
 

 

 قراء القرآن ودورهم احلضاري  يف مصر يف العصر الفاطمي
 )*(  م (1171-969ه / 358-567) 

 
 

 د. محمد أحمد أحمد إبراهيم   

 أستاذ التاريخ اإلسالمي المساعد
 جامعة بني سويف  –كلية اآلداب  

 

 الملخص
 
 

 

 لبيان يالفاطم العصر في مصر في القرآن ومعلميه قراء دور تتناول هذه الدراسة 
 على تعلم ومن واعالمهم رجالهم كما تتناول أبرز وأهم لهم، والحضاري العلمي اإلسهام
 في الرسميين قراء القرآن مكانة إبرازأهمية و إلى الدراسة تسعى كذلك .مؤلفاتهم وأهم أيديهم
 واحتفاالت مراسم في الخالفة الفاطمية الذين عرفوا بقراء الحضرة الشريفة  ودورهم قصور
الخلفاء  وعناية اهتمام مدى االحتفاالت،كذلك هذه – دائًما – صبغت دينية كواجهة الدولة

 .المالية ومخصصاتهم ورواتبهم بهم الفاطميين

 الكلمات المفتاحية:

 الحضارة-االحتفاالت-الفاطميين-الخالفة-قراء القرآن

 

 
                                                 

 ، الجزء الثانى.2021 يناير (34) مجلة "وقائع تاريخية" عدد  )*(

 مركز البحوث 

 الدراسات التاريخيةو



 قراء القرآن ودورهم الحضاري  في مصر في العصر الفاطمي 

 - 460 - 

Abstract 

This study deals with the role of Readers of the Qur 'an and its 

teachers in Egypt in the Fatimid period to show the scientific and 

civilised contribution to them, as well as dealing with their most 

prominent and most important men,, and whose learned by their hands 

and their most important writings. Also This study also seeks to 

highlight the importance and place of the official readers of the Quran 

at the palaces of the Fatimid Caliphate, who are known as the readers 

of the Holy City, and their role in State ceremonies and festivals as a 

religious facet that has always been a feature of these ceremonies, as 

well as the interest and attention of the Fatimid Caliphs in them and 

their salaries and financial allocations 

The key words: -Readers of the Qur 'an- Caliphate-The 

Fatimid-Celebrations-The Civilization  

 المقدمة :
كااان لقااراء القاارآن الكااريم ومعلميااه دور كبياار فااي تاااري  مصاار اإلسااالمية، 
لماااا شااارفت باااه مصااار مااان وجاااود عااادد كبيااار مااان الصاااحابة والتاااابعين وتااااابعي 
التااابعين، الااذين كااانوا النااواة اهولااى الزدهااار مدرسااة القااراء المصاارية، تلااك التااي 

هااااا واشااااتهارها ب حااااد جعلاااات مصاااار فااااي مكااااان الصاااادارة فااااي هااااذا المياااادان بتميز 
القراءات القرآنية التي حملات اسام ) قاراءة ور، (، فصاار لهاا رجاال واعاالم فاي 
 العصر الفاطمي، توافد عليهم العلماء من  المشرق والمغرب لتعلمها واتقانها.

علاااى الجانااااب اهخاااار ازدهااار فااااي مصاااار فاااي العصاااار الفاااااطمي مركاااازين 
 –اإلساااكندرية، اللتاااان أصااابحا مهماااين لمدرساااة القاااراء المصااارية هماااا الفساااطاط و 

محاااااط أنلااااار الدارساااااين الوافااااادين ماااان المشااااارق والمغاااارب لاااااتعلم علااااام  –أيًضااااا 
القااراءات، فماانهم ماان اسااتقر فااي مصاار ولاام يغادرهااا، وماانهم ماان عاااد إلااى بااالده 

 لنشر وتعليم ما حصله من علم.
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كماا سااهم قاراء القاارآن ومعلمياه فاي ازدهاار الحركااة العلمياة للعلاوم الدينيااة 
بمصاانفاتهم القيمااة فااي علاام القااراءات، التااي أصاابحت مرجًعااا مهًمااا لكاال ماان أراد 

 التميز في هذا الجانب أو التفوق فيه.
كاذلك كاان للطبيعاة الدينيااة التاي قامات علااى أساساها الدولاة الفاطميااة، أن 
أصبح لقراء القرآن بها مكانة ومنزلة مهمة في مراسم احتفاالتهم وأعيادهم بصفة 

أن الدولاااة أطلقاات علاااى بعضاااهم أسااامًا مياازهم عااان ساااائر المقااارئين  دائمااة، حتاااى
فعرفاوا بقاراء الحضارة الشاريفة، الختصاصااهم بالخلفااء فاي قصاورهم ومناسااباتهم، 
كمااا أفااردت لهاام الدولااة المخصصااات الماليااة والعينيااة لعملهاام كمااولفين رسااميين 

 في الدولة.
العصاااار  وتحاااااول هااااذه الدراسااااة تناااااول دور قااااراء القاااارآن فااااي مصاااار فااااي

بااراز أهاام رجااالهم واعالمهاام  الفاااطمي لبيااان اإلسااهام العلمااي والحضاااري لهاام، واا
 ومن تعلم على أيديهم وأهم مؤلفاتهم.

وعلى الرغم من وجود العديد من الدراسات التاي تناولات قاراء القارآن وعلام 
القراءات، مثل دراسة السيد طه أبو سديرة " الحركة العلمية في جاامع عمارو بان 

في عصر الوالة "، ودراسة صفي علاي محماد " الحركاة العلمياة واهدبياة  العاص
فااي الفسااطاط منااذ الفااتح العربااي إلااى نهايااة الدولااة اإلخشاايدية "، ودراسااة يسااري 
أحمااااد عباااادا" زياااادان " القااااراء المغاربااااة وعالقااااتهم بمصاااار حتااااى نهايااااة عصاااار 

ء القارآن فاي مصار الموحدين "، إال أننا لم نجد دراسة مساتقلة أو منفاردة عان قارا
في العصر الفاطمي على وجه الخصاوص، وهاو ماا حادى بالباحا  إلاى اختياار 

 هذا الموضوع للدراسة.
كماااا تساااعى الدراساااة إلاااى إباااراز مكاناااة قاااراء القااارآن الرساااميين فاااي قصاااور 

) قراء الحضرة الشاريفة (، ودورهام فاي مراسام واحتفااالت الدولاة كواجهاة  الخالفة
هذه االحتفاالت، كذلك مدى اهتمام وعناية الخلفاء بهم  –دائًما  –دينية صبغت 

 ورواتبهم ومخصصاتهم المالية.



 قراء القرآن ودورهم الحضاري  في مصر في العصر الفاطمي 

 - 462 - 

 القراء وعلم القراءات :
أجماع العلماااء علاى أن القاارآن الكاريم نقاال إليناا عاان النباي صاالى ا" عليااه 
وسلم بروايات عدة متواترة، ومع تعاقب حركة التلقي لرواية القرآن نشا  ماا عار  

في النص  الثاني من القرن اهول الهجري، حي  عر  مجموعة  بعلم القراءات
الاذين يحفلاون القارآن بساند صاحيح متصال إلاى الرساول صالى ا"  (1)من القاراء

عليااه وساالم، وقااد كثاار هااؤالء ولهاارت بياانهم كثياار ماان القااراءات ل يااة الواحاادة، 
ي يتاااواتر بعضاااها وال يرقاااى بعضاااها اهخااار إلاااى مساااتوى التاااواتر، هن اهصااال فااا

 .(2)إقرار قراءة ما عن غيرها كان صحة الرواية واإلسناد
ويرجااع الااابعت االخاااتال  فاااي القاااراءات إلااى أن القااارآن الكاااريم كماااا ذكااار 
الرسول صلى ا" عليه وسالم قاد أنازل علاى سابعة أحار ، قاال رساول ا" صالى 

ى سااابعة أحااار  فااااقرؤوا ماااا تيسااار ا" علياااه وسااالم   " إن هاااذا القااارآن أنااازل علااا
، ويقصااد باااهحر  الساابعة، اللهجااات أو اهلساانة ماان لهجااات العاارب فااي (3)"منااه

اللفل الواحد، الذي يصعب على الناطق باه إخراجاه إخراًجاا ساليًما، كاذلك يحمال 
معنى الحر  الطر  أو الناحية أو الجزء أو الجانب، ومنها أطلق الحر  علاى 

 .(4)ء التي يتلى بهاالقراءة التي وردت في القرآن، هنها وجه من وجوه اهدا
ركشااي   "  وقااد أفااات العلماااء فااي بيااان وتعرياا  علاام القااراءات فيااذكر الز 
هاو علاام يبحاا  عان كيفيااة النطااق ب لفاال القاارآن الكااريم، أو صاور نلاام كااالم ا" 
ماااان حياااا  وجااااوه االخااااتال  المتااااواترة فااااي النطااااق، والغاااارت منااااه ضاااابط هااااذا 

والتغييااار، وضااابط وجاااوه االخاااتال  وصاااون كاااالم ا" عاااز وجااال مااان التحريااا  
 .(5)النطق التي رواها التابعون وتابعوهم من الصحابة "

وقاااد أكاااد السااايد رزق الطويااال أن اخاااتال  القاااراءات علاااى هاااذا النحاااو هاااو 
، (6)اخااتال  تنااوع وتغياارت ال اخااتال  تضاااد وتناااقت يتناازه عنهااا الكتاااب العزيااز

ات يرجاع إلااى حسان أن هناااك سابب آخار لتعاادد القاراء مكماا أوضاح حساان إباراهي
طبيعااة الخااط العربااي يومئااذ، فالكلمااة الواحاادة أو رساامها قااد تقاارأ ب شااكال مختلفااة 
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وذلااك لعاادم وجااود الاانقط فااوق الحاارو  أو تحتهااا، كمااا أن عاادم وجااود الحركااات 
النحوية وفقدان الشكل في الخط العربي، جعال للكلماة حااالت مختلفاة مان حيا  

تهااا فااي ذلااك الوقاات المبكاار ماان موضااعها ماان اإلعااراب وبالتااالي ماان حياا  قراء
 .(7)تاري  اإلسالم

وقد حدد ابن مجاهد سبعة قراءات فاي كتاباه ) السابعة ( معتباًرا قاراءة مان 
هاي اهصاح، وشاذذ بقياة القاراءات اهخارى، ثام  (8)عرفوا بعاد ذلاك باالقراء السابعة

أتااى بعااد اباان مجاهااد ماان اعتباار القااراءات عشاارة، والاابعت اهخاار أوصاالها إلااى 
 .(9)شرة قراءةأربع ع

 مدرسة القراء المصرية :
للااات مصااار تعتماااد فاااي قاااراءة القااارآن علاااى ماااا تلقتاااه مااان جيااال الصاااحابة 

م(، 678ه/58والتااابعين الااذين اسااتقروا بهااا أمثااال عقبااة باان عااامر الجهنااي )ت 
، الااااذين كااااانوا يقرئاااااون  (10)(م685ه/65" باااان عماااارو بااااان العاااااص )ت وعباااادا

ه، 30باال لهااور مصااح  عثمااان عااام النااام ماان خااالل مصاااحفهم الخاصااة ق
وُتعااد هااذه المرحلااة هااي ماان مراحاال القااراءات الحاارة فااي مصاار، ثاام بعااد اعتماااد 
مصح  عثماان انتقلات مصار إلاى مرحلاة االختياار، إذ تعاددت أوجاه القاراءات، 
وكاناااات القااااراءة تحلااااى بااااالقبول مااااا داماااات موافقااااة لرساااام المصااااح  العثماااااني، 

لى الرسول صلى ا" عليه وسلم، ثم اعتمد وصحيحه لغة ونحًوا وصح إسنادها إ
شااي  قااراء المدينااة المنااورة وأحااد أعااالم  (11)المصااريون بعااد ذلااك علااى قااراءة نااافع
 القراءات السبعة في العالم اإلسالمي.

فااي  (12)مااع منتصاا  القاارن الثاااني الهجااري لهاارت بمصاار مدرسااة ور،
م لتلقااي 772ه/155قاراءة القارآن، بعااد أن ساافر ور، إلااى المديناة المنااورة عاام 

علم القاراءات علاى ياد اإلماام ناافع، الاذي أجاازه وأقار قراءتاه، وقاد اساتطاع ور، 
نتيجاااة تعمقاااه فاااي الدراساااات النحوياااة واللغوياااة، أن تكاااون لاااه طريقاااة فاااي القاااراءة 
تختل  عن القاراءات التاي تلقاهاا عان شايخه ناافع، وذلاك مان حيا  مخالفتاه فاي 
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ة بعااات الحااارو  المنتشااارة فاااي القااارآن، بعااات اهصاااول العاماااة لااا داء فاااي قاااراء
فااتمكن ماان أن يخاارء بقااراءة ذات طااابع خاااص يميزهااا عاان غيرهااا ماان القااراءات 
السااابقة عليااه، لااذلك انتهاات إليااه رئاسااة اإلقااراء فااي مصاار فصااار شااي  الماارتلين 
 والمجودين، واتخذ لنفسه مقًرا في جامع عمرو بن العاص عر  بمقرأة ور،.

