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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمــد هلل النــارش يف اخللــق فضلــه ،والباســط باجلــود يــده ،نحمــده يف مجيــع أمــوره ،ونســتعينه عــى رعايــة

حقوقــه ،ونشــهد أن ال إلــه غــره ،وأن حممــد ًا عبــده ورســوله ،أرســله بأمــره صادعـ ًا وبذكــره ناطقـ ًا ،فــأ ّدى

أمين ـ ًا ومــى رشــيد ًا ،وخ ّلــف فينــا رايــة احلــق مــن تقدّ مهــا َمـ َـرق ومــن خت ّلــف عنهــا ز ََهــق ومــن ِلز َمهــا
َِلــق ،حيــث قــال الرســول األعظــم صــى اهلل عليــه والــه  :إين قــد تركــت فيكــم أمريــن لــن تضلــوا بعــدي
مــا إن متســكتم هبــا :كتــاب اهلل وعــريت أهــل بيتــي ،فــإن اللطيــف اخلبــر قــد عهــد إيل أهنــا لــن يفرتقــا حتــى
يــردا عــي احلــوض كهاتــن ومجــع بــن مســبحتيه وال أقــول كهاتــن ومجــع بــن املســبحة والوســطى فتســبق
إحدامهــا االخــرى ،فتمســكوا هبــا ال تزلــوا وال تضلــوا وال تقدموهــم فتضلــوا.

وبــا أن الرســول األعظــم صــى اهلل عليــه والــه هــو األعلــم بالقــرآن الكريــم وماســوف حيــدث للقــرآن

بعــده عــى مــر العصــور والدهــور مــن النــاس يف تعــدد القــراءات القرآنيــة لذلــك ارشــدنا اىل القــرآن والعــرة

الطاهــرة مع ـ ًا مــن خــال حديــث الثقلــن الرشيــف املتواتــر وعنــد التمســك هبــا ســوف التكــون عندنــا

مشــكلة بــأي قــراءة نقــرأ كــا جــاء عنهــم عليهــم الســام(إقرؤا كــا يقــرء النــاس ولكــن خــذوا تفســر

القــرآن وفهمــه منــا أهــل البيــت)  ،فهــم أعلــم مــن غريهــم بالقــرآن الــذي نــزل يف بيوهتــم عليهــم افضــل
الصــاة وأتــم الســام .

(م ْن هم العرتة )؟
يعرف ولكن نحتاج اىل معرفة َ
وال بد من اإلشــارة هنا اىل أن القرآن أشــهر من أن ّ

يف حديــث الثقلــن وهــذا مــا بينــه أمــر املؤمنــن عليــه الســام كــا روى االمــام الصــادق عــن آبائــه عــن

احلســن عليهــم الســام قــال  :ســئل أمــر املؤمنــن عليــه الســام عــن معنــى قــول رســول اهلل ( إين خملــف
ـن العــرة ؟ فقــال  :أنــا واحلســن واحلســن واالئمــة التســعة مــن ولــد
فيكــم الثقلــن  :كتــاب اهلل وعــريت ) َمـ ْ

احلســن  ،تاســعهم مهدهيــم وقائمهــم  ،ال يفارقــون كتــاب اهلل وال يفارقهــم حتــى يــردوا عــى رســول اهلل
صــى اهلل عليــه وآلــه حوضــه.

وبتوجيــه ورعايــة أالمــن العــام للعتبــة العباســية املقدســة ســاحة الســيد أمحــد الصــايف تــم تأســيس مركــز

علــوم القــرآن وتفســره وطبعــه والــذي أخــذ عــى عاتقــه اإلهتــام بالقــرآن الكريــم والعــرة الطاهــرة اللــذان
مــن متســك هبــا معــا لــن يضــل ولــن يــزل كــا بـ ّـن لنــا رســولنا األعظــم صــى اهلل عليــه والــه وســلم .

وال خيفــى عــى اجلميــع أن بلدنــا والبلــدان املجــاورة تقــرأ القــرآن بروايــة حفــص بــن ســليامن عــن عاصــم

بــن أيب النجــود  ،أمــا يف بقيــة البلــدان فيقــرؤون القــرآن بقــراءات أخــرى ؛ عــى ســبيل املثــال يف مــر

واجلزائــر واملغــرب يقــرؤون بقــراءة ورش عــن نافــع ويف الســودان والصومــال يقــرؤون بروايــة حفــص

الــدوري عــن أيب عمــرو بــن العــاء البــري ويف ليبيــا يقــرؤون بقــراءة قالــون عــن نافــع والتوجــد قــراءة
واحــدة أمجــع عليهــا مجيــع املســلمني وإنــا هنــاك قــراءات مشــهورة وأخــرى غــر مشــهورة فمثــا القــراءات
املشــهورة تعــرف بالقــراءت الســبعة أو العــرة أو األربعــة عــر ومنهــا التــي قــل انتشــارها بــن القـ ّـراء

وتُعــرف بالقــراءات غــر املشــهورة.

ونحــن يف هــذا العمــل املبــارك نحــاول مجــع مــا نســتطيع الوصــول إليــه مــن القــراءات القرآنيــة مــن

مصادرهــا وقــد إختذنــا املتــن القــرآين مــن قــراءة حفــص عــن عاصــم  ،وقــد أرشنــا للكلمــة التــي هلــا قــراءات
متعــددة باللــون األمحــر  ،ووضعنــا جــدوالً لتلــك الكلــات التــي ُأ ْختُلِـ َ
ـف يف قراءهتــا  ،فالكلمــة التــي هلــا
قــراءات متعــددة وضعــت حتــت عنــوان( :النــص املصحفــي) ،وأمامهــا حقـ ً
ا يبـ ّـن أوجــه القــراءة التــي ُقـ ِـرأ
هبــا ،وحق ـ ً
ا آخــر يبـ ّـن أســم القــارئ الــذي قــرأ هبــا.

وقد أرشنا إىل مصادر تلك القراءات يف آخر الكتاب طبقا ألرقام اهلوامش املدرجة يف اجلدول.

وكذلك أحلق الكتاب برتاجم ألهم األسامء التي تكرر ذكرها يف هذا اجلزء  ،وأما ترمجة بقية األسامء

سيكون يف اجلزء األخري أن شاء اهلل تعاىل.

بمحمد وعرتته
ونسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد إلمتام العمل بمنه وجوده إنه سميع جميب الدعاء
ّ
الطاهرين ِعدل القرآن الكريم.

ضياء الدين الزبيدي
مدير مركز علوم القران وتفسريه وطبعه

-متهيد-

لقد وردت بعض املصطلحات املهمة التي تكرر ذكرها يف هذا الكتاب التي حتتاج اىل توضيح ،مثل:
اإلمالة

هــي تقريــب الفتحــة مــن الكــرة واأللــف مــن اليــاء مــن غــر قلــب خالــص وال إشــباع مبالــغ فيــه ،وتســمى بـــ

(اإلمالــة الكــرى) ،و ُي َعـ َّـر عنهــا عنــد املتقدمــن بـــ (الكــر) و (اليــاء) و (اإلضجــاع) و (البطــح) و (الــي) و (إمالة
شــديدة) و (إمالــة حمضــة) و (إمالــة خالصــة) و (إمالــة تامــة) و (إشــام الكــر).
التقليل

ـن) و
ـن َبـ ْ َ
هــو النطــق باأللــف بحالــة بــن الفتــح واإلمالــة الكــرى ،وتســمى بـــ (اإلمالــة الصغــرى) ،و ( َبـ ْ َ
(بــن اللفظــن) ،و ُي َعـ َّـر عنهــا عنــد املتقدمــن بـــ (التلطيــف) (وا ُملل َّطــف) و (الرتقيــق) و (إمالــة متوســطة) و (إمالــة

وســطى) ،و (إمالــة يســرة) ،و (إمالــة ضعيفــة) و (إمالــة لطيفــة) و (بــن بــن) ،و (بــن الكــر والتفخيــم) ،و (بــن
الكــر والفتــح) و (بــن اإلمالــة والفتــح) و (بــن اإلمالــة والتفخيــم) و (إمالــة غــر خالصــة).
التحقيق

هو النطق باهلمزة عىل صورهتا كاملة الصفات من خمرجها الذي هو أقىص احللق.
التسهيل

هــو جعــل اهلمــزة بينهــا وبــن احلــرف املجانــس حلركتهــا ،فتجعــل اهلمــزة املفتوحــة بــن اهلمــزة املحققــة

واأللــف ،وجتعــل املكســورة بــن اهلمــزة املحققــة واليــاء املمــدودة ،وجتعــل املضمومــة بــن اهلمــزة والــواو املمــدودة،
وال ُيضبــط ذلــك إال باملشــافهة وهــو أشــهر معــاين التســهيل وأكثرهــا اســتعامالً.
اإلدغام الكبري

هو التقاء حرف متحرك بآخر متحرك بحيث يصريان حرفا مشددا .

وال يوجد من هذا النوع يف رواية حفص عن عاصم إال كلامت معدودة يف املتامثل ،مثل:
ـف وإِ َّنــا َلـه َلن ِ
 كلمــة (ت َْأ َمـنَّـــا) يف قولــه ســبحانه وتعــاىلَ ﴿ :قا ُلــو ْا َيــا َأ َبا َنــا َمــا َلـ َون﴾
َاص ُح َ
ُ
وسـ َ َ
ـك الَ ت َْأ َمـنَّـــا َع َل ُي ُ
(يوســف  )11واألصــل هــو تأمنُـ ـنَا ولكــن ُأدغــم حــرف النــون املرفــوع إعرابــا يف النــون الــذي بعــده فأصبحــت
ت َْأ َمنَّــا .ويتــم نطــق هــذا اإلدغــام مــع اإلشــام أو االختــاس وهــو اإلتيــان ببعــض احلركــة بضــم الشــفتني كمــن يريــد

النطــق بضمــة ،إشــارة إال أن احلركــة املحذوفــة هــي ضمــة النــون األوىل.
اجونِّـــي ِف اللِّ َو َقــدْ َهــدَ ِ
 كلمــة َاجونِّـــي) يف قولــه تعــاىلَ ﴿ :قـ َ
ان﴾ (األنعــام  )80إذ األصل يف كلمة
(أ ُ َت ُّ
ـال َأ ُ َت ُّ
اجونِّـي :أحتاجونَنِي.
َأ ُ َت ُّ
﴿ما َم َّكنِّي﴾ (الكهف  )95األصل فيها ما مكنَنِي.
و َوال يوجد يف رواية حفص أمثلة من اإلدغام الكبري يف املتجانس أو املتقارب.
وهذه اهم املصطلحات التي تكرر ذكرها يف هذا اجلزء.
لذا ارشنا اليها بشكل خمترص.
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النص املصحفي

القارئ

أوجه القراءة

( ﭔ)

(جواب)
ُ

( ﭚ ﭛ)

ِ
(باإلدغام الكبري)

( ﭧ)

( َقدَ ْرناها)

(ﭳ ﭴ ﭵ )

( ﭺ)

احلسن  -ابن أيب اسحاق  -األعمش

()1

ِ
(قل احلمدُ َ ّل)

(بالتقليل)

()2

عاصم  -شعبة

()3

( ُق َل احلمدُ ِ ّل)

ِ
(باإلمالة)

مل يذكر القارئ

()4

أبو السامل

()5

أبو السامل

()6

محزة  -الكسائي  -خلف  -ورش

()7

األزرق

(بإبدال مهزة الوصل ألف ًا مع املدّ
( ﭼ)

الطويل)

مل يذكر القارئ

()8

(تسهيلها بني بني بدون فصل)

( ﭾ ﭿ)

(أما ترشكون)

( ﮟ)

( َأ َم ْن)

مل يذكر القارئ

()9

محزة  -الكسائي  -ابن عامر  -ابن كثري  -نافع  -أبو جعفر -

()10

خلف

األعمش  -املطوعي

()11

(بتحقيق اهلمزتني وبينهام مدة)

ابن عامر  -هشام

()12

(بتليني الثانية والفصل بينهام
( ﮮ)

بألف)

( ﮅﮆ)

()13

(بتخفيف الثانية بدون فصل)
(أإهل ًا)

نافع  -أبو عمرو  -قالون  -هشام
ابن كثري  -ورش

()14

مل يذكر القارئ

()15

ِ
(باإلدغام (الكبري)

مل يذكر القارئ

()16
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النص املصحفي
( ﮍ)

أوجه القراءة
(ذاه )(وقف ًا)

القارئ
الكسائي

()17

( ذوات )

()18

ابن ايب عبلة

( ﮎ)

( َ َبجة )

()19

ابن ايب عبلة

( ﮦ ﮧ)

(باالدغام الكبري)

( ﯟ)

(ونجعلكم)

( ﯳ)

( ﯴ)

()20

احلسن

()21

()22

ابو عمرو  -ابن عامر  -روح  -احلسن  -االعمش -

( ت ََّذكَّرون )

()23

نافع  -ابن كثري  -عاصم  -ابو عمرو  -ابن عامر  -شعبة

( َتتَذكّرون)

()24

( َي َّذكَّرون)
( ﯩ)

مل يذكر القارئ

اليزيدي  -يعقوب  -هشام

 ابن ذكوان  -يعقوب  -ابو جعفرأبوحيوة

(الريح)

()25

ابن كثري  -محزة  -الكسائي  -خلف

( ن ُُش ًا)

()26

نافع  -ابو عمرو  -ابن كثري  -يعقوب  -ابو جعفر

(ن ُْش ًا)

()27

ابن عامر

(ن َْش ًا)

()28

محزة  -الكسائي  -خلف

( ﯽ)

(باالمالة (وقف ًا)

()29

( ﯿ ﰀ)

(ﯿ ترشكون)

()30

محزة  -الكسائي  -ورش
محزة  -الكسائي  -ابن عامر  -نافع  -ابن كثري  -خلف -
ابو جعفر

8

9

10

النص املصحفي

القارئ

أوجه القراءة

( ﭗ)

(باإلدغام الكبري)

()31

مل يذكر القارئ

( ﭩﭪ)

(باإلدغام الكبري)

()32

مل يذكر القارئ

( ﭴ)

( إ ّيان)

()33

(بل َأ ْد َر َك)

(ﭷ ﭸ)

السلمي

()34

ابن كثري  -ابو عمرو  -عاصم  -ابو جعفر  -يعقوب  -شعبة -
محيد بن قيس  -املفضل

(بل أ َّد َر َك)

()35

ابن حميصن

ْ
(بل آ ْد َر َك)

()36

ابن حميصن  -عبد اهلل بن عباس  -عبد اهلل بن مسعود -
ابن ايب مجرة  -احلسن  -قتادة  -ابو رجاء

(بل أآ َّد َر َك)

()37

ابن حميصن

َ
(بل ا ْد َر َك)

()38

عطاء بن يسار  -ورش  -عطاء بن السائب

(بىل َأ َأ ّد َر َك)

()39

مل يذكر القارئ

(بىل َأ َّد َار َك)

()40

ابن عباس

ْ
(بل تَدَ ارك)

()41

يب
ُأ ّ

( َب َل ا ّد َرك)

()42

سليامن بن يسار  -عطاء بن السائب

(أم تدارك)

()43

يب
ُأ ّ

(بىل آ ْد َر َك)

()44

ابن عباس

( َب ِل ا َّد َر َك)

()45

عاصم  -ابن عباس  -االعمش  -ابو رجاء  -االعرج  -شيبة
 طلحة بن مرصف  -توبة العنربي  -احلسن  -شعبة -عطاء بن يسار  -سليامن بن يسار

( أم َأ َّد َر َك)

()46

جماهد

(بل َأ َأ َّد َر َك)

()47

عبد اهلل بن مسعود

()48

ابن عباس

()49

مل يذكر القارئ

(بىل ا ّدرك)
(بل آ َأ َّد َر َك)

11

النص املصحفي

القارئ

أوجه القراءة
(بالتسهيل واملد)

( ﯬ)

( ﯰ)

أبو عمرو  -نافع  -قالون

()50

(بالتسهيل والقرص)
(بالتخفيف والقرص)

()51

ابن كثري  -رويس  -ورش

()52

الكسائي  -روح

(إذا)

()53

ابن عامر  -أبو جعفر

(إنا)

()54

ابن عامر  -نافع  -الكسائي  -يعقوب

(آءنا)

()55

ابن عامر  -هشام

(بالتسهيل واملد)

()56

(بالتسهيل والقرص )
( ﮯ)

ِ
(ضيق)

أبو عمرو  -أبو جعفر
ابن كثري

()57

ابن كثري

()58

( ﯕ)

(باالمالة )

()59

محزة  -الكسائي  -ورش

( ﯝ)

(باالمالة )

()60

محزة  -الكسائي  -ورش

( ﯠ)

ف)
(ر َد َ
َ

( ﯫ)

(باالمالة)

( ﯳﯴ)

(باإلدغام الكبري)

( ﯵ)

( َت ُك ُّن)

االعرج ( ابن هرمز )

()61

الدوري

()62

مل يذكر القارئ

()63

ابن حميصن  -محيد بن قيس  -حممد بن السميفع

()64

(بتسهيل اهلمز
( ﰋ)

أ -مع املدّ

ب  -مع القرص)

ابو جعفر

()65

(بتثليث مد اهلمزة )

االزرق

()66

12

13

14

النص املصحفي

أوجه القراءة

( ﭒ)

( باالمالة وقف ًا)

القارئ
محزة -الكسائي  -ورش

()67

( ﭚ)

(بِ ِحك َِمه)

()68

جناح بن حبيش

( ﭬ)

(باالمالة)

()69

ابو عمرو  -محزة  -الكسائي  -ورش

( ﭮﭯ)

الص ُّم)
( َي ْس َم ُع ُّ

( ﭰ ﭱ)

(بتسهيل الثانية كالياء)

()71

ﭶتدي ال ُع ْم َي)
(ﭵ َ ْ

()72

(ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)

ابن كثري  -ابو عمرو  -ابن حميصن  -محيد بن قيس  -عباس -

()70

(وما أنت ٍ
هباد ال ُع ْم َي)

ابن ايب اسحاق

( ﮐ ﮑ)

محزة  -الشنبوذي  -حييى بن وثاب  -االعمش -
طلحة بن مرصف  -ابن يعمر

()73

املطوعي  -حييى بن احلارث  -ابو حيوة

()74

عبد اهلل بن مسعود

()75

بن مسعود

(وما إن َ ْت ِدي ال ُع ْم َي )
(وما أن َ ْتتدي ال ُع ْم ُي )

( ﮏ)

نافع  -ابن كثري  -ابو عمرو  -ابو جعفر  -رويس

(تن ّبئهم)

()76

يب
ُأ ّ

(حتدّ ثهم)

()77

حييى بن سالم

(جترحهم)

()78

مل يذكر القارئ

( َتك ِْل ُم ُه ْم)

()79

ابن عباس  -جماهد  -سعيد بن جبري  -أبو زرعة -
اجلحدري  -ابو حيوة  -ابن ايب عبلة  -عكرمة -
طلحة بن مرصف  -احلسن  -ابو رجاء

ّ
(إن الناس)

()80

ابن عامر  -ابن كثري  -نافع  -ابو عمرو  -خلف  -أبو جعفر

( بأن الناس)

عبد اهلل بن مسعود

()81

( ﮞ ﮟ)

( باالدغام الكبري )

( ﮥ)

( باالمالة )

( ﮭ)

( َأ َماذا)

مل يذكر القارئ

()82

محزة  -ابن ذكوان

()83

ابو حيوة

()84

15

القارئ

النص املصحفي

أوجه القراءة

( ﯟ ﯠ)

( باالدغام الكبري)

( ﯠ)

(لتسكنوا بالتاء)

مل يذكر القارئ

()85

مل يذكر القارئ

()86

( ﯯ)

(الص َور)
ُّ

()87

احلسن

( ﯹ)

(باالمالة)

()88

محزة  -ابن ذكوان

( ﯼﯽ )

(وكُل آتُو ُه)

()89

الكسائي  -ابن عامر  -ابو عمرو  -ابن كثري  -نافع  -عاصم

(وك ٌُّل أتاه)

()90

قتادة

(و ُك ُّل َن ات َْو ُه)
( ﯾ)

(ﰀ ﰁ)

( َد ِخرين)

ورش

()91

احلسن  -االعمش

()92

(باالمالة وصالً)
(باالمالة وقف ًا)

السويس

()93

ابو عمرو  -محزة  -الكسائي  -ورش

()94

( ﰂ)

ِ
(حتسبها)

()95

( ﰓ)

(يفعلون)

()96

نافع  -ابن كثري  -ابوعمرو  -الكسائي
ابن كثري  -ابو عمرو  -ابن عامر  -عاصم  -ابن حميصن -

اليزيدي  -يعقوب  -هشام  -ابن ذكوان  -شعبة  -االزرق
 -احلسن

16

17

88

28

18

النص املصحفي

القارئ

أوجه القراءة

ابن كثري  -أبو عمرو  -نافع  -ابن عامر  -إسامعيل ابن جعفر

(فز ِع ِ
يوم ِئ ٍذ)

()97

( ﭙ ﭚ)

(فز ِع يو َم ِئ ٍذ)

()98

نافع ( يف رواية )  -ورش

()99

مل يذكر القارئ

(فز ٍع ِ
يوم ِئ ٍذ)

-خلف  -يعقوب  -أبو جعفر

( ﭞ)

( باالمالة )

()100

محزة  -ابن ذكوان

( ﭣ)

( باالمالة )

()101

ابوعمرو  -ورش  -الدوري

( ﭤ ﭥ)

(باالدغام)

()102

محزة  -الكسائي  -هشام

( ﭰ)

(هذي)

( ﭲ ﭳ)

(التي حرمها)

()103

ِ
(وأن ات ُْل)
(ﭾ ﭿ)

(وات ُْل)

عبد اهلل بن مسعود

()105

يب
ُأ ّ

()106

( ﮃ)

(باالمالة)

( ﮛ)

( يعملون )

يب
عبد اهلل بن مسعود ُ -أ ّ

()107

محزة  -الكسائي  -ورش

()108

ابن كثري  -ابو عمرو  -محزة  -الكسائي  -خلف

()109

أوجه القراءة
(بإمالة فتحة الطاء)

( ﮝ)

عبد اهلل بن مسعود  -ابن عباس

()104

(أن اتْل  -بغري واو )

النص املصحفي

ابن حميصن

القارئ
محزة  -الكسائي  -خلف  -شعبة

()1

(بإمالة فتحة الطاء بني بني)

()2

نافع

()3

محزة  -ابو جعفر

(بإظهار نون سني عند امليم)
(بالسكت عىل احلروف)

ابو جعفر

()4

19

النص املصحفي
( ﮢﮤ )

أوجه القراءة
(باإلدغام الكبري)

مل يذكر القارئ

()5

()6

محزة  -الكسائي  -ابو عمرو  -خلف  -ورش

(بالتقليل)

()7

ابو عمرو  -االزرق  -ورش

( ﮯ)

( ُف ْرعون )

()8

مل يذكر القارئ

( ﯚ)

( َي ْذ َب ُح)

( ﮨ)

(باإلمالة)

القارئ

ابن حميصن  -ابو حيوة

()9

(بتسهيل الثانية مع القرص)
( ﯭ)

(بالتسهيل مع املد)

()10

ابن كثري  -ابو عمر  -نافع  -االزرق  -رويس  -االصبهاين -
قالون

االصبهاين  -ابو جعفر

()11

(بالتحقيق والفصل بألف)

هشام

()12

20

21

22

النص املصحفي

أوجه القراءة

( ﭑ)

(ولِنُم ِّك َن)

( ﭑ ﭒ)

(باالدغام الكبري)

( ﭕﭖ

ﭗﭘ)

( ﭢ ﭣ)

القارئ
االعمش

()13

مل يذكر القارئ

()14

ُ
ُ
وجنُو ُدمها)
فرعون
(و َيرى
وهامان ُ
َ
()15
(بإمالة يرى)

ُ
ُ
وجنُو ُدمها)
فرعون
(و َيرى
وهامان ُ
َ
(بدون إمالة)

( َأ ِن ْار ِضعيه)

()17

عمر بن عبد الواحد  -عمر بن عبد العزيز

( َأ َن ْار ِضعيه)

()18

ورش

( ﭽ)
( ﮄ)

َ
(خاطِني)

( ﮇ)

(امرأ ْه)(وقف ًا)

( ﮉ)

( ُق َّر ْه)(وقفا)

محزة  -الكسائي  -خلف  -االعمش  -حييى بن وثاب -

()19

طلحة بن مرصف  -ابن سعدان  -الفضل  -عبد اهلل بن مسعود
مل يذكر القارئ

()20

ابن كثري  -أبو عمرو  -الكسائي  -يعقوب

()21

ابن كثري  -ابو عمرو  -الكسائي  -يعقوب

()22

(ال تقتلوه قرة عني يل ولك)
ﮏ)

احلسن

()16

(وح ْزن ًا)
ُ

(ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

محزة  -الكسائي  -خلف  -االعمش  -عبد اهلل بن مسعود

(ال تقتلوه قرة عني يل وله)

()23

( ﮐ)
( ﮛ)

( ُف َواد)

( ﮝ)

(مؤسى)

وج ٌه آخر البن مسعود

()24

( قرة عني يل والك ال تقتلونه)
(باإلمالة)

عبد اهلل بن مسعود

ابن مروان  -ابن عباس

()25

محزة  -الكسائي  -ورش

()26

ابو عمرو  -امحد بن موسى

()27

مل يذكر القارئ

()28

23

النص املصحفي

( ﮞ)

أوجه القراءة
( َف ِزع ًا)

()29

(فِ ْرغ ًا)

()30

مل يذكر القارئ

( َق ِرع ًا)

()31

ابن عباس

()32

ابن عباس

()33

مل يذكر القارئ

()34

اخلليل بن أمحد

()35

فضالة بن عبيد

( َق ْرع ًا)

( ُف ُرغ ًا)
( َف ِرغ ًا)

( ﮱ)

ابو زرعة بن عمرو بن جرير  -ابو اهلذيل

( َلت ُْش ِعر)

( ﯥ ﯦ)

عبد اهلل بن مسعود

()36

( َف َب َصت)
( َف َب ِصت)
(جانب)
َ

( ﯕ)

أبو العالية  -ابن حميصن  -فضالة بن عبيد  -احلسن -
يزيد بن قطيب  -حممد بن السميفع -

(فِ ْزغ ًا)

( ﮢ)

القارئ

()37

قتادة

()38

عيسى

()39

النعامن بن سامل

()40

قتادة  -احلسن  -األعرج  -زيد بن عيل

(جنَب)
َ

()41

قتادة

(جنْب)
ُ

()42

احلسن

(جنْب)
َ

(باإلدغام بال ُغنّة)

خلف

()43

24

25

26

النص املصحفي
( ﭔ)

أوجه القراءة
(باإلمالة)

()44

محزة  -الكسائي  -خلف  -ورش

(بالتقليل)

()45

األزرق

( ﭠ ﭡ)

(حني غفلة)
َ

( ﭧ)

( َي َقتِّالن)

( ﭯ)

( ﭷ)
( ﭹ)

القارئ

ابو طالب القارئ

()46

نعيم بن ميرسة

()47

(فاستعانه)

()48

احلسن  -سيبويه  -ابن مقسم  -الزعفراين

(فاستعاثه)

()49

سيبويه

(فلكزه)

()50

عبد اهلل بن مسعود

(فنكزه)

()51

وج ٌه آخر البن مسعود

(باإلمالة)

()52

محزة  -الكسائي  -خلف  -ورش

(بالتقليل)

()53

األزرق

(ﮇ ﮈ)

(باإلدغام الكبري)

( ﮈ)

(ر ُّب)
َ

( ﮌﮍ)

(باالدغام)

مل يذكر القارئ

()54

ابن حميصن

()55

أبو عمرو  -الدوري

()56

( ﮎ ﮏ)

(باإلدغام الكبري)

()57

مل يذكر القارئ

( ﮑ ﮒ)

(باإلدغام الكبري)

()58

مل يذكر القارئ

( ﮛﮜ ﮝ)

(فال جتعلني ظهري ًا)

( ﮫﮬ)

(باإلدغام الكبري)

( ﯗ)

( َي ْب ُطش)

( ﯸ ﯹ)

( ﯺ)

عبد اهلل بن مسعود

()59

مل يذكر القارئ

()60

أبو جعفر  -احلسن

()61

(باإلمالة )(وقف ًا)

()62

محزة  -الكسائي  -ورش  -خلف

(بالتقليل)(وقف ًا)

()63

االزرق

(باإلمالة )

()64

محزة  -الكسائي  -ورش  -خلف

(بالتقليل)

()65

االزرق

27

28

النص املصحفي

أوجه القراءة

(ﭖ)

(باإلمالة )

( ﭗ)

ب)
(ر ِّ َ
َ

( ﭥ)

(باإلمالة)

(ﭩ ﭪ)
( ﭪﭫ)
(ﭯ)
( ﭲﭳ )

()66

نافع  -ابن كثري  -أبو عمرو  -أبو جعفر

ِِ
(دون ِم)

الدوري

()68

ابو عمرو

()69

ِ
(دونُ ُم ﭪ)
ِ
(خ ْطبكام)

(ال ن ُْس ِقي)

محزة  -الكسائي

()70

(امرأتني حابستني تذودان)

مل يذكر القارئ

()71

()72

شمر

()73

طلحة بن مرصف

(ت ُْسقى)(بالتاء)

ابن عامر  -أبو عمرو  -أبو جعفر  -شيبة  -احلسن  -قتادة

الزاي)
(بإشامم الصاد ّ
(بزاي خالصة)

طلحة بن مرصف

()74

()75

(برتقيق الراء)
( ﭶ)

محزة  -الكسائي  -ورش

()67

( َي ْصدُ ر)
( ﭵ)

القارئ

محزة  -الكسائي  -رويس  -خلف

()76

()77

مل يذكر القارئ

()78

األزرق

(الرعاء)
َّ

()79

ابو عمرو  -عياش

(الرعاء)
ُّ

()80

مل يذكر القارئ

(باإلمالة )

()81

محزة  -الكسائي  -ورش  -خلف

(بالتقليل)

()82

االزرق

( ﭿ)

(باإلمالة )

()83

محزة  -الكسائي  -ورش

(ﮌ)

(باإلمالة )

()84

محزة  -ابن ذكوان

(ﮌ ﮍ )

احدامها)
(فجاءت ُه ْ

(ﭼ )

ابن حميصن

()85

( ﮍ)

(باإلمالة )

()86

ابو عمرو  -محزة  -الكسائي  -ورش

( ﮜ)

(باإلمالة )

()87

محزة  -ابن ذكوان

29

النص املصحفي
(ﮠ ﮡ)

( ﮫ)

القارئ

أوجه القراءة
(باالدغام الكبري)
أبت)
(يا َ

مل يذكر القارئ

()88

ابن عامر  -ابو جعفر

()89

(يا َأب ْه)(وقفا)

ابن كثري  -ابن عامر  -يعقوب  -أبو جعفر

()90

( ﮬ)

(باإلبدال)

()91

ورش  -السويس

( ﮱ)

(باإلبدال)

()92

ورش  -السويس

( ﯗ ﯘ)

(إن ُأريد)
ِّ َ

()93

نافع  -ابو جعفر

( ﯙ ﯚ)

( ﯚﯛ)

(أن ِ
انك َحك)(بوصل األلف ،
وكرس الكاف)

()94

احدى)
(أنكحك ْ
(باإلمالة)(وقفا)

( ﯝ)

(هاتي)
ّْ

أبو عمرو  -أمحد بن موسى  -ورش

()95

أبوعمرو  -أمحد بن موسى  -ورش

()96

أبوعمرو  -ورش  -محزة  -الكسائي
ابن كثري

()97

( ﯰ)

ِ
(ستجدن)
َ

()98

نافع  -ابو جعفر

( ﯲ)

(باإلمالة)

()99

محزة  -ابن ذكوان

( ﯼ)

( َأ ْيام)
( َأ َّي)

()100

ابو عمرو  -العباس  -احلسن

()101

عبد اهلل بن مسعود

(ﯾ)

(ما قضيت)

(ﰀ)

ِ
(عدْ وان)

عبد اهلل بن مسعود

()102

أبو حيوة  -ابن قطيب

()103

30

31

32

النص املصحفي

أوجه القراءة

(ﭓ)

(باإلمالة )

( ﭝ ﭞ)
( ﭞ)

القارئ
محزة  -الكسائي  -ورش

()104

(باإلدغام الكبري)

()105

مل يذكر القارئ

ِ
(ألهل ُه )(وصالً)

()106

محزة

( ﭠ ﭡ)

إن ﭡ)
( َّ

()107

نافع  -ابن كثري  -أبو عمرو  -أبو جعفر

( ﭣﭤ )

