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لددإ    هللا وا الحلدد،حل    وهدددنهلل ه   مددهللا للمتقدد    وهدددنهلل ه     والمل،قبدد احلمددهلل ر  ا الملدد،     
وسدلم ومن تبملنم إبحس،   ىل يوم الهللين عبهلله و سولإ األم    صلى هللا عليإ وعلى آلإ الطيب  الط،هرين   

 تسليم، كثريا   هم، بملهلل : 

اببدإ   ومدن هداه المللدوم مد، يتمللد   المللوم ا تمللق  بتالوة القدرآ  كثدرية متبدملب    وكده ممند، مندم  ي فإ 
مبملرف  فواصه اآلايت ومب،دئن،   وم، اتف  على عهلّله ممن،   وم، و د مدن االدالف فيدإ بد  ههده المللدم ي هداا 

 البأ  .
واحلددهلليع عددن هدداا المللددم بتدد،إ  ىل بسدد  و  ،لدد  لدديإ هدداا مولددملن،   و حدد، سددمتم،و  ي هدداا الب ددع 

األعدالم الداين اغبدالوا  ي احلدهلليع عدن تر د  ألبدرزوي  من زواايه ه  وهدجزئي  من جزئي،ت هاا ا ولوع وزا
 هباا المللم وكتبوا فيإ وانظروا وحت،و وا حو  مفرداتإ .

وقدهلل ككدرت ي هداا ا ب دع تر د  هحدهلل عبدر علمد، مدن هد، و األعدالم   وهدم األبدرز واألددنر   و   
ي ك،  كلد  لم همر متملسر   وبت،إ  ىل جملهلل به  مب،  هاا المل فإ  استقحل،و  يع المللم،و الاين يمتسبو   ىل

 جملهللات .
وا ددمنا الددداع اتبملتددإ ي هددداه الددد اجم هددو البدددهللو بددداكر غسددال الملإلإدددم وكميتدددإ وسددم  و دتدددإ    عرفددد  

مللم  وثم،و المللم،و عليإ   مث هسدرد هبدرز مدن  ون عدمنم ومدن الومك،هن،   مث هككر ديئ، من صف،تإ ومك،غتإ ي 
 هختم بسم  وف،تإ ومك،هن، . ا    وهخري  ووا عمإ 

وبسن بم، قبه ه  غهلللف  ىل احلهلليع عن تر   ه، و المللمد،و ه  غبدهلله مبقهللمد  مدوجزة حدو  هداا الفدن 
 من حيع : تملريفإ ومولوعإ واستمهللاده وفوائهلل د استإ .

 .ا المل،     وغسأ  هللا التوفي  والسهللاد   واحلمهلل ر 
  

 
 
 
 

 علم الفواصل                                         
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تملريفإ :  هو علم يب ع فيإ عن هحوا  آايت القرآ  الكرمي من حيع عهللد اآلايت من كه سو ة ومد، 
 .(1)  هس اآلي  وم، خ،متتن، هو

 مولوعإ : آايت القرآ  الكرمي .
مند، حتحلديه استمهللاده : من مقهللم،ت ممقولد  عدن الحلد ،ب  مبميد  علدى األمدو  ا ست سد،غي  والادر  م

 . (2)ملكٍ  يستط،ع من خالهل، مملرف   ؤوس اآلع ومب،دئن،
 فوائهللة :

 : (3)  ملرف  عهللد اآلايت فوائهلل كثرية ومم،فع ّ   ميكن ككره، إبجي،ز على الم و الت،ا
وي حكمندد، اآليدد     -صددلى هللا عليددإ وسددلم -المللددم    كدده ثددالق آايت قحلدد،  ممل ددزة للمدد   -1

 بطوهل، تل  الثالق القحل،  .الطويل  اليت تملهلل  
ِ   ُكمدُتم  ِي  إي داٍل مِّ د، غدإز ل مإد،   ووجإ كل  ه  هللا تمل،ىل هعلن الت هللع ابلسو ة الواحهللة فق،  سب ،غإ : }وإ

ُتم  صإ،ِدِق إ{  ن ُدوِ  اّللِّ ِ    ُكمد  اوُكم مِّ ث ِلِإ وإاد ُعوا  ُدنإهللإ ن مِّ   سدو ة البقدرة (   -23) عإلإى عإب هلِلانإ فإأ ُتوا  ِبُسو إٍة مِّ
والسدو ة تحلدهللأب  قحلددر سدو ة كمد، تحلددهللأب   دو  سدو ة    وهقحلددر سدو ة ي القدرآ  هددي سدو ة الكدوثر وهددي 
ثدددالق آايت قحلددد،     فثبددد  ه  كددده ثدددالق آايت قحلددد،  ممل دددزة   وي قولددد، اآليددد  الواحدددهللة الطويلددد  الددديت 

 تك،فئن، .
ه  هاب عمددرو بددن ( 4) ككددر السديو يلددم   فقدهلل مملرفد  الوقددوف ا سدمو  يتوقددف علدى مملرفدد  هداا المل -2
  الوقدف عليدإ سدم    ك،  يتملم هلل الوقوف على  ؤوس اآلع ويقو  : هو هحالُّ  ا   فقهلل قد،  بملهدنم: الملالو  

: األفهه الوقوف على  ؤوس اآلايت و   تمللق  مب، يملدهلله، اتِّب،عد، قولإ  ( 5) البينقي ي البملالغقه عن و  .
  وسم تإ . -ل ى هللا عليإ وسل م ص -هلإهللع  سو  هللا 

                                                
 . 30( مردهلل االال   ىل مملرف  آع القرآ  لملبهللالرزاأب علي  براهيم  ص1)

 . 7ص  مهلل بن رلوا ل درح ا خلاليت (2)

(   احملر  الوجيز ي عهلل آع الكت،ا  238/  1(   مم،هه الملرف،  للز ق،ين ) 82/  1اإلتق،  ي علوم القرآ  للسيو ي ) (3)
 . 25الملزيز لملبهللالرزاأب علي  براهيم ص

 . ( 233 /1) اإلتق،  (4)

 ( مل هجهلله ي ا طبوع . 5)
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بتدد،إ  ملرفدد  هدداا المللددم لحلدد   الحلددالة   فقددهلل قدد،   ددع مددن الفقندد،و :    مددن تملددا  عليددإ حفدد   -3
فدإكا مل يكدن ع، د، ابلفواصده فإغدإ يتملدا  عليدإ حتهلليدهلل سدبع آايت   ( 1)الف،حت  فملليدإ ه  يقدره سدبع آايت بدهللهل، 

 ليقرهه، .
فإ  من دروط ص   االطب  عمهلل  ع من الفقن،و قراوة آي  ك،مل  فين،    اعتب، ه لحل   االُطب    -4

 فإكا مل يكن ع، ، ابلفواصه عسر عليإ مملرف  م، تحلح بإ االطب  . 
  -صلى هللا عليدإ وسدلم  -اعتب، ه ي السو ة اليت تقره ي الحلالة هو م، يقوم مق،من، فقهلل ثب  هغإ  -5

 . (2)ئ  " ك،  يقره ي الحلبح ابلست   ىل ا ،
بتدد،إ  ىل هدداا المللددم لل حلددو  علددى األجددر ا وعددود ي قددراوة عددهللد مددن اآلايت ي الحلددالة هو ي  -6

عددهللد مددن األح،ديددع ي هدداا البددأ    -صددلى هللا عليددإ وسددلم -الليدده هو عمددهلل المددوم . فقددهلل  ثبدد  عددن المدد  
 ممن، :

