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بالبحث في حيـاة    ) مؤلفاته،تالميذه، شيوخه   ،أبو بكر النقاش الموصلي     (تقوم هذه الدراسة    
والوقوف على أبرز من تلقى منهم العلم فـي البلـدان المختلفـة             ،ن علماء الموصل  عالم م 

وكذلك على الذين اخذوا عنه العلم ثم جمع كل مؤلفاته في العلـوم المختلفـة سـواء فـي          
    .القراءات القرآنية أو التفسير و غيرها من العلوم 

اسـمه وكنيتـه    ب تنـاول التعريـف    :األولالمبحـث   :  ثالثة مباحـث     إلىوقسم البحث   
وكذلك ابرز من اخذ منه     ، شيوخه، يتناول أبرز من اخذ عنهم العلم     :ولقبه،والمبحث الثاني   

 التي قام بتأليفها ونقلتها لنـا أمهـات         مؤلفاتيتناول أهم ال  :تالميذه ، والمبحث الثالث     ،العلم
  . المصادر والمراجع  الهوامش، ثم قائمةالكتب 
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Abstract :  
This study tackis (Abu baker ai-nagaash al-mosul :his masters ,his 
pupils and his writings) by searching in the life of one of mosul's 
scientists.And knowing the outstanding masters who has got his 
knowledge from, amd those who have taken knowledge from him 
.Then gathening his writning in the different sciences, eithsr in the 
readings or in the explanations and other sciences     So ,this paper is 
divided into three topics: the first one deals with getting acquaintance 
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with his name ,sirname , his family name. The second toqic deals with 
those who has taken his knowledge from ,his oldage ,and his 

outstanding pupils who have taken knowledge from him. 
And the third topic which deals with his important writinge which he 
has writted and which the famous references have carried for us. 

 
    

وعلى )صلى اهللا عليه وسلم   (الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد          
  . يوم الدين إلى  بإحساناله وصحبه ومن تبعه

إن تاريخنا اإلسالمي زاخر بالشخصيات التي كان لها األثر الواضح في ارفـاد المكتبـة               
بوية ، فكانوا منارا يتقدى بهم سـواء         السنة الن  أواإلسالمية سواء على صعيد خدمة القران       

  .الجانب العلمي أو الجانب التربوي واألخالقي ب
أبو بكر النقاش   (  المكتبة    هذه  بشكل مباشر في خدمة    واومن بين هؤالء الذي ساهم           

الذي كان له الدور البارز في نشر هذه العلوم سواء في إقراء  القران الكـريم                ) الموصلي  
تدل على سعة اطالعـه وغـزارة   سير و القراءات و غيرها من العلوم التي   أو تدريس التف  
  .إنتاجه الفكري 

أال ، كتب التاريخ والـسير   بسب قلة ما كتب عنه في       إال أن سيرته بقيت مجهولة         
تناقلتها كتب التراجم أو ذكرت في تراجم شيوخه و تالميذه الـذين     ، ببعض يسير من حياته   

  .  عنهتلقوا العلوم
والوقوف على أبرز من تلقى مـنهم       ،م هذه الدراسة بالبحث في حياة النقاش        وتقو

العلم في البلدان المختلفة وكذلك من اخذ عنه العلم ثم جمع كل مؤلفاته من الكتـب ،وقـد                  
ـ      )١(قمنا بجمع تفسيره في مؤلف      ة مستقل وفيه كل ما ورد عنه من قراءات قرآنيـة و فقيه

لمتنوعة بعد تمحيصها لمعرفة هذه اآلثار التي نقلت لنـا          وحديثيه  تم إحصائها من الكتب ا      
  .هذه العلوم إلى وقتنا الحاضر 
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اسـمه وكنيتـه    ب تناول التعريف  :األولالمبحث  :  ثالثة مباحث    إلىوقسم البحث   
وكذلك ابرز من اخذ منه     ، شيوخه، يتناول أبرز من اخذ عنهم العلم     :ولقبه،والمبحث الثاني   

 التي قام بتأليفها ونقلتها لنـا أمهـات         مؤلفاتيتناول أهم ال  :ث الثالث   تالميذه ، والمبح  ،العلم
   . المصادر والمراجع الهوامش، ثم قائمةالكتب 

 

،مولى أبي دجانه سماك بـن   ))٢٢(هو محمد بن الحسن بن زياد بن هارون بن جعفر  
  .  ) ٣(خراشه، وينسب بابي حفص بن شاهين

 أكثـر اسـتعماال عنـد علمـاء      هذه الكنية  يكنى بابي بكر النقاش ، وتكاد تكون      و
وكثيرا ما  ،ويكنى أيضا بمحمد بن الحسن النقاش ،وتكون اقل استعماال من األولى            ،التفسير

وقد تتبعـنا ذلك في كتـب التـراجم        .تستخدم هذه الكنية عند علماء الحديث وعلماء الفقه         
أما في كتـب الحـديث والفقـه    .  والقراءات في كتب التفسير    فوجد أنه المقصود    والسير  

إال أنهـم يختلفـون   ، وغيرها من العلوم فهناك أكثر من شخص يشترك معه في هذه الكنية       
  .معه في الزمان والمكان

 كان في مبدأ أمره يتعاطى هـذه      دوالحيطان، فق  وجاءت تسميته بالنقاش من نقش السقوف       
  .))٤٤(الصنعة فعرف بها

أو أبـو   ، بالنقاش   ونه مرة ثر من لقب يلقب به،فهو عند علماء التفسير يذكر        وله أك 
 يذكرونـه بالنقـاش المقـرئ      ،وعندما يذكر عند علماء القـراءات القرآنيـة       ،بكر النقاش   
 بكـر النقـاش المقـرئ     أبـو ومرة  ،ومرة بالنقاش المقرئ الموصلي البغدادي      ،الموصلي  
 .اش محمد بن الحسن النقأخرى ومرة ، الموصلي 

