
  

”bîÇ@åi@òjÈ‘@ŠØi@ìic@âbß⁄a@òºŠm@
 

 .من اهلجرة األسدي ،ولد سنة مخس وتسعني  احلناطهو أبو بكرشعبة بن عياش بن سامل
وعلى عطاء بـن    ة  عرض عليه القرآن أكثر من مر     .مام عاصم بن أيب النجود    وكان عاملا عامال روى عن اإل     

 .السائب وأسلم املنقري
جة من كبار أهل السنة وكان يقول من زعم أن القرآن خملوق فهو عنـدنا               وكان إماما كبريا عاملا عامال ح     

 .كافر زنديق عدو اهللا ال جنالسه وال نكلمه
 : قال يل رجل وأنـا شـاب       : يقول ، كان يف العداد واحدا ويف العبادة شاهدا       .وكان رمحه اهللا عابدا زاهدا    

 فما : قال أبو بكر"خرة غري مفكوك أبدا فإن أسري اآل    ؛ خلص رقبتك ما استطعت يف الدنيا من رق اآلخرة        "
إن  :قالو وددت أنه صفح يل عما كان مين يف الشباب وإن يدي قطعت               :- رمحه اهللا  - وقال .نسيتها أبدا 

  وقال. إنا هللا ذهب درمهي وال يقول ذهب يومي ما عملت فيه     :أحدهم لو سقط منه درهم لظل يومه يقول       
وأدىن ضرر النطق الشـهرة      ،   العافية وكفى بالسالمة عافية    و مة أدىن نفع السكوت السال     :- رمحه اهللا  -

 رأيت يف النوم عجـوزا حـدباء        :إن أبا بكر بن عياش قال     :  وقال إبراهيم بن سعيد      .وكفى بالشهرة بلية  
 لـو   :مشوهة تصفق بيديها وخلفها خلق كثري يتبعوهنا ويرقصون فلما كانت حبذائي أقبلت علي فقالـت              

 ملا  :مسعت احلماين يقول  :  وقال مسروق    . مث بكى أبو بكر    : قال ، صنعت هبؤالء  ظفرت بك صنعت بك ما    
 تلـك   يف فقد ختم أخوك     -وأشار إىل زاوية يف البيت     - ال تبك    :حضرت أبا بكر الوفاة بكت أخته فقال      

 .الزاوية مثانية عشر ألف ختمة
 .وتويف يف مجادى األوىل سنة ثالث وتسعني ومائة
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اش بن سامل األسدي لقراءة عاصم       على ما يوافق رواية شعبة بن عيَََََّ        من طريق الشاطبية   كتب هذا املصحف  

لمي عن عثمان بن عفان وعلي بن       بن أيب النجود الكويف التابعي عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن حبيب السَََُ             
 .وسلمأيب طالب وزيد بن ثابت وأيب بن كعب عن النيب صلى اهللا عليه 
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 :مايأتي  بو عليه للقراءة عبر الحاسيد وز،مصحف مجمع الملك فهد  ضبط  حاتاصطالتم نهج 

≡Òχ  تأخذ هذا اللون  ) حفص(الكلمة المخالفة لرواية -١ uθ ôÊß‘ uρ 

ãΝ الذال في التاء في مادة االتخاذ نحو  شعبة يدغم -٢ –?‹ sƒªB $#  ££N‹y‚−Gs9الكلمةخذأت و  

 . األزرقونالل
 ى من الحرآة ويوضع تحته معين أحمر وآذا الحرف بنفس اللونعرَّ الحرف الممال ُي-٣

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

 
ة ألن  -٤ ة اإلمال ال عالم ر ب ون األحم ذ الل ط أخ ا فق ال وقف رف المم بط الح ه أن يض ل في    األص

Yθ“بالحرآات ß™                 “́‰ ß™واليوجد غيرهما     

$ الحرف الذي يراد منه اختالس حرآته وضع تحته معين أسود              -٥ £ϑΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧè ÏΖ sù         ة ه من الحرآ م  (مع تعريت ل

 ) البقرة والنساء ترد إال في
  الحرف المراد منه اإلشمام وضع أمامه معين أحمر خال الوسط-٦

 ÏÏÏµ ÏÏΡ ‰ ∆∆ÍΤ’)           بالكهف    ( 9©$ ∆∆ $  )بالكهف  ( 9© ¨Ζ 0Β ù' s?     بيوسف 

