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تراجم القراء يف غري املعرفة والغاية
قراء األندلس أمنوذجًا
Biographies of [Quranic] Reciters Outside
Al-Ma'arifa and Al-Ghaaya: Andalusian
Reciters as Case Study
إعداد:
د .يوسف بن مصلح بن مهل الردادي
األستاذ املشارك بقسم القراءات بكلية القرآن الكرمي والدراسات
اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية

أنموذجا ،د .يوسف بن مصلح الردادي
تراجم القراء في غير المعرفة والغاية  -قراء األندلس
ً

املستخلص
يُع ىن هىنىناا ال ىن بىنىنابرار ج ىنرارم الق ىنراء الىنىنايا ه جيفىنىنر ج ىنرا م
أشىن ىن ىن ىن ر مت ىن ىن ىنىنو جىن ىن ىن ىنرارم القىن ىن ىن ىنراء و ىن ىن ىنىنا معر ىن ىن ىنىنة القىن ىن ىن ىنراء الك ىن ىن ىنىنار لل ىن ىن ىنىناه
(ت748ه ىن ويايىنىنة الة ايىنىنة زبىنىنا اجلىن ر (ت833ه ىن وا ايتيىنىنار ىنراء
أوذذرىنا ألهىنىنرهم ال ىناهر للىنم القىنراءات زسىنيبا الكتىنىنو
األنىندل
ا
واألسانيد.
جسىنىنليا الءىنىنذء للىنىنِّ م ىنىنا ان جىنرارم الق ىنراء
وي ىنىندا ال ىن
ي ىنىنص امل ىن ىنىنا ر املش ىن ىن ذري بابىن ىنىنا وبي ىنىنان أس ىن ىن ا ل ىنىند اسىن ىنىنتي اء املعر ىن ىنىنة
والغاية لرتارم راء األندل ؛ ويصهم.
يبا يلي
وجتلخص أهم نتائج ال
ُ 1ر ُّل متو جرارم القراء م قذ ي  -حبسو مىنا و ىنع لليىنل ال ا ىن -
وبعء ىن ىن ا ُقىن ىنىند رمىن ىنىنا م كىن ىنىنر مكتىن ىنىنا ابىن ىنىنا املةىن ىنىنا ومتىن ىنىنا أ
العالء اهلبااين.
 2ه يسىنىنتذلو ابىنىنا اجل ىن ر متابىنىنل يايىنىنة الة ايىنىنة ي ىن ج ىنرارم الق ىنراء
الىن ىنذار ي مت ىنىنا يف ال ىنىنداين وال ىنىناه وسىن ىن و ذل ىنىنف ل ىنىند و ذ ىنىنل لل ىنىنِّ
جذصل ليل ال ا .-
لكل مة با  -حبسو ما َّ
نسخة جامة ٍّ
 3جرر ىن أبىنىنرر أس ىن ا لىنىند جر ىنىنة الىنىناه وابىنىنا اجل ىن ر ل ىن ع ىنراء
لىنىند و ذ بىنىنا للىنىنِّ بع ىن امل ىنىنا ر األندلسىنىنية ال ىن
األنىنىندل
جر ت هلم ولد ر لت با لألندل .
 4ج يىنىنر متىنىنو التىنىناريم ب ىنرتارم هريىنَّىنة لعلبىنىناء مت ىنىندريا ه يىنُىنرترم هلىنىنم
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متو الرتارم املتخ ة مكتو جرارم القراء والة اي ويصهم.
يبا يلي
مبا جتلخص أهم جذصيات ال
 1ل ىنىنت لةاي ىنىنة األ س ىنىنا العلبي ىنىنة ج ىن رىنت ج ىنىنر كىن ىنري ال ىن ىن (جىن ىنرارم
القراء يىنص م ااىنا نىنبا ورل العبىنل و لقىنات الةقىنال مىنا أرىنل
اخلروج بت رذر أوس ذل املذنذع يغطي ما ة رذان ل وأبعا ه.
ىن ن ىنىنذا متىنىنو ج قىنىنات الق ىنراء مىنىنا امل ىنىنا ر
 2جذريىنىنل ال ىنىنا مجع
ال ىن نقلىنىنت لة ىنىنا مكتىنىنا ابىنىنا ال ىن ُىنبةا ومتىنىنا أ لبىنىنرو الىنىنداين
ومت ىن ىنىنا أ الع ىن ىنىنالء اهلب ىن ىنىنااين وي ىن ىنىنصهم و راس ىن ىنىنت ا راس ىن ىنىنة وص ىن ىن ىن ية
جارخيية.

الكلم ا ااال الد لي ا ااة :جىن ىن ىنرارم القىن ىن ىنراء األن ىن ىنىندل
الك ار ياية الة اية احلا ظ الاه احلا ظ ابا اجل ر .
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معر ىن ىنىنة القىن ىن ىنراء

 يوسف بن مصلح الردادي. د،أنموذجا
 قراء األندلس- تراجم القراء في غير المعرفة والغاية
ً

Abstract
This research seeks to highlight biographies of the
Quranic reciters who have not been reported in the most
famous books in Taraajim Al-Qura'a field which are:
Ma'rifat al-Qurra' al-Kibaar al-Tabaqat wa-al-a'sar by AlHafiz al-Dhahabi (d. 748 AH), and Ghayat al-Nihaya fi
Asma Rijal al-qiraʼat uli al-riwayah wa aldirayah by AlHafiz ibn al-Jazari (d. 833 AH). Andalusian Quraa
(Quranic reciters) were selected as case studies due to
their significant contributions to Qiraa'at field, particularly
in the books and the chains of narrators.
This research aims to shed light on the sources of alQura'a biographies -and others- beyond the most known
sources in the field. The study explains the reasons for not
including all Andalusian reciters and others’ biographies
in al-Ma'rifat and al-Ghayat.
The main findings of the study are:
1) Most of the books on reciters biographies are missed, as
per the author knowledge, and some of these books were
missed in earlier era such as the book by Ibn al-Munadi
and the book by Abi al-Ala'a al-Hamathani.
2) The book Ghayat al-Nihaya by Ibn al-Jazari does not
cover all reciters’ biographies that have been reported in
al-Dani and al-Dhahabi books. The reason can be that Ibn
al-Jazari did not review the full version of these two
books, as per the author inference.
3) The main reason for not including the biographies of
some Andalusian reciters in al-Dhahabi and Ibn al-Jazari
biographies books is that they, particularly Ibn al-Jazari,
did not review the Andalusia’s sources that wrote about
them; and they did not travel to al-Andalus.
4) History books are filled with valuable biographies of
influential scholars who have not been included in most
recognized biographies’ books, such as books on
biography of the reciters and the linguists and others.
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The key recommendations are:

1) To draw the attention of scientific departments to adopt
the idea of this research (biographies of Quran reciters in
non-primary sources) and discuss it further in the
workshops and seminars in order to reach a
comprehensiveview of the topic covering all its different
aspects.
2) To direct the researchers to gather the texts of Tabaqat alQura’a books from the sources that have cited the msuch
as the book by Ibn al-Munadi, the book by Abi Amr alDani, the book by Abi al-Ala'a al-Hamathani and others,
and to provide historical and scientific review of them.

Keywords:
Trajim Al-Qura'a, Ma'arifa Al-Qura'a al-kibar,
Ghayat al-Nihaya, Al-Hafiz al-Dhahabi, Al-Hafiz ibn alJazari.
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املقدمة
احلبىنىند ر ر العىنىناملع وال ىنىنالي والسىنىنال للىنىنِّ ن يةىنىنا بىنىند يىنىناا
األن ياء واملرسلع و ائىند الغىنر النيلىنع وللىنِّ آلىنل الطي ىنع وصىن ل الغىنر
امليامع وما ج ع م با سان يذ الديا وبعد
جرارم القراء وأهل
ان للعلباء لةاية ظاهري متتابعة
األ اء و را ها بالتآليع املستقلة ملا هلا ما أ ية بالغة جدويا
س يفصهم وأي ارهم ووصع ر الهتم األيا لا شيذي م ون ا
أسانيدهم ومروياهتم ومتيي املتقا ما الءعيع وسر لةاويا
مؤل اهتم ووص ا وبيان يبت ا العلبية ويص ذلف.
ولةىني م ار العلبىناء والقىنراء بالتىنفليع هىناا ال ىنا مىنف لبىنرو الىنداين
يف
وأ العىنىنالء اهلبىنىنااين والىنىناه وابىنىنا اجل ىن ر ويىنىنصهم ز أن لىنىند العمجىنىنذر للىنىنِّ
ُرىن اىنل متىنىنو ج ىنرارم الق ىنراء  -لكذاىنىنا م قىنىنذ ي  -رعىنىنل از ت ىنىنار للىنىنِّ املذرىنىنذ
مة ىنىنا ظىنىنة ظىنىناهري الدراسىنىنات املعاص ىنري مكتىنىنا معر ىنىنة الق ىنراء الك ىنىنار للىنىنِّ
الط ق ىنىنات واألل ىنىنار لل ىنىنا ظ ال ىنىناه ومت ىنىنا ياي ىنىنة الة اي ىنىنة أظ ىنىناء رر ىنىنال
القراءات أويل الرواية والدراية لل ا ظ ابا اجل ر .
ذل استقراء متو التاريم واملشيخات
وجتب ذر كري هاا ال
واأله ات واألسانيد للذ ذا للِّ جرارم ر ٍاء مت دريا ه يُرترم هلم
الغاية ريم
املعر ة ومالف احلا ظ ابا اجل ر
احلا ظ الاه
ش رهتم أم ارهم وج درهم لإل راء وارج اج م باأليا والتلقي لا
م ار املقرئع بلداام وجتلبا املقرئع والعلباء للِّ أيدي م ءالا
للبي القراءات والتنيذيد ويص ا.
لا مؤل اهتم
يف
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ب يان أس ا لد اسىنتي اء املعر ىنة والغايىنة لىنرتارم السىنا ي
ويُع ال
الق ىنراء املت ىنىندريا ريىنىنم مىنىنامت م وش ىن رهتم بلىنىنداام و اولىنىنة استق ىنىناء ذلىنىنف
مبة نييىن ىنىنة للبيىن ىنىنة مىن ىنىنا يىن ىنىنالل راسىن ىنىنة م ىن ىنىنذر ي  -ىن ىنىنط ز يط ىن ىنىنذل ال ىن ىن -
ملة نيي ىن ىنىنة ال ىن ىنىناه واب ىن ىنىنا اجلىن ىن ىن ر متابي ب ىن ىنىنا و بىن ىن ىنرار أه ىن ىنىنر ر الهت ىن ىنىنم العلبي ىن ىنىنة
متامىنا ملق ىنذ متابي بىنا و اىنا جل ذ ىنا
وحت يل م لىنا مشىناخي م ذلىنف ا
ولي استدرا اما للي با  -معاذ ار  -أو جقليالا مما مت اه.
ىنفوذذج؛ ن ىن اىنرا ألهىنىنر مدرسىنىنة األنىنىندل ال ىن اىنع
وا ايتيىنىنار ىنراء األنىنىندل مىن ٍ
للىنىنم الق ىنراءات ز سىنىنيبا الكتىنىنو واألسىنىنانيد م ىن از ت ىنىنار للىنىنِّ أش ىن ر متىنىنو
ج ىنىناريم األن ىنىندل وجىن ىنرارم للبائ ىنىنل حبس ىنىنو م ىنىنا يةاس ىنىنو ني ىنىنم ال ىن ىن مكت ىنىنا
رىنىناوي املقت ىن لل بيىنىند ومتىنىنا ال ىنىنلة زبىنىنا بشىنىنكذال ومتىنىنا التكبلىنىنة زبىنىنا
األبَّىنىنار ومتىنىنا صىنىنلة ال ىنىنلة للغرنىنىناجي ويصهىنىنا م ىن الررىنىنذع امل ىنىنا ر األيىنىنر
 التىنىناريم ويىنىنصه  -ذا ا تءىنىنِّ املقىنىنا حبسىنىنو مىنىنا يكتبىنىنل بىنىنل املىنرا وجتءىن بىنىنلوالا ايرتت لل العةذان التايل
ال كري العلبية ال يتةاوهلا ال
أنموذجا
تراجم القراء في غير المعرفة والغاية ،قراء األندلس
ً
سىنىنائالا املىنىنذ القىنىندير أن يتق ىنىنل هىنىناا العبىنىنل العلبىنىني وية ىن بىنىنل مىنىنا
ىنرأه وأن يغ ىنىنر يل جق ىنىنص ويسىنىنرتين بسىنىنرته اجلبيىنىنل الىنىندنيا وا يىنىنري
وآيرا.
واحلبد ر أوزا ا
أهمية الـموضوع وأسباب اختياره:
وأس ا ايتياره ما يالل الةقاط التالية
جربر أ ية مذنذع ال
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]1

]2

]3

]4

]1
]2
]3

]4

يىنىنص متىنىنا يف معر ىنىنة
لةايتىنىنل عب ىن و ىنىناء ج ىنرارم ىنراء األنىنىندل
القراء الك ار لل ا ظ الاه ويايىنة الة ايىنة لل ىنا ظ ابىنا اجلىن ر
و ا أش ر متو جرارم القراء وللي با املعتبد باببا.
براره للقيبة العلبية العالية الىن ككىنا حت ىنيل ا مىنا متىنو التىناريم
واملشيخات واأله ىنات و مكانيىنة جقسىنيب ا حبسىنو العلىنذ معلىنذ
القرآن واحلدي وال قل والة ذ ويص ذلف.
سىن ىن امل مب ىنىنال بعىن ىن رذان ىنىنو ال ىنىنةقص جىن ىنرارم الس ىنىنا ي القىن ىنراء
األلىن ىنىنال مفظىن ىنىناء الشىن ىنىنيذن والتالميىن ىنىنا ولةىن ىنىناويا امل ىن ىنىنة ات وج ىن ىنذاريم
الر الت والت ةيع وحتديد جذاريم امليال والذ اي ويص ذلف.
لىنىند ورىنىنذ راسىنىنات مذسىنىنذلية شىنىناملة لةيىنىنت باستق ىنىناء ج ىنرارم
الس ىنىنا ي القىن ىنراء األل ىنىنال واس ىنىنتي اء رذان ىنىنا املختل ىنىنة م ىنىنا م ىنىنا ر
متةذلة ز جقت ر للِّ متو جرارم القراء و دها.

أهداف البحث:
جسليا الءذء للِّ م ان جرارم القراء يص امل ا ر املش ذري بابا.
بيان أس ا لد استي اء املعر ة والغاية لرتارم راء األندل ويصهم.
حت ي ىن ال ىنىنا مجع وجل ىنىنة الدراسىنىنات العليىنىنا وج ىنىنذري م لسىنىنرب أي ىنذار
مت ىنىنو الت ىنىناريم واملش ىنىنيخات واأله ىنىنات واألس ىنىنانيد جلب ىن ىن ج ىن ىنرارم
للباء مل ا مما ه يرترم هلم ب ذري مكتبلة.
جقدكىنىنل ألوىنىنذذج للبىنىني ككىنىنا السىنىنص للىنىنِّ مةذالىنىنل مىنىنا يىنىنالل ىن
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املا ي العلبية ملذنذع ما

يص م ااا األصيلة.

حدود البحث:

أ] ُّ
املذنذلي
احلد
ُّ
يُع ىن ال ىن ب ىنرتارم ىنراء األنىنىندل الىنىنايا ه يىنُىنامروا متىنىنا يف املعر ىنىنة
للىنىناه والغايىنىنة زبىنىنا اجلىن ر ويشىنىنبل مىنىنا نشىنىنف األنىنىندل و ن ر ىنىنل مة ىنىنا
وما جذىف ي ا و ن ر ل لي ا ءالا لبا نشف وجذ ي ا.
ب] ُّ
نيي
احلد املة ُّ
بع املة ج التارخيي واملة ج الذص ي.
جيب ال
ج] ُّ
احلد الَّماينُّ
يُعىن ال ىن ب ىنىنرتي رمةيىنىنة مرج طىنىنة بتىنىنفليع متىنىنو جىنرارم القىنراء بىنىندءاا مىنىنا
الق ىنىنرن المجالىن ىن اهلني ىنىنر ال ىنىنا شىن ىن د ج ىنىنفليع يلي ىنىنة ب ىنىنا يي ىنىناط (ت240هىن ىن
لكتابىنىنل ج قىنىنات القىنراء اايىنىنة القىنىنرن التاسىن اهلنيىنىنر املىنرج ا بتىنىنفليع ابىنىنا
اجل ىن ر لكتابىنىنل يايىنىنة الة ايىنىنة و ىنىند أجذس ىن ذلىنىنف  -لىنىنيالا  -ل ائىنىندي مت ىنىنلة
مبذنذع ال .
خطـة البحث:
مقدمىنة ومت يىند وهالهىنة م ا ىن رئيسىنة ويامتىنة

سبت ال
ُ
ال ارس وذلف مبا يلي
المقدمة ،وجتءىنبا  1أ يىنة املذنىنذع وأسىن ا ايتيىناره 2 .أهىنداا
ال  3 .دو ال  4 .يطىنة ال  5 .مة ج ال .
235

أنموذجا ،د .يوسف بن مصلح الردادي
تراجم القراء في غير المعرفة والغاية  -قراء األندلس
ً

التمهيد ،و يل لرض جارخيي لكتو جرارم القراء.
يص املعر ة والغاية.
المبحث األول :واذج ما جرارم راء األندل
المبحث الثاني :أس ا لد استي اء املعر ة والغايىنة لىنرتارم ىنراء
األندل .
المبحااث الثالااث :أهىنىنر متىنىنو التىنىناريم واملشىنىنيخات هىنراء ج ىنرارم
القراء.
الخاتمة ،وجتءبا أهم الةتائج والتذصيات.
ىن ىنىنرس
الفه ا ااا  ،وجتء ىن ىنىنبا ىن ىنىنرس األل ىن ىنىنال امل ىن ىنىنرترم هل ىن ىنىنم
امل ا ر واملرار .

1
2

3
4

منهج البحث:
اخلطذات التالية
يةت م مة ج ال
ىنت اجلبىن ىن يف ب ىنىنع مة ني ىنىنع مب ىنىنا يةاس ىنىنو م ىنىنل م ىن ىن و ىنىنا
رالي ىن ُ
املة ج التارخيي واملة ج الذص ي.
أت لىن ىنىنة مىن ىنىنا متىن ىنىنو ج ىن ىنرارم األندلسىن ىنىنيع منيىن ىنىناوي املقت ىن ىن
اسىن ىنىنتقر ُ
لل بيىنىند وال ىنىنلة زبىنىنا بشىنىنكذال والتكبلىنىنة زبىنىنا األبىنرىنار ويصهىنىنا
بغية ر جرارم القراء الايا ه يرترم هلم الاه وابا اجل ر .
ىنت الرتجيىنىنو التىنىنارخيي ما ىنىنة املذانىن الىن جءىنىنبةت الة ىنىنائر
راليىن ُ
مالكتو والرتارم.
ه أُسىن و الرت ىنىنة للقىنراء الىنىنايا أور هتىنىنم ال ىن لىن ال ي يىنىند
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لا القدر املالئىنم ممجلىنل وامت يىنت برت ىنة مىنذر ي ىنذل صىنلت م
بالقراءات وأ لت مذان جرا م ملا را التذسىن ذلىنف
ورالي ىنىنت ه ىنىنات ج ىنذاريم و ي ىنىناهتم ىنىندر ازس ىنىنتطالة وم ىنىنا ه أ ىنىنع
للىنىنِّ جىنىناريم و اجىنىنل ىنىناين أشىنىنص القىنىنرن الىنىنا لىنىنال يىنىنل وحتديىنىند
ذلف بةاءا للِّ صلتل بشيذيل وجالمياه.
ىنت بع ىن امل ىنىنا ر ال ىن ز صىنىنلة هلىنىنا ب ىنرتارم األندلسىنىنيع
 5ررعىن ُ
م ىنىنا أر ىنىنل ل ىنىنم ك ىنىنري ال ىن ىن وجذس ىنىني ائرهت ىنىنا م ىن ىن ع متىن ىنىنو
املشيخات واأله ات والتاريم وبع امل ا ر اخلطيَّة.
ىنرت
وت أش ىن ىن ر الط عىن ىنىنات يبىن ىنىنا ذمرجىن ىنىنل مىن ىنىنا م ىن ىنىنا ر وأشىن ىن ُ
 6ل ىن ىن ُ
مذان يسصي ايتالا الط عىنات لتعلقىنل مبذنىنذع ال ىن ون ىنت
أيءىنىنا وه أذمىنر بيانىنىنات ج عىنىنات
للىنِّ ذلىنىنف احلاشىنية؛ و ال ىنىنارس ا
ىنت بايرا ه ىنىنا م َّ ىنىنلة
امل ىنىنا ر ذاش ىنىني ال ىن لكمجرهت ىنىنا وأمت ي ىن ُ
رس امل ا ر واملرار .
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التمهيد ،وفيه :عرض تارخيي لكتب تراجم القراء.
لىنىنت العلبىنىناءُ  -مةىنىنا ىنىنرون التىنىندويا األو  -بالت ىنىنةيع فتلىنىنع العلىنىنذ
ولل ىنىنِّ رأس ىن ا لل ىنىنم الق ىنراءات وه يقت ىنىنروا لل ىنىنِّ ران ىنىنو رواي ىنىنة ىنىنروا ازي ىنىنتالا
سىن ىنىنو بىن ىنىنل لة ىن ىنذا بء ىن ىن ا أظىن ىنىناء الق ىن ىنراء وجقييىن ىنىند أسىن ىنىنانيدهم وج قىن ىنىناهتم ومتيي هىن ىنىنا
واحلكىنىنم للي ىنىنا وص ىنةَّ ذا ذلىنىنف م ىنىنة ات لىنىندي؛ ا ت ىنىنروا ي ىنىنا للىنىنِّ ىنرا ج ىنرارم
الق ىنراء وج قىنىناهتم بالت ىنىنةيع ون يىنىنصهم ليس ىن ل ىن ُىنرهم والذ ىنىنذا للىنىنِّ أي ىنىنارهم
ون ا أظاء شيذي م ورواهتم وجتاب ذلف ط ل رنا احلانر.
وجكتة ىن مت ىنىنو ج ىنرارم القىن ىنراء م ىنىنا ي للبيَّىنىنة هريَّىنىنة ىنىنذل س ىن يفىنص القىن ىنراء
وأي ىنىنارهم وأسىنىنانيدهم تلىنىنع بتعىنىند مشىنىنار مؤل ي ىنىنا وجةىن اذع مةىنىناهني م
وجرائ ىنىنآ ج ىنىنآلي م وم ىنىند و ىنىنذ م لل ىنىنِّ جر ىنىنة وا ي ىنىنة مست يء ىنىنة للعليف ىنىنم
املرترم لل وحت ُّ ا متو التاريم واملشيخات واأله ات واألسانيد هىنراء
يف
جرا م مبا ه يامر متو جىنرارم القىنراء املتخ ىنة ممىنا يىنؤ  -بعىند
اجلب بية با  -امتبال جرارم القراء ما لدي م ا ر فتل ة.
وسف ت ر  -هاا التب يد  -للِّ يىنرا أظىناء مىنؤل ي متىنو جىنرارم
الق ىن ىنراء مقرونىن ىنىنة مبؤل ىن ىنىناهتم و ىن ىنىنآ لىن ىنىنرض جىن ىنىنارخيي متسلسىن ىنىنل ي ىن ىنىندأ مىن ىنىنا بدايىن ىنىنة
التىنىندويا ويةت ىنىني بعىنىند القىنىنرن التاس ىن اهلنيىنىنر يبىنىنا لىنىنل صىنىنلة باملعر ىنىنة والغايىنىنة
ببا ون يص ا ما الكتو .وبيان ذلف مبا يلي
ن ارا لعةاية ال
 ]1يلي ىنىنة ب ىنىنا ييَّىنىناط ب ىنىنا يلي ىنىنة ب ىنىنا ييَّىنىناط أب ىنىنذ لب ىنىنرو العُ ىن ُر
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(ت240هىن لل متا ج قات القراء( 1ه أ ع لليل.
 ]2أمحد با رع ر با بد با ل يد ار ابىنا الىن ُىنبةا أبىنذ احلسىنع
ال غدا (ت336هىن لل متا أ ذاج القراء( 2ه أ ع لليل.
ىنلي الةقىنىنال
 ]3بىنىند بىنىنا احلسىنىنا بىنىنا بىنىند بىنىنا ريىنىنا أبىنىنذ بكىنىنر املذصىن ُّ
امل اسر (ت351هىن لل
أ -املعنيم الك ص أظاء القراء و راءاهتم(. 3
 -املعنيم األوسا(. 4

(1
(2

(3

(4

يُة ر ابا الةدمي "ال رست" (ا  288؛ وال غدا "هدية العار ع" (. 350/1
يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا لس ىن ىنىنامر "ج ىن ىنىناريم مش ىن ىنىنآ" ( 383/5؛ وال ىن ىن د "ال ىن ىنذا
بالذ يات" (. 60/1
جس ىن ىنىنبية ىن ىن ىنراء بغ ىن ىنىندا مب ىن ىنىنا وص ىن ىن ل اخلطي ىن ىنىنو "ج ىن ىنىناريم بغ ىن ىنىندا "
وه ىن ىنىنذ مت ىن ىنىنا
( 12/5جر ة أمحىند بىنا بىنراهيم َّورال يلىنع ال ىنَّار والق طىني " ن ىناه الىنرواي"
( 140/3جر ة ابا سعدان الءرير .ون ذصل مت ر ة؛ رديري باجلب .
جاريم بغدا " (ا . 200
الع يفبر "مذار اخلطيو ال غدا
ولالست ا ي يُة ر ُ
يُة ىنىنر الىنىناه "معر ىنىنة الق ىنراء الك ىنىنار" ( 583/2؛ والةىنىندمي "ال رسىنىنت"
(ا  36؛ واب ىن ىنىنا يلك ىن ىنىنان "و ي ىن ىنىنات األلي ىن ىنىنان" ( 298/4؛ وال ىن ىن ىن د
الداو "ج قات امل سريا" ( 132/2؛
"الذا بالذ يات" ( 255/2؛ و ُ
وال غدا "هدية العار ع" (. 44/2
وا ت ىنىنر ال ىنىناه "ج ىنىنامري احل ىنىنا " ( 908/3لل ىنىنِّ ذم ىنىنر املعني ىنىنم الك ىنىنص ل ىنىنل
وظَّاه املعنيم األمرب أظاء القراء.
يُة ر امل ا ر السابقة.
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ج -املعنيم ال غص( 1وه أ ع للِّ املعارم المجالهة.
 ]4أمحىند بىنىنا احلسىنىنع بىنا م ىنران أبىنىنذ بكىنر الةيسىنىنابذر (ت381ه ىن
ج قات القراء( 2ه أ ع لليل.
لل متا
 ]5لمجبان با سعيد با لمجبان با سعيد أبذ لبرو الداين (ت444ه ىن
لىنىنل متىنىنا جىنىناريم ج قىنىنات الق ىنراء واملقىنرئع مىنىنا ال ىن ابة والتىنىنابعع ومىنىنا
بع ىن ىنىندهم م ىن ىنىنا اخل ىن ىنىنال ع( 3و ىن ىنىنع  .ىن ىنىنال لىن ىن ىن ون لل ىن ىنىنِّ طع ىن ىن ٍىنة
ٍ
فطذجة مةل(. 4
 ]6للي با أمحد با سىنعيد بىنا ىن أبىنذ بىند األندلسىني (ت456ه ىن
ج قات القراء( 5ه أ ع لليل.
لل متا
 ]7أمحد با ال ءل با بد با أمحد أبذ بكىنر ال اجر ىناين (ت460ه ىن

(1
(2
(3

(4

(5

يُة ر امل ا ر السابقة.
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 49/1
يُة ر " رسة ابا يص" (ا  106؛ و"برنامج التنيي " (ا  44؛ والاه
"معر ة القراء الك ار" ( 776/2؛ واليا عي "مىنرآي اجلةىنان" ( 182/5؛ والة ىناهي
"جاريم ءاي األندل " (ا  33؛ وابا اجل ر "ياية الة اية" (. 3/1
يُة ىنىنر حب ىن ل ىن ون " ور رمىنىنات ال ىن الشىنىنرلية جس ىن يل الكشىنىنع لىنىنا
جماهيىنىنل املخطذجىنىنات بع ىن فطذجىنىنات الت سىنىنص وللىنىنذ القىنىنرآن وج ىنرارم الق ىنراء
وذذرا" (ا  56و قآ  .ال ل ون القطعة وه يةشرها بعد.
ا
يُة ر الاه "معر ة القراء الك ار" (. 239/1
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(1

معر ىنىنة أسىنىنانيد الق ىنراءات وجمبىنىنذع الروايىنىنات

لىنىنل متىنىنا املىنىنديل
ه أ ع لليل.
ولعلىنىنل ممىنىنا ُقىنىند ىنىندكاا مىنىنا م ىنىنا ر ال ىنرتا اإلسىنىنالمي ي ىن ىنىنال لةىنىنل
ت رؤيتل»(. 2
ابا اجل ر «يفويفويف ُ
 ]8ل د الكرمي با ل د ال بد أبىنذ معشىنر الطىنرب (ت478ه ىن لىنل
ج قات القراء( 3ه أ ع لليل.
متا
 ]9ل د السال با بد با يذسىنع بىنا بةىندار أبىنذ يذسىنع القىن ويت
(ت488هىن لل متا أ ذاج القراء( 4ه أ ع لليل.
 ]10احلس ىنىنا ب ىنىنا أمح ىنىند ب ىنىنا احلس ىنىنا ب ىنىنا أمح ىنىند أب ىنىنذ الع ىنىنالء اهلب ىنىنااين
العطَّىنىنار (ت569هىن ىن لىنىنل متىنىنا ازنت ىنىنار معر ىنىنة ىنراء املىنىندن
واألم ار( 5ه أ ع لليل.
(1

