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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 صلى اهللا على حممد وعلى آله وسلم

حدثنا أستاذنا الفقيه املغريب أبو داود سليمان بن جناح رضي اهللا عنه قال قرأت على أيب عمرو عثمان بن 
  .سعيد عثمان املغريب رضي اهللا عنه سنة إحدى وأربعني وأربع مئة فقلت رضي اهللا عنا

ن مننه، وخصنا به من احلمد هللا الذي أكرمنا بكتابه املرتل ، وشرفنا بنبيه املرسل، امحده على ما أوالنا م
جزيل نعمه، محداً يزلف عنده، ويوجب مزيده، صلى اهللا على حممد نيب الرمحة ومبلّغ احلكمة وعلى أهله 

  .وسلم تسليما

هذا الكتاب اذكر فيه إن شاء اهللا ما مسعته من مشيخيت ورويته عن أئميت من مرسوم خطوط مصاحف 
رة والشام وسائر العراق املصطلح عليه قدميا خمتلفا عن اإلمام املدينة ومكة والكوفة والبص: أهل األمصار

مصحف عثمان بن عفّان رضي اهللا عنه وعن سائر النسخ اليت انتسخت منه املوجه ا إىل الكوفة والبصرة 
والشام وأجعل مجيع ذلك أبوابا، وأُصنفه فصوال، أُخليه من بسط العلل ورح املعاين لكي يقرب حفظه، 

وله على من التمس معرفته من طاليب القراءة وكاتيب املصاحف وغيهم ممن قد أمهل شرح ذلك وخيفف متنا
وأضرب عن روايته، وأكتفى فيه دهرا بظنه ودرايته، وقد رأيت أن أفتح كتايب هذا بذكر بض ما تأدى 

يه أوال، ايلّ من األخبار والسنن يف شأن أهل املصاحف ومجع القرآن فيها إذ ال يستغىن عن ذكر ذلك ف
  .وباهللا استعني وعلى إهلامه للصواب اعتمد، وهو حسيب ونعم الوكيل

  ذكر من جمع القرآن في الصحف أوالباب 

ومن ادخله بني اللوحني ومن كتبه من الصحابة وعلى كم من نسخة جعل وأين وجه بكل نسخة يف 
 عليه قال حدثنا امحد بن حممد املكي ذلك حدثنا أبو القاسم خلف بن إبراهيم بن حممد املقرئ قراءةً مي

قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القاسم بن سالم قال حدثنا املطّلب بن زياد عن السدي عن 
عبد خري قال اول من مجع القرآن بني لوحني أبو بكر رمحه اهللا حدثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان النحوي 

 قال حدثنا حممد بن اجلهم الِسمري قال حدثنا جعفر بن عون قال قراءة عليه قال حدثنا قاسم بن أصبغ
حدثنا إبراهيم بن إمساعيل األنصارى عن ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت إن عمر بن 

اخلطاب رضي اهللا عنه جاء إىل أيب بكر فقال إن القتل قد أسرع يف قراء القرآن أيام وقد خشيت إن 
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أكتبه فقال أبو بكر فكيف نصنع بشيء مل يأمرنا فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأمر يهلك القرآن ف
ومل يعهد إلينا فيه فقال عمر افعل فهو واهللا خري فلم يزل عمر بأيب بكر حىت أرى اهللا أبا بكر مثل ما رأى 

لى اهللا عليه عمر قال زيد فدعاين أبو بكر فقال انك رجل شاب قد كنت تكتب الوحي لرسول اهللا ص
وسلم فأمجع القرآن واكتبه فقال زيد أليب بكر كيف تصنعون بشيء مل يأمركم فيه رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم بأمر ومل يعهد اليكم فيه عهدا قال فلم يزل يب أبو بكر حىت أراىن اهللا مثل الذي رأى أبو بكر 
ي كلّفوين قال فجعلت أتتبع القرآن من صدور وعمر فقال واهللا لو كلفوين نقل اجلبال لكان أيسر من الذ

الرجال ومن الرقاع ومن اإلضالع ومن العسب قال ففقدت آية كنت أمسعها من رسول اهللا صلى اهللا 
من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا ": عليه وسلم ومل أجدها عند أحد فوجدا عند رجل من األنصار

 فأحلقتها يف سورا فكانت تلك الصحف عند أيب بكر "نتظراهللا عليه فمنهم من قضي حنبه ومنهم من ي
  .حىت مات مث كانت عند عمر حىت مات مث كانت عند حفصة

    

قال ابن شهاب فأخربين انس بن إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكانوا يقاتلون على مرج إرمينية 
فوا يف القرآن اختالف اليهود والنصارى حىت فقال حذيفة لعثمان يا أمري املؤمنني إين قد مسعت الناس اختل

إن الرجل ليقوم فيقول هذه قراءة فالن قال فأرسل عثمان إىل حفصة أرسلي إلينا بالصحف فننسخها يف 
املصاحف مث نردها إليك فأرسلت إليه بالصحف قال فأرسل عثمان إىل زيد بن ثابت وإىل عبد اهللا بن 

زبري وإىل ابن عباس وإىل عبد الرمحن بن احلارث بن هشام فقال عمرو بن العاص وإىل عبد اهللا بن ال
انسخوا هذه الصحف يف مصحف واحد وقال للنفر القريشيني إن اختلفتم انتم وزيد بن ثابت فاكتبوه 

على لسان قريش فإمنا نزل بلسان قريش قال زيد فجعلنا خنتلف يف الشيء مث جنمع امرنا على رأي واحد 
قال فأبيت إن ارجع إليهم وأبو إن يرجعوا " التابوت"وقال النفر " التابوه"فقال زيد " وتالتاب"فاختلفوا يف 

فأمنا انزل القرآن على لسان قريش قال زيد " التابوت"ايلَّ حىت رفعنا ذلك إىل عثمان فقال عثمان اكتبوه 
ا عند رجل من فذكرت آية مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل أجدها عند أحد حىت وجد

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني ": األنصار خزمية بن ثابت
 قال ابن شهاب قال انس فرد عثمان الصحف إىل حفصة والقى ما سوى ذلك من "رؤوف رحيم

  .املصاحف

دثنا أبو بكر امحد بن حممد حدثنا خلف بن إبراهيم بن حممد بن خاقان املقرئ قراءة منى عليه قال ح
املكي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القاسم بن سالم قال حدثنا عبد احلمن بن مهدي حدثنا 

إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد بن السباق إن زيد بن ثابت حدثه قال أرسل أيلَّ أبو بكر مقتل 
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أتاين فقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة أهل اليمامة وإذا عمر عنده فقال أبو بكر إن عمر 
وأين اخشى إن يستحر القتل بالقراء يف املواطن كلها فيذهب قرآن كثري وأين أرى أن تأمر جبمع القرآن 

فقلت له كيف افعل شيئا مل يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال هو واهللا خري فلم يزل عمر 
ىت شرح اهللا صدري له ورأيت فيه الذي رأى عمر قال زيد قال أبو بكر أنت رجل يراجعين يف ذلك ح

شاب عاقل ال نتهمنك قد كنت تكتب الوحي للنيب صلى اهللا عليه وسلم فتتبع القرآن فتجمعه وساق 
اخلرب على معىن ما تقدم وقال فتتبعت القرآن أمجعه من الرقاع والعسب واللخاف ومن صدور الرجال 

  . حىت ختم السورة"لقد جاءكم رسول من أنفسكم": آخر براءة مع خزمية بن ثابت فوجدت 

قال عبد احلمن حثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن انس بن مالك إن حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان فذكر القصة وقال فيها فأرسل عثمان إىل زيد بن ثابت وإىل عبد اهللا بن الزبري وسعيد بن العاص 

 الرمحن بن احلارث وأمرهم أن ينسخوا الصحف يف املصاحف مث قال للرهط القريشني الثالثة ما وعبد
اختلفتم فيه انتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش فانه نزل بلسان قريش فنه بلسام قال ففعلوا حىت إذا نسخوا 

 أمر مبا الصحف يف املصاحف بعث عثمان إىل كل افق مبصحف من تلك املصاحف اليت نسخوها مث
  .سوى ذلك من القراءة يف كل صحيفة أو مصحف إن خيرق

حدثنا خلف بن هاشم قراءة عليه قال حدثنا زياد ابن عبد الرمحن قال حدثنا حممد بن حيىي بن محيد قال 
حدثنا حممد بن حيىي بن سالم عن أبيه قال اخربين صاحب يل عن سعيد عن قتادة إن حذيفة بن اليمان 

فان ما كنت صانعا إذا قيل قراءة فالن وقراءة فالن كما صنع أهل الكتاب فاصنعه أالن قال لعثمان بن ع
  .فجمع عثمان الناس على هذا املصحف وهو حرف زيد

    

حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن خالد الفرايضي قراءة عليه قال حدثنا علي بن عبد بن حممد بن امحد بن 
نصري البغدادي قال حدثنا امحد بن الصقر بن ثوبان قال حدثنا حممد نصري البغدادي قال حدثنا أمحد بن 

احسب : بن عبيد بن حساب قال حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب ِقالبة عن رجل من بين متيم فقال
انس بن مالك قال اختلف املعلمون يف القرآن حىت اقتتلوا أو كان بينهم قتال فبلغ ذلك عثمان فقال 

ون وتكذبون به وتلحنون فيه يا أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم اجتمعوا فاكتبوه للناس عندي ختتلف
إماما جيمعهم قال وكانوا يف املسجد فكثروا فكانوا إذا متاروا يف اآلية يقولون انه اقرأ رسول اهللا صلى اهللا 

ه من املدينة فيجيء فيقولون عليه وسلم هذه اآلية فالن بن فالن وهو على رأس أميال من املدينة فيبعث إلي
  .كيف اقرأك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آية كذا وكذا فيكتبون كما قال

حدثنا سلمون بن داود القروي قراءة مني قال حدثنا عبد العزيز بن حممد بن أيب رافع قال رافع قال حدثنا 
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قال حدثنا أيوب عن أيب قالبة إمساعيل بن اسحق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محاد بن زيد 
حدثين من كان يكتب معهم قال محاد أظنه أنس بن مالك القشريي قال كانوا خيتلفون يف اآلية فيقولون 

أقرأها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فالن ابن فالن فعسى إن يكون أن يكون على رأس ثالث ليال من 
رأك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيقول كذا وكذا فيكتب املدينة فيرسل إليه فيجاء به فيقال له كيف أق

  .كما يقول

حدثنا عبد الرمحن بن عثمان بن عفان القشريي الزاهد قراءة عليه قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا 
أمحد بن زهري بن حرب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حيىي بن زكريا قال حدثنا جمالد عن عامر 

  . صعصعة استخلف اهللا أبا بكر فأقام الصحفقال قال

حدثنا أبو حممد خلف بن أمحد العبدري قراءة عليه قال حدثنا زياد بن عبد الرمحن اللؤلؤي قال حدثنا 
حممد بن حيىي بن محيد قال حدثنا حممد بن حيىي بن سالم عن ابيه عن إبراهيم بن حممد عن هشام بن 

ل من مجع القرآن يف املصاحف حني قتل اصحاب اليمامة وعثمان عروة عن أبيه إن أبا بكر الصديق أو
  .الذي مجع املصاحف على مصحف واحد

حدثنا خلف بن محدان بن خاقان املالكي قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن زكريا قال حدثنا عمي حيىي بن 
 كانوا يسمعون من زكريا قال حدثنا يونس قال ابن وهب مسعت مالكا يقول إمنا أُلّف القرآن على ما

  .قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا اخلاقاين قال حدثنا أمحد بن حممد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا 
عبد الرمحن بن مهدي عن شعبة عن علقمة بن مرثَد عن رجل عن سويد بن غفلة قال علي رضي اهللا عنه 

  . يف املصاحف الذي فعل عثمانلو ولّيت لفعلت

حدثنا خلف بن محدان قال حدثنا أمحد املكي قال حدثنا علي قال حدثنا القاسم قال حدثنا ابن مهدي 
عن شعبة عن أيب اسحق عن مصعب بن سعد قال أدركت الناس حني شقّق عثمان املصاحف فأعجبهم 

  .ذلك أو قال مل يعب ذلك أحد

املكي اجازةً قال حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حممد قال حدثين حثنا أمحد بن إبراهيم بن فراس 
جدي قال حدثنا ابن عيينة عن جمالد عن الشعيب قال سألنا املهاجرين من اين تعلمتم الكتاب قالوا من 

  .أهل احلرية وقالوا آلهل احلرية من أين تعلمتم قالوا من االنبار

ان بن عفان رضي اهللا عنه ملا كتب املصحف جعله على أربع قال أبو عمرو اكثر العلماء على إن عثم
نسخ وبعث إىل كل ناحية من النواحي بواحدة منهن فوجه إىل الكوفة احاهن وإىل البصرة أخرى وإىل 

الشام الثالثة وامسك عند نفسه واحدة وقد قيل انه جعله سبع نسخ ووجه من ذلك أيضا نسخة إىل مكة 
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  .إىل البحرين واألول أصح وعليه األئمةونسخة إىل اليمن ونسخة 

  .وسئل مالك رمحه اهللا هل يكتب املصحف على ما أحدثه الناس من اهلجاء فقال ال إال على الكتبة األوىل

حدثنا أبو حممد عبد امللك بن احلسن إن عبد العزيز بن علي حدثهم قال حدثنا املقدام بن تليد قال حدثنا 
ال اشهب سئل مالك فقيل له ارأيت من استكتب مصحفا اليوم أترى أن عبد اهللا بن عبد احلكم قال ق

يكتب على ما احدث الناس من اهلجاء اليوم فقال ال أرى ذلك ولكن يكتب على الكتبة األوىل قال أبو 
  .عمرو وال خمالف له يف ذلك من علماء اآلمة وباهللا التوفيق

  ذكر ما رسم في المصاحف بالحذف واإلثباتباب 

    

   ذكر ما حذفت منه األلف اختصارا

حدثنا أمحد بن عمر بن حممد بن عمرو اجليزي قراءة مني عليه قال حدثنا حممد بن أمحد بن عبد العزيز 
اإلمام قال حدثنا عبد اهللا ابن عيسى املدين قال حدثنا عيسى بن قالون عن نافع ابن أيب نعيم القارئ قال 

" و وعدنا موسى"و" و إذ وعدنا"و" و ما خيدعون"يف قوله يف البقرة األلف غري مكتوبة يعين يف املصاحف 

" اسرى"و" تظهرون"و" به خطيئته"و" تشبه علينا"و" فأخذتكم الصعقة"حيث وقعن و" و وعدنكم"و

" مضعفة"و" يضعف"و" فيضفه"و" طعام مسكني"و" تصريف الريح"و" أو كلما عهدوا"و" تفدوهم"و

  ".فرهن مقبوضة"يث وقعت ويف ح" و لوال دفع اهللا"حيث وقعن 

  " .وقتلوا قُتلوا"حيث وقع " فيكون طريا"مكتوبة بالياء " منهم تقه: "ويف آل عمران

حسنة "و" و الذين عقدت امينكم"و" كتب اهللا عليكم"و" ذرية ضعفا"و" وثلث وربع"ويف النساء 
  ".ثريامرغما ك"و" فلقتلوكم"ومثله يف املائدة " . أو ملستم النساء"و" يضعفها

عليهم "و" قيما للناس"و" بلغ الكعبة، طعام مسكني" و" فما بلغت رسالته"و" سبل السلم: "ويف املائدة
  ".آكلون للسحت"و" فيكون طريا"و" االولني

  ".دار السلم"و" حيث جيعل رسالته"و" اكرب جمرميها"و" وذريتهم"و" طري يطري: "ويف األنعام

حيث وقعت "و" و كلمته"و" عليهم اخلبيث"و"  ما كانوا يعملونوبطل" و" امنا طريهم: "ويف األعراف
  ".إذا مسهم طيف"و" خطيئتكم"

  " .و ختونوا امنتكم"و" احلق بكلمته: "ويف األنفال

  ".خلف رسول اهللا"و" أن يعمروا مسجد اهللا: "ويف التوبة
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  ".كلمت ربك: "ويف يونس

  .حيث وقع"  سلما قال سلمقالوا" "يضعف هلم"و" و بطل ما كانوا يعملون: "ويف هود

  .حبذف األلف يف احلرفني" يف غيبت"و" آيت للسائلني: "ويف يوسف

تزور : "ويف الكهف" طري يف عنقه: "ويف بين إسرائيل" به الريح:"ويف إبراهيم" و سيعلم الكفّر: "ويف الرعد
  ". ريبلكلمت"و" تذروه الريح"و" لتخذت عليه" و" نفسا زكية"و" لكلمته ولن"و" عن كهفهم

  ".و وعدنكم"و" األرض مهدا: "ويف طه" تسقط عليك: "ويف مرمي

" كانوا يسرعون"و" حرم على قرية"و" كانوا يسرعون"و" تعمل اخلبيث"و" فجعلهم جذذا: "ويف األنبياء 

  ".حرم على قرية"و

  ".معجزين"و" للذين يقتلون"و" و لوال دفع اهللا"و" إن اهللا يدفع:"ويف احلج 

  " .مسرا جرون"و" املضغة عظما فكسونا العظم"و" ألمنتم " :ويف املؤمنون

  ".خيرج من خلله:"ويف النور 

  ".أزواجنا وذريتنا"و" فيها سرجا"و" أرسل الريح: "ويف الفرقان

  ".بل أدرك عليهم"و" قال طريكم عند اهللا"و" ءايتنا مبصرة: "ويف النمل

  ".الواقالوا سحرن تظهرا وق"و" فرغنا إن كادت: "ويف القصص

  ".ءايت من ربه: "ويف العنكبوت

  ".و ال تصعر"و" و فصله: "ويف لقمان 

  ".تظهرون منهن: "ويف االحزاب

  ".يضعف هلا"وكذلك يف اادلة يف احلرفني وكذلك حيث وقع 

  ".ربنا بعد"و" و هل جيزى"و" يف مسكنهم:"ويف سبإ 

  ".على بينت منه: "ويف فاطر 

  ".بقدر على إن"و" تهممحلنا ذري"و" فكهون: "ويف يس 

  ".فهم على اثرهم: "ويف الصافات

  ".من هو كذب: "ويف الزمر 

  " .كلمت ربك: "ويف غافر

  ".وما خترج من مثرت:" ويف فصلت

  ".إن يشأ يسكن الريح" و" و حيق احلق بكلمته: "ويف حم عسق

  ".و قل سلم"و" عليه اسورة: "ويف الزخرف
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  ".قدر علىب"و" أو اثرة من علم: "ويف األحقاف

  ".و الذين قتلوا: "ويف القتال 

  ".مبا عهد عليه اهللا: "ويف الفتح

  ".فقالوا سلما قال سلم: "ويف والذاريات

  ".بكلمت را وكتبه"و" و إن تظهرا عليه: "ويف التحرمي" و اتبعهم ذريتهم، م ذريتهم: "ويف والطور

  ".لوال أن تدركه: "ويف ن والقلم

  ".شرق واملغرببرب امل: "ويف املعارج

  ".مما خطيئتهم: "ويف نوح

  ".عليهم ثيب سندس: " ويف اإلنسان

قال أبو عمرو فهذا مجيع ما يف رواية عبد اهللا بن عيسى عن قالون عن نافع مما " لغوا وال كذبا: "ويف النبإ
  .حذفت منه األلف يف الرسم

دثنا إمساعيل بن اسحق القاضي عن وحدثنا أبو احلسن بن غلبون قراءة منى عليه قال حدثنا أيب قال ح
سكرى وما هم "ويف احلج ". فال تصحبين"قالون عن نافع بعامة هذه احلروف وزاد يف الكهف 

ختمه "ويف املطففني ". مبوقع النجوم"ويف الواقعة . ومثله يف والنجم" كبري االمث"ويف حم عسق ". بسكرى
  ".فادخلي يف عبدي"ويف الفجر ". مسك

    

رو ورأيت رسم عامة احلروف املذكورة يف مصاحف أهل العراق وغريها على حنو ما رويناه قال أبو عم
  .عن مصاحف أهل املدينة

حدثنا خلف بن إبراهيم بن حممد قال حدثنا امحد بن حممد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو 
تخرج يل من بعض خزائن  اس-عبيد القسم بن سالم قال رأيت يف اإلمام مصحف عثمان بن عفان 

حبرفني " خطيئتكم"حبرف واحد واليت يف األعراف " خطيكم" يف سورة البقرة -األمراء ورأيت فيه دمه
حش "بغري ألف ويف يوسف " و ميكيل"قال أبو عمرو وكذلك اليت يف نوح يف مجيع املصاحف حبرفني 

  ".إن هذن"ويف طه " و سيعلم الكفر"ويف الرعد " هللا

وفيها سيقولون هللا " ام تسئلهم خرجا"أيت التثنية املرفوعة كلها فيه بغري ألف ويف املؤمنون قال وكذلك ر
األوىل باأللف والثانية كانت باأللف فُحكّمت ورأيت اثرها بينا هناك وأما " قواريرا"ويف اإلنسان " هللا هللا

  .فرأيتها قد درست" سلسال"

ثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حدثنا اخلاقاين قال حدثنا أمحد املكي قال حد
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حجاج عن هرون قال حدثنا عاصم اجلحدري قال يف اإلمام مصحف عثمان ابن عفان الذي كتبه للناس 
قال عاصم واول من زاد هاتني األلفني نصر بن عاصم " سيقولون هللا"يعين قوله يف املؤمنني " هللا هللا"كلهن 
مث تأملتها يف اإلمام فوجدا على ما وراه اجلحدري قال وهكذا رأيتها يف مصحف قال أبو عبيد . الليثي

قدمي بالثغر بعث به إليهم قبل خالفة عمر بن عبد العزيز وكذلك هي يف مصاحف املدينة ويف مصاحف 
  .الكوفة مجيعا واحسب مصاحف الشام عليها

ن ابن خالد قال حدثنا اليزيدي قال يف حدثنا حممد بن علي قال حدثنا حممد بن قطن قال حدثنا سليما
  .على واحد" و سيعلم الكفر"مصاحف أهل املدينة ومكة 

  فصل

قال أبو عمر وامجع كتاب املصاحف األلف من الرسم بعدها اليت للتنبيه اختصارا أيضا وذلك يف حنو قوله 
" يشعيب"و" وديه"و" يلوط"و" ينوح"و" ياخت هرون"و" ياويل االلبب" "يارض"و" يايها الناس"

" يرب"و" و حيسريت"و" يويليت"و" ياسفى"و" ميلك"و" يهمن"و" يفرعون"و" ميرمي"و" يهرون"و" يصلح"و

وما كان مثله حيث " هكذا"و" هتني"و" هذن"و" هذه"و" هذا"و" هؤالء"و" هانتم"و" يقوم"و" يبني"و
  . مهزة هي اهلمزة لكوا مبتدأةواأللف الثانية يف اخلط بعد الياء واهلاء فيما كان بعدمها فيه. وقع

" ذلكم"و" ذلك"عز وجل حيث وقع ويف قوله " الرمحن"وكذلك امجعوا على حذف األلف يف قوله 

وشبههه من لفظه حيث " و لكن ال"و" ولكنكم" لكين"و" لكنه"و" لكن"و" اولئك"و" اولئك"و" ذلكن"و
  .وقع

" اله"و" وسلم" السلم"و" ملئكته"و" ملئكةو "و" امللئكة"وكذلك حذفوا االلف بعد االمل يف قوله 

" سبحنك"و" وسبحنه" سبحن"وشبهه من لفضه وكذلك حذفوها يف قوله " اهله"و" اهلنا"و" اهلكم"و

فأن املصاحف اختلفت فيه ال غري ورأيته " قل سبحان ريب"حيث وقع إال موضعا واحدا يف االسراء قوله 
  .يف مصاحف أهل العراق العتق بااللف

" حيكمن"و" مل يعلمن"و" سحرن"و" رجلن"و" و امرأَتن"رمسوا التثنية املرفوعة بغري ألف كقوله وكذلك 

  .وشبهه وسواء كانت األلف امسا أو حرفا ما مل تقع طرفا ووقعت حشوا" اضلنا"و" يقتتلن"و

