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الخالصة

متن  وعليه  ــانــي  روت مصحف  باختيار  قمنا   .١

الشاطبية واصول القراءة وعرفنا به وبمكان وجوده .

لهذا  المخطوطة  الــنــمــاذج  مــن  جملة  ذكــرنــا   .٢

ئ على جملة من المصاحف  المصاحف ليطلع القار

وكتابتها.

وهــل  الــلــغــة  فــي  مصحف  كلمة  معنى  بينا   .3

أن  إلــى  وتوصلنا  الــقــرآن  على  تطلق  التسمية  هــذه 

النبي صلى اهلل عليه وسلم هو من أطلقها مع ذكري 

أحد  هو  هل  عثمان  لسيدنا  المنسوب  المصحف 

المصاحف التي ذكرنا ها، وذكرنا أقوال العلماء فيها 

القرآنية  القراءة  على  المصاحف  هذه  أثر  بينا   .٤

وهل تعتبر اللغة توقيفية أم اصطالحية بين الخالف 

بين العلماء وأشرنا إلى بيان الخالف.شارة إلى مكان 

على  ورتبناهم  بذلك  يتعلق  ومــا  المخطوط  وجــود 

الحروف.

الـــقـــراءات عــلــى متن  ــر مــخــطــوطــات  أثـ بــيــنــا   .5

الشاطبية ونشره وحفظ معانيه ورموزه. 

Abstract:

1. We chose a Rotani Quran with the Shati-

biya text and the principles of reading on it, and 

we knew it and its whereabouts.

2. We have mentioned a number of manu-

script samples of these copies of the Qur’an so 

that the reader can see a group of the Qur’an and 

its writing.

3. We have clarified the meaning of the word 

Mushaf in the language, and is this label applied 

to the Qur’an, and we have come to the conclu-

sion that the Prophet, may God’s prayers and 

peace be upon him, was the one who used it with 

the remembrance of the Qur’an attributed to our 

master Uthman.

4. We showed the impact of these Qur’anic 

books on Quranic reading and is the language 

considered to be tawfeeq or idiomatic between 

the differences between the scholars, and we re-

ferred to the statement of the dispute. A refer-

ence to the location of the manuscript and what is 

related to that, and we arranged them according 

to the letters.

5. We showed the impact of the manuscripts 

of the readings on the board of the Shatbya, its 

publication, and the preservation of its meanings 

and symbols.

* * *
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المقدمة

اختياِر  األسراِر في  الذي جعل مظاهَر  اهلل  الحمد 

فوَس على استقصاء مقاصِد  ، وبعث الّنُ نواِدِر األخبار

مِم 
ُ
، وصرَف الِهَمَم إلى استقراِء ما يؤثُر عن األ االعتبار

والــصــالة   ، اآلثـــار مــن  الخاليِة  الــقــرون  فــي  الماضية 

والسالُم على سيدنا محمٍد خيرِ َمن نطَق بالصواب، 

ــَي الحكمَة وفــصــَل الــخــطــاب، وَتــّمَ  ــ وِت
ُ
أ َمــن  وأفــضــل 

زال  وما  فكان  والتشريع،  الّرِسالة  دائــرِة  َرسُم  ِبَمْقدمِه 

الغّرِ  آلــه  وعلى  والمرسلين،  األنبياء  خاتم  وسيبقى 

الميامين وصحابته أهل التقى والدين.

السليمة،  البصائر  ي  ذو على  يخفى  فال  بعُد؛  أما 

ِمفتاح  هي  التراث  فهرسة   
َ

أّن المستقيمة  واألذهــان 

المطلقة،  صعوباتِه  تسهيل  وبــدايــُة  الُمغلقِة،  أبوابه 

 ، كبر أ النفع  كان  متخصصة  الفهارس  كانت  وكلما 

وِمــن  يــطــلــُبــون،  مــا  إلــى  الباحثين  وصـــوِل  لتسهيل 

العلماء  أثــروه   وما  القراءات  لمؤلفات  التتبع  خالل 

حول  العظيم  الــفــن  هــذا  فــي  علمية  مصنفات  مــن 

نظم  أو  الشاطبّي  تعد منظومة  الشاطبية،حيث  متن 

القراءات  في  التهاني  ووجه  األماني  -حرز  الشاطبّية 

اهلل  كتب  الــتــي  العلمية  المصنفات  مــن  الــســبــع- 

فاستحسنوا  الــقــراءات  أهــل  بين  القبول  لها  تعالى 

يس  تدر و  حفظ  اعــتــكــاف  عليها  عكفوا  و  متنها 

القراءات  علم  إلى  به  يتوصل  ما  أسهل  فإن  وقــراءة. 

الموسومة  الشاطبّي  نظم  المنظومة:  المصنفات  من 

)بــالــشــاطــبــّيــة( نسبة إلــيــه وهــي قــصــيــدة: المــيــة من 

عيون  من  تعتبر  وألنها  الطويل  البحر  من  المجزوء 

النظم بما اشتملت عليه من عذوبة األلفاظ و رصانة 

ذلك  فوق  احتوت  فقد  التخصص،  دقة  و  األسلوب 

و  السبعة  القراء  مذاهب  ذكر  في  الدقيقة  الرموز  من 

أصول القراءات القرآنية مما قد يعيق فهم مكنونها ،و 

استنباط أحكامها و استخراج دررها. فكان لزاما على 

ئ القصيدة أن يعي أوال تلك الرموز ليفهم مدلول  قار

من  طريقا  أضحت  فقد  القصيدة  القصيد.وألهمية 

طرق أهل العلم في جمع القراءات العشر مع منظومة 

إلمام  المرضية  الثالث  القراءات  في  المضية  الــدّرة 

ي الدمشقي وهي تكملة للشاطبية و  القّراء ابن الجزر

، ويبلغ عدد أبياتها ١١٧3 بيتًا. للقراءات العشر

جمع ناظمه ما تواتر عن القراء السبعة وهم: 

1- نافع المدني: هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي 

حمزة  حليف  الليثي  شعوب  بن  َجْعَوَنَة  مولى  نعيم 

))أبــا  يكنى  و أصبهان  من  أصله  المطلب  عبد  بن 

يم(( وقيل: أبا الحسن، وقيل أبا عبد الرحمن، توفي  رو

بالمدينة سنة تسع وستين ومائه .

