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 بسرد تراجم القراء العشرة البد لنا من مقدمة قصيرة البدءقبل 

 

òß†Ô½a: 

 

 )4/إبراهيم ( من رسول إال بلسان قومه ليبني لهم وما أرسلنا :  قال تعاىل
 )58الدخان  (تذكرونفإمنا يرسناه بلسانك لعلهم ي :  وقال

 
 فمن سنة هللا تبارك وتعاىل املاضية يف عباده أنه سبحانه مل يرسل رسوال إال بلسان قومه ،

القرآن الكريم مختلفي اللهجات ،متعددي اللغات ،متنوعي األلسن ،فأنزل هللا عز وجل كتابه عىل  إليهموكان العرب الذين أنزل 
 :  لهجات العرب ولغاتهم

 .من قراءتهليتمكنوا 1 .

 .ورشائعولينتفعوا مبا فيه من أحكام 2 .

 .وليكون موافقا ليرس اإلسالم وسامحته التي تقتيض درء الحرج واملشقة عن معتنقيه3 .
 .يقرؤه بهذه اللهجات ليسهل عىل كل قبيلة تالوته مبا يوافق لهجتها،ويالئم لغتها-وكان الرسول صىل هللا عليه وسلم

 .وتجويد بإتقانل الكريم القرآن بقراءاته ورواياته ،ونقل عنهم التابعون تلقى الصحابة من الرسو 
 : ثم أن جامعة من التابعني وأتباع التابعني

 .كرسوا حياتهم وقرصوا جهودهم عىل قراءة القرآن وإقرائه وتعليمه وتلقينه1 .

 .تحقيق رواياتهوعنوا العناية كل العناية بضبط ألفاظه ،وتجريد كلامته ،وتحرير قراءاته ،و 2 .

 . وكان ذلك شغلهم الشاغل ،وغرضهم الهادف3 .
 .عنهم إليهم، ويؤخذ بهم، ويرحلحتى صاروا يف ذلك أمئة يقتدى 

  . قراءة فالن كذا ،وقراءة فالن كذا: ولتصديهم لذلك كله نسبت القراءة إليهم فقيل
حيث أجمع املسلمون عىل تواتر قراءات هؤالء العرشة .تداعنسبة اخرتاع واب ودوام، النسبة مالزمة  إليهمنسبة القراءة  إن إذن

 .األمئة األعالم
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 )169-70(. بن أيب نعيم عبد الرحمنهو نافع بن -

 .رويم أبووالصحيح . الرحمن عبد أبووقبل أبو الحسن وقيل  أبور ويمكنيته -

 .املطلب عبدحليف العباس بن :بد املطلب،وقيل وكان جعونه حليف حمزة ابن ع" جعونه"وهو موىل -

 . إيرانكان نافع اسود اللون شديد السواد ،أصله من أصبهان يف -

 .حسن الخلق،وسيم الوجه،وفيه دعابة-

 :تلقى القراءة عن سبعني من التابعني منهم-

بن هرمز  وعبد الرحمن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري يزيد بن رومان » مسلم ابن جندب« شيبة بن نصاح جعفر أبو 
 .األعرج

وقرأ هؤالء الثالثة .وعىل أيب هريرة–بن عبائس  عبد هللاوعىل –بن عياش بن أيب ربيعة املخزومي  عبد هللاقرأ أبو جعفر عىل مواله -
 .لموأيب عىل رسول هللا صىل هللا عليه وس وقر أزيد-وابن عباس أيضا عىل زيد بن ثابت أبو هريرةوقرأ -عىل أيب بن كعب

وسمع شيبة القراءة من عمر بن الخطاب وقرأ الزهري عىل –بن عياش بن أيب ربيعة  عبد هللاوقرأ شيبة ومسلم وابن رومان عىل -
 .عىل ابن عباس وأيب هريرة وقرأ سعيد. املسيبسعيد بن 

 .يطول األمر بنا أكرث نافع حتى ال اإلمامواكتفي بهذا النقل ملشايخ 
 .لدليل أنه تلقاها عن سبعني من التابعني وهي متواترة يف جميع الطبقاتفقراءة نافع متواترة وا

 وهذا ال.غريها بل يعني أنه أضبط الناس بها وأكرثهم قراءة وإقراء بها  يعرف الأنه  يعني القراءة لشخص  أسندت إذانالحظ أنه -
 .مينع أن يعرف غريها ،وأنه رويت عن غريه

 .وأجمع الناس عىل قراءته واختياره بعد التابعني .رياسة اإلقراء بها إليهإنتهت .باملدينة  الناس يف القراءة إمامكان نافع -
 .وكان عاملا بوجوه القراءات متتبعا آلثار األمئة املاضني يف بلده.تصدى االمام نافع لإلقراء والتعليم أكرث من سبعني سنة-
 :قال سعيد ابن منصور سمعت مالك ابن انس يقول-

 .نعم:قراءة نافع؟قال:املدينة سنة أي مختارة،فقيل له قراءة أهل
ال أقرب :أتتطيب كلام قعدت تقرأ الناس؟ فقال:فقيل له. نافع أنه كان إذا تكلم يشم من فمه رائحة املسك  اإلماموروى عن -

وقت يشم من فمي هذه يف يفّ فمن ذلك ال يقرأ–الطيب وال أمسه ولكن رأيت فيام يرى النائم أن النبي صىل هللا عليه وسلم 
 . الرائحة

وعليه –أكون كام ذكرتم وقد صافحني رسول هللا صىل هللا عليه وسلم  كيف ال: ما أصبح وجهك وأحسن خلقك فقال: وقيل له-
 .قرأت القرآن يف النوم

 كان زاهدا جوادا صىل ستني عاما يف مسجد رسول هللا صىل هللا عليه وسلم-
ه العد من املدينة والشام ومرص وغريها من بالد املسلمني ومنهم االمام مالك بن أنس والليث بن يأيت علي تالميذه طوائف ال---

 .سعد
 .املسيبي وعيىس ابن وردان أيضا منهم أبو عمرو بن العالء البرصي، و-
 هللا تعاىل بإذنوسنتحدث عن ترجمتهام املرة القادمة )قالون وورش_وأشهر الرواة عنه اثنان -

 

 : 120 J220  

 
 ويلقب بقالون،" أبا موىس"هو عيىس ابن مينا بن وردان موىل بني زهرة ويكنى 

 . وهو قارئ املدينة ونحويها
فإن قالون باللغة الرومية جيد، . ي لقبه بقالون، لجودة قراءتهوقد الزم نافعا كثريا ، وهو الذ -ابن زوجته–يقال أنه ربيب نافع 

 .الخطابالروم يف عهد عمر بن  من سبي عبد هللاوكان جد جده 
 .يف أيام املنصور ومائةقرأ عىل نافع سنة خمسني و  امللك، يف أيام هشام بن عبد ولد قالون

كم قرأت عىل نافع ؟ قال ماال أحصيه كرثة إال أين جالسته بعد الفراغ عرشين سنة : قيل له .مرةقرأت عىل نافع قراءته غري :قال
 .عليك من يقرأ إليكتقرأ عيل اجلس إىل اصطوانة حتى أرسل  كم: قال يل نافع :،وقال 

 .جعفر أبوأخذ عن نافع القراءة التي تلقاها عن 
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 .روى القراءة عنه أناس كثريون رسدهم واحدا واحدا اإلمام ابن الجزري يف طبقات القراء: تالميذه
 