" ءاتينكم"و" اجنينكم"وكذلك حذفوا االلف بعد النون اليت هي ضمري مجاعة املتكلمني حنو قوله 

" وففهمنها" فرشنها"و" ءاتينها"و" ارسلنك"و" ءاتينك"و" علّمنه"و" وءاتينه" مكّنهم"و" اغوينكم"و

  .وما كان مثله" فجعلنهن"و" انشأئهن"و
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" السلسل"و" ءالف"و" خلئف"و" غلمني"و" وغلما" "بغلم"وكذلك حذفوا االلف بعد الالم يف قوله 

" من خلله"و" ال حلل"و" الكللة"و" الضللة"و" يف ظلل"و" الضلل"وكذلك " اخللّق"و" بلغا"و" البلغ"و

وشبه مما فيه المان حيث وقع " من سللة"و" االغل"و" اغلال"و" حلل"و" ظللهم"و" ظللها"و" ضلله"و
حيث وقع وكذلك حذفوها بعد الباء " فتعلى اهللا"و" تعلى اهللا"وكذلك حذفوا األلف بعد العني يف قوله 

وكذا حذفوها بعد الياء يف قوله " املربكة"و" مربكة"و" مربكنا"و" بركنا"ع وكذا حيث وق" تربك"يف قوله 
حيث وقعا وكذا " من سلطن"و" الشيطن"يف مجيع القرآن وكذا حذفوها بعد الطاء يف قوله " القيمة"

" املسكني"حيث وقعا وكذا حذفوها بعدها يف " مسجد"و" املسجد"حذفوها بعد السني يف قوله 

" اللت"و" من اللعبني"و" اللعنون"حيث وقع وكذلك حذفوها بعد الالم يف قوله " مسكنهم"و" مسكني"و

حيث وقعا وكذا " الّئي"و" الّيت"حيث وقع ويف قوله " يلقوا"و" فملقيه"و" ملقوه"و" ملقوا"ويف قوله 
مثين "و" نيةمث"حيث وقع وكذا حذفوها بعد امليم يف قوله " ثلثني"و" ثلث"و" ثلثة"حذفوها بعدها يف قوله 

اصحب "و" اصحب اجلنة"و" اصحب النار"حيث وقع وكذا حذفوها بعد احلاء يف قوله " مثنني"و" حجح
يف مجيع " يتمى"و" اليتمى"و" نصرى"و" النصرى"وشبه وكذا حذفوها بعد الصاد والتاء يف قوله " مدين

الئن " حذفوها بعد الالم يف قوله حيث وقع وكذا" ار"و" االر"القرآن وكذا حذفوها بعد اهلاء يف قوله 
وشبه من لفظه إال موضعا فام اثبتوا األلف فيه " الئن خفف اهللا عنكم"و" فالئن بشروهن"و" جئت باحلق

يف " مسوت"و" السموت"وكذا حذفوها بعد الواو يف قوله " فمن يستمع األن"وهو قوله يف سورة اجلن 
فأما األلف اليت " سبع مسوات"مرسومة فيه وهو قوله فصلت مجيع القرآن إال يف موضع واحد فأن األلف 
  .بعد امليم فمحذوفة يف كل موضع بال خالف

  فصل

يف ثالثة مواضع وأثبتوها فيما عداها اوهلا " ترابا"قال أبو عمرو وكذلك حذفت األلف بعد الراء يف قوله 
وكذلك " يليتين كنت تربا" ويف عم يتساءلون "أَءذا كنا تربا وءاباؤنا"ويف النمل " أَءذا كنا تربا"يف الرعد 

انا "ويف الزخرف " انا انزلنه قرءنا عربيا"يف مكانني يف يوسف " قرءانا"حذفت األلف بعد اهلمزة يف قوله 
ورأيت انا هذين املوضعني يف مصاحف أهل العراق وغريها باأللف وكذلك حذفت " جعلنه قرءنا عربيا

  .يف هذا املوضع خاصة وسائر املواضع باأللف" يف امليعد"االنفال األلف بعد العني يف قوله يف 

اخربين ذه احلروف خلف بن إبراهيم فيما إذن يل يف روايته عن أيب بكر حممد بن عبد اهللا االصبهاين عن 
  .شيوخه عن حممد ابن عيسى
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  فصل

 موضعني فأما رمسا باأللف فهو بغري األلف إال يف" اءياتنا"قال أبو عمرو وكل شيء يف القرآن من ذكر 
فهو " كتاب"و" الكتاب"وكل شيء يف القرآن من ذكر " ءاياتنا بينت"و" مكر يف ءاياتنا "ومها يف يونس 

ويف " األ وهلا كتاب معلوم"ويف احلجر " لكل اجل كتاب"بغري األلف إال يف أربعة مواضع اوهلا يف الرعد 
فإن األلف فيه مرسومة وكل "  القرآن وكتاب مبنيتلك ءايت"ويف النمل " من كتاب ربك"الكهف 

ايه "فهو باأللف إال ثالثة مواضع فأن األلف فيها حمذوفة اوهلا يف النور " اّيها"شيء يف القرآن من ذكر 
فهو " ساحر"وكل شيء يف القرآن من ذكر " ايه الثقلن"ويف الرمحن " يايه السحر"ويف الزخرف " الؤمنون

وحدثنا امحد " إال قالوا ساحر"وضعا واحدا فأن فيه مرسومة وهو قوله يف الذاريات مرسوم بغري الف إال م
" بن عمر قال حدثنا حممد بن أمحد قال حدثنا عبد اهللا قال حدثنا عيسى عن نافع قال كل ما يف القرآن 

" حاربكل س"فاأللف قبل احلاء يف الكَتب وكذلك رمست األلف بعد احلاء يف الشعراء يف قوله " ساحر

ليس يف القرآن غريه حدثنا أمحد بن عمر قال حدثنا حممد بن منري قال حدثنا عبد اهللا قال حدثنا قالون 
يف الشعراء األلف بعد احلاء يف الكَتب وحدثنا فارس بن أمحد قال حدثنا عبد اهللا " بكل سحار"عن نافع 

 قال حدثنا حممد بن يعقوب قال بن طالب قال حدثنا إمساعيل بن شعيب قال حدثنا امحد بن سلمويه
يعين باأللف إال " سحار"حدثنا العباس بن الفضل قال حدثنا قتيبة بن مهران قال قال الكسائي مل يكتب 

  .اليت يف الشعراء وحدها

    

يف الشعراء وص بالم من غري ألف قبلها وال بعدها ويف احلجر " اصحب ليكة"وكتبوا يف كل املصاحف 
األلف والالم قال أبو عبيد وكذلك رأيت ذلك يف اإلمام اخربنا أيضا بعامة هذا ب" اصحب االيكة"وق 

  .الفصل خلف بن خاقان عن حممد بن عبد اهللا عن أصحابه عن حممد بن عيسى

  فصل

ابرهيم، :قال أبو عمرو واتفق كتاب املصاحف على حذف األلف من األمساء األعجمية املستعملة حنو 
سليمن، صلح، وملك، وخلد :  عمرن، ولقمن وشبهها وكذا حذفوها منامسعيل، واسحق، وهرون،

طالوت، : وليست بأعجمية ملا كثر استعماهلا فأما ما مل يستعمل من األعجمية فأم اثبتوا األلف فيه حنو
هارروت، : وجالوت، وياجوج، ومأجوج وشبهها ورأيت املصاحف ختتلف يف أربعة منها وهي

 ففي بعضها باأللف ويف بعضها بغري األلف واألكثر على إثبات األلف ويف وماروت، وهامان، وقالرون



ابو عمرو الداين-املقنع يف رسم مصاحف األمصار  12  

ومروت، وقرون بغري : هروت: كتاب هجاء السنة الذي رواه الغازي بن قيس االندلسي عن أهل املدينة
بألف بعد اهلاء ة يف كلها بغري ألف بعد " هامن"ووجدت يف مصاحف أهل العراق . األلف رمسا ال ترمجة

فلم خيتلفوا يف رمسه باأللف يف كا املصاحف ألم قد حذفوا من هذا االسم واوا فلم " داود"ما امليم فأ
باأللف أيضا يف اكثر املصاحف ألنه قد حذفت منه الياء اليت " إسرائيل"حيذفوا لذلك األلف منه وكذلك 

ة بغري ألف وإثباا هي صورة اهلمزة وقد وجدت ذلك يف بعض املصاحف املدنية العراقية والعتق القدمي
  .اكثر

  فصل

: حنو " فاملذكر"كذلك اتفقوا على حذف األلف من احلمع السامل الكثري الدور يف املذَكر واملؤنث مجيعا 

العلمني، والصربين، والصدقني، والفسقني، واملنفقني ، والكفرين، والشيطني، والظلمون، اخلسرون، 
لمت، واملؤمنت، والطيبت، واخلبيث، والكلمت، ويف ظلمت، حنو املس" املؤنث"والسحرون، والكفرون؛ 

والظلمت، وبكلمت، واملتصدقت، وثيبت، وبينت، والغرفت، وما كان مثله فأن جاء بعد اهلمزة أو 
" العادين"و" الضالني"و" الضانني"و" الصائمني"و" اخلائنني"و" القائمني"و" السائلني"حرف مضعف حنو 

أللف يف ذلك على أين تتبعت مصاحف أهل املدينة وأهل العراق العتق القدمية وشبه أُثبتت ا" حافّني"و
فوجدت فيها مواضع كثرية مما بعد األلف فيه مهزة قد حذفت األلف منها واكثر ما وجدته يف مجع 

  .املؤنث لثقله واإلثبات يف املذكر أكثر

  فصل

وما اجتمع فيه الفان من مجع املؤنث السامل فأن الرسم يف اكثر املصاحف ورد حبذفها معا سواء كان بعد 
الصلحت، واحلفظت، والصدقت، والرتعت، والصفت صفا، : األلف حرف مضعف أو مهزة حنو

والنفثت، والعديت، والسبقت، والصمئت، وغيبت، واملنفقت، وتئبت، وسئحت، وشبه وقد أمعنت 
ر يف ذلك يف مصاحف أهل العراق اآلصلية إذ عدمت النص غي ذلك فلم أراها ختتلف يف حذف النظ
  .ذلك

يلق "يف والذاريات والطور و" قوم طاغون"وقال حممد بن عيسى االصبهاين يف كتابه يف هجاء املصاحف 
ة باأللف قال الست كلم مرسوم" و ال كذابا"فس عسق ويف النبإ " يف الفرقان يف روضات اجلنات" اثاما

كاتب بالعدل، وال يأب "أبو عمرو وكذا رأيتها أنا يف مصاحف أهل العراق ورأيت يف بعضها يف البقرة 
" كراما كاتبني"باأللف مثبتة يف األربعة وكذلك يف االنفطار " ومل جتدوا كاتبا" كاتب، وال يضار كاتب
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يف البقرة باأللف وذلك اوجه عندي " كاتب"ورأيت ذلك يف بعضها بغري ألف وقال الغازي يف كتابه 
  ".وكتبا" كتب"لقلة دوره يف القرآن ولئال يشتبه بقوله 

  فصل

قال أبو عمرو وما كان من االستفهام فيه ألفان أو ثالثة فأن الرسم ورد بال اختالف يف شيء من 
 فاما ما فيه املصاحف بأثبات الف واحدة اكتفاًء ا لكراهة اجتماع صورتني فما فوق ذلك يف الرسم

اُءلقى "و" اُءنزل عليه"و" أِءله مع اهللا"و" أِءذامتنا"و" ءأنتم أعلم"و" ءأشفقتم"و" ئأقررمت"و" ءأنذرم"فنحو 
وكذلك كل مهزة مفتوحة دخلت . وما كان مثله مما تدخل فيه مهزة االستفهام على مهزة اخرى" الذكر

ءامنوا، وءامن، وءاخر، وءازر "ت زائدة حنو على الف سواء كانت تلك األلف مبدلة من مهزة أو كان
  ".وشبه فرسم ذلك كله بألف واحدة وهي عندي الثانية" وءامني، واءسن وانفا

    

يف االعراف وطه والشعراء وقوله يف الزخرف " ءامنتم"واما ما فيه ثالث ألفات من االستفهام فقوله 
 هي مهزة االستفهام للحاجة اليها وهو قول الفراء ال غري واأللف الثابتة يف ذلك يف الرسم" خري" "اهلتنا"

يف " ترا اجلمعان"وتعلب وابن كيسان وقال الكسائي هي األصلية وكذلك رمسوا يف كل املصاحف 
يف الزخرف بألف واحدة وجيوز إن تكون األوىل وأن تكون الثانية وهو أقيس " حىت إذا جانا"الشعراء 

بحان وفصلت بألف واحدة وجيوز إن تكون اهلمزة وإن تكون فس س" وناجبانبه"عندي وكذلك رمسوا 
  .املنقلبة من الياء واألول اوجه

" را الشمس"و" فلما را القمر"و" را أيديهم"و" را كوكبا" رأى"وكل ما يف كتاب اهللا عز وجل من ذكر 

 بألف وما كان مثله من لفظه سواء جاء بعد الم الفعل ساكن أو متحرك فهو مرسوم يف كل املصاحف
وفيها " ما رأى"واحدة وحيتمل إن تكون اهلمزة وأن تكون الالم إال يف موضعني ومها قوله يف والنجم 

  .فأن مصاحف أهل األمصار اتفقت على رسم الم الفعل ياء فيهما خاصة" لقد رأى من ءايت ربه"

وذلك عندي على " سوأىأساءوا ال"وكذلك رمسوا بعد اهلمزة اليت هي الم ياء التأنيث يف قوله يف الروم 
حيث وقع فمرسوم يف مجيع املصاحف بألف " يأدم"مراد اإلمالة وتقليب األصل وأما قوله عز وجل 

حيث وقع بغري ألف والواو عندي هي اهلمزة " هؤالء"واحدة وهي عندي األصلية ال غري وكذلك رمسوا 
  .اكتفوا ا منها على مراد االتصال

  فصل
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ثر مصاحف أهل املدينة والعراق قد اتفقت على حذف األلف اليت هي صورة قال أبو عمرو ورأيت اك
حيث وقع ويف أحرف يف ثالثة أحرف وهي قوله يف " ألملئن جهنم"اهلمزة يف اصل مطّرد وهو قوله 

ورأيت يف بعضها األلف يف " هل امتلئت"ويف ق " ويف الزمر امشئزت قلوب الذين" و اطمئنوا ا"يونس 
يف النساء بغري ألف يف مجيع املصاحف باأللف " اطمئننتم" القياس ويف كتاب الغازي ذلك مثبته وهو

  .ال غري " فادرءمت"واتفق مجيعها على حذف األلف اليت هي صورة اهلمزة يف قوله يف البقرة 

  فصل

 قال أبو عمرو وأتفقت املصاحف أيضا على حذف ألف النصب إذا كان قبلها مهزة قبلها ألف حنو قوله

وما كان مثله لئال جتتمع ألفان وقد جيوز إن تكون هي املرسومة واحملذوفة األوىل " سواًء"و" جفاًء"و" ماًء"
خطئا "واألول أقيس فأن حترك ما قبل اهلمزة سواء كانت األلف بعدها للنصب أو للتثنية حنو قوله 

أيضا حمذوفة إال إن الثانية هنا هي وما كان مثله فإحدى األلفني " أن تبوءا لقومكما"و" متكئا"و" وملجئا
ألف النصب وألف التثنية ال غري وقال بعض النحويني إمنا مل جيمع بني ألفني يف اخلط من حيث مل جيمع 

  .بينها يف الفظ

  فصل

واتفقت املصاحف على حذف األلف بعد واو اجلمع يف اصلني مطّردين وأربعة أحرف فأما االصالن 
وعتو " ويف الفرقان " فأن فاءو"ث وقعا واما األحرف األربعة فأوهلا يف البقرة حي" باءو"و" جاءو"فهما 

وكذلك حذفت بعد الواو " و الذين تبؤو الدار"ويف احلشر " و الذين سعو يف ءايتنا"ويف سبإ " عتوا كبريا
 بعد هذه ال غري واثبتت" فاؤلئك عسى اهللا إن يغفو عنهم"االصلية يف موضع واحد وهو قوله يف النساء 

ءامنوا، وكفروا، ونسوا "املواضع األلف بعد واو اجلمع وواو االصل اليت يف الفعل يف مجيع القرآن حنو 
اهللا، وال تدعوا، وإذا دعوا، واساءوا، واشتروا، واعتدوا، وءاذوا، وغدوا، واتقوا، وولووا، ولوا، وءاووا، 

وما كان مثله حيث " وادعوا، وان يعفوا ولن ندعواوتدعوا، وترجوا، وفال يربوا، ولتربوا، وإمنا اشكوا، 
  .وقع وسواء كان الفعل الذي الواو فيه الم يف موضع نصب أو رفع لوقوع الواو طرفا يف اجلميع

وما " اولوا بقية"و" اولوا العزم"و" اولوا االلبب"وكذلك اثبت بعد الواو اليت هي عالمة الرفع حنو قوله 
يزيد احللواين عن إبراهيم بن احلسن عن بشار عن اسيد إن يف مصاحف وقد روى امحد بن . كان مثله

يف االحزاب بغري ألف بعد الواو ومل أجد كذلك " كالذين ءاذوا موسى"يف الروم و" لتربوا"أهل املدينة 
بألف بعد الواو اليت هي عالمة الرفع " بنوا اسراءيل"يف شيء من املصاحف ورسم مجيعها قوله يف يونس 
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وشبهه من االمساء ملا " كاشفوا العذاب"و" مرسلوا الناقة"و" ملقوا رم"وكذا رمسوها يف قوله واجلمع 
ذكرناه واتفقت املصاحف على حذف األلف بعد الواو اليت هي عالمة الرفع يف االسم املفرد املضاف حنو 

  .وما كان مثله حيث وقع" ذو الفضل"و" ذو اجللل"و" لذو فضل"قوله 

    

حممد عبد امللك بن احلسن إن عبد العزيز بن علي حدثهم قال حدثنا املقدام بن تليد قال حدثنا حدثين أبو 
عبد اهللا بن عبد احلكم قال قال اشهب سئل مالك عن احلروف تكون يف القرآن مثل الواو واأللف اترى 

ائدتني يف الرسم إن تغري من املصحف إذا وجدت فيه كذلك قال ال قال أبو عمرو يعين الواو واأللف الز
وشبهه وحنو " الربوا"و" سأُوريكم"و" اوالت"و" اويل"و" اولئك"ملعىن املعدومتني يف اللفظ حنو الواو يف 

و ال "و" ال تايسوا"و" مائتني"و" مائة"و" أو الاذحبنه"و" ال اوضعوا"و" ليبلوا"و" لن ندعوا"األلف يف 
افإين "و" مإليه"و" من نبإي املرسلني"الياء يف حنو وشبهه وكذلك " يعبؤا"و" تفتئوا"و" يبدؤا"و" يايس
وما أشبهه" مت.  

  فصل

واعلم انه ال خالف يف رسم ألف الوصل الساقطة من اللفظ يف الدرج إال يف مخسة مواضع فإا حذفت 
  .منها يف كل املصاحف

غري ذلك لكثرة االستعمال ال " بسم اهللا جمرها ومرسها"التسمية يف فواتح السور ويف قوله يف هود : فأوهلا
  .وشبهه فااللف فيه مثبتة يف الرسم بال خالف" باسم ربك العظيم"و" بإسم ربك الذي"فأما قوله 

" بيدي"و" ولدا اطّلع"و" أتخذمت"إذا اتت مكسورة ودخل عليها مهزة االستفهام حنو قوله قل : والثاين

و "و" اهللا اذن لكم "و" قل آلذكرين"و قوله وما كان مثله فأن اتت مفتوحة حن" استكربت وجديد افترى
  .وشبهه فقوم يذهبون إىل اا هي احملذوفة وذهب آخرون إىل اا هي الثابتة وذلك عند اوجه" اهللا خري

" امتروا بينكم"و" و أُتوا البيوت"إذا دخلت على مهزة االصل الساكنة ووليها واو أو فاء حنو : والثالث

أو غريها مما ينفصل من " ثُم"وشبهه فان وليها " وفات ا" اتوين"و" رثكموفاتوا ح" فاتوا بسورة"و
" وامللك ائتوين به" قال ائتوا"و" مث ائتوا" الكالم وميكن السكوت عليه اثبتت بال خالف وذلك حنو قوله 

  .وشبهه" الذي اؤمتن"و

" سئلهم"و" و سئل القرية" قوله والرابع إذا دخلت يف فعل االمر املواجه به ووليها أيضا واو أو فاء حنو

  .وما كان مثله من السؤال خاصة" فسئلوهم"و" فسئل الذين"و

للذي "إذا دخلت مع الم املعرفة ووليها الم أخرى قبلها للتأكيد كانت أو للبحر حنو قوله : واخلامس
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للذين "و" لذين اتقوال"و" للذي انعم اهللا عليه"و" فلله والرسول"و" هللا األمساء"و" وللدار اآلخرة" ببكّة
وشبهه على حذفها من اخلط يف هذه املواضع جردت عادة الكّتاب قدميا وعلل ذلك مبينة يف " اتبعوه

واملسيح ابن " عيسى ابن مرمي "كتابنا الكبري وامجع كتاب املصاحف على إثبات ألف الوصل يف قوله 
و قالت اليهود عزير ابن اهللا وقالت  "حيث وقعا وهو نعت كما أثبتوها يف اخلرب يف حنو قوله" مرمي

  .وباهللا التوفيق" النصارى املسيح ابن اهللا

  بكسر ما قبلها منها  ذكر ما حذفت منه الياء اجتزاءباب 

    

حدثنا حممد بن أمحد بن علي البغدادي قراءة عليه قال حدثنا أبو بكر حممد بن القاسم االنباري النحوي 
ن كتاب اهللا عز وجل اكتفاء بالكسرة منها على غري معىن نداٍء يف سورة البقرة قال والياءات احملذوفات م

ويف " اتقون يا أويل االلبب"و" دعوة الداع إذا دعان"و" و ال تكفرون"و" ايي فاتقون"و" فأيي فارهبون"
 يؤت" و سوف: "ويف النساء " وخاون إن كنتم"و" و اطيعون"و" و من اتبعن وقل: "سورة آل عمران

وقد "وفيها " يقض احلق: "ويف سورة االنعام" و اخشون وال تشتروا"و" و اخشون اليوم: "ويف املائدة" اهللا
فال : "ويف هود" ننج املؤمنني"و" وال تنظرون: "ويف يونس" مث كيدون فال تنظرون:"ويف االعراف " هدان

" فارسلون: "ويف يوسف"  تكلميوم يأت ال"و" وال ختزون يف ضيفي"و" مث ال تنظرون"و" تسئلِن ما ليس

إليه "و" واليه متاب"و" الكبري املتعال: "ويف الرعد" لوال إن تفندون"و" تؤتون موثقا"و" وال تقربون"و
" تقبل دعاء ربنا"و" مبا اشركتمون من قبل"و" خاف وعيد"و: ويف إبراهيم" فكيف كان عقاب"و" مئاب

لئن : "ويف بين اسراءيل" فإيي فارهبون"و" فتقّون: "حل ويف الن" ال حتزون"و" فال تفضحون: "ويف احلجر 
على إن "و" إن يؤتني خريا"و" إن ترن" و" إن يهدين"و" فهو املهتد: "ويف الكهف " فهو املهتد"و" اخرتن
" و الباد ومن يرد: "ويف احلج " و أنا ربكم فاعبدون"و" فال تستعجلون"و" فاعبدون: "االنبياء "و" تعلّمن

إن "و" فاتقون"و" مبا كذّبون"و" مبا كذّبون: "وو يف املؤمنون" وإن اهللا هلاد الذين" و" ن نكريافكيف كا"و
فهو "و" إن يقتلون"و" اخاف أن يكذبون: "ويف الشعراء " وال تكلّمون" و" رب ارجعون"و" حيضرون

ويف " ومي كذبونوان ق" ويف مثانية مواضع " واطيعون"و" مث حييني"و" فهو يشفني"و" و يسقني"و" يهدين
" إن يقتلون: "ويف القصص " حىت تشهدون"و" امتدونن مبال فما ءاتن اهللا"و" واد النمل: "النمل 

