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Abstract 
 

No doubt that reading the biographies of pious and honorable Imams from Hadith 

scholars and readers has many benefits. One of the greatest benefits is that it 

educates and civilizes souls. Imam Ibn Muhysin Al makki is one of those who can 

be imitated, may Allah be pleased with him, He was the most knowledgeable 

among the readers of Makka in grammars and Arabic language. He also had a 

choice in reading as he get it from the companions, peace be upon them, but his 

QIRAAT is now considered unusual and odd (SHADHAH) due to its irregularity 

among other readings (lack of TAWAATUR), So he became one of the four 

Imams with the considered unusual and odd readings: AL-HASAN AL-BASRI 

(died: 110 AH), IBN MUHAISIN AL-MAKKI (died: 123 AH), AL-A’MASH 

AL-KUFI (died: 148 AH), and Yahya al-Yazidi (died: 202 AH), their readings 

have been transmitted with authentic chains of transmission and were written 

down in specific books over centuries. Aldhabi considered him among the elite 

scholars of the readings.  

This is Imam Ibn e Muhysin Almakki.This is an abstract article in which I 

introduced the Imam with the summary of his biography as well as the bullets of 

those who narrated his readings from him, and then I mentioned some of the 

examples of his unusual and odd readings that contradicted the frequent readings 

(QIRAAT MOTAWATIRAH), with a mention of its guidance from Arabic 

language by referring to the original bases.  The summary consists of an 

introduction and three chapters. 
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ري الصاحلني من احملدثني واملقرئني   : أمهية املوضوع  فمما ال شك فيه أن يف قراءة سِّ
 فوَس وترب ِّيها. فوائَد مجَّة، ومن أعظمها أهنا هتذ ِّب الن

أعلم قراء أهل مكة ابلنحو    الذين ي قتدى هبم، وكان   أولئك واحد من  بن حميصن املكي  ا  واإلمام  
ت عدُّ  قراءةبل كان صاحَب    والعربية، ، روى ذلك عن الصحابة رضي هللا عنهم، إال أن قراءته 

أحدَ  هو  تواترها، فصار  لعدم  الشاذة  القراءات  القراءات  األئمة    اآلن ضمن  أصحابِّ  األربعة 
البصري)ت: احلسن  املعتربة:  حم َيصِّن  ١١٠الشاذة  وابن  واألعمشِّ ١٢٣)ت:  املكي ِّ   هـ(،    هـ(، 

اليزيدي ِّ ١٤٨)ت:    الكويف ِّ  م أبسانيَد صحيحة  ٢٠٢)ت:    هـ(، وحيىي  قراءاهت  ن قِّلت  وقد    هـ(، 
 . ود و ِّنت يف مؤلَّفات عرب القرون

فيه    عر فت  خمتصر  وفيما يلي مقال  بقة الثالثة يف القراءات،  وقد عدَّه الذهيب ضمن علماء الط
نبذة من سريته   هبذا اإلمام رَووا عنه قراءتَه، مث ذكرت    ، كما عر فت  مع ذكر  الذين    فيه ابلرواة 

مناذَج معدودًة من قراءاته الشاذة اليت خالف فيها القراءاتِّ املتواترَة، مع ذكر توجيهها من لغة  
اقتضت طبيعة  هذا املقال املوَجز أن يتكوَّن من  .ذلك إىل املصادر األصيلة  العرب ابلرجوع يف 

 : مقدمة وثالثة مباحث
 .املوضوع  فاملقدمة: ذكرت  فيها أمهيةَ  ▪
 . رمحه هللا تعاىلبن حميصن املكي  واملبحث األول: عر فت  فيه ابإلمام ا ▪
 . هقراءتَ  واملبحث الثاين: عر فت  فيه ابلرواة الذين رَووا عنه ▪
واملبحث الثالث: ذكرت  فيه مناذَج معدودًة من قراءاته الشاذة مع ذكر توجيهها من   ▪

 . لغة العرب
 املبحث األول: التعريف ابإلمام ابِن ُُمَيِصن املكي ِ 

  1اإلمام ابِن ُُمَيِصن املكي ِ 
 هو حممد بن عبد الرمحن بن حميصن السهمي موالهم، أبوحفص املكي، مقرئ  أهلِّ مكة مع     

هـ(، ومحيد األعرج، ثقة، روى له : م سلٌم، عرض  120ابن كثري املكي أحد القراء السبعة )ت:  
بل بن   على جماهد بن جرب، ودرابس  موىل عبد هللا بن عباس، وسعيد بن جبري.وعرض عليه شِّ

وأ )ت:  عباد،  السبعة  القراء  أحد  البصري  العالء  بن  عمرو  حروفا:  154بو  منه  ومسع  هـ(، 
 إمساعيل  بن م ْسلم املكي، وعيسى بن عمر البصري. 
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ابن جماهد   ابن    2قال  الرمحن  ابن كثري حممد  بن  عبد  للقراءة وقام هبا يف عصر  وكان ممن جترد 
عبيد  أبو  قال  يصن.  هللا3حم  عبد  مكة:  قـ رَّاء  من  بن  وكان  وحممد  قَيس،  بن  َيد  ومح  بن كثري،   

يصن، وكان ابن حميصن أعلم هم ابلعربية، وأقواهم عليها. وقال ابن جماهد: كان البن حميصن   حم 
اختياٌر يف القراءة على مذهب العربية، فخرج به عن إمجاع أهل بلده، فرغب الناس عن قراءته،  

ابن   الت ِّباعه.قال  ابن كثري  قراءة  على  املصحف  وأمجعوا  خمالفة  من  قراءته  مايف  لوال  اجلزري: 
 أل حلِّقْت ابلقراءات املشهورة. ومات ابن حميصن سنة ثالث وعشرين ومائة مبكة. 

