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ABSTRACT 

In this research that marked by: (Readings school in Almadina Almonoura) it was 

speak about the important places of Quran reading and special school for read it. The 

research contain preface, and this preface have definition of the school, and general 

information's about famous schools reading around world, then it speaks of the 

readings creation in Almadina Almonoura and how it was developing. Hence, the 

research was reported famous people of school reading in Almadina Almounoura and 

they were sort by layer. begin with the Sahaba layer, then flowers, after that follow 

of flowers, then come after of them the students of Alemam Galoon, whom in their 

layer, and who comes after them all. The research contains "translation" of some 

Almadina Almonoura readers from the 5th century and they come after them. The 

research contain section for show the science products for the school reading in 

Almadina Almonoura and the effect of Almadina in other city. 
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 لخص امل

ينة املنورة مرتّبني على أشهر أعالم مدرسة القراءات يف املديتحّدث البحث عن نشأة مدرسة القراءات وتطّورها, وعن 
 أثر مدرسة املدينة على غريها من مدارس األمصار.سة القراءات يف املدينة النبويّة واخرياً عن اآلاثر العلمية ملدر الطبقات و 

 
 املقدمة

والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال على الظاملني، وصلى هللا وسلم على سيدان حممد وعلى آله  احلمد هلل رب العاملني،
 وصحبه أمجعني، أما بعد:

 يقول النيب صلى هللا عليه وسلم : " خريكم من تعلم القرآن وعلمه ".
من خلفه تنزيل من حكيم محيد هذه اخلريية وغريها من فضائل هذا الكتاب العزيز الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال 

جعلت أمة اإلسالم تقبل على كتاب رهبا تنهل من معينه الصايف الذي جعله هللا دستورًا هلا يف هذه احلياة، أقبلت عليه 
من لدن سلفنا الصاحل إىل يومنا هذا تعليًما وقراءًة وحفظًا وتطبيًقا، وكانت قراءة القرآن سنة متبعة يتلقاها اآلخر عن 

فأخذ الصحابة عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وعّلموا من جاء من بعدهم، وقام التابعون بنشر القرآن وتعليمه،  األول،
وهكذا تسلسلت أسانيد القرآن وقراءاته، وانتشرت مدارس تعليم القرآن ومدارس اإلقراء يف شىت البلدان اإلسالمية، وكان 

 يف القراءة وخصائصها اليت متيزت به عن غريها. لكل مدرسة طابعها اخلاص ومذهبها الذي عرفت به
لنعرف اترخيها  -بعون هللا  -وأشهر هذه املدارس هي مدرسة اإلقراء يف املدينة املنورة والذي خنصص له هذا البحث 

 ونشأهتا، وكيف استمرت عرب التاريخ، ونبذة عن أشهر أصحاهبا.
 

 أسباب اختيار املوضوع/
 أكتب يف هذا املوضوع:ومن األسباب اليت جعلتين 

 معرفة تراث األمة اإلسالمية وجهودها يف خدمة كتاب هللا. -
بسط األضواء على اتريخ القراءة واإلقراء يف املدينة املنورة إذ الدراسات السابقة يف هذا املوضوع ال تكفي  -

 وأغلبها متفرقة يف كتب الرتاجم والتاريخ.
 دراسة القرآن الكرمي يف املدينة املنورة. املشاركة ولو ابليسري يف الكتابة عن اتريخ -
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معرفة املزيد عن أئمتنا من السلف الصاحل من الصحابة الكرام والتابعني ومن بعدهم ممن نقلوا لنا القرآن  -
 كاماًل من غري تبديل وال زايدة أو نقصان.

 :اخلطةوقد توزّع البحث على هذه 
 تعريف املدرسة. -التمهيد، وفيه:    أ
 نبذة عن أشهر املدارس يف القراءات. -ب           

 الفصل األول: نشأة مدرسة اإلقراء يف املدينة املنورة وتطورها، وفيه مبحثان: 
 املبحث األول: نشأة مدرسة القراء يف املدينة املنورة.

 املبحث الثاين: تطور القراءات يف مدرسة املدينة املنورة.
 القراءات يف املدينة.الفصل الثاين: أشهر أعالم مدرسة 

 املبحث األول: أعالم قراء املدينة من الصحابة ومن بعدهم: 
 الطبقة األوىل: الصحابة.                                      

 الطبقة الثانية: التابعون.
 الطبقة الثالثة: اتبعوا التابعني.

 الطبقة الرابعة: من جاء بعدهم.
 لطبقة.الطبقة اخلامسة: من تلي هذه ا

 السادسة: ترمجة لبعض املتأخرين عن الطبقة اخلامسة.
 املبحث الثاين: تراجم بعض قراء املدينة من القرن اخلامس وما بعده.

 ، وفيه مبحثان:ملدرسة اإلقراء ابملدينة وأثرها الفصل الثالث: اآلاثر العلمية
 املبحث األول: اإلنتاج العلمي ملدرسة القراءات يف املدينة.

 املبحث الثاين: أثر املدرسة يف املدينة على غريها من مدارس األمصار.
 اخلاتـمـة.
 الفهارس.
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 (. 16/65اتج العروس )  (1)
 (. 4/329لسان العرب )  (2)
 (. 66، 16/65اتج العروس )  (3)
 (. 7سورة األعراف اآلية: )  (4)
 (. 4/329لسان العرب )  (5)
 (. 1/737معجم اللغة العربية املعاصرة )  (6)

 التمهيد
 تعريف املدرسة ونبذة عن أشهر املدارس يف القراءات

 تعريف املدرسة /1
 أواًل: تعريف املدرسة لغًة:

يدُرس ابلضّم، ويُدِرس ابلكسر َدرًسا ابلفتح، كلمة ) املدرسة ( ترجع يف أصلها إىل مادة ) درس ( الثالثي، وهي َدرس 
 (.1)وِدراسًة ابلكسر

 :(2)ومادة ) درس ( يف اللغة أتيت على عدة معان منها
 درس مبعىن ) عفا ( أي: ) حَما ( يقال درسته الريح إذا عفته وحمته.

 يقال: درس الثوب مبعىن ) َخِلَق (.
 الدرس هو: الطريق اخلفي.

 َجرب. يقال: درس البعري إذا
 درس الكتاب أي قرأه ويف األساس: كرر قراءته يف اللسان ودارسه من ذلك كأنه عائده حىت انقاد حلفظ، وقال غريه:

 .(3)ذلّلـه بكثرة القراءة حىت خّف حفظه عليه
 .(4)﴾يهِ ا فِ مَ  وا  سُ رَ دَ وَ ﴿ومنه قوله تعاىل: 

 .﴾تَ َدَرس   َولِيَـُقوُلوا  ﴿: هللا تعاىلوالدراسة القراءة يقال: درس القرآن أي قرأ مرة بعد مرة قال 
 .(5)قال ابن عباس.رضي هللا عنه: أي تقول قريش للنيب عليه السالم: درست وتعلمت

 (.6)ويقال درس العلم على فالن: تلقاه على يديه وتتلمذ له
 اثنًيا: تعريف املدرسة يف االصطالح:

 عرفت كلمة املدرسة بعدة تعاريف ومنها:
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 (. 297اللطائف يف اللغة ص: )  (7)
 مسي العلوم. (8)
 (. 1/739معجم اللغة العربية املعاصرة )  (9)
 (. 1/280املعجم الوسيط )  (10)
 (. 1/7النشر )  (11)
 (. 1/7ات العشر ) النشر يف القراء (12)
 (. 1/8املصدر السابق )  (13)
 (. 163علم القراءات، نشأته، أطواره ص:)  (14)

 (.7)واملدرس: مكان درس الكتباملدرسة 
 (.8)املدراس: املوضع يدرس فيه كتاب هللا ومنه مدراس اليهود

 .(9)و) املدرسة (: املوضع يدرس فيه ومجعها ) مدارس (
 (.10)) املدرسة (: مكان الدرس والتعليم

 .(11)على رأيه ومذهبه ) املدرسة (: مجاعة تعتنق مذهًبا معيًنا أو تقول برأي مشرتك ويقال هو من مدرسة فالن أي
وهذه بعض التعريفات لكلمة ) املدرسة ( وهي كما يالحظ متشاهبة متقاربة، وخالصتها أن املدرسة هي املكان واملوضع 

 الذي يدرس فيه.
 
