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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ يئ

 ىئ ں ڱ ڱ

 [9]احلِجر 
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 اإلهداء 

 
 ....وإخويت وأخوايت أيب وأمي وزوجي وبنايتأما  

صله أفهم يف غىن عن إهدائي؛ وكيف أهدي هلم عمال هم 
ال بّد أن   وسببه، عمال ينسب إليهم قبل نسبته إيلَّ، عمال
اهتم يف يفتح أبواب سعادهتم يف احلال، ويبلغ ميزان حسن

 املآل.... 

به، وجهده، وقدم إّّنا اإلهداء ملن قّدم هلذا العلم الشريف شبا
 له علمه وعمله...

ستلون منها املصنفني كّلهم، عالة على حتقيقاته.. يمث ترى 
 ويستنبطون وقّلما يذكرون وحييلون...

 أهدي هذا العمل... أمحد شرشالإىل األستاذ  
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 الشكر
 
 
 
 
 
 

كرا يليق جبالله أشكر ابتداء وأوال ودائما... هللا سبحانه وتعاىل، ش
مها... قال وعظمته...شكرا... جيلب رضاه وعفوه وتتابع نعمه ومتا

 ىئ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ يئتعاىل: 

  [7]إبراهيم
...هذا الصرح الذي مث بعد ذلك أتوّجه ابلشكر لكليتنا املباركة العامرة

أمامي  تح جماالت البحث واسعةأروى عطشي املعريف طالبا،  وف
وكسب  أستاذا، ووضع بني يدي وسائل خدمة الطلبة واألساتذة،

 اخلربة والتجارب إداراي...

صائحه املنهجية والشكر ملن راعى هذه األطروحة بتوجيهاته العلمية ون
 السنوسي....  واملعرفية للمشرف عليها األستاذ الدكتور عبد الرمحن

 جلنة مناقشة هذه األطروحة...والشكر موصول ألعضاء 
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 1املقدمة
يئات أعمالنا، من يهده إّن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وس

حده ال شريك له وأشهد أّن وأشهد أن ال إله إال هللا و هللا فهو املهتدي، ومن يضلل هللا فال هادي له، 
 حممدا عبده ورسوله.

أما بعد، فإّن اختالف املصاحف العثمانية أصبح اليوم املطية األوىل واملفضلة ألعداء القرآن على 
تعدد مناهجهم وتنوع غاايهتم، للطعن يف وحدة القرآن وحفظه، وليس هذا ابلشيء اجلديد الذي يلفت 

يكمن يف اعتقاد  -يف نظري –اه أكثر، أو يستدعي أمهية يف الدراسة وأولوية يف الرّد أكرب، بل اخلطر االنتب
املتخصصني واملنتسبني لعلوم القرآن أّن اختالف املصاحف حمصور يف نّيف وأربعني موضعا، وأنّه ال يعدو 

بينما ...، ، وانتهى األمرأن يكون تنوعا يف القراءات مل حيتمله الرسم الواحد، فـَُوزِّع بني مصاحف عِّّدة
هنا أكرب من ذلك وأوسع؛ فإّن اختال القضية ف املصاحف العثمانية له جماالت أخرى غري هذه، وملـّا ُووجِّ

هبذه اجملاالت استغرب بعضنا وتعّجب، وارتبك وختّبط ، وهذا ما وقع يوم اكُتشفت صحائف صنعاء، 
مائة وألف ع(، سنة اثنني وسبعني وتس4500وخمطوطاهتا اليت جاوزت اخلمسمائة وأربعة آالف خمطوط، )

ليز واألملان أّّنم اكتشفوا القرآن األصلي، القرآن األّول، حيث الحظوا أّن أكثر م(، وزعم االجن1972)
هذه الصحائف حتتوي طبقتني من الكتابة، الظاهرة منهما، مطابقة ملا يقرأ به املسلمون اليوم، واملمحية 

                                                      

وعدم العنونة أو ، ية"  من جهة خلوها من اإلشكاليةاملقدمة أبّّنا "غري أكادمي  -مشكورين - شةوصف بعض أعضاء اللجنة املناقِّ   1
يف لكن أجاب الطالب أّن مجيع ما ذكرمتوه موجود حتديد معاملها الرئيسة كأمهية املوضوع وأهداف األطروحة واخلِّطة واملنهجية....

ال يشرتط فيها أن تصاغ ل دون العنونة هلذه املعامل، كما أجاب أّن اإلشكالية غري أنّه ساق ذلك كله يف شكل مقال متواصاملقدمة، 
خصمان معرفيان ويشري إىل أنّه  ويتجاذهبا ال رئيس تتبعه أسئلة فرعية... بل فقرة خربية يعرض فيها قضية يتنافسهاعلى شكل سؤ 

الية...كما أجاب أّن هذه العنونة يف متثل إشك والصواب فيها... لقضية من أجل حلها والبحث عن احلقّ حياول أن يلج هذه ا
املقدمات أمر حمدث استعمل يف السنوات األخرية من أجل مساعدة الطلبة على اإلملام بعناصر املقدمة كلِّّها... وحىت ال يفوهتم شيئا 

، رغم كون اللجنة اليت ذكرها أعضاء اللجنة العلمية املوقرة واإلضافات للفائدة سأثبت يف هذه النسخة املعدَّلة أهم االنتقادات] منها...
ة أو املوقرة مل تلزم الباحث بذلك، لكن لألمانة العلمية ومتام الفائدة سأثبت أهم التعديالت وأشري إليها إذا كانت متعلقة ابملادة العلمي

 [غوية...املنهجية، ويصححها دون اإلشارة إليها إذا تعلق األمر أبخطاء مطبعية أو ل

حاولت التخّلص منه ومل  ،لعلميةافُرَِّض عليَّ يف اجملالس مما انتقدت فيه بقوة.... مصطلح النقدية يف العنوان، وهو مصطلح 
اقتنع أعضاء اللجنة  ، وقدأجيب هبا  -ارجوخم - أستطع...تركته يف عنوان هذه األطروحة وقد حاولت يف إجابيت إجياد حلوال وأجوبة

ري موجود يف مشروع تتبع اختالف ولكن رغم ذلك بقي يف نفسي من هذا املصطلح شيئا.... وهو غهبا مبساعدة املشرف حفظه هللا، 
 املصاحف يف القرآن كّله...
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ّناس حبفظ القرآن [  فظّن ال2وامللحق 1يف امللحق صورالينظر ]اخلفية منهما، خمالفة ملا يُقرأ به اليوم، 
          الظنوان، وجلأ أكثرهم إىل قوله تعاىل: 

[، حيتمي به من الشّك والرتّدد، وبدأ احلديث يومذاك عن القراءات الشاذة، ومصاحف 09]احلجر
على القرآن الكرمي... وبعد طول تكّتم من دارسي هذه اسرتاتيجيا ل خطرا الصحابة، وقالوا إّّنا متث

املخطوطات بدأت نتائج دراساهتم تظهر، فإذا جبميع ما ذكروه من اختالف هذه املصاحف ال يعدو وال 
يتجاوز ما هو ُمثّبت يف مصادر علم الرسم العثماين وما نقله رواة ورواد هذه الصناعة، سواء يف مصاحف 

 ابة رضي هللا عنهم، أو مصاحف األمصار.الصح

الف املصاحف" مفتوحة وانطالقا من هذه احليثية، يرى الباحث أنّه ال ينبغي أن نرتك "جبهة اخت
فسادا، ويعيثون   حسيب،رون بال رقيب ، ويكذبون بالألعداء القرآن، يصولون وجيولون يف ميداّنا، يزوّ 

استقراء اختالف املصاحف، خالل عملية استباقية تتمثل يف تتبع و بل ال بد أن نغلق عليهم هذا الباب من 
ذه االختالفات ودراستها هوحماولة استيعاب مجيع مواطنها ومواضعها يف القرآن كّله، مث بعد ذلك حتليل 

ألّن هذا املشروع ضخم و وتوجيهها وبيان أتثريها على دالالت القرآن ومعانيه وتشريعاته وأحكامه...؛ 
حصر هذا اخلُْلف يف جهد مؤسسي ومجاعي، حاول الباحث يف هذه األطروحة البداية بتتبع و  حيتاج إىل

ن حيث توجيه اخلالف وبيان مالربع األّول من القرآن الكرمي، يف املصاحف العثمانية، واقتصر على دراسته 
ث فيما بقي ة والبحأسبابه، ومن حيث دراسة شكله ومصادره ... وهو بذلك يفتح الباب واسعا للدراس

 من مظاهر اختالف املصاحف، وتوجيهها..

إّن أمهية دراسة اختالف املصاحف ال حتتاج إىل بيان وال تفتقر إىل استدالل، إذا انطلقنا ابتداء 
من اإلشكالية املذكورة أعاله، ومن كوّنا متثل اترخييا الّلبنة األوىل اليت وضعت يف صرح  وبناء هذا العلم 

لت على املصاحف العثمانية خمالفتها لغريها من املصاحف؛ وبسبب الشريف، فقد كانت  أّول مالحظة ُسجِّ
ابن عامر اليحصيب ذلك اهتمت الكتاابت األوىل يف علم الرسم هبذه الظاهرة أكثر من غريها؛ فهذا  

 هـ(، وابن316هـ(، وابن أيب داود )231)ملدائين هـ(، وا207) الفراء هـ(، و 189)لكسائي هـ(، وا118)
هـ(...، رواد هذا العلم مجيعهم خصُّوا مصنفاهتم لتتبع 360هـ(، وابن اشته األصبهاين )328األنباري )

لكن إذ استثنينا كتاب املصاحف البن أيب داود، فإّن مجيع ما ُكتِّب ضاع وفُقِّد ومل ودراسة هذه الظاهرة، 
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على هذه الظاهرة ومل يعطوها  يصلنا شيء من ذلك كّله، ولألسف الشديد من جاء بعد هؤالء مل يركزوا
حّقها من الدراسة والبحث، فالداين وهو أجّل من صّنف يف هذه الصناعة، وأكثُر من توسع يف بيان 
اختالف املصاحف، مل يزد  يف املقنع على أن خصَّها مببحثني اثنني فقط، واملتتبع املستقرئ للدراسات 

 ات عدة لكّنها ختلو من التتبع واالستقراء..املعاصرة سيجدها تتناول اختالف املصاحف من حيثي

ملصاحف، سيجدها على  ابل الناظر املتأمل يف الدراسات احلديثة واملعاصرة اليت تناولت اختالف 
عدم اندراجه يف الرسم كثرهتا مل يتجاوز أغلبها احلديث عن االختالف الذي وزع بني مصاحف األمصار ل

حف العثمانية ابلزايدة العبقري يف كتابه )االختالف بني املصاالواحد، كما فعل األستاذ توفيق أمحد 
دهودي فاحتة يف )رسم م. ومثله الطالبة ه2002هـ 1423والنقص( الصادر مبكتبة أوالد الشيخ القاهرة 

لتهامي الراجي كلية اآلداب املصحف الشريف وحماولة توجيه اختالفاته( ،دبلوم الدراسات العليا، إبشراف ا
ف رمسه من الكلمات القرآنية م. ومثلها األستاذ حممد خازر اجملايل يف مقاله )ما اختل1992غرب الرابط امل

إلسالمية. جامعة الكويت ايف املصاحف العثمانية، مجع ودراسة وتوجيه( نشر يف جملة الشريعة والدراسات 
 م. واألمثلة من هذا النوع كثرية...2004السنة  56العدد  19اجمللد 

 ضي هللا عنهم وبعضهم تناول اختالف املصاحف العثمانية من جهة تباينها مع مصاحف الصحابة ر 

الشبهات املثارة حوهلا؛  ولعل من أهم ما كتب يف هذا املوضوع )املصاحف املنسوبة للصحابة والردُّ على
هـ 1433لرايض سنة رية ابعرض ودراسة( للدكتور حممد بن عبد الرمحن بن حممد الطاسان، نشرته دار التدم

ف البن أيب ابة من خالل كتاب املصاحم. ومقال األستاذ  حممد آيت عمران )مصاحف الصح2012
 .م2010ديسمرب//07لـ  هـ املوافق1432حمرم /01داود رمحه هللا(، نشر على موقع أهل التفسري بتاريخ 

د هذه الصناعة )الداين الم ورواوبعضهم تناول اختالف املصاحف املطبوعة واملعاصرة، أو اختالف بعض أع
قية واملغربية(، )سكوت وأيب داود(، وبعضهم تناول شيئا من أسباب اختالفها )اختالف املدرستني املشر 

 اين(....أئمة الرسم عن بعض املفردات القرآنية(، )أدوات الرتجيح يف علم الرسم العثم

وتتبع اختالف املصاحف العثمانية كّله، وقد لكن يف مجيع هذه الدراسات مل أقف على من حاول استقراء 
استعنت بكبار املختصني أسأهلم وأسرتشدهم، عن املوضوع، فكان جواهبم واحدا... "مل نقف على من 

 استقرأ اخلالف خارج املواضع اليت ُوزِّعت على مصاحف األمصار".
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لة النظر يف توجيه هذه حماو  فالرسالة أطروحتها قائمة ابتداء على تتبع واستقراء اختالف املصاحف، مث
ما فعل من كتب يف كالظاهرة والبحث يف أسباهبا، من حيث علم الرسم، ال توجيها من حيث قراءاهتا  

املنهج االستقرائي يف  توجيه اختالف املصاحف )هدهودي فاحتة، حممد خازر اجملايل ...(، وقد استعملت
ين، وكذا املنهج الوصفي ف مصادر علم الرسم العثماالدراسة التطبيقية؛ حيث تتبعت هذا اخلالف يف خمتل

 وف على حقيقته وأسبابه. التحليلي يف الدراسة النظرية؛ حيث حاولت حتليل هذا االختالف ودراسته والوق

ف املصاحف آية آية، وقد انتظمت هذه األطروحة يف فصلني، أمّههما الفصل الثاين، حيث تتبعت اختال
، سهل املأخذ، بينما ، وقّدمته يف جدول حىت يكون قريب التناولالشريف فيف الربع األّول من املصح

 ه اثنيا، وحتليله اثلثا.خّصصت الفصل األول لدراسة هذا االختالف، من حيث بيان حقيقته أّوال، وتوجيه

 توصيات...وقد أردفت هذين الفصلني مبقدمة للتعريف ابملوضوع، وخامتة لعرض النتائج وال

ن يريد إثراءها واالستزادة مطروحة قائم على االستقراء والتتبع، حصرت مصادرها، حىت يتمكن وألّن أصل األ
هجاء املهدوي، وبديع و فيها من جتاوز هذه املصادر إىل غريها،  فمصادر األطروحة هي: مقنع الداين، 

ين القرآن للفراء،  سي، ومعاابن معاذ، وخمتصر التبيني أليب داود بن جناح، وعقيلة الشاطيب، ومنصف البلن
خرى بياانهتا موثقة يف أكما استعنت مبورد اخلراز، وشروحه، ووسيلة السخاوي، وإعالن ابن عاشر، وكتب 

 فهرس املصادر واملراجع...

، فقد تقدمت إىل الكلية قراطيةاإلدارية والبريو وقد اعرتض هذا العمل جمموعة من الصعوابت، أمهها العراقيل 
ما يفرغه من روحه ويبعده إىل ل املصاحف العثمانية مجعا ودراسة، غري أّن العنوان ُعدِّ  أّوال مبشروع اختالف

ر أبوصاف بعيدة عن تصّور صاحب البحث وأهدافهعن هدف اصرة(  )الدراسات أمّهها )املع ه حني ُحصِّ
ا، لكنين مل ىت تعود ألصلهحالقرآنية( )النقدية( وبقيت أطالب طوال مدة إجناز األطروحة بتعديل الرسالة 

 لتغيري والتعديل.ابوز الوقت املسموح فيه اأفلح بسبب جت

الصعوبة الثانية وهي جتمع بني مادة األطروحة واملواصفات اليت وضعتها اإلدارة لرسائل الدكتوراه، فقد كان 
أملي أن أتتبع اختالف املصاحف كّله شاذه وصحيحه، يف القرآن كّله من أّوله إىل آخره، وهذا الذي 
صنعته خالل هذه السنوات األربع األوىل اليت أمضيتها مع األطروحة... لكي أفاجأ بعدها أّن األطروحة 
ال ينبغي أن تتجاوز األربعمائة صفحة، وقد جتاوزت مسّودة الدراسة التطبيقية عندي مخسمائة وألف 
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ت ستمثل اليت كان صفحة، والدراسات النظرية أكثر من عشرة فصول ...إضافة إىل الدراسة اإلحصائية
فاضطررت إىل أن أقصر  قسما مستقال يف األطروحة، ما يصل ابألطروحة كلِّّها إىل حدود عشر جملدات،

  دراسيت على الربع األّول من املصحف، وأن أترك أكثر مباحثه النظرية ملقاالت مستقلة وأعمال مستقبلية...

ع كبري، وعمل شاّق طريق طويل، ومشرو  ومتواضعة يفبسيطة وبعد، فإّن هذا العمل يـَُعّد خطوة 
عداء القرآن مطّية ومضيّن،  يهدف إىل سّد هذا الباب "اختالف املصاحف العثمانية" الذي يتخذه أ

ن لفت انتباه الباحثني،  ودفعهم إن متكَّن م -يف نظري-للطعن والتشكيك فيه، وسأعتربه عمال انجحا 
دف إىل مواصلة استقراء االت وأحباث ودراسات مستقبلية هتإىل املشاركة يف هذه الورشة املعرفية، مبق

 اختالف املصاحف ودراستها ودرء ورّد الشبه املتعلقة هبا....

 وصلِّّ اللهم على حممد وعلى آله وصحبه ومن اتّبع هديه ...آمني.
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 انيةالعثم حقيقة اختالف املصاحف الفصل األّول:
 وأسبابه.

 :حقيقة اختالف املصاحف املبحث األّول 
 العثمانية.

 :أسباب اختالف املصاحف املبحث الثاين 
 العثمانية.
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صاحف املبحث األّول: التعريف حبقيقة اختالف امل
 العثمانية

 أوال: االختالف يف اللغة 
 اثنيا: االختالف يف االصطالح 
 اثلثا: املصحف يف اللغة 
 رابعا: املصحف يف االصطالح 
 خامسا: الداللة التارخيية الختالف املصاحف 
 اخلالصة 
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 وأسبابه. العثمانية حقيقة اختالف املصاحفالفصل األّول: 
 .املبحث األّول: التعريف حبقيقة اختالف املصاحف العثمانية

اهتا وتعريفاهتا، فقد حاولُت ألّن احلقائق العلمية إّّنا تدرك حقَّ اإلدراك، مبفاهيمها ال ابصطالح
على مفهوميهما يف هذا املبحث الرتكيز على الداللة اللغوية لكلٍّّ من االختالف واملصاحف، و 

يف الدالالت  البحث االصطالحي، يف سياقهما التارخيي لنشأة هذا االختالف وتطّوره. وذلك من خالل
أة اختالف املصاحف اللغوية ابعتبار أصل الوضع، وكذا الدالالت الصرفية والنحوية اليت صاحبت نش

يفات واالصطالحات أم مل وتطوره، مث يف عناصر املفهوم اليت ال يقوم إاّل هبا، سواء ذُكِّرت يف التعر 
وتتبع احلقائق  الف املصاحف(تُذكر....مث النظر بعد ذلك يف نشأة هذا الرتكيب االصطالحي )اخت

 والوقائع التارخيية اليت صاحبت هذه النشأة. 

رخيية، سنحاول حتديد ومبجموع هذه الدالالت اللغوية، وعناصر املفهوم الذهين، واحلقائق التا
 موضوع هذه األطروحة، ومراد علماء الرسم من اختالف املصاحف العثمانية...

 أوال: االختالف يف اللغة 
،  يبىن اخلاء والالم والفاءف؛ من اختَلف خيتلِّف اختالفا، مادته املعجمية )خ، ل، ف( االختال

 1هـ(395اْسَتْخَلَف....، يرى ابن فارس ) -اْختَـَلف -خَتلَّف -خاَلف -َخلَّفَ  -َأْخَلفَ  -منها: َخَلفَ 
مقامه، والثاين خالف أحدها أن جييء شيء بعد شيء يقوم " يف مقاييس اللغة أّن هلذه املادة ثالثة أصول

، وال يبُعد أن يكون أصل املادة ابعتبار دالالهتا 2" وأورد أمثلة وشواهد  على ذلك كّلهقدام، والثالث التغري

                                                      
بن فارس بن زكراي  بن حممد بن أمحد أبو احلسني البغدادي اهلمذاين اللغوي الشافعي مث املالكي أحد األعالم يف  أمحد  1

هـ، ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة، مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف القفطي 395اللغة والنحو تويف ابلرّي 
، 1/127م، 1982هـ 1406لفضل إبراهيم، دار الفكر العريب القاهرة، الطبعة األوىل هـ(، حتقيق: حممد أبو ا656)

هـ(، حتقيق بشار عواد، دار 748لذهيب )ا إلسالم ووفياة مشاهري األعالم، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحداتريخ ا
 ....إخل8/746م،  2003الغرب اإلسالمي بريوت، الطبعة األوىل 

هـ 1399هـ(، حتقيق عبد السالم هارون، دار الفكر بريوت، 395، أمحد بن فارس أبو احلسني )مقاييس اللغة  2
 213...210 /2 م، 1979
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، واألصول اليت ذكرها ابن فارس مجيعها تندرج فيه؛ فالتغرّي 1احلسية واحدا هو معىن التعاقب بني شيئني
 ْلف ضّد قدام هو َعقُِّب كّل شيء يف املوضع...وصف لعاقبة الشيء املخالف ملا كان، واخلَ 

ممّا هو متعلق مبادتنا هذه: -، فإّن صيغة االختالف، "االفتعال" هلا دالالت كثرية، لعّل من أبرزها صرفيا
وإذا كان معىن االختاذ والقصد الزما يف اختالف  2معىن االختاذ والقصد، ومعىن املبالغة والكثرة...

حيمُل معىن األوجه القرآنية اليت  قصد الصحابة  رضي هللا عنهم مجعها وحفظها ومل املصاحف، ابعتباره 
...، فإّن الناظر يف اختالف  -أي من خالل اختالف املصاحف  –يتمكنوا من ذلك إاّل من خالله 

بني خمتلف املصاحف،  املصاحف لن خُيلِّف معىن الكثرة؛ وهو يالحظ هذا الكم اهلائل من أوجه اخلالف
 بني الرسم واللفظ، أو بني رسم اللفظ الواحد، أو بني رسم املصحف ورسم غريه.... أو

صود ابالختالفِّ اختالُف ، فإّن داللة إضافة االختالف للمصاحف العثمانية، هو حصره فيها، فاملقحنواي
ريها؛ إذ و مع غأ -ه  ومستوايتهمبختلف أنواع-املصاحف املنسوبة لعثمان رضي هللا عنه، سواء يف نفسها 

 مجيع ذلك مندرج يف هذه اإلضافة واحلصر...

  اثنيا: االختالف يف االصطالح

للغوية، اللهّم إالّ من جهة امن الناحية االصطالحية، فإّن هذه اللفظة مفردًة ال خترج عن دالالهتا 
به من  اين وما يتعلقحتديد أنواع هذا االختالف ومستوايته يف حقل معريف خاص، هو علم الرسم العثم

 علوم وفنون... وهذا ما سنحاول الوقوف عليه يف آخر هذا املبحث....

  اثلثا: املصحف يف اللغة

الصاد هـ( : "395املصاحف مجع مصحف من املادة املعجمية )ص، ح، ف(، قال ابن فارس )
أّن  إىل  4هـ(276بينما ذهب ابن قتيبة) 3"واحلاء والفاء أصل صحيح يدل على انبساط يف شيء وسعة.

                                                      
 ....267صم، 1989هـ 1409، جناة عبد العظيم الكويف، دار الثقافة القاهرة بنية األفعال دراسة لغوية قرآنيةأ  1
-106، 77-76 م، 2017هـ 1438، عبد احلميد عنرت، دار الظاهرية الكويت، الطبعة األوىل تصريف األفعال  2

 60-59، أبنية األفعال دراسة لغوية قرآنية 107
 334 /3مقاييس اللغة   3
شأ هو عبد هللا بن مسلم بن قتيبة أبو حممد الكاتب الدينورّي النحوّي اللغوي أحد األعالم مروزي األصل ولد ببغداد ون 4

،اتريخ  2/146وتعّلم هبا تصانيفه يف العلم مشهورة ومعروفة، تويف سنة ست وسبعني ومائتني ... ينظر: إنباه الرواة 
 ...6/565اإلسالم 
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؛ خاصة وأّن 2هـ(170وقريب من الضّم معىن اجلمع الذي أشار إليه اخلليل بن أمحد ) 1أصله الضَُّم. 
داللته موجودة يف مجيع استعماالته اللغوية، مبا يف ذلك انبساط الشيء وسعته؛ فإنّه ال يوصف بذلك إاّل 

 ب حىت عن استعماله االصطالحي.ابعتبار ما يضمه وجيمعه بوجه من األوجه...، بل داللته تلك ال تغي

 يفة،َصحِّ ، فإّّنا ابتداء مجع مصحف، وأصلها االمسي: صرفياولو أردان دراسة هذه املفردة )املصاحف( 
يفة على وزن َسفِّينة وُسُفن والقياس أن يقال يف اجلمع صحائف  الصُُّحفُ واجلمع   ،خُيَفَّف ويـُثـّقَّل وَصحِّّ

  3قاله اخلليل بن أمحد الفراهيدي رمحه هللا -أي مجع فُعيلة على فـُُعل-وسفائن، فهو مجع مساعي اندر  
يَفة صِّ هـ( : "و 321هـ( قال ابن دريد  )170) ؛ وال يستبعد أن 4"حافاجتمع َصَحائِّف َوُرمبَا مجُعوا الصَّحِّ

بسبب كون   -الذي ميثل األصل والقياس –العدوُل إىل لفظ املصاحف عوضا عن الصحائف يكون 
 .5الصحابة مل يقصدوا به مطلق مجع الصحائف، إّنا قصدوا معاين أخرى غريها أو معها

واملصحف بتثليث امليم )ُمْصَحف، َمْصَحف، مِّْصَحف(  يدل من حيث بنية املفردة وصيغتها على: اسُم 
.  7اسم املفعول من أصحفه أي مجع فيه الصحف، أو اسُم آلة مجع الصحف، أو  6عِّ الُصُحف مكانِّ مجَْ 

 :8نذكر منها امليم دالالت وتوجيهات كثرية اختالف حركةيف قد ذكروا و 

                                                      
 2/199غريب احلديث البن قتيبة   1
هلالل )د ت(، ، حتقيق: مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة االعنيهـ(، 170اخلليل بن أمحد الفراهيدي )  2
، واخلليل هو ابن أمحد بن عبد الرمحن أبو عبد الرمحن الفراهيدي األزدي، عبقرّي هذه األمة صاحب العروض، 120 /3

 .1/380هـ ينظر: إنباه الرواة 170والشكل، وخمارج احلروف، واملنظّر للنحو العريب...تويف سنة 
 120 /3العني    3
 1/540مجهرة اللغة    4
إّنا قصد هبذا اجلمع على عهد عثمان رضي هللا عنه، توحيد األمة عليه، ووضع معيار وميزان تُعرف به القراءة اليت   5

هـ، 220وابن دريد هو: حممد بن احلسن أبو بكر بن دريد أصله من عاربة قحطان ولد ابلبصرة سنة يصح التعّبد هبا...
هـ. ينظر: إنباه 321الحن وغريها... تويف سنة إحدى وعشرين وثالمثائة صاحب اجلمهرة واالشتقاق واخليل واألنواء وامل

 .3/95الرواة 
 141التلخيص يف معرفة أمساء األشياء   6
 278املدخل لدراسة القرآن الكرمي  ص:   7
، 361، 74هـ( دار الكتب العلمية بريوت ص911الكنز املدفون والفلك املشحون ، جالل الدين السيوطي )  8

هـ(  1332ل على مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي أتليف الشيخ حممد عبد احلق بن شاه اهلندي احلنفي )اإلكلي
]مت تعديل هذه العبارة بطلب من أحد أعضاء اللجنة املناقشة، وكانت يف األصل  7/187دار الكتب العلمية بريوت 
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: متِّيم تَقول: املِّْغَزُل واملِّْطَرُف 2هـ(215)قال أَبُو زيدف  1(. قيل هو ابعتبار اختالف الّلهجات العربية،1)
الضم ألهل  3 هـ(395، ونسب أبو هالل العسكري)صَحفُـ ْغَزل واملُـ طَرف واملُـ املِّصحف، َوقيس تَقول: املو 

 جند والكسر ألهل احلجاز.

عت فأخرجوه خمرج ف مجُ حُ صُ  منبَِّكْسر اْلمِّيم  و(. وقيل هو ابعتبار وظيفته النحوية وبنيته الصرفية؛ فه2)
ْلَيدِّ مِّ   ...صحف َأي مجع بعضه إِّىَل بعضُـ صحف فـَُهَو مأَ وبضمها من  . 4فعل ممَِّّا يتعاطى ابِّ

يـَُقال: ُمصحٌف ومِّْصَحف، َكَما  أصل التثليث إىل التخفيف حيث قال: "5هـ( 207(. ورّد الفراء)3)
َف َأي مجِّعت فِّيهِّ الصُُّحف...يـَُقال: ُمطَرٌف ومِّطَرٌف  وأُطرِّف: ُجعل يفِّ طَرفْيه  ...ُمصحف من ُأْصحِّ

الَعَلمان، قَاَل: فاستثقلت العرُب الضمة يفِّ ُحُروف َفكسرت اْلمِّيم، َوَأصلَها الضَّم، َفمن َضّم َجاَء بِّهِّ على 
ْغَزاًل، واألصُل ُمْغَزل من أُْغزِّل َأي أُدِّير.ُـ َأصله، َومن َكسره فالستثقاله الضمة، وََكَذلَِّك قَاُلوا يفِّ امل   6 "غَزل مِّ

ألصل املتقدم، ولعّل من اواستعماالت هذه املادة يف أصل الوضع اللغوي كثرية جدا، لكّنها ال خترج عن 
 أمّهها: 

 7 صحيَفة َوهِّي اْلقطَعة من أََدم أَبيض أَو رق يْكتب فِّيَها   

                                                      

 كّل ما أورده الباحث متعلق بضم امليم وكسرها ومل يذكر شيئا "ويف تثليث امليم ذكروا دالالت وتوجيهات كثرية..." غري أنّ 
 عن فتحها فأعدان الصياغة مبا يتماشى مع احملتوى....[

 1/541مجهرة اللغة   1
هو سعيد بن أوس بن اثبت أبو زيد األنصاري، صاحب النحو واللغة تلميذ أيب عمرو بن العالء وشيخ أيب عبيد   2

القاسم بن سالم وغريه...صنَّف يف ختفيف اهلمز على مذهب النحويني وله فوائد لغوية وشواهد عربية مل يذكرها غريه  
 ...2/30إنباه الرواة 

هالل  العسكري هو احلسن بن عبد هللا بن سهل، يُنسب إىل عسكر مكرم من كوز  ، وأبو291الفروق اللغوية  ص  3
األهواز، عامل ابألدب واللغة ، من مصنفاته اجلليلة كتاب الصناعتني، وكتاب الفروق. تويف سسسنة مخس وتسعني وثالمثائة 

 427، معجم شعراء العرب ص4/189هـ، إنباه الرواة 395
ه اإلحالة سقطت سهوا يف أصل الرسالة مت إضافتها بطلب من أحد أعضاء اللجنة . ]هذ1/541مجهرة اللغة   4

 املناقشة..[
هو حيىي بن زايد بن عبد هللا الّديلمّي أبو زكراي الفرّاء، إمام أهل الكوفة يف النحو واللغة صاحب معاين القرآن من أهم   5

 وما بعدها... 4/7 هـ إنباه الرواة207سبع ومائتني بطريق مكة سنة وأجّل ما صنف يف لغة القرآن الكرمي  تويف 
 4/1384، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية  4/149هتذيب اللغة   6
 1/540مجهرة اللغة    7
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  1 ملا رأوا غدوة جباههم ... حنت إلينا األرحام والصحفقال الشاعر: 
  2الَصحيَفةُ مطلق الكتاُب  يسمى 
 الشاعر َصحيفة الوجه قاليقال:  جلده، الوجه و  بشرة:        

   3إذا بَدا من َوْجهَِّك الَصحيُف 
 4 وكل كلييب صحيفة وجهه ... أذل ألقدام الرجال من النعل قال البعيث:

  5وجه األرض 
  6مطلق اجلمع 
  ولعّلها مسيت   7صِّحاف. اضة ومجعهَلْنطِّحة الَعريـُسْ شبه الَقْصعة امل ،الصَّْحفةُ آنية خاصة تسمى

 )جمزوء الرمل(  معىن اجتماع األكلة عليها أو مجع الطعام الكثري فيها. قال الشاعر: بذلك ألجل
: أعظم القصاع اجلفنة، مث 9هـ(180)سائيقال الكِّ و  8حافاالصِّّ  نَ وْ عاطَ تَ ُعود ... يَـ َوبـَُنو نكد قٌـ 

اخلمسة، مث املئكلة تشبع الرجلني والثالثة، مث القصعة تليها تشبع العشرة، مث الصحفة تشبع 
  10الصحيفة تشبع الرجل.

 11هـ(206)الشيباين هقال يقال هلا الصحاف، مناقع صغار تتخذ للماء  

                                                      
 334 /3مقاييس اللغة   1
 4/1384الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية    2
 551، جممل اللغة البن فارس  ص120 /3العني  3
 334 /3مقاييس اللغة   4
 334 /3، مقاييس اللغة 551جممل اللغة البن فارس  ص  5
 120 /3العني    6
 551، جممل اللغة البن فارس  ص120 /3العني    7
 1/540مجهرة اللغة    8
هو علي بن محزة أبو احلسن األسدي املشهور ابلكِّسائي أحد قراء األمصار األئمة األعالم من أهل الكوفة واستوطن   9

بغداد، من أوائل من صّنف يف القراءات وتوجيهها ومعاين القرآن ورسم املصحف ...وغريها من العلوم  تويف ابلرّي سنة 
 .2/268هـ . إنباه الرواة 180مثانني ومائة 

 334 /3، مقاييس اللغة 4/1384الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية    10
، والشيباين هو أبو عمرو إسحاق بن مِّرار الشيباين أحد 334 /3، مقاييس اللغة 551جممل اللغة البن فارس  ص  11

َب إليها تويف سنة سّت ومائت هـ إنباه الرواة 206ني أعالم الكوفة يف النحو واللغة أعجمي جاور قبيلة شيبان العربية فُنسِّ
1/256. 
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فُ ُـ املو  الصََّحفِّيُّ إطالق  -وهللا أعلم –ومن االستعماالت الفرعية  الذي يَروي اخَلطَأ عن قِّراءة  على َصحِّّ
ولعّلها داللة جمازية  من ابب إطالق االسم على مآله وأسبابه، فالذي يعتمد  1.الصُُّحف أبشباه احلُروف

 الصحف مصدرا  وحيدا للعلم ال شّك أنّه سيقع يف اللحن واخلطأ...

من خالل النظر يف أصل هذه املادة ودالالهتا الصرفية واستعماالهتا اللغوية ميكننا ختمني وجه استعماهلا 
َف، أي  ْصَحفَ ُـ املوم  اخلاص )املصحف(؛ فالظاهر أّّنم مسوا واستخدامها يف هذا املفه ُمْصَحفاً ألنَّه ُأْصحِّ

فَـَّتنْي. سد من  2ُجعَِّل جامعًا للُصُحف املكتوبة بني الدَّ ، ومِّطرف أجسد َأي: ألصق ابجلسدومنه قوهلم جمِّ
. وقد تقع 3هـ( 276وهي صيغ على القياس كما قال ابن قتيبة ) َأي: جعل يفِّ َطرفـَْيهِّ العلمانمن أطرف 

داللة اجلمع يف لفظ املصحف واملصاحف على معاين أخرى، من أبرزها مجع األمة املختلفة، واألحرف 
 املتعّددة، على قراءة  مّتحدة وطريقة واحدة...   

 رابعا: املصحف يف االصطالح
ته إىل هللا عّز يه وصف اجلمع، ووصف الكتابة، وإضافكّل من عّرف املصحف يف االصطالح ذكر ف

، لكّنهم رغم وجّل؛ حىت يتمّيز عن لفظ القرآن، وعن كتابته دون مجع، وعن كتابة ومجع مطل ق الُكتبِّ
و من اختالف ذلك اختلفوا يف تعريفه انطالقا من اختالف زاوية نظرهتم للمصحف الشريف، فه

 اء التعريف...اختلفوا فيه بسبب اختالف مناهجهم يف بنالعبارات الختالف االعتبارات، كما 
 " :وقد انطلق أصحاب   .4 اسم للمكتوب فيه كالم اّلّل تعاىل بني الّدفّتنيفعرَّفه أكثرهم بقوهلم

هذا التعريف من مالحظة الفرق بني مطلق مجع املكتوب من القرآن، فيسمى صحائف وصحفا 
عنه، وبني اجلمع بني دفتني كما  وقع على عهد عثمان كما وقع على عهد أيب بكر رضي هللا 

 إنّ  : "5م(1948هـ 1367رضي هللا عنه فيسمى مصحفا... يقول الشيخ الزرقاين رمحه هللا )
عثمان مجعه ونسخه يف مصاحف. والفرق بني  أاب بكر رضي هللا عنه مجع القرآن يف صحف وإنّ 

                                                      
 4/1384، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية  120 /3العني    1
 2/199، غريب احلديث البن قتيبة 120 /3العني    2
 2/199غريب احلديث البن قتيبة   3
 5/38املوسوعة الفقهية، جملموعة من الباحثني    4
هو حممد عبد العظيم الزرقاين، من علماء األزهر الشريف، خترج بكلية أصول الدين وعمل هبا مدرسا لعلوم القرآن   5

هـ 1367واحلديث ، من أشهر مصنفاته مناهل العرفان يف علوم القرآن، وله حبث يف الدعوة واإلرشاد. تويف سنة 
م. 2002دار العلم للماليني، بريوت الطبعة اخلامسة عشر م. األعالم، خري الدين بن حممود الزركلي الدمشقي، 1948

6/210. 
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وهي القطعة من الورق أو اجللد يكتب الصحف مجع صحيفة  الصحف واملصاحف يف األصل أنّ 
املصحف  ما املصحف فهو بزنة اسم املفعول من أصحفه أي مجع فيه الصحف. فكأنّ أ فيها.

غوي دفتاه ومها جانباه أو جلداه اللذان يتخذان جامعا ألوراقه ضابطا لصحفه ملحوظ يف معناه اللّ 
 1"حافظا هلا.

  " :األوراق اليت مجع فيها وُعرِّف أيضا انطالقا من وصف صنيع عثمان رضي هللا عنه فقالوا هو
القرآن مع ترتيب آايته وسوره مجيعا على الوجه الذي أمجعت عليه األمة أايم عثمان رضي هللا 

وهذا التعريف أدّق وأسّد من جهة زايدة أوصاف ال يسمى اجلمع دوّنا مصحفا؛ فلو  2"عنه.
ع أحدهم كالم هللا تعاىل بني دفتني هبيئة مغايرة للهيئة اليت أمجعت عليها الصحابة رضي هللا مج

عنهم ملا صّح تسميته مصحفا... ألّن املصحف اسم َعَلم على مجع خمصوص هو اجلمع العثماين 
 دون سواه.

  :ابلوحي على  "علم على مجلة الكالم الّلفظي الثابتوَعرّفه بعضهم من منطلقات عقدية  كقوهلم
نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم املتلو الّدال على كالم هللا تعاىل النفسي القائم بذاته وإّّنا مسَِّي به 

َف أي مجع فيه الصحائف." والنزعة الكالمية ظاهرة يف التعريف من خالل التفريق  3ألنه ُأْصحِّ
ه األوصاف ال ينبغي أن تعتمد يف تعريف بني القرآن املتلو، وكالم هللا تعاىل القائم بذاته، ومثل هذ

املصحف وال أن يبحث فيها يف حقلنا املعريف، ولعّل الوصف الوحيد الذي يهمنا ها هنا هو قوهلم 
َف أي مجع فيه الصحائف  –(، وانتبه كيف أّن أصحاب هذا التعريف )وإّّنا مسَِّي به ألنه ُأْصحِّ

 هّم وصف للمصحف الشريف هو الكتابة....تركوا أ -بسبب اهتمامهم إبثبات منهجهم العقدي
  مثّ هذه األوصاف ال تصدق مجيعا إالّ على املصحف الذي مجِّع فيه القرآن كّله، فلو مجع بعض

ذهب القرآن ابألوصاف املذكورة هل يسمى ذلك مصحفا؟  ألهل العلم يف املسألة قوالن. 
كّله، كما يطلق على ما كتب فيه يطلق على ما كتب فيه القرآن  بعضهم إىل أّن مسمى املصحف 

يشمل ما كان مصحفاً جامعاً أو جزءاً أو ورقًة فيها بعض ": 4هـ( 238) قال ابن حبيبٍّ ، بعضه
إّّنا يصّح من ابب التجّوز والتوّسع  والتحقيق أّن هذا اإلطالق  5"سورةٍّ أو لوحاً أو كتفاً مكتوبةً 

                                                      
 .401 /1مناهل العرفان يف علوم القرآن   1
 .1/402مناهل العرفان  2
هـ(  1332اإلكليل على مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي أتليف الشيخ حممد عبد احلق بن شاه اهلندي احلنفي )  3

 7/187دار الكتب العلمية بريوت 
هـ ووفاته سنة اثن 174هو عبد امللك أبو مروان بن حبيب السلمي األندلسي املالكي مولده سنة أربعا وسبعني ومائة   4

 .5/874هـ ينظر: اتريخ اإلسالم 238وثالثني ومائتني 
 1/35  ، حاشية القليويب على منهاج الطالبني1/125نظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ا  5
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بني املكتوب من القرآن الكرمي   -صطالحمن حيث اال –؛ فقد فّرق أهل العلم 1يف االستعمال
مفرقا كالذي وقع على عهده صلى هللا عليه وسلم، فسموه مكتواب على العسب واللخاف 
والصحف، وبني ما مجِّع منفصال غري مرتب كالذي وقع على عهد أيب بكر الصديق رضي هللا 

خمصوصة من حيث  عنه، فسموه صحائف وصحفا،  وبني الذي مجِّع مّتصل األجزاء على هيئة
صفة رمسه وترتيبه... كالذي وقع على عهد عثمان رضي هللا عنه، فسموه مصحفا. وتسمية بعض 
األجزاء من املصاحف مبسمى املصحف ينبغي أن يكون مقيدا بذكر طبيعة هذا  اجلزء، كأن يقال 

 نصف املصحف األّول ونصفه الثاين، وربع املصحف األّول ... وهكذا.
ختالفهم يف أصله هل هو د هذا االستعمال اخلاص الصطالح )املصحف(، هبذه املواصفات، اوإّن ممّا يؤكّ 

 عريب، أم أعجمي عرّبه الصحابة رضي هللا عنهم؟ 

 وهذا التصرف  ،قاقهاولعل أهّم ما ميكن االستدالل به ملن قال بعربية هذه املفردة، أصل اشت
، ودراستها الصرفية الواسع يف مادهتا... وقد تقدم كثري منها يف مبحث استعماالهتا اللغوية

 والبنيوية.
  بينما استدلّ  من قال أبعجميتها ببعض النصوص اليت وردت تصرِّح ابقرتاض الّلفظ من لغة

ى املصحف مصحفا يف اجلامع أّن أّول من مس  2هـ(197احلبشة، فمن ذلك ما رواه ابن وهب )
 3هـ(316عتبة بن مسعود أخو عبد هللا بن مسعود ]رضي هللا عنهما[ . ومبا ذكره ابن أيب داود)

يف اإلتقان من نسبة هذه القصة لعموم الصحابة على   4هـ(911يف املصاحف  والسيوطي )
َأْشَتَة ن عهد أيب بكر الصديق رضي هللا عنه أو لسامل موىل أيب حذيفة رضي هللا عنه، فعن اب

ٌ َمْوىَل َأيبِّ ُحَذيـَْفَة أَْقَسَم اَل يـَْرَتدِّي بِّرَِّداءٍّ َحىتَّ جي معه قَاَل: أَوَُّل َمْن مَجََع اْلُقْرآَن يفِّ ُمْصَحفٍّ َساملِّ

                                                      
 .1/402مناهل العرفان  1
هـ لزم اإلمام مالك أكثر من 125هو الفقيه املالكي عبد هللا بن وهب أبو حممد الفهري املصري ولد ابلفسطاط سنة   2

 .9/223هـ.  سري أعالم النبالء 197عشرين سنة  وتويف سنة 
أيب داود حمدث مقرئ مفسر إمام هو عبد هللا بن سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السجستاين ، أبو بكر بن  3

هـ، ينظر: معجم املفسرين من صدر اإلسالم 316العراق يف زمنه جال يف بالد اإلسالم واستقر يف بغداد حيث تويف سنة 
 .1/309وحىت العص احلاضر 

هو عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد  اخلضري السيوطي جالل الدين، نشأ يف القاهرة يتيما، اجتهد يف طلب العلم   4
هـ، ينظر: 911، تويف سنة وملا بلغ أربعني سنة اعتزل أصحابه يف روضة املقياس وتفرّغ للتصنيف له حنو من ستمائة كتاب

هـ(،  طبعة وزارة األوقاف القطرية، 1307ول، حممد صديق خان القِّنَّوجي )التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واأل
  .371ترمجة رقم  342م. ص2007هـ 1428الطبعة األوىل 
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َيُة ا َفَجَمَعُه مُثَّ ائْـَتَمُروا: َما ُيَسمُّونَهُ  ْفَر قَاَل: ذلك اسم َتْسمِّ ْليَـُهودِّ ؟ فـََقاَل بـَْعُضُهْم: مَسُّوُه السِّّ
حْلََبَشةِّ ُيَسمَّى اْلُمْصَحَف فَاْجَتَمَع رَأْيـُُهْم َعَلى َأْن ُيَسمُّوهُ اْلُمصْ  ثْـَلهُ ابِّ   1َحَف.َفَكرُِّهوهُ فـََقاَل رَأَْيُت مِّ

 والذوات املدنية  كما ميكن االستدالل هلذا املذهب بكون هذه اللفظة متعلقة ببعض احلقائق
ب على أمثالِـّها نقُلها لعرب جتهلها، وال هتتم هبا، واليت يغلوالعلمية واحلضارية اليت كانت ا

 واستقراُضها من خمتلف اللغات األخرى ، لغات الشعوب املتحضرة... 
  وميكن اجلمع بني الرأيني بكون لفظ املصحف من األلفاظ املشرتكة بني اللغة العربية وغريها من

« مصحف»ة وال ينايف هذا كون لفظ":  2م(1983هـ 1403اللغات، يقول الشيخ أبو شهبة  )
االستعمال، وخمّرجة على القواعد العربية، جلواز أن يكون مما توافقت فيه لغة العرب، ولغة  ةعربي

 .  3" احلبش
ىل أصلها واشتقاقات إولعّل الراجح من كّل ذلك أن نقول: إّن مفردة املصحف عربية األصل ابلنظر 
خلاصة استفيدت من ا وتصرفات العرب يف مادهتا، ولكن ذلك ال مينع من تبين القول بكون التسمية 

 –بشية سامي ل اللغة احلالعجم سواء ابللفظ ذاته أو مبعناه وداللته... أّما من جهة الّلفظ فإن أص
وال ُيستغرب أن تكون هذه اللفظة من بقااي اللغة  فال يـَبـُْعد -على ما يف هذه التسمية من مقال

ها وتصرفاهتا يف اللغة العربية السامية األم بقي استعماهلا وتداوهلا يف اللغة احلبشية ...  كما بقي أصل
فظ نفسه؛ ابعتبار املصحف لة ال على اللّ دون اللفظ ذاته.... وقد يكون االستقراض إّنا وقع على الدال

 يدل على مجع خمصوص وأبوصاف حمددة ومنضبطة... 
 املصحف.وممّا يؤّكد هذا االستعمال اخلاص تفريقهم بني الصحف واملصحف وبني الكتاب و 

                                                      
. هـ(. حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم911اإلتقان يف علوم القرآن، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )  1

العلم صبحي الصاحل. دار ، ، مباحث يف علوم القرآن1/205 م 1974هـ/ 1394. اهليئة املصرية العامة للكتاب
 2000للماليني بريوت الطبعة الرابعة والعشرون كانون الثاين/ يناير 

م، من علماء األزهر 1914هـ 3321مبصر يف حمافظة كفر الشيخ سنة  هو حممد بن حممد بن سويلم أبو شهبة ولد  2
هـ 1403الشريف درَّس يف العراق ويف بغداد وله مشاركات كثرية يف ملتقى الفكر اإلسالمي ابجلزائر، تويف يف شوال 

 م.  ينظر: ترمجته يف موقع املكتبة الشاملة  )د ت( 1983جويلية 
://shamela.ws/index.php/author/1378https   الدكتور حممد أبو شهبة وجهوده يف السنة  ،

النبوية، رسالة ماجستري حملمود رمحة، كلية أصول الدين القاهرة )مل تطبع(، الدكتور حممد أبو شهبة، حياته وآاثره، ألمحد 
 مصطفى فضلية )حتت الطبع(. 

الثانية، الطبعة  القاهرة –مكتبه السنة . هـ(1403ن حممد بن سويلم أبو ُشهبة )حممد ب، املدخل لدراسة القرآن الكرمي  3
 278ص:  . م 2003 -هـ  1423
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فال يسمى املصحف مصحفا إال إذا كان ذو دفتني، وكانت صحفه جممعة وملتصقة به، بغري َشدٍّ . قال 
 أي قبل تسمية املصحف. 2"وكانت ُكتـُبـُُهْم قبل ذلك صحائف منشورة: " 1هـ(316النمل ) كراع

 " سم لكّل جمموعةٍّ من الصحف املكتوبة ضّمت بني دفّتنياملـُصحف ا ما نّصه: " 3ويف املوسوعة الفقهية
بعضها ويسمى ما مجع فيه الصحف مبجرد الشّد مشرز. جاء يف املغرب مصحف مشرز أجزاؤه مشدود 

 4إىل بعض من الشريازة.
 ف.أّما جمرد ضم صحيفة ألخرى أو أخرايت، فيطلق عليه اسُم مجعِّه ُصُحف أو صحائ

ني تسمية الصحيفة ابإلفراد بومن هنا فّرق الصحابة يف تسمية خمتلف أنواع اجلمع الكتايب للقرآن الكرمي، 
كر رضي هللا عنه، ع على عهد أيب بعلى عهده صلى هللا عليه وسلم، وتسمية الصحائف والصحف ابجلم

 وتسمية املصحف على عهد عثمان رضي هللا عنه.
َأن الكتاب هـ( :"...395وممّا قالوه يف التفريق بني املصحف والكتاب ما ذكره أبو هالل العسكري )

َدة َويكون مجَلة أوراق واملصحف اَل يكون إِّالَّ مجَاَعة أوراق صحفت َأي مجع بَـ  ْعضَها اىل يكون ورقة َواحِّ
َْعىن اْلكَِّتابَة تَقول  ....بعض  َوأْكثر َما يـَُقال اْلُمصحف ملصحف اْلُقْرآن َواْلكتاب أَْيضا يكون مصدرا مبِّ

 ﴾      ﴿كتبته كتااب وعلمته الكتاب واحلساب َويفِّ اْلُقْرآن 
  اهـ . 5" ي كتبا يفِّ قرطاس َوَلو َكاَن اْلكتاب ُهَو اْلَمْكُتوب مل حيسن ذكر القرطاسأ [8]سورة األنعام آية 

 اخلالصة:
املصحف مصحفا  يسمىمبجموع ما تقّدم ميكننا حتديد مفهوم املصحف من خالل عناصر وأركان ال 

 إالّ إذا اّتصف هبا، جُنمِّلها فيما يلي:
  سميات جمازية، تابلكتابة. فقولنا مصاحف متشي أو مصاحفهم يف الصدور هي املصحف  متعلق

 وتصويرات بيانية ال عالقة هلا حبقيقة املصحف.

                                                      
هو علي بن حسن بن احلسني اهلنائي األزدي أبو احلسن الكويف األصل املصري النحوي اللغوي املشهور بكراع النمل،  1

، ان والطي والسالح والسماء واألرضأعضاء البدن وأصناف احليو من مصنفاته  جمرد الغريب على مثال العني، املنجد يف 
 .3/2022/5441معجم اتريخ الرتاث اإلسالمي يف مكتبات العامل، ، 2/240إنباه الرواة هـ   ينظر: 309تويف بعد 

 663املنتخب من كالم العرب    2
 .38/5املوسوعة الفقهية   3
هـ(  1332اإلكليل على مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي أتليف الشيخ حممد عبد احلق بن شاه اهلندي احلنفي )  4

 7/187دار الكتب العلمية بريوت 
 291الفروق اللغوية  ص  5
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 ة إن كان املكتوب املصحف خاص بكالم هللا تعاىل. فال يندرج فيه املصاحف بداللتها اللغوي
ي هللا عنهم مصحفا، بة رضفيها شيئا آخر غري القرآن الكرمي، فاملصحف احلبشي وإن مساه الصحا

فه عن الداللة فإنّه يف اصطالح علم الرسم ال يسمى كذلك إاّل مقيدا بدالالت خاصة تصر 
 األصلية للمصحف الشريف اليت خّصها هذا احلقل املعريف ابلقرآن الكرمي.

  تسميته  أن يقّيد يف -على الراجح –وجامع له على الصحيح. فما كتب فيه بعض القرآن ينبغي
 لداللة على جزئية حمتواه وحقيقته.اب

   .املصحف ال بّد أن تتصل أجزاؤه 
 .املصحف ال بّد أن حتّد أجزاؤه بدفتني 
  املصحف ما كان على هيئة مجع عثمان رضي هللا عنه من حيث رمسه وترتيبه... فلو ُكتب القرآن

 اليت أمجع عليها الصحابة كّله بني دفتني مّتصل األجزاء، غري أّن هيئة كتابته مغايرة هليئته األوىل
رضي هللا عنهم، ملا جاز لنا تسميته مصحفا، إاّل مقّيدا بكونه خمالفا للهيئة اجملمع عليها، كمثل  

 1كتابة القرآن الكرمي ابلرسم اإلمالئي، أو كتابته إبمالء أعجمي...

 خامسا: الداللة التارخيية الختالف املصاحف

رخيي تفيده  إضافة هذا إّن تعلق داللة هذا الرتكيب )اختالف املصاحف العثمانية( ابجلانب التا
ن رضي هللا عنه،  هلا دالالهتا االختالف املخصوص للفظة )العثمانية(، فهذه النسبة إىل اخلليفة الراشد عثما

ذا اجلمع رآن الكرمي وكتابته، تبدأ هبسبة إىل مرحلة زمنية متعلقة جبمع القابعتبارها ن ،-وال بدّ –التارخيية 
جديدة ومستحدثة. لن  العثماين اخلاص، وتستمر بتغري نظرة العلماء هلذا الرسم نتيجة ظروف اترخيية

بل  -اال ومقاال خاصا إبذن هللا تعاىلفإّن لذلك جم -نبحث ها هنا يف اتريخ اختالف املصاحف، 
َد به يف سنحاول الوقوف على الداللة التارخيية هلذا ا ريخ املعرفة اإلسالمية، عند اتلرتكيب، ما الذي ُقصِّ

 نشأة املصطلح أّوال، ويف مراحل تطّوره اثنيا... 

                                                      
جاءت خالية من اإلشارة إىل املصحف  يف األطروحة من انتقادات اللجنة املناقشة أّن أركان ومعامل مفهوم املصحف 1

إطالقها هبذه اإللكرتوين واملصاحف املسموعة، وقد أجاب الباحث أّّنا ال تندرج يف مفهوم املصحف إالّ بتقيد 
قد الباحث بكونه مل يتبع إذا أطلق يتجه ملا أثبته يف هذه اخلالصة.... كما انتُ املصحف اصطالح األوصاف ، وأّن 
يف مباحث التعريف االصطالحي القائمة على سرد جمموعة من التعريفات ومناقشتها واختيار أفضلها،  املنهجية املعهودة

أجاب الباحث أّن احلقائق العلمية تعرف مبفهومها أكثر من اصطالحاهتا وتعريفاهتا، وأنّه يف هذا املبحث حاول 
يف تعريف املصحف أن ينص يف تعريفه  الوقوف على أهم معامل مفهوم املصطلح الذي يشكل حقيقته، وعلى من رغب

 على هذه املعامل....
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  من حيث نشأة املصطلح، فإّن لفظة )العثمانية( يف الرتكيب، ترشدان إىل كونه متعلقا جبمع عثمان
رضي هللا عنه للقرآن الكرمي مجعا خمصوصا... ولعّل أّول نصٍّّ يشري إىل هذا اخلُْلفِّ يف املصاحف 

اكتبوه بلسان ما اختلفتم أنتم وزيد بن اثبت فالعثمانية هو قول عثمان رضي هللا عنه للكتبة: " 
هذا الّنص يشري إىل كون كتبة املصاحف كانوا متعددين، وكانت  1"قريش، فإّنا نزل بلساّنم

، فأمرهم عثمان 2مناهجهم يف الكتابة خمتلفة بسبب اختالف مدارسهم ومصادر تعلمهم للكتابة
كثر...وهذا رضي هللا عنه ابعتماد منهج قريش يف الكتابة، يف حالة اختالفهم  يف رسم كلمة أو أ

يشري مبفهومه إىل أّّنم إن ارتضوا منهجا مغايرا لقريش فال ضري يف استعماله وتبنيه انطالقا من كونه 
حمّل اتفاق، يؤّكد هذا الطرح كون رسم التاءِّ هاًء على خالف ما اختاروه يف }التابوت{ قد اعتمد 

طالحها ومنهجها، فال بّد يف رسم املصحف وإذا كانت التاء يف }التابوت{ هي كتابة قريش واص
ها، وانطالقا من ذلك فإّن أّول اختالف ينسب غريِّ  ومنهجَ  واصطالحَ  كتابةَ   اهلاءِّ  أن يكون رسمُ 

للمصاحف العثمانية، هو اختالفها يف ذاهتا، من حيث اسَتعملت مناهج خمتلفة يف رسم الكلمة 
 الواحدة.

  العنصر التارخيي الثاين الذي يندرج يف حقيقة اختالف املصاحف، ويضبط مفهومه، هو كون عثمان
رضي هللا عنه مل يكتب مصحفا واحدا، بل كتب مصاحف عدة، أرسل كّل واحد منها إىل أفق من 

ْسَتايّنِّ )316اآلفاق اإلسالمية املتعددة، أخرج ابن أيب داود ) جِّ أنه 3ـ( ه248هـ(  عن أيب حامت السِّّ
ًدا إِّىَل »قال:  َف، فـَبَـَعَث َواحِّ َعَة َمَصاحِّ نَي مَجََع اْلُقْرآَن، َكَتَب َسبـْ َف حِّ َلمَّا َكَتَب ُعْثَماُن اْلَمَصاحِّ

، َوآَخَر إِّىَل اْلَيَمنِّ، َوآَخَر إِّىَل اْلَبْحَرْينِّ، َوآَخَر إِّىَل اْلَبْصرَةِّ، َوآَخَر إِّىَل  ْلُكوَفةِّ،  اَمكََّة، َوآَخَر إِّىَل الشَّامِّ

                                                      
 88املصاحف ط دار الفاروق   1
جتاوزت اخلالف املشهور يف املسألة.... فاملشهور عند شراح احلديث واملهتمني بتاريخ املصحف أّن املقصود بلسان   2

لى الراجح نزل حبرف قريش خاصة، ويف املرحلة قريش لغتها وحرفها الذي أنزل القرآن أّول ما أنزل به، فالقرآن املكي ع
املدنية ُرّخص يف األحرف السبعة ختفيفا على األمة وإشباعا للمعىن وأتليفا لقلوب خمتلف القبائل العربية.... والراجح أّن 

إن وقع املقصود بلسان قريش اصطالحها  ومنهجها وأسلوهبا يف الكتابة؛ ألّن مهمة اللجنة هي كتابة القرآن، واخللف 
إّنا يقع يف كتابته، وكل اخلالفات اليت رويت عنهم إّّنا هي متعلقة ابلكتابة دون القراءة... وإىل هذا الرأي مال اجلعربي 

 [.231هـ(  ]اجلميلة 732رمحه هللا )
 سنة هو أبو حامت سهل بن حممد بن عثمان بن يزيد اجلشمي السجستاين النحوي اللغوي نزيل البصرة وعاملها.. تويف  3

 2/430هـ،  ينظر: وفيات األعيان 248
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ًدا ْلَمدِّيَنةِّ َواحِّ وقد كان بني هذه املصاحف اختالف يف رسم بعض الكلمات من حيث  1 «َوَحَبَس ابِّ
هبذا النوع 3واملتأخرون واملعاصرون  2وقد اهتم املتقدمونزايدهتا وحذفها، ومن حيث منهج رمسها. 

كّل اخلطأ أن نعتقد أّن اختالف   من اخلُْلفِّ ابعتباره أحد أهّم  مظاهر الرسم العثماين، لكن اخلطأ
رمست يف  [133]سورة آل عمران آية  ﴾  ﴿، ومن أمثلة هذا اخللف 4املصاحف حمصور فيه

 ﴾5 و﴿مصاحف املدينة والشام بغري واو، بينما رمست يف ابقي مصاحف األمصار ابلواو 

  العنصر التارخيي الثالث الذي كان له أثره البالغ يف داللة هذا الرتكيب وحتديد مفهومه، بل كان مبثابة
الّلبنة األوىل يف بناء صرح هذا العلم الشريف )علم الرسم العثماين(، هو املالحظات اليت سّجلها 

حظوا متّيز هذه املصاحف علماء اإلسالم ملـّا أرسل عثمان رضي هللا عنه املصاحف إىل األمصار، فال
فسجلوا تلك واختالفها عن املصاحف املعهودة عندهم، مصاحف الصحابة رضي هللا عنهم،  

... غري أّن علماء الرسم فيما بعد تركوا احلديث عن املالحظات ودّونوها ومسوها اختالف املصاحف
، بسب  إشارات عارضة وجانبيةومل يثبتوه يف مؤلفاهتم وكتبهم إالّ ، 6هذا اخلالف لعلم الرواية واحلديث

                                                      
إثبات اختالف  -فقط –، ما نريد إثباته يف هذه اجلزئية هو 1/211، وانظر اإلتقان: 134-133املصاحف ص  1

 املصاحف من هذا الوجه لكن تفصيل القول فيه سنعود إليه يف مباحث  التاريخ واألسباب ...
هـ(، و)اختالف مصاحف 118والعراق( لعبد هللا بن عامر اليحصيب )ككتاب )اختالف مصاحف الشام واحلجاز    2

هـ(، و)اختالف اهل الكوفة والبصرة والشام يف املصاحف( للفراء 189أهل املدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة( للكسائي )
ي أنّنا جنزم ، مالحظة متعلقة هبذه الكتب املتقدمة ههـ( كتاب يف اختالف املصاحف229) هـ( وخللف بن هشام207)

بتناوهلا هذا النوع من اخلالف، لكنّنا ال جنزم أّّنا حصرته فيه... ابعتبار أّن مسمى "اختالف املصاحف" يشمله وزايدة... 
 وهذا ما حناول دراسته وإثباته وبيان حكمه يف هذا املبحث... الوقوف على حقيقة اختالف املصاحف العثمانية ...

اإلعالن بتكميل مورد الظمآن يف رسم األئمة األعيان، عبد الواحد بن أمحد بن علني بن نظر: تنبيه اخلالن على ي  3
هـ( طبع مع دليل احلريان للمارغين.  دار احلديث للطبع 1090-1040عاشر بن سعيد األنصاري األندلسي الفاسي )

مانية ابلزايدة والنقص، توفيق م، ومن كتب املعاصرين: االختالف بني املصاحف العث2005 -هـ 1426والنشر والتوزيع 
 م.....إخل2002هـ 1423بن أمحد العبقري. الطبعة األوىل مكتبة أوالد الشيخ القاهرة 

لصاحب هذه األطروحة مقال بعنوان: املواضع اليت اختلفت فيها مصاحف األمصار، نشر مبنتدايت مركز تفسري يوم   4
ببيان واستقراء هذا النوع من اختالف املصاحف....  م . خّصه10/09/2010هـ املوافق لـ: 1431شوال/ /02

https://vb.tafsir.net/tafsir21960/#.XGDp7FVKhPZ  
األندلسي املغريب  ينظر: تنبيه اخلالن بتكميل مورد الظمآن، أليب حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن عاشر األنصاري  5

 454. ص11م. البيت رقم 2005هـ 1426هـ(. طبع مع النجوم الطوالع. دار احلديث  القاهرة 1090الفاسي )ت 
" أليب بكر عبد هللا بن سليمان بن األشعث ومن أمثلة الكتب اليت اهتّمت هبذا النوع من اخلالف "كتاب املصاحف   6

جستاين احلنبلي املعروف اببن أيب داود )  هـ(.  316السِّ
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 2بينما اهتم هبا علماء اللغة... هذه القراءات وصّحة التعّبد به 1طعن هذا اخلالف يف إِّْحكامِّ 
وسّخروها خلدمة أقيستهم، واملفسرون الذين وظفوها يف توسيع البحث عن معاين ودالالت وتفسري 

   ﴿...ومن أمثلة وّناذج هذا النوع من اخللف قوله تعاىل: 3آايت الذكر احلكيم
 ﴾  هكذا وردت يف املصاحف العثمانية ويف مصحف ابن مسعود    [120]سورة املائدة آية

 .4برتك }فإّّنم{ ﴾   ﴿رضي هللا عنه  
  لعامل التارخيي الرابع، الذي كان له دوره يف حتديد مفهوم اختالف املصاحف، هو عنصر األعاجم، ا

وجود ذلك التفاوت،   5-أكثر من غريهم-هؤالء الوافدون اجلدد على اإلسالم، والذين الحظوا
وانعدام املطابقة بني الّلفظ العريب ورمسه، فَعَمدوا إىل تتبع واستقراء كل رسم خالف اللفظ. فهذا نوع 

إىل املصاحف، وال ُيْسَتبعُد أن يكون  املتقدمون قد تناولوه يف  -وال بدّ  -من أنواع اخللف يُنسب  
اللته اللغوية يف هذا الرتكيب االصطالحي، كتب اختالف املصاحف، ابعتباره مندرجا  من حيث د

خمالفة   ﴾        ﴿ومن أمثلة هذا النوع من اخللف يف سورة الفاحتة 
  رسم اسم اجلاللة للفظه؛ فالالم ممدودة ابأللف وال صورة هلا  يف الرسم ومثل ذلك مدّ 

على قراءة عاصم    [3]سورة الفاحتة آية  ﴾   ﴿امليم من}الرمحن{ ومّدها يف 

   6والكِّسائي من السبعة

                                                      
 املقصود ابإلحكام ها هنا ما يقابل املنسوخ، وهو احمْلكم.  1
اح احملتَسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضومن أمثلة املصادر اللغوية اليت توسعت يف نقل مثل هذا اخلالف:   2

 هـ(.  392عنها، أليب الفتح عثمان بن جيّن )
حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف ومن أمثلة التفاسري اليت اهتمت ابلقراءات الشاذة تفسري البحر احمليط أليب   3

 هـ(745بن حيان أثري الدين األندلسي )
عبده. الفاروق احلديثة القاهرة الطبعة هـ(، حتقيق حممد بن 316املصاحف، أليب بكر بن أيب داود السجستاين )ت 4

 .176م  ص2002هـ 1423األوىل 

إّّنا قلنا أكثر من غريهم، ألّن مالحظة هذا اخللف وتتبعه كظاهرة يـَُرجح أنّه متَّ بفضلهم، أما مطلق مالحظته، فإنّه أّول   5
لب الظّن أّن املقصود ابللحن ها ما وقع وقع على يد عثمان رضي هللا عنه حني حدَّث الكتبة عن حلون املصحف، فغا

 ...119املقنع )قمحاوي( ص هنا خمالفة الرسم للفظ.....ينظر: 
هـ( نشر بعناية علي حممد الضباع. 833النشر يف القراءات العشر، لشمس الدين أيب اخلري حممد بن حممد اجلزري )ت   6

 .1/271ى القاهرة. )د ت(. دار الكتب العلمية بريوت، مصورة عن طبعة املطبعة التجارية الكرب 
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  العامل التارخيي اخلامس، كان وراءه تطور الكتابة العربية، مبا أحدثه علماء اللغة من إمالء جديد
ذلك ابلرسم العثماين. فقد خمالف لإلمالء القدمي الذي ُكتِّب وِّفقه القرآن الكرمي، والذي مسي بعد 

اهتم كثري من علماء الرسم هبذا النوع من اخلُْلفِّ حيث تتبعوا خمالفة الرسم العثماين القدمي للرسم 
اإلمالئي اجلديد، حىت زعم بعضهم أنّه هو موضوع علم الرسم األّول، وهو الذي ينبغي تتبعه 

وحة يراه من حيث االصطالح وهذا النوع من اخللف وإن كان صاحب هذه األطر   1وحصره...
، إالّ أنّه من حيث 2بعيدا عن موضوع حبثنا، بل خارجا عن موضوع دراسة علم الرسم العثماين أصال

سعة الداللة اللغوية  لـ )اختالف املصاحف(  جند له مكاان وموضعا فيها. وهللا أعلم... ولعّل  من 
يف الرسم اإلمالئي على أفعال اجلمع دون األمساء  أمثلته وّناذجه  قصر زايدة األلف بعد الواو املتطرفة

 وأفعال اإلفراد، خبالف الرسم العثماين حيث كانت تكاد تكون مطّردة...
رخيية  مجيعها معتربة يف اتالسؤال املطروح اآلن هو هل هذه األوجه اخلالفية الناجتة عن عوامل ووقائع 

 دراستنا الختالف املصاحف العثمانية ؟ 

اجلواب :  رغم كون هذه األوجه مجيعها متعلقة بشكل أو آبخر ابختالف املصاحف،  إاّل أّن بعضها  
فقط هو املعترب؛ ألنّه هو املندرج يف املفهوم الذي يثريه اصطالح )اختالف املصاحف العثمانية(، والبعض 

مغايرة الختالف املصاحف.  اآلخر ليس مندرجا فيه، من جهة كون علم الرسم العثماين قد تناوله مبسميات
فالوجه الرابع املتعلق مبخالفة الرسم للفظ، أدرجه علماء الرسم يف مباحث ظواهر الرسم العثماين، فتتبعوا 
م خمالفا للفظه، ووضعوا هلا قواعد وضوابط، وصنفوها وفق  واستقرؤوا  كّل لفظ يف املصحف الشريف ُرسِّ

ختالف املصاحف، اللهم إاّل إذا روعَي فيها ملمح آخر غري مواصفات خمتلفة،  ومل يدرجوها يف أبواب ا

                                                      
ينظر كيف بدأ الشيخ الضبّاع خمتصره مسري الطالبني مباحث علم الرسم ابلتفريق بني الرسم القياسي )وهو عنده اإلمالئي(   1

والرسم االصطالحي )وهو عنده العثماين( مسري الطالبني يف رسم وضبط الكتاب املبني، على حممد الضبّاع_ ضمن سلسة 
. اختالفات الرسم القرآين 44زارة األوقاف الكويتية  )د ت( اجلزء الثالث صاإلمتاع جبمع مؤلفات الّضبّاع.  مطبوعات و 

( جملة اللغة العربية وآداهبا اجمللد السادس العدد األول 2عن الرسم اإلمالئي دراسة إحصائية، رشيد شهبة )جامعة البليدة 
العثماين، عبد القادر عيساوي .  الرسم اإلمالئي والرسم 272إىل  الصفحة  261ابتداء من الصفحة  20/05/2018

 . 16إىل الصفحة  7م ابتداء من الصفحة 2017)جامعة سيدي بلعباس( جملة دراسات  لعدد ديسمرب 
وما  21م . ص2017ينظر: ظواهر الرسم العثماين ومواقف العلماء منها، لصاحب هذه األطروحة. دار ألف اجلزائر   2

 بعدها...
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خمالفة الرسم للفظ، كاستعمال الكلمة نفسها يف بعض املصاحف متوافقا رمسها ولفظها ويف بعض 
   1املصاحف األخرى خمتلفا ...

