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خلزَاعِيُّ ،جهوده وآثاره
اإلمام أبو الفضل ا ُ

املقدمة



الحمد هلل ِّ
محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسلين ،نبينا َّ

الدين.أما بعد،
َّ

تكفل بحفظ كتابه على م ِّر العصور واألزمنة ،وهيأ له أقواما أفنوا أعمارهم في تَ ُّ
جل وعالَّ -
علم كتاب هللا وقراءاته ،وتعليمه
فإن هللاَّ -
ً
َ
كتاب عبر تاريخ البشرية بمثل ما َح ِّظي به كتاب هللا تعالى ،فقد َح ِّظي بسلسلة من العناية والرعاية والتدقيق والتوثيق منذ
للناس ،فلم يحظ ٌ
عصر الصحابة حتى عصرنا الحاضر.
َّ
األجالء في خدمته ،وخدمة ِّ
كل ما يتَّصل به من علوم من جميع الجوانب ،بالقراءة ،واإلقراء ،والحفظ ،والتصنيف،
فتتابعت جهود العلماء

اعي؛ والذي له جهد بارز ،ودور ظاهر في علم القراءات والتصنيف
والترتيب ،وغير ذلك .ومن هؤالء َّ
األئمة األعالم اإلمام أبو الفضل الخز ُّ

أن شخصية هذا اإلمام لم تأخذ َّ
ُّ
فيه.وبما َّ
فعقدت العزم على الكتابة عنه ،وجعلت عنوان هذا
حقها بالبحث والدراسة ،وبيان جهوده وآثاره،
اعي ،جهوده وآثاره).
البحث (اإلمام أبو الفضل الخز ُّ

هدف البحث :هو إبراز جهود هذا اإلمام وآثاره ،والتي لم تحظ بالبحث والتَّ ِّ
ٍّ
مستقل ،فجاء العزم على جمع ما
قصي في بحث مفرد

تفرق في بطون الكتب ،وجاء البحث على النحو التالي:
َّ
المقدمة ،وفصلين ،ثم الخاتمة ،والفهارس.

اعي وحياته ،وفيه خمسة مباحث:
َّ
فأما الفصل األول :اإلمام الخز ُّ
 المبحث األول :اسمه ونسبه ومولده. المبحث الثَّاني :العصر الذي عاش فيه. -المبحث الثَّالث :شيوخه وتالمذته.

 -المبحث الرَّابع :مكانته وثناء العلماء عليه.

 المبحث الخامس :آثاره ووفاته.الفصل َّ
الثاني :جهوده العلمية ،وفيه مبحثان:

 المبحث األول :جهوده في علم القراءات. -المبحث الثَّاني :جهوده في علم الوقف واالبتداء.

الفصل األول :اإلمام اخلزاعيُّ وحياته
املبحث األول :امسه ونسبه ومولده

محمد
محمد بن جعفر بن َّ
اسمه :هو َّ

()1

()2
سب إلى أصله الخزاعي( ،)3وإلى بلدته ُجرجان(.)4
بن عبد الكريم بن ُب َدْيل بن َوْرقاء ُ ،
وين َ

مولدهُ :ولِّ َد أبو الفضل في بلدة ُجرجان ،سنة (332هـ)(.)5

املبحث الثَّاني :العصر الذي عاش فيه

اعي عدا بعو اإلشـ ـ ـ ـ ــارات إلى رحالته َّ
َّ
ومؤلفاته ،وبما َّأنه قد عاش بين
ـيِّا عن حياة الخز ِّ
إن المصـ ـ ـ ـ ــادر التاريخية ال تكاد تذكر شـ ـ ـ ـ ـ ً
اإلسالمي سياسيا
(332ه ـ ـ ـ ـ ـ4٠٨ -ه ـ ـ ـ ـ ــ) ،فهذا يعني َّأنه قد قضى حياته في القرن الرَّابع ،والذي كان ُيمثل نهاية الفترة الذهبيَّة من التَّاريخ
ِّ

واجتماعيا ،وبداية الفتن والضعف والحروب.

أوالً :الحالة السياسية:
عرص بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيعصــر ُّ
اعي في عصــر ال َّ
الدَوْيالتم ،وهي فترة تاريخيَّة امتازت بالفتن واالضــط اربات؛
عاش الخز ُّ
ضـعف للدولة اليباســيَّة ،وهو ما ُي َ
حيث ظهرت فيها دول اســتقلت عن الخالفة اليباســيَّة في بغداد ،واســتأثرت بال ُّسـلطة الِّسـياســيَّة والدنيويَّة دون الخالفة؛ َّإما ُلب ْعدها المكاني عن بغداد،
ِّ
المتغلبين من األتراك والفرس وغيرهما .ومن هذه الدول التي ظهرت في هذا العصر:
وضعف قبضة الخليفة ،و َّإما لوقوع الخلفاء تحت سيطرة

لجوقية :ظهرت عام (3٧5هـ) في خراسان ،وسمرقند ،وإقليم ما وراء النهر ،واستمرَّت حتى عام (٦42هـ) (.)٦
* الدولة َّ
الس ُ
* الدولة األُموية في األندلس :وهي امتداد لحكم األمويين الذين دخلوها عام (٩2ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،وتعاَقبوا على ُحكمها رغم االنقالب اليباسـ ـ ـ ـ ــي في

المشرق ،واستمرَّت حتى (421هـ)(.)٧
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السامانية :ظهرت في إقليم ما وراء النهر في سنة (25٩هـ) ،واستمرَّت حتى سنة3٨٩( :هـ)(.)٨
* َّ



الب َويهية :ظهرت في بالد فارس وأصبهان ،من321( :هـ إلى 44٧هـ)(.)٩
* الدولة ُ
وية :ظهرت في بالد الهند ،ثم سجستان ،وخراسان ،سنة (3٦٦هـ) ،واستمرت حتى سنة (555هـ)(.)1٠
* الدولة ال َغ ْزَن َّ

ومن أهمِّ الخلفاء الذين حكموا تلك الفترة:

تسعا وعشرين سنة ،وفي خالفته َّ
اشتد الغالء
المطيع هلل أبو القاسم الفضل بن المعتضدَ :وِّلي من سنة (334هـ ـ ـ ـ ـ ـ إلى سنة 3٦3هـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،واستمرَّت خالفته ً

ببغداد حتى أكلوا ِّ
الجَيف ،وماتوا على الطرق(.)11

الطائع هلل عبد الكريم بن المطيع بن المقتدر :وقد َوِّلي من سنة (3٦3ه ـ إلى 3٨1هــ) ،واستمرَّت خالفته سبع عش ةر سنة ،وتسعة أشهر ،وخمسة أيام(،)12
التشيُّع ،وَّاتصلت الحروب ،وسِّفكت ِّ
السنة و َّ
وكِّبست المنازل( ،)13وزادت األسعار ،وعدمت األقوات(.)14
ظمت الفتنة بين أهل ُّ
وفي عهده َع ُ
الدماءُ ،
ُ
القادر باهلل أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدرَ :ولِّي من سنة (3٨1هـ إلى سنة 422هـ)َّ ،
ومدة خالفته إحدى وأربعون سنة(.)15

ثانيا :الحالة العلمية:
ً
ازدهار بالعلم والثقافة واألدب ،فمن تعليم الناش ــِّة في الكتاتيب إلى تعليم ال َّشـ ـباب في
ًا
ُي َع ُّد العص ــر اليباس ــي من أكثر العص ــور اإلس ــالمية
الناشــِّة َّ
الدول واإلمارات في إيران وغيرها ،وكانت َّ
النحو في أوائل عصــر ُّ
المســاجد ،ومضــت على هذا َّ
ـيِّا
تتعلم الخب والكتابة والقراءة ،وشـ ً
فتحولت -بجانب ما كان يَقام فيها من صــلو ٍّ
ات -إلى جامعا ٍّت كبرىَّ ،
يتعلم
أما المســاجد َّ
من الحســاب ،وبعو آيات القرآن الكريم وســورهَّ ،
ُ
الدولة َّ
ؤخذ من هؤالء الطالب؛ فقد كانت َّ
تتكفل بأجور العلماء ،وكان منهم
أجور تُ َ
ـوم أو ٌ
فيها الشــباب جميع فروع العلم ،ولم تكن هناك رسـ ٌ

أجر على دروسه؛ اكتفاء بما يكسبه من تجارٍّة له ،أو ٍّ
عمل.
َمن يأبى أن يأخذ ًا
ً
الدارقطني ،وأبو الفتح عثمان بن جني ،وأبو بكر َّ
ومن أبرز العلماء الذين عاشوا هذه الفترة :أبو بكر القطيعي ،وأبو الحسن َّ
الش َذائ ُّي ،وأبو
الفارسي ،وغيرهم(.)1٦
علي
ٍّ
ُّ

املبحث الثَّالث :شيوخه وتالمذته

اعي بكثرة الروايـة عن ال ُّشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيوي؛ َّ
ـرد ألبرز
تميَّز الخز ُّ
يتجلى ذلـك في كثرة البلـدان التي رحـل إليهـا ،وروى عنهم فيهـا ،وفيمـا يلي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
مشايخه ،تتبَّعتُهم من األسانيد التي رواها في كتبه ،ومن كتب التَّراجم ،وهم:
محمد ،أبو إسحاق َّ
الطبر ُّي(.)1٧
 -1إبراهيم بن أحمد بن َّ
 -2إبراهيم بن أحمد ،أبو إسحاق ُّ
األصبهاني(.)1٨
اني
ُّ
الل َنب ُّ
 -3إبراهيم بن إسماعيل بن سعيد ،أبو إسحاق(.)1٩

اني(.)2٠
الجر َج ُّ
 -4أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ،أبو بكر ُ
 -5أحمد بن القاسم بن يوسف ،أبو َّ
الطِّيب(.)21
َنطاكي(.)22
 -٦أحمد بن عبد الرَّحمن ،األ
ُّ

محمد بن الحسن بن يحيى(.)23
 -٧أحمد بن َّ

الب َّزاز(.)24
 -٨أحمد بن َّ
محمد بن الفتح ،أبو عبد هللا َ

محمد بن ِّب ْشر ،المعروص بابن َّ
اساني(.)25
 -٩أحمد بن َّ
الش ِّارب ،أبو بكر الخر ُّ
محمد بن هارون ،أبو بكر الرَّاز ُّي(.)2٦
 -1٠أحمد بن َّ
 -11أحمد بن عبدان ،أبو بكر الحافظ(.)2٧

 -12أحمد بن جعفر بن حمدان ،أبو بكر الَق ِّطيعي(.)2٨

 -13أحمد بن نصر بن منصور ،أبو بكر َّ
ائي(.)2٩
الش َذ ُّ

البغدادي(.)3٠
محمد
ُّ
 -14جعفر بن علي بن موسى ،أبو َّ
الفارسي(.)31
علي
 -15الحسن بن أحمد ،أبو ٍّ
ُّ

 -1٦الحسن بن سعيد بن جعفر ،أبو اليبَّاس َّ
عي(.)32
المط ِّو ُّ
 -1٧الحسن بن عبد هللا بن المرزبان ،أبو سعيد ِّ
ـي(.)33
السي ارف ُّ
َ
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األزدي(.)34
محمد
ُّ
 -1٨الحسن بن بشر بن إسماعيل ،أبو َّ



سكر ُّي(.)35
الع َ
 -1٩الحسن بن عبد هللا بن سعيد ،أبو أحمد َ

البغدادي(.)3٦
محمد
ُّ
محمد ،أبو َّ
 -2٠الحسن بن عبد هللا بن َّ
 -21الحسين بن خالويه ،أبو عبد هللا(.)3٧

ِّ
ينوري(.)3٨
 -22الحسين بن َّ
محمد بن َح َبش ،أبو علي الد َ
 -23حمدان بن عبد الواسع بن أحمد ،أبو الَف َرج(.)3٩
البغدادي َّ
الشاهد(.)4٠
محمد بن جعفر ،أبو القاسم
ُّ
 -24طلحة بن َّ
 -25عبد

 -2٦عبد
 -2٧عبد
 -2٨عبد

علي بن أحمد ،أبو عدي المصر ُّي(.)41
العزيز بن ِّ
َّ
َّ
اسطي(.)42
الغفار بن عبيد هللا بن َّ
يني الو ُّ
ض ُّ
الح َ
السري ،أبو الطِّيب ُ
البغدادي(.)43
هللا بن الحسن بن سليمان ،أبو القاسم
ُّ
الس ِّ
امر ُّي(.)44
هللا بن الحسين بن حسنون ،أبو أحمد َّ

َنطاكي(.)45
الي َسع ،أبو القاسم األ
 -2٩عبد هللا بن َّ
ُّ
محمد بن َ
ِّ
المؤدب(.)4٦
محمد بن عبد الرَّحمن ،أبو القاسم
 -3٠عبد هللا بن َّ
ني(.)4٧
محمد بن عبد هللا ،أبو َّ
 -31عبد هللا بن َّ
محمد ال ُـم ْز ُّ

البغدادي(.)4٨
ُ -32ع َبيد هللا بن أحمد بن يعقوب ،أبو الحسين
ُّ
ِّ
لي(.)4٩
 -33عثمان بن جني ،أبو الفتح
الموص ُّ

البغدادي(.)5٠
الرَّزاز
ُّ
 -34عثمان بن أحمد بن سمعان ،أبو عمرو َ
 -35عقيل بن علي البغدادي البصري(.)51
زويني(.)52
علي بن أحمد بن صالح بن َّ
حماد ،أبو الحسن الَق ُّ
ُّ -3٦
علي بن أحمد بن عبد هللا ،أبو الحسن(.)53
-3٧
ُّ
علي بن القاسم بن اليبَّاس ،أبو الحسن الرَّاز ُّي(.)54
-3٨
ُّ
األدمي(.)55
محمد بن إبراهيم ،أبو الحسن
-3٩
علي بن َّ
ُّ
ُّ

