
  )رمحه اهللا  (  البصريبن العالءاملازينعمرو أيب ترمجة اإلمام
،  ، مقرئ أهل البصرة ، وامسه زبان على األصح هواإلمام املقرئ النحوي البصري 

  وقيل العريان، وقيل حيىي ، 
  ونشأ بالبصرة ،  سنة مثان وستني من اهلجرة  ، وقيل سنة سبعني  مبكةولد أبوعمرو

حلجاز وأهل البصرة ، فعرض مبكة على جماهد، وسعيد بن جبري أخذ القراءة عن أهل ا
  وعطاء ، وعكرمة بن خالد ، وابن كثري 

وعرض بالبصرة على حيىي بن يعمر ، ونصر بن عاصم ، واحلسن وغريهم ، وحدث 
  .، وعطاء بن أيب رباح ، ونافع ، وأيب صاحل السمان عن أنس بن مالك 

 املبارك اليزيدي ، وعبد الوارث التنوري ، حيىي بن  : قرأ عليه خلق كثري منهم
وشجاع البلخي ، وعبد اهللا بن املبارك ، وعبيد بن عقيل ، وعلي بن نصر اجلهضمي ، 
وحمبوب بن احلسن ، ويعلى بن عبيد ، والعباس بن الفضل ، ومعاذ بن معاذ ، 

  واألصمعي ، وأبوعبيدة 
مسعت أباعمرو : رة ، وقال األصمعي إليه انتهت اإلمامة يف القراءة بالبص : قال الداين

  ، حي  البصريكنت رأسا واحلسن: يقول 
كان أبوعمرو قد عرف القراءات فقرأ من كل قراءة بأحسنها ومبا  : وقال اليزيدي

خيتار العرب ، ومبا بلغه من لغة النيب صلى اهللا عليه وسلم وجاء تصديقه يف كتاب اهللا 
  .عزوجل 

الزم قراءتك : مسع سعيد بن جبري قراءيت فقال :  قال وروى اليزيدي عن أيب عمرو ،
    .هذه

وأيام العرب ، ، كان أبوعمرو أعلم الناس بالقرآن ، والعربية  : وقال أبو عبيدة
   ، كان أبو عمرو من أهل السنة: وأيام الناس ، قال إبراهيم احلريب وغريه ، والشعر 

   . أربع ومخسني ومائة سنةتويف أبو عمرو بن العالء رمحه اهللا بالكوفة 
  
  
  



  )رمحه اهللا (السوسي ترمجة اإلمام
 أبو شعيب السوسي  مقرئ ، صاحل بن زياد بن عبد اهللا الرستيب الرقي املقرئهو 

 عن أيب عمرو عن أيب حممد حيىي اليزيدي أخذ القراءة عرضا ومساعا،  ضابط حمرر ثقة
د اهللا بن منري وأسباط بن حممد ،  ومسع بالكوفة من عب، أصحابه وهو من أجلّرمحه اهللا 

  ومبكة من سفيان بن عيينة رمحه اهللا ، 
ابنه أبو معصوم ، وموسى بن جرير النحوي ، وعلي بن احلسني ، وأبو : قرأ عليه 

  احلارث حممد بن أمحد ، وأبو عثمان النحوي ، وأبو علي حممد بن سعيد احلراين ، 
أبو عبد الرمحن النسائي ، وجعفر ) لقراءاتا( وأخذ عنه احلروف : قال اإلمام الذهيب 

   .بن سليمان املشحالئي 
   . مات رضي اهللا عنه يف أول سنة إحدى وستني ومائتني وقد قارب تسعني سنة  

                              
   املصحفتعريف

 عن  بواسطة اليزيدي السوسي  وضبط على ما يوافق روايةكتب هذا املصحف الكرمي
صرة ومقرئها أيب عمرو بن العالء بن عمار التميمي املازين البصري عن نصر بن إمام الب

عاصم وحيىي بن يعمر عن أيب األسود الدؤيل عن عثمان وعلي رضي اهللا عنهما ، وقرأ 
أبوعمرو أيضاعلى جماهد بن جربوسعيد بن جبري ، ومها قد قرآ على عبد اهللا بن عباس  

 على رسول اهللا وعلي وعثمان بن كعب أيبقرا  ووعبد اهللا قرأ علي أيب بن كعب ،
  .صلى اهللا عليه وسلم 

