


 

 العشر للقرآن القراءاتأصحاب 

الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّمَواِت َواْْلَْرِض  *}نَ زََّل اْلُفْرَقاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمنَي َنِذيًرا حلمد هلل الذي ا
َرُه تَ ْقِديًرا{ ]الفرقان: وَلَْ يَ تَِّخْذ َوَلًدا وَلَْ َيُكْن َلُه َشرِيٌك ِف اْلُمْلِك َوَخلَ  ، [2، 1َق ُكلَّ َشْيٍء فَ َقدَّ

 اإىل اهلل بإذنه وسراجً  اوداعيً  ،اونذيرً  اومبشرً  االذي أرسله ربه هاديً  والصالة والسالم على نبينا حممد
 :أما بعدا، منيً 

أجل من  ؛فإن اهلل تعاىل قد أنزل القرآن وجعل تالوته ميسرة جلميع الناس ِف كل مكان وزمان
وترمجة ، وفوائده، القراءات ذلك أحببت أن أذكر نفسي وإخواين طالب العلم الكرام بنشأة علم

 :فأقول وباهلل تعاىل التوفيق، أصحاب القراءات العشر املشهورة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 :معىن القراءات

 .وهي مصدر لقرأ ،مجع قراءة: القراءات ِف اللغة
به غيه ِف النطق بالقرآن  اخمالفً  ،ذهب إليه إمام من أئمة القراءمذهب ي: القراءات ِف الشرع

سواء أكانت هذه املخالفة ِف نطق احلروف أم ِف نطق  ،مع اتفاق الروايات والطرق عنه ،الكرمي
 (.212 :ص  1ج   مناهل العرفان ِف علوم القرآن للزرقاين) ؛هيئاهتا

 :نشأة علم القراءات
إىل النيب صلى  ،عن إمام اوإمامً  ،ثقة عن ثقة ،كرمي إمنا هو التلقي واْلخذاملعتمد عليه ِف القرآن ال

إمنا هي مرجع  ،وإن املصاحف َل تكن ولن تكون هي العمدة ِف هذا الباب ،اهلل عليه وسلم
ولكن ِف حدود ما تدل عليه وتعينه دون ما ال تدل عليه وال  ،جامع للمسلمني على كتاب رهبم

صورة الكلمة فيها كانت لكل ما ميكن من و  ،تكن منقوطة وال مشكولة إن املصاحف َل ،تعينه
مث كتبت ِف  ،وإذا َل حتتملها كتبت الكلمة بأحد الوجوه ِف مصحف ،وجوه القراءات املختلفة

أن كان التعويل على الرواية والتلقي هو العمدة ِف  فال غروَ  ؛اوهلم جر   ،مصحف آخر بوجه آخر
 .باب القراءة والقرآن

ن أرسل مع كل مصحف مَ  ،حني بعث املصاحف إىل اآلفاقرضي اهلل عنه  بن عفان ن عثمانإ
طر اآلخر عن طريق وهذه القراءة قد ختالف الذائع الشائع ِف القُ  ،يوافق قراءته ِف اْلكثر اْلغلب

 .املبعوث اآلخر باملصحف اآلخر

 



 ؛ صلى اهلل عليه وسلمهم عن رسول اهللقد اختلف أخذُ  -رضوان اهلل عليهم  -إن الصحابة 
مث تفرقوا ِف  ،ومنهم من زاد ،ومنهم من أخذه عنه حبرفني ،فمنهم من أخذ القرآن عنه حبرف واحد

وأخذ تابع التابعني عن  ،التابعني عنهم فاختلف بسبب ذلك أخذُ  ؛البالد وهم على هذه احلال
الذين ختصصوا وانقطعوا  ،رينحىت وصل اْلمر على هذا النحو إىل اْلئمة القراء املشهو  ،التابعني

 .ن هبا وينشروهناوْ عن َ للقراءات يضبطوهنا ويُ 
وإن كان االختالف يرجع ِف الواقع إىل أمور يسية بالنسبة  ،هذا منشأ علم القراءات واختالفها

ِف حدود السبعة  اختالفٌ  -على كل حال -لكنه  ،كما هو معلوم  ،إىل مواضع االتفاق الكثية
وال أحد من القراء أو  ،ال من عند الرسول ،كلها من عند اهلل  ،عليها القرآن اْلحرف اليت نزل

 (.212: 214ص   1ج   مناهل العرفان ِف علوم القرآن للزرقاين) ؛غيهم
 :طبقات احلفاظ املقرئني اْلوائل

و وزيد بن ثابت وابن مسعود وأب َبي عثمان وعلي وأُ : املشتهرون بإقراء القرآن من الصحابة سبعة
مجاعة  َبي وقد قرأ على أُ : قال ،كذا ذكرهم الذهيب ِف طبقات القراء  ،الدرداء وأبو موسى اْلشعري

 ،وأخذ ابن عباس عن زيد أيًضا ،هلل بن السائبعبداأبو هريرة وابن عباس و  :منهم ،من الصحابة
 .وأخذ عنهم خلق من التابعني

لعزيز وسليمان وعطاء ابنا يسار عبدار بن ب وعروة وساَل وعمابن املسيَّ : ن كان باملدينةفممَّ 
لرمحن بن هرمز اْلعرج وابن شهاب الزهري ومسلم عبداومعاذ بن احلارث املعروف مبعاذ القارئ و 

 .بن جندب وزيد بن أسلم
 .يكةلَ عبيد بن عمي وعطاء بن أب رباح وطاوس وجماهد وعكرمة وابن أب مُ : ومبكة

بيدة وعمرو بن شرحبيل واحلارث بن قيس والربيع بن خثيم علقمة واْلسود ومسروق وع: وبالكوفة
ر بن حبيش وعبيد بن نضيلة وسعيد بن جبي مي وزِ لَ لرمحن الس  عبداوعمرو بن ميمون وأبو 

 .عي والشعيبوالنخَ 
 .ونصر بن عاصم وحيىي بن يعمر واحلسن وابن سيين وقتادة وأبو رجاءٍ  أبو العاليةِ : وبالبصرة
 .وخليفة بن سعد صاحب أب الدرداء ،بن أب شهاب املخزومي صاحب عثماناملغية : وبالشام

فكان  ؛ل إليهمرحَ وا بضبط القراءة أمت عناية حىت صاروا أئمًة يقتدى هبم ويُ مث جترد قوم واعتنَ 
 .أبو جعفر يزيد بن القعقاع مث شيبة بن نصاح مث نافع بن أب نعيم: باملدينة
 .بن قيس اْلعرج وحممد بن حميصنهلل بن كثي ومحيد عبدا: ومبكة

 .حيىي بن وثاب وعاصم بن أب النجود وسليمان اْلعمش مث محزة مث الكسائي :وبالكوفة

 



هلل بن أب إسحاق وعيسى بن عمر وأبو عمر بن العالء وعاصم اجلحدري مث عبدا: وبالبصرة
 .يعقوب احلضرمي

هلل بن املهاجر مث حيىي بن عبدايل بن الب وإمساعهلل بن عامر وعطية بن قيس الكِ عبدا: وبالشام
 .احلارث الذماري مث شريح بن يزيد احلضرمي

