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ٱ ٻ ٻ

 :الملخص
 موضوع البحث:

هـ( في القراءات 253ني ت)جهود محمد بن عيسى األصبهايتناول البحث "
 ".وعلومها

 أهداف البحث:
التعرف على جهود محمد بن عيسى األصبهاني في القراءات وعلومها المتعلقة  -

 بها، كرسم المصحف، وضبطه، والوقف واالبتداء، وعد اآلي.
مامته، وعلو شأنه في القراءات وعلومها الوقوف  - على مكانة محمد بن عيسى، وا 

 كافة، حيث أّلف في كل علم من تلك العلوم.
إظهار أهمية أسانيده ومروياته المنقولة عنه في كل فّن من تلك الفنون، وبيان  -

 .كثرة تلك النقوالت المروية عنه في ذلك
ذكر المصادر األصلية والمعتبرة التي  إبراز مكانة أسانيده ومروياته، من خالل -

 نقلت عنه في كل علم من تلك العلوم.

 (ـه 253)ت  جهود حممد بن عيىس األصبهاين
 ءات وعلومهايف القرا

 د. فهد بن مطيع المغّذويإعداد: 
 األستاذ المشارك بقسم القراءات 

 كلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية 
 الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
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 منهج البحث:
 قمت بدراسة عن اإلمام محمد بن عيسى األصبهاني للتعريف به بإيجاز. -
 ،"اءات " وعلومها، كـ " رسم المصحفجمعت جهود محمد بن عيسى في " القر  -

" كٌل في مبحث مستقل، مع بيان  و" عد اآلي ،و" الوقف واالبتداء " ،و" ضبطه "
 الجوانب المتعلقة بجهوده في تلك العلوم.

مع ذكر أعداد  –قدر اإلمكان  –استوعبت جميع المصادر التي نقلت عنه  -
األسانيد والمرويات المنقولة عنه في تلك المصادر ما أمكن، والتمثيل لها بمثال 

 واحد.
 م التي برع فيها.ختمت كل مبحث بملخص لجهوده في تلك العلو  -

 أهم نتائج البحث:
الجهود العظيمة التي قّدمها اإلمام محمد بن عيسى في القراءات وعلومها،  -

من األسانيد  امن خالل تأليفه فيها، واشتغاله بها، حتى تحّصل لدينا كثير  
 والروايات المنقولة عنه في كثير من أمهات كتب تلك العلوم.

أّلف في علم عد آي القرآن، كما نقل عنه يعد محمد بن عيسى أول من  -
 هـ(.290العباس بن الفضل ت)

مصادر تلك العلوم التي  األهمية البالغة ألسانيده ومروياته، فهي من أهم -
 وأثبتوها في مصنفاتهم. ،وتناقلوها ،لذا اعتنى بها العلماء ؛برع فيها

، كما في اير  القيمة العلمية لمروياته، فقد اعتمدت عليها بعض المصادر كث -
علم عد اآلي، فقد أثبتت بعض المصادر أقواله في عّد كل سورة من سور 

 القرآن.
 علومها. –القراءات  – محمد بن عيسى –جهود : الكلمات المفتاحية
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 المقدمة:
يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه، والصالة  االحمد هلل رب العالمين، حمد  
 .له وصحبه أجمعينن، وعلى آوالسالم على نبينا محمد الهادي األمي

 وبعد:
وتبقى مآثر العلماء ومؤلفاتهم شاهدة على  ،تتوالى العصور واألزمانف

عنايتهم بالعلوم التي برزوا فيها، فما ِمْن علم إال وقيض هللا له من العلماء من 
كعلم  ،َيْحِمله ويبلغه للناس، ومن ذلك علم القراءات وما يتعلق بها من علوم أخرى 

 و" عد اآلي ". ،"و " الوقف واالبتداء ،و" ضبطه " ،"لمصحفرسم ا"
عز -فلقد برز في تلك العلوم علماء أفذاذ، نذروا أنفسهم لخدمة كتاب هللا 

محمد بن عيسى اإلمام به وبعلومه، ومن أولئك العلماء "واالشتغال  -وجل
وله فيه إاّل  افما من ِعْلم من هذه العلوم المذكورة آنف   ،"هـ(253األصبهاني ت)

 ،"و" الوقف واالبتداء ،و" الضبط " ،و" الرسم " ،ُمَصنَّف، فقد أّلف في " القراءات "
لكن مؤلفاته في جميع تلك العلوم مفقودة لم تصل إلينا، فأحببت أن  ،و" عد اآلي"

ُأبرز جهوده في هذه العلوم، وأن أجمعها في هذا البحث الذي أسميته بـ " جهود 
 هـ( في القراءات وعلومها ".253ت)محمد بن عيسى األصبهاني 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
 هـ(، ومن ذلك:253مكانة محمد بن عيسى األصبهاني ت) -1

أحد الحذاق، وكان  ،إمامته في القراءات والعربية، قال الذهبي: " المقرئ  -أ
في النحو ". وقال ابن الجزري: " إمام في القراءات، كبير مشهور، وكان  ارأس  
 في القراءات ". افي النحو، أستاذ   امام  إ
معاصرته لكبار أئمة القراءات، فشيوخه في القراءة هم من طبقة القراء  -ب

وسليم بن  ،هـ(220وخالد بن خالد ت ) ،هـ(220العشرة، كخلف البّزار ت)
 وغيرهم. ،هـ(188عيسى ت)
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ي نفين فثناء العلماء عليه، ومن ذلك قول أبي نعيم: " أحد األئمة والمص -جـ 
وقال إبراهيم بن أورمة: " لو أنفق رجل  ."القراءات، إمام عصره في القرآن

 ".محمد بن عيسى –أبا عبد هللا  :ما جمع ما جمع المقرئ، يعني اثالثين ألف  
 المقرئ ". :أعلم منه في فنَّه، يعني اوقال أبو زرعة: " ما رأيت أحد  

 ذلك: أهمية مروياته في القراءات وعلومها، ومن -2
 ورودها في كثير من أمهات كتب الفّن المختصة. -أ
 كثرة مروياته وأسانيده التي تمتلئ بها كتب تلك الفنون. -ب
 عنايته بالقراءات وعلومها، ومن ذلك: -3
وأصبح  ،وَبَرع ،َ ، وذلك بعد أن َقرأاوثاني   أوال   -في القراءة اأّن له اختيار   -أ

 لذلك. مؤهال  
لقراءات، والعلوم المتعلقة بها، كعلم رسم المصحف، تصنيفه في علم ا -ب

 وضبطه، والوقف واالبتداء، وعد اآلي.
مما دعاني إلبراز جهوده فيها،  ؛يع تصانيفه في تلك العلوم مفقودةأّن جم -4

ظهار عنايته بها في هذا البحث.  وا 
 الدراسات السابقة:

أو  ،هـ(253لم أقف على َمْن قام بدراسة محمد بن عيسى األصبهاني ت)
إظهار جهوده في القراءات، أو في علومها المتعلقة بها، أما التأليف في جهود 

وجهوده في علم علماء القراءات ففيه دراسات سابقة، منها: "اإلمام ابن الجزري 
. و" اإلمام المتولي وجهوده في (1)/ نبيل بن محمد آل إسماعيلالقراءات" للدكتور

 .(2)دكتور / إبراهيم بن سعيد الدوسري علم القراءات " لألستاذ ال
 

                                                 

 م.2002( طبعته دار ابن حزم، 1)
( وأصله رسالة ماجستير للمؤلف  م1999-ه 1،1420الرياض، )ط  –( طبعته مكتبة الرشد 2)

 أصول الدين بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. في القرآن وعلومه، بكلية
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 حدود البحث:
ى األصبهاني تكمن حدود البحث في إظهار جهود محمد بن عيس

طه، والوقف علم القراءات، ورسم المصحف، وضب" هـ( في كل من:253ت)
مع ذكر مصنفاته التي أّلفها في تلك العلوم، ومروياته  ،واالبتداء، وعد اآلي"
كتب الفّن المختصة، وذكر تلك المصادر التي أوردتها، وأسانيده المثبوتة في 
 لالختصار. –والتمثيل لها بمثال واحد  –قدر اإلمكان  –وأعداد تلك المرويات 

 خطة البحث:
 قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة، وفهارس.

 تشتمل على المقدمة: 
 وأسباب اختياره. أهمية الموضوع -
 سابقة.الدراسات ال -
 حدود البحث. -
 خطة البحث. -
 منهج البحث. -
 وفيه ترجمة اإلمام محمد بن عيسى األصبهاني، وتشتمل على:التمهيد ، 

 اسمه ونسبه ومولده. :أوًل 
 شيوخه وتالميذه. :اثانيً 
 ثناء العلماء عليه. :اثالثً 
 مؤلفاته ووفاته. :ارابعً 
 .المبحث األول: جهوده في القراءات 
 ني: جهوده في رسم المصحف.المبحث الثا 
 .المبحث الثالث: جهوده في ضبط المصحف 
 .المبحث الرابع: جهوده في الوقف والبتداء 
 .المبحث الخامس: جهوده في عد آي القرآن 
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 وتشتمل على أهم النتائج. :الخاتمة 
  .فهرس المصادر والمراجع 

 منهج البحث:
 بدراسة موجزة عن اإلمام محمد بن عيسى األصبهاني، تشتمل على: مهدت -1

 "التعريف به، وذكر شيوخه وتالميذه، وثناء العلماء عليه، ومؤلفاته ووفاته".
 جمعت جهوده في العلوم اآلتية: -2

 القراءات. -
 رسم المصحف. -
 ضبط المصحف. -
 الوقف واالبتداء. -
 عد اآلي. -

ت الجوانب المتعلقة بها، من خالل الحديث كٌل في مبحث مستقل، وبين
 عن:
 مصنفه الذي أّلفه في تلك العلوم. -
 مروياته التي أوردتها المصادر المختصة في تلك العلوم. -
 أسانيده المذكورة في تلك المصادر. -

 من تلك الجوانب. اذكرت المصادر التي أوردت عنه شيئ   -3
في جميع تلك  –قدر اإلمكان  – استوعبت جميع المصادر التي نقلت عنه -4

 العلوم، مع ذكر مؤلفيها وسنة وفياتهم.
ر من تلك المصادر ذكرت أعداد األسانيد والمرويات المروية عنه في كل مصد -5
 .قدر اإلمكان –
 ألجل االختصار. ك األسانيد والمرويات بمثال واحدمثلت لتل -6
كما ورد عنه بنصه في تلك  – في اإلسناد أو الرواية –أوردت ذلك المثال  -7

 المصادر.



 أبحاث
 (هـ 253)ت  جهود محمد بن عيسى األصبهاني

 د. فهد بن مطيع المغذّوي في القراءات وعلومها

 

 

 

 

-353- 

أثبت ذلك المثال بتمامه كما ورد، إال إن كان فيه طول فأقتصر على موضع  -8
 الشاهد منه.

ذكرت جميع أسانيده المتعلقة بالقراءة والرواية بنصها كما وردت في مصادرها  -9
 المختصة.

 لجهوده في ذلك العلم. اذكرت في نهاية كل مبحث ملخص   -10
تركت التعريف باألعالم الواردين ضمن النصوص المنقولة خشية إثقال  -11

 الحواشي بذلك.
ظهار  علقت على بعض المس -12  .ائل التي تحتاج إلى بيان وا 
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 التمهيد
 ترجمة اإلمام محمد بن عيسى األصبهاني

 : اسمه ونسبه ومولده:أوًل 
 .(1)اسمه: محمد بن عيسى، بإجماع أصحاب التراجم

 .(2)منهم من اقتصر على ذلك، كأبي حاتمف
حيث قال: محمد بن عيسى بن إبراهيم  ،ومنهم من زاد في نسبه، كأبي نعيم

 .(3)بن رزينا
، وعمر (6)، والزركلي(5)والسيوطي ،(4)وكذلك ذكره كل من: ابن الجزري 

 .(7)كّحالة
ومنهم من نقص على ذلك: كالذهبي، حيث قال: محمد بن عيسى بن 

 .(8)رزين
 .اأيض   (9)لك ذكره الصفديوكذ

 ،(11)، وأبو نعيم(10)أما كنيته فـ " أبو عبد هللا "، ذكر ذلك: ابن أبي حاتم
                                                 

(، وتاريخ أصبهان ألبي نعيم األصبهاني 8/39انظر ترجمته في: الجرح والتعديل البن أبي حاتم )( 1)
( وغاية النهاية 4/207(، والوافي بالوفيات للصفدي )1/223ومعرفة القراء الكبار للذهبي )(، 2/149)

(، واألعالم لخير الدين الزركلي 1/205بغية الوعاة للسيوطي )(، و 02/223البن الجزري )
 (.11/103(، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة )6/223)
 (.8/39انظر: الجرح والتعديل )( 2)
 (.2/149انظر تاريخ أصبهان ) (3)
 (.2/222انظر: غاية النهاية )( 4)
 (.1/205( انظر: بغية الوعاة )5)
 (.6/322)انظر: األعالم ( 6)
 (.11/103)انظر: معجم المؤلفين ( 7)
 (.1/223)( انظر: معرفة القراء 8)
 (.4/207)الوافي بالوفيات ( انظر: 9)
 (.8/39)( انظر: الجرح والتعديل 10)
 (.2/149)( انظر: تاريخ أصبهان 11)
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 .(4)، وكّحالة(3)، والزركلي(2)، والسيوطي(1)وابن الجزري 
 أما لقبه فـهو: "المقرئ، النحوي، التيمي، الرازي، األصبهاني ".

 .(5)"فقد لقبه ابن أبي حاتم بـ " المقرئ األصبهاني 
 .(6)وأبو نعيم بـ "التيمي المقرئ "

 .(7)والذهبي: بـ "التيمي، الرازي، ثم األصبهاني، المقرئ "
 .(8)وكذلك ذكره الصفدي

 .(10)، وكذلك ذكره الزركلي(9)وقال ابن الجزري: التيمي، األصبهاني
 .(11)األصبهاني، النحوي، المقرئ  وقال السيوطي: التيمي، الرازي 

 .(12)ي، األصبهاني، مقرئ، نحوي وقال كحالة: التيم
 وفي بعض كتب القراءات " األصفهاني " بدل "األصبهاني".