ياه: قالون، وورش . وراو

ي  كثير الدار هو عبد اهلل بن  كثير المكي:  2-  ابن 

العطار  ي ]٤[  ــدار وال الكناني  علقمة  بن  عمرو  مولى 

يكنى أبا معبد وهو من التابعين، وتوفي بمكة سنة  و

عشرين ومائه .

ياه: قنبل، البزي . وراو

: هــو أبــو عمرو بــن الــعــالء بــن عمار  3- أبـــو عــمــرو

بن  جلهم  ابن  الحرث  بن  الحصين  بن  اهلل  عبد  بن 

، قيل:  خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم 
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اسمه زبان، وقيل )) العريان ((، وقيل: يحيى، وقيل: 

غير ذلك، وتوفي بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائه .

ي، السوسي  ياه: الدور وراو

ــر الــشــامــي: هـــو عــبــد اهلل بـــن عــامــر  ــام 4- ابـــــن ع

عبد  بن  الوليد  خالفة  في  دمشق  قاضي  اليحصبي 

التابعين  من  وهــو   )) عمران  أبــا   (( يكني  و  ، الملك 

أبي  وغير  غيره  العرب  من  السبعة  القراء  في  وليس 

ثماني  سنة  بدمشق  وتوفي  مــواٍل،  هم  والباقون  عمرو 

عشرة ومائه .

ياه: هشام، ابن ذكوان . وراو

5- عــاصــم الــكــوفــي: هــو عــاصــم بــن أبــي النجود 

يقال له )) ابن بهدلة ((، وقيل: اسم أبي النجود عبد  و

األســدي،  قعين  بن  نصر  مولى  وهو  أمه  اسم  وبهدلة 

بن  الحارث  لحق  التابعين،  من  وهو  بكر  أبا  يكنى  و

، وتوفي بالكوفة سنة ثمان وقيل  حسان وافد بني بكر

سنة سبع وعشرين ومائه .

ياه: حفص، شعبة . وراو

هــو حــمــزة بــن حبيب بــن عــمــارة بن  6- حــمــزة: 

لهم،  مــولــى  التميمي  الــفــرضــي  ــات  ي ــز ال إسماعيل 

يكنى أبا عمارة، وتوفي بحلوان  في خالفة أبي جعفر  و

المنصور سنة ست وخمسين ومائه . 

ياه: خلف، خالد .  وراو

مولى  النحوي  حمزة  بن  علي  هو  7- الكسائي: 

يكنى )) أبا الحسن (( وقيل له: الكسائي  لبنى أسد، و

من  قرية  برنبوية  وتوفي  كساء،  في  أحرم  أنه  أجل  من 

سنة  الرشيد  مع  خراسان  إلى  توجه  حين  الــري  قرى 

تسع وثمانين ومائه .

ي. ياه: أبو الحارث، الدور وراو

وهؤالء القراء الذين نظم الشاطبي فيهم قصيدته.

كما قال في نظمه المبارك :

ــــَطــــْت ــٌة َقــــــْد َتــــَوّسَ ــ ــَع ــ ــْب ــ ـــِمـــْنـــُهـــْم ُبـــــــــُدوٌر َس
َ
ف

ــالَ ــ ـ ــّمَ ــ  َوُكـ
ً
ـــــــَعـــــــْدِل ُزْهـــــــــرا

ْ
ل
َ
ــى وا ــ

َ
ــل ــ ــُع ــ

ْ
ــاَء ال ــ ــَمـ ــ َسـ

َرْت ـــــَنـــــّوَ
َ
ْســـــَتـــــَنـــــاَرْت ف

ُ
ــا ا ــَهـ ــْنـ ــٌب َعـ ــ ــُه ــ ـــَهـــا ُش

َ
ل

ق َواْنـــــَجـــــالَ ــّرَ ــ ــ ــَف ــ ــ ــــى َت ــى َحــــّتَ ــ ــ َج
ُ

ــّد ــ ــ َســـــــــَواَد ال

ــَد َواِحـــــــٍد ــ ــْعـ ــ  َبـ
ً
َوَســـــــــــْوَف َتــــــَراُهــــــْم َواِحـــــــــــدا

ــالَ ــ ــّثِ ــ ــَم ــ ــَت ــ ْصــــــَحــــــاِبــــــِه ُم
َ
ــِن ِمـــــــْن أ ـــ ــْي ـــ ــَن ـــ َمـــــــَع اْث

ومــتــن الــشــاطــبــيــة ذلـــك الــنــظــم الــمــدهــش نجد 

ضمن  بل  فحسب،  بالقراءات  يكتِف  لم  الشاطبي 

واللغوية  الــنــحــويــة،  الــفــوائــد  مــن  الــعــديــد  منظمته 

واإلرشادات الوعظيه، واإلقتباسات الحديثة .

ــرت كــتــاب  ــص ــت والــشــاطــبــيــة قــصــيــدة المــيــة اخ

عمرو  أبــي  لــإلمــام  السبع((  ــقــراءات  ال فــي  ))التيسير 

الداني المتوفى سنة )٤٤٤هـ(، وقد لقيت إقبااًل منقطع 

إتقان  يريد  لمن  العمدة  هــذا  حتى  يــزال  وال   ، النظير

القراءات السبع، وظلت موضع اهتمام العلماء منذ أن 

نضمها الشاطبي رواية وأداًء، وذلك إلبداعها العجيب 

إدمـــاجـــه فــي الــكــالم، حيث  ــرمــز و فــي اســتــعــمــال ال

الــرواة، فقد يدل  أو  القراء  استعمله عوضًا عن أسماء 

كثر من واحد، وهناك رموز  الحرف على قارئ واحد أو أ

إال من  يعرفها  ال  البديعة،  المنظومة  ومصطلحات في 

أتقن منهج الشاطبي وعرف مصطلحه، وقد ضمن في 

مقدمة المنظومة منهجه وطريقته، ومن أبياتها :

ــاَرُه ــ ــَص ــ ــَت ــ ـــْيـــِســـيـــُر ُرْمــــــُت اْخ ــي ُيـــْســـِرَهـــا الـــّتَ ــ َوفـ
ــالَ ــ ــ ـ ــَؤّمَ ــ ــ ُمـ ِمــــــْنــــــُه  اهلِل  ِبـــــــَعـــــــْوِن  ْجــــــَنــــــْت 