(لعلِّ َ ﭤ)

()108

نافع  -ابن كثري  -أبو عمرو  -أبو جعفر  -ابن عامر

( ﭨ)

(ج ْذوة)
ُ
ِ
(ج ْذوة)

محزة  -خلف  -األعمش  -طلحة بن مرصف  -أبو حيوة -
حييى بن وثاب

()109

الكسائي  -ابن عامر  -أبو عمرو  -ابن كثري  -نافع -

()110

( ﭪ)

(باإلمالة )

( ﭪ ﭫ)

(باإلدغام الكبري)

( ﭯ)

(باإلمالة)

يعقوب  -أبو جعفر

ابوعمرو  -الدوري  -ورش

()111
()112

محزة  -الكسائي  -ورش

()113

(بإبدال اهلمزة ياء ساكنة وقفا)
(ﭲ)

(بالروم وقفا)

( ﭼ ﭽ)

()114

محزة  -هشام

()115

محزة  -هشام

()116

(ال َب ْقعة)

()117

األشهب  -العقييل  -مسلمة

(إنِّ َ أنا)

()118

نافع  -ابن كثري  -أبو عمرو  -أبو جعفر

( َأنِّ )

مل يذكر القارئ

()119

(بتسهيل اهلمزة)

( ﮇ)

محزة  -هشام

(بالتسهيل بني بني عىل روم حركة
اهلمزة وقفا)

( ﭶ)

مل يذكر القارئ

()120

(بإمالة الراء واهلمزة)
(بالتقليل)

االصبهاين  -ورش

()121

محزة  -الكسائي  -شعبة  -ابن ذكوان  -خلف  -هشام -
قالون

ورش  -االزرق

()122

(بإمالة اهلمزة فقط)
(بإمالة الراء)

ابو عمرو

()123

السويس

()124

33

النص املصحفي
( ﮊ)
( ﮋ)

( ﮦ)

( ﮨ)

أوجه القراءة

القارئ

()125

احلسن

َ
(جأ ٌّن)

()126

محزة  -الكسائي  -ورش  -خلف

(باإلمالة)
(بالتقليل)

()127

االزرق

(الر ْهب)
ُّ

()128

ابن عامر  -محزة  -الكسائي  -عاصم  -خلف  -األعمش -

(الر َهب)
َّ

()129

ابن كثري  -نافع  -ابو عمرو  -عاصم  -ابو جعفر  -حفص

(الر ُهب)
ُّ

()130

قتادة  -احلسن  -عيسى  -اجلحدري

(فذان َِّك)

()131

ابن كثري  -أبو عمرو  -رويس

(فذانِ َ
يك)

()132

ابن هرمز  -شبل

(فذا َن ْي َك)
(فذان َ
ِّيك)

()134

ابن كثري  -عبد اهلل بن مسعود  -شعبة

( ﯧ)

(م َع ِي)

يعقوب

()135

()136

نافع  -ابن كثري  -أبوعمرو  -ابن عامر -عاصم  -محزة -
الكسائي

ِ
(ر ًد ًا) (بنقل حركة اهلمزة اىل الدال
وحذف اهلمزة)
(يصدِّ ْقني)

(إنِّ َ )

نافع  -أبو جعفر  -ورش

()137

الكسائي  -ابن عامر  -أبو عمرو  -ابن كثري  -نافع -

()138

( ُي َصدِّ قوين)
( ﯫ ﯬ)

ابن كثري  -عبد اهلل بن مسعود  -عيسى  -أبو نوفل -

()133

( ﯞ)

( ﯩ)

 -يعقوب

ابن كثري

(يقتلوين) (وصال ووقفا)

( ﯨ)

الشنبوذي

أبو جعفر  -خلف  -يعقوب
ُأيب  -زيد بن عيل

()139

نافع  -ابن كثري  -أبوعمرو  -أبو جعفر

()140

34

النص املصحفي
( ﯮ)

( ﯲ)

( ﯴﯵ)

القارئ

أوجه القراءة
(يكذبوين) (وصال ووقفا)
(يكذبوين)(وصال)

يعقوب

()141

ورش

()142

( َع َضدك)

()143

احلسن  -عيسى

( ُع ُضدك)

()144

احلسن  -زيد بن عيل

( ُع ْضدك)

()145

احلسن

( َع ِضدك)

()146

مل يذكر القارئ

( َع ْضدك)

()147

احلسن

(باإلدغام الكبري)

مل يذكر القارئ

()148

35

36

النص املصحفي
(ﭒ)
( ﭛ)

أوجه القراءة
(باإلمالة)

القارئ
محزة  -ابن ذكوان

()149

(باإلمالة) (وقفا)
(بالتقليل)

()150

ابو عمرو -محزة  -الكسائي -ابن ذكوان -الصوري  -خلف
االزرق

()151

ابن كثري  -ابن حميصن  -جماهد

(ﭣ )

(قال)

( ﭥ ﭦ)

(ربِّ َ أعلم)
َ

( ﭦﭧ)

(باإلدغام الكبري)

()152

نافع  -ابن كثري  -أبوعمرو  -أبو جعفر

()153

مل يذكر القارئ

()154

( ﭨ)

(باإلمالة)

()155

محزة  -ابن ذكوان

( ﭩ)

(باإلمالة)

()156

محزة  -الكسائي  -ورش

( ﭭ)

(يكون)

( ﭰ)

(باإلمالة)

( ﮉ)

(لعلِّ َ )

( ﮔ ﮕ)

(باإلدغام الكبري)

( ﮞ)

( َي ْر ِجعون)

()161

(باإلمالة)

()162

محزة  -الكسائي  -خلف  -ورش

(بالتقليل)

()163

أبوعمرو  -االزرق  -الدوري

(باإلمالة)

()164

أبوعمرو  -محزة  -الكسائي  -خلف  -ورش

()165

أبوعمرو  -االزرق  -ورش

( ﯛ)

( ﯭ)

محزة  -الكسائي  -خلف

()157

أبو عمرو  -ورش  -الدوري

()158

نافع  -ابن كثري  -أبو عمرو  -ابن عامر  -ابو جعفر

()159

(بالتقليل)

مل يذكر القارئ

()160

(ﯮ ﯯ)

(باإلدغام الكبري)

( ﯯ)

(باإلمالة)

(ﯰ)

(باإلمالة)(وقفا)

نافع  -محزة  -الكسائي  -يعقوب  -خلف  -ابن حميصن -
شيبة  -محيد بن قيس

مل يذكر القارئ

()166

الدوري

()167

محزة  -الكسائي  -ورش

()168

37

38

النص املصحفي

القارئ

أوجه القراءة

( ﭠ)

(باإلبدال)

( ﭹ ﭺ)

(ﭹ رمح ٌة)

( ﭿﮀ)

(باإلمالة)

()171

(ساحران)

()172

( ﮱ)

( ﯓ)

()169

( َت َّظاهرا)

عيسى  -أبو حيوة

()170

(سحران) (برتقيق الراء)
(ا ّظاهرا)

السويس

محزة  -الكسائي  -ورش
ابن عامر  -أبو عمرو  -ابن كثري  -نافع  -ابوجعفر  -خلف
 يعقوب  -احلسناألزرق

()173

عبد اهلل بن مسعود  -طلحة بن مرصف  -األعمش

()174

حمبوب  -احلسن  -أبوحيوة  -حييى بن احلارث الذماري -

()175

( ﯗ)

(برتقيق الراء)

( ﯚ)

(بإبدال اهلمزة)

( ﯞﯟ )

(باإلدغام الكبري)

( ﯠ)

(باإلمالة)

( ﯢ)

( َأتَّبِ ُع ُه)

( ﯴ)

(باإلمالة)

أبو خالد  -اليزيدي
ورش

()176

ورش  -السويس

()177

مل يذكر القارئ

()178

محزة  -الكسائي  -ورش

()179

زيد بن عيل

()180

محزة  -الكسائي  -ورش

()181

39

40

النص املصحفي

أوجه القراءة

( ﭓ)

(و َصلـنْا)
َ

القارئ
احلسن

()182

( ﭕ ﭖ)

(باإلدغام الكبري)

()183

مل يذكر القارئ

( ﭜﭝﭞ)

(باإلدغام الكبري)

()184

مل يذكر القارئ

( ﭣ)

(باإلمالة)

(ﮛ
ﮜ)

(باإلدغام الكبري)

محزة  -الكسائي  -ورش

()185

مل يذكر القارئ

()186

( ﮡ)

(باإلمالة)

()187

محزة  -الكسائي  -ورش

( ﮣ)

( ُنت َ
ف)
َخ ّط ُ

()188

املنقري
ّ

بى)
ُْ
(ت َ
( ﮬ)

( ﮮ)

( ﯵ ﯶ)

()189

(باإلمالة)
(ينَى)
ُْ

نافع  -عاصم  -أبوجعفر  -رويس -يعقوب -
سهل بن شعيب النهمي  -أبو حاتم
محزة  -الكسائي  -ورش

()190

مل يذكر القارئ

()191

( ُث ُمرات)
( َث ْمرات)

()192

أبان بن تغلب

()193

مل يذكر القارئ

(إ ِّمها) (وصال)

محزة  -الكسائي

()194

41

42

النص املصحفي

القارئ

أوجه القراءة

(ﭞ)

(باإلمالة)

()195

محزة  -الكسائي  -ورش

( ﭡ)

(يعقلون)

()196

أبوعمرو  -السويس  -الدوري

(ﭣ ﭤ)

( َأ َم ْن ﭤ)

()197

طلحة بن مرصف

( ﭫ ﭬ)

(متاع ًا احلياةَ)

()198

مل يذكر القارئ

( ﭮ ﭯ)

(ثم ْه َو)(وصال)

()199

الكسائي  -أبوجعفر  -قالون

( ﮂ ﮃ)

(باإلدغام الكبري)

()200

مل يذكر القارئ

(ﮉ)

( َغ ِوينا)

(ﮋ)

(باإلبدال)

عاصم  -أبان

()201

السويس

()202

( ﮣ)

(ينادهيم)
ُ

()203

يعقوب

(ﮩ)

( َف ُع ِّم َي ْت)

()204

األعمش  -جناح بن حبيش  -أبو زرعة بن عمرو بن جرير

( ﮯ)

(يساءلون)(باإلدغام)
َّ

( ﯘ)
( ﯧ ﯨ ﯩ)
( ﯫ)

(باإلمالة)
(بالتقليل)

(بالتقليل)

()205

()206

محزة  -الكسائي  -خلف  -ورش

()207

أبوعمرو  -االزرق  -الدوري

(باإلدغام الكبري)
(باإلمالة)

طلحة بن مرصف

مل يذكر القارئ

()208

()209

محزة  -الكسائي  -خلف  -ورش

()210

االزرق

( ﯰ ﯱ)

(باإلدغام الكبري)

( ﯲ)

(تَـ ُك ّن)

( ﰇ)

(ت َْر ِجعون)

مل يذكر القارئ

()211

ابن حميصن

()212

يعقوب

()213

43

44

النص املصحفي

القارئ

أوجه القراءة
(بتسهيل اهلمزة بني بني)

( ﭒ)

(بإبداهلا ألف ًا ممدودة)
(بحذفها)

( ﭡ)

(بِ ِضئاء)

نافع  -أبو جعفر  -األزرق  -ورش

()214

األزرق  -ورش

()215

الكسائي

()216

قنبل

()217

( ﭿ ﮀ)

(باإلدغام الكبري)

()218

مل يذكر القارئ

( ﮫﮬ )

(باإلدغام الكبري)

()219

مل يذكر القارئ

( ﮮ)

(عليه ْم)
ُ

( ﮭ)

( ﯖ ﯗ)

( ﯗ)

محزة

()220

(باإلمالة)
(بالتقليل)

()221

محزة  -الكسائي  -خلف  -ورش

()222

األزرق

(مفاتيحه لتنوء)

()223

االعمش

(مفتاحه لينوء)

()224

بديل بن مسرية

(مفاحته لينوء)

()225

بديل بن مسرية

يف (حالة الوقف بالنقل واالدغام)

محزة  -هشام

()226

( ﯦ)

(ال َفارحني)

(ﯨ)

َّبع)
(وات ْ

( ﯪ)

(باإلمالة)

مل يذكر القارئ

()227

مل يذكر القارئ

()228

محزة  -الكسائي  -ورش

()229

45

46

النص املصحفي
( ﭖ)

( ﭪ ﭫ ...
ﭮ)

أوجه القراءة
ِ
(عند َي)

القارئ
نافع  -ابن كثري  -أبو عمرو  -أبو جعفر

()230

(ﭪ َي ْس َأ ُل ﭬﭭ املجرمون)

()231

مل يذكر القارئ

(ﭪ َي ْس َأ ُل ﭬ ﭭ املجرمني)

()232

مل يذكر القارئ

(ﭪ ت َْس َأ ْل ﭬ ﭭ املجرمني)

()233

أبو جعفر

(ﭪتسأل ﭬ ﭭ املجرمون)

()234

ابن سريين  -أبو العالية

( ﮓ)

(باإلمالة)

()235

محزة  -الكسائي  -ورش

( ﮙ)

(باإلمالة)

()236

أبو عمرو  -ورش  -الدوري

( ﮟ)

(فِ َي ٍة)

( ﮯ ....
ﯢ)

( ﯘﯙﯚ)
( ﯛ ﯜ ﯝ)

( ﯟ)

()237

(بالوقوف عىل وي)

الكسائي

()238

(بالوقوف عىل ويك)

أبو عمرو  -يعقوب

()239

(بتسهيل اهلمزة)

()240

االصبهاين  -ورش

(باإلدغام الكبري)

()241

مل يذكر القارئ

()242

االعمش

( َم َّن اهللُ)
( َم ُّن اهللِ)

()243

االعمش

َ
ف)
(لُ ِس َ

()244

(ال ن ُ
ف)
ْخ ِس َ
( َلت ُ
ُخ ِّسف)

( ﰂ ﰃ)

أبو جعفر

محزة  -الكسائي  -أبو عمرو -ابن عامر  -ابن كثري  -نافع
 -أبو جعفر  -خلف

عبد اهلل بن مسعود  -طلحة بن مرصف  -االعمش

()245

عبد اهلل بن مسعود

()246

(باإلمالة) وقف ًا

محزة  -الكسائي  -ورش

()247

47

69

29

48

النص املصحفي

أوجه القراءة

( ﭜﭝ )

(باإلدغام الكبري)

( ﭪ)

(باإلمالة)

( ﭲﭳ
ﭴ)

( ﭵ)

( ﭸ)

محزة  -الكسائي  -ورش
عبد اهلل بن مسعود

()250

(باإلمالة)

()251

أبو عمرو  -ورش  -الدوري

( َي ُصدُّ نْك)

()252

يعقوب

()253

مل يذكر القارئ

( ُي ِصدُّ ن ََّك)

( ﮟ)

(ت َْر ِجعون)

( ﮡ ﮣ)

()248

(فال جتعلن ﭴ)

(ﮏ ﮐ ﮑ)

( ﮡ)

مل يذكر القارئ

()249

(باإلدغام الكبري)

النص املصحفي

القارئ

مل يذكر القارئ

()254

يعقوب  -عيسى

()255

القارئ

أوجه القراءة
(السكت عىل كل حرف)

أبو جعفر

()1

(نقل فتحة اهلمزة اىل امليم
وحذف اهلمزة)

محزة  -ورش

()2

( ﯕ)

( َف َل ُي ْع ِل َم َّن)

()3

حممد بن عبد اهلل بن احلسن

( ﯙ)

(و َل ُي ْع ِل َم َّن)

()4

حممد بن عبد اهلل بن احلسن  -الزهري
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النص املصحفي

(ﭡ)

أوجه القراءة
(إحسان ًا)
(ح َسن ًا)
َ

القارئ
يب  -اجلحدري
ُأ ّ

()5

عيسى  -اجلحدري  -أبو رجاء  -أبو العالية  -الضحاك

()6

( ﮊ )(مرتان)

(باإلمالة)

()7

الدوري

( ﮎ)

(باإلمالة)

()8

الكسائي

( ﮒ)

(ليقو َل َّن)

()9

مل يذكر القارئ

( ﮙ ﮚ)

(باإلدغام الكبري)

( ﮭ)

(ﮮ)

(ﯔ)

ِ
َحمل)
(ولن ْ

مل يذكر القارئ

()10

ابن حميصن  -احلسن  -عيسى  -نوح القارئ

()11

(ولتحمل) بالتاء

عثامن بن عفان  -أبو انس  -زيد  -يعقوب

()12

(باإلمالة لأللف الثانية)

الكسائي  -ورش

()13

(بالتقليل)

()14

األزرق

(باإلمالة)

()15

الكسائي  -ورش

(بالتقليل)

()16

األزرق

َ
(خطِيئتِ ِه ْم)

()17

داود بن ايب هند

َ
(خطِيئاتِ ِـه ْم)

داود بن ايب هند

()18

َ
مسهلة بني بني)
(خ َط ِئه ْم) (هبمزة َ

داود بن ايب هند

()19
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(ﭘ)

( ﭚﭛ)
( ﭭ)
( ﭮ)

أوجه القراءة

(وإبراهيم)
ُ

النخعي  -أبو جعفر  -أبو حنيفة

()20

(باإلدغام الكبري)
(و ُ َ
ت ِّل ُقون)
َ

()22

ََ
(وت َّل ُقون)

()23

( َأفِك ًا)

( ﮃ)
( ﮕ)

(ت ََر ْوا)

()26

( َي ْبدَ ُأ)

()27

()21

زيد بن عيل  -السلمي

السلمي  -عون العقييل  -زيد بن عيل -عبادة -ابن ايب ليىل -
ابن الزبري

ابن الزبري  -فضيل بن زرقان
يعقوب

()25

أبو عمرو  -عيسى  -الزبري

( َي ْبدا) بغري مهزة
( ُي ْب ِدي) وقف ًا

محزة  -الكسائي  -عاصم  -شعبة  -خلف  -الشنبوذي -
االعمش  -حييى بن وثاب
الزهري

()28

( ُي ْب ِدي) وقف ًا بالروم او االشامم
(بدا) بإبدال اهلمزة الف ًا
(بتسهيلها بني بني)
(ي ِ
نشى) وقف ًا
ُ

( ﮮ)

()32

الزهري

( ﯝ ﯞ)
( ﯽ)
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()33

محزة  -هشام

()34

محزة  -هشام

()35

محزة  -هشام

()36

ابن كثري-أبو عمرو-ابن حميصن-اليزيدي-احلسن البرصي

()37

(بالسكت عىل الشني)

محزة  -ابن ذكوان  -حفص  -خلف

()38

محزة

()39

(بإبدال اهلمزة الف ًا وقف ًا)
(ﯚ ﯛ )

()30

()31

(بتسهيلها كالواو وقف ًا)

(بالنقل وقف ًا)

محزة  -هشام
محزة  -هشام

(ينشى) وقف ًا بالروم او االشامم
(الن ََّشاءة)

( ﮯ)

محزة  -هشام

()29

(بتسهيلها كالواو وقف ًا)

( ﮩ)

مل يذكر القارئ

()24

(ت َْر ِجعون)

( ﮗ)

القارئ

محزة

()40

(باإلدغام الكبري)

()41

مل يذكر القارئ

(باإلدغام الكبري)

()42

مل يذكر القارئ

(بياء بدل اهلمزة)

()43

أبو جعفر  -الذماري
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النص املصحفي
( ﭓ)

( ﭛ)
( ﭩ)
(ﭧ ﭨ ﭩ

أوجه القراءة
(جواب)
ُ

احلسن  -سامل االفطس  -عمرو بن دينار

()44

(باإلمالة)

()45

محزة  -الكسائي  -خلف  -ورش

(بالتقليل)

()46

األزرق

(باإلدغام)

أبو عمرو  -نافع  -ابن عامر-محزة -الكسائي  -عاصم -شعبة

()47

(فإهنم وما يعبدون من

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ)

دون اهلل)

( ﭭ)

(إث ًام)

( ﭮﭯ )

القارئ

يب
ُأ ّ

()48

يب
ُأ ّ

()49

(مود ُة َب ْينِكُم)

()50

ابن كثري  -أبو عمرو  -الكسائي  -ابن حميصن  -اليزيدي  -احلسن

(مود ًة بينَـكم)

()51

نافع  -ابن عامر -عاصم  -يعقوب  -خلف  -احلسن  -أبو جعفر-

(مود ٌة بينَـكم)

()52

عاصم  -أبو عمرو  -شعبة  -االعمش  -احلسن  -أبو حيوة -

(مود ُة بينَـكم)

()53

 جماهد  -رويسشعبة

األعشى  -ابن ايب عبلة  -حييى بن وثاب
عاصم  -شعبة  -األعشى

(إنّام مود ُة بينِكم)

()54

عبد اهلل بن مسعود

(إنام مود ُة بينِهم)

()55

يب
ُأ ّ

( ﭲ)

( باإلمالة)

()56

أبو عمرو  -محزة  -الكسائي  -ورش

( ﭽ)

(باإلمالة)

()57

محزة  -الكسائي  -ورش

( ﭾ)

(باإلمالة)

()58

أبو عمرو  -ورش  -الدوري

( ﮅﮆ )

(باإلدغام الكبري)

( ﮍ ﮎ ﮏ)

ب)
(ر ِّ َ
َ

( ﮏﮐ )

(باإلدغام الكبري)

مل يذكر القارئ

()59

نافع  -أبو عمر -أبو جعفر

()60

مل يذكر القارئ

()61

55

النص املصحفي

أوجه القراءة

( ﮛ)

(النُّ ُبو َءة)

القارئ
مل يذكر القارئ

()62

( ﮪﮫ )

(باإلدغام الكبري)

()63

مل يذكر القارئ

( ﮰ)

(باإلدغام الكبري)

()64

مل يذكر القارئ

(أئنَّكُم)

عاصم  -محزة  -الكسائي  -خلف  -شعبة

()65

(آينكم) بالتسهيل واملد
( ﮬ)

(أينكم) بالتسهيل والقرص
(آئنكم)

نافع  -رويس  -ورش
ابن عامر  -هشام
أبو عمرو  -نافع  -قالون  -أبو جعفر

()69

(بالتسهيل والقرص)
(آئنكم)

()67

()68

(بالتسهيل واملد)
( ﯘ)

()66

أبو عمرو  -قالون

ابن كثري  -نافع  -رويس  -ورش

()70

ابن عامر  -هشام

()71

( ﯩ)

(ايتنِا)

(ﯱ ﯲ)

(باإلدغام الكبري)

عاصم  -شعبة  -األعشى

()72

مل يذكر القارئ

()73

56

57

58

النص املصحفي
( ﭒ)
( ﭓ)

أوجه القراءة
(باإلمالة)
(ر ْسلنا)
ُ

القارئ
محزة  -ابن ذكوان

()74

أبو عمرو

()75

( ﭔ)

(إبراهام)

()76

ابن عامر -ابن ذكوان  -هشام

( ﭕ)

(باإلمالة)

()77

أبو عمرو  -محزة  -الكسائي  -ورش

()78

محزة  -الكسائي  -أبو عمرو  -يعقوب  -خلف  -أبو زيد

()79

مل يذكر القارئ

(ﭭ)

( َلنُن ِْجينَّ ُه)
( َلنُن َِّج َينْ ُه)

(بإشامم السني الضم)
( ﭺ)

(سوء)

()80

نافع  -ابن عامر  -الكسائي  -أبو جعفر  -رويس -هشام -
ابن ذكوان
عيسى  -طلحة بن مرصف

()81

(الوقف بالنقل)

محزة  -هشام

()82

(الوقف باإلدغام)

محزة  -هشام

()83

( ﭼ)

(باإلمالة)

()84

محزة

( ﮆ)

( ُمن ُْجوك)

()85

ابن كثري  -محزة  -الكسائي  -عاصم  -شعبة  -خلف  -يعقوب

( ﮉ ﮊ)

(باإلدغام الكبري)

( ﮏ)

( ُمن َِّزلون)

( ﮔ)
( ﮙ)
( ﯚ)
(ﯝ)

(ر ْجز ًا)
ُ

ابن عامر  -الكسائي  -عاصم  -شعبة  -األعشى
ابن حميصن

()88

(باإلمالة)
(وعا َد)

()86

()87

( َي ْف ِسقون)
ٍ
(وعاد)

مل يذكر القارئ

()89

أبو حيوة  -االعمش

()90

أبو عمرو  -ورش  -الدوري

()91

حييى بن وثاب

()92

محزة  -حفص

(وثمود ًا)
ٍ
ٍ
وعاد)
وثمود (عىل قراءة

نافع  -ابن كثري  -ابن عامر  -أبو عمرو  -الكسائي

()93

( ﯞ)

حييى بن وثاب

()94

( ﯠ ﯡ)

(باإلدغام الكبري)

( ﯢ ﯣ)

(مساكنُهم)

( ﯥ ﯦ)

(باإلدغام الكبري)

مل يذكر القارئ

()95

االعمش

()96

مل يذكر القارئ

()97

59

60

النص املصحفي

أوجه القراءة

( ﭕ ﭖ)

(باإلدغام)

القارئ
أبو عمرو  -محزة  -الكسائي  -هشام

()98

( ﭖ)

(باإلمالة)

()99

محزة  -ابن ذكوان

( ﭗ)

(باإلمالة)

()100

ابوعمرو  -محزة  -الكسائي  -ورش

( ﮍ)

(البِيوت)

()101

ابن كثري  -ابن عامر  -محزة  -الكسائي

( ﮗ ﮘ)

(باإلدغام الكبري)

أبو عمرو  -سالم

()102

ابن كثري  -نافع  -محزة  -الكسائي  -ابن عامر  -عاصم

( ﮙ)

(تَدْ عون)

()103

 -شعبة  -االعشى  -حسني اجلعفي  -أبو جعفر  -خلف -

( ﮦ)

(باإلمالة)

()104

الدوري

( ﯤ ﯥ)

(باإلدغام الكبري)

( ﯥ)

(باإلمالة)
(بالتقليل)

يعقوب

مل يذكر القارئ

()105

()106

محزة  -الكسائي  -خلف  -ورش

()107

األزرق

61

الرقم
1
2

املصدر

(احتاف الفضالء ج 2ص( )258البحر املحيط ج7ص( )83الكشاف للزخمرشي ج3ص( )343جممع البيان
للطربيس ج7ص( )393املحتسب البن جني ج2ص)185
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ج7ص( )196احلجة البن خالويه ص( )273احلجة أليب زرعة ص ( )533السبعة البن جماهد ص)484

4

(البحر املحيط ج7ص)84

5

(البحر املحيط ج7ص)84

6

(احتاف الفضالء ج 2ص( )258الغيث للسفاقيس ص)449

7

(احتاف الفضالء ج 2ص)258

8

(احتاف الفضالء ج 2ص( )259الغيث للسفاقيس ص)447

9
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15
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16
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19
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25
26
27
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30

(البحر املحيط ج7ص( )86التبيان للطويس ج  8ص ( )79املعاين للفراء ج  2ص ) 297

63

الرقم

املصدر

31
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(تفسريالقرطبي ج 7ص ( )203الكشاف للزخمرشي ج3ص( )347تفسري الرازي ج12ص)449
(االعراب للنحاس ص ( )705البحر املحيط ج7ص( )87التبيان للطويس ج  8ص ( )80تفسريالطربي ج
 21ص ( ) 115تفسريالقرطبي ج 7ص ( )203الكشاف للزخمرشي ج3ص)347

(االعراب للنحاس ص ( )705اإلمالء للعكربي ج  2ص ( )174تفسريالقرطبي ج 7ص ( )203الكشاف
للزخمرشي ج3ص ( )347جممع البيان للطربيس ج  7ص ( )397املحتسب البن جني ج2ص)187
(احلجة أليب زرعة ص ( )535تفسري الرازي ج12ص)449

(البحر املحيط ج7ص( )87تفسريالقرطبي ج 7ص ( )203املحتسب البن جني ج2ص( )187تفسري
الرازي ج12ص)449

(البحر املحيط ج7ص( )87تفسريالقرطبي ج 7ص ( )203الكشاف للزخمرشي ج3ص( )347الكشف
للقييس ج2ص( )628تفسري الرازي ج12ص)449
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44

(املحتسب البن جني ج2ص)187

45

46
47
48
49

50

(اإلمالء للعكربي ج  2ص  ( )174البحر املحيط ج  7ص ( ) 92التبيان للطويس ج  8ص )80

(تفسريالقرطبي ج 7ص ( )203السبعة البن جماهد ص ( )485الكشاف للزخمرشي ج3ص ( )347جممع
البيان للطربيس ج  7ص ( )397املحتسب البن جني ج2ص( )187تفسري الرازي ج12ص)449

(البحر املحيط ج7ص( )87تفسريالطربي ج  21ص ( ) 115تفسريالقرطبي ج 7ص ( )203الكشاف
للزخمرشي ج3ص( )347تفسري الرازي ج12ص)449

(البحر املحيط ج7ص( )87تفسريالقرطبي ج 7ص ( )203الكشاف للزخمرشي ج3ص( )347تفسري
الرازي ج12ص)449

(البحر املحيط ج7ص( )87الكشاف للزخمرشي ج3ص ( )347جممع البيان للطربيس ج  7ص )397
(تفسري الرازي ج12ص)449

(البحر املحيط ج7ص( )87تفسريالقرطبي ج 7ص ( )203الكشاف للزخمرشي ج3ص( )347تفسري
الرازي ج12ص)449

(احتاف الفضالء ج 2ص( )260البحر املحيط ج7ص( )89التبيان للطويس ج6ص( )107التيرس للداين
ص ( )132السبعة البن جماهد ص( )485الغيث للسفاقيس ص( )448الكشف للقييس ج2ص)497

(جممع البيان للطربيس ج8ص( )397تفسري الرازي ج12ص( )449النرش ألبن اجلزري ج2ص)223
(احتاف الفضالء ج 2ص( )260البحر املحيط ج7ص( )89التبيان للطويس ج6ص( )107التيرس للداين

51

ص ( )132السبعة البن جماهد ص( )485الغيث للسفاقيس ص( )448جممع البيان للطربيس ج8ص)397

52

(احتاف الفضالء ج 2ص( )260البحر املحيط ج7ص( )89تفسري الرازي ج12ص)449

(تفسري الرازي ج12ص( )449النرش ألبن اجلزري ج2ص)223

(احتاف الفضالء ج 2ص( )260البحر املحيط ج7ص( )89التبيان للطويس ج6ص( )108التيرس للداين
53

ص ( )132احلجة اليب زرعة ص( )535السبعة البن جماهد ص( )485الغيث للسفاقيس ص)448

(الكشف للقييس ج2ص( )467جممع البيان للطربيس ج8ص( )397تفسري الرازي ج12ص()449النرش
ألبن اجلزري ج2ص)223

(احتاف الفضالء ج 2ص( )260البحر املحيط ج7ص( )89التبيان للطويس ج6ص( )108التيرس للداين
54

ص( )132احلجة البن خالويه ص( )273السبعة البن جماهد ص( )485الغيث للسفاقيس ص)448

(الكشف للقييس ج2ص( )497جممع البيان للطربيس ج8ص( )397تفسري الرازي ج12ص( )449احلجة
أليب زرعة ص ( )535النرش ألبن اجلزري ج2ص)223
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(احتاف الفضالء ج 2ص( )260البحر املحيط ج7ص( )89التبيان للطويس ج6ص( )108التيرس للداين
ص( )132السبعة البن جماهد ص( )485الغيث للسفاقيس ص( )448الكشف للقييس ج2ص)497
(النرش ألبن اجلزري ج2ص)223

(احتاف الفضالء ج 2ص( )260التبيان للطويس ج6ص( )108التيرس للداين ص ( )132جممع البيان
للطربيس ج8ص( )397النرش ألبن اجلزري ج2ص)223

(احتاف الفضالء ج 2ص( )260التبيان للطويس ج6ص( )108التيرس للداين ص ( )132الغيث للسفاقيس
ص( )448جممع البيان للطربيس ج8ص()397تفسري الرازي ج12ص( )451النرش ألبن اجلزري
ج2ص)223

(احتاف الفضالء ج 2ص( )260البحر املحيط ج7ص( )89التيسري للداين ص ( )139تفسريالقرطبي ج

58

7ص ( )205احلجة البن خالويه ص ( ) 274احلجة أليب زرعة ص ( ) 536السبعة البن جماهد ص)485
(الغيث للسفاقيس ص( )449الكشاف للزخمرشي ج3ص( )349جممع البيان للطربيس ج8ص)397
(النرش ألبن اجلزري ج2ص)254

