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 ىـ( في كتاب ))غاية النياية في طبقات القراء(( 444مرويات أبو عمرو الداني )ت
 ىـ(133ألبن الجزري )ت
 عنيزانأ.د. فاطمة زبار 
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 :الممخص
يعد  كتاب ))غاية النياية  في طبقات القراء(( البف الجزري مف        

أقدـ وأعظـ الموسوعات  التي تناولت القراء  في أطر مختمفة كؿ  حسب 
يضاىيو عمما  عمرو الداني الذي الصنفو ومراتبو ومنيا مرويات أبو 

وسعة و اخذ مساحو مف كتابو مف خالؿ مروياتو التي اعتمد عمييا ، 
مفصال إياه مف حيث األىمية في النوع والخصائص بأسموب عممي دقيؽ، 
اعتمد ابف الجزري في كتابو عمى أسس منيجية قائمة عمى أساس  

بشكؿ عاـ ومرويات توضيح البناء الفكري في عرض آراءه عمى تراجمو 
أبو عمرو الداني بشكؿ خاص منطمقا في ذلؾ مف عممو بمصطمحات 
الجرح والتعديؿ كونو محدث مشيور، لذا كاف لو بعض اآلراء عمى 
نصوص تمؾ المرويات في تراجـ كتابو   ،معتمدا  في ذلؾ عمى ذلؾ 

 .ت الدالة عمى ذلؾ في تراجـ كتابومجموعة مف المالحظ والعبارا
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Abstract: 

 Ibn Al-Jazari is considered one of the most prominent 

scholars who had a great participation in building the 

Arab scientific heritage, through his scientific 

contributions, which have had a wide impact throughout 

the ages. He fought in it, and so he was known for his 

wide knowledge and extensive culture, which allowed 

him to transfer any idea or work from one field to 

another. Including the narratives of Abu Amr Al-Dany, 

who does not illuminate it with knowledge and capacity, 

and took an area from his book through his narratives on 

which he depended on it, detailing it in terms of its 

importance in kind and characteristics in a precise 

scientific manner. His opinions on his translations in 

general and the narrations of Abu Amr al-Dany in 

particular, based on that from his knowledge of the terms 

of wound and modification as a well-known scholar, so 

he had some opinions on the texts of these narratives in 

the translations of his book, relying on that as a group of 

the observer and play See the evidence for this in the 

translations of his book. 
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 المقدمــة

ىذا النوع مف الدراسات أىميتو في مجاؿ الدراسات التاريخية لما لو مف دور في  يأخذ
باإلرث الحضاري الذي يقوـ عمى أساس دراسة المقومات  اإلسالميةرفد الحضارة العربية 

المنيجية في بعض المصادر التاريخية مف خالؿ التحميؿ المنيجي لنصوص موضوع بحث 
ىػ( في كتاب 444بحيث تيدؼ ىذه الدراسة الموسومة))مرويات أبو عمرو الداني )ت الدراسة،

((، عمى أساس التحميؿ المنيجي  ػ(ى811))غاية النياية في طبقات القراء(( ألبف الجزري )ت
لنصوص ىذا الموضوع وما ورد فيو مف روايات تـ صياغة نصوصيا ومواردىا وتوظيفيا في 
ىذا المجاؿ موضحة أىمية ىذا العمـ مف زاوية وافؽ عممي وضعو ابف الجزري في كتابو ىذا 

الداني  موضحا مايتعمؽ بو مف أسس عامة وخاصة وبأسموب عممي عف مرويات أبو عمرو
في كتابو ىذ مشيرا خالؿ ذلؾ إلى بعض الصياغات العممية واإلشارات  المنيجية التي ليا 
عالقة بالموضوع ومستندا في ذلؾ إلى تمؾ المرويات التي شكمت جزء ميـ مف موارده بسبب 
أىميتيا وتنوعيا  في ايراد معموماتو عف تراجمو ، وغيرىا مف المصادر االخرى  ذات العالقة 

 لموضوع. با
 المبحث األول: السيرة والمكانة العممية ألبو عمرو الداني

 أسمو
المعروؼ في زمانو  موالىـ القرطبي، أبو عمرو عثماف بف سعيد بف عمرو األموي،          

لسكنو فييا في السنيف  بابف الصيرفي ،والداني نسبة إلى دانية إحدى مدف شرؽ األندلس،
 .(2)قرطبي المولد والنشأة مف ربض))قوتو راشة((،وىو (3)األخيرة مف عمره

 والدتو
ىػ في قرطبة كما ورد عند بعض المؤرخيف 172ىػ او 173ولد أبو عمرو الداني سنة   

 .(1)الذيف اثبتوا ذلؾ 
 نشأتو العممية 

تمقى أبو عمرو الداني تعميمو مف صغره عندما كاف عمره في الرابعة عشرة ،وما أف بمغ      
العشريف مف عمره حتى استكمؿ قراءتو لمسبعة باألخذ عف قراء بمده  منيـ خالو محمد بف 

وسمع الكثير مف الفقو والحديث والسير والمغة واألدب وغيرىا مف عمـو  ،(4)يوسؼ النجاد
و قوؿ ابف الجزري)). . . اخذ القراءات عرضا عف خمؼ بف إبراىيـ بف خاقاف الرواية ،نح

وكاف لو دور في الرواية ، كما أشار ابف  ،(5)وأبي الحسف طاىر بف عبد المنعـ. . . ((
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، وروى الحروؼ)). . . (6)الجزري))... وروى كتاب السبعة البف مجاىد سماعا . . . ((
وسمع الحديث مف جماعة)). . . وسمع الحديث مف  ،(7)وروى الحروؼ سماعا. . . ((

، أما القراءات فقد كاف لو حضوه فييا عمما (8)جماعة وبرز فيو وفي أسماء رجالو. . . ((
وكذلؾ لو دور كبير في العموـ األخرى)).  ،(9)وعمال)). . . وفي القراءات عمما وعمال. . . ((

 . ، وكانت لو رحالت عممية في األندلس (30). . ((. . وفي الفقو والتفسير وسائر أنواع العمـو
مف اخؿ اخذ العموـ مر سنة ثالث وأربعمائة ،كما نقؿ منو ابف الجزري)). . . ودخمت في 
ذي القعدة  سنة تسع وثالثيف وثالثمائة وخرجت إلى الثغر سنة ثالث وأربعمائة  فسكنت 

نة سبع عشرة فاستوطنيا حتى سرقسطة سبعة أعواـ ثـ رجعت إلى قرطبة قاؿ: وقدمت دانية س
،نحو . أما شيوخو الذيف اخذ منيـ في بداية طمبو لمعمـ والتقى البعض منيـ (33)مات . . . ((

وأبي  عف أبي المطرؼ عبد الرحمف بف عثماف القشيري الزاىد، قوؿ ابف بشكواؿ))روى بقرطبة
 واحمد بف فتح بف الرسياف، ،وأبي عبد اهلل محمد بف خميفة، بكر بف حاتـ بف عبد اهلل البزاز

وأبي بكر التجيبي ، ويونس بف عبد اهلل القاضي  وأبي بكر بف خميؿ ،وابي عثماف بف القزاز،
 ، وأشار أيضا إلى كثرة سماعو مف ابف زمنيف،(32)،وخمؼ بف يحيى وغيرىـ. . . ((

،ثـ كاف لو (31)((كثيرا مف رواياتو وتواليفو. . . قائال))وسمع مف أبي عبد اهلل بف أبي زمنيف
 ،(36)التي سمع مف شيوخيا الكثير ،(35)، وبجانة(34)سماع مف شيوخ بعض المدف منيا :استجة

 . (38)، ثـ المرية التي أقرأ فييا(37)ثـ دخؿ آبدة
 
 

 رحالتو العممية
كانت لو رحالت أخرى مف اجؿ الحصوؿ عمى العموـ إذ انو لـ يكتؼ بما حصؿ     

 (39)ىػ197عميو مف عموـ بؿ كاف لو طموح اكبر فنجده رحؿ إلى المشرؽ في مستيؿ سنة 
،والسيما إف الرحمة إلى المشرؽ لدى أىؿ المغرب اإلسالمي كانت مف الشروط التي تجب 

 .(20)عمى طالب العمـ االلتزاـ بيا
 وخوشي
تتممذ أبو عمرو الداني عمى يد عدد مف الشيوخ الذيف نيؿ منيـ عمومو، وكاف ليـ أثرىـ في  

 بناء تمؾ الشخصية العممية وفكره، وأشار إلييـ في أرجوزتو ،نحو قولو:
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 وجممة الذيف قػػػػػػػػػػد كتبت                 عنيـ مف الشيوخ أو طمبػػت
 ومعرب محدث نبيػػػػػػػػػػػػػو            مف مقرئ أو عالـ ورفيقػػو       

 .(23)سبعوف شيخا كمػػػػيـ شيء                 موقر مبػػػػػػػػػػػػجؿ فرضػػػػػي
وسنذكر منيـ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: فارس بف احمد بف موسى بف عمراف الذي اخذ 