(2
(3
(4
(5

يُة ىن ىنىنر احلب ىن ىنىنذ "معني ىن ىنىنم األ ب ىن ىنىناء" ( 419/1؛ وال ىن ىنىناه "س ىن ىنىنص أل ىن ىنىنال
الة الء" ( 182/18؛ وابا اجل ر "ياية الة اية" ( 97/1؛ والسخاو
"اإللالن بالتذبيم" (ا . 183
ولالست ا ي يُة ر الدلنياين "مذار ابا لسامر جاريم مشآ" (. 442/1
ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 97/1
يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا اجل ىن ىن ر "ياي ىن ىنىنة الة ايىن ىنىنة" ( 401/1؛ واأل رن ىن ىنىنذ "ج ق ىن ىنىنات
امل سريا" (ا  135؛ و اري يلي ة "مشع ال ةذن" (. 1106/2
يُة ر احلبذ "معنيم األ باء" (. 2325/5
يُة ىنىنر ابىنىنا اجلىن ر "يايىنىنة الة ايىنىنة" ( 204/1؛ و ىنىناري يلي ىنىنة "مشىنىنع
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وي ىنىنر أنىنىنل مىنىنالف ممىنىنا ُقىنىند ىنىندكاا مىنىنا ج ىنرا أمتةىنىنا ا يىنىند ي ىن
ىنع
أشار ليل ابىنا اجلىن ر نىنبا مؤل ىنات اهلبىنااين أنىناا «وأنىنا أجل َّ ُ
للذ ذا لليل أو للِّ شيء مةل مىنا رمىن ٍا ممجىن ٍص بىنا ىنل مةىنل وز ور ىنة
ىنت مىنىنا ذمىنىنر أنىنىنل رآه وال ىنىناهر أنىنىنل لُىنىند م ىن مىنىنا لُىنىند الذ عىنىنات
وز رأيىن ُ
اجلةك يانية( 1وار أللم»(. 2
 ]11بد با أمحد با لمجبان با اكار أبذ ل د ار الاه (ت748هىن
لل متا معر ة القراء الك ار للِّ الط قات واألل ار وهذ مط ذع
لدي ج عات(. 3
 ]12أمحد با ل د القا ر با أمحد ابا مكتذ أبذ بد القيسي
ال ةذن" (. 1106/2
( 1يشص نارلة التتار الش صي لةدما ها ذا بغدا سةة 656هىن وما علذه
ما تل و با ي و ريو و سا ومشل ذلف متىنو للبىناء املسىنلبع املذرىنذ ي
بغدا  .يُة ر الاه "جاريم اإلسال " (. 37/48
( 2ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 204/1
( 3ققل  .جيار آل ذزج وصدرت ج عتل األو لا و ع الديانة الرتمي
اسطة ذل سةة 1416هىن.
و ققل  .أمحد يان بعةذان "ج قات القراء" وصدرت ج عتل األو لا
مرم ىن ىن ىن امللىن ىن ىنىنف ي ىن ىن ىنىنل لل ىن ىن ىنىنذ والدراس ىن ىن ىنات اإلسىن ىن ىنىنالمية الريىن ىن ىنىناض سىن ىن ىنىنةة
1418هىن.
وللكتىنىنا ج عىنىنات أيىنىنر والط عتىنىنان املىنىنامذرجان ىنىنا أ ءىنىنل ج عىنىنات الكتىنىنا مىنىنا
نص مؤلا ل.
ي امتبالل وسالمة ا
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(ت749هىن لل ذيل للِّ ج قات القراء للاه ( 1وهذ مط ذع(. 2
 ]13ل ىنىند ار ب ىنىنا ب ىنىند ب ىنىنا أمح ىنىند ب ىنىنا يل ىنىنع أب ىنىنذ رع ىنىنر وأب ىنىنذ ب ىنىند
اخل رر ىن ىن ىنىني املط ىن ىن ىنىنر (ت765ه ىن ىن ىن ل ىن ىن ىنىنل ذي ىن ىن ىنىنل لل ىن ىن ىنىنِّ ج ق ىن ىن ىنىنات الق ىن ىن ىنراء
للاه ( 3وهذ مط ذع(. 4
 ]14ل د الذها با وه ان أبذ بىند املىن احلة ىني (ت768ه ىن لىنل
مت ىنىنا أ اس ىنىنا األي ىنىنار اس ىنىنا الس ىن عة األيي ىنىنار أئب ىنىنة اخلبس ىنىنة
األم ار الايا انتشرت راءاهتم سائر األ طار وهذ مط ذع(. 5
 ]15لب ىنىنر ب ىنىنا لل ىن اىني ب ىنىنا أمح ىنىند ب ىنىنا ب ىنىند اب ىنىنا ال ىن ُىنبلقاا أب ىنىنذ ىنىنص
ج ق ىن ىن ىنىنات
التك ىن ىن ىنىنرور ُّ َّ امل ىن ىن ىنىنر ُّ (ت804ه ىن ىن ىن ىن ل ىن ىن ىنىنل مت ىن ىن ىنىنا

(1
(2

(3
(4

(5

يُة ر السخاو "اإللالن بالتذبيم" (ا . 184
جُ ىن مل اقىنىنا بىنىنآير متىنىنا "معر ىنىنة الق ىنراء الك ىنىنار" بت قيىنىنآ بىنىند سىنىنيد رىنىنا
احلآ لا ار الكتو احلديمجة القاهري سةة 1389هىن.
و ققت ىنىنل  .ك ىنىنان ص ىنىنان م ىنىند ونُش ىنىنر جمل ىنىنة ال ىنرتا العلب ىنىني الع ىنىنر
العرال سةة . 2016
يُة ر اري يلي ة "مشع ال ةذن" (. 1106/2
جُ ُمل اقا بآير متا "معر ة القراء الك ار" هال ج عات حتقيآ .
ىنامذريا آن ا ىنا وحتقيىنآ بىند ليىند
جيار آل ذزج وحتقيآ  .أمحىند يىنان امل يف
جةطا سةة 1428هىن.
الشع اين لا ار ال ابة للرتا
ققل  .أمحد با ارس السلذ وصدرت ج عتل األو لا ار ابىنا ىن
بصوت سةة 1425هىن.
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القراء( 1ه أ ع لليل.
 ]16أمحىنىند بىنىنا ظاليىنىنل بىنىنا يلي ىنىنة بىنىنا ل ىنىند العىنىنال ابىنىنا الىن ىن ُ سيفاين
جرجيىنو ج قىنىنات
أبىنذ الع ىناس الدمشىنىنقي (ت815ه ىن لىنل متىنىنا
القراء للاه ( 2ه أ ع لليل.
 ]17بىنىند بىنىنا بىنىند بىنىنا بىنىند بىنىنا للىنىني بىنىنا يذسىنىنع أبىنىنذ اخلىنىنص ابىنىنا
اجل ر (ت833هىن لل
أ -متا ااية الدرايات أظاء ررال القراءات( 3ه أ ع لليل.
 مت ىن ىنىنا ياي ىن ىنىنة الة اي ىن ىنىنة أظ ىن ىنىناء رر ىن ىنىنال القىن ىن ىنراءات أويل الرواي ىن ىنىنةوالدراية وهذ مط ذع لدي ج عات(. 4

(1

(2
(3
(4

يُة ىنىنر ابىنىنا ىنىند "حلىنىنظ األحلىنىنا " (ا  200؛ والسىنىنخاو "الءىنىنذء الالمىن "
( 102/6؛ و ىن ىنىناري يلي ىن ىنىنة "مش ىن ىنىنع ال ة ىن ىنىنذن" ( 1106/2؛ واب ىن ىنىنا محي ىن ىنىند
"الس و الذابلة" (ا  388؛ وال رملي "األلال " (. 57/5
يُة ىنىنر ابىنىنا ىنىند "حلىنىنظ األحلىنىنا " (ا  245؛ والسىنىنخاو "الءىنىنذء الالمىن "
( 239/1؛ والشيم "احلا ظ الاه مؤرن اإلسال " (ا . 495
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 3/1
ُلىن ىنىنت بةش ىن ىنىنره ج .بررسرتاس ىن ىنىنر وص ىن ىنىندرت ج عت ىن ىنىنل األو س ىن ىنىنةة 1351ه ىن ىن ىن
وص اذرت لة ا لدي ج عات.
و ققل أبذ براهيم لبرو با ل د ار وصدرت ج عتل األو لا ار اللؤلؤي
القاهري سةة 1438هىن وحتقيقل أ ءل حتقيآ مةشذر للكتا التبد يل
نسم يطيَّ ٍة داها خب ا
ا املؤلع.
للِّ س
ٍ
وللكتىنىنا ج عىنىنات أيىنىنر ولىنىنل مىنىنالف حتقيىنىنآ للبىنىني أرب ىن رسىنىنائل للبيىنىنة
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 ]18ل ىنىند ال ىنىنررال ب ىنىنا محىن ىن ي ب ىنىنا لل ىنىني أب ىنىنذ ال ىن ىن اء الطرابلس ىنىني (ت
بعىن ىنىند860هىن ىن ىن لىن ىنىنل متىن ىنىنا اايىن ىنىنة الغايىن ىنىنة بع ىن ىن أظىن ىنىناء ررىن ىنىنال
القراءات أويل الرواية وهذ مط ذع(. 1
 ]19بىنىند بىنىنا ل ىنىند الىنىنرمحا بىنىنا بىنىند بىنىنا أ بكىنىنر أبىنىنذ اخلىنىنص وأبىنىنذ ل ىنىند
ار السخاو (ت902هىن لل
أ -جلخيص ج قات القراء زبا اجل ر ( 2ه أ ع لليل.
 ذيل للِّ ج قات القراء زبا اجل ر ( 3ه أ ع لليل. ]20ل ىنىند الع ي ىن ىن ب ىنىنا لب ىنىنر ب ىنىنا بىن ىنىند ب ىنىنا ىنىند أب ىنىنذ اخل ىنىنص املكىن ىنىني
جرجي ىنىنو ج ق ىنىنات الق ىنراء للىنىناه لل ىنىنِّ
(ت920هىن ىن ل ىنىنل متىنىنا
روا املعنيم( 4ه أ ع لليل.
ت لليل ما متو جىنرارم القىنراء وج قىناهتم ابتىنداءا مىنا
اا ما و ُ
ل ر التدويا وانت اءا بالقرن العاشر مما لل صلة باملعر ة والغاية.
أيء ىنىنا بع ىن الدراس ىنىنات لل ىنىنِّ ش ىنىنارات ل ىن ع مت ىنىنو
ت ا
وو ىن ُ
(1
(2
(3
(4

عامعة أ القر لكةل ه يُط بعد.
ققىنىنل أ . .لبىنىنر بىنىنا ل ىنىند السىنىنال جىنىندمر وصىنىندرت ج عتىنىنل األو لىنىنا املكت ىنىنة
الع رية بصوت سةة 1431هىن.
يُة ر السخاو "الءذء الالم " (. 17/8
يُة ر امل در السابآ.
يُة ىنىنر السىنىنخاو "اإللىنىنالن بىنىنالتذبيم" (ا  184؛ والغ ىن "الكذامىنىنو
السائري" ( 240/1؛ وابا العبا "شارات الاهو" (. 146/10
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جرارم القراء مةسذبة ملؤل ي ا ه يمج ت لد ص ة حلال بعءىن ا بكتىنو
ج ىنرارم الق ىنراء وجفم ىنىندت م ىنىنا ل ىنىند ص ىن ة نس ىن ة الىن ىن ع ا ي ىنىنر لكت ىنىنو
جرارم القراء .وبيان ذلف مبا يلي
 1ال بص با َّ
بكار با ل د ار با م عو با هابىنت بىنا ل ىند ار بىنا
الُّبص با الع َّىنذا  - -أبىنذ ل ىند ار الىن بص األسىند القرشىني
ج ق ىنىنات القىن ىنراء( 1وه أ ىنىنع
(ت256ه ىن ىن نُس ىنىنو ل ىنىنل مت ىنىنا
للِّ م در متقد أشار ليل.
 2لمجبان با سعيد با لمجبان با سعيد با لبر أبىنذ لبىنرو الىنداين
(ت444هىن ذُمر لل متا جامري احلا ظ لىنرتارم القىنراء السىن عة
ىنروا ازيىنتالا نىنبا متىنو جىنرارم
وارتبال م واج ا م
الق ىنراءات الس ىن يبىنىنا ارتب ىن
الق ىنراء( 2وال ىنذا أنىنىنل متىنىنا

( 1نسيفل ليل أ .املختار ولد أمع حبمجىنل "للىنم ررىنال القىنراءات أ يتىنل وجارخيىنل
العةاي ىن ىن ىن ىنىنة" املةش ىن ىن ىن ىنىنذر مبذ ع ىن ىن ىن ىنىنل لل ىن ىن ىن ىنىنِّ ازنرتن ىن ىن ىن ىنىنت almokhtar-
و ارت ىن ىن ىن ىنىنل
ال ىن ىن بص مىن ىنىنا يىن ىنىنالل الةىن ىنىندمي
 1.blogspot.comووهىنَّ ىنىنآ نس ىن ىن ة الكتىن ىنىنا
"ال رست" (ا  178؛ والاه "سص ألال الة الء" ( 311/12وه
أ ع لليل ي با.
( 2ذمره  .أمحد السلذ مقدمة حتقيقل لكتا امل "أ اسىنا األي ىنار"
(ا  7؛ و أ . .أمحىنىند الرويمجىنىني مقدمىنىنة حبمجىنىنل "اجلىنىنام لىنرتارم ىنراء القىنىنرن
الساب " (ا . 5
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لليل القراء الس عة أو ايتل ذا يل(. 1
 3ل ىنىند ار ب ىنىنا لل ىنىني ب ىنىنا أمح ىنىند ب ىنىنا ل ىنىند ار أب ىنىنذ ب ىنىند ال غ ىنىندا
املعىنىنروا بس ىن ا اخليىنىناط (ت541هىن ىن ىنىنال متابىنىنل امل ىن ج لة ىنىند
جر ىنىنة الكس ىنىنائي «ولُق ىنىنو بالكس ىنىنائي ألن ىنىنل أ ىنىنر مس ىنىناء و ىنىند
يت ذلف مة اج الدليل بفمشع مىنا هىناا»( 2ونقىنل ابىنا
استذ ُ
اجلىن ىن ىن ر ل ىن ىنىنا سىن ىن ىن ا اخلي ىن ىنىناط بعىن ىن ىن جىن ىن ىنرارم القىن ىن ىنراء م ىن ىنىنا يق ىن ىنىنذ
جرارم القراء( 3وار أللم.
از تبال بفن لس ا اخلياط متا
 4بىن ىنىند بىن ىنىنا للىن ىنىني بىن ىنىنا احلسىن ىنىنا بىن ىنىنا مح ىن ىن ي أبىن ىنىنذ الاسىن ىنىنا احلس ىن ىنىنيت
الدمش ىن ىنىنقي (ت765ه ىن ىن ىن ذُم ىن ىنىنر ل ىن ىنىنل ذي ىن ىنىنل لل ىن ىنىنِّ ج ق ىن ىنىنات القىن ىن ىنراء
للاه ( 4وال ذا أن متابىنل ذيىنل للىنِّ ج قىنات احل ىنا للىناه
ول ىنىني لل ىنىنِّ ج ق ىنىنات الق ىنراء( 5ومت ىنىنا ج ق ىنىنات احل ىنىنا لل ىنىناه

(1

(2
(3

(4
(5

يُة ر الداين "جامري احلا ظ" نسخة أ يذن َّري ار (/36أ .
و ىنىند انت ىنىنِّ مىنىنا حتقيىنىنآ الكتىنىنا أ ىنىند الققىنىنع األ انىنىنل التبىنىنا اا للىنىنِّ هىنىنال
نسم يطيَّة وه ي در حتقيقل ط جاريم حترير هاا ال .
س ا اخلياط "امل ج" (. 131/1
ية ىن ىن ىنىنر للىن ىن ىنىنِّ س ىن ىن ىن يل املمجىن ىن ىنىنال ابىن ىن ىنىنا اجل ىن ىن ىن ر "يايىن ىن ىنىنة الة ايىن ىن ىنىنة" (353/1
(52/2( 615/1( 608/1( 598/1( 397/1( 370/1
(. 383/2( 378/2
ذمره اري يلي ة "مشع ال ةذن" (. 1105/2
ابا نير "الدرر الكامةة" (. 62/4
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فتص بالدهع ولي القراء.
 5ل ىنىند الذه ىنىنا ب ىنىنا يذس ىنىنع ب ىنىنا بىن ىنراهيم ب ىنىنا ب ىنىنص اب ىنىنا الس ىنىنالر أب ىنىنذ ب ىنىند
الش ىنىنا عي (ت782ه ىن ىن جُ ىن ىن ل ىنىنل مت ىنىنا بعة ىن ىنذان ج ق ىنىنات الق ىن ىنراء الس ىن ىن
والعةىنذان لىنىني مىنىنا صىنىنةي املؤلىنىنع بىنىنل ال ىنذا أن مءىنىنبذن الكتىنىنا رىنىناري
م ىنىنا املؤل ىنىنع لتلبي ىنىناه أ ل ىنىند ار احلب ىنىنذ اجل ىن ىن ر الش ىنىنا عي( 1ون ىن َّىنبا
أسانيده القراء الس عة م ذمر جرا م ورواجىن م.
لع رارجيفل يف
املؤ ُ
املبحث األول :مناذج من تراجم قراء األندلس يف غري املعرفة

والغاية
انتشارا وما
جعد مدرسة اإل راء األندل ما أوس املدارس
ا
جفهصا املدارس األير وج ذأت م ةَّ ات ألال اإل راء
أل ب ا ا
األندلسيع مة لة ر يعة للِّ مر الع ذر مالت ري لىنبكي با أ جالو
القيسي القرج (ت437هىن والىن داية أل الع اس الىنب دو (ت حنذ
440هىن والتيسص أل لبرو الداين (ت444هىن والشاج ية أل القاسم
الشاج (ت590هىن ويصها ومتر ُر ُّل أسانيد القراء املعاصريا بؤزء
األلال ما مقرئي األندل املت دريا رماام وبغصهم.
وبىن ىنىنالريم مىن ىنىنا القيبىن ىنىنة العاليىن ىنىنة لكتىن ىنىنا يف معر ىن ىنىنة الق ىن ىنراء الك ىن ىنىنار للىن ىنىنِّ
الط قىنىنات واألل ىنىنار للىنىناه ويايىنىنة الة ايىنىنة أظىنىناء ررىنىنال القىنراءات أويل
( 1يُة ر ابا السالر "ج قات القراء الس " (ا . 20
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الرواي ىنىنة والدراي ىنىنة زب ىنىنا اجل ىن ىن ر ؛ ب ىنىنالة ر مكان ىنىنة مؤل ي ب ىنىنا وبالت ىنىنار
اش ىنىنتباهلبا لل ىنىنِّ مت ىنىنو سىن ىن قت با ج ق ىنىنات القىن ىنراء مكت ىنىنا أ لب ىنىنرو
الداين؛ ز أابا ه يستذل ا يىن جىنرارم القىنراء املت ىندريا أم ىنارهم
ومة م راء األندل .
لىنىنة مىنىنا ج ىنرارم ىنراء األنىنىندل الىنىنايا ه
ويتءىنىنبا هىنىناا امل ىن
ىنرترم هلىنىنم املعر ىنىنة والغايىنىنة ابتىنىنداءا مىنىنا القىنىنرن المجال ىن اهلنيىنىنر و ىنىنط
يىنُ يف
(1
القرن الساب اهلنير .
أو ً :من قراء القرن الثالث الهجري:
 1أمحد( 2با براهيم با بد با بار ابا الق ار القرج .
ىنرأ للىنىنِّ أبيىنىنل وأيىنىنا لةىنىنل روايىنىنة ورل الىن أيىنىناها لىنىنا ل ىنىند ال ىنىنبد
با ل د الرمحا صا و ورل.
ظَّاه الرار الايا لال ذمرهم واشت ر اظ م مىنا املقىنرئع ومىنان
ما اجلام بقرج ة وأ رأ بل.
ىنت جرجيىن ىنىنو ال ىن ىنرتارم جرجياىن ىنىنا جارخييىن ىنىنا حبسىن ىنىنو القىن ىنىنرون حبسىن ىنىنو ج ىن ىنذاريم
( 1راليىن ىن ُ
ىنرترم هلىنىنم
الذ يىنىنات حبسىنىنو ر ىنىند يبىنىنا و ىن ُ
ىنت لليىنىنل مىنىنا ج ىنرارم الق ىنراء املىن يف
اليت جرجيو م ا ر جرا م جرجياا جارخييا مالف.
ور ُ
( 2يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 253/1؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" (. 58/1
ولذالده جر ة لةد ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 23/1
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 2ل ىنىند ار( 1بىنىنا كىنىنم الليمجىنىني مىنىنا أهىنىنل اجل يىنىنري .مىنىنا للبىنىناء القىنىنرن
المجال اهلنير .
ر ل املشرل سب ما يذن با ل ىند األللىنِّ جلبيىنا ورل
ومان ب اصا بالقراءات والت سص مت ةةاا ي ا لال اىنبا با.

ثانيًا :من قراء القرن الرابع الهجري:
 3صالد( 2املقرئ أبذ ن ر ال غدا .
ىنرأ القىنىنرآن للىنىنِّ أ بكىنىنر ابىنىنا جماهىنىند وظ ىن مةىنىنل متابىنىنل الس ىن عة
وظ ما أ بكر ابا مقسم.
جىنىنذ  -رمحىنىنل ار  -بع ىن هغىنىنذر األنىنىندل الشىنىنر ية حنىنىنذ سىنىنةة
376هىن.
 4للي( 3با شي ان الد ال ال غدا .
ىنرأ لل ىنىنِّ اب ىنىنا جماه ىنىند و ي ىنىنل األن ىنىندل حن ىنىنذ س ىنىنةة 375هىن ىن وم ىنىنان
لال اىنبا بالقرآن ب اصا بالقراءات.

( 1يُة ىنىنر اخلش ىنىنت "أي ىنىنار ال ق ىنىناء وال ىنىندهع" (ا  222؛ واب ىنىنا ال رن ىنىني
"جىنىناريم للبىنىناء األنىنىندل " ( 299/1؛ والقانىنىني ليىنىناض "جرجيىنىنو املىنىندارك"
(. 243/5
( 2يُة ر ابا ال رني "جاريم للباء األندل " ( 279/1؛ والاه "جاريم
اإلسال " (. 490/8
( 3يُة ر ابا ال رني "جاريم للباء األندل " ( 412/1؛ والاه "جاريم
اإلسال " (. 417/8

250

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

 5براهيم( 1با ُم شار با شريع أبذ س ال ال كر األندلسي.
لرن ىنىنا ل ىنىنا أ احلس ىنىنا لل ىنىني ب ىنىنا ب ىنىند األنط ىنىنامي
أي ىنىنا الق ىنراءي ا
ا امل ىنىنا ع
ومىنىنان يُقىنىنرئ ُمانىنىنل ىنىنر املسىنىننيد اجلىنىنام بقرج ىنىنة ويىنىنة ُق ُ
ويعلام امل تدئع.
جذ  -رمحل ار  -سةة 395هىن.
(2
احلنيا .
 6يفيليفع با سليبان أبذ القاسم القرج يُعرا بابا َّ
ىنرأ لل ىنىنِّ أ احلس ىنىنا األنط ىنىنامي حب ىنىنرا ن ىنىنا برواي ىنىنة ورل و ىنىنالذن
لةىنىنل وأجقىنىنا الىنىنروايتع وأ ىنرأ الةىنىناس ببىنىنا .ومىنىنان لاراىنىنا برسىنىنم امل ىنىنا ع
ونقط ا أيا ذلف لا األنطامي ولالف يل لل يفيليفع الةَّا ا.
جذ  -رمحل ار  -سةة 397هىن .ذمره أبذ لبرو الداين.
ثالثًا :من قراء القرن الخامس الهجري:
 7أمحىنىند( 3بىنىنا للىنىني بىنىنا أمحىنىند بىنىنا بىنىند بىنىنا ل ىنىند ار أبىنىنذ الع ىنىناس
الربعي اليفاياين املقرئ.
"ج ىنىناريم اإلس ىنىنال "

( 1يُة ىنىنر اب ىنىنا بش ىنىنكذال "ال ىنىنلة" ( 140/1؛ وال ىنىناه
(. 749/8
( 2يُة ىنىنر اب ىنىنا بش ىنىنكذال "ال ىنىنلة" ( 226/1؛ وال ىنىناه "ج ىنىناريم اإلس ىنىنال "
(. 772/8
( 3يُة ىنىنر ابىنىنا بشىنىنكذال "ال ىنىنلة" ( 136/1؛و احلبىنىنذ "معنيىنىنم ال لىنىندان"
( 325/1؛ وابا ر ذن "الدي اج املاهو" (. 174/1
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ىن ىنىند األن ىن ىنىندل س ىن ىنىنةة 376ه ىن ىن وُ ىن ىن اد لإل ىن ىنراء باملس ىن ىنىننيد اجل ىن ىنىنام
ىنل آيىنة
بقرج ة ومان ما أهل احل ظ والعلىنم والىناماء وال ىنم ومىنان
مىنىنا آيىنىنات ار جعىنىنا ومىنىنان حبىناىنرا مىنىنا حبىنىنذر العلىنىنم ومىنىنان ز ن ىنىنص لىنىنل للىنىنم
القىنىنرآن راءاجىنىنل و لرابىنىنل وأ كامىنىنل وناسىنىنخل ومةسىنىنذيل ولىنىنل متىنىنا سىنىنا
أ كا القرآن.
رو مب ر لا أ الطيو ل د املةعم ابا يل ذن وأ بكر األ ذ .
جذ  -رمحل ار  -ذ القعدي سةة 401هىن.
 8سىنىنعيد( 1بىنىنا بىنىند بىنىنا ل ىنىند الىنىنرب بىنىنا وهىنىنو أبىنىنذ لمجبىنىنان المجق ىنىني
السر سطي.
لرنا لا أ بكر بد با ل د ار األواجي ويصه.
أيا القراءاي ا
ال لةل أبذ لبرو الداين «لقيتل بالمجغر سةة اهةتع وأرب مائة
نينيت سةة جس وأربعع
وظعتل يقذل أصلي ما الطائع ما هقيع و
ُ
وهال مائة و رأت للِّ أ بكر املعا ر مب ر ومان أبذ الطيو ابا
يل ذن يقرأ معةا وهذ شا سةة اهةتع ومخسع وسةة هال »(. 2
ومان ياهو األ اء ماهو القدماء ما مشيخة امل ريع.
جذ  -رمحل ار  -بسر سطة سةة 404هىن.
( 1يُة ىنىنر اب ىنىنا بش ىنىنكذال "ال ىنىنلة" ( 290/1؛ وال ىنىناه
(. 74/9
ابا بشكذال "ال لة" (. 290/1
( 2نقلل لا الداين ُ
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 9لمجب ىنىنان( 1ب ىنىنا احلس ىنىنا ب ىنىنا لمجب ىنىنان ب ىنىنا أمح ىنىند ب ىنىنا اخل ىنىنيو أب ىنىنذ
لبرو ال غدا .
ىنرأ ب ىنىنالقراءات السىن ىن لل ىنىنِّ أ ج ىنىناهر ال غ ىنىندا املق ىنىنرئ و ي ىنىنل
شىن ىن يلية س ىنىنةة 417ه ىن ىن قىن ىنرأ للي ىنىنل أب ىنىنذ ب ىنىند اب ىنىنا ي ىن رج .وم ىنىنان جمىن ىن اذاا
للتالوي سةاا هلا لال اىنبا مبعاين القرآن.
جذ  -رمحل ار  -بعد سةة 417هىن.
 10حيىن ىنىنى( 2بىن ىنىنا ل ىن ىنىند امللىن ىنىنف بىن ىنىنا ُم ةَّىن ىنىنا أبىن ىنىنذ رمريىن ىنىنا القىن ىنىنرج مىن ىنىنا
املسنيد اجلام بقرج ة.
رو لىنىنا أ احلسىنىنا األنطىنىنامي ومىنىنان ا اىنىنا للقىنرآن جمىن اذاا حلىنىنرا
اذ اىنىنا ب ىنىنل ي ىنىنص متكل ىنىنع راءاج ىنىنل م ىنىنا أممج ىنىنل جالمي ىنىنا األنط ىنىنامي
ن ىنىنا
وأن ط م ملا رأ لليل رو لةل متاا القرآن و يَّدها لليل.
ا ا يري سةة 424هىن.
جذ  -رمحل ار -
 11ل ىنىند الىنىنرمحا( 3بىنىنا بىنراهيم بىنىنا ل ىنىند ار بىنىنا مذسىنىنِّ أبىنىنذ القاسىنىنم
الغيفا قي اإلش يلي.
م ىنىنان ياي ىنىنة التنيذي ىنىند لل ىنىنتالوي ا اىنىنا للقىن ىنراءات ىنىنج ولق ىنىني
باملشىنىنرل الىنىنة مىنىنا املق ىنرئع ق ىنرأ للىنىني م ورو لىنىنة م مىنىنالقةطر وابىنىنا
( 1يُة ر ابا بشكذال "ال لة" (. 25/2
( 2يُة ىنىنر اب ىنىنا بش ىنىنكذال "ال ىنىنلة" ( 312/2؛ وال ىنىناه
(. 402/9
( 3يُة ر ابا بشكذال "ال لة" (. 421/1
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س يان ويص ا.
جذ  -رمحل ار  -سةة 434هىن.
 12سليبان( 1با بد أبذ الربي القرج يُعرا بابا الشيم.
رو لةىنىنل أبىنىنذ احلسىنىنا اإلل ىنىنص املقىنىنرئ .ومىنىنان يطاجاىنىنا بىنىنارع اخلىنىنا
امل ىنىنا ع وأ ىن لبىنىنره متابت ىنىنا مىنىنا أول نشىنىنفجل بقرج ىنىنة آيىنىنر
لبره جليطلة.
جذ  -رمحل ار  -جليطلة بعد سةة 440هىن.
 13يذسع( 2با ل د ار با بد با ل د الرب أبذ لبر الة يفَّبر القرج .
لاه بالقراءات أيا لىنا للبىناء األنىندل وه ير ىنل املشىنرل.
مىنىنا مؤل اجىنىنل الق ىنراءات والتنيذيىنىند( 3متىنىنا ال يىنىنان لىنىنا جىنىنالوي القىنىنرآن
ومتىنىنا التنيذيىنىند واملىنىنديل للىنىنم القىنىنرآن بالتنيريىنىند وازمت ىنىناء ىنراءي
نا وأ لبرو با العالء بتذريل ما ايتل ا يل.
جذ  -رمحل ار  -ربي ا ير سةة 463هىن.
(4
جام ليفت با حيى أبذ القاسم اليفىنيفريذاجي.
با
 14يلي ة
يف
(1
(2

(3
(4

يُة ر ابا بشكذال "ال لة" (. 274/1
يُة ىنر احلبيىنىند "رىنىناوي املقت ىن " (ا  544؛ وابىنىنا يلكىنىنان "و يىنىنات
األليىنان" ( 66/7؛ وابىنىنا العبىنىنا "شىنارات الىنىناهو" ( . 266/5وجر تىنىنل
مش ذري وأي اره مست يءة رمحل ار.
وهي م قذ ي  -يبا أللم . -
يُة ر ابا بشكذال "ال لة" (. 256/1
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ىند رج ىنة سىنةة 467ه ىن وذمىنىنر أنىنل رو لىنا أ ل ىند ار بىنىند
بىنىنا ل ىنىند اجل ىنىنار الطرسذسىنىني لىنىنا أبيىنىنل متابىنىنل الق ىنراءات( 1وأنىنىنل رو
أيءا لا أ الع اس امل دو .
ا
أيا لةل أبذ بد ابا شعيو املقرئ ويصُه.
 15أمحد( 2با أ ل د امللف ال ُىنبكتو أبذ بكر القرج .
ظىن ىن مة ىنىنل أب ىنىنذ لب ىنىنرو ال ىنىنداين ورو لة ىنىنل مت ىنىنا ج ق ىنىنات املقىن ىنرئع
بسةده لا ل د ال بد با ل د ال بد با ل د الرمحا لا ورل لا نا .
 16أمحد( 3با أ حيى أبذ بكر ال ُىنبار .
رو لىنا أ لبىنىنرو الىنداين ومىنىنان مقرئاىنا جمىن اذاا رلىنيالا وصىنةَّع
يدا أياه الةاس لةل.
التنيذيد وفارج احلروا جفلي ا ا م ا
 17أمحد( 4با امد أبذ الع اس ال يفىنبيفرو .
ىندرا ج ىندر
أيا القراءات لا أ لبرو الداين ومىنان مقرئيفىنا مت ا
(1

(2
(3
(4

ولة ىنذان مت ىنىنا الطرسذس ىنىني "ال ىنىنبنيتجل اجل ىنىنام " مب ىنىنا لة ىنىند اب ىنىنا اجل ىن ر
"ياية الة اية" ( 357/1وور لةذانل " رسة ابىنا يىنص" (ا 51
"اجلام لقراءات األئبة" وهذ م قذ  -يبا أللم . -
يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 259/1؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" (. 72/1
يُة ر ابا ل د امللف "الايل والتكبلة" (. 260/1
يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 273/1؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" (. 96/1
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ب لده لإل راء جال لليل أبذ الع اس ابا ل د الع ي با ي وان.
 18هشا ( 1با سليبان أبذ الربي األُ ليشي املقرئ.
اي ىنىنتالا ورل و ىنىنالذن و ظالي ىنىنل ب ىنىنا رع ىنىنر ل ىنىنا
ل ىنىنل مت ىنىنا
نا با أ نعيم.
 19لبر( 2با أ ال ت با سعيد با أمحد أبذ ص القيسي الداين.
الشىن ىنلُذين وبالسىن ىن لل ىنىنِّ أ
ج ىنىنال حب ىنىنرا ن ىنىنا لل ىنىنِّ أ سىن ىن ال َّ
الع ىنىناس بىنىنا أ لبىنىنر املقىنىنرئ وبىنىنا للىنىنِّ أ احلسىنىنا احلُ ىنىنر ز مخسىنىنة
أ ىن ا أوهلىنىنا سىنىنذري اجلبعىنىنة ىنراء الكسىنىنائي ورو لةىنىنل متىنىنا اهلىنىنا
زبا س يان.
جال لليل أبذ احلسا با أ يالو الداين.
م ىنىنان مقرئاىنىنا جم ىن اذاا ج ىنىندَّر لإل ىنراء بداني ىنىنة وص ىنةَّع الق ىنراءات
متاباا سةاا ظَّاه العةذان.
ابعا :من قراء القرن الساد الهجري:
ً
(3
 20بىنىند بىنىنا ل ىنىند الىنىنرمحا بىنىنا ل ىنىند ار أبىنىنذ ل ىنىند ار السر سىنىنطي
املقرئ.