 بذة عن أشهر املدارس يف القراءاتن /2

عدة نسخ، وأرسل إىل البلدان رضي هللا عنه القرآن الكرمي، ونسخه على  نة الثالثني من اهلجرة مجع عثمانيف الس
اإلسالمية لكل بلٍد مصحًفا، وأمجعت األمة على ما يف هذه املصاحف، وأرسل املصاحف إىل البصرة والكوفة والشام 

 .(12)ومكة ومصر واليمن والبحرين، وترك مصحًفا ابملدينة، وأمسك لنفسه مصحًفا الذي يقال له مصحف اإلمام
، وتلقوا ما فيه عن الصحابة الذين تلقوه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مث قاموا وقرأ كل أهل مصر مبا يف مصحفهم

 . (13)بذلك مقام الصحابة الذين تلقوه عن النيب صلى هللا عليه وسلم
ومنذ ذلك احلني انتشرت مدارس القرآن والقراءات يف مجيع األقطار اإلسالمية، وصار التنافس العلمي الشريف دافًعا 

 .(14)تلك املدارس إىل التفوق واإلبداع العلمي يف جمال علم القراءاتلطالب 
واملدارس القرآنية وإن كانت موجودة يف كل بقعة من األرض دان أهلها ابإلسالم إال أن هناك مدارس اشتهرت وذاع 

 يها.صيتها وأصبحت قبلة لطالب العلم ينهلون من معينها الصايف وأيخذون عن علمائها ويشدون الرحال إل
 ومن اشهر تلك املدارس هي:
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 (. 1/6النشر يف القراءات العشر )  (15)
 (. 203علم القراءات ص: )  (16)
 (، وراجع سقوط بغداد أبيدي التتار وما ارتكبوه من فظائع وجرائم حبق اإلسالم واملسلمني. 13/150انظر: البداية والنهاية )  (17)

 مدرسة القراءات مبكة املكرمة. -
 مدرسة القراءات ابملدينة املنورة. -
 مدرسة القراءات ابلبصرة. -
 مدرسة القراءات ابلكوفة. -
 مدرسة القراءات ابلشام. -

 مدرسة القراءات مبصر واملغرب. -
 مدرسة القراءات ابألندلس. -

 وفيما يلي نبذة موجزة عن كل مدرسة:
 أواًل: مدرسة احلجاز مبكة واملدينة:

ال خيفى على كل مسلم أّن احلجاز هو مهبط الوحي ومنبع الرسالة وفيه بدأت الدعوة اإلسالمية، ومنه انتشر نور اإلسالم 
 يف كل أصقاع الدنيا.

أبّن معلمها األول هو وتتمّيز مدرسة القرآن والقراءات ابحلجاز أبهنا ظهرت مع ظهور اإلسالم وبدايته، وتتمّيز أيًضا 
 معلم البشرية حممد صلى هللا عليه وسلم.

فكان عليه الصالة والسالم يقرئ أصحابه القرآن مشافهة، ويقوم بتلقينهم إايه، وذلك ألّن القرآن إمنا محل يف صدور 
 .(15)الرجال ال يف الصحائف واألوراق

 ني يف عطائها وازدهارها إىل يومنا هذا.وتتمّيز هذه املدرسة أبهنا استمرت بعد عصر الصحابة والتابع
 اثنًيا: مدرسة القراءات ابلعراق ) الكوفة والبصرة (:

رضي هللا عنه حيث  اإلسالمي يف عهد أيب بكر الصديق نشأت هذه املدرسة مع دخول اإلسالم إىل العراق مع الفتح
لتكون قاعدة للجهاد، وبنوا فيها املساجد لتكون منارًا أّن الصحابة رضوان هللا عليهم نزحوا إليها واستوطنوها وابتنوا املدن 

 .(16)لطلبة العلم، وجلس الصحابة الكرام لطالب العلم، يعّلموهنم القرآن والقراءات وشىت العلوم الشرعية
ومن بعد الصحابة قام التابعون ومن بعدهم إبكمال رسالة اإلقراء والتعليم اليت أّسسها الصحابة حىت أضحت عام 

 .(17)يف أيدي التتار الذين قتلوا العلماء وهدموا املساجد وأحرقوا الكتب هـ656
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 (. 1/315اتريخ دمشق )  (18)
 (. 238علم القراءات ص: )  (19)
 (. 1/502غاية النهاية )  (20)
 (. 2/20غاية النهاية )  (21)

 اثلثًا: مدرسة القراءات ابلشام:
 دخل الصحابة بالد الشام مع الفتح اإلسالمي وأقاموا يعلمون الناس القرآن والدين.
اخلطاب ة الذين أرسلهم عمر بن ومن أشهر الصحابة الذين كان هلم األثر األكرب يف تعليم القرآن والقراءات هم الثالث

رضي هللا وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء  رضي هللا عنه إىل بالد الشام ألداء هذه الرسالة الشريفة، وهم معاذ بن جبل
 .(18)عنهم أمجعني

 ا العظيمة.وكان لالستقرار السياسي الذي متّيزت به بالد الشام أثٌر يف ابرز يف استمرار مدرسة القراءات يف أداء مهمته
وأيًضا زادت أمهيتها مع سقوط بغداد يف أيدي املغول، فرحل إليها العلماء ونزح إليها طلبة العلم، واستمرت هذه املدرسة 

 .(19)إىل القرن العاشر حيث ظهرت عليها آاثر الضعف واضمحل دور هذه املدرسة
 رابًعا: مدرسة القراءات مبصر واملغرب:

قارة أفريقيا نظرًا لذلك اهتّم املسلمون هبذه البالد وأرادوا ضّمها اتيجي الذي يتمّيز أبنه بوابة ألمهية مصر وموقعها االسرت 
لبالد املسلمني فلذلك دخل الصحابة رضوان هللا عليهم بالد مصر وافتتحوها ونشروا فيها مساحة اإلسالم وتعاليمه 

وأقبل أهلها على الصحابة الكرام أيخذون عنهم ويتعلمون  واختطوا املساجد وبنوها لتقوم أبداء دورها يف تعليم القرآن،
 .(20)منهم واستمر أهل مصر بعد الصحابة يف نشر القرآن والقراءات

ومن أبرز الشخصيات اليت كان هلا األثر العظيم يف رسم مالمح هذه املدرسة العظيمة اإلمام عثمان بن سعيد املصري 
عن شيخها وإمامها اإلمام انفع رمحه هللا، ورجع ورش إىل بالده ليؤسس امللقب بورش الذي رحل إىل املدينة وأخذ 

مدرسة أظهرت آاثرها وانتشرت أنوارها لتمتد إىل كل بالد الغرب ويف كل مكان دخله اإلسالم من بالد أفريقيا ومما ميّيز 
 هذه املدرسة هي هجرة العلماء إليها.

 .(21)هبمتهم العلمية فيها هو اإلمام أيب القاسم الشاطيب رمحه هللا ومن أشهر العلماء الذين هاجروا إىل مصر ووضعوها
وما زالت هذه املدرسة ابقية إىل اليوم مستمرة يف مهمتها حيث انتشرت يف هذه البالد مئات املدارس القرآنية يف كل 

 مدينة ويف كل بلد منها.
 خامًسا: مدرسة القراءات يف بالد األندلس:



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Research (JSFSR) Vol: 2, No: 2, 2016 

 
 86 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Research 

Researches 

                                                           

 (. 2/151الكامل يف التاريخ )  (22)
 (. 2/135نفح الطيب ) ( 23)
 (. 2/3غاية النهاية )  (24)
 (. 1/120غاية النهاية )  (25)
 (. 2/257غاية النهاية )  (26)

ىل بالد األندلس يف أواخر القرن األول وبسط اإلسالم ظالله على تلك البالد الوارفة، ودخل إىل امتّد الفتح اإلسالمي إ
ما استوطنت القبائل العربية هذه البالد ونشروا اإلسالم يف  األندلس عدد من الصحابة والكثري من التابعني وسرعاانً 

 .(22)أهلها
ومساجدها وذلك يف شىت امليادين الشرعية العلمية ومشل ذلك انتشار وازدهرت احلركة العلمية يف األندلس بني مدهنا 

 .(23)القرآن والقراءات يف تلك البالد
 ومتّيزت األندلس بكثرة العلماء يف مدرستها ومن أشهر هؤالء العلماء الذين نقف عندهم: 

 الغازي بن قيس رمحه هللا. /1
 .(24)هـ199ىل األندلس وتويف رمحه هللا سنة ويتمّيز هذا اإلمام أبنّه أول من أدخل قراءة انفع إ

) هو الذي أدخل القراءات  هللا، يقول عنه اإلمام بن اجلزرياإلمام أبو عمر أمحد بن حممد الطلمنكي رمحه  /2
 هــ.429، وتويف رمحه هللا سنة (25)إىل بالد األندلس(

 اإلمام حممد بن حممد بن وضاح اللخمي: /3
 .(26)هـ634وأخذ الشاطبية عن انظمها، وهو الذي أدخلها إىل بالد األندلس وتويف سنة وهذا اإلمام رحل إىل مصر 

وكل هذا أو غريه يظهر لنا مكانة هذه املدرسة يف القرآنية وأثر هذه البالد اليت فقدها املسلمون يف ظل خالفاهتم 
 وانقسامهم نسأل هللا أن يردها إلينا.