محمد بن إبراهيم ،أبو الحسن بن ُخ ْشنام البصر ُّي(.)5٦
علي بن َّ
ُّ -4٠
محمد بن أحمد بن صالح بن داود(.)5٧
 -41علي بن َّ
اني(.)5٨
 -42عمر بن إبراهيم بن أحمد ،أبو حفص الكتَّ ُّ

البغدادي(.)5٩
 -43عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين ،أبو حفص
ُّ
 -44عمر بن علي بن منصور ،أبو حفص َّ
الطبر ُّي(.)٦٠
البغدادي(.)٦1
المالكي
محمد بن سيف ،أبو القاسم
ُّ
 -45عمر بن َّ
ُّ
اإلسماعيلي ،أبو نصر(.)٦2
محمد بن أحمد بن إبراهيم
َّ -4٦
ُّ
محمد البصر ُّي(.)٦3
محمد بن أحمد بن َّ
َّ -4٧

محمد بن الحسن بن ِّع َّالن(.)٦4
-4٨
محمد بن أحمد بن َّ
َّ
المؤِّدب(.)٦5
-4٩
َّ
محمد بن أحمد ،أبو عبد هللا َ
()٦٦
جاني .
-5٠
َّ
األر ُّ
محمد بن الحسن بن عمران ،أبو عبد هللا َ

ودي(.)٦٧
الج ُار ُّ
َّ -51
محمد بن حبيب بن عبد الوهَّاب ،أبو األ َْش َعث َ
()٦٨
محمد بن إسحاق بن َم َنده ،أبو عبد هللا .
َّ -52

محمد بن زكريا ،أبو عمر بن َحي ََّوْيه(.)٦٩
محمد بن اليباس بن َّ
َّ -53
محمد بن جعفر النحوي المراغي ،أبو الفتح(.)٧٠
َّ -54
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محمد بن عبد هللا بن أحمد بن َزْبر ،أبو سليمان(.)٧1
َّ -55
محمد بن عبد هللا بن خلف َّ
الدَّقاق(.)٧2
َّ -5٦



الصغير ِّ
مشقي(.)٧3
محمد بن ُع َبيد بن الخليل ،أبو بكر األخفش َّ
َّ -5٧
الد ُّ
محمد بن غريب بن عبد هللا ،أبو بكر َّ
البزاز(.)٧4
َّ -5٨
الماوردي(.)٧5
فروي ،أبو الحسن
محمد بن عبد الجبَّار بن ُّ
ُّ
َّ -5٩

الكوفي(.)٧٦
الجعفي
محمد بن عبد هللا بن الحسين ،أبو عبد هللا
َّ -٦٠
ُّ
ُّ
ِّ
المؤدب(.)٧٧
محمد بن عيسى ،أبو بكر
َّ -٦1
الم َّالح(.)٧٨
-٦2
َّ
محمد بن يحيى ،أبو بكر َ
 -٦3المعافى بن زكريا بن طرار ،أبو الَف َرج َّ
اني(.)٧٩
النهرو ُّ
ائضي(.)٨٠
 -٦4فارس بن موسى ،أبو شجاع البصر ُّي الَف َر ُّ
 -٦5يوسف بن يعقوب ،أبو يعقوب َّ
مي(.)٨1
جير ُّ
الن َ
محمد ،أبو القاسم بن ِّ
ندي(.)٨2
الس ُّ
 -٦٦منصور بن َّ

البغدادي(.)٨3
محمد بن أحمد ،أبو القاسم
ُّ
 -٦٧يوسف بن َّ
تالميذه:

َّ
اعي إلقراء القرآن الكريم بقراءاته ،وقد تتلمذ على َيدْيه عدد من كبار الفضالء ،منهم:
تصدر الخز ُّ
األصبهاني ،مقرئ ِّ
محمد ،أبو بكر الب ِّ
محدث ثقة ،تُ ِّ
وفي سنة (4٦٠هـ)(.)٨4
قاني
 -1أحمد بن الفضل بن َّ
ُّ
اط ْر ُّ
َ
ِّ
محمد بن إبراهيم ،أبو بكر المروز ُّي ،شيخ مقرئ
متصدر(.)٨5
 -2أحمد بن َّ
الشام ،تُ ِّ
علي األهواز ُّي ،مقرئ َّ
وفي سنة (44٦هـ)(.)٨٦
 -3الحسن بن علي ،أبو ٍّ
 -4الحسين بن علي ،أبو علي الدقاق الجرجاني ،ذك هر أبو معشر َّ
الطبرُّي وابن الباذش(.)٨٧
ُ
()٨٨
ِّ
لي اإلمام المقرئ .
َّحمن بن أحمد بن الحسن ،أبو الفضل الر
 -5عبد الر
َّازُّي الع ْج ُّ
ِّ
متصدر صالح ضابب ،تُ ِّ
َّ
األصبهاني ،مقرئ
المظفر َّ
وفي سنة (451هـ)(.)٨٩
الضِّب ُّي
 -6عبد هللا بن َشبيب بن عبد هللا ،أبو
ُّ
 -7عبد الوهَّاب بن أحمد المقرئ ،ذكره َّ
الطبر ُّي في َّ
(التلخيص) ،ولم أقف على ترجمته(.)٩٠

 -8علي بن الحسين بن زكريا ،أبو الحسن ُّ
وفي ،شيخ مقرئ(.)٩1
ثيثي ُّ
الص ُّ
الط َرْي ُّ
ِّ
ِّ
المصنف ،تُ ِّ
وفي سنة (44٧هـ)(.)٩2
المعمر
وخي القاضي ،العالم
 -9علي بن
المحسن بن علي ،أبو القاسم بن أبي ٍّ
َّ
علي البصر ُّي التَُّّن ُّ
اني َّ
اميين ،تُ ِّ
القطان ،إمام جامع دمشــق ومقرئه ،انتهت إليه الرئاســة في قراءة ال َّشـ ِّ
 -10علي بن داود بن عبد هللا ،أبو الحســن َّ
وفي
الدار ُّ
سنة (4٠2هـ)(.)٩3

الهمذاني في (غاية االختصار)(.)٩4
محمد بن إبراهيم ،أبو الحسن ،ذك هر
 -11علي بن َّ
ُّ

اعي كما في (تلخيص َّ
الطبرِّي) ،ولم أقف على ترجمته(.)٩5
-12
عي ،ق أر على الخز ِّ
َّ
محمد بن الحسين بن علي ،أبو جعفر المذار ُّ
ٍّ
ـائي َّ
ترجمة مسـ ـ َّ
ـتقل ٍّة له ،وقد
الطبر ُّي ،راوي كتاب (اإلبانة في الوقف واالبتداء) ،لم أقف على
-13
َّ
محمد بن الحسـ ــين ،أبو جعفر الكسـ ـ ُّ
ذكر أبو معشر َّ
الطبر ُّي في (سوق العروس) َّأنه من شيوخه(.)٩٦
متقن ،تُ ِّ
محقق ،وأستاذ ِّ
اسطي القاضي ،نزيل بغداد ،إمام ِّ
وفي سنة (431هـ)(.)٩٧
-14
َّ
محمد بن علي بن أحمد ،أبو العالء الو ُّ
محمد بن علي بن عبد الرَّحمن ،أبو عبد هللا العلوي(.)٩٨
َّ

-15

املبحث الرَّابع :مكانته وثناء العلماء عليه.
-1
-2

َّ
اعي فيما يلي:
تتجلى مكانة اإلمام الخز ِّ

وتصدر لإلقراء فيها ،حتى اشتهر بالثقة والضبب وحسن األداء ،وأقبل عليه حَّفاظ القرآن من ِّ
َّ
كل مكان.
تولى إمامة أهل ُجرجان،
ُ
عدد من العلماء الكبار؛ منهم:
أثنى عليه ٌ

همي ،وصــفه بقوله :يالمقرئ ...رحل إلى العراق والشــام ومصــر وفارس وأصــبهان وخ ارســان ،صـ َّـنف
* أبو القاسممم حمزة بن يوسممس َّ
السم ُّ



 





خلزَاعِيُّ ،جهوده وآثاره
اإلمام أبو الفضل ا ُ



ُكتًُبا في القراءاتم(.)٩٩
اعي شديد العناية بعلم القراءاتم(.)1٠٠
* أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب
ُّ
البغدادي ،أثنى عليه بقوله :يكان أبو الفضل الخز ُّ
أئمة أهل األداء في القراءاتم(.)1٠1
الب ِّاذش ،وصفه بقوله :يمن َّ
* أحمد بن علي بن خلس األنصاري ،أبو جعفر ،المعروف بابن َ
الهمذانيَّ ،
العطار ،أثنى عليه بقوله :يإمام أهل ُجرجانم(.)1٠2
* الحسن بن أحمد بن الحسن ،أبو العالء،
ُّ

َّ
محمد بن منصور َّ
وصنف في علومها ُكتًُبام(.)1٠3
معاني المروزُّي ،قال عنه :يوكان يعرص القراءات،
الس ًً
ميمي َّ
* عبد الكريم بن َّ
ُّ
الت ُّ
* شممممممممممس الدين أبو عبمد مح َّممد بن أحممد بن عثمما َّ
هبي ،أثنى عليـه بقوله :يكان أحد َمن جال في اففاق ،ولقي الكبـارم(،)1٠4
الذ ُّ
مصنف كتاب (الواضح) ،وكان كثير ِّ
ِّ
التطواص في طلب القراءاتم(.)1٠5
وقال في (العبر) :يالمقرئ،
* شمس ِّ
القراء الموثوق بهمم(.)1٠٦
أئمة َّ
الدين أبو الخير ابن الجزرِّي ،أثنى عليه بقوله :يركن اإلسالم ،إمام حاذق مشهور ،من َّ

 -3استفاد من َّ
عدد من العلماء ،منهم:
مؤلفاته ٌ
ِّ
ومرويَّاته(.)1٠٧
ط ُرقه
* اإلمام الهذلي في كتابه (الكامل) ،اعتمد على كتابه (المنتهى في القراءات) ،فنقل ًا
كثير من ُ
* اإلمام أبو معشر َّ
الطبرُّي ،نقل عن كتابه (المنتهى في القراءات)(.)1٠٨
* اإلمممام أحمممد بن علي ،المعروص بــابن ال َب ـ ِّاذش ،اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفــاد من كتــابــه (المنتهى في القراءات) في تــأليف كتــاب (اإلقنــاع في القراءات
السبع)(.)1٠٩
َّ

* اعتمد اإلمام إسمممماعيل بن الفضمممل األ مممبهاني علا كتابه (اإلبانة) في تألي (منازل القرآن في الوقوص) ،فقالَّ :
يفإن بعو إخواني
س ـ ـ ـ ـ ــألوني -أس ـ ـ ـ ـ ــعدهم هللا َّ
انتخبتُه من ثالثة كتب ،من (فرش الوقوص) الذي َّألفه
وجل بطاعته -أن أجمع لهم وقوص القرآن،
عز َّ
فجمعتُه و ْ
ْ
َّحوي َّ
الطبر ُّي ،ومن كتاب (اإلبانة) الذي َّألفه الشـ ـ ـ ــيخ أبو الفضـ ـ ـ ــل الخزاع ُّي ،ومن كتاب
الشـ ـ ـ ــيخ أبو حفص ُعمر بن علي بن منصـ ـ ـ ــور الن ُّ
(جامع الوقوص) الذي َّألفه ش ـ ـ ـ ـ ــيخنا أبو الفض ـ ـ ـ ـ ــل عبد الرَّحمن بن أحمد بن الحس ـ ـ ـ ـ ــين َّ
ونور قبورهم -حتى تكون تلك
الدار ُّي -رحمهم هللاَّ ،
سميناه (منازل القرآن في الوقوص)م(.)11٠
الوقوص تذكرًة في كتابنا َّالذي َّ
* اعتمد اإلمام ابن الجزري في تألي (النشر) على كتابه (المنتهى في القراءات) ،فانتقى منه اثني عشر طريًقا ،وبذلك أصبح كتابه من
أصول َّ
النشر(.)111

املبحث اخلامس :آثاره ووفاته

اعي في علوم القراءات ُكتًُبا
ص ـ ـَّـنف الخز ُّ
عددا
كتابا ،لم تَ ْذ ُكر لنا ُكتُب التَّراجم َّإال ً
عشر ً
وفيما يلي بيا لما وقفت عليه من َّ
مؤلفاته:
-1
-2
-3

ذكر َّ
جمل ما أمكن الوقوص عليه خمس ـ ـة
وي َ
كثيرةُ ،
أن مؤلفاته تفوق ما وص ـ ــل إلينا؛ إذ بلا ُم َ
يسيرا.
ً

اإلبانة في الوقف واالبتداء(.)112

كتاب االستعاذة والتَّسمية(.)113
األلفات(.)114

-4

اإلمالة(.)115

-5
-٦

السبع(.)11٦
كتاب تهذيب األداء في القراءات َّ

كتاب الرَّاءات وترقيقها لورش(.)11٧

-٧

كتاب المفرد في قراءة ورش(.)11٨

-٩

المقلد(.)12٠

-٨

شرح الماءات(.)11٩

 -1٠رد اعتراضات ابن مهران على ابن مجاهد(.)121
 -11الحجج(.)122

 -12كتاب العدد ،وهو في عدد أهل مكة(.)123
 -13كتاب في قراءة أبي حنيفة(.)124
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 -14المنتهى(.)125