الء ىن ىن ىن ا بغي ىن ىنىنة املل ىن ىنىنتب
( 1يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا بش ىن ىنىنكذال "ال ىن ىنىنلة" ( 292/2؛ و َّ
(. 655/2
( 2يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 368/3؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" (. 297/3
( 3يُة ر ابا بشكذال "ال لة" (. 195/2
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رو ل ىن ىنىنا أ ل ىن ىنىند ار ب ىن ىنىنا شىن ىن ىنري املق ىن ىنىنرئ وي ىن ىنىنصه .أي ىن ىنىنا لة ىن ىنىنل
الق ىن ىنراءات القان ىنىني أبىن ىنىنذ بك ىنىنر ابىن ىنىنا الع ىنىنر وم ىنىنان يُقىن ىنىنرئ الة ىنىناس حبانىن ىنىنري
ش يلية.
جذ  -رمحل ار  -بعد سةة 500هىن.
 21بىنىند( 1بىنىنا بىنراهيم بىنىنا سىنىنعيد بىنىنا مذسىنىنِّ بىنىنا نعىن يفىنم اخليفليفىنىنع أبىنىنذ
ل د ار الرليت التُّطيفيلي.
ر ىنىنل ار ىنىنا ولق ىنىني أب ىنىنا معش ىنىنر الط ىنىنرب مبك ىنىنة و ىن ىنرأ للي ىنىنل الق ىنىنرآن
بالروايات.
جذ  -رمحل ار  -سةة 507هىن.
 22بىنىند( 2بىنىنا َّ
باشىنىنة بىنىنا أمحىنىند بىنىنا أرذُمىنىنان أبىنىنذ ل ىنىند ار الُّهىنىنر
األُند ال لةسي املقرئ.
رو القىنراءات لىنىنا أ القاسىنىنم يلىنىنع بىنىنا بىنراهيم املقىنىنرئ ويىنىنصه.
ومان مقرئا لاراا بالقراءات.
جذ  -رمحل ار  -باش يلية رمءان سةة 515هىن.
 23بىنىند( 3بىنىنا ل ىنىند الع ي ىن بىنىنا أ اخلىنىنص بىنىنا لل ىنىني أبىنىنذ ل ىنىند ار
األن ار السر سطي القرج .
"ج ىنىناريم اإلس ىنىنال "

( 1يُة ىنىنر اب ىنىنا بش ىنىنكذال "ال ىنىنلة" ( 203/2؛ وال ىنىناه
(. 92/11
الء ا "بغية امللتب " (. 90/1
( 2يُة ر ابا بشكذال "ال لة" ( 207/2؛ و َّ
( 3يُة ر ابا بشكذال "ال لة" ( 209/2؛ والاه "جاريم اإلسال " (. 296/11
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رو لا أ او املقىنرئ ويىنصه و ىنرأ القىنراءات للىنِّ أ ل ىند ار
ال ىن ىن يفىنبغيفامي املقىن ىنىنرئ ومىن ىنىنان معتةيىن ىنىنا ب ىنىنالقراءات جم ىن ىن اذاا هلىن ىنىنا متقةاىن ىنىنا لطر ىن ىنىنا
ا اا للقرآن الع يم سا ال ذت بل.
جذ  -رمحل ار  -ررو سةة 518هىن.
 24ل د الرمحا( 1با بد با لتَّا با سا أبذ بد القرج .
ىن ىنرأ ب ىنىنالقراءات السىن ىن لل ىنىنِّ أ ب ىنىند ل ىنىند ال ىنىنرمحا ب ىنىنا ب ىنىند ب ىنىنا
شىنعيو املقىنرئ ور َّىنذ ه لليىنل ومىنان ا اىنا للقىنرآن ممجىنص الىنتالوي لىنل لاراىنا
برواياجل وجُر ل .أراره مكي با أ جالو وابا ل د الرب ويص ا.
ا األو سةة 520هىن.
جذ  -رمحل ار  -بقرج ة
(2
السىنيف ي ن يىنل
 25أمحد با سعيد با ل د ار بىنا سىنراج أبىنذ رع ىنر َّ
سر سطة يُعرا باحلنيار .
أيا الس ز راءي الكسىنائي وبعىن ىنراءي محىن ي لىنا أ احلسىنا
درا إل راء القرآن.
سعيد با بد با ذجة احل يفنيار ومان مقرئاا مت ا
جذ  -رمحل ار  -حنذ سةة 520هىن.
.
 26للي( 3با سعيد با بد با لبر أبذ احلسا الي
( 1يُة ىنىنر اب ىنىنا بش ىنىنكذال "ال ىنىنلة" ( 443/1؛ والقان ىنىني لي ىنىناض "الغةي ىنىنة"
(ا  162؛ وابا العبا "شارات الاهو" (. 101/6
( 2يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 306/1؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" ( 107/1؛ والسيذجي "بغية الذلاي" (. 310/1
( 3يُة ىنىنر ابىنىنا ل ىنىند امللىنىنف "الىنىنايل والتكبلىنىنة" ( 181/3؛ والغرنىنىناجي "صىنىنلة
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ىنرأ بىنىنالقراءات الس ىن للىنىنِّ ص ىن ره أ احلنيىنىناج وزرمىنىنل وللىنىنِّ أ
احلسىنىنا الشىنىناج وابىنىنا أ ريىنىند وأ القاسىنىنم ال اىنىنقلاي ول ىنىند الع يىن ابىنىنا
احلسا وأ بد ما احلر ويصهم.
رو لةىنىنل أبىنىنذ لبىنىنرو ريىنىنا بىنىنا بىنىند ابىنىنا ال ىن ار وأبىنىنذ الع ىنىناس أمحىنىند
با ل د امللف با لبصي الء .
نيف يفىن يفىنم مبىنىنال نقىنىنص ال ىن ُىنبسعدي القىنراءات مىنىنا نيف ىنىنم أ احلسىنىنا
للي با ل ىند الىنرمحا بىنا هىنارون بىنا ل ىند الىنرمحا بىنا ليسىنِّ بىنا او ابىنا
اجلرا ف ا بل.
مان يا  -رمحل ار  -سةة 522هىن.
 27ل ىنىند امللىنىنف( 1بىنىنا مسىنىنعذ بىنىنا مذسىنىنِّ بىنىنا بشىنىنكذال بىنىنا يذسىنىنع
أبذ مروان األن ار .
أيىنىنا القىنراءات لىنىنا القانىنىني أ رمريىنىنا حيىنىنى بىنىنا يىنىنو ويىنىنصه وهىنىنذ
والد ابا بشكذال مؤلع ال لة.
ا ا يري سةة 533هىن.
جذ  -رمحل ار -
 28أمح ىنىند( 2ب ىنىنا رع ىنىنر ب ىنىنا أمح ىنىند ب ىنىنا حي ىنىنى ب ىنىنا يفي ىنىنيو أب ىنىنذ الع ىنىناس
ال لة" (. 256/3
( 1يُة ىنىنر اب ىنىنا بش ىنىنكذال "ال ىنىنلة" ( 462/1؛ وال ىنىناه "ج ىنىناريم اإلس ىنىنال "
(. 597/11
( 2يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 271/1؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" ( 121/1؛ والاه "جاريم اإلسال " (. 622/11
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ينياجي.
القيسي القرج يُعرا بالق يف
َّخىن ىن ىنىناس وأ رع ىن ىن ىنىنر
أيىن ىن ىنىنا الق ىن ىن ىنراءات ل ىن ىن ىنىنا أ القاسىن ىن ىنىنم اب ىن ىن ىنىنا الة َّ
س ىنىنا
ىندما
اخل ررىنىني وج ىنىندر إل ىنراء القىنىنرآن ومىنىنان مقرئاىنىنا جم ىن اذاا متقىن ا
األ اء و جقان الء ا.
جذ  -رمحل ار  -سةة 535هىن.
 29أمحىنىند( 1بىنىنا يلىنىنع بىنىنا سىنىنليبان بىنىنا أ القاسىنىنم أبىنىنذ رع ىنىنر وأبىنىنذ
السر سطي.
الع اس األن ار َّ
ىنج وجىنىنال مبكىنىنة سىنىنةة 531ه ىن للىنىنِّ أ للىنىني
ر ىنىنل املشىنىنرل و ىن َّ
احلسىنىنا بىنىنا ل ىنىند ار بىنىنا لبىنىنر املعىنىنروا بىنىنابا العررىنىناء مبىنىنا جءىنىنبةل متىنىنا
ىنتقر بىنا وج ىندَّر
اجلام القراءات أل معشىنر ل ىند الكىنرمي الطىنرب واس َّ
املربريا أهل الء ا واإلجقان.
لإل راء ومان ما رلَّة املقرئع َّ
مان يا  -رمحل ار  -سةة 540هىن.
 30أمحىنىند( 2بىنىنا ل ىنىند الىنىنرمحا بىنىنا أمحىنىند بىنىنا ربي ىن بىنىنا أمحىنىند بىنىنا ربي ىن
أبذ لامر األشعر القرج .
وصىن و أبىنىنا بكىنىنر
جىنىنال بالسىن للىنىنِّ أ القاسىنىنم يلىنىنع ابىنىنا احليف َّىنىنار يف
ابا العر جذيالا وأممجر لةل.
( 1يُة ر ابا ل د امللف "الايل والتكبلة" (. 292/1
( 2يُة ر ابا ل د امللف "الايل والتكبلة" ( 376/1؛ وابا األبَّار "معنيم
أص ا ال د " (ا  60؛ والاه "جاريم اإلسال " (. 958/11
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جذ  -رمحل ار  -ليلة ليد ال طر سةة 549هىن.
 31أمح ىنىند( 1ب ىنىنا ل ىنىند الع يىن ىن ب ىنىنا هش ىنىنا ب ىنىنا أمح ىنىند ب ىنىنا يل ىنىنع ب ىنىنا
يفي يفوان أبذ الع اس ال ر .
رو ل ىن ىنىنا أ احلس ىن ىنىنا شىن ىن ىنري وي ىن ىنىنصه وم ىن ىنىنان م ىن ىنىنا رلَّ ىن ىنىنة املقىن ىن ىنرئع
ا اذ يا وج در لإل راء ب لده.
مىن ىنىنا مؤل اجىن ىنىنل جمبذلىن ىنىنة العىن ىنىنروس و اظىن ىنىنة الىن ىنىندلاو مال ىن ىنىنا
الق ىنراءات الس ىن ( 2ولىنىنل م ىنىنر ات لكىنىنل مىنىنا مىنىنا الق ىنراء الس ىن عة؛ أررىنىنذري
ص راءجل ولل جآليع يا امل ع ويريىنو القىنرآن و أل اجىنل
ومشكل ن ائره.
ُ
جذ  -رمحل ار  -بعد سةة 553هىن.
 32لل ىنىني( 3ب ىنىنا ل ىنىند الع ي ىن ىن ب ىنىنا ب ىنىند ب ىنىنا مس ىنىنعذ أب ىنىنذ احلس ىنىنا
القيسي اليفسطي.
جال للِّ أ احلسىنا بىنا أ جىناهر الربرىني وأ القاسىنم اللَّ سىني.
جال لليل أبذ ل ىند ار بىنا يلىنع بىنا بىنالخل واخلطيىنو أبىنذ بىند اسىنم بىنا
بد با جذيل.
( 1يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 425/1؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" ( 122/1؛ والسيذجي "بغية الذلاي" (. 325/1
( 2يُة ر املةتذر "شر الدرر اللذام " (. 126/1
( 3يُة ىنىنر ابىنىنا ل ىنىند امللىنىنف "الىنىنايل والتكبلىنىنة" ( 214/3؛ والغرنىنىناجي "صىنىنلة
ال لة" ( 264/3؛ وابا األبَّار "التكبلة" (. 348/3
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متقدما جتذيد القرآن و جقان رو ىنل أ ىنرأه ب ىناس ويصهىنا
مان ا
ولل القراءات م ةع م يد ظَّىناه ازسىنتدزل للىنِّ ر ىن اإلشىنكال
القراءات وج يع املعاين امل بات.
مان يا  -رمحل ار  -سةة 554هىن.
 33أمحد( 1با مذسِّ با أمحد با ال ُىنب ارج با سىنعيد بىنا أيىنذ بىنا
سىنىنعد أبىنىنذ الع ىنىناس األن ىنىنار اخل ررىنىني يةت ىنىني نس ىن ل لةىنىند رىنىنده
ال ا اجلليل سعد با ل ا ي  -رني ار لةل . -
جىنىنال للىنىنِّ أ او بىنىنا أىنىنا وأ ل ىنىند ار بىنىنا ليسىنىنِّ ال ىن يفىنبغيفامي
ىناهرا
ور ل املشرل فيا لا أ معشر الطرب  .ومان مقرئاا جمىن اذاا م ا
لاراا بذرذه القراءات نابطاا هلا وصةَّع ي ا.
مان يا  -رمحل ار  -سةة 555هىن.
 34للي( 2با بد أبذ احلسا ال ُىنبرا ابا ال لةسي.
جىنىنال بالس ىن للىنىنِّ أ احلسىنىنا بىنىنا لُىنىنو الش ىن يد .مىنىنان مقرئاىنىنا جم ىن اذاا
ارا لإل راء.
مت د ا
ولىنىنل رر ىن سىنىنا هنيىنىناء امل ىن ع ظىنىناه باملة ىنىنع ر عىنىنل األمىنىنص
أ للي احلسا با ل د املؤما و ال يل
( 1يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 728/1؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" (. 95/1
( 2يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 340/3؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" (365/3
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ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن يفىنر ال ءىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ُىنل بىن ىن ىن ىن ىن ىن ىنىنل وبيفانيفىن ىن ىن ىن ىن ىن ىنىنا

أمبلتُلُ الةا ع ما شىنعيفانيفا
ل ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىنىنا يف هاله ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ٍىنة س ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىنتايةيفا

م ىن ىنىنا بعىن ىن ىنىندها مخ ىن ىن ىن مىن ىن ىنىنا ال ىن ىن ىنىنب يةيفا
مان يا  -رمحل ار  -سةة 567هىن.
 35أمحىنىند( 1بىنىنا ل ىنىند الىنىنرمحا بىنىنا بىنىند بىنىنا ل ىنىند الىنىنرمحا بىنىنا بىنىند ب ىنىنا
ال َّقر أبذ الع اس األن ار اخل رري.
ج ىنىنال برواي ىنىنة ورل ل ىنىنا ن ىنىنا لل ىنىنِّ أبي ىنىنل وأ ل ىنىند ار ب ىنىنا س ىنىنع
الطُّليطلىن ىنىني املقىن ىنىنرئ وبق ىن ىنراءي نىن ىنىنا للىن ىنىنِّ أ للىن ىنىني احلسىن ىنىنا بىن ىنىنا ل ىن ىنىند ار
ال يفىنبيفرو وأ ل ىند ار بىنا ل ىند ار وبقىنراءي أ لبىنرو ال ىنر للىنِّ أ
ءىن ىنىنل
ىنصه بىن ىنىنا ُم يف َّ
ل ىن ىنىند ار بىن ىنىنا أمحىن ىنىند وبالس ىن ىن للىن ىنىنِّ أ العَّىن ىنىناس بىن ىنىنا ىن ىن ُّ
اليا ىن وأ القاسىنىنم لمجبىنىنان بىنىنا ريىن وأيىنىنا لةىنىنل بعىن م ىنىنة ات
أ لبرو الداين وجال للِّ أ الع اس با ل د ار با الغربال.
ا األو سةة 569هىن.
جذ  -رمحل ار  -مبرامش
 36أمحىنىند( 2بىنىنا للىنىني بىنىنا أمحىنىند بىنىنا أ بكىنىنر أبىنىنذ رع ىنىنر التنيي ىن
يُعرا بابا ال َّ َّ اا.
جال بالس للِّ أ رع ر با للي ابا ال اذل وأ احلسا شري .
جذ  -رمحل ار  -بغرناجة سةة 587هىن.
( 1يُة ر ال د "الذا بالذ يات" ( 31/7؛ وابا اخلطيىنو "اإل اجىنة"
( 182/1؛ وابا ر ذن "الدي اج املاهو" (. 211/1
( 2يُة ر ابا ل د امللف "الايل والتكبلة" (. 464/1
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ونىنا أبىنذ
 37بد( 1با براهيم با بد با براهيم با بىند ابىنا َّ
القاسم اللَّخبي الغرناجي.
جىنال بالسىن للىنِّ أ احلسىنا بىنا هىنايل وأممجىنر لةىنل وللىنِّ أ ل ىنىند
ار بىنىنا محيىنىند وأ القاسىنىنم بىنىنا ُ ىنىنيش ور ىنىنل و ىن َّىنج وجىنىنال بالس ىن للىنىنِّ
أ للي ابا العرراء مبكة سةة 546هىن ور ل العرال.
مىنىنان مقرئاىنىنا متقةاىنىنا جم ىن اذاا ج ىنىندر إل ىنراء القىنىنرآن ع ىنىنام ُشىنىنقر حن ىنىنذ
أربعع سةة.
جذ  -رمحل ار  -ص ر سةة 587هىن.
 38أمحد( 2با بد با صامت أبذ رع ر ال ُىنبرسي.
جال بالس للِّ أ احلسا با بد با هايل.
جذ  -رمحل ار  -بعد سةة 590هىن.
 39أمحد( 3با ل د ار أبذ رع ر اجليفيَّاين يُعرا بابا اليتيم.
مان مقرئاا جم اذاا وهذ الا أرابل املقرئ أبذ احلسا ل د اجلليىنل
َ َ َ
ب ىنىنا ل ىنىند الع ي ىن ل ىنىنا ج ان ىنىنل امل ىنىند ب ىنىنع ورل و ىنىنالذن { َءأنذذذْ هَُ }
( 1يُة ىنىنر اب ىنىنا األبَّىنىنار "التكبل ىنىنة" ( 235/2؛ وال ىنىناه "املس ىنىنتبل " (ا  85؛
واملقر "ن الطيو" (. 160/2
( 2يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 606/1؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" ( 181/1؛ والسيذجي "بغية الذلاي" (. 366/1
( 3يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 302/1؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" (. 82/1
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[ال قري  ]6وبابل.
(1
السر سىنطي
 40أمحد با للىني بىنا أمحىند أبىنذ الع ىناس األن ىنار َّ
ن يل اإلسكةدرية يُعرا بابا ال قيل.
جىنىنال مب ىنىنر للىنىنِّ أ ل ىنىند ار بىنىنا احلسىنىنا الىنىنداين ومبكىنىنة للىنىنِّ أ للىنىني
العرر ىنىناء وم ىنىنان م ىنىنا رلَّ ىنىنة
اب ىنىنا م ىنىنا احل ىنىنرمع ل ىنىند ار ب ىنىنا لب ىنىنر املق ىنىنرئ اب ىنىنا يف
املقرئع.
َّد بالتيسص أل لبرو الداين لا أ ل د ار با سعيد الداين.
 41بد( 2با أمحد با بد األن ار القرج .
رو لىنىنا أ القاسىنىنم يلىنىنع بىنىنا ل ىنىند ار بىنىنا صىنذا وأ مىنىنروان
ظاليل با بد با س يان.
مىنىنان مقرئاىنىنا جمىناذاا لاراىنىنا بىنىنالقراءات ولىنىنل شىنىنر سىنىنا للىنىنِّ ىنىنيدي أ
راءي نا .
احلسا احلُ ر
خامسا :من قراء القرن السابع الهجري:
ً
(3
 42أمحد با مذسِّ با ل د ار با بكر بىنا مىن ا م أبىنذ الع ىناس

( 1يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 473/1؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" (. 173/1
( 2يُة ر ابا ل د امللف "الايل والتكبلة" (. 63/4
( 3يُة ىن ىنىنر ابىن ىنىنا األبىنَّ ىنىنار "التكبلىن ىنىنة" ( 190/1؛ والسىن ىنىنيذجي "بغيىن ىنىنة الذلىن ىنىناي"
( 393/1؛ وابا القاني "راوي از ت اس" (. 141/1
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اللَّخبي الشال ن يل اس.
بلىنىنده للىنىنِّ أ احلسىنىنا لقيىنىنل بىنىنا بىنىند بىنىنا العقىنىنل
جىنىنال بالسىن
وأ الذليىنىند هشىنىنا ابىنىنا الطَّىن رىنالء .ومىنىنان مىنىنا املتقىنىندمع جقىنىنان الق ىنراءات
وجتذيدها وج در اس لإل راء.
جذ  -رمحل ار  -ب اس بعد سةة 600هىن.
 43أمحد( 1با لتيآ با احلسا با ريىنا بىنا ُرىنرج أبىنذ رع ىنر وأبىنذ
الع اس ال لةسي الاه .
جال بالس للِّ أ ل د ار با رع ر با محيد.
جذ  -رمحل ار  -بتلبسان شذال سةة 601هىن.
(2
يفرر .
ىنخ يفشت القرج األ َّ
 44أمحد با بد با براهيم أبذ رع ر ال ُ
جال بالس للِّ أ س ال با ل د امللف با جل ة وأ يالد ي يد
با ل د اجل ار ال يفىنبرواين أ َّ مبسنيد احل يو رج ة وبل مان يُقرئ القرآن.
جذ  -رمحل ار  -بقرج ة ص ر سةة 611هىن.
 45أمحىنىند( 3بىنىنا بىنىند بىنىنا احلسىنىنا بىنىنا ل ىنىند امللىنىنف أبىنىنذ رع ىنىنر ال ىنىنر
ُ ليفىنىنِّ ال ىن يفىنبغر " ( 321/2؛ و"الغ ىنىنذن
( 1يُة ىنىنر ابىنىنا سىنىنعيد "ال ىن ُىنبغر
اليانعة" لل (ا  36؛ وابا ل د امللف "الايل والتكبلة" (456/1
( 2يُة ىنىنر اب ىنىنا األبَّىنىنار "التكبل ىنىنة" ( 203/1؛ وال ىنىناه "ج ىنىناريم اإلس ىنىنال "
( 310/13؛ وابا ناصر الديا "جذني املشت ل" (. 159/1
( 3يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند امللىن ىن ىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 581/1؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" ( 204/1؛ والاه "جاريم اإلسال " (. 310/13
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جار ات الىن يف بر .
ال ُىنبرسي يف
القر يف
جىنىنال بالس ىن لل ىنىنِّ أ احلسىنىنا ب ىنىنا بىنىند بىنىنا ه ىنىنايل ومىنىنان مقرئاىنىنا
درا لالف ب لده.
جم اذاا مت ا
جذ  -رمحل ار  -مطل ربي ا ير سةة 611هىن.
 46أمحىنىند( 1بىنىنا ل ىنىند ار بىنىنا بىنىند بىنىنا حيىنىنى بىنىنا بىنىند بىنىنا بىنىند بىنىنا
سيد الةاس با بد أبذ الع اس الييفىنع ُبر األُبَّا اإلش يلي.
جىنىنال بالتس ىن ؛ الس ىن و ىنراءو يعقىنىنذ وابىنىنا ي ىنىنا واهةتىنىنع ولش ىنريا
رواية ما الشذاذ للىنِّ رىنده ألمىنل أ احلسىنع سىنليبان بىنا أمحىند بىنا سىنليبان
اللخب ىنىني وج ىنىنال بالسىن ىن لل ىنىنِّ أ بك ىنىنر ب ىنىنا يل ىنىنع ب ىنىنا ص ىن ٍ
ىناا وأ لب ىنىنرو
ليَّال با بد با ل د الرمحا با يفل يبة.
ا األو سةة 618هىن.
جذ  -رمحل ار -
 47أمحىنىند( 2بىنىنا مالىنىنف بىنىنا يالىنىنو بىنىنا سىنىنعيد بىنىنا ل ىنىند الىنىنرمحا أبىنىنذ
السقَّاء.
رع ر التنيي األُبَّا يُعرا بابا َّ
جىن ىنىنال بىن ىنىنالقراءات بيفىنيَّاسىن ىنىنة للىن ىنىنِّ أ بكىن ىنىنر بىن ىنىنا للىن ىنىني بىن ىنىنا سىن ىنىنةذن
وبقرج ىنىنة للىنىنِّ أ رع ىنىنر بىنىنا بىنىند بىنىنا حيىنىنى وب لةسىنىنية بالس ىن للىنىنِّ أ
للىنىني سىنىنع بىنىنا يذسىنىنع بىنىنا رزل الءىنرير ومبُرسىنىنية بقىنراءي نىنىنا للىنىنِّ أ
( 1يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 365/1؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" ( 213/1؛ والاه "جاريم اإلسال " (. 535/13
( 2يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "الىن ىن ىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 711/1؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" (. 226/1
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متقدما للم القراءات.
بد يفيل ذن وج در ب لده لإل راء ومان ا
جذ  -رمحل ار  -بغرناجة بعد سةة 630هىن.
 48أمحىنىند( 1بىنىنا بىنىند بىنىنا ل ىنىند الىنىنرمحا بىنىنا بىنىند بىنىنا ل ىنىند ار بىنىنا
للي أبذ القاسم اليفىنليفذ اإلش يلي.
جىنىنال بالس ىن للىنىنِّ أ احلسىنىنع بىنىنا ل يبىنىنة وحبىنىنرا نىنىنا للىنىنِّ أ
الع ىنىناس بىنىنا بىنىند بىنىنا مقىنىندا  .جىنىنال لليىنىنل اب ىنا ل ىنىند امللىنىنف املرامشىنىني بع ىن
القرآن برواية ورل.
جذ  -رمحل ار  -مبرامش رمءان سةة 657هىن.
 49أمحىنىند( 2بىنىنا للىنىني بىنىنا أمحىنىند بىنىنا ل ىنىند ار بىنىنا هابىنىنت أبىنىنذ الع ىنىناس
األن ار اإلش يلي.
اءو
جىنىنال بالس ىن ويصهىنىنا للىنىنِّ أ احلسىنىنا بىنىنا رىنىنابر الىن َّىندبَّاج وبق ىنر يف
احلىنرميع للىنىنِّ أ احلسىنا بىنىنا بىند ابىنا احليف َّىنىنار وأ احلسىنع بىنىند بىنىنا
ليَّال با يفل يبة وابةل أ لبرو يفليَّال.
مان يا سةة 666هىن.
 50سىنىنعد( 3بىنىنا يىنىنالص بىنىنا م ىنىند بىنىنا ل ىنىند ار أبىنىنذ لبىنىنرو وأبىنىنذ
( 1يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 619/1؛ واب ىن ىنىنا يلي ىن ىنىنل
"ايت ار القد املعلِّ" (ا . 120
( 2يُة ىنىنر ابىنىنا ل ىنىند امللىنىنف "الىنىنايل والتكبلىنىنة" ( 466/1؛ والسىنىنيذجي "بغيىنىنة
الذلاي" (. 338/1
( 3يُة ر ابا ل د امللف "الايل والتكبلة" (. 13/2
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لمجبان اللَّذشي.
ر ل املشرل ص ة أبيل ولرض الشاج ية اا لا ظ ر
لو للِّ ليسِّ با ُجميفلاي با سع ص ر ناظب ا الشاج .