ا قرئ عليه القرآن سمعه ، وكان يقرأ القراء ،ويفهم يسمع البوق ،فإذ كان قالون أصم شديد الصمم ال: قال أبو محمد البغدادي
 .ويردهم إىل الصواب. خطأهم ولحنهم بالشفة 

 .املأمونتوىف يف عهد الخليفة 
 

  : 110  J197   

 
 .، موىل آلل الزبري ابن العوام،وكنيته أبو سعيد ،ولقبه ورش عبد هللاهو عثامن بن سعيد بن 

 (هـ 155(القريوان ،ورحل إىل اإلمام نافع باملدينة فعرض عليه القرآن عدة ختامت  ولد بقفط يف صعيد مرص ،وأصله من
 .كان أشقر ،أزرق العينني أبيض اللون قصريا وكان إىل السمن أقرب منه إىل النحافة

 .مىش بدت رجاله فإذاقيل أن نافعا لقبه بالورشان لخفة حركته وكان عىل قرصه يلبس ثيابا قصارا ،
 يا ورشان ،أين الورشان؟ إقرأ ورشان، هات يا:يقولوكان نافعا 

 . ثم خفف فقيل ورش
 .وقيل أن الورش يشء يصنع من اللنب ،لقب به لبياضه

حسن  ، وكانبالتجويدومعرفته  الغربية،ينازعه فيها منازع مع براعته يف  رياسة اإلقراء بالديار املرصية يف زمانه ال إليهانتهت 
 .معهميله سا ، الالصوت جيد القراءة

 .أربع ختامت يف شهر ثم رجع إىل بلده نافعيقال أنه قرأ عىل 
 .توىف يف أيام املأمون .وله منهج خالف فيه شيخه نافع
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 بن زاذان بن فريوز بن هرمز و بن كثري بن عمر عبد هللاهو 
 

 . كنيته أبو معبد
 . ني الدار، وقيل لقب بالداري ألنه كان عطاراولقبه الداري نسبة اىل ب

 (موضع بالبحرين يجلب منه الطيب(والعرب تسمى العطار داريا نسبة اىل دارين 
 .ولد ومات مبكة ،كان طويال جسيام أسمر اللون ،أشهل العينني أبيض الرأس واللحية ،وكان يخضبها أحيانا بالحناء

  والوقار ،وهو أحد القراء السبعةكان فصيحا بليغا مفوها ، عليه السكينة 
 .بن الزبري وأنس بن مالك وروى عنهم عبد هللالقي من الصحابة -تابعي جليل-

 .الناس يف القراءة بها ، مل ينازعه فيها منازع إمام كان قايض الجامعة مبكة ،و
  بن السائب،مجاهد بن جرب امليك، درباس موىل بن عباس عبد هللاأيب السائب :شيوخه

 ..عمرو بن العالء وغريهم أبو بن مسلم ،والخليل بن أحمد ،و إسامعيل القسط ،و عبد هللابن  إسامعيل:يذهتالم
 .ونقل االمام الشافعي قراءة ابن كثري وعليها وجدت أهل مكة

بن كثري وكان ا مجاهد،نعم، ختمت عىل ابن كثري بعد ما ختمت عىل :قال كثري،قرأت عىل ابن : قلت أليب عمرو:وقال األصمعي
 .أعلم بالعربية من مجاهد

 .بن كثري هو االمام املجتمع عليه يف القراءة مبكة عبد هللاومل يزل : قال ابن مجاهد
 .البزي وقنبل:أشهر من روى عنه

 

170: א J250   
 

 . والبزة الشدة.بن أيب بزة فهو منسوب اىل جده األعىل أيب بزة  عبد هللاهو أحمد بن محمد بن 
 .و أكرب من روى قراءة ابن كثرينيته البزي أبو الحسن ،وهك

 .ومل ينفرد البزي برواية قراءة ابن كثري، بل رواها معه جمع يستحيل تواطؤهم عىل الكذب ، لكنه أشهر الرواة وأميزهم وأعدلهم
  مبكة اإلقراءإنتهت إليه مشيخة . وهو أستاذ محقق ضابط متقن للقراءة ثقة

 جد الحرام وإمامه أربعني سنة وقرأ عليه كثريون منهم،وكان مؤذن املس
 . الشهري بقنبل وهو الراوي الثاين لقراءة ابن كثري عبد الرحمنأبو ربيعة ومحمد بن 

 

 
 :195 J291 

 

  بن خالد بن سعيد املخزومي امليك عبد الرحمنهو 
وقيل الستعامله . فقيل ألنه من بيت مبكة يقال لهم القنابلة  واختلف يف سبب تلقبه بهذا اللقب ،. كنيته أبو عمرو،ولقبه قنبل 

 . دواء يقال له قنبيل معروف عند الصيادلة لداء كان به فلام أكرث منه عرف به
 .ابن شبل،ومحمد بن عون النبال وغريهم إسامعيلأحمد البزي،وعيل :شيوخه

قراء بالحجاز ،وهو من أجل من روى قراءة ابن كثري وأوثقهم ، وقدم رياسة اإل  إليهوكان قنبل إماما يف القراءة متقنا ضابطا ،انتهت 
 . البزي عليه ألنه أعىل سندا منه

 .وكان ذلك يف وسط عمره فحمدت سريته.رجل من أهل الفضل والخري والصالح  إاليليها  وكان قنبل عىل الرشطة مبكة ألنه كان ال
بن  عبد هللابن  عبد العزيزوهو من أجل أصحابه ،ومحمد بن  إسحاقمد بن روى عنه أناس كثريون ،منهم أبو ربيعة مح: تالميذه

 .بن جبري وهو من أقرانه وعبد هللا" السبعة" الصباح،واحمد بن موىس بن مجاهد مؤلف كتاب 
 .قبل موته بسبع سنني اإلقراءقيل إنه ملا طعن يف السن قطع 
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 هو زبان بن العالء بن عامر بن العريان ابن جلهمة:اسمه
 

 . ينتهي نسبه إىل عدنان
 . كنيته ابوعمرو

بالكوفة والبرصة عىل  مبكة واملدينة ،وقرأ أحد القراء السبعة، ولد مبكة ونشأ بالبرصة وتوجه مع أبيه ملا هرب من الحجاج فقرأ
  وخا منهجامعات كثرية ، فليس يف القراء السبعة أكرث شي

 . سمع أنس بن مامل وغريه من الصحابة ،فلذلك عد من التابعني ويوثقه أهل الحديث ويصفونه بأنه صدوق
وشيبة ابن نصاح  ويزيد بن رومان أيب العالية- حميد بن قيس األعرج امليك-أيب جعفر-الحسن بن أيب الحسن البرصي:شيوخه

 )صم ويحيى بن يعمر الذين شكلوا القرآننرص بن عا(غريهم كثري ومنهم و وعاصم ابن أيب النجود
 

 .قرأ الحسن عىل حطان بن عبد هللا الرقايش ،وأيب العالية الرياحي: شيوخ شيوخه
  وقرأ حطان عىل أيب موىس األشعري

 أيبأ وقرأ أبو العالية عىل عمر بن الخطاب وأيب بن كعب وزيد بن ثابتوابن عباس،وقرأ نرص بن يحيى بن يعمر عىل أيب األسود وقر 
 .\ريض هللا عنهام - األسود عىل عثامن وعيل

وقرأ أبو موىس األشعري وعمر بن الخطاب وأيب بن كعب وزيد بن ثابت وعثامن وعيل ريض هللا عنهام عىل رسول هللا صىل هللا 
 .عليه وسلم