صدلى هللا عليدإ وسدلم  -  هللا قد،  : قد،   سدو  - لدي هللا عمنمد، -عن عبهلل هللا بن عمرو بن المل،ص 
:  من ق،م بملبر آايت مل يكتال من الا،فل    ومدن قد،م مبئد  آيد  كتدال مدن القد،غت    ومدن قد،م  لدف آيد    -

 . ( 3)كتال من ا قمطرين "
: " هبدال هحدهللكم  -صلى هللا عليدإ وسدلم  -ق،  : ق،   سو  هللا  - لي هللا عمإ  -وعن هيب هريرة 
فددثالق آايت  "  قدد،  : قلمدد، : غملددم   قدد،  :؟ "   جيددهلل فيددإ ثددالق خلفدد،ت  دد،  ع دد،م  كا  جددع  ىل ههلددإ ه

 .(4)يقرههن هحهللكم ي صالتإ خري لإ من ثالق خلف،ت  ،  ع ،م " 
اعتب،  هاا الفن ي ابا اإلم،ل    فإ  من القراو من يوجدال  م،لد   ؤوس آايت ي بملدل السدو    -7 

ة والكس،ئي مُييالهن،   وهم، و ش وهبو عمدرو فإهنمد، يقلالهند، .فمدن خ،ص  كرؤوس آع سو ة  إ والم م ف مز 
 م، حقإ التقليه .فيمل يملرف  ؤوس اآلايت فإغإ لن مييه م، حقإ اإلم،ل  ولن يقله 

                                                
وهاا القو  فيإ غ ر   فإغإ   دليه ص يح يملههلله   به الحلواا ه  من مل بف ن، ك،مل  فملليإ قراوة بملهن،   فإ  مل بف    (1)

لسيه اجلرا    وهللا هعلم  ) يم ر ل ديئ، ممن، البت  فإغإ يقره م، تيسر من القرآ    فإ  مل يستطع فإغإ ياكر هللا مب، يملرفإ من الاكر
 . ( 221/  1 لإلم،م البوك،ين ) األزه،  حهللائ  على ا تهللف 

  - لي هللا عمإ  -( كالمه، عن هيب برزة األسلمي 1494(   ومسلم حهلليع  قم )  547(  واه  البخ، ع حهلليع  قم ) 2)
 ( .642 واه هبو داود وص  إ األلب،ين ي السلسل  الحل ي   )  (3)

 ( .1908 واه مسلم  حهلليع  قم ) (4)
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 (1)يزيد بن القعقاع

 واألو وز  بو جملفر الق، ئ ا هللين يزيهلل بن القملق،ع  وقيه: فريوز ابدن القملقد،ع  وقيده: جمدهللا بدن فدري ه
 . موىل عبهللهللا بن عي،ش ابن هيب  بيمل  ا خزومي   (2)واخت، ه الاه   هدنر

 مدن وكد،    ابلق، ئ وعرف القراوة ي ا هلليم  ههه  م،م وك،  . الملبرة ي حروف القراوات األئم هحهلل 
 . اجملتنهللين ا فت 

 . ( 3) " واجلمنو  على ص تن،   خمتلف ي ثبوت قراوتإق،  الاه : " 
 . (4) : سأل  هاب جملفر: مىت علم  القرآ  ؟ ق، : زمن ممل،وي ق،   وعن بىي بن عب،د

 :  ون عن
  وعبددهلل هللا بددن عمددر بددن    وعبددهلل هللا بددن عبدد،س   وزيددهلل بددن هسددلم وهددو مددن هقراغددإ جدد،بر بددن عبددهللهللا 
 .   وهيب هريرة   ومو ه عبهللهللا بن عي،ش بن هيب  بيمل  االط،ا
 :  ون عمإو 
،عيه بن جملفدر  وسدليم،  بدن مسدلم بدن  د،ز الزهدرع  وعبدهلل الدرمحن بدن سدملهلل بدن عمد،  بدن سدملهلل    
 الددهلل او دع   مددهلل بددن الملزيددز وعبددهلل   حدد،زم هيب بددن الملزيدز وعبددهلل   ا ددهللين حفدد  بددن السددالم عبددهلل و   القدر 

 هيب بدن الرمحن عبهلل بن وانفع   القردي الرمحن عبهلل بن و مهلل   هغإ بن وم،ل    الملمرع عمر بن وعبيهللهللا
 . السمهللع مملبر هبو وجنيح   الق، ئ غمليم

 . (6)احلهلليع ص،حل:   ح،مت هبو وق، .(5)المس،ئي ق،  وكال . ثق :  ممل  بن بىيعمإ  ق، 
 .  (7)احلهلليع قليه   ثق  ك، : سملهلل بنا وق، 

                                                
مبدد،هري    (543 /5بددن حبدد،  ) ثقدد،ت   ال (446/  1)  اجلددز ع بددن غ،يدد  المن،يدد  ي  بقدد،ت القددراو  ىل :  يرجددع ي سددريتإ  (1) 

   (376/  2) ح ددر بدن  تقريدال التنددايال    (200/  33لددايال الكمد،  للمددزع  )   (124/  1) حبد،  بددن  علمد،و األمحلد، 
وفيد،ت    (287/  5) للداه  سري هعدالم المدبالو    ( 511 /  4للاه  ) ميزا  ا عتهللا     (353/  8)للبخ، عت، يخ الكبري ال

 . (347 /65 )   بن عس،كر ات يخ دمب    (274/  6) خلك،  ن باألعي،  
 . (287/  5)سري هعالم المبالو (  2 )
 .( 511 /  4 ) ميزا  ا عتهللا  (   3)
 . (287  / 5 ) سري هعالم المبالو   (275/   6 )وفي،ت األعي،   ( 4)

 .(446/   1 )غ،ي  المن،ي  ي  بق،ت القراو     (143/   1 )ات يخ ابن ممل  (5)

 . (446/   1 الس،ب  ) (6)
 . (51/ 12 )  بن ح ر لايال التنايال (7)
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مسدد   وهدو صداري  ف -صدلى هللا عليدإ وسدلم  -دخده علدى هم سدلم  زوإ المد  ككدر ي سدريتإ هغدإ  
 . على  هسإ ودع  لإ ابلربك 

الق، ئ: ك،  هبو جملفر  يقوم الليه  فإكا هقره يمملإ  فيقو  هلم: لملوا احلحلى ب  هص،بملي  وق،  انفع
 . (1)!!  حلييت من خحلل  فمهللوا ح ُ   كا: ق، و ولموه،  فك،غوا يفمللو  كل   والموم يالبإ.

 دغيد،ه وي فقين، ديمإ ي وك،  - جملفر أليب جه   ق، : ق،  هسلم  بن زيهلل ابن حهللثم،: وهال ابن وق، 
 .(2) فيإ مب، وعمل  حرامإ  وحرم  حاللإ  هحلل   كا كاك: ق،    القرآ  من آاتك م، ل  هميئ،:  -إ هبل

 . بال  ي،مر   يلقمنم  مه،   ي القراو خلف يحللي وك، 
 !! إبزا ه حىت يتحلهللأب ك، الزه،د   وقيه  غإ   الملب،د من ك، 
دغُ   د،: قد،  غملديم هيب بدن انفع عن حب،  ابن وككر  مد، غ دروا وف،تدإ بملدهلل القملقد،ع بدن يزيدهلل جملفدر هبدو هسِّ

 . (3) القرآ  غو  هغإ حهر من د  فم،: ق، . حل فا و ق  مثه ف،اده  ىل حنره ب 
هاب  : فقلد     هي  هاب جملفر على الكملب  يملد  ي ا مد،م : "  سليم،  الملمرع ق، يبعن سليم،  بن هو 

هقرئ  خواين السالم وهخربهم ه  هللا جملل  من البدنهللاو األحيد،و ا درزوق  وهقدرئ هاب    غملم : فق، ؟  فرجمل
 فدإ  هللا ومالئكتدإ يد اوو  جملسد  ابلملبدي،ت الكديإإ  الكديإإ  : يقو  ل  هبو جملفر: ح،زم السالم وقه لإ 

