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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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 شيبة  -يعقوب  -شعبة  -االعرج  -عمرو بن عبيد -عيسى  -اليزيدي
أبو عمرو  -عاصم  -الكسائي  -احلسن  -ابن حميصن
 شيبة  -يعقوب  -شعبة  -االعرج  -عمرو بن عبيد -عيسى  -اليزيدي
ابن حميصن

()24

7

شعبة

8

النص املصحفي

القارئ

أوجه القراءة

( ﭕ)

(باإلمالة)

()26

الدوري

( ﭙ)

(باإلمالة)

()27

محزة  -الكسائي  -ورش

( ﭨ)

(باإلمالة) وقف ًا

(ﭴ)

(باإلمالة)
(بالتقليل)

()28

()29

ورش

()30

األزرق

(ﭴ ﭵ ﭶ)

ُ
� عل�ا َ ُ
(ق ِ ض َي ي
امل ْوت)

( ﭸ)

(باإلمالة)

( ﭻ)

(باإلمالة) وقف ًا

( ﮖ ﮗﮘ)

(باإلدغام الكبري)

( ﮠ)

َ
( ت ْ� ِجعون)

( ﯠﯡ)

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

()31

طلحة بن مرصف  -عيسى  -قتيبة

محزة  -الكسائي  -أبو عمرو  -ورش

()32

محزة  -الكسائي  -ورش

()33

مل يذكر القارئ

()34

يعقوب

()35

(الوقف بالتسهيل بني بني)
( ﮦ)

محزة  -الكسائي  -ورش

(الوقف بإبداهلا الف ًا)

محزة

()36

محزة

()37

(الوقف بحذفها)

()38

محزة

(باإلدغام الكبري)

()39

مل يذكر القارئ

9

10

النص املصحفي

أوجه القراءة

( ﭖ)

(باإلمالة)

( ﭭ ﭮ)

(بل هو)

( ﭶ)

(قاهل)

القارئ
محزة

()40

مل يذكر القارئ

()41

مل يذكر القارئ

()42

( ﭻ)

(باإلمالة)

()43

محزة  -الكسائي  -ورش

( ﮥ)

( ي� ِ
عبادي)

()44

أبو عمرو  -محزة  -الكسائي  -عاصم

( ﮫ)

( ﮰﮱﯓﯔ
ﯕ ﯖ)

َْ
(تق ِنطوا)

()45

أبو عمرو  -الكسائي  -يعقوب  -خلف

َْ ُ
(تق ُنطوا)

()46

مل يذكر القارئ

ً
( ﮰ ﮱ يغفر الذنوب �ج يعا
()47
يبال )
وال ي

شهر بن حوشب  -أسامء

ً
(إن هللا يغفر الذنوب �ج يعا
ملن يشاء)

عبد اهلل بن مسعود  -ابن عباس

()48

( ﯗ ﯘ)

(باإلدغام الكبري)

()49

مل يذكر القارئ

( ﯵ ﯶ)

(باإلدغام الكبري)

()50

مل يذكر القارئ

( ﯾ)

ي(� ت
حرس� َي)

()51

أبو جعفر  -ابن مجاز  -ابن وردان

ي(� ت
حرس� ْي)

()52

ابن وردان  -أبو جعفر  -ابن مجاز

ي(� ت
حرس�)
ِي

()53

احلسن  -أبو جعفر

ي(� ت
حرس�ه) وقف ًا

()54

ي(� ت
حرس�) باإلمالة
ي
(بالتقليل)
( ﰃ ﰄ)

ْ
(ذ كرهللا)
ِ

ابن كثري  -رويس
محزة  -الكسائي  -خلف  -ورش  -الدوري

()55

أبو عمرو  -الدوري  -األزرق  -ورش

()56

عبد اهلل بن مسعود  -حفصة

()57

11

12

النص املصحفي

القارئ

أوجه القراءة
(باإلدغام الكبري)

()58

مل يذكر القارئ

( ﭕ ﭖ)

(باإلدغام الكبري)

()59

مل يذكر القارئ

( ﭖ)

(باإلمالة)

( ﭒ ﭓ)

( ﭞ)
(ﭨ )
( ﭩ ﭪ)

( ﭪ)

()60

(باإلمالة) وص ً
ال
(باإلمالة) وقف ًا

()61

(باإلمالة)

()63

(بالتقليل)

()64

أبو عمرو  -األزرق  -ورش

(بإدغام الدال)
َ
َ ْ َ ()66
(جأتك)
(جاءتك)
ِ

احلسن  -االعرج  -االعمش
ابن كثري  -ابن يعمر -اجلحدري  -أبو حيوة  -الزعفراين -
ابن مقسم  -مسعود ابن صالح  -الشافعي  -حممد بن عيسى -
نصري  -العبيس  -أبو بكر  -عائشة  -ام سلمة -
وقاء بن إياس

()67

االعمش

()68

()70

( ﭴ ﭵ)

(باإلدغام الكبري)

( ﭻ)

محزة  -ابن ذكوان

()69

واستك� ِت
(فكذبت ب�ا
ب
ِ
جاءتك»)
وكنت «مع قراءة
ِ
ِ

( ﭱ)

( ﭺ)

أبو عمرو  -الكسائي  -محزة  -هشام  -خلف

()65

(باإلمالة)

( ﭵ)

محزة  -الكسائي  -أبو عمرو  -ورش

()62

(جاءتك) باإلمالة

ﭮ ﭯ)

السويس
محزة  -الكسائي  -خلف  -شعبة  -ورش

(جاءته)

(ﭬ ﭭ

محزة  -الكسائي  -ورش

ابن كثري  -ابن يعمر -اجلحدري  -أبو حيوة  -الزعفراين -
ابن مقسم  -مسعود ابن صالح  -الشافعي  -حممد بن عيسى -
نصري  -العبيس  -أبو بكر  -عائشة  -ام سلمة -
وقاء بن إياس
أبو عمرو  -ورش  -الدوري

()71

(باإلمالة) وقف ًا

مل يذكر القارئ

()72

أبو عمرو  -محزة  -الكسائي  -ورش

()73

السويس

(باإلمالة) وص ً
ال
ُ
()75
(أجوههم)
َ ُ ْ ()76
(وجوههم)

()74

يب
ُأ ّ

مل يذكر القارئ

ّ
(مسوادة)
ُ ْ َ َّ ً ()78
(مسودة)

مل يذكر القارئ

()77

مل يذكر القارئ

13

القارئ

النص املصحفي

أوجه القراءة

( ﭿ ﮀ)

(باإلدغام الكبري)

مل يذكر القارئ

()79

(ﮃ )

ُْ
�)
(وين ِج ي

()80

روح

( ﮇ)

ب(�فاز تا�م)

()81

محزة  -الكسائي  -عاصم  -شعبة  -خلف  -االعمش  -السلمي
 -احلسن  -االعرج

( ﮐﮑ)

(باإلدغام الكبري)
تأ ن
مرو�)
(� ِ َ ي

( ﮪ)

( ﮫ)

( ﯙ ﯚ)

( ﯧ)
( ﯪ)

()82

()83

نافع  -أبو جعفر  -ابن ذكوان

()84

ابن عامر  -ابن ذكوان  -هشام

(ت أ َ
مرون ن ي�)
�
ِ
تأ
نِّ َ ()85
مرو�)
(� ي
ت أْ
(� ُم ُر ن
()86
و�)
ِي
َ ()87
(أعبد)

َ َ َ َ َ
(ل ُي ْح ِبط َّن َعلك)
ُ َ َ َ َ
(لن ْح ِبط َّن َعلك)

َ َ َ ُ
(ل ُي ْح َبط َّن علك)
َ ْ َ َ
نح ُبط َّن معلك)
(ل

(ﯟ ﯠ )

مل يذكر القارئ

(ﯟ ُ
هللا)

ابن كثري
ابن عامر  -ابن ذكوان
مل يذكر القارئ

()88

مل يذكر القارئ

()89

يعقوب  -زيد

()90

مل يذكر القارئ

()91

مل يذكر القارئ
عيسى

()92

َ
(ق َّد ُروا)

()93

احلسن  -عيسى  -أبو نوفل  -أبو حيوة

َ
(ق َدره)

()94

املطوعي  -االعمش  -احلسن  -عيسى  -أبو نوفل  -أبو حيوة

َ
(قبضته)
ُ أ
ً
(وقبضته والرض �ج يعا يوم

احلسن

()95

( ﯭ)

القيامة)

مل يذكر القارئ

()96

( ﯱ)

(مطو� ٍت)
ي

( ﯵ)

ب(� إلمالة )

عيسى  -اجلحدري

()97

محزة  -الكسائي  -ورش

()98

14

15

16

النص املصحفي
(ﭓ)
(ﭔ)

القارئ

أوجه القراءة

ُّ
(الص َور)
َ
()100
(ف ُص ِعق)

احلسن  -زيد بن عيل  -قتادة

()99

مل يذكر القارئ

( ﭝ)

(باإلمالة)

()101

محزة  -ابن ذكوان

( ﭣ)

(باإلمالة)

()102

محزة  -الكسائي  -أبو عمرو  -ورش

(ﭦ)
(ﭩ)
(ﭫ ﭬ)
( ﭯ)

ً
(قيا ما)
ُ شْ
()104
�قت)
(وأ ِ

مل يذكر القارئ

()103

(باإلدغام الكبري)
(باإلشامم)

ابن عباس  -عبيد بن عمري  -أبو اجلوزاء
مل يذكر القارئ

()105

الكسائي  -هشام  -رويس

()106

(الوقف بالنقل وتسكني الياء)
(الوقف باإلدغام)

( ﭰ)

ب(� ئ ن
لنبيي�)

( ﭿﮀ)

(باإلدغام الكبري)

( ﮃ)

(باإلشامم)

()107

محزة  -هشام
محزة  -هشام

()108

نافع

()109

مل يذكر القارئ

()110

الكسائي  -ابن عامر  -رويس  -ابن ذكوان  -هشام

()111

(ﮌ )

(باإلمالة)

()112

محزة  -ابن ذكوان

(ﮍ)

ُ
(ف ِّـت َح ْت)

()113

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

( ﮏ ﮐ)

(باإلدغام الكبري)

( ﮓ)
(ﮔ)

مل يذكر القارئ

()114

أ
ت(�تمك)
ُ
ُ ٌ ()116
(نذر)

ابن هرمز

()115

مل يذكر القارئ

( ﮠ)

(باإلمالة)

()117

محزة  -الكسائي  -ورش

( ﮦ)

(باإلمالة)

()118

أبو عمرو  -ورش  -الدوري

(ﮨ)

(باإلشامم)

()119

الكسائي  -هشام  -رويس

(ﮰ )

(باإلمالة) وقف ًا

محزة  -الكسائي  -ورش

()120

( ﯙ ﯚ ﯛ)

(باإلدغام الكبري)

()121

مل يذكر القارئ

( ﮏ ﮐ)

(باإلدغام الكبري)

()122

مل يذكر القارئ

17
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18

النص املصحفي
( ﭑ)

النص املصحفي

أوجه القراءة
(باإلمالة) وص ً
ال
(باإلمالة) وقف ًا

القارئ
السويس

()123

محزة  -الكسائي  -أبو عمرو  -ورش

()124

القارئ

أوجه القراءة

محزة  -الكسائي  -ابن عامر  -أبو عمرو  -عاصم  -شعبة -
خلف  -عبيد  -اليزيدي  -محاد  -حممد بن سعدان  -عباس
 -أمحد بن موسى  -ابن ذكوان

(بإمالة احلاء)

()1

(بالتقليل)
( ﭤ)

( ﭴ ﭵ ﭶ)
( ﮆ ﮇ)
(ﮗ)

()2

(بالسكوت عىل احلاء وامليم)

أبو جعفر

()3

(بفتح امليم)

()4

ابن ايب إسحاق  -عيسى

(بكرس امليم)

()5

أبو السامل  -ابن ايب إسحاق

(برفع امليم)

()6

أبو السامل  -ابن ايب إسحاق  -الزهري

(باإلدغام الكبري)
َ ُ َّ َ ()8
(فال يغرك)
ب(�سوهلا)

مل يذكر القارئ

()7

زيد بن عيل  -عبيد بن عمري
عبد اهلل بن مسعود

()9

( ﮛ ﮜ)

(باإلدغام الكبري)

(ﮟ)

(بإدغام الذال)

( ﮣ)

أبو عمرو  -ابن عامر  -نافع  -أبو جعفر  -األزرق  -شيبة -
عبد الوارث  -اليزيدي  -قالون  -ورش

مل يذكر القارئ

()10

نافع  -أبو عمرو  -ابن عامر  -محزة  -الكسائي

()11

(عقايب وص ً
ال ووقف ًا)

يعقوب

()12

( ﮦ)

(سبقت)

()13

عبد اهلل بن مسعود

( ﮧ)

( ملكات)

()14

نافع  -ابن عامر  -ابن هرمز  -شيبة  -يزيد بن القعقاع

( ﮮ)

(باإلمالة)

( ﯓ)
( ﯤ ﯥ)
( ﯩ)

ُ
(الع ْرش)

()15

أبو عمرو  -ورش  -الدوري

()16

ابن عباس

(باإلدغام)

()17

أبو عمرو  -الدوري

(بضم اهلاء)

()18

رويس

19

20

النص املصحفي
(ﭓ)
(ﭘ )
( ﭜ)
(ﭣ )
( ﭼ ﭽ)
( ﮦ)

أوجه القراءة
َ َ
(ج َّنة)

()19

زيد بن عيل  -االعمش  -عبد اهلل بن مسعود

()20

ابن ايب عبلة

ُ
(صلح)

ُ
(وذ ِّر َّي ِت ِ� ْم)
ق
(و� ِم)
ِِ
ِق ُ
(و� ُم)

()22

أبو عمرو

()23

محزة  -الكسائي

(بإدغام الذال)
ُ
(وي نْ زِ�ل)

ابن كثري  -أبو عمرو  -يعقوب

()25

( ﯜ)

َ
(رفيع)

( ﯝﯞ )

(باإلدغام الكبري)

( ﯲ)
(ﯳ ﯴ )
( ﯾ)

مل يذكر القارئ

()26

مل يذكر القارئ

()27

مل يذكر القارئ

()28

احلسن  -اليامين  -ابن عباس  -حممد بن السميفع  -روح

ُ
(لت ْن ِذ َر َ
يوم)

()29

(لي ْن ِذ َر ُ
ُ
يوم)

()30

يب
ُأ ّ

()31

اليامين

(لي ْن َذ َر ُ
ُ
يوم)

( ﯯ)

أبو عمرو  -محزة  -الكسائي  -هشام  -خلف

()24

( ﮦ ﮧ)

( ﯫ)

عيسى

()21

(باإلدغام الكبري)

( ﯩ ﯪ)

القارئ

ق
(التال�) وص ً
ال
ي

 -زيد  -يعقوب

نافع  -ابن وردان  -قالون  -ورش  -أبو بكر -

()32

ق
(التال�) وص ً
ال ووقف ًا
ي

ابن ايب اويس

ابن كثري  -يعقوب  -قالون

()33

ب(�رزون هل)

()34

عبد اهلل بن مسعود

(باإلمالة)

()35

محزة  -الكسائي  -خلف  -ورش

(بالتقليل)

()36

األزرق  -ورش

(عليه)

عبد اهلل بن مسعود

()37

(باإلمالة)

()38

(بالتقليل)

()39

أبو عمرو  -محزة  -الكسائي  -الدوري  -ابن ذكوان -
الصوري  -ورش

محزة  -األزرق  -ورش

21

22

النص املصحفي

القارئ

أوجه القراءة

( ﭒ)

(باإلمالة)

()40

محزة  -الكسائي  -ورش

( ﭨ)

( اكظمون)

()41

مل يذكر القارئ

( ﭾ)

(تدعون)

( ﮆﮇ)

(باإلدغام الكبري)

نافع  -ابن عامر  -ابن ذكوان  -املطوعي  -الصوري  -االخفش -

()42

أبو جعفر  -شيبة  -هشام
مل يذكر القارئ

()43

( ﮛ ﮜ)