ذ عليااه أهاال مصاار وتخاارء علااى يديااه الكثياار ازدهاارت مدرسااة ور، وتتلماا
، خاصااااة ماااان شاااامال إفريقيااااا وغربهااااا نماااان القااااراء المصااااريين وغياااار المصااااريي

 .(13)واهندلم والسودان
 أعالم مدرسة ورش في العصر الفاطمي :

حفاال العصاار الفاااطمي بوجااود العديااد ماان تالميااذ ور، الااذين اتخااذوا ماان 
هااو مااا ساااعد علااى انتشااارها فااي ماادن مدرسااته أساالوًبا فااي القااراءة أو تعليمهااا، و 

مصاارية كثياارة كالفسااطاط واإلسااكندرية وقااوص، ويوضااح عباادالفتا  فتحااي ساابب 
نجاحهااا قااائاًل   " موافقتهااا للماازاء اللغااوي للمصااريين وتناغمهااا مااع الااذوق الفنااي 

 .(14)لديهم، وهي في النهاية مثلت خروًجا من مرحلة التبعية لمدرسة المدينة "
م( 837ه/223درساااة ور،، داود بااان أباااي طيباااة )ت بااارز مااان تالمياااذ م

وهااو نحااوي قاارآ علااى ور، وكااان ماااهًرا محققًااا فااي الروايااة، وهااو أول المصااريين 
ت ليفًاا فااي القااراءات فلااه كتااب ) الالمااات ( الااذي يعااالل فياه مواضااع تغلاايل الااالم 

مبكار القرآن، وقد اتبع منهل ور، في قراءته، وُيعد الكتااب أول تا لي  وترقيقها في 
، كاااذلك عبدالصاامد بااان عباادالرحمن بااان (15)فااي موضااعه سااابقت بااه مصااار اهخاارين

الااذي قاارأ علااى ور، ثاام قااام بجمااع مصاانًفا عاان قااراءة  م(845ه/231القاساام )ت
نافع وحمزة وما وقع من االختال  بينهما، فكان بذلك أول من بحا  فاي القاراءة 

 .(16)المقارنة
يساااااااار المااااااادني  وُيعاااااااد أباااااااو يعقاااااااوب اهزرق، يوسااااااا  بااااااان عمااااااارو بااااااان

م( مان ألهار تالميااذ ور،، فقاد قاارأ علياه عشاارين ختماة تحقيقًااا 854ه/240)ت
وحااادًرا فاااي الفساااطاط واإلساااكندرية وأتقااان اهداء القرآناااي، وجلااام فاااي ثقاااة ُيقااار  
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 .(17)اهخرين، بعد أن مكنته علومه وكفاءته من تزعم مدرسة ور، من بعده
واصاااالوا نشاااار قااااراءة ور،  وُيعااااد القااااراء السااااابقين ماااان أقاااادر القااااراء الااااذين

وتعليمهااا ل جيااال التاليااة التااي باارزت فااي العصاار الفاااطمي وأثماارت عاان لهااور 
أعااالم آخاارين لهااذه المدرسااة، كااان ماانهم اهدفااوي، محمااد باان علااي باان أحمااد باان 

م( المقاار  والمفساار والنحااوي، انفاارد باإلمامااة فااي قااراءة 998ه/388محمااد )ت 
  " انفاارد أبااو بكاار باإلمالااة فااي  (18)لاادانينااافع بروايااة ور،، قااال عنااه أبااوعمر ا

مع سعة علماه وبراعاة فهماه وصادق  –وهي طريقة ور،  –وقته في قراءة نافع 
لهجته وتمكنه من علم العربياة، وبصاره بالمعااني، لاه كتااب االساتغناء فاي علاوم 

، وقد كان لإلدفوي حلقة من أكبار الحلقاات العلمياة فاي اإلقاراء اعتااد (19)القرآن "
 .(20)الرؤساء والفضالء في عصره عليها

كما كان ابن اإلمام، عبادالعزيز بان علاي بان محماد بان إساحاق بان الفارء 
م( ماااان اعااااالم القااااراءات المحققااااين الضااااابطين لقااااراءة 991ه/381أبااااو عاااادي )

ور،، حتى أصبح مسند القاراء فاي زماناه، وقارأ علياه كال مان طااهر بان غلباون 
وأبي العبام أحمد بن نفيم وغيرهم،  ومكي بن أبي طالب وأبي عمر الطلمنكي

يذكر الذهبي   " ألنه عاا، تساعين سانة أو أكثار، وهاو أعلاى مان قارأت القارآن 
 .(21)من طريقه "

أمااااااا اباااااان غلبااااااون ) عباااااادالمنعم باااااان عبيااااااد ا" باااااان غلبااااااون باااااان مباااااااارك 
الحلبي المولد المصري سكًنا، فقد كاان أساتاًذا مااهًرا ومحارًرا  م(998ه/389)ت

ر  ذو عفااااا  ونسااااك، انتقاااال إلااااى مصاااار فسااااكنها، وكااااان الااااوزير ضااااابًطا، مقاااا
اإلخشاااايدي جعفاااار باااان الفضاااال اباااان الفاااارات ) اباااان حنزابااااه ( معجًبااااا بااااه، كثياااار 

، وقد صن  ابن غلبون كتاب ) اإلرشاد ءالحضور في مجلسه لإلقراء مع العلما
فااي القااراءات الساابع ( وكتاااب ) التهااذيب أو المهااذب الخااتال  قااراءة ور، وأبااي 

  ور، وقااااااالون عاااااان نااااااافع ( وكتاااااااب رو باااااان العااااااالء ( وكتاااااااب ) اخااااااتالعماااااا
االساااتكمال لبياااان ماااذاهب القاااراء السااابع فاااي التفخااايم واإلمالاااة (، وقاااد لااال ابااان )

 .(22)غلبون يقر  ويعلم قراءة ور، بمصر حتى مات
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وقاااااااد أكمااااااال طااااااااهر بااااااان غلباااااااون )االبااااااان( الملقاااااااب باهساااااااتاذ أباااااااي الحسااااااان 
قااااراءة ور، وتعليمهااااا بعااااد والااااده، فيااااذكر  والااااده فااااي مساااايرة م(1008ه/399)ت

الااذهبي   " أخااذ القااراءات عاان والااده، وباارع فااي الفاان ... قاارأ عليااه القااراءات أبااو 
عماارو الااداني، فقااال  لاام ناار فااي وقاات أبااي الحساان مثلااه فااي فهمااه، وعلمااه  مااع 

 . (23)فضله وصدق لهجته، وقد صن  كتاب التذكرة في القراءات "
أن قاراءة القارآن وتعليماه كاان ياتم توريثهاا مان ونستنتل من الانص الساابق 

قبل اهباء إلى اهبناء، حرًصا منهم على استمرار مدرسة القراء في مصر، وهاو 
ما أدى إلى لهور أجيال وأعالم للقراء فاي مصار طاوال العصار الفااطمي، فماع 
نهايااااة القااااارن الرابااااع وبداياااااة القااااارن الخااااامم الهجاااااريين، أثماااارت مدرساااااة القاااااراء 

ة عن لهور عدة أعالم من رجال القاراء بعاد أن تلقاوا العلام والرواياة مان المصري
خاقاان، خلاا  بان إباراهيم بان محماد بان جعفاار الجيال الساابق، كاان أشاهرهم  ابان 

، أحاد الحاذاق فاي قاراءة ور،، يقاول م(1011ه/402بن خاقان، أبو القاسم )تا
تقًنااا لهااا، مجااوًدا، عنااه تلميااذه أبااو عماارو الااداني   " كااان ضااابًطا لقااراءة ور،، م

مشااهور بالفضاال والنسااك، واسااع الروايااة، صااادق اللهجااة، كتبنااا عنااه الكثياار ماان 
القااراءات، ساامعته يقااول   كتباات العلاام ثالثااين ساانة، وذهااب بصااره دهااًرا ثاام عاااد 

 .(24)إليه، وكان يؤم بمسجد، مات بمصر وهو في عشر الثمانين "
العباااام  فاايم، أبااوكمااا كااان اباان نفااايم، أحمااد باان ساااعيد باان أحمااد بااان ن

م( اإلطرابلسي اهصل، المصري الدار، من رؤساء القراء في 1061ه/453)ت
مصر في منتص  القرن الخامم الهجري، فقد انتهى إليه علوم اإلسناد ورئاسة 
اإلقاراء، وعارت عليااه القارآن جماعاة ماانهم   أباو القاسام الهااذلي، أباو القاسام باان 

وأبااو الحساان الخشاااب، وعباادا" باان عماار الفحااام الصااقلي، وأبااو علااي باان بليمااة، 
العرجااااء وغيااارهم، ياااذكر الاااذهبي عناااه   " أباااو العباااام بااان نفااايم تاااولى تربيتاااه 

 .(25)وتعليمه أبو الطيب بن غلبون، وقد توفى وهو في عشر المائة "
وماان الجاادير بالااذكر أن اعااالم هااذه المرحلااة ) القاارن الخااامم الهجااري ( 

 ةريين فقط، فقد كان لمدرسة القراءات المصريمن القراء، لم يقتصروا على المص
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دورهااا وأثرهااا العميااق علااى العديااد ماان البلاادان اإلسااالمية، حياا  كاناات قبلااة لعاادد 
كبياار ماان الدارسااين الوافاادين علااى مصاار، الااذين تمياازوا بعااد ذلااك وأصاابحوا ماان 

الاذين اقتصاروا علاى  مالمبرزين في القاراءات، خاصاة مان باالد المغارب واهنادل
ور، المصري، فمنهم من استوطنوا مصر وعادوا ضامن أهلهاا ولقباوا بهاا، قراءة 

 ومنهم من عاد لبالده لنشر العلوم التي تعلمها في مصر على يد أساتذتها.
كااان المقاار  فااارم باان أحمااد، اباان موسااى باان عمااران، اإلمااام أبااو الفااتح 

م( أحاااد أعاااالم القاااراءات، تااال علياااه جماعاااة مااانهم 1010ه/401الحمصااي )ت 
ه عباادالباقي باان فااارم، وأبااو عماارو الااداني، وقااال   لاام ألااق مثلااه فااي حفلااه ولااد

وضبطه، له كتااب ) المنشا  فاي القاراءات الثماان (، لال يقار  ويعلام فاي مصار 
 .(26)حتى توفى وله من العمر ثمان وستون سنة

 كماااا كاااان المقااار  الطرسوساااي، عبااادالجبار بااان أحماااد، اإلماااام أباااو القاسااام 
القاااااراء بمصااااار فاااااي زماناااااه، قااااارأ علاااااى أباااااي عااااادي م( شاااااي  1029ه/420)ت 

عبااادالعزيز، وأباااي أحماااد الساااامري، وقااارأ علياااه أباااو طااااهر إساااماعيل بااان خلااا  
، كما برز من قراء القيروان عادد (27)الصقلي، وله كتاب )المجتبي في القراءات(

كبير ممن كان لهم دور في اإلقراء فاي مصار أو فاي بالدهام، مانهم  أباو جعفار 
م( الاذي رحال 1035ه/427د بن علي أبو جعفار القيرواناي )ت القيرواني، أحم

إلى مصر وقرأ القراءات بها على عبدالمنعم بن غلبون، وعاد إلى القياروان فا قرأ 
مان قاراء اهنادلم، أباو إساحاق اإلقليشاي، ، كما برز (28)النام بها مدة حتى توفى

عاان  سااكن مصاار وأخااذ القااراءة م(1040ه/432إبااراهيم باان ثاباات باان أخطاال )ت
اباان غلبااون وعباادالجبار الطرسوسااي، وأقاارأ النااام بمصاار بعااد مااوت عباادالجبار 

 .(29)الطرسوسي في مجلسه بجامع عمرو بن العاص، إلى أن توفى وقد شاخ
أما مكي بن أبي طالب، مكي بن حمو، بن محمد بن محتار أبو محماد 

بالد م( أحااد أئمااة القااراء الكبااار باا1045ه/437القيسااي المغربااي القيروانااي )ت 
المغرب، ولد ونش  بالقيروان ثام نازل مصار فقارأ القاراءات علاى ابان غلباون وابناه 
طاااهر باان غلباااون، قاارأ قااراءة ور، علاااى أبااي عاادي عبااادالعزيز، وقااد رحاال إلاااى 
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م، وهااو اباان ثاااال  عشاار سااانة، 977ه/367مصاار ثااال  مااارات، اهولااى عاااام 
لقراءات علاى ابان غلباون تردد فيها إلى المؤدبين وأكمل القرآن، والثانية قرأ فيها ا

م، وقاد عااد بعاادها إلاى القيااروان 992ه/382م، والثالثاة عااام 986ه/376عاام 
لينقل ما تعلمه إلى أهلهاا، ويقاوم بتا لي  عادد مان المؤلفاات منهاا   التبصارة فاي 
القاااراءات، الكشااا  عااان وجاااوه القاااراءات السااابع وعللهاااا، الماااوجز فاااي القاااراءات، 

 .(30)اإلبانة عن معاني القراءة
وتجااادر اإلشاااارة إلاااى أن تعااادد رحاااالت مكاااي بااان أباااي طالاااب إلاااى مصااار، 
يؤكاااد علاااى أهمياااة مصااار بالنسااابة لاااه فاااي تحصااايل العلااام ونشاااره، وتااا ثره الكبيااار 

 .(31)بمدرسة اإلقراء المصرية وأهميتها
  يوكاااان ابااان خلااا  اهنصااااري، أباااو طااااهر بااان خلااا  اهنصااااري اهندلسااا

اصروا ابن ثابت اإلقليشي أثناء م( من قراء اهندلم الذين ع1063ه/455)ت 
مقامه بالفسطاط، وشاركه في التتلمذ علاى عبادالجبار الطرسوساي فاي القاراءات، 
وقااد تصااادر ابااان خلااا  بعاااد وفااااة اإلقليشااي لإلقاااراء بمساااجد عمااارو بااان العااااص، 
حي  درم عليه العديد من المصاريين وجنسايات أخارى بعات مؤلفاتاه الخاصاة 

ان في القراءات، ومختصر لاه علاى كتااب الحجاة في هذا العلم مثل كتاب  العنو 
 .(32)في القراءات هبي علي الفارسي

وماان الجاادير بالااذكر أن مرحلااة ازدهااار مدرسااة القااراء بمصاار فااي القاارنين 
الراباااع والخاااامم الهجاااريين أثنااااء حكااام الفااااطميين، كانااات أكثااار ارتباًطاااا بمديناااة 

، إذ يااذكر المقدسااي الفسااطاط وجااامع عماارو باان العاااص ومااا جاااوره ماان الجوامااع
م(  " لقد شااهدت أحاد الجواماع بالفساطاط وقاد غصات بحلقاات 990ه/380)ت

، ويشاااير (33)الفقهااااء وأئماااة القاااراءة وأهااال اهدب والحكماااة مائاااة وعشااارة مجلااام "
النص السابق إلى جاامع القاراء بالفساطاط، الاذي كاان جامًعاا لقاراء القاراءات مان 