َ
ــــــأ

َ
ف
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ــٍد ــ ــَواِئـ ــ ــــ ــ ـ
َ
ف ِبـــَنـــْشـــــــــــِر  َزاَدْت   

ً
ــــــَهــــــا

ُ
ــــــَفــــــاف

ْ
ل
َ
َوأ

ــالَ ــ
َ

ــّض ــ ــَف ــ ُت ْن 
َ
أ ــا  ــ ــَهـ ــ ــَهـ ــ َوْجـ َحـــــَيـــــاًء  ــْت  ــ ـ

َ
ــّف ــ ـ

َ
ــل ــ ـ

َ
ف

ً
ــا ــنـ ـ ــّمُ ــَيـ َمـــــــاِنـــــــي” َتـ

َ ْ
 “ِحـــــــــــْرَز األ

َ
ـــْيـــُتـــهـــا َوَســـــــّمَ

ــالَ ــ ــّبِ ــ ــق ــ ــَت ــ ــِه ُم ــ ــ ــِن ــ ــ ــاْه ــ ــ
َ
ــي ف ــ ــاِنـ ــ ــهـ ــ ـ ــّتَ ــ َوَوْجــــــــــــــَه الـ

التي  بالعناية  الـــقـــراءات  فــي  كــتــاب  يــحــَظ  ولـــم 

حظيت بها المنظومة، حيث كثر شراحها، وتعددت 

مختصراتها .

مائه  من  كثر  أ واختصارتها  شروحها  حصرت  وقد 

عمل ما بين شرح للشاطبية، وحاشية على الشرح . 

: ولقد  كتابه القراء الكبار     قال إلمام الذهبي في 

أتراب  وعقيلة  األماني  حرز  بقصيدته  الركبان  سارت 

القصائد اللتين في القراءات والرسم وحفظهما خلق 

البلغاء  وكبار  الشعراء  فحول  لها  وخضع  يحصون  ال 

لذا  الصعب  وسهل  وأوجز  أبدع  فلقد  القراء  وحذاق 

بالقبول  واألمصار  االعصار  سائر  في  العلماء  تلقاها 

محمد  مقدمة  مــن  عناية  أعظم  بها  وعــنــوا   الحسن 

تميم الزعبي )١(.

القاسم  محمد  أبو  اإلمــام   : هو الشاطبي  واإلمــام    

الراء  وتشديد  التحتية  وسكون  الفاء  بكسر  ه   ِفْيّرُ بن 

بن  خلف  بــن  الحديد  بالعربي  معناه  المضمومة 

المهملة  العين  وفــتــح  ــراء  الـ بــضــّم  الــُرَعــيــِنــّيُ  أحــمــد 

ذي  إلى  نسبة  نون  وبعدها  التحتية  المثناة  وسكون 

المقرئ  الضرير  الشاطبّي  اليمن  أقيال  أحــد  رعين 

آخر  في  .المولود  الهجري  السادس  القرن  أعالم  أحد 

ثين  وخمسمائة 538 للهجرة بشاطبة  سنة ثمان و ثال

)١( ص ١٤3.

تطل  ولــم  القاهرة  في  الشاطبي  وتوفي  األنــدلــس  في 

بالشاطبي الحياة حيث توفي وعمره اثنان وخمسون 

في  5٩0هـــ(،ودفــن  اآلخــر  جمادى  من   ٢8( في  عامًا 

تربه القاضي الفاضل بالقرب من سفح جبل المقطم 

بالقاهرة وقبره مشهور ومعروف.

الباع  له  بل  القراءات  أعالم  أشهر  من  والشاطبي 

األطول في القراءات و الرسم و الّنحو والفقه  والحديث 

علمه  غـــزارة  َتــرَجــمــت  كثيرة  متونا  ذلــك  فــي  ـــف 
َّ
أل

ورجاحة عقله وعلو منـزلته، تصّدر مصر فعظم شأنه 

قرئ  إذا  كان  اإلقــراء  رئاسة  إليه  وانتهت  صيته  وبعد 

عليه الموّطأ والّصحيحان تصّحح الّنسخ من حفظه، 

كان يقال إّنه يحفظ وقر بعير من العلوم له من  حتى  

التآليف الكثيرة جدًا، فكان وقعها كبيرًا عند العلماء 

حفظها  إلى  وغيرهم  هــؤالء  أقبل  مما  العلم،  وطــالب 

كما  إلى يومنا هذا  العلم  وشرحها وتبسيطها لطالب 

قام العلماء بحفظ تراثهم المخطوط في شتى البقاع 

اإلسالمية، من خالل حفظها في المكتبات والتكايا 

والمدارس والبيوت وغير ذلك، ومن هذه البقاع التي 

ورسومها  فنونها  بمختلف  الــقــراءات  علم  حفظت 

 التراث المحفوظ 
َ

ومصاحفها البالد اإلسالمية مع أّن

أْن  النادر  فمن  المنطقة،  هذه  لسكان  يعود  ال  كثره  أ

أو في  القراءات  رفوف مكتباتها  علمًا في  بين  تجد 

أحد فنونه العظيمة، ألن اهتمام حكام هذه المنطقة 

منصب على الفقه وعلوم اآللة  وقلْت اهتمامهم في 

إلى  ينقسمون  ذلك  في  العلماء  ألن  الــقــراءات  علم 

والقسم  بذاته،  قائمًا  علمًا  يعتبره  َمن  منهم  قسمين 

آلخر ال يعتبره علمًا قائمًا بذاته، والسيما في العصور 



مخطوطات القراءات وأثرها في خدمة الشاطبية

أ. د. ضياء محمد محمود المشهداني  |     231

كثر   االهتمام بعلم القراءات وانقطعت أ
َ

َقّل المتأخرة 

تحافظ  أن  استطاعت  قليلة  طائفة  من  إال  أسانيده 

على  هلل  والحمد  أسانيده  وتوصل  العلم  هــذا  على 

ذلك، وأن وجد فأنه يعود إلى أمرين: 