59

(الغيث للسفاقيس ص)449

60

(الغيث للسفاقيس ص)449

61

(اإلمالء للعكربي ج  2ص ( )175البحر املحيط ج7ص( )90الكشاف للزخمرشي ج3ص)350
(املحتسب البن جني ج2ص( )188تفسري الرازي ج12ص)451
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(الغيث للسفاقيس ص)449

63

(الغيث للسفاقيس ص)449

64
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(تفسريالقرطبي ج 7ص ( )206الكشاف للزخمرشي ج3ص( )350املحتسب البن جني ج2ص)188
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69

(الغيث للسفاقيس ص)449
(احتاف الفضالء ج 2ص( )261البحر املحيط ج7ص( )91التبيان للطويس ج  8ص ( ) 84التيسري للداين

70

ص ( )169تفسريالقرطبي ج 7ص ( )207احلجة البن خالويه ص ( )274احلجة أليب زرعة ص ) 536

(السبعة البن جماهد ص ( )486الغيث للسفاقيس ص( )449الكشاف للزخمرشي ج3ص( )351الكشف
للقييس ج  2ص  ( )629جممع البيان للطربيس ج  7ص ( )401النرش ألبن اجلزري ج2ص)254

71

(احتاف الفضالء ج 2ص( )261الغيث للسفاقيس ص)449
(احتاف الفضالء ج 2ص( )261االعراب للنحاس ص ( )706البحر املحيط ج7ص( )91التبيان للطويس

72

ج  8ص ( )85التيسري للداين ص ( )169تفسريالطربي ج  21ص ( ) 129تفسريالقرطبي ج  7ص )208
(احلجة البن خالويه ص ( ) 274احلجة أليب زرعة ص ( ) 537السبعة البن جماهد ص ( )486الغيث

للسفاقيس ص( )449الكشاف للزخمرشي ج3ص( )351املعاين للفراء ج  2ص ( )300الكشف للقييس ج
 2ص  ( )630جممع البيان للطربيس ج  7ص ( )401النرش ألبن اجلزري ج2ص)254

73

(احتاف الفضالء ج 2ص( )261االعراب للنحاس ص ( )706االمالء للعكربي ج  2ص ( )175البحر
املحيط ج7ص( )91تفسريالقرطبي ج  7ص )208

74

(اإلعراب للنحاس ج  2ص ( ) 533الكشاف للزخمرشي ج3ص( )351املعاين للفراء ج  2ص )300

75

(البحر املحيط ج7ص)91

76

(البحر املحيط ج7ص( )91تفسريالقرطبي ج  7ص ( )209الكشاف للزخمرشي ج3ص()353الكشف
للقييس ج  2ص ( )630املحتسب البن جني ج2ص( )189تفسري الرازي ج12ص)454

77

(البحر املحيط ج7ص( )91الكشف للقييس ج  2ص )630

78

(البحر املحيط ج7ص)91

79

(االعراب للنحاس ص ( )707اإلمالء للعكربي ج  2ص ( )175البحر املحيط ج7ص( )91التبيان
للطويس ج  8ص ( )86تفسريالطربي ج  21ص ( ) 139تفسريالقرطبي ج  7ص ( )209الكشاف
للزخمرشي ج3ص ( )351جممع البيان للطربيس ج  7ص ( )401املحتسب البن جني ج2ص( )189املعاين
للفراء ج  2ص ( ) 300تفسري الرازي ج12ص)454

80

(احتاف الفضالء ج 2ص( )262اإلمالء للعكربي ج  2ص ( )175البحر املحيط ج7ص( )91الكشف
للقييس ج  2ص ( )630التبيان للطويس ج  8ص ( )86التيسري للداين ص ( )169تفسريالطربي ج 21
ص ( ) 140تفسريالقرطبي ج  7ص ( )210احلجة البن خالويه ص () 275احلجة أليب زرعة ص ) 538
(السبعة البن جماهد ص ()487الغيث للسفاقيس ص ( )449جممع البيان للطربيس ج  7ص ( )402املعاين
لالعمش ج  2ص ( ) 431املعاين للفراء ج  2ص ( ) 300النرش ألبن اجلزري ج2ص)254
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(البحر املحيط ج7ص( )91التبيان للطويس ج  8ص ( )86تفسريالقرطبي ج  7ص ( )210احلجة أليب

81

زرعة ص ( ) 538الكشاف للزخمرشي ج3ص( )353الكشف للقييس ج  2ص ( )631املحتسب البن

82

(الغيث للسفاقيس ص)452

83

(الغيث للسفاقيس ص)447

84

(البحر املحيط ج7ص)92

85

(الغيث للسفاقيس ص)452

86

( خمترص البديع ص ) 110

87

(احتاف الفضالء ج 2ص)262

88

(الغيث للسفاقيس ص)451

جني ج2ص( )190تفسري الرازي ج12ص)454

(احتاف الفضالء ج 2ص( )262البحر املحيط ج7ص( )94التبيان للطويس ج  8ص ( ) 87التيسري للداين

89

ص ( )169تفسريالطربي ج  21ص ( )150تفسريالقرطبي ج  7ص ( )215احلجة البن خالويه ص)275
(احلجة أليب زرعة ص () 539السبعة البن جماهد ص ( )487الغيث للسفاقيس ص( )449الكشاف

للزخمرشي ج3ص( )355الكشف للقييس ج  2ص  ( )631جممع البيان للطربيس ج  7ص ( )407املعاين
للفراء ج  2ص ( ) 301تفسري الرازي ج12ص( )456النرش ألبن اجلزري ج2ص)254

90
91
92

(تفسريالقرطبي ج  7ص ( )215الكشاف للزخمرشي ج3ص( )355املحتسب البن جني ج2ص)190
(تفسري الرازي ج12ص)456

(الكشف للقييس ج  2ص )631
(احتاف الفضالء ج 2ص( )262البحر املحيط ج7ص( )94الكشاف للزخمرشي ج3ص( )355تفسري
الرازي ج12ص)456

93

(احتاف الفضالء ج 2ص( )262الغيث للسفاقيس ص)451

94

(احتاف الفضالء ج 2ص( )262الغيث للسفاقيس ص)451

95

(احتاف الفضالء ج 2ص( )262تفسريالقرطبي ج  7ص ( )216الغيث للسفاقيس ص)450
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(احتاف الفضالء ج 2ص( )263البحر املحيط ج7ص( )95التبيان للطويس ج  8ص ( )87التيسري للداين

96

ص ( )169تفسريالقرطبي ج  7ص ( )218احلجة البن خالويه ص ( ) 275احلجة أليب زرعة ص ) 539

(السبعة البن جماهد ص ( )487الغيث للسفاقيس ص( )450الكشاف للزخمرشي ج3ص( )356الكشف
للقييس ج  2ص  ( )633جممع البيان للطربيس ج  7ص ( )407النرش ألبن اجلزري ج2ص)254

(احتاف الفضالء ج 2ص( )263االعراب للنحاس ص ( )708البحر املحيط ج7ص( )96التبيان للطويس
ج  8ص ( ) 88التيسري للداين ص ( )170تفسريالطربي ج  21ص ( )159تفسريالقرطبي ج  7ص )218

97

(احلجة البن خالويه ص ( ) 276احلجة أليب زرعة ص () 540السبعة البن جماهد ص ()487الغيث

للسفاقيس ص( )450الكشاف للزخمرشي ج3ص( )356الكشف للقييس ج  2ص  ()633جممع البيان
للطربيس ج  7ص ( )407املعاين للفراء ج  2ص ( ) 301تفسري الرازي ج12ص( )457النرش ألبن
اجلزري ج2ص)255

(احتاف الفضالء ج 2ص( )263االعراب للنحاس ص ( )708اإلمالء للعكربي ج  2ص ( )176البحر

98

املحيط ج7ص( )96التبيان للطويس ج  8ص ( )88احلجة البن خالويه ص () 276احلجة أليب زرعة ص

99

(املعاين للفراء ج  2ص ) 301

100

(الغيث للسفاقيس ص)451

101

(الغيث للسفاقيس ص)451

102

(احتاف الفضالء ج 2ص( )264الغيث للسفاقيس ص)452

103

(احتاف الفضالء ج 2ص)264

104

105

() 540السبعة البن جماهد ص ( )487الغيث للسفاقيس ص( )450املعاين للفراء ج  2ص ) 301

(اإلمالء للعكربي ج  2ص ( )176البحر املحيط ج7ص( )96تفسريالقرطبي ج  7ص ( )219الكشاف
للزخمرشي ج3ص( )357تفسري الرازي ج12ص)456

(االعراب للنحاس ص ( )708البحر املحيط ج7ص( )96تفسريالقرطبي ج  7ص ( )220الكشاف
للزخمرشي ج3ص)357
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(البحر املحيط ج7ص( )96الكشاف للزخمرشي ج3ص)357
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(الغيث للسفاقيس ص)452
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(احتاف الفضالء ج 2ص( )264البحر املحيط ج7ص( )96التبيان للطويس ج  8ص ( ) 90التيسري للداين
109

ص ( )126احلجة البن خالويه ص () 276احلجة أليب زرعة ص ( ) 541السبعة البن جماهد ص )488
(الغيث للسفاقيس ص ( )450الكشاف للزخمرشي ج3ص( )358الكشف للقييس ج  2ص )634
( جممع البيان للطربيس ج  7ص ( )407النرش ألبن اجلزري ج2ص)255
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1

(احتاف الفضالء ج 2ص( )266الغيث للسفاقيس ص( )452النرش ألبن اجلزري ج2ص)255

2

(النرش ألبن اجلزري ج2ص)255

3

(الغيث للسفاقيس ص( )452النرش ألبن اجلزري ج2ص)255

4

(احتاف الفضالء ج 2ص( )266النرش ألبن اجلزري ج2ص)255

5

(الغيث للسفاقيس ص)452

6

(احتاف الفضالء ج 2ص( )266الغيث للسفاقيس ص)454

7

(احتاف الفضالء ج 2ص)266

8

(تفسري الرازي ج12ص)460

9

(احتاف الفضالء ج 2ص( )266البحر املحيط ج 7ص)100

10

(احتاف الفضالء ج 2ص( )266الغيث للسفاقيس ص( )451الكشف للقييس ج  2ص ( )636النرش ألبن
اجلزري ج2ص)255

11

(احتاف الفضالء ج 2ص)266

12

(احتاف الفضالء ج 2ص( )266الغيث للسفاقيس ص)452

13

(البحر املحيط ج 7ص)100

14

(الغيث للسفاقيس ص)452
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(احتاف الفضالء ج 2ص( )267البحر املحيط ج 7ص( )100التبيان للطويس ج 8ص( )93التيسري للداين

15

ص( )170تفسريالطربي ج  21ص ( )173تفسريالقرطبي ج  7ص ( )222احلجه البن خالويه ص)276
(احلجة أليب زرعة ص( )541السبعة البن جماهد ص ( )492الغيث للسفاقيس ص( )451الكشاف

للزخمرشي ج3ص( )360الكشف للقييس ج  2ص  ( )635جممع البيان للطربيس ج  7ص ( )412املعاين
للفراء ج 2ص( )302تفسري الرازي ج12ص( )462النرش ألبن اجلزري ج2ص)255

16

(احتاف الفضالء ج 2ص)267

17

(البحر املحيط ج 7ص( )100تفسريالقرطبي ج  7ص ( )223املحتسب البن جني ج2ص)192

18

(البحر املحيط ج 7ص)100
(احتاف الفضالء ج 2ص( )267االعراب للنحاس ص ( )712البحر املحيط ج 7ص( )100التبيان
للطويس ج 8ص( )95التيسري للداين ص( )171تفسريالطربي ج  21ص ( )181تفسريالقرطبي

19

ج  7ص ( )225احلجه البن خالويه ص( )276احلجة أليب زرعة ص( )541السبعة البن جماهد

ص ( )492الغيث للسفاقيس ص( )451الكشاف للزخمرشي ج3ص( )361الكشف للقييس ج

 2ص  ( )635جممع البيان للطربيس ج  7ص ( )415املعاين للفراء ج 2ص( )302تفسري الرازي
ج12ص( )464النرش ألبن اجلزري ج2ص)255

20

(البحر املحيط ج 7ص( )101الكشاف للزخمرشي ج3ص( )362تفسري الرازي ج12ص)464

21

(احتاف الفضالء ج 2ص)267

22

(احتاف الفضالء ج 2ص)267

23

(تفسريالقرطبي ج  7ص ( )226الكشاف للزخمرشي ج3ص( )362املعاين للفراء ج 2ص( )302تفسري
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البيان للطربيس ج  7ص ( )438النرش ألبن اجلزري ج2ص)256

158

(الغيث للسفاقيس ص)456

159

(احتاف الفضالء ج 2ص( )271السبعة البن جماهد ص ( )496الغيث للسفاقيس ص)457
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160

(الغيث للسفاقيس ص)456
(احتاف الفضالء ج 2ص( )271البحر املحيط ج 7ص( )115التيسري للداين ص( )171تفسريالقرطبي ج

161

 7ص ( )257احلجه البن خالويه ص( )278احلجة أليب زرعة ص( )546السبعة البن جماهد ص )494

(الغيث للسفاقيس ص( )455الكشاف للزخمرشي ج3ص( )380الكشف للقييس ج  2ص  ( )637جممع
البيان للطربيس ج  7ص ( )438النرش ألبن اجلزري ج2ص)256

162

(احتاف الفضالء ج 2ص( )271الغيث للسفاقيس ص)456

163

(احتاف الفضالء ج 2ص)271

164

165

(احتاف الفضالء ج 2ص( )271الغيث للسفاقيس ص( )457التيسري للداين ص)153
(النرش البن اجلزري ج 2ص)240

(احتاف الفضالء ج 2ص( )271الغيث للسفاقيس ص( )457التيسري للداين ص)153
(النرش البن اجلزري ج 2ص)240

166

(الغيث للسفاقيس ص)456

167

(الغيث للسفاقيس ص)454

168

(الغيث للسفاقيس ص)455

169

(الغيث للسفاقيس ص)455

170

(البحر املحيط ج 7ص( )117الكشاف للزخمرشي ج3ص)383

171

(الغيث للسفاقيس ص)455
(احتاف الفضالء ج 2ص( )271البحر املحيط ج 7ص( )118التبيان للطويس ج 8ص( )114التيسري

172

للداين ص( )172تفسريالطربي ج  21ص ( )299تفسريالقرطبي ج  7ص ( )261احلجه البن خالويه
ص( )278احلجة أليب زرعة ص( )547السبعة البن جماهد ص ( )495الغيث للسفاقيس ص)455

(الكشاف للزخمرشي ج3ص( )385الكشف للقييس ج  2ص  ( )638جممع البيان للطربيس ج  7ص

( )441املعاين للفراء ج 2ص( )307تفسري الرازي ج12ص( )494النرش ألبن اجلزري ج2ص)256
173

(احتاف الفضالء ج 2ص( )271الغيث للسفاقيس ص)455

174

(البحر املحيط ج 7ص)118

175

(البحر املحيط ج 7ص)118
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176

(الغيث للسفاقيس ص)455

177

(الغيث للسفاقيس ص)455

178

(الغيث للسفاقيس ص)456

179

(الغيث للسفاقيس ص)455

180

(البحر املحيط ج 7ص( )119املعاين للفراء ج 2ص( )307تفسري الرازي ج12ص)494

181

(الغيث للسفاقيس ص)455

182

(احتاف الفضالء ج 2ص( )272األمالء للعكربي ج 2ص( )179البحر املحيط ج 7ص)119
(تفسريالقرطبي ج  7ص ( )262الكشاف للزخمرشي ج3ص)386

183

(الغيث للسفاقيس ص)457

184

(الغيث للسفاقيس ص)456

185

(الغيث للسفاقيس ص)456

186

(الغيث للسفاقيس ص)456

187

(الغيث للسفاقيس ص)456

188

(البحر املحيط ج 7ص)121
(احتاف الفضالء ج 2ص( )272االعراب للنحاس ص ( )720البحر املحيط ج 7ص()121التبيان

189

للطويس ج 8ص( )117التيسري للداين ص( )172تفسريالقرطبي ج  7ص ( )266احلجه البن خالويه
ص( )278احلجة أليب زرعة ص( )548السبعة البن جماهد ص ( )495الغيث للسفاقيس ص)456

(الكشاف للزخمرشي ج3ص( )388الكشف للقييس ج  2ص  ( )638جممع البيان للطربيس ج  7ص

( )447املعاين للفراء ج 2ص( )308تفسري الرازي ج13ص( )494النرش ألبن اجلزري ج2ص)256
190

(الغيث للسفاقيس ص)456

191

(تفسريالقرطبي ج  7ص ( )266الكشاف للزخمرشي ج3ص)388

192

(البحر املحيط ج 7ص( )121الكشاف للزخمرشي ج3ص)388

193

(البحر املحيط ج 7ص( )121الكشاف للزخمرشي ج3ص)388

194

(احتاف الفضالء ج 2ص( )272التيسري للداين ص( )94الغيث للسفاقيس ص( )456الكشاف للزخمرشي
ج3ص( )389الكشف للقييس ج  2ص ( )638النرش ألبن اجلزري ج2ص)256
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195

(الغيث للسفاقيس ص)456
(احتاف الفضالء ج 2ص( )272البحر املحيط ج 7ص( )122التبيان للطويس ج 8ص( )119التيسري

196

للداين ص( )172تفسريالقرطبي ج  7ص ( )268احلجة أليب زرعة ص( )548السبعة البن جماهد ص

( )495الغيث للسفاقيس ص( )456الكشاف للزخمرشي ج3ص( )390الكشف للقييس ج  2ص ( )638
جممع البيان للطربيس ج  7ص ( )447النرش ألبن اجلزري ج2ص)256

197

(البحر املحيط ج 7ص)122

198

(البحر املحيط ج 7ص)122

199

(احتاف الفضالء ج 2ص( )272التيسري للداين ص( )72احلجة أليب زرعة ص( )548الغيث للسفاقيس
ص( )456الكشاف للزخمرشي ج3ص( )390النرش ألبن اجلزري ج2ص)256

200

(الغيث للسفاقيس ص)457

201

(البحر املحيط ج 7ص)123

202

(الغيث للسفاقيس ص)456

203

(احتاف الفضالء ج 2ص)272

204

(البحر املحيط ج 7ص( )124الكشاف للزخمرشي ج3ص)392

205

(البحر املحيط ج 7ص)124

206

(احتاف الفضالء ج 2ص( )273الغيث للسفاقيس ص)456

207

(احتاف الفضالء ج 2ص)273

208

(الغيث للسفاقيس ص)457

209

(احتاف الفضالء ج 2ص( )273الغيث للسفاقيس ص)456

210

(احتاف الفضالء ج 2ص)273

211

(الغيث للسفاقيس ص)457

212

(البحر املحيط ج 7ص( )125تفسريالقرطبي ج  7ص )272

213

(احتاف الفضالء ج 2ص)273

214

(احتاف الفضالء ج 2ص( )273النرش ألبن اجلزري ج2ص)256
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215

(احتاف الفضالء ج 2ص( )273النرش ألبن اجلزري ج2ص)256

216

(احتاف الفضالء ج 2ص( )273الكشاف للزخمرشي ج3ص)393

217

(احتاف الفضالء ج 2ص( )273التيسري للداين ص( )120الغيث للسفاقيس ص( )456الكشف للقييس ج
 2ص ( )638النرش ألبن اجلزري ج2ص))256

218

(الغيث للسفاقيس ص)457

219

(الغيث للسفاقيس ص)458

220

(الغيث للسفاقيس ص)457

221

(احتاف الفضالء ج 2ص( )273الغيث للسفاقيس ص)458

222

(احتاف الفضالء ج 2ص)273

223

(البحر املحيط ج 7ص)127

224

(البحر املحيط ج 7ص( )127الكشاف للزخمرشي ج3ص)395

225

(البحر املحيط ج 7ص( )127تفسريالقرطبي ج  7ص ( )276املحتسب البن جني ج2ص)198

226

(احتاف الفضالء ج 2ص)273

227

(البحر املحيط ج 7ص)128

228

(الكشاف للزخمرشي ج3ص)395

229

(الغيث للسفاقيس ص)458

230

(احتاف الفضالء ج 2ص( )273التيسري للداين ص( )172السبعة البن جماهد ص( )496الغيث للسفاقيس
ص( )457الكشف للقييس ج  2ص ( )640النرش ألبن اجلزري ج2ص)257

231

(االمالء للعكربي ج2ص)180

232

(االمالء للعكربي ج2ص)180

233

(البحر املحيط ج 7ص)129

234

(البحر املحيط ج 7ص)129

235

(الغيث للسفاقيس ص)458
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236

(الغيث للسفاقيس ص)458

237

(احتاف الفضالء ص)344

238

(احتاف الفضالء ج 2ص( )273التبيان للطويس ج 8ص( )160التيسري للداين ص( )61الكشف للقييس ج
 2ص ( )639النرش ألبن اجلزري ج2ص)256

(احتاف الفضالء ج 2ص( )273التبيان للطويس ج 8ص( )129التيسري للداين ص( )61الكشف للقييس

239

ج  2ص  ( )639جممع البيان للطربيس ج  7ص ( )456املحتسب البن جني ج2ص( )199النرش ألبن

240

(النرش ألبن اجلزري ج2ص)256

241

(الغيث للسفاقيس ص)458

242

(البحر املحيط ج7ص( )131الكشاف للزخمرشي ج3ص)399

243

(البحر املحيط ج7ص( )131تفسريالقرطبي ج  7ص )283

اجلزري ج2ص)256

(احتاف الفضالء ج 2ص( )273االمالء للعكربي ج2ص( )181البحر املحيط ج7ص( )131التبيان

244

للطويس ج 8ص( )129التيسري للداين ص( )172تفسريالقرطبي ج  7ص ( )283احلجة البن خالويه
ص( )279احلجة أليب زرعة ص( )549السبعة البن جماهد ص( )495الغيث للسفاقيس ص)457

(الكشاف للزخمرشي ج3ص( )399الكشف للقييس ج  2ص  ( )639جممع البيان للطربيس ج  7ص
( )456املعاين للفراء ج2ص( )313النرش ألبن اجلزري ج2ص)256

245

(البحر املحيط ج7ص( )131تفسريالقرطبي ج  7ص ( )283املحتسب البن جني ج2ص( )200املعاين
للفراء ج2ص)313

246

(البحر املحيط ج7ص)131

247

(الغيث للسفاقيس ص)458

248

(الغيث للسفاقيس ص)458

249

(الغيث للسفاقيس ص)458

250

(خمترص البديع )113

251

(الغيث للسفاقيس ص)458

252

(البحر املحيط ج7ص( )132تفسريالقرطبي ج  7ص )285
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253

(البحر املحيط ج7ص( )132تفسريالقرطبي ج  7ص ( )285الكشاف للزخمرشي ج3ص)400

254

(الغيث للسفاقيس ص)458

255

(احتاف الفضالء ج 2ص( )274البحر املحيط ج7ص( )133النرش ألبن اجلزري ج2ص)256

الرقم

املصدر

1

(احتاف الفضالء ج 2ص( )275النرش ألبن اجلزري ج2ص)257

2

(احتاف الفضالء ج 2ص( )275الغيث للسفاقيس ص( )458املحتسب البن جني ج2ص)202

3

4

5

(البحر املحيط ج7ص( )134الكشاف للزخمرشي ج3ص ( )404جممع البيان للطربيس ج  8ص )6
(املحتسب البن جني ج2ص)203

(البحر املحيط ج7ص( )134الكشاف للزخمرشي ج3ص ( )404جممع البيان للطربيس ج  8ص )6
(املحتسب البن جني ج2ص)203

(البحر املحيط ج7ص( )137تفسريالقرطبي ج  7ص ( )291الكشاف للزخمرشي ج3ص( )406تفسري
الرازي ج13ص)37

6

(البحر املحيط ج7ص( )137تفسريالقرطبي ج  7ص )291

7

(الغيث للسفاقيس ص)459

8

(الغيث للسفاقيس ص)459

9

(البحر املحيط ج7ص( )139الكشاف للزخمرشي ج3ص( )407تفسري الرازي ج13ص)40

10

(الغيث للسفاقيس ص)459

11

(احتاف الفضالء ج 2ص( )275البحر املحيط ج7ص)139

12

(رشح الترصيح ج 2ص146وحاشية يس)

13

(احتاف الفضالء ج 2ص( )275الغيث للسفاقيس ص( )459النرش ألبن اجلزري ج2ص)257

14

(احتاف الفضالء ج 2ص)275

15

(احتاف الفضالء ج 2ص( )275الغيث للسفاقيس ص( )459النرش ألبن اجلزري ج2ص)257
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16

(احتاف الفضالء ج 2ص)275

17

(البحر املحيط ج7ص)139

18

(البحر املحيط ج7ص( )139الكشاف للزخمرشي ج3ص)409

19

(البحر املحيط ج7ص)139

20

(البحر املحيط ج7ص( )141الكشاف للزخمرشي ج3ص( )410تفسري الرازي ج13ص)43

21

(الغيث للسفاقيس ص)459

22

(البحر املحيط ج7ص( )141تفسريالقرطبي ج  7ص  ( )298جممع البيان للطربيس ج  8ص )15

23

(البحر املحيط ج7ص( )141تفسريالطربي ج  21ص ( )421تفسريالقرطبي ج  7ص ( )298الكشاف
للزخمرشي ج3ص( )410املعاين للفراء ج2ص)315

24

(البحر املحيط ج7ص()141تفسريالقرطبي ج  7ص ( )298الكشاف للزخمرشي ج3ص)410

25

(احتاف الفضالء ج 2ص( )275الكشاف للزخمرشي ج3ص( )410النرش ألبن اجلزري ج2ص)257
(احتاف الفضالء ج 2ص( )275البحر املحيط ج7ص( )141التبيان للطويس ج8ص( )141التيسري للداين

26

ص( )173تفسريالقرطبي ج  7ص ( )298احلجة البن خالويه ص( )279السبعة البن جماهد ص)498

(الغيث للسفاقيس ص( )459الكشاف للزخمرشي ج3ص( )411الكشف للقييس ج  2ص  ( )641جممع
البيان للطربيس ج  8ص ( )15النرش ألبن اجلزري ج2ص)257

27

(البحر املحيط ج7ص( )141احلجة البن خالويه ص( )279الكشاف للزخمرشي ج3ص)411

28

(املحتسب البن جني ج2ص)205

29

(احتاف الفضالء ج 2ص)275

30

(احتاف الفضالء ج 2ص)275

31

(احتاف الفضالء ج 2ص)275

32

(البحر املحيط ج7ص)141

33

(البحر املحيط ج7ص)141

34

(احتاف الفضالء ج 2ص)275

35

(احتاف الفضالء ج 2ص)275
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36

(احتاف الفضالء ج 2ص)275
(احتاف الفضالء ج 2ص( )276البحر املحيط ج7ص( )142التبيان للطويس ج8ص( )141التيسري للداين

37

ص( )173تفسريالقرطبي ج  7ص ( )299احلجة البن خالويه ص( )279احلجة أليب زرعة ص)549

(السبعة البن جماهد ص( )498الغيث للسفاقيس ص( )458الكشاف للزخمرشي ج3ص( )412الكشف
للقييس ج  2ص  ( )642جممع البيان للطربيس ج  8ص ( )15املعاين للفراء ج2ص( )315النرش ألبن
اجلزري ج2ص)257

38

(احتاف الفضالء ج 2ص)276

39

(احتاف الفضالء ج 2ص( )276التيسري للداين)173

40

(احتاف الفضالء ج 2ص( )276التيسري للداين)173

41

(الغيث للسفاقيس ص)459

42

(الغيث للسفاقيس ص)459

43

(البحر املحيط ج7ص)143

44

(البحر املحيط ج7ص( )144تفسريالقرطبي ج  7ص ( )300الكشاف للزخمرشي ج3ص)413

45

(احتاف الفضالء ج 2ص( )276الغيث للسفاقيس ص)459

46

(احتاف الفضالء ج 2ص)276

47

(احتاف الفضالء ج 2ص( )276الغيث للسفاقيس ص)459

48

(خمترص البديع )115

49

(التبيان للطويس ج8ص)177
(احتاف الفضالء ج 2ص( )276االعراب للنحاس ص ( )729االمالء للعكربي ج2ص( )182البحر
املحيط ج7ص( )144التبيان للطويس ج8ص( )141التيسري للداين ص( )173تفسريالطربي ج 21

50

ص ( )431تفسريالقرطبي ج  7ص ( )300احلجة البن خالويه ص( )279احلجة أليب زرعة ص )550

(السبعة البن جماهد ص( )499الغيث للسفاقيس ص( )459الكشاف للزخمرشي ج3ص( )414الكشف
للقييس ج  2ص  ( )642جممع البيان للطربيس ج  8ص ( )17املعاين للفراء ج2ص( )315النرش ألبن
اجلزري ج2ص)257
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(احتاف الفضالء ج 2ص( )276االعراب للنحاس ص ( )729االمالء للعكربي ج2ص()182البحر

51

املحيط ج7ص( )144التبيان للطويس ج8ص( )141التيسري للداين ص( )173تفسريالطربي ج  21ص
( )431تفسريالقرطبي ج  7ص ( )300احلجة البن خالويه ص( )279السبعة البن جماهد ص)499

(الغيث للسفاقيس ص( )459الكشاف للزخمرشي ج3ص( )414الكشف للقييس ج  2ص ( )642جممع
البيان للطربيس ج  8ص ( )17املعاين للفراء ج2ص( )315النرش ألبن اجلزري ج2ص)257

(االعراب للنحاس ص ( )729االمالء للعكربي ج2ص( )182البحر املحيط ج7ص)144

52

(تفسريالقرطبي ج  7ص ( )301احلجة البن خالويه ص( )279احلجة أليب زرعة ص( )550السبعة

البن جماهد ص( )499الكشاف للزخمرشي ج3ص ( )414جممع البيان للطربيس ج  8ص ( )17املعاين
للفراء ج2ص)315