يًعااا بجااوار جااامع عماارو ، وقااد ذكااره مختلاا  الاادول والجنساايات وملتقااى لهاام جم
 ، كاااااااااااااااااااااذلك أشاااااااااااااااااااااار ابااااااااااااااااااااان ساااااااااااااااااااااعيد (34)المقريااااااااااااااااااااازي فاااااااااااااااااااااي خططاااااااااااااااااااااه

م( إلى استمرار عقد حلقات اإلقراء بجامع عمرو بن العاص 1274ه/673)ت 
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قااائاًل  " واستحساانت مااا أبصاارته فيااه ماان حلااق المتصاادرين إلقااراء القاارآن والفقااه 
 –ية مدينااااة الفسااااطاط ، وهااااي إشااااارة إلااااى اسااااتمرار (35)والنحااااو فااااي عاااادة أماااااكن "

في ريادة علم القراءات طوال الحكام  –كمركز للفكر السني في العصر الفاطمي 
الفااااطمي، حتاااى بعاااد ازدهااااار مااادارم مديناااة اإلساااكندرية فااااي هاااذا المجاااال فااااي  

 أواخر عصر الدولة الفاطمية.
مااع نهايااة القاارن الخااامم وبدايااة القاارن السااادم الهجااريين، لهاار أعااالم 

قاااراءات بمصااار، بعااااد أن بلغااات مدرساااة اإلقااااراء المصااارية ماااان جااادد فاااي علاااام ال
النضااال حاااًدا جعلهاااا تصااال إلاااى عااادة بلااادان فاااي العاااالم اإلساااالمي، فلهااار مااان 
أعالمها المصريين ابن الخشاب، يحيى بن علاي بان الفارء، اهساتاذ أباو الحسان 

م( مقاار  الااديار المصاارية فااي وقتااه، قاارأ القااراءات 1110ه/504المصااري )ت 
عبام أحمد بن نفيم، وأبي الطاهر إسماعيل بان خلا ، ومحماد بان على ابن ال

أحمااااد القزوينااااي، ونصاااار باااان عباااادالعزيز الفارسااااي، كمااااا قاااارأ عليااااه جماعااااة ماااان 
، كااذلك باارز أبااو علااي التككااي، عباادالكريم (36)المقاارئين ماانهم ناصاار باان الحسااين

م( المقار  والنحاوي، الاذي 1130ه/525بن الحسن بن المحسن بن سوار )ت ا
في القراءات وعللها والتفسير ووجوهه والعربية وغوامضها، قال عناه الحاافل برع 

الساالفي  " قاارأت عليااه كتاااب معاااني القااراءات هبااي جعفاار النحااام بسااماعه ماان 
، وقااد كااان للتككااي حلقااة كبياارة لإلقااراء وروايااة كتااب العلااوم القرآنيااة (37)الخلعااي"

 .(38)أحد أبنائه المقرئين بالفسطاط، وتوفى وقد قارب التسعين فخلفه في حلقته
ومن الجدير بالذكر أنه منذ منتص  القرن الخامم وبداية القرن السادم 
الهجريين، بدأت تزدهر مدرسة أخرى للقراء واإلقاراء فاي مديناة اإلساكندرية، بارز 
فيها بعت أعالم القراءات مان المغارباة واهندلسايين والصاقليين ممان أخاذوا هاذا 

لفساااطاط، فااا كملوا ازدهاااار حركاااة القاااراءات بمصااار فاااي العلااام علاااى ياااد أسااااتذة ا
 العصر الفاطمي.

 كااان اباان بليمااة، الحساان باان خلاا  باان عباادا" الهااواري المليلااي القيروانااي 
م( أحد أعالم القاراءات فاي مديناة اإلساكندرية بعاد أن اساتقر 1120ه/514)ت 
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بان أحماد  علاى محماد –بالفسطاط  –بها، ُعني بالقراءات وتقدم فيها بعد أن قرأ 
بااان علاااي القزويناااي، وأحماااد بااان نفااايم، عبااادالباقي بااان فاااارم برواياااة ور، عااان ا

طريااق اهزرق، وروايااة الاادري عاان اليزياادي، وقااد قاارأ عليااه كاال ماان أبااو العبااام 
الااارحمن بااان خلااا  بااان عطياااة، ويحياااى بااان ساااعدون  أحماااد بااان الحطيئاااة، وعباااد

تلخاايص العبااارات  القرطبااي، وقااد ساااهم أيًضااا بالتاا لي  فااي علاام القااراءات بكتاااب
 .(39)في القراءات، وتوفى باإلسكندرية بعد أن قارب على التسعين

ُيعااد اباان الفحااام، عباادالرحمن باان أبااي بكاار باان عتيااق باان خلاا  الصااقلي 
م( ماان اهعااالم البااارزة المتصاادرين لإلقااراء باإلسااكندرية، ولااد 1122ه/516)ت

ي طلاب علام م ورحل من القيروان إلى المشارق فا1030ه/422في صقلية عام 
القراءات على الشايوخ حتاى وصال إلاى مصارت فاساتقر أواًل بالفساطاط وقارأ علاى 

م أمثاال  أحماد بان نفايم، وعبادالباقي بان 1046ه/438كبار مقرئيها مناذ عاام 
فاااارم، ونصااار الشااايرازي، وابااان الخيااااط الماااالكي آخااار شااايوخه المعتماااد علااايهم 

 .(40)بالفسطاط
اط التااي امتاادت إلااى ساات عشاارة ساانة تعتباار فتاارة بقاااء اباان الفحااام بالفسااط

هاااي مرحلاااة الت سااايم والتكاااوين العلماااي لاااه فاااي علااام القاااراءات، حتاااى انتقااال إلاااى 
م ف صاااابح شاااايخها اهول، وانتهاااات إليااااه رئاسااااة 1062ه/454اإلسااااكندرية عااااام 

تقاناه، قاال  اإلقراء بها علًوا ومعرفة، فقصده النام من كل البلدان لعلاو إساناده واا
عزيز اهندلسااااي أحااااد تالميااااذه   " مااااا رأياااات أحااااًدا أعلاااام عنااااه سااااليمان باااان عباااادال

نااه لاايحفل القااراءات كمااا نحاان نحفاال  بااالقراءات منااه ال بالمشاارق وال بااالمغرب، واا
 .(41)القرآن "

أساام ابااان الفحااام حلقاااة كبياارة لإلقاااراء فااي اإلساااكندرية بجااامع العطاااارين، 
صان  كتااب    كانت ملتقى العديد من المصريين والوافدين لتعلم القاراءات، كماا

تقانااه للقااراءات، تااوفى  التجريااد فااي القااراءات الساابع، وضااع فيااه خالصااة علمااه واا
م ولاااه مااان العمااار تساااعين سااانة أو 1122ه/516ابااان الفحاااام باإلساااكندرية عاااام 

 .(42)يزيد
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كما برز من أعالم القراءات في تلك المرحلة ) القرن السادم الهجاري (، 
باااان هشااااام، أبااااو العبااااام اللخمااااي،  اباااان الحطيئااااة، أحمااااد باااان عباااادا" باااان أحمااااد

(، كاااااان رأًساااااا مااااان رؤوم القاااااراءات السااااابع فاااااي م1165ه/561الفارساااااي )ت 
بمدينة فام خارء مان باالد المغارب  م1085ه/478العصر الفاطمي، ولد عام 

للحااال وقاااادم دمشااااق، وفااااي عودتااااه اساااتوطن مصاااار وسااااكن بجااااامع راشااااد خااااارء 
لااي باان بليمااة باإلسااكندرية، ، قاارأ علااى أبااي بكاار باان الفحااام، وأبااي ع(43)الفسااطاط

وقااارأ علياااه شاااجاع بااان محماااد بااان سااايدهم المااادلجي، وموساااى بااان عبااادالباقي بااان 
الحسااان، وجماعااااة كبياااارة مااان القااااراء بالفسااااطاط، ياااذكر عنااااه الااااذهبي  " تنوعاااات 
مجالسااه بااين القااراءات والفقااه والحاادي ، وغااص المسااجد بحضااور دروسااه حتااى 

، (44)مان ضامن أولئاك  الحضاور"كان بعت الوزراء وداعي الدعاة اإلسماعيلي 
ويبااادو أن مكانتاااه وتقااارب رجاااال الدولاااة مناااه هاااي التاااي رشاااحته لعااارت منصاااب 
القضاااء علياااه، فياااذكر كااال مااان ابااان لاااافر وابااان خلكاااان   " لماااا تعطااال منصاااب 

والخليفاة يومئاذ الحاافل  –القضاء بمصر مدة ثالثة أشهر سنة ثاال  وخمسامائة 
القعاادة منهااا، فاشااترط أن ال يقضااي إال وقااع االختيااار عليااه فااي ذي  –لاادين ا" 

بمذهبه، فلم يجب إلى ذلك، فاولى غياره، وكاان ال يقبال مان أحاد شايًئا وال يرتازق 
، ونسااتنتل ماان الاانص السااابق أن اباان الحطيئااة كااان ساانًيا (45)علااى إقرائااه أجااًرا"

متمسااااًكا بمذهبااااه، ولاااام يقباااال أن يتااااولى منصااااب القضاااااء والحكاااام فيااااه بالمااااذهب 
 الشيعي.

كر الااذهبي عاان تعليمااه القاااراءات البنتااه   " ولاادت لااه بناات، فلماااا كمااا يااذ
، (46)كباارت أقرأهااا بالساابع، وقاارأت عليااه الصااحيحين وغياار ذلااك وكتباات الكثياار "

كذلك يذكر المقريزي عنه   " كان له مكاتبات مع الكامال بان شااور، وكاان أباوه 
ويتبااارك  شااااور يومئاااذ وزيااار مصااار، وتاااوفى ودفااان بالقرافاااة الصاااغرى، وقباااره يااازار

 .(47)"به
كماا ُيعاد الحاافل السالفي، أباو طااهر أحماد بان محماد بان أحماد بان محمااد 

م( أحاااااااد أعاااااااالم القاااااااراءات فاااااااي 1180ه/576بااااااان إباااااااراهيم اهصااااااابهاني )ت ا
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اإلسكندرية، وأصله من أصبهان، شافعي المذهب، رحل فاي طلاب علام الحادي  
خاااذ فاااي أحااااد م، وات1117ه/511وعلاااوم القاااراءات فقاااادم إلاااى اإلساااكندرية عااااام 

مساااجدها مجلًسااا لااه لتاادريم الحاادي  والقااراءات، ثاام بنااى لااه الااوزير العااادل باان 
-544م( وزيااار الخليفاااة اللاااافر باااا" )1153-1149ه/548-544الساااالر )

م 1151ه/546م( مدرسة خاصة باه باإلساكندرية عاام 1154-1149ه/549
 .(48)سميت بالمدرسة العادلية

لقااراءات، إال أن شااهرته كاناات إلتقانااه رغاام اشااتغال الحااافل الساالفي بعلاام ا
، علاى أن (49)لعلم الحدي ، وهو ما جعل الذهبي يقول   " ماا علمتاه أقارأ أحاًدا "

مؤلفه معجم السفر يوضح بجالء أنه كان على دراية كبيرة بعلم القراءات وفنوناه 
وأعالماااه، وعبااااارة الااااذهبي يمكااان أن تفساااار باااا ن الساااالفي لااام يعاااارت عليااااه أحااااد 

 علم القراءات أو ختم القرآن على يديه.إلجازته في 
وماان الجاادير بالااذكر أن هناااك بعاات القااراء كااان لهاام دور كبياار فااي علاام 
القراءات في بعت المادن والمسااجد، لام يناالوا حًلاا مان الشاهرة أو تسالط علايهم 
اهضواء من جانب مؤرخي القراء، فقد كان جعفر بن علي الهمداني، جعفار بان 

جعفر بان يحياى بان ُمنيار أباو الفضال الهماداني الساكندري  علي بن هبة ا" ابن
م( إماااااام مقااااار  فاااااي جاااااامع النخلاااااة باإلساااااكندرية، قااااارأ علاااااى 1238ه/636)ت 

عبدالرحمن بن خل  ونافع علي اليسع ابن حزم، وجمع علياه بالثماان إلاى ساورة 
اهحزاب، وعلى أحمد بن جعفر بن أحمد بن إدريم الغافقي لسابع ساوى عاصام 

كمااااا روى الحاااارو  عاااان عباااادا" باااان عباااادالرحمن العثماااااني، وساااامع  والكسااااائي،
الكثياار ماان الحااافل الساالفي، وأبااي الطاااهر باان عااو ، لاال يااؤم ويتصاادر اإلقااراء 
والتااادريم بمساااجد النخلاااة حتاااى ذاع صااايته وُطلاااب فاااي آخااار عماااره فاااي دمشاااق 

، فقااارأ علياااه القاااراءات الشاااي  علاااي الااادهان، (50)فقااادمها وُأخاااذ عناااه علااام القاااراءات
بد النصير المرياوطي، وروى الحارو  عناه عبادالرحمن بان يحياى بان عثماان وع

 .(51)م وقد قارب المائة1238ه/636اإلسكندري، توفى بدمشق عام 
كمااااااااا كااااااااان المقاااااااار  محمااااااااد باااااااان منصااااااااور الحضاااااااارمي الصااااااااقلي )ت 
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م( مشهوًرا بكثرة رواياته لكتب القراءات في جاامع القماراء باالقرب 1193ه/589
ندرية، حتااى وصالت شااهرته ل ناادلم، فكااانوا يطلبااون منااه مان باااب رشاايد باإلسااك

 .(52)اإلجازة فيها
كااااذلك باااارز بعاااات القااااراء باااابعت الماااادن كمدينااااة المحلااااة، فكااااان المقاااار  

م( 1145ه/540إسااماعيل باان محمااود باان أحمااد المحلااي الدمشااقي اهصاال )ت 
 .(53)متصدًرا لإلقراء بمسجد المدينة، إضافة إلمامته وخطابته بالمسجد

تهرت مدينة قوص بوجود بعت القراء المغاربة المستقرين بها بعاد كما اش
عااااااااودتهم ماااااااان رحلااااااااة الحاااااااال، فكااااااااان محمااااااااد باااااااان عباااااااادالرحمن المغربااااااااي )ت 

م( ممن تصدر لإلقراء بمسجدها، وأخذ عنه عدد كبير من القراء 1204ه/601
، وقد أورد اإلدفوي أسماء عدد كبير من القراء الاذين (54)المصريين علم القراءات

قوا علم القراءات وتصدروا لإلقراء بعد ذلك، فكانوا أعالًما لمدرسة الصاعيد فاي تل
 .(55)القراءات

مما سبق يتضح أن قراء القارآن والمتصادرين لتادريم علام القاراءات، كاان 
لهاام دور حضاااري كبياار بمصاار فااي العصاار الفاااطمي، ساااهموا ماان خاللااه فااي 

اءات، حتاى أن بعات الباااحثين جعال مصار مركاًزا مهًمااا لاتعلم القارآن وعلاوم القاار 
م( 976-914ه/366 – 302ياااذكر أن الخليفاااة المستنصااار باااا" اهندلساااي ) 

أرساااال إلااااى مصاااار يطلااااب أحااااد اهساااااتذة القااااراء المصااااريين، ليقاااار  النااااام فااااي 
اهناااااااادلم، فرحاااااااال إليااااااااه ماااااااان مصاااااااار أبااااااااو الحساااااااان التميمااااااااي اهنطاااااااااكي )ت 

، عاالوة علاى ذلاك (56)م( وأصبح شي  اهندلم وسندها فاي اإلقاراء987ه/377
أصااابحت مصااار بفضااال قراءهاااا وعلماءهاااا فاااي القاااراءات، ملتقاااى للدارساااين مااان 
 أنحاء العالم اإلسالمي في العصر الفاطمي خاصة من المغاربة واهندلسيين.