البغدادي إلى المدينة التـي    بوجاء لقبه بالموصلي إلى المدينة التي ولد فيها، ولقب          
المقرئ إلى كونه زاول مهنة اإلقراء أكثر من غيرهـا مـن            بولقب  ،أستوطنها وتوفي فيها  

  .العلوم 
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هــ ،ولـم     )٢٦٦( في مدينة الموصل سنة       أبو بكر محمد بن الحسن     ولد النقاش 
 النقاش عاش فـي مدينـة        أبو بكر  والمرجح أن  ،ادر التاريخية  مدة بقاءه فيها     تذكر المص 

فيما يخـص عملـه فـي نقـش     نرى هذا واضحا  و. الموصل وتلقى جزء من ثقافته فيها       
السقوف والجدران فقد اكتسب هذا االسم قبل انتقاله إلى بغداد حتى اشتهر بهذا االسم بعـد              

  .انتقاله 
بن العباس بن أبي مهران الرازي سنة خمس وثمـانين     ووجد انه قرأ على الحسن      

  .)٥(مائتين
أي انه رحل في طلب العلم وهو ابن عشرين سنة فهذا يؤيد انه عاش تلك الفتـرة          

ولم نجد شيئا فيما يخص أسرته أو أوالده ، ولعل السبب في ذلك هو              ،  في موطن والدته    
لمـدة طويلـة   من البالد اإلسالمية  بلد وعدم استيطانه في.كثرة تنقله في البلدان اإلسالمية      

   . وبالجوال مرة أخرى ،ولهذا أطلق عليه بالرحال مر ة،
 

 

هـ )٣٥١(في يوم الثالثاء الثاني من شوال سنة        ) رحمه اهللا تعالى    (توفي النقاش   
عن عمر جاوز الخمسة والثمانين سنة ، قضاها في خدمة القـران الكـريم والقـراءات                 ،

وذكره الذهبي في موطن معرفة القراء الكبـار         ،كان رحمه اهللا زاهدا ورعا تقيا     القرآنية  و  
وطالت أيامه فانفرد باإلمامة في صناعته مع ظهور نسكه وورعه وصـدق لهجتـه       :(فقال  

  .) ٦()وبراعة فهمه وحسن اضطالعه واتساع معرفته
حتـى وافـاه   ،أطـراف  وكان لسانه رطبا بذكر اهللا تعالى يردد اآليات ويتلوها أناء الليل و     

فقال أبو الحـسن بـن الفـضل        .وهذا ما نقله احد طالبه      ، األجل وهو على فراش الموت    
القطان حضرت أبا بكر النقاش وهو يجود بنفسه فجعل يحرك شفتيه ثم نادى بعلو صـوته            

   .  )٧(لمثل هذا فليعمل العاملون يرددها ثالثا ثم خرجت نفسه رحمه اهللا
  )٨(ار محمد بن سعيد أبو بكر الحربي أو دار ابن الضرير في بغداد دفن بداره المعروف بدو
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لإلمام النقاش شيوخ تلقى عنهم العلم في االختصاصات المختلفة والزمهـم فتـرة             
 فـي بلـده      العلم ،فمنهم من اخذ عنه   ويتربى على أيديهم     مبهديهيأخذ عنهم العلم ويستنير     

ومنهم من تكبد عناء السفر من اجل أن يالقيه ويشافهه ،فاخذ العلوم عن عدد غيـر قليـل                  
 فمنهم المفسر ومنهم المحـدث ومـنهم   ، والتربوية كان لهم األثر الواضح في حياته العلمية      

  . ومنهم الصوفي والمربي والعارف باهللا تعالىالفقيه والمؤرخ واللغوي والمقرئ
 شيوخه بعد ان طبقها على نفسه ومن بين هذه األقـوال            ونقل لنا كل ما تعلمه من     

حدثنا خلف  :(حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال       ) أي النقاش (قال،التي التزم بها  ونقلت عنه       
بن هشام قال سمعت الفضيل بن عياض يقول من استحوذت عليه الشهوات انقطعت عنـه               

  .)٩()مواد التوفيق
ا محمد بن يحيى الروياني حدثني جعفـر بـن أبـي      قال حدثن  النقاشوأيضا روى أبو بكر     

كتب إبراهيم بن أدهم إلى أخ له بسم اهللا الرحمن الرحيم أما بعد فـإني  :(جعفر الرازي قال  
أوصيك بتقوى من ال تحل معصيته وال يرجى غيره وال يدرك الغنى إال بـه فإنـه مـن                   

بهها فأضـر بـالحالل     وانتقل من زهرة الدنيا فتركها وجانب ش      ، استغنى عز وشبع وروى   
 عورته أغلظ ما    وثوب يواري به  ،الصافي فيها إال ما ال بد له منه من كسرة شربها صلبه             

  .)١٠()يجد وأخشنه

سـمعت  :( وكان يختم درسه بالدعاء لطالبه وهذا ما نقله عبيد اهللا بن عثمان قال             
م بـذكره وألـسنتكم     عمر اهللا قلوبك  :(  يدعو بهذا الدعاء إذا فرغنا وانصرفنا      النقاشأبا بكر   

   .)١١())وال جعل على قلوبكم ربانية ألحد من خليقته،بشكره وجوارحكم بخدمته 
 مـن  )١٢(اإلمام العارف شيخ الصوفيةالرازي وصحب النقاش يوسف بن الحسين       

من جهل قدره   :يقول سمعت ذا النون المصري يقول       يوسف بن الحسين    أقواله قال سمعت    
  )١٣(هتك ستره
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هم في بغداد والكوفـة والبـصرة والموصـل ومكـة والمدينـة             وكتب عن بعض  
 وغيرهـا مـن   والجزيرة وبـالد الـشام ومـصر وبـالد خراسـان ومـا وراء النهـر        