 .الشعراءمدحه الفرزدق وغريه من .كان أبو عمرو لجاللته اليسأل عن اسمه ،وكان من أرشاف العرب ووجوهه*
 . مع الصدق والثقة واألمانة والدين.كان أعلم الناس بالقرآن والعربية ،وأيام العرب والشعر 

 .وأنا مل أر بعده أعلم منه:ما رأيت أحدا قبيل أعلم مني قال األصمعي : روي عن األصمعي أنه قال
ل يشء لكان ينبغي أن يؤخذ بقول أيب عمرو بن لو كان هناك أحد ينبغي أن يؤخذ بقوله يف ك:كان يونس بن حبيب النحوي يقول 

 .العالء
 كان أبو عمرو عالمة زمانه يف القراءات والنحو والفقه:قال بن كثري يف البداية والنهاية

  دخل شهر رمضان مل يتم فيه بيت شعر حتى ينسلخ إمنا كان يقرأ القرآن إذاكان 
 .يونس بن حبيب شيخ النحاة-سيبويه–بن املبارك  عبد هللا-يحصون كرثة منهم شجاع البلخي أناس ال:تالميذه

 .يونس بن حبيب وسيبويه والخليل بن أحمد ويحيى اليزيدي:وأخذ عنه النحو
 .معمر بن املثنى واألصمعي ومعاذ بن مسلم النحوي أبو عبيدة: وأخذ عنه األدب وغريه طائفة منهم

 .مادامت الحياة تحسن به: رء أن يتعلم ؟ فقالمتى يحسن بامل:ويروي بعض املؤرخني عن أيب عمرو أنه قيل له
 

يف املنام فقلت له يا رسول هللا قد اختلفت عيل القراءات  -هللا عليه وسلم صىل–عن سفيان بن عيينة قال رأيت رسول هللا 
 )أيب عمرو بن العالء بقراءة فقال اقرأ( ،فبقراءة من تأمرين

فبينام أنا عندهم إذ أقبل يونس بن حبيب :أتيت أوالده ألعزيهم .عي أيب عمروقال أبو عمرو األسدي ملا أىت ن.توىف يف الكوفة 
قسم علم أيب عمرو وزهده عىل مائة إلنسان لكانوا كلهم  لهنرى شبها له آخر الزمان ،وهللا  نعزيكم ونعزي أنفسنا يف من ال: فقال

 .ههو علي الرسه م-صىل هللا عليه وسلم–وهللا لو رآه رسول هللا -علامء زهاد
 .السويس حفص الدوري و:أشهر من روى قراءته

 

א]150 J246[ 
 

 هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي الدوري األزدي البغدادي:اسمه
 (والكسايئ-عمرو أبو(اإلمامنيالنحوي املقرئ الرضير ،راوي 

 أبو عمر:كنيته 
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 .الرشقي منهاونسب اىل الدور ،موضع ببغداد ،ومحله بالجانب 
 . ولد يف أيام املنصور

وقرأ .بن جعفر عن نافع ،وقرأ عىل نافع أيضا،وقرأ عىل يعقوب بن جعفر عن بن جامز عن أيب جعفر إسامعيلقرأ عىل : شيوخه
 . عىل سليم عن حمزة وقرأ عىل الكسايئ،وعىل يحيى بن املبارك اليزيدي

 
 .ه ،وشيخ الناس خصوصا أهل العراق يف زمانهوهو ثقة ثبت كبري ضابط ،وكان إمام القراء يف عرص 

  هو أول من جمع القراءات وصنف فيها
 . رحل يف طلب القراءات وقرأ بسائر الحروف متواترها وصحيحها وشاذها: قال األهوازي

 قصده الناس من اآلفاق لعلو سنده وسعة علمه
 أجزاء القرآن–فضائل القرآن –سنن أحكام القرآن وال–ماأتفقت ألفاظه ومعانيه من القرآن :من مصنفاته

عمر بن -ابن بشار بن العالف -الحسن بن عيل -أبو جعفر أحمد بن فرح املفرس، أحمد بن يزيد الحلواين-أحمد بن حرب: تالميذه
 .الحداد عبد هللاأبو  -محمد الربميك - برزة األصبهاين
  :صفاته الخلقية

 صدوق:اتم وقال روى عنه بعض األحاديث ابن ماجه يف سننه وأبو ح
 

  ،واألخذ والتلقنيواإلقراءرأيت أحمد بن حنبل يكتب عن أيب عمر الدوري وطال عمره يف القراءة :قال أبو داود 
 

א :261 
 

 .هو صالح بن زياد بن الجارود السويس الرقي
  أبو شعيب:كنيته

 مقرئ ضابط محرر ثقة
 يحيى بن املبارك اليزيدي أخذ القراءة عرضا وسامعا عىل أيب محمد: شيوخه
أحمد بن شعيب النسايئ -محمد بن سعيد الحراين-أبو الحارث الطرسويس الرقي-موىس بن جرير النحوي-ابنه محمد:تالميذه

 الحافظ وآخرون
 

 
 
 

  :قال اإلمام ابن الجزري في مقدمة النشر في القراءات العشر

 
 ملا كان القرآن العظيم أعظم كتاب أنزل

 صىل هللا عليه وسلم أفضل نبي أرسل كان املنزل عليه
 وكانت أمته من العرب والعجم أفضل أمة أخرجت للناس من األمم

 وكانت حملته أرشف هذه األمة
 .وقراؤه ومقرؤوه أفضل هذه امللة

 اللهم اجعل بيارق من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك
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أسن القراء السبعة و أعالهم .. هو عبد هللا بن عامر بن مزيد الشامي اليحصبي نسبة إىل يحصب بن دسامن وكنيته أبو عمران 
  سندا

  : شيوخه
 ..قرأ عىل أيب هاشم املغرية بن أيب شهاب وعىل أيب الدرداء ريض هللا عنه

 : شيوخ شيوخه
 – صىل هللا عليه وسلم –اء وعثامن عىل الرسول قرأ املغرية عىل عثامن بن عفان و قرأ أبو الدرد

و قد ثبت سامعه القرآن و الحديث عن جامعة من الصحابة منهم النعامن بن البشري و معاوية بن أيب سفيان و فضالة بن عبيد 
اء أم املسلمني بالجامع فهو من التابعني و هو إمام أهل الشام يف القراءة والذي إليه انتهت مشيخة اإلقراء بها بعد وفاة أيب الدرد

 .. املؤمنني وناهيك بذلك منقبه أمرياألموي سنني كثرية يف عهد عمر بن عبد العزيز وقبله وبعده فكان عمر يأتم به و هو 
جمع له الخليفة بني القضاء واإلمامة ومشيخة اإلقراء بدمشق ،ودمشق حينئذ دار الخالفة ومحط رجال  واإلتقانولجاللته يف العلم 

 لامء و التابعني فأجمع الناس عىل قرائته وعىل تلقيها بالقبولالع
 :تالميذه

بن  وإسامعيلبن عامر ،وربيعة بن يزيد وجعفر بن ربيعة  عبد الرحمنروى القراءة عنه عرضا يحيى بن الحارث الذماري،وأخوه 
  توىف بدمشق وأشهر من روى عنه هشام وابن ذكوان. بن أيب املهاجر وغريهم  عبد هللا

 

