلك تصانيف فاق بها على سائر المصنّفين. وله في القراءات كتاب جليل 
القراءات من  أّنه كان بخطوط كبار، ذكر فيه جميع  كبير، رأيُته في ثماني عشرة مجّلدة، إال ]45)[ 
المشهور والشواّذ وعلل ذلك وشرحه. واختار منها قراءة لم يخرج بها عن المشهور«، معجم األدباء 
)444/6)( »كتاب القراءات وتنزيل القرآن« و»حّدث أبو علّي الحسن بن علّي األهوازّي المقرئ 
في كتاب اإلقناع في إحدى عشرة قراءة، قال: كان أبو جعفر الطبرّي عالمًا بالفقه والحديث والتفاسير 
والنحو واللغة والعروض. له في جميع ذلك تصانيف فاق بها على سائر المصنّفين. وله في القراءات 
كتاب جليل كبير، رأيُته في ثماني عشرة مجّلدة، إال أّنه كان بخطوط كبار. ذكر فيه جميع القراءات من 
المشهور والشواّذ وعلل ذلك وشرحها. واختار منها قراءة لم يخرج بها عن المشهور«، )454)( »من 
كتبه كتاب الفصل بين الَقَرَأة. ذكر فيه اختالف القّراء في حروف القرآن؛ وهو من جّيد الكتب. وفّصل 
قراءة،  كّل  بين  الفصل  من  وفيه  وغيرها.  والشام  والبصرة  والكوفة  ومّكة  بالمدينة  القّراء  أسماء  فيه 
فيذكر وجهها وتأويلها والداللة على ما ذهب إليه كّل قارئ لها واختياره الصواب منها والبرهان على 
صّحة ما اختاره«، )456)( »كتابه في القراءات يشتمل على كتاب أبي عبيد القاسم بن سالم، ألنّه 
فًا[ عنه، وعليه بنى كتابه«، معرفة  كان عنده عن أحمد بن يوسف التغلبّي ]في المطبوع )الثعلبي( مصحَّ
القّراء الكبار ))/8)5( »صنّف كتابًا حسنًا في القراءات«، غاية النهاية ))/07)( )س5 - 9( »قال 
الدانّي: وصنّف كتابًا حسنًا في القراءات، سّماه الجامع. قلُت: وقد وقع له فيه مواضع، منها أّنه ذكر 
﴾ ]النساء: 49، 50[. يعني الحرف األّول، فذكر الخالف  في سورة النساء ﴿ * 
فيه دون الثاني ]النساء: 77[، فصّير بذلك المّتفق عليه مختلفًا فيه والمختلف فيه مجمعًا عليه. وهذا 
النشر ))/34( »جمع كتابًا حافاًل، سّماه الجامع، فيه نيف وعشرون  عجيب من مثله مع جاللته«، 
قراءة«، النشر ))/34( »اإلمام أبو جعفر محّمد بن جرير الطبرّي، جمع كتابًا، سّماه الجامع، فيه نّيف 
وعشرون قراءة«، طبقات المفّسرين )للسيوطّي( )96( »كتاب القراءات«، كشف الظنون ))/449)) 
»ثّم أبو جعفر محّمد بن جرير الطبرّي، جمع كتابًا حافاًل، سّماه الجامع، فيه نّيف وعشرون قراءة«، 
هدّية العارفين )7/6)( »الجامع في القراءات«. كذلك ُيراَجع: تاريخ األدب العربّي )50/3) )5).
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69( جمّرده))).

ْينَبِّي، أبو بكر حمّمد بن موسى بن حمّمد اهلاشمّي البغدادّي )ت8)3ه())): الزَّ  

70( كتابه)3).

ابن جماهد، أبو بكر أمحد بن موسى بن العّباس البغدادّي )45) - 4)3ه()4):  

)7( جامعه)5).

جامع البيان )498/4)( »قال ابن جرير في مجّرده عن البيروتّي عن ابن بّكار عن أّيوب عن ابن   (((
عامر«. أقول: هذه معلومة نفيسة نادرة، توّثق أّن للطبرّي باإلضافة إلى جامعه مجّردًا أفرده لقراءة 
الله  أبي عبد  العذرّي عن  البيروتّي  بن مزيد  الوليد  بن  العّباس  الفضل  أبي  برواية شيخه  ابن عامر 
عبد الحميد بن بّكار الكالعّي الدمشقّي، نزيل بيروت، عن أبي سليمان أيّوب بن تميم التميمّي عن 
يحيى بن الحارث الذمارّي عن عبد الله بن عامر اليحصبّي، صاحب القراءة. ُينَظر عن هذا اإلسناِد 

قطعة من كتاب اإلقناع ))4) – )4)).
الكبار ))/564) )87)(، غاية  القّراء  – 573) )397(، معرفة  عنه: تاريخ اإلسالم )ط)3/)57   (((

النهاية ))/67) – 68)) )3489).
جامع البيان )446/4)( »كذلك روى الزينبّي في كتابه«.  (3(

 – – 3)5) )00)(، معرفة القّراء الكبار ))/533  عنه: الفهرست )50(، معجم األدباء ))/0)5   (4(
538) )66)(، غاية النهاية ))/39) – )4)) )663(، األعالم ))/)6)).

جامع البيان ))/477( »قال ابن مجاهد في جامعه«، ))/3)6( »روى ابن مجاهد في جامعه«، ))/655)   (5(
»قال ابن مجاهد في كتاب المدنّيين وفي الجامع«، )809( »كذلك حكى ابن مجاهد في جامعه«، )9)8) 
»روى ابن مجاهد في جامعه«، )))9( »كذلك حكى ابن مجاهد عن الهاشمّي عن إسماعيل عن نافع في 
جامعه«، )38))( »حكى ابن مجاهد في كتابه الجامع... والذي ذكره في جامعه َوْهم منه«، )))))) 
»ابن مجاهد في جامعه«، )))))( »كذلك ذكر ابن مجاهد في غير جامعه«، ))4))( »قال ابن مجاهد 
ابن  »قال   )(367( الجامع«،  كتاب  في  »قال   )((97( جامعه«،  في  سّطر  »قد   )((49( جامعه«،  في 
مجاهد في جامعه«، )396)( »كذلك قال في الجامع... والصواب ما ذكر في الجامع«، )556)( »قال 
في جامعه«، )558)( »قال ابن مجاهد في جامعه«، )564)( »قال لنا في كتاب المّكّيين وفي الجامع«، 
))60)( »كذلك قال ابن مجاهد في كتابه الجامع وفي كتاب المّكّيين«، ))68)( »حكى في الجامع«، 
))70)( »قال ابن مجاهد في كتاب الياءات وفي كتاب المّكّيين وفي كتاب الجامع«.                              =
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)7( كتاب االختالف))).

73( كتاب السبعة )ط())).

74( كتاب قراءة أيب عمرو)3).

ُيقاَبل المفردات السبع )79)( »قال ابن مجاهد في كتابه الجامع«، كتاب اإلقناع ))/363( »كذلك   =
نّص عليه ابن مجاهد في كتاب المّكّيين وفي الجامع«.

جامع البيان )4/)70)( »كذلك قال لنا محّمد بن علّي عن ابن مجاهد عن قنبل وعن غيره من الرواة   (((
عنه في كتاب االختالف«.

جامع البيان ))/448( »كتاب السبعة«، ))/669( »كتاب السبعة«، )680( »كتاب السبعة«، )809)   (((
»كتاب السبعة«، )850( »كتاب السبعة«، )9)9( »كتاب السبعة«، )5/3)))( »لم يذكر ابن مجاهد 
هذا الحرف في كتاب السبعة«، )37))( »عن ابن مجاهد في كتاب السبعة«، )37))( »خالف ما 
الياءات«،  كتاب  في  السبعة  كتاب  في  »قال   )((4(( المّكّيين«،  كتاب  وفي  السبعة  كتاب  في  قاله 
)60))( »كتاب السبعة له«، )97))( »كتاب السبعة«، )378)( »اضطرب ابن مجاهد عنه في ذلك، 
فقال في كتاب السبعة... وقال في كتاب عاصم«، )386)( »ابن مجاهد في كتاب السبعة«، )396)) 
»كتاب السبعة«، )558)( »كتاب السبعة«، )564)( »في كتاب السبعة«، )564)( »ما رواه في كتاب 

السبعة«، )644)( »في كتاب السبعة«، ))65)( »عن ابن مجاهد في كتاب السبعة«.

في  َأْلَحَق  »قد   )73(/(( مجاهد«،  ابن  كتاب  من  النسخ  سائر  »في   )3(8/(( البيان  جامع  ُيقاَبل   
كتابه«، )74/3))( »عن ابن مجاهد في كتابي«، )357/3) – 358)( »لم يذكر هذا الحرف ابن 
]358)[ مجاهد وال أبو طاهر في كتابيهما«، ))37)( »لم يذكر ابن مجاهد عن ابن عامر في هذا 
الحرف شيئًا في كتابه«، )485/4)( »قاله ابن مجاهد في كتابه«، )498) – 499)( »نا ابن مجاهد، 

]499)[ قال: في كتابي«، )700)( »لم يذكر ابن مجاهد هذا الحرف في كتابه«.

بن  موسى  بن  أحمد  بكر  أبي  األستاذ  الحافظ  لإلمام  السبعة  »كتاب   )8(/(( النشر  أصول  من  هو   
شوقي  تحقيق:  القراءات.  في  السبعة  كتاب  بعنوان  مطبوع  البغدادّي«،  التميمّي  مجاهد  بن  العّباس 

ضيف. القاهرة: دار المعارف، ط3، ]د. س.[، 786ص.
جامع البيان ))/466( »قال ابن مجاهد في كتابه قراءة أبي عمرو«، ))/))5( »قال ابن مجاهد في   (3(
كتاب قراءة أبي عمرو«، )738( »على أّنه قد ذكر في كتاب قراءة أبي عمرو«، )6/3)))( »قال ابن 

مجاهد في كتاب قراءة أبي عمرو«، )546/4)( »قال ابن مجاهد في كتاب أبي عمرو«.

ُيقاَبل الفهرست )50( »كتاب قراءة أبي عمرو«، معجم األدباء ))/))5( »كتاب قراءة أبي عمرو«.  
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75 ( كتاب قراءة عاصم))).
76( كتاب قراءة الكسائّي))).

77( كتاب قراءة نافع)3).
78( كتاب املدنّيني)4).