الثالثة  الطبقة  من  املكي  حميصن  ابن  أحد    4اإلمام  وهو  فيها،  األئمة  أحد   وهو  القراءات،  يف 
رائد مدرسة  أقدمهم وفاة، فهو  قرأ    القر اء األربعة عشر، بل من  القراءة يف مكة املكرمة، وقد 

ه(.قراءات  اإلمامِّ ابن حميصن املكي  120عليه ابن كثري املكي، وهو أحد القراء السبعة )ت:
 مذكورٌة يف الكتب التالية أبسانيد م صن ِّفيها إىل ابن حميصن املكي رمحه هللا، وهي:

 ه( 446مفرد ابن حميصن املكي أليب علي احلسن بن علي األهوازي )ت:  -1
واليزيدي   -2 خَلف  واختيار  واألعمش  حميصن  ابن  وقراءة  الثمان  القراءات  يف  املبهج 

 ه(. 541)ت: اخلياط  لسبط
بستان اهلداة يف اختالف األئمة والرواة يف القراءات الثالث عشرة واختيار اليزيدي   -3

 هـ(. 769أليب بكرابن اجلندي )ت: 
الزوائد   -4 القراءات  يف  اإلشارات  بن  مصطلح  عثمان  بن  لعلي  الثقات،  عن  املروية 

 هـ(. 801)ت:   القاصح البغدادي
بن   -5 حممد  الدين  لشمس  عشرة،  األربع  القراءات  يف  الكنوز  ومفتاح  الرموز  إيضاح 

 ه(. 849خليل القباقيب )ت: 
 هـ(. 923لطائف اإلشارات لفنون القراءات لشهاب الدين أمحد القسطالين )ت:  -6
ابلقراءا -7 البشر  فضالء  )ت:  إحتاف  الدمياطي  البناء  ألمحد  عشر  األربعة  ت 

 هـ(. 1116
الفوائد املعتربة يف األحرف األربعة الزائدة على العشرة، حملمد بن أمحد املتويل )ت:   -8

  هـ(.1313
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القاضي     -9 الفتاح  عبد  العالمة  للشيخ  العرب،  لغة  من  وتوجيهها  الشَّاذَّة  القراءات 
بل   1403)ت:   شِّ إىل  بسندمها  َشَنبوذ  وابن   البزيُّ،  املكي:  حميصن  ابن  هـ(.وراوي 

 عنه، وهم: 
 املبحث الثاين: التعريف ابلرواة الذين رَووا عنه قراءته 

 :5البز ي  (1)

ُنِسَب      وإليه  بزة،  أيب  بن  انفع  بن  القاسم  بن  هللا  عبد  بن  ُممد  بن  أمحد  احلسن،  أبو  هو: 
البزي، واسم أيب بزة هذا: بشَّار، فارسيٌّ ِمن أهل ََهَذان، أسلم على يد السائب بن أيب السائب  

ُمق ِ  وكان  احلرام،  املسجِد  ومؤذُن  مكة،  مقرئ  وهو  ومائة،   سبعني  سنة  ُوِلد  قاً،  املخزومي، 
 ضابطا، حجة، انتَهْت إليه مشيخة اإلقراء مبكة.  

روى عن ابن ُمـحيصن املكيِ  اختيارَه بسنده إىل ِشبٍل بن عبَّاد، وقرأ على: أبيه، وعلى عبد هللا  
بن   واحلسُن  اخلزاعي،  ُممد  بن  إسحاق  عليه:  وقرأ  وآخرين.  سليمان،  بن  وعكرمة  زايد،  بن 

وأبو فـََرح،  بن  القراءة:    احلُباب، وأمحُد  عنه  بن هارون، وروى  بن إسحاق، وُممُد  ربيعة ُممد 
.تـُُوّفِ   6قنبٌل. وهو الذي روى حديَث التكبرِي مرفوعاً ِمن آخر الضحى إىل آخر القرآن الكري 

 سنة مخسني ومائتني عن مثانني سنة.  