53

(البحر املحيط ج7ص( )144التبيان للطويس ج8ص( )141الكشاف للزخمرشي ج3ص)414

54
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 -1أبـــان  :أبـــان بـــن تغلب الربعـــي أبو ســـعد ويقال أبـــو أميمة الكـــويف النحوي جليل ،قـــرأ عىل عاصـــم وأيب عمرو
الشـــيباين وطلحـــة بن مـــرف واألعمش أخذ القـــراءة عنه عرضـــا حممد بن صالح بـــن زيد الكويف ،تويف ســـنة إحدى
وأربعني ومائة.
 -2ابان بن ســـعيد بن العاص  :أبان بن ســـعيد بن العاص األموي له صحبة ،تويف سنة ثالث عرشة للهجرة .
 -3إبراهيـــم  :إبراهيـــم بن احلســـن بـــن نجيـــح الباهيل التبـــان العالف البـــري ،قرأ عىل ســـام بن ســـليامن الطويل
ويعقـــوب احلرضمـــي وروى احلروف عن املعيل بن عيســـى ويوســـن بن حبيب عـــن أيب عمرو وعن حممد بـــن إبراهيم،
قـــرأ عليـــه أمحد ابـــن يزيد احللواين وســـمع منـــه عبد اهلل بـــن أمحد بـــن حنبل وأبـــو زرعة وأبـــو حاتم ،قال ابـــن جرير
الطـــري مات ســـنة مخس وثالثـــن ومائتني.
 -4إبراهيـــم النخعـــي  :وهـــو إبراهيم بن يزيد بن األســـود بـــن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن ســـعد بن مالـــك بن النخع
مـــن مذحج ،ويكنـــى أبا عمـــران وكان أعورا.قال عبـــد امللك بن أيب ســـليامن :رأيت ســـعيد بن جبري يســـتفتى فيقول:
أتســـتفتوين وفيكم إبراهيم؟.
 -5ابـــن ايب اســـحاق  :ابن أيب إســـحاق النحوي عبد اهلل بن زيد أيب إســـحاق بن احلارث احلرضمـــي البرصي ،مو ًىل
هلـــم ،أحـــد األئمـــة يف القـــراءة والنحو ،وهـــو أخو حييى بـــن أيب إســـحاق ،أخذ القرآن عـــن حييى بـــن يعمر ونرص
بـــن عاصم ،قـــال أبو عبيـــدة :أول من وضـــع العربية أبو األســـود ثم ميمـــون ثم عنبســـة الفيل ثم عبـــد اهلل بن أيب
إســـحاق ،وتناظر هـــو وأبو عمرو ابـــن العالء عند بالل بـــن أيب بردة ،وهو ممـــن بعج النحو ،ومـــد القياس ،ورشح
العلـــل ،ومات هو وقتـــادة يف يو ٍم واحـــد بالبرصة ســـنة عرشين ومائة.
 -6ابـــن ايب اويـــس  :إســـاعيل بن أيب أويس أبـــو عبد اهلل املدين وهـــو ابن أخت مالك بـــن أنس ،قرأ عىل نافـــع وله عنه
نســـخة ،روى القـــراءة عنه أمحد بـــن صالح و إبراهيم بن ســـعيد اجلوهري وأبو حاتم السجســـتاين و احللـــواين فيام ذكره
اهلذيل مات ســـنة ســـبع وعرشين ومائتني.
 -7ابن ايب عبلة  :إبراهيم بن أيب عبلة  ،شـــيخ فلســـطني ،أبو إســـحاق العقييل الشـــامي املقديس ،من بقايـــا التابعني،ولد
بعد الســـتني ،تويف ســـنة اثنتني ومخسني ومئة.
 -8ابـــن ادريس  :عبـــد اهلل بن إدريس ابن يزيـــد بن عبدالرمحن ،احلافـــظ املقرئ أبو حممـــد االودي الكويف،ولد
ســـنة عرشيـــن ومئـــة ،وحدث عن أبيـــه ،وحصني بـــن عبدالرمحن ،وســـهيل بـــن أيب صالح ،وهشـــام بن عروة،
وأيب إســـحاق الشـــيباين ،وســـليامن األعمش ،وإســـاعيل بـــن أيب خالد ،وابن جريـــج ،وخلق،وتال عـــى نافع،
حـــدث عنـــه :مالك ،وهـــو من مشـــاخيه ،وابـــن املبارك ،وحييـــى بـــن آدم ،وأمحد بن حنبـــل ،وحييى بـــن معني،
وخلـــق كثري،قـــال يعقوب بن شـــيبة :كان عابـــدا فاضال ،كان يســـلك يف كثري من فتيـــاه ومذاهبه مســـالك أهل
املدينة ،خيالـــف الكوفيني.
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 -9ابـــن بـــرزة  :ابن بـــرزة أبو جعفر ،حممد بـــن عبد اهلل الـــداوودي  ،حدث هبمـــذان عن إســـاعيل القايض ،وحممد
بـــن غالـــب متتام ،وعبيـــد بن رشيـــك ،وإبراهيم بن ديزيـــل وغريهم  ،حـــدث عنه :أبو بكـــر بن الل ،وأبـــو طاهر بن
ســـلمة ،وابن فنجويـــه ،وعيل بـــن جهضم الصويف ،وأمحد بن احلســـن االمـــام ،وعبـــد الرمحن بن شـــبانة ،وآخرون ،
حدث يف ســـنة سبع ومخســـن وثالث مئة.
 -10ابـــن جريـــج  :عبـــد امللك بن عبـــد العزيز بـــن جريج أبـــو الوليد وقيـــل أبو خالد القـــريش موالهـــم امللكي أحد
األعـــام ،روى القـــراءة عـــن عبـــد اهلل بن كثـــر ،روى عنـــه القراءة ســـام بن ســـليامن وحييـــى بن ســـعيد االنصاري
والثـــوري ،ولـــد ســـنة ثامنني وتويف ســـنة تســـع وأربعني وقيل ســـنة مخســـن ومائة.
 -11ابـــن اجلـــاء  :ابن اجلالء الصـــويف أمحد بن حييـــى أبو عبد اهلل ابـــن اجلالء ،أحد مشـــايخ الصوفيـــة الكبار صحب
أبـــاه وذا النون ومجاعة كبار ًا  ،اســـتوىف ابن عســـاكر ترمجته ،تويف ســـنة ســـت وثالثامئة.
 -12ابـــن مجـــاز  :حممد بن مســـلم بن مجـــاز موىل لبنـــي تيم بن مـــرة ،ويكنى أبـــا عبـــد اهلل ،وكان فقيهـــا يف رأيه بصريا
باألحاديـــث ،ولكنـــه تـــرك ذلك وأقبل عـــى العبادة ومات باملدينة ســـنة ســـبع وســـبعني ومائة يف خالفـــة هارون.
 -13ابـــن حيـــوة  :رشيـــح بن يزيد أبـــو حيوة احلرضمـــي احلميص صاحب القـــراءة الشـــاذة ومقري الشـــام ،وهو أحد
الثالثـــة الذيـــن ســـموا أليب عبيد ونيس إســـمه قاله الـــداين عن شـــيخه أيب الفتح وهذا هـــو الصحيـــح واهلل أعلم ،وهو
والـــد حيوة بن رشيـــح احلافظ وله اختيـــار يف القـــراءة ،روى القراءة عن أيب الربهســـم عمران بن عثامن وعن الكســـائي
قراءتـــه ،روى عنـــه قراءته ابنـــه حيوة وروى أيضـــ ًا عنه قراءة الكســـائي وحممد بن عمـــرو بن حنان الكلبـــي وروى عنه
قـــراءة احلمصيني عيســـى بـــن املنذر وحممد بـــن املصفى ويزيـــد بن قرة ،مات يف صفر ســـنة ثـــاث ومائتني.
 -14ابـن ذكـوان  :عبـد اهلل بـن أمحـد بن بشير بن ذكوان ،أبـو عمرو وأبو حممد البهـراين  -موالهم  -الدمشـقي ،إمام جامع
دمشـق ومقرئهـا ،قـرأ على أيـوب بن متيم املقـرئ ،وروى عنه أبو داود وابن ماجه ،تويف سـنة اثنتين وأربعني ومائتني.
 -15ابـــن ســـعدان  :حممد بن ســـعدان الكـــويف أبو جعفـــر :نحوي مقرئ رضيـــر ،له كتـــب يف النحو والقـــراآت ،منها
(اجلامع) و (املجـــرد) وغريمها ) تويف ســـنة 231هـ.
 -16ابن ســـلمة  :ابن ســـلمة أمحد بن ســـلمة النيســـابوري البـــزاز ،أبو الفضل :حافـــظ ،من علامء احلديـــث ،كان رفيق
االمـــام مســـلم يف رحلته إىل بلخ والبـــرة  ،وله (صحيـــح) يف احلديث عىل هيئة صحيح مســـلم ،قال ابـــن نارص الدين
 :وهو حجـــة يف إتقانه وضبطه تويف ســـنة  286هـ .
 -17ابـــن ســـنان  :ابن ســـنان إبراهيم بن حممد بن صالح بن ســـنان بـــن اال ركون القريش موالهم ،الدمشـــقي حدث
عـــن حممـــد بن ســـليامن بن بنت مطـــر ،وأيب زرعة الدمشـــقي ،وأمحد بـــن حممد بن حييى بـــن محزة ،ومحزة بـــن عبد اهلل
الكفـــر بطنـــاين وخلق كثـــر  ،وعنه :ابنـــه ،وعبد الوهـــاب الكاليب ،وابـــن مندة ،ومتـــام ،وعبد الرمحن بـــن حممد بن
يـــارس ،وعـــدة .وقال امليداين ،مات يف ربيع اآلخر ســـنة تســـع وأربعـــن وثالث مئة.
-18ابن ســـرين  :حممد بن ســـرين البـــري ،االنصاري بالـــوالء تابعي مولده ووفاته يف البرصة،نشـــأ بـــزازا ،يف أذنه
صمم،وتفقه وروى احلديث ،واشـــتهر بتعبري الرؤيا،واســـتكتبه أنـــس بن مالك ،بفارس،وكان أبوه موىل النس ،ينســـب
له كتـــاب (تعبري الرؤيا) ذكـــره ابن النديم ،تويف ســـنة 110هـ.
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 -19ابـــن شـــنبوذ  :ابن شـــنبوذ املقرئ أبو احلســـن حممد بـــن أمحد بن أيـــوب بن الصلت املقـــرئ البغـــدادي؛ كان من
مشـــاهري القـــراء وأعياهنم ،وفيه ســـامة صدر وفيـــه محق ،وقيل إنـــه كان كثري اللحن قليـــل العلم ،وتفـــرد بقراءات من
الشـــواذ كان يقرأ هبـــا يف املحراب فأنكرت عليه ،وتويف ســـنة ثـــان وعرشين وثالثامئـــة ببغداد.
 -20ابن شـــهاب  :ابن شـــهاب الزهري ،هو :حممد بن مســـلم بن عبـــد اهلل بن عبيد اهلل بن مهاجر بـــن احلارث بن زهرة.
 -21ابـــن عامـــر  :عبـــد اهلل بـــن عامر بن يزيـــد بن متيم بـــن ربيعة بن عامر بـــن عبد اهلل بـــن عمران اليحصبي نســـبة إىل
حيصـــب بن دمهان  ،وقد اختلـــف يف كنيته كثري ًا واألشـــهر أنه أبو عمران إمام أهل الشـــام يف القراءة والـــذي انتهت إليه
مشـــيخة اإلقـــراء هبا ،قـــال احلافظ أبو عمـــرو أخذ القراءة عرضـــ ًا عن أيب الـــدرداء وعن املغرية بن أيب شـــهاب صاحب
عثـــان بـــن عفان وقيل عـــرض عىل عثامن نفســـه ،ولد ابن عامر ســـنة إحـــدى وعرشين  ،تويف بدمشـــق يوم عاشـــوراء
ســـنة ثامن عرشة ومائـــة ،ولعبد اهلل راويان رويـــا قراءته  -بوســـائط  -ومها  :هشـــام  ،وابن ذكوان .
 -22ابـــن عبـــاس  :عبـــد اهلل بن عباس بـــن عبد املطلب بن هاشـــم أبـــو العباس اهلاشـــمي ،عرض عليه القـــرآن مواله
دربـــاس و ســـعيد بن جبري وســـليامن بن قتـــة وعكرمة بن خالد و أبـــو جعفر يزيد بـــن القعقاع ،ولد قبـــل اهلجرة بثالث
ســـنني  ،تويف بالطائف وقد كف برصه ســـنة ثامن وســـتني .
 -23ابـــن عبـــدان  :ابـــن عبدان االمام احلافـــظ ،املعمر أبو بكـــر ،أمحد بن عبدان بن حممد ابن الفرج الشـــرازي ،شـــيخ
االهـــواز ،حـــدث عن :حممد بـــن حممد الباغندي ،وأيب القاســـم البغـــوي ،وابن صاعـــد ،وابـــن أيب داود ،وبكر بن أمحد
الزهـــري ،وأمحد بـــن حممد الســـكن ،وعدة ،وعنه :محزة الســـهمي ،وإســـاعيل بن حممـــد اجلريفتي  ،والقـــايض عيل بن
عبيـــداهلل الكســـائي ،وأبو احلســـن بن صخر ،وعبـــد الوهاب الغندجـــاين ،أخذ عنه تاريـــخ البخاري الكبـــر ،مولده يف
ســـنة ثالث وتســـعني ومئتـــن ،وتويف يف صفر ســـنة ثامن وثالث مئة عن مخس وتســـعني ســـنة.
ـــواين
الس
الكنـــدي موالهم
 -24ابـــن عتبـــة  :احلكـــم بن عتبة أبـــو حممد
ّ
الكـــويف ،أحد األعـــام ،روى عن أيب جحيفة ُّ
ّ
ّ
وعبـــد الرمحـــن بن أيب ليـــى ،والقايض رشيـــح ،وخلق ،وتويف ســـنة أربع عـــرة ومائة.
 -25ابـــن غلبـــون  :ابن غلبـــون طاهر بن عبد املنعـــم بن غلبون ،أبو احلســـن احللبي ثـــم املرصي ،مصنـــف التذكرة يف
القـــراءات وغـــر ذلك؛ تويف ســـنة تســـع وتســـعني وثالثامئـــة ،وكان من كبـــار املقرئني هو وأبـــوه أبو الطيـــب ،قرأ عىل
والـــده وعـــى أيب عـــدي عبد العزيـــز ابن عيل املـــري بمرص ،وعـــى أيب احلســـن عيل بن حممـــد بن صالح اهلاشـــمي
بالبـــرة ،وهـــو من أصحاب أيب العباس األشـــناين  ،وقرأ هبا أيض ًا عىل أيب احلســـن حممد بن يوســـف بـــن هنار اجلرتكي
صاحـــب ابـــن بويـــان ،وتصدر لإلقـــراء؛ قرأ عليـــه أبو عمرو الـــداين ،وروى عنـــه كتاب التذكـــرة أبو التفتـــح أمحد بن
بابشـــاذ وحممد بن أمحد بـــن عيل القزوينـــي وغريمها.
 -26ابـــن كثـــر  :عبد اهلل بن كثـــر بن عمرو بن عبـــد اهلل بن زاذان بـــن فريوزان ،بن هرمـــز مقرئ مكـــة ،وأحد القراء
الســـبعة أبـــو معبـــد الكناين الـــداري املكي مـــوىل عمرو ابـــن علقمة الكناين،ولـــد ابن كثري بمكة ســـنة  48ومات ســـنة
عرشيـــن ومئة ،لـــه راويان مها قنبـــل والبزي .
 -27ابـــن حميصـــن ُ :ع َمر بن عبد الرمحن بن حميصن القريش الســـهمي  ،أبـــو حفص املكي  ،قارئ أهـــل مكة ،كان قرين
ابـــن كثري  ،قرأ عىل س ِ
ـــعيد بن جبـــر  ،وجماهد وقرأ عليه شـــبل ابن عباد ،قال اهلذيل  :تويف ســـنة ثـــاث وعرشين ومئة.
َ
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 -28ابـــن مـــروان  :ابن مـــروان احلافـــظ الثقة الرحال ،أبـــو إســـحاق إبراهيم بـــن عبدالرمحن بـــن عبدامللك القريش
االموي الدمشـــقي  ،ســـمع موســـى بـــن عامر املري  ،وشـــعيب بن شـــعيب بـــن إســـحاق ،ويونس بـــن عبداالعىل،
والعبـــاس بـــن الوليد البـــرويت ،والربيع بن ســـليامن املرادي ،وعـــدة  ،حدث عنه :ولـــده املحدث أبو عبـــد اهلل ،وأبو
احلســـن والـــد متـــام ،وأبو ســـليامن بن زبـــر  ،وأبو بكر بـــن املقرئ ،وعبـــد الوهاب بن احلســـن الـــكاليب ،وآخرون ،
مات يف رجب ســـنة تســـع عـــرة وثالث مائـــة  ،وقد قارب التســـعني.
 -29ابـــن مقســـم  :عبيد اهلل بن مقســـم القـــريش موىل بن أيب نمـــر املدين روى عن جابـــر وابن عمـــر وأيب هريرة وأيب
صالـــح الســـان والقاســـم بن حممد وعطاء بن يســـار وعنه إســـحاق بـــن عبيد اهلل بـــن أيب طلحة وأبو حـــازم بن دينار
وســـهيل بـــن أيب صالـــح وحممد بـــن عجالن وحييـــى بن أيب كثـــر وداود بن قيـــس الفراء وإســـحاق بن حـــازم املدين
وبكـــر بن عبد اهلل بن األشـــج وذكـــره بن حبـــان يف الثقات .
 -30ابـــن مهـــران  :أبـــو مســـلم ،عبدالرمحـــن ابن حممد بـــن عبد اهلل بـــن مهران بـــن ســـلمة البغدادي،ســـمع حممد
بـــن حممـــد الباغندي ،وأبا القاســـم البغـــوي ،وابـــن أيب داود ،وأبا عروبـــة احلراين ،وخلقـــا كثريا بالعراق ،والشـــام،
واجلزيـــرة ،وخراســـان ،وما وراء النهـــر ،وأقام بســـمرقند نحوا من ثالثني ســـنة ،حدث عنه :أمحد بـــن حممد الكاتب،
وعـــي بن حممـــد احلذاء املقـــرئ ،وأبو عبد اهلل احلاكـــم ،وأبو العالء الواســـطي ،وآخـــرون،ورد نيســـابور ،ودخل إىل
ســـمرقند وأقـــام هبا ،ومجـــع املســـند الكبري عىل الرجـــال ،ثم خرج إىل مكة ســـنة ثامن وســـتني وجـــاور هبا.
 -31ابـــن النعـــان  :ابـــن النعامن صهيب بـــن النعامن الصحـــايب ؛ روى عنه عبد اهلل بن ســـائف عن النبـــي صىل اهلل عليه
واله وسلم.
-32ابـــن هرمـــز  :أبو بكـــر عبد اهلل بـــن يزيد بن هرمـــز االصم ،فقيـــه املدينة ،أحد االعـــام ،وقيل :بل اســـمه يزيد
بـــن عبد اهلل بـــن هرمز  ،عـــداده يف التابعـــن وقلـــا روى،كان يتعبد ويتزهد،وجالســـه مالـــك كثريا وأخـــذ عنه،قال
مالـــك :جلســـت إىل ابن هرمز ،ثالث عرشة ســـنة ،واســـتحلفني أن ال أذكر اســـمه يف احلديث،قـــال البخاري :قال يل
الفروي :مات ســـنة ثامن وأربعـــن ومئة.
 -33ابـــن وردان  :ابـــن وردان ،أبـــو العباس  ،إســـاعيل بـــن داود املرصي البزاز،ســـمع عيســـى بن محـــاد ،وحممد بن
رمـــح ،وزكريـــا كاتب العمـــري  ،وغريهم  ،حدث عنه :أبو ســـعيد بـــن يونس ،وأبو بكـــر بن املقـــرئ  ،وحممد بن أمحد
االمخيمـــي ،وآخرون،تـــويف يف ربيع اآلخر ســـنة ثامن عـــرة وثالث مئة.
 -34ابـــن يعمـــر :حييى بن يعمـــر أبو ســـليامن العـــدواين البرصي تابعي عـــرض عىل ابن عمـــرو ابن عبـــاس وعىل أيب
األســـود الـــدؤيل ،عـــرض عليه أبو عمـــرو بن العـــاء وعبد اهلل بن أيب إســـحاق.
 -35أبـــو أمحـــد الســـامري  :أبو أمحد الســـامري عبد اهلل بن احلســـن بن حســـنون :،مســـند القـــراء يف زمانـــه،كان عاملا
باللغـــة ،من أهل ســـامراء  ،نشـــأ ببغـــداد ونزل بمرص لـــه كتاب « اللغـــات يف القرآن رواه بســـنده إىل ابـــن عباس  ،تويف
بمرص ســـنة  386هـ.
 -36أبـو األسـود  :أبـو األسـود الـدؤيل ظـامل بـن عمـرو بن ظـامل ،ويقال ظـامل بن عمـرو بن سـفيان ،ويقال عثامن بـن عمرو،
ويقـال عمـرو بـن سـفيان ،ويقال عمـرو بن ظامل ،أبو األسـود الـدؤيل البرصي.
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 -37أبـو االشـهب  :جعفـر بـن حيـان العطـاردي أبو األشـهب  ،البرصي ،اخلـراز ،الرضير ،مـن بقايا املشـيخة،حدث عن:
أيب اجلـوزاء الربعـي ،واحلسـن البصري ،وبكـر بـن عبـد اهلل املزين ،وأيب رجـاء العطـاردي ، ،وطائفة ،حدث عنـه خلق كثري،
منهـم :ابـن املبـارك ،وحييـى القطـان ،وأبـو الوليـد ،وعاصم بن عيل مات يف سـلخ شـعبان ،سـنة مخس وسـتني ومئة.
 -38أبـــو امامة  :أســـعد بن ســـهل بن حنيف بضم احلـــاء املهملة وفتـــح النون وســـكون الياء آخر احلـــروف ويف آخره
فـــاء األنصـــاري األويس املدين أبـــو أمامة ،ولد يف حياة رســـول اهلل صـــى اهلل عليه واله وســـلم ورآه ،وحـــدث عن أبيه
وعمـــر وعثامن وزيد بـــن ثابت ومعاوية وابن عبـــاس ،وروى له البخاري ومســـلم وأبو داود والرتمذي والنســـائي وابن
ماجـــة وقـــدم بكتاب عمر بن اخلطـــاب عىل أيب عبيدة بالشـــام وغزا معه ،وتويف ســـنة مائة ،وقيل :ســـنة إحـــدى ومائة.
 -39أبـــو بحـــر  :أبو بحر عبـــد اهلل بن أيب إســـحاق احلرضمي ،هو مـــوىل آل احلرضمـــي ،وآل احلرضمي حلفـــاء بني عبد
ٍ
بحـــر ،كان قيـــ ًا بالعربية والقـــراءة ،أخذ عن عنبســـة الفيل ،ونرص بن عاصم ،تويف ســـنة ســـبع عرشة
شـــمس ،يكنـــى أبا
ومائـــة يف أيام هشـــام بن عبد امللـــك ،وكان رفيق ًا أليب عمرو بن العالء ،وهـــو أول من فرع النحو وقاســـه ،وتكلم يف اهلمز.
 -40أبـو الربهسـم  :عمـران بـن عثمان أبـو الربهسـم الزبيدي الشـامي صاحب القراءة الشـاذة ،روى احلروف عـن يزيد بن
قطيـب السـكوين ،روى احلـروف عنه رشيـح بن يزيد.
 -41أبـو بشر  :أبـو بشر البـزاز هـارون بـن حاتـم التميمـي ،مـن قدمـاء املؤرخين ،مقرئ ،لـه اشـتغال باحلديـث  ،من أهل
الكوفـة ،أخـذ القـراآت عنـه مجاعـة  ،واختلـف علماء احلديـث يف توثيقه ،فعده ابـن حبان يف الثقـات ،وقال أبو حاتم :أسـأل
اهلل السلامة  ،تويف سـنة  249هـ.
 -42أبـو بكـر األُدفـوي  :ابـو بكـر األدفـوي حممـد بـن عيل بن أمحـد اإلمام النحـوي املفرس املصري املقرئ  -وأدفـو قرية يف
الصعيـد قريـب أسـوان -لـه تفسير القـرآن يف مائـة وعرشيـن جملـدة ومنـه نسـخة وقـف بمصر يف وقـف الفاضل.تويف سـنة
ثمان وثامنين وثلاث مائة.
 -43أبـــو بكـــر بـــن ايب قحافة  :أبو بكر ،واســـمه عتيق بـــن أيب قحافة بـــن تيم بن مـــرة ، ،وكان أليب بكر مـــن الولد عبد
اهلل وأســـاء ذات النطاقـــن وأمها قتيلة بنت عبـــد العزى  ،وعبد الرمحن وعائشـــة وأمهام أم رومان بنـــت عامر وحممد بن
أيب بكـــر وأمه أســـاء بنت عميس وأم كلثـــوم بنت أيب بكـــر وأمها حبيبة بنـــت خارجة بن زيد.
 -44أبـو بكـرة  :أبـو بكـرة واسـمه نفيـع بن مسروق ،ويف بعض احلديث اسـمه مرسوح .وأمه سـمية وهو أخـو زياد بن أيب
سـفيان ألمـه ،وكان عبـدا بالطائـف ،فلما حـارص رسـول اهلل ،صىل اهلل عليه وسـلم ،أهل الطائـف قال :أيام حر نـزل إلينا فهو
آمـن وأيما عبـد نـزل إلينـا فهو حـر ،فنزل إليـه عدة من عبيـد أهل الطائـف فيهم أبـو بكرة فكنوه أبـا بكرة.
 -45أبوجعفـــر الـــرؤايس  :حممـــد بن احلســـن بن أيب ســـارة أبو جعفر الـــرؤايس الكـــويف النحوي إمام مشـــهور ،روى
احلـــروف عن أيب عمـــرو وله اختيار يف القـــراءة يروى عنه واختيـــار يف الوقوف ،روى عنه عيل بن محزة الكســـائي وحييى
بـــن زياد الفـــراء وخالد بن خالـــد الصرييف.
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القراء العرشة تابعي مشـهور  ،عـرض القرآن
 -46أبـو جعفـر  :يزيـد بـن القعقـاع أبـو جعفر املخزومـي املدين القـارئ ،أحد ّ
على مـواله عبـد اهلل بـن عيـاش بـن أيب ربيعـة وعبـد اهلل بـن عبـاس وأيب هريـرة وروى عنهـم ،روى القـراءة عنـه نافـع بن أيب
نعيـم وسـليامن بـن مسـلم بـن مجاز وعيسـى بـن وردان  ،وغريهـم  ،مات باملدينة سـنة ثالثين ومائة.
 -47أبـــو اجلـــوزاء  :أوس بن خالـــد الربعي البـــري أبو اجلوزاء مـــن الطبقة الثانية مـــن التابعني ،قـــال :صحبت ابن
عبـــاس اثنتي عرشة ســـن ًة فام بقي يف القرآن آية إال ســـألته عنهـــا ،ومل يلعن أبو اجلوزاء شـــيئ ًا قـــط وال أكل طعام ًا ملعون ًا،
وكان يقـــول :ألن متتلـــئ داري قرد ًة وخنازير أحـــب إيل من أن أجاوز رج ً
ال مـــن أهل األهواء! وكان يقـــول :ما ماريت
أحـــد ًا قـــط وال كذبت أحد ًا قـــط ،وقال ابن ســـعد :خرج أبو اجلـــوزاء مع ابن األشـــعث فقتل أيام اجلامجم ســـنة ثالث
وثامنـــن للهجرة ،أســـند عن ابن عباس وعائشـــة وغريمها.
 -48أبـــو اجللـــد  :أبو اجللد اجلوين واســـمه جيالن بـــن فروة  ،قالـــت ميمونة بنت أيب اجللـــد  :كان أيب يقـــرأ القرآن يف
كل ســـبعة أيـــام وخيتم التوراة يف ســـتة يقرؤها نظرا فإذا كان يوم خيتمها حشـــد لذلـــك ناس وكان يقـــول كان يقال تنزل
عند ختمهـــا الرمحة.
 -49أبـــو حاتـــم  :عدي بـــن الفضل أبو حاتـــم البرصي ،روى عـــن أيب عمرو وحـــدث عن مالك بن أنـــس ،روى عنه
حممـــد بن عمـــر الواقدي ،كذا ذكـــر الداين.
 -50أبـــو احلـــارث  :معاذ بن احلارث أبـــو احلارث ويقال أبـــو حليمة األنصاري املـــدين ،املعروف بالقـــارئ ،روى عنه
نافـــع وابن ســـرين وحـــدّ ث عنه نافع موىل ابن عمر ،تويف باحلرة ســـنة ثالث وســـتني وهو ابن تســـع وســـتني ســـنة.
 -51أبـــو حيـــوة  :أبو حيـــوة احلرضمي احلميص ،رشيـــح ابن يزيد،روى عن:شـــعيب بـــن أيب محزة وغـــره،روى عنه:
عمـــرو بن عثـــان احلميص وغريه،روى لـــه أبو داود ،والنســـائي.
 -52أبـــو خليـــد  :عتبة بن محـــاد أبو خليد احلكمي الدمشـــقي البالطـــي القارى املعـــروف ،روى القراءة عـــن نافع وله
عنـــه نســـخة ،روى عنـــه القراءة هشـــام بن عامر و أمحـــد بن عبد العزيـــز الصوري وعبـــد الرمحن بن أمحـــد بن عبدة.
 -53أبـــو دحيـــة  :معـــى بن دحية بن قيـــس أبو دحية املـــري ٍ
راو مشـــهور ،أخذ القـــراءة عرض ًا عن نافـــع ،روى عنه
القـــراءة عرضـــ ًا يونس بـــن عبد األعـــى وأبو مســـعود املدين وعبـــد الصمد بن عبـــد الرمحـــن وعبد القوي بـــن كمونة
وروى عنه احلروف هشـــام بـــن عامر وأبو يعقـــوب األزرق.
 -54أبـــو الـــدرداء  :أبو الـــدرداء واســـمه عويمر بن زيد بـــن قيس بن عائشـــة بن أمية بـــن مالك بنعامر بـــن عدي بن
كعـــب بن اخلزرج بـــن احلارث بن اخلـــزرج ،وكان أبو الـــدرداء آخر أهل داره إســـاما وكان من أصحاب رســـول اهلل،
صـــى اهلل عليه واله  ،تويف بدمشـــق ســـنة اثنتني وثالثـــن يف خالفة عثامن بـــن عفان وله عقب بالشـــام.
 -55أبو رجاء  :أبو رجاء العطاردي ،عمران بن ملحان التميمي البرصي ،من كبار املخرضمني ،أدرك اجلاهلية ،وأسلم
بعد فتح مكة ،ومل ير النبي صىل اهلل عليه واله وسلم،حدث عن عمر ،وعمران بن حصني ،وعبد اهلل بن عباس ،وسمرة
بن جندب ،وأيب موسى االشعري  -وتلقن عليه القرآن ،ثم عرضه عىل ابن عباس ،وهو أسن من ابن عباس ،قرأ عليه أبو
األشهب العطاردي وغريه.
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 -56أبو رزين  :أبو رزين واسمه مسعود موىل أيب وائل،شقيق بن سلمة األسدي ،روى عن عيل وعبد اهلل،قال :قال حييى

بن آدم عن أيب بكر بن عياش عن عاصم قال :قال يل أبو وائل :أال تعجب من أيب رزين قد هرم وإنام كان غالما عىل عهد

عمر بن اخلطاب وأنا رجل ،وله أحاديث.

 -57ابو زرعة بن عمرو بن جرير  :أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد اهلل البجيل الكويف  ،قيل :اسمه هرم ،وقيل :عبد
اهلل ،وقيل :عبد الرمحن ،وقيل :عمر ،وقاله النسائي  ،وقيل :جرير ،قاله الواقدي  ،روى عن جده وأيب هريرة ومعاوية وعبد
اهلل بن عمرو بن العاص وثابت بن قيس النخعي وخرشة بن احلر وعبد اهلل بن حييى احلرضمي وأرسل عن عمر بن اخلطاب

وأيب ذر  ،وعنه عمه إبراهيم بن جرير وحفيداه وحييى ابنا أيوب بن أيب زرعة وابن عمه جرير بن يزيد وإبراهيم النخعي

واحلارث العكيل وكان انقطاعه إىل أيب هريرة وكان من التابعني.

الزناد عبد اهلل بن ذكـــوان  ،أبو الزنـــاد الفقيه املدين  ،موىل قريـــش  ،يقال إنه ابـــن أخي أيب لؤلؤة
 -58أبـــو الزنـــاد  :أبـــو ِّ
قاتـــل عمر بن اخلطاب  ،ســـمع أنســـ ًا وأبا أمامة ابن ســـهل  ،وعبـــد اهلل بن جعفر بن أيب طالب  ،وســـعيد بن املســـيب،
واألعـــرج  ،فأكثـــر عنه .وروى عنـــه مالك  ،وكان أحـــد األئمة األعالم .وتويف ســـنة إحدى وثالثني ومائـــة  ،وروى له

اجلامعة.

 -59أبـــو زيـــد  :أمحد بن ســـهل البلخي أبو زيد ،ولـــه مصنفات كثـــرة منها نظم القـــرآن ،قوارع القرآن ،مـــا أغلق من
غريـــب القرآن ،يف أن ســـورة احلمـــد تنوب عن مجيـــع القرآن ،البحـــث عن التأويالت كبري ،تفســـر الفاحتـــة واحلروف
املقطعة يف أوائل الســـور.

ذريـــة خدرة بن
 -60أبـــو ســـعيد اخلدري  :ســـعد بن مالك بن ســـنان أبو ســـعيد األنصـــاري اخلزرجي اخلـــدري ،من ّ
النبي صىل اهلل عليه واله وســـلم وأيب بكـــر وعمر وعثامن
عـــوف بن اخلـــزرج ،من األنصار وأكثرهـــم حديث ًا ،روى عـــن ّ
وأبيـــه مالـــك بن ســـنان وأخيـــه أل ّمه قتـــادة بن النعـــان وغريهـــم ،وروى عنه زيـــد بن ثابـــت وابن عمر وابـــن ع ّباس

وجابـــر وأنس وغريهم ،وتويف ســـنة أربع وســـبعني.

 -61أبو السوار  :أبو السوار العدوي من بني عدي واسمه حسان بن حريث ،كان عريفا يف زمان احلجاج.
 -62أبـــو الســـال  :قعنب بن أيب قعنب أبو الســـال بفتح الســـن وتشـــديد امليم وبالـــام العدوي البـــري ،له اختيار

يف القـــراءة شـــاذ عن العامـــة رواه عنه أبو زيد ســـعيد بن أوس وأســـند اهلذيل قراءة أيب الســـال عن هشـــام الرببري عن

عباد بن راشـــد عن احلســـن عن ســـمرة عن عمر.