جامع البيان ))/474( »قال ابن مجاهد في كتاب قراءة عاصم«، )3/))0)( »قال ابن مجاهد في   (((
»كذلك حكى  قراءة عاصم«، )69))(  كتاب  في  بكر  أبو  لي  »َذَكَر  قراءة عاصم«، )88))(  كتاب 
قراءة عاصم«،  كتاب  في  ابن مجاهد  قراءة عاصم«، )4)3)( »كذلك حكى  كتاب  في  ابن مجاهد 
عاصم«،  كتاب  في  وقال  السبعة...  كتاب  في  فقال  ذلك،  في  عنه  مجاهد  ابن  »اضطرب   )(378(
)404)( »قال ابن مجاهد في كتاب عاصم«، )608)( »كذلك حكى ابن مجاهد عن األشنانّي عن 
عبيد عن حفص في كتاب قراءة عاصم«، )644)( »قال في كتاب عاصم«، ))68)( »حكى ذلك 

عنهما ابن مجاهد في كتاب قراءة عاصم«.

ُيقاَبل الفهرست )50( »كتاب قراءة عاصم«، معجم األدباء ))/))5( »كتاب قراءة عاصم«.  
المفرد  كتابه  في  الحرف  هذا  الكسائّي  عن  مجاهد  ابن  »ذكر   )(059/3( البيان  جامع   (((
في  المصنَّف  كتابه  في  ذكر  تعالى،  الله  رحمه  مجاهد،  ابن  كان  »قد   )((60( بقراءته«، 

قراءة الكسائّي«.

ُيقاَبل الفهرست )50( »كتاب قراءة الكسائّي«، معجم األدباء ))/))5( »كتاب قراءة الكسائّي«.  
جامع البيان ))/679( »قال ابن مجاهد في كتاب قراءة نافع«، )875( »حكى ابن مجاهد في كتاب   (3(
قراءة نافع«، )))9 – 3)9( »كذلك حكى ابن مجاهد عن الهاشمّي عن إسماعيل عن نافع في جامعه 
وفي ]3)9[ كتاب قراءة نافع«، )367/3)( »قد حكى ابن مجاهد في كتاب قراءة نافع«، ))38)) 

»حكى ابن مجاهد في كتاب قراءة نافع«، )483/4)( »قال ابن مجاهد عنه في كتاب قراءة نافع«.

ُيقاَبل الفهرست )50( »كتاب قراءة نافع«، كتاب اإلقناع ))/84)( »قال ابن مجاهد في كتاب قراءة   
َقْلَقلتها  بيان  يريد  ]المرسالت: 0)[   ﴾ إظهار قاف ﴿ نافع من  الرواة عن  بعُض  نافع: وما ذكر 
كبيان إطباق الطاء، إذا ُأدغمت في التاء، فال عمل عليه لذهاب الجهر الذي في القاف. يريد بالقلب 

واإلدغام«، معجم األدباء ))/))5( »كتاب قراءة نافع«.
جامع البيان ))/655( »قال ابن مجاهد في كتاب المدنّيين«، )4)9( »حكى ابن مجاهد في كتاب   (4(
كتاب  في  مجاهد  ابن  حكاه  »فيما   )(583( المدنّيين«،  كتاب  في  »قال   )(097/3( المدنّيين«، 

المدنّيين«.
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79(  كتاب املّكّيني))).
80( كتاب الياءات))).

ْميّل )ت4)3ه()3): الداُجويّن الكبري، أبو بكر حمّمد بن أمحد بن عمر الرَّ  
)8( كتاب اخلالف بني أيب عمرو وابن عامر)4).

)8( كتاب القراءات)5).

جامع البيان ))/809( »قال في كتاب المّكّيين«، )38/3))( »خالف ما قاله في كتاب السبعة وفي كتاب   (((
المّكّيين«، )49))( »قد ذكره في كتاب المّكّيين«، ))7))( »قال ابن مجاهد في كتاب المّكّيين«، )97))) 
»اضطرب قول ابن مجاهد عنه في الوقف، فقال في كتاب الياءات وفي كتاب المّكّيين«، )396)( »قال في 
كتاب المّكّيين«، )493/4)( »لم يذكر ابن مجاهد هذا الحرف في كتاب المّكّيين، بل قال فيه«، )556)) 
الياءات«،  كتاب  وفي  المّكّيين  كتاب  في  قال  »كذلك   )(558( المّكّيين«،  كتاب  في  عنه  قال  »كذلك 
)564)( »قال لنا في كتاب المّكّيين وفي الجامع«، ))60)( »كذلك قال ابن مجاهد في كتابه الجامع وفي 

كتاب المّكّيين«، ))70)( »قال ابن مجاهد في كتاب الياءات وفي كتاب المّكّيين وفي كتاب الجامع«.

ُيقاَبل كتاب اإلقناع ))/363( »كذلك نّص عليه ابن مجاهد في كتاب المّكّيين وفي الجامع«.  
جامع البيان )97/3))( »اضطرب قول ابن مجاهد عنه في الوقف، فقال في كتاب الياءات وفي كتاب   (((
كتاب  وفي  المّكّيين  كتاب  في  قال  »كذلك  الياءات«، )558)(  كتاب  في  »قال  المّكّيين«، )556)( 

الياءات«، ))70)( »قال ابن مجاهد في كتاب الياءات وفي كتاب المّكّيين وفي كتاب الجامع«.

القّراء  معرفة  الياءات«،  »كتاب   )5((/(( األدباء  معجم  الياءات«،  »كتاب   )50( الفهرست  ُيقاَبل   
الكبار ))/535( »كتاب الياءات«.

النهاية  غاية   ،)(67(  (540 –  539/(( الكبار  القّراء  معرفة  )ط60/33)(،  اإلسالم  تاريخ  عنه:   (3(
))/77) )765)(، هدّية العارفين )34/6).

جامع البيان )8/4)4)( ])65[ »كذلك ذكر ذلك عن ابِن ذكوان الداجونيُّ في كتابه في الخالف بين   (4(
أبي عمرو وابن عامر«.

جامع البيان )3/)5))( »كتاب الداجونّي«.  (5(

ُيقاَبل معرفة القّراء الكبار ))/539( »أظنّه صنّف كتابًا في القراءات«، غاية النهاية ))/77( )س4))   
»صنّف كتابًا في القراءات«، النشر ))/34( »كان ُبعيده أبو بكر محّمد بن أحمد بن عمر الداجونّي، 
جمع كتابًا في القراءات وأدخل معهم أبا جعفر، أحد العشرة«، كشف الظنون ))/449)( »أبو بكر 
محّمد بن أحمد بن عمر الداجونّي، جمع كتابًا في القراءات وأدخل معهم أبا جعفر، أحد العشرة«، 

هدّية العارفين )34/6( »له كتاب في القراءات«.
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 -  (56( البغدادّي  حمّمد  بن  جعفر  بن  أمحد  احلسني  أبو  اْلُمنَاِدي،  ابن   
336/334ه())):

83( كتاب قراءة أيب عمرو))).

األَْنَطاكّي  العجيّل  إسحاق  أبو  احلسن،  بن  الرّزاق  عبد  بن  إبراهيم   
)ت339/338ه()3):

84(  كتابه)4).

الغالب  وكان  متفّرقة.  علوم  في  كتابًا  وعشرون  ونيف  مائة  »له   )59( ]فيه   )59( الفهرست  عنه:   (((
العدد،  اختالف  كتاب  الكتب:  من  وله  وثالثمائة.  وثالثين  أربع  سنة  وتوّفي  القرآن.  علوم  عليه 
كتاب دعاء أنواع االستعاذات من سائر اآلفات والعاهات«[، تاريخ بغداد )69/4 – 70) )690)) 
اإلسالم  تاريخ   ،)576(  (358  –  357/6( المنتظم  وجمع«[،  أشياء  »صنّف   )69/(( ]فيه 
)ط34/34) – 35)) )89)(، تذكرة الحّفاظ ))/849/3 – 850) )8)8(، سير أعالم النبالء 
 (564/(( ]فيه   )(86(  (564  –  563/(( الكبار  القّراء  معرفة   ،)(85(  (363  –  36(/(5(
والنهاية  البداية   ،)(90/6( بالوفيات  الوافي  كتاب  القّراء«[،  أفواج  كتاب  تصانيفه  ومن  »قلُت: 
ونيفًا  أربعمائة كتاب  القرآن  المنادي في علوم  بن  الحسين  أبو  ]فيه هناك »صنّف   )((9/((/6(
وأربعين كتابًا«[، غاية النهاية ))/44) )83)(، بغية الوعاة )30)(، شذرات الذهب )97/4)(، 

األعالم ))/07)).
جامع البيان ))/))5( »قال ابن المنادي في كتاب أبي عمرو«.  (((

عنه: تاريخ اإلسالم )ط56/35) – 57)(، سير أعالم النبالء )5)/384 – 385) )07)(، معرفة   (3(
الذهب  شذرات   ،)64(  ((7  –  (6/(( النهاية  غاية   ،)(90(  (568  –  566/(( الكبار  القّراء 

.((03/4(
جامع البيان ])))[ »قال إبراهيم: قرأُت الحروف في الكتاب على قنبل وهو يسمع«، )097/3))   (4(

»كذلك نّص عليه أحمد بن يعقوب وإبراهيم بن عبد الرّزاق في كتاَبْيهما«.

ُيقاَبل سير أعالم النبالء )5)/385( »له مصنَّف في القراءات الثمان«، معرفة القّراء الكبار ))/566)   
»له مصنَّف كبير في القراءات الثمان«، منجد المقرئين )30( »أّلف كتابًا في القراءات ]في المطبوع 

»القرآن«[ الثمان«، شذرات الذهب )03/4)( »صنّف كتابًا في القراءات الثمان«.
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أمحد بن يعقوب التائب، أبو الطّيب األنطاكّي )ت340ه())):  

85( كتاب السبعة))).

ابن أيب هاشم، أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن حمّمد البغدادّي )ت349ه()3):  

86( البيان)4).

النهاية  غاية   ،)(8((  (560 –  559/(( الكبار  القّراء  معرفة  )ط97/33)(،  اإلسالم  تاريخ  عنه:   (((
.(700( ((5(/((

جامع البيان ))/477( »قال أحمد بن يعقوب التائب في كتاب السبعة من تصنيفه«، ))/483( »ما   (((
م في هذا العلم أبو الطّيب أحمد بن يعقوب التائب، رحمه الله، في كتابه، فقال«،  حكاه اإلمام المقدَّ
)097/3)( »كذلك نّص عليه أحمد بن يعقوب وإبراهيم بن عبد الرّزاق في كتاَبْيهما«، )0)))( »أّما 

التائب، فقال في كتاب السبعة«.

