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 ℘ المقدمة ℘

ذي رضل مـ طباده القسقر مـ العؿؾ، وتجاوز لفؿ طـ الؽثقر مـ الزلؾ، الحؿد هلل ال

وأفاض طؾقفؿ الـعؿة، وكتب طؾك كػسف الرحؿة، وضّؿـ الؽتاب الذي كتبف أن رحؿتف 

سبؼت غضبف، دطا طباده إلك دار السالم، فعّؿفؿ بالدطقة حجة مـف طؾقفؿ وطدٓ، وخّص 

، ففذا طدلف وحؽؿتف ووق العزيز الحؽقؿ، بالفداية والتقفقؼ مـ شاء كعؿة ومـّة وفضال

 وذلؽ فضؾف يمتقف مـ يشاء واهلل ذو الػضؾ العظقؿ.

وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، شفادة طبده وابـ طبده وابـ أمتف، ومـ ٓ 

غـك بف صرف طقـ طـ فضؾف ورحؿتف، وٓ مطؿع لف يف الػقز بالجـة والـجاة مـ الـار إٓ 

ػرتف، وأشفد أن محؿدا طبده ورسقلف أرسؾف رحؿة لؾعالؿقـ، وقدوة لؾعامؾقـ بعػقه ومغ

ومحجة لؾسالؽقـ، وحجة طؾك العباد أجؿعقـ، فصؾك اهلل ومالئؽتف وجؿقع طباده 

 الؿممـقـ طؾقف، كؿا وحد اهلل طز وجؾ وطبده وطرفـا بف ودطا إلقف.

  ثؿ أما بعد:

ن أن إمة وذه مػاخر مـ فنن  حافرؾ اإلسرالم وتراري  لرجالفرا، وتررجؿ تاريخفا، ُدوِّ

 طؾؿراء ومرازا  إمرة ورذه يف فؽران والشرعقب، إمرؿ هبرا تػتخرر التل العظقؿة بإحداث

 العرامؾقن فالعؾؿراء وطؾؿرقه، فتعؾؿرقه الرديـ وذا راية رفعقا ،مصؾحقن وصالحقن أجالء

 ويرفرع لفؿرؿ،ا يعؾرل وأقداروؿ أخباروؿ ومعرفة سقرهتؿ ومدارسة اإلسالم طظؿة يؿثؾقن

 أهنرؿ كؿرا الردكقا، مؾرق  ورؿ فالعؾؿراء وطظؿترف، الرديـ وذا طزة الـػقس يف ويعقد العزائؿ،

 ابتعرد زمرـ يف قردروؿ، ومعرفرة إطرالم ورمٓء سرقر لؿعرفرة أحقجـرا فؿرا ، أخرة مؾق 

 ففرؿ والالطبرقـ، الؿراجـقـ مرـ قردوات الـراس بعرض واتخاذ ، الؼقيؿ الؿـفاج طـ الـاس

 . العظقؿ العؾل باهلل إٓ ققة وٓ حق  وٓ طالموإ الـجقم
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رحؿرف -اإلمام ابرـ الجرقزيجؿة، مـفا ما ذكره  ومٓء إطالم فقائدسقر ذكر ويف 

كثقرررة، مررـ أوؿفررا أن يطؾررع بررذلؽ طؾررك  واطؾررؿ أن يف ذكررر السررقر والترراري  فقائررد":-اهلل

طجائب إمقر، وتؼؾبات الزمـ، وتصاريػ الؼدر، وسؿاع إخبرار، فرالـػس تجرد راحرًة 

بسؿاع إخبار، قا  أبق طؿرو بـ العالء : ققؾ لرجؾ مـ بؽر بـ وائؾ قد كر  وذوبرت مـرف 

: فؿرا بؼرل لرؽ لذة الؿلكؾ والؿشرب والـؽاح: ققؾ لف: أتحب أن تؿقت؟ قا : ٓ، ققؾ لرف

كؼؾ طـ أبل حـقػرة رضرل ، و"تؿع أخبار الرجا  وأستؿع العجائبمـ لذة الدكقا؟ قا : أس

 مـ كثقر مـ الػؼف"اهلل طـف: 
َّ
.1سقر الرجا  أحب إلل

فالصالحقن إذا اجتؿعقا ذكروا اهلل، والػجررة إذا اجتؿعرقا ترذاكروا مرا يؼررهبؿ مرـ 

حقـ الصرال وسػف وغقبرة وكؿقؿرة وفحرش ، وذكررُ عرضقـ غـاء ومجقن الؿُ  الشقطان، فذكرُ 

 ، واهلل الؿستعانتسبقح وتحؿقد وتؽبقر وهتؾقؾ

وتـسرج طؾرك مـرقالفؿ ،  ،وتؼتػرل أثرروؿ ،فلكثر مـ ذكر الصالحقـ حتك تتشبف هبؿ

       وتحقا حقاهتؿ ، وتػقز معفؿ .

ان مـ ومٓء العؾؿاء، قراء كبار، وترابعقن فضرالء، تعؾؿرقه وطؾؿرقه وكؼؾرقه، وقرد وك

وتعدُّ قراءات ومٓء إئؿة مـ أشرفر الؼرراءات بعرد  اشتفرت كسبة الؼراءات الشاذة إلقفؿ،

 الؼراءات العشر.

كثرر مرـ شرروط الؼرراءة الصرحقحة، ولرؿ أ: ول التل فؼردت شررصا أو والؼراءة الشاذة

الؼرراءات الشراذة كامؾرة يف الؿصرـػات إٓ قرراءة إئؿرة إربعرة بعرد العشررة، يـؼؾ لـا مـ 

قفررا جؿقررع أركرران الؼررراءة ولؽررـ لررؿ تتررقفر ف ،ووررل قررراءات متصررؾة صررحقحة اإلسررـاد

 .الصحقحة
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 هي :كما حددها العلماء ثالثة وهذه األركان   

 مقافؼة الرسؿ العثؿاين ولق احتؿآ.( 1

 لـحق ولق ضعقػا. مقافؼة الؼراءة لقجف مـ وجقه ا (2

 التقاتر.  (3

لعشررة الؿجؿرع فؿا ُكسب إلمام مِـ ومٓء إئؿة إربعة أو غقرروؿ مرـ إئؿرة دون ا

ففق شراذ  مرردود، ٓ يسرؿك قراًكرا، ويحرُرم اطتؼراد قراكقَّترف،  -طؾك صحة قراءهتؿ وتقاتروا 

وإيفام السامعقـ أكف مـ الؼران كذب، وتحرُرم الؼرراءة برف مطؾًؼرا طؾرك أكرف قرران، وذلرؽ يف 

ر َمـ يؼرأ بف، ووذا كؾف بنجؿاع العؾؿاء  .1الصالة أو خارج الصالة، وُيعزَّ

والذي كص طؾقف أبق طؿررو برـ الصرالح وغقرره: أن مرا وراء العشرر  :قا  ابـ الجزري

 .2مؿـقع مـ الؼراءة بف مـع تحريؿ ٓ مـع كراوة

 وومٓء إطالم وؿ : 

ورر، مؼررئ 123اإلمام محؿد بـ طبدالرحؿـ بـ محقصـ السفؿل، الؿترق  سرـة  (1

 .، وأطؾؿ قراء مؽة بالعربقةاإلمام ابـ كثقر أوؾ مؽة مع

 .ور، َكْحقي مؼرئ202الؿبار  القزيدي البصري، الؿتق   واإلمام يحقك بـ (2

 .ور110واإلمام الحسـ البصري إمام زماكف طؾًؿا وطؿاًل، الؿتق   (3

واإلمام سؾقؿان بـ مِفران إطؿش، إمام جؾقؾ، مؼرئ إئؿة إطالم، الؿتق   (4

 . ور148
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رررف الـرراس هبررؿ، وأن ُتـ ؼررؾ اثرراروؿ، لعررؾ الفؿررؿ ومررـ حررؼ وررمٓء إطررالم أن ُيعَّ

 تتجدد، ولعؾـا كتشبف هبؿ وقد أحسـ الؼائؾ: 

   فتشبفقا إن لؿ تؽقكقا مثؾفؿ * * * إن التشبف بالؽرام فالح

 واهلل أسل  العقن والتقفقؼ والسداد والفدى والرشاد والؼبق .

 كتبف أفؼر العباد لعػق ربف الباري 

 أحؿد بـ مؿدوح الشرقاوي 

 ولؿشايخف غػر اهلل لف ولقالديف                                                                                            
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 اإلمام 

 الحسن البصري
 رمحه اهلل تعاىل

 ـه110املتوىف 
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 اإلمام احلسن ابلرصي 

 

فنن اإلمام الحسـ البصري وق أحُد طؾؿاء أئؿِة التابعقـ الؿشفقريـ:مـ كبار التابعقـ 

، ققررؾ يف وصررػف ، ومررـفؿ حؾقررػ الخررقف والحررزن ، ألقررػ الفررؿ والشررجـ ، طررديؿ الـررقم 

ان لػضرق  والقسـ ، أبق سعقد الحسـ بـ أبل الحسـ . الػؼقف الزاود ، الؿتشؿر العابد ، ك

 .1الدكقا وزيـتفا كابذا ، ولشفقة الـػس وكخقهتا واقذا 

ووصرررػف الرررذوبل ، فؼرررا  : مـاقبرررف كثقررررة، ومحاسرررـف غزيررررة، كررران رأسرررا يف العؾرررؿ 

والحررديث، وإمامررا مجتفرردا، كثقررر آصررالع، رأسررا يف الؼررران وتػقررره، رأسررا يف الررقطظ 

لصرد،، رأسرا يف الػصراحة والبالغرة، والتذكقر، رأسا يف الحؾؿ والعبادة، رأسا يف الزود وا