ينبغي االعتداد  والوجه اخلامس املتعلق مبخالفة ظواهر الرسم العثماين لقوانني وقواعد الرسم اإلمالئي، وجه ال
يف ضبط وتتبع اختالف املصاحف، وال يف حتديد ظواهر الرسم العثماين، ابعتباره يتناول مادة  2به أصال 

خارجة عن ماهية الرسم العثماين هو الرسم اإلمالئي، خاصة وأّن  هذه املادة مطاطة، دائمة التطّور والتغرّي، 
ومقعِّدة لظاهرة علمية اثبتة هي ظواهر  الرسم العثماين...   ال ميكن اعتمادها كأداة علمية ضابطة ومقنِّّنة

كما أّن يف اعتمادها نوعا من حتكيم اجلديد يف القدمي والفرع يف األصل ، ومن هنا أخطأ، وأبعد النُّْجَعة 
من أدرج يف تعريف ظواهر الرسم العثماين خمالفة الرسم اإلمالئي أو جّد واجتهد يف توجيه هذا النوع من 

  3لف.اخل

لوجه الثاين منها خيالفها من األوجه الثالثة الباقية مجيعها مندرجة يف مفهوم اختالف املصاحف، غري أّن ا
م، ومن جهة تعلقه ابلقراءات الشاذة، اليت ال يف علم الرس -اليوم-جهة كونه يتناول أوجهاً غري معتمدة 

، وهي أوجه اختالف املصاحف ألّول والثاين فقطيصّح التعّبد هبا...هلذا اكتفت األطروحة ابعتماد الوجه ا
ة، أو كان سببها استيعاب يف رسم الكلمة، سواء كان سببها اختالف الكتبة أو املدارس واملناهج الكتابي

 تالف وتعدد املصاحف.أوجه ألفاظ القرآن املتنوعة وأحرفه املتعددة، اليت ال ميكن مجعها إالّ ابخ

 اخلالصة: 
صاحف، ما مل يكن ما تقّدم؛ فإنّه ابتداء ال وجه للحديث عن اختالف املانطالقا من جمموع 

 د...اخللف منسواب إىل عدد منها، اثنني فما فوق؛ إذ ال يصح نسبة االختالف للواح

                                                      
 حقيقة ظواهر الرسم العثماين ووجه هذه التسمية وهذا االهتمام والتتبع الذي انلته. وقد بّينت يف مذكرة املاجستري  1

توجيه ظواهر الرسم العثماين عند ابن البناء املراكشي من خالل كتابه "عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل" دراسة حتليلية 
 العلوم اإلسالميةسالة ماجستري نوقشت بكلية نقدية، الطالب فتحي بودفلة. إبشراف األستاذ الدكتور طاهر عامر. ر 

 م.2015-2014( خالل املوسم الدراسي 1جامعة اجلزائر )
القصد ال ينبغي االعتداد به يف علم الرسم العثماين، وال ضري من تتبعه والبحث فيه ابلنسبة حلقل معريف آخر كتاريخ  2

 الكتابة، واإلمالء العريب، واتريخ املصحف... وحنو ذلك...
انظر تعليق صاحب هذه األطروحة على تعريف األستاذ حسن عبد اجلليل عبد الرحيم العبادلة لظواهر الرسم العثماين،   3

وقوله يف تعريفه : "... والكلمات اليت اختلفت طريقة رمسها عن قواعد اإلمالء...." ظواهر الرسم العثماين حقيقتها 
 م 2017هـ 1438لف اجلزائر ومواقف العلماء منها ، فتحي بودفلة. دار أ
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هي املصاحف  -لدراسةايف هذه  –ومن انفلة القول اإلشارة إىل أّن املصاحف املعتربة يف اخللف 
 العثمانية دون سواها...

األخطاء الشائعة يف حتديد مفهوم اختالف املصاحف حصرُه يف اختالف مصاحف ومن 
والصواب أّن املصاحف العثمانية اختلفت يف أكثر  1األمصار، وقصره على ما يقارب نّيفا وأربعني موضعا،

من ذلك ...،وإن كان وال بّد من هذا احلصر وهذا الَتعداد فلننسبه لباب اختالف املصاحف فيما ال 
 فوزعت هذه األحرف على هذه املصاحف.  تعدد األحرف، ن للرسم الواحد أن حيتملميك

احدة، أو اختالفا  مث إّن اختالف املصاحف، إّما أن يكون اختالفا يف منهج رسم الكلمة الو 
 خمتلف املصاحف. بزايدة، أو حذف، أو وصل، أو فصل،  أو تقدمي، أو أتخري، يف رسم الكلِّم، بني

لذي حتاول األطروحة د مبصطلح اختالف املصاحف يف هذه األطروحة، وهذا هو املفهوم اهذا هو املقصو 
 تتبعه ودراسته.....

 

                                                      
وحبث لصاحب هذه األطروحة بعنوان: هـ(.1090ينظر : تنبيه اخلالن بتكميل مورد الظمآن، لعبد الواحد بن عاشر )   1

  "املواضع اليت اختلفت فيها مصاحف األمصار" تقدمت بياانهتما.
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 : أسباب اختالف املصاحف وتوجيههابحث الثاينامل

ها موغل يف القِّدم يعود املصاحف العثمانية أسباب كثرية ومتنوعة زماان ومكاان وماهية، فبعضالختالف 
را وفاعال إىل يومنا هذا، إىل مراحل متقدمة عن مجعها وكتابتها، وبعضها متأخر، بل لعّله ال يزال مستم

 وبعضها يعود ملنهج كتابتها وآخر ملنهج دراستها...وهكذا

ختالف املصاحف ملبحث تتبع أهّم هذه األسباب، وبيان وجه تسببها يف اوسنحاول من خالل هذا ا
كره هو سبب ألصل وجود إىل أّن بعض ما سنذ  نشريالعثمانية بكّل أنواع وأصناف اختالفها...وقبل ذلك 

مناهج اإلمالء... وحنو اخلالف يف املصاحف، كتنوع أصل الكتابة العربية وتعددها، أو كتعدد الكتبة و 
هوره، أو لكثرته... وحنو ظنما أسباب أخرى إّّنا هي أسباب العتماد هذا اخلالف، أو لربوزه، أو ذلك، بي
 ذلك. 

 أوال: تعدد وتنوع أصول الكتابة العربية
املؤرخون يف أصل  القصد أبصول الكتابة العربية مصادرها اليت اشتقت واستنبطت منها، فقد اختلف

 عّدة أمهها أربعة: الكتابة العربية إىل آراء شىت ومذاهب

 :أصلها اجلنويب اليمين 
إّن الكتابة اليت تنسب للعرب ابعتبارها كتابتهم اخلاصة هبم، استنبطوها وأبدعوها من عند أنفسهم، ومتّيزوا 
هبا عن غريهم، هي الكتابة اجلنوبية املعروفة ابخلط املسند، ويسميه املستشرقون وعلماء احلفرايت خبط 

ه الكتابة تطّورت يف اليمن، جنوب اجلزيرة العربية خالل القرن التاسع والعاشر قبل النصب التذكارية، هذ
  1امليالد، وبقيت هي وحدها الكتابة املستعملة يف اجلزيرة كّلها لقرون طويلة،

، ويرى كثري من املؤرخني أّن 2ليشتق منها فيما بعد ما مسي خبط اجلزم أّول خط رمست به األجبدية العربية
، بل 4وغريها اشتقت من هذه الكتابة3ت العربية الشمالية كاللحيانية والديدانية والثمودية والصفوية الكتااب

                                                      
1  Ancient Records from North   Winnett, F.V. and Reed, W.L., (1970)

Arabia  1/121. 153 /15، املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم. 
 15/158املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم   2
 154-153 /15املفصل يف اتريخ العرب   3
 15/157املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم   4
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أّن الفنقيني استعانوا هبذه الكتابة إلحداث أجبديتهم، وأّن أّول أجبدية  1يرى املستشرق  األملاين مورتينز
... 2.وإليهم يرجع فضل األّولية والسبقعرفتها اإلنسانية هي اليت أحدثها العرب يف اليمن خبط املسند...

فتأثر الكتابة العربية  ابخلط املسند اثبت سواء مباشرة  أو من خالل الكتاابت الشمالية املتأثرة  واملستنبطة 
 بدورها من خط املسند اجلنويب....

 أصلها الشمايل الغريب: 
تاابت الشمالية الغربية القدمية، ومن اخلط أكثر املعاصرين يرجحون اشتقاق واستنباط الكتابة العربية من الك

النبطي على وجه اخلصوص، انطالقا من كونه أقرب الكتاابت إىل الكتابة اليت مّت هبا رسم القرآن الكرمي، 
واشرتاكهما يف بعض اخلصائص األخرى كاجتاه اخلط، وأسلوب  3من جهة ظواهره، وشكل حروفه...

ئت، واشرتاك أصوات عّدة يف رمز واحد، واختالف رمز الكتابة الفصل بني الكلمات، خلّومها من الصوا
 للصوت الواحد ابختالف موضعه من الكلمة....إخل

يظهر ذلك من خالل عقد موازنة بني خصائص الرسم العثماين، وبني خمتلف احلفرايت والنقوش العربية 
 4القدمية، كنقش ّنارة، وأم مجال األوىل والثانية، وزبد، وحران...إخل

 أصلها الشمايل الشرقي: 
ين تعلمتم أقال سألنا املهاجرين من  5ن الشعيبعهـ(  يف املقنع  بسنده 444روى أبو عمرو الداين )
  6نبار.هل احلرية من أين تعلمتم قالوا من األرية وقالوا ألالكتاب قالوا من أهل احلِّ 

                                                      
ر مكتبة املعهد الشرقي أبملانيا ودار الكتب املصرية ابلقاهرة، اهتم جبمع برانرد موريتز أو موريتس مستشرق أملاين مدي  1

املخطوطات العربية من خمتلف بالد اإلسالم من مصنفاته )جمموعة من الواثئق العربية عن عمان وزجنبار(، و)جمموعة 
 /2م. ينظر: األعالم 1939هـ 1358اخلطوط العربية من القرن األول اهلجري إىل ّناية القرن العاشر(....إخل تويف سنة 

50. 
 73تعليقات شكيب أرسالن على اتريخ ابن خلدون ص  2
، دراسة يف تطور الكتاابت الكوفية 15/153 -1/46، املفصل يف اتريخ العرب 12مسائل يف الرسم والنطق ص   3

القاهرة ابالشرتاك مع جامعة بغداد. على األحجار يف مصر يف القرون اخلمسة األوىل للهجرة، إبراهيم مجعة. دار الفكر 
  17)د ت(.  ص 

 4العدد 15ينظر: موازنة بني رسم املصحف والنقوش العربية القدمية، غامن قدوري احلمد.جملة املورد العراقية اجمللد  4
  هـ1407م 1986السنة

عمر رضي هللا عنه لستِّ سنني خلْت  عامر بن شرحبيل بن عبد ذي كِّبار أبو عمرو اهلمذاين مث الشَّعيّب ُولِّد يف خالفة  5
منها، مسع من مجاعة من كبار الصحابة رضي هللا عنهم، قال عن نفسه: أدركت مخس مائة من أصحاب النيّب صلى هللا 

 ...4/294/113عليه وسّلم،  تويف بعد مائة هجرية ... ينظر سري أعالم النبالء 
 19املقنع   6
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قدميا على بعد ثالثة أميال من الكوفة كما ذكر   ،احلرية: مدينة اترخيية ومنطقة تقع جنوب وسط العراق
، وآاثرها اليوم موجودة 2هـ( منطقتها ابلنجف626ومسى ايقوت احلموي ) 1هـ( يف البلدان،292اليعقويب )

 على بعد سبعة كلومرتات جنوب شرق مدينيت الكوفة والنجف... 
ا نتيجة حتّضره-ا وإتقاّنا للكتابة  أّن معرفتههذه املدينة واملنطقة وإن كانت معروفة منذ العصور الغابرة، إالّ 

 لنقل ...لى عهد املناذرة ، وهي املرحلة اليت مّتت فيها عملية التعّلم واإّّنا كان ع -وازدهارها وتطّورها 
وقد ورد  يف الّنص املنقول، أّن تعلّم أهل احلرية للكتابة كان على يد أهل األنبار، ومنطقة األنبار قدميا متتّد 

ن غرب وسط وجنوب العراق إىل شرق األردن وسوراي حاليا، وهي منطقة آرامية نبطية ابمتياز، فتسميتها م
تسمية آرامية، وأصل سكاّنا الذين عرفوا هبا قدميا واشتهرت نسبتها إليهم هم اآلرام، واحلفرايت واآلاثر 

اعل احلضاري بني احلرية واألنبار ، وممّا ساعد وسّهل هذا التف 3اليت وجدت فيها أكثرها آرامية كذلك...
 -ابالشرتاك بينهما –والؤمها السياسي كان مرتددا   4عربييت  األصل، مسيحييت املعتقد، كون املنطقتني

بني مملكيت الفرس والروم، بل يذهب بعض املؤرخني إىل كون لساّنما كان يف بعض مراحل اترخيهما واحدا؛ 
ْرات(  حىت أّّنم ذكروا أّن تسمية "احلرية"   Harta -Hirta -rta’He5آرامية األصل  )حِّ

فالتطور الذي وقع  6وأهل األنبار كانوا يكتبون العربية حني فتح خالد بن الوليد رضي هللا عنه بالدهم....
للكتابة العربية حىت انتقلت من خمتلف الكتاابت العربية القدمية كاآلرامية والنبطية إىل العربية احلديثة مل 
يقتصر على ما وقع يف مكة واملدينة بل ال يستبعد أن يكون تطور الكتابة وقع يف الوقت نفسه  هناك يف 

قد ال يكون ابلضرورة مماثال للتطور الذي وقع يف اجلزيرة،  تطور العراق ويف داخل اجلزيرة، أو أنّه وقع هناك
 مث جاء اإلسالم ليعتمد تطور اجلزيرة ويلغي تطور العراق...وهللا أعلم.

                                                      
 146البلدان   1
، وايقوت احلموي هو شهاب الدين الرومي موىل َعْسَكر احلموي، الناسخ، الرَّحالة، األخباري، 2/283معجم البلدان   2

هـ 626النَّحوي، من مصنفاته: )األدابء(، )الشعراء املتأخرين والقدماء(، )معجم البلدان(، )األنساب(.... تويف سنة 
 .21/192/195، اتريخ بغداد )ط. العلمية( 22/321ينظر: سري أعالم النبالء 

، موسوعة اجلزيرة للمعرفة، مادة األنبار  5/161املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم   3
/ttps://www.aljazeera.net/encyclopediah  
 215نفسه ص، وانظر سبب تسمية أهلها ابلعباد يف املصدر 146البلدان لليعقويب   4
 5/155املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم   5
  4/302انظر املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم   6
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من حيث املصطلح بقي أن نشري إىل أّن بعض املصادر تذكر أّن تعلم العرب للكتابة كان على يد 
ال شرق اجلزيرة العربية، فقد كانوا يسمون اآلراميني سراينيني السراينيني، يقصدون هبم أهل هذه املنطقة، مش

 2 1 -وهللا أعلم –ال يفرقون بني الشعبني ابعتبار منطقة سكناهم 
 
 :أصلها اليهودي 

ومن مصادر تعلم العرب للكتابة اليهوُد، الذين كانت هلم دراية واسعة واشتغال كبري هبا؛ حبكم  مصاحبتهم 
فقد عاينوا الكتب  -عليهم وعلى رسولنا أفضل الصالة والسالم-نبياء هللا ورسله ومعاشرهتم ومالزمتهم أل

السماوية والشعائر املنزلة،  اليت ُحفِّظت أّوال يف شكل أسفار وصحائف ويف شكل أحجار منقوشة وجدران 
ّورها اللغوي مرسومة ... فمارسوا الكتابة وأتقنوها، وأّول لغتهم اليت كتبوا هبا وحافظوا على أصلها رغم تط

واإلمالئي، هي اللغة والكتابة العربية،  لكّنهم يف مقابل ذلك تنقلوا خالل اترخيهم بني لغات عّدة  وكتاابت 
شىّت أمّهها الُسْراينية، واآلرامية، والعربية ... وسواء وقع هذا التعليم يف مشال اجلزيرة العربية، أو يف شرقها 

، أو يف 3هم من الرومان الذين كانوا مينعوّنم من ممارسة عباداهتمحيث عاش اليهود مع العرب بسبب فرار 
 قلب اجلزيرة يف يثرب وخيرب وغريمها من جممعاهتم .... فإّن هذا التعلم اثبت، وهذا التأثر ظاهر.

                                                      
والحظ كيف اشرتكت تسمية احلرية من حيث أصوهلا بني االستعمال اآلرامي  155 /5املفصل يف اتريخ العرب   1

 .1/122، وراجع الكتاب نفسه  والسرايين
رية عرب سكنوا العراق يف وقت واحد، سواء نزلوا منازهلم تلك أبمر من "خبتنصر" كما ذكر الطربي أهل األنبار واحل  2

الطبعة نفسها(   2/3املطبعة احلسينية(، أو أبمر من "تبع" اليمين كما ذكر ابن الكليب...  )الطربي  1/291يف اترخيه )
ركوا احلرية خرااب...؛ فال عجب واألمر كذلك أن يقع هذا بل ذكر الطربي رواية أّن أهل احلرية انضموا ألهل األنبار وت

 [2/198التفاعل احلضاري بني املنطقتني والشعبني.]املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم 
 ......2/293املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم    3
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بسنده إىل سعد بن سعيد قال: كانت الكتابة  2هـ(140يف صبح األعشى عن الواقدي ) 1ذكر القلقشندي
يف األوس واخلزرج، وكان يهوديُّ من يهود ماسكَة قد ُعلِّّمها فكان يعلِّّمها الّصبيان فجاء العربية قليلة 

 3اإلسالم وفيهم بضعَة عشر يكتبون...."
 َ وعن خارجة بن زيد بن اثبت عن أبيه رضي هللا عنه قال: "ملا قدِّم الّنيّب صلى هللا عليه وسّلم املدينة، ُأِتِّ

: "تعّلم كتاب اليهود، فإيّن ال آمنهم على كتابنا"  قال: "فما مرَّ يب مخس يب إليه، فقرأت عليه، فقال يل
  4عشرة حىت تعلمته، فكنت أكتب للنيّب صلى هللا عليه وسّلم، وأقرأ كتبهم."

لكن املعروف يف سرية رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم أّن الرسائل اليت كانت أتتيه ال جند فيها شيئا منسواب 
د، وتعامله مع اليهود كان حمصورا على يهود اجلزيرة الذين كانوا يتواصلون مع املسلمني خلصوص اليهو 

...  وهذا ما يرجح أّن الكتابة اليت تعّلمها زيد 5ابلعربية، وإن تكاتبوا يف شيء فإّنا كان يتم ذلك ابلعربية
 كان اليهود يتقنوّنا من بن اثبت بطلب من رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم إّنا هي إحدى الكتاابت اليت

غري العربية والعربية، وقد جاء يف بعض ألفاظ احلديث التصريح ابسم هذه اللغة اخلاصة، وهذه الكتابة 
قال يل رسول هللا صلى هللا عليه احملّددة، ففي مسند اإلمام أمحد عن زيد بن اثبت رضي هللا عنه قال: 

 6قال: قلت: ال. قال: "فتعلمها " فتعلمتها يف سبعة عشر يوما اينية؟ إّنا أتتيين كتب "رْ وسلم: "حتسن السُ 

                                                      
أمحد بن علي أبو العباس اجلمايل الفزاري القلقشندي مث القاهري من مصنفاته )ّناية األرب يف معرفة أنساب العرب(   1

و)قالئد اجلمان يف التعريف بقبائل عرب الزمان(، و)صبح األعشى يف صناعة اإلنشا(، ينظر: بكر بن عبد هللا أبو زيد 
 150/362م. ص1987هـ 1407، الطبعة األوىل هـ(، طبقات النسابني، دار الرشد الرايض1429)
هو شريك بن عبد هللا بن أيب ّنر القرشي، أبو عبد هللا املدين، من صغار التابعني، روى الشيخان وأصحاب السنن،   2

 .6/159/73تويف سنة أربعني ومائة للهجرة، سري أعالم النبالء 
هـ( . دار الكتب اخلديوية املطبعة 821الفزازي القلقشندي )صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء، أمحد بن علي بن أمحد   3

 3/15م.  1914هـ 1332األمريية القاهرة 
( ... وغريهم 1/75( واحلاكم )2/119( والرتمذي )3645( وأبو داود )5/186احلديث صحيح لغريه، رواه  أمحد ) 4

ا، أبو عبد الرمحن حممد لناصر الدين من طرق خمتلفة، ينظر سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائده
  1/364/187م. 1995هـ 1415هـ(. مكتبة املعارف الرايض الطبعة األوىل 1420األلباين )

ولعل أّول ما كاتب به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليهود موادعتهم يف أّول هجرته إىل املدينة وكان ابلعربية، ينظر  5
هـ 1375هـ(، حتقيق مضطفى السقا وغريه. مكتبة مصطفى البايب القاهرة الطبعة الثانية 213السرية البوية البن هشام )

 .1/501م. 1955
هـ 1421مسند  اإلمام أمحد بن حنبل. حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون. مؤسسة الرسالة بريوت الطبعة األوىل  6

 35/463/21587م. 2001
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ّدة، تغرّيت بتغرّي الزمن؛ لذا وال ينبغي أن نتوقف عند هذا احلّد، فالُسْراينية كمصطلح أطلق على مفاهيم ع
فهوم متعلق أبمور أمّهها وهو مينبغي أن حنقق يف  املفهوم الذي أراده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

على رسول هللا صلى هللا عليه  لزمن الذي قيل فيه أّوال، وبنسبته لليهود اثنيا، وابلرسائل اليت كانت تردا
 وسّلم اثلثا.

إّن مصطلح السراين يف زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم كان يطلق على طائفة دينية مسيحية، أصلها 
هم اليوانن هذا االسم )الُسْراين(، يؤيّد هذا كون الرسائل العرقي آرامي، ملا تبّنوا الداينة املسيحية أطلق علي

يف شرحه على  1اليت كانت أتِت رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم أكثرها من النصارى، وقد نّص املباركفوري
 ، مث إّن اليهود كانوا حيسنون هذه الكتابة ابعتبارها إحدى الكتاابت2لغة اإلجنيلأّن الُسْراينية هي الرتمذي 

 واللغات اليت تكلموا هبا ومارسوها خالل مراحل زمنية من اترخيهم ...
 وجه أتثري تعدد وتنوع مصادر الكتابة العربية يف اختالف املصاحف: 

 هذه لعّل من أهمّ  وجود خالف يف كتابتها، إّن الكتاابت السامية، قائمة على أسس تستدعي وتقتضي
 األسس ما يلي: 

؛ وهلذا جند الَكَتبة يعتمدون يف الغالب األعّم على الرتميز للصوامت دون الصوائتاقتصار الكتابة السامية 
 رسم الكلمة بصوائتها حينا ويرتكون رمسها حينا آخر.

صرفية؛ فيختلف رسم الكلمات االهتمام أبصول الكلمات دون زايداهتا وما يضاف إليها يف خمتلف الُبىَن ال 
 دها اثنيا.كما خيتلف نتيجة ترك أو اعتماد رسم زوائنتيجة اختالف حتديد أصوهلا أّوال،  

ياان الرسم القدمي غياب رموز بعض األصوات كألف املّد وسط الكلمات؛ هلذا جتد املصاحف تعتمد أح
 -رضي هللا عنهم –لصحابة فرتسم األلف يف الوسط واوا أو ايء أو ترتك رمسه أصال، وأحياان أخرى يبدع ا

  وسط الكلمات ...يفد يتمثل يف اعتماد رمز اهلمزة وصورهتا لرسم األلف إبحداث قانون إمالئي جدي

 نقل كّلها... لنمعية، إن اجلمع بني أكثر من صوت يف رمز واحد؛ كحروف املّد مثال، وأكثر احلروف الفر  

                                                      
الرحيم أبو العال املباركفوري ولد ببلدة مباركفور ونشأ هبا، من مصنفاته )حتفة املباركافوري هو حممد عبد الرمحن بن عبد  1

، ينظر هـ 1353(، و)أبكار املنن يف تنقيد آاثر السنن(...أضرَّ آبخر عمره، وتويف سنة األحوذي بشرح جامع الرتمذي
 .5/166معجم املؤلفني 

هـ(   دار الكتب العلمي بريوت 1353لرمحن املباركفوري )حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، أبو العال حممد عبد ا 2
 .7/412)د ت(. 
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ر مع التاء واهلاء، اختالف رموز الصوت الواحد ابختالف موضعه من الكلمة؛ ويظهر ذلك أكثر ما يظه
 ر اهلمز املختلفة...وصو 

 اعتمادها بعض كما يظهر اختالف املصاحف ابعتبار اختالف أصول الكتابة العربية ومصادرها، يف
ة نفسها...كاعتماد املصادر يف مواضع، واعتماد مصادر أخرى يف مواضع خمتلفة للداللة على الظاهر 

ذي يشبه األلف على العمودي ال التفريق بني الكلمات ابلفراغ على مذهب الكتاابت الشمالية، واخلط
 مذهب الكتاابت اجلنوبية. 

  هاونساخاملصاحف اثنيا: تعدد كتبة 

ج واحد يف الكتابة، جيد إّن الناظر يف اختالف املصاحف العثمانية، واملتأمل يف ظاهرة عدم اطراد منه
بة، أو القبول هبما معا. الكتانفسه مرغما على القبول أبحد أمرين اثنني؛ تعدد الكتبة، أو تعدد مناهج 

 ملصاحف.وسنبدأ يف هذا املطلب ابلوقوف على مسألة تعدد الَكَتبة ودورها يف اختالف ا

اابت خمتلفة ومتعددة،  فانظُر إىل بعض الكلمات اليت وردت يف املصحف الشريف بقراءة واحدة، لكن بكت
ر إىل اختالف منهجهم يف رسم وانظ ﴾ صرط ﴿﴾صراط  ﴿ ﴾  ﴾ ﴿ ﴿كنحو: 

 الختالف تعددُ الَكَتبة والّنساخ.اهلمزة، واأللف املتوسطة، واأللف املتطرفة... إخل، إّن من أهم أسباب هذا ا

وتعدد الَكَتبة الذين تكّفلوا بنسخ املصاحف العثمانية، اثبت ابلّنص والرواية؛ فقد صح أّن عثمان رضي 
زيد بن اثبت، وسعيد بن العاص، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام، وعبد هللا بن هللا عنه كّلف كالًّ من: 

بكتابة ونسخ املصاحف، كما ثبتت مشاركة غريهم، فذكروا أّن جلنة الكتبة كانت متكونة من اثين 1الزبري
، 5، وكثري بن أفلح4، وأيب بن كعب3، يتقدمها رئيسها عثمان بن عفان، وأنس بن مالك2عشرة رجال

 ... وغريهم رضي هللا عنهم أمجعني. 6الك بن أيب عامروم

                                                      
 .88املصاحف البن أيب داود، بتحقيق حممد بن عبده ص  1
 105-104 املصدر نفسه  2
 .95ص نفسه 3
 104 نفسه  4
 04 نفسه  5
 106 نفسه  6
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والذين ورد الّنص وثبتت الرواية مبشاركتهم يف كتابة  ورسم املصحف من هؤالء: زيد بن اثبت، وسعيد بن 
رضي هللا عنهم أمجعني، بل نستطيع أن نتجاوز هؤالء ...3ومالك بن أيب عامر   2، وكثري بن أفلح1العاص

اعتمدان على بعض القرائن غري الصرحية كنحو ترجيحات عثمان رضي هللا عنه اليت تقتضي إىل غريهم إذا 
اختيارات خاصة يف الكتابة وال جمال للحديث عن االختيار والرتجيح إاّل يف إطار  احلديث عن أوجه 

 يف جلنة ينيكتابية متعددة وخمتلفة، وقد أشار رضي هللا عنه إىل هذا التعدد وهذا اخلالف حني قال للمك
، فإّّنا نزل بلساّنم."كتابة ونسخ املصاحف:  4"إذا اختلفتم أنتم وزيد بن اثبتٍّ يف شيء فاكتبوه بلسان قريشٍّ

  وجه أتثري تعدد الَكَتبة يف اختالف املصاحف:

ال أعتقد أّن هذا السبب حيتاج إىل بيان وجه أتثريه يف اختالف املصاحف، فهو ظاهر بنّي؛ ابعتباره أهم 
ميكننا تقدميه لتعليل اختالف كتابة الكلمة الواحدة ذات القراءة املّتحدة من موضع إىل موضع  توجيه

آخر...مّث إّن هذا التعّدد يف أعيان الَكَتبة يؤدي وال بّد إىل تعدد يف منهج الكتابة؛ إذ أقل ما يستفاد منه 
فيها العارف بقوانينها سيعتمد أسلوب اختالف كتابتهم ابعتبار اختالف مترسهم وإتقاّنم للكتابة، فاملتقدم 

التأصيل ولن يلتزم كثريا مبطابقة الكتابة للفظ، خبالف املبتدئ الذي سيعتمد أكثر على مطابقة الرسم 
 ...5للفظ

 اثلثا: اختالف املدارس اإلمالئية يف اجلزيرة العربية

ذه الكتابة يف بيئات جغرافية ه، وقد تطورت -كما تقدم  –إّن العرب تعلموا الكتابة من مصادر متعددة 
لكتابة ابعتبار تباين مصدر اودينية واجتماعية متباينة؛ وهذا سيؤدي وال بد إىل نوع من التباين يف منهج 

 أخذها، وتباين منطقة تعلمها وتطّورها.

ا التنوع يف مناهج هذواملتأمُل يف النصوص، الذي يقرأها بعمق وتدبّر، سيالحظ إشارات واضحة إىل 
 الكتابة عند العرب.

                                                      
 91 نفسه  1
 104 نفسه  2
 106 نفسه  3
 .4/180/3506أخرجه البخاري يف صحيحه ابب نزل القرآن بلسان قريش   4
م 1982هـ 1402ينظر: رسم املصحف دراسة لغوية اترخيية، غامن قدوري احلمد. دار عمار عمان الطبعة األوىل   5

 .243ص
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فعندما يفرق عثمان رضي هللا عنه بني الَكَتبة املكيني وزيد بن اثبت املدين، ويستشرف أّّنم سيختلفون، 
إّنا بىن هذا االستشراف على اختالف مذهبهم ومنهجهم يف الكتابة، الناتج عن اختالف بيئاهتم العلمية 

خلصوص... وكذلك صنع التابعون وعلى رأسهم الشعيب رمحه هللا ملا فّرق بني عموما واإلمالئية على وجه ا
املهاجرين واألنصار، حني سأهلم عن مصدر تعلم الكتابة، مل جيمع بينهما يف السؤال؛ إّّنا خصَّ املهاجرين 

ذين ... إّن األنصار تعلموا الكتابة من اليهود، ال1بسؤاله لعلمه ابختالف منهجهم عن منهج األنصار
، بينما املهاجرون تعلموها من إخواّنم العرب -كما تقدم-مجعوا بني خمتلف الكتاابت  الشمالية السامية 

يف العراق أو يف الشام، وسندهم فيها موّحد ومعلِّّمهم واحد حرب بن أمية؛ فالرواايت على اختالفها 
كون هلذا التباين دوره وأثره يف اختالف مجيعها متّر به وتذكر أنّه هو من عّلم قريش الكتابة...وال بّد أن ي

 املصاحف.

 2 "من ثقيف واململي من هذيل مل توجد هذه احلروف الكاتبلو كان  ويف قول عثمان رضي هللا عنه: "
يقصد ما مساه حلنا، ويُرجح أنه عىن هبا عدم مطابقة الرسم للفظ ، فهذه النسبة جلهة جغرافية أو عرقية ال 

متّيزها عن غريها يف الكتابة، هذا التمّيز يثبت وجود مدارس ومناهج إمالئية كتابية بّد أّّنا كانت بسبب 
متعددة ، كانت سببا يف ذلك االختالف املوجود يف كتابة املصاحف. وقد تنّبه اإلمام الداين إىل هذه 

ى املعاين دون علأي توجد فيه مرسومة بتلك الصور املبنية  النكتة واللطيفة فعّلق على هذا النص بقوله: "
كانت قريش ومن ويل َنْسخ املصاحف من غريها قد استعملوا ذلك يف كثري من إذ  االلفاظ املخالفة لذلك 

ّنما وليتا أالكتابة وسلكوا فيها تلك الطريقة ومل تكن ثقيف وهذيل مع فصاحتهما يستعمالن ذلك فلو 
مجيع تلك احلروف على حال استقرارها  تالرمسنصار وليه من تقدم من املهاجرين واأل مر املصاحف ماأمن 

هو املعهود عندمها والذي جرى عليه ذ ذلك إيف املنطق دون املعاين والوجوه [ دهاو ووج]يف اللفظ 
 3..."استعماهلا

ومن النصوص املثبتة الختالف املدارس اإلمالئية يف الكتابة العربية القدمية قول أيب داود يوّجه اختالف 
ريوا جواز الوجهني عندهم، واستعمال ...ليف وصل حرف اجلر ابمسه وفصله عنه: " املصاحف العثمانية
 " فهو يثبت وجود مذهبني خمتلفني يف منهج رسم حرف اجلر مع امسه. 4ذلك. املذهبني يف عصرهم

                                                      
 .19املقنع ص  1
 .105. وانظر املصاحف 120املقنع، للداين بتحقيق حممد الصدق قمحاوي. ص  2
 .120ملقنع ا  3
 .2/407خمتصر التبيني  4
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ومعرفة األفصح يف الكتابة، وذلك ألّنا انئبة عن التكلم، ويف املعىن نفسه يقول األستاذ أمحد شرشال: "
خلطأ فيها يعد حلنا كاخلطإ فيه، وكما أّنم عدّوا يف األلفاظ فصيحا وأفصح، فكذلك عدّوا يف الكتابة فا

" فكما أّن 1«.األفصح يف كتابة ذوات الياء كذا، واألفصح يف كتابة ذوات الواو كذا»مثله، فقد قالوا: 
هي الكتابة تتنوع بدورها اللفظ يف العربية خيتلف ابختالف اللهجات إىل ما هو فصيح وأفصح؛ فكذلك 

 إىل فصيح وأفصح بتنوع مدارسها... 
 وجه أتثري اختالف املدارس اإلمالئية يف اختالف املصاحف:

ملفردة، كما صنعنا البيان وجه أتثري هذا السبب يف اختالف املصاحف، لن نقف عند اختالف الكلمات 
ول املطّردة، وسنالحظ  لعثمانية يف األصيف سبب تعدد الَكَتبة، بل سنقف وننظر يف اختالف املصاحف ا

لتها وسببها، ولعّل من أهم هذه عأّن تعدد املدارس اإلمالئية  يـَُعدُّ من أهم توجيهاهتا إن مل يكن هو عينه 
ايء اإلضافة، واجتماع األمثال، و األصول املختلف فيها: رسم اهلمزة، واإلدغام، واأللف املتوسطة، واملتطرفة، 

ع هذه  الظواهر الصوتية،  هاءها، والكلمات األعجمية، والصيغ  الصرفية القياسية....مجيواتء التأنيث و 
كلماتٍّ وأفرادٍّ... والبىن الصرفية اختلفت املصاحف العثمانية  يف رمسها اختالَف أتصيلٍّ واطّرا دٍّ ال اختالف َ

 وسنكتفي ببعض األمثلة والنماذج:

هلمزة، اختالفا يظنه كثري من خصوص املنتسبني هلذا العلم رسم اهلمزة:  اختلف كتاب املصاحف يف رسم ا
الشريف،  فضال عن عموم الناس، اختالفا غري منضبط أو غري مبين على أُُسس حمّددة وقوانني ُمَقعَّدة، 
واحلقيقة خالف ذلك، فإّن رسم اهلمزة يف املصاحف العثمانية مبين على أصول يف غاية التحقيق والتقرير، 

ّن هذه القواعد توزعت بني مدارس ثالث، األوىل: تعتمد رسم اهلمزة أبصل رمزها وصورهتا يف لكن عيبها أ
الكتاابت السامية وهو األلف، وهو املذهب الذي اعتمده الصحابة يف رسم اهلمزة إذا كانت الزمة التحقيق، 

انية: تعتمد رسم اهلمزة وهو املذهب الذي اعتمده عبد هللا بن مسعود يف رسم اهلمزة يف مجيع أحواهلا. الث
بوجه وصورة صوتِّ ختفيفها،  وهو  املذهب الذي اعتمده نساخ املصاحف يف اهلمز املتوسط واملتطرف 

، وهو 2وهو الذي استقر عليه اإلمالء العريب. الثالث: جتمع بني صورهتا األصلية، وصورة وجه ختفيفها معا
حيث  ﴾ ﴿قرآن الكرمي كنحو }مائة{ املذهب الذي اعتمده كتاب املصاحف يف بعض كلمات ال

                                                      
 .1/231خمتصر التبيني، قسم الدراسة ، أمحد شرشال   1
وقد توسعت يف احلديث عن هذه املدارس الثالث يف الكتابة العربية عامة، ويف رسم املصحف خاصة يف كتايب: ظواهر   2

هـ 1438. دار ألِّف اجلزائر 49إىل الصفحة  31الرسم العثماين حقيقتها ومواقف العلماء منه، ابتداء من الصفحة 
 م.2017
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رمست اهلمزة  بصورتني صورة حتقيقها؛ األلف وصورة ختفيفها وهي هنا الياء، وقد أثبت هذا الوجه من 
الكتابة  لإلمالء العريب القدمي غري واحد من أهل العلم كأمحد بن والد يف املقصور واملمدود، و الزجاجي 

 1يف اجلمل، وثعلب...

رسم اإلدغام: اختلفت املصاحف يف رسم اإلدغام، ففي مواضع رسم على الّلفظ، وصورة واحدة يف 
 [118]التوبة    ﴾أن ال ﴿الكتابة، ويف مواضع أخرى رسم على األصل وتفكيك الّلفظ...كنحو 

واختالف املصاحف يف هذا [، 217]البقرة ﴾يرتدد ﴿[54]املائدة  ﴾يرتد ﴿ [71]املائدة   ﴾أاّل ﴿
األصل إّنا هو انتج عن تعدد املدارس اإلمالئية والكتابية، فهذا ابن مسعود رضي هللا عنه يرتك رسم احلرف 

، وكذلك صنع أيّب  رضي هللا عنه يف مصحفه يف بعض املواضع كنحو قوله 2املدغم يف مصحفه مطلقا
أن جتمع بني املدرستني ، بينما اختارت املصاحف العثمانية [20]الدخان   ﴾وإنِّّي ُعت   ﴿تعاىل:  

 فرتسم اإلدغام على الّلفظ حينا وعلى األصل حينا آخر.

ني األمثال حينا وترك اجلمع والكالم ذاته يقال يف رسم عالمة التأنيث اتء حينا وهاء حينا آخر، واجلمع ب
 بينهما حينا آخر....إخل.

 رابعا: اعتماد أسلوب اإلمالء يف رسم املصاحف
ء يف رسم املصاحف اثبت، وقد وردت نصوص تشري إليه صراحة حىت قبل اجلمع اعتماد أسلوب اإلمال

العثماين، ففي مجع أيب بكر الصديق رضي هللا عنه كان كل من زيد بن اثبت وعمر بن اخلطاب يكتبان، 

                                                      
ن البناء املراكشي من خالل كتابه "عنوان الدليل من مرسوم خط التبيني" ينظر : توجيه ظواهر الرسم العثماين عند اب  1

م بكلية العلوم اإلسالمية 2015دراسة حتليلية نقدية ، فتحي بودفلة رسالة ماجستري إبشراف طاهر عامر، نوقشت سنة 
،  املقصور واملمدود وما بعدها 38. صبن يوسف بن خدة (1امعة اجلزائر )جواحلضارة اإلسالمية العربية قسم اللغة 

، 164م . ص1900هـ( حتقيق بولس برونله طبعة ليدن 232أليب العباس أمحد بن حممد املعروف اببن والد التميمي )
م. 1926هـ( حتقيق: ابن أيب شنب، مطبعة جول كربوتل 340اجلمل، أليب القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي )

ة يف األصول اخلطية، أليب الوفاء نصر الوفائي اهلوريين، املطبعة األمريية بوالق . املطالع النصرية للمطابع املصري278ص
 .150هـ  ص1302القاهرة 

شواذ القراءات، لرضي الدين مشس القراء أيب عبد هللا حممد بن أيب نصر الكرماين )القرن السادس(، حتقيق مشران  2
 .418العجلي. مؤسسة البالغ بريوت )د ت( ص
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عليهما رضي هللا عنهم أمجعني. وهذا عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يقول: "ال  1وكان أيب بن كعب ميلي
 2 مصاحفنا إالّ غلمان قريش وثقيف."ميلني

ويبدو أّن اخلليفة الراشد عثمان رضي هللا عنه قد أوىل عملية اإلمالء يف املصاحف، عناية كبرية واهتماما 
 3ابلغا، حيث اشرتط هلا قبائل حمّددة وكفاءات خاصة، فقد ورد عنه قوله: "ميلي هذيل ويكتب ثقيف"

قالوا: أفصح الناس سعيد بن ]ويف رواية أكتب[  أي الناس أفصح، وأي الناس أقرأ؟ "وهو القائل أيضا: 
زيد بن اثبت، فقال: ليكتب أحدمها  ]وأكتبهم كاتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم[ العاص، وأقرأهم

   4." وميل اآلخر ففعال

لكونه كاتب رسول هللا صلى  وإذا كان الكاتب األول للمصاحف العثمانية هو زيد بن اثبت رضي هللا عنه
هللا عليه وسّلم، فإّن اململي الرمسي هلذه املصاحف هو سعيد بن العاص لفصاحته، فصاحًة، وصفت أبّّنا 

سعيد بن عبد العزيز، أن عربية القرآن أقيمت على فعن  شبيهة بفصاحة رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم.
ية؛ ألنه كان أشبههم هلجة برسول هللا صلى هللا عليه لسان سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أم

وكما كان لزيد بن اثبت معاونني ومساعدين يف الكتابة، كذلك كان لسعيد بن العاص معاونني  5.وسلم
.." كنت فيمن أملي عليهميف اإلمالء، منهم الصحايب اجلليل أنس بن مالك رضي هللا عنه، وهو القائل: "

6  

 مالء يف اختالف املصاحف:وجه أتثري عملية اإل

ني اثنتني، أوالمها: عملية اإلمالء إّن أتثري عملية اإلمالء يف اختالف املصاحف ميكننا إثباهتا وبياّنا من جهت
ا كان لتعدد الكتبة أتثريه البارز على ذاهتا، اثنيهما: تعدد اململني، وإذا كانت الثانية ظاهرة التأثري، متاما كم

إّن الوقوف على وجه أتثري  التعّدد يقتضي االختالف والتنوع يف الغالب األعّم. فاختالف املصاحف؛ ألنّ 
 فرع بيان شيء من ذلك:عملية اإلمالء ذاهتا حيتاج مّنا إىل بعض النظر والتأمل، وسأحاول يف هذا ال

                                                      
 .56املصاحف   1
 .65-64املصاحف   2
 .105املصاحف   3
 101-100-96املصاحف   4
 102املصاحف   5
 95املصاحف   6
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 عنهم يف رسم املصاحف، إّن من أهّم القواعد اإلمالئية املطّردة اليت اعتمدها الصحابة رضي هللا 
قد وجدت بوادرها  قاعدة مراعاة االبتداء ابلكلمة والوقوف عليها، وإذا كانت هذه القاعدة

ابة كّلها ا االطراد يف الكتومظاهر هلا يف الكتاابت العربية األوىل، لكن هذا االعتماد املطلق وهذ
ريقة وأسلوب اإلمالء  طإّنا هو من إبداع الصحابة رضي هللا عنهم، وهو نتيجة حتمية العتمادهم 

ة، سواء كان ذلك كلمة كلمة...، لكّننا نالحظ أّّنم خرجوا عن هذا األصل يف كلمات معدود
 ﴾مسا﴿ قرأ ابهلاء،وحنوها، ترسم ابلتاء وقد ت ﴾رمحت﴿ابتفاق املصاحف أو اختالفها، كنحو: 

ف وقد تقرأ حبذفها...تعترب وحنوها، ترسم ابألل ﴾الرسوال﴿وحنوها، ترسم بغري اهلمز وقد تقرأ هبا، 
الف املصاحف... والغالب على ّناذج الخت  -من حيث أصول وقواعد رمسها–هذه الكلمات 

 الظّن أن سبب هذا اخللف متعلق إبمالئها...
 لمة ومتييزها عن غريها، وإذا  ابت البشرية  بيان ّناية الكمن أهم القواعد اإلمالئية يف خمتلف الكتا

واعد كتابة بداية قكان الصحابة رضي هللا عنهم قد أتقنوا هذه القاعدة من جهة حتديد وضبط 
حيث بيان ّنايتها  ،  فإّّنم من-ناكما تقدم مع  -الكلمة وّنايتها ابعتبار االبتداء والوقف عليها

ابت السامية، وذلك ابعتماد أسلوب الكتا -عم يف الغالب األ-اتبعوا  ومتييزها عن اليت تليها، قد
ألصوات تدل على لمنهج الفصل بني الكلمات، برتك فراغ بينهما، وكذا ابعتماد صور خمصوصة 

ة، كما اعتمد الصحابة رضي ّناية الكلمة كنحو اهلاء، والقاف، والفاء، والياء، والنون... املتطرف
ملسند وكتابة اليمن، واضع املخصوصة اليت حيدث فيها اللبس أسلوب خّط اهللا عنهم يف بعض امل

ربه علماء الرسم وذلك بوضع خط عمودي يشبه األلف ّناية الكلمة، وهذا الرمز هو الذي اعت
املصاحف اختلفت يف كّل ما ألفا يلي الواو املتطرفة يف األمساء واألفعال اليت تنتهي ابلواو... و 

لكلمات ابلتاء على إمالء الكلمة، واململي هلا كان يتغري... فرمست بعض اتقدم من جهة كون 
الكلمات املنتهية  صورهتا يف الوسط، ورمست الكلمة نفسها على صورهتا املتطرفة، ورمست بعض

 ابلواو برمز اخلط العمودي )األلف( بينما كلمات مثلها رمست دوّنا...
 فيما﴿ إلمالء الوصل والفصل، فكتابة حنو:من بني أهم اختالفات املصاحف، املتعلقة اب﴾ ،

ه بتوجيهات عّدة، من أمّهها ﴾أن ال﴿، ﴾أالّ ﴿، ﴾في ما﴿و ...فهذا النوع من اخلالف ُوجِّّ
اختالف اإلمالء، أو اختالف اململني... وهو توجيه صحيح، إلمكانيته واحتماليته الواردة...وهو 

ند تعرضه الختالف املصاحف يف وصل هـ( ع437التوجيه الذي اعتمده مكي بن أيب طالب) 
حرف اجلر املفرد ابسم اجملرور يف مواضع دون أخرى، حيث قال: "وقعت الالم منفصلة يف 
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املصحف وعلى ذلك أنه كتب على لفظ اململي، كأنّه كان يقطع لفظه فكتب الكاتب على 
  1لفظه."

  ،ني، االختالف بني وتعدد اململومن اختالفات املصاحف اليت ميكننا توجيهها بتنوع اإلمالء
، ومثله رسم صوت التاء اإلمالة والفتح يف الرسم، أي بني رسم حرف العلة ألفا أو ايء، أو واوا
 يستبعد يف مجيع ذلك أن برمزه أو برمز اهلاء، واختالفهم يف الرسم إبثبات األلف وحبذفه ... فال

 يكون سببه اإلمالء...
 ؛ واإلمالء إّّنا كان 2خالف كلمات، ال خالف مجل وتراكيبَ  اخلالف املوجود بني املصاحف هو

 كلمة كلمة...؛ ما يؤّكد أّن من أسباب هذا اخلالف اإلمالء ذاته...
  وخنتم هذا الفصل بنصوص تفيد هذا املعىن الذي قصدانه يف هذا الفرع، معىن أتثري اإلمالء يف

قال حدثنا إسحاق بن وهب، حدثنا 3حدثنا عبد هللاالرسم.... جاء يف املصاحف البن أيب داود "
 يزيد قال: أخربان محاد، عن الزبري أيب خالد قال: قلت ألابن بن عثمان: " كيف صارت: 

﴿           

                                                      
هـ( حتقيق حامت الضامن. مؤسسة الرسالة 437مشكل إعراب القرآن، أليب حممد مكي بن أيب طالب القيسي القريواين ) 1

 .519ص/2هـ ج1405بريوت الطبعة الثانية 
  ...144...،139املصاحف     2

بن وهب هو ابن زايد العالف أبو  إسحاقتقدمت ترمجته....و عبد هللا، هو ابن أيب داود نفسه صاحب املصاحف،  3
، هتذيب الكمال يف أمساء 2/236/834وابن ماجه ]اجلرح والتعديل البن أيب حامت يعقوب الواسطي أخرج له البخاري 

[ ،  يزيد هو 1/79السداد )املشهور برجال صحيح البخاري( ،  اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة و 2/489الرجال 
ابن هارون بن زاذى أو زاذان السلمي أبو خالد الواسطي أخرج له البخاري ومسلم وأصحاب السنن قال عنه ابن حجر 

و [، محاد ه9/358/118ثقة متقن عابد، قال عنه اإلمام الذهيب احلافظ...ثقة حجة كبري الشأن ]سري أعلم النبالء 
ابن سلمة بن دينار البصري أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، إمام وأحد األعالم ثقة تغرّي حفظه يف 

،  عّده أبو حامت من األعالم  يف 1/590/2251، ميزان االعتدال 7/444/168آخر عمره ]سري أعالم النبالء 
، أكثر روايته عن 1/333ره ابن حبان يف الثقات  [، الزبري أبو خالد ]ذك247/1243"مشاهري علماء األمصار" ص

أبو الفداء زين الدين قاسم بن  [، وذكره 3/413أابن  وأكثر من روى عنه محاد بن سلمة عنه ]اتريخ البخاري الكبري
[، وأابن هو ابن عثمان بن عفان القرشي األموي 4/301/3961يف الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة ُقْطُلْوبـََغا 

مام الثقة الفقيه اجملتهد أخرجت له اجلماعة كّلها، أكثر من روى عنهم من الصحابة أئمة املصاحف  العثمانية زيد بن اإل
 [.2/16/141، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال 4/351/133اثبت وأبوه عثمان رضي هللا عنهما ]سري أعالم النبالء 
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      ﴾  ما  [161]سورة النساء آية

نصب؟ قال: " من قبل الكتاب، كتب ما قبلها، مث قال: ما  بني يديها وما خلفها رفع، وهي
فما يراه هذا الراوي عدوال عن األصل 1أكتب؟ قال اكتب املقيمني الصالة، فكتب ما قيل له "

 سببه اإلمالء قبل الكاتب
ويقول أبو العباس املهدوي موّجها اختالف املصاحف يف رسم بعض الكلمات ابلتاء حينا وابهلاء حينا 

"فأّما السبب املـُوجب لوقوع بعض هذه املواضع ابهلاء، ووقوع بعضها ابلتاء، فيما ذكره العلماُء،  آخر:
فإّّنم زعموا أنَّ ذلك من املـُمـْلي والكاتب. فإّن اململي كان إذا وصل الكلمة اليت فيها هاء التأنيث ابلكلمة 

لى اللفظ بتاءٍّ يف الوصل؟ وإذا قطع الكلمة ممّا اليت تليها انقلبت اهلاء اتًء يف اإلدراج، فكتبها الكاتُب ع
 2بعدها فقال }رمحة هللا{، كان لفظه ابهلاء، فكتب الكاتُب ابهلاء على لفظه."

 خامسا: اختالف األحرف السبعة
ملصاحف العثمانية، فقد تعددت مذاهب وآراء العلماء يف حبث العالقات بني األحرف القرآنية السبعة وا

 ل عدة، ومباحث شىّت، لعّل من أمهها وأبرزها ما يلي: تناولوها يف مسائ

ا؟  اشرتاط موافقة هل اشتملت املصاحف العثمانية على األحرف السبعة مجيعها، أم إحداها أم بعضه
ماال، توجيه ظواهر الرسم احلرفِّ لرسم املصحف حىت تصّح القراءة به، تطابق القراءة والرسم حقيقة واحت

 رف...إخلالعثماين ابختالف األح

لعثمانية، ومن خالل الكن املسألة اليت هتمنا ها هنا هي أتثري األحرف السبعة يف اختالف املصاحف 
ا هبذا التأثري من حيثيات عدة املسائل املتقدمة مجيعها، واملذاهب كلِّّها، سنجد تقريرا كامال وإقرارا اتم

 ومناحي شىت سأذكر بعضها:

 ن يوّجه إالّ بتعدد األحرف، كنحو اخللف الذي بلغ نيِّّفا إّن اختالف بعض املصاحف ال ميكن أ
وأربعني موضعاً، والذي قيل عنه إّن الصحابة رضي هللا عنهم ملا رأوا بعض األحرف ال ميكن 

                                                      
 .128املصاحف   1
هـ( حتقيق حامت الضامن. دار ابن اجلوزي 440هجاء مصاحف األمصار، أليب العباس أمحد بن عّمار املهدري )  2

 . 49، وانظر الصفحة:40هـ. ص1430الرايض الطبعة األوىل 
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 ﴿...كنحو قوله تعاىل: 1للرسم الواحد أن حيتملها مجيعا، فرَّقوها على املصاحف

          

            

  ﴾  رمست يف املصاحف املكية إبضافة )من(   [101]سورة التوبة آية﴿    

 . ﴾ مِّن   

  إّن شرط موافقة خمتلف األحرف لرسم املصحف، حىت تصّح القراءة هبا، قد أّدى إىل اعتماد
املوافقة احلقيقية، وهي مطابقة الرسم للفظ القراءة، واملوافقة االحتمالية أو نوعني من املوافقة؛ 

، وهبذين 2التقديرية،  وهي موافقة الرسم للفظ القراءة ابحتمال وتقدير أحد ظواهر الرسم اخلمس
النوعني من املوافقة ُوجدت بعض مظاهر اختالف املصاحف، فقد اعتمدت يف بعض املصاحف 

رف، ويف مصاحف أخرى اعتمدت موافقة تقديرية، كمثل اختالف املصاحف موافقة حقيقية حل
يف احلذف واإلثبات يف أفعال القتال، ويف لفظة الرايح، والكلمات وحنو ذلك ممّا سيأِت مفصال 

 يف الفصل التطبيقي.
 ال ميكن حتقيقه وتقريره 3إّن القول ابشتمال املصاحف على كل ما مل ينسخ من األحرف السبعة ،

إاّل ابعتماد اختالف املصاحف، إذ أصل األحرف ما نسخ منها وما مل ينسخ، التعدد واملغايرة؛ 
،  "ولو مل تكن كذلك فما وجه اخليار النبوي يف قراءهتا  َعةِّ َأْحُرفٍّ إِّنَّ َهَذا الُقْرآَن أُْنزَِّل َعَلى َسبـْ

ْنهُ   هذا التعدد والتنوع ال ميكن إثباته يف املصاحف إالّ ابختالفها.، و  4"فَاقْـَرُءوا َما تـََيسََّر مِّ

                                                      
)د ت(  هـ( مطبعة عيسى البايب احلليب الطبعة الثانية1367مناهل العرفان يف علوم القرآن، حملمد عبد العظيم الزرقاين ) 1
1/258. 
وهي احلذف من الرسم رمز صوت اثبت يف اللفظ، الزايدة وهي الزايدة يف الرسم رمز صوت غري موجود يف اللفظ،   2

البدل وهو رسم صوت برمز وصورة غريه من األصوات، الوصل وهو الوصل يف الرسم ما هو مفصول يف اللفظ، الفصل 
 وهو الفصل يف الرسم ما هو موصوال يف اللفظ.

هـ(. جامعة الشارقة اإلمارات الطبعة األوىل 444جامع البيان يف لقراءات السبع، أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين )  3
 35-34. الطبعة الورقية ص130-1/129م. 2007هـ 1428

 .6/184/4992صحيح البخاري، ابب أنزل القرآن على سبعة أحرف،   4
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 1والقول بكون املصحف رسم على حرف واحد لكنه يشتمل ما حيتمله رمسه من األحرف األخرى ،
ال ميكن تقريره وقبوله إاّل من ابب تغليب هذا احلكم والوصف، وإاّل فإّن بعض هذه األحرف 

   ﴿لتها ابعتماد  تعددها واختالفها ... كنحو: اليت تشملها املصاحف إّّنا اشتم

         ﴾  سورة[

 فقد رمسها الصحابة رضي هللا عنهم يف مصاحف مكة والعراق والكوفة ابلواو  [133آل عمران آية 
﴿ َو﴾. 

تماد هذا التعدد يف خالصة القول أّن أتثري تعدد األحرف يف اختالف املصاحف ظاهر، من جهة كون اع
اتما أو احتماال أو جودا األحرف ال ميكن حتققه يف املصاحف إاّل ابختالفها، سواء كان هذا االعتماد و 

 ا وهللا أعلم. توجيها أو اشرتاطا....فكل ما يقال عن عالقة األحرف ابملصاحف، يوجب اختالفه

 سادسا: تعدد املصاحف العثمانية
كثرية جّلها يقتضي   إّن من أهّم أسباب اختالف املصاحفِّ تعددها؛ فهذا التعدد قصد به معاين 

 ه يف اختالف املصاحف.الفرع إثبات هذا التعدد، وبيان وجه أتثري اختالفها وال بّد، وسنحاول يف هذا 

روى البخاري معلقا بصيغة اجلزم عن أنس بن مالك قوله: "نسخ عثمان بن عفان املصاحف  
   2فبعث هبا إىل اآلفاق."

 عليها : وقد اختلفوا يف عدد هذه املصاحف على أقوال عّدة ومذاهب شىت، سنحاول الوقوف
 :أخرج ابن أيب داود بسنده عن محزة بن حبيب الزايت أّن عثمان رضي هللا عنه   أربعة مصاحف

، وهي مصحف املدينة الذي خصَّ به نفسه، ومصحف الكوفة، ومصحف 3كتب أربعة مصاحف
 .4البصرة، ومصحف الشام، نسب الداين هذا القول ألكثر العلماء، وأنه أصح، وأنه قول األئمة

                                                      
هـ(، حتقيق: عبد الفتاح إمساعيل 437د مكي بن أيب طالب القيسي األندلسي )اإلابنة عن معاين القراءات، أليب حمم  1

 35-34- 33شليب. دار ّنضة مصر القاهرة  )د ت( ص
، ووصل  احلديث يف ابب مجع القرآن 1/23صحيح البخاري، ابب ما يذكر يف املناولة وكتاب أهل العلم   2
6/183/4987 
 .133املصاحف   3
 9ص  املقنع  4
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 مصار الكربى، املدينة، مكة، الكوفة، البصرة، الشام. شّهره مخسة مصاحف:  وهي مصاحف األ
 1هـ(911اإلمام السيوطي )

 د ظواهرها، ستة مصاحف: وهي املصاحف اليت وردت عنها رواايت ونقول تصف هجاءها وتعد
مصحف و وهي مصحف عثمان الذي خصَّ به نفسه، ومصحف املدينة العام، ومصحف مكة، 

 ف الشام.الكوفة، ومصحف البصرة، ومصح
  ،سبعة مصاحف: مصحف املدينة، ومصحف الكوفة، ومصحف البصرة، ومصحف الشام

ومصحف مكة، ومصحف اليمن، ومصحف البحرين، نقله ابن أيب داود عن أيب حامت 
 . 2السجستاين

 3مثانية مصاحف: املصاحف املتقدمة زائد مصحف املدينة العام، عددها ابن اجلزري يف النشر. 
 4ره األستاذ عبد الوهاب غزالن ونسبه للجعربي.تسعة مصاحف: ذك 
  ،ون أن يتغريَّ العدُّ. دوتركيب هذه املذاهب  يقتضي أقواال أخرى يف َتعداد املصاحف واألمصار 

أّن عدد املصاحف غري حمّدد وال ينبغي أن حيّدد بعدد خمصوص، وأّن نسخ  5والذي نرجحه وهللا أعلم
معه إرساله لآلفاق اإلسالمية، ولعّل من أهم األدلة والقرائن اليت  املصاحف مل يتوقف بل استمر واستمر

 تفيده ما يلي:
 6وهن  الرواايت اليت حتدد عدد املصاحف من جهة سندها. 
 .تضارب هذه الرواايت وتعارضها من جهة متنها 
 7الرواايت الصحيحة صّرحت إبرسال املصاحف وكثرهتا دون اإلشارة إىل عددها. 

                                                      
قان يف علوم القرآن، أليب بكر عبد الرمحن  جالُل الدين السيوطي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم. اهليئة املصرية اإلت  1

 1/211م.  1974هـ 1394العامة للكتاب 
 .19، وانظر املقنع  133املصاحف   2
 1/7النشر يف القراءات العشر   3
هـ( 732عليه عند برهان الدين  إبراهيم بن عمر اجلعربي  ). ومل أقف 208البيان يف مباحث من علوم القرآن . ص 4

يف مجيلة أرابب املراصد يف شرح عقيلة أتراب القصائد ، بتحقيق حممد إلياس حممد أنوار، طباعة جامعة طيبة املدينة 
 .379إىل الصفحة  366م. ، ابتداء من الصفحة 2017هـ 1438الطبعة األوىل 

ف نسخ املصاحف وإرساهلا وكثرهتا ...إال ما ذكره األستاذ عبد الوهاب غزالن يف مل أقف على من رجح عدم توق  5
 . 209البيان يف مباحث القرآن ص

 209البيان يف مباحث من علوم القرآن، لعبد الوهاب عبد اجمليد غزالن. مطبعة دار التأليف القاهرة. ص 6
 ينظر رواية البخاري، وقد تقدمت قريبا.  7
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 صاحف أخرى غري هذه املذكورة، كمصحف مصر ذكره ابن كثري ُوُرود رواايت مب
هـ( ونقل عنه، كان موضوعا ابملدرسة الفاضلية 833ورآه ابن اجلزري ) 1هـ(774)

ومصحف بالد املغرب، توارثته اإلمارات اإلسالمية املغربية، وبقوا حمافظني  2ابلقاهرة.
املنسوبة لعثمان رضي هللا عنه يف بالد املصاحف و .3عليه حىت زمن بين مرين وبين زاين

 ....4ما وراء النهر. ومصحف طشقند أحسن مثال له
  ُوُرود نصوص ورواايت تشري إىل أّن عثمان رضي هللا عنه أرسل املصاحف ملختلف

األجناد، واملقصود هبا أجناد الفتح يف خمتلف حدود بالد اإلسالم، أخرج ابن أيب داود  
 عنه قوله: "وأرسَل إىل كّل جند من أجناد املسلمني عن أنس بن مالك رضي هللا

 6وقد بلغت الفتوحات اإلسالمية يف عهد عثمان رضي هللا عنه أوجها،5مبصحف..."
 يف بالد فارس والعراق والشام ومصر والنوبة وإفريقيا...

  هو مجع إرسال عدد غري حمصور هو الذي يناسب مقصد الصحابة رضي هللا عنه، و
 س.د قراءهتا، واألمة ال ميكن حصرها يف هذه األمصار اخلماألمة وتوحي

  من علل هذا التعدد واإلرسال، التسهيل  والتيسري على َمن كان  مِّن أهل اآلفاق البعيدة
نسّخ املصاحف، وإثبات صّحة اختيار القراءة وصّحة التعّبد هبا، وهذا يقتضي اإلرسال 

                                                      
هـ 1407هـ(. دار الفكر 774البداية والنهاية، أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي )  1

هـ(. حتقيق أمحد شرشال. جممع 496م.وانظر: خمتصر التبيني، أليب داود سليمان بن جناح األموي األندلسي )1986
 140م. قسم الدراسة ص2002هـ 1423امللك فهد املدينة املنورة 

هـ(. 1380هـ(. حتقيق: علي حممد الضباع )833النشر يف القراءات العشر، حملمد بن حممد أيب اخلري بن اجلزري )  2
 .1/456املطبعة التجارية الكربى )د ت(. 

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن اخلطيب، لشهاب الدين أمحد بن حممد املقري  3
.االستقصا ألخبار دول املغرب 1/605م.  1979هـ( حتقيق إحسان عباس. دار صادر بريوت 1041التلمساين )

هـ( حتقيق جعفر وحممد الناصري. دار 1315األقصى، لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن خالد اجلعفري السالوي )
الرحلة العجيبة لنسخة من مصحف اخلليفة عثمان يف ، 1/54.خمتصر التبيني 2/129الكتاب الدار البيضاء )د ت(. 

 م2011أرجاء املغرب واألندلس، حممود بوعياد، من منشورات اجمللس اإلسالمي األعلى اجلزائر 
مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية ترمجة صاحل سعداوي. قوالج، انظر: املصاحف األوىل، طيار آليت   4

 191م.  ص2016هـ 1437(  IRCICAإستنبول )
 91املصاحف ص  5
 ....165....، 157...،7/151ينظر: البداية والنهاية   6
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دة؛ وقد جاءت لفظة اآلفاق صرحية يف غري إىل بلدان وأمصار أخرى غري املذكورة واملعد
 1ما حديث على رأسها رواية البخاري عن أنس بن مالك رضي هللا عنه.

  وقد زعم بعضهم أّن النقل والرواية خمصوص مبصاحف هذه األمصار اخلمسة دون سواها؛
ولو كانت هناك مصاحف أخرى غري هذه لنقلت نصوص ورواايت تصفها وتعدد 

أّن النقل عن هذه املصاحف املخصوصة، دون سواها له مقتضاه  ظواهرها، والصواب
دت يف أمصار علم، وبني أيدي رجال اعتنوا بوصفها ونقل ما فيها ، 2وهو كوّنا ُوجِّ

بينما مصر يومئذ واليمن والبحرين وبالد املغرب وأقصى املشرق إّما أّّنا مل تكن أمصار 
إلسالمية؛ فلم يوجد الداعي واملقتضي علم، أو أّّنا كانت مشتغلة ابجلهاد والفتوح ا

 للنقل والرواية .
   ثمان رضي هللا عإّن رسم املصاحف ونسخها وإرساهلا لألمصار مل يتوقف  طوال خالفة

ستفيدة من هذه عنه؛ فقد بدأ أبعداد خمصوصة، وال يستبعد أن تكون أول األمصار امل
ييت النسخ والشام، لكن  عملاملصاحف هي األمصار الكربى مكة والكوفة والبصرة 

اوي وصف ما واإلرسال استمرات، وهذا ما يفسر اختالف الرواايت يف العدد، فكل ر 
البحرين واليمن شاهده، وهذا الذي يفسر كذلك أخبار مصاحف املغرب وما وراء النهر و 

 ومصر وبالد األندلس...
 عبد الوهاب ستاذ إّن من أهم أسباب وعلل هذا التعدد حسم فتنة اخلالف، يقول األ

غزالن: "... الغرض من إرسال املصاحف إىل األمصار هو القضاء على الفتنة اليت 
كانت حينئذ بسبب اختالف املسلمني يف القراءة واملنع من حدوث هذه الفتنة مرة 
أخرى يف بلد ما من بالد املسلمني، وهذا الغرض ال يتحقق إبرسال املصاحف إىل بعض 

  3بل إّن الفتنة وقعها أشّد يف األمصار النائية واملتامخة لألعداء."  األمصار دون بعض...

                                                      
هـ( 303ن شعيب النسائي )، وسنن النسائي الكربى، أليب عبد الرمحن أمحد ب16البخاري..... وانظر املقنع ص  1

، مسند أيب يعلى، ألمحد 7/246/7934م. 2001هـ 1421حتقيق حسن عبد املنعم شليب. مؤسسة الرسالة بريوت 
هـ 1404هـ( حتقيق حسني سليم أمحد. دار املأمون للرتاث دمشق الطبعة األوىل 307بن علي أيب يعلى التميمي املوصلي )

 1/92م. 1984
ابن تيمية بقوله " هي اليت خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسريه واحلديث وفقهه" جمموع  وصفها شيخ اإلسالم  2

 13/390م. 1995هـ 1416الفتاوى،  بتحقيق عبد الرمحن بن حممد بن قاسم. جممع امللك فهد للمصحف الشريف. 
أّن أقّل ما يثبت من عدد املصاحف  الباحث، وأجاب حمّددٍّ انتقدت اللجنة املناقشة الباحث يف ترجيحه عددا غري   3

أهل هذه الصناعة وهي سبعة: املدين العام، املدين اخلاص، املكي، الشامي الدمشقي، احلمصي، ما وردت عنها رواايت 
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 وجه أتثري تعدد املصاحف يف اختالفها
إّن من أهم أسباب اختالف املصاحف تعددها، وهذا ظاهر بنّي يقول أبو عمرو الداين  مقررا هذه احلقيقة 

فإن سأل عن السبب املوجب الختالف مرسوم هذه احلروف الزوائد يف املصاحف قلت  ومبّينا هلا: "
أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي هللا عنه ملا مجع القرآن يف املصاحف  ]أّن[السبب يف ذلك عندان 

حتياطا ونسخها على صورة واحدة وآثر يف رمسها لغة قريش دون غريها مما ال يصّح وال يثبت نظرا لألُّمة وا
هذه احلروف من عند هللا عز وجل كذلك منزلة ومن رسول هللا صلى هللا  ]أّن[على أهل املّلة وثبت عنده 
واحد على تلك احلال غري متمّكن إال إبعادة الكلمة  مجعها يف مصحف ]أّن[عليه وسلم مسموعة وعلم 

ففرقها يف املصاحف لذلك فجاءت  مرّتني ويف رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيري للمرسوم ماال خفاء به
مثبتة يف بعضها وحمذوفة يف بعضها لكي حتفظها األمة كما نزلت من عند هللا عز وجل وعلى ما مُسعت 

 1"من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهذا سبب اختالف مرسومها يف مصاحف أهل األمصار.
د به أصالًة  الختالفها، فهدا مث إّن الناظر يف علل ومنهج تعدد املصاحف سيجد جلها موجبا التعدد ُقصِّ

لواحد، فاضطر الصحابة إىل أن تشمل خمتلف األحرف الثابتة يف العرضة األخرية واليت ال حيتملها الرسم ا
د به اجلمع بني خمتلف  ذاهب ورواايت الَعدِّ، متوزيع هذا اخللف على خمتلف املصاحف. هذا التعدد ُقصِّ

 ا يف رسم حروفه....الّكَتبة وتعدد مناهج الكتابة ما استوجب اختالفوهذا التعدد قد صاحبه تعدد 
 

 سابعا: أتثري القراءات الشاذة يف اختالف املصاحف
يها، فإذا كان يف احلديث فمصطلح الشاذ، ختتلف مفاهيمه ابختالف احلقول املعرفية اليت يُدرج ويُتناول 

خمالفة القياس.... وحنو ذلك؛  الفة اإلمجاع، ويف اللغةهو خمالفة الثقة ملن هو أوثق منه، وهو يف الفقه خم
صحة الرواية، وموافقة  فإنّه يف علم القراءات فوات ركن أو شرط من شروط صحة القراءة املعروفة، وهي

 الرسم، وأن يكون له وجه. 
ق الشذوُذ يف وألّن أكثر القراءات املوسومة ابلشذوذ، إّّنا شّذت من قبل خمالفتها للرسم العثماين، تـََعلَ 

القراءات ابلرسم؛ حىت صارت القراءة إذا نسبت للشذوذ انصرف الذهن مباشرة ملخالفة الرسم. وهذا 

                                                      

البصري، الكويف، لكن النصوص اليت بني أيدينا  والقرائن اليت قدمها الباحث ال حتصر العدد فيها، بل جتعله مفتوحا 
  ون العدد أكرب من ذلك، وهذا ما جعله يرجح عدم احلصر وهللا أعلم ابحلق والصواب...حيتمل أن يك

 .119-118املقنع    1
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، ويصرح يف مقدمته  1الكرماين مشس القراء أبو عبد هللا حممد بن نْصر يصّنف كتااب يف شواذ القراءات
فيما صح عندي تالوة ومساعا وإجازة قائال: "هذا كتاب مجعته يف بيان شواذ القرآن واختالف املصاحف 

 ؛فهذا الربط بني الشذوذ يف القراءات وبني اختالف املصاحف هو الذي عنيناه هبذا الفرع.2...."
 وجه أتثري شذوذ القراءات يف اختالف املصاحف:

أّول ما يظهر أتثري الشذوذ يف اختالف املصاحف، كون أكثر ما شذ من القراءات إّّنا ينسب ملصاحف 
خمتلفة عن املصاحف العثمانية أصال، كمصحف عبد هللا بن مسعود، ومصحف أيّب بن كعب، ومصحف 
عائشة... وغريها من مصاحف الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني؛ فهذا أّول مظاهر االختالف، وقد توّسع 

 .3ابن أيب داود يف تتبعه وروايته يف كتاب املصاحف
لفت فيها املصاحف، وال جند هلا توجيها يف القراءات الصحيحة، إّنا مّث إّن كثريا من الظواهر اليت اخت

توجيهها يف شواذ القراءات، خاصة وأّن ما هو شاذ اليوم قد ال يكون كذلك يف زمن األئمة القراء وأصحاب 
االختيار؛ فالشاذ يف علم القراءات خيتلف عن غريه يف خمتلف احلقول املعرفية بكونه يتطور ويتغري زماان 

 . 4ومكاان....فكم من قراءة صحيحة كان األّولون يقرأون هبا أصبحت اليوم معدودة يف الشواذ
 

 اثمنا:  اختالف النقلة والرواة عن املصاحف العثمانية
من أهم أسباب نسبة اخلالف للمصاحف، اختالُف النقلة والرواة عنها، وهذا السبب ال ينشئ خالفا بل 

من أشهر اختالف الرواة، اختالُف كّل من انفع القارئ، وعبيد هللا القاسم  يظهره وجيليه ليس إاّل، ولعلّ 
بن ساّلم يف النقل عن املصحف املدين، فقد اختلفا يف مواضع كثرية، كلٌّ يرويها بوصف خاص مناقض 

        ﴿معارض لوصف اآلخر...كنحو اختالفهم يف وصف 

  ﴾  وكذلك هي رواية اجلمهور،  ورواها أبو عبيد رواها انفع  ابلفصل   [2]سورة ص آية ،
  5،  أورد الداين رواية أيب عبيد، واقتصر أبو داود على ذكر املشهور وهو الفصل.﴾َواَل حتَِني﴿بوصل التاء  

                                                      
شواذ القراءات، أليب عبد هللا  رضي الدين مشي القراء حممد بن أيب نصر الكرماين، من علماء القرن السادس اهلجري،   1

 حتقيق مشران العجلي. دار البالغ بريوت )د ت( .
 . 17شواذ القراءات ص   2
 .225، إىل الصفحة 159املصاحف ابتداء من الصفحة   3
....بيان هذه املسألة حيتاج إىل حبث خاص، وصاحب هذه 193 -54 -36-35 -1/33النشر القراءات العشر   4

 األطروحة قد سوَّد مقاال يف املوضوع وهو ينتظر النشر...
هـ(. حتقيق: نورة بنت حسن بن فهد احلميد. 444مصار، أليب عمرو الداين )املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األ  5

، البديع يف معرفة ما 1047\4...،خمتصر التبيني 484م. ص 2010هـ 1431الدار التدمرية الرايض: الطبعة األوىل 
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    ﴿واختالفهم يف الرواية عن مصحف عثمان رضي هللا عنه يف قوله تعاىل 

           ﴾  سورة[

روى أبو عبيد القاسم بن سالم أنّه هباءين بينهما ايء ، كمصاحف أهل املدينة العامة    [71الزخرف آية 
ومكة والشام،  بينما روى خالد بن إايس أّّنا فيه  هباء واحدة بعدها ايء، كمصاحف الكوفة والبصرة . 