 -15الواضح في أداء ألفاظ القراءات الثمان(.)12٦
وفاته:

ِّ
المؤرخو في تاريخ وفاته علا أقوال:
اختلس
َّ -1أنه تُ ِّ
همي( ،)12٧و َّ
فدي( ،)12٩وابن الجزرِّي( ،)13٠وابن حجر( ،)131وهو
ص ـ ــ ُّ
هبي( ،)12٨وال َّ
الذ ُّ
وفي سـ ـ ــنة (4٠٨هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،ذكره ال َّسـ ـ ـ ُّ
الصحيح -إن شاء هللاَّ -
ألن األكثر عليه.
َّ
()133
()132
َّ -2أنه تُ ِّ
وفي سنة (4٠٧هـ)َ ،ذ َكره َّ
هبي  ،وابن حجر .
الذ ُّ
َ
()134
ِّ
بعيد؛ َّ
ألن المؤلِّف ارتحل إلى بغداد سنة (3٨٦هـ ـ ـ ـ ـ ــ)(،)135
قول ٌ
 -3أنه تُوفي في حدود (3٧٩هـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،ذكره ابن الجوزِّي  ،وهو ٌ
وانتهى من تصنيف كتابه (المنتهى) سنة (3٩٦هـ)(.)13٦

الفصل الثَّاني :جهوده العلميَّة
املبحث األول :جهوده يف علم القراءات
بارز في علم القراءات وذلك من خالل:
جهد ٌ
لإلمام أبي الفضل ٌ
 ُّتصدره للقراءة واإلقراء ،فتتلمذ على يديه عدد من كبار العلماء ،من أبرزهم:
قاني األصبهاني ،مقرئ ِّ
محمد ،أبو بكر الب ِّ
محدث ثقة ،تُ ِّ
وفي سنة (4٦٠هـ)(.)13٧
 -1أحمد بن الفضل بن َّ
اط ْر ُّ
َ
ِّ
محمد بن إبراهيم ،أبو بكر المروز ُّي ،شيخ مقرئ
متصدر(.)13٨
 -2أحمد بن َّ
الشام ،تُ ِّ
علي األهواز ُّي ،مقرئ َّ
وفي سنة (44٦هـ)(.)13٩
 -3الحسن بن علي ،أبو ٍّ

َّازُّي ِّ
لي اإلمام المقرئ(.)14٠
َّحمن بن أحمد بن الحسن ،أبو الفضل الر
 -4عبد الر
الع ْج ُّ

ِّ
متصدر صالح ضابب ،تُ ِّ
 -5عبد هللا بن َشبيب بن عبد هللا ،أبو المظفر الضبي األصبهاني ،مقرئ
وفي سنة (451هـ)(.)141
 -6علي بن الحسين بن زكريا ،أبو الحسن ُّ
وفي ،شيخ مقرئ(.)142
ثيثي ُّ
الص ُّ
الط َرْي ُّ
ِّ
ِّ
المصنف ،تُ ِّ
المحسن بن علي ،أبو القاسم بن أبي علي البصر ُّي
وفي سنة (44٧هـ)(.)143
التنوخي القاضي ،العالم المعمر
 -7علي بن
ُّ
اني القطان ،إمام جامع دمشـ ـ ــق ومقرئه ،انتهت إليه الرئاسـ ـ ــة في قراءة الشـ ـ ــاميين ،تُ ِّ
 -8علي بن داود بن عبد هللا ،أبو الحسـ ـ ــن َّ
وفي سـ ـ ــنة
الدار ُّ
(4٠2هـ)(.)144

متقن ،تُ ِّ
محقق ،وأستاذ ِّ
محمد بن علي بن أحمد ،أبو العالء الواسطي القاضي ،نزيل بغداد ،إمام ِّ
وفي سنة (431هـ)(.)145
َّ -9
بالتصني و َّ
 إفراده القراءات َّالتألي  ،والتي لم يصل إلينا منها َّإال القليل -من أشهرها:

 -1المنتها في القراءات الخمس عشرة:

الروايات التي انتهت إليه بأسـ ــانيده ،فتوسـ ــع في ذكر ِّ
كل القراءات و ِّ
الروايات الكثيرة من القرَّاء الذين ذكر قراءتهم في هذا
اعي َّ
ذكر فيه الخز ُّ
الكتاب ،والتي بلغت (مِّتين وواحدة وس ـ ـتُّون رواية) ،وهذا التَّو ُّس ـ ـع ال نجده عند غيره من معاص ـ ـريه ،كما انتقى منه اإلمام ابن الجزري في

كتابه النشر اثني عشر طريًقا ،وبذلك أصبح الكتاب من أصول َّ
يالنشرم.
 -2الحجج في القراءات

اعي الخاصـة
وهو في ذكر علل القراءات وتوجيهها ،وقد أحال عليه ًا
يدل على عناية الخز ِّ
كثير في كتابه (اإلبانة في الوقف واالبتداء) ،مما ُّ
بغلم التوجيه وتمكنه منه.

 -3الواضح في أداء ألفاظ القراءات الثما :
المكي ،وأبي عمرو ويعقوب البصريين ،وابن عامر َّ
المدني ،و ِّ
امي ،وعاصم وحمزة
ابن كثير
والمقصود بالقراءات الثَّمان هي :قراءة نافع
الش ِّ
ِّ
ِّ
والكسائي الكوفيين.

اعي في إفراده بعض أبواب القراءات بالتألي
كما تظهر جهود اإلمام الخز ِّ

 -اإلمالة.

-الراءات وترقيقها لورش.



َّ
مستقلة لم تصل إلينا -وهي:
في كتب
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-المفرد في قراءة ورش.



-االستعاذة والتسمية.

املبحث الثَّاني :جهوده يف علم الوقف واالبتداء

ويظهر ذلك من خالل تأليفه لكتاب (اإلبانة في الوقف واالبتداء) ،والذي ُّ
ومصدر
ًا
يعد موسوعة علمية ضخمة في هذا الفن ،بل
جامعا ِّ
لكل ما وصل إلينا منه ،يظهر ذلك في:
ً

أئمة كبار في هذا الفن– لم تصل إلينا كتبهم -ككتاب الوقف واالبتداء للفضل بن شاذان ،ووقف التمام ألبي حاتم
ناقال عن َّ
 -1كونه ً

ظا الختياراتهم وترجيحاتهم ،منها :اختيار ابن مجاهد في الوقف على رؤوس افي ،حيث قال :يأخبرني طلحة ،قال:
ِّ
السجستاني ،حاف ً

وعمدته في رؤوس افي -ال غيرها -أن يقف على التام،
مذهب ابن مجاهد في الوقف على رؤوس افي أن يصل تارًة ،ويقف أخرىُ ،
محمد بن أحمد بن
والكافي بعد التام ،وعلى المفهوم ،وانفراده بنقل السكت عن أبي حاتم على الحروص المقطعة أوائل السور ،فقال :حدَّثنا َّ
ٍّ
أحرص تقف على ِّأيهن شِّت ،ثم تستأنف
[إسحاق] باألهواز[ ،قال :نا إبراهيم بن حميد] ،قال :نا أبو حاتم ،قال :ي(الم) [البقرة ]1:ثالثة

طع َنَف ُسك ،أو لم َينَق ِّطعم.
ما بعده ،ويجوز ذلك إن انَق َ
 -2كمــا نقــل عنــه كبــار األئ َّمـة في كتبهم ،مثــل :ابن البـ ِّ
اعي في (اإلبــانــة) أن الوقف
ـاذش في (اإلقنــاع) ،حيــث قــال :يوحكى الخز ُّ
بـال ُّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكون قول أبي ٍّ
اعي :وقيـل لـه :أال ترى أن العرب إذا أرادت الوقف على حرص متحرك ألحقوا بـه هـاء
عمرو بخالص عنـه ،قـال الخز ُّ
بالسكونم(.)14٦
الوقف على الساكن؟ فقال :أنا أختار الوقف ُّ

وكذلك ابن الجزري في َّ
صـ ـالة حتى ُيِّت َّمها،
دليل على َّأنه ال يجوز قراءة بعو افية في ال َّ
يالنش ــرم ،بقوله :يقال الخز ُّ
اعي :في هذا ٌ
ٍّ
اعي اإلجمـاع على
أعم من ذلـك ،ودعوى الخز ِّ
جمع عليـه .قلـت :كالم ابن الهـذيـل ُّ
فم َ
فيركع حينِّـذ -قـال -فـأمـا جواز ذلـك لغير المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي ُ
ِّ
نظر؛ إذ ال فرق بين الحالتين ،وهللا تعالى أعلمم(.)14٧
الجواز لغير المصلي فيها ٌ
واعتمد اإلمام إسمممممماعيل بن الفضمممممل األ مممممبهاني علا كتاب (اإلبانة) في كتابه (منازل القرآ في الوقوف) ،فقالَّ :
يفإن بعو

إخواني سـ ــألوني -أسـ ــعدهم هللا َّ
وجل بطاعته -أن أجمع لهم وقوص القرآن؛ فجمعته وانتخبته من ثالثة كتب ،من (فرش الوقوص) الذي
عز َّ
اعي ،ومن كتاب
َّألفه الش ــيخ أبو حفص ُعمر بن علي بن منص ــور النحوي الطبري ،ومن كتاب (اإلبانة) الذي َّألفه الش ــيخ أبو الفض ــل الخز ُّ
ونور قبورهم -حتى تكون تلك
(جامع الوقوص) الذي َّألفه ش ـ ـ ـ ـ ــيخنا أبو الفض ـ ـ ـ ـ ــل عبد الرَّحمن بن أحمد بن الحس ـ ـ ـ ـ ــين الداري -رحمهم هللاَّ ،
سميناه (منازل القرآن في الوقوص)م(.)14٨
الوقوص تذكرًة في كتابنا َّالذي َّ

اخلامتة

وفيها أهم َّ
النتائج والتَّوصيات.
َّ
النتائج:

-1

َّ
اعي على الرغم من تعدد مصادرها؛ َّإال أن المعلومات فيها شحيحة جدا.
أن ترجمة اإلمام أبي الفضل الخز ِّ

-2

تدل على بلوغه رتبة اإلمامة في القراءات.
اعي العالية ،وكثرة َمن وصفه بـ(المقرئ) ،التي ُّ
مكانة اإلمام الخز ِّ
عدة ،والذي ترجح للبحث َّأنه تُ ِّ
اختلف في تاريخ وفاته على أقوال َّ
وفي سنة (4٠٨هـ).
ُ

-3
-4

كتابا ،أغلبها في عداد المفقود.
بلغت مصنفات الخز ِّ
اعي المذكورة في ثنايا الكتب خمسة عشر ً

التَّوصيات:

 -1تناول سير علماء األمة بالدراسة ،وإبراز جهودهم في خدمة علوم القراءات.
اعي في الوقف واالبتداء ،والقراءات ودراستها دراسة علمية.
 -2جمع اختيارات اإلمام الخز ِّ



 





خلزَاعِيُّ ،جهوده وآثاره
اإلمام أبو الفضل ا ُ

فهرس املصادر



محمد القرشي،
محمد الخز ِّ
اعي (ت4٠٨:هـ) ،دراسة وتحقيق :سماح بنت َّ
محمد بن جعفر بن َّ
 -1اإلبانة في الوقف واالبتداء؛ أبو الفضل َّ
الدعوة وأصول ِّ
أم القرىَّ -
مكة المكرَّمة -كليَّة َّ
الدين ،العام الجامعي1441-144٠ ،هـ.
رسالة دكتوراه ،جامعة ِّ
محمد بن الحسين بن بندار القالنسي (ت521:هـ) ،تحقيق :د .عثمان
 -2إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر ،أبو العز َّ
محمود غزال ،دار الكتب العلميَّة -بيروت َّ
الطبعة :األولى142٨ ،هـ2٠٠٧/م.

محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي (ت13٩٦:هـ) ،دار العلم للماليين -بيروتَّ ،
الطبعة:
 -3األعالم ،خير الدين بن محمود بن َّ
الخامسة عشر2٠٠2 ،م.

الب ِّاذش (ت54٠:هـ) ،تحقيق :د.
 -4اإلقناع في القراءات َّ
السبع ،أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف األنصاري ،المعروص بابن َ
مكة المكرَّمةَّ ،
أم القرىَّ -
الطبعة األولى14٠3 ،هـ.
عبد المجيد قطامش ،مركز البحث العلمي وإحياء التُّراث اإلسالمي بجامعة ِّ
محمد المعروص بابن العمراني
محمد بن علي بن َّ
 -5اإلنباء في تاريخ الخلفاءَّ ،

(ت5٨٠:هـ) ،تحقيق :قاسم السامرائي ،دار اففاق العربية -القاهرة ،الطبعة :األولى1421 ،هـ2٠٠1/م.
محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر
 -٦إنباه الرواة على أنباه النحاة ،علي بن يوسف ،جمال الدين القفطي (ت٦4٦:هـ) ،تحقيقَّ :
العربي -القاهرة ،ومؤسسة الكتب الثقافية -بيروتَّ ،
الطبعة :األولى14٠٦ ،هـ1٩٨2/م.

محمد بن السمعاني المروزي (ت5٦2:هـ) ،تحقيق :عبد الرَّحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره،
 -٧األنساب ،أبو سعد عبد الكريم بن َّ
مجلس دائرة المعارص العثمانية -حيدر آباد ،الطبعة :األولى13٨2 ،هـ1٩٦2/م.

