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ملخص
إن القراءة سنة متبعة تلقاها النيب صلى هللا عليه وسلم عن جربيل ،والصحابة
عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،واملسلمون تلقوها كابرا عن كابر ،غري أنه ظهر من يزعم
أن القراءة ال حتتاج إىل بذل اجلهد والتعب ،حىت وصل هبم احلال إىل ختطئة من ينشغل
بعلم التلقي وهنا تكمن امل شكلة .وهتدف الدراسة إىل بيان الصحابة الذين تلقوا عن
النيب صلى هللا عليه وسلم ووصلتنا أسانيدهم كما هو موجود يف كتب طبقات احلفاظ
لبيان أن القراءة ال بد فيها من التلقي واملشافهة ،مستخدما يف ذلك املنهج التحليلي
الوصفي ،وقد توصل فيه الباحث إىل أن قراء الصحابة الذين ذكرهم أهل العلم يف الطبقة
األوىل ليسوا حمصورين فقط يف أولئك النفر ،إمنا ذكروا من وصلت إلينا أسانيدهم وعرف
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 وهناك من قراء الصحابة من مل تصلنا أسانيدهم كسامل، واشتهر ابعهم يف القراءة،طالهبم
 كما أن هناك من قراء الصحابة رضي هللا عنهم وأرضاهم ممن.موىل أيب حذيفة وغريه
اشتهر ابإلقراء كابن عباس وأيب هريرة ولكنهم على الراجح تلقوا عن غريهم من الصحابة
 فلذا عدهم من تكلم عن احلفاظ يف الذين مل يتلقوا عن رسول هللا،أغلب القرآن الكرمي
صلى هللا عليه وسلم وقد قدم الصحابة زيد بن اثبت رضي هللا عند كتابة املصحف على
 وإمنا ألن زيدا أمهر، فابن مسعود معروف بقوته وجاللة قدره،ابن مسعود ال لكونه أقرأ
.يف اخلط واملقام هنا مقام كتابة
. األسانيد، التلقي، الصحابة، القراء:الكلمات الداللية
Abstract
Qira'at is a followed Sunnah that the Prophet Muhammad (peace
and blessings be upon him) received it on the authority of Gabriel, then
the Companions on the authority of the Prophet Muhammad (May Allah
bless him and grant him peace). Moreover, the Muslims received it on
the authority of greatest scholars of the time. Except it appeared those
who claim that Qira'at does not need to put effort and hard work until
they reached their case to the mistake of those who are wholly engaged
in and preoccupied with the teaching of Qira'at one-on-one . So herein
lies the problem. The study aims to explain the Companions who
received on the authority of the Prophet Muhammad, may Allah bless
him and grant him peace, and their chain of narrators, as found in the
books of the categories of Huffaz (experts of Quran &Qira'at), in order
to show that Qira'at must be taught in person and one-on-one at the time.
In this study researcher used the descriptive analytical method. In
addition, the researcher concluded in it that the reciters among the
Companions who were mentioned by the scholars in the first generation
are not confined to these groups only. Rather, they mentioned only those
whose chain of narrators reached us, or their students were famous, and
were famous for their reading. There are reciters among the Companions
whose chain of narrators did not reach us, such as Salim Mawla ibn Abu
Hudhayfa. There are also reciters among the Companions, may Allah be
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pleased with them and satisfied with them, who were famous for reciting
such as Ibn Abbas and Abu Hurairah, but most likely, they received
most of the Holy Qur’an from other companions. Therefore, who wrote
in the history of Huffaz and their categories, counted them among those
who did not receive it from the Messenger of Allah, may Allah bless him
and grant him peace. The Companions gave preference Zaid bin Thabit
(may Allah be pleased with him) when collecting and compiling the
Noble Qur’an over Ibn Masoud. It was not because Zaid was better than
Ibn Masoud in Quran & Qira'at (Ibn Mas’ud was known for his
command and majesty of his worth) but because Zaid was more skilled
in calligraphy and this was the occasion of writing at that time.
Keywords: reciters, companions of Muhammad may Allah bless him
and grant him peace, learning Qira'at in person and one-on-one, chains
of narrators.