  .1هبومصحف جد مالك بن أنس كما رواه ورآه كلٌّ من ابن القاسم وأشهب وابن و 

طبعا الختالف الرواة أسباب وعلل كثرية، أمهها اختالف املصاحف نفسها؛ فكل راوٍّ يروي عن مصحف 
خمتلف عن املصحف الذي يروي منه اآلخر، كما هو احلال مع انفع الذي كان يروي من مصحف املدينة 

 عنه. ومن العام، وعبيد هللا الذي كان يروي من املصحف املدين الذي خصَّ به عثمان نفسه رضي هللا
أسباب اختالف الرواة الوهن واخلطأ والنسيان، ومثل هذه العلة تكشف وتُعَلُم من خالل املخالفة واملعارضة 
اليت ال ميكن حبال اجلمع بينها وبني ما رواه الّناُس، كنحو ما نسبه الشيخ املخلالِت وتبعه الضباع مِّن نسبة 

 ﴿وغريها... ويف  [136]سورة األنعام آية  ﴾   ﴿اخللف يف إثبات األلف بعد الكاف يف  
 ﴾  وغريها. قال األستاذ أمحد شرشال: "ولعّله يكون سهوا أو خطأ يف    [66]سورة يس آية

 2العزو أو تصحيفا يف النسخ اليت كانت عندهم..."
، أكثرها ميكننا اجلمع بينها من 3اختلف فيها الرواةواملتتبع ملصادر الرسم سيقف على عشرات املواضع اليت 

خالل، إثبات الزايدات، أو اعتبار تعدد املصاحف، وحنو ذلك... وبعضها َتكلموا فيها من جهة ضعف 
رواهتا، أو نقلهم عن مصاحف خالفت الرسم العثماين، أو رمبا نقلوا عن مصاحف عثمانية مل تصلنا رواايت 

 ذه التوجيهات تصب بشكل أو آبخر يف اختالف املصاحف...عنها غري هذه ....ومثل ه

                                                      

مار عمان. )د رسم يف مصحف عثمان رضي هللا عنه، البن معاذ اجلهين األندلسي، حتقيق غامن قدوري احلمد.دار ع
 36ت(. ص 

، هجاء 207-140،  الوسيلة 111، العقيلة البيت 601-595-590-589، املقنع 1106\4خمتصر التبيني   1
 101مصاحف األمصار 

. اقتصرت على هذ املثل، ألّن رواايت املتقدمني اليت نشبت للضعف والوهن، فيها خالف 3/516خمتصر التبيني   2
 وبعضهم صّححها وأخذ هبا، لكن هذه ظاهرة اخلطأ... وهللا أعلم.

 ....، والفصل الثالث املتعلق بدراسة وحتليل اختالف املصاحفالذي خصصته للتطبيق الثاين سأنقلها يف الفصل  3
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 اتسعا : خمالفة القارئ ملصحف مصره
ألصل، يف بعض أحرف اأكثر القراء التزموا ابلقراءة مبا يف مصاحف مصرهم، لكن بعضهم خرج على هذا 

جديد ه ظهور نوع قراءته، وخالف مصحف بلده واختار قراءات توافق مصاحف أمصار أخرى، ما نتج عن
عتبار اختالف ابمن اختالف املصاحف، هو اختالفها يف املصر الواحد، بعدما كان اخلالف بينها 

 أمصارها....
 من أمثلة خمالفة القراء ملصاحف أمصارهم ما يلي: 

  قراءة أيب عمرو البصري﴿ ﴾ ابلياء خالفا ملصاحف  [68زخرف آية ]سورة ال
 ء.البصرة، فلّما سئل عنها قال: إيّن رأيتها يف مصاحف املدينة ابليا

  رواية حفص﴿        

       ﴾ سورة الزخرف آية[ 

 هبائني بينهما ايء  خالف فيه مصاحف الكوفة.   [71
فاملروي عن مصاحف أهل املدينة والشام  ومصحف عثمان رضي هللا عنه يف رواية أيب عبيد هباءين بينهما 

إايس هباء واحدة ايء،  ومصاحف سائر األمصار ومصحف  عثمان رضي هللا عنه يف رواية خالد بن 
بعدها ايء.  وروى ابن القاسم وأشهب وابن وهب أّنم رأوا يف مصحف جد مالك بن أنس أنه هباء 

  .1واحدة

 ( يف سورة املؤمنون: 110خمالفة احلسن البصري ملصحف البصرة )هـ﴿  

   ﴾  قرأها مجيعا ورمسها يف   [90-88-86 اآلايت]سورة املؤمنون

 .2مصحفه بغري ألف خمالفا يف ذلك  مصحف مصره

                                                      
، هجاء 207-140،  الوسيلة 111، العقيلة البيت 601-595-590-589، املقنع 1106\4خمتصر التبيني   1

 101مصاحف األمصار 
. وانظر تفصيل اختالف 113-6:112هـ(. دار الفكر بريوت  )د ت( 911الدر املنثور، جلالل الدين السيوطي )  2

، هجاء مصاحف األمصار 895\4، خمتصر التبيني 582 -549 -218 -216املقنع املصاحف يف رمسها يف: 
 .187، الوسيلة 96، العقيلة البيت  74-100
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  ﴿        ﴾ 

ابهلاء خمالفا ملصحف مصره حيث رسم دوّنا    ﴾ ﴿قرأ عاصم     [34]سورة يس آية 

لَت  ﴿  1.﴾َعمِّ
وقد أشار الداين إىل هذا النوع من اخلالف، واستدل به يف الرد على من اعتمد مطلق القراءة إلثبات وجه 
الرسم، مستدال بكون القارئ قد خيالف مصحف مصره فال وجه لالستدالل بقراءة قارئ املصر على 

والقطع عندان على كيفية ذلك يف مصاحف أهل األمصار على قراءة قال:" مصحف املصر ذاته. حيث 
إال برواية صحيحة عن مصاحفهم بذلك إذ قراءهتم يف كثري من ذلك قد تكون على غري  زجائأمّيتهم غري 

يف  [68آية ]سورة الزخرف  ﴾    ﴿أاب عمرو قرأ  نّ أمرسوم مصحفهم أال ترى 
الزخرف ابلياء وهو يف مصحف أهل البصرة بغري ايء فسُئل عن ذلك فقال اين رأيته يف مصاحف أهل 
املدينة ابلياء فرتك ما يف مصحف أهل بلده واتبع يف ذلك مصاحف أهل املدينة. وكذلك قراءته يف 

ابهلمزة اليت  [14]سورة احلجرات آية  ﴾     ﴿﴾ال يالتكم﴿ احلجرات

 ﴿﴾وأكون﴿ صورهتا ألف وذلك مرسوم يف مجيع املصاحف بغري ألف وكذلك قراءته أيضا يف املنافقون 
   ﴾  ابلواو والنصب وذلك يف كل املصاحف بغري واو   [10]سورة املنافقون آية

على ذلك املصاحف وكذلك أيضا قراءته يف تفقت او مع اجلزم قال أبو عبيد وكذا رأيته يف اإلمام قال 
ابلواو من الوقت وذلك يف  [11]سورة املرسالت آية  ﴾   ﴿ ﴾وقتت﴿املرسالت 

 ﴾ ﴿﴾ننساها﴿ابن كثري يف البقرة  املصاحف ابأللف وكذلك قراءته وقراءةاإلمام ويف كل 
هبمزة ساكنة بني السني واهلاء وصورهتا ألف وليست كذلك يف مصاحف أهل مكة وال  [105]سورة البقرة آية 

   ﴿يف غريها وكذلك قراءة ابن عامر وعاصم من رواية حفص بن سليمان يف الزخرف
 ﴾  ذلك كذلك مرسوم يف مصاحف أهل الشام ن أابأللف وال خرب عندان  [23]سورة الزخرف آية

   ﴿﴾قال﴿نبياء األوال غريها وكذلك أيضا قراءة عاصم من الطريق املذكور يف 

                                                      
، 1025\4، خمتصر التبيني 586املقنع ، وانظر ملزيد من تفصيل اخلالف يف رمسها: 130املصاحف البن أيب داود  1

 197، الوسيلة 105، العقيلة البيت 101هجاء مصاحف األمصار 
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 ﴾  ذلك كذلك مرسوم يف شيء من املصاحف ن أابأللف وال رواية عندان   [111]سورة األنبياء آية
     1"مّية القراءة خبالف مرسوم مصحفهمأيف نظائر لذلك كثرية ترد عن 

 

 من مصحف آلخر.عاشرا: تطور املصاحف وتداخلها من خالل استعارة ظواهر الرسم وانتقاهلا 

غرّيت، وقد يتعجب حاهلا األّول، بل تطّورت وتاملصاحف العثمانية، مصاحف األمصار، مل تبق على 
كون املصاحف لالبعض من هذا الطرح اجلديد، بل قد يسارع إىل استهجانه وإعالن قبحه وضعفه، 

طرح يوافق ابتداء على أصل عدم العثمانية ال جيوز ألحد أن يطاهلا ابلتعديل والتغيري.... والبحث يف هذا ال
خاص ابلرسم كّله،  لكن هذا احلكم وال تعديله حبال من األحوال، جواز العدول عن الرسم العثماين

د عدَّلوا  يف مصاحفهم ابملصاحف ابعتبار جمموعها، ال ابعتبار آحادها؛ ألّن املتقدمني من النساخ ق
ا، لكّنهم ام املنسوخة عن مصاحف األمصار، حىت صارت مصاحف أخرى يف اختيارها وتعدد ظواهره

ن مصاحف األمصار مجمموع املصاحف، لكّنها يف املقابل ال تطابق أّي مصحف  خيرجوا قيد أّنلة عن
صحف املدينة العام؛ ابعتبار ممطابقة اتمة لفظة لفظة من أّول املصحف إىل آخره، اللهم إالّ أذا استثنينا 

 م وترجيحاهتم...أن أهل املغرب بعدوتيه األندلس واملغرب التزموه يف رسم مصاحفهم واختياراهت
لتقبيح واالستهجان من الكي ندلِّل على صحة هذا الطرح، نبدأ بدفع هذا االستغراب، وهذا التسرع يف و 

م، هل نستطيع أن خالل طرح سؤال بسيط ومباشر عن املصاحف املطبوعة اليوم، يف مجيع بالد اإلسال
 جنزم أّن مصحفا من هذه املصاحف يوافق مصحفا من مصاحف األمصار موافقة اتمة؟

. بل ابلعكس ما نستطيعه هو اجلزم أّن ما وقفنا عليه من هذه املصاحف ال يوافق 2ال نستطيع ذلك أبدا
مصحفا بعينه بل أيخذ من مصاحف عدة، دون أن خيرج _ طبعا_ عن جمموعها. فهذا مصحف املدينة، 
 مصحف اجملمع فهد، وهو أفضل ما هو مطبوع، أكثره موافق للمصحف الكويف وبعضه موافق للمدين

والشامي، وبعضه ال جنزم مبوافقته ملصحف دون آخر _ هكذا ابلتعيني_ ال جنزم إاّل بكونه موافقا جملموع 

                                                      
 ، وقد أدرجت يف الّنص الرمسني حىت يتبني اختالف املصاحف.811-117املقنع   1
مصاحف املدينة  أقرب املصاحف املطبوعة إىل أحد أصول املصاحف العثمانية هي املصاحف املغاربية؛ لكوّنا اختذت  2

، احملكم 2/379خمتصر التبيني ينظر: ظواهرها...أصال متّبعا، لكن رغم ذلك جندها ختالف مصاحف املدينة يف بعض 
خالفت املصاحُف املغربية مصاحَف  164-163، الوسيلة 77، العقيلة البيت 46، البديع 154، دليل احلريان 175

 ڀ ڀ پ يئ  382-2/381[ وينظر: خمتصر التبيني 158]آل عمران ىئ پ پ پ ٻ يئأهل املدينة يف 

الغازي بن قيس  األندلسي ومعروف عنه أنه ينقل عن مصاحف املدينة رواية [ خالفت املصاحف املغربية  اختيار 159]آل عمران  ڀىئ
 عند قوله تعاىل: 361-2/360أو اختيارا وترجيحا يف رمسه وترمجته يف كتابه...وينظر كالم األستاذ أمحد شرشال يف هامش خمتصر التبيني 

 .....[102آل عمران ] ىئ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ يئ
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      ﴿املصاحف العثمانية، فهو على سبيل املثال يف قوله تعاىل : 

         ﴾  رمست     [71]سورة الزخرف آية
}تشتهيه{ موافقة ملصحف املدينة العام، ومصحف الشام. فمصحف جممع امللك فهد، ولو هبذا احلرف 
فقط، مل يطابق املصحف العثماين الكويف كل املطابقة ألنّه خيالفه يف هذا احلرف، ومل يوافق املصحف املدين 

 العام متام املوافقة ألنه خيالفه يف غري هذا احلرف.
فق يف الرسم مصحف املصاحف القدمية، أكثرها تعتمد رسم قراءة إمام من األئمة، فتواوكذلك كانت 

ض األلفاظ، وقد تقدم مصره يف أكثر ألفاظه، ولكن ختالفه إىل غريه من مصاحف األمصار األخرى يف بع
 ة...عالء ملصاحف البصر معنا تفصيل ذلك يف كالم أيب عمرو الداين على خمالفات قراءة أيب عمرو بن ال

موعها، هو تناقح ظاهرة أخرى كانت وراء تطور املصاحف وتغريها يف حدود ما تسمح به املوافقة جمل
اعل والتداخل بني املصاحف وأخذها عن بعضها البعض، بعيدا عن اختيارات القراء، وسبُب هذا التف

 ا:املصاحف املنسوخة عن املصاحف العثمانية األصل أمور عّدة وعوامل شىّت أمّهه
  ميل النساخ، والقراء، إىل موافقة اللفظ للرسم موافقةً حقيقية، موافقة مطابقةٍّ، إذا كان ذلك مرواي

وسنالحظ يف الفصل  1عن أحد املصاحف، يف مقابل رواية املوافقة االحتمالية والتقديرية،
م التطبيقي كيف يكثر هذا النوع من اخلالف، وكيف متيل املصاحف املتأخرة إىل موافقة الرس

 للفظ.
  تواصل نسخ املصاحف الرمسية، واليت اعتمدت ظواهر الرسم العثماين املوافقة جملموع املصاحف

العثمانية، ال خصوص بعض املصاحف دون بعض، ومن أشهر هذه املصاحف، مصاحف 
احلجاج بن يوسف الثقفي واليت وزعت على األمصار، واليت كانت توضع يف املساجد إىل جانب 

انية، وقد اعتمدت هذه املصاحف أكثر ما اعتمدت مطابقة املصاحف العراقية املصاحف العثم
وخاصة البصرية منها، ولكّنها يف مقابل ذلك أرسلت جلميع األمصار مبا يف ذلك مدينة رسول 

                                                      
ينظر يف هذا حتقيق األستاذ عمر يوسف عبد الغين محدان يف كتابه "أضواء جديدة على الرسم العثماين مظاهر وأّناط"   1

م املؤلف أكَّد حقيقة ميل املصاحف 2009هـ 1430املكتب اإلسالمي عمان ومؤسسة الرسالة بريوت، الطبعة األوىل 
، وهذا ث تَعدادها من املصاحف املطبوعةلعتيقة أكثر ظواهَر الرسم من حيوًكتَّاهبا إىل مطبقة الرسم للفظ، وأّن املصاحف ا

االجتاه يغلب على بعض احملققني كاألستاذ أمحد شرشال الذي يغلِّّب موافقة الرسم للفظ، وجراين رسم اللفظ على نسق 
م من االخت يارات املغاربية املخالفة ملا هو واحد، وموافقة ابقي املصاحف ... وغريها من القواعد اليت من شأّنا أن حُتَجِّّ

 معمول عند املشارقة، أو ختصيصهم كلمة دون غريها بظاهرة رمسية معيّنة....
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هللا صلى هللا عليه وسلم، ومكة، والشام، حيث وضعت يف بيئات ختالفها من حيث حقيقة 
 1وتَعداد هذه الظواهر.

 د ترجيح  رواية على أخرى، أو مذهب كاتب على آخر، وذلك بعد أن انتشر علم الرسم، اعتما
وتوسع التأليف فيه، وتتبع الكتاب اختالف الرواة، برزت ظاهرة الرتجيح، ونساخ املصاحف 
اعتمدوا هذه الرتجيحات يف رمسهم، ما أّدى إىل تغيري واسع يف مصاحف األمصار ابعتبار هذه 

، 2عتبار أصلها، فبعض املصاحف تُقدم ما يرجحه أبو داود بن جناح مطلقاالرتجيحات ال اب
، وبعضهم إّنا 3وبعضها ترجحه ما مل خيالفه البلنسي أو غريه من أصحاب التحقيق والتدقيق

.. 5، وبعضهم جيمع بني الداين والشاطيب وال ينظر فيما رواه أبو داوود4يقدم ما يرجحه الداين
 تلف ال ابعتبار أصلها، ولكن ابعتبار ترجيحات علماء الرسم.وهكذا أصبحت املصاحف خت

 مجيع ما ورد يف هذا ولعل فيما ذكرته غنية عن بيان وجه أتثري هذا السبب يف اختالف املصاحف؛ ألنّ 
 السبب إّنا هو من صلب اختالف املصاحف.

 إحدى عشر: اعتماد القراءة مصدرا إلثبات ظواهر الرسم العثماين
املصدر األصلي ملعرفة اختالف املصاحف، وظواهر الرسم العثماين، وتعدادها، هو املصاحف العثمانية. 

 :6وسبيل الوصول إىل ما جاء يف هذه املصاحف،  ميكننا حصره يف ثالثة سبل ومناهج 

  النظر يف املصاحف العثمانية، أو املصاحف العتيقة اليت نسخت منها، ويصطلح على
 7علم الرسم ابملكاشفة. هذا األسلوب يف

                                                      
هـ(، حتقيق: علي 392ينظر : احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، أليب الفتح عثمان بن جين ) 1

 193ص /2م.  ج1986هـ 1406طباعة والنشر النجدي انصف وعبد الفتاح إمساعيل شليب. دار سزكني لل
 وهذا هو مذهب نساخ املصاحف من املشارقة.  2
 وهذا هو مذهب نساخ املصاحف من املغاربة. 3
 وعلى هذا املذهب جرى العمل يف مصحف اجلماهريية. 4
 وعلى هذا املذهب مصاحف ابكستان واهلند.  5
أكثر الكاتبني املعاصرين يسموّنا مصادر علم الرسم؛ وألن املصدر هو الذي يعرض املادة اخلام اليت مل يسبق إهلا، فإّن  6

مصدر هذا العلم يف تعداد ظواهره هو املصاحف العثمانية، وما ذكروه هي سبل ووسائل للوقوف على ما يف هذه 
 املصاحف ليس إالّ.

وما بعدها، ينظر الوسيلة إىل كشف العقيلة، لعلم الدين أيب احلسن علي بن  1/150ة خمتصر التبيني، قسم الدراس  7
هـ 1424هـ(، حتقيق: موالي حممد اإلدريسي الطاهري. مكتبة الرشد الرايض الطبعة الثانية 643حممد السخاوي )

 احف والنظر فيها.... واإلمام السخاوي هو أحد أكثر األئمة اعتناء مبكاشفة املص38-37م. قسم الدراسة 2003
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 1الرواايت املنقولة عّمن نظر يف هذه املصاحف. 
  ،اجتهادات أئمة علم الرسم يف حتديد هذه الظواهر، هذه االجتهادات املثبتة يف كتبهم

  2كمقنع الداين، وخمتصر أيب داود، وهجاء املهدوي، وعقيلة الشاطيب....إخل.
عن اختالف النقلة والرواة،    اختالف املصاحف، من خالل حديثناوقد بّينا فيما سبق أتثري منهج الرواية يف

تطورها، وسنزيد هذا كما بيّنا شيئا من أتثري منهج املكاشفة، من خالل حديثنا عن تعدد املصاحف و 
رع سنتحدث ويف هذا الف املنهج وهذا األسلوب إيضاحا وبياان عند حديثنا عن ماهية املكاشفة وشروطها،

 ت علماء الرسم وكيف أثّرت يف اختالف املصاحف.عن بعض اجتهادا

، فإذا رأى القراءَة 3يستعني بعض أهل العلم لتحديد ظواهر الرسم العثماين، واختالف املصاحف، ابلقراءة
أثبت وجها جديدا يف الرسم  خيالف لفظُها رسَم املصحف خمالفًة ال حيتملها الرسم حبال من األحوال،

 4قديرا.يوافق القراءة حقيقة أو ت

وقد أنكر الداين هذا املنهج، حيث بنّي يف املقنع أّن ظواهر الرسم ال تؤخذ إال من الرواية واملكاشفة دون 
وإّنا  بعد أن مّثل ملخالفات القراء ملصاحف بلداّنم: ".... 5سوامها، وممّا قاله يرّد على بعض علماء زمانه

ين رأيت بعض من أشار إىل مجع شيء من هجاء املصاحف من منتحلي بّينت هذا الفصل ونّبهت عليه أل
القراءة من أهل عصران قد قصد هذا املعىن وجعله أصال فأضاف بذلك ما قرأ به كل واحد من االمّية من 
الزايدة والنقصان يف احلروف املتقدمة وغريها إىل مصاحف أهل بلده وذلك من اخلطأ الذي يقود إليه إمهال 

                                                      
 وما بعدها. 1/157خمتصر التبيني، قسم الدراسة  1
يف كتب علم الرسم، هذا السبيل الثالث يسمونه، الكتب املؤلفة يف علم الرسم، أو يف هجاء املصاحف، ينظر: خمتصر  2

الرسم تعتمد يف  ....، وقد عدلت عن هذه التسمية؛ ألّن كتب علم40...، الوسيلة ص1/164التبيني، قسم الدراسة 
حتديد ظواهر الرسم العثماين واختالفها، على املكاشفة، والرواية، وعلى اجتهاداهتم اخلاصة اليت تعتمد أساسا على 
املصدرين األولني وإعمال العقل والنظر...؛ وعلى هذا فالذي تتميز به هذه الكتب يف حتديد ظواهر الرسم هو هذا 

 االجتهاد. 
هـ(، يف كتابه البديع يف معرفة ما رسم يف مصحف 442 هذا املنهج، ابن معاذ اجلهين األندلسي )من أشهر من توسع يف  3

 عثمان رضي هللا عنه، حتقيق غامن قدوري احلمد. دار عمار األردن )د ت(.
الرسم ينقسم الرسم ابعتبار موافقته للفظ القراءة إىل قسمني: الرسم القياسي  وهو ما وافق الرسُم فيه اللفظ،   4 

االصطالحي وهو ما خالف الرسُم فيه اللفظ. وتنقسم موافقة القراءة للرسم إىل قسمني، موافقة حقيقية هي ما كان الرسم 
فيها قياسي، وموافقة تقديرية أو احتمالية وهي ما كان الرسم فيها اصطالحي، والتقديرات املعتمدة يف هذه املوافقة هي: 

 ل، والوصل، واختالف املصاحف.احلذف، والزايدة، والبدل، والفص
 هـ(.442وقد عىن هبم ابن معاذ اجلهين ) 5
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وإفراط الغباوة وقّلة التحصيل إذ غري جائز القطع على كيفية ذلك إال خبرب منقول عن االمّية السالفني الرواية 
املؤمتنني على نقله وإيراده ملا بّيناه من الداللة وابهلل  ،ورواية صحيحة عن العلماء املختصني بعلم ذلك

أهل األمصار على قراءة أمّيتهم  والقطع عندان على كيفية ذلك يف مصاحف وقال أيضا: "   1"التوفيق.
غري جائر إال برواية صحيحة عن مصاحفهم بذلك إذ قراءهتم يف كثري من ذلك قد تكون على غري مرسوم 

 2..."مصحفهم

ظاهرة اإلمالئية، وخري من فها حنن اآلن بني مذهبني، مذهٌب توّسع يف االستدالل ابلقراءة على إثبات ال
لقراءة واالنطالق منها ابهـ(، ومذهب تشّدد يف رفض االستدالل 442جلهين )ميثل هذه املدرسة ابن معاذ ا

 املنهج قد أدى إىل يفهـ(. وهذا االختالف 444إلثبات وجه الرسم، وخري من ميثله أبو عمرو الداين )
الف، أو عمليا من توسيع االختالف بني املصاحف، سواء نظراي فيما تثبته الكتب املتخصصة من اخل

 ... الف النساخ الذين يعتمدون على هذه الكتب واملصادر  يف رسم املصاحفخالل اخت

والصواب التوسط، بني املذهبني، ابعتبار أن خمالفة القراءة للرسم، بعضها ال حيتمل إاّل رمسا خاصا، وإىل 
وقراءة نصبه هـ( حني فّرق بني قراءة رفع املثىن 224هذا النوع من القراءة أشار أبو عبيد القاسم بن ساّلم )

وخفضه، حيث رمسوا األوىل حبذف األلف الحتمال الرسم هلا، والثانية إبثبات الياء ألّن حذف الياء ال 
هـ( قراءة 311حيتملها...وانطالقا من هذه العلة ،وهي عدم احتمال الرسم لقراءة النصب رفض الزجاج )

يُز قِّرَاَءَة َأيبِّ َعمْ أيب عمرو بن العالء، وقال: " اَلُف اْلُمْصَحفِّ اَل أُجِّ َا خِّ َّنَّ  . 3"رٍّو ألِّ

                                                      
 .118املقنع   1
 . 117املقنع   2
هـ( حتقيق صدقي حممد مجيل. دار 745البحر احمليط يف التفسري، أليب حيان حممد بن يوسف بن حيان األندلسي)  3

 ائ ى ى ې يئ.نقل أبو حيان خمتلف مذاهب أهل العلم يف توجيه 7/350هـ. 1420الفكر بريوت 

 وما يهمنا منها هو نص ايب عبيد والزجاج رمحهما هللا. [62]سورة طه آية  ىئ ەئ ائ
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 اثىن عشر: اعتماد القياس كمصدر إلثبات ظواهر الرسم العثماين
مصطلح القياس، اُسُتعمِّل يف حقول معرفية متعددة ومتنوعة، ومفهومه خيتلف ابختالف هذه احلقول، وهو 

".  وقد يعربون عنه بغري مصطلح 1غالبايف علم الرسم، يطلق ويراد به "كلُّ قاعدة أو منهج يطّرد دائما أو 
 ...5، واللفظ4، واملعهود3، كاألصل2القياس

وقد استعمله علماء الرسم يف كتبهم، عند انعدام الّنص والرواية، وكذا عدم التمكن من مكاشفة املصاحف 
هذا املطلب  ، وقد اختذ القياس يف علم الرسم جتليات عّدة، وأشكاال شىّت نكتفي يف6العتيقة والنظر فيها

 بذكر بعضها، واإلشارة إليها إبجياز:

  احلمل على اللفظ، أو مطابقة اللفظ: أكثر علماء الرسم إذا أطلقوا اصطالح القياس
يقصدون به موافقة رسم الكلمة للفظها، هلذا كان األصل يف هذا املصطلح إذا أطلق أن 

  7ينصرف هلذا املفهوم.
  8الشبيه، وإجراء الرسم جمرى واحدا.القياس على النظائر، والقياس على 
 .9إذا دار اللفظ بني الزايدة وعدمها حيمل على عدمها 
 .10اجتناب توايل احلذف 
 .11كراهة اجتماع األمثال 

                                                      
مل أجد من عّرف القياس يف  الرسم أو توسع يف احلديث عنه، وما سأذكره يف هذا املطلب هو اجتهاد شخصي   1

 سأفصل القول فيه، وأتتبع مسائله يف مقال مستقل إن شاء هللا...
 ...35-34ينظر املقنع:  2
 ....82-73-72-71-68-60-57-55-51ينظر املقنع:   3
 .64هجاء مصاحف األمصار ص  4
 .73-71-68-61-57-56-50-45ينظر املقنع:   5
 .1/290خمتصر التبيني، قسم الدراسة   6
 . 73إىل الصفحة  45ينظر املواضع املتقدمة الذكر يف املقنع ابتداء من الصفحة:   7
 ...361، 237، 166، 144-2/143ينظر خمتصر التبيني:   8
 2/371ينظر خمتصر التبيني  9

 ،171، 144، 2/93ينظر: هامش خمتصر التبيني   10
 ...65-59-56ينظر املقنع: ص  11
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 .)1مراعاة الُبىَن القياسية )األوزان الصرفية 
 .2مراعاة القراءتني 
 .3مالحظة طول الكلمة وقصرها 
 .4خوف اللبس 
  كثرة الدور يرجح إثبات ظواهر الرسم، ومن ذلك قوهلم: "قلة الدور واالنفراد يرجح رسم

 5الكلمة على اللفظ". 
 يب...إخلاألصل يف األصوات اليت تثبت يف الوصل والوقف أن يكون هلا رمز كتا 

 ثالثة عشر: سكوت األئمة عن حرف دون نظائره
عالم الرسم العثماين عن تصني، مسألة سكوت أئمة وأمن املسائل املنهجية اليت أاثرت انتباه املخ 

سكوت على التنصيص على حكم بعض الكلمات يف املصحف الشريف، فاختلفوا هل حيملون هذا ال
نّص الساكُت على حكمها،   خلو الكلمة من الظاهرة اإلمالئية، أم يقيسوّنا على نظائرها ومثيالهتا اليت

 ا اخلالف يف حكمها.واختلفت املصاحف يف رمسها نتيجة هذ

ّنصِّّ على حكم مطّردٍّ، ويسرد  وحقيقة السكوت يف علم الرسم العثماين، أن يقوم إمام من أئمة هذا الفّن ابل
ابل ذلك يسكت عن  كلمات حتمله وتّتصف به، سواء يف موضع واحد، أو بتتبع املصحف،  لكّنه يف مق

 املصحف. هتا، أو يف موضعها منكلمات هلا الوصف نفسه، ويرتك ذكرها يف موضع ذكر مثيال

خصوصة، بسبب واإلشكالية اليت يثريها هذا السكوت، هي هل سكوت اإلمام عن هذه الكلمات امل
صف، وأّن الساكت مل يذكر ما استثنائها من احلكم، أو أّن هلا حكم مثيالهتا، بعلة اشرتاكها مجيعا يف الو 

 ن اإلمام...ما هو إالّ نسيان وذهول م ذكره إالّ من ابب التمثيل فقط، أو أّن هذا الرتك

                                                      
،  )اهلامش( 3/521كمراعاة اجلموع الساملة، املثىن.... ينظر بعض املسائل املتعلقة هبذا العنصر يف: خمتصر التبيني  1
3/465 
سم نظم القرآن، حملمد غوث بن ،  وانظر نثر املرجان يف ر 3/593وهامشه  593-3/592ينظر خمتصر التبيني:   2

 .2/355حممد األركاين . مكتبة عثمان حيدر آابد  )د ت(.  
 وما بعدها 257ينظر رسم املصحف دراسة اترخيية لغوية، غامن قدوري احلمد. دار عمار عمان )د ت(.    3
 .3/459. خمتصر التبيني 272ينظر املقنع  )حتقيق نورة بنت الشيخ( ص  4
 ....2/322، هامشه 2/186-3/505، خمتصر التبيني 272ينظر: املقنع ) حتقيق نورة بنت الشيخ( ص  5
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وقد جنم عن هذه اإلشكالية املعرفية اختالف نساخ املصاحف يف عدد من الكلمات القرآنية وكيفية رمسها، 
، وذهب املشارقة إىل كون الكلمات 1فذهب املغاربة إىل أّن األصل يف السكوت أنّه ال يثبت حكما

 2عليه.املسكوت عنها أتخذ حكما خالف املنصوص 

ملنهجية، الضرورية، اوالصواب وهللا أعلم، أن حّل هذه اإلشكالية متوقف على جمموعة من اإلجراءات 
 للوصول إىل حكم املسكوت عنه...لعّل أمّهها ما يلي:

   هل قصد اإلمام عند ذكر احلكم  احلصر أم التمثيل؟ 
 هل يوجد نص، أو كشف يشري حلكم املسكوت عنه ؟ 
  حكم املسكوت عنه ابلقياس  ؟هل ميكن استنباط 

فال ميكننا اجلزم حبكم املسكوت عنه إاّل إذا تتبعنا هذه اإلجراءات املنهجية، وأجبنا على هذه األسئلة 
املعرفية، بعدها فقط ميكننا أن نعترب هذه الكلمات يف حكم املسكوت عنه، ونرجح أحد املذهبني، أما 

أّنا أن تعطي للمسكوت عنه حكما صحيحا، انطالقا من قبل ذلك فإّن هذه اإلجراءات املتقدمة من ش
 3نص اإلمام مبنطوقه أو مفهومه، أو من رواية غريه، أو من كشف غريه، أو من قياس صحيح...وهللا أعلم.

خللف يف احلكم على أعتقد يف ّناية هذا املطلب أن أتثريه على اختالف املصاحف ظاهر، فإّن هذا ا
ملصاحف املطبوعة ادى إىل اختالف النساخ يف صفة رمسها، والناظر يف الكلمات املسكوت عنها قد أ

 اليوم سيالحظ أّن أكثر اختالفها سببه هذه اإلشكالية.

 أربعة عشر: إثبات ظواهر الرسم العثماين من خالل مكاشفة املصاحف العتيقة  
ماين، واختالف العثاملقصود ابلكشف واملكاشفة، النظر يف املصاحف من أجل إثبات ظواهر الرسم 

 املصاحف، مطلقا، أو عند عدم الرواية أو وجود اخلالف يف حكم ما خاصة.

                                                      
 ... 1/347ينظر كالم األستاذ أمحد شرشال، يف خمتصر التبيني قسم الدراسة   1
جملة البحوث ينظر: حكم األلفات اليت سكت عنها اإلمام الداين يف كتابه املقنع دراسة منهجية، حممد شفاعت رابين.   2

إىل  49والدراسات القرآنية جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف. السنة التاسعة العدد الثالث عشر من الصفحة 
 .102الصفحة 

 صاحب هذه املذكرة يشتغل على حترير مقال يف املسألة فيه مزيد حتليل وتفصيل وبيان هلا.   3
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فاملكاشفة قد تطلق ويقصد هبا مطلق النظر يف املصاحف فيندرج فيها  نظر األّولني يف املصاحف العثمانية 
هـ( وعاصم 224هـ( وأيب عبيد القاسم بن سالم )169األئمة، كنظر انفع  بن عبد الرمحن املدين )

 . 1 هـ(255هـ( وأيب حامت سهل بن حممد )145هـ(  وحيىي بن احلارث الذماري )128اجلحدري )

وقد تطلق املكاشفة ويقصد هبا النظر يف املصاحف العتيقة عند عدم الرواية عن املصاحف العثمانية األئمة، 
يف املصاحف ومكاشفتها للوقوف أو عند اختالف الرواايت يف حكم رسم كلمة، فيلجأ اإلمام إىل النظر 

هـ( 444على حكمها الذي ُعدِّمت فيه الرواية، أو لرتجيح رواية على أخرى كنحو نظر أيب عمرو الداين )
 .2هـ(643هـ(، ونظر علم الدين السخاوي )496وأيب داود بن جناح )

ف؛ إذ مداره على ما رسم فأّما القسم األّول من النظر فال خالف يف كونه املصدر الرئيس هلذا العلم الشري
يف املصاحف العثمانية األئمة، وال تؤخذ أحكامها إالّ ابلنظر فيها...ومثل هذا النوع من النظر هو املوسوم 

، وأّما القسم الثاين من النظر واملكاشفة، وهو 4، ويسميه بعضهم ابملصاحف3يف مصادر علم الرسم ابلرواية
ه مطلقا، بل ال بّد العتماده مصدرا ألحكام الرسم، من أن تتوفر الذي نعنيه يف هذا املطلب، فال يؤخذ ب
 فيه مواصفات وشروط، أمّهها ما يلي:

  ال تستكشف إاّل املصاحف العتيقة: ليس كل مصحف حقيق ابلكشف واستنباط
احلكم، إاّل إذا كان من "املصاحف العتيقة" هكذا وصف األئمة املصاحف اليت أجازوا 

  5ا.استكشافها والنظر فيه
إىل اإلمياء ابشرتاط كون كتبتها من الصحابة رضي هللا عنهم  هـ( 899حسني الرجراجي )ت بل ذهب 
إذ ال حجة ابملصاحف املوجودة بني أيدينا اليوم، وإّنا احلجة ابملصاحف القدمية اليت كتبها »: حيث قال

الصحابة رضي هللا عنهم، وهي اليت اطلع عليها أبو عمرو الداين، وأبو داود وغريمها من الشيوخ املقتدى 
                                                      

 ...1/151خمتصر التبيني قسم الدراسة   1
ؤخذ هذا  املفهوم من صنيع األئمة الداين وأيب داود والسخاوي وغريهم...فاملالحظ من تتبع استكشافهم ونظرهم ي  2

للمصاحف يف املواضع اليت سيأِت ذكرها أّّنم مل يعمدوا إىل هذا األسلوب إاّل مبواصفات وشروط خمصوصة حتّد وحتصر 
 مفهوم املكاشفة فيما ذكرانه. وهللا أعلم.

 ...38وما بعدها، الوسيلة يف الكشف عن العقيلة، قسم الدراسة ص 1/157حمتصر التبيني، قسم الدراسة  ينظر :  3
تنبيه العطشان على مورد الظمآن يف الرسم القرآين، )من أول الكتاب إىل ابب حذف الياء يف القرآن الكرمي( أليب علي  4

مل حرشة، وهي رسالة ماجستري إبشراف رجب حممد هـ(،  حتقيق حممد سا899حسني بن علي الرجراجي الشوشاوي )
 .10غيث نوقشت جبمعة املرقب كلية اآلداب والعلوم قسم اللغة العربية شعبة الدراسات اإلسالمية. ص

 1/151خمتصر التبني قسم الدراسة   5
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. 2ا إىل التابعنيونسب الداين بعض املصاحف اليت نظر فيها واستكشف أحكامه «1هبم يف هذا الشأن
، ولعّل 3واكتفى عموم األئمة بوصفها ابلعتيقة والقدمية، ومل يشرتطوا كوّنا من كتابة الصحابة أو التابعني 

الرجراجي يقصد بشرطه هذا القسم األول من املكاشفة الذي اعتمده السلف يف الرواية والنقل عن 
 املصاحف األئمة وهللا أعلم..

  املظنون هبا الصحة:  ال يكفي يف املصاحف املعتمدة يف ال تستكشف إاّل املصاحف
الكشف أن تكون عتيقة، بل ال بد أن تكون مظنة الصحة ابعتمادها ظواهر الرسم 

، خاصة وأّن متأخري النساخ توسعوا يف اعتماد الرسم القياسي وترك 4العثماين
كشف بعض ، وقد رّد الداين نتائج  5االصطالحي املتعلق بظواهر الرسم العثماين

رواها بعضهم [ 5]القدر  ﴾ ﴿املصاحف بسبب خمالفتها للمصاحف العثمانية األئمة، 
ابأللف، فقال متعقبا هذه الرواية: "وقد رأيتها أان يف مصحف قدمي كذلك ابأللف، وال 

 .6عمل على ذلك ملخالفة اإلمام، ومصاحف األمصار."
  ال تستكشف املصاحف إاّل عند انعدام الّنص: ألّن مكاشفة املصاحف ليست مطلق

كما تقدم معنا يف الشرطني -النظر فيها، بل هي نظرة خاصة من حيث نوعية املصاحف 
، ومن حيث ظروفها يشرتط عدم الرواية والنص عن املصاحف األئمة، -األولني

عملية املكاشفة وجيعل منها جمرد نظرة مصاحف األمصار؛ ألّن وجود هذه الرواية يلغي 

                                                      
. 22282-275هـ( ، خمطوط ابألزهر رقم: 399تنبيه العطشان، حلسني بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي )  1

 1/14، نقال عن خمتصر التبيني قسم الدراسة 146ورقة 
 .441املقنع )حتقق نورة ( ص  2
. خمتصر التبيني: 94-81-79-58-45-44-31-30-26ينظر املقنع )حتقيق حممد الصادق قمحاوي(: ص  3
-155-154-153-152-151-120-1/53. خمتصر التبيني قسم الدراسة، 3/599-649-769-782

161-290-291-300-303-304-316-339-353-361 ،2/59-82-93-111-114-
115-276-361-379- ،3/470-505-509-569-574-598-599-600-618-649-
706-724-762-779-782-796 ،4/849-926-962-985-1018-1022-1035-1047 ،

 ...2/278، النشر يف القراءات العشر البن اجلزري: 5/1248-1250-1262-1264-1295
 .339-304-153-151-1/13نظر: خمتصر التبيني، قسم الدراسة ي 4
ينظر: علوم القرآن الكرمي بني املصادر واملصاحف، دراسة تطبيقية يف مصاحف خمطوطة، غامن قدوري احلمد. مركز   5

 م . راجع نتائج البحث.2018تفسري للدراسات القرآنية، دار الغواثين للدراسات القرآنية. الرايض 
 .449ع ، حتقيق نورة بنت حسن. صاملقن  6

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

56 

 

ال تضيف شيئا، فاملقصود موجود ابلّنص، واملطلوب حاصل ابلرواية. وقد صرّح الداين 
 1بذلك يف أكثر من موضع، فقد كان ال يعتمد النظر يف املصاحف إالّ إذا ُعدِّم الّنص.

 .2ومثل ذلك كان يصنع تلميذه أبو داود بن جناح
  جود اخلالف يف الرواية: إذا اختلفت الرواايت عن املصاحف تستكشف املصاحف عند و

األئمة، مصاحف األمصار، اعُتمدت عملية مكاشفة املصاحف من أجل الرتجيح بني 
هذه الرواايت وتقدمي بعضها على بعض. يقول األستاذ أمحد شرشال بعد  أن عدد 

فكان هؤالء ملصاحف: "مجاعة من املتقدمني الذين ُعرِّفوا بعملية املكاشفة والنظر يف ا
 3"إذا عدموا الرواية أو وجدوا خالفا رجعوا إىل املصاحف األمهات املظنون هبا الصحة.

ود اختالف املصاحف، املكاشفة ليست متسببة يف أصل وج وجه أتثري املكاشفة يف اختالف املصاحف:
 ا يلي: بل هي تربزه وتظهره ليس إالّ، ولعّل من أوجه أتثريها يف بيان هذا اخلالف م

 لرواية، والرؤية اختالف األئمة يف اعتماد املكاشفة، فالذي يقصر مصادر الرسم على ا
عدها؛ الحتمال ف اليت جاءت بمن أصل املصاحف العثمانية، وال يعتد مبكاشفة املصاح

 ام الرسم.التغيري، واعتماد الرسم القياسي، ال يعتد مبا يستنبط منها من أحك
 رتبة الثانية بعد الرواية ترتيب املكاشفة يف مصادر الرسم العثماين: هل أتِت املكاشفة يف امل

شأنه  تيب منعن املصاحف األئمة، أم يف آخر مصاف املصادر بعد القياس...هذا الرت 
 أن يؤدي إىل اختالف األئمة فيما يستنبطونه من أحكام الرسم.

 ف واملستكَشف: تعدد املصاحف املستك شفة اختالف الكشف ابعتبار املستكشِّ
لنظر، وتعدد وتنوعها، وتعدد املستكشفني واختالفهم، يؤدي وال بّد إىل اختالف ا

 األحكام املستنبطة من املكاشفة.
 لزمان واملكان: املصاحف تنوعت واختلفت ابختالف اختالف الكشف ابعتبار ا

األمصار، كما أّّنا تطورت عرب الزمن بفعل ما وقع فيها من التداخل يف ظواهرها، 
 .4والتخلي عن بعض هذه الظواهر دون بعض

                                                      
 ...391-269املقنع، حتقيق نورة بنت حسن. ص  1
 ...304-1/290ينظر: خمتصر التبيني )قسم الدراسة(:  2
 .1/151خمتصر التبيني )قسم الدراسة(:   3
 ينظر: علوم القرآن بني املصادر واملصاحف دراسة، نتائج البحث. غامن قدوري احلمد.  4
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 أو  الرواية، اختالفهم يف شروطها: فبعضهم أطلق العنان للنظر، وبعضهم اشرتط عدم
ملكاشفة ال بّد لشروط املتقدمة؛ وهذا اخلالف يف حقيقة اوجود اخلالف، وغريها من ا

 أن ينتج عنه كذلك اختالف فيما يستنبط منها ويستكشف هبا.
 

، ونسبة احلكم 2، والعبارات احملتملة1والختالف املصاحف أسباب أخرى كثرية، لعّل منها الوهم واخلطأ
وبعض نساخ املصاحف يرجحون إماما ، 3إىل مصحف مصر دون آخر هل يفيد مبفهومه اختالفه عن غريه

، وبعض البلدان تعتمد عمال يف رسم املصحف 4من أئمة الرسم على غريه فيعتمدون ما يذكره هو دون سواه
 ....إخل 5ومنهجا ينسب إليها ختالف فيه غريها من املناطق والبلدان

                                                      
ثل له بـ: إدراج الداين كلمة }الشياطني{ يف أحكام اجلموع الساملة، وقد نّص املارغين على أنه سهو ميكننا أن ّن 1

(،  ووهم اإلمام ابن القاضي عندما ظّن  أّن اختالف املصاحف يف كلمة }سوءاهتما{ وقع يف صورة 73منه)دليل احلريان 
 (....3/534 صورة للهمز ها هنا. )هامش خمتصر التبيني اهلمزة واأللف، والصواب أّن اخللف يف إثبات األلف وحذفه وال

اليت فهم منها ابن القاضي اختالف املصاحف يف صورة  3/534كنحو عبارة أيب داود يف بيان حكم }سوءاهتما{   2
 اهلمز.

 )حتقيق نورة 562كنحو ما جاء يف مقنع الداين  حتت عنوان: ابب ما اتفقت على رمسه مصاحف أهل العراق  ص   3
 بنت حسن(

أكثر املصاحف ترجح أيب داود على الداين عند االختالف، وبعضها كمصف اجلماهريية يرجح مذهب الدانيي، وبعض  4
 املصاحف كمصاحف اهلند وابكستان يعتمدون الداين والشاطيب دون أيب داوود... إخل.

ج خمتلفة عّما جرى عليه العمل يف فقد جرى العمل يف بالد املغرب واألندلس يف رسم املصحف وفق مذاهب ومناه 5
 بالد املشرق، ما أدى إىل شيء من االختالف يف مصاحفهم.
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ملصاحف ااستقراء وتتبع مواضع اختالف  :الثاينالفصل 

 .املصحفيف الربع األّول من العثمانية 

 :أصول اختلفت فيها  املبحث األّول
 .املصاحف العثمانية

 :فرش اختالف املصاحف  املبحث الثاين
 .العثمانية يف الربع األّول من املصحف
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استقراء وتتبع مواضع اختالف املصاحف العثمانية يف الربع األّول من الفصل الثاين: 
 .املصحف

 أصول اختلفت فيها املصاحف العثمانيةاملبحث األّول: 

 حذف األلف: .1
حبذف االختصار،  1ولعلّ  من أهّم أنواع احلذف الذي ميكن عّده من األصول املّطردة ما اصطلح عليه املتأخرون

 .2يف مقابل حذف اإلشارة املتعلق ابلقراءات وغريها، وحذف االقتصار املتعلق بكلمات بعينها ال يتجاوزها

 4مخسة أصول مطّردة يف ابب حذف األلف، ومساها "ما يدخل حتت قاعدة" 3وقد ذكر الشيخ الضّباع يف مسري الطالبني
 وهي:

 حذف ألف مجع املذكر السامل. -أ
 مجع املؤنث السامل.حذف ألف  -ب
 حذف ألف ضمري الرفع املّتصل. -ت
 حذف ألف التثنية. -ث
 حذف ألف األمساء األعجمية. -ج

                                                      
أشار الداين يف املقنع إىل حذف االختصار يف أّول فصول اببه الثاين حتت عنوان: )ذكر ما حذفت منه األلف اختصارا( ، لكّن   1

ُح أّن ذكر االختصار ها هنا إّّنا قصد به توجيه  الكلمات اليت أوردها يف هذا الفصل ليست من قبيل ما يذكره املتأخرون؛ ما يـَُرجِّ
 على عادته يف ذكر توجيه ظواهر الرسم العثماين يف تراجم أبوابه وفصوله. وهللا أعلم.   احلذف يف هذه الكلمات،

الدرة الصقيلة يف شرح  أبيات العقيلة، أبو بكر عبد الغين املشهور ابللبيب التونسي، دراسة وحتقيق د.عبد العلي أمين زعبول، وزارة  2
 .  20الدراسة  ص م، قسم2011هـ 1432األوقاف القطرية، الطبعة األوىل 

اهتم املعاصرون أكثر من غريهم ابلتأصيل لظواهر الرسم العثماين، وحماولة مجعها يف أبواب حمدودة وقواعد مضبوطة، وهو أمر فرضه   3
...وقد العلم احلديث والعقلية املعاصرة اليت تتجه أكثر إىل التأصيل والتنظيم يف مقابل الَتعداد والتتبع والرواية اليت اهتم هبا املتقدمون

من الكتب املعاصرة كتاب مسري الطالبني  للشيخ علي حممد الضبّاع ألعتمد أسلوبه ومنهجه يف التأصيل لبعض ظواهر الرسم  اخرتت
وإّنا اعتمدان أتصيله رغم عدم إيفائه ابملقصود من حيث اإلحاطة هبذه الظواهر من جهة كون هذا الكتاب على صغر العثماين، 

اهد واجلامعات واملدارس املعاصرة، وأّن صاحبه قد يف تدريس علم الرسم العثماين يف خمتلف املع من أهم الكتب املعتمدة حجمه يعترب
حاول التأصيل أكثر من غريه....والذي يراه صاحب هذه األطروحة أّن التأصيل هلذه الظواهر حىت يكون حميطا وصحيحا ينبغي أن 

 ي هللا عنهم ...ينطلق من توجيهاهتا؛  ألّّنا توقفنا على قصد أصحاهبا رض
   33-32علي حممد الضباع، مسري الطالبني، مطبعة عبد احلميد أمحد حنفي، القاهرة، الطبعة األوىل )د ت(، ص  4
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املصاحف من حيث حذف  ومن جمموع ما ذكره من هذه القواعد اخلمس ميكننا أن نستنبط األصول اليت اختلفت فيها
 األلف وإثباهتا؛ فنجملها فيما أيِت ذكره:

 التوبة:  ىئ ٱ يئ[114]البقرة:  ىئ ڈڈ يئ، ومن أمثلته:1املهموز احلذف يف مجع املذّكر السامل[
112] 

 الصافات:  ىئ گ گ يئ[7]الفاحتة:  ىئ ڄ ڄ يئ، ومن أمثلته:2احلذف يف مجع املذّكر السامل املضّعف[
165] 

  :ىئ ڌ يئ[ 32، املعارج 8 ]املؤمنون ىئ ڍ يئڍاحلذف يف مجع املذّكر السامل املنقوص، ومن أمثلته 

 [..إخل 32، الطور53]الذرايت  ىئ ٹ ٿ يئ[ 31، ن 30]الصافات ىئ ہ يئہ، [32]الصافات 

،  ونّص على غاوين  اجملرد ]الصافات[ من 3فقد نّص أبو داود مثال على احلذف يف راعون ]املؤمنون، املعارج[
 األلف والالم ، وسكت عن املعرف  الغاوين، للغاوين، والغاوون، الغاوون، فأخذ له نساخ املصاحف ابحلذف

 4فيما نصَّ عليه وابإلثبات فيما سكت عنه.
 . 5ونّص الداين على اإلثبات يف طاغون وذكر اخللف فيما ذلك

  :ۅ يئ[ 34]النساء  ىئ چ يئٻ[222]البقرة  ىئ يئۈمجع السامل للمفرد على وزن )فّعال( يف حنو 

واختلف عنه يف  فالداين نصَّ على احلذف يف )أكلون([ 42]املائدة ىئ يئٻ [130، الشعراء 22]املائدة ىئ
   .6سواها، وأبو داود نّص على احلذف يف الباب كّله إال )جبارين(

  :املائدة  ىئ ڭ يئ  [14]الصف   ىئ مت يئ ىئ خب يئ مجع السامل للمفرد على وزن )فعايّل( كنحو[

 7ىئيئمتوأثبت يف  ىئ ڍ يئ[ فّرق أبو داود بني احلرفني فحذف يف 79]آل عمران  ىئ ڍ يئ [63

                                                      
 .35-34، مسري الطالبني ص59-58، 34- 2/33، خمتصر التبيني 31املقنع )قمحاوي ( ص  1
 املصدران املتقدمان. 2
 5/1229خمتصر التبيني   3
 34، ينظر اخلالف يف هذا األصل: مسري الطالبني ص353-1/352ينظر: خمتصر التبيني قسم الدراسة   4
 34، مسري الطالبية ص31املقنع )قمحاوي( ص  5
 35مسري الطالبني ، 4/1140، 317-2/281، خمتصر التبيني 21املقنع )قمحاوي( ص  6
 .35مسري الطالبني ص، 5/1504، 3/465خمتصر التنزيل . واختلفوا عن الداين  7
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  ىئٿيئ ىئ ٺيئ [25]البقرة  ىئ ٻ يئ، ومن أمثلته: 1السامل ذي األلفنياحلذف يف مجع املؤنث 

 ىئ ے يئ ىئ ھ يئ ىئ ھ يئ ىئ ہ يئ ىئ ہ يئ ىئ ۀ يئ   [34]النساء 

وقد اختلفوا فيه  .[35]األحزاب ...  ىئ ۆ يئ  ىئ ڭ يئ ىئ ڭ يئ ىئ ۓ يئ
فاملنقول عن أكثر املصاحف حذف ألفيه، وهو اختيار أيب داود، وبعضها حتذف الثانية دون األوىل رجحه 

 وهلم يف بعض األحرف مذاهب  خمصوصة سنذكرها يف الفرش. 2اخلراز، 
 لسامل املهموز اجلمع احملذوف النونِّ من أجل اإلضافة : إذا كان مشّددا أو مهموزا فحكمه حكم مجع املذكر ا

البقرة ] ىئ وئۇئ يئ[ 46البقرة] ىئ ۋ ۋ يئأو املشّدد وقد تقّدم، أما إذا خال من اهلمز أو الشّد يف حنو:  

غافر ] ىئ ہہ يئ[ 7النحل] ىئ پ يئ[ 125األعراف] ىئ ۀ يئ[ 249]البقرة  ىئ ڍ ڍ يئ  [223

نصَّ أبو داود على حذف األلف يف  هذه الكلمات املخصوصة  وابإلثبات يف غريها، ونصَّ الداين على  [56
 . 3احلذف يف مالقوا كيف وقع وسكت عن غريه

 :ألف التثنية الواقعة حشوا 
 قع متطرفة.تهي األلف الزائدة الدالة على التثنية سواء حلقت األفعال أو  األمساء، شريطة أن ال 

نص أبو داود على اختالف املصاحف يف إثباهتا [ 282]البقرة گىئ يئ[ 102]البقرة   ىئ ڤ ڤ يئأمثلة هلا:  
ذكره يف ابب اختالف مصاحف  يئھىئوحذفها واختار اإلثبات، ومل ينقل الداين اخللف إاّل يف مواضع الرمحان 

 اإلثبات، وأهل املشرق خيتارون اإلثبات مطلقا.. وأهل املغرب خيتارون احلذف مطلقا إالّ يف تكذابن هلم فيها 4األمصار

 :ألف األمساء األعجمية الزائدة على ثالثة أحرف 
هت بكثرة االستعمال، وعلى اإلثبات يف أخرى بتوجيه قّلة الدور واالستعمال،  اتفقوا على احلذف يف بعضها وُوجِّ

، [125البقرة ]ائىئ يئائاحلذف فيه: واختلفوا يف بعضها اآلخر بني اإلثبات واحلذف. من أمثلة م اتفقوا عى 
 [30]ص يئچىئ[... ومن أمثله ما اتفقوا على اإلثبات فيه: 30]ص يئڇڇىئ، [30]طه يئوئىئ
 ٹٹ ٹ يئٹ[40]البقرة يئڦىئ[...أّما اليت اختلفوا فيها فهي: 249]البقرة  چىئ....يئٻ

اختار أبو داود فيها احلذف حىت جتري على نسق واحد، وقال الداين [ 76]القصص ىئ يئہ [102]البقرة  ىئ ڻ
                                                      

 34-2/33، خمتصر التبيني 31املقنع )قمحاوي( ص  1
 .36سري الطالبني  ص  2
 35. مسري الطالبني 738، 566، 3/460، املختصر 27،35املقنع  )القمحاوي( ص  3
 37، مسري الطالبية ص4/1166...،320،  2/188، املختصر 102املقنع )قمحاوي( ص  4
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أكثر املصاحف على اإلثبات فيها، ونَقل عن الغازي بن قيس احلذف رمسا ال نّصا يف هاروت وماروت وقارون، ونقل 
والعمل يف هذه األحرف [....130]الصافات  ٿىئ يئٺ[ 123]الصافات  يئۅىئ [102]البقرة  يئٹىئاخللف يف  

 .1الثالثة األخرية على اإلثبات وهللا أعلم

 

 حذف الياء والواو: .2
مل يذكر الضّباع يف فصل حذف الياء من األصول إاّل مسألة  الكلمات اليت اجتمع يف آخرها ايءان اثنيتهما ساكنة 

إحدامها، وإن اتفقوا على حذف وقد ، [101]يوسف  ەئىئ يئ[116]التوبة  يئھىئ [26]البقرة يئچىئكنحو: 
اختلفوا يف حتديد احملذوفة أهي األوىل املدغمة يف الغالب األعّم أم الثانية اليت وقع هبا اجتماع األمثال؟  وال يضر هذا 

 .2اخلالف من الناحية العملية ألّن واقع كتابتها لن يتغري به

مفردة تندرج مجيعها يف ومل يذكر يف ابقي ابب حذف الياء وال ابب حذف الواو  أصال آخر، فكّل ما ذكره كلمات 
 .3الفرش

 :4ابب الزايدة .3
 مل يذكر من األصول يف هذ الباب إاّل:

  :مل يشر الشيخ [ 28]املائدة  ىئ ے ۀ ۀ يئڻ[ 258البقرة ] ڍىئ ڇ يئڇألف أان حيث وقع حنو ،
خالفية الضّباع إىل وجه هذه الزايدة ؛ إْذ مل يزد على قوله: "وبعد نون أان حيث وقع"، والصواب أّن املسألة 

 5من جهتني اثنتني، أّوهلما كون زايدة األلف يف الوصل دون الوقف، واثنيهما اختالف القراء يف إثباهتا وحذفها.

 گىئ گ يئ[ : 74األلف الواقعة بعد واو اجلماعة املتطرفة املتصلة ابلفعل أو ابسم الفاعل حنو ]ص 

اتفق الشيخان على زايدة األلف بعد الواو، واستثنوا  [15]الدخان  ۆىئ يئۇ [11]البقرة يئڳىئ [11]البقرة
                                                      

 38-37، مسري الطالبني ص115-2/112املختصر  ،29املقنع )قمحاوي( ص  1
 .66، مسري الطالبني 109-2/108، املختصر 56املقنع )قمحاوي( ص  2
 .72...39مسري الطالبني : ص  3
 .76إىل  72مسري الطالبية، ص  4
وتعداد هذه الكلمة يف ابب الزايدة يف علم الرسم فيها كثري من التجّوز؛ ألّن احلذف فيها قراءًة إّنا يقع يف  73مسري الطالبني ص  5

وقد أثبتها هنا تبعا  -وهللا أعلم -الوصل وهي اثبتة يف الوقف والرسم إّنا يعتد فيه بوجه الرسم فال جمال للحديث عن الزايدة ها هنا 
 .2/231مسري الطالبني. ينظر النشر يف القراءات العشر  للضباع يف
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...إخل، غري أّن هذا األصل مل  [226البقرة] يئڤىئ [184]آل عمران  يئڳىئكلمات خمصوصة كنحو: 
 [69]األحزاب يئڳىئخيلو من خالف، فقد نصوا على اختالف املصاحف يف زايدة هذه األلف يف: 

 1 [29]الروم يئۓىئ
  كثري منه اختلفت فيه املصاحف والواو مل يذكر أصوال، ومجيع ما ذكره يندرج يف الفرش، و يف أبواب زايدة الياء

 العثمانية.

 ابب اهلمز:  .4
رغم أّن اهلمز ليس من ظواهر الرسم العثماين، على الراجح الصحيح، لكّننا هنا انطالقا من اعتماد أتصيل الضّباع 

، وكذلك فعل 2اهلمز مجيعها تقريبا يف شكل قواعد وأصوليف كتابه مسري الطالبني  سنذكره، وقد أورد مسائل 
 أكثر من تناول هذا الباب من جهة كون أكثره يعود إىل القياس ال إىل الرواية واألثر.

 3[ 16]الرعد  ڌىئ يئڌفذكر مهزة الوصل...واليت ال ختلو مسائلها من خالف كنحو:  
كنحو:   4ليعود إىل ذكر جمموعة من االستثناءات واخلالفاتمث ذكر قواعد وأحكام رسم اهلمز احملقق بشىت أنواعه 

فهذا بعضا من االستثناءات اليت تقدح يف هذا التأصيل،   [13]املعارج   يئٺىئ [74]مرمي  ىئ ۋ ۋ يئ

]البقرة  ىئ ائەئ يئ   [103]النساء يئڻىئ [30]ق يئىئىئوإليك بعضا ممّا اختلفت فيه املصاحف: 

5....إخل[287
 

                                                      
 .74، مسري الطالبني  ص2/83، خمتصر التبيني 35املقنع )قمحاوي( ص  1
 ...76مسري الطالبني ص  2
 .3/739خمتصر التبيني   3
د ذكران ذلك كّله يف مجيعها خّصها للمستثنيات واملختلف فيه بني املصاحف، وق 84...إىل ...79مسري الطالبني الصفحات   4

 بسط الفرش يف اجلدول 
 ...415، 2/323،  خمتصر التبيني 1/448ينظر: النشر  5
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 ابب البدل:   .5
  :لكّنها ال ختلو مجيعها من استثناءات ومن أحرف اختلفت  1ذكر يف هذ املبحث اصوال وقواعدرسم األلف ايء

 ہىئ ہ يئ   3[54]الرمحن ىئ يئڳ 2[  52املائدة ]ىئ يئڄفيها املصاحف، نذكر منها:  
 ... إخل [75الصافات] ىئ ىئ يئ[ 30]مرمي ىئ يئڑ[ 78]احلج

 5[....13]الشمس  ىئ گ گ يئ4
   :ذكر أصل الكلمات الثماين اليت تبدل فيها األلف واوا، وهو أصل مل خيل من رسم األلف واوا

 يئڭىئاختالف املصاحف العثمانية يف بعض كلماته كنحو ما أضيف منها إىل ضمري مثل: 

 [ 29]األنعام ىئ ٹ يئ ...[25]األنفال  ىئ ڤ يئ [ 103]التوبة   ىئ يئۀ [162]األنعام 
    ...7[29]الروم ےىئ يئے 6... [ 24]الفجر ىئ ٺ يئ

  :ذكر ما اتفق عليه الرواة يف رمحت، ونعمت، وسنت، ومرأت، وبقيت، وقرت، ولعنت... رسم التاء واهلاء
 يئ 8[159]آل عمران ڀىئ پ يئوالنقلة، مث ذكر مواضع اختلفت فيها املصاحف العثمانية منها: 

  10... [137]األعراف  ېىئ ۉ يئ9 [57]الصافات ىئ ڦ ڦ

                                                      
ذكر أربعة أصول هي: األلف املنقلبة عن ايء، ألف التأنيث، األلف اجملهولة األصل، وما كان أصلها واوا ورمست ابلياء.. مسري   1

 77..75الطالبني ص
 .3/447خمتصر التبيني   2
 .4/1171، خمتصر التبيني 102قنع )قمحاوي( صامل  3
 86-85مسري الطالبني ص  4
 ... 86املرجع نفسه ص  5
 .88-87...، مسري الطالبني ص2/72، خمتصر التبيني 60املقنع )قمحاوي( ص  6
 .2/315. خمتصر التبيني 61املقنع )قمحاوي( ص  7
 .2/381خمتصر التبيني   8
 .2/271ختصر التبيني   9

 ...89-88، مسري الطالبني ص568-3/567.. خمتصر التبيني 83املقنع )قمحاوي( ص  10
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 الوصل: ابب الفصل  .6
 يئذكر فيه أحدى وعشرين أصال، ال خيلو أكثرها من اختالف املصاحف، نذكر بعضها على سبيل التمثيل: 

أن( مع )لو(يف األعراف والرعد وسبأ واجلّن نصَّ عليها أبو داود ومل ،  )1[87]األنبياء ىئ ں ں ڱ ڱ ڱ
 .......إخل 3[20]املزمل  ىئ ڤ ٹ ٹ يئ...2يذكرها الداين

 قراءاتن ورسم على أحدها أو كالمها:ابب ما فيه  .7
 ذكر حتت هذا الباب ثالثة مباحث:

 .ما فيه قراءاتن ورسم على أحدها اقتصارا 
 .ما فيه قراءاتن ورسم صاحل هلما 
 .ما فيه قراءاتن ورسم يف كل مصحف حبسب قراءة مصره 

ملبحث األول والثاين، ايف وأكثر هذه املباحث متعلقة ابختالف املصاحف، سواء ككلمات مفردة كما هو احلال 
طلق اصطالح اختالف أأو كأصل يعم مجيع أفراده كما هو احلال يف املبحث الثالث، وهو املبحث الذي إذا 

 مصاحف األمصار اجّته الذهن إليه.
 وقد تتبعت مجيع هذا اخللف كلمة كلمة يف الفرش...واحلمد هلل رب العاملني.

                                                      
 ...2/29، النشر يف القراءات لعشر 3/556، خمتصر التبيني 99املقنع )قمحاوي( ص  1
 91-90، مسري الطالبني ص3/553خمتصر التبيني   2
 .3/810خمتصر التبيني  ،76نقل الداين اخلالف وجزم أبو داود ابلفصل، املقنع )قمحاوي( ص  3
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 فرش اختالف املصاحف العثمانية يف الربع األّول من املصحفالثاين: املبحث 

 

 املالحظات املصادر نسبته للمصاحف اخلالف اآلية الرقم
 سورة الفاحتة

َرََٰط ٱلُۡمۡسَتِقيمَ حمس 1 ِ الَفاِِتَةِ اآلية حجس ىجسإٱۡهِدنَا ٱلص 
 ٱُّحمتجحس 

}الصراط{ نّص أبو داود على 
اختالف املصاحف يف إثبات األلف 
بعد الراء وحذفه حيث ما وكيف ما 
ذ له  وقع، وسكت عنه الداين، فُأخِّ

 ابإلثبات إعماال ملفهوم سكوته.

-55\2]خمتصر التبيني  
56] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

املصاحف ابحلذف على  
 اختيار أيب داود. 

ۡنَعۡمَت َعلَۡيهِ حمس  2
َ
ِيَن أ ۡم َغۡۡيِ ِصَرََٰط ٱَّلذ

 ِ ٓال   ىجس٧نَي ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوََل ٱلضذ
 خمتجحس الَفاِِتَِة اآلية حجس

}صراط{ نّص أبو داود على 
اختالف املصاحف يف إثبات األلف 

وحذفه حيث ما وكيف ما بعد الراء 
ذ له  وقع، وسكت عنه الداين، فُأخِّ

 ابإلثبات إعماال ملفهوم سكوته.

-55\2]خمتصر التبيني  
56] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

املصاحف ابحلذف على  
 اختيار أيب داود. 

 سورة البقرة
مصحف اجلماهريية  [89\2]خمتصر التبيني  }أبصارهم{ نّص أبو داود على  3
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َٰ حمس َٰ قُلُوبِِهۡم َولََعَ ُ لََعَ ى  ََسۡمعِهِۡم  َخَتَم ٱَّللذ  َولََعَ
َوة   َولَُهۡم َعذَ  بَۡصَٰرِهِۡم ِغَشَٰ

َ
 ىجساٌب َعِظيم  أ
 خمتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس

حذف األلف بعد الصاد، قال 
احملقق: "كيف وقع". وسكت عنه 

 الداين.

ابإلثبات، وابقي 
 املصاحف ابحلذف.

أبو داود على حذف  }غشاوة{ نصّ  4
األلف بعد الشني، وسكت عنه 

 الداين.

مصحف اجلماهريية  [89\2]خمتصر التبيني  
 ابإلثبات وغريه ابحلذف.

ُ يَۡسَتۡهزُِئ بِِهۡم َوَيُمد  حمس 5 ُهۡم ِِف ُطۡغَيَٰنِِهۡم ٱَّللذ
 جمتجحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسَيۡعَمُهونَ 

}طغيانـهم{ نّص أبو داود على 
 الياء، قال احملقق:حذف األلف بعد 

"حيث ما ورد، وكيف ما جاء". 
لى عونّص الداين على إثباهتا؛ ألّّنا 

 وزن )فُعالن(.

، 97\2]خمتصر التبيني  
 [361-360املقنع 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ُواْ ٱلحمس 6 ِيَن ٱۡشََتَ ْوَلىئَِك ٱَّلذ
ُ
َٰلََة بِٱلُۡهَدىَٰ أ َل ضذ
 ىجسنُواْ ُمۡهَتِدينَ َربَِحت ت َِجََٰرُتُهۡم َوَما كَ َفَما 

 حمتجحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس

}جتارهتم{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد اجليم يف هذه الكلمة  

كيف ما وحيث ما وقعت، وسكت 
 عنها الداين.

مصحف اجلماهريية  [99\2]خمتصر التبيني  
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

َمآءِ فِيهِ ُظلَُمَٰت  حمس 7 َِن ٱلسذ ۡو َكَصي ِٖب م 
َ
أ

َصَٰبَِعُهۡم ِِفٓ َءاَذانِِهم 
َ
َورَۡعد  َوَبۡرق  ََيَۡعلُوَن أ

}اصابعهم{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد بعد الصاد، 

، 99\2]خمتصر التبيني  
5\1231] 

مصحف اجلماهريية 
 ابإلثبات وغريه ابحلذف.
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ُ ُُمِيُۢط  َِٰعِق َحَذَر ٱلَۡمۡوِتِۚ َوٱَّللذ َو َِن ٱلصذ م 
َٰفِرِينَ   حمججحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسبِٱۡلَك

 وسكت عنه الداين.
}الصواعق{ نّص أبو داود على  8

حذف األلف بعد الواو، وسكت عنه 
 الداين.

مصحف اجلماهريية  [99\2]خمتصر التبيني  
وابقي ابإلثبات، 

 املصاحف ابحلذف.
بَۡصََٰرهُ حمس 9

َ
ُق ََيَۡطُف أ ۡم  ُُكذَمآ يََكاُد ٱلََۡبۡ
 ٓ َشۡواْ فِيهِ ِإَوَذا َضآَء لَُهم مذ

َ
ۡظلََم َعلَۡيِهۡم أ

َ
 أ
هَ  ُ ََّلَ ْْۚ َولَۡو َشآَء ٱَّللذ َب بَِسۡمعِِهۡم قَاُموا
 َٰ َ لََعَ بَۡصَٰرِهِۡمْۚ إِنذ ٱَّللذ

َ
ءٖ قَِدير  ُك ِ َوأ  ىجس ََشۡ
 مجتجحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس

}أبصارهم{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الصاد، قال 

احملقق: "كيف وقع". وسكت عنه 
 الداين.

مصحف اجلماهريية  [89\2]خمتصر التبيني  
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

10 
 

ِيَن َءاَمُنواْ وََعمِ حمس ِ ٱَّلذ ِ َٰلَِحَِٰت َوبَّش  لُواْ ٱلصذ
نذ لَُهمۡ 

َ
َٰٖت ََتۡرِي ِمن َِتۡ  أ نَۡهَُٰر  َجنذ

َ
تَِها ٱۡۡل

ا قَالُواْ ََٰهَٰذَ ُُكذَما ُرزِقُواْ ِمۡنَها ِمن َثَمَرةٖ  ِۡزق  ا  ر 
 ْ تُوا
ُ
ِي ُرزِۡقَنا ِمن َقۡبُل  َوأ ا  ٱَّلذ  بِهِۦ ُمتََشَٰبِه 
َرة    َطهذ ۡزَوَٰج  م 

َ
 َوُهۡم فِيَها َولَُهۡم فِيَهآ أ
ونَ   جمتجحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسَخَِِٰلُ

 }متشـــــابـها{ نّص أبو داود على
حذف األلف بعد الشني يف هذه 
الكلمة كيف ما وقعت، ومل يوافقه 

 {.}تشـــبه 70الداين إالّ يف البقرة 

]خمتصر التبيني  
2\107-3\507 ،

 [172املقنع 

جرى العمل ابحلذف 
مطلقا، وخّص مصحف 

اجلماهريية }تشـــبه{ 
ابحلذف  70البقرة 

 والباقي ابإلثبات.
}أزواج{ نّص أبو داود على حذف  11

األلف بعد الواو، حيث ما وكيف ما 
 وقعت، وسكت عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\108] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات ، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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ِ مِ حمس 12 ِيَن يَنُقُضوَن َعۡهَد ٱَّللذ ۢن َبۡعِد ٱَّلذ
َمَر ِميَثَٰقِهِۦ 

َ
ن ٱَوَيۡقَطُعوَن َمآ أ

َ
ُ بِهِۦٓ أ َّللذ

 
ُ
ۡرِضِۚ أ

َ
ْوَلىئَِك ُهُم يُوَصَل َوُيۡفِسُدوَن ِِف ٱۡۡل

ونَ   خمتجحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسٱۡلَخَِِٰسُ

}ميثاقه{ نّص أبو داود على حذف 
ث األلف بعد الثاء من هذه املادة حي

ما وكيف ما وقعت، وسكت عنها 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\109-155]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ۡيَطَُٰن َعۡنَها فَ حمس 13 ذُهَما ٱلشذ َزل
َ
ا فَأ ۡخرََجُهَما ِممذ

َ
أ
ُضُكۡم بِلَۡعٍض َكنَا فِيهِِۖ َوقُۡلَنا ٱۡهبُِطواْ َبعۡ 

ۡرِض ُمۡستَ 
َ
 َقر   َوَمَتٌَٰع إَِلَٰ َعُدو    َولَُكۡم ِِف ٱۡۡل

 حمتمحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسِحنيٖ 

}متاع{ نّص أبو داود ووافقه 
البلنسي على حذف األلف بعد 

 . التاء، وسكت  الداين فلم يتعرض له

]خمتصر التبيني  
2\120]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ا  حمس 14 تِيَنذُكم فَ قُۡلَنا ٱۡهبُِطواْ ِمۡنَها ََجِيع 
ۡ
ا يَأ إِمذ
ى َفَمن تَبَِع ُهَداَي فََل  ِ ُهد  ِّن   َخوٌۡف م 

 حمجمحتجحسبلََقَرةِ اآلية احجس ىجسَعلَۡيِهۡم َوََل ُهۡم ََيَۡزنُونَ 

}ُهَدَي{ نّص الشيخان  على 
اختالف املصاحف يف إثبات األلف 

 بعد الدال.