 -٨البداية والنهاية ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت٧٧4:هـ) ،تحقيق :علي شيري ،دار إحياء
التراث العربي -بيروت ،الطبعة :األولى14٠٨ ،هـ1٩٨٨ /م.
محمد األصفهاني (ت5٩٧:هـ) ،تحقيق :عمر عبد السالم تدمري،
محمد بن َّ
 -٩البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان ،أبو حامد َّ
المكتبة العصرية -بيروت ،الطبعة :األولى1423 ،هـ2٠٠2/م.

-1٠

محمد بن يعقوب الفيروزآبادى( ،ت٨1٧:هـ) ،دار سعد الدين -بيروتَّ ،
الطبعة:
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ،أبو طاهر َّ

األولى1421 ،هـ2٠٠٠/م.

السوُد ِّ
محمد خير رمضان يوسف ،دار القلم-
 -11تاج التَّراجم ،قاسم بن ُق ْ
وني الجمالي الحنفي (المتوفى٨٧٩ :هـ) ،تحقيقَّ :
طلُ ْوَب َغا ُّ ْ
دمشق ،الطبعة :األولى1413 ،هـ1٩٩2/م.

 -12تاريخ أصبهان ،أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني (ت43٠:هـ) ،تحقيق :سيد كسروي حسن،
دار الكتب العلميَّة -بيروتَّ ،
الطبعة :األولى141٠ ،هـ1٩٩٠/م.
-13

تاريخ األدب العربي ،د .شوقي ضيف ،دار المعارص  -مصر ،الطبعة األولى1٩٩5 -1٩٦٠ ،م.

محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (ت٧4٨:هـ) ،تحقيق :د .بشار
 -14تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ،أبو عبد هللا َّ
عواد معروص ،دار الغرب اإلسالمي -تونسَّ ،
الطبعة :األولى1424 ،هـ2٠٠3/م.
-15

تاريخ التراث العربي (علوم القرآن والحديث  -التدوين التاريخي  -الفقه  -العقائد) ،د .فؤاد سزكين ،نقله إلى العربية :د محمود

محمد بن سعود اإلسالمية1411 ،هـ.
فهمي حجازي ،راجعه :د .عرفة مصطفى ،د .سعيد عبد الرحيم ،جامعة اإلمام َّ

-1٦

تاريخ الخلفاء ،جالل الدين عبد الرَّحمن بن أبي بكر السيوطي (ت٩11:هـ) ،تحقيق :حمدي الدمرداش ،مكتبة نزار مصطفى الباز-

السعودية ،الطبعة :األولى1425 :هـ2٠٠4/م.

محمد بن مسعر التنوخي( ،ت442:هـ) ،تحقيق:
 -1٧تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم ،أبو المحاسن المفضل بن َّ
محمد الحلو ،هجر -القاهرةَّ ،
الطبعة :الثَّانية 1412هـ1٩٩2/م.
د .عبد الفتاح َّ
 -1٨تاري خ بغداد ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت4٦3:هـ) ،تحقيق :د .بشار عواد معروص،
دار الغرب اإلسالمي -بيروتَّ ،
الطبعة :األولى1422 ،هـ2٠٠2/م.
-1٩

تاريخ ُجرجان ،أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي القرشي الجرجاني
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محمد عبد المعيد خان ،عالم الكتب– بيروت ،الطبعة :الرَّابعة 14٠٧هـ1٩٨٧/م.
(ت42٧:هـ) ،تحقيقَّ :
-2٠



تاريخ دمشق ،أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا ،المعروص بابن عساكر

(ت5٧1:هـ) ،تحقيق :عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت1415 ،هـ1٩٩5/م.
-21

محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني (ت٦23:هـ) ،تحقيق :عزيز هللا
التدوين في أخبار قزوين ،أبو القاسم عبد الكريم بن َّ

العطاردي ،دار الكتب العلمية -بيروت14٠٨ ،هـ1٩٨٧/م.

 -22تذكرة الحفاظ وتبصرة األيقاظ ،يوسف بن حسن بن ِّ
الم ْب َرد الحنبلي (ت٩٠٩:هـ) ،عناية :لجنة بإشراص :نور الدين طالب ،دار
النوادر -سوريا ،الطبعة :األولى1432 ،هـ2٠11/م.
محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (ت٧4٨:هـ) ،دار الكتب العلمية -بيروت ،الطبعة :األولى،
 -23تذكرة الحفاظ ،أبو عبد هللا َّ
141٩هـ1٩٩٨م.
الصمد َّ
محمد حسن عقيل
الطبرِّي (ت4٧٨:هـ) ،دراسة وتحقيقَّ :
 -24التلخيص في القراءات الثمان ،أبو معشر عبد الكريم بن عبد َّ

موسى ،الجماعة الخيريَّة لتحفيظ القرآن بج َّدةَّ ،
الطبعة :األولى1412 ،هـ1٩٩2/م.
ُ
 -25تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،أبو الحجاج يوسف بن عبد الرَّحمن بن يوسف المزِّي (ت٧42:هـ) ،تحقيق :د .بشار عواد
معروص ،مؤسسة الرسالة -بيروتَّ ،
الطبعة :األولى14٠٠ ،هـ1٩٨٠م.

السوُد ِّ
وني الجمالي الحنفي (ت٨٧٩:هـ) ،تحقيق :شادي آل نعمان ،مركز
 -2٦الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ،قاسم بن ُق ْ
طلُ ْوَب َغا ُّ ْ
النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية -صنعاء ،ال َّ
ُّ
طبعة :األولى1432 ،هـ2٠11م.

البستي
 -2٧الثقاتَّ ،
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي الدارمي ُ
محمد عبد المعيد خان ،دائرة المعارص العثمانية بحيدر آباد،
(ت354:هـ) ،طبع بإعانة :و ازرة المعارص للحكومة العالية الهندية ،مراقبة :دَّ .
َّ
الطبعة :األولى13٩3 ،هـ1٩٧3/م.
-2٨

محمد بن عبد العزيز بن
جامع أبي معشر المعروص :بسوق العروس ،عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري (ت4٧٨:هـ) ،تحقيقَّ :

-2٩

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ،جالل الدين عبد الرَّحمن بن أبي بكر

علي القبيسي ،رسالة دكتوراه ،جامعة أم القرى ،كلية الدعوة وأصول الدين ،قسم القراءات ،مكة المكرمة1435 ،هـ.

محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية -مصر ،الطبعة :األولى13٨٧ ،هـ1٩٦٧/م.
السيوطي (ت٩11:هـ) ،تحقيقَّ :

-3٠

الساعي (ت٦٧4:هـ) ،تحقيق وتعليق :أحمد شوقي بنبين،
الدر الثمين في أسماء المصنفين ،تاج الدين علي بن أنجب بن عثمان بن َّ

-31

محمد عبد هللا عنان المؤري المصري
دولة اإلسالم في األندلسَّ ،

ومحمد سعيد حنشي ،دار الغرب اإلسالمي -تونس ،الطبعة :األولى143٠ ،هـ2٠٠٩/م.
َّ

(ت 14٠٦هـ) ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،الطبعة ،جـ  /5 ،2 ،1الرَّابعة141٧ ،هـ ،جـ /4 ،3الثَّانية1411 ،هـ.

محمد ،ابن خلدون
محمد بن َّ
 -32ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر ،عبد الرَّحمن بن َّ
أبو زيد( ،ت٨٠٨:هـ) ،تحقيق :خليل شحادة ،دار الفكر ،بيروت ،الطبعة :الثَّانية14٠٨ ،هـ1٩٨٨/م.
حمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (ت٧4٨:هـ) ،تحقيق :مجموعة من تحقيقين بإشراص:
 -33سير أعالم النبالء ،أبو عبد هللا م َّ
شعيب األرناؤوط ،دار الرسالة -بيروتَّ ،
الطبعة :الثَّالثة14٠5 ،هـ1٩٨5/م.
-34

محمد عبد اللطيف ،دار السالم– القاهرة ،الطبعة :األولى142٨ ،هـ2٠٠٧/م.
السيرة النبوية والتاريخ اإلسالمي ،عبد الشافي َّ

-3٦

محمد حامد الفقي ،دار المعرفة– بيروت.
محمد بن أبي يعلى (ت52٦:هـ) ،تحقيقَّ :
محمد بن َّ
طبقات الحنابلة ،أبو الحسين َّ

محمد بن العماد الحنبلي (ت1٠٨٩:هـ) ،تحقيق :محمود األرناؤوط ،دار
 -35شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،عبد الحي بن أحمد بن َّ
ابن كثير -بيروتَّ ،
الطبعة :األولى14٠٦ ،هـ1٩٦٨/م.
-3٧

طبقات الشافيية الكبرى ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي

محمد الحلو ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع -القاهرة ،الطبعة :الثَّانية،
محمد الطناحي ،د .عبد الفتاح َّ
(ت٧٧1:هـ) ،تحقيق :د .محمود َّ
1413هـ1٩٩3/م.
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محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي (ت٧44:هـ) ،تحقيق :أكرم البوشي ،وإبراهيم الزيبق،
 -3٨طبقات علماء الحديثَّ ،
مؤسسة الرسالة -بيروتَّ ،
الطبعة :الثَّانية141٧ ،هـ1٩٩٧/م.
محمد السعيد زغلول ،دار
محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (ت٧4٨:هـ) ،تحقيقَّ :
 -3٩العبر في خبر من غبر ،أبو عبد هللا َّ
الكتب العلميَّة – بيروت.
-4٠

العقد المذهب في طبقات حملة المذهب ،أبو حفص عمر بن علي بن أحمد بن الملقن الشافعي (ت٨٠4:هـ) ،تحقيق :أيمن نصر

األزهري ،وسيد مهني ،دار الكتب العلمية -بيروت ،الطبعة :األولى141٧ ،هـ1٩٩٧م.
 -41غاية ِّ
محمد عمر ،مكتبة
محمد بن الجزري (ت٨33:هـ) ،تحقيق :د .علي َّ
محمد بن َّ
محمد بن َّ
النهاية في طبقات القرَّاء ،أبو الخير َّ
الخانجي ،القاهرة  -مصرَّ ،
الطبعة :األولى1431 ،هـ.
محمد بن إسحاق البغدادي ،المعروص بابن النديم
 -42الفهرست ،أبو الفرج َّ
(ت43٨:هـ) ،تحقيق :إبراهيم رمضان ،دار المعرفة -بيروت ،الطبعة :الثَّانية141٧ ،هـ1٩٩٧/م.

الدهر ،الطيب بن عبد هللا بن أحمد بن علي َّ
النحر في وفيات أعيان َّ
 -43قالدة َّ
الشافعي (ت٩4٧:هـ)ُ ،عني به :أبو جمعة مكري ،وخالد
زواري ،دار المنهاج– جدةَّ ،
الطبعة :األولى142٨ ،هـ2٠٠٨/م.
محمد بن عبد الكريم بن األثير الشيباني (ت٦3٠:هـ) ،تحقيق :عمر عبد السالم تدمري ،دار
محمد بن َّ
 -44الكامل في التاريخ ،علي بن َّ
الكتاب العربي -بيروتَّ ،
الطبعة :األولى141٧ ،هـ1٩٩٧/م.

اله َذلي اليشكري المغربي (ت4٦5:هـ)،
 -45الكامل في القراءات واألربعين الزائدة عليها ،يوسف بن علي بن جبارة بن َّ
محمد ،أبو القاسم ُ
تحقيق :جمال بن السيد بن رفاعي الشايب ،مؤسسة سما للتوزيع والنشر -القاهرة ،الطبعة :األولى142٨ ،هـ2٠٠٧/م.
-4٦

الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث ،أبو الوفا إبراهيم الطرابلسي الشافعي (ت٨41:هـ) ،تحقيق :صبحي السامرائي ،عالم

الكتب -بيروت ،مكتبة النهضة العربية – بيروت ،الطبعة :األولى14٠٧ ،هـ1٩٨٧/م.
الهمذاني َّ
العطار (ت5٦٩:هـ) ،دراسة وتحقيق :د .أحمد رجب أبو
 -4٧الكشف والبيان عن ماءات القرآن ،أبو العالء الحسن بن أحمد
ِّ
للنشر والتَّوزيع -الكويتَّ ،
سالم ،دار ِّ
الضياء َّ
الطبعة :األولى144٠ ،هـ2٠1٩/م.
-4٨

اللباب في تهذيب األنساب ،أبو الحسن علي بن أبي الكرم بن األثير (ت٦3٠:هـ) ،دار صادر– بيروت.

-4٩

محمد بن أحمد بن حجر العسقالني
لسان الميزان ،أحمد بن علي بن َّ

(ت٨52:هـ) ،تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،دار البشائر اإلسالمية -حلبَّ ،
الطبعة :األولى1423 ،هـ2٠٠2/م.

 -5٠مجمل اللغة ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (ت3٩5:هـ) ،دراسة وتحقيق :زهير عبد المحسن سلطان،
مؤسسة الرسالة -بيروت ،الطبعة :الثَّانية14٠٦ ،هـ1٩٨٦/م.
-51

محمد عبد هللا بن أسعد اليافعي (ت٧٦٨:هـ) ،وضع حواشيه:
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ،أبو َّ

خليل المنصور ،دار الكتب العلمية -بيروت ،الطبعة :األولى141٧ ،هـ1٩٩٧/م.