!!(4) . 
بّبدر :" علدى صدو ة حسدم  فقد،  للداع  آه  ا مد،م بملدهلل وف،تدإ وم، ككر من هخب، ه بملهلل موتدإ هغدإ  ئدي ي

ومددرهم ه  يحلدلوا هدداه الركملدد،ت ي   فدر هلددم وهجد،ا فددينم دعدويت غقدراويت ه  هللا قددهلل  قددرهمدن  هصد ،يب وكدده  
 .(5)! "  جوف الليه كيف استط،عوا

 سدم : يدهوق .ومئد  ثالثد  سدم  : يدهوق  ومئد  وعبدرين سدبع سدم  ي . مدهلل بدن مدروا  خالفد  ي وتوي
 . -هللا  محإ- سم  وتسمل  غيف، وع،ش وثالث    اثمت

 ( 1)  شيبة بن نصاح

                                                
 . (288/  5 )سري هعالم المبالو  (1)
 .(288/   5الس،ب  ) (2)

 .(340/  1 )  مهلل بن رلوا لدرح ا خلاليت    (275/  6 )وفي،ت األعي،   (3)
 . (73 / 22 )ات يخ دمب   (4)
 .(204/  1)  بن اجلز ع المبر ي القراوات الملبر (5)
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 .وق،لين، ا هلليم  هههق، ئ  بن سرجإ بن يملقوا ا خزومي ا هللين( 2) ،ححلإ غِ   هو ديب  بن
 . هللا تمل،ىل لإ ه  يمللمإ القرآ  ت، دعقهلل و  –وك،  موىل هل،  – سلم  ي ا ،مم  ع،ئب  وهم  هد ك هم  

 .  من ثق،ت  ج،  احلهلليعو   من قرآو الت،بمل    وهو  م،م ثق
 ألهلن،. اآلع دإ وعهلل   الس،لف ككره  هيب جملفر تربع على عرش القرّاو اب هلليم  مع ص،حبإ 

 ىم ددديب  بددن غحلدد،ح فحلددلهللِّ  دد، م،تدد  سددكيم  بمدد  احلسدد  بددن علددي بددن هيب  ،لددال  لددي هللا عددمنم قُددو 
 . و ح، قهللم لفهيل  القرآ   علين، 
 .من هلف ي الوقوف وكت،بإ مبنو  وهو هو   

 :  ون عن
  والق،سم بن  مهلل بن هيب  خ،لهلل بن مايع   وسلم  بن هيب بكر بن عبهلل الرمحن بن احل، ق بن هب،م 

  وهيب بكدر بدن عبدهلل الدرمحن    وهبيدإ غحلد،ح بدن سدرجإ بكر الحلهللي   وهيب جملفر  مهلل بن علي بدن احلسد  
 . بن احل، ق بن هب،م

 :  ون عمإو 
  وسدمليهلل بددن هيب  ،عيده بدن جملفددر  وهبدو لدمرة هغددإ بدن عيد،  الليثددي  وجد،بر بدن  سددتم البحلدرع    

     وعبدهللالرمحن بدن هيب ا دوا  هال   وسليم،  بن مسلم بن  ،ز الق، ئ  و عبهلل الرمحن بن  سد ،أب ا دهللين
 . وعبهلل ا ل  بن جريا   و مهلل بن  س ،أب بن يس،   وهبو زكري بىي بن  مهلل بن قيإ

   محدإ  م،ت سم  ثالثد  وم،ئد  ي هايم مدروا  بدن  مدهلل وقيده سدم  ثد،  وثالثد  وم،ئد  ي هايم ا محلدو  
 هللا وغفر لإ .

 
 

 (1) عبداهلل بن كثري

                                                                                                                                                          
  )             يلمل لدلمملرفد  الثقد،ت    (368/  4الثقد،ت  بدن حبد،   )   (241/  4  التد، يخ الكبدري ) ( يم ر ي سدريتإ  ىل : 1)
/  1)     للدداه  الك،دددف   (209/  1 مبدد،هري علمدد،و األمحلدد،   )   (145/  1غ،يدد  المن،يدد  ي  بقدد،ت القددراو  )   (462/  1

لدايال التنددايال    (608 / 12  ) لدايال الكمد،     (359/   65  ات يدخ دمبد  )   (335/  4  اجلدرح والتملدهلليه )   (491
 . 227  مردهلل االال  ص (181/  3لز كلي  )األعالم ل   (330/  4 )
 .(111/  2 ) م،كو  بن اإلكم،  . اغ ر :  ،ح بكسر المو  وفتح الحل،د ا خفف  ا فتوح  ا نمل  غحلإ  ِ (2)
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 . موىل عمرو بن علقم  الكم،ين   من هبم،و ف، سئ   عبهللهللا بن كثري الهللا ع ا كي هبو مملبهلل الق،  
ن ه،غئ  ه  ببه هو من ولهلل الهللا  قيه : و (   دا ع ) للملط،  مبك  وههه مك  يقولو   وك،  عط، ا  

 . (2)هو موىل ب  عبهلل الهللا : وق،  هبو غمليم ا صبن،ين .متيم الهللا ع 
وقهلل هثىن عليإ المللم،و وعرفوا قهلل ه .  ك،   م،م الم،س ي القراوة مبك  حتفإ السكيم  وبو إ الوق،   

 . (3)" ك،  ثق : "علي بن ا هللي  ومن كل  قو  
 .(4)"ثق  ولإ هح،ديع ص،حل  :" وق،  ابن سملهلل 

 وقهلل عرف بتمكمإ من قراوة القرآ    به هو  م،م مربِّز فين، .
  . (5)"بن كثري  هي  هاب عمرو بن الملالو يقره على عبهللهللا: " ،د بن سلم  يقو  مح

 . (6)" مل يكن مبك  هقره ممإ ومن محيهلل بن قيإ :" وق،  ابن عييم 
 .(7)"  ابلقرآ  فحلي ،  جال فرهي  كثري  بن عبهللهللا  هي "  :ر بن ح،زم وق،  جري 

 . (8)" ليإ ص، ت قراوة ههه مك  وبإ اقتهللن هكثرهم : " وق،  هبو عبيهلل 
 : عن  ون

 ابن موىل وعكرم    مطملم بن الرمحن عبهلل ا من،  وهيب الزبري  بن هللا وعبهلل عب،س  ابن موىل د ابس 
 .  القرآ  عليإ وقره   ا كي جرب بن وجم،ههلل   زدعاأل وعلي   عب،س

 
 : عمإ  ونو 

                                                                                                                                                          
             تقريدددددددال التندددددددايال    (468/  15 )لدددددددايال الكمددددددد،       (282/ ص  1 ) بقددددددد،ت ابدددددددن خيدددددد،ط  ( يم ددددددر ي سدددددددريتإ  ىل :1)
   (87 /1الك،دددف )   (135 /1 بددن ح ددر ) تبحلددري ا متبددإ بت ريددر ا بددتبإ   ( 322 / 5لددايال التنددايال  )   (318 / 2 )

 . ( 316/  1للز ق،ين )مم،هه الملرف،  

 .(322/   5 )لايال التنايال  (2)

 ( . 5/322الس،ب  )  (3)
 ( . 5/322( الس،ب  )  4)
 .(469/  15 )لايال الكم،   (5)
 . (322  /  5 )لتنايال لايال ا (6)
 . (381/   1لإلم،م همحهلل )  الملله ومملرف  الرج،   ( 7)
 . (470 /15) لايال الكم،  (8)
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   ح،زم بن وجرير    السختي،ين وهيوا   قسطمط  بن عبهللهللا بن و  ،عيه   همي  بن   ،عيه 
 وعبهلل   عب،د بن ودبه   عييم  بن وسفي،    ص،حل بن وزممل     سلم  بن ومح،د   ا روزع واقهلل بن واحلس 

   ا كي حبيال بن وعمر    جريا بن ا ل  وعبهلل    جنيح هيب بن هللا وعبهلل   ثيمخ بن عثم،  بن هللا
  وغريهم كثري .
 . ومئ  عبرين ي سم  - محإ هللا  -توي  

 
 (1) عاصم اجلحدري

 . من ب  قيإ بن ثمللب   البحلرع ع ع،صم بن المل ،إ اجل هلل   (2)رهبو جمبِّ هو 
 .   ثق  ع،صم اجل هلل ع هو ص،حال القراوة ابن ممل :عمإ ق،   وهو  م،م مقرئ مفسر .