 :السبعة واشتهر من هؤالء ِف اآلفاق اْلئمةُ 
 .منهم أبو جعفر ،وقد أخذ عن سبعني من التابعني ،( نافع1)
 .هلل بن السائب الصحابعبداوأخذ عن  ،( وابن كثي2)
 .وأخذ عن التابعني ،( وأبو عمرو4)
 .وأخذ عن أب الدرداء وأصحاب عثمان ،( وابن عامر2)
 .وأخذ عن التابعني ،( وعاصم5)
 .وأخذ عن عاصم واْلعمش والسبيعي ومنصور بن املعتمر وغيه ،( ومحزة6)
 .وأخذ عن محزة وأب بكر بن عياش ،( والكسائي7)

ن طرق السبعة ة كل طريق مِ واشتهر من روا ،وتفرقوا أممًا بعد أمم ،مث انتشرت القراءات ِف اْلقطار
 :راويان

 .قالون وورش عنه: فعن نافع* 
 .نبل والبزي عن أصحابه عنهقُ : وعن ابن كثي* 
 .الدوري والسوسي عن اليزيدي عنه: وعن أب عمرو* 
 .هشام وابن ذكوان عن أصحابه عنه: وعن ابن عامر* 
 .أبو بكر بن عياش وحفص عنه: وعن عاصم* 
 .د عن سليم عنهخلف وخالَّ : وعن محزة* 
: 206ص   1ج   اإلتقان ِف علوم القرآن للسيوطي) ؛الدوري وأبو احلارث: وعن الكسائي* 

202.) 
 :أعداد القراءات

والقراءات  ،والقراءات العشر ،القراءات السبع :فقيل ،اشتهرت عبارات حتمل أعداد القراءات
 .اْلربع عشرة

 .اءات السبعالقر  :وأحظى اجلميع بالشهرة ونباهة الشأن
هلل بن عامر عبدانافع وعاصم ومحزة و : وهم ،وهي القراءات املنسوبة إىل اْلئمة السبعة املعروفني

وزيادة  ،هي هذه السبع :والقراءات العشر ،هلل بن كثي وأبو عمرو بن العالء وعلي الكسائيعبداو 

 



 1ج   م القرآن للزرقاينمناهل العرفان ِف علو ؛ )أب جعفر ويعقوب وخلف: قراءات هؤالء الثالثة
 (.216ص  

 :الفرق بني القراءات السبع واْلحرف السبع
 :رمحه اهلل() قال اإلمام القرطيب

هذه القراءات السبع اليت تنسب هلؤالء : قال كثي من علمائنا كالداودي وابن أب صفرة وغيمها
وإمنا هي راجعة ، اءة هباالسبعة اليت اتسعت الصحابة ِف القر  ليست هي اْلحرفَ ، القراء السبعة

وهذه القراءات املشهورة  ،املصحف ع عليه عثمانُ وهو الذي مجَ ، إىل حرف واحد من تلك السبعة
ن ه مِ م وجهَ وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما روى وعلِ  ؛هي اختيارات أولئك اْلئمة القراء

رف به وعُ ، واشتهر عنه ،أقرأ بهورواه و  ،فالتزمه طريقةً  ؛وىلعنده واْلَ  ما هو اْلحسنُ  :القراءات
بل  ،وال أنكره رِ اآلخَ  ارَ يمنهم اخت واحدٌ  عْ وَل مينَ ، وحرف ابن كثي، حرف نافع: فقيل، ونسب إليه

وقد أمجع  ،صحيح وكلي ، وي عنه اختياران أو أكثروكل واحد من هؤالء السبعة رُ ، زهغه وجوَّ سوَّ 
ه من أو ور  هوْ صح عن هؤالء اْلئمة مما روَ  املسلمون ِف هذه اْلعصار على االعتماد على ما

وحصل ما وعد اهلل به من ، فاستمر اإلمجاع على الصواب، وكتبوا ِف ذلك مصنفات ،القراءات
 (.64: 62ص   1ج   تفسي القرطيب) ؛حفظ الكتاب

 :تواتر القراءات العشر
كابن السبكي وابن اجلزري  ؛وهو رأي احملققني من اْلصوليني والقراء ،القراءات العشر كلها متواترة

 (.221ص   1ج   مناهل العرفان ِف علوم القرآن للزرقاين؛ )(ارمحهم اهلل مجيعً ) والنويري
حال اجتماعهم ، وأصواًل  اشً رْ القراءات العشر متواترة ف َ : رمحه اهلل() قال احملقق ابن اجلزري

 .وافرتاقهم
 (.57ص   د املقرئني البن اجلزريمنج) ؛اجلزئيات اليت يقع اخلالف ِف قراءهتاا: شً رْ ف َ 

، إىل منتهاه ،عن مثلهم ،على الكذب أي اتفاقهم() وهو ما نقله مجع ال ميكن تواطؤهم: املتواتر
 (.215ص   1ج   اإلتقان ِف علوم القرآن للسيوطي) ؛وغالب القراءات كذلك

 

 :بول القراءاتضوابط قَ

 ،ولو بوجه ،كل قراءة وافقت العربية: رمحه اهلل() قال إمام القراء ِف زمانه أبو اخلي ابن اجلزري
فهي القراءة الصحيحة اليت ال  -وصح سندها  ،ولو احتمااًل  ،أحد املصاحف العثمانية تْ ووافقَ 

ووجب على الناس  ،بل هي من اْلحرف السبعة اليت نزل هبا القرآن ،وال حيل إنكارها ،جيوز ردها
 ومىت اختلَّ  ،عن العشرة أم عن غيهم من اْلئمة املقبولني سواء كانت عن اْلئمة السبعة أم ،قبوهلا

 



سواء كانت عن السبعة أو  ،ضعيفة أو شاذة أو باطلة :أطلق عليها ،ركن من هذه اْلركان الثالثة
 .عمن هو أكرب منهم

صرح بذلك الداين ومكي واملهدوي وأبو  ،هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف واخللف
اإلتقان ِف علوم القرآن ) ؛همنهم خالفُ  هب السلف الذي ال يعرف عن أحدٍ وهو مذ ،شامة

 (.210ص   1ج   للسيوطي
 :فوائد اختالف القراءات

 :عها فوائدُ الختالف القراءات وتنو  : قال بعض العلماء
وهلذا بىن الفقهاء نقض وضوء امللموس  ؛( باختالف القراءات يظهر االختالف ِف اْلحكام1)

 "."المستم: و "ملستم": اختالف القراءة ِفوعدمه على 
 ."يطهرن": سل وعدمه على االختالف ِفوجواز وطء احلائض عند االنقطاع قبل الغُ 

 .( التسهيل والتخفيف على اْلمة2)
 .غيهم إال على وجه واحد إذ َل ينزل كتابُ  ؛( إظهار فضلها وشرفها على سائر اْلمم4)
حىت  ،رغون جهدهم ِف حتقيق ذلك وضبطه لفظًة لفظةً من حيث إهنم يف ،( إعظام أجرها2)

م واْلحكام من داللة  كَ واستنباط احلِ  ،مث ِف تتبع معاين ذلك ،مقادير املدات وتفاوت اإلماالت
 .وإمعاهنم الكشف عن التوجيه والتعليل والرتجيح ،كل لفظ

على هذه اْلوجه  مع كونه ،وصيانته له عن التبديل واالختالف ،( إظهار سر اهلل ِف كتابه5)
 .الكثية

ولو جعلت داللة كل لفظ  ،إذ تنوع القراءات مبنزلة اآليات ؛( املبالغة ِف إعجاز القرآن بإجيازه6)
جل سل الر  }وأرجلكم{ منزاًل لغَ : وهلذا كان قوله ؛ما كان فيه من التطويل آيًة على حدة َل خيفَ 