املقدمة
 والصالة والسالم التامان األكمالن على سيدان حممد وعلى آله،احلمد هلل رب العاملني
 ويسر له من حيفظه، فإن هللا عز وجل قد أنزل كتابه وحفظه: أما بعد،وصحبه أمجعني
 "إان حنن نزلنا الذكر وإان له: قال تعاىل،ويعتين به قراءة وتفسريا وجتويدا وحفظا
) وممن حفظه واعتىن به أصحاب احلبيب صلى هللا عليه وسلمalhujr:9("حلفظون
 وألمهية هذا املوضوع أحب الكاتب أن يتكلم،الذبن اختارهم هللا عز وجل لنصرة دينه
يف هذه املقالة حول القراء الذين تلقوا القرآن عن النيب صلى هللا عليه وسلم واشتهروا
ووصلتنا أسانيدهم وال يعين عدم وجود غريهم من الصحابة وإمنا نذكر من وصلتنا
 وإال فهناك صحابة قراء،أسانيدهم وتلقوا القرآن كله عن النيب صلى هللا عليه وسلم
 وهنا سنتكلم،ولكنهم تلقوا القرآن عن النيب عليه السالم وعن هؤالء الذين سنذكرهم
.بداية عن التعريف اللغوي وهللا املستعان وعليه التكالن
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املبحث األول :التعريف املفاهيمي اللغوي
قراء :مجع قارئ وهي اسم فاعل من قرأ ،ويف اللغة من قرأ ،يقال" :قرأ ،يقرأ ،قراءة،
وقرآان"( ،)1414, abn Manzoorوقرأ :مبعىن تال"(،)Ibn Kathir, 1999
فهو قارئ ،والقرآن متلو ،ومعىن قرأ :أي مجع .)Al-asfahani,1412(" ،وأما
املنزل على حممد صلّى هللا عليه وسلّم
تعريف القرآن اصطالحا" :هو كالم هللا املعجز ّ
املنقول تواترا واملتعبد به تالوة"(.)Muhammad Ali Al-Hassan,2000
قارئ :فهو من نطق ابآلية من القرآن عن نظر وحفظ.) Abu Jeb1993(،
الصحايب :فهو من لقي النيب صلى هللا عليه وسلم حال كونه مؤمنا ومات على ذلك.
املبحث الثاين :قراء الصحابة الذين تلقوا عن النيب صلى هللا عليه وسلم
املطلب األول :عثمان بن عفان
امسه ولقبه :هو عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس القرشي األموي
أمري املؤمنني أبو عبد هللا وأبو عمر ،ولد بعد الفيل بست سنني على الصحيح ،أسلم
على يد الصديق رضي هللا عنه وأرضاه ،وهو من أول الصحابة إسالما ،حيث أسلم على
يد الصديق رضي هللا عنه وأرضاه( )Ibn Hajar,1412كان يلقب بذي النورين
تزوج اثنتني من بنات النيب صلى هللا عليه وسلم ،وكان من أكثر الصحابة نفقة يف سبيل
هللا عز وجل وهو من جهز جيش العسرة ،فعن عبد الرمحن بن مسرة ،قال :رأيت عثمان
جاء أبلف دينار ،فصبها يف حجر النيب صلى هللا عليه وسلم حني جهز جيش العسرة،
فرأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدخل يده فيها تقلبها ويقول" :ما ضر عثمان ما
عمل بعد هذا اليوم ،ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذا اليوم"( Ibn Abi
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 .)Asim,1400وله مناقب كثرية ال يتسع ذكرها ،فهو من العشرة املبشرين ابجلنة،
واثلث اخللفاء الرشدين ،وهو أ ول من هاجر إىل احلبشة ومعه زوجه رقية رضي هللا عنها،
وكان من أشد الناس حياء وكانت تسحتيي منه املالئكة ،ففي حديث عائشة وعثمان
الصحيح "أن أاب بكر استأذن على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وهو مضطجع
على فراشه البس مرط عائشة ،فأذن ألىب بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ث
انصرف ،ث استأذن عمر فأذن له وهو على تلك احلال فقضى إليه حاجته ث انصرف.
قال عثمان ث استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة :امجعى عليك ثيابك .فقضيت إليه
حاجىت ث انصرفت فقالت عائشة اي رسول هللا مايل مل أرك فزعت ألىب بكر وعمر رضى
هللا عنهما كما فزعت لعثمان؟ قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم :إن عثمان رجل
حيي وإين خشيت إن أذنت له على تلك احلال أن ال يبلغ إيل يف
حاجته"(.)Muslim,bdwn tarikh
وهو يعترب من قراء الصحابة الكبار فقد تلقى القرآن عن خري اخللق وأفضلهم حممد صلى
هللا عليه وسلم ،وإليه تنتهي كثري من أسانيد الناس اليوم يف القراءة ،قال ابن اجلزري رمحه
هللا تعاىل :أبن عثمان ابن عفان هو أحد من مجع القرآن على عهد رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم حفظا عن ظهر قلب(.)Ibn Al-Jazari,1351
مشاخيه وطالبه :تلقى الصحايب اجلليل عثمان رضي هللا عنه القرآن عن خري اخللق النيب
صلى هللا عليه وآله وسلم .أما طالبه رضي هللا عنه فقد ذكر ابن اجلزري رمحه هللا تعاىل
من تلقى عن عثمان رضي هللا عنه املغرية بن أيب شهاب املخزومي وأبو عبد الرمحن
السلمي وزر بن حبيش وأبو األسود الدؤيل ويقال وعبد هللا بن عامر فيما ذكره الوليد بن
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مسلم عن حيىي بن احلارث( )Ibn Al-Jazari,1351فهؤالء هم طلبة عثمان رضي
هللا عنه املشهورون يف القراءة.
بلده ووفاته :عثمان بن عفان األموي القرشي ث املدين رضي هللا عنه حيث هاجر بدينه
من مكة واستقر مبدينة النيب صلى هللا عليه وسلم ،واستشهد هبا سنة مخسة وثالثني من
هجرة النيب صلى هللا عليه وسلم حيث قتل يف بيته رضي هللا عنه شهيدا وقصة
استشهاده مبسوطة يف كتب التواريخ والسري ملن أراد الرجوع إليها ،وقتل عثمان بن عفان
وقد جاوز الثمانني ،وقيل :قد بلغ التسعني ،يف ذي احلجة سنة مخس وثالثني" ،قال
السائب :رأيته فما رأيت شيخا أمجل منه ،قلت :سقت أخباره يف اتريخ اإلسالم ،قتل
شهيدا يف داره مظلوما ،قاتل هللا قاتله يف اثمن عشر ذي احلجة سنة مخس وثالثني ،وله
اثنتان ومثانون سنة على الصحيح -رضي هللا عنه(.)Al-Dhahabi,2006
أمثلة من قرأته :قرأ عثمان رضي هللا عنه يف قوله عز وجل" :وإن كان ذو عسرة
فنظرة"( )Al-baqrah:280يف سورة البقرة ابلنصب فصارت قرأته "وإن كان ذا
عسرة"( .)Al'alosi, 1415وتوجيه قراءته هنا أبن "كان" انقصة ،فجعل لفظ "ذا"
خربها ،وأما قراءة اجلمهور فهي ابلرفع على أهنا فاعل لكان التامة ،وقرأ عثمان رضي هللا