ُيقاَبل معرفة القّراء الكبار ))/560( »قال أبو عمرو الدانّي: له كتاب حسٌن في القراءات«.  
عنه: الفهرست ))5 – )5( ]فيه »له من الكتب كتاب شواّذ السبعة، كتاب الياءات، كتاب الهاءات،   (3(
في  الرسالة  كتاب  الكبير،  الكسائّي  قراءة  كتاب  الكبير،  حمزة  قراءة  كتاب  األعمش،  قراءة  كتاب 
الخالف  كتاب  والكسائّي،  عمرو  أبي  بين  الفصل  كتاب  الرحيم،  الرحمن  الله  ببسم   ]5([ الجهر 
بين  الخالف  كتاب  صنعته،  حفص  قراءة  كتاب  لحمزة،  االنتصار  كتاب  والكسائّي،  عمرو  أبي  بين 
أصحاب عاصم وحفص وسليمان«[، تاريخ بغداد )))/7 – 8) )5659(، إنباه الرواة ))/5))) 
)6)4(، تاريخ اإلسالم )ط3/35)4 – 5)4) )706(، سير أعالم النبالء )6)/)) – ))) )8(، 
العبر ))/)8)(، معرفة القّراء الكبار ))/603 – 605) )3)3(، البداية والنهاية )6/))/37)(، 
غاية النهاية ))/475 – 477) )983)(، النشر ))/)))(، المعجم المفهرس ))54) )648) - 

650)(، بغية الوعاة )7)3(، شذرات الذهب )58/4)(، هدّية العارفين )633/5).
جامع البيان )0/3))) – ))))( أّما أبو طاهر، فقال في كتابه البيان: واّتفقت الجماعُة على قوله:   (4(
إلى حركة  يقل:  النون؛ ولم  إلى  فقال:  بالضّم؛  المدغمة  النون  إلى  باإلشارة  ]يوسف: ))[   ﴾ ﴿
النون، فدّل ]))))[ ذلك على اإلخفاء. وقد قال في باب اإلدغام: كان أبو عمرو يدغم الحرفين 
المثلين، إذا تحّركا، ويهمز المرفوَع والمخفوض األّول منهما ضّمًا وكسرًا. قال: »فيصير ذلك من 

فِْعِلِه إخفاًء«، )3/4)6)( »حّدثنا الفارسّي عن أبي طاهر في البيان«.

ُيقاَبل غاية النهاية ))/475( )س4( »مؤلِّف كتاب البيان والفصل«.  
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87( كتابه))).
88( كتاب الفصل بني أيب عمرو والكسائّي))).

النّقاش، أبو بكر حمّمد بن احلسن بن حمّمد )66) - )35ه()3):  

الواحد بن عمر حّدثهم، قال: في كتابي عن أبي بكر بن أبي داود«،  البيان ))/44)( »أّن عبد  جامع   (((
))6)( »قرأُت بخّط أبي طاهر بن أبي هاشم في أصل كتابه«، ))/8)5( »قال أبو طاهر: قّيدتها في 
كتابي بمّدة بين همزتين«، )589( »هذا مذهب أبي طاهر بن أبي هاشم في ذلك، فقال في كتابه: كان 
حمزة، إذا وقف، لفظ بعد فتحة الميم بواو ساكنة، ثّم أشار إلى الهمزة بصدره، ثّم أتى بعدها بواو ساكنة. 
قال: وهذا ما ال يضبطه الكتاب«، )634( »رأيُت في كتاب أبي طاهر الذي حّدثنا به عن األخفش«، 
)838( »حّدثنا الفارسّي عن أبي طاهر، قال: وجدُت في كتابي عن أحمد بن عبيد الله عن الجّمال«، 
 –  (357( بالياء«،  معجمًا  كتابي  في  وجدُته  كذا  طاهر:  أبو  لي  قال  الفارسّي:  لي  »قال   )((94/3(
358)( »لم يذكر هذا الحرف ابن ]358)[ مجاهد وال أبو طاهر في كتابيهما«، )554/4)( »نا عبد 
قال: وكذلك كنُت حفظُت عن  أبو طاهر،  »نا   )(578 – قال: في كتابي«، )577)  الواحد بن عمر، 
إسماعيل بن عبد الله ]578)[ الفارسّي حين حّدثنا عن بكر بن سهل عن أبي األزهر عن ورش، غير 

أّني لم أجده في كتابي عنه«، ))67)( »ال ذكره أبو طاهر بن أبي هاشم أيضًا في كتابه«.

ُيقاَبل: الفهرست )55( »كتاب القراءات ألبي طاهر«، المعجم المفهرس ))54) )648)( »كتاب   
في القراءات السبع ألبي طاهر عبد الواحد بن محّمد بن أبي هاشم البغدادّي«.

والكسائّي«،  عمرو  أبي  بين  الفصل  كتاب:  في  طاهر  أبي  كالم  نّص  »هذا   )54(/(( البيان  جامع   (((
)3/4)6)( »روى أبو طاهر في كتاب الفصل«.

ُيقاَبل الفهرست ))5( »كتاب الفصل بين أبي عمرو والكسائّي«، فهرست ما رواه )33( »كتاب الفصل   
في القراءات وكتاب الهاءات. تأليف أبي طاهر عبد الواحد بن عمر ابن أبي هاشم المقرئ المذكور 
 (54(( المفهرس  المعجم  والفصل«،  البيان  كتاب  »مؤلِّف  )س4(   )475/(( النهاية  غاية  أيضًا«، 

)649)( »كتاب الفصل له«، هدّية العارفين )633/5( »كتاب الفصل بين أبي عمرو والكسائّي«.
القراءات  في  تصانيف  »له   )(0(( ]فيه   )635(  ((05  –  (0(/(( بغداد  تاريخ   ،)5(( الفهرست   (3(
 – األعيان )98/4)  ))03)(، وفيات   ((50( – األدباء )500/6)  العلوم«[، معجم  وغيرها من 
99)) )7)6(، تذكرة الحّفاظ ))/908/3 – 909) ))87( ]فيه )908( »هو مصنِّف كتاب شفاء 
القّصاص  القرآن والمناسك وأخبار  القرآن والموضح في معاني  التفسير وكتاب غريب  الصدور في 
وذّم الحسد والمعجم األكبر في أسماء القّراء وكتاب علل القراءات وكتاب السبعة وكتاب دالئل النبّوة 
وأشياء«[، معرفة القّراء الكبار ))/578 – 583) )99)(، غاية النهاية ))/9)) – )))) )938)(، 

طبقات المفّسرين )للسيوطّي( )94 – 95) ))9(، هدّية العارفين )44/6(، األعالم )6/)8).
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89( كتابه))).

ل النحوّي )ت)35ه())): النّقار، أبو عيّل احلسن بن داود بن احلسن الكويّف املعدَّ  

90( كتابه)3).

ابن َأْشتة، أبو بكر حمّمد بن عبد اهلل بن حمّمد األصبهايّن )360))4):  

)9( املحرب)5).

»في  كتابه«، )79))(  في  النّقاش  »قال  كتابه«، )49))(  في  النّقاش  »ذكر  البيان ))/887(  جامع   (((
كتاب النّقاش«، )656)( »قال ابن أشتة: كذلك وجدته في كتاب النّقاش«.

ُيقاَبل كتاب اإلقناع ))/)79( »قال األهوازّي: قال النّقاش في كتابه الجامع للقراءات: إّنه قرأه على   
أبي ربيعة بفتح الياء«، طبقات المفّسرين )للسيوطّي( )94( »القراءات بعللها«.

كتاب  منها  كتبًا،  »صنّف   )86(/(( »النّقاد«،  ]فيه   )3(6(  (86( –  860/(( األدباء  معجم  عنه:   (((
قراءة األعشى، كتاب اللغة في مخارج الحروف وأصول النحو«[، كتاب الوافي بالوفيات )))/5(، 
تاريخ اإلسالم )ط466/35 – 467(، معرفة القّراء الكبار ))/)59 – 593) )37)(، غاية النهاية 

.(97(( ((((/((
كتابه«، )660)  النّقار في  كتابه«، )564( »كذلك ذكره  النّقار في  البيان ))/563( »ذكرهما  جامع   (3(
»كذلك نّص عليه النّقار في كتابه«، )746( »كذلك نّص عليها النّقار في كتابه«، )88))( »قال النّقار 

في كتابه«.
عنه: تاريخ اإلسالم )ط0/36))(، معرفة القّراء الكبار ))/7)6) )336(، كتاب الوافي بالوفيات   (4(

)347/3/6) )4)4)(، غاية ))/84)) )77)3(، بغية الوعاة )59(، األعالم )4/6))).
جامع البيان )3/))))( »أّما ابن أشتة، فقال في المحّبر«.  (5(

صاحب  َأْشَتة،  بابن  المعروف  األصبهانّي  محّمد  بن  »أحمد   )7(7(  ((87( الملتمس  بغية  ُيقاَبل   
كتاب المحبَّر في القراءات«، ))33) ))88( »أحمد بن محّمد بن أشتة األصبهانّي، صاحب كتاب 
فًا[ في القراءات«، فهرست ما رواه )4)( »كتاب المحبَّر  المحّبر ]في المطبوع )المخّبر( بخاء مصحَّ
الكبار ))/7)6( »له كتاب المحّبر في  القّراء  الله«، معرفة  القراءات ألبي بكر بن أشتة، رحمه  في 
النهاية ))/47( )س4( »المحّبر«، ))/84))  القراءات«، )09/3))( »المحّبر البن أشتة«، غاية 

)س8( »قلُت: وكتابه المحّبر كتاب جليل، يدّل على عظم مقداره«.

ُيراَجع »إعالم أهل البصائر« )9)3) )98).  
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َذائّي، أبو بكر أمحد بن نرص بن منصور البرصّي )ت373ه())): الشَّ  

)9( كتابه))).

األنطاكّي، أبو احلسن عيّل بن حمّمد بن إسامعيل التميمّي )99) - 377ه()3):  

93( كتابه)4).

