
 عنهم هللا رضي السبعة القراءات أبئمة التعريف

 .الكرمي القرآن كلمات اختالف أوجه من السبعة األئمة إىل يعزى ما هي: السبع القراءات-

 أعيان وهم ودراية، رواية الناس قراءهتم على وحرص اآلفاق يف اشتهروا الذين هم: السبعة األئمة-
 هللا رمحه جماهد بن بكر أبو اإلمام اختارهم الذين وهم للهجرة، والثالث الثاين القرن يف األمصار أئمة

 كتابه يف الداين عمرو كأيب بعده، من القراء األئمة هنجه عى وسار السبعة، كتابه يف قراءاهتم لنقل تعاىل
 .التيسري فيها نظم اليت األماين حرز قصيدته يف والشاطيب التيسري،

 بن عاصم عامر، بن هللا عبد العالء، بن عمرو أبو كثري، بن هللا وعبد نعيم، أيب بن انفع: وهم-
 .الكسائي محزة بن علي الزايت، حبيب بن محزة النجود، أيب

 :ورواهتم السبعة ابلقراء تعريف

 .انفع: األول القارئ

 .املدين املقرئ رومي أبو موالهم الليثي نعيم أيب بن الرمحن عبد بن انفع اإلمام هو

 .أخالق وطيب دعابة صاحب ،حالكا أسود كان

 .«.التابعني من سبعني على قرأت»: قال املدينة، اتبعي من طائفة على قرأ

 يزيد جعفر وأيب ،هريرة أيب صاحب األعرج هرمز بن الرمحن عبد: مخسة على تالوته واشتهرت»
 عمرو أبو وقال ؛»رومان بن ويزيد ،اهلذيل جندب بن ومسلم نصاح، بن وشيبة  العشرة أحد القعقاع بن

 رومان، بن ويزيد جندب، بن ومسلم نصاح، بن وشيبة القارئ، جعفر وأيب األعرج، على قرأ»: الداين
 . »خوات بن وصاحل

 ،أسلم بن زيد على أيضا انفع وقرأ ؛... ،زيد بن خارجة على أيضا انفع وقرأ»: األندرايب وقال
 .«.راشد بن رشد على انفع وقرأ ؛...

 وردان بن وعيسى ،جعفر بن وإمساعيل مالك، القدماء من عليه فقرأ طويال، دهرا الناس وأقرأ»
 ،إبراهيم بن ويعقوب ،والواقدي ،املسييب إسحاق بعدهم وممن ،مجاز بن مسلم بن وسليمان ،احلذاء

 .«.مواتا  عليه قرأ من آخر وهو ،أويس أيب بن وإمساعيل وورش، وقالون،



 رومي، أاب اي أو هللا، عبد أاب اي»: له فقيل املسك، رائحة فيه من يشم   تكلم إذا كان انفعا إن قيل
 يقرأ وهو وسلم عليه هللا صلى النيب رأيت ولكن   طيبا، أمس ما»: قال ،«تقرئ؟ قعدت كلما أتتطيب

 .«.الرائحة هذه يف   من أشم الوقت ذلك فمن يف ، يف

 .ومائة وستني تسع سنة  تُويف

 هللاه  وهأهِطيُعوا ب هْيِنُكمْ  ذهاته  وهأهْصِلُحوا هللاه  ات َُّقوا[»: قال ،«أوصنا»: أبناؤه له قال الوفاة، حضرته ملا  
 .«.[1 األنفال] ]مُّْؤِمِننيه  ُكنُتم ِإن وهرهُسولههُ 

 .كثري ابن: الثاين القارئ

 .املطلب بن كثري بن هللا عبد اإلمام هو

 .القراءة يف املكي ني إمام ، املكي   الد اري، الكناين، علقمة بن عمرو موىل معبد أبو

 .»عباس ابن موىل ودرابس ،جماهد وعلى ،املخزومي السائب بن هللا عبد على قرأ»

 ،قسطنطني بن وامساعيل ،مشكان بن ومعروف ،عباد بن وشبل العالء، بن عمرو أبو عليه قرأ»
 .«.وطائفة

 طويال الل حية، أبيض مفوها، بليغا، فصيحا، كان كثري بن هللا عبد أن وبلغنا»: الذهيب قال
 .«.ووقار سكينة عليه ابحلناء، خيصب العينني، أشهل أمسر، جسيما

 ..ومائة عشرين سنة مبكة تُويف

 .البصري عمرو أبو: الثالث القارئ

ن اإلمام هو  .املازين مث التميمي، احلصني بن هللا عبد بن عمار بن العالء بن زاب 

 ..سبعني سنة يلوق وستني، مثان سنة ولد

 .«.والشعر والعربية، الكرمي، ابلقرآن الناس أعلم كان»

 .«.كثري وابن ،خالد بن وعكرمة ،وعطاء جبري، بن وسعيد جماهد، على مبكة عرض»

 بن حيي على ابلبصرة وعرض وشيبة، رومان، بن ويزيد جعفر، أيب على ابملدينة عرض إنه وقيل»
 .«.وغريهم واحلسن ،عاصم بن ونصر ،يعمر