عنه كذلك يف سورة األعراف لفظ "ريشا" بزايدة ألف بعد الياء" ،ورايشا" وهي إما
مصدر كاللباس أو مجع ريش كشعب وشعاب(.)Al'alosi, 1415
املطلب الثاين :علي بن أيب طالب
امسه ولقبه :هو علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي
بن كالب أمري املؤمنني أبو احلسن اهلامشي -رضي هللا عنه وهو ابن عم رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،وزوج ابنته فاطمة رضي هللا عنها أول من أسلم من الصبيان ،فقيل أسلم
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لثمان سنني وقيل غري ذلك ،شهد له النيب صلى هللا عليه وسلم ابحملبة هلل ورسوله ،عده
الذهيب رمحه هللا تعاىل يف الطبقة األوىل من قراء الصحابة رضي هللا عنهم وأرضاهم ،قال
رمحه هللا تعاىل عندما تطرق لرتمجة اإلمام علي رضي هللا عنه أبنه مجع القرآن بعد زمن
النبوة ،ولكنه أورد قوال آخر عن علي بن رابح مجع القرآن يف حياة رسول هللا صلى هللا
عليه و سلم أربعة علي وعثمان وأيب بن كعب وعبدهللا بن مسعود( Ibn
 )Hajar,1412فعلى هذا يكون قد مجعه يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم" ،فعن
أيب عبد الرمحن السلمي أنه قال :ما رأيت ابن أنثى أقرأ لكتاب هللا تعاىل من علي وقال
أيضا :ما رأيت أقرأ من علي عرض القرآن على النيب صلى هللا عليه وسلم ،وهو من
ً
الذين حفظوه أمجع بال شك عندان"( )Ibn Al-Jazari,1351وعلى كل فهو يعترب
من قراء الصحابة سواء أمجعه يف زمن النيب عليه الصالة والسالم أم بعده ،وأسانيد القرآن
الكرمي متر به رضي هللا عنه وأرضاه.
مشاخيه وطالبه :فشيخه خري اخللق مجيعا حممد عليه أفضل الصالة وأمت التسليم ومل يعثر
الباحث أنه قرأ على غري النيب صلى هللا عليه وسلم .وأما طالبه :فالذي عرف واشتهر
هو عبد هللا بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرمحن السلمي القارئ املشهور شيخ اإلمام
اجلليل املقرئ عاصم ابن أيب النجود رمحه هللا تعاىل الذي تنسب إليه القراءة اليوم،
وكذلك ولده احلسني بن علي رضي هللا سبط رسول هللا صلوات هللا وسالمه عليه ،وقد
ذكر احلسني ابن علي يف القراء ابن اجلزري عليه رمحة هللا ،وكذلك من طالبه أبو األسود
الدؤيل واضع علم النحو ،وكذلك عاصم بن ضمرة السكوين الكويف ،أخذ القراءة عن
علي بن أيب طالب ومعظم روايته عنه ،وكذلك عبد الرمحن ابن أيب ليلى التابعي الكبري
عليه الرمحة ،ويروى كذلك أن عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم أبو العباس
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اهلامشي الصحايب اجلليل أخذ القراءة عن اإلمام علي رضي هللا عنه ،وكذلك حممد ابن
علي ابن أيب طالب املعروف اببن احلنفية .وقد ذكرهم ابن اجلزري يف الطبقات متفرقني.
بلده ووفاته :وأ ما علي بن أيب طالب اهلامشي القرشي رضي هللا عنه فهو املكي ث املدين
إال أنه خرج يف خالفته إىل الكوفة وسكن هبا حىت استشهد رضي هللا عنه على يد
الشقي عبد الرمحن ابن ملجم عليه من هللا ما يستحق ،وأما عمره الذي مات فيه فقد
وردت الرواايت خمتلفة بذلك فروي سبعة ومخسون ،وروي ثالثة وستون وروي ثالثة
ومخسون عاما ،وكان استشهاده رضي هللا عنه يف أربعني من اهلجرة النبوية على صاحبها
أفضل الصالة وأمت التسليم.
أمثلة من قراءته :قرأ علي رضي هللا عنه يف لفظ "شغفها حبا" من سورة يوسف عليه
السالم ،ابلعني املهملة املفتوحة ،فتكون قراءته "شعفها"( Shaker, bidun
 )tarikhوقرأ كذلك لفظ "ورقكم" يف الكهف " بوارقكم" على وزن فاعل جعله اسم
مجع كباقر وحامل( )Al'alosi,1415وقرأ كذلك لفظ "مالك" يف الفاحتة بنصب
الالم والكاف ،ونصب يوم .جعله فعال ماضيا( Makky bin Abi Talib,
.)bdun tarikh.
املطلب الثالث :أيب بن كعب ابن قيس
مسه ولقبه :هو أيب بن كعب ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن
النجار أبو املنذر األنصاري رضي هللا عنه أقرأ األمة عرض القرآن على النيب صلى هللا
عليه و سلم ،فهو يعترب رضي هللا عنه من أقرأ الصحابة على اإلطالق ،بل ترجم له ابن
اجلزري يف الطبقات أنه أقرأ هذه األمة كلها وهو من األربعة الذين خصهم النيب صلى هللا
عليه وسلم وأرشد إليهم يف أخذ القرآن الكرمي ،فعن مسروق قال كنا أنت عبد هللا بن
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عمرو فنتحدث إليه  -وقال ابن منري عنده فذكران يوما عبد هللا بن مسعود فقال لقد
ذكرمت رجال ال أزال أحبه بعد شيء مسعته من رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -مسعت
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول :خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد  -فبدأ
به  -ومعاذ بن جبل وأىب بن كعب وسامل موىل أىب حذيفة"( Muslim,bdwn
 ،)tarikhوقد ذكر هذا احلديث يف ابب مناقب أيب بن كعب رضي هللا عنه وأرضاه،
يف صحيح البخاري ،وهنا تتبادر إىل الذهن مسألة وهي هل القراءة مقتصرة يف الصحابة
على هؤالء النفر؟ فاجلواب " قال العلماء سببه أن هؤالء أكثر ضبطا أللفاظه وأتقن
ألدائه وإن كان غريهم أفقه يف معانيه منهم أو ألن هؤالء األربعة تفرغوا ألخذه منه صلى
هللا عليه و سلم مشافهة وغريهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعض أو ألن هؤالء
تفرغوا ألن يؤخذ عنهم أو أنه صلى هللا عليه و سلم أراد اإلعالم مبا يكون بعد وفاته
صلى هللا عليه و سلم من تقدم هؤالء األربعة ومتكنهم وأهنم أقعد من غريهم يف ذلك
فليؤخذ عنهم"( )Abdul Baqi, bdun tarikhولقد كان ممن يكتب الوحي بني
يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وكان لقبه أبو املنذر أو أبو الطفيل وكناه أبيب
الطفيل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ،وهو سيد ال ُقَّراء شهد العقبَة الثَّانِيَة وبدراً َوَما
الص َحابَة وأقرؤهم لكتاب هللا عز َوجل(Al-
دها َوُه َو أحد فُ َق َهاء َّ
بع َ

