
  محزة بن عمارة الزياتاإلمام 
  . ولد سنة مثانني،محزة بن حبيب بن عمارة الزيات القاري أبو عمارة الكويف التيمي موالهم

 روى عن أيب إسحاق السبيعي وأيب إسحاق الشيباين واألعمش وعدي بن ثابت واحلكم بن عتيبة 
عنه بن املبارك وحسن روى ة ووحبيب بن أيب ثابت ومنصور بن املعتمر وأيب املختار الطائي ومجاع

بن علي اجلعفي وعبد اهللا بن صاحل العجلي وسليم بن عيسى وقرأ عليه وعيسى بن يونس وأبو أمحد 
  .الزبريي وحممد بن فضيل ووكيع وقبيصة بن عقبة وغريهم

 كان من عماء زمانة : ليس به بأس وقال أبو بكر بن منجويه: ثقة وقال النسائي: قال بن معني
ءات وكان من خيار عباد اهللا عبادة وفضال وورعا ونسكا ومنه أخذ بن منجويه وزاد ذكر وفاته بالقرا

 ثقة رجل صاحل وقال بن سعد كان رجال صاحلا عنده أحاديث وكان صدوقا صاحب :وقال العجلي
 رمبا عطش محزة فال يستسقى :سنة ورآه األعمش مقبال فقال وبشر املخبتني وقال حسني اجلعفي

 وقد انعقد اإلمجاع بآخره على تلقي قراءة محزة بالقبول ويكفي .كراهة أن يصادف من قرأ عليه
  .محزة شهادة الثوري له فإنه قال ما قرا محزة حرفا إال بأثر

  . مثانني وذكر الداين أنه ولد سنة 
   . غلب محزة الناس على القرآن والفرائض:وقال أبو حنيفة

  .  وجيلب من حلوان اجلنب واجلوز إىل الكوفة  جيلب الزيت من الكوفة إىل حلوان وكان
  . هذا حرب القرآن : زة قد أقبل قال مح أبو املنذر يعلى بن عقيل كان األعمش إذا رأى :قال 
أنت ممن حيضرنا يف :  مر بنا محزة الزيات فاستسقى فأتيته مباء فقال : جرير بن عبد احلميد  :قال

  . ة يل يف مائكقال  ال حاج. نعم : القراءة ؟ قلت 
 .يف خالفة أيب جعفر املنصور   ومائةمات حبلوان سنة مثان ومخسني



  اإلمام خلف البزار
  

 مالك عن روى املقري البغدادي البزار غراب بن طالب ويقال ثعلب بن هشام بن خلف
 وعنه ومجاعة والدراوري عوانة وأيب شهاب وأيب األحوص وأيب وهشيم زيد بن ومحاد
 بن أمحد بن اهللا وعبد الدوري وعباس احلريب وإبراهيم خيثمة أيب وابن داود وأبو مسلم
 حامت وأبو زرعة وأبو الفهم بن واحلسني الكاتب البالذري جابر بن حيىي بن دوأمح حنبل

 وغريهم البغوي حممد بن اهللا وعبد الروزي سليمان بن حيىي بن وحممد هارون بن وموسى
 فقال هشام بن خلف يف حنبل بن أمحد عن حكاية عن الدوري عباس سئل الاللكائي قال
 إلينا انتهى قد فقال يشرب إنه فقيل أمحد عند ذكروه مإ أصحابنا حدثين ولكن أمسعها مل
 كانت فقال حيىي إىل خلف ووجهين عباس وقال األمني الثقة عندنا واهللا ولكنه هذا علم
 أنا عليه فاجتمعت دارس بعضها رقاع عندي وبقي ا فحدثت زيد بن محاد كتب عندي

 فإنك حممد أبا يا ا حدث له قل يل قال ا أحدث أن ترى فهل فاستخرجناها وأصحابنا
 أعدت قال فاضال عابدا كان الدارقطين وقال ثقة بغدادي النسائي وقال الثقة صدوق
 هارون بن موسى قال الكوفيني مذهب على الشراب فيها أتناول كنت سنة أربعني صالة
 خريا وكان وزاد حبان بن قال وكذا اآلخرة مجادى يف 229 سنة يف مات واحد وغري
 حممد عن تارخيه يف اخلطيب وحكى قلت حنبل بن أمحد عنه كتب بالقراءات عاملا فاضال
 إيش يدري يكن مل فقال البزار خلف عن معني بن حيىي سألت قال الكندي حامت بن