الدارقطنّي، أبو احلسن عيّل بن عمر بن أمحد البغدادّي )306 - 385ه()5):  

القّراء  العبر ))/364(، معرفة   ،)536 – تاريخ اإلسالم )ط535/38  األنساب )0/3)4(،  عنه:   (((
 ،)(7(( الوعاة  بغية   ،)673(  ((45 –  (44/(( النهاية  غاية   ،)335(  (6(7 –  6(6/(( الكبار 

شذرات الذهب )4/)39).
جامع البيان )4/)67)( »لم نجد ذلك في كتابنا عن ابن مجاهد وال ذكره أبو طاهر بن أبي هاشم   (((

ني رواية التغلبّي«. أيضًا في كتابه وال أحمد بن نصر وال غيرهما من ُمَدوِّ

ُيقاَبل غاية النهاية ))/307( )س0)( »كذا وقع في كتاب أحمد بن نصر الشذائّي«.  
عنه: تاريخ علماء األندلس )6)3 – 7)3(، بغية الملتمس )4)4) )96))(، إنباه الرواة ))/308 –   (3(
309) )488(، تاريخ اإلسالم )ط3/38)6 - 4)6(، العبر )5/3(، معرفة القّراء الكبار ))/656) 
 ،)(308(  (565  –  564/(( النهاية  غاية   ،)(30(  (468/3( الكبرى  الشافعّية  طبقات   ،)380(
األنطاكّي  الحسن  »أبي   )(98/4( التكملة  في  كما  العدد،  كتاب  له   .)4(0/4( الذهب  شذرات 

بكتاب عدد آي القرآن من تأليفه«.
جامع البيان ))/337( »أّما طريق ابن المعّلى عنه، فإّني أخذته من كتاب شيخنا علّي بن محّمد بن بشر«.  (4(

ابن  الدانّي )ت444ه([ في طريق  أبو عمرو  »قال ]=  النهاية ))/565( )س4) - 6)(  ُيقاَبل غاية   
المعّلى عن ابن ذكوان من جامعه ]= جامع البيان[: أخذُت من كتاب شيخنا علّي بن محّمد بن بشر«.

ُيقاَرن كتاب اإلقناع ))/84)( »قال أبو الحسن األنطاكّي في كتابه عن نافع: إّنه كان يدغم القاَف في   
الكاف وال ُيْبِقي منها صوتًا«.

األعيان  وفيات   ،)(93(  ((84  –  (83/7( المنتظم   ،)6404(  (40  –  34/((( بغداد  تاريخ  عنه:   (5(
 – النبالء )6)/449  أعالم  – 05)(، سير  اإلسالم )ط39/)0)  تاريخ   ،)434(  ((99 –  (97/3(
)46(، العبر )8/3) – 9)(، معرفة القّراء الكبار ))/665 – 673) )389(، طبقات الشافعّية الكبرى 
 (559 – النهاية ))/558  – 8)3(، غاية  البداية والنهاية )6/))/7)3   ،)((8( (466 –  46(/3(
))8))(، شذرات الذهب )4/)45 – 453(، هدّية العارفين )683/5 – 684(، األعالم )4/4)3).
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94(  كتاب السبعة))).

القرن الخامس:
أبو الفتح فارس بن أمحد بن موسى احلميّص الرضير )333 - )40ه())):  

95( كتاب أيب الفتح فارس)3).

جامع البيان )4/)66)( ]758[ »قال أبو عمرو: ورأيُت علّي بن عمر الدارقطنّي قد غلط في هذا   (((
الباب غلطًا فاحشًا، فحكى في كتاب السبعة أّن نافعًا من رواية الحلوانّي عن قالون يفتحها وأّن عاصمًا 

من رواية حفص يسكنها، والرواة وأهل األداء مجمعون عنهما على ضّد ذلك، والله أعلم«.

 (35 – بغداد )))/34  تاريخ  الدارقطنّي«،  لعلّي بن عمر  القراءات  الفهرست )55( »كتاب  ُيقاَبل   
الكتاب.  أّول  عقدها  أبواب  في  األصول  جمع  موجزًا،  مختصرًا  كتابًا  فيها  له  فإّن  القراءات،  »منها 
وسمعُت بعَض َمن يعتني بعلوم القرآن يقول: لم يسبق أبو الحسن إلى طريقته التي ]35[ سلكها في 
عقد األبواب المقّدمة في أّول القراءات. وصار القّراء بعده يسلكون طريقته في تصانيفهم ويحذون 
 (666/(( الكبار  القّراء  معرفة  مصنَّفه«،  فيها  صنّف  وقد  القراءات،  »منها   )(9/3( العبر  َحْذَوه«، 
فرش  قبل  األبواب  عمل  َمن  أّول  وهو  حافاًل؛  كتابًا  فيها  وصنّف  أّيامه.  أواخر  في  لإلقراء  »تصّدر 
الحروف«، غاية النهاية ))/559( )س3 - 6( »أّلف في القراءات كتابًا جلياًل، لم يؤلَّف مثُله؛ وهو 
َمن وقف عليه. ولم  إال  الكتاب  يعرف مقدار هذا  الفرش. ولم  قبل  أبواب األصول  َمن وضع  أّول 
يكمل حسُن كتاب جامع البيان إال لكونه ُنِسَج على منواله. وَروى عنه الحروف من كتابه هذا محّمد 
الحسن   ]44[ ألبي  القراءات  »كتاب  )س)(   )44(  – )س3))   )43/(( أحمد«،  بن  إبراهيم  ابن 
الدارقطنّي  عمر  بن  علّي  الحسن  ألبي  القراءات  »كتاب   )(449/(( الظنون  كشف  الدارقطنّي«، 
المتوّفى 385 خمس وثمانين وثلثمائة. جمع األصول في أبواب عقدها أّول الكتاب. وصار القّراء 
فيها  صنّف  وقد  القراءات،  »منها   )453/4( الذهب  شذرات  التأليف«،  في  طريقته  يسلكون  بعده 

مصنَّفًا«، هدّية العارفين )684/5( »كتاب القراءات«.
عنه: تاريخ اإلسالم )ط)49/4(، معرفة القّراء الكبار ))/7)7) )434(، غاية النهاية ))/5 – 6)   (((

)544)(، شذرات الذهب )3/5)(، هدّية العارفين )3/5)8).
جامع البيان )3/)5))( »قال أبو عمرو: كذا في كتاب شيخنا«.  (3(

الظنون  كشف  الثمان«،  القراءات  في  الُمنَّشا  كتاب  »مؤلِّف   )7(7/(( الكبار  القّراء  معرفة  ُيقاَبل   
))/)86)( »منشا القراءات في القراءات الثمان لفارس بن أحمد الحمصّي المتوفَّى سنة ))40ه( 

إحدى وأربعمائة«، هدّية العارفين )3/5)8( »له منشأ القراءات في القراءات الثمان«.
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اليحصبّي، أبو مروان عبيد اهلل بن سلمة بن حزم األندليّس املكتِّب )ت405ه())):  

96( كتابه))).

اخلزاعّي، أبو الفضل حمّمد بن جعفر بن عبد الكريم اجلرجايّن )ت408ه()3):  

97( كتابه ]= املنتهى[ )ط()4).

عنه: غاية النهاية ))/487) )6)0)).  (((
جامع البيان ))/334( »فما كان من رواية ابن ذكوان من طريق األخفش عنه عن أصحابه، فحّدثني   (((

عبيد الله بن سلمة بن حزم المكتِّب قراءًة منّي عليه من أصل كتابه«.
عنه: تاريخ بغداد ))/57) – 58)) ))58(، تاريخ اإلسالم )ط)79/4) – 80)(، معرفة القّراء   (3(
الكبار ))/9)7 – 0)7) )436(، غاية النهاية ))/09) – 0))) )893)(، كتاب الوافي بالوفيات 

))/305 – 306(، هدّية العارفين )60/6(، األعالم )6/)7).
جامع البيان ))/)85( »كذا ذكر الخزاعّي في كتابه الذي سمعه الناس منه«، )3/)4))( »لم يذكرها   (4(
»قال   )(49(( كتابه«،  في  الخزاعّي  ذكر  »كذلك   )(433/4( كتابيهما«،  في  الخزاعّي  وال  البّزّي 
الخزاعّي في كتابه«، )493)( »قد حكى في كتابه«، )4)5)( »قال الخزاعّي في كتابه«، )607)( »لم 
يذكرهما الخزاعّي وال أبو ربيعة وال البّزّي في كتبهم«، )6)6)( »كذلك حكى الخزاعّي عن ابن فليح 
في كتابه«، ))65)( »قال الخزاعّي في كتابه عن أصحابه الثالثة«، )678)( »حكى ذلك الخزاعّي في 

كتابه عنه«، )))7)( »لم يذكر ذلك الخزاعّي في كتابه«، )3)7)( »لم يذكر الخزاعّي في كتابه«.

النهاية ))/09)( )س4) - 5)( »مؤلِّف كتاب  المنتهى. عنه غاية  بكتابه هنا هو  المقصود  أقول:   
المنتهى في الخمسة عشر، يشتمل على مائتين وخمسين رواية«. كذلك غاية النهاية ))/0))( )س7) 
»قال الخزاعّي في كتابه المنتهى«، )55)( )س)) - ))( »قال الخزاعّي في المنتهى: هو إسحاق بن 
إبراهيم بن يعقوب؛ فوهم«، )56)( )س5 - 6( »كذا قال أبو الفضل الخزاعّي في المنتهى«، )480) 
)س))( »ذكر أبو الفضل الخزاعّي في كتاب المنتهى أّنه ]= ابن الشفق[ قرأ على الخرقّي عنه«، هدّية 

العارفين )60/6( »له المنتهى في القراءات العشر«.

له  ورأيُت  القراءات.  بعلم  العناية  شديد  الخزاعّي  الفضل  أبو  »كان   )(58/(( بغداد  تاريخ  ُيقاَبل   
مصنَّفًا يشتمل على أسانيد القراءات المذكورة فيه عّدة من األجزاء، فأعظمُت ذلك واستنكرُته حّتى 
ذكر لي بعُض َمن يعتني بعلوم القراءات أّنه كان يخلط تخليطًا قبيحًا ولم يكن على ما يرويه مأمونًا«، 
كتاب اإلقناع ))/06)( »كتاب المنتهى«، )300( »المنتهى«، معرفة القّراء الكبار ))/)36( )كتاب 
المنتهى ألبي الفضل الخزاعّي«، ))/9)7( »رأيُت له كتاب المنتهى، فيه خمس عشرة قراءة«،      =
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أبو عمرو الدايّن، عثامن بن سعيد بن عثامن األموّي )ت444ه())):  
98( كتاب األصول))).