 .هلكن باختالف إعراب ،واللفظ واحدٌ  ،واملسح على اخلف
نة رن" بالتشديد مبي  هَّ طَّ "يَ : فقراءة ؛( أن بعض القراءات يبني ما لعله جيهل ِف القراءة اْلخرى7)

ال  ،الذهاب "فاسعوا": "فامضوا إىل ذكر اهلل" تبني أن املراد بقراءة: وقراءة ،ملعىن قراءة التخفيف
منجد املقرئني البن ) ؛(226: 222ص   1ج   اإلتقان ِف علوم القرآن للسيوطي؛ )املشي السريع

 (.57ص   اجلزري

 



 :تراجم أصحاب القراءات العشر

 :وهم ،ونبدأ بأصحاب القراءات السبع املشهورة، نذكر ترمجًة موجزًة ْلئمة القراءات وفس

 :نافع بن أيب نعيم: ( اإلمام1)

 .حرب القرآن، اإلمام، لرمحن بن أب نعيمعبدانافع بن : هو
 .أبو رومي: كنيته

 :ميالده
 .سنة بضع وسبعني، مللك بن مروانعبدالد نافع بن أب نعيم ِف خالفة وُ 

قرأت على سبعني من : قال، حكى عنه موسى بن طارق، د كتاب اهلل على عدة من التابعنيوجوَّ 
 .التابعني

وأب جعفر يزيد بن  ،لرمحن بن هرمز اْلعرج صاحب أب هريرةعبدا: قد اشتهرت تالوته على مخسة
ومحل  ،ويزيد بن رومان، ومسلم بن جندب اهلذيل، وشيبة بن نصاح، د القراء العشرةالقعقاع أح

 .وزيد بن ثابت، هؤالء عن أصحاب أب بن كعب
 َب صاحب أُ ، هلل بن عياش بن أب ربيعة املخزوميعبدا: ا على مقرئ املدينةوْ وصح أن اخلمسة تلَ 

 .بن كعب
 .س ِف القراءةنافع إمام النا: رمحه اهلل() قال مالك بن أنس

 .ةقراءة نافع سنَّ : يقول امسعت مالكً : وقال سعيد بن منصور
وإمام الناس ِف القراءة باملدينة نافع بن ، حججت سنة ثالث عشرة ومائة: وقال الليث بن سعد

 .أب نعيم
وما ، وأب الزناد، هلل بن الزبيعبداوعامر بن ، واْلعرج، نافع موىل ابن عمر: عن اقد حدث أيضً 

 .و من فرسان احلديثه
، ش(رْ وَ ) وعثمان بن سعيد، وإسحاق بن حممد املسييب، إمساعيل بن جعفر: تال عليه القرآن الكرمي

 .قالون() وعيسى
 .املذهب املشهور صاحبُ  مالك بن أنس: وممن قرأ على اإلمام نافع بن أب نعيم

 .نافع بن أب نعيم صدوق :وقال أبو حامت الرازي ،نافع بن أب نعيم ثقة: قال حيىي بن معني
صلى ا، ادً وَ جَ  اوكان زاهدً  ،ومن أحسن الناس قراءة ،لًقاكان نافع من أطهر الناس خُ : وقال قالون

 .ِف مسجد النيب صلى اهلل عليه وسلم ستني سنة اإمامً 

 



 ،كاملس من فيه رائحةُ  م  شَ م يُ إن نافًعا كان إذا تكلَّ : قال رجل ممن قرأ على نافع: قال الشيباين
 ،ايبً وال أقرب طِ  ،ايبً طِ  س  ما أمَ : قرئ الناس؟ قالب كلما قعدت تُ تتطيَّ  ،يا أبا رومي: فقلت له

ن مِ  م  فمن ذلك الوقت أشَ  ،فيما يرى النائم النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو يقرأ ِف ِفَّ  ولكين رأيتُ 
 .هذه الرائحة ِفَّ 

 :وفاته
 سي أعالم النبالء للذهيب) ؛قبل مالك بعشر سنني، ئةتوِف نافع بن أب نعيم سنة تسع وستني وما

 (.440: 442ص   2ج     البن اجلزري غاية النهاية ِف طبقات القراء) ،(446: 442 :ص  7ج  
 .قالون وورش :وممن اشتهر بالرواية عنه

به لقَّ  ،وتلميذ نافع، مقرئ املدينة، أبو موسى عيسى بن مينا، النحوي، اجملود، هو اإلمام: قالون
كان جد جده من سيب الروم  ،اجليد: ْلن قالون معناها ِف اللغة الرومية ؛بقالون؛ جلودة قراءته نافعٌ 

 .ره إىل عمر إىل املدينة وباعه فاشرتاه بعض اْلنصارن أسَ م به مَ فقدِ  ،من أيام عمر بن اخلطاب
 أرسل إليك من يقرأ اجلس إىل أسطوانة حىت، كم تقرأ علي: قال يل نافع بن أب نعيم: قال قالون

 .عليك
 ،وكان إذا قرأ عليه قارئ فإنه يسمعه ،ال يسمع البوق كان قالون أصمَّ : قال أبو حممد البغدادي

 ،قرأ عليه القرآنوكان يُ  ،شديد الصمم، أصمَّ ، قالون، كان عيسى بن مينا: وقال علي بن احلسني
 .القارئ ويرد عليه اللحن واخلطأ يَتِ فَ وكان ينظر إىل شَ 

 :ص  10ج   سي أعالم النبالء للذهيب) ؛عن نيف ومثانني سنةً ، مات قالون سنة عشرين ومائتني
 (.615ص   1ج   البن اجلزري القراء  غاية النهاية ِف طبقات ) (،426: 427

 .أبو سعيد، شيخ اإلقراء بالديار املصرية، عثمان بن سعيد: وأما ورش فهو
أي متوسط ) ربعةً ، أزرق، كان أشقر ،بورش؛ لشدة بياضه: به نافعولقَّ  ،لد سنة عشر ومائةوُ 

 .انتهت إليه رئاسة اإلقراء، بالعربية اماهرً ، قصي الثيابا، مسينً ، الطول(
ِف سنة سبع ، مات ورش مبصر ،تال على نافع عدة ختمات ،حسن الصوت، كان جيد القراءة

 (.295: 296 :ص  9ج   سي أعالم النبالء للذهيب؛ )وتسعني ومائة

 



 

 ( اإلمام ابن كثري2)

 .وأحد القراء السبعة، مقرئ مكة، مالعلَ ، اإلمام ،هلل الكناينعبدابن عمرو بن  هلل بن كثيعبدا: هو
 .أبو معبد: كنيته

 .وأربعني سنة مثانٍ ، لد ابن كثي مبكةوُ : ميالده
جرب ودرباس موىل  هلل بن الزبي وأبا أيوب اْلنصاري وأنس بن مالك وجماهد بنعبدالقي ابن كثي 

 (.224ص   1ج   غاية النهاية ِف طبقات القراء   البن اجلزري) ؛وروى عنهم، هلل بن عباسعبدا
واملشهور تالوته على جماهد بن ، هلل بن السائب املخزوميعبداقرأ ابن كثي القرآن الكرمي على 

 .ودرباس موىل ابن عباس، جرب
 .وعدة، وإمساعيل بن قسطنطني، معروف بن مشكانو ، أبو عمرو بن العالء: تال عليه القرآن

