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  الكويف األسدي عثمان علي بن محزة بن عبد اهللا بن  : امسه     
  .وكنيته أبو احلسن الكسائي اإلمام الذي انتهت إليه رئاسة اإلقراء بالكوفة بعد محزة الزيات 

 ن على ألنه كا وقيل ،ألين أحرمت يف كساء:  قال  ؟ قيل له مل مسيت الكسائي : قال اجلعربي
وقيل ألنه كان يتشح بكساء وجيلس يف جملس محزة فكان محزة يقول ، بيع الكساء يحداثة سنة 

   .عرضوا هذا الرأي قال األهوازي وهذا القول أشبه بالصواباعرضوا على صاحب الكساء أي ا

  :شيوخه 
 وعيسى بن عمر أخذ القراءة عرضا عن محزة أربع مرات وعليه اعتماده وعن حممد بن أيب ليلى

وعن زائدة ،  جعفر ابنإمساعيل  عن  و"شعبة  " اين وروى احلروف عن أيب بكر بن عياشذاهلم
   .ورحل إىل البصرة فأخذ اللغة عن اخلليل، ة عن األعمش مابن قدا

  : تالميذه 
أمحد بن جبري وأمحد بن منصور منهم  أناس الحيصى عددهم ،وأخذ القراءة عنه عرضا ومساعا 

ادي وحفص بن عمر الدوري وعبد اهللا بن أمحد بن ذكوان وأبو عبيد القاسم بن سالم وقتيبة البغد
 بن يزيد حبن مهران والليث بن خالد واملغرية بن شعيب وخلف بن هشام البزار وأبو حيوة شري

  . احلضرمي  بن إسحاقيعقوب، وروى عنه احلروف  الفراء يزيدوحيىي بن 

  :مكانته 
الناس يف القراءة يف زمانه ، وأعلمهم ا ، و أضبطهم هلا ، و انتهت إليه رئاسة كان الكسائي إمام 

  .اإلقراء بالكوفة بعد اإلمام محزة
  .وكان الناس يأخذون عنه ألفاظه بقراءته عليهم ، وينقطون مصاحفهم من قراءته 

حدهم يف اجتمعت يف الكسائي أمور كان أعلم الناس بالنحو ، و أو: قال أبو بكر األنباري 
الغريب ، و أوحد الناس يف القرآن ، فكانوا يكثرون عنده فيجمعهم  وجيلس على كرسي ويتلو 

  .القرآن من أوله إىل آخره و هم يسمعون و يضبطون عنه حىت املقاطع و املباديء 



   . من الكسائيجة هاتني أصدق هلينيما رأيت بع: بن معني قال حييي 
  . القراءات ، كان إماماً يف النحو واللغة و كما كان الكسائي إماماً يف

على محزة خرج إىل البدو فشاهد العرب وأقام القراءة ملا عرض الكسائي : قال الفضل بن شاذان 
  .عندهم حىت صار كواحد منهم مث دنا إىل احلضر وقد علم اللغة

   يف النحو فهو عيال على الكسائي تبحرمن أراد أن ي: قال الشافعي رمحه اهللا 
   .كان الكسائي إذا قرأ أو تكلم كأن ملكا ينطق على فيه: وقال نصر

  .و كان الكسائي مؤدباً لولدي الرشيد ، األمني واملأمون 
  

 ألف اإلمام الكسائي يف شىت العلوم فألف كتاب معاين القـرآن وكتـاب القـراءات       :مؤلفاته    
مقطـوع  " ب اهلجاء وكتاب     وكتا  " يف النحو  املختصر " وكتاب العدد وكتاب النوادر وكتاب    

  .، وغري ذلك  وكتاب املصادر وكتاب اهلاءات  "القرآن وموصوله
  

  وفاته 
 "رنبويـه " هارون الرشيد بقرية ةصحب،  سنة تسع ومثانني ومائة    تويف الكسائي على أصح األقوال      

   .ل الري متوجهني إىل خراساناعمأمن 
اليوم دفنا :  صاحب أيب حنيفة فقال الرشيد ومات معه باملكان املذكور حممد بن احلسن القاضي

  .الفقه و العربية 
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هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي بن صهبان الـدورى األزدي البغـدادي،                  
  النحوي املقرئ الضرير

نسب إىل الدور، موضع ببغداد، وحملـه        راوي اإلمامني، أيب عمرو والكسائي وكنيته أبو عمر، و        
  . باجلانب الشرقي منها

ولد سنة مخسني ومائة يف الدور يف أيام املنصور، وقرأ على إمساعيل بن جعفر عن نافع، وقرأ على                  
نافع أيضاً، وقرأ على يعقوب بن جعفر عن ابن مجاز عن أيب جعفر، وقرأ على سليم عـن محـزة                    