 )essamy,1419وروي ابنه أول من كتب الوحي بني يدي رسول هللا يف املدينة،
قال صاحب املفصل يف أتريخ العرب قبل اإلسالم" :أُيب بن كعب بن قيس من كتّاب
الوحي ،وهو من يثرب من "بين النجار" من اخلزرج .وقد عرف ب "سيد القراء" ،وكان أقرأ
الناس للقرآن .وكان أحد فقهاء الصحابة وأقرأهم لكتاب هللا ،وكان ممن كتب للنيب قبل
أيضا .وذكر أنه كان أول من كتب لرسول هللا مقدمه املدينة ،وأول
"زيد بن اثبت" ومعه ً
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من كتب يف آخ ر الكتاب" :وكتب فالن" وكان إذا مل حيضر دعا رسول هللا "زيد بن
اثبت" فكتب .وكان وزيد يكتبان الوحي بني يدي الرسول ،ويكتبان كتبه إىل الناس وما
يقطع وغري ذلك"( .) Jawad Ali,1422وقد أمر هللا عز وجل نبيه حممدا صلى هللا
عليه وسلم أن يقرأ عليه شيئا من القرآن الكرمي ففي الصحيح عن أنس بن مالك رضي
هللا عنه قال النيب صلى هللا عليه وسلم أليب :إن هللا أيمرين أن أقرأ عليك "مل يكن الذين
كفروا من أهل الكتاب" قال :ومساين؟ قال :نعم فبكى"(.)AL-Bukhari,1407
مشاخيه وطالبه :أما شيخه فهو خري اخللق على اإلطالق نبينا حممد عليه الصالة
والسالم .وأما طالبه :فقد درس عليه كوكبة من القراء الكبار ،وكثري منهم من أصحاب
النيب عليه الصالة والسالم ،عنه بنوه حممد والطفيل وعبد هللا وابن عباس وأبو هريرة
وأنس وسويد بن غفلة وأبو عثمان النهدي وزر بن حبيش(Al-
.)Sakhawi,1414
بلده ووفاته :أما بلده رضي هللا عنه فهو مدين قال السخاوي رمحه هللا تعاىل" :األنصاري
اخلزرجي النجاري املدين ذكره فيهم مسلم وهو سيد القراء ممن شهد العقبة وبدرا"(Al-
 )Sakhawi,1414وقد وقع اخلالف بني أهل العلم يف وقت وفاته فمنهم من قال
تويف زمن عمر رضي هللا عنه ومنهم من قال تويف زمن عثمان ابن عفان قال أبو عمر
القرطيب :مات أيب بن كعب يف خالفة عمر بن اخلطاب ،وقيل سنة تسع عشرة .وقيل:
سنة اثنتني وعشرين .وقد قيل :إنه مات يف خالفة عثمان سنة اثنتني وثالثني ،قال علي
بن املديين :مات العباس وأبو سفيان ابن حرب وأيب بن كعب قريبا بعضهم من بعض يف
صدر خالف ة عثمان رضى هللا عنه ،واألكثر على أنه مات يف خالفة عمر رمحهما
هللا(.)AL- Nimri,1412
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أمثلة من قراءته :قرأ أيب يف سورة النمل عند لفظ "تكلمهم" قرأها "تنبئهم"(Al-
 )Nahas,1409وهي شاذة خمالفة للرسم ،وقرأ يف سورة البقرة عند لفظ "راعنا"
ابجلمع "راعوان" ،خاطبوه اب جلمع تعظيما له صلى هللا عليه وسلم ،ويف قوله عز وجل من
سورة البقرة" :ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلوا عليهم آايتك"(Al-
")baqrah:129وابعث يف آخرهم" ومل يقل فيهم(.)Al-Shawkani,1414
املطلب الرابع :عبد هللا بن مسعود
امسه ولقبه :هو عبدهللا بن مسعود ابن غافل أبو عبد الرمحن اهلذيل املكي حليف بين
زهرة رضي هللا عنه وأرضاه كان من احفظ الناس وممن مجع القرآن على عهد رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،وممن أرشد النيب صلى هللا عليه وسلم إىل أخذ القرآن عنه من
الصحابة الكرام ،ولقد كان أقرب الناس هداي برسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقد ذكر
ابن سعد يف الطبقات عن أيب إسحاق :مسعت عبد الرمحن بن يزيد يقول قلنا حلذيفة
أخربان برجل قريب السمت واهلدي من رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم ،أنخذ عنه،
فقال :ما أعرف أحدا أقرب مستا وهداي ودال برسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم ،من بن
أم عبد حىت يواريه جدار بيت ،قال :ولق د علم احملفوظون من أصحاب حممد أن بن أم
عبد من أقرهبم إىل هللا وسيلة( )Ibn Saad,1968قال شعيب األرانؤوط يف تعليقاته
على املسند :إسناده صحيح على شرط الشيخني( AL-Arnaout, bdun
 . )tarikhولقد امتدح النيب صلى هللا عليه وسلم قراءة ابن مسعود ،وأرشد الصحابة
إىل األخذ منه عن عبد هللا :أن أاب بكر وعمر رضوان هللا عليهما بشراه أن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم قال" :من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل؛ فليقرأه على قراءة ابن
أم عبد"( )Ibn Hibban,1991وقال االلباين :هذا إسناد حسن( AL-
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 ،)Albani,1996ولقد قال ابن مسعود رضي هللا عنه عن نفسه كما يف صحيح
مسلم " :والذي ال إله غريه ما من كتاب هللا سورة إال أان أعلم حيث نزلت ،وما من آية
إال أان أعلم فيما أنزلت ،ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب هللا مين ،تبلغه اإلبل ،لركبت
إليه"( ،) Muslim,bdun tarikhوىف الصحيح عن عبد هللا بن عمرو بن
صلَّى هللاُ َعلَي ِه َو َسلَّ َم  -يقول" :خذوا القرآن من
العاص ،قال :مسعت رسول هللا َ -
ُىب بن كعب،
أربعة :عبد هللا بن مسعود ،وسامل موىل أىب حذيفة ،ومعاذ بن جبل ،وأ ّ
رضى هللا عنهم"(Al-Bukhari