القراف الكريـ)). . . وىو وعبد اهلل بف سممو الذي قاؿ انو عممو  ،(22)عنو وأكثر مف األخذ
وخمؼ بف إبراىيـ بف محمد الذي اعتمد عميو في قراءة  ،(21)الذي عممني عامة القرآف. . . ((

ورش قائال))... األستاذ الضابط في قراءة ورش وغيرىا ،وعميو اعتماده في قراءة 
 .(24)ورش...((

 تالميذه
ني ،فقد كاف لو عدد كبير مف ولمسيرة العممية العالية التي كاف عمييا أبو عمرو الدا

التالميذ الذيف تتممذوا عمى يده فكاف محط أنظارىـ قدموا عميو لمتزود مف عممو ،منـ عمى 
سبيؿ المثاؿ ال الحصر: اإلماـ أبو داود بف سميماف بف أبي القاسـ نجاح الذي سمع واخذ 

وقرأ  ،(25)قراءات ((منو،نحو قولو)). . . وسمع منو غالب مصنفاتو ،واخذ عنو مؤلفاتو في ال
وأبو الحسف عمي بف عبد الرحمف  عميو ولده أبو العباس احمد وأبو داود سميماف بف نجاح،

وأجاز احمد بف محمد الخوالني وأبو  ،(26)وأبو الحسف يحيى بف أبي زيد بف البياز وغيرىـ
 .(27)العباس احمد بف عبد الممؾ بف أبي حمزة 

 
 
 مؤلفاتو

وصؿ إلييا أبو عمرو الداني وسعة عممو واطالعو اثر كبير  كاف لمشيرة العممية التي
في صقؿ شخصيتو العممية وأثرىا وقد وصفيا ابف بشكواؿ بكثرة عددىا وفائدتيا وحسنيا 

، والذىبي الذي أشار إلى خضوع القراء إلى (28)قائال))يكثر تعدادىا ويطوؿ إيرادىا((
والتجويد والوقؼ واالبتداء وغير ذلؾ،ولو مئة تصانيفو،واثقوف بنقمو في القراءات والرسـ 

وربط ابف الجزري بيف مقدار عممو ومصنفاتو التي وىبو اهلل فييا  .(29)وعشروف مصنفا((
. وافرد الدكتور عبد  (10)قائال))ومف نظر في كتبو عمـ مقدار الرجؿ وما وىبو اهلل تعالى((

تاريخ  ى سبيؿ المثاؿ ال الحصر :نذكر مف مؤلفاتو عم ،(13)اليادي حمتو مؤلفاتو في معجـ
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طبقات القراء والمقرئيف مف الصحابة والتابعيف ،ومف بعدىـ مف الخالقيف ،إلى عصر مؤلفو 
إال إف ابف الجزري أشار إليو بعبارة  ،(12)ىذا الكتاب مفقود اليـو وجامعو عمى حروؼ المعجـ،

يـ في بابو لعمي اظفر وصفو فييا)). . . وكتاب طبقات القراء في أربعة أسفار وىو عظ
 .(11)بجميعو اف شاء اهلل تعالى. . . ((

الدر النثير والعذب النمير في شرح مشكالت وحؿ مقفالت اشتمؿ عمييا كتاب  .3
 .(64)التيسير لمداني

 .(65)المحكـ في نقط المصاحؼ .2
 .(66)جامع البياف في القراءات السبع .1
 .(63)الظاءات في القراف الكريـ .4
 .(68)الرواة عف نافعالتعريؼ في اختالؼ   .5
 .(69)المكتفي في الوقؼ واالبتداء في كتاب اهلل عز وجؿ .6
 .(41)األحرؼ السبعة لمقراف .7
 .(40)األلفات ومعرفة أصوليا .8

 آراء العمماء فيو
نتيجة لمشيرة التي كاف عمييا أبو عمرو الداني ،كاف لمعمماء وقفات عندىا النيا لـ 

نما مف التراكمات والنبوغ العممي الذي كاف عميو ،فقد وصفو الحميدي بأنو  تتكوف مف فراغ وا 
وابف بشكواؿ الذي قاؿ  ،(42)محدثا ومقرئا مكثرا ،نحو قولو))محدث مكثر ومقرئ متقدـ((

عرابو. . .  ولو  عنو)) كاف احد األئمة  في عمـ القرآف ورواياتو وتقييده ومعانيو وطرقو وا 
ما الضبي فأشار ))إماـ وقتو في اإلقراء، . أ(41)معرفة بالحديث وطرقو وأسماء رجالو ونقمتو((

محدث مكثر أديب. . .  وكاف حافظا  متقدما مشيورا شيرة تغني عف اإلطناب في 
 ،(45)، وعزاه القفطي  بأنو شيخ عصره))شيخ زمانو، وعالمة أوانو، وصدر عصره(((44)ذكره((

سالـ. . . المقرئ والذىبي الذي وصفو بشيخ اإلسالـ )). . . الحافظ اإلماـ. . . شيخ اإل
أستاذ  الحافظ، وابف الجزري الذي قاؿ عنو))اإلماـ ، العالمة، ،(46)صاحب التصانيؼ((

  . وغيرىـ.(47)شيخ مشايخ المقرئيف(( األستاذيف،
 وفاتو
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توفي أبو عمرو الداني بدانية ،يوـ االثنيف ،منتصؼ شواؿ سنة أربع وأربعيف 
صاحب دانية أماـ نعشو ،وشيعو خمؽ  وأربعمائة، ودفف مف يومو بعد العصر ، ومشى

 .(48)عظيـ
 

 المبحث الثاني: األسس المنيجية لكتاب غاية النياية في طبقات القراء ألبن الجزري
إلى  في مقدمة كتابو ))غاية النياية في طبقات القراء((، ،(49)أشار ابف الجزري            

ىذا،يوردىا أحيانا بشكؿ مفصؿ  بعض المالحظ  عف األسس التي سار عمييا في تأليؼ كتابو
أو مختصر في أحياف أخرى،مع إف بعضيا كاف عرضة لمتغير لسبب أو آلخر وفقا لتصوراتو 
المنيجية أو عدـ التزامو ببعضيا في أحياف أخرى،إال اف الكتاب بصورة عامة نراه سار وفؽ 

حصمو أرجوا أف يجمع النيج الذي رسمو مؤلفو.لذا يقوؿ عنو ))فيذا "كتاب غاية النياية". مف 
،إال انو لـ يذكر التاريخ الذي ابتدأ فيو تاليؼ الكتاب،واف المصادر (50)بيف الرواية والدراية((

ىػ(،وألحقت بو 804أغفمت ذكر ذلؾ إال انو أشار إلى نقؿ النسخة األخيرة إلى البياض سنة)
ة عوامؿ ،نحو قولو)). ،أما دوافع تأليفو ليذا الكتاب ،فقد شكمت مجموع(53)زيادات بعد وفاتو 

. . اختصرت فيو كتاب القراء الكبير الذي سميتو: نياية الدرايات في أسماء رجاؿ القراءات. 
واتيت فيو عمى جميع ما في كتابي الحافظيف أبي عمرو الداني وابي عبد اهلل      رحميما اهلل 

اشر الكتاب في ، أما مخطوطات الكتاب فقد أورد ن(52)وزدت عمييما نحو الضعؼ. . . ((
، (54)، والثانية المشار إلييا بحرؼ)ؾ((51)مقدمتو إنيا النسخة االولى المشار إلييا بحرؼ )ع(

ونشر الكتاب  .(56).كما وردت بخاتمة النسخة المطبوعة(55)والثالثة المشار إلييا بحرؼ )ؽ(
المجمد  ـ، إال انو توفي قبؿ طبع3912كاف لممرة األولى عمى يد المستشرؽ برجستراسر سنة 

.، وكذلؾ مف أوؿ  الممزمة (58)، وطبع الكتاب محمد أميف الخانجي(57)الثاني مف الكتاب
. (59)الحادية والعشريف مف المجمد قاـ بإكماؿ تصحيحو األستاذ برتيزؿ متتبعا مالحظ الناشر

وحرص  ،(60)وقد اختصره مف كتاب آخر سماه))نياية الدرايات في أسماء رجاؿ القراءات((
ـ مقدمة عامة لكتابو ىذا ومختصر لترجمتو ،ثـ أجزاء الكتاب التي احتمت مكانة مف عمى تقدي

حيث الوثوؽ بيا ألنيا نيمت مف مصادر موثوقة مستوفيا فييا مف كاف منيـ ،نحو قولو)). . 
. كتابي الحافظيف أبو عمرو الداني وأبي عبد اهلل  وكتاب الذىبي وكتاب جامع البياف لمداني 

لميذلي وكتاب المبيج وكتاب المستنير وكتاب الكفاية الكبرى لمقالنسي وكتاب  وكتاب الكامؿ
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. وتضمف المجمد األوؿ: ترجمة المؤلؼ ، حؿ الرموز، مقدمة (63)الغاية ألبي العالء. . . ((
، أما المجمد الثاني : (61). وأبواب المجمد التي تبدأ مف باب األلؼ إلى باب العيف(62)المؤلؼ