 مولده:
 ."(14)، وأصله من " أصبهان(13)ولد بالريّ 

                                                 

 (.2/222( انظر: غاية النهاية )1)
 (.1/205( انظر: بغية الوعاة )4)
 (.6/322)انظر: األعالم ( 3)
 (.11/103)انظر: معجم المؤلفين ( 4)
 (.8/39)( انظر: الجرح والتعديل 5)
 (.2/149انظر تاريخ أصبهان ) (6)
 (.1/223)( انظر: معرفة القراء 7)
 .(4/207)الوافي بالوفيات انظر  (8)
 (.2/222)( انظر غاية النهاية 9)
 (.1/205)( انظر بغية الوعاة 10)
 (.6/322)( انظر األعالم 11)
 (.11/103)( انظر معجم المؤلفين 12)
( وهي اليوم 3/116معجم البلدان لياقوت الحموي: )مدينة مشهورة من أمهات البالد. انظر: ( 13)

  جزء من الجنوب الشرقي لمدينة طهران بإيران.
 =،(1/206)معجم البلدان: ( أصبهان: مدينة عظيمة مشهورة: من أعالم المدن وأعيانها. انظر 14)
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 .(2)والزركلي (1)ذكر ذلك: أبو نعيم
 .(3)ونشأ بأصفهان  ،وقال الهذلي: ولد بالري 

 ولم تذكر المصادر سنة والدته.
 : شيوخه وتالميذه:اثانيً 

 شيوخه:  - أ
تتلمذ اإلمام محمد بن عيسى األصبهاني على كثير من شيوخ القراءات 
والعربية والحديث، قال أبو نعيم: روى عن الكوفيين والبصريين أبي نعيم 

 وقبيصة... إلخ.
وسأذكر أسماء شيوخه مع اإلشارة إلى المصادر التي ذكرتهم ومواضع 

 تراجمهم.
 : شيوخه في القراءة:أوًل 
 هـ(.240ت ) (4)ير بن يوسف بن أبي نصر النحوي نص - 1
 هـ(.220ت ) (5)خالد بن خالد: أبو عيسى الكوفي - 2
 هـ(.211ت ) (6)الحسن بن عطية بن نجيح أبو محمد الكوفي - 3
 

                                                                                                                            

 .حدى مدن إيران وتقع جنوب طهرانوهي اليوم إ
 (.2/149)( انظر: تاريخ أصبهان 1)
  (.6/322)انظر األعالم ( 2)
 (.107انظر الكامل للهذلي ) (3)
وابن ( 4/207ت: )اوالصفدي في الوافي بالوفي(، 1/223( ذكره الذهبي في معرفة القراء: )4)

(، وغاية النهاية 1/213رفة القراء )وانظر ترجمته في: مع. (222/2)الجزري في غاية النهاية: 
(2/340.) 
(، وغاية 1/210( وانظر ترجمته في: معرفة القراء )222/2)( ذكره ابن الجزري في غاية النهاية 5)

 (.1/220)النهاية 
(، وابن 4/207(، والصفدي في الوافي بالوفيات )223/1الذهبي في معرفة القراء: )( ذكره 6)

 (.274/2)غاية النهاية:  :(، وانظر ترجمته في222/2)الجزري في غاية النهاية: 
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 هـ(.223ت ) (1)، أبو سليمان المصري يزيدداود بن أبي طيبة، هارون بن  -4
 هـ(. 229ت ) (2)يالبغدادخلف بن هشام، أبو محمد البّزار  -5
 هـ(.224ت ) (3)، أبو َمْعَمر البصري الحجاجعبد هللا بن عمرو بن  -6
 هـ(.219ت ) (4)سليمان بن داود، أبو أيوب الهاشمي البغدادي -7
 هـ(.188ت ) (5)سليم بن عيسى بن سليم، أبو عيسى الكوفي -8
 هـ(.264ت ) (6)يونس بن عبد األعلى بن موسى، أبو موسى المصري  -9
 . (7)محمد بن أبي حماد الكوفي وعبد الرحمن بن سكين، أب -10
 .(8)حماد بن بحر الكوفي -11
 .(9)الرازي نوح بن أنس، أبو محمد  -12
 . (10)الصباح بن محارب التميمي الكوفي -13
 . (11)أشعث بن عطاف، أبو النضر األسدي -14

رة، وطبقة رواتهم، ولو تأملنا شيوخه في القراءة نجد أنهم من طبقة القراء العش
هـ( هو أحد القراء العشرة، وأحد الرواة عن سليم 220فخلف بن هشام البّزار ت )

                                                 

(، 1/182(، وانظر ترجمته في: معرفة القراء )2/222( ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: )1)
 (.1/279)وغاية النهاية: 

(، 1/208(، وانظر ترجمته في: معرفة القراء )2/222ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: )( 2)
 (.1/272): وغاية النهاية

 (.1/439)(، وانظر ترجمته في: غاية النهاية: 2/222ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ) (3)
 ( 1/313) :(، وانظر ترجمته فيها2/222ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ) (4)
(، 1/138(، وانظر ترجمته في: معرفة القراء )2/222ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: )( 5)

 ( 1/257)وغاية النهاية: 
(، 1/189(، وانظر ترجمته في: معرفة القراء )2/222ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: )( 6)

 ( 1/318)وغاية النهاية: 
 (.1/406) :(، وانظر ترجمته فيها2/222ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ) (7)
 (.1/369) :ظر ترجمته فيها(، وان2/222ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ) (8)
  .(2/343) :(، وانظر ترجمته فيها2/222ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ) (9)
 (.1/335) :(، وانظر ترجمته فيها2/222ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ) (10)
 (.1/171) :(، وانظر ترجمته فيها2/222ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ) (11)
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هـ( هو صاحب 240(، ونصير بن يوسف النحوي ت)هـ156عن حمزة الزيات ت )
هـ( ومن أشهر رواته، وجلة أصحابه، وخالد بن خالد ت 189الكسائي ت)

هـ( 188يم عنه، أما سليم عيسى ت )هـ( هو أحد راوَيْي حمزة من رواية سل220)
 ، وهو أخص أصحابه وأضبطهم.افهو راوي حمزة أيض  

فأخذه عن هؤالء العلماء المتفوقين يوحي بتلقيه عن كبار أئمة الفن 
 المبرزين فيه.

 : روى الحروف عن:اثانيً 
 .هـ(213، ت )(1)، أبو محمد الكوفيباذامعبيد هللا بن موسى بن  -1
 .هـ(200، ت )(2)، أبو يحيى العنزي الرازي إسحاق بن سليمان -2
 .هـ(219ت ) (3)بن حماد، التيمي الطلحي عمروأبو نعيم، الفضل بن  - 3
 .هـ(215، ت )(4)السوائي الكوفي عامرقبيصة بن عقبة، أبو  -4

 : روى الحديث عن:اثالثً 
ْشَتِكيّ  أبوعبد الرحمن بن عبد هللا،  - 1  .(5)محمد الدَّ
 .(6)لَجْرِميسعيد بن محمد ا - 2
 .(7)إبراهيم بن ُرْستم المروزي  - 3

                                                 

وابن  ،(1/223والذهبي في معرفة القراء: ) ،(2/149أبو نعيم في تاريخ أصبهان: ) ذكره( 1)
(، وغاية النهاية: 1/168وانظر ترجمته في: معرفة القراء: ) ،(2/222الجزري في غاية النهاية: )

(1/493). 
وابن  ،(1/223والذهبي في معرفة القراء: ) ،(2/149ذكره أبو نعيم في تاريخ أصبهان: ) (2)

 ،(1/391)وانظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري:  ،(2/222في غاية النهاية: ) الجزري 
 (.8/111)والثقات البن حبان: 

(، 13/307ترجمته في تاريخ بغداد ) وانظر(، 2/149( ذكره أبو نعيم في تاريخ أصبهان: )3)
 (.10/142)وسير أعالم النبالء: 

وانظر ترجمته في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (، 2/149ذكره أبو نعيم في تاريخ أصبهان: ) (4)
 (.10/130)(، وسير أعالم النبالء للذهبي: 14/493)
 (.5/254)(، وانظر ترجمته فيه: 8/39ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: )( 5)
 .(4/59)(، وانظر ترجمته فيه: 8/39ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ) (6)
 .(2/99)(، وانظر ترجمته فيه: 8/39بن أبي حاتم في الجرح والتعديل: )ذكره ا (7)
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 .(1)البصري معلى بن أسد، أبو الهيثم  - 4
ْيِسيعمرو بن أبي سلمة، أبو الحفص  - 5  هـ(.214ت ) (2)التِّنِّ

 تالميذه: -ب 
 .هـ(290ت ) (3)الفضل بن شاذان بن عيسى، أبو العباس الرازي  - 1
 .هـ(289ت )  (4)ال الحسن بن العباس بن أبي مهران الجمّ  - 2
 .(5)حمدان بن المرزبان بن هشام، أبو سهل التّمار - 3
 .هـ(294ت) (6)جعفر بن عبد هللا بن الصّباح، أبو عبد هللا األصبهاني  - 4
 .(7)يوسف الغّزال أبويعقوب بن إبراهيم،  - 5
 هـ(.296ت ) (8)، أبو بكر األصبهانيإبراهيممحمد بن عبد الرحيم بن  -6
 

                                                 

  .(8/334)(، وانظر ترجمته فيه: 8/39ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ) (1)
( ذكره أبو نعيم األصبهاني ضمن سنده في الحديث الذي رواه عن محمد بن علي بن حبيش، 5)

محمد بن عيسى األصبهاني، عن عمرو بن أبي ساعة، ثم  عن إسحاق، عن إبراهيم الكوفي، عن
وانظر ترجمه في: (. 2/149صلى هللا عليه وسلم. انظر: تاريخ أصبهان: )-ساق سنده إلى النبي 

 .(8/343)( وسير أعالم النبالء للذهبي: 6/235الجرح والتعديل: )
( وابن 1/223) عرفة القراء:(، والذهبي في م8/39( ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: )6)

  .(2/10) :ها(، وانظر ترجمته في2/222الجزري في غاية النهاية: )
( وانظر 2/222(، وابن الجزري في غاية النهاية )1/2223في معرفة القراء: )ذكره الذهبي  (4)

 .(1/216): هاترجمته في
( وانظر 2/222ة النهاية )(، وابن الجزري في غاي1/2223في معرفة القراء: )ذكره الذهبي  (5)

 ( 1/260) :هاترجمته في
( وانظر 2/222(، وابن الجزري في غاية النهاية )1/2223في معرفة القراء: )ذكره الذهبي  (6)

 .(1/192) :هاترجمته في
رواه عن أبي محمد بن حّيان، عن يعقوب بن ذكره أبو نعيم ضمن سنده في الحديث الذي  (7)

صلى هللا - ثم ساق سنده إلى النبي -محمد بن عيسى  -ي عبد هللا المقري إبراهيم الغّزال، عن أب
 ،(2/222وذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ) ،(2/149تاريخ أصبهان: ) :انظر. عليه وسلم

 (.2/386): هاوانظر ترجمته في
  .(2/169): ا( وانظر ترجمته فيه2/222ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ) (8)
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 .(1)مد بن يحيى التارمي المالكيأح -7
 .(2)الحسين بن إسماعيل، أبو محمد الضرير -8
 .(3)أحمد بن الخليل بن أبي فراس التميمي-9
 .(4) األصبهانيسيدبلة، أبو عبد هللا  بنمحمد بن عصام  -10
 .(5)إبراهيم بن أحمد بن نوح األصبهاني -11
 .(6)الشعيري محمد بن أحمد بن الحسن، أبو جعفر  -12
 .(7)محمد بن الهيثم، أبو عبد هللا األصبهاني -13
 .(8)القاسم بن عبد هللا، أبو محمد الفارسي -14
 هـ(.318ت ) (9)عبد هللا بن أحمد بن إبراهيم، أبو العباس البلخي -15
 .(10)األصبهاني الخّزار، أبو عمران الرحمنموسى بن عبد  -16
 .(11)محمد بن أحمد، أبو العباس الرازي  -17
 .(12)البخاري الهيثم بن إبراهيم بن أحمد، أبو القاسم  -18
 هـ(.275ت) (13)أبو حاتم، محمد بن إدريس الرازي  -19
 

                                                 

  .(1/149): ا( وانظر ترجمته فيه2/222كره ابن الجزري في غاية النهاية: )ذ (1)
 (.1/238): ا( وانظر ترجمته فيه2/222ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ) (2)
  .(1/52): ا( وانظر ترجمته فيه2/222ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ) (3)
 (.2/197): ا( وانظر ترجمته فيه2/222ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ) (4)
  .(1/9): ا( وانظر ترجمته فيه2/222ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ) (5)
 .(2/61): ا( وانظر ترجمته فيه2/222ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ) (6)
  .(2/274): ا( وانظر ترجمته فيه2/222ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ) (7)
  .(2/19): ا( وانظر ترجمته فيه2/222ره ابن الجزري في غاية النهاية: )ذك (8)
  .(1/403): ا( وانظر ترجمته فيه2/222ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ) (9)
  .(2/320): ا( وانظر ترجمته فيه2/222ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: )( 10)
  .(2/94): ا( وانظر ترجمته فيه2/222ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ) (11)
  .(2/357): ا( وانظر ترجمته فيه2/222ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ) (12)
 (.2/97)(، وانظر ترجمته في: غاية النهاية: 8/39ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ) (13)
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 هـ(.286)ت  (1)الكوفي  يعقوبإسحاق بن إبراهيم بن عثمان، أبو  -20
 (2)الُبْرَساِنيأحمد بن محمد بن سهل  -21
 : ثناء العلماء عليه:اثالثً 

لذا جاء الثناء عليه  ؛عصره علماءي مكانة بين لمحمد بن عيسى األصبهان
 :اآلتيمن قبل معاصريه، وَمْن ترجموا له، وسأوجز أقوالهم في  اعطر  

 .(3)قال ابن أبي حاتم: ُسئل أبي عنه: فقال: صدوق 
 وقال أبو نعيم: أحد األئمة والمصنفين في القراءات، إمام عصره في القرآن.

: يا اأنه قال يوم   -رحمه هللا-مشايخنا عنه  وقال أبو محمد بن حّيان: " َذَكر
نمن الذي أفلح منكم، إن كان ابن األصبهاني َفِمّنا،  ،أهل الّري  كان إبراهيم بن  وا 

ن كان الخط ن كان جرير َفِمّنا، وا  ي موسي َفِمّنا، وا  علمكم، ما أفلح منكم إال  َفَجدِّ
ني أقول لكم حتى تموتوا كمد    ".  ارجل واحد، وا 

ر القاضي أبو أحمد، عن محمد بن َأَبان المديني، قال: سمعت وقال: "ذك 
 :ما جمع ما جمع المقرئ، يعني اإبراهيم بن أورمة يقول: لو أنفق رجل ثالثين ألف  

 أبا عبد هللا".
 :َفنِّه، يعني فيأعلم منه  اوقال: "وكان أبو زرعة يقول: ما رأيت أحد  

 .(4)المقرئ"
"أعلم الناس في زماننا  :لرازي، قالونقل الهذلي عن العباس بن الفضل ا

                                                 

مد بن علي بن حبيش، عن الذي رواه عن محذكره أبو نعيم األصبهاني ضمن سنده في الحديث  (1)
صلى هللا عليه -إسحاق بن إبراهيم الكوفي، عن محمد بن عيسى األصبهاني، ثم ساق سنده إلى النبي 

  .(1/5)غاية النهاية:  :(، وانظر ترجمته في2/149انظر تاريخ أصبهان: ) .وسلم
ْندَويه عن أحمد بن أبو نعيم ضمن سنده في الحديث الذي رواه عن عبد هللا بن محمد بن مَ ذكره  (2)

صلى -سهل الُبْرساني، عن أبي عبد هللا محمد بن عيسى المقرئ، ثم ساق سنده إلى النبي بن محمد 
  .(2/150). انظر تاريخ أصبهان: هللا عليه وسلم

  .(2/224)( وغاية النهاية: 1/223(. ومعرفة القراء ا: )8/39الجرح والتعديل: ) انظر: (3)
  .(2/149)ان: انظر: تاريخ أصبه (4)
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اليوم بالقرآن ووجوهه، والنحو وطرقه محمد بن عيسى، وهو أول من صّنف في 
 ". (1)العدد، وخّرج هجاء المصاحف

 .(2)في النحو اوقال الذهبي: المقرئ أحد الُحذَّاق، وكان رأس   -1
 .(3)في العربية اوقال الصفدي: أحد األعالم، وكان رأس   -2
في  اجزري: إمام في القراءات، كبير مشهور، وكان إمام  وقال ابن ال -3

 .(4)في القراءات االنحو، أستاذ  
 .(5)في العربية، والقراءات، وروى الحديث  اوقال السيوطي: كان رأس   -4
 .(6)وقال الزركلي: إمام في القراءات، عالم بالعربية -5

 : مؤلفاته ووفاته:ارابعً 
 مؤلفاته: -أ 

هي: القراءات، ورسم  ،في علوم شتى نفاتألف محمد بن عيسى عدة مص
 والعدد، وغيرها، وهي كما يلي: ،والوقف واالبتداء ،المصحف، وضبطه

 .(7)كتاب " الجامع في القراءات  - 1
 .(8)كتاب في رسم المصحف  - 2
 . (9)كتاب في ضبط المصحف -3
 .(10) كتاب في الوقف واالبتداء -4

                                                 

 (.107-1( انظر: الكامل في القراءات للهذلي: )1)
  .(1/223)انظر: معرفة القراء:  (2)
  .(4/207)الوافي بالوفيات: انظر:  (3)
  .(224، 2/222)غاية النهاية: انظر:  (4)
  .(1/205) :انظر: بغية الوعاة (5)
  .(6/322) :األعالمانظر:  (6)
(، والزركلي 2/224(، وابن الجزري في غاية النهاية: )1/223ة القراء: )الذهبي في معرفذكره  (7) 

 (.11/103)(، وكحالة في معجم المؤلفين: 6/322في األعالم: )
(، والزركلي 2/224(، وابن الجزري في غاية النهاية: )1/223الذهبي في معرفة القراء: )ذكره  (8)

 (. 11/103) (، وكحالة في معجم المؤلفين:6/322في األعالم: )
 (.55(، وابن النديم في الفهرست: )ص:9)ص: :ذكره أبو عمرو الداني في كتابه " المحكم" (9)
 (. 1/186أشار إليه الهذلي في " الكامل": ) (10)
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 .(1)كتاب في العدد - -5
 .(2)في جواز قراءة القرآن على طريق المخاطبةكتاب  - -6

وجميع مؤلفاته مفقودة لم تصل إلينا، لكن حفظت لنا الكتب مروياته في 
 والعدد، وغيرها. ،والوقف واالبتداء ،القراءات، ورسم المصحف، وضبطه

وهو من دواعي الكتابة في هذا البحث، إلظهار تلك المرويات المتناثرة 
 ي الكالم عنها في المباحث الخاصة بجهوده في تلك العلوم.وسيأت ،والوقوف عليها

 وفاته: -ب 
 اختلف في سنة وفاته على عدة أقوال، على النحو اآلتي:

، (3)الذهبي هـ( وهو قول األكثر، قال به:253أنه توفى سنة ) - 1
 .(8)، وكّحالة (7)، والزركلي(6)، والسيوطي(5)، وابن الجزري (4)والصفدي

 .(9)هـ( قال به: أبو نعيم األصبهاني 241سنة )أنه توفى  - 2
هـ( على 242هـ( قال ابن الجزري فيه: وقيل سنة )242أنه توفى سنة ) - 3

 الحكاية، وليس على الجزم.
هـ( على 240هـ( قال السيوطي: وقيل: سنة )240أنه توفى سنة ) - 4

 الحكاية.
ل المتخصصين في لشهرته، ولكثرة القائلين به، وهو قو  ؛واألول هو الراجح

 .رز فيهما محمد بن عيسى األصبهانيعلمي القراءات والعربية الِعْلمين الذين ب

                                                 

(، والزركلي 2/224(، وابن الجزري في غاية النهاية: )1/223الذهبي في معرفة القراء: )ذكره  (1)
  (.11/103)ة في معجم المؤلفين: (، وكحال6/322في األعالم: )

 .(11/103)المؤلفين: (، وكحالة في معجم 2/224ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: )( 2)
 (.1/223)انظر: معرفة القراء:  (3)
 (.4/207)انظر: الوافي بالوفيات:  (4)
 (.2/224)انظر: غاية النهاية:  (5)
  .(1/205)انظر: بغية الوعاة:  (6)
 (.6/322)األعالم:  انظر: (7)
  .(11/103)انظر: معجم المؤلفين:  (8)
  .(2/149)انظر: تاريخ أصبهان:  (9)
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 المبحث األول
 جهوده في القراءات

وسيكون الحديث فيه عن: مصنفاته في القراءة، وأسانيده، ومروياته، 
 واختياره.

