
  )رمحه اهللا  ( جود الكويفّم بن أيب الن عاصترمجة اإلمام
هو عاصم بن أيب الن وقيل اسم أبيه عبد اهللا وكنيته أبو "بفتح النون وضم اجليم"ود ج ،

  .  ولذلك يقال له عاصم بن دلة) دلة (سم أم عاصم ا و.النجود
 ، وتابعي جليل فقد حدث عن  ، وأحد القراء السبعة كوىفّدىهو أس.  وكنيته أبو بكر 

  .رث بن حسان البكري، وكان هلما صحبة اأيب رمثة رفاعة التميمي، واحل
 الضرير وعلي أيب  السلمي وقرأ عاصم على أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن حبيب بن ربيعة

  . يش بن حباشة األسدى، وعلي أيب عمرو سعد بن إلياس الشيباين حبمرمي زر بن 
 والسلمى أيضا على عثمان بن حبيشالثة على عبد اهللا بن مسعود وقرأ زرقرأ هؤالء الثو

  .بن عفان وعلي بن أيب طالب 
بن كعب وزيد بن ثابت، وقرأ ابن مسعود وعثمان وعلي  وقرأ السلمى أيضا على أيب 

وزيد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب .  
راد بالكوفة بعد أيب عبد الرمحن السلمى ق وعاصم هو اإلمام الذي انتهت إليه مشيخة اإل

تقان إل الفصاحة والتجويد ، وا بنيمجع. ورحل إليه الناس للقراءة من شىت اآلفاق 
 ال -  وهو شعبة–قال أبو بكر بن عياش . والتحرير، وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن 
من عاصم بن أيب قرأ للقرآن أما رأيت أحداً : أحصى ما مسعت أبا إسحاق السبيعي يقول 
  .النجود، وكان عاملاً بالسنة لغوياً حنوياً فقهياً 

وروى القراءة عنه حفص بن سليمان ، وأبو بكر شعبة بن عياش، ومها أشهر الرواة عنه، 
ش ، وأبو املنذر سالم بن موأبان بن تغلب ، ومحاد بن سلمة، وسليمان بن مهران األع

ية وخلق ال حيصون، وروى عنه حروفاً من  بن معاو وشيبان بن شعيب،، وسهلسليمان
  .القرآن أبو عمرو بن العالء واخلليل بن أمحد ، ومحزة الزيات 

رجل صاحل خري ثقة ووثقه أبو زرعه ومجاعة وقال : ل أمحد بن حنبل عن عاصم فقال ئس
  .أبو حامت حمله الصدق وحديثه خمرج يف الكتب الستة 

  . مسعه يردد هذه اآلية أ فجعلت دخلت على عاصم وقد احتضر:  قال شعبة 
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  .توىف آخر سنة سبع وعشرين ومائة بالكوفة .سجية 



  )رمحه اهللا(  الكويفّدي بن سليمان األس حفصترمجة اإلمام
    

 نسبة لبيع البز أي – هو حفص بن سلميان بن املغرية بن أيب داود األسدي الكويف البزاز 
  . الثياب، وكنيته أبو عمر ، ولد سنة تسعني 

   – ابن زوجته –أخذ القراءة عرضا وتلقينا عن عاصم، وكان ربيبه 
ا ، وجاور وهو الذي أخذ قراءة عاصم على الناس تالوة، ونزل بغداد فأقرأ : قال الداين 

  .مبكة فأقرأ ا 
الرواية الصحيحة رويت عن قراءة عاصم هي رواية أيب عمر حفص :  قال حييي بن معني

  .بن سليمان 
حاً كان حفص أعلم أصحاب عاصم  بقراءة عاصم فكان مرج:  وقال أبو هشام الرفاعي 

  هو يف القراءة ثقة ثبت ضابط،: وقال الذهيب . على شعبة بضبط احلروف 
قرأ على عاصم مراراً، وكان األولون يعدونه يف احلفظ فوق أيب بكر :  وقال ابن املنادي 

وأقرأ الناس ا دهرا طويالً، . ها على عاصم أبن عياش، ويصفونه بضبط احلروف اليت قر
  . وكانت القراءة اليت أخذها عن عاصم ترتفع إىل علي رضي اهللا عنه 

 أبا بكر شعبة خيالفين يف القراءة ، فقال أقرأتك  إنَّقلت لعاصم:  روى عن حفص أنه قال 
 به ينقرأأوأقرأت أبا بكر مبا .  رضي اهللا عنه قرأىن به أبو عبد الرمحن السلمي عن عليأمبا 

  . بن مسعود رضي اهللا عنه زر بن حبيش عن عبد اهللا
شرون بني حفص وأيب بكر من اخللف يف احلروف مخسمائة وع:  قال اإلمام بن جماهد 

وذكر حفص أنه مل خيالف عاصماً يف شيء من قراءته إال يف . حرفاً يف املشهور عنهما 
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  .قرأ عاصم بالفتحو قرأ حفص لفظي ضعف ولفظ ضعفا يف اآلية بضم الضاد
كثريون ، منهم حسني بن حممد املروزى، وعمرو  وروى القراءة عنه عرضاًَ ومساعاً أناس 

  . وعبيد بن الصباح، والفضل بن حييي األنباري وأبو شعيب القواس،بن الصباح 
  .  ومائة هجرية على الصحيح وتوىف سنة مثانني