 -63أبـــو الشـــيخ اهلنائي  :أبو شـــيخ اهلنائـــي اهلمداين،قيل :اســـمه حيوان بن خالـــد وقيل خيوان ،قرأ عىل أيب موســـى
االشـــعري وروى عـــن ابن عمـــر ومعاوية وقيل عن أخيه عـــن معاوية،روى عنه مـــواله عبيد وبيهس بـــن فهدان وقتادة
وحييـــى بـــن أيب كثري ومطر الـــوراق ،ذكره خليفـــة يف الطبقة الثانية مـــن قراء أهل البـــرة وقال :مات بعـــد املائة وذكره

ابن حبـــان يف الثقات.
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 -64أبـــو صالـــح  :أبو صالح ذكوان الســـان مـــوىل جويرية الغطفانيـــة من كبار علـــاء أهل املدينـــة ،كان جيلب الزيت
والســـمن إىل الكوفـــة ،قيل إنه شـــهد يوم احلصار لعثـــان،وكان عظيم اللحية ،تويف ســـنة إحـــدى ومائة.
 -65أبـــو صالـــح الكـــويف  :عبد احلميـــد بن صالح بـــن عجالن الربمجـــي التيمي أبو صالـــح الكويف مقـــرىء ثقة ،أخذ
القـــراءة عرض ًا عن أيب بكر بن عياش ثم عن أيب يوســـف األعشـــى بحـــرة أيب بكر ،روى القراءة عنه عرض ًا إســـاعيل
بـــن أيب عـــي اخلياط و جعفر بن عنبســـة واحلســـن بن جعفر بن حممـــد بن قتات وقرأ عليه القاســـم بن أمحـــد اخلياط ومل
يكمـــل ،وقـــال جعفـــر حدثني عبد احلميد قـــال كنت أختلف أنـــا وأبو يوســـف إىل أيب بكر بن عياش فنجلـــس بني يديه
معـــ ًا فيقرأ أبو يوســـف عىل أيب بكـــر وأنا مشـــافهة بني يدي أيب بكـــر فالفتح لنـــا مجيع ًا والـــرد علينا مجيع ًا فـــإذا فرغ أبو
عـــي أبو بكر والنـــاس من ورائنا
يوســـف من قراءته درســـت عليه بحرضة أيب بكر فإن ســـها أبو يوســـف عن حرف رد
ّ
جمتمعـــون ،قال ابـــن جرير وغريه مات عبد احلميد ســـنة ثالثـــن ومائتني.
 -66ابـــو طالب القـــارئ  :أبو طالب النجاد املقريء حممد بن حممد بن أمحد ،بغدادي ســـافر إىل شـــراز واســـتوطنها إىل
حـــن وفاته ســـنة اثنتني وســـبعني وثالث مائـــة ،حدث عن أيب القســـم عبد اهلل البغـــوي وأيب حممد ابن حييـــى بن صاعد
وأيب بكـــر عبد اهلل بـــن أيب داود السبحســـتاين وأيب عبد اهلل ابراهيم بن حممـــد بن عرفة نفطويه النحـــوي وغريهم ،وروى
عنـــه حييـــى بن أمحد بن جعفر الرشايب أبو احلســـن املحتســـب وعبـــد العزيز بن عبد اهلل الشـــرازي.
 -67أبـــو طالـــوت  :أبو طالوت عبد الســـام بـــن أيب حازم العبـــدي القييس البـــري .روى عن  :أيب برزة االســـلمي
(د) ،وغـــره ،روى عنه :مســـلم بن إبراهيـــم (د) ،وغريه ،روى لـــه أبو داود.
 -68أبـــو طعمـــة  :أبو طعمة ،موىل عمر بن عبد العزيز ،اســـمه :هالل ،أصله من الشـــام ،وســـكن مـــر ،وكان يقص
هبـــا ويقرئ القـــرآن،روى عن:عبداهلل بـــن عمر بن اخلطاب ومـــواله عمر ابن عبـــد العزيز روى عنه:عبداهلل بن عيســـى
بـــن عبـــد الرمحان بـــن أيب ليـــى ،وعبد اهلل بن هليعـــة ،وعبد الرمحـــان بن يزيد بـــن جابر ،وعبـــد العزيز بن عمـــر بن عبد
العزيـــز  ،ويزيد بن يزيـــد بن جابر.
 -69أبـــو العالية  :رفيع بـــن مهران أبو العاليـــة الرياحي موالهم البرصي ،أدرك اجلاهلية وأســـلم بعـــد وفاة النبي صىل
اهلل عليه واله وســـلم بســـنتني ودخل عىل أبـــى بكر وصىل خلف عمر ،مات يف والية احلجاج يف ســـنة تســـعني .
 -70أبـــو عبيد  :أبو عبيد القاســـم بن ســـام ،بتشـــديد الـــام ،كان أبوه عبـــدا روميا لرجـــل من أهل هراة ،واشـــتغل
أبـــو عبيد باحلديـــث واألدب والفقـــه،وويل القضاء بمدينة طرســـوس ثامين عرشة ســـنة ،وروى عن أيب زيـــد األنصاري
واألصمعـــي وأيب عبيدة وابن األعرايب والكســـائي والفراء ومجاعـــة كثرية غريهم ،وروى الناس مـــن كتبه املصنفة بضعة
وعرشيـــن كتابا يف القـــرآن الكريم واحلديث وغريبـــه والفقه وله الغريـــب املصنف واألمثال ومعاين الشـــعر وغري ذلك.
 -71أبـــو عـــارة  :أبو عامرة محزة بن القاســـم األحـــوال األزدي الكويف ،أخذ القراءة عرضا وســـاعا عـــن محزة الزيات
و حفص بن ســـليامن وإســـحاق املســـيبي و الزبـــر بن عامر عن نافـــع وأيب بكر عن عاصـــم ،روى القراءة عنـــه أبو عمر
الـــدوري و أبو احلـــارث الليث بن خالـــد و عبد الـــرزاق االنطاكي و عبد الرمحـــن بن واقد.
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 -72أبو عثامن النهدي  :أبو عثامن النهدي،احلجة ،شيخ الوقت ،عبدالرمحن بن مل  -وقيل :ابن ميل  -ابن عمرو بن عدي
البرصي،خمرضم معمر ،أدرك اجلاهلية واالسالم،وغزا يف خالفة عمر وبعدها غزوات،وحدث عن عمر،وابن مسعود،
وأيب بن كعب ،وبالل ،وسعد ابن أيب وقاص ،وسلامن الفاريس ،وحذيفة بن اليامن ،وأيب موسى االشعري ،وأسامة بن
زيد ،وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ،وأيب هريرة،وابن عباس ،وطائفة سواهم،حدث عنه قتادة ،وعاصم االحول ،ومحيد
الطويل ،وسليامن التيمي ،وأيوب السختياين ،وداود بن أيب هند ،وخالد احلذاء ،وعمران بن حدير.
 -73أبـــو عمـــرو  :أبـــو عمرو بن العالء بـــن عامر بن العريان بـــن عبد اهلل بن احلصـــن بن احلارث بن جلهـــم بن عمرو
بـــن خزاعي بـــن مالك بن مـــازن بن عمـــرو بن متيـــم التميمي املـــازين النحـــوي البرصي املقـــرئ ،أحد االئمـــة القراء
الســـبعة ،فقـــرأ بمكة واملدينـــة وقرأ ايض ًا بالكوفـــة والبرصة عىل مجاعة كثرية  ،ولد ســـنة  68هـ  ،وتويف يف ســـنة  154هـ
كام قيـــل  ،ولقراءة ايب عمـــرو راويان بواســـطة حييى بن املبـــارك اليزيدي  ،مها  :الدوري  ،والســـويس .
 -74أبـــو عيـــاض  :عمرو بن االســـود العنـــي ،ويقال لـــه :عمري بن االســـود ،أبو عيـــاض ،ويقال :أبو عبـــد الرمحن
احلمـــي  ،نزيـــل داريـــا ،أدرك اجلاهلية واالســـام ،وكان من التابعني  ،حدث عـــن عمر ،وابن مســـعود ،وأيب الدرداء،
وعبـــادة بـــن الصامت ،وأم حـــرام بنت ملحـــان  ،والعربـــاض بن ســـارية ،وغريهم  ،حـــدث عنه :جماهـــد ،وخالد بن
معـــدان ،وأبو راشـــد احلرباين ،ويونس ابن ســـيف.
 -75أبـــو قرة  :أبـــو قرة البرصي ،كثري بن شـــنظري أبو قرة البـــري :قال أبو زرعـــة :لني ،وتردد فيه ابـــن معني .وتويف
يف حدود األربعني ومائة.
 -76أبو قالبة  :أبو قالبة ،عبد امللك بن احلافظ حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبدامللك بن مسلم ،الرقايش  ،البرصي،ولد
سنة تسعني ومئة،وسمع يف حداثته من :يزيد بن هارون ،وروح بن عبادة ،وأيب عامر العقدي ،وعبد اهلل بن بكر السهمي
وخلق سواهم،حدث عنه :ابن ماجة ،وابن صاعد ،وأبو بكر النجاد ،وخلق كثري،تويف يف شوال سنة ست وسبعني
ومئتني.
 -77أبـــو قيـــس األودي  :عبدالرمحـــن بـــن ثروان أبـــو قيـــس االودي الكويف ،روى عـــن االرقم بن رشحبيـــل وزاذان
الكندي وســـويد بـــن غفلة وعمـــرو بن ميمـــون وهذيل بن رشحبيـــل وعكرمـــة ومجاعة،وعنه األعمش وأبو إســـحاق
الســـبيعي وحممـــد ابن جحـــادة وليث بن أيب ســـليم وفطر بن خليفة وشـــعبة والثـــوري ومحاد بن ســـلمة ومجاعة،وذكره
ابـــن حبـــان يف الثقات وقـــال ابن أيب عاصم مات ســـنة عرشيـــن ومائة .
 -78أبـــو مالـــك الغفاري  :أبو مالك الغفاري اســـمه غـــزوان الكويف روى عن عـــار بن يارس وابن عبـــاس والرباء بن
عـــازب وعبد الرمحن بن أبزى روى عنه ســـلمة بن كهيل وإســـاعيل الســـدي وحصـــن بن عبد الرمحن وإســـاعيل بن
ســـميع وذكره بن حبـــان يف الثقات .
 -79أبـــو املتـــوكل الناجي  :أبو املتـــوكل الناجي عـــي بن داود أبـــو املتوكل الناجـــي بالنون واجليم حدث عن عائشـــة
وأيب هريـــرة وابـــن عباس وأيب ســـعيد اخلـــدري وجابر بن عبد اهلل ،وتويف ســـنة اثنتـــن ومائـــة ،وروى له اجلامعة.
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 -80أبـــو جملـــز  :الحق بن محيـــد أبو جملز الســـدويس نزيل خراســـان ،ســـمع الصحابة ابـــن عمر وابن عباس وأنســـ ًا
وغريهـــم  ،وقـــد وردت عنـــه الرواية يف حـــروف القرآن ،قال ابن معني مات أبو جملز ســـنة مائة أو ســـنة إحـــدى ومائة.
 -81أبو نعيم  :أبو نعيم اإلصبهاين أمحد بن عبد اهلل بن امحد بن إسحاق أبو نعيم األصبهاين احلافظ صاحب التصانيف،
روى القراآت سامع ًا عن سليامن بن أمحد الطرياين ،روى عنه القراآت سامع ًا أبو القاسم اهلذيل ،تويف يف سنة ثالثني وأربعامئة.
 -82أبـــو هنيـــك  :أبو هنيـــك االزدي الفراهيدي البـــري صاحب القراءآت ،اســـمه :عثامن بن هنيـــك ،كان خيتلف إىل
خراسان.
 -83أبو هريرة  :أبو هريرة الدويس ،يف اســـمه واســـم أبيه اختالف كثري ال يضبط وال حيرص وكان اســـمه قبل اإلســـام
عبد شـــمس ،وقال :كناين رســـول اهلل صـــى اهلل عليه واله وســـلم ألين كنت أمحل هـــرة يف كمي فلام رآين قـــال :ما هذه؟
فقلـــت هرة فقال :يـــا أبا هريرة.
ُ -84أ ّيب ُ :أيب بـــن كعـــب بـــن قيس بـــن عبيد بن زيد بـــن معاوية بن عمـــرو ابن مالك بـــن النجار أبو املنـــذر األنصاري
املـــدين  ،قـــرأ عىل النبي صـــى اهلل عليه واله وســـلم القـــرآن العظيـــم ،اختلـــف يف موته اختالف ًا كثري ًا فقيل ســـنة تســـع
عرش ة .
 -85أمحـــد بـــن جبري  :أمحد بـــن جبري األنطاكي أبـــو جعفر املقرئ ،إمـــام كبري قرأ القرآن عىل ســـليم والكســـائي وتويف
يف حدود الســـتني ومائتني.
 -86أمحـــد بن موســـى  :أمحد بن موســـى بن أيب مريـــم أبو عبد اهلل وقيـــل أبو بكر ويقـــال أبو جعفر اللؤلـــؤي اخلزاعي
البـــري صـــدوق ،روى القـــراءة عـــن أيب عمرو بن العـــاء وعاصم اجلحدري وعيســـى بـــن عمر الثقفي واســـاعيل
القســـط ،روى القـــراءة عنـــه روح بن عبد املؤمـــن وحممد بن عمر بـــن الرومي ونرص ابـــن عيل وعبد الكريم بن هشـــام
وخليفة بـــن خياط.
 -87األخفـــش  :إمام النحو ،أبو احلســـن ،ســـعيد بن مســـعدة البلخي ثم البـــري ،موىل بني جماشـــع،أخذ عن اخلليل
بـــن أمحد ،ولزم ســـيبويه حتى برع ،وكان من أســـنان ســـيبويه ،بل أكرب.
 -88األزرق  :إســـحاق بـــن يوســـف بن يعقـــوب األزرق أبو حممد الواســـطي ويقـــال األنباري  ،قرأ عـــى محزة وروى
القـــراءة عـــن أيب عمـــرو وحروف عاصـــم عن أيب بكر بـــن عيـــاش ،وروى عن العمش وابـــن عون وخلـــق ،روى عنه
القـــراءة إســـاعيل بن إبراهيـــم بن هود وحممـــد بن عبيد اهلل بـــن املنـــاوي والطيب بن إســـاعيل وأبو حممد اليشـــكري
األمحر ،وســـمع منـــه أمحد وابن ســـعدان ومجاعـــة كثريون ،مات ســـنة مخس وتســـعني ومائة .
 -89األســـود بن يزيد  :األســـود بـــن يزيد بن قيس بـــن يزيد أبو عمـــرو النخعي الكـــويف اإلمام اجلليل ،قـــرأ عىل عبد
اهلل بـــن مســـعود ،وروى عن اخللفاء األربعة وكان خيتم القرآن كل ســـت ليـــال ويف رمضان كل ليلتني ،قـــرأ عليه إبراهيم
النخعي وأبو إســـحاق الســـبيعي وحييى بن وثاب ،تويف ســـنة مخس وســـبعني.
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 -90إســـاعيل  :إســـاعيل بن يونس بن ياســـن أبو إســـحاق الســـبيعي البغـــدادي ،روى القراءة عن الـــدوري ،روى
عنـــه القـــراءة أبو طاهر عبـــد الواحد بن عمر ،األســـود بـــن يزيد بن قيس بـــن يزيد أبو عمـــرو النخعي الكـــويف اإلمام
اجلليـــل ،قـــرأ عىل عبد اهلل بن مســـعود  ،قـــرأ عليه إبراهيم النخعي وأبو إســـحاق الســـبيعي وحييى بن وثاب ،تويف ســـنة
مخس وسبعني.
 -91أصبـــغ  :أصبـــغ بـــن مالـــك أبو القســـم االندلـــي الزاهد ،قـــرأ عىل إبراهيـــم ابن حممـــد بن بـــازي صاحب عبد
الصمد صاحـــب ورش ،تويف ســـنة أربـــع وثالثامئة.
 -92األصبهـاين  :أبـو بكـر ،حممـد بـن عبدالرحيـم بـن إبراهيـم بـن شـبيب االصبهاين،اعتنـى بقـراءة ورش  ،وحـذق فيهـا،
فتلا على عامـر احلـريس وسـليامن الرشـديني ،وعبـد الرمحـن بـن داود بـن أيب طيبـة ،وسـمع احلـروف مـن يونـس بـن
عبداالعلى،وروى احلديـث عـن داود بـن رشـيد ،وعبـد اهلل بـن عمـر مشـكدانة ،وعثمان بـن أيب شـيبة وطبقتهم،قـرأ عليـه:
هبـة اهلل بـن جعفـر ،وعبـد اهلل بـن أمحـد املطـرز ،وحممد بن يونـس ،وإبراهيـم بـن جعفر،وحدث عنـه :ابن جماهـد ،وأبو أمحد
العسـال ،وأبـو الشـيخ ،وحممـد بـن أمحد بـن عبد الوهـاب االصبهاين ،وآخرون،مات ببغداد يف سـنة سـت وتسـعني ومئتني.
 -93األصمعـــي  :األصمعـــي عبـــد امللـــك بـــن قريب بـــن عبد امللـــك بن عيل بـــن أصمع بـــن مظهر بن عبد شـــمس
األصمعـــي البـــري صاحب اللغـــة ،كان إمام زمانه يف اللغـــة ،روى عن أيب عمـــرو بن العالء وقرة بن خالد ،ومســـعر
بن كدام.
 -94األعـــرج  :عبـــد الرمحن بن هرمـــز األعرج أبو داود املـــدين تابعي جليل ،أخـــذ القراءة عرض ًا عـــن أيب هريرة و ابن
عبـــاس وعبد اهلل بـــن عياش بن أيب ربيعـــة ومعظم روايتـــه عن أيب هريـــرة ،روى القراءة عنـــه عرض ًا نافع بـــن أيب نعيم
وروى عنه احلروف أســـيد بن أيب أســـيد ،نزل إىل األســـكندرية فامت هبا ســـنة ســـبع عرشة ومائة.
 -95األعمـــش  :ســـليامن بـــن مهـــران األعمش  ،شـــيخ املقرئني واملحدثـــن ،أبو حممد االســـدي ،الكاهـــي ،موالهم
الكـــويف احلافـــظ  ،أصله من نواحـــي الري  ،ولد يف ســـنة إحدى وســـتني  ،وقد قرأ القـــرآن عىل حييى بـــن وثاب مقرئ
العـــراق  ،مات األعمش يف ربيع االول ســـنة ثـــان وأربعني ومئـــة بالكوفة.
ِ
ِ
بـــزاد الراكب
عرف
 -96أم ســـلمة  :هنـــد بنـــت أيب ُام َّي َة بن املغـــرة بن عبد اهلل بـــن ُع َم َر بن خمـــزو ٍم واســـمه ُحذيفة و ُي َ
ٍ
قريش ،وهـــي أ ّم َســـ َلم َة زوج النبي صىل اهلل عليه وســـلم ،توفيـــت يف حدود الســـبعني للهجرة .
وهـــو أحدُ أجـــواد
 -97أنـس  :أنـس بـن مالـك بـن النضر األنصـاري أبـو محـزة صاحـب النبـي صلى اهلل عليـه والـه وسـلم ،روى القـراءة عنه
سماع ًا وردت الروايـة عنـه يف حـروف القـرآن قـرأ عليـه قتـادة وحممـد بـن مسـلم الزهـري ،تويف سـنة إحدى وتسـعني.
 -98أويـــس  :أويـــس بن عامـــر بن جزء بن مالـــك املرادي القرين الزاهد ســـيد التابعـــن ،قتل يوم صفني مـــع عيل بن أيب
طالب عليه الســـام ســـنة ســـبع وثالثني ،أســـلم عىل عهد رســـول اهلل صىل اهلل عليه واله ومنعه من القدوم عليه بره بأمه.
 -99أيـــوب بـــن املتـــوكل  :أيوب بن املتـــوكل األنصاري البـــري إمام ثقـــة ضابط له اختيـــار تبع فيه األثـــر ،قرأ عىل
ســـام و الكســـائي و حســـن اجلعفي و يعقوب احلرضمي وبـــكار األعرج ،روى عنـــه اختياره حممد بـــن حييى القطيعي
وهـــو أجل أصحابـــه و خالد بـــن إبراهيم وفهد بـــن الصقر ،تويف ســـنة مائتني.
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 -100أيـــوب الســـختياين  :أيوب بن أيب متيمة كيســـان الســـختياين البرصي ،أبو بكر :ســـيد فقهاء عـــره ،تابعي ،من
النســـاك الزهاد ،من حفـــاظ احلديث ،كان ثابتـــا ثقة روي عنه نحـــو  800حديث تويف ســـنة  131هـ.
 -101الباهيل  :حممد بن مرزوق الباهيل ،روى عنه مسلم والرتمذي وابن ماجه ،وتويف سنة مخسني ومائتني أو ما دوهنا.
 -102الربمجـــي  :الربمجـــي عبـــد احلميـــد بن صالـــح الربمجي الكـــويف .قال أبـــو حاتم :صـــدوق ،وتويف ســـنة ثالثني
ومائتـــن ،وروى له النســـائي.
 -103البـــزي  :أبو احلســـن ،أمحد بـــن حممد بن عبد اهلل بن القاســـم بن أيب بـــزة ،املخزومي موالهم ،الفاريس ولد ســـنة
ســـبعني ومئة ،وتال عىل :عكرمـــة بن ســـليامن ،وأيب االخريط  ،وابن زياد عن تالوهتم عىل إســـاعيل القســـط  ،صاحب
ابـــن كثري ،وســـمع من  :ابـــن عينية  ،ومالـــك بن ســـعري ،ومؤمل بن إســـاعيل ،واملقرئ ،وطائفة ،مات ســـنة مخســـن
ومئتـــن ،وهو احد راويـــي ابن كثري .
 -104بكـــر بـــن حبيب  :عبـــد اهلل بن بكر بن حبيب الســـهمي الباهـــي أبو وهب البرصي ســـكن بغـــداد روى عن محيد
الطويـــل وحاتم بن أيب صغـــرة ومهدي بن ميمون وغريهـــم وعنه أمحد بن حنبـــل وعيل بن املديني وإســـحاق بن منصور
الكوســـج وأبـــو بكر بن أيب شـــيبة وغريهم  ،نزل بغداد عىل ســـعيد بن ســـلم ومل يزل هبـــا حتى مات يف املحرم ســـنة .88
 -105بـــال بـــن ايب بـــردة  :بالل بـــن أيب بردة عامر يب أيب موســـى عبـــد اهلل بن قيس ،أبـــو عمرو ،ويقال أبـــو عبد اهلل،
األشـــعري البـــري ،ويل أمـــر البـــرة وحدث عـــن أبيه وعمـــه أيب بكر وأنس بـــن مالـــك ،وروى عنه قتـــادة وثابت
وغريمها.
 -106متـــام بـــن العبـــاس بن عبد املطلـــب  :متام بن العبـــاس بن عبد املطلـــب أمه أم ولد رومية تســـمى ســـبا وكان متام
واليـــ ًا لالمـــام عيل بن أيب طالب عليه الســـام عـــى املدينـــة ،وكان أوالد العباس عرشة ومتـــام أصغرهم.
 -107توبـــة العنـــري  :توبة العنربي بن كيســـان بن أيب األســـد وأصله من أهل سجســـتان ،ويكنى أبا املـــورع  ،ومولد
توبـــة الياممة ومنشـــأه هبا ،ثـــم حتول إىل البـــرة ،وهوموىل أيوب بـــن أزهر العدوي مـــن بني عدي بن جنـــدب من بني
العنـــر بن عمرو بن متيـــم ، ،ثم وفد توبـــة أيضا إىل عمر بـــن عبد العزيـــز وهو خليفة.
 -108ثابـــت البنـــاين  :ثابت بن أســـلم البناين ،أبو حممـــد البرصي ،وبنانة هم بنو ســـعد بن لؤي بن غالـــب ،روي عنه:
إســـحاق بـــن عبد اهلل بن احلـــارث بن نوفل ،وأنـــس ابن مالك وبكر بـــن عبد اهلل املـــزين واجلارود بن أيب ســـرة اهلذيل ،
وعبـــد اهلل بن الزبري ابن العوام االســـدي وعبـــد اهلل بن عمر بـــن اخلطاب وغريهم.
 -109اجلحـــدري  :فضيـــل بن احلســـن بن طلحة أبو كامـــل اجلحدري  :روى عنـــه البخاري تعليق ًا وروى عنه مســـلم
وأبو داود وروى النســـائي عنه بواســـطة وكان ثقة مشـــهور ًا وتويف سنة ســـبع وثالثني ومائتني.
الكـــويف املقـــرىء الزاهد،قال ابن معني :ثقـــة ،وقال ابن
اجلعفي موالهم
 -110اجلعفي  :احلســـن بـــن عيل بن الوليـــد
ّ
ّ
حنبل :مـــا رأيت أفضل منه ِّ
،توف ســـنة ثـــاث ومائتني.
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 -111حامـــد بـــن حييى  :حامـــد بن حييى بن هـــاين أبو عبـــد اهلل البلخي نزيل طرســـوس ،روى حروف أهـــل مكة عن
احلســـن بـــن حممد بـــن أيب يزيد صاحب شـــبل ،روى عنـــه مرض بن حممـــد وحممد بن عمـــر وأمحد بن حممد بن عيســـى
وعبـــد الرمحن ابن عبد اهلل احلداد إمام طرســـوس ،مات ســـنة ســـت وأربعني ومائتني بطرســـوس.
 -112حذيفـــة  :حذيفـــة بـــن اليامن ،أبو عبـــد اهلل العبيس صاحب رس رســـول اهلل صـــى اهلل عليه واله وسلم،اســـتعمله
النبـــي صـــى اهلل عليه واله وســـلم عىل بعـــض الصدقة واســـتعمله عمر عـــى املدائن وجـــاءه نعي عثامن وهـــو باملدائن
ومـــات هبا بعد عثـــان بأربعني يوم ًا ســـنة ســـت وثالثني قتـــل يف أوهلا.
 - 113احلســـن  :وهو احلســـن البرصي بن أيب احلســـن يســـار ،أبو ســـعيد ،موىل زيد بن ثابت االنصاري ،ويســـار
أبـــوه من ســـبي ميســـان  ،ســـكن املدينـــة ،وأعتق ،وتـــزوج هبا يف خالفـــة عمـــر ،فولد له هبا احلســـن عليه لســـنتني
بقيتـــا مـــن خالفة عمر واســـم أمـــه خرية ،ثم نشـــأ احلســـن بـــوادي القرى ،وحـــر اجلمعـــة مع عثامن ،وســـمعه
خيطـــب ،وشـــهد يوم الدار ولـــه يومئذ أربع عرشة ســـنة،وروى عـــن عمران بن حصـــن ،واملغرية بن شـــعبة ،وعبد
الرمحن بن ســـمرة ،وســـمرة بن جنـــدب ،وأيب بكـــرة الثقفي ،والنعـــان بن بشـــر ،وجابر ،وجنـــدب البجيل ،وابن
عبـــاس ،وعمرو بـــن تغلب ،ومعقل بن يســـار ،واالســـود ابن رسيـــع ،وأنس ،وخلق مـــن الصحابة،وقـــرأ القرآن
عـــى حطـــان بن عبد اهلل الرقـــايش ،وروى عن خلق مـــن التابعني،وعنه أيوب وشـــيبان النحوي ،ويونـــس بن عبيد،
وابـــن عـــون ،ومحيد الطويـــل ،وثابـــت البناين ،ومالك بـــن دينار ،وهشـــام بن حســـان ،وجرير بن حـــازم ،والربيع
بـــن صبيـــح ،ويزيد بـــن إبراهيم التســـري ،ومبـــارك بن فضالـــة ،وأبان بـــن يزيد العطـــار ،وقرة بـــن خالد ،وحزم
القطعي ،وســـام بن مســـكني،وأمم ســـواهم ،ولد ســـنة احـــدى وعرشين وتويف يف رجب ســـنة عـــر ومئة.
 -114حســـن اجلعفـــي  :احلســـن بن عيل بن فتـــح اإلمام احلرب أبـــو عبد اهلل ويقـــال أبو عيل اجلعفـــي موالهم الكويف
الزاهـــد أحـــد األعـــام ،قرأ عىل محـــزة وهو أمحـــد الذين خلفـــوه يف القيـــام بالقـــراءة وروى القراءة عـــن أيب بكر بن
عيـــاش و أيب عمـــرو بـــن العالء ،قـــرأ عليه أيوب بـــن املتوكل وروى عنـــه القراءة خالد بـــن خالد و أبو هشـــام حممد
بـــن يزيـــد الرفاعي وغريهم  ،مـــات يف ذي القعدة ســـنة ثـــاث ومائتني عن أربع وثامنني ســـنة.
 -115حطـــان بـــن عبد اهلل  :حطـــان بن عبد اهلل الرقايش ويقال الســـدويس  ،قرأ عىل أيب موســـى األشـــعري عرض ًا ،قرأ
عليه عرض ًا احلســـن البرصي ،مات ســـنة نيف وســـبعني.
 -116حفـــص  :حفص ابن ســـليامن األســـدي أبو عمـــر البزاز الكـــويف وهو حفص ابـــن أيب داود القـــارىء صاحب
عاصـــم ويقال لـــه حفيص مات ســـنة ثامنني وله تســـعون.
النبـــوة بخمس ســـنني وتوفيت ســـنة مخس
 -117حفصـــة  :حفصـــة إبنـــة عمـــر بـــن اخلطاب  ،قيـــل أهنا ولـــدت قبل
َّ
وأربعـــن للهجرة .
 -118حفـــص بـــن محيد  :حفص بن محيد القمـــي أبو عبيد  ،روى عـــن عكرمة وفضيل الباجي وزياد بن حدير وشـــمر
بـــن عطيـــة ،وعنه يعقـــوب ابن عبداهلل القمي وأشـــعث بـــن إســـحاق القمي،قال ابـــن أيب خيثمة عن ابـــن معني صالح
وقـــال أبو نعيـــم قرأ عىل عبدالرمحن الســـلمي وقال ابن املدينـــي جمهول وذكره ابـــن حبان يف الثقات وقال النســـائي ثقة.
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 -119احللـــواين  :حممـــد بن جامع احللـــواين ،روى احلروف عـــن حممد بن وهب عـــن روح ،روى احلـــروف عنه حممد
بن احلســـن النقاش.
الكويف مـــوىل األشـــعريني ،أحد األعـــام ،أصله من
محـــاد بن أيب ســـليامن هـــو الفقيه
 -120محـــاد بن أيب ســـليامن َّ :
ّ
والشـــعبي وطبقتهم،وتويف يف ٍ
أصبهـــان ،روى عن أنـــس وابن املســـ ِّيب ويزيد بن وهـــب وأيب وائل َّ
قول ســـنة تســـع
ّ
عـــرة ومائة.
 -121محـــاد بن ســـلمة  :محاد بن ســـلمة بـــن دينار أبو ســـلمة البـــري ،روى القراءة عرضـــ ًا عن عاصـــم و ابن كثري،
روى عنـــه احلـــروف حرمـــي بن عامرة وحجـــاج بن املنهال وشـــيبة بن عمـــرو املصييص مات يف ذي احلجة ســـنة ســـبع
وستني ومائة.
الســـبعة
 -122محـــزة  :محـــزة بـــن حبيب بن عـــارة بن إســـاعيل ،أبو عـــارة الت
َّيمـــي الكويف الز َّيـــات ،أحد القراء َّ
ّ
مـــوىل آل عكرمـــة بن ربعي ،قرأ عـــى محران بن أعـــن واألعمش ومجاعة  ،وهـــو إمام الكســـائي يف اهلمز واإلدغام،
والســـكت عىل الســـاكن
وقـــد كـــره قراءة محزة بـــن إدريـــس األودي وأمحد بن حنبـــل ومجاعة ،لفـــرط املدِّ واإلمالة َّ
قبل اهلمزة وغري ذلك  ،وتويف ســـنة ســـت ومخســـن ومائة ،ولقـــراءة محزة راويان بواســـطة  ،مها  :خلف بن هشـــام
 ،وخالد بـــن خالد .
 -123محـــزة بن القاســـم  :محزة بن القاســـم أبو عـــارة األحوال األزدي الكـــويف ،أخذ القراءة عرضا وســـاعا عن محزة
الزيات و حفص بن ســـليامن وإســـحاق املســـيبي الزبري بـــن عامر عن نافع وأيب بكـــر عن عاصم ،روى القـــراءة عنه أبو
عمـــر الدوري و أبـــو احلارث الليث بـــن خالد و عبد الـــرزاق االنطاكي و عبد الرمحـــن بن واقد.
ٍ
ختـــات ،وتصدَّ ر
املكـــي األعـــرج املقرىء ،قـــرأ عىل جماهـــد
 -124محيـــد بـــن قيـــس  :محيد بـــن قيس أبـــو صفوان
ّ
لإلقـــراء  ،وروى لـــه اجلامعة ،وقال ســـفيان بن عيينـــة :كان محيد األعرج أفرضهم وأحســـبهم يعني أهـــل مكة وكانوا
ال جيتمعـــون إال عـــى قراءتـــه ،ومل يكـــن بمكة أقرأ منـــه ومن عبد اهلل بـــن كثري ،ومات ســـنة ثـــاث أو اثنتني وثالثني
ومائة.
 -125خارجـــه  :خارجة بـــن مصعب أبو احلجـــاج الضبعي الرسخيس ،أخذ القـــراءة عن نافع و أيب عمرو وله شـــذوذ
كثـــر عنهـــا مل يتابع عليـــه وروى أيض ًا عـــن محزة حروفـــ ًا ،روى القراءة عنـــه العباس بـــن الفضل و أبو معـــاذ النحوي
ومغيـــث بن بديل ،تويف ســـنة ثامن وســـتني ومائة.
 -126خالـــد ابـــن إليـــاس  :خالد بن الياس ويقال ايـــاس بن صخر بن أيب اجلهـــم عبيد بن حذيفة أبـــو اهليثم العدوي
املـــدين،روى عـــن ربيعـــة وســـعيد املقربي وصالح مـــوىل التوأمة وإســـاعيل بـــن عمرو بن ســـعيد ابـــن العاص وأيب
الزنـــاد وابـــن املنكدر وحييى بـــن عبدالرمحن بـــن حاطب وحييى بن ســـعيد االنصـــاري وعدة،وعنه عيســـى بن يونس
وإســـاعيل بـــن جعفر والعقـــدي وأبو معاويـــة واملغرية بـــن عبدالرمحـــن املخزومي وأبو نعيـــم والواقـــدي والقعنبي
وغريهـــم ،أبـــو زرعة ضعـــف ليس بقوي ســـمعت أبا نعيم يقول ال يســـوى حديثه وســـكت ثم قال ال يســـوى حديثه
فلســـن وقال البخـــاري منكر احلديث ليس بشـــئ.
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 -127خالـــد  :خالـــد بن خملد أبـــو اهليثم القطواين البجـــي الكويف ،روى القـــراءة عن نافع ،تويف فيـــا بني إحدى عرشة
ومائتني إىل مخس عـــرة قاله البخاري.
 -128خـــاد  :خالّد بن خالد وقيل :ابن عيســـى ِّ
رييف الكـــويف املقرىء األحول صاحب ســـليم القارىء،
الشـــيباين ّ
الص ّ
روى عن محـــزة الزيات  ،تويف ســـنة عرشين ومائتني.
 -129خلـــف  :خلـــف بن هشـــام البـــزاز ويكنى أبـــا حممد ،روى عن محـــزة الزيات  ،ســـمع من رشيـــك وأيب عوانة