269

أنموذجا ،د .يوسف بن مصلح الردادي
تراجم القراء في غير المعرفة والغاية  -قراء األندلس
ً

املبحث الثاني :أسباب عدم استيفاء املعرفة والغاية لرتاجم قراء
األندلس.
الىن ىن
ىنت ه ىنىناا امل ىن ىن الذ ىنىنذا لل ىنىنِّ أه ىنىنم األسىن ىن ا
اول ىن ُ
أ ت لىنىند اسىنىنتي اء الىنىناه وابىنىنا اجل ىن ر متابي بىنىنا معر ىنىنة الق ىنراء
الك ار وياية الة اية؛ وذلف للِّ الة ذ ا و
أو ً :نىن ىنىنابا الىن ىنىناه متابىن ىنىنل معر ىن ىنىنة الق ىن ىنراء الك ىن ىنىنار خبىن ىنىنالا ابىن ىنىنا
اجل ر الا جذس يرا الرتارم.
وذلف أن الاه ا ت ر متابىنل معر ىنة القىنراء الك ىنار للىنِّ يىنرا
َّ
ج ىنرارم م ىنىنار الق ىنراء سىنىنو مبىنىنا ل للىنىنِّ ذلىنىنف لة ىنذان متابىنىنل ابتىنىنداءا
وأمىنىنده مقدمىنىنة متابىنىنل بقذلىنىنل « ىنىناا متىنىنا يىنىنل معر ىنىنة املش ىن ذريا مىنىنا
الق ىن ىن ىنراء األليىن ىن ىنىنان أويل اإلسىن ىن ىنىنةا واإلجقىن ىن ىنىنان والتقىن ىن ىنىند ال لىن ىن ىنىندان للىن ىن ىنىنِّ
الط قات واألرمان»( 2للِّ أنل جررم لكمجص ما القىنراء متابيىنل جىناريم
اإلسال واملستبل ( 3مما ليسذا للِّ شرط متابل معر ة القراء الك ار.
(1

( 1د يكذن ما األس ا  -باإلنا ة مىنا ذمرجىنل هىناا امل ىن  -أن ابىنا
اجلىن ر ه يق ىنىند اسىنىنتيعا ما ىنىنة ج ىنرارم الق ىنراء أو أن متىنىنا يايىنىنة الة ايىنىنة ه
ج ىنىنلةا مةىنىنل نسىنىنخة مكتبلىنىنة ز أن لىنىند اجلىن بىنىنايا األمىنريا رعلىنىنت أجذ ىنىنع
لا حلا با باألس ا املامذري.
( 2الاه "معر ة القراء الك ار" (. 101/1
األول (ا  14وما بعدها ي جء َّىنبا جىنرارم ىنراء لىندي
( 3يُة ر امل
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جيَّىنىنات متابىنىنل معر ىنىنة الق ىنراء الك ىنىنار مة نيىنىنل
وأشىنىنار الىنىناه
الا سار لليل يرا جرارم القىنراء يىن ىنال آيىنر الط قىنة األو
ما ال ابة « ؤزء هم الايا بىنيفليفغةا أ َّيفام ىنذا القىنرآن رمىنا الةىن
ن ىنا وللىنىني م ارت
يفيىن يفىنا لىنىنة م يفمىنىنا بيفعىن يفىند ُهم يفلر ا
صىنىنلِّ ار لليىنىنل وسىنىنلم وأ يف
ىنرآن يىن ىنىنصُُهم مىن ىنىنا ال ىن ىن ابة
العشىن ىنىنر و ىن ىنىند يف ىن ىن يف القىن ىن يف
األسىن ىن ُ
ىنانيد بىن ىنىنالقراءات يف
مبع ىنىناذ وأيف ري ىن ٍىند وس ىنىناه م ىنىنذ أ اي ىنىنة ول ىنىند ار ب ىنىنا لب ىنىنرو ب ىنىنا
ىنقت أي ىنار
العاا ولق ة با لامر ولكا ه جت ل بةىنا ىنراء ُهتم ولىنذ س ُ
هؤزء الس عة مبا ية غي ل لغيفت مخسع ر ءاا وار أللم»(. 1
و ىنىنال جر ىنىنة أبىنَّىنان بىنىنا جغلىنىنو (ت141ه ىن «ولىنىنذز شىن رجل حلا تىنىنل
ألنل ه جت ل بةا راءجل»(. 2
و ىنىنال جر ىنىنة امل ءىنىنل بىنىنا صىنىند ة الكىنىنذ (ت161ه ىن «مىنىنا ذا
ما شرط متابةا ولكا ذمرجُل للتبيي بيةل وبع امل ءل الء »(. 3
و ىنىنال جر ىنىنة ليسىنىنِّ بىنىنا سىنىنعيد الكل ىن القىنىنرج (ت390ه ىن
«وانقطعت رواياجل و وا أور جل أسذي أممجالل و ن مةت ه أستذلو هىناا
الءر لذ استذل ت جرارم ما جال بالروايات أو ب عءىن ا وه يةقىنل لةىنا
أشرت
جررم هلم الاه متابيل "جاريم اإلسال " و"املستبل " و ُ
احلذاشي لةد جذهيآ جرا م ما امل ا ر.
( 1الاه "معر ة القراء الك ار" (. 125/1
( 2الاه "معر ة القراء الك ار" (. 249/1
( 3الاه "معر ة القراء الك ار" (. 276/1
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جر ل ل لخل متا لدي جملدات»(. 1
و ىن ىنىنال جر ىن ىنىنة أمحىن ىنىند بىن ىنىنا ريىن ىنىندان ال غىن ىنىندا (ت414ه ىن ىن «هىن ىنىناا
جم ذل ز يُعرا والراو لةل أشد ر الة مةىنل ومىنا أبعىند هىناا لىنا ال ىندل
لاما»(. 2
مت تل لل ررة وللِّ رلبل د لال بعد ابا جماهد جسعع ا
و ىنىنال بعىنىند جر ىنىنة بىنىند بىنىنا س ىن يان القىنىنصواين (ت415ه ىن «وجىنىنذ
هىنىناه السىنىنةة مىنىنا ىنراء بغىنىندا احلسىنىنع بىنىنا ل ىنىند الذا ىنىند احلىن َّىنااء» أنىنىناا
لت هاا أو ش ل لي ما شرط متا لعد للبةا مبا أ رأه»(. 3
« ُ
وجىنىنررم الىنىناه لعلىنىني بىنىنا للىنىني بىنىنا شىنصان الذاسىنىنطي (ت524ه ىن
َّ
لقىنىنو
وجىنىنررم بعىنىنده لعلىنىني بىنىنا للىنىني بىنىنا شىنىنروان اخليىنىناط (ت619هىن ىن
بقذلىنىنل «ذمرجىنىنل للتبيي ىن »( 4يريىنىند التة يىنىنل للىنىنِّ أن ابىنىنا شىنىنروان لىنىني مىنىنا
شىنىنرط متابىنىنل الىنىنا ا ت ىنىنر يىنىنل للىنىنِّ م ىنىنار الق ىنراء و و ىنىنا أور جر تىنىنل بعىنىند
جر ة ابا شصان للتشابل بع اظي با.
جر ىنىنة لب ىنىنر ب ىنىنا يذس ىنىنع ب ىنىنا ب ىنىند اب ىنىنا احل ىنىنااء
و ىنىنال ال ىنىناه
ىنت أ ىن اىندا جىنىنال للىنىنِّ ابىنىنا
ىنت مىنىنا للبىن ُ
القيسىنىني ال ىنىنقلي (ت526ه ىن « لىن ُ
احلااء و وا مت تل لسةل وراللتل»(. 5
(1
(2
(3
(4
(5

الاه
الاه
الاه
الاه
الاه

"معر ة القراء الك ار"
"معر ة القراء الك ار"
"معر ة القراء الك ار"
"معر ة القراء الك ار"
"معر ة القراء الك ار"

(. 725/2
(. 709/2
(. 727/2
(. 920/2
(. 924/2
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وخيتلىنىنع هىنىناا ازنتقىنىناء ل ىنرتارم م ىنىنار الق ىنراء لةىنىند الىنىناه متابىنىنل
معر ىنىنة القىن ىنراء الك ىنىنار؛ لب ىنىنا أور ه اب ىنىنا اجلىن ىن ر متاب ىنىنل ياي ىنىنة الة اي ىنىنة
يىن ىن اس ىنىنتذلو متاب ىنىنل أم ىنىنرب ىنىندر ممك ىنىنا م ىنىنا القىن ىنراء سىن ىنذاء املتقة ىنىنع
ىنت يىنل للىنِّ
واملت دريا أو ما وام ي ىنال مطلىن متابىنل «وأجي ُ
ي ىن ىن م ىن ىنىنا مت ىن ىنىنا احل ىن ىنىنا ع أ لب ىن ىنىنرو ال ىن ىنىنداين وأ ل ىن ىنىند ار ال ىن ىنىناه
رمح بىنىنا ار ور ت للي بىنىنا حنىنىنذ الءىنىنعع»( 1و ىنىنال يامتتىنىنل «وهىنىناا
آيىنىنر مىنىنا يسىنىنر ار عىنىنل مىنىنا يايىنىنة الة ايىنىنة أظىنىناء ررىنىنال الق ىنراءات أويل
الرواية والدراية مما للبتل حبسو ما جق يت وارت دت»(. 2
جذسىن ابىنىنا اجلىن ر ذلىنىنف ىنىنط أور ج ىنرارم لىنىنة مىنىنا ال ىن ُىنبت بع
و َّ
ىنص للىنىنِّ لىنىند معىنىنر ت م مىنىنف
ىنع ممجىن اىنصا مىنىنة م با اهيىنىنل ونىن َّ
ووصىن يف
أمانىنىنة نقل ىنىنم يف
رع ىنىنر أمحىنىند بىنىنا للىنىني ور ىنىندر بىنىنا ل ىنىند الىنىنرمحا اليبىنىناين واحلسىنىنا بىنىنا مالىنىنف
واحلسىنىنا بىنىنا وىن ومحىنىندون بىنىنا أ س ىن ل ورمحىنىنة بىنىنا مذسىنىنِّ القىنىنرج وللىنىني
بىنىنا بىنىند التنيي ىن وامل ىنىنارك بىنىنا احلسىنىنا بىنىنا هىنىنالل المجق ىنىني و بىنىند بىنىنا رىنىنام
األندلسىنىني و بىنىند بىنىنا احلسىنىنع و بىنىند بىنىنا سىنىنيع بىنىنا للىنىني و بىنىند بىنىنا ل ىنىند
ار بىنىنا احلكىنىنم الر ىنىني و بىنىند بىنىنا القاسىنىنم الىنرار ون ىنىنرويل السىنىنيقلي ويذسىنىنع
با للي با محدان وأ حيى ال طي ( 3ويصهم.
( 1ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 3/1
( 2ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 408/2
( 3يُة ىن ىن ىن ىنىنر اب ىن ىن ىن ىنىنا اجل ىن ىن ىن ىن ر "ياي ىن ىن ىن ىنىنة الة اي ىن ىن ىن ىنىنة" (229/1( 190/1( 90/1
(106/2( 40/2( 579/1( 284/1( 261/1( 234/1
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أيءىنىنا لكمجىنىنص مىنىنا الق ىنراء جر ىنىنة مىنىنذر ي جقت ىنىنر
وجىنىنررم ابىنىنا اجل ىن ر ا
للىنىنِّ ذمىنىنر شىنىنيم وا ىنىند للبىنىنرترم لىنىنل ومىنىنالف جلبيىنىنا وا ىنىند مىنىنة م أمحىنىند
با ال قر بىنا هذبىنان الطرسذسىني ال غىندا وأمحىند بىنا للىني بىنا بىند
الش ىنريع األن ىنىنار احلىنىنر وأمحىنىند بىنىنا بىنىند بىنىنا يعقىنىنذ واحلسىنىنع بىنىنا
بد با أمحد املروذ وس ل بىنا بىند اجلىنال الكىنذ ول ىند ار بىنا
ب ىنىند احلس ىنىنا ب ىنىنا ب ىنىند اجلل ىنىناين ول ىنىند املل ىنىنف ب ىنىنا ب ىنىند ب ىنىنا ل ىنىنا
ال غ ىنىندا ولل ىنىني احلري ىنىنر والقاس ىنىنم ب ىنىنا ليس ىنىنِّ ب ىنىنا ب ىنىند ب ىنىنا ي ىنىنان
األص اين و بد با أمحد با ظعان املدين ويصهم(. 1
مبا جررم ابا اجل ر ل ع القىنراء ذام اىنرا اسىنم شىنيخل قىنا مب بىند
با لبران األيةسي الكىنذ ( 2أو اسىنم جلبيىناه قىنا مب بىند بىنا بىند بىنا
يليىنىنل السىنىنكذين( 3وجىنىنررم ل عءىن م مقت ىناىنرا للىنىنِّ يىنرا اظىنىنل ومةيتىنىنل سىنىنو
مف رمريا حيى با أمحد با سليبان اجلاامي اإلش يلي(. 4
ونقىنل ابىن ُىنا اجلىن ر لىنىنا الىنىنداين واهلبىنىنااين احلكىنىنم للىنىنِّ أصىن ا
بع ىن ىن ال ىن ىنرتارم باجل الىن ىنىنة قىن ىنىنال جر ىن ىنىنة بىن ىنىند بىن ىنىنا ل ىن ىنىند الىن ىنىنرمحا بىن ىنىنا
(1
(2
(3
(4

(. 401/2( 340/2( 232/2( 178/2( 152/2( 134/2
يُة ر ابا اجلىن ر "يايىنة الة ايىنة" (249/1( 134/1( 88/1( 63/1
(. 64/2( 20/2( 587/1( 470/1( 414/1( 321/1
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 222/2
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 240/2
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 366/2
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س ىنىنكيف «و ىنىنال احل ىنىنا ظ أب ىنىنذ لب ىنىنرو جم ىنىنذل ز أ ر م ىنىنا ه ىنىنذ وز ل ىنىنل
لة ىنىندنا رواي ىنىنة»( 1و ىنىنال جر ىنىنة فت ىنىنار ب ىنىنا أ جي ىنىنار « ىنىنال ال ىنىنداين
جم ىنىنذل ز ألر ىنىنل»( 2و ىنىنال جر ىنىنة وصىنىنيع احلب ىنراو « ىنىنال الىنىنداين
جم ىنىنذل»( 3و ىنىنال جر ىنىنة أمحىنىند بىنىنا احلسىنىنع الذاسىنىنطي املا ىنىناين «نَّىنىنل
للىنىنِّ ذلىنىنف احلىنىنا ظ أبىنىنذ العىنىنالء ىنىنال واملا ىنىناين هىنىناا جم ىنىنذل لةىنىند أهىنىنل
ال ةعة ه يرو لةل ما املعرو ع ز أبذ احلسا با شة ذذ»(. 4
وج يد هىناه الةقىنذل  -جمبل ىنا  -بىنفن الىنداين وبعىنده اهلبىنااين ه
يقت ىنرا للىنىنِّ الرت ىنىنة لك ىنىنار القىنراء م ىنىنةي الىنىناه بىنىنل جر ىنىنا متابي بىنىنا
لقىنراء جماهيىنىنل ءىنالا لىنىنا لامىنىنة أهىنىنل ال ىنىنا مىنىنا يىنىنص املت ىنىندريا واملتقةىنىنع
مر رياا مىنا أن الىناه جىنررم متابيىنل جىناريم اإلسىنال
ويعءد ذلف ما َّ
واملس ىنىنتبل لكمج ىنىنص م ىنىنا القىن ىنراء ال ىنىنايا ه ي ىنىنامرهم متاب ىنىنل معر ىنىنة القىن ىنراء
الك ار ا ت اارا مةل للِّ هلة ما م ار القراء سو.
ثانيًااا :ل ىنىند و ىنىنذا اب ىنىنا اجل ىن ر لل ىنىنِّ نس ىنىنخة مكتبل ىنىنة م ىنىنا مت ىنىنا
ج قات القراء أل لبرو الداين.
ولالف زئل أور ها يبا يلي
جر ىنة الىنداين «متىنا ج قىنات
 1ما ذمره ابىنا اجلىن ر لىنا الكتىنا
(1
(2
(3
(4

ابا اجل ر
ابا اجل ر
ابا اجل ر
ابا اجل ر

"ياية الة
"ياية الة
"ياية الة
"ياية الة

اية"
اية"
اية"
اية"

(. 161/2
(. 292/2
(. 359/2
(. 50/1
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(1

القىن ىنراء أربع ىنىنة أس ىن ىن ار ل ىنىنيم باب ىنىنل لعل ىنىني أظ ىنىنر عبيع ىنىنل»
ي يدل ذلل للِّ لد و ذ ل للِّ الكتا مكتبالا.
 2جعىنىند الةقىنىنذزت الىنذار ي متىنىنو التىنىناريم وجىنرارم األندلسىنىنيع لىنىنا
متا ج قىنات القىنراء للىنداين( 2والىن ه يىنامرها ابىنا اجلىن ر
متابل ياية الة اية.
 3ما جءبةتل بع امل ا ر ما شارات جدل للىنِّ نىندري نُ يفسىنم متىنا
ج قىنىنات الق ىنراء للىنىنداين مةىنىنا رمىنىنا متقىنىند ي ىن ذمىنىنر أمحىنىند ال ىن يفىنبقَّر
(ت1041هىن ىن ي ىنىنرب جلقي ىنىنل رس ىنىنالة م ىنىنا ص ىنىنديقل ب ىنىند ب ىنىنا يذس ىنىنع
املرامشي ومان ية ا باملغر مؤريىنة لاشىنذراء الىنر ىناج سىنةة
مثىنىنان وهالهىنىنع وألىنىنع وال ىنىنبقر ية ىنىنا مقىنىنيم يذم ىن ٍىنا بالشىنىنا يطلىنىنو
مة ىنىنل نس ىنىنخة مىن ىنا مت ىنىنا ج ق ىنىنات القىن ىنراء لل ىنىنداين ون ىنىنص ذل ىنىنل «
املىنىنفمذل مىنىنا سىنىنيدنا ومذزنىنىنا أن يت ءىنىنل لليةىنىنا بكتىنىنا ج قىنىنات الق ىنراء
لإلما احلا ظ الداين ذ لي لةدنا مةل نسخة»(. 3
وأما الاه ي ر أنل و ع للِّ نسخة أوىف ممىنا و ىنع لليىنل ابىنا
اجلىن ر مىنىنا متىنىنا ج قىنىنات القىنراء للىنىنداين بدزلىنىنة مىنىنا ا ذمىنىنره  -آن ا ىنىنا -
ما أن الاه جررم متابيل جاريم اإلسال واملسىنتبل لىنىنبنيبذلة مىنا
( 1ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 505/1
( 2يُة ر ما هىناا ال ىن لةىند احلىندي لىنا ن ىنذا متىنا
للداين الذار ي متو التاريم والرتارم.
( 3املقر "ن الطيو" (. 474/2
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جىنرا م لىنا

القراء الايا ه يرترم هلىنم ابىنا اجلىن ر ونقىنل الىناه بعىن
ونص للِّ ذلف.
متا الداين
َّ
ثالثًااا :لىنىند و ىنىنذا ابىنىنا اجلىن ر للىنىنِّ نسىنىنخة مكتبلىنىنة مىنىنا متىنىنا
معر ة القراء الك ار للاه .
ي ىن يىنىنال متىنىنا ابىنىنا اجل ىن ر مىنىنا لىنىند ٍ لىنىني بقليىنىنل مىنىنا ج ىنرارم
الق ىنراء الىنىنايا جىنىنررم هلىنىنم الىنىناه متابىنىنل معر ىنىنة الق ىنراء الك ىنىنار( 1مىنىنة م
لدي راء ما األندل ( 2وهم
الق ي (ت409هىن .
 1لطية با سعيد با ل د ار األندلسي يف
 2بىنىند بىنىنا أمحىنىند بىنىنا بىنىند بىنىنا س ىن ل األمىنىنذ الطليطلىنىني (ت حنىنىنذ
530هىن .
 3أمحد با ل د ار با رابر األر اإلش يلي (ت536هىن .
 4ت با يلع ال لةسي (مان يا حنذ 540هىن .
 5رابر با بد با نا با سليبان احلءرمي اإلش يلي (ت596هىن .
 6للي با براهيم با للي التنيي الغرناجي ابا ال اا (ت604هىن .
 7أبذ بكر با ش ا با يذسع ال ُىنبرا األشي (ت662هىن .
( 1بلخل لد هم اهةان وأربعذن .ذمرهم قآ "ياية الة اية" ( 31/1ج عة ار
اللؤلؤي.
( 2يُة ر الاه "معر ة القراء الك ار" (955/2( 975/2( 725/2
(. 1320/3( 1137/3( 1094/3( 1014/2
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و ىنىند جىنىنررم الىنىنداين متابىنىنل لعطيىنىنة الق ىنىني املىنىنامذر( 1و وىنىنا ه يىنىنرترم
لل ابا اجل ر لعد و ذ ل للِّ نسخة مكتبلة ما متا يف الداين والاه (. 2
ابعا :لىند و ذ بىنا للىنِّ بعىن م ىنا ر جىنرارم األندلسىنيع مىنا
ً
القراء ويصهم.
وي ىن ىنىنر ذل ىن ىنىنف بذن ىن ىنىنذ لة ىن ىنىند مع ىن ىنىنان الة ىن ىنىنر يب ىن ىنىنا جء ىن ىنىنبةل امل ىن ىن ىن
السىن ىنىنابآ( 3املتءىن ىنىنبا ج ىن ىنرارم رلىن ىنىنة مىن ىنىنا الق ىن ىنراء األندلسىن ىنىنيع املت ىن ىنىندريا ومىن ىنىنا
صىنىنا يف و ج ىنرا م م ىنىنا أي ىنىنار أيفي ىنىناهم ل ىنىنا م ىنىنار املق ىنرئع رم ىنىناام وجتلب ىنىنا
م ىنىنار القىنراء للىنىني م ءىنالا لىنىنا لةىنىناويا مؤل ىنىناهتم الدالىنىنة للىنىنِّ مىنىنامت م هىنىناا
ال ا ورسذن أ دام م يل.
جر ىنة أ يىنان الغرنىناجي
ويعءد ذلىنف مىنا أشىنار ليىنل الىناه
«وو لذ أنل ن ر هاا الكتا وأصل يل ورا يىنل جىنرارم الىنة

( 1ال ابا بشكذال أهةاء جررىنبة لطية الق ي «وذمره أبذ لبىنرو الىنىنبقرئ
مت ىنىنا ج ق ىنىنات ال ىنىنبقرئع ل ىنىنل»" .ال ىنىنلة" ( 67/2ونق ىنىنل م ىنىنا مت ىنىنل لة ىنىنل
الداين متابل.
( 2ولىنىنم جيفىنىنر جر ىنىنة لطيىنىنة الق ىنىني  -مىنىنا ىنراء الط قىنىنة العاشىنىنري  -لىنىندي نسىنىنم
يطيَّىنىنة لكتىنىنا الىنىناه "معر ىنىنة القىنراء الك ىنىنار" نسىنىنخة مكت ىنىنة رامعىنىنة اإلمىنىنا
ب ىن ىنىند ب ىن ىنىنا س ىن ىنىنعذ (ل /84أ ونس ىن ىنىنخة مكت ىن ىنىنة م ىن ىنىنذبريلي (ل /58أ ؛
ونسخة باري (ل/107 /أ ؛ ونسخة الرباط (ا . 283
( 3يُة ر (ا  22ما هاا ال .
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أيءا»( 1ي شىناري ري تىنل بىنفن
ما الك ار انل ما هاا املع ا
يتىنذ هىنراء متابىنل معر ىنة القىنراء الك ىنار مىنا لىنل اجىنة و ملىنا بىنرتارم القىنراء
الك ار املت دريا ما راء األندل ويىنصهم ممىنا ه يقىنع الىناه للىنِّ
أي ارهم وجرا م.
خامسا :لد ر لت با لألندل .
ً
ب ىنىنالة ر لةاي ىنىنة ال ىنىناه واب ىنىنا اجلىن ىن ر باحل ىنىندي ل ىنىنا ر الهتب ىنىنا
وجل با للعلم بت يل مسرتسل ان أيا مة بىنا ه ير ىنل األنىندل
عم ي ص ما الشىنيذن املت ىندريا مىن لىنة ظىناهري
وج ير أه اهتم وجرا م ٍّ
لشيذي م ما األندل مقارنة ب قية الشيذن ما األم ار األير .
ويعءىنىند ذلىنىنف لىنىند امتبىنىنال أي ىنىنار الق ىنراء املىنىنرترم هلىنىنم املعر ىنىنة
مر ال ىن رياىنا( 2وز ريىنو أن لىند
والغاية ما راء األندل مبا َّ
اج ىنىناهلبا امل اشىنىنر بىنىناملرترم لىنىنل أو مبىنا أيىنىنا لةىنىنل يُسىن م از ت ىنىنار للىنىنِّ
يسصا.
جر تل مبا جءبةتل امل ا ر املتا ة أمام با و ن مان ن ارا ا
و ىنىند ذم ىنىنر اب ىنىنا اجلىن ىن ر يامت ىنىنة متاب ىنىنل األرذب ىنىنة لل ىنىنِّ املس ىنىنائل
التربي ية ما يشص لىند اجتىنل بشىنكل م ٍ
ىناا مبىنا الغىنر اإلسىنالمي
لبىنا متابىنل
 األندل واملغر حتدي اىندا  -مىنا أسىنانيد وجىنرل ىنرج َّ( 1الاه "معر ة القراء الك ار" (. 1472/3
( 2يُة ىنر مىنىنا هىنىناا ال ىن لةىنىند احلىنىندي لىنىنا أهىنر متىنىنو التىنىناريم واملشىنىنيخات
هراء جرارم القراء.
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ىنت مىنىنا اخلىنىنروج
الةشىنىنر يىن ىنىنال «و ين أل سىنىنم بىنىنار جعىنىنا أين لىنىنذ ُم اكةىن ُ
مىنىنا هىنىناه ال لىنىندي ال ىن أُل مت ىنىنا خلررىنىنت لىنىنيكم ز يىنىنصمم ليؤيىنىنا لىنىنت
هىنىناا العلىنىنم الشىنريع الع يىن الىنىنا ز أللىنىنم أ ىن اىندا اليىنىنذ للىنىنِّ ورىنىنل األرض
يعر ىنىنل ز مىنىنا ىنرأه للىن َّىني»( 1لىنىنم يتطىنىنرل الطىنىنرل واألسىنىنانيد الىن مىنىنان
يقىنرأ بىنىنا أهىنىنل األنىنىندل واملغىنىنر ويىنىنصهم  -وز رالىنذا  -لىنىنا نىنىنا مبءىنىنبا
متا التعريع أل لبىنرو الىنداين والىن جُعىنرا بالعشىنر الةا عيىنة ويطلىنآ
للي ىنىنا أهىنىنل املغىنىنر العشىنىنر ال ىنىنغص( 2وهىنىني جشىنىنتبل للىنىنِّ روايىنىنات لىنىنا
نىنىنا ليسىنىنت التيسىنىنص والةشىنىنر و ىنىنا روايىنىنة ظاليىنىنل بىنىنا رع ىنىنر بىنىنا أ
ممجص األن ار ورواية س ال با بد با املسيو(. 3
يسىنىنا لىنىنل جعلىنىنآ
ونقىنىنل ابىنىنا اجل ىن ر لىنىنا أ يىنىنان الغرنىنىناجي نق ىنالا ن ا
وهيآ مبا جءىنبةل متىنا التعريىنع للىنداين ون ُّىنل «وهىنل هىناه املخت ىنرات
ال بفيد الةاس اليذ مالتيسص والت ىنري والعةىنذان والشىناج ية بالةسىن ة ملىنا
اشت ر ما راءات األئبة الس عة ز ن ر ما ُممجر ويفطري ما طر؟
ويةش ىنىنف ال رول ىنىني ىنىنال ي ىنىنر ز ممج ىنىنل الش ىنىناج ية والعةىن ىنذان يعتق ىنىند أن
(" 1أرذبة اإلما ابا اجل ر للِّ املسائل التربي ية" (ا . 169
( 2يُة ىنىنر ال ىنىنذرليلي "الت ىنىنري" (ا  31؛ ومحيتىنىنذ " ىنراءي اإلمىنىنا نىنىنا لةىنىند
املغاربىن ىنىنة" ( 239/7؛ وولىن ىنىند أبىن ىنىناه "جىن ىنىناريم الق ىن ىنراءات املشىن ىنىنرل واملغىن ىنىنر "
(ا  268؛ وال ىن ىنذا "الدراسىن ىنىنات القرآنيىن ىنىنة بىن ىنىناملغر " (ا  56؛ وحب ىن ىن
ولليلي "العشر الةا عية وامتدا اهتا اجل ائر" (ا . 135
( 3يُة ر الداين "التعريع" (ا . 159
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الس عة ذري هاا قا وما مىنان لىنل اجرىنالع للىنِّ هىناا ال ىنا رأ أن
هايا الكتابع وحنذ ا ما الس عة مةُىنغ ة ما يفأ يفماء وجىنُربة بىنيف باء».
وأن ىنىناا «وه ىنىناا ن ىنىنا اإلم ىنىنا ال ىنىنا يقىن ىنرأ أه ىنىنل املغ ىنىنر بقراءج ىنىنل
اش ىنىنت ر لة ىنىنل ه ىنىناه الكت ىنىنو املخت ىنىنري ورل و ىنىنالذن ولة ىنىند أه ىنىنل الةق ىنىنل
اش ىنىنت ر لة ىنىنل جس ىنىنعة رر ىنىنال ورل و ىنىنالذن و ظالي ىنىنل ب ىنىنا رع ىنىنر وأب ىنىنذ
ُيليفيد وابا َّار وياررة واألصبعي ويفمريف وال ُىنبسي ر.
وهكاا مل ما ما با ي السىن عة ىند اشىنت ر لةىنل رواي يىنص مىنا
هىنىناه املخت ىنرات كيىنىنع يلغىنىنِّ نقل ىنىنم ويقت ىنىنر للىنىنِّ اهةىنىنع؟ وأ ُّ م يَّىنة
وش ذا لايةف اإلهةىنع للىنِّ ر قائ بىنا ومل ىنم أيىناوا لىنا شىنيم وا ىند
ومل م نابطذن هقات؟
وأيءا قد مان رمان هؤزء السىن عة مىنا أئبىنة اإلسىنال الةىنا لع
الق ىن ىنراءات لىن ىنىناه ز حي ىن ىنىنذن و وىن ىنىنا رىن ىنىناء مقىن ىنىنرئ ايتىن ىنىنار هىن ىنىنؤزء وظَّىن ىناهم
ول يفك يفس ىنل بع ىن الةىنىناس و ىنىنر اهلبىنىنم و را ي ار أن ييفىنة ُقص العلىنىنم ا ت ىنىنروا
للِّ الس عة ا ت روا ما الس عة للِّ ن ر يسص مة ا .انت ِّ»(. 1
لىن ىن ىنىناا ىن ىن ىنىنان للعش ىن ىن ىنىنر الةا عي ىن ىن ىنىنة أس ىن ىن ىنىنانيدها وجر ىن ىن ىنىنا ومدارس ىن ىن ىن ا
ومؤل اهتىنىنا وشىنىنرو ا وألالم ىنىنا وه يسىنىنتذلو الىنىناه وابىنىنا اجل ىن ر
املعر ىن ىنىنة والغايىن ىنىنة مىن ىنىنل مىن ىنىنا يت ىن ىنىنل بىن ىنىنا مىن ىنىنا ج ىن ىنرارم وحنذهىن ىنىنا لعىن ىنىند اج ىن ىنىنال
( 1اب ىنىنا اجلىن ىن ر "الةش ىنىنر" ( 121/2وم ىنىنا بع ىنىندها .ويُة ىنىنر اب ىنىنا اجلىن ىن ر "مةني ىنىند
املقرئع" (ا  102وما بعدها.
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أسىنىنانيد ا الق ىنراءات بطىنىنرل العشىنىنر الةا عيىنىنة مكتبلىنىنة ولىنىند و ذ ب ىنىنا
للىنىنِّ أهرهىنىنا ال علىنىني مىنىندارس اإل ىنراء باألنىنىندل واملغىنىنر ويص ىنىنا املبتىنىند
ما ل ر الداين ل رنا احلانر.
سادسا :ايتالا الةسم اخلطيَّىنة لكتىنو جىنرارم القىنراء وايىنتالا
ً
ج عاهتا ج اعا لالف.
وسىنىنفجةاول هىنىناا املذن ىن هالهىنىنة متىنىنو متمجىنىنل متىنىنو ج ىنرارم الق ىنراء
املط ذلة واملتداولة وهي
األول :معر ة القراء الك ار للاه .
الثاني :ياية الة اية زبا اجل ر .
الثالث :ااية الغاية للطرابلسي.
فمىنىنا متىنىنا معر ىنىنة القىنراء الك ىنىنار قىنىند ج ايةىنىنت نسىنىنخل اخلطيَّىنىنة ج ايةاىنىنا
ىناهرا ويع ىنىنذ س ىن ىن و ذل ىنىنف أن بع ىن ىن نس ىنىنخل اخلطيَّ ىنىنة متمج ىنىنل مر ل ىنىنة
ظ ىن ا
متذسطة ما مرا ل ج ةيع الاه لكتابل مةسىنخة الربىناط الىن ُمت ىنت
ل سةة 726هىن( 1وللي ا يا امل ةاع آيرها(. 2
ج ع ىن ىن ىنىنة مؤسس ىن ىن ىنىنة الرس ىن ىن ىنىنالة
ي ىن ىن ىن أ التب ىن ىن ىنىنا قق ىن ىن ىنىني الكت ىن ىن ىنىنا
( 1التىن ىنىناريم املىن ىنىنامذر وهىن ىنىنذ جىن ىنىناريم و ىن ىنىناي أ ىن ىنىند احلان ىن ىنريا لسىن ىنىنباع الةسىن ىنىنخة لل ىن ىنىنِّ
م ىنة ا وهىنذ ريىنا الىنديا أبىنذ بكىنىنر بىنا يذسىنع املىن الشىنا عي (ت726ه ىن .
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 184/1
( 2يُة ر الاه "معر ة القراء الك ار" نسخة الرباط (ا . 524
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ب صوت( 1للِّ نسخة الرباط أصالا يلىنذ الكتىنا مىنا جىنرارم ممجىنصي جقىنار
اخلبسىنىنبائة جر ىنىنة أنىنىنا ا الىنىناه للكتىنىنا بعىنىند الةسىنىنخة املىنىنامذري لىنىنخل لىنىند
الرتارم نسخة الرباط ( 734جر ىنة بيةبىنا ي ىنل لىند ها نسىنم أيىنر
( 1269جر ة مبا نُ يفسم اسطة ذل وباري ويص ا.
و ن ىنىنا ةا الت ىنىنايا ال ىنىناهر ل ىنىند الىن ىنرتارم ب ىنىنع الةس ىنىنم اخلطيَّ ىنىنة
لكتا معر ة القىنراء الك ىنار ىنان مثىنة م ىنر ايىنتالا آيىنر يىنربر املقارنىنة
بية ا وهذ حترير الىناه لىن ع املذانىن متابىنل بعىند الة ىنر يىنل وجةقي ىنل
وذلف كمجل براري متفيري ما الكتا مقارنة مبا أه تل بداية جفلي ل(. 2
مىنىنا ذلىنىنف  -للىنىنِّ سىن يل املمجىنىنال  -مىنىنا ور جر ىنىنة أ بىنىنا معىنىنو
ىنت
 رنىني ار لةىنىنل  -يىن ىنىنال الىنىناه مبىنىنا ج عىنىنة بىنىنصوت « لىن ُأُ بىنىنا معىنىنو أ ىنرأ مىنىنا أ بكىنىنر ولبىنىنر وبعىن يفىند هىنىناا بىنىنا اسىنىنتخلع الة ىن
استخلع أبا بكر للىنِّ ال ىنالي و ىند ىنال
صلِّ ار لليل وسلم أُبيا بل
يف
(3
صىنىنلِّ ار لليىنىنل وسىنىنلم (يىنىنؤ القىنىنذ أ ىنىنرؤهم لكتىنىنا ار ...احلىنىندي
وهىنىناا ُمشىنىنكل»( 4و ىن َّىنرر الىنىناه هىنىناا املذن ىن يبىنىنا بعىنىند نيىنىناء الىنىنةص
(1
(2
(3
(4