 حيىي عن واحملفوظ ذا فأجابه وثقاته احلديث حفاظ عن سأله أحسبه اخلطيب قال احلديث
 إسحاق عن نافع حرف وأخذ سليم عن القرآن رأق الداين عمرو أبو وقال خلف توثيق
 متقدم عنه محل اختيار وله القراءات يف إمام وهو آدم بن حيىي عن عاصم وحرف املسييب
 مأمون ثقة سنة صاحب احلديث رواية يف



  

  تعريف باملصحف الشريف
  

لقراءة   حممد خلف بن هشام البزارأيب  روايةكتب هذا املصحف من طريق الشاطبية على ما يوافق
    . محزة بن حبيب بن عمارة الزياتاإلمام

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

ومت ضبط  يعترب أن القرآن الكرمي كله سورة واحدة لذا اليبسمل بني السورتني محزةاإلمام -1
املصحف على الوصل بني السورتني بال بسملة ووضعت البسملة غري مشكولة ألا ثابتة يف 

   . املصاحف العثمانية ولإلشارة إىل عدم قرآا

#      أخذ هذا اللوني) حفص(  لروايةاحلرف املخالف - -2 ZZτ ÷÷“ èδ.   

   :  لفظ الصراط منكراً كان أو معرفاً بإمشام الصاد صوت الزاي خلف اإلمام  قرأ-3

 xÞ≡uÅ_Ç9$#                       xÞ≡uÅÀ  

  .فتم تلوين الصاد ذا اللون الدال على اإلمشام
  : على الساكن قبل اهلمز على النحو التايلخلف اإلمام يسكت -4
   بال خالفوشئ) ال(يسكت ف قبل اهلمز ليتمكن من حتقيق اهلمز وشئ يسكت على الساكن) ال(

  .باخلالف ) الساكن يف آخر الكلمة واهلمزة يف أول الكلمة الثانية ( يسكت على الساكن املفصول 
وشئ وكذلك السكت على الساكن املفصول ولون احلرف ) ال( ومت الضبط على السكت على 

Íοاملسكوت عليه ذا اللون      uuÅzFψ$$ Î/ uρ     öΝ ßγ s? ö‘x‹Ρ r& u™ ÷Πr&      &™ ó© x«    

ومت الضبط ) بغري غنة ( النون الساكنة والتنوين يف الواو والياء إدغاما كامال  خلف اإلماميدغم  -5

(ãΑθà :على ذلك بتعرية النون وتشديد الواو والياء هكذا  −ƒ⎯tΒ  ×− öt/ ¥¥ρ tβθè=yè øg ¤†   $ V©≡tÏù 

u™ !$ yϑ¡¡9$# ¥ρ   ⎯ ÏΒ <c’Í<££ρ  

تعرية احلرف من السكون مع تشديد   فتم اخلف فيها حفًص اإلمامهناك إدغامات خالف  -6
  :اللون األزرق حنو احلرفان يدل على إدغام األول يف الثاين إدغاما كامال ويأخذ ل  لهاحلرف التايل
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 اءمحر دائرة من احلركة ويلون باللون األمحر ويوضع حتته  الذي قبله احلرف احلرف املمال يعرى- 7 
  :حنو 

# 111111™ΧΧΧΧΧ‘  ) الراء واهلمزة ممالتان  (# u™ ΧΧΧΧ‘ ) 111111111’4)  الراء فقط ممالةΓ u‘  4’ΧΧΧΧΧΧA öθ yϑø9$# 4’11111?t/   4’ΧΧΧΧΧ<÷ρ r&       

÷Λàι9 11111Áômr&  

   عني الكلمة يف عشرة أفعال خالفا ملا عليه أئمة القراءة وهم  محزة اإلمام  أمال -8

z>% 11111{   t∃% 11111{   u™ !% 1111111`   z>$ 1111111Û     s−$ 11111t    yŠ#ΧΧΧΧΧ—    s−$111111Ê     sø# Χ—    u™ !$ 11111©     tβ# hhΧΧΧΧΧΧΧΧ‘  