 .(64)يبدأ مف باب الغيف إلى باب الياء 
 

 المبحث الثالث: مرويات أبو عمرو الداني في الكتاب
اعتمد ابف الجزري عمى عدد مف المرويات في تعزيز نصوص كتابو مف خالؿ تراجمو      

 وشكمت جزء ىاـ مف موارده في أىميتيا ، وىي عمى النحو اآلتي:
 بف احمد بف عبد الرحمف أبي السمح التجيبي المصري. أحمد بف أسامة .3

 .(65)ذكر أبو عمرو الداني  أنو توفي سنة اثنتيف وأربعيف وثالثمائة وقد بمغ مائة وعشر سنيف
 احمد بف إسحاؽ بف إبراىيـ أبو جعفر المقري الخياط . .2

أخذه مف أبي قاؿ الحافظ أبو عمرو في كتابو : ويقاؿ: كاف عند الخياط اسـ اهلل األعظـ 
 .(66)شعيب القفا

 أحمد بف جبير بف محمد بف جعفر  بف احمد بف جبير أبو جعفر . .1
قاؿ الداني : اماـ جميؿ ثقة ضابط، وقاؿ في جامعو ،روى عف أبي بكر القراءة غير مستوعبة 
واعتمد عمى ما رواه الكسائي عف أبي بكر، توفي سنة ثماف وخمسيف  ومائتيف يوـ 

 (.63التروية)
 حمد بف سمعويو أبو العباس الموصمي .أ  .4

قاؿ الداني : عرض عمى )مب ؾ(عامر المعروؼ بأوقيو صاحب اليزيدي وىو مف اعز 
أصحابو، قمت كذا قا في الطبقات ،وقاؿ في جامع البياف، والصواب محمد بف 

 .(68)سمعويو،انتيى
 أحمد بف سيؿ بف الفيروزاف الشيخ أبو العباس االشنائي. .5

 .(69)توفي سنة ثالثمائةقاؿ الداني : 
 أحمد بف شاذاف الطيالسي البصري. .6
 .(31)ذكره أبو عمرو الداني فقاؿ: عرض عمى يعقوب الحضرمي وىو مف اجؿ أصحابو .7
 أحمد بف عبد الرحمف اليمذاني. .8

 .(30)كذا وقع في  جامع البياف
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 أحمد بف عبد العزيز بف موسى بف عيسى أبو الفتح الخوارزمي  األصؿ ثـ البغدادي. .9
 .(32)وقاؿ الداني : بعد الستيف  والصحيح األوؿ

 أحمد بف عبد اهلل بف احمد بف بشر بف ذكواف الدمشقي  أبو عبيدة . .30
 .(36)قاؿ الداني: ولـ يشتير في المتصدريف كاشتيار غيره مف أصحاب أبيو

 أحمد بف عثماف بف محمد بف جعفر بف بوياف. .33
 .(34)بمثمثة مفتوحة ثـ واو موحدة ونقؿ الداني أف شيخو  طاىر بف غمبوف كاف يقولو

 أحمد بف فرج بالميـ فيما أحسب . .32
 .(35)قاؿ الحافظ أبو عمرو الداني : ليس ىو أبو جعفر أحمد بف فرج ىو رجؿ آخر

 أحمد بف محمد بف خالد بف يزيد بف غزواف أبو العباس البيراثي. .31
 .(36)قاؿ الداني : وىو مف جمة أصحابو

 و العباس اليقطيني.أحمد بف محمد بف عبد اهلل أب .34
قرأ عميو لطيؼ بف عبد اهلل الكسروي قالو أبو عمرو الداني، وذكره الداني في المحمديف  

 .(33)وقاؿ: أف أبف غمبوف سماه أحمد واخطأ فيو
 أحمد بف محمد بف عمقمة بف نافع بف عمر أبو الحسف المكي المعروؼ بالقواس. .35

 .(38)إماـ مكة في القراءة، في قوؿ الداني
 أحمد بف محمد أبو الحسف القنيطري.  .36

 .(39)قاؿ الداني: توفي بمكة سنة ثماف وثالثيف  وأربعمائة ،ولـ يكف بالضابط وال بالحافظ
 احمد بف المعمى أبو بكر القاضي. .37

 .(81)كذا رايتو في جامع البياف وىو بعيد
 أحمد بف نصر بف منصور بف عبد المجيد بف عبد المنعـ أبو بكر الشذائي. .38

 .(80)قاؿ الداني: توفي بالبصرة سنة سبعيف وثمثمائة 
 إسماعيؿ بف أحمد أبو إبراىيـ القروي. .39

قاؿ الداني:قرأ عمى أناس بالقيرواف وقرأ عميو غير واحد مف أصحابنا ،توفي سنة ثمانيف 
 .(82)وثمثمائة

 بكار بف محمد بف بكار بف بناف. .20
 .(86)كذا سمى أباه أبو عمرو الداني
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 بكار األعرجي. .23
 .(84)ذكره الداني فقاؿ: أخذ القراءة عرضا عف ايوب بف المتوكؿ واليعرؼ عمف أخذ عنو

 جوية بف عاتؾ . .22
 .(85)ذكر الداني إف لو اختيار في القراءة

 حاتـ بف إسحاؽ بف حاتـ أبو قبيصة الضرير الموصمي. .21
 .(86)مقرئ حاذؽ كذا ذكره الداني وغيره

 األنطاكي النافعي.الحسف بف سميماف بف الخير أبو عمي  .24
قاؿ الداني: وكاف أحفظ أىؿ زمانو لمقاءات والغرائب مف الروايات والشاذ مف الحروؼ قاؿ 

 .(83):وكاف لو أشارات يشير بيا لمف قرأ عميو
 الحسف بف محمد ابو عمي . .25

 .(88)كذا ذكره الداني  وغيره
 الحسف بف الييثـ أبو عمي الدويري المعروؼ بحسنوف . .26

 .(89)وايتو أشير الروايات وأصحياقاؿ الداني: ور 
 الحسف االصبياني أبو عمي. .27

كذا سماه الداني فوىـ فيو،قاؿ الداني : وأقرأ بدمشؽ إلى أف توفي بيا سنة تسعيف 
 .(91)وثالثمائة

 الحسيف بف حمدوف بف خالوية األستاذ أبو عبد اهلل النحوي الحمبي. .28
راءة ثقة،قاؿ الداني توفي ابف خالوية بعد قاؿ الداني: ىو عالـ بالعربية حافظ لمغة بصير بالق

 .(90)سنة ستيف وثالثمائة
 الحسيف بف محمد بف حمداف . .29

 .(92)قاؿ الداني: متقدـ في عمـ القراءات مشيور باإلتقاف ثقة مأموف
 الحسيف بف محمود أبو عمي الحداد المكي. .10

 .(96)قاؿ الداني وغيره: وىو الحسف بف محمد كما تقدـ واهلل اعمـ
 سميماف بف المغيرة أبو عمرو أبي داود الكوفي . حفص بف .13

 .(94)قاؿ الداني:وىو الذي اخذ قراءة عاصـ عمى الناس
 حماد بف عمار بف ىاشـ أبو محمد األنصاري. .12
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قاؿ الداني : كاف خيرا فاضال عرض عمى أبي الحسف  عمي بف بشر وعرضت أنا عميو، 
 . (95)ومات أوؿ سنة اثنتيف وثالثيف وأربعمائة

 بف إبراىيـ بف محمد بف جعفر بف حمداف بف خاقاف أبو القاسـ المصري.خمؼ  .11
قرأ عميو الحافظ أبو عمرو الداني وعميو اعتمد في قراءة ورش وغيره  وقاؿ عنو: كاف ضابطا 

 .(96)لقراءة ورش ،مات بمصر سنة اثنتيف وأربعمائة 
 داود بف سميماف. -97 .14

 . (93)قاؿ الداني : شيخ يروى عنو أبو بكر بف مقسـ
 شعبة بف عياش بف سالـ أبو بكر الحناط االسدي النيشمي الكوفي. .15

 . (98)قاؿ الداني: وال يعمـ كاف شيما فاضال ضابطا حد عرض عميو القرآف غير ىؤالء الخمسة
 عبد الجبار بف احمد بف عمر بف الحسف أبو القاسـ الطرطوسي . .16

 (. 99قاؿ الداني الحافظ:  كاف شجاعا فاضال ضابطا )
 الرحمف بف ايزي الكوفي. عبد .17

 . (011)ذكره الداني وقاؿ: وردت الرواية عنو في حروؼ القراءة
عبد الرحمف بف خمؼ اهلل بف محمد بف عطية  أبو القاسـ القرشي االسكندري المالكي  .18

 المؤدب.
قاؿ الحافظ أبو عبد اهلل : أ قرأ الناس مدة عمى صدؽ واستقامة توفي قريبا مف سنة اثنتيف 

 . (010)خمسمائةوسبعيف و 
 عبد الرحمف بف أبي رجاء أبو القاسـ البموي األندلسي البمنسي. .19
 . (012)قاؿ الحافظ أبو عبد اهلل : وقد نقؿ الصفراوي أنو قرأ عمى أبي داود  .40
 عبد الرحمف بف سناف أبو يحيى الرازي. .43

