
  اإلمـام ابن كثري املكي  رمحه اهللا تعاىل
                                                 عبد اهللا بن كثري بن عمرو بن عبد اهللا بن زاذان بـن                                        اإلمام أبو معبد املكي الداري       هو

                                                                                           فريوزان ابن هرمز اإلمام أبو معبد املكي الداري إمام أهل مكة يف القراءة، ولد مبكـة                
                          األنصاري وأنس بن مالـك                                                                 سنة مخس وأربعني ولقي ا عبد اهللا ابن الزبري وأبا أيوب            

                                                                  ً                  وجماهد بن جرب ودرباس موىل عبد اهللا بن عباس وروى عنهم، وأخذ القراءة عرضاً عن               
                   أدرك غري واحد من     ،                                                                   عبد اهللا بن السائب فيما قطع به احلافظ أبو عمرو الداين وغريه             

                                                                          الصحابة وروى عنهم قلت وقد روى ابن جماهد من طريق الشافعي رمحـه اهللا الـنص      
                ً                                                            ه عليه وعرض أيضاً على جماهد ابن جرب  درباس موىل عبد اهللا بن عبـاس،                          على قراءت 

                                                                                     روى القراءة عنه إمساعيل بن عبد اهللا القسط وإمساعيل بن مسلم وجرر بـن حـازم                
                                                                                       واحلارث بن قدامة ومحاد بن سلمة ومحاد بن زيد وخالد بن القاسم واخلليل بن أمحـد                

                                          ة بن عبد اهللا وطلحة بن عمرو وعبد اهللا                                                         وسليمان بن املغرية وشبل بن عباد و ابنه صدق        
                                                                                       بن زيد بن يزيد وعبد امللك بن جريج وعلى ابن احلكم وعيسى بـن عمـر الثقفـي                  
                                                                                      والقاسم بن عبد الواحد وقزعة بن سويد وقرة بن خالد ومسلم بن خالد ومطرف بن               
                                                                                 معقل ومعروف بن مشكان وهارون بن موسى ووهب بن زمعة ويعلي بن حكمي وابن              

                         كان                                                                           وابن أيب مليكة وسفيان بن عيينة والرحال وأبو عمرو بن العالء،                    أيب فديك   
  َّفصيحاً بليغاً مفَو   َّ َ   ً      ً                هـاً أبيض اللحية طويالً جسيماً أشهل العينني خيضب باحلناء ، وعليه                                          ً      ً                 ً   

     .                        سنة عشرين ومائة للهجرة–              رمحه اهللا تعاىل –                     السكينة والوقار  تويف 

  –              رمحه اهللا تعاىل –        البزي      اإلمام
                                                                                       اإلمام أبو احلسن البزي املكي أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن القاسم بن نافع بن أيب                     هو  

                                                                                     بزة مقري مكة ومؤذن املسجد احلرام، ولد سنة سبعني ومائة أستاذ حمقق ضابط متقن،              
                                                                                       قرأ على أبيه وعبد اهللا بن زياد وعكرمة بن سليمان ووهب بن واضـح، قـرأ عليـه                

                                                        سن بن احلباب وأمحد بن فرح وأبو عبد الرمحن عبد اهللا                                      إسحاق بن حممد اخلزاعي واحل    
                                                                                           بن على وأبو جعفر حممد بن عبد اهللا اللهبيان وأبو العباس أمحد بن حممد اللهيب يف قول                 
                                                                                    األهوازي والرهاوي وأبو ربيعة حممد بن إسحاق وحممد بن هارون و موسى بن هارون              



                              اخلزاعي والعباس بن أمحـد                                                             ومضر بن حممد الضيب وأبو حامد أمحد بن حممد بن موسى          
                                                                                    الربيت وأبو علي احلداد وأبو معمر اجلمحي وحممد بن علي اخلطيب وروى عنه القراءة              
                                                                                       قنبل وحدث عنه أبو بكر أمحد بن عميد بن أيب عاصم النبيل وحيىي بن حممد بن صاعد                 
                                                                      ً               وحممد بن علي بن زيد الصايغ وأمحد بن حممد بن مقاتل وروى حديث التكبري مرفوعاً               

                                                                                  آخر الضحى وقد أخرجه احلاكم أبو عبد اهللا من حديثه يف املستدرك عن أيب حيىي                  من
                                                                                             حممد بن عبد اهللا بن حممد بن املقري اإلمام مبكة ثنا حممد ابن علي بن زيد الصايغ ثنـا                   