 :7ابُن َشنَـُبوذ  (2)

هو اإلمام البغدادي الكبري،  هو: ُممد بن أمحد بن أيوب بن شنبوذ، ويُكىن: أاب احلسن، و    
الصالح   مع  القراءات،  علم  لتحصيل  البالد  ّف  طوََّف  َمْن  أحد  وهو  ابلعراق،  اإلقراء  شيخ 
بن   ، وأمحَد  األنباريِ  بشار  بن  احلريب، وأمحَد  إبراهيم  عن:  َعْرَضاً  القراءة  أخذ  واألمانة.  والورع 

اِد، واحلسِن بِن احلُباِب، واحل  سِن القطَّاِن، وغرِي هؤالء من األئمة.  فـََرح، وإدريَس احلدَّ

وقرأ عليه: أمحُد بن نصر الشذائي، واحلسُن بن سعيد املطَّوِ ِعي ، وُممُد بن أمحد الشنبوذيُّ،      
تنافس على عادة األقران، حىت كان ال يُقرُئ َمن يقرأ على ابِن جماهد،    وكان بينه وبني ابن جماهد

ذي مل تـَْغََبَّ قَدَماه ّف العلم. وكان يرى جواز القراءة ابلشَّاذِ ،  وكان يقول على ابن جماهد: هذا ال 
الذهب  قال  اإلماِم.  املصحِف  رسَم  خالَف  ما  بني  8وهو  معروف  ذلك  جواز  ّف  واخلالف   :
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أنكر القراءة بقراءة يعقوب احلضرمي، أحد القراء    العلماء قدميا وحديثا، قال: وما رأيت أحداً 
ه(. وأمثاهلما، وإمنا    130املدين، أحد القراء العشرة )ت:    يب جعفر ه(، وأ   205العشرة )ت:  

أنكر َمن أنكر القراءَة مبا ليس بني الدَّفَّتني، والرجُل كان ثقًة ّف نفسه، صاحلا، متبحِ راً ّف هذا  
ُمْقلة  ابن  عليٍ   أيب  الوزير  اجمللُس حبضرة  له  ُعِقد  شنبوذ حني  ابن  على  أُنِكَر  والذي   9الشأن. 

بعد   عنه  واستُِتيَب  احملضُر،  به  عليه  وُكِتب  والقضاة،  العلماء  من  ومجاعة  جماهد  ابن  وحضور 
 منها:  10أشياءُ  -اعرتافه به 

 [. 9)فامضوا إىل ذكر هللا( بدال من ))فاسعوا(( ]اجلمعة: 

 [. 82]الواقعة:  11)وجتعلون شكركم أنكم تكذبون( 

 [. 79]الكهف:  12و)كل سفينة صاحلة غصبا( 

 [. 5]القارعة:  13ف املنفوش( )كالصو 

 [، إىل غري ذلك.  3]الليل:  14و)الذكر واألنثى( 

جماهد       والبن  للوزير  اخلطاب  ّف  أغلظ  قد  وكان  وثالمثائة،  وعشرين  ثالث  سنة  ذلك  وكان 
وللحاضرين من العلماء والقضاة، ونسبهم إىل قلة املعرفة، وأهنم مل يسافروا ّف طلب العلم كما  

الو  فأمر  القراءة  سافر،  عن  توبَته  أعَلن  حىت  الوزير  يرتكه  ومل  ِدرر،  سبُع  فُضِرب  بضربه،  زيُر 
 ابلشَّاذ. 

ُف املقرُئ البغداديُّ      أيُّ الرجلني    16: سألُت أاب طاهر بن أيب هاشم 15قال عليُّ بن ُممد العالَّ
أفضل، أبو بكر ابن جماهد، أو أبو احلسن ابن شنبوذ؟ قال: فقال يل أبو طاهر: أبو بكر ابن  
قال: وفضل   هذا.  على  يزدين  مل  قال  عقله،  فوق  علمه  احلسن  وأبو  علمه،  فوق  عقله  جماهد 

حتمَّل  عمرو:  أبو  قال  عنهما.  ابلرواية  وينفعنا  عنهما،  يرضى  وهللا  عام،  فضٌل  الناُس    الرجلني 
املكيِ    ُميصن  ابن  عن  الضبِط.روى  ِمن  ومكانِه  العلِم  ِمن  ملوضعه  عليه  والعرَض  عنه  الروايَة 

 اختيارَه بسنده إىل ِشبل بن عبَّاد. تـُُوّفِ  ّف صفر سنة مثان وعشرين وثالمثائة.  
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 : 17ِشبُل بن عبَّاد 

املكي     أصحاِب ابن كثريهو: أبو داود ِشبل بن عبَّاد املكي، مقرئ مكة، ثقة ضابط، وهو أجلُّ 
السبعة )ت:   القراء  َخَلفه ّف  120أحد  الذي  وهو  وابن كثري،  ابن ُميصن  على  هـ(، وعرض 

كثري أيضاً، وابُنُه داوُد   القراءة. وروى القراءة عنه َعْرضا: إمساعيُل الُقْسُط مع أنه عرض على ابن ِ
ْهب بن واضح، وغريهم.وروى عنه القراءَة  بُن ِشبل، وِعكرمة بُن سليمان، وعبُد هللا بُن زايد، ووَ 

ِمن غري َعْرض: عبيُد بن عقيل، وعلي  بن نصر، وُممد بن صاحل املري، وموسى ابن مسعود،  
 وحيىي بن سعيد املازين. ُوِلد ِشْبٌل سنة سبعني، ومات سنة ستني ومائة تقريباً. 