 .   2رأسا يف إيد والشجاطة

 آسؿ والـسب والؽـقة: *

وق: الحسـ بـ أبل الحسـ البصري، واسؿ أبرل الحسرـ يسرار، مرقلك زيرد برـ ثابرت 

اظ الؼران الؽريؿ.  إكصاري، ووق أحد إئؿة إطالم، وأحد حػَّ

   .كـقتف: أبق سعقد

 مقالد الحسـ البصري: *

ـِ الخطراب وُ  لَِد الحسـ البصري رحؿف اهلل بالؿديـة، لسرـتقـ َبِؼقترا مِرـ خالفرِة طؿرَر بر

حضر الحسـ البصرري الجؿعرَة مرع طثؿران برـ طػران، وسرِؿعف يخطرب، ، رضل اهلل طـف:
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      .يقمئٍذ أربع طشرة سـةً ولف وشِفد يقم الدار، 

ة طؾك الحسـ: *  بركات بقت الـبقَّ

تخردم أم الؿرممـقـ أمَّ سرؾؿة زوَج الـبرل  -واسؿفا َخْقَرُة  -كاكت أم الحسـ البصري  

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فربؿا أرسَؾْتفا يف الحاجة فتشتغؾ طرـ ولردوا الحسرـ وورق رضرقٌع، 

فتشاغؾف أم سؾؿة بثديِفا، فقدر طؾقف فقرتضُع مـفا، فؽراكقا يررون أن تؾرؽ الحؽؿرة والعؾرقم 

مـ الثردي الؿـسرقب إلرك رسرقِ  اهلل صرؾك اهلل التل أوتقفا الحسـ مـ بركة تؾؽ الرضاطة 

 طؾقف وسؾؿ.

وكاكت أم الحسـ تخرجف ووق صغقر إلك الصرحابة فقرْدطقن لرف، وكران يف جؿؾرة َمرـ 

فف يف الديـ، وحبِّبف إلك الـاسودطا لف يدطق لف   .طؿر بـ الخطاب، قا : الؾفؿ فؼِّ

يف خالفرِة طثؿران  ل أزواج الـبر روى ابـ سعد طـ الحسـ قا : كـُت أدُخُؾ بققتو

 .بـ طػان، فلتـاو  سؼػ البقت بقدي

 :تفصػ *

كران الحسرـ جامًعرا، طالًِؿرا، طالًقرا، رفقًعرا، فؼقًفرا، ثؼرًة، ":  قا  اإلمام محؿد بـ سعد

    ."ملمقًكا، طابًدا، كاسًؽا، كبقر العؾؿ، فصقًحا، جؿقاًل وسقًؿا

ا،وكررران مرررـ الشرررجعان : كررران رجرررال ترررام الشرررؽؾ، مؾرررقح الصرررقرة هبققررا  الرررذوبل

 .الؿقصقفقـ
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، فؿرا رأيرت شراب ا قرط كران قالت أمة الحؽؿ
ِّ
َقاشرل راَن الرَّ : كان الحسـ يجلء إلك ِحطَّ

  . أحسـ وجًفا مـف

ر لحقتفقا  حؿاد بـ سؾؿة  . : رأيت الحسـ ُيصػِّ

: إذا كظرَت إلك رجرٍؾ أجؿرؾ أورؾ البصررة قا  طامر الشعبل لرجؾ يريد قدوم البصرة

 .ؿ، ففق الحسـ، فلقِرئف مـل السالم وأوقبف

 طبادتف وخقفف وحزكف: *

ـُ يحقررك ررِريُّ برر : كرران الحسررـ يصرقُم مِررـ السررـة أيررام البررقض، وأشررفر الحرررم، قرا  السَّ

 .وآثـقـ والخؿقس

: كران الحسرـ البصرري صراحَب لقرٍؾ: روى الػسقيُّ طـ ابـ شقذب طـ مطرر قرا و 

 .أي: كان يؽثر مـ صالة الؾقؾ

: اكتفك الزورد إلرك ثؿاكقرٍة مِرـ الترابعقـ: فؿرـفؿ الحسرـ برـ أبرل ؾؼؿة بـ مرثدقا  طو

الحسـ، فؿا رأيـا أحًدا مـ الـراس كران أصرق  حزًكرا مـرف، مرا كـرا كرراه إٓ أكرف حرديث طفرد 

 .بؿصقبة

: رأيت الحسرـ يؼررأ الؼرران فقبؽرل، حترك يتحردر الردمع وطـ صاحب الطقالسة قا  

 .طؾك لحقتف
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 العؾؿاء طؾقف:طؾؿف وثـاء  *

 طـ أبل بردة قا  : 
َّ
أشربَف بلصرحاب رسرقِ  اهلل  ما رأيُت رجاًل قط لؿ يصَحِب الـبل

مِـ وذا الشق : يعـل الحسـ ،.   

 مرـ سرره أكرف يـظرر إلرك أفؼرف مرـ رأيـرا، فؾقـظرر إلركوطـ بؽر بـ طبد اهلل الؿزين قرا : 

 .الحسـ

مقا وذا الشرق ، فؿرا رأيرت أحردا أشربف : قا  لـا أبق قتادة: الزوطـ حؿقد بـ وال  قا 

 .رأيا بعؿر مـف، يعـل: الحسـ

أن أكَس بـ مالؽ رضل اهلل طـرف، سرئؾ طرـ مسرللة، قرا : طؾرقؽؿ  :طـ خالد بـ رياحو

مقٓكا الحسـ، فَسُؾقه، فؼالقا: يا أبا حؿزة، كسللؽ وتؼق : سؾقا مقٓكا الحسـ! فؼا : إكا 

 .سِؿعـا وسِؿع، فحِػظ وكسقـا

: كان الحسرـ يرتؽؾؿ بؽرالم كلكرف الردر ، فرتؽؾؿ قرقم مرـ بعرده بؽرالم يقب قا وطـ أ

 .يخرج مـ أفقاوفؿ كلكف الؼلء

 .: ما جالست فؼقفا إٓ رأيت فضؾ الحسـ طؾقفوقا  قتادة

ـُ مِـ أطؾؿ الـاس بالحال  والحرامأيضاقا  قتادة و  . : كان الحس
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ا، طالًقا، رفقًعا، فؼقًفا، ثؼرًة، ملمقًكرا، : كان الحسـ البصري جامًعا، طالِؿً قا  ابـ سعدو

رـ  طابًدا، كاسًؽا، كبقَر العؾؿ، فصقًحا، جؿقاًل وسقًؿا، وكان مرا أسرـد مِرـ حديثرف وروى طؿَّ

ٌة، وما أرسؾ مِـ الحديث، فؾقس بحجة، وقرِدم مؽرَة فلجَؾسرقه طؾرك  ـٌ حجَّ سؿع مـف فحس

ثفؿ، وكان فقَؿـ أتاه : مجاورٌد، وططراء، وصراوس، وطؿررو سريٍر، واجتؿع الـاس إلقف فحدَّ

 .بـ ُشَعقب، فؼا  بعضفؿ: لؿ كَر مثَؾ وذا قط

ما زا  الحسـ يعل الحؽؿة حتك كطؼ هبا، وكان إذا ذكر طـد أبرل : وطـ إطؿش قا 

 .قا : ذا  الذي يشبف كالمف كالم إكبقاء -يعـل الباقر  -جعػر 

ؽ فؼا  : يا خالد ، أخر ين طرـ : لؼقت مسؾؿة بـ طبد الؿؾ قا  خالد بـ صػقانوطـ 

حسـ أوؾ البصرة ؟ قؾت : أصؾحؽ اهلل ، أخ   طـف بعؾؿ ، أكا جاره إلك جـبرف ، وجؾقسرف 

يف مجؾسف ، وأطؾؿ مـ قبؾل بف : أشبف الـاس سريرة بعالكقة ، وأشربفف قرقٓ بػعرؾ ، إن قعرد 

ؾ الـراس برف ، وإن هنرك طؾك أمر قام بف ، وإن قام طؾك أمر قعد طؾقف ، وإن أمر بلمر كان أطؿر

طـ شلء كان أتر  الـاس لف ، رأيتف مسرتغـقا طرـ الـراس ، ورأيرت الـراس محتراجقـ إلقرف ، 

 .قا  : حسبؽ ، كقػ يضؾ ققم وذا فقفؿ

: كران الحسرـ مِرـ أشردِّ الـراس إذا حضرر الـراس، وكران أجؿرؾ قا  جعػر بـ سؾقؿان

ن الُؿفؾَّرب برـ أبرل صرػرة إذا الـاس، وأروى الـاس، وأسخك الـاس، وأفصح الـاس، وكرا

 .قاتؾ الؿشركقـ فؽان الحسـ مـ الػرسان الذيـ يؼدمقن
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 كصقحة الحسـ لؾخؾقػة طؿر بـ طبدالعزيز:* 

ا اسرُتخؾػ طؿرر برـ طبردالعزيز، كترب    روى أبق كعقؿ طـ َمْقَوب بـ طبداهلل، قا : َلؿَّ

لدكقا داٌر ُمخقػة، إكؿا ُأوبِط ادم مرـ أما بعد، فنن ا"إلقف الحسـ البصري كتاًبا بدأ فقف بـػسف: 

ـٍ  ، ولفا يف كرؾ حرق ـْ الجـة إلقفا طؼقبًة، واطَؾْؿ أن صرطتفا لقست كالصرطة، َمـ أكرمفا ُيَف

قتقؾ، فؽـ فقفا يا أمقر الؿممـقـ كالؿداوي جرَحرف: يصربُِر طؾرك شردة الردواء: خقػرَة صرق  

 ."البالء، والسالم

 :-رحؿف اهلل  شققخف وتالمذتف  *

روى الحسـ البصري طـ: طؿران برـ ُحَصرقـ، والُؿِغقررة برـ ُشرْعبة، فؼد أما شققخف: 