  .رأ على الكسائيوعلى حممد بن سعدان عن محزة وق
وعلى حيىي بن املبارك اليزيدي، وهو ثقة ثبت كبري ضابط، وكان إمام القراء يف عصره، وشـيخ                 

  .الناس خصوصاً أهل العراق يف زمانه، وهو أول من مجع القراءات وصنف فيها
إنه رحل يف طلب القراءات، وقرأ بسائر احلروف متواترها وصحيحها وشاذها :  قال األهوازي

  من ذلك شيئاً كثرياً وقصده الناس من اآلفاق لعلو سنده وسعة علمهومسع 
  .ما اتفقت ألفاظه ومعانيه من القرآن:  ومن مصنفاته

وروى القراءة عنه أناس كثريون منهم أمحد بن حرب شيخ املطوعى، وأبو جعفر أمحد بن فـرح                 
 وأبو عثمان سعيد بن عبد      املفسر، وأمحد بن يزيد احللواين، واحلسن بن علي بن بشار بن العالف،           

الرحيم الضرير، وعمر بن حممد بن برزة األصبهاين، وحممد بن أمحد الربمكي، وحممد بن محـدون             
: القطيعي، وأبو عبد اهللا احلداد، وروى عنه بعض األحاديث ابن ماجه يف سننه، وأبو حامت وقـال                

  . صدوق
  .ي رأيت أمحد بن حنبل يكتب عن أيب عمر الدور: قال أبو داود

وطال عمره يف القراءة واألقراء، واألخذ والتلقني، وانتفع الناس بعلمه يف سائر اآلفاق حىت توىف يف 
 .شوال سنة ست وأربعني ومائتني يف عهد املتوكل
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  كتب هذا املصحف من طريق الشاطبية على ما يوافق رواية أيب عمر حفص بن عبد العزيز الدوري لقراءة

  .اإلمام علي بن محزة الكسائي

  اصطالحات الضبط  
  :    مت ج اصطالحات  ضبط  مصحف جممع امللك فهد، وزيد عليه للقراءة عرب احلاسوب  مايأيت

#تأخذ هذا اللون      ) حفص(  الكلمة املخالفة لرواية-1 ZZτ â“ èδ.   

 تعرية احلرف من السكون مع تشديد احلرف التايل يدل على إدغام األول يف الثاين إدغامـا                 -2
  :كامال ويأخذ        احلرفان اللون األزرق حنو 

  ‰ s) s9 uρ Ν à2u™ !% §` -  ŒÎ) r&§ t7 ©©? - ≅t/ ßìÎ6®K¨Ρ - £MV Î7 s9 -MtF u;/Ρ r& yìö7 ¢¢™  

   
  :ون األمحر ويوضع حتته معني أمحر حنو  احلرف املمال يعرى من احلركة ويلون بالل-3

   # 111111™ ΧΧΧΧΧ‘  ) الراء واهلمزة ممالتان               (# u™ ΧΧΧΧ‘ ) 111111111’4)       الراء فقط ممالةΓ u‘   

  4’ΧΧΧΧΧΧA öθ yϑ ø9 $#      4’11111?t/       t⎦⎪Í Ï≈111113ø9 $#       ÅV$111111Êö tΒ    š‚Í‘$11111ϑ Ïm  

   
املمال وقفا فقط أخذ اللون األمحر بال عالمة اإلمالة ألن األصـل فيـه أن يـضبط                    احلرف   -4

“:باحلركات   حنو  Yθ ß™                “ ´‰ ß™       “ ]Œr&     ‘wΚ |¡•Β  

  
  
  



   احلرف املراد إمشامه وضع أمامه معني أمحر خال الوسط -5
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    واليوجد غري هذه الكلمات يف القرءان الكرمي
الدال على السكت ومت ضبط الكلمات بناء على الوصل ولـيس           ) س( مت حذف حرف ال      -6 

  : السكت وهي 

≅t/   tβ# hhΧΧΧΧΧΧΧΧ‘           ⎯tΒ 5−# §‘            $tΡ Ï‰ s% ö ¨Β            % Y` uθ Ïã  
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≅t/  ) tβ# hhΧΧΧΧΧΧΧΧ‘   (    ا مدغمة يف الراء للتقارب والراء أخذت اللون األمحـرالالم زرقاء اللون أل

  لإلمالة

⎯tΒ  5−#     الكلمة محراء لعدم وجود السكت والنون والراء أخذتا اللون األزرق إلدغام النون ‘§

  .يف الراء 
  :ل من هذه الكلمات وصال ووقفا  أثبت الدوري األلف يف ك-7

Wξ¡≈n= y™         # YƒÍ‘# uθ s% )   كال الكلمتني بسورة اإلنسان) املوضعان  

Ïϑ‘@ حقق الدوري مهزة    -8 ygõƒ−# u™  مزتني حمققتني فقرأها   @‘Ïϑ ygõƒmm&vv™   

Λوكذلك     ä⎢ΨtΒ# u™            ا ثالث مهزات األوىل لالستفهام والثانية مهزة أفعل والثالثة فـاء    هذه الكلمة