 لغة العرب املبحث الثالث: مناذج من قراءاته الشَّاذَّة مع توجيهها من 

البقرة:    .1 يـُْعِلُنوَن((  وَما  ُيِسرُّوَن  َما  يـَْعَلُم  هللا  أنَّ  يـَْعَلموَن  ابُن   .٧٧))أوال  قرأ 
َتعَلموَن( ابلتاء من الكتابني: املفردة واملبهج، على أنه خطاٌب للمؤمنني    18ُُميصنٍ  )َأَواَل 

دة )ما ُتِسرُّوَن وما تـُْعِلُنوَن(  وفيه تنبيه هلم على َجهلهم بعامِل السرِ  والعالنية.وقرأ من املفر 
 ابلتاء أيضاً، فتكون الكلمات الثالُث ابلتاء عنده، ويكون اخلطاب فيها لليهود 

املائدة:    .2 مِ نَك((  وَءايًَة  َوَءاِخراَِن  َوَّلِنَا  ألِ  ِعيًدا  لَنا  ابُن   .١١٤))َتُكوُن  قرأ 
مِ نَك((،   19ُُميصنٍ  ))وَءايًَة  ِمن  بدالً  ِمنَك(  أو    )وإنَُّه  العيد،  على  يعود  فيه  والضمري 
 .   20اإلنزال 

فـَْوِقِهْم(( .3 ِمن  السَّْقُف  َعَلْيِهُم  َفَخرَّ  الَقَواِعِد  مِ َن  يَـــٰـنَـُهم  بـُنـْ  ُ اَّللَّ النحل:   ))فَأَتى 
ُُميصنٍ .٢٦ ابُن  نظراً    21قرأ  اجلمع؛  على  والقاِف،  السنِي  بضمِ   السُُّقُف(  َعَليِهم  )فَخرَّ 

  .22لتعدُّد الـُمهَلكني 

اإلسراء:    .4 ُمْكٍث((  َعَلى  النَّاِس  َعَلى  لِتَـْقَرَأُه  فـََرقْـنَــُٰه  ابُن  .١٠٦))َوقـُْرَءااًن  قرأ 
تفريق  23ُُميصنٍ  إلفادة  أو  التكثري،  إلفادة  الراِء؛  بتشديِد  بعد  )فـَرَّقٰنه(  شيئاً  وتـَْنِجيمه  ه 

  .24شيء
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األنبياء:   . .5 مُّْعرِّض وَن((  فـَه ْم  احلَقَّ  يـَْعَلم وَن  اَل  َأْكثـَر ه ْم  ابن   .٢٤))َبْل  قرأ 
يصن   : 26)اليـَْعَلم ون احلقُّ( برفع )احلقُّ( من املفردة، وهو أحد وجَهي املبهج، ووجهه   25حم 

  . أنه خرٌب ملبتدأ حمذوف  أي: هو احلقُّ 

ِّيَن بِّهِّ َســٰمًِّرا هَتْج ر وَن(( املؤمنون:   .6 يصن  .٦٧))م ْسَتْكربِّ )مس َّراً( بضم ِّ   27قرأ ابن  حم 
السنيِّ وحذفِّ األلفِّ اليت بعد السني، وفتحِّ امليمِّ مشدَّدًة، مجع  َسامر ، وهو َمقِّيٌس لفاعل  

، وقائم  وقـ وَّم   : َسهر الليل مأخوذ من السََّمر، وهو    ،28الصفة، مثل: صائم  وص وَّم  والسََّمر 
  .ما يقع على الشجر من ضوء القمر فيجلسون إليه، ويتحدَّثون

النمل:   .7 يـ ْعلِّن ون((  َوَما  ص د ور ه ْم  َتكِّنُّ  ما  ْعَلم   لَيـْ رَبََّك  ابن    .٧٤))وإِّنَّ  قرأ 
يصن   هنا    29حم  ص د ور هم(  َتك نُّ  القصص  (74) )ما  سورة  ويف  وضم ِّ    (69)،  التاءِّ  بفتح 

، وَأَكنَّه مبعىن: سرته وأخفاه ، يقال: َكنَّ الشَّيَء، من ابب َنَصَر ينصر   .30الكافِّ

اجلاثية:    .8 ْنه((  مِّ مَجيًعا  السََّمـٰــٰوتِّ وِّمِّا يفِّ األِّْرضِّ  َما يفِّ  َلك ْم  قرأ   .١٣))َوَسخََّر 
يصن   حم  بتشديد  31 ابن   نًَّة(  مِّ )مَجيعاً  املفردة  منصوبٌة،  من  منونٌة  أتنيث   اتء   وبعدها  النون 

، أو مصدٌر مؤك ٌِّد لفعل  حمذوف؛ أي:  32وهو مصدر  َمنَّ وانتصابه هنا على أنه مفعول له 
)َوَسخََّر   قوله  ملضمون  مؤك ِّد  مصدٌر  أو  نًَّة،  مِّ عليكم  هبا  وَمنَّ  األشياَء  هذه  َلك م  َسخَّر 