 : 153 J245  
 

  السلمي الدمشقي هو هشام بن عامر بن نصري
  أبو الوليد:كنيته

 عراك املري وأيوب بن متيم وغريهام: شيوخه
 وروى األحاديث عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة ومسلم بن خالد الزنجي وغريهم

 .لثقة والضبط والعدالةهو إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم ومفتيهم مع ا:صفاته
 . وكان عالمة واسع العلم والرواية والدراية

 ما أعددت خطبة منذ عرشين سنة:قال عبدان األهوازي سمعته يقول
 .يف القراءات والحديث إليهرزق هشام كرب السن وصحة العقل والرأي فارتحل الناس : األصفهاينوقال 

هو صانع يف  أدري ما وجل سبع حوائج فقىض يل ستا منها،وال ت ريب عزسأل: وروى عنه بعض أهل الحديث ببغداد أنه قال
  ففعل–سألته أن يجعلني مصدقا عىل رسول هللا صىل هللا عليه وسلم .السبعة 

 .وسألته أن يرزقني الحج ففعل
 . وسألته أن يعمرين مائة سنة ففعل

 وسألته أن يرزقني ألف دينار حالال ففعل
  إيل يف طلب العلم ففعلأن يجعل الناس يفدون  سألتهو
 أن أخطب عىل منرب دمشق ففعل سألتهو

 .هو صانع فيها فسألته أن يغفر يل ولوالدي أدري ما وأما السابعة التي ال
 :تالميذه

روى عنه أبوعبيد القاسم بن سالم وأحمد بن يزيد الحلواين والعباس بن الفضل وأحمد بن النرض وهارون ابن موىس األخقش 
 .وموىس بن جمهور
 :تالميذه يف الحديث

  روى عنه البخاري يف صحيحه وأبو داود والنسايئ وابن ماجه يف سننهم
  وحدث عنه الرتمذي وجعفر الغرياين وأبو زرعة الدمشقي

 .صدوق كبري املحل:ثقة،وقال الدارقطني:قال يحيى ابن معني
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אא W173 J242 
 

 . بن ذكوان بن عمرو -ريويقال بش–بن أحمد بن برش  عبد هللاهو 
 . أبو محمد وقيل أبو عمرو الدمشقي: وكنيته
 الكسايئ حني قدم الشام أيوب بن متيم وقرأ عىل:شيوخه

 أقمت عند الكسايئ سبعة أشهر وقرأت عليه القرآن غري مرة:ذكوان يقول ابن
 بالشام وإمام لجامع دمشق اإلقراءشهري ثقة ،شيخ  إمام: صفاته
 .بدمشق بعد هشام اإلقراءمشيخة  إليهانتهت 

  زرعة الدمشقي مل يكن بالعراق وال بالشام وال بالحجاز وال مبرص وال بخرسان يف زمن ابن ذكوان أقرأ عندي منه أبوقال 
 "ما يجب عىل قارئ القرآن عند حركة لسانه"وكتاب "أقسام القرآن وجوابها "وألف كتاب

 :تالميذه
 .أنس وإسحاق بن داودروى عنه القراءة ابنه أحمد وأحمد بن 

 .الرتمذي ومحمد بن موىس الصوري واألخقش وآخرون إسامعيلوأبوزرعة واألصبهاين ومحمد ابن 
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Ý^Úý]<‹Ú^¤] V l<»çÓÖ]<çrßÖ]<êe_<àe<Ü‘^Â] 127<{â[ 
 
 

 وكنيته أيب النجود عبد هللا أبيهقيل اسم 
 

 اسم أمه بهدلة ولذا يقال له عاصم بن بهدلة
  :كنيته

 أبو بكر
 تابعي جليل وأحد القراء السبعة

 صحبة فقد حدث عن أيب رمثة رفاعة التميمي والحارث بن حسان البكري وكان لهام
 .يف مسند اإلمام أحمد بن حنبل، وأما حديثه عن الحارث فهو يف كتاب أيب عبيد القاسم بن سالم أما حديثه عن أيب رمثة فهو

  :شيوخه
ربيعة السلمي الرضير وأيب مريم زر بن حبيش بن حباشة األسدي ، وقرأ أيضا عىل أيب  بن حبيب بن عبد هللا عبد الرحمنأيب 

 .بن مسعود عبد هللاوقرأ هؤالء الثالثة عىل . عمرو سعد بن الياس الشيباين
 م قرأو عىل رسول هللا صىل هللا عليه وسلموالسلمي أيضا قرأ عىل أيب بن كعب وزيد ابن ثابت ،وجميعه

  :صفاته
بني الفصاحة والتجويد واالتفاق والتحرير ،وكان .الناس للقراءة من شتى اآلفاق إليهبالكوفة ورحل  اإلقراءمشيخة  إليهانتهت 

 . أحسن الناس صوتا بالقرآن
ما رأيت أحدا أقرأ للقرآن من عاصم بن أيب  :أحيص ما سمعت أبا اسحق السبيعي يقول ال:قال ابوبكر بن عياش وهو شعبة 

 . النجود،وكان عاملا بالسنة لغويا نحويا فقيها
 .مارأيت أحدا قط أفصح من عاصم إذا تكلم كاد يدخله خيالء: حدثنا حسن بن صالح قال:وقال يحيى بن آدم 

 .حرفامرضت سنتني فلام قمت قرأت القرآن فام أخطأت : قال يل عاصم:وقال أبوبكر بن عياش
بن حبيب  عبد هللارأيت حبيب بن الشهيد ورأيت عاصم بن بهدلة يعقد أيضا ويصنع مثل صنيع شيخه :وقال حامد بن سلمة

 السلمي
 

 :تالميذه
 وخلق ال..روى عنه حفص بن سليامن ،وأبوبكر بن عياش ،وهام أشهر الرواة عنه ،وأبان بن تغلب ،وحامد بن مهران األعمش 

 .يحصون
 . زرعه وجامعة رجل صالح خري ثقة ووثقه أبو: نبل عن عاصم فقالسئل أحمد بن ح

 .الستةمحله الصدق وحديثه مخرج يف الكتب :وقال أبو حاتم 
 .احترض فجعلت اسمعه يردد هذه اآلية دخلت عىل عاصم وقد: قال شعبة

 .يحققها كأنه يف الصالة ألن تجويد القراءة صار فيه سجية" ثم ردوا اىل هللا موالهم الحق"

 
 

W 95‐193  
 

 .هو شعبة بن عياش بن سامل الحناط األسدي النهشيل الكويف
  أبوبكر:كنيته

 :شيوخه
  عرض القرآن مبارشة عىل عاصم أكرث من مرة

  وعىل عطاء بن السائب
  واسلم املنقري
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 :صفاته
 قبل موته بسبع سنني اإلقراءعمر دهرا طويال إال أنه قطع 

 :ا حجة من كبار أهل السنة وكان يقولكبريا عامل إماماكان 
 .من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو هلل ال نجالسه وال نكلمه

 :تالميذه
 . حامد ويحيى العليمي وعروة األسدي وغريهم أيبابن  عبد الرحمنيوسف يعقوب بن خليفة األعىش ، أبو

 .ظري إىل تلك الزاوية فقد ختمت فيها القرآن مثاين عرشة آالف ختمةما يبكيك أن: ملا حرضته الوفاة بكت أخته فقال لها

 

 :90‐180  
 
 

 . نسبة لبيع البز أي الثياب–هو حفص بن سليامن بن املغرية بن أيب داود األسدي الكويف البزاز 
 .أبو عمر: كنيته

