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  حقوق الطبع محفوظة لكل مسلم 
  
  



    من هو المقرئ ؟
  

  
الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آلـه وصـحبه   

  .. أما بعد  ،وسلم تسليمًا كثيرًا
  

وسيلة من وسائل الترغيب في القـراءة فـي    هيفهذه المسابقة 
 قـراء القـرآن وكتـاب نزهـة الفضـالء      كتـاب مثل  ،كتب السير

فمنها يتعلم الشباب الحرص على كتاب اهللا تعالى والجهد  وغيرها،
ونحـن إذ نقـدم هـذه     ،وغيرهـا  األخالق والسلوكفي طلب العلم و

بذل الجهـد  ندعوهم ل في مجال الدعوة والتربية لعاملينلالمسابقة 
في العمل الدعوي واستثمار طاقة الشباب وتنمية رغبتهم في طلـب  

  . العلم
والوسائل في تقديم المسابقة كثيـر جـدًا ونشـكر كـل مـن      
ساهم في إخراج هذه المسابقة ونشكر مركز استراتيجيات التربية 

وصلى اهللا وسلم علـى رسـولنا محمـد     على إعادة التنسيق والنشر،
  .. وعلى آله وصحبه وسلم 

  
  المؤلف 

   



    من هو المقرئ ؟
  

  
  
  
  
  

  :أسماء القراء السبعة 
  نافع المدني 

  عبد اهللا بن عامر 
  عاصم بن أبي النجود 

  عبد اهللا بن كثير 
  أبو عمرو بن العالء 

  حمزة الزيات
  الكسائي

  



    من هو المقرئ ؟
  

 
فارس القراءات وقارئ المدينة األول في ..  أبو رويم 

  ..عصره وهو أحد القراء السبعة
  تتلمذ على يديه إمام المدينة وشيخها اإلمام مالك  •
ولد في عصر عبد الملك بن مروان حيث ازدهرت  •

  حلقات العلم والقراءة والحديث 
.. أسود شديد السواد .. وهو أصبهاني األصل مولى  •

  .. وسيم الوجه فيه دعابة 
  تلقى القراءة عن سبعين من التابعين  •
روي أنه إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك فقيل له  •

إني ال أقرب : ل أتتطيب كلما قعدت تقرئ الناس فقا
الطيب وال أمسه ولكن رأيت فيما يرى النائم أن النبي 

يقرأ في فيde فمن ذلك الوقت يشم من فمي هذه  �
  الرائحة 

  
  ) ١نافع : الجواب(
  

                                                 
  الرمحن بن أيب نعيم نافع بن عبد١



    من هو المقرئ ؟
  

 
ولد سنة مائة وعشر في صـعيد  .. شيخ اإلقراء بمصر   •

  .. مصر 
رحل إلى اإلمام نافع بالمدينة وعرض عليه القرآن عدة  •

وقد تال على نافع ..(مائة وخمس وخمسين ختمات سنة 
  )أربع ختمات في شهر واحد

اشتهر بلقبه و قد لقبه نافع لشدة بياضه حتى صـار ال   •
  يعرف إال به

كان أبيضًا أشقرًا أزرق العينـين حسـن الصـوت جيـد      •
  القراءة ال يمله سامع

انتهت إليه رياسة اإلقراء بالديار المصـرية فـي زمانـه     •
  ية ومعرفته في التجويدمع براعته في العرب

توفي بمصر في أيام المأمون سنة مائة وسبع وتسـعين   •
  .وعمره سبع وثمانون سنة

  
  )٢ورش: الجواب ( 
  

                                                 
  وامسه عثمان  بن سعيد بن عبد اهللا ٢



    من هو المقرئ ؟
  

  
  .. قارئ المدينة ونحويها  •
وقرأ على اإلمام نـافع سـنة   .. ولد سنة مائة وعشرين  •

  ..مائة وخمسين 
وكـان يالزمـه   ) .. ابـن زوجتـه  (يقال أنه ربيب نافع  •

  كثيرًا 
ومعنى لقبه في لغـة  .. ولقبه نافع بلقب لجودة قراءته  •

وأما اسمه فكان عيسـى بـن مينـا بـن     ) .. جيد(الروم 
  .. وردان 

كان جد جده من سـبي الـروم   .. وهو مولى لألنصار  •
  .. فاشتراه بعض األنصار 

فـإذا قtـرsأd   .. وكان أصمeًا شديد الصمم ال يسمع البـوق   •
القـراء ويفهـم    وكـان يقـرئ  .. عليه القرآن يسـمعه  