 -52معجم األدباء= إرشاد األريب إلى معرفة األديب ،ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي( ،ت٦2٦:هـ) ،تحقيق :إحسان عباس ،دار
الغرب اإلسالمي -بيروتَّ ،
الطبعة :األولى1414 ،هـ1٩٩3/م.
-53

معجم األمكنة الوارد ذكرها في القرآن الكريم ،سعد بن عبد هللا بن جنيدل ،الطبعة األولى1424 :هـ2٠٠2/م.
ِّ
ِّ
الحموي
البغدادي ،دار صادر -بيروت ،الطبعة :الثَّانية1412 ،هـ1٩٩5/م.
معجم البلدان ،أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا

-5٦

محمد سالم محيسن (ت1422:هـ) ،دار الجيل– بيروت ،الطبعة :األولى1412 ،هـ1٩٩2/م.
معجم حفاظ القرآن عبر التاريخَّ ،

-54
-55
-5٧

معجم المؤلفين ،عمر بن رضا كحالة الدمشقي (ت14٠٨:هـ) ،مكتبة المثنى -بيروت ،دار إحياء التراث العربي -بيروت.

محمد هارون ،دار
معجم مقاييس اللغة ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (ت3٩5:هـ) ،تحقيق :عبد السالم َّ

الفكر -بيروت13٩٩ ،هـ1٩٧٩/م.

محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (ت٧4٨:هـ) ،تحقيق :د.
 -5٨معرفة القرَّاء الكبار على الطبقات واألعصار ،أبو عبد هللا َّ
السعودية1424 ،هـ2٠٠3/م
طيار آلتي قوالچ ،ط .دار عالم الكتبُّ -



 




-5٩
-٦٠
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محمد اليعالوي ،دار الغرب اإلسالمي -بيروت ،الطبعة :الثَّانية،
المقفى الكبير ،تقي الدين المقريزي (ت٨45:هـ) ،تحقيقَّ :
منازل القرآن في الوقوص ،أبو الفضل إسماعيل بن الفضل األصبهاني (ت534:هـ) ،مخطوط.

محمد عبد القادر عطا،
الفرج عبد الرَّحمن بن ِّ
محمد الجوزِّي (ت5٩٧:هـ) ،تحقيقَّ :
علي بن َّ
 -٦1المنتظم في تاريخ األمم والملوك ،أبو َ
مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية -بيروت ،الطبعة :األولى1412 ،هـ1٩٩2/م.
-٦2

مورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخالفة ،أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي األتابكي (ت٨٧4:هـ) ،تحقيق ودراسة وتعليق :نبيل

-٦3

موسوعة المدن العربية واإلسالمية ،د .يحيى شامي ،دار الفكر العربي -بيروت ،الطبعة األولى1413 ،هـ1٩٩3/م.

محمد عبد العزيز أحمد ،دار الكتب المصرية – القاهرة1٩٩٧ ،م.
َّ

محمد البجاوي،
محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (ت٧4٨:هـ) ،تحقيق :علي َّ
 -٦4ميزان االعتدال في نقد الرجال ،أبو عبد هللا َّ
دار المعرفة للطباعة والنشر -بيروتَّ ،
الطبعة :األولى13٨2 ،هـ1٩٦3/م.
-٦5

ومحمد محفوظ ،دار الغرب
نزهة األنظار في عجائب التواريخ واألخبار ،محمود مقديش (ت122٨:هـ) ،تحقيق :علي الزواري،
َّ

-٦٦

نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر ،عبد الحي بن فخر الدين الطالبي (ت1341:هـ) ،دار ابن حزم -بيروت ،الطبعة :األولى،

اإلسالمي -بيروت ،الطبعة :األولى14٠٨ ،هـ1٩٨٨/م.
-٦٧

محمد الضباع ،دار الكتب
محمد بن الجزري (ت٨33:هـ) ،تحقيق :علي َّ
محمد بن َّ
محمد بن َّ
النشر في القراءات العشر ،أبو الخير َّ

العلمية -بيروت.

 -٦٨نهاية األرب في معرفة أنساب العرب ،أبو اليباس أحمد بن علي القلقشندي (ت٨21:هـ) ،تحقيق :إبراهيم اإلبياري ،دار الكتاب
اللبناني -بيروت ،الطبعة :الثَّانية14٠٠ ،هـ1٩٨٠/م.
-٦٩

محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (ت13٩٩:هـ) ،طبع بعناية
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،إسماعيل بن َّ

-٧٠

الوافي بالوفيات ،خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي (ت٧٦4:هـ) ،تحقيق :أحمد األرناؤوط ،وتركي مصطفى ،دار إحياء التراث-

وكالة المعارص الجليلة في مطبعتها البهية إستانبول  ،1٩51دار إحياء التراث العربي -بيروت.

بيروت142٠،هـ2٠٠٠/م.

هوامش البحث
)ُ (1ذكر في :يتاريخ أصبهانم  ،2٨1/2يتاريخ بغدادم  ،541/2يالمنتظم في تاريخ الملوك واألممم  ،342/14يالتدوين في أخبار
قزوينم  ،23٩/1ياللباب في تهذيب األنسابم  ،12٨/1يتهذيب الكمالم  ،321/٧يالبداية والنهايةم  ،434/15يالمقفى الكبيرم

.2٧٠/5

)ُ (2ذكر في :ياألنسابم ،للسمعاني .11٦/2

اعي) في جميع المصادر التي ترجمت له ،ولعلها نسبة إلى خزاعة؛ قبيلة من األزد القحطانية ،وهم بنو عمرو بن
)ُ (3ذكرت نسبته (الخز ُّ
ربيعة بن حارثة .انظر :ينهاية األرب في معرفة أنساب العربم ص.244
يجرجانم :مدينة إيرانية جميلة تقع بين يشاهرودم ،ويبندر شاهم الواقعة على بحر قزوين ،وكانت تعرص باسم :يأستراباذم ،وتبعد
)ُ (4
عن طهران لجهة الشرق حوالي  3٠٠كلم .انظر :يمعجم البلدانم  ،11٩/2ويموسوعة المدن العربية واإلسالميةم ص.2٦2
)ُ (5ذكر في :يهدية العارفينم  ،٦٠/2يتاريخ التراث العربيم  ،5٠/1يمعجم المؤلفينم .153/٩

) (٦انظر :يالكامل في التاريخم  ،5/٨يديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربرم  ،3٦٩/1ينزهة األنظار في عجائب التواريخ
واألخبارم . 3٠3/1
) (٧انظر :يدولة اإلسالم في األندلسم  ،3٧3/1يالسيرة النبوية والتاريخ اإلسالميم ص.343

) (٨انظر :يديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربرم  ،545/3ينزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظرم .٧1/1
) (٩انظر :يالبستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمانم ص ،2٨٨يالكامل في التاريخم  ،5/٧يالعبر في خبر من غبرم .13/2
) (1٠انظر :ينزهة األنظار في عجائب التواريخ واألخبارم  ،3٠٠/1يالكامل في التاريخم .353/٧
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) (11انظر :يالبداية والنهايةم  ،2٧٦/11يتاريخ الخلفاءم ،للسيوطي ص.2٨٦

) (12انظر :يالبداية والنهايةم  ،2٧٦/11يمورد اللطافة في َمن َوِّلي السلطنة والخالفةم  ،2٠5/1يتاريخ الخلفاءم ،للسيوطي ص.2٨٦
بسا :طممتها بالتراب ،واسم ذلك التراب الكبس .انظر :يمجمل اللغةم البن
( )13يالكبسمُّ :
طمك حفرة بترابَ ،
وك َب ُ
ست النهر والبِّر َك ً
فارس (باب الكاص والباء) ص ،٧٧٦مقاييس اللغة (كبس) .154/5

( )14انظر :يالمنتظم في تاريخ الملوك واألممم .23٦/14

( )15انظر :ياإلنباء في تاريخ الخلفاءم ص ،1٨3ينزهة األنظار في عجائب التواريخ واألخبارم .2٧3/1
( )1٦انظر :يتاريخ األدب العربيم ،لشوقي ضيف .521/5
) (1٧هو إبراهيم بن أحمد بن محمد ،أبو إسحاق الطبري النحوي ،من أهل الفضل واألدبَّ ،
الصَّفار ،وق أر على أبي
حدث عن :إسماعيل َّ
ِّ
َّ
قسم ،توفي سنة3٩3 :هـ .انظر :يتاريخ بغدادم  ،5٠٦/٦يتاريخ اإلسالمم  ،٧23/٨يغاية النهايةم .5/1
بكر النقاش ،وأبي بكر بن م َ
اعي.
) (1٨هو إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق اللُ َنباني األصبهاني ،ق أر على محمد بن الحسن بن زياد األشعري ،ق أر عليه :أبو الفضل الخز ُّ
انظر :يغاية النهايةم .٩/1

عرضا عن :المطوعي ،ومحمد بن جعفر بن محمود
) (1٩هو إبراهيم بن إسماعيل بن سعيد أبو إسحاق الفقيه ،مقرئ ،روى القراءة ً

اعي .انظر :يغاية النهايةم .1٠/1
عرضا :أبو الفضل الخز ُّ
الشناني ،روى القراءة عنه ً
الج ْرجاني ،أبو بكر ،الجامع بين الفقه والحديث واألخبار ،كان حج ًة ،كثير العلمَ ،س ِّم َع إبراهيم بن
) (2٠هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ُ
زهير الحلواني ،وحمزة بن محمد بن عيسى الكاتب ،وأحمد بن محمد بن مسروقَّ ،
حدث عنه :الحاكم ،وأبو بكر بن مالك البرقاني ،وأبو
اعي ،وآخرون ،توفي سنة3٧1:هـ .انظر :يتاريخ اإلسالمم  ،353/٨يتذكرة الحفاظ وتبصرة األيقاظم ص ،23يقالدة النحرم
الفضل الخز ُّ
.214/3

) (21هو أحمد بن القاسم بن يوسف أبو ِّ
الطيب ،الكوفي الصوفي الضرير ،شيخ مقرئ ،روى القراءة عن الحسن بن الحسين الصواص،

اعي .يغاية النهايةم .٩٨/1
ومحمد بن الحسن بن يونس ،وعلي بن محمد بن عمار ،ق أر عليه :محمد بن جعفر الخز ُّ
اعي .انظر :يغاية
) (22هو أحمد بن عبد الرحمن األنطاكي ،شيخ ،روى القراءة عن محمد بن سعيد األنطاكي ،روى عنه أبو الفضل الخز ُّ
النهايةم .٦٧/1

ِّ
عرضا عن:
) (23هو أحمد بن محمد بن الحسن ،أبو الفرج الد َين َوري ،المعروص بالرصاص ،شيخ مقرئ ،متصدر مشهور ،روى القراءة ً
اعي ،وعلي بن محمد
أحمد بن عبد هللا الخفاص ،وعلي بن عبد هللا ،روى القراءة عنه :أبو عبد هللا الكارزيني ،ومحمد بن جعفر الخز ُّ
الخبازي .انظر :يغاية النهايةم .1٠٩11٠/1

اعي .يغاية
) (24هو أحمد بن محمد بن الفتح ،شيخ ،روى القراءة عن محمد بن علي بن سهل ،روى القراءة عنه :أبو الفضل الخز ُّ
النهايةم .12٧/1

) (25هو أحمد محمد بن ِّب ْشر ،أبو بكر المقرئ ،المعروص بابن َّ
الش ِّارب ،شيخ جليل ثقة ثبت ،ق أر على محمد بن موسى الزينبي ،وابن
مجاهدَّ ،
اعي،
وحدث عن محمد الباغندي ،ق أر عليه :أبو العالء محمد بن علي الواسطي ،ومحمد بن الحسين الكارزيني ،وأبو الفضل الخز ُّ
توفي سنة3٧٠ :هـ .انظر :يتاريخ بغدادم  ،٧5/٦يتاريخ اإلسالمم  ،31٦/٨يغاية النهايةم .1٠٨/1

) (2٦هو أحمد بن محمد بن هارون ،أبو بكر الرَّازي َّ
الد ُيبليُ ،يعرص بالهبيري ،مقرئ معروص ،ق أر على الفضل بن شاذان ،ق أر عليه أبو
اعي ،توفي سنة3٧٠ :هـ .انظر :يتاريخ اإلسالمم  ،31٧/٨يمعرفة الُقرَّاء الكبارم ص ،1٨1يغاية
العالء الواسطي ،وأبو الفضل الخز ُّ
النهايةم .132/1
ِّ
المحدثين ،وأحد الثقات ،حدث عن الباغندي ،والبغوي ،وروى
( )2٧هو أحمد بن عبدان بن محمد بن الفرج ،أبو بكر الشيرازي ،من كبار
عنه حمزة السهمي ،وغيره ،توفي سنة3٨٨ :هـ .انظر :يتذكرة الحفاظ وتبصرة األيقاظم ص ،3٨يطبقات الحفاظم ،للسيوطي ص،3٩3

يقالدة النحرم .2٦٩/3
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ِّ
اإلمام أحمد ،سمع محمد بن يونس ،وبشر بن موسى،
ِّ
المحدث ،وراوي مسند
) (2٨هو أحمد بن جعفر بن حمدان ،أبو بكر الَق ِّطيعي ،الشيخ،

اعي ،توفي سنة3٦٨ :هـ .انظر :يتاريخ بغدادم  ،2٩4/4يطبقات الحنابلةم
وإِّسحاق بن الحسن ،ق أر عليه أبو العالء الواسطي ،وأبو الفضل الخز ُّ