ومحـــاد بن زيد وغريهـــم ،وهو صاحب قـــرآن وحروف ،وقرأ عىل ســـليم صاحب محـــزة ،ومات ببغداد يوم الســـبت
لســـبع ليال خلون من مجادى اآلخرة ســـنة تســـع وعرشيـــن ومائتني.
البرصي صاحـــب العربية والعروض،
الفراهيدي
األزدي
 -130اخلليـــل بن أمحـــد  :اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيـــم
ّ
ّ
ّ
والعوام بن حوشـــب وغالب القطـــان .أخذ النحو عنه ســـيبويه
أحـــد األعـــام .روى عن أيـــوب وعاصم األحـــوال
ّ
وعيل بـــن نرص اجلهضمـــي  ،تويف
النحـــوي ووهب بـــن جرير
واألصمعـــي والنَّـــر بن شـــميل وهرون بن موســـى
ّ
ّ
سنة 175هـ.
 -131الداجـــوين  :أبـــو بكر حممـــد بن أمحد بن عمـــر الرميل ،الرضير املقرئ ،وهـــو الداجوين الكبري ،مجـــع القراءات،
قـــرأ عىل هـــارون األخفـــش ،وحممد بن موســـى الصـــوري ،والعبـــاس بن الفضـــل الـــرازي ومجاعة  ،قـــرأ عليه أبو
بكـــر بن جماهـــد ،وعبد اهلل بن حممـــد القباب األصبهـــاين وزيد بـــن أيب بالل الكـــويف  ،قيل مات ســـنة أربع وعرشين
وثالثامئة.
 -132الـــداين  :أبـــو عمرو الـــداين  :احلافظ ،املجود املقـــرئ ،احلاذق ،عـــامل االندلس ،أبو عمرو ،عثامن بن ســـعيد بن
عثـــان بن ســـعيد بن عمر االمـــوي ،موالهـــم االندليس ،القرطبي ثـــم الداين ،ويعـــرف قديام بابن الصـــريف ،مصنف
(التيســـر) و (جامع البيـــان) ،وغري ذلك.
 -133داود بن ايب ســـامل  :داود بن أيب ســـامل أبو ســـليامن األزدي ،أخذ القـــراءة عن يعقوب احلرضمـــي ،روى القراءة
عنـــه عىل بن احلســـن بن حممـــد بن إبراهيـــم العتكي وأبـــو بكر حممد بن احلســـن بن عبد املحســـن الســـرايف وعيل بن
احلســـن بن إبراهيم االزدي فيـــا ذكره األهـــوازي ولعله العتكي.
بكر ويقـــال :أبو ٍ
 -134داود بـــن ايب هنـــد  :داود بـــن أيب هنـــد واســـمه :دينـــار ،وقيل طهامن بـــن عدافر ،أبـــو ٍ
حممد
القشـــري موالهم البرصي  ،حدَّ ث عن مكحول وابن املســـ ِّيب واحلســـن وابن ســـرين والشـــعبي وأيب عثامن النَّهدي
واحلمدان ووهب بن خالد وهشـــيم ويزيد بن زريـــع وعل َّية وغريهم.
وعكرمـــة وغريهم  ،وروى عنه شـــعبة والثوري
ّ
 -135دلبـــة  :عبـــد اهلل بن أمحد بن إبراهيـــم بن اهليثم بن خملـــد أبو العباس البلخـــي ويعرف عبد اهلل هـــذا بدلبه نزيل
بغـــداد مقـــرى متصدر  ،أخذ القراءة عرضـــ ًا قنبل و أيب ربيعة و أيب عون الواســـطي و أيب محدون الطيب ابن إســـاعيل
وأيب بكـــر حممـــد بن عبد الرحيـــم و هارون األخفش و حممد بن عيســـى و أيب عمـــر الدوري و يونس بـــن عبد األعىل
و عبـــد اجلليـــل الزيـــات و إدريس بـــن عبد الكريـــم و عن أبيـــه أمحد بن اهليثـــم ،روى عنـــه القراءة أبو بكـــر أمحد بن
نرص الشـــذائي والغضائري وأمحد بـــن عبد اهلل الكناين،تويف البلخي ســـنة ثامن عـــرة وثلثامئة.
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األزدي
وري
ّ
 -136الـــدوري  :حفـــص بن عمر بن عبـــد العزيز بـــن صهبان ،ويقـــال :صهيب اإلمـــام أبوعمر الـــدُّ ّ
رس من رأى وشـــيخ املقرئني بالعـــراق ،صدَّ قه أبـــو حاتم ،روى عـــن ايب عمرو بن
املقـــرىء الرضيـــر
ّ
النحوي ،نزيـــل َّ
ٍ
العـــاء  ،وصنَّـــف كتاب ًا يف القراءات ،وتويف ســـنة ســـت وأربعـــن ومائتني.
 -137راشـــد  :راشـــد بن ســـعد احلرباين بضـــم احلاء املهملة وســـكون البـــاء املوحدة وبعـــد الراء ألـــف ونون وقيل
املقرائـــي احلميص  ،روى عن ســـعد بـــن أيب وقاص وثوبـــان ومعاوية بن أيب ســـفيان وعتبة بن عبـــد وأيب أمامة وأنس
بـــن مالـــك ،وروى له األربعة  ،وتويف ســـنة ثالث عـــرة ومائة.
 -138روح  :روح بـــن عبـــد املؤمن أبو احلســـن اهلذيل موالهم البرصي النحوي كذا نســـبه مجاعـــة احلفاظ واملحدثني
 ،عـــرض عـــى يعقـــوب احلرضمي وهو مـــن جلة أصحابـــه وروى احلـــروف عن أمحد بن موســـى و معاذ بـــن معاذ و
ابنـــه عبيد اهلل بـــن معاذ وحمبـــوب كلهم عن أيب عمـــرو ومحاد بن شـــعيب  ،وروى عنـــه البخـــاري يف صحيحه ،مات
ســـنة أربع أو مخس وثالثـــن ومائتني.
 -139رويـــس  :حممـــد بن املتـــوكل أبو عبـــد اهلل اللؤلؤي البـــري املعروف برويـــس مقرئ حاذق ضابط مشـــهور،
أخـــذ القـــراءة عرض ًا عـــن يعقوب احلرضمي قـــال الداين وهو مـــن أحذق أصحابه ،تـــويف بالبرصة ســـنة ثامن وثالثني
ومائتني.
 -140زائـــدة  :زائـــدة بـــن قدامة أبـــو الصلت الثقفـــي ،عرض القـــراءة عن األعمش ،عـــرض عليه الكســـائي وقال
اهلـــذيل إن أمحـــد ابـــن جبري قرأ عليـــه فوهم والصـــواب أنه قـــرأ عىل الكســـائي عنـــه ،وكان ثقة حجة كبـــر ًا صاحب
مســـند تويف بالـــروم غازي ًا ســـنة إحدى وســـتني ومائة.
 -141زر بـــن حبيـــش  :زر بن حبيش بن حباشـــة بن أوس أبو مريم وقيل أبو مطرف األســـدي ،أدرك اإلســـام بعد
اجلاهليـــة وعمر دهر ًا مائة وعرشين ســـنة وتويف ســـنة إحـــدى أو اثنتني أو ثـــاث وثامنني،وروى لـــه اجلامعة وحدث
عـــن عمر وعثـــان وعبد الرمحن وعبـــد اهلل وأيب وحذيفة والعباس وابـــن عمرو وعامر وأيب وائـــل ،وروى عنه النخعي
وعامر وعدي بـــن ثابت وغريهم.
 -142الزعفـــراين  :الزعفـــراين أبـــو عيل احلســـن بن حممد بـــن الصبـــاح الزعفراين صاحـــب اإلمام الشـــافعي ؛ برع يف
الفقـــه واحلديث وصنف فيهام كتب ًا ،لزم الشـــافعي حتى تبحر ،وســـمع من ســـفيان بـــن عيينة ومن يف طبقتـــه مثل وكيع
ابـــن اجلراح وعمرو بـــن اهليثم ويزيـــد بن هـــارون وغريهم وروى عنـــه البخـــاري يف صحيحه وابو داود السجســـتاين
والرتمذي وغريهم،وتويف  -ســـنة ســـتني ومائتـــن ،والزعفـــراين  -بفتح الزاي وســـكون العني وفتح الفـــا والراء وبعد
األلـــف نون  -هذه النســـبة إىل الزعفرانيـــة ،وهي قرية بقـــرب بغداد.
 -143زهـــر الفرقبـــي  :زهري الفرقبي النحوي يعرف بالكســـائي لـــه اختيار يف القراءة يروى عنـــه وكان يف زمن عاصم،
روى عنـــه احلروف نعيم بـــن ميرسة النحوي.
 -144زيـــد  :زيـــد بن أمحد بن إســـحاق بن زيد بـــن عبد اهلل بن أيب إســـحاق أبو عـــي احلرضمي ،روى القـــراءة عرض ًا
عـــن عمه يعقوب ابن إســـحاق احلرضمـــي ،روى القراءة عنـــه عرض ًا عيل بن أمحد اجلـــاب و أمحد بن العـــاء البزاز و
احلســـن بن مســـلم و أبو بكر احلريري وغريهم.
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 -145زيـــد بـــن ثابت  :زيـــد بن ثابت بـــن الضحاك بن زيـــد بن لوذان بـــن عمرو بن عبـــد ابن عوف بن غنـــم بن مالك
بن النجـــار أبو خارجة وأبو ســـعيد األنصاري اخلزرجـــي املقري الفريض وأحـــد الذين مجعوا القـــرآن و كتبه يف املصحف
أليب بكـــر ثـــم لعثامن حني جهزها إىل األمصار وكان أســـن من أنس بســـنة،وقرأه عليه من الصحابة أبـــو هريرة وابن عباس
ومـــن التابعني أبو عبد الرمحن الســـلمي وأبـــو العالية الرياحي قيـــل وأبو جعفر ،تويف ســـنة مخس وأربعني.
حممد بن
عيل بن أيب طالب اهلاشـــمي املـــدين ،روى عن أبيه وأخيـــه ّ
عيل بن احلســـن بـــن ّ
 -146زيـــد بـــن عيل  :زيد بن ّ
عـــي وأبـــان بن عثـــان ،وغريهم ،وفد عىل هشـــام بن عبـــد امللك ،فرأى منـــه جفوةً ،فـــكان ذلك ســـبب خروجه عليه
ّ
وحر َقه.
وســـار إىل الكوفـــة ،فقام إليه منها شـــيعة فخرجـــوا معه ،فظفر به يوســـف بن عمـــر الثقفي ،فقتله وصلبـــه َ
 -147س ــامل االفط ــس  :س ــامل األفط ــس ب ــن عج ــان م ــوىل حمم ــد ب ــن م ــروان ب ــن احلك ــم ب ــن أيب الع ــاص ،قتل ــه عب ــد اهلل
ب ــن ع ــي أول م ــا دخل ــت املس ــودة الش ــام س ــنة اثنت ــن وثالث ــن ومائ ــة ،وكان منزل ــه ح ــران ،وكان كث ــر احلدي ــث.
 -148ســـامل  :ســـامل بـــن أيب اجلعد األشـــجعي ،موالهم الكويف ،أخـــو عبد اهلل وعبيـــد اهلل وزياد وعمران ومســـلم ،هو
أشـــهرهم ،أعني ســـامل ًا ،وروى عـــن ابن ع ّباس وثوبـــان وجابر بن عبـــد اهلل بن عمـــرو والنعامن بن بشـــر وعبد اهلل بن
عمـــر وأنس وأبيـــه رافع أيب اجلعـــد ،كان ثق ًة نبيالًّ ،
وتوف ســـنة مائـــة للهجـــرة ،وروى له اجلامعة.
 -149الســـدي  :اســـاعيل بن عبدالرمحن بن أيب كريمة الســـدي أبو حممد القريش موالهم الكويف االعور وهو الســـدي
الكبـــر كان يقعد يف ســـدة باب اجلامع فســـمى بالســـدي،وقال الدوري عن حييـــى يف حديثه ضعيف وقـــال اجلوزجاين
هـــو كذاب شـــتام وقال أبـــو زرعة لني وقـــال أبو حاتم يكتـــب حديثه وال حيتج بـــه وقال خليفة مات ســـنة 127هـ.
 -150ســـعيد بن جبري  :ســـعيد بن جبري ابن هشـــام أبو عبداهلل األســـدي الوالبـــي موالهم الكويف قرأ عـــى ابن عباس
قـــرأ عليـــه أبو عمـــرو واملنهال بن عمـــرو وقد حدث عـــن ابن عباس وعـــدي بن حاتم وابـــن عمر وعبـــداهلل بن مغفل
وأيب هريـــرة وغريهـــم ،روى عنه احلكم وأيـــوب وجعفر بن أيب املغـــرة وحممد بن ســـوقة واألعمش وخلق .
 -151ســـفيان بن حســـن  :ســـعيد بن أيب احلســـن واســـمه يســـار األنصاري موالهم البرصي روى عن عيل وابن عباس
وعبد الرمحن بن ســـمرة وأيب بكـــرة الثقفي وأيب حييى املعرقب وعنه أخوه احلســـن وابنه حييى أبن ســـعيد وقتادة وســـليامن
التيمـــي وغريهم وذكـــره خليفة يف الطبقـــة الثانية من قراء أهل البرصة وقال بن ســـعد مات قبل احلســـن ســـنة مائة.
يب بن عبد اهلل
ـــروق بن حبيب بـــن رافع بن عبد اهلل بـــن موهبة بـــن أ ّ
 -152ســـفيان الثوري  :ســـفيان بن ســـعيد بن َم ْ
بـــن منقـــذ بن نـــر بن احلارث بـــن ثعلبة بـــن ملكان بن ثـــور بن عبـــد مناة بـــن ُأ ّد بن طابخـــة بن إلياس بـــن ُمرض بن
نزار ،شـــيخ اإلســـام أبو عبد اهلل الثوري الفقيه الكويف مولده ســـنة ســـبع وتســـعني ووفاته سنة إحدى وســـتّني ومائة.
 -153ســـقالب  :ســـقالب بن شـــيبة أبو ســـعيد املرصي ،قرأ القـــرآن عرضا عىل نافع بـــن أيب نعيم قال الـــداين وروى
عنـــه كتاب التـــام ،وكان يقري بمرص مـــع ورش روى القراءة عنه يوســـف بن عمـــر األزرق و يونس بـــن عبد األعىل،
مات ســـنة إحدى وتســـعني ومائة.
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 -154ســـام  :ابـــو املنذرموىل معقل ْبن يســـار املـــزين واصله من البـــرة وقال َأ ُبو حاتم  :ســـام َأ ُبـــو املنذر صاحب
عاصـــم صدوق صالـــح احلديث مات ســـنة إحدى وســـبعني ومائة .
 -155ســـامة بـــن هارون  :ســـامة بن هارون أبو نـــر البرصي ،قرأ عىل هارون وموســـى االخفـــش وعامر املوصيل
صاحـــب اليزيـــدي فيام ذكـــره أبو العـــز و أيب معمر صاحب البـــزي و عىل قنبل فيام ذكـــره اهلذيل ،روى القـــراءة عنه عبد
اهلل بن احلســـن أبـــو أمحد و عيل بـــن أمحد و أمحد بن حممد الشـــامي.
 -156ســـلامن الفاريس  :ســـلامن الفاريس (املحمـــدي) عاش عمرا طويال ،قال رســـول اهلل صىل اهلل عليه واله :ســـلامن
منّـــا أهـــل البيت ! وســـئل عنه االمام عـــي عليه الســـام فقال :امرؤ منـــا وإلينا أهـــل البيت،وجعل أمريا عـــى املدائن،
فأقام فيها إىل أن تويف ســـنة  36هـ.
 -157الســـلمي  :أبـــو عبـــد الرمحـــن الســـلمي مقـــرئ الكوفـــة ،عبـــد اهلل بـــن حبيـــب بـــن ربيعـــة الكـــويف ،مـــن أوالد
الصحابـــة ،مولـــده يف حيـــاة النبـــي صـــى اهلل عليـــه والـــه وســـلم.
 -158س ــليامن التيم ــي  :س ــليامن ب ــن طرخ ــان التيم ــي أب ــو املعتم ــر القي ــي أح ــد األئم ــة األع ــام ،ك َ
َان عاب ــد أه ــل
الب ــرة ،ق ــال مه ــدي ب ــن ه ــال :أتي ــت س ــليامن ،فوج ــدت عن ــده مح ــاد ب ــن زي ــد ويزي ــد ب ــن زري ــع وب ــر ب ــن املفض ــل
ـإن قــال :نعم!اســتحلفه ّ
َان ال حيــدّ ث أحــد ًا َح َّتــى يمتحنــه ،فيقــول َل ـ ُه :الزنــاء بقــدر ،فـ ْ
وأصحابنــا البرص ّيــنَ ،وك َ
أن َهـ َـذا
دين ــك ،ف ـ ْ
ـويف س ــنة ث ــاث وأربع ــن ومائ ــة ،روى َلــ ُه اجلامع ــة.
ـإن حل ــف حدّ ث ــه بخمس ــة أحادي ــث ،ت ـ ّ
 -159ســاك بــن حــرب  :س ــاك ب ــن ح ــرب ب ــن أوس ب ــن خال ــد ب ــن ن ــزار ب ــن معاوي ــة ب ــن حارث ــة ب ــن ربيع ــة ب ــن عام ــر
ب ــن ذه ــل ب ــن ثعلب ــة الذه ــي البك ــري ،أب ــو املغ ــرة الك ــويف ،أخ ــو حمم ــد ب ــن ح ــرب ،وإبراهي ــم ب ــن ح ــرب ،رأى املغ ــرة
بــن شــعبة ،وروى عن:أخيــه إبراهيــم بــن حــرب ،وإبراهيــم بــن يزيــد النخعــي وأنــس بــن مالــك تــويف ســنة 123هـــ.
 -160السمس ــار  :إبراهي ــم السمس ــار ويق ــال اب ــن عب ــد اهلل أب ــو إس ــحاق مق ــري ضاب ــط ،روى الق ــراءة عرضــ ًا ع ــن أيب
ش ــعيب الق ــواس و أيب حف ــص عم ــرو ب ــن الصب ــاح الرضي ــر ع ــن حف ــص وه ــو م ــن جل ــة أصحاب ــه ،روى الق ــراءة عن ــه
عرض ــا أمح ــد ب ــن ع ــي الب ــزاز في ــا قال ــه النق ــاش وغ ــره ،وق ــال احلاف ــظ أب ــو احلس ــن ال ــدار قطن ــي وغ ــره ه ــو حمم ــد ب ــن
ع ــي الب ــزاز وعن ــه أمح ــد ب ــن س ــهل األش ــناين.
 -161ســميط بــن عمــر  :ســميط بــن عمــر ،ويقــال :ابــن ســمري ،الســدويس ،أبــو عبــد اهلل البــري ،روى عــن :أنــس
ب ــن مال ــك  ،وأيب موس ــى عب ــداهلل ب ــن قي ــس االش ــعري ،وعم ــران ب ــن حص ــن وأيب االح ــوص ع ــوف ب ــن مال ــك ب ــن
نضل ــة اجلش ــمي  ،وأيب الس ــوار الع ــدوي  ،روى عن ــه :س ــليامن التيم ــي وعاص ــم االح ــول  ،وعم ــران ب ــن حذي ــر.روى ل ــه
البخ ــاري يف االدب  ،ومس ــلم ،والنس ــائي ،واب ــن ماج ــه ،ووق ــع عن ــد البخ ــاري :س ــميط أو ش ــميط بالش ــك.
 -162ســهل بــن ســعد الســاعدي  :ســهل بــن ســعد بــن مالــك األنصــاري الســاعدي ،يكنــى بــأيب العبــاس؛ تــويف ســنة
إح ــدى وتس ــعني وق ــد بل ــغ مائ ــة س ــنة ،وه ــو آخ ــر م ــن م ــات باملدين ــة م ــن الصحاب ــة ،وكان اس ــمه حزنــ ًا فس ــاه رس ــول
اهلل صــى اهلل عليــه والــه وســلم ســهالً ،وألبيــه أيض ـ ًا صحبــة؛ روى عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم وروى لــه اجلامعــة.
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 -163س ــهل ب ــن ش ــعيب النهم ــي  :س ــهل ب ــن ش ــعيب الك ــويف ،ع ــرض ع ــى عاص ــم ب ــن أيب النج ــود وع ــى أيب بك ــر ب ــن
عي ــاش  ،روى الق ــراءة عن ــه عب ــد اهلل ب ــن حرمل ــة ب ــن عم ــرو.
 -164س ــورة  :س ــورة ب ــن املب ــارك اخلراس ــاين الدين ــوري ،روى الق ــراءة ع ــن الكس ــائي وه ــو م ــن املكثري ــن عن ــه ،روى
عن ــه حمم ــد اب ــن س ــمعان ب ــن أيب مس ــعود و حمم ــد ب ــن اجله ــم وأمح ــد ب ــن زكري ــا الس ــويس.
 -165الس ــويس  :أب ــو ش ــعيب ،صال ــح ب ــن زي ــاد اب ــن عب ــد اهلل ب ــن إس ــاعيل ب ــن إبراهي ــم ب ــن اجل ــارود ب ــن م ــرح،
الرســتبي الســويس الرقــي ،روى عــن ايب عمــرو بــن العــاء  ،ولــد ســنة نيــف وســبعني ومئــة ،وجــود القــرآن عــى حييــى
اليزي ــدي ،وأحك ــم علي ــه ح ــرف أيب عم ــرو ،م ــات يف أول س ــنة إح ــدى وس ــتني ومئت ــن ،وق ــد ق ــارب التس ــعني.
 -166س ــيبويه  :س ــيبويه عم ــرو ب ــن عث ــان ب ــن قن ــر احلارث ــي بال ــوالء ،أب ــو ب ــر ،امللق ــب س ــيبويه  ،ول ــد يف إح ــدى
ق ــرى ش ــراز ،وق ــدم الب ــرة ،فل ــزم اخللي ــل ب ــن أمح ــد ت ــويف س ــنة 180هـــ .
 -167ش ــبل :ش ــبل ب ــن عب ــاد أب ــو داود املك ــي مق ــري مك ــة ه ــو م ــن أصح ــاب اب ــن كث ــر ،مول ــده في ــا  ،وع ــرض ع ــى
اب ــن حميص ــن و عب ــد اهلل ب ــن كث ــر وه ــو ال ــذي خلف ــه يف الق ــراءة ،روى الق ــراءة عن ــه عرض ــا إس ــاعيل القس ــط وغريه ــم
قي ــل إن ــه م ــات س ــنة ث ــان وأربع ــن ومائ ــة.
 -168ش ــجاع  :ش ــجاع ب ــن الولي ــد ب ــن قي ــس ،أب ــو ب ــدر الس ــكوين الك ــويف العاب ــد نزي ــل بغ ــداد؛ روى ع ــن عط ــاء
ب ــن الس ــائب ولي ــث ب ــن أيب س ــليم ومغ ــرة ب ــن مقس ــم ومجاع ــة ،وروى عن ــه ابن ــه أب ــو مه ــام الولي ــد ب ــن ش ــجاع وأمح ــد
وإس ــحاق واب ــن مع ــن وأب ــو عبي ــد وعب ــد اهلل ب ــن روح وخل ــق ؛ ت ــويف س ــنة أرب ــع ومائت ــن ،وروى ل ــه اجلامع ــة.
 -169شــعبة  :شــعبة بــن عيــاش بــن ســامل أبــو بكــر احلنــاط األســدي النهشــي الكــويف راوي عاصــم ،اختلــف يف اســمه
ع ــى ثالث ــة ع ــر ق ــوالً أصحه ــا ش ــعبة ول ــد س ــنة مخ ــس وتس ــعني ،وع ــرض الق ــرآن ع ــى عاص ــم ث ــاث م ــرات وع ــى
عط ــاء اب ــن الس ــايب وأس ــلم املنق ــري ،عم ــر ده ــر ًا إال أن ــه قط ــع األق ــراء قب ــل موت ــه بس ــبع س ــنني وقي ــل بأكث ــر  ،ت ــويف يف
مج ــادي األوىل س ــنة ث ــاث وتس ــعني ومائ ــة.
 -170شـــعيب بن احلبحاب  :شـــعيب بن احلبحـــاب االزدي املعويل ،موالهـــم ،أبو صالح البـــري،روى عن:إبراهيم
النخعـــي وأنس بن مالك ورفيـــع أيب العالية الرياحـــي وعامر الشـــعبي ،وأيب قالبة عبداهلل بن زيد اجلرمي ،وأيب ســـعيد
كثـــر بن عبيد رضيع عائشـــة ،وكثري مـــوىل ابن الصلـــت ،وأيب صـــادق االزدي،روى عنه:محاد بن زيد ومحاد بن ســـلمة
وســـليامن التيمي ،وســـام بـــن أيب مطيع وشـــعبة بن احلجاج ،وابنه عبد الســـام بن شـــعيب بن احلبحـــاب وهارون بن
موســـى النحـــوي ويونس بن عبيد وغريهم،مات ســـنة ثالثني ،ويقال :ســـنة إحـــدى وثالثني ومئة.
 -171الشـــعبي  :عامر بن رشاحيل ،أبو عمرو الشـــعبي ،من شـــعب مهـــدان ،عالمة أهل الكوفة؛ ولد يف وســـط خالفة
عمـــر بن اخلطـــاب ،وروى عن عيل يســـر ًا وعـــن املغرية بن شـــعبة وعمـــران بن حصني وعائشـــة وأيب هريـــرة وجرير
البجـــي وعدي بـــن حاتم وابن عبـــاس ومرسوق وخلق كثري؛ وتويف ســـنة أربـــع ومائـــة ،وروى له اجلامعة.
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 -172شـــقيق  :شـــقيق بن ســـلمة أبو وائـــل الكويف األســـدي إمام كبـــر ،أدرك زمن النبـــي صىل اهلل عليه وســـلم ومل
يـــره وقد ذكـــره ابن األثري وغـــره يف الصحابـــة ،وحفظ القرآن يف شـــهرين عرض عىل عبـــد اهلل بن مســـعود ،روى عنه
األعمـــش ومنصـــور ،وتويف زمـــن احلجاج بعد اجلامجم ســـنة اثنتـــن وثامنني وقـــال الواقدي تـــويف أيام عمـــر بن عبد
العزيز واألول هـــو املحفوظ.
 -173شـــمر  :شـــمر بن محدويـــه اهلروي ،أبو عمرو؛ أحـــد احلفاظ للغريب وعلـــم العرب ،رحل إىل العراق يف شـــبيبته
وأخذ عـــن ابن األعرايب وعـــن مجاعة من أصحاب أيب عمرو الشـــيباين وأيب زيـــد األنصاري وأيب عبيـــدة والفراء ،منهم
الريـــايش وأبو حاتم السجســـتاين ،وتويف ســـنة مخس ومخســـن ومائتـــن ،وألف كتاب ًا كبـــر ًا ابتدأه بحـــرف اجليم وطوله
بالشـــواهد والروايات اجلمة وأودعه تفســـر القـــرآن وغريب احلديث.
 -174الشـــنبوذي  :الشـــنبوذي حممـــد بـــن أمحد بـــن إبراهيم أبـــو الفرج البغـــدادي املقـــرىء غالم ابن شـــنبوذ ،أكثر
الرتحـــال يف طلـــب القـــراءات وتبحر فيها واشـــتهر اســـمه وطال عمـــره قرأ عليـــه اهليثم بـــن أمحد الصبـــاغ وأبو عيل
األهـــوازي وخلق ســـواهم وكان عاملا بالتفســـر وعلـــل القراءات.
 -175شـــهر بن حوشـــب  :شـــهر بن حوشـــب االشـــعري أبو ســـعيد ويقال أبو عبد اهلل ويقال أبو عبـــد الرمحن ويقال
أبو اجلعد الشـــامي موىل اســـاء بنت يزيد بن الســـكن،روى عن موالته اســـاء بنت يزيد وأم ســـلمة وأيب هريرة وعائشة
وأم حبيبـــة وبـــال املؤذن ومتيم الداري وثوبان وســـلامن وأيب ذر وأيب مالك االشـــعري وأيب ســـعيد اخلـــدري وابن عمر
وابـــن عمرو بـــن العاص وعبـــد الرمحن بن غنـــم وأيب عبيد موىل النبـــي صىل اهلل عليه وســـلم وعمرو بن عبســـه وجابر
وجريـــر وجندب وأيب أمامـــة وأم رشيك االنصاري وأم الـــدرداء الصغرى وعبد امللك بن نمري وهو مـــن اقرانه ومجاعة.
 -176شـــيبان النحوي  :شـــيبان بن معاوية أبـــو معاوية النحوي املـــؤدب ،روى حروف ًا عن عاصـــم وروى عن أبان بن
يزيـــد العطـــار ،روى عنه احلروف عبـــد الرمحن بن أيب محاد وعبيد اهلل بن موســـى وموســـى بن هارون ،مات ســـنة أربع
وستني ومائة.
 -177شـــيبة :شـــيبة بن نصاح بن رسجس بن يعقـــوب مقري املدينة مـــع أيب جعفر وقاضيها وموىل أم ســـلمة ريض اهلل
عنهـــا ،عـــرض عىل عبد اهلل بـــن عياش بـــن أيب ربيعة وغريه وهـــو أول من ألف يف الوقوف وكتابه مشـــهور ،مات ســـنة
ثالثـــن ومائة يف أيام مـــروان بن حممد.
 -178صالـــح الناقـــط  :صالح بـــن عاصم الناقـــط الكويف ،روى احلـــروف عن الكســـائي وهو من املكثريـــن يف النقل
عنـــه ،روى القـــراءة عنه حممـــد ابن اجلهم.
 -179صفـــوان بـــن عمرو  :صفوان بـــن عمرو بن هرم ،أبـــو عمرو السكســـكي احلميص؛ حدث عن عبـــد اهلل بن برس
ويزيـــد بن ميرسة مرســـاً ،وعـــن جبري بن نفـــر وابنه عبـــد الرمحن ابن جبـــر وخالد بن معـــدان وغريهـــم؛ روى عنه
ابـــن املبارك وأبو إســـحاق الفزاري والوليد بن مســـلم وإســـاعيل بن عياش وبقيـــة وغريهم؛ وكانت وفاته ســـنة مخس
ومخســـن ومائـــة ،أدرك أبـــا أمامة وخالفـــة عبد امللك ،ســـئل عنه حييى بـــن معني فأثنى عليـــه خري ًا؛ وقـــال الدارقطني:
يعترب بـــه؛ وروى له مســـلم واألربعة.
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 -180الصـــوري  :كافـــور بن عبد اهلل الليثـــي احلبيش اخليص املعروف بالصوري :كان مرصي املنشـــأ ومـــن مواليدهم،
وإنام ســـكن صور فنســـب إليها ،ثـــم ارحتل عن صور وطـــاف البالد ،ودخل خراســـان ووصل إىل غزنة ومـــا وراء النهر
وكان يعـــرف مـــن اللغة جانبـــ ًا جيد ًا،ثم إنه عاد إىل بغداد وتويف هبا يف شـــهر رجب ســـنة إحدى وعرشين ومخســـائة.
 -181الضحـــاك  :الضحـــاك بن مزاحم أبو القاســـم ويقال أبـــو حممد اهلاليل اخلرســـاين تابعي ،وردت عنـــه الراوية يف
حروف القرآن ســـمع ســـعيد بن جبري وأخذ عنه التفســـر ،تويف ســـنة مخـــس ومائة.
 -182طـــاووس  :طاووس بن كيســـان أبو عبد الرمحـــن اليامين التابعي الكبري املشـــهور ،وردت عنـــه الرواية يف حروف
القـــرآن ،أخذ القـــرآن عن ابن عباس وعظـــم روايته عنـــه ،مات بمكة قبل الرتوية بيوم ســـنة ســـت ومائة.
 -183الطـــراين  :الطرباين  :هو ســـليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشـــامي ،أبو القاســـم :مـــن كبار املحدثني
 ،أصلـــه من طربية الشـــام ،وإليها نســـبته.ولد بعـــكا ،ورحل إىل احلجـــاز واليمن ومـــر والعراق وفـــارس واجلزيرة ،
وتـــويف بأصبهـــان .له ثالثـــة (معاجم) يف احلديث ،منهـــا (املعجم الصغري  -ط) رتب فيه أســـاء املشـــايخ عىل احلروف ،
ولـــه كتب يف (التفســـر) و (االوائـــل) و (دالئل النبوة) وغري ذلك  ،تويف بطربية الشـــام ســـنة 360ه.
 -184طلحـــة بن ســـليامن  :طلحة بن ســـليامن الســـان مقري  ،أخـــذ القراءة عرض ًا عـــن فياض بن غـــزوان عن طلحة
بـــن مرصف وله شـــواذ تروى عنه ،روى عنه القراءة إســـحاق بن ســـليامن أخوه وعبـــد الصمد بن عبـــد العزيز الرازي.
 -185طلحـــة بـــن مـــرف  :طلحـــة بن مرصف ابـــن عمرو بـــن كعب بن جحـــدب من مهـــدان ويكنى أبـــا عبد اهلل،
وكان قـــارىء أهـــل الكوفة يقرؤون عليه القـــرآن ،فلام رأى كثرهتم عليه كأنه كره ذلك لنفســـه فمشـــى إىل األعمش فقرأ
عليه ،فـــال الناس إىل األعمـــش وتركوا طلحة.
 -186عائشة  :عائشـــة بنت أيب بكر بن أيب قحافة وأمها أم رومان بنت عمري.
 -187عاصـــم  :عاصـــم بن هبدلة الكويف ،ابـــن أيب النجود أبو بكر االســـدي موالهم الكويف  ،أخذ القـــراءة عرضا عن
زر بـــن حبيـــش  ،وأيب عبد الرمحن الســـلمي  ،وأيب عمرو الشـــيباين  ،ولد ســـنة  90وتويف ســـنة  ، 180ولعاصم راويان
بغري واســـطة مهـــا  :حفص بن ســـليامن  ،وأبو بكر شـــعبة بن عياش.
 -188عاصـــم اجلحـــدري  :مـــن بني قيس بـــن ثعلبة ،عن خالـــد ،يعني احلـــذاء ،قال :أن إياســـا أجاز شـــهادة عاصم
اجلحـــدري وحـــده فقـــال الرجل :جتيـــز عيل شـــهادة رجل واحـــد! قال :فقـــال إنه عاصـــم إنه عاصم إنـــه عاصم.
 -189عامـــر بـــن عبد اهلل  :عامر بـــن عبد اهلل أبو عبـــد اهلل العنربي املـــري ،وردت الرواية عنه يف حـــروف من القرآن
من الشـــاذ وغريه أقـــرأ القرآن دهر ًا ،مـــات يف خالفة عثـــان وقد جهز إىل الشـــام فامت هبا.
 -190عبـــد اهلل بـــن بكـــر الســـهمي  :عبـــد اهلل بن بكر الســـهمي ،بطـــن من باهلـــة وهو من أهـــل البـــرة ،وكان ثقة
صدوقـــا ،نـــزل بغداد فنزل عىل ســـعيد بن مســـلم وســـمع منـــه البغداديون ،ومل يـــزل هبا حتى مـــات هبا ليلـــة الثالثاء
لثـــاث عرشة ليلـــة بقيت مـــن املحرم ســـنة ثامن ومائتـــن يف خالفـــة املأمون.
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 -191عبـــد اهلل بـــن الزبري  :عبـــد اهلل بن الزبري بـــن العوام  ،وأمه أســـاء بنت أيب بكـــر ،بويع له بمكة ســـنة أربع
وول أخاه مصعبـــ ًا البرصةّ ،
 ،وبايعـــه أهـــل العـــراقّ ،
وول عبـــد اهلل بن مطيع الكوفـــة فوثب املختار بـــن أيب عبيد