 وحسني ،البلخي وشجاع ،سعيد بن الوارث وعبد ،الفضل بن والعباس اليزيدي، حيي عليه تال»
 بن سعيد األنصاري زيد وأبو ،يوسف بن وسهل ،النحوي حبيب بن ويونس ،معاذ بن ومعاذ ،اجلعفي

 .«.وعدة الطويل وسالم ،أوس

 .«.البصري احلسن أايم يف لإلقراء وانتصب»

 يف العلم من صدري يف ما أفرغ أن يل هتي أ لو»: العالء بن عمرو أبو يل قال»: قال األصمعي عن
 أن   ولوال محلها، على األعمش قدر ما كتبت لو أشياء، القرآن علم يف حفظت ولقد لفعلت؛ صدرك

 .«.حروفا وذكر ،«... كذا حرف لقرأت ُقرئ، مبا إال   أقرأ أن يل ليس

 واحملد ثون والن حاة القر اء إليه، حباجة كلها العلوم أصحاب أن من وعلمه، فضله على أدل   وليس
 .وغريهم

 ..ومائة ومخسني أربع سنة وتويف سنة؛ ومثانني ستا  عاش

 .الشامي عامر ابن: الرابع القارئ

 .القراءة يف الشام أهل إمام ،الدمشقي اليحصيب ،يممت بن يزيد بن عامر بن هللا عبد اإلمام هو

 ..وعشرين إحدى سنة مولده إن وقيل ،الفتح عام ولد يقال

 على عرض وقيل عثمان، صاحب شهاب أيب بن املغرية وعن الدرداء، أيب عن عرضا القراءة أخذ»
 .«.عنه هللا رضي عبيد بن فضالة على أيضا وقرأ» ؛«.عنه هللا رضي نفسه عثمان

 .«.اخلوالين إدريس أيب بعد دمشق قضاء ويل»

 إال   بدعة فيه يرى ال اجلند، رئيس وكان اجلند، قاضي عامر ابن كان»: احلارث بن حيي قال
 .«.غريها

 ع ب د وأخوه هبا، القيام يف خلفه الذي وهو الذماري، احلارث بن حيي عرضا عنه القراءة وروى»
 ،العزيز عبد بن وسعيد ،املهاجر أيب بن وإمساعيل ،ربيعة بن وجعفر ،يزيد بن وربيعة ،عامر بن الرمحن
 .«.مالك أيب بن ويزيد املري، صبيح بن يزيد بن وخالد

 رواه، ملا حافظا أاته، فيما ثقة عاملا إماما عامر بن هللا عبد كان كان»: األهوازي علي   أبو قال
 التابعني، وخيار املسلمني، أفاضل من نقله فيما صادقا به، جاء فيما قي ما فهما، عارفا وعاه، ملا متقنا

 روايته، يف عليه يطعن وال أمانته، يف يراتب وال يقينه، يف يشك وال دينه، يف يتهم ال الراوين، وأجل ة



 يتعد   مل فهمه، إىل مرجوعا علمه، يف مشهوراا أمره، يف مصيبا قدره، يف عاليا قوله، فصيح نقله، صحيح
 .«.اخلرب فيه خيالف قوال يقل ومل األثر، إليه ذهب فيما

 ..سنة وتسعون سبع وله ،ومائة عشرة مثان سنة عاشوراء، يوم  تُويف

 .الكويف عاصم: اخلامس القارئ

 ..احلن اط الكويف موالهم، األسدي بكر أبو ،النجود أيب هبدلة بن عاصم اإلمام هو

 .«.السلمي الرمحن عبد أيب بعد ابلكوفة، اإلقراء رائسة إليه انتهت»

 .«.الشيباين عمرو وأيب» ،»حبيش بن وزر ،الس لمي الرمحن عبد أيب على قرأ»

 أحسن عاصم كان الناس؛ يقرئ عاصم جلس الرمحن عبد أبو هلك ملا»:  عياش بن بكر أبو قال
 .«.ابلقرآن صوات الناس

 وكنت السلمي، الرمحن عبد أبو إال حرفا أحد أقرأين ما»: عاصم يل قال»: عياش بن بكر أبو قال
 .«.«.زر على فأعرض عنده من أرجع

 بن بكر وأبو ،شعيب بن ومحاد ،الضيب حمم د بن واملفضل األعمش، منهم كثري، خلق عليه قرأ»
 الزايت، حبيب بن ومحزة العالء، بن عمرو أبو عنه وروى ؛ميسرة بن ونعيم سليمان، بن وحفص عياش،

 .«.القراءة من أحرفا أمحد بن واخلليل ،واحلمادان

 .واسعة رمحة هللا رمحه ؛وعشرين مثان سنة وقيل ومائة، وعشرين سبع سنة آخر تويف

 .الزايت محزة: السادس القارئ

 موالهم، التميمي الكويف، عمارة أبو احلرب، اإلمامُ  إمساعيل، بن عمارة بن حبيب بن محزة» هو
 .«.السبعة القراء أحد الزايت، صميمهم، من وقيل