دن،دة  جه  هج،ز دن،دة ع،صم اجل هلل ع وحهلله فق،  الرجه: جتيز علي    الق،لي ايس،  و وع ه  
 .( 3) غإ ع،صم   : غإ ع،صم  ايس  ق، ف! ؟ واحهلل

 . (4)" قراوتإ د،كة مل تثب  ق،  الاه  : "
  ون عن : 

وعمر   و بىي بن يملمر    واحلسن البحلرع    ع،صم  و غحلر بن   سليم،  بن قت  عن ابن عب،س 
عن الم  صلى هللا عليإ وسلم قره عليإ  ةو ون حروف،  عن هيب بكر   عقب  بن ظبي،   و  بن عبهلل الملزيز

 عرل،  هبو ا ما  سالم بن سليم،  وعيسى بن عمر الثقفي

 
 

 و ون عمإ : 

                                                
)            اجلدرح والتملددهلليه    (235/  7الطبقد،ت الكدربن  بددن سدملهلل)   (486/  6التد، يخ الكبددري )يم در ي سدريتإ  ىل :   ( 1) 
 للحلدفهللع الدواي ابلوفيد،ت   (154/  1غ،يد  المن،يد  )  (  60/ 2اإلكم،  )   (428/  2 )ات يخ اإلسالم للاه     ( 349/  6
 (5  /317 ) . 
 1)            غ،يد  المن،يد  ي  بقد،ت القدراو ( . اغ در :  ابجليم والبد  اجململمد  مبدهللدة مكسدو ةهكاا لبطن، ابن اجلز ع )  ( 2) 
/ 154) . 

 . 88صهخب،  القه،ة لوكيع بن اجلراح  (3 ) 
 . ( 428/  2ات يخ اإلسالم للاه  )(  4)
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ه، و    و ا مللي بن عيسى الو اأب   و بهللاخ وهيثم بن ال   و  الم وع وهمحهلل بن موسى الل،ل،ع ،ه
 وغريهم .وسليم،  بن سليم،     األعو 

 . توي سم  ث،  وعبرين وم،ئ 
مسمع بن ع،صم ق، : حهلل ث   جه من آ  ع،صم اجل هلل ع  ق، :  هي  ع،صم،  احل هلل ع بملهلل  ون 

ي  ول  من  اي  اجلم  هان  موتإ بسمت  فقل : هليإ قهلل م ؟ ق، : بلى  قل : فأين هغ ؟ ق، : هان وهللا
وغفر من هص ،يب جنتمع كه ليل   مل  وصبي تن،  ىل بكر بن عبهلل هللا ا زين فمتالقى. ق، : قل : ه واحكم 

 .(1)؟ ق، : هين،ت بلي  األجس،م و ح، تتالقى األو اح وهجس،مكم

 (2)عطاء بن يسار
صلى هللا عليإ  - ميموغ  زوإ الم  ص موىللي الق،هبو  مهلل عط،و بن يس،  اهلالا ا هللين الق،هو 

 . يس،  هبم،وهخو سليم،  وعبهلل ا ل  وعبهلل هللا وهو    -وسلم
 .هد ك زمن عثم،  وهو صاري    وقهلل وهو من كب،  الت،بمل   سم  تسع عبرة ولهلل 

 .وقهللم محلر وك،  ههلن، يكموغإ  يب يس،    قهللم الب،م وك،  ههلن، يكموغإ  يب عبهلل هللا 
على  وهو  م،م ثق  مكثر من  واي  احلهلليع   اتف  األئم    الرواي  ي حروف القرآ و دت عمإ 

 .توثيقإ
ق،  هب،م بن   وقهلل ادتاه ابلقه،و وك،  علم، من هعالمإ .  ك،  ص،حال قحل  وعب،دة وفهه

 . (3)" م،  هي  ق،لي، خريا من عط،و بن يس، "عروة: 
 
 

  ون عن :
                                                

 .  (373/  2)  بن اجلوزع ا مت م  (1)
)     سدري هعدالم المدبالو    (22/  1)  لداه  لالملرب ي خرب مدن غدرب   (199/   5الثق،ت  بن حب،   ) يم ر ي سريتإ  ىل :  (2)
   (114/  1،  ) حلددددمبدددد،هري علمدددد،و األم    (5/  1)  سدددديو يلل بقدددد،ت احلفدددد،     (229/   1غ،يدددد  المن،يدددد  ) (   448/   4

 6)             رح والتملدهلليه اجلد   (90/  1)للداه   تداكرة احلفد،    (173 /5الطبق،ت الكربن)    (461/  6الت، يخ الكبري ) 
لدددايال    (394/ 1م ) موسدددوع  األعدددال   (373/  3)للمليددد  األخيدد،      ماددد،ين(460 /1)ع   لمدددوو ل لددايال األ ددد،و   (338/

  . (125/ 20الكم،  ) 

 . (461/  6 )الت، يخ الكبري  ( 3)
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هيوا  وابن عمر  وابن عب،س  وابن عمرو بن    وهيب هللا بن سالم  وعبهلل  ابن مسملود  وُهىّب بن كملال
زيهلل بن خ،لهلل  ومو تإ ميموغ   هريرة   وزيهلل بن اثب   و    وهيبعسمليهلل االهلل     وهيبيواقهلل الليث المل،ص  وهيب

 . عمنم -هللا  ي ل -
 :  ون عمإ

 بن الرمحن عبهلل بن   ،عيهو  ،ع،ت من الت،بمل   ممنم هبو سلم  بن عبهلل الرمحن  وعمرو بن ديم،   
 .خل  كثري  وغريهم هللا عبهلل بن ودري    هسلم بن زيهلل  و  اجلاامي سوادة بن وبكر   كؤيال هيب

  وعمره وقيه ه بع وتسمل  وقيه سبع وتسمل    سم  ثالق وم،ئ  ابإلسكمهلل ي   - محإ هللا  -م،ت 
 و  سم  .ه بع وث،غحيمئا 

 (1) بن عامر عبداهلل 
 هحهلل القراو السدبمل     اتبملي جليه  بن ع،مر بن يزيهلل بن متيم بن  بيمل  الي حل  الهللمبقي عبهللهللاهو  

. 
 : هبو عمرا  .( 2) -كم، يقو  ا زع   -قيه ي كميتإ ث،غي  هقوا  !! هص ن، 

 .وهو فخا من محري ع،مر بن دمه،  وهو من بحلال بن
: من ي،مم،؟ فاكروا ا ن،جر بدن الم،س    ق، ج،و  مه،وم، كُكر ي كل  هغإ  ،    وك،  يامز ي غسبإ

  فبلاددد  سدددليم،  بددن عبدددهلل ا لدد  فلمددد، اسدددتخلف بملددع  ىل ا نددد،جر بدددن هيب  هيب ا ندد،جر  فقيددده كاك مددوىل
:  كا ك،  هو  ليل  من  مه،  فقف خلدف اإلمد،م  فدإكا تقدهللم ابدن عد،مر فخدا بثي،بدإ واجابدإ  ا ن،جر  فق، 