 ،٦/2يسير أعالم النبالءم .21٠/1٦

ائي البصــري ،المقرئ ،من كبار الُقرَّاء ،مشــهور بال َّ
ض ـبب واإلتقان ،ق أر على أبي الحســن بن شــنبوذ،
( )2٩هو أحمد بن نصــر ،أبو بكر ال َّش ـ َذ ُّ
اعي ،وأبو عمرو بن سعيد البصري ،وعلي بن أحمد
وأبي َبكر بن مجاهد ،و ِّأبي عبد هللا ِّإبراهيم بن عرفة نفطويه ،وق أر عليه أبو الفضل الخز ُّ
الجوردكي ،توفي سنة  3٧3هـ .انظر :يتاريخ اإلسالمم  ،3٨5/٨يغاية النهايةم  ،144/1يشذرات الذهبم .3٩2/4

) (3٠قال ابن الجزري :يجعفر بن علي بن موسى البغدادي الضرير ،روى القراءة عن :أبي القاسم بن حمزة بن عمارة ،روى القراءة عنه:
اعي ،ال أعرفه ،وال شيخهم .يغاية النهايةم .1٩3/1
الخز ُّ

( )31هو الحسـن بن أحمد بن عبد الغفار ،أبو علي الفارسـي ،النحوي ،المشـهور ،صـاحب التصـانيف ،من كتبه :يالحجةم ويالتذكرةم ،أخذ

عرضا :عبد الملك بن بكران النهرواني ،وأبو القاسم التنوخي،
النحو عن :أبي إسحاق الزجاج ،ثم عن أبي بكر بن السري ،روى القراءة عنه ً
توفي سنة3٧٧ :هـ .انظر :يتاريخ اإلسالمم  .43٨/٨انظر :يغاية النهايةم .2٠٦/1
( )32هو الحس ــن بن س ــعيد بن جعفر ،أبو اليباس اليباداني المطوعي ،المقرئ ،كان أر ًس ـا في القرآن وحفظهَ ،س ـ ِّم َع الحس ــن بن المثنى ،وأبا
اعي ،وأبو الحسـ ـ ــين علي بن محمد الخبازي ،وأبو َبكر محمد بن عمر
مسـ ـ ــلم الكجي ،وأبا عبد الرحمن النسـ ـ ــائي ،ق أر عليه أبو الفضـ ـ ــل الخز ُّ
َّ
النهاوندي ،توفي سنة3٧1 :هـ .انظر :يميزان االعتدالم  ،4٩2/1يتاريخ اإلسالمم  ،35٨/٨يغاية النهايةم .213/1
) (33هو الحسن بن عبد هللا بن المـرزبان ،أبو سعيد السيرافي ،صاحب التصانيف ،إمام النحوَّ ،
حدث عن ُم َح َّمد بن ِّأبي األزهر ،وعبد هللا
الحسين بن ُم َح َّم ِّد ِّ
بن محمد النيسابوري ،ق أر القرآن على ابن مجاهدَّ ،
بن َجعَفر الخالع ،ومحمد بن عبد الواحد بن رزمة ،وعلي
وحدث عنه َ

بن أيُّوب القمي ،توفي سنة3٦٨ :هـ .انظر :يتاريخ بغدادم  ،31٦/٨يالبلغة في تراجم أئمة النحو واللغةم ص ،11٦يتاج التَّراجمم ،البن
قطلوبغا ص.154

اعي .انظر:
صاص ،روى القراءة عنه :أبو الفضل الخز ُّ
) (34الحسن بن بشر بن إسماعيل األزدي ،روى القراءة عن جعفر بن أحمد َ
الخ َ
يغاية النهايةم .2٠٩/1
األئمة في افداب والحفظ ،وهو صاحب أخبار ونوادر و ِّاتساع في الرواية،
العسكري ،أبو أحمد ،أحد َّ
) (35هو الحسن بن عبد هللا بن سعيد َ
سمع من عبدان األهوازي ،وغيرهَّ ،
اعي ،وغيره ،توفي سنة3٨2 :هـ .انظر :يتاريخ
حدث عنه :أبو سعد الماليني ،وأبو الفضل الخز ُّ
أصبهانم  ،323/1يتاريخ اإلسالمم  ،533/٨يقالدة النحرم .252/3
) (3٦هو الحسن بن عبد هللا بن محمد ،الكاتب البغدادي ،ويعرص َّ
بالط َرازي ،مقرئ مشهورَ ،خِّير صالح محقق ،من كبار أصحاب ابن
ُ
اعي ،وغيرهما .انظر:
مجاهد ،ق أر على ابن مجاهد ،ومحمد بن أحمد المروزي ،والنقاش ،ق أر عليه :منصور بن أحمد العراقي ،والخز ُّ
يالوافي بالوفياتم  ،5٧/12يغاية النهايةم .21٨/1

حمدان بن خالويه ،أبو عبد هللا الهمذانيِّ ،إمام اللغة والعربية ،ص َّـنف في اللغة كتاب يليسم ،وكتاب يشـرح
( )3٧هو الحسـين بن أحمد بن َ
الممدودم ،أخذ عن :أبي بكر بن األنباري ،وأبي بكر ابن مجاهد ،وأخذ عنه :عبد المنعم بن غلبون ،والحس ـ ـ ـ ــن بن س ـ ـ ـ ــليمان ،توفي س ـ ـ ـ ــنة:
ُ

3٧٠هـ .انظر :يتاريخ العلماء النحويينم ص ،22٧يطبقات الشافيية الكبرىم  ،2٦٩/3يلسان الميزانم .14٠/3
الدينورِّي المقرئ ،ثقة مأمونِّ ،
متقدم في علم القراءة ،مش ـ ــهور باإلتقان ،ق أر القرآن على أبي
( )3٨هو الحس ـ ــين بن محمد بن َح َبش ،أبو علي َّ َ َ
عمران موسـ ـ ــى بن جرير الرقي ،واليباس بن الفضـ ـ ــل الرازي ،وابن مجاهد ،ق أر عليه :محمد بن المظفر ،وأبو العالء محمد بن علي الواس ـ ــطي،
اعي ،توفي سنة 3٧3 :هـ .انظر :يتاريخ اإلسالمم  ،3٨٧/٨يمعرفة الُقرَّاء الكبارم ص ،1٨2يغاية النهايةم .25٠/1
الخز ُّ
ومحمد بن جعفر ُ

) (3٩هو حمدان بن عبد الواسع بن أحمد ،أبو الفرج المقرئ ،روى القراءة عن :الحسين بن محمد الدينوري ،روى القراءة عنه :محمد بن
اعي .انظر :يغاية النهايةم .2٦1/1
جعفر الخز ُّ



 





خلزَاعِيُّ ،جهوده وآثاره
اإلمام أبو الفضل ا ُ



بن ِّأبي غيالن ،و ِّ
وورَّاقهَ ،سـ ـ ـمع من :عمر ِّ
ابن
( )4٠هو طلحة بن محمد بن جعفر ،أبو القاسـ ـ ــم البغدادي ،العالم ،المقرئ ،غالم ابن مجاهد َ
وحدث عنه :عبيد هللا بن أحمد األز ِّ
مجاهد ،وتال عليه :أبو العالء الواسطيَّ ،
هري ،وأبو محمد الخالل ،توفي سنة3٨٠ :هـ ـ ـ ـ ـ ــ .انظر :يسير
أعالم النبالءم  ،3٩٦/1٦يتاريخ اإلسالمم  ،4٧٨/٨يغاية النهايةم 342/1
( )41هو عبد العزيز بن علي بن محمد الفرج ،أبو عدي المصـريُ ،يعرص بابن اإلمام ،شـيخ الُقرَّاء ومسـندهم بمصـر ،تال على :أبي بكر بن
اعي ،توفي سـنة:
ضـا :أبو الفضـل الخز ُّ
عبد هللا بن مالك بن سـيف ،وق أر عليه :طاهر بن غلبون ،ومكي بن أبي طالب ،روى عنه القراءة عر ً
3٨1هـ .انظر :يتاريخ اإلسالمم  ،521/٨يغاية النهايةم  ،3٩4/1يحسن المحاضرةم .4٩٠/1

( )42هو عبد َّ
الغفار بن عبيد هللا بن ال َّس ـري ،أبو ِّ
ض ـيني ،ش ــيخ اإلقراء بواس ــب ،ق أر على :أبي جعفر الطبري ،وأبي اليباس أحمد
الح َ
الطيب ُ
اعي ،توفي ســنة3٦٧ :هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ .انظر :يمعرفة الُقرَّاء
بن ســعيد الضـريري ،ق أر عليه :أبو عبد هللا الكارزيني ،وأبو الفضــل محمد بن جعفر الخز ُّ
الكبارم ص ،1٨٨يغاية النهايةم  ،3٩٧/1بغية الوعاة .1٠3/2

َّللا بن الحسن بن سليمان ،أبو القاسم المقرئ ،المعروص بابن َّ
الن َّخاس ،مقرئ مشهور ،ثقةَ ،سمع :أحمد بن عبد الجبار
) (43هو عبد َّ
اعي ،توفي سنة 3٨٦ :هـ.
عرضا :محمد بن الحسين الكارزيني ،وأبو الفضل الخز ُّ
الصوفي ،وعبد هللا بن محمد بن ناجية ،روى القراءة عنه ً
انظر :يتاريخ بغدادم  ،444/٩يتاريخ اإلسالمم  ،2٩٠/٨يغاية النهايةم .414/1

) (44هو عبد هللا بن الحسين بن حسنون ،أبو أحمد المقرئ ،مسند الُقرَّاء بالديار المصرية ،ضابب ثقة مأمون ،ق أر على ُم َح َّمد بن هارون
اعي وآخرون ،توفي سنة 3٨٦ :هـ .انظر:
التَّ َّمار ،وابن َش َنبوذ ،وأبي بكر بن مجاهد ،ق أر عليه :أبو الفتح فارس بن أحمد ،وأبو الفضل الخز ُّ
يتاريخ بغدادم  ،1٠4/11يسير أعالم النبالءم  ،515/1٦يغاية النهايةم .415/1

عرضا عن :الحسين بن أبي عجرم األنطاكي ،وأبي بكر بن
الي َسع األنطاكي ،إمام مقرئ ،أخذ القراءة ً
) (45هو عبد هللا بن محمد بن َ
اعي ،توفي سنة3٨5 :هـ .انظر:
مجاهد ،ومغيرة بن صدقة ،عرض عليه :أبو العالء الواسطي ،وموسى بن جرير ،ومحمد بن جعفر الخز ُّ
يتاريخ بغدادم ،3٦2/11يديوان الضعفاءم ص ،22٨يغاية النهايةم .45٦/1
) (4٦هو عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمن ،أبو القاسم ِّ
المؤدب ،شيخ ،روى القراءة عن :أحمد بن محمد بن رستم ،روى القراءة عنه :أبو الفضل
اعي ،وذكر أنه ق أر عليه بفلسطين .يغاية النهايةم .45٠/1
الخز ُّ

السَّقاء ،الحافظِّ ،
محدث واسب ،سمع أبا
) (4٧هو عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن عثمان بن المختار ،أبو محمد المزني الواسطيُ ،يعرص بابن َّ

خليفة الفضل بن الحباب الجمحي ،وزكريا بن يحيى الساجي ،وعبدان األهوازي ،توفي سنة3٧3 :هـ .انظر :يتاريخ بغدادم  ،354/11يطبقات

علماء الحديثم .15٦/3
البواب ،مقرئ ،ثقة ،ســمع الحســن بن الحســين الصـواص ،ومحمد بن الحســين
( )4٨هو عبيد َّ
َّللا بن أحمد بن يعقوب ،أبو الحســين ،يعرص بابن َّ
اعي ،توفي ســنة 3٧٦ :هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ .انظر:
بن حفص األشــناني ،والحســن بن محمد المخرمي ،عرض عليه :عبد الباقي بن الحســن ،ومحمد بن جعفر الخز ُّ
يتاريخ بغدادم  ،3٦1/1٠يتاريخ اإلسالمم .42٧/٨

العروض
( )4٩هو عثمان بن جني الموصـ ــلي النحويَ ،
إماما في العربية ،وله فيها مصـ ــنفات في النحو و َ
الزَم أبا علي الفارسـ ــي حتى صـ ــار ً
والقوافي ،منها :ياللمعم ،ويالمهذبم ،أخذ عنه الثمانيني ،وعبد الس ــالم البص ــري ،وأبو الحس ــن الش ــمس ــي ،توفي س ــنة3٩2 :ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ .انظر:
يتاريخ العلماء النحويينم ،للتنوخي ص ،24يتاريخ اإلسالمم  ،٧1٦/٨يقالدة النحرم .2٧٨/3

الرَّزازُ ،يعرص بالنجاشي ،مقرئ متصدر ،سمع الحسن بن علويه القطان ،وأحمد بن فرح
) (5٠هو عثمان بن أحمد بن سمعان أبو عمرو َ
اعي ،توفي سنة3٦٧ :هـ .انظر :يتاريخ
المقرئ ،والحسن بن الطيب الشجاعي ،عرض عليه عبد الباقي بن الحسن ،ومحمد بن جعفر الخز ُّ
بغدادم  ،1٩٧/13يتاريخ اإلسالمم  ،2٦٩/٨يغاية النهايةم .5٠1/1

عرضا عن :أبي بكر بن مجاهد ،وأبي طاهر بن أبي هاشم ،روى
) (51هو عقيل بن علي البغداديُ ،يعرص بابن البصري ،روى القراءة ً
اعي ،والقاضي أبو العالء الواسطي .انظر :يغاية النهايةم .514/1
عرضا :أبو الفضل الخز ُّ
القراءة عنه ً
حماد القزويني ،أبو الحسن ،إمام مقرئ ،أخذ القراءات عن :أبي عبد هللا األزرق ،واليباس بن
) (52هو علي بن أحمد بن صالح بن َّ