99( كتاب اإلمالة )ط()3).
00)( كتاب تقدير املّد باحلروف)4).

الظنون  كشف  قبله«،  من  يجمعه  لم  ما  فيه  جمع  المنتهى،  مؤلِّف  »الخزاعّي،   )34/(( النشر   =
العشر ألبي  القراءات  »المنتهى في  المنتهى«، )858)(  »المنتهى«، )448)( »مؤلِّف   )(3((/((

الفضل محّمد بن جعفر الخزاعّي المتوفَّى سنة 408ه ثماٍن وأربعمائة، جمع فيه ما لم يجمع قبله«.

هو من أصول النشر ))/93( »كتاب المنتهى في القراءات العشر. تأليف اإلمام األستاذ أبي الفضل   
محّمد بن جعفر الخزاعّي«.

ُيراَجع الفهرس الشامل )القراءات( ))/)) – ))) )3( ]نسختان: )المنتهى في القراءات العشر([.   
حّققه محّمد شفاعت رّباني في أطروحة دكتوراه بعنوان )المنتهى لإلمام أبي الفضل محّمد بن جعفر 
كّلّية   - اإلسالمّية  الجامعة  المنّورة:  المدينة  ودراسة.  تحقيق  )408ه(:  المتوّفى  البديلّي  الخزاعّي 

القرآن الكريم - قسم القراءات، )6)4)).

طبع في دار الحديث بالقاهرة، تحقيق: عبد الرحيم الطرهوني.  
عنه: جذوة المقتبس )97) – 98)) )703(، كتاب الصلة )5)3 – 6)3) )879(، بغية الملتمس   (((
 –  (603/4( األدباء  معجم   ،)5(((  (34(  –  34(/(( الرواة  إنباه   ،)((85(  (4((  –  4(((
 – النبالء )8)/77  – )0)(، سير أعالم  تاريخ اإلسالم )ط97/45  605)) )694 - 694ب(، 
المذّهب  الديباج   ،)495(  (78(  –  773/(( الكبار  القّراء  معرفة   ،)(07/3( العبر   ،)36(  (83
شذرات   ،)56/5( الزاهرة  النجوم   ،)(09((  (505  –  503/(( النهاية  غاية   ،)373(  (76/((

الذهب )95/5)(، هدّية العارفين )653/5(، شجرة النور )5))) )5)3(، األعالم )06/4)).
جامع البيان ))/484( »قد أتيُت على البيان عن صّحة القول في ذلك ووجهه الصواب فيه في كتاب   (((

األصول وفي غيره«.
جامع البيان ))/688( »قد أفصحُت في ذلك في كتابي المصنّف في اإلمالة؛ فأغنى عن إعادته«.  (3(

ُيقاَبل غاية النهاية ))/505( )س0)( »كتاب اإلمالة، مجّلد«. هو مطبوع بعنوان الفتح واإلمالة. تحقيق   
وتخريج وتعليق: عمر بن غرامة العمروي. بيروت: دار الفكر، )ط)، ))4)/)00)، 355ص(.

جامع البيان ))/477( »قد أثبتنا بنّص كالمهم في الكتاب الذي أفردناه لهذه المسألة؛ فأغنى ذلك   (4(
عن إعادته هاهنا«، ))/)49( »قد أتينا على ذكر جميعها في الكتاب الذي أفردناه لهذه المسألة«.

ُيقاَبل األرجوزة المنّبهة ))4) )73( »مسألة مقدار المّد عن القّراء«.  
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)0)( كتاب الراءات))).

)0)( كتاب اهلمزتني))).

03)( كتاب الياءات)3).

04)( املقنع )ط()4).

05)( الوقف واالبتداء )ط()5).

مؤلِّفون مجاهيل الوفيات:
ابن ثوبان، أبو سعيد أمحد بن الصقر بن ثوبان الطرسويّس ثّم البغدادّي )ق3ه()6):  

06)( كتاب ابن ثوبان)7).

جامع البيان ))/780( »في كتابي المصنَّف في الراءات«.  (((
جامع البيان ))/3)5( »قد بّينّا صّحة ذلك في كتابنا المصنَّف في الهمزتين«.  (((

جامع البيان )457/4)( »قد أتينا على البيان عن ذلك في كتابنا المصنَّف في الياءات«.  (3(

ُيقاَبل فهرست ما رواه )9)( »كتاب الياءات«، سير أعالم النبالء )8)/)8( »كتاب الياءات، مجّلد«،   
معرفة القّراء الكبار ))/776( »كتاب اختالفهم في الياءات، مجّلد«، غاية النهاية ))/505( )س0)) 

»كتاب اختالفهم في الياءات، مجّلد«.
جامع البيان ))/583( »في كتابنا المصنَّف في مرسوم المصاحف«، )798( »في كتابنا المصنَّف في   (4(

مرسوم المصاحف«، )))8( »في كتابنا المصنَّف في مرسوم المصاحف«.

النقط.  كتاب  مع  األمصار  أهل  مصاحف  مرسوم  معرفة  في  المقنع  بعنوان  منها  طبعة،  من  أكثر  له   
تحقيق: محّمد أحمد دهمان. دمشق: دار الفكر، )ط)، 403)/983)، 79)ص(.

جامع البيان ))/))8( »في كتابنا في الوقف واالبتداء«.  (5(

له أكثر من طبعة بعنوان المكتفى في الوقف واالبتدا في كتاب الّله عّز وجّل، منها دراسة وتحقيق:   
يوسف عبد الرحمن المرعشلي. بيروت: مؤّسسة الرسالة، )ط)، 407)/987)، 704ص(.

عنه: غاية النهاية ))/63) )70)).  (6(
جامع البيان )7/3)3)( »قال لنا أبو طاهر: ورأيُت أنا في كتاب ابن ثوبان الذي يرويه عن ابن جامع   (7(
عن ]ابن[ أبي حّماد عن أبي بكر« ]ما بين الحاصرتين ليس في المطبوع[. أقول: أي كتابه الذي يرويه 

عن الحسن بن جامع الكوفّي عن عبد الرحمن بن أبي حّماد الكوفّي عن أبي بكر بن عّياش.



261

ابن جريج )ق3ه(:  

07)( جامعه))).

ابن الضّحاك، أبو احلسن حمّمد بن حمّمد بن الضّحاك البغدادّي )ق4ه())):  

08)( كتابه)3).

أمحد بن واصل البغدادّي )ق3ه()4):  

09)( كتابه عن اليزيدّي عن أيب عمرو)5).

عبد احلميد بن بّكار، أبو عبد اهلل الَكالعّي الدمشقّي ثّم البريويّت )ق3ه()6):  

0))( جمّرده)7).

الحميد في جامعه وال ذكره  ابن جريج هذا الحرف عن عبد  البيان )454/4)( »لم يذكر  جامع   (((
عبد الحميد في مجّرده«.

أبي طاهر  ]ترجمة  النهاية ))/475( )س))(  غاية  )3)34(. كذلك  النهاية ))/40))  غاية  عنه:   (((
أحمد  بن  القاسم  ]ترجمة  )س))(   )(6/(( الضّحاك«،  بن  محّمد  بن  محّمد  »)ج(  )ت349ه([ 

)ت)9)ه([ » )ج( محّمد بن محّمد بن الضّحاك«.
جامع البيان )8/3)))( »نا عبد الواحد بن عمر، قال: نا محّمد بن الضّحاك عن القاسم بن أحمد عن   (3(
الشّمونّي عن األعشى عن أبي بكر عن عاصم أّنه ال يهمزها... ووهم ابن الضّحاك في ذلك، وأحسب 

أّن )ال( وقعت زائدًة في كتابه«.
عنه: غاية النهاية ))/47)) )684).  (4(

جامع البيان ))/8)3) )790( »أّما طريق أحمد بن واصل عنه، فحّدثنا عبد العزيز بن جعفر، قال:   (5(
حّدثنا عبد الواحد بن عمر، قال: حّدثنا محّمد بن عبد الرحمن المقرئ، قال: حّدثنا عبد الله بن محّمد 

الطوسّي، قال: حّدثنا محّمد بن أحمد بن واصل عن كتاب أبيه عن اليزيدّي عن أبي عمرو«.
عنه: جامع البيان ))/90)) ))7) - 74)(، تهذيب الكمال )6)/408 – 409) )3705(، غاية   (6(

النهاية ))/360) ))54)).
الحميد في جامعه وال ذكره  ابن جريج هذا الحرف عن عبد  البيان )454/4)( »لم يذكر  جامع   (7(

عبد الحميد في مجّرده«.
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عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق األصبهايّن، أبو حمّمد النحوّي))):  

)))( كتابه))).

عيّل بن العّباس بن عيسى، أبو احلسن البجيّل الكويّف املقانعّي)3):  

)))( كتابه)4).

عيّل بن حِمَْصن البغدادّي )ق3ه(:  

3))( كتابه)5).

الِقْطرّي، أبو العّباس حمّمد بن عبد احلكم بن يزيد الرميّل )ق3ه()6):  

4))( كتابه)7).

عنه: غاية النهاية ))/406) )7)7)(. كذلك غاية النهاية ))/98)( )س6) - 7)( » )غا ج ف ك(   (((
عبد الله بن أحمد بن سليمان األصبهانّي«.

األصبهانّي  ]كذا[  إسحاق  بن  أحمد  بن  الله  عبد  وأخبرني  أبو طاهر:  »قال  البيان ))/9)3(  جامع   (((
في كتابه، قال: حّدثنا أبو محّمد جعفر بن محّمد األََدِمّي المقرئ، قال: حّدثنا محّمد بن سعدان عن 

اليزيدّي عن أبي عمرو بالقراءة«.
عنه: غاية النهاية ))/547 – 548) )38))).  (3(

جامع البيان )3/)34)( »أخبرني عن ]علّي بن[ العّباس في كتابه عن أبي األسباط«، )7/4)6))   (4(
»علّي بن العّباس في كتابه«.

جامع البيان ))/363( »قال أبو العّباس ]= أحمد بن سهل األُْشنانّي )ت7/5/300ه([: فأخذُت   (5(
كتاب علّي بن ِمْحَصن، فنسخُته وقرأُته عليه عن أبي حفص عمرو بن الصباح«.

ُيقاَبل غاية النهاية ))/)56( )س5) - 6)( »َروى عنه القراءَة عرضًا أحمُد بُن سهل األشنانّي وقرأ   
عليه نسخَته عن عمٍرو«.