األول: مهارة علماء األمصار اإلسالمية في التأليف 

بطالب  حد  مما  مسائلها  بكافة  المسائل  وتوضيح 

ينشروها. يحافظوا عليها و العلم وغيرهم أنْ  يقتنوها و

الــثــانــي: االهــتــمــام الــبــالــغ مــن قــبــل هـــذه الــدولــة 

وحكامها بكافة التراث المكتوب والموجود والمهداة 

هذا،  يومنا  إلــى  أصولها  فحفظوا  علم  أي  في  إليها 

كلها مشيئة اهلل تعالى أن سيخر عباده لحفظ  وهذه 

شارك في مؤتمركم 
ُ
أ العلم المبارك، فأحببت أن  هذا 

ــي جــمــع مخطوطات  ف الــمــبــارك  الـــدولـــي  الــعــلــمــي 

القراءات بكل فنونها المحفوظة حول متن الشاطبية 

خدمة لحفظ التراث وتسهيله لعشاقه وتسليط الضوء 

عليه، ألنها ماضي األمة وحاضرها ، مع ترجمة موجزة 

يخها  وتار النسخ  وعدد  المخطوط  اسم  مع  لعلمائها 

المكتبات وعد  أرقامها في  بيان  ومكان وجودها مع 

وكــان  الــمــخــطــوطــات.  لبعض  صـــور  مــع  صفحاتها 

عنوان بحثي: )مخطوطات القراءات وأثرها في خدمة 

الشاطبية(

مقدمة  إلــى  يقسم  أن  البحث  طبيعة  واقتضت 

ومبحثين:

عليها  المخطوطة  المصاحف  األول:  المبحث 

حواشي قراءات الشاطبية.

الــقــراءات  كتب  مخطوطات  الــثــانــي:  المبحث 

القرآنية على متن الشاطبية أو بعض طرقها.

في  المخطوطات  من  صــور  ببعض  ألحقتها  ثم 

القراءة، مع ذكر خاتمة توصلت فيها إلى أهم النتائج 

والحمد هلل رب العالمين.

* * *
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المبحث األول

المصاحف المخطوطة 
وعليها حواشي القراءات الشاطبية

ينه باللغة العربية  يب أن أقدم كتاب جرى تدو ال ر

العزيز  اهلل  كتاب  الكريم  الــقــرآن  هو  سالمًا  ووصلنا 

 ، التغير أو  التحريف  يصله  وال  الباطل  يأتيه  ال  الذي 

بأن  العلماء  وهيئ  بحفظه  تعهد  وجــل   عز  اهلل  ألن 

لَۡنا  نَزَّ َنۡحُن  إِنَّا  حمس  تعالى  قال  تزويره  ويبينوا  يحفظوه 

الذي هو  الآية حمججحس  حجسالحِۡجر  لََحٰفُِظوَن ٩ىجس  لَُهۥ  َوِإنَّا  ۡكَر  ٱلّذِ
معجزة النبي محمد �، الذي أرسله هدى للناس 

على  القرآن  نزول  وكان  والفرقان،  الهدى  من  وبينات 

النبي � بلغة العرب  وهو أمر يتفق والبيان اإللهي 

بِلَِساِن  َّا  إِل رَُّسوٍل  ِمن  ۡرَسۡلَنا 
َ
أ حمسَوَمآ  تعالى   قوله  في 

اللغة  لتكون  وهذا  مختجحس،  الآية  حجسإِبَۡراهِيم  لَُهۡمۖىجس  لُِيبَيَِّن  قَۡوِمهِۦ 
الكتب  بخالف  تعالى  اهلل  قبل  من  محفوظة  العربية 

ية األخرى التي جرى تحريفها، ومن هذا نجد  السماو

في  وبالحفظ  باهتمام  حظي  المصاحف  أقــدم  أن 

أحد مكتبات اسطنبول، وغير من المصاحف األخر 

وسنقف على مصحف محفوظة في  مكتبات بالد 

األناضول وعليه حواشي القراءات الشاطبية.

المصاحف وعليها حواشي القراءات:	 

معنى  نعرف  أن  البــد  المصاحف  نذكر  أن  وقبل 

كلمة  الــتــوفــيــق  ــاهلل  وبـ فــنــقــول  )الــمــصــحــف(.  كلمة 

الكريم بعد  القرآن  مصحف أطلقت على صفحات 

عرفه  وقــد  مصاحف،  والجمع  كــتــاب  إلــى  تحويله 

الذي  )الشيء  بأنه:  المصحف  األفريقي  منظور  ابن 

والمعروف  دفــتــيــه()١(،  بين  مكتوبة  صفحات  يضم 

في  دفتين  بين  مرة  ألول  جمعت  القرآن  صحف  أن 

رضي  الصديق  بكر  أبي  األول  الراشد  الخليفة  عهد 

اهلل عنه، ولعل هذا االصطالح أخذ يطلق على القرآن 

في زمن الصحابة رضوان اهلل عليهم أجمعين، حيث 

سلمة  الصحابي  خادم  وهو  عبيد  أبي  بن  يزيد  ذكر 

كوع رضي اهلل عنه عندما سئل أين كان يصلي  بن األ

الذي  العمود  بجانب  الصالة  )يقيم  فقال:  سيدك 

يوجد عنده المصحف()٢(، ونقل أبو شامة والسيوطي 

عن سبب تسميته بالمصحف: أن الصحابة رضوان 

بينهما لوضع اسم  فيما  اهلل عليهم أجمعين تشاوروا 

بين  الكريم  القرآن  آيــات  ضم  أن  بعد  الكتاب  لهذا 

( ولكن  فر دفتين، فأشار بعضهم بأن يكون اسمه )الّسِ

هذا الرأي لم يلق قبواًل، ألن اليهود يستخدمونه وهناك 

كلمة )مصحف( استخدمت في  جرى التذكير بأن 

بالد الحبش فاقترحها البعض ولقيت استحسانا)3(.

القرآن  المصحف على  لفظة  النبي �  أطلق  وقد 

ومع ذلك أن هذه األحاديث ال تخلو من ضعف في 

أسانيدها ومن هذه األحاديث:

أبي سعيد رضي اهلل عنه قال: قال رسول  ١- عن 

اهلل �: )أعطوا أعينكم حظها من العبادة النظر في 

)١( لسان العرب مادة صحف.
ي برقم )٩5( ومسلم برقم)٢6٤(. )٢( أخرجه الشيخان البخار

في  واإلتقان   ،6٤ ص  شامة  ألبي  الوجيز  المرشد   : ينظر  )3(
علوم القرآن للسيوطي ١/١66.
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المصحف والتفكر فيه واالعتبار عند عجائبه ()١(.