 :شيوخه
 .)ابن زوجته(أخذ القراءة عرضا وتلقينا عن عاصم ،وكان ربيبه 

 . وهو الذي أخذ قراءة عاصم عىل الناس تالوة،ونزل بغداد فأقرأ بها ،وجاور مبكة فأقرأ بها: قال الداين
 .الرواية الصحيحة التي رويت عن قراءة عاصم هي رواية أيب عمر حفص بن سليامن: قال يحيى بن معني

  كان حفص أعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم: هشام الرفاعي أبووقال 
 .ا عىل شعبة بضبط الحروففكان مرجح
 .هو يف القراءة ثقة ثبت ضابط: قال الذهبي

 . وكان األولون يعدونه يف الحفظ فوق أيب بكر بن عياش.قرأعىل عاصم مرارا : وقال ابن املنادى
السلمي  الرحمنعبد أقرأتك مبا أقرأين به أبو :قلت لعاصم إن أبا بكر شعبة يخالفني يف القراءة ، فقال : روي عن عهاصم أنه قال

 .بن مسعود عبد هللاعن عيل ريض هللا عنه،وأقرأت أبا بكر مبا أقرأين زر بن حبيش عن 
روى القراءة عنه عرضا وسامعا أناس كثريون ،منهم حسني بن محمد املروزي،وعمرو بن الصباح، وعبيد بن الصباح :تالميذه

 .،والفضل ابن يحيى األنباري وأبو شعيب القواس
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Ý^Úý]<Œ^ŠÖ]: »çÓÖ]<ìˆ·]80<{â<I156<{â[ 
 
 

  الكويف التميمي إسامعيلحمزة بن حبيب بن عامرة بن :اسمه
 أبوعامرة: كنيته

االمام الحرب شيخ القراء ،و أحد األمئة السبعة ،ويعرف بالزيات ألنه كان يجلب الزيت من العراق اىل حلوان :صفاته الُخلقية
 .،ويجلب الجنب والجوز منها اىل الكوفة

 .أن يكون رأى بعضهم فيكون من التابعني بالسن، فيحتملأدرك الصحابة 
 يف القراءة بالكوفة بعد عاصم واألعمش،ثقة حجة ،بصريا بالفرائض،عارفا بالعربية،حافظا للحديث الناس إمامكان 

 .ننازعك يف واحد منهام القرآن والفرائض فيهام ال غلبتنا شيئا: حنيفة يوما أبوقال له 
 بأثر إالما قرأ حمزة حرفا من كتاب هللا :سفيان الثوري وقال

مثال يحتذى .كان خاشعا مترضعا . وبرش املحسنني:ورآه يوما مقبال فقال .هذا حرب القرآن : وكان شيخه األعمش إذا رآه مقبال يقول 
 . والعبادة والتنسك والزهد يف الدنيا .يف الصدق والورع 

  يأخذ عىل تعليم القرآن أجرا ال
أرجو بذلك .آخذ أجرا عىل القرآن  أنا ال:جاءه رجل قرأ عليه من مشاهري الكوفة فأعطاه جملة دراهم فردها إليه وقال له 

 بحمزة إالما أحسب أن هللا تعاىل يدفع البالء عن أهل الكوفة : قال يحيى ابن معني سمعت محمد بن فضيل يقول .الفردوس 
  ت يف يوم شديد الحر فعرضت عليه املاء ليرشب فأىب ألين كنت أقرأ عليه القرآنمر يب حمزة الزيا:قال جرير بن حميد

السبيعي  عبد هللاقرأ عىل أيب محمد سليامن بن مهران األعمش ،وعىل أيب حمزة حمران بن أعني،وعىل أيب اسحق عمرو بن : شيوخه
  صادق بن محمد الباقر بن زين العابدينجعفر ال أبو ليىل وعىل طلحة بن مرصف،و أيبابن  عبد الرحمن،وعىل محمد بن 

 وقرأ األعمش وطلحة عىل يحيى بن وثاب األسدي:شيوخ شيوخه
األسود بن يزيد ابن قيس ،وعىل زر بن حبيش ،وعىل زيد بن وهب  أخيهيحيى عىل أيب شبل علقمة بن قيس وعىل ابن  قرأ و

 وعىل عبيدة بن عمرو السلامين وعىل مرسوق بن األجدع
 األسود وعىل محمد الباقر،وعىل عبيد بن فضيلة،وقرا عبيد عىل علقمة أيبىل وقرأ جمران ع

 السلمي وعىل زر بن حبيش ،وعاصم بن حمزة وعىل الحارث الهمذاين عبد الرحمن أيباسحق عىل  أبووقرأ 
 وقرأ عاصم والحارث عىل عيل

 ليىل عىل املنهال بن عمرو وغريه أيبوقرأ ابن 
  جبري ، وقرأ املنهال عىل سعيد بن

 ... بن مسعود عبد هللاوقرأ علقمة واألسود وابن وهب ومرسوق وعاصم بن حمزة والحارث أيضا عىل 
يقرأ من هذا  إسحاق أبوليىل يجود حرف عيل ،وكان  أيبكان األعمش يجود حرف ابن مسعود ،وكان ابن : قال املحقق يف الطبقات
 الحرف ومن هذا الحرف

 .حمزة) منهج(يخالف مصحف عثامن ،وهذا كان اختيار ال مسعود ووكان حمران يقرأ قراءة ابن 
ابن ادهم ،الحسني بن عيل الجعفي ،سليم بن عيىس وهو أضبط أصحابه ،وسفيان  إبراهيميحصيهم العد،منهم  أناس ال: تالميذه

 .الثوري وعيل بن حمزة الكسايئ ،وهو أجل أصحابه ،ويحيى بن زياد الفراء ويحيى بن املبارك اليزيدي
 .خلف وخالد: أشهر الرواة عنه

 
 

 : 150 J229  
 

 
 . خلف بن هشام األسدي البغدادي البزاز:اسمه 
 أبو محمد: كنيته

 .وهو أحد الرواة عن سليم عن حمزة واختار لنفسه قراءة فكان أحد القراء العرشة



12 
 

 ,رشة سنةحفظ القرآن وهو ابن عرش سنني ،وابتدأ يف طلب العلم وهو ابن ثالث ع: صفاته
 .أشكل عيل باب يف النحو فأنفقت مثانني ألف درهم حتى حفظته ووعيته: كان ثقة كبريا زاهدا عاملا عابدا روى عنه أنه قال

 ابن عبد إدريس بن يزيد الحلواين ، بن عيل القصار ،احمد إبراهيم، إبراهيمابن  إسحاق أخوه و وراقة إبراهيمأحمد بن : تالميذه
 .ن اساق ابن شنبوذ وغريهمالكريم الحداد ،محمد اب

 
 

 119 J220   
 

 
 هو خالد بن خالد الشيباين الصرييف الكويف:اسمه
 أبو عيىس: كنيته

 أخذ القراءة عرضا عن سليم وهو أضبط أصحابه وأجلهم
 وروى القراءة عن حسني الجعفي عن شعبة وعن شعبة نفسه

  ضابط متقن يف القراءة ثقة عارف محقق أستاذ مجود إمام:صفاته
بن نرص الرازي ،والقاسم بن  وإبراهيمبن عيل القصار وعيل بن حسني الطربي ، وإبراهيمروى عنه أحمد بن يزيد الحلواين :تالميذه

 وغريهم..أصحابهيزيد الوزان وهو أنبل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 

Ý^Úý]<»çÓÖ]<êñ^ŠÓÖ]<Äe^ŠÖ]]<l189[ 
 
 
 