، بن عباساوعكرمة موىل ، لرمحن بن مطعمعبداوأب املنهال ، هلل بن الزبيعبدا: وقد حدث عن
 (.412ص   5ج   سي أعالم النبالء للذهيب؛ )وغيهم، وجماهد بن جرب

تعلوه ، أشهل العينني، رأمسا، جسيمً ، أبيض اللحية، طوياًل ا، مهيبً  هلل بن كثي رجاًل عبداكان 
ص   5ج   سي أعالم النبالء للذهيب) ؛كبي الشأنا،  واعظً ا، مفوهً ا، وكان فصيحً ، سكينة ووقار

419.) 
 :وفاته
 (.419ص   5ج   سي أعالم النبالء للذهيب؛ )رمحه اهلل( سنة عشرين ومائة) هلل بن كثيعبداتوِف 

 .نبلقُ و  يز  لب َ ا ،ولكن بواسطة أصحابه ،اشتهر بالرواية عنه
الفارسي ، هلل بن القاسم بن أب بزة املخزوميعبداأما البزي فهو أبو احلسن أمحد بن حممد بن 

 .وهو جده اْلعلى ،فالبزي نسبة إىل بزة ،اْلصل
 .انتهت إليه مشيخة اإلقراء مبكة ،ثقة اضابطً  اكان إمامً 

 :ميالده
 .ولد البزي سنة سبعني ومائة

 .هلل بن قسطنطني عن ابن كثيعبداان عن شبل بن عباد وإمساعيل بن روى عن عكرمة بن سليم
 ا.متقنً  اضابطً  احمققً  اكان أستاذً ،  ن املسجد احلرامومؤذ   ،مكة كان البزي مقرئَ 

 1ج   غاية النهاية ِف طبقات القراء   البن اجلزري؛ )توِف البزي سنة مخسني ومائتني عن مثانني سنة
 (.119ص  

 .شيخ القراء باحلجاز ،لرمحن املخزومي املكيعبداحممد بن وأما قنبل فهو 

 



 .أبو عمر: كنيته
 ،القنابلة: ْلنه من بيت مبكة يقال هلم ؛ويلقب بقنبل ،ولد قنبل سنة مخس وتسعني ومائة: ميالده

 .ورحل الناس إليه من اْلقطار، انتهت إليه رياسة اإلقراء باحلجاز
 ؛نه كان ال يليها إال رجل من أهل الفضل واخلي والصالحعلى الشرطة مبكة؛ ْل انبل مديرً كان قُ 

 .لعلمه وفضله عندهم ؛وها لقنبلفولَّ  ،ليكون ملا يأتيه من احلدود واْلحكام على صواب
ص   2ج   غاية النهاية   البن اجلزري) ؛وتسعني سنةً  اعاش ست   ،توِف سنة إحدى وتسعني ومائتني

166.) 

 الءأبو عمرو بن الع: ( اإلمام3)

 .شيخ القراء والعربية، البصري، أبو عمرو بن العالء بن عمار بن العريان التميمي: هو
 .العريان: وقيل ،زبان: أشهرها ،اختلف ِف امسه على أقوال

 .ولد أبو عمرو بن العالء ِف حنو سنة سبعني: ميالده
وأب رجاء ، انوأب صاحل السم، وجماهد، وحيىي بن يعمر، أنس بن مالك: ث باليسي عنحدَّ 

 .وابن شهاب، وعطاء بن أب رباح، ونافع العمري، العطاردي
 .وطائفة، وابن كثي، وعكرمة، وحيىي بن يعمر، وجماهد بن جرب، سعيد بن جبي: وقرأ القرآن على

 .عة العلموسَ ، والصدق، اشتهر بالفصاحة ،وقد كان معه بالبصرة، الرياحي تال على أب العاليةِ 
وحسني ، وشجاع البلخي، لوارث بن سعيدعبداو ، والعباس بن الفضل، ىي اليزيديحي: وتال عليه

وأبو زيد اْلنصاري سعيد ، وسهل بن يوسف، ويونس بن حبيب النحوي، ومعاذ بن معاذ، اجلعفي
 .وآخرون، وسالم الطويل، بن أوس

، بن عبيد ويعلى، وشبابة بن سوار، واْلصمعي، وأبو أسامة، ومحاد بن زيد، شعبة: وحدث عنه
 .وانتصب لإلقراء ِف أيام احلسن البصري ،وآخرون، وأبو عبيدة اللغوي

 :وفاته
 5ج   سي أعالم النبالء للذهيب؛ )رمحه اهلل( ِف سنة أربع ومخسني ومائة) توِف أبو عمرو بن العالء

 .(207: 210: 0ص  
مد حيىي بن املبار  ولكن بواسطة اليزيدي أب حم ،وممن اشتهر بالرواية عنه الدوري والسوسي

 ؛ومسي باليزيدي نسبة إىل يزيد بن منصور خال اخلليفة املهدي ،العدوي املتوىف سنة اثنتني ومائتني
 .ْلنه كان يؤدب ولده

لعزيز بن صهيب عبداحفص بن عمر بن ، شيخ املقرئني، الكبي، العاَل، أما الدوري فهو اإلمام
 .وهو مكان باجلانب الشرقي من بغداد، بة إىل الدورولقب بالدوري نس ،الضرير، الدوري، اْلزدي

 



 .أبو عمر: كنيته
 :ميالده

 .ِف دولة املنصور، ولد الدوري سنة بضع ومخسني ومائة
وعلى حيىي اليزيدي ، وتال على الكسائي حبرفه ،ومسع منه، إمساعيل بن جعفر: وتال القرآن على
 .وصنفها، اتومجع القراء، ليم حبرف محزةوعلى سُ ، حبرف أب عمرو

ولو كان ، وأدركت حياة نافع، قرأت على إمساعيل بن جعفر بقراءة أهل املدينة ختمةً : قال الدوري
 .إليه لرحلتُ ، عندي عشرة دراهم

، وقرأ سائر حروف السبعة، رحل أبو عمر الدوري ِف طلب القراءات: قال أبو علي اْلهوازي
 ا.وعاش دهرً ، وهو ثقة، اتوصنف ِف القراء، ومسع من ذلك الكثي، وبالشواذ

ص :  11ج   سي أعالم النبالء للذهيب؛ )توِف الدوري ِف شوال سنة ست وأربعني ومائتني: وفاته
524 :521.) 