 )1407وأخرجه الرتمذي وقال:

هذا حديث حسن صحيح(Al-

 ,)Tirmidhi,1998ويف البخاري من حديث شقيق ابن سلمة قال خطبنا عبد هللا
بن مسعود فقال" :وهللا لقد أخذت من يف رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بضعا
وسبعني سورة وهللا لقد علم أصحاب النيب صلى هللا عليه و سلم أين من أعلمهم بكتاب
هللا وما أان خبريهم" قال شقيق فجلست يف احللق أمسع ما يقولون فما مسعت رادا يقول
غري ذلك( ،)AL-Bukhari,1407وكان إماما يف جتويد القرآن وحتقيقه وترتيله مع
حسن الصوت وإليه تنتهي قراءة عاصم ومحزة والكسائي وخلف واألعمش ،ولقد ذكر
أبو نعيم رمحه هللا تعاىل يف ترمجته ما جيعل القارئ يعجب من حاله ،ومما قال فيه" :كان
أحد ال ثمانية الذين استجابوا هلل والرسول من بعد ما أصاهبم القرح ،وكان يعد ممن جهر
ابلقرآن بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبكة ،وهو أول من أفشى القرآن مبكة من يف
رس ول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وكان يوقظ النيب صلى هللا عليه وسلم إذا انم ،ويسرته
إذا اغتسل ،ويرحل له إذا سافر ،ومياشيه يف األرض الوحشاء ،أحد النفر الذين دار
عليهم علم القضاء واألحكام من الصحابة"( )Al-Asbahani,1419قال أهل
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العلم كالما مجيال دل على سعة وغزارة علم بن مسعود رضي هللا عنه" :وقد انتشر العلم
والدين عن أصحاب أربعة من أعالم الصحابة ابن مسعود وأصحابه وهم أهل العراق
وزيد بن اثبت وعبد هللا بن عمر وأصحاهبما وهم أهل املدينة وابن عباس وأصحابه وهم
أهل مكة"( ) Mohammed Makhlouf,2003ولقد ترجم له ابن اجلزري
رمحه هللا تعاىل ترمجة وافية يف الطبقات فلريجع إليها.
مشاخيه وطالبه :أما مشاخيه فهو ممن تتلمذ على أفضل الرسل وسيد البشر نبينا وحبيبنا
حممد عليه الصالة والسالم .وأما طالبه :فله طالب فهم كثر فقد أرشد النيب عليه
السالم إىل األخذ منه حال حياته ،وبعد أن بعثه عمر إىل الكوفة رضي هللا عنه شرع يف
أتسيس بيئة علمية قرآنية ،على منهاج النبوة يعلمهم القرآن الكرمي غضا طراي ،مهتما
بتفسريه وتوضيح معاين اآلايت لطالبة" ،وكتب عمر بن اخلطاب إىل أهل الكوفة إنين
قد بعثت إليكم عمارا أمريا وابن مسعود معلما ووزيرا ومها من النجباء من أصحاب حممد
صلى هللا عليه وسلم -من أهل بدر فامسعوا هلما واقتدوا هبما وقد آثرتكم بعبد هللا علىنفسي"( )Al-Dhahabi,1997فنجح رضي هللا عنه يف أتسيس بيئة علمية حىت
صار طالبه من أشهر علماء األمصار ،حىت ذكر عنه الذهيب يف مدح طالبه أنه ملا خرج
عبد هللا إىل املدينة مجع أصحابه فقال " :وهللا إين ألرجو أن يكون قد أصبح اليوم فيكم
من أفضل ما أصبح يف أجناد املسلمني من الدين والعلم ابلقرآن والفقه إن هذا القرآن
أنزل على حروف وهللا إن كان الرجالن ليختصمان أشد ما اختصما يف شيء قط ،قال
شعيب االرنؤوط :إسناده ضعيف جلهالة الرجل من مهدان ،وبقية رجاله ثقات رجال
الشيخني( )Ibn Hanbal,2001فإذا قال القارئ :هذا أقرأين قال :أحسنت وإمنا
هو كقول أحدكم لصاحبه :أعجل وحي هال( :)Al-Dhahabi,1997وهنا نذكر

284

قراء الصحابة الذين تلقوا عن النيب صلى هللا عليه وسلم ووصلتنا أسانيدهم

أشهر من عرض على ابن مسعود رضي هللا عنه فقد عرض عليه األسود ومتيم بن حذمل
واحلارث بن قيس وزر بن حبيش وعبيد بن قيس وعبيد بن حنظلة وعلقمة وعبيدة
السلماين وعمرو بن شرحبيل وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو عمرو الشيباين وزيد بن
وهب ومسروق(.)Ibn Al-Jazari,1351
بلده ووفاته :ابن مسعود رضي هللا عنه هذيل قرشي مدين ث الكويف ،وإذا ورد اسم عبد
هللا مطلقا من غري تقييد يف سند الكوفيني فهو ابن مسعود ،وأما وفاته فكانت يف مدينة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألن عثمان رضي هللا عنه دعاه إىل املدينة فتويف هبا ونقل
ابن حجر يف اإلصابة قوال آ خر أن ابن مسعود تويف ابلكوفة ورجح األول ،وأما سنة
وفاته فهناك من قال أبنه تويف قبل عمر والراجح أنه يف عهد عثمان يقول ابن حجر:
قال البُ َخا ِري :مات قبل قتل عمر وقال أَبو نُ َعيم :وغريه مات ابملدينة سنة اثنتني وثالثني
وقيل مات سنة ثالث وقيل مات ابلكوفة واألول أثبت( Ibn Hajar,bdwn

)tarikh

أمثلة من قراءته :قرأ ابن مسعود رضي هللا عنه يف قوله عز وجل" :إِن يَ ُكن َغنِيًّا أَو فَِق ًريا
اّللُ أَوَىل هبِِ َما"( ) alnisa':135إن يكن غين أو فقري ابلرفع يف لفظ غين
فَ َّ