وطبرردالرحؿـ بررـ َسررُؿَرة، وَسررُؿرة بررـ ُجـْرردب، وأبررل بؽرررة الثَّؼػررل، والـُّعؿرران بررـ َبِشررقر، 

وجابر، وُجـُْدب الَبَجؾل، وابـ طباس، وطؿرو بـ تغؾب، وَمعِؼرؾ برـ َيَسرار، وإسرقد برـ 

قاشرل، خؾٍؼ مِـ الصحابةسريع، وأكٍس، و وروى ، وقرأ الؼران طؾك: ِحطَّاَن برـ طبرداهلل الرَّ

 .طـ خؾؼ مـ التابعقـ

 روى طـ الحسـ البصري كثقٌر مـ أوؾ العؾؿ: مـفؿ:فؼد  وأما تالمذتف :

أيُّقب السختقاين، وَشْقبان الـَّْحرقي، وُيرقُكس برـ ُطَبقرد، وابرـ َطرْقن، وُحَؿقرد الطقيرؾ، 

بقرع برـ َصربِقح، وثابت الُبـاين ، ومالؽ بـ ِديـار، ووشام بـ حسان، وَجِرير برـ حرازم، والرَّ

ة برـ خالرد،  ويزيد بـ إبراوقؿ التُّْسَتري، ومبرار  برـ َفضرالة، وَأَبران برـ َيزيرد العطرار، وُقررَّ

از، وأمرؿ  م بـ مِسؽقـ، وُشَؿْقط بـ طجالن، وصالح أبرق طرامر الخرزَّ وحزم الؼطعل، وَسالَّ

 .سقاوؿ
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 رر مـ أققالف يف التػسقر:د *

اء:  ، فؼرا : قا  خالد الحذَّ ـَ َوال يََزالََُن ُُمَْتلِفِنَي  إاِلا َنْو رَِحَم ﴿سل  الرجُؾ الحس
قرا : أورؾ رحؿتِرف ٓ يختؾػرقن، ولرذلؽ خؾَؼَفرؿ، خؾرؼ ورمٓء لجـترف، وخؾرؼ  ،؟﴾َربَُّك 

 .ومٓء لـاره
اءو سعقٍد، أخبِْرين طـ ادَم، ُخؾِرؼ لؾسرؿاء أم  : قؾُت لؾحسـ: يا أباأيًضا قا  خالد الحذَّ

لألرض؟ قا : لألرض ُخؾِؼ، قؾُت: أرأيت لرق اطَتَصرؿ فؾرؿ يلُكرْؾ مِرـ الشرجرة؟ قرا : لرؿ 

 .يؽـ بد  مِـ أن يلكؾ مـفا: ٕكف لألرض ُخؾِؼ

نُْتْم َعلَيًِْ بَِفااِِِنِيَ  : سللُت الحسـ، قؾت: يا أبا سعقد، ﴿قا  خالد الحذاء أيًضاو
َ
 َنا أ

ََ َصاِل اْْلَِحيمِ  * ٌُ ؟ قا : كعؿ، الشقاصقـ ٓ ُيِضؾُّقن بضراللفؿ إٓ َمرـ أوجرب ﴾ إاِلا َنْو 

 .اهلل لف أن َيْصَؾك الجحقؿ

: قررأُت الؼرراَن كؾَّرف طؾرك الحسرـ يف بقرِت أبرل قا  ُحَؿقد بـ طبدالرحؿـ الِحْؿَقرريو

ره لل أجؿَع طؾرك اإلثبرات، فسرللُتف طرـ ققلرف الَْنَيا ُ ِ  لُلُاَِ  : ﴿ خؾقػَة، فػسَّ ََ لَِك  ََ َكا
ر  سؾؽف اهلُل يف قؾقهبؿ﴾ الُْهْجرِِننيَ   .؟ ، قا : الشِّ

نَْيا َحَسَيًة َوِِف اْْلِخَرةِ َحَسَيةً  ﴿ :قا  الحسـ يف ققلف تعالك ، قرا : ﴾  َرباَيا آَِِيا ِ  ادلُّ
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 ."يف الدكقا: العؾُؿ والعبادة، ويف أخرة: الجـة"قا : 

ٍِمْ  ﴿ :يف ققلف تعرالك قا  الحسـ ِ ْيَهاى
َ
ٍِْم َوبِأ يِْدي

َ
ْم َبنْيَ أ ٌُ طؾرك "،  قرا : ﴾ يَْسََع ىَُُر

 ."الصراط يقم الؼقامة

ًُ ِِياًِ الراْ َاةُ  ﴿:قا  الحسـ يف ققلف تعالك ُيا ُِ ُ بَااَ  بَا ُا م ُِِساَرَّل  ٍُ  ﴾ فَُُضَِ  بَيْاَي
اُ   ﴿، "الجـة" ََ  ."الـار": ﴾ َوَظاٌُِر ُ ِنْو لَِبلًِِ الَْع

تابقا مِـ الشرر ، وبِرئرقا مِرـ "،  ﴾ اتلاائُِبََن الَْعابُِدونَ  ﴿ :قا  الحسـ يف ققلف تعالك

."الـػا،

َ إاِلا لَلِيًل  ﴿ :قا  الحسـ يف ققلف تعرالك ُكُروَن اَّللا َْ : ٕكرف كران "  ،﴾ َواَل يَ إكؿرا قرؾَّ

 "لغقر اهلل

 :َقَبٌس مِـ كالم الحسـ البصري *

 ٕوـل ما تؽقن إذا أوـتؿقوالحسـ يؼق كان ا
ِ
 .: أِوقـُقا وذه الدكقا: فَقاهلل
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: الػؼقُف الَقِرُع الزاوُد الذي ٓ َيفِؿزَمـ فققرف، وٓ يسرَخُر بَؿرـ ورق أسرػؾ قا  الحسـو

 .مـف، وٓ يلخذ طؾك طؾٍؿ طؾَّؿف اهلُل حطاًما

ا أطزَّ أحرٌد الردروَؿ م": -يحؾػ باهلل  -: سِؿعُت الحسـ يؼق  قا  وشام بـ حسان و

ف اهلل طز وجؾ  ."إٓ أذلَّ

 .: ٓ ُتجالِسقا أصحاب إوقاء، وٓ تجادلقوؿ، وٓ تسؿعقا مـفؿقا  الحسـو

َـّ أحرًدا كان الحسـ البصري يؼق   ـَ ادَم، ٓ ُترْرِض أحرًدا بَسرَخِط اهلل، وٓ ُتطِرقع : يا بر

َـّ أحًدا فقؿا لرؿ ُيمتِرؽ اهلل، إن اهلل يف معصقة اهلل، وٓ تحَؿَدنَّ أحًدا طؾك فضؾ اهلل، و ٓ تُؾقَم

ُـّ أكرف ُمرزَداٌد بحرصرف يف  خؾؼ الخؾؼ والخالئؼ فَؿَضقا طؾك ما خَؾَؼفؿ طؾقف، فَؿرـ كران يظر

 .رزقف، فؾَقْزَدْد بحرصف يف طؿره، أو ُيغقِّْر لقكف، أو َيِزْد يف أركاكف أو بـاكف

ررر قؾقبـررا مررـ اقررا  الحسررـ البصررري  ررر  والؽِرر ، والـػررا، والريرراء، : الؾفررؿ صفِّ لشِّ

يبة والشؽ يف ديـؽ، يا مؼؾِّب الؼؾقب ثبِّت قؾقَبـا طؾك ديـؽ، واجعرؾ ديـَـرا  ْؿعة، والرِّ والسُّ

 .اإلسالَم الؼقِّؿَ 

َـّ يف الردكقا ": قا  الحسرـو  واهلل يرا برـ ادم، لرئـ قررأَت الؼرران، ثرؿ امـرَت برف، لَقُطرقَل

نَّ يف الدك  . قا خقُفؽ، ولَقؽُثَرنَّ يف الدكقا بؽاؤ حزُكؽ، ولَقشَتدَّ

َكت، وسللَت فُلططِقَت، وُسئِؾَت فَؿـَعت، فبرئس ": قا  الحسـ  ـْ فُؽقِّ يا بـ ادم، لؿ تُؽ

                                 
  

  

  

  

  

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 برتمجة األربعة القراء فضالءإحتاف الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 



 ."ما صـعَت!

ِـّ قا  الحسـ   .: احرتُِسقا مِـ الـاس بسقِء الظ

  .: كثرُة الضحؽ مؿا ُيِؿقُت الؼؾبقا  الحسـ 

ران ـِ بؽتراٍب مِرـ طبرِدالؿؾؽ برـ أبرل َبشرقٍر، فؼرا :  : جئرُت قا  غالب الؼطَّ إلرك الحسر

  .اقَرْأه، فؼرأُتف، فنذا فقف دطاٌء، فؼا  الحسـ: ُربَّ أٍخ لؽ لؿ تؾِْدُه أمُّؽ

، "مرقُت الؼؾرب": قؾُت لؾحسـ البصري: ما طؼقبرة العرالِؿ؟ قرا : قا  مالؽ بـ ديـار

  ."خرةصؾب الدكقا بعؿؾ أ"قؾُت: وما مقُت الؼؾب؟ قا : 

َـّ ": قا  الحسـ ـَ العؿؾ، وإن الؿـرافَؼ أسراء الظر َـّ بربِّف، فلحَس ـَ الظ ـَ أحَس إن الؿمم

  ."بربِّف، فلساء العؿؾ

اصُؾِب العؾَؿ صؾًبا ٓ يضرُّ بالعبادة، واصُؾِب العبادَة صؾًبا ٓ يضرُّ برالعؾؿ: ": قا  الحسـ

  ."ُيصؾِحفنن َمـ طؿؾ بغقِر طؾٍؿ، كان ما ُيػِسد أكثَر مؿا 

إن الرجررَؾ َلَقعَؿررُؾ الحسررـَة، فتؽررقن كررقًرا يف قؾبررف وقررقًة يف بدكررف، وإن ": قررا  الحسررـ