هلل بن إمساعيل بن إبراهيم بن عبداصاحل بن زياد بن  ،اإلمام املقرئ احملدث: فهو، وأما السوسي
 (.انمدينة خبوزست، نسبة إىل السوس) اجلارود السوسي

 .أبو شعيب: كنيته
 .ولد السوسي سنة نيف وسبعني ومائة: ميالده

 .وأحكم عليه حرف أب عمرو، د القرآن على حيىي اليزيديوجوَّ 
 .ومجاعةً ، وأسباط بن حممد، هلل بن منيعبداو ، سفيان بن عيينة: ومسع

وأبو ، وأبو عثمان النحوي، وعلي بن احلسني، أبو عمران موسى بن جرير: منهم، تال عليه طائفة
 .احلارث حممد بن أمحد الرقيون

 .وغيمها، وجعفر بن سليمان اخلراساين، لرمحن النسائيعبداأبو : وأخذ عنه احلروف
؛ وقد قارب التسعني، توِف السوسي ِف أول سنة إحدى وستني ومائتني: وفاته ،ةكان صاحب سنَّ 

 (.420: 421ص :  12ج   سي أعالم النبالء للذهيب)

 



 

 هلل بن عامرعبدا: ( اإلمام4)

 .وأحد اْلعالم، مقرئ الشام، اإلمام الكبي ،هلل بن عامر بن يزيد اليحصيب الدمشقيعبدا: هو
 .أبو عمران: كنيته

 .عامر سنة إحدى وعشرين هلل بنعبداكان ميالد : ميالده
اهلل صلى اهلل عليه أخذ القرآن عن املغية بن أب شهاب املخزومي عن عثمان بن عفان عن رسول 

 .وسلم
، وواثلة بن اْلسقع، وفضالة بن عبيد، والنعمان بن بشي، ث عن معاوية بن أب سفيانوحدَّ 

 (.292 :ص  5ج   سي أعالم النبالء للذهيب؛ )وغيهم
اهلل بن عامر عبداكان 

ً
 اقيمً ا مً عارفًا فهِ  ،ملا وعاه امتقنً  ،حافظًا ملا رواه ،ثقًة فيما أتاه ،إماًما عامل

هم ِف تَّ ال ي ُ  ،ة الراوينوجلَّ  ،وخيار التابعني ،من أفاضل املسلمني ،صادقًا فيما نقله ،فيما جاء به
فصيح  ،صحيح نقله ،وال يطعن عليه ِف روايته ،وال يرتاب ِف أمانته ،وال يشك ِف يقينه ،دينه
فيما ذهب إليه  وَل يتعدَّ  ،همهمرجوًعا إىل ف ،مشهورًا ِف علمه ،مصيًبا ِف أمره ،ِف قدره اعاليً  ،قوله
وكان إمام اجلامع  ،القضاء بعد أب إدريس اخلوالين توىل ، خيالف فيه اخلربوَل يقل قواًل  ،اْلثر

ال  ،كان شيخ اجلامع: قال حيىي بن احلارث ،وهو الذي كان ناظًرا على عمارته حىت فرغ ،بدمشق
 (.225ص   1ج   جلزريغاية النهاية   البن ا) ؛هاإال غيَّ  يرى فيه بدعةً 

 :وفاته
وله سبع وتسعون ، سنة مثان عشرة ومائة، بدمشق رمحه اهلل( يوم عاشوراء) هلل بن عامرعبدامات 

 (.294ص   5ج   سي أعالم النبالء للذهيب؛ )سنةً 
 .ولكن بواسطة أصحابه ،هلل بن ذكوانعبداو ، اشتهر برواية قراءته هشام بن عمار

ولد سنة ثالث ، ثهم ومفتيهموحمد   ،وخطيبهم ومقرئهم ،هل دمشقهو إمام أ: هشام بن عمار
 .ومخسني ومائة

 .عن ابن عامر ،عن حيىي بن احلارث الذماري ،القراءة عن عرا  بن خالد املزي أخذ هشامٌ 
 القراء  غاية النهاية ِف طبقات ؛ )سنة مخس وأربعني ومائتني توِف هشام بن عمار ِف آخر احملرم

 (.452ص   1 ج  البن اجلزري
اإلمام  ،هلل بن أمحد بن بشي بن ذكوان القرشي الدمشقيعبداأبو حممد : وأما ابن ذكوان فهو

 .وإمام جامع دمشق ،شيخ اإلقراء بالشام، الراوي الثقة، اْلستاذ الشهي

 



أخذ القراءة عن أيوب بن متيم عن حيىي بن  ،ولد ابن ذكوان يوم عاشوراء سنة ثالث وسبعني ومائة
 .رث الذماري عن ابن عامراحلا

َل يكن بالعراق وال باحلجاز وال بالشام وال مبصر وال خبراسان ِف زمن ابن : قال أبو زرعة الدمشقي
 .ذكوان أقرأ عندي منه

غاية النهاية   ) ؛وتوِف ابن ذكوان يوم االثنني لليلتني بقيتا من شوال سنة اثنتني وأربعني ومائتني
 (.202ص   1ج   البن اجلزري

 ودجُعاصم بن أيب النَّ: ( اإلمام5)

كان  ،هبدلة: اسم أب النجود ،عاصم بن أب النجود اْلسدي الكوِف املقرئ اإلمام الكبي: هو
 ا.عاصم ضريرً 

 .أبو بكر: كنيته
 .كان ميالد عاصم ِف خالفة معاوية بن أب سفيان: ميالده

وحدث ، وزر بن حبيش اْلسدي، لميلرمحن السعبداأب : قرأ عاصم بن أب النجود القرآن على
 .وطائفة من كبار التابعني، ومصعب بن سعد، أب وائل: وعن، عنهما

وأبو ، وسليمان التيمي -ومها من شيوخه  -وأبو صاحل السمان ، عطاء بن أب رباح: حدث عنه
، عوانةوأبو ، وأبان بن يزيد، وشيبان النحوي، ومحاد بن سلمة، والثوري، وشعبة، عمرو بن العالء

 .وعدد كثي، وسفيان بن عيينة، وأبو بكر بن عياش
، واملفضل بن حممد الضيب، وحفص بن سليمان، أبو بكر: فتال عليه، وتصدر لإلقراء مدًة بالكوفة

ومحاد بن أب ، واحلسن بن صاحل، وأبان العطار، ومحاد بن شعيب، وأبو عمرو، وسليمان اْلعمش
 .وآخرون، ونعيم بن ميسرة، زياد

 .لرمحن السلمي شيخهعبداانتهت إليه رئاسة اإلقراء بعد أب و 
وكان أحسن ، جلس عاصم يقرئ الناس، لرمحن السلميعبداملا مات أبو : قال أبو بكر بن عياش

 .حىت كأن ِف حنجرته جالجل ،بالقرآن االناس صوتً 
 .ثقة، خي  ، رجل صاحل: فقال، سألت أب عن عاصم بن هبدلة: هلل بن أمحد بن حنبلعبداقال 
 .فقراءة عاصم، فإن َل يكن، قراءة أهل املدينة: قال أي القراءات أحب إليك؟: قلت

وكان هو واْلعمش ، مشهور الكالم، إذا تكلم افصيحً  ،اكان عاصم حنوي  : قال أبو بكر بن عياش
 .وأبو حصني اْلسدي ال يبصرون

 5ج   سي أعالم النبالء للذهيب) ؛ئةرمحه اهلل( ِف آخر سنة سبع وعشرين وما) توِف عاصم: وفاته
 (.256: 260ص  

 



 .كالمها بدون واسطة  ،روى عنه شعبة وحفص
شيخ ، احملدث، الفقيه، الكوِف املقرئ، شعبة بن عياش بن ساَل اْلسدي، أما شعبة فهو أبو بكر

 .وبقية اْلعالم، اإلسالم
 .ولد سنة سبع وتسعني: ميالده

 .عاصم بن أب النجود: ده ثالث مرات علىقرأ أبو بكر بن عياش القرآن وجوَّ 
وأبو يوسف ، وحيىي العليمي -ومات قبله  -أبو احلسن الكسائي : منهم، وتال عليه مجاعة

 .لرمحن بن أب محادعبداو ، وعروة بن حممد اْلسدي، حلميد بن صاحل الربمجيعبداو ، اْلعشى
 .حيىي بن آدما: وإتقانً  اوأخذ عنه احلروف حتريرً 