وفقري( )nawawi aljawi,1417وتوجيه قراءته أن "كان" هنا اتمة حتتاج إىل

فاعل فقط ،وقرأ يف لفظ "يستعففن" من سورة النور "يعففن" حبذف سينها(Al-
 )Shawkani,1414وقرأ يف لفظ " فنظرة" من سورة البقرة" ،فناظروه"
ابجلمع(.)Al-Samin Al-Halabi, bdun tarikh
املطلب اخلامس :زيد بن اثبت
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امسه ولقبه :هو زيد بن اثبت بن الضحاك اخلزرجي األنصاري املقرئ املشهور أعلم األمة
ابلفرائض ،مجع القرآن على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،يقول ابن اجلزري رمحه
هللا تعاىل فيه :وهو أحد الذين مجعوا القرآن على عهده صلى هللا عليه وسلم من األنصار
وهو الذي كتبه يف املصحف أليب بكر الصديق رضي هللا عنه ث لعثمان حني جهزها إىل
األمصار وكان أسن من أنس بسنة ،عرض القرآن على النيب صلى هللا عليه وسلم( Ibn
.)Al-Jazari,1351
وقال السيوطي رمحه هللا تعاىل يف كتابه إسعاف املبطأ واصفا شخصية زيد الفذة" :وكان
أبوه قتل يوم بعاث فقرأ زيد سبع عشرة سورة قبل اهلجرة فأعجب النيب صلى هللا عليه و
سلم وقال اي زيد تعلم يل كتاب يهود فتعلم كتاب العربانية أو السراينية يف سبع عشرة
ليلة وهو أحد من مجع القرآن على عهد النيب صلى هللا عليه و سلم"( Ibn
.)Saad,1968
وقد أوكل إليه خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتابة املصحف ث تبعه يف ذلك أمري
املؤمنني عثمان رضي هللا عنه حني مجع الناس على مصحف واحد ،وقد وجد ابن
مسعود رضي هللا عنه يف نفسه شيئا على أمري املؤمنني عثمان رضي هللا عنه لتقدمي زيد
عليه يف كتابة املصحف ابلرغم من صغر سن زيد ،وكرب ابن مسعود ،وهنا مسألة :وهي
إذا قال قائل ملاذا قدم الصحابة زيدا ابلرغم من صغر سنه على ابن مسعود وهو يعترب
من أقرأ الصحابة وقد شق على ابن مسعود؟ فاجلواب الذي يذكره الكثريون هو آخر من
عرض على النيب عليه الصالة والسالم ،ولكن اإلمام الذهيب رمحه هللا ذكر فائدة لطيفة
فيها حيث قال رمحه هللا تعاىل :إمنا شق على ابن مسعود ،لكون عثمان ما قدمه على
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كتابة املصحف ،وقدم يف ذلك من يصلح أن يكون ولده ،وإمنا عدل عنه عثمان لغيبته
عنه ابلكوفة ،وألن زيدا كان يكتب الوحي لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فهو إمام
يف الرسم ،وابن مسعود فإمام يف األداء ،ث إن زيدا هو الذي ندبه الصديق لكتابة
املصحف ومجع القرآن ،فهال عتب على أيب بكر( )Al-Dhahabi,2006فتميز
زيد يف الكتابة كان له أثر يف تقدميه على ابن مسعود ،وهناك علة أخرى يذكرها أهل
العلم وهي أن القرآن كتب بلغة قريش وكان ابن مسعود هذليا وهو يقرأ بلغة هذيل ،وال
شك أبن بينها وبني لغة قريش فرقا وهللا أعلم( Mohammed
 )Makhlouf,2003لكن يبدوا أن العلة األوىل أقوى ألن زيدا ليس قرشيا كذلك،
وال مانع من اجلمع بينهما.
مشاخيه وطالبه :أما زيد بن اثبت رضي هللا عنه فقد عرض على النيب صلى هللا عليه
وسلم كما سبق معنا آنفا .وأما طالبه :زيد بن اثبت رضي هللا عنه تتلمذ عليه قوم من
الصحابة وقوم من التابعني ،وقد ذكر الذهيب رمحه هللا تعاىل ممن قرأ عليه أبو هريرة وابن
عباس يف قول وروى عنه ابنه خارجة وابن عمر وأنس وعبيد بن السباق وعطاء بن يسار
وحجر املدري وعروة وطاووس وآخرون( )Al-Dhahabi,2003وذكر ابن اجلزري
منهم كذلك :أبو عبد الرمحن السلمي وأبو العالية الرايحي قيل :وأبو جعفر(Ibn Al-
.)Jazari,1351
بلده ووفاته :زيد بن اثبت األنصاري رضي هللا عنه معدود يف املدنيني ،وعلى يده خترج
كثري من فقهاء ،وأما وفاته رضي هللا عنه وأرضاه" :فمختلف يف وفاته ،فقيل :تويف سنة
مخس وأربعني ،وقيل :مثان وأربعني ،وقيل :سنة مخس ومخسني ،وقيل :إحدى ومخسني،
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تويف وهو ابن تسع ومخسني سنة(.)Al-Asbahani,1419ذكر الذهيب يف تذكرة
احلفاظ :قال حيىي بن سعيد األنصاري :ملا مات زيد قال أبو هريرة :مات حرب األمة،
ولعل هللا أن جيعل يف ابن عباس منه خلفا ،وقال علي بن رابح :كان زيد بن اثبت إذا
سأله رجل عن شيء قال :آهلل كان هذا؟ فإن قال :نعم ،أفىت وإال سكت(Al-
.)Dhahabi,1419
أمثلة من قراءته :قرأ زيد بن اثبت رضي هللا عنه يف لفظ "ذُِّريَّة" بكسر الذال ،قال
الكسائي عليه الرمحة مها لغتان عربيتان ،ابلضم والكسر يف احلرف األول( Ibn
 )Attiyah,1422وقرأ يف لفظ "النِّصف" يف سورة النساء بضم النون فيكون لفظها
"النصف" وله كذلك يف لفظ "التابوت" يقرؤها ابهلاء وهي على لغته وقد كتبها يف
القرآن بلسان قريش.
املطلب السادس :أبو موسى األشعري
امسه :هو أبو موسى األشعري وامسه عبد هللا بن قيس األشعري اليماين رضي هللا عنه
هاجر إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،وصفه صاحب السري ابإلمام الكبري ،وهو معدود
فيمن قرأ على النيب -صلى هللا عليه وسلم -أقرأ أهل البصرة ،وفقههم يف الدين(Al-
 )Dhahabi,2006قال أبو عبد هللا احلافظ وإن قصرت مدة صحبته فلقد كان من
صوات ابلقرآن مسع النيب صلى هللا عليه وسلم قراءته
جنباء الصحابة وكان من أطيب الناس ً
مزمارا من مزامري آل داود وقد استغفر له النيب صلى هللا عليه
فقال :لقد أوت هذا ً
وسلم( )Ibn Al-Jazari,1351وقد وردت أحاديث يف استماع النيب صلوات هللا
عليه لقراءة أيب موسى األشعري ،وامتداح النيب عليه الصالة والسالم لقراءته ،وكان رضي
هللا عنه ممن أسلم يف مكة ث هاجر إىل النيب صلى هللا عليه وسلم عند فتح خيرب ،وهو
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ممن عرض على النيب صلى هللا عليه وسلم ،ويعد من أحسن هل البصرة قراءة ،ولقد
امتدح النيب صلى هللا عليه وسلم صوته حىت مساه مزمارا ،فعن  :أيب موسى قال  :قال
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أليب موسى لو رأيتين وأان أستمع لقراءتك البارحة لقد
أوتيت مزمارا من مزامري آل داود"( ،)Muslim,bdwn tarikhوقد مدح النيب
صلى هللا عليه وسلم أصوات األشعريني عموما كما يف الصحيح عن أيب موسى رضي هللا
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إين ألعرف أصوات رفقة األشعريني
ابلقرآن حني يدخلون ابلليل ،وأعرف منازهلم من أصواهتم  ،ابلقرآن ابلليل ،وإن كنت مل
أر منازهلم حني نزلوا ابلنهار ،ومنهم حكيم إذا لقي اخليل ،أو قال العدو  ،قال هلم  :إن