ويف فاطر " نكري"و" كاجلواب: "ويف سبإ " د العمي"ويف الروم " فأعبدون"ويف العنكبوت " يكذّبون"و
إىل ريب "و" لتردين: "لصافات ويف ا" فامسعون"و" إن بردن الرمحن، والينقذون: "ويف يس" نكري"

فبشر عباد " يعباد فاتقون:" ويف الزمر " فحق عقاب"و" عذاب: "ويف ص" صال اجلحيم"و" سيهدين
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ويف " اجلوار: "ويف عسق " اتبعون اهدكم"و" يوم التناد"و" يوم التالق"و" عقاب: "ويف املؤمن" الذين
فحق :"ويف ق" فاعتزلون"و" إن ترمجون: " الدخانويف" و اطيعون"و" اتبعون هذا"و" سيهدين: "الزخرف

فما : "ويف القمر" فال تستعجلون"و" أن يطعمون"و" ليعبدون: "ويف والذاريات" عيد"و" املناد"و" وعيد
ويف " اجلوار"ويف الرمحن " و نذُر"وفيها ستة مواضع " ومهطعني إىل الداع" يدع الداع"و" تغن النذُر

" اجلوار الكنس: "ويف كورت" فكيدون: "ويف واملرسالت " واطيعون" ويف نوح "نكري"و" نذير: "امللك

  ".ويل دين"ويف قل يايها الكفرون " اهنن"و" اكرمن"و" بالواد"و" إذا يسر: "ويف الفجر

قال أبو بكر فهذه احلروف كلها الياء ساقطة منها يف املصحف والوقف عليها بغري الياء وما سوى ذلك 
ل أبو عمرو وقد اغفل ابن االنباري من الياءات احملذوفات يف الرسم مخسة مواضع فلم فهو بالياء قا

وكذا يف " الواد االمين: "وكذلك يف القصص" بالواد املقدس"يذكرها مع نظائرها فاوهلا يف صه 
الف بني وال خ" وامسع يوم التناد"ويف ق " أنّ معي ريب سيهدين"ويف الشعراء " بالواد املقدس"والنازعات 

تشقون "يف احلجر و" فبم تبشرون"املصاحف يف حذف الياء من هذه املواضع كسائر ما تقدم فأما قوله 
ويف النحل فمن كسر النون فيها احلقهما بنظائرها من الياءات احملذوفات ومن فتح النون فيها " فيهم

  .أخرجهما من مجلة الياءات

االنباري قال وكل اسم منادى اضافة املتكلم إىل نفسه فالياء حدثنا حممد بن أمحد قال حدثنا أبو بكر بن 
يف سورة الزمر إال حرفني اثبتوا فيها الياء " يعباد الذين ءامنوا"و" يعباد فاتقون"و" يقوم"منه ساقطة كقوله 

قال واختلفت املصاحف يف حرف يف " يعبادي الذين أسرفوا"والزمر " يعبادي الذين ءامنوا"يف العنكبوت 
فهو يف مصاحف أهل املدينة بياء ويف مصاحفنا يعين مصاحف أهل " يعبادي ال خوف عليكم"خرف الز

  .العراق بغري ياء

    

حدثنا حممد بن على قال حدثنا حممد بن قطن قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا اليزيدي عن أيب عمرو انه 
يف مصاحفنا بغري ياء وروى معلى بن رأى ذلك يف مصاحف أهل املدينة واحلجاز بالياء قال اليزيدي وهو 

يف البقرة بغري ياء كذا وجد يف اإلمام وهو يف كل القرآن " إبراهيم"عيسى عن عاصم اجلحدري قال 
  .بالباء

  فصل

قال أبو عمرو وكل اسم خمفوض أو مرفوع آخره ياء وحلقه التنوين فأن املصاحف اجتمعت على حذف 
ظ يف حال الوصل لسكوا وسكون التنوين بعدها وذلك يف حنو قوله تلك الياء بناًء على حذفها من اللف
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غري باغ والعاد، ومن وال، ومن واق، وغواش، وليال، وبواد، ويف كل واد، ومستخف، وإال زاٍن، "
  .وشبهه" ودان، وألٍت، ومالق، ومن راق

ل املصاحف وباهللا حدثنا بذلك حممد بن امحد بن علي عن حممد بن القسم االنباري وكذلك وجدنا يف ك
  .التوفيق

  منها أو لمعنى غيره  ذكر ما حذفت منه الواو اكتفاء بالضمةباب 

حدثنا أبو مسلم حممد بن امحد الكاتب قال حدثنا ابن االنباري قال وحذفت الواو من أربع أفعال مرفوعة 
ويف العلق " يدع الداع "ويف القمر" و ميح اهللا الباطل"ويف عسق " ويدع االنسن بالشر"أوهلا يف سبحان 

قال أبو عمرو ومل ختتلف املصاحف يف إن الواو من هذه املواضع ساقطة وكذا اتفقت " سندع الزبانية"
  " .وهو واحد يؤدى عن مجع" و صلح املؤمنني"على حذف الواو من قوله يف التحرمي 

ل رأيت يف اإلمام مصحف عثمان حدثنا اخلاقاين قال حدثنا امحد قال حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد قا
حبذف الواو واتفقت بذلك املصاحف فلم ختتلف وقال احللواين امحد بن يزيد عن " واكن من الصلحني"

بالواو وقال رأيت املصحف ممتلئا دما وأكثره " واكون"خالد بن خداش قال قرأت يف اإلمام امام عثمان 
  .يف والنجم

د بن القسم قال قال الفراء حذفت واو اجلمع يف املصحف يف قوله وحدثنا حممد بن امحد قال حدثنا حمم
قال أبو عمرو وال نعلم إن ذلك كذلك يف شيء من مصاحف أهل األمصار والذي حكي عن " نسوا اهللا"

  .الفراء غلط من الناقل

  فصل

ا يف قوله قال أبو عمرو واتفق املصاحف على حذف الواو اليت هي صوالة اهلمزة داللةً على حتقيقه
وال اعلم " اليت تئويه"و" نئوي إليك"مجيع القرآن وكذلك حذفت يف قوله " رءىي"و" رؤياك"و" الرؤيا"

  .مهزة ساكنة قبهل ضمة مل تصور خطا إال يف هذه املواضع ال غري 

وكذلك حذفت احدى الواوين من الرسم اجتراء بأحدمها إذا كانت الثانية عالمة للجمع أو دخلت للبناء 
و التلون، وال يستون، والغاون، وليسئوا وجوهكم، وفادرءوا، وفأوا إىل "حنو قوله " اليت للجمعف"

يدرئون، وال يطئون، وبدءوكم، ومستهزءون، ومتكئون، وفمالئون، وانبئوين، "وشبهه وكذلك " الكهف
كسرة واما اليت للبناء وشبهه مما قبل واو اجلمع فيه مهزة قبلها فتحة أو " وليطفئوا، وليواطئوا، ويستنبئونك

والثابتة عندي ف كل ما تقدم يف اخلط هي الثانية . وشبهه" ماوري، واملئودة، ويئوسا، وداود"فنحو قوله 
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اذ هي داخله ملعىن يزول بزواهلا وجيوز عندي إن تكون األوىل ملوا من نفس الكلمة وذلك عندي اوجه 
  .فيما دخلت فيه للبناء خاصة وباهللا التوفيق

  فصل

وكل مهزة آتت بعد ألف واتصل ا ضمري فان كانت مكسورة صورت ياء وإن كانت مضمومة صورت 
  .واوا ألا إذا سهلت جعلت بني اهلمزة وبني ذلك احلرف

. وشبهه" و من ءبائهم، ومن نسائهم، وإىل أوليائكم وبآبائنا وعلى أرجائها"فاملكسورة حنو قوله 

  .وشبهه" ؤهم، وآباؤكم، وأبناؤكم، وفجزاؤه، وأولياؤه، وأحباؤهجزا"واملضمومة حنو قوله 

    

وإن كانت اهلمزة مفتوحة أو وقع بعد املكسورة ياء وبعد املضمومة واو مل تصور خطا لئال يجمع بني 
أبناءنا، وأبناءكم، ونساءنا، ونساءكم، وأولياءه، وفمن جاءه، واسراءيل،و "صورتني وذلك حنو قوله 

وشبهه يف كتاب هجاء السنة ويف عامة مصاحفنا القدمية يف " ركاءي، وجاءوكم، ويراءونمنوراءي، وش
ويف الثالث كلم بغري واو فيهما ويف مصاحف أهل العراق يف " ويف يوسف جزاُءه" إنْ أولياُءه"األنفال 
حنن "يف فصلت و" إىل اوليئكم"ويف األحزاب " إىل اوليئهم"و" وقال اوليئم"ويف األنعام " اوليئم"البقرة 
بغري واو وال ياء وال ألف فحدثنا ابن غلبون قال حدثنا عبد الواحد بن حممد قال حدثنا عثمان " اولئكم

قالوا "و" قالوا فما جزاؤه"بن جعفر قال حدثنا عبيد اهللا بن سعد بن إبراهيم عن عمه يعقوب عن نافع 
اد الصحيح يؤذن بإطالق القياس ويرد صحة كلهن فيه واو يعين يف الرسم وهذا اإلسن" جزاؤه فهو جزاؤه

ما خرج عنه واملراد حبذف صورة اهلمزة يف ذلك ونظائره حتقيقها الستغنائها يف تلك احلالة عن الصورة 
  .ولعدم احلرف خيفف عليه رمسا وباهللا التوفيق

  أو لمعنى  ذكر ما رسم بإثبات األلف على اللفظباب 

حدثنا خلف بن محدان املقرئ قال حدثنا امحد بن حممد املكي قال رأيت يف األمام مصحف عثمان بن 
باأللف والتاء ويف " ءايات للسائلني"باأللف ويف يوسف " اهبطوا مصرا"عفان رضي اهللا عنه يف البقرة 

تهن باأللف قال أبو عبيد ثالث" السبيال"و" والرسوال" الظنونا"باأللف ويف األحزاب " لكنا هو اهللا"الكهف 
الثالثة األحرف يف مصاحف أهل احلجاز والكوفة باأللف ويف " قواريرا قواريرا"و" سلسال"وقوله 

  .األوىل باأللف والثانية بغي ألف" قواريرا"مصاحف أهل البصرة 

 يف وحدثنا حمومد بن أمحد الكاتب قال حدثنا حممد بن القاسم النحوي قال حدثنا ادريس عن خلف قال
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فيه اختالف فهو " قورارير"األوىل باأللف واحلرف الثاين " قواريرا"املصاحف كلها اجلدد والعتق 
مجيعا باأللف ويف مصاحف أهل البصرة األوىل " قواريرا قوراريرا"مصاحف أهل املدينة وأهل الكوفة 

  .بغري ألف" قوارير"باأللف والثاين 

ى حممد بن حيىي القُطعي عن ايوب بن املتوكل قال يف قال أبو عمرو وكذلك يف مصاحف أهل مكة ورو
بألفني قال " قواريرا قواريرا"مصاحف أهل املدينة وأهل الكوفة وأهل مكة وعتق مصاحف أهل البصرة 

" السبيال"و" الرسوال"و" الظنونا"أبو عمرو ومل ختتلف مصاحف أهل األمصار يف إثبات األلف يف 

  ".اريراواختلفت يف قواريرا قو" سلسال"و

وحدثنا امحد بن عمر بن حممد القاضي قال حدثنا حممد بن امحد بن منري قال حدثنا عبد اهللا بن عيسى 
قال حدثنا قالون عن نافع إن الثالثة األحرف اليت يف األحزاب والثالث أحرف اليت يف النسان يف الكتاب 

  .باأللف

 ادريس عن خلف قال مسعت حيىي بن آدم وحدثنا حممد بن امحد قال حدثنا ابن االنباري قال حدثنا
  .بغري ألف" قوارير قوارير"حيدث عن ابن ادريس قال يف املصاحف اُألوِل احلرف األول والثاين يعين 

حدثنا خلف بن إبراهيم قال حدثنا امحد بن حممد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال 
رة فاطر رأيتها يف بعض املصاحف والتاء قال أبو عمرو وكذلك يف سو" على بينت منه"وقوله عز وجل 

وحدثنا . وجدت أنا ذلك يف بعض مصاحف أهل العراق األصلية القدمية ورأيت ذلك يف بعضها بغري ألف
ءايت "عبد اهللا بن عيسى قال حدثنا قالون عن نافع إن ذلك مرسوم يف الكتاب بغري ألف كذلك 

  .يف يوسف" للسائلني

ف بن إبراهيم قال حدثنا امحد بن حممد قال حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج حدثنا خل
باأللف " ولؤلؤا"عن هارون قال حدثين عاصم اجلحدري قال يف اإلمام مصحف عثمان بن عفان يف احلج

يها األلف كما خفض بغي ألف قال أبو عبيد وكان أبو عمرو يقول إمنا اثبتوا ف" و لؤلؤ"واليت يف امللئكة 
قال الكسائي يقول إمنا زادوها ملكان اهلمزة حدثنا حممد بن امحد ابن علي " قالوا"و" كانوا"زادوها يف 

قال حدثنا حممد بن امحد بن قطن قال حدثنا سليمان بن خالد قال حدثنا اليزيدي قال قال أبو عمرو 
  .وما أشبهه" قالوا"ف يف احلج كما كتبوا أل" و لؤلؤا"وإمنا كتبوا األلف يف قوله 

    

قال أبو عمرو ومل ختتلف املصاحف يف رسم األلف يف احلج وإمنا اختلفت يف فاطر وزعم نصري إن 
املصاحف اتفقت على حذف األلف يف فاطر وروى إبراهيم بن احلسن عن بشار بن ايوب عن اسيد عن 

بعد الواو األخرية وحدثنا امحد بن عمر فأهل املدينة يكتبون فيه ألفا " اللؤلؤ"االعرج قال كل موضع فيه 
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اجليزي قال حدثنا حممد بن امحد قال حدثنا عبد اهللا بن عيسى قال حدثنا قالون عن نافع إن احلرف الذي 
  .بألف مكتوبة" لؤلؤا"يف فاطر و

وحدثنا خاقان املقرئ اجازة قال حدثنا امحد بن عبد اهللا االصبهاين باسناده عن حممد بن عيسى 
فامنا يكتب ليس فيه ألف يف مصاحف البصريني إال " اللؤلؤ"ين قال كل شيء يف القرآن من ذكر االصبها

قال وقال " حسبتهم لؤلؤا"ويف أتى على اإلنسان " و لؤلؤا"يف احلج : يف مكانني ليس يف القرآن غريمها
ملالئكة وقال عاصم احلجدري كل شيء يف اإلمام مصحف عثمان من ذكر اللؤلؤ فيها ألف إال اليت يف ا

حدثنا فارس ب امحد قال حدثنا جعفر بن حممد قال . الفراء مها يف مصاحف أهل املدينة والكوفة بألفني
حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا احلسني ابن شيرك قال حدثنا أبو محدون قال حدثنا اليزيدي يف قوله 

  .هل مكةقال هي مكتوبة باأللف يف مصاحف أهل املدينة وأ" نفسا زاكية"

وحدثنا امحد بن عمر قال حدثنا حممد بن منري قال حدثنا عبد اهللا قال حدثنا قالون عن نافع اا مكتوبة 
بغري ألف وحدثنا خلف بن إبراهيم قال حدثنا امحد املكي قال حدثنا علي قال قال أبو عبيد يف الكتاب 

 وحدثنا امحد عن نافع إن األربعة يف الكتاب ويف هود ويف الفرقان ويف النجم باأللف مثبتة" إال انّ مثودا"
  .بألف قال أبو عمرو وال خالف بني املصاحف يف ذلك

  فصل

" فئة"حيث وقعا ومل تزد يف قوله " مائتني"و" مائة"وال خالف ترد بينها يف زيادة األلف بعد امليم يف قوله 

إن امرؤا " مجيع القرآن ويف قوله يف" الربوا"وكذلك زيدت األلف بعد الواو يف قوله عز وجل " فئتني"و
وشبهه " يعبؤا وتفتؤا وال تظمؤا ويبدؤا والضعفؤا وإنا برءؤا"يف النساء وكذلك زيدت يف حنو قوله " هلك

مما رمست اهلمزة املتطرفة املضمومة فيه واوا على مراد الوصل للمشاة اليت بني هذه الواو يف هذه املواضع 
  .صل يف الفعل من حيث وقعت طرفا كهنوبني واو اجلمع وواو اال

و "بغري ألف ما خال الذي يف الكهف يعين قوله " شيء"وقال حممد بن عيسى رأيت يف املصاحف كلها 
قال أبو عمرو ومل أجد شيئا من " شاي"قال ويف مصحف عبد اهللا رأيت كلها باأللف " التقولن لشاي

  .ذلك يف مصاحف أهل العراق وغريها بألف

لف بن إبراهيم قال حدثنا امحد بن حممد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد إن حدثنا خ
  " .أل هب لك"املصاحف كلها اجتمعت على رسم ألف بعد الالم يف قوله يف مرمي 

  فصل



ابو عمرو الداين-املقنع يف رسم مصاحف األمصار  22  

 تبوأ أنْ"قال أبو عمرو واتفق كتاب املصاحف على رسم ألف بعد الواو صورةّ للهمزة يف قوله يف املائدة 
وال اعلم مهزة متطرفة قبلها متطرفة قبلها ساكن صورت خطا يف " لتنوأ بالعصبة"ويف القصص " بأمثي

يف " النشأة"املصحف إال يف هذين املوضعني ال غري كذلك اتفقوا على إن رمسوا ألفاً بعد الشني يف قوله 
يف املصحف إال يف هذه الكلمة العنكبوت والنجم والواقعة وال اعلم مهزة متوسطة قبلها ساكن رمست 

  .يف الكهف ال غري وجيوز عندي إن يكون رمسوها ههنا على قراءة من فتح الشني ومد" موئال"ويف قوله 

وسيأتى ذلك يف موضعه إن شاء اهللا وقد " يسئلون عن انبائكم"واختلفت املصاحف يف قوله يف األحزاب 
  .ت املصاحف على رمسه إن شاء اهللابقي من هذا الباب مواضع يأتى ذكرها فيما اجتمع

  فصل

يف : قال أبو عمرو واجتمع أيضا كتاب املصاحف على رسم النون اخلفيفة الفاً ومجلة ذلك موضعان
وذلك على مراد الوقف وكذلك رمسوا النون " لنسفعا بالناصية"ويف العلق " وليكونا من الصاغرين"يوسف

وشبه من " قد ضللت إذا"و" وِإذا ألذقناك"و" فإذا ال يؤتون الناس"و" وِأذا ال يلبثون"الفاً لذلك يف قوله 
حيث وقع وذلك على مراد الوصل واملذهبان قد " وكأين" لفظة حيث وقع وكذلك رمسوا نوناً يف قوله 

العذاب، والعقاب، واحلساب، والبيان، "يستعمالن يف الرسم داللة على جوازمها فيه وقال الغازي بن قيس
  .بألف يعين يف املصحف وذلك اللفظ" اجلبار، والساعة، والنهاروالغفّار، و

    

قال أبو عمرو وكذلك رمسوا كل ما كان على وزن فَعال وِفعال بفتح الفاء وبكسرها وعلى وزن فاِعل 
خوان، وختار، صبار، "وعلى وزن فعال حنو " ظامل ، وكتاب، وشاهد، ومارد، وشارب، وطارد"حنو 

وِفعالن حنو " بنيان، وطغيان، وكفران، وقربان، وخسران، وعدوان" عالن حنووعلى وزن فُ" وكفار
وكذلك م أشبهه مما ألفه زائدة للبناء " صنوان، وقنوان، وكذلك امليعاد، وامليزان، وامليقات، ومرياث"

  .وكذلك إن كانت منقلبة من ياء أو من واو حيث وقع

ال حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا احلسني بن شريك وحدثنا فارس بن امحد قال حدثنا جعفر بن حممد ق
 تباأللف وكذلك رأيتها انا من نون أو على " تترا"قال حدثنا أبو محدون قال حدثنا اليزيدي قال كُِتب

يف الكهف باأللف وذلك على إن األلف للتثنية أو على " كلتا اجلنتني"لفظ التفخيم وكذلك وجدت فيها 
روى حممد ابن حيىي القطعي عن سليمان بن داود عن بشر بن عمر عن هارون مراد إن كانت للتأنيث و

يف النمل بألف وقال نصري " أوال اذحبنه"يف التوبة و" وال اوضعوا"عن عاصم اجلحدري قال يف اإلمام 
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اختلفت املصاحف يف الذي يف التوبة واتفقت على الذي يف النمل وحدثت عن قاسم بن اصبغ قال حدثنا 
  .بزيادة ألف وباهللا التوفيق" أوال اذحبنه"و" وال اوضعوا" بن مسلم بن قتيبة قال كتبوا يف املصحف عبد اهللا

  ذكر ما رسم بإثبات الياء على األصلباب 

اعلم إن الياء اليت هي الم الفعل والزائدة اليت لإلضافة أثبتت يف الرسم يف كل املصاحف يف أربعني موضعا 
ويف " فاتبعوين حيببكم اهللا"ويف آل عمران" فانّ اهللا يأتى بالشمس"و" شوين وُألمتُواخ"فأول ذلك يف البقرة

ويف " قل انين هداين ريب"و" يوم بايت بعض ءايات ربك"و" احتاجوين يف اهللا"و" لئن مل يهدين"االنعام
هو املهتدي ف"و" استضعفوين وكادوا يقتلونين"و" فسوف تراين"و" إن تراين"و" يوم يأتى تأويله"االعراف

ويف " فمن تبعين"ويف إبراهيم " انا ومم اتبعين"و" ما نبغي هذه"ويف يوسف" فكيدوين مجيعاً"ويف هود " من
ويف " وقل لعبادي"يوم تأتى كل نفس ويف سبحان"ويف النحل" سعباً من املثاين"و" قال أبشر متوين"احلجر 
ويف " فاتبعوين"و" إن اسر بعبادي"ويف طه" فاتبعتين أهدك"ويف مرمي" فان اتبعتين فال تسئلين"الكهف

ويف " واَن اعبدوين"ويف يس " إن يهدبين سواء السبيل"ويف القصص " أَمنا يعبدونين"و" الزانية والزاين"النور
ويف " فأسر بعبادي"ويف الدخان " لو انا اهللا هداين"و" افمن يتقي"ويف الزمر " اويل األيدى واالبصار"ص 

ويف " لوال اخرتين"ويف املنافقون " برسول يأتى"و" ِلم تؤذونين"ويف الصف " نوصيفيؤخد بال"الرمحن 
  ".فادخلي جنيت"الفجر 

قال أبو عمرو فهذا مجيع ما وجدته من هذا الباب مرسوما يف اخلط وثابتا يف التالوة بإمجاع من القراءة مما 
  . له وباهللا التوفيقيشاكل يف اللفظ واملعىن مما حذفت منه الياء مما قد تقدم ذكرنا

  فصل

" يؤيت احلكمة"وكل ياء سقطت من اللفظ لساكن لقيها يف كلمة أخرى فهي ثابتة يف الرسم حنو قوله

ويف مرمي " انا نأيت االرض:ويف الرعد" اَين اُويف الكيل"يف يونس ويف يوسف " وما تغىن األيات والنذر"و
إن اهللا ال " ايدي الناس "يف القصص " ال نبتغي اجلهلني"وويف النمل " ادي العمي"و" ِاالّ ءايت الرمحن"

وما كان مثله حاشي مخسة عشر موضعا من ذلك فان املصاحف اتفقت " يلقي الروح"و" يهدي القوم
على حذف الياء فيها وقد تقدم ذكرها يف مجلة الياءات احملذوفات فاغىن ذلك عن إعادا هاهنا وباهللا 

  .التوفيق

  أو لمعنى   بإثبات الياء زائدةباب ذكر ما رسم
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ويف االنعام " افاين مات أو قتل"اعلم إن كتاب املصاحف زادوا الياء يف تسعة مواضع أوهلا يف آل عمران 
ومن "ويف طه " وايتاءى ذي القرىب"ويف النحل " من تلقاءى نفسي"ويف يونس " من نبِإي املرسلني"