ذكره الداني وأثنى عميو  وقاؿ: روى عف نعيـ بف ميسرة، روى عنو الفضؿ بف شاذاف 
 .(016)ازيالر 
عبد الرحمف بف عمر بف عثماف بف سعيد بف أبي سعيد أبو القاسـ البموي االسكندري  .42

 العالؼ.
ذكره أبو عمرو الحافظ فقاؿ: مقرئ متصدر سمع أبا نصر مطروح بف محمد بف شاكر ،روى 

 . (014)عنو  محمد بف مفرج واحمد بف محمد بف يوسؼ
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 عبد الرزاؽ بف الحسف بف عبد الرزاؽ . .41
 . (015)عبد اهلل : الحافظ بقي إلى حدود التسعيف ومائتيف قاؿ أبو

 عبد الصمد بف احمد بف عبد القادر بف أبي الجيش ابو احمد  البغدادي الحنبمي. .44
قاؿ أبو عبد اهلل الحافظ: سمعت أبو بكر المقصاتي يقوؿ : طمب مني شيخنا عبد  .45

ي ربيع األوؿ سنة ست الصمد مقصا فعممتو واثبت فما أخذه حتى أعطاني فوؽ قيمتو،مات 
 . (016)وسبعيف وستمائة

 عبد الصمد بف سمطاف بف احمد بف الفرج أبو محمد الجذامي الصوفي المصري. .46
 . (013)قاؿ أبو عبد اهلل : كاف متقنا العربية    رأسا في الطب

 عبد الصمد بف عبد اهلل بف عبد الصمد أبو محمد الساقي . .47
روى الحروؼ  عف ىشاـ بف عمار ، روى عنو الحروؼ محمد بف القاسـ بف محرز، ذكره ابو 

 . (018)عمرو 
 عبد الظاىر بف نشواف بف عبد الظاىر بف نجدة  رشيد الديف أبو محمد الجذامي. .48

 .(019)قاؿ أبو عبد اهلل الحافظ: أخذ عنو القراءات طائفة مف األعياف 
سحاؽ بف محمد أبو القاسـ  الفارسي  ثـ عبد العزيز بف جعفر بف محمد بف إ .49

 البغدادي .
قرأ عميو أبو عمرو الداني الحافظ وقاؿ : نزؿ األندلس تاجرا سنة خمسيف وثمثمائة لقيتو بآبدة  
وقرأ عميو القرآف بجميع ماعنده ،ومات بآبدة سنة اثنتي عشرة وأربعمائة وىو ابف اثنتيف 

 . (001)وتسعيف سنة كذا رايتو في كتابو
 د العزيز بف عمي بف احمد بف محمد بف إسحاؽ بف الفرج  أبو عدي المصري.عب .50

 . (000)قاؿ أبو عمرو الحافظ : سنة ثمانيف وثمثمائة
عبد العزيز بف محمد بف إبراىيـ بف الواثؽ باهلل ىاروف بف أبي إسحاؽ المعتصـ باهلل  .53

 شمي البغدادي.بف ىاروف الرشيد بف محمد الميدي بف عبد اهلل المنصور أبو عمي اليا
 .(002)قاؿ الحافظ أبو عمرو : توفي  ببغداد قبؿ سنة خمسيف  وثمثمائة

عبد الكبير بف محمد بف غفر بف عبد الكبير بف عبد األعمى أبو محمد الجزري  .52
 األندلسي.
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قاؿ الحافظ أبو عمرو : تصدر لإلقراء  بقرطبة بجامع الزىراء وأقرأ بو إلى اف توفي بيا ليمة 
 . (006)فر سنة ستيف وثالثمائةاالثنيف في ص

 عبد اهلل بف احمد بف إبراىيـ بف الييثـ بف مخمد. .51
 . (004)ذكره أبو عمرو الحافظ فقاؿ: مشيور جميؿ ثقة ضابط

 عبد اهلل بف بشر . .54
 . (005)قاؿ أبو عمرو الحافظ:وقرأ عمى الكسائي حتى قدـ الشاـ

 عبد اهلل بف احمد أبو عمي البصري. .55
 .  (006)ذكره الداني فقاؿ: مقرئ متصدر 

 عبد اهلل بف احمد أبو القاسـ. .56
كذا سماه أبو عمرو الداني وقاؿ: روى القراءة عرضا عف محمد بف احمد بف شنبوذ والصواب 

 .    (003)انو عبد اهلل بف محمد بف محمد بف فورؾ بف عطاء
 عبد اهلل بف الحسيف بف حسنوف أبو احمد السامري. .57

: اخذ القراءة عرضا عف محمد بف حمدوف الحذاء ، قاؿ الداني : سمعت فارسا قاؿ الداني 
يقوؿ : سمعت عبد اهلل بف الحسيف يقوؿ،فقاؿ فيو الداني: ثقة مشيور بالضبط واإلتقاف روى 

 .  (008)عنو السامري وغيره
 عبد اهلل بف الربيع بف سميماف بف داود بف إبراىيـ بف عبد اهلل أبو محمد الممطي. .58

 .  (009)سماه الحافظ  أبو عمرو الداني وغيره، روى القراءة عف يونس بف عبد االعمى
عبد اهلل بف الزبير بف العواـ أبو بكر القرشي االسدي الصحابي بف الصحابي رضي  .59

 اهلل عنيما.
 .    (021)قاؿ الداني : وردت الرواية عنو في حروؼ القرآف

 ستاني البغدادي .عبد اهلل بف سميماف بف األشعث أبو بكر السج .60
 .  (020)كذا ذكره الداني

 عبد اهلل بف سميماف بف محمد بف عثماف أبو محمد الرقي. .63
والشؾ انو اشتبو عمى الداني فظف انو عبد اهلل بف ابي داود المتقدـ فأخمط مشايخو وأصحابو 

 .    (022)ىذا وأصحابو واهلل اعمـ
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بف عبد اهلل بف عمراف  عبد اهلل بف عامر بف يزيد بف تميـ بف ربيعة بف عامر .62
 اليحصبي .

قاؿ الحافظ أبو عمرو الداني:اخذ القراءة عرضا عف أبي الدرداء ،قمت: وقد ورد في أستاذه 
 .    (026)تسعة أقواؿ 

 عبد اهلل بف عبيد اهلل بف أبي مميكو أبو بكر أبو محمد التميمي. .61
 .(024)سبع عشرة ومائة ذكره الداني وقاؿ :وردت الرواية عنو في حروؼ القرآف، توفي سنة 

 عبد اهلل بف عقبة بف عبد اهلل بف حبيب أبو محمد الدمشقي . .64
 .   (025)قاؿ الداني: وكاف ثقة  ضابطا خيرا فاضال  

 عبد اهلل بف عمي. .65
 . (026)قاؿ الحافظ أبو عمرو    : الادري مف ىو

 عبد اهلل بف كثير بف المطمب. .66
 .  .(023)قطع بو الحافظ أبو عمرو الدانيأخذ القراءة عرضا عف عبد اهلل بف السائب فيما 

 عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف أسد بف إدريس أبو القاسـ الرازي الشافعي. .67
 .   (028)وتوفي بعد سنة ثمانيف وثالثمائة قالو الداني

 عبد اهلل بف يحيى بف المبارؾ أبو عبد الرحمف بف أبي محمد اليزيدي البغدادي. .68
 .   (029)مف جؿ الناقميف عنوقاؿ الحافظ الداني : وىو 

 عبد المنعـ بف عبيد اهلل بف غمبوف بف المبارؾ أبو الطيب الحمبي. .69
قاؿ أبو عمرو الحافظ: كاف حافظا لمقراءة ضابطا ،توفي رحمو اهلل بمصر في جمادى األولى 

 .    (061)سنة تسع وثمانيف وثمثمائة
دي اإلماـ النحوي العالـ عبد الواحد بف عمر بف محمد بف أبي ىاشـ أبو طاىر البغدا .70

 مؤلؼ كتاب البياف والفصؿ.
قاؿ الحافظ أبو عمرو: ولـ يكف بعد ابف مجاىد مثؿ أبي طاىر في عممو وفيمو مع صدؽ 

 .   (060)ليجتو واستقامة طريقتو كأنو ينحؿ في النحو مذىب الكوفييف 
 الصيدالني.عبيد اهلل بف احمد بف عمي بف يحيى أبو القاسـ البغدادي المعروؼ بابف  .73

 .  (062)ذكره أبو عمرو الحافظ فقاؿ: مقرئ  متصدر ، توفي ببغداد سنة أربعمائة
 عبيد اهلل بف احمد بف عبيدة أبو القاسـ الدقاؽ المقرئ . .72
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 .  (066)كذا أثبتو الحافظ أبو عمرو وذكر انو قرأ نسبتو وكنيتو بخطو
 عبيد اهلل بف سممو بف حـز أبو مرواف اليحصبي األندلسي . .71

أ عميو وكتب عنو الحافظ أبو عمرو  وقاؿ : ىو الذي عممني عامة القرآف ،وتوفي في الفتنة قر 
 .   (064)بثغر األندلس سنة خمس وأربعمائة 