يُة ر الاه "معر ة القراء الك ار" ( 15/1ج عة بصوت.
ذاشىنىني ال ىن ات مىنىنا ج عىنىنة اسىنىنطة ذل
ككىنىنا مال ىنىنة ذلىنىنف بذنىنىنذ
ي ابل القىنآ  .جيىنار آلىن ىنذزج بىنع الةسىنم اخلطيَّىنة ويال ىنظ القىنارئ
أن بع ايتال ات الةُّسم متمجل براري فتل ة للكتا .
أيررل مسلم ص ي ل دي ر م (. 673
يُة ر الاه "معر ة القراء الك ار" ( 31/1ج عة بصوت.
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مبىنىنا ج عىن يف اسىنىنطة ذل والريىنىناض «وأُريىنىنو لىنىنا هىنىناا اإليىنرا بىنىنفن الةىن
صىن ىنىنلِّ ار لليىن ىنىنل وسىن ىنىنلم اسىن ىنىنتخلع ال ىن ىنىنديآ للىن ىنىنِّ ال ىن ىنىنالي ليسىن ىنىنتقر
الة ذس أهليتل للخال ة الكرب ذ ال الي أهم الديا»(. 1
ونشر  .أمحىند يىنان حبمجاىنا بعةىنذان ه يُةشىنر ج قىنات القىنراء للىناه
مامالا( 2سلَّا يل الءذء للِّ ايتالا لد الرتارم مل ج عىنة مىنا
ج ع ىنىنات الكت ىنىنا ج اع ىنىنا زي ىنىنتالا الةس ىنىنم اخلطيَّىنىنة املعتب ىنىندي م ىن ٍّىنل مة ىنىنا
للِّ دي وهذ مما قَّآ الكتا وج عتُل ما أرذ ج عىنات الكتىنا
مبا أشرت ذلف مذن متقد ما هاا ال .
وأمىنىنا متىنىنا يايىنىنة الة ايىنىنة ىنىنذ ا يىنىنر ىنىند جعىنىند ت نسىنىنخل اخلطيَّىنىنة
وامتار لا سابقل بذرذ نسخة مةل مت ا امل ىنةاع وهىني م تىنذري جةت ىني
جرارم را العع أهةاء جر ة للم الديا للي با بىند بىنا ل ىند
ال بد السخاو (ت643هىن (. 3
وللكتىنا نسىنىنم يطيَّىنة أيىنىنر جت ىناوت نىن ط ا و ت ىنىنا ز أن أُو
ج عىنىنات الكتىنىنا الىن التىن بىنىنا املستشىنىنرل ج .بررسرتاسىنىنر جءىنىنبةت ازلتبىنىنا
( 1يُة ىن ىن ىنىنر الىن ىن ىنىناه "معر ىن ىن ىنىنة الق ىن ىن ىنراء الك ىن ىن ىنىنار" ( 113/1ج عىن ىن ىنىنة اسىن ىن ىنىنطة ذل؛
( 56/1ج عة الرياض.
( 2نش ىنىنره جمل ىنىنة جمبىن ىن اللغ ىنىنة العربي ىنىنة األر ين الع ىنىند الس ىنىناب واألربع ىنىنذن س ىنىنةة
( 1994ا  87وما بعدها.
مب ىنىنا جة ىنىناول  .أمح ىنىند ي ىنىنان املذن ىنىنذع مب ي ىنىند م ىنىنا الت ىنىنيل مقدم ىنىنة حتقيق ىنىنل
للكتا ( 25/1ج عة الرياض.
( 3وهي ذظة املكت ة البذ ية باملديةة املةذري بر م (. 2559
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لل ىنىنِّ نس ىنىنخة ي ىنىنص مكتبل ىنىنة ملي ىنىنة بالس ىنىنقا والطب ىن خ ىنىنرج الكت ىنىنا ملي ىنىنا
بالت ىن ىن يع ومذانىن ىن ال ي ىنىناض لل ىنىنِّ ي ىنىنص مىن ىنا أرا ه مؤل ىنىنل ري ىنىنم ور ىنىنذ ل ىنىندي
ارس املخطذجات مةا رما م كر(. 1
نسم يطيَّة للكتا مامذري
ج ىنذا ظ ىنىنذر ج عىنىنات رديىنىندي للكتىنىنا أرذ هىنىنا وأن ىن ط ا ج عىنىنة
ار اللؤل ىنىنؤي الق ىنىناهري( 2يىن ىن التب ىنىند قق ىنىنا لل ىنىنِّ سىن ىن نس ىنىنم يطير ىنىنة
أشرت لي ا آن اا خبا امل ةاع.
داها ال
للكتا
ُ
ىنت
وأمىنىنا متىنىنا اايىنىنة الغايىنىنة لىنىنل نسىنىنختان
يطي3تىنىنان  -حبسىنىنو مىنىنا و ىن ُ
(
للي ىن ىن ىنىنل  -مكت ىن ىن ىنىنة األو ىن ىن ىنىناا العام ىن ىن ىنىنة ب غ ىن ىن ىنىندا و ار الكت ىن ىن ىنىنو امل ىن ىن ىن ىنرية
بالق ىنىناهري( 4وجُ ىن ىن الكت ىنىنا ج ع ىنىنة وا ىنىندي( - 5يب ىنىنا ألل ىنىنم  -ا ت ىنىنر ي ىنىنا
ال ىنىنب قآ للىنىنِّ نسىنىنخة بغىنىندا وهىنىني ز لىنىنذ مىنىنا سىنىنقا وجب ىن كىنىنان يىنىنرتك
مذان ىن ال يىنىناض مبىنىنا ه ىني و بع ىن املذان ىن يىنُىنتم الىنىنةص مىنىنا أصىنىنل الكتىنىنا
وهذ ياية الة اية ولعلل ه يقع للِّ نسخة القاهري.
(1
(2
(3
(4
(5

يُة ىنر "معنيىنم التىناريم الىنرتا اإلسىنالمي مكت ىنات العىناه" ( 3206/5؛
و الجة "ياية الة اية زبا اجل ر " (( . 10/1الرسالة العلبية .
صىنىندرت ىنىنديمجاا لىنىنا 1438ه ىن بت قيىنىنآ أ بىنراهيم لبىنىنرو بىنىنا ل ىنىند ار
أربعة جملدات.
يُة ىن ىن ىنىنر " ىن ىن ىنىنرس املخطذج ىن ىن ىنىنات العربي ىن ىن ىنىنة مكت ىن ىن ىنىنة األو ىن ىن ىنىناا العام ىن ىن ىنىنة بغ ىن ىن ىنىندا "
( 273/4؛ و"معنيم التاريم الرتا اإلسالمي مكت ات العاه" (. 1733/3
يُة ر " رس الكتو العربية بدار الكتو امل رية" (. 271/8
أن الكتىنىنا صىنىندر لىنىنا الىنىنبكت ة
أشىنرت مذنىن متقىنىند مىنىنا هىنىناا ال ىن
الع ىن ىنرية ب ىنىنصوت س ىنىنةة 1431هىن ىن بت قي ىنىنآ أ . .لب ىنىنر ب ىنىنا ل ىنىند الس ىنىنال
جدمر .
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املبحث الثالث :أثر كتب التاريخ واملشيخات يف إثراء تراجم
القراء.
ما يالل اجتاهع اهةع
هاا امل
ويةت م احلدي
ا تجا ااا األول :الرت ىن ىنىنة للق ىن ىنراء الىن ىنىنايا ه يُىن ىنىنرترم هلىن ىنىنم متىن ىنىنو
األول ما هاا ال .
جرارم القراء وا بيانل م َّالا امل
ا تجا الثاني :هراء جرارم القراء مبىنا ه يُىنامر جىنرا م الىنذار ي
متو جرارم القراء.
ويشبل ذلف الةقاط التالية
 ]1بسا احلدي لا صلت م بالقراءات.
 ]2ذمر مؤل اهتم.
 ]3الت ري بفظاء مؤل اهتم.
 ]4حتديد جذاريم و ياهتم.
 ]5ظ جرا م الذار ي متو جرارم القراء امل قذ ي.
جرا م ما أيطاء.
 ]6ج ي ما و
وأشىنىنص  -ىنىنل ال ىنىندء بىنىنايرا أممجلىنىنة لكىنىنل نقطىنىنة مىنىنا الةقىنىناط املىنىنامذري -
ما ذمرجل مقدمىنة ال ىن بىنفن املق ىنذ مىنا ذلىنف متىنا مق ىنذ متىنا يف
ىن
اإلمىنىنامع احلىنىنا ع الىنىناه وابىنىنا اجلىن ر و ىنىنظ ر ذ ىنىنا الع يبىنىنة
جىن ىنرارم الس ىنىنا ي القىن ىنراء األل ىنىنال حبس ىنىنو م ىنىنا و ىنىنا للي ىنىنل م ىنىنا م ىنىنا ر ية ىنىنا
ولي استدرا اما للي با أو جعقاا هلبا  -معاذ ار  -أو جقليالا مما مت اه.
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 ] 1بسط الحديث عن صلتهم بالقراءال:
لكتو التاريم واملشيخات وحنذها أهر ظىناهر هىنراء جىنرارم القىنراء مبىنا
ه يىنىنامر ج ىنرا م ال ىنذار ي متىنىنو ج ىنرارم الق ىنراء( 1وهىنىني شىنىنارات يسىنىنصي
العليفم متو جرارم القراء.
وجعقي ات لطي ة يُكبل ما ور جر ة يف
مىنىنا ذلىنىنف مىنىنا ذمىنىنره الق طىنىني جر ىنىنة بىنىند بىنىنا سىنىنعدان الكىنىنذ
(2
الءرير (ت231هىن « ايتار لة سل سد لليل األصىنل وال ىنرع»
(3
بيةبا وص ل ابا اجل ر بقذلل «ولل ايتيىنار ه خيىنالع يىنل املشىن ذر»
وال رل بع الع ارجع ابع.
وجىن ىنىنررم ابىن ىنىنا اجل ىن ىن ر ألمحىن ىنىند بىن ىنىنا بىن ىنىند بىن ىنىنا أ احل ىن ىنىنا اجليفىن ىن يفىنديل
ال َّنيىنىناين األندلسىنىني (ت405هىن ىن وه يىنىنامر أ ىن اىندا مىنىنا جالميىنىناه( 4وذمىنىنر
ابا بشكذال والاه مىنة م أمحىند بىنا رشىنيخل التغلىن ال نيىناين و بىند بىنا
(1

(2
(3
(4

يُة ر للِّ س يل املمجال مقدمة حتقيآ "رام أسانيد ابا اجل ر " (ا 27
ي أشار القآ لدي نقاط هامة را ها ابا اجلىن ر "رىنام أسىنانيده" وه
يىنىنامرها "يايىنىنة الة ايىنىنة" مىنىنامر بع ىن شىنىنيذيل الىنىنايا ه يىنىنرترم هلىنىنم الغايىنىنة
وازست انىنىنة ج ىنرارم شىنىنيذن آي ىنريا والتة يىنىنل للىنىنِّ مسىنىنائل لطي ىنىنة ه يىنىنامرها
يص متابل املامذر.
الق طي " ن اه الرواي" (. 140/3
ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 143/2
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 111/1
و َّأرن ابا بشكذال و اجل سةة 405هىن وهي لةد ابا اجل ر سةة 404هىن.
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القاسم با شعلة الء ا (. 1
وذمىنىنر ابىنىنا األبىنَّىنار جر ىنىنة ل ىنىند الىنىنرمحا بىنىنا رجىنىنذن األن ىنىنار أنىنىنل
ياجىن ىنىنل بكتىن ىنىنا جىن ىنىنامري
رو لىن ىنىنا أ لبىن ىنىنرو الىن ىنىنداين و ىن ىن َّىند لةىن ىنىنل
احلا ظ ما جفلي ل أناا «ويقال ن هىناا الكتىنا هىنذ أول مىنا أل ىنل
أب ىنىنذ لب ىنىنرو»( 2وه أ ىنىنع لل ىنىنِّ ه ىنىناه اإلش ىنىناري م ىنىندر متق ىنىند وه ىنىني
م بىنىنة لىنىنرض التسلسىنىنل التىنىنارخيي ملؤل ىنىنات الىنىنداين وهلىنىنا أهىنىنر حتديىنىند
ازيتيارات واملااهو ز خي ِّ.
و ال ابا اجل ر جر ة أ ىنة بىنا حيىنى الىنرليت (ت591ه ىن « ىنرأ
لليل للي با رابر با للي الىندباج»( 3وه يىنامر مىنا ىنرأ لليىنل يىنصه وظَّىنِّ
الغرنىنىناجي جر تىنىنل بعىن جالميىنىناه قىنىنال «مىنىنة م املقىنىنرئ ال انىنىنل أبىنىنذ بكىنىنر
الق ىنىنرج وأب ىنىنذ ب ىنىند يل ىنىنذن املرس ىنىني وأب ىنىنذ القاس ىنىنم ب ىنىنا بق ىنىني وأب ىنىنذ احلس ىنىنا
ال ىنىندباج واحل ىنىنا ظ أب ىنىنذ ب ىنىند ل ىنىند ار ب ىنىنا احلس ىنىنا الق ىنىنرج والقان ىنىنيان أب ىنىنذ
بد وأبذ سليبان ابةا ذط ار»(. 4
وجىنررم ابىنا ل ىند امللىنف ألمحىند بىنا احلسىنع األن ىنار األشىن لي الءىنرير
جر ىنىنة ا ل ىنىنة مشل ىنىنت أظ ىنىناء ش ىنىنيذيل وجالمي ىنىناه ور الج ىنىنل و مامت ىنىنل وج ىنىندره
(1
(2
(3
(4

يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا بش ىن ىنىنكذال "ال ىن ىنىنلة" ( 96/1؛ وال ىن ىنىناه
(. 675/9
ابا األبَّار "التكبلة" (. 140/3
ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 334/2
الغرناجي "صلة ال لة" (. 57/3
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لإل راء( 1والا ذمره ابا اجل ر ما ذلف جر تل ليل(. 2
(3
وممجل م ل د الر يم بىنا بىند بىنا ىنرج بىنا يلىنع اخل ررىني (ت542هىن
ول د الر يم با اسم با بىند احلنيىنار (ت543هىن ( 4ول ىند ال ىنبد بىنا بىند
الغسىنىناين األندلسىنىني (ت588ه ىن ( 5ويذسىنىنع بىنىنا بىنىند بىنىنا يذسىنىنع بىنىنا
بىنىنا يعىنىنيش َّ
(6
سعيد با أ رحيانة األن ار (ت672هىن ويصهم.
ِ ] 2ذكر مؤلفاتهم:
ه جسىنىنتذلو متىنىنو ج ىنرارم الق ىنراء بيىنىنان مؤل ىنىناهتم للىنىنم الق ىنراءات
وذمىن ىنىنر لةاوية ىن ىنىنا ومذنىن ىنىنذلاهتا الد يقىن ىنىنة وايتل ىن ىنىنت ال ىن ىنرتارم ج اعىن ىنىنا لىن ىنىنالف
ىنصا ور ىنىناءت مت ىنىنو الت ىنىناريم واملش ىنىنيخات وحنذه ىنىنا لتمج ىنىنر ه ىنىناا
ايتال اىنىنا م ىن ا
ظاهرا.
اجلانو جرارم القراء هراءا ا
مىنىنا ذلىنىنف أور ابىنىنا األبَّىنىنار وابىنىنا ل ىنىند امللىنىنف جر ىنىنة بىنىند بىنىنا

(1
(2
(3
(4
(5
(6

يُة ر ابا ل د امللف "الايل والتكبلة" (. 284/1
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 50/1
جُة ىن ىنىنر جر ت ىن ىنىنل ابىن ىنىنا اجل ىن ىن ر "يايىن ىنىنة الة اي ىن ىنىنة" ( 383/1؛ ومىن ىنىنا يقابل ىن ىنىنا
الغرناجي "صلة ال لة" (. 160/3
يُة ر امل دريا السابقع.
جُة ىن ىنىنر جر تىن ىن ىنىنل ابىن ىن ىنىنا اجل ىن ىن ىن ر "يايىن ىن ىنىنة الة ايىن ىن ىنىنة" ( 381/1؛ ومىن ىن ىنىنا يقابل ىن ىن ىنىنا
الغرناجي "صلة ال لة" (. 191/3
جُة ىنىنر جر تىنىنل ابىنىنا اجل ىن ر "يايىنىنة الة ايىنىنة" ( 393/2؛ ومىنىنا يقابل ىنىنا
الغرن ىن ىن ىن ىنىناجي "ص ىن ىن ىن ىنىنلة ال ىن ىن ىن ىنىنلة" ( 441/3؛ والس ىن ىن ىن ىنىنيذجي "بغي ىن ىن ىن ىنىنة الذل ىن ىن ىن ىنىناي"
(. 353/2
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أمحىن ىنىند بىن ىنىنا سىن ىنىنعذ األن ىن ىنىنار الىن ىنىنداين (ت حنىن ىنىنذ 470هىن ىن ىن أظىن ىنىناء مت ىن ىنىنل
القىنراءات والتنيذيىنىند وهىنىني متىنىنا ازيىنىنتالا بىنىنع نىنىنا مىنىنا روايىنىنة ىنىنالذن
السةا واز ت ا ال رل بىنع
وبع الكسائي ما رواية الدور ومتا
َّ
(1
السىنىنع وال ىنىنا ومتىنىنا از تءىنىناء لل ىنىنرل بىنىنع الىنىناال والءىنىنا وال ىنىناء
وظَّىنىنِّ ال ىنىناه ُّ املس ىنىنتبل اهة ىنىنع مة ىنىنا( 2ووص ىن ل اب ىنىنا اجل ىن ر بقذل ىنىنل
«وصةع القراءات والعربية»( 3وه يُ يفس ام متيفل.
وذمىن ىنىنر ابىن ىن ُىنا اجل ىن ىن ر جر ىن ىنىنة بىن ىنىند بىن ىنىنا أمحىن ىنىند بىن ىنىنا لبىن ىنىنار التنيي ىن ىن
(ت519هىن أنل صةَّع القىنراءات وه يُ يفسىن ام متابىنل( 4ووصىن ل مىنالف اب ُىنا
ل د امللف وذمر ما مؤل اجل رونة املدارس وبنية ا ال (. 5
وم ىنىناا جر ىنىنة اس ىنىنم ب ىنىنا ب ىنىند ب ىنىنا م ىنىنارك اب ىنىنا ال ىنىنال األم ىنىنذ
(ت559هىن ه يامر ابا اجل ر لل متاا القىنراءات( 6وذمىنر الىنرليت
وابا ل د امللف متابل ال دي القراءات الس (. 7
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7

يُة ىن ىن ىنىنر ابىن ىن ىنىنا األبىنَّ ىن ىنىنار "التكبلىن ىن ىنىنة" ( 61/2؛ وابىن ىن ىنىنا ل ىن ىن ىنىند امللىن ىن ىنىنف "الىن ىن ىنىنايل
والتكبلة" (. 542/3
يُة ر الاه "املستبل " (ا . 25
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 63/2
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 76/2
يُة ر ابا ل د امللف "الايل والتكبلة" (. 16/4
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 76/2
يُة ىنىنر "برنىنىنامج الىنىنرليت" (ا  11؛ وابىنىنا ل ىنىند امللىنىنف "الىنىنايل والتكبلىنىنة"
(. 16/4
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و جر ة بد با يلىنع ابىنا صىناا اإلشىن يلي (ت585ه ىن ه
ي ىنىنامر ال ىنىناه واب ىنىنا اجل ىن ىن ر جر ت ىنىنل متا ىنىنا ل ىنىنل الق ىن ىنراءات( 1وذم ىنىنر
الق ويت متابل الت ري أصذل القراءات الس (. 2
جر ىنىنة يع ىنىنيش ي ىنىنا لل ىنىني ب ىنىنا يع ىنىنيش اب ىنىنا الق ىنىندمي
وأش ىنىنار ال ىنىناه
األن ىنىنار (ت624ه ىن ىن أن ىنىنل ألَّ ىنىنع القىن ىنراءات ون الت ىن ىنري بعة ىنىناويا
مت ىنىنل( 3وه يىنىنامر ابىنىنا اجل ىن ر جر تىنىنل متاىنىنا لىنىنل( 4وذمىنىنر ابىنىنا األبَّىنىنار
متابل الشب املةصي القراءات الس الش صي(. 5
و جر ىنىنة أمحىنىند بىنىنا بىنىند بىنىنا أ املكىنىنار الذاسىنىنطي املعىنىنروا بىنىنابا لىنىنة
(ت653هىن ذمىنر الىناه وابىنا اجلىن ر بعىن يف مت ىنل القىنراءات( 6وه يىنىنامرا
ن بل هداية الر ال راءات الس عة أئبة ا ال وذمره الق ويت(. 7
وأشىنار اب ُىنا اخلطيىنو واب ُىنا ر ىنذن واب ُىنا نيىنر جر ىنة بىند بىنا أمحىنىند
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7

يُة ىنىنر الىنىناه "معر ىنىنة الق ىنراء الك ىنىنار" ( 1062/3؛ وابىنىنا اجل ىن ر "يايىنىنة
الة اية" (. 137/2
يُة ر "مشيخة الق ويت" (ا . 145
يُة ر الاه "معر ة القراء الك ار" (. 1195/3
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 391/2
يُة ر ابا األبَّار "التكبلة" (. 216/4
يُة ىنىنر الىنىناه "معر ىنىنة الق ىنراء الك ىنىنار" ( 1332/3؛ وابىنىنا اجل ىن ر "يايىنىنة
الة اية" (. 131/1
"مة ىن املعىنىناين"
يُة ىنىنر "مشىنىنيخة الق ىن ويت" (ا  . 145وذمىنىنره اجلعىنىنرب
(. 2631/5
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الكب ىنىنا اللخبىن ىنىني (ت712ه ىن ىن متاب ىنىنل املبت ىن ىن هتىن ىنىنايو
اب ىنىنا او ابىن ىنىنا َّ
املقةىن ىن ىن ( 1وه ىن ىنىنذ ايت ىن ىنىنار لكت ىن ىنىنا املقةىن ىن ىن القىن ىن ىنراءات السىن ىن ىن زب ىن ىنىنا ىن ىنىنرر
مر متابل لةد ابا اجل ر (. 2
األن ار (ت بعد516هىن وه ييفر ذ ُ
وذمىنىنر ابىن ُىنا اجل ىن ر جر ىنىنة للىنىني بىنىنا سىنىنليبان بىنىنا أمحىنىند القىنىنرج
(ت730هىن أنل ألَّع متاباا مي ية القراءات( 3ومما ه يىنامره مىنا
مت ىنىنل التنيري ىنىند الك ىنىنص وفت ىنىنره ويص ىنىنا( . 4ىنىنال املةت ىنىنذر «مت ىنىنا
التنيريىنىند الك ىنىنص لألسىنىنتاذ أ احلسىنىنا للىنىني بىنىنا سىنىنليبان القىنىنرج رىنىنر يىنىنل
اخلىنىنالا بىنىنع األئبىنىنة المجالهىنىنة أ لب ىنىنرو الىنىنداين وأ بىنىند مكىنىني وأ
ل د ار ابا شري »(. 5
 ] 3التصريح بأسماء مؤلفاتهم:
جءىنىنبةت ممجىنىنص مىنىنا ال ىنرتارم متىنىنو ج ىنرارم الق ىنراء اإلشىنىناري أن
صىنا و الرت ىنىنة صىنةَّع القىنراءات أو نيف يفىنم التنيذيىنىند أو حنىنىنذ ذلىنىنف
(1
(2
(3
(4
(5