 أول: مصنفاته في القراءة: 
 :هما ،في القراءة ذكرت المصادر أنه ألف كتابين

عمر و  ،وابن الجزري، والزركلي ،الذهبيكتاب " الجامع في القراءات". ذكره  -1
 وقد تقدم عند ذكر مؤلفاته. .(1)كحالة 

ذكره ابن الجزري، وعمر كتاب في جواز قراءة القرآن على طريق المخاطبة.  -2
 أيضا عند ذكر مؤلفاته. وقد تقدم .(2)كحالة

ن كثرة المرويات المنقولة عنه في القراءات تدل على إمامته لك ،وكالهما مفقود
ة في هذا العلم وتضلعه فيه، وعنايته به، وكذلك ثبوت وتداول اختياره في القراء

 .داللة على تصنيفه في هذا العلم
  :ثانيا: أسانيده

 منها: لمحمد بن عيسى األصبهاني أسانيد في عدة كتب من كتب القراءات،
 ومن ذلك: هـ(،324ت ) (3)عة ألبي بكر بن مجاهد كتاب السب -1

حدثنا محمد بن عبد الرحيم المقرئ، قال: حدثنا محمد بن  :قال ابن مجاهد –أ 
عيسى المقرئ األصبهاني، قال: حدثنا محمد بن سفيان، قال: قال الكسائي، 

اج أدركت أشياخ أهل الكوفة القراء الفقهاء: ابن أبي ليلى، وأبان بن تغلب، والحج
 .(4)بن أرطاة، وعيسى بن عمر الهمداني، وحمزة الزيات ا

                                                 

(، ومعجم 6/322األعالم: )و (، 2/224(، وغاية النهاية: )1/223معرفة القراء: ) انظر: (1)
 (. 11/103)المؤلفين: 

 .(11/103)المؤلفين: (، ومعجم 2/224انظر: غاية النهاية: )( 2)
 .)ط، دار المعارف، مصر(طبوع بتحقيق د/ شوقي ضيف. م (3)
 .(78)انظر: السبعة البن مجاهد:  (4)
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حدثني حسن  ذكره من ضمن رجال أسانيد قراءة الكسائي، قال ابن مجاهد: -ب 
الجمال، عن محمد بن عيسى األصبهاني، عن نصير بن يوسف، عن الكسائي 

(1). 
مد بن في سورة الفاتحة، قال ابن مجاهد: حدثني حسن الجمال، قال: حدثنا مح -ج

]الفاتحة: ٱَّ مي ُّٱ :عيسى األصبهاني، قال: حدثنا خالد، قال: لم يقرأ سليم
كان يقرأ في الصالة بشبه الزاي، في هذه وحدها، ولم  ا[ إال بالصاد، إال أن سليم  6

 .(2)يكن يشم الصاد الزاي في القرآن كله غيرها، ويصفِّي الصاد في القرآن كله
ت  (3)لثمان " ألبي الحسن طاهر بن غلبون كتاب " التذكرة في القراءات ا -2
 هـ(:399)

وأما رواية نصير  ذكره في " باب ذكر األسانيد " في قراءة الكسائي، قال:
عن الكسائي: فحدثني بها أبو الحسن علي بن عبد هللا الفارسي، عن علي بن 
محمد المقرئ، عن أحمد بن نصر البغدادي، عن عبد هللا بن أحمد البلخي، عن 

 .(4)بن عيسى األصبهاني، عن أبي المنذر نصير، عن الكسائي محمد
 هـ(:408ت ) (5)كتاب " المنتهى " ألبي الفضل الخزاعي  -3 

ذكره الخزاعي في " سياق معرفة أسماء الرواة وطرقها " قراءة نافع بن أبي 
يونس عن ورش، من طريق أبي العباس  نعيم، فقال: رواية ورش وطرقه عنه:

                                                 

 ( 98): السبعة البن مجاهد (1)
 .(107-106): المصدر السابقانظر  (2)
 )ط. الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة(. مطبوع بتحقيق د/ أيمن رشدي سويد،  (3)
  .(53)اءات الثمان البن غلبون: انظر التذكرة في القر  (4)
حققه د/محمد شفاعت رّباني في رسالة علمية بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم بالجامعة  (5)

 اومطبوع أيض   ،هـ1434 -اإلسالمية، وطبع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
 القاهرة.  -ط. دار الحديث  -بتحقيق الشيخ / عبد الرحيم الطرهوني
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اس، ومحمد بن عيسى، وأبي محمد الَمَلِطّي، وكلهم عن يونس عن البلخي، وموّ 
 .(1)رحمهم هللا -ورش 

 رواية ابن عطية عنه، قال الخزاعي: وذكره في أسانيد قراءة حمزة، فقال:
قرأت القرآن كله على أبي على بن َحَبش، قال: قرأت على أبي القاسم 

عيسى األصبهاني، على العباس بن الفضل بن شاذان، على أبيه، على محمد بن 
 الحسن بن عطية، على حمزة.

على أبي بكر، على البلخي، على محمد بن عيسى، على  اوقرأت أيض  
  (2)الحسن بن عطية، على حمزة 

رواية نصير من طريق محمد بن  وذكره في أسانيد قراءة الكسائي، فقال:
أت على عبد قرأت القرآن على أحمد بن نصر، قال: قر   عيسى عنه، قال الخزاعي:

 هللا بن أحمد بن الهيثم البلخي، على محمد بن عيسى، على نصير، عليه.
على محمد بن الحسن األدمي بالبصرة، قال: قرأت على أبي  اوقرأت أيض  

مسلم محمد بن جعفر األصبهاني، على أبي محمد القاسم بن عبد هللا الفارسي، 
 .(3)على محمد بن عيسى، على نصير، عليه 

" الكامل في القراءات العشر واألربعين الزائدة عليها " ألبي القاسم  كتاب -4 
 هـ(:465ت ) (4)الهذلي 

ذكره في كتاب " األسانيد " عند سرده للقراء الذي ذكرهم في كتابه، فقال: ثم 
 .(5)محمد بن عيسى، وقرأ عليه الدقاق وغيره 

                                                 

  .(1/239)انظر: المنتهى للخزاعي:  (1)
 .(1/370): المصدر السابقانظر:  (2)
 ( 1/392)انظر: المنتهى للخزاعي:  (3)
سما للنشر  ارمنها تحقيق الشيخ / جمال بن السيد رفاعي )ط. دمطبوع بعدة تحقيقات،  (4)

حمدان وتغريد حمدان، والتوزيع( وتحقيق د/ خالد أبو الجود )ط. دار البشير( وتحقيق أ.د عمر 
 طيبة(. امعة)ط.كرسي الشيخ يوسف جميل، ج

  .(163)انظر: الكامل للهذلي:  (5)
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بن عيسى الرازي  اختيار محمد ثم ذكر إسناده الذي أدى إليه اختياره، فقال:
التيمي مولى لهم، رواية ابن سيدبلة، وأبي سهل التمار، وابن الخليل، قال: قرأت 
على الذراع باختياره األول على محمد بن جعفر، وأحمد بن عبد هللا بن إسحاق 
وغيرهما، على أبي بكر بن عبد الوهاب، على أبي سهل حمدان بن َمرزبان بن 

يسى. قال ابن عبد الوهاب: وقرأت على أبي سعيد هشام التمار، على محمد بن ع
محمد بن الخليل بن أبي فراس، قرأ هو على أبيه أحمد بن الخليل، على ابن 
عيسى، وقال ابن عبد الوهاب: قرأت على أبي بكر محمد بن محمد بن مهران، 

 .(1)على أبي عبد هللا محمد بن عصام بن سيدبله، على ابن عيسى
 :اآلتيةنيد األسا ذكره أيضا فيو

 أسانيد رواية ورش عن نافع، من طريقه، فقال: -1
طريق محمد بن عيسى: قرأت على أبي المظّفر، على الخزاعي، على  -

المالكي، على  التارميمحمد بن الحسن بن عمران األرجاني، على أحمد بن يحيى 
 .(2)محمد بن عيسى بن رزين األصفهاني 

، عن الكسائي، من طريقه، وطرق حوي النأسانيد رواية نصير بن يوسف  -2
 أخرى عنه، فقال:

َشِبيب، على الخزاعي، على  ابنطريق محمد بن عيسى، قرأت على  -
َذائي، على ُدْلبة سجنار، على ابن عيسى،   .(3) عليهالشَّ

ي لطريق الرازي عنه، قال: قرأت على الذراع، على أبي بكر محمد بن ع -
بن العباس الرازي، على  الحسنَشَنُبوذ، على بن أملي، على أبي أحمد، على ابن ا

 .(4)محمد بن عيسى، على نصير

                                                 

  .(306) :انظر: الكامل للهذلي( 1)
  (.1/249) :انظر: المصدر السابق( 2)
  (.1/602) :انظر: المصدر السابق (3)
  (.1/600) :انظر: المصدر السابق (4)
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ُبوَيان، قال الهذلي: قرأت على ابن  وابنطريق ابن يوسف، والمؤدب،  -
، على أبي مسلم محمد بن األَدميَشبيب، على الخزاعي، على محمد بن الحسن 

رسي، على ابن عيسى، بن عبد هللا الفا القاسم)جعفر( األصبهاني، على أبي محمد 
 .(1)عليه

الُقُهْنَدِزي، على أبي الحسين  أخبرنيطريق ابن إسحاق، قال الهذلي:  -
بن إسحاق، على محمد بن  محمدالَخبَّازي، على زيد، على ابن يونس، على 

 .(2)عيسى، عليه
كتاب المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر ألبي الكرم الشهرزوري ت  -5
 هـ(:550)

  :ذكره في أسانيد قراءة حمزة، والكسائي، ومن ذلك
 رواية الحسن بن عطية، عن حمزة: قال الشهرزوري:

قرأت بها على الشريف اإلمام أبي الفضل عبد القاهر بن عبد السالم 
العباسي، قال: قرأت على أبي عبد هللا محمد بن الحسن الكارزيني، قال: قرأت 

ور الشذائي، قال: قرأت على عبد هللا بن على أبي بكر أحمد بن نصر بن منص
أحمد بن الهيثم البلخي، قال: قرأت على محمد بن عيسى األصفهاني، قال: قرأت 
 على أبي على الحسن بن عطية الكوفي، قال: قرأت على حمزة بن حبيب الزّيات.
-وقرأت بها على الشيخ اإلمام أبي القاسم عبد السيد بن عتاب الحطاب 

قال: قرأت على القاضي اإلمام أبي العالء محمد بن يعقوب رضي هللا عنه، 
الواسطي، قال: قرأت على اإلمام أبي علي الحسين محمد بن حَبش الدينوري 
يَنَور سنة سبعين وثالثمائة، قال: قرأت على أبي القاسم العباس بن الفضل بن  بالدِّ

هاني، قال: شاذان، قال: قرأت على أبي، قال: قرأت على محمد بن عيسى األصف
 قرأت على الحسن بن عطية الكوفي، قال: قرأت على حمزة بن حبيب الزيات.

                                                 

  (.603-1/602) :الكامل للهذليانظر:  (1)
  (.1/604) :انظر: المصدر السابق (2)
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وقرأت بها إلى آخر سورة الفتح على الشريف اإلمام أبي نصر أحمد بن  
الهاشمي، قال: قرأت على أبي على الحسن بن علي ابن إبراهيم  على بن محمد

ل الخاشع، قال: قرأت على األهوازي، قال: قرأت على أبي الحسن على بن إسماعي
أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا بن الحسن بن سعيد الرازي، قال: قرأت على أبي 
العباس الفضل بن شاذان، قال: قرأت على محمد بن عيسى األصفهاني، قال: 

 قرأت على الحسن بن عطية الكوفي، قال: قرأت على حمزة ابن حبيب.
 :نصير عن الكسائي رواية محمد بن عيسى األصفهاني عن -

قرأت بها على الشيخ اإلمام أبي القاسم عبد السيد بن  :قال الشهرزوري 
عّتاب، قال: قرأت على القاضي أبي العالء محمد بن علي بن يعقوب، قال: قرأت 
على أبي الحسن علي بن محمد الَقَفلي الشاهد بالكوفة، قال: قرأت على أبي 

 ،: قرأت على محمد بن إسحاق البخاري العباس محمد بن الحسن بن يونس، قال
قال: قرأت على محمد بن عيسى األصفهاني، قال: قرأت على نصير بن يوسف، 

 قال: قرأت على الكسائي.
وقرأت بها على الشريف اإلمام أبي نصر أحمد بن علي بن محمد الهاشمي 
 إلى آخر سورة الفتح، قال: قرأت على أبي علي األهوازي، قال: قرأت على أبي
الفرج الشَنبوذي، قال: قرأت على أبي الحسن بن شَنبوذ، قال: قرأت على محمد بن 
 عيسى األصفهاني، قال: قرأت على نصير بن يوسف، قال: قرأت على الكسائي.

عن أبي حفص  ،وقال: أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن هزارمود الصريفيني
جاهد، قال: أخبرني الحسن بن الكتاني قراءة عليه، قال: حدثنا اإلمام أبو بكر بن م

العباس الجّمال، عن محمد بن عيسى األصفهاني، وقرأ محمد ابن عيسى على 
 .نصير بن يوسف، قال: قرأت على الكسائي

وقرأت على الشريف اإلمام أبي الفضل عبد القاهر بن عبد السالم العباسي، 
: قرأت على أبي قال: قرأت على أبي عبد هللا محمد بن الحسين الكاَرزيني، قال

بكر أحمد بن نصر بن منصور الشذائي، قال: قرأت على أبي العباس عبد هللا بن 
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أحمد بن الهيثم الَبْلخي، قال: قرأت على محمد بن عيسى األصفهاني، قال: قرأت 
 على نصير بن يوسف، قال: قرأت على الكسائي.