و السماء "ويف الذاريات " او من وراءى حجاب" ويف الشورى "افإين مت"ويف االنبياء " ءاناءي اليل
" بلقاءى رم"ويف كتاب الغازي بن قيس يف الروم " باييكم املفتون"ويف ن والقلم " بنيناها ِبأَييد

" مأليهم"و" ومألية"بالياء يف احلرفني ورايت يف املصاحف أهل املدينة والعراق وغريها " ولقاءى األخرة"و

ران بالياء بعد اهلمزة وكذلك رسمها ورسم مجيع احلروف املتقدمة الغازي بن قيس يف كتاب يف مجيع الق
فيجوز إن تكون الياء يف ذلك هي الزائدة واأللف قبلها : اهلجاء الذي رواه عن أهل الدينة قال أبو عمرو

  .هي اهلمزة وجيوز إن تكون األلف هي الزائدة بيانا للهمزة والياء هي اهلمزة 

نا فارس بن امحد قال حدثنا جعفر بن امحد قال حدثنا حممد بن الربيع قال حدثنا يونس قال يل ابن حدث
  .مكتوبان بالياء" من وراي حجاب"و" من تلقاي نفسي"كيسة 

حدثنا امحد بن عمر قال حدثنا حممد بن امحد قال حدثنا عبد اهللا قال حدثنا قالون قال ما كان من 
  .ألف كذا يف مصاحف أهل املدينةفهو مكتوب بالم " أوالء"

قال أبو عمرو وعلى ذلك مجيع املصاحف مل يرسم يف شيء منها بعد األلف ياء ورى هارون عن عاصم 
ليس فيها يائ وروى معلى عن " لكل نبِإ مستقر"بالياء و" من نباي املرسلني"اجلحدري قال يف اإلمام 

" أو من وراي حجاب"و" من تلقاي نفسي"و" سلنيمن نباي املر"عاصم انه اتفقت على رسم الياء يف 

" من وراي حجاب"و" من نباي املرسلني"وكذا روى عبد الرمحن بن أيب محاد عن محزة وأيب حفص 

  .بالياء

" من نباي املرسلني"وحدثت عن قاسم بن اصبغ قال حدثنا عبد اهللا بن مسلم قال كتبوا يف املصحف 

اما بالياء قال " افاين مت"و" افاين مات"حممد بن عيسى يف بالياء وكذلك قال " من وراي حجاب"و
  .بالياء" و من ءاناي الّيل"ويف مصاحف أهل العراق 

بياء من غري ألف " الّئي مل حيضن"و" الّئي تظهرون"قال أبو عمرو ويف مصاحف أهل املدينة وسائر العراق 
" من وراء حجاب"ويف القصص " بإ موسىومن ن"و" و ايتاء الزكوة"قبلها على ما صورت ويف مجيعها 

  .ويف األحزاب بغري ياء وباهللا التوفيق

  وما أثبتت فيه على األصل  ذكر ما حذفت منه إحدى الياءين اختصاراباب 
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اعلم إن املصاحف اتفقت على حذف احى الياءين إذا كانت الثانية عالمة للجمع والثانية عندي هي تلك 
وما " احلوارين"و" ربنين"و" األمين"و" النبين"األول اقيس وذلك يف حنو قوله وجيوز إن تكون األوىل و

كان مثله إال موضعا واحدا فأن مصاحف أهل االمصار اجتمعت على رسم الياءين فيه على االصل وهو 
" كئنيمت"ال غري وكذلك حذفت الياء اليت هي صورة اهلمزة يف حنو قوله " لفي علّيني"قوله يف املطففني 

وال اعلم مهزة " اثثا ورْءيا"وما كان مثله وكذلك حذفت يف قوله يف مرمي " خسئني"و" املستهزءين"و
ساكنة قبلها كسره حذفت صورا إال يف موضع خاصة وذلك كله لكراهة اجتماع ياءين يف اخلط فأما 

ين على اللفظ واألصل فأن املصاحف اجتمعت على رمسه بياء" افعيينا باخللق األول"قوله يف سورة ق 
وما كان مثله إذا اتصل به ضمري مل " حييني"و" حيييها"و" حييتم"و" حيييكم"وكذلك اجتمعت رمسهما يف 

وما كان مثله " انت ويلّ"و" إن اهللا ال يستحي"و" حني ومنيت"يتصل به ضمري ووقعت الياء طرفا حنو 
ك يف مصاحف أهل املدينة والعراق مرسوما بياء سواء كانت الياء أصلية أو زائدة لإلضافة فأين وجدت ذل

يف األنفال بياء واحدة وكذلك " من حي عن بينة"واحدة وهي عندي املتحركة ووجدت فيها أيضا 
حكى الغازي بن قيس اا يف اخلط بياء واحدة وذلك عندي على قراءة من ادغم وكذلك وجدت فيها 

يف القيامة بياء " على إن حيي املوتى"يف الفرقان و" بلدة ميتاو لنحي به "فب االعراف " انَّ ولّي اهللا"
حيث وقعتا " السيئة"و" سيئة"واحدة وهي عندي املفتوحة ألا حرف إعراب ووجدت فيها ويف غريها 

مجيعا " سيئاته" سيئام"و" سيئاتكم"و" سيئات"و" السيئات"بياءين الثانية صورة اهلمزة و" ءاخر سيئاً"و
 واحدة يف مجيع واحدة يف مجيع القرآن وهي املشددة كأم كرهوا اجلمع بني ياءين وألف مع ثقل بياء

يف الرمحن بالياء من غري ألف وكذلك رمسه الغازي " املنشئت"اجلمع ووجدت يف مصاحف أهل العراق 
ت يف بعضها بن قيس يف كتابه وذلك على قراءة كسر الشني كأم ملا حذفوا األلف اثبتوا الياء ورأي

حيث وقع إذا كانت الباء خاصة يف أوله بياءين على األصل ويف بعضها بياء " بئاييتنا"و" بئاييت"و" بئاييته"
  .واحدة على اللفظ وهو األكثر

ومكر "ويف فاطر " يهيئ لكم"و" وهيئ لنا"واتفقت املصاحف على رسم ياءين يف قوله يف الكهف 
ت هذه املواضع يف كتاب هجاء السنة بألف بعد الياء وحكى أبو حامت إن ورأي" املكر السيي"و" السييء

  .بألف صورةً وذلك خالف اإلمجاع وباهللا التوفيق" يهيا لكم"و" هيا لنا"يف بعض املصاحف و

  للهمزة  ذكر ما رسمت الياء فيه على مراد التليينباب 
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حدثنا أبو عبد اهللا الكسائي قال حدثنا جعفر بن حدثنا اخلاقاين قال االصبهاين قال : بالياء " اينكم"ذكر 
ويف " ائنكم لتشهدون"يف االنعام : بالياء والنون أربعة أحرف " اينكم"الصباح قال قال حممد بن عيسى 

  ".ائنكم لتكفرون"ويف حم السجدة " ائنكم لتأتون الرجال"ويف العنكبوت " ائنكم لتأتون الرجال"النمل 

ائنا "ويف الصافات " ائنا ملخرجون"يف طس النمل : بالياء والنون حرفان " اينا"قال حممد و" اينا"ذكر 
حدثنا فارس بن امحد قال حدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا حممد بن يوسف قال حدثنا " لتاركوا ءاهلتنا

ا اينا لتاركو"و" اينا ملخرجون"احلسني بن شريك قال حدثنا أبو محدون قال حدثنا اليزيدي قال كتبوا 
  .بالياء" ءاهلتنا

ائن لنا "و قال حممد عن نصري بن يوسف النحوي فيما اجتمعت عليه املصاحف كتبوا " :ائن لنا"ذكر 
  .بغري ياء" إن لنا الجرا"ويف الشعراء بالياء ويف االعراف " الجرا

    

حدثنا " نا وكنا تراباايذا مت"بالياء يف الواقعة وليس يف القرآن غريه " ائذا"قال حممد وكتبوا " : ائذا"ذكر 
امحد بن عمر قال حدثنا حممد بن امحد قال حدثنا عبد اهللا بن عيسى قال حدثنا قالون عن نافع يف سورة 

هي بياء مكتوبة هاهنا من بني القرآن وحدثنا امحد بن انس قال حدثنا طاهر بن غلبون قال " ايذا"الواقعة 
 قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد اهللا بن حممد قال حدثنا امحد بن انس

بياء ثابتة قال أبو عمرو وتتبعت انا ما بقي من هذا الباب يف مصاحف أهل املدينة " ايذا"قال يف الواقعة 
يف والصافات " وائفكا ءاهلة" ائن ذكرمت"والعراق االصلية القدمية اذ عدمت النص يف ذلك فوجدت فيها

وشبهه من لفظه بالياء وكذلك ذلك مرسوم يف كتاب هجاء السنة "مة يهدونائ"و" ائمة الكفر"و
مجيع ما يف سورة النمل من ذلك " اَءله مع اهللا"و" اءنك ألنت يوسف"ووجدت احلرف الذي يف يوسف

يف والنازعات بغري ياء وكذلك وجدت " اءنا ملردودون يف احلافرة"يف والصافات و" اءنك ملن املصدقني"و
واحلرف األول من العنكبوت مثله بغري ياء على إن " ِإنكم لتأتون"ي يف االعراف وهو قولهاحلرف الذ

نصري بن يوسف قد حكى إن احلرف الذي يف االعراف بالياء حدثنا خلف بن محدان قال حدثنا امحد بن 
حبرف " حشةانكم لتأتون الفا"حممد قال حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال رأيت يف اإلمام يف العنكبوت

قال أبو عمران ومما " افِإين مت"حبرفني وقال حممد بن عيسى"ائنكم لتأتون الرجال"واحد ورأيت الثاين
  .حيث وقع وباهللا التوفيق" يومئذ"و" لئن"و" لئال"رسم بالياء على مراد الوصل والتليني بامجاع قوله

  أو لبيان الهمزة  ذكر ما زيدت الواو في رسمه للفرقانباب 
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" أولوا"و" واويل" اولئكم"و" اولئك"اعلم إن كتاب املصاحف امجعوا على إن زادوا واوا بعد اهلمزة قوله

سأوريكم دار "حيث وقع ذلك ووجدت يف مصاحف أهل املدينة وسائر العراق" اوالِء"و" اولت"و
يف " وألصلّبنكم"لهيف األنبياء بواو بعد األلف واختلفت يف قو" سأوريكم ءايايت"يف االعراف و" الفاسقني

طه والشعراء ففي بعضها بإثبات واو بعد اهلمزة ويف بعضها بغري واو واجتمعت على حذف الواو يف 
احلرف الذي يف االعراف اخربين اخلاقاين عن حممد بن عبد اهللا األصبهاين بإسناده عن حممد بن عيسى 

  .واو وباهللا التوفيققال الذي يف طه والشعراء بالواو قال ومنهم من يكتبهما بغري 

  على لفظ التفخيم ومراد األصل  ذكر ما رسمت األلف واواباب 

ورمسوا يف كل املصاحف األلف واوا يف أربعة أصول مطردة وأربعة أحرف متفرقة فاألربعة األصول هي 
ف حيث وقعن واألربعة األحرف هي قوله يف االنعام والكه" الربوا"و" احليوة"و" الزكوة"و" الصلوة"
حدثت عن قاسم بن اصبغ " ومنوةَ"ويف والنجم " النجوِة"ويف املؤمن " كمشكوة"ويف النور " بالغدوة"

" الربوا"و" احليوة"و" الزكوة"و" الصلوة"قال حدثنا عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة قال كتب كتاب املصاحف 

" الغدوة"و" الزكوة"و" لصلوةا"بالواو وروى بشر بن عمر عن هارون عن عاصم اجلحدري قال يف اإلمام 

  .بالواو" الربوا"و

حيث وقع " يف صالم"و" عن صالم"و" على صالم"و" وما كان صالم"قال أبو عمرو فأما قوله 
حياتنا "يف النور وقوله " صالته وتسبيحه"يف سبحان و" وال جتهر بصالتك"يف االنعام و" قل إنّ صاليت"و

يف والفجر فمرسوم ذلك كله بغري وأو رمبا " حليايت"يف االحقاف و" يف حياتكم"حيث وقع و" الدنيا
رمست األلف يف بعض املصاحف وهو االكثر ورمبا مل ترسم وهو االقل كذا وجدت ذلك يف مصاحف 

اصلوتك "يف التوبة و" إنّ صلواتك سكن هلم"و" و صلوات الرسول"أهل العراق ووجدت يف مجيعها 
يف املؤمنون فهذه األربعة املواضع بالواو ورمبا اثبتت ألف بعد " م حيافظونعلى صلوا"يف هود و" تأمرك

على "يف الروم و" زكوةً"الواو يف بعضها ورمبا حذفت وكذلك وجدت يف عامتها الواو ثابتة يف قوله 
ختلف يف الروم فم" من ربا"يف الفرقان وأما قوله " وال حيوة"يف النحل و" حيوةً طيبةً"يف البقرة و" حياة

مرسوما بألف " مرضايت"حيث وقع و" مرضات اهللا"فيه وسيأيت ذلك بعد إن شاء اهللا ووجدت يف مجيعها 
  .على اللفظ وباهللا التوفيق

  على مراد االتصال أو التسهيل  ذكر ما رسمت فيه الواو صورةً للهمزةباب 
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ا ابن الصباح قال قال حممد بن عيسى اخربنا اخلاقاين قال حدثنا االصبهاين قال حدثنا الكسائي قال حدثن
كلها بالواو واأللف قال " نبؤا الذين"ويف التغابن " نبوأٌ عظيم"ويف ص " نبؤا الذين"االصبهاين يف إبراهيم 

قال أبو عمرو وكذلك رمسوا يف كل " نبأ"وكل ما يف القرآن على وجه الرفع فليس فيه واو وامنا هو 
" و يدرؤا"ويف النور " ال تظمؤا"وفيها " اتوكّؤا"ويف طه " يتفيؤا"نحل ويف ال" تفتؤا"املصاحف يف يوسف 

" أو من ينشؤا"ويف الزخرف " نبؤا اخلصم"حيث وقع ويف ص " ويبدؤا اخللق" قل ما يعبؤا"ويف الفرقان 

بالواو واأللف وقد تتبعت ذلك يف مصاحف أهل العراق " مجيع هذه املواضع" ينبؤا األنسن"ويف القيامة 
  .يتها ال ختتلف يف رسم ذلك كذلكفرأ

أو "و" تفتؤا"حدثنا فارس بن امخد قال حدثنا جعفر حممد قال حدثنا يونس قال قال يل ابن كيسة املقرئ 
قال "ويف االعراف وغريها " و يستهزأُ ا"مكتوبان بالواو قال أبو عمرو فاما قوله يف النساء " من ينشؤا

ويف هود " ظمأٌ"نون والثالثة أحرف اليت يف النمل وقوله يف التوبة حاشى احلرف األول من املؤم" املُأل
فمرسوم لك باأللف يف كل املصاحف وذلك على مراد االنفصال والتحقيق وكذلك رمسوا احلرف " مٌأل"

باأللف ال غري وذلك لئال جيمع بني واوين يف " نتبوأ من اجلنة"و" يتبوأ منها"الذي يف يوسف ويف الزمر 
  .الرسم

" فقال امللؤا"قال حممد بن عيسى االصبهاين وكتبوا احلرف األول الذي يف سورة املؤمنون " امللؤا"ذكر 

يايها "و" يايها امللؤا افتوين"و" يايها امللؤا اّىن اُلقي ايلَّ"بالواو واأللف وكذلك الثالثة املواضع يف النمل 
مد بن امحد قال حدثنا ابن االنباري قال كتبوا وما سوى ذلك باأللف من غري واو وحدثنا حم" امللؤا ايكم

بالواو ال غري والصواب ما قال حممد بن عيسى وقد روى بشر بن " فقال امللؤا"احلرف األول من املؤمنون 
  .عمر عن هارون عن عاصم اجلحدري إن االربعة يف اإلمام بالواو

جزؤا "ويف الزمر " ذلك جزؤا الظلمنيو"وفيها " امنا جزؤا الذين"قال حممد يف املائدة " :جزؤا"ذكر 
بالواو وذلك مخسة أحرف قال ومن " وذلك جزؤا الضلمني"ويف احلشر " جزؤا سيئة"ويف عسق " احملسنني

يعين " فله جزؤا احلسىن"زعم اا أربعة القى اليت يف الزمر ويف الكهف كتب يف مصاحف أهل العراق 
وذلك جزؤا من " وقد كتبوا يف مصاحف أهل العراق يف طه بالواو ويف مصاحف أهل املدينة بغري واو قال

احلرفان اللذان يف املائدة : بالواو ثالثة " جزاؤا"يعين بالواو وقال عاصم اجلحدري يف اإلمام " تزكى
  .واحلرف الذي يف عسق

ام هلم "ويف عسق " فيكم شركؤا"يف االنعام : بالواو حرفان " شركؤا"قال حممد و" شركؤا"ذكر 
  ".ؤاشرك
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  .يعين بالواو واأللف" ويف الشعراء فسيأتيهم انبؤا" فسوف يأتيهم انبؤا"قال حممد ويف االنعام " :انبؤا"ذكر 

من "ويف فاطر " علمؤا بين اسراءيل"قال أبو عمرو ويف مصاحف أهل العراق يف الشعراء " : علمؤا"ذكر 
  .سنةبالواو واأللف وكذلك رمسا يف كتاب هجاء ال" عباده العلمؤا

يف موضع الرفع واو حيث وقع قال أبو عمرو فيدخل يف ذلك " الضعفؤت"قال حممد و" :الضعفؤا"ذكر 
بالواو حرف يف " الضعفؤا"احلرف الذي يف إبراهيم والذي يف املؤمن وقد خالفه أبو جعفر اخلزار فقال 

  .ويف كتاب الغازي بن قيس بالواو واأللف" فقال الضعفؤا"إبراهيم 

أو أن نغعل يف امولنا ما "بالواو واأللف إال الذي يف هود " نشؤا"قال حممد وليس يف القرآن " :ؤانش"ذكر 
  ".نشؤا

بالواو حرف ليس يف القرآن غريه يف حم املؤمن " : دعؤا"وقال حممد عن أيب جعفر اخلزار " : دعؤا"ذكر 
  ".و ما دعؤا الكفرين"

من "ليس يف شيء منه واو الذي يف الروم " شفعاء"قال حممد وكل شيء يف القرآن " : شفعؤا"ذكر 
  .بالواو واأللف" شركائهم شفعؤا

ويف الدخان بالواو واأللف يف " بلؤا مبني"يف والصفات و" البلؤا املبني"قال حممد عن نصري " البلؤا"ذكر 
 للهمزة مجيعاملصاحف قال أبو عمرو ورمست األلف بعد الواو يف هذه املواضع ألحد معنيني اما تقوية

خلفائها وهو قول الكسائي وام على تشبيه الواو اليت هي صورة اهلمزة يف ذلك بواو اجلمع من حيث 
  .وقعتا طرفا فاُحلقت األلف بعدها كما احلقت بعد تلك وهو قول أيب عمرو بن العالء والقوالن جيدان

    

" انا برَءؤا منكم"ملمتحنة قال أبو عمرو واتفقت املصاحف على رسم واو وألف بعدها يف قوله يف ا

وذلك على مراد التليني ومل " قل أؤنبئّكم"وكذلك اتفقت على رسم واو بعد اهلمزة يف آل عمران يف قوله 
وذلك على إرادة التحقيق وكراهة اجتماع " اُءلقي الذكر"و" اُءنزل عليه"يرمسوها يف نظائر ذلك حنو 

  .عا وباهللا التوفيقألفني واهلمزة قد تصور على املذهبني مجي

  ذكر الهمزة وأحكام رسمها في المصاحفباب 

ساكنة ومتحركة فأما الساكنة فتقع من الكلمة وسطا وطرفا وترسم يف :اعلم إن اهلمزة ترد على ضربني 
املوضعني بصورة احلرف الذي منه حركة ما قبلها ألا به تبدل يف التخفيف فأن كانت احلركة فتحة 

البأس، والبأساء، والضأن، ومن كأس، ويف شأن، وشأم، ودأبا، وكدأب، واقرأ، وإن "رمست ألفا حنو 
انبئهم، ونبئنا، وجئت، وجئنا، وشئت، وشئنا، "وشبه وإن كانت كسرة رمست ياء حنو " يشأ، وام مل ينبأ
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، ويؤفك، املؤمنون، واملؤمنون"وشبهه وان كانت ضمة رمست واو حنو " ولَمِلئْت، ونبئ، وهيئ، ويهيء
  .وأما املتحركة فتقع من الكحلمة ابتداًء ووسطا وطرفا. وشبه" ويؤفك، ويؤفكون، وتسؤكم، ولؤلؤ

فأما اليت تقع ابتداًء فاا ترسم باي حركة وحتركت من فتح أو كسر أو ضم الفا ال غري ال ختفف رأسا 
ذلك على صورة واحدة من حيث كان التخفيف يقرا من الساكن والساكن ال يقع أوال فجعلت ل

واقتصر على األلف دون الياء والواو من حيث شاركت اهلمزة يف املخرج وفارقت اختيها يف اخلفّة وذلك 
امر، واخذ، وامحد وايوب، وإبراهيم، وإمساعيل، واسحق، واال، وإذ، وإذا، وأُنزل، واملى، واولئك، "حنو 

سأَصرف، وفبأي، وافأنت، وبأنه، "ائد حنو وشبهه وكذلك حكمها إن اتصل ا حرف دخيل ز" وأوحى
ه، وسأُنزل، وُألقطّنن، وبامين، وإليلف قريش، ولَبِإمام، وفُألمه، وكأيوشبه"وكأن .  