٢- عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل �:)إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد 

موته علما نشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدًا بناه أو بيتا البن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة 

أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته ()٢(.

3- عن عثمان بن عبد اهلل بن أوس بن أبي أوس الثقفي عن جده قال: قال رسول اهلل �:)قــراءة الرجل 

القرآن في غير المصحف ألف درجة وقراءته في المصحف تضاعف على ذلك إلى ألفي درجة ()3(.

مصحف محمد بن محمود بن محمد الشريف السمرقندي أو ما يسمى بمصحف رتاني حرر هذا المصحف 

سنة 8٩٢ه وفيه فوائد كثيرة في فن القراءة ورسم المصحف وهو مهمش على القراءات السبعة، وفيه توضيح 

لبعض اآليات باللغة التركية القديمة )أي العثمانية()٤(. وله كتب في القراءات منها:

١- روح المريد في شرح العقد الفريد في نظم التجويد)5(.

ية)6(. ثة المرو ٢- عقد الدرر المضية للقراءات الثال

3- كشف األسرار في رسم مصاحف األمصار)٧(.

٤- وقوف القرآن في القراءة)8(.

* * *

)١( ذكره الحكيم )٢5٤/3(، وأبو الشيخ في العظمة من طريق ابن أبي الدنيا )٢٢5/١، رقم ١٢(، والبيهقي في شعب اإليمان 
كما في السلسلة  )٤08/٢، رقم ٢٢٢٢(، وقال: إسناد ضعيف . وأخرجه أيضا: الديلمى )١05/١، رقم 35٢(، والحديث موضوع: 

الضعيفة لأللباني )88/٤، رقم ١586( . وله أطراف أخرى
ي )55/١(: إسناده حسن . وقال البوصيري )35/١(: هذا إسناد مختلف  )٢( أخرجه ابن ماجه )88/١، رقم ٢٤٢(، قال المنذر

فيه . وأخرجه أيضا: ابن خزيمة )١٢١/٤، رقم ٢٤٩0(، والبيهقي في شعب اإليمان )٢٤٧/3، رقم 3٤٤8( .
رواية وضعفه في  ابن معبد في  أبو سعيد بن عون، وثقه  الهيثمي )١65/٧(: فيه  الطبراني )٢٢١/١، رقم 60١( قال  )3( أخرجه 
أخرى، وبقية رجاله ثقات، وابن عدى )٢٩٩/٧، رقم ٢٢03 أبو سعيد بن عوذ(، والبيهقي في شعب اإليمان )٤0٧/٢، رقم ٢٢١8( .
السمرقندي  ي  الشيراز يحيى  أبو  الدين  شمس  أحمد  بن  محمود  بن  محمود  بن  محمد  العالم  المصحف  هذا  وكاتب   )٤(

: كشف الظنون 6٤6، وهدية العارفين ٢/ ١06.  ي المقري الشافعي المتوفى في حدود سنة ٧80هـ . ينظر القار
)5( مكتبة بايزيد رقم )١٤5(،عدد األوراق ١٧. 

)6( مكتبة حكمت بيك رقم )٤١(عدد األوراق 3٧3، سنة 88٤هـ النسخ.
)٧( مكتبة محمود الثاني رقم ٢/ )١55٧(.

)8( مكتبة عاطف أفندي رقم )٤5(، ملي كتبخانة رقم )3٢١( عدد األوراق ١33، سنة النسخ ١١١٤هـ.



مخطوطات القراءات وأثرها في خدمة الشاطبية

234     |  أ. د. ضياء محمد محمود المشهداني

صور من المصحف
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المبحث الثاني

مخطوطات كتب القراءات القرآنية 
على متن الشاطبية أو بعض طرقها

ابين  ان  أحببت  المبحث  هذا  في  الشروع  وقبل 

القراءات على متن  كتب  كبيرة من  أن هناك جملة 

في  يصب  هذا  وكل  طرقها  بعض  على  او  الشاطبية 

خدمة الشاطبية وشهرتها بين العلماء وطالب العلم. 

او  طرقها  احد  أو  الشاطبية  على  مخطوط  له  وممن 

يصب في خدمتها وهم على النحو اآلتي: 

محمد  بن  محمود  بن  إسماعيل  بن  إبراهيم   -١

الدمشقي  الصالحي  ي  العدو عيسى  بن  موسى  بن 

المتوفى  ي  ــالــعــدو ب الــمــعــروف  الــمــقــري  الــشــافــعــي 

سنة١0٩٩هـ)١(.

كتبه في القراءات:	 

- القواعد السنية في قراءة حفص عن عاصم من 

طريق الشاطبية)٢(.

: معجم المؤلفين لرضا كحالة ١٤/١، واألعالم للزركلي  )١( ينظر
.33/١

مكتبة  في  محفوظة  وهي  ١088هـــ،  سنة  التأليف  يخ  تار  )٢(
والنسخة  األوراق ١6٧،  برقم )١6٢(عــدد  بايزيد في إسطنبول 
الثانية سنة النسخ ١08٩هـ محفوظة في مكتبة محمود الثاني 

برقم )١٤3٧(عدد األوراق ٧٧.

المقري  العثماني  الرومي  اهلل  عبد  بن  إبراهيم   -٢
المتوفى سنة ١٢٤٤هـ.)3(

- بيان جميع طرق المراتب وهو كتاب في القراءة 

السبع على متن الشاطبية.

3- إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد 

بن واثق أبو إسحاق األموي المغربي األشبيلي المقري 

اإلمام المجود وشيخ القراء المعروف بابن وثيق وأيضًا 

ية سنة 65٤هـ)٤(. ابن واثق المتوفى باإلسكندر

المصحف)5(  رسم  من  إليه  يحتاج  لما  الجامع   -

جمع فيه اختالف الرسم بين القراءة.

اإلسطنبولي  الــرومــي  مصطفى  بــن  إبــراهــيــم   -٤

نشانجي  بجامع  الخطيب  الشيخ  المقري  العثماني 

زادة  ي  بفنار الــمــعــروف  استانبول  فــي  باشا  محمد 

المتوفى سنة ١١0٩هـ)6(.

- الترتيب والتسهيل في القراءة)٧(.

)3( وقفت عليها في مكتبة ألمالي في تركية برقم١/)٧٢٤3(. 
ولم أقف له على ترجمة.