( ﮛمنمك )

()44

ابن عامر

( ﮪ)

ق
(وا�) وقف ًا
ي

()45

ابن كثري

( ﮰ)

ُ
ُ(ر ْسلهم)

أبو عمرو

()46

( ﯞ)

(باإلمالة)

()47

محزة  -الكسائي  -أبو عمرو  -ورش

( ﯠ)

ُُ
(وسلطان)

()48

عيسى

(ﯬ)

(باإلمالة)

()49

محزة  -ابن ذكوان

( ﯻ)

(باإلمالة)

()50

أبو عمرو  -ورش  -الدوري

23

24

النص املصحفي
( ﭓ)
( ﭙﭚ )
( ﭞ ﭟ)
( ﭠﭡﭢ
ﭣ)
(ﭨ)

أوجه القراءة

ن
(ذرو�)
ِ َي
َ ِّ
()52
(إ ن َ ي� ﭚ)
َ
َ ْ ()53
(وأن)

(بإدغام الذال)

()57

( ﮁ ﮂ)

( بإدغام الدال)
(باإلمالة)

(ﮫ)

(ﯫ)

( ﯲ ﯳ)

( ﯻ)

أبو عمرو  -محزة  -الكسائي  -نافع  -أبو جعفر  -خلف  -هشام
مل يذكر القارئ

أبو عمرو  -عيسى  -عبد الوارث  -عبيد بن عقيل -
محزة بن القاسم
أبو عمرو  -محزة الكسائي  -هشام  -خلف
محزة  -ابن ذكوان
مل يذكر القارئ

()62

السويس

()63

محزة  -ابن ذكوان

()64

محزة  -الكسائي  -أبو عمرو  -ورش

(باإلمالة)
َّ َّ
()66
(الرشاد)
نِّ
()67
(إ� ﯠ)
َي
()68
(داب)
ث
()69
(و� ٍود)
()65

(باإلدغام الكبري)
وص ً
ال
(التنادي) ْ

ابن كثري  -نافع  -أبو عمرو
السويس

االعمش

مل يذكر القارئ

ورش  -ابن وردان  -عبد الوارث  -قالون

()71

()74

(هادي) وقف ًا

معاذ بن جبل  -احلسن

()70

وص ً
ال ووقف ًا
(التنادي) ْ
ْ
()73
(التناد) وص ً
ال
ّ
(التناد)

( ﰍ)

زيد بن عيل

()61

(باإلمالة)

( ﯧ)

جماهد

()60

( ﮈﮉ )

ب(�س)

ابن كثري  -ابن عامر  -محزة  -الكسائي  -عاصم  -االعمش -
حييى بن وثاب  -عيسى  -ابن حميصن  -احلسن  -شعبة  -االعرج
 -خلف

()58

()59

(باإلدغام الكبري)

( ﯟ ﯠ)

()54

َّ
ُ
الفساد)
َ(يظ َّهر ﭡ ﭢ
ْ
ُ ()56
ُ(يظ َه َر ﭡ ﭢ الفساد)

( ﭴ)

( ﯙ)

نافع  -أبو عمرو  -ابن كثري  -السلمي  -أبو جعفر

()55

ْ
(رجل)

( ﯔ)

نافع  -ابن كثري  -أبو عمرو  -أبو جعفر

ْ
ُ
الفساد)
َ(يظ َه َر ﭡ ﭢ

(ﭳ ﭴ )

( ﮨ)

ابن كثري  -نافع  -االصبهاين  -ورش  -أبو قرة

()51

(باإلدغام الكبري)

( ﮂ)

القارئ

()75

()72

ابن كثري  -يعقوب  -قالون  -احلسن  -حممد بن السميفع  -جماهد
أبو عمرو  -عيل بن نرص

ابن عباس  -الضحاك  -ابو صالح الكلبي  -الزعفراين  -ابن مقسم
 عكرمةابن كثري

25

26

النص املصحفي

القارئ

أوجه القراءة

( ﭑ ﭒ)

(باإلدغام)

( ﭡﭢ)

(باإلدغام الكبري)

( ﭒ)

( ﭣ ﭤ)
( ﭸ)
( ﭹ)

( ﮆﮇﮈ
ﮉ)

( ﮊ)

( ﮒ ﮓ)

(باإلمالة)

()76

(ألن ﭤ)
ُُ
()80
(سلطان)
(باإلمالة)

مل يذكر القارئ

أبو عمرو  -ورش  -الدوري

()81

متك�)
قلب ب ٍ
(ﮆ ﮇ ٍ
ِّ
متك�)
قلب لك ب ٍ
(عىل ِ

( ﯞ)

( ﯤ)
( ﯪ)

()82

أبو عمرو  -ابن عامر  -الكسائي  -اليزيدي  -ابن حميصن -

هشام  -الداجوين  -ابن ذكوان  -االخفش  -االعرج  -قتيبة
عبد اهلل بن مسعود

()83

أبو عمرو  -ورش  -الدوري

(باإلمالة)
ِّ
()85
لعل ﮓ)
( َي
()84

( ﮡ ﮢ ﮣ)

( ﯘ)

مل يذكر القارئ

()79

َ
(ز َّي نَ� ﮢ ُس َوء)

( ﯕ)

مل يذكر القارئ

()78

( ﮘ)

( ﮥ)

محزة  -ابن ذكوان

()77

َّ
(فأط ِل ُع)

( ﮡ ﮢ)

أبو عمرو  -محزة  -الكسائي  -هشام

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

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

()86

(باإلدغام الكبري)
َ َّ ()89
(وصد)
(وص َّد)
ِ
َ ٌّ ()91
(وصد)
()92
َ
(وص ُّدوا)

 -أبو جعفر  -خلف  -يعقوب

()87

نافع  -ابن كثري  -ابو عمرو  -ابن عامر  -محيد  -ابو جعفر
حييى بن وثاب  -علقمة

ابن ايب إسحاق  -عبد الرمحن بن ايب بكرة

(باإلمالة)

( ﯴ)

(باإلمالة)

( ﯸ)

َ
ُ(ي ْدخلون)

ابو عمرو  -نافع  -االصبهاين  -أبو جعفر  -قالون  -ورش
ابن كثري  -يعقوب

()94

معاذ بن جبل

محزة  -الكسائي  -أبو عمرو  -ورش

()96

محزة  -الكسائي  -أبو عمرو  -ورش

()97

(بالتقليل)
(باإلمالة)

مل يذكر القارئ

()93

َّ ُ ن
و�) وص ً
ال ووقف ًا
(ات ِبع ِي
َّ َّ
()95
(الرشاد)
(باإلمالة)

مل يذكر القارئ

()88

()90

َّ ُ ن
و�) وص ً
ال
(ات ِبع ِي

مل يذكر القارئ

()98

مل يذكر القارئ

()100

محزة  -الكسائي  -أبو عمرو  -ورش

أبو عمرو  -ورش  -الدوري

()99

()101

ابن كثري  -أبو عمرو  -عاصم  -أبو جعفر  -يعقوب  -شعبة -
االعرج  -احلسن  -عيسى  -ابن حميصن  -روح

27

28

القارئ

النص املصحفي

أوجه القراءة

( ﭒ ﭓ ﭔ)

(باإلدغام الكبري)

()102

( ﭓ ﭔ ﭕ)

مال ﭕ)
( ِ َي

()103

( ﭦ ﭧ)

(بإثبات الف ن
«أ�»)

()104

( ﭪ)

(باإلمالة)

( ﭪﭬ )

(باإلدغام الكبري)

(ﭬ ﭭ )

(بمد «ال» مدًّ ا متوسط ًا)

( ﯞ)

(باإلمالة)

( ﮅ ﮆ)

(باإلدغام الكبري)

( ﮉ)

(أمر َي)
ِ

مل يذكر القارئ
نافع  -ابن كثري  -أبو عمرو  -ابن عامر  -ابن ذكوان -
الصوري  -هشام  -أبو جعفر
نافع  -أبو جعفر
أبو عمرو  -ورش  -الدوري

()105

مل يذكر القارئ

()106

محزة

()107

محزة  -الكسائي  -أبو عمرو  -ورش

()108

مل يذكر القارئ

()109

نافع  -أبو عمرو  -أبو جعفر

()110

()111

محزة  -الكسائي  -خلف  -ورش

(بالتقليل)

()112

األزرق  -ورش

( ﮘ)

(باإلمالة)

()113

محزة

(ﮞ )

َ
(النار)

( ﮧ)

ُ ُ
(ا ْدخلوا)

( ﯓ)

(الوقوف باثني عرش وجه ًا)

( ﯥ ﯦ)

ُ ًّ
(ﯥك)

(ﮒ )

(باإلمالة)

مل يذكر القارئ

()114

ابن كثري  -أبو عمرو  -ابن عامر  -عاصم  -شعبة -

()115

ابن حميصن  -اليزيدي  -احلسن  -قتادة

()116

مل يذكر القارئ
حممد بن السميفع  -عيسى بن عمر

()117

(ﯫ ﯬ)

(باإلدغام الكبري)

()118

مل يذكر القارئ

( ﯲﯳ)

(باإلدغام الكبري)

()119

مل يذكر القارئ

29

30

النص املصحفي
(ﭕ)
( ﭙ)
( ﭟ)

( ﭠ)

أوجه القراءة
ْ
(رسلمك)

(باإلمالة)

(بالتقليل)

( ﭳ)

أبو عمرو  -ورش  -الدوري
مل يذكر القارئ

()125

أبو عمرو

أبو عمرو  -ابن هرمز  -إسامعيل  -املنقري

ابن كثري  -أبو عمرو  -ابن عامر  -يعقوب  -أبو جعفر

()128

( ﭻ)
( ﮀ)

(باإلمالة)

أبو عمرو  -ورش  -الدوري

()129

(باإلمالة) وقف ًا

محزة  -الكسائي  -أبو عمرو  -ورش

()130

()131

بتحقيق اهلمزة األوىل من غري وقف عىل
ً ()132
(بني) وقفا
وبالسكت (وقف ًا)
وبالنقل (وقف ًا)

ِ
إرسايل

()136

إرساييل

()137

إرس ِيل
َ

محزة  -الكسائي  -ورش
محزة
محزة

()133

محزة

()134

وباإلدغام (وقف ًا)

( ﭰ ﭱ)

()123

()127

(باإلمالة)

(ﭿ)

مل يذكر القارئ

()124

(تنفع)

(تقوم)

أبو عمرو  -األزرق  -ورش

()122

(الوقوف باثني عرش وجه ًا)
(باإلمالة)

محزة  -الكسائي  -خلف  -شعبة  -ورش

()121

( ﭦ ﭧ)
( ﭮ)

أبو عمرو

()120

(باإلدغام الكبري)
ْ
()126
(رسلنا)

( ﭧ)

القارئ

محزة

()135

محزة  -أبو جعفر  -إلياس  -املطوعي  -احلسن -
الزهري  -األعمش  -األزرق
محزة  -أبو جعفر  -املطوعي  -عيسى بن عمر  -األعمش
 -احلسن  -الزهري  -ابن ايب إسحاق  -األزرق

()138

احلسن

إرسائل

()139

ورش  -األخفش

إرسال

()140

نافع  -خارجة  -األخفش  -قطرب

إرسائن

()141

احلسن  -الزهري  -ابن ايب إسحاق

أرسال

()142

مل يذكر القارئ

ْسال

قطرب

()143

31

النص املصحفي

( ﭰ ﭱ)

القارئ

أوجه القراءة
إرسايني

()144

مل يذكر القارئ

إرسا َءل

()145

مل يذكر القارئ

إرسائني

()146

مل يذكر القارئ

إرسئني

()147

مل يذكر القارئ

(ﮆ )

(باإلمالة) وقف ًا

( ﮇ)

محزة  -الكسائي  -ورش

()148

(باإلمالة)

()149

محزة  -الكسائي  -أبو عمرو  -ورش

(باإلدغام)

()150

أبو عمرو  -الدوري

(ﮖ)

(باإلمالة)

()151

أبو عمرو  -ورش  -الدوري

( ﮠ)

(باإلمالة)

()152

محزة  -الكسائي  -ورش

(ﮦ)

(برتقيق الراء)

(ﮐ
ﮑ)

األزرق

()153

( ﮮ ﮯ)

(باإلدغام الكبري)

()154

مل يذكر القارئ

( ﮱ ﯔ)

(باإلدغام الكبري)

()155

مل يذكر القارئ

( ﯚ)

(باإلمالة)

()156

الدوري

( ﯣ)

(باإلمالة)

()157

محزة  -الكسائي  -ورش

( ﯪ)
( ﯮ)

(الوقوف بالنقل وباإلدغام  /وجيوز
الروم واالشامم مع كل منها)
(يتذكرون)

()158

محزة  -هشام
نافع  -ابن كثري  -أبو عمرو  -ابن عامر  -االعرج
 احلسن  -أبو جعفر  -شيبة  -أبو عبيد  -أبو حاتم -يعقوب

()159

32

33

34

النص املصحفي

القارئ

أوجه القراءة

( ﭔ ﭕ)

(بمد «ال» مدًّ ا متوسط ًا)

( ﯚ)

(باإلمالة)

(ﭝ ﭞ)

(باإلدغام الكبري)

( ﭟ)

ِ
(ادعون)
َ

(ﭨ )

َ َُ
(س ُي ْدخلون)

محزة

()160

الدوري

()161

مل يذكر القارئ

()162

ابن كثري

()163

ابن كثري  -عاصم  -أبو عمرو  -أبو جعفر  -رويس -
زيد بن عيل  -شعبة  -ابن حميصن  -يعقوب  -عباس -
املفضل  -سهل

()164

(ﭮ ﭯ)

(باإلدغام الكبري)

()165

مل يذكر القارئ

( ﭰﭱ )

(باإلدغام الكبري)

()166

مل يذكر القارئ

( ﯚ)

(باإلمالة)

(ﮅ)

َ
(خالق)

(ﮅ ﮆ)

(باإلدغام الكبري)

(ﮍ)
( ﮎ)
( ﮢ)

الدوري

()167

زيد بن عيل

()168

(باإلمالة)

مل يذكر القارئ

()169

()170

محزة  -الكسائي  -خلف  -ورش  -الدوري

(بالتقليل)

()171

أبو عمرو  -األزرق  -الدوري  -ورش

(يؤفكون)

()172

طلحة بن مرصف

(ص َو َرمك)
ِ

()173

احلسن  -االعمش  -أبو رزين  -االشهب  -العقييل

ُ
(ص َورمك)

()174

مل يذكر القارئ

( ﮣ)

(باإلدغام الكبري)

()175

مل يذكر القارئ

( ﮥﮦﮧ)

(باإلدغام الكبري)

()176

مل يذكر القارئ

(ﯭ)

(باإلمالة)

( ﯭ ﯮ)

ن
(جاء� ﯮ)
ِي

محزة  -ابن ذكوان

()177

ابن حميصن  -احلسن

()178

35

36

النص املصحفي
(ﭝ)
(ﭢ ﭣ)
( ﭤ)

أوجه القراءة

نُ خْ ُ
(� ِر ُجك)
ً
(شيوخا)
ِ

()182

مل يذكر القارئ

(ﭮ)

(باإلمالة) وقف ًا

(ﭸ)

(باإلمالة)

(ﭻ ﭼ)

(باإلدغام الكبري)

(ﮈ)

(ﮚ

()180

()181

( ﭨ)

(ﭾ)

عبد اهلل بن مسعود
ابن كثري  -الكسائي  -محزة  -ابن ذكوان  -شعبة

(باإلمالة)

َ
(فيكون)

مل يذكر القارئ

()179

ُ
(ومنمك من يكون)
ً
(شيخا)

القارئ

محزة  -الكسائي  -ورش

()183

محزة  -الكسائي  -ورش

()184

محزة  -الكسائي  -ورش

()185

مل يذكر القارئ

()186

ابن عامر

()187

(باإلمالة)

محزة  -الكسائي  -ورش  -الدوري

()188

َ
(والسالسل َي ْسحبون)