 .صاحب قرآن وخي، رمبا غلط، أبو بكر بن عياش ثقة: بن حنبل قال أمحد
 :مسعت أبا بكر بن عياش يقول، مسعت علي بن صاحل اْلمناطي: قال أبو حامت

وإليه ، منه بدأ ،وألقاه جربيل إىل حممد صلى اهلل عليه وسلم، ألقاه إىل جربيل، القرآن كالم اهلل
 .يعود

 .ة من أب بكر بن عياشسرع إىل السنَّ أ اما رأيت أحدً : وقال ابن املبار 
 .أبو بكر بن عياش ثقة: وقال حيىي بن معني

 ؛وتسعني سنةً  اوعاش ست   ،سنة ثالث وتسعني ومائة، مات أبو بكر بن عياش ِف مجادى اْلوىل
 (.295: 507ص   2ج   سي أعالم النبالء للذهيب)

 ،الثياب( :أي ؛نسبة لبيع البز) زوأما حفص فهو أبو عمر حفص بن سليمان بن املغية البزا
ويقرأ هبا اآلن ، صاحب الرواية املشهورة ِف اآلفاق، قارئ أهل الكوفة، الثبت، الثقة، احلجة، اإلمام

 .معظم املسلمني ِف شىت أحناء العاَل
 .لد حفص بن سليمان سنة تسعنيوُ : ميالده

، وكان ينزل معه ِف دار واحدة ،(زوجته ابنَ  كان حفصٌ   :أي) هوكان ربيبَ  ،أخذ القراءة عن عاصم
فونه ويصِ ، أب بكر بن عياش ونه ِف احلفظ فوق شعبةَ د  وكان املتقدمون يعُ ا، فقرأ عليه القرآن مرارً 

وكانت القراءة اليت أخذها عن عاصم ترتفع إىل علي بن ، بضبط احلرف الذي قرأ به على عاصم
 .رضي اهلل عنه أب طالب

حفص بن  ة الصحيحة اليت رويت عن قراءة عاصم رواية أب عمرالرواي :قال حيىي بن معني
 .سليمان

 (.252ص   1ج   غاية النهاية   البن اجلزري) ؛وله تسعون سنة، توِف سنة مثانني ومائة: وفاته

 



 محزة الزيات: ( اإلمام6)

 .شيخ القراءة، القدوة، اإلمام ،الزيات، الكوِف، محزة بن حبيب بن عمارة التيمي: هو
 .أبو عمارة: يتهكن

 .ولد محزة الزيات سنة مثانني: ميالده
 .وغيهم، وأب إسحاق السبيعي، وابن أب ليلى، واْلعمش، أخذ القرآن الكرمي عن محران بن أعني

وطلحة بن ، وحبيب بن أب ثابت، وعمرو بن مرة، واحلكم، عدي بن ثابت: وحدث عن
 .وعدة، ومنصور، مصرف

واحلسن بن ، وعابد بن أب عابد، والكسائي، كسليم بن عيسى: وعنه أخذ القرآن عدد كثي
 .هلل بن صاحل العجليعبداو ، عطية

وحسني ، وبكر بن بكار، وحيىي بن آدم، وابن فضيل، ريروجَ ، ريكوشَ ، الثوري: وحدث عنه
 .لقوخَ ، بيصةوقَ ، اجلعفي

 ع، رفيع الذكر، ثخني الورع، هلل اقانتً ، لكتاب اهلل اقيمً  اكان إمامً 
ً
 .باحلديث والفرائض اامل

 .إال بأثر احرفً  ما قرأ محزةُ : قال الثوري
 .ما أحسب أن اهلل يدفع البالء عن أهل الكوفة إال حبمزة: قال ابن فضيل

 .أال تسألوين عن الدر؟ قراءة محزة: وكان شعيب بن حرب يقول ْلصحاب احلديث
 .عمشصارت اإلمامة ِف قراءة القرآن حلمزة الزيات بعد عاصم واْل

 بالفرائض ابصيً ، بكتاب اهلل تعاىل اقيمً ا، حجة ثقة ثبتً  اوكان محزة بن حبيب الزيات إمامً 
 .عدمي النظي، هلل اقانتً  اورعً  ازاهدً  اخاشعً  اعابدً  ،للحديث احافظً  ،بالعربية اعارفً  ،املواريث()

القرآن : نازعك فيهماشيئان غلبتنا عليهما لسنا ن :قال أبو حنيفة حلمزة: هلل العجليعبداقال 
 .والفرائض

 .غلب محزة الناس على القرآن والفرائض :وقال سفيان الثوري
 ،مث ينهض فيصلي أربع ركعات ،كان محزة يقرئ القرآن حىت يتفرق الناس: قال عبيداهلل بن موسى

قبل وكان شيخه اْلعمش إذا رآه قد أ ،وما بني املغرب والعشاء ،مث يصلي ما بني الظهر إىل العصر
 .هذا حرب القرآن: قال

 :وفاته
 :ص  7ج   سي أعالم النبالء للذهيب) ؛رمحه اهلل( ِف سنة ست ومخسني ومائة) توِف محزة الزيات

92 :90). 
 (.261: 264ص   1ج   غاية النهاية   البن اجلزري)

 



وىف سنة لكن بواسطة سليم بن عيسى احلنفي الكوِف املت، دخالَّ و  فوممن اشتهر بالرواية عنه خلَ 
 .مثان ومثانني ومائة

 .أحد القراء العشرة ،أما خلف فهو أبو حممد خلف بن هشام
 .تسع وعشرين ومائتني وتوِف سنة ،روى عن سليم بن عيسى احلنفي عن محزة

 .أستاذ، حمقق، عارف، ثقة، إمام ِف القراءة ،أبو عيسى خالد بن خالد اْلحول: وأما خالد فهو
 (.272ص   1ج   غاية النهاية   البن اجلزري)  ؛ومائتنيتوِف بالكوفة سنة عشرين 

 الكسائي: ( اإلمام7)

، الكوِف، هلل بن هبمن بن فيوز اْلسديعبداعلي بن محزة بن ، شيخ القراءة والعربية، اإلمام
 .بالكسائي؛ لكساء أحرم فيه: امللقب
 .أبو احلسن: كنيته

، واْلعمش، جعفر الصادق: وحدث عن ،ياتالز  وعلى محزة، لرمحن بن أب ليلىعبدا: تال على
 .ومجاعة، وسليمان بن أرقم

وجالس  ،وصارت إحدى السبع، واختار قراءًة اشتهرت ،عيسى بن عمر املقرئ: على اوتال أيضً 
يونس بن حبيب الضيب : وأخذ عن ،وسافر ِف بادية احلجاز مدًة للعربية، ِف النحو اخلليل بن أمحد

 ،انتهت إىل الكسائي رئاسة اإلقراء بالكوفة بعد محزة الزيات ،ِف عصره إمام حناة البصرة، النحوي
 .فهو عيال على الكسائي، من أراد أن يتبحر ِف النحو: قال الشافعي

وأوحد ، وواحدهم ِف الغريب، اجتمع ِف الكسائي أنه كان أعلم الناس بالنحو: قال ابن اْلنباري
، وجيلس على كرسي، فكان جيمعهم، يضبط عليهم حىت ال، كانوا يكثرون عليه،  ِف علم القرآن

 .حىت الوقوف، وهم يضبطون عنه، ويتلو
 .وينقطون على قراءته مصاحفهم، كنت أحضر بني يدي الكسائي وهو يتلو :قال خلف