يُة ىن ىن ىنىنر اب ىن ىن ىنىنا اخلطي ىن ىن ىنىنو "اإل اج ىن ىن ىنىنة" ( 61/3؛ واب ىن ىن ىنىنا ر ىن ىن ىنىنذن "ال ىن ىن ىنىندي اج
املاهو" ( 280/2؛ وابا نير "الدرر الكامةة" (. 316/3
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 63/2
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 544/1
ولةذان متابل املشار ليل "جرجيو األ اء وبيان اجلب اإل راء" وهذ مط ذع.
يُة ىن ىن ىنىنر " رس ىن ىن ىنىنة املةت ىن ىن ىنىنذر " (ا  74؛ و" ىن ىن ىنىنرس اب ىن ىن ىنىنا ي ىن ىن ىنىنار " (ا  97؛
والكتاين "سلذي األن اس" (. 182/3
" رسة املةتذر " (ا . 74
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بع ىنىنارات مقارب ىنىنة ون الت ىنري بعة ىنىناويا املؤل ىنىنات أو اس ىنىنتي اء لةاوية ىنىنا
ماملة أو ذمر ج اصيل لة ا.
ما ذلف ال ابا اجل ر جر ة احلسع بىنا لمجبىنان بىنا هابىنت
ال غدا (ت378هىن «ون م متاباا القراءات الس وهذ أول مىنا
(1
وصر الق ويت بعةذان الكتا املرشد القراءات(. 2
ن ب ا»
َّ
وذم ىنىنر ال ىنىناه واب ىنىنا اجل ىن ىن ر جر ىنىنة ب ىنىند ب ىنىنا حي ىنىنى ب ىنىنا م ىن ىن ا م
(3
ىنع مت ىنىنا الة ىنىناهج الق ىنراءات
اخل ررىنىني الطليطل ىنىني (ت502هىن ىن أن ىنىنل ألَّىن يف
ابا بشكذال لةذانل مامالا الةاهج للقراءات بفش ر الروايات(. 4
وأور ُ
ووصىنىنع ابىن ُىنا اجل ىن ر للىنىني بىنىنا أمحىنىند بىنىنا بىنىند بىنىنا مىنىنذهر الىنىنار
ىنو»( 5وه يُ يفسىن ىن ام
الغرن ىنىناجي (ت589ه ىن ىن جر ت ىنىنل بفن ىنىنل «صىن ىنة يف
َّع ومتيف ىن يف
مت ىنىنل ولة ىنذان متابىنىنل مبىنىنا لةىنىند ابىنىنا األبىنَّىنار وابىنىنا ل ىنىند امللىنىنف والىنىناه
املستبل متا العروس القراءات(. 6
(1
(2
(3
(4
(5
(6

يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 243/1
يُة ر "مشيخة الق ويت" (ا . 137
يُة ىنىنر ال ىنىناه "معر ىنىنة الق ىن ىنراء الك ىنىنار" ( 900/2؛ واب ىنىنا اجلىن ىن ر "ياي ىنىنة
الة اية" (. 277/2
يُة ر ابا بشكذال "ال لة" (. 195/2
ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 524/1
يُة ر ابا األبَّار "التكبلة" ( 61/2؛ وابا ل د امللف "الايل والتكبلة"
( 542/3؛ والاه "املستبل " (ا . 318
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وأشىنىنار الىنىناه وابىن ُىنا اجلىن ر والطرابلسىني جر ىنىنة مالىنىنف بىنىنا ل ىنىند
الىنىنرمحا بىنىنا للىنىني املىنىنالقي املعىنىنروا بىنىنابا املر ىنىنل (ت699ه ىن أنىنىنل ن ىنىنم
التيسص للداين وه ي ر ذا باظل( 1وذمره الذا آشىني وابىنا القانىني
الت يع والت ص ن م متا التيسص(. 2
 ]4تحديد توا يخ وفياتهم:
الت ىن املؤل ىنىنذن ج ىنرارم الق ىنراء بء ىن ا أي ىنىنارهم ىنىندر ر ىنىندهم
العل ىنىنم م ىنىنا أه ىنىنم أر ىن اء جر ت ىنىنل ز أن ل ىنىند اج ىنىنة
وحتدي ىنىند ج ىنىناريم و ىنىناي يف
املؤلاىنىنع ب ىنىنل أم ىنىنر ل ىنىنل مس ىنىنذياجل مع ىنىند و ذ ىنىنل للي ىنىنل أو ل ىنىند و ذ ىنىنل لل ىنىنِّ
امل ىنىنا ر ال ىن ىن نقلتىن ىنىنل أو و ذ ىن ىنىنل للىن ىنىنِّ أممجىن ىنىنر مىن ىنىنا جىن ىنىناريم ه يىن ىنىنتبكا مىن ىنىنا
الرتري بية ا وحنذ ذلف.
ما ذلف يل ظ القارئ مؤل ىنات الىنداين  -وهىنذ مىنا أوائىنل املىنؤل ع
جىن ىنرارم القىن ىنراء  -أن ىنىنل ه ي ىنىنامر ج ىنىناريم و ىنىناي أ ش ىنىنعيو السذس ىنىني راو أ
لبىنرو ال ىنر ويعىنذ سىن و ذلىنف لىند و ذ ىنل لليىنل مبىنا أشىنار ذلىنف
ىنص مىنىنا الىنىنل
جلبيىناه سىنىنليبان بىنىنا أىنا (ت496ه ىن جىنىنرره للىنىنِّ التيسىنص ونىن ُّ

( 1يُة ىنىنر الىنىناه "معر ىنىنة الق ىنراء الك ىنىنار" ( 1417/3؛ وابىنىنا اجل ىن ر "يايىنىنة
الة اية" ( 36/2؛ والطرابلسي "ااية الغاية" (. 66/2
( 2يُة ىن ىنىنر "برن ىن ىنىنامج ال ىن ىن ىنذا آش ىن ىنىني" (ا  139؛ وابىن ىن ىنىنا القان ىن ىنىني "رىن ىن ىنىناوي
از ت اس" (ا . 328
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مذت أ شعيو لالف جرمل»(. 1
شيخةا ُ
«ه ي لخل يف
وأشىنىنار الىنىناه جر ىنىنة بىنىند بىنىنا سىنىنعدان الكىنىنذ الء ىنرير  -املىنىنامذر
رياا  -أنل جذ سةة 231هىن( 2ومالف لةد ابا اجل ر ورا بفنل مات
يذ األ د( 3ورا الق طي د و اجل يذ لر ة ما السةة املامذري(. 4
و جر ة براهيم با محدان با ل د ار األندلسي (ت318ه ىن
ه ي ىنىنامر اب ىنىنا اجلىن ىن ر ج ىنىناريم و اج ىنىنل( 5وذم ىنىنره اب ىنىنا األبَّىنىنار( 6نقىن ىنالا ل ىنىنا
أ لبرو الداين.
و جر ىن ىنىنة الىن ىن ىن سع ب ىن ىنىنا ب ىن ىنىند ب ىن ىنىنا م ش ىن ىنىنر األن ىن ىنىنار السر س ىن ىنىنطي
(7
(ت473ه ىن ذمىنىنر الىنىناه وابىنىنا اجل ىن ر أنىنىنل جىنىنذ بعىنىند المجبىنىنانع وأربعبائىنىنة
(1

(2
(3
(4
(5
(6
(7

الداين "التيسص" نسخة الرباط (ل /3أ .
وه أرىند مىنا نَّىنل للىنِّ ذلىنف مىنىنا ققىني "التيسىنص" .يُة ىنر الىنداين "التيسىنىنص"
حتقيىن ىن ىن ىنىنآ الءىن ىن ىن ىنىناما (ا  100؛ وحتقيىن ىن ىن ىنىنآ الشىن ىن ىن ىنىنغديل (ا  88؛ وحتقيىن ىن ىن ىنىنآ
الة اس (ا  37؛ وحتقيآ ريد ل ور (ا . 171
يُة ر الاه "معر ة القراء الك ار" (. 431/1
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 143/2
يُة ر الق طي " ن اه الرواي" (. 140/3
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 13/1
يُة ر ابا األبَّار "التكبلة" (. 241/1
يُة ىنىنر ال ىنىناه "معر ىنىنة الق ىن ىنراء الك ىنىنار" ( 878/2؛ واب ىنىنا اجلىن ىن ر "ياي ىنىنة
الة اية" (. 13/1
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و ال ابا بشكذال «وجذ سةة هال وس عع وأرب م ة»(. 1
و جرر ىن ىن ىنىنبة ش ىن ىنىنعيو ب ىن ىنىنا ليس ىن ىنىنِّ ب ىن ىنىنا لل ىن ىنىني األشني ىن ىن ىنىنعي ال ىن ىن ىنىنيابر
(2
(ت538ه ىن ىنىنال ابىنىنا الىنىنني ر «جىنذ ىنىني ب ىنىنعد سىنىنةة هالهىنىنع ومخسىنىنبائة»
و ىنىنال ابىنىنا ل ىنىند امللىنىنف الىنىنايل والتكبلىنىنة «مىنىنات لاشىنىنر  -و يىنىنل ىنىنا
لشر -ا األو سةة مثان وهالهع ومخ مائة»(. 3
و جر ة ل د الىنر يم بىنا اسىنم بىنا بىند احلنيىنار (ت543ه ىن -
(5
املىنىنامذر رياىنىنا  -ه يىنىنامر ابىنىنا اجل ىن ر جىنىناريم و اجىنىنل( 4وذمىنىنره الغرنىنىناجي
نقالا لا أ رع ر احلبص القرج ؛ جلبيا املرترم لل.
و جر ىنىنة بىنىند بىنىنا رع ىنىنر بىنىنا ل ىنىند الىنىنرمحا بىنىنا صىنىناا اللخبىنىني
اجليَّ ىنىناين الق ىنىنرج (ت544ه ىن ىن ه ي ىنىنامر ال ىنىناه واب ىنىنا اجلىن ىن ر ج ىنىناريم
و اجىن ىنىنل( 6و التكبلىن ىنىنة «واسىن ىنىنتقر بىن ىنىنذهران وهةالىن ىنىنف جىن ىنىنذ سىن ىنىنةة أرب ىن ىن

(1
(2
(3
(4
(5
(6

ابا بشكذال "ال لة" (. 203/1
ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 328/1
ابىنىنا ل ىنىند امللىنىنف "الىنىنايل والتكبلىنىنة" ( . 123/2ويُة ىنىنر الغرنىنىناجي "صىنىنلة
ال لة" (. 376/3
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 383/1
يُة ر الغرناجي "صلة ال لة" (. 160/3
يُة ىنىنر الىنىناه "معر ىنىنة الق ىنراء الك ىنىنار" ( 1021/3؛ وابىنىنا اجل ىن ر "يايىنىنة
الة اية" (. 109/2
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وأربعع ومخ م ة و د ار المجبانع»(. 1
و جر ىن ىن ىنىنة اس ىن ىن ىنىنم ب ىن ىن ىنىنا ب ىن ىن ىنىند ب ىن ىن ىنىنا م ىن ىن ىنىنارك اب ىن ىن ىنىنا ال ىن ىن ىنىنال األم ىن ىن ىنىنذ
ىندو السىنتع ومخسىنبائة»( 2و
(ت559هىن ال ابا اجل ر «جىنذ
الايل والتكبلة «وجذ بسال ش ر رمءان سةة 559هىن»(. 3
و جر ىنىنة رىنىنابر بىنىنا بىنىند بىنىنا نىنىنا بىنىنا سىنىنليبان احلءىنىنرمي اإلش ىن يلي
(ت596هىن ىن ه يىنىنامر الىنىناه جىنىناريم و اجىنىنل( 4وذمىنىنره ابىنىنا األبىنَّىنار( 5وهىنىنذ
مما جررم لل الاه وه جيفر جر تُل لةد ابا اجل ر (. 6
و جر ىن ىن ىن ىنىنة أمحىن ىن ىن ىنىند بىن ىن ىن ىنىنا مةىن ىن ىن ىنىنار بىن ىن ىن ىنىنا ىن ىن ىن ىنىنذر األر اإلش ىن ىن ىن ىن يلي
(ت615هىن ه يامر ابا اجل ر جاريم و اجل( 7وذمره ابا ر ذن(. 8
(1
(2
(3
(4
(5
(6

(7
(8

ابا األبَّار "التكبلة" (. 143/2
ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 24/2
ابا ل د امللف "الايل والتكبلة" (. 481/3
يُة ر الاه "معر ة القراء الك ار" (. 1094/3
يُة ر ابا األبَّار "التكبلة" (. 385/1
جىنىنررم ابىنىنا اجل ىن ر زهةىنىنع اظ بىنىنا األول رىنىنابر و ىنىنا رىنىنابر بىنىنا ريىنىند األر
ورىنىنابر بىنىنا بىنىند الذا ياشىنىني التذنسىنىني وه يىنىنرترم لغص ىنىنا .يُة ىنىنر ابىنىنا اجلىن ر
"ياية الة اية" (. 189/1
واألمر مالف نسخة "ياية الة اية" خب ا
ا م ةا ا ابا اجل ر (ل /52أ .
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 139/1
يُة ر ابا ر ذن "الدي اج املاهو" (. 230/1
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و جر ىنىنة يذسىنىنع بىنىنا ب ىنراهيم بىنىنا يذسىنىنع ابىنىنا أ رحيانىنىنة املىنىنالكي
(ت672ه ىن ىن ىن ه ي ىن ىنىنامر اب ىن ىنىنا اجل ىن ىن ر ج ىن ىنىناريم و اج ىن ىنىنل( 1وذم ىن ىنىنره جلبي ىن ىنىناه
الغرناجي(. 2
و جر ىنىنة ل ي ىنىند ار ب ىنىنا أمح ىنىند ب ىنىنا ل ي ىنىند ار اب ىنىنا أ الربي ىن ىن القرش ىنىني
(ت688هىن ه يامر ابا اجل ر جاريم و اجل( 3وذمره ابا القاني(. 4
و جر ىنىنة بىنىند بىنىنا لبىنىنر بىنىنا بىنىند بىنىنا لبىنىنر ابىنىنا رشىنىنيد ال ىنىنر
الس ىن (ت721هىن ىن ه يىنىنامر ابىنىنا اجل ىن ر جىنىناريم و اجىنىنل( 5وذمىنىنره ابىنىنا
القاني(. 6
و جر ىنىنة للىنىني بىنىنا سىنىنليبان بىنىنا أمحىنىند القىنىنرج (ت730هىن ىن ه
يامر ابا اجل ر جاريم و اجل( 7وذمره الذنشريسي وابا القاني(. 8
 ]5حفظ تراجمهم الوا دة في كتب تراجم القراء المفقودة:
جكتةىن متىنىنو التىنىناريم لشىنرات الة ىنىنذا املةقذلىنىنة لىنىنا متىنىنو ج ىنرارم
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8

يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 393/2
يُة ر الغرناجي "صلة ال لة" (. 441/3
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 485/1
يُة ر ابا القاني " ري احلنيال" (. 70/3
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 219/2
يُة ر ابا القاني " ري احلنيال" (. 100/2
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 544/1
يُة ر "و يات الذنشريسي" (ا  25؛ وابا القاني " ري احلنيال" ( 245/3؛
و"لقا ال رائد" لل (. 613/2
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(1

القراء امل قذ ي
جرارم القراء و ا
الكت اااب األول :مت ىنىنا أ ىنذاج القىن ىنراء زب ىنىنا ال ىن ىن ُبةا ال غ ىنىندا
(ت336هىن
جر ىنة بىند بىنا محَّىنا بىنا بكىنر بىنا
نقل لةل اخلطيو ال غىندا
محَّ ىنىنا ال غ ىنىندا (ت267ه ىن ىن ص ىنىنا و يل ىنىنع ب ىنىنا هش ىنىنا وأمح ىنىند ب ىنىنا
ورال يلىنىنع بىنىنا هشىنىنا وأمحىنىند بىنىنا
ب ىنراهيم ال غىنىندا (ت حنىنىنذ 270ه ىن َّ
بد با ل د ار با صد ة الىن ا ظ ال غدا (ت293هىن (. 2
ونقىنل لةىنىنل ابىنىنا لسىنىنامر جررىنىنبة أ ىنىنبد بىنىنا م ىن بد بىنىنا ل ىنىند ار
با صد ة الىن ا ظ ال غدا (ت293هىن ( 3املامذر آن ا ا.
ونقىنىنل لةىنىنل الق طىنىني جر ىنىنة بىنىند بىنىنا سىنىنعدان الكىنىنذ الة ىنىنذ
الءرير (ت231هىن (. 4
الكتاب الثاني :متا جاريم ج قات القىنراء واملقىنرئع مىنا ال ىن ابة
والتابعع وما بعدهم ما اخلال ع أل لبرو الداين (ت444هىن
نقىنىنل لةىنىنل أبىنىنذ جالىنىنو ال ىنىنبرواين جرر ىنىنبة ل ىنىند ار بىنىنا سىنىنعيد بىنىنا
(1
(2
(3
(4

وسف ت ر -

هاا املذن  -للىنِّ متىنابع مىنا متىنو

صىنار ي ىنىنا بالةقىنىنل لىنىنا متىنىنا مىنىنا متىنىنو جىنرارم القىنراء
ىن ُ
ىندت املذانىن الىن ُ
وأما جمر الةقل لا مؤل ي ا ون الةص للِّ الكتو ذ ممجص مست ي .
يُة ر اخلطيو ال غدا "جاريم بغدا " (. 187/6( 12/5( 77/3
يُة ر ابا لسامر "جاريم مشآ" (. 383/5
يُة ر الق طي " ن اه الرواي" (. 140/3
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مىن بد با ل د ار ابا الشَّقَّال القرج (ت426هىن (. 1
ونق ىنىنل لة ىنىنل القان ىنىني لي ىنىناض جرر ىن ىنىنبة اإلم ىنىنا مال ىنىنف ب ىنىنا أن ىن ىن
(ت179ه ىن وجىنىنلبياه مذسىنىنِّ بىنىنا جىنىنارل السكسىنىنكي ول ىنىند ال ىنىنا ي بىنىنا
احلسىنا بىنىنا أ ىنىنبد الدمشىنىنقي (ت بعىنىند 380ه ىن وال ىن سع بىنا للىنىني بىنىنا
الىن ىن ىن سع ال ىن ىنىنر (ت حنىن ىنىنذ 400هىن ىن ىن وللىن ىنىني بىن ىنىنا مىن ىن ىن بد بىن ىنىنا يلىن ىنىنع
الشىن َّىنقال
الىنىنبعا ر ابىنىنا القابسىني (ت403ه ىن ول ىند ار بىنىنا سىنعيد ابىنىنا َّ
القىنىنرج  -ال ىنىنبامذر آن ا ىنىنا  -ومذسىنىنِّ بىنىنا ليسىنىنِّ بىنىنا أ ىنىناج ال اسىنىني
(ت430هىن (. 2
ونقىنل لةىنىنل ابىنىنا بشىنكذال جر ىنىنة ل ىنىند ا يىند  -مىنىنذ ل ىنىند الىنىنرمحا
با بد الةاصر لديا ار  -القىنرج (ت389ه ىن ويلىنع بىنا سىنليبان
ابىنىنا احلنيىنىنا القىنىنرج (ت397هىن ىن وسىنىنعيد بىنىنا بىنىند بىنىنا ل ىنىند الىنىنرب بىنىنا
وهىنىنو المجق ىنىني السر سىنىنطي (ت404ه ىن ووسىنىنيم بىنىنا أمحىنىند بىنىنا ناصىنىنر بىنىنا
وسىنىنيم األمىنىنذ ال ىن يف ةتيفبي القىنىنرج (ت404ه ىن وأمحىنىند بىنىنا بىنىند بىنىنا أ
احل ىنىنا اجل ىنىنديل ال َّني ىنىناين (ت405ه ىن ىن ولطي ىنىنة ب ىنىنا س ىنىنعيد ب ىنىنا ل ىنىند ار
األندلسي (ت407هىن (. 3
( 1يُة ر أبذ جالو املرواين "ليذن اإلمامة" (ا . 89
( 2يُة ر القاني لياض "جرجيو املىندارك" (86/7( 197/3( 81/1
(. 252/7( 248/7( 296/7( 99/7( 78/7
( 3يُة ىن ىن ىن ىنىنر ابىن ىن ىن ىنىنا بشىن ىن ىن ىنىنكذال "ال ىن ىن ىن ىنىنلة" (290/1( 226/1( 483/1
(. 69/2( 62/1( 289/2
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ونقىنىنل لةىنىنل ابىنىنا األبىنَّىنار جر ىنىنة رمريىنىنا بىنىنا حيىنىنى الكاللىنىني (ت بعىنىند
300ه ىن ىن و بىن ىنراهيم ب ىنىنا مح ىنىندان ب ىنىنا ل ىنىند ار األندلس ىنىني (ت318ه ىن ىن
و بىنىند بىنىنا ب ىنراهيم بىنىنا هىنىنانري بىنىنا ليشىنىنذن اإلل ىنىنص (ت بعىنىند 390هىن ىن
وأمح ىنىند ب ىنىنا أ ل ىنىند املل ىنىنف الىن ىن ُىنبكتو الق ىنىنرج ولل ىنىني ب ىنىنا أمح ىنىند األُر
اليف َّنيىنىناين جلبيىنىنا جالميىنىنا ورل و ىنىنرج بىنىنا ل ىنىند ار بىنىنا وهىنىنو ابىنىنا ال ىن َّىنراا
ومطيف ىنارا ب ىنىنا ل ىنىند ال ىنىنرمحا ب ىنىنا
الق ىنىنرج والقاس ىنىنم ب ىنىنا مس ىنىنعذ ال َّني ىنىناين ُ
ال رج ومغصي با أ ن ر الطليطلي(. 1
ونقل لةل ابا ل د امللف جر ة أمحد بىنا أ ل ىند امللىنف الىن ُىنبكتو
القرج والقاسم با مسعذ ال َّنياين( 2املامذريا آن ا ا.
 ]6تصحيح ما وقع في تراجمهم من أخطاء:
وامل ىن ىن ىنرا التة ي ىن ىنىنل لل ىن ىنىنِّ م ىن ىنىنا و ىن ىن ىن ي ىن ىنىنل اي ىن ىنىنتالا ج ىن ىن ىنرارم الق ىن ىن ىنراء
األندلسىنىنيع بىنىنع متىنىنو ج ىنرارم الق ىنراء وامل ىنىنا ر األندلسىنىنية املتعىنىند ي للىنىنِّ
جىن ىنرارم ألالم ىنىنم م ىنىنا ي ىنىنصهم ونقلُ ىنىنم
الت ىنىنار أن األندلس ىنىنيع أ ىنىنر
(3
يكذن بع الرتارم لا جالميا املرترم لل وما هلم صلة بل .
( 1يُة ىن ىن ىن ىن ىنىنر ابىن ىن ىن ىن ىن ىنىنا األبىنَّ ىن ىن ىن ىن ىنىنار "التكبلىن ىن ىن ىن ىن ىنىنة" (32/2( 240/1( 480/1
(. 426/2( 428/2( 30/4( 22/4( 321/3( 72/1
( 2يُة ر ابا ل د امللف "الايل والتكبلة" (. 481/3( 250/1
( 3ا ت ىنىنرت هىنىناا املذن ىن للىنىنِّ مىنىنا ص ىن ت نس ىن تل للبؤلىنىنع ز الةاسىنىنم وأمىنىنا
األيطىنىناء املرتج ىنىنة للىنىنِّ الت ىنىنيع أو الط الىنىنة لىنىنم أجطىنىنرل لي ىنىنا ألاىنىنا ليسىنىنت
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مىنىنا ذلىنىنف مىنىنا ذمىنىنره ابىنىنا اجل ىن ر جر ىنىنة ل ىنىند ار بىنىنا سىنىنعيد بىنىنا
الش رقال األمذ القرج (ت426هىن أنل جذ شىنذال مىنا
ل د ار ابا َّ
(1
السىنىنةة املىنىنامذري ونقىنىنل ابىنىنا بشىنىنكذال لىنىنا ابىنىنا يىنىنان أن ابىنىنا الشىنىنقال
جذ يذ المجالهاء المجاما لشر ما ش ر رمءان ما السةة ذاهتا(. 2
وذم ىنىنر اب ىنىنا اجل ىن ر جر ىنىنة ش ىنىنامر ب ىنىنا ي ىنىنصي الع ىنامر (ت بع ىنىند
470هىن أن مةيتل أبذ أمحد( 3ومةَّاه ابا بشكذال بف امد(. 4

(1

(2
(3
(4

مق ذ ي لااهتا هاا ال .
مىنىنا ذلىنىنف للىنىنِّ س ىن يل الىن ىنبمجال مىنىنا ور جرر ىنىنبة لطيىنىنة بىنىنا سىنىنعيد بىنىنا ل ىنىند ار
الق ىنىني (ت409ه ىن ىنىني ايتل ىنىنت ج عتىنىنا اسىنىنطة ذل والريىنىناض
األندلسىنىني يف
جىن ديد جاريم و اجل ي األو ( 725/2سةة جس وأربعبائة و المجانيىنة
( 393/1سةة س وأربعبائة وال ذا ما ور المجانية وهذ املت آ م ما
م ىنىنا ر جر تىنىنل األيىنىنر ؛ وبعء ىن ا للىنىناه م ىنىن"جاريم اإلس ىنىنال " ( 123/9؛
و"سص ألال الة الء" (. 412/17
يُة ىنر ابىنا اجلىن ر "يايىنة الة ايىنة" ( . 420/1وج ىن ديد جىناريم و اجىنل مت ىنآ
مىن مىنىنا نسىنىنخة "يايىنىنة الة ايىنىنة" خبىن ا
ىنت
ا م ىنةا ا (ل /104أ  .و وىنىنا أ لىن ُ
نسخة امل ةاع للتمج ت ما مطابقتل م ما الةسخة املط ذلة وأنل مةىنل
ولي ما الةسان ونسختل جغت لا بقية الةسم األير .
يُة ر ابا بشكذال "ال لة" (. 352/1
يُة ىنىنر ابىنىنا اجل ىن ر "يايىنىنة الة ايىنىنة" ( . 323/1ومةيتىنىنل مىنىنالف نسىنىنخة "يايىنىنة
الة اية" خب ا
ا م ةا ا (ل /79أ .
يُة ر ابا بشكذال "ال لة" (. 317/1
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وأش ىنىنار اب ىنىنا اجل ىن ىن ر مطل ىن ىن جر ىن ىنىنة ليس ىنىنِّ ب ىنىنا ي ىنىنصي األص ىن ىن خل
أنل ُولىند سىنةة 411ه ىن ومىنات سىنةة 587ه ىن( 1وللىنِّ هىناا
القرج
التىناريم يكىنىنذن لبىنىنره لةىنىند و اجىنىنل  176سىنىنةة وهىنىنذ مسىنىنت عد وال ىنذا مىنىنا
ذمره ابا بشكذال والاه أنل مات سةة 487هىن(. 2
وسىنىنيفو رياىنىنا ج ىن ي مىنىنا ذم ىنره ابىنىنا اجل ىن ر جىنىناريم و ىنىناي رع ىنىنر بىنىنا
مكي الىنبذصلي (ت711هىن .
تتمة:

وجتىنىندر اإلشىنىناري

أن م ىنىنا ر ه ىنراء جىنرارم القىنراء ز جقت ىنىنر للىنىنِّ

( 1يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 608/1
وجاريم و اجل مالف لدي نسىنم يطيَّىنة لكتىنا "يايىنة الة ايىنة" نسىنخة ار
الكت ىن ىن ىن ىن ىنىنو امل ىن ىن ىن ىن ىنرية (ل  /173؛ ونس ىن ىن ىن ىن ىنىنخة مكت ىن ىن ىن ىن ىنىنة باي ي ىن ىن ىن ىن ىنىند (األو
(ل /188أ ؛ ونس ىنىنخة مكت ىنىنة باي ي ىنىند (المجاني ىنىنة (ل  /224؛ ونسىن ىنىنخة
مك ىنىنت ة رامعىنىنة مرم ىنىنري (ل /179أ ؛ ونسىنىنخة مكت ىنىنة مرا يىنىنة (ل /110أ ؛
ونسخة مكت ة نذر لمجبانية (ل /160أ .
ومالف ج عة ار اللؤلؤي ( 885/2؛ وج عة مكت ة اخلاأي (. 843/1
وه أ ىنىنل نس ىنىنخة امل ىن ىنةاع م ىنىنا "ياي ىنىنة الة اي ىنىنة" ألن اجلىن ىن ء املذر ىنىنذ مة ىنىنا
ىنت م ىنىنا
يةت ىنىني أهة ىنىناء جر ىنىنة لل ىنىنم ال ىنىنديا الس ىنىنخاو حتدي ىن اىندا ل ىنىناا ررع ىن ُ
استطعت حت يلل ما الةُّسم األير للكتا .
( 2يُة ىنىنر ابىنىنا بشىنىنكذال "ال ىنىنلة" ( 57/2؛ والىنىناه "معر ىنىنة القىنراء الك ىنىنار"
(. 844/2
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متىنو التىناريم واملشىنيخات سىنو بىنىنل جشىنبل ما ىنة امل ىنا ر الىن ج يىنىنر
مبعلذم ىن ىنىنات يابىن ىن ىنىنة ز ورىن ىن ىنىنذ هلىن ىن ىنىنا مت ىن ىنىنو ج ىن ىن ىنرارم الق ىن ىن ىنراء ماألسىن ىن ىنىنانيد
أيء ىنىنا الةس ىنىنم اخلطيَّىنىنة لكت ىنىنو الق ىنراءات وم ىنىنا
واإلر ىنىنارات ويش ىنىنبل ذل ىنىنف ا
(1
يت ل با ل ا أهر م ص مبا جكتة ه ما ظالات و رارات ومتلكات .
مىنىنا ذلىنىنف مىنىنا ُمتىنىنو آيىنىنر الةسىنىنخة اخلطيَّىنىنة لكتىنىنا امل يىنىند
مىنىنال ا يىنىند مىنىناهو اإلمىنىنا الربىنىناين مح ىن ي بىنىنا يىنىنو لبىنىند التربي ىن
وهىنىنذ مىنىنا للبىنىناء القىنرنع السىنىناب والمجىنىناما اهلنيىنريع يىن ُمتىنىنو آيىنىنر
(2
الةسىنىنخة اخلطيَّىنىنة مىنىنا يىنىندل للىنىنِّ أن املؤلىنىنع مىنىنان يىنىنا سىنىنةة (711ه
وه جسع ةا متو الىنرتارم برت تىنل أو نقىنل أسىنانيده فصىن لةسىنخة متابىنل
اخلطيَّة ور بارر حتديد رما جفلي ل والع ر الا لال يل املؤلع.
( 1ز يقت ىنىنر األمىنىنر للىنىنِّ الةسىنىنم اخلطيَّىنىنة لكتىنىنو للىنىنم القىنراءات سىنىنو بىنىنل يشىنىنبل
ما ة العلذ و هراء الرتارم ما يالل الةسم اخلطيىنة را ىند م ىنم مىنا روا ىند م ىنا ر
ىندرا أصىنىنيالا ال رملىنىني متابىنىنل "األلىنىنال " ىنىنال  -للىنىنِّ
ال ىنرتارم وممىنىنا التبىنىنده م ىن ا
سىن يل املمجىنىنال  -لةىنىند جر ىنىنة ب ىنراهيم بىنىنا أمحىنىند يىنىناز بىنىنا بىنىند بىنىنا رمريىنىنا األندلسىنىني
ىنرت للىنىنِّ مىنىنا
امللقىنىنو بالربىنىنال (ت حنىنىنذ 1025ه ىن «ه أرىنىند لىنىنل جر ىنىنة ا ت ىن ُ
فطذجة متابل» .ال رملي "األلال " (. 30/1
وية ىن ىنىنر أممجلىن ىنىنة أيىن ىنىنر متعىن ىنىند ي ال رملىن ىنىني "األلىن ىنىنال " (291/2( 30/1
(13/5( 182/4( 150/4( 121/3( 104/3( 298/2
(. 44/8( 242/7( 153/6( 61/6( 26/5( 22/5
( 2بد للي "امل يد مال ا يد للتربي " (ا ( . 25الرسالة العلبية .
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وُمت ىنىنت لل ىنىنِّ جُىن َّىنري نس ىنىنخة يطيَّ ىنىنة م ىنىنا مىن ىنىنتا الكام ىنىنل ال ىن ىن ريد
التنيريىنىند والت ريىنىند أل مذسىنىنِّ رع ىنىنر بىنىنا مك ىنىني ال ىنىنبذصلي (ت711هىن ىن
ع الكتا الىنبذصلي وأه ت ل ا جاريم و اجىنل
يدي يرهي ماجُ ا مؤلا يف
ون ُّىنىنل «ل ىنىنبذزنا ش ىن ا الىنىنديا ل ىنىند ال ىنىنبؤما بىنىنا ل ىنىند اللطيىنىنع  -رمحىنىنل
ار  -مرهيتل لإلما العاه العامل سةد العلباء وال ىن ا والقىنراء ىنو
الىنبلة والىنديا أ مذسىنِّ رع ىنر بىنا مكىني بىنا رع ىنر الىنىنبذصلي ىندس ار
سىنىنره ونىنىنذر نري ىن ل و ىنىند أرىنىنا لىنىنذي ال ىن آ بىنىنع ال ىنىنالجع يىنىنذ ازهةىنىنع
الىنخام لشر ما ربي ا ير لسةة د لشري وس عبائة»(. 1
وور نس ىن ىنىنخة يطيَّ ىن ىنىنة م ىن ىنىنا مت ىن ىنىنا ال ىن ىن ىن دية احلء ىن ىنىنري العليَّ ىن ىنىنة
لىنىنب بد بىنىنا لىنىنبرو العىنىنبا (ت783ه ىن مىنىنا ن ُّىنىنل «انتقىنىنل ويل ار
رىن ىن ىنذار ر ىن ىن ىنىنبة ار الىن ىن ىنىنبقرئ الع ىن ىنىناه الربَّىن ىنىناين ي ىن ىنىنتم الىن ىن ىنىنب دريا أس ىن ىنىنتاذ
الىن ىنىنبقرئع ن ىن ىنىننيم احل ىنىنآ والش ىنىنرع وال ىنىنديا ن ىن ىن ذي ي ىنىنذ الس ىن ىن ت اخل ىنىنام
والعشىنريا مىنا ىنا األول سىنةة هىنال وهىنىنبانع وسىن عبائة ي ىنر ار لىنىنل
وأ ار لليل شآبيو رنذانل ورمحتل ال وسعت مل شيء»( 2وهىنذ نىنص
( 1املذصلي "الكامل ال ريد" نسخة ليدن (ل /1أ .
وج ىن ىنىناريم و اج ىن ىنىنل امل ىن ىنىنامذر خي ىن ىنىنالع م ىن ىنىنا ذم ىن ىنىنره اب ىن ىنىنا اجل ىن ىن ر "ياي ىن ىنىنة الة اي ىن ىنىنة"
( 198/1بفنل جذ سةة (713هىن .
( 2يُة ر نعبان "اهلدية احلءري العليىنة للعبىنا " (ا ( . 399الرسىنالة
العلبي ىنىنة ؛ ول ىنذاري "امل ىنىنر ات الق ىنراءات الس ىن للعب ىنىنا " (. 23/1
(الرسالة العلبية .
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م ىن ىنىنا ور