على الجانب اهخر كان من ملاهر الدور الحضاري لقراء القرآن وعلماء 
في هذا العلام، أصابحت فيماا القراءات ما أسهموا به من مؤلفات ومصنفات عدة 

 بعد مرجًعا مهًما يعتمد عليه من جاء بعدهم.
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 اهتمام الفاطميين بقراء القرآن وعلماؤه :
كان لقيام الدولة الفاطمية على أساام ديناي دور مهام فاي اهتماام خلفائهاا 
بعلمااااااء الااااادين، لاااااذلك اهاااااتم الخلفااااااء الفااااااطميين ورجاااااال دولاااااتهم بقاااااراء القااااارآن 

-386لتدريساااااااه، فقاااااااد اهاااااااتم الخليفاااااااة الحااااااااكم بااااااا مر ا" )والمتصااااااادرين لاااااااه و 
م( بقااراء القاارآن والمتصاادرين لتالوتااه بالمساااجد وخصااص 1020-996ه/411

م   " وأقاام 1009ه/400لهم مرتبات، فيذكر ابن تغري باردي فاي أحادا  سانة 
الرواتب لمن ي وى المساجد من الفقراء والقراء والغرباء وأبناء السبيل، وأجرى لهم 

، كااذلك حاارص الحاااكم علااى إمااداد المساااجد بالمصاااح  ليقاارأ فيهااا (57)رزاق "اه
النام وطالب العلم، فيذكر ابن عبداللاهر   "وحمل إلى الجامع العتيق بمصر 
أربعمائااااة وأربعااااين ختمااااة مذهبااااة، وأربعمائااااة وساااابعين ربعااااة مذهبااااة كلهااااا بخااااط 

م ، كماااااااا ياااااااذكر المقريااااااازي فاااااااي هاااااااذا الصااااااادد فاااااااي أحااااااادا  عاااااااا(58)منساااااااوب "
صناديق فيها أل  ومائتان وتسعون  ةم  " وأنزل من القصر سبع1012ه/403

مصاااحًفا إلاااى الجاااامع العتياااق ليقااارأ فيهاااا الناااام، وأنااازل إلاااى جاااامع ابااان طولاااون 
، كااذلك ُعنااي الحاااكم باا مر ا" بوقاا  بعاات (59)ثمانمائااة وأربعااة عشاار مصااحًفا"

أحاادا  عااام  اهوقااا  للصاار  علااى القااراء فااي المساااجد، فيااذكر المساابحي فااي
م   " وحبم عدة قياسار وأماالك ماع سابع ضاياع باوطفيح وطاوخ 1014ه/405

 .(60)على القراء والمؤذنين "
على الجانب اهخر اهتم الخليفة الحاكم بضمان مرتبات ثابتة من ميزانية 
الدولااااة للقااااراء، فيااااذكر كاااال ماااان اباااان عبااااداللاهر والمقرياااازي فااااي أحاااادا  عااااام 

يمار الفقهاااااء والقااااراء والمااااؤذنين بالقاااااهرة م  "وعاااارت عليااااه اساااات1015ه/406
والفساااطاط، فكانااات جملتاااه فاااي كااال سااانة واحاااد وسااابعين ألفًاااا وسااابعمائة وثالثاااة 

، كاااذلك خصاااص (61)وثالثاااين دينااااًرا وثلااا  ورباااع ديناااار، ف مضاااى الخليفاااة ذلاااك "
الحاكم ب مر ا" جزًءا من دار الحكمة بالقاهرة لتواجد القراء وأرباب علوم القرآن، 

ر المقريااازي   " وانتصاااب فيهاااا الفقهااااء والقاااراء والنحااااة وغيااارهم مااان أربااااب فياااذك
العلوم ... وأجريت اهرزاق على من بهاا مان فقياه وغياره، وجعال فيهاا ماا يحتااء 
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 .(62)إليه من الحبر واهوراق واهقالم "
ونسااتنتل ماان النصااوص السااابقة أن الخليفااة الحاااكم باا مر ا" كااان ياادرك 

الاااديني والعلماااي للقاااراء والمتصااادرين لتااادريم القااارآن، لاااذلك  جياااًدا أهمياااة الااادور
حااارص علاااى اساااتقرار أوضااااعهم المالياااة وتاااوفير ماااا يلااازمهم مااان أدوات لقياااامهم 

 بمهمتهم الحضارية.
م(، فقااد قااام 1149-1129ه/544–524أمااا الخليفااة الحااافل لاادين ا" )

سااين أيًضااا بتخصاايص بعاات اهوقااا  ماان أمالكااه للصاار  علااى القااراء والمدر 
م   " وقاا  الخليفااة 1148ه/543والطااالب، فيااذكر المقرياازي فااي  أحاادا  عااام 

الحااافل لاادين ا" حوانيتااه علااى خاادم المسااجد اهقماار، وقااار  القاارآن بااه، وكااذلك 
 .(63)على النفقة على المدرسين والطالب والفقهاء من إيراد هذه الحوانيت "

لقارآن وأولاوهم عناايتهم، كما اهتم بعت الوزراء في الدولة الفاطمية بقراء ا
وتولياااه الااابعت مااانهم للمناصاااب العلياااا فاااي الدولاااة، فياااذكر عااان الاااوزير المااا مون 

م( وزياااار الخليفااااة اهماااار ب حكااااام ا" 1125-1121ه/519-515البطااااائحي )
م( أنه عين القار  أبو الحجاء يوس  بن أيوب 1129-1101ه/524–495)
جااالل الملااك تاااء اهحكااام، م( الملقااب ب1127ه/521باان إسااماعيل اهندلسااي )ا

، كمااا (64)فااي منصااب قاضااي الغربيااة، تكريًمااا لااه لتعليمااه القاارآن هخيااه المااؤتمن
كان الم مون البطائحي حريًصا على عازل مان يخطاي فاي القارآن أو يلحان فياه، 
فعندما قام قاضي القضاة ثقة الملك أباو الفاتح مسالم بان علاي الراساعيني وصالى 

ت آياااات القااارآن، اشاااتد غضاااب المااا مون وأمااار الفجااار ولحااان فاااي الفاتحاااة وبعااا
بصاار  القاضااي ثقااة الملااك والمقااام بااداره ماان غياار تصاار  حتااى يحفاال القاارآن، 

 .(65)وقرر له راتًبا وألزمه داره
بلغاات أهميااة ومكانااة قااراء القاارآن فااي الدولااة الفاطميااة أن بعاات الجوامااع 

بنااااء والمسااااجد أصاااحبت تعااار  ب ساااماءهم، فالقاااار  محماااد بااان عمااار بااان أباااي ال
م( قااارأ القااارآن فاااي أحاااد مسااااجد القااااهرة مااادة طويلاااة، 1194ه/591الشاااافعي )ت

 .(66)حتى عر  المسجد باسمه، وسمي بمسجد ابن البناء
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 قراء الحضرة الشريفة في العصر الفاطمي :
كاااان الخلفااااء الفااااطميون يحرصاااون دائًمااااا علاااى تحقياااق أهااادا  سياسااااية 

الاديني ك ئماة للمسالمين، لاذلك  باحتفالهم أمام أعين الشاعب المصاري بملهارهم
اهتماااوا بتخصااايص قاااراء رساااميين للقااارآن فاااي ماااواكبهم واحتفااااالتهم عرفاااوا بقاااراء 
الحضاارة الشااريفة، يااذكر اباان الطااوير عاانهم   " وكااان لهاام قااراء يقاارءون بحضاارة 
الخليفاااة فاااي مجالساااه وركوباااه فاااي المواكاااب وغيااار ذلاااك، وكاااان ُيقاااال لهااام قاااراء 

العدة على عشرة نفر، وكانوا ي تون في قراءتهم في  الحضرة الشريفة، يزيدون في
المجااالم ومواكااب الركااوب بنيااات مناساابة للحااال باا دنى مالبسااه، وقااد أل فااوا ذلااك 
وصااار سااهل االستحضااار علاايهم، وكااان ذلااك يقااع ماانهم موقااع االستحسااان عنااد 

 .(67)الخليفة والحاضرين "
يفة، جاء تعبيًرا ونستنتل من النص السابق أن تسميتهم بقراء الحضرة الشر 

عن مثولهم في حضرة الخليفة أينما حل، أما عن عددهم الذي ذكره ابن الطوير 
، فعبااارة يزياادون فااي العاادة علااى عشاارة نفاار، توضااح أن (68)وغيااره ماان المااؤرخين

هااذا العاادد كااان قاااباًل للزيااادة بحسااب مااا تقتضاايه الحاجااة فااي بعاات المناساابات 
هيااات المناساابة للحااد  ماان اهمااور الرساامية، كااذلك كااان استحضااارهم لاابعت ا

المهمااة فااي أدائهاام لااوليفتهم الرساامية، لااذلك عاار  عاان بعاات الخلفاااء غضاابهم 
مااان بعااات قاااراء الحضااارة الاااذين لااام يوفقاااوا فاااي استحضاااار اهياااات المناسااابة فاااي 
مجالسهم، فيذكر ابان تغاري باردي   " كاان الحااكم جالًساا فاي مجلام العاام وهاو 

) فال وربك ال يؤمنون  –من القراء  –الحاضرين  حفل ب عيان دولته، فقرأ بعت
حتاااى يحكماااوك فيماااا شاااجر بيااانهم ثااام ال يجااادوا فاااي أنفساااهم حرًجاااا مماااا قضااايت 
ويساالموا تسااليما ( والقااار  فااي أثناااء ذلااك كلااه يشااير إلااى الحاااكم، فلمااا فاار  ماان 
القااراءة قاارأ شااخص يعاار  بااابن الُمشااجر وكااان رجاااًل صااالًحا   ) يااا أيهااا النااام 

فاساااتمعوا لاااه إن الاااذين تااادعون مااان دون ا" لااان يخلقاااوا ذباباااا ولاااو  ضااارب مثااال
ن يساالبهم الااذباب شاايًئا ال يساانقذوه منااه ضااع  الطالااب والمطلااوب  اجتمعااوا لااه واا
ماااا قااادروه ا" حاااق قااادره إن ا" لقاااوي عزياااز (، فلماااا انتهااات قراءتاااه تغيااار وجاااه 
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 .(69)"خر شيًئال  الحاكم، ثم أمر البن المشجر المذكور بمائة دينار، ولم يطلق
كمااااا يااااذكر أن أحااااد القااااراء وُياااادعى اباااان العجمااااي، قاااارأ عنااااد دخااااول باااادر 

م( لتااااااولي الااااااوزارة فااااااي عهااااااد 1094-1073ه/487-466الجمااااااالي لمصاااااار )
م(( آية   ) ولقد نصركم 1094-1035ه/487-427الخليفة المستنصر با" )

" لاااو أتمهاااا  ، وساااكت عااان تماااام اهياااة، فقاااال الخليفاااة المستنصااار (70)ا" ببااادر (
يقصااااد وأنااااتم أذلااااة، لااااذلك قااااال باااادر الجمااااالي للقااااار  اباااان  (71)ضااااربت عنقااااه "

العجمااي  " وا" لقااد جاااءت فااي مكانهااا، وجاااء سااكوتك عاان تمااام اهيااة أحساان، 
 .(72)وأنعم عليه "

مماا ساابق يتضاح أن قااراء الحضارة الشااريفة تام اسااتخدام دورهام الااديني فااي 
لخلفااء الفااطميين ويعلاى مان مكاانتهم ك ئماة االتجاه السياسي الذي يوافق رغباة ا

 وحكام.
 دور قراء الحضرة في االحتفاالت الفاطمية :

حارص الخلفاااء الفاااطميون علاى أن يكااون حضااور قاراء الحضاارة ثابتًااا فااي 
كاال مناساابة واحتفااال، لت كيااد الُبعااد الااديني للخالفااة الفاطميااة، لااذلك كااان حضااور 

كل ثابااات ومرتاااب لت كياااد هاااذا الُبعاااد، القاااراء لااااهًرا فاااي كااال مناسااابة وموكاااب بشااا
 خاصة في المناسبات الدينية.