 
  املدينة النبويةالفصل األول: نشأة القراءات وتطورها يف

  املبحث األول: 
 نشأة اإلقراء ابملدينة املنورة

القارئ يف سرية النيب صلى هللا عليه وسلم ويف اتريخ املدينة النبوية يعلم يقيًنا أصالة مدرسة اإلقراء فيها، وأهّنا قدمية قدم 
بداايت دخول اإلسالم بل وقبل هجرة النيب صلى الدعوة اإلسالمية نفسها، فإّن اإلقراء يف املدينة املنورة دخل إليها مع 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Research (JSFSR) Vol: 2, No: 2, 2016 

 
 87 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Research 

Researches 

                                                           

 (. 1/36ترتيب املدارك وتقريب املسالك )  (27)
 (. 13/432السرية النبوية البن هشام )  (28)
 املصدر السابق.( 29)
 (. 2/299غاية النهاية ) ( 30)
 (. 10/3328صحيح البخاري بشرح فتح الباري البن حجر )  (31)
 (. 1/322حلية األولياء )  (32)

هللا عليه وسلم، فعن عائشة رضي هللا تعاىل عنها أّن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: " فتحت املدائن ابلسيف وافتتحت 
 .(27)املدينة ابلقرآن "

أرسل معهم الصحايب ة العقبة األوىل ويف السرية النبوية أّن النيب صلى هللا عليه وسلم أرسل مع النفر الذين ابيعهم يف بيع
 .(28)رضي هللا عنه ليعّلمهم القرآن الكرمي ويفقههم يف الدين فكان يسمى املقرئ ابملدينةمصعب بن عمري 

 ,من مُسي بذلكرضي هللا عنه مسي قارًًئ وهو أّول ظهر قدميًا، فهذا مصعب بن عمري  إن مصطلح القرّاء واملقرئني
 .(29)قرئهم القرآن إىل أن انتشر اإلسالم يف املدينة واستعلىفما زال مقيًما عندهم ي

 قال ابن اجلزري رمحه هللا:
 .(30)" هو أول من مسي املقرئ حيث بعثه النيب صلى هللا عليه وسلم يعلم األوس واخلزرج القرآن يف العقبة األوىل "

أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم مصعب قال: " أّول من قدم علينا من  وأخرج البخاري بسنده عن الرباء بن عازب
 .(31)"بن عمري، وابن أم مكتوم، فجعال يعلماننا القرآن

وملا قدم النيب صلى هللا عليه وسلم مهاجرًا إىل املدينة املنورة قام إىل جانب الدعوة واجلهاد بتعليم الصحابة الكرام القرآن 
 ابة وأمرهم أن يقرؤوا بعضهم بعًضا وأن يعلموا الناس القرآن الكرمي.الكرمي فجلس عليه الصالة والسالم لإلقراء وأقرأ الصح

رضي هللا عنه أنه " أقبل يوما فإذا النـيب صلى هللا عليه وسلـم قائم يقرئ أصحاب الصفة  كما يف حديث أيب طلحة
"(32). 

 سالم حديثًا.وكان عليه الصالة والسالم أيمر أصحابه أبن يعلموا القرآن وفرائض الدين من دخل يف اإل
رضي هللا عنه قال: " كان الرجل إذا هاجر دفعه النيب صلى هللا عليه وسلم إىل رجل منا يعلمه  فعن عبادة بن الصامت

 .القرآن، وكان يسمع للمسجد ضجة حىت أمرهم النيب صلى هللا عليه وسلم أن خيفضوا أصواهتم لئال يتغالطوا "
كان النيّب صّلى هللا عليه وسّلم إذا هاجر أحٌد من العرب وّكل به رجاًل من األنصار وعن عبد اّلّل بن مغّفٍل املزيّن قال:  

فقال: " ففّقهه يف الّدين، وأقرئه القرآن "، فهاجرت إىل رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم فوّكل يب رجاًل من األنصار 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Research (JSFSR) Vol: 2, No: 2, 2016 

 
 88 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Research 

Researches 

                                                           

 (. 2/487اتريخ املدينة البن شبة )  (33)
 (. 2/45صحيح البخاري )  (34)
 (. 2/157سنن النسائي، كتاب االفتتاح )  (35)
 (. 3809صحيح البخاري، ابب فضائل أيّب )  (36)
 (. 154برقم: )  ( 1/55سنن ابن ماجه )  (37)
 (. 137( برقم: )  1/49سنن ابن ماجه )  (38)
 (. 144خمتصر سرية ابن هشام ص: )  (39)
 (. 376صحيح البخاري، ابب مناقب عبد هللا بن مسعود )  (40)

 خيرج مىت خيرج، فإذا خرج ترّددت معه يف حوائجه ففّقهين يف الّدين، وأقرأين القرآن، وكنت أغدو عليه فأجلس ببابه حىّت 
 فأستقرئه القرآن، وأسأله يف الّدين حىّت يرجع إىل بيته، فإذا دخل بيته انصرفت عنه ".

 وكان الصحابة يستمعون لقراءة النيب صلى هللا عليه وسلم يف صالته يف املسجد ويف قيامه الليل وورد ذلك عن بعضهم.
، وقال ابن مسعود (33)عنه: " صليت مع النيب صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة..."رضي هللا قال حذيفة 

رضي هللا عنه: " صليت مع النيب صلى هللا عليه وسلم ليلة فلم يزل قائًما حىت مهمت أبمر سوء، قلنا: ما مهمت؟ قال: 
 .(34)مهمت أن أقعد وأدعه "

إال من وراء رسول  ﴾ـَِجيدِ مل ٱَءاِن ُقر  ل  ٱوَ  ق  ﴿ هللا عنها قالت: " ما أخذتن رضي وعن أم هشام بنت حارثة بن النعما
 .(35)هللا صلى هللا عليه وسلم،كان يصلي هبا يف الصبح"

ولقد تنافس الصحابة رضوان هللا عليهم ابألخذ والتلقي عن النيب صلى هللا عليه وسلم حىت شهد هلم بذلك النيب صلى 
 هللا عليه وسلم.

: نعم ، قال أُّيب: آهلل مساين لك، قالالنيب صلى هللا عليه وسلم أُليّب بن كعب:" إن هللا أمرين أن أقرأ عليك القرآنقال 
 (.36)فجعل أُّيب يبكي "

 .(37)وورد يف احلديث: " أقرؤكم أيبُّ "
نزل فليقرأه علي قراءة رضي هللا عنه: " من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أيه الصالة والسالم يف ابن مسعود وقال عل

 .(38)ابن أم عبد "
وكما ذكران يف بداية هذا املبحث أبن مصطلح القرّاء ظهر يف املدينة املنورة ويف عصر النيب صلى هللا عليه وسلم، فقد 

 (.39)مّسي بذلك مجٌع من الصحابة فكانوا يسمون ابلقراء، وأرسل منهم يف بعض املغازي
قرئوا القرآن من أربعة: من عبدهللا بن مسعود، وسامل موىل أيب حذيفة، وُأيب بن كعب وقال صلى هللا عليه وسلم:" است

 .(40)ومعاذ بن جبل"
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 (. 2/183اتريخ املذاهب اإلسالمية حملمد أبو زهرة )  (41)
 (. 154( برقم: )  1/55سنن ابن ماجه )  (42)

 فهذه نبذة يسرية وصورة مبسطة نعرف من خالهلا كيف نشأ اإلقراء ابملدينة املنورة وكيف بدأت مدرسة القراءات فيها.
 