 . وز موىل بني أسد وهو من أهل الكوفة ثم استوطن بغدادبن عثامن من ولد بهمن بن فري  عبد هللاهو عيل بن :اسمه
 .أبو الحسن لقبه الكسايئ لقب به ألنه أحرم يف كساء وهو أحد القراء السبعة:وكنيته 
  محمد بن أيب ليىل ، وعنأخذ القراءة عرضا عن حمزة أربع مرات وعليه اعتامده :شيوخه

 . ،وعيىس بن عمر الهمذاين.وتقدم سنده
 .بالكوفة بعد االمام حمزة اإلقراءوانتهت إليه رياسة .امام الناس يف القراءة يف زمانه ،وأعلمهم بها ،وأضبطهم لهاكان : صفاته

وليس هناك أضبط .كان الكسايئ يتخري القراءات فأخذ من قراءة حمزة ببعض وترك بعضا : قال أبو عبيد يف كتاب القراءات 
 .أقوم بها من الكسايئ ال للقراءة و

وكان .اختار الكسايئ من قراءة حمزة ومن قراءة غريه قراءة متوسطة غري خارجة عن آثار من تقدم من األمئة : مجاهد قال ابن
  .إمام الناس يف القراءة يف عرصه

 .وكان الناس يأخذون عنه ألفاظه بقراءته عليهم ،وينقطون مصاحفهم من قراءته
 .ما رأيت أقرأ لكتاب هللا تعاىل من الكسايئ:نافعابن جعفر املدين وهو من كبار أصحاب  إسامعيلوقال 

كان أعلم الناس بالنحو ،وأوحدهم يف الغريب ،وأوحد الناس يف القرآن ، فكانوا : اجتمعت يف الكسايئ أمور:قال أبوبكر األنباري
 .املقاطع واملبادئيكرثون عنده فيجمعهم ويجلس عىل كريس ويتلو القرآن من أوله اىل آخره وهو يسمعون ويضبطون عنه حتى 

 .ما رأيت بعيني هاتني أصدق لهجة من الكسايئ: كان الكسايئ وقال يحيى بن معني: قال بعض العلامء
أحمد بن جبري وأحمد بن منصور البغدادي وحفص بن عمر :روى عنه القراءة عرضا وسامعا أناس ال يحىص عددهم منهن: تالميذه

عبيد القاسم بن سالم وقتيبة بن مهران واملغرية بن  أبو  بن أحمد بن ذكوان وهللا عبد الدورى وأبو الحارث الليث بن خالد و
 . وأبو حيوة رشيح بن يزيد ويحيى بن يزيد الفراء.شعيب ويحيى بن آدم وخلف بن هشام البزار

 .يف النحو واللغة إمامايف القراءات كان  إماماوكام كان الكسايئ 
  القراءة عىل حمزة خرج اىل البدو فشاهد العرب ملا عرض الكسايئ: قال الفضيل بن شاذان 

 .الحرض وقد علم اللغة إىلوأقام عندهم حتى صار كواحد منهم ثم دنا 
 . من أراد أن يتبحر يف النحو فهو عيال عىل الكسايئ: وقال الشافعي

 .د األمني واملأمونالكسايئ طبقة القراءة واللغة والنحو والرياسة ،وكان يؤدب ولدي الرشي إىلانتهت :وقال غريه
من بوادي الحجاز،فرحل :أخذ الكسايئ عن الخليل صناعة النحو فسأله يوما عمن أخذت هذا العلم ؟فأجابه:ويف تاريخ ابن كثري 

هناك فكتب عن العرب شيئا كثريا ثم عاد اىل الخليل فوجده قد مات وتصدر مكانه يونس فجرت بينهام مناظرات أقر  إىلالكسايئ 
 .يئ فيها بالفضل وأجلسه يف موضعهيونس للكسا 

من أعامل الري ،متوجهني اىل خراسان ومات معه يف املكان املذكور محمد بن الحسن صاحب " رنبويه"صحبه هارون الرشيد بقرية
 .خليفة أيباالمام 
 .اليدفنا الفقه والعربية :ويف رواية قال.دفنا الفقه والنحو يف الري يف يوم واحد :الرشيدفقال 

" معاين القرآن"ولكن مل نرها ومل نعرف شيئا عنها،منها  إسامعهاايئ مؤلفات قي القراءات والنحو ذكر العلامء للكس و
 "أشعار""الهاءات""الحروف" "املصادر" "موصوله مقطوع القرآن و""الهجاء""النحو" "النوادر""القراءات"

 : أشهر من روى قراءته
  الليث بن خالد ،وحفص الدوري

 

א :240  
 

  هو الليث بن خالد املروزي البغدادي
 أبو الحارث: كنيته 

 .وهو ثقة حاذق ضابط للقراءة ،محقق لها ، قال أبو عمرو الداين كان الليث من جلة أصحاب الكسايئ
 :تالميذه
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 .سلمة بن عاصم صاحب الفراء،محمد ابن يحيى الكسايئ الصغري،الفضل بن شاذان وغريهم
 عمرو بن العالء البرصي ألنه روى عنه وعن الكسايئ أيبا عنه يف ترجمة أما حفص الدوري فقد تكلمن

 
 

א : 150 J246   
 

 
 هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي الدوري األزدي البغدادي:اسمه

 )والكسايئ-عمرو أبو( اإلمامنيالنحوي املقرئ الرضير ،راوي 
 أبو عمر:كنيته 

 .ضع ببغداد ،ومحله بالجانب الرشقي منهاالدور ،مو  إىلونسب 
 . ولد يف أيام املنصور

وقرأ .بن جعفر عن نافع ،وقرأ عىل نافع أيضا،وقرأ عىل يعقوب بن جعفر عن بن جامز عن أيب جعفر إسامعيلقرأ عىل : شيوخه
 . عىل سليم عن حمزة وقرأ عىل الكسايئ،وعىل يحيى بن املبارك اليزيدي

 
 .وكان إمام القراء يف عرصه ،وشيخ الناس خصوصا أهل العراق يف زمانه ضابط،وهو ثقة ثبت كبري 

  هو أول من جمع القراءات وصنف فيها
 . شاذها صحيحها و رحل يف طلب القراءات وقرأ بسائر الحروف متواترها و: قال األهوازي

 قصده الناس من اآلفاق لعلو سنده وسعة علمه
 أجزاء القرآن–فضائل القرآن –أحكام القرآن والسنن –القرآن  ألفاظه ومعانيه من اتفقت ما:من مصنفاته

عمر بن -ابن بشار بن العالف -الحسن بن عيل -أبو جعفر أحمد بن فرح املفرس، أحمد بن يزيد الحلواين-أحمد بن حرب: تالميذه
 .الحداد عبد هللاأبو  -محمد الربميك - برزة األصبهاين
  :صفاته الخلقية

 صدوق:ث ابن ماجه يف سننه وأبو حاتم وقال روى عنه بعض األحادي
 

 واألخذ والتلقني ،اإلقراء رأيت أحمد بن حنبل يكتب عن أيب عمر الدوري وطال عمره يف القراءة و:قال أبو داود 
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  يزيد بن القعقاع املخزومي املدين: اسمه 
 أبو جعفر:كنيته

 .عرشة،من التابعنيأحد القراء ال
  هللا بن عباس ،وأيب هريرة عبد بن عياش بن أيب ربيعة ،و عبد هللاعرض القرآن عىل مواله :شيوخه