 عبيد اهلل بف قيس أبو مسمـ  الكالبي الكوفي . .74
 .   (065)ذكره الحافظ أبو عمرو الداني

 يعرؼ بابف البصري. -عقيؿ بف عمي البغدادي .75
 . (066)وقاؿ:أخذ القراءات عف أبف مجاىد وىو مف جمة أصحابوذكره الداني 

 عمي بف أحمد أبو الحسف الوزاف البغدادي. .76
 .  (063)قاؿ أبو عمرو الحافظ : أحمد بف عمر ىذا اف لـ يكنى الوكيعي فال يدري مف ىو 

 عمي بف إسماعيؿ بف الحسف بف إسحاؽ أبو الحسف البصري القطاف. .77
 .(068)قرأ ببغداد مدة شير ،بقي إلى حدود التسعيف وثمثمائةقاؿ الحافظ أبو عبد اهلل :ا

 عمي بف الحسف بف سميـ النخعي. .78
 .   (069)قاؿ الداني عمي بف الحسيف بف سمـ،ياتي

 عمي بف الحسيف بف احمد بف السفر أبو القاسـ الدمشقي. .79
 .   (041)ذكره الداني عمى ماذكرتو وعندي انو الصقر اآلتي وتصحؼ

 الحسف الجالء. عمي بف عبد اهلل أبو .80
 .   (040)كذا وقع في جامع البياف 

 عمي بف محمد بف إبراىيـ بف خشناـ المالكي أبو الحسف البصري الدالؿ. .83
ذكره الداني فقاؿ:كاف خيرا فاضال وكاف مف المياسير فتصدؽ بمالو ػتوفي بالبصره سنة سبع  

 .   (042)وسبعيف وثمثمائة
 عمي بف نصير أبو جعفر الرازي النحوي. .82

 .   (046)ا سمى أباه الحافظ  أبو عمرو الداني وقاؿ : انو الصحيحكذ
 عمر بف إبراىيـ بف احمد بف كثير أبو حفص الكتاني  البغدادي        . .81

 .    (044)قاؿ الداني: قاؿ الكتاني: سالت  مف ابف مجاىد اف ينقمني عف قراءة عاصـ إلى غيرىا
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شياب بف إباف بف فراس أبو  الفضؿ بف يحيى بف شاىيف بف سممو  بف الحارث بف .84
 محمد االنباري.

 .  (045)قاؿ الداني في جامعو: إف الفضؿ ىذا ىو جد احمد بف بشار 
 محمد بف احمد بف أيوب بف الصمت بف شنبوذ اإلماـ أبو الحسف البغدادي . .85

قاؿ الحافظ أبو عمرو: تحمد الناس الرواية عنو والعرض عميو ، توفي سنة خمس وعشريف 
 .(046)واهلل اعمـ

محمد بف أحمد بف عبد الوىاب بف داود بف بيراـ أبو بكر السممي االصبياني  .86
 الضرير.

 .   (043)وقاؿ فيو الداني: محمد بف عبد الوىاب فأسقط اسـ أبيو
 محمد بف احمد بف قيس أبو جعفر الساوي. .87

كذا سماه الحافظ أبو عمرو وقاؿ: روى الحروؼ عف إبراىيـ بف الحسيف الكناني عف 
 .  (048)قالوف

 محمد بف أحمد بف خمؼ بف أبي المعتمر أبو الحسيف الرقي المعروؼ بابف الفحاـ. .88
 .  (049)وأما الداني فقاؿ:كاف خيرا فاضال زاىدا متقشفا 

 محمد بف احمد بف محمد بف أبو بكر اليقطيني. .89
 .  (051)كذا ذكره الداني: اخذ القراءة عرضا عف قنبؿ ومحمد بف ىاروف التمار

 بف محمد بف بالؿ. محمد بف احمد .90
 .  (050)محمد بف احمد اليقطيني، كذا سماه الداني وذكر انو الصواب .93
 مجمد بف الحسف بف الفرج أبو بكر األنصاري. .92

 . (052)ذكره الداني فقاؿ: سمع احمد بف الييثـ البزار واحمد بف إسحاؽ الوراؽ
الموصمي محمد بف الحسف بف محمد بف زياد بف ىاروف بف جعفر بف سند أبو بكر  .91

 النقاش.
 .  (056)مف أثنى عميو الداني فقبمو وزكاه

 محمد بف حميد بف أبي اليسر أبو بكر بف القباب المصري. .94
 .(054)ذكره الداني وقاؿ : نسبو وكناه محمد بف عمي المقرئ

 محمد بف خراساف أبو عبد اهلل النحوي. .95
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بد اهلل بف خراساف النحوي قاؿ الداني: سمعت أبا الحسف عبد اهلل بف ميموف يقوؿ : كاف أبو ع
 .  (055)قاؿ : وتوفي بيا سنة ست وثمانيف  وثمثمائة مقرئا بصقمية وأبوه مولى أبف المطمب،

 محمد بف صالح أبو إسحاؽ المري البصري الخياط. .96
 .  (056)روى عنو الداني انو قاؿ : سالت شبؿ بف عياد عف قراءة أىؿ مكة

 محمد بف عبد الرحمف بف سكيؾ. .97
    (053)أبو عمرو : مجيوؿ ال ادري مف ىو وال لو عندنا روايةقاؿ الحافظ 

 محمد بف عبد اهلل بف جعفر أبو عبد اهلل البغدادي الحربي. .98
 .   (058)قاؿ الداني عنو: صاحب قراءة عاصـ

 محمد  بف عبد اهلل أبو جعفر المقرئ. .99
 .  (059)قاؿ أبو عبد اهلل : ال ادري عمى مف قرأ

 المعافري المصري.محمد بف عبد اهلل أبو بكر  .300
    (061)كذا أسنده الداني في جامعو

 محمد بف عبد الواسع. .303
 . (060)كذا ذكره الداني: وىو محمد بف احمد بف عبد الوىاب السممي، تقدـ

 محمد بف الفضؿ بف حاتـ الطبري. .302
 . (062)قاؿ الداني: ذكره احمد بف نصر الشذائي ال ادري مف ىو

 لحسف أبو بكر بف االنباري البغدادي .محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار بف ا .301
 . (066)وقاؿ الداني  فيو : إماـ في صناعتو مع براعة فيمو وسعة عممو وصدؽ ليجتو

 محمد بف محمد  أبو الحسف الباىمي. .304
إال إف الداني فرؽ بينيما،وذكر في ترجمتو ىذا انو قرأ عمى أبي عمر الدوري،وقاؿ : روى 

 . (064)القراءة عنو أبو احمد السامري
 محمد بف موسى أبو جعفر الساوي. .305

 . (065)وكذا سماه الحافظ أبو عمرو فقاؿ محمد بف احمد : كما تقدـ
 محمد بف ميموف الكوفي. .306

 .  (066)ذكره الداني فقاؿ: مقرئ متصدر 
 محمد بف النظر بف مر بف الحر بف حساف بف محمد بف حساف الربعي الدمشقي . .307
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أماله عمي بف داود لما قدـ ابف االفـر بغداد وحظر وقاؿ الحافظ أبو عمرو : قرأت فيما 
 . (063)مجمس ابف مجاىد

 محمد بف ىاروف أبو جعفر المقرئ. .308
 . (068)ذكره الداني وقاؿ : مقرئ متصدر الادري مف ىو وال عمى مف قرأ

 محمد بف يزيد بف رفاعة بف سماعة. .309
 . (069)وقاؿ الداني لو : مف ىؤالء شذوذ فارؽ فيو سائر أصحابو

 بف يوسؼ بف محمد أبو الفرج األموي األندلسي القرطبي.محمد  .330
وىو خاؿ الحافظ أبو عمرو الداني  ،قرأ عميو وقاؿ فيو : اخذ القراءة عرضا عمى ابي احمد 
السامري ،انصرؼ إلى قرطبة، وتوفي بيا في صدر ذي القعدة سنة تسع وعشريف 

 . (031)وأربعمائة
 محمد بف يونس أبو بكر الحضرمي البغدادي. .333

 . (030)قاؿ الداني فيو: مقرئ متصدر مشيور
 مسعود بف سعد أبو سعيد الغنوي. .332

 .  (032)ذكره الداني عف النقاش
 مسمـ بف جندب أبو عبد اهلل اليذلي . .331

 .   (036)وال يصح روايتو عف ابف الزبير كما ذكره الداني
 مطمب بف عبد الرحمف بف فييـ البغدادي. .334

ثنا عبد اهلل المكي قاؿ:حدثني حسيف بف الفيـ عف  قاؿ الداني: قاؿ احمد بف الفضؿ الولي:
 . (034)عمو الكسائي 

 معاوية بف أبي سفياف رضي اهلل عنيما صخر بف حرب أبو عبد الرحمف األموي. .335
 . (035)ذكره الداني في تاريخ القراء  وقاؿ: وردت عنو الرواية في حروؼ القرآف

 معمى بف دحيو بف قيس أبو دحيو المصري. .336
 .(036)عنو قاؿ : سافرت بكتاب الميث بف سعد إلى نافع إلقراء عميوروى الداني 