يف هجاء السنة للغازي بن قيس 
املنقول عن مصاحف املدينة 

ابإلثبات. ونص الداين على أن 
ر مصاحف الكوفة والبصرة أكث

 ابإلثبات.

، خمتصر 441]املقنع 
، 68-67\2التبيني 

2\121-122] 

قال أبو داود: "وكالمها 
حسن واحلذف أختار 
وال أمنع من اإلثبات 
جمليء ذلك كذلك." 

[ مث عاد واختار 68\2]
اإلثبات موافقة للغة 

 [122\2احلجاز. ]
بُواْ حمس 15 ِيَن َكَفُرواْ َوَكذذ ْوَلىئِ أَـِبَوٱَّلذ

ُ
َٰتَِنآ أ َك َي

ۡصَحَُٰب ٱنلذارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَِِٰلُ 
َ
ابلََقَرةِ حجس ىجسونَ أ

 حمجمحتجحساآلية 

 }بييتنا{ ابلياء عوضا عن األلف يف
 }آبيتنا{ حيثما وقعت

نسب الداين رمسها ابلياءين إىل 
بعض املصاحف العراقية وكذلك رآه 

، خمتصر 384]املقنع 
، العقيلة 122\2التبيني 
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السخاوي يف مصاحف العراق 
واملصحف الشامي. وأكثر 

 املصاحف بياء واحدة واأللف.

، الوسيلة 188البيت 
291] 

ىءِيَل ٱۡذُكُرواْ نِ حمس 16 ََٰبِّنٓ إَِۡسَر ۡعَمِِتَ ٱلذِِتٓ َي
ۡوفُواْ بِعَ 

َ
ۡنَعۡمُت َعلَۡيُكۡم َوأ

َ
وِف أ

ُ
ۡهِدٓي أ

ََٰي فَٱرَۡهُبونِ   مجتمختجحساآلية ابلََقَرةِ حجس ىجسبَِعۡهِدُكۡم ِإَويذ

}إسراءيل{ نّص األئمة على 
 اختالف املصاحف يف إثبات األلف.

قال الداين أكثر املصاحف إبثبات 
األلف ويف بعض املصاحف املدنية 

 والعراقية العتيقة حبذفه.

، خمتصر 262]املقنع 
-114\2التبيني 
، هجاء مصاحف 115

 [78األمصار 

اختار أبو داود احلذف. 
وظاهر اختيار الداين 

اإلثبات لئال جيتمع يف 
الكلمة حذفان حذف 

األلف وحذف الياء 
 صورة اهلمزة.

}أاّيي{ نّص أبو داود على حذف  17
األلف بني الياءين حيث ما وقع، 

 وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
3\577] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
نَزۡلُت حمس 18

َ
ق  َوَءاِمُنواْ بَِمآ أ ِ ا ل َِما َمَعُكۡم ُمَصد 

َل َكفِِۭر بِهِ  وذ
َ
واْ َوََل تَُكونُٓواْ أ ۦ  َوََل تَۡشََتُ

 َٰ ا قَلِيل  ِإَويذ  ابلََقَرةِ حجس ىجسَي فَٱتذُقونِ أَـِبَيَِِٰت َثَمن 
 جحتمختجحساآلية 

}بيييت{ ابلياء عوضا عن األلف يف 
 }آبييت{ حيثما وقعت.

نسب الداين رمسها ابلياءين إىل 
العراقية وكذلك رآه  بعض املصاحف

السخاوي يف مصاحف العراق 
واملصحف الشامي. وأكثر 

 املصاحف بياء واحدة واأللف.

، خمتصر 384]املقنع 
، العقيلة 122\2التبيني 
، الوسيلة 188البيت 
291] 
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}أاّيي{ نّص أبو داود على حذف  19
األلف بني الياءين حيث ما وقع، 

 وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
3\577] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
ِل َوتَۡكُتُمواْ َوََل تَۡلبُِسواْ ٱۡۡلَقذ بِٱۡلَبَٰطِ حمس 20

نُتۡم َتۡعلَُمونَ 
َ
 جحتمختجحسَرةِ اآلية ابلَقَ حجس ىجسٱۡۡلَقذ َوأ

}ابلباطل{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بني الباء والطاء، حيث 

ى ووافقه الداين عل ما وكيف ما وقع،
 16وهود  139موضعي األعراف

ذ له ابإلثبا ت وسكت عن الباقي فُأخِّ
خاصة وأنّه على صيغة )فاعل( 

 املوجبة عنده لإلثبات.

]خمتصر التبيني  
، املقنع 134\2

184-187] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات يف غري موضعي 

األعراف وهود، وابقي 
املصاحف ابحلذف 

 مطلقا.

ىءِيَل ٱۡذُكُرواْ نِ حمس 21 ََٰبِّنٓ إَِۡسَر ۡعَمِِتَ ٱلذِِتٓ َي
لۡ  ّن ِ فَضذ

َ
ۡنَعۡمُت َعلَۡيُكۡم َوأ

َ
ُتُكۡم لََعَ أ

 خمتمختجحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسٱۡلَعَٰلَِمنيَ 

}إسراءيل{ نّص الشيخان على 
 اختالف املصاحف يف إثبات األلف.

قال الداين أكثر املصاحف إبثبات 
دنية األلف ويف بعض املصاحف امل

 والعراقية العتيقة حبذفه.

، خمتصر 262]املقنع 
-114\2التبيني 
، هجاء مصاحف 115

 [78األمصار 

اختار أبو داود احلذف. 
وظاهر اختيار الداين 

اإلثبات لئال جيتمع يف 
الكلمة حذفان حذف 

األلف وحذف الياء 
 صورة اهلمزة.
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 ََتۡزِي َنفۡ حمس 22
ا َلذ نذۡفٖس ٌس َعن َوٱتذُقواْ يَۡوم 

ا َوََل ُيۡقَبُل ِمۡنَها َشَفَٰعَ  ا ة  َوََل يُۡۡؤَخُذ ِمۡنهَ َشۡيـ  
ونَ   حمجمختجحسةِ اآلية ابلََقرَ حجس ىجسَعۡدل  َوََل ُهۡم يُنََصُ

}شفاعة{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد الفاء من هذه الكلمة  
كيف ما وقعت، وسكت عنها 

 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\135]... 

 مصحف اجلماهريية
 ابإلثبات وغريه ابحلذف.

نَزنۡلَا َعلَۡيُكُم َوَظلذۡلَنا َعَلۡيُكُم ٱۡلَغَماَم وَ حمس 23
َ
أ
ۡلَوىَٰ  ُُكُواْ ِمن طَ  ي َِبَِٰت َما ٱلَۡمنذ َوٱلسذ

ن َكنُٓواْ َرزَۡقَنَُٰكۡمْۚ َوَما َظلَُمونَا َوَلَٰكِ 
نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 

َ
 خمتجمتجحسآلية ابلََقَرةِ احجس ىجسأ

}الغمام{ نّص أبو داود على حذف 
ف األلف بني امليمني يف موضع األعرا

، وسكت عن  موضعي البقرة 160
ه فلم يتعرض هلما ،  إالّ أّن تلميذ

البلنسي أطلق احلذف يف املنصف، 
وسكت الداين عن هذا احلرف كّله  

 فلم يتعرض له.

]خمتصر التبيني  
3\578-579] 

مصحف اجلماهريية 
ا إعماال ابإلثبات مطلق

لسكوت الداين، 
واملصاحف املغربية 

ابحلذف مطلقا إعماال 
لنص البلنسي، وأخذت 

املصاحف املشرقية 
ابإلثبات يف موضعي 

البقرة وابحلذف يف 
 األعراف والفرقان.

ِإَوۡذ قُۡلَنا ٱۡدُخلُواْ ََٰهَِٰذهِ ٱۡلَقۡرَيَة فَُُكُواْ ِمۡنَها حمس 24
 ْ ا َوٱۡدُخلُوا ا  َحۡيُث ِشۡئُتۡم رََغد  د  ٱبۡلَاَب َُسجذ

}خطايكم{ نّص األئمة على 
اختالف املصاحف يف إثبات األلف 

 بعد الطاء.

نسب الداين احلذف ألكثر 
 املصاحف.

ورآه أبو عبيد يف مصحف عثمان 

، 69\2]خمتصر التبيني 
، املقنع 142-143\2

، هجاء مصاحف 444

اختار أبو داود احلذف 
ليجري الباب كّله جمرى 

 واحدا.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ختالف املصاحف العثمانية يف الربع األّول من املصحفالفصل الثاين: استقراء وتتبع مواضع ا

 

73 

 

ة  نذۡغفِۡر لَُكۡم َخَطََٰيَُٰكۡمْۚ  َوقُولُواْ ِحطذ
 حمججمتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسَوََسََنِيُد ٱلُۡمۡحِسننِيَ 

عنه بسّن واحد دون رضي هللا  
 ألف.

 [76األمصار 

 
 

25 

َٰ َطَعاٖم ِإَوۡذ قُۡلُتۡم َيَُٰموََسَٰ لَن نذۡصَِبَ حمس  لََعَ
ا  َوَِٰحٖد فَٱۡدُع نَلَا َربذَك َُيۡرِجۡ  تُۢنبُِت نَلَا ِممذ
ۡرُض ِمۢن َبۡقلَِها َوقِثذآئِهَ 

َ
ا َوفُوِمَها وََعَدَِسَها ٱۡۡل

تَۡستَۡبِدلُوَن ٱ
َ
ۡدَّنَٰ َوَبَصلَِها  قَاَل أ

َ
ِي ُهَو أ َّلذ

ْۚ ٱۡهبُِطواْ ِمَۡص   ِي ُهَو َخۡۡيٌ ا بِٱَّلذ ا فَإِنذ لَُكم مذ
ۡۡلُۡمۗۡ َوُُضَِبۡت َعلَۡيِهُم ٱَّل ِ 

َ
لذُة َوٱلَۡمۡسَكَنُة ََسأ
ِ َوبَ  َٰل ِْۚ ََٰذ َِن ٱَّللذ ْ آُءو بَِغَضٖب م  نذُهۡم َكنُوا

َ
 َك بِأ

ِ َوَيقۡ  ُتلُوَن ٱنلذبِي ِـَۧن يَۡكُفُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّللذ
َٰلَِك بَِما َعَصو ِۚ ََٰذ ِ اْ وذ َكنُواْ بَِغۡۡيِ ٱۡۡلَق 

 جحتحمتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسَيۡعَتُدونَ 

}واحد{ نّص أبو داود على حذف 
حيث ما وكيف ما األلف بعد الواو 

 وقع، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\146]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
}بييت{ ابلياء عوضا عن األلف يف  26

 }آبيت{
نسب الداين رمسها ابلياءين إىل 

بعض املصاحف العراقية وكذلك رآه 
السخاوي يف مصاحف العراق 

وأكثر واملصحف الشامي. 
 املصاحف بياء واحدة واأللف.

، خمتصر 384]املقنع 
، العقيلة 122\2التبيني 
، الوسيلة 188البيت 
291] 

 

ِينَ حمس 27 ِيَن َءاَمُنواْ َوٱَّلذ   َهاُدواْ َوٱنلذَصََٰرىَٰ إِنذ ٱَّلذ
 ِ َٰبِـ ِنَي َمۡن َءاَمَن بِٱَّللذ  َوٱۡۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوٱلصذ

ا فَلَُهمۡ  ۡجرُُهۡم  وََعِمَل َصَٰلِح 
َ
نَد َرب ِِهۡم َوََل عِ أ

ابَلَقَرةِ اآلية حجس ىجسنَ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوََل ُهۡم ََيَۡزنُو
 جحتحمتجحس

 
 

 }الصابيــــــن{ نّص أبو داود على
حذف األلف بعد الصاد، وسكت 

 عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\154] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
نّص أبو داود على حذف }صاحلا{  28

ان األلف مطلقا، ووافقه الداين إذا ك
.  اسم َعَلمٍّ

]خمتصر التبيني  
2\155 ،3\454 ،

 [259املقنع 

مصاحف اجلماهريية 
ابإلثبات يف غري اسم 

العلم، وابقي املصاحف 
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 ابحلذف.
َخۡذنَا ِميَثََٰقُكۡم َوَرَفعۡ حمس 29

َ
َنا فَۡوَقُكُم ِإَوۡذ أ

وَر ُخُذواْ َمآ  ِ ٱلط  ةٖ َوٱۡذُكُرواْ َءاَتۡيَنَُٰكم ب ُقوذ
 محتحمتجحسَقَرةِ اآلية ابلَ حجس ىجسَما فِيهِ لََعلذُكۡم َتتذُقونَ 

}ميثاقكم{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الثاء من هذه 
املادة حيث ما وكيف ما وقعت، 

 وسكت عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\109-155] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ِۢن َبۡعِد حمس 30 َٰ ُثمذ قََسۡت قُلُوُبُكم م  لَِك فَِِهَ ََٰذ
 ْۚ َشد  قَۡسَوة 

َ
ۡو أ
َ
 نذ ِمَن ٱۡۡلَِجاَرةِ ِإَوَكٱۡۡلَِجاَرةِ أ

 ْۚ نَۡهَُٰر
َ
ُر ِمۡنُه ٱۡۡل ُق ِإَونذ ِمۡنَها لََما يَشذ  لََما َيَتَفجذ قذ

ْۚ ِإَونذ مِ  َ َفَيۡخُرُج ِمۡنُه ٱلَۡمآُء  َما َيۡهبُِط ِمنۡ ۡنَها ل
ُ بَِغَٰفِ  ِۗۡ َوَما ٱَّللذ ا َتۡعَملُونَ َخۡشَيةِ ٱَّللذ  ىجسٍل َعمذ

 مختخمتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس

}بغافل{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد الغني، وسكت عنه 

 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\164] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

َفَتۡطَمُعونَ حمس 31
َ
ْ لَ  أ ن يُۡۡؤِمُنوا

َ
ُكۡم َوقَۡد أ

ِۡنُهۡم يَۡسَمُعونَ  ِ  َكَن فَرِيق  م  ََٰم ٱَّللذ َكَل
ِفُونَُهۥ ِمۢن َبۡعِد مَ  ا َعَقلُوهُ وَُهۡم ُثمذ َُيَر 

 جمتخمتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسَيۡعلَُمونَ 

}كالم{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد الالم حيث ما وقع، 

 وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
مسري الطالبني ، 164\2

58] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

املصاحف ابحلذف. نقل 
الضباع عن الداين 

 احلذف يف موضع الفتح.
ىءِيَل ََل حمس 32 َخۡذنَا ِميَثََٰق بَِّنٓ إَِۡسَر

َ
ِإَوۡذ أ

يِۡن إِۡحَسان ا َوذِي  َِِٰلَ َ َوبِٱۡلَو َتۡعُبُدوَن إَِلذ ٱَّللذ
}ميثاق{ نّص أبو داود على حذف 

ثاء من هذه املادة حيث األلف بعد ال
]خمتصر التبيني  

2\109-155] 
مصحف اجلماهريية 

ابإلثبات، وابقي 
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ٱۡلُقۡرََبَٰ َوٱۡۡلََتَََٰمَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكنِي َوقُولُواْ لِلنذاِس 
َة ُثمذ  َكوَٰ ةَ َوَءاتُواْ ٱلزذ لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصذ

َ
ا َوأ ُحۡسن 

ۡعرُِضونَ  نُتم م 
َ
ِنُكۡم َوأ ُۡتۡم إَِلذ قَلِيل  م   ىجستََوۡلذ

 محتحمججحسابلََقَرةِ اآلية حجس

 
 
 

 
 

ما وكيف ما وقعت، وسكت عنها 
 الداين.

 املصاحف ابحلذف.

}إسراءيل{ نّص الشيخان على  33
 اختالف املصاحف يف إثبات األلف.

قال الداين أكثر املصاحف إبثبات 
األلف ويف بعض املصاحف املدنية 

 والعراقية العتيقة حبذفه.

، خمتصر 262]املقنع 
-114\2التبيني 
، هجاء مصاحف 115

 [78األمصار 

اختار أبو داود احلذف. 
وظاهر اختيار الداين 

اإلثبات لئال جيتمع يف 
الكلمة حذفان حذف 

األلف وحذف الياء 
 صورة اهلمزة.

}وابلوالدين{ نّص أبو داود على  34
هذا حذف األلف بعد الواو يف 

احلرف "كيف ما ورد يف مجيع 
 القرآن"، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\172- 

422،3\524] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

}إحسنا{ حبذف األلف بعد السني.  35
 نّص أبو داود على احلذف يف نظائره
وسكت عن هذا املوضع. فأخذ له 

 عنه الداين.مجاعة ابإلثبات. وسكت 

]خمتصر التبيني  
2\244- 245 ،
3\524]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات مطلقا إعماال 
لسكوت الداين، وأخذ 

املشارقة يف خصوص هذا 
املوضع ابإلثبات ألجل 
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سكوت أيب داود ومحال 
على اللفظ، وأخذ 

املغاربة ابحلذف مطلقا 
قياسا على نظائره، وألّن 

البلنسي نّص على 
وهو الذي احلذف، 

رّجحه ابن القاضي وابن 
 عاشر واملارغين.

َخۡذنَا ِميَثََٰقُكۡم ََل تَسۡ حمس 36
َ
فُِكوَن ِإَوۡذ أ

نُفسَ 
َ
ِن دَِمآَءُكۡم َوََل ُُتۡرُِجوَن أ ُكم م 
نتُ 
َ
ۡقَرۡرُتۡم َوأ

َ
 ابلََقَرةِ حجس ىجسۡم تَۡشَهُدونَ دَِيَٰرُِكۡم ُثمذ أ

 مختحمججحساآلية 

}ميثاقكم{ نّص أبو داود على 
األلف بعد الثاء من هذه حذف 

املادة حيث ما وكيف ما وقعت، 
 وسكت عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\155] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

}دايركم{ نّص أبو داود على حذف  37
األلف بعد الياء حيث ما وقع 

]مضافا إىل الضمري[، وسكت عنه 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\174] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

مصحف اجلماهريية ]خمتصر التبيني  }دايرهم{ نّص أبو داود على حذف  38
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ُۡؤََلٓءِ َتۡقُتلُونَ حمس نُتۡم َهى
َ
نُفَسُكۡم ُثمذ أ

َ
 أ

ِن دِ  ِنُكم م  ا م  َيَٰرِهِۡم َوُُتۡرُِجوَن فَرِيق 
ثِۡم َوٱ ۡلُعۡدَوَِٰن ِإَون تََظََٰهُروَن َعلَۡيِهم بِٱۡۡلِ
َسََٰرىَٰ تَُفَُٰدوُهۡم وَهُ 

ُ
تُوُكۡم أ

ۡ
ٌم َو يَأ ُُمَرذ

َفُتۡۡؤِمنُ 
َ
وَن بَِبۡعِض َعلَۡيُكۡم إِۡخَراُجُهۡمْۚ أ

ا َجَزآُء َمن ٱۡلِكَتَِٰب َوتَۡكُفُروَن بَِبۡعٖضِۚ َفمَ 
َٰلَِك ِمنُكۡم إَِلذ ِخۡزي   ةِ  َيۡفَعُل ََٰذ ِِف ٱۡۡلََيوَٰ

ۡنَيا  َوَيۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ يُرَ  ِ ٱِل  َشد 
َ
وَن إَِلى أ د 

 ُ ا َتۡعَملُونَ بَِغَٰفٍِل عَ  ٱۡلَعَذاِبِۗ َوَما ٱَّللذ  ىجسمذ
 جمتحمججحسابلََقَرةِ اآلية حجس

األلف بعد الياء حيث ما وقع 
]مضافا إىل الضمري[، وسكت عنه 

 الداين.

ابإلثبات، وابقي  [174\2
 املصاحف ابحلذف.

}تظاهرون{ مادة ظاهر سواء كانت  39
ظهار من التظاهر  مبعىن التعاون أو اإل
الزم والظهور مبعىن البيان املتعدي وال

 أو الظِّهار احلكم الفقهي املعروف،
ذهب أبو داود إىل حذف األلف بني 

قه الظاء واهلاء يف الباب كّله، وواف
، 85الداين يف ستة  مواضع البقرة 

، اجملادلة 4، األحزاب 48القصص 
، بينما اقتصر 4، التحرمي 2-3

الشاطيب على موضعي األحزاب 
 والتحرمي.

]خمتصر التبيني  
، املقنع 176-177\2

173-198- 200-
201-207] 

سكوت الشاطيب قد 
يفهم منه اإلثبات، 

وجرى عمل املصاحف 
 على احلذف.

}العدوان{ نّص أبو داود على  40
احلذف، وسكت الداين عن لفظه، 

لكّنه مندرج يف وزن )فُعالن( املوجب 

]خمتصر التبيني  
، املقنع 177-400\2

360] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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 لإلثبات
}بغافل{ نّص أبو داود على حذف  41

األلف بعد الغني، وسكت عنه 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\164]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
ۡيَنا ِمۢن  َولََقۡد َءاتَۡيَنا ُموََس ٱۡلِكَتََٰب حمس 42 َوَقفذ

يََس ٱۡبَن َمۡرَيَم َبۡعِدهِۦ بِٱلر َُسِلِۖ َوَءاتَۡيَنا عِ 
يذۡدَنَُٰه بُِروِح ٱ

َ
فَُُكذَما ٱبۡلَي َِنَِٰت َوأ

َ
ۡلُقُدِسِۗ أ

 ٓ نُفُسُكُم َءُكۡم رََُسوُلۢ بَِما ََل َتۡهَوىى َجا
َ
 أ

ۡبُتمۡ  ا َكذذ ُتۡم َفَفرِيق  ا  ٱَۡسَتۡكََبۡ َوفَرِيق 
 خمتحمججحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسَتۡقُتلُونَ 

}جيأكم{ بزايدة الياء بني اجليم 
 واأللف، انفرد هبا أبو حامت.

نسبها أبو حامت ملصحف أهل 
 مكة.

رآه الكسائي يف مصحف أيّب رضي 
 عنه، وهي جارية على مذهبه يف هللا

الرسم اهلمز بوجهي التحقيق 
 والتخفيف.

]خمتصر التبيني 
، هجاء 180\2

 [54مصاحف األمصار 

رّده أبو عمرو الداين؛ 
ألنّه مل جيده يف شيء من 

مصاحف األمصار 
وأنكره الشاطيب وقال 

السخاوي "ليس ذلك 
مبتبع وال معمول به" 

واحلق أّن ما جرى عليه 
مكاشفة العمل و 

املصاحف ال ترّد الرواية 
وال تضّعفها؛ ألّن الراوي 
متقّدم عليها؛ والحتمال 

 تركها أوحموها...
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43 
44 

ِۡن ِعندِ حمس  ا َجآَءُهۡم كَِتَٰب  م  ق  لَمذ ِ ِ ُمَصد   ٱَّللذ
َ ل َِما َمَعُهۡم َوََكنُواْ ِمن َقۡبُل  ۡسَتۡفتُِحوَن لََعَ ي

ا  ِيَن َكَفُرواْ فَلَمذ ا َعَرفُواْ مذ َجآَءُهم ٱَّلذ
ِ لََعَ  َٰفِِرينَ َكَفُرواْ بِهۚۦِْ فَلَۡعَنُة ٱَّللذ  ىجس ٱۡلَك

 حمجحمججحسابلََقَرةِ اآلية حجس

}جياهم.....جياهم{ نّص الشاطيب 
 على أّن بعض املصاحف رمسته ابلياء

، 234]العقيلة البيت  نسب رمسه ابلياء للمكي. 
 )نصر([329الوسيلة 

والعمل على ترك رمسه 
 ابلياء

ِ حمس 45 وََسَٰ بِٱبۡلَي  َنَِٰت ُثمذ َولََقۡد َجآَءُكم م 
َۡذُتُم ٱۡلعِۡجَل ِمۢن َبۡعِدهِۦ  نُتۡم َظَٰلُِمونَ وَ ٱُتذ

َ
 ىجسأ

 جحتحمججحسابلََقَرةِ اآلية حجس

 }جيأكم{ ابلياء بني اجليم واأللف،
 انفرد به أبو حامت.

نسبها أبو حامت ملصحف أهل 
 مكة.

رآه الكسائي يف مصحف أيّب رضي 
 عنه.هللا 

]خمتصر التبيني 
، هجاء 180\2

 [54مصاحف األمصار 

والعمل على خالف ما 
 ذكر أبو حامت.

 87انظر: البقرة 

َخۡذنَا ِميَثََٰقُكۡم َوَرَفعۡ حمس 46
َ
َنا فَۡوَقُكُم ِإَوۡذ أ

 ِ وَر ُخُذواْ َمآ َءاَتۡيَنَُٰكم ب ْ  ٱلط  ةٖ َوٱَۡسَمُعوا ُقوذ
ۡشِ قَالُواْ ََسِمۡعَنا وََعَصۡيَنا 

ُ
ُبواْ ِِف قُلُوبِِهُم َوأ

ُمرُُكم بِهِۦٓ  ٱۡلعِۡجَل بُِكۡفرِهِۡمْۚ قُۡل بِۡئَسَما
ۡ
يَأ
ۡۡؤِمننِيَ  ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسإِيَمَُٰنُكۡم إِن ُكنُتم م 

 محتحمججحس

}ميثاقكم{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الثاء من هذه 
املادة حيث ما وكيف ما وقعت، 

 وسكت عنها الداين.

التبيني ]خمتصر  
2\155] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

}قل بئس ما { روى  الداين عن  47
حممد بن عيسى األصبهاين فيها 
الوصل، مث عاد فذكرها يف ابب 

اختالف مصاحف األمصار.ونص 

، 538 -477]املقنع  
، 184\2خمتصر التبيني 

، هجاء 575\3
مصاحف األمصار 

قال أبو داود: "وكالمها 
 حسن". 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ختالف املصاحف العثمانية يف الربع األّول من املصحفالفصل الثاين: استقراء وتتبع مواضع ا

 

80 

 

 أبو داود على اخللف صراحة.
ورواية املهدوي عن حممد بن عيسى 

 اخللف.عن نصري صرحية يف 

103] 

}إميانكم{ نّص أبو داود على حذف  48
ث األلف بعد امليم يف هذه املادة حي

ما وكيف ما وقعت، وسكت عنها 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\184] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

َٰ حمس 49 ۡحَرَص ٱنلذاِس لََعَ
َ
ُهۡم أ ةٖ َوَۡلَِجَدنذ  َحَيوَٰ

ْْۚ يََود   ُكوا ۡشَ
َ
ِيَن أ  َوِمَن ٱَّلذ

َ
ُر أ َحُدُهۡم لَۡو ُيَعمذ

ۡلَف ََسَنةٖ َوَما ُهَو بُِمزَۡحزِِحهِ 
َ
ۦ ِمَن ٱۡلَعَذاِب أ

ُ بَِصُۡيۢ بِمَ  ۗۡ َوٱَّللذ َر ن ُيَعمذ
َ
ابلََقَرةِ حجس ىجسَيۡعَملُونَ ا أ

 حمتحمججحساآلية 

}حياة{ ابأللف على اللفظ إذا جاء 
  منّكرا حيثما وقع. ذكر فيه اخلالف
أبو عمرو الداين وسكت عنه أبو 

 داود.

نّص الداين أّّنا يف املصاحف 
ا يف العراقية ابلواو، ما يفهم منه أّنّ 

غريها ابأللف. رآه السخاوي يف 
 املصحف الشامي ابلواو.

، خمتصر 402]املقنع 
، 185\2التبيني 

 [324الوسيلة 

 قال الرجراجي:
 شهوُر.والواُو يف املـَُنكرِّ امل

 ورمسـُه أبلفٍّ مهجوُر.
]هامش خمتصر التبيني 

2\185] 
ِ َوَمَلىئِ حمس 50 ذ ِ ا َّلل  َكتِهِۦ َورَُُسلِهِۦ َمن َكَن َعُدو  

 َ ََٰل فَإِنذ ٱَّللذ  َعُدو   وَِجَۡبِيَل َوِميَكى
َٰفِرِينَ   حمجحمججحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسل ِۡلَك

}وميكيل{ اختلفوا يف إثبات األلف 
 وحذفه.

رآه أبو عبيد يف مصحف عثمان 
 رضي هللا عنه  بغري ألف.

هجاء مصاحف ]
 [76األمصار 

 

ق  حمس 51 ِ ِ ُمَصد  ِۡن ِعنِد ٱَّللذ ا َجآَءُهۡم رََُسول  م  َولَمذ
وتُواْ 

ُ
ِيَن أ َِن ٱَّلذ ل َِما َمَعُهۡم َنَبَذ فَرِيق  م 

}جياهم{ نّص الشاطيب على أّن 
 رمسته ابلياءبعض املصاحف 

، 234]العقيلة البيت  نسب رمسه ابلياء للمكي. 
 [329الوسيلة 

والعمل على ترك رمسه 
 ابلياء
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نذُهۡم  52
َ
ِ َوَرآَء ُظُهورِهِۡم َكأ ٱۡلِكَتََٰب كَِتََٰب ٱَّللذ

 جحتمجتجحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسََل َيۡعلَُمونَ 

}أوتوا الكتاب{ ابأللف بني التاء 
 والباء، نسبه اإلمام السخاوي البن

مقسم النحوي على خالف ما ذكره 
 أئمة الرسم.

مل ينسب ملصحف بعينه، واملعروف  
يف املصاحف العتيقة  اليت وقف 

ذف  عليها واعتمدها األئمة أنّه ابحل
 كاحلرف الذي معه وغريه.... 

 جرى العمل ابحلذف.  [250]الوسيلة  

53 
54 

َيَٰطِ حمس َٰ ُمۡلِك َوٱتذَبُعواْ َما َتۡتلُواْ ٱلشذ نُي لََعَ
َلَِٰكنذ وَ  َُسلَۡيَمََٰن  َوَما َكَفَر َُسلَۡيَمَٰنُ 
َيَِٰطنَي َكَفُرواْ ُيَعل ُِموَن ٱ ۡحَر ٱلشذ ِ نلذاَس ٱلس 
 ٱلَۡملََكنۡيِ بِبَ 

نزَِل لََعَ
ُ
ابَِل ََٰهَُٰروَت َوَمآ أ

 
َ
َٰ َيُقوََلٓ َوَمَُٰروَتْۚ َوَما ُيَعل َِماِن ِمۡن أ َحٍد َحِتذ
 َفَيَتَعلذُموَن إِنذَما ََنُۡن فِۡتَنة  فََل تَۡكُفۡر  

ِقُوَن بِهِۦ بنَۡيَ ِمۡنُهَما َما يُ   ٱلَۡمۡرءِ َوَزۡوِجهۚۦِْ َفر 
حَ 
َ
ِيَن بِهِۦ ِمۡن أ ٍد إَِلذ بِإِۡذِن َوَما ُهم بَِضآر 
ِْۚ َوَيَتَعلذُموَن َما يَُُض هُ  ۡم َوََل يَنَفُعُهۡمْۚ ٱَّللذ
َُٰه  ى  ا ُهََلُۥ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ مَ َولََقۡد َعلُِمواْ لََمِن ٱۡشََتَ

َٰٖقِۚ َوبَلِۡئَس مَ  ۡواْ ِمۡن َخَل ِ ا َشَ نُفَسُهۡمْۚ لَوۡ ب
َ
 هِۦٓ أ

 جحتمجتجحتجحس ابلََقَرةِ اآليةحجس ىجسَكنُواْ َيۡعلَُمونَ 

}هاروت وماروت{ نّص األئمة على 
اختالف املصاحف يف إثبات األلف 

 فيهما وحذفه.

نّص الداين على أّن أكثر  
املصاحف ابإلثبات، ويف املصحف 
الشامي الذي ينقل عنه السخاوي، 

قيس املنقول عن وهجاء الغازي بن 
 مصحف أهل املدينة ابحلذف.

]خمتصر التبيني 
2\114-115 ،

-260، املقنع 188
، اإلتقان 261

، هجاء 2203\6
، 78مصاحف األمصار 

، 148العقيلة البيت 
 [254الوسيلة 

اختار أبو داود احلذف، 
حىت جيري الباب كّله 
جمرى واحداً )األمساء 
األعجمية(، ولثبوت 

ذلك يف بعض 
املصاحف. وعلى اختياره 

عمل املشارقة، واختار 
املغاربة يف مصاحفهم 
اإلثبات، قال األستاذ 
أمحد شرشال: " ويف 
ذلك خمالفة ألصوهلم 

 العتيقة."
اود: "وابأللف قال أبو د]خمتصر التبيني كتبت يف بعض املصاحف إبثبات }وما يعلمن{ حبذف األلف بعد  55
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أختار ملعنيني: أحدمها:  [189-188\2 األلف ويف بعضها حبذفها. امليم.
موافقة لبعض املصاحف، 
 والثاين: إعالما ابلتثنية."

}خالق{ نّص أبو داود على حذف  56
األلف املعانق لالم يف هذا احلرف 
 حيث ما وقع، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\190-3\463] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
ن تَۡسـ َلُواْ رََسُ حمس 57

َ
ۡم تُرِيُدوَن أ

َ
ولَُكۡم َكَما أ

ۗۡ َوَمن يَتَبَ  ِل ٱۡلُكۡفَر َُسئَِل ُموََسَٰ ِمن َقۡبُل دذ
يَمَِٰن َفَقۡد َضلذ ََسَوآَء ٱل بِيلِ بِٱۡۡلِ ابلََقَرةِ حجس ىجسسذ

 حمجمجتجحتجحساآلية 

}ابالميان{ نّص أبو داود على 
ة حذف األلف بعد امليم يف هذه املاد

ما وقعت، وسكت حيث ما وكيف 
 عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\184] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ۡهِل ٱۡلِكَتَٰبِ حمس 58
َ
ِۡن أ ونَُكم  َودذ َكثِۡي  م  لَۡو يَُرد 

اًرا حَ  ِۢن َبۡعِد إِيَمَٰنُِكۡم ُكفذ ِۡن ِعنِد م  ا م  َسد 
 َ ِۢن َبۡعِد َما َتَبنيذ نُفِسِهم م 

َ
َ أ واْ ُهُم ٱۡۡلَق   فَٱۡعفُ ل

 ُ ِِتَ ٱَّللذ
ۡ
َٰ يَأ ِ َوٱۡصَفُحواْ َحِتذ َ ب ۡمرِهِۦٓۗۡ إِنذ ٱَّللذ

َ
 أ

ءٖ قَِدير   ِ ََشۡ
َٰ ُك   حمجمجتجحتجحسةِ اآلية ابلََقرَ حجس ىجسلََعَ

}إميانكم{ نّص أبو داود على حذف 
ث األلف بعد امليم يف هذه املادة حي

ما وكيف ما وقعت، وسكت عنها 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\184] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

َوقَالُواْ لَن يَۡدُخَل ٱۡۡلَنذَة إَِلذ َمن َكَن ُهوًدا حمس 59
َمانِي ُهۡمۗۡ قُۡل َهاتُواْ 

َ
ۗۡ تِۡلَك أ ۡو نََصََٰرىَٰ

َ
أ

 }برهانكم{ إبثبات األلف.
ذكر فيه أبو داود احلذف ليس إالّ، 

]خمتصر التبيني  
2\196] 

 وابحلذف جرى العمل.
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ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسبُۡرََٰهََٰنُكۡم إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقنِيَ 
 جحتجحتجحتجحس

ومل يذكره الداين لكّنه مندرج يف صيغة 
 )فُعالن( وقد نّص على إثبات ألفها.

ِ ٱلَۡمّۡشُِق َوٱلَۡمۡغرُِبْۚ حمس 60 ۡيَنَما تَُول واْ فَ فَ َوَّلِلذ
َ
َثمذ أ

َ َوََِٰسٌع وَۡجُه  ِْۚ إِنذ ٱَّللذ ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسلِيم  عَ ٱَّللذ
 جمتجحتجحتجحس

}فأين ما{ نص الدين على اختالف 
 املصاحف فيها.

، خمتصر 471]املقنع  
 [2/197التبيني  

العمل يف املصاحف على 
الوصل وهو الذي مل 
 يدكر أبو داود غريه.

}واسع{ نّص أبو داود على إثبات  61
 حالة التذكري األلف بعد الواو، يف

والتأنيث }واسعة{ حيث ما وقع، 
 وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\202 ،3\522] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات إعماال 

لسكوت الداين وابقي 
 املصاحف ابحلذف.

اۗۡ حمس 62 ُ َوَِل  ََذ ٱَّللذ ُۥ َسُ َوقَالُواْ ٱُتذ ۥ  بَل ُهَلذ ا مَ ۡبَحََٰنُه
َِٰت  َمََٰو ُ ِِف ٱلسذ ۡرِضِۖ ُك   ُهَلذ

َ
َٰنُِتونَ َوٱۡۡل  ىجسۥ َق

 حمتجحتجحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس

}قالوا اختذ{ اختلفت املصاحف يف 
رمسه فبعضها رمسته ابلواو وبعضها 

 دون واو.

مصاحف أهل الشام برتك الواو، 
 ومصاحف احلجاز والعراق ابلواو.

ونسب ابن أيب داود ملصاحف 
يه فاحلجاز كّلها ترك الواو، فيندرج 

أهل املدينة ومكة، وهللا  مصاحف
 أعلم.

،  خمتصر 571]املقنع 
، هجاء 202\2التبيني 

، 97مصاحف األمصار 
، 55العقيلة البيت 

، 141الوسيلة 
 [151املصاحف 

هذا من اخللف الذي ال 
حيتمله الرسم الواحد، 
فوّزعته الصحابة رضي 

 هللا عنهم على املصاحف 

ِيَن ََل َيۡعلَُموَن لَۡوََل يَُكل ُِمَنا حمس 63 َوقَاَل ٱَّلذ
ِيَن ِمن  ۗۡ َكَذَٰلَِك قَاَل ٱَّلذ تِيَنآ َءايَة 

ۡ
ۡو تَأ
َ
ُ أ ٱَّللذ

ّص أبو داود على }تشابـهت{ ن
حذف األلف بعد الشني يف هذه 

]خمتصر التبيني  
2\107-3\507 ،

جرى العمل ابحلذف 
مطلقا، وخّص مصحف 
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ِۡثَل قَۡولِِهۡمۘۡ تََشََٰبَهۡت قُلُوُبُهۡمۗۡ قَۡد بَيذنذا  َقۡبلِِهم م 
 حمججحتجحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم يُوقُِنونَ 

الكلمة كيف ما وقعت، ومل يوافقه 
 }تشـــبه{. 70الداين إالّ يف البقرة 

اجلماهريية }تشـــبه{  [172املقنع 
ابحلذف  70البقرة 

 والباقي ابإلثبات.
ََٰبِّنٓ حمس 64 ِ َي ىءِيَل ٱۡذُكُرواْ ن ۡعَمِِتَ ٱلذِِتٓ إَِۡسَر

لۡ  ّن ِ فَضذ
َ
ۡنَعۡمُت َعلَۡيُكۡم َوأ

َ
ُتُكۡم لََعَ أ

 جحتجحتجحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسٱۡلَعَٰلَِمنيَ 
 

}إسراءيل{ نّص الشيخان على 
 اختالف املصاحف يف إثبات األلف.

قال الداين أكثر املصاحف إبثبات 
األلف ويف بعض املصاحف املدنية 

 والعراقية العتيقة حبذفه.

، خمتصر 262]املقنع 
-114\2التبيني 
، هجاء مصاحف 115

 [78األمصار 

اختار أبو داود احلذف. 
وظاهر اختيار الداين 

اإلثبات لئال جيتمع يف 
الكلمة حذفان حذف 

األلف وحذف الياء 
صورة اهلمزة، وعلى 
مذهبه جرى عمل 

 املصحف اللييب
ا َلذ حمس 65 ٌس َعن نذۡفٖس  ََتۡزِي َنفۡ َوٱتذُقواْ يَۡوم 

ا َوََل ُيۡقَبُل ِمۡنَها َعۡدل   َوََل تَنَفُعَها  َشۡيـ  
ونَ   محتجحتجحتجحسَقَرةِ اآلية ابلَ حجس ىجسَشَفََٰعة  َوََل ُهۡم يُنََصُ

}شفاعة{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد الفاء من هذه الكلمة  
كيف ما وقعت، وسكت عنها 

 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\135]... 

مصحف اجلماهريية 
 ابإلثبات وغريه ابحلذف.

َٰهِـَۧم َرب ُهۥ بَِكلَِمَٰٖت حمس 66 ِإَوذِ ٱۡبَتََلى إِبَۡر
ا  َقاَل  ُهنذ  قَاَل إِّن ِ َجاِعلَُك لِلنذاِس إَِمام  َتمذ

َ
فَأ

}إبرهيم{ إبثبات الياء بني اهلاء 
وامليم، يف مواضع سورة البقرة خاصة 

ذكر الداين  أّن مصاحف العراق 
والبصرة وأهل الشام بغري ايء، 

، 323-322]املقنع 
خمتصر التبيني 

والذي جرى عليه العمل 
اإلثبات عند أهل املغرب 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ختالف املصاحف العثمانية يف الربع األّول من املصحفالفصل الثاين: استقراء وتتبع مواضع ا

 

85 

 

ِيذِِتِۖ قَاَل ََل َيَناُل َعۡهِدي  َوِمن ُذر 
َٰلِِمنيَ   مختجحتجحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسٱلظذ

َد يف املصحف اإلمام  وهي مخسة عشر موضعا. وكذلك ُوجِّ
مصحف عثمان رضي هللا عنه روي 

ذلك عن أيب عبيد. وقال ابن 
 القاصح: حذفت الياء من الشامي
والعراقي وثبتت يف املدين واملكي 

 واإلمام.

،  شرح 205-206\2
، 22تلخيص الفوائد 

هجاء مصاحف األمصار 
، العقيلة البيت 103

-137، الوسيلة 54
138] 

واحلذف عند أهل 
 املشرق.

ِ ٱبۡلَۡيَت َمَثابَة  ِإَوۡذ َجَعۡلَنا حمس 67 ا ل  ۡمن 
َ
لنذاِس َوأ

َٰهِـۧ  َقاِم إِبَۡر ُِذواْ ِمن مذ ِۖ وََعِهۡدنَآ َوٱُتذ
َم ُمَصَل  

 
َ
َٰهِـَۧم ِإَوَۡسَمَٰعِيَل أ َِرا َبۡيِِتَ إَِلى إِبَۡر ن َطه 

آئِفِنَي َوٱۡلَعَِٰكفِنَي َوٱلر   ُجودِ لِلطذ ِع ٱلس   ىجسكذ
 جمتجحتجحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس

 ثبات الياء بني اهلاء}إبراهيم{ إب
 وامليم.

بغري ايء يف  مصاحف العراق 
والشام واختلفت الرواية عن ابقي 

 املصاحف 
 
 

-،323-322]املقنع 
، خمتصر 537-538

-205\2التبيني 
، انظر خلف 206

 [124البقرة: 

العمل عند املغاربة 
ابإلثبات واملشارقة 

 ابحلذف.
. 

ِ ٱۡجَعۡل حمس 68 َٰهِـُۧم َرب  ا ََٰهَٰذَ  قَاَل إِبَۡر ا َءاِمن  ا بََِلً
ۡهلَُهۥ ِمَن ٱثلذَمَرَِٰت 

َ
ۡن َءاَمَن ِمۡنُهم مَ َوٱۡرُزۡق أ

ِ َوٱۡۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۚ قَاَل  َوَمن َكَفَر  بِٱَّللذ
ۡضَطر  

َ
َمت ُِعُهۥ قَلِيل  ُثمذ أ

ُ
ۥٓ إَِلَٰ َعَذاِب فَأ هُ

 حمتجحتجحتجحسَرةِ اآلية ابلَقَ حجس ىجسٱنلذارِِۖ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصۡيُ 

 }إبراهيم{ إبثبات الياء بني اهلاء
 وامليم.

بغري ايء يف  مصاحف العراق 
والشام واختلفت الرواية عن ابقي 

 املصاحف 
 
 

-،323-322]املقنع 
، خمتصر 537-538

-205\2التبيني 
، انظر خلف 206

 [124البقرة: 

العمل عند املغاربة 
ابإلثبات واملشارقة 

 ابحلذف.
. 
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اِعَد ِمَن ٱبۡلَۡيِت إِبَۡرَٰهِـُۧم ٱۡلَقوَ ِإَوۡذ يَۡرَفُع حمس 69
مِ ِإَوَۡسَمَٰعِيُل َربذَنا َتَقبذۡل ِمنذ  نَت ٱلسذ

َ
ٓ  إِنذَك أ يُع ا

 خمتجحتجحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسٱۡلَعلِيمُ 

 }إبراهيم{ إبثبات الياء بني اهلاء
 وامليم.

بغري ايء يف  مصاحف العراق 
والشام واختلفت الرواية عن ابقي 

 املصاحف 
 
 

-،323-322ملقنع ]ا
، خمتصر 537-538

-205\2التبيني 
، انظر خلف 206

 [124البقرة: 

العمل عند املغاربة 
ابإلثبات واملشارقة 

 ابحلذف.
. 

َٰهِ حمس 70 ِلذةِ إِبَۡر ـَۧم إَِلذ َمن َوَمن يَۡرَغُب َعن م 
ۡنَيا  ََسفَِه َنۡفَسُهۚۥْ َولََقِد ٱۡصَطَفۡيَنَٰ  ُه ِِف ٱِل 

َٰ ِإَونذُهۥ ِِف  ابلََقَرةِ حجس ىجسلِِحنيَ ٱٓأۡلِخَرةِ لَِمَن ٱلصذ
 مجتمحتجحتجحساآلية 

 }إبراهيم{ إبثبات الياء بني اهلاء
 وامليم.

بغري ايء يف  مصاحف العراق 
والشام واختلفت الرواية عن ابقي 

 املصاحف 
 
 

-،323-322]املقنع 
، خمتصر 537-538

-205\2التبيني 
، انظر خلف 206

 [124البقرة: 

املغاربة العمل عند 
ابإلثبات واملشارقة 

 ابحلذف.
. 

َٰ بَِهآ إِبَۡرَٰهِـُۧم بَنِيهِ حمس 71 ََٰبِّنذ إِنذ  َوَوَّصذ  َوَيۡعُقوُب َي
ِيَن فََل  َ ٱۡصَطََفَٰ َلُكُم ٱِل  َتُموُتنذ إَِلذ  ٱَّللذ

ۡسلُِمونَ  نُتم م 
َ
 جحتمحتجحتجحس ابلََقَرةِ اآليةحجس ىجسَوأ

}وأوصى{  اختلفت مصاحف 
 فبعضها ابأللف بنياألمصار يف رمسه 

 الواوين صورة اهلمزة، وبعضها برتك
 األلف.

يف مصاحف أهل احلجاز والشام 
ابأللف، ويف غريها برتك األلف. 
واختلفوا يف النقل عن مصحف 
عثمان رضي هللا عنه فرواية أيب 

عبيد عنه ابأللف، ورواية كل من 
 خالد بن إايس وأسيد بغري ألف.

، 594-571]املقنع 
بيني خمتصر الت

2\210-211 ،
،  55العقيلة البيت

-139-138الوسيلة 
، هجاء مصاحف 140

، املصاحف 97 األمصار
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)بتحقيق حممد بن عبده، 
دار الفاروق احلديثة ص 

139 ] 
 }إبراهيم{ إبثبات الياء بني اهلاء 72

 وامليم.
بغري ايء يف  مصاحف العراق 

والشام واختلفت الرواية عن ابقي 
 املصاحف 

 
 

-،323-322]املقنع 
، خمتصر 537-538

-205\2التبيني 
، انظر خلف 206

 [124البقرة: 

العمل عند املغاربة 
ابإلثبات واملشارقة 

 ابحلذف.
. 

ۡم ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ َحَُضَ يَ حمس 73
َ
ۡعُقوَب ٱلَۡمۡوُت أ

ۢن َبۡعِديِۖ قَالُواْ إِۡذ قَاَل بِلَنِيهِ َما َتۡعُبُدوَن مِ 
ِ َنۡعُبُد  َٰهِـَۧم إَِلََٰهَك ِإَوَلََٰه َءابَآئ َك إِبَۡر

ا َوَٰ  ا َوََنُۡن ُهََلُۥ ِإَوَۡسَمَٰعِيَل ِإَوَۡسَحََٰق إَِلَٰه  ِحد 
 محتمحتجحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسُمۡسلُِمونَ 

امليم و }إبرهيم{ إبثبات الياء بني اهلاء 
يف بعض املصاحف وحذفها يف 

 أخرى.

بغري ايء يف  مصاحف العراق 
والشام واختلفت الرواية عن ابقي 

 املصاحف 
 
 

-،323-322]املقنع 
، خمتصر 537-538

-205\2التبيني 
، انظر خلف 206

 [124البقرة: 

العمل عند املغاربة 
ابإلثبات واملشارقة 

 ابحلذف.
. 

 }إبراهيم{ ويف احلرف نفسه اختلفوا 74
ن نّص ابيف رسم ألفه وترك رمسه؛ فقد 

املقسم دون سواه على إثبات األلف 
 يف خصوص هذا املوضع.

املصحف الشامي الذي ينقل من 
 السخاوي برتك رسم األلف.

  [254]الوسيلة 
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}إمساعيل{ اختلفوا يف رسم ألفه  75
ن وترك رمسه، وقد نّص ابن املقسم دو 

سواه على إثبات األلف يف خصوص 
 هذا املوضع.

ينقل من املصحف الشامي الذي 
 السخاوي برتك رسم األلف.

  [254]الوسيلة 

}إسحاق{ اختلفوا يف رسم ألفه  76
ن وترك رمسه، وقد نّص ابن املقسم دو 

سواه على إثبات األلف يف خصوص 
 هذا املوضع.

املصحف الشامي الذي ينقل من 
 السخاوي برتك رسم األلف.

  [254]الوسيلة 

ۡو نََصَٰرَ َوقَالُواْ ُكونُواْ ُهوًدا حمس 77
َ
ْۗۡ قُۡل أ ىَٰ َتۡهَتُدوا

ا  وَ  َٰهِـَۧم َحنِيف  َما َكَن ِمَن بَۡل ِملذَة إِبَۡر
 جمتمحتجحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسٱلُۡمّۡشِكنِيَ 

 }إبراهيم{ إبثبات الياء بني اهلاء
 وامليم.

بغري ايء يف  مصاحف العراق 
والشام واختلفت الرواية عن ابقي 

 املصاحف 
 
 

-،323-322]املقنع 
، خمتصر 537-538

-205\2التبيني 
، انظر خلف 206

 [124البقرة: 

العمل عند املغاربة 
ابإلثبات واملشارقة 

 ابحلذف.
. 

نزَِل حمس 78
ُ
نزَِل إَِۡلَۡنا َوَمآ أ

ُ
ِ َوَمآ أ قُولُٓواْ َءاَمنذا بِٱَّللذ

َٰهِـَۧم ِإَوَۡسَمَٰعِيَل ِإَوَۡسَحََٰق َوَيۡعُقوَب  إَِلى إِبَۡر
وِِتَ ُموََسَٰ وَِعيََسَٰ َوَمآ 

ُ
َۡسَباِط َوَمآ أ

َ
َوٱۡۡل

 }إبراهيم{ إبثبات الياء بني اهلاء
 وامليم.

بغري ايء يف  مصاحف العراق 
والشام واختلفت الرواية عن ابقي 

 املصاحف 
 

-،323-322]املقنع 
، خمتصر 537-538

-205\2التبيني 
، انظر خلف 206

املغاربة العمل عند 
ابإلثبات واملشارقة 

 ابحلذف.
. 
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َحٖد 
َ
ُِق بنَۡيَ أ ب ِهِۡم ََل ُنَفر  وِِتَ ٱنلذبِي وَن ِمن رذ

ُ
أ
ِنۡ   حمتمحتجحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسُهۡم َوََنُۡن ُهََلُۥ ُمۡسلُِمونَ م 

 [124البقرة:  

 79 
80 

 

ِ وَ حمس وَنَنا ِِف ٱَّللذ ُِتَآج 
َ
 ُهَو َرب َنا َوَرب ُكمۡ قُۡل أ

ۡعَمَٰ 
َ
ۡعَمَٰلَُنا َولَُكۡم أ

َ
لُُكۡم َوََنُۡن ُهََلُۥ َونَلَآ أ

 حمجمحتجحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسُُمۡلُِصونَ 

 }أعمالنا...أعمالكم{ نّص أبو داود
بعد امليم كيف ما على حذف األلف 

وحيث ما وقعت هذه املادة، وسكت 
 عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\213]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

َٰهِـَۧم ِإَوحمس 81 ۡم َتُقولُوَن إِنذ إِبَۡر
َ
َۡسَمَٰعِيَل أ

َۡسَباَط 
َ
ۡو  ِإَوَۡسَحََٰق َوَيۡعُقوَب َوٱۡۡل

َ
َكنُواْ ُهوًدا أ

مِ نََصَٰرَ 
َ
ۡعلَُم أ

َ
نُتۡم أ

َ
ۗۡ قُۡل َءأ ۡظلَ ىَٰ

َ
ۗۡ َوَمۡن أ ُ ُم  ٱَّللذ

ن َكَتَم َشَهََٰدةً ِعنَدهُۥ ِمَن  ُ ٱِممذ ِۗۡ َوَما ٱَّللذ َّللذ
ا َتۡعَملُونَ   مجتمختجحتجحسةِ اآلية ابلََقرَ حجس ىجسبَِغَٰفٍِل َعمذ

 }إبراهيم{ إبثبات الياء بني اهلاء
 وامليم.

بغري ايء يف  مصاحف العراق 
والشام واختلفت الرواية عن ابقي 

 املصاحف 
 
 

-،323-322]املقنع 
، خمتصر 537-538

-205\2التبيني 
، انظر خلف 206

 [124البقرة: 

العمل عند املغاربة 
ابإلثبات واملشارقة 

 ابحلذف.
. 

}شهادة{ نّص أبو داود على حذف  82
 األلف بعد اهلاء يف هذا احلرف حيث
 ما وكيفما وقع، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\213-3\463] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
}بغافل{ نّص أبو داود على حذف  83

األلف بعد الغني، وسكت عنه 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\164]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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َفَهآُء ِمَن ٱنلذاِس حمس 84 َُٰهۡم  ََسَيُقوُل ٱلس  َما َولذى
ِ َعن قِۡبلَتِِهُم ٱلذِِت َكنُواْ َعلَ  ذ ِ ْۚ قُل َّلل  ۡيَها

يََشآُء إَِلَٰ  ٱلَۡمّۡشُِق َوٱلَۡمۡغرُِبْۚ َيۡهِدي َمن
ۡسَتِقيمٖ   جحتمختجحتجحس ابلََقَرةِ اآليةحجس ىجسِصَرَٰٖط م 

}صراط{ نّص أبو داود على 
ثبات األلف اختالف املصاحف يف إ

بعد الراء وحذفه حيث ما وكيف ما 
ذ له  وقع، وسكت عنه الداين، فُأخِّ

 ابإلثبات إعماال ملفهوم سكوته.

-55\2]خمتصر التبيني  
56] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

املصاحف ابحلذف وهو  
 اختار أيب داود. 

َفَهآُء ِمَن ٱنلذاِس حمس 85 َُٰهمۡ  ََسَيُقوُل ٱلس   َما َولذى
ِ َعن قِۡبلَتِِهُم ٱلذِِت َكنُواْ َعلَ  ذ ِ ْۚ قُل َّلل  ۡيَها

يََشآُء إَِلَٰ  ٱلَۡمّۡشُِق َوٱلَۡمۡغرُِبْۚ َيۡهِدي َمن
ۡسَتِقيمٖ   جحتمختجحتجحس ابلََقَرةِ اآليةحجس ىجسِصَرَٰٖط م 

}إميانكم{ نّص أبو داود على حذف 
ث األلف بعد امليم يف هذه املادة حي

ما وكيف ما وقعت، وسكت عنها 
 .الداين

]خمتصر التبيني  
2\184] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

َمآءِِۖ قَۡد نََرىَٰ َتَقل َب وَۡجِهَك ِِف ٱلحمس 86 سذ
َٰهَ  َنذَك قِۡبلَة  تَۡرَضى ِ ِ وَۡجَهَك َشۡطرَ فَلَُنَوۡل  ْۚ فََول   ا

نُتۡم فََول واْ ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡلََراِمِۚ وََحۡيُث َما كُ 
ِي ۗۥۡ ِإَونذ ٱَّلذ وتُواْ وُُجوَهُكۡم َشۡطَرهُ

ُ
َن أ

نذُه ٱۡلَۡ 
َ
ب ِِهۡمۗۡ َومَ ٱۡلِكَتََٰب َۡلَۡعلَُموَن أ ا ق  ِمن رذ

ا َيۡعَملُونَ  ُ بَِغَٰفٍِل َعمذ  مختمختجحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسٱَّللذ

}بغافل{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد الغني، وسكت عنه 

 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\164]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ِ وَۡجهَ حمس 87 َك َشۡطَر َوِمۡن َحۡيُث َخرَۡجَت فََول 
ب َِكۗۡ َومَ ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡلََراِمِۖ ِإَونذُهۥ لَلۡ  ا َحق  ِمن رذ
ا َتۡعَملُونَ  ُ بَِغَٰفٍِل َعمذ  حمجمختجحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسٱَّللذ

}بغافل{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد الغني، وسكت عنه 

]خمتصر التبيني  
2\164]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 
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 املصاحف ابحلذف. الداين.
َِن ٱلَۡ حمس 88 ءٖ م  ۡوِف َوٱۡۡلُوِع َونَلَۡبلَُونذُكم بََِشۡ

نفُ 
َ
َِٰل َوٱۡۡل ۡمَو

َ
َِن ٱۡۡل ِس َوٱثلذَمَرَِٰتِۗ َوَنۡقٖص م 
ََِٰبِينَ  ِ ٱلصذ ِ  جمتجمتجحتجحسآلية ابلََقَرةِ احجس ىجسَوبَّش 

}األموال{ حبذف األلف بعد الواو،  
كيف ما وحيث ما وقع، وسكت 

 عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\227] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
َفا َوٱلَۡمۡرَوةَ ِمن َشعَ حمس 89 ِ  َفَمۡن إِنذ ٱلصذ آئِرِ ٱَّللذ

وِ ٱۡعَتَمَر فََل جُ 
َ
ن َحجذ ٱبۡلَۡيَت أ

َ
َناَح َعلَۡيهِ أ

َع خَ  ْۚ َوَمن َتَطوذ وذَف بِِهَما َ َيطذ ا فَإِنذ ٱَّللذ ۡۡي 
 حمججمتجحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسَشاكٌِر َعلِيمٌ 

}شعـــــئر{سكت أبو داود عن هذا 
املوضع، ونّص على نظائره ابحلذف، 
وأطلق احلذف البلنسي، والسيوطي 

مل و وزن منتهى اجلموع )فعائل(،  ألنّه
 يتعرض له الداين مطلقا.

]خمتصر التبيني  
، اإلتقان 432\3
6\2205] 

رمست ابإلثبات مطلقا يف 
مصحف اجلماهريية، 
وابحلذف مطلقا يف 
املصاحف املغربية، 

وابإلثبات يف موضع 
البقرة خاصة يف 

 املصاحف املشرقية.
ٓ إِ ِإَوَلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد   حمس 90 َلََٰه إَِلذ ُهَو َلذ

 محتحمتجحتجحسآلية ابلََقَرةِ احجس ىجسٱلرذۡحَمَُٰن ٱلرذِحيمُ 

}واحد{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد الواو حيث ما وكيف ما 

 وقع، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\146]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
 حمس 91

َ
أ ة  َفَنَتََبذ نذ نَلَا َكرذ

َ
َبُعواْ لَۡو أ ِيَن ٱتذ َوقَاَل ٱَّلذ

 ُ ۗۡ َكَذَٰلَِك يُرِيِهُم ٱَّللذ ِمۡنُهۡم َكَما تَََبذُءواْ ِمنذا
}أعماهلم{ نّص أبو داود على 

حذف األلف بعد امليم كيف ما 
وحيث ما وقعت هذه املادة، وسكت 

]خمتصر التبيني  
2\213]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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ۡعَمَٰلَُهۡم َحَسَرٍَٰت َعلَۡيِهۡم  َوَما ُهم بَِخَٰرِِجنَي 
َ
أ

 خمتحمتجحتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسِمَن ٱنلذارِ 

 عنها الداين.

ن تَُول واْ وُُجوحمس 92
َ
َهُكۡم قِبََل لذۡيَس ٱلَِۡبذ أ

لَِۡبذ َمۡن َءاَمَن َوَلَِٰكنذ ٱٱلَۡمّۡشِِق َوٱلَۡمۡغرِِب 
ِ َوٱۡۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوٱلۡمَ  َلىئَِكةِ َوٱۡلِكَتَِٰب بِٱَّللذ

 َٰ  ُحب ِهِۦ َذوِي َوٱنلذبِي ِـَۧن َوَءاَِت ٱلَۡماَل لََعَ
بِيِل ٱۡلُقۡرََبَٰ َوٱۡۡلََتَََٰمَٰ َوٱلَۡمَسَٰكِ  نَي َوٱۡبَن ٱلسذ
 
َ
ِقَاِب َوأ آئِلنَِي َوِِف ٱلر  ةَ َوَءاَِت قَاَوٱلسذ لَوَٰ  َم ٱلصذ
ةَ َوٱلُۡموفُوَن بَِعۡهِدهِمۡ  َكوَٰ ْ   ٱلزذ ََٰهُدوا إَِذا َع
ََسآءِ َوٱل

ۡ
ََِٰبِيَن ِِف ٱبۡلَأ آءِ وَِحنَي َوٱلصذ ذ ُضذ

ِيَن َصدَ  ْوَلىئَِك ٱَّلذ
ُ
ِسِۗ أ

ۡ
ْوَلىئَِك هُ ٱبۡلَأ

ُ
ْ  َوأ ُم قُوا

  خمتخمتجحتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسٱلُۡمتذُقونَ 

أبو داود ابحلذف  }عاهدوا{ رواه
 حيثما وكيفما وقع، ومل يرو الداين

 100احلذف إالّ يف موضعي البقرة 
 .10والفتح 

 ما يوجب اخلالف يف غريمها.

]خمتصر التبيني  
2\187 ،3\610-

- 174، املقنع 632
207] 

مصحف اجلماهريية 
ابحلذف يف موضعي 

 10، والفتح 100البقرة 
وابقي املواضع ابإلثبات 
إعمااًل ملذهب الداين، 

وابقي املصاحف 
 ابحلذف مطلقا.

ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب عَ حمس 93 َها ٱَّلذ ي 
َ
أ لَۡيُكُم ٱلِۡقَصاُص ِِف َيى

ِ َوٱلَۡعۡبدُ    ٱلَۡقۡتََلِۖ ٱۡۡلُر  بِٱۡۡلُر 
ُ
نََثَٰ بِٱۡۡل

ُ
ِۚ بِٱلَۡعۡبِد َوٱۡۡل نََثَٰ

 
َ
ء  فَٱَفَمۡن ُعَِفَ ُهََلُۥ ِمۡن أ َِباُعۢ بِٱلَۡمۡعُروِف ِخيهِ ََشۡ ت 

َٰلَِك َُتۡ  ٖنِۗ ََٰذ َدآٌء إَِۡلۡهِ بِإِۡحَسَٰ
َ
ب ُِكۡم َوأ ِن رذ فِيف  م 

َٰلَِك  ۗۡ َفَمِن ٱۡعَتَدىَٰ َبۡعَد ََٰذ ِۡلم   َورَۡۡحَة 
َ
 ىجسفَلَُهۥ َعَذاٌب أ

 حمجخمتجحتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس

 }إبحسان{ نّص أبو داود  ابتداء من
  -مطلقا –والبلنسي  -ذا املوضعه-

على حذف األلف بعد السني، 
[ وسكت عنه 83]انظر البقرة 

 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\244] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

 قال الرجراجي:]خمتصر التبيني نّص الداين أّّنا يف املصاحف }حياة{ ابأللف على اللفظ إذا جاء  94
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 حمس
ُ
أ ة  َيى ْوِِل َولَُكۡم ِِف ٱۡلقَِصاِص َحَيوَٰ

ۡلَبَٰبِ 
َ
  حمجخمتجحتجحس بلََقَرةِ اآلية احجس ىجسلََعلذُكۡم َتتذُقونَ  ٱۡۡل
 

منّكرا حيثما وقع. ذكر اخلالف 
 الداين وسكت عنه أبو داود.

العراقية ابلواو، ما يفهم منه أّّنا يف 
 غريها ابأللف.

 شهوُر.والواُو يف املـَُنكرِّ امل [185\2
 ورمسـُه أبلفٍّ مهجوُر.

]هامش خمتصر التبيني 
2\185] 

}االلباب{ نّص أبو داود على  95
حذف األلف بني الباءين، وسكت 

 عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\245]... 

مصحف اجلماهريية 
 ابإلثبات وغريه ابحلذف.

َحَدكُ ُكتَِب َعَلۡيُكۡم إَِذا َحَُضَ حمس 97
َ
ُم أ
ا ٱلۡوَِصيذ  يِۡن ٱلَۡمۡوُت إِن تََرَك َخۡۡيً َِِٰلَ ُة لِۡلَو
ۡقَربنَِي بِٱلَۡمۡعُروِفِۖ َحق  

َ
 ىجسا لََعَ ٱلُۡمتذقِنيَ َوٱۡۡل
 مجتحمججحتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس

}وللوالدين{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الواو يف هذا 
احلرف "كيف ما ورد يف مجيع 

 الداين.القرآن"، وسكت عنه 

]خمتصر التبيني  
2\172] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

98 
99 

فَُث إَِلَٰ حمس َياِم ٱلرذ ِ ِحلذ لَُكۡم َۡلۡلََة ٱلص 
ُ
أ

نُتۡم بِلَاس  
َ
نَِسآئُِكۡمْۚ ُهنذ بِلَاس  لذُكۡم َوأ

نذُكۡم ُكنُتۡم َُتَۡتانُوَن 
َ
ُ أ ۗۡ َعلَِم ٱَّللذ ذُهنذ ل

نُفَسُكۡم َفَتاَب َعلَۡيُكۡم وََعَفا َعنُكۡم  
َ
أ

وُهنذ َوٱۡبَتُغواْ َما كَ  ُ فَٱۡلَٰٔـَن َبَِّٰشُ َتَب ٱَّللذ
َ لَُكُم  َٰ يَتََبنيذ ُبواْ َحِتذ لَُكۡمْۚ َوُُكُواْ َوٱۡشَ
َۡسَودِ ِمَن 

َ
ۡبَيُض ِمَن ٱۡلَۡيِط ٱۡۡل

َ
ٱۡلَۡيُط ٱۡۡل

}ابشروهن...تباشروهّن{ نّص أبو 
داود على احلذف، ومل يتعّرض هلما 

 الداين فأخذ له بعضهم ابإلثبات.

]خمتصر التبيني )األصل  
 [250\2واهلامش( 

جرى املصحف اللييب 
على اإلثبات إعماال 

ملنهجه يف األخذ مبفهوم 
 سكوت الداين.
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ِۡلِۚ َوََل  َياَم إَِل ٱۡلذ ِ واْ ٱلص  تِم 
َ
ٱۡلَفۡجرِِۖ ُثمذ أ

َِٰكُفوَن ِِف ٱلَۡمَسَِٰجِدِۗ  نُتۡم َع
َ
وُهنذ َوأ تَُبَِّٰشُ
ُ تِۡلَك ُحُدوُد  ِ ۗۡ َكَذَٰلَِك ُيَبني  ِ فََل َتۡقَرُبوَها ٱَّللذ

َٰتِهِۦ لِلنذاِس لََعلذُهۡم َيتذُقونَ  ُ َءاَي ابلََقَرةِ حجس ىجسٱَّللذ
  خمتحمججحتجحس اآلية 

َٰلَُكم بَۡينَ حمس 100 ۡمَو
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
ُكم بِٱۡلَبَِٰطِل َوََل تَأ

ِم ِۡلَ  ِنۡ َوتُۡدلُواْ بَِهآ إَِل ٱۡۡلَُّكذ ا م  ُكلُواْ فَرِيق 
ۡ
 أ
نتُ 
َ
ثِۡم َوأ َِٰل ٱنلذاِس بِٱۡۡلِ ۡمَو

َ
ةِ ابلََقرَ حجس ىجسَتۡعلَُمونَ ۡم أ

 حمجحمججحتجحس اآلية 

}ابطل{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بني الباء والطاء، حيث ما 
وكيف ما وقع، ووافقه الداين على 

 16وهود  139موضعي األعراف
ذ له ابإلثبا ت وسكت عن الباقي فُأخِّ

خاصة وأنّه على صيغة )فاعل( 
 املوجبة عنده لإلثبات.

]خمتصر التبيني  
، املقنع 134\2

184-187] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات يف غري موضعي 

األعراف وهود، وابقي 
املصاحف ابحلذف 

 مطلقا.

}أموال{ حبذف األلف بعد الواو،   101
كيف ما وحيث ما وقع، وسكت 

 عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\227] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
َٰقِيُت حمس 102 هِلذةِِۖ قُۡل ِِهَ َمَو

َ
۞ يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱۡۡل

تُواْ ٱبۡلُُيوَت 
ۡ
ن تَأ

َ
ۗۡ َولَۡيَس ٱلَِۡب  بِأ لِلنذاِس َوٱۡۡلَج ِ

تُواْ 
ۡ
ِۗ َوأ ِمن ُظُهورَِها َوَلَِٰكنذ ٱلَِۡبذ َمِن ٱتذَقَٰ

}أبواهبا{ابإلثبات. نّص أبو داود 
على احلذف يف لفظ )أبواب( حيث 

]خمتصر التبيني  
2\267] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 
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َ لََعلذُكۡم  ْۚ َوٱتذُقواْ ٱَّللذ َٰبَِها بَۡو
َ
ٱبۡلُُيوَت ِمۡن أ

 حمجحمججحتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسنَ ُتۡفلُِحو

ما وكيف ما وقع، وسكت عنه 
ذ له  ابإلثبات ألجل  الداين؛  فأخِّ

 سكوته.

 املصاحف ابحلذف.

103 
104 

َٰتِلُواْ ِِف حمس ِ َوَق ِ ٱَّلذ يَن يَُقَٰتِلُونَُكۡم ََسبِيِل ٱَّللذ
َ ََل  ْْۚ إِنذ ٱَّللذ  ىجسب  ٱلُۡمۡعَتِدينَ َُيِ َوََل َتۡعَتُدٓوا

 مجتحمججحتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس

}وقاتلوا{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد القاف يف مجيع أفعال 

القتال، ووافقه الداين يف مثانية 
مواضع، وسكت عن الباقي. املواضع 

 اتفقا على احلذف فيها هي: اليت
، 191أربعة يف البقرة ثالثة يف اآلية

، واألربعة 193وموضع يف اآلية: 
، والنساء 195الباقية يف آل عمران 

 .4، وحممد 31، واحلج 90

]خمتصر التبيني  
2\252 ،336 ...

، 178، 177املقنع 
180 ،194 ،207 ،
506] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات فيما سكت 
عنه الداين وغريها من 

املواضع ابحلذف، وابقي 
املصاحف ابحلذف 

 مطلقا. 

َٰ ََل تَُكوَن فِ حمس 105 َٰتِلُوُهۡم َحِتذ ۡتَنة  َوَيُكوَن َوَق
ِ  فَإِِن ٱنَتَهۡواْ فَ  ِيُن َّلِلذ  َل ُعۡدَوََٰن إَِلذ لََعَ ٱِل 

َٰلِِمنيَ   محتحمججحتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسٱلظذ

 

}عدوان{ نّص أبو داود على 
احلذف، وسكت الداين عن لفظه، 

جب لكّنه مندرج يف وزن )فُعالن( املو 
 لإلثبات

]خمتصر التبيني  
، املقنع 177-400\2

360] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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ْۚ َفمَ حمس 106 ۡعلُوَمَٰت  ۡشُهر  مذ
َ
فََرَض فِيِهنذ ن ٱۡۡلَج  أ

ََل ِجَداَل ِِف ٱۡۡلَجذ فََل َرفََث َوََل فُُسوَق وَ 
واْ ِمۡن َخۡۡيٖ 

ۗۡ َوَما َتۡفَعلُ ۗۡ ٱۡۡلَج ِ ُ  َيۡعلَۡمُه ٱَّللذ
ادِ  ُدواْ فَإِنذ َخۡۡيَ ٱلزذ ٱۡلذۡقَوىَٰ  َوٱتذُقوِن  َوتََزوذ

ۡلَبَٰبِ 
َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
أ  خمتحمججحتجحس آلية اابلََقَرةِ حجس ىجسَيى

نّص أبو داود على }االلباب{ 
حذف األلف بني الباءين، وسكت 

 عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\245-256]... 