 (3) !!هغ  اي من،جر ! وصهِّ  فلن ي،مم، دعيّ    ر: أتخّ  وقه
 .(4)" : األصح هغإ اثب  المسال ق،  البيخ مشإ الهللين ق،  الحلفهللع : "

 
وا  - صدلى هللا عليدإ وسدلم - ل  سدو  هللابِ : قُد وكد،  يقدو .  اهل درة مدن وعبدرين  حهللن سم  ولهلل

 . (1)   واغتقل   ىل دمب  وا تسع سم  سمت، 

                                                
   (143 /15 ) لايال الكم،     (449/   7الطبق،ت الكربن )    (156/   5الت، يخ الكبري ) ( يم ر ي سريتإ  ىل :  1) 

 . (315/  1) مم،هه الملرف،     (564 /1 )الك،دف    (403/   5الواي ابلوفي،ت )   ( 27 0 /1 )الملرب ي خرب من غرب 
 (143/  15لايال الكم،  )(  2) 

 .(403/   5 )الواي ابلوفي،ت  (3)

 .(403/  5)  الس،ب  (4)
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يدرن ي    وك،    بم،و مس هلل دمب  توىل اإلدراف علىو  ين االو   د يإ هيب بملهلل دمب  قه،و وا
 ا س هلل بهللع     غريه،. 

 وهبدو ا ند،جر  هيب بدن عبيدهللهللا بدن   ،عيه عليإ وقره   ا خزومي دن،ا هيب بن ا ارية على القرآ  قره
 . الام، ع احل، ق بن وبىي - هقراغإ من ومه، - مبكم بن مسلم هللا عبيهلل

 .واي  قراوتإ هب،م وابن ككوا  ولكن بواسط  هص ،بإ وقهلل ادتنر بر 
 : عن  ون

   ا دداح ي الا،مددهللع احلدد، ق بددن وقدديإ   عبيددهلل بددن وفهدد،ل    البدد،هلي ع ددال  بددن صددهللع هم،مدد  هيب 
 . سقعاأل بن وواثل    ببري بن والمملم،  سفي،  هيب بن وممل،وي 
 : عمإ  ونو 
 عد،مر بدن الدرمحن عبدهلل وهخدوه زبدر  بدن الملالو بن هللا هللوعب   يزيهلل بن و بيمل    ا حلرع  بيمل  بن جملفر 

 بدن وبدىي الرق،ددي  يزيدهلل بدن وممل،ويد  الزبيدهللع  الوليدهلل بدن و مدهلل ج،بر  بن يزيهلل بن الرمحن وعبهلل الي حل  
 . القراوة ي خليفتإ وهو - الام، ع احل، ق

هللا      محدإ  - سم  ملو وتسسبع  ولإ   ومئ  عبرة ث،ين سم  احملرم من ع،دو او هو  يبهللمب   م،ت
- .  

 (2)شريح بن يزيد

 وهددو والددهلل حيددوة بددن دددريح    البدد،م ئمقددر  ا دد،ك  هبددو حيددوة دددريح بددن يزيددهلل احلهددرمي احلمحلدديهددو 
 . احل،ف 

 . والمس،ئي داود هبو لإ  ونو   ( 3) م،م ثق  عهلله ابن حب،  من  ل  الثق،ت
 . قره على الكس،ئي  ولإ اختي،  ي القراوة د،ك

 : عن ون 

                                                                                                                                                          
 .(403/   5 )الواي ابلوفي،ت (1) 

   (455  / 12)  لدددايال الكمددد،    (230/   4التددد، يخ الكبدددري)   ( 313/   8ثقددد،ت ابدددن حبددد، ) يم دددر ي سدددريتإ  ىل :  ( 2)
)                الك،دددف  ( 252/   1)  تقريددال التنددايال  ( 334/   4رح والتملددهلليه) اجلدد   (42/   4)  ات يددخ اإلسددالم للدداه 

 . (484/   1)    الك،دف( 143/   1)  غ،ي  المن،ي  ي  بق،ت القراو  ( 484/   1
 ( 313/  8ثق،ت ابن حب،   )(  3) 
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 بددن حددهللير الربهسددم وهيب   ا مددا  بددن وه  دد،ة   ا هلدد،ين   و بددراهيم بددن  مددهلل بددن زايد  بددراهيم بددن هدهددم
 وددمليال   الملزيدز عبدهلل بدن وسدمليهلل احلمحلدي  سم،  بن سمليهلل منهللع وهيب   ا قرئ احلهرمي ص،حل بن مملهللا 

 وممل،    عبيهلل بن ومببر   ىيب بن وعمبس    احلهرمي ببر بن وعمرا    عمرو بن وصفوا    محزة هيب بن
 . السالمي  ف،ع  بن

 : عمإ  ونو 
 وهبدو   احل ،زع الفرإ بن همحهلل عتب  وهبو   الرازع موسى بن و براهيم   الط،لق،ين  س ،أب بن  براهيم 
 بدن حيدوة وابمدإ  األعدو   الوليدهلل بدن وح،جدال    اهويدإ بدن و س ،أب   الملوهي ا ارية بن  مهلل بن همحهلل محيهلل
 ا اح ي عبيهلل بن وكثري   احلمحلي ديم،  بن كثري  بن سمليهلل بن عثم،  بن وعمرو    ديهلل بن داودو    دريح

 . اجلرجسي عبهلل بإ بن ويزيهلل   سمليهلل بن عثم،  بن وبىي    اجلبالين صهللق  بن و مهلل  
 . ي صفر سم  ثالق وم،ئت   - محإ هللا   -م،ت 

 
 (1)محزة الزيات

عم، ة بن   ،عيه الزايت الكوي التيمي مو هم وقيه مدن صدميمنم هبو عم، ة محزة بن حبيال بن هو 
 . هحهلل القراو السبمل   ولهلل سم  ث،غ  وهد ك الحل ،ب  ابلسن في تمه ه  يكو   هن بملهنم  

 .ك،  جيلال الزي  من الملراأب  ىل حلوا  وقهلل لقال ابلزايت ألغإ  
  علدى قددهلل  كبدري مدن الهللايغدد   ومدااهبن، راوةابلقد ع، دد، القدراو هئمد  مدن هد ك مددن آلاث  متبملد، محدزة وكد، 
 والو ع .

قيمدد، بكتدد،ا هللا بحلددريا ابلفددرائل ع، فدد، ابلملربيدد   ،  كدد،   م،مدد، ح دد  ثقدد  ثبتدد،  لدديقدد،  ابددن اجلددز ع : "  
 . ( 2)" ح،ف ، لل هلليع ع،بهللا خ،دمل، زاههللا و ع، ق،غت، ر عهللمي الم ري
وقددهلل زكدد،ه عددهللد مددن المللمدد،و ا مل،صددرين لددإ  دد،  .  ليددإ صدد، ت اإلم،مدد  ي القددراوة بملددهلل ع،صددم واألعمدد 

 عرفوا من خحل،لإ احلميهللة و سوخإ ي المللم .
 :  (1)وم، ج،و عمنم ي كل  

                                                
)          الطبقد،ت الكدربن    (52/   3التد، يخ الكبدري)    (71/   1)  جم،هدهلل بدن  لسدبمل  ي القدراواتا يم ر ي سريتإ  ىل : (1)
ات يددخ المللمدد،و    ( 91/  7 )سددري هعددالم المددبالو    (323/  7 )لددايال الكمدد،     ( 605/  1ميددزا  ا عتددهللا  )   ( 385/ 6