()189

(والسالس ِل ُي ْسحبون)
ِ

أبو اجلوزاء  -ابن عباس  -عبد اهلل بن مسعود  -زيد بن عيل
 -حييى بن وثاب  -عكرمة

()190

ابن عباس

ﮛ)

ف
(� السالسل يسحبون)
ي

(و� السالسل ُي ْس َحبون)
ب

()191

يب
ُأ ّ

()192

مل يذكر القارئ

( ﮡ)

(باإلمالة)

()193

أبو عمرو  -ورش  -الدوري

( ﮥ)

(باإلشامم)

()194

الكسائي  -هشام  -رويس

( ﮥﮦ)

(باإلدغام الكبري)

( ﭠ)

(باإلمالة)

( ﯴ)

(باإلمالة) وقف ًا

( ﰅ)

مل يذكر القارئ

()195

أبو عمرو  -ورش  -الدوري

()196

َي ْ
(� ِجعون)

محزة  -الكسائي  -ورش

()197

()198

يعقوب  -السلمي

()199

طلحة بن مرصف  -يعقوب  -الوليد بن حسان

تَ ْ
(� ِجعون)

37

38

النص املصحفي
( ﭫ)

أوجه القراءة
(باإلمالة)

القارئ
محزة  -ابن ذكوان

()200

(بإسقاط اهلمزة االوىل مع املد
والقرص)

(ﭫ ﭬ)

أبو عمرو  -قالون  -البزي

()201

(بإبدال الثانية مع املد الطويل)

ورش  -قنبل

()202

(بتسهيلها)

ورش  -قنبل

()203

(ﭶ ﭷ)

(باإلدغام الكبري)

مل يذكر القارئ

()204

( ﮧ)

(باإلمالة)

()205

محزة  -الكسائي  -ورش

( ﮮ)

(باإلمالة)

()206

محزة  -ابن ذكوان

( ﮯ)

ْ
(رسلهم)

(ﯗ)

(باإلمالة)

( ﯠ)

(ﯳ)

ب(�سنا)

أبو عمرو

()207

محزة

()208

أبو عمرو  -السويس

()209

ب(�سنا) وقف ًا

محزة

()210

(الوقوف باهلاء)

ابن كثري  -أبو عمرو  -الكسائي  -يعقوب

()211

39

54

41

40

النص املصحفي
( ﭑ)
(ﭙ)
(ﭛ)

(ﭠ ﭡ )
( ﭰ)
( ﭱ)
( ﭷ)

(ﭺ ﭻ )
( ﭿ)

( ﮡ)
( ﯘ)
( ﯞ)
( ﯢ)
(ﯧ ﯨ)

( ﯪ ﯯ)
(ﯫ)

( ﯭ)

أوجه القراءة

(سبقت يف غافر)
َ
َ َ ْ ()2
(فصلت)
ُ
َ ْ ()3
(ف ِصلت)
ُ ن ً ()4
(قرا�)
يٌ
(بش� ي ٌ
ونذ�)

القارئ

مل يذكر القارئ

()1

مل يذكر القارئ

مل يذكر القارئ
ابنكثري

زيد بن عيل

()5

الكسائي  -الدوري

(باإلمالة)
ْ
()7
ِ(وقر)
َ
()8
َ(وقر)

()6

ِ(إ نّ�)

طلحة بن مرصف
مل يذكر القارئ

مل يذكر القارئ

()9

(قال ﭻ)

املطوعي  -حييى بن وثاب  -االعمش

()10

محزة  -الكسائي  -ورش
املطوعي  -النخعي  -األعمش

(باإلمالة)
()12
(يوح)
ِ ي

()11

(هبمزة خمففة فمسهلة مع
()13
الفصل بينهام بألف)

(بالتسهيل بال فصل)

ٌ
(سواء)

(سواء)
ٍ

()18

(باإلمالة)

(بالتقليل)

ابن كثري  -نافع  -ورش  -رويس  -هشام

()14

(بالتحقيق مع الفصل)
َ
()16
(وق َّس)
()17

أبو عمر  -نافع  -قالون  -أبو جعفر  -هشام
هشام

()15

عبد اهلل بن مسعود
أبو جعفر

يعقوب  -احلسن  -زيد بن عيل  -ابن ايب اسحاق -
عمرو بن عبيد  -عيسى
محزة  -الكسائي  -خلف  -ورش

()19

األزرق  -ورش

()20

مل يذكر القارئ

(باإلدغام الكبري)
َ ْ َ ()22
(آ ِت َيا ( ....آتينا)
َ
()23
(ط ْو َعاء)
ُ ْ ً ()24
( كرها)
َ
َ ()25
( ك ْرهاء)

()21

ابن عباس  -سعيد بن جبري  -جماهد  -عكرمة
ابن عباس  -سعيد بن جبري
االعمش

ابن عباس  -سعيد بن جبري

41

42

النص املصحفي
( ﭑ)
(ﭖ)
( ﭫ  +ﭬ ﭭ)
(ﭱ ﭲ)
(ﭲ)
( ﮀ)

(ﮬ)
( ﮭ)
( ﭰ)

( ﯗ)

( ﯞ)

( ﯡ)
( ﯣ)
( ﯦ ﯧ)
( ﯳ ﯴ)
( ﯸ)

(ﯾ)

أوجه القراءة

(باإلمالة)

القارئ

محزة  -الكسائي  -خلف  -ورش

()26

(بالتقليل)

األزرق  -ورش

()27

(باإلمالة)

محزة  -الكسائي  -خلف  -ورش

()28

األزرق  -ورش

(بالتقليل)
()30
َ
(ص ْعقة مثل َص ْعقة)
()29

ابن الزبري  -السلمي  -النخعي  -ابن حميصن
أبو عمرو  -محزة  -الكسائي  -هشام

(باإلدغام)

()31

(باإلمالة)

()32

محزة  -ابن ذكوان

()34

أبو عمرو  -نافع  -ابن كثري  -النخعي  -عيسى  -االعرج -
يعقوب

(باإلمالة)
نَ ْ
(�سات)

()33

(بإمالة فتحة السني)
ق
()36
(لتذي�م)
(باإلمالة)
(باإلمالة)

محزة  -ابن ذكوان

()35

أبو احلارث

مل يذكر القارئ

محزة  -الكسائي  -أبو عمرو  -ورش

()37

محزة  -الكسائي  -خلف  -ورش

()38

األزرق  -ورش

(بالتقليل)
ث َ ()40
(�ود)

()39

ث(� ٌود)

عاصم  -املفضل  -املطوعي  -احلسن

احلسن  -الشنبوذي  -االعمش  -حييى بن وثاب -
بكر بن حبيب

()41

ً ()42
ث(�ودا)
ُ
()43
ث(�ود)

(باإلمالة)

(بالتقليل)
(باإلمالة)

(بالتقليل)

عاصم  -املفضل  -االعمش  -احلسن  -ابن ايب إسحاق
مل يذكر القارئ

محزة  -الكسائي  -خلف  -ورش

()44

األزرق  -ورش

()45

محزة  -الكسائي  -خلف  -ورش

()46

األزرق  -ورش

()47

(عذاب اهلوان)
نَ ْ
َ ()49
(� شُ ُ
� أعداء)
نَ ْ
َ ()50
(� شِ ُ
� أعداء)
يَ ْ
َ ()51
(� شُ ُ
� أعداء)
(باإلمالة)
(باإلمالة)

ابن مقسم

()48

نافع  -يعقوب  -زيد بن عيل
االعرج

مل يذكر القارئ

أبو عمرو  -ورش  -الدوري

()52
()53

43

محزة  -ابن ذكوان

44

النص املصحفي
( ﭓﭔ)
(ﭔ)

أوجه القراءة
َ
ً ()54
(ل ْه) وقفا
ِ
(� ت نّ
ش
د�)

القارئ
خلف  -البزي
زيد بن عيل

()55

( ﭛﭜ )

(باإلدغام الكبري)

()56

مل يذكر القارئ

(ﭟ)

(باإلدغام الكبري)

()57

( ﭣ)

تَ ْ
(� ِجعون)

مل يذكر القارئ

()58

( ﭱ)

ت
(زمع�)

( ﭿ)

( ﮇ)

يعقوب
عبد اهلل بن مسعود

()59

(باإلمالة)

()60

محزة  -الكسائي  -خلف  -ورش

(بالتقليل)

()61

األزرق  -ورش

(باإلمالة) وقف ًا

()62

محزة  -الكسائي  -خلف  -ورش

(بالتقليل) وقف ًا

()63

األزرق  -ورش

( ﮋﮌﮍﮎ
ﮏ)

ُ(ي ْس َت ْع َتبوا ﮌ ﮍ ﮎ ُ
امل ْع ِت ي ن
ب�)

()64

احلسن  -عمرو بن عبيد  -موسى االسواري -
أبو العالية

( ﮙ)

يُ
(أيد� ْم)

()65

يعقوب

( ﯕ)

ُ
(والغو)

()66

بكر بن حبيب السهمي  -قتادة -
عبد اهلل بن بكر السهمي  -الزعفراين  -أبو حيوة -
ابن ايب إسحاق  -عيسى بن عمر  -اجلحدري

( ﯦ ﯧ)

(بإبدال اهلمزة الثانية واو ًا
()67
مفتوحة)

(ﯩ ﯪ ﯫ)

(باإلدغام الكبري)

( ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ)

(النار دار خ
اللد)

( ﯺ)

ْ
(أر ن�)

مل يذكر القارئ

()68

عبد اهلل بن مسعود

()69

ابن كثري  -أبو عمرو  -ابن عامر  -عاصم  -شعبة
 يعقوب  -هشام  -ابن حميصن  -السويس  -املفضل -ابن ذكوان  -عبد الوارث

()70

(باختالس حركة الراء)
( ﯻ)

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

َ
(اللذ ْي نِّ�)

()71

أبو عمرو  -الدوري  -اليزيدي  -هشام
ابن كثري

()72

45

46

النص املصحفي

أوجه القراءة

( ﭛﭜ )

ت
(ال خ�افوا)

( ﭣﭥ )

(باإلدغام الكبري)

( ﭰ)

(باإلمالة)

( ﭰﭱ )

القارئ
عبد اهلل بن مسعود

()73

مل يذكر القارئ

()74

محزة  -الكسائي  -أبو عمرو  -ورش

()75

(الوقوف بالتحقيق ثم

بالسكت عىل الياء ثم بالنقل ثم
باإلدغام)

()76

( ﭵﭷ )

(باإلدغام الكبري)

محزة
مل يذكر القارئ

()77

(ﭷ )

نُ زْ ً
(�ال)

()78

أبو حيوة

( ﮆ)

ِّ
ِ(إ ن ي�)

()79

ابن ايب عبلة  -إبراهيم ابن نوح  -قتيبة امليال

( ﮞ)

(باإلمالة)

()80

محزة  -الكسائي  -خلف  -ورش

(بالتقليل)

()81

األزرق  -ورش

َ َ
()82
ُ(يلقاها)
َْ
َ(يلقاها)

ابن كثري
مل يذكر القارئ

()83

( ﮬﮭ )

(باإلدغام الكبري)

()84

مل يذكر القارئ

( ﮱﯓ)

(باإلدغام الكبري)

()85

مل يذكر القارئ

( ﯜﯝﯞ )

(باإلدغام الكبري)

()86

مل يذكر القارئ

( ﯴ)

(باإلمالة)

( ﯷ)

أبو عمرو -ورش  -الدوري

()87

(الوقف بالنقل)

محزة

()88

َ
()89
( ِيسأمون)

مل يذكر القارئ

47

48

النص املصحفي
( ﭔﭕ)
(ﭜ)
( ﭠ)
( ﭢ)
( ﭬ)

القارئ

أوجه القراءة

(باإلمالة وصالً)
(باإلمالة وقف ًا)

السويس

()90

محزة  -الكسائي  -أبو عمرو  -ورش

()91

(وربأت)

()92

أبو جعفر

(باإلمالة)

()93

الكسائي  -ورش

(بالتقليل)

()94

األزرق  -ورش

(باإلمالة)

()95

محزة  -الكسائي  -أبو عمرو  -ورش

( َي ْل َحدون)

محزة

()96

( ﭴ)

(باإلمالة)

()97

محزة  -الكسائي  -ورش

( ﭶ)

(باإلمالة)

()98

أبو عمرو  -ورش  -الدوري

( ﮋﮌ )

(باإلدغام الكبري)

()99

مل يذكر القارئ

( ﮣ ﮤ)

(باإلدغام الكبري)

()100

مل يذكر القارئ

( ﮨ)

(باإلشامم)

( ﮨ ﮩ)

(باإلدغام الكبري)

( ﯜ)

( َف َص َل ْت)

الكسائي  -هشام  -رويس

()101

مل يذكر القارئ

()102

زياد بن مريم

()103

(هبمزتني مع تسهيل الثانية والفصل)
( َأ َأ ْع َج ِم ٌّي)
( َأ َع َج ِم ٌّي)

(ﯟ)

(آ ْع َج ِم ٌّي)

( َأ ْع َج ِم ٌّي)

()105

محزة  -الكسائي  -عاصم  -شعبة  -خلف  -روح

()106

عمرو بن ميمون  -احلسن

نافع  -ابن كثري  -ابن عامر -أبو عمرو  -األزرق -
ورش

()107

ابن عامر  -ابن عباس  -احلسن  -أبو األسود -
اجلحدري  -سالم  -الضحاك  -قنبل  -رويس  -هشام
 -حفص  -أبو العالية  -نرص بن عاصم  -القواس

()108

(هبمزتني خمففة فمسهلة مع املد)

()109

(هبمزتني خمففة فمسهلة مع القرص)
(ﯦ)

()104

أبو عمرو  -قالون  -أبو جعفر  -ابن ذكوان  -ورش

()110

هشام
هشام

(باإلمالة وقف ًا)

()111

محزة  -الكسائي  -خلف  -ورش

(بالتقليل وقف ًا)

()112

األزرق  -ورش

49

النص املصحفي
( ﯭ)

(ﯱ)

أوجه القراءة
(باإلمالة)

القارئ
الكسائي  -الدوري

()113

(باإلمالة وقف ًا)

()114

محزة  -الكسائي -خلف  -ورش

(بالتقليل وقف ًا)

()115

األزرق  -ورش

(ع ٍم)

ابن عباس  -ابن عمرو -ابن الزبري -
معاوية بن ايب سفيان  -عمرو بن العاص  -ابن هرمز -
سليامن بن قتيبة

()116

( َع ِم َي)

عمرو بن دينار  -سليامن بن قتيبة  -ابن عباس

()117

( ﯻ)

(باإلمالة وقف ًا)

( ﯽ ﯾ)

(باإلدغام الكبري)

محزة  -الكسائي  -أبو عمرو  -ورش

()118

مل يذكر القارئ

()119
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الرقم

املصدر

1

(الغيث للسفاقيس ص)507

2

(الغيث للسفاقيس ص)507

3

(احتاف الفضالء ج2ص( )356الغيث للسفاقيس ص)507

4
5
6

(الغيث للسفاقيس ص)507
(الغيث للسفاقيس ص)507
(الغيث للسفاقيس ص)507

7

(البحر املحيط ج7ص( )411التبيان للطويس ج9ص( )21تفسري القرطبي ج8ص)218

8

(االعراب للنحاس ص( )883تفسري الطربي ج23ص( )231الكشاف للزخمرشي ج4ص( )21املعاين
للفراء ج2ص)419

9
10

(الغيث للسفاقيس ص)507

(البحر املحيط ج7ص( )412تفسري القرطبي ج8ص( )218الكشاف للزخمرشي ج4ص( )22املحتسب
البن جني ج2ص( )284تفسري الرازي ج13ص)535

11

(البحر املحيط ج7ص)412

13

(البحر املحيط ج7ص)413

12

(البحر املحيط ج7ص( )412الكشاف للزخمرشي ج4ص)22

14

(البحر املحيط ج7ص( )413الكشاف للزخمرشي ج4ص)22

15

(احتاف الفضالء ج2ص( )356البحر املحيط ج7ص( )413التبيان للطويس ج9ص( )22التيسري للداين
ص ( )189تفسري الطربي ج23ص( )234تفسري القرطبي ج8ص( )219احلجة البن خالويه ص)309
(احلجة أليب زرعة ص( )622السبعة البن جماهد ص( )562الغيث للسفاقيس ص( )506الكشاف
للزخمرشي ج4ص( )22الكشف للقييس ج2ص( )699جممع البيان للطربيس ج8ص( )400املعاين للفراء
ج2ص( )419تفسري الرازي ج13ص( )537النرش ألبن اجلزري ج2ص)271