مصحف اجلماهريية 
 ابإلثبات وغريه ابحلذف.

َنَِٰسَكُكۡم فَٱذۡ حمس 107 َ فَإَِذا قََضۡيُتم مذ ُكُرواْ ٱَّللذ
َشدذ 
َ
ۡو أ
َ
اۗۡ فَِمَن َكِذۡكرُِكۡم َءابَآَءُكۡم أ  ذِۡكر 

ۡنَيا َوَما َيُقوُل َربذَنآ َءاتِنَ ٱنلذاِس َمن  ا ِِف ٱِل 
  مجتمجتجحتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسُهََلُۥ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمۡن َخَلَٰقٖ 

}مناسككم{ نّص أبو داود على 
 حذف األلف، وسكت عنه الداين. 

]خمتصر التبيني  
2\257] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف. 
داود على حذف  }خالق{ نّص أبو 108

األلف املعانق لالم يف هذا احلرف 
 حيث ما وقع، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\190-3\463] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
تَِيهُ حمس 109

ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ ُ ِِف ُظلَٖل َهۡل يَنُظُروَن إَِلذ ُم ٱَّللذ

َِن ٱۡلَغَماِم َوٱلَۡمَلىئَِكُة  ْۚ ِإَوَل َوقُ م  ۡمُر
َ
ِِضَ ٱۡۡل

ُمورُ 
ُ
ِ تُۡرَجُع ٱۡۡل  ُّمجتجحتجحتجحس ةِ اآلية ابلََقرَ حجس ىجسٱَّللذ

}الغمام{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بني امليمني يف موضع األعراف 

، وسكت عن  موضعي البقرة 160
فلم يتعرض هلما ،  إالّ أّن تلميذه 

البلنسي أطلق احلذف يف املنصف، 
احلرف كّله  وسكت الداين عن هذا 

]خمتصر التبيني  
3\578-579] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات مطلقا إعماال 

لسكوت الداين، 
واملصاحف املغربية 

ابحلذف مطلقا إعماال 
لنص البلنسي، وأخذت 
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املصاحف املشرقية  فلم يتعرض له.
ابإلثبات يف موضعي 

البقرة وابحلذف يف 
 األعراف والفرقان.

ىءِيَل َكۡم َءاَتيۡ ََسۡل بَِّنٓ حمس 110 ِۡن َءايَة  إَِۡسَر  َنَُٰهم م 
 ِ ۡل نِۡعَمَة ٱَّللذ ِ  ِمۢن َبۡعِد َما بَي َِنةِٖۗ َوَمن ُيَبد 
َ َشِديُد ٱلۡ  ابلََقَرةِ حجس ىجسعَِقاِب َجآَءتُۡه فَإِنذ ٱَّللذ

 جحتجحتجحتجحس اآلية 
 

}إسراءيل{ نّص الشيخان على 
 اختالف املصاحف يف إثبات األلف.

صاحف إبثبات قال الداين أكثر امل
األلف ويف بعض املصاحف املدنية 

 والعراقية العتيقة حبذفه.

، خمتصر 262]املقنع 
-114\2التبيني 
، هجاء مصاحف 115

 [78األمصار 

اختار أبو داود احلذف. 
وظاهر اختيار الداين 

اإلثبات لئال جيتمع يف 
الكلمة حذفان حذف 

األلف وحذف الياء 
صورة اهلمزة، وابإلثبات 

 املصحف اللييب.أخذ 
ُ حمسٱ 111 ة  َوَِٰحَدة  َفَبَعَث ٱَّللذ مذ

ُ
َكَن ٱنلذاُس أ

نَزَل َمَعُهُم 
َ
ِيَن َوُمنِذرِيَن َوأ ِ ٱنلذبِي ِـَۧن ُمبَّش 

ِ ِۡلَۡحُكَم بنَۡيَ ٱنلذاِس فِيَما  ٱۡلِكَتََٰب بِٱۡۡلَق 
ِيَن  ٱۡخَتلَُفواْ فِيهِِۚ َوَما ٱۡخَتلََف فِيهِ إَِلذ ٱَّلذ

وتُوهُ ِمۢن َبۡعِد َما َجآءَ 
ُ
ۡتُهُم ٱبۡلَي َِنَُٰت َبۡغَيۢا أ

ِيَن َءاَمُنواْ لَِما ٱۡخَتلَُفواْ  ُ ٱَّلذ بَۡيَنُهۡم  َفَهَدى ٱَّللذ

}صراط{ نّص أبو داود على 
 إثبات األلف اختالف املصاحف يف

بعد الراء وحذفه حيث ما وكيف ما 
ذ له  وقع، وسكت عنه الداين، فُأخِّ

 ابإلثبات إعماال ملفهوم سكوته.

-55\2]خمتصر التبيني  
56] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

املصاحف ابحلذف وهو  
 اختيار أيب داود. 
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ُ َيۡهِدي َمن  ۗۦۡ َوٱَّللذ ِ بِإِۡذنِهِ فِيهِ ِمَن ٱۡۡلَق 
ۡسَتِقيمٍ   محتجحتجحتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسيََشآُء إَِلَٰ ِصَرَٰٖط م 

ِنۡ  َمآ يَۡسـ َلُونََك َماَذا يُنفُِقوَن  قُۡل حمس 112 نَفۡقُتم م 
َ
 أ

 ِ ۡقَرب
َ
يِۡن َوٱۡۡل َِِٰلَ نَي َوٱۡۡلََتَََٰمَٰ َخۡۡيٖ فَلِۡلَو

بِيِلِۗ وَ  َما َتۡفَعلُواْ ِمۡن َوٱلَۡمَسَِٰكنِي َوٱبِۡن ٱلسذ
َ بِهِۦ َعلِيم    جمتجحتجحتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسَخۡۡيٖ فَإِنذ ٱَّللذ

}فللوالدين{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الواو يف هذا 

"كيف ما ورد يف مجيع  احلرف
 القرآن"، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\172] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

113 
 
 
 
 
 
 

ۡهرِ ٱۡۡلَرَ حمس اِم قَِتاٖل فِيهِِۖ يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلشذ
ِ قُۡل قَِتال  فِيهِ َكبِۡي ْۚ َوَصدٌّ عَ  ن ََسبِيِل ٱَّللذ

ۡهلِهِۦبِهِۦ َوٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡلََراَوُكۡفُرۢ 
َ
 ِم ِإَوۡخَراُج أ

ِْۚ َوٱۡلفِ  ۡكََبُ ِعنَد ٱَّللذ
َ
ۡكََبُ ِمَن ِمۡنُه أ

َ
ۡتَنُة أ

َٰ ٱۡلَقۡتِلِۗ َوََل يََزالُوَن يَُقَٰتِلُو نَُكۡم َحِتذ
وُكۡم َعن دِينُِكۡم إِِن ٱَۡسَتَطَٰ  ْْۚ َوَمن يَُرد  ُعوا
ۡت وَُهَو َكفِر  يَۡرتَِدۡد ِمنُكۡم َعن دِينِهِۦ َفَيمُ 
ۡعَمَٰلُُهۡم 

َ
ْوَلىئَِك َحبَِطۡت أ

ُ
ۡنَيا ِِف فَأ  ٱِل 

ۡصَحَُٰب 
َ
ْوَلىئَِك أ

ُ
 ٱنلذارِِۖ ُهۡم فِيَها َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوأ
ونَ   خمتجحتجحتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسَخَِِٰلُ

 }استطاعوا{ إبثبات األلف.
نّص أبو داود على حذف ألفه حيث 

ما وقع. وسكت عنه الداين ومل 
 ض له. يتعرّ 

]خمتصر التبيني  
، مصحف 267\2

، 34اجلماهريية ص: 
303 ،444 ،519] 

مصحف اجلماهريية 
 ابإلثبات وغريه ابحلذف.

}يقاتلونكم{ نّص أبو داود على  114
حذف األلف بعد القاف يف مجيع 

أفعال القتال، ووافقه الداين يف مثانية 
[، وسكت 190مواضع ]انظر البقرة 

]خمتصر التبيني  
2\252 ،336 ...

، 178، 177املقنع 
180 ،194 ،207 ،

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات فيما سكت 
عنه الداين وغريها من 

املواضع ابحلذف، وابقي 
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املصاحف ابحلذف  [606 عن الباقي. 
 مطلقا. 

}أعماهلم{ نّص أبو داود على  115
حذف األلف بعد امليم كيف ما 

وحيث ما وقعت هذه املادة، وسكت 
 عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\213]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ِينَ حمس 116 ِيَن َءاَمُنواْ َوٱَّلذ ْ إِنذ ٱَّلذ   َهاَجُرواْ َوََٰجََٰهُدوا
ْوَلىئَِك يَۡرجُ 

ُ
ِ أ ِْۚ ِِف ََسبِيِل ٱَّللذ وَن رَۡۡحََت ٱَّللذ

ُ َغُفور  رذِحيم    حمججحتجحتجحس اآلية  ابلََقَرةِ حجس ىجسَوٱَّللذ

}جاهدوا{ نصَّ أبو داود على 
 احلذف يف مجيع األفعال املشتقة من

مادة )ج هـ د( حيثما وكيفما  
 وقعت،وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\268]، 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ونََك َعِن ٱۡلَۡمرِ َوٱلۡمَ حمس 117
 قُۡل فِيِهَمآ ۡيِِسِِۖ يَۡسـ َلُ

ۡكََبُ إِثۡم  َكبِۡي  َوَمَنَٰفُِع لِلنذاِس ِإَو
َ
ۡثُمُهَمآ أ

ۗۡ َويَۡسـ َلُونََك َما َذا يُنِفُقوَن  قُِل ِمن نذۡفعِِهَما
 ُ ُ ٱَّللذ ِ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰت  ٱۡلَعۡفَوۗۡ َكَذَٰلَِك ُيَبني 

ُرونَ   حمججحتجحتجحس اآلية  ابلََقَرةِ حجس ىجسلََعلذُكۡم َتَتَفكذ

اها أبو داود ابحلذف }منافع{ رو 
 وسكت عنها الداين. 

]خمتصر التبيني  
2\279] 

العمل على رمسها 
ابحلذف، وأخذ أصحاب 

مصحف اجلماهريية 
 ابإلثبات

ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۗ َويَۡسـ َلُونََك َعِن حمس 118 ِِف ٱِل 
ذُهۡم َخۡۡي   ِإَون  ِۖ قُۡل إِۡصَلح  ل ٱۡۡلََتَََٰمَٰ

}إصلح{ نّص أبو داود يف نظائره 
على احلذف وسكت عن هذا 

]خمتصر التبيني  
2\286 ،418 ،

أخذت املصاحف 
املشرقية ومصحف 
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ُ َيۡعلَُم ٱلُۡمۡفِسَد ُُتَالُِطوُهۡم  َٰنُُكۡمْۚ َوٱَّللذ فَإِۡخَو
ۡعَنَتُكۡمْۚ إِنذ 

َ
ُ َۡل ِمَن ٱلُۡمۡصلِِحِۚ َولَۡو َشآَء ٱَّللذ

َ َعزِيٌز َحِكيم    مجتجحتجحتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسٱَّللذ

املوضع. فأخذ له اخلراز وشراح املورد 
ونص البلنسي على  ابإلثبات.

 احلذف مطلقا. وسكت عنه الداين.

419 ،3\543 ،
544 ،698]... 

اجلماهريية ابإلثبات 
واملصاحف املغربية 

 ابحلذف.
}فإخوانكم{ نّص أبو داود على  119

حذف األلف بعد الواو من هذه 
وقعت،  املادة حيث ما وكيف ما

 وسكت عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\280] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ى َويَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِضِۖ قُۡل حمس 120 ذ 
َ
 ُهَو أ

يِض َوََل فَٱۡعََتِلُواْ ٱلن َِسآَء ِِف ٱلَۡمحِ 
 ِ َٰ َيۡطُهۡرَن  فَإ ۡرَن َتۡقَرُبوُهنذ َحِتذ َذا َتَطهذ

 ْۚ ُ َمَرُكُم ٱَّللذ
َ
تُوُهنذ ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
َ َُيِ فَأ ب   إِنذ ٱَّللذ

ِرِ  َٰبنَِي َوُيِحب  ٱلُۡمَتَطه  ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسينَ ٱۡلذوذ
 جحتجحتجحتجحس 

 }الّتوابني{ نّص أبو داود على حذف
األلف بعد الواو؛ ألنّه مجع صيغة 
فا أو فّعال وكّل ما كان على وزّنا معرّ 

حلذف إاّل منّكرا فهو عنده اب
}جبارين{ أثبت ألفها يف موضعي 

على  املائدة والشعراء. ومل ينص الداين
عي احلذف إالّ يف }أّكـــلون{ يف موض

 املائدة، وسكت عن غريه.

]خمتصر التبيني  
، املقنع 281-317\2

182-183] 

مصحف اجلماهريية 
 ابإلثبات وغريه ابحلذف.
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َ ُعۡرَضة  حمس 121   َوََل ََتَۡعلُواْ ٱَّللذ
َ
ِ ن ۡل 

َ
يَۡمَٰنُِكۡم أ

واْ َوَتتذُقواْ َوتُۡصلُِحواْ  ُ بَ تَََب   نۡيَ ٱنلذاِسِۚ َوٱَّللذ
 مختجحتجحتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسََسِميٌع َعلِيم  

}أميان{ حيث ما وكيف ما وقع، 
نّص أبو داود على احلذف، وسكت 

ذ له ابإلثبات.  عنه الداين، فُأخِّ

]خمتصر التبيني  
2\285]... 

ية مصحف اجلماهري 
ابإلثبات. وبقية 

 املصاحف ابحلذف.
ۡغوِ حمس 122

ُ بِٱللذ يَۡمَٰنُِكۡم َلذ يَُۡؤاِخُذُكُم ٱَّللذ
َ
 ِِفٓ أ

ُلوُبُكۡمۗۡ َوَلَِٰكن يَُۡؤاِخُذُكم بَِما َكَسَبۡت قُ 
ُ َغُفوٌر َحلِيم    جمتجحتجحتجحس اآلية  ابلََقَرةِ حجس ىجسَوٱَّللذ

}أميان{ حيث ما وكيف ما وقع، 
 نّص أبو داود على احلذف، وسكت

ذ له ابإلثبات.  عنه الداين، فُأخِّ

]خمتصر التبيني  
2\285]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات. وبقية 

 املصاحف ابحلذف.
ََٰق َفإِنذ ٱحمس 123 َل َ ََسِميٌع ِإَوۡن َعَزُمواْ ٱلطذ َّللذ

 خمتجحتجحتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسَعلِيم  

}الطالق{ نّص أبو داود على 
احلذف ووافقه البلنسي، وسكت عنه 

 لداين.ا

]خمتصر التبيني  
2\285] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
نحمس 124

َ
بذۡصَن بِأ ََٰثَة َوٱلُۡمَطلذَقَُٰت يَََتَ ُفِسِهنذ ثََل
ن يَ 
َ
ِۚ َوََل ََيِل  لَُهنذ أ ۡكُتۡمَن َما َخلََق قُُروٓءٖ

رَۡحاِمِهنذ إِن ُكنذ 
َ
ُ ِِفٓ أ ِ يُ ٱَّللذ  ۡۡؤِمنذ بِٱَّللذ

ِهِنذ ِِف َوٱۡۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۚ َوُبُعوَۡلُُهنذ  َحق  بَِرد 
َ
  أ
ْۚ وَ  ا َراُدٓواْ إِۡصَلَٰح 

َ
َٰلَِك إِۡن أ ِي ََٰذ لَُهنذ ِمۡثُل ٱَّلذ

ۗۡ َعلَۡيِهنذ بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ َولِلر ِجَ   اِل َعلَۡيِهنذ َدرََجة 
ُ َعزِيٌز َحِكيمٌ   حمججحتجحتجحس آلية اابلََقَرةِ حجس ىجسَوٱَّللذ

بو داود يف نظائره }إصلحا{ نّص أ
على احلذف وسكت عن هذا 

ورد املوضع. فأخذ له اخلراز وشراح امل
ابإلثبات. ونص البلنسي على 

 احلذف مطلقا. وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\286 ،418 ،

419 ،3\543 ،
544 ،698]... 

أخذت املصاحف 
املشرقية ومصحف 

اجلماهريية ابإلثبات 
واملصاحف املغربية 

 ابحلذف.

ۡو حمس 125
َ
تَاِنِۖ فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ َلَُٰق َمرذ ٱلطذ

ُخُذواْ 
ۡ
ن تَأ

َ
ٖنِۗ َوََل ََيِل  لَُكۡم أ تَِۡسِيُحۢ بِإِۡحَسَٰ

}الطالق{ نّص أبو داود على 
احلذف ووافقه البلنسي، وسكت عنه 

]خمتصر التبيني  
2\285] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 
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َلذ يُِقيَما 
َ
ن ََيَاَفآ أ

َ
ٓ أ آ َءاتَۡيُتُموُهنذ َشۡيـ ًا إَِلذ ِممذ

َلذ يُِقيَما ُحُدودَ 
َ
ِ  فَإِۡن ِخۡفُتۡم أ  ُحُدوَد ٱَّللذ

ۗۦۡ  ِ فََل ُجَناَح َعَلۡيِهَما فِيَما ٱۡفَتَدۡت بِهِ ٱَّللذ
ْۚ َوَمن َيَتَعدذ  ِ فََل َتۡعَتُدوَها تِۡلَك ُحُدوُد ٱَّللذ

َٰلُِمونَ  ْوَلىئَِك ُهُم ٱلظذ
ُ
ِ فَأ ابلََقَرةِ حجس ىجسُحُدوَد ٱَّللذ

 حمججحتجحتجحس اآلية 

 املصاحف ابحلذف. الداين.
 }إبحسان{ نّص أبو داود  ابتداء من 126

  -مطلقا –والبلنسي  -ذا املوضعه-
على حذف األلف بعد السني، 

[ وسكت عنه 83]انظر البقرة 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\244] 

مصحف اجلماهريية 
وابقي  ابإلثبات

 املصاحف ابحلذف.

َجلَُهنذ فََل ِإَوَذا َطلذۡقُتُم ٱلن َِسآَء َفَبلَ حمس 127
َ
ۡغَن أ
ۡزَوَٰجَ 

َ
ن يَنِكۡحَن أ

َ
ْ َتۡعُضلُوُهنذ أ ََٰضۡوا  ُهنذ إَِذا تََر

َٰلَِك يُوعَ  ُظ بِهِۦ َمن َكَن بَۡيَنُهم بِٱلَۡمۡعُروِفِۗ ََٰذ
ِ َوٱۡۡلَۡومِ  َٰلُِكۡم  ِمنُكۡم يُۡۡؤِمُن بِٱَّللذ ٱٓأۡلِخرِِۗ ََٰذ
 ُ ْۚ َوٱَّللذ ۡطَهُر

َ
ۡزََكَٰ لَُكۡم َوأ

َ
نُتۡم ََل يَ أ

َ
ۡعلَُم َوأ

 جحتمحتجحتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسَتۡعلَُمونَ 

}تراضوا{ نّص أبو داود على حذف 
ض األلف بني الراء والضاد، ومل يتعر 

 له الداين. 

]خمتصر التبيني  
2\288] 

العمل يف املصحف 
املطبوعة على احلذف، 

خذ  أصحاب وأ
مصحف اجلماهريية 

 ابإلثبات.
}أزواجهّن{ نّص أبو داود على  128

حذف األلف بعد الواو، حيث ما 
وكيف ما وقعت، وسكت عنها 

 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\108] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات ، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

129 
130 

ۡوَلََٰدُهنذ َحۡولَنۡيِ حمس
َ
َُٰت يُۡرِضۡعَن أ َٰلَِد ۞ َوٱۡلَو

ْۚ َولََعَ  ن يُتِمذ ٱلرذَضاَعَة
َ
َراَد أ

َ
ِۖ لَِمۡن أ َكِملَنۡيِ

}أوالدهّن... أوالدكم{ نّص أبو داود 
والبلنسي على حذف األلف بعد 

نسب البلنسي احلذف للمصحف 
 اإلمام.

]خمتصر التبيني 
2\289-518] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 
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ٱلَۡمۡولُودِ ُهََلُۥ رِزُۡقُهنذ َوكِۡسَوُتُهنذ بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ 
ةُۢ  ْۚ ََل تَُضآرذ َوَِِٰلَ ََل تَُكلذُف َنۡفٌس إَِلذ ُوَۡسَعَها

ِۚۦْ َولََعَ ٱلَۡوارِِث  بَِوَِلَِها ُۥ بَِوَِلِه
َوََل َمۡولُود  ُهَلذ

َراَدا فَِصاًَل َعن تََراٖض 
َ
َٰلَِكۗۡ فَإِۡن أ ِمۡثُل ََٰذ

ۗۡ ِإَوۡن  ِۡنُهَما َوتََشاُورٖ فََل ُجَناَح َعلَۡيِهَما م 
ۡوَلََٰدُكۡم فََل ُجَناَح 

َ
ن تَۡسََتِۡضُعٓواْ أ

َ
ۡم أ َردت 

َ
أ

آ َءاتَۡيُتم بِٱلَۡمۡعُروِفِۗ َعلَۡيُكۡم إَِذا ََسلذۡمُتم مذ 
َ بَِما َتۡعَملُوَن  نذ ٱَّللذ

َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َوٱتذُقواْ ٱَّللذ

 محتمحتجحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسبَِصۡي  

 املصاحف ابحلذف. الالم، ومل يتعرض له الداين.
 }الَرضــــــعة{ نّص أبو داود على 131

 23احلذف يف موضع النساء 
وسكت عن هذا املوضع، ونّص 

البلنسي على احلذف يف املوضعني، 
 ومل يتعرض له الداين مطلقا.

]خمتصر التبيني  
2\398] 

اجلماهريية مصاحف 
ابإلثبات إعماال 
لسكوت الداين، 

واملصاحف املغربية 
ابحلذف إعماال لنّص 

البلنسي، وأثبتت 
املصاحف املشرقية األلف 
يف موضع البقرة وحذفته 

 يف موضع الّنساء.
}والدة{ نّص أبو داود على حذف  132

األلف بعد الواو يف هذا احلرف 
"كيف ما ورد يف مجيع القرآن"، 

 عنه الداين.وسكت 

]خمتصر التبيني  
2\172] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
واتفقوا على احلذف يف 

َٰلَِدَُٰت حمس ألنّه مجع  ىجسَوٱۡلَو
 مؤنث سامل.

اختلفت املصاحف يف ]خمتصر التبيني  }يف ما فعلّن{ نّص أبو داود على  133
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ِيَن ُيَتَوفذۡوَن ِمنُكۡم َويَ حمس ا َوٱَّلذ ۡزَوَٰج 
َ
َذُروَن أ

ۡرَبَعةَ 
َ
نُفِسِهنذ أ

َ
بذۡصَن بِأ ۡشُهرٖ يَََتَ

َ
ِ  أ ا  فَإ َذا وََعّۡش 
َجلَُهنذ فََل ُجَناَح َعلَ 

َ
ۡيُكۡم فِيَما بَلَۡغَن أ

نُفِسِهنذ بِٱلَۡمۡعرُ 
َ
ُ بَِما َفَعۡلَن ِِفٓ أ وِفِۗ َوٱَّللذ

 محتجحتجحس مختابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسَتۡعَملُوَن َخبِۡي  
 

إحدى عشر موضعا  [198-197\2 اختالف املصاحف يف وصله وفصله.
، 48هي: هذه، املائدة 

، 165، 145األنعام 
، النور 102األنبياء 

، 146، الشعراء 14
، 3، الزمر 28الروم 
 61، الواقعة 46

}أزواجا{ نّص أبو داود على حذف  134
األلف بعد الواو، حيث ما وكيف ما 

 وقعت، وسكت عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\108] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات ، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
ُم ٱلن َِسآَء َما َلذ ُجَناَح َعَلۡيُكۡم إِن َطلذۡقتُ حمس 135

 َ ۡو َتۡفرُِضواْ ل
َ
وُهنذ أ ْۚ لَۡم َتَمس  ُهنذ فَرِيَضة 

 ٱلُۡمۡقَِتِ َوَمت ُِعوُهنذ لََعَ ٱلُۡموَِسِع قََدرُ 
 هُۥ َولََعَ

ا لََعَ هُۥ َمَتََٰعۢا بِٱلَۡمۡعُروِفِۖ حَ قََدرُ  ق 
 حمتمحتجحتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسٱلُۡمۡحِسننِيَ 

}مُتاسوهّن{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد امليم، وسكت عنه 

 غريه، فيحتمل هلم اإلثبات.

]خمتصر التبيني  
2\290] 

حيتمل ملن رسم مصحفا 
بقراءة املّد )محزة 

والكسائي( أن يثبت 
 األلف.

}متاع{ نّص أبو داود ووافقه  136
البلنسي على حذف األلف بعد 

 .التاء، وسكت  الداين فلم يتعرض له

]خمتصر التبيني  
2\120]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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 حمس 137
َ
وُهنذ ِإَون َطلذۡقُتُموُهنذ ِمن َقۡبِل أ ن َتَمس 

نِۡصُف َما فَرِيَضة  فَ َوقَۡد فََرۡضُتۡم لَُهنذ 
ۡو 
َ
ن َيۡعُفوَن أ

َ
ٓ أ ِي بَِيدِ يَ فََرۡضُتۡم إَِلذ هِۦ ۡعُفَواْ ٱَّلذ

ن َتۡعُفٓواْ 
َ
 ُعۡقَدةُ ٱنل ََِّكِحِۚ َوأ

َ
ْۚ أ ۡقَرُب لِلتذۡقَوىَٰ
َ بَِما إِ َوََل تَنَسُواْ ٱۡلَفۡضَل بَۡيَنُكۡمْۚ  نذ ٱَّللذ

 محتجحتجحس خمتابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسَتۡعَملُوَن بَِصۡيٌ 

اسوهّن{ نّص أبو داود على }متُ 
حذف األلف بعد امليم، وسكت عنه 

 غريه، فيحتمل هلم اإلثبات.

]خمتصر التبيني  
2\290] 

حيتمل ملن رسم مصحفا 
بقراءة املّد )محزة 

والكسائي( أن يثبت 
 األلف.

َِٰت َوٱلصذ حمس 138 لََو ةِ ٱلۡوَُۡسَطيَٰ َحَٰفُِظواْ لََعَ ٱلصذ لَوَٰ
 ِ َٰنِتنِيَ َوقُوُمواْ َّلِلذ  حمجمحتجحتجحس َرةِ اآلية ابلَقَ حجس ىجسَق

}حافظوا{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد احلاء، وسكت 

 عنه الداين. 

]خمتصر التبيني  
2\291] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
ِيَن ُيَتَوفذۡوَن ِمنُكۡم َويَ حمس 139 ا َوٱَّلذ ۡزَوَٰج 

َ
َذُروَن أ

َتًَٰعا إِ َوِصيذة   ۡزَوَِٰجِهم مذ
َ
ِ َل ٱۡۡلَۡوِل َغۡۡيَ ۡل 

َح َعلَۡيُكۡم ِِف إِۡخَراٖجِۚ فَإِۡن َخرَۡجَن فََل ُجَنا
نُفِسِهنذ ِمن مذ 

َ
ُ َما َفَعۡلَن ِِفٓ أ ۡعُروٖفِۗ َوٱَّللذ
 مجتمختجحتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسَعزِيٌز َحِكيم  

سي }متاعا{نّص أبو داود ووافقه البلن
التاء، على حذف األلف بعد 

وسكت  الداين فلم يتعرض له. 
 الداين فلم يتعرض له.

]خمتصر التبيني  
2\120]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

}فيما فعلن{ نّص األئمة على  140
 اختالف املصاحف يف وصله وفصله.

، خمتصر 470]املقنع  
، 198-2/197التبيني 

-23، البديع 292\2
، هجاء مصاحف 24

قال أبو داود: "وكالمها 
حسن" وجرى العمل يف 

املصاحف املطبوعة 
 ابلفصل.
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 [49-48األمصار 
}ألزواجهم{ نّص أبو داود على  141

حذف األلف بعد الواو، حيث ما 
وكيف ما وقعت، وسكت عنها 

 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\108] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات ، وابقي 

 ابحلذف.املصاحف 

ا لََعَ َولِۡلُمَطلذَقَِٰت َمَتَُٰعۢ بِٱلَۡمعۡ حمس 142 ُروِفِۖ َحق 
 ُّجحتمختجحتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسٱلُۡمتذقِنيَ 

}متاع{ نّص أبو داود ووافقه 
البلنسي على حذف األلف بعد 

 .التاء، وسكت  الداين فلم يتعرض له

]خمتصر التبيني  
2\120]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
ِيَن َخرَُجوحمس 143 لَۡم تََر إَِل ٱَّلذ

َ
اْ ِمن دَِيَٰرِهِۡم ۞ أ

لُوٌف َحَذَر ٱلَۡمۡوِت َفَقاَل 
ُ
ُ َوُهۡم أ  لَُهُم ٱَّللذ

 َ ۡحَيَُٰهۡمْۚ إِنذ ٱَّللذ
َ
و فَۡضٍل لََعَ ُموتُواْ ُثمذ أ  ََّلُ

ۡكََثَ ٱنلذاِس 
َ
 ََل ٱنلذاِس َوَلَِٰكنذ أ

 [محتمختجحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسيَۡشُكُرونَ 

}دايرهم{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد الياء حيث ما وقع 

]مضافا إىل الضمري[، وسكت عنه 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\174] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

}أحياهم{ نّص أبو داود على  144
اختالف املصاحف يف إثبات األلف 

 ت.وحذفه. واكتفى الداين بوجه اإلثبا

، خمتصر 440]املقنع  
 -68-67\2التبيني 
292] 

قال أبو داود: وكالمها 
حسن واحلذف أختار 
وال أمنع اإلثبات جمليء 

ذلك كذلك." اهـ 
[2\67-68] 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ختالف املصاحف العثمانية يف الربع األّول من املصحفالفصل الثاين: استقراء وتتبع مواضع ا

 

107 

 

ِ َوٱۡعلَ حمس 145 َٰتِلُواْ ِِف ََسبِيِل ٱَّللذ َ َق نذ ٱَّللذ
َ
ُمٓواْ أ

 مختمختجحتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسََسِميٌع َعلِيم  

}وقاتلوا{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد القاف يف مجيع أفعال 

واضع مالقتال، ووافقه الداين يف مثانية 
[، وسكت عن 190]انظر البقرة 

 الباقي. 

]خمتصر التبيني  
2\252 ،336 ...

، 178، 177املقنع 
180 ،194 ،207 ،
606] 

مصحف اجلماهريية 
سكت ابإلثبات فيما 

عنه الداين وغريها من 
املواضع ابحلذف، وابقي 

املصاحف ابحلذف 
 مطلقا. 

َ حمس 146 ِي ُيۡقرُِض ٱَّللذ ن ذَا ٱَّلذ قَۡرًضا  مذ
ۡض 
َ
ۥٓ أ ا َفُيَضَٰعَِفُهۥ ُهََلُ ْۚ َحَسن  ا َكثَِۡية  َعاف 

ُط ِإَو ُ
ُ َيۡقبُِض َوَيۡبص  َۡلۡهِ َوٱَّللذ

 جمتمختجحتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجستُرَۡجُعونَ 

}فيضاعفه{ أجرى الشاطيب اخلالف 
و يف مجيع أفعال املضاعفة ، ونّص أب

داود على احلذف فقط. وخّص 
الداين واملهدوي هذا املوضع 

 ابخلالف.

مصاحف أهل املدينة ابحلذف كما 
ن عرواه الداين ومن طريقه أبو داود 

 انفع.

]خمتصر التبيني 
، دليل احلريان 293\2

، الوسيلة 72-71ص
، 538 ، املقنع135

هجاء مصاحف األمصار 
 [53، العقيلة البيت71

العمل ابحلذف يف الباب  
 كّله.   

ىءِيَل ِمۢن حمس 147 لَۡم تََر إَِل ٱلَۡمََلِ ِمۢن بَِّنٓ إَِۡسَر
َ
أ

ذُهُم ٱۡبَعۡث نَلَا  ٖ ل َبۡعِد ُموََسى إِۡذ قَالُواْ نِلَِب 
ِ  قَاَل َهۡل َعَسۡيُتۡم  َملَِّك  ن َقَٰتِۡل ِِف ََسبِيِل ٱَّللذ
ْ  قَالُواْ  َلذ تَُقَٰتُِلوا

َ
إِن ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱۡلِقَتاُل أ

ِ َوقَۡد َوَما نَلَ  َلذ نَُقَٰتَِل ِِف ََسبِيِل ٱَّللذ
َ
آ أ

}إسراءيل{ نّص الشيخان على 
 ختالف املصاحف يف إثبات األلف.ا

قال الداين أكثر املصاحف إبثبات 
األلف ويف بعض املصاحف املدنية 

 والعراقية العتيقة حبذفه.

، خمتصر 262]املقنع 
-114\2التبيني 
، هجاء مصاحف 115

 [78األمصار 

اختار أبو داود احلذف. 
وظاهر اختيار الداين 

اإلثبات لئال جيتمع يف 
ف الكلمة حذفان حذ

األلف وحذف الياء 
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ا ُكتَِب  ۡبَنآئَِنا  فَلَمذ
َ
ۡخرِۡجَنا ِمن دَِيَٰرِنَا َوأ

ُ
أ

 ُ ِۡنُهۡمْۚ َوٱَّللذ ذۡواْ إَِلذ قَلِيل  م  َعلَۡيِهُم ٱۡلقَِتاُل تََول
َٰلِِمنيَ   حمتمختجحتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسَعلِيُمۢ بِٱلظذ

 صورة اهلمزة.
148 
149 
150 

و }نقاتل...تقاتلوا...نقاتل{ نّص أب
داود على حذف األلف بعد القاف 

اين يف مجيع أفعال القتال، ووافقه الد
، [190يف مثانية مواضع ]انظر البقرة 

 وسكت عن الباقي. 

]خمتصر التبيني  
2\252 ،336 ...

، 178، 177املقنع 
180 ،194 ،207 ،
606] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات فيما سكت 
عنه الداين وغريها من 

املواضع ابحلذف، وابقي 
املصاحف ابحلذف 

 مطلقا. 
}دايران{ نّص أبو داود على حذف  151

األلف بعد الياء حيث ما وقع 
]مضافا إىل الضمري[، وسكت عنه 

 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\174] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

َ حمس 152  قَۡد َبَعَث لَُكۡم َوقَاَل لَُهۡم نَبِي ُهۡم إِنذ ٱَّللذ
َٰ يَ  ّنذ

َ
ْۚ قَالُٓواْ أ ُكوُن ُهََلُ ٱلُۡمۡلُك َطالُوَت َملَِّك 

َحق  بِٱلُۡمۡلِك 
َ
ِمۡنُه َولَۡم يُۡۡؤَت  َعلَۡيَنا َوََنُۡن أ

َِن ٱلَۡماِلِۚ قَاَل إِنذ  َ ََسَعة  م   ٱۡصَطَفىَُٰه ٱَّللذ
ۡسِمِۖ َعلَۡيُكۡم َوَزاَدهُۥ بَۡسَطة  ِِف ٱلۡ  عِۡلِم َوٱۡۡلِ
 ٓ ُ يُۡۡؤِِت ُمۡلَكُهۥ َمن يََشا ُ َوََِٰسٌع َوٱَّللذ ْۚ َوٱَّللذ ُء

 خمتمختجحتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسَعلِيم  

}طــــلوت{ نّص الشيخان على 
ه إثبات األلف بعد الطاء رغم أعجميت

جه السخاوي و لقّلة دوره، وزاد اإلمام 
 احلذف مكاشفة.

نسب اإلمام السخاوي احلذف 
 للمصحف الشامي.

، خمتصر 260]املقنع 
، 113\2التبيني 

)حتق:  292الوسيلة 
موالي حممد اإلدريسي 

 الطاهري([

 جرى العمل ابإلثبات

مصحف اجلماهريية ]خمتصر التبيني  }واسع{ نّص أبو داود على إثبات  153
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األلف بعد الواو، يف حالة التذكري 
ما وقع،  والتأنيث }واسعة{ حيث

 وسكت عنه الداين.

ابإلثبات إعماال  [522\3، 202\2
لسكوت الداين وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
ا فََصَل َطالُوُت بِٱۡۡلُُنودِ حمس 154 َ  فَلَمذ قَاَل إِنذ ٱَّللذ

ُه فََلۡيَس ُمۡبَتلِيُكم بَِنَهرٖ َفَمن َشَِب ِمنۡ 
ذمۡ  ِ َوَمن ل ٓ إَِلذ َمِن َيۡطَعۡمُه فَإِنذهُ  ِمّن  ِ ۥ ِمّن 

ِۚۦْ فََّشِبُ  يل  واْ ِمۡنُه إَِلذ قَلِ ٱۡغََتََف ُغۡرفََۢة بَِيِده
ا َجاَوَزهُۥ ُهَو وَ  ِۡنُهۡمْۚ فَلَمذ ِيَن َءاَمُنواْ َمعَ م  ُهۥ ٱَّلذ
ِۚۦْ قَالُواْ ََل َطاقََة نَلَا ٱۡۡلَۡوَم ِبَ  الُوَت وَُجُنودِه

ِيَن يَ  نذُهم م  قَاَل ٱَّلذ
َ
ِ َكم ُظن وَن أ َُٰقواْ ٱَّللذ َل

ِن فَِئةٖ قَلِيلٍَة َغلََبۡت فَِئة   ِۗۡ كَ م   ثَِۡيةَۢ بِإِۡذِن ٱَّللذ
ََِٰبِينَ  ُ َمَع ٱلصذ  حمجمختجحتجحس ةِ اآلية ابلََقرَ حجس ىجسَوٱَّللذ

}طــــلوت{ نّص الشيخان على 
ه إثبات األلف بعد الطاء رغم أعجميت

جه و لقّلة دوره، وزاد اإلمام السخاوي 
 احلذف مكاشفة.

نسب اإلمام السخاوي احلذف 
 للمصحف الشامي.

، خمتصر 260]املقنع 
، 113\2التبيني 

)حتق:  292الوسيلة 
موالي حممد اإلدريسي 

 الطاهري([

 جرى العمل ابإلثبات

}جلوت{ نّص الشيخان على إثبات  155
ة األلف بعد الطاء رغم أعجميته لقلّ 

وجه دوره، وزاد اإلمام السخاوي 
 احلذف مكاشفة.

نسب اإلمام السخاوي احلذف 
 للمصحف الشامي.

، خمتصر 260]املقنع 
، 113\2التبيني 

)حتق:  292الوسيلة 
موالي حممد اإلدريسي 

 الطاهري([

 جرى العمل ابإلثبات

ا بََرُزواْ ِۡلَالُوَت وَُجُنوحمس 156 ٓ َولَمذ  دِهِۦ قَالُواْ َربذَنا
ا  ۡفرِۡغ َعلَۡيَنا َصَۡب 

َ
 أ

َ
نَا َوَثب ِۡت أ ۡقَداَمَنا َوٱنَُصۡ

َٰفِرِينَ   مجتجمتجحتجحس َرةِ اآلية ابلَقَ حجس ىجسلََعَ ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَك

}جلوت{ نّص الشيخان على إثبات 
ة األلف بعد الطاء رغم أعجميته لقلّ 
دوره، وزاد اإلمام السخاوي وجه 

 احلذف مكاشفة.

نسب اإلمام السخاوي احلذف 
 للمصحف الشامي.

، خمتصر 260]املقنع 
، 113\2التبيني 

)حتق:  292الوسيلة 
موالي حممد اإلدريسي 

 جرى العمل ابإلثبات
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 الطاهري([
ِ َوَقَتَل حمس 157  َداوُۥُد َجالُوَت َفَهَزُموُهم بِإِۡذِن ٱَّللذ

ُ ٱلُۡمۡلَك َوٱۡۡلِكۡ  َُٰه ٱَّللذ اَوَءاتَى  َمَة وََعلذَمُهۥ ِممذ
ِ ٱنلذ  ۗۡ َولَۡوََل َدۡفُع ٱَّللذ َبۡعَضُهم اَس يََشآُء

ۡرُض َوَلَٰكِ 
َ
َ ُذو بَِبۡعٖض لذَفَسَدِت ٱۡۡل نذ ٱَّللذ
 جحتجمتجحتجحس اآلية  ابلََقَرةِ حجس ىجسفَۡضٍل لََعَ ٱۡلَعَٰلَِمنيَ 

}جلوت{ نّص الشيخان على إثبات 
ة األلف بعد الطاء رغم أعجميته لقلّ 
دوره، وزاد اإلمام السخاوي وجه 

 احلذف مكاشفة.

نسب اإلمام السخاوي احلذف 
 لشامي.للمصحف ا

، خمتصر 260]املقنع 
، 113\2التبيني 

)حتق:  292الوسيلة 
موالي حممد اإلدريسي 

 الطاهري([

 جرى العمل ابإلثبات

}دود{ ذكر املهدوي اختالف  158
 املصاحف يف حذف ألفها.

]هجاء مصاحف   
 [79األمصار 

نسب إىل أكثر 
املصاحف إثباهتا بسبب 
ما وقع عليه من حذف 

 الواو.
 حمس 159

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱَّلذ ي 

َ
أ ا َيى نفُِقواْ ِممذ

ِِتَ 
ۡ
ن يَأ

َ
ِن َقۡبِل أ  ۡوم  َلذ َبۡيع  فِيهِ يَ َرزَۡقَنَُٰكم م 

 َٰ ۗۡ َوٱۡلَك فُِروَن ُهُم َوََل ُخلذة  َوََل َشَفََٰعة 
َٰلُِمونَ   مختجمتجحتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسٱلظذ

}شفاعة{ نّص أبو داود على حذف 
هذه الكلمة  األلف بعد الفاء من 

كيف ما وقعت، وسكت عنها 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\135]... 

مصحف اجلماهريية 
 ابإلثبات وغريه ابحلذف.

َ ٱلر ۡشُد ِمَن حمس 160 ِيِنِۖ قَد تذَبنيذ ََلٓ إِۡكَراهَ ِِف ٱِل 
 ِ َُٰغوِت َوُيۡۡؤِمۢن بِٱَّللذ ْۚ َفَمن يَۡكُفۡر بِٱلطذ ِ ٱۡلَغ 

}الطاغوت{ نّص أبو داود على 
 احلذف، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\300] 

عمل مصحف 
اجلماهريية ابإلثبات 

وابقي املصاحف 
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بِٱۡلُعۡرَوةِ ٱلُۡوۡثَقَٰ ََل ٱنفَِصاَم َفَقِد ٱَۡسَتۡمَسَك 
ُ ََسِميٌع َعلِيمٌ  ۗۡ َوٱَّللذ  حمتجمتجحتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسلََها

 ابحلذف.

ِيَن حمس 161 ُ َوِِل  ٱَّلذ َِن َءاَمُنواْ َُيۡ ٱَّللذ رُِجُهم م 
ِي لَُمَِٰت إَِل ٱنل ورِِۖ َوٱَّلذ َن َكَفُرٓواْ ٱلظ 
َُٰغوُت َُيۡرُِجو ۡوِۡلَآؤُُهُم ٱلطذ

َ
َِن ٱنل ورِ أ َنُهم م 

ۡصَحَٰ 
َ
ْوَلىئَِك أ

ُ
لَُمَِٰتِۗ أ ُب ٱنلذارِِۖ ُهۡم إَِل ٱلظ 
ونَ   جحتجحس خمتجمتابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسفِيَها َخَِِٰلُ

}أوليوهم{ نصوا على اختالف 
املصاحف يف إثبات وحذف األلف 

 بعد الياء وقبل صورة اهلمزة. 

نّص الداين على أّن مصاحف 
العراق ابحلذف ومصاحف املدينة 
 ابإلثبات؛ ولكن أاب داود ذكر أنّ 

رسم الغازي بن قيس وحكم وعطاء 
ابحلذف؛ ما يوجب اختالف 

 مصاحف أهل املدينة.

 ،238-236]املقنع 
خمتصر التبيني 

2\301-302] 

اختار أبو داود اإلثبات 
حىت جيري الباب جمرى 

واحد ومل مينع من 
احلذف. والعمل على 

 اإلثبات.

}الطاغوت{ نّص أبو داود على  162
 احلذف، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\300] 

عمل مصحف 
اجلماهريية ابإلثبات 

وابقي املصاحف 
 ابحلذف.

163 
164 
165 

ۡن حمس
َ
َٰهِـَۧم ِِف َرب ِهِۦٓ أ ِي َحآجذ إِبَۡر لَۡم تََر إَِل ٱَّلذ

َ
أ

ِي  َ ٱَّلذ ِ َٰهِـُۧم َرَب  ُ ٱلُۡمۡلَك إِۡذ قَاَل إِبَۡر َُٰه ٱَّللذ َءاتَى
ِميُت  قَاَل 

ُ
ۦ َوأ ۡۡحِ

ُ
نَا۠ أ
َ
ۦ َوُيِميُت قَاَل أ يُۡۡحِ

ۡمِس ِمَن  ِِت بِٱلشذ
ۡ
َ يَأ َٰهِـُۧم فَإِنذ ٱَّللذ إِبَۡر

ِي ٱلَۡمّۡشِ  ِت بَِها ِمَن ٱلَۡمۡغرِِب َفُبِهَت ٱَّلذ
ۡ
ِق فَأ

بني  }إبراهيم{  الثالثة، إبثبات الياء
 اهلاء وامليم.

بغري ايء يف  مصاحف العراق 
والشام واختلفت الرواية عن ابقي 

 املصاحف 
 
 

-،323-322]املقنع 
، خمتصر 537-538

-205\2التبيني 
، انظر خلف 206

 [124البقرة: 

العمل عند املغاربة 
ابإلثبات واملشارقة 

 ابحلذف.
. 
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َٰلِِمنيَ  ُ ََل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظذ ۗۡ َوٱَّللذ  ىجسَكَفَر
 حمججمتجحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس

َٰ قَۡرَيةٖ حمس 166 ِي َمرذ لََعَ ۡو َكٱَّلذ
َ
َٰ وَ أ ِِهَ َخاوَِيٌة لََعَ

ۦ ََٰهَٰذِ  َٰ يُۡۡحِ ّنذ
َ
ُ َبۡعَد ُعُروِشَها قَاَل أ هِ ٱَّللذ

ُ ِماْئَةَ َمۡوتَِها   َماتَُه ٱَّللذ
َ
ۥ  قَ فَأ اَل  اََعٖم ُثمذ َبَعَثُه

 َكۡم بَلِۡثَت  قَاَل بَلِۡثُت يَۡوًما 
َ
ۡو َبۡعَض يَۡومِٖۖ أ
ِۡثَت ِماْئََة اََعٖم فَٱ نُظۡر إَِلَٰ َطَعاِمَك قَاَل بَل بلذ
ابَِك لَۡم يَتََسنذۡه  َوٱنُظرۡ  إَِلَٰ ِۡحَارَِك  َوَشَ

نُظۡر إَِل ٱۡلعَِظاِم ل ِلنذاِسِۖ َوٱَونِلَۡجَعلََك َءايَة  
ا َكۡيَف نُنِِشَُها ُثمذ نَۡكُسوَها ۡلَۡ  ْۚ فَلَمذ ا م 

نذ ٱ
َ
ۡعلَُم أ

َ
َ ُهََلُۥ قَاَل أ ءٖ َتَبنيذ ِ ََشۡ

َٰ ُك  َ لََعَ  َّللذ
  ُّٱحمججمتجحتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسقَِدير  

 }العظــــم{ نّص أبو داود على حذف
األلف بعد الظاء يف هذه الكلمة  

كيف ما وقعت وسكت عن هذا 
املوضع، ونّص على اإلثبات يف 

 ، ونّص البلنسي على3موضع القيامة 
احلذف مطلقا، ومل يذكر الداين 

َن" احلذف إالّ يف حريف موضع "املومنو 
14. 

]خمتصر التنزيل  
3\791 ،...

 [195املقنع

حف اجلماهريية مص
ابإلثبات إالّ حريف موضع 

، 14"املومنون" 
املصاحف املشرقية 

ابحلذف إالّ موضعي 
البقرة والقيامة إعماال 

لرواية أيب داود 
واملصاحف املغربية 
ابحلذف إالّ موضع 

القيامة مجعا بني رواييت 
 خمتصر التبيني واملنصف.

رِِن حمسُّ 167
َ
ِ أ َٰهِـُۧم َرب  َكۡيَف تُۡۡحِ  ِإَوۡذ َقاَل إِبَۡر

َولَۡم تُۡۡؤِمنِۖ قَاَل بَََلَٰ َوَلَِٰكن 
َ
ِۖ قَاَل أ ٱلَۡمۡوَِتَٰ

ۡۡيِ  َِن ٱلطذ ۡرَبَعة  م 
َ
َۡطَمئِنذ قَۡلِبِۖ قَاَل فَُخۡذ أ ِ ۡل 

ِ َجَبٖل 
َٰ ُك  فََُصُۡهنذ إَِۡلَۡك ُثمذ ٱۡجَعۡل لََعَ

 }إبراهيم{ إبثبات الياء بني اهلاء
 وامليم.

بغري ايء يف  مصاحف العراق 
والشام واختلفت الرواية عن ابقي 

 املصاحف 
 

-،323-322]املقنع 
، خمتصر 537-538

-205\2التبيني 
، انظر خلف 206

املغاربة العمل عند 
ابإلثبات واملشارقة 

 ابحلذف.
. 
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 ْۚ ا تِيَنَك ََسۡعي 
ۡ
ا ُثمذ ٱۡدُعُهنذ يَأ ِۡنُهنذ ُجزۡء  م 

َ َعزِيٌز َحِكيم  َوٱۡعلَ  نذ ٱَّللذ
َ
ابلََقَرةِ اآلية حجسىجس ۡم أ
 مجتحمتجحتجحس 

 [124البقرة:  
 }إبراهيم{ إبثبات الياء بني اهلاء 168

 وامليم.
بغري ايء يف  مصاحف العراق 

والشام واختلفت الرواية عن ابقي 
 املصاحف 

 
 

-،323-322]املقنع 
، خمتصر 537-538

-205\2التبيني 
، انظر خلف 206

 [124البقرة: 

العمل عند املغاربة 
واملشارقة ابإلثبات 
 ابحلذف.

. 

َ حمس 169 َٰل ۡمَو
َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ َثُل ٱَّلذ ِ مذ  ُهۡم ِِف ََسبِيِل ٱَّللذ

ۢنَبَتۡت ََسۡبَع ََسنَ 
َ
ِ َكَمَثِل َحبذٍة أ

ابَِل ِِف ُك 
 ُ ِاْئَُة َحبذةِٖۗ َوٱَّللذ ْۚ َُسۢنُبلَةٖ م    يَُضَٰعُِف لَِمن يََشآُء

ُ َوََِٰسٌع َعلِيمٌ   جحتحمتجحتجحس آلية اابلََقَرةِ حجس ىجسَوٱَّللذ

}أمواهلم{ حبذف األلف بعد الواو،  
كيف ما وحيث ما وقع، وسكت 

 عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\227]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
}يضاعف{ أجرى الشاطيب اخلالف  170

و يف مجيع أفعال املضاعفة ، ونّص أب
 داود على احلذف فقط.

نسب السخاوي للداين القول 
 ابخلالف يف هذا املوضع كذلك رواية

 عن نصري.

مصاحف أهل املدينة ابحلذف كما 
ن عرواه الداين ومن طريقه أبو داود 

 انفع.

]خمتصر التبيني 
، دليل احلريان 293\2

، الوسيلة 72-71ص
، العقيلة 135-136
 [53البيت 

العمل ابحلذف يف الباب  
 كّله. 

}واسع{ نّص أبو داود على إثبات  171
األلف بعد الواو، يف حالة التذكري 

]خمتصر التبيني  
2\202 ،3\522] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات إعماال 
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والتأنيث }واسعة{ حيث ما وقع، 
 وسكت عنه الداين.

لسكوت الداين وابقي 
 املصاحف ابحلذف.

َٰلَُهۡم ِِف حمس 172 ۡمَو
َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ ِ ُثمذ  ٱَّلذ ََسبِيِل ٱَّللذ

نَفُقواْ َمن  ا
َ
ذُهۡم  ََل يُۡتبُِعوَن َمآ أ ى ل ذ 

َ
َوََلٓ أ
ۡجُرُهۡم ِعنَد َرب ِهِۡم َوََل َخۡوٌف 

َ
 َعلَۡيهِۡم َوََل أ

  جحتحمتجحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسُهۡم ََيَۡزنُونَ 

}أمواهلم{ حبذف األلف بعد الواو،  
كيف ما وحيث ما وقع، وسكت 

 عنه الداين.

ر التبيني ]خمتص 
2\227]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

َٰ حمس 173 ۡمَو
َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ لَُهُم ٱبۡتَِغآَء َوَمَثُل ٱَّلذ

 
َ
ِۡن أ ا م  ِ َوتَۡثبِيت  نُفِسِهۡم َكَمَثِل َمۡرَضاِت ٱَّللذ
َصاَبَها َوابِل  

َ
ُكلََها  َجنذة  بَِرۡبَوٍة أ

ُ
فَـ َاتَۡت أ

 ِ ۡم يُِصۡبَها َواب
ذ ِ ِضۡعَفنۡيِ فَإِن ل ُ ب ۗۡ َوٱَّللذ

َما ل  َفَطل  
 حمتجحتجحس جمتابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسَتۡعَملُوَن بَِصۡيٌ 

}أمواهلم{ حبذف األلف بعد الواو،  
كيف ما وحيث ما وقع، وسكت 

 عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\227]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ن تَُكوَن ُهََلُ حمس    174
َ
َحُدُكۡم أ

َ
يََود  أ

َ
ۥ َجنذة  أ

ۡعَناٖب ََتۡرِي ِمن 
َ
ِيٖل َوأ ِن َّنذ نَۡهَٰرُ َِتۡ م 

َ
 تَِها ٱۡۡل

ِ ٱثلذَمَرَِٰت وَ 
َصابَُه ٱۡلِكََبُ ُهََلُۥ فِيَها ِمن ُك 

َ
أ
َصابَ 

َ
ِيذة  ُضَعَفآُء َفأ َهآ إِۡعَصار  فِيهِ َوُهََلُۥ ُذر 

ُ نَار  فَٱۡحََتَقَۡتۗۡ  ِ ُ َلُكُم َكَذَٰلَِك ُيَبني   ٱَّللذ
ُرونَ  ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسٱٓأۡلَيَِٰت لََعلذُكۡم َتَتَفكذ

 حمتحمتجحتجحس

}أعناب{ نّص أبو داود على حذف 
ن األلف بعد النون يف موضع الثاين م

وسكت عّما تقّدم،  67النحل 
وأطلق تلميذه البلنسي احلذف يف 
ء الباب كّله. ومل يتعرض الداين لشي

 .من ذلك

 774\3]خمتصر التبيني  
( من 5وانظر هامش )
 [735\3املصدر نفسه 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، واملصاحف 
الشرقية ابإلثبات يف 

موضعي البقرة واألنعام 
وابحلذف يف الباقي 
وكأّّنم أخذوا بنّص 
اخلراز، واملصاحف 
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 املغربية ابحلذف مطلقا.
}ضعفـــــُؤْا{ خّص أبو داود رسم  175

)ضعفاُء( املرفوعة ابلواو موضعي 
دون سوامها،  47وغافر 21إبراهيم

والرواية عن حممد بن عيسى 
األصبهاين تعميم احلكم على مجيع 

 مواضع الرفع.

]خمتصر التبيني )األصل  
-749\3واهلامش( 

-413، املقنع 750
414] 

جرى عمل املصاحف 
على رسم هذه املواضع 

 ابأللف.

ۡيَطَُٰن حمس 176 ُمرُُكم يَعُِدُكُم ٱۡلَفۡقَر َويَ ٱلشذ
ۡ
أ
ُ يَعُِدُكم مذ  ِۡنُه بِٱۡلَفۡحَشآءِِۖ َوٱَّللذ ۡغفَِرة  م 
ُ َوََِٰسٌع َعلِيم   ۗۡ َوٱَّللذ  حمجحمتجحتجحس ابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسَوفَۡضل 

}واسع{ نّص أبو داود على إثبات 
 األلف بعد الواو، يف حالة التذكري

والتأنيث }واسعة{ حيث ما وقع، 
 الداين.وسكت عنه 

]خمتصر التبيني  
2\202 ،3\522] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات إعماال 

لسكوت الداين وابقي 
 املصاحف ابحلذف.

ْۚ َومَ حمس 177 ن يُۡۡؤَت يُۡۡؤِِت ٱۡۡلِۡكَمَة َمن يََشآُء
ا َكثِ  وِِتَ َخۡۡي 

ُ
رُ ٱۡۡلِۡكَمَة َفَقۡد أ كذ اۗۡ َوَما يَذذ  ۡي 

ۡلَبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱۡۡل

ُ
ٓ أ  حمجحمتجحتجحس َرةِ اآلية ابلَقَ حجس ىجسإَِلذ

}االلباب{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بني الباءين، وسكت 

 عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\245-256]... 

مصحف اجلماهريية 
 ابإلثبات وغريه ابحلذف.

ِ ََل حمس 178 واْ ِِف ََسبِيِل ٱَّللذ ۡحَِصُ
ُ
ِيَن أ لِۡلُفَقَرآءِ ٱَّلذ

ۡرِض ََيَۡسُبُهُم 
َ
ب ا ِِف ٱۡۡل يَۡسَتِطيُعوَن َُضۡ

ِف َتۡعرُِفُهم  ۡغنَِيآَء ِمَن ٱۡلذَعف 
َ
ٱۡۡلَاهُِل أ

}بسيميهم{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد امليم هنا ويف حممد 

، وقال يف نظائرها 41والرمحن 30

]خمتصر التبيني  
2\311-312 ،
3\542] 

مصحف اجلماهريية 
ابأللف يف الفتح، وابلياء 
يف ابقي املواضع، فخالفوا 
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ۗۡ َوَما  ا بِِسيَمَُٰهۡم ََل يَۡسـ َلُوَن ٱنلذاَس إِۡۡلَاف 
 َ ابلََقَرةِ حجس ىجس بِهِۦ َعلِيمٌ تُنفُِقواْ ِمۡن َخۡۡيٖ فَإِنذ ٱَّللذ

 محتخمتجحتجحس اآلية 

ابلياء قبل امليم  48-46ابألعراف 
 21وبعدها، ويف موضع الفتح 

ابأللف }سيماهم{، ومل يذكر الداين 
إالّ موضع الفتح على أنّه استثناء ممّا 

 يرسم ابلياء.

بذلك نص الداين يف 
موضع البقرة، وحممد 

والرمحن. والعمل يف بقية 
ى ما نّص املصاحف عل

 عليه أبو داود.
َٰلَُهم بِٱحمس 179 ۡمَو

َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ ِۡل َوٱنلذَهارِ ِس   ٱَّلذ ا ۡلذ

ۡجرُُهۡم ِعندَ 
َ
 َرب ِهِۡم َوََل وََعَلنَِية  فَلَُهۡم أ

ابَلَقَرةِ اآلية حجس ىجسنَ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوََل ُهۡم ََيَۡزنُو
 مختخمتجحتجحس 

}أمواهلم{ حبذف األلف بعد الواو،  
وحيث ما وقع، وسكت كيف ما 

 عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\227]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

َذنُواْ ِبَ حمس 180
ۡ
ذۡم َتۡفَعلُواْ فَأ ِ فَإِن ل َِن ٱَّللذ ۡرٖب م 

ُءوُس رُ َورََُسوُهَِلۦِ  ِإَون تُۡبُتۡم فَلَُكۡم 
َٰلُِكۡم ََل َتۡظلُِموَن َوََل تُ  ۡمَو

َ
ابلََقَرةِ حجس ىجسُمونَ ۡظلَ أ

 حمجخمتجحتجحس اآلية 

}أموالكم{ حبذف األلف بعد الواو،  
كيف ما وحيث ما وقع، وسكت 

 عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\227]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

181 
182 
183 
 

ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا تََدايَنُتم بَِديٍۡن إَِلى حمس َها ٱَّلذ ي 
َ
أ َيى

ْۚ َوۡۡلَۡكُتب بذۡيَنُكۡم  َسَم   فَٱۡكُتُبوهُ َجٖل م 
َ
أ

ن يَۡكُتَب 
َ
َب َكتٌِب أ

ۡ
َكتُِبۢ بِٱۡلَعۡدِلِۚ َوََل يَأ

ِي  ْۚ فَۡلَيۡكُتۡب َوۡۡلُۡملِِل ٱَّلذ ُ َكَما َعلذَمُه ٱَّللذ
َ َربذُهۥ َوََل َيۡبَخۡس َعلَۡيهِ ٱۡۡلَق    َوۡۡلَتذِق ٱَّللذ

ين }َكــــتٌِّب{ املوضع األّول والثا
الداين سكت عنهما أبو داود ونّص 

 على اخلالف فيهما بني إثبات األلف
 وحذفه.

واملوضع الثالث نّص أبو داود على 

نسب الداين اخلالف يف رسم هذه 
 األحرف ملصاحف العراق.

]خمتصر التبيني 
 [271، املقنع 321\3

رمسها جرى العمل على 
 ابإلثبات.
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ِي َعلَۡيهِ ٱۡۡلَق   ْۚ فَإِن َكَن ٱَّلذ ا ِمۡنُه َشۡيـ  
ن يُِملذ 

َ
ۡو ََل يَۡسَتِطيُع أ

َ
ۡو َضعِيًفا أ

َ
ََسفِيًها أ

ُهَو فَۡلُيۡملِۡل َوِۡل ُهۥ بِٱۡلَعۡدِلِۚ َوٱَۡستَۡشِهُدواْ 
ذ  ۡم يَُكونَا َشِهيَديِۡن ِمن ر َِجالُِكۡم  فَإِن ل

ن تَۡرَضۡوَن ِمَن  تَاِن ِممذ
َ
رَُجلَنۡيِ فَرَُجل  َوٱۡمَرأ

َِر  َُٰهَما َفُتَذك  ن تَِضلذ إِۡحَدى
َ
َهَدآءِ أ ٱلش 

َهَدآُء إَِذا َما  َب ٱلش 
ۡ
ْۚ َوََل يَأ ۡخَرىَٰ

ُ
َُٰهَما ٱۡۡل إِۡحَدى

ۡو 
َ
ن تَۡكُتُبوهُ َصِغًۡيا أ

َ
ُمٓواْ أ ْْۚ َوََل تَۡسـ َ ُدُعوا

ِ َكبًِۡيا إِ  ۡقَسُط ِعنَد ٱَّللذ
َ
َٰلُِكۡم أ َجلِهۚۦِْ ََٰذ

َ
َلى أ

ن 
َ
ٓ أ َلذ تَۡرتَابُٓواْ إَِلذ

َ
ۡدَّنى أ

َ
َهََٰدةِ َوأ ۡقَوُم لِلشذ

َ
َوأ

ة  تُِديُروَنَها بَۡيَنُكۡم  تَُكوَن تَِجََٰرةً َحاُِضَ
 ۡۗ َلذ تَۡكُتُبوَها

َ
فَلَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

ۡشِهُدٓواْ إَِذا َتَباَيۡعُتۡمْۚ 
َ
 َوََل يَُضآرذ َكتِب  َوََل َوأ

ْۚ ِإَون َتۡفَعلُواْ فَإِنذُهۥ فُُسوُقۢ بُِكۡمۗۡ  َشِهيد 
 ِ
ُ بُِكل  ۗۡ َوٱَّللذ ُ َ  َوُيَعل ُِمُكُم ٱَّللذ َوٱتذُقواْ ٱَّللذ

ٍء َعلِيم        جحتحمججحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس ىجسََشۡ

أنّه ال خالف بينهم يف إثبات ألفه، 
ونّص الداين يف مقابل ذلك على 

 اخلالف فيه. 
}للّشهادة{ نّص أبو داود على  184

حذف األلف بعد اهلاء يف هذا 
احلرف حيث ما وكيفما وقع، 

 وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\213-3\463] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

}جتارة{ نّص أبو داود على حذف  185
الكلمة  األلف بعد اجليم يف هذه 

كيف ما وحيث ما وقعت، وسكت 
 عنها الداين.

مصحف اجلماهريية  [99\2]خمتصر التبيني  
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

َٰ ََسَفرٖ َولَۡم ََتُِدواْ َكتِب ا حمس 186
إِن ُكنُتۡم لََعَ

ا  ِمَن َبۡعُضُكم َبۡعض 
َ
ۡقُبوَضة   فَإِۡن أ فَرََِٰهَٰن  مذ

ۗۥۡ  َ َربذُه َمََٰنَتُهۥ َوۡۡلَتذِق ٱَّللذ
َ
ِي ٱۡؤتُِمَن أ ِ ٱَّلذ فَۡلُيَۡؤد 

}كتبا{ قال أبو داود: "كتبته 
الصحابة ابأللف وبغري ألف." 

 وكذلك نّص الداين على اخلالف.

نسب الداين اخلالف ملصاحف 
العراق. ورواية الغازي بن قيس 
 اإلثبات عن مصاحف املدينة.

]خمتصر التبيني 
، املقنع 321\2

271-272] 

جرى العمل ابإلثبات. 
وهو الذي رّجحه الداين 

بقوله: "وذلك أزجه 
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ۥٓ  ْۚ َوَمن يَۡكُتۡمَها فَإِنذُه َهََٰدةَ َوََل تَۡكُتُمواْ ٱلشذ
ُ بَِما َتۡعَملُوَن َعلِيم  َءاثِم  قَلۡ  ۗۥۡ َوٱَّللذ  ىجسُبُه

 محتحمججحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس

عندي؛ لقلة دوره يف 
القرآن، ولئال يشتبه 

بقوله: }كتب{ 
 و}كاتبا{."

}أمانته{ نّص أبو داود على حذف  187
 .األلف بعد امليم، وسكت عنه الداين

]خمتصر التبيني  
2\322] 

مصحف ليبيا ابإلثبات 
 وغريها ابحلذف.

}الشهادة{ نّص أبو داود على  188
حذف األلف بعد اهلاء يف هذا 
احلرف حيث ما وكيفما وقع، 

 وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\213-3\463] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

نزَِل إَِۡلۡ حمس 189
ُ
ب ِهِۦ َءاَمَن ٱلرذَُسوُل بَِمآ أ هِ ِمن رذ

 ِ  َوَمَلىئَِكتِهِۦ َوٱلُۡمۡۡؤِمُنوَنْۚ ُكٌّ َءاَمَن بِٱَّللذ
ُِق  ِن بَ َوُكُتبِهِۦ َورَُُسلِهِۦ ََل ُنَفر  َحٖد م 

َ
نۡيَ أ

طَ 
َ
َنا ۡعَنا  ُغۡفَرانََك َربذ ر َُسلِهۚۦِْ َوقَالُواْ ََسِمۡعَنا َوأ

 جمتحمججحتجحسة ابلََقَرةِ اآليحجس ىجسِإَوَۡلَۡك ٱلَۡمِصۡيُ 

يب ه الشاط}وكِّتابِّه{ نّص الداين وتبع
على اختالف املصاحف يف إثبات 

 األلف بعد التاء وحذفها.

نّص أبو داود على اجتماع 
مصاحف أهل املدينة على احلذف، 

واختالف غريها بني احلذف 
 واإلثبات.

، خمتصر 538]املقنع 
-322\2التبيني 
، هجاء مصاحف 323

، العقيلة 71األمصار 
، الوسيلة 53البيت

 [136ص

ابحلذف، جرى العمل 
ولو رمست مصاحف 

بقراءة محزة أو الكسائي 
 أو خلف جاز اإلثبات.
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ُ َنۡفًسا إَِلذ حمس 190 ْۚ لََها َما وُ ََل يَُكل ُِف ٱَّللذ َۡسَعَها
بذَنا ََل رَ َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما ٱۡكتََسَبۡتۗۡ 

خۡ 
َ
ۡو أ
َ
ذِسيَنآ أ ْۚ َربذَنا َوََل تَُۡؤاِخۡذنَآ إِن ن نَا

ۡ
َطأ

ا َكَما َۡحَ َِتِۡمۡل َعلَ  ِيَن ۡيَنآ إِۡۡص  ۡلَتُهۥ لََعَ ٱَّلذ
لۡ  ِ ْۚ َربذَنا َوََل ُِتَم  ا َنا َما ََل َطاَقَة نَلَ ِمن َقۡبلَِنا

نَت وَ بِهِۦ  َوٱۡعُف َعنذا َوٱۡغفِۡر نَلَا 
َ
ْۚٓ أ ٱرَۡۡحَۡنا

نَا لََعَ ٱۡلَقۡومِ  ََٰنا فَٱنَُصۡ َٰفِرِينَ َمۡولَى  ىجس ٱۡلَك
 حمتحمججحتجحسابلََقَرةِ اآلية حجس

ازي ــــنا{ روى أبو داود عن الغ}أخطـ
رمسها ابحلذف، قال: "ومل نروه عن 

غريه" ونسب لعامة املصاحف الرسم 
إبثبات األلف. وسكت عنه الداين 

 ومل يتعرض له.

رواية الغازي بن قيس عن مصاحف 
 املدينة ابحلذف

]خمتصر التبيني 
2\323-324] 

خرّي أبو داود الكاتب 
بني اإلثبات واحلذف 

"وإىل إثبات األلف قال: 
 أميل" وبه جرى العمل.

 سورة آل عمران  
نَزَل حمس 191

َ
ى ل ِلنذاِس َوأ ٱۡلُفۡرقَاَنۗۡ إِنذ  ِمن َقۡبُل ُهد 
 ِ ِيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّللذ  لَُهۡم َعَذاب  ٱَّلذ
ُ َعزِيز  ُذو ٱنتَِقا ۗۡ َوٱَّللذ آل ِعۡمَران حجس ىجسمٍ َشِديد 

 مختجحس اآلية 

عوضا عن األلف يف }بييت{ ابلياء 
 }آبيت{

نسب الداين رمسها ابلياءين إىل 
بعض املصاحف العراقية وكذلك رآه 

السخاوي يف مصاحف العراق 
واملصحف الشامي. وأكثر 

 املصاحف بياء واحدة واأللف.

، خمتصر 384]املقنع 
، العقيلة 122\2التبيني 
، الوسيلة 188البيت 
291] 

 

نَزَل َعلَۡيَك ٱۡلِكَتََٰب ِمۡنُه حمسُّ 193
َ
ِٓي أ ُهَو ٱَّلذ

َخُر 
ُ
م  ٱۡلِكَتَِٰب َوأ

ُ
َۡكَمٌَٰت ُهنذ أ َءاَيَٰت  ُم 

ِيَن ِِف قُلُوبِِهۡم َزۡيغ   ا ٱَّلذ مذ
َ
ُمتََشَٰبَِهَٰت   فَأ

َفَيتذبُِعوَن َما تََشََٰبَه ِمۡنُه ٱبۡتَِغآَء ٱۡلفِۡتَنةِ 

}متشـابـهــت...تشابه{ نّص أبو داود 
على حذف األلف بعد الشني يف 
هذه الكلمة كيف ما وقعت، ومل 

 70يوافقه الداين إالّ يف البقرة 

]خمتصر التبيني  
2\107-3\507 ،

 [172املقنع 

جرى العمل ابحلذف 
مطلقا، وخّص مصحف 

اجلماهريية }تشـــبه{ 
ابحلذف  70البقرة 
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وِيلِهِۦ  َوَما 
ۡ
ۗۡ َوٱبۡتَِغآَء تَأ ُ ۥٓ إَِلذ ٱَّللذ وِيلَُه

ۡ
َيۡعلَُم تَأ

ََِٰسُخوَن ِِف ٱۡلعِۡلِم َيُقولُوَن َءاَمنذا بِهِۦ ُك    َوٱلرذ
ْولُواْ 

ُ
ٓ أ ُر إَِلذ كذ ۗۡ َوَما يَذذ ِۡن ِعنِد َرب َِنا م 

ۡلَبَٰبِ 
َ
ۡمَران اآلية حجس ىجسٱۡۡل    ٱخمتجحس آل عِّ

 ابإلثبات.والباقي  }تشـــبه{.
}االلباب{ نّص أبو داود على  194

حذف األلف بني الباءين، وسكت 
 عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\245-329] 

مصحف اجلماهريية 
 ابإلثبات وغريه ابحلذف.

ِيَن َكَفُرواْ لَن ُتۡغِّنَ حمس 195 َٰلُُهمۡ إِنذ ٱَّلذ ۡمَو
َ
  َعۡنُهۡم أ

 ِ َِن ٱَّللذ ۡوَلَُٰدُهم م 
َ
ْوَلىئَِك ُهۡم َشۡيـ   َوََلٓ أ

ُ
ا  َوأ

ۡمَران اآلية حجس ىجسَوقُوُد ٱنلذارِ   مجتجحتجحسآل عِّ

}أمواهلم{ حبذف األلف بعد الواو،  
كيف ما وحيث ما وقع، وسكت 

 عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\227]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
}أوالدهم{ نّص أبو داود والبلنسي  195

حذف األلف بعد الالم، ومل  على
 يتعرض له الداين.

نسب البلنسي احلذف للمصحف 
 اإلمام.

]خمتصر التبيني 
2\289-518] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
ِينَ حمس 196 ِب َءاِل فِۡرَعۡوَن َوٱَّلذ

ۡ
ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ  َكَدأ

َخَذُهمُ 
َ
َٰتَِنا فَأ بُواْ أَـِبَي ُ  َكذذ ُ بُِذنُوبِِهۡمۗۡ وَ ٱَّللذ ٱَّللذ
ۡمَران اآليةحجس ىجسَشِديُد ٱۡلعَِقاِب   جحتجحتجحس آل عِّ

 }بييتنا{ ابلياء عوضا عن األلف يف
 }آبيتنا{

نسب الداين رمسها ابلياءين إىل 
بعض املصاحف العراقية وكذلك رآه 

السخاوي يف مصاحف العراق 
واملصحف الشامي. وأكثر 

 املصاحف بياء واحدة واأللف.

