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 أصحاب القراءات السبعة ورواهتم وغريهم 

 وفاته  امسه  القارئ  

1 
أبو عمرو بن 
العالء شيخ 

 الرواة

زاين بن العالء بن عمار املازين البصري، وقيل امسه حيىي، 
 وقيل امسه كنيته 

 هـ" 154ابلكوفة "

 راوايه
 الدوري 

أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري النحوي، 
 والدور: موضع ببغداد 

 هـ". 246سنة "

 هـ". 261سنة " أبو شعيب صال بن زايد بن عبد هللا السوسي  والسوسي
 هـ" 120مبكة " عبد هللا بن كثري املكي، وهو من التابعني ابن كثري 2

 وراوايه

 البزي
أمحد بن حممد بن عبد هللا بن أيب بزة املؤذن املكي، 

 ويكىن أاب احلسن 
 هـ". 250مبكة "

 وقنبل 
حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن خالد بن سعيد املكي 
، ويقال: هم  املخزومي، ويكىن أاب عمرو، ويلقب قنبالا

 أهل البيت مبكة، يعرفون ابلقنابلة،  

 هـ". 291مبكة "

 املدين انفع   3
أبو رومي انفع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم الليثي، أصله 

 من أصفهان 
 هـ" 169ابملدينة "

 وراوايه
 قالون

عيسى بن منيا "ابملد والقصر" املدين معلم العربية، ويكىن 
أاب موسى، وقالون لقب له أيضاا، يُروى أن انفعاا لقَّبه به 

 الروم "جيد". جلودة قراءته ألن "قالون" بلسان  

 هـ". 220ابملدينة "
 

 ورش و 
عثمان بن سعيد املصري، ويكىن أاب سعيد، وورش لقب 

 له، لقب به فيما يقال لشدة بياضه، 
 هـ". 197مبصر "

4 
ابن عامر 
 الشامي:

عبد هللا بن عامر اليحصيب قاضي دمشق يف خالفة الوليد 
 التابعني بن عبد امللك. ويكىن أاب عمران، وهو من  

 هـ" 118بدمشق "

 هـ". 245"هشام بن عمار بن نصري القاضي الدمشقي، ويكىن أاب  هشام وراوايه
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 الوليد

 وابن ذكوان 
عبد هللا بن أمحد بن بشري بن ذكوان القرشي الدمشقي، 

 هـ" 173ويكىن أاب عمرو، ولد سنة ثالث وسبعني ومائة "
 هـ". 242بدمشق "

 عاصم الكويف:  5
أيب النجود، ويقال له ابن هبدلة، أبو بكر، وهو عاصم بن  
 من التابعني

 هـ" 128ابلكوفة "

 وراوايه
 هـ". 193ابلكوفة " أبو بكر شعبة بن عباس بن سامل الكويف شعبة، 

 وحفص 
حفص بن سليمان بن املغرية البزاز الكويف، ويكىن أاب 
 عمرو، وكان ثقة، قال ابن معني: هو أقرأ من أيب بكر 

 هـ". 180"

 محزة الكويف:  6
محزة بن حبيب بن عمارة الزايت الفرضي التيمي، ويكىن 

 أاب عمارة 
حبلوان يف خالفة أيب 

جعفر املنصور 
 هـ" 156"

 وراوايه
 هـ". 229ببغداد " خلف بن هشام البزاز، ويكىن أاب حممد  خلف 

 وخالد 
خالد بن خالد، ويقال ابن خليد، الصرييف الكويف، ويكىن 

 عيسى أاب  
 هـ". 220"

 الكسائي الكويف: 7

علي بن محزة إمام النحاة الكوفيني، ويكىن أاب احلسن، 
 وقيل له "الكسائي" من أجل أنه أحرم يف كساء 

بـ "رنبوية" قرية من قرى 
الري حني توجه إىل 
خراسان مع الرشيد 

 هـ" 189"

 وراوايه
 هـ". 240" الليث بن خالد البغدادي  أبو احلارث 

  عن أيب عمرو   يفهو الراو  الدوري وحفص  

 أبو جعفر املدين:  8
 -هـ"  128ابملدينة " يزيد بن القعقاع 

 هـ" 132وقيل: " 

 وراوايه
 هـ". 160ابملدينة " أبو احلارث عيسى بن وردان املدين ابن وردان
 هـ". 170" أبو الربيع سليمان بن مسلم بن مجاز املدين  وابن مجاز 

 -هـ"  205ابلبصرة " حممد يعقوب بن إسحاق بن زيد احلضرمي أبو   يعقوب البصري:  9
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 هـ" 185وقيل "

 وراوايه
 رويس 

أبو عبد هللا حممد بن املتوكل اللؤلؤي البصري، ورويس 
 لقب له 

 هـ". 238ابلبصرة "

 وروح
أو   -هـ"  234" أبو احلسن روح بن عبد املؤمن البصري النحوي 

 هـ". 235"

 خلف:  10
وقيل: مل   -هـ"  229" هشام بن ثعلب البزار البغدادي أبو حممد خلف بن  

 يوقف على اتريخ وفاته 

 وراوايه
 إسحاق 

أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان الوراق املروزي 
 مث البغدادي 

 هـ". 286"

 هـ". 292" أبو احلسن إدريس بن عبد الكرمي البغدادي احلداد وإدريس 

11 
ويزيد أربع  
 قراءات: 

قراءة احلسن البصري، موىل األنصار، أحد كبار التابعني 
 املشهورين ابلزهد، 

110 . 