 ثالثا: مروياته:
 ، ومنها:لمحمد بن عيسى مرويات في بعض كتب القراءات

كتاب جامع أبي معشر، المعروف بـ "سوق العروس" ألبي معشر الطبري  -
 هـ(.478ت)

، وذكر منهم محمد بن عيسى اوعشرين قارئ   افقد ذكر في كتابه قراءات واحد
 .(1)من طريق واحد ألصبهاني، من رواية راو واحد عنها

  :اختياره في القراءة :رابعا
وروايات وقراءات  ادهم يختارون ألنفسهم أوجه  كان القراء من الصحابة ومن بع

 وتلقوه عن مشايخهم. ،وا بهأحسبما قر 
رحمه هللا: "ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف -قال ابن الجزري 

إنما هو من حيث إنه كان  ْن ُأضيف إليه من الصحابة وغيرهماالختالف إلى مَ 
قراء  به ال غير ذلك، وكذلك  ،إليه ميال  ومالزمة له، و  ،أضبط له، وأكثر قراءة وا 

المراد به: أن ذلك القارئ وذلك  قراءات إلى أئمة القراءة ورواتهمإضافة الحروف وال
اإلمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة، حسبما قرأ به، فآثره على غيره، وداوم 

 وعرف به، وُقِصد فيه، وُأِخذ عنه، فلذلك أضيف إليه ،عليه، ولزمه حتى اشتهر
دون غيره من القراء، وهذه اإلضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم، ال إضافة اختراع 

 .(2)ورأي واجتهاد"
فبهذا يتضح معنى االختيار في القراءة، وأن المراد به مالزمة القارئ لذلك 

                                                 

( رسالة دكتوراه بقسم القراءات بكلية الدعوة وأصول الدين 99-97انظر: جامع أبي معشر: ) (1)
أحمد أول سورة المائدة إلى آخر المخطوط، تحقيق الباحث: حامد بن  بجامعة أم القرى، من

 هـ. 1435-هـ 1434األنصاري، 
 (.1/149)البن الجزري:  انظر: النشر (2)
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 .(1)القراءة التي اختارها، حتى عرف بها وُنسب إليها
قرأ على شيوخه في عدة فبعد أن  ،رحمه هللا-وهذا حال محمد بن عيسى 

 بت إليه، واشتهرت عنه، وعرف بها.أقطار اختار لنفسه قراءة نس
والحسن بن عطية، وخالد بن ،قال الهذلي: "وقرأ محمد بن عيسى على نصير

وعن أبي معمر وغيرهم عن  ،عن أهل المدينة خالد، وسليمان بن داود الهاشمي
 .(2)ثم اختار"  ،أهل البصرة

نّص على  -اوثاني   أوال  -صبهاني اختياران في القراءة ولمحمد بن عيسى األ
محمد بن عيسى بن ُرزين التيمي الرازي  :فقال ،ذلك الهذلي في كتابه " الكامل"

 . (3)األول والثاني  :اختار اختيارين،ونشأ بأصفهان ،ولد بالري  ،األصبهاني
ير مشهور، ابن الجزري عند ترجمته، فقال: "إمام في القراءات كبوذكر اختياره 
 .(4)وثان" ،أول :له اختيار في القراءة

ونستطيع الجزم بثبوت االختيارين له عن طريق النص على ذلك االختيار، 
من خالل التراجم، أو األسانيد، أو المرويات التي نّصت على ذلك، وسأستعرض 

 ما وقفت عليه من ذلك من خالل اآلتي:
-الذين أخذوا عنه، فقد نّص ابن الجزري  : وُيقصد بها تراجم تالميذه: التراجمأوًل 

في " غاية النهاية " على ذلك االختيار الذي أخذه عن شيخه محمد بن  -رحمه هللا
 الثاني، وذلك على النحو اآلتي: اينص على اختياره األول، وأحيان   اعيسى، فأحيان  

 التالميذ الذين رووا اختياره األول: – 1
 ن َسْنِدْيَلة، أبو عبد هللا األصبهاني.وهو تلميذ واحد: محمد بن عصام ب

                                                 

رسالة ماجستير،  ،لالستزادة انظر: "االختيار عند القراء، مفهومه، مراحله، وأثره في القراءات" (1)
 -بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى قسم الكتاب والسنة  ،للباحث: أمين بن إدريس فالته

  هـ.1421
 (.107) :انظر: الكامل للهذلي (2)
 (.107) :المصدر السابقانظر:  (3)
 (. 2/223)انظر: غاية النهاية:  (4)
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 .(1)عن محمد بن عيسى باختياره األول اقال ابن الجزري: روى القراءة عرض  
 :وهم أربعة ،الميذ الذين رووا اختياره الثانيالت -2 

. إبراهيم بن أحمد بن نوح األصبهاني. قال ابن الجزري: روى القراءة عن 1
. وكذلك نّص عليه الهذلي (2)ه الثانيمحمد بن عيسى األصبهاني اختيار 

 .(3)في الكامل
 . محمد بن أحمد بن الحسن، أبو جعفر الشعيري.2

قال ابن الجزري: روى القراءة عن محمد بن عيسى األصبهاني باختياره 
 .(4)الثاني

. الحسن بن العباس بن أبي مهران الجّمال. ذكره الهذلي ضمن من رووا 3
 .(5)عنه اختياره الثاني

. يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف الغزال، ذكره الهذلي ضمن من رووا عنه 4
 .(6)اختياره الثاني

 بدون تحديد لألول أو الثاني: –التالميذ الذين رووا اختياره  –3
 وهما اثنان:

 الحسين بن إسماعيل، أبو محمد الضرير. -1
 .(7)قال ابن الجزري: قرأ على محمد بن عيسى األصبهاني اختياره

 .(8)ا الهذلي فقد نّص على أنه االختيار الثانيأم

                                                 

 (.2/197( انظر: غاية النهاية: )1)
  (.1/9( انظر: غاية النهاية: )2)
  (.1/612( انظر: الكامل للهذلي: )3)
 (.2/61( انظر: غاية النهاية: )4)
 (.1/612( انظر: الكامل للهذلي: )5)
  (.1/612( انظر: الكامل للهذلي: )6)
  (.1/238( انظر: غاية النهاية: )7)
  (.1/612( انظر: الكامل للهذلي: )8)
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 جعفر بن عبد هللا بن الصباح، أبو عبد هللا األصبهاني. -2
قال ابن الجزري: قرأ على محمد بن عيسى األصبهاني التيمي باختياره 

 .(1)وغيره
 .(2)أما الهذلي فقد نّص على أنه االختيار الثاني

نص فيها على اختياره األول والثاني، وممن وهي األسانيد التي األسانيد:  :اثانيً 
ذكرها اإلمام الهذلي، وذلك ضمن أسانيده التي أوردها في اختياره، فقال في 

اختيار محمد بن عيسى الرازي التيمي مولى لهم، رواية ابن سيدبلة،   "الكامل":
د وأبي سهل التمار، وابن الخليل، قال: قرأت على الذراع باختياره األول على محم

بن جعفر، وأحمد بن عبد هللا بن إسحاق وغيرهما، على أبي بكر بن عبد الوهاب، ا
على أبي سهل حمدان بن َمرزبان بن هشام التمار، على محمد بن عيسى. قال 
ابن عبد الوهاب: وقرأت على أبي سعيد محمد بن الخليل بن أبي فراس، قرأ هو 

بن عبد الوهاب: قرأت على على أبيه أحمد بن الخليل، على ابن عيسى، وقال ا
أبي بكر محمد بن محمد بن مهران، على أبي عبد هللا محمد بن عصام بن 

 .سيدبله، على ابن عيسى. وقد تقدم عند ذكر أسانيده في القراءات
 وذكر في اختياره الثاني: خمس روايات:

وابن العباس، ويعقوب بن  والحسين بن إسماعيل، ،وابن نوح ،ابن الصباح 
على أبي جعفر وأحمد بن عبد هللا، على ،قرأت على الذارع :م الغزال، وقالإبراهي

على جعفر بن عبد هللا الصباح، على ابن عيسى، قال ابن عبد  ،ابن عبد الوهاب
الوهاب: قرأت على أبي إسحاق إبراهيم بن على العداد وعلى أحمد بن محمد بن 

لطيرائي: قرأت على ابن على ابن عيسى، قال ا ،مهران، على الحسين بن إسماعيل
على ابن  ،على إبراهيم بن أحمد بن نوح ،أملي، على أبي أحمد على بن الصلت

 عيسى، قال ابن شنبوذ: وقرأت على الحسن بن العباس الرازي، على ابن عيسى
                                                 

  (.1/192( انظر: غاية النهاية: )1)
  (.1/612( انظر: الكامل للهذلي: )2)
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أخبرنا القهندزي، على أبي الحسين، على ابن حبش، على أبي  :هذا طريق آخر
نصير والحسن بن عطية وخالد بن خالد  على ،جعفر محمد بن أحمد بن الحسن

وسليمان بن داود الهاشمي عن أهل المدينة، وعن أبي معمر وغيرهم عن أهل 
 .(1)ثم اختار ،البصرة
 فقد نّص على االختيارين، األول والثاني، ضمن تلك األسانيد التي رواها عنه. 

، واشتملت على ومنها الروايات التي ذكرها الهذلي في "الكامل" :ثالثا: المرويات
 وذلك على النحو اآلتي: ،ذكر اختياره األول أو الثاني

قال في كتاب " اإلمالة ": فأمال حمزة والكسائي واألعمش وخلف ومحمد  -1 
وعبيد بن عقيل...  –محمد بن عيسى األصبهاني  :يعني –في اختياره األول 

 .(2)و" ِفْعلى " ،و" َفْعلى " ،كل ياء على زنة " ُفْعلى "
في كتاب "اإلمالة" قال: وما في األسماء، نحو:  اأيض   -2
وغيرها قال: أمال هذه  ،[57]البقرة:َّمضحطُّٱ[، و28]الفتح:َّمقُّٱ

 :يعني .(3)كلها حمزة والكسائي، واألعمش، وخلف، وطلحة، ومحمد في األول
 .(4)محمد بن عيسى األصبهاني

قلب في قال في فصل " في اإلمالة في الوقف على هاء التأنيث التي تن -3
 الوصل تاء، وفي الوقف هاء ":

 [ باإلمالة.5]الزلزلة: َّ رن مم ُّٱوأمال محمد بن عيسى في اختياره الثاني 
[: مضاٌف: اختيار ابن 43] َّ ين ىن ُّٱقال في سورة الرعد:  -4

 .(5)عيسى
                                                 

  .(306)انظر المصدر السابق: ( 1)
 (.1/652( انظر: الكامل: )2)
  (.1/654( انظر: الكامل: )3)
  (.1/675( انظر: الكامل: )4)
  (.2/1163انظر: الكامل: ) (5)
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ِتى َفَكذَّْبِت ِبَها َوٱْسَتْكَبْرِت َوُكنتِ ُّٱقال في سورة الزمر:  -5  ََّقْد َجآَءْتِك َءايََٰ
 .(1)[ بالكسر فيهن: أبو حيوة و... محمد بن عيسى في اختياره59]

 ومما سبق ذكره يمكن أن نلخص جهوده في علم القراءات فيما يلي:
مما يوحي باهتمامه بهذا العلم،  ؛كثرة شيوخه في القراءات من عدة أقطار -1

 وأخذه عن كثير من علماء عصره.
بقة القراء العشرة ورواتهم، كما قدمت مكانة شيوخه الذين أخذ عنهم، فهم من ط -2

 ذكره.
اهتمامه باإلقراء، مما نتج عنه تالميذ كثر، أخذوا منه، وتلقوا عنه، فقد بلغ  -3

 .ا( تلميذ  21عدد تالميذه المذكورين )
، عرف ابرز في هذا العلم، فبعد أن تلقاه من أشياخه المبرزين اختار له اختيار   -4

 به، ونسب إليه.
ختياره بين أهل عصره، فأثبتت له المصادر ذلك االختيار، ودّونه اشتهر ا -5

 المؤلفون في كتبهم.
وتضلعه  ،مما يدل على كثرة موارده ؛أول، وثان :نيأثبتت له المصادر اختيار  -6

 وتمكنه منه. ،في هذا العلم
 أقرأ بعض تالميذه باختياره األول، وبعضهم بالثاني، كما في مصادر تراجمهم. -7
من أنه إمام  ن أن نستظهر عنايته بهذا العلم بما وصفه به المترجمون يمك -8

أعلم منه في فّنه،  اوكذا قول أبي زرعة المتقدم: "ما رأيت أحد   ،عصره في القرآن
 المقرئ". وقول ابن الجزري: إمام في القراءات، كبير، مشهور. :يعني
في أسماه "الجامع  اكتاب   نتج عن تلك العناية واالهتمام بهذا الفن أن أّلف فيه -9

 وهو مفقود كما تقدم.، "القراءات
ظهرت أسانيده ومروياته في بعض أمهات كتب الفن المختصة، ونقل عنه  -10

 .كبار األئمة، كما تقدم
 .اوتأليف   ،اوتعليم   ،اتعّلم   ظاهر عنايته واهتمامه بهذا العلمكل ذلك من م

                                                 

 (.2/1283( انظر: الكامل: )1)
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 المبحث الثاني
 جهوده في رسم المصحف

عناية محمد بن عيسى األصبهاني بالقرآن وعلومه عناية كبيرة، ومن كانت 
فقد اهتم بتخريج  ،البارعين فيه ،فكان من المشتغلين به ،ذلك علم رسم المصحف

حيث ذكر ذلك عنه العباس بن الفضل الرازي، فقال: "أعلم  ،هجاء المصاحف
ن عيسى، وهو أول الناس في زماننا اليوم بالقرآن ووجوهه، والنحو وطرقه محمد ب

 ". (1)من صّنف في العدد، وخّرج هجاء المصاحف
وقد ظهرت عنايته من خالل كتابه الذي ألفه في هذا العلم، وأسانيده المحفوظة 
في ثنايا الكتب، ومروياته التي امتألت بها كتب الفن، مما يدل على اهتمامه به، 

 لجوانب.وبروزه فيه، وتمكنه منه، وسأستعرض ذلك من خالل تلك ا
 أوًل: كتابه في رسم المصحف: 
 في الرسم كما تقدم عند ذكر مؤلفاته. اأثبتت المصادر أن له كتاب  
 .(3)، وكذا ذكر ابن الجزري (2)في العدد، وفي الرسم اقال الذهبي: وصنف كتاب  

 .(4)وقال الصفدي: صنف في العدد والرسم
 .(5)وقال الزركلي: من كتبه: كتاب في رسم القرآن 
 وقال عمر كحالة: من آثاره: كتاب في الرسم.

، لكن لم افأصحاب التراجم أشاروا إلى أنه ألَّف في رسم المصحف كتاب  
يصرحوا باسمه، أما المصنفين األوائل الذين نقلوا عن هذا الكتاب، فقد أشار 

 بعضهم إلى تسميته، ومن أولئك:
في إسناد أحد  يث قالهـ(، في كتابه "المصاحف "، ح316ابن أبي داود ت ) -1

                                                 

 (.107-1( انظر: الكامل في القراءات للهذلي: )1)
  (.1/223)انظر: معرفة القراء:  (2)
  (.4/207)انظر: الوافي بالوفيات:  (3)
  (.2/224)انظر: غاية النهاية:  (4)
  (.6/322)انظر: األعالم:  (5)
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األحاديث التي رواها: وحديث محمد أتم عن عقبة، رواه أبو عبد هللا محمد بن 
 .(1)عيسى األصبهاني المقرئ في كتاب "المصاحف والهجاء"

 وهو المراد برسم المصحف.، "ريح في أن اسمه "المصاحف والهجاءوهذا ص
حيث قال: "وقال ، مقنع "هـ(، في كتابه "ال444اإلمام أبو عمرو الداني ت ) -2

 .(2)محمد بن عيسى األصبهاني في كتابه هجاء المصاحف"
فقد سماه "هجاء المصاحف"، وهو قريب من تسمية ابن أبي داود، على 

 .مما يوحي بأنه هو اسم الكتاب، وهللا أعلم ،التقديم والتأخير في اللفظين
ن النصوص في م افقد نقل عنه كثير   هـ(643أما أبو الحسن السخاوي ت )

كتابه "الوسيلة إلى كشف العقيلة "، وفي غالبها يقول: "كذلك هو في كتاب محمد 
 بن عيسى "، أو "قال: محمد بن عيسى في كتابه ".ا

نما يعزو إلى كتاب محمد بن عيسى، لكنه اطلع عليه  فهو لم يصرح به، وا 
"كذلك رأيته في  ، فقال في ثنايا نقله:اورآه، واستفاد منه، ونقل عنه، ووصفه أيض  

 كتاب محمد بن عيسى الكبير ".
ورأى  ،ووقف على نصوصه ،وهو وصف لهذا الكتاب من عالم اطلع عليه

وأهميته البالغة في هذا الفن، وبناء  على ذلك أسماه أ.د. عمر  ،عظم هذا الكتاب
حمدان بـ "الكتاب الكبير في الرسم ألبي عبد هللا محمد بن عيسى األصبهاني "عند 

 .(3)للمصادر المتقدمة التي اعتمد عليها السخاوي في كتاب "الوسيلة "ذكره 
وأسماه "هجاء  ،وقد تطرق د.غانم قدوري الحمد إلى كتاب محمد بن عيسى

 ، بناء على تسمية الداني له كما تقدم.(4)المصاحف "

                                                 

 .(70):أبي داود انظر: المصاحف البن (1)
 (.269:( انظر: المقنع للداني (2)
انظر: بحث " المنظومة الرائية في رسم المصحف للشاطبي وشروحها " لألستاذ الدكتور / عمر  (3)

  م.2017حمدان، بحث منشور بمجلة معهد الدراسات الشرقية: 
  (.171)دراسة لغوية تاريخية لغانم قدوري الحمد: -انظر: رسم المصحف  (4)
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ورؤية السخاوي له تدل على تداوله ووجوده في القرن السابع الهجري، فقمت 
حري واالستقصاء، لعلي أظفر بنسخة له، لكني لم أجده ضمن فهارس بالبحث والت

الكتب والمخطوطات، إال ما ذكر من وجود نسخة خطية له، باسم "رسم المصاحف 
"لمحمد بن عيسى األصفهاني، محفوظة في المكتبة الرضوية المقدسة في مدينة 

( 13رتها )( صفحة، مسط11وقفي نائيني( في ) 8812)مشهد( اإليرانية، برقم )
سم( خطها نسخي، والعناوين بالحمرة، ضمن فهرس استان 12×17، مقاس )اسطر  

علماء وأعالم( في -(. ذكر ذلك صاحب حساب )سنهور المدينة 6/133قدس: )
م. ثم أفاد بأن المخطوط قطعة من كتاب "المقنع 2015فبراير  3الفيسبوك، بتاريخ 

م محمد بن عيسى أربع مرات، فظنها هـ( تردد فيها اس444"ألبي عمرو الداني ت )
 مفهرسو المكتبة له.