 33َلك ْم(

يصن   .٢٢ َما تـ ْوَعد ون(( الذاريت:  ))َويفِّ السََّماءِّ رِّْزق ك ْم وَ  .9 )َوفِـّي    34قرأ ابن  حم 
  ، رِّزق  َأْرزَاق ك م( مجع   السََّماءِّ  ، وله وجه آخر: )ويف  الفاعلِّ اسمِّ  رَازِّق ك م( بصيغةِّ  السََّماءِّ 

  .، إال أنَّه ذكرمها يف املفردة عن البزيِّ  عنه35والوجهان له من الكتابني 

يـ ْغنِّيه(( عبس:  ))لِّك ل ِّ اْمرِّئ    .10 يـَْومئِّذ  َشأٌن  يصن  .٣٧مِّنه ْم  )شأٌن    36قرأ ابن  حم 
يـَْعنِّيه: إذا    -يـَْعنِّيه( بفتح الياء وابلعني املهملة؛ أي: ي هم ِّه، مأخوٌذ من قوهلم: عناه  األمر   

 ليهاهذه القراءَة، مث قال: "إال أنَّ اليت ع38 ، وحسَّن ابن  جين37أهـمَّه؛ أي: َأوقـََعه يف اهلم ِّ 
 اجلماعة أقوى معىًن، وذلك أنَّ اإلنسان قد يَعنِّيه الشيء وال يـ ْغنيه عن غريه". .
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 اخلاتـــــــــــمة 

 : ة اآلتي النقاط  وهي تتمثل يف  ، تتضمن اخلامتة أهم النتائج

أفاد املقال أن املصادر األصيلة اليت اهتمت بذكر قراءات ابن حميصن الشاذة هي:   ▪
لسبط   ...املبهج يف القراءات الثمان وقراءة ابن حميصن ، و ألهوازيلمفرد ابن حميصن 

بن  المصطلح اإلشارات ، و اجلندي بنال بستان اهلداة يف القراءات الثالث عشرة ، و اخلياط
إحتاف فضالء البشر  ، و لقسطالينللطائف اإلشارات ، و لقباقيبلإيضاح الرموز ، و القاصح

 لقاضي.  لالقراءات الشَّاذَّة ، و لمتويللالفوائد املعتربة ، و لدمياطيل
اذ يعود لشذوذها عن الطريق الذي  ابلشَّ  ة قراءته ن السبب يف تسمي أشار املقال إىل أ ▪
 . وهو التواتر  ، ل به القرآنقِّ ن  

ستنبط منها األحكام الشرعية عند مجهور  ت  الشَّاذَّة  القراءاتِّ  أنَّ  املقال أفادكما  ▪
 العلماء. 

الراجح من اختالف العلماء هو عدم جواز التالوة  أنَّ  كما علمنا من املقال  ▪
 د بقراءهتا. يف الصالة، وال جيوز التعبُّ  ةاذلشَّ لقراءة ااب

ها لإلفادة منها يف جمال  دوينِّ يمها وتم القراءة الشَّاذَّة وتعلِّ إىل جواز تعلُّ أشار املقال  ▪
 اللغة واإلعراب وبيان التفسري، واألحكام الشرعية. 

ت على أساس  لَ بِّ فقد ق    ،قبل على أهنا قرآنالقراءة الشَّاذَّة وإن مل ت   نَّ أفاد املقال أ ▪
 أهنا أخبار أو تفسري للقرآن. 

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات وصلى هللا وسلم على نبينا ُممد وآله  
 وصحبه أمجعني  
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 اهلوامش: 
 

)ت:  1 أمحد  بن  حممد  الدين  واألعصار،    ،هـ(748الذهيب، مشس  الطبقات  على  الكبار  القراء  معرفة 
األوىل   الطبعة  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  ورفاقه،  معروف  عواد  بشار    /  1م،1984-هـ1404حتقيق: 

هـ(، غاية النهاية يف طبقات القراء، حتقيق:  833ابن اجلزري، مشس الدين حممد بن حممد )ت:    /۔98
   م. 1982-هـ1402الطبعة الثالثة: ج. برجسرتاسر، دار الكتب العلمية، بريوت، 

Aldhahabi, Shams Uldeen Muhamad Bin Ahmad(681H) ,Marifat Alquraa' 

Alkibar Ala Altabaqat wal'aasar, Tahqiqu: Bashaar Awad Maaruf warifaquhu,( 

Muasasat Alrisalah, Beirut, 1st Edition 1984 A),98/1۔/ Ibn Aljazari , Shams 

Uldeen Muhamad Bin Muhamad  , Ghayat Al Nehayah Fi Tabaqat Alqurra , 

Tahqiqu: G. Birjistarasar , (Dar Alkutub Aleilmyah , Beirut , 3rd Edition1982 A). 