  :وهم إال أنهم متفاوتون معه في اللقاء وسنذكرهم حسب وفياتهم ،البلدان
سقطي ،توفي في شـهر رمـضان       لبن جابر بن شاذان ،أبو جعفر ا      : احمد بن الفضل   .١

 .))١٤١٤(هـ)٢٨٨(سنة 

 القران على هبيـرة بـن       قرأ،أبو علي الدويري المقرئ البغدادي        :حسنون بن الهيثم     .٢
محمد التمار عن أبي حفص بن سليمان عن عاصم  وروى عنه عبد الرحمن بن العبـاس                 

  .))١٥١٥(هـ)٢٩٠(وسمع محمد بن كثير الفهري وداؤد بن رشيد ،توفي سنة 

  .)١٦(هـ)٢٩٠(ميمي الكوفي المقرئ ،توفي بعدأبو محمد الت: القاسم بن احمد الخياط  .٣

  .)١٧(هـ)٢٩١(أبو أيوب البغدادي المقرئ توفي سنة : سليمان بن يحيى الضب .٤

 ) .١٨(هـ) ٢٩٤(ابن أبي عمران ،أبو محمد العينوني ،توفي : عبد الصمد بن محمد .٥

في أبو ربيعة المكي المؤذن بالمسجد الحرام تو       ابن وهب بن أعين ،    :محمد بن إسحاق   .٦
 ) .١٩(هـ)٢٩٤(سنة 

 .))٢٠٢٠(هـ )٢٩٩(أبو سعيد ،سكن دمشق توفي سنة : محمد بن يحيى  .٧

اخـذ عنـه    ، ابن حماد بن مهران الرازي الجمال األزرق المقرئ         : الحسن بن علي     .٨
 .))٢١٢١(هـ ) ٣٠٠(النقاش في مدينة الري توفي قرابة 

 العباس الـشيباني  الحسن بن سفيان ابن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء أبو       .٩
 )٢٣( هـ)٣٠٣(توفي ) ٢٢(الخراساني النسوي صاحب المسند

احمد  بن فرح بن جريل أبو جعفر البغدادي العـسكري الـضرير تـوفي               :ابن فرح    . ١٠
 .))٢٤٢٤(هـ) ٣٠٣(

 ،الـرازي  محمد بن موسـى   ، شيخ الصوفية أبو يعقوب   :يوسف بن الحسن الرازي      . ١١
 سمعت يوسف بن الحـسين      النقاش يقول، النون وغيرهما    وذيسمع أحمد بن حنبل     

 )٢٥(هـ )٣٠٤( توفي ،بالري

قال النقاش  ،أبو رجاء بن موسى بن طريف بن روح الهورقاني           حمدويه بن محمد . ١٢
  .)٢٧(هـ)٣٠٦(توفي   )٢٦(مسعته مبرو
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 .))٢٨٢٨(هـ) ٣٠٧(أبو العباس المقرئ توفي سنة،بن فيزران االشناني احمد بن سهل . ١٣

 .))٢٩٢٩(ـه)٣١٠(توفي سنة المقرئ سى الرازيبن شاذان بن عي الفضل عباس بن . ١٤

مقـرئ أهـل البـصرة تـوفي سـنة          ،محمد بن هارون ابن نافع أبو بكـر التمـار            . ١٥
 .)٣١(وقد سمعه النقاش في مدينة طبرستان ، ))٣٠٣٠(هـ)٣١٠(

أبو الحسن علي بن العباس بن الوليد البجلي القانعي  الكوفي تـوفي سـنة                :المقانعي   . ١٦
 .))٣٢٣٢(هـ)٣١٠(

ابن عبد اهللا بن عاصم بن المنذر بـن حـواري رسـول اهللا             : بن سليمان الزبير احمد    . ١٧
 .))٣٣٣٣(البصرة هـ في)٣١٧(الزبير بن العوام توفي سنة  )صلى اهللا عليه وسلم(

علي بن محمد ابن احمد بن الحسن، أبو الحسن البغدادي، المشهور بالمصري تـوفي               . ١٨
 .))٣٤٣٤(هـ )٣٣٨(سنة 

  بني هاشم الطبرانـي القطـان القاضـي         بن علي بن عبدوس أبو الطيب مولى       طاهر . ١٩
 .)٣٥(هـ)٣١٧(تويف سنة  بطربيةسمعه النقاش 

ابن إبراهيم  أبو الفرج الشنبوذي البغدادي المقرئ  غالم بن شـنبوذ             : محمد بن احمد   . ٢٠
 .))٣٦٣٦(هـ) ٣٨٨(هـ وتوفي سنة  )٣٠٩(ولد سنة 

تـسعين  أبو بكر األصم إمام جامع واسط عاش قرابـة          : يوسف بن يعقوب الو اسطي     . ٢١
 .))٣٧٣٧(هـ )٣٦٣(سنة توفي سنة 

 .))٣٨٣٨(أبو الحارث محمد بن احمد نزيل طرسوس :الرقي   . ٢٢

 .))٣٩٣٩(ابن البارك بن هيثم أبو علي األنصاري الهروي:الحسين بن إدريس   . ٢٣

 .))٤٠٤٠(الرهياني  بن سيارالفرهاذاني ويقال أبومحمد عبد اهللا بن محمد الفرهياني . ٢٤

 بن شريك التغلبي الدمشقي قراء علـى ابـن          أبو عبد اهللا هارون بن موسى     :االخفش   . ٢٥
 .))٤١٤١(في بالد الشام ذكوان وهشام وتال عليه ابن شنبوذ رحل إليه النقاش 

 .))٤٢٤٢(سمعته بانطاكيه:الفضل بن محمد العطار ،قال النقاش  . ٢٦

 .))٤٣٤٣(احمد بن انس  اخذ عنه النقاش في دمشق . ٢٧

 .))٤٤٤٤(علي الحسن الجدب اخذ عنه النقاش في بغداد  . ٢٨

 .))٤٥٤٥(يعة محمد بن إسحاق اخذ عنه النقاش في الري علي بن رب . ٢٩
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 .))٤٦٤٦(إسحاق بن سنين   . ٣٠