وقتيبة بن مهران ، ونصي بن يوسف الرازي، وأبو احلارث الليث، أبو عمر الدوري: تال عليه
وعيسى بن ، وأبو محدون الطيب، وأمحد بن جبي اْلنطاكي، سريجوأمحد بن أب ، اْلصبهاين

 .وعدة، سليمان الشيزري
 .وخلف البزار، وأبو عبيد، حيىي الفراء: لة عنهومن النقَ 

وخمتصر ، النوادر الكبي() وكتاب، تءاوكتاب ِف القرا، معاين القرآن() :منها، وله عدة تصانيف
 .وغي ذلك، ِف النحو

 



فواهلل  ؛لعلهم يرجعني: قلت، ما أخطأ فيها صيب فأخطأت ِف آية، يت بالرشيدصلَّ : قال الكسائي
 رُ قد يعث ُ  ،يا أمي املؤمنني: قلت أي لغة هذه؟: لكن قال، أخطأت: ما اجرتأ الرشيد أن يقول

 .أما هذا فنعم: قال ،ادوَ اجلَ 
 .وأموااًل  اونال جاهً ، ب ولده اْلمنيوأدَّ ، كان الكسائي ذا منزلة رفيعة عند الرشيد

 :وفاته
سي ) ؛عن سبعني سنةً ، سنة تسع ومثانني ومائة، بقرية أرنبوية، رمحه اهلل( بالري) توِف الكسائي

 .(141: 142 :ص  9ج   أعالم النبالء للذهيب
 .اشتهر بالرواية عنه أبو احلارث والدوري

القراءة على عرض ، ثقة معروف حاذق ضابط ،أما أبو احلارث فهو الليث بن خالد البغدادي
غاية النهاية   ) ؛توِف سنة أربعني ومائتني ،كان أبو احلارث من أجالء أصحاب الكسائي،  الكسائي

 (.42ص   2ج   البن اجلزري
سي أعالم ) ؛شيخ املقرئني حفص بن عمر الدوري الضرير، الكبي، العاَل، أما الدوري فهو اإلمام

 (.521 :ص  11ج   النبالء للذهيب
رمجة موجزة للقراء الثالثة الذين أضافهم العلماء ليكتمل هبم عدة القراء العشرة من سوف نذكر ت

 :وهم، أصحاب القراءات املشهورة

 أبو جعفر: ( اإلمام8)

 .أحد اْلئمة العشرة ِف حروف القراءات ،القارئ يزيد بن القعقاع املدين: هو
 .أبو جعفر: كنيته

 .ربيعة املخزومي هلل بن عياش بن أبعبدامواله : تال على
وقد صلى ، عن أخذهم عن أب بن كعب، وابن عباس، أب هريرة: على اأنه قرأ أيضً : وذكر مجاعة

 .بابن عمر
 .لكنه ِف اإلقراء إماما، وهو قليل الرواية جد   ،وابن عباس، أب هريرة: وحدث عن

 .وطائفة، ن وردانوعيسى ب، وسليمان بن مسلم بن مجاز، نافع بن أب نعيم: قرأ عليه القرآن
 .لعزيز بن أب حازمعبداو ، والدراوردي، مالك بن أنس: وحدث عنه

 .والنسائي، ابن معني: ووثقه
 .ودعت له، أن أم سلمة مسحت على رأسه: أخربين أبو جعفر: قال سليمان بن مسلم

 .زمن معاوية: قال مىت علمت القرآن؟: سألت أبا جعفر: وعن حيىي بن عباد

 



وِف ا، وكان ِف دينه فقيهً  -قال رجل ْلب جعفر  :قال، حدثنا ابن زيد بن أسلم: وقال ابن وهب
، حرامه متُ وحرَّ ، حالله ذا  إذا أحللتُ : قال ،لك ما آتا  من القرآن اهنيئً : - دنياه أبلهَ 

 .وعملت مبا فيه
 .وكان من العباد، كان يتصدق حىت بإزاره: وقيل ،يلقنهم، وكان يصلي خلف القراء ِف رمضان

فما شك ، نظروا ما بني حنره إىل فؤاده كورقة املصحف، ملا غسل أبو جعفر :قال نافع بن أب نعيم
 .من حضره أنه نور القرآن

 :وفاته
سي أعالم ) ؛وتسعني سنةً  ابضعً : وعاش ،رمحه اهلل( سنة سبع وعشرين ومائة) توِف أبو جعفر
 (.227: 222 :ص  5ج   النبالء للذهيب
 .وأبو الربيع سليمان بن مسلم بن مجاز ،أبو احلارث عيسى بن وردان :عنهاشتهر بالرواية 
فهو أبو احلارث عيسى بن وردان املدين من أصحاب نافع ِف القراءة على أب : أما ابن وردان

غاية النهاية   البن ) ؛ستني ومائة وتوِف سنة ،ضابط، حمقق وراوٍ ، حاذق، مقرئ، إمامٌ  ...جعفر
 (.616ص   1ج   اجلزري

 .ضابط، جليل، مقرئ ،فهو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن مجاز: وأما ابن مجاز
غاية النهاية   ) ؛سبعني ومائة توِف ابن مجاز بعد سنة ،قرأ على أب جعفر وشيبة بن نصاح ونافع

 (.415ص   1ج   البن اجلزري

 يعقوب بن إسحاق: ( اإلمام9)

أحد القراء  ،مقرئ البصرة، احلافظ، اجملود، ماماإل ،يعقوب بن إسحاق بن زيد احلضرمي: هو
 .العشرة
 .أبو حممد: كنيته

 .ولد يعقوب بن إسحاق بعد الثالثني ومائة: ميالده
: من اومسع أحرفً ، ومهدي بن ميمون، وأب اْلشهب العطاردي، أب املنذر سالم الطويل: تال على

 .محزة الزيات
والوليد بن ، يسوَ وحممد بن املتوكل رُ ، ملؤمنعبدابن  روح: فتال عليه، ازدحم القراء على يعقوب

واملنهال بن شاذان أبو ، ومحيد بن وزير، وكعب بن إبراهيم، خلالق املكفوفعبداوأمحد بن ، حسان
 .وعدد كثي، وأبو حامت السجستاين، عمر الدوري

، لهلَ وعِ ،  القرآنينا باحلروف واالختالف ِفن رأَ يعقوب أعلم مَ : قال العالمة أبو حامت السجستاين
 .ومذاهب النحو، ومذاهبه

 



 .هو صدوق: وقال أمحد بن حنبل
 ،  ِف زمنه مثله َل يرَ ، يعقوب احلضرمي :قال أبو القاسم اهلذيل

ً
والقرآن ، بالعربية ووجوهها اكان عامل

 ا.زاهدً ا، عً ورِ ا، نقي  ا، تقي  ، فاضاًل ، واختالفه
سي ) ؛فاضاًل ا، حنوي  ا، متحريً ، هبا اقيمً ، بالقراءة اكان يعقوب حاذقً : وقال أبو طاهر بن سوار

 (.169: 172 :ص  10ج   أعالم النبالء للذهيب
، وال الفقهاء، من القراء انا بعد الفحص والتنقيب أن أحدً غْ َل يبلُ : رمحه اهلل() قال اإلمام الذهيب

وال منعوه منها ، روا قراءتهواملأمون أنك، واْلمني، وال اخللفاء كالرشيد، وال النحاة، وال الصلحاء
، وأقرأ هبا أصحابه بالعراق، بل مدحها غي واحد، والشتهر، لنقل، ولو أنكر أحد عليه، أصاًل 