قلُت: هذا األخير هو عمرو بن الصّباح )ت)))ه(، وطريقه إحدى طرق رواية حفص بن سليمان عن   
عاصم التي اعتمدها أبو عمرو الدانّي في جامع البيان.

عنه: غاية النهاية ))/59)) )3096).  (6(
﴾ ]النور: )5[ مجرورة الهاء، والصواب  جامع البيان )973/3( »قال القطرّي َوْحَدُه من بينهم: ﴿  (7(

مجرورة، كما في كتابي. يريد أّنه يصلها بياء«، )408)( »كذلك قال القطرّي في كتابه عن قالون«.

ُيقاَبل غاية النهاية ))/59)( )س6)( »أخذ القراءة سماعًا عن )ج( قالون عن نافع وله عنه نسخة«.  
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القّواس، أبو شعيب صالح بن حمّمد الكويّف )ق3ه())):  

5))( كتابه))).

حمّمد بن سعيد، أبو عبد اهلل اإلمام )ق4ه()3):  

6))( كتابه)4).

حمّمد بن عبد اهلل بن جعفر، أبو عبد اهلل البغدادّي اجلُْريّب )ق3ه()5):  

7))( كتابه)6).

عنه: معرفة القّراء الكبار ))/))4 – 3)4) )35)(، غاية النهاية ))/334 – 335) )453)).  (((
جامع البيان )4/3)))( »كذلك حكى القّواس في كتابه عنه«، )6/4)6)( »كذلك قال القّواس في كتابه«.  (((

أحد شيوخ أبي عمرو الدانّي )ت444ه(.  (3(
جامع البيان ))/5))( »حّدثنا أبو عبد الله محّمد بن سعيد اإلمام في كتابه، قال: حّدثنا محّمد بن   (4(
بن  إبراهيم  قال: حّدثنا  يزيد )ت))3ه([،  بن  بن خالد  أحمد   =[ أبي  قال: حّدثنا  بن خالد،  أحمد 
محّمد ])ت94)ه([، قال: حّدثنا عبد الصمد ])ت)3)ه([«، ))/)55( »حّدثنا أبو عبد الله محّمد 
أبي[، قال: حّدثنا  ابن سعيد اإلمام في كتابه، قال: أخبرني محّمد بن أحمد بن خالد، ]قال: حّدثنا 
نافع«، ))78( »أخبرني محّمد بن سعيد  الصمد عن وش عن  بازي عن عبد  إبراهيم بن محّمد بن 
في كتابه«، )3/)07)( »أخبرني محّمد بن سعيد اإلمام ]في المطبوع )األم([ في كتابه«، )350)) 
»أخبرني محّمُد بن سعيد ]في المطبوع )شعيب([ في كتابه، قال: أخبرني محّمد بن أحمد بن خالد، 

قال: أخبرنا أبي، قال: نا إبراهيم بن محّمد، قال: نا عبد الصمد عن ورش عن نافع«.
عنه: غاية النهاية ))/)))) )897)( و)76) – 77)) )50)3).  (5(

جامع البيان ))/349( »قال أبو طاهر: أخبرنا ابن سعيد، قال: قرأُت في كتاب محّمد بن عبد الله   (6(
الجربّي ]في المطبوع )الحيري([، قال: قرأُت على محّمد بن حبيب. وذكر أّنه قرأ على أبي يوسف. 

وقرأ أبو يوسف على أبي بكر. وقرأ أبو بكر على عاصم«.

]في  الجربّي«  جعفر  بن  الله  عبد  بن  محّمد  »كتاب   )((  - )س))   )((6/(( النهاية  غاية  ُيقاَبل   
من  الجربّي[ وجادًة   =[ عنه  َروى  »قلُت:  فًا[، ))/77)( )س0) - ))(  )الحربى( مصحَّ المطبوع 
كتابه ]= الجربّي[ أحمُد بن محّمد بن سعيد، شيخ عبد الواحد بن أبي هاشم«. أقول: هذا األخير هو أبو 
طاهر )ت349ه(. عن ابن سعيد ]= أحمد بن محّمد بن سعيد[ ُينَظر غاية النهاية ))/6))) )535).
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موسى بن موسى بن غالب، أبو عيسى اخلتيّل البغدادّي )ق3ه())):  

8))( كتاب موسى بن موسى)))

ذكوان  ابن  ]ترجمة  )س5(   )405/(( النهاية  غاية  كذلك   .)3700(  (3(3/(( النهاية  غاية  عنه:   (((
)ت)4)ه([ »موسى بن موسى الختلّي«.

جامع البيان )74/3)) – 75))( »رأيُت في كتاب موسى ]75))[ بن موسى عن ابن ذكوان عن   (((
ابن عامر«، )439/4)( »رأيُت في كتاب موسى بن موسى الختلّي عن ابن ذكوان بإسناده عن ابن 
عامر«، )445)( »قال ابن مجاهد: ورأيُت في كتاب موسى بن موسى عن ابن ذكوان عن ابن عامر«، 

)499)( »رأيُت في كتاب موسى بن موسى عن ابن ذكوان عن ابن عامر«.

 ﴾ ﴿ ذكوان  ابن  عن  موسى  بن  موسى  كتاب  في  »رأيُت   )(((  (394( السبعة  كتاب  ُيقاَبل   
]الكهف: 66[ خفيفة«، )484) )))( »رأيُت في كتاب موسى بن موسى عن ابن ذكوان عن ابن عامر 

﴾ ]النمل: )6[ بالياء مثل أبي عمرو«، )488) ))3( »رأيُت في كتاب موسى بن موسى عن  ﴿
﴾ ]األحزاب: 68[[ »رأيُت في كتاب  بالتاء«، )4)5) )0)( ]﴿ ]النمل: 93[   ﴾ ابن ذكوان ﴿

موسى بن موسى عن ابن ذكوان عن ابن عامر بالثاء«.
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الخاتمة:
إّن السواد األعظم من مصادره املذكورة يف »جامع البيان« مل أقف عىل خمطوطات 
هلا رغم البحث الكثيف يف فهارس املخطوطات؛ فهي قديمة العهد. لعّل أصوهلا قد 
ضاعت مع الزمن املديد، كأهّنا يف عداد الكتب املفقودة. قّدر اهلل من يكشف عنها أو 

عن بعضها.

عنها،  ونقل  عليها  وقف  صاحبه  أّن  يف  البيان«  »جامع  كتابه  أمّهّية  تأيت  هنا  من 
فنسبها إىل أصحاهبا، فبذلك حفظ الكثري ممّا أضاعه الزمان.

إّن الكثري من مصادره معنون بعبارة )كتابه(، ممّا قد يدّل عىل أّن بعضها مل يكن له 
باألصالة عنوان. مثل هذه الكتب أشبه ما تكون باألجزاء أو الكراريس. وقد ضبطُت 

عناوين بعضها وفقًا ملَِا ورد بشأهنا من وصف.

أي:  التذكري،  )مفرد( عىل  أو  )جمّرد(  بتعبري  معنونة  املصادر  ثّمة عدد من هذه 
إّنه ُأّلف يف قراءة معّينة بشكل منفرد ومستقّل؛ فهذه املجّردات أو املفردات قد تقابل 
دون  االختالف  أوجَه  العموم  عىل  فُتظهر  غريه،  مع  القراءات  أئّمة  من  إمام  قراءة 
ُيطَلق عىل بعضها مصطلح )اخلاّص(، ككتاب اخلاّص لألخفش  بينهام. قد  االّتفاق 

الدمشقّي )ت)9)ه(.

ُعرفت  القراءات،  من  عدد  عن  يتحّدث  املصادر  من  آخر  عدد  يوجد  باملقابل 
باجلامع، كاجلامع خللف القارئ )ت9))ه(. قد ُيطَلق عىل هذا النوع من الكتب تعبري 

)العاّم(، ككتاب العاّم لألخفش الدمشقّي )ت)9)ه(.

معظم مصادره يف القراءات؛ وهذا أمر متوّقع، فكتابه »جامع البيان يف القراءات 
علم  القراءات  بعلم  املبارشة  العالقة  ذات  القرآنّية  العلوم  ومن  املشهورات«.  السبع 

الوقف واالبتداء؛ فَذَكَر سّتَة كتب من هذا العلم، آخُرها له:
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خللف  الوقف  كتاب  )ت3))ه(،  طيِّبة  أيب  بن  لداود  واالبتداء  الوقف  كتاب 
كتاب  الوقف واالبتداء )ط( البن سعدان )ت)3)ه(،  كتاب  القارئ )ت9))ه(، 
الوقف والوصل البن اليزيدّي )ت37)ه(، كتاب الوقف ملحّمد بن أمحد بن واصل 

)ت73)ه(، الوقف واالبتداء )ط( أليب عمرو الدايّن )ت444ه(.

كذلك اعَتَمَد بعَض املصادر يف علوم قرآنّية أخرى، لكنّها قليلة العدد، منها ما 
وهجائه.  املصحف  رسم  علم  يف  له  )ط(  املقنع  مثل  منه،  االقتباس  دون  عليه  أحال 

واحلمد هلل رّب العاملني.
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ثبت المصادر والمراجع العربّية:
أبي  بن  عاصم  قراءة  على  ]المضبوط  النبوّية  المدينة  مصحف  الكريم:  القرآن   
النجود )7))/745( برواية حفص بن سليمان )90 - 80)/709 - 796). 
/(4(( الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  ع  ُمَجمَّ المنّورة:  المدينة 

]990)[، 604ص/)ن(ص.

استدراكات على تاريخ التراث العربّي. ياسين، حكمت بشير ]ُمعّد[. تقديم:   
/(4(( ج):  ط)،  الجوزّي،  ابن  دار  الرياض:  زيد.  أبو  الله  عبد  بن  بكر 

])00)[، 85)ص.

مفهرس  دليل  والذخائر:  الكنوز  من  الجزرّي  ابن  أورده  بما  البصائر  أهل  »إعالم   
لكتب علوم القرآن الواردة في غاية النهاية«: حمدان، عمر يوسف عبد الغنّي. مجّلة 

معهد اإلمام الشاطبّي للدراسات القرآنّية 5/3 )9)4)/008)) 99) - 444.

والمستعربين  العرب  من  والنساء  الرجال  ألشهر  تراجم  قاموس   - األعالم   
ركلّي، خير الدين بن محمود بن علّي )0)3) - 396)/893)  والمستشرقين: الزِّ

- 976)(. بيروت: دار العلم للماليين، ط9، 8مج.