، خمتصر 384]املقنع 
، العقيلة 122\2التبيني 
، الوسيلة 188البيت 
)حتق: نصر  291

 سعيد([

 

قَۡد َكَن لَُكۡم َءايَة  ِِف فَِئَتنۡيِ ٱۡۡلََقَتا  فَِئة  حمس 197
ۡخَرىَٰ َكفَِرة  يََرۡوَنُهم 

ُ
ِ َوأ تَُقَٰتُِل ِِف ََسبِيِل ٱَّللذ

}تقاتل{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد القاف يف مجيع أفعال 

]خمتصر التبيني  
2\252 ،336 ...

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات فيما سكت 
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ُ يَُۡؤي ُِد  ِۚ َوٱَّللذ َي ٱۡلَعنۡيِ
ۡ
ِۡثلَۡيِهۡم َرأ بَِنَۡصِهِۦ َمن م 

بَۡصَٰرِ 
َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
ِ َٰلَِك لَعَِۡبَة  ۡل  ْۚ إِنذ ِِف ََٰذ  ىجسيََشآُء

ۡمَران اآلية حجس  محتجحتجحس آل عِّ

القتال، ووافقه الداين يف مثانية مواضع 
[، وسكت عن 190]انظر البقرة 

 الباقي. 

، 178، 177املقنع 
180 ،194 ،207 ،
606] 

عنه الداين وغريها من 
املواضع ابحلذف، وابقي 

املصاحف ابحلذف 
 مطلقا. 

}األبصار{ نّص أبو داود على  198
حذف األلف بعد الصاد، قال 

احملقق: "كيف وقع". وسكت عنه 
 الداين.

مصحف اجلماهريية  [89\2]خمتصر التبيني  
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

َِٰت حمس  َهَو َن ٱلن َِسآءِ مِ ُزي َِن لِلنذاِس ُحب  ٱلشذ
َهِب َوٱبۡلَننَِي َوٱۡلَقَنَِٰطۡيِ ٱلُۡمَقنطَ  َرةِ ِمَن ٱَّلذ
ةِ َوٱۡلَۡيِل ٱلُۡمَسوذَمةِ نَۡعَِٰم َوٱۡۡلَرۡ َوٱۡلفِضذ

َ
ِثِۗ  َوٱۡۡل

ۡنَيا   ةِ ٱِل  َٰلَِك َمَتَُٰع ٱۡۡلََيوَٰ ُ ِعنَدُهۥ ََٰذ  َوٱَّللذ
ۡمَران اآليةحجس ىجسُحۡسُن ٱلَۡمـ َاِب   مختجحتجحس آل عِّ

}القناطري{ نّص أبو داود على 
احلذف، والسيوطي ألّّنا صيغة 

منتهى اجلموع، وسكت عنه الداين. 
ذ له ابإلثبات.  فُأخِّ

]خمتصر التبيني  
، اإلتقان 331\2
املرجان ، نثر 2205\6
1/392] 

 خطَّأ الشيخ النائطي
اإلثبات وبه  اآلركاِت

عمل مصحف 
اجلماهريية وغريه 

 ابحلذف.
}األنعام{ نصَّ أبو داود على  199

ذ له  احلذف وسكت عنه الداين فُأخِّ
 ابإلثبات.

]خمتصر التبيني  
2\331 ،3\517] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
مصحف اجلماهريية ]خمتصر التبيني  }متاع{ نّص أبو داود ووافقه  200
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البلنسي على حذف األلف بعد 
 التاء، وسكت  الداين فلم يتعرض له. 

ابإلثبات، وابقي  ...[120\2
 املصاحف ابحلذف.

َٰ حمس 201 ِن ََٰذ ُؤنَب ُِئُكم ِِبَۡۡيٖ م 
َ
ِيَن قُۡل أ لُِكۡم  لَِّلذ

َقۡواْ ِعنَد َرب ِِهۡم  َٰت  ََتۡ ٱتذ رِي ِمن َِتۡتَِها َجنذ
ۡزَوَٰ 
َ
نَۡهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيَها َوأ

َ
َرة  ٱۡۡل َطهذ ج  م 

ُ بَ  ِۗۡ َوٱَّللذ َِن ٱَّللذ َٰن  م  ل آ حجس ىجسِصُۡيۢ بِٱۡلعَِبادِ َورِۡضَو

ۡمَران اآلية   جمتجحتجحسعِّ

}رضوان{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد الواو، وسكت عنه 
الداين، لكّنه مندرج يف صيغة 

 عالن( اليت أوجب فيها اإلثبات.)ف

]خمتصر التبيني  
 [361، املقنع 333\2

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

}أزواج{ نّص أبو داود على حذف  202
األلف بعد الواو، حيث ما وكيف ما 

 وقعت، وسكت عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\108] 

مصحف اجلماهريية 
وابقي ابإلثبات ، 

 املصاحف ابحلذف.
ِ ٱۡۡلَِسۡ حمس ُّٱ 203 ِيَن ِعنَد ٱَّللذ َُٰمۗۡ َوَما ٱۡخَتلََف إِنذ ٱِل   َل

وتُواْ ٱۡلِكَتََٰب إَِلذ مِ 
ُ
ِيَن أ ۢن َبۡعِد َما ٱَّلذ

ۡمۗۡ َوَمن يَۡكُفۡر َجآَءُهُم ٱۡلعِۡلُم َبۡغَيۢا بَۡيَنهُ 
َ َسِ  ِ فَإِنذ ٱَّللذ آل حجس ىجسيُع ٱۡۡلَِساِب أَـِبَيَِٰت ٱَّللذ

ۡمَران اآلية   حمججحتجحسعِّ

}اإلسالم{  كيف ما وقع، نّص أبو 
داود على احلذف ووافقه البلنسي، 

 وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  نسبه البلنسي للمصحف اإلمام.
2\335] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات إعماال 

لسكوت الداين، وابقي 
 املصاحف ابحلذف.

}جياهم{ نّص الشاطيب على أّن  204
 بعض املصاحف رمسته ابلياء.

، 234]العقيلة البيت  نسب رمسه ابلياء للمكي. 
)نصر  329الوسيلة 
 سعيد([

والعمل على ترك رمسه 
 ابلياء

 ، خمتصر 384]املقنع نسب الداين رمسها ابلياءين إىل }بييت{ ابلياء عوضا عن األلف يف  205
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بعض املصاحف العراقية وكذلك رآه  }آبيت{
السخاوي يف مصاحف العراق 

واملصحف الشامي. وأكثر 
 املصاحف بياء واحدة واأللف.

، العقيلة 122\2التبيني 
، الوسيلة 188البيت 
 )نصر سعيد([ 291

ِيَن يَۡكُفُروَن أَـِبَيَٰ حمس 206 ِ َوَيۡقُتلُونَ إِنذ ٱَّلذ  ِت ٱَّللذ
ٖ َوَيۡقتُ  ِيَن ٱنلذبِي ِـَۧن بَِغۡۡيِ َحق  ُمُرونَ لُوَن ٱَّلذ

ۡ
 يَأ

ُۡهم ِ بَِعَذاٍب  بِٱۡلقِۡسِط ِمَن ٱنلذاِس فَبَّش 
ِۡلمٍ 
َ
ۡمَران اآلية حجس ىجسأ  جحتجحتجحسآل عِّ

}بييت{ ابلياء عوضا عن األلف يف 
 }آبيت{

بعض املصاحف العراقية والشامية 
ة . وأكثر املصاحف بياء واحدبيائني

 واأللف.

، خمتصر 384]املقنع 
، العقيلة 122\2التبيني 
، الوسيلة 188البيت 
291] 

 

ى }ويقاتلون الذين{ اتفقا األئمة عل 207
 ذكر اخلالف يف إثبات ألفها وحذفه.

ذكر أبو داود اتفاق مصاحف 
املدينة والشام على احلذف، 

واختالف مصاحف سائر 
األمصار. وحصر اللبيب اخلالف 

 يف مصاحف الكوفة.

، خمتصر 539]املقنع 
-336\2التبيني 
، العقيلة البيت 337

، 142،  الوسيلة 56
هجاء مصاحف األمصار 

71] 

 جرى العمل ابحلذف.

ۡعَمَٰ حمس 208
َ
ِيَن َحبَِطۡت أ ْوَلىئَِك ٱَّلذ

ُ
ۡنَياأ  لُُهۡم ِِف ٱِل 

ََِٰصِ  ِن نذ ۡمَران حجس ىجسينَ َوٱٓأۡلِخَرةِ َوَما لَُهم م  آل عِّ

 جحتجحتجحساآلية 

}أعماهلم{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد امليم كيف ما 

وحيث ما وقعت هذه املادة، وسكت 

]خمتصر التبيني  
2\213]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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 عنها الداين.
ۡوِۡلَآَء ِمنَلذ َيتذِخِذ ٱلُۡمۡۡؤِمُنوَن ٱۡلَكَٰفِ حمس 209

َ
 رِيَن أ

َٰ ُدوِن  لَِك فَلَيَۡس ِمَن ٱلُۡمۡۡؤِمننَِي  َوَمن َيۡفَعۡل ََٰذ
ن َتتذقُ 

َ
ٓ أ ٍء إَِلذ ِ ِِف ََشۡ ۗۡ ٱَّللذ واْ ِمۡنُهۡم ُتَقىَٰة 

ۗۥۡ ِإَو ُ َنۡفَسُه رُُكُم ٱَّللذ ِ ِ َوُيَحذ  َل ٱَّللذ
ۡمَران اآلية حجس ىجسٱلَۡمِصۡيُ   حمججحتجحسآل عِّ

}تقاة{ نّص ابن أيب داود يف 
املصاحف أنّه رسم ابأللف على 
لى اللفظ. وروى الداين رمسه ابلياء ع
 اإلمالة واألصل، ومل يتعرض له أبو

 داود.

رواه الداين عن انفع عن مصاحف 
أهل املدينة  وكذا عن مصاحف 
العراق ابلياء، ورآه السخاوي يف 

 الشامي ابلياء.

، 562-176]املقنع 
 428\1املصاحف 

، )حمب الدين واعظ(
 [328الوسيلة 

 جرى العمل على رمسه
 ابلياء.

َٰ يَُكوُن ِل ُغَلَٰ حمس 210 ّنذ
َ
ِ أ م  َوقَۡد بَلََغِّنَ قَاَل َرب 

ِِت اََعقِر   قَاَل 
َ
ُ َيۡفَعُل كَ ٱۡلِكََبُ َوٱۡمَرأ  َذَٰلَِك ٱَّللذ

ۡمَران اآلية حجس ىجسَما يََشآءُ   مجتمختجحسآل عِّ

}غالم{ نّص الشيخان على حذف 
األلف بعد الالم، وسكت أبو داود 
عن هذا املوضع وهو  أّول مواضعه. 

فأخذ له اخلراز وشراح املورد 
 ابإلثبات.   

]خمتصر التبيني  
، 230، املقنع 711\3

 .[65دليل احلريان 

أنكر األستاذ أمحد 
شرشال استثناءه أليب 

داود جملرد سكوته عنه، 
تلميذه خاصة وأّن 

 البلنسي أطلق احلذف.
ٓ َءايَة   قَاحمس 211 ِ

ِ ٱۡجَعل ل  َلذ قَاَل َرب 
َ
َل َءاَيُتَك أ

يذاٍم 
َ
ََٰثَة أ اۗۡ َوٱۡذُكر إِ تَُكل َِم ٱنلذاَس ثََل َلذ َرۡمز 

ا َوََسب ِۡح بِٱۡلَعَِش ِ  بذَك َكثِۡي  َٰرِ رذ بَۡك آل حجس ىجس َوٱۡۡلِ

ۡمَران اآلية   جحتمختجحسعِّ

بن قيس }اإلبكار{ رمسه الغازي 
ابحلذف، ونّص أبو داود على ذلك، 

ذ له  وسكت عنه الداين. فأخِّ
 ابإلثبات.

الغازي بن قيس ينقل عن مصاحف 
أهل املدينة، وعن مصحف انفع 

 خاصة.

]خمتصر التبيني 
2\344] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات إعماال 

لسكوت الداين وابقي 
 املصاحف ابحلذف.

ۢنَبآءِ ٱۡلَغۡيِب نُوِحيهِ إَِۡلَۡكْۚ َوَما حمس 212
َ
َٰلَِك ِمۡن أ ََٰذ

ُهۡم  ي 
َ
ََٰمُهۡم أ ۡقَل

َ
يِۡهۡم إِۡذ يُۡلُقوَن أ ُكنَت َِلَ

}أقالمهم{ نّص أبو داود على 
احلذف، ووافقه البلنسي. وسكت 

]خمتصر التبيني  نسبه البلنسي للمصحف اإلمام.
2\344] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات إعماال 
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يِۡهۡم إِۡذ  يَۡكُفُل َمۡرَيَم َوَما ُكنَت َِلَ
ۡمَران اآلية حجس ىجسََيَۡتِصُمونَ   مختمختجحسآل عِّ

ذ له ابإلثبات. لسكوت الداين وابقي  عنه الداين؛ فُأخِّ
 املصاحف ابحلذف.

ىءِيَل حمس 213 ّن ِ قَۡد َورََُسوًَل إَِلَٰ بَِّنٓ إَِۡسَر
َ
 أ
 
َ
ب ُِكۡم أ ِن رذ ٓ ِجۡئُتُكم أَـِبيَةٖ م  ۡخلُُق ّن ِ

َ
أ
نِي َكَهۡيـ َةِ ٱلطذ  ِ َِن ٱلط  نُفُخ فِيهِ لَُكم م 

َ
ۡۡيِ فَأ

ِ  وَ  ۢا بِإِۡذِن ٱَّللذ ۡكَمَه َفَيُكوُن َطۡۡيَ
َ
بۡرُِئ ٱۡۡل

ُ
أ
 ِ ۡۡحِ ٱلَۡمۡوَِتَٰ بِإ

ُ
بَۡرَص َوأ

َ
ِ  َوٱۡۡل ۡذِن ٱَّللذ

ُكلُوَن َوَما
ۡ
نَب ُِئُكم بَِما تَأ

ُ
ِخُروَن ِِف  َوأ تَدذ

َٰلَِك ٓأَليَة  ُبُيوتُِكۡمْۚ إِنذ   لذُكۡم إِن ُكنُتم ِِف ََٰذ
ۡۡؤِمننِيَ  ۡمَران اآلية حجس ىجسم   حمجمختجحس آل عِّ

}إسراءيل{ نّص الشيخان على 
 اختالف املصاحف يف إثبات األلف.

قال الداين أكثر املصاحف إبثبات 
األلف ويف بعض املصاحف املدنية 

 والعراقية العتيقة حبذفه.

، خمتصر 262]املقنع 
-114\2التبيني 
، هجاء مصاحف 115

 [78األمصار 

اختار أبو داود احلذف. 
وظاهر اختيار الداين 

اإلثبات لئال جيتمع يف 
الكلمة حذفان حذف 

األلف وحذف الياء 
 صورة اهلمزة.

}بيية{ ابلياء عوضا عن األلف يف  214
 }آبية{

نسب الداين رمسها ابلياءين إىل 
بعض املصاحف العراقية وكذلك رآه 

مصاحف العراق السخاوي يف 
واملصحف الشامي. وأكثر 

 املصاحف بياء واحدة واأللف.

]خمتصر التبيني 
2\122] 

 

ا ل َِما بنَۡيَ يََديذ مِ حمس 215 ق  ِ َٰةِ َوُمَصد  َن ٱۡلذۡوَرى
 ِ ِي ُحر 

ِحلذ لَُكم َبۡعَض ٱَّلذ
ُ
َم َعلَۡيُكۡمْۚ َوِۡل

ب ُِكمۡ  ِن رذ َ  وَِجۡئُتُكم أَـِبيَةٖ م   فَٱتذُقواْ ٱَّللذ
ِطيُعونِ 

َ
ۡمَران اآلية حجس ىجسَوأ  مجتجمتجحس آل عِّ

}بيية{ ابلياء عوضا عن األلف يف 
 }آبية{

نسب الداين رمسها ابلياءين إىل 
بعض املصاحف العراقية وكذلك رآه 

السخاوي يف مصاحف العراق 
واملصحف الشامي. وأكثر 

]خمتصر التبيني 
2\122] 
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 املصاحف بياء واحدة واأللف.
َ حمس 216 ِ َوَرب ُكۡم فَٱعۡ إِنذ ٱَّللذ ْۚ ََٰهََٰذا َرَب  ُبُدوهُ

ۡسَتِقيم   ۡمَران اآلحجس ىجسِصَرَٰط  م   جحتجمتجحس ية آل عِّ
}صراط{ نّص أبو داود على 

اختالف املصاحف يف إثبات األلف 
بعد الراء وحذفه حيث ما وكيف ما 
ذ له  وقع، وسكت عنه الداين، فُأخِّ

 ابإلثبات إعماال ملفهوم سكوته.

-55\2]خمتصر التبيني  
56] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

املصاحف ابحلذف وهو  
 اختار أيب داود. 

َحسذ ِعيََسَٰ ِمۡنُهُم ٱلۡ حمس 217
َ
آ أ ُكۡفَر قَاَل فَلَمذ

ِ  قَاَل ٱ نَصارِٓي إَِل ٱَّللذ
َ
ۡۡلََوارِي وَن ََنُۡن َمۡن أ

ِ وَ  ِ َءاَمنذا بِٱَّللذ نَصاُر ٱَّللذ
َ
نذا أ

َ
ٱۡشَهۡد بِأ

ۡمَران اآلية حجس ىجسُمۡسلُِمونَ   جحتجمتجحسآل عِّ

}احلواريون{ نّص أبو داود على 
 إثبات األلف بني الواو والراء حيث

 ما أتى. وقال األستاذ أمحد شرشال:
 "اضطرب املتأخرون يف النقل عن أيب

عمرو... فحذفوا املرفوع وأثبتوا 
 اجملرور"

]خمتصر التبيني  
3\465] 

مصحف اجلماهريية 
رفوع ابحلذف يف امل

واإلثبات يف احملذوف، 
وابقي املصاحف 
 ابإلثبات مطلقا.

ُۡؤََلٓءِ َحََٰجۡجُتۡم حمس 218 نُتۡم َهى
َ
أ يَما َلُكم بِهِۦ فِ َهى

وَن فِيَما لَيۡ  َس لَُكم بِهِۦ ِعۡلم  فَلَِم ُِتَآج 
نُتۡم ََل 

َ
ُ َيۡعلَُم َوأ آل حجس ىجس َتۡعلَُمونَ ِعۡلم ْۚ َوٱَّللذ

ۡمَران اآلية   حمتحمتجحسعِّ

}حاججتم{ نّص أبو داود على 
حذف األلف هنا ويف موضع األنعام 

ذ له 81 ، وسكت عنه الداين فُأخِّ
 ابإلثبات.

]خمتصر التبيني  
2\352] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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ۡهَل ٱۡلِكَتَِٰب لَِم تَۡكُفُرونَ حمس 219
َ
أ ِ َيى   أَـِبَيَِٰت ٱَّللذ

نُتۡم تَۡشَهُدونَ 
َ
ۡمَران اآلحجس ىجسَوأ  مجتخمتجحس ية آل عِّ

}بييت{ ابلياء عوضا عن األلف يف 
 }آبيت{

نسب الداين رمسها ابلياءين إىل 
بعض املصاحف العراقية وكذلك رآه 

السخاوي يف مصاحف العراق 
واملصحف الشامي. وأكثر 

 املصاحف بياء واحدة واأللف.

، خمتصر 384]املقنع 
، العقيلة 122\2التبيني 
 ، الوسيلة188البيت 
291] 

 

ۡهَل ٱۡلِكَتَِٰب لَِم تَۡلبُِسوحمسُّ 220
َ
أ َن ٱۡۡلَقذ َيى

نُتۡم َتۡعلَُمونَ بِٱۡلَبَِٰطِل َوتَۡكُتُموَن ٱۡۡلَقذ وَ 
َ
 ىجسأ

ۡمَران اآلية حجس  جحتخمتجحس آل عِّ

}ابطل{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بني الباء والطاء، حيث ما 
وكيف ما وقع، ووافقه الداين على 

 16وهود  139موضعي األعراف
ذ له ابإلثبا ت وسكت عن الباقي فُأخِّ

خاصة وأنّه على صيغة )فاعل( 
 املوجبة عنده لإلثبات.

]خمتصر التبيني  
، املقنع 134\2

184-187] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات يف غري موضعي 

األعراف وهود، وابقي 
املصاحف ابحلذف 

 مطلقا.

دِيَنُكۡم قُۡل إِنذ  َوََل تُۡۡؤِمُنٓواْ إَِلذ لَِمن تَبِعَ حمس 221
ن يُۡۡؤَِتى 

َ
ِ أ  ٱلُۡهَدىَٰ ُهَدى ٱَّللذ

َ
ِۡثَل َمآ أ َحد  م 
وُكۡم ِعنَد رَ  ۡو َُيَآج 

َ
وتِيُتۡم أ

ُ
ب ُِكۡمۗۡ قُۡل إِنذ أ

ِ يُۡۡؤتِيهِ َمن ُ  ٱۡلَفۡضَل بَِيِد ٱَّللذ ۗۡ َوٱَّللذ يََشآُء
ۡمَران اآلية حجس ىجسَوََِٰسٌع َعلِيم    محتخمتجحس آل عِّ

ود على إثبات }واسع{ نّص أبو دا
 األلف بعد الواو، يف حالة التذكري

والتأنيث }واسعة{ حيث ما وقع، 
 وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\202 ،3\522] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات إعماال 

لسكوت الداين وابقي 
 املصاحف ابحلذف.
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وَن بَِعۡهِد حمس 222 ِيَن يَۡشََتُ يَۡمَٰنِِهۡم ٱإِنذ ٱَّلذ
َ
ِ َوأ َّللذ

ْوَلىئَِك ََل َخَلَٰ 
ُ
ا قَلِيًل أ ةِ َق لَُهۡم ِِف ٱٓأۡلِخرَ َثَمن 

ُ َوََل يَنظُ  ُر إَِۡلِۡهۡم يَۡوَم َوََل يَُكل ُِمُهُم ٱَّللذ
ِيِهۡم َولَهُ  ِۡلم  ٱۡلقَِيََٰمةِ َوََل يَُزك 

َ
آل حجس ىجسۡم َعَذاٌب أ

ۡمَران اآلية   خمتخمتجحسعِّ

}أميان{ حيث ما وكيف ما وقع، 
احلذف، وسكت نّص أبو داود على 

ذ له ابإلثبات.  عنه الداين، فُأخِّ

]خمتصر التبيني  
2\285] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات. وبقية 

 املصاحف ابحلذف.
}خالق{ نّص أبو داود على حذف  223

األلف املعانق لالم يف هذا احلرف 
 حيث ما وقع، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\190-3\463] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
ُ حمس 224 ن يُۡۡؤتَِيُه ٱَّللذ

َ
 ٱۡلِكَتََٰب َما َكَن لِبََّشٍ أ

َل لِلنذاِس ُكونُواْ َوٱۡۡلُۡكَم َوٱنل ُبوذةَ ُثمذ َيُقو
ِ َوَلَٰكِ  ِ ِمن ُدوِن ٱَّللذ

ا ل  ن ُكونُواْ ِعَباد 
َٰنِي ِـَۧن بَِما ُكنُتۡم ُتَعل ِمُ  بَِما وَن ٱۡلِكَتََٰب وَ َربذ

ۡمَران اآليحجس ىجسُكنُتۡم تَۡدرَُُسونَ   حمجخمتجحسة آل عِّ

}الرابنيني{ نّص أبو داود على 
احلذف، وسكت عنه الداين. فأخذ 
له مصحف اجلماهريية ابإلثبات يف 

 املنصوب وابحلذف يف املرفوع.

]خمتصر التبيني  
2\356] 

إذا استثنينا مصحف 
اجلماهريية، فالعمل جرى 

 على احلذف مطلقا.

ُ ِميَثََٰق ٱنلذبِ حمس 225 َخَذ ٱَّللذ
َ
ي ِـَۧن لََمآ ِإَوۡذ أ

ِن كَِتَٰٖب وَِحۡكَمةٖ ثُ  مذ َجآَءُكۡم َءاتَۡيُتُكم م 
ق  ل َِما َمَعُكۡم َۡلُ  ِ َصد  ۡۡؤِمُُنذ بِهِۦ رََُسول  م 

ۡقَرۡرُتمۡ 
َ
نذُهۚۥْ قَاَل َءأ َٰ َوَۡلَنَُصُ َخۡذُتۡم لََعَ

َ
 َوأ

قۡ 
َ
َٰلُِكۡم إِۡۡصِيِۖ قَالُٓواْ أ ْۚ قَاَل فَٱۡشَهُدواْ َرۡرنَ ََٰذ ا

َِٰهِدينَ  َِن ٱلشذ نَا۠ َمَعُكم م 
َ
ۡمَران حجس ىجسَوأ آل عِّ

 جحتحمججحساآلية 

}ميثاق{ نّص أبو داود على حذف 
ث األلف بعد الثاء من هذه املادة حي

ما وكيف ما وقعت، وسكت عنها 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\155] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 
 ف.املصاحف ابحلذ

 }جيأكم{ ابلياء بني اجليم واأللف، 226
 انفرد به أبو حامت.

نسبها أبو حامت ملصحف أهل 
 مكة. 

]خمتصر التبيني 
، هجاء 180\2

والعمل على خالف ما 
 ذكر أبو حامت.
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ورآه الكسائي يف مصحف أيّب 
 رضي هللا عنه.

 87انظر: البقرة  [54مصاحف األمصار 

َِٰم دِ َوَمن يَۡبَتِغ َغۡۡيَ حمس 227 َۡسَل ا فَلَن ُيۡقَبَل ٱۡۡلِ ين 
آل حجس ىجسَخَِِٰسِينَ ِمۡنُه َوُهَو ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن ٱلۡ 

ۡمَران اآلية   جمتحمججحسعِّ

}اإلسالم{  كيف ما وقع، نّص أبو 
داود على احلذف ووافقه البلنسي، 

 وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  نسبه البلنسي للمصحف اإلمام.
2\335] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات إعماال 

لسكوت الداين، وابقي 
 املصاحف ابحلذف.

ا َكَفرُ حمس 228 ُ قَۡوم  واْ َبۡعَد َكۡيَف َيۡهِدي ٱَّللذ
نذ ٱلرذَسُ 

َ
وَل َحق   وََجآَءُهُم إِيَمَٰنِِهۡم َوَشِهُدٓواْ أ

ُ ََل َيۡهِدي ٱ َٰلِِمنيَ ٱبۡلَي َِنَُٰتْۚ َوٱَّللذ  ىجسۡلَقۡوَم ٱلظذ
ۡمَران اآلية حجس  حمتحمججحسآل عِّ

}إمياّنم{ نّص أبو داود على حذف 
ث األلف بعد امليم يف هذه املادة حي

ما وكيف ما وقعت، وسكت عنها 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\184] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

}جياهم{ نّص الشاطيب على أّن  229
 بعض املصاحف رمسته ابلياء

، 234]العقيلة البيت  نسب رمسه ابلياء للمكي. 
 [329الوسيلة 

والعمل على ترك رمسه 
 ابلياء

ِيَن َكَفُرواْ َبۡعَد إِيَمَٰ حمس 230 نِِهۡم ُثمذ إِنذ ٱَّلذ
ا لذن ُتۡقَبَل تَوۡ  ْوَلىئَِك ٱۡزَداُدواْ ُكۡفر 

ُ
َبُتُهۡم َوأ

آل ونَ  ۡمَران اآليةحجس ىجسُهُم ٱلضذ  مجتحمججحس آل عِّ

}إمياّنم { نّص أبو داود على حذف 
ث األلف بعد امليم يف هذه املادة حي

ما وكيف ما وقعت، وسكت عنها 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\184] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ىءِيَل إَِلذ َما حمس 232 َِّنٓ إَِۡسَر ِ َعاِم َكَن ِحل   بل  اختار أبو داود احلذف. ، خمتصر 262]املقنع قال الداين أكثر املصاحف إبثبات }إسراءيل{ نّص الشيخان على ُك  ٱلطذ
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َٰ َنۡفِسهِۦ ِمن  ىءِيُل لََعَ َم إَِۡسَر ن َحرذ
َ
َقۡبِل أ

َٰةِ فَٱتۡلُوَهآ إِن  تُواْ بِٱۡلذۡوَرى
ۡ
ْۚ قُۡل فَأ َُٰة َل ٱۡلذۡوَرى تََُنذ

ۡمَران اآلية حجس ىجسُكنُتۡم َصَِٰدقنِيَ   محتحمججحس آل عِّ

األلف ويف بعض املصاحف املدنية  اختالف املصاحف يف إثبات األلف.
 العتيقة حبذفه. والعراقية

-114\2التبيني 
، هجاء مصاحف 115

 [78األمصار 

وظاهر اختيار الداين 
اإلثبات لئال جيتمع يف 

، كما يف الكلمة حذفان
 مصحف اجلماهريية. 

َل َبۡيٖت ُوِضَع لِلنذاِس حمس 233 وذ
َ
َة  إِنذ أ ِي بَِبكذ لََّلذ
ى ل ِۡلَعَٰلَِمنيَ ُمَباَرَك   ۡمَران اآلية حجس ىجسَوُهد  آل عِّ

 حمتحمججحس

لف }مبـــــركا{ أطلق الداين حذف األ
بو بعد الباء يف هذا احلرف، ووافقه أ
داود على موضع ق وسكت عن 

 غريه ؛ فأخذ له ابإلثبات.

، خمتصر 235]املقنع  
 [ 1135\4التبيني 

املصاحف املشرقية 
ابحلذف يف موضع ق، 

غريه من وابإلثبات يف 
املواضع، وابقي 

املصاحف ابحلذف 
 مطلقا.

ۡهَل ٱۡلِكَتَِٰب لَِم تَۡكفُ حمس 234
َ
أ ُروَن أَـِبَيَِٰت قُۡل َيى

َٰ َما تَ  ُ َشِهيٌد لََعَ ِ َوٱَّللذ آل حجس ىجسۡعَملُونَ ٱَّللذ

ۡمَران اآلية   حمجحمججحسعِّ

}بييت{ ابلياء عوضا عن األلف يف 
 }آبيت{

نسب الداين رمسها ابلياءين إىل 
املصاحف العراقية وكذلك رآه بعض 

السخاوي يف مصاحف العراق 
واملصحف الشامي. وأكثر 

 املصاحف بياء واحدة واأللف.

، خمتصر 384]املقنع 
، العقيلة 122\2التبيني 
، الوسيلة 188البيت 
291] 

 

وَن َعن حمس 235 ۡهَل ٱۡلِكَتَِٰب لَِم تَُصد 
َ
أ قُۡل َيى

ِ َمۡن َءاَمَن َتۡبُغو نُتۡم ََسبِيِل ٱَّللذ
َ
ا َوأ َنَها ِعوَج 

}بغافل{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد الغني، وسكت عنه 

]خمتصر التبيني  
2\164]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 
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ا َتۡعَملُونَ  ُ بَِغَٰفٍِل َعمذ ۗۡ َوَما ٱَّللذ آل حجس ىجسُشَهَدآُء

ۡمَران اآلية   حمجحمججحسعِّ

 املصاحف ابحلذف. الداين.

ِيَن َءاَمُنٓواْ إِ حمس 236 َها ٱَّلذ ي 
َ
أ ِنَ َيى ا م   ن تُِطيُعواْ فَرِيق 

و وتُواْ ٱۡلِكَتََٰب يَُرد 
ُ
ِيَن أ ُكم َبۡعَد إِيَمَٰنُِكۡم ٱَّلذ

ۡمَران اآلية حجس ىجسَكَٰفِرِينَ   مجتمجتجحتجحسآل عِّ

}إميانكم { نّص أبو داود على 
ة حذف األلف بعد امليم يف هذه املاد
حيث ما وكيف ما وقعت، وسكت 

 ا الداين.عنه

]خمتصر التبيني  
2\184] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

نُتۡم ُتۡتََلَٰ حمس 237
َ
َعلَۡيُكۡم  َكۡيَف تَۡكُفُروَن َوأ

ۗۥۡ  ِ َوفِيُكۡم رََُسوُهَُلُ َوَمن َيۡعَتِصم  َءاَيَُٰت ٱَّللذ
ِ َفَقۡد ُهِدَي إَِلَٰ ِصَرَٰٖط  ۡسَتقِيمٖ  بِٱَّللذ آل حجس ىجسم 

ۡمَران اآلية   جحتمجتجحتجحسعِّ

}صراط{ نّص أبو داود على 
اختالف املصاحف يف إثبات األلف 
بعد الراء وحذفه حيث ما وكيف ما 
ذ له  وقع، وسكت عنه الداين، فُأخِّ

 ابإلثبات إعماال ملفهوم سكوته.

-55\2]خمتصر التبيني  
56] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

املصاحف ابحلذف وهو  
 اختار أيب داود. 

ِيَن َءاَمُنواْ ٱتذ حمس 240 َها ٱَّلذ ي 
َ
أ َ َحقذ َيى ُقواْ ٱَّللذ

 
َ
ۡسلُِمونَ ُتَقاتِهِۦ َوََل َتُموُتنذ إَِلذ َوأ آل حجس ىجسنُتم م 

ۡمَران اآلية   جحتمجتجحتجحسعِّ

 }تقته{ }تقاته{ }تقيته{
اختالفهم يف نّص الشيخان  على 

إثبات األلف وحذفه دون ايء، وذكر 
السخاوي واجلعربي أّن أكثر 

املصاحف دون ألف لكن إبثبات 
 الياء.

نسب اإلمام الداين اخلالف يف رسم 
األلف وحذفه دون ايء ملصاحف 

أهل العراق، ونّص اجلعربي أّّنا يف 
غري العراقية ابلياء وكذلك رآها 

السخاوي يف املصحف الشامي 
ياء، وروى أبو عبيد أّن اإلمام ابل

]خمتصر التبيني 
، املقنع 360-361\2

، العقيلة البيت 562
، 328، الوسيلة 231

 [اجلعربي

جرى العمل يف 
املصاحف إبثبات 

األلف، قال األستاذ 
أمحد شرشال: وما عليه 
مصاحف أهل املغرب 

خمالف خمالف ألصوهلم 
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 العتيقة" .  رمسها }تقته{ أبربعة أحرف
ِ ََجِيحمس 241 ْْۚ َوٱۡعَتِصُمواْ ِبَۡبِل ٱَّللذ قُوا ا َوََل َتَفرذ  ع 

ِ َعلَۡيكُ  ۡم إِۡذ ُكنُتۡم َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱَّللذ
لذَف بنَۡيَ قُلُوبُِكمۡ 

َ
ۡعَدآء  فَأ

َ
ۡصَبۡحُتم أ

َ
 فَأ

 َٰ َٰن ا َوُكنُتۡم لََعَ ِنَ بِنِۡعَمتِهِۦٓ إِۡخَو   َشَفا ُحۡفَرةٖ م 
نَقَذُكم 

َ
ِ ٱنلذارِ فَأ َٰل ۗۡ َكَذ ِۡنَها ُ م  ُ ٱَّللذ ِ َك ُيَبني 

َٰتِهِۦ لََعلذُكۡم َتۡهَتدُ  آل حجس ىجسونَ لَُكۡم َءاَي

ۡمَران اآلية   محتمجتجحتجحسعِّ

}فإخوانكم{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الواو من هذه 
املادة حيث ما وكيف ما وقعت، 

 وسكت عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\280-361] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

قُوحمس 242 ِيَن َتَفرذ اْ َوٱۡخَتلَُفواْ ِمۢن ََل تَُكونُواْ َكٱَّلذ
ْوَلىئَِك لَُهۡم َبۡعِد َما َجآَءُهُم ٱبۡلَي َِنَُٰتْۚ وَ 
ُ
أ

ۡمَران اآلية حجس ىجسَعَذاٌب َعِظيم    جمتمجتجحتجحسآل عِّ

}جياهم{ نّص الشاطيب على أّن 
 بعض املصاحف رمسته ابلياء

، 234]العقيلة البيت  نسب رمسه ابلياء للمكي. 
)نصر  329الوسيلة 
 سعيد([

والعمل على ترك رمسه 
 ابلياء

ِ وُ يَۡوَم تَۡبَيض  وُُجوه  َوتَۡسَود  حمس 243 ا ٱَّلذ مذ
َ
يَن ُجوه ْۚ فَأ

َكَفۡرتُم َبعۡ 
َ
ۡت وُُجوُهُهۡم أ َد إِيَمَٰنُِكۡم ٱَۡسَودذ

آل حجس ىجسُفُرونَ تَكۡ  فَُذوقُواْ ٱۡلَعَذاَب بَِما ُكنُتمۡ 

ۡمَران اآلية   حمتمجتجحتجحسعِّ

}إميانكم { نّص أبو داود على 
ة حذف األلف بعد امليم يف هذه املاد
حيث ما وكيف ما وقعت، وسكت 

 عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\184] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ى  ِإَونحمس 244 ذ 
َ
ٓ أ وُكۡم إَِلذ يَُقَٰتِلُوُكۡم  لَن يَُُض 

ۡدبَاَر ُثمذ ََل يُ 
َ
ونَ يَُول وُكُم ٱۡۡل ۡمَران حجس ىجسنََصُ آل عِّ

 جحتجحتجحتجحساآلية 

}تقاتل{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد القاف يف مجيع أفعال 

القتال، ووافقه الداين يف مثانية مواضع 

]خمتصر التبيني  
2\252 ،336 ...

، 178، 177املقنع 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات فيما سكت 
عنه الداين وغريها من 
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[، وسكت عن 190]انظر البقرة 
 الباقي. 

180 ،194 ،207 ،
606] 

املواضع ابحلذف، وابقي 
املصاحف ابحلذف 

 مطلقا. 
}األدبر{ نّص البلنسي على حذف  245

األلف من هذه املادة مطلقا، ونص 
أبو داود على احلذف حيث اضيفت 

ــ بويف املعّرف لضمري الغائبني )هم( 
 15)ال( يف موضعي األحزاب

 . وسكت عنه الداين.12واحلشر

]خمتصر التبيني وهامشه  
3\603] 

مصاحف اجلماهريية 
ابإلثبات مطلقا إعماال 

لسكوت الداين، 
واملصاحف املغربية 

ابحلذف مطلقا لنّص 
البلنسي، واملصاحف 
املشرقية اتّبعت ظاهر 

 نّص أيب داود.
ۡينَ ُُضَِبۡت حمس 246

َ
ِلذُة أ َما ثُقُِفٓواْ إَِلذ  َعلَۡيِهُم ٱَّل 
َِن  ِ وََحۡبٖل م  َِن ٱَّللذ نلذاِس َوَبآُءو ٱِبَۡبٖل م 

ِ َوُُضَِبۡت َعلَ  َِن ٱَّللذ ْۚ بَِغَضٖب م  ۡيِهُم ٱلَۡمۡسَكَنُة
نذُهۡم َكنُواْ يَۡكُفُرو

َ
َٰلَِك بِأ ِ ََٰذ َن أَـِبَيَِٰت ٱَّللذ

 ٓ ۢنبَِيا
َ
َٰلَِك بَِما حَ َء بَِغۡۡيِ َوَيۡقُتلُوَن ٱۡۡل ِۚ ََٰذ ٖ ق 

ۡمَران اآلية آ حجس ىجسَعَصواْ وذ َكنُواْ َيۡعَتُدونَ  ل عِّ

 جحتجحتجحتجحس

}بييت{ ابلياء عوضا عن األلف يف 
 }آبيت{

نسب الداين رمسها ابلياءين إىل 
بعض املصاحف العراقية وكذلك رآه 

السخاوي يف مصاحف العراق 
واملصحف الشامي. وأكثر 

 واأللف.املصاحف بياء واحدة 

، خمتصر 384]املقنع 
، العقيلة 122\2التبيني 
، الوسيلة 188البيت 
291] 
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ِ َوٱۡۡلَۡوِم ٱٓأۡلحمس 247 ُمُروَن يُۡۡؤِمُنوَن بِٱَّللذ
ۡ
ِخرِ َوَيأ

نَكرِ َويَُسَٰرُِعوَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَيۡنَهۡوَن َعِن ٱلۡمُ 
ْوَلىئَِك ِمَن 

ُ
َٰلِِحنيَ ٱِِف ٱۡلَۡيَرَِٰتِۖ َوأ آل حجس ىجسلصذ

ۡمَران اآلية   مختجحتجحتجحسعِّ

}يسارعون{ حيث ما وقع، نّص أبو 
داود على حذف األلف بعد السني، 

واكتفى الداين برواية احلذف يف 
 موضع األنبياء وسكت عن الباقي.

احلذف يف موضع األنبياء رواية 
قالون عن انفع عن مصاحف أهل 

 املدينة.

]خمتصر التبيني 
، املقنع 363\2

192-193] 

اهريية مصحف اجلم
إبثبات األلف إالّ موضع 
األنبياء، وابقي املصاحف 

 ابحلذف يف الباب كّله.
ِيَن َكَفُرواْ لَن ُتۡغِّنَ حمس 248 َٰلُُهمۡ إِنذ ٱَّلذ ۡمَو

َ
  َعۡنُهۡم أ

ِ َشيۡ  َِن ٱَّللذ ۡوَلَُٰدُهم م 
َ
ْوَلىئَِك َوََلٓ أ

ُ
ا  َوأ ـ  
ۡصَحَُٰب ٱنلذارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَِِٰلُ 

َ
آل حجس ىجسونَ أ

ۡمَران اآلية   حمتجحتجحتجحسعِّ

}أمواهلم{ حبذف األلف بعد الواو،  
كيف ما وحيث ما وقع، وسكت 

 عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\227]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
}أوالدهم{ نّص أبو داود والبلنسي  249

على حذف األلف بعد الالم، ومل 
 يتعرض له الداين.

البلنسي احلذف للمصحف نسب 
 اإلمام.

]خمتصر التبيني 
2\289-518] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
ِيَن َءاَمُنواْ ََل حمس 250 َها ٱَّلذ ي 

َ
أ َتتذِخُذواْ بَِطانَة   َيى

لُونَُكۡم َخَبا
ۡ
ِن ُدونُِكۡم ََل يَأ واْ َما م  َل  َود 
َٰهِهِۡم َوَما ٱبۡلَۡغَضآُء مِ َعنِت ۡم قَۡد بََدِت  ۡفَو

َ
ۡن أ
ْۚ قَۡد بَيذ  ۡكََبُ

َ
نذا لَُكُم ُُتَِۡف ُصُدورُُهۡم أ

ۡمَران اآلية حجس ىجسٱٓأۡلَيَِٰتِۖ إِن ُكنُتۡم َتۡعقِلُونَ  آل عِّ

 حمججحتجحتجحس

}أفواههم{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الواو إذا أضيفت 

هذه املادة إىل ضمري وسكت عن 
ۡفَواهُِكمحمس موضع النور

َ
َّ  جمتجحتجحساآلية ر النُّو حجس ىجسبِأ

ثبات فأخذ له اخلراز وشراح املورد ابإل
فيه، ومل يتعرض الداين لشيء من 

 ذلك.

]خمتصر التبيني  
2\364] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات يف الباب كّله، 

وابقي املصاحف 
ابإلثبات يف موضع النور 

واحلذف يف ابقي 
 املواضع.
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ِ ِإَوۡذ َغَدۡوَت حمس 251 ۡهلَِك ُتَبو 
َ
ُئ ٱلُۡمۡۡؤِمننَِي ِمۡن أ

ُ ََسِمي آل حجس ىجسٌع َعلِيمٌ َمَقَٰعَِد لِۡلقَِتاِلِۗ َوٱَّللذ

ۡمَران اآلية   جحتجحتجحتجحسعِّ

}مقاعد{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد القاف، وسكت عنه 

 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\364] 

مصحف اجلماهريية 
 ابإلثبات وغريه ابحلذف

ب ُِكۡم وََجنذٍة َوََسارُِعٓواْ إَِلَٰ َمۡغفَِرةٖ م ِ ۞ حمس 252 ن رذ
 
ُ
ۡرُض أ

َ
َُٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡت َعۡرُضَها ٱلسذ ِعدذ

ۡمَران اآلية حجس ىجسلِۡلُمتذقِنيَ   محتمحتجحتجحسآل عِّ

}سارعوا{ نصوا على اختالف 
 املصاحف يف رسم الواو وتركها.

مصحف  عثمان رضي هللا عنه 
ومصاحف أهل املدينة والشام برسم 

الواو قبل }سارعوا{ وسائر 
 مصاحف األمصار برتك رمسها.

بينما ذكر ابن أيب داود أّن  
مصحف عثمان رضي هللا عنه 
ومصاحف أهل الكوفة والبصرة 
ومكة ابلواو، ومصاحف أهل 

 املدينة والشام بال واو }سارعوا{

، 594-572]املقنع 
، 366\2خمتصر التبيني 
، 61العقيلة البيت 

، 146-139الوسيلة 
هجاء مصاحف األمصار 

: صاملصاحف ، 97
139-140-144-
146- 148- 
)حممد   151 -149

 [بن عبده(

اختلفت املصاحف 
ابختالف القراءات يف 

 االقراءة ابلواو أو من دوّن

َِٰحَشةً حمس 253 ِيَن إَِذا َفَعلُواْ َف ۡو َظلَُموٓاْ  َوٱَّلذ
َ
أ
َ فَٱَۡسَتغۡ  نُفَسُهۡم َذَكُرواْ ٱَّللذ

َ
نُوبِِهۡم َفُرواْ أ َِّلُ

 ُ نُوَب إَِلذ ٱَّللذ َٰ َوَمن َيۡغفُِر ٱَّل  واْ لََعَ   َولَۡم يَُِص 
ۡمَران اآلية آ حجس ىجسَما َفَعلُواْ وَُهۡم َيۡعلَُمونَ  ل عِّ

 جمتمحتجحتجحس

}فاحشة{ كيف ما أتت، نّص أبو 
داود على احلذف، وسكت عنها 

 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\367] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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ُۡيواْ ِِف قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلُِكۡم َُسَُن  فَسِ حمس 254
 َٰ ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكۡيَف َكَن َع

َ
قَِبُة ٱۡۡل

بنِيَ  ِ ۡمَران اآلية حجس ىجسٱلُۡمَكذ   خمتمحتجحتجحسآل عِّ

 }عاقبة{ نّص أبو داود على احلذف
 ا، وسكت عنهتما وقعثحي فيها

 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\368] 

اجلماهريية مصحف 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
ن تَۡدُخلُواْ ٱۡلَۡ حمس 255

َ
ۡم َحِسۡبُتۡم أ

َ
ا َيۡعلَمِ أ  نذَة َولَمذ

ِيَن ََٰجََٰهُدواْ ِمنُكۡم وَ  ُ ٱَّلذ َيۡعلََم ٱَّللذ
ََِٰبِينَ  ۡمَران اآلية حجس ىجسٱلصذ  جحتمختجحتجحس آل عِّ

}جاهدوا{ نصَّ أبو داود على 
من احلذف يف مجيع األفعال املشتقة 

مادة )ج هـ د( حيث م وكيف ما 
 وقعت،وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\268]، 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ٌد إَِلذ رََُسول  قَۡد خَ حمس 256 لَۡت ِمن َقۡبلِهِ َوَما ُُمَمذ
ۡو قُتَِل 

َ
اَت أ فَإِيْن مذ

َ
ْۚ أ ى ٱلر َُسُل  ٱنَقَلۡبُتۡم لََعَ

 َٰ ۡعَقَٰبُِكۡمْۚ َوَمن يَنَقلِۡب لََعَ
َ
ِقَبۡيهِ فَلَن عَ أ

ْۚ َوََسَيۡجزِي  ا َ َشۡيـ   َِٰكرِينَ ٱيَُُضذ ٱَّللذ ُ ٱلشذ  ىجسَّللذ
ۡمَران اآلية حجس  مختمختجحتجحسآل عِّ

}أعقابكم{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد القاف إذا أضيفت 

هذه املادة إىل ضمري اخلطاب، 
 وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\368] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات إعماال 

لسكوت الداين، وابقي 
 املصاحف ابحلذف.

ََٰتَل َمعَ حمس 257 ٖ َق ِب 
ِن نذ ي ِن م 

َ
ُهۥ رِب ِي وَن َكثِۡي  َوَكأ

َصاَبُهۡم ِِف 
َ
ِ َوَما  َفَما َوَهُنواْ لَِمآ أ ََسبِيِل ٱَّللذ

 ْۡۗ ُ َضُعُفواْ َوَما ٱَۡسَتََّكنُوا  َُيِب  َوٱَّللذ
ََِٰبِينَ  ۡمَران اآلية حجس ىجسٱلصذ  حمتمختجحتجحسآل عِّ

}قاتل{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد القاف يف مجيع أفعال 

واضع مالقتال، ووافقه الداين يف مثانية 
[، وسكت عن 190]انظر البقرة 

 الباقي. 

]خمتصر التبيني  
2\252 ،336 ...

، 178، 177املقنع 
180 ،194 ،207 ،
606] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات فيما سكت 
عنه الداين وغريها من 

املواضع ابحلذف، وابقي 
املصاحف ابحلذف 
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 مطلقا. 
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِ حمس 258 َها ٱَّلذ ي 

َ
أ ِيَن َيى ن تُِطيُعواْ ٱَّلذ

ۡعَقَٰ 
َ
ى أ وُكۡم لََعَ بُِكۡم َفَتنَقلُِبواْ َكَفُرواْ يَُرد 

ۡمَران اآلية حجس ىجسَخَِِٰسِينَ   حمجمختجحتجحسآل عِّ

}أعقابكم{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد القاف إذا أضيفت 

هذه املادة إىل ضمري اخلطاب، 
 وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\368] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات إعماال 

لسكوت الداين، وابقي 
 املصاحف ابحلذف.

ُ حمس 259 ۥٓ َولََقۡد َصَدقَُكُم ٱَّللذ وَنُهم  وَۡعَدهُ إِۡذ َِتُس 
ى إَِذا فَِشۡلُتمۡ    بِإِۡذنِهِۦ  َحِتذ

َ
ۡمرِ َوتََنَٰزَۡعُتۡم ِِف ٱۡۡل

َٰكُ  َرى
َ
ِۢن َبۡعِد َمآ أ ا ُِتِب وَنْۚ وََعَصۡيُتم م  م مذ

ۡنَيا َوِمنكُ  ن يُِريُد ٱِل  ن يُرِيُد ِمنُكم مذ م مذ
فَُكۡم َعۡنُهمۡ  ْۚ ُثمذ َۡصَ لَِيُكۡم  ِۡلَۡبتَ  ٱٓأۡلِخَرةَ
ُ ُذو  ۡضٍل لََعَ فَ َولََقۡد َعَفا َعنُكۡمۗۡ َوٱَّللذ

ۡمَران اآلية حجس ىجسٱلُۡمۡۡؤِمننِيَ   جحتجمتجحتجحسآل عِّ

}تنازعتم{ نّص أبو داود على 
احلذف كيف جاء مشتق من النزاع 
ذ أو التنازع، وسكت عنه الداين فأخِّ 

 له ابإلثبات.

]خمتصر التبيني  
2\374] 

مصحف اجلماهريية 
إعماال ابإلثبات 

لسكوت الداين، وابقي 
 املصاحف ابحلذف.

ى حمس 260 َحٖد ۞ إِۡذ تُۡصعُِدوَن َوََل تَۡلوُۥَن لََعَ
َ
 أ

 َٰ ۡخَرى
ُ
َثََٰبُكۡم َوٱلرذَُسوُل يَۡدُعوُكۡم ِِفٓ أ

َ
ُكۡم فَأ

 ْ ٖ ل َِكۡيَل َِتَۡزنُوا ۢا بَِغم  َٰ َما فَاتَُكۡم  َغمذ لََعَ
 ُ َصََٰبُكۡمۗۡ َوٱَّللذ

َ
ۢ َوََل َمآ أ  ىجس بَِما َتۡعَملُونَ َخبُِۡي

ۡمَران اآلية حجس  محتجمتجحتجحسآل عِّ

}فأاثبكم{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الثاء، وسكت عنه 

 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\375] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات إعماال 

لسكوت الداين، وابقي 
 املصاحف ابحلذف.

}لكي ال حتزنوا{ نّص أبو داود وابن  261
معاذ على اختالف املصاحف يف 

نسب أبو داود الوصل ملصاحف 
املدينة والكوفة والبصرة، وذكر 

، خمتصر 480]املقنع 
، املقنع 376\2التبيني 

 جرى العمل ابلوصل
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الوصل والفصل يف هذا املوضع 
خاصة. وجزم الداين ابلوصل رواية 

 عن حممد بن نصري.

اختالف مصاحف بغداد والشام. 
بينما ذكر الداين اتفاق مصاحف 

 على الوصل.األمصار 

 [26، البديع 509

ِۢن َبۡعِد حمس 262 نَزَل َعلَۡيُكم م 
َ
َمَنة  ٱُثمذ أ

َ
ۡلَغم ِ أ

ِنُكۡم   ا َيۡغََشَٰ َطآئَِفة  م   َوَطآئَِفة  قَۡد ن َعاَس 
 ِ نُفُسُهۡم َيُظن وَن ب

َ
ۡتُهۡم أ َهمذ

َ
ِ َغۡۡيَ أ ِ ٱَّللذ  ٱۡۡلَق 

َ َظنذ ٱۡلَجَِٰهلِيذةِِۖ َيُقولُوَن َهل  ۡمرِ نلذ
َ
ا ِمَن ٱۡۡل

ۡمَر ُُكذ 
َ
ءِٖۗ قُۡل إِنذ ٱۡۡل ِۗۡ َُيُۡفوَن ِِفٓ ِمن ََشۡ  ُهۥ َّلِلذ

ا ََل ُيۡبُدوَن لََك  يَ  نُفِسِهم مذ
َ
ُقولُوَن لَۡو َكَن أ

ا قُتِلۡ  ء  مذ ۡمرِ ََشۡ
َ
ذوۡ نَلَا ِمَن ٱۡۡل ۗۡ ُقل ل  َنا ََٰهَُٰهَنا

 ِ َز ٱَّلذ يَن ُكتَِب َعلَۡيِهُم ُكنُتۡم ِِف ُبُيوتُِكۡم لَََبَ
ُ َما ِِف ٱۡلَقۡتُل إَِلَٰ َمَضاِجعِِهۡم  َوِۡلَ  ۡبَتَِلَ ٱَّللذ

َص َما ِِف قُلُ  ِ ُ ُصُدورُِكۡم َوِۡلَُمح  وبُِكۡمْۚ َوٱَّللذ
ُدورِ  مۡ حجس ىجسَعلِيُمۢ بَِذاِت ٱلص   مختجمتجحتجحسَران اآلية آل عِّ

داود على }اجلاهلية{ نّص أبو 
احلذف يف موضع آل عمران 

واألحزاب وسكت عن موضع املائدة 
والفتح وأطلق البلنسي احلذف. ومل 
يتعرض الداين وال اخلراز لشيء من 

 ذلك .

]خمتصر التبيني  
، دليل احلريان 378\2

80] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ذۡواْ حمس 263 ِيَن تََول ۡوَم ٱۡۡلََق ِمنُكۡم يَ إِنذ ٱَّلذ
ذُهُم ٱ ل ۡيَطَُٰن بَِبۡعِض َما ٱۡۡلَۡمَعاِن إِنذَما ٱَۡسََتَ لشذ
ُ َعنۡ  ْ  َولََقۡد َعَفا ٱَّللذ َ َكَسُبوا ُهۡمۗۡ إِنذ ٱَّللذ

ۡمَران اآلية حجس ىجسَغُفوٌر َحلِيم    جمتجمتجحتجحسآل عِّ

}اجلمعن{ نّص أبو داود على 
اختالف املصاحف يف إثبات األلف 

 فه.بعد العني وحذ

]خمتصر التبيني  
3\601] 

مل يرجح أبو داود أحد 
الوجهني، فأخذت له 

املصاحف املشرقية 
ابإلثبات إعماال الختياره 
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له يف ألف التثنية، 
واختار له املغاربة احلذف 

ألنّه نص عليه رغم 
اندراجه يف ابب املثىن 
وكذل إعماال الختيار 
الداين يف حذف ألف 

 التثنية.
ْ ََل حمس 264 ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلذ ي 

َ
أ ِيَن تَ َيى ْ َكٱَّلذ ُكونُوا

َٰنِِهۡم إِ   ِۡلِۡخَو
ْ ْ َوقَالُوا ْ ِِف َكَفُروا ُبوا َذا َُضَ

ذۡو كَ  ى ل ْ ُغز   ۡو َكنُوا
َ
ۡرِض أ

َ
ْ ِعنَدنَا َما ٱۡۡل نُوا

 ُ ة  ِِف َماتُواْ َوَما قُتِلُواْ ِۡلَۡجَعَل ٱَّللذ َٰلَِك َحِۡسَ  ََٰذ
ۦ َوُيِميُتۗۡ قُلُوبِِهۡمۗۡ  ُ يُۡۡحِ ُ بَِما َوٱَّللذ  َوٱَّللذ

ۡمَران اآلية حجس ىجسَتۡعَملُوَن بَِصۡي    جمتجحتجحس حمتآل عِّ

}فإخوانكم{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الواو من هذه 
املادة حيث ما وكيف ما وقعت، 

 وسكت عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\280] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 حلذف.املصاحف اب

ِ حمس 265 ۡو ُمت ۡم لََمۡغفِرَ َولَئِن قُتِۡلُتۡم ِِف ََسبِيِل ٱَّللذ
َ
ة   أ

ِمذ  ِ َورَۡۡحٌَة َخۡۡي  م  َِن ٱَّللذ آل حجس ىجسا ََيَۡمُعونَ م 

ۡمَران اآلية   خمتجمتجحتجحس عِّ

}رمحت{ رمسه الغازي بن قيس 
وصاحبه حكُم بن عمران القرطيب 

الناقط وعطاء بن يزيد اخلرساين ابلتاء 
ومل ينصوا عليه، ونصَّ أبو داود أّن 

]خمتصر التبيني  
2\269] 

والعمل على ما نّص 
عليه أبو داود. وعّد 
األستاذ شرشال رمسه 

مش ابلتاء شذوذا. ]ها
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 [269\2خمتصر التبيني  هذا املوضع ال يكتب إالّ ابهلاء.
ۡو قُتِۡلُتۡم َۡلِ حمس 266

َ
ت ۡم أ ونَ َولَئِن م  ِ ُِتَّۡشُ  ىجسَل ٱَّللذ

ۡمَران اآلية حجس  حمججمتجحتجحسآل عِّ

}إلْاىل هللا{ اختلفت املصاحف يف 
زايدة األلف بعد الم ألف وترك 

 الزايدة.

نسب الداين الزايدة للمصاحف 
األندلسية العتيقة ومصاحف أهل 

الزايدة ملصاحف املدينة وترك 
العراق، وذكر السخاوي أنّه رأى 
 الزايدة يف مصحف شامي عتيق.

 379\2]خمتصر التبيني 
، دليل 175احملكم 
،البديع 154احلريان

، 77، العقيلة البيت 46
 [164-163الوسيلة 

اختار أبو داود ترك 
الزايدة ،  ونسبه ابن 
معاذ اجلهين ألكثر 

املصاحف، وابحلذف 
 جرى العمل.

ِ نِلَت حمس 267 َِن ٱَّللذ َ فَبَِما رَۡۡحَةٖ م  ُهۡم  َولَۡو ُكنَت ل
واْ  ا َغلِيَظ ٱۡلَقۡلِب ََلنَفض  ۡن َحۡولَِك  مِ َفظ 
َشاوِرُۡهۡم ِِف وَ فَٱۡعُف َعۡنُهۡم َوٱَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم 
 ۡ ۡمرِِۖ فَإَِذا َعَزۡمَت َفَتَوّكذ

َ
َ ٱۡۡل ِْۚ إِنذ ٱَّللذ   لََعَ ٱَّللذ

نِيَ َُيِب  ٱلُۡمتَ  ِ ۡمَراحجس ىجسَوُك   حمججمتجحتجحسن اآلية آل عِّ

}رمحت{ رمسها الغازي بن قيس 
 وحكم وعطاء ابلتاء، قال أبو داود:

 "وسائر املصاحف ابهلاء.

رسم الغازي بن قيس وحكم  
وعطاء  جارٍّ على سنن أهل 

 املدينة.

]خمتصر التبيني 
2\381-382] 

ومل جيّوز أبو داود على 
غري عادته الرسم ابلتاء؛ 

الغازي بن قيس ألّن 
رمسها كذلك يف كتابه 

دون ترمجة أي دون 
تقييد. والعمل  على 

 رمسها ابهلاء.
ِ كَ حمس 268 ََٰن ٱَّللذ َفَمِن ٱتذَبَع رِۡضَو

َ
َمۢن بَآَء بَِسَخٖط أ

َُٰه َجَهنذُم   َوى
ۡ
ِ َوَمأ َِن ٱَّللذ  ىجسبِۡئَس ٱلَۡمِصۡيُ وَ م 

ۡمَران اآلية حجس  جحتحمتجحتجحسآل عِّ

على حذف }رضوان{ نّص أبو داود 
األلف بعد الواو، وسكت عنه 
الداين، لكّنه مندرج يف صيغة 

 )فعالن( اليت أوجب فيها اإلثبات.

]خمتصر التبيني  
 [361، املقنع 333\2

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ختالف املصاحف العثمانية يف الربع األّول من املصحفالفصل الثاين: استقراء وتتبع مواضع ا

 

141 

 

َصََٰبُكۡم يَۡوَم ٱۡۡلََق ٱۡلَۡ حمس 269
َ
ۡمَعاِن فَبِإِۡذِن َوَمآ أ
 ِ ۡمَران اآلية حجس ىجسَوِۡلَۡعلََم ٱلُۡمۡۡؤِمننِيَ ٱَّللذ آل عِّ

 حمتحمتجحتجحس

}اجلمعن{ نّص أبو داود على 
اختالف املصاحف يف إثبات األلف 

 بعد العني وحذفه.

]خمتصر التبيني  
3\601] 

مل يرجح أبو داود أحد 
الوجهني، فأخذت له 

املصاحف املشرقية 
ابإلثبات إعماال الختياره 

له يف ألف التثنية، 
له املغاربة احلذف  واختار

ألنّه نص عليه رغم 
اندراجه يف ابب املثىن 
وكذل إعماال الختيار 
الداين يف حذف ألف 

 التثنية.
ْْۚ وَ حمس 270 ِيَن نَاَفُقوا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ َوِۡلَۡعلََم ٱَّلذ

وِ ٱدۡ 
َ
ِ أ َٰتِلُواْ ِِف ََسبِيِل ٱَّللذ ْ  قَالُواْ لَۡو نَ َق ۡعلَُم َفُعوا

تذَبۡعَنَُٰكۡمۗۡ ُهۡم لِلۡ قَِتاَل   ُكۡفرِ يَۡوَمئٍِذ َلذ
 ُ يَمَِٰنِۚ َيُقول ۡقَرُب ِمۡنُهۡم لَِۡلِ

َ
اأ َٰهِِهم مذ ۡفَو

َ
 وَن بِأ

عۡ 
َ
ُ أ لَُم بَِما لَۡيَس ِِف قُلُوبِِهۡمْۚ َوٱَّللذ

ۡمَران اآلية حجس ىجسيَۡكُتُمونَ   خمتحمتجحتجحسآل عِّ

}أفواههم{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الواو إذا أضيفت 

ه املادة إىل ضمري وسكت عن هذ
ۡفَواهُِكمحمس   موضع النور

َ
اآلية النُّور حجس ىجسبِأ

فأخذ له اخلراز وشراح املورد   جمتجحتجحس

]خمتصر التبيني  
2\364] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات يف الباب كّله، 

وابقي املصاحف 
ابإلثبات يف موضع النور 

يف ابقي واحلذف 
 املواضع.
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ابإلثبات فيه، ومل يتعرض الداين 
 لشيء من ذلك.

 
}لالميان { نّص أبو داود على  271

ة حذف األلف بعد امليم يف هذه املاد
حيث ما وكيف ما وقعت، وسكت 

 عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\184] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

}قاتلوا{ نّص أبو داود على حذف  272
األلف بعد القاف يف مجيع أفعال 

واضع مالقتال، ووافقه الداين يف مثانية 
[، وسكت عن 190]انظر البقرة 

 الباقي. 

]خمتصر التبيني  
2\252 ،336 ...

، 178، 177املقنع 
180 ،194 ،207 ،
606] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات فيما سكت 
عنه الداين وغريها من 

املواضع ابحلذف، وابقي 
املصاحف ابحلذف 

 مطلقا. 
َٰنِِهۡم وَ حمس 273 ِيَن قَالُواْ ِۡلِۡخَو

َطاُعونَ ٱَّلذ
َ
ا َقَعُدواْ لَۡو أ

ْۗۡ قُۡل فَٱۡدرَُءواْ َعۡن   َما قُتِلُوا
َ
نُفِسُكُم ٱلَۡمۡوَت أ

ۡمَران حجس ىجسإِن ُكنُتۡم َصَِٰدقنِيَ   حمجحمتجحتجحسآلية اآل عِّ

}فإخوانكم{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الواو من هذه 
املادة حيث ما وكيف ما وقعت، 

 وسكت عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\280] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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ِيَن قَاَل لَُهُم ٱنلذاُس إِنذ حمس 274 ٱنلذاَس َقۡد  ٱَّلذ
ا ََجَُعواْ لَُكۡم فَٱۡخَشوُۡهۡم فََزادَ  ُهۡم إِيَمَٰن 

ُ َونِۡعَم  آل حجس ىجسلَۡوكِيُل ٱَوقَالُواْ َحۡسبَُنا ٱَّللذ

ۡمَران اآلية   محتخمتجحتجحسعِّ

}إمياان { نّص أبو داود على حذف 
ث األلف بعد امليم يف هذه املادة حي

ما وكيف ما وقعت، وسكت عنها 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\184] 

اجلماهريية مصحف 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ِ حمس 275 َِن ٱَّللذ ذۡم فَٱنَقلَُبواْ بِنِۡعَمةٖ م   َوفَۡضٖل ل
ُ َيۡمَسۡسُهۡم َُسوٓء  َوٱتذَبُعواْ رِۡض  ِۗۡ َوٱَّللذ ََٰن ٱَّللذ  َو

ۡمَران اآليةحجس ىجسُذو فَۡضٍل َعِظيمٍ   مختخمتجحتجحس آل عِّ

}رضوان{ نّص أبو داود على حذف 
وسكت عنه  األلف بعد الواو،

الداين، لكّنه مندرج يف صيغة 
 )فعالن( اليت أوجب فيها اإلثبات.

]خمتصر التبيني  
 [361، املقنع 333\2

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ِيَن يَُسَٰرُِعونَ حمس 276  ِِف ٱۡلُكۡفرِِۚ َوََل ََيُۡزنَك ٱَّلذ
َ َشۡيـ    واْ ٱَّللذ ْۚ إِنذُهۡم لَن يَُُض  َلذ ا

َ
ُ أ  يُرِيُد ٱَّللذ

ا ِِف ٱٓأۡلِخَرةِِۖ   َولَُهۡم َعَذاٌب ََيَۡعَل لَُهۡم َحظ  
ۡمَران اآلية حجس ىجسَعِظيمٌ   حمتخمتجحتجحسآل عِّ

}يسارعون{ حيث ما وقع نّص أبو 
داود على حذف األلف بعد السني، 

واكتفى الداين برواية احلذف يف 
 موضع األنبياء وسكت عن الباقي.

رواية احلذف يف موضع األنبياء 
قالون عن انفع عن مصاحف أهل 

 املدينة.

]خمتصر التبيني 
، املقنع 363\2

192-193] 

مصحف اجلماهريية 
إبثبات األلف إالّ موضع 
األنبياء، وابقي املصاحف 

 ابحلذف يف الباب كّله.
ُواْ ٱۡلُكۡفرَ حمس 277 ِيَن ٱۡشََتَ يَمَِٰن لَن  إِنذ ٱَّلذ بِٱۡۡلِ

ا   َ َشۡيـ   واْ ٱَّللذ ِۡلم  َولَُهۡم عَ يَُُض 
َ
آل حجس ىجسَذاٌب أ

ۡمَران اآلية   خمتخمتجحتجحسعِّ

}ابالميان { نّص أبو داود على 
ة حذف األلف بعد امليم يف هذه املاد
حيث ما وكيف ما وقعت، وسكت 

 عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\184] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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ِيَن حمس 278 ِ َيۡبَخلُوَن ََل ََيَۡسََبذ ٱَّلذ ُ ب َُٰهُم ٱَّللذ  َمآ َءاتَى
ذُهمِۖ بَۡل  ا ل ذُهۡم  ِمن فَۡضلِهِۦ ُهَو َخۡۡي   ُهَو َش   ل
ِ ََسُيَطوذقُوَن َما َِبِلُواْ بِهِۦ يَوۡ   َم ٱۡلقَِيََٰمةِِۗ َوَّلِلذ
ۡرِضِۗ وَ 

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ُ بَِما ِميَرَُٰث ٱلسذ ٱَّللذ

ۡمَران اآليحجس ىجسَتۡعَملُوَن َخبِۡي    مجتحمججحتجحسة آل عِّ

}مرياث{ نّص أبو داود على حذف 
 األلف بعد الراء، وسكت عنه الداين

ذ له ابإلثبات.  فُأخِّ

]خمتصر التبيني  
2\385] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

يِۡديُكۡم وَ حمس 279
َ
َمۡت أ َٰلَِك بَِما قَدذ َ ََٰذ نذ ٱَّللذ

َ
أ

ٖم ل ِۡلَعبِيدِ   جحتحمججحتجحسۡمَران اآلية آل عِّ حجس ىجسلَۡيَس بَِظلذ

}بظالم{ نّص أبو داود على حذف 
 األلف املعانق لالم يف هذه الكلمة

حيث ما وقعت، وسكت عن هذا 
املوضع، وأطلق البلنسي احلذف، 

 وسكت الداين عن الباب كّله.

]خمتصر التبيني  
3\603] 

واملصاحف املغربية 
ابحلذف، واملصاحف 

املشرقية ومصحف 
 بات.اجلماهريية ابإلث

َ َعهِ حمس 280 ِيَن قَالُٓواْ إِنذ ٱَّللذ َلذ نُۡؤۡ ٱَّلذ
َ
ِمَن َد إَِۡلَۡنآ أ

تِيََنا بُِقۡربَ 
ۡ
َٰ يَأ ۗۡ لَِرَُسوٍل َحِتذ ُكلُُه ٱنلذاُر

ۡ
اٖن تَأ

ِن َقۡبَِل   بِٱبۡلَي َِنَِٰت قُۡل قَۡد َجآَءُكۡم رَُُسل  م 
ِي قُۡلُتۡم فَلَِم َقَتۡلُتمُ  وُهۡم إِن ُكنُتۡم َوبِٱَّلذ

ۡمَران اآلية حجس ىجسِدقنِيَ َصَٰ   محتحمججحتجحسآل عِّ

 كم{ ابلياء بني اجليم واأللف،ا }جي
 انفرد به أبو حامت.

نسبها أبو حامت ملصحف أهل 
 مكة.

كذلك رآه الكسائي يف مصحف 
 أيّب رضي هللا عنه.

]خمتصر التبيني 
، هجاء 180\2

مصاحف األمصار 
54-55] 

والعمل على خالف ما 
 ذكر أبو حامت.

 87انظر: البقرة 

َب رَُُسل  حمس 282 ِ بُوَك َفَقۡد ُكذ  ِن َقۡبلَِك فَإِن َكذذ  م 
ُبرِ وَ   ىجسٱۡلِكَتَِٰب ٱلُۡمنِۡيِ َجآُءو بِٱبۡلَي َِنَِٰت َوٱلز 

ۡمَران اآلية حجس  مختحمججحتجحسآل عِّ

}ابلبينـــت وابلزبر وابلكتـــب{ 
}ابلبينــــت وابلزبر والكتــــــب{ نّص 
األئمة على اختالف املصاحف يف 

روى الداين عن أيب الدرداء أّن 
مصحف الشام  ابلزايدة يف 

احلرفني، وكذلك عاينها ابن اجلزري 

، خمتصر 572]املقنع 
 -385\2التبيني 
، 245\2، النشر 386
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الباء أو عدمها يف )الزبر( زايدة 
 و)الكتاب(.

يف املصحف الشامي، وروى 
الظاهرة نفسها أبو حامت يف 

مصحف أهل محص. وروى هارون 
األخفش الدمشقي وأبو حيوة 

شريح بن يزيد أّن الزايدة يف 
ف الشامي يف احلرف األّول املصح

دون الثاين، وكذلك عاينها 
السخاوي يف مصحفه الشامي. 

وسائر املصاحف بغري ابء يف 
 اللفظني.