 واليوجد غيرهم
 
 :وهي الدال على السكت وتم ضبط الكلمات بناء على الوصل وليس السكت ) س( ال  حرف تم حذف-٧

≅ t/               tβ# hhΧΧΧΧΧΧΧΧ‘            tΒ 5−# §‘            $tΡÏ‰s% ö ¨Β            % Y` uθÏã 

 :ملحوظة 

≅ t/  )        tβ# hhΧΧΧΧΧΧΧΧ‘   (       ون         األحمر راء أخذت الل الالم زرقاء اللون ألنها مدغمة في الراء للتقارب وال

 لإلمالة

 tΒ       5−# دم وجود السكت      ‘§ راء لع ة حم ون في            الكلم ام الن ون األزرق إلدغ ذتا الل راء أخ ون وال والن

 الراء
 : أثبت شعبة األلف في آل من هذه الكلمات وصال ووقفا -٨

$tΡθãΖ —à9 $#           ŸŸωθß™ §9 $#        ŸŸξ‹ Î6 ¡¡9 $#     Wξ¡≈ n=y™      # Yƒ Í‘# uθs% 



‘@ حقق شعبة همزة    -٩ Ïϑyg õƒ −# u  فقرأها بهمزتين محققتين   @‘ Ïϑyg õƒ mm& vv 

Λوآذلك     äΨ tΒ# u    ة فحقق              همزات  هذه الكلمة بها ثالث اء الكلم  األولى لالستفهام والثانية همزة أفعل والثالثة ف

Λ :هكذاحفص األولى وأسقط الثانية وأبدل الثالثة وقرأشعبة بتحقيق األولى والثانية وأبدل الثالثة  äΖ tΒΗΗΗ ΚΚmm# u 

äÝ قرأ شعبة الكلمات األربع  -١٠ ÛÁö6 tƒ uρ    Zπ sÜ ôôÁt/  tβρ ã ÏÜ ø‹ ||Áßϑø9 $#   @ ÏÜ øŠ |ÁßϑÎ/ 

 بالصاد وال خالف له من طريق الشاطبية

#þþ§1111111ƒ ∩⊇∪ Éβ( والقلم ) يس(  أدغم النون في أول سورتي-١١ uö à) ø9 $# uρ ) (  úχ 4 É(Ο n=s) ø9 $# uρ 

ÏÏµ      آسر شعبة هاء الضمير في  -١٢ ø‹ n=tæ ©!$#جاللة  مع ترقيق الم لفظ ال 

 صل قواعد البابأل سكن شعبة هاء الضمير في آل من الكلمات اآلتية مخالفا -١٣

÷ν ÏjŠ xσ ãƒ              ö&Îk! uθçΡ      ö&Î#óÁçΡuρ       ÷µ Ï?÷σ çΡ    ô µ Ï) −Gtƒ uρ 

ÏÏÏÏµŠآما أنه ترك الصلة في    Ïù $ºΡ$yγ ãΒفخالف حفصا ووافق أصل الباب  

yyyy“ÉÉÉŠ$t7 : تعالىقوله  زاد شعبة ياء مفتوحة في-١٤ Ïè≈ tƒ Ÿω ì∃öθyz   )بالزخرف(  

الى   -١٥ ه تع ي قول اء ف عبة اله ذف ش ‘ tΒ$  : ح Îγ tGô±n@ ß§àΡF{ الزخرف (#$ ة لل) ب ي موافق صاحف م وه

 العثمانية

# (  آلمة -١٦ [ ÷“ ã_ (  ى    آتبت  والزخرف     والحجر  في البقرة ا مضموم            عل ا قبله السطرمع مالحظة أن م

ا اطل   ا فيم ك ألنه ة وبسؤال     وذل راءة العام ا لق ى السطر وفق ة عل ه من المصاحف المطبوعة مكتوب ا علي عن
 .علماء الرسم الذين أتيح لنا االتصال بهم فتم ترآها على ما هي عليه

 
  االم ألف تتكون من الم وألف والراجح أن الالم األولى واأللف الثانية وطبقا لقواعد الضبط-١٧

ذا المصحف              الصحيح آان يجب وضع التنوين عل      ى الالم آما هو الراجح عند المشارقة ولكن وجد في ه
ن     تمكن م م ن وح ول ه رأي مرج ة لكن ذهب المغارب ق م ذا وإن واف ف وه ى األل وين موضوع عل أن التن

 .ضبطه آما ينبغي فليعلم 
 
 
 
 
 

 