أيب عمران موسى بن جرير الرقي املقرئ النحوي  هوطريق  هذه الرواية طريقو 
، كان بصريا باإلدغام ماهرا يف العربية وافر احلرمة  أصحاب السوسي الضرير ، أجلّ

  .وثالمثائة  سنة عشر كثري األصحاب ، تويف أبوعمران يف حدود
  
  
  
  



  مصطلحات الرسم والضبط
 على رسم وضبط مصحف امع يف املدينة املنورة برواية حفص اتبع هجاؤه

  : على جهاز الكمبيوتر كمايلي السوسيلتوضيح رواية وأشري
  

t βθ (  :الكلمة املخالفة لرواية حفص تأخذ اللون الوردي ، هكذا • ç/ Éj‹ s3 ãƒ (   

 تدل  باللون األزرق مع تشديد احلرف التايلن احلرف من عالمة السكوتعرية •
على إدغام األول يف الثاين إدغاما كامال حبيث يذهب معه ذات املدغم وصفته ، 

ãΝ  :فالتشديد يدل على اإلدغام والتعرية تدل على كماله حنو قوله تعاىل iè?‹ sƒ ªB $# 

. 
حرف بعده ألف بدال من حتت رباللون األمحضع نقطة مطموسة الوسط و •

öΝ: فتحة يدل على إمالة احلرف واأللف إمالة كربى حنوال ÏδÌ≈ 1Áö/ r&، Í‘$1hΖ9 $#.  

 باللون األمحرحتت احلرف يدل على إمالته إمالة ووضع نقطة خالية الوسط •

=θãΒ ،3“θù‹©4:   حنو  وتسمى أيضا بالتقليل ،وبني اللفظني صغرى ¡¡9 $#.  

نية من غري حركة يدل  مكان اهلمزة الثاوضع نقطة صغرية مطموسة الوسط •

öΝعلى تسهيل اهلمزة بني بني، حنو  ßγ s? ö‘ x‹Ρ≡≡ u™.  

مع احلركة موضع اهلمزة الثانية يدل على إبدال ووضع هذه النقطة السابقة  •

$!™Ï  ا حنواهلمزة حرفا حمركا سواء أكان ياًء |¡ ÏiΨ9 $# ÷ρ ، ا ، حنوأم واو:-                    

â™ !$t± nΣ Ν ßγ≈ uΖ ö7 ™âوكذا حنو  ، ¹| !$ t± o„ 4’ n<ÏÏÉÉÉ  وهو املقدم يف األداء ، على وجه اإلبدال 

فوق احلرف أوحتته مكان احلركة يدل على اختالسها ووضع هذه النقطة أيضا •

‰Ïd“):( وهو النطق بثلثي حركة احلرف حنو  uƒ ) ( $ £ϑ Ζ Ïsù)  ($ tΡ1‘ r& uρ  



=| (وقد ضبطت كلمة  • yδ( الوسط مع يف سورة مرمي جبعل نقطة مطموسة

 .احلركة موضع اهلمزة داللة على إبدال اهلمزة ياًء حمركة 

ôM (وضبطت كلمة  • tGÏj%# ( يف املرسالت جبعل واو صغرية مشكولة بضمة فوق

صورة اهلمزة ألن أبا عمرو البصري يقرأ هذه الكلمة بواو على األصل ألا 
 .من الوقت 

.u⎯⏐⊗ä(كما ضبط أيضا يف كلمة  • r& uρ  (نافقون بإحلاق الواو الصغرية يف سورة امل. 

…x8$ƒوضبطت كلمة  • â‘ ، ‘≈ƒ…â‘ ، $ƒ… ”9 بإحلاق واو صغرية موقع اهلمزة اليت  #$

  .على السطر لبيان إبدال السوسي هلذه اهلمزة واواً ، 
  :يف الكلمات الثالث اآلتيةمع اإلدخال وعدمه  مةتسهيل اهلمزة الثانية املضمو •

/ ä3 ã∞ Îm; tΡ r& ، tΑ Ì“Ρ r&  u’ Å+ ø9 r&اإلدخالقد ضبطت هذه الكلمات على وجه عدم و . 

 وهو ما يرويه عطاء بن يسار اتبع يف عد آياته طريقة عامة اهل البصرة : ملحوظة
وعاصم اجلحدري ، وهو ما ينسب بعد إىل ايوب بن املتوكل ، وعدد آي القرآن عنده    

  . ، أربع ومائتان وستة آالف آية ٦٢٠٤
  

  
    
            
   