َّ
اعي ،توفي سنة3٨1 :
الفضل ال ارزيين ،ولقي ابن مجاهد ببغداد وناظره،
نحوا من ثالثين سن ًة ،ق أر عليه أبو الفضل الخز ُّ
وتصدر لإلقراء ً
هـ .انظر :يتاريخ اإلسالمم  ،524/٨يمعرفة الُقرَّاء الكبارم ص ،1٩٠يغاية النهايةم .51٩/1
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عرضا عن :إسماعيل بن رجاء ،عن اليباس بن الفضل بن
) (53هو علي بن أحمد بن عبد هللا بن حميد ،أبو الحسن ،شيخ مقرئ ،روى القراءة ً
اعي ،ومحمد بن إسماعيل المبيو .انظر :يغاية النهايةم .52٠/1
شاذان ،روى القراءة عنه :أبو الفضل الخز ُّ

) (54هو علي بن القاسم بن اليباس بن الفضل بن شاذان ،أبو الحسن القاضي ،سمع عبد هللا بن أبي حاتم ،وروى القراءة عن أبيه ،ق أر
اعي ،ولم يختم عليه .انظر :يتاريخ بغدادم  ،514/13يتاريخ اإلسالمم  ،54٧/٨يغاية النهايةم .5٦1/1
عليه :أبو الفضل الخز ُّ

األدمي ،مقرئ ،ق أر على أبي بكر عبد هللا بن أحمد المطرز ،ق أر عليه
) (55هو علي بن محمد بن إبراهيم بن جعفر بن يعقوب ،أبو الحسن َ
اعي .انظر :يغاية النهايةم .5٦2/1
عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمن ،وأبو الفضل الخز ُّ
شنام ،أبو الحسن المالكي المقرئ ،شيخ مشهور ،ق أر القرآن على أبي بكر محمد بن موسى -
) (5٦هو علي بن محمد بن إبراهيم بن ُخ َ
المعدلَ .ق أر عَليه :محمد بن الحسين الكارزيني ،ومسافر بن َّ
َّ
الطِّيب ،توفي سنة 3٧٧ :هـ .انظر:
صاحب قنبل -ومحمد بن يعقوب
َ َ
يتاريخ أصبهانم  ،43٨/1يتاريخ اإلسالمم  ،441/٨يغاية النهايةم .5٦2/1

عرضا
) (5٧هو علي بن محمد بن أحمد بن صالح ،أبو الحسن الهاشمي ،البصري ،ويعرص بالجوخاني ،ثقة عارص مشهور ،أخذ القراءة ً
وسماعا عن أحمد بن سهل األشناني ،روى القراءة عنه عرضا وسماعا :طاهر بن غلبون ،ومنصور بن محمد ِّ
السندي ،وأبو الفضل
ً
ً
ً
اعي ،توفي سنة3٦٨ :هـ .انظر :يمعرفة الُقرَّاء الكبارم ص ،1٨1يغاية النهايةم .5٦٨/1
الخز ُّ
) (5٨هو عمر بن إبراهيم بن أحمد ،أبو حفص ،المقرئ ،المعروص بالكتَّاني ،مقرئِّ ،
محدث ،ثقة ،ق أر على ابن مجاهد ،وحمل عنه كتاب
اعي،
يالسبعةم ،وسمع أبا القاسم البغوي ،ويحيى بن محمد بن صاعد ،ق أر عليه :عيسى بن سعيد األندلسي ،ومحمد بن جعفر الخز ُّ

وآخرون ،توفي سنة3٩٠ :هـ .انظر :يتاريخ بغدادم  ،13٨/13يتاريخ اإلسالمم  ،٦٦٦/٨يغاية النهايةم . 5٨٧/1

) (5٩هو عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين ،أبو حفص البغدادي ،الواعظ ،الحافظ ،المفسر ،روى الحروص عن أبي بكر بن أبي داود،

اعي ،توفي سنة3٨5 :هـ .يغاية
وأبي بكر بن مجاهد ،وأبي بكر النقاش ،روى القراءة عن الحسين بن علي الطناجيري ،وأبو الفضل الخز ُّ
النهايةم .5٨٨/1

) (٦٠هو عمر بن علي بن منصور ،أبو حفص الطبري ،النحوي ،مقرئ يآملم ،أستاذ كبير معروص ،ق أر على هبة هللا بن جعفر ،وأبي
بكر النقاش ،ق أر عليه الحسين بن محمد الصيدالني ،وأبو الفضل الخز ُّ َّ
طا أحسن فيه .انظر :يغاية
كتابا في الوقف مبسو ً
اعي ،ألف ً
النهايةم .5٩5/1

) (٦1هو عمر بن محمد بن سيف ،أبو القاسم الكاتب ،مقرئ معروص ،سمع محمد بن اليباس اليزيدي ،والحسن بن الطيب الشجاعي ،ق أر
اعي ،توفي سنة 3٧4 :هـ .انظر :يتاريخ بغدادم  ،25٨/11يتاريخ
عليه :الحسن بن مالعب ،وروى الحروص عنه :أبو الفضل الخز ُّ
اإلسالمم .4٠4/٨

بجرجان ،وقبول زائد ،سمع
) (٦2هو محمد ابن اإلمام ِّأبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ،أبو نصر اإلسماعيلي ،كان َل ُه جاهٌ عظيم ُ
من محمد بن يعقوب األصم ،وأبي يعقوب البحري ،توفي 4٠5 :هـ .انظر :يتاريخ اإلسالمم  ،٨٧/٩يطبقات الشافيية الكبرىم ،٩2/4
يالعقد المذهبم ص.٦٧

ِّ
ضـ ـا :عن أبي جعفر محمد
( )٦3هو محمد بن أحمد بن محمد البصـ ــري ،أبو عبد هللا ،ابن محمين المؤدب ،مقرئ مشـ ــهور ،روى القراءة عر ً
الحذاء ،روى القراءة عنه عرضا :علي بن محمد َّ
الساوي ،ومحمد بن الحسين بن سعيد َّ
اعي ،توفي سنة3٧٨ :ه ـ ــ.
الحذاء ،وأبو الفضل الخز ُّ
ً
انظر :يغاية النهايةم .٨٧/2

( )٦4هو محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن بن عالن ،أبو عبد هللا ،ويقال :أبو الحسن الواسطي ،أستاذ كبير ،مقرئِّ ،
محقق ،روى القراءة
اعي ،وغيرهما .انظر:
ض ـ ـا :ابنه أحمد ،وأبو الفض ـ ــل الخز ُّ
ض ـ ـا عن :عبد هللا بن عبدان ،وأحمد بن س ـ ــعيد الض ـ ـرير ،روى القراءة عنه عر ً
عر ً
يغاية النهايةم .٨3/2

ضـ ـ ـا عن :أبي يحيى محمد بن عبد الرحمن بن المقرئ المكي ،روى القراءة عنه
( )٦5محمد بن أحمد ،أبو عبد هللا المؤدب ،روى القراءة عر ً
اعي .انظر :يغاية النهايةم .٩2/2
عرضا :أبو الفضل الخز ُّ
ً
) (٦٦هو محمد بن الحسن بن عمران أبو عبد هللا األرجاني افدم ي ،نزيل البصرة ،ق أر على أحمد بن يحيى التارمي ،وأبي مسلم محمد بن
اعي .انظر :يغاية النهايةم .11٨/2
عيسى األصبهاني ،والنقاش ،ق أر عليه :أبو الفضل الخز ُّ
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عرضا عن :أحمد بن مسعود السراج ،روى
الج ُارودي البصري ،مقرئ معروص ،روى القراءة ً
) (٦٧هو محمد بن حبيب بن عبد الوهاب ،أبو األشعث َ
اعي .انظر :يغاية النهايةم  ،115/2يمعجم حفاظ القرآن
عرضا :أبو عبد هللا الكارزيني ،ومحمد بن أحمد الاللكي ،وأبو الفضل الخز ُّ
القراءة عنه ً

عبر التاريخم .3٦4/2

العبدي األصبهاني ،اإلمام الحافظ ،محدث اإلسالم ،سمع من أبيه ،وعم أبيه عبد
) (٦٨هو محمد ابن المحدث أبي يعقوب إسحاق بن منده ،أبو عبد هللا َ
الرحمن بن يحيى بن منده ،ومحمد بن القاسم ،حدث عنه :الحافظ أبو الشيخ أحد شيوخه ،وأبو بكر ابن المقرئ ،وأبو عبد هللا الحاكم ،توفي سنة:

3٩5هـ .انظر :يتاريخ أصبهانم  ،2٧٨/2يسير أعالم النبالءم  ،42/1٧يالثقاتم البن قطلوبغا .1٧٧/٨

( )٦٩هو محمـد بن اليبـاس بن محمـد ،أبو عمر الخزاز المعروص بـابن َحيُّويـه ،كـان ثقـ ًة ،صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ًحـاِّ ،
ديًنـا ،روى المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـنفـات الكبـار مثـل:
يطبقات محمد بن س ـ ـ ـ ــعدم ،ويمغازي الواقديم ،ومص ـ ـ ـ ـ َّـنفات أبي بكر بن األنباري ،وروى عن عبد هللا بن إس ـ ـ ـ ــحاق المدائني ،والباغندي،
اعي ،وأبو محمد َّ
الخالل ،توفي سـ ــنة3٨1 :هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ .انظر :يتاريخ بغدادم ،2٠5/4
والبغوي ،روى عنه :أبو بكر البرقاني ،وأبو الفضـ ــل الخز ُّ
يتاريخ اإلسالمم  ،53٧/٨يلسان الميزانم .224/٧

عالما بالنحو واللغة ،وروى
اله ْمداني الوادعيُ ،
( )٧٠هو محمد بن جعفر بن محمد َ
ويعرص بابن المَـ ـ ـ ـ ـ َراغي ،أبو الفتح ،كان من أهل األدبً ،
عن أبي جعفر أحمد بن قتيبةَّ ،
حدث عنه :القاضــي أبو الحســين محمد المحاملي ،توفي ســنة3٧1 :ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ .انظر :يتاريخ بغدادم ،15٠/2
يإنباه الرواةم  ،٨٧/3يتاريخ اإلسالمم .3٦5/٨
( )٧1هو محمد بن عبد هللا بن أحمد بن َزبرِّ ،
نبيالَّ ،
حدث عن أبيه القاض ـ ـ ـ ـ ــي أبي محمد،
الدمش ـ ـ ـ ـ ــقي أبو س ـ ـ ـ ـ ــليمان ،كان حاف ً
جليال ثق ًة ً
ظا ً
ْ
والبغوي ،وابن أبي داود ،وغيرهم ،وروى عنه :تمام الرازي ،وعبد الغني المصري ،توفي سنة3٧٩ :هــ .انظر :يتاريخ اإلسالمم  ،4٧٠/٨يتذك ةر
الحفاظ وتبصرة األيقاظم ص ،222يقالدة النحرم .23٠/3

العكبري ،البغداديَّ ،
الع ِّ
بن ٍّ
حدث عن خلف ِّ
ِّ
الدقاق ،الشـ ـ ـ ــيخ ،العالم ،الثقة ،المحدثَّ ،
كبري ،و ِّأبي
( )٧2هو أبو بكر محمد بن عبد هللا
عمرو ُ
حدث عنه :أبو الحسـن أحمد بن الحسـين ،وعلي بن عبد العزيز َّ
بكر جعفر الفريابي ،ومحمد بن َج ِّرير الطبريَّ ،
الطاهري ،وعبد الوهاب بن
ِّ
لحسين الغزال ،توفي سنة3٧2 :هـ .انظر :يتاريخ بغدادم  ،٨1/3يسير أعالم النبالءم  ،334/1٦يالثقاتم البن قطلوبغا .3٧٦/٨
ا

عرضا عن :أبي الحسن بن األخرم ،وهو أحذق أصحابه ،روى القراءة
( )٧3هو أبو بكر محمد بن عبيد األخفش ،مقرئ ضابب ،أخذ القراءة ً
اعي ،توفي سنة3٧5 :هـ .انظر :يتاريخ دمشقم  ،1٨٦/54يغاية النهايةم .13٨/2
عنه :الحسن بن الحسين الهاشمي ،وأبو الفضل الخز ُّ
) (٧4هو محمد بن غريب بن عبد هللا البغدادي ،غالم ابن مجاهد المقرئ ،شيخ ثقة ،س ِّم َع ِّمن :جعَفر الفر ِّ
حماد الخشابَّ ،
وحدث
يابي ،وعلي بن َّ
َ
ِّ
اعي ،توفي سنة 3٨٠ :هـ .انظر :يتاريخ
ز
الخ
الفضل
أبو
عرضا:
ُّ
عنه :أبو العالء الواسطي ،وعمر بن إبراهيم الفقيه ،روى القراءة عنه ً
ُ
بغدادم  ،3٦4/3يسير أعالم النبالءم  ،44٠/1٦يغاية النهايةم .22٧/2
ض ـ ـا عن :إبراهيم بن خالد،
( )٧5هو محمد بن عبد الجبار بن َف ُّروي ،أبو الحسـ ــن الماوردي ،شـ ــيخ مقرئ متصـ ــدر مشـ ــهور ،روى القراءة عر ً
اعي .انظر :يغاية النهايةم
ضـ ـا :أبو عبد هللا أحمد بن محمد الملنجي ،وأبو الفضـ ــل الخز ُّ
وأحمد بن الحسـ ــين الحريري ،روى القراءة عنه عر ً
.111/1