 .))٤٧٤٧( مسلم الكجي  أبو . ٣١

 .))٤٨٤٨(إبراهيم بن زهير  . ٣٢

 .))٤٩٤٩(محمد بن عبد الرحمن الهروي . ٣٣

 .))٥٠٥٠(الحسين بن الحسين الصواف  . ٣٤

 . ))٥١٥١( بن عبد اهللا النحاس بمصرإسماعيل . ٣٥

 . ))٥٢٥٢(إسحاق ربيعة محمد بن أبو . ٣٦

 .))٥٣٥٣(  بن يحيى الضبي سيلمانأيوب أبو . ٣٧

 .))٥٤٥٤( بن عبد الكريم إدريس . ٣٨

  .))٥٥٥٥(القاسم بن احمد الخياط  . ٣٩
 

 

 ذكرت كتب التراجم إن الذين تلقوا العلم عن النقاش أعداد كثيـرة مـن الطلبـة                   
خلـق ال يحـصى      )٥٦(روى عنه القراءة عرضـا    ( -:الذهبي فقال وهذا ما نقله لنا اإلمام      ،

  .))٥٧٥٧()عددهم 
التراجم أن هؤالء الطالب تلقوا عنـه العلـم فـي           كتب   منروايات المنقولة   وتدل ال 

منهم في بغداد والبصرة والكوفة والـشام والحجـاز         مناطق مختلفة من  البالد اإلسالمية ،      
ومصر وبالد ما وراء النهر وخراسان وغيرها من البالد اإلسالمية التي دخلها إما للتعلـيم     

ر الواضح في إبراز نتاجه العلمي والفكري،ممـا جعلـه مـادة     األثلطالبهوكان  ،أو للتعلم   
 وصـل إلينـا   هم مـن وهؤالء الطالب من.علمية في اغلب كتب التفسير والقراءات واللغة  

  المخطوطات ،ونـذكر  الكتب و  محفوظة في بطون      نتاجاتهم نتاجهم العلمي ومنهم من بقيت    
  :وفياتهم   حسببعض منهم

  بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمـي البغـدادي ،          أبو بكر بن احمد   :ابن مجاهد      .١
هــ وتـوفي سـنة      ) ٢٤٥(ولد ببغداد سنة    ، المقرئ صاحب كتاب القراءات السبعة    

  .))٥٨٥٨(هـ)٣٢٤(



  

)١٨١(

–– 

ولـد سـنة   . ببغداد على النقاش  أأبو بكر االصبهاني ،قر   :احمد بن الحسين بن مهران       .٢
 .))٥٩٥٩(هـ ) ٣٨١(هـ وتوفي سنة ) ٢٩٥(

أبو الحسن الدار قطني البغدادي ولد سنة       :بن سعود بن نعمان     علي بن عمر بن مهدي       .٣
 .))٦٠٦٠(هـ عن عمر جاوز الثمانين سنة ) ٣٨٥(هـ وتوفي سنة ) ٣٠٦(

هـ وتـوفي    )٣٢٤(أبو إسحاق الطبري المالكي المقرئ ولد سنة         :إبراهيم بن احمد     .٤
 .))٦١٦١(هـ) ٣٩٣(سنة 

صبهاني شيخ القراء بدمشق    بن الحسن بن سعيد أبو علي اال      :احمد بن محمد بن احمد       .٥
 .))٦٢٦٢(هـ)٣٩٣(توفي سنة 

بن محمد بن كامل أبو الحسين الدالل ،ويعرف بالزعفراني          :محمد بن احمد بن احمد       .٦
 .))٦٣٦٣(هـ) ٣٩٤(توفي سنة 

أبو الحسن المقرئ من أهل فـارس تـوفي حـدود سـنة             :علي بن جعفر السعيدي      .٧
  .))٦٤٦٤(هـ )٤٠٠(

رواني المقرئ ويعـرف بالقطـان تـوفي سـنة          أبو الفرج النه  : عبد الملك بن بكران    .٨
 .))٦٥٦٥(هـ)٤٠٤(

 .))٦٦٦٦(هـ) ٤٠٠(أبو عبد اهللا المقرئ توفي سنة :الحسين بن محمد بن خلف  .٩

بن القاسم بن إسماعيل بن محمد سعيد بن أبان أبو الحـسين الـضبي          :محمد بن احمد     . ١٠
 .)٦٧(هـ) ٤٠٧(هـ وتوفي سنة ) ٣٣٢(القاضي المعروف بابن ألمحاملي ولد سنة 

عبد الواحد بن محمد بن عثمان أبو القاسم بـن أبـي عمـرو ألعجلـي تـوفي سـنة         . ١١
 .))٦٨٦٨(هـ يوم االثنين الرابع عشر من رجب ودفن في مقبرة باب حرب )٤١٠(

بن محمد بن سعيد أبو الفتح النحاس الموصلي تـوفي سـنة           :عبد اهللا بن عبد الملك       . ١٢
 .))٦٩٦٩(هـ ) ٤٠٨(

 القـراءات  أ م ألسامري أبو محمد المقرئ ،قـر بن يحيى بن الفحا  :الحسن بن محمد       . ١٣
 .))٧٠٧٠(هـ)٤٠٨(عن النقاش توفي سنة 

أبو الفتح محمد بن احمد بن محمد بن فارس ،سهل البغدادي ولـد             : الفوارس     يابن أب  . ١٤
 .))٧١٧١(هـ) ٤١٢(هـ وتوفي سنة )٣٤٦(هـ،سمع النقاش سنة ) ٣٣٨(سنة 



  

)١٨٢(

–– 

بن إسحاق بن محمود بن علي بن بيان بن بهير أبو سهل             :محمود بن عمر بن جعفر       . ١٥
هـ وتوفي في شعبان    )٣٢١(العكبري فارسي األصل سكن بغداد وحدث بها ولد سنة          