أصحايب أيمرونكم أن تنظروهم"(.)Muslim,bdwn tarikh
مشاخيه وطالبه :أما شيخه فهو النيب صلى هللا عليه وسلم كما ذكران ذلك آنفا من كالم
الذهيب رمحه هللا تعاىل .وأما طالبه :فله طالب كثري نقل أهل العلم أشهرهم ،فممن
عرض عليه قرأ عليه أبو رجاء العطاردي وحطان الرقاشي روى عنه بنوه أبو بكر وأبو
بردة وموسى وإبراهيم وربعي بن جراش وزهدم اجلرمي وسعيد بن املسيب وخلق
سواهم(.)Al-Dhahabi,1997
بلده ووفاته :هاجر أبو موسى إىل النيب صلى هللا عليه وسلم من بلده يف زبيد ،ومكث
ابملدينة ث ويل البصرة لعمر بن اخلطاب وكان هبا معلما ومقرائ وفقيها ،وكذلك توالها
لعثمان بن عفان وله هبا فتوح وويل الكوفة بعد ذلك وله هبا دار إىل جانب املسجد
ومات ابلكوفة( )Ibn Manjwiyah,1407وأما وفاته رضي هللا عنه فقد ذكر
أهل العلم اخللف يف وفاته ،قال أبو نعيم :خمتلف يف وفاته وقربه ،فقيل :تويف يف سنة
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اثنتني ومخسني ،ودفن مبكة ،وقيل :أربع وأربعني ،ودفن ابلتوبة من الكوفة على
ميلني(.)Al-Asbahani,1419
أمثلة على قراءته :قرأ يف سورة احلج عند لفظ "صواف" ،ابجلمع صوايف ،قال السمني
آف" نصب على احلال أي :مصطََّفةً جنب ِ
ص َو َّ
بعضها إىل
احلليب رمحه هللا تعاىل :قولهَ " :
ُ
َ
مجع صافِيَة أي:
بعض .وقرأ أبو موسى األشعري واحلسن وجماهد وزيد بن أسلم " َ
صوايف" َ
خالصةً ِ
لوجه هللا ( )Al-Samin Al-Halabi, bdun tarikhوقرأ يف لفظ
"إبراهيم " من آخر سورة األعلى" ،إبراهام" أبلفني ،وقرأ يف لفظ "قَب لَهُ" من سورة احلاقة،
بلفظ " َوَمن تِل َقاءَهُ"(.) Al-Qurtubi,2003
املطلب السابع :أبو الدرداء
امسه :هو أبو الدرداء وامسه عومير بن زيد رضي هللا عنه ،وقيل عومير بن عامر ،وهو
أنصاري من اخلزرج ،حكيم هذه األمة الفقيه العامل العابد القارئ قال ابن اجلزري :أحد
الذين مجعوا القرآن حفظا على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم بال خالف(Ibn Al-
 )Jazari,1351وقد ذكر يف ترمجته أبنه كان من العلماء األجالء النبغاء ،حيث ويل
دمشق وكان له من الطالب اقوام يفيقون األلف وستمائة ،حبيث جعل طالبه عشرة
عشرة وعلى ك ل عشرة عريف فإذا أخطأ الطالب رجع عليه العريف ،فإذا أخطأ العريف
رجعوا إىل أيب الدرداء رضي هللا عنه وأرضاه ،وقد كان يعترب من عقالء الناس يف عصره
رضي هللا عنه ،وهو من عباد الصحابة رضي هللا عنهم فعن أيب جحيفة قال :آخا رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم بني سلمان وأيب الدرداء ،فجاء سلمان يزور أاب الدرداء ،فإذا أم
الدرداء مبتذلة فقال :ما شأنك اي أم الدرداء؟ قالت :إن أخاك أاب الدرداء يقوم الليل
ويصوم النهار ،وليس له حاجة يف شيء من الدنيا ،فجاء أبو الدرداء فرحب بسلمان
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وقرب إليه طعاما ،فقال له سلمان :أطعم قال :إين صائم قال :أقسمت عليك لتفطرن
فأىب أيكل حىت أيكل معه فأكل معه ،ث ابت عنده ،فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء
أن يقوم فمنعه سلمان ،ث قال :اي أاب الدرداء ،إن جلسدك عليك حقا ولربك حقا،
وألهلك حقا ،أعط كل ذي حق حقه ،فلما كان يف وجه الصبح قال :قم اآلن إن
شئت ،فقاما فتوضأ ،ث ركعا ،ث خرجا إىل الصالة ،فدان أبو الدرداء ليخرب رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إن جلسدك حقا مثل ما قال
سلمان"( ، ) Al-Tabarani,1994وكان عامال بعلمه مشهورا بورعه ،يقول
مكحول رمحه هللا تعاىل" :عن مكحول قال كان أصحاب النيب صلى هللا عليه و سلم
يقول أتبعنا للعلم والعمل أبو الدرداء وأعلمنا ابحلالل واحلرام معاذ"( Al-Bukhari,
 .)bdun tarikhوكان من اخلمسة الذين مجعوا القرآن يف عصر النيب عليه السالم
من األنصار ،والذي أرسل منهم عمر رضي هللا عنه وأرضاه إىل أهل الشام ليعلموهم
القرآن ،وهم معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأيب بن كعب وأبو أيوب وأبو الدرداء
والسبب يف ذلك أن يزيد بن أيب سفيان أرسل إىل عمر أن الناس قد كثروا يف الشام
واحتاجوا من يعلمهم القرآن ،فدعا عمر هؤالء اخلمسة ،وأخربهم طلب اهل الشام،
فارسل من إليهم أيب بن كعب وأبو أيوب ،وأبو الدرداء ،فأما ابو الدرداء فلم يزل هبا
حىت مات ،ومن أراد املزيد حول القصة فلريجع إىل الطبقات البن سعد ،وكذلك السري
للذهبيه.
مشاخيه وطالبه :أما شيخه فهو خري اخللق وافضلهم حبيبنا وقرة عيننا واتج رؤوسنا،
النيب صلوات هللا وسالمه عليه ،قال صاحب السري :وهو معدود فيمن تال على النيب -
صلى هللا عليه وسلم -ومل يبلغنا أبدا أنه أقرأ على غريه()Al-Dhahabi,2006
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وأما طالبه:فقد تتلمذ على يده خلق كثري كما مر معنا وقد ذكر بعض أهل العلم أبنه
تتلمذ عليه عبد هللا بن عامر الدمشقي صاحب القراءة السبعية ،ذكر ابن اجلزري رمحه
هللا تعاىل مجاعة ممن ثبت عرضهم القرآن الكرمي على أيب الدرداء رضي هللا عنه فقال:
عرض عليه عبد هللا بن عامر اليحصيب فيما قطع به الداين ورويناه عن اجلماعة وزوجه أم
الدرداء الصغرى اليت عرض عليها عطية بن قيس الكاليب وعرض عليه القرآن أيضا خليد
بن سعد وراشد بن سعد وخالد بن معدان(.)Ibn Al-Jazari,1351
بلده ووفاته :أبو الدرداء خزرجي أنصاري ،نزيل الشام كما مر آنفا حني أرسله عمر
رضي هللا عنه ،واستقر بدمشق حىت مات ،بعد أن استفاد الناس من علمه وقراءته ومسته
وهديه رضي هللا عنه وأرضاه ،وأما وفاته فقد تويف خالفة عثمان لسنتني بقني من خالفة
عثمان رضي هللا عنه( )Abu Zarah, bdun tarikhوقال ابن حبان" :انتقل إىل
الشام ومات هبا سنة اثنتني وثالثني يف خالفة عثمان وقربه بدمشق مشهور يزار قد زرته
يف مقربة ابب الصغري وله ابلشام عقب"(.) Ibn Hibban,1991
الس ِ
اد أُخ ِف َيها لِتُجَزى
اعةَ آتيَة أَ َك ُ
أمثلة على قراءته :قرأ أبو الدرداء يف قوله عز وجل" :إِ َّن َّ َ
ُكل نَفس ِمبَا تَس َعى" بفتح اهلمزة من كلمة " أُخ ِف َيها" ،قال احلليب رمحه هللا تعاىل :وقرأ
احلسن وجماهد ومحيد "أَخفيها" بفتح اهلمزة .واملعىن :أُظهرها،
ابن جبري و ُ
أبو الدرداء و ُ
أظهرتُه ،وأَخ َفي تُه :سرتته ،هذا هو املشهور(Al-
ابلتأويل املتقدم يقالَ :خ َفي ُ
ت الشيءََ :