 .هريرة وابن عباس عىل زيد بن ثابت أبوقرأ  وأيضابن كعب  أيبقرأ هؤالء الثالثة عىل  : شيخ شيوخه
مة زوج النبي صىل هللا عليه وسلم فمسحت عىل رأسه ،ودعت سل أم إىلأبا جعفر قرأ عىل زيد نفسه فقد صح أنه أىت به  إنقيل 

 . وأنه صىل بابن عمر بن الخطاب. له بالخري
 . وقرأ زيد بن ثابت وأيب بن كعب عىل رسول هللا صىل هللا عليه وسلم

 
 .أهل املدينة يف القراءة مع كامل الثقة ومتام الضبط إمامكان أبو جعفر : صفاته

بن هرمز األعرج  عبد الرحمنمل يكن باملدينة أحد أقرأ للسنة من أيب جعفر وكان يقدم يف زمانه عىل : اد قال ابن زي:قال األصمعي
 .(شيخ نافع(

 .يزيد بن القعقاع ثقة. النسايئ  عبد الرحمنوقال أبو .وسمع يف الحديث عمر بن الخطاب ومروان بن الحكم 
صادق : سألت أيب عنه فقال: الحا يفتي الناس باملدينة وقال ابن أيب حاتم كان أبو جعفر القارئ رجال ص:وقال االمام مالك بن انس

 .الحديث
 .وروى تلميذه ابن جامز عنه أنه كان يصوم يوما وهو صوم داود عليه السالم

 . إمنا فعلت ذلك ألروض به نفيس عىل عبادة هللا تعاىل: واستمر عىل ذلك مدة من الزمان فقال له بعض أصحابه يف ذلك فقال
عقبها لنفسه  يدعو ، ثمالفصلوروى عنه أنه كان يصيل يف جوف الليل أربع ركعات يقرأ يف كل ركعة بالفاتحة وسورة من طوال 

 .وللمسلمني ولكل من قرأ عليه، وقرأ بقراءته قبله وبعده
ه فأكبوا عليه يرصخون وقال سليامن بن مسلم شهدت أبا جعفر وقد حرضته الوفاة فجاءه أبو حازم األعرج يف مشيخه من جلسائ

أال أريكم عجيبا ،قالوا بىل ،فكشف عن صدره فإذا هي ) جعفر أيبوكان ختنه عىل ابنة –) شيخ لنافع(به فلم يجبهم فقال شيبه
 .هذا وهللا نور القرآن:وأصحابه:دوارة بيضاء مثل اللنب ،فقال أبو حازم

 .إىل فؤاده مثل ورقة املصحف ،فام شك أحد ممن حرض أنه نور القرآنملا غسل أبو جعفر بعد وفاته نظروا مابني نحره : وقال نافع
الرحمن بن زيد  عبد ،وعيىس بن وردان ،وسليامن بن محمد ابن مسلم بن جامز ،و) املدين(روى بقراءته نافع بن أيب نعيم:تالميذه

 .بن أسلم ،وأبو عمرو بن العالء وغريهم
 جامز أشهر رواته اثنان ،عيىس بن وردان ،وسليامن بن

 
 

אא : )160 (  
 عيىس بن وردان املدين:اسمه
 أبو الحارث،ويلقب بالحّذاء : كنيته

 .ومن أصحابه يف القراءة عىل أيب جعفر من قدماء أصحاب نافعه،
 . عرض القرآن عىل أيب جعفر وشيبة ،ثم عرض عىل نافع

 .محقق ضابط ، وراوحاذقمقرئ  إماموهو  اإلسنادشاركه يف  ، وقدوقدمائهمهو من جلة أصحاب نافع : قال الداين
 .قالون، نحمد بن عمر بن جعفر، إسامعيل :تالميذه

 

אW  170        

 هو سليامن بن محمد بن مسلم بن جامز الزهري املدين :اسمه
 .أبو الربيع :كنيته

بط نبيل ،مقصود يف قراءة نافع وأيب بن جعفر وقتيبة بن مهران وهو مقرئ جليل ضا إسامعيل شيبة ونافع ،و و أيب جعفر :شيوخه
 )جعفر يقصده وأيبقراءة نافع  أرادأي من (جعفر
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 .بن يزيد بن أيب إسحاق الحرضمي البرصي إسحاقهو يعقوب بن  :اسمه
 أبو محمد :كنيته

 .أحد القراء العرشة
بعد أيب  اإلقراءرياسة  إليهوالفقه، انتهت  ه بالقراءات والعربية والرواية وكالم العربكان يعقوب أعلم الناس يف زمان :صفاته
 .جامع البرصة سنني إماموكان  عمرو،

هو أعلم من رأيت بالحروف واختالف القراءات ومذاهبها،وعللها ومذاهب النحاة وهو أروى الناس  : قال أبو حاتم السجستاين
 .لحروف القرآن ،وحديث الفقهاء

 .فهم أو أكرثهم عىل مذهبه.وائتم بيعقوب يف اختياره عامة البرصيني بعد أيب عمرو:ل الحاف أبو عمرو الداين قا
 .يقرأ إال بقراءة يعقوب إمام الجامع بالبرصة ال: وسمعت طاهر ابن غلبون يقول:وقال الداين 

ىل قراءة يعقوب إىل هذا الوقت أمئة املسجد الجامع وع:األصبهاين أنه قال عبد هللالخاقاين عن محمد بن  شيخهثم روى الداين عن 
 .بالبرصة ،وكذلك أدركناهم

 .ومل يشعر لشغله بالصالة إليهوكان يعقوب فاضال تقيا ،ورعا زاهدا ،رسق رداؤه وهو يف الصالة ورد 
 اإليجازيف أول كتاب :قال أبو الحسن بن املنادى. صدوق : سئل أيب وأحمد ابن حنبل عنه فقال كل منهام:حاتم أيبقال ابن 

 .يلحن يف كالمه ،وكان السجستاين أحد غلامنه كان يعقوب أقرأ أهل زمانه وكان ال: واالقتصار يف القراءات الثامن
 :ولبعضهم فيه

 أبوه من القراء كان وجده ويعقوب يف القراء كالكوكب الدري
 تفرده محض الصواب ووجهه فمن مثله يف وقته وإىل الحرش

وكان " وقف التامم"من قرأ به وكتاب  إىلجمع فيه عامة اختالف وجوه القراءات،ونسب كل حرف " الجامع" وله كتاب سامه 
 .يأخذ أصحابه بعّد آي القرآن العزيز فإن أخطأ أحدهم يف العد أقامه

ي بن ميمون وأيب أخذ القراءة عرضا عىل أيب املنذر سالم بن سليامن الطويل املزين ،وعن شهاب رشيفة وأيب يحيى ومهند:شيوخه
  األشهب جعفر بن حيان العطاردي

 . نفسه) العالء البرصي(أنه قرأ عىل أيب عمرو:قيل 
وعىل يونس بن عبيد بن .سالم عىل عاصم الجحدري البرصي  قرأ وأيضاقرأ سالم عىل عاصم الكويف وعىل أيب عمرو ،: شيوخ شيوخه

بن عباس  عبد هللالجحدري عىل سليامن بن قتة التيمي البرصي،وقرأ عىل دينار البرصي،وقرأ كل منهام عىل الحسن البرصي وقرأ ا
عىل املعىل بن عيىس وقرأ هارون عىل عاصم الجحدري وأيب عمرو هارون بن موىس األعور النحوي نو  عبد هللاوقرأ شهاب عىل أيب 