  .. خطأهم ولحنهم ويردeهم إلى الصواب 
  .. توفي سنة مائتين وعشرين في عهد الخليفة المأمون  •
  
  )قالون :الجواب (
  



    من هو المقرئ ؟
  

  
كان ال يتقدمه أحـد  .. أحد القراء العشرة المشهورين  •

  في عصره
 �وقد جيء به إلى أم المؤمنين أم سـلمة زوج النبـي    •

بالبركـة   وهو صغير فمسحت علـى رأسـه ودعـت لـه    
  .. ودعت له أيضًا أن يعلمه القرآن 

وهو مولى عبد اهللا بن عياش وقد أخذ القراءة عن ابـن   •
.. عباس وعن مـواله عبـد اهللا بـن عيـاش المخزومـي      

  .. �وكان عبد اهللا قد قرأ على أبيe ابن كعب 
   �وكان رحمه اهللا يقرئ القرآن في مسجد النبي  •
  .. وهو من شيوخ نافع رحمه اهللا  •
قيل إنه لما مات وجيء ليغسل نظروا ما بين نحره إلى  •

فما شك أحد .. فؤاده فوجدوا ما يشبه ورقة المصحف 
  .. ممن حضره أنه نور القرآن 

  
  )٣أبو جعفر:الجواب (
  

                                                 
  يزيد بن القعقاع املخزومي ٣



    من هو المقرئ ؟
  

  
كـان مـن أهـل مكـة     .. المكي الداري نسبة إلى دارين  •

  .. وكان يتردد على دارين  ألنه كان عطارًا 
وأقام  �بعين في أيام معاوية ولد بمكة سنة خمس وأر •

  بالعراق مدة ثم عاد إلى مكة وتوفي فيها 
وهـو مـولى عمـرو بـن علقمـة      .. كان فصيحًا بليغًا  •

  الكناني 
  �تلميذ ابن عباس أخذ القراءة من مجاهد بن جبر  •
مع أنه كان من الموالي لم يمنع أن يكـون شـيخ مكـة     •

العجـم  وإمامها وقاضي جماعتها وأخذ منه العرب قبـل  
كان فالن أعلـم  (وقال فيه أحد األئمة  العرب .. العلم 

  ويعتبر مجاهد شيخه) بالعربية من مجاهد
أخذ قراءته األئمة كأبي عمرو بن العالء والخليل بـن   •

  ..أحمد والشافعي
ولقي من الصـحابة عبـد اهللا بـن الزبيـر وأبـا أيـوب        •

   �األنصاري وأنس 
قراءتنـا قـراءة   : (قال عنه اإلمام الشـافعي رحمـه اهللا    •

  )وعليها وجدت أهل مكة فالن
  .. ومن أشهر من روى قراءته البزي وقنبل  •
  توفي سنة مائة وعشرين  •
  )عبد اهللا بن كثير :الجواب ( 



    من هو المقرئ ؟
  

  
  قارئ مكة ومؤذن المسجد الحرام •
  وهو مولى بني مخزوم.. وهو من أصل فارسي  •
وقرأ القرآن علـى عكرمـة بـن    ولد سنة مائة وسبعين  •

  سليمان
  وهو من أكبر من روى قراءة ابن كثير  •
وهو أستاذ محقق ضابط متقن القراءة ثقة انتهت إليـه   •

مشيخة اإلقراء بمكـة وكـان مـؤذن المسـجد الحـرام      
وكـان ذلـك فـي عصـر كثـر      (وإمامه أربعين سـنة  

  )التنافس على القراءة واإلقراء
  توفي سنة مائتين وسبعين •
  
  )٤البزي:اب الجو(
  

                                                 
  وامسه أمحد بن حممد بن عبداهللا البزي املكي أبو احلسن -  ٤



    من هو المقرئ ؟
  

  
المتقن الضـابط انتهـت إليـه    .. أبو عمر .. قارئ مكة  •

رياسة اإلقراء بالحجاز وهو من أجلse مـن روى قـراءة   
  .. ابن كثير وأوثقهم 

  ولد سنة مائة وخمس وتسعين  •
  .. كان مولى لبني مخزوم  •
وكان قارئ مكـة األول  فـي عصـره وشـيخها وإمـام       •