ـياله َروانيم ،نحوي ،مقرئ ،ثقة ،سمع علي بن محمد بن
) (٧٦هو محمد بن عبد هللا بن الحسين ،أبو عبد هللا الجعفي القاضي ،المعروص ب َ
اعي ،توفي سنة:
عرضا :أبو علي البغدادي ،وأبو الفضل الخز ُّ
هارون الحميري ،ومحمد بن القاسم بن زكريا المحاربي ،أخذ القراءة عنه ً
4٠2هـ .انظر :يمعرفة الُقرَّاء الكبارم ص ،2٠٧يتاريخ بغدادم  ،5٠٨/3يغاية النهايةم .1٧٧/2
ِّ
اعي.
ض ـ ـ ـا :أبو الفضـ ـ ــل الخز ُّ
ض ـ ـ ـا عن :محمد بن قطن ،روى القراءة عنه عر ً
( )٧٧هو محمد بن عيسـ ـ ــى ،أبو بكر المؤدب ،روى القراءة عر ً
انظر :يغاية النهايةم.225/2 :
ِّ
متصدر مشهور ،ق أر على يوسف بن يعقوب الواسطي،
) (٧٨هو محمد بن يحيى أبو بكر البغدادي المالح ،ويقال :العطار ،شيخ مقرئ،
اعي ،توفي بعد3٩٠ :هـ .انظر:
وعلي بن بشران ،ق أر عليه :أبو عبد هللا محمد الكارزيني ،وعلي بن محمد الخبازي ،ومحمد بن جعفر الخز ُّ
يغاية النهايةم .2٧٩/2
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النهروانيَّ ،
العالمة ،القاضي ،المقرئَّ ،
حدث عن البغوي ،وابن أبي داود ،وابن
) (٧٩هو المعافى بن زكريا بن يحيى ،الحافظ ،أبو الفرج َّ ُ
اعي ،توفي سنة3٩٠ :هـ .انظر :يطبقات علماء
عرضا عنه :عبد الوهاب بن علي ،وأبو الفضل الخز ُّ
صاعد ،وغيرهم ،أخذ القراءة ً
الحديثم  ،2٠4/3يتذكرة الحفاظم ،للذهبي  ،144/3يقالدة النحرم .2٧4/3

) (٨٠هو فارس بن موسى ،أبو شجاع البصري ،الَفَرائضي ،مقرئ متصدر ،ق أر على إبراهيم بن زياد القنطري صاحب محمد بن يحيى ،ق أر عليه
اعي .انظر :يغاية النهايةم .٦/2
الكارزيني ومحمد بن جعفر الخز ُّ

البصري ،الشيخ ،المسندِّ ،
محدث البصرة ،سمع أبا مسلم ِّ
ِّ
الكجي ،والحسن بن َّ
) (٨1هو يوسف بن يعقوب َّ
المثنى
النجيرمي ،أبو يعقوب
َ
الجمحيَّ ،
اعي ،توفي سنة 3٦5 :هـ .انظر :يسير
وحدث عنه :أبو ٍّ
نييم الحافظ ،ومحمد الشيرِّازي ،وأبو الفضل الخز ُّ
العنبري ،وأبا خليفة ُ
أعالم النبالءم  ،25٩/1٦يتاريخ اإلسالمم  ،25٠/٨يشذرات الذهبم .٧5/3

ض ـا عن :إبراهيم بن أحمد
( )٨2هو منصــور بن محمد ،أبو القاســم بن الســندي ،الوراق ،األصــبهاني ،مقرئ معروص ضــابب ،أخذ القراءة عر ً
اعي ،أحمد بن محمد الملنجي ،وعبد هللا بن محمد الطبرائي .انظر:
البزوري ،ومحمد بن جعفر األص ـ ـ ـ ـ ــبهاني ،تال عليه :أبو الفض ـ ـ ـ ـ ــل الخز ُّ
يغاية النهايةم .314/2

( )٨3يوسـف بن محمد بن أحمد ،أبو القاسـم البغدادي ،الضـرير ،مقرئ حاذق ،متص ِّـدر مشـهور ،إمام جامع واسـب ،ق أر على أبي بكر يوسـف
اعي ،توفي س ــنة3٧٠ :ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ .انظر :يتاريخ
بن يعقوب الواس ــطي ،ق أر عليه أبو عبد هللا محمد بن الحس ــين بن الكارزيني ،وأبو الفض ــل الخز ُّ

بغدادم  ،4٧٩/1٦يتاريخ اإلسالمم  ،5٠1/٨يغاية النهايةم .4٠3/2

( )٨4انظر :يمعجم األدباءم  ،41٩/1يالدر الثمينم ص ،2٧٧يغاية النهايةم .٩٦/1
( )٨5انظر :يغاية النهايةم .1٠٠/1
( )٨٦انظر :يميزان االعتدالم  ،512/1يغاية النهايةم .22٠/1

( )٨٧انظر :يسوق العروسم  ،٧1ياإلقناع في القراءات السبعم ص.52
( )٨٨انظر :ياألنسابم ،للسمعاني  ،11٧/2يغاية النهايةم .3٦1/1

( )٨٩انظر :يمعرفة الُقرَّاء الكبارم ص ،235يغاية النهايةم .422/1
( )٩٠انظر :يالتلخيص في القراءات الثمانم ص.11٨
( )٩1انظر :يغاية النهايةم .533/1

( )٩2انظر :يتاريخ بغدادم  ،٦٠4/13يسير أعالم النبالءم .٦4٩/1٧
( )٩3انظر :يمعرفة الُقرَّاء الكبارم ص ،2٠5يغاية النهايةم .541/1
( )٩4انظر :يغاية االختصارم .3٧/1
( )٩5انظر :يالتلخيص في القراءات الثمانم ص ،11٨ياألنسابم ،للسمعاني .11٦/2
( )٩٦انظر :يسوق العروسم .2٩/1
( )٩٧انظر :يغاية النهايةم .1٩٩/2
( )٩٨انظر :ياألنسابم ،للسمعاني .11٧/2
( )٩٩انظر :يتاريخ جرجانم ص.45٨
( )1٠٠انظر :يتاريخ بغدادم .541/2

( )1٠1انظر :ياإلقناع في القراءات السبعم ص.1٦٩
) (1٠2انظر :يغاية االختصارم .14٧/1
( )1٠3انظر :ياألنسابم ،للسمعاني .11٧/2
( )1٠4انظر :يمعرفة الُقرَّاءم .212
( )1٠5انظر :يالعبر في خبر من غبرم .21٦/2
( )1٠٦انظر :يغاية النهايةم .11٠ ،1٠٩/2
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( )1٠٧انظر :يالكامل في القراءاتم ص.1٧٦
( )1٠٨انظر :يسوق العروسم .453/1

( )1٠٩انظر :ياإلقناع في القراءات السبعم ص.4٩
( )11٠انظر :يمنازل القرآنم (/1أ).
( )111انظر :يالمنتهى في القراءاتم .12٧/1

الدعوة وأصول ِّ
أم القرىَّ -
مكة المكرَّمة -كليَّة َّ
الدين ،العام الدراسي -144٠
قمت بدارسته وتحقيقه في رسالة الدكتوراه ،جامعة ِّ
) (112وقد ُ
1441هـ ،ودفع للطباعة.
مفردام ،وهو في عداد مفقود.
)ُ (113ذكر في :يالمنتهىم  ،53٦/1في قوله :يوقد
كتابا ً
ُ
جعلت لها (يعني :االستعاذة) وللتسمية ً
)ُ (114ذكر في :ياإلبانة في الوقف واالبتداءم ،في قوله :يوهذا ُي ْش َرح في كتاب (األلفات) إن شاء هللام ،وهو في عداد مفقود.

مفردام ،وهو في عداد مفقود.
)ُ (115ذكر في :يالمنتهىم  ،511/1في قوله :يوقد
كتابا ً
ُ
جعلت في اإلمالة ً
)ُ (11٦ذكر في :يغاية النهايةم « ،1٠٩/2األعالمم ،للزركلي  ،٧1/٦يمعجم المؤلفينم  ،153/٩يمعجم ُحَّفاظ القرآن عبر التاريخم
 ،٦٩/2وهو في عداد مفقود.
فردام ،وهو في عداد مفقود.
كتابا ُم ً
)ُ (11٧ذكر في :يالمنتهىم ،522/1في قوله :يوقد جعلت له (أي :لورش) وللمصريين ً
)ُ (11٨ذكر في :يالمنتهىم  ،5٦2/2في قوله :يوَذ َك َر (يعني :ابن الصلت) عن ورش حروًفا كثيرة باإلمالة ،قد بينتها في يالمفردم
لورشم ،وهو في عداد مفقود.

)ُ (11٩ذكر في :ياإلبانة في الوقف واالبتداءم في ثالثة مواضع ،منها قوله :يوقد مضى شرح ذلك في كتاب (الماءات)م ،وذكره أبو
العالء العطار الهمذاني في كتابه يالكشف والبيان عن ماءات القرآنم (ص ،)1٠1-1٠٠وهو في عداد مفقود.

) (12٠أحال عليه في كتابه ياإلبانة في الوقف واالبتداءم في ثمانية مواضع ،منها قوله :يوبه ق أر أبو حنيفة وغيره ،قد ذكرتهم في كتاب
(المقلد)م ،وهو في عداد مفقود.

ِّ
ِّ
قول ابن مهران؛ َّ
ألنه
) (121أحال عليه في كتابه ياإلبانة في الوقف واالبتداءم في قوله :يولم َأر ً
حس َن َ
أحدا من العلماء والفضالء استَ َ
فرٍّدم ،وهو في عداد مفقود.
اضع من ُك ِّتبه ...وقد َبي ُ
ْ
َّنت ذلك في كتاب ُم َ
اعتَرضَ على ابن مجاهد في مو َ

َحكمت علة هذا الباب (يعني:
موضعا في كتابه ياإلبانة في الوقف واالبتداءم ،منها قوله :يوقد أ
) (122أحال عليه في نحو ستة عشر
ُ
ً
ِّ
ساكن أو ُم ِّ
تحرك) في كتاب (الحجج)م.
الوقف على ما قبله
باب
ٌ
)ُ (123ذكر في :يالفهرستم البن النديم ص ،5٧وهو في عداد مفقود.

)ُ (124ذكر في :يتاريخ بغدادم  ،541/2ويتاريخ دمشقم ،البن عساكر  ،233/52يالمنتظم في تاريخ الملوك واألممم ،342/14

ويميزان االعتدالم  ،5٠1/3ييمعرفة الُقرَّاء الكبارم ص ،212يالوافي بالوفياتم  ،22٧/2ويالكشف الحثيثم ص ،222ويلسان
الميزانم .3٧/٧

) (125وهو مطبوع في مجمع الملك فهد بتحقيق الدكتور :محمد شفاعت رباني.
ذكرت مذهبه (يعني :حمزة) في
موضعا في كتابه ياإلبانة في الوقف واالبتداءم ،منها قوله :يوقد
) (12٦أحال عليه في تسعة عشر
ُ
ً
أيضا في يالتدوين في أخبار قزوينم  ،23٩/1يالوافي بالوفياتم  ،22٧/2يالعبر في خبر من غبرم
ستقصىم ،كما ذكر ً
(الواضح) ُم ً

 ،21٦/2يتاريخ اإلسالمم  ،134/٩يمعرفة الُقرَّاء الكبارم ص ،212يمرآة الجنان وعبرة اليقظانم  ،1٧/3يغاية النهايةم  ،1٠٩/2وقد
وصلتنا قطعة منه قامت على تحقيقها الدكتوره /نمشة بنت عبد الطوالة في بحثها الموسوم بـيأبو الفضل الخزاعي وكتابه الواضح ،عرض

ودراسة ،مع ت حقيق جزء فيه إسناد قراءة ابن عامرم ،وهو بحث منشور في مجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانية ،السنة الخامسة،
العدد143٧ ،1٠هـ.

) (12٧انظر :يتاريخ جرجانم ص.45٨
) (12٨انظر :يمعرفة الُقرَّاء الكبارم ص.212
) (12٩انظر :يالوافي بالوفياتم .22٧/2



 





خلزَاعِيُّ ،جهوده وآثاره
اإلمام أبو الفضل ا ُ



) (13٠انظر :يغاية النهايةم .11٠/2
) (131انظر :يتاريخ جرجانم ص.45٨
) (132انظر :يميزان االعتدالم .5٠1/3
) (133انظر :يلسان الميزانم .1٠٧/5
) (134انظر :يالمنتظم في تاريخ الملوك واألممم .342/14
) (135انظر :يتاريخ بغدادم .541/2
) (13٦انظر :يالمنتهىم .1٠51/2
( )13٧انظر :يمعجم األدباءم  ،41٩/1يالدر الثمينم ص ،2٧٧يغاية النهايةم .٩٦/1
( )13٨انظر :يغاية النهايةم .1٠٠/1

( )13٩انظر :يميزان االعتدالم  ،512/1يغاية النهايةم .22٠/1
( )14٠انظر :ياألنسابم ،للسمعاني  ،11٧/2يغاية النهايةم .3٦1/1
( )141انظر :يمعرفة الُقرَّاء الكبارم ص ،235يغاية النهايةم .422/1
( )142انظر :يغاية النهايةم .533/1

( )143انظر :يتاريخ بغدادم  ،٦٠4/13يسير أعالم النبالءم .٦4٩/1٧
( )144انظر :يمعرفة الُقرَّاء الكبارم ص ،2٠5يغاية النهايةم .541/1
( )145انظر :يغاية النهايةم .1٩٩/2
( )14٦انظر :ياإلقناع في القراءات السبعم ص.251
( )14٧انظر :يالنشر في القراءات العشرم .23٩/1
( )14٨انظر :يمنازل القرآنم (/1أ).



 