16

(الكشاف للزخمرشي ج4ص)22

17
18

(احتاف الفضالء ج2ص( )356النرش ألبن اجلزري ج2ص)271
(احتاف الفضالء ج2ص( )356الغيث للسفاقيس ص)506
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20

(احتاف الفضالء ج2ص( )356الغيث للسفاقيس ص)506

19

21

(احتاف الفضالء ج2ص( )356الغيث للسفاقيس ص)506

(احتاف الفضالء ج2ص( )356التيسري للداين ص( )190الغيث للسفاقيس ص( )507الكشف للقييس
ج2ص( )701النرش ألبن اجلزري ج2ص)272
(احتاف الفضالء ج2ص( )356االعراب للنحاس ص( )883االمالء للعكربي ج2ص)215

(البحر املحيط ج7ص( )413التبيان للطويس ج9ص( )23التيسري للداين ص( )190تفسري الطربي

22

ج23ص( )237تفسري القرطبي ج8ص( )220احلجة البن خالويه ص( )310احلجة أليب زرعة ص)623
(السبعة البن جماهد ص( )562الغيث للسفاقيس ص( )507الكشف للقييس ج2ص( )699جممع البيان
للطربيس ج8ص( )400املعاين للفراء ج2ص( )420تفسري الرازي ج13ص( )538النرش ألبن اجلزري
ج2ص)271

(احتاف الفضالء ج2ص( )357االعراب للنحاس ص( )883االمالء للعكربي ج2ص)215

(البحر املحيط ج7ص( )413التبيان للطويس ج9ص( )23التيسري للداين ص( )190تفسري الطربي

23

24

ج23ص( )237تفسري القرطبي ج8ص( )220احلجة البن خالويه ص( )310احلجة أليب زرعة ص)623
(السبعة البن جماهد ص( )562الغيث للسفاقيس ص( )507الكشف للقييس ج2ص( )699جممع البيان
للطربيس ج8ص( )400املعاين للفراء ج2ص( )420تفسري الرازي ج13ص( )538النرش ألبن اجلزري
ج2ص)271
(احتاف الفضالء ج2ص)357

25

(احتاف الفضالء ج2ص( )357التيسري للداين ص()190تفسري القرطبي ج8ص( )221الغيث للسفاقيس
ص( )507الكشاف للزخمرشي ج4ص( )23الكشف للقييس ج2ص)699

27

(الغيث للسفاقيس ص)507

26

(الغيث للسفاقيس ص)507

28

(الغيث للسفاقيس ص)507

29
30

(الغيث للسفاقيس ص)507
(احتاف الفضالء ج2ص)357
(احتاف الفضالء ج2ص( )357االعراب للنحاس ص( )884البحر املحيط ج7ص( )414التبيان للطويس
ج9ص( )25التيسري للداين ص( )190تفسري القرطبي ج8ص( )223احلجة أليب زرعة ص( )624السبعة

31

البن جماهد ص( )562الغيث للسفاقيس ص( )507الكشاف للزخمرشي ج4ص( )24الكشف للقييس

32

(الغيث للسفاقيس ص)507

ج2ص( )700جممع البيان للطربيس ج8ص( )402املعاين للفراء ج2ص( )420النرش ألبن اجلزري
ج2ص)271
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34

(الغيث للسفاقيس ص)507

33

35
36
37

(الغيث للسفاقيس ص)507
(احتاف الفضالء ج2ص)357
(احتاف الفضالء ج2ص)357
(احتاف الفضالء ج2ص)357

38

(احتاف الفضالء ج2ص)357

40

(الغيث للسفاقيس ص)507

42

(الكشاف للزخمرشي ج4ص)27

39
41
43
44

(الغيث للسفاقيس ص)507

(الكشاف للزخمرشي ج4ص)26
(الغيث للسفاقيس ص)507

(احتاف الفضالء ج2ص()357التيسري للداين ص( )190احلجة البن خالويه ص( )310السبعة البن جماهد
ص( )563الغيث للسفاقيس ص( )507الكشف للقييس ج2ص( )701تفسري الرازي ج14ص)7

45

(احتاف الفضالء ج2ص( )357التيسري للداين ص( )190تفسري القرطبي ج8ص( )229الغيث للسفاقيس
ص( )507الكشاف للزخمرشي ج4ص( )28الكشف للقييس ج2ص( )699تفسري الرازي ج14ص)7
(النرش ألبن اجلزري ج2ص)271

47

(االعراب للنحاس ص( )886الكشاف للزخمرشي ج4ص)28

46

(الكشاف للزخمرشي ج4ص)28

48

(االعراب للنحاس ص( )886تفسري الطربي ج23ص( )256الكشاف للزخمرشي ج4ص( )28املعاين
للفراء ج2ص( )421تفسري الرازي ج14ص)7

49

(الغيث للسفاقيس ص)508

51

(احتاف الفضالء ج2ص( )358االمالء للعكربي ج2ص( ) )215البحر املحيط ج7ص( )417تفسري
القرطبي ج8ص( )230الكشاف للزخمرشي ج4ص( )29جممع البيان للطربيس ج8ص( )409املحتسب
البن جني ج2ص( )284تفسري الرازي ج14ص( )9النرش ألبن اجلزري ج2ص)271
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52
53
54
55

(الغيث للسفاقيس ص)508
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(الغيث للسفاقيس ص)512
(الغيث للسفاقيس ص)513
(الغيث للسفاقيس ص)513

(االعراب للنحاس ص( )897االمالء للعكربي ج2ص( )218البحر املحيط ج7ص( )443جممع البيان
للطربيس ج8ص)436

67

(الغيث للسفاقيس ص( )512الكشف للقييس ج2ص)706

69

(احتاف الفضالء ج2ص)364

68
70
71

72

73

74

(الغيث للسفاقيس ص)512
(الغيث للسفاقيس ص)513

(احتاف الفضالء ج2ص( )364البحر املحيط ج7ص( )444التيسري للداين ص( )192تفسري القرطبي
ج8ص( )264احلجة البن خالويه ص( )312الغيث للسفاقيس ص( )512الكشف للقييس ج2ص)706
(النرش ألبن اجلزري ج2ص)274
(احتاف الفضالء ج2ص( )364البحر املحيط ج7ص( )444التبيان للطويس ج9ص( )58التيسري للداين
ص( )192تفسري الطربي ج23ص( )349تفسري القرطبي ج8ص( )264احلجة البن خالويه ص)312
(الغيث للسفاقيس ص( )512الكشف للقييس ج2ص( )706املعاين للفراء ج3ص( )7تفسري الرازي
ج14ص( )49النرش ألبن اجلزري ج2ص)274
(البحر املحيط ج7ص( )444تفسري القرطبي ج8ص)264

(االعراب للنحاس ص( )897االمالء للعكربي ج2ص( )218البحر املحيط ج7ص( )444التبيان
للطويس ج9ص( )58تفسري الطربي ج23ص( )349تفسري القرطبي ج8ص( )264الكشاف للزخمرشي
ج4ص( )56جممع البيان للطربيس ج8ص( )439املحتسب البن جني ج2ص( )289املعاين للفراء
ج3ص( )8تفسري الرازي ج14ص)65
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75

(احتاف الفضالء ج2ص( )364احلجة أليب زرعة ص( )630الغيث للسفاقيس ص( )512تفسري الرازي
ج14ص)49

76

(الغيث للسفاقيس ص)513

78

(الغيث للسفاقيس ص)513

77

(الغيث للسفاقيس ص)513

79

(البحر املحيط ج7ص( )445الكشاف للزخمرشي ج4ص)57

80
81

82

83

(الكشاف للزخمرشي ج4ص)57
(الغيث للسفاقيس ص)513

(احتاف الفضالء ج2ص( )364االعراب للنحاس ص( )898االمالء للعكربي ج2ص)219
(البحر املحيط ج 7ص( )445التبيان للطويس ج9ص( )57التيسري للداين ص( )191تفسري الطربي
ج23ص( )356تفسري القرطبي ج8ص( )266احلجة البن خالويه ص( )314احلجة أليب زرعة ص)630
(السبعة البن جماهد ص( )570الغيث للسفاقيس ص( )512الكشاف للزخمرشي ج4ص( )58الكشف
للقييس ج2ص( )703جممع البيان للطربيس ج8ص( )439املعاين لألخفش ج2ص( )500املعاين للفراء
ج3ص( )8تفسري الرازي ج14ص( )67النرش ألبن اجلزري ج2ص)273
(االمالء للعكربي ج2ص( )219التبيان للطويس ج9ص( )73تفسري الطربي ج23ص( )356تفسري
القرطبي ج8ص( )266احلجة البن خالويه ص( )314السبعة البن جماهد ص)570

84

(الغيث للسفاقيس ص)513

86

(احتاف الفضالء ج2ص( )364االعراب للنحاس ص( )898االمالء للعكربي ج2ص)219
(البحر املحيط ج7ص( )446التبيان للطويس ج9ص( )60التيسري للداين ص( )191تفسري الطربي
ج23ص( )360تفسري القرطبي ج8ص( )267احلجة البن خالويه ص( )315احلجة أليب زرعة ص)631
(السبعة البن جماهد ص( )570الغيث للسفاقيس ص( )512الكشاف للزخمرشي ج4ص( )58الكشف
للقييس ج2ص( )704جممع البيان للطربيس ج8ص( )442املعاين للفراء ج3ص( )9تفسري الرازي
ج14ص( )70النرش ألبن اجلزري ج2ص)273

87

(البحر املحيط ج7ص( )446الكشاف للزخمرشي ج4ص( )58تفسري الرازي ج14ص)71

85

88

89

(احتاف الفضالء ج2ص( )364السبعة البن جماهد ص( )573الغيث للسفاقيس ص)512

(الغيث للسفاقيس ص)513

(احتاف الفضالء ج2ص( )364االعراب للنحاس ص( )898البحر املحيط ج7ص( )446التبيان للطويس
ج9ص( )60التيسري للداين ص( )191تفسري الطربي ج23ص( )361تفسري القرطبي ج8ص)267
(احلجة البن خالويه ص( )315احلجة أليب زرعة ص( )632السبعة البن جماهد ص( )571الغيث
للسفاقيس ص( )513الكشاف للزخمرشي ج4ص( )58الكشف للقييس ج2ص( )704تفسري الرازي
ج14ص( )71النرش ألبن اجلزري ج2ص)273
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(االعراب للنحاس ص( )898البحر املحيط ج7ص( )446تفسري القرطبي ج8ص( )267الكشاف
للزخمرشي ج4ص)58

91

(االعراب للنحاس ص( )898البحر املحيط ج7ص( )446تفسري القرطبي ج8ص)267

93

(احتاف الفضالء ج2ص( )365التيسري للداين ص( )192تفسري القرطبي ج8ص( )269السبعة البن جماهد
ص( )573الغيث للسفاقيس ص( )513الكشف للقييس ج2ص( )706النرش ألبن اجلزري ج2ص)274

92

(تفسري االلويس ج24ص)70

94

(احتاف الفضالء ج2ص( )365التيسري للداين ص()192تفسري القرطبي ج8ص( )269السبعة البن جماهد
ص( )573الغيث للسفاقيس ص( )513الكشف للقييس ج2ص( )706النرش ألبن اجلزري ج2ص)274

96

(الغيث للسفاقيس ص)513

95

(تفسري القرطبي ج8ص)268

97

(احتاف الفضالء ج2ص( )365الغيث للسفاقيس ص)513

98
99
100
101

(احتاف الفضالء ج2ص)365
(الغيث للسفاقيس ص)513
(الغيث للسفاقيس ص)513

(احتاف الفضالء ج2ص( )365البحر املحيط ج7ص( )447التبيان للطويس ج9ص( )60التيسري للداين
ص( )191تفسري القرطبي ج8ص( )269احلجة البن خالويه ص( )315احلجة أليب زرعة ص)632
(السبعة البن جماهد ص( )571الغيث للسفاقيس ص( )513الكشف للقييس ج2ص( )705النرش ألبن
اجلزري ج2ص)273

102

(الغيث للسفاقيس ص)514

104

(احتاف الفضالء ج2ص( )365الغيث للسفاقيس ص)513

103
105
106
107
108
109
110

(احتاف الفضالء ج2ص( )365السبعة البن جماهد ص( )573النرش ألبن اجلزري ج2ص)274
(الغيث للسفاقيس ص)514
(الغيث للسفاقيس ص)514

(احتاف الفضالء ج2ص)365
(الغيث للسفاقيس ص)514
(الغيث للسفاقيس ص)514

(احتاف الفضالء ج2ص( )365التيسري للداين ص( )192السبعة البن جماهد ص( )571الغيث للسفاقيس
ص( )514الكشف للقييس ج2ص( )706تفسري الرازي ج14ص( )75النرش ألبن اجلزري ج2ص)274
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(احتاف الفضالء ج2ص( )365الغيث للسفاقيس ص)514
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(الغيث للسفاقيس ص( )514تفسري الرازي ج14ص)76
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(االمالء للعكربي ج2ص( )219البحر املحيط ج7ص( )448تفسري القرطبي ج8ص( )270الكشاف
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(احتاف الفضالء ج2ص( )365االعراب للنحاس ص( )899االمالء للعكربي ج2ص)219
(البحر املحيط ج7ص( )448التبيان للطويس ج9ص( )62التيسري للداين ص( )192تفسري الطربي
ج23ص( )376تفسري القرطبي ج8ص( )271احلجة البن خالويه ص( )315احلجة أليب زرعة ص)633
(السبعة البن جماهد ص( )572الغيث للسفاقيس ص( )514الكشاف للزخمرشي ج4ص( )61الكشف
للقييس ج2ص( )705جممع البيان للطربيس ج8ص( )444املعاين لألخفش ج2ص( )502املعاين للفراء
ج3ص( )10تفسري الرازي ج14ص( )77النرش ألبن اجلزري ج2ص)273

116

(احتاف الفضالء ج2ص)365

118

(الغيث للسفاقيس ص)514
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(احتاف الفضالء ج2ص( )366الغيث للسفاقيس ص)514
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119
121
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123
124
125
126
127

128

129
130
131
132
133
134
135

(البحر املحيط ج7ص( )448تفسري القرطبي ج8ص( )272الكشاف للزخمرشي ج4ص)61
(الغيث للسفاقيس ص)514

(احتاف الفضالء ج2ص( )366الغيث للسفاقيس ص)514
(احتاف الفضالء ج2ص)366
(احتاف الفضالء ج2ص)367
(الغيث للسفاقيس ص)514
(الغيث للسفاقيس ص)514

(احتاف الفضالء ج2ص( )366تفسري القرطبي ج8ص( )273الغيث للسفاقيس ص)514

(البحر املحيط ج7ص( )450تفسري الطربي ج23ص( )382تفسري القرطبي ج8ص( )274الكشاف
للزخمرشي ج4ص( )63املعاين للفراء ج3ص)10

(احتاف الفضالء ج2ص( )366االعراب للنحاس ص( )901البحر املحيط ج7ص( )450التبيان للطويس
ج9ص( )66التيسري للداين ص( )192تفسري الطربي ج23ص( )382تفسري القرطبي ج8ص)274
(احلجة البن خالويه ص( )316احلجة أليب زرعة( )634السبعة البن جماهد ص( )572الغيث للسفاقيس
ص( )514الكشاف للزخمرشي ج4ص( )63جممع البيان للطربيس ج8ص( )447تفسري الرازي
ج14ص( )80النرش ألبن اجلزري ج2ص)273
(الغيث للسفاقيس ص)514
(الغيث للسفاقيس ص)514
(الغيث للسفاقيس ص)514