واما اليت تقع وسطا فأا مل تنفتح ويكسر ما قبلها أو ينضم أو تنضم وينكسر ما قبلها ترسم بصورة 
آلا به ختفف فأن كانت حركتها فتحة رمست الفا حنو احلرف الذي منه حركتها دون حركة ما قبلها 

وشبهه وإن كانت كسرة رمست " سألتم، وسأل، ورأيت، ورأوك، وبدأكم، وأنشأكم، وفقرأه ، ولتقرأه"
يذرؤكم، "وشبهه وإن كانت ضمة رمست واو حنو " يئس، ويئسوا، وفال تبتئس، وسئل، وسئلوا"ياء حنو 

هه فأن انفتحت وانكسر ما قبلها أو انضم أو انضمت وانكسر ما قبلها وشب" ويكلؤكم، وتؤزهم، ونقرؤه
صورت بصورة احلرف الذي منه تلك احلركة دون حركتها ألا به تبدل يف التخفيف فترسم مع الكسرة 

اخلاطئة، وناشئة، وليبطّئن، وموطئاً، وخاسئاً، "ياء ومع الضمة واوا فاملفتوحة اليت قبلها كسرة حنو 
الفؤاد، وبسؤال، ويؤده، ويؤلف، ومؤجال، ومؤذّن، "وشبه واليت ضمة حنو " كم، وشانئك، وملئتوننشئ

وشبهه وهذا مع كون " انبئكم، وال ينبئك، وسنقرئك"واملضمومة اليت قبلها كسرة حنو " وهزؤاً، وكفؤاً
 آلا تذهب  مل ترسم خطا-حرف صحة كان أو حرف علّة-ما قبل املتوسطة متحركا وإن كان ساكنا 

يسئل، ويسئلون، وال جتئروا، وجيئرون، وال "من اللفظ إذا خففت اما بالنقل وإما بالبدل وذلك حنو 
وكذلك سوءة، وسؤتكم، وشيئا، سيئت، " يسئم، ويسئمون وفسئلْ، وسئلْهم، واملشئمة، وجزءاً

قع ألف وال املكسورة إذا وقع وشبهه وكذا الترسم املفتوحة خطأ إذا و" وبريئون، وهنيئا مريئا، وبريئا
بعدها ياء وال املضمومة إذا وقع بعدها واو لئال جيتمع يف الكتابة الفان وياءان واو وان فاملفتوحة حنو 

خسئني "وشبهه واملكسورة حنو " ءامن، وءادم، وءازر، وشنئانو ، لن تبؤءا، ورءا، وونئا، ورءاك ، وفرءاه"
يئوده، ويئوسا، وليئوس، وفدرءوا، ومربءون، "واملضمومة حنو وشبه " ز خطئني، ومتكئني، واسراءيل

أبناءنا، "وشبهه وإذا كان الساكن الواقع قبلها الفا وانفتحت مل ترسم خطأ أيضا حنو " وبرءوسكم
وشبهه فأن انضمت رمست واوا وإن انكسرت " ونساءنا، وما جائناو ابناءكم، ونساءكم، ولقد جاءكم

من ءابائهم، وإىل "وشبهه واملكسورة حنو " ءاباؤكم، وابناؤكم، واولياؤه"رمست ياء فاملضمومة حنو 
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  .و شبهه وقد ذكرنا هذا يف فصل مفرد قبل"نسائكم، وإىل اوليائكم، وبئابائنا

    

واما اليت تقع طرفا فأا ترسم إذا حنرك ما قبلها بصورة احلرف الذي منه تلك احلركة باي حركة حتركت 
بدأ، ومن سبإ، وبنبِإ، واملُأل، ويستهزأ، "قوته فأن كانت احلركة فتحة رمست الفا حنوهي ألا به ختفف ل

فرئ واستهزئ، ولكل امرئ، ومن شطئ، ويستهزئ، "وسبهه وإن كانت كسرة رمست ياء حنو " ونتبوأ
وشبهه فأن سكن " إن امرؤا، واللؤلؤ، ولؤلؤ"وشبهه وإن كانت ضمة رمست واوا حنو " ويبدئ، وتبوئ

 ام ترسم خطا لذعاا من اللفظ إذا -حرف سالمة كان ذلك الساكن أو حرف مد ولني-قبلها ما 
اخلبَء، وبني املرء، وملء االرض، وحزء ، وشيء، والسوء، واملُِسئ، وبالسوء، "خففت وذلك حنو 

ذا قياس وشبهه قال أبو عمرو فه" وبرئ، وقُروِء، وشاء، وجاء، ويشاء، واملاء، ومن املاء، وماء، وسواء
رسم اهلمزة يف مجيع أحواهلا وحركاا وقد جاءت حروف يف الرسم خارجة عن ذلك ملعان وهي 

  .مذكورة يف مواضعها من األبواب وباهللا التوفيق

  على اللفظ  ذكر ما رسم باأللف من ذوات الياءباب 

الياء على مراد اإلمالة اعلم إن املصاحف اتفقت على رسم ما كان من ذوات الياء من األمساء واألفعال ب
املوتى، "وتغليب األصل وسواء اتصل ذلك بضمري أو مل يتصل أو لقي ساكنا أو متحركا وذلك حنو 

والسلوى، واملرضى، واألسرى، وشتى، وصرعى، وطوىب، واحلسىن، ولليسرى، وللعسرى، والبشرى، 
جمريها، ومرسيها، وموسى، وعيسى، واحدى، واحديهما، واحديهن، وبشريكم، ويف اخريكم، و

واهلدى، واهلوى، والعمى، وادىن، وازكى، وارىب، وهدى، وفىت، وموىل، ومصلّى، ومصفّى، ومسمى، 
وقرى، وعمى، وغزى، وآىب، وسعى، ورمى، ويتلى، وتدعى، والتعرى، وايكم، واريكم، واتيها، 

 رسم ذلك باأللف فاالصل وشبه إال يف اصل مطّرد وسبعة أحرف فأن املصاحف مل ختتلف يف" واليصليها
الدنيا، والعليا، والرؤيا، ورؤياك، ورؤياي، واحلوايا، "املطرد هو ما وقع قبل الياء فيه ياء أخرى حنو قوله

وما كان مثله " وفأحيا به، وأحياهم، وأحياكم، أحياها، وحمياهم، ومنوت، وحنيا، وامات واحيا، وحمياي
رة على اني وجدت يف املصاحف املدينة واكثر الكوفية حيث وقع كراهة اجلمع بني ياءين يف الصو

يف يوسف بغري ياء وال ألف وكذلك وجدت فيها " يبشرى"والبصرية ليت كتبها التابعون وغريهم 
كذلك ووجدت ذلك يف اكثرها " مثوى"و" حمىي"و" هدى"يف الشمس ووجدت يف بعضها " وسقيها"

  .بغري ألف وال ياء" سقيها"و" يا بشراي"و" حميي"وبالف " هداي"باأللف ويف كتاب الغازي بن قيس 

حدثنا حممد بن على قال حدثنا ابن االنباري قال حدثنا إدريس قال حدثنا خلف قال مسعت الكسائي 
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" الدنيا"باأللف للياء اليت يف احلرف فكرهوا إن جيمعوا بني الياءين قال وكذلك " احيا"يقول امنا كتبوا 

" بغالم امسه حيىي"و" حيىي خذ الكتب"و" و حيىي وعيسى"إذا كان امسا حنو قوله " ىيحي"فأما قوله " العليا"و

وال "وقوله يف طه وسبح " وحيىي من حي عن بينة"وشبهه من لفظه وقوله يف االنفال " وشبه امسه حيىي
 بغري ياء وال حيث وقع" خطيهم"و" وخطيكم" خطينا"فان ذلك مرسوم بالياء على اإلمالة فأما قوله " حيىي

  .ألف ويف اكثر املصاحف األلف اليت بعد الطاء حمذوفة أيضا

أنه "ويف احلج " إىل املسجد األقصا"ويف سبحان " و من عصاين"وأما السبعة األحرف فأوهلا يف إبراهيم 
ورسم ذلك " طغا املاء"ويف احلاقة " سيماهم"ويف الفتح " من اقصا املدينة"ويف القصص ويس " من تواله

كذلك على مراد ليس يف القرآن غريه وقد تأملت ذلك يف مصاحف أهل العراق وعريها فلم اجد ذلك 
  .باأللف" رسلنا تترا"و" كلتا اجلنتني"فيها إال بالياء كاحلرف الذي يف والنازعات سواء ووجدت فيها 

" ياسفى"و" حيسرتى"و" ىيويلْت"بالياء وكذلك رمسوا " حتى"و" إىل"و" على"ورمسوا يف كل املصاحف 

  .حيث وقعن" يلى"و" عسى"و" متى"اليت مبعىن كيف و" أىنَّ"و

حدثنا حممد بن علي قال حدثنا حممد بن القسم قال حدثنا ادريس قال حدثنا خلف قال مسعت الكسائي 
لدى "كتبت يف يوسف بألف قال أبو عمرو واتفّقت املصاحف على ذلك واختلفت يف " لدا الباب"يقول 

يف املؤمن فرسم يف بعضها بالياء ويف بعضها باأللف واكثرها على الياء وقال املفسرون معىن " حلناجرا
فلذلك فرق بينهما يف الكتابة وقال النحويون املرسوم باأللف على " يف"يف غافر " عند"الذي يف يوسف 

  .كذلك" اىلّ"و" على"م اللفظ واملرسوم بالياء النقالب األلف ياًء مع االضافة إىل املكنى كما رس

    

" إىل"و" لدى"و" على"حدثنا اخلاقاين قال حدثنا امحد املكي قال حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال 

فاجلمهور األعظم بالياء ورأيتها يف بعض املصاحف باأللف قال أبو عمرو " حتى"كتنب مجيعا بالياء وأما 
  .ال عمل على ذلك ملخلفة اإلمام ومصاحف األمصاروقد رأيتها أنا يف مصحف قدمي كذلك باأللف و

وحدثنا حممد بن علي قال حدثنا حممد بن القسم قال حدثنا حممد بن القسم حدثنا أيب قال حدثنا أبو 
" حتا"جعفر النصييب قال حدثنا ليمس بن جرير قال حدثنا سعيد بن زيد قال كتب اليوب كتابا فكتبت 

 وقال عاصم اجلحدري رأيت يف مصحف عثمان بن عفان رضي اهللا عنه "حىت" "حتا"بالف فقال اجعلْ 
" جاءم رسلهم"و" وللرجال"وقال الكسائي رأيت يف مصحف أيب بن كعب " طيب" "ما طاب لكم"

" جيام" "جاءم"و" جيا" "جاء"وقال أبو حامت يف مصحف أهل مكة " وجيا"وجاء امر ربك "جيام"و

مرو ومل جند ذلك كذلك مرسوما يف شيء من مصاحف أهل االمصار وباهللا كتبتا على االصل قال أبو ع
  .التوفيق
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  ذكر ما رسم بالياء من ذوات الواو لمعنىباب 

واتفقت املصاحف على رسم ما كان من األمساء واالفعال من ذوات الواو على ثالثة أحرف باأللف 
" جنا"و" بدا"و" دعا"و" عفا"و" خال"و" ا أحٍدأب"و" سنا" "شفا" "الصفّا"المتناع االمالة فيه وذلك حنو 

ويف طه " بأسنا ضحى"إال احد عشر حرفا فاا رمست بالياء فاول ذلك يف االعافراف " لعال"و" عال"و
يف احلرفني " ضحيها"و" دحيها"ويف والنازعات " ما زكى منكم"ويف النور " وآن يحشر الناس ضحى"

وذلك على " والضحى والّيل إذا سجى"ويف والضحى "  طحيهاما"و" تليها"و" وضحيها"ويف الشمس 
وجه االتباع ملا قبل ذلك وما بعده مما هو مرسوم بالياء من ذوات الياء لتأيت الفواصل على صورة واحدة 

  .وباهللا التوفيق

  لمعنى وما أثبتت فيه على األصل  ذكر ما حذفت إحدى الالمين في الرسمباب 

ت على حذف احدى الالمني لكثرة االستعمال ولكراهة اجتماع صورتني اعلم إن املصاحف اجتمع
" اّاليت يأتني"و" اّاليت ارضعنكم"و" التي"و" الذان"و" الذَين"و" الذين"و" الّذي"و" الّيل"متفقتني يف قوله 

وفة وشبه من لفظه يف مجيع القرآن حيث وقع واحملذ" اّالئي يئسن"و" اّالئي يظهرون"و" االيت دخلتم"و
عندي هي الالم االصلية وجائز إن تكون الم املعرفة لذهاا باالدغام وكوا مع ما ادغمت فيه حرفا 

واحدا واألول اوجه المتناعها من االنفصال من مهزة الوصل فلم حتذف لذلك واتفقت املصاحف بعد 
" اللغو"و" من اللعبني"و" اللعنة"و" اللعنون"ذلك على اثبات الالمعني معا على األصل يف قوله تعاىل 

حيث وقعت هذه الكلم " اللواّمة"و" اللطيف"و" واللهِب" اللمم"و" اللت والعزي"و" اللؤلؤ"و" اللهو"و
حيث وقع وقد أنعمت النظر يف هذا " اّللهم"بأعينها وكذلك مها مثبتان يف أسم اهللا عز وجل ويف قوله 
  .على ما اثبته وباهللا التوفيقهذا الباب يف مصاحف أهل العراق وغريها فوجدت ذلك 

على األصل والموصولة  ذكر ما رسم في المصاحف من الحروف المقطوعةباب 
  على اللفظ 

حدثنا حممد بن علي قال حدثنا ابن االنباري قال ومجيع ما يف كتاب اهللا عز وجل : بالنون" آن آل"ذكر 
ويف " إن ال يقولوا"وفيها " ان ال اقول"عراف فهو بغري نون إال عثرة أحرف فأوهلا يف اال" اال"من قوله 

إن "ويف احلج " إن ال تعبدوا إال اهللا اين اخاف"و" وان ال اله إال هو"ويف هود " إن ال ملجأ من اهللا"التوبة 
إن "ويف املمتحنة " وان ال تعلوا على اهللا"ويف الدخان " إن ال تعبدوا الشيطن"ويف يس " ال تشرك يب شيئا

  .فهذه املواضع بالون" إن ال يدخلنها اليوم"ويف ن والقلم " هللا شيئاال يشر كن با
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قال حممد بن عيسى حدثين اسحق بن احلجاج املقريء قال حدثنا عبد الرمحن بن أيب محاد قال مسعت 
  .مقطوعة يف عشرة أمكنة فذكرها" آن ال"محزة وابا حفص اخلزاز يقوالن 

    : بالنون" ِمن ما"ذكر 

 قال اخربنا االصبهاين قال حدثنا الكسائي قال حدثنا ابن الصباح قال حممد بن عيسى اخربنا اخلاقاين
من ما ملكت امينكم من "ويف الروم " فمن ما ملكت امينكم"يف النساء : مقطوعة ثالثة أحرف" فمن ما"

بهه من وش" من ماٍء"و" من مال اهللا"قال أبو عمرو فاما قوله " من ما رزقنكم"ويف املنافقني " شركاء
ممن "و" ممن منع"حنو قوله " من"على اسم ظاهر فمقطوع حيث وقع فاما إذا دخلت على " ِمن"الدخول 

  ".ِمم خِلق"وشبهه فال خالف منه وكذا كتبوا " ممن معك"و" ممن دعا"و" ممن كذب"و" افترى

غري نون إال حرفا فهو ب" عما"قال أبو عمرو وكل ما يف كتاب اهللا عز وجل من ذكر ": عن ما"ذكر 
فانه بالنون حدثنا فارس بن امحد املقريء قال حدثنا جعفر ابن " عن ما نهوا عنه"واحدا يف االعراف قوله 

امحد قال حدثنا حممد بن الربيع وحدثنا اخلاقاين قال حدثنا امحد بن اسامة قال حدثنا أيب قاال حدثنا 
" ما"وحدها و" عن"يف الكتاب " ما وا عنهعن "يونس بن عبد األعلى قال قال يل علي بن كيسة 

حرفان ومل يقطع يف كتاب اهللا " عن ما وا عنه"وحدها حدثنا حممد بن علي قال حدثنا ابن االنباري قال 
  .عز وجل غريمها

قال حممد بن عيسى عن اسحق بن احلجاج عن عبد الرمحن بن أيب محاد عن محزة بن ": وِان ما"ذكر 
وان "بالنون إال حرفا واحدا يف الرعد " وان ما"فص اخلزاز ليس يف القرآن حبيب الزيات وايب ح

يف " ما" "ان"وحدثنا حممد بن علي قال حدثنا لنب االنباري قال حدثنا ادريس قال مل يقطع من " مانِرينك
  ".وان مانرينك"املصحف إال حرف واحد يف آخر سورة الرعد 

بغري نون ويف القصص " فاّمل يستجيبوا لكم" املصاحف يف هود قال أبو عمرو وكتب يف كل": فَامل"ذكر 
بالنون قاله لنا حممد بن امحد عن ابن االنباري وقاله حممد عن نصري يف اتفاق " فأن مل يستجيبوا لك"

  .املصاحف

يف الكهف : بغري نون يف موضعني" آن لن"قال لنا حممد بن أمحد عن ابن االنباري وكتب " : آن لن"ذكر 
بالنون وقاله محزة وأبو " اّن لن"وما سوى ذلك هو " الّن جنمع عظامه"ويف القيامة " ن جنعل لكم موعداالّ"

وذكره الغازي يف كتابه بالنون " أَلّن حتصوه"حفص اخلزاز وقال حممد بن عيسى وقال بعضهم يف املزمل 
ها بالنون حيث وقع إال بكسر" ِإن مل"بفتح اهلمزة و" أن مل"قال أبو عمرو وكتب يف مجيع املصاحف 

  .احلرف الذي يف هود وقد ذكرناه

  ".عن من"ذكر 
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" عن من توىل"ويف والنجم " ويصرفه عن من يشاء"قال أبو عمرو وكتبوا يف كل املصاحف يف النور 

  .فموصالن بال خالف" عم يتساَءلون"و" عما قليل"بالنون وليس يف القرآن غريمها فاما قوله 

  .بامليم" آم من"ذكر 

فهو يف املصحف موصول االّ " آم من"قال حممد بن عيسى وابن االنباري وكل ما يف القرآن من ذكر 
ويف التوبة " ام من يكون عليهم وكيال"يف النساء : أربعة أحرف كتبت يف املصحف مقطوعة يعين مبيمني

 وحدثنا حممد بن امحد "ام من يأتى َءامنا"ويف فصلت " ام من خلقنا"ويف والصافات " ام من اسس بنينه"
ام الذي "هو يف املصحف حرف واحد معناه " اما اشتملت عليه"قال حدثنا ابن االنباري قال وقوله 

  ".اشتملت

مقطوعا أحد عشر حرفا وقد اختلفوا فيها يف " يف ما"قال حممد بن عيسى وعدوا : مقطوع" يف ما" ذكر 
ليبلوكم يف ما "ويف االنعام " ليبلوكم يف ما ءاتكم"ائدة ويف امل" يف ما فعلن يف أنفسهن من معروف"البقرة 
يف ما افضتم "ويف النور " يف ما اشتهت أنفسهم"ويف االنبياء " قل ال أجد يف ما اوحى ايلّ حمرما"و" ءاتكم

وفيها " يف ماهم فيه خيتلفون"ويف الزمر " يف ما رزقنكم"ويف الروم " يف ما ههنا امنني"ويف الشعراء " فيه
قال منهم من يصلها كلها " وننشئكم يف ما ال تعلمون"ويف الواقعة " يف ما كانوا فيه خيتلفون"ضا أي

وروى حممد بن حيىي عن سليمن بن داود عن بشر بن عمر " يف ما ههنا ءامنني"ويقطع اليت يف الشعراء 
ع ذا ام وصل ذا امنا هو عن معلّى قال كنا إذا سألنا عاصما عن املقطوع والوصول قال سواء ال ابايل اُقط

  .هجاء قال أبو عمرو واحسبه يريد املختلف يف رمسه من ذلك دون املتفق على رمسه منه

    ": اَينما"ذكر 

امنا يوجهه "ويف النحل " فاينما تولوا فثم وجه اهللا"يف البقرة : موصولة ثالثة أحرف" اينما"قال حممد 
قال وقد اختلفوا فيه فمنبم من يعد اليت يف البقرة واليت يف " تم تعبدوناينما كن"ويف الشعراء " الءيأت خبري

وقال أبو حفص " اينما ثُقفوا اُخذوا"ويف األحزاب " اينما تكونوا يدر ككم املوت"النحل واليت يف النساء 
و فاما موصولة أربعة أحرف فذكر اليت يف البقرة والنحل والشعراء واالحزاب قال أبو عمر" اينما"اخلزاز 

يف " مهما"يف البقرة والنساء وقوله " نعما"يف املوضعني فمقطوع وأما قوله " وحيث ما"قوله يف البقرة 
يف احلجر فموصول يف مجيع املصاحف حدثنا حممد بن علي قال حدثنا ابن " رمبا يود"االعراف وقوله 

" نعم الشيء"حرفان ألن معناه " نعما"االنباري قال حدثنا ادريس قال حدثنا خلف قال قال الكسائي 

  .قال وكتبا بالوصل

" إن ما توعدونَ ألت"مقطوعة يف موضع واحد يف االنعام " إن ما"قال أبو عمرو وكتبوا ": ِانْ ما"ذكر 

حدثنا فارس ابن حممد املقرئ فال حدثنا جعفر بن امحد قال حدثنا حممد بن الربيع وحدثنا اخلاقاين قال 
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امنا " قال حدثنا أيب قاال حدثنا يونس ابن عبد االعلى قال قال يل علي بن كيسة حدثنا امحد بن اسامة
وحدها ليس يف القران غريها قال لنا ذلك حممد ابن االنباري " ما"وحدها و" ِانّ"يف الكتاب " توعدون

  .وقاله حممد بن عيسى عن اسحق عن ابن أيب محاد وعن محزة وايب حفص

واَنّ ما "يف احلج ويف لقمان : مقطوعة يف موضعني"ان ما" عيسى وكتبوا قال حممد بن": اَنّ ما"ذكر 
فهما " ِانما عند اهللا"ويف النحل " اَنما غنمتم"ال غري قال أبو عمرو فاما قوله يف االنفال " يدعون من دونه

لك يف مصاحف أهل العراق موصالن ويف مصاحفنا القدمية مقطوعان واالول اّثْبت وهو إال كثر وكذ
" كانما يساقون"رسمهما الغازي بن قيس يف كتابه موصولني قال أبو عمرو وكتبوا يف مجيع املصاحف 

وما اشبهه من لفظه موصوال حرفا واحدا حدثنا حممد بن علي قال حدثنا " فكأنما خر"و" كانما يصعد"و
  ".اَمنا غنمتم: واحد ابن االنباري قال حدثنا ادريس عن خلف عن الكسائي قال كتب بالوصل حرف

بئسما اشتروا به "موصولة لثالثة أحرف يف البقرة " بئسما"قال حممد بن عيسى و": بئس ما"ذكر 
قال أبو عمرو وقال " بئسما خلفتموين"ويف االعراف " قل بئسما يأمركم به امينكم"وفيها أيضا " أنفسهم

  .حممد بن عيسى يف موضع آخر كلما يف اوله الم فهو مقطوع

" ويف إبراهيم " كل ما ردوا إىل الفتنة"يف النسء : مقطوع حرفان" كل ما"قال حممد و": كل ما"ر ذك

قال منهم من يصل اليت يف النساء حدثنا حممد بن علي قال حدثنا حممد بن القسم " من كل ما سألتموه
  . القرانمنقطعة يف" كل ما"قال حدثنا حممد بن حيىي عن ابن سعدان قال يف مصحف عبد اهللا 

بالقطع على مراد " قال ابن ام"قال أبو عمرو وكتبوا يف كل املصاحف يف االعراف ": ابن اُمِ"ذكر 
  .بالوصل كلمة واحدة على مراد االتصال قاله لنا حممد عن ابن االنباري" يبنؤم"االنفصال وكتبوا يف طه 

 موضعني يف القصص بوصل الياء بالكاف قاله لنا يف" ويكانه"و" ويكان اهللا"وكتبو أيضا ": ويكَأَنّ"ذكر 
  .حممد ابن االنباري

يف ص بقطع التاء من احلاء وحدثنا خلف بن إبراهيم " والت حني مناص"وكتبوا ": والت ِحني"ذكر 
قال حدثنا امحد بن حممد قال حدثنا علي ابن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال يف اإلمام مصحف 

قال أبو عمرو ومل جند ذلك " حني"التاء متصلة ب " والحتني مناص" رضي اهللا عنه عثمان بن عفان
كذلك يف شيء من مصاحف أهل األمصار وقد رد ما حكاه أبو عبيد واحد من علما إذ عدموا وجدوا 
ذلك كذلك يف شيء من املصاحف القدمية وغريها قال لنا حممد بن علي قال لنا ابن االنباري كذلك هو 

والت حني "وقال نصري اتفقت املصاحف على كتاب " حني"صاحف اجلدد والعتق بقطع التاء م يف امل
  .بالتاء يعين منفصلة" مناص

  .يف والصفات بقطع الالم من الياء" على ال ياسني"قال أبو عمرو وكتبوا يف مجيع املصاحف 
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اقاين عن امحد عن علي أيب عبيد موصلني من غري ألف بعد الواو قاله لنا اخل" كالوهم أو وزنوهم"وكتبوا 
  .وباهللا التوفيق

  على األصل أو المراد التوصيل  ذكر ما رسم في المصاحف من هاءات التأنيثباب 

  ذكر الرحمة

    

حدثنا حممد بن امحد قال حدثنا حممد بن القسم النحوي قال وكل ما يف كتاب اهللا عز وجل من ذكر 
ويف االعراف " أولئك يرجون رمحت اهللا"يف البقرة : فهو باهلاء يعين يف الرسم إال سبعة أحرف" الرمحة"
ويف " ر رمحت ربكذك"ويف مرمي " رمحت اهللا وبركاته"ويف هود " إنّ رمحت اهللا قريب من احملسنني"

ورمحت ربك خري مما "وفيها " أهم يقسمون رمحت ربك"ويف الزخرف " ايل أثار رمحت اهللا"الروم 
  ".جيمعون

و "يف البقرة : فهو باهلاء إال أحد عشر حرفا " النعمة"وقال وكل ما يف كتاب اهللا عز وجل من ذكر 
" اذكروا نعمت اهللا عليكم إذ كنتم اعداًءو "ويف آل عمران " اذكروا نعمت اهللا عليكم وما انزل عليكم

" امل تر إىل الذين بدلوا نعمت اهللا كفرا"ويف إبراهيم " اذكروا نعمت اهللا عليكم إذ هم قوم"ويف املائدة 