 ( قراء الحضر في موكب ليالي الوقود : 1
ُيقصد بليالي الوقود أول شهر رجب ونصافه، وأول شاهر شاعبان ونصافه، 
التي احتفل بها الفاطميون فاي أروقاة المسااجد، فياذكر ابان الطاوير   " فيصالون 

ثااام ينتلااارون ركااوب القاضاااي، فيركاااب مااان داره  المغاارب فاااي الجواماااع والمساااجد
بهيئة وأماماه الشامع المحماول إلياه موقاوًدا ماع المنادوبين لاذلك مان الفراشاين مان 
كل جانب ثالثون شمعة، وبينهما المؤذنون بالجوامع يذكرون ا" تعالى ويدعون 
د للخليفااة والااوزير بترتيااب محفااول ... وفااي ركابااه القااراء يطربااون بااالقراءة والشااهو 

 .(73)وراءه "
ويضااي  عباادالمنعم ماجااد   " ويسااتفتح قااراء الحضاارة بااالقراءة وهاام قيااام، 
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تطل على ميدان رحبة باب العيد شمالي القصار  –ولهورهم إلى حائط المنلرة 
ووجوهم للحاضارين، ثام يتقادم خطبااء الجواماع الكبارى  –الكبير عند باب الزمرد 

زهر، اهقمر، فيخطب كل منهم خطبة مناسبة، وكلما وهي الحاكم أو اهنور، اه
 .(74)انتهى أحدهم قرأ قراء الحضرة من جديد "

 ( قراء الحضرة واحتفاالت رمضان : 2
كان من عادة الخلفاء الخاروء أياام الجماع للخطباة فاي المسااجد فاي شاهر 
 –رمضاان، فاي موكاب مان القصار إلااى المساجد، وصافه ابان الطاوير   " فياا تي 

فاي هيئاة ماوقرة مان الطبال والباوق وحاوالي ركاباه خاارء الركااب القاراء  – الخليفة
وهم قراء الحضرة من الجانبين يطربون بالقراءة نوباة بعاد نوباة، يساتفتحون باذلك 

، (75)ماان ركوبااه ماان الكرسااي ... طااوال طريقااه إلااى قاعااة الخطابااة ماان الجااامع "
أشار  –المنبر  –اله ويكمل ابن عبداللاهر وابن تغري بردي   " فوذا صار ب ع

للوزير بالطلوع إليه وهاو يقبال الادرء حتاى يصال إلياه فيازر علياه القباة، ثام ينازل 
الوزير ويق  على الدرجة اهولى، ويجهر المقرئون بالقراءة ثم يكبر المؤذنون ثم 

 .(76)يشرع المؤذنون في الصمت ويخطب الخليفة"
خاااال القصاااار وعنااااد ويوضااااح النصااااين السااااابقين مالزمااااة القااااراء للخليفااااة دا

خروجاااه حتاااى دخاااول المساااجد للخطباااة وصاااعوده إلاااى المنبااار، حتاااى ينتهاااي مااان 
 خطبته ويعود للقصر.

أمااا فااي آخاار أيااام شااهر رمضااان فكااان القااراء يقومااون بخااتم القاارآن داخاال 
القصااار الخالفاااي، فياااذكر ابااان المااا مون   " واساااتفتح المقرئاااون مااان الحماااد إلاااى 

كذلك كان يتم اإلنعام على المقرئين في نهاياة  ،(77)خاتمة القرآن تالوة وتطريًبا "
 –الشهر بالزيادة عما كانوا يحصلون عليه مان رواتاب لكثارة عملهام فياه، فياذكر 

اباان الما مون   " ولمااا كااان التاساع والعشاارون ماان شاهر رمضااان، خاارء  –أيًضاا 
اهماار ب ضااعا  مااا هااو مسااتقر للمقاارئين فااي كاال ليلااة برساام السااحور بحكاام أنهااا 

م الشااهر ... وحضاار المقرئااون والمؤذنااون وسااملوا علااى عاااداتهم وجلسااوا ليلااة خاات
 .(79)" (78)تحت الروشن



محمد أحمد أحمد إبراهيمد.   

 - 479 - 

ونستنتل من النصين السابقين أن شهر رمضان كان من أهم شهور عمل 
قراء الحضرة، لما فيه من تواجدهم في ليالي السحور والخروء فاي خطباة الجماع 

ة الشاااهر الكاااريم، وهاااو ماااا بصاااحبة الخليفاااة، فضااااًل عااان خاااتمهم للقااارآن فاااي نهايااا
 استوجب كثرة اإلنعام عليهم باهموال عالوة على مرتباتهم.

 ( قراء الحضرة والمولد النبوي : 3
كااان تواجاادهم فااي هااذا اليااوم مااع قاضااي القضاااة وداعااي الاادعاة والشااهود، 
فيذكر ابان الطاوير   " فاوذا صالى اللهار ركاب قاضاي القضااة ثام داعاي الادعاة 

إلااى الجااامع اهزهاار ومعهاام أرباااب تفرقااة الصااواني، فيجلسااون والشااهود باا جمعهم 
، ويوضح النص السابق بعت المالمح المهماة (80)مقدار قراءة الختمة الكريمة "

فااي هااذه االحتفااال، منهااا وجااود داعااي الاادعاة وقاضااي القضاااة وتحديااد االحتفااال 
كاد نساب بالجامع اهزهر، الجاامع الرسامي للدولاة ههمياة هاذه المناسابة، التاي تؤ 

 الفاطميين للبيت النبوي.
 ( قراءة الحضرة في يوم عاشوراء : 4

حرصت الدولة الفاطمية علاى ت كياد انتساابها لعلاي  بان أباي طالاب وبنياه، 
فكااان االحتفااال بااذكرى استشااهاد الحسااين باان علااي  فااي كااربالء ماان االحتفاااالت 

إذا كاااان  المهمااة لاااديهم بحضاااور قاااراء الحضااارة والوعاااال، ياااذكر ابااان الطاااوير   "
اليااوم العاشاار ماان المحاارم، احتجااب الخليفااة عاان النااام، فااوذا عااال النهااار ركااب 
قاضي القضاة والشهود وقد غيروا زيهم، ثم صاروا إلى المشهد الحسايني، وكاان 
قبل ذلك يعمل في الجامع اهزهر، فوذا جلسوا فياه ومان معهام مان قاراء الحضارة 

صااادًرا والقاضاااي والاااداعي مااان والمتصااادرين فاااي الجواماااع، جااااء الاااوزير فجلااام 
، ولام يقتصار تواجاد قاراء الحضارة والقاراءة (81)جانبياه والقاراء يقارءون نوباة نوباة "

في المسجد أو المشهد الحسيني فقط، بال كاان يساتمر داخال قصار الخليفاة فيماا 
عاار  بسااماط الحاازن، فيااذكر اباان تغااري بااردي   " وعنااد الااذهاب أو العااودة إلااى 

 .(82)شد المنشدون أيًضا "القصر يقرأ القراء وين
ويص  ابن الم مون في احتفاال ياوم عاشاوراء فاي وزارة اهفضال بان بادر 
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الجمااالي وزياار الخليفااة اهماار ب حكااام ا"   " وخاارء اهفضاال ماان باااب فاارد الكاام 
وجلاااام علااااى بساااااط صااااو  ماااان غياااار مشااااورة، واسااااتفتح المقرئااااون واسااااتدعى 

وماان الجاادير بالااذكر أن فاااي ، (83)اهشاارا  علااى طبقاااتهم وحماال السااماط لهاام "
مناسبة يوم عاشوراء كان يعطى لقراء الحضرة مخصصات إضاافية، فياذكر ابان 

  " وخااااارء الرسااااام المطلاااااق للمتصااااادرين والقاااااراء الخااااااص  -أيًضاااااا  –المااااا مون 
 .(84)والوعال والشعراء وغيرهم على ما جرت به عاداتهم "

 ( قراء الحضرة في مناسبات العزاء : 5
عاااازاء لماااان مااااات ماااان الشخصاااايات الكباااارى فااااي الدولااااة كاناااات مناساااابة ال

الفاطمية، أكثر المناسبات التي شارك فيها القراء، ويوجد نص مبكر لعزاء زوجة 
م( السااايدة العزيزياااة يعاااود لعاااام 996-975ه/386–365الخليفاااة العزياااز باااا" )

م يذكره كل من ابن ميسر والمقريزي   " وفي نص  شاوال توفيات 995ه/385
زيزيااة أم ولااد العزيااز بااالمخيم فااي منااا جعفاار ... وأعطااى القااراء الااذين الساايدة الع

، والمرجح أن هاؤالء القاراء لام يكوناوا مان (85)قرأوا على قبرها ثالثة آال  دينار "
قااراء الحضاارة الشااريفة فقااط، إذ لاام يشاار الاانص لااذلك، فضاااًل عاان المبلاا  الكبياار 

عادد قاراء الحضارة الشاريفة  الذي يستنتل منه أن العدد كاان كبياًرا ال يتناساب ماع
الذي حدد سابًقا ب نهم عشرة أو يزيد، واهرجح أن تواجد القراء ضم قراء الحضرة 

 وغيرهم من قراء المساجد في ذلك الوقت، ههمية ومكانة المتوفاة.
ُيعد عزاء الوزير اهفضل بن بدر الجمالي من أكثر مناسابات العازاء التاي 

ة وبااارز فياااه عملهااام، بااال إن بعااات النصاااوص شاااارك فيهاااا قاااراء الحضااارة الشاااريف
تشير إلى أسماء بعضهم وأدوارهم ومبال  ما أنفاق للقاراء فاي هاذا العازاء، خاصاة 
بعد أن اكتملت الكثير من مراسم االحتفاالت في عهاد الخليفاة اهمار ب حكاام ا" 

 م( على يد وزيره الم مون البطائحي.1129-1101ه/495-524)
ة عقاااب وفااااة اهفضااال وقبااال تشاااييعه، فياااذكر وقاااد بااادأ عمااال قاااراء الحضااار 

المقرياازي   " وكااان قااد هيااي للخليفااة ماان اللياال موضااع للمبياات بحياا  يبعااد عاان 
، كمااا (86)اهفضاال، وعااين ماان وقااع عليااه االختيااار لقااراءة القاارآن عنااد اهفضاال "
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يذكر عن عدد ختمات القرآن قبل دفن اهفضل   " وذكر أنه ختم على اهفضل 
 .(87)ين واليوم ني  وخمسون ختمة "في هاتين الليلت

 أما ابن الم مون فيذكر انفراد أحد القراء بالقراءة عند دفن اهفضل قاائاًل   
" واستفتح ابن القار  المغربي وقرأ   ) ولقد جئتموناا فارادى كماا خلقانكم أول مارة 

فوقعاات ماان النااام موقًعااا عليًمااا، وبكااوا،  (88)وتااركتم مااا خااولنكم وراء لهااوركم (
 .(89)ى الخليفة"وبك

وقااد لاال عماال قااراء الحضاارة فااي عاازاء اهفضاال حتااى ُعماال تمااام الشااهر، 
فيذكر ابن الم مون   " وفي السادم والعشرين من شوال عمل تمام الشهر على 
تربة اهفضل، كما ُعملت الصبحة والثال ، فلما انقضاى الخاتم وانصار  الناام 

 .(90)ركب الخليفة بموكبه"
والمقريازي عادد مان حضار وشاارك فاي عمال  ويوضح كال مان ابان ميسار

عاااازاء اهفضاااال ماااان القااااراء والوعااااال والمنشاااادين   " وكااااان عاااادة الوعااااال والقااااراء 
، أما جملة ماا دفاع لهام فاي (91)والمنشدين عند عزائه أربعمائة وعشرين شخًصا "

أن ُيعطااى كاال  –اهماار  –  " فخاارء أماار الخليفااة  -أيًضااا  –هااذا العاازاء فيااذكرا 
ماانين دينااًرا، الصاغير مثال الكبيار ... فجااء مبلا  ماا دفاع نحاو مان واحد مانهم ث

 .(92)أربعة وثالثين أل  دينار "
توضااح النصااوص السااابقة ماادى أهميااة قااراء الحضاارة الشااريفة فااي إحياااء 
مناساابات العاازاء فاااي الدولااة الفاطمياااة، خاصااة إذا كاااان أحااد المتاااوفين ماان أسااارة 

هفضاال باان باادر الجمااالي، وهااو مااا كااان الخلفاااء أو كبااار رجااال الدولااة كااالوزير ا
يستوجب سخاء الخليفة في إعطااء مباال  كبيارة لهام، خالفًاا عان مرتبااتهم الثابتاة 

 بالقصر.
 ( قراء الحضرة في تخليق المقياس وفتح الخليج : 6

جاارت العااادة إذا بلغاات زيااادة النياال سااتة عشاار ذراًعااا، أن يبياات فااي جااامع 
، فيااذكر اباان الطااوير   " ويااؤمر بالمبياات فااي المقيااام ليلااة الوفاااء قااراء الحضاارة

تلك الليلة بالمقيام، فيحضر إليه قراء الحضرة، والمتصادرون باالجوامع بالقااهرة 



 قراء القرآن ودورهم الحضاري  في مصر في العصر الفاطمي 

 - 482 - 

ومصر ومان يجارى مجاراهم، فيساتعملون ذلاك ويقادون الشامع علايهم مان العشااء 
اهخااار، وهااام يتلاااون القااارآن برفاااق وُيطرباااون بمكاااان التطرياااب فيختماااون الختماااة 

يكون هذا االجتماع في جاامع المقياام لياوفى المااء ساتة عشار ذراًعاا الشريفة، و 
فااي تلااك الليلااة ... وعناادما يتعلااق أبااي الاارداد متااولي تخليااق المقيااام فااي عمااود 

، (93)المقيااام يلاال قااراء الحضاارة ماان الجانااب اهخاار يقاارءون القاارآن نوبااة نوبااة "
 كماااااااااااااااااا ياااااااااااااااااذكر اباااااااااااااااااان المااااااااااااااااا مون موكاااااااااااااااااب القااااااااااااااااااراء ماااااااااااااااااع الخليفااااااااااااااااااة   

، كماا كاان (94)ن الكريم عان يميناه ويسااره والحجرياة الصابيان المنشادون "" والقرآ
تواجد القراء في احتفال فتح الخليل بعد اكتمال زياادة النيال، فياذكر المقريازي   " 