 . (78  /4)  ك ،ل   ملمرل مملم ا ،لف    (115  /1) ي  ي  بق،ت القراوغ،ي  المن،  ( 20/ 1)  التموخي احمل،سن يبأل الم وي 
 . (115/  1غ،ي  المن،ي  ي  بق،ت القراو ) (2)
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 . (2)" ديئ،  غلبتم، علينم، لسم، غم،زع  فينم، القرآ  والفرائل لإ مرة:"  المملم،  ق،  حميف ه  هاب 
 . (3)"      ثرم، قره محزة حرف، من كت،ا هللا:" وق،  سفي،  الثو ع 
مد، هحسدال ه  هللا يدهللفع الدبالو عدن ههده الكوفد  :  مل   مهلل بن فهيه يقو  : " ق،  بىي بن ممل  

 (. 4")    حبمزة
مث يددمنل فيحلددلي ه بددع   كدد،  محددزة يقددرع القددرآ  حددىت يتفددرأب المدد،س : "  وقدد،  عبيددهلل هللا بددن موسددى 

وك،  ديخإ األعمد   كا  آه قده هقبده . ارا والملب،و وم، ب  ا    كمل،ت مث يحللي م،ب  ال نر  ىل الملحلر 
 .(5)"  هاا حرب القرآ : يقو  
من كراهد  قدراوة محدزة فدإ  وعبهللالرمحن بن منهللع م، ككر عن عبهلل هللا بن  د يإ وهمحهلل بن حمبه  م،هو 

قد،  "        : بدن جم،هدهلل اق،  . وم، آف  األخب،      وال، عمإ   غقال و  مل، ممإ  ن  كل   مو  على قراوة مإ 
والسدبال ي كلد  ه   جدال مدن قدره علددي سدليم حهدر جملدإ ابدن  د يدإ فقدره فسدمع ابددن :  مدهلل بدن اهليدثم 

 قد،  .  د يإ هلف،ظ، فيند، هفدراط ي ا دهلل واهلمدز وغدري كلد  مدن التكلدف فكدره كلد  ابدن  د يدإ و ملدن فيدإ
 .( 6) "عمإ  ىك،  محزة يكره هاا ويمن  هللوق:  مهلل ابن اهليثم 

  علددى مددن تكلددم  واإلغكدد، قددراوة محددزة ابلقبددو   ي خددرة علددى تلقدد اإل دد،عقددهلل اغملقددهلل ،  الدداه  : " وقدد
  . (7)"فين، 

  ون عن :
  و مدهلل بدن عبدهلل الدرمحن بدن هيب ليلدى   وهيب  سد ،أب السدبيملي   ومحدرا  بدن هعد    سليم،  األعم  

 .الحل،دأب  وجملفر بن  مهلل  م وليع بن هيب دلي  ممحلو   و  ومارية بن مقسم   و ل   بن محلرف 
 

 و ون عمإ :

                                                                                                                                                          
 . (115/  1غ،ي  المن،ي  ي  بق،ت القراو )(1)

 . (115/  1)الس،ب   (2)

 .(488/  1 )المبر ي القراوات الملبر  (3)
 . ( 605/  1ميزا  ا عتهللا   )( 4)

 .(354/  14 للخطيال الباهللادع ) ات يخ باهللاد  ( 5)

 . (91/  7 )سري هعالم المبالو    (323/  7 )لايال الكم،   ( 6)
 . ( 605/  1ميزا  ا عتهللا   ) ( 7)
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 بدن سدالم األحدوص وهبو   هللا عبهلل   بن دري   و  د س،ت ه بع القرآ  يإعل د سوقهلل  الثو ع سفي، 
   حدرا بدن وددمليال   اجلملفدي وحسد    فهده بدن و مدهلل   زائدهللة بن وعثم،    هسب،ط بن ويوسف   سليم
جدم   وغدريهم   اليمد،  بدن وبدىي   الفدزا ع أب، سد  وهبدو   الكسد،ئي محدزة بن وعلي   احلميهلل عبهلل بن وجرير
  غفري .

    مبدنو  وقربه حبلدوا    وقيه سم  ث،  ومخس     خالف  هيب جملفر ي توي سم  س  ومخس  وم،ئ 
  مح  هللا عليإ .

 ( 1)سفيان الثوري
   مدن مهدر بدهلل ممد،ةمدن بد  ثدو  بدن ع  بدن مسدروأب الثدو ع الكدوي  سدمليهللبو عبهلل هللا سدفي،  بدن هو ه

وخدرإ     ولهلل وغبأ ي الكوف  سدم  سدبع وتسدمل  علدى الحلد يح هحهلل هئم  اإلسالم الكب،  وهعالمن، األبرا  
 . فسكن مك  وا هلليم ه بع وه بمل  ومئ  سم  ن، مم

 ددديئ، حف دد  مدد، : ادددتنر عمددإ قولددإ   و  احلفدد  ي آيدد  وكدد،  .و ون القددراوة عرلدد، عددن محددزة الددزايت 
 . (2)!! فمسيتإ

 . مم سلِّ : اللنم سلِّ ك،  دهلليهلل االبي  ر   وكثريا م، ك،  يسمع ممإ قو  
 هخدد  بملثد  ": قدد،  احلمد،ط دددن،ا هيب عدن ومد، يدداكر مدن زهددهلله وتقللدإ مددن الدهللغي، مدد،  واه ابدن سددملهلل 
 فقيده عمدإ فسدأل  مكد  فقدهللم    (3)وخبدكم،غا كملد   فيإ مبك  وهو سفي،   ىل جبراا مملي الثو ع سفي، 

 مسدتلقي، فوجهللتدإ   صدهلليق، ا وكد،    همد،ك فأتيتدإ قد،    احلمد،   ابا يلي م، الكملب  دبر قملهلل  مب، غإ  : ا
 بملثد  هخت    :  لإ فقل    ممإ هعرف كم   كم،  علي   يسلم ومل   ا س،ول  تل  يسأل  فلم عليإ فسلم 

 هللا عبددهلل هاب اي: فقلدد . ،ج،لسدد واسددتون.  علدديّ  بددإ فمل دده:  قدد، . وخبددكم،غا كملدد   فيددإ جبددراا مملددي  ليدد 
 يسد،وع   كملد   جبدراا هتيتد  هين هخربتد  فلم، الرد كاك علي ترد فلم علي  فسلم  صهلليق  وهان هتيت 

                                                
             غ،يدددددد  المن،يدددددد    ( 492/  1)  مسددددددملودعلل مددددددروإ الدددددداهال   (371/   6الطبقدددددد،ت الكددددددربن ) (  يم ددددددر ي سددددددريتإ  ىل  :  1) 
لدددايال     (268/  1 )مبددد،هري علمددد،و األمحلددد،    ( 16/   1)    بقددد،ت احلفددد،    (207/  3) لسدد،  ا يدددزا     (135/  1 )

 . (104/   3األعالم)   (386/   2وفي،ت األعي،  )    (301 /1) األ ،و

 . (105/  3 )األعالم  (2)
 غوع من احللون . (  3)
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 ملا تدإ!! ف كواقد، فيند، هكأب مل هايم ثالثد  ا هداه فدإ  تلمد    ددن،ا هاب اي: فقد، ؟!  وكلمتد  جلسد  ديئ،
"(1 ) . 