بل تلقاها ، فما أنكر عليه مسلم، جامع البصرة بقراءهتا ِف احملراب سنني متطاولة واستمر إمامَ 
 (.170 :ص  10ج   سي أعالم النبالء للذهيب) ؛الناس بالقبول

 :وفاته
 10ج   سي أعالم النبالء للذهيب) ؛سنة مخس ومائتني، رمحه اهلل( ِف ذي احلجة) توِف يعقوب

 (.172 :ص 
 .يسوَ امللقب برُ ، حممد بن املتوكلو  ،ملؤمنعبداوممن اشتهر بالرواية عنه روح بن 

ضابط ، ثقة ،جليل، مقرئ، ملؤمن اهلذيل البصري النحويعبداح بن وْ فهو أبو احلسن رَ : أما روح
ملؤمن سنة أربع أو مخس عبداح بن وْ مات رَ  ،وروى عنه اإلمام البخاري ِف صحيحه ،مشهور

 (.225ص   1ج   غاية النهاية   البن اجلزري) ؛وثالثني ومائتني
مقرئ حاذق ، يسوَ هلل حممد بن املتوكل اللؤلؤي البصري املعروف برُ عبدافهو أبو : يسوَ وأما رُ 

 .ضابط مشهور
 (.242ص   2ج   غاية النهاية   البن اجلزري) ؛مثان وثالثني ومائتني يس بالبصرة سنةوَ رُ توِف : وفاته

 خلف بن هشام: ( اإلمام11)

أحد  ،املقرئ، شيخ اإلسالم، احلجة، احلافظ، اإلمام ،خلف بن هشام بن ثعلب البغدادي: هو
 .القراء العشرة

 .أبو حممد: كنيته
 .مخسني ومائةولد خلف بن هشام سنة : ميالده

 .وابتدأ ِف طلب العلم وهو ابن ثالث عشرة ،حفظ القرآن وهو ابن عشر سنني
، وأبا شهاب احلناط عبدربه، وأبا عوانة، ومحاد بن زيد، مالك بن أنس: مسع خلف بن هشام

 .وعدة، وأبا اْلحوص، ومحاد بن حيىي، القاضي اوشريكً 

 



وإسحاق ، حيىي بن آدم: ومحل احلروف عن ،اوغيمه، وعلى أب يوسف اْلعشى، سليم: وتال على
 .وتصدر لإلقراء والرواية ،وطائفة، املسييب

وأمحد بن ، وحممد بن اجلهم السمري، وسلمة بن عاصم، أمحد بن يزيد احللواين: روى عنه القراءة
 .وآخرون، وإدريس احلداد، اقوأمحد بن إبراهيم الورَّ ، وحممد بن حيىي الكسائي، أب خيثمة
وموسى بن ، وأبو حامت، وأبو زرعة، سننه() وأبو داود ِف، صحيحه() عنه مسلم ِفوحدث 

وابنه حممد ، وحممد بن إبراهيم بن أبان السراج، وأبو القاسم البغوي، وأبو يعلى املوصلي، هارون
 .وعدد كثي، بن خلف

، ءات السبعوال يكاد خيرج فيه عن القرا، ليس بشاذ أصاًل  ،وله اختيار ِف احلروف صحيح ثابت
 .وأخذ عنه خلق ال حيصون

فأنفقت مثانني ألف درهم ، من النحو بابٌ  أشكل عليَّ : مسعته يقول: قال محدان بن هانئ املقرئ
 .حىت حذقته

 .ثقة فٌ خلَ : وغيمها، والنسائي، قال حيىي بن معني
لف بن ما رأيت أنبل من خ: قال احلسني بن فهم ،فاضاًل ا، كان خلف عابدً : وقال الدارقطين

وكان يقرأ علينا من حديث أب عوانة ، مث يأذن ْلصحاب احلديث، كان يبدأ بأهل القرآن،  هشام
 ا.مخسني حديثً 

 :وفاته
وقد شارف ، سنة تسع وعشرين ومائتني، رمحه اهلل( ِف سابع شهر مجادى اآلخرة) توِف خلف

 1ج   لنهاية   البن اجلزريغاية ا) ،(576: 520 :ص  10ج   سي أعالم النبالء للذهيب؛ )الثمانني
 .(272: 272ص  

 اوكان قيمً  ،هلل املروزيعبداوممن اشتهر بالرواية عنه أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن 
 .بالقراءة

ص   1ج   غاية النهاية   البن اجلزري) ؛توِف إسحاق بن إبراهيم ِف سنة ست ومثانني ومائتني
155.) 

قرأ  ،مقرئ العراق، لكرمي احلداد البغداديعبداأبو احلسن إدريس بن  :اأيضً وممن اشتهر بالرواية عنه 
 .ورحل الناس إليه، وتصدر لإلقراء ،البزار على خلفٍ 
 .وطبقتهم، ومصعب الزبيي، وحيىي بن معني، وأمحد بن حنبل، عاصم بن علي: وحدث عن

، واحلسن بن سعيد املطوعي، دانوأمحد بن مح، أبو احلسني أمحد بن بويان: تال عليه القرآن الكرمي
 .وغيهم

 



 .وآخرون، طيعيوأبو بكر القَ ، وأبو بكر بن جماهد، وأبو القاسم الطرباين، النجاد: وروى عنه
 .وفوق الثقة بدرجة ،ثقة: فقال، سئل عنه الدارقطينو 

 .ه وصالحهلثقتِ  ؛كتب الناس عنه: وقال أمحد بن املنادي
سي أعالم النبالء ) ؛وله ثالث وتسعون سنةً ، وتسعني ومائتنيسنة اثنتني ، توِف يوم عيد اْلضحى

 (.22 :ص  12ج   للذهيب
 .ظوا على القرآن والسنةوحافَ  ،هؤالء اْلئمة وأمثاهلم هم الذين خدموا اْلمة اإلسالمية

 :رمحهم اهلل() رمحه اهلل( عن هؤالء اْلئمة) السيوطي قال اإلمام
ومجعوا احلروف  ،وبالغوا ِف االجتهاد ،قام جهابذة اْلمة ،احلقملا اتسع اخلرق وكاد الباطل يلتبس ب

وأركان  ،لوهاوميزوا الصحيح واملشهور والشاذ بأصول أصَّ  ،ا الوجوه والرواياتوُ زَ وعَ  ،والقراءات
 .لوهافصَّ 

مث إمساعيل بن  ،مث أمحد بن جبي الكوِف ،فأول من صنف ِف القراءات أبو عبيد القاسم بن سالم
مث أبو بكر حممد بن أمحد بن  ،مث أبو جعفر بن جرير الطربي ،الكي صاحب قالونإسحاق امل

جامًعا  ،مث قام الناس ِف عصره وبعده بالتأليف ِف أنواعها ،مث أبو بكر بن جماهد ،عمر الداجواين
 .وأئمة القراءات ال حتصى ،وموجًزا ومسهًبا ،ومفرًدا

 ؛مث حافظ القراءات أبو اخلي ابن اجلزري ،ذهيبهلل العبداوقد صنف طبقاهتم حافظ اإلسالم أبو 
 (.206ص   1ج   اإلتقان ِف علوم القرآن للسيوطي)

 .هلل رب العاملني احلمدُ  وآخر دعوانا أنِ 
 .والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين ،وعلى آله وصحبه ،وصلى اهلل على نبينا حممد
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