 .))٧٢٧٢(هـ )٤١٣(سنة 

بن محمد بن إسحاق بن محمـد بـن خواسـتي أبـو القاسـم       :عبد العزيز بن جعفر   . ١٦
ـ          هــ  ) ٣٢٠(د سـنة    الضاري البغدادي المقرئ النحوي ويعرف بابن أبي غسان ول

 .))٧٣٧٣(هـ) ٤١٣(وتوفي سنة 

 الحسن بن ألحمامي البغدادي العكبري مقـري        أبوبن حفص    :علي بن احمد بن عمر       . ١٧
 .))٧٤٧٤(هـ وله تسعين سنة ) ٤١٧(هـ وتوفي سنة)٣٢٨(العراق ومسند األفاق ولد سنة 

  الحسن المعروف بابن طيب    أبوبن داود بن موسى بن بيان        :علي بن احمد بن محمد       . ١٨
) ٤١٩(هـ في ربيع األول ليله األربعاء من شهر ربيع األول سنة            )٣٣٥( الرزاز ولد 

 .))٧٥٧٥(هـ

بن محمد بن الحسين بن عبد اهللا بن إسحاق بن الفرات بن             :عبد الرحمن بن عبيد اهللا       . ١٩
) ٣٣٦(دينار بن مسلم بن اسلم أبو القاسم السمسار المعروف بابن الحربي ولد سـنة               

 .))٧٦٧٦(هـ ) ٤٢٣(هـ وتوفي سنة 

أبو القاسم العلوي الحسيني الزيدي الحرانـي الحنبلـي قـرأ           :علي بن محمد بن علي       . ٢٠
 .))٧٧٧٧(هـ) ٤٣٣(بالرواية عن النقاش وسمع منه التفسير وكان أخر من رآه توفي 

أبو علي الحسن بن أبي بكر احمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمـد بـن                :ابن شاذان    . ٢١
 .))٧٨٧٨(هـ )٤٤٥(هـ وتوفي سنة ) ٣٣٩(لد شاذان البغدادي البزاز األصولي و

 
 

تناقلت أمهات الكتب مؤلفات هذا العالم الجليل منها ما هو مؤلف فـي القـراءات               
ومنها ما يكون في التفسير ومنها ما يكون في معلومات عامة سواء في سيرة النبي عليـه                 

سـواء  جم ا هذه الكتب من المعحصيناأ وقد   إرشادية موضوعات تربوية    أمالصالة والسالم   
ولعل فقدان اغلب   ،معاجم المخطوطات أو المطبوعات ولم نجد ها سوى أنها ذكرت باسمه          

  : وهي هذه المؤلفات يعود إلى ثالثة أمور



  

)١٨٣(

–– 

كان للصراع السياسي األثر البارز فـي ضـياع الكثيـر مـن             :الصراع السياسي    -:أوال
الحزبي وذلك بعد ظهور فرق وأحزاب وطوائـف     المؤلفات وذلك بسب االنتماء السياسي و     

  . مختلفة 
تعرضت البالد اإلسالمية إلى حروب وغزوات متكررة كان        :الغزوات والحروب    -:ثانيا

ـ )٦٥٦(أفتكها ضراوة الغزو المغولي وسقوط بغداد سنة         باإلضـافة إلـى الحـروب      ،هـ
  .الصليبية المتكررة

بـسبب سـوء     المخطوطات إلى تلف     تعرضت الكثير من  : سوء تخزين المخطوط   -:ثالثا
مما افقدها قيمتها العلميـة     ، أو سوء استخدامها من قبل الدارسين في الوقت الراهن         تخزينها

ويوجد الكثير من المخطوطات ال يعـرف  ،وذلك بتلف ونقص في مقدمة الكتاب أو بمنتهاه       
  . لها صاحب ذكرت اغلبها في معاجم المخطوطات

  :وهذه المؤلفات هي 
 . ويتناول هذا الكتاب علم المنطق))٧٩٧٩( العقل كتاب ضد .١

 .ويتناول هذا الكتاب علم القراءات  ))٨٠٨٠(جزء النقاش  .٢

ويتناول هذا الكتـاب مناسـك     .))٨١٨١(المناسك أو فهم مناسك النقاش في المذهب الشافعي          .٣
 )رحمة اهللا تعالى(الحج على مذهب اإلمام الشافعي 

اب المفردة القرآنيـة ومـا يناظرهـا مـن           ويتناول هذا الكت   ))٨٢٨٢(علم الوجوه والنظائر     .٤
 .ظاأللفا

 ويتناول هذا الكتاب غريب القران من األلفاظ مع بيانـه     ))٨٣٨٣(اإلشارة في غريب القران      .٥
 لها بالشرح واإليضاح

 ويتناول هذا الكتاب إيضاح بعض من آيـات القـران   ))٨٤٨٤(الموضح في القران ومعانيه     .٦
 الكريم مع بيان معانيها

 . ويتناول هذا الكتاب أخبار القصاصين في زمانه ))٨٥٨٥(أخبار القصاص  .٧

 . ويتناول هذا الكتاب التربية واإلرشاد))٨٦٨٦(ذم الحسد  .٨

  ).صلى اهللا عليه وسلم( ويتناول هذا الكتاب سيرة النبي محمد ))٨٧٨٧(دالئل النبوة  .٩



  

)١٨٤(

–– 

 ويتناول هذا الكتاب ابرز المواضيع التي تناولها القـران          ))٨٨٨٨(كتاب األبواب في القران    . ١٠
  .  ريم بالبحث والبيانالك

 ويتناول هذا الكتاب ذكر األمم السابقة وهي تفـسير قولـه            ))٨٩٨٩(كتاب ارم ذات العماد      . ١١
 . ) ٧:الفجر) (ِإرم ذَاِت الِْعماِد(تعالى 