  قد،لوا:  م،  هي  كوفيد،  هفهده مدن سدفي،  "يوغإ بن عبيهلل:إ عمق،  وك،  ع،بهللا انسك، ع يم البأ  .
 . (2)" : م،  هي  كوفي،  هفهه من سفي،   غ   هي  سمليهلل بن جبري وفالان  وفالان   ق، 

: احلمدد،   كا زيددهلل ي  . هكدده سددفي،  ليلدد  فبددبع فقدد،  مدد،  هن سددفي،  مثلددإ" :  وقدد،  سددفي،  بددن عييمدد 
 .(3) " !!ح  فق،م حىت هصب علفإ زيهلل ي عملإ

وحهللق ابن عييم  ق، : دع،ان سفي،  فقهللم  ليم، غهللاو ولبم،  خ،ئرا   فلم، توسدطم، قد، : قومدوا بمد، غحلدلي 
 : لو قهللم  ليم، ديئ،  من هاا اللوزيما احملدهللق لقد،  -وك،  ح،لرا   -ق،  ابن وكيع  .  كملت  دكرا  ر تمل،ىل

 . (4)!! : قوموا بم، غحللي ال اويح
 . (5)" الثو ع سفي،  من واحلرام ابحلال  هعلم   جال  هي  م،" :  عييم  بن سفي،  ق،  
 .(6)"  الثو ع سفي،  من هعلم األ   وجإ على غمللم  " : ا ب، ك بن هللا عبهلل وق،  
   عبدد،س بددن هللا عبددهلل وبملددهلله المدد،س   هس زم،غددإ ي عمددإ هللا  لددي االطدد،ا بددن عمددر كدد، :  يقدد، كدد،  و  
 . (7)الثو ع سفي،  وبملهلله   البمل  وبملهلله

 وك،  هّم، ا اب ملروف هنّ،و عن ا مكر   أتخاه ي احل  لوم   ئم .
 ا د،مم  همدري تكلدم: موسدى بدن عيسدى لإ فق،  غل   فيإ بكالم فكلمإ ا نهللع مرة على االليف  دخه

 من هللا عحلى من خري ثو  من هللا ه ،ع من   :  سفي،  لإ فق، ؟!  ثو  من  جه هغ  و ح، الكالم هاا مبثه
 . (8) ! قوم 
 تتدزوإ ه  لد  به  :  لإ فق،ل  بمك،ح وك،غ    هتزوإ ه يهلل: زوجتإ  للخيز ا  ق،  ا نهللع    وقيه 
  ىل فوجدإ غملدم :  ق،لد  الثدو ع سدفي،  هترلد :  قد،  ددئ   مدن وبيمد  بي :  لإ ق،ل    بلى: ق،    علي

                                                
 . (371/  6الطبق،ت الكربن )( 1)
 .(155/   9ات يخ باهللاد  )   (386/   2ي،ت األعي،   ) وف (2)
 . (86/   1) -اجلرح والتملهلليه  (3)

 .(386/  2 )وفي،ت األعي،   (4)
 .(84/   1  بن مم و  ) بق،ت الفقن،و  (5)
 . (204/  1 )تاكرة احلف،     (56/  1جلرح والتملهلليه ) ( ا 6)

 . (352/  25 )ات يخ دمب     (1/85) بق،ت الفقن،و  (7)

 .(388/ 2 )وفي،ت األعي،   (8)
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 لكدم  د،ا مد، ف،غك وا"  وجه عز هللا ق،  وقهلل علين، هتزوإ ا به   هغإ تزعم الرديهلل هم   :  فق،  سفي، 
 ه  خفدتم فإ "    : تمل،ىل قولإ يريهلل   اآلي  همت:  سفي،  لإ فق،    سك  مث"  و ابع وثالق مثىن المس،و من

 .(1)يقبلن، ه  فأىب د هم آ ف بملبرة لإ فأمر !! تملهلل    وهغ ".  فواحهللة تملهلللوا
 تسددليم سددلم عليددإ دخده فلمدد،   الثددو ع بسددفي،  هيت وقدهلل ا نددهللع عمددهلل كمدد :   حكديم بددن القملقدد،ع قد، 

 بوجدإ ا ندهللع عليدإ فأقبده   همدره يرقدال سديفإ علدى متكئد،    هسدإ علدى قد،ئم والربيدع ابالالف   يسلم ومل المل،م 
 قددهلل ان فقددهلل عليدد   غقددهلل  مل بسددوو ه دانك لددو هان وت ددن همدد، وهدد، همدد، هدد، ممدد، تفددر سددفي،   اي: لددإ وقدد،   لدد  
 بدد  يفدرأب قد،د  ملد  فيد  بكدم ي حتكدم   : سدفي،  قد،  ؟ هبدواان فيد  حنكدم ه  ختبدى هفمد، اآل   عليد 
 عمقإ هلرا ه  ا  يا  هاا مبثه يستقبل  ه  اجل،هه ههلاا ا ،مم   همري اي: الربيع لإ فق،  والب، ه  احل 

 على عنهلله اكتبوا بسمل،دلم فمبقى نمغقتل ه     وهمث،لإ هاا يريهلل وهه   ويل  اسك : ا نهللع لإ فق،   
 دجلد  ي بدإ فرمدى وخدرإ فأخداه    ليإ ودفع عنهلله فكتال   حكم ي عليإ يمل     ه  على الكوف  قه،و
 واغتقه  ىل البحلرة فم،ت فين، مستخفي،.     فتوا ن مث  لبإ ا نهللع  (2) ! وهرا

 ا دااهال هصد ،ا هحدهلل وهدو ُتبدنر  ه  مدن وهولدح حُتحلدر  ه  من هكثر عليإ والثم،و الثو ع وهحوا 
 . ا تبوع  الست 

  ون عن : 
   وخالئ  من كب،  الت،بمل  .  س ،أب السبيملى  وعبهلل ا ل  بن عمري  وعمرو بن مرة هيب
 :  ون عمإ و  

     وابدددن عييمددد    وم،لددد    وابدددن هىب  سددد ،أبي   واألوزاعددد   ومملمدددر   واألعمددد   مدددهلل بدددن ع دددال 
مندهللع    وابدن    وزائدهللة   وابن ا ب، كع   وهبو  س ،أب الفزا     وهبو األحوص    والفهيه بن عي، ودملب 

 . وغريهم     و مهلل بن يوسف الفرايىب   وبىي القط،    وهبو غمليم   ووكيع
 -  عبدد،و   ودفددن   -كمدد، ككددران - السددلط،  مددن متددوا اي   وم،ئدد  وسددت   حددهللن سددم  هو  لبحلددرةابتدوي 

   . -تمل،ىل  هللا  محإ
 

                                                
 .(388/ 2 )وفي،ت األعي،   (1)

 . (492/  1)  مسملودعلل مروإ الاهال (2)
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 (1) املدني افعن
 الليثددي غملدديم هيب بددن الددرمحن عبددهلل بددن انفددعوقيدده هبددو عبددهللالرمحن    عبددهللهللا هبددو: قيدده و     وميهددو هبددو 

 . ا هللين ا طلال عبهلل بن محزة حليف الليثي دملوا بن جملوغ  موىل وهو   مو هم
   صدد،حل ثقدد    هلليمدد اغتندد   ليددإ  ايسدد  اإلقددراو اب    القددراوات بوجددوه ع، دد، وكدد،    السددبمل  القددراو هحددهلل

   .دع،ب فيإ االل  حسن وك،    هصبن،  من هصلإ
 واغتند  سدم   سدبمل ال يقد، ا  دويال   دهدرا   المد،سإ  وهقدرهسدبمل  مدن التد،بمل     عدن ،  عرل القراوة هخا 

 .  لين، الم،س وص،  اب هلليم  القراوة  ايس   ليإ
 وسدلم عليدإ هللا صدلى - هللا  سدو  مبهلليم  ،بمل الت بملهلل ابلقراوة ق،م الاع اإلم،م وك،  ":جم،ههلل ابن ق، 

