
  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 
  قنبل  رمحه اهللا تعاىل اإلمام 

حممد بن عبد الرمحن بن خالد بن حممد بن سعيد بن جرجة أبو عمر املخزومي هو 
موالهم املكي امللقب بقنبل شيخ القراء باحلجاز، ولد سنة مخس وتسعني ومائة، وأخذ 

د بن حممد بن عون النبال وهو الذي خلفه يف القيام ا مبكة مح            ً     القراءة عرضا  عن أ
         ً                             عنه عرضا  أبو ربيعة حممد بن إسحاق وهو وروى القراءة عن البزي، روى القراءة

أجل أصحابه وحممد بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن الصباح وإسحاق بن أمحد اخلزاعي 
مسع منه احلروف وحممد بن محدون والعباس بن الفضل صهر األمري وأمحد بن حممد بن 

بن موسى هارون بن بقرة وأمحد بن موسى بن جماهد وحممد بن أمحد بن شنبوذ وحممد 



الزينيب وعبد اهللا بن أمحد البلخي وأمحد بن الصقر بن ثوبان وأمحد بن حممد اليقطيين 
وعلي بن احلسني بن الرقي وإبراهيم بن عبد الرزاق األنطاكي مسع منه احلروف ومل 
يعرض عليه وحممد بن عيسى اجلصاص وعبد اهللا بن عمر بن شوذب وأبو بكر حممد 

 بن ثوبان وجعفر ابن حممد السرندييب وعبد اهللا بن محدون بن حامد العطار وعبد اهللا
كذا مساه اهلذيل ولعله حممد وعبد اهللا بن جبري فيما ذكره اهلذيل وهو من أقرانه وحممد 
بن عمرو بن عون ونظيف بن عبد اهللا الكسروي يف قول مجاعة وقيل بل قرأ على 

 وقد انتهت إليه رياسة اإلقراء باحلجاز ورحل الناس إليه من األقطار قال اليقطيين عنه، 
أبو عبد اهللا القصاع وكان على الشرطة مبكة ألنه كان ال يليها إال رجل من أهل 
الفضل واخلري والصالح ليكون ملا يأتيه من احلدود واألحكام على صواب فولوها 

لك كان يف وسط عمره فحمدت لقنبل لعلمه وفضله عندهم، وقال الذهيب إن ذ
سريته مث إنه طعن يف السن وشاخ وقطع اإلقراء قبل موته بسبع سنني وقلت وقيل 

  .بعشر سنني، مات سنة إحدى وتسعني ومائتني عن ست وتسعني سنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  الشريفاملصحف بتعريف 
مام  عن شيخه اإلقنبلمام كتب هذا املصحف الشريف وضبط على ما يوافق رواية اإل

  . وهو طريق التيسري والشاطبية أيب بكر أمحد بن جماهد  طريقابن كثري من
  مصطلحات الرسم والضبط

اتبع هجاؤه على رسم وضبط  مصحف جممع امللك فهد برواية حفص وأشري لتوضيح 
  : على احلاسوب ما يأيت قنبلرواية 

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

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

µ‹Ïù )  ¡ “W‰èδ ، µøŠ 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 ، Μä3 ª=yès9(   

لوسط مكان اهلمزة من غري حركة تدل على تسهيل اهلمزة وضع نقطة مطموسة ا-٤

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

’u™þ: الياء إن كانت مكسورة حنو Å∀ s?) 3’ n< ( وبينها وبني الواو إن كانت مضمومة حنو ،  :

u’ Å+ ø9 r&.   

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

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

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

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

 : ضبطت كلمة صراط والصراط بوضع سني فوق الصاد حيث إنه يقرأ بالسني حنو-٩

xxÞ≡ u ))ÉÉÉÇ9 $#   ،   xÞ≡ u ))ÉÉÉÀ  



  إذا كان آخر الكلمة ساكنا ولقي ساكنا من كلمة أخرى وكان احلرف الثالث-١٠ 
   من هذه الكلمة مضموما ضما الزما فإن ذلك الساكن األول يضمه يف حالة الوصل 

 :سواء كان تنوينا أوغريه حنو 

æ⎯ yϑsù § äÜ ôÊ $# ، ãM s9$s% uρ ól ã ÷z$#، æ⎯ Å3≈ s9 uρ ö ÝàΡ$# ، >π sV Î6 yz ôM ¨V çGô_$#.    

 