لذا ُيعد كتابه من الكتب المفقودة، وقد أشار إلى ذلك د.غانم قدوري، فقد ذكره 
 وهللا أعلم.  ،(1)ضمن المؤلفات الجامعة المفقودة في الرسم

 : أسانيده ومروياته:اثانيً 
رسم المصحف  تعد مرويات محمد بن عيسى األصبهاني من أهم مصادر علم

عند المؤلفين المتقدمين، وبما أن كتابه مفقود إال أن كبار علماء الرسم أثبتوا لنا 
مروياته، ونقلوا لنا أسانيده، ودونوا لنا أقواله في كتبهم المتقدمة، وبما أنه عاش في 

من عصره، وأعني بذلك ظهورها في  االقرن الثالث الهجري فقد ظهرت مروياته قريب  
ابع الهجري، مما يدل على مكانته في ذلك العلم، وشهرته، وتداول أقواله القرن الر 

 بين العلماء.
وقد كان مدار رواياته عن شيوخه الذين أخذ عنهم، أو من تقدمهم من 
العلماء السابقين، إال أن أغلب رواياته وأكثرها كانت عن شيخه "نصير بن 

واعتمد عليه كثيرا في هـ(، فقد أكثر من النقل عنه، 240يوسف النحوي ت )
                                                 

( بحث 20:انظر: بحث " جهود األمة في رسم القرآن الكريم " للدكتور / غانم قدوري: )ص (1)
  ضمن أبحاث المؤتمر العالمي األول للباحثين في القرآن الكريم وعلومه. منشور
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 مروياته. 
وسأستعرض بعض نصوص الكتب المتقدمة لنقف على حجم نقله عن 

 شيخه نصير، ومن ذلك:
ما نقله ابن أبي داود في كتابه "المصاحف ": في ذكر "ما اجتمع عليه كتاب -1

المصاحف "حيث قال: وذكر بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى األصفهاني، 
عليه كتاب المصاحف المدنية والكوفية والبصرية، وما يكتب قال: هذا ما اجتمع 

بالشام، وما يكتب بمدينة السالم، ولم يختلف في كتابه شيء من مصاحفهم، قال 
: أخبرني بهذا الباب نصير بن يوسف النحوي، قراءة ابن عيسى :يعني–محمد 
 .(1)عليه

 .(2)وكذا ذكره أبو عبد هللا الجهني في كتابه "البديع "
كره الداني في "باب ذكر ما اتفقت على رسمه مصاحف أهل األمصار من وذ

ثم ساق سنده عن شيخه ابن خاقان إلى محمد بن عيسى ، "أول القرآن إلى آخره
 .(3)كما تقدم

ما نقله الداني في "باب ذكر ما اختلفت فيه مصاحف أهل األمصار باإلثبات -2
األصبهاني، قال: حدثنا  حيث قال: أخبرني الخاقاني قال: حدثنا، والحذف "

الكسائي، عن ابن الصباح، قال: قال محمد بن عيسى، عن نصير: وهذا ما 
اختلفت فيه أهل الكوفة، وأهل البصرة، وأهل المدينة، وأهل مدينة السالم، وأهل 

 .(4)الشام، في كتاب المصاحف
نده ما نقله الداني في "باب ذكر ما اتفقت على رسمه مصاحف أهل العراق " بس-3

                                                 

  (.194)انظر: المصاحف البن أبي داود:  (1)
  (.167-166)انظر: البديع في رسم مصاحف األمصار:  (2)
  (.504)ظر: المقنع: ان (3)
  (.537)انظر المصدر السابق:  (4)
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 .(1)المتقدم عن محمد بن عيسى عن نصير
فهذه النقوالت تبين حجم ما نقله أولئك األئمة عن محمد بن عيسى عن شيخه 
نصير، في تلك األبواب الكبيرة والمهمة في علم الرسم، فكان مدار النقل في ذلك 
عنهما، وتزداد أهمية ذلك إذ عرفنا أن كتابْي محمد بن عيسى، وشيخه نصير 

 ن.مفقودا
ما نقله السخاوي عن كتاب محمد بن عيسى، وقد تقدم أنه رآه واطلع عليه، -4

 ما ينص على شيخه نصير، ومن ذلك قوله: اونقل منه، وكثير  
وكذلك رأيت في كتاب محمد بن عيسى الذي ذكر فيه ما قرأه على نصير:  -
 .(2)[ بغير ألف 9] البقرة: َّ يئ ىئُّ
 َّاك يقُّٱ حمد بن عيسى، عن نصير:وحدثني الجوهري بإسناده إلى م -
 .(3)[ بالياء 67النمل:]
 .(4)قال: وكذلك قال نصير في كتاب محمد بن عيسى عنه -

إلى غير ذلك من المواضع التي تبين اعتماد رواية محمد بن عيسى على 
 في مروياته عنه. اكبير   اشيخه نصير اعتماد  

، عن بعض وهناك مرويات رواها محمد بن عيسى عن غير شيخه نصير
 العلماء المتقدمين، ومن أولئك:

وأبو حفص الخّزاز، قال الداني: -أحد القراء السبعة -هـ( 156حمزة الزيات ت ) -
وقال محمد بن عيسى: حدثني إسحاق بن الحجاج المقرئ، قال: حدثنا عبد الرحمن 

 بن أبي حماد، قال: سمعت حمزة وأبا حفص الخّزاز يقوالن: "أن ال "مقطوعة عشرةا

                                                 

  (.562)انظر المصدر السابق:  (1)
  (.98)انظر: الوسيلة للسخاوي:  (2)
  (.198)انظر: المصدر السابق:  (3)
  (.462)انظر: المصدر السابق:  (4)
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 .(1)أمكنة، فذكراها
هـ( أحد القراء السبعة، قال ابن أبي داود: وذكر 189علي بن حمزة الكسائي ت) -

بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى القارئ األصبهاني، عن محمد بن سفيان 
 (2)الكوفي، قال: سمعت على بن حمزة يعني الكسائي قال:...
سى األصبهاني ومروياته، وسأذكر المصادر التي نقلت لنا أسانيد محمد بن عي

إياها حسب األقدمية، مع ذكر عدد تلك المرويات، والتمثيل بمثال واحد  امرتب  
 للرواية المسندة وآخر لغيرها، على النحو اآلتي:

( 5وبلغت مروياته فيه: ) هـ(،316المصاحف ألبي بكر بن أبي داود ت ) -1
 روايات، منها على سبيل المثال:

"وذكر بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى القارئ :أبي داودقال أبو بكر بن  -أ 
 :يعني- األصبهاني، عن محمد بن سفيان الكوفي، قال: سمعت على بن حمزة

 .(3)قال: "في مصاحف أهل الكوفة خاصة... " الكسائ
 خلُّٱيقول: في مصاحف أهل مكة  اقال محمد هو ابن عيسى: "سمعت خلف   -ب

 .(4)الكوفيين..." [، وكذلك في مصاحف 18] محمد: َّ مل
(، وبلغت هـ440هجاء مصاحف األمصار ألحمد بن عمار المهدوي ت ) -2

 كلها غير مسندة، منها: ،( روايات4مروياته فيه: )
قال المهدوي: "وروى محمد بن عيسى، عن نصير بن يوسف النحوي حروفا، 

 .(5)قد ذكرنا أكثرها في أبوابها" ،ذكر أن المصاحف اجتمعت عليها
وقد  ،هـ(442ديع في رسم مصاحف عثمان، ألبي عبد هللا الجهني ت)الب -3

                                                 

  (.460) :انظر: المقنع( 1)
  (.114)انظر: المصاحف:  (2)
  (.114)ة بتمامها في المصاحف: انظر تلك الرواي (3)
  (.115)انظر تلك الرواية بتمامها في المصاحف:  (4)
 (.70)ص:  :هجاء مصاحف األمصار للمهدوي  :انظر (5)
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"باب ذكر ما اجتمع على رسم مصاحف أهل  روى عنه رواية واحدة، قال فيها:
 ."احفهاولم يختلف في شيء من مص ،وبغداد ،والشام ،والبصرة ،والكوفة ،المدينة

مدينة قال محمد بن عيسى األصبهاني: هذا ما اجتمع عليه كتاب مصاحف أهل ال
والكوفة والبصرة والشام وما كتب بمدينة السالم، ولم يختلف في كتابه شيء من 

 .(1)مصاحفهم، أخبرني بها نصير بن يوسف النحوي صاحب الكسائي قراءة  عليه
المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار ألبي عمرو الداني ت  -4
( روايات مسندة، 10) ( رواية، منها26وقد بلغت مروياته عنه: ) هـ(،444)

 ومثالها:
قال الداني: حدثنا الخاقاني، قال: حدثنا األصبهاني، قال: حدثنا أبو عبد هللا -أ 

]  َّخيُّٱالكسائي، قال: حدثنا جعفر بن الصباح، قال: قال محمد بن عيسى: 
 .(2)[ بالياء والنون أربعة أحرف 19األنعام:
محمد بن عيسى األصبهاني  "قال :أما غير المسندة: فمنها قول الداني-ب 

 .(3)[53]الذرايات: َّ جي يه ُّٱفي كتابه هجاء المصاحف: 
 هـ(،496مختصر التبيين لهجاء التنزيل، ألبي داود سليمان بن نجاح ت)-5 

( رواية، كلها يقول فيها: وروينا عن محمد بن عيسى، 12وقد بلغت مروياته فيه: )
 بالنقل عنه، ومنها: اواحد   اإال موضع  

ال أبو داود: وروينا عن محمد بن عيسى أنه قال: "هن في الجدد والعتق ق-أ 
 .(4)بنونين "

عز -قال أبو داود: وقال محمد بن عيسى األصبهاني: وكل ما في كتاب هللا -ب 
[ 42في األنفال ] اواحد   امن ذكر "الميعاد "فهو بألف ثابتة، إال موضع   -وجل

                                                 

  (.166)انظر تلك الرواية بتمامها في البديع: ( 1)
  (.387)انظر المقنع: ( 2)
  (.269)انظر المقنع: ( 3)
  .(3/649)انظر: مختصر التبيين: ( 4)
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 .(1)غيرهفهو بغير ألف، ليس في القرآن  َّ ىت نت متُّٱ
، وقد بلغت هـ(643الوسيلة إلى كشف العقيلة ألبي الحسن السخاوي ت)-6

 ( رواية، على النحو اآلتي:82مروياته عنه: )
 هـ( وغيره.444( روايات مسندة من كتاب "المقنع "ألبي عمرو الداني ت)8)
 ( روايات ساقها السخاوي بسنده إلى محمد بن عيسى.4)
 .ية كتاب محمد بن عيسى( روايات نص فيها على رؤ 7)
 ( رواية نّص فيها على كتاب محمد بن عيسى.17)
 .بالنص أو النقل عنه ،( رواية46)

 ومن أمثلة ذلك على الترتيب:
فيما اتفق على رسمه  -رحمه هللا-قال السخاوي: قال أبو عمرو الداني  -أ 

ن مصاحف أهل األمصار: حدثنا خلف بن حمدان المقرئ، قال: حدثنا محمد ب
عبد هللا األصبهاني، عن أبي عبد هللا الكسائي، عن جعفر بن الصباح، قال: 

 .(2)قال محمد بن عيسى: هذا ما اجتمع عليه كتاب المصاحف
قال السخاوي: وحدثني أبو المظفر رحمه هللا بسنده عن عبد هللا، قال: -ب 

قال بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى، عن نصير: هذا ما اجتمع عليه 
 .(3)المصاحف كتاب
 حج مث هت ُّقال السخاوي: ورأيت في كتاب محمد بن عيسى -ج 
 .(4)[ بغير ألف110] يوسف: َّ مج

قال السخاوي: وكذلك ذكر محمد بن عيسى في كتابه عن نصير: -د 

                                                 

  (.2/329)انظر: المصدر السابق: ( 1)
  (.87)انظر روايته في الوسيلة: ( 2)
  (.156)انظر روايته في الوسيلة: ( 3)
  (.171)انظر روايته في الوسيلة: ( 4)
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 .(1)[22]الغاشية: َّ جم ُّٱ[، 37]الطور: َّمتُّ
ن قال السخاوي: وجميع ما في هذا البيت مما رواه أبو عبد هللا محمد ب-ه 

 .(2)عيسى عن نصير، إال ما أذكره
جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد لبرهان الدين الجعبري  -7

 ( رواية، على النحو اآلتي:41وقد بلغت مروياته عنه: ) هـ(،732ت)
 هـ(.444ألبي عمرو الداني ت) ( روايات مسندة من كتاب "المقنع "11)
 للداني. عن "المقنع "( روايات غير مسندة منقولة 19)
يصرح  اهـ( أحيان  643( روايات منقولة عن كتاب "الوسيلة "للسخاوي ت)10)

 بدون تصريح. ابالنقل منه، وأحيان  
 ( رواية واحدة رواها الجعبري بسنده إلى محمد بن عيسى.1)
 ومن أمثلة ذلك، على الترتيب: 
سمه مصاحف قال الجعبري: قال في "المقنع "في باب ما اتفقت على ر -أ 

األمصار: حدثني الخاقاني، حدثنا محمد، حدثنا جعفر بن الصباح، عن محمد 
 خك حك ُّٱ[: 14بن عيسى، عن أبي حفص الخّزار، قال في يونس ]ا

 .(3)بنون واحدة، وليس في القرآن غيرها َّ لك
قال الجعبري: ذكر في "المقنع "في باب ما اختلف فيه مصاحف أهل -ب 

موضعي  َّ اك ُّٱسى، عن نصير: األمصار، عن محمد بن عي
 .(4)[ كال بسورته11،18[، موضعي الحديد:]261، 245البقرة:]

باأللف  َّحجُّ: رأيت السخاوي  :يعني–بري: فقال الشارح قال الجع-ج 

                                                 

  (.101)انظر روايته في الوسيلة: ( 1)
  (.110)انظر روايته في الوسيلة: ( 2)
  (.320)جميلة أرباب المراصد:  :انظر( 3)
  (.269) :انظر: المصدر السابق( 4)
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 .(1)في كتاب محمد بن عيسى
قال الجعبري: وكذا أخبرنا عبد الصمد، إلى أبي المظفر، إلى عبد هللا بن -د 

في كل  َّ جضُّٱعيسى، عن نصير، قال: كتبوا  سليمان، عن محمد بن
 .(2)القرآن بالياء، وفي البقرة بغير ياء

قد بلغت مروياته ، و الدرة الصقلية في شرح أبيات العقيلة، ألبي بكر اللبيب -8
 :( رواية24عنه: )
 هـ(.444( روايات مسندة من كتاب "المقنع "للداني ت)6)
 نع "للداني.( روايات غير مسندة منقولة عن "المق13)
 ( روايات، بالنص أو النقل عنه.5)
 ومن أمثلة ذلك، على الترتيب: 
عن الداني: قال: وحدثنا ابن خاقان إجازة ، قال:  قال أبو بكر اللبيب نقال  -أ 

حدثنا محمد بن عبد هللا األصبهاني بإسناده عن محمد بن عيسى األصبهاني، 
 .(3)ما يكتب "لؤلؤ"قال: كل شيء في القرآن من ذكر "اللؤلؤ "فإن

قال أبو بكر اللبيب: قال أبو عمرو في "المقنع ": قال محمد بن عيسى:  -ب
رأيت في جميع المصاحف: "شيء "بغير ألف بعد الشين ما خال الذي في 

 .(4)الكهف
قال أبو بكر اللبيب: وحكى محمد بن عيسى عن نصير: أن المصاحف  -ج

 .(5)[47]َّمسُّٱاختلفت في الذي في التوبة خاصة 
التبيان في شرح مورد الظمآن، ألبي محمد بن آجطا الصنهاجي  -9

                                                 

  (.331) :انظر: المصدر السابق( 1)
  (.272) :انظر: المصدر السابق( 2)
  (.370- 369)انظر روايته بتمامها في الدرة الصقلية: ( 3)
  (.429)انظر الدرة الصقلية:  (4)
  (.286-285)انظر المصدر السابق:  (5)
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لكنها لم تخرج عن  ،من المواضع اوقد نقل عن محمد بن عيسى كثير  هـ(، 750ت)
 ،هـ(496هـ( و"مختصر التبيين "ألبي داود ت)444كتاب "المقنع "للداني ت)

 هـ(، ومن أمثلة ذلك:643و"الوسيلة "للسخاوي ت)
 (:340ا الصنهاجي في شرح البيت رقم: )قال ابن آجط

قال الحافظ في "المقنع ": قال محمد بن عيسى: رأيت في المصاحف كلها 
 .(1)"شيء "بغير ألف ما عدا الذي في الكهف

ولو تأملنا تلك المصادر لوجدناها مصادر متقدمة، وتعتبر من أمهات كتب 
 الرسم األصيلة.