بع ىن ىن ىن

حتدي ىن ىنىند و اج ىن ىنىنل  -رمحىن ىن ىنىنل ار  -ي ىن ىن ىن
ص ىن ىن ىنري
امل ا ر بفنل مان يا سةة 762هىن(. 1
مبمجال ىنذل جر ىنة يفلليفىن ٍم مىنا ألىنال القىنراءات لىنال
وأيتم هاا امل
لبىنا ور جيَّىنات هىناا امل ىن ز أن شىن رجل وشىن ري متابىنل
ل ر متىنفير َّ
لت ىنىنت لالستشىن ىن ا مب ىنىنا اس ىنىنتنيد م ىنىنا ر جر ت ىنىنل ل ىنىنلت ا الذهيق ىنىنة مبذن ىنىنذع
الةسىنىنم ال ىنىنخطياة وأهرهىنىنا ه ىنراء ال ىنرتارم وهىنىنذ الشىنىنيم سىنىنليبان بىنىنا سىنىنع بىنىنا
م ىن ىن ىن بد ال ىن ىن ىنىننيب ور (ت1227ه ىن ىن ىن صىن ىن ىنىنا و مة ذمىن ىن ىنىنة ج ىن ىن ىن ة األج ىن ىن ىنىنال
والغلبان جىننيذيد القرآن والىنبش ذري ايت اارا بت ة األج ال.
يىن ُمتىنىنو للىنىنِّ هىنىنامش نسىنىنخة يطيَّىنىنة مىنىنا متىنىنا ىنىنت األ ىنىنال
بشىنىنر جىن ىن ة األج ىنىنال للشىنىنيم سىنىنليبان بىنىنا سىنىنع ال ىنىننيب ور «وجىنىنذ
ليل ىنىنة الس ىن ت لمجب ىنىنان لي ىن ٍ
ىنال مء ىنىنع م ىنىنا ذ القع ىنىندي س ىنىنةة سىن ىن ولشىن ىنريا
ومىنىنائتع وألىنىنع»( 2وه أ ىنىنع للىنىنِّ مىنىنا ىن َّىند جىنىناريم و ىنىناي الىنىننيب ور ممىنىنا
( 1يُة ىن ىنىنر ال غ ىن ىنىندا " يءىن ىن ىنىنا املكة ىن ىنىنذن" ( 424/2؛ و"هديىن ىن ىنىنة الع ىن ىنىنار ع" لىن ىن ىنىنل
( 162/2؛ وم الة "معنيم املؤل ع" ( 98/11وهذ التاريم املمج ىنت لىندي
رسىنىنائل للبيىنىنة جءىنىنبةت حتقيىنىنآ بع ىن مت ىنىنل .ية ىنىنر للىنىنِّ س ىن يل املمجىنىنال الغامىنىند
"مربر املعاين شر رر األماين للعبا " (ا ( . 80الرسالة العلبية .
( 2اجلب ىن ور " ىنىنت األ ىنىنال" نس ىنىنخة مكت ىنىنة رامع ىنىنة اإلم ىنىنا ب ىنىند ب ىنىنا س ىنىنعذ
اإلسالمية (ل /11أ .
وُمت ت الع اري ذاهتا م م يد ج يل لا ياجل نسخة املكت ة األرهرية ما
الكتا ن سل (ل . /3

306

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

ورلُّ م ذمىنروا أنىنل مىنان يىنا سىنةة 1198ه ىن( 1وور بعىن
جررم لل ُ
الىنب ا ر أنل مان يا سةة 1213هىن وهذ جىناريم جفلي ىنل لكتىنا رىنام
الدري(. 2
ىنبسري شذاهد الشاج ية و َّ
ال َّ

وأش ىن ىن ىنىنار مؤل ىن ىن ىنىنع مت ىن ىن ىنىنا "اإل ك ىن ىن ىنىنا ن ىن ىن ىن ا اجل ري ىن ىن ىنىنة وحت ىن ىن ىنىنة األج ىن ىن ىنىنال"
أن اجلب ور مان يا سةة 1227هىن.
(ا 61
( 1ية ر للِّ س يل املمجال اجلب ور " ت األ ال" (ا( . 16مقدمة حتقيآ اجلربذع
( 2يُة ر الربماو " متاع ال ءالء" (. 602/2
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اخلامتة:
يس ىن ىنىنر م ىن ىنىنا مت ىن ىنىنا
يت ىن ىنىنا ال ىن ىن ىن أيفمحيفىن ىنىند ار وأش ىن ىنىنكره لل ىن ىنىنِّ م ىن ىنىنا َّ
وأسفلل  -س انل  -التذ يآ والق ذل والع بة ما اخلطف وال لل.
ال
أشىنىنص مىنىنا ذمرجىنىنل يىنىنص مىنىنري جيَّىنىنات ال ىن مىنىنا أن يىنىناي مةىنىنل
متىنىنا مق ىنىنذ مت ىنىنا يف اإلمىنىنامع ال ىنىناه وابىنىنا اجل ىن ر و ىنىنظ م ىنىنا بىنىنازه م ىنىنا
ر ىنىنذ م ارم ىنىنة جىن ىنرارم الس ىنىنا ي القىن ىنراء َّوا ىنىنا الت ىنىناريم مب ىنىندا م ىنىنا ن ىنىنذر وه
ىنت
أ ىنىند ازسىنىنتدراك للي بىنىنا أو جت ىن مذان ىن الىنىنةقص متابي بىنىنا وىنىنا رمىن ُ
ىنتةصا مب ىن ىنىنا متابي ب ىن ىنىنا وال ء ىن ىنىنل  -بع ىن ىنىند ار  -مة ب ىن ىنىنا
مت ىن ىنىنا لبل ب ىن ىنىنا مس ىن ىن ا
و لي با وما ذمرجُل واذج ما ذلف وه أ د ازستيعا .
أ :نتائج البحث:
ُ -1ر ُّل متو جرارم القراء م قذ ي  -حبسو ما و ع لليىنل ال ا ىن
 وبعء ىن ا ُقىنىند رمىنىنا م كىنىنر مكتىنىنا ابىنىنا املةىنىنا ومتىنىناأ العالء اهلبااين.
 -2ه يسىنىنتذلو ابىنىنا اجل ىن ر متابىنىنل يايىنىنة الة ايىنىنة ي ىن ج ىنرارم الق ىنراء
الىن ىنذار ي مت ىنىنا يف ال ىنىنداين وال ىنىناه وسىن ىن و ذل ىنىنف ل ىنىند و ذ ىنىنل لل ىنىنِّ
جذصل ليل ال ا .-
لكل مة با  -حبسو ما َّ
نسخة جامة ٍّ
 -3جرر ىن أبىنىنرر أس ىن ا لىنىند جر ىنىنة الىنىناه وابىنىنا اجل ىن ر ل ىن ع ىنراء
لىنىند و ذ بىنىنا للىنىنِّ بع ىن امل ىنىنا ر األندلسىنىنية ال ىن
األنىنىندل
ذصا ابا اجلىن ر  -ولىند سىن ر ا لألنىندل
جر ت هلم  -ي ا
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باإلنىنىنا ة ا ت ىنىنار الىنىناه  -متابىنىنل  -للىنىنِّ الرت ىنىنة لك ىنىنار
القراء املش ذريا املسةديا.
 -4ج يىنىنر متىنىنو التىنىناريم ب ىنرتارم هريىنَّىنة لعلبىنىناء مت ىنىندريا ه يىنُىنرترم هلىنىنم
متىن ىنىنو ال ىن ىنرتارم املتخ ىن ىنىنة مكتىن ىنىنو ج ىن ىنرارم الق ىن ىنراء وج ىن ىنرارم
الة اي ويصهم.

ب :توصيال البحث:
 -1ل ت لةايىنة األ سىنا العلبيىنة ج رىنت جىنر كىنري ال ىن (جىنرارم القىنراء
يىن ىنىنص م ااىن ىنىنا نىن ىنىنبا ورل العبىن ىنىنل و لقىن ىنىنات الةقىن ىنىنال مىن ىنىنا أرىن ىنىنل
اخلروج بت رذر أوس ذل املذنذع يغطي ما ة رذان ل وأبعا ه.
ىن ىن ن ىن ىنىنذا مت ىن ىنىنو ج ق ىن ىنىنات القىن ىن ىنراء م ىن ىنىنا
 -2جذري ىن ىنىنل ال ىن ىنىنا مجع
امل ىنىنا ر الىن ىن نقل ىنىنت لة ىنىنا مكت ىنىنا اب ىنىنا الىن ىن ُىنبةا ومت ىنىنا أ
لب ىنىنرو ال ىنىنداين ومت ىنىنا أ الع ىنىنالء اهلب ىنىنااين وي ىنىنصهم و راس ىنىنت ا
راسة وص ية جارخيية.
مذسىنىنعة ىنىنذل
 -3ل ىنىنت انت ىنىناه ال ىنىنا مجع أ يىنىنة حتريىنىنر أحبىنىنا للبيىنىنة َّ
ج ىن ىنرارم للب ىنىناء م ىنىنل ىنىنا م ىنىنا ي ىنىنالل ر ىنىنر مت ىنىنو الت ىنىناريم وس ىنىنرب
أيذارها و برار ما ه يُرترم لل متو الرتارم املتخ ة.
هىنىناا بع ىن مىنىنا ظ ىنىنر يل يتىنىنا هىنىناا ال ىن وألتىنىنار لبىنىنا يىنىنل
ما اإلجيار وازيت ار ولا الةقص والتق ىنص وصىنلِّ ار وسىنلم وبىنارك
للِّ ن ىنياةا بد وللِّ آلل وص ل.
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فهرس األعالم املرتجم هلم

ال َاعالَم
م
ب ىن ىنراهيم ب ىن ىنىنا ُم اش ىن ىنىنر ب ىن ىنىنا ش ىن ىنريع أب ىن ىنىنذ س ىن ىن ال
1
ال كر األندلسي
أمحىنىند بىنىنا ب ىنراهيم بىنىنا بىنىند بىنىنا بىنىنار ابىنىنا الق ىن ار
2
القرج
أمحد با رع ىنر بىنا أمحىند بىنا حيىنى بىنا يفي ىنيو أبىنذ
3
ينياجي
الق
القرج
القيسي
اس
الع
يف
4
5
6
7
8

أمحد با امد أبذ الع اس ال يفىنبيفرو

أمحىند بىنىنا يلىنع بىنىنا سىنليبان بىنىنا أ القاسىنم أبىنىنذ رع ىنىنر
السر سطي
وأبذ الع اس األن ار َّ
أمحد با سعيد با ل د ار با سراج أبىنذ رع ىنر
السيف ي السر سطي احلنيار
َّ
أمحد با ل ىند الىنرمحا بىنا أمحىند بىنا ربيىن بىنا أمحىند بىنا
ربي أبذ لامر األشعر القرج
أمحىنىند بىنىنا ل ىنىند الىنىنرمحا بىنىنا بىنىند بىنىنا ل ىنىند الىنىنرمحا
بىن ىنىنا بىن ىنىند بىن ىنىنا ال َّىن ىنىنقر أبىن ىنىنذ الع ىن ىنىناس األن ىن ىنىنار
اخل رري
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م
9

10
11
12
13
14
15
16
17

ال َاعالَم
أمحد با ل د الع ي با هشا با أمحد با يلع با
يفي يفوان أبذ الع اس ال ر
أمحىنىند بىنىنا ل ىنىند ار بىنىنا بىنىند بىنىنا حيىنىنى ابىنىنا سىنىنيد
الةاس أبذ الع اس الييفىنع ُبر األُبَّا اإلش يلي
أمح ىنىند ب ىنىنا ل ىنىند ار أب ىنىنذ رع ىنىنر اجليفيَّ ىنىناين يُع ىنىنرا
بابا اليتيم
أمحىنىند بىنىنا لتيىنىنآ بىنىنا احلسىنىنا بىنىنا ريىنىنا بىنىنا ُرىنىنرج أبىنىنذ
رع ر وأبذ الع اس ال لةسي الاه
أمحىنىند بىنىنا للىنىني بىنىنا أمحىنىند بىنىنا ل ىنىند ار بىنىنا هابىنىنت
أبذ الع اس األن ار اإلش يلي
أمحىنىند بىنىنا للىنىني بىنىنا أمحىنىند بىنىنا بىنىند بىنىنا ل ىنىند ار
أبذ الع اس الاريغي اليفاياين
أمحىند بىنا للىنىني بىنا أمحىند بىنىنا أ بكىنر أبىنذ رع ىنىنر
التنيي يُعرا بابا ال َّ َّ اا
أمحىنىند بىنىنا للىنىني بىنىنا أمحىنىند أبىنىنذ الع ىنىناس األن ىنىنار
السر سطي يُعرا بابا ال قيل
َّ
أمح ىنىند ب ىنىنا مال ىنىنف ب ىنىنا يال ىنىنو ب ىنىنا س ىنىنعيد ب ىنىنا ل ىنىند
الىنرمحا أبىنذ رع ىنر التنييىن األُبَّىنا يُعىنرا بىنابا
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31
46
39
43
49
7
37
40
47
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م

السقَّاء
َّ

قم الترجمة

ال َاعالَم

ىنخ يفشت
 18أمحىنىند بىنىنا بىنىند بىنىنا بىنراهيم أبىنىنذ رع ىنىنر الىن ُ
يفرر
القرج األ َّ
أمحىنىند بىنىنا بىنىند بىنىنا احلسىنىنا بىنىنا ل ىنىند امللىنىنف أبىنىنذ
19
جار ات الىن يف بر
ر
الق
رسي
ىنب
ل
ا
ر
ال
ر
رع
يف يف
ُ
 20أمحد با بد با صامت أبذ رع ر ال ُىنبرسي
21
22
23
24

أمحد با بد با ل د الىنرمحا بىنا بىند بىنا ل ىند
ار با للي أبذ القاسم اليفىنليفذ اإلش يلي
أمحىنىند بىنىنا مذسىنىنِّ بىنىنا أمحىنىند بىنىنا الىن ُىنب ارج بىنىنا سىنىنعيد
ب ىن ىنىنا أي ىن ىنىنذ ب ىن ىنىنا س ىن ىنىنعد أب ىن ىنىنذ الع ىن ىنىناس األن ىن ىنىنار
اخل رري
أمحد با مذسِّ با ل د ار با بكىنر بىنا مىن ا م
أبذ الع اس اللَّخبي الشال ن يل اس
أمح ىنىند بىن ىنىنا أ ل ىن ىنىند امللىن ىنىنف ال ىن ىن ُىنبكتو أبىن ىنىنذ بكىن ىنىنر
القرج

 25أمحد با أ حيى أبذ بكر ال ُىنبار

 26يفيليفىنىنع بىنىنا سىنىنليبان أبىنىنذ القاسىنىنم القىنىنرج
312

44
45
38
48
33
42
17
16

يُعىنىنرا
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م

27
28
29
30

احلنيا
بابا َّ

ال َاعالَم

جام ىن ىن ىنليفت ب ىن ىنىنا حي ىن ىنىنى أب ىن ىنىنذ القاس ىن ىنىنم
يلي ىن ىنىنة ب ىن ىنىنا يف
اليفىنيفريذاجي
سىنىنعد بىنىنا يىنىنالص بىنىنا م ىنىند ب ىنىنا ل ىنىند ار أب ىنىنذ
لبرو وأبذ لمجبان اللَّذشي
س ىنىنعيد ب ىنىنا ب ىنىند ب ىنىنا ل ىنىند ال ىنىنرب ب ىنىنا وه ىنىنو أب ىنىنذ
لمجبان المجق ي السر سطي
س ىنىنليبان ب ىنىنا ب ىنىند أب ىنىنذ الربي ىن الق ىنىنرج يُع ىنىنرا
بابا الشيم

 31صالد املقرئ أبذ ن ر ال غدا
32
33
34
35

ل ىنىند الىنىنرمحا بىنىنا بىنراهيم بىنىنا ل ىنىند ار بىنىنا مذسىنىنِّ
أبذ القاسم الغيفا قي اإلش يلي
ل ىنىند الىنىنرمحا بىنىنا بىنىند بىنىنا لتَّىنىنا بىنىنا سىنىنا أبىنىنذ
بد القرج
ل ىنىند ار بىنىنا كىنىنم الليمجىنىني مىنىنا أهىنىنل اجل يىنىنري .مىنىنا
للباء القرن المجال اهلنير
ل ىنىند امللىنىنف بىنىنا مسىنىنعذ بىنىنا مذسىنىنِّ بىنىنا بشىنىنكذال
با يذسع أبذ مروان األن ار
313
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14
50
8
12
3
11
24
2
27
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تراجم القراء في غير المعرفة والغاية  -قراء األندلس
ً

ال َاعالَم
م
لمجبىن ىنىنان بىن ىنىنا احلسىن ىنىنا بىن ىنىنا لمجبىن ىنىنان بىن ىنىنا أمحىن ىنىند بىن ىنىنا
36
اخل يو أبذ لبرو ال غدا
للىنىني بىنىنا سىنىنعيد بىنىنا بىنىند بىنىنا لبىنىنر أبىنىنذ احلسىنىنا
37
الي
 38للي با شي ان الد ال ال غدا
39
40
41
42
43
44

للىنىني بىنىنا ل ىنىند الع ي ىن بىنىنا بىنىند بىنىنا مسىنىنعذ أبىنىنذ
احلسا القيسي اليفسطي
لل ىن ىنىني ب ىن ىنىنا ب ىن ىنىند أب ىن ىنىنذ احلس ىن ىنىنا الىن ىن ىن ُىنبرا اب ىن ىنىنا
ال لةسي
لب ىنىنر ب ىنىنا أ ال ىنىنت ب ىنىنا س ىنىنعيد ب ىنىنا أمح ىنىند أب ىنىنذ
ص القيسي الداين
ب ىنىند ب ىنىنا بىن ىنراهيم ب ىنىنا س ىنىنعيد ب ىنىنا مذس ىنىنِّ ب ىنىنا نع ىن يفىنم
اخليفليفع أبذ ل د ار الرليت التُّطيفيلي
بىند بىنىنا بىنراهيم بىنىنا بىند بىنىنا بىنراهيم بىنىنا بىنىند
ابا ونَّا أبذ القاسم اللَّخبي الغرناجي

قم الترجمة
8
26
4
32
34
19
21
37

بد با أمحد با بد األن ار القرج

41

بد با باشَّة با أمحد با أرذُمان أبىنذ ل ىند ار
45
الُّهر األُند ال لةسي

22
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ال َاعالَم
م
بىنىند بىنىنا ل ىنىند الىنىنرمحا بىنىنا ل ىنىند ار أبىنىنذ ل ىنىند ار
46
السر سطي
بىنىند بىنىنا ل ىنىند الع يىن بىنىنا أ اخلىنىنص بىنىنا للىنىني أبىنىنذ
47
ل د ار األن ار السر سطي القرج
 48هشا با سليبان أبذ الربي األُ ليشي
حيى با ل ىند امللىنف بىنا ُم ةَّىنا أبىنذ رمريىنا القىنرج
49
ما املسنيد اجلام بقرج ة
يذسىنىنع بىنىنا ل ىنىند ار بىنىنا بىنىند بىنىنا ل ىنىند الىنىنرب أبىنىنذ
50
َّبر القرج
ة
ال
لبر
يف
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23
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10
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املصادر واملراجع