 .(95)وقراء الحضرة هناك يتلون القرآن الكريم لمدة ساعة "
 ( قراء الحضرة في جلوس عرض الخيل : 7

الفاااااطميين الجلااااوم السااااتعرات الخياااال كااااان ماااان عااااادة بعاااات الخلفاااااء 
والاادواب مصااطحبين معهاام قااراء الحضاارة الشااريفة، فيااذكر المقرياازي عاان الخليفااة 
الحاكم بنمر ا"  " وكان الحاكم يركب كل ياوم إلاى الميادان فايجلم علاى ساريره 

، ويوضح ابن الما مون (97)، فتعرت عليه الخيل، والقراء بين يديه "(96)بالطارمة
ي هااذا اليااوم قااائاًل   " ولمااا عرضاات الاادواب أبطلاات الرهجيااة وعاااد عماال القااراء فاا

اسااتفتا  المقااارئين وكاااانوا محسااانين فيماااا ينتزعونااه مااان القااارآن الكاااريم مماااا يوافاااق 
، ثام بعادها  قال (98)الحال مثل اهياة مان آل عماران   زيان للناام حاب الشاهوات

 .(100)، إلى آخرها"(99)اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
لك كااان يااتم قااراءة القاارآن للخااتم بعااد انتهاااء هااذا العاارت، فيااذكر ابااان كااذ

الطاااوير   " إلاااى أن يكتمااال عرضاااها، فيقااارأ القاااراء لخاااتم ذلاااك الجلاااوم، ويرخاااى 
 .(101)اهستاذان السترين"

أما عن رواتب قراء الحضرة الشريفة الرسمية أو الثابتة، فيجمع المؤرخون 
نااًرا إلاى خمساة عشار دينااًرا لكال قاار  على أنها كانت تتراو  ماا باين عشارين دي

، هذا بخال  بعت اهموال والعطايا التاي كانات تمانح لهام فاي بعات (102)منهم
 المناسبات والمواكب التي كان الخليفة ينعم بها عليهم.
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مما سبق يتضح أن قراء القرآن قاموا بدور حضاري فاي الدولاة الفاطمياة، 
بمصار التاي أصابحت مراكاز علمياة سواء من خالل مادارم القاراء فاي المسااجد 

مهمااة، ساااعدت علااى تصاادر مصاار لمكانااة كبياارة فااي العااالم اإلسااالمي، وأصاابح 
لهااا أعااالم ومرياادين، كااذلك ماان خااالل قااراء الحضاارة الشااريفة فااي بااالط الخالفااة 
الفاطمية الذين شكلوا جزًءا مهًما من المراسام واالحتفااالت، التاي حرصات الدولاة 

الااديني والُبعااد العقائاادي لاادولتهم، فضاااًل عاان التاا ثير  فيهااا علااى اسااتكمال الشااكل
 النفسي على الشعب المصري المتدين بطبيعته والمحب للقرآن وقراءه.

 الخاتمة :
هدفت الدراساة إلاى تحليال وبياان الادور الحضااري لقاراء القارآن فاي مصار 

 في العصر الفاطمي، وقد خرجت الدراسة ببعت النتائل، منها  
لاام القااراءات وبااروز مدرسااة ور، فااي العديااد ماان الماادن ريااادة مصاار فااي ع (1

 المصرية.
 تعدد مراكز تعلم القرآن في مصر في العصر الفاطمي. (2
كاااان لتفاااوق مصااار فاااي  علااام قاااراءة القااارآن ووجاااود أعاااالم باااارزين فياااه، أن  (3

أصبحت مصر فاي العصار الفااطمي ملتقاى لعادد مان القاراء والدارساين مان 
 استقروا بمصر ونسبوا إليها.أقطار العالم اإلسالمي، الذين 

قاماااات الدولااااة الفاطميااااة بتااااوفير اإلمكانيااااات الماديااااة والعينيااااة لقااااراء القاااارآن  (4
 ودارسيه في مساجد مصر في العصر الفاطمي.

احتاال القاارآن وقارئيااه مكانااة مهمااة فااي مراساام واحتفاااالت الدولااة الفاطميااة،  (5
راء  التاااااي اعتمااااادت علاااااى قاااااراء رساااااميين داخااااال قصاااااور الخالفاااااة عرفاااااوا بقااااا

 الحضرة الشريفة.
 شغل بعت قراء القرآن مناصب رسمية في الدولة كمنصب القضاء. (6
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 الهوامش
                                                 

القااراء   عاار  اباان خلاادون القااراء قااائاًل   " القااراء الااذين يقاارءون الكتاااب وليسااوا أميااين، ( 1) 
هن اهمية صفة عاماة فاي الصاحابة، بماا كاانوا عرًباا، فقيال لحملاة القارآن يومئاذ قاراء ... 

ا" هنهااام لااام يعرفاااوا اهحكاااام  إشاااارة إلاااى هاااذا فهااام قاااراء لكتااااب ا" والُسااانة والمااا ثور عااان
الشاارعية إال منااه وماان الحاادي  ". المقدمااة، تحقيااق  علااي عبدالواحااد وافااي، الهيئااة العامااة 

 .947، ص3م، ء2006للكتاب، مكتبة اهسرة 
ت صافي 9م، ص1985عبدالهادي الفضلي  القراءات القرآنية تاري  وتعري ، دار القلم، ( 2)

م، 2000دبياااة فاااي الفساااطاط، الهيئاااة العاماااة للكتااااب، علاااي محماااد  الحركاااة العلمياااة واه
 .184ص

ت رواه مسااالم فاااي صاااحيحه، حيااا  رقااام 2419رواه البخااااري فاااي صاااحيحه، حااادي  رقااام ( 3)
818. 

العيااااد عااااالوي  الماااانهل اللغااااوي لقااااراءة نااااافع موازنااااة بااااين راوييااااه ور، وقااااالون، رسااااالة ( 4)
 .55م، ص2008ماجستير، كلية اهداب، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

، 1م، ء1984البرهان في علوم القرآن، تحقيق  محمد أبو الفضل إباراهيم، دار التارا ، ( 5)
 .13ص

 .27م، ص1985في علوم القراءات مدخل ودراسة وتحقيق، المكتبة الفيصلية، مكة ( 6)
تااااري  اإلساااالم السياساااي والاااديني والثقاااافي واالجتمااااعي، مؤسساااة روز اليوسااا ، القااااهرة ( 7)

 .442، ص1م، ء2003
م( 848ه/234حاادد أبااي بكاار البغاادادي، أحمااد باان موسااى باان العبااام باان مجاهااد )ت ( 8)

 سبعة قراءات متواترة من أئمة عصره، هم  
 م(.737ه/120( ابن كثير )ت 2          م(.736ه/118( ابن عامر )ت 1
 م(.785ه/69( نافع )ت 4   م(.744ه/127عاصم )ت  (3
 م(.772ه/159( حمزة )ت 6 م(.770ه/154أبو عمرو بن العالء )ت  (5
 م(.804ه/189( الكسائي )ت 7

نهى عبدالمعتمد  الحياة الثقافية في اإلساكندرية فاي العصار الفااطمي، رساالة ماجساتير، 
 .159م، ص2019كلية اهداب، جامعة بني سوي  
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 .9عبدالهادي الفضلي  القراءات القرآنية تاري  وتعري ، ص( 9)
م، 2002ء، تحقياااق  شاااعيب اهرنااااؤوط، مؤسساااة الرساااالة، الاااذهبي  ساااير أعاااالم النااابال( 10)

ت عبدالفتا  فتحي  معالم الثقافة اإلسالمية في القرنين اهولين من الهجارة، 468، ص2ء
 .54م، ص2002دار الكتب العلمية، بيروت 

نافع   هو نافع بن عبادالرحمن بان أباي نعايم الليثاي، المقار  المادني، اإلماام العلام أحاد ( 11)
السبعة، قرأ على كثير من التابعين الذي يصل عددهم إلاى سابعين تابعًياا، ولاد عاام القراء 
م وكان له عدد كبير من التالميذ، منهم الليا  بان 786ه/169م وتوفى عام 960ه/70

 (.812ه/197م(، وور، )ت 812ه/197ه(، وعبدا" بن وهب )ت 175سعد )ت 
، تحقيااق  يوساا  علااي طوياال، مااريم قاساام اباان خلكااان  وفياات اهعيااان وأنباااء أبناااء الزمااان 

ت الزركلاااي   اهعاااالم، دار 547، ص4م، ء1998طويااال، دار الكتاااب العلمياااة، بياااروت 
ت أحمد المعصاراوي   موساوعة اعاالم الفكار 5، ص8من ء2002العلم للماليين، بيروت 

اإلسااالمي، إشاارا  وتقااديم  محمااود حماادي زقاازوق، المجلاام اهعلااى للشاائون اإلسااالمية، 
 .1115، ص3م، ء2004

ور،   هااو عثمااان باان سااعيد باان عاادي باان غاازوان باان داود باان سااابق القفطااي، يكنااى ( 12)
م، تشااير بعاات المصااادر 812ه/197م وتااوفى عااام 729ه/110باا بى سااعيد، ولااد عااام 

إلااى أن ور، كااان مااولى هل الزبياار اباان العااوام، وأن أصاال أجااداده كااان ماان اهقباااط، ثاام 
ن ور، يعماال فااي تجااارة الرقيااق، ثاام رفعااه حساان صااوته وحبااه أساالم أبااوه فنشاا  مساالًما، وكااا

للعلم لدراسة القرآن والنحو، حتاى تهيا  لاه السافر إلاى المديناة فتلقاى القارآن علاى ياد اإلماام 
م، أمااا عاان لقااب ور، الااذي غلااب عليااه، فيرجعااه الاابعت لشاادة 772ه/155نااافع ساانة 

صاااًرا، فكااان إذا مشااى باادت هنااه كااان يلاابم علااى قصااره ثياًبااا ق –أيًضااا  –بياضااه، وقياال 
رجاله، وقيل لقب أواًل بالورشان هو نوع مان الطياور يشابه الحماام كاان شايخه ناافع يشابهه 

 به، ثم خف  فقيل ور،.
اباان يااونم المصااري  تاااري  اباان يااونم المصااري، تحقيااق  عباادالفتا  فتحااي، دارا لكتاااب  

ت 296، ص9، ءت الااذهبي  سااير اعااالم الناابالء338، ص1م، ء2000العلميااة، بيااروت 
اباان الجاازري  غايااة النهايااة فااي أسااماء رجااال القااراءات أولااى الروايااة، تحقيااق  أبااو إبااراهيم 

ت السااااايوطي  حسااااان 209، ص1م، ء2017عمااااارو بااااان عبااااادا"، دار اللؤلاااااؤة، القااااااهرة 
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المحاضرة في تاري  مصر والقاهرة، تحقيق  محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصارية، 
 .374، ص1م، ء2004بيروت 

ت 290، ص1اباان الجاازري  غايااة النهايااة فااي أسااماء رجااال القااراءات أولااى الروايااة، ء( 13)
صاافي علااي محمااد  الحركااة العلميااة واهدبيااة فااي الفسااطاط منااذ الفااتح العربااي إلااى نهايااة 

ت السيد طه أباو ساديرة   الحركاة العلمياة فاي جاامع عمارو بان 188الدولة اإلخشيدية، ص
ت عباادا" إبااراهيم 77م، ص1990دار الفكاار العااربين القاااهرة  العاااص فااي عصاار الااوالة،

المصاااري  جاااامع عمااارو ابااان العااااص والحيااااة الثقافياااة المصااارية، الهيئاااة العاماااة للكتااااب، 
 .102م، ص2018

معااالم الثقافااة اإلسااالمية فااي القاارنين اهولااين ماان الهجاارة، دار الكتااب العلميااة، بيااروت ( 14)
 .63م، ص2002

القااراء الكباااار علااى الطبقاااات واهعصااار، تحقياااق  طيااار آلتاااي قاااوالء،  الااذهبي  معرفاااة( 15)
 .63ت عبدالفتا  فتحي  معالم الثقافة اإلسالمية، ص151، ص1م، ء1995استانبول 

ت عبااادالفتا  فتحاااي  معااااالم الثقافاااة اإلسااااالمية، 151، ص1الاااذهبي  معرفاااة القااااراء، ء( 16)
 .64ص

ت عباااادالفتا  402، ص2ل القااااراءات، ءاباااان الجاااازري  غايااااة النهايااااة فااااي أسااااماء رجااااا( 17)
ت صفي علي محمد   الحركة العلمية واهدبياة فاي 64فتحي  معالم الثقافة اإلسالمية، ص

 .189الفسطاط، ص
أبااو عماارو الااداني  هااو اإلمااام الحااافل عااالم اهناادلم، عثمااان باان سااعيد باان عثمااان باان ( 18)

ة دانيااااااه، ولااااااد عااااااام سااااااعيد، القرطبااااااي اهندلسااااااي، كنيتااااااه أبااااااو عماااااارو الااااااداني، ماااااان بلااااااد
م، كان بارًعا في علم القاراءات ولاه العدياد مان 1052ه/444م وتوفى عام 981ه/371

المؤلفاااات منهاااا  )إيجااااز البياااان فاااي قاااراءة ور،(، )التلخااايص فاااي قاااراءة ور،(، )طبقاااات 
القراء وأخبارهم(، وغيرها من المؤلفات المهمة في هذا العلم. أحماد المعصاراوي  موساوعة 

 .777، ص3ر اإلسالمي، ءأعالم الفك
ابااااان الحباااااال  وفياااااات المصاااااريين، تحقياااااق  أباااااو عبااااادا" محماااااود محماااااد الحاااااداد، دار ( 19)

ت 675، ص2ت الااااذهبي  معرفاااة القااااراء الكبااااار، ء37ه، ص1408العاصااامة، الريااااات 
 .378، ص1السيوطي  حسن المحاضرة، ء
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ت صاافي 104فااة، صعباادا" إبااراهيم المصااري  جااامع عماارو باان العاااص والحياااة الثقا( 20)
ت عباااااادالباقي الساااااايد 190علااااااي محمااااااد  الحركااااااة العلميااااااة واهدبيااااااة فااااااي الفسااااااطاط، ص