  علم رسم المصحف فيما يلي: يمكن أن نلخص جهوده في ومما سبق ذكره
تعتبر مرويات محمد بن عيسى األصبهاني من أهم مصادر علم رسم  -1

المصحف، فقد نقل عنه كبار األئمة، واعتمدوا عليه في نقلهم، كابن أبي داود 
والداني في " المقنع "، وأبي داود في " مختصر  ،في كتابه " المصاحف "

 وغيرهم. ،التبيين "
، أثبت فيه اه واهتمامه بعلم رسم المصحف أن أّلف فيه كتاب  نتج عن عنايت -2

 ما رواه عن شيوخه وكبار أئمة الفن المتقدمين.
وأبو  ،هـ(316القيمة العليمة لكتابه، فقد نّص عليه ابن أبي داود ت) -3

هـ(، وجعلوه من مصادرهم 643هـ(، والسخاوي ت)444عمرو الداني ت)
 المعتبرة.

حتى عصر اإلمام السخاوي، الذي  اوموجود   ن متداوال  شهرة كتابه، فقد كا -4
 نص على رؤيته، ومشاهدته، والنقل عنه.

هـ( من أهم مصادر 240يعتبر شيخه نصير بن يوسف النحوي ت) -5
في نقله، بل أثبتت لنا المصادر  اكبير   امروياته، فقد اعتمد عليه اعتماد  

 قه، كما تقدم.من الروايات التي رواها عن طري االمتقدمة كثير  
                                                 

  (.340)آن البيت رقم: انظر: التبيان في شرح مورد الظم( 1)
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بين علماء  لذا تصدرت كتب المتقدمين، وتّم تناقلها ؛علو أسانيده ومروياته -6
 مما يدل على مكانتها وُعلوِّ شأنها. ؛الرسم بعد ذلك

سبق  –صادر ( م9روياته: )بلغت مصادره التي نقلت لنا أسانيده وم -7
 مما يدل على أهميتها وقيمتها العلمية.؛ ذكرها

، ا( رواية تقريب  250ت مروياته التي تضمنتها تلك المصادر أكثر من )بلغ -8
 مما يدل على اعتبارها وقيمتها عند مؤلفي تلك المصنفات.
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 المبحث الثالث
 جهوده في ضبط المصحف

د  ويقصد بضبط المصحف: ما يرجع إلى بيان عالقة الحركة والسكون، والشَّ
 .(1)تَّنسيوالمّد، والساقط والزائد، هكذا عّرفه ال

وقال المارغني: هو علم يعرف به ما يدل على عوارض الحرف، التي هي 
د والمّد، ونحو ذلك  .(2)الفتح والضم والكسر، والسكون والشَّ

ولمحمد بن عيسى جهوده في هذا العلم، من خالله تأليفه فيه، وبعض 
لك األسانيد والمرويات التي نقلت عنه في ذلك، وسأستعرض جهوده من خالل ت

 الجوانب:
 / كتابه في ضبط المصحف: أوًل 

 ،هـ( من ضمن أوائل من صّنف في هذا العلم444ذكره أبو عمرو الداني ت)
وأول من صّنف النقط، ورسمه في كتاب، وذكر علله  :فقال في كتابه "المحكم"

الخليل بن أحمد، ثم صّنف ذلك بعده جماعة من النحويين والمقرئين، وسلكوا فيه 
 اتَّبعوا سنته، واقتدوا بمذاهبه، منهم:طريقه، و 

هـ(، وابنه أبو عبد الرحمن عبد هللا بن 202أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي ت)
هـ(، وأبو 255وأبو حاتم سهل بن محمد السجستاني ت) ،هـ(237أبي محمد ت ) 

 .(3)عبد هللا محمد بن عيسى األصبهاني وذكر آخرين غيرهم 
يم من ضمن الكتب المؤلفة في النقط والشكل للقرآن وذكره كتابه ابن الند

 .(4)فقال: كتاب محمد بن عيسى في النقط
ولم أجد من نّص عليه من أصحاب التراجم ضمن مؤلفاته التي ذكروها في 

                                                 

  (.9( انظر الطراز في شرح ضبط الخّراز: )ص:1)
  (.345)ص: :( انظر: دليل الحيران على مورد الظمآن للمارغني2)
  (.9( انظر: المحكم في نقط المصاحف ألبي عمرو الداني: )ص:3)
  (.55( انظر: الفهرست البن النديم: )ص:1)
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 ترجمته.
 ولم أتمكن من الوقوف عليه، فهو مفقود، وهللا أعلم.

 / أسانيده ومروياته: اثانيً 
من كتاب " المحكم " لإلمام الداني، فهو  سيكون مدار الحديث عن ذلك

 المصدر الذي نقل عنه في اإلسناد والرواية، وبيانه كما يلي:
 في األسانيد: -1

افتتح به كتابه " المحكم "، فأول باب ابتدأ به  اواحد   اذكر له الداني إسناد  
كتابه هو " باب ذكر المصاحف وكيف كانت عارية من النقط، وخالية من الشكل، 

 من السلف، والسبب في ذلك ". وَمْن نقطها أوال  
وأول أثر ابتدأ به هذا الباب كان من ضمن إسناده محمد بن عيسى 
األصبهاني، فقال: "حدثنا فارس بن أحمد بن موسى المقرئ، قال: حدثنا أحمد بن 
محمد، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان، قال: حدثنا الفضل بن شاذان، قال: 

مد بن عيسى، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، حدثنا مح
في  اقال: حدثنا األوزاعي، قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: كان القرآن مجرد  

ال بأس به، هو نور  :المصاحف، فأّول ما أحدثوا فيه النقط على الياء والتاء، وقالوا
 . (1)اآلي، ثم أحدثوا الفواتح والخواتم" عند منتهى  اله، ثم أحدثوا فيها نقط  

رواه الداني بسنده المتقدم في " باب ذكر ما جاء في رسم فواتح السور  اوأيض  
 .(2)وعدد آيهن، ومن شدد في ذلك، ومن تسهل فيه "

ونقطها  ،بسنده المتقدم في " باب ذكر البيان عن إعجام الحروف اورواه أيض  
 .(3)بالسواد "

 هذا األثر في ثالثة مواضع من كتابه.فقد كّرر وأعاد 
                                                 

  (.2( انظر: المحكم للداني: )ص:2)
  (.17انظر: المحكم للداني: )ص:( 3)

 (.35( انظر: المصدر السابق: )ص:(3



 (100العدد ) مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية
 

 

 

 

-390- 

 في المرويات: -2
ذكر له الداني رواية واحدة في " باب ذكر َنْقط ما زيدت األلف في رسمه"، 

 زن رنُّٱفقال: " وحكى محمد بن عيسى األصبهاني أّن في المصاحف كلها: 

[ بألف بين الشين والياء، قال: وكذلك ذلك في مصاحف عبد 23]الكهف: َّ من
 .(1)كل القرآن " هللا في

 ( مواضع، في عدة أبواب متفرقة.5فجملة ما ذكره عنه في كتابه هو )
أّلفه في "ضبط  اومن خالل ذلك تبين لنا أن لمحمد بن عيسى كتاب  

هـ(، في كتابه " المحكم في نقط 444المصحف"، فقد أثبته له اإلمام الداني ت)
ن الرسم والضبط وغيرها، وهو عالم فذ خبير بالقراءات وعلومها، م ،المصاحف"

علم ضبط –في هذا العلم  اونقل عنه في كتابه "المحكم" الذي أّلفه خصيص  
 .المصحف

 هـ( في "فهرسته".438كما أثبت كتابه ابن النديم ت)
 وأنه كان متداوال   ،عنه عليه، ونقال   انص  -مما يؤكد ثبوت كتابه في الضبط 

إال أن المرويات  ،اني وابن النديم عنهفي القرن الخامس الهجري، بدليل نقل الد
بما لم أستطع معه الكشف عن منهجه وطريقته  ،االتي ُنقلت عنه في ذلك قليلة جد  

 في مروياته ونقوالته في علم ضبط المصحف.
 

                                                 

  (.174( انظر: المصدر السابق: )(1
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 المبحث الرابع
 جهوده في الوقف والبتداء

حتى لمحمد بن عيسى جهود بارزة في هذا العلم، فقد اعتنى به عناية كبيرة، 
ُعّد من العلماء األوائل الذين أّلفوا فيه، واعتنوا به، ولقد امتألت الكتب المتقدمة 

ومروياته، وسأستعرض جهوده من  ،وأسانيده ،ونقوالته ،والمصادر األصيلة بأقواله
 خالل تلك الجوانب:

  / كتابه في الوقف والبتداء: أوًل 
ن عيسى في الوقف أشار الهذلي في كتابه "الكامل" إلى مصنَّف محمد ب

 حيث قال في آخره: ،واالبتداء عندما تكلم عن "كتاب الوقف"
يها إلى األستاذ ِلُتعلَم "ومن عرف هذه الجملة قاس عليها، وال بّد من أشياء يرجع ف

ألن ما من عالم إال قد صّنف في الوقف واالبتداء، كنافع، ونصير،  ؛منزلته
 ،محمد بن عيسى األصبهاني :نييع–والعباس بن الفضل الرازي، وابن عيسى 

 .(1)وأبي حاتم.... وذكر غيرهم"
 . وأن له فيه كتابا فهذا صريح على أنه صّنف في هذا العلم،
فقد  ،والمشتغلين بعلم الوقف واالبتداءويؤيد ذلك أنه من العلماء المشهورين 

اء "باب أسم هـ( في كتابه "االقتداء"، فقال:683ذكر ذلك أبو محمد النكزاوي ت)
األئمة الذين اشتهر عنهم الوقف واالبتداء: نافع بن أبي نعيم المدني، ويعقوب بن 
إسحاق الحضرمي، وأبو حاتم، ومحمد بن عيسى، وأحمد بن موسى.... وذكر 

 .(2) آخرين"
 فعّد محمد بن عيسى األصبهاني من األئمة المشتهر عنهم العناية بهذا العلم.

قال في مقدمة كتابه "منار الهدى": هـ(، ف1100ونقل ذلك األشموني ت)
"واشتهر هذا الفّن عن جماعة من الخلف، وهم: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم 

                                                 

  (.1/186( انظر: الكامل في القراءات للهذلي: )1)
  (.210انظر: االقتداء في معرفة الوقف واالبتداء ألبي محمد النكزاوي: )ص:2) ) 
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المدني القارئ، وعن صاحبه يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري، وعن أبي 
 .(1)حاتم السجستاني، وعن محمد بن عيسى، وعن أحمد بن موسى.... وآخرين"

لكّن مصنفه  ،ه بهذا العلم واهتمامه به، وتأليفه فيهوهذا يدل على اشتغال
 مفقود، يشهد له الروايات التي تمتلئ بها كتب الفن.

 / أسانيده ومروياته: اثانيً 
امتألت أمهات كتب علم الوقف واالبتداء بأسانيد محمد بن عيسى ومروياته، 

، مع ذكرت ذلك، وسأذكرها مرتبة حسب األقدمية ا( مصدر  11وقد وقفت على )
 ذكر أعداد تلك المرويات واألسانيد ما أمكن، والتمثيل لها بمثال واحد: 

وبلغت مروياته فيه أكثر  هـ(،338القطع والئتناف ألبي جعفر الّنحاس ت) -1
يقول  ا( منها صّرح فيها باسمه )محمد بن عيسى(، وأحيان  70( رواية، )100من )
  (.)أبو عبد هللا المقرئ( أو )أبو عبد هللا :فيه

 وهو ينقل عنه بدون إسناد، فينسب إليه القول، أو ينقل عنه، ومن أمثلة ذلك:
[ 15]سبأ: َّحم جم يل ىل مل خل ُّٱقال النحاس: قال محمد بن عيسى:  -أ

 .(2)تمام الكالم
 َّمفحق خف حفُّٱقوله: والتمام عند محمد بن عيسى -ب 

 .(3)[67]الزمر:
وقد روى عنه  ،هـ(408اعي ت)اإلبانة في الوقف والبتداء، ألبي الفضل الخز  -2

ألنه ذكره من ضمن أسانيده في أول  ؛روايات المسندة، وغير المسندةال من اكثير  
 كتابه، وذلك في المواضع التالية:

وصّنف فيه  ،في " ذكر من قال في الوقف من السلف ذكر في أول كتابه فصال   -أ
لرجال، وذكر منهم ابن وعّدد أسماء ا ،من الكتب "، ثم ذكر األسانيد الناقلة إليه

                                                 

 (. 14-13بتدا ألحمد بن عبد الكريم األشموني: )ص:( انظر: منار الهدى في الوقف واال1)
 (.2/560( انظر: القطع واالئتناف للنحاس: )2)
 (.2/613( انظر: المصدر السابق: )3)
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عيسى، فقال: حدثنا أبو علي ابن َحَبش، قال: حدثنا العباس بن الفضل بن شاذان، 
 .(1)قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن عيسى

 –لي ابن َحَبش ذكره من ضمن أسانيد أبي جعفر الرؤاسي، فقال: حدثنا أبو ع -ب
ال: حدثنا خالد بن خالد المقرئ، ، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قباإلسناد المتقدم

 .(2)عن أبي جعفر محمد بن الحسن الرؤاسي النحوي 
ذكره من ضمن أسانيد نصير، وذكر اإلسناد المتقدم، فقال: حدثنا محمد بن  -ج 

 .(3)عيسى، قال: حدثنا نصير بن يوسف
قال الخزاعي: حدثني الحسن بن سعيد  ومن أمثلة أسانيده المذكورة في الكتاب:

 س، قال: حدثني محمد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن عيسى بن إبراهيمبفار 
 ،ونسبه ،... ويالحظ أنه ذكره باسمه(4)أسد التيمي األصبهاني، عن المعلى بن

 .ولقبه كامال  
 ومن أمثلة مروياته:

أي: يعلم  .[(15-14]العلق: َّ حن جن يم ىم مم خم حم ُّٱقال محمد بن عيسى:  -
 .(5)أن هللا يرى 

عز وجل، -وبلى ونعم والوقف على كل واحدة منهن في كتاب هللا شرح كال  -3
 وقد ذكر عنه روايتين غير مسندتين، منها:هـ(، 437لمكي بن أبي طالب ت)

[ وَوقف، والمعنى 3-2]التكاثر: َّ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱقال محمد بن عيسى:  -
 .(6)عنده: كال ال ينفعكم التكاثر

                                                 