167/2. 
فاق    :هوابن جماهد  2 السبعة،  أول من سبع  املقرئ،  األستاذ  البغدادي،  العباس،  بن  بن موسى  أمحد 

القراءات"،  ءنظرا "السبعة يف  مؤلفاته:  الصنعة يف عصره، من  أهل  معرفة  ،  هـ(324)ت:  ه من  انظر: 
 .1/269القراء الكبار 

Ibn Mujahid howa: Ahmad bin Musa bin Al-Abbas, Albagdadi, Al-Ustaz Al-

Miqri, Awwal min sab-ul-sabah, Faqa nazraah min ahl Al-sinaah fee usrah, min 

Muallifah: “Al-sabah fe Al-Qiraat”,(324 H), Unzur: Marifat Alquraa' Alkibar 

Ala Altabaqat wal'aasar,269/1.  
يه، احملدث، املقرئ، من ق ، اللغوي، الفالبغداديُّ ساين اهلروي  ابن عبد هللا اخلر   مالقاسم بن سالَّ   :وهو  3
)ت:أ احلديث"،  "غريب  مؤلفاته:  الكبار  .  هـ(224شهر  القراء  معرفة  النهاية  1/170انظر:  غاية   ،

2/17-18. 
Wa howa: Al-Qasim bin Salam bin Abdullah Al-Khurasani Al-Harvi Al-

Bagdadi, Al-Lugavi, Al-Fiqheh, Al-Muhaddis, Al-Miqri, Min Ashhur Muallifah: 

“ Gareeb-ul-Hadees”,(224H), Unzur: Marifat Alquraa' Alkibar Ala Altabaqat 

wal'aasar,170/1.  
 . 1/94 ايضاً،4

Ibid,94/1. 
 . 1/119، غاية النهاية يف طبقات القراء،  1/173 ،ايضاً 5

Ibid,173/1. / Ghayat Al Nehayah Fi Tabaqat Alqurra,119/1. 
هـ(، إحتاف فضالء البشر ابلقراءات األربع عشر، حتقيق: 1116البناء، أمحد بن حممد الدمياطي )ت:6

 ۔5/1977م.1987-1407د. شعبان إمساعيل، دار عامَل الكتب، بريوت، الطبعة األوىل: 
Albanaa , Ahmad Bin Muhamad Aldimyati  , Iithaf Fadla' Albashar Bialqira'at 

Al'arbae ashra , Tahqiqu: Dr. Shaban Ismaeil , (Dar alam Alkutub , Beirut , First 

Edition 1987 A),1977/5. 
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)ت:    7 اخلطيب  علي  بن  أمحد  بكر  أبو  العريب463البغدادي،  الكتاب  دار  بغداد،  اتريخ   ، ه(، 
 . 2/52، وغاية النهاية 1/276، ومعرفة القراء الكبار 1/280

Albaghdadi ,  Ahmad Bin ali Alkhateeb , Tarikh Baghdad , Dar Alkitaab Al 

Arabi,1/280./ Marifat Alquraa' Alkibar,276/1./ Ghayat Al Nehayah,52/2. 
املؤرخ  8 احملدث،  احلافظ،  اإلمام،  الدين،  مشس  عبدهللا  أبو  عثمان،  بن  أمحد  بن  حممد  هو:  الذهيب 

 ه(. 748البارع، من مؤلفاته: سري أعالم النبالء وتذكرة احلفاظ )ت:
Aldhahabi , Howa Muhammad Bin Ahmad bin Usman,Abu Abdullah Shams 

Uddin, Imam, Al-hafiz, Al-Muhaddis, Al-Muarrikh Al-barag, min Muallifa: 

Siyar alam alnubaala wa tazkira-tul-huffaz(748H). 
ابن م ْقلة  هو: حممد بن علي بن حسني بن مقلة، الوزير، والكاتب املشهور، صاحب اخلط املليح،   )9(

 . 15/224النبالء ، وسري أعالم 5/113هـ(. انظر: وفيات األعيان 328وكان أديباً شاعرًا، )ت: 
Ibn-e-Muqallah howa: Muhammad bin Ali bin Husain bin Muqallah, Al-wazir, 

wa Al-katib Almashhoor, Sahab-ul-Khit Al-Maleeh wa kana Adeeban Shairan 

(328H), Unzur: Siyar alam alnubaala,224/15. 

 أي: أ ْنكَِّر عليه أشياء .  10
Aye:Unkir Aleeh Ashiyao. 

 بدالً من ))رِّْزَقك م((. 11
Badlan Min((رِّْزَقك م)). 

 بزيدة )صاحلة(. 12
Beziyadah ((صاحلة)) 

13   .))  بدالً من))َكالعِّْهنِّ
Badlan Min(( َِّكالعِّْهن)). 

 .((َوَما َخَلَق الذََّكَر واأل نـَْثى)) بدالً من14

Badlan Min))َوَما َخَلَق الذََّكَر واأل نـَْثى((  

علي بن حممد بن يوسف، أبو احلسن ابن العالف، البغدادي، املقرئ، من كبار أئمة  العالف هو:ابن 15
 .1/577، وغاية النهاية 1/362هـ(. انظر: معرفة القراء الكبار 396األداء، ثقة، )ت: 

Ibn Al-alaaf howa: Ali bin Muhammad bin Yusuf, Abu Al-Hasan Ibn Al-alaaf, 

Al-bagdadi, Al-Miqri, Min Kubar Aima-tul-adaa, Siqqah (396 H), Unzur: 

Marifat Alquraa' Alkibar,362/1./ Ghayat Al Nehayah,577/1. 