 ومن خصائص هذه املرحلة:
 املعلم األعظم حممد صلى هللا عليه وسلم.* أن معلم هذه املدرسة هو 

 * أن بدايتها كانت مع دخول اإلسالم إىل املدينة وقبل هجرة النيب صلى هللا عليه وسلم. 
 * متّيز عدد كبري من الصحابة حبفظ القرآن وتلقيه من النيب صلى هللا عليه وسلم وتعليم الصحابة القرآن للناس.

 
 املبحث الثاين: 

 القراءات يف املدينة املنورةتطور مدرسة 
خالل هذا املبحث سنحاول أن  علمنا من خالل املبحث السابق كيف نشأت مدرسة اإلقراء ابملدينة النبوية ومن

 على مظاهر تطور هذه املدرسة العريقة. نتعرف
سالمية، انتشر الصحابة فبعد أن حلق النيب صلى هللا عليه وسلم ابلرفيق األعلى وكان مث ذلك حروب الردة والفتوحات اإل

 رضوان هللا عليهم يف األمصار اإلسالمية لنشر الدين ورفع راية اجلهاد.
إال أّن هناك جمموعة من الصحابة الكرام آثروا البقاء يف املدينة املنورة ليحافظوا على تراث األمة، ولكي تبقى هذه املدرسة 

 ن والشريعة.منارًا للعلم أيخذ عنهم الناس ويفقهوهم يف أمور الدي
ولقد كان عمر رضي هللا عنه ال أيذن ألحد منهم يف مغادرة البلد لفضل إخالصهم ولغزير علمهم كأنه يضن هبم أن 

 .(41)الشريف، فأبقاهم جبواره هلذا، ولينتفع برأيهم ولذلك بقي هؤالء يف املدينةيقتلوا، وهم محلة العلم النبوي 
 يف رواج احلركة العلمية وتطور مدرسة اإلقراء يف املدينة املنورة.فكان بقاء هؤالء الصحابة أثرًا كبريًا 

ومن أبرز مظاهر تطور هذه املدرسة واستقرارها هو جترد بعض الصحابة والتابعني ومن بعدهم إلقراء القرآن الكرمي 
مالزمتهم ومالزمتهم لتعليم القرآن للناس حىت عرف الناس ذلك عنهم بل ونسبت إليهم بعض أحرف القرآن لطول 

 لذلك.
حىت شهد له الناس  أقام يف املدينة يعلم الناس ويُقرؤهم القرآن الكرمي. رضي هللا عنه أُّيب بن كعب فهذا سّيد القراء

 (.42)ابإلمامة ومن قبل ذلك شهد له النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله: " أقرؤكم أُّيب"
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 (. 1/8االستيعاب البن عبد الرب )  (43)
 (. 37نكت االنتصار ص: )  (44)
 (. 1/534االستيعاب )  (45)
 (. 2/383غاية النهاية )  (46)
 (. 56السبعة البن جماهد ص: )  (47)
 (. 338 -7/336سري أعالم النبالء )  (48)
 (. 156، 1/155( معرفة القراء الكبار ) 49)
 (. 2/331( غاية النهاية ) 50)
 (. 1389غاية النهاية برقم: )  (51)

 .(43)م لكتاب هللا أُّيب "رضي هللا عنه بقوله: " وأقرؤهاخلطاب وشهد له عمر بن 
رضي أيب بكر الصديق وعثمان بن عفان  ومثله الصحايب اجلليل زيد بن اثبت رضي هللا عنه الذي مجع القرآن يف عهد

 هللا عنه.
يقول عنه سليمان بن يسار عندما سئل عن قراءة أهل املدينة فقال: " اجتمع عليها ابن عمرو وعثمان وأُّيب وزيد وكان 

 .(44)عندان " زيد أقرأهم
-يعين ابملدينة –وروي عن مالك بن أنس رمحه هللا أنه قال: " كان إمام الناس عندان بعد عمر بن اخلطاب زيد بن اثبت 

"(45). 
وممّن عرف عنه مالزمة اإلقراء من التابعني التابعي اجلليل وأحد القراء العشرة يزيد بن القعقاع أبو جعفر املدين قال عنه 

 .(46)" كان إمام أهل املدينة يف القراءة مسمي القارئ بذلك "حيىي بن معني: 
 .(47)وقال ابن جماهد رمحه هللا: " وكان أبو جعفر ال يتقدمه أحد يف عصره"

 .(48)وهذا انفع املدين رمحه هللا أحد القراء السبعة يقول عنه مالك بن أنس رمحه هللا: " قراءة انفع سنة "
، وقد أقرأ انفع الناس دهرًا طوياًل ما يزيد على سبعني (49)جالسته بعد الفراغ عشرين سنة "وقال عنه تلميذه قالون: " 

 .(50)سنة
 فهذه أبرز خصائص ومظاهر التطور يف هذه املدرسة أال وهي مالزمة أصحاهبا لإلقراء مدة حياهتم.

مشاخيها وأساتذهتا وتسجل لنا كتب الرتاجم ومن ما ميّيز هذه املدرسة ويعد من مظاهر تطورها كثرة رحلة طلبة العلم إىل 
 أمساًء المعة ورجااًل كباراً يف اإلقراء وتعليم القرآن، قدموا إىل املدينة املنورة وأخذوا عن مشاخيها.

 .(51)فهذا اإلمام العظيم سليمان بن مهران يرحل إىل املدينة وأيخذ عن أيب العالية رمحه هللا
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 (. 2/22غاية النهاية )  (52)
 (. 1283غاية النهاية برقم: )  (53)
 (. 1/196غاية النهاية )  (54)
 (. 1755غاية النهاية برقم: ) ( 55)

 .(52)ويعقوب ابن جعفر املدنيني، ويقرأ بقراءة أهل املدينة واإلمام الكسائي أخذ عن إمساعيل
وهذا إمام أهل البصرة اإلمام الكبري أبو عمرو بن العالء يرحل إىل املدينة، ويقرأ على أيب جعفر وشيبة بن نصاح ويزيد 

 .(53)بن رومان وكلهم مدنيون
 .(54)ويقرأ على جعفر الصادق رمحه هللاوهذا إمام أهل الكوفة محزة الزايت رمحه هللا يقدم على املدينة 

بت وأيب بن كعب وعثمان بن ومقرئ أهل الكوفة أبو عبدالرمحن السلمي يرحل إىل املدينة املنورة ويقرأ على زيد بن اث
 . (55)رضي هللا عنه عفان 

التابعني ومن بعدهم كثرة مشاخيها من الصحابة و   -مرحلة التطور -ومن خصائص هذه املدرسة وما مييزها يف هذه املرحلة 
وكثرة طالهبا أيًضا، ولو حاول أحدهم أن جيمع كل األمساء املنسوبة إىل هذه املدرسة العريقة لكلفه ذلك عمرًا طوياًل 
وجهًدا عظيًما ولعلنا يف الفصل القادم حناول أن جنمع بعًضا من شتات ما تفرق من هذه األمساء العظيمة ممن سجلتهم 

 إىل هذه املدرسة العظيمة.كتب الرتاجم وُنسبوا 
 وأخريًا حناول أن خنلص ما ذكرانه من أبرز مظاهر تطور مدرسة القراءات ابملدينة النبوية وهي كما يلي:

 * مالزمة شيوخ هذه املدرسة لإلقراء مدة طويلة حىت عرف عنهم ذلك ونسب ذلك إليهم وجتردوا لذلك.
  ومن بعدهم.* أن أصحاب هذه املدرسة هم من الصحابة والتابعني

* كثرة الرحلة إىل املدينة املنورة للقراءة على شيوخها من شىت األقطار اإلسالمية زمن الصحابة والتابعني ومن 
 بعدهم، إىل غري ذلك من اخلصائص اليت ميزت هذه املدرسة وأظهرت تطورها واستمرار اإلقراء فيها.