(احتاف الفضالء ج 2ص)397
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136

(احتاف الفضالء ج 2ص( )397التبيان للطويس ج1ص( )252تفسري القرطبي ج1ص( )306جممع البيان
للطربيس ج1ص)181

137

(احتاف الفضالء ج 2ص( )397البحر املحيط ج 1ص( )325تفسري القرطبي ج1ص( )306املحتسب
البن جني ج1ص)162

138

(احتاف الفضالء ج 2ص)397

139

(البحر املحيط ج 1ص( )325تفسري القرطبي ج1ص( )306الكشاف للزخمرشي ج 1ص( )127جممع
البيان للطربيس ج1ص)181

140

(البحر املحيط ج 1ص( )325التبيان للطويس ج1ص( )252جممع البيان للطربيس ج1ص)181

141

(البحر املحيط ج 1ص)325

142

(التبيان للطويس ج1ص)252

143

(التبيان للطويس ج1ص)252

144

(التبيان للطويس ج1ص)252

145

(تفسري القرطبي ج1ص)306

146

(تفسري القرطبي ج1ص)306

147

(جممع البيان للطربيس ج1ص)181

148

(الغيث للسفاقيس ص)514

149

(الغيث للسفاقيس ص)514

150

(الغيث للسفاقيس ص)514

151

(الغيث للسفاقيس ص)514

152

(الغيث للسفاقيس ص)514

153

(احتاف الفضالء ج2ص( )366الغيث للسفاقيس ص)514

154

(الغيث للسفاقيس ص)514

155

(الغيث للسفاقيس ص)514

156

(الغيث للسفاقيس ص)514

157

(الغيث للسفاقيس ص)514

158

(احتاف الفضالء ج2ص)366
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(احتاف الفضالء ج2ص( )366البحر املحيط ج7ص( )452التبيان للطويس ج9ص( )67التيسري للداين
159

ص )192تفسري الطربي ج23ص( )388تفسري القرطبي ج8ص( )276احلجة البن خالويه ص)316
(احلجة أليب زرعة ص( )634السبعة البن جماهد ص( )572الغيث للسفاقيس ص( )514الكشاف

للزخمرشي ج4ص( )65الكشف للقييس ج2ص( )706جممع البيان للطربيس ج8ص( )450تفسري الرازي
ج14ص( )82النرش ألبن اجلزري ج2ص)273

160

(احتاف الفضالء ج2ص)366

161

(الغيث للسفاقيس ص)514

162

(الغيث للسفاقيس ص)514

163

(احتاف الفضالء ج2ص( )366التيسري للداين ص( )192السبعة البن جماهد ص)573

(الغيث للسفاقيس ص( )514الكشف للقييس ج2ص( )706النرش ألبن اجلزري ج2ص)274
(احتاف الفضالء ج2ص( )366البحر املحيط ج7ص( )452التبيان للطويس ج9ص( )67التيسري للداين
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ص( )192تفسري القرطبي ج8ص( )278احلجة أليب زرعة ص( )635السبعة البن جماهد ص)572

(الغيث للسفاقيس ص( )514الكشف للقييس ج2ص( )705جممع البيان للطربيس ج8ص( )450النرش
ألبن اجلزري ج2ص)273

165

(الغيث للسفاقيس ص)514

166

(الغيث للسفاقيس ص)514

167

(الغيث للسفاقيس ص)514

168

(البحر املحيط ج7ص( )453الكشاف للزخمرشي ج4ص)66

169

(الغيث للسفاقيس ص)514

170

(احتاف الفضالء ج2ص( )366الغيث للسفاقيس ص)514

171

(احتاف الفضالء ج2ص)366

172

(البحر املحيط ج7ص)453

173

(احتاف الفضالء ج2ص( )366االعراب للنحاس ص( )903البحر املحيط ج7ص( )453تفسري القرطبي
ج8ص( )278الكشاف للزخمرشي ج4ص)67

174

(البحر املحيط ج7ص)453

175

(الغيث للسفاقيس ص)514
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177

(الغيث للسفاقيس ص)516

179

(خمترص شواذ القراءات )133

176

(الغيث للسفاقيس ص)514

178

(احتاف الفضالء ج2ص)367

180

(خمترص شواذ القراءات )133

181

(احتاف الفضالء ج2ص( )367التيسري للداين ص( )192تفسري القرطبي ج8ص( )279الغيث للسفاقيس
ص( )515الكشاف للزخمرشي ج4ص( )68النرش ألبن اجلزري ج2ص)273

182

(تفسري القرطبي ج8ص( )279الكشاف للزخمرشي ج4ص)68

183
184

(الغيث للسفاقيس ص)516
(الغيث للسفاقيس ص)516

185

(الغيث للسفاقيس ص)516

187

(احتاف الفضالء ج2ص( )367التيسري للداين ص( )192الكشف للقييس ج2ص( )706النرش ألبن
اجلزري ج2ص)273

186

188

(الغيث للسفاقيس ص)516

(الغيث للسفاقيس ص)516

189

(االعراب للنحاس ص( )904االمالء للعكربي ج2ص( )220البحر املحيط ج7ص( )455التبيان
للطويس ج9ص( )72تفسري الطربي ج23ص( )403تفسري القرطبي ج8ص( )281الكشاف للزخمرشي
ج4ص( )68جممع البيان للطربيس ج8ص( )455املحتسب البن جني ج2ص)290

190

(االعراب للنحاس ص( )904البحر املحيط ج7ص( )455التبيان للطويس ج9ص( )72تفسري الطربي
ج23ص( )403تفسري القرطبي ج8ص( )281الكشاف للزخمرشي ج4ص)68

191

(تفسري االلويس ص24ج)85

192

(البحر املحيط ج7ص( )455الكشاف للزخمرشي ج4ص)68

193

(الغيث للسفاقيس ص)514

195

(الغيث للسفاقيس ص)516

197

(الغيث للسفاقيس ص)516

194
196
198
199

(احتاف الفضالء ج2ص)367
(الغيث للسفاقيس ص)514
(احتاف الفضالء ج2ص( )367البحر املحيط ج7ص( )456النرش ألبن اجلزري ج2ص)208
(البحر املحيط ج7ص)456
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(الغيث للسفاقيس ص)515

200
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204
205

(الغيث للسفاقيس ص)516
(الغيث للسفاقيس ص)515
(الغيث للسفاقيس ص)515
(الغيث للسفاقيس ص)514
(الغيث للسفاقيس ص)516

206

(الغيث للسفاقيس ص)513

208

(الغيث للسفاقيس ص)516

207
209
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(احتاف الفضالء ج2ص)366
(احتاف الفضالء ج2ص( )367الغيث للسفاقيس ص)515
(احتاف الفضالء ج2ص)367
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(البحر املحيط ج7ص( )462تفسري القرطبي ج8ص( )286الكشاف للزخمرشي ج4ص)74

1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

(احتاف الفضالء ج2ص( )369الغيث للسفاقيس ص)511
(تفسري االلويس ص24ج)95

(احتاف الفضالء ج2ص( )369الغيث للسفاقيس ص)516
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َتراجم لِـجم َل ٍة ِمن ال ُقراءِ
َ ّ
ٌ ُ ْ