: سير أعالم النبالء للذهبي 303/3. )٤( ينظر
برقم  علي  الشهيد  مكتبة  فــي  مــوجــودة  النسخة  وهــذه   )5(
نسخة  ولها  ٧٩٧هـــ.  النسخ  وسنة   ،3٧ األوراق  عدد   )٢6٧(
عدد   )35( برقم  اسطنبول  فــي  شهر  آق  مكتبة  فــي  أخــرى 
في  نشر  المخطوط  وهــذا  ١0٢٧هــــ.  النسخ  سنة   ،٤3 األوراق 

بغداد سنة ١٤08هـ.
: هدية العارفين 3٩/١، وذيل كشف الظنون ١/ ٢٧3. )6( ينظر
)٧( وهي نسخة موجودة في مكتبة بايزيد برقم )3٢8( عدد 
نسخة  ولها  المؤلف.  بخط  ١١0٢هـــ  النسخ  سنة   ،١5٤ األوراق 
أخرى في مكتبة عموجه زادة برقم ٢/)٧٢( عدد األوراق من 
١٤_ ١٤١، سنة النسخ ١0٩٧هـ، ومكتبة آية صوفية برقم )١٢_١3(، 

ومكتبة نور عثمانية برقم ) ١٢8( .
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في  الــجــديــد  الــشــرح   = يــة  الــجــزر مقدمة  شــرح   -

التجويد)١(.

القرن  في  عــاش  القواسي  محمد  بن  إبراهيم   -5

السادس هجرية تقريبًا)٢(.

- قرة عين القراء في القراءات)3( .

الشمسي  اهلل  عبد  بن  غــدي  آيــد  بن  بكر  أبــو   -6

الدمشقي األصل من قراء مصر الفلكي المعروف بابن 

الجندي المتوفى في القاهرة سنة ٧6٩هـ)٤(.

ــرواة في  ــ ال الــهــداة فــي اخــتــالف األئــمــة  بستان   -

القراءة السبع وهو على متن الشاطبية)5(.

البروسوي  بكر  الحاج  بن  محمد  بن  بكر  أبو   -٧

سنة  ببروسة  المتوفى  القراء  رئيس  العثماني  الرومي 

١١8٧هـ)6(.

في  المنقول  ينكر  من  على  المسلول  السيف   -

إصالح الضاد في التجويد)٧(.

8- أبو الوفاء بن أبي تراب المقري)8(.

3/)٢6١6٧(عــدد  برقم  قيصري  في  أفندي  راشد  مكتبة   )١(
األوراق ٢8_ 80، سنة ١٢١٤هـ.

أقف  ولم  تصنيفه  خالل  من  الترجمة  هذه  على  وقفت   )٢(
على ترجمة له.

)3( مكتبة ولي الدين أفندي برقم )3٤(، عدد األوراق 60.

: كشف الظنون ٤8/6، ومعجم المؤلفين 3/ 5٩. )٤( ينظر
)5( مكتبة اللي برقم )٢3( .

: هدية العارفين ١/ ٢٤١، وذيل كشف الظنون ٢/ 36. )6( ينظر
األوراق ٤6_  برقم 5/)٧8٧(، عدد  أزمير  )٧( مكتبة ملي في 
عدد   )36٩  (/٤ برقم  باليكسير  مكتبة   ، ١١68هــــ.  سنة   ،٧0

األوراق 6١_83، سنة ١٢00هـ.
)8( وقفت على هذا االسم على ما جاء في طرت مخطوطه، 

- المفردة ألبي عمرو في القراءة)٩(.

- المفردة لحمزة في القراءة)١0(.

- المفردة البن عامر في القراءة)١١(.

- المفردة البن كثير المكي في القراءة)١٢(.

- المفردة للكسائي في القراءة)١3(.

- المفردة لنافع المدني في القراءة)١٤(.

األنــدرابــي  اهلل  عبد  أبــو  عمرو  أبــي  بــن  أحمد   -8

األفغاني المقري الزاهد المعروف باألندرابي المتوفى 

٤٧0هـ)١5(.

ــاح فـــي الــــقــــراءات  الــســبــع عــلــى متن  ــضـ - اإليـ

الشاطبية)١6(.

٩- أحمد بن أحمد بن عبد الحق شهاب الدين 

جامع  خطيب  المصري  الشافعي  الفقيه  السنباطي 

األزهر المعروف بالسنباطي المتوفى سنة ٩٩0هـ)١٧(. 

- شرح حرز األماني ووجه التهاني للشاطبي)١8(.

ولم أقف على ترجمة له.
)٩( مكتبة بايزيد رقم 3/) ٢٢٤( عدد األوراق من ٧_ ٤0.

)١0( المصدر نفسه رقم 5/) ٢٢٤( عدد األوراق من 50_ 60.
)١١( المصدر نفسه رقم ٤/ )٢٢٤( عدد األوراق من ٤١_ 50.

)١٢( المصدر نفسه رقم ٢/ )٢٢٤( عدد األوراق من ١٧_ ٢٧.

)١3( المصدر نفسه رقم 6/ )٢٢٤( عدد األوراق من 6١_ ٧0.
)١٤( المصدر نفسه رقم ١/ )٢٢٤( عدد األوراق ١6.

طرت  على  مثبت  هو  بما  الترجمة  هــذه  على  وقفت   )١5(
المخطوط، ولم أقف له على ترجمة.

)١6( مكتبة جامعة استانبول برقم )١350(.
: كشف الظنون 85٩، وذيل كشف الظنون ١/ ٩5. )١٧( ينظر

مكتبة  في  موجودة  وهي  ٩٧6هـــ  سنة  التأليف  يخ  تار  )١8(
وجامعة   ،)6٩( برقم  عثمانية  ونــور   ،)5٧-56  ( برقم  لي  الله 

اسطنبول برقم )٤٩٤( عدد األوراق ١86، سنة ١١٢١هـ. 
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الطيبي  ــن  ــدي ال بـــدر  ــن  ب أحــمــد  ــن  ب أحــمــد   -١0

الزاهد النحوي  الصالحي الدمشقي الفقيه الشافعي 

المقري المتوفى سنة ٩8١هـ)١(.

قــراءة ورش عن طريق  األماني في  بلوغ  قصيدة   -

األصبهاني)٢( .

- مقدمة التجويد)3(.