 
 الفصل الثاين: أشهر أعالم مدرسة اإلقراء

 املنورةيف املدينة 
على أبرز وأشهر من عرف عنهم اإلقراء يف املدينة املنورة، أو  –ابختصار  –من خالل هذا الفصل سنحاول أن نتعرف 

 وردت الرواية عنهم يف القرآن الكرمي، وسنقسم هذا الفصل على عدة طبقات.
 وهكذا.فتكون طبقة الصحابة وطبقة التابعني وطبقة اتبعي التابعني مث طبقة من جاء بعدهم 
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 (. 1/431غاية النهاية )  (56)
 (. 1/102(، ومعرفة القراء الكبار )  1/591غاية النهاية )  (57)
 (. 1/102(، ومعرفة القراء الكبار )  1/591غاية النهاية )  (58)

 
 

وقد وصلت يف حبثي هذا إىل الطبقة السادسة والسابعة مث توقفت خشية اإلطالة، وما ذكرته كاٍف للتعرف على رجاالت 
 هذه املدرسة العريقة.

 
 : املبحث األول 

 أعالم قراء املدينة من الصحابة ومن بعدهم
 عنهم رضي هللا أواًل: طبقة الصحابة 

  (عنهرضي هللا )أبو بكر الصديق  /1
خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصاحبه وخري اخللق بعده، ذكره الداين وقال: وردت الرواية عنه يف حروف القرآن، 

على حفظه القرآن،  -رمحه هللا-وهو أول من مجع القرآن يف مصحف وأشار جبمعه، ونص اإلمام أيب احلسن األشعري 
وسلم  أنه قال: "يؤم القوم أقرءوهم لكتاب هللا وأكثرهم قرآان"، وتواتر  واستدل على ذلك أنه صح عنه صلى هللا عليه

كان متصًفا مبا يقدمه يف اإلمامة على   -رضي هللا عنه  -عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قدمه لإلمامة، ولوال أن أاب بكر 
 .(56)هـ13سائر الصحابة وهو القراءة ملا قدمه، تويف سنة 

  ( عنهرضي هللا)عمر بن اخلطاب  /2
وردت الرواية عنه يف حروف القرآن، وقال أبو العالية: " قرأت القرآن على عمر أربع مرات"، وقرأ عليه مجاعة من التابعني 

 .(57)هـ23مثل عبدهللا بن قيس احلمصي، وعبدهللا بن أيب اهلذيل وغريمها تويف رضي هللا عنه شهيًدا سنة 
 (رضي هللا عنه)عثمان بن عفان  /3

املؤمنني وذو النورين، وأحد من مجع القرآن حفظًا يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم وعرض عليه، عرض عليه أمري 
املغرية بن أيب شهاب، وأبو عبدالرمحن السلمي وزر بني حبيش وأبو األسود الدؤيل وغريهم، قتل شهيدًا مظلومًا سنة 

 .(58)ه35
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 (. 1/304غاية النهاية )  (59)
 (. 1/342غاية النهاية )  (60)
 (. 1/109(، ومعرفة القراء الكبار )  1/31غاية النهاية )  (61)
 (. 1/127(، ومعرفة القراء الكبار )  1/370غاية النهاية )  (62)
 (. 1/129(، ومعرفة القراء الكبار )  1/425غاية النهاية )  (63)

 ن أيب وقاص الزهريسعد ب /4
 .(59)هـ51ين ابجلنة، وردت عنه الرواية يف حروف القرآن مات سنة أحد العشرة املبشر 

 ة بن عبيد هللا بن عثمان القرشيطلح /5
 .(60)هـ36أحد العشرة املشهود هلم ابجلنة، وردت الرواية عنه يف حروف القرآن، واستشهد يوم اجلمل سنة 

 املدينُأيّب بن كعب بن قيس بن عبيد أبو املنذر األنصاري اخلزرجي  /6
سيد القراء وأقرأ هذه األمة على اإلطالق قرأ على النيب صلى هللا عليه وسلم وقرأ عليه النيب صلى هللا عليه وسلم لإلرشاد  

 والتعليم، وقد سبقت اإلشارة إىل بعض فضائله يف الفصل األول.
عبدهللا بن عياش وأبو عبدالرمحن السلمي قرأ عليه من الصحابة ابن عباس وأبو هريرة وعبدهللا بن السائب، ومن التابعني 

وأبو العالية الرايحي وغريهم، عن عبيد بن ميمون التبان قال: قال هارون بن املسيب: قراءة من تقرأ؟ قلت: قراءة انفع 
أاب بن أيب نعيم قال: فعلى من قرأ انفع قلت: أخربان انفع أنه قرأ على األعرج وإن األعرج قال قرأت علي أيب هريرة وأن 

القرآن وقال: "أمرين جربيل  -صلى هللا عليه وسلم-هريرة قال قرأت على أيب بن كعب قال وقال أيب عرض علي النيب 
 .(61)هـ على األرجح36أن أقرأ عليك القرآن" تويف سنة 

 (رضي هللا عنه)هريرة عبدالرمحن بن صخر الدوسي  أبو /7
عرضًا على ُأيب بن كعب، قرأ عليه عبدالرمحن بن هرمز األعرج وأبو قرأ على النيب صلى هللا عليه وسلم، وأخذ القرآن 

 جعفر، كان جيزئ الليل ثالث أجزاء جزء للقرآن وجزء للنوم وجزء يتذكر فيه حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 .(62)هـ58هـ وقيل 57تويف سنة  ,تهي إليه قراءة أيب جعفر وانفع "قال ابن اجلزري:" تن

  بن عباس بن عبداملطلب اهلامشيعبد هللا /8
ابن عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحرب األمة وحبر التفسري، حفظ احملكم يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم، مث قرأ 
على ُأيب بن كعب وزيد بن اثبت، وقيل قرأ على علي بن أيب طالب، وعرض عليه أبو جعفر بن القعقاع وسعيد بن جبري 

 .(63)هـ68وتويف ابلطائف سنة وغريهم، 
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 (. 1/37غاية النهاية )  (64)
 (. 1/172غاية النهاية ) ( 65)
 (. 2/299غاية النهاية )  (66)
 (. 1/109(، ومعرفة القراء الكبار )  1/439غاية النهاية )  (67)
 (. 1/157غاية النهاية )  (68)
 (. 1/381غاية النهاية )  (69)

 (رضي هللا عنه)عبدهللا بن عمر بن اخلطاب  /9
 .(64)هـ73أبو عبدالرمحن الصحايب الكبري، وردت عنه الرواية يف حروف القرآن، قرأ عليه مسلم بن جندب، تويف سنة 

 أنس بن مالك بن النضر األنصاري /10
وروى القراءة عنه مساًعا، وردت الرواية عنه يف حروف القرآن، قرأ عليه أبو محزة خادم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

 .(65)هـ91قتادة وحممد بن مسلم الزهري، تويف سنة 
  موىل أيب حذيفة الصحايب الكبريسامل /11

 .(66)هـ12وردت الرواية عنه يف حروف القرآن، استشهد يوم اليمامة سنة 
 (عنهرضي هللا )عبدهللا بن عمرو بن العاص  /12

الصحايب اجلليل وردت الرواية عنه يف حروف القرآن وهو أحد الذين حفظوا القرآن يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، 
  .(67)هـ على األرجح69وتويف سنة 

 
 الطبقة الثانية: طبقة التابعني

 سعيد بن املسيب بن حزن املخزومي /13 
أبو حممد عامل التابعني، وردت الرواية عنه يف حروف القرآن على ابن عباس وأيب هريرة وروى عن عمر وعثمان وسعيد  

 سبعني سنة.عن ب الزهري، تويف سنة أربع وتسعني بن زيد، قرأ عليه عرضا حممد بن مسلم بن شها
 رفيع بن مهران /14
رآن عرًضا على أيب بن كعب وزيد بن اثبت وابن عباس، وتويف سنة أبو العالية الرايحي، من كبار التابعني أخذ الق 

 .(68)هـ90
 عبد الرمحن بن هرمز األعرج املدين /15
 .(69)هـ107أخذ القرآن عرًضا على أيب هريرة وابن عباس، وتويف سنة , اتبعي جليل 
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 (. 1/152(، ومعرفة القراء الكبار )  1/439غاية النهاية )  (70)
 (. 1/182(، ومعرفة القراء الكبار )  1/329غاية النهاية )  (71)
 (. 1/184(، ومعرفة القراء الكبار )  1/297غاية النهاية )  (72)
 (. 1/178(، ومعرفة القراء الكبار )  1/381غاية النهاية )  (73)
 (. 1/262غاية النهاية )  (74)