-1أبـــان  :أبـــان بـــن تغلب الربعي أبو ســـعد ويقـــال أبو أميمـــة الكويف النحـــوي 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.
-2إبراهيـــم  :إبراهيـــم بن احلســـن بـــن نجيح الباهـــي 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.
-3إبراهيـــم النخعـــي  :وهـــو إبراهيم بن يزيد بن األســـود بن عمـــرو 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؟.
-4ابن ايب اســـحاق  :ابن أيب إســـحاق النحـــوي عبد اهلل بن زيد أيب إســـحاق بن احلارث احلرضمي البـــري ،مو ًىل هلم،
أحـــد األئمـــة يف القراءة والنحـــو ،وهو أخو حييـــى بن أيب إســـحاق ،أخذ القرآن عـــن حييى بن يعمر ونـــر بن عاصم،
قـــال أبـــو عبيدة :أول من وضع العربية أبو األســـود ثم ميمون ثم عنبســـة الفيـــل ثم عبد اهلل بن أيب إســـحاق ،وتناظر هو
وأبـــو عمرو ابن العـــاء عند بالل بـــن أيب بردة ،وهو ممن بعـــج النحو ،ومد القيـــاس ،ورشح العلل ،ومـــات هو وقتادة
يف يـــو ٍم واحد بالبرصة ســـنة عرشين ومائة.
-5ابـــن ايب اويس  :إســـاعيل بـــن أيب أويس أبو عبـــد اهلل املدين وهو ابـــن 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.
-6ابن ايب عبلة  :إبراهيم بن أيب عبلة  ،شـــيخ فلســـطني ،أبو إســـحاق العقييل الشـــامي املقديس ،من بقايـــا التابعني،ولد
بعد الســـتني ،تويف ســـنة اثنتني ومخسني ومئة.
-7ابـــن ادريـــس  :عبـــد اهلل بن إدريس ابـــن يزيد بـــن عبدالرمحن ،احلافـــظ املقرئ أبـــو حممـــد االودي الكويف،ولد
ســـنة عرشيـــن ومئة ،وحدث عـــن أبيه ،وحصـــن بن عبدالرمحن ،وســـهيل بن أيب صالح ،وهشـــام بـــن عروة ،وأيب
إســـحاق الشـــيباين ،وســـليامن األعمش ،وإســـاعيل بن أيب خالد ،وابن جريج ،وخلق،وتال عىل نافـــع ،حدث عنه:
مالـــك ،وهـــو من مشـــاخيه ،وابـــن املبارك ،وحييـــى بـــن آدم ،وأمحد بن حنبـــل ،وحييى بـــن معني ،وخلـــق كثري،قال
يعقـــوب بـــن شـــيبة :كان عابـــدا فاضال ،كان يســـلك يف كثـــر من فتيـــاه ومذاهبه مســـالك أهـــل املدينـــة ،خيالف
ا لكو فيني .
-8ابـــن جريج  :عبـــد امللك بن عبد العزيز بـــن جريج أبو الوليد وقيـــل أبو خالد القريش موالهـــم امللكي أحد األعالم،
روى القـــراءة عـــن عبد اهلل بـــن كثري ،روى عنه القراءة ســـام بن ســـليامن وحييى بن ســـعيد االنصـــاري والثوري ،ولد
ســـنة ثامنني وتويف سنة تســـع وأربعني وقيل ســـنة مخسني ومائة.
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-9ابـــن مجـــاز  :حممد بن مســـلم بن مجـــاز موىل لبنـــي تيم بـــن مرة ،ويكنـــى أبـــا عبـــد اهلل ،وكان فقيها يف رأيـــه بصريا
باألحاديـــث ،ولكنـــه تـــرك ذلك وأقبـــل عىل العبـــادة ومات باملدينة ســـنة ســـبع وســـبعني ومائة يف خالفـــة هارون.
-10ابـــن حيـــوة  :رشيح بـــن يزيد أبو حيـــوة احلرضمي احلمـــي 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 ويزيد بـــن قرة ،مات يف صفر ســـنة ثـــاث ومائتني.
-11ابـن ذكـوان  :عبـد اهلل بـن أمحـد بن بشير بـن ذكوان ،أبو عمـرو وأبو حممد البهـراين  -موالهم  -الدمشـقي ،إمام جامع
دمشـق ومقرئهـا ،قـرأ على أيـوب بن متيم املقـرئ ،وروى عنه أبـو داود وابن ماجه ،تويف سـنة اثنتين وأربعني ومائتني.
-12ابـــن ســـعدان  :حممد بن ســـعدان الكـــويف أبو جعفر :نحـــوي مقرئ رضيـــر ،له كتـــب يف النحو والقـــراآت ،منها
(اجلامـــع) و (املجـــرد) وغريمها ) تويف ســـنة 231هـ.
-13ابن 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.
-14ابـــن شـــنبوذ  :ابـــن شـــنبوذ املقرئ أبو احلســـن حممد بن أمحـــد بن أيوب بـــن 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.
-15ابن شـــهاب  :ابن شـــهاب الزهري ،هو :حممد بن مســـلم بن عبد اهلل بـــن عبيد اهلل بن مهاجر بـــن احلارث بن زهرة.
-16ابـــن عامـــر  :عبـــد اهلل بن عامـــر بن يزيد بـــن متيم بن ربيعـــة بن عامر بـــن عبد اهلل بن عمـــران 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 ثـــان عرشة ومائـــة ،ولعبد اهلل راويان رويـــا قراءته  -بوســـائط  -ومها  :هشـــام  ،وابن ذكوان .
-17ابـــن عبـــاس  :عبد اهلل بـــن عباس بن عبـــد املطلب بن هاشـــم أبو العباس اهلاشـــمي ،عـــرض 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 .
-18ابـــن عبـــدان  :ابن عبـــدان 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.
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ـــواين وعبد
الس
الكندي موالهم
-19ابـــن عتبـــة  :احلكم بن عتبة أبو حممـــد
ّ
الكويف ،أحـــد األعالم ،روى عن أيب جحيفة ُّ
ّ
ّ
الرمحن بـــن أيب ليىل ،والقايض رشيح ،وخلق ،وتويف ســـنة أربـــع عرشة ومائة.
-20ابـــن غلبـــون  :ابـــن غلبون طاهر بـــن عبد املنعم بـــن 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 ،وهو مـــن 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.
 -21ابـــن 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 .
 -22ابـــن 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.
َ
-23ابـــن مقســـم  :عبيد اهلل بن مقســـم القـــريش موىل بـــن أيب نمر املـــدين روى عن جابر وابـــن عمـــر وأيب هريرة وأيب
صالـــح الســـان والقاســـم بن حممـــد وعطاء بن يســـار وعنه إســـحاق بن عبيـــد اهلل بن أيب طلحـــة وأبو حازم بـــن دينار
وســـهيل بـــن أيب صالح وحممد بن عجـــان وحييى بن أيب كثـــر وداود بن قيس الفراء وإســـحاق بن حـــازم املدين وبكري
بن عبد اهلل بن األشـــج وذكـــره بن حبـــان يف الثقات .
-24ابـــن مهـــران  :أبو مســـلم ،عبدالرمحن ابـــن حممد بن عبد اهلل بـــن مهران بن ســـلمة البغدادي،ســـمع حممد بن حممد
الباغنـــدي ،وأبا القاســـم البغـــوي ،وابـــن أيب داود ،وأبا عروبـــة احلراين ،وخلقـــا كثريا بالعـــراق ،والشـــام ،واجلزيرة،
وخراســـان ،ومـــا وراء النهـــر ،وأقام بســـمرقند نحوا من ثالثني ســـنة ،حـــدث عنه :أمحد بـــن حممد الكاتـــب ،وعيل بن
حممـــد احلذاء املقرئ ،وأبـــو عبد اهلل احلاكم ،وأبو العالء الواســـطي ،وآخرون،ورد نيســـابور ،ودخل إىل ســـمرقند وأقام
هبـــا ،ومجع املســـند الكبري عـــى الرجال ،ثم خرج إىل مكة ســـنة ثامن وســـتني وجـــاور هبا.
-25ابـــن النعـــان  :ابـــن النعامن صهيب بـــن النعامن الصحـــايب ؛ روى عنه عبد اهلل بن ســـائف عن النبي صـــى اهلل عليه
واله وسلم.
-26ابـــن هرمـــز  :أبو بكـــر عبد اهلل بـــن يزيد بـــن هرمز االصـــم ،فقيه املدينـــة ،أحد االعـــام ،وقيل :بل اســـمه يزيد
بـــن عبـــد اهلل بن هرمز  ،عـــداده يف التابعني وقلـــا روى،كان يتعبد ويتزهد،وجالســـه مالك كثريا وأخـــذ عنه،قال مالك:
جلســـت إىل ابـــن هرمز ،ثالث عرشة ســـنة ،واســـتحلفني أن ال أذكر اســـمه يف احلديث،قال البخاري :قـــال يل الفروي:
مات ســـنة ثامن وأربعـــن ومئة.
 -27ابـــن وردان  :ابن وردان ،أبو العباس  ،إســـاعيل بن داود املرصي البزاز،ســـمع عيســـى بن محـــاد ،وحممد بن رمح،
وزكريـــا كاتـــب العمري،وغريهم،حدث عنه :أبو ســـعيد بـــن يونس ،وأبو بكر بـــن املقرئ ،وحممد بـــن أمحد االمخيمي،
وآخرون،تـــويف يف ربيع اآلخر ســـنة ثامن عـــرة وثالث مئة.
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-28ابـــن يعمـــر :حييـــى بن يعمـــر أبو ســـليامن العدواين البـــري تابعي عـــرض عىل ابن عمـــرو ابن عبـــاس وعىل أيب
األســـود الـــدؤيل ،عـــرض عليه أبو عمـــرو بن العـــاء وعبد اهلل بن أيب إســـحاق.
-29أبـو األسـود  :أبـو األسـود الـدؤيل ظـامل بـن عمـرو بن ظـامل ،ويقال ظامل بـن عمرو بن سـفيان ،ويقـال عثامن بـن عمرو،
ويقـال عمـرو بـن سـفيان ،ويقـال عمرو بن ظـامل ،أبو األسـود الـدؤيل البرصي.
-30أبـو االشـهب  :جعفـر بـن حيـان العطـاردي أبو األشـهب  ،البصري ،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 ،وعاصـم بن عيل مات يف سـلخ شـعبان ،سـنة مخس وسـتني ومئة.
-31أبـــو امامة  :أســـعد بن ســـهل بـــن 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.
-32أبـــو بحر  :أبـــو 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.
-33أبـو الربهسـم  :عمـران بـن عثمان أبو الربهسـم الزبيدي الشـامي صاحب القـراءة الشـاذة ،روى احلروف عـن يزيد بن
قطيـب السـكوين ،روى احلـروف عنه رشيح بـن يزيد.
-34أبـو بكـر األُدفـوي  :ابـو بكـر األدفـوي حممـد بـن عيل بـن أمحد اإلمـام النحوي املفسر املرصي املقـرئ  -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.
-35أبـــو بكـــر بن ايب قحافة  :أبو بكر ،واســـمه عتيق بـــن أيب قحافة بن تيم بن مـــرة ، ،وكان أليب بكر مـــن الولد عبد اهلل
وأســـاء ذات النطاقـــن وأمها قتيلة بنت عبد العـــزى  ،وعبد الرمحن وعائشـــة وأمهام أم رومان بنت عامـــر وحممد بن أيب
بكر وأمه أســـاء بنت عميـــس وأم كلثوم بنت أيب بكـــر وأمها حبيبة بنـــت خارجة بن زيد.
-36أبوجعفـــر الـــرؤايس  :حممد بن احلســـن بن أيب ســـارة أبـــو 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.
القراء العرشة تابعي مشـهور  ،عـرض القرآن
 -37أبـو 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.
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-38أبـــو اجلـــوزاء  :أوس بن خالـــد الربعي البرصي أبـــو 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.
-39أبـــو اجللـــد  :أبو اجللد اجلوين واســـمه جيالن بن فـــروة  ،قالت ميمونة بنـــت أيب اجللد  :كان أيب يقـــرأ القرآن يف كل
ســـبعة أيـــام وخيتم التوراة يف ســـتة يقرؤها نظرا فإذا كان يوم خيتمها حشـــد لذلـــك ناس وكان يقول كان يقـــال تنزل عند
ختمها الرمحة.
-40أبـــو حاتـــم  :عدي بن الفضـــل أبو حاتـــم البرصي ،روى عـــن أيب عمرو وحدث عـــن مالك بن أنـــس ،روى عنه
حممـــد بن عمـــر الواقدي ،كذا ذكـــر الداين.
-41أبـــو احلـــارث  :معاذ بـــن احلارث أبو احلـــارث 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.
-42أبـــو حيوة  :أبـــو حيوة احلرضمـــي احلميص ،رشيـــح ابن يزيد،روى عن:شـــعيب بـــن أيب محزة وغـــره،روى عنه:
عمـــرو بن عثامن احلمـــي وغريه،روى لـــه أبو داود ،والنســـائي.
-43أبـــو خليـــد  :عتبة بن محاد أبو خليد احلكمي الدمشـــقي البالطي القـــارى املعروف ،روى القراءة عـــن نافع وله عنه
نســـخة ،روى عنه القراءة هشـــام بن عامر و أمحـــد بن عبد العزيز الصـــوري وعبد الرمحن بـــن أمحد بن عبدة.
-44أبـــو دحيـــة  :معىل بـــن دحية بن قيس أبـــو 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 بن عـــار وأبو يعقـــوب األزرق.
-45أبـــو الـــدرداء  :أبـــو الدرداء واســـمه عويمـــر 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.
-46أبو 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.
-47أبو 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.
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-48أبـــو زيد  :أمحد بن ســـهل البلخـــي أبو زيد ،ولـــه مصنفات كثرية منهـــا نظم القرآن ،قـــوارع 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
-49أبـــو 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.
-50أبو الســـال  :قعنب بن أيب قعنب أبو الســـال بفتح الســـن وتشـــديد امليم وبالـــام العدوي البرصي ،لـــه اختيار يف
القـــراءة شـــاذ عن العامة رواه عنه أبو زيد ســـعيد بن أوس وأســـند اهلذيل قراءة أيب الســـال عن هشـــام الرببري عن عباد
بن راشـــد عن احلسن عن ســـمرة عن عمر.
-51أبـــو الشـــيخ اهلنائي  :أبو شـــيخ اهلنائي اهلمداين،قيل :اســـمه حيـــوان بن خالد وقيـــل 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.
-52أبـــو صالح  :أبـــو صالح ذكوان الســـان موىل جويريـــة الغطفانية مـــن كبار علامء أهـــل املدينـــة ،كان جيلب الزيت
والســـمن إىل الكوفة ،قيل إنه شـــهد يـــوم احلصار لعثـــان،وكان عظيم اللحية ،تويف ســـنة إحـــدى ومائة.
-53أبـــو صالـــح الكـــويف  :عبد احلميد بـــن صالح بن عجـــان 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.
-54أبـــو طعمـــة  :أبـــو 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.
-55أبـــو العاليـــة  :رفيع بن مهـــران أبو العالية الرياحـــي موالهم البرصي ،أدرك اجلاهلية وأســـلم بعد وفـــاة النبي صىل
اهلل عليـــه واله وســـلم بســـنتني ودخل عىل أبى بكـــر وصىل خلف عمر ،مات يف والية احلجاج يف ســـنة تســـعني .
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-56أبـــو عبيـــد  :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.
-57أبو 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.
-58أبـــو عمـــرو  :أبو عمرو بـــن العالء بن عـــار 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
كـــا قيـــل  ،ولقراءة ايب عمرو راويان بواســـطة حييـــى بن املبارك اليزيـــدي  ،مها  :الدوري  ،والســـويس .
-59أبـــو عيـــاض  :عمرو بن االســـود العنـــي ،ويقال له :عمـــر بن االســـود ،أبو عيـــاض ،ويقال :أبو عبـــد الرمحن
احلمـــي ،نزيـــل داريا ،أدرك اجلاهلية واالســـام ،وكان مـــن التابعني  ،حدث عـــن عمر ،وابن مســـعود ،وأيب الدرداء،
وعبـــادة بـــن الصامت ،وأم حـــرام بنت ملحـــان  ،والعربـــاض بن ســـارية ،وغريهم  ،حـــدث عنه :جماهـــد ،وخالد بن
معدان ،وأبو راشـــد احلـــراين ،ويونس ابن ســـيف.
-60أبـــو قـــرة  :أبو قـــرة البرصي ،كثري بن شـــنظري أبو قرة البـــري :قال أبو زرعة :لـــن ،وتردد فيه ابـــن معني .وتويف
يف حـــدود األربعني ومائة.
-61أبو 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.
-62أبـــو قيـــس األودي  :عبدالرمحـــن بن ثـــروان أبو قيـــس االودي الكـــويف ،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 .
-63أبـــو مالـــك الغفـــاري  :أبو مالك الغفاري اســـمه غـــزوان الكويف روى عن عامر بـــن 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 .
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-64أبـــو جملـــز  :الحـــق بن محيد أبـــو جملز الســـدويس نزيل خراســـان ،ســـمع الصحابة ابن عمـــر وابن عباس وأنســـ ًا
وغريهـــم  ،وقـــد وردت عنـــه الرواية يف حـــروف القرآن ،قال ابن معني مات أبو جملز ســـنة مائة أو ســـنة إحـــدى ومائة.
-65أبو 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.
-66أبـــو هنيك  :أبـــو هنيـــك االزدي الفراهيدي البرصي صاحـــب القراءآت ،اســـمه :عثامن بن هنيـــك ،كان خيتلف إىل
خراسان.
-67أبـــو 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.
ُ
-68أ ّ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 .
-69أمحـــد بن جبـــر  :أمحد بن جبـــر األنطاكي أبـــو جعفر املقرئ ،إمـــام كبري قرأ القرآن عىل ســـليم والكســـائي وتويف
يف حدود الســـتني ومائتني.
-70أمحـــد بن موســـى  :أمحد بن موســـى بن أيب مريم أبـــو 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.
-71األخفـــش  :إمام النحو ،أبو احلســـن ،ســـعيد بن مســـعدة البلخي ثم البرصي ،مـــوىل بني جماشـــع،أخذ عن اخلليل
بن أمحد ،ولزم ســـيبويه حتـــى برع ،وكان من أســـنان ســـيبويه ،بل أكرب.
-72األزرق  :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 ومجاعة كثـــرون ،مات ســـنة مخس وتســـعني ومائة .
-73إســـاعيل  :إســـاعيل بن يونس بن ياســـن أبو إســـحاق الســـبيعي البغدادي ،روى القراءة عن الدوري ،روى عنه
القـــراءة أبـــو طاهر عبـــد الواحد بـــن عمر ،األســـود بن يزيـــد بن قيس بـــن يزيد أبـــو 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.
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-74األصبهـاين  :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.
-75األصمعـــي  :األصمعـــي عبـــد امللـــك بـــن قريب بن عبـــد امللك بـــن 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.
-76األعـــرج  :عبـــد الرمحن بن هرمز األعـــرج أبو داود املـــدين تابعي جليل ،أخذ القـــراءة 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 عـــرة ومائة.
-77األعمش  :ســـليامن بن مهران األعمش  ،شـــيخ املقرئني واملحدثني ،أبو حممد االســـدي ،الكاهـــي ،موالهم الكويف
احلافـــظ  ،أصله مـــن نواحي الري  ،ولد يف ســـنة إحدى وســـتني  ،وقد قـــرأ القرآن عـــى حييى بن وثاب مقـــرئ العراق
 ،مـــات األعمش يف ربيع االول ســـنة ثامن وأربعـــن ومئة بالكوفة.
ِ
ِ
بـــزاد الراكب وهو
عرف
-78أم ســـلمة  :هنـــد بنت أيب ُام َّيـــ َة بن املغرية بن عبـــد اهلل بن ُع َم َر بن خمزو ٍم واســـمه ُحذيفة و ُي َ
ٍ
قريش ،وهي أ ّم َســـ َلم َة زوج النبي صىل اهلل عليه وســـلم ،توفيت يف حدود الســـبعني للهجرة .
أحـــدُ أجواد
-79أنـس  :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 ،تـويف سـنة إحـدى وتسـعني.
-80أويـــس  :أويـــس بن عامر بن جـــزء بن مالك املـــرادي 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.
-81أيـــوب بـــن املتوكل  :أيـــوب بن املتـــوكل األنصاري البـــري إمام ثقة ضابـــط 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.
-82الباهيل  :حممد بن مرزوق الباهيل ،روى عنه مسلم والرتمذي وابن ماجه ،وتويف سنة مخسني ومائتني أو ما دوهنا.
-83الربمجـــي  :الربمجي عبـــد احلميد بن صالح الربمجـــي الكويف .قال أبو حاتـــم :صدوق ،وتويف ســـنة ثالثني ومائتني،
وروى له النسائي.
-84البـــزي  :أبو احلســـن ،أمحد بـــن حممد بن عبد اهلل بن القاســـم بـــن أيب بزة ،املخزومـــي 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 .
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-85بكـــر بـــن حبيـــب  :عبد اهلل بـــن بكر بـــن حبيب الســـهمي الباهيل أبـــو 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
-86بـــال بـــن ايب بـــردة  :بالل بـــن أيب بردة عامـــر يب أيب موســـى عبد اهلل بن قيـــس ،أبو عمـــرو ،ويقال أبـــو عبد اهلل،
األشـــعري البـــري ،ويل أمـــر البـــرة وحدث عـــن أبيه وعمـــه أيب بكر وأنس بـــن مالـــك ،وروى عنه قتـــادة وثابت
و غري مها .
-87متـــام بن العبـــاس بن عبد املطلـــب  :متام بن العباس بن عبـــد املطلب أمه أم ولد رومية تســـمى ســـبا وكان متام والي ًا
لالمـــام عيل بن أيب طالب عليه الســـام عـــى املدينة ،وكان أوالد العباس عـــرة ومتام أصغرهم.
-88ثابـــت البنـــاين  :ثابت بن أســـلم البناين ،أبـــو حممد البـــري ،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 بـــن الزبري ابن العوام االســـدي وعبـــد اهلل بن عمر بن اخلطـــاب وغريهم.
-89اجلحـــدري  :فضيـــل بن احلســـن بن طلحة أبـــو كامل اجلحـــدري  :روى عنه البخـــاري تعليق ًا وروى عنه مســـلم
وأبو داود وروى النســـائي عنه بواســـطة وكان ثقة مشـــهور ًا وتويف ســـنة ســـبع وثالثني ومائتني.
الكويف املقـــرىء الزاهد،قـــال ابن معني :ثقـــة ،وقال ابن
اجلعفي موالهـــم
-90اجلعفـــي  :احلســـن بن عـــي بن الوليـــد
ّ
ّ

حنبـــل :ما رأيـــت أفضل منه ِّ
،توف ســـنة ثـــاث ومائتني.