يعرفون نعمت "وفيها " و بنعمت اهللا هم يكفرون"ويف النحل " و إن تعدوا نعمت اهللا ال حتصوها"وفيها 
اذكروا نعمت اهللا عليكم "ويف فاطر " يف البحر بنعمت اهللا"ويف لقمان "  نعمت اهللاوفيها واشكروا" اهللا
  ".بنعمت ربك"ويف الطور " هل

  ذكر السنَّة

فقد مضت :فهو باهلاء إال مخسة احرف، يف األنفال " السنة"قال وكل ما يف كتاب اهللا عز وجل من ذكر 
" ن جتد لسنت اهللا تبديال ولن جتد لسنت اهللا حتويالإال سنت فل"ويف فاطر ثالثة أحرف " سنت األولني

  ".سنت اهللا اليت قد خلت"ويف املؤمن 

  ذكر المرأة

إذ قالت "يف آل عمران : فهو باهلاء إال سبعة أحرف" املرأّة"قال وكا ما يف كتاب اهللا عز وجل من ذكر 
ويف " ز الئن حصص احلققالت امرأت العزي"وفيها " ويف يوسف امرأت العزيز تراود" امرأت عمران

  ".وامرأت فرعون" امرأت نوح وامرأت لوط"ويف التحرمي " و قالت امرأت فرعون"القصص 
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  ذكر الكلمة

على لفظ واحد فهو باهلاء إال حرفا " الكلمة"قال أبو عمرو وكل ما يف كتاب اهللا عز وجل من ذكر 
لعراق اتفقت على رمسه بالتاء ورمسه فأن مصاحف أهل ا" ومتت كلمت ربك احلسىن"واحدا يف األعراف 

وفيها " ومتت كلمت ربك على الذين فسقوا"الغازي بن قياس يف كتابه باهلاء فأما قوله يف االنعام 
فأين وجدت احلرف الثاين من يونس يف " حقّت كلمت ربك"ويف غافر" كلمت ربك ال يؤمنون"

لها وهذه املواضع الربعة تقرأ باجلمع واإلفراد مصاحف أهل العراق باهلاء وما عداه بالتاء من غري ألف قب
وحدثنا ابن خاقان قال حدثنا امحد املكي قال حدثنا علي أبو عبيد بإسناده عن أيب الدرداء إن احلرف 

على اجلمع قال أبو عمرو ووجدته أنا يف مصاحف " كلمات"الثاين من يونس ف مصاحف أهل الشام 
وروى حممد بن حيىي عن سليمان بن داود عن بشر بن عمر عن معلّى بالتاء على قرأم " كلمت"املدينة 

فقال اليت يف االنعام تاء واليت يف االعراف هاء وقال حممد " كلمت ربك"الوراق قال سألت عاصما عن 
بالتاء ثالثة فذكر الذي يف االنعام واألول من يونس والذي يف غافر وقال " كلمت"بن عيسى عن نصري 

احف إا اختلفت يف الذي يف غافر ففي بعضها بالتاء ويف بعضها باهلاء وحدثنا حممد بن يف اختالف املص
بالتاء ثالثة أمكنة فذكر الذي يف االعراف " الكلمة"امحد قال حدثنا ابن االنباري إن املرسوم من ذكر 

 انا االربعة واالول من يونس والذي يف املؤمن وقال غريه هي أربعة وزاد الثاين من يونس وكذلك وجدت
االحرف يف املصاحف املدينة وحدثنا أبو الفتح قال حدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا عمر بن يوسف قال 

يف األول من يونس ويف غافر بالتاء قال " كلمت"حدثنا احلسني ابن شريك قال حدثنا اليزيدي قال كتبوا 
  .ه على ما اثَبتهأبو عمرو وملا وقع هذا االختالف تتبعت ذلك يف املصاحف فوجدت

  ذكر اللّعنه

فهو باهلاء االّ حرفني يف آل عمران " اللعنه"قال ابن االنباري وكل ما يف كتاب اهللا عز وجل من ذكر 
  ".أَنّ لعنت اهللا عليه"ويف النور " فنجعل لعنت اهللا على الكذبني"

  ذكر المعِصية

ومعصيِت " باهلاء االّ حرفني يف اادلة فهو" املعصية"قال وكل ما يف كتاب اهللا عز وجل من ذكر 
قال أبو عمرو وكالذي رويناه عن ابن االنباري يف رسم هذه التاءات روى " معصيت الرسول"و" الرسول

  .حممد بن عيسى عن نصري سواء
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  ذكر حروف منفردة من هذا الباب 

    

 كتاب اهللا عز وجل من ذكر حدثنا أبو مسلم حممد بن امحد قال حدثنا حممد بن القسم قال وكل ما يف
قال وكل ما يف كتاب اهللا عز وجل " ِانْ شجرت الزقوم"فهو باهلاء االّ حرفا واحدا يف الدخان " الشجرة"

قال وكل ما يف كتاب " قرت عني يل ولك"فهو باهلاء االّ حرفا واحدا يف القصص " قُرة عني"من ذكر 
قاالبو عمرو " من مثرت من اكمامها"حرفا واحدا يف فصلت الثمرة فهو باهلاء االّ "اهللا عز وجل من ذكر 

بالتاء قال أبو عمرو وكل ما يف " بقيت اهللا لكم"وهذا خيتلف فيه باجلمع واالفراد قال وكتبوا يف هود 
وكل ما يف " وجنت نعيم" فهو باهلاء االّ حرفا واحدا يف الواقعة " اجلنة"كتاب اهللا عز وجل من ذكر 

لوال أنزل عليه ءايت من "فهو باهلاء االّ حرفا واحدا يف العنكبوت " ءاية"وجل من ذكر كتاب اهللا عز 
ويف فاطر " ءايت للسائلني"وهذا أيضا يقرأ باجلمع واالفراد وكتبوا يف كل املصاحف يف يوسف " ربه

واالفراد بالتاء وهذه املواضع تقرا أيضا باجلمع " كأنه مجلت صفر"ويف املرسالت " على بينت منه"
يف " ذات جة"يف املوضعني و" هيهات هيهات"حيث وقعا و" يأبت"و" مرضات اهللا"وكذلك رمسوا 

يف ص " الت مناص"يف الروم و" فطرت اهللا"حيث وقع و" بذات الصدور"و" ذات الشوكة"النمل و
  .يف التحرمي بالتاء يف اجلميع" مرمي ابنت عمران"يف والنجوم و" اللت والعزى"و

ثنا فارس بن امحد املقرئ قال حدثنا جعفر بن حممد البغدادي قال حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا حد
" بقيت اهللا"احلسني بن شريك قال حدثنا أبو محدون قال حدثنا اليزيدي قال كتبوا يعين يف املصاحف 

على "فاطر يف احلرف األول من وينس ويف " كلمت ربك"يف املوضعني و" غيبت اجلب"و" فطرت اهللا"و
بالتاء وروى مضر بن حممد عن اسحق بن احلجاج عن " إن شجرت الزقوم"و" من مثرت"و" بينت منه

يف السجدة " من مثرت"يف املالئكة و" بينت"عبد الرمحن بن اىب محاد عن محزة وايب حفص اخلزاز 
" ءايت من ربه" و"قرت عني"يف الواقعة بالتاء وقال حممد عن نصري يف اتفاق املصاحف " حنت نعيم"و

بالتاء قال أبو " شجرت الزقوم"و" جنت نعيم"و" غيبت اجلب"و" يأبت"و" من مثرت"و" فطرت اهللا"و
يف السجدة باهلاء وكذلك سائر هاءات التأنيث " من قرة اعني"و" ناقة اهللا"و" لومة الئم"عمرو وكتبوا 

  .اء وباهللا التوفيقسوى ما تقدم ذكرنا له وذلك على مراد الوقف اذ تاء تبدل فيه ه

  من أول القرآن إلى آخره  ذكر ما اتفق على رسمه مصاحف أهل األمصارباب 
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اخربين خلف بن حممد بن محدان بن خاقان املقريء إن حممد بن عبد اهللا االصبهاين املقريء حدثهم قال 
يسى وهذا ما اجتمع حدثنا أبو عبد اهللا الكسائي عن جعفر بن عبد اهللا بن الصباح قال قال حممد بن ع

عليه كتاب مصاحف أهل املدينة والكوفة والبصرة وما يكتب بالشام وما يكتب مبدينة السالم مل خيتلف 
بسم اهللا احلمن "يف كتابه يف شيء من مصاحفهم اخربين ذا الباب نصري بن يوسف قرأَت عليه كتبوا 

  ".بو عمرو وكذلك كتبوا ملك امللكبغري ألف قال أ" ملك يوم الدين"بغري ألف وكتبوا " الرحيم

بالواو وااللف يف مجيع القرآن االّ حرفا " الربوا"مقطوعة وكتبوا " ولبئس ما شروا به أنفسهم"وكتبوا 
يف بعض املصاحف بغري واو زكتبوا يف بعضها بالواو وكتبوا " وما ءاتيتم من ربا"واحدا يف سورة الروم 

ال تقتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقتلوكمفيه فان قتلوكم و"بالواو وكتبوا " الزكوة"و" الصلوة"
خيدعون اهللا والذين "يعين بغري ألف وكتبوا " وقتلوهم حىت التكون فتنة"كلها بغري ألف وكتبوا " فاقتلوهم

وكذلك كتبوا يف " وما خيدعون إال أنفسهم"بغري ألف قال أبو عمرو وكذلك كتبوا احلرف الثاين " ءامنوا
يف " فويل للقسية قلوم"يف املائدة و" قلوم قسية"وكذلك كتبوا " دعون اهللا وهو خيدعهمخي"النساء 

بغري ألف " وعلى الذين يطبقونه فدية طعام مسكني"بغري ألف " فادرءمت فيها"املزمر قال نصري وكتبوا 
  .بالواو" احليوة"بالصاد وكتبوا " واهللا يقبض ويبصط"بالسني وكتبوا " وزاده بسطة يف العلم"وكتبوا 

مقطوعة وال الم " فبءس ما يشترون"موصولة قال أبو عمرو وكتبوا " لكيال حتزنوا"ويف آل عمران كتبوا 
  .يف اوهلا كأنّ الفاء خلفتها يف الزيادة

" فمن ما ملكت امينكم من فتيتكم"مقطوعة وكتبوا " ام من يكون علهيم وكيال"ويف النساء كتبوا 

  .بغري ألف" االّ ِانثا"كتبوا مقطوعة قال أبو عمرو و

    

وكتبوا . مقطوعة" لبئس ما كانوا يعملون"مقطوعة وكتبوا أيضا " لبئس ما قدمت هلم أنفسهم"ويف املائدة 
  .بالواو" بالغدوة والعشي"بالياء وكتبوا " احتجوين يف اهللا وقد هدين"

فلما عتوا عن ما نهوا "مقطوعة وكتبوا "  امقال ابن"بغري ياء وكتبوا " انّ لنا ألجرا"ويف االعراف كتبوا 
بالياء والنون قال أبو عمرو وكذلك قال " ائنكم لتأتون الرجال"مقطوعة ليس القرآن غريه وكتبوا " عنه

نصرب ودق تتبعت انا مصاحف أهل العراق وغريها فلم اجد ذلك فيها إال حبرف واحد بعد اهلمزة 
وزادكم يف اخللق "تابه بغري ياء فاهللا اعلم قال نصري وكتبوا وكذلك رأيت حممد بن عيسى حكاه يف ك

  .بالياء وليس يف القرآن غريه" فهو املهتدي"بالصاد وكتبوا " بصطة

  .بالياء" ومنهم من يقول ائذن يل"مقطوع وكتبوا " ام من اسس بنينه"ويف براءة 

" آن ابدله من تلقاءى نفسي"بالتاء و" وكذلك حقّت كلمت ربك على الذين فسقوا"ويف يونس كتبوا 
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  .بنونني وليس بعد اجليم ياء" حقّا علينا ننج املؤمنني"بالياء وكتبوا 

  .ليس بني الواو والتاء والف" اصلواتك تأمرك"ويف هود كتبوا 

وال تايئسوا من روح اهللا انه "وااللف وكتبوا " لدا الباب"يالتاء وكتبوا " غيبت اجلب"ويف يوسف كتبوا 
" وقال لفتينه"بنون واحدة قال أبو عمرو وكتبوا " فنجى من نشاء"باأللف وكتبوا " من روح اهللاال يايئس 

  .بغري ألف يف احلرفني" خرب حفظا"و

باأللف قال أبو عمرو ووجدت انا يف بعض مصاحف أهل العراق " افلم يايئس الذي ءامنوا"ويف الرعد 
 موضعني يف يوسف باأللف ويف بعضها بغري ألف يف" حىت إذا استايئس الرسل"و" فلما استايئسوا منه"

  .وذلك االكثر

  .بغري واو" لكل باب منهم جزء مقسوم"ويف احلجر كتبوا 

  .مقطوعة" لكي ال يعلم"ويف النحل كتبوا 

بالغداة "وكتبوا " ويهيء لكم من امركم مرفقا"بياءين وكذلك " وهيئ لنا"ويف الكهف كتبوا 
بغري ياء قال أبو عمرو وكذلك كتبوا احلرف األول " ءاتوين افرغ عليه قطراقال "بالواو وكتبوا "والعشي

  .بغري ألف بعد الالم"لتخذت عليه"بغري ياء وكذلك كتبوا " ردماً ءاتوين"

  .مقطوعة" وجعلين مربكا اين ما كنت"بغري ألف وكتبوا " وفد خلقتك"ويف مرمي كتبوا 

موصولة ليس بني النون والواو " ل ينبؤم ال تأخذ بلحييتقا"بغري ألف وكتبوا " وانا اخترتك"ويف طه 
  .والف

باأللف ليس القرآن غريه قال أبو عمرو " وضياًء وذكرا"بغري ألف وكتبوا " وحرم على قرية"ويف اَألنبياء 
" من لدنا ذكرا"و" أو أشد ذكراً"وهكذا قال نصري وهو وهم كل ما كان منونا فهو مثل ذلك حنو قوله 

ورسم مجيعه يف كل املصاحف باأللف على نية الوقف وال جيوز غري ذلك وامنا يرسم من " كرااليكم ذ"و
ذكرى ملن "و" وذكرى للمؤمنني"ذلك بالياء ما كان يف آخره ألف التأنيث وال سبيل للتنوين فيه حنو قوله 

  .بنون واحدة" وكذلك جنى املؤمنني"وشبهه كما بيناه قبل وكتبوا " كان له

موصولة وكتبوا " لكيال يعلم من بعد علم شيئاً"باأللف وكتبوا " كُتب عليه انه من تواله" كتبوا ويف احلج
  .مقطوعة" وآنّ ما يدعون"

بالواو " على صلوم"باأللف بغري واو ويف آية الثانية " الذين هم يف صالم خشعون"ويف املؤمنون كتبوا 
  . وااللفبالواو" فقال امللؤا"وكتبوا يف اآلية األوىل 

  .بالواو" كمشكوة"بالياء كتبوا " ما زكى منكم من احد"ويف النور كتبوا 

  .باأللف" وهو الذي أرسل الرياح نشرا"بغري ألف و" وعتو عتوا"ويف الفرقان 
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  .بالياء والنون" ائن لنا ألجرا"ويف الشعراء 

    

بالواو " وقال يايها امللؤ ايكم يأَتيين" ا افتوينوقالت يايها امللؤ" ويف النمل كتبوا يايها امللؤا اّين اٌلقي ايلّ
الُ عذّبنه عذابا "بالياء والنون وكتبوا " فما ءاتن اهللا"بالياء والنون كتبوا " ائنكم لتأتون"وااللف وكتبوا 

بنونني قال عمرو " اءذا كنا تربا ةءاباؤنا اننا ملخرجون"باأللف وكتبوا " أوَ َأل اذحبنه"بغري ألف " شديداً
بالياء والنون ومل نرو إن ذلك بتونني إال يف " ائنا"عين ام صورة بعد اهلمزة حرفني وقال حممد بن عيسى ي

مصاحف أهل الشام حدثنا فارس لنب امحد قال حدثنا جعفر بن حممد قال حدثنا عمر بن يوسف قال 
يف " ائذا"بالياء كما كتبوا " نائنا خلرجو"حدثنا احلسني قال حدثنا ابن محدون قال قال اليزيدي امنا كتبوا 

الواقعة بالياء حدثنا خلف بن محدان قال حدثنا امحد بن حممد قال حدثنا علي قال حدثنا القسم بن سالم 
قال حدثنا هشام بن عمار عن ايوب ابن متيم عن حيىي بن احلرث عن ابن عامر إن يف مصاحف أهل 

  .استفهامعلى نونني بغري " اننا ملخرجون"الشام يف النمل 

  .بغري ياء" انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم"قال نصري ويف العنكبوت 

  .بالتاء" وفطرت اهللا"مقطوعا "هل لكم من ما ملكت امينك"ويف الروم كتبوا 

  .مقطوعا" وآنّ ما تدعون من دونه"بغري ألف وكتبوا " وال تصعر خدك"ويف لقمان كتبوا 

  .موصولة" وما ملكت امينهم لكيال"مقطوعة " زوجنكلها لكي ال"ويف األحزاب كتبوا 

  .بغري ألف" علم الغيب ال يعزب"بغري ألف وكتبوا " بعد بني اسفارنا"ويف سبِإ كتبوا 

ِانّ هذا هلو "بالياء والنون وكتبوا " ائنا لتاركوا ءاهلتنا"مقطوعا وكتبوا " ام من خلقنا"ويف والصافات كتبوا 
  .لفيعين بالواو واال" البلؤا املبني

بغري " وجعلوا امللئكة الذين هم عبد الرمحن"ويف الزخرف . مقطوعا" ام من يأتى"ويف حم السجدة كتبوا 
  .ألف

  .بالواو وااللف" ما فيه بلؤا مبني"ويف الدخان كتبوا 

يف القرآن " سيماهم"باأللف وقال معلى عن عاصم تكتب " سيماهم يف وجوههم "ويف الفتح كتبوا 
  .باأللف

بياء االّ " ما كذب الفؤاد ما رأى"بياءين ويف والنجوم كتبوا "والسماء بينها بأييد"ذاريات كتبوا ويف وال
  .باهلاء والواو" ومنوة:هذين احلرفني وكتبوا 

  .بالتاء" وجنت نعيٍم"ويف الواقعة 

  .موصولة" لكيال تأسوا"مقطوعة وكتبوا " اين ما كنتم"ويف احلديد كتبوا 
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  .يعين مقطوعا" اين ما كانوا"ويف اادلة كتبوا 

  .يعين مقطوعة" كي ال يكون دولة"بواوين من غري ألف وكتبوا " والذين تبؤو"ويف احلشر 

  .ليس بني الراء والواو ألف" ِانا برءؤا"ويف املمتحنة كتبوا 

  .بياءين"بأييكم املفتون"ويف ن والقلم كتبوا 

  .بياء واحدة"  ادرك ما علّيونوما"بياءين " لفي علّيني"ويف املطففني كتبوا 

  .باهلاء" ناقة اهللا"ويف والشمس كتبوا 

  .بغري ياء" ِالفهم"ويف اليلف 

اخربين اخلاقاين قال حدثنا حممد بن عبد اهللا قال حدثنا حممد بن امحد قال حدثنا جعفر بن الصباح عن 
واحدة ليس يف القرآن بنون " لنظر كيف تعملون"حممد بن عيسى عن أيب حفص اخلزاز قال يف يونس 

غريها وكذلك روى حممد بن شعيب لنب شابور عن حيىي بن احلرث انه وجدها يف اإلمام بنون واحدة 
قال أبو عمرو ومل جند ذلك كذلك يف شيء من املصاحف وقال حممد بن عيسى هو يف اجلدد والعتق 

  .بنونني

ال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو حدثنا اخلاقاين بن إبراهيم قال حدثنا امحد بن حممد املكي ق
جنى "يف يوسف و"فنجي من نشاء"عبيد قال رأيت يف الذي يقال له اإلمام مصحف عثمان رضي اهللا عنه 

يف االنبياء بنون واحدة قال مث اجتمعت عليها املصاحف يف االمصار كلها فال نعلمها اختلفت " املؤمنني
  .بنونني" ننج املؤمنني"و" مث ننجي رسلنا"يونس قال ورايت فيه احلرفني الذين يف 

قال مث اجتمعت عليها مصاحف أهل " ليكة"ويف الشعراء وص " اَأليكِة"قال ورأيت فيه احلجر وق 
مضن "بغري ألف وعلى " فسئل"و" وسئل"االمصار كلها فال نعلمها اختلفت فيها قال واجتمعت على 

  .يف النمل بنونني" امتدونن"ى يف االنفال بياء واحدة وعل" حي عن ببنة

حدثنا حممد بن علي قال حدثنا حممد بن قطن قال حدثنا سليمان بن خالد قال حدثنا اليزيدي قال 
مها مكتوبان بنون واحدة وحدثنا امحد بن عمر قال حدثنا حممد بن منري "جنى املؤمنني"و" فنجى من نشاء"

  . نافع قال مها يف الكتاب بنون واحدةقال حدثنا عبد اهللا بن عيسى قال حدثنا قالون عن

    

وحدثنا خلف بن محدان قال حدثنا امحد بن حممد قال حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد إن مصاحف أهل 
" املصيطرون"بالصاد قال أبو عمرو وكذلك رمسوا " صرط"و" الصرط"االمصار اجتمعت على رسم 

ملبارك عن حنظلة بن أيب سفيان عن عطاء قال زعموا يف كورت بالضاد ابن ا" بضنني"ورمسوا " مبصيطر"و
  .بالضاد وباهللا التوفيق" بضنني"اا يف مصحف عثمان رضي اهللا عنه 
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  ذكر ما اختلفت فيه مصاحف أهل األمصار والحذفباب 

اخربين اخلاقاين قال حدثنا األصبهاين قال حدثنا الكسائي عن ابن الصباح قال حممد بن عيسى عن نصري 
 ما اختلف فيه أهل الكوفة واهل البصرة واهل املدينة واهل املدينة السالم واهل الشام يف كتاب وهذا

بغري ياء ويف بعضها بالياء قال " ابرهم"املصاحف كتبوا غي سورة البقرة إىل آخرها يف بعض املصاحف 
م يف مصاحف أبو عمرو وبغري ياء وجدت انا ذلك يف مصاحف أهل العراق يف البقرة خاصة وكذلك رس

يف البقرة بغري الياء كذلك جمد يف " ابرهم"أهل الشام وقال معلّى بن عيسى الوراق عن عاصم اجلحدري 
اإلمام وحدثنا اخلاقاين شيخنا قال حدثنا امحد بن حممد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد 

بغري ياء قال نصري ويف بعضها " ابرهم"قال تتبعت رمسه فب املصاحف فوجدته كتب يف البقرة خاصة 
" بئسما"مقطوع ويف بعضها " قل بئس ما يأمرك به"باأللف ويف بعضها بغري ألف ويف بعضها " فيضاعه"

  .بغري ألف" وكتبه"باأللف ويف بعضها " وكتابه" "ملئكته"موصولة ويف بعضها و

  .بغري ألف" ويقتلون"ها باأللف ويف بعض" ويقاتلون الذين"ويف آل عمران يف بعض املصاحف 

بغري الواو ويف بعضها " ابناء اهللا"بالواو وااللف ويف بعضها " حنن ابنؤا اهللا"ويف املائدة يف بعض املصاحف 
فقال الذين كفروا منهم إن هذا االّ ساحر "باأللف ويف بعضها بالياء ويف بعضها " خنسا إن تصبينا دائرة

باأللف ويف بعضها " أو كفّروة طعام مساكني"لف ويف بعضها بغري أ" سحر"باأللف ويف بعضها " مبني
  .بغري ألف" مسكني"

بغري ألف ويف بعض املصاحف " فلق"باأللف ويف بعضها " فالق احلب"ويف االنعام يف بعض املصاحف 
ن بالياء والتاء والنو" لّئن اجنيتنا"باأللف ويف بعضها " وجاعل"بغري ألف ويف بعضها " وجعل اّليل سكنا"