 عبد هللا بن عياش  بن أيب ربيعة عمرو أبو احلارث املخزومي /16
قيل إنه رأى النيب صلى هللا عليه وسلم، أخذ القراءة عن ُأيب بن كعب وعمر بن اخلطاب، وكان أقرأ أهل  ,التابعي الكبري 

املدينة يف زمانه، روى عنه القراءة أبو جعفر وشيبة بن نصاح وعبدالرمحن بن هرمز ومسلم بن جندب ويزيد بن رومان، 
 .(70)هـ78وهؤالء شيوخ انفع رمحه هللا، مات سنة 

 بن نصاح بن سرجس بن يعقوبشيبة  /17
مسحت على رأسه ودعت له ابخلري،  -رضي هللا عنها-إمام ثقة مقرئ املدينة مع أيب جعفر وقاضيها وموىل أم سلمة  

وقال احلافظ أبو العالء: هو من قرآء التابعني الذين أدركوا أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم، وأدرك أم املؤمنني عائشة 
لنيب صلى هللا عليه وسلم ودعون هللا تعاىل له أن يعلمه القرآن، وكان خنت أيب جعفر على ابنته ميمونة، وأم سلمة زوجي ا

عرض على عبد هللا بن عياش بن أيب ربيعة، وعرض عليه انفع بن أيب نعيم وسليمان بن مسلم بن مجاز وإمساعيل بن 
 .(71)هـ130مشهور، مات سنة  جعفر وأبو عمرو بن العالء، وهو أول من ألف يف الوقوف وكتابه

 مسلم بن جندب أبو عبدهللا اهلذيل املدين /18
موالهم املدين القاّص, اتبعي مشهور عرض على عبد هللا بن عياش ابن أيب ربيعة، عرض عليه انفع، وحدث عنه ابنه  

 .(72)هـ130وزيد بن أسلم وابن أيب ذئب وحيىي بن سعيد األنصاري, وكان من فصحاء أهل زمانه، مات سنة 
 يزيد بن رومان أبو روح املدين /19
عرض على عبد هللا بن عياش بن أيب ربيعة، روى القراءة عنه عرضا انفع وأبو عمرو، روى ثقة ثبت فقيه قارئ حمّدث،  

 .(73)هـ120عنه مالك بن أنس وجرير بن حازم وابن إسحاق، وحديثه يف الكتب الستة، مات سنة 
 حممد بن مسلم بن عبيد هللا بن شهاب أبوبكر الزهري املدين /20

ألمصار، اتبعي جليل، وردت عنه الرواية يف أحرف القرآن، قرأ على أنس بن مالك أحد األئمة الكبار، وعامل احلجاز وا
 .(74)هـ124وغريه وعرض عليه انفع املدين، مات سنة 
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 (. 2/25غاية النهاية )  (75)
 (. 1/296غاية النهاية )  (76)
 (. 1/301غاية النهاية )  (77)
 (. 1/332غاية النهاية )  (78)
 (. 1/462غاية النهاية )  (79)
 (. 1/511غاية النهاية )  (80)

 
 قتادة بن دعامة السدوسي /21
اتبعي جليل وأحد األئمة وردت الرواية عنه يف حروف من  القرآن وله اختيار يف القراءة، روى القراءة عن أنس بن  

 .(75)هـ117مالك وأيب العالية وغريهم، تويف سنة 
 زيد بن أسلم أبو أسامة املدين /22

 .(76)هـ136اتبعي جليل، أخذ القراءة عنه شيبة بن نصاح مات سنة  
 عبدهللا بن عمر بن اخلطابسامل بن  /23

 .(77)هـ على الصحيح108أحد الفقهاء السبعة، وردت الرواية عنه يف حروف القرآن، وتويف سنة 
 صاحل بن خوات بن جبري بن النعمان األنصاري املدين /24

 .(78)اتبعي جليل، روى القراءة عن أيب هريرة، أخذ القراءة عنه عرضاً انفع بن أيب نعيم
 أيب اهلذيل العنزي عبدهللا بن /25

 .(79)عامل ثقة مشهور، قدمي يف التابعني، روى عن ُأيب وعمر بن اخلطاب وابن مسعود وغريهم
 عروة بن الزبري بن العوام املدين /26

أبو عبدهللا اتبعي كبري وردت الرواية عنه يف حروف القرآن روى عن أبيه وعن عائشة، وروى عنه أوالده الزهري ومجاعة، 
 .(80)هـ95 وتويف سنة

 
 قة الثالثة: طبقة اتبعي التابعنيالطب
 .انفع بن عبدالرمحن بن أيب نعيم أبو رومي املدين الليثي /27

 أحد القراء السبعة واألعالم الكبار، ثقة صاحل.
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 (. 1/241(، ومعرفة القراء الكبار )  1/334غاية النهاية )  (81)
 (. 1/293(، ومعرفة القراء الكبار )  1/616غاية النهاية )  (82)
 (. 1/247(، ومعرفة القراء الكبار )  1/163غاية النهاية )  (83)
 (. 1/294(، ومعرفة القراء الكبار )  1/163غاية النهاية )  (84)
 (. 1/390غاية النهاية )  (85)
 (. 1/196غاية النهاية )  (86)

أخذ القراءة عن مجاعة من اتبعي أهل املدينة املنورة كأيب جعفر وابن هرمز وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومسلم بن 
جندب والزهري وغريهم، وكان يقول: " قرأت على سبعني من التابعني "، أخذ القراءة عنه جم غفري من أهل املدينة 

ورحل  هذه املدرسة يف زمانه بال منازع،ه، فلذلك يعترب اإلمام انفع إمام وغريهم، ومل  يوجد من القراء من أكثر طالاًب من
إليه الناس من شىت االقطار، قال ابن جماهد: " وكان اإلمام الذي قام ابلقراءة بعد التابعني مبدينة رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم انفع، وكان عاملاً بوجوه القراءات ".
 .(81)هـ169ام أمحد وغريمها، وتويف سنة وأثىن عليه اإلمام مالك واإلم

 سليمان بن مسلم بن مجاز املدين /28
 .(82)مقرئ جليل ضابط، عرض على أيب جعفر وشيبة مث عرض على انفع، مات بعد السبعني ومائة 

 عيسى بن وردان أبو احلارث املدين احلذاء /29
إمام مقرئ حاذق راٍو حمقق ضابط عرض على أيب جعفر وشيبة مث عرض على انفع، وهو من قدماء أصحابه، وتويف  

 .(83)هـ160سنة 
 إمساعيل بن جعفر بن أيب كثري األنصاري املدين /30

ا  الكسائي جليل ثقة، عرض على شيبة بن نصاح مث على انفع وابن مجاز وعيسى بن وردان، روى عنه القراءة عرًضا ومساعً 
 .(84)هـ180وقتيبة وأبو عبيد القاسم بن سالم، مات سنة 

 أخو إمساعيل املذكور السابق. يعقوب بن جعفر /31
روى القراءة عن ابن مجاز وانفع وغريمها، روى القراءة عنه عرضا أبو عمر الدوري وعلي بن محزة الكسائي ومحزة بن 

 .(85)القاسم وحممد بن سعدان
 بن علي بن احلسني الصادق املدين جعفر بن حممد /32

 .(86)هـ148قرأ على أبيه حممد الباقر، وقرأ عليه محزة الزايت، وتويف سنة 
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 (. 1/372غاية النهاية )  (87)
 (. 1/326(، ومعرفة القراء الكبار )  1/615غاية النهاية )  (88)
 (. 1/323(، ومعرفة القراء الكبار )  1/502غاية النهاية )  (89)
 (. 1/162غاية النهاية ) ( 90)
 (. 1/360غاية النهاية )  (91)
 (. 1/157غاية النهاية )  (92)
 (. 1/497غاية النهاية )  (93)

 عبد الرمحن بن عبدهللا بن ذكوان أبو حممد بن أيب الزاند املدين /33
 .(87)هـ164قرأ على أيب جعفر مث على انفع، مات سنة  
 

 التابعني. الطبقة الرابعة: وهي اليت تلي من جاء بعد
 عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرقي امللقب قالون /34