عبد الواحد بن عمر بن حممد البزاز، املقرئ، النحوي، قال اخلطيب: "كان من  ابن أيب هاشم هو:    )16(
ثقة   وكان  القراءات  ووجوه  القرآن  حبروف  الناس  )ت:  أعلم  البيان"،  "كتاب  مؤلفاته:  من  أميناً"، 

 . 11/7هـ(. انظر: اتريخ بغداد 349
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Ibn Abi Hashim howa: Abdul wahid bin umar bin Muhammad Al-bezaar, Al-

miqri, Al-Nahvi, Qala Al-Khatib: “Kana min Aglam Al-Naas Beharoof Al-

Qur’an wa wojooh Al-Qiraat wa kana Siqqah Ameenan”, Min Muallifah: 

“Kitaab Al-bayan”,(349H). Unzur: Tareekh-e-Bagdad 11/7. 

ه(، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، حتقيق:  742املزي، أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن )ت:      17
، ومعرفة  356/  12م.1998-ه1418د معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل:  بشار عوا

  .1/129القراء الكبار 
Almizzi, Jamal uldeen Abu Alhajaaj Yousuf Bin abd Al Rahman , Tahzeeb  

Alkamal Fi Asma Alrijal , Tahqiqu: Bashaar Awad Maeruf , ( Musssat Alrisala , 

Beirut , First Edition. 1998 A),356/12. / Wa Marifat Alquraa' Alkibar,129/1. 
ه(، مفردة ابن حميصن املكي، حتقيق: د. عمر يوسف  446األهوازي، أبو علي احلسن بن علي )ت:18

 ۔ 1428،208عبدالغين، دار ابن كثري للنشر، عم ان،الطبعة األوىل 
Al’ahwazi, 'Abu Ali Alhasan Bin Ali, Mufradat Ibn Muhisin Almakiyi , 

Tahqiqu: Dr. Eumar Yusuf Eabdalghani , Dar Abn Kathir Lilnashr , Emman , 

Altabeat Al'uwlaa 1428, 208. 
)ت:  19 علي  بن  احلسن  علي  أبو  املك ِّي  ه(،  446األهوازي،  حميصن  ابن  واملبهج يف 230مفردة   ،

 .2/564القراءات الثمان 
Al’ahwazi, 'Abu Ali Alhasan Bin Ali, Mufradat Ibn Muhisin Almakiyi,230. / wa 

Al-Mubhaj fee Al-Qiraat Al-Siman,564/2. 

 ، 1/546، وإحتاف فضالء البشر5/1983انظر توجيه القراءة يف: لطائف اإلشارات 20

Unzur Tojeejha Al-Qiraat fee: Lataif Al-Isharaat,1983/5. / Wa Ithaaf Fuzla Al-

Bashar,546/1. 

)ت:  21 علي  بن  احلسن  علي  أبو  املك ِّي  ه(،  446األهوازي،  حميصن  ابن  واملبهج يف 264مفردة   ،
 .2/686، وبستان اهلداة 2/666القراءات الثمان 

Al’ahwazi, 'Abu Ali Alhasan Bin Ali, Mufradat Ibn Muhisin Almakiyi,264. / 

Wa Al-Mabhaj Fee Al-Qiraat Al-Siman,666/2. / Wa Bustan Al-Hidayah 686/2. 

  .2/182، وإحتاف فضالء البشر6/2652انظر توجيه القراءة يف: لطائف اإلشارات22
Unzur Tojeejha Al-Qiraat fee: Lataif Al-Isharaat,2652/6. / Wa Ithaaf Fuzla Al-

Bashar,182/2. 
)ت:23 علي  بن  احلسن  علي  أبو  املك ِّي  ه(،  446األهوازي،  حميصن  ابن  يف 268مفردة  واملبهج   ،

 .2/702، وبستان اهلداة 2/677القراءات الثمان 
Al’ahwazi, 'Abu Ali Alhasan Bin Ali, Mufradat Ibn Muhisin Almakiyi,268. / 

Wa Al-Mabhaj Fee Al-Qiraat Al-Siman,677/2. / Wa Bustan Al-Hidayah 702/2. 

  .2/207، وإحتاف فضالء البشر6/2728انظر توجيه القراءة يف: لطائف اإلشارات24



 2120 دربمس- وجالیئ شش امیہ یقیقحت ہّلجم ولعم االسہیم-فہِم اسالم

121 

 
Unzur Tojeejha Al-Qiraat fee: Lataif Al-Isharaat,2728/6. / Wa Ithaaf Fuzla Al-

Bashar,207/2. 