-91حامـــد بـــن حييى  :حامـــد بن حييى بن هـــاين أبو عبـــد اهلل البلخـــي 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 ابـــن عبد اهلل احلداد إمام طرســـوس ،مات ســـنة ســـت وأربعني ومائتني بطرســـوس.
-92حذيفـــة  :حذيفـــة بن اليامن ،أبـــو عبد اهلل العبيس صاحب رس رســـول اهلل صىل اهلل عليه واله وسلم،اســـتعمله النبي
صـــى اهلل عليه واله وســـلم عىل بعض الصدقة واســـتعمله عمـــر عىل املدائن وجـــاءه نعي عثامن وهـــو باملدائن ومات هبا
بعد عثامن بأربعني يوم ًا ســـنة ســـت وثالثـــن قتل يف أوهلا.
- 93احلســـن  :وهـــو احلســـن البرصي بن أيب احلســـن يســـار ،أبو ســـعيد ،مـــوىل زيد بن ثابـــت االنصاري ،ويســـار
أبوه من ســـبي ميســـان  ،ســـكن املدينـــة ،وأعتق ،وتزوج هبـــا يف خالفة عمـــر ،فولد له هبا احلســـن عليه لســـنتني بقيتا
مـــن خالفة عمر واســـم أمه خرية ،ثم نشـــأ احلســـن بـــوادي القـــرى ،وحـــر اجلمعة مـــع عثامن ،وســـمعه خيطب،
وشـــهد يوم الـــدار وله يومئـــذ أربع عرشة ســـنة،وروى عـــن عمران بن حصـــن ،واملغرية بن شـــعبة ،وعبـــد الرمحن
بن ســـمرة ،وســـمرة بن جنـــدب ،وأيب بكـــرة الثقفي ،والنعـــان بن بشـــر ،وجابر ،وجنـــدب البجيل ،وابـــن عباس،
وعمـــرو بـــن تغلب ،ومعقل بن يســـار ،واالســـود ابن رسيع ،وأنـــس ،وخلق مـــن الصحابة،وقرأ القـــرآن عىل حطان
بـــن عبد اهلل الرقـــايش ،وروى عن خلق مـــن التابعني،وعنه أيوب وشـــيبان النحـــوي ،ويونس بن عبيـــد ،وابن عون،
ومحيـــد الطويـــل ،وثابت البناين ،ومالك بن دينار ،وهشـــام بن حســـان ،وجرير بـــن حازم ،والربيع بـــن صبيح ،ويزيد
بـــن إبراهيم التســـري ،ومبـــارك بن فضالـــة ،وأبان بن يزيـــد العطار ،وقـــرة بن خالـــد ،وحزم القطعي ،وســـام بن
مســـكني،وأمم ســـواهم ،ولد ســـنة احدى وعرشين وتويف يف رجب ســـنة عـــر ومئة.
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-94حطـــان بـــن عبد اهلل  :حطـــان بن عبـــد اهلل الرقايش ويقال الســـدويس  ،قرأ عىل أيب موســـى األشـــعري عرض ًا ،قرأ
عليه عرض ًا احلســـن البرصي ،مات ســـنة نيف وســـبعني.
 -95حفـــص  :حفص ابن ســـليامن األســـدي أبو عمر البزاز الكـــويف وهو حفص ابن أيب داود القـــارىء صاحب عاصم
ويقال له حفيص مات ســـنة ثامنني وله تســـعون.
النبوة بخمس ســـنني وتوفيت ســـنة مخس وأربعني
-96حفصـــة  :حفصـــة إبنة عمر بـــن اخلطاب  ،قيل أهنا ولـــدت قبل َّ
للهجرة .
-97احللـــواين  :حممـــد بن جامع احللـــواين ،روى احلروف عـــن حممد بن وهب عـــن روح ،روى احلـــروف عنه حممد بن
احلسن النقاش.
الكـــويف موىل األشـــعريني ،أحـــد األعـــام ،أصله من
محـــاد بن أيب ســـليامن هـــو الفقيه
-98محـــاد بـــن أيب ســـليامن َّ :
ّ
ٍ
أصبهـــان ،روى عن أنـــس وابن املســـ ِّيب ويزيد بن وهـــب وأيب وائل َّ
ـــعبي وطبقتهم،وتويف يف قول ســـنة تســـع
والش ّ
عـــرة ومائة.
-99محـــاد بن ســـلمة  :محاد بن ســـلمة بن دينار أبو ســـلمة البرصي ،روى القـــراءة عرض ًا عن عاصـــم و ابن كثري ،روى
عنـــه احلـــروف حرمي بن عـــارة وحجاج بن املنهال وشـــيبة بن عمرو املصييص مات يف ذي احلجة ســـنة ســـبع وســـتني
ومائة.
الســـبعة
 -100محـــزة  :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 .
-101محـــزة بن القاســـم  :محزة بن القاســـم أبو عامرة األحـــوال 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
 -102محيـــد 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.
-103خارجـــه  :خارجـــة بن مصعـــب أبو احلجاج الضبعـــي 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.