  . (2)" ببلهلله ا ،ل  األئم  آلاث  متبمل،   القراوات بوجوه ع، ،   وك، : ق،    انفع -
 ي صلى جوادا   زاههللا   وك،    قراوة الم،س هحسن ومن خلق،   الم،س ه نر من انفع ك، : "   ق،لو  وق، 

 . (  3)"  سم   ست - وسلم عليإ هللا صلى - الم  مس هلل
 .(4)" القراوة ي الم،س  م،م وانفع   ههلإ علم كه  عن سلوا: "  البسمل  عن ئهس  ، م،ل  وق،  

   ا سد   ائ د  فيدإ من يبم تكلم  كا ك،   انفمل،      وم، ج،و ي مم،قبإ م، حهللق بإ هحهلل  البإ ق،  :
 ولكدن    يبد،     هقدرا و   يبد،   همدإ مد،: قد، ؟  الم،س تقرئ قملهللت كلم،  التطي  !  هللا عبهلل هاب اي:  لإ فقل 
 هداه ي   مدن هددم الوقد  كلد  فمدن ي   ي يقدره وهدو - وسدلم عليدإ هللا صدلى - المد  المد،ئم يدرن فيم،  هي 

 (5)!!  الرائ  
  ون عن : 

                                                
   (87/   8الت، يخ الكبري  )    (532/  7ثق،ت ابن حب،  )    ( 336 / 1السبمل  ي القراوات )( يم ر ي سريتإ  ىل  :  1) 

مب،هري   ( 318/ 1مم،هه الملرف،  )    (238 /2تقريال التنايال)   (1/422ن،ي  )غ،ي  الم   (119/   5ما،ىن األخي،  ) 
 . (1/224علم،و األم،  ) 

 . (54 /1 )السبمل  ي القراوات (  2)
 . (423 /1)غ،ي  المن،ي  (  3)
 . (423 /1الس،ب  )(  4)

 .  (422 /1)غ،ي  المن،ي  (  5) 
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  ويزيدهلل بدن  ومد،    ودديب  بدن غحلد،ح    القملقد،ع بدن يزيدهلل جملفر هبو  و  األعرإ  هرمز بن الرمحن عبهلل 
وعبددهلل الددرمحن بددن الق،سددم بددن   واألصددبب بددن عبددهللالملزيز الم ددوع   وصدد،حل بددن خددوات   ومسددلم بددن جمددهللا 

 وغريهم . والزهرع    مهلل بن هيب بكر الحلهللي 
 و ون عمإ :

وهدم مدن   وم،لد  بدن هغدإ   وسدليم،  بدن مسدلم بدن  د،ز   وعيسى بن و دا      ،عيه بن جملفر  
وعبدهلل الدرمحن ابدن هيب   ويملقدوا بدن جملفدر   بكر و  ،عيه ابم، هيب هويإ وهبو   و س ،أب بن  مهلل   هقراغإ 
والدزبري بدن عد،مر وخلدف بدن   و مهلل بن عمدر الواقدهللع   وسملهلل بن  براهيم   وعيسى بن ميم، ق،لو    الزاند 
 وغريهم . هبو الاكر  مهلل بن بىي  و ول،ح 
 هللا تقددوا: ) ا قدد، . هوصددم، : هبمدد،ؤه لددإ قدد،  الوفدد،ة انفملدد،   حهددرت  دد، قدد،  :  سدد ،أب بددن  مددهللقدد،   

  . ( 1)( م،مم  كمتم     و سولإ هللا وه يملوا بيمكم كات وهصل وا
 .تمل،ىل هللا  محإ وست   سبع: وقيه سبمل : وقيه   وم،ئ  وست  تسع سم  م،ت تسع سم  م،ت
 

  ( 2) عمرو الداني وبأ
  الددهللاين األمددوع مددو هم القدددر   هددو هبددو عمددرو عثمدد،  بددن سدددمليهلل بددن عثمدد،  بددن سددمليهلل بدددن عمددرو 

 .ا ملروف ي زم،غإ اببن الحلريي اإلم،م الملالم  احل،ف  
 . ولهلل سم   حهللن وسبمل  وثالث،ئ 

  ولددإ     واايتددإ وتفسددريه وممل،غيددإ و رقددإ و عرابددإ كدد،  هحددهلل األئمدد  ي علددم القدرآ   "قد،  ابددن ببددكوا :
 . (3)"   ديّم،  و ع،  سّمي،   من ههه احلف  والاك،و والتفمن     وك،  جّيهلل الهب  مملرف  ابحلهلليع و رقإ و ج،لإ

  .(4)!! "  و  حف تإ فمسيتإ  و  كتبتإ    حف تإ   م،  هي  ديئ،     كتبتإ " : عن غفسإ يقو  

                                                
 . (364/  10)لايال التنايال (  1)
غ،ي  المن،ي  ي  بق،ت القراو    ( 204/   1الملرب ي خرب من غرب  )    (86/   1 بق،ت احلف،   )  ي سريتإ  ىل  : ( يم ر 2) 
 . (206/   4األعالم للز كلي  )    (327/   1درح ا خلاليت  )    (225/   1) 
 . (204/  1 )الملرب ي خرب من غرب  (  3)
 . ( 86/  1) بق،ت احلف،    (  225/  1)غ،ي  المن،ي  ي  بق،ت القراو  (4)
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سأ  عن ا سأل  م، يتملل  ابآلاث  وكالم السلف فيو ده، جبميدع مد، فيند، مسدمهللة مدن دديوخإ  ىل وك،  يُ 
 .من غزا ة المللم وسمل  الفنم غ ر كتبإ علم مقهللا  الرجه وم، وهبإ هللا تمل،ىل ق،ئلن،. ومن 

  ون عن : 
وعبدهلل الملزيددز بددن جملفددر     وهيب احلسددن  د،هر بددن عبددهلل ا دمملم بددن غلبددو   خلدف بددن  بددراهيم بدن خ،قدد، 

 . هيب الفرإ وغريهم  و   وهيب الفتح ف، سي بن همحهلل  الف، سي
 و ون عمإ :

وخلدف بدن      واحلسد  علدي بدن مببدر  وخلد  بدن  بدراهيم الطيطلدي بدن سدمليهلل ولهلله همحدهلل بدن عثمد، 
هبدو عبدهلل   و وهبدو الق،سدم دديخ ابدن حد، ة  األغهلللسدي  عبهلل احل  بن هيب مروا  بن الثل دي   و   مهلل األغحل، ع

 . وهمحهلل بن عبهلل ا ل  بن هيب  رة ا رسي  هللا همحهلل بن  مهلل بن عبهلل هللا االو ين 
 ممن، : تحلميف، وعبرين مئ ،ت هوصلن، بملهنم  ىل ولإ عهللة م،لف

 ( . فيم،  واه ي القراوات السبع) كت،ا ج،مع البي،    -1
 .(  ا بنو  ي القراوات السبع) كت،ا التيسري   -2
 . كت،ا ا فردات ي القراوات السبع  -3
 . كت،ا احملتون ي القراوات البواك  -4
 . سم ا حل ف  كت،ا ا قمع ي   -5
 . ت،ا احملكم ي غق،ط ا حل فك  -6
 .وا بتهللاو كت،ا الوقف   -7
 . كت،ا الت هلليهلل ي اإلتق،  والت ويهلل  -8
 . كت،ا البي،  ي عهلل آع القرآ   -9

ولإ ثدالق    احل،ف  هبو عمرو الهللاين بهللاغي  يوم ا ثم  ممتحلف دوا  سم  ه بع وه بمل  وه بملم،ئ  توي
 محددإ هللا  -داغيدد  همدد،م غملبددإ وددديملإ خلدد  ع دديم  همددريومبددى    ودفددن مددن يومددإ بملددهلل الملحلددر   وسددبملو  سددم 

 . - تمل،ىل
 

    واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات 
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