عـــى الكوفة فأخذهـــا ،ووجه شـــميط ًا إىل البـــرة فقتله مصعب ،وســـار مصعب إىل املختار فقتله يف ســـنة ســـبع
و ستني .

 -192عبـــد اهلل بـــن عبيـــد بـــن عمري  :عبـــد اهلل بن عبيـــد بن عمري بـــن قتادة بن ســـعد بـــن عامر بـــن جندع أبو

هاشـــم الليثـــي املكي تابـــع  ،ذكره الداين وقـــال وردت الروايـــة عنه يف حـــروف القرآن ،مات ســـنة ثالث عرشة

و ما ئة .

 -193عبد اهلل بن عوف  :عبد اهلل بن عوف أبو الكنود األزدي  ،وقال بعضهم :عبد اهلل بن عويمر.
 -194عبـــد اهلل بـــن مســـعود  :عبد اهلل بن مســـعود بن احلارث بـــن غافل بن حبيب أبـــو عبد الرمحن اهلـــذيل املكي أحد
الســـابقني والبدريـــن  ،عـــرض القـــرآن عىل النبي صـــى اهلل عليـــه واله وســـلم ،عرض عليه األســـود ومتيـــم بن حذمل
واحلـــارث بن قيـــس وزر بـــن حبيش  ...وإليـــه تنتهي قـــراءة عاصم ومحـــزة والكســـائي وخلف واألعمـــش ،وفد من

الكوفـــة إىل املدينـــة فـــات هبا آخر ســـنة اثنتني وثالثـــن ودفن بالبقيع وله بضع وســـتون ســـنة.
 -195عبد اهلل بن مسلم بن يسار  :عبد اهلل بن مسلم بن يسار موىل طلحة بن عبيد اهلل التيمي.

 -196عبـــد اهلل بـــن مســـلمة  :عبد اهلل بن مســـلمة بن قعنب احلارثـــي القعنبي ،كان مـــن أهل املدينة ،وأخـــذ العلم عن
مالـــك وهو من أصحابـــه  ،وهو أحـــد رواة املوطأ عنه ،ولـــد بعد الثالثني ومائة وتويف ســـنة إحـــدى وعرشين ومائتني،
ٍ
رجل عنه
مســـلم والرتمذي والنســـائي عن
ومســـلم وأبو داود ،وروى
وســـمع من صغار التابعـــن وروى عنه البخاري
ٌ
ٌ
وكان ال يرىض لنفســـه قراءة حبيب حتى قرأ لنفســـه املوطأ ،وهو أكرب شـــيخ ملســـل ٍم.

 -197عبـــد اهلل بـــن يزيد  :عبـــد اهلل بن يزيد أبـــو عبد الرمحن القـــريش املقري القصـــر البرصي ثم املكـــي إمام كبري يف
احلديـــث ومشـــهور يف القراآت لقن القرآن ســـبعني ســـنة ثقة ،روى احلـــروف عن نافـــع وعن البرصيني ولـــه اختيار يف

القـــراءة ،روى عنـــه ابنـــه حممد شـــيخ أيب بكر األصبهـــاين ،قال النقـــاش كان بعد أيب عمـــرو يف البرصة يقـــرى أبو عبد

الرمحـــن القصـــر مات يف رجب ســـنة ثالث عـــرة ومائتني.

 -198عبـــد الرمحـــن بـــن ايب بكرة  :عبـــد الرمحن بن أيب بكـــرة الثقفي ،ولـــد بالبرصة ،تـــويف يف حدود العـــرة واملائة،
وروى لـــه اجلامعة.

 -199عبـــد الرمحـــن بن االســـود  :عبـــد الرمحن بن األســـود النخعـــي ،يروي عـــن أبيه وعـــن عمه علقمـــة بن قيس،
وعائشـــة وابـــن الزبـــر ،وأدرك عمـــر ،يقال أنه صـــام حتى احرتق لســـانه ،ومل يـــزل يقرأ القـــرآن حتى مات ســـنة ثامن

وتســـعني للهجرة ،وروى لـــه اجلامعة.
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 -200عبـــد الكريم اجلـــزري  :عبد الكريـــم بن مالك اجلزري أبو ســـعيد احلراين مـــوىل بني أمية وهو بـــن عم خصيف
حلـــا ويقـــال له اخلرضمي باخلاء املعجمة املكســـورة وهي مـــن قرى الياممة رأى أنســـا وروى عن عطاء وعكرمة وســـعيد
بن املســـيب وســـعيد بن جبري وجماهـــد وأيب عبيدة بن عبد اهلل بن مســـعود وطـــاووس وعبد الرمحن بن أيب ليىل ومقســـم
وميمـــون بـــن مهران ونافع مـــوىل بن عمر وابـــن املنكدر وغريهم وعنـــه أيوب الســـختياين وهو من أقرانـــه وابن جريج
ومالـــك ومعمـــر ومســـعر وزهري بـــن معاوية واحلجـــاج بن أرطـــاة وإرسائيل بـــن يونس وعبيـــد اهلل بن عمـــرو الرقي
وحممـــد بـــن عبـــد اهلل بن عالثـــة وأبو األحـــوص والســـفيانان وغريهـــم وقال بن ســـعد وغري واحد مات ســـنة ســـبع
وعرشين ومائة.
 -201عبـــد الـــوارث  :عبـــد الوارث بن ســـعيد ويكنى أبـــا عبيدة ،موىل لبنـــي العنرب من بنـــي متيم  ،تـــويف أول املحرم
ســـنة ثامنني ومائة يف خالفـــة هارون.
 -202عبـــد الوهـــاب بن عطاء  :عبـــد الوهاب بـــن عطاء بن مســـلم أبو نرص اخلفـــاف العجيل البرصي ثـــم البغدادي
ثقـــة مشـــهور ،روى القـــراءة عـــن أيب عمرو وعن اســـاعيل بن مســـلم عن ابـــن كثري وعن أبـــان بن يزيد عـــن عاصم،
روى احلـــروف عنه أمحد بن جبري و خلف بن هشـــام وعيســـى بن ســـليامن وأمحد بـــن أيب رسيج النهشـــي وأمحد بن عمر
الواقدي ،مات ببغداد ســـنة أربع ومائتني وقيل ســـنة ســـت أو ســـبع.
 -203العبـــي  :العبـــي الكويف  ،صلة بن زفـــر العبيس الكويف؛ روى عن ابن مســـعود وعامر بن يـــارس وحذيفة ،تويف
سنة ثامنني للهجرة.
 -204عبيـــد بـــن عقيـــل  :عبيـــد بن عقيل بـــن صبيح أبـــو عمرو اهلـــال البـــري  ،روى القـــراءة عن أبان بـــن يزيد
العطـــار و أيب عمـــرو بـــن العالء وعن هـــارون األعور عنه وعن شـــبل بن عباد وعيســـى بـــن عمر و مســـلم بن خالد،
روى القراءة عنه خلف بن هشـــام وســـليامن بـــن داود الزهراين وإبراهيم بن ســـعيد الزهراين وحممد ابن ســـعدان و حممد
بـــن حييـــى القطعـــي و نرص بن عـــي اجلهضمي وحممـــد ابن عبـــد اهلل بن عبيد بـــن عقيل و هاشـــم الرببـــري و أبو حاتم
السجســـتاين يف قـــول اهلذيل وال يصـــح بل عىل القطعـــي عنه ،وقـــال البخاري مات يف رمضان ســـنة ســـبع ومائتني.
 -205عبيـــد بـــن عمـــر  :عبيد بـــن عمري بن قتـــادة أبو عاصـــم الليثي املكـــي القاص ذكـــر ثابت البناين أنـــه قص عىل
عهـــد عمـــر  ،وردت عنه الرواية يف حـــروف القرآن روى عن عمر بـــن اخلطاب وأيب بن كعب ،روى عنـــه جماهد وعطاء
وعمرو ابن دينار مات ســـنة أربع وســـبعني.
 -206عثـــان البتـــي  :عثـــان البتي وهو بن ســـليامن بن جرمـــوز و له أحاديـــث وكان صاحب رأي وفقـــه كان من أهل
الكوفـــة فانتقـــل إىل البـــرة فنزهلـــا وكان موىل لبني زهـــرة ويكنى أبا عمـــرو وكان يبيـــع البتوت فقيل البتـــي وروى له
األربعة تـــويف يف حدود املائـــة واألربعني.
 -207عثـــان بـــن عفان  :عثـــان بن عفان بـــن أيب العاص بن أمية بن عبد شـــمس القـــريش االموي عـــرض عليه القرآن
املغـــرة بن أيب شـــهاب املخزومي وأبوعبد الرمحن الســـلمي وزر بن حبيش وأبو األســـود الدؤيل قتـــل يف داره يوم االربعاء
18من ذي احلجة ســـنة مخـــس وثالثني وله اثنتـــان وثامنون ســـنة ودفن ليلة الســـبت بالبقيع وصىل عليه جبـــر بن مطعم.
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 -208عصمـــة  :عصمـــة بن الفضل النمـــري ،أبو الفضل النيســـابوري،أقام ببغـــداد مدةروى عن:إبراهيم بن رســـتم
وإســـحاق بن عيســـى ابن بنـــت داود بن أيب هند وحييى بـــن آدم ،وغريهم روى عنه:النســـائي ،وابن ماجة ،واحلســـن بن
احلبـــاب املقرئ ،وأبـــو حاتم حممد بـــن إدريس الـــرازي ،وحممد بن عثـــان بن أيب شـــيبة،وغريهم وذكره ابـــن حبان يف
كتاب الثقات تويف ســـنة مخســـن ومئتني.
 -209عطـــاء بن الســـائب  :عطاء بن الســـائب أبو زيد الثقفـــي الكويف أحد االعـــام ،أخذ القراءة عرضـــ ًا عن أيب عبد
الرمحـــن الســـلمي  ،روى عنه شـــعبة بـــن احلجاج وأبو بكـــر بن عياش وجعفر بن ســـليامن ومســـح عىل رأســـه ودعا له
بالربكة مات ســـنة ســـت وثالثني ومائة.
 -210عطـــاء بن يســـار  :عطاء بن يســـار أبو حممد اهلـــايل املدين القاص مـــوىل ميمونة زوج النبي صىل اهلل عليه وســـلم
وردت عنـــه الروايـــة يف حـــروف القـــرآن ،أدرك زمن عثـــان وهو صغـــر وروى عن موالتـــه وأيب بن كعـــب وزيد بن
ثابـــت ،روى عنـــه زيد بن أســـلم ورشيك ،ومات ســـنة ثالث أو اثنتـــن ومائة.
 -211عكرمـــة  :مـــوىل ابن عباس أبو عبـــد اهلل املفرس ،وردت الرواية عنـــه حروف القرآن ،روى عن مـــواله وأيب هريرة
وعبـــد اهلل ابـــن عمر ،وقد تكلم فيـــه لرأيه ال لروايته فإنـــه اهتم بأنه كان يـــرى رأي اخلوارج ،عرض عليـــه علباء بن أمحد
و أبـــو عمرو بن العـــاء ،وروى عنه أيـــوب وخالد احلذاء وخلـــق واعتمده البخـــاري وأخرج له مســـلم مقرون ًا وكذبه
جماهد وابن ســـرين ،مات ســـنة مخس أو ســـنة ست أو سنة ســـبع ومائة.
 -212عكرمـــة بـــن ســـليامن  :عكرمة بن ســـليامن بـــن كثري بن عامـــر أبو القاســـم املكي قال الذهبي شـــيخ مســـتور ما
علمـــت أحد ًا تكلم فيه ،عرض عىل شـــبل و اســـاعيل القســـط ،عرض عليه أمحد بـــن حممد البزي ،كان إمـــام أهل مكة
يف القـــراءة بعد شـــبل وأصحابه وقد تفـــرد عنه البزي بحديـــث التكبري من الضحـــى أخرجه احلاكم يف مســـتدركه وقال
عىل رشط الشـــيخني ،بقـــي إىل قبيل املائتني.
 -213علي بـن نصر  :علي بـن نصر بـن علي بـن صهبان ابـو احلسـن اجلهضمـي البصري ،روى القـراءة عن أيب عمـرو بن
العلاء و املعلي بـن عيسـى وأبـان ابـن يزيد العطار و شـبل بن عباد و هارون بن موسـى األعور ومسـلم بن خالـد ،روى عنه
القـراءة ابنـه نصر بـن علي و حممـد بـن حييى القطعـي و عطارد بـن عكرمة ،مات سـنة تسـع وثامنين ومائة ويقال سـنة ثامن.
 -214علي بـن حممـد بـن بشر االنطاكـي  :علي بـن حممـد بـن اسماعيل بـن حممـد بن بشر أبـو احلسـن االنطاكـي التميمي
نزيـل االندلـس وشـيخها إمـام حـاذق مسـند ثقـة ضابـط ،ولد بانطاكية سـنة تسـع وتسـعني ومائتني ولـزم إبراهيـم بن عبد
الـرزاق نحـو ًا مـن ثالثين سـنة أخـذ القـراءة عرضـ ًا عـن إبراهيـم بـن عبـد الـرزاق وأمحد بـن حممد بـن خشـيش وحممد بن
جعفـر بـن بيـان البغـدادي وحممـد بـن النضر بـن االخـرم وأمحـد بـن صالـح البغـدادي و أمحـد بـن يعقـوب التائـب ،قـرأ
عليـه أبـو الفـرج اهليثـم بـن أمحـد الصبـاغ وإبراهيـم بـن مبشر و عتبـة بـن عبـد امللـك وحممد بـن عمر الغـازي وأبـو املطرز
القنازعـي و حممـد بـن يوسـف النجـار و عبيـد اهلل ابـن سـلمة بـن حـزم شـيخا أيب عمرو الـداين ،مات يـوم اجلمعـة ليومني
بقيـا مـن شـهر ربيـع األول سـنة سـبع وسـبعني وثلثامئـة بقرطبة.
 -215عـــار بـــن أيب عامر  :عـــار بن أيب عامر موىل بني هاشـــم ،ويقال :موىل بنـــي احلارث بن نوفل ،أبـــو عمرو ،ويقال:
أبـــو عمـــر ،ويقال :أبـــو عبد اهلل ،املكـــي،روى عـــن  :جابر بن عبداهلل ،واحلســـن بن عيل بـــن أيب طالب ،وســـعد بن أيب
وقـــاص ،وعبد اهلل بن عبـــاس  ،وغريهم روى عنه  :محاد بن ســـلمة  ،ومحيـــد الطويل ،وخالد احلـــذاء  ،وغريهم.
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 -216عمـــران بـــن حديـــر  :عمـــران بن حديـــر أبو عبيدة الســـدويس البـــري  ،روى احلـــروف عن الحـــق بن محيد
وعكرمـــة ،روى عنـــه احلـــروف عباس بـــن الفضل االنصاري ،مات يف ســـنة تســـع وأربعـــن ومائة.
 -217عمـــر بـــن اخلطاب  :عمر بـــن اخل َّطاب  ،أبو حفـــص القريش العـــدويُ ،أ ُّمه َحنْت ََمة بنت هاشـــم بـــن ا ُملغرية،ويل
وأول مـــن َّاتذ الـــدِّ َّرة ،وكان آ َد َم
اخلالفـــة بعـــد أيب بكر؛ ُبويع له يوم مات أبو بكر ،باســـتخالفه ،ســـنة ثـــاث عرشةَّ ، ،
شـــديد َ األُ ْد َمةُ ،طـــواالًّ ،
أعرس شـــديد محـــرة العينني.
كث اللحية ،أصلع،
َ
 -218عمـــر بـــن عبـــد الواحد  :عمـــر بن عبد الواحـــد بن قيس أبـــو حفص الدمشـــقي ،عرض عىل حييـــى بن احلارث
الذمـــاري وروى عنـــه اختياره الذي خالـــف فيه عبد اهلل بـــن عامر ،روى عنه القراءة هشـــام بن عامر ودحيم ،ولد ســـنة
ثامن عـــرة ومائة ومات ســـنة مائتني.
 -219عمـــرو بـــن ثابـــت  :عمرو بـــن ثابت بن هرمـــز البكري ،أبو حممـــد ،ويقال :أبـــو ثابت الكويف ،وهـــو عمرو بن
أيب املقـــدام احلـــداد ،مـــوىل بكر بن وائـــل  ،روى عـــن  :أبيه أيب املقـــدام ثابت بن هرمز احلـــداد وحبيب بـــن أيب ثابت ،
وحريـــث بن أيب مطـــر ،واحلكم بـــن عتيبة ،وأيب اجلـــارود زياد بـــن املنذر ،والرسي بن إســـاعيل ،وســـليامن االعمش،
وأيب محـــزة الثـــايل ،وغريهم  ،روى عنـــه  :إبراهيم بن إســـحاق الصيني ،وإبراهيـــم بن حممد الضبي ،وأمحـــد بن عبداهلل
بـــن يونس ،وأمحد بـــن املفضل احلفـــري وغريهم .
 -220عمـــرو بـــن دينار  :عمـــرو بن دينار أبو حممـــد املكي موىل بـــاذام اإلمام الكبري عـــامل مكـــة ،وردت الرواية عنه يف
حـــروف القرآن روى القـــراءة عن ابن عبـــاس ،روى القـــراءة عنه حييى بن صبيح ،تويف ســـنة ســـت وعرشين ومائة.
 -221عمـــرو بـــن العـــاص  :عمـــرو بن العاص بن وائل بن هاشـــم بن ســـعيد بن ســـهم ،ويكنـــى أبا عبد اهلل ،أســـلم
بـــأرض احلبشـــة عند النجـــايش ثم قدم املدينة عىل رســـول اهلل ،صـــى اهلل عليه وســـلم ،مهاجرا يف هالل صفر ســـنة ثامن
مـــن اهلجـــرة ،واله معاوية مرص فخـــرج إليها فلم يزل هبـــا واليا وأبتنـــى هبا دارا ونزهلـــا إىل أن مات هبا يوم الفطر ســـنة
ثالث وأربعني يف خالفـــة معاوية.
 -222عمـــر بـــن عبد العزيـــز  :عمر بن عبـــد العزيز بن مروان بـــن احلكم أبو حفـــص األمـــوي  ،وردت الرواية عنه يف
حـــروف القـــرآن ،قال معمر كان عمر بـــن عبد العزيز حســـن الصوت بالقرآن فخـــرج ليلة فقرأ وجهر بصوته فاســـتمع
لـــه الناس فقال ســـعيد بن املســـيب فتنـــت الناس فدخل ،تـــويف بدير ســـمعان من أرض الشـــام يف رجب ســـنة إحدى
ومائة وهو ابن تســـع وثالثني ســـنة وأشهر.
 -223عمـــرو بـــن عبيـــد  :عمرو بـــن عبيد بن باب أبـــو عثامن البـــري ،وردت عنـــه الرواية يف حـــروف القرآن روى
احلـــروف عن احلســـن البرصي وســـمع منه ،روى عنه احلروف بشـــار بـــن أيوب الناقـــد ،مات يف ذي احلجة ســـنة أربع
وأربعني ومائة.
 -224عمـــرو بـــن فائد  :عمرو بن فائد أبو عيل االســـواري البـــري ،وردت عنه الرواية يف حـــروف القرآن ،روى عنه
احلروف حســـان بن حممـــد الرضير وبكر بن نـــر العطار.

116

 -225عمـــرو بـــن ميمون  :عمـــرو بن ميمون أبـــو عبـــد اهلل االودي الكويف التابعـــي  ،أخذ القراءة عرضـــا عن عبد اهلل
بـــن مســـعود وروى عنه عمر بـــن اخلطـــاب وأدرك النبي صىل اهلل عليه وســـلم ومل يلقـــه ،روى القراءة عنه أبو اســـحاق
الســـبيعي وحصني ،تويف ســـنة مخس وسبعني.
 -226عـــون العقيـــي  :عون العقييل ،لـــه اختيار يف القـــراءة أخذ القراءة عرضا عـــن نرص بن عاصـــم ،روى القراءة عنه
املعىل بن عيســـى.
 -227عيســـى  :عيســـى بن عمر األســـدي املعروف باهلمداين أبو عمر الكويف القاري األعمى صاحـــب احلروف  ،كان
أحـــد قـــراء الكوفة  ،وقـــال الداين أحد القـــراء عن عاصم بـــن أيب النجود واألعمـــش وأخذ عنه الكســـائي وخارجة بن
مصعب وغريمها ،مات ســـنة ســـت ومخسني ومائة.
 -228عيســـى بن ســـليامن  :عيســـى بن ســـليامن أبو موســـى احلجازي املعروف بالشـــيزري احلنفي مقـــري عامل نحوي
معـــروف ،قال ســـبط اخلياط كان حجازيا ثـــم انتقل إىل شـــيزر وأقام هبا إىل أن مات فنســـب إليهان أخـــذ القراءة عرضا
وســـاعا عن الكســـائي وله عنـــه انفرادات وأخـــذ الفقه عن حممد بن احلســـن صاحـــب أيب حنيفـــة وروى احلروف عن
إســـاعيل بن جعفـــر عن نافـــع وأيب جعفر وشـــيبة وذكر اهلـــذيل أنه قرأ بقـــراءة ايب جعفر عـــي ابن مجـــاز وال يصح بل
حيتمـــل أنـــه قرأ هبا عىل إســـاعيل عـــن ابن مجـــاز ،روى القـــراءة عنه حممد بن ســـنان بن رسح الشـــيزري وموســـى بن
شـــبيب وحممد بن عامـــر القريش واحلارث بن أســـد.
 -229عيســـى الثقفي  :عيســـى بن عمر الثقفي  ،أبو ســـليامن :من أئمة اللغة،وهو شـــيخ اخلليل وســـيبويه وابن العالء،
وأول من هذب النحو ورتبه،وعىل طريقته مشـــى ســـيبويه وأشـــباهه،وهو من أهـــل البرصة،ومل يكن ثقفيـــا وإنام نزل يف
ثقيف فنســـب إليهم  ،تويف سنة 149هـ
 -230العقييل  :إبراهيم بن عبد اهلل العقييل الشامي ،روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ،وتويف قبل الستني واملائة.
 -231علقمة  :علقمة بن قيس بن عبد اهلل بن مالك أبو شبل النخعي الفقيه الكبري عم األسود بن يزيد وخال إبراهيم النخعي،
ولد يف حياة النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وأخذ القرآن عرض ًا عن ابن مسعود وسمع من عيل وعمر وأيب الدرداء وعائشة ،عرض
عليه القرآن إبراهيم بن يزيد النخعي ويقال إبراهيم بن يزيد التيمي أيضا وأبو اسحاق السبيعي وعبيد بن نضلة وحييى ابن
وثاب ،وكان أشبه الناس بابن مسعود  ،مات سنة اثنتني وستني.
 -232فضالة بن عبيد  :فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن صهيبة ،ويقال :صهيب بن االرصم بن جحجبا بن كلفة بن عوف
ابن عمرو بن عوف بن مالك بن االوس ،أبو حممد االنصاري االويس صاحب النبي صىل اهلل عليه واله وسلم  ،شهد أحدا،
وبايع حتت الشجرة ،وشهد خيرب مع النبي صىل اهلل عليه وسلم وواله معاوية عىل الغزو ،ثم واله قضاء دمشق ،وكان خليفة
معاوية عىل دمشق إذا غاب عنها.
 -233فياض  :فياض بن غزوان الضبي الكويف مقرئ موثق ،أخذ القراءة عرض ًا عن طلحة بن مرصف وسمع من زبيد
اليامي  ،روى احلروف عنه طلحة بن سليامن السامن وقرأ عليه القرآن بحروف طلحة بن مرصف وروى عنه عبد اهلل بن
املبارك وعمر بن شعبان ونعيم بن ميرسة.
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 -234قالـــون  :عيســـى بـــن مينا بن وردان بن عيســـى بن عبـــد الصمد بن عمر بن عبـــد اهلل الزرقي موىل بنـــي زهرة أبو
موســـى امللقب قالـــون قارى املدينة ونحوهيـــا ،يقال إنه ربيـــب نافع وقد اختص بـــه كثري ًا وهو الذي ســـاه قالون جلودة

قراءتـــه فـــإن قالون بلغة الرومية جيد ، ،قرأ عىل نافع ســـنة مخســـن ،أخذ القراءة عرضـــ ًا عن نافع قراءة نافـــع وقراءة أيب
جعفـــر وعرض أيضا عىل عيســـى بن وردان،قال الـــداين تويف قبل ســـنة عرشين ومائتني.

 -235قنبـــل  :حممـــد بـــن عبد الرمحن بن حممـــد بن خالد بن ســـعيد بن جرجة املكـــي املخزومي  ،احد راويـــي ابن كثري
 ،تويف ســـنة إحدى وتســـعني ومائتني وله ســـت وتسعون سنة.

 -236قتـــادة  :قتـــادة بن دعامة أبو اخلطاب الســـدويس البرصي األعمى املفـــر روى القراءة عـــن أيب العالية وأنس بن

مالـــك وســـمع من أنس ابن مالك وأيب الطفيل وســـعيد بن املســـيب وغريهـــم ،روى عنه احلروف أبان بـــن يزيد العطار
وروى عنـــه أبو أيوب وشـــعبة وأبو عوانـــة وغريهم وكان يرضب بحفظه املثل ،تويف ســـنة ســـبع عرشة ومائة.

 -237قطبـــة بـــن مالـــك  :قطبة بن مالـــك الثعلبـــي ،من بني ثعلبـــة ،كـــويف روى عنه زياد بـــن عالقة ،يقـــال :هو عم

زياد،تـــويف يف حدود الســـتني ،وروى له مســـلم والرتمـــذي والنســـائي وابن ماجة.

 -238قطـرب  :حممـد بـن مسـتنري النحـوي اللغـوي البصري مـوىل سـلم بـن زيـاد املعـروف بقطـرب ،أخـذ األدب عـن
سـيبويه وعـن مجاعـة مـن العلماء البرصيين وكان حريصـ ًا على االشـتغال ،كان يبكـر إىل سـيبويه قبل حضـور التالميـذ إليه

فقـال لـه :مـا أنـت إال قطـرب ليـل ،فبقـي عل ً
ما عليـه ،والقطـرب دويبـة ال تزال تـدب وال تفتر ،وكان مـن أئمة عصره وله
مـن التصانيـف :معـاين القـرآن واالشـتقاق والقـوايف والنوادر وهو أول من وضع املثلث يف اللغة ،تويف سـنة سـت ومائتني.

 -239القنـوي  :قـرة بـن حبيـب أبـو علي البصري القنـوي الرمـاح :روى عنـه البخـاري يف غير الصحيح ،تويف سـنة أربع
وعرشيـن ومائتني.

 -240الكســـائي  :أبـــو احلســـن عيل بـــن محزة ،بن عبـــد اهلل ،بن هبمـــن ،بن فريوز االســـدي ،موالهم الكـــويف ،امللقب

بالكســـائي لكســـاء أحرم فيـــه ،تال عىل ابـــن أيب ليىل عرضـــا ،وعىل محـــزة ،واختار قراءة اشـــتهرت ،وصـــارت إحدى
الســـبع وجالـــس يف النحو اخلليـــل ،فامت بالري ســـنة تســـع وثامنني ومئة عن ســـبعني ســـنة ،وللكســـائي راويان بغري
واســـطة  ،مهـــا الليث بـــن خالد  ،وحفص بـــن عمر .