مقطوعة ويف " كل ما دخلت أمة"بالياء والنون ويف االعراف يف بعض املصاحف " اجنينا"ويف بعضها 
األلف " ساحر"األلف بعد احلاء ويف بعضها " يأتوك بكل سحار عليم"مصولة ويف بعضها " كلما"بعضها 

وريشا ولباس  "بالف ويف بعضها" طائف"بغري ألف ويف بعضها " إذا مسسهم طيف"قبل احلاء ويف بعضها 
باأللف قال أبو عمرو ومل يقرأ بذلك احد من امية العامة إال ما "ورياشا"بغري ألف ويف بعضها " التقوى

رويناه عن املفضل بن حممد الضىب عن عاصم وبذلك قرأنا من طريق ويف براءة كتبوا يف بعض املصاحف 
" ِانّ هذا لَساحر" يونس فس بعض املصاحف بالف ويف" وأل اوضعوا"بغري ألف ويف بعضها " وَأل وضعوا"

األلف بعد احلاء " وقال فرعون ائتوين بكل سحار"بعري ألف ويف بعضها " لسحر مبني"باأللف ويف بعضها 
سحر "بالف ويف بعضها " اّال ساحر مبني"بغري ألف ويف هود يف بعض املصاحف " سحر"ويف بعضها 

فال أبو عمرو ويعين بياءين من غري " وذكّرهم ِبأَمي اهللا"حف بغري ألف ويف إبراهيم يف بعض املصا" مبني
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ألف وقد رايته انا يف بعض مصاحف أهل املدينة والعراق كذلك وكذا ذكره الغازي بن قيس يف كتابه 
بالف وياء واحدة ويف احلجر يف بعض املصاحف " بايام اهللا"بياءين من غري ألف قال نصري ويف بعضها 

بغري ألف واحدة ويف بين اسرائيل يف بعض " الريح"بالف على االمجاع ويف بعضها " واقحوارسلنا الرياح ل"
بألف وليس يف شيء من املصاحف فيها ياء ويف " أو كالمها"بغري ألف ويف بعضها " أو كلها"املصاحف 

 بغري ألف وال يكتب يف مجيع القرآن بألف غري هذا" سبحن"باأللف ويف بعضها " سبحان ريب"بعضها 

" جزوَءا"بغري واو ويف بعضها " فله جزاَء احلسىن"احلرف اختلفوا فيه ويف الكهف يف بعض املصاحف 

بغري ألف ويف بعض " جرجا"بألف ويف بعضها " فهل جبعل لك خراجا"بالواو ويف بعض املصاحف 
"  دركاال ختف"بألف ويف طه يف بعض املصاحف " الريح"بغري ألف ويف بعضها " تذروه الريح"املصاحف 

    بألف " ال ختاف"بغري ألف ويف بعضها 

إن "بغري ألف ويف بعضها " قل ريب"باأللف ويف بعضها " قال ريب"ويف االنبياء كتبوا يف بعض املصاحف 
مقطوع ويف بعضها " يف ما اشتهت أنفسهم"بانون ويف بعضها بغري نون ويف بعضها " ال اله االَّ انت

باأللف ويف بعضها بغري ألف ويف املؤمنون يف بعض " ِانّ اهللا يدافع "موصول ويف احلج يف بعض املصاحف
بغري ألف " قال ِان لبثتك اّال قليال"بغري ألف ويف بعضها "قل"بألف ويف بعضها " قال كم لبثتم"املصاحف 

غري ب" هللا"ثالثتها بغري ألف ويف بعضها األول " باأللف ويف بعضها سيقولون هللا هللا هللا" قال"ويف بعضها 
" كلما"مقطوع ويف بعضها " كل ما جاء امةّ رسولُها"ويف بعض املصاحف " اهللا اهللا"ألف واالثنان بعده 

يف " فخراج ربك"بغري ألف وكتبوا " خرجا"بألف ويف بعضها " ام تسئلهم خراجا"موصولة ويف بعضها 
" سراجا" بعضها بغري ألف ويف" فيها سرجا"مجيع املصاف باأللف ويف الفرقان يف بعض املصاحف 

مقطوعة " موصولة ويف بعضها يف ما" اتتركون فيما ههنا ءامنني"باأللف ويف الشعراء يف بعض املصاحف 
  ".حذرون"و" حاذرون"بغري ألف وكذلك " فرهني"فارهني بألف ويف بعضها "ويف بعضها 

ألف وياء بعد الدال ب" ادي"بالتاء بغري ألف ويف بعضها " دي العمي"ويف النمل يف بعض املصاحف 
  .بغري ألف" فنظرة"باأللف ويف بعضها " فناظرة"ويف بعضها 

  .بغري ألف بعد السني" سحران"بألف ويف بعضها " قالوا ساحران تظهرا"ويف القصص يف بعض املصاحف 

ف بأل" اد"بغري ألف ومل يثبتوا فيها ياء ويف بعضها " وما انت د العمي"ويف الروم يف بعض املصاحف 
وليس يف ياء اليت يف الروم ليس فيها شيء من املصاحف ياء، واليت يف النمل فيها ياء يف مجيع املصاحف 

  .بالواو" ربوا"باأللف بغري الواو ويف بعضها " وما آتيتم من ربا"ويف بعضها 

بو باأللف قال أ" يسألون"بغري ألف ويف بعضها " يسئلون عن انبائكم"ويف األحزاب يف بعض املصاحف 
عمرو ومل يقرأ بذلك احد من امية القراء إال ما رويناه من طريق حممد بن املتوكل رويس عن يعقوب 
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احلضرمي وبذلك قرأنا يف مذهبه وحدثنا حلمد بن عمر قال حدثنا ابن منري قال حدثنا عبد اهللا بن عيسى 
  .قال حدثنا عيسى بن مينا قالون عن نافع إن ذلك يف الكتاب بغري ألف

ويف بعضها " وما عملته"بالتاء من غري هاء ويف بعضها " وما عملت ايديهم" يس يف بعض املصاحف ويف
  .بغري ألف" فكهون"باأللف ويف بعضها " يف شغل فاكهون"

  .بغري ألف" عبده"باأللف ويف بعضها " بكاف عباده"ويف الزمر يف بعض املصاحف 

باهلاء ويف بعضها " كلمة"بالتاء ويف بعضها " وكذلك حقّت كلمت ربك"ويف املؤمن يف بعض املصاحف 
  .بالياء" لدى"باأللف ويف بعضها " إذ القلوب لدا احلناجر"

  .بغري ألف" فكهني"باأللف ويف بعضها " فيها فاكهني"ويف الدخان يف بعض املصاحف 

ا قال وصوابه جيعلون أمام احلاء ألفا كذ" ووصينا االنسن بولديه احسنا"ويف األحقاف يف بعض املصاحف 
  .بغري ألف" حسنا"قبل احلاء ويف بعضها 

  .بغري ألف" فكهني"باأللف ويف بعضها " فاكهني"ويف والطور يف بعض املصاحف 

  .بغري ألف" خشعا"باأللف ويف بعضها " خشعا"ويف اقتربت يف بعض املصاحف 

بغري ألف " تكذبني" بعضها باأللف ويف"فبأي ءاالء ربكما تكذبان"ويف الرمحن كتبوا يف بعض املصاحف 
  .بالياء" وجىن"باأللف ويف بعضها " وجنا اجلنتني دان"من اول السور إىل آخرها ويف بعض املصاحف 

  .األلف" مبوقع"بغري ألف ويف بعضها " فال اُقسم مبوقع النجوم"ويف الواقعة يف بعض املصاحف 

  .بغري ألف" يضعف"بغري ألف ويف بعضها " فيضعفه"ويف احلديد يف بعض املصاحف 

موصول ويف امللك يف " مما"مقطوع ويف بعضها " وانفقوا من ما رزقنكم"ويف املنافقون يف بعض املصاحف 
  .موصول" كلما"مقطوع ويف بعضها " كل ما اُلقي فيها فوج"بعض املصاحف 

باأللف "  ريبقال امنا ادعوا"بغري ألف ويف بعضها " قل امنا ادعوا ريب"ويف قل اُحي يف بعض املصاحف 
قاف الم، ويف واملرسالت يف بعض " قل"قال أبو عمرو وقال الكسائي وقال اجلحدري هو يف اإلمام 

بغري ألف قال أبو عمرو وليس يف شيء منها ألف " مجلت"بألف بعد امليم ويف بعضها " مجالت"املصاحف 
باأللف ويف بعض " فاكهني"بغري ألف ويف بعضها " فكهني"قبل التاء ويف املطففني يف بعض املصاحف 

باأللف ويف " ارأيتم"باأللف ويف بعض املصاحف " ارأيت"بغري ألف ويف بعضها " اريت"املصاحف 
  .بغري ألف مجيع القرآن" اريتم"بعضها 

    

إنا لنصر "قال أبو عمرو ورأيت أبا حامت قد حكى عن ايوب بن املتوكل انه رأى يف مصاحف أهل املدينة 
  .ر بنون واحدة ومل جند ذلك كذلك يف شيء من املصاحف وباهللا التوفيقيف غاف" رسلَنا
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  ذكر ما اتّفقت على رسمه مصاحف أهل العراقباب 

اخربنا اخلاقاين قال حدثنا االصبهاين قال حدثنا الكسائي قال حدثنا ابن الصباح قال قال حممد بن عيسى 
" آن تتقوا منهم تقة"يف آل عمران : عن نصري وهذه حروف مصاحف أهل العراق اليت اجتمعوا عليها 

ض مصاحفهم مثبتة ويف بغري ياء ورأيت األلف يف بع" حق تقاته"بالياء واهلاء قال أبو عمرو ووكتبوا 
بالياء أيضا قال نصري ويف " غري نظربن إنه"بالياء ويف األحزاب " مزجاٍة"بعضها حمذوفة وكتبوا يف يوسف 

" فسوف يأيت اهللا"بالواو واأللف ويف املائدة " إن امرؤا هلك"بقطع الالم و" فماِل هؤالء القوم: "النساء 

ة بغري ياء بعد التاء وذلك غلط ال شك فيه ألنه فعل مرفوع بالياء قال أبو عمرو وكذلك جاء يف الرواي
وعالمة رفعه إثبات الياء يف آخره وال خالف بني مصاحف أهل املصار يف ذلك وقد تأملته انا يف 

" بالالم ويف إبراهيم نبؤا الذين" لعال يف االرض"مصاحف أهل العراق وغريها فوجدته كذلك ويف يونس 

" انك ال تظمؤا فيها"بالواو و" اتوكؤا عليها"باأللف ويف طه " االقصا"إسرائيل بالواو واأللف ويف بين 

ما زكى "بالدال ويف النور " هلاد الذين ءامنوا"بالياء ويف احلج " ومن ءاناءى الّيل"بواو وألف بعدها 
لف ويف النمل بالواو واأل" علمؤا بين إسرائيل"بالواو واأللف " فسيأتيهم انبؤا"بالياء ويف الشعراء " منكم

بالتاء " فأن اجل اهللا ألت"باأللف ويف العنكبوت " من اقصا املدينة"بالنون ويف القصص " فما ءاتن اهللا"
" فطرت اهللا"بالواو واأللف " شفعؤا"بالواو واأللف " يبدؤا اخللق"بالياء ويف الروم " يعبادي الذين أمنوا"

بالواو واأللف " العلمؤا"بالزاي ويف املالئكة " هو جاز"ن بالياء ويف لقما" مبا كسبت ايدي الناس"بالتاء 
بالواو " نبؤا اخلصم"بالالم ويف ص " صال اجلحيم"باأللف ويف والصافات " ومن اقصا املدينة"ويف يس 

أم هلم "بالقاف ويف عسق " يوم التالق"بالياء ويف املؤمن " يعبادي الذين اسرفوا"واأللف ويف الزمر 
برسول يأيت من بعدي "بالواو واأللف ويف الصف " أو من ينشؤا"األلف ويف االزخرف بالواو و" شركؤا

ويف أقرأ " إذ ناده ربه بالواِد"بالقاف ويف والنازعات " أني ظننت اين ملٍق"بالياء ويف احلاقة " امسه امحد
  .بالعني" سندع الزبانية"

ما كنا "ويف الكهف " يوم يأت التكلم" هود بغري ياء ويف" يقِض احلق"قال مما امجعوا عليه ام كتبوا 
بغري ياء فيهما مجيعاً " يوم يناد املناد"بغري ياء و" ننج املؤمنني"ويف يونس " و الّيل إذا يسر"ويف الفجر " نبغ
بغري ياء " فما تغن النذر"و" الداع"وال ياء يف " يدع"بغري واو يف " يدع الداِع"بغري واو و" ويدع االنسن"

" لنسفعا"و" وليكونا"بغري ياء فيه " وسوف يؤت اهللا"بغري واو ويف النساء " وميح اهللا البطل"ق ويف عس

بالياء وكتبوا " ولدى احلناجر"باأللف و" لدا الباب"باأللف وكتبوا " العليا"و" احلوايا"باأللف فيها وكتبوا 
  .ملصاحف وباهللا التوفيقباأللف قال أبو عمرو وكذا رسم هذه احلروف يف سائر ا" لكنا هو اهللا"
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  والعراق والشام  ذكر ما اختلفت فيه مصاحف أهل الحجازباب 

  المنتسخة من اإلمام بالزيادة والنقصان 

    

قالوا اختّذ اهللا "وهذا الباب مسعناه من غري واحد من شيوخنا من ذلك يف البقرة يف مصاحف أهل الشام 
و "بالواو، ويف مصاحف أهل املدينة والشام " وقالوا"ويف سائر املصاحف " قالوا"بغري واو قبل " ولداً

عثمان بن عفان رضي اهللا بألف بني الواوين قال أبو عبيد وكذلك رأيتها يف اإلمام مصحف " اوصي ا
باواو وفيها يف " وسارعوا"بغري واو قبل السني ويف سائر املصاحف " و وصى"عنه ويف سائر املصاحف 

بزيادة باء يف الكلمتني كذا رواه يل خلف بن إبراهيم عن امحد " و بالزبر وبالكتب"مصاحف أهل الشام 
متيم عن حيىي بن احلارث عن ابن عامر، وعن بن حممد عن علي أيب عبيد هشام بن عمار عن ايوب ابن 

هشام عن سويد بن عبد العزيز عن احلسن بن عمران عن عطية بن قيس عن أم الدرداء عن أيب الدرداء 
عن مصاحف أهل الشام وكذلك حكى أو حامت اما مرسومان بالباء يف مصحف أهل محص الذي بعث 

دمشقي إن الباء زيدت يف اإلمام يعين الذي وجه به عثمان إىل الشام وقال هارون بن موسى االخفش ال
وحدها وروى الكسائي عن أيب حيوه شريح بن يزيد إن ذلك كذلك يف املصحف " وبالزبر"إىل الشام يف 

الذي بعث عثمان إىل الشام واألول أعلى إسنادا ومها يف سائر املصاحف بغري باء ويف النساء قال الكسائي 
بألف ومل جند ذلك ذلك كذلك يف شيء من " واجلار ذا القرىب"ف أهل الكوفة والفراء يف بعض مصاح

بالنصب ويف سائر " ما فعلوه إال قليال منهم"مصاحفهم وال قرأ به احد منهم ويف مصاحف أهل الشام 
بغري واو قبل " يقول الذين ءامنوا"بالرفع ويف مصاحف أهل املدينة ومكة والشام " إال قليل"املصاحف 

بالواو وفيها يف مصاحف أهل املدينة " ويقول"ويف مصاحف أهل الكوفة والبصرة وسائر العراق " يقول"
" يرتد"بدالني قال أبو عبيد وكذا رأيتها يف اإلمام بدالني ويف سائر املصاحف " من يرتد منكم"والشام 

ئر املصاحف بللمني بالم واحدة ويف سا" ولدار األخرة"بدال واحدة ويف االنعام يف مصاحف أهل الشام 
بالياء " لئن اجنينا"بياء من غري تاء ويف سائر املصاحف " لئن اجنبنا من هذه"وفيها يف مصاحف أهل الكوفة 

قتل " وكذلك زينلكثري من املشركني"والتاء وليس يف شيء منها بعد اجليم وفيها يف مصاحف أهل الشام 
بالواو ويف االعراف يف مصاحف أهل الشام " همشركاؤ"بالياء ويف سائر املصاحف " اولدهم شركائهم

بالتاء من غري ياء وفيها يف مصاحف أهل " تذكّرون"بالياء والتاء ويف سائر املصاحف " قليال ما يتذكّرون"
بالواو وفيها يف مصاحف أهل الشام " وما"ويف سائر املصاحف " ما"بغري واو قبل " ما كنا لنهتدي"الشام 

بغري واو وفيها " قال"ويف سائر املصاحف " قال"بزيادة واو قبل " ملأل الذين استكربووقال ا"يف قصة صاحل 
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بألف من غري ياء وال نون ويف سائر املصاحف " واذ اجناكم من ءال فرعون"أهل الشام " يف مصاحف
" راالذين أختّذوا مسجدا ضرا"والنون من غري ألف ويف براءة يف مصاحف أهل املدينة والشام " اجنبنكم"

جتري من حتتها "بالواو وفيها يف مصاحف أهل مكة " و الذين"ويف سائر املصاحف " الذين"بغري واو قبل 
ويف يونس يف مصاحف أهل الشام " من"ويف سائر املصاحف بغري " من"بعد رأس املائة بزيادة " االر

بالسني والياء ويف " ركميسي"بالنون والشني ويف سائر املصاحف " وهو الذي ينشركم يف الرب والبحر"
بغري " قل"بألف ويف سائر املصاحف " قال سبحان ريب هل كنت"سبحان يف مصاحف أهل مكة والشام 

ميم بعد اهلاء على " بزيادة" خريا منهما منقلبا"ألف ويف الكهف يف مصاحف أهل املدينة ومكة ولشام 
ما "توحيد وفيها يف مصاحف أهل مكة بغري ميم على ال" منها"التثنية ويف سائر مصاحف أهل العراق 

بنون واحدة ويف األنبياء يف مصاحف أهل الكوفة " مكّني"بنونني ويف سائر املصاحف " مكّنين فيه ريب
أمل ير "بغري ألف وفيها يف مصاحف أهل مكة " قل ريب"بألف ويف سائر املصاحف " قال ريب يعلم القول"

بالواو ويف املؤمنون يف " أومل ير الذين"م ويف سائر املصاحف بغري واو بني اهلمزة والال" الذين كفروا
باأللف يف االمسني " سيقولون اهللا قل فأىن تسحرون"و" سيقولون اهللا قل افال تتقون"مصاحف أهل البصرة 

فيهما قال أبو عبيد وكذلك رأيت ذلك يف اإلمام، وقال هارون " هللا" "هللا"األخريين ويف سائر املصاحف 
وأول من احلق هاتني الاللفني نصر بن عاصم " هللا" "هللا" عاصم اجلحدري كانت يف اإلمام األعور عن

     الفاسق عبيد اهللا بن زياد فيهما ألفا وقال يعقوب : الليثي، وقال أبو عمرو كان احلسن يقول

  .ي أمر عبيد بن زياد إن يزاد فيهما ألف.احلضرمي أمر عبيد بن زياد إن يزاد فيهما ألف

و عمرو وهذه األخبار عندنا ال تصح لضعف نقلتها واظطراا وخروجها عن العادة إذ غري جائز إن قال أب
يقدم نصر وعبيد اهللا هذا اإلقدام من الزيادة يف املصاحف مع علمهما بأن األمة ال تسوغ هلما ذلك بل 

لفني أليهما وصح إن تنكره وترده وحتذر منه وال تعمل عليه وإذا كان ذلك بطل إضافة زيادة هاتني األ
إثباما من قبل عثمان واجلماعة رضوان اهللا عليهم على حسب ما نزل به من عند اهللا تعاىل وما اقرأه 

بغري ألف قبل " سيقولون هللا"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واجتمعت املصاحف على إن احلرف األول 
بغري ألف يف احلرفني ويف سائر " ل إن لبثتمق"و" قل كم لبثتم"الالم وفيها يف مصاحف أهل الكوفة 

باأللف يف احلرفني وينبغي إن يكون احلرف األول يف مصاحف أهل مكة بغري ألف " قال"املصاحف 
والثاين باأللف ألن قراءم فيهما كذلك وال خرب عندنا يف ذلك عن مصاحفهم إال ما رويناه عن أيب عبيد 

 عليها يعين على اثبات األلف يف احلرفني ويف الفرقان يف مصاحف انه قال وال اعلم مصاحف أهل مكة إال
بنون واحدة ويف الشعراء يف " ونرتّل"بنونني ويف سائر املصاحف " ونرتل امللئكة ترتيال"أهل مكة 

بالواو ويف " وتوكل"بالفاء ويف سائر املصاحف " فتوكل على العزيز الرحيم"مصاحف أهل املدينة والشام 
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بنونني ويف سائر املصاحف بنون واحدة ويف " اوليأتنين بسلطن مبني"حف أهل مكة النمل يف مصا
" وقال"ويف سائر املصاحف " قال"بغري واو قبل " قال موسى ريب اعلم"القصص يف مصاحف أهل مكة 

وما "بغري هاء بعد التاء ويف سائر املصاحف " وما عملت ايديهم"بالواو ويف يس يف مصاحف أهل الكوفة 
تأمروىن "بنونني ويف سائر املصاحف " تأمرونين اعبد"باهلاء ويف الزمر يف مصاحف أهل الشام " هعملت
بالكاف ويف سائر " كانوا هم اشد منكم"بنون واحدة ويف املؤمن يف مصاحف أهل الشام " اعبد

زيادة ألف ب" أو إن يظهر يف األرض الفساد"باهلاء وفيها يف مصاحف أهل الكوفة " اشد منهم"املصاحف 
قبل الواو وروى هارون عن صخر بن جويرية ويشار الناقط عن اسيد إن ذلك كذلك يف اإلمام مصحف 

بغري ألف ويف الشورى يف مصاحف أهل " وان يظهر"عثمان ابن عفان رضي اهللا عنه ويف سائر املصاحف 
بزيادة فاء ويف " بما كسبتف"بغري فاء قبل الباء ويف سائر املصاحف " مبا كسبت ايديكم"املدينة والشام 

يعبادي ال خوف عليكم بالياء ويف مصاحف أهل العراق "الزخرف يف مصاحف أهل املدينة والشام 
بغري ياء وكذا ينبغي إن يكون يف مصاحف أهل مكة ألنَّ قراءم فيه كذلك وال نص عندنا يف " يعباد"

بغري ياء ورأيت بعض شيوخنا يقول ذلك عن مصاحفهم إال ما حكاه ابن جماهد إن ذلك يف مصاحفهم 
ذلك يف مصاحفهم بالياء واحسبه ذلك من قول أيب عمرو إذ حكى انه رأى الياء يف ذلك ثابتة يف 

  .مصاحف أهل احلجاز ومكة من احلجاز واهللا اعلم

    

ال وحدثنا حممد بن علي قال حدثنا حممد بن قطن قال حدثنا سليمان ابن اخلالد قال حدثنا اليزيدي قال ق
رأيتها يف مصاحف أهل املدينة واحلجاز بالياء وفيها يف مصاحف أهل املدينة والشام " يعبادي"أبو عمرو 

اءين ورأيت بعض شيوخنا يقول إذ ذلك كذلك يف مصاحف أهل الكوفة وهو " ما تشتهيه األنفس"
دة ويف األحقاف يف اء واح" تشتهي"غلط قال أبو عبيد واءين رأيته يف اإلمام ويف سائر املصاحف 

حسنا بغري "بزيادة ألف قبل احلاء وبعد السني ويف سائر املصاحف " بوالديه إحسانا"مصاحف أهل الكوفة 
فهل ينظرون إالَّ الساعة إن "ألف ويف القتال قال خلف بن هشام البزار يف مصاحف أهل مكة والكوفيني 

حف أهل مكة خاصة قال خلف بن هشام بالكسر مع اجلزم وقال الكسائي ذلك كذلك يف مصا" تأم
وال نعلم أحد منهم قرأ به، حدثنا اخلاقاين قال حدثنا امحد قال حدثنا علي قال حدثنا القسم قال 

احلب "بالكسر مع اجلزم ويف الرمحن يف مصاحف أهل الشام " إن تأم:الكسائي يف مصاحف أهل مكة 
بالواو والرفع قال أبو عبيد " ذو العصف"صاحف باأللف والنصب ويف سائر امل" ذا العصف والرحيانُ