إِْنَباُه الرواة على َأْنَباِه النحاة: الِقْفطّي، أبو الحسن جمال الدين علّي بن يوسف بن   
إبراهيم الشيبانّي )568 - 646/)7)) - 48))(. تحقيق: محّمد أبو الفضل 
ط)،  الثقافّية،  الكتب  العربي/مؤّسسة  الفكر  دار  بيروت:  القاهرة/  إبراهيم. 

406)/986)، 4ج/4مج.

البغدادّي،  باشا  إسماعيل  الظنون:  كشف  على  الذيل  في  المكنون  إيضاح   
 -  (839/(339  -  ((55( البابانّي  سليم  مير  بن  أمين  محّمد  بن  إسماعيل 
0)9)(. بيروت: دار إحياء التراث العربّي، مج3 - 4. ]تصوير طبعة إستانبول: 

مطبعة وكالة المعارف، 360) - )36)/)94) - 943)، )مج[
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 37(( عثمان  بن  سعيد  بن  عثمان  الدانّي،  عمرو  أبو  القرآن:  آي  عّد  في  البيان   

مركز  الكويت.  الحمد.  قّدوري  غانم  تحقيق:   .)(053  -  98(  /444  -

المخطوطات والتراث والوثائق، ط)، 4)4)/994)، 378ص.

تاريخ األدب العربّي: كارل بروكلمان )85)) - 375)/868) - 956)(. نقله   

إلى العربّية: عبد الحليم النّجار )ج) - 3(، رمضان عبد التّواب )ج5/4(، السّيد 

يعقوب بكر )ج6/4(. راجع الترجمة: رمضان عبد التّواب )ج6(، السّيد يعقوب 

بكر )ج5(. القاهرة: دار المعارف، ط)، 6ج ]ج) - ): ]387)[/968)، ج3: 

]388)[/ 969)، ج4 - 5: ]395)[/975)، ج6: ]403)[/983)[.

بن  محّمد  الله  عبد  أبو  الذهبّي،  واألعالم:  المشاهير  ووفيات  اإلسالم  تاريخ   

أحمد بن عثمان )673 - 74/748)) - 348)(. تحقيق: عمر عبد السالم 

تدمري. بيروت: دار الكتاب العربّي، ط)، 407) - 4)4)/987) - 004) 

)ط) - 75(، )5مج.

 -  39(( ثابت  بن  علّي  بن  أحمد  بكر  أبو  البغدادّي،  الخطيب  بغداد:  تاريخ   

463/)00) - )07)(. القاهرة: مكتبة الخانجي، 349)/)93)، 4)مج.

المعّرّي  التنوخّي  مسعر  بن  محّمد  بن  ل  المفضَّ النحوّيين:  العلماء  تاريخ   

ط)،  هجر،  ]القاهرة[:  الحلو.  محّمد  الفّتاح  عبد  تحقيق:   .)(050/44((

))4)/)99)، ]340[ص.

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: المّزّي، أبو الحّجاج يوسف بن عبد الرحمن   

ابن يوسف )654 - )56/74)) - )34)(. حّققه وضبط نّصه وعّلق عليه: 

بّشار عّواد معروف. بيروت: مؤّسسة الرسالة، ط)، 3)4)/)99)، 35مج.
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تهذيب اللغة: أبو منصور األزهرّي، محّمد بن أحمد بن األزهر الهروّي ))8) -   
895/370 - )98(. حّققه: عبد السالم محّمد هارون ]وآخرون[. القاهرة: الدار 

المصرّية للتأليف والترجمة ]وغيرها[، 384) - 964/96) - 76، 7)مج.

العزيز  عبد  بن  عمر  بن  حفص  عمر  أبو  الدورّي،  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قراءات  فيه  جزء   
األزدّي )46)/860(. تحقيق ودراسة: حكمت بشير ياسين. المدينة المنّورة: 

مكتبة الدار، ط)، 408)/988)، )))ص.

عبد  بن  محّمد  بن  علّي  الحسن  أبو  السخاوّي،  اإلقراء:  وكمال  القّراء  جمال   
علي  تحقيق:   .)((45  - 643ه/63))   -  558( الشافعّي  المصرّي  الصمد 

حسين البّواب. مّكة المكّرمة: مكتبة التراث، ط)، 408)/987)، )ج/)مج.

عام  نهاية  إلى  القرى  أّم  بجامعة  المناقشة  )الرسائل  الجامعّية.  الرسائل  دليل   
المكّرمة:  مّكة  القرى.  أّم  جامعة   / المكتبات  شئون  عمادة  إعداد:  5)4)ه(. 

جامعة أّم القرى، ج): 9)4)/999)، 566ص.

الجّيوسي،  5)4)ه/004)م:  حّتى  القرآنّية  الدراسات  في  الجامعّية  الرسائل   
ط)،  القرآنّية،  للدراسات  الغوثاني  دار  دمشق:  وُمِعّد(.  )جامع  محّمد  الّله  عبد 

7)4)/007)، 0)6ص.

شذرات الذهب في أخبار َمن ذهب: ابن العماد الحنبلّي، أبو الفالح عبد الحّي بن   
أحمد بن محّمد العكرّي الدمشقّي ))03) - 089)/3)6) - 679)(. أشرف 
على تحقيقه وخّرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط. حّققه وعّلق عليه: محمود 
 -  (986/(4(4  -  (406 ط)،  كثير،  ابن  دار  بيروت:   / دمشق  األرناؤوط. 

993)، 0)مج ومجّلد الفهارس، ط)، 6)4)/995)، 8)8ص.

شيخ القّراء اإلمام ابن الجزرّي. صنعة: محّمد مطيع الحافظ. بيروت / دمشق:   
دار الفكر المعاصر / دار الفكر، ط)، 6)4)/995)، 47ص.
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المالكّي  أحمد  بن  علّي  بن  محّمد  الدين  شمس  الداودّي،  المفّسرين:  طبقات   
ط)،  وهبة،  مكتبة  القاهرة:  عمر.  محّمد  علّي  بتحقيق:   .)(538/945(

)39)/)97)، )ج.

طبقات المفّسرين: السيوطّي، أبو بكر جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن   
محّمد الخضيرّي )849 - ))445/9) - 505)(. بتحقيق: علي محّمد عمر. 

القاهرة: مكتبة وهبة، ط)، 396)/976)، ]89)[ص.

الله  ُعبيد  بن  الحسن  بن  محّمد  بكر  أبو  َبيدّي،  الزُّ واللغوّيين:  النحوّيين  طبقات   
القاهرة:  الفضل.  أبو  اإلشبيلّي )6)3 - 8/379)9 - 989(. تحقيق: محّمد 

دار المعارف، ط)، ]404)[/984)، 4)4ص.

العبر في َخَبر َمن َغَبر: الذهبّي، أبو عبد الله محّمد بن أحمد بن عثمان )673 -   
الكويت:  فؤاد سّيد.  المنّجد،  الدين  بتحقيق: صالح   .)(348 - ((74/748

دائرة المطبوعات والنشر، ]380)[ - 386)/960) - 966)، 5ج/5مج.

عيسى بن عمر الثقفّي - نحوه من خالل قراءته: السالم، صباح عّباس. بيروت /   
بغداد: مؤّسسة األعلمّي / دار التربية، ط)، 395)/975)، 344ص.

غاية النهاية في طبقات القّراء: ابن الجزرّي، أبو الخير محّمد بن محّمد بن محّمد   
الشافعّي ))75 - 350/833) - 9)4)(. عنى بنشره: گ. برگشتريسر )303) 
 ،(93(/(35( السعادة، ج):  القاهرة: مطبعة   .)(933 - (886  /(35( -

ج) - 3: )35)/ 933)، 3ج/)مج.

الفهرس الشامل للتراث العربّي اإلسالمّي المخطوط )علوم القرآن – مخطوطات   
البيت(.  آل  )مؤّسسة  اإلسالمّية  الحضارة  لبحوث  الملكّي  المجمع  التجويد(: 
الملكّي:  المجمع  ]منشورات  3ج.   ،(986/(406 الملكّي،  المجمع  عّمان: 

رقم 65 - 67[
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الفهرس الشامل للتراث العربّي اإلسالمّي المخطوط )علوم القرآن – مخطوطات   
البيت(.  آل  الحضارة اإلسالمّية )مؤّسسة  لبحوث  الملكّي  المجمع  القراءات(: 
الملكّي:  المجمع  ]منشورات  3ج.   ،(987/(407 الملكّي،  المجمع  عّمان: 

رقم 97 - 99[

الفهرس الشامل للتراث العربّي اإلسالمّي المخطوط )علوم القرآن – مخطوطات   
البيت(.  آل  الحضارة اإلسالمّية )مؤّسسة  لبحوث  الملكّي  المجمع  القراءات(: 
عّمان: المجمع الملكّي، ط)، 5)4)/994)، )9)ص. ]منشورات المجمع 

الملكّي: رقم 56)[

الجزء  الوطنّية.  األسد  مكتبة  في  المحفوظة  العربّية  المخطوطات  فهرس   
 ،(995/](4(6[ األسد،  مكتبة  منشورات  دمشق:  القرآنّية.  القراءات  الثالث: 

4)3ص.

فهرس مخطوطات مّكة المكّرمة )قسم القرآن وعلومه(: الهيلة، محّمد الحبيب   
]ُمِعّد[. لندن: مؤّسسة الفرقان للتراث اإلسالمّي، 4)4)/994)، 45)ص.

رات الميكروفيلمّية الموجودة بمكتبة الميكروفيلم بمركز البحث  فهرس المصوَّ  
العلمّي وإحياء التراث اإلسالمّي )القسم األّول: التفسير وعلومه. القسم الثاني: 
القراءات(: سالم، فّراج عطا )معّد(. مّكة المكّرمة: مركز البحث العلمّي وإحياء 
العزيز،  عبد  الملك  جامعة  اإلسالمّية،  والدراسات  الشريعة  كّلّية   – التراث 

399)/]979)[، 305ص.

الفهرست: ابن النديم، أبو الفرج محّمد بن إسحاق بن محّمد )047/438)).   
 /(4(5 ط)،  المعرفة،  دار  بيروت:  رمضان.  إبراهيم  عليها:  وعّلق  بها  اعتنى 

994)، 464ص.
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وأنواع  العلم  ضروب  في  المصنَّفة  الدواوين  من  شيوخه  عن  رواه  ما  فهرست   
المعارف: ابن خير اإلشبيلّي، أبو بكر محّمد بن خير بن عمر بن خليفة األموّي 
على  ومقابلتها  وطبعها  نسخها  على  وقف   .)((97  -  ((09/575  -  50((
ربارة  خليان  زيدين،  قدار  فرنسشكه  اإلسكوريال:  خزانة  في  محفوظ  أصل 

طرغوه. القاهرة: مكتبة الخانجي، ط)، 7)4)/997)، )ص(ص/579ص.