الكلمة فحقق حفص األوىل وأسقط الثانية وأبدل الثالثة وقرأ الدوري بتحقيـق األوىل والثانيـة               

Λ: وأبدل الثالثة هكذا ä⎢Ζ tΒ ΗΗΗ ΚΚmm# u™    



äÝ قرأ الدوري الكلمات األربع  -9 ÛÁ ö6tƒuρ    Zπ sÜ ôôÁ t/  tβρ ã ÏÜ ø‹ ||Á ßϑ ø9 $#   @ ÏÜ øŠ|Á ßϑ Î/  

  . الشاطبية  بالصاد وال خالف له من طريق

#þþ§1111111ƒ ∩⊇∪ Éβ( والقلـم   ) يـس (  أدغم النـون يف أول سـوريت       -10 u™ ö à) ø9 $# uρ ) (  úχ 4 
É(Ο n= s) ø9 $# uρ.   

‰è−y:  قرأ الدوري بإمشام الصاد زايا إذا كانت ساكنة ووقعت قبـل دال  حنـو                 -11 ô¹ mm&  .  

tβθ èùÏ‰ ôôÁ tƒ        وأخذت الصاد هذا اللون   .  

ÏÏµ :ء الضمري يف     كسرالدوري ها  -12 ø‹ n= tæ ©! $# -   !$tΒ uρ  ÏÏµ‹ Ï⊥9 1111111¡øΣ r&         مع ترقيـق الم لفـظ  

  . اجلاللة

ÏÏÏÏµŠ:    ترك الصلة يف -13 Ïù $ºΡ$yγãΒفخالف حفصا ووافق أصل الباب  .  

⎯:  كما أنه أشبع الصلة يف  ÏÏµ Å_ö‘ r&  ⎯ ÏÏµ Ï) −G tƒuρ  þþ⎯ ÏÏµ É) ø9 r' sù  … çµ |Êö tƒ.   

ΝΝµ:  وقفا يف    أثبت هاء السكت     -14 −Ψ|¡tF tƒ   ΝΝν ÏÏ‰ tF ø%    ومت وضع دارة عليها لبيان أا تثبـت           #$

  .وقفا فقط
  

 امال الدوري هاء التأنيث واحلرف الذي قبلها وقفا ومت تلوينها باللون األخضر مع العلم أن                -15
  : بعض اهلاءات ال متال وذلك تبعا لقواعد الباب   حنو

                                        Zπ tF øó t/    7π tƒ# u™   ºπ yγÏ9# u™  



 يضم الدوري كل هاء وقعت قبل ميم اجلمع اليت بعدها ساكن وقبل هذه اهلاء كسر أو ياء                  -16
  :ساكنة حنو

   ÞΟ ãγƒÌ ãƒ ª! $#   ãΝ ãγÎ/ Ü>$t7 ó™F{$#  

   :  هاء التأنيث اليت تكون تاء يف الوصل ورمست بالتاء ارورة يقف عليها باهلاء حنو-17

ßNmm&t øΒ $# . yyMuuϑ ômu‘ .  ÉÉV$111111Êó s∆ .  šV# sŒ . |N$pκ ö yδ  . |NŸω̈ρ  .  |M≈̄=9 $#  

واخذت التاء هذا اللون للتنبيه عليها وإن كانت ممالة مع ما قبلها يلون ما قبلها باللون األخضر 
  سوى

 )  ÏMt/ r' ≈tƒ ( وقف عليها بالتاء.  

إذا كان كل منهما مقرونا بـالواو أو        ) هي  .هو  ( صل   أسكن الدوري اهلاء يف ضمريي الف      -18
  :الفاء أو الالم حنو

  uθ øøδuρ   uθ øøøγsù   uθ øøγs9    }‘øδuρ    }‘öγsù     }‘øγs9   

Ν§ :كما أنه سكن اهلاء يف قوله تعاىل   èO      uθ øøδ )    خمالفا أصل الباب ) القصص.  

tΒ$ : قرأ الدوري  قوله تعاىل  -19 uρ uθ èδ ’n?tã É= ø‹ tó ø9 $# &⎦⎫ÏΨrrÒ⊗ Î/ قرأ بالظاء فرمست بالضاد  

  .كما نص العلماء على ذلك ووضع ظاء صغرية عليها 
  

 االم ألف تتكون من الم وألف والراجح أن الالم األوىل واأللف الثانية وطبقا لقواعد -20
ن وجد يف الضبط الصحيح كان جيب وضع التنوين على الالم كما هو الراجح عند املشارقة ولك

هذا املصحف أن التنوين موضوع على األلف وهذا وإن وافق مذهب املغاربة لكنه رأي مرجوح 
  .     ومل نتمكن من ضبطه كما ينبغي فليعلم 
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