 -241الكلبـــي  :إبراهيـــم بـــن أيب الفتـــح أبو اســـحاق الكلبي املقـــري بتونس  ،قرأ عـــى أمحد بن حممد بن شـــهيد ،قرأ
عليـــه بتونس حممد بن موســـى بن ســـامل اخلثعمي املعروف بالشـــارف ووصفـــه بالفضل.

 -242اللؤلـــؤي  :أبـــو عبد اهلل حممد بن أيب يعقوب إســـحاق بن حـــرب البلخي اللؤلؤي،حدث عـــن :مالك ،وخارجة
بـــن مصعب ،وحييى بـــن يامن ،ومجاعـــة،روى عنه :أبو بكر بـــن أيب الدنيا ،واحلســـن بن أيب االحـــوص ،وآخرون ،لعله
مات بعـــد الثالثني ومئتني.
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 -243الليـــث  :الليـــث بن خالد أبو احلـــارث البغدادي  ،عرض عىل الكســـائي وهو من جلة أصحابـــه وروى احلروف
عـــن محزة بن القاســـم األحول وعـــن اليزيـــدي ،روى القراءة عنه عرض ًا وســـاع ًا ســـلمة بـــن عاصم صاحـــب الفراء
وحممـــد بن حييى الكســـائي الصغـــر والفضل بن شـــاذان ويعقوب بن أمحـــد الرتكامين ،يكنـــى أبا بكر تويف ســـنة مائتني
أو نحوها.
 -244مالـــك بـــن دينـــار  :مالك بـــن دينار أبـــو حييـــى البـــري ،وردت الرواية عنـــه يف حروف القرآن ســـمع
أنـــس بن مالـــك ،قـــال القتيبي كان يكتـــب املصاحـــف باألجرة وكان مـــن أحفظ النـــاس للقـــرآن وكان يقرأ كل
يـــوم جزء ًا مـــن القـــرآن حتى خيتم فـــإن أســـقط حرف ًا قـــال ذنب منـــي وما اهلل بظـــام للعبيد ،مات ســـنة ســـبع
وعرشيـــن ومائة.
 -245جماهـــد  :جماهـــد بن جرب أبو احلجـــاج املكي أحد األعـــام من التابعـــن واألئمة املفرسين ،قـــرأ عىل عبد اهلل
بـــن الســـائب وعبد اهلل بـــن عباس بضعـــ ًا وعرشين ختمـــة ويقال ثالثـــن عرضة ومـــن مجلتها ثالث ســـأله عن كل
آيـــة فيـــم كانت ،أخذ عنـــه القراءة عرضـــ ًا عبد اهلل بـــن كثري وابن حميصـــن ومحيد بن قيـــس وزمعة بـــن صالح وأبو
عمـــرو بـــن العالء وقـــرأ عليه األعمش ،مات ســـنة ثـــاث ومائة وقيل ســـنة أربع وقيل ســـنة اثنتني وقـــد نيف عىل
الثامنني .
 -246حممـــد بـــن إســـحاق  :حممـــد بن إســـحاق بن وهـــب بن أعني بن ســـنان أبـــو ربيعـــة الربعي املكـــي املؤدب
مؤذن املســـجد احلـــرام مقرئ  ،أخـــذ القراءة عرضـــ ًا عن البـــزي وقنبل ،قال الـــداين وضبط عنهـــا روايتهام  ،روى
القـــراءة عنـــه عرض ًا حممد بـــن الصباح وحممد بن عيســـى بن بنـــدار وغريهم  ،مات يف رمضان ســـنة أربع وتســـعني
و ما ئتني .
 -247حممـــد بن جحـــادة  :حممد بن جحـــادة االودي ويقال االيامي الكـــويف،روى عن أنس وزياد بـــن عالقة وعطاء
بـــن أيب ربـــاح وأيب اســـحاق الســـبيعي ونافع موىل ابـــن عمر وأيب حازم االشـــجعي وعبـــد اجلبار بن وائـــل بن حجر
واحلكـــم بـــن عتيبة وزبيد اليامـــي وعبد الرمحن بن ثـــروان وعبدة بـــن أيب لبابة وأيب حصني عثامن بن عاصم االســـدي
وعمـــرو بـــن دينار وســـليامن بن بريـــدة واالعمش وحجاج بـــن حجـــاج الباهيل ومجاعة وعنه ابنه اســـاعيل وشـــعبة
وارسائيـــل ومهام وعمـــران القطان والســـفيانان وزهري بـــن معاوية ورشيك النخعـــي وعبد الوارث بن ســـعيد وزياد
بـــن عبداهلل البكائـــي ومجاعة،قيل انه مات ســـنة احدى وثالثـــن ومائة .
 -248حممد بن السميفع  :حممد بن السميفع اليامين ،أحد القراء ،له قراءة شاذة منقطعة السند ،قاله أبو عمرو الدانى وغريه.
 -249حممد بن طلحة  :حممد بن طلحة بن مرصف الكويف ،روى له البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي وابن ماجة،
وتويف سنة سبع وستني وماية.
 -250حممد بن عبد اهلل بن احلسن  :حممد بن عبد اهلل بن احلسن بن سعيد أبو عبد اهلل الرازي مقرئ متصدر عارف ،قرأ عىل
احلسني بن عيل بن محاد األزرق ،قرأ عليه عيل بن إسامعيل بن احلسن اخلاشع.
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 -251حممـــد بـــن عيســـى  :حممد بن عيســـى بن إبراهيم بـــن رزين أبو عبـــد اهلل التيمـــي األصبهاين إمـــام يف القراآت
كبري مشـــهور لـــه اختيار يف القـــراءة أول وثان ،أخـــذ القراءة عرض ًا وســـاع ًا عن خـــاد بن خالد واحلســـن بن عطية
وداود بن أيب طيبة وخلف وأيب معمر وســـليامن ابن داود اهلاشـــمي وســـليم بن عيســـى ويونس بن عبد األعىل ونصري
بـــن يوســـف النحوي وعبـــد الرمحن بـــن أيب محاد ومحاد بـــن بحر ونـــوح ابن أنـــس والصباح بن حمارب وأشـــعث بن
عطـــاف وروى احلروف عن عبيد اهلل ابن موســـى وإســـحاق بن ســـليامن ،روى القـــراءة عنه الفضل بن شـــاذان وهو
أكـــر أصحابـــه وأعلمهـــم ،وحممد بن عبـــد الرحيـــم األصبهاين وجعفـــر بن عبد اهلل بـــن الصباح وغريهـــم ،وصنف
كتـــاب اجلامـــع يف القراآت وكتابـــ ًا يف العدد وكتاب ًا يف جـــواز قراءة القرآن عـــى طريق املخاطبة وكتاب ًا يف الرســـم وكان
إمامـــ ًا يف النحو أســـتاذ ًا يف القراآت ،مات ســـنة ثالث ومخســـن ومائتني.
 -252حممـــد بـــن كعـــب  :حممد بن كعب بن ســـليم بـــن عمرو أبو محـــزة ويقال أبو عبـــد اهلل القرظـــي تابعي ،ولد يف
ّ
صـــى اهلل عليه واله وســـ ّلم وقيل رآه ونزل ســـنة أربعـــن الكوفة ثم رجـــع إىل املدينـــة ،روى عن فضالة
حيـــاة النبـــي
بـــن عبيد وعائشـــة وأيب هريرة وغريهـــم ،روى عنه ابن املنكـــدر ويزيد بن اهلـــاد والوليد بن كثري وخلـــق ،وردت عنه
الروايـــة يف حـــروف القرآن ،قال ســـفيان يرون أنه حممد بن كعب ،كان يقص يف املســـجد فســـقط عليـــه و عىل أصحابه
ســـقف فامتوا ســـنة ثامن ومائة.
 -253مـــروق  :مـــروق بن األجـــدع بن مالك أبو عائشـــة ويقال أبو هشـــام اهلمـــداين الكويف ،أخذ القـــراءة عرض ًا
عـــن عبد اهلل بن مســـعود وروى عـــن أيب بكر وعمر و ُأيب بـــن كعب ومعاذ بن جبـــل  ،روى القراءة عنـــه عرض ًا حييى بن
وثاب  ،تويف ســـنة ثالث وســـتني.
 -254مســـعود بـــن صالح  :مســـعود بن صالح الســـمرقندي ،لـــه اختيـــار يف القـــراءة رواه اهلذيل وذكره بإســـناد غري
معـــروف وقال عنـــه قرأ عـــى أيب عمرو وغـــره ،روى القـــراءة عنه أمحد بـــن عبـــد اهلل الكرابييس.
 -255مسلمة بن عبد امللك  :مسلمة بن عبد امللك بن مروان تويف سنة  120هـ.
 -256مســـعود بن مالك  :مســـعود بـــن مالك ويقـــال ابن عبد اهلل أبـــو رزين الكـــويف ،وردت عنه الروايـــة يف حروف
القـــرآن روى عـــن ابن مســـعود ،روى عنـــه األعمش ،قال حييى بـــن معني حدثنا حجـــاج األعور عن محـــزة الزيات عن
األعمش عـــن أيب رزين قرأ فأحســـن صوركم بكـــر الصاد.
 -257مسلمة بن حمارب  :مسلمة بن حمارب بن دثار السدويس الكويف ،عرض عىل أبيه ،عرض عليه يعقوب احلرضمي.
 -258مســـلم بـــن جندب  :مســـلم بن جندب أبـــو عبد اهلل اهلـــذيل موالهم املـــدين القاص تابعي مشـــهور ،عرض
عـــى عبـــد اهلل بـــن عياش بـــن أيب ربيعة ،عـــرض عليه نافـــع ،وروى عـــن أيب هريرة وحكيـــم بن حـــزان وابن عمر
قيـــل وابـــن الزبري وقال األهـــوازي وأقام ابـــن جنـــدب باملدينة إىل أن مات هبا ســـنة ثالثـــن ومائة يف أيـــام مروان
بن حممد.
 -259مسلمة بن عبد امللك  :مســـلمة بن عبد امللك بن مروان تويف سنة  120هـ.
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 -260املســـيبي  :حممـــد بن إســـحاق بن حممـــد بن عبد الرمحـــن أبو عبد اهلل املســـيبي املـــدين مقرئ عامل مشـــهور  ،أخذ
القـــراءة عرضـــا عـــن أبيه عن نافـــع وله عنه نســـخة وعن أمحـــد وثابت ابنـــي ميمونة بنـــت أيب جعفر وســـمع حممد بن
فليـــح وســـفيان بن عيينـــة ،روى القراءة عنه حممد بـــن الفرج وعبد اهلل بن الصقـــر وغريهم  ،روى عنه مســـلم وأبو داود
يف كتابيهـــا  ،مات يف ربيع األول ســـنة ســـت وثالثني ومائتني.
 -261مطـــر الوراق  :مطر الـــوراق أبو رجاء بن طهامن اخلراســـاين ،نزيل البـــرة ،موىل علباء بن أمحر اليشـــكري،كان
مـــن العلـــاء العاملني ،وكان يكتب املصاحـــف ،ويتقن ذلك.روى عن أنس بن مالك ،واحلســـن ،وابـــن بريدة ،وعكرمة
وشـــهر بن حوشـــب ،وبكر بن عبد اهلل ،وطائفة،حدث عنه شـــعبة ،واحلســـن بن واقد ،وإبراهيم بن طهـــان ،ومحاد بن
ســـلمة ،ومحاد بن زيـــد ،وعبد العزيز بن عبـــد الصمد العمي ،وآخرون ،تويف ســـنة تســـع وعرشين ومئة.
 -262املطوعـــي  :أبو العباس احلســـن بن ســـعيد بـــن جعفر العبـــاداين املطوعي  ،نزيـــل إصطخر ،ولد نحو الســـبعني
ومائتني ســـمع أبا مســـلم الكجي  ،وأبـــا عبد الرمحن النســـائي  ،وإدريس بن عبـــد الكريم املقرئ وخلـــق ،روى عنه أبو
نعيـــم  ،وأبـــو بكر بن أيب عـــي  ،وحممد بن عبيد اهلل الشـــرازي  ،وتـــا عليه أبو عبـــد اهلل الكارزيني ومجاعة ،تويف ســـنة
إحدى وســـبعني وثالثامئة.
 -263معـــاذ  :معـــاذ بن احلـــارث أبو احلـــارث ويقال أبو حليمـــة األنصاري املدين،املعـــروف بالقـــارئ ،روى عنه نافع
وابـــن ســـرين وحدّ ث عنـــه نافع موىل ابن عمر ،تويف باحلرة ســـنة ثالث وســـتني وهو ابن تســـع وســـتني ســـنة.
 -264معـــاذ بـــن جبـــل  :معاذ بـــن جبل بن عمـــرو أبو عبـــد الرمحن األنصـــاري الصحـــايب ،تويف بالقصـــر من أرض
األردن بالغـــور يف طاعـــون عمواس ســـنة ثـــان عرشة وهـــو ابن ثالث وثالثني ســـنة.
القراء وقـــال وردت عنه الرواية
 -265معاويـــة بن ايب ســـفيان  :معاوية بن أيب ســـفيان األمـــوي ،ذكره الداين يف تاريـــخ ّ
يف حـــروف القرآن ،وأســـند عن ابن عباس تويف يف رجب ســـنة ســـتني.
 -266منصـــور بـــن املعتمر  :منصـــور بن املعتمر أبو عتاب الســـلمي الكـــويف ،عرض القرآن عـــى األعمش وروى عن
إبراهيـــم النخعـــي وجماهد ،عرض عليه محزة وروى عنه ســـفيان الثوري وشـــعبة ،تويف ســـنة ثـــاث وثالثني ومائة.
 -267املفضـل  :املفضـل بـن حممـد بـن يعلي بـن عامـر  ،ويقـال  :املفضـل بـن حممـد بـن سـامل  ،ويقـال  :حممـد بـن سـامل بن أيب
يب بن سـليم بـن ربيعة بن زبان بـن عامر بن ثعلبة ابو حممـد الضبي الكويف  :مقـرىء نحوي  ،اخذ
املعـايل بـن يعلى بـن سـامل بن ُأ ّ
القـراءة عرضـا عاصـم بـن ايب النجـود واألعمـش  ،روى القـراءة عنـه عيل بن محزة الكسـائي  ،ومات سـنة ثامن وسـتني ومائة.
 -268املنقـــري  :املنقـــري رشاحيل املنقري؛ له صحبـــة ورواية عن النبي صىل اهلل عليه واله وســـلم ،يعد يف الشـــاميني،
روى عنه أبـــو زيد اهلوزين.
 -269املنهـــال بـــن عمرو  :املنهال بـــن عمرو األنصاري ويقال األســـدي الكويف ثقة مشـــهور كبري ،عرض عىل ســـعيد
بـــن جبري ،عـــرض عليه حممد بن عبـــد الرمحن بن عبـــد أيب ليىل وروى عنـــه منصور واألعمش وشـــعبة واحلجاج.
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 -270موســـى االســـواري  :موســـى بن ســـيار االســـوارى :أحد القصاص،من أهـــل البرصة،ويقـــال :كان قدريا،قال
اجلاحـــظ :كان من أعاجيـــب الدنيا ،فصيحا بالفارســـية كالعربية ،إذا جلس قعـــد العرب عن يمينه والفرس عن يســـاره
فيقـــرأ اآليـــة من كتـــاب اهلل ويفرسها للعـــرب بالعربية ،ثم حيـــول وجهه إىل الفـــرس فيفرسها هلم بالفارســـية فال يدرى
بأى لســـان هو أبني تويف ســـنة  150هـ.
 -271نافـــع  :نافع بن عبـــد الرمحن بن أيب نعيم أبـــو رويم املدين أحد القراء الســـبعة  ،أصله من أصبهـــان  ،أخذ القراءة
عرض ًا عن مجاعة من تابعي أهل املدينة مات ســـنة تســـع وســـتني ومائة،له راويـــان :ورش ،وقنبل.
 -272نصر بـن عاصـم  :نصر بـن عاصـم الليثـي ويقال الـدؤيل البصري النحوي قـرأ القرآن عىل أيب األسـود الدؤيل وسـمع
مـن مالـك بـن احلويـرث وأيب بكـرة الثقفـي قال الـداين روى عنـه القراءة عرضـا عبداهلل بن أيب إسـحاق اخلرضمـي وأبو عمرو
بـن العلاء وسـمع منـه قتـادة وروى عنـه مالـك بن دينـار ويقال إنـه أول من نقـط املصاحف وتـويف قديام قبل سـنة مئة.
يب أبو عمرو اجلهضمـــي البرصي احلافظ روى القـــراءة عرض ًا عن
 -273نـــر بن عيل  :نرص بـــن عيل بن صهبان بـــن أ ّ
أبيـــه عيل وســـاع ًا مـــن غري عرض عن شـــبل بن عبـــاد وعن إســـاعيل ابن خالـــد عن ابن كثـــر كذا ذكر اهلـــذيل ولعله
مســـلم بـــن خالد وعرض عىل عبيد بن عقيل واحلســـن بن عـــي اجلعفي ،روى القراءة عنه أبو موســـى حممد بن عيســـى
اهلاشـــمي وحممد بن فرج التكري واحلســـن بن عـــي بن محاد األزرق واحلســـن بن العباس الـــرازي وروى عنه البخاري
ومســـلم واألربعة مات يف ربيع اآلخر ســـنة مخسني ومائتني.
 -274النـــر بـــن أنس  :النـــر بن أنس بن مالـــك بن النرض بـــن ضمضم بن زيد بن حـــرام بن جندب بـــن عامر بن
غنـــم بن عدي بن النجـــار وأمه أم ولـــد ،وكان ثقة وله أحاديـــث ،وقد روي عنه ومات قبل احلســـن.
عرضـــا عن عبد اهلل بن
 -275نعيـــم  :هـــو نعيم بن ميـــرة أو عمرو الكويف النحـــوي ،نزل الري وكان ثقـــة ،روى القراءة ً
عيســـى بن عـــي ،وروى احلروف عن أيب عمرو بـــن العالء ،وروى احلروف عنه عيل بن محزة الكســـائي ،تُويف ســـنة .174
 -276النقـاش  :حممـد بـن احلسـن بـن حممد بن زياد بن هـارون ،أبو بكر النقـاش ،أصله من املوصل ،ومنشـأه ببغداد،وكان
يف مبـدأ أمـره يتعاطـى نقـش السـقوف واحليطـان فعـرف بالنقاش،مـن تصانيفـه (املعجـم الكبري يف أسماء القـراء وقراآهتم)،
و (خمتصره) و (أخبـار القصـاص) قـال الذهبـي وقـد اعتمد الداين يف التيسير عىل رواياتـه للقراآت ،تويف سـنة  351هـ.
 -277النهاونـــدي  :النهاونـــدي احلافـــظ االمـــام أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن إســـحاق بن ســـيامرد ،النهاونـــدي  ،عن :
يونـــس بـــن عبداالعىل ،وحممد بـــن عزيز االيـــي  ،وأيب عتبة احلميص ،وعيل بن حـــرب  ،وأيب زرعة  ،وأمحد بن شـــيبان ،
وعصـــام بـــن رواد  ،وخلق  ،حدث هبمذان يف ســـنة ثامن عرشة وثالث مئـــة  ،وممن روى عنه :عبدالرمحـــن بن االنامطي.
 -278النهـرواين  :احلسين النهـرواين  ،روى القـراءة عـن سـليم  ،روى القـراءة عن الثالثـة  ،جعفر بن أمحـد الوزان انفرد
عنهم.
 -279نـــوح القـــارئ  :نـــوح القـــارئ  ،ذكـــره احلافظ أبو عمـــرو وقال قـــال حممد بن احلســـن النفاش ثـــم كان بعد أيب
عمـــرو بـــن العالء يعني مـــن رواة احلـــروف املتصدرين نـــوح القارئ وذكـــر مجاعة.
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ســـاحق العامري احلجـــازي ،روى عن عمـــر وعثامن بن حن ٍ
ِ
َيف وســـعيد بن زيـــد بن عمرو
 -280نوفـــل  :نوفـــل بن ُم
ُ
بـــن ُن َفيل ،تويف يف حدود التســـعني ،وروى لـــه أبو داود.
 -281هـــارون األعور  :هارون االعور هارون بن موســـى االزدي العتكـــي بالوالء ،أبو عبد اهلل ،املنبـــوز باالعور :عامل
بالقـــراآت والعربية،من أهل البرصة،كان هيوديا وأســـلم وقرأ القـــرآن وحفظ النحو وحـــدث،وكان أول من تتبع وجوه
القـــراآت والشـــاذ منها ،وهو من أهل احلديـــث روى له البخاري ومســـلم ،صنف « الوجوه والنظائـــر يف القرآن  -وكان
قدريا معتزليا تـــويف نحو  170هـ.
التمر املقـــرىء البغـــدادي ،قرأ عـــى أيب عمر حفص بن ســـليامن األســـدي صاحب
 -282هبـــرة  :هبـــرة بـــن حممـــد ّ
اخلزاز.
عاصـــم بـــن أيب النجود ،وقرأ عليـــه أبو عيل َحســـنون بن اهليثـــم الدُ َويري ،وروى عنـــه أبو جعفر أمحد بن عـــي ّ
شحبيل األَودي الكويف ،روى عن عيل وابن مســـعود وســـعد بن أيب و ّقاص
 -283اهلذيـــل بـــن رشحبيل  :اهلُذيل بـــن ُ َ
وأيب ُموســـى ،وتويف يف حدود التســـعني للهجرة ،وروى لـــه البخاري واألربعة.
 -284هشـــام  :هشـــام بن ســـليامن املخزومي املكـــي ،روى القراءة عرض ًا عن إســـاعيل القســـط عن ابـــن كثري ،روى
القـــراءة عنه عرضـــ ًا عبد الوهاب بـــن فليح.
 -285هشـــام بـــن عروة  :هشـــام بن عـــروة بن الزبري بـــن العوام بن خويلد بن أســـد ،ويكنـــى أبا املنذر ،وأمـــه أم ولد،
وكان كثـــر احلديـــث حجة ،وقد ســـمع من عبد اهلل بـــن الزبري ووفد عـــى أيب جعفر املنصـــور بالكوفة وحلـــق به ببغداد
فامت هبا يف ســـنة ســـت وأربعني ومائة ودفن يف مقـــرة اخليزران.
 -286ورش  :ابـــو ســـعيد عثامن بن ســـعيد املرصي قـــارئ أهل مرص يعـــرف بورش قرأ عىل نافع ،ومات ســـنة ســـبع
وتســـعني ومائـــة بمرص قـــال وإنام لقب بورش لشـــدة بياضـــه وورش عندهم شـــئ يصنع من اللبن فســـمي به.
 -287وقـــاء بـــن إياس  :وقاء بن اياس االســـدي الوالبـــي ويقال اجلنبي أبـــو يزيد الكويف .روى عن جماهـــد وأيب ظبيان
اجلنبـــي وعيل بن ربيعـــة وعزرة بن عبدالرمحن وســـعيد ابن جبـــر وبكر بن االخنـــس واملختار بن فلفـــل ،وعنه الثوري
وابن املبـــارك وأبو معاوية ومـــروان بن معاوية وحييـــى القطان ويزيد بن هـــارون وآخرون.
 -288الوليد بن حســـان  :الوليد بن حســـان التوزي البـــري ،روى القراءة عرض ًا عن يعقوب بن إســـحاق احلرضمي،
روى القراءة عنه عرضـــ ًا حممد بن اجلهم.
 -289الوليـــد بـــن مســـلم  :الوليد بن مســـلم أبـــو العباس وقيل أبو برش الدمشـــقي ،عامل أهل الشـــام ولد ســـنة تســـع
عـــرة ومائـــة ،روى القـــراءة عرض ًا عن حييى بـــن احلارث الذمـــاري ونافع بـــن أيب نعيـــم ،ويقال بـــل روى عنه حرف ًا
واحـــد ًا هـــو وأرجلكم بالرفع وعىل بن ســـعيد ابـــن عبد العزيـــز التنوخي وخالد بن يزيـــد عن ابن عامـــر ،روى القراءة
وراق خلف وأمحـــد بن عبد العزيز الصـــوري والوليد بن
عنه إســـحاق ابن أيب إرسائيل وإســـحاق بن إبراهيم املـــروزي ّ
عتبـــة  ،تويف ســـنة مخس وتســـعني ومائة منرصفـــة من احلج.
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 -290حييـــى  :حييى بن أيب إســـحاق احلرضمي موالهـــم البرصي النحوي روى عـــن أنس بن مالك وســـامل بن عبد اهلل

بـــن عمر وســـعيد بن أيب احلســـن وغريهـــم وعنه حممد بن ســـرين وحييى بـــن أيب كثري والثـــوري وشـــعبة وغريهم قال
عمرو بن عيل مات ســـنة ســـت وثالثـــن ومائة وهو مـــوىل احلضارمة .

 -291حييـــى بـــن آدم  :حييى بن ادم بن ســـليامن بن خالد بن أســـيد أبو زكريـــا الصلحي ،إمام كبري حافـــظ ،روى القراءة

عـــن أيب بكـــر بن عياش ســـاع ًا وروى أيضـــ ًا عن الكســـائي ،روى القـــراءة عنه اإلمام أمحـــد بن حممد بـــن حنبل وأمحد
بـــن عمر الوكيعي وشـــعيب بـــن أيوب الرصيفينـــي وأبو هشـــام الرفاعي وأبو محـــدون الطيب بن إســـاعيل وخلف بن

هشـــام البـــزار وغريهم ،تويف يـــوم النصف من ربيع اآلخر ســـنة ثـــاث ومائتني بفـــم الصلح قرية من قرى واســـط.

 -292حييـــى بن احلـــارث الذماري  :حييى بن احلـــارث الذماري ،كان قليـــل احلديث ،وكان عاملا بالقـــراءة يف دهره يقرأ

عليـــه القرآن ،مات ســـنة مخـــس وأربعني ومائة يف خالفة أيب جعفر وهو بن ســـبعني ســـنة.

 -293حييـــى بن ســـام البرصي  :حييى بن ســـام بن أيب ثعلبـــة أبو زكريا البـــري ،صاحب التفســـر ،روى احلروف

عـــن أصحاب احلســـن البرصي عن احلســـن بن دينـــار وغريه ،ولـــه اختيار يف القراءة عـــن طريق اآلثـــار ،روى عن محاد
بـــن ســـلمة ومهام بن حييى وســـعيد بـــن أيب عروبة ،قال الـــداين ويقال إنـــه أدرك مـــن التابعني نحو ًا مـــن عرشين رج ً
ال

وســـمع منهـــم وروى عنهم نزل املغرب وســـكن أفريقيـــة دهر ًا وســـمع الناس هبا كتابه يف تفســـر القرآن  ،وســـمع منه

بمـــر عبـــد اهلل بن وهـــب ومثله من األئمـــة ،تويف يف صفر ســـنة مائتني.

 -294حييـــى بـــن صبيـــح  :حييى بن صبيـــح أبو عبد الرمحـــن ويقال أبو بكـــر النيســـابوري املقرئ وهو جد ســـليامن بن
حـــرب ،روى القـــراءة عـــن عمرو ابـــن دينار كذا ذكـــر اهلذيل وال يصـــح وإنام قرأ عـــى إبراهيم بن طهـــان عن عاصم،

روى القـــراءة عنه نرصويه الســـيقيل وروى عنه ســـفيان بن عيينـــة وابن جريج.

 -295حييـــى بـــن عـــارة الذراع  :حييـــى بن عـــارة بن أيب حســـن االنصاري املـــازين املـــدين ،والد عمرو بـــن حييى بن

عـــارة،روى عـــن :أنس بن مالك وشـــقران موىل رســـول اهلل صىل اهلل عليـــه واله وســـلم ،وعبد اهلل بن زيـــد بن عاصم
املازين وأيب ســـعيد اخلـــدري و روى له اجلامعة.

 -296حييـــى بـــن وثاب  :حييى بن وثاب األســـدي الكـــويف القاريء موىل بني أســـد روى عن ابن عبـــاس وابن عمر وعن
مرسوق وعبيدة الســـلامين وزر وأيب عبد الرمحن الســـلمي وأيب عمرو الشـــيباين وعلقمة واألســـود وقرأ عىل بعضهم.

 -297يعقـــوب  :يعقوب بن إســـحاق بن زيد بـــن عبد اهلل ابن أيب إســـحاق أبو حممد احلرضمي موالهـــم البرصي أحد
القـــراء العـــرة وإمام أهل البـــرة ومقرهيا ،أخذ القـــراءة عرض ًا عن ســـام الطويل ومهدي بن ميمون وأيب األشـــهب
ّ
العطـــاردي وغـــره  ،وســـمع احلروف من الكســـائي وحممد بـــن زريق الكـــويف عن عاصم وســـمع من محـــزة حروف ًا ،

مات يف ذي احلجة ســـنة مخـــس ومائتني وله ثامن وثامنون ســـنة .
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 -298اليـــاين  :طـــاوس بن كيســـان اليامين اجلندي  -بفتـــح اجليم والنـــون  -؛ كان أحد األعالم ،وهو مـــن أبناء الفرس؛
ســـمع زيد بن ثابت وعائشـــة وأبا هريرة وزيـــد ابن أرقم وطائفة ،تويف يوم الرتوية ســـنة ســـت ومائـــة ،وروى له اجلامعة.
 -299يزيـــد بـــن رومـــان  :يزيد بن رومان أبـــو روح القارئ مـــوىل آل الزبري بن العـــوام املدين ،أخذ القـــراءة عوض ًا عن
عبـــد اهلل بـــن عياش بـــن أيب ربيعة املخزومي ،وســـمع ابـــن عباس وعروة بـــن الزبـــر  ،وروى القراءة عنه نافـــع ابن أيب
نعيم وتويف يزيد يف ســـنة ثالثـــن ومائة.
 -300يزيـــد بن قطيب  :يزيد بن قطيب الســـكوين الشـــامي ،ثقة له اختيار يف القراءة ينســـب إليـــه ،روى القراءة عن أيب
بحريـــة عبـــد اهلل بن قيس صاحب معـــاذ ابن جبـــل ،روى القراءة عنه أبو الربهســـم عمران بن عثـــان احلميص ،وحدّ ث
عنه صفوان بـــن عمرو وحييى بن عبيد والوليد بن ســـفيان الكســـائي.
 -301يزيـــد بـــن القعقـــاع  :أبـــو جعفر يزيد بـــن القعقاع القـــارئ ،موىل عبـــد اهلل بن عيـــاش بن أيب ربيعـــة املخزومي
عتاقـــة ،ويعـــرف أبـــو جعفر املذكـــور باملدين؛ أخـــذ القراءة عرضـــ ًا عن عبـــد اهلل بن عبـــاس  ،وعن مواله عبـــد اهلل بن
عيـــاش بن أيب ربيعة ،وعـــن أيب هريرة  ،وروى القـــراءة عنه عرض ًا نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم وســـليامن بن مســـلم
بـــن مجاز وعيســـى بـــن وردان احلذاء وعبد الرمحـــن بن زيد بن أســـلم ،وله قراءة،مات أبـــو جعفر يزيد بن القعقاع ســـنة
اثنتني وثالثني ومائـــة باملدينة.
 -302يزيـــد بـــن املهلـــب  :يزيد بـــن املهلب أبـــو خالد بن أيب صفـــرة األزدي ،ذكـــر ابن قتيبـــة يف كتـــاب « املعارف «
ومجاعـــة من املؤرخـــن :أنه ملا مات أبـــوه كان قد اســـتخلف ولده يزيـــد مكانه ،ويزيد ابن ثالثني ســـنة يومئـــذ  ،فعزله
عبـــد امللك بن مـــروان برأي احلجـــاج بن يوســـف الثقفي.
 -303اليزيـــدي :أبـــو حممـــد  ،حييى بن املبـــارك بن املغـــرة العدوي البـــري النحوي  ،وعـــرف باليزيـــدي التصاله
باألمـــر يزيـــد بن منصور خـــال املهدي  ،يؤدب ولـــده  ،جود القـــرآن عىل أيب عمرو املـــازين  ،وحدث عنـــه  ،وعن ابن
جريـــج تـــا عليه خلـــق  ،منهم أبو عمـــر الدوري وأبو شـــعيب الســـويس ،وكان نظريا للكســـائي  ،جيلـــس للناس يف
مســـجد مع الكســـائي لإلفـــادة  ،فكان يـــؤدب املأمون  ،وكان الكســـائي يـــؤدب األمني  ،عاش أربعا وســـبعني ســـنة ،
وتويف ســـنة اثنتـــن ومائتني .
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