أحمد  بــن  عثمان  بــن  أسماعيل  بــن  أحــمــد   -١١

الدين  وشهاب  الدين  شمس  إبراهيم  بن  رشيد  بن 

الــقــاضــي العسكر  الــكــورانــي  الــتــبــريــزي  ي  الــشــهــرزور

المقري  المحدث  المفسر  العثماني  اإلســالم  وشيخ 

الشاعر المعروف بمالك وران المتوفى سنة 8٩3هـ)٤(.

- دفع الختام عن وقف حمزة وهشام )5(.

 = للشاطبي  التهاني  ووجــه  األمــانــي  حــرز  شــرح   -

العبقري في حواشي الجعبري)6(.

: كشف الظنون ١٧٧8، واألعالم ١/ ٩١. )١( ينظر
)٢( مكتبة الله لي برقم ٢٧/)3٧0٤(، وأسعد أفندي برقم ٢/ 

.)363٩ (
وأسعد  األوراق 3،  )١6١(، عدد  برقم  ثالث  )3( مكتبة أحمد 

أفندي مجموعة برقم ١/)363٩(.
: كشف الظنون 553، 5٩6، هدية العارفين ١/١35. )٤( ينظر

)5( مكتبة السليمانية رقم )١٤5(، ومكتبة عزيز محمود هدائي 
رقم )5٤(عدد األوراق 3٧، سنة ٩٧0هـ، الله لي مجموعة رقم 

.)5٢/ )٧
سنة   ،36 األوراق  عدد   )١٤5( رقم  عمومي  بايزيد  مكتبة   )6(
880هـ، مكتبة مراد مال رقم )١0( عدد األوراق ٢3٢، ولي الدين 

جار اهلل رقم )٩( .

= شرح  األخــيــار األئمة  قــراءة  األســرار في  كشف   -

ي)٧(. غاية المهرة البن الجزر

- لــوامــع الــغــرر فــي شــرح فــرائــد الـــدرر فــي الــقــراءة 

السبع)8(.

يس أبو بكر المقري  ١٢_ أحمد بن عبد اهلل بن إدر

عاش في القرن الخامس الهجري تقريبًا)٩(.

- المختار في معاني قراءات أهل األمصار)١0( .

بن  علي  بــن  محمد  بــن  محمد  بــن  أحــمــد   -١3

الشافعي  ي  الــجــزر بكر  أبــو  الــديــن  شمس  يــوســف 

ي المتوفى  الناظم وابن الجزر المقري المعروف بابن 

سنة 8٢٧هـ)١١(.

- الحواشي المفهمة في شرح المقدمة)١٢(.

المجود  العثماني  ــي  ــروم ال غــالــب  حسين   -١٤

المقري عاش في القرن الثالث عشر تقريبًا)١3(.

رقم  ــون  س كير  مكتبة   )8٤( ــم  رق عثمانية  ــور  ن مكتبة   )٧(
)3٤٤٤(، عدد األوراق  من ١_ ٩3، سنة ١0٩0هـ.

 ،٩3 األوراق  عــدد   ،  )٤٧(  /١ رقــم  السليمانية  مكتبة   )8(
سنة88٤هـ.

: كشف الظنون ١6٢3. )٩( ينظر
)١0( مكتبة ولي الدين جار اهلل أفندي رقم )١8( عدد األوراق 

٢5، سنة 5٩6هـ. 
: كشف الظنون ١١١8، هدية العارفين ١/ ١٢3. )١١( ينظر

يخ التأليف سنة 806هـ مكتبة راشد أفندي قيصري  )١٢( تار
رقم )١٢05( عدد األوراق 33، سنة النسخ ٩6٧هـ.مكتبة الله 

لي رقم )5٩_ 60( وله نسخ كثيرة في تركيا.
)١3( أثبتناه من طرت المخطوط، ولم أقف على ترجمة له .
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- إرشاد أولي العرفان في تصحيح حروف الفرقان 

= هدية اإلخوان في تجويد القرآن )١(.

- انشراح الصدور في تجويد كالم الغفور)٢(.

١5- حمد اهلل بن خير الدين خير اهلل االستانبولي 

الخطيب  الــقــراء  شيخ  المقري  الــمــدرس  العثماني 

سنة  المتوفى  صوفيا  آيا  بخطيب  المعروف  الناظم 

٩٤8هـ)3(.

- رسوخ اللسان في حروف القرآن ، وهي منظومة)٤(.

الــقــراءات  الــقــرآن في  اإلتــقــان في وجــوه  فيوض   -

العشر)5(.

العثماني  الرومي  القارصي  محمد  بن  داود   -١6

الحنفي المدرس المتكلم المنطقي األصول الفلكي 

ي المتوفى سنة ١١6٩هـ)6(. القار

في  القطعية  الضاد  بيان  في  الفتحية  الرسالة   -

القراءة)٧(.

- شرح الدر اليتيم في التجويد )8(.

يا زين الدين  يا بن محمد بن أحمد بن زكر ١٧- زكر

)١( مكتبة ملي كتبخانة رقم  )٢3٧(عدد األوراق 63.
)٢( المصدر نفسه رقم )٤83( عدد األوراق ٢0.

: كشف الظنون ١١68. )3( ينظر
عدد   )8٢03(/3 رقم  بايزيد  مكتبة  ٩5٩هـــ  النظم  يخ  تار  )٤(

األوراق 60_ 68.، جامعة استانبول رقم )٢6٧3(.
عدد   )٩٩( رقم  كتبخانة  ملي   ،)٢٢3( رقم  بايزيد  مكتبة   )5(

األوراق ١5١.
: ذيل كشف الظنون ٢/٢33. )6( ينظر

 _٢٧ األوراق  عدد   ،)٤08(  /٢ رقم  اوغلي  لي  تكه  مكتبة   )٧(
٢٩.باليكسير رقم ١/ )١06٩(، عدد األوراق ١٤.

)8( مرادية رقم 3/ )٤55٩(.

األزهـــري  الــقــاهــري  السنيكي  ي  ــصــار األن يحيى  ــو  أب

والتفسير  والفرائض  الفقه  ، عالم في  الشافعي  الفقيه 

والنحو  والتصوف  والحديث  والتجويد  والــقــراءات 

ي  والتصريف والمنطق والجدل ، والمعروف باألنصار

المتوفى في القاهرة سنة ٩٢6هـ)٩(.