قارئ املدينة وحنويها، قرأ على انفع والزمه مدة طويلة، قال قالون: " قرأت على انفع قراءته غري مرة، وكتبتها يف كتايب "، 
السته بعد الفراغ عشرين سنة "، مات وقال النقاش: " قيل لقالون: كم قرأت على انفع قال: ما ال أحصيه كثرة إال أين ج

 .(88)هـ220سنة 
 بن عبدهللا املصري امللقب ورًشا عثمان بن سعيد /35
ثقة حجة يف القراءة، أخذ القراءة عن انفع، وختم عليه أربع ختمات، انتهت إليه رًئسة اإلقراء ابلداير املصرية، وتويف  

 .(89)هـ197سنة 
 إمساعيل بن أيب أويس املدين /36

 .(90)هـ227ابن أخت مالك بن أنس، قرأ على انفع ومات سنة 
 عبداحلميد بن أيب أويس املدين /37

 .(91)هـ230ثقة ثبت، أخذ القراءة عن انفع، ومات سنة 
 إسحاق بن حممد بن عبدالرمحن املخزومي املدين /38

 .(92)هـ206إمام ضابط جليل، قرأ على انفع وغريه، مات سنة 
 و عباد املدينعبيد بن ميمون أب /39

 .(93)هـ204قرأ على انفع، روى عنه إبراهيم بن حممد املدين، مات سنة 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Research (JSFSR) Vol: 2, No: 2, 2016 

 
 99 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Research 

Researches 

                                                           

 (. 1/313غاية النهاية )  (94)
 (. 439، 1/293غاية النهاية ) ( 95)
 (. 1/11غاية النهاية )  (96)
 (. 1/22غاية النهاية ) ( 97)
 (. 1/441(، ومعرفة القراء الكبار )  1/94غاية النهاية )  (98)

 
 سليمان بن داود بن علي اهلامشي /40

 .(94)هـ210ضابط مشهور ثقة قرأ على إمساعيل بن جعفر ومات سنة 
 

عليهم ولكن حسبنا ما ونقتصر على هذه النبذة اليسرية من أعالم هذه الطبقة مع أن أصحاهبا ابلعشرات ممن اطلعت 
 ذكران وننتقل إىل الطبقة اليت تليها.

  
 اإلمام قالون ومن كان يف طبقتهم الطبقة اخلامسة: وهم تالميذ

 الزبري بن حممد بن عبدهللا بن سامل بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب العدوي املدين /41
ثقة تلقى الناس روايته عن أيب جعفر ابلقبول، تويف سنة راوي قراءة أيب جعفر عن قالون، كان إمام جامع املدينة، وهو 

 .(95)هـ270
 إبراهيم بن احلسني بن علي اهلمذاين الكسائي امللقب بسفينة /42
 .(96)هـ281روى القراءة مساًعا عن قالون، وأثبت مجاعة عرضه عليه، وله عنه نسخة، وهو ثقة كبري مشهور، مات سنة   

 قالون بن مينا املدينإبراهيم بن عيسى ابن  /43
 . (97)قرأ على أبيه، قرأ عليه حممد بن عبد هللا بن فليح

 أمحد بن عيسى قالون املدين /44
عمرو الداين: " وهو الذي خلفه يف  قرأ على أبيه وخلفه يف القراءة ابملدينة، روى القراءة عن أبيه عرضا، قال احلافظ أبو 

 األصحاب ". القيام ابلقراءة ابملدينة، غري أنه قليل
 .(98)روى عنه القراءة عرضا احلسن بن أيب مهران والعمري والنبقي اهلامشيان 
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 (. 1/62غاية النهاية )  (99)
 (. 1/437(، ومعرفة القراء الكبار )  1/149غاية النهاية )  (100)
 (. 1/23غاية النهاية )  (101)
 (. 2/196غاية النهاية )  (102)
 (. 2/98غاية النهاية )  (103)
 (. 1/301غاية النهاية )  (104)
 (. 1/384غاية النهاية )  (105)

 أمحد بن صاحل املصري /45
 .(99)هـ248أحد األعالم قرأ على ورش وقالون وإمساعيل وابن أيب أويس وأخيه أيب بكر عن انفع، مات سنة  

 أمحد بن يزيد أبو احلسن احللواين /46
أستاذ إمام كبري ثقة ضابط خصوًصا يف رواية قالون، قرأ ابملدينة على قالون رحل إليه مرتني، وإمساعيل وأيب بكر ابين  

 .(100)هـ250أيب أويس وغريهم، تويف سنة 
 إبراهيم بن حممد بن إسحاق املدين /47
 .(101)قرأ على قالون، وروى احلروف عن إمساعيل مسلم وعن أيب بكر بن أيب أويس 

 حممد بن عثمان بن خالد القرشي العثماين املدين /48
 .(102)هـ241مقرئ معروف ثقة أخذ القراءة عن قالون، مات سنة  

 حممد بن إسحاق بن حممد املسييب املدين /49
 . (103)هـ236  عن انفع، وعن غريه تويف سنة مقرئ عامل مشهور أخذ القراءة عرًضا عن أبيه

 الليثي املؤدبسامل بن هارون بن موسى  /50
 .(104)عرض على قالون، وقرأ عليه ابن شنبوذ حممد بن أمحد

 
 ميذ اإلمام قالون ومن يف طبقتهمالطبقة السادسة: وهم من جاء بعد تال

 عبدالرحيم العمري اهلامشي /51
هللا بن جعفر  روى القراءة عن أمحد بن يزيد احللواين وأمحد بن قالون وحممد بن إسحاق املسييب، روى القراءة عنه هبة

 .(105)وأبوه جعفر بن حممد
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 (. 1/73غاية النهاية )  (106)
 (. 1/216غاية النهاية )  (107)
 (. 1/119غاية النهاية )  (108)
 (. 1/145غاية النهاية )  (109)
 (. 3/1270(، ومعرفة القراء الكبار )  2/220غاية النهاية )  (110)

 أمحد بن عبدهللا بن العالء املقري /52
 .(106)يعرف اببن أيب نبقة، روى القراءة عن أيب مروان عن قالون، روى القراءة عنه ابنه حممد عرًضا 

 احلسن بن العباس أيب مهران اجلمال أبو علي الرازي /53
روى  ن قالون وأمحد احللواين وغريمها،لضبط والتحرير، قرأ على أمحد بشيخ عارف حاذق مصدر ثقة، إليه املنتهى اب

 .(107)هـ289القراءة عنه ابن جماهد وابن شنبوذ وابن املنادي والنقاش وعبد اجلليل الزايت، تويف سنة 
 أمحد بن حممد بن عبدهللا بن صدقة أبو بكر البغدادي /54

صاحب قالون، روى القراءة عنه حممد بن يونس وابن جماهد وعلي مشهور ثقة، قرأ على إبراهيم بن حممد بن إسحاق 
 .(108)بن احلسني بن الرقي

 أمحد بن نصر أبو جعفر الرتمذي /55
 .(109)روى القراءة عن أيب مروان حممد بن عثمان العثماين صاحب قالون

 
 املبحث الثاين

 ترمجة بعض قّراء املدينة من القرن اخلامس وما بعده
 بن يوسف أبو عبد هللا األنصاري القرطيب املالكيحممد بن عمر  /56
إمام عامل فقيه مفسر حنوي زاهد مقرئ، ولد بعيد اخلمسني ومخسمائة، قرأ القراءات على أيب القاسم الشاطيب وقرأ عليه  

ة بعد موت القصيدتني الالمية والرائية, ومسع منه الشاطبية عبد الصمد بن أيب اجليش ابملدينة, وجلس لإلقراء ابلفاضلي
الشاطيب، مث حج وجاور مرات ابملدينة وتزهد، قال أبو عبد هللا احلافظ: وكان له قبول اتم من اخلاص والعام وفيه مروءة 

 .(110)وافرة وقضاء حلقوق اإلخوان، تويف ابملدينة يف مستهل صفر سنة إحدى وثالثني وستمائة
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 (. 3/1510(، ومعرفة القراء الكبار )  2/212غاية النهاية )  (111)
 (. 3/1524(، ومعرفة القراء الكبار )  2/293غاية النهاية ) ( 112)
 (. 2/155غاية النهاية ) ( 113)