  ..الحرم الشريف 
ن يتولى الشرطة بمكـة أن يكـون   كان يرى شرطا فيم •

من أهل الفضـل والخيـر والصـالح ليكـون علـى حـق       
فولـوا لـه الشـرطة    .. وصواب فيما يباشره من أحكام 

  ..لعلمه وفضله فحمدت سيرته كثيرًا 
لما طعن في السن وشاخ قطع اإلقراء قبل موتـه بسـبع    •

  سنين
  توفي سنة مائتين وإحدى وتسعين •
  
  )٥قtْنبtل:الجواب (
  

                                                 
  حممد بن عبدالرمحن بن حممد املخزومي موالهم املكي ٥



    من هو المقرئ ؟
  

  
فهـو تـابعي يأخـذ    .. بسـنتين   �ولد قبل وفاة النبـي   •

  ..إسناد قراءته من الصحابة 
وهـو عربـي   .. وهو أسن القراء السبعة وأعالهم سندًا  •

  األصل من حمير من قحطان
  .انتقل إلى الشام وعمره تسع سنين  •
كان عالمًا قاضـيًا صـدوقًا اتخـذه    : قال عنه أبو نعيم  •

  أهل الشام إمامًا في قراءته
ن عمر بن عبد العزيز يأتم به فقد جمع له منصـب  كا •

  اإلمامة والقضاء 
تمتع بسماع القرآن مـن الصـحابة مـنهم أبـو الـدرداء       •

.. والنعمان بن بشير ومعاوية بن أبي سفيان وغيـرهم  
  وعرض عليه القرآن �وقيل أنه لقي عثمان بن عفان 

يعد من المقلين في الحديث ولـه حـديث فـي صـحيح      •
  مسلم 

  
  )عبد اهللا بن عامر :ب الجوا(
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من القراء السـبعة  إمـام القـراء فـي البصـرة وشـيخ        •

  العربية في زمانه 
يعد ثاني اثنين في قراء القرآن السبعة الـذين اختصـوا    •

بقية القراء فمن الوأما  ،هو وابن عامر ،باألصل العربي
فهو من مازن من تمـيم مـن بطـن يقـال لـه       ،الموالي
  بلعنبر

قرأ على أهل الحجاز وسلك فـي  : قال أحد العلماء فيه •
القراءة طريقهم ولم تزل العلماء في زمانه تعـرف لـه   

  تقدمه وتقرte له بفضله وتأتم في القراءة بمذاهبه 
وكان أعلم الناس بالعربية والقـرآن والفقـه والنحـو     •

وأيام العـرب والشـعر مـع الصـدق واألمانـة والزهـد       
  ر العلماء العاملين وكان من كبا.. والدين 

كان إذا دخل رمضان لم يتم فيه بيت شعر حتى ينتهي  •
  الشهر إنما كان يقرأ القرآن

  عيد بن جبير وعكرمه وابن كثيرقرأ على مجاهد وس •
  ومن تالمذته الدوري والسوسي  •
  توفي سنة مائة وأربع وخمسين   •
  )٦أبو عمرو بن العالء:الجواب (
  

                                                 
  وامسه زبان بن العالء بن عمار ٦
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  ولد عام مائة وخمسين في الدور وهي مdحsلdeة في بغداد  •
رحل في طلب القراءات زمنًا طويال فنال بركة القرآن  •

  .. وذاع صيته واشتهر علمه 
  .. وهو أول من جمع القراءات وصنف فيها  •
أحكـام  (و ) ما اتفقـت ألفاظـه ومعانيـه   (من مصنفاته  •

  .. وغيرها ) القرآن والسنن
  يا قارئًا كان ضريرًا وكان نحو •
وطال عمره فـي القـراءة واإلقـراء واألخـذ والتلقـين       •

  .. وانتفع الناس بعلمه 
وهو ممن روى قراءة عاصم بن أبي النجود وأبـوعمرو   •

  بن العالء 
  .. روى بعض األحاديث في سنن ابن ماجة   •
توفي في شوال سنة ست وأربعـين ومـائتين فـي عهـد      •