علي 25 أبو  )ت:  األهوازي،  علي  بن  املك ِّي  ه(،  446احلسن  حميصن  ابن  واملبهج يف 283مفردة   ،
 ۔ 2/737، وبستان اهلداة 2/706القراءات الثمان 

Al’ahwazi, 'Abu Ali Alhasan Bin Ali, Mufradat Ibn Muhisin Almakiyi,283. / 

Wa Al-Mabhaj Fee Al-Qiraat Al-Siman,706/2. / Wa Bustan Al-Hidayah 737/2. 
 .2/262، وإحتاف فضالء البشر7/2921انظر توجيه القراءة يف: لطائف اإلشارات 26

Unzur Tojeejha Al-Qiraat fee: Lataif Al-Isharaat,2921/7. / Wa Ithaaf Fuzla Al-

Bashar,262/2. 
، واملبهج يف 288مفردة ابن حميصن املك ِّي ه(، 446األهوازي، أبو علي احلسن بن علي )ت: 27

 ۔ 2/753، وبستان اهلداة 2/718القراءات الثمان 
Al’ahwazi, 'Abu Ali Alhasan Bin Ali, Mufradat Ibn Muhisin Almakiyi,288. / 

Wa Al-Mabhaj Fee Al-Qiraat Al-Siman,718/2. / Wa Bustan Al-Hidayah 753/2. 
 ۔ 2/286، وإحتاف فضالء البشر3019-7/3017انظر توجيه القراءة يف: لطائف اإلشارات 28

Unzur Tojeejha Al-Qiraat fee: Lataif Al-Isharaat,3019-3017/7. / Wa Ithaaf Fuzla 

Al-Bashar,286/2. 
، واملبهج يف 288مفردة ابن حميصن املك ِّي ه(، 446األهوازي، أبو علي احلسن بن علي )ت: 29

 ۔ 2/753، وبستان اهلداة 2/718القراءات الثمان 
Al’ahwazi, 'Abu Ali Alhasan Bin Ali, Mufradat Ibn Muhisin Almakiyi,288. / 

Wa Al-Mabhaj Fee Al-Qiraat Al-Siman,718/2. / Wa Bustan Al-Hidayah 753/2. 
 . ۔2/334، وإحتاف فضالء البشر7/3195انظر توجيه القراءة يف: لطائف اإلشارات 30

Unzur Tojeejha Al-Qiraat fee: Lataif Al-Isharaat,3195/7. / Wa Ithaaf Fuzla Al-

Bashar,334/2. 
، واملبهج يف 288مفردة ابن حميصن املك ِّي ه(، 446األهوازي، أبو علي احلسن بن علي )ت: 31

 ۔ 2/753، وبستان اهلداة 2/718القراءات الثمان 
Al’ahwazi, 'Abu Ali Alhasan Bin Ali, Mufradat Ibn Muhisin Almakiyi,288. / 

Wa Al-Mabhaj Fee Al-Qiraat Al-Siman,718/2. / Wa Bustan Al-Hidayah 753/2. 
أبو الفتح عثمان )ت:   32 القراءات، حتقيق: علي 392ابن جين،  تبيني وجوه شواذ  هـ(، احملتسب يف 

 .2/262,م.1986-هـ1406جندي انصف وزمالئه، دار سزكني للطباعة والنشر إسطنبول 
Ibn Jini , Abu Alfath Euthman, Almuhtasib Fi Tabyin Wujuh Shawadh Alqira'at 

, Tahqiqu: Ali Najdi Nasif Wazumalayih , Dar Sazikin Liltibaeat Walnashr 

'Iistanbul -1986.,262/2. 
 ۔2/466، وإحتاف فضالء البشر8/3723انظر توجيه القراءة يف: لطائف اإلشارات 33

Unzur Tojeejha Al-Qiraat fee: Lataif Al-Isharaat,3723/8. / Wa Ithaaf Fuzla Al-

Bashar,466/2. 
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، واملبهج يف 288مفردة ابن حميصن املك ِّي ه(، 446األهوازي، أبو علي احلسن بن علي )ت: 34

 ۔ 2/753، وبستان اهلداة 2/718القراءات الثمان 
Al’ahwazi, 'Abu Ali Alhasan Bin Ali, Mufradat Ibn Muhisin Almakiyi,288. / 

Wa Al-Mabhaj Fee Al-Qiraat Al-Siman,718/2. / Wa Bustan Al-Hidayah 753/2. 
  ۔2/492، وإحتاف فضالء البشر3819-8/3818انظر توجيه القراءة يف: لطائف اإلشارات35

Unzur Tojeejha Al-Qiraat fee: Lataif Al-Isharaat,3819-3818/8. / Wa Ithaaf Fuzla 

Al-Bashar,492/2.  
، واملبهج يف 288مفردة ابن حميصن املك ِّي ه(، 446:األهوازي، أبو علي احلسن بن علي )ت 36

 ۔ 2/753، وبستان اهلداة 2/718القراءات الثمان 
Al’ahwazi, 'Abu Ali Alhasan Bin Ali, Mufradat Ibn Muhisin Almakiyi,288. / 

Wa Al-Mabhaj Fee Al-Qiraat Al-Siman,718/2. / Wa Bustan Al-Hidayah 753/2. 
 ۔2/589، وإحتاف فضالء البشر9/4230القراءة يف: لطائف اإلشاراتانظر توجيه  37

Unzur Tojeejha Al-Qiraat fee: Lataif Al-Isharaat,4230/9. / Wa Ithaaf Fuzla Al-

Bashar,589/2. 
 .2/353هـ(، احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات، 392ابن جين، أبو الفتح عثمان )ت:  38

Ibn Jini, Abu Alfath Euthman, Almuhtasib Fi Tabyin Wujuh Shawadh Alqira'at, 

353/2. 