 .«.بعضهم رأى يكون أن فيحتمل ابلسن، الصحابة وأدرك مثانني، سنة هللا رمحه ولد»

ت له وقيل»  واجلوز اجلنب حلوان من وجيلب حلوان، إىل الكوفة من الزيت جيلب كان ألنه الزاي 
 .«.الكوفة إىل



 بن وحمم د ،السبيعي اسحاق وأيب ،أعني بن ومحران األعمش، سليمان عن عرضا القراءة أخذ»
 وجعفر ،سليم أيب بن وليث ،ومنصور ،مقسم بن ومغرية ،مصرف بن وطلحة ،ليلى أيب بن الرمحن عبد
 .«.الص ادق حمم د بن

، ثبتا ثقة حجة، إماما كان»  حافظا ابلعربية، عارفا ابلفرائض، بصريا هللا، بكتاب قيما رِضىا
ا خاشعا، عابدا للحديث،  .«.النظري عدمي هلل قانتا ِورعا، زاهدا

 .«.أبثر إال   هللا كتاب من حرفا محزة قرأ ما»: الثوري سفيان قال

 بن وعابد محاد، أيب بن الرمحن وعبد أصحابه، أجل   ومها ،عيسى بن وُسليم الكسائي، عليه قرأ»
 بن وإبراهيم ،حمم د بن وحجاج ،موسى بن هللا وعبيد ،األزرق وإسحاق ،عطية بن واحلسن ،عابد أيب

 .«.وخلق ،اليمان بن وحيي ،اجلهم أيب بن وسعيد ،اخلزاز علي   بن وحيي ،طعمة

 مثان سنة وقيل ومائة؛ ومخسني ست سنة العراق، سواد آخر يف مدينته، حبلوان  محزة تويف»
 .«.سنة وسبعون ست وله ومائة؛ ومخسني

 .الكسائي: السابع القارئ

 الكسائي، احلسن أبو» ؛«موالهم األسدي فريوز، بن ب همن بن هللا عبد بن محزة بن علي  » هو
 .«.الزايت محزة بعد ابلكوفة اإلقراء رائسة إليه انتهت الذي اإلمامُ 

 .«.ومائة عشرين سنة حدود يف ولد»

 بن وعيسى ليلى، أيب بن حمم د وعن اعتماده، وعليه مرات، أربع محزة على عرضا القراءة أخذ»
 .«.جعفر ابن ويعقوب وإمساعيل عياش، بن بكر أيب عن احلروف وروى وغريهم؛ ،اهلمذاين عمر

 يف قيل وقد» ،«.«.كساء يف أحرمت ألين»: قال «الكسائي؟ مسيت مل»: الكسائي سئل»
 .«.آخر قول الكسائي تسميته

 مهران بن وقتيبة ،الرازي يوسف بن ونصري الليث، احلارث وأبو الدوري، عمر أبو عليه وقرأ»
 سليمان بن وعيسى ،إمساعيل بن الطيب محدون وأبو ،النهشلي سريج أيب بن وأمحد ،األصبهاين

 .«.سواهم وخلق ،سفيان بن وحمم د ،سالم بن القاسم عبيد وأبو ،األنطاكي جبري بن وأمحد ،الشيزري

، على الكسائي تعلم إمنا»: الفر اء قال جيارى؛ ال ابرعا حنواي وكان»  وقد قوم إىل جاء ألنه كربه
 التعب، أردت كنت إن: له قالوا حلنت؟ كيف قال تلحن، وأنت جتُالسنا: فقالوا عييت، قد فقال أعيا،



 من وقام ذلك، من فأنف عييت؛: فقل األمر، يف والتحري احليلة انقطاع أردت كنت وإن أهعييت؛: فقل
 .«.«. ... النحو يعلم عمن فسأل فوره،

 الرشيد مع خرجا وكاان والكسائي، احلسن بن حمم د اليزيدي حيي رثى»: السريايف سعيد أبو قال
 .«.الطريق يف فماات خراسان، إىل

 .«.سنة سبعني عاش إنه وقيل» ،«.ومائة ومثانني تسع سنة أرنبويه، بقرية ابلري ،  تويف»

 .«.ابلري   والنحو الفقه دفنا»: الرشيد قال مات وملا

 العدد، كتاب القراءات، كتاب النحو، يف خمتصر كتاب القرآن، معاين كتاب التصانيف، من له
 كتاب العدد، اختالف كتاب األصغر، النوادر كتاب األوسط، النوادر كتاب الكبري، النوادر كتاب

 املعااية أشعار كتاب احلروف، كتاب املصادر، كتاب وموصوله، القرآن مقطوع كتاب اهلجاء،
 ..القرآن يف هبا املكن اهلجاءات كتاب وطرائقها،

 ومنهم القوم، سائر عليه وتبعه السبعة؛ كتاب يف جماهد ابن ذكرهم الذين الس بعة القراء هم فهؤالء
 .األماين حرز منظومته يف الشاطيب اإلمام