 . ويتناول هذا الكتاب علم القراءات))٩٠٩٠(كتاب المعجم األوسط . ١٢

 . ويتناول هذا الكتاب علم القراءات))٩١٩١(كتاب المعجم األصغر  . ١٣

 ويتناول هذا الكتاب علم القراءات      ))٩٢٩٢(كتاب المعجم األكبر في أسماء القران وقراءتهم         . ١٤
 .مع ذكر القراء وإسناد كل قارئ

 . ويتناول هذا الكتاب علم القراءات))٩٣٩٣(كتاب السبعة بعللها الكبير  . ١٥

 . ويتناول هذا الكتاب علم القراءات))٩٤٩٤(كتاب السبعة األوسط . ١٦

 .ويتناول هذا الكتاب علم القراءات ))٩٥٩٥(كتاب السبعة األصغر  . ١٧

 ))٩٦٩٦( ورقـة ،ويـسمى بتفـسير شـفاء الـصدور           ألف كتاب التفسير الكبير ،اثنا عشر     . ١٨
وأخرى ميكروفلمية  )٣٣٨٩(نسخة منه محفوظة بمكتبة تشستربتي تحت رقم      )مخطوط(

مصورة عن النسخة السابقة بمركز البحث العلمي وإحياء التراث بمكـة تحـت رقـم          
 . )٩٧(م القران تفسير وعلو)٢٧٦(

 . ويتناول هذا الكتاب علم القراءات من طريق الكسائي))٩٨٩٨(كتاب الكسائي  . ١٩

 . ويتناول هذا الكتاب علم القراءات من طريق حمزة ))٩٩٩٩(كتاب حمزة  . ٢٠

ويتنـاول هـذا   ))١٠٠١٠٠(كتاب القراء الثمانية،إضافة السبعة رواته خلف بن هـشام البـزار    . ٢١
 .شام الكتاب علم القراءات من طريق خلف بن ه

 
 

 
 

 
 

 



  

)١٨٥(

–– 

 

تم جمع تفسير النقاش من قبل الباحث وسجل رسميا في كلية العلوم اإلسالمية وتمت  )١(

 .مفاتحة دور النشر لغرض نشره 

،  هـ)٦٥١(ت أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر، بن خلكانا: ينظر )٢(

، )دت  لبنان،-دار الثقافة  (  عباسإحسان: وفيات األعيان و أبناء الزمان، تحقيق

 ،  هـ)٧٤٨(ت و الذهبي أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، ) ٣/٤٢٥(

. د: العبر في خبر من غبر، تحقيق ، )٣/٩٠٨) (دت  ،بيروت ،١ط(تذكرة الحفاظ ، 

 ، االعتدال في نقد الرجالميزان ، )٢٩٢(، )١٩٨٤ - ،الكويت ٢ط(صالح الدين المنجد 

  - بيروت ،١ط(الموجود ،  الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد: قيقتح

بشار عواد : معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، تحقيق ، )٣/٥٣٠(، )،١٩٩٥

  تقي الدينلسبكي وا، )١/١٥٩(، )١٤٠٤ - بيروت  ،١ط(اخرونمعروف و 
 ، )١٩٦٥عيسى الحلبي (حلو تحقيق الطناوي وال، طبقات الشافعية الكبرى،هـ)٧٧١(ت

هـ )٩١١( ت،  طبقات المفسرين ،السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر و،) ٢/١٤٨(

الحنبلي عبد الحي بن أحمد بن ،  )٨٠(،)١٣٩٦ -القاهرة ،١ط(علي محمد عمر : تحقيق

 وعبد القادر األرنؤوط،:  ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيقيالعكبرمحمد 

 مصطفى بن ،حاجي خليفةو، )٣/٨(، ) هـ١٤٠٦،   دمشق-١ط (محمود األرنؤوط 



  

)١٨٦(

–– 

 كشف الظنون عن أسامي الكتب ،هـ)١٠٦٧(ت عبداهللا القسطنطيني الرومي الحنفي

  .) ١/٤٣١(،) م١٩٩٢ - هـ١٤١٣ - بيروت ( والفنون ، 

 دار الكتب  (،  ،تاريخ بغدادهـ)٤٦٣( تأحمد بن علي أبو بكر،الخطيب البغدادي )٣(

  )٢/٢٠١(  )  بيروت–العلمية 

 محمد بن جعفر ، الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة، ،الكتاني )٤(

، ) ١٩٨٦ - ١٤٠٦ - بيروت - ٤ط(محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني : تحقيق

)١/٧٧ . ( 

  .)٢٩٨-١/٢٩٤( معرفة القراء الكبار،الذهبي )٥(

  ).٢٩٨-١/٢٩٤(  معرفة القراء الكبار ،الذهبي )٦(

  ).٢٩٨-١/٢٩٤( رفة القراء الكبارمع، الذهبي )٧(

  ).٣/٤٢٥(وفيات األعيان ،ابن خلكان  )٨(

 ذم الهوى ، هـ ،)٥٩٧(ت  أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن، الجوزيابن )٩(

  .)١/٢٤(،  )١٩٦٢ - بيروت( مصطفى عبد الواحد : تحقيق

 ،١ط(عامر حسن صبري . د: المنتخب من والرقائق، تحقيق الخطيب البغدادي ، )١٠(

  ).١/٩٨( ،  )م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ - تبيرو

بغية الطلب في تاريخ حلب  كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة ،  ،ابن العديم )١١(

  ).٦/٢٧٧٥(،)دت،دار الفكر،بيروت(سهيل زكار .د : تحقيق



  