م، 2018عباااادالهادي  أهاااال الُساااانة فااااي مصاااار الفاطميااااة، دار اهفاااااق العربيااااة، القاااااهرة 
  محماااد كامااال حساااين  فاااي أدب مصااار الفاطمياااة، دار الفكااار العرباااي، القااااهرة 213ص

 .96م، ص1950
ت 38، ص1ت السااااايوطي  حسااااان المحاضااااارة، ء662، ص2كباااااار، ءمعرفاااااة القاااااراء ال( 21)

 .96محمد كامل حسين  في أدب مصر الفاطمية، ص
ت 678، ص2ت الذهبي  معرفة القراء الكباار، ء38ابن الحبال  وفيات المصريين، ص( 22)

ت عباادا" إبااراهيم المصااري، جااامع عماارو باان 378، ص1الساايوطي  حساان المحاضاارة، ء
 .104ية، صالعاص والحياة الثقاف

 .699، ص2معرفة القراء الكبار، ء( 23)
ت المقريزي  المقفي الكبيار، تحقياق  محماد 690، ص2الذهبي  معرفة القراء الكبار، ء( 24)

ت الساااايوطي  حساااان 761، ص3م، ء1991الاااايعالوي، دار الغاااارب اإلسااااالمي، بيااااروت 
 .379، ص1المحاضرة، ء

ت 795، ص2معرفة القراء الكباار، ءت الذهبي  87ابن الحبال  وفيات المصريين، ص( 25)
 .387، ص1المقريزي  المقفي الكبير، ء

ت محماااد كامااال حساااين  فاااي أدب مصااار 717، ص2الاااذهبي  معرفاااة القاااراء الكباااار، ء( 26)
 .96الفاطمية، ص

، 1ت الساااايوطي  حساااان المحاضااااارة، ء728، ص2الااااذهبي  معرفااااة القااااراء الكبااااار، ء( 27)
 .96فاطمية، صت محمد كامل حسين  في أدب مصر ال379ص

ت المقرياااازي  313، ص1اباااان الجاااازري  غايااااة النهايااااة فااااي أسااااماء رجااااال القااااراءات، ء( 28)
ت يسري أحمد زيدان  القراء المغاربة وعالقتهم بمصار حتاى 542، ص1المقفي الكبير، ء

 .308م، ص1998نهاية عصر الموحدين، مجلة حصاد، العدد الخامم 
ت المقريازي  المقفاي 91، ص1رجاال القاراءات، ء ابن الجزري  غاية النهاية في أسماء( 29)

ت أحماااااد عباااااداللطي  حنفاااااي  المغارباااااة واهندلسااااايون فاااااي مصااااار 123، ص1الكبيااااار، ء
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م، 2006اإلسالمية من عصر الوالة حتى نهاية العصر الفاطمي، الهيئة العاماة للكتااب، 
 .267ص

راء المغاربااااة ت يساااري أحمااااد زيااادان  القاااا752، ص2الاااذهبي  معرفااااة القاااراء الكبااااار، ء( 30)
 .308وعالقتهم بمصر، ص

 .215عبدالباقي السيد عبدالهادي  أهل الُسنة في مصر الفاطمية، ص( 31)
ت أحماااد عباااداللطي  حنفااااي  96محماااد كامااال حساااين  فاااي أدب مصااار الفاطمياااة، ص( 32)

 .267المغاربة واهندلسيون في مصر اإلسالمية، ص
 .123م، ص1967أحسن التقاسيم في معرفة اهقاليم، ليدن ( 33)
الماااواعل واالعتباااار باااذكر الخطاااط واهثاااار، تحقياااق  أيمااان فاااؤاد سااايد، الفرقاااان، للتااارا  ( 34)

 .244، ص2م، ء2002اإلسالمي، لندن 
المغرب في حلي المغرب، القسم الخاص بمصر، تحقيق  زكاي محماد حسان وآخارون، ( 35)

 .7، ص1م، ء2003الهيئة العامة لقصور الثقافة، 
ت ابااان تغاااري باااردي  النجاااوم الزاهااارة فاااي ملاااوك 887، ص2القاااراء، ءالاااذهبي  معرفاااة ( 36)

ت السايوطي  202، ص5م، ء2005مصر والقاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة 
 .381ص 1حسن المحاضرة، ء

مااااان 1993معجااااام السااااافر، تحقياااااق  عبااااادا" عمااااار الباااااارودي، دار الفكااااار للطباعاااااة، ( 37)
، 1ت الساااايوطي  حساااان المحاضاااارة، ء926، ص2ت الااااذهبي  معرفااااة القااااراء، ء120ص
 .382ص

القفطااي  إنباااه الاارواة علااى انباااه النحاااة، تحقيااق  محمااد أبااو الفضاال إبااراهيم، دار الفكاار ( 38)
ت خالااد عباادالرحمن القاضااي  الحياااة العلميااة فااي مصاار 191، ص2م، ء1986العربااي، 

 .139م، ص2008الفاطمية، الدار العربية للموسوعات، 
ت الجااااازري  غاياااااة النهاياااااة فاااااي أساااااماء رجاااااال 902، ص2عرفاااااة القاااااراء، ءالاااااذهبي  م( 39)

ت يساااري زيااادان  382، ص1ت السااايوطي، حسااان المحاضااارة، ء191، ص1القاااراءات، ء
ت أحماااااااد عباااااااداللطي  حنفاااااااي  المغارباااااااة 312القاااااااراء المغارباااااااة وعالقاااااااتهم بمصااااااار، ص

 .268واهندلسيون في مصر اإلسالمية، ص
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، 5ت اباااان تغااااري بااااردي  النجااااوم الزاهاااارة، ء175ص الحااااافل الساااالفي  معجاااام الساااافر،( 40)
ت خالااااد عباااادالرحمن القاضااااي  الحياااااة 910، ص2ت  الااااذهبي  معرفااااة القااااراء، ء225ص

 .187العلمية في مصر الفاطمية، ص
ت 382، ص1ت السيوطي، حسن المحاضارة، ء175الحافل السلفي  معجم السفر، ص( 41)

 .80في العصر الفاطمي، ص نهى عبدالمعتمد  الحياة الثقافة في اإلسكندرية
ت اباان الجاازري  غايااة النهايااة فااي أسااماء 387، ص19الااذهبي  سااير أعااالم الناابالء، ء( 42)

ت أحماد عباداللطي  حنفاي  المغارباة واهندلسايون فاي مصار 10، ص1رجال القراءات، ء
ت عباااادالباقي الساااايد عباااادالهادي، أهاااال الُساااانة فااااي مصاااار الفاطميااااة، 268اإلسااااالمية، ص

 .213ص
امع راشدة  سمي بهذا االسم هنه كان بهاذه الخطاة عارب نازلاة يقاال لهام بناو راشادة، ج( 43)

اختطااوا بهااذا المكااان، فبناااه الخليفااة الحااااكم باا مر ا" علااى آثاارهم، فساامي بجااامع راشااادة. 
القضاااعي  اإلنبااااء ب نباااء اهنبيااااء، تحقيااق  عمااار عبدالسااالم تااادمري، المكتبااة العصااارية، 

 .127-126، ص4مقريزي  المواعل واالعتبار، ءت ال370م، ص1999بيروت 
 .346-345، ص20سير أعالم النبالء، ء( 44)
اخبااار الاادول المنقطعااة، تحقيااق  أندريااه فريااه، المعهااد الفرنسااي ل ثااار الشاارقية بالقاااهرة ( 45)

 .182، ص1ت وفيات اهعيان، ء101م، ص1972
 .1006، ص2معرفة القراء الكبار، ء( 46)
 .512، ص1ء المقفي الكبير،( 47)
ت أيمااان فاااؤاد سااايد  الدولاااة الفاطمياااة فاااي 121، ص1ابااان خلكاااان  وفياااات اهعياااان، ء( 48)

 .592م، ص2007مصر تفسير جديد، مكتبة اهسرة، 
 .1027، ص3معرفة القراء الكبار، ء( 49)
ت نهااااااى 623، ص1اباااااان الجاااااازري  غايااااااة النهايااااااة فااااااي أسااااااماء رجااااااال القااااااراءات، ء( 50)

 .124ية في اإلسكندرية، صعبدالمعتمد  الحياة الثقاف
 .36، ص3المقريزي  المقفي الكبير، ء( 51)
ت نهاااااى 144خالاااااد عبااااادالرحمن القاضاااااي  الحيااااااة العلمياااااة فاااااي مصااااار الفاطمياااااة، ص( 52)

 .124عبدالمعتمد  الحياة الثقافية في اإلسكندرية، ص
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ت المقرياااازي  169، ص1اباااان الجاااازري  غايااااة النهايااااة فااااي أسااااماء رجااااال القااااراءات، ء( 53)
 .183، ص2قفي الكبير  ءالم

 .313يسري زيدان  القراء المغاربة وعالقتهم بمصر، ص( 54)
الطالع السعيد الجامع هسماء نجباء الصعيد، تحقيق  سعد محمد حسن، الهيئاة العاماة ( 55)

 م.2001للكتاب، القاهرة 
 .106عبدا" إبراهيم المصري  جامع عمرو بن العاص والحياة الثقافية، ص( 56)
 .223، ص4نجوم الزاهرة، ءال( 57)
الروضاااة البهياااة  الزاهااارة فاااي خطاااط المعزياااة القااااهرة، تحقياااق  أيمااان فاااؤاد سااايد، الااادار ( 58)

 .70م، ص1996العربية للكتاب، القاهرة 
 .96، ص2اتعال الحنفا، ء( 59)
نصااوص ضااائعة ماان أخبااار مصاار، تحقيااق  أيماان فااؤاد ساايد، المعهااد الفرنسااي ل ثااار ( 60)

 .31م، ص1981 الشرقية بالقاهرة،
ت وانلااااااار أيًضاااااااا  112، ص2ت اتعااااااال الحنفاااااااا، ء70الروضااااااة البهياااااااة الزاهااااااارة، ص( 61)

عباااااادالمنعم ساااااالطان  الحياااااااة االجتماعيااااااة فااااااي العصاااااار الفاااااااطمي، دار الثقافااااااة العلميااااااة 
ت وخالااد عااوده محمااد الااديلمي  المااوارد والنفقااات فااي مصاار 56م، ص1999باإلسااكندرية 

 .265م، ص2017جستير، جامعة آل البيت، اهردن خالل العصر الفاطمي، رسالة ما
ت انلار أيًضاا  سامير حاماد محماد عبادالرحيم  اهوقاا  فاي 96، ص2اتعال الحنفا، ء( 62)

ت وخالاااد 99م، ص2001عصااار الدولاااة الفاطمياااة، رساااالة دكتاااوراه، جامعاااة كفااار الشاااي ، 
 .264عوده محمد الديلمي  الموارد والنفقات في مصر خالل العصر الفاطمي، ص

 .112، ص2اتعال الحنفا، ء( 63)
ابن ميسر  المنتقي من أخبار مصار، تحقياق  أيمان فاؤاد سايد، المعهاد العلماي الفرساي ( 64)

 .119، ص3ت المقريزي  اتعال الحنفا، ء106م، ص1981ل ثار الشرقية بالقاهرة، 
 .93، ص3المقريزي  اتعال الحنفا، ء( 65)
، 4ت اباااان تغااااري بااااردي  النجااااوم الزاهاااارة، ء404، ص6المقرياااازي  المقفااااي الكبياااار، ء( 66)

 .185ت خالد عبدالرحمن القاضي  الحياة العلمية في مصر الفاطمية، ص37ص
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نزهة المقلتين في أخبار الادولتين، تحقياق  أيمان فاؤاد سايد، فارانتم شاتاينر شاتوتغارت، ( 67)
 .119م، ص1992ألمانيا 

 .488، ص3القلقشندي  صبح اهعشى في صناعة اإلنشا، ء( 68)
 .180، ص4النجوم الزاهرة، ء( 69)
 .123سورة آل عمران، اهية  ( 70)
 .449، ص2ابن خلكان  وفيات اهعيان، ء( 71)
 .40ت ابن ميسر  المنتقى من أخبار مصر، ص119ابن الطوير  نزعة المقلتين، ص( 72)
 .221-220نزهة المقلتين، ص( 73)
ت 2م، ء1985المصاااااارية، نلاااااام الفاااااااطميين ورسااااااومهم فااااااي مصاااااار، مكتبااااااة اهنجلااااااو ( 74)

 .121-120ص
 .173نزهة المقلتين، ص( 75)
 .104، ص4ت النجوم الزاهرة، ء38الروضة البهية، ص( 76)
نصااوص ماان أخبااار مصاار، تحقيااق  أيماان فااؤاد ساايد، المعهااد العلمااي الفرنسااي ل ثااار ( 77)

 .83م، ص1983الشرقية بالقاهرة، 
ًضاااا بمعناااى الخراجاااات أو الباااروز فاااي الروشااان  بمعناااى النافاااذة أو الكاااوة لإلضااااءة، وأي( 78)

العمااائر بغاارت زيااادة سااطح اهدوار العليااا، كااذلك شاارفة تطاال علااى خااارء البياات وتحتاال 
مكاًنااااا بااااارًزا علااااى سااااطحه. زياااان العاباااادين شاااامم الاااادين  معجاااام اهلفااااال والمصااااطلحات 

 .294م، ص2006التاريخية، القاهرة 
 .83نصوص من أخبار مصر، ص( 79)
 .218ص نزهة المقلتين،( 80)
 .224نزهة المقلتين، ص( 81)
 .154، ص5النجوم الزاهرة، ء( 82)
 .15نصوص من أخبار مصر، ص( 83)
 .35نصوص من أخبار مصر، ص( 84)
المنتقاااى مااان أخباااار مصااار، تحقياااق  أيمااان فاااؤاد سااايد، المعهاااد العلماااي الفرنساااي ل ثاااار ( 85)