 )Samin Al-Halabi, bdun tarikhويف قوله عز وجل" :وَما َخلَ َق َّ
الذ َكَر
َ
واألُن ثَى"( )Al-Layl:3قرأ أبو الدرداء رضي هللا تعاىل عنه "و َّ
الذ َكَر َواألُن ثَى" ،بدون
َ
ذكر لفظ "ما خلق" ،وال شك وال ريب يف شذوذها(Ibn Adel
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اىل جد ربِنَا ما َّاختَ َذ ص ِ
احبَةً َوَال َولَ ًدا " قرأ أبو
َ
 .),1419ويف قوله عز وجلَ " :وأَنَّهُ تَ َع َ َ َّ َ
ِ ِ
وروي عنه" :تعاىل جالل ربّنا"(Al-
الدرداء رضي هللا تعاىل عنه "تعاىل ذك ُر َربّنَا" ُ

.)Thaalabi,1418

وإىل هنا تكون قد انتهت أمساء الصحابة الذين ذكرهم أهل العلم يف الذين تلقوا عن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متبعا يف ذلك طريقة اإلمام الذهيب رمحه هللا تعاىل ،وال
يعين عدم وجود غريهم كما ذكر ذلك الذهيب رمحه هللا لكن هؤالء هم الذين عليهم مدار
أسانيد القراءات العشر اليوم ،وإال فهناك من الصحابة غريهم ممن عرضوا على النيب
صلى هللا عليه وسلم كمعاذ ابن جبل رضي هللا عنه والصحايب اجلليل اثبت بن زيد
األنصاري أحد بين احلارث بن اخلزرج ،يكىن أاب زيد ،مجع القرآن على عهد رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن مندة يف معرفة الصحابة ،يقول الذهيب رمحه هللا
يف الغاية" :وقد مجع القرآن غريهم من الصحابة كمعاذ بن جبل وأيب زيد وسامل موىل أيب
حذيفة وعبدهللا بن عمر وعتبة بن عامر ولكن مل تتصل بنا قراءهتم فلهذا اقتصرت على
هؤالء السبعة رضي هللا عنهم"(.)Al-Dhahabi,1997
املبحث الثالث :اخلامتة
من خالل ما ذكر الباحث من القراء يستخلص ما يلي وهو أن أهل العلم رمحهم هللا
ذكروا فيها الطبقة املشهورة ابلقراءة اليت أخذت عن احلبيب صلى هللا عليه وسلم ،وال
يعين أبن البقية مل أيخذوا عن احلبيب صلى هللا عليه وسلم شيئا ،بدليل كثري من
األحاديث الواردة يف أخذ كثري من الصحابة سورا خمصوصة من القرآن ،وأن هناك من
يضاهي هؤالء املذكورين من الصحابة ولكن مل تصل أسانيدهم فذكر هؤالء الذين
اشتهروا ووجدت لدينا أسانيدهم ،ومن خالل األدلة اليت حث فيها النيب صلى هللا عليه
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وسلم أصحابه على أخذ القراءة من أشخاص خمصوصني فهذا يدل على أن القراءة سنة
متبعة؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أرشد الصحابة الذين هم محلة اللغة ،وأقحاح
العرب على التلقي واألخذ واملشافهة ،ويتبني أيضا أن تقدمي الصحابة لزيد ابن اثبت
على عبد هللا يف كتابة املصحف كان ملهارة زيد يف اخلط ،وإال فال شك وال ريب يف أن
ابن مسعود أقوى يف األداء ،وهذا مما يدحض شبه أعداء اإلسالم.
أهم النتائج
وبعد عرض أمساء أشهر قراء الصحابة رضي هللا عنهم توصل الباحث إىل ما يلي:
 .1قراء الصحابة الذين ذكرهم أهل العلم يف الطبقة األوىل ليسوا حمصورين فقط يف
أولئك النفر ،إمنا ذكروا من وصلت إلينا أسانيدهم وعرف طالهبم ،واشتهر ابعهم يف
القراءة ،وهناك من قراء الصحابة من مل تصلنا أسانيدهم كسامل موىل أيب حذيفة وغريه.
 .2هناك من قراء الصحابة رض ي هللا عنهم وأرضى ممن اشتهر ابإلقراء كابن عباس وأيب
هريرة ولكنهم على الراجح تلقوا عن غريهم من الصحابة أغلب القرآن الكرمي ،فلذا
عدهم من تكلم عن احلفاظ يف الذين مل يتلقوا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 .3قدم الصحابة زيد بن اثبت رضي هللا عند كتابة املصحف على ابن مسعود ال لكونه
أقرأ ،فابن مسعود معروف بقوة وجاللة قدره ،وإمنا إلن زيدا أمهر يف اخلط واملقام هنا
مقام كتابة وهللا أعلم.
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