   ."الرجؾ لقعَؿُؾ السقئة فتؽقن ُضؾؿًة يف قؾبف وووـًا يف بدكف
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  ."إذا رأيت الرجؾ ُيـافُِس يف الدكقا، فـافِْسف يف أخرة": قا  الحسـ

ل وٓ برالتؿـِّل، إن اإليؿران مرا وقرر يف الؼؾرب إن اإليؿران لرقس برالتحؾِّ ": قا  الحسرـ

قف العؿُؾ    ."وصدَّ

ـَفؿ اهلُل يررقم الؼقامررة، وإن ": قررا  الحسررـ ؾررقا الخررقَف يف الرردكقا فررلمَّ إن الؿررممـقـ طجَّ

روا الخقف يف الدكقا فلخاففؿ اهلل يقم الؼقامة  ."الؿـافؼقـ أخَّ

ـُ الجـة": قا  الحسـ  ."ٓ إلف إٓ اهلل: َثَؿ

 ."ٓ يزاُ  العبُد بخقٍر إذا قا  هلل وإذا طؿؾ هلل":   الحسـقا

 :وصقة الحسـ طـد مقتف

عديُّ   : شِفدُت الحسـ طـد مقتِف ُيقِصل، فؼا  لؽاتٍب: اكُتْب، ورذا قا : أبق صارٍ، السَّ

ما يشَفُد بف الحسـ برـ أبرل الحسرـ، يشرفد أن ٓ إلرف إٓ اهلل، وأن محؿرًدا رسرق  اهلل، َمرـ 

 .ا صادًقا طـد مقتف دخؾ الجـةشِفد هب

 :وفاة الحسـ البصري

ُتقفِّل الحسـ البصري رحؿف اهلل لقؾَة الجؿعة، يف شفر رجب، سرـة طشرر ومائرة، وورق 

 .ابـ تسٍع وثؿاكقـ سـةً 
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كاكررت جـازُتررف مشررفقدًة، صررؾَّقا طؾقررف طؼقررَب الجؿعررة بالبصرررة، فشررقَّعف :قررا  الررذوبل

 .الة العصر لؿ ُتَؼْؿ يف الجامعالخؾؼ، وازَدَحؿقا طؾقف، حتك إن ص

يف أطؾك الجـان مع الـبل بف وجزاه طـا خقرا وجؿعـا  الحسـ البصريفرحؿ اهلل اإلمام 

 .محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
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 قراءة احلسو ابلرصي

 

قرأ الحسـ البصرري طؾرك حطران برـ طبرد اهلل الرقاشرل، طرـ أبرل مقسرك إشرعري، 

ة، طـ طؿر بـ الخطراب وأبرل برـ كعرب وزيرد برـ ثابرت رضرل اهلل طرـفؿ وطؾل أبل العالق

وروى طـف أبرق طؿررو برـ العرالء. وسرالم الطقيرؾ. وطاصرؿ الجحردري، وطقسرك الثؼػرل 

 . وغقروؿ

اشررتفرت قراءتررف بروايتررل: البؾخررل وروى طـررف الؼررراءة طرضررا وسررؿاطا خؾررؼ كثررر 

 والدوري، ووؿا لقسا مـ تالمقذه.

℘  ℘ ابلليخ 

 .الزاود الؿؼرئ، البغدادي، البؾخل كصر أبل بـ شجاع كعقؿ أبق ووق

 الثؼػرل، طقسرك مرـ وسؿع -أصحابف جؾة مـ ووق- العالء بـ طؿرو أبل طؾك طرض

 .وغقره إطؿش طـ وحدث

 طؾرل، برـ والؼاسرؿ غالرب، برـ ومحؿرد سالم، بـ الؼاسؿ طبقد أبق: طـف الؼراءة روى

 .وغقروؿ الدوري، طؿر وأبق

 الققم؟ مثؾف وأيـ ب ، ب : فؼا  أحؿد اإلمام طـف ُسئؾ. كبقر ثؼة زاود،

 .1سـة سبعقن ولف ور،190 سـة ببغداد وتقيف ور،120 سـة ببؾ  ولد
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℘  ℘ حفط ادلوري 

 الـحرقي، الردوري إزدي، صرفبان برـ العزيرز طبرد برـ طؿر بـ حػص طؿرو أبق وق

 وشرق  الؼرراءة إمرام كان ،ببغداد الشرقل بالجاكب محؾة "الدور"و سامراء، كزيؾ الضرير،

 الحرروف بسرائر وقررأ الؼرراءات، جؿرع مرـ أو  وورق ضرابًطا، ثبًترا، ثؼرة، زماكرف، يف الـاس

 .السبعة وبالشقاذ

 جعػرر برـ يعؼرقب أخقرف وطؾرك طؾقف أيًضا وقرأ كافع، طـ جعػر بـ إسؿاطقؾ طؾك قرأ

 وطؾرك حؿرزة، طرـ سرعدان برـ ومحؿرد سرؾقؿ طؾرك وقررأ جعػرر، أبرل طرـ جؿراز ابـ طـ

 أبرل بـ وشجاع القزيدي، الؿبار  بـ يحقك وطؾك طاصؿ، طـ بؽر وٕبل لـػسف، الؽسائل

 .وغقروؿ البؾخل، كصر

 وطؿرر الػارسرل، الحسقـ بـ وطؾل الدوري، سؾقؿ بـ طؾل: مـفؿ كثقرون: طؾقف وقرأ

 الرردوري، حػررص بررـ محؿررد وابـررف الؿطرررز، زكريررا بررـ والؼاسررؿ الؽاغررذي، أحؿررد بررـ

 .وغقروؿ

 .الدوري طؿرو أبل طـ يؽتب حـبؾ بـ أحؿد رأيت: داود بقأ قا 

 غقرر اهلل كرالم: قرا  الؼرران؟ يف تؼق  ما: الدوري سللت: الؿػسر فرح بـ أحؿد وقا 

 .مخؾق،

 صرؾك الـبرل قرراءات"و "الؼران مـ ومعاكقف ألػاضف اتػؼت ما" كتاب لف: الزركؾل قا 

 ."ؼرانال أجزاء"و الظاورية، يف مخطقط "وسؾؿ طؾقف اهلل

 .ور246يف شقا  سـة   "الري"  تقيف بركبقية مـ قرى
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 اإلمام 

 سليمان األعمش
 رمحه اهلل تعاىل

ـه141املتوىف   

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 برتمجة األربعة القراء فضالءإحتاف الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 



  سليمان بن مهران األعمشاإلمام 

 

 

مـ  فنن اإلمام الحافظ ُسَؾقؿان بـ مفران إطؿَش وق أحد أئؿة اإلسالم الؿشفقريـ:

ئؾ، إمام يف الؼران والحديث، لؼب بالؿصحػ، مرـ صردقف، صغار التابعقـ، لف طؾؿ وفضا

اِوي وكاكقا يصححقن مصاحػفؿ مـ حػظرف، ققرؾ يف وصرػف،  َمراُم اْلُؿْؼرِرُئ، الررَّ
َومِرـُْفُؿ اإْلِ

ِطًبرا َضرا َٓ ـْ َربِّرِف َراِوًبرا َكاِسرًؽا، َوَمرَع ِطَبراِدِه  ََمِؾ، مِر ْٕ ِحًؽا، اْلُؿْػتِل، َكاَن َكثِقَر اْلَعَؿِؾ، َقِصقَر ا

َْطَؿُش  ْٕ ـُ مِْفَراَن ا  .ُسَؾْقَؿاُن ْب

اإلمررام شررق  اإلسررالم ، شررق  الؿؼرررئقـ والؿحرردثقـ ، أبررق ووصررػف الررذوبل، فؼررا  : 

 محؿد آسدي، الؽاوؾل ، مقٓوؿ الؽقيف الحافظ .

 آسؿ والـسب والؽـقة: *

، وررررق: ُسررررَؾقؿان بررررـ مفررررران إسدي،شررررق  الؿؼرررررئقـ والؿحرررردثقـ، يف زماكررررف

 .تف : أبق محؿدوكـق

 :مقلده *

ُولررد إطؿررش يررقم ُقتررؾ الحسررقـ بررـ طؾررل بررـ أبررل صالررٍب، وذلررؽ يررقم طاشررقراء، يف 

الؿحرم سـة إحدى وستقـ مـ الفجرة

 :-رحؿف اهلل  شققخف وتالمذتف  *

وروى طرـ: أبرل ف،رأى إطؿش أكس بـ مالرٍؽ، ولؽرـ لرؿ يسرؿع مـرفؼد  أما شققخف
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وقؿ الـَخعل، وسعقد بـ جبقٍر، وأبل صالٍح السرؿان، ومجاورد وائٍؾ، وزيد بـ ووٍب، وإبرا

بـ ج ، وِزر بـ حبقٍش، وطبدالرحؿـ بـ أبل لقؾك، وكؿقؾ بـ زياٍد، والقلقد بـ طبادة برـ 

الصامت، وسالؿ برـ أبرل الجعرد، وطبرداهلل برـ مررة الَفْؿرداين، وطؿرارة برـ طؿقرٍر الؾقثرل، 

سرؾؿان، وأبرل العالقرة الريراحل، والشرعبل، وققس بـ أبرل حرازٍم، وأبرل حرازٍم إشرجعل 

والؿـفا  بـ طؿٍرو، وطؿرو برـ مررة، ويحقرك برـ وثراٍب، وخؾرٍؼ كثقرٍر مرـ كبرار الترابعقـ، 

 وغقروؿ

ربقعل، وصؾحرة برـ فؼرد وأما تالمقرذه  روى طـرف: الحؽرؿ برـ طتقبرة، وأبرق إسرحا، السَّ