84

-104خالـــد ابـــن إلياس  :خالد بـــن الياس ويقال اياس بـــن 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.
-105خالـــد  :خالـــد بن خملد أبو اهليثـــم القطواين البجيل الكـــويف ،روى القراءة عـــن نافع ،تويف فيام بـــن إحدى عرشة
ومائتني إىل مخس عـــرة قاله البخاري.
 -106خـــاد  :خالّد بن خالد وقيل :ابن عيســـى ِّ
رييف الكـــويف املقرىء األحول صاحب ســـليم القارىء،
الشـــيباين ّ
الص ّ
روى عن محـــزة الزيات  ،تويف ســـنة عرشين ومائتني.
 -107خلـــف  :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.
-108الداجـــوين  :أبـــو بكر حممد بـــن أمحد بن عمر الرمـــي ،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.
-109الـــداين  :أبـــو عمرو الـــداين  :احلافظ ،املجود املقـــرئ ،احلاذق ،عامل االندلـــس ،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.
-110داود بـــن 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 األهوازي ولعلـــه العتكي.
-111دلبـــة  :عبـــد اهلل بـــن أمحد بن إبراهيم بـــن اهليثم بن خملد أبـــو 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
نـــر الشـــذائي والغضائري وأمحد بـــن عبد اهلل الكناين،تويف البلخي ســـنة ثامن عـــرة وثلثامئة.
األزدي
وري
ّ
-112الـــدوري  :حفـــص بـــن عمر بن عبـــد العزيز بن صهبـــان ،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.
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-113روح  :روح بـــن عبد املؤمن أبو احلســـن اهلـــذيل 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.
-114رويـــس  :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.
-115زائـــدة  :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.
-116زر بـــن حبيـــش  :زر بن حبيش بن حباشـــة بـــن 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.
-117الزعفـــراين  :الزعفـــراين أبـــو عيل احلســـن بن حممد بـــن الصباح الزعفـــراين صاحب اإلمـــام 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.
-118زهـــر الفرقبـــي  :زهري الفرقبي النحوي يعرف بالكســـائي له اختيـــار يف القراءة يروى عنـــه وكان يف زمن عاصم،
روى عنـــه احلروف نعيم بـــن ميرسة النحوي.
-119زيـــد  :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.
-120زيـــد بـــن ثابـــت  :زيد بـــن ثابت بن الضحـــاك بن زيد بـــن لوذان بن عمـــرو بن عبد ابـــن 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 احلســـن بن
عـــي بن أيب طالب اهلاشـــمي املـــدين ،روى عن أبيه وأخيـــه ّ
ّ
-121زيـــد بن عـــي  :زيد بن ّ
عـــي وأبـــان بن عثـــان ،وغريهم ،وفد عىل هشـــام بن عبـــد امللك ،فرأى منـــه جفوةً ،فـــكان ذلك ســـبب خروجه عليه
ّ
َ
وحرقه.
وســـار إىل الكوفـــة ،فقام إليه منها شـــيعة فخرجـــوا معه ،فظفر به يوســـف بن عمـــر الثقفي ،فقتله وصلبـــه َ
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-122ســـامل  :ســـامل بن أيب اجلعد األشـــجعي ،موالهـــم الكويف ،أخو عبـــد 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.
-123الســـدي  :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 وقال أبـــو حاتم يكتـــب حديثه وال حيتج بـــه وقال خليفة مات ســـنة 127هـ.
-124ســـعيد 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 .
يب بـــن عبد اهلل
رسوق بـــن حبيب بن رافـــع بن عبد اهلل بـــن موهبة بن أ ّ
-125ســـفيان الثـــوري  :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.
-126ســـقالب  :ســـقالب بن شـــيبة أبو ســـعيد املرصي ،قرأ القرآن عرضـــا 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.
-127ســـام  :ابـــو املنذرمـــوىل معقل ْبن يســـار املزين واصلـــه من البرصة وقـــال َأ ُبو حاتم  :ســـام َأ ُبـــو املنذر صاحب
عاصم صـــدوق صالـــح احلديث مات ســـنة إحدى وســـبعني ومائة .
-128ســـلامن الفـــاريس  :ســـلامن الفاريس (املحمدي) عـــاش عمرا طويال ،قال رســـول اهلل صىل اهلل عليه واله :ســـلامن
منهـــا أهل البيت ! وســـئل عنـــه االمام عيل عليه الســـام فقال :امـــرؤ منا وإلينا أهـــل البيت،وجعل أمريا عـــى املدائن،
فأقام فيها إىل أن تويف ســـنة  36هـ.
-129الســـلمي  :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.
-130ســليامن التيمــي  :ســليامن بــن طرخــان التيمــي أبــو املعتمــر القيــي أحــد األئمــة األعــام ،ك َ
َان عابــد أهــل البــرة،
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 وأصحابن ــا
ـإن ق ــال :نعم!اس ــتحلفه ّ
َان ال حي ــدّ ث أح ــد ًا َح َّت ــى يمتحن ــه ،فيق ــول َلــ ُه :الزن ــاء بق ــدر ،ف ـ ْ
البرص ّي ــنَ ،وك َ
أن َه ـ َـذا دين ــك،
فـ ْ
ـويف س ــنة ث ــاث وأربع ــن ومائ ــة ،روى َل ـ ُه اجلامع ــة.
ـإن حل ــف حدّ ث ــه بخمس ــة أحادي ــث ،ت ـ ّ
-131س ــاك ب ــن ح ــرب  :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
ب ــن ش ــعبة ،وروى عن:أخي ــه إبراهي ــم ب ــن ح ــرب ،وإبراهي ــم ب ــن يزي ــد النخع ــي وأن ــس ب ــن مال ــك ت ــويف س ــنة 123هـــ.
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-132السمس 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.
-133ســميط 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.
-134س ــهل ب ــن س ــعد الس ــاعدي  :س ــهل ب ــن س ــعد ب ــن مال ــك األنص ــاري الس ــاعدي ،يكن ــى ب ــأيب العب ــاس؛ ت ــويف س ــنة
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.
-135س 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.
-136الس 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.
-137ش 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.
-138ش 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.
-139شــعبة  :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.
-140شـــعيب 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.
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-141الشـــعبي  :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 ومائة ،وروى لـــه اجلامعة.
-142الشـــنبوذي  :الشـــنبوذي حممد بن أمحد بن إبراهيم أبو الفـــرج البغدادي املقرىء غالم ابن شـــنبوذ ،أكثر الرتحال
يف طلـــب القـــراءات وتبحر فيها واشـــتهر اســـمه وطال عمـــره قرأ عليـــه اهليثم بن أمحـــد الصباغ وأبو عـــي األهوازي
وخلق ســـواهم وكان عاملا بالتفســـر وعلل القراءات.
-143شـــهر بن حوشب  :شـــهر بن حوشـــب االشـــعري أبو ســـعيد ويقال أبو عبد اهلل ويقال أبو عبد الرمحن ويقال أبو
اجلعد الشـــامي موىل اســـاء بنت يزيد بن الســـكن،روى عن موالته اســـاء بنت يزيد وأم ســـلمة وأيب هريرة وعائشة وأم
حبيبـــة وبالل املؤذن ومتيم الداري وثوبان وســـلامن وأيب ذر وأيب مالك االشـــعري وأيب ســـعيد اخلـــدري وابن عمر وابن
عمـــرو بن العـــاص وعبد الرمحن بن غنـــم وأيب عبيد مـــوىل النبي صىل اهلل عليه وســـلم وعمرو بن عبســـه وجابر وجرير
وجنـــدب وأيب أمامة وأم رشيك االنصـــاري وأم الدرداء الصغـــرى وعبد امللك بن نمري وهو مـــن اقرانه ومجاعة.
-144شـــيبة :شـــيبة بن نصـــاح بن رسجس بن يعقوب مقـــري 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.
-145صالـــح الناقـــط  :صالح بن عاصـــم الناقط الكويف ،روى احلروف عن الكســـائي وهو من املكثريـــن يف النقل عنه،
روى القراءة عنـــه حممد ابن اجلهم.
-146صفـــوان بن عمـــرو  :صفوان بن عمـــرو 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.
-147الصـــوري  :كافور بن عبـــد اهلل الليثي احلبـــي 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.
 -148الضحـــاك  :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.
-149طـــاووس  :طاووس بن كيســـان أبو عبد الرمحن اليـــاين 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.
-150طلحـــة بن ســـليامن  :طلحة بن ســـليامن الســـان مقري  ،أخذ القـــراءة 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.
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-151طلحـــة بـــن مرصف  :طلحة بـــن مرصف ابن عمرو بـــن كعب بن جحدب مـــن مهدان ويكنى أبا عبـــد اهلل ،وكان
قـــارىء أهـــل الكوفة يقـــرؤون عليه القـــرآن ،فلام رأى كثرهتـــم عليه كأنـــه كره ذلك لنفســـه فمشـــى إىل األعمش فقرأ
عليه ،فـــال الناس إىل األعمـــش وتركوا طلحة.
-152عائشة  :عائشـــة بنت أيب بكر بن أيب قحافة وأمها أم رومان بنت عمري.
-153عاصـــم  :عاصم بن هبدلـــة الكويف ،ابن أيب النجـــود 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 مها  :حفـــص بن ســـليامن  ،وأبو بكر شـــعبة بن عياش.
-154عاصـــم اجلحـــدري  :من بنـــي قيس بن ثعلبـــة ،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.
-155عبـــد اهلل بن بكر الســـهمي  :عبد اهلل بن بكر الســـهمي ،بطن من باهلـــة وهو من أهل البـــرة ،وكان ثقة صدوقا،
نزل بغداد فنزل عىل ســـعيد بن مســـلم وســـمع منـــه البغداديـــون ،ومل يزل هبا حتى مـــات هبا ليلة الثالثـــاء لثالث عرشة
ليلـــة بقيت من املحرم ســـنة ثامن ومائتـــن يف خالفة املأمون.
-156عبـــد اهلل بـــن الزبـــر  :عبد اهلل بن الزبـــر بن العوام  ،وأمه أســـاء بنت أيب بكر ،بويع له بمكة ســـنة أربـــع  ،وبايعه
وول أخاه مصعبـــ ًا البـــرةّ ،
أهـــل العـــراقّ ،
وول عبد اهلل بـــن مطيع الكوفـــة فوثب املختـــار بن أيب عبيد عـــى الكوفة
فأخذهـــا ،ووجه شـــميط ًا إىل البرصة فقتله مصعب ،وســـار مصعب إىل املختار فقتله يف ســـنة ســـبع وســـتني.
-157عبـــد اهلل بـــن عبيـــد بن عمـــر  :عبـــد اهلل بن عبيد بـــن عمري بـــن قتادة بن ســـعد بن عامـــر بن جندع أبو هاشـــم
الليثـــي املكـــي تابع  ،ذكـــره الـــداين وقـــال وردت الرواية عنه يف حـــروف القرآن ،مات ســـنة ثالث عـــرة ومائة.
-158عبد اهلل بن عوف  :عبد اهلل بن عوف أبو الكنود األزدي  ،وقال بعضهم :عبد اهلل بن عويمر.
-159عبـــد اهلل بن مســـعود  :عبد اهلل بن مســـعود بـــن احلارث بن غافـــل 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.
-160عبـــد اهلل بن مســـلمة  :عبد اهلل بن مســـلمة بـــن قعنب احلارثـــي القعنبي ،كان من أهـــل 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 يـــرىض لنفســـه قراءة حبيب حتى قرأ لنفســـه املوطأ ،وهو أكرب شـــيخ ملســـل ٍم.
-161عبـــد الرمحـــن بن ايب بكـــرة  :عبد الرمحـــن بن أيب بكـــرة الثقفي ،ولـــد بالبرصة ،تـــويف يف حدود العـــرة واملائة،
وروى لـــه اجلامعة.
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-162عبـــد الـــوارث  :عبد الوارث بن ســـعيد ويكنى أبا عبيـــدة ،موىل لبني العنـــر من بني متيم  ،تويف أول املحرم ســـنة
ثامنني ومائـــة يف خالفة هارون.
-163العبـــي  :العبـــي الكـــويف  ،صلة بن زفر العبـــي الكويف؛ روى عن ابن مســـعود وعامر بن يـــارس وحذيفة ،تويف
ســـنة ثامنني للهجرة.
-164عبيـــد بـــن عقيل  :عبيد بن عقيـــل بن صبيح أبو عمـــرو اهلالل البـــري  ،روى القراءة عن أبان بـــن يزيد العطار
و أيب عمـــرو بـــن العـــاء وعن هـــارون األعور عنه وعن شـــبل بـــن عباد وعيســـى بن عمر و مســـلم بـــن خالد ،روى
القـــراءة عنه خلف بن هشـــام وســـليامن بـــن داود الزهـــراين وإبراهيم بن ســـعيد الزهـــراين 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.
-165عبيـــد بـــن عمـــر  :عبيد بن عمـــر بن قتادة أبـــو عاصـــم الليثي املكي القـــاص ذكر ثابـــت 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.
-166عثـــان البتـــي  :عثـــان البتي وهو بن ســـليامن بن جرموز و لـــه 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.
-167عثـــان بن عفـــان  :عثامن بـــن عفان بن أيب العـــاص بن أمية بن عبد شـــمس القـــريش االموي عرض عليـــه 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.
-168عصمـــة  :عصمة بـــن 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.
-169عكرمـــة  :مـــوىل ابن عباس أبو عبـــد اهلل املفرس ،وردت الرواية عنه حـــروف 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.
-170عكرمـــة 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.
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-171علي بـن نصر  :علي بـن نصر بـن علي بـن صهبـان ابـو احلسـن اجلهضمـي البصري ،روى القراءة عـن 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 بن حييـى القطعـي و عطارد بـن عكرمة ،مات سـنة تسـع وثامنني ومائـة ويقال سـنة ثامن.
-172علي بـن حممـد بـن بشر االنطاكـي  :علي بـن حممـد بـن اسماعيل بـن حممـد بـن 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.
-173عمـــران بـــن حديـــر  :عمران بـــن حدير أبـــو عبيدة الســـدويس البـــري  ،روى احلـــروف عن الحـــق بن محيد
وعكرمـــة ،روى عنـــه احلروف عبـــاس بن الفضـــل االنصاري ،مات يف ســـنة تســـع وأربعـــن ومائة.
-174عمـــر بن اخلطـــاب  :عمر بن اخل َّطـــاب  ،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،
َ
-175عمـــرو بـــن دينار  :عمرو بـــن دينار أبو حممـــد املكي موىل بـــاذام اإلمام الكبري عـــامل مكـــة ،وردت الرواية عنه يف
حـــروف القـــرآن روى القـــراءة عن ابن عبـــاس ،روى القراءة عنـــه حييى بن صبيح ،تويف ســـنة ســـت وعرشين ومائة.
-176عمـــرو بـــن العـــاص  :عمرو بـــن 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.
-177عمـــر 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.
-178عمـــرو بـــن عبيـــد  :عمرو بن عبيـــد بن باب أبو عثـــان 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.
-179عمـــرو بن فائـــد  :عمرو بن فائد أبو عيل االســـواري البـــري ،وردت عنه الرواية يف حروف القـــرآن ،روى عنه
احلروف حســـان بن حممـــد الرضير وبكر بن نـــر العطار.
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-180عمـــرو بـــن ميمون  :عمرو بـــن ميمون أبو عبـــد اهلل االودي الكـــويف التابعي  ،أخـــذ 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.
-181عيســـى  :عيســـى بن عمر األســـدي املعروف باهلمداين أبو عمـــر 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.
-182عيســـى 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.
-183عيســـى 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
-184العقييل  :إبراهيم بن عبد اهلل العقييل الشامي ،روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ،وتويف قبل الستني واملائة.
-185علقمة  :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.
-186قالـــون  :عيســـى بـــن مينا بن وردان بن عيســـى بن عبد الصمـــد 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.
-187قنبـــل  :حممـــد بن عبـــد الرمحن بن حممد بن خالد بن ســـعيد بـــن جرجة املكـــي املخزومي  ،احد راويـــي ابن كثري
 ،تويف ســـنة إحدى وتســـعني ومائتني وله ســـت وتسعون سنة.
-188قتـــادة  :قتادة بـــن 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.
-189قطبـــة بـــن مالـــك  :قطبـــة بن مالـــك الثعلبي ،مـــن بني ثعلبـــة ،كـــويف روى عنه زياد بـــن عالقة ،يقـــال :هو عم
زياد،تـــويف يف حدود الســـتني ،وروى له مســـلم والرتمـــذي والنســـائي وابن ماجة.
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-190قطـرب  :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.
 -191الكســـائي  :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 .
-192الكلبـــي  :إبراهيم بـــن أيب الفتح أبو اســـحاق الكلبي املقري بتونس  ،قـــرأ عىل أمحد بن حممد بن شـــهيد ،قرأ عليه
بتونس حممد بن موســـى بن ســـامل اخلثعمي املعروف بالشـــارف ووصفه بالفضل.
-193اللؤلـــؤي  :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.
-194الليـــث  :الليث بـــن خالد أبو احلارث البغـــدادي  ،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.
-195مالـــك بن دينـــار  :مالك بن دينـــار أبو حييى البـــري ،وردت الروايـــة عنه يف حروف القرآن ســـمع أنس
بـــن مالـــك ،قـــال القتيبـــي كان يكتب املصاحـــف باألجـــرة وكان من أحفـــظ الناس للقـــرآن وكان يقـــرأ كل يوم
جـــزء ًا من القـــرآن حتى خيتم فإن أســـقط حرف ًا قـــال ذنب مني ومـــا اهلل بظالم للعبيد ،مات ســـنة ســـبع وعرشين
و ما ئة .
 -196جماهـــد  :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 .
-197حممـــد بـــن إســـحاق  :حممد بـــن إســـحاق بن وهب بـــن أعني بن ســـنان أبـــو ربيعـــة الربعي املكـــي املؤدب
مـــؤذن املســـجد احلرام 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 .
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-198حممـــد بن جحادة  :حممـــد 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 وحجـــاج بن 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 .
 -199حممد بن السميفع  :حممد بن السميفع اليامين ،أحد القراء ،له قراءة شاذة منقطعة السند ،قاله أبو عمرو الدانى وغريه.
-200حممـــد بن عيســـى  :حممد بن عيســـى بن إبراهيم بـــن رزين أبو عبـــد اهلل التيمي األصبهاين إمـــام يف القراآت كبري
مشـــهور له اختيـــار يف القراءة أول وثـــان ،أخذ القراءة عرض ًا وســـاع ًا عن خالد بن خالد واحلســـن بـــن عطية وداود
بـــن أيب طيبـــة وخلف وأيب معمر وســـليامن ابن داود اهلاشـــمي وســـليم بن عيســـى ويونـــس بن عبـــد 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.
-201حممـــد بـــن كعـــب  :حممد بن كعب بن ســـليم بن عمـــرو أبو محزة ويقـــال أبو عبـــد اهلل القرظي تابعـــي ،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.
-202مـــروق  :مـــروق بن األجدع بـــن مالك أبو عائشـــة ويقال أبو هشـــام اهلمداين الكـــويف ،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.
-203مســـعود بـــن صالح  :مســـعود بـــن صالح الســـمرقندي ،لـــه اختيار يف القـــراءة رواه اهلـــذيل وذكره بإســـناد غري
معـــروف وقـــال عنه قـــرأ عىل أيب عمـــرو وغـــره ،روى القـــراءة عنه أمحد بـــن عبـــد اهلل الكرابييس.
-204مسلمة بن حمارب  :مسلمة بن حمارب بن دثار السدويس الكويف ،عرض عىل أبيه ،عرض عليه يعقوب احلرضمي.
-205مســـلم بـــن جندب  :مســـلم بـــن جندب أبو عبـــد اهلل اهلـــذيل موالهم املدين القـــاص 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.
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-206املســـيبي  :حممـــد بن إســـحاق بن حممد بـــن 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 كتابيهام  ،مات يف ربيع األول ســـنة ســـت وثالثـــن ومائتني.
-207مطـــر الـــوراق  :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 زيد ،وعبـــد العزيز بن عبـــد الصمد العمي ،وآخرون ،تويف ســـنة تســـع وعرشين ومئة.
-208املطوعـــي  :أبـــو العباس احلســـن بن ســـعيد بن جعفـــر 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.
-209معـــاذ  :معـــاذ بن احلـــارث أبو احلارث ويقـــال 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.
-210معـــاذ بـــن جبل  :معاذ بن جبل بـــن عمرو أبو عبد الرمحن األنصـــاري الصحايب ،تويف بالقصـــر من أرض األردن
بالغور يف طاعون عمواس ســـنة ثـــان عرشة وهو ابن ثالث وثالثني ســـنة.
القراء وقـــال وردت عنه الرواية يف
-211معاويـــة بن ايب ســـفيان  :معاوية بن أيب ســـفيان األموي ،ذكره الـــداين يف تاريخ ّ
حروف القرآن ،وأســـند عن ابن عباس تويف يف رجب ســـنة ســـتني.
-212منصـــور بـــن املعتمر  :منصور بـــن املعتمر أبو عتاب الســـلمي الكويف ،عـــرض القرآن عىل األعمـــش وروى عن
إبراهيـــم النخعـــي وجماهد ،عرض عليه محزة وروى عنه ســـفيان الثوري وشـــعبة ،تويف ســـنة ثـــاث وثالثني ومائة.
-213املفضـل  :املفضـل بـن حممـد بـن يعلي بن عامر  ،ويقـال  :املفضل بن حممد بن سـامل  ،ويقال  :حممد بن سـامل بن أيب املعايل
يب بـن سـليم بـن ربيعـة بـن زبـان بـن عامـر بـن ثعلبة ابـو حممـد الضبـي الكـويف  :مقـرىء نحـوي  ،اخذ
بـن يعلى بـن سـامل بـن ُأ ّ
القـراءة عرضـا عاصـم بـن ايب النجـود واألعمـش  ،روى القـراءة عنـه عيل بن محزة الكسـائي  ،ومات سـنة ثامن وسـتني ومائة.
-214املنقـــري  :املنقـــري رشاحيـــل املنقري؛ له صحبـــة ورواية عن النبي صىل اهلل عليه واله وســـلم ،يعد يف الشـــاميني،
روى عنه أبـــو زيد اهلوزين.
-215املنهـــال بن عمـــرو  :املنهال بن عمـــرو األنصاري ويقال األســـدي الكويف ثقة مشـــهور كبري ،عرض عىل ســـعيد
بـــن جبري ،عرض عليـــه حممد بن عبد الرمحـــن بن عبد أيب ليـــى وروى عنه منصـــور واألعمش وشـــعبة واحلجاج.
-216موســـى 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.
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-217نافـــع  :نافـــع بن عبد الرمحـــن بن أيب نعيم أبو رويـــم 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.
-218نصر بـن عاصـم  :نصر بـن عاصم الليثـي ويقال الدؤيل البصري النحوي قرأ القرآن عىل أيب األسـود الدؤيل وسـمع
مـن مالـك بـن احلويـرث وأيب بكـرة الثقفـي قـال الـداين روى عنـه القـراءة عرضـا عبـداهلل بـن أيب إسـحاق اخلرضمـي وأبـو
عمـرو بـن العلاء وسـمع منـه قتادة وروى عنـه مالك بن دينار ويقـال إنه أول من نقـط املصاحف وتويف قديام قبل سـنة مئة.
يب أبـــو عمرو اجلهضمي البـــري احلافظ روى القـــراءة عرض ًا عن
-219نـــر بـــن عيل  :نرص بن عـــي بن صهبان بن 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 مخســـن ومائتني.
عرضا عـــن عبد اهلل بن
-220نعيـــم  :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
-221النقـاش  :حممـد بـن احلسـن بـن حممد بـن زياد بن هارون ،أبـو بكر النقاش ،أصلـه 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 اعتمـد الداين يف التيسير عىل رواياتـه للقراآت ،تويف سـنة  351هـ.
-222النهـرواين  :احلسين النهـرواين ،روى القـراءة عـن سـليم ،روى القـراءة عـن الثالثـة ،جعفـر بـن أمحد الـوزان انفرد
عنهم .
-223نـــوح القـــارئ  :نوح القـــارئ ،ذكره احلافظ أبـــو عمرو وقال قال حممد بن احلســـن النفاش ثـــم كان بعد أيب عمرو
بـــن العالء يعني من رواة احلـــروف املتصدرين نوح القـــارئ وذكر مجاعة.
-224هـــارون األعـــور  :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 البغدادي ،قرأ عىل أيب عمر حفص بن ســـليامن األســـدي صاحب عاصم
-225هبـــرة  :هبرية بـــن حممد ّ
اخلزاز.
بـــن أيب النجود ،وقرأ عليه أبو عيل َحســـنون بـــن اهليثم الدُ َويـــري ،وروى عنه أبو جعفر أمحد بـــن عيل ّ
-226هشـــام  :هشـــام بن ســـليامن املخزومـــي املكـــي ،روى القراءة عرض ًا عن إســـاعيل القســـط عن ابـــن كثري ،روى
القـــراءة عنه عرضـــ ًا عبد الوهاب بـــن فليح.
-227ورش  :ابـــو ســـعيد عثـــان بن ســـعيد املرصي قـــارئ أهل مرص يعـــرف بورش قرأ عىل نافع ،ومات ســـنة ســـبع
وتســـعني ومائـــة بمرص قال وإنـــا لقب بورش لشـــدة بياضـــه وورش عندهم شـــئ يصنع من اللبن فســـمي به.
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-228وقـــاء بـــن إياس  :وقاء بن اياس االســـدي الوالبـــي ويقال اجلنبي أبو يزيـــد الكويف .روى عن جماهـــد وأيب ظبيان
اجلنبـــي وعيل بن ربيعـــة وعزرة بن عبدالرمحن وســـعيد ابن جبـــر وبكر بن االخنـــس واملختار بن فلفـــل ،وعنه الثوري
وابـــن املبـــارك وأبو معاوية ومـــروان بن معاوية وحييـــى القطان ويزيد بن هـــارون وآخرون.
-229الوليد بن حســـان  :الوليد بن حســـان التوزي البـــري ،روى القراءة عرض ًا عن يعقوب بن إســـحاق احلرضمي،
روى القراءة عنه عرضـــ ًا حممد بن اجلهم.
-230الوليـــد 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.
-231حييـــى  :حييـــى بن أيب إســـحاق احلرضمي موالهم البـــري 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 .
-232حييـــى بن ســـام البرصي  :حييى بن ســـام بـــن أيب ثعلبة أبـــو 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.
-233حييـــى بـــن عامرة الـــذراع  :حييـــى بن عامرة بـــن 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.
-234حييـــى بـــن وثـــاب  :حييى بن وثاب األســـدي الكـــويف القاريء مـــوىل بني أســـد روى عن ابن عبـــاس وابن عمر
وعـــن مـــروق وعبيدة الســـلامين وزر وأيب عبـــد الرمحن الســـلمي وأيب عمـــرو الشـــيباين وعلقمة واألســـود وقرأ عىل
بعضهم .
-235يعقـــوب  :يعقـــوب بن إســـحاق بن زيد بن عبد اهلل ابن أيب إســـحاق أبـــو 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 ،
مـــات يف ذي احلجة ســـنة مخـــس ومائتني وله ثامن وثامنون ســـنة .
-236اليـــاين  :طاوس بن كيســـان اليـــاين اجلندي  -بفتح اجليـــم والنون  -؛ كان أحـــد 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.
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-237يزيـــد بـــن رومان  :يزيـــد 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.
-238يزيـــد بن القعقـــاع  :أبو جعفر يزيد بن القعقـــاع القارئ ،موىل عبـــد اهلل بن عياش بن أيب ربيعـــة املخزومي عتاقة،
ويعـــرف أبو جعفـــر املذكور باملـــدين؛ أخذ القـــراءة عرض ًا عن عبـــد اهلل بن عباس  ،وعـــن مواله عبد اهلل بـــن عياش بن
أيب ربيعـــة ،وعـــن أيب هريرة  ،وروى القـــراءة عنه عرض ًا نافـــع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم وســـليامن بن مســـلم بن مجاز
وعيســـى بـــن وردان احلـــذاء وعبد الرمحن بـــن زيد بن أســـلم ،وله قراءة،مـــات أبو جعفر يزيـــد بن القعقاع ســـنة اثنتني
وثالثـــن ومائة باملدينة.
-239اليزيـــدي :أبـــو حممد  ،حييى بن املبـــارك بن املغرية العدوي البـــري النحوي  ،وعرف باليزيـــدي التصاله باألمري
يزيـــد بن منصـــور خال املهدي  ،يـــؤدب ولده  ،جـــود القرآن عـــى أيب عمرو املازين  ،وحـــدث عنه  ،وعـــن ابن جريج
تـــا عليـــه خلق  ،منهـــم أبو عمر الـــدوري وأبو شـــعيب الســـويس ،وكان نظريا للكســـائي  ،جيلس للناس يف مســـجد
مع الكســـائي لإلفـــادة  ،فكان يؤدب املأمون  ،وكان الكســـائي يؤدب األمني  ،عاش أربعا وســـبعني ســـنة  ،وتويف ســـنة
اثنتني ومائتني .
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