 موسى بف عيسى بف المنذر أبو عمرو الحمصي. .337
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قاؿ الداني :حدثنا فارس بف احمد ثنا أبو طاىر ثنا ابف عبد الرزاؽ ثنا موسى بف عيسى بف 
ىشـ المنذر الحمصي عف أبيو عف شريح بف يزيد عف عمراف بف عثماف الزبيدي أبي البر 

 .  (033)بالحروؼ ، انتيى
  

 المبحث الرابع:  آراء ابن الجزري عمى بعض مرويات أبو عمرو الداني
اعتمد ابف الجزري في كتابو عمى أسس منيجية قائمة عمى أساس  توضيح البناء         

الفكري في عرض آراءه عمى تراجمو بشكؿ عاـ ومرويات أبو عمرو الداني بشكؿ خاص 
منطمقا في ذلؾ مف عممو بمصطمحات الجرح والتعديؿ كونو محدث مشيور ، لذا كاف لو 

ات في تراجـ كتابو   ،واستعمؿ في ذلؾ مجموعة مف بعض اآلراء عمى نصوص تمؾ المروي
المالحظ والعبارات الدالة عمى ذلؾ في تراجـ كتابو، منيا ))قمت((، نحو قولو))قمت قرأ عميو 

و ))قاؿ الداني: وقاؿ عنو عبد المنعـ بف عبد اهلل  (378)محمد بف عبد اهلل بف القاسـ. . . ((
يني فأخطأ في اسمو، قمت : والصواب الذي ذكره بف غمبوف :قرأت  عمى احمد بف محمد اليقط

، أو يكمؿ معمومة أوردىا الداني غير كاممة ، نحو (379)ابف غمبوف فيو اخبر بو. . . ((
، (380)قولو))قاؿ الداني :خرج مف مصر إلى الشاـ. . .  فمت : وانقمب عمى أبي العز. . . ((

،     (383)قرأ عمى بكر بف احمد. . . (( و)) ذكره الداني فقاؿ: سمع احمد بف الييثـ. . . قمت :
ويثبت أيضا مالـ يعرفو الداني أو ىو ،نحو قولو))قاؿ الداني : الاعرفو ،فمت : ولعمو محمد 

و)) ذكره الداني فقاؿ: مقرئ متصدر ال ادري   ،(382)بف الحسف بف يوسؼ المتقدـ واهلل اعمـ((
قاؿ ،  ، و))(381)مد بف سعيد. . . ((عمى مف قرأ وال مف قرأ عميو، فمت ىذا ىو أبو جعفر مح

الداني :واف لـ يكف ابا جعفر محمد بف عمي البزار. . . فال ادري مف ىو ، قمت: ىو غيره 
، ويشير إلى وىـ الداني في إيراد بعض الروايات ، نحو قولو ))قاؿ (384)واهلل اعمـ. . . ((

وىـ  في تسميو وتسمية أبيو. .  الداني: انفرد باإلمامة في عصره ببمده. . . قمت : وقد
،  ، و)) ذكره الداني في المحمديف وقاؿ: إف ابف غمبوف سماه احمد فأخطأ فيو،قمت : (385)((.

، و)) كذا سمي أباه أبو عمرو الداني وصوابو (386)وقوؿ ابف غمبوف ىو الصحيح واهلل اعمـ((
اف توفي  بيا سنة تسعيف  ،   و)) قاؿ الداني وأقرأ بدمشؽ الى(387)بكار بف احمد كما تقدـ((

، و عكس ذلؾ يثبت صحة رواية الدانيأ ،(388)وثمثمائة،قمت: توفي سنة ثالث وتسعيف. . . ((
، و)) قاؿ الحافظ أبو (389)نحو قولو))ذكره الحافظ ابو عمرو الداني وغيره وىو الصحيح((
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نما روي عمرو الداني: ىكذا قاؿ الحربي والصحيح اف يحيى لـ يقرئ احد القرآف سردا ،  وا 
، وفي (390)الناس عنو الحروؼ سماعا ، قمت كذا قاؿ الداني وقد اثبت قراءة شعيب. . . ((

نفس ىذا االتجاه نراه في بعض األحياف يؤيد روايات أبو عمرو الداني مستعمال عبارات 
،  (393)وألفاظ دالة عمى ذلؾ ، نحو قولو)) فيما ذىب إليو أبو عمرو الحافظ وىو الصحيح((

ؿ أبو عمرو الداني: ليس ىو أبو جعفر بف احمد بف فرج ىو رجؿ آخر، قمت اف صح و)) قا
، أو يؤيد رواية الداني مف خالؿ اطالعو عمى كتابو (392)ىذا فاف ىذا رجؿ اليعرؼ. . . ((

واثبات ذلؾ األمر وىذا جزء مف منيجو في إيراد روايتو دقيقة وموثوؽ بيا، نحو قولو)) كذا 
، وعندما يكوف لديو شؾ في بعض الروايات، نراه (391)ف وىو بعيد((رايتو في جامع البيا

يستعمؿ بعض العبارات واأللفاظ الدالة عمى ذلؾ منيا لفظ)) واهلل اعمـ((، نحو قولو)) وقاؿ 
، و)) وقد وىـ((، نحو (394)الداني وغيره: ىو  الحسف بف محمد كما تقدـ واهلل اعمـ((

،  ويصحح في بعض األحياف  (395)ف عبد الرزاؽ. . . ((قولو))قاؿ الداني: وقد وىـ إبراىيـ ب
عمى الداني مشيرا إلى وجودىا في أكثر مف مصدر عمى غير صيغة، نحو قولو)) وروى 
الداني عنو انو قاؿ:صحبت  ابف  نافع بف أبي نعيـ. . . قمػػػت وروايتو في كتاب  ابف مجاىد 

 ، (396)والكامؿ. . . ((
كذا ىا في بعض األحياف ، نحو قولو ))ويشير إلى اشتباه الداني في المعمومة التي يورد      

.  ويؤكد رواية الداني  (397)ذكره الداني والظاىر انو اشتبو عميو بالذي بعده واهلل اعمـ ((
عندما يكوف غير متأكد منيا، نحو قولو))قاؿ أبو  عمرو الحافظ: احمد ىذا إف لـ يكف 

وال يدري مف ىو واف كاف فقد غمط السامري في اإلسناد. . . قمت : وىذا الذي رآه  الوكيعي
، ونراه في بعض األحياف يعقب عمى مرويات (398)في ذلؾ ىو  الصحيح واهلل تعالى اعمـ((

الداني ، نحو قولو))ذكره الداني فقاؿ: سمع احمد بف  الييثـ البزار. . . قمت قرأ عمى بكر بف 
. و)) ذكره الداني وقاؿ: روى القراءة عرضا عف عبيدة وىو مف (399). . (( احمد السراولي.

: و)) قاؿ الحافظ أبو عمرو الداني ،(200)المكثريف عنو، قمت : ال ادري مف عبيدة ىذا. . . ((
، إما في إشارتو إلى اسـ الداني ،فقد كاف (203)ىكذا قاؿ الحربي. . .  كذا قاؿ الداني. . . ((

.  (202)يشير إلى اسمو بأشكاؿ مختمفة، نحو قولو أبو عمرو الحافظ وجزء مف منيجو كاف
 ،(206)الداني الحافظ (،205،أبو عمرو الداني)(204)،الداني(201)الحافظ أبو عمرو الداني

،واستعمؿ ألفاظ في إيراد رواية الداني ، منيا (208)،  الحافظ أبو عمرو(207)الحافظ أبو عبد اهلل
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 ،(232)فقاؿ  ،(233)وقاؿ  ،(230)،قاؿ (209)إليوعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: فيما ذىب 
 .  (237)،    روى (236)،  كذا سمي (235)،  اثبت (234)كذا ذكره ،(231)ذكره

 النتائج
يعد ابف الجزري مف ابرز العمماء الذيف كانت ليـ مشاركة كبيره في بناء التراث 

مدى العممي العربي وذلؾ مف خالؿ مشاركاتو  العممية التي كاف ليا أثرىا الواسع عمى 
العصور اذ شكؿ موسوعة عمميو ضمت في طياتيا كؿ مابني مف مثؿ وقيـ تمثمت في العمؽ 
الحضاري والدقة العممية في الموضوعات التي خاض فييا،ولذا عرؼ بسعة االطالع والثقافة 
الواسعة مما فسح لو المجاؿ أف يحوؿ أي فكرة أو عمؿ مف مجاليا إلى آخر.لذا يعد  كتاب 

ة  في طبقات القراء(( مف أقدـ وأعظـ الموسوعات  التي تناولت القراء  في أطر ))غاية النياي
مختمفة كؿ  حسب صنفو ومراتبو ومنيا مرويات أبو عمرو الداني الذي اليضاىيو عمما وسعة 
و اخذ مساحو مف كتابو مف خالؿ مروياتو التي اعتمد عمييا عمييا ، مفصال إياه مف حيث 

ائص بأسموب عممي دقيؽ ،  اعتمد ابف الجزري في كتابو عمى األىمية في النوع والخص
أسس منيجية قائمة عمى أساس  توضيح البناء الفكري في عرض آراءه عمى تراجمو بشكؿ 
عاـ ومرويات أبو عمرو الداني بشكؿ خاص منطمقا في ذلؾ مف عممو بمصطمحات الجرح 