 (.100( انظر: اإلبانة للخزاعي: )1)
 (.98( انظر: المصدر السابق: ) 2)
 (.99( انظر: المصدر السابق: )3)
 (.115( انظر: اإلبانة للخزاعي: )4)
 (. 164( انظر: المصدر السابق: ) 5)
 (.65( انظر: شرح كال وبلى ونعم لمكي: )6)
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وقد ذكره في  ،هـ(444و الداني ت)المكتفي في الوقف والبتداء ألبي عمر  -4
( روايات تفسيرية في غير 4( روايات غير مسندة، و)8، منها )ا( موضع  12)

 الوقف، ومن أمثلة روايات الوقف:
 َّمئ زئُّٱقوله: وقال نافع ومحمد بن عيسى والقتبي والدينوري: التمام  -

 .(1)[ 172]األعراف:
، ذكره في هـ(524هاني ت)منازل القرآن في الوقوف، ألبي الفضل األصب -5

"  اوأحيان   ،مواضع متعددة، وأكثر من النقل عنه، فيقول فيه: " محمد بن عيسى "
 ما يذكره بكنيته " أبو عبد هللا "، ومن أمثلته: امحمد " فقط، وكثير  

[ وقف نافع، وسعيد بن جبير، وطلحة بن 68]البقرة: َّ حط مض ُّٱقوله:  -
 .(2)مصرف، ويعقوب، ومحمد بن عيسى

، لم يكثر من النقل هـ(560علل الوقوف، لمحمد بن طيفور السجاوندي ت) -6
[ 23-22]عبس: َّ جب هئ مئُّٱقوله:  بكنيته "أبي عبد هللا" ومن ذلك: عنه، وسماه

 .)3([17]عبس: َّ ىك مك ُّٱ :أبو عبد هللا: تكرار أو ردع لقوله

نقل هـ(، 569الهادي في معرفة المقاطع والمبادئ، ألبي العالء الهمذاني ت) -7
 عنه في بضعة مواضع متفرقة، منها على سبيل المثال:

يقول: إذا كان وسط اآلية،  اقال محمد بن عيسى األصبهاني: سمعت نصير   -
 .(4)فالوقف عنده حسن

، نقل عنه في هـ(643جمال القراء وكمال اإلقراء، لعلم الدين السخاوي ت) -8
 أربعة مواضع، منها:

                                                 

 (.80( انظر: المكتفى في الوقف واالبتداء للداني: )1)
 (.121انظر: منازل القرآن في الوقوف لألصبهاني: ) (2)
 (.164( انظر: علل الوقوف للسجاوندي: )3)

 (.1/178( انظر: الهادي للهمذاني: )(4
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[ هو وقف 1]الممتحنة: َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقوله:  -
لى األول ذهب جماعة منهم محمد بن عيسى، ونصير  .(1)كاف... وا 

، نقل هـ(683ألبي محمد النكزاوي ت) القتداء في معرفة الوقف والبتداء -9
 عنه في عدة مواضع، منها: 

 .(2)([ تام عند محمد بن عيسى28]الجاثية: َّ مخ جخ مح ُّٱقوله:  -
، نقل عنه في هـ(833التجويد، ألبي الخير ابن الجزري ت) التمهيد في علم -10

ه(، وآخر عن السخاوي 444أحدها عن أبي عمرو الداني ت) :ثالثة مواضع
وقف  [7]آل عمران: َّ حجمج مث هت مت ختُّٱوثالث قال فيه: كقوله:  ،ه(643ت)

لى هذا الوقف ذهب نافع والكسائي.... ومحمد  تام، على أن ما بعده مستأنف، وا 
 .(3)األصبهاني... وذكر آخرين بن عيسىا

منار الهدى في بيان الوقف والبتداء، ألحمد بن عبد الكريم األشموني  -11
 ، نقل عنه في خمسة مواضع، منها:هـ(1100ت)
 .(4)[ حسن، وقال محمد بن عيسى: تام11الجمعة:] َّ رتزتُّٱقوله:  -

األهمية، على  ولو تأملنا تلك المصادر لوجدناها أصيلة في هذا العلم غاية في
 اختالف العصور وتقدم األزمان ابتداء  من القرن الرابع الهجري.

 ويمكن أن نلخص جهوده في علم الوقف والبتداء فيما يلي:
مما يدل  ؛ذي أّلفه في علم الوقف واالبتداءإشارة العلماء المتقدمين إلى كتابه ال -1

 على ثبوته عنه.
، حيث نقل عنه كبار األئمة، كالنّحاس، مكانة محمد بن عيسى في هذا العلم -2

                                                 

 (.2/570ظر: جمال القراء للسخاوي: )( ان1)
 (.2/1562( انظر: االقتداء للنكزاوي: )(2

 (.170انظر: التمهيد البن الجزري: )(3) 
 (.784انظر: منار الهدى لألشموني: ) (4)
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 وغيرهم. ،والخزاعي، ومكي بن أبي طالب، والداني
ذكره المصنفون األوائل من ضمن األئمة الذين اشتهر عنهم االشتغال بعلم  -3

 كما تقدم. ،الوقف واالبتداء
 تعتبر مروياته من أهم مصادر علم الوقف واالبتداء. -4
 هذا العلم، حيث تضمنتها أمهات كتب الفن.قيمة مروياته وأسانيده في  -5
اقترن اسمه في كثير من تلك الروايات مع كبار أئمة هذا العلم، كنافع المدني،  -6

 وغيرهم. ،وأبي حاتم، ونصير، والدينوري 
مما يدل على  ؛كما تقدم ا( مصدر  11بلغت المصادر التي نقلت لنا مروياته ) -7

 القيمة العلمية ألسانيده ومروياته.
من القرن  اتعّدد تلك المصادر وتنوعها على اختالف العصور واألزمان بدء   -8

 الرابع الهجري حتى القرن الثاني عشر.
مما يدل على مكانتها وشهرتها  ؛التي نقلتها عنه تلك المصادريات كثرة المرو  -9

مامة راويها في هذا العلم.  وا 
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 المبحث الخامس
 جهوده في عد آي القرآن

ية محمد بن عيسى بالعلوم المتعلقة بالقرآن الكريم إلى مجال امتدت عنا
هو علم عّد آي القرآن، ظهر ذلك من خالل ُمَصنَِّفه الذي ألفه فيه، واألسانيد  ،آخر

وبروزه فيه،  ،والروايات التي وردت عنه في ذلك، مما يدل على اشتغاله بهذا العلم
 وسأتطرق إلى جهوده في ذلك من خالل تلك الجوانب:

 / كتابه في العدد: أوًل 
نقل ذلك اإلمام الهذلي  ،ُيَعّد محمد بن عيسى أول إمام صّنف في علم العدد،

هـ(، حيث 290هـ( في كتابه " الكامل" عن العباس بن الفضل الرازي ت)465ت)
ومنهم محمد بن عيسى بن ُرزين التيمي الرازي  :قال عند ذكره لفضائل أهل الكوفة

العباس بن الفضل الرازي، قال: " أعلم الناس في زماننا  األصبهاني، ونقل عن
اليوم بالقرآن ووجوهه، والنحو وطرقه محمد بن عيسى، وهو أول من صّنف في 

 ". (1)العدد، وخّرج هجاء المصاحف
وأن له  ،وهذا نقل صريح بأنه صاحب أّولية في التصنيف في هذا العلم

 قصب السبق فيه.
من الكتب المؤلفة في عدد آي القرآن عند أهل وقد ذكر كتابه ابن النديم ض

 .(2)الكوفة، فقال: كتاب العدد لمحمد بن عيسى
 ،وابن الجزري  ،في " العدد "، فقد ذكره الذهبي اوقد ذكر المترجمون له كتاب  

، إال أن كتابه مفقود، لكن تدل المصادر المعتبرة التي (3)وعمر كحالة، كما تقدم
 على قيمته العلمية ومكانة مؤلِّفه في هذا الفّن.نقلت لنا أسانيده ومروياته 

 
                                                 

 (.107-1( انظر: الكامل في القراءات للهذلي: )1)
 (.57( انظر: الفهرست البن النديم: )2)
 ( من هذا البحث.18ؤلفاته " ص: )( انظر ذلك عند ذكر " م3)
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 / أسانيده ومروياته: اثانيً 
حفلت المصادر المتقدمة بأسانيد ومرويات متعددة لمحمد بن عيسى، بعضها 
ُذكر في المصادر المؤلفة في هذا الفن خاصة، وبعضها ضمن أبواب وفصول في 

 كتب ليست من كتب هذا الفن.
ي نقلت لنا أسانيده ومروياته، مع ذكر أعدادها وسأذكر بعض المصادر الت

 ما أمكن، والتمثيل لها بمثال واحد، على النحو اآلتي:
هـ(، 290كتاب سور القرآن وآياته وحروفه ونزوله، للفضل بن شاذان ت) -1

من الروايات واألقوال، بل ال تكاد تخلو سورة من سور القرآن  اوقد روى عنه كثير  
ة محمد بن عيسى، خاصة فيما يتعلق بعددها، فقد اعتمد عليه إال ويذكر فيها رواي

، وال غرابة في ذلك إذا ما عرفنا أن محمد بن عيسى هو أحد شيوخ اكبير   ااعتماد  
 الفضل بن شاذان مؤلف هذا الكتاب، ومن أمثلة ذلك:

 .(1)قال محمد بن عيسى: فاتحة الكتاب سبع آيات، ليس فيها اختالف -
يسى: البقرة مائتا آية وثمانون وست آيات، ليس فيها اختالف وقال محمد بن ع -

 .(2)كوفي
 اوهكذا طريقته، فهو يذكر أقوال محمد بن عيسى في أعداد سور القرآن جميع  

 بال استثناء.
عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه وتلخيص مكيه ومدنيه ألبي القاسم  -2

قل عنه في ثالثة مواضع بدون وقد ن هـ(،400عمر بن عبد الكافي ت بعد )
 إسناد، كلها في " فصل في ذكر عدد آي القرآن واختالف أهل األمصار فيه".
 .(3)ومنها قوله: " وقال محمد بن عيسى: حدثني بذلك غير واحد من القراء

وقد بلغت مروياته  هـ(،444البيان في عد آي القرآن ألبي عمرو الداني ت) -3

                                                 

  (.98( انظر: سور القرآن وآياته وحروفه ونزوله البن شاذان: )1)
 (.100( انظر: المصدر السابق: )2)
  (.94انظر: عدد سور القرآن البن عبد الكافي: ) (3)
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دة، يسوقها الداني عن شيوخه، مضمنا أسانيده محمد بن ( رواية، كلها مسن18فيه )
 عيسى، ومن أمثلة ذلك:

قال الداني: " فأما عدد أهل المدينة األول فحدثنا به أبو الفتح شيخنا، قال:  -
أخبرنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن عثمان، قال: أخبرنا الفضل بن 

ن هشام، عن أهل الكوفة، عن شاذان، قال: أخبرنا محمد بن عيسى، عن خلف ب
 .(1)بعينه يسندونه إليه" اأهل المدينة، ولم ُيَسمِّ أهل الكوفة في ذلك أحد  

، وقد هـ(500اإليضاح في القراءات ألحمد بن أبي عمر األندرابي ت بعد ) -4
 في العدد، قال فيه: اواحد   انقل عنه موضع  

ومئتان وست وثالثون آية،  "فجميع عدد آي القرآن في قول أهل الكوفة ستة آالف
فيما ذكر أبو عبد هللا محمد بن عيسى األصبهاني، قال: حدثني بذلك ِعّدة من 
القراء، عن سليم بن عيسى الحنفي، وعن علّي بن حمزة الكسائي، عن حمزة بن 

 .(2)رضي هللا عنه"-حبيب الزيات، وأسنده الكسائي إلى علّي بن أبي طالب 
وقد ذكره هـ(، 590آيات السور، لإلمام الشاطبي ت)ناظمة الزهر في أعداد  -5

 في موضع واحد من أبياته، فقال:
نَِّني  .. ِلَما َألََّف الَفْضُل بن َشاَذان ُمْسَتْقِري .وَقد ُألِّفْت في اآلي ُكْتٌب وا 
 ُيْسرِ  على اْحَتَبْوهُ  ما .. َمَع اْبِن َيَسار  .َرَوى َعن ُأَبي والذََّماِري وَعاِصم  

 (3).. وَعْنُه َرَوى الُكوِفي وفي الُكلِّ أستبرِ .ْبن ِعيَسى َساَقه في ِكَتاِبهوما ال

ساقه ابن شاذان في  –محمد بن عيسى  –أي: ما ورد عن ابن عيسى 
 كتابه، وعن محمد بن عيسى روى الكوفي.

، وقد هـ(683القتداء في معرفة الوقف والبتداء، ألبي محمد النكزاوي ت) -6
مواضع، ذكر فيها أقواله عند ذكره لألبواب المتعلقة بعّد آي القرآن  (9ذكره في )

                                                 

 (. 71( انظر: البيان في عد آي القرآن للداني: )(1
 (. 233رابي: )( انظر: اإليضاح في القراءات لألند(2

 (. 31-29انظر: متن ناظمة الزهر للشاطبي: األبيات رقم )(3)
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 ضمَن كتابه هذا، ومن أمثلة ذلك:
" قال: -رضي هللا عنهم-في " باب في ذكر من كان َيُعّد اآلي من أئمة القراء  -

وروي عن محمد بن عيسى أنه كان يقول: " عّد آي القرآن في عدد الكوفي 
 .(1)من عدد حمزة والكسائي"

في " باب ذكر األعداد إلى من ُيْنَسُب من أئمة األمصار ومن رواها عنهم"  -
قال: " وقد روي عن محمد "بن عيسى أنه كان يقول: "عدد أهل المدينة مما 

 .(2)رواه أهل الكوفة عنهم...
في " جملة عدد آي القرآن "قال: ِذْكُر المدني األول: روي عن محمد بن  -

القرآن في المدني األول ستة آالف آية، ومائتا  عيسى أنه قال: جميع عدد آي
 ".(3)آية، وسبع عشرة آية

، وقد هـ(732حسن المدد في معرفة َفن العدد إلبراهيم بن عمر الجعبري ت) -7
حيث ساق  ،ذكره في ثالثة مواضع، اثنان منهما في " الباب الثالث: في اإلسناد "

 أسانيده المتضمنة لمحمد بن عيسى، ومنها قوله:
عن أبي محمد  ،فأنبأني به أبو إسحاق يوسف البغدادي " فأما عدد المدني األول

القاسم اللَّورقي، عن أبي عبد هللا محمد المرادي، عن أبي الحسن علي بن هذيل، 
عن أبي عمرو عثمان الداني، عن أبي الفتح، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن 

، عن خلف بن هشام، عن عثمان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن عيسى
 ". (4)أهل الكوفة، عن أهل المدينة

اختالف أصلي "وذكر عنه رواية غير مسندة، وسّماه بكنيته، فقال فيها: 
المدنيين: أبو جعفر وشيبة، قال إسماعيل بن جعفر وأبو عبد هللا القارئ: اختلفا في 

 . فأبو عبد هللا القارئ هو محمد بن عيسى.(5) ست... "
                                                 

 (.168( انظر: االقتداء للنكزاوي: )(1
  (.173( انظر: المصدر السابق: )2)
  (.180( انظر: المصدر السابق: )3)
  (.228-227( انظر: حسن المدد في معرفة فن العدد للجعبري: )4)
  (.268) ( انظر: المصدر السابق:5)
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مل لتلك المصادر التي ذكرت رواياته وأسانيده يجد أنها مصادر أصيلة والمتأ
مامته في هذا الفن.  ومعتبرة، وذكرهم لمروياته داللة على مكانتها وا 
 ويمكن أن نلخص جهوده في علم عّد آي القرآن فيما يلي:

أنه أول من صّنف في علم عّد آي القرآن، ذكر ذلك العباس بن الفضل  -1
 كما تقدم. ،هـ(290الرازي ت)

ثبوت كتابه الذي صنفه في العدد، بنص األئمة السابقين، والمترجمين  -2
 المتقدمين.

" جميع روايات سور القرآنلميذه الفضل بن شاذان في كتابه "نقل لنا ت -3
 .اشيخه محمد بن عيسى في أعداد سور القرآن جميع  

فقد نقلها كبار األئمة،  تعتبر رواياته في العدد من أهم مصادر هذا العلم، -4
 وأثبتها المصنفون في كتبهم المتقدمة.