هجاء مصاحف األمصار 
، 61، العقيلة البيت 97

، 148-147الوسيلة 
 [137املصاحف 

نذَما تَُوفذۡوَن َذآئَِقُة ٱلَۡمۡوِتِۗ ِإَوُك  َنۡفٖس حمس 283
ُجوَرُكۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِِۖ َفَمن

ُ
زُۡحزَِح َعِن ٱنلذارِ  أ

ۗۡ وَ  ۡدِخَل ٱۡۡلَنذَة َفَقۡد فَاَز
ُ
ۡنيَ َوأ ةُ ٱِل  آ َما ٱۡۡلََيوَٰ

 َمَتَُٰع ٱۡلُغُرورِ 
ۡمَراحجس ىجسإَِلذ  جمتحمججحتجحسن اآلية آل عِّ

}متاع{ نّص أبو داود ووافقه 
البلنسي على حذف األلف بعد 

 . التاء، وسكت  الداين فلم يتعرض له

]خمتصر التبيني  
2\120]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

نُفِسُكۡم حمس 284
َ
َٰلُِكۡم َوأ ۡمَو

َ
َۡلُۡبلَُونذ ِِفٓ أ

وتُواْ ٱۡلِكَتََٰب ِمن 
ُ
ِيَن أ َولَتَۡسَمُعنذ ِمَن ٱَّلذ

اْۚ  ى َكثِۡي  ذ 
َ
ُكٓواْ أ ۡشَ

َ
ِيَن أ َقۡبلُِكۡم َوِمَن ٱَّلذ

}أموالكم{ حبذف األلف بعد الواو،  
كيف ما وحيث ما وقع، وسكت 

 عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\227]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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َٰلَِك ِمۡن َعۡزِم  واْ َوَتتذُقواْ فَإِنذ ََٰذ ِإَون تَۡصَِبُ
ُمورِ 

ُ
ۡمَران اآلية حجس ىجسٱۡۡل  حمتحمججحتجحسآل عِّ

ِ حمس 285 ُ ِميَثََٰق ٱَّلذ َخَذ ٱَّللذ
َ
وتُواْ ٱۡلِكَتََٰب ِإَوۡذ أ

ُ
يَن أ

ِنُنذُهۥ لِلنذاِس َوََل  ُمونَُهۥ َفَنَبُذوهُ تَۡكتُ َۡلُبَي 
ۡواْ بِهِ  ا قَلِيل   َوَرآَء ُظُهورِهِۡم َوٱۡشََتَ ۦ َثَمن 

ونَ  ۡمَرانحجس ىجسفَبِۡئَس َما يَۡشََتُ  خمتحمججحتجحساآلية  آل عِّ

}ميثاق{ نّص أبو داود على حذف 
ث األلف بعد الثاء من هذه املادة حي

ما وكيف ما وقعت، وسكت عنها 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\155] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

 حمس 286
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َِٰف إِنذ ِِف َخۡلِق ٱلسذ ۡرِض َوٱۡختَِل

وْ 
ُ
ِ ِۡل َوٱنلذَهارِ ٓأَلَيَٰٖت ۡل  ۡلَبَٰبِ ٱۡلذ

َ
آل حجس ىجسِِل ٱۡۡل

ۡمَران اآلية   مجتحمججحتجحسعِّ

}االلباب{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بني الباءين، وسكت 

 الداين.عنها 

]خمتصر التبيني  
2\245-329] 

مصحف اجلماهريية 
 ابإلثبات وغريه ابحلذف.

َ قَِيَٰم  حمس 287 ِيَن يَۡذُكُروَن ٱَّللذ َٰ ٱَّلذ ا َولََعَ ا َوُقُعود 
ُروَن ِِف َخۡلقِ  َِٰت ُجُنوبِِهۡم َوَيَتَفكذ َمََٰو  ٱلسذ
ۡرِض َربذَنا َما َخلَۡقَت ََٰهَٰذَ 

َ
ا َبَِٰطل  َوٱۡۡل

اآلية ٓال عِّۡمَران حجس ىجسفَقَِنا َعَذاَب ٱنلذارِ َُسۡبَحََٰنَك 

 جحتحمججحتجحس

}قياما{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد الياء حيث ما وقع هذا 

إاّل  احلرف منصوابً. ومل يوافقه الداين
 على موضع املائدة.

]خمتصر التبيني  
، املقنع 387\2

180-181] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات حيث سكت 

الداين، وابقي املصاحف 
ابحلذف. ]انظر موضع: 

 [5النساء 
}ابطل{ نّص أبو داود على حذف  288

األلف بني الباء والطاء، حيث ما 
وكيف ما وقع، ووافقه الداين على 

]خمتصر التبيني  
، املقنع 134\2

184-187] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات يف غري موضعي 

األعراف وهود، وابقي 
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 16وهود  139موضعي األعراف
ذ له ابإلثبات  وسكت عن الباقي فُأخِّ

يغة )فاعل( خاصة وأنّه على ص
 املوجبة عنده لإلثبات.

املصاحف ابحلذف 
 مطلقا.

َنا ََسِمۡعَنا ُمَناحمس ُّ 289 بذَنآ إِنذ يَمَٰنِ رذ  دِي ا ُيَنادِي لَِۡلِ
ۡن َءاِمُنواْ بَِرب ُِكۡم فَـ َاَمنذ 

َ
ْۚ َربذَنا فَٱۡغفِۡر نَلَ أ ا ا

اتِ  ِـ َ ِۡر َعنذا ََسي  َنا َمَع ُذنُوَبَنا َوَكف  َنا َوتََوفذ
بَۡرارِ 

َ
  محتحمججحتجحساآلية ٓال عِّۡمَران حجس ىجسٱۡۡل

على  }لالميان { نّص أبو داود
ة حذف األلف بعد امليم يف هذه املاد
حيث ما وكيف ما وقعت، وسكت 

 عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\184] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ّن ِ ََلٓ حمس 290
َ
ِضيُع َعَمَل فَٱَۡسَتَجاَب لَُهۡم َرب ُهۡم أ

ُ
 أ
 ِۖ نََثَٰ
ُ
ۡو أ
َ
ِن َذَكٍر أ ِنُكم م  َِٰمٖل م  َبۡعُضُكم  َع

ْ وَ  ِيَن َهاَجُروا ِۢن َبۡعٖضِۖ فَٱَّلذ ْ ِمن م  ۡخرُِجوا
ُ
أ
 َٰ ْ ِِف ََسبِيَِل َوَق وذُوا

ُ
ْ َوقُتِلُواْ دَِيَٰرِهِۡم َوأ َتلُوا

ِـ َاتِِهمۡ  َِرنذ َعۡنُهۡم ََسي  َكف 
ُ
ۡدِخلَنذُهۡم  َۡل

ُ
َوَۡل
نَۡهَٰ 
َ
َٰٖت ََتۡرِي ِمن َِتۡتَِها ٱۡۡل ِۡن َجنذ ُر ثََواب ا م 

 ِْۚ ُ ِعنَدهُۥ ُحۡسنُ ِعنِد ٱَّللذ ٓال حجس ىجس ٱثلذَواِب  َوٱَّللذ

 جمتحمججحتجحساآلية عِّۡمرَان 

}دايرهم{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد الياء حيث ما وقع 

]مضافا إىل الضمري[، وسكت عنه 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\174] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

نذَك حمس 291 ِيَن ََل َيُغرذ َفُرواْ ِِف كَ َتَقل ُب ٱَّلذ
َٰدِ   حمتحمججحتجحساآلية ٓال عِّۡمَران حجس ىجسٱبۡلَِل

}البالد{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد الالم حيث وقع ووافقه 

نسب البلنسي احلذف للمصحف 
 اإلمام.

]خمتصر التبيني 
2\389] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 
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 ابحلذف.املصاحف  البلنسي. وسكت عنه الداين.
َُٰهۡم جَ حمس 292 َوى

ۡ
َهنذُم  َوبِۡئَس َمَتَٰع  قَلِيل  ُثمذ َمأ

  خمتحمججحتجحساآلية ٓال عِّۡمَران حجس ىجسٱلِۡمَهادُ 

}متاع{ نّص أبو داود ووافقه 
البلنسي على حذف األلف بعد 

 . التاء، وسكت  الداين فلم يتعرض له

]خمتصر التبيني  
2\120]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
ۡهِل ٱۡلِكَتَِٰب لََمن حمس 293

َ
ِ يُ ِإَونذ ِمۡن أ ۡۡؤِمُن بِٱَّللذ

نزِ 
ُ
نزَِل إَِۡلُۡكۡم َوَمآ أ

ُ
َل إَِۡلِۡهۡم َخَِٰشعِنَي َوَمآ أ

 ِ وَن أَـِبَيَِٰت ٱَّللذ ِ ََل يَۡشََتُ ا قَلِيًلْۚ َّلِلذ  َثَمن 
ۡجرُُهۡم ِعنَد رَ 

َ
ْوَلىئَِك لَُهۡم أ

ُ
َ  ب ِِهۡمۗۡ إِنذ أ ٱَّللذ

 حمججحتجحسحمجاآلية ٓال عِّۡمرَان حجس ىجسَسِيُع ٱۡۡلَِساِب 

}بييت{ ابلياء عوضا عن األلف يف 
 }آبيت{

نسب الداين رمسها ابلياءين إىل 
بعض املصاحف العراقية وكذلك رآه 

السخاوي يف مصاحف العراق 
واملصحف الشامي. وأكثر 

 املصاحف بياء واحدة واأللف.

، خمتصر 384]املقنع 
، العقيلة 122\2التبيني 
، الوسيلة 188البيت 
291] 

 

 سورة النساء
َٰلَُهۡم  حمس 294 ۡمَو

َ
لُواْ ٱلَۡ  َءاتُواْ ٱۡۡلََتَََٰمى أ بِيَث َوََل تَتََبدذ

 َٰ ۡمَو
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
ي ِِبِۖ َوََل تَأ َٰلِ بِٱلطذ ۡمَو

َ
ُكۡمْۚ لَُهۡم إَِلى أ

ا  جحتجحساآلية َساء النِّ حجس ىجسإِنذُهۥ َكَن ُحوب ا َكبِۡي 

}أمواهلم{ حبذف األلف بعد الواو،  
كيف ما وحيث ما وقع، وسكت 

 عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\227]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
َلذ ُتۡقِسُطواْ ِِف ٱۡۡلََتَََٰمَٰ حمس 295

َ
إِۡن ِخۡفُتۡم أ

َِن ٱلن َِسآءِ  فَٱنِكُحواْ َما َطاَب َلُكم م 
َلذ َتۡعِدلُواْ 

َ
ََٰع  فَإِۡن ِخۡفُتۡم أ ََٰث َوُرَب َمۡثَّنَٰ َوثَُل

}أميان{ حيث ما وكيف ما وقع، 
نّص أبو داود على احلذف، وسكت 

ذ له ابإلثبات.  عنه الداين، فُأخِّ

]خمتصر التبيني  
2\285] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات. وبقية 

 املصاحف ابحلذف.
 ، 451-450]املقنع نسبه عاصم اجلحدري ملصحف }طيب{  روى الداين  واملهدوي عن  296
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ۡدَّنى 
َ
َٰلَِك أ يَۡمَُٰنُكۡمْۚ ََٰذ

َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
َِٰحَدةً أ فََو
 ْ َلذ َتُعولُوا

َ
 محتجحسآلية االنَِّساء حجس ىجسأ

هجاء مصاحف  عثمان رضي هللا عنه. عاصم اجلحدري رمسه ابلياء.
، العقيلة 54األمصار
، الوسيلة 234البيت 
330 ] 

َٰ حمس 297 ۡمَو
َ
َفَهآَء أ لَُكُم ٱلذِِت َجَعَل َوََل تُۡۡؤتُواْ ٱلس 

ا َوٱۡرزُقُوُهمۡ  ُ لَُكۡم قَِيَٰم  فِيَها  ٱَّللذ
ا َوٱۡكُسوُهۡم َوقُولُواْ لَُهۡم قَۡوَل   ۡعُروف   ىجسمذ

  جمتجحساآلية النَِّساء حجس

حبذف األلف أبو داود }أموالكم{ 
بعد الواو، كيف ما وحيث ما وقع، 

 وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\227]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
}قياما{ نّص أبو داود على احلذف  298

حيث وقع، ووافقه الداين على موضع 
ال وأحلق به اجلعربي وامل، 97املائدة 

علي القاري هذا املوضع وبه أخذ 
أصحاب مصحف اجلماهريية. ونّبه 

احلافظ طاهر األصبهاين على أّن 
احلذف فيه  خروٌج عن نّص العقيلة 

 وأصله املقنع.

]خمتصر التبيني  
 [181، املقنع 387\2

اتفقت املصاحف على 
احلذف، ولكن سكوت 
 الداين يقتضي اإلثبات.

ى إَِذا بَلَُغواْ ٱنل ََِّكَح حمس 300 َوٱۡبَتلُواْ ٱۡۡلََتَََٰمَٰ َحِتذ
ا فَٱۡدَفُعٓواْ إَِۡلِۡهۡم  ِۡنُهۡم رُۡشد  فَإِۡن َءانَۡسُتم م 

}أمواهلم...أمواهلم{ حبذف األلف 
بعد الواو، كيف ما وحيث ما وقع، 

]خمتصر التبيني  
2\227]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 
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ن 
َ
ا َوبَِداًرا أ اف  ُكلُوَهآ إِۡسَ

ۡ
َٰلَُهۡم  َوََل تَأ ۡمَو

َ
أ

ا فَۡليَۡسَتۡعِفۡف  َوَمن  ْْۚ َوَمن َكَن َغنِي   وا يَۡكََبُ
ُكۡل بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ َفإَِذا َدَفۡعُتۡم َكَن فَقِۡي  

ۡ
ا فَۡلَيأ

 ِ ۡشِهُدواْ َعلَۡيِهۡمْۚ َوَكََفَٰ بِٱَّللذ
َ
َٰلَُهۡم فَأ ۡمَو

َ
إَِۡلِۡهۡم أ
ا  حمتجحساآلية النَِّساء حجس ىجسَحِسيب 

 املصاحف ابحلذف. وسكت عنه الداين.

ا تََرَك ٱحمس 302 ِمذ اِن ل ِلر َِجاِل نَِصيب  م  َِِٰلَ ۡلَو
ۡقَرُبوَن َولِلن َِسآءِ نَِصيب  

َ
ا تََرَك َوٱۡۡل ِمذ  م 

ا  ۡقَرُبوَن ِممذ
َ
اِن َوٱۡۡل َِِٰلَ ْۚ قَ ٱۡلَو ۡو َكَُثَ

َ
لذ ِمۡنُه أ

ا ۡفُروض   جحسخمتاآلية النَِّساء حجس ىجسنَِصيب ا مذ

ود }الوالدان...الوالدان{ نّص أبو دا
على حذف األلف بعد الواو يف هذا 

احلرف "كيف ما ورد يف مجيع 
 القرآن"، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\172] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ِيَن لَۡو تََرُكواْ مِ حمس 303 ۡن َخۡلفِِهۡم َوۡۡلَۡخَش ٱَّلذ
ِيذة  ِضَعًَٰفا َخافُواْ َعلَۡيِهمۡ  َ ُذر    فَۡلَيتذُقواْ ٱَّللذ

 حمججحساآلية َساء النِّ حجس ىجسَوۡۡلَُقولُواْ قَۡوَل  ََسِديًدا

}ضعافا{ نّص الداين على حذف 
األلف بعد العني، وسكت عنه أبو 

 داود.

رواه الداين عن انفع عن مصاحف 
 أهل املدينة ابحلذف.

أيب داود مفهوم سكوت  [179-178]املقنع 
 حيتمل رمسه ابأللف.

ََٰل حمس 304 ۡمَو
َ
ُكلُوَن أ

ۡ
ِيَن يَأ ٱۡۡلََتَََٰمَٰ ُظۡلًما  إِنذ ٱَّلذ

ُكلُوَن ِِف ُبُطونِِهۡم نَ 
ۡ
ا  َوََسيَۡصلَۡوَن إِنذَما يَأ ار 
ا  مجتجحتجحساآلية النَِّساء حجس ىجسََسعِۡي 

حبذف األلف بعد أبو داود }أموال{
الواو، كيف ما وحيث ما وقع، 

 الداين.وسكت عنه 

]خمتصر التبيني  
2\227]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
َكرِ ِمۡثُل حمس 305 ۡوَلَِٰدُكۡم  لَِّلذ

َ
ُ ِِفٓ أ يُوِصيُكُم ٱَّللذ

ِۚ فَإِن ُكنذ نَِسآء  فَۡوَق ٱثۡنََتنۡيِ  نثََينۡيِ
ُ
ِ ٱۡۡل َحظ 

}أوالدكم{ نّص أبو داود والبلنسي 
الالم، ومل على حذف األلف بعد 

نسب البلنسي احلذف للمصحف 
 اإلمام.

]خمتصر التبيني 
2\289-518] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 
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َوَِٰحَدة  فَلََها فَلَُهنذ ثُلَُثا َما تََرَك  ِإَون َكنَۡت 
ِۡنُهَما  ِ َوَِٰحٖد م 

بََوۡيهِ لُِك 
َ
ٱنل ِۡصُفْۚ َوِۡل

ذۡم  ْۚ فَإِن ل ا تََرَك إِن َكَن ُهََلُۥ َوَِل  ُدُس ِممذ ٱلس 
ِهِ ٱثل لُُثْۚ  م 

ُ
بََواهُ فَِِل

َ
ۥٓ أ ُۥ َوَِل  َوَورِثَُه يَُكن ُهَلذ

ُدُسْۚ ِمۢن َبعۡ  ِهِ ٱلس  م 
ُ
ۥٓ إِۡخَوة  فَِِل ِد فَإِن َكَن ُهََلُ

ۡو َديٍۡنِۗ َءابَآؤُُكۡم 
َ
َوِصيذةٖ يُوَِّص بَِهآ أ

ۡقَرُب لَُكۡم 
َ
ُهۡم أ ي 

َ
ۡبَنآؤُُكۡم ََل تَۡدُروَن أ

َ
َوأ

َ َكَن َعلِيًما  ِۗۡ إِنذ ٱَّللذ َِن ٱَّللذ ْۚ فَرِيَضة  م  ا َنۡفع 
ا  جحتجحتجحساآلية النَِّساء حجس ىجسَحِكيم 

 املصاحف ابحلذف. يتعرض له الداين.
}واحدة... واحد{ نّص أبو داود  307

على حذف األلف بعد الواو حيث 
ما وكيف ما وقع، وسكت عنه 

 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\146]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ۡزَوَُٰجُكۡم إِن حمس 308
َ
۞ َولَُكۡم نِۡصُف َما تََرَك أ

ْۚ فَإِن َكَن لَُهنذ َوَِل   ذُهنذ َوَِل  ذۡم يَُكن ل ل
ا تََرۡكَنْۚ ِمۢن َبۡعِد َوِصيذةٖ  ُبُع ِممذ فَلَُكُم ٱلر 

ا تََرۡكُتۡم  ُبُع ِممذ ۡو َديٖۡنِۚ َولَُهنذ ٱلر 
َ
يُوِصنَي بَِهآ أ

 ْۚ ذۡم يَُكن لذُكۡم َوَِل   فَإِن َكَن َلُكۡم َوَِل  إِن ل
ِۢن َبۡعِد وَِصيذةٖ  ا تََرۡكُتمِۚ م  فَلَُهنذ ٱثل ُمُن ِممذ
ۡو َديٖۡنِۗ ِإَون َكَن رَُجل  يُوَرُث 

َ
تُوُصوَن بَِهآ أ

 ِ
ۡخت  فَلُِك 

ُ
ۡو أ
َ
ٌخ أ
َ
ۥٓ أ ة  َوُهََلُ

َ
وِ ٱۡمَرأ

َ
َٰلًَة أ َكَل

 
َ
ُدُسْۚ َفإِن َكنُٓواْ أ ِۡنُهَما ٱلس  ۡكََثَ ِمن َوَِٰحٖد م 

ََكُٓء ِِف ٱثل لُِثِۚ ِمۢن َبۡعِد َوِصيذةٖ  َٰلَِك َفُهۡم ُشَ ََٰذ

}أزواجكم{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الواو، حيث ما 

وقعت، وسكت عنها وكيف ما 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\108] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات ، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

}واحد{ نّص أبو داود على حذف  309
األلف بعد الواو حيث ما وكيف ما 

 وقع، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\146]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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َِن  ْۚ َوِصيذة  م  ٖ ۡو َديٍۡن َغۡۡيَ ُمَضآر 
َ
يُوََّصَٰ بَِهآ أ

ُ َعلِيٌم َحلِيم   ِۗۡ َوٱَّللذ  جحتجحتجحساآلية النَِّساء حجس ىجسٱَّللذ

تنَِي ٱۡلَفَِٰحَشَة ِمنحمس 310
ۡ
َِِٰت يَأ ن َِسآئُِكۡم  َوٱلذ

ۡرَبَعة  
َ
ِنُكۡم  فَإِن فَٱَۡستَۡشِهُدواْ َعلَۡيِهنذ أ  م 

ۡمِسُكوُهنذ ِِف ٱبۡلُيُ 
َ
َٰ َشِهُدواْ فَأ وِت َحِتذ

ۡو ََيۡعَ 
َ
َُٰهنذ ٱلَۡمۡوُت أ ُ لَُهنذ ََسبِيل  َيَتَوفذى  ىجسَل ٱَّللذ

 جمتجحتجحساآلية النَِّساء حجس

}فاحشة{ كيف ما أتت، نّص أبو 
داود على احلذف، وسكت عنها 

 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\367] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

تَِيَٰنَِها ِمنُكۡم فَ حمس 311
ۡ
اِن يَأ َ ـ َاُذوُهَما  فَإِن َوٱَّلذ

ۡعرُِضواْ َعۡنهُ 
َ
ۡصلََحا فَأ

َ
َ تَابَا َوأ ۗۡ إِنذ ٱَّللذ ٓ َن كَ َما

اب ا رذِحيًما  جحسحمتجحتاآلية النَِّساء حجس ىجستَوذ

}ايتيانـها{ نّص أبو داود على 
اختالف املصاحف يف إثبات ألف 
ّنه التثنية وحذفه واختار اإلثبات، لك

يف خصوص هذا احلرف نّص على 
 . حذف ألف التثنية بني الياء والنون

روى الداين عن أيب عبيد أّن 
التثنية مصحف اإلمام مل يرسم ألف 

 قّط.

]خمتصر التبيني 
2\188 ،396] 

جرى عمل املصاحف 
على احلذف، وسكوُت 

أيب داود عن اإلثبات 
ليس إلغاء له إّّنا هو  
ترجيٌح للحذف ليس 

 إاّل. 
ِ حمس 312 ِ ل يَن َيۡعَملُوَن إِنذَما ٱۡلذۡوَبُة لََعَ ٱَّللذ ِ َّلذ

وَٓء ِبََهَٰلَةٖ ُثمذ َيُتوُبونَ  ِمن قَرِيٖب  ٱلس 
ُ َعَلۡيهِ  ْوَلىئَِك َيُتوُب ٱَّللذ

ُ
ُ فَأ ۡمۗۡ َوََكَن ٱَّللذ

ا  خمتجحتجحساآلية النَِّساء حجس ىجسَعلِيًما َحِكيم 

}جبهالة{ نّص أبو داود على حذف 
 األلف بعد اهلاء. وسكت عنها الداين

 فلم يتعرض هلا.

]خمتصر التبيني  
، دليل احلريان 396\2

80] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات إعماال 

الداين، وابقي لسكوت 
 املصاحف ابحلذف.
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ِيَن َءاَمُنواْ ََل حمس 313 َها ٱَّلذ ي 
َ
أ ن  َيى

َ
ََيِل  لَُكۡم أ

ا  َوََل تَ  واْ ۡعُضلُوُهنذ ِۡلَۡذَهبُ تَرِثُواْ ٱلن َِسآَء َكۡره 
 ٓ تنَِي بَِفَِٰحشَ بَِبۡعِض َمآ َءاتَۡيُتُموُهنذ إَِلذ

ۡ
ن يَأ

َ
ةٖ  أ

وُهنذ  َبي َِنةِٖۚ واَََعِشُ ُروِفِۚ فَإِن بِٱلَۡمعۡ م 
ن تَۡكَرهُ 

َ
ا َكرِۡهُتُموُهنذ َفَعََسى أ واْ َشۡيـ  

ا َكثِۡي   ُ فِيهِ َخۡۡي  اآلية النَِّساء حجس ىجساَوَيۡجَعَل ٱَّللذ

 حمججحتجحس

}فاحشة{ كيف ما أتت، نّص أبو 
داود على احلذف، وسكت عنها 

 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\367] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ُم ٱَۡستِۡبَداَل َزۡوٖج حمس 314 َردت 
َ
ََّكَن َزۡوٖج  ِإَوۡن أ مذ

ا  َُٰهنذ قِنَطار  ُخُذواْ ِمۡنهُ فَ َوَءاتَۡيُتۡم إِۡحَدى
ۡ
 َل تَأ

ا  ُخُذونَُهۥ ُبۡهَتَٰن 
ۡ
تَأ
َ
ْۚ أ اِإَوَشۡيـ ًا بِين  ا م  َساء النِّ حجس ىجسثۡم 

 مجتجحتجحساآلية 

 }هبتاان{ ابحلذف أليب داود حيث ما
ه ومل يتعرض له الداين غري أنّ  وقع،

مندرج يف وزن )فُعالن( الذي أوجب 
 له اإلثبات.

]خمتصر التبيني  
 [360، املقنع 397\2

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ۡفَِضَٰ حمس 315
َ
ُخُذونَُهۥ َوقَۡد أ

ۡ
 َبۡعُضُكۡم َوَكۡيَف تَأ

ِيَثَٰ  َخۡذَن ِمنُكم م 
َ
اًقا إَِلَٰ َبۡعٖض َوأ  ىجسَغلِيظ 

 جحتجحتجحساآلية النَِّساء حجس

}ميثاقا{ نّص أبو داود على حذف 
ث األلف بعد الثاء من هذه املادة حي

ما وكيف ما وقعت، وسكت عنها 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\155] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

َِن َوََل تَنِكُحواْ َما نََكَح َءابَآؤُ حمس 316 ُكم م 
نذُهۥ َكَن َفَِٰحَشة  ٱلن َِسآءِ إَِلذ َما قَۡد ََسلََفْۚ إِ 

ا َوََسآَء ََسبِيًل   جحتجحتجحساآلية ء النَِّساحجس ىجسَوَمۡقت 

}فاحشة{ كيف ما أتت، نّص أبو 
داود على احلذف، وسكت عنها 

 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\367] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ختالف املصاحف العثمانية يف الربع األّول من املصحفالفصل الثاين: استقراء وتتبع مواضع ا

 

154 

 

َهَُٰتُكۡم وَ حمس 319 مذ
ُ
َِمۡت َعلَۡيُكۡم أ َبَناتُُكۡم ُحر 

 َٰ َُٰتُكۡم َوَخََٰل َٰتُُكۡم وََعمذ َخَو
َ
ُتُكۡم َوَبَناُت َوأ

َهَٰ  مذ
ُ
ۡخِت َوأ

ُ
ِخ َوَبَناُت ٱۡۡل

َ
َِِٰتٓ ٱۡۡل ُتُكُم ٱلذ

َِن ٱل َٰتُُكم م  َخَو
َ
ۡرَضۡعَنُكۡم َوأ

َ
َضََٰعةِ أ رذ

ئِبُ  َهَُٰت نَِسآئُِكۡم َوَرَبى مذ
ُ
َٰ َوأ ِِت ِِف ُكُم ٱلذ

َِِٰت  ِن ن َِسآئُِكُم ٱلذ َدَخۡلُتم بِِهنذ  ُحُجورُِكم م 
ذۡم تَُكونُواْ َدَخۡلُتم بِِهنذ   فََل ُجَناَح فَإِن ل
ۡبَنآئُِكمُ 

َ
ِيَن ِمۡن  َعلَۡيُكۡم وََحَلىئُِل أ ٱَّلذ

ن ََتَۡمُعواْ بنَۡيَ 
َ
ۡصَلَٰبُِكۡم َوأ

َ
ۡخَتنۡيِ إَِلذ مَ  أ

ُ
ا ٱۡۡل

َ َكَن َغُفوقَۡد ََسلََفۗۡ إِ  انذ ٱَّللذ ا رذِحيم   ىجسر 
 محتجحتجحساآلية النَِّساء حجس

}بنــــاتكم...بنات...بنات{ مذهب 
 أيب داود إثبات األلف بعد النون يف
هذه املادة حيث  وكيف ما وقعت 

، 100إالّ ثالثة مواضع األنعام 
. ومذهب 39، الطور 57النحل 

 الداين احلذف حيث ما وقعت؛ ألّّنا
 مندرجة يف مجع املؤنث السامل. 

]خمتصر التبيني  
2\397-3\507 ،

 [264املقنع 

مصحف اجلماهريية 
ابحلذف، وابقي 

املصاحف ابإلثبات إاّل 
املواضع الثالث على 

 مذهب أيب داود.

 }الَرضــــــعة{ نّص أبو داود على 320
 23احلذف يف موضع النساء 

وسكت عن هذا املوضع، ونّص 
البلنسي على احلذف يف املوضعني، 

 ومل يتعرض له الداين مطلقا.

]خمتصر التبيني  
2\398] 

مصاحف اجلماهريية 
ابإلثبات إعماال 
لسكوت الداين، 

واملصاحف املغربية 
ابحلذف إعماال لنّص 

وأثبتت البلنسي، 
املصاحف املشرقية األلف 
يف موضع البقرة وحذفته 

 يف موضع الّنساء.
مصحف اجلماهريية ]خمتصر التبيني  }حالئل{ نّص أبو داود على  321
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احلذف  ووافقه البلنسي، وسكت 
 عنها الداين.

ابإلثبات، وابقي  [398\2
 املصاحف ابحلذف.

}أصالبكم{ نّص أبو داود على  322
ووافقه البلنسي، وسكت احلذف  

 عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\398] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
 َما َملََكۡت َوٱلُۡمۡحَصَنَُٰت ِمَن ٱلن َِسآءِ إَِلذ حمس 323

ِ َعلَۡيكُ  يَۡمَُٰنُكۡم  كَِتََٰب ٱَّللذ
َ
ِحلذ أ

ُ
ۡمْۚ َوأ

ن 
َ
َٰلُِكۡم أ ا َوَرآَء ََٰذ ُغواْ تَۡبتَ لَُكم مذ

ِۡصننَِي َغۡۡيَ ُمَسَٰ  َٰلُِكم ُم  ۡمَو
َ
فِِحنَيْۚ َفَما بِأ

ُجورَُهنذ ٱَۡسَتۡمَتۡعُتم بِهِۦ ِمۡنُهنذ فَـ َاتُ 
ُ
وُهنذ أ
ْۚ َوََل ُجَناَح َعلَۡيُكۡم فِ  ََٰضۡيُتم فَرِيَضة  يَما تََر
َ َكَن َعلِيًما ٱبِهِۦ ِمۢن َبۡعِد ٱۡلَفرِيَضةِِۚ إِنذ  َّللذ

ا  مختجحتجحساآلية النَِّساء حجس ىجسَحِكيم 

}أميانكم{ حيث ما وكيف ما وقع، 
نّص أبو داود على احلذف، وسكت 

ذ له ابإلثبات.  عنه الداين، فُأخِّ

]خمتصر التبيني  
2\285] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات. وبقية 

 املصاحف ابحلذف.
}أموالكم{ حبذف األلف بعد الواو،   324

كيف ما وحيث ما وقع، وسكت 
 عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\227]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
}تراضيتم{ نّص أبو داود على  325

حذف األلف بني الراء والضاد، ومل 
يتعرض له الداين، فأخذ له أصحاب 

 مصحف اجلماهريية ابإلثبات.

]خمتصر التبيني  
2\288] 

، العمل على احلذف
على خالف مصحف 

 اجلماهريية.

ن يَنِكَح حمس 326
َ
ذۡم يَۡسَتِطۡع ِمنُكۡم َطۡوًَل أ َوَمن ل

ا َمَلَكۡت  ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت ٱلُۡمۡۡؤِمَنَِٰت فَِمن مذ
}أميان{ حيث ما وكيف ما وقع، 

نّص أبو داود على احلذف، وسكت 
]خمتصر التبيني  

2\285] 
مصحف اجلماهريية 

ابإلثبات. وبقية 
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 ُ ِن َفَتَيَٰتُِكُم ٱلُۡمۡۡؤِمَنَِٰتِۚ َوٱَّللذ يَۡمَُٰنُكم م 
َ
أ

ِۢن َبۡعٖضِۚ  ۡعلَُم بِإِيَمَٰنُِكمِۚ َبۡعُضُكم م 
َ
أ

ۡهلِِهنذ َوَءاتُوُهنذ فَٱنِكُحوُهنذ بِإِۡذِن 
َ
أ

ُجورَُهنذ بِٱلَۡمۡعُروِف ُُمَۡصَنٍَٰت َغۡۡيَ 
ُ
أ

ۡخَداٖنِۚ فَإَِذآ 
َ
ُمَسَٰفَِحَٰٖت َوََل ُمتذِخَذَِٰت أ

تنَۡيَ بَِفَِٰحَشةٖ َفَعلَۡيِهنذ نِۡصُف 
َ
ۡحِصنذ فَإِۡن أ

ُ
أ

َٰلَِك لَِمۡن  َما لََعَ ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت ِمَن ٱۡلَعَذاِبِۚ ََٰذ
واْ َخۡۡي  َخَِشَ ٱۡلَعَنَت  ن تَۡصَِبُ

َ
 ِمنُكۡمْۚ َوأ
ُ َغُفور  رذِحيم    جمتجحتجحساآلية النَِّساء حجس ىجسلذُكۡمۗۡ َوٱَّللذ

ذ له ابإلثبات.  املصاحف ابحلذف. عنه الداين، فُأخِّ
}إبميانكم { نّص أبو داود على  327

ة حذف األلف بعد امليم يف هذه املاد
حيث ما وكيف ما وقعت، وسكت 

 عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\184] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

}فاحشة{ كيف ما أتت، نّص أبو   328
داود على احلذف، وسكت عنها 

 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\367] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
َِف َعنُكۡمْۚ حمس 329 ن َُيَف 

َ
ُ أ  وَُخلَِق يُرِيُد ٱَّللذ

ا نَسَُٰن َضعِيف   جحتجحسحمجاآلية النَِّساء حجس ىجسٱۡۡلِ

}اإلنسان{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد السني حيث ما 

 وقع، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\400] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف. 
ُكلُٓواْ حمس 330

ۡ
ِيَن َءاَمُنواْ ََل تَأ َها ٱَّلذ ي 

َ
أ َيى

ن تَُكوَن 
َ
ٓ أ َٰلَُكم بَۡيَنُكم بِٱۡلَبَِٰطِل إَِلذ ۡمَو

َ
أ

ِنُكۡمْۚ َوََل َتۡقُتُلٓواْ  تَِجََٰرةً َعن تََراٖض م 

}أموالكم{ حبذف األلف بعد الواو،  
كيف ما وحيث ما وقع، وسكت 

 عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\227]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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نُفَسُكۡمْۚ إِنذ  331
َ
اأ َ َكَن بُِكۡم رَِحيم   ىجسٱَّللذ
 حمججحتجحساآلية النَِّساء حجس

}ابطل{ نّص أبو داود على حذف 
ما  األلف بني الباء والطاء، حيث

وكيف ما وقع، ووافقه الداين على 
 16وهود  139موضعي األعراف

ذ له ابإلثبا ت وسكت عن الباقي فُأخِّ
خاصة وأنّه على صيغة )فاعل( 

 املوجبة عنده لإلثبات.

]خمتصر التبيني  
، املقنع 134\2

184-187] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات يف غري موضعي 

األعراف وهود، وابقي 
املصاحف ابحلذف 

 مطلقا.

}جتارة{ نّص أبو داود على حذف  332
األلف بعد اجليم يف هذه الكلمة  

كيف ما وحيث ما وقعت، وسكت 
 عنها الداين.

مصحف اجلماهريية  [99\2]خمتصر التبيني  
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

َٰلَِك ُعۡدَوَٰن ا َوظُ حمس 333 ا فََسۡوَف َوَمن َيۡفَعۡل ََٰذ ۡلم 
َٰلَِك لََعَ نُۡصلِيهِ  اْۚ َوََكَن ََٰذ ِ يَِسًۡيانَار   ىجس ٱَّللذ

  مجتمحتجحساآلية النَِّساء حجس

}عدواان{ نّص أبو داود على 
احلذف، وسكت الداين عن لفظه، 

جب لكّنه مندرج يف وزن )فُعالن( املو 
 لإلثبات

]خمتصر التبيني  
، املقنع 177-400\2

360] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

اِن حمس 334 َِِٰلَ ا تََرَك ٱۡلَو َِٰلَ ِممذ ٖ َجَعۡلَنا َمَو
َولُِك 

يَۡمَُٰنُكۡم 
َ
ِيَن َعَقَدۡت أ ۡقَرُبوَنْۚ َوٱَّلذ

َ
َوٱۡۡل

}الوالدان{ نّص أبو داود على 
الواو يف هذا حذف األلف بعد 

]خمتصر التبيني  
2\172] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 
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ءٖ  ِ ََشۡ
َٰ ُك  َ َكَن لََعَ فَـ َاتُوُهۡم نَِصيَبُهۡمْۚ إِنذ ٱَّللذ

 محتمحتجحساآلية النَِّساء حجس ىجسَشِهيًدا

احلرف "كيف ما ورد يف مجيع 
 القرآن"، وسكت عنه الداين.

 املصاحف ابحلذف.

}أميان{ حيث ما وكيف ما وقع،  335
نّص أبو داود على احلذف، وسكت 

ذ له ابإلثبات.  عنه الداين، فُأخِّ

]خمتصر التبيني  
2\285] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات. وبقية 

 املصاحف ابحلذف.
}موايل{ نّص أبو داود على حذف  336

 األلف بعد الواو، ووافقه السيوطي؛
ألنّه صيغة منتهى اجلموع، وسكت 

ذ له ابإلثبات.  عنه الداين؛ فُأخِّ

]خمتصر التبيني  
، اإلتقان 400\2
6\2205] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف. 

َُٰموَن لََعَ ٱلن َِسآ حمس 337 َل ٱلر َِجاُل قَوذ ءِ بَِما فَضذ
َٰ َبۡعٖض َوبِمَ  ُ َبۡعَضُهۡم لََعَ نَفُقواْ ِمۡن ٱَّللذ

َ
آ أ

َٰنَِتَٰ  َٰلَِحَُٰت َق َٰلِِهۡمْۚ فَٱلصذ ۡمَو
َ
ٌت َحَٰفَِظَٰت  أ

 ْۚ ُ َٰ ل ِۡلَغۡيِب بَِما َحفَِظ ٱَّللذ ِِت َُتَافُوَن َوٱلذ
نذ ِِف نُُشوزَُهنذ فَعُِظوُهنذ َوٱۡهُجُروهُ 
 
َ
َطۡعَنُكۡم فََل ٱلَۡمَضاِجِع َوٱُۡضُِبوُهنذ  فَإِۡن أ
ۗۡ إِنذ  ا ٱَتۡبُغواْ َعلَۡيِهنذ ََسبِيًل َ َكَن َعلِي   َّللذ

ا  مختمحتجحساآلية النَِّساء حجس ىجسَكبِۡي 

}أمواهلم{ حبذف األلف بعد الواو،  
وحيث ما وقع، وسكت كيف ما 

 عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\227]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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ا ِإَوۡن ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَۡينِِهَما فَ حمس 338 ٱۡبَعُثواْ َحَكم 
ۡهلِ 
َ
ِۡن أ ا م  ۡهلِهِۦ وََحَكم 

َ
ِۡن أ َهآ إِن يُرِيَدآ م 

 ُ ِِق ٱَّللذ ا يُوَف  َ َكَن بَۡيَنُهمَ إِۡصَلَٰح  ۗۡ إِنذ ٱَّللذ ٓ ا
ا   جمتمحتجحساآلية النَِّساء حجس ىجسَعلِيًما َخبِۡي 

}إصلح{ نّص أبو داود يف نظائره 
على احلذف وسكت عن هذا 

ورد املوضع. فأخذ له اخلراز وشراح امل
ابإلثبات. ونص البلنسي على 

 احلذف مطلقا. وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\286 ،418 ،

419 ،3\543 ،
544 ،698]... 

أخذت املصاحف 
املشرقية ومصحف 

اجلماهريية ابإلثبات 
واملصاحف املغربية 

 ابحلذف.
ْ حمس 339 َ َوََل تُّۡشُِكوا ا  َوٱۡعُبُدواْ ٱَّللذ  بِهِۦ َشۡيـ  

ا َوبِِذي  يِۡن إِۡحَسَٰن  َِِٰلَ  ۡلُقۡرََبَٰ َوٱۡۡلََتَََٰمَٰ ٱَوبِٱۡلَو
ََبَٰ َوٱۡۡلَارِ َوٱلَۡمَسَِٰكنِي َوٱۡۡلَارِ ذِي ٱۡلُقرۡ 

اِحِب بِٱۡۡلَۢنِب َوٱ بِيِل ٱۡۡلُُنِب َوٱلصذ بِۡن ٱلسذ
 َ يَۡمَُٰنُكۡمۗۡ إِنذ ٱَّللذ

َ
 ََل َُيِب  َمن َوَما َملََكۡت أ

 حمتمحتجحسآلية االنَِّساء حجس ىجسَكَن ُُمَۡتاَل  فَُخوًرا

}ابلوالدين{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الواو يف هذا 

مجيع احلرف "كيف ما ورد يف 
 القرآن"، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\172- 

422،3\524] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

}إحسنا{ نّص أبو داود على حذف  340
األلف بعد السني. وسكت عنه 

 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\244- 245 ،
3\524]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

املصاحف ابحلذف 
)تقدم اخلالف يف موضع 

 (83البقرة 
}ذا القرىب{  روى الداين اختالف  341

 .املصاحف يف رمسه ابلياء أو ابأللف
رواه الداين عن النسائي والفراء  عن 

، قال ةبعض مصاحف الكوف
الداين: "ومل جند ذلك يف شيء من 

، هجاء 575]املقنع  
مصاحف األمصار 

، العقيلة البيت 97-98

هو من الشاذ وإّنا  
ذكرته ألّن الداين ذكره يف 

املقنع؛ وهو من مصادر 
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به أحٌد منهم." مصاحفهم، وال قرأ 
وكذلك نسب ابن أيب داود للكوفية 

الرسم ابأللف وأثب فيها اخلالف 
 عن الكسائي.

، 149، الوسيلة 63
-144املصاحف 

146-155] 

علق ابلقراءات الرسم املت
 الصحيحة دون الشاذة.

}الصـــحب{ نّص أبو داود على  342
وقال   )صحبة(حذف األلف يف 

احملقق: كيف وقع، وسكت عنه 
 [40الداين.  ]انظر موضع التوبة 

]خمتصر التبيني  
3\508] 

يف خصوص هذا 
املوضع: مصحف 

اجلماهريية واملصاحف 
الشرقية ابإلثبات 

واملصاحف املغربية 
 ابحلذف.

}أميان{ حيث ما وكيف ما وقع،  343
نّص أبو داود على احلذف، وسكت 

ذ له ابإلثبات.  عنه الداين، فُأخِّ

]خمتصر التبيني  
2\285] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات. وبقية 

 املصاحف ابحلذف.
َٰلَُهۡم حمس 344 ۡمَو

َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ ئَآَء ٱنلذاِس َوََل رِ َوٱَّلذ

ِ َوََل بِٱۡۡلَۡومِ يُۡۡؤِمُنوَن    ٱٓأۡلِخرِِۗ َوَمن يَُكنِ بِٱَّللذ
ا فََسآَء قَ  ۡيَطَُٰن ُهََلُۥ قَرِين  اٱلشذ اآلية النَِّساء حجس ىجسرِين 

 حمجمحتجحس

}أمواهلم{ حبذف األلف بعد الواو،  
كيف ما وحيث ما وقع، وسكت 

 عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\227]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 ابحلذف.املصاحف 
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َ ََل َيۡظلُِم ِمۡثَقاَل حمس 345 ةِٖۖ ِإَون تَُك ذَ إِنذ ٱَّللذ رذ
 ُ ۡجًرا َحَسَنة  يَُضَٰعِۡفَها َوُيۡۡؤِت ِمن ِلذ

َ
نُۡه أ

ا  مجتمختجحساآلية النَِّساء حجس ىجسَعِظيم 

}يضاعفها{ أجرى الشاطيب اخلالف 
بو أيف مجيع أفعال املضاعفة ، واتّفق 
داود والداين على احلذف يف هذا 

 املوضع.

مصاحف أهل املدينة ابحلذف كما 
ن عرواه الداين ومن طريقه أبو داود 

 انفع.

]خمتصر التبيني 
2\293- 401 ،

، دليل 180املقنع 
، ، 72-71احلريان ص

، 53العقيلة البيت
 [135الوسيلة 

العمل ابحلذف يف الباب  
 كّله. 

ِيَن َءاَمُنواْ ََل حمس 346 َها ٱَّلذ ي 
َ
أ ةَ َتۡقَرُبواْ  َيى لَوَٰ ٱلصذ

 ْ َٰ َتۡعلَُموا ََٰرىَٰ َحِتذ نُتۡم َُسَك
َ
 َما َتُقولُوَن َوََل َوأ

 َٰ  اََعبِرِي ََسبِيٍل َحِتذ
ْْۚ ِإَون ُجُنًبا إَِلذ  َتۡغتَِسلُوا

 
َ
َٰ ََسَفٍر أ ۡو لََعَ

َ
ۡرََضى أ َحد  ُكنُتم مذ

َ
ۡو َجآَء أ

ۡو َلََٰمسۡ 
َ
َِن ٱۡلَغآئِِط أ ِنُكم م   ُتُم ٱلن َِسآَء فَلَمۡ م 

ُمواْ َصعِيد  ََتِ  ْ ُدواْ َمآء  َفَتَيمذ  ا َطي ِب ا فَٱۡمَسُحوا
 َ يِۡديُكۡمۗۡ إِنذ ٱَّللذ

َ
ا بِوُُجوهُِكۡم َوأ  َكَن َعُفو 

 محتمختجحساآلية النَِّساء حجس ىجسَغُفوًرا

}سكارى{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الكاف هنا ويف 

، ووافقه الداين يف 2موضعي احلج
 احلج، وسكت عن موضع النساء

ذ له ابإلثبات فيه.  هذا، فُأخِّ

احلذف يف موضع احلج رواية 
إمساعيل القاضي عن انفع؛ وهي 

 تصف مصاحف أهل املدينة.

]خمتصر التبيني 
 [211، املقنع 402\2

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات يف موضع 

النساء خاصة واحلذف 
يف موضعي احلج، وابقي 

املصاحف ابحلذف يف 
 النساء واحلج.

 حمس 347
َ
أ وتُواْ ٱۡلِكَتََٰب َءاِمُنواْ بَِما َيى

ُ
ِيَن أ َها ٱَّلذ ي 

ن 
َ
ِن َقۡبِل أ ا ل َِما َمَعُكم م  ق  ِ نۡلَا ُمَصد  نَزذ

ۡو 
َ
ۡدبَارَِهآ أ

َ
ى أ َها لََعَ ا فَََنُدذ نذۡطِمَس وُُجوه 

}أدابرها{ نّص البلنسي على حذف 
األلف من هذه املادة مطلقا، ونص 

أبو داود على احلذف حيث اضيفت 
لضمري الغائبني )هم( ويف املعّرف بــ 

]خمتصر التبيني وهامشه  
3\603] 

مصاحف اجلماهريية 
ابإلثبات مطلقا إعماال 

لسكوت الداين، 
واملصاحف املغربية 
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ۡبِتِۚ َوََكَن  ۡصَحََٰب ٱلسذ
َ
نَۡلَعَنُهۡم َكَما لََعنذآ أ
ِ َمۡفُعوًَل  ۡمُر ٱَّللذ

َ
 خمتمختجحساآلية النَِّساء حجس ىجسأ

 15)ال( يف موضعي األحزاب
 . وسكت عنه الداين.12واحلشر

ابحلذف مطلقا لنّص 
البلنسي، واملصاحف 
املشرقية اتّبعت ظاهر 

 نّص أيب داود.
وتُواْ حمس 348

ُ
ِيَن أ لَۡم تََر إَِل ٱَّلذ

َ
َِن نَ أ ا م  ِصيب 

ۡبِت َوٱ َُٰغوِت ٱۡلِكَتَِٰب يُۡۡؤِمُنوَن بِٱۡۡلِ لطذ
ِيَن َكَفُرواْ َهى  ۡهَدىَٰ ِمَن َوَيُقولُوَن لَِّلذ

َ
ُۡؤََلٓءِ أ

ِيَن َءاَمُنواْ ََسبِيًل   جحتجمتجحساآلية اء النِّسَ حجس ىجسٱَّلذ

}الطاغوت{ نّص أبو داود على 
 احلذف، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\300] 

عمل مصحف 
اجلماهريية ابإلثبات 

وابقي املصاحف 
 ابحلذف.

َٰتِ إِنذ حمس 349 ِيَن َكَفُرواْ أَـِبَي َنا ََسۡوَف نُۡصلِيِهۡم ٱَّلذ
ا ُُكذَما نَِضَجۡت ُجلُوُدُهم بَ  ۡلَنَُٰهۡم ُجلُوًدا نَار  دذ
َ َكَن َعزِيزً َغۡۡيََها ِۡلَُذوقُواْ ٱۡلَعَذاَبۗۡ إِنذ  ا  ٱَّللذ

ا  حمتجمتجحساآلية النَِّساء حجس ىجسَحِكيم 

 }بييتنا{ ابلياء عوضا عن األلف يف
 }آبيتنا{

الداين رمسها ابلياءين إىل نسب 
بعض املصاحف العراقية وكذلك رآه 

السخاوي يف مصاحف العراق 
واملصحف الشامي. وأكثر 

 املصاحف بياء واحدة واأللف.

، خمتصر 384]املقنع 
، العقيلة 122\2التبيني 
، الوسيلة 188البيت 
291] 

 

ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلحمس 350 َٰلَِحَِٰت َوٱَّلذ صذ
َٰٖت ََتۡرِي ِمن َِتۡ  ُهۡم َجنذ

نَۡهَُٰر ََسُنۡدِخلُ
َ
تَِها ٱۡۡل

ذُهۡم فِ  ا  ل بَد 
َ
رَ َخَِِٰلِيَن فِيَهآ أ َطهذ ۡزَوَٰج  م 

َ
ة   يَهآ أ

 خمتجمتجحساآلية َساء النِّ حجس ىجسَونُۡدِخلُُهۡم ِظل   َظلِيًل 

}أزواج{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد الواو، حيث ما وكيف ما 

 الداين. وقعت، وسكت عنها

]خمتصر التبيني  
2\108] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات ، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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 حمس 351
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱَّلذ ي 

َ
أ ِطيعُ َيى

َ
َ َوأ واْ ِطيُعواْ ٱَّللذ

ۡمرِ ِمنُكۡم  
َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
 فَإِن تََنَٰزَۡعُتۡم ٱلرذَُسوَل َوأ

 ِ وهُ إَِل ٱَّللذ ءٖ فَُرد  لرذَُسوِل إِن ُكنُتۡم َوٱِِف ََشۡ
ِ َوٱۡۡلَۡوِم ٱٓأۡل َٰلَِك َخۡۡي  تُۡۡؤِمُنوَن بِٱَّللذ ِخرِِۚ ََٰذ

وِيًل 
ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
 جمتجحسحمجاآلية النَِّساء حجس ىجسَوأ

}تنازعتم{ نّص أبو داود على 
احلذف كيف جاء مشتق من النزاع 
ذ أو التنازع، وسكت عنه الداين فأخِّ 

 له ابإلثبات.

]خمتصر التبيني  
2\374] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات إعماال 

لسكوت الداين، وابقي 
 املصاحف ابحلذف.

ِيَن يَزُۡعُموحمس 352 لَۡم تََر إَِل ٱَّلذ
َ
ُهۡم َءاَمُنواْ أ نذ

َ
َن أ

نزَِل 
ُ
نزَِل إَِۡلَۡك َوَمآ أ

ُ
ِمن َقۡبلَِك  بَِمآ أ

ن َيَتَحاَكُمٓواْ إَِل ٱ
َ
َُٰغوِت َوقَۡد يُرِيُدوَن أ لطذ
 
َ
ِمُرٓواْ أ

ُ
ن ن يَۡكُفُرواْ بِهِۦ  َويُ أ

َ
ۡيَطَُٰن أ رِيُد ٱلشذ

ا ََٰلۢ بَعِيد   مجتحمتجحساآلية َساء النِّ حجس ىجسيُِضلذُهۡم َضَل

}الطاغوت{ نّص أبو داود على 
 احلذف، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\300] 

عمل مصحف 
اجلماهريية ابإلثبات 

وابقي املصاحف 
 ابحلذف.

ِصيبَ فََكۡيَف إَِذآ حمس 353 َصََٰبۡتُهم م 
َ
َمۡت أ ُۢة بَِما قَدذ

يِۡديِهۡم ُثمذ َجآُءوَك ََيۡلُِفونَ 
َ
َرۡدنَ أ

َ
ِ إِۡن أ آ  بِٱَّللذ

ا َوتَۡوفِيًقا ٓ إِۡحَسَٰن   جحتحمتجحساآلية َساء النِّ حجس ىجسإَِلذ

}إحسنا{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد السني. وسكت عنه 

 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\244- 245 ،
3\524]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

املصاحف ابحلذف 
)تقدم اخلالف يف موضع 

 (83البقرة 
نُفَسُكۡم حمس 354

َ
ِن ٱۡقُتلُٓواْ أ

َ
نذا َكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم أ

َ
َولَۡو أ

ا َفَعلُوهُ إَِلذ قَلِيل   وِ ٱۡخرُُجواْ ِمن دَِيَٰرُِكم مذ
َ
أ

ُهۡم َفَعلُواْ َما يُوَعُظوَن بِهِۦ  نذ
َ
ِۡنُهۡم  َولَۡو أ م 

}دايركم{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد الياء حيث ما وقع 

]مضافا إىل الضمري[، وسكت عنه 

]خمتصر التبيني  
2\174] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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َشدذ تَۡثبِيت ا
َ
ذُهۡم َوأ ا ل اآلية النَِّساء حجس ىجسلَََّكَن َخۡۡي 

 حمتحمتجحس

 الداين.
}قليال{ روى األئمة اختالف  355

املصاحف يف رمسه ابأللف على 
 النصب أو بغري ألف على الرفع.

مصاحف احلجاز والعراق بغري يف 
ألف على الرفع، ويف مصاحف 

 الشام ابأللف على الّنصب.

، خمتصر 575]املقنع 
، النشر 404\2التبيني 

، هجاء 250\2
، 98مصاحف األمصار

، 62العقيلة البيت
، 149الوسيلة 

 [137املصاحف 

 

ۡسَتقِيحمس 356 ا م  اَولََهَديَۡنَُٰهۡم ِصَرَٰط  اآلية النَِّساء حجس ىجسم 

 حمجحمتجحس

}صراطا{ نّص أبو داود على 
اختالف املصاحف يف إثبات األلف 
بعد الراء وحذفه حيث ما وكيف ما 
ذ له  وقع، وسكت عنه الداين، فُأخِّ

 ابإلثبات إعماال ملفهوم سكوته.

-55\2]خمتصر التبيني  
56] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

املصاحف ابحلذف وهو  
 اختار أيب داود. 

ِ حمس 358 ِ ٱَّلذ وَن فَۡلُيَقَٰتِۡل ِِف ََسبِيِل ٱَّللذ يَن يَّۡشُ
 ِِۚ ۡنَيا بِٱٓأۡلِخَرة ةَ ٱِل   َمن يَُقَٰتِۡل ِِف ََسبِيلِ وَ ٱۡۡلََيوَٰ

ۡو َيۡغلِۡب فََسوۡ 
َ
ِ َفُيۡقَتۡل أ ۡجًرا ٱَّللذ

َ
َف نُۡۡؤتِيهِ أ

ا  مختخمتجحساآلية النَِّساء حجس ىجسَعِظيم 

}فليقاتل... يقاتل{ نّص أبو داود 
ف بعد القاف يف على حذف األل

مجيع أفعال القتال، ووافقه الداين يف 
[، 190مثانية مواضع ]انظر البقرة 

]خمتصر التبيني  
2\252 ،336 ...

، 178، 177املقنع 
180 ،194 ،207 ،

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات فيما سكت 
عنه الداين وغريها من 

املواضع ابحلذف، وابقي 
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املصاحف ابحلذف  [606 وسكت عن الباقي. 
 مطلقا. 

ِ َوَما لَُكۡم ََل تَُقَٰتِلُوَن ِِف ََسبِ حمس 359 يِل ٱَّللذ
ٱلن َِسآءِ َوٱلُۡمۡسَتۡضَعفِنَي ِمَن ٱلر َِجاِل وَ 

ِيَن َيُقولُوَن رَ  ۡخرِۡجَنا ِمۡن َوٱلۡوِۡلَدَِٰن ٱَّلذ
َ
بذَنآ أ

ۡهلُهَ 
َ
الِِم أ َا ِمن ََٰهَِٰذهِ ٱۡلَقۡرَيةِ ٱلظذ ا َوٱۡجَعل نلذ

َا ِمن  نَك َوِۡل  ا َوٱۡجَعل نلذ ُ ُ ِلذ  ىجسنَك نَِصًۡياِلذ
 جمتخمتجحساآلية النَِّساء حجس

ا }الولدان{ كيف وقع معرّفا أو منكر 
ابحلذف أليب داود، وسكت الداين 
عن لفظه، ولكّنه مندرج يف صيغة 

 )فِّعالن( املوجبة عنده لإلثبات.

]خمتصر التبيني  
 [361، املقنع 406\2

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

}تقاتلون{ نّص أبو داود على  360
حذف األلف بعد القاف يف مجيع 

انية أفعال القتال، ووافقه الداين يف مث
[، 190مواضع ]انظر سورة البقرة 

 وسكت عن الباقي.

]خمتصر التبيني  
2\252 ،336 ...

، 178، 177املقنع 
180 ،194 ،207 ،
606] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات فيما سكت 
عنه الداين وغريها من 

املواضع ابحلذف، وابقي 
املصاحف ابحلذف 

 مطلقا. 
ِيَن َءاَمُنواْ يَُقَٰتِلُوَن ِِف حمس 363 ِ   ٱَّلذ ََسبِيِل ٱَّللذ

ِيَن َكَفُرواْ يَُقَٰتِلُوَن ِِف  ََسبِيِل  َوٱَّلذ
ۡوِۡلَآءَ 

َ
َُٰغوِت فََقَٰتِلُٓواْ أ ۡيَطَِٰنِۖ إِنذ َكۡيدَ  ٱلطذ  ٱلشذ

ۡيَطَِٰن َكَن َضِعيًفا   حمتخمتجحساآلية ء النَِّساحجس ىجسٱلشذ

}يقاتلون... يقاتلون... فقاتلوا{ 
نّص أبو داود على حذف األلف بعد 

قه القاف يف مجيع أفعال القتال، وواف
ة الداين يف مثانية مواضع ]انظر سور 

 [، وسكت عن الباقي.190البقرة 

]خمتصر التبيني  
2\252 ،336 ...

، 178، 177املقنع 
180 ،194 ،207 ،
606] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات فيما سكت 
عنه الداين وغريها من 

املواضع ابحلذف، وابقي 
املصاحف ابحلذف 
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 مطلقا. 
}الطاغوت{ نّص أبو داود على  364

 احلذف، وسكت عنه الداين.
]خمتصر التبيني  

2\300] 
عمل مصحف 

ابإلثبات اجلماهريية 
وابقي املصاحف 

 ابحلذف.
ِيَن قِيَل لَهُ حمس 365 لَۡم تََر إَِل ٱَّلذ

َ
يِۡديَُكمۡ أ

َ
ٓواْ أ  ۡم ُكف 

ةَ َوَءاتُواْ ٱل لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصذ
َ
ا ُكتَِب َوأ ةَ فَلَمذ َكوَٰ  زذ

ۡنُهۡم ََيَۡشۡوَن َعلَۡيِهُم ٱۡلقَِتاُل إَِذا فَرِيق  م ِ 
ۡو 
َ
ِ أ َشدذ ٱنلذاَس َكَخۡشَيةِ ٱَّللذ

َ
ْۚ َوقَالُواْ أ  َخۡشَية 
ۡرَتنَ َربذَنا لَِم َكَتۡبَت َعلَۡيَنا ٱۡلقِ  خذ

َ
آ َتاَل لَۡوََلٓ أ

َجٖل قَرِيٖبِۗ قُۡل َمَتَُٰع ٱ
َ
ۡنَيا قَلِيل  إَِلى أ ِل 

ََل ُتۡظلَُموَن وَ َوٱٓأۡلِخَرةُ َخۡۡي  ل َِمِن ٱتذَقَٰ 
 خمتخمتجحساآلية النَِّساء حجس ىجسفَتِيًل 

}متاع{ نّص أبو داود ووافقه 
البلنسي على حذف األلف بعد 

 . التاء، وسكت  الداين فلم يتعرض له

]خمتصر التبيني  
2\120]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ُم ٱلَۡمۡوُت َولَۡو حمس 366 ۡيَنَما تَُكونُواْ يُۡدرِكك 
َ
أ

َشيذَدةِٖۗ ِإَون تُِصۡبُهۡم َحَسَنة   ُكنُتۡم ِِف بُُروٖج م 
ِ  ِإَون تُِصۡبُهۡم  َيُقولُواْ ََٰهَِٰذهِۦ ِمۡن ِعنِد ٱَّللذ

ِۡن  ََسي َِئة  َيُقولُواْ ََٰهَِٰذهِۦ ِمۡن ِعنِدَكْۚ قُۡل ُك   م 

}أين ما{ نص األئمة على اختالف 
 املصاحف يف وصله وفصله.

، خمتصر 472]املقنع  
-199\2التبيني 
-21، البديع 200

، هجاء مصاحف 22
 [46األمصار 

اختار أبو داود الوصل 
 وعليه جرى العمل.

انظر موضع الشعراء 
92. 
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ِ  َفَماِل َهى  ُۡؤََلٓءِ ٱۡلَقۡوِم ََل يََكاُدوَن ِعنِد ٱَّللذ
ا  حمجخمتجحساآلية النَِّساء حجس ىجسَيۡفَقُهوَن َحِديث 

فََل َيَتَدبذُروَن ٱۡلُقۡرَءاَنْۚ حمس 367
َ
لَۡو َكَن ِمۡن ِعنِد وَ أ

ِ لَوََجُدواْ فِيهِ ٱۡختِ  اَغۡۡيِ ٱَّللذ ا َكثِۡي   ىجسَلَٰف 
 جحتحمججحساآلية النَِّساء حجس

}اختالفا{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الالم، ووافقه 

 البلنسي، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\408] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
}جياهم{ نّص الشاطيب على أّن  368

 بعض املصاحف رمسته ابلياء
، 234]العقيلة البيت  نسب رمسه ابلياء للمكي. 

)نصر 329الوسيلة 
 سعيد([

والعمل على ترك رمسه 
 ابلياء

ِ ََل تُكَ فََقَٰتِۡل ِِف ََسبِيِل حمس 369 لذُف إَِلذ ٱَّللذ
ِِض ٱلُۡمۡۡؤِمننَِي  عَ  ن َنۡفَسَكْۚ وََحر 

َ
ُ أ ََس ٱَّللذ

ْْۚ وَ  ِيَن َكَفُروا َس ٱَّلذ
ۡ
َشد  يَُكفذ بَأ

َ
ُ أ ٱَّللذ

َشد  تَنِكيل  
َ
ا َوأ َس 

ۡ
 مختحمججحساآلية ء النَِّساحجس ىجسبَأ

} فقاتل{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد القاف يف مجيع أفعال 

واضع مالقتال، ووافقه الداين يف مثانية 
[، وسكت 190]انظر سورة البقرة 

 عن الباقي.

]خمتصر التبيني  
2\252 ،336 ...

، 178، 177املقنع 
180 ،194 ،207 ،
606] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات فيما سكت 
عنه الداين وغريها من 

املواضع ابحلذف، وابقي 
املصاحف ابحلذف 

 مطلقا. 
ُۥ حمس 390 ن يَۡشَفۡع َشَفََٰعًة َحَسَنة  يَُكن ُهَلذ مذ

ِۡنَها  َوَمن يَۡشَفۡع َشَفََٰعة  ََسي َِئة   نَِصيب  م 
}شفاعة{ نّص أبو داود على حذف 

األلف بعد الفاء من هذه الكلمة 
كيف ما وقعت، وسكت عنها 

]خمتصر التبيني  
2\135]... 

مصحف اجلماهريية 
 ابإلثبات وغريه ابحلذف.
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 َٰ ُ لََعَ ۗۡ َوََكَن ٱَّللذ ِۡنَها ُۥ كِۡفل  م  ِ يَُكن ُهَلذ
 ُك 

ا قِيت  ءٖ م   جمتحمججحساآلية النَِّساء حجس ىجسََشۡ

 الداين.

ِيَن يَِصلُوَن إَِلَٰ قَوۡ حمس 391 بَۡيَنُكۡم ِۭم إَِلذ ٱَّلذ
ۡو َجآُءوُكمۡ 

َ
ِيَثٌَٰق أ َحَِصَۡت  َوَبۡيَنُهم م 

ۡو يُ 
َ
ن يَُقَٰتِلُوُكۡم أ

َ
َقَٰتِلُواْ قَۡوَمُهۡمْۚ ُصُدورُُهۡم أ

ُ لََسلذَطُهۡم عَ   لَۡيُكۡم فََلَقََٰتلُوُكۡمْۚ َولَۡو َشآَء ٱَّللذ
لُوُكۡم فَلَۡم يَُقَٰتِلُ  ۡلَقۡواْ إَِۡلۡ فَإِِن ٱۡعََتَ

َ
ُكُم وُكۡم َوأ

ُ َلُكۡم ٱلسذ  لَۡيِهۡم عَ لََم َفَما َجَعَل ٱَّللذ
 مجتحمججحساآلية النَِّساء حجس ىجسََسبِيل  

}ميثاق{ نّص أبو داود على حذف 
ث األلف بعد الثاء من هذه املادة حي

ما وكيف ما وقعت، وسكت عنها 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\155] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

نحمس 392
َ
َمُنوُكۡم  ََسَتِجُدوَن َءاَخرِيَن يُرِيُدوَن أ

ۡ
يَأ

َمُنواْ قَۡوَمُهۡم ُكذ َما ُرد  
ۡ
ٓواْ إَِل ٱۡلفِۡتَنةِ َوَيأ

ۡم َيۡعََتِ 
ذ ْۚ فَإِن ل ۡركُِسواْ فِيَها

ُ
لُوُكۡم َوُيلُۡقٓواْ أ

يۡ 
َ
ٓواْ أ لََم َوَيُكف  ِدَيُهۡم فَُخُذوُهۡم إَِۡلُۡكُم ٱلسذ

ْوَلىئُِكۡم  ُث ثَقِۡفُتُموُهۡمْۚ َوٱۡقُتلُوُهۡم َحيۡ 
ُ
َوأ
ا ا َجَعۡلَنا لَُكۡم َعلَۡيِهۡم َُسۡلَطَٰن  بِين  النَِّساء حجس ىجسم 

 جحتحمججحساآلية 

}كّلما{ نّص أبو داود والشاطيب 
الداين على اختالف  ماوقبله

 املصاحف يف وصله وفصله.

]خمتصر التبيني  
...، املقنع 410\2

، العقيلة البيت 478
 [346، الوسيلة 253

اختار أبو داود الفصل 
 وعليه العمل.

ن َيۡقُتَل ُمۡۡؤِمًنا إَِلذ حمس 393
َ
َوَما َكَن لُِمۡۡؤِمٍن أ

ا َفَتۡحِريُر  ْۚ َوَمن َقَتَل ُمۡۡؤِمًنا َخَطـ   ا َخَطـ  
ن 
َ
ٓ أ ۡهلِهِۦٓ إَِلذ

َ
َسلذَمٌة إَِلى أ ۡۡؤِمَنةٖ َودِيَة  م  َرَقَبةٖ م 

}ميثاق{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد الثاء من هذه املادة حيث 

ما وكيف ما وقعت، وسكت عنها 

]خمتصر التبيني  
2\155] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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ْْۚ فَإِن َكَن ِمن  قُوا دذ ٖ لذُكۡم َوُهَو يَصذ قَۡوٍم َعُدو 
ۡۡؤِمَنةِٖۖ ِإَون َكَن ِمن  ُمۡۡؤِمن  َفَتۡحرِيُر َرَقَبةٖ م 
َسلذَمٌة  ِيَثَٰق  فَِديَة  م  قَۡوِۭم بَۡيَنُكۡم َوَبۡيَنُهم م 

ۡم ََيِۡد 
ذ ۡۡؤِمَنةِٖۖ َفَمن ل ۡهلِهِۦ َوَِتۡرِيُر َرَقَبةٖ م 

َ
إَِلى أ

ِۗۡ فَِصَياُم َشۡهَرۡيِن ُمَتَتابَِعنۡيِ  َِن ٱَّللذ  تَۡوَبة  م 
ا ُ َعلِيًما َحِكيم   جحتحمججحساآلية النَِّساء حجس ىجسَوََكَن ٱَّللذ

 الداين.

ۡ حمس 395 ُمۡۡؤِمننَِي َغۡۡيُ َلذ يَۡسَتوِي ٱۡلَقَٰعُِدوَن ِمَن ٱل
رِ َوٱلُۡمَجَِٰهُدوَن ِِف  َ ْوِِل ٱلُضذ

ُ
ِ أ  ََسبِيِل ٱَّللذ

َل  نُفِسِهۡمْۚ فَضذ
َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
ُ ٱلُۡمَجَِٰهِديَن  بِأ ٱَّللذ

نُفِسِهۡم لََعَ ٱلۡ 
َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
ْۚ بِأ َقَٰعِِديَن َدرََجة 

 وََعَد 
ِۚ وَ َولُُك   ُ ٱۡۡلُۡسَّنَٰ ُ ٱَّللذ َل ٱَّللذ فَضذ

 
َ
ا ٱلُۡمَجَِٰهِديَن لََعَ ٱۡلَقَٰعِِديَن أ ۡجًرا َعِظيم 

 جمتحمججحساآلية النَِّساء حجس ىجس٩٥

 }أبمواهلم...أبمواهلم{ حبذف األلف
بعد الواو، كيف ما وحيث ما وقع، 

 وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\227]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

َُٰهُم ٱلَۡمَلى حمس 396 ِيَن تََوفذى ئَِكُة َظالَِِمٓ إِنذ ٱَّلذ
نُفِسِهۡم قَالُواْ فِيَم ُكنُتۡم  قَ 

َ
الُواْ ُكنذا أ

ۡرِضِۚ قَالُوٓ 
َ
لَۡم تَُكۡن ُمۡسَتۡضَعفِنَي ِِف ٱۡۡل

َ
اْ أ
 ْ ِ َوََِٰسَعة  َفُتَهاِجُروا ۡرُض ٱَّللذ

َ
ْوَلىئَِك أ

ُ
ْۚ فَأ   فِيَها

َُٰهۡم َجَهنذُم  َوََسآَءۡت َمِص  َوى
ۡ
اآلية النَِّساء حجس ىجسًۡياَمأ

 خمتحمججحس

}واسعة{ نّص أبو داود على إثبات 
 األلف بعد الواو، يف حالة التذكري

}واسع{ والتأنيث، حيث ما وقع، 
 وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\202 ،3\522] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات إعماال 

 لسكوت الداين وابقي
 املصاحف ابحلذف.
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اِل َوٱلن َِسآءِ إَِلذ ٱلُۡمۡسَتۡضَعفِنَي ِمَن ٱلر ِجَ حمس 397
ة  َوََل َيۡهَتُدوَن َوٱلۡوِۡلَدَِٰن ََل يَۡسَتِطيُعوَن ِحيلَ 

 حمجحمججحساآلية النَِّساء حجس ىجسََسبِيل  

ا }الولدان{ كيف وقع معرّفا أو منكر 
ابحلذف أليب داود، وسكت الداين 

يف صيغة عن لفظه، ولكّنه مندرج 
 )فِّعالن( املوجبة عنده لإلثبات.

]خمتصر التبيني  
 [361، املقنع 406\2

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ن َيعۡ حمس 398
َ
ُ أ ْوَلىئَِك َعََس ٱَّللذ

ُ
ُفَو َعۡنُهۡمْۚ َوََكَن فَأ

ا ا َغُفور  ُ َعُفو   حمجحمججحسآلية االنَِّساء حجس ىجسٱَّللذ

}يعفوا{نّص الشاطيب على حذف  
ألفه دون سواه من نظائره، وذكر 

 السخاوي فيه خالفا

 رآه السخاوي يف املصاحف العتيقة 
العراقية ويف املصحف الشامي 

 ابأللف

، 161]العقيلة البيت
 [270الوسيلة 

 

ةَ فَٱۡذكُ حمس 399 لَوَٰ ا فَإَِذا قََضۡيُتُم ٱلصذ َ قَِيَٰم  ُرواْ ٱَّللذ
ا  َٰ ُجُنوبُِكۡمْۚ فَإِذَ َوُقُعود  نَنُتۡم َولََعَ

ۡ
ا ٱۡطَمأ

لَ  ْۚ إِنذ ٱلصذ ةَ لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصذ
َ
ةَ َكنَۡت لََعَ فَأ وَٰ

ۡوقُوت ا  محتمجتجحتجحساآلية النَِّساء حجس ىجسٱلُۡمۡۡؤِمننَِي كَِتَٰب ا مذ

}اطمـــــننتم{ نّص أبو داود على 
اختالف املصاحف يف رسم األلف 

س صورة اهلمزة، ورمسها الغازي بن قي
 يفبغري ألف، ونّص الداين على أّّنا 

 مجيع املصاحف ابأللف.

الغازي بن قيس ينقل عن مصاحف 
 أهل املدينة.

]خمتصر التبيني 
2\323-324 ،

-280املقنع   415
281] 

اختار  الشيخان رسم 
األلف صورة اهلمزة وعليه 

 جرى العمل.

}قياما{ نّص أبو داود على حذف  400
األلف بعد الياء حيث ما وقع هذا 

إاّل  احلرف منصوابً. ومل يوافقه الداين
 على موضع املائدة. 