)١٨٧(

–– 

محمد نعيم العرقسوسي و، شعيب األرناؤوط :  النبالء، تحقيقأعالمالذهبي ، سير  )١٢(

  .)٢٥١- ١٤/٢٤٩ (،)١٤١٣،بيروت١ط،(

  .)٣١٩-١٤/٣١٧( تاريخ بغداد،الخطيب البغدادي )١٣(

   . ) ٣/١٥٣(تاريخ بغداد ،الخطيب البغدادي )١٤(
 .)٨/٢٨٨ (المصدر السابق  )١٥(

 )١/٢٥٢(معرفة القراء الكبار ،الذهبي  )١٦(

 .) ١/٢٥١ (المصدر السابق  )١٧(

  .)١/٢٥٧ (المصدر السابق  )١٨(

 .)١/٢٦٣ (المصدر السابق  )١٩(

  )١/٢٢٩ (المصدر السابق  )٢٠(

مكتبة ( البداية والنهاية، ،هـ)٧٧٤(ت لفداء إسماعيل بن عمر القرشيبن كثير أبو اا )٢١(

  . )١١/١١٨ ()دت، بيروت–المعارف 

 .)١٥/٥٧٣(، سير أعالم النبالء) ١/٢٣٧(معرفة القراء الكبار ،الذهبي  )٢٢(

  .)٢/٧٠٤(تذكرة الحفاظ ،الذهبي  )٢٣(

  .)١٥/٥٧٣- ١٤/١٥٨(سير أعالم النبالء ،الذهبي  )٢٤(

 )١٤/١٦٤(أعالم النبالء سير،) ١/٢٣٩(كبار  معرفة القراء ال،الذهبي )٢٥(

 )٤٧(طبقات المفسرين ،لسيوطيا،



  

)١٨٨(

–– 

 .)١٤/٢٤٩(سير أعالم النبالء ،الذهبي  )٢٦(

المكتبة (  إبراهيم حمدي المدني : الكفاية في علم الرواية، تحقيق،الخطيب البغدادي  )٢٧(

  ).١/١٣٢ ()  المدينة المنورة،دت- العلمية 

 األنساب، ،هـ)٥٦٢(ت محمد ابن منصور التميمي سعيد عبد الكريم بن والسمعاني أب )٢٨(

 ).٥/٦٥٦ (، )م،١٩٩٨ - بيروت - دار الفكر ،١ط(عبد اهللا عمر البارودي : تحقيق

  .) ١/٢٤٩(معرفة القراء الكبار ،الذهبي  )٢٩(

  )١/٢٣٦ (المصدر السابق  )٣٠(

 .)١/٢٦٦ (المصدر السابق  )٣١(

 الرحمن عادل بن يوسف أبو عبد: الفقيه والمتفقه ، تحقيق ، الخطيب البغدادي:ينظر )٣٢(

  ).٥٧/ ٢( ، ) هـ١٤٢١ -  السعودية -دار ابن الجوزي ،٢ط(الغرازي 

 1).١٤/٤٣٠( سير أعالم النبالء ،الذهبي )٣٣(

  )١٥/٥٧ (المصدر السابق  )٣٤(

  .)١١/١١٨(البداية والنهاية،) ١٥/٣٨٢( سير أعالم النبالء ،الذهبي )٣٥(

 ،هـ)٥٧١(ت بد اهللا الشافعي هبة اهللا بن عأبنأبي القاسم علي بن الحسن ،ابن عساكر )٣٦(

محب الدين أبي : تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل ، تحقيق

  ). ٢٤/٤٥٥(، )١٩٩٥ – بيروت -دار الفكر ( سعيد عمر بن غرامة العمري 

 .)١/٣٣٣(معرفة القراء الكبار ، الذهبي )٣٧(



  

)١٨٩(

–– 

  )١/٢٦٣ (المصدر السابق  )٣٨(

 . ) ١/٢٤٧ (المصدر السابق  )٣٩(

  .)١٤/١١٤( سير أعالم النبالء ،الذهبي )٤٠(

 .  )١٤/١٤٧ (المصدر السابق )٤١(

 .)١٣/٥٦٦ (المصدر السابق  )٤٢(

 )٩/٣٧٧( )  المصدر السابق   ( )٤٣(

  .)١٥/٥٧٣  (المصدر السابق  )٤٤(

 .)١٥/٥٧٣ (المصدر السابق )٤٥(

  .)١٥/٥٧٣ (المصدر السابق )٤٦(

 .)١٥/٥٧٣ (المصدر السابق )٤٧(

 . )١٥/٥٧٣ (المصدر السابق  )٤٨(

 .)١٥/٥٧٣( المصدر السابق )٤٩(

 .)١٥/٥٧٣ (المصدر السابق )٥٠(

  .)١٥/٥٧٣ (المصدر السابق  )٥١(

  .)١٥/٥٧٣ (المصدر السابق  )٥٢(

 .)١٥/٥٧٣ (المصدر السابق  )٥٣(

  .)١٥/٥٧٣ (المصدر السابق )٥٤(



  

)١٩٠(

–– 

 .)١٥/٥٧٣ (المصدر السابق )٥٥(

  .)١٥/٥٧٣ (المصدر السابق )٥٦(

اب عرضتُ الِكتَ:يقال  ،إليه وأبرزته له أظهرتهوعرضته له ، أي ظهر، عرض له )٥٧(

فإذا وجد الشيخ ،هي أن يقوم الطالب بعرض مايحفظة على شيخه:وعراضة الكتب، قَرْأتُه

ومنه أن الطالب قد تعلم أو حفظ ذلك الموضوع أو الكتاب فانه يمنحه اإلجازة العلمية 

ى  الزبيدي محمد مرتض: ينظر. َأكِْثروا علي ِمن الصالِة فِإنَّها معروضةٌ علَي، الحديث