  .. المتوكل وله من العمر ست وتسعون سنة 
  
  )٧الدوري:الجواب (
  

                                                 
  وهو حفص بن عمر بن عبدالعزيز بن صبهان األزدي..  ٧
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  المقرئ الضابط المحرر الثقة.. أبو شعيب  •
  اشتهر بلقبه وينسب إلى مدينة باألهواز  •
وكان من الثقات ويعتبر من تالمـذة أبـو عمـرو بـن      •

العالء شيخ القـراء فـي زمانـه ومـن أشـهر مـن روى       
  قراءته

  أخذ القراءة على أبي يحي محمد بن المبارك •
توفي بالرقة أول سنة مائتين وإحدى وستين وقد قارب  •

  التسعين 
  
  )٨السوسي:الجواب (
  

                                                 
  وهو من مدينة السوس.. حل بن زياد بن عبداهللا بن امساعيل وهو صا ٨



    من هو المقرئ ؟
  

  
كان نحويًا .. أحد القراء السبعة  ..  أبو بكر  األسدي  •

  فصيحًا 
اعتبره المؤرخون من صغار التـابعين ولـد فـي إمـرة      •

  معاوية
وكـان يtقـرئ    �أخذ القراءة عن أصحاب رسـول اهللا   •

  بقراءة زيد بن ثابت 
وقرأ على أبي عبد الرحمن السـلمي و زر بـن حبـيش     •

  وطائفة من كبار التابعين 
  قرأ القرآن بالكوفة وخرج إلى البصرة ليtقرsأd البصريين  •
  ..انتهت إليه رياسة اإلقراء بالكوفة  •
ومن تالميذه من فاقـت شـهرته اآلفـاق مـنهم حفـص       •

  القارئ وشعبة بن عياش
  له حديث في مسند اإلمام أحمد  •
كان إذا صلى ينتصـب كأنـه عـود    .. ابدًا خيرًا كان ع •

مـل بنـا فـإن    : وربما أتى حاجة فإذا رأى المسجد قال 
  حاجتنا ال تفوت ثم يدخل فيصلي

  وكان يقضي يوم الجمعة إلى العصر في المسجد  •
  رحمه اهللا .. توفي سنة مائة وسبع وعشرين  •
  
  )عاصم  بن أبي النجود :الجواب (
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  ولد سنة تسعين ..   المقرئ الكوفي البزاز •
كان تاجرًا للثياب يجيد القراءة فسـماه النـاس بـزازًا     •

  وكنيته أبو عمر 
وأخـذ  ) ابن زوجتـه (كان ربيب عاصم بن أبي النجود  •

  القراءة عنه
وهو أعلم أصحاب عاصم بقراءته ومرجحًا علـى غيـره    •

  إذ هو ربيبه
قال له عاصم أقرأتك بما أقرأنـي أبـو عبـد الـرحمن      •

   �لي السلمي عن ع
ــدوين    • ــي ت ــاق وانتشــر اســمه ف ــت شــهرته اآلف أطبق

  المصاحف
  توفي سنة مائة وثمانين هجرية •
  
  )حفص بن سليمان : الجواب (
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  من القراء السبعة.. الكوفي المقرئ   •
  ولد في سنة مائة وعشرين  •
خرج من الكوفة إلى البصرة فأخذ العربية عن الخليـل   •

بن أحمد ثم غاب في نجد وتهامة يتعلم اللغة ثـم عـاد   
  وقد استنفذ خمس عشرة زجاجة حبر 

  قرأ القرآن وجوده على حمزة الزيات  •
كان من أعلـم النـاس بـالنحو وغريـب القـرآن وفـي        •

  القراءة 
فنـال   وكان مؤدsبًا لهارون الرشيد وابنه محمد األمين •

  من الجاه والمال الكثير
قال صليت بهارون الرشيد فأعجبتني قراءتـي فغلطـت    •

لعلهـم  (في آية مـا أخطـأ فيهـا صـبي أردت أن أقـول      
فمـا اجتـرأ هـارون    ! لعلهم يـرجعين :فقلت )يرجعون

أي لغة هذه؟ : الرشيد أن يقول أخطأت فلما سلم قال له
  .نعم أما هذه ف: فقال هارون ،إنما يعثر الجواد: فقلت

و غيرها ) القراءات(و ) معاني القرآن(له تصانيف منها  •
  من الكتب

  هـ ١٨٩سنة ) أرنبوبة(توفي بمدينة  •
  )٩الكسائي:الجواب ( 

                                                 
  أبو احلسن علي بن محزة الكسائي األسدي ٩
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