تحفة نجباء العصر في أحكام النون   -  

كنة والتنوين والمد والقصر )١0(. السا

الدقائق المحكمة في شرح المقدمة   -  

في التجويد)١١(.

* * *

: كشف الظنون ٤١، ٤٧،١5٢. )٩( ينظر
)١0( مكتبة المالي رقم ٤/ )١١6( عدد األوراق ١٧_ ١٩.باليكسير 

رقم ٢/ )١١٢١(، عدد األوراق ١٧_١٩، سنة ٩٩8هـ.
)١١( وحيد باشا رقم )٤3٤(، عدد األوراق ٢6،سليم آغا رقم ٤/ 

)3١(، ولها نسخ كثيرة في تركيا.
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صور وبعض المخطوطات في القراءات
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الخاتمة

المصاحف  مع  قضيناها  التي  الرحلة  هذه  وبعد 

خرج  الــقــراءات  فــي  المخطوطات  وكتب  المباركة 

الباحث بجملة نتائج وهي:

متن  وعليه  روتــانــي  مصحف  باختيار  قمنا   .6

الشاطبية واصول القراءة وعرفنا به وبمكان وجوده .

لهذا  المخطوطة  الــنــمــاذج  مــن  جملة  ذكــرنــا   .٧

ئ على جملة من المصاحف  المصاحف ليطلع القار

وكتابتها.

كلمة مصحف في اللغة وهل هذه  8. بينا معنى 

النبي  أن  إلــى  وتوصلنا  القرآن  على  تطلق  التسمية 

� هو من أطلقها مع ذكري المصحف المنسوب 

ذكرنا  التي  المصاحف  أحد  هو  هل  عثمان  لسيدنا 

ها، وذكرنا أقوال العلماء فيها. 

القرآنية  القراءة  على  المصاحف  هذه  أثر  بينا   .٩

وهل تعتبر اللغة توقيفية أم اصطالحية بين الخالف 

بين العلماء وأشرنا إلى بيان الخالف. شارة إلى مكان 

على  ورتبناهم  بذلك  يتعلق  ومــا  المخطوط  وجــود 

الحروف.

متن  عــلــى  ــراءات  ــقـ الـ مــخــطــوطــات  أثـــر  بينا   .١0

الشاطبية ونشره وحفظ معانيه ورموزه. 

والحمد هلل رّبِ العالمين.

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم. 

العربية  الكتب  دار  للقنوجي  الــعــلــوم:  أبــجــد   -

دمشق سنة ٢08م.

ــن الــزركــلــي )ت  ــدي ــالم: لــألســتــاذ خــيــر ال ــ - األعـ

١٩٧6م(، ط3، سنة ١38٩هـ-١٩6٩م.

يخ مصحف طقشند إلسماعيل مخدوم. - تار

ي. - صحيح البخار

الــحــجــاج  ــن  بـ -  الــمــســنــد الــصــحــيــح ، مــســلــم 

ي)ت٢6١هـ( تحقيق:  أبو الحسن القشيري النيسابور

العربي،  الترراث  إحياء  دار  الباقي،  فؤاد عبد  محمد 

بيروت.سنن أبي داود

بن  محمد  الــتــرمــذي،  سنن   ، الكبير الــجــامــع   -

عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو 

عيسى )ت: ٢٧٩هـ(، تحقيق: بشار عواد معروف، دار 

الغرب اإلسالمي – بيروت، ١٩٩8م.

شعيب  بن  أحمد  اهلل  عبد  أبو  النسائي،  سنن   -

تحقيق:  303هـــ(،  )ت  النسائي  الخرساني  علي  بن 

عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية، 

حلب، ط٢، ١٤06هـ - ١٩86م.

- سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد اهلل محمد بن 

٢٧3هـ(،  )ت:  يزيد  أبيه  اسم  وماجة  يني،  القزو يزيد 

الكتب  إحياء  دار  الباقي،  فؤاد عبد  تحقيق: محمد 

العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي.

أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان   ، الكبير المعجم   -



مخطوطات القراءات وأثرها في خدمة الشاطبية

أ. د. ضياء محمد محمود المشهداني  |     257

بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )ت: 

السلفي،  المجيد  بن عبد  360هـ(، تحقيق: حمدي 

مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط٢.

علي  بــن  الحسين  بــن  أحمد   ، اإليــمــان  شعب   -

)ت٤58هـ(  البيهقي  بكر  أبو   ، الخراساني  موسى  بن 

مكتبة  حامد،  الحميد  عبد  العلي  د.عبد  تحقيق: 

الرشد، ا لرياض، ط١، ١٤٢3 هـ ـ ٢003 م.

بن  محمد  جعفر  أبو  تأليف:   ، الكبير الضعفاء   -

عمر بن موسى العقيلي، تحقيق: عبد المعطي أمين 

سنة  ط١  بيروت،   – العلمية  المكتبة  دار  قلعجي، 

١٤0٤هـ - ١٩8٤م.

عبداهلل  أحمد  أبو  الرجال،  ضعفاء  في  الكامل   -

بن عدي بن عبداهلل بن محمد الجرجاني ت 365هــ، 

 ، الفكر )دار  ط١،  ي،  غـــزاو مختار  يحيى  مــراجــعــة: 

بيروت :١٩88م(.

- الموضوعات البن القيم.

ي. - طيبة النشر في القراءات العشر البن الجزر

ي. - النشر في القراءات العشر البن الجزر

- كتاب الصاحبي البن فارس.

- لسان العرب: ألبي الفضل جمال الدين محمد 

الطبعة  عن  مصوره   ، المصري  األفريقي  منظور  بن 

مؤسسة  الــنــظــامــيــة  الــمــعــارف  دار  بمطبعة  ــى  ــ األول

األعلمي- بيروت، ط٢، سنة ١3٩0هـ-١٩٧١م.

- ذيل كشف الظنون. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تأليف: 

مصطفى بن عبداهلل القسطنطيني الرومي الحنفي،: دار 

الكتب العلمية – بيروت، سنة ١٤١3 - ١٩٩٢.

- معجم المؤلفين رضا كحالة.

ــار  ــاء الــمــؤلــفــيــن وآثـ ــم ــي أس - هــديــة الــعــارفــيــن ف

مكتبة  ــبــغــدادي،  ال بــاشــا  إلسماعيل  المصنفين: 

المثنى- بغداد.

* * *