ـ                   ن                                                                                   البزي وقال مسعت عكرمة بن سليمان يقول قرأت على امساعيل بـن عبـد اهللا ب
                      قرأت على عبد اهللا       إىن                                                           قسطنطني فلما بلغت والضحى قال كرب عند خامتة كل سورة ف          

                                                                                      بن كثري فلما بلغت والضحى قال كرب حىت ختتم وأخربه ابن كثري أنه قرأ على جماهـد                 
                                                                                       فأمره بذلك وأخربه جماهد أن ابن عباس أمره بذلك وأخربه ابن عباس أن أيب بن كعب                

                                                          لنيب صلى اهللا عليه وسلم أمره بذلك قال احلـاكم هـذا                                        أمره بذلك وأخربه أيب أن ا     
                                   المسلم تويف رمحه اهللا سنة مخسني ومائتني عن                            حيح األسناد ومل خيرجه البخاري و ص

   .        مثانني سنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التعريف برواية املصحف ومصطلحات رمسه وضبطه
مام  اإلمام البزي عن شيخهاإل على ما يوافق رواية وضبطكتب هذا املصحف الشريف 

  . من طريق أيب ربيعة حممد بن إسحاق وهو طريق التيسري والشاطبية ابن كثري
                      مصطلحات الرسم والضبط

      توضيح           وأشري ل                برواية حفص                                   رسم وضبط  مصحف جممع امللك فهد                        اتبع هجاؤه على    
   :       ما يأيت         احلاسوب    على        البزي      رواية 

≅ø  :        هكذا             لون الوردي ل                                  الكلمة املخالفة لرواية حفص تأخذ ا- ١ t↔ ó¡s@      

   :                                                            أشبع كسرة وضمة هاء الكناية اليت وقعت بني حرف ساكن ومتحرك حنو - ٢

µ‹ Ïù )   ¡  “W‰èδ  ،   µ øŠ s9 Î)  šχθãèy_ö è?  ،   … ãνθç/ Î ôÑ$#  $pκ ÅÕ÷èt7 Î/   (  ولونت باللون الزرق                   

Μ   : (                                         أشبع ضمة اجلمع واوا إذا وقعت قبل متحرك حنو   - ٣ à6ƒ Ì ãƒ uρ  ،   Μ ä3 ª=yès9(     

                       ل على تسهيل اهلمـزة      د                                         موسة الوسط مكان اهلمزة من غري حركة ت                    وضع نقطة مط  - ٤

Ν  :                                           وهو النطق بينها وبني األلف إن كانت مفتوحة حنو           بني بني ،  ßγ s?ö‘ x‹Ρ t™ وبينها وبني             

’u™þ  :                            الياء إن كانت مكسورة حنو     Å∀ s?)  3’ n< (  ،     )    !$tóÎ7 ø9 $#  ÷βÎ)  (         وبينها وبني الواو إن كانـت                               

’u  :           مضمومة حنو  Å+ ø9 r&  .   

                                                                                    وضع النقطة السابقة مع احلركة موضع اهلمزة يدل على إبدال اهلمزة حرفا حمركا              - ٥

⎯z  :                      سواء كان ذلك ياء ، حنو  ÏiΒ  Ï™!$uΚ¡¡9 $#  Zπ tƒ# u   أم واواً ، حنو ،      ً          :  â™!$yγ x ¡9 $#  .   

                                                   إذا انفصل حرف املد عن اهلمزة كان القصر مبقدار حركتني - ٦
                                   كت وضبط الكلمات بناء على الوصـل                   الدال على الس    )  س (                    مت حذف حرف أل      - ٨

`%U  :                            وليس السكت وهي أربعة مواضع  uθÏã،     $tΡÏ‰s% ö ¨Β ،    ⎯ tΒ  5−# ¦‘ ،    ≅ t/  tβ# §‘.     

٩ - )    ÏgÈθ¡9 $$Î/  ωÎ)(       مزة األوىل بعد إبداهلا واوا          ف اهل  ذ                                 يف سورة يوسف بواو مشددة وح                             

    .                          ومن مث إدغام الواو يف الواو



                                         اكنا من كلمة أخرى وكان احلرف الثالث                                               إذا كان آخر الكلمة ساكنا ولقي س       - ٠ ١
                                                                             الكلمة مضموما ضما الزما فإن ذلك الساكن األول يضمه يف حالة الوصـل                    هذه   من

⎯æ  :                                     سواء كان تنوينـا أوغـريه حنـو          yϑsù  § äÜ ôÊ $#   ،      ãM s9$s% uρ  ól ã ÷z$# ،    æ⎯ Å3≈ s9 uρ  ö ÝàΡ$#   ،      >π sV Î6 yz  

ôM ¨V çGô_$#.       

  
  