رختقاين، وزيرد برـ مصرٍف، وحبقب برـ أبرل ثابرٍت، وطاصرؿ برـ أبرل الـَّجرقد، وأيرقب ا لسَّ

أسررؾؿ، وصررػقان بررـ سررؾقٍؿ، وسررفقؾ بررـ أبررل صررالٍح، وأبرران بررـ تغؾِررب، وخالررٌد الحررذاء، 

وأبررق حـقػررة،  -ووررؿ كؾفررؿ مررـ أقراكررف  -وُسررَؾقؿان التقؿررل، وإسررؿاطقؾ بررـ أبررل خالررٍد 

وإوزاطل، وسعقد بـ أبل طروبة، وابـ إسحا،، وشعبة بـ الحجاج، ومعؿرر برـ راشرد، 

ي، وجرير بـ طبدالحؿقد، وحػص بـ غقراٍث، وطبرداهلل برـ إدريرس، وطؾرل وسػقان الثقر

بـ ُمسفٍر، ووكقع بـ الجراح، وأبق أسامة، وسرػقان برـ طققـرة، ويحقرك برـ سرعقٍد الؼطران، 

ويقكس بـ بؽقٍر، وجعػر بـ طقٍن، والخريبل، وطبقداهلل بـ مقسك، وأبرق كعرقٍؿ الػضرؾ برـ 

، وخؾٌؼ كثقرٌ  ـٍ  دكق

 العؾؿاء طؾقف:طؾؿف وثـاء  *

 : لف كحٌق مـ ألٍػ وثالثؿائة حديٍث قا  طؾل بـ الؿديـل 

ستة: فألوؾ مؽة: طؿرو بـ ديـار، وٕورؾ  وقا  أيضا: حػظ العؾؿ طؾك امة محؿد 

الؿديـة: ابـ شفاب الزوري، وٕوؾ الؽقفة: أبق إسرحا، السربقعل، وسرؾقؿان ابرـ مفرران 
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 ر كاقؾة وقتادةإطؿش، وٕوؾ البصرة: يحقك بـ أبل كثق

: قا  لل شعبة بـ الحجاج: ما شػاين أحٌد مرـ الحرديث مرا شرػاين قا  بؼقة بـ القلقد 

   إطؿش

ثقـقا  أبق بؽر بـ طقاشٍ    : كـا كسؿل إطؿش سقَِّد الؿحدِّ

: سؿعت شعبة برـ الحجراج إذا ذكرر إطؿرش، قرا : الؿصرحػ قا  طبداهلل بـ داود 

 طؿش(الؿصحػ: )وذلؽ لصد، إ

  : كان إطؿش يسؿك الؿصحَػ مِـ ِصدقفقا  أبق حػص طؿرو بـ طؾل  

: كرران إطؿررش صرراحب قررراٍن وفرررائض )الؿقاريررث( وطؾررٍؿ قررا  محؿررد بررـ سررعدٍ  

 بالحديث

: إطؿش ثبٌت، كان محدث الؽقفة يف زماكرف، يؼرا  إكرف قا  أحؿد بـ طبد اهلل العجؾل

لف كتراب، قرا : وكران يؼررأ الؼرران، وورق رأس فقرف، ضفر لف أربعة آف حديث، ولؿ يؽـ 

 وكان فصقحا

: ما رأيـا يف زماكـا مثؾ إطؿش، وٓ الطبؼرة الرذيـ كراكقا قبؾـرا، وقا  طقسك بـ يقكس

وما رأيـا إغـقاء والسالصقـ يف مجؾس قط أحؼر مـفؿ يف مجؾس إطؿرش، وورق محتراج 
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ِوؿ  .إلك َدرِّ

لقس أحرٌد أطؾرؿ بحرديث "اسؿ بـ طبدالرحؿـ يؼق : : كان الؼقا  طاصؿ بـ حبقٍب و

   ."طبداهلل بـ مسعقٍد مـ إطؿش

   : إطؿش سقدكاقا  الؼاضل طبدالرحؿـ بـ أبل لقؾكو  

: ما رأيت بالؽقفة أحرًدا أقررأ لؽتراب اهلل مرـ إطؿرش، وٓ أجرقد حرديًثا، قا  وشقؿٌ  

 وٓ أففؿ، وٓ أسرع إجابة لؿا يسل  طـف

: سربؼ إطؿرش الـراس برلربع: كران أقررأوؿ لؾؼرران، وأحػظفررؿ طققـرة قرا وطرـ ابرـ 

 لؾحديث، وأطؾؿفؿ بالػرائض، وذكر خصؾة أخرى

فؼرا  لرف ، : ما كان وذا العؾؿ إٓ يف العررب وأشرراف الؿؾرق وطـ ضرار بـ صرد قا 

رجؾ مـ جؾسائف: وأي كبؾ كان يف إطؿرش؟ قرا  شرريؽ: أمرا لرق رأيرت إطؿرش ومعرف 

حؿؾف وسػقان الثقري طـ يؿقـف وشريؽ طـ يسراره، وكالوؿرا يـازطرف حؿرؾ الؾحرؿ لحؿ ي

 .لعؾؿت أن ثؿ كبالً كثقراً 

، : قرا  لرل الزورري: وبرالعرا، أحرد يحردث؟ قؾرت: كعرؿوطـ إسحا، بـ راشد قرا 

فجئتررف بحررديث سررؾقؿان ، قؾررت لررف: وررؾ لررؽ أن اتقررؽ بحررديث بعضررفؿ؟ فؼررا  لررل: كعررؿ

ؼق : ما ضــت أن بالعرا، مـ يحدث مثؾ وذا؟ قرا : قؾرت: إطؿش، فجعؾ يـظر فقفا وي
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  وأزيد ؟ وق مـ مقالقفؿ

 طبادتف: *

: كرران إطؿررش قريبررب مررـ سرربعقـ سررـة لررؿ تػتررف التؽبقرررة قررا  وكقررع بررـ الجررراح

 وطـدما تسؿعقن طـ مزاحف تتعجبقن كقػ حرصف طؾك العبادة هبذه الطريؼة،إولك

 ػ إطؿش أطبد مـف: ما خؾوقا  طبد اهلل الخريبل

: أخ ين بعض أصحابـا: أن إطؿش قام مرـ الـرقم لحاجرة فؾرؿ وطـ طبد الرزا، قا 

يصب ماًء، فقضع يده طؾك الجدار فتقؿؿ ثؿ كام، فؼقؾ لف يف ذلرؽ؟ قرا : أخراف أن أمرقت 

 .طؾك غقر وضقء

: سرؿعت يحقرك الؼطران إذا ذكرر إطؿرش قرا : كران مرـ وطـ إبراوقؿ بـ طرطرة قا 

الـسررا ، وكرران محافظررب طؾررك الصررالة يف الجؿاطررة وطؾررك الصررػ إو ، ووررق طالمررة 

 يؾتؿس الحائط حتك يؼقم يف الصػ إو  -يعـل: الؼطان  -اإلسالم، وكان يحقك 

 .قا : قا  طبد السالم: كان إطؿش إذا حدث يتخشع ويعظؿ العؾؿوطـ أبل كعقؿ 

 العؾؿ يرفع صاحبف: *

بَعث طقسرك برـ مقسرك برللػ درورٍؿ إلرك إطؿرش، وصرحقػٍة قا  طقسك بـ يقكس: 

بسؿ اهلل الررحؿـ "لقؽتب لف فقفا حديًثا، فلخذ إطؿش إلػ دروٍؿ وكتب يف الصحقػة: 
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َحدَ  الرحقؿ ﴿
َ
ُ أ ََ اَّللا ٌُ ، وصقى الصحقػة وبعرث هبرا "[ حتك ختؿفا1اإلخالص: ] ﴾ لُْل 

حسررـ كترراب اهلل، فؽتررب إلقررف إطؿررش: إلقررف، فؾؿررا كظررر فقفررا بعررث إلقررف: ضــررَت أين ٓ أ

   ."، ولؿ يؽتب لف، وحبس الؿا  لـػسف"أفظــت أين أبقع الحديث"

إن اهلل يرفرع برالعؾؿ أو برالؼران أققاًمرا، ويضرع برف اخرريـ، وأكرا مؿرـ "ا  إطؿرش: ق

   ."يرفعـل اهلل بف، لقٓ ذلؽ لؽان طؾك طـؼل َدن  صحـًا أصقف بف يف سؽؽ الؽقفة

رأيرت إطؿرش لربس فررًوا مؼؾقًبرا، وقبراًء تسرقؾ خققصرف طؾرك ان بـ طققـرة: قا  سػق 

؟ كران يؼرذرين  ًٓ رجؾقف، ثؿ قا : أرأيتؿ لقٓ أين تعؾؿت العؾؿ، مـ كان يلتقـل لرق كـرت بؼرا

   الـاس أن يشرتوا مـل

 كـت ايت مجاود بـ ج ، فقؼق : لق كـت أصقؼ الؿشل لجئتؽقا  إطؿش: 

 ن :إطؿش والؼرا *

: وكان إطؿرش صراحب قرران وفررائض وطؾرؿ بالحرديث، وقررأ قا  محؿد بـ سعد

طؾقف صؾحة بـ مصرف الؼرران، وكران يؼررئ الـرا، ثرؿ ترر  ذا  يف اخرر طؿرره، وكران يؼررأ 

الؼران يف كؾ شعبان طؾك الـاس يف كؾ يرقم شرقئا معؾقمرا حرقـ كر  وضرعػ، ويحضررون 

 تفمصاحػفؿ، فقعرضقهنا، ويصؾحقهنا طؾك قراء

: كـا كختؾػ إلك يحقك بـ وثاب كؼرأ طؾقف، وإطؿش سراكت قا  صؾحة بـ مصرف 

   ما يؼرأ،فؾؿا مات يحقك بـ وثاب فتشـا أصحابـا، فنذا إطؿش أقرؤكا
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: كان إطؿش يعرض الؼران، فقؿسؽقن طؾقف الؿصاحػ، فرال قا  أبق بؽر بـ طقاشٍ 