المصاد المخطوطة:
اجلب ور سليبان با سع .فتح األقفال بشرح تحفة األطفال.
 نسىن ىن ىنىنخة املكت ىن ىن ىنىنة األرهريىن ىن ىنىنة القىن ىن ىنىناهري ر ىن ىن ىنىنم ( 2096ىن ىن ىنراءات /
. 12850
 نسخة مكت ة رامعة اإلما بد بىنا سىنعذ اإلسىنالمية الريىناض
ر م (. 6939
ابا اجل ر بد با بد با بد با للي بىنا يذسىنع .غاياة الههاياة
في أسماء جال القراءال أولي الرواية والد اية.
 نسىنىنخة املكت ىنىنة البذ يىنىنة املديةىنىنة املةىنىنذري ر ىنىنم ( . 2559وه ىنىني
خبا املؤلع.
 نسخة ار الكتو امل رية القاهري ر م (. 1616
 نسىن ىن ىن ىنىنخة مكت ىن ىن ىن ىنىنة باي يىن ىن ىن ىنىند العبذميىن ىن ىن ىنىنة اسىن ىن ىن ىنىنطة ذل ر ىن ىن ىن ىنىنم (/ 90
. 18755
 نس ىن ىن ىنىنخة مكت ىن ىن ىنىنة باي ي ىن ىن ىنىند العبذمي ىن ىن ىنىنة اس ىن ىن ىنىنطة ذل ر ىن ىن ىنىنم (/ 234
. 18785
 نسخة مكت ة رامعة مرمري اسطة ذل ر م (. 24
 نسخة مكت ة مرا ية مغيةسا ر م (. 368
 نسخة مكت ة نذر لمجبانية اسطة ذل ر م (. 85
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ال ىنىنداين لمجىن ىنىنبان ب ىنىنا س ىنىنعيد .ت ا ا كرة الحا ااافظ لت ا اراجم القا ااراء السا اابعة
واجتماعهم واتفاقهم في حروف ا ختالف.
 نسىن ىنىنخة مكت ىن ىنىنة مىن ىنىنديف أمحىن ىنىند باشىن ىنىنا أ يىن ىنىنذن ىن ىنىنري ىن ىنىنار ر ىن ىنىنم
(. 17575
الداين لمجبان با سعيد .التيساير في القراءال السابع.
 نسخة املكت ة الذجةية الرباط ر م (2012ك .
بىنىند بىنىنا أمحىنىند بىنىنا لمجبىنىنان (ت748ه  .معرفااة الق اراء الكبااا
الىنىناه
على الطبقال واألعصا .
 نسخة مكت ة رامعة اإلما بد بىنا سىنعذ اإلسىنالمية الريىناض
ر م (. 7942
 نسخة مكت ة مذبريلي اسطة ذل ر م (. 1116
 نسخة املكت ة الذجةية باري ر م (. 2084
 نسخة املكت ة الذجةية الرباط ر م (. 119
املذصلي رع ر با مكي .الكامل الفريد في التجريد والتفريد.
 نسخة مكت ة رامعة ليدن هذلةدا ر م (. 2579
المصاد والمراجع المطبوعة:
األ رنىنذ أمحد با بد1417( .هىن  .طباق ااال ال اامفس ارين .حتقيىنآ
 .سليبان با صان اخلىن ( .ط . 1املديةىنة املةىنذري مكت ىنة العلىنذ
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واحلكم.
اإلشىن ىن يلي ب ىنىند ب ىنىنا ي ىنىنص ب ىنىنا لب ىنىنر . 2009( .فهرسا ااة ابا اان خيا اار
اإلشاابيلي .حتقيىنىنآ  .بشىنىنار ل ىنذا معىنىنروا بىنىنذ بشىنىنار ل ىنذا .
ار الغر اإلسالمي.
(ط . 1جذن
األن ىن ىن ىنىنار بىن ىن ىنىند بىن ىن ىنىنا بىن ىن ىنىند بىن ىن ىنىنا ل ىن ىن ىنىند امللىن ىن ىنىنف األوسىن ىن ىنىني املرامشىن ىن ىنىني.
( . 2012ال يل والتكملة لكتابي الموصول والصلة .حتقيىنآ
 .سىنىنان ل ىنىناس  .بىنىند بىنىنا شىنري ة  .بشىنىنار لىنذا معىنىنروا .
ار الغر اإلسالمي.
(ط . 1جذن
ابىنا األبَّىنار بىند بىنا ل ىنىند ار القءىنالي . 2011( .التكملاة لكتاااب
ار
الصا االة .حتقي ىنىنآ  .بش ىنىنار ل ىن ىنذا مع ىنىنروا ( .ط . 1ج ىنىنذن
الغر اإلسالمي.
ابىنا األبَّىنار بىند بىنا ل ىند ار القءىنالي . 2011( .معجام أصااحاب
القاضااي أبااي علااي الصاادفي .حتقيىنىنآ  .بشىنىنار ل ىنذا معىنىنروا .
ار الغر اإلسالمي.
(ط . 1جذن
الربمىنىناو  .ليىنىناس بىنىنا سىنىنع1428( .ه ىن) .إمتاااا الفءااالء بت اراجم
القراء .ط . 1املديةة املةذري ار ال مان.
ظاليىنىنل باشىنىنا بىنىنا بىنىند أمىنىنع .إيءاااح المكهااون فااي الا يل
ال غىنىندا
علا ااى كشا ااف الاها ااون عا اان أسا ااامي الكتا ااب والفها ااون( .ط. 1
بصوت ار ياء الرتا العر .
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ظاليىنىنل باشىنىنا بىنىنا بىنىند أمىنىنع . 1951( .هديااة العااا فين
ال غىنىندا
أس ااماء الم ااؤلفين ولث ااا المص ااهفين)( .ط . 1اس ىنىنطة ذل ومال ىنىنة
املعارا اجلليلة.
ال ىنىنذريلي ُ َّب ىنىند ب ىنىنا أ القاس ىنىنم احلس ىنىنيت . 2013( .التبصا اارة فا ااي
قراءة العشرة .حتقيآ سع ولليلي ( .ط . 1بىنصوت ار ابىنا
.
ابا بشكذال يلع با ل د امللف با مسعذ  . 2010( .الصلة فاي
تا يخ أئماة األنادلس وعلماائهم ومحادثيهم وفقهاائهم وأدباائهم.
ار الغ ىن ىنىنر
حتقي ىن ىنىنآ  .بش ىن ىنىنار ل ىن ىنذا مع ىن ىنىنروا ( .ط . 1ج ىن ىنىنذن
اإلسالمي.
التنييىن ىن القاس ىنىنم ب ىنىنا يذس ىنىنع السىن ىن  . 1981( .برن ااامج التجيب ااي.
حتقي ىن ىنىنآ ل ىن ىنىند احل ىن ىنىنيظ مة ىن ىنىنذر ( .ط . 1ج ىن ىنىنذن ال ىن ىنىندار العربي ىن ىنىنة
للكتا .
اجلعىنىنرب ب ىنراهيم بىنىنا لبىنىنر بىنىنا ب ىنراهيم . 2011( .كهااز المعاااني ف اي
ش اارح ح اارن األم اااني ووجا ا الته اااني .حتقي ىنىنآ ريل ىنىني لرب ىنىناو .
(ط . 1القاهري مكت ة أوز الشيم.
اجلبىن ىن ور س ىنىنليبان ب ىنىنا س ىنىنع1428( .ه ىن ىن  .ف ااتح األقف ااال بش اارح
تحفااة األطفااال .حتقيىنىنآ ل ىنىند الع ي ىن اجلربىنىنذع ( .ط . 2الريىنىناض
ار الامر .
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اب ىن ىنىنا الىن ىن ىنىنني ر مىن ىن ىن بد ب ىن ىنىنا مىن ىن ىن بد ب ىن ىنىنا مىن ىن ىن بد ب ىن ىنىنا لل ىن ىنىني بىن ىن ىنا يذس ىن ىنىنع
1437هىن ىن  .أجوبااة اإلمااام اباان الجااز ي علااى المسااائل التبريزيااة.
حتقيآ ل د الع ي ال ل ( .ط . 1بصوت مؤسسة الء ِّ.
اب ىنىنا الىن ىنىنني ر م ىن ىن بد ب ىنىنا م ىن ىن بد ب ىنىنا م ىن ىن بد ب ىنىنا لل ىنىني ب ىنىنا يذس ىنىنع.
(1435ه ىن  .جااامع أسااانيد اباان الجااز ي .حتقيىنىنآ  .ىنىنار بىنىنا
سعيد يدر ( .ط . 1الريىناض مرسىني جعلىنيم القىنرآن الكىنرمي و رائىنل
عامعة امللف سعذ .
ابا الىنني ر م ىن بد بىنا م ىن بد بىنا م ىن بد بىنا للىني بىنا يذسىنع .غاياة
الههاية في أسماء جال القراءال أولي الرواية والد اية.
1351( ه ( .حتقيىن ىن ىن ىن ىنىنآ بررسرتاسىن ىن ىن ىن ىنىنر  .بىن ىن ىن ىن ىنىنصوت ار الكتىن ىن ىن ىن ىنىنو
العلبية( .وهي الط عة املعتبدي ال
1431( ه ىن ىن ( .حتقي ىنىنآ  .لل ىنىني ب ىنىند لب ىنىنر ( .ط . 1الق ىنىناهري
مكت ة اخلاأي.
1438( هىن ىن ( .حتقيىنىنآ أ ب ىنراهيم لبىنىنرو بىنىنا ل ىنىند ار ( .ط. 1
القاهري ار اللؤلؤي.
اب ىنىنا الىن ىنىنني ر م ىن ىن بد ب ىنىنا م ىن ىن بد ب ىنىنا م ىن ىن بد ب ىنىنا لل ىنىني ب ىنىنا يذس ىنىنع.
(1419ه ىن ىن  .مهج ااد المقا ارئين ومرش ااد الط ااالبين( .الت ىن ب ىنىنل .
للي العبران ( .ط . 1مكة املكرمة ار لاه ال ذائد.
ابا اجل ر بد با بد با بد با للي با يذسع1435( .ه ىن .
الهش اار ف ااي القا اراءال العش اار( .حتقي ىنىنآ أ . .الس ىنىناه ب ىنىنا ب ىنىند
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بذ اجلكت الشةقيطي ( .ط . 1املديةة املةذري جمب امللىنف ىند
لط الة امل ع الشريع.
اري يلي ة م ط ِّ ل د ار .كشاف الاهاون عان أساامي الكتاب
والفهون( .ط . 1بصوت ار ياء الرتا العر .
احلب ىنىنذ ي ىنىنا ذت ب ىنىنا ل ىنىند ار . 1993( .معجا اام األدبا اااء إ شا اااد
األ ي ا ااب إل ا ااى معرف ا ااة األدي ا ااب) .حتقيىن ىنىنآ  .سىن ىنىنان ل ىن ىنىناس .
(ط . 1بصوت ار الغر .
احلب ىنىنذ ي ىنىنا ذت ب ىنىنا ل ىنىند ار1397( .ه  .معج اام البل اادان( .ط. 1
بصوت ار صا ر.
محيت ىن ىنىنذ أ . .ل ىن ىنىند اهل ىن ىنىنا 1424( .ه ىن ىن ىن  .قا ا اراءة اإلم ا ااام ن ا ااافع عه ا ااد
المغا بة من واية أبي سعيد و ش( .ط . 1املبلكىنة املغربيىنة وراري
األو اا والشؤون اإلسالمية.
احلبيىنىند بىنىند بىنىنا تىنىنذ بىنىنا ل ىنىند ار1429( .ه  .جا وة المقتاابس فااي
ذكاار و ة األناادلس .حتقيىنىنآ  .بشىنىنار ل ىنذا معىنىنروا بىنىند بشىنىنار
ار الغر اإلسالمي.
لذا معروا ( .ط . 1جذن
ابىنىنا محيىنىند بىنىند بىنىنا ل ىنىند ار الةنيىنىند 1416( .ه ىن  .السااحب الوابلااة
علاى ضاارائح الحهابلااة .حتقيىنىنآ  .بكىنىنر أبىنذ ريىنىند  .ل ىنىند الىنىنرمحا
العمجيبع ( .ط . 1بصوت مؤسسة الرسالة.
اخلطي ىنىنو ال غ ىنىندا أمحىن ىنىند ب ىنىنا للىن ىنىني ب ىنىنا هابىن ىنىنت1422( .ه ىن ىن  .تا ااا يخ
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بغ ااداد .حتقي ىنىنآ  .بش ىنىنار ل ىن ىنذا مع ىنىنروا ( .ط . 1ب ىنىنصوت ار
الغر اإلسالمي.
اخلشىن ىنىنت بىن ىنىند بىن ىنىنا ىن ىنىنار  . 1991( .أخبا ااا الفقها اااء والمحا اادثين.
حتقي ىنىنآ ماري ىنىنا لذيس ىنىنا آب ىنىنيال ول ىنىنذي مذلية ىنىنا ( .ط . 1مدري ىنىند ا لىن ىن
األللِّ لألحبا العلبية مع د التعاون م العاه العر مدريد.
اب ىنىنا اخلطي ىنىنو ذ ال ىنىنذرارجع ب ىنىند ب ىنىنا ل ىنىند ار ب ىنىنا س ىنىنعيد الس ىنىنلباين.
(1393ه ىن) اإلحاطااة فااي أخبااا غرناطااة .حتقيىنىنآ بىنىند ل ىنىند ار
لةان ( .ط . 2القاهري مكت ة اخلاأي.
ابا يلكان أمحد با بىند بىنا أ بكىنر . 1972( .وفياال األعياان
وأنباء أبهاء الزمان( .حتقيىنآ  .سىنان ل ىناس ( .ط . 1بىنصوت
ار صا ر.
ابا يليل بد با ل ىند ار .) 1959( .اختصا القدح المعلى فاي
التا يخ المحلى بان ساعيد .حتقيىنآ بىنراهيم األبيىنار ( .ط. 1
القاهري وراري المجقا ة واإلرشا القذمي.
الىنىنداين لمجبىنىنان ب ىنا سىنىنعيد1403( .ه ىن  .التعريااف فااي اخااتالف الاارواة
عن ناافع .حتقيىنآ  .الت ىنامي الرارىني ( .ط . 1املبلكىنة املغربيىنة
وراري األو اا والشؤون اإلسالمية.
الداين لمجبان با سعيد .التيساير في القراءال السابع.
1429( ه ( .حتقي ىن ىنىنآ أ . .ىن ىنىناا الء ىن ىنىناما ( .ج . 1الش ىن ىنىنار ة
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مكت ة ال ابة.
1434( هىن ىن ( .حتقيىنىنآ ريىنىند بىنىنا بىنىند ل ىن ور ( .ط . 1مش ىنىنآ
ار ابا ممجص.
1436( ه ىن ىن ( .حتقي ىنىنآ  .يل ىنىنع ب ىنىنا مح ىنىنذ الش ىنىنغديل ( .ط. 1
ائل ار األندل .
1436( هىن ىن ( .حتقيىنىنآ  .للىنىني بىنىند جذ يىنىنآ الة ىنىناس ( .ط. 1
القاهري ار ابا ممجص.
بىنىند بىنىنا للىنىني بىنىنا أمحىنىند1415( .ه ىن  .طبقااال المفس ارين.
ىنداو
الىن ُ
حتقيآ للي بد لبر ( .ط . 2القاهري مكت ة وه ة.
الىنىندلنياين  .جىنىنالل بىنىنا سىنىنعذ 1425( .ه ىن  .مااوا د اباان عساااكر فااي
تا ااا يخ دمش ا ا ( .ط . 1املديةىن ىنىنة املةىن ىنىنذري لبىن ىنىنا ي ال ىن ىن العلبىن ىنىني
باجلامعة اإلسالمية.
ب ىن ىنىند بىن ىنىنا أمح ىن ىنىند بىن ىنىنا لمجب ىن ىنىنان1424( .ه  .ت ا ااا يخ اإلس ا ااالم
الىن ىنىناه
ووفيااال المشاااهير واألعااالم( .حتقيىنىنآ  .بشىنىنار ل ىنذا معىنىنروا .
(ط . 1بصوت ار الغر اإلسالمي.
بىنىند بىنىنا أمحىنىند بىنىنا لمجبىنىنان .ت ا كرة الحفااا  .ص ىن ل ل ىنىند
الىنىناه
الرمحا با حيى املعلبي ( .ط . 1بصوت ار الكتو العلبية.
بىنىند بىنىنا أمحىنىند بىنىنا لمجبىنىنان1422( .ه ىن  .سااير أعااالم الهاابالء.
الىنىناه
أشىن ىن ىنىنرا للىن ىن ىنىنِّ حتقيقىن ىن ىنىنل شىن ىن ىنىنعيو األرنىن ىن ىنىنؤوط ( .ط . 11بىن ىن ىنىنصوت
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مؤسسة الرسالة.
بد با أمحد با لمجبىنان1429( .ه ىن  .المساتملح مان كتااب
الاه
ار
التكملااة .حتقيىنىنآ  .بشىنىنار ل ىنذا معىنىنروا ( .ط . 1جىنىنذن
الغر اإلسالمي.
بد با أمحد با لمجبان .معرفة القراء الكباا علاى الطبقاال
الاه
واألعصا .
1408( ه ىن ىن ىن ىن ىن  .حتقي ىن ىن ىن ىنىنآ (  .بش ىن ىن ىن ىنىنار ل ىن ىن ىن ىنذا مع ىن ىن ىن ىنىنروا ش ىن ىن ىن ىنىنعيو
األرن ىن ىنىناؤوط ص ىن ىنىنان م ىن ىنىند ل ىن ىنىناس ( .ط . 2ب ىن ىنىنصوت مؤسس ىن ىنىنة
الرسالة.
1416( ه ( .حتقيىنىنآ  .جيىنىنار آلىنىنط ىنىنذزج ( .ج . 1اسىنىنطة ذل
مرمىن ال ىنىنذ والدراسىنىنات اإلسىنىنالمية( .وهىنىني الط عىنىنة املعتبىنىندي
ال
1427( ه ىن ىن ( .حتقي ىنىنآ  .أمح ىنىند ي ىنىنان ( .ط . 2الري ىنىناض مرمىن ىن
امللف ي ل لل ذ والدراسات اإلسالمية.
الرليت للي با بىند بىنا للىني1381( .ه ىن  .برناامج شايوا الرعيهاي.
حتقي ىنىنآ بىن ىنراهيم شىن ىن ذ ( .ط . 1مش ىنىنآ وراري المجقا ىنىنة واإلرش ىنىنا
القذمي.
ال رمل ىنىني يىن ىنىنص الىن ىنىنديا . 2002( .األعا ااالم ت ا اراجم ألشا ااهر الرجا ااال
والهس ا اااء م ا اان الع ا اارب والمس ا ااتعربين والمستش ا اارقين( .ط. 15
بصوت ار العلم للباليع.
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س ىن ىن ا اخليىن ىنىناط ل ىن ىنىند ار بىن ىنىنا للىن ىنىني بىن ىنىنا أمحىن ىنىند بىن ىنىنا ل ىن ىنىند ار ال غىن ىنىندا .
(1433ه  .المبهج في القراءال الثمان وقاراءة األعماو وابان
محيصن واختيا خلف واليزيدي .حتقيىنآ  .يالىند أبىنذ اجلىنذ .
(ط . 1بصوت ار ابا .
الس ىنىنخاو ب ىنىند ب ىنىنا ل ىنىند ال ىنىنرمحا ب ىنىنا ب ىنىند1407( .ه ىن ىن  .اإلع ااالن
بااالتوبيخ لماان ذ لم أهاال التااأ يخ( .التىن بىنىنل رانىن رورنمجىنىنال جر ىنىنة
 .صا العلي ( .ط . 1بصوت مؤسسة الرسالة.
السخاو بد با ل د الرمحا با بد1412( .هىن  .الءوء الالماع
ألهل القرن التاسع( .ط . 1بصوت ار مكت ة احلياي.
الس ىنىنيذجي ل ىنىند ال ىنىنرمحا ب ىنىنا أ بك ىنىنر1399( .ه  .بغيا ااة الوعا اااة فا ااي
طبقااال اللغااويين والهحاااة .حتقيىنىنآ بىنىند أبىنىنذ ال ءىنىنل ب ىنراهيم .
(ط . 2بصوت ار ال كر.
ابىنىنا سىنىنعيد للىنىني بىنىنا مذسىنىنِّ األندلسىنىني . 1945( .الغصااون اليانعااة
فااي محاساان شااعراء المائااة السااابعة .حتقيىنىنآ ب ىنراهيم األبيىنىنار .
(ط . 1القاهري ار املعارا.
ابىنىنا سىنىنعيد للىنىني بىنىنا مذسىنىنِّ األندلسىنىني .ال ا ْامغبرب فااي ْحلَااى ال ا َامغبرب.
حتقيآ  .شذ ي نيع ( .ط . 4القاهري ار املعارا.
ابىنىنا السىنىنالر ل ىنىند الذهىنىنا بىنىنا يذس ىنىنع بىنىنا ب ىنراهيم بىنىنا بىنىنص الشىنىنا عي.
(1425ه ىن ىن ىن  .طبق ا ااال الق ا ااراء الس ا اابع .حتقي ىن ىنىنآ أمح ىن ىنىند لةاي ىن ىنىنة .
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(ط . 1بصوت ار الكتا العر .
الشىنىنيم ل ىنىند السىنىنتار1414( .هىن ىن  .الحااافظ ال ا هبي مااؤ ا اإلسااالم.
(ط . 1مشآ ار القلم.
ال ىن د يليىنىنل بىنىنا أي ىنىنف1420( .ه  .ال ااوافي بالوفي ااال .حتقي ىنىنآ
أمحىن ىنىند األرنىن ىنىناؤوط وآيىن ىنىنريا ( .ط . 1بىن ىنىنصوت ار يىن ىنىناء ال ىن ىنرتا
العر .
الء ا أمحد با حيى بىنا أمحىند بىنا لبىنصي1410( .ه ىن  .بغياة الملاتمس
َّ
ف ااي ت ااا يخ ج ااال أه اال األن اادلس .حتقي ىنىنآ بىن ىنراهيم األبي ىنىنار .
(ط . 1القاهري ار الكتا امل ر .
الطرابلسىني ل ىند الىنررال بىنا محىن ي بىنىنا للىني1431( .ه ىن  .نهاياة الغاياة فااي
بعااس أسااماء جااال الق اراءال أولااي الروايااة( .حتقيىنىنآ أ . .لبىنىنر
ل د السال جدمر ( .ط . 1بصوت املكت ة الع رية.
أبذ جالو املرواين ل د الىنني ار با ل د ار با أ ىنبد بىنا أصىن خل القرشىني
القىنىنرج 1431( .ه ىن  .عيااون اإلمامااة ونااواير السياسااة .حتقيىنىنآ
 .بش ىنىنار ل ىنذا مع ىنىنروا ص ىنىنال م ىن ىن بد ر ىن َّىنرار ( .ط . 1ج ىنىنذن
ار الغر اإلسالمي.
العسىنىنقالين أمحىنىند بىنىنا للىنىني بىنىنا نيىنىنر1414( .ه ىن  .الااد الكامهااة فااي
أعي ا ااان المائ ا ااة الثامه ا ااة .ج ىن ىن ي س ىن ىنىناه الكرنك ىن ىنىنذ األمل ىن ىنىناين .
(ط . 1بصوت ار اجليل.
العُ يفبىنر أ . .أمىنر نىنياء1405( .ه ىن  .مااوا د الخطياب البغادادي فااي
326

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

تا يخ بغداد( .ط . 2الرياض ار جي ة.
ابا لسامر للي با احلسا بىنا ه ىنة ار الشىنا عي1415( .ه ىن  .تاا يخ
العب ىن ىنىنرو ( .ط. 1
مديه ا ااة دمشا ا ا ( .حتقي ىن ىنىنآ لب ىن ىنىنر ب ىن ىنىنا يرام ىن ىنىنة يف
بصوت ار ال كر.
ابا العبا ل د احلي بىنا أمحىند العكىنر احلة لىني1406( .ه  .شا ال
ال ا هب فااي أخبااا ماان ذهااب .حتقيىنىنآ ل ىنىند القىنىنا ر األرنىنىناؤوط
وآيريا ( .ط . 1مشآ ار ابا ممجص.
الغرناجي أمحد با براهيم1429( .هىن  .صلة الصالة .حتقيىنآ شىنريع
العدو ( .ط . 1القاهري مكت ة المجقا ة الديةية.
بد با بد1418( .ه ىن  .الكواكاب الساائرة بأعياان المائاة
الغ
العاش اارة .ون ىن ذاش ىنىنيل يليىنىنل املة ىنىنذر ( .ط . 1ب ىنىنصوت ار
الكتو العلبية.
اب ىنىنا ي ىنىنار ب ىنىند ب ىنىنا أمح ىنىند ب ىنىنا ب ىنىند ب ىنىنا ب ىنىند ب ىنىنا لل ىنىني املكةاس ىنىني.
( . 1984فهاار اباان غاااني .حتقيىنىنآ بىنىند ال اهىنىني ( .ط. 1
ار بذسالمة للةشر والتذري .
جذن
فها اار الكتا ااب العربيا ااة با اادا الكتا ااب المص ا ارية1342 .ه ىن ىن  .ط. 1
القاهري مط عة ار الكتو امل رية.
فهاار المخطوطااال العربيااة فااي مكتبااة األوقاااف العامااة فااي بغااداد.
(1393هىن ( .ط . 1بغدا مط عة اإلرشا .
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ابىنىنا ر ىنىنذن ب ىنراهيم ب ىنىنا لل ىنىني .ال ااديباج الما ا هب ف ااي معرف ااة أعي ااان
الما ا ا ا هب( .حتقيىن ىن ىنىنآ  .ب ىن ىن ىنىند األمحىن ىن ىنىند أبىن ىن ىنىنذ الة ىن ىن ىنىنذر ( .ط. 1
القاهري ار الرتا .
ابا ال رني ل د ار با بد با يذسىنع األر 1429( .ه ىن  .تاا يخ
علم ا اااء األن ا اادلس .حتقي ىن ىنىنآ  .بش ىن ىنىنار ل ىن ىنذا مع ىن ىنىنروا ( .ط. 1
ار الغر اإلسالمي.
جذن
ابىنىنا ىنىند بىنىند بىنىنا بىنىند بىنىنا ىنىند اهلىنىنامشي املكىنىني1347( .ه ىن  .لحااظ
األلحا ب يل طبقال الحفا ( .ط . 1مشآ مط عة التذ يآ.
القان ىنىني لي ىنىناض لي ىنىناض ب ىنىنا مذس ىنىنِّ الي ىن ىن 1403( .ه ىن ىن  .ترتيا ااب
الما اادا ر وتقريا ااب المسا ااالذ لمعرفا ااة أعا ااالم م ا ا هب مالا ااذ.
(حتقي ىن ىن ىنىنآ ب ىن ىن ىنىند ب ىن ىن ىنىنا جاوي ىن ىن ىنىنت الطةني ىن ىن ىنىني ( .ط . 2الرب ىن ىن ىنىناط وراري
األو اا والشؤون اإلسالمية.
القان ىنىني ليىن ىنىناض لي ىنىناض بىن ىنىنا مذسىن ىنىنِّ الي ىن ىن 1402( .هىن ىن ىن  .الغهيا ااة
فهرسااش شاايوا القاضااي عيااا ) .حتقيىنىنآ مىنىناهر رهىنىنص ر ىنرار .
(ط . 1بصوت ار الغر اإلسالمي.
ره بلذط للي الرنىنا وأمحىند جىنذران .معجام التاا يخ التاراإل اإلساالمي
في مكتبال العالم( .ط . 1ي ر جرميا ار العق ة.
القىن ويت لبىنىنر بىنىنا للىنىني بىنىنا لبىنىنر1426( .ه ىن  .مشاايخة القزويهااي .حتقيىنىنآ
 .لامر سا صرب ( .ط . 1بصوت ار ال شائر اإلسالمية.
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الق ط ىنىني لل ىنىني ب ىنىنا يذس ىنىنع (1406هىن ىن  .إنب ااا ال اارواة عل ااى أنب ااا الهح اااة،
(حتقيآ بد أبذ ال ءل براهيم ( .ط . 1القاهري ار ال كر العر .
ابا القانىني أ ىنىنبد بىنا م ىن بد بىنا أ العا يىنة املكةاسىني1390( .ه ىن .
د ة الحجال في غرة أسماء الرجال .حتقيآ  .بىند األمحىند
أبذ الةذر ( .ط . 1القاهري ار الرتا .
ابىنا القانىنىني أ ىنىنبد بىنىنا م ىن بد بىنىنا أ العا يىنىنة املكةاسىنىني. 2008( .
لقااط الفرائااد ماان لفايااة ْح َق ا ِ الفوائااد( .حتقيىنىنآ بىنىند نيىنىني .
ار الغر اإلسالمي.
(ط . 2جذن
الكت ىنىناين ب ىنىند ب ىنىنا رع ىنىنر ب ىنىنا ريىن ىن 1425( .ه ىن ىن  .س االوة األنف ااا
ومحادث ااة األكي ااا بم اان أقب اار م اان العلم اااء والص االحاء بف ااا .
حتقيىنىنآ ل ىنىند ار الكتىنىناين وآيىن يفىنريا ( .ط . 1الىنىندار ال يءىنىناء ار
المجقا ة للةشر والتذري .
م الىنىنة لب ىنىنر رن ىنىنا1414( .هىن ىن  .معج اام الم ااؤلفين تا اراجم مص ااهفي
الكتب العربية)( .ط . 1بصوت مؤسسة الرسالة.
امل ىن ل ىنىند الذهىنىنا بىنىنا وه ىنىنان احلة ىنىني1425( .ه  .أحاساان األخبااا
في محاسن السبعة األخيا أئمة الخمسة األمصا ( .حتقيىنآ .
أمحد السلذ ( .ط . 1بصوت ار ابا .
املطىنىنص بىنىند بىنىنا ىنىنال 1429( .ه ىن) .اإلحكااام فااي ضاابط المقدمااة
الجز يا ا ااة وتحف ا ا ااة األطفا ا ااال( .ط . 1الكذيىن ىن ىنىنت ي ىن ىن ىنراس للةشىن ىن ىنىنر
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والتذري .
املقر أمحد با بد التلبساين1388( .هىن  .نفح الطيب مان غصان
األنادلس الرطيااب .حتقيىنآ  .سىنىنان ل ىناس ( .ط . 1بىنىنصوت
ار صا ر.
املكةاسىنىني أمحىنىند ابىنىنا القانىنىني . 1974( .ج ا وة ا قتبااا فااي ذكاار
ماان حاال ماان األعااالم مديهااة فااا ( .ط . 1الربىنىناط ار املة ىنىنذر
للط الة والذرا ة.
املةتىن ىنىنذر بىن ىنىند بىن ىنىنا ل ىن ىنىند امللىن ىنىنف القيسىن ىنىني1421( .ه  .شا اارح الا ااد
اللوامااع فااي أصاال مق ارأ اإلمااام نااافع .حتقيىنىنآ ال ىنىنديقي سىنىنيد
ذر ( .ط . 1املغر .
املةت ىن ىن ىنىنذر ىن ىن ىن ىنىنبد ب ىن ىن ىنىنا ل ىن ىن ىنىند الىن ىن ىن ىنىنبلف القيس ىن ىن ىنىني1432( .ه  .فهرس ا ا ااة
المهتااو ي .حتق ىنىنيآ  .بىنىند بةشىن ىنري ة ( .ط . 1املبلكىنىنة املغربيىنىنة
الرابطة الىنب بدية للعلباء.
اب ىنىنا ناص ىنىنر ال ىنىنديا ب ىنىند ب ىنىنا ل ىنىند ار الدمش ىنىنقي1413( .هىن ىن  .توضا اايح
المش ااتب ف ااي ضا اابط أس ااماء ال اارواة وأنسا ااابهم وألق ااابهم وْكها اااهم.
حتقيآ بد العر سذسي ( .ط . 1بصوت مؤسسة الرسالة.
الة ىنىناهي لل ىنىني ب ىنىنا ل ىنىند ار ب ىنىنا ب ىنىند اجل ىنىناامي امل ىنىنالقي1403( .ه ىن ىن .
تا يخ قءاة األندلس .ط . 5بصوت ار ا ال اجلديدي.
الةىنىندمي بىنىند بىنىنا أ يعقىنىنذ س ىن ال املعىنىنروا بىنىنالذرال1391( .هىن ىن .
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الفهرسش في أخبا العلماء المصاهفين مان القادماء والمحادثين
وأسماء كتبهم .حتقيآ رنا جتد ( .ط . 1ج ران.
الةيسابذر مسلم با احلنيىناج1419( .ه ىن  .صاحيح مسالم( .حتقيىنآ
أ ص يو الكرمي ( .ط . 1الرياض بيت األ كار الدولية.
الىن ىنذا آش ىنىني ب ىنىند ب ىنىنا ر ىنىنابر . 1982( .برن ااامج ال ااوادي لش ااي.
(حتقيآ بد ذ ( .ط . 3بصوت ار الغر اإلسالمي.
الذا براهيم1420( .هىن  .الد اساال القرلنياة باالمغرب فاي القارن الراباع
عشر الهجري( .ط . 1الدار ال يءاء مط عة الةنيا اجلديدي.
ولد أباه  .بىند املختىنار . 2008( .تاا يخ القاراءال فاي المشار
والمغرب( .ط . 2بصوت ار الكتو العلبية.
الذنشريسي أمحد با حيى با بد . 2009( .وفيال الونشريساي.
حتقيآ بد با يذسع القاني ( .ط . 1القاهري نذابخل ال كىنر
للةشر والتذري .
اليا عي ل د ار با أسىنعد بىنا للىني اليبىنت1417( .ه ىن  .مارلة الجهاان
وعبرة اليقاان في معرفة ماا يْعتبار مان حاوادإل الزماان( .حتقيىنآ
يليل املة ذر ( .ط . 1بصوت ار الكتو العلبية.
الرسائل العلمية:
ل ىنذاري  .س ىنىنامي1438( .ه ىن ىن  .المف ااردال ف ااي القا اراءال الس اابع،
لمحم ااد ب اان عم اارو ب اان عل ااي العم ااادي ل783ها اا) ،د اس ااة
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وتحقيا ا  .رس ىنىنالة مت ىنىنذراه .مك ىنىنة املكرم ىنىنة رامع ىنىنة أ الق ىنىنر ملي ىنىنة
الدلذي وأصذل الديا.
الغامىنىند للىنىني بىنىنا ل ىنىند ار بىنىنا يىنىنر ار1429( .هىن ىن  .مباارن ال اامعاني
في شرح قصيدة حرن األماني ووج التهاني ،لمحمد بان عمارو
بان علاي العمااادي ل783هاا) ،د اساة وتحقيا مان أول سااو ة
األع ا اراف إلا ااى نهايا ااة سا ااو ة المؤمها ااون .رس ىنىنالة مارس ىنىنتص .مك ىنىنة
املكرمة رامعة أ القر ملية الدلذي وأصذل الديا.
الجة  .أمع با ري 1430( .هىن  .غاية الههاية في أساماء جاال
الق ا ا اراءال أولا ا ااي الروايا ا ااة والد ايا ا ااة ،للحا ا ااافظ ابا ا اان الجا ا ااز ي
ل833هاا) ،د اسااة وتحقيا ماان أول الكتاااب إلااى لخاار باااب
الحاء .رسالة متذراه .مكة املكرمة رامعة أ القر ملية الىندلذي
وأصذل الديا.
بىنىند للىنىني سىنىنيع اإلسىنىنال بىنىنا سىنىنع1437( .ه ىن  .ال اامفيد فااي كااالم
الاامجيد فااي ما هب اإلمااام الرباااني حاامزة باان حبيااب ،لمحمااد باان
محمااد التبرياازي كااان حيااا سااهة711 :ه اا) ،د اسااة وتحقي ا ماان
أول سو ة الفاتحة إلى لخر ساو ة الكهاف .رسىنالة مارسىنتص .املديةىنة
املةذري اجلامعة اإلسالمية ملية القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية.
نعبىنىنان ىنىنال1431( .ه ىن  .الهديااة إلااى الحءاارة العليااة ،لمحمااد باان
عماارو باان علااي العمااادي ل783هاا) ،د اسااة وتحقيا  .رسىنىنالة
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البحوإل العلمية المحكمة:
يىنان  .أمحىنىند . 1994( .لاام يْهشار طبقااال القاراء للا هبي كااامالً.
جملة جمب اللغة العربية األر ين األر ن .العد (. 47
الرويمج ىنىني أ . .أمح ىنىند ب ىنىنا مح ىنىنذ ( .ي ىنىنص مةش ىنىنذر  .الج ااامع لتا اراجم ق ااراء
القرن التاسع من الءوء الالمع.
لىن ىن ون  .ىنىنال . 2016( .دو محرك ااال البح ااث الش اارعية ف ااي
تسهيل الكشف عن مجاهيال المخطوطاال ،بعاس مخطوطاال
نموذج ااا .امل ىنؤمتر ال ىنىندويل
التفس ااير وعل ااوم الق اارلن وتا اراجم القا اراء
ً
األول للبخطذج ىنىنات والذه ىنىنائآ التارخيي ىنىنة رامع ىنىنة العل ىنىنذ اإلس ىنىنالمية
املالي ية مالي يا.
م ىند  .كىنىنان صىنىنان . 2016( .سااالة فااي طبقااال القاراء لتاااج الاادين
أحم ااد ب اان عب ااد الق اااد ب اان مكت ااوم القيس ااي ل749ها اا) د اس ااة
وتحقي  .جملة الرتا العلبي العر العرال العد (. 3( 2
ولليلىن ىن ىنىني سىن ىن ىنىنع . 2013( .العشا ا اار الهافعيا ا ااة وامتا ا ااداداتها فا ا ااي
نموذجااا .املىنؤمتر العىنىناملي األول
الجزائاار ،د اسااة الشاايخ البااوجليلي
ً
للقراءات القرآنية مرامش املغر .
ولد أمع املختار .علم جال القراءال أهميتا وتا يخا وحاجتا إلاى
العهاي ا ا ااة .حبىن ىن ىن ىن مةش ىن ىن ىنىنذر ص ىن ىن ىن ة ال ا ىن ىن ىن الشخ ىن ىن ىنىنية لل ىن ىن ىنىنِّ
ازنرتنت .almokhtar-1.blogspot.com
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