نصوص تمؾ المرويات في تراجـ والتعديؿ كونو محدث مشيور، لذا كاف لو بعض اآلراء عمى 
كتابو   ،معتمدا  في ذلؾ عمى ذلؾ مجموعة مف المالحظ والعبارات الدالة عمى ذلؾ في تراجـ 

 كتابو.
  :االحاالت

 

                                                 

ىػ(،جذوة المقتبس في ذكر 420الحميدي: أبو عبد اهلل محمد بف أبي نصر فتوح بف عبد اهلل االزدي)ت - 3))
ـ(،ص 2008)تونس،دار الغرب اإلسالمي،3والة األندلس،تحقيؽ بشار عواد معروؼ،ومحمد بشار عواد،ط

نشره وصححو ىػ(،الصمة في تاريخ أئمة األندلس ، عني ب578؛ابف بشكواؿ:خمؼ بف عبد الممؾ )ت286
؛ياقوت 405/ 2ـ(،3955)القاىرة،مكتبة الخانجي،2وراجع أصمو السيد عزت العطار الحسيني،ط

ىػ(،معجـ األدباء / إرشاد األريب إلى معرفة 626الحموي:شياب الديف أبو عبد اهلل بف عبد اهلل الرومي)ت
ديف محمد بف احمد بف ؛الذىبي: شمس ال32/325ـ(،3991)تونس،3األديب،تحقيؽ الدكتور إحساف عباس،ط

ىػ(،تذكرة الحفاظ،تحقيؽ عبد الرحمف بف يحيى المعممي،)دائرة المعرؼ 748عثماف بف قايماز)ت
؛لساف الديف ابف الخطيب:محمد بف عبد اهلل بف سعيد السمماني 2/3320ىػ(،3174العثمانية،
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-4/309ىػ(،3424)بيروت،دار الكتب العممية،3ىػ(،اإلحاطة في أخبار غرناطة،ط776الغرناطي)ت
ىػ(،غاية النياية 811؛ابف الجزري:اإلماـ شمس الديف أبي الخير محمد بف محمد بف عمي الدمشقي)ت330

؛ابف خير االشبيمي:أبو بكر محمد بف خير بف 449-3/447في طبقات القراء،)بيروت ، دار الكتب العممية(،
)بيروت، دار الكتب 3منصور،ط ىػ(،فيرسة ابف خير االشبيمي،تحقيؽ محمد فؤاد575عمر بف خميفة )ت

ىػ(،بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ 599؛الضبي:احمد بف يحيى بف احمد بف عميرة)3/41ـ(،3998العممية،
؛بروكمماف : كارؿ،تاريخ األدب العربي،تحقيؽ 433ـ(،ص3976أىؿ األندلس،)القاىرة،دار الكتاب العربي،
 .3/537ـ(،3977ارؼ،)دار المع5عبد الحميـ النجار ورمضاف عبد التواب،ط

والربض الفضاء حوؿ المدينة،ابف منظور:محمد بف محمد بف مكـر  – 2/405ابف بشكواؿ: الصمة، - 2))
)مادة 9/33ىػ(،3434)بيروت ،دار صادر،1ىػ(،لساف العرب،ط733ابو الفضؿ جماؿ الديف األفريقي)ت

 ربض(.
ىػ(،أنباه الرواة 646عمي بف يوسؼ)ت؛ القفطي:جماؿ الديف أبو الحسف 2/407ابف بشكواؿ:ـ.ف،  - 1))

؛ابف 2/142ـ(،3982)القاىرة،دار الفكر العربي،3عمى إنباء النحاة،تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ،ط
 .3/501الجزري:ـ.ف،

 .3/447ابف الجزري:ـ.ف،  - 4))
 ـ.ف. - 5))
 ـ.ف. -6))
 ـ.ف. -7))
 ـ.ف. -8))
 ـ.ف. -9))
 ـ.ف. -30))
 ـ.ف. -33))
 .2/407ابف بشكواؿ:ـ.ف، - 32))
 ـ.ف. - 31))
سكاف السيف بينيما،اسـ لكوره باألندلس بيف القبمة والمغرب مف قرطبة عمى نير  - 34)) بكسر اليمزة وا 

سنجؿ،بينيا وبيف قرطبة عشرة فراسخ،وىي كوره قديمة واسعة الرساتيؽ واألراضي،ياقوت الحموي:معجـ 
 .35/199ـ(،3995)دار صادر،2البمداف،ط

بفتح الباء وتشديد الجيـ،مدينة باألندلس مف أعماؿ كوره البيرة،خربت وانتقؿ أىميا إلى المرية،وبينيما  - 35))
 .3/199فرسخاف،ياقو الحموي:ـ.ف،

 .2/185ابف بشكواؿ: ـ.ف،  - 36))
 .3/192؛ ابف الجزري:ـ.ف،3/64تعرؼ بآبدة مف كور جياف،ياقوت الحموي:ـ.ف، - 37))
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 .3/361؛ لساف الديف:ـ.ف،3/9مف كور  البيرة،ياقوت الحموي:ـ.ف، - 38))
 .3/447ابف الجزري:ـ.ف، - 39))
)بيروت،مركز الشارقة 3دائرة المعا رؼ اإلسالمية، تحقيؽ إبراىيـ زكي واحمد الشنتاوي وآخروف،ط - 20))

 .9/336ـ(،3998لإلبداع الفكري،
أسماء القراء والرواة وأصوؿ القراءات وعقد الديانات بالتجويد أبو عمرو الداني: األرجوزة المنبو عمى  - 23))

 .82والدالالت ، بال ت ،ص
 .2/6ابف الجزري: ـ.ف ،  - 22))
 .3/487ـ.ف، - 21))
 .3/273ـ.ف  - 24))
 .3/447ـ.ف، - 25))
الذىبي:سير أعالـ النبالء،تحقيؽ مجموعة مف المحققيف بأشراؼ الشيخ شعيب  - 26))

 ـ(،الطبقة الرابعة والعشروف.3985مؤسسة الرسالة ،)بيروت،1االرناوؤط،ط
 ـ.ف. - 27))
 .7/406الصمة ،  - 28))
 .1/3323تذكرة الحفاظ، - 29))
 .448-3/443غاية النياية، - 10))
ىػ(،)الرياض، مكتبة الممؾ فيد 444حمتو: عبد اليادي، معجـ مؤلفات الحافظ أبو عمرو الداني)ت - 13))

 ـ(.2030ىػ/3413الوطنية،
 .51ـ.ف،ص - 12))
 .3/448ـ.ف، - 11))
تأليؼ عبد الواحد بف محمد بف أبي السداد أبو محمد المالقي،دراسة وتحقيؽ احمد بف عبد اهلل احمد   - 14))

 ـ.3988ىػ/3408المقرئ،إشراؼ محمد محمد محمد سالـ محيسيف ، 
 ـ.3986ىػ/3407عني بتحقيقو عزة حسف، - 15))
دراسة وتحقيؽ عبد المييمف عبد السالـ الطحاف، إشراؼ عبد الفتاح إسماعيؿ  - 16))

 ـ.3986ىػ/3406شمبي،
 ـ.3985تحقيؽ عمي حسيف البواب، - 17))
 ـ.2982تحقيؽ التيامي الراجي الياشمي، - 18))
 ـ.3984تحقيؽ يوسؼ عبد الرحمف المرعشمي، - 19))
 ـ.3988تحقيؽ عبد المييمف الطحاف، - 40))



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81)( اجمللد 3العدد )

 2028 ايلول

 

)1329 ) 
 

                                                                                                                                        

آلخر (،ربيع ا3تحقيؽ أ.د.غانـ قدوري الحمد،مجمة معيد اإلماـ الشاطبي لمدراسات القرآنية،العدد)  - 43))
 .146-111ىػ، صصػ 3425

 .286جذوة المقتبس،ص - 42))
 .2/406الصمة،  - 41))
 .199بغية الممتمس، ص - 44))
 .2/143أنباه الرواة،  - 45))
 .1/3320تذكرة الحفاظ، - 46))
 .448-3/447غاية النياية، - 47))
؛ سالـ: الدكتور محمد ،معجـ حفاظ القرآف الكريـ عبر التاريخ،)بيروت 3/448أبف الجزري: ـ.ف،  - 48))

 .74،دار الجيؿ ( ، المجمد الثاني  رقـ الترجمة 
محمد بف محمد بف محمد بف عمي بف يوسؼ بف الجزري ، أبو الخير ،شمس الديف العمري،    - 49))

لشافعي ، ولد في ليمة السبت الخامس والعشريف مف شير رمضاف سنة إحدى وخمسيف الدمشقي ثـ الشيرازي ا
وسبعمائة ،لو العديد مف الشيوخ الذيف تتممذ عمى أيدييـ ،وكذلؾ تالميذه،ولو العديد مف المؤلفات أبرزىا كتاب 