القراءات أحكامها ومصدرها: إسماعيل، شعبان محّمد. القاهرة/حلب/بيروت:   
دار السالم، 406)/986)، )5)ص.

المجمع  دار  الهادي. جّدة:  الفضلي، عبد  – تاريخ وتعريف:  القرآنّية  القراءات   
العلمّي، 399)/979)، 60)ص.

المرادّي  إسماعيل  بن  محّمد  بن  أحمد  النّحاس،  جعفر  أبو  واالئتناف:  القطع   
المصرّي )950/338(. تحقيق: عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي.الرياض: 

دار عالم الكتب، ط)، 3)4)/)99)، )ج.

قطعة من كتاب اإلقناع: األهوازّي، أبو علّي الحسن بن علّي بن إبراهيم ))36   
- 446/ )97 - 055)( ]ضمن )األهوازّي وجهوده في علوم القراءات ومعه 
قطعة من كتاب اإلقناع وقطعة من كتاب التفّرد واالّتفاق لألهوازّي(: حمدان، عمر 
يوسف عبد الغنّي حمدان. مراجعة وتدقيق: تغريد محّمد عبد الرحمن حمدان. 
 ،(009/(430 ط)،  الرّيان،  اإلسالمّي/مؤّسسة  المكتب  عّمان/بيروت: 

440ص[.

الله  عبد  بن  عدّي  بن  الله  عبد  أحمد  أبو  َعِدّي،  ابن  الرجال:  ضعفاء  في  الكامل   
الجرجانّي )77) - 890/365 - 976(. تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود، 
علّي محّمد عوض. شارك في تحقيقه: عبد الفّتاح أبو سنّة. بيروت: دار الكتب العلمّية، 

ط)، 8)4)/997)، 9ج/9مح.
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أبو  محّمد،  بن  حّموش  طالب  أبي  بن  مّكّي  القراءات:  معاني  عن  اإلبانة  كتاب   
محّمد القيسّي األندلسّي )355 - 966/437 - 045)(. حّققه وقّدم له: محيي 

الدين رمضان. دمشق: دار المأمون للتراث، ط)، 399)/979)، 0))ص.

بن  علّي  بن  أحمد  جعفر  أبو  الباِذش،  ابن  السبع:  القراءات  في  اإلقناع  كتاب   
له:  وقّدم  حّققه   .)((45  -  (098/540  -  49(( الغرناطّي  األنصارّي  أحمد 
عبد المجيد قطامش. مّكة المكّرمة: جامعة أم القرى - كّلّية الشريعة والدراسات 
/(403 ط)،  اإلسالمّي،  التراث  وإحياء  العلمّي  البحث  مركز   - اإلسالمّية 

])98)[، )مج.

المقدسّي، شامة  أبو  العزيز:  بالكتاب  تتعّلق  علوم  إلى  الوجيز  المرشد  كتاب   
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم )67/665))(. حّققه: طّيار آلتي قوالچ. 

أنقرة: دار وقف الديار التركّي، ط)، 406)/986)، 88)ص/40ص.

والشعراء  واألدباء  النحاة  أخبار  في  المقتبس  من  المختصر  القبس  نور  كتاب   
 -  (97( المرزبانّي  موسى  بن  عمران  بن  محّمد  الله  عبيد  ألبي  والعلماء 
محّمد  بن  أحمد  بن  يوسف  المحاسن  أبو  اليغمورّي،   :)994  -  9(0/384
ڤيسبادن:   .Rudolf Sellheim بتحقيقه:  عني  ]المختِصر[.   )((74/673(

فرانتس شتاينر، 384)/984)، )4*ص/)47ص/ ]39[ص.

كتاب الوافي بالَوَفَيات: الصفدّي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله )696 -   
96/764)) - 363)(. ڤيسبادن: فرانز شتاينر، )40) - 405)/)98) - 985).

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله   
التراث  إحياء  دار  بيروت:   .)(657  -  (609/(067  -  (0(7( چلبي  كاتب 
المعارف، 360) -  إستانبول: مطبعة وكالة  العربّي، مج) - ). ]تصوير طبعة 

)36)/)94) - 943)، )مج[
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مختصر التبيين لهجاء التَّنْزيل: أبو داود، سليمان بن نجاح )3)4 - 496/))0)   
- 03))(. دراسة وتحقيق: أحمد بن أحمد بن معّمر شرشال. المدينة المنّورة: 

مجّمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ))4)، 5ج/5مج.

المستنير في القراءات العشر: ابن سوار، أبو طاهر أحمد بن علّي بن عبيد الله البغدادّي   
للدراسات  البحوث  دار  دبي:  الددو.  أمين  عّمار  ودراسة:  تحقيق   .)((03/496(
اإلسالمّية وإحياء التراث، ط)، 6)4)/005)، )مج. ]سلسلة الدراسات القرآنية 6[

»مشروع المصاحف الثاني في العصر األموّي«: حمدان، عمر يوسف عبد الغنّي.   
مجّلة البحوث والدراسات القرآنّية )مجّمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

المدينة النبوّية( )/4 )8)4)/007)) 63 - 6)).

معجم األدباء ]= إرشاد األريب إلى معرفة األديب[: ياقوت الحموّي، أبو عبد الله   
الرومّي )574 - 6)78/6)) - 9)))(. تحقيق: إحسان  الله  ياقوت بن عبد 

عّباس. بيروت: دار الغرب اإلسالمّي، ط)، 993)، 7ج/7مج.

سركيس.  إليان  يوسف  ورّتبه:  جمعه  والمعّربة.  العربّية  المطبوعات  معجم   
القاهرة: مطبعة سركيس، ج): 346)/8)9)، 44))ص.

المعجم المفهرس ]= تجريد أسانيد الكتب المشهورة واألجزاء المنثورة[: ابن   
الفضل أحمد بن علّي بن محّمد )773 - )85/)37)  أبو  العسقالنّي،  حجر 
الكتب  دار  بيروت:  إسماعيل.  حسن  محّمد  حسن  محّمد  تحقيق:   .)(449  -

العلمّية، ط)، 5)4)/004)، 3)6ص.

بن  محّمد  الله  عبد  أبو  الذهبّي،  واألعصار:  الطبقات  على  الكبار  القّراء  معرفة   
أحمد بن عثمان )673 - 74/748)) - 348)(. تحقيق: طّيار آلتى قوالچ. 

إستانبول: وقف الديانة التركّي، ط)، 6)4)/995)، 4مج.
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مفردة الحسن البصرّي: األهوازّي، أبو علّي الحسن بن علّي بن إبراهيم ))36   
حمدان.  الغنّي  عبد  يوسف  عمر  وتحقيق:  دراسة   .)(055  -  97(  /446  -
مراجعة وتدقيق: تغريد محّمد عبد الرحمن حمدان. عّمان: دار ابن كثير للنشر، 

ط)، 7)4)/006)، 7)6ص.

بن  محّمد  بن  محّمد  الخير  أبو  الجزرّي،  ابن  الطالبين:  ومرشد  المقرئين  منجد   
طبعه:  بعد  بقراءته  تفّضل   .)(4(9  -  (350/833  -  75(( الشافعّي  محّمد 
محّمد حبيب الله الشنقيطّي، أبو األشبال أحمد محّمد شاكر. بيروت: دار الكتب 

العلمّية، 400)/980)، 79ص.

ميزان االعتدال في نقد الرجال: الذهبّي، أبو عبد الله محّمد بن أحمد بن عثمان )673   
- 74/748)) - 348)(. دراسة وتحقيق وتعليق: علّي محّمد معّوض، عادل أحمد 

عبد الموجود. بيروت: دار الكتب العلمّية، ط)، 6)4)/995)، 7ج/7مج.

المحاسن  أبو  بردي،  تغري  ابن  والقاهرة:  مصر  ملوك  في  الزاهرة  النجوم   
 -  (4(0/874  -  8(3( الحنفّي  الظاهرّي  الله  عبد  بن  بردي  تغري  بن  يوسف 
470)(. القاهرة: دار الكتب المصرّية، 348)-)39)/9)9)-)97)، 6)مج.

نزهة األلّباء في طبقات األدباء: األنبارّي، أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن   
محّمد بن عبيد الله األنصارّي )3)5 - 9/577))) - )8))(. تحقيق: محّمد أبو 

الفضل إبراهيم. مدينة نصر – القاهرة: دار الفكر العربّي، 8)4)/998)، 9)4ص.

الخير محّمد بن محّمد بن محّمد  أبو  الجزرّي،  ابن  العشر:  القراءات  النشر في   
ومراجعته  تصحيحه  على  أشرف   .)(4(9  -  (350/833  -  75(( الشافعّي 
 ،](940/(359[ الفكر،  دار  بيروت:  الضّباع.  محّمد  علّي  األخيرة:  للمّرة 

)ج/)مج.
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البغدادّي،  باشا  إسماعيل  المصنِّفين:  وآثار  فين  المؤلِّ أسماء   - العارفين  هدّية   
 -  (839/(339  -  ((55( البابانّي  سليم  مير  بن  أمين  محّمد  بن  إسماعيل 
0)9)(. بيروت: دار إحياء التراث العربّي، مج5 - 6. ]تصوير طبعة إستانبول: 

مطبعة وكالة المعارف، 360) - )36)/)94) - 943)، )مج[

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خّلكان، أبو العّباس أحمد بن محّمد بن   
أبي بكر )608 - )68/)))) - )8))(. حّققه: إحسان عّباس. بيروت: دار 

صادر، 4)4)/994)، 8مج.

ثبت المصادر والمراجع بغير العربّية:
 GAS > Geschichte des arabischen Schrifttums

 Die Geschichte des Korantextes: Bergsträsser, Gotthelf & Pretzl, Otto. 

Leipzig: Dietrich’sche Verlagsbuchhandlung, 1938, 3. Teil.

	 Tradition	and	Survival:	A	bibliographical	survey	of	early	Shī’ite	literature:	

Modarressi, Hossein. Oxford: Oneworld, 2003, vol. 1.

 Geschichte des arabischen Schrifttums: Sezgin, Fuat. Leiden: Brill, 1967, 

vol. 1.
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