مكانة محمد بن عيسى في علم عد اآلي، فقد نقل عنه األئمة الكبار،  -5
 وغيرهما. ،والشاطبي ،كالداني

( رواية مسندة، وهي جميع ما ذكره عنه في 18ذكره اإلمام الداني في ) -6
عها يسوقها بإسناده المتضمن لمحمد كتابه " البيان في عد آي القرآن "، وجمي

 بن عيسى.
داللة  –ناظمة الزهر  –ِذْكر اإلمام الشاطبي له في قصيدته المشهورة  -7

 على مكانته وعلو منزلته في هذا العلم.
ثبوت أسانيده المتداولة، فأكثر الروايات التي نقلت عنه كانت مسندة عن  -8

 كبار أئمة الفّن.
مما يدل على مكانة  ؛( مصادر7قلت لنا مروياته )بلغت المصادر التي ن -9

 مروياته، وقيمتها العلمية.
مما يدل على إمامته،  ؛رة ما نقل عنه من مرويات وأسانيدكث -10

 واشتهار مروياته.
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 الخاتمة
ليه  ،الحمد هلل رب العالمين، له الحمد في األولى واآلخرة وله الحكم وا 

لمرسلين، وعلى آله ألمين، خاتم األنبياء واترجعون، والصالة والسالم على النبي ا
 .وصحبه أجمعين

 وبعد:
هـ( في القراءات 253ني ت)فقد تّم بحث " جهود محمد بن عيسى األصبها

 " بحمد هللا وفضله وكرمه، ومن أهم نتائج وتوصيات هذا البحث:وعلومها
ات الجهود العظيمة التي قّدمها اإلمام محمد بن عيسى األصبهاني في القراء -1

 وعلومها، ومن ذلك:
تأليفه في علم القراءات، وفي العلوم المتعلقة بها، فقد ألَّف في " رسم  -أ

 ،و" عد آي القرآن " ،و" الوقف واالبتداء " ،و" ضبط المصحف " ،المصحف"
وكانت تآليفه موجودة ومتداولة، نّصت عليها المصادر، ورأى بعضها العلماء 

 المتقدمون.
 وايات المنقولة عنه في القراءات وعلومها األخرى.كثرة األسانيد والر  -ب
 وأثبتت أسانيده ومروياته في تلك العلوم. ،كثرة المصادر التي نقلت عنه -جـ
عنه من  ظهور إمامة محمد بن عيسى األصبهاني في القراءات وعلومها، نقال   -2

قبل األئمة السابقين، ومعاينة  لحجم أسانيده ومروياته المبثوثة في كتب 
 تقدمين.الم

نه في  ،داللة على سعة علمهاءات وعلومها المتعلقة بها كافة إلمامه بالقر  -3 وتمكُّ
 .اهذه العلوم جميع  

يعد محمد بن عيسى أول من أّلف في علم عد آي القرآن، كما نقل عنه   -4
 هـ(.290العباس بن الفضل ت)

 مذكورة.األهمية البالغة ألسانيده ومروياته، فهي من أهم مصادر تلك العلوم ال -5
ثباتها في  ،ونقلها ،لذا اهتموا بإيرادها ؛علماء بأسانيده ومروياته وأقوالهعناية ال -6 وا 
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 مصنفاتهم المتقدمة.
، كما في علم عد اآلي، ااهتمت بعض المصادر بمروياته واعتمدت عليها كثير   -7

 حيث أثبتت بعض المصادر أقواله في عّد كل سورة من سور القرآن كما تقدم.
والت إاّل أن بداية تلك النق ،لمصادر في إيراد مروياته كثرة  وقلة  تفاوتت تلك ا -8

عن طريق مصادر متقدمة تعتبر من أمهات  عنه كانت في القرون األولى
 كتب الفّن.

وجوب العناية بدراسة أمهات كتب الفّن للوقوف على جهود العلماء السابقين  -9
 ،من علوم الشريعةواألئمة المحققين، خاصة َمْن برع منهم في عدة علوم 

 كمحمد بن عيسى األصبهاني.
واسعة لجمع كآفة ما ورد عن محمد بن عيسى من  ايفتح هذا البحث آفاق   -10

ونقوالت في كل علم من هذه العلوم التي اعتنى بها، والقيام  ،وأسانيد ،مرويات
 بدراستها، وبيان منهجه فيها.
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 فهرس المصادر و المراجع
 ،مجلس دائرة المعارف العثمانية ،1)ط ،"يلالجرح و التعد" ،ابن أبي حاتم (1

 .م (1952-هـ1271 ،الهند
مجدي فتحي، تحقيق: ". المصاحفابن أبي داود، أبو بكر السجستاني. " (2

 م(.2007وجمال الدين شرف. )مصر، دار الصحابة للتراث بطنطا، 
د.غانم تحقيق:  ،" التمهيد في علم التجويد"  .محمد بن محمد ،ابن الجزري  (3

 م(.1997-هـ1418 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،4)ط ،الحمدقدوري 
" ُعِني بنشره غاية النهاية في طبقات القراءابن الجزري، محمد بن محمد. " (4

 م(.1933-هـ1352، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ج. برجستراسر. )ط
". تصحيح علي النشر في القراءات العشرابن الجزري، محمد بن محمد.  (5

 ر الكتب العلمية(.محمد الضباع. )دا
، بيروت، 2إبراهيم رمضان. )طتحقيق: ". الفهرستابن النديم، أبو الفرج. " (6

 م(.1997-هـ1417دار المعرفة، 
". وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد. " (7

 م(. 1900، بيروت، دار صادر، 1إحسان عباس. )طتحقيق: 
" نزولهحروفه و آياته و سور القرآن و . " الفضل الرازي  أبو العباس ،ابن شاذان (8

دار ابن حزم، الرياض،  ،1)ط ،عبد الرحمن بشير الحميري  يأب :تحقيق
 .م (2009-هـ 1430

حروفه كلماته و و  آياتهو دد سور القرآن ع"  .أبو القاسم عمر ،ابن عبد الكافي (9
 ،1لد حسن أبو الجود، )طد. خا :دراسة و تحقيق :"تلخيص مكيه من مدنيهو 

 م(.2010-هـ1431 ،القاهرة ،مكتبة اإلمام البخاري 
د. أيمن تحقيق: ، التذكرة في القراءات الثمانابن غلبون، أبو الحسن طاهر،  (10
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، الجماعة الخيرية لتحفيظ القراءان الكريم، جدة، 1رشدي سويد )ط
 م(.1991-هـ1412

بيروت، دار صادر،  ،3". )طلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم. " (11
 هـ(.1414

، المدينة 1". )طمختصر التبيين لهجاء التنزيلأبو داود، سليمان بن نجاح. " (12
 م(.2002-هـ1423المنورة، مجمع الملك فهد، 

المعروف بـ " سوق  ،مع أبي معشرعبد الكريم الطبري " جا ،أبو معشر (13
صول الدين، بكلية الدعوة و أ ،بقسم القراءات ،رسالة دكتوراه ." العروس

 :الباحثتحقيق  ،من أول سورة المائدة إلى آخر المخطوط ،بجامعة أم القرى 
 .هـ1435-هـ1434 ،حامد بن أحمد األنصاري 

سيد  :تحقيق ،" تاريخ أصبهان"  .أحمد بن عبد هللا األصبهاني ،أبو نعيم (14
 .م(1990-هـ1410 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،1)ط ،كسروي 

رسالة ماجيستير،  ،راء، مفهومه، مراحله، وأثره في القراءاتالختيار عند الق (15
للباحث: أمين بن إدريس فالته قسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول 

 الدين بجامعة أم القرى.
محمد فؤاد تحقيق: " فهرسة ابن خير اإلشبيلياإلشبيلي، محمد بن خير. " (16

 م(.1998-هـ1419، بيروت، دار الكتب العلمية، 1منصور، )ط
، منار الهدى في بيان الوقف والبتداءاألشموني، أحمد بن عبد الكريم،  (17

-هـ1422، بيروت، دار الكتب العلمية، 1تحقيق: شريف أبو العال، )ط
 م(. 2002

، منازل القرآن في الوقوفاألصبهاني، أبو الفضل إسماعيل بن الفضل،  (18
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ن بجامعة أم القرى، )رسالة دكتوراه بقسم القراءات، كلية الدعوة وأصول الدي
 هـ(.1440-1439تحقيق الباحثة: هويدا الخطيب، 

رسالة دكتوراه،  ." اإليضاح في القراءات"  .أحمد بن أبي عمر ،األندرابي (19
-هـ1423منى عدنان غني،  :للباحثة ،بجامعة تكريت ،بكلية التربية للبنات

 .م2002
"  از في شرح ضبط الخرازالطر "  .محمد بن عبد هللا ،أبو عبد هللا ،الّتَنسي (20

، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 1)ط ،د. أحمد شرشال :تحقيق
 .هـ(1420 ،الشريف، المدينة المنورة

د.  :" تحقيق حسن المدد في معرفة فّن العدد"  .إبراهيم بن عمر ،الجعبري  (21
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  ،2"ط ،بشير بن حسن الحميري 

 .هـ(1432 ،منورةالشريف، المدينة ال
جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب الجعبري، إبراهيم بن عمر،  (22

، دمشق، دار الغوثاني، 1محمد خضير الزويبعي. )طتحقيق: ، القصائد
 .م(2010-هـ1431

تحقيق:  ،،وصف الهتداء في الوقف والبتداءالجعبري، إبراهيم بن عمر،  (23
 ة الخضراء للنشر والتوزيع، دار طيب1د. نواف بن معيض الحارثي،)ط

 .م(2020
 ." البديع في رسم مصاحف عثمانأبو عبد هللا "  ،الجهني (24
اللجنة  ،1)ط ،" دراسة لغوية تاريخية رسم المصحفغانم قدوري "  ،الحمد (25

-هـ1402 ،العراق ،الوطنية لالحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري 
 .م (1982

بحث منشور  ،رسم القرآن الكريم جهود األمة في الحمد، غانم قدوري، (26
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 ضمن أبحاث المؤتمر العالمي األول للباحثين في القرآن الكريم وعلومه.
، دار صادر، بيروت، 2)ط ." معجم البلدان"  .ياقوت بن عبد هللا ،الحموي  (27

1995). 
"  اإلبانة في الوقف و البتداء"  .الخزاعي، أبو الفضل محمد بن جعفر (28

بكلية الدعوة و أصول الدين بجامعة أم القرى،  ،سم القراءاتبق ،رسالة دكتوراه
 .م2019-هـ1440 ،سماح بنت محمد القرشي :للباحثة

د. محمد شفاعت تحقيق: ، المنتهىالخزاعي، أبو الفضل محمد بن جعفر،  (29
، المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1رباني. )ط

 هـ(.1434
 :" تحقيق القرآن البيان في عد آي"  .عثمان بن سعيدأبو عمرو  ،الداني (30

-هـ1414، مركز المخطوطات و التراث، الكويت، 1غانم قدروي الحمد، )ط
 .م(1994

 "  المحكم في نقط المصاحف"  .أبو عمرو عثمان بن سعيد ،الداني (31
المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد،  (32

، الرياض، دار التدمرية، 1نورة بنت حسن الحميد. )طتحقيق: ر، األمصا
 م(.2010 -هـ1431

، تحقيق: المكتفى في الوقف والبتداءالداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد،  (33
 م(.2001هـ1422دار عمار،  -، األردن1محيي الدين رمضان، )ط

 ".معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصارالذهبي: محمد بن أحمد. " (34
-هـ1404، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1ن. )طيبشار عواد وآخر تحقيق: 
 م(.1984
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 م(.2002، دار العلم للماليين، 1الزركلي، خير الدين. "األعالم". )ط (35
، دار 3د. شوقي ضيف. )طتحقيق: . ألحمد بن موسى بن مجاهد السبعة، (36

 المعارف، ب ت(.
، تحقبق د. محمد علل الوقوفهللا محمد بن طيفور، أبو عبد  السجاوندي، (37

 (.2006-هـ1427، مكتبة الرشد، 2بن عبد هللا العيدي )طا
تحقيق: ، الوسيلة إلى كشف العقيلةالسخاوي، أبو الحسن علي بن محمد،  (38

 -هـ1424، الرياض، مكتبة الرشد، 1د. موالي محمد اإلدريسي. )ط
 م2003

د. تحقيق: ، جمال القراء وكمال اإلقراءالسخاوي، علم الدين علي بن محمد،  (39
 م(.1987-هـ1408، مكة المكرمة، مكتبة التراث، 1علي حسين البواب. )ط

تحقيق: ، فتح الوصيد في شرح القصيدالسخاوي، علم الدين علي بن محمد،  (40
-هـ1423، الرياض، مكتبة الرشد، 1د. موالي محمد اإلدريسي. )ط

 م(.2002
تحقيق: ". الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةبغية السيوطي، جالل الدين. " (41

 محمد أبو الفضل إبراهيم. )لبنان، صيدا، المكتبة العصرية(.
محمد  :" تحقيق ناظمة الزهر في عد آي السور"  .القاسم بن فيّره ،الشاطبي (42

 .(م2007-هـ1428 ،مصر ،)ط المعاهد األزهرية ،الصادق قمحاوي 
المصباح الزاهر في القراءات الحسن،  الشهرزوري، أبو الكرم المبارك بن (43

، دار الحضارة 1أ.د. إبراهيم بن سعيد الدوسري، )طتحقيق: ، العشر البواهر
 هـ(.1435للنشر والتوزيع، الرياض 

أحمد األرناؤوط وتركي تحقيق: ". الوافي بالوفياتالصفدي، صالح الدين. "  (44
 م(.2000-هـ1420مصطفى، )بيروت، دار إحياء التراث، 
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" رسالة  التبيان في شرح مورد الظمآن"  ،أبو محمد بن آجطا ،جيالصنها (45
ماجيستير بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم و الدراسات اإلسالمية بالجامعة 

 م(.2001-هـ1421 ،للباحث / عبد الحفيظ بن محمد نور ،اإلسالمية
الهادي في المقاطع العطار، أبو العالء الحسن بن أحمد الهمذاني،  (46

، رسالة دكتوراه بقسم القرآن وعلومه، بكلية أصول الدين بجامعة بادئوالم
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، تحقيق الباحث: سليمان بن حمد الصقري، 

 هـ(.1411
"، تحقيق: د. محمد  مرسوم خط المصحفإسماعيل بن ظافر، "  ،العقيلي (47

-هـ1430، دار طيبة الخضراء، مكة المكرمة، 1بن عمر الجنايني، )طا
 م.2009

شرح كال وبلى ونعم والوقف على كل واحدة القيسي، مكي بن أبي طالب،  (48
دار  -، األردن1أحمد حسن فرحات، )ط منهن في كتاب هللا عز وجل،

 .م(2003هـ1423عمار، 
تحقيق: ، الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلةاللبيب، أبو بكر عبد الغني.  (49

 م(.2011-هـ1432روت، دار المعرفة، ، بي1د. عبد العلي أيت زعبول. )ط
" ) دار  دليل الحيران على مورد الظمآن"  .أبو إسحاق التونسي ،المارغني (50

 .القاهرة ( ،الحديث
/ ، لألستاذ الدكتورالمنظومة الرائية في رسم المصحف للشاطبي وشروحها (51

  م.2017حمدان، بحث منشور بمجلة معهد الدراسات الشرقية: عمر 
أ.د. حاتم تحقيق: ". هجاء مصاحف األمصارحمد بن عّمار. "المهدوي، أ (52

-هـ1430، المملكة العربية السعودية، دار ابن الجوزي، 1الضامن. )ط
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 م(.2010
تحقيق: عبد الرحمن  القطع والئتناف،الّنحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد،  (53

-هـ1413، المملكة العربية السعودية، دار عالم الكتب، 1المطرودي، )ط
 م(.1992

القتداء في معرفة الوقف و "  .أبو محمد عبد هللا بن محمد ،النكزاوي  (54
بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم بالجامعة  ،" رسالة دكتوراه البتداء

 .هـ1413 ،مسعود أحمد إلياس :للباحث ،اإلسالمية
في القراءات العشر واألربعين الزائدة  الكاملالهذلي، يوسف بن علي،  (55

، دار سما للكتاب، 1تحقيق: أبي إبراهيم عمرو بن عبد هللا، )ط ،عليها
، دار الفكر، دمشق، 2)ط .د. عزة حسن :تحقيق م(.2014-هـ1435
، دار إشبيليا، الرياض، 1أ. د. سعود الفنيسان، ) طتحقيق: هـ(. 1407
 م (.1998-هـ1419

 .بيروت( ،مكتبة المتنبي ،1)ط معجم المؤلفين ""  .عمر رضا ،كحالة (56
" قسم الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوطمؤسسة آل البيت، " (57

 م(.1992، مآب، عمان، 2رسم المصاحف )ط 