 حممد بن علي بن حيىي بن علي /57
مث املدين النحوي املقرئ, املعروف ابلشامي ألن أابه حج وقدم الشام مث  أبو عبد هللا األندلسي, الشيخ اإلمام العالمة 

رجع إىل بلده غرانطة، فولد له هذا املذكور سنة إحدى وسبعني وستمائة فسمع هبا احلديث وقرأ القراءات على ابن 
ة من الكمال حممد بن عبد هللا الغرانطي, وبرع يف فقه الزبري, مث قدم مكة فقرأ هبا على التوزري، ومسع الشاطبية ابملدين

مالك والشافعي والنحو واهليئة وغري ذلك وله الشعر الرائق، قرأ عليه ابلرواايت أبو عبد هللا القابسي ابحلرم، تويف ابملدينة 
 .(111) هـ715سنة 
 الشرف املهليب األسواين الشافعي الزبري بن علي بن سيد الكل بن أيب صفرة /58

شيخ عارف متصدر، ولد سنة ست ومخسني وستمائة، كان ابجلامع العتيق مبصر مث توجه جماورًا إىل املدينة الشريفة 
واستقر فيها، قرأ على سالمة بن انهض األزدي وعبد الواحد املغريب وعرض الشاطبية على التوزري وعبد الرحيم بن 

بان املتصدر جبامع مصر، والصالح حممد بن حممد بن عمر خلف الدمريي، قرأ عليه مبصر الشيخ حممد بن بياض الل
 .(112)البلبيسي وولده عبد هللا بن وآخرون، وأضر أبخرى تويف يف سنة مخس وأربعني وسبعمائة

 حممد بن صاحل بن إمساعيل أبو عبدهللا املقري /59
وابشر اخلطابة واإلمامة ابملدينة الشريفة شيخ املدينة الشريفة ومن انتهت إليه القراءة علواً ابحلجاز ثقة صاحل عارف خري 

 .(113)هـ785زمناً، وممن قرأ عليه اإلمام ابن اجلزري رمحه هللا، تويف سنة 
وهبذا نكون قد أخذان نبذة ولو يسرية عن أشهر رجاالت مدرسة القراءة ابملدينة املنورة، وما أوردانه يف هذه الرتاجم إمنا 

أطناهبا يف اتريخ القراءة، وُعدَّ تالميذها ابملئات أو ابآلالف من بدايتها إىل  هو غيٌض من فيض ملدرسة عريقة، ضربت
 يومنا هذا.
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 (. 1/38اتريخ الرتاث العريب )  (114)
 (. 1/162غاية النهاية )  (115)

 الفصل الثالث/ اآلاثر العلمية ملدرسة اإلقراء ابملدينة املنورة وأثرها
 املبحث األول

 اإلنتاج العلمي ملدرسة اإلقراء ابملدينة املنورة
املؤلفات العلمية ألصحاب مدرسة القراءات ابملدينة املنورة وإن كانت غالب لقد سجلت كتب الرتاجم والتاريخ بعض 

 هذه املؤلفات مل يصل إلينا منه شيًئا ومن ذلك:
 .(114)رسالة يف القراءات لقالون املدين /1
 .(115)كتاب يف القراءات إلمساعيل بن إسحاق األزدي القايف من تالميذ قالون  /2
 لإلمام انفع املدين.كتاب عدد املدين األول   /3
 كتاب عدد املدين الثاين لإلمام انفع املدين.  /4
 كتاب عواش القرآن لنافع املدين.  /5
 كتاب يف عدد املدين األخري إلمساعيل بن جعفر املدين.  /6
 الوقوف لشيبة بن نصاح املدين. /7
 وقف التمام لنافع املدين. /8
  وقف التمام لقالون املدين. /9
 

 يناملبحث الثا
 أثر مدرسة القراءات ابملدينة يف غريها

 ويف هذا املبحث نستعرض بعض أتثري مدرسة اإلقراء يف املدينة النبوية على غريها من مدارس األمصار األخرى.
 مدرسة مكة املكرمة /1

الكرام كُأيب بن  رضي هللا عنه خترج على أعالم مدرسة املدينة املنورة من الصحابةم هذه املدرسة عبد هللا بن عباس فإما
 كعب وزيد بن اثبت.
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 مدرسة اإلقراء ابلبصرة /2
كثري من أعالم املدرسة البصرية رحلوا إىل املدينة املنورة ليأخذوا عن مشاخيها وأشهرهم إمام هذه املدرسة أبو عمرو بن 

جعفر املدين وغريه من العالء قرأ على أيب جعفر وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان وحفص الدوري قرأ على إمساعيل بن 
 أهل املدينة.

  مدرسة اإلقراء مبصر /3
 وممن أخذ من أعالمها عن قراء املدينة: 

 عثمان بن سعيد املصري امللقب بورش. -
 انفع. أمحد بن صاحل املصري قرأ على قالون وورش وإمساعيل بن أيب أويس كلهم عن -
 مدرسة القراءات يف بغداد /4

 ومن أعالم هذه املدرسة ممن تلقى القراءات يف املدينة: 
 إمساعيل بن إسحاق البغدادي عن قالون. -
 أمحد بن حممد بن صدقة البغدادي عن إبراهيم بن حممد املدين صاحب قالون.  -
 أعالم مدرسة الكوفة /5
 اإلمام أبو عبدالرمحن السلمي عن زيد وُأيب وعثمان. -
 الصادق املدين.اإلمام محزة الزايت عن جعفر  -
 سليمان بن مهران األعمش عن أيب العالية. -
 اإلمام الكسائي عن إمساعيل بن جعفر ويعقوب بن جعفر. -
 مدرسة اإلقراء ابألندلس /6

 ومن أعالم هذه املدرسة:
 الغازي بن قيس األندلسي إمام أهل األندلس يف القراءات أخذ عن انفع رمحه هللا. -
 حممد بن عبدهللا األندلسي عن ورش رمحه هللا.  -
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 اخلاتـمـــة

 احلمد هلل الذي بنعمته تتّم الصاحلات، وإبعانته هتون الصعاب، وبعد.
ختاًما أمتىن أن أكون قد ألقيت بعض الضوء على مدرسة القراءات واإلقراء يف املدينة املنورة ذكرت فيها جانًبا من اترخيها 

 وأعالمها وآاثرها.
 من أبرز نتائج هذا البحث:و 

 أّن مدرسة اإلقراء قدمية قدم دخول اإلسالم إليها. -
 أن أبرز ما مييزها أن معلمها األول هو النيب حمّمد صلى هللا عليه وسلم. -
 أّن هذه املدرسة متجددة وابقية عرب القرون إىل يومنا هذا. -
 والقراءات.أّن يف هذه املدرسة أعالًما كباًرا حفظوا لنا القرآن  -
 أثر املدرسة النبوية البالغ على األمصار اإلسالمية األخرى. -

 هذا وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني..
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 ، البن كثري، دار إحياء الرتاث العريب.البداية والنهاية -11
 دار الفكر.، البن عساكر، اتريخ دمشق -12
 ، البن األثري، دار صادر، بريوت.الكامل يف التاريخ -13
 ، ألمحد املضري، دار صادر، بريوت.نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب -14
 ، عبدالسالم هارون، مؤسسة الرسالة.هتذيب سرية ابن هشام -15
 ، البن هشام، مؤسسة علوم القرآن.السرية النبوية -16
 ار الراين للرتاث.، البن حجر العسقالين، دفتح الباري -17
 ، ملسلم بن احلجاج القشريي، رًئسة البحوث العلمية.صحيح مسلم -18
 ، البن عبدهللا حممد بن إمساعيل البخاري، املكتبة اإلسالمية استانبول.صحيح البخاري -19
 ، ألمحد بن شعيب النسائي، دار الكتاب العريب.سنن النسائي -20
 ، البن ماجة القزويين، دار الفكر.سنن ابن ماجة -21
 .اتريخ املذاهب اإلسالمية -22
 ، فؤاد سزكني، جامعة اإلمام، الرايض.اتريخ الرتاث العريب -23
 أليب بكر الباقالين،منشأة املعارف ابإلسكندرية. نكت االنتصار -24
 ، البن عبدالرب.االستيعاب -25
 ، حممد أبو زهرة.اتريخ املذاهب اإلسالمية -26
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