 .289، ص1ت اتعال الحنفا، ء172م، ص1981الشرقية بالقاهرة، 
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 .63، ص3عال الحنفا، ءات( 86)
 .65، ص3اتعال الحنفا، ء( 87)
 .94سورة اهنعام، اهية  ( 88)
 .16نصوص من أخبار مصر، ص( 89)
 .20نصوص من أخبار مصر، ص( 90)
 .73، ص3ت اتعال الحنفا، ء86المنتقى من أخبار مصر، ص( 91)
 .73، ص3ت المصدر السابق، ء86المصدر السابق، ص( 92)
 73، ص3ت المصدر السابق، ء86المصدر السابق، ص( 93)
 .194-191نزهة المقلتين، ص( 94)
 .76نصوص من أخبار مصر، ص( 95)
الطارمااة   يقصااد بااه اسااطبل الطارمااة، جنااوب شاارقي القصاار الكبياار فااي مواجهااة باااب ( 96)

الديلم، عار  باذلك هناه كانات فياه طارماة ) كشاك خشابي ( يجلام تحتاه الخليفاة، ويحادد 
وهااو البااب الشاارقي  –المكاان الواقااع شارق الباااب اهخضار  موضاع اسااطبل الطارماة اليااوم

 بينه وبين شارع أم الغالم. –لمشهد الحسين 
 .3، هام، رقم 135ابن الطوير  نزهة المقلتين، ص 
 .555، ص2المواعل واالعتبار، ء( 97)
 .14سورة آل عمران، اهية  ( 98)
 .26سورة آل عمران، اهية  ( 99)
 .84نصوص من أخبار مصر، ص( 100)
 .154نزهة المقلتين، ص( 101)
ت 38ت ابااان عباااداللاهر  الروضاااة البهياااة، ص84ابااان الطاااوير  نزهاااة المقلتاااين، ص( 102)

ت ابان 340، ص3ت المقريزي  اتعال الحنفا، ء526، ص3القلقشندي  صبح اهعشى، ء
 .104، ص4تغري بردي  النجوم الزاهرة، ء
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 قائمة المصادر والمراجع

 أواًل : المصادر :
 م( :1347ه/748: كمال الدين أبو الفضل جعفر )ت األدفوي (1

الطاااالع السااااعيد الجااااامع هسااااماء نجبااااء الصااااعيد، تحقيااااق  سااااعد محمااااد  -
 م.2001حسن، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة 

 م( :870ه/256البخاري: اإلمام أبي عبداهلل محمد بن إسماعيل )ت  (2
 م.2013صحيح البخاري، دار الفجر للترا ،  -

م( 1469همم874ي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف )ت ابن تغري برد (3
: 
النجااوم الزاهاارة فااي ملااوك مصاار والقاااهرة، دار الكتااب والوثااائق القوميااة،  -

 م.2005القاهرة 
 م( :1429ه/833الجزري: اإلمام أبي الخير شمس الدين محمد )ت  (4

غاياااة النهاياااة فاااي أساااماء رجااااال القاااراءات أولاااي الرواياااة، تحقياااق  أبااااي  -
 م.2017رو بن عبدا"، دار اللؤلؤة، القاهرة إبراهيم عم

 م(:1089ه/482ابن الحبال: الحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد )ت  (5
ه(، تحقياااق  أباااي عبااادا" محماااود بااان 456-375وفياااات المصاااريين ) -

 ه.1408محمد الحداد، دار العاصمة، الريات 
 م(:1405ه/808ابن خلدون: عبدالرحمن محمد )ت  (6

علااي عبدالواحااد وافااين الهيئااة العامااة للكتاااب بالقاااهرة،  المقدمااة، تحقيااق  -
 م.2006

ابممممممن خلكممممممان: أبممممممو العبمممممماس أحمممممممد بممممممن محمممممممد بممممممن إبممممممراهيم )ت  (7
 م(:1282ه/681
وفيااات اهعيااان وأنباااء أبناااء الزمااان، تحقيااق  يوساا  علااى طوياال، مااريم  -

 م.1998قاسم طويل، دار الكتب العلمية، بيروت 
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 م(:1248ه/748بداهلل محمد )ت الذهبي: اإلمام شمس الدين أبي ع (8
ساااااير أعاااااالم النااااابالء، تحقياااااق  شاااااعيب اهرنااااااؤوط، مؤسساااااة الرساااااالة،  -

 م.2002
معرفاااة القاااراء الكباااار علاااى الطبقاااات واهعصاااار، تحقياااق  طياااار آلتاااي  -

 م.1995قوالء، استانبول 
 م(:1392ه/794الزركشي: بدر الدين محمد بن عبداهلل )ت  (9

محماااد أباااو الفضااال إباااراهيم، دار التااارا ، البرهاااان فاااي علاااوم القااارآن، تحقياااق   -
 م.1984

 م(:1286ه/685ابن سعيد: علي بن سعيد المغربي )ت  (10
المغرب فاي حلاي المغارب، القسام الخااص بمصار، تحقياق  زكاي محماد  -

 م.2003حسن وآخرون، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 
 م(:1505ه/911السيوطي: جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر )ت  (11

محاضاارة فااي تاااري  مصاار والقاااهرة، تحقيااق  محمااد أبااو الفضاال حساان ال -
 م.2004إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت 

السمممممملفي: الحممممممافظ أبممممممي طمممممماهر أحمممممممد بممممممن محمممممممد السمممممملفي )ت  (12
 م(:1180ه/576

معجاااام الساااافر، تحقيااااق  عباااادا" عماااار البااااارودي، دار الفكاااار للطباعااااة،  -
 م.1993

بممن الحسممن القيسممراني  ابممن الطمموير: أبممو محمممد المرتضمم  عبدالسممالم (13
 م(:1220ه/617)ت
نزهاااة المقلتاااين فاااي أخباااار الااادولتين، تحقياااق  أيمااان فاااؤاد سااايد، فااارانتم  -

 م.1992شتاينر شتوتغارت، ألمانيا 
 م(:1215ه/612ابن ظافر: جمال الدين علي )ت  (14

أخبااار الاادول المنقطعااة، تحقيااق  أندريااه فريااه، المعهااد العلمااي الفرنسااي  -
 م.1972ة، ل ثار الشرقية بالقاهر 
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ابممممممممن عبممممممممدالظاهر: محيممممممممي الممممممممدين أبممممممممو الفضممممممممل عبممممممممداهلل )ت  (15
 م(:1292ه/692

الروضااة البهيااة الزاهاارة فااي خطاااط المعزيااة القاااهرة، تحقيااق  أيماان فاااؤاد  -
 م.1996سيد، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة 

 القضمممماعي: أبممممي عبممممداهلل محمممممد بممممن سممممالمة بممممن جعفممممر بممممن علممممي  (16
 م(:1062ه/454)ت 

ب نبااااااء اهنبيااااااء، تحقياااااق  عمااااار عبدالساااااالم تااااادمري، المكتباااااة اإلنبااااااء  -
 م.1999العصرية، بيروت 

القفطمممممممي: جممممممممال المممممممدين أبمممممممي الحسمممممممن علمممممممي بمممممممن يوسمممممممف )ت  (17
 م(:1248ه/646

إنباااه الاارواة علااى أنباااه النحاااة، تحقيااق  محمااد أبااو الفضاال إبااراهيم، دار  -
 م.1986الفكر العربي، 

 م(:1418ه/821القلقشندي: أبو العباس أحمد بن علي )ت  (18
صاابح اهعشااى فااي صااناعة اإلنشااا، تقااديم  فااوزي محمااد أمااين، الهيئااة  -

 م.2004العامة لقصور الثقافة، 
ابمممممممن الممممممممامون: األميمممممممر جممممممممال المممممممدين أبمممممممو علمممممممي موسممممممم  )ت  (19

 م(:1192ه/588
نصاااوص مااان أخباااار مصااار، تحقياااق  أيمااان فاااؤاد سااايد، المعهاااد العلماااي  -

 م.1983الفرنسي ل ثار الشرقية بالقاهرة، 
لمسمممممبحي: األميمممممر المختمممممار عمممممز الملممممم  محممممممد بمممممن عبمممممداهلل )ت ا (20

 م(:1029ه/420
نصوص ضائعة من أخبار مصر، تحقيق  أيمن فاؤاد، المعهاد الفرنساي  -

 م.1981ل ثار الشرقية بالقاهرة، 
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 مسمملم: اإلمممام أبممي الحسممين مسمملم بممن الحجمماس القشمميري النيسممابوري  (21
 م(:875ه/261)ت 

 م.2013، صحيح مسلم، دار الفجر للترا  -
 م(:997ه/388المقدسي: شمس الدين أبو عبداهلل )ت  (22

 م.1967أحسن التقاسيم في معرفة اهقاليم، ليدن  -
 م(:1441ه/845المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي )ت  (23

اتعاااال الحنفاااا ب خباااار اهئماااة الفااااطميين الخلفاااا، تحقياااق  جماااال الااادين  -
 م.1996رة الشيال، المجلم اهعلى للشئون اإلسالمية، القاه

المقفي الكبير، تحقيق  محماد الايعالوي، دار الغارب اإلساالمي، بياروت  -
 م.1991

المااااواعل واالعتبااااار بااااذكر الخطااااط واهثااااار، تحقيااااق  أيماااان فااااؤاد ساااايد،  -
 م.2002الفرقان للترا  اإلسالمي، لندن 

 م(:1278ه/677ابن ميسر: تاس  الدين محمد بن علي بن يوسف ) (24
قياااق  أيمااان فاااؤاد سااايد، المعهاااد العلماااي المنتقاااى مااان أخباااار مصااار، تح -

 م.1981الفرنسي ل ثار الشرقية بالقاهرة، 
ابممممممن يممممممونس المصممممممري: أبممممممي سممممممعيد عبممممممدالرحمن بممممممن أحمممممممد )ت  (25

 م(:958ه/347
تااااااري  ابااااان ياااااونم المصاااااري، تحقياااااق  عبااااادالفتا  فتحاااااي، دار الكتاااااب  -

 م.2000العلمية، بيروت 
 ثانًيا : المراجع :

 أحمد عبداللطيف حنفي : (1
اربة واهندلسيون في مصر اإلسالمية مان عصار الاوالة حتاى نهاياة المغ -

 م.2006العصر الفاطمي، الهيئة العامة للكتاب، 
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 أحمد المعصراوي: (2
موسوعة أعالم الفكر اإلسالمي، تقديم  محمود حمدي زقزوق، المجلم  -

 م.2004اهعلى للشئون اإلسالمية بالقاهرة، 
 أيمن فؤاد سيد: (3

 م.2007صر تفسير جديد، مكتبة اهسرة، الدولة الفاطمية في م -
 حسن إبراهيم حسن: (4

تااااااااري  اإلساااااااالم السياساااااااي والاااااااديني والثقاااااااافي واالجتمااااااااعي مؤسساااااااة  -
 م.2003روزاليوس ، القاهرة 

 
 خالد عبدالرحمن القاضي: (5

 م.2008الحياة العلمية في مصر الفاطمية، الدار العربية للموسوعات،  -
 خالد عوده محمد الديلمي: (6

النفقااات فااي مصاار خااالل العصاار الفاااطمي، رسااالة ماجسااتير، المااوارد و  -
 م.2017جامعة آل البيت، 

 خير الدين الزركلي: (7
 م.2002اهعالم، دار العلم للماليين، بيروت  -

 زين العابدين شمس الدين: (8
 م.2006معجم اهلفال والمصطلحات التاريخية، القاهرة  -

 سمير حامد محمد: (9
م(، 1171-909ه/567-296اهوقااا  فااي عصاار الدولااة الفاطميااة ) -

 م.2011رسالة دكتوراه، جامعة كفر الشي  
 السيد رزق الطويل: (10

فااااي علااااوم القااااراءات ماااادخل ودراسااااة وتحقيااااق، المكتبااااة الفيصاااالية مكااااة  -
 م.1985
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 السيد طه أبو سديرة: (11
-21الحركااة العلميااة فااي جااامع عماارو باان العاااص فااي عصاار الااوالة ) -

 م.1990ه(، دار الفكر العربي، القاهرة 254
 صفي علي محمد: (12

الحركة العلمية واهدبية في الفسطاط منذ الفتح العربي إلى نهاياة الدولاة  -
 م.2000اإلخشيدية، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة 

 عبداهلل إبراهيم المصري: (13
جامع عمرو بن العاص والحياة الثقافة المصرية، الهيئة العامة للكتااب،  -

 م.2018القاهرة 
 الهادي:عبدالباقي السيد عبد (14

 م.2018أهل الُسنة في مصر الفاطمية، دار اهفاق العربية، القاهرة  -
 عبدالفتاح فتحي: (15

معاااالم الثقافاااة اإلساااالمية فاااي القااارنين اهولاااين مااان الهجااارة، دار الكتاااب  -
 م.2002العلمية، بيروت 

 عبدالمنعم عبدالحميد سلطان: (16
اإلسكندرية  الحياة االجتماعية في العصر الفاطمي، دار الثقافة العلمية، -

 م.1999
 عبدالمنعم ماجد: (17

 م.1985نلم الفاطميين ورسومهم في مصر، مكتبة اهنجلو المصرية،  -
 عبدالهادي الفضلي: (18

 م.1985القراءان القرآنية تاري  وتعري ، دار القلم،  -
 العيد عالوي: (19

الماااانهل اللغااااوي لقااااراءة نااااافع موازنااااة بااااين رواييااااه ور، وقااااالون، رسااااالة  -
 .2008اب، جامعة خيضر، بسكرة ماجستير، كلية اهد
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 محمد كامل حسين: (20

 م.1950في أدب مصر الفاطمية، دار الفكر العربي،  -
 نه  عبدالمعتمد فتحي: (21

الحيااااة الثقافياااة فاااي اإلساااكندرية فاااي العصااار الفااااطمي، ماجساااتير كلياااة  -
 م.2019اهداب، جامعة بني سوي ، 

 يسري أحمد عبداهلل زيدان: (22
صاااار حتااااى نهايااااة عصاااار الموحاااادين ساااانة القااااراء المغاربااااة وعالقااااتهم بم -

 م.1998م، مجلة حصاد، العدد الخامم، 1268ه/668
 


