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] .2/725[واإلتقان ] 4/35[ـ الدرر الكامنة 1
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اھري الحنفي المقرئ الشھیر بابن ـ ھو الشیخ أبو بكر بن آیدغدي بن عبد هللا الشمسي الق2
الجندي ، شیخ مشایخ اإلقراء بمصر في زمنھ ، من كبار شیوخ اإلمام ابن الجزري وصاحب 

، قرأ على أبي حیان والجعبري وغیرھما ، " بستان الھداة في اختالف األئمة والرواة"كتاب 
والضوء الالمع ] 1/180[ترجمتھ في غایة النھایة . ھـ 799ھـ ووفاتھ سنة 699والدتھ سنة 

] .7/157[للسخاوي 
] .2/65[ـ غایة النھایة 3
مدینة بناھا الصحابي الجلیل عمرو بن العاص رضي هللا عنھ عند فتح مصر ، : ـ الفسطاط 4

.وھي الیوم جزء من مدینة القاھرة عاصمة مصر 
.220ـ التمھید ص 5
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، محدث مشھور ، ) ھـ148ت (الكاھلي ـ ھو سلیمان بن مھران األعمش ، أبو محمد األسدي6
] .  87ـ 1/83[ینظر طبقات القراء للذھبي . كان من أقرإ الناس لكتاب هللا ، 

.ـ یعني ینتمي إلى قبیلة بني أسد بالنسب ال بالوالء 7
وروضة اإلعالم بمنزلة العربیة من علوم اإلسالم البن األزرق ] 69ـ 2/68[ـ الفصوص 8
.] 110ـ 1/109[
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. 50ـ 49ـ مختصر الفتح المواھبي في مناقب الشاطبي للقسطالني ص 9
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.54ـ 53ومختصر الفتح المواھبي ص ] 24ـ 2/22[ـ غایة النھایة 10
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.، والظاھر أنھا تحریف " ما أحسن:"ـ في برنامج التجیبي 11
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.32ـ 30وبرنامج التجیبي ص ] 332ـ 7/319[ـ تھذیب الكمال للمزي 12
.571مال القراء ص ـ ج13
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ما نزل من اللوح : ویقولون . ـ وھو اللوح الخشبي الذي جرت عادة المغاربة بحفظ القرآن الكریم وما یرتبط بھ من علوم ومتون فیھ 14

.ال یحفظ إال في اللوح 
.ي أوائل الطلبـ ھو الشیخ محمد بن عبد العزیز الصدیكي ، وكان من أھل العلم والصالح ، وھم من شیوخ أبي شعیب ف15
.ـ یراد بھ في عرف أھل المغرب القریة الصغیرة 16
بالكاف المعقودة ، وھي من قرى منطقة " الصدیكي:"ـ وھو القریة التي ھي أصل الشیخ أبي شعیب واشتھر بالنسبة إلیھا فیقال لھ 17

.دكالة بوسط المغرب ، تتبع الیوم إداریا لمدینة الجدیدة 
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.103ـ 101عیب الدكالي الصدیقي وجھوده في العلم واإلصالح والوطنیة للدكتور محمد ریاض ص ـ شیخ اإلسالم أبو ش18
).253ـ 2/252(ـ ینظر المعیار المعرب للونشریسي 19