 ،منشورات دار الحياة (تاج العروس من جواهر القاموس، ، هـ)١٢٠٥(ت الحسيني

صبح األعشى في ،محمد أبو العباس احمد بن،القشقلندي ،)١٨/٤٢٣)(دت ، بيروت

 ). ٣٢٧-١٤/٣٢٢(،)١٩٦٣،القاهرة(،صناعة االنشا

 ) .١/٢٩٤(معرفة القراء ،الذهبي  )٥٨(

 ).١١/١٨٥(البداية والنهاية،ابن كثير )٥٩(

  )١٥/٥٧٣ _١٦/٤٠٧(سير أعالم النبالء ،) ١/٤٨( معرفة القراء الكبار ،الذهبي )٦٠(

 ) .١/٣٥٠(معرفة القراء الكبار،الذهبي  )٦١(

 .)١٥/٥٧٣(سير أعالم النبالء ،) ١/٣٥٨(معرفة القراء الكبار ،الذهبي  )٦٢(

 ) ١/٣٧٤(معرفة القراء الكبار ،الذهبي  )٦٣(

 ).١/٢٦٥( معرفة القراء الكبار،الذهبي  )٦٤(

 .)١٥/٥٧٣(سير أعالم النبالء ، ) ١/٣٧٠(القراء الكبار معرفة ،الذهبي  )٦٥(



  

)١٩١(

–– 

، ) ١/٣٧١(معرفة القراء الكبار  الذهبي،) ١٠/٤٣١( تاريخ بغداد،الخطيب البغدادي )٦٦(

  ) ١٥/٥٧٣(سير أعالم النبالء 

  ).٨/١٠٤(  تاريخ بغداد ،الخطيب البغدادي )٦٧(

  .) ١/٣٣٤ (المصدر السابق )٦٨(

 ) .١١/١٤ (المصدر السابق )٦٩(

  )١٠/٤١ (المصدر السابق )٧٠(

  )١/٣٧٢( معرفة القراء الكبار ،الذهبي )٧١(

 .)١٧/٢٢٤( الذهبي سير أعالم النبالء ،) ١/٣٥٢( تاريخ بغداد ،الخطيب البغدادي )٧٢(

   .)١٣/٩٥( تاريخ بغداد ،الخطيب البغدادي )٧٣(

 ) .١٧/٣٥١- ١٥/٥٧٣(سير أعالم النبالء ،) ١/٣٧٥(معرفة القراء الكبار ،الذهبي  )٧٤(

سير أعالم  ،) ١/٣٧٦(معرفة القراء الكبار ، )١/٣٢٩( بغدادتاريخ،الخطيب البغدادي  )٧٥(

 . )١٧/٤٠٢- ١٥/٥٧٣(النبالء 

  ) .١١/٣٣٠( تاريخ بغداد ،الخطيب البغدادي )٧٦(

 ) .١٧/٤١١(سير أعالم النبالء ، الذهبي ،) ١٠/٣٠٣( تاريخ بغداد ،الخطيب البغدادي )٧٧(

 .)١٧/٥٠٥- ١٥/٥٧٣(سير أعالم النبالء ،) ١/٣٩٣(معرفة القراء الكبار ،الذهبي  )٧٨(

  ) .١٧/٤١٦- ١٥/٥٧٣( سير أعالم النبالء ،الذهبي )٧٩(



  

)١٩٢(

–– 

 بيروت - دار المعرفة ( ، الفهرست، هـ)٣٧٣(ت  محمد بن إسحاق أبو الفرج،النديمابن  )٨٠(

 .)٥٧٦/ ١٥( سيرة أعالم النبالء ، الذهبي،) ٥٠(، ) ١٩٧٨ - ١٣٩٨ -

 .)١/٥٦٩(كشف الظنون ، حاجي خليفة )٨١(

  .)  ٥٧٦/ ١٥( سيرة أعالم النبالء ،الذهبي ، )٥٠( الفهرست ،ابن النديم )٨٢(

 صديق بن حسن ، أبجد العلوم ، القنوجي، )٢/٢٠٠١(كشف الظنون،حاجي خليفة )٨٣(

 - دار الكتب العلمية (عبد الجبار زكار  : الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، تحقيق

  .) ٢/٥٦٧(  ،)  ١٩٧٨-بيروت 

طبقات  ،السيوطي ،) ١٥/٥٧٦( أعالم النبالء  الذهبي سير،)٥٠( الفهرست ،ابن النديم )٨٤(

 المفسرين 

  .)١( المفسرين تطبقا، السيوطي،) ٥٠(الفهرست ،ابن النديم  )٨٥(

 ) ١٥/٥٧٦( سير أعالم النبالء ، الذهبي،) ٥٠( الفهرست ،ابن النديم )٨٦(

 )  . )٥٠(الفهرست ، ابن النديم )٨٧(

 .) ١٥/٥٧٦( سير أعالم النبالء ،الذهبي،) ٥٠( الفهرست ،ابن النديم )٨٨(

 )١٥/٥٧٦( سير أعالم النبالء ، الذهبي،) ٥٠( الفهرست ،ابن النديم )٨٩(

 ) ١٥/٥٧٦( سير أعالم النبالء ، الذهبي،)٥٠( الفهرست ،ابن النديم )٩٠(

  ) .١٥/٥٧٦( سير أعالم النبالء ، الذهبي،) ٥٠( الفهرست ،ابن النديم )٩١(

 ) ٥٠( الفهرست ،ابن النديم )٩٢(



  

)١٩٣(

–– 

  ).١٥/٥٧٦( سير أعالم النبالء ، الذهبي،) ٥٠( الفهرست ،ابن النديم )٩٣(

  ) .١٥/٥٧٦( سير أعالم النبالء ، الذهبي،) ٥٠( الفهرست ،ابن النديم )٩٤(

  ).٥٠( الفهرست ،ابن النديم )٩٥(

 ).٥٠ (المصدر السابق )٩٦(

  ).١٥/٥٧٦( سير أعالم النبالء ، الذهبي،) ٥٠(الفهرست ، ابن النديم )٩٧(

 ، )١٩٨٤، لرياضا ،١ط(،  معجم مصنفات القران الكريم ، علي شواخإسحاق )٩٨(

)٣/١٠٠(.   

  ).٥٨( الفهرست ،ابن النديم )٩٩(

  ).٥٨ (المصدر السابق )١٠٠(

 ) .٥٨( المصدر السابق )١٠١(

  
  
  
  
  