 يحيى بن يعمر ونرص بن عاصم بسندهام الحرضي ،وهو أبو جد يعقوب ،وقرأ عىل إسحاقابن أيب  عبد هللا،وقرأ هارون أيضا عىل 
وقرا املعىل عىل عاصم الجحدري بسنده،وقرأ مهدي عىل شعيب بن حجاب ،وقرأ عىل أيب العالية الرياحي ،وقرأ أبو األشهب عىل 

 . عليه وسلم أيب رجاء عمران بن ملجان العطاردي ،وقرأ أبو رجاء عىل أيب موىس األشعري ، وقرأ أبو موىس عىل رسول هللا صىل هللا
زيد بن أخيه أحمد ،وعمر الرساج وأبو برش القطان،ومسلم بن سفيان املفرس،ومحمد بن املتوكل املعروف برويس ،وروح : تالميذه
 . وأيوب بن املتوكل ،وأحمد بن محمد الزجاج ،وأحمد شاذان وأبو عمر الدوري املؤمن ،وأبو حاتم السجستاين، بن عبد

 . أبو قالبه ،ومحمد بن عبادوحدث عنه أبو حفص الفالس و 
 توىف وله مثانون سنه،ومات أبوه عن مثان ومثانني سنه وكذلك جده وجد أبيه رحمهم هللا جميعا

 رويس وروح:وأشهر رواته 
 

 : F238E  
 

 .هو محمد بن املتوكل اللؤلؤي البرصي: اسمه
 .عبد هللاأبو :كنيته

 . لقبه رويس
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 . وهو من أحذق أصحابهأخذ القراءة عن يعقوب الحرضمي،
وهو مقرئ حاذق ،وإمام . معناه،وختم عليه ختامت نعم قرأ: هل قرأ عىل يعقوب ؟ قال. سألت أبا حاتم عن رويس:قال الزهري

 .واإلتقانمشهور بالضبط .يف القراءة ماهر
زبري بن أحمد الزبريي الشافعي ال عبد هللامنهم محمد بن هارون التامر ،وأبو . روى عنه القراءة عرضا أناس كثريون : تالميذه

  .،وتوىف بالبرصة
 

 : F235E 
 

 . املؤمن الهذيل البرصي النحوي روح بن عبد: اسمه
 .أبو الحسن: كنيته

بكر محمد بن وهب الثقفي ،ومحمد ابن الحسن بن زياد ،وأحمد  أبو و عرض عليه القراءة الطيب بن حمدان القايض ،: تالميذه
 .هللا بن محمد الزعفراين ومسلم بن مسلمة ،والحسن بن مسلم ورجال غريهم دبن يزيد الحلواين ، وعب

 عرض عىل يعقوب الحرضمي وهو من أجل أصحابه وأوثقهم: شيوخه
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 . خلف بن هشام األسدي البغدادي البزاز:اسمه 
 .واختار لنفسه قراءة فكان أحد القراء العرشةوهو أحد الرواة عن سليم عن حمزة  ,أبو محمد: كنيته

 ,حفظ القرآن وهو ابن عرش سنني ،وابتدأ يف طلب العلم وهو ابن ثالث عرشة سنة: صفاته
 .أشكل عيل باب يف النحو فأنفقت مثانني ألف درهم حتى حفظته ووعيته: كان ثقة كبريا زاهدا عاملا عابدا روى عنه أنه قال

 ابن عبد إدريسبن يزيد الحلواين ، بن عيل القصار ،احمد إبراهيم، إبراهيمابن  إسحاق أخوه و وراقة إبراهيمأحمد بن : تالميذه
 .الكريم الحداد ،محمد ابن اساق ابن شنبوذ وغريهم

 
 …للفائدة زيادةونقلته لكم عىس أن ينفع هللا به ...بحمد هللاتم 
 

 .. وهي.. عليها وقد وافقت رشوط القراءة الصحيحة قراءاتهم صحيحة ومتواترة ومتفق .. هؤالء القراء الثالثة 
 

 .. صحة السند والتواتر إىل رسول هللا صىل هللا عليه وسلم
 .. موافقتها لقواعد اللغة العربية

 ... موافقتها للرسم العثامين
 

فوضع رشوطا ملن أراد أن ..  كان يف وقته أمئة كرث.. الذي أراد أن يجمع ألمئة القراءات ) 334( لكن اإلمام أبو بكر ابن مجاهد 
 .. وكانت رشوطه. .قراءتهيدون عنه 

 .. أن يشتهر اإلمام يف بلده ويف بلدان أخرى1 -
 .. عليهأن يرتحل الناس إليه من األمصار األخرى لألخذ عنه والقراءة 2 -
 .. أن يستدل الفقهاء بقراءته يف أحكامهم الرشعية 3-

 .. طبعا إضافة للرشوط السابقة
  .. نطبقت هذه الرشوط عىل القراء السبعةفا

حرز األماين ...منظومتهومن اإلمام ابن مجاهد أخذ أبو عمرو الداين فكتب كتاب التيسري ثم نظم كتاب التيسري اإلمام الشاطبي يف 
 .املشهورة بالشاطبية

 
 .. عندما جاء اإلمام ابن الجزري رأى أن اإلمام الشاطبي عنده نقص من جهتني

 ذكرهم الشاطبي وهم هناك ثالثة أمئة مشهورين ما.. ه سار وراء أبو عمرو الداين الذي سار هو اآلخر وراء ابن مجاهد فقال أن1 -
.. 

 .. ومن كبار التابعني وإمام القراء يف املدينة. أبو جعفر وهو شيخ اإلمام نافع 
 .. فابن مجاهد يوم كان يدون مل يكن أبو جعفر مشهورا

 .. لبرصي والثالث خلف البزاروالثاين يعقوب ا
فابن الجزري أراد أن يكمل ونقل عن هؤالء األمئة ليكمل .. فابن مجاهد تركهم ألنهم مل يكونوا مشهورين يف وقت التدوين 

  . القراءات
 

الرواية وهناك وكل راو له طريقان ألن هناك يشء اسمه .. أنه نقل عن سبعة أمئة وهوالء السبعة كل إمام له اثنني من الرواة 2 -
عبيد بن الصباح وعمرو بن .. وعن حفص هناك طريقان هام.. وشعبة وحفص راويان له . قراءة هعاصم ل..طريق وهناك قراءة

نجد عند حفص قرص املنفصل  والشاطبي نقل عن طريق واحد وهو عبيد بن الصباح وترك طريق عمرو بن الصباح ولذا ال..الصباح
فجاء ابن  .. فهو ترك طريق لكل راو وأخذ من طريق واحد وكان ينبغي أن يأخذ من طريقني. ةولذا نقول من طريق الشاطبي

 .. والكالم يطول لجزري ونظم طيبة النرش يف القراءات العرش وأضاف عليها ما نقصه الشاطبيا
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 الخالصة
 

 .. ةبل هي متواترة صحيح..ليست مختلف فيها . .للعرشةقراءة األمئة الثالثة املكملة  نإ 
 ... فالقرآن نقل بالنقل القاطع والقراءات الشاذة وهي كلامت بسيطة حرصها األمئة منذ عرص تدوين املصحف

 وهذا خطأ. .سبعة. .ويظنونهاعذرا لكن كثري يختلفون يف القراءات العرشة 
 .. وهللا تعاىل أعلم

 
 

  منقول لالمانه
 

http://montada.rasoulallah.net/index.php?showtopic=6058 
 

 