12  
قراءة حممد بن عبد الرمحن املعروف اببن حميصن،  وكان 

 شيخاا أليب عمرو. 
 هجرية   123

13  
قراءة حيىي بن املبارك اليزيدي النحوي، من بغداد، أخذ 

 عن أيب عمرو ومحزة، وكان شيخاا للدوري والسوسي. 
202 . 

 . 388 قراءة أيب الفرج حممد بن أمحد الشنبوذي    14
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 طبقات املفسرين 

 املفسرون من الصحابة   .1
وُأيَبُّ بن كعب، وزيد بن اثبت، اشتهر منهم اخللفاء األربعة، وابن مسعود، وابن عباس،  

وأبو موسى األشعري، وعبد هللا بن الزبري، وأنس بن مالك، وأبو هريرة، وجابر، وعبد هللا 
 بن عمرو بن العاص رضي هللا تعاىل عنهم أمجعني. 

 املفسرون من التابعني   .2

أيب  بن  وعطاء  عباس كمجاهد،  ابن  أصحاب  ألهنم  مكة؛  أهل  ابلتفسري  الناس  أعلم 
وغريهم  راب وطاوس  جبري،  بن  وسعيد  عباس،  ابن  موىل  وعكرمة  الكوفة   -ح،  ويف 

ابن مسعود   بن   -أصحاب  الرمحن  عبد  ابنه  عنه  أخذ  الذي  أسلم  بن  املدينة زيد  ويف 
وإبراهيم  يزيد،  بن  واألسود  علقمة،  مسعود  ابن  أصحاب  ومن  أنس"  بن  ومالك  زيد، 

ي، وعطاء بن أيب مسلم اخلراساين، النخعي، والشعيب، ومن هذه الطبقة: احلسن البصر 
مزاحم،  بن  والضحاك  الرايحي،  مهران  بن  رفيع  العالية  وأبو  القرظي،  بن كعب  وحممد 

والسدي   أنس،  بن  والربيع  السدوسي،  دعامة  بن  وقتادة  العويف.  سعيد  بن   -وعطية 
 فهؤالء قدماء املفسرين من التابعني، وغالب أقواهلم تلقوها عن الصحابة. 

3.  
ذين صنف كثري منهم  طبقة ال

كتب التفاسري اليت جتمع أقوال 
 الصحابة والتابعني

سفيان بن عيينة، ووكيع بن اجلراح، وشعبة بن احلجاج، ويزيد بن هارون، وعبد الرزاق،   
بكر بن   ووآدم بن أيب إايس، وإسحاق بن راهويه، وعبد بن محيد، وروح بن عبادة، وأب

 ن. و أيب شيبة، وآخر 

 طبقة أخرى   .4
وابن  واحلاكم،  ماجه،  وابن  حامت،  أيب  وابن  الطربي،  جرير  وابن  طلحة،  أيب  بن  علي 
الصحابة  إىل  مسندة  وكلها  آخرين،  يف  املنذر  وابن  حبان،  بن  الشيخ  وأبو  مردويه، 

 والتابعني وأتباعهم.

5.  
طبقة صنفت تفاسري مشحونة 

ابلفوائد اللغوية، ووجوه 
 اإلعراب، وما أثر يف القراءات 

 جعفر النحاس.   وبكر النقاش، وأب  وعلي الفارسي، وأب  وق الزجاج، وأبإسحا  وأب

 طائفة من املتأخرين  .6
الصحيح    والتبس  الدخيل،  هنا  من  فدخل  برتاء،  األقوال  ونقلوا  األسانيد،  اختصروا 

 ابلعليل. 

7.   
كل َمن سنح له قول يورده، وَمن خطر بباله شيء يعتمده، مث ينقل ذلك عنه َمن جييء  

هم بعده   ومن  الصال،  السلف  عن  ورد  ما  حترير  إىل  ملتفت  غري  أصاَل،  له  أن  ظاانا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 . القدوة يف هذا الباب

8.   
قوم برعوا يف شيء من العلوم. منهم من مأل كتابه مبا غلب على طبعه من الفن، واقتصر 

 . فيه على ما ََتَهَّر هو فيه 

9.  
عصر النهضة احلديثة التفسري 

 األديب االجتماعي 
 وحممد عزة دروزة. د رضا، وحممد مصطفى املراغي،  حممد رشي
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