ذو "وكذلك رأيتها يف الذي يقال له اإلمام مصحف عثمان رضي اهللا عنه، وفيها يف مصاحف أهل الشام 
بالياء واحلرف األول يف " ذي اجللل واإلكرام"آخر السورة بالواو ويف سائر املصاحف " اجللل واإلكرام
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بالرفع ويف سائر " وكل وعد اهللا احلسىن" يف مصاحف أهل الشام كل املصاحف بالواو ويف احلديد
ويف سائر " هو"بغري " فأن اهللا الغين احلميد"بالنصب وفيها مصاحف أهل املدينة والشام " وكال"املصاحف 
بالفاء " فال خياف عقبها"ويف الشمس يف مصاحف أهل املدينة والشام " هو"بزيادة " هو الغين"املصاحف 
بالواو حدثنا ابن خاقان قال حدثنا امحد املكي قال حدثنا على قال " وال خياف"املصاحف ويف سائر 

حدثنا امحد املكي قال حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال هذه احلروف اليت اختلفت يف مصاحف 
 نسخ االمصار مثبتة بني اللوحني وهي كلها منسوخة من اإلمام الذي كتبه عثمان مث بعث إىل كل افق مما

مبصحف وهي كلها كالم اهللا عز وجل حدثنا خلف بن إبراهيم قال حدثنا امحد بن حممد قال حدثنا علي 
لنب عبد العزيز قال حدثنا القسم بن سالم قال حدثنا امسعيل بن جعفر املدين إن أهل احلجاز واهل العراق 

هل املدينة يف سورة البقرة كتب أ: اختلفت مصاحفهم يف هذه احلروف قال القسم وهي اثنا عشر حرفا
بغري ألف ويف آل عمران كتب أهل املدينة " ووصى"بألف وكتب أهل العراق " واوصى ا إبراهيم بنيه"
يقول الذين "بالواو ويف املائدة كتب أهل املدينة " وسارعوا"بغري الواو وأهل العراق " سارعوا إىل مغفرة"

بدالني وأهل " من يرتدد منكم"لواو وفيها أيضا كتب أهل املدينة با" ويقول"بغري واو وأهل العراق " ءامنوا
بغري واو وأهل العراق " الذين اختذوا مسجدا"بدال واحدة ويف براءة أهل املدينة " من يرتد"العراق 

على " خريا منها"على اثنني وأهل العراق " خريا منهما منقلبا"بالواو ويف الكهف أهل املدينة " والذين"
بالواو ويف " وتوكل"بالفاء وأهل العراق " فتوكَّلْ على العزيز الرحيم"ويف الشعراء أهل املدينة واحدة 

بألف ويف عسق أهل " أو إن"بغري ألف وأهل العراق " وآن يظهر يف األرض الفساد"املؤمن أهل املدينة 
" تشتهيه األنفس"هل املدينة بالفاء ويف الزخرف أ" فبما"بغري فاء وأهل العراق " مبا كسبت ايديكم"املدينة 

وأهل " هو"بغري " فأن اهللا الغين احلميد "ا واحدة ويف احلديد أهل املدينة " تشتهي"اءين وأهل العراق 
بالفاء وأهل " فال خياف عقبها"ويف والشمس وضحاها أهل املدينة " العراق فأن اهللا هو الغين احلميد

ن عمر قال حدثنا حممد بن امحد قال حدثنا عبد اهللا بن عيسى بالواو حدثنا امحد ب" وال خياف"العراق 
  .قال حدثنا عن نافع إن احلروف املذكورة يف مصاحف أهل املدينة على ما ذكر إمساعيل سواء

" جتري من حتتها االر"حدثنا حممد بن علي قال حدثنا ابن جماهد قال يف مصاحف أهل مكة يف التوبة 

بنونني ويف " ما مكّنين فيه"بألف ويف الكهف " قال سبحان ريب"ويف سبحان " من"عند رأس املائة بزيادة 
بنونني " أو ليأتينين"بنونني ويف النمل " ونرتل امللئكة"بغري واو ويف الفرقان " أمل ير الذين كفروا"األنبياء 

  .بغري واو" قال موسى ريب اعلم"ويف القصص 

    

 امحد قال حدثنا امحد ابن انس قال حدثنا هشام بن عمار قال وحدثنا ابن غلبون قال حدثنا عبد اهللا بن
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وحدثنا اخلاقاين " ح"حدثنا سويد بن عبد العزيز وايوب بن متيم عن حيىي بن احلرث عن عبد اهللا بن عامر 
قال حدثنا امحد قال حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشام بن عمار عن ايوب بن متيم عن 

وحدثنا سويد بن عبد العزيز " ح"عن عبد اهللا بن عامر قال أبو عبيد واللفظ له قال هشام حيىي بن احلرث 
أيضا عن احلسن بن عمران عن عطية بن قيس عن أم الدرداء عن أيب الدرداء إن هذه احلروف يف 

" قالوا اختذ اهللا ولدا"يف البقرة : مصاحف أهل الشام وهي مثانية وعشرون حرفا يف مصاحف أهل الشام

ثالثتهن بالباء ويف النساء " بالبينات وبالزبر وبالكتب"بغري واو وفيها " سارعوا"بغري واو ويف آل عمران 
" من يرتدد منكم عن دينه"بغري واو وفيها " يقول الذين ءامنوا"بالنصب ويف املائدة " إال قليال منهم"

وخفض " االولد"بنصب " لدهم شركائهمقتلَ او"بالم واحدة وفيها " ولدار االخرة"بدالني ويف االنعام 
بغري نون ويف براءة " إذا اجناكم"و" ما كنا لنهتدي"وفيها " قليال ما يتذكّرون"ويف االعراف " الشركاء

إن الذين حقّت عليهم "بالنون والشني وفيها " هو الذي ينشركم"بغري واو ويف يونس " الذين اختذوا"
على " خريا منها"على اخلرب ويف الكهف "  قال سبحان ريبعلى اجلمع ويف بين إسرائيل" كلمت ربك

بالفاء ويف النمل " فتوكّل على العزيز"ثالثتهن بغري ألف ويف الشعراء " سيقولون هللا"اثنني ويف املؤمنون 
بغري ألف ويف " وآن يظهر يف األرض"بالكاف وفيها " اشد منكم"على نونني ويف املؤمن " اننا ملخرجون"

تربك أسم ربك ذو اجلالل "بالنصب وفيها " واحلب ذا العصف والرحيانُ"فاء ويف الرمحن بغري "عسق 
  .بالفاء" فال خياف عقبها"ويف والشمس " هو"بغري " فأن اهللا الغين احلميد"بالرفع ويف احلديد " واإلكرام

 العراق والكوفة حدثنا اخلاقاين قال حدثنا امحد قال حدثنا علي قال قال أبو عبيد اختلفت مصاحف أهل
" بغري تاء ويف األنبياء قال ريب يعلم" لئن اجنينا"كتب الكوفيون يف االنعام : والبصرة يف مخسة أحرف

بألف " بوالديه احسانا"بغري ألف فيهما ويف األحقاف " قل إنْ لبثتم" "قل كم لبثتم"باأللف ويف املؤمنون 
" قال كم لبثتم"بغري ألف " قل ريب يعلم"بالتاء " أجنيتنالئن "قبل احلاء واخرى بعد السني وكتبها البصريون 

  .بغري ألف" بوالديه حسنا"باأللف " قال إن لبثتم"

قال أبو عمرو وروي لنا عن ابن القسم واشهب وابن وهب ام رأوا يف مصحف جد مالك بن انس 
فبما " حم عسق الذي كتبه حني كتب عثمان بن عفان رضي اهللا عنه املصاحف اخرجه اليهم مالك يف

ويف " هو"بزيادة " فأن اهللا هو الغين احلميد"ويف احلديد " ما تشتهي االنفس"بالفاء ويف الزخرف " كسبت
بالواو وسائر احلروف على ما رواه إمساعيل عن مصاحف أهل املدينة وروى " وال خياف"والشمس 

وال "ويف والشمس " هو" بزيادة "هو الغين"خارجة بن مصعب عن نافع انه قال يف اإلمام يف احلديد 
بالواو وقد ذكرنا حكاية أيب عبيد عن اإلمام يف رسم هذه احلروف وغريها فأغىن ذلك عن " خياف

  .اإلعادة
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بنقصان ياء ويف مصحف أهل مكة " وقال امللك اتوين"وقال أبو حامت يف مصحف أهل املدينة يف يوسف 
حف أهل محص الذي بعث به عثمان إىل الشام يف االعراف ويف مص" فئامنوا باهللا ورسوله"يف آخر النساء 

بالمني، ويف " ما كان للنيب"بالياء ويف االنفال " مجيعا" "مث كيدوين"، و"من"بغري " جتري حتتها األار"
وروى الكسائي عن أيب حيوة الشامي . بزيادة ألف" إذا أدبر"بالمني، ويف املدثر " للتخذت عليه"الكهف 

بالمني ويف الكهف " وما كان للنيب"بالياء " مث كيدوين"الذي بعث به عثمان إىل الشام أن يف املصحف 
  ".للتخذت عليه"

    

قال أبو عمرو فهذا مجيع ما انتهى إلينا بالروايات من االختالف بني مصاحف أهل األمصار وقد مضى 
مصاحف أهل األمصار من ذلك حروف كثرية يف األبواب املتقدمة والقطع عندنا على كيفية ذلك يف 

على قراءة أيمتهم غري جائر إال برواية صحيحة عن مصاحفهم بذلك إذ قراءم يف كثري من ذلك قد 
يف الزخرف بالياء " يعبادي ال خوف عليكم"تكون على غري مرسوم مصحفهم إال ترى إن أبا عمرو قرأ 

يف مصاحف أهل املدينة بالياء فترك وهو يف مصحف أهل البصرة بغري ياء فسئُل عن ذلك فقال اين رأيته 
ال يألتكم من "وكذلك قراءته يف احلجرات . ما يف مصحف أهل بلده واتبع يف ذلك مصاحف أهل املدينة

باهلمزة اليت صورا ألف وذلك مرسوم يف مجيع املصاحف بغري ألف وكذلك قراءته أيضا " اعملكم شيئا
لنصب وذلك يف كل املصاحف بغري واو مع اجلزم قال أبو بالواو وا" و أكون من الصلحني"يف املنافقون 

واذا "عبيد وكذا رأيته يف اإلمام قال وأتفقت على ذلك املصاحف وكذلك أيضا قراءته يف املرسالت 
بالواو من الوقت وذلك يف اإلمام ويف كل املصاحف باأللف وكذلك قراءته وقراءة ابن " الرسل وقّتت

 مزة ساكنة بني السني واهلاء وصورا ألف وليست كذلك يف مصاحف أهل "أو ننسأها"كثري يف البقرة 
قال أولو "مكة وال يف غريها وكذلك قراءة ابن عامر وعاصم من رواية حفص بن سليمان يف الزخرف 

باأللف وال خرب عندنا إن ذلك كذلك مرسوم يف مصاحف أهل الشام وال غريها وكذلك أيضا " جئتكم
باأللف وال رواية عندنا إن ذلك " قال رب احكم باحلق"ريق املذكور يف االنبياء قراءة عاصم من الط

كذلك مرسوم يف شيء من املصاحف يف نظائر لذلك كثرية ترد عن ايمة القراءة خبالف مرسوم 
مصحفهم وإمنا بينت هذا الفصل ونبهت عليه آلين رأيت بعض من أشار إىل مجع شيء من هجاء 

 القراءة من أهل عصرنا قد قصد هذا املعىن وجعله أصال فأضاف بذلك ما قرأ به املصاحف من منتحلي
كل واحد من االيمة من الزيادة والنقصان يف احلروف املتقدمة وغريها إىل مصاحف أهل بلده وذلك من 

ذلك إال اخلطأ الذي يقود إليه إمهال الرواية وإفراط الغباوة وقلّة التحصيل إذ غري جائز القطع على كيفية 
خبرب منقول عن االيمة السالفني ورواية صحيحة عن العلماء املختصني بعلم ذلك املؤمتنني على نقله وإيراده 
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  .ملا بيناه من الداللة وباهللا التوفيق

قال أبو عمرو فأن سأل عن السبب املوجب الختالف مرسوم هذه احلروف الزوائد يف املصاحف قلت 
 املؤمنني عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ملا مجع القرآن يف املصاحف السبب يف ذلك عندنا إن أمري

ونسخها على صورة واحدة وآثر يف رمسها لغة قريش دون غريها مما ال يصح وال يثبت نظرا لُألمة 
واحتياطا على أهل املللّة وثبت عنده إن هذه احلروف من عند اهللا عز وجل كذلك مرتلة ومن رسول اهللا 

ليه وسلم مسموعة وعلم إن مجعها يف مصحف واحد على تلك احلال غري متمكّن إال بإعادة صلى اهللا ع
الكلمة مرتني ويف رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيري للمرسوم ماال خفاء به ففرقها يف املصاحف 
 لذلك فجاءت مثبتة يف بعضها وحمذوفة يف بعضها لكي حتفظها األمة كما نزلت من عند اهللا عز وجل

وعلى ما سمعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهذا سبب اختالف مرسومها يف مصاحف أهل 
  .األمصار

فأن قال قائل فما تقول يف اخلرب الذي رويتموه عن حيىي بن يعمر وعكرمة موىل ابن عباس عن عثمان 
ل اتركوها فأن رضي اهللا عنه إن املصاحف ملا نسخت عرضت عليه فوجد فيها حروفا من اللحن فقا

العرب ستقيمها أو ستعرا بلساا إذ يدل على خطأ يف الرسم قلت هذا اخلرب عندنا ال يقوم مبثله حجة 
وال يصح به دليل من جهتني أحدمها انه مع ختليط يف إسناده واضطراب يف ألفاظه مرسل ألن ابن يعمر 

لفاظه ينفي وروده عن عثمان رضي اهللا وعكرمة مل يسمعا من عثمان شيئا وال رأياه وأيضا فأن ظاهر أ
عنه ملا فيه من الطعن عليه مع حملّه من الدين ومكانه من اإلسالم وشدة اجتهاده يف بذل النصيحة واهتباله 
مبا فيه الصالح لألمة فغري متمكن إن يتوىل هلم مجع املصحف مع سائر الصحابة األتقياء األبرار نظرا هلم 

آن بينهم مث يترك هلم فيه مع ذلك حلنا وخطأ يتوىل تغيريه من يأيت بعده ممن ال لريتفع االختالف يف القر
شك انه ال يدرك مداه وال يبلغ غايته وال غاية من شاهده هذا ماال جيوز لقائل إن يقوله وال حيل ألحد إن 

  .يعتقده

    

ثمان رضي اهللا فأن قال فما وجه ذلك عندك لو صح عن عثمان رضي اهللا عنه قلت وجهه إن يكون ع
عنه أراد باللحن املذكور فيه التالوة دون الرسم إذ كان كثري منه لو تلي على رمسه ال نقلب بلك معىن 

" سأوريكم"و" من نبأي املرسلني"و" ألاوضعوا"و" اوالأذحبنه"التالوة وتغريت الفاظها إال ترى قوله 

لو تاله تاٍل ال معرفة له حبقيقة الرسم على صورته وشبهه مما زيدت األلف والياء والواو يف رمسه " الربوا"و
يف اخلط لصري اإلجياب ولزاد يف اللفظ ما ليس فيه وال من اصله فأتى من احلن مبا ال خفاء به على من 

مسعه مع كون رسم ذلك كذلك جائزا مستعمال فأعلم عثمان رضي اهللا عنه إذ وقف على ذلك إن من 
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نه ممن يأيت بعده سيأخذ ذلك عن العرب اذهم الذين نزل القرآن بلغتهم فاته متييز ذلك وعزبت معرفته ع
  .فيعرفونه حبقية تالوته ويدلونه على صواب رمسه فهذا وجه عندي واهللا اعلم

فان قبل فما معىن قول عثمان رضي اهللا عنه يف آخر هذا اخلرب لو كان الكتاب من ثقيف واململي من 
ناه أي توجد فيه مرسومة بتلك الصور املبنية على املعاين دون هذيل مل توجد هذه احلروف قلت مع

االلفاظ املخالفة لذلك اذ كانت قريش ومن ويل نسخ املصاحف من غريها قد استعملوا ذلك يف كثري من 
الكتابة وسلكوا فيها تلك الطريقة ومل تكن ثقيف وهذيل مع فصاحتهما يستعمالن ذلك فلو اما وليتا 

ف ماوليه من تقدم من املهاجرين واالنصار لرستما مجيع تلك احلروف على حال من امر املصاح
استقرارها يف اللفظ ووجدها يف املنطق دون املعاين والوجوه اذ ذلك هو املعهود عندمها والذي جرى عليه 

  .استعماهلا هذا تأويل قول عثمان عندي لو ثبت وجاء جميء احلجة وباهللا التوفيق

راهيم املقرئ قال حدثنا امحد بن حممد املكي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حدثنا خلف بن إب
القسم بن سالم قال حدثنا حجاج عن هرون قال اخربين الزبري بن اخلريت عن عكرمة قال ملا كُتبت 
 املصاحف عرضت على عثمان رضي اهللا عنه فوجد فيها حروفا من اللحن فقال ال تغيروها فان العرب

  .ستغريها أو قال ستعرا بألسنتها لو كان الكتاب من ثقيف واململي من هذيل مل توجد فيه هذه احلروف

حدثنا عبد الرمحن بن عثمان قال حدثنا قاسم ابن اصبغ قال حدثنا امحد بن زهري قال حدثنا عمرو بن 
يب فطيمة عن حيىي بن مرزوق قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن نصري بن عاصم عن عبد اهللا بن أ

  .يعمر قال قال عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يف القرآن حلن تقيمها العرب بألسنتها

    

فان قيل فما تأويل اخلرب الذي رويتموه أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه انه سأل عائشة رضي اهللا عنها 
إن الذين "وعن " املؤتون الزكوةواملقيمني الصلوة و"وعن " إن هذين لسحران"عن حلن القرآن عن قوله 

فقالت يا ابن اخيت هذا عمل الكتاب اخطئوا يف الكتابة قلت تأويله " والصبئون.. ءامنوا والذين هادوا
ظاهر وذلك إن عروة مل يسأل عائشة فيه عن حروف الرسم اليت تزاد فيها ملعىن وتنقصى منها ألخر 

عن حروف من القراءة املختلفة االلفاظ احملتملة الوجوه على تأكيداً للبيان وطلبا للخفّة وامنا سأله فيه 
اختالف اللغات اليت اذن اهللا عز وجل لنبيه عليه السالم والُمته يف القراءة ا واللزوم على ماشاءت منها 

تيسري اهلا وتوسعة عليها وما هذا سبيله وتلك حاله فعن اللحن واخلطأ والوهم والزلل مبعزل لفشوه يف 
غة ووضوحه يف قياس العربية واذا كان االمر يف ذلك كذلك فليس ما قصدته فيه بداخل يف معىن الل

املرسوم وال هو من سببه يف شيء وامنا سمى عروة ذلك حلنا وأطلقت عائشة على مرسومه كذلك اخلطأ 
ارجا عن اختيارمها على جهة االتساع يف االخبار وطريق ااز يف العبارة اذ كان ذلك خمالفا ملذهبهما وخ
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وكان األوجه واألوىل عندمها األكثر واالفشى لديهما ال على وجه احلقيقية والتحصيل والقطع ملا بيناه 
قبل من جواز ذلك وفشوه فب اللغة واستعمال مثله يف قياس العربية مع انعقاد االمجاع على تالوته 

خاصة هذا الذي " إن هذين" العالء يف كذلك دون ما ذهبا إليه إال ما كان من شذوذ أيب عمرو بن
يحمل عليه هذا اخلرب ويتأول فيه دون إن يقطع به على إن ام املؤمنني رضي اهللا عنها مع عظيم حملّها 

وجليل قدرها واتساع علمها ومعرفتها بلغة قومها لّحنت الصحابة وخطأت الكتبة وموضعهم من 
 وال ينكر هذا ماال يسوغ وال جيوز وقد تأول بعض علمائنا الفصاحة والعلم باللغة موضهم الذي ال جيهل

قول ام املؤمنني اخطئوا يف الكتاب أي خطئوا يف اختيار األوىل من االحرف السبعة جبمع الناس عليه ال إن 
الذي مدة وقوعة وعظم قدر موقعه وتأول اللحن انه القراءة واللغة كقول عمر رضي اهللا عنه أيب وِاناّ 

  .عض حلنه أي قراءته ولغته فهذا بني وباهللا التوفيقلندع ب

حدثنا اخلاقاين قال حدثنا امحد بن حممد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو 
معاوية عن هشام بن عروة عن أَبيه قال سأَلت عائشة رضي اهللا عنها عن حلن اُلقرآن عن قول اهللا عز 

ِانّ "وعن قوله تبارك وتعلى " واملقيمني اُلصلوة واملؤتون الزكوة"وعن قوله " حرنإن هذين لس"وجل 
فقالت ياابن اخيت عمل الكتاب اخطئوا يف الكتاب فان قال قائل " والصبئون..الذين ءامنوا والذين هادوا

 عنه إىل فاذ قد أَوضحت ما سئلت عنه من تأول هذين اخلربين فعرفنا بالسبب الذي دعا عثمان رضي اهللا
مجع القرآن يف املصاحف وقد كان جمموعا يف الصحف علَى ما رويته لنا يف حديث زيد بن ثابت املتقدم 
قلت السبب يف ذلك بني فذلك اخلرب على قول بعض العلماء وهو إن أبا بكر رضي اهللا عنه كان قد مجعه 

وة ا ومل خيص حرفا بعينه فلما كان زمان أَوالً على السبعة االحرف اليت اذن اهللا عز وجل لالمة يف التال
عثمان ووقع االختالف بني أهل العراق وأهل الشام يف القراءة وأَعلمه حذيفة بذلك رأَى هو ومن 

باحلضرة من الصحابة إن جيمع الناس على حرف واحد من تلك االحرف وان يسقط ما سواه فيكون 
انت االمة مل تؤمر حبفظ االحرف السبعة وامنا خيرت ذلك مما يرتفع به االختالف ويوجب االتفاق اذ ك

يف ايها شاءت لزمته واجزأها كتخيريها يف كفارة اليمني باهللا بني االطعام والكسوة والعتق ال إن جيمع 
  .ذلك كله فكذلك السبعة االحرف

 وقبل امنا مجع الصحف يف مصحف واحد ملا يف ذلك من حياطة القرآن وصيانته وجعل املصاحف

املختلفة مصحفا واحدا متفقا عليه واسقط ما ال يصح من القراءات وال يثبت من اللغات وذلك من مناقبه 
  .وفضائله رضي اهللا عنه

    

فان قيل مل جعل عثمان مع زيد غريه هال افرده بذلك كما فعل أبو بكر رضي اهللا عنه قلت امنا فعل ذلك 
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 القرآن جمموعا على لغة قريش خاصة اذ لغتها القرآن كله حني بلغه اختالف الناس يف القراءة لكي حيصل
على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وان قراءته كانت على آخر عرضة عرضها النيب على جربيل 
عليهما السالم وهذه االشياء توجب تقدميه لذلك وختصيصه به ال متناع اجتماعهما يف غريه وان كان 

 اهللا عليهم له فضله وسابقته فلذلك قدمه أبو بكر رضي اهللا عنه لكتاب كل واحد من الصحابة رضوان
املصاحف وخصة به دون غريه من سائر املهاجرين واالنصار مث سلك عثمان رضي اهللا عنه طرق أيب بكر 

يف ذلك اذ مل يسعه غريه واذ كان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد قال اقتدوا بالذين من بعدي أيب بكر 
فواله ذلك أيضا وجعل معه النفر القرشيني ليكون القرآن جمموعا على لغتهم ويكون ما فيه لغات وعمر 

ووجوه من ذلك على مذهبهم دون ماال يصح من اللغات وال يثبت من القراءات فهذا اجلواب عما سئلنا 
املصاحف حبد اهللا عنه ووجه السبب يف ذلك باهللا التوفيق وحسبنا اهللا ونعم الوكيل مت كتاب اهلجاء يف 

  .وحسن عونه
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