  :كلمات خارجة عن القواعد العامة لإلمالة حنو   محزة اإلمام كذلك أمال  -9

y7‹ Ï?#111111™  ) املوضعان بالنمل(     # u™ℜΧΧΧΧΧΧΧs? ويف مجلة القول عالمة اإلمالة ستبني إن شاء اهللا املوضع   

  .املمال 

$!   : الكلمات اآلتية ومل ميلها  محزة اإلمام  فتح -10 yγ8ymyŠ    $ yγ9 n=s?    $ yγ8 yssÛ    4©y√ y™  

 احلرف املمال وقفا فقط أخذ اللون األمحر بال عالمة اإلمالة ألن األصل فيه أن يضبط   -11 
   باحلركات

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

الدال على السكت ومت ضبط الكلمات بناء على الوصل وليس ) س( مت حذف حرف ال - 12
  : السكت وهي 
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  : ملحوظة 

≅t/  )       tβ# hhΧΧΧΧΧΧΧΧ‘   (   ا مدغمة يف الراء للتقارب والراء أخذت اللون األمحرالالم زرقاء اللون أل

  لإلمالة
  :قفا  األلف يف كل من هذه الكلمات وصال ووخلف اإلمامحذف  -13
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‘@ مهزة    خلف اإلمام حقق -14 Ïϑygõƒ −# u™مزتني حمققتني فقرأها     @‘ Ïϑyg õƒ mm& vv™   

Λä⎢Ψوكذلك   tΒ# u™ ا ثالث األوىل لالستفهام والثانية مهزة أفعل والثالثة فاء مهزات هذه الكلمة 

بتحقيق األوىل والثانية  خلف  اإلمام األوىل وأسقط الثانية وأبدل الثالثة وقرأحفصالكلمة فحقق 

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

tβρ  :  خلف اإلمام  قرأ-15 ãÏÜ ø‹ ||Áßϑø9$#       @ÏÜ øŠ|ÁßϑÎ/  

  .وال خالف له من طريق الشاطبيةبإمشام الصاد صوت الزاي   

¡Οû$   الشعراء والقصص يف أول سوريتالسني عند امليم ظهر أ-16 111111111Û  .  

  
  : بإمشام الصاد زايا إذا كانت ساكنة ووقعت قبل دال  حنو خلف اإلمام قرأ -17

è− y‰ô¹ mm&        tβθ èùÏ‰ôôÁ tƒ  

   .وأخذت الصاد هذا اللون

ÏÏµ        : هاء الضمري يفخلف اإلمام  كسر-18 ø‹ n=tæ ©!$# -   !$ tΒ uρ  ÏÏµ‹ Ï⊥9 |¡Σ r&  مع ترقيق الم

   .لفظ اجلاللة

$ ÏÏÏÏµŠÏù       :ترك الصلة يف  -19 ºΡ$ yγãΒووافق أصل الباباحفًص  فخالف .  

  :كل من الكلمات اآلتية خمالفا ألصل قواعد الباب هاء الضمري يف خلف اإلمام سكنأ
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ÏÏµ⎯  كما أنه كسر القاف وأشبع اهلاء     Ï) −Gtƒ uρ  
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  . ومت وضع دارة عليها لبيان أا تثبت وقفا فقط
  

 كل هاء وقعت قبل ميم اجلمع اليت بعدها ساكن وقبل هذه اهلاء كسر أو خلف اإلمام يضم -21

ÞΟ :          حنو  وصالياء ساكنة ãγƒÌãƒ ª! $#   ãΝ ãγÎ/ Ü>$ t7 ó™F{$#  

öΝ   : يف اءاهل خلف اإلماميضم  -22 çγ ø‹ n=tã    öΝ ãγ÷ƒ y‰s9      öΝ çκös9Î)   وصال ووقفا.  

 عند الوقف يغري اهلمزة إما بالتسهيل أو النقل أو اإلبدال وهذا كله اإلمام محزة من املعلوم أن -23
الميكن ضبطه ألن املصاحف تضبط على الوصل ال الوقف ومعرفة ذلك يتم أخذها من أفواه املشايخ 

  والعلماء 
للشيخ عبد شبكة اإلسالمية ختمة كاملة برواية خلف عن محزة مسموعة  يوجد على الملحوظة

  . حفظه اهللا ملن أراد ربط املكتوب بامللفوظ الرشيد صويف
  
  
  
  

  
 


