
 التعريف ابلرواة عن القراء السبعة: حماضرة

 الثالث الزائدة على العشرة التعريف أبئمة القراءات         

 

 .وورش قالون مها: انفع راواي

 .زهرة بين موىل وردان، بن مينا بن عيسى موسى أبو فهو: قالون فأما

 .جيد ابلرومية قالون ألن قراءته، جلودة بقالون ولقب

 .مرة غري انفع على قرأت قال له؛ ربيبا كان ألنه كثريًا، به واختص انفع، على قرأ

 ..ومائتني عشرين سنة تويف

 موالهم القرشي سعيد أبو إبراهيم، بن سليمان بن عمرو بن هللا عبد بن سعيد بن عثمان فهو: ورش وأما  
 .املصرية ابلداير اإلقراء رائسة إليه انتهت املصري؛ القبطي

 .ومائة ومخسني مخس سنة ختمات عدة انفع على قرأ ومائة؛ عشر سنة ولد

 .معروف أبيض طائر الورشان من بياضه، لشدة بورش لقب

 ..ومائة وتسعني سبع سنة تويف

 .وقنبل البزي: مها كثري ابن وراواي

 ومؤذن مكة، مقرئ بزة، أيب بن انفع بن القاسم بن هللا عبد بن حمم د بن أمحد احلسن أبو هو: فالبز ي
 .احلرام املسجد

 .ومائة سبعني سنة ولد

 .كثري ابن عن قسطنطني بن هللا عبد بن وإمساعيل عباد بن شبل عن سليمان بن عكرمة عن روى

 ..ومائتني مخسني سنة تويف

، موالهم، املخزومي عمر أبو جرجة، بن سعيد بن حمم د بن خالد بن الرمحن عبد بن حمم د: وقنبل  املكي 
 .بقنبل امللقب



 .ومائة وتسعني مخس سنة ولد

 على أيضا وقرأ كثري، ابن عن ومعروف وشبل القسط عن وهب عن النبال حمم د بن أمحد على قرأ
 .البز ي

 ..ومائتني وتسعني إحدى سنة تويف

  

 .والسوسي الدوري   مها البصري عمرو أيب وراواي

 .الد وري البغدادي، األردي، صهبان، بن العزيز عبد بن عمر بن حفص عمر أبو: فالدوري

 أيب عن اليزيدي على قرأ علمه، وسعة سنده لعلو احلذاق، عليه وازدحم اآلفاق، من وُقصد عمره، طال
 .عمرو

 ..ومائتني وأربعني ست سنة شوال يف تويف

 شعيب أبو الرستيب، مسرح بن اجلارود بن إبراهيم بن إمساعيل بن هللا عبد بن زايد بن صاحل: والسوسي  
 .السوسي  

 .عمرو أيب عن اليزيدي على قرأ

 ..سنة تسعني قارب وقد ومائتني، وستني إحدى سنة أول يف مات

 .ذكوان وابن هشام مها الشامي وراواي

 دمشق أهل شيخ الد مشقي؛ الس لمي الوليد أبو مسرية، بن نصري ابن عمار ابن فهو: هشام فأما
 .وخطيبهم ومفتيهم

 .ومائة ومخسني ثالث سنة ولد

 .عامر ابن عن الذماري حيي عن خالد بن عراك عن القراءة أخذ

 ..ومائتني وأربعني مخس سنة تويف

 موالهم، البهراين حمم د وأبو عمرو أبو ذكوان، بن بشري بن أمحد بن هللا عبد: فهو ذكوان، ابن وأم ا
 .املقرئ الد مشقي



 .عامر ابن عن احلارث بن حيي عن متيم بن أيوب على قرأ

 مسجد يف هشام انئب كان لعله أو الصلوات، يف يؤم ذكوان ابن وكان اخلطيب، كان هشاما إن قيل
 .دمشق

 .ومائتني وأربعني اثنتني سنة شوال، من بقيتا لليلتني اإلثنني يوم( هللا رمحه) ذكوان ابن تويف

 .وحفص شعبة مها عاصم وراواي

 .حن اطا كان اإلمام، الكويف األسدي سامل بن عياش بن بكر أبو: فشعبة

 .وشعبة كنيته أنه قوالن ذلك وأصح امسه يف اختلف

 .وتسعني مخس سنة ولد

 والعمل، العلم كثري حجة إماما، سيدا وكان سنة، صاحب وكان عاصم، على مرات ثالث القرآن قرأ
 .القرين منقطع

 .ومائة وتسعني ثالث سنة األوىل مجادى يف تويف

 .عاصم زوجة ابن الكويف، الغاضري موالهم، األسدي أبوعمر سليمان، بن هو: وحفص

 .تسعني سنة ولد

 .سنة تسعني وعاش مرارا، عاصم على قرأ

 .ومائة مثانني سنة تويف

 .وخالد خلف مها الزايت محزة وراواي

 .الثالثة أحد البز ار، املقرئ البغدادي حمم د أبو غراب، بن طالب وقيل ثعلب، بن هشام ابن هو فخلف

 .فاضال عابدا وكان محزة، صاحب عيسى بن ُسليم على قرأ

 .ومائتني وعشرين تسع سنة اآلخرة مجادى يف تويف

 املقرئ، األحول الكويف الصرييف موالهم، الشيباين هللا عبد أبو عيسى، ابن وقيل خالد، ابن هو وخالد
 .سليم صاحب



 .ومائتني عشرين سنة تويف

 .عمرو أيب صاحب والد وري احلارث أبو مها الكسائي وراواي

 .املقرئ البغدادي خالد بن الليث هو احلارث وأبو

 .أصحابه بني من املقدم وكان الكسائي على قرأ

 .ومائتني أربعني سنة تويف

 .األخري هذا ترمجة وسبقت وخلف ويعقوب جعفر أبو فهم الثالثة القراء وأما

 .مشهور مدين القعقاع بن يزيد هو جعفر فأبو

 هللا رضي) عباس وابن هريرة أيب على وقرأ ،املخزومي ربيعة أيب بن عياش بن هللا عبد مواله على قرأ
 .(عنه هللا رضي) كعب بن أيب   على قراءهتم عن( عنهم

 .وغريهم مج از وابن وردان وابن انفع عليه قرأ

 ورقة مثل فؤاده إىل حنره بني ما نظروا القارئ، جعفر أبو ُغس ل ملا(: ))تعاىل هللا رمحه) انفع قال
 .((القرآن نور أنه حضره من شك فما املصحف،

 .سنة وتسعني ني ف عن ذلك؛ غري وقيل وعشرين، مثان وقيل ومائة، وعشرين سبع سنة تويف

 .البصرة أهل قارئ موالهم، احلضرمي إسحاق، أيب بن هللا عبد بن زيد بن إسحاق ابن هو ويعقوب

 وبرع ،شرنقة بن وشهاب ،ميمون بن ومهدي ،العطاردي األشهب أيب وعلى ،سليمان بن سالم على قرأ
 .اإلقراء يف

 حامت وأبو ،املكفوف وأمحد ،والتوزي راوايه، ومها رويس املتوكل بن وحمم د ،املؤمن عبد بن روح عليه قرأ
 .سواهم وخلق الدوري، عمر وأبو ،السجستاين

 .ومائتني مخس سنة احلجة ذي يف تويف