يخطئ يف حرٍف 

 مـ صرائػ إطؿش : *

ققررؾ: إكررف جرراءه ، : وكرران مررع جاللتررف يف العؾررؿ والػضررؾ صرراحب مررزاحوبلقررا  الررذ

أصررحاب الحررديث يقمررب فخرررج فؼررا : لررقٓ أن يف مـزلررل مررـ وررق أبغررض إلررل مررـؽؿ مررا 

 خرجت إلقؽؿ

فؼرا : يرا ، وققؾ: إن إطؿش كان لف ولد مغػؾ، فؼا : اذوب فاشرت لـا حربالً لؾغسرقؾ

  طرض كؿ؟ قا : يف طرض مصقبتل فقؽأبت! صق  كؿ؟ قا : طشرة أذرع، قا : يف

: كان إطؿرش يخررج إلقـرا شرقًئا فـلكؾرف، فؼؾـرا يقًمرا: ٓ يخررج قا  أبق بؽر بـ طقاشٍ 

شقًئا إٓ أكؾتؿقه،فلخرج شقًئا، فلكؾـراه، وأخررج، فلكؾـراه، فردخؾ، فرلخرج فتقًترا، فشرربـاه، 

قيت وقرقت الؿررأة، وشرربتؿ : فعؾ اهلل بؽؿ وفعؾ، أكؾتؿ قروقا فدخؾ وأخرج إجاكًة وقًتا، 

 فتقتفا، وذا طؾػ الشاة

: خرج إطؿش ذات يقٍم مـ مـزلف بسحر، فؿر بؿسرجد بـرل أسرٍد، قا  مـد  بـ طؾل

وقد أقام الؿمذن الصالة، فدخؾ يصؾل، فافتتح إمامفؿ البؼرة يف الركعة إولك، ثرؿ قررأ يف 

اهلل؟! أمرا سرؿعت رسرق  اهلل  الثاكقة ا  طؿران، فؾؿرا اكصررف قرا  لرف إطؿرش: أمرا تتؼرل

وذا  صؾك اهلل طؾقف وسرؾؿ يؼرق : ))مرـ أمَّ الـراس فؾقخػرػ: فرنن خؾػرف الؽبقرر والضرعقػ

اعِنيَ  ﴿ :الحاجة((؟! فؼا  اإلمام: قا  اهلل تعرالك ِِ َ اْخَا ََ ََةَ إاِلا  ا لََنبِا ٍَ البؼررة: ] ﴾ ِإَونا
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    ."قٌؾ فلكا رسق  الخاشعقـ إلقؽ أكؽ ثؼ"[، فؼا  إطؿش: 45

 شدتف مع صؾبة العؾؿ : *

أتك إطؿش رجٌؾ، فؼا : أقرأ طؾقؽ؟ قا : اقرأ، وكران إطؿرش ُيؼرَرأ  قا  الؽسائل:

طؾقف طشرون اية، فؼرأ طؾقرف طشرريـ وجراوز، فؼرا : لعؾرف يريرد الثالثرقـ، فجراوز الثالثرقـ 

   دُت إلقف أبًداحتك بؾغ الؿائة، ثؿ سؽت، فؼا  لف إطؿش: اقرأ: فقاهلل إكف لؿجؾس ٓ ط

: خرجـا يف جـازٍة، ورجؾ يؼقد إطؿش، فؾؿا رجعـا، طرد  برف، قا  طقسك بـ يقكس 

فؾؿا أصَحر )أي ابتعد طـ العؿران(، قا : أتدري أيـ أكت؟ أكرت يف جباكرة كرذا، وٓ أرد  

حتررك تؿررأل ألررقاحل حررديًثا،قا : اكتب،فؾؿررا مررأل إلررقاح، رده،فؾؿررا دخررؾ الؽقفررة، دفررع 

ررؼ بررف، وقررا : خررذوا إلررقاح مررـ ألقاحررف  إلكسرراٍن، فؾؿررا أن اكتفررك إطؿررش إلررك بابررف، تعؾَّ

الػاسؼ،فؼا : يا أبا محؿٍد، قد فات،فؾؿا َأيَِس مـف، قا : كؾُّ ما حدثتؽ بف كذٌب،قا : أكت 

   أطؾُؿ باهلل مِـ أن تؽذب

 ؟ قرا : : قؾت لألطؿش: يا أبا محؿٍد، ما يؿـَُعؽ مـ أخذ شعرقا  طبداهلل بـ إدريس

كثرررة فضررق  الحجامقـ،قؾررت: فلكررا أجقئررؽ بحجرراٍم ٓ يؽؾؿررؽ حتررك تػرغ،فلتقررت جـقررًدا 

الحجام، وكان محدًثا، فلوصقتف، فؼا : كعؿ، فؾؿا أخذ كصرػ شرعره، قرا : يرا أبرا محؿرٍد، 

كقػ حديُث حبقب بـ أبل ثابٍت يف الؿستحاضة؟ فصاح صقحًة، وقام يعدو، وبؼل كصرػ 

 زٍ شعره بعد شفٍر غقر مجزو

: جراء رجرٌؾ كبقرٌؾ كبقرر الؾحقرة إلرك إطؿرش، فسرللف طرـ مسرللٍة قا  محؿد برـ طبقردٍ 

خػقػٍة يف الصرالة،فالتػت إلقـرا إطؿرش، فؼرا : اكظرروا إلقرف، لحقترف تحتؿرؾ حػرظ أربعرة 
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 آف حديٍث، ومسللتف مسللة صبقان الؽتَّاب

 درر مـ أققالف : *

يقشؽ إن احتبس طؾل الؿرقت إن  سؿعت إطؿش يؼق : :طـ حػص بـ غقاث قا 

 .وجدتف بالثؿـ اشرتيتف

إكا كـا لـشفد الجـازة فال كردري مرـ كعرزي  :وطـ الحسـ بـ صالح طـ إطؿش قا 

 . مـ حزن الجؿقع ٓ يعرف أوؾ الؿقت :يعـل، مـ حزن الؼقم

ّيِ ﴿ ك :سللت إطؿش طـ ققلرف تعرال :وطـ مـصقر بـ أبل إسقد قا  ََ لَِك ىُا ََ َوَكا
َا يَْ ِسااُبَنَ  ىُاا ََ ااالِِهنَي َبْعًبااا بَِهااا  مررا سررؿعتفؿ يؼقلررقن [129إكعررام:]﴾َبْعااَ  الاا

 .سؿعتفؿ يؼقلقن: إذا فسد الـاس أمر طؾقفؿ شراروؿ :قا  فقف؟

: سؿعت إطؿش يؼق : ٓ تـثروا الؾملم تحت أضرالف سؿعت أبل يؼق  :قا  حؿقد

 .ؼفٓ تبذلقا العؾؿ لؿـ ٓ يستح :يعـل الخـازير،

إن  :وسرؿعتف يؼرق  كعؿ، :قا  رأيت إطؿش؟ :وققؾ لر حػص بـ أبل حػص إبار

اهلل يرفع بالعؾؿ أو بالؼران أققامب ويضرع برف اخرريـ، وأكرا مؿرـ يرفعـرل اهلل برف، لرقٓ ذلرؽ 

 .لؽان طؾك طـؼل دم صحـ أصقف بف يف سؽؽ الؽقفة
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 وفاتف رحؿف اهلل : *

ؾرررك إطؿرررش يف مرضرررف الرررذي ترررقيف دخؾرررت ط :قرررا  طرررـ أبرررل بؽرررر برررـ طقررراش

مرا أصرـع برف؟ لرق كاكرت كػسرل معرل لطرحتفرا يف  :قرا  أدطرق لرؽ الطبقرب؟ :فؼؾرت فقف،

 .الحش، إذا أكا مت فال تمذكـ بل أحدًا، واذوب بل واصرحـل يف لحدي

ترقيف إطؿرش رحؿرف اهلل سرـة ثؿراٍن وأربعرقـ ومائرٍة، وورق ابرـ :  قا  محؿد بـ سرعد

   ثؿاٍن وثؿاكقـ سـةً 

يف أطؾرك برف فرحؿ اهلل اإلمام سرؾقؿان برـ مِفرران إطؿرش وجرزاه طـرا خقررا وجؿعـرا 

 .الجـان مع الـبل محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
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 سليهان األعهشقراءة 

 

أخذ الؼرراءة طرًضرا طرـ إبرراوقؿ الـخعرل وزر برـ حبرقش وطاصرؿ ابرـ أبرل الـجرقد، 

طرًضرا وسرؿاطا حؿرزة الزيرات ومحؿرد برـ ومجاود بـ ج  وغقروؿ وروى الؼرراءة طـرف 

طبد الرحؿـ بـ أبل لقؾرك وزائردة برـ قدامرة، وغقرروؿ وطررض طؾقرف صؾحرة برـ مصررف. 

وإبراوقؿ التقؿل ومـصقر بـ الؿعتؿر. وروى طـف الحروف محؿرد برـ طبرد اهلل الؿعرروف 

ك ، اشتفرت قراءتف بروايتل: الشـبقذي والؿطرقطل، بسرـدوؿا إلر بزاور ومحؿد بـ مقؿقن

 ابـ قدامة طـف.