-2/237: ـ.ف ،  غاية النياية في طبقات القراء،توفي في سنة ثمانمائة وثالث وثالثوف ىجرية، ابف الجزري
)مصطفى  3؛ شرح طيبة النشر في القراءات العشر ، ضبطو وراجعو الشيخ عمي محمد الضباع ، ط 220

؛ شرح طيبة النشر في القراءات العشر ، حققو وعمؽ عميو الشيخ 4-1ـ( ، ص ص  3950البابي الحمبي ، 
، ؛ ابف تغري بردي :جماؿ  1ـ( ، ص2000ىػ /  3420)بيروت ، دار الكتب العممية ،  2أنس ميرة ، ط

ىػ( ، النجـو الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرة ، )القاىرة،  874الديف أبو المحاسف يوسؼ االتابكي )ت 
؛ العميمي: عبد الرحمف بف  36/ 34المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ والترجمة والطباعة والنشر ، د.ت( 

ـ( ، 3968)النجؼ ، الحيدرية ،  2تاريخ القدس والخميؿ ، طىػ( ، األنس الجميؿ ب 927محمد أبو اليمف )ت 
ىػ( ، الدارس في تاريخ المدارس ، تحقيؽ إبراىيـ 927؛ ألنعيمي :عبد القادر بف محمد الدمشقي )ت 454/ 2

؛ طاش كبرى زادة :عصاـ الديف  245/ 3ىػ( ،  3430)بيروت ، دار الكتب العممية ،  3شمس الديف ، ط
ىػ( ، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العمـو ، تحقيؽ 968ف مصطفى )ت أبو الخير احمد ب

؛ والشقائؽ  192/ 3ـ ( ، 3968كامؿ بكري وعبد الوىاب أبو النور ، )القاىرة ، دار الكتب الحديثة ، 
وي: أبو ؛ المكن19/ 3ـ( ،  3975العمانية في عمماء الدولة العثمانية ، )بيروت ، دار الكتاب العربي ، 

ىػ( ، الفوائد 3104الحسنات محمد بف عبد الحي بف الحافظ محمد بف عبد الحميـ بف محمد بف أميف )ت 
البيية في تراجـ الحنفية ، عني بتصحيحو وتعميؽ الزوائد عميو السيد محمد بدر الديف أبو فراس النعساني ، 

ىػ(، نفح الطيب مف 3043بف محمد )ت  ؛ المقري التممساني :احمد34)بيروت ، دار المعرفة ، د.ت( ، ص 
غصف األندلس الرطيب وذكر وزيرىا لساف الديف ابف الخطيب ، تحقيؽ د. إحساف عباس ، )بيروت ، دار 

ىػ( ، البدر الطالع بمحاسف مف بعد  3250؛ الشوكاني :محمد بف عمي )ت  3371/ 2ـ( ، 3968صادر 
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ىػ( ، 3107؛ القنوجي :صديؽ بف حسف )ت  46 -45/ 2القرف السابع ، )بيروت ، دار المعرفة ، د.ت( ، 
أبجد العمـو الوشي المرقـو في بياف أحواؿ العمـو ، تحقيؽ عبد الجبار زكار ، )بيروت ، دار النشر العممية ، 

ـ(  3967؛ زيداف :جرجي ، تاريخ آداب المغة العربية ، )بيروت ، مكتبة دار الحياة ،  334/ 2ـ( ، 3978
 .338/ 3ئرة المعارؼ اإلسالمية ، ؛ دا 247/ 1، 
 .3/30ابف الجزري:ـ.ف، - 50))
 .4-3/1ـ.ف، - 53))
 .3/30ـ.ف، - 52))
سنة انجاز ىذه النسخة في يـو الجمعة ثاني عشر  ربيع األولى سنة سبع وسبعيف وتسعمائة  - 51))

جازتو بيامشيا، محفوظة بالمكتبة العمومية باألستانة ،رقـ  ،وىي في 214بالقسطنطينية ،وىي بخط يده وا 
 .3/4سطرا.ابف الجزري:ـ.ف، 27ورقة ومسطرتيا  186

،وىي مف مخطوطات المائة التاسعة غير الكمالت التي سقطت مف  قديمة الخط ،مختمفة المسطرة - 54))
 .5-3/4ورقة، ابف الجزري: ـ.ف، 290،في 3647أصميا،محفوظة بدار الكتب المصرية ،رقميا:

ورقة،وكاف الفراغ مف إكماؿ ىذه النسخة  37مف مخطوطات المائة العاشرة غير التكممة التي ىي  - 55))
شير شعباف سنة اثنتيف وثمانيف ومائة،محفوظة في دار الكتب المصرية ،رقـ  بعد عشاء ليمة الثالثاء رابع

 .3/5ورقة، ابف الجزري:ـ.ف، 103،وىي: في 3636
 .5-3/4ابف الجزري:ـ.ف، - 56))
 ،3/1ـ.ف،  - 57))
 ـ.ف.  - 58))
 .3/1طبع مف الكتاب المجمد األوؿ بتمامو وعشروف ممزمة مف المجمد الثاني،ابف الجزري: ـ.ف،  - 59))
 ـ.ف. - 60))
 .3/1ـ.ف، - 63))
 .9-3/1ـ،ف،  - 62))
 .3/3،548ـ.ف،  - 61))
 .477 -4/  2ـ.ف،  - 64))
 .3/40ـ.ف، - 65))
 ـ.ف. - 66))
 .3/44ـ.ف. -67))
 ـ.ف. -68))
 .3/59ـ.ف، -69))
 .3/60ـ.ف، -70))
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 .3/65ـ.ف، -73))
 .3/66ـ.ف، -72))
 .3/68ـ.ف، -71))
 .3/76ـ.ف، -74))
 .3/89ـ.ف، -75))
 .3/304ـ.ف،  -76))
 .3/333ـ.ف، -77))
 .3/331ـ.ف،  -78))
 .325-3/324ـ.ف،  -79))
 .3/327ـ.ف، -80))
 .312-3/313ـ.ف، -83))
 .3/347ـ.ف،  -82))
 .3/363ـ.ف،  -81))
 ـ.ف. -84))
 . 3/383ـ.ف، -85))
 .3/384ـ.ف، -86))
 .3/396ـ.ف،   -87))
 .3/233ـ.ف، -88))
 .3/231ـ.ف،  -89))
 .3/234ـ.ف،  -90))
 .3/238ـ.ف، -93))
 .3/226ـ.ف،  -92))
 .3/228ـ.ف،  -91))
 .3/210ـ.ف، - 94))
 .3/241ـ.ف، –95))
 .3/245ـ.ف، –96))
 .3/251ـ.ف، –97))
 .3/295ـ.ف، –98))
 .3/124ـ.ف،  –99))
 .3/127ـ.ف، –300))
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 .3/112ـ.ف، –303))
 .3/311ـ.ف، –302))
 .3/114ـ.ف،  –301))
 .3/119ـ.ف، -304))
 .3/146ـ.ف،–305))
 .149/ 3ـ.ف، –306))
 .3/150ـ.ف، –307))
 .3/153ـ.ف،  –308))
 .151/ 3ـ.ف، - 309))
 .3/151ـ.ف، –330))
 .3/155ـ.ف، –333))
 .3/156ـ.ف، –332))
 .3/159ـ.ف،  –331))
 .3/161ـ.ف،–334))
 .3/161ـ.ف،–335))
 .3/167ـ.ف، –336))
 .3/167ـ.ف، –337))
 .3/175ـ.ف،–338))
 .175/ 3ـ.ف،  –339))
 .3/176ـ.ف، –320))
 .3/177ـ.ف، –323))
 .3/178ـ.ف، –322))
 .3/180ـ.ف،  –321))
 .3/185ـ.ف،   -324))
 .3/188ـ.ف، –325))
 .3/193ـ.ف،–326))
 3/196ـ.ف، –327))
 .3/399ـ.ف، –328))
 .3/431ـ.ف،  –329))
 .3/420ـ.ف، –310))
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 .3/425ـ.ف، –313))
 .3/412ـ.ف، -312))
 .3/412ـ.ف، –311))
 .3/414ـ.ف، –314))
 .3/442ـ. ف،  –315))
 .3/456ـ.ف، –316))
 .3/465ـ.ف، - 317))
 .467-3/466ـ.ف، –318))
 .3/269ـ.ف، –319))
 .3/473ـ.ف، –340))
 .3/493ـ.ف، –343))
 .3/497ـ.ف، –342))
 .3/534ـ.ف، –341))
 .3/539ـ.ف، - 344))
 .2/32ـ.ف، –345))
 .2/52ـ.ف،  –346))
 .2/64ـ.ف،  –347))
 .2/72ـ.ف، –348))
 .2/76ـ.ف، –349))
 .2/79ـ.ف، –350))
 .2/86ـ.ف، –353))
 .2/306ـ.ف، –352))
 .308-2/307ـ.ف،  –351))
 .2/323ـ.ف، –354))
 .2/323ـ.ف،  –355))
 .2/318ـ.ف، –356))
 .2/341ـ.ف، -357))
 .2/363ـ.ف،  –358))
 .2/366ـ.ف، –359))
 .2/366ـ.ف، -360))
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