℘  ℘ ضنبوذيال 

 .الشطقي البغدادي الشـبقذي إبراوقؿ بـ أحؿد بـ محؿد الػرج أبق وق

 يعتر  كران بحقرث لف مالزمتف لؽثرة الؿعروف: الؿؼرئ "شـبقذ ابـ" إلك كسبة والشـبقذي

 ور. 300 سـة ، ولدلف غالًما

 وأبرل إخررم، برـ حسرـال وأبرل الـؼراش، بؽرر وأبل مجاود، ابـ: طـ طرًضا الؼراءة أخذ

 الحسرـ برـ محؿد بؽر وأبل العطار، مؼسؿ بـ بؽر وأبل -ُكسب وإلقف- شـبقذ بـ الحسـ

 .وغقروؿ إكصاري،

 الخقراط، الؼاسرؿ برـ وطؾرل القاسرطل، طؾرل بـ محؿد العالء وأبق إوقازي،: طؾقف وقرأ

 .وغقروؿ

ر وأكثرر الشرققخ، ولؼل رحؾ الؼراءات، أئؿة مـ أستاذ ووق  والتػسرقر، الؼرراءات يف روتبحَّ

 بقرت ألرػ خؿسرقـ يحػرظ وكران الؼراءات، بعؾؾ طؾؿف مع طؿره اسؿف، وصا  اشتفر وقد

 .الؽريؿ لؾؼران شقاود الشعر مـ

 .حاذ، ماور، حافظ، مشفقر، كبقؾ، إمام، وق: الداين قا 
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 .1ور388 سـة صػر يف وتقيف

℘  ℘ ملطويعا 

 .البصري الؿطقطل العؿري اداينالعبَّ  جعػر بـ سعقد بـ الحسـ العباس أبق وق

 ويقسرررػ الحريرررري، الحسرررقـ برررـ وأحؿرررد الؽرررريؿ، طبرررد برررـ إدريرررس: طؾرررك قررررأ

- الصررقري أحؿررد بررـ ومحؿررد مجاوررد، وابررـ شررـبقذ، وابررـ القاسررطل، يعؼررقب بررـ

 .وغقروؿ الؿػسر فرح بـ وأحؿد -ذكقان ابـ صاحب

 برـ ومحؿرد طقرب،الخ زرطرة وأبرق الخزاطل، جعػر بـ محؿد الػضؾ أبق: طؾقف وقرأ

 محؿرد برـ الحسرقـ: الحرروف طـرف وروى -طؾقرف ترال َمرـ اِخر ووق- الؽارزيـل الحسقـ

 .وغقروؿ الؽارزيـل،

رر الؽبرار ولؼل إقطار إلك فقف ورحؾ بالػـ اطتـك الؼراءة، يف ثؼة طارف إمام وق  فتبحَّ

ر وتػسقروا، الالمات معرفة: كتاب مملػ ووق وصـػ، جؿع وقد فقف،  صرقياًل، ادورً  وطؿَّ

 وكان زماكف، يف الؼراءات يف اإلسـاد طؾق إلقف واكتفك

 .الؼران يف رأًسا وكان الرحؾة، طؾك إطاكتف سبب وق وكان محدًثا، واطًظا أبقه

 الؿائة جاوز وقد ور،371 سـة وتقيف ور،270 سـة حدود يف ُولد
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 اإلمام 

 يحيى اليزيدي
 رمحه اهلل تعاىل

ـه202املتوىف   
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 الزييدي حيىي اإلنام

 

 

لررف طؾررؿ  وررق أحررد أئؿررة اإلسررالم الؿشررفقريـ: يحقررك القزيررديفررنن اإلمررام الحررافظ 

قد أدب الؿلمقن ، وطظرؿ حالرف وفضائؾ، إمام يف الؼران ، وقد وصػف اإلمام الذوبل فؼا : 

، وكان ثؼة ، طالؿا حجة يف الؼراءة ، ٓ يدري ما الحديث ، لؽـف أخباري ، كحرقي ، طالمرة 

 .ن العرب ، أخذ العربقة طـ أبل طؿرو ، وطـ الخؾقؾ ، بصقر بؾسا

،  "الشررؽؾ  "، وكترراب  "الؿؼصررقر والؿؿرردود  "، وكترراب  "الـررقادر  "وألررػ كترراب 

وكرران كظقرررا لؾؽسررائل ، يجؾررس لؾـرراس يف ، "الـحررق  "، وكترراب  "كررقادر الؾغررة  "وكترراب 

وروي ،مدب إمرقـ مسجد مع الؽسائل لإلفادة ، فؽان يمدب الؿلمقن ، وكان الؽسائل ير

طـ أبل حؿدون قا  : شفدت ابرـ أبرل العتاوقرة ، وكترب طرـ القزيردي كحرق طشررة آف 

 .  ورقة طـ أبل طؿرو بـ العالء خاصة

 آسؿ والـسب والؽـقة: *

 "القزيردي"وق أبق محؿد يحقك بـ الؿبار  بـ الؿغقرة العدوي البصري، الؿعروف بر

 .  الؿفدي: حقث كان يمدب ولدهلصحبتف يزيد بـ مـصقر الحؿقري خا

 :مقلده *

.مـ الفجرة مائة وثؿاكقة وطشرون يحقك القزيدي سـةُولد 
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 :-رحؿف اهلل  شققخف وتالمذتف  *

ووررق الررذي خؾػررف -أخررذ الؼررراءة طرًضررا طررـ أبررل طؿرررو بررـ العررالء  أمررا شررققخف

 وأخرررذ أيًضرررا طرررـ حؿرررزة، وسرررؿع طبرررد الؿؾرررؽ برررـ جرررريج، وأخرررذ طرررـ -بالؼقرررام هبرررا

 .الخؾقؾ بـ أحؿد وغقروؿ

روى الؼررررررراءة طـرررررف أوٓده: محؿررررررد، وطبرررررد اهلل، وإبررررررراوقؿ، وأمرررررا تالمقرررررذه 

وإسررؿاطقؾ، وإسررحا،، وحػقررده أحؿررد بررـ محؿررد، وأبررق طؿررر الرردوري، وأبررق شررعقب 

 -أحرررد راويرررل الؽسرررائل-وأبرررق الحرررارث  -راويرررا أبرررل طؿررررو البصرررري-السقسرررل 

 .الم، وغقروؿوروى طـف الحروف: أبق طبقد الؼاسؿ بـ س

 مـاقبف واثاره: *

إمام، كحقي، مؼررئ، ثؼرة، كبقرر، طالمرة، لرف اختقرار خرالػ فقرف أبرا طؿررو يف حرروف 

 .طشرة فؼط

 . : كان ثؼة طالمة فصقًحا، مػقًوا بارًطا يف الؾغات وأدابقا  الذوبل

لـا طؾك القزيدي وإن كران سرائر أصرحاب أبرل طؿررو أجرؾَّ قا  ابـ مجاود  : وإكؿا طقَّ

 مـف: ٕكف اكتصب لؾرواية طـف،

 .وتجرد لفا، ولؿ يشتغؾ بغقروا، ووق أضبطفؿ
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كتاب الـقادر، وكتاب الؿؼصرقر، وكتراب الؿشرؽؾ، وكتراب  :مـفا لف طدة تصاكقػ: 

 .كقادر الؾغة، وكتاب يف الـحق مختصر، ولف كظؿ حسـ

 : لف كظؿ حسـ فؿـف

 وإن لؿ يؽـ ذكب لؿا طرف العػق             أكا الؿذكب الخطاء والعػق واسع  

 كروت وما أن يستقي السؽر والصحق      سؽرت فلبدت مـل الؽلس بعض ما

كران أبرل يعـرل الؿبرار  صرديؼا ٕبرل طؿررو برـ العرالء  :طـ يحقرك برـ الؿبرار  قرا 

فخرج إلك مؽة فذوب أبق طؿرو يشقعف قا  يحقك وكـت معف فلوصك أبل أبا طؿررو برل يف 

مضرك فؾرؿ يررين أبرق طؿررو حترك قردم أبرل وذورب أبرق طؿررو مسرتؼبؾف  وقت ما ودطرف ثرؿ

ووافؼـل طـد أبل فؼا  يا أبا طؿرو كقػ رضا  طـ يحقك فؼرا  مرا رأيترف مـرذ فارقترؽ إلرك 

وذا فحؾػ أبل أن ٓ يدخؾ حتك أقرأ طؾك أبل طؿرو الؼران كؾرف قائؿرا طؾرك رجؾرل فؼعرد 

لؼرران طؾرك أبرل طؿررو وقرا  أحسربف أبق طؿرو وقؿت أقرأ طؾقف فؾؿ أجؾس حتك ختؿرت ا

 .قا  كاكت القؿقـ بالطال،

 وفاتف رحؿف اهلل : *

ع وسربعقن سرـة، وققرؾ: برؾ بسـة اثـتقـ ومائتقـ بؿرو ولف أر تقيف:  قا  اإلمام الذوبل

 .جاوز التسعقـ وقارب الؿائة

لـبرل يف أطؾرك الجـران مرع ايف فرحؿ اهلل اإلمام يحقك القزيدي وجزاه طـا خقرا وجؿعـا 

 .محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
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 حيىي الزييديقراءة 

 

وأبرق جعػرر ، أبق أيقب سؾقؿان بـ أيقب بـ الحؽؿ الخقراط :اشتفرت قراءتف بروايتل

 .بـ ج يؾ الضرير بـ فرحأحؿد 

إو  يروي طـف، ووق مرـ تالمقرذه، والثراين يرروي طرـ الردوري طـرف، ففرق لرقس مرـ 

 .تالمقذه

℘  ℘ بو احلكما 

 بصراحب الؿعرروف البغردادي الخقراط الحؽرؿ برـ أيرقب برـ سؾقؿان أيقب بقأ ووق

 .البصري

 .كذلؽ يحقك بـ اهلل طبد ابـف طؾك: وققؾ القزيدي، طؾك قرأ

 .واخرون الدقا، مخؾد بـ وإسحا، الؿعد  حرب بـ أحؿد: طؾقف وقرأ

 .طـف يؽتب لؿا حافظ صدو، ثؼة: معقـ ابـ قا . ثؼة جؾقؾ، مؼرئ

 .رو235 سـة تقيف

℘  ℘ بو الفرحا 

 .البغدادي الضرير، ج يؾ، بـ فرح بـ أحؿد جعػر أبق ووق

 وطؾرك واقرد، برـ الررحؿـ طبرد وطؾك الؼراءات، مـ طـده ما بجؿقع الدوري طؾك قرأ

 الزورراين، الربقرع وأبرل شرقبة، أبرل برـ بؽرر وأبرل الؿرديـل، برـ طؾرل: طـ وحدث البزي،

 .وصائػة
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 وابرـ مجاورد، وابرـ العطرار، مؼسرؿ بـ بؽر وأبق ؾل،الخت مسؾؿ بـ أحؿد: طؾقف وقرأ

 .الـؼاش بؽر وأبق الؿطقطل، والحسـ شـبقذ،

ر كبقر، ثؼة مػسر، مؼرئ،  طؾؿرف لَسرَعة اسرؿف واشرتفر صرقتف، وبعد زماًكا، لإلفادة تصدَّ

را، طؾًؿرا طـرف أوؾفرا وحؿرؾ مردة، الؽقفرة سرؽـ: الرذوبل قا . مسـده وطؾق  ثؼرة وكران جؿ 

 .1طؿره مـ التسعقـ قارب وقد ور،303 سـة الحجة ذي يف تقيف ملمقًكا،
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 اإلمام 

 ابن محيصن
 رمحه اهلل تعاىل

 ـه123املتوىف 
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 ابو حميصو امليك اإلنام

 

لف طؾرؿ وفضرائؾ،  وق أحد أئؿة اإلسالم الؿشفقريـ: ابـ محقصـفنن اإلمام الحافظ 

ئ أوؾ مؽة مع ابـ كثقر. ثؼة، روى لف مسؾؿ، طرض طؾرك مجاورد برـ مؼرإمام يف الؼران ، 

جبقر، ودرباس مقلك طبداهلل بـ طباس، وسعقد بـ جبقر وطرض طؾقف شبؾ ابـ طباد، وأبرق 

وطقسررك بررـ طؿررر  -طؿرررو بررـ العررالء، وسررؿع مـررف حروفررا اسررؿاطقؾ بررـ مسررؾؿ الؿؽررل 

ا يف طصرر برـ كثقرر محؿرد برـ البصري: قا  ابـ مجاود: وكان مؿـ تجرد لؾؼراءة وقام هبر

 .طبدالرحؿـ بـ محقض

 آسؿ والـسب والؽـقة: *

الؿؽرل، وققرؾ: اسرؿف  -مرقٓوؿ-وق محؿد بـ طبد الررحؿـ برـ محقصرـ السرفؿل 

 .طؿر، وققؾ: طبد الرحؿـ بـ محؿد، وققؾ: محؿد بـ طبد اهلل.

 :-رحؿف اهلل  شققخف وتالمذتف  *

ودرباس مقلك ابـ طباس، وسعقد بـ جبقرر، طرض طؾك: مجاود بـ ج ،  أما شققخف

 وغقروؿ.

طرض طؾقف: شبؾ برـ طبراد، وأبرق طؿررو برـ العرالء، وسرؿع مـرف حروفرا وأما تالمقذه 

 .إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ الؿؽل، وطقسك بـ طؿر البصري، وغقروؿ.

 مـاقبف واثاره: *

وررق مؼرررئ أوررؾ مؽررة، معاصررر ابررـ كثقررر وحؿقررد إطرررج، وكرران ثؼررة، وأطؾررؿ قررراء 
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 .بالعربقة وأققاوؿ طؾقفا -يف طصره-مؽة 

طـ مقؿقن بـ طبد الؿؾؽ سؿعت أبا حاتؿ يؼق : ابـ محقصـ مـ قريش، كان كحقيرا 

 .قرأ الؼران طؾك ابـ مجاود

قا  ابـ مجاود: كان ٓبـ محقصـ اختقار يف الؼراءة طؾرك مرذوب العربقرة، فخررج برف 

 .عقا طؾك قراءة ابـ كثقر ٓتباطفطـ قراءتف، وأجؿطـ إجؿاع أوؾ بؾده، فرغب الـاس

وُيْرَوى طـ مجاود أكرف كران يؼرق : ابرـ محقصرـ يبـرل ويرصرص يف العربقرة، يؿدحرف 

 .بذلؽ

يف كتراب الؿربفج والروضرة، وقرد  -أي: ابرـ محقصرـ-وقا  ابـ الجرزري: وقراءترف 

 .قرأت هبا الؼران، ولقٓ ما فقفا مـ مخالػة الؿصحػ ٕلحؼت بالؼراءات الؿشفقرة.

 وفاتف رحؿف اهلل : * 

 .، رحؿف اهلل تعالكبؿؽة قا  أبق الؼاسؿ الفذلل : مات سـة ثالث وطشريـ ومائة

يف أطؾرك الجـران مرع الـبرل يرف وجزاه طـا خقرا وجؿعـرا  ابـ محقصـفرحؿ اهلل اإلمام  

 .محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
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 ابو حميصوقراءة 

 

محؿرد برـ أحؿرد برـ و، البرزي محؿد بـ أبرل برزة  أحؿد بـاشتفرت قراءتف بروايتل: 

 .ـ شـبقذ، ووؿا لقسا مـ تالمذتفأيقب ب

℘  ℘ لزبيا 

 مرـ إصرؾ فارسرل برزة، أبرل برـ كرافع برـ الؼاسؿ بـ اهلل طبد بـ محؿد بـ أحؿد وق

 .وؿذان أوؾ

 برـ السرائب يرد طؾك أسؾؿ والذي بشار واسؿف بزة، أبل إطؾك جده إلك كسبة والبزي

 .الؿخزومل السائب أبل

 ولرد لؾؼرراءة، متؼـًرا ضرابًطا، محؼًؼرا أسرتاًذا كان الحرام، الؿسجد وممذن مؽة، مؼرئ

 .ور250 سـةهبا وتقيف بؿؽة، ور170 سـة

 طؾقرف وقرأ واضح، بـ وووب سؾقؿان بـ وطؽرمة زياد بـ اهلل طبد وطؾك أبقف طؾك قرأ

 برـ محؿرد ربقعرة وأبرق لحباب،ا بـ والحسـ الخزاطل، محؿد بـ إسحا،: مـفؿ كثقرون:

 .كثقرون طـف وحدث قـبؾ،: الؼراءة طـف وروى إسحا،،

 يف الحرراكؿ أخرجررف وقررد الضررحك، اخررر مررـ مرفقًطررا التؽبقررر حررديث البررزي وروى

 .وصححف الؿستدر 

.بؿؽة اإلقراء مشقخة إلقف اكتفت: الجزري ابـ قا 
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℘  ℘ بو صنبوذا 

 .البغدادي شـبقذ بـ الصؾت بـ بأيق بـ أحؿد بـ محؿد الحسـ أبق وق

 فررح، برـ وأحؿد إكباري، بشار بـ وأحؿد الحربل، إبراوقؿ: طـ طرًضا الؼراءة أخذ

 .وغقروؿ الحباب، بـ والحسـ الحداد، وإدريس

 أحؿرد برـ ومحؿرد الؿطقطل، سعقد بـ والحسـ الشذائل، كصر بـ أحؿد: طؾقف وقرأ

 .وغقروؿ الشـبقذي،

 مرع الؼرراءات طؾرؿ لتحصرقؾ الربالد: صراف َمرـ أحد بالعرا،، ءاإلقرا شق  كبقر، إمام

 .وإماكة والقرع الصالح

 طؾرك يؼرأ َمـ يؼرئ ٓ كان حتك إقران، طادة طؾك تـافس مجاود ابـ وبقـ بقـف وكان

 .مجاود ابـ

 ذلرؽ بسربب لرف طؼرد وقد اإلمام، الؿصحػ رسؿ خالػ بؿا الؼراءة جقاز يرى وكان

 العؾؿرراء مررـ وجؿاطررة مجاوررد ابررـ حضررره مؼؾررة، بررـ طؾررل بررلأ الررقزير بحضرررة مجؾررس

 .بذلؽ محضر لف وكتب وتاب فاطرتف والؼضاة،

.ور، وفقفا مات ابـ مؼؾة القزير أيًضا328تقيف يف صػر سـة 
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 ℘الخاتمة  ℘

، وأسرل  اهلل تعرالك أن ورواهترؿ وذا ما تقسر لل جؿعف مـ تراجؿ إئؿة الؼراء إربعة

ؿؾ وأن يؽقن خالصا لقجفف الؽريؿ، وأسللف سربحاكف وتعرالك مزيردا مرـ يتؼبؾ مـا وذا الع

 وأسللف الؼبق  ففق سبحاكف وتعالك كعؿ الؿقلك وكعؿ الـصقر .،التقفقؼ والسداد 

 لعؾ إلف العرش يا إخقيت يؼل ... جؿاطتـا كؾ الؿؽاره وقٓ

 ويجعؾـا مؿـ يؽقن كتابف ... شػقعا لفؿ إذ ما كسقه فقؿحال

 واطتصامل وققتك ... ومالل إٓ سرته متجؾال وباهلل حقلك

 فقا رب أكت اهلل حسبل وطديت ... طؾقؽ اطتؿادي ضارطا متقكال

والحؿررد هلل أوٓ واخرررا ، وضرراورا وباصـررا ، ففررق سرربحاكف وتعررالك الؿسررتعان وطؾقررف 

 وصؾك اهلل طؾك الـبل محؿد وطؾك الرفالتؽالن ، وٓ حق  وٓ ققة إٓ باهلل العؾل العظقؿ ، 

 وصحبف وسؾؿ.

 كتبه 

 ممدوح الرشقاويأمحد 

 وملشاخيه غفر اهلل له ولوالديه

Alsharkawi50 @yahoo.com 
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