]خمتصر التبيني  
، املقنع 387\2

180-181] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات حيث سكت 

الداين، وابقي املصاحف 
ابحلذف. ]انظر موضع: 

 [5النساء 
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ِيَن ََيَۡتانُ ََل حمس 401 نُفَسُهۡمْۚ تَُجَِٰدۡل َعِن ٱَّلذ
َ
وَن أ

َ ََل َُيِب  َمن َكَن خَ  اإِنذ ٱَّللذ ثِيم 
َ
انًا أ  ىجسوذ

 خمتمجتجحتجحساآلية النَِّساء حجس

}جتادل{ مجيع األفعال املشتقة من 
مادة )ج د ل( نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد اجليم، وسكت 

 عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\415] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ُۡؤََلٓءِ ََٰجََٰدۡۡلُۡم حمس 403 نُتۡم َهى
َ
أ ةِ عَ َهى  ۡنُهۡم ِِف ٱۡۡلََيوَٰ

َ َعنۡ  ۡنَيا َفَمن يَُجَِٰدُل ٱَّللذ ةِ ُهۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمَ ٱِل 
ن يَُكوُن َعلَۡيِهۡم َوكِيل   م مذ

َ
اآلية النَِّساء حجس ىجسأ

 حمجمجتجحتجحس

مجيع األفعال }جادلتم...جيادل{ 
املشتقة من مادة )ج د ل( نّص أبو 
داود على حذف األلف بعد اجليم، 

 وسكت عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\415] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ۡو إِثۡم  حمس 404
َ
ًة أ ا ُثمذ يَۡرِم َوَمن يَۡكِسۡب َخِطيٓـ َ
ا َفَقِد ٱۡحَتَمَل  بِين  ُبۡهَتَٰ بِهِۦ بَرِيٓـ   ا م  ا ِإَوثۡم   ىجسان 

 جحتجحتجحتجحساآلية النَِّساء حجس

 }هبتاان{ ابحلذف أليب داود حيث ما
ه وقع، ومل يتعرض له الداين غري أنّ 

مندرج يف وزن )فُعالن( الذي أوجب 
 له اإلثبات.

]خمتصر التبيني  
 [360، املقنع 397\2

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ِ َعلَۡيَك َورَۡۡحَُتُهۥ لََهمذت حمس 405 َولَۡوََل فَۡضُل ٱَّللذ
 ٓ ن يُِضل وَك َوَما يُِضل وَن إَِلذ

َ
ِۡنُهۡم أ آئَِفة  م  طذ

 ُ نَزَل ٱَّللذ
َ
ِۚ َوأ ءٖ ونََك ِمن ََشۡ نُفَسُهۡم  َوَما يَُُض 

َ
أ

َعلَۡيَك ٱۡلِكَتََٰب َوٱۡۡلِۡكَمَة وََعلذَمَك َما لَۡم 

}إصلح{ نّص أبو داود يف نظائره 
على احلذف وسكت عن هذا 

ورد املوضع. فأخذ له اخلراز وشراح امل
ابإلثبات. ونص البلنسي على 

 احلذف مطلقا. وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\286 ،418 ،

419 ،3\543 ،
544 ،698]... 

أخذت املصاحف 
املشرقية ومصحف 

اجلماهريية ابإلثبات 
واملصاحف املغربية 

 ابحلذف.
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ِ َعلَۡيَك تَُكن َتۡعلَُمْۚ َوََك  َن فَۡضُل ٱَّللذ
ا  محتجحتجحتجحساآلية النَِّساء حجس ىجسَعِظيم 

ِيَنذهُ حمس 406 َمن 
ُ
ِضلذنذُهۡم َوَۡل

ُ
ُهۡم َوَۡل ۡم َوٓأَلُمَرنذ

نَۡعَٰمِ 
َ
َوٓأَلُمَرنذُهۡم  فَلَُيبَت ُِكنذ َءاَذاَن ٱۡۡل

ِْۚ َوَمن نذ َخۡلَق ٱَّللذ ُ ِ يۡ  فَلَُيَغۡي  َطََٰن َيتذِخِذ ٱلشذ
ِ َفَقۡد َخِِسَ  ِن ُدوِن ٱَّللذ ان ا َوِۡل  ا م   ُخِۡسَ

ا بِين   حمججحتجحتجحساآلية النَِّساء حجس ىجسم 

}األنعام{ نصَّ أبو داود على 
ذ له  احلذف وسكت عنه الداين فُأخِّ

 ابإلثبات.

]خمتصر التبيني  
2\331 ،3\517] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ُ ُيۡفتِيُكۡم َويَۡسَتۡفُتونََك ِِف ٱلن َِسآءِِۖ قُ حمس 407 ِل ٱَّللذ
ٱۡلِكَتَِٰب ِِف  فِيِهنذ َوَما ُيۡتََلَٰ َعلَۡيُكۡم ِِف 
َِِٰت ََل تُۡؤۡ  تُوَنُهنذ َما ُكتَِب يََتَََٰم ٱلن َِسآءِ ٱلذ

ن تَنِكُحوُهنذ 
َ
 لَُهنذ َوتَرَۡغُبوَن أ

ن َتُقوُمواْ وَ  َوٱلُۡمۡسَتۡضَعفِنَي ِمَن ٱلۡوِۡلَدَٰنِ 
َ
أ

 لُواْ ِمۡن َخۡۡيٖ فَإِنذ لِۡلَيَتَََٰمَٰ بِٱۡلقِۡسِطِۚ َوَما َتۡفعَ 
ا َ َكَن بِهِۦ َعلِيم   خمتجحتجحتجحساآلية اء النِّسَ حجس ىجسٱَّللذ

ا }الولدان{ كيف وقع معرّفا أو منكر 
ابحلذف أليب داود، وسكت الداين 
عن لفظه، ولكّنه مندرج يف صيغة 

 )فِّعالن( املوجبة عنده لإلثبات.

]خمتصر التبيني  
 [361، املقنع 406\2

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ۡو حمس 408
َ
ةٌ َخافَۡت ِمۢن َبۡعلَِها نُُشوًزا أ

َ
ِإَوِن ٱۡمَرأ

ن يُۡصلَِحا 
َ
ا فََل ُجَناَح َعَلۡيِهَمآ أ إِۡعَراض 

ۡحُِضَِت 
ُ
ۗۡ َوأ ۡلُح َخۡۡي  ْۚ َوٱلص  ا بَۡيَنُهَما ُصۡلح 

ْۚ ِإَون ُِتِۡسُنواْ َوَتتذُقواْ فَإِنذ  حذ نُفُس ٱلش 
َ
ٱۡۡل

}َيَصاحلا{ نّص أبو داود أّن 
املصاحف اجتمعت على احلذف، ومل 

 يتعرض له الداين.

]خمتصر التبيني  
2\420-421] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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َ َكَن بَِما َتۡعَملُوَن َخبِ  اٱَّللذ اآلية النَِّساء حجس ىجسۡي 

 حمججحتجحتجحس

ُ ُُك   حمس 409 قَا ُيۡغِن ٱَّللذ ِن ََسَعتِهِۚۦْ َوََكنَ إِن َيَتَفرذ   م 
 ُ اٱَّللذ  مجتمحتجحتجحسآلية االنَِّساء حجس ىجسَوََِٰسًعا َحِكيم 

}واسعا{ نّص أبو داود على إثبات 
 األلف بعد الواو، يف حالة التذكري

والتأنيث }واسعة{ حيث ما وقع، 
 وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\202 ،3\522] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات إعماال 

لسكوت الداين وابقي 
 املصاحف ابحلذف.

ِيَن َءاَمُنواْ كُ ۞ حمس 410 َها ٱَّلذ ي 
َ
أ َِٰمنَي َيى ونُواْ قَوذ

ِ َولَۡو  ى بِٱۡلقِۡسِط ُشَهَدآَء َّلِلذ وِ لََعَ
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
 أ

ۡقَربنَِيْۚ إِن يَ 
َ
يِۡن َوٱۡۡل َِِٰلَ ۡو فَقِۡي  ٱۡلَو

َ
ا ُكۡن َغنِي ا أ

ۡوَِلَٰ بِِهَما  فََل تَتذ 
َ
ُ أ ن فَٱَّللذ

َ
بُِعواْ ٱلَۡهَوىى أ

ۡو ُتعۡ َتۡعِدلُو
َ
اْ أ ۥٓ ْْۚ ِإَون تَۡلُو َ كَ ا َن رُِضواْ فَإِنذ ٱَّللذ
ا  جمتمحتجحتجحساآلية  النَِّساءحجس ىجسبَِما َتۡعَملُوَن َخبِۡي 

}ابلوالدين{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الواو يف هذا 
احلرف "كيف ما ورد يف مجيع 
 القرآن"، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\172- 

422،3\524] 

اجلماهريية  مصحف
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

َ حمس 411  َوُهَو إِنذ ٱلُۡمَنَٰفِقِنَي يَُخَِٰدُعوَن ٱَّللذ
ةِ قَاُمواْ َخَِٰدُعُهۡم ِإَوَذا قَاُمٓواْ إَِل ٱل لَوَٰ صذ

َ ُكَساَلَٰ يَُرآُءوَن ٱنلذاَس َوََل يَ  ۡذُكُروَن ٱَّللذ
 جحتمختجحتجحساآلية النَِّساء حجس ىجسإَِلذ قَلِيل  

]هامش خمتصر التبيني  يف بعض املصاحف. }خادعهم{ إبثبات األلف.
2\91] 

أاثر هذا اخلالف ابن 
عاشر بناء على طرّة 

وجدها هبامش التنزيل. 
، 91\2]خمتصر التبيني 

 [33فتح املنان 
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ِ حمس 412 ن تََُن 
َ
ۡهُل ٱۡلِكَتَِٰب أ

َ
َل َعلَۡيِهۡم يَۡسـ َلَُك أ

ِۚ َفَقدۡ  َمآءِ َِن ٱلسذ ا م    كَِتَٰب 
َ
ۡكََبَ ََسأ

َ
لُواْ ُموََسى أ

 َ رِنَا ٱَّللذ
َ
َٰلَِك َفَقالُٓواْ أ َخَذۡتُهمُ ِمن ََٰذ

َ
  َجۡهَرة  فَأ

 َ َٰعَِقُة بُِظۡلِمِهۡمْۚ ُثمذ ٱُتذ ُذواْ ٱۡلعِۡجَل ِمۢن ٱلصذ
َٰلَِكْۚ فَ َبۡعِد َما َجآَءۡتُهُم ٱبۡلَي َِنَُٰت   َعَفۡونَا َعن ََٰذ
بِي ا م  اآلية النَِّساء حجس ىجسان  َوَءاتَۡيَنا ُموََسَٰ َُسۡلَطَٰن 

 محتجمتجحتجحس

}الصاعقة{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الصاد من هذه 

الكلمة حيث ما وقعت، وروى الداين 
 55عن انفع احلذف يف موضع البقرة

 خاصة.

]خمتصر التبيني  
 [172، املقنع 141\2

اتفقت املصاحف على 
احلذف يف موضع 

، واختلفت يف 55البقرة
غريه فأخذ مصحف 
اجلماهريية ابإلثبات 

 وغريه ابحلذف.
وَر بِِميحمس 414 ُم َثَٰقِِهۡم َوقُۡلَنا لَهُ َوَرَفۡعَنا فَۡوَقُهُم ٱلط 

ا َوقُۡلَنا د  لَُهۡم ََل َتۡعُدواْ  ٱۡدُخلُواْ ٱبۡلَاَب َُسجذ
ِي َخۡذنَا ِمۡنُهم م 

َ
ۡبِت َوأ اِِف ٱلسذ  ىجسَثًَٰقا َغلِيظ 

 مختجمتجحتجحساآلية النَِّساء حجس

 }مبيثاقهم...ميثاقا{ نّص أبو داود
على حذف األلف بعد الثاء من هذه 

املادة حيث ما وكيف ما وقعت، 
 وسكت عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\155] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ِيَثََٰقُهۡم َوُكفۡ حمس 415 رِهِم أَـِبَيَِٰت فَبَِما َنۡقِضِهم م 
 ِ ِ ٱَّللذ ۢنبَِيآَء ب

َ
ٖ َوقَۡولِِهمۡ َوَقۡتلِِهُم ٱۡۡل  َغۡۡيِ َحق 

 ُ ْۚ بَۡل َطَبَع ٱَّللذ  َعَلۡيَها قُلُوُبَنا ُغۡلُفۢ
النَِّساء حجس ىجسلِيل  قَ بُِكۡفرِهِۡم فََل يُۡۡؤِمُنوَن إَِلذ 

 جمتجمتجحتجحساآلية 

}ميثاقهم{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الثاء من هذه 

ت، املادة حيث ما وكيف ما وقع
 وسكت عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\155] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

}بييت{ ابلياء عوضا عن األلف يف  416
 }آبيت{

نسب الداين رمسها ابلياءين إىل 
بعض املصاحف العراقية وكذلك رآه 

السخاوي يف مصاحف العراق 

، خمتصر 384]املقنع 
، العقيلة 122\2التبيني 
، الوسيلة 188البيت 
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واملصحف الشامي. وأكثر 
 واحدة واأللف.املصاحف بياء 

291] 

َٰ َمرۡ حمس 417 َيَم ُبۡهَتًَٰنا بُِكۡفرِهِۡم َوقَۡولِِهۡم لََعَ
ا  حمتجمتجحتجحساآلية النَِّساء حجس ىجسَعِظيم 

 }هبتاان{ ابحلذف أليب داود حيث ما
ه وقع، ومل يتعرض له الداين غري أنّ 

)فُعالن( الذي أوجب مندرج يف وزن 
 له اإلثبات.

]خمتصر التبيني  
 [360، املقنع 397\2

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

اْ َوقَۡد ُنُهوحمس 418 َِبوَٰ ۡخِذهُِم ٱلر 
َ
ۡكلِِهۡم َوأ

َ
اْ َعۡنُه َوأ

عۡ 
َ
ََٰل ٱنلذاِس بِٱۡلَبَِٰطِلِۚ َوأ ۡمَو

َ
َتۡدنَا لِۡلَكَٰفِرِيَن أ

اِمۡنُهۡم  ِۡلم 
َ
 جحتحمتجحتجحساآلية  النَِّساءحجس ىجسَعَذابًا أ

}أموال{ حبذف األلف بعد الواو،  
كيف ما وحيث ما وقع، وسكت 

 عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\227]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
}ابطل{ نّص أبو داود على حذف  419

األلف بني الباء والطاء، حيث ما 
وقع، ووافقه الداين على وكيف ما 

 16وهود  139موضعي األعراف
ذ له ابإلثبا ت وسكت عن الباقي فُأخِّ

خاصة وأنّه على صيغة )فاعل( 
 املوجبة عنده لإلثبات.

]خمتصر التبيني  
، املقنع 134\2

184-187] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات يف غري موضعي 

األعراف وهود، وابقي 
املصاحف ابحلذف 

 مطلقا.
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ۡوَحۡيَنآ إَِۡلَۡك َكَمآ حمس 420
َ
ۡوَحۡيَنآ إَِلَٰ نُو۞ إِنذآ أ

َ
ٖح  أ
وۡ 
َ
ِۚۦْ َوأ يَم َحۡيَنآ إَِلى إِبَۡرَٰهِ َوٱنلذبِي ِـَۧن ِمۢن َبۡعِده

َۡسَباِط  ِإَوَۡسَمَٰعِيَل ِإَوَۡسَحََٰق َوَيۡعُقوَب 
َ
َوٱۡۡل

ي وَب َوُيونَُس َوََٰهَٰرُ 
َ
وَن وََُسلَۡيَمََٰنْۚ وَِعيََسَٰ َوأ

اَوَءاتَۡينَ   محتحمتجحتجحساآلية َساء النِّ حجس ىجسا َداوُۥَد َزبُور 

ذكر املهدوي اختالف  {دود}
 .املصاحف يف حذف ألفها

]هجاء مصاحف   
 [79األمصار 

نسب إىل أكثر 
املصاحف إثباهتا بسبب 
ما وقع عليه من حذف 

 الواو.

َها ٱنلذاُس قَۡد َجآَءُكمُ حمس 421 ي 
َ
أ ٱلرذَُسوُل  َيى

ِ ِمن  ْ بِٱۡۡلَق  ب ُِكۡم فَـ َاِمُنوا ا لذُكۡمْۚ ِإَونرذ   َخۡۡي 
ِ َما ِِف ٱل ۡرِضِۚ تَۡكُفُرواْ فَإِنذ َّلِلذ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو  سذ

ا ُ َعلِيًما َحِكيم   مجتخمتجحتجحساآلية لنَِّساء احجس ىجسَوََكَن ٱَّللذ

 }جيأكم{ ابلياء بني اجليم واأللف،
 انفرد به أبو حامت.

نسبها أبو حامت ملصحف أهل 
 مكة.

رآه الكسائي يف مصحف كذلك 
 أيّب رضي هللا عنه.

]خمتصر التبيني 
، هجاء 180\2

مصاحف األمصار 
54-55] 

والعمل على خالف ما 
 ذكر أبو حامت.

 87انظر: البقرة 

ۡهَل ٱۡلِكَتَِٰب ََل َتۡغلُواْ ِِف حمس 422
َ
أ  دِينُِكۡم َوََل َيى

 ْۚ ِ إَِلذ ٱۡۡلَقذ ٱلَۡمِسيُح  إِنذَما َتُقولُواْ لََعَ ٱَّللذ
 ِ ۥٓ وَ ِعيََس ٱۡبُن َمۡرَيَم رََُسوُل ٱَّللذ َُكَِمتُُه

ََٰهآ إَِلَٰ َمۡرَيَم َوُروح  م ِ  ۡلَقى
َ
اِمُنواْ بِٱأ ِ ۡنُه  فَـ َ َّللذ

 ْۚ ََٰثٌة ا َورَُُسلِهِۦ  َوََل َتُقولُواْ ثََل  ٱنَتُهواْ َخۡۡي 
ُ إَِلَٰه  َوَٰحِ  ن لذُكۡمْۚ إِنذَما ٱَّللذ

َ
ۥٓ أ د   َُسۡبَحََٰنُه

ُۥ َما ِِف ٱيَ  ۘۡ ُهَلذ َِٰت َوَما ِِف ُكوَن ُهََلُۥ َوَِل  َمََٰو لسذ
ِ َوكِيل   ۡرِضِۗ َوَكََفَٰ بِٱَّللذ

َ
 جحتخمتجحتجحساآلية النَِّساء حجس ىجسٱۡۡل

}فئامنوا ابهلل ورسوله{ يف بعض  
املصاحف رمست  إبضافة الواو بعد 

 السني على اإلفراد.
 

رواه أبو حامت عن مصاحف أهل  
اود  مكة، وكذلك ذكره ابن أيب د

 يف املصاحف.

، 602]املقنع  
 [139املصاحف 

فينبغي ملثل هذا اخللف 
أن يـُْلَحَق ابختالف 
  .مصاحف األمصار

}واحد{ نّص أبو داود على حذف  423
األلف بعد الواو حيث ما وكيف ما 

 وقع، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\146]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 ابحلذف.املصاحف 
ِن حمس 424 َها ٱنلذاُس قَۡد َجآَءُكم بُۡرََٰهَٰن  م  ي 

َ
أ والعمل على خالف ما ]خمتصر التبيني نسبها أبو حامت ملصحف أهل }جيأكم{ ابلياء بني اجليم واأللف، َيى
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ا بِين  ا م  نَزنۡلَآ إَِۡلُۡكۡم نُور 
َ
ب ُِكۡم َوأ النَِّساء حجس ىجسرذ

  مختخمتجحتجحساآلية 
 مكة. انفرد به أبو حامت.

كذلك رآه الكسائي يف مصحف 
 رضي هللا عنه.أيّب 

، هجاء 180\2
مصاحف األمصار 

54-55] 

 ذكر أبو حامت.
 87انظر: البقرة 

 }برهان{ إبثبات األلف. 425
 ذكر فيه أبو داود احلذف ليس إالّ،

يغة صومل يذكره الداين لكّنه مندرج يف 
 .)فُعالن( وقد نّص على إثبات ألفها

]خمتصر التبيني  
2\196] 

 وابحلذف جرى العمل.
واملصحف اللييب 

ابإلثبات إعماال ملفهوم 
 سكوت الداين

ِ حمس 426 ِيَن َءاَمُنواْ بِٱَّللذ ا ٱَّلذ مذ
َ
 َوٱۡعَتَصُمواْ بِهِۦ فَأ

ِۡنُه  فَۡضٖل َويَۡهِديِهۡم وَ فََسُيۡدِخلُُهۡم ِِف رَۡۡحَةٖ م 
ا ۡسَتِقيم  ا م   جمتخمتجحتجحساآلية َساء النِّ حجس ىجسإَِۡلۡهِ ِصَرَٰط 

}صراطا{ نّص أبو داود على 
اختالف املصاحف يف إثبات األلف 
بعد الراء وحذفه حيث ما وكيف ما 
ذ له  وقع، وسكت عنه الداين، فُأخِّ

 ابإلثبات إعماال ملفهوم سكوته.

-55\2]خمتصر التبيني  
56] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

املصاحف ابحلذف وهو  
 اختار أيب داود. 

 سورة املائدة
 حمس 427

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱَّلذ ي 

َ
أ حِ َيى

ُ
ِۚ أ لذۡت ۡوفُواْ بِٱۡلُعُقودِ

نَۡعَِٰم إَِلذ مَ 
َ
ا ُيۡتََلَٰ َعَلۡيُكۡم لَُكم بَِهيَمُة ٱۡۡل

نُتۡم 
َ
ۡيِد َوأ ِ ٱلصذ

َ ُحرُ َغۡۡيَ ُُمَِل  ۗۡ إِنذ ٱَّللذ ٌم
ائِـَّدة حجس ىجسََيُۡكُم َما يُرِيدُ 

َ
 جحتجحس اآليةامل

}األنعام{ نصَّ أبو داود على 
ذ له  احلذف وسكت عنه الداين فُأخِّ

 ابإلثبات.

]خمتصر التبيني  
2\331 ،3\517] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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ِيَن َءاَمُنواْ ََل حمس 428 َها ٱَّلذ ي 
َ
أ ِ  َيى ئَِر ٱَّللذ  ُِتِل واْ َشَعى

ۡهَر ٱۡۡلََراَم َوََل ٱلۡهَ  ۡدَي َوََل ٱۡلَقَلىئَِد َوََل ٱلشذ
ِنَي ٱبۡلَۡيَت ٱۡۡلََرامَ  يَۡبَتُغوَن فَۡضل   َوََلٓ َءآم 
ْۚ ِإَوَذا  َٰن ا ب ِِهۡم َورِۡضَو ِن رذ ْْۚ حَ م  لَۡلُتۡم فَٱۡصَطاُدوا

وُكۡم  َوََل ََيۡرَِمنذُكۡم َشَنـ َاُن قَۡومٍ  ن َصد 
َ
أ
ن َتۡعتَ 

َ
ْۘۡ َوَتَعاَونُواْ َعِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡلََراِم أ ُدوا
ِ َوٱۡلذۡقَوىَٰ  َوََل تَ   ٱلَِۡب 

ثۡمِ لََعَ  ٱۡۡلِ
 َعاَونُواْ لََعَ

َ  إِ  َ َشِديُد َوٱۡلُعۡدَوَِٰنِۚ َوٱتذُقواْ ٱَّللذ نذ ٱَّللذ
ائِـَّدة حجس ىجسٱۡلعَِقاِب 

َ
 جحتجحساآلية امل

داود عن موضع }شعـــــئر{سكت أبو 
 البقرة ، ونّص على نظائره ابحلذف،
وأطلق احلذف البلنسي، والسيوطي 
مل و ألنّه وزن منتهى اجلموع )فعائل(، 

 يتعرض له الداين مطلقا.

]خمتصر التبيني  
، اإلتقان 432\3
6\2205] 

رمست ابإلثبات مطلقا يف 
مصحف اجلماهريية، 
وابحلذف مطلقا يف 
املصاحف املغربية، 

وابإلثبات يف موضع 
البقرة خاصة يف 

 املصاحف املشرقية.
}القالئد{ نّص أبو داود ووافقه  429

البلنسي على احلذف، وسكت عنها 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
3\432] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
}رضواان{ نّص أبو داود على حذف  430

 األلف بعد الواو، وسكت عنه
الداين، لكّنه مندرج يف صيغة 

 )فعالن( اليت أوجب فيها اإلثبات.

]خمتصر التبيني  
2\333 ،3\432 ،

 [361املقنع 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

}العدوان{ نّص أبو داود على  431
احلذف، وسكت الداين عن لفظه، 

لكّنه مندرج يف وزن )فُعالن( املوجب 

]خمتصر التبيني  
2\177-400 ،
 [360، املقنع 432\3

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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 لإلثبات
َِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتُة َوٱِلذ حمس 432 ُم َوَۡلُۡم ُحر 

 ِ هِلذ لَِغۡۡيِ ٱَّللذ
ُ
َقُة  بِهِۦ َوٱلُۡمۡنَخنِ ٱۡلَِنِيرِ َوَمآ أ

ِيَُة  َكَل َوٱَوٱلَۡمۡوقُوَذةُ َوٱلُۡمََتَد 
َ
نلذِطيَحُة َوَمآ أ

ۡيُتۡم َوَما ُبُع إَِلذ َما َذكذ ُذبَِح لََعَ ٱنل ُصِب  ٱلسذ
ۡزَلَِٰمِۚ 

َ
ن تَۡسَتۡقِسُمواْ بِٱۡۡل

َ
َٰ َوأ ۗۡ ََٰذ لُِكۡم فِۡسٌق

ِيَن َكَفُرواْ مِ  ن دِينُِكۡم فََل ٱۡۡلَۡوَم يَئَِس ٱَّلذ
 
َ
 ۡكَمۡلُت لَُكمۡ َُتَۡشوُۡهۡم َوٱۡخَشۡوِنِۚ ٱۡۡلَۡوَم أ

ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِعۡ 
َ
َمِِت دِيَنُكۡم َوأ

 ْۚ ا ََٰم دِين  َۡسَل َمِن ٱۡضُطرذ فَ َورَِضيُت لَُكُم ٱۡۡلِ
 ِ ِ َ ِِف َُمَۡمَصٍة َغۡۡيَ ُمَتَجانِٖف ۡل  ثٖۡم فَإِنذ ٱَّللذ

ائِـَّدة حجس ىجسَغُفور  رذِحيم  
َ
 محتجحساآلية امل

}ابالزالم{ نّص أبو داود ووافقه 
الالم  البلنسي على حذف األلف بني

وامليم حيث ما وقع، وسكت عنه 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
3\432] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

}اإلسالم{  حيث ما وكيف ما وقع،  433
نّص أبو داود على احلذف ووافقه 

 البلنسي، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  نسبه البلنسي للمصحف اإلمام.
2\335،3\433] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات إعماال 

لسكوت الداين، وابقي 
 املصاحف ابحلذف.

ِيَن حمس 434 ي َِبَُٰت  َوَطَعاُم ٱَّلذ ِحلذ لَُكُم ٱلطذ
ُ
ٱۡۡلَۡوَم أ

وتُواْ ٱۡلِكَتََٰب ِحل   لذُكۡم َوَطَعاُمُكۡم ِحل   
ُ
أ

ذُهۡم  َوٱلُۡمۡحَصَنَُٰت ِمَن ٱلُۡمۡۡؤِمَنَِٰت  ل
وتُواْ ٱۡلِكَتََٰب ِمن 

ُ
ِيَن أ َوٱلُۡمۡحَصَنَُٰت ِمَن ٱَّلذ
جُ 
ُ
ورَُهنذ ُُمِۡصننَِي َقۡبلُِكۡم إَِذآ َءاتَۡيُتُموُهنذ أ

ۡخَداٖنِۗ َوَمن 
َ
َغۡۡيَ ُمَسَٰفِِحنَي َوََل ُمتذِخِذٓي أ

}ابالميان { نّص أبو داود على 
ة حذف األلف بعد امليم يف هذه املاد

ما وكيف ما وقعت، وسكت حيث 
 عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\184] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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يَمَِٰن َفَقۡد َحبَِط َعَملُُهۥ َوُهَو ِِف  يَۡكُفۡر بِٱۡۡلِ
ائِـَّدة حجس ىجسٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن ٱۡلَخَِِٰسِينَ 

َ
 جمتجحساآلية امل

ِ َعلَۡيكُ حمس 435 ۡم َوِميَثََٰقُه َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَة ٱَّللذ
ِي َواَثَقُكم بِهِۦٓ إِۡذ قُۡلُتمۡ  َطۡعَنا  ٱَّلذ

َ
  ََسِمۡعَنا َوأ

ْۚ إِنذ  َ َ َعلِ َوٱتذُقواْ ٱَّللذ ُدورِ ٱَّللذ  ىجسيُمۢ بَِذاِت ٱلص 
ائِـَّدة حجس

َ
 خمتجحساآلية امل

}ميثاقه{ نّص أبو داود على حذف 
ث األلف بعد الثاء من هذه املادة حي

ما وكيف ما وقعت، وسكت عنها 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\155] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ْ حمس 436 ِيَن َكَفُروا بُواْ أَـِب َوٱَّلذ ْوَلىئِ َوَكذذ
ُ
َٰتَِنآ أ َك َي

ۡصَحَُٰب ٱۡۡلَِحيمِ 
َ
ائِـَّدة حجس ىجسأ

َ
 مجتجحتجحس اآليةامل

 }بييتنا{ ابلياء عوضا عن األلف يف
 }آبيتنا{

نسب الداين رمسها ابلياءين إىل 
بعض املصاحف العراقية وكذلك رآه 

السخاوي يف مصاحف العراق 
واملصحف الشامي. وأكثر 

 واأللف.املصاحف بياء واحدة 

، خمتصر 384]املقنع 
، العقيلة 122\2التبيني 
، الوسيلة 188البيت 
291] 

 

ىءِيَل حمس 437 ُ ِميَثََٰق بَِّنٓ إَِۡسَر َخَذ ٱَّللذ
َ
َولََقۡد أ

ُ إِّن ِ  ا  َوَقاَل ٱَّللذ َوَبَعۡثَنا ِمۡنُهُم ٱثَّۡنۡ َعَّشَ نَقِيب 
ةَ  َكوَٰ ةَ َوَءاتَۡيُتُم ٱلزذ لَوَٰ َقۡمُتُم ٱلصذ

َ
َمَعُكۡم  لَئِۡن أ

 َ ۡقَرۡضُتُم ٱَّللذ
َ
ۡرُتُموُهۡم َوأ َوَءاَمنُتم بُِرَُسَِل وََعزذ

ِـ َاتُِكۡم قَ  َِرنذ َعنُكۡم ََسي  َكف 
ُ ا ۡلذ ۡرًضا َحَسن 

َٰٖت ََتۡرِي ِمن َِتۡتَِها  ۡدِخلَنذُكۡم َجنذ
ُ
َوَۡل

}ميثاق{ نّص أبو داود على حذف 
ث من هذه املادة حي األلف بعد الثاء

ما وكيف ما وقعت، وسكت عنها 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\155] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

}إسراءيل{ نّص الشيخان على  438
 اختالف املصاحف يف إثبات األلف.

قال الداين أكثر املصاحف إبثبات 
األلف ويف بعض املصاحف املدنية 

، خمتصر 262]املقنع 
-114\2التبيني 

اختار أبو داود احلذف. 
وظاهر اختيار الداين 
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َٰلَِك ِمنُكۡم َفَقۡد  ْۚ َفَمن َكَفَر َبۡعَد ََٰذ نَۡهَُٰر
َ
ٱۡۡل

بِيلِ  ائِـَّدة حجس ىجسَضلذ ََسَوآَء ٱلسذ
َ
 جحتجحتجحساآلية امل

، هجاء مصاحف 115 والعراقية العتيقة حبذفه.
 [78األمصار 

اإلثبات لئال جيتمع يف 
الكلمة حذفان حذف 

األلف وحذف الياء 
 صورة اهلمزة.

َٰ حمس 439 ِيَثََٰقُهۡم لََعنذ وََجَعۡلَنا ُهۡم فَبَِما َنۡقِضِهم م 
ِفُوَن ٱلۡ  َِٰسَية   َُيَر  َُكَِم َعن قُلُوَبُهۡم َق
ا ِمذ ا م  َواِضعِهِۦ َونَُسواْ َحظ   ُِرواْ بِهۚۦِْ َوََل  مذ

 ُذك 
َٰ َخآئَِنةٖ م ِ  لُِع لََعَ ۡنُهۡم إَِلذ قَلِيل  تََزاُل َتطذ

ِۡنُهۡم  فَٱۡعُف َعۡنُهۡم َوٱۡصَفۡحْۚ  َ َُيِب   م  إِنذ ٱَّللذ
ائِـَّدة حجس ىجسننِيَ ٱلُۡمۡحسِ 

َ
 محتجحتجحساآلية امل

}ميثاقهم{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الثاء من هذه 
املادة حيث ما وكيف ما وقعت، 

 وسكت عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\155] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ِيَن قَالُٓواْ إِنذا نََصَٰ حمس 440 َخۡذنَا َرىى َوِمَن ٱَّلذ
َ
أ

ا  ِمذ ا م  ُِرواْ بِهِۦ ذُ ِميَثََٰقُهۡم فَنَُسواْ َحظ   ك 
ۡغَرۡيَنا بَۡيَنُهُم ٱۡلَعَداَوةَ 

َ
ِم ٱبۡلَۡغَضآَء إَِلَٰ يَوۡ وَ فَأ

ُ بَِما َكنُواْ ٱۡلقَِيََٰمةِِۚ َوََسۡوَف يُنَب ُِئُهُم ٱ َّللذ
ائِـَّدة حجس ىجسيَۡصَنُعونَ 

َ
 مختجحتجحساآلية امل

}ميثاقهم{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الثاء من هذه 
املادة حيث ما وكيف ما وقعت، 

 وسكت عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\155] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

}العَدَوة{ نّص أبو داود على حذف  441
األلف بعد الدال ابتداء من املوضع 

، وسكت عن 64الثاين من املائدة 

]خمتصر التبيني  
3\452] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات مطلقا، وبه 

أخذ اخلراز وشراح املورد  
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هذا املوضع، ونّص البلنسي على 
احلذف حيث ما وقع، ومل يتعرض 

 الداين له مطلقا. 

واملصاحف املشرقية أليب 
داود يف هذا املوضع دون 
سواه، وعمل أهل املغرب 

 ابحلذف حيث ما وقع.
ۡهَل ٱۡلِكَتَِٰب قَۡد َجآَءُكمۡ حمس 443

َ
أ رََُسونُلَا  َيى

ا ُكنتُ  ِمذ ا م  ُ لَُكۡم َكثِۡي  ِ ۡم ُُتُۡفوَن ِمَن ُيَبني 
ِۚ قَ  ۡد َجآَءُكم ٱۡلِكَتَِٰب َوَيۡعُفواْ َعن َكثِۡيٖ
بنِي   ِ نُور  َوكَِتَٰب  م  َِن ٱَّللذ ائِـَّدة حجس ىجسم 

َ
 جمتجحتجحساآلية امل

 }جيأكم{ ابلياء بني اجليم واأللف،
 فرد به أبو حامت.ان

نسبها أبو حامت ملصحف أهل 
 مكة.

كذلك رآه الكسائي يف مصحف 
 أيّب رضي هللا عنه.

]خمتصر التبيني 
، هجاء 180\2

مصاحف األمصار 
54-55] 

والعمل على خالف ما 
 ذكر أبو حامت.

 87انظر: البقرة 

ُ َمِن ٱتذَبَع رِ حمس 444 َٰنَُهۥ َُسُبَل َيۡهِدي بِهِ ٱَّللذ ۡضَو
لُ  َِن ٱلظ  َِٰم َوُيۡخرُِجُهم م  َل َمَِٰت إَِل ٱنل ورِ ٱلسذ
 َٰ ۡسَتقِيمٖ بِإِۡذنِهِۦ َوَيۡهِديِهۡم إَِلَٰ ِصَر  ىجسٖط م 

ائِـَّدة حجس
َ
 حمتجحتجحساآلية امل

}السالم{ نّص ابو داود على حذف 
 األلف بعد الالم حيث وقع، ولكّنه مل
از يتعرض ملوضع املائدة؛ فأخذ له اخلر 

 آجطا ابإلثبات. وشرّاح املورد كابن

روى الداين احلذف عن انفع عن 
مصاحف أهل املدينة، ونسبه 

 البلنسي للمصحف اإلمام.

]خمتصر التبيني 
، 180، املقنع 413\2

 126دليل احلريان ص
 [طبعة القاهرة

جرى العمل على 
 احلذف. 

}صراط{ نّص أبو داود على  445
اختالف املصاحف يف إثبات األلف 

حيث ما وكيف ما بعد الراء وحذفه 
ذ له  وقع، وسكت عنه الداين، فُأخِّ

 ابإلثبات إعماال ملفهوم سكوته.

-55\2]خمتصر التبيني  
56] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

املصاحف ابحلذف وهو  
 اختار أيب داود. 
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}رضوانه{ نّص أبو داود على حذف  446
األلف بعد الواو، وسكت عنه 

صيغة الداين، لكّنه مندرج يف 
 )فعالن( اليت أوجب فيها اإلثبات.

]خمتصر التبيني  
 [361، املقنع 333\2

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ِ َوقَالَِت ٱۡۡلَُهوُد َوٱنلذَصََٰرىَٰ ََنۡ حمس 447 ُۡؤاْ ٱَّللذ بََٰٓۡنى
َ
 ُن أ

بُ  ِ ۚۥْ قُۡل فَلَِم ُيَعذ  ُۡؤهُ ى ِحبذ
َ
ُكم بُِذنُوبُِكمِۖ َوأ
ْۚ يَ بَۡل  ۡن َخلََق ِمذ نُتم بََّش  م 
َ
ۡغفُِر لَِمن يََشآُء أ

ِ مُ  ْۚ َوَّلِلذ ُب َمن يََشآُء ِ َِٰت َوُيَعذ  َمََٰو ۡلُك ٱلسذ
ۡرِض َوَما بَۡيَنُهَما  ِإَوَۡلۡ 

َ
ائِـّدَ حجس ىجسهِ ٱلَۡمِصۡيُ َوٱۡۡل

َ
ة امل

 حمججحتجحساآلية 

}أبناُء{ نّص األئمة على اختالف 
املصاحف ففي بعضها ابلواو صورًة 
 للهمزة بعدها ألف زائدة، ويف بعضها

 بغري واو على القياس.

ذكر ابن أشتة أنّه يف املصحف 
 اإلمام ابأللف دون واو.

وروى املهدوي عن حممد بن عيسى 
عن نصري اختالف املصاحف 

 العراقية فيه.

]خمتصر التبيني 
، املقنع 436\3

، دليل 539-540
، هجاء 142احلريان 

مصاحف األمصار 
103] 

اختار أبو داود رمسه 
ابلواو على خالف 

القياس، وبه جرى العمل 
يف املصاحف. وشّهر ابن 

وثيق األندلسي رمسه 
 ابأللف.

}أحباؤه{نّص أبو داود على حذف  448
 األلف بعد الباء، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
، هجاء 437\3

 [59مصاحف األمصار 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
ُ حمس 450 ِ ۡهَل ٱۡلِكَتَِٰب قَۡد َجآَءُكۡم رََُسونُلَا ُيَبني 

َ
أ َيى

ْ َما  ن َتُقولُوا
َ
َِن ٱلر َُسِل أ ةٖ م  َٰ فََۡتَ لَُكۡم لََعَ

َجآَءنَا ِمۢن بَِشۡيٖ َوََل نَِذيرِٖۖ َفَقۡد َجآَءُكم 

 }جيأكم...جيأكم{ ابلياء بني اجليم
 واأللف، انفرد به أبو حامت.

نسبها أبو حامت ملصحف أهل 
 مكة.

كذلك رآه الكسائي يف مصحف 
 أيّب رضي هللا عنه.

]خمتصر التبيني 
، هجاء 180\2

مصاحف األمصار 
54-55] 

والعمل على خالف ما 
 ذكر أبو حامت.

 87انظر: البقرة 
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ءٖ قَِدير   ِ ََشۡ
َٰ ُك  ُ لََعَ ۗۡ َوٱَّللذ  ىجسبَِشۡي  َونَِذير 

ائِـَّدة حجس
َ
 حمججحتجحساآلية امل

ۡرَض ٱلُۡمقَ حمس 451
َ
ََٰقۡوِم ٱۡدُخلُواْ ٱۡۡل ََسَة ٱلذِِت َي دذ

و ُ لَُكۡم َوََل تَۡرتَد  ۡدبَارُِكمۡ َكَتَب ٱَّللذ
َ
ى أ  اْ لََعَ

ائِـَّدةحجس ىجسَفَتنَقلُِبواْ َخَِِٰسِينَ 
َ
 جحتجحتجحساآلية  امل

}أدابركم{ نّص البلنسي على حذف 
األلف من هذه املادة مطلقا، ونص 

اضيفت أبو داود على احلذف حيث 
ــ بلضمري الغائبني )هم( ويف املعّرف 

 15)ال( يف موضعي األحزاب
 . وسكت عنه الداين.12واحلشر

]خمتصر التبيني وهامشه  
3\603] 

مصاحف اجلماهريية 
ابإلثبات مطلقا إعماال 

لسكوت الداين، 
واملصاحف املغربية 

ابحلذف مطلقا لنّص 
البلنسي، واملصاحف 
املشرقية اتّبعت ظاهر 

 يب داود.نّص أ
ا قَالُواْ َيَُٰموََسى إِنذا لَن نذدۡ حمس 452 ا مذ بَد 

َ
ُخلََهآ أ
نَت َوَرب  

َ
 َك فََقَٰتَِلٓ إِنذاَداُمواْ فِيَها فَٱۡذَهۡب أ

َٰعُِدونَ  ائِـَّدة حجس ىجسََٰهَُٰهَنا َق
َ
 جحتجحسمختاآلية امل

} فقاتال{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد القاف يف مجيع أفعال 

واضع مالقتال، ووافقه الداين يف مثانية 
[، وسكت 190]انظر سورة البقرة 

 عن الباقي.

]خمتصر التبيني  
2\252 ،336 ...

، 178، 177املقنع 
180 ،194 ،207 ،
606] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات فيما سكت 
عنه الداين وغريها من 

املواضع ابحلذف، وابقي 
املصاحف ابحلذف 

 مطلقا. 
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ُ ُغَراب ا َيۡبَحُث ِِف حمس 454 ۡرِض َفَبَعَث ٱَّللذ
َ
 ٱۡۡل

 
َ
َٰرِي ََسوَۡءةَ أ ِخيهِِۚ قَاَل لُِۡيَِيُهۥ َكۡيَف يَُو
ُكونَ 

َ
ۡن أ
َ
َعَجۡزُت أ

َ
ََٰوۡيلََِتى أ َذا ِمۡثَل ََٰهَٰ  َي

ِخِۖ 
َ
َوَٰرَِي ََسوَۡءةَ أ

ُ
ۡصَبَح ِمَن  ٱۡلُغَراِب فَأ

َ
فَأ

َِٰدِمنيَ  ائِـَّدة حجس ىجسٱلنذ
َ
 جحتمحتجحساآلية امل

 }يواري...فأواري{نّص أبو داود على
حذف األلف بعد الواو، وسكت عنه 

ذ له ابإلثبات.  الداين فُأخِّ

]خمتصر التبيني  
3\443] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 ابحلذف.املصاحف 

َٰ حمس 455 َٰلَِك َكَتۡبَنا لََعَ ۡجِل ََٰذ
َ
ىءِيَل بَ ِمۡن أ ِّنٓ إَِۡسَر

ا بَِغۡۡيِ  نذُهۥ َمن َقَتَل َنۡفَسۢ
َ
ۡو فََسادٖ ِِف نَ أ

َ
ۡفٍس أ

نذَما َقَتَل ٱنلذاَس 
َ
ۡرِض فََكأ

َ
ا َوَمۡن  ٱۡۡل ََجِيع 

ۡحَيا ٱنلذ 
َ
َمآ أ نذ

َ
ۡحَياَها فََكأ

َ
ْۚ َولََقۡد أ ا اَس ََجِيع 

ا  َجآَءۡتُهۡم رَُُسلَُنا بِٱبۡلَي َِنَِٰت  ُثمذ إِنذ َكثِۡي 
ۡرِض 

َ
َٰلَِك ِِف ٱۡۡل ِۡنُهم َبۡعَد ََٰذ َ م   ىجسُمِۡسِفُونَ ل

ائِـَّدة حجس
َ
 جحتمحتجحساآلية امل

}إسراءيل{ نّص الشيخان على 
 اختالف املصاحف يف إثبات األلف.

قال الداين أكثر املصاحف إبثبات 
األلف ويف بعض املصاحف املدنية 

 والعراقية العتيقة حبذفه.

، خمتصر 262]املقنع 
-114\2التبيني 
، هجاء مصاحف 115

 [78األمصار 

اختار أبو داود احلذف. 
وظاهر اختيار الداين 

اإلثبات لئال جيتمع يف 
الكلمة حذفان حذف 

األلف وحذف الياء 
 صورة اهلمزة.

}أحيها{ نص أبو داود يف موضع  456
يف فصلت على اختالف املصاحف 

إثبات األلف وحذفه، ومل يتعرض له 
ه يف هذا املوضع، واكتفى الداين بوج

 اإلثبات.

]خمتصر التبيني  
، املقنع 1086\4

440] 

واملتأمل يف صنيع أيب 
داود يف نظائر هذا 
احلرف }أحياكم، 

أحياهم أحياها...{ 
يرجح عدم استثناء هذا 

املوضع من اخلالف. 
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وعمل املصاحف 
 املطبوعة ابإلثبات.

ِيَن َُيَارِ حمس 457
ُؤاْ ٱَّلذ َ َورََُسوُهََلُۥإِنذَما َجَزى  ُبوَن ٱَّللذ

 
َ
ۡرِض فََساًدا أ

َ
ۡو َويَۡسَعۡوَن ِِف ٱۡۡل

َ
ن ُيَقتذلُٓواْ أ

يِۡديهِ 
َ
َع أ ۡو ُتَقطذ

َ
ِۡن يَُصلذُبٓواْ أ رُۡجلُُهم م 

َ
ۡم َوأ
ۡرِضِۚ 

َ
ۡو يُنَفۡواْ ِمَن ٱۡۡل

َ
َٰلَِك لَُهۡم  ِخَلٍَٰف أ ََٰذ
ۡنَيا  َولَُهۡم ِِف ٱٓأۡلِخۡزي  ِِف  ِخَرةِ َعَذاٌب ٱِل 
ائِـَّدة حجس ىجسَعِظيمٌ 

َ
 محتمحتجحساآلية امل

}خالف{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الالم، وسكت 

 عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
3\443] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ِيَن َءاَمُنواْ حمس 458 َها ٱَّلذ ي 
َ
أ َ َوٱۡبَتُغوٓ ٱتذ َيى اْ ُقواْ ٱَّللذ

ََسبِيلِهِۦ لََعلذُكۡم  إَِۡلۡهِ ٱلۡوََِسيلََة َوََٰجَِٰهُدواْ ِِف 
ائِـَّدة حجس ىجسُتۡفلُِحونَ 

َ
  جمتمحتجحساآلية امل

}جاهدوا{ نصَّ أبو داود على 
 احلذف يف مجيع األفعال املشتقة من
مادة )ج هـ د( حيث م وكيف ما 

 وقعت،وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\268]، 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ِيَن حمس 459 َها ٱلرذَُسوُل ََل ََيُۡزنَك ٱَّلذ ي 
َ
أ َيى

ِيَن قَالُٓواْ َءاَمنذا  يَُسَٰرُِعوَن ِِف ٱۡلُكۡفرِ ِمَن ٱَّلذ
ِيَن  َٰهِِهۡم َولَۡم تُۡۡؤِمن قُلُوُبُهۡمۛۡ َوِمَن ٱَّلذ ۡفَو

َ
بِأ

َُٰعوَن لَِقۡوٍم  َُٰعوَن لِۡلَكِذِب ََسمذ ْۛۡ ََسمذ َهاُدوا

}يسارعون{ حيث ما وقع نّص أبو 
داود على حذف األلف بعد السني، 

واكتفى الداين برواية احلذف يف 
 موضع األنبياء وسكت عن الباقي.

رواية احلذف يف موضع األنبياء 
قالون عن انفع عن مصاحف أهل 

 املدينة.

]خمتصر التبيني 
2\363-3\445 ،

 [193-192املقنع 

مصحف اجلماهريية 
إبثبات األلف إالّ موضع 
األنبياء، وابقي املصاحف 

 ابحلذف يف الباب كّله.
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تُوَك  َُيَ  460
ۡ
ِفُوَن ٱۡلَُكَِم ِمۢن َبۡعِد َءاَخرِيَن لَۡم يَأ ر 

وتِيُتۡم ََٰهََٰذا فَُخُذوهُ 
ُ
َمَواِضعِهِۦ  َيُقولُوَن إِۡن أ

 ُ ْْۚ َوَمن يُرِدِ ٱَّللذ ذۡم تُۡۡؤتَۡوهُ فَٱۡحَذُروا ِإَون ل
اْۚ  ِ َشۡيـ ً فِۡتنََتُهۥ فَلَن َتۡملَِك ُهََلُۥ ِمَن ٱَّللذ
ن ُيَطه ِ 

َ
ُ أ ِيَن لَۡم يُرِدِ ٱَّللذ ْوَلىئَِك ٱَّلذ

ُ
َر قُلُوَبُهۡمْۚ أ

ۡنَيا ِخۡزي   َولَُهۡم ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب  لَُهۡم ِِف ٱِل 
ائِـَّدة حجس ىجسَعِظيم  

َ
 جحتمختجحساآلية امل

}أفواههم{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الواو إذا أضيفت 

وسكت عن هذه املادة إىل ضمري 
 فأخذ ىئ ڻ يئ15موضع النور

 يه،ف ابإلثبات املورد وشراح اخلراز له
 .ذلك من لشيء الداين يتعرض ومل

]خمتصر التبيني  
2\364] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات يف الباب كّله، 

وابقي املصاحف 
ابإلثبات يف موضع النور 

واحلذف يف ابقي 
 املواضع.

}مسّاعون{ نّص ابو داود على  461
 حذف األلف بعد امليم هنا ويف مجيع
صيغة فّعالون فّعالني، وسكت عنه 

على  الداين إالّ }أّكــــــلون{ وافقه
 احلذف.

]خمتصر التبيني  
2\281- 3\445 ،

 [183-182املقنع 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ِ حمس 462 َٰلُوَن ل كذ
َ
َُٰعوَن لِۡلَكِذِب أ ۡحِتِۚ ََسمذ فَإِن لس 

عۡ 
َ
ۡو أ
َ
رِۡض َعۡنُهۡم  َجآُءوَك فَٱۡحُكم بَۡيَنُهۡم أ

و ا  ِإَوۡن ِإَون ُتۡعرِۡض َعۡنُهۡم فَلَن يَُُض  َك َشۡيـ  
َ َحَكۡمَت فَٱۡحُكم بَۡيَنُهم بِٱۡلقِۡسِطِۚ   إِنذ ٱَّللذ

ائِـَّدة حجس ىجسَُيِب  ٱلُۡمۡقِسِطنيَ 
َ
 جحتمختجحسية اآلامل

}مسّاعون{ نّص ابو داود على 
 بعد امليم هنا ويف مجيع حذف األلف

صيغة فّعالون فّعالني، وسكت عنه 
على  الداين إالّ }أّكــــــلون{ وافقه

 احلذف.

]خمتصر التبيني  
2\281- 3\445 ،

 [183-182املقنع 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

 ، خمتصر 384]املقنع نسب الداين رمسها ابلياءين إىل }بيييت{ ابلياء عوضا عن األلف يف  463
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ََٰة فِيهَ حمس نَزنۡلَا ٱۡلذۡوَرى
َ
ْۚ إِنذآ أ ى َونُور  ا ُهد 

ِينَ  ِيَن  ََيُۡكُم بَِها ٱنلذبِي وَن ٱَّلذ َۡسلَُمواْ لَِّلذ
َ
أ
حۡ 
َ
َٰنِي وَن َوٱۡۡل بذ ْ َهاُدواْ َوٱلرذ  َباُر بَِما ٱَۡسُتۡحفُِظوا

ِ َوََكنُواْ َعلَۡيهِ  ْۚ فََل ِمن كَِتَِٰب ٱَّللذ  ُشَهَدآَء
َ َُتَۡشُواْ ٱنلذاَس َوٱۡخَشۡوِن َوََل  واْ أَـِبَيَِِٰت ت  ۡشََتُ

ا  ذۡم ََيُۡكم َثَمن  ْۚ َوَمن ل ِ قَلِيل  ُ ب نَزَل ٱَّللذ
َ
َمآ أ

َٰفُِرونَ  ْوَلىئَِك ُهُم ٱۡلَك
ُ
ائِـَّدة احجس ىجسفَأ

َ
 مختمختجحساآلية مل

بعض املصاحف العراقية وكذلك رآه  }آبييت{
السخاوي يف مصاحف العراق 

وأكثر واملصحف الشامي. 
 املصاحف بياء واحدة واأللف.

، العقيلة 122\2التبيني 
، الوسيلة 188البيت 
291] 

}الرابنيون{ نّص أبو داود على  464
احلذف، وسكت عنه الداين. فأخذ 
له مصحف اجلماهريية ابإلثبات يف 

 املنصوب وابحلذف يف املرفوع.

]خمتصر التبيني  
2\356 ،3\446] 

استثنينا مصحف  إذا
اجلماهريية، فالعمل جرى 

 على احلذف مطلقا.
ولعل سبب التفريق بني 

املرفوع واملنصوب 
اجتناب توايل احلذف يف 

 املنصوب.
نذ حمس 465

َ
نلذۡفَس بِٱنلذۡفِس ٱَوَكَتۡبَنا َعَلۡيِهۡم فِيَهآ أ

نَف بِٱ
َ
ُذَن َوٱۡلَعنۡيَ بِٱۡلَعنۡيِ َوٱۡۡل

ُ
نِف َوٱۡۡل

َ
ۡۡل
ِ َوٱۡلُۡ  ن  ِ نذ بِٱلس  ِ ُذِن َوٱلس 

ُ
ْۚ بِٱۡۡل ُروَح قَِصاص 

اَرة   َق بِهِۦ َفُهَو َكفذ ذۡم َفَمن تََصدذ ۚۥْ َوَمن ل ُ  ُهَلذ
ْوَلى 
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّللذ

َ
ئَِك ُهُم ََيُۡكم بَِمآ أ
َٰلُِمونَ  ائِـَّدة حجس ىجسٱلظذ

َ
 جمتمختجحساآلية امل

}كفارة{ نّص أبو داود على حذف 
عي املائدة األلف بعد الفاء يف موض

ذ له  89-95 وسكت عن هذا، فُأخِّ
ابإلثبات. ونّص البلنسي على 

احلذف مطلقا وهو الذي رّجحه 
اخلراز وابن عاشر ...ومل يتعرض 

]خمتصر التبيني  
، دليل احلريان 458\3

78-79] 

جرى عمل املصاحف 
ابإلثبات وهو ظاهر 

 اختيار املارغين.
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 الداين لشيء من ذلك.
ۡيَناحمس 466 ى َءاَثَٰرِهِم بِعِ  َوَقفذ يََس ٱبِۡن َمۡرَيَم لََعَ

ا ل َِما بنَۡيَ يََديۡهِ ِمنَ  ق  ِ َٰةِِۖ وََءاَتيۡ  ُمَصد  َنَُٰه ٱۡلذۡوَرى
ى َونُور  َوُمَص  جِنيَل فِيهِ ُهد  ا ل َِما بنَۡيَ ٱۡۡلِ ق  ِ د 
ى وَ  َٰةِ وَُهد  َموِۡعَظة  يََديۡهِ ِمَن ٱۡلذۡوَرى

ائِـَّدة حجس ىجسل ِۡلُمتذقِنيَ 
َ
 حمتمختجحساآلية امل

}ءااثرهم{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الثاء إذا أضيفت 

هذه املادة إىل ضمري اجلماعة 
الغائبني، ووافقه الداين يف موضع 

 وسكت عن البقية. 70الصافات 

]خمتصر التبيني  
، املقنع 446-802\3

204] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات حيث سكت 

الداين، وابقي املصاحف 
لى مذهب أيب ابحلذف ع

 داود.
نَزنۡلَآ إَِۡلَۡك ٱۡلِكَتََٰب بِٱحمس 467

َ
ا ل ِمَ َوأ ق  ِ ِ ُمَصد  ا ۡۡلَق 

ۡيِمًنا َعلَۡيهِِۖ بنَۡيَ يََديۡهِ ِمَن ٱۡلِكَتَِٰب َوُمهَ 
  ُ نَزَل ٱَّللذ

َ
 َوََل تَتذبِۡع فَٱۡحُكم بَۡيَنُهم بَِمآ أ

ا َجآَءَك ِمَن ٱۡلَۡ  ۡهَوآَءُهۡم َعمذ
َ
ٖ أ

ِۚ لُِك  ِ ا َجَعۡلنَ ق 
ْۚ َولَۡو  ا ُ شَ ِمنُكۡم ِشَۡعة  َوِمۡنَهاج  آَء ٱَّللذ
ة  َوَِٰحَدة  َوَلَٰكِ  مذ

ُ
َۡبلَُوُكۡم ِِف َۡلََعلَُكۡم أ ِ ن ۡل 

َُٰكۡم  فَٱَۡستَبُِقواْ ٱلَۡ  ِ َمآ َءاتَى َِٰتِۚ إَِل ٱَّللذ ۡيَر
 ِ ا َفُينَب ُِئُكم ب َما ُكنُتۡم فِيهِ َمۡرِجُعُكۡم ََجِيع 

ائِـَّدة حجس ىجسَُتَۡتلُِفونَ 
َ
 حمجمختجحساآلية امل

 }فيما ءاتكم{ اتفق األئمة على نقل
اختالف املصاحف يف وصلها 

 وفصلها.

، خمتصر 470]املقنع  
-197\2التبيني 
، 24، البديع 198

هجاء مصاحف األمصار 
48-49] 

والذي جرى عليه العمل 
 الفصل.

 

فَُحۡكَم ٱۡلَجَِٰهلِيذةِ َيۡبُغوَنْۚ حمس 468
َ
ۡحَسُن  أ

َ
َوَمۡن أ

ا ل َِقۡوٖم يُوقِنُ  ِ ُحۡكم  ائِـَّدة حجس ىجسونَ ِمَن ٱَّللذ
َ
اآلية امل

  مجتجمتجحس

}اجلاهلية{ نّص أبو داود على 
احلذف يف موضع آل عمران 

واألحزاب وسكت عن موضع املائدة 

]خمتصر التبيني  
، دليل احلريان 378\2

80] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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والفتح وأطلق البلنسي احلذف. ومل 
يتعرض الداين وال اخلراز لشيء من 

 ذلك .
رَ حمس 469 ِيَن ِِف قُلُوبِِهم مذ ض  يَُسَٰرُِعوَن فَََتَى ٱَّلذ

ن تُِصي
َ
بََنا َدآئَِرة ْۚ فِيِهۡم َيُقولُوَن ََّنََۡشى أ

ِِتَ بِٱۡلَفتۡ 
ۡ
ن يَأ

َ
ُ أ ِۡن َفَعََس ٱَّللذ ۡمرٖ م 

َ
ۡو أ
َ
ِح أ

 َٰ َس  ِعنِدهِۦ َفُيۡصبُِحواْ لََعَ
َ
نُفِسِهمۡ َمآ أ

َ
 واْ ِِفٓ أ

ائِـَّدة حجس ىجسَنَِٰدِمنيَ 
َ
 جحتجمتجحساآلية امل

}يسارعون{ حيث ما وقع نّص أبو 
داود على حذف األلف بعد السني، 

واكتفى الداين برواية احلذف يف 
 موضع األنبياء وسكت عن الباقي.

احلذف يف موضع األنبياء رواية 
قالون عن انفع عن مصاحف أهل 

 املدينة.

]خمتصر التبيني 
2\363-3\447 ،

 [193-192املقنع 

مصحف اجلماهريية 
إبثبات األلف إالّ موضع 
األنبياء، وابقي املصاحف 

 ابحلذف يف الباب كّله.
}خنشا{ نّص األئمة على اختالف  470

 املصاحف يف رمسه ابأللف أو ابلياء
 بعد الشني.

رآها السخاوي يف املصحف 
 ابلياء.الشامي الذي ينقل منه 

]خمتصر التبيني 
، 540، املقنع 447\3

هجاء مصاحف األمصار 
، العقيلة البيت 53

 [327، الوسيلة 229

جرى عمل املصاحف 
على رمسه ابلياء. وهو 

اختيار أيب داود. وسّوى 
اللبيب بني الرمسني لورود 

 الرواية هبما.
َهى حمس 471

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِيَن ُۡؤََلٓءِ َوَيُقوُل ٱَّلذ ٱَّلذ
يَۡمَٰنِ 
َ
ِ َجۡهَد أ ۡقَسُمواْ بِٱَّللذ

َ
ُهۡم لََمَعُكۡمْۚ أ  ِهۡم إِنذ

ۡصَبُحواْ َخَٰ 
َ
ۡعَمَٰلُُهۡم فَأ

َ
 ىجسِِسِينَ َحبَِطۡت أ

ائِـَّدة حجس
َ
 محتجمتجحساآلية امل

}يقول{ اختلفت املصاحف يف رسم 
 ه.الواو قبلها على العطف أو ترك رمس

مصاحف احلجاز والشام بغري واو، 
هللا عنه  ومصحف عثمان رضي

 ومصاحف العراق ابلواو.

، 594-576]املقنع 
،  448\3خمتصر التبيني 
، 64العقيلة البيت 

، 151-139الوسيلة 
هجاء مصاحف 
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املصاحف ، 98األمصار
-123-122رقم: 
132- 133- 
134- 135-137] 

}أميان{ حيث ما وكيف ما وقع،  472
نّص أبو داود على احلذف، وسكت 

ذ   له ابإلثبات.عنه الداين، فُأخِّ

]خمتصر التبيني  
2\285] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات. وبقية 

 املصاحف ابحلذف.
}أعماهلم{ نّص أبو داود على  473

حذف األلف بعد امليم كيف ما 
وحيث ما وقعت هذه املادة، وسكت 

 عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\213]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 ابحلذف.املصاحف 

ِيَن َءاَمُنواْ َمنحمس 474 َها ٱَّلذ ي 
َ
أ يَۡرتَدذ ِمنُكۡم  َيى

 ُ ِِت ٱَّللذ
ۡ
ِ َعن دِينِهِۦ فََسۡوَف يَأ َقۡوٖم َُيِب ُهۡم ب

ذِلذٍة لََعَ ٱلۡمُ 
َ
ۥٓ أ ٍة لََعَ َوُيِحب ونَُه ِعزذ

َ
ۡۡؤِمننَِي أ
َٰفِرِيَن يَُجَِٰهُدوَن ِِف ََسبِيلِ  ِ َوََل  ٱۡلَك ٱَّللذ

َٰلَِك  ََيَافُونَ  ِ يُۡۡؤتِيهِ فَ لَۡوَمَة ََلٓئِٖمِۚ ََٰذ ۡضُل ٱَّللذ
ُ َوََِٰسٌع َعلِيمٌ  ْۚ َوٱَّللذ ائِـَّدة حجس ىجسَمن يََشآُء

َ
 مختجمتجحساآلية امل

}من يرتدد{ اختلفت املصاحف يف 
رمسه، فبعضها بدال واحدة وبعضها 

 بدالني.

يف مصاحف أهل املدينة والشام، 
وكذلك رآه أبو عبيد يف مصحف 

عثمان بدالني، ويف مصاحف مكة 
والعراق بدال واحدة. وخالف خالد 

بُن إايس  أاب عبيد يف الرواية عن 
مصحف عثمان فقال رآه بدال 

، 594-576]املقنع 
، 449\3خمتصر التبيني 
،  64العقيلة البيت 

، هجاء 150الوسيلة 
، 98ارصاحف األمصم

-107املصاحف رقم: 
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 [ 115 -113 واحدة.
}فسوف ايت هللا{ رواها الداين عن  475

نصري عن مصاحف أهل العراق ابلتاء 
دون ايء، لكنه أنكرها ملخالفتها 

اإلعراب  ومصاحف األمصار مبا 
 فيها مصاحف أهل العراق.

رواية نصري عن مصاحف أهل 
العراق ابلتاء، ومصاحف ابقي 

 ابلياء.األمصار 

، خمتصر 563]املقنع  
 [3/450التبيني 

وال وجه لرّدها إذا صح 
 النقل والرواية.

}جياهدون{ نصَّ أبو داود على  476
 احلذف يف مجيع األفعال املشتقة من
مادة )ج هـ د( حيث م وكيف ما 

 وقعت،وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\268]، 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

}واسع{ نّص أبو داود على إثبات  477
 األلف بعد الواو، يف حالة التذكري

والتأنيث }واسعة{ حيث ما وقع، 
 وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\202 ،3\522] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات إعماال 

لسكوت الداين وابقي 
 املصاحف ابحلذف.

َٰلَِك َمُثوَبًة حمس 478 ِن ََٰذ ٖ م  نَب ُِئُكم بَِّش 
ُ
قُۡل َهۡل أ

ُ وََغِضَب َعلَۡيهِ  ِْۚ َمن لذَعَنُه ٱَّللذ ِعنَد ٱَّللذ
وََجَعَل ِمۡنُهُم ٱۡلقَِرَدةَ َوٱۡلََنازِيَر وََعَبَد 

}الطاغوت{ نّص أبو داود على 
 احلذف، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\300] 

عمل مصحف 
اجلماهريية ابإلثبات 

وابقي املصاحف 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ختالف املصاحف العثمانية يف الربع األّول من املصحفالفصل الثاين: استقراء وتتبع مواضع ا

 

193 

 

َضل  َعن 
َ
ََّكن ا َوأ ْوَلىئَِك َش   مذ

ُ
َُٰغوَتْۚ أ ٱلطذ

بِيلِ  ائِـَّدة حجس ىجسََسَوآءِ ٱلسذ
َ
 مجتحمتجحساآلية امل

 ابحلذف.

ِۡنُهۡم يَُسَٰرِعُ حمس 479 ا م  ثِۡم َوتََرىَٰ َكثِۡي  وَن ِِف ٱۡۡلِ
ۡحَتْۚ  ۡكلِِهُم ٱلس 

َ
بَلِۡئَس َما  َوٱۡلُعۡدَوَِٰن َوأ

 ْ ائِـَّدة حجس ىجسَيۡعَملُونَ  َكنُوا
َ
  جحتحمتجحس اآليةامل

}العدوان{ نّص أبو داود على 
احلذف، وسكت الداين عن لفظه، 

جب لكّنه مندرج يف وزن )فُعالن( املو 
 لإلثبات

]خمتصر التبيني  
، املقنع 177-400\2

360] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

أبو }يسارعون{ حيث ما وقع نّص  480
داود على حذف األلف بعد السني، 

واكتفى الداين برواية احلذف يف 
 موضع األنبياء وسكت عن الباقي.

احلذف يف موضع األنبياء رواية 
قالون عن انفع عن مصاحف أهل 

 املدينة.

]خمتصر التبيني 
، املقنع 363\2

192-193] 

مصحف اجلماهريية 
إبثبات األلف إالّ موضع 

املصاحف األنبياء، وابقي 
 ابحلذف يف الباب كّله.

ْۚ ُغلذۡت حمس 481 ِ َمۡغلُولٌَة َوقَالَِت ٱۡۡلَُهوُد يَُد ٱَّللذ
ْۘۡ بَۡل يََداهُ  يِۡديِهۡم َولُعُِنواْ بَِما قَالُوا

َ
أ

ْۚ َولَََيِيَدنذ  َمۡبُسوَطَتاِن يُنفُِق َكۡيَف يََشآُء
ب َِك ُطغۡ  نزَِل إَِۡلَۡك ِمن رذ

ُ
آ أ ِۡنُهم مذ ا م  ا َكثِۡي  َيَٰن 

ۡلَقۡيَنا بَۡيَنُهُم ٱۡلَعَدََٰوةَ َوٱبۡلَۡغَضآَء إَِلَٰ 
َ
اْۚ َوأ َوُكۡفر 

ا ل ِۡلَحۡرِب  ۡوقَُدواْ نَار 
َ
يَۡوِم ٱۡلقَِيََٰمةِِۚ ُُكذَمآ أ

}طغيانـا{ نّص أبو داود على حذف 
ث األلف بعد الياء، قال احملقق: "حي

 ما ورد، وكيف ما جاء". ونّص الداين
 الن(.على إثباهتا؛ ألّّنا على وزن )فُع

، 97\2]خمتصر التبيني  
 [361-360املقنع 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

}العَدَوة{ نّص أبو داود على حذف  482
األلف بعد الدال ابتداء من هذا 

املوضع الثاين، وسكت عن الذي قبله  

]خمتصر التبيني  
3\452] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات مطلقا، وبه 

أخذ اخلراز وشراح املورد  
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اْۚ  ۡرِض فََساد 
َ
ْۚ َويَۡسَعۡوَن ِِف ٱۡۡل ُ َها ٱَّللذ

َ
ۡطَفأ
َ
أ

ُ ََل َُيِب  ٱلُۡمۡفِسِدينَ  ائِـَّدة حجس ىجسَوٱَّللذ
َ
 مختحمتجحس اآليةامل

، ونّص البلنسي على 14اآلية 
احلذف حيث ما وقع، ومل يتعرض  له 

 الداين مطلقا. 

ملصاحف املشرقية أليب وا
داود يف هذا املوضع دون 
سواه، وعمل أهل املغرب 

 ابحلذف حيث ما وقع.
 }أطفـــــها{ انفرد أبو داود بذكر 483

اختالف املصاحف يف إثبات وحذف 
 األلف بعد الفاء.

]خمتصر التبيني  
3\453] 

اختار أبو داود إثبات 
األلف على القياس، 
 وعليه جرى العمل.

َها ٱلرذَُسوُل بَل ِۡغ َمآ حمس 484 ي 
َ
أ  َيى

ُ
نزَِل إَِۡلَۡك ِمن أ
ذۡم َتۡفَعۡل َفَما بَ  ب َِك  ِإَون ل لذۡغَت رََِساَۡلَُهۚۥْ رذ

ُ َيۡعِصُمَك ِمَن ٱنلذاِسِۗ إِ  َ ََل َوٱَّللذ نذ ٱَّللذ
َٰفِرِينَ   حجس ىجسَيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَك

َ
 خمتحمتجحساآلية ائِـَّدة امل

 }رسلته{ ذكر أبو داود إمجاع
املصاحف على إثبات األلف قبل 

السني وحذفها بعد الالم، وسكت 
الداين عن األلف األوىل وروى حذف 

ي الثانية عن قالون عن انفع يف موضع
 .[124] املائدة واألنعام

]خمتصر التبيني  
3\453- 512 ،

 [184-181املقنع 

مصحف اجلماهريية 
حبذف األلفني بعد 

خمالفني السني والالم، 
صاحف ومأصلهم. 

املشرق إبثبات األلف 
األوىل وحذف الثانية يف 

إعماال لنص املوضعني، 
ووافقتها املغربية أيب داود. 

يف موضع املائدة، 
وحذفت األلف بعد 
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السني يف موضع األنعام. 
واتفقوا على إثباهتا بعد 

السني يف موضع 
، وغريها .79األعراف 

ابحلذف ألّنا من اجلمع 
 السامل.

َٰ قُۡل حمس 485 ۡهَل ٱۡلِكَتَِٰب لَۡسُتۡم لََعَ
َ
أ َٰ َيى ٍء َحِتذ  ََشۡ

جِنيَل  ََٰة َوٱۡۡلِ نزَِل إَِۡلُۡكم تُقِيُمواْ ٱۡلذۡوَرى
ُ
 َوَمآ أ
ب ُِكۡمۗۡ َولَََيِيَدنذ َكثِۡي   ِن رذ نزَِل م 

ُ
آ أ ِۡنُهم مذ  ا م 

ا َوُكفۡ  ب َِك ُطۡغَيَٰن  َس إَِۡلَۡك ِمن رذ
ۡ
ا  فََل تَأ ر 

َٰفِرِينَ لََعَ ٱۡلَقۡوِم ٱلۡ  ائحجس ىجسَك
َ
 حمجحمتجحساآلية ِـَّدة امل

}طغيانـا{ نّص أبو داود على حذف 
ث األلف بعد الياء، قال احملقق: "حي

 ما ورد، وكيف ما جاء". ونّص الداين
 الن(.على إثباهتا؛ ألّّنا على وزن )فُع

، 97\2]خمتصر التبيني  
 [361-360املقنع 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 ابحلذف.املصاحف 

ِينَ حمس 486 ِيَن َءاَمُنواْ َوٱَّلذ َٰبِـ ُوإِنذ ٱَّلذ َن  َهاُدواْ َوٱلصذ
 ِ ٱۡۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ وَ َوٱنلذَصََٰرىَٰ َمۡن َءاَمَن بِٱَّللذ

ا فََل َخۡوٌف َعلَۡيهِ  ۡم َوََل ُهۡم وََعِمَل َصَٰلِح 
ائِـَّدة حجس ىجسََيَۡزنُونَ 

َ
  حمجحمتجحساآلية امل

}الصابون{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الصاد، وسكت 

 عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\154 ،3\454 ،
4\871] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
}صاحلا{ نّص أبو داود على حذف  487

ان األلف مطلقا، ووافقه الداين إذا ك
.  اسم َعَلمٍّ

]خمتصر التبيني  
2\155 ،3\454 ،

 [259املقنع 

مصاحف اجلماهريية 
ابإلثبات يف غري اسم 

العلم، وابقي املصاحف 
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 ابحلذف.
َخۡذنَا ِميَثََٰق بَِّنٓ إَِسۡ حمس 488

َ
ٓ لََقۡد أ رََۡسۡلَنا

َ
ىءِيَل َوأ  َر

 رََُسوُلۢ بَِما ََل إَِۡلِۡهۡم رَُُسل   ُُكذَما َجآَءُهمۡ 
بُ  ا َكذذ نُفُسُهۡم فَرِيق 

َ
ا َتۡهَوىى أ واْ َوفَرِيق 
ائِـَّدة حجس ىجسَيۡقُتلُونَ 

َ
  مجتخمتجحساآلية امل

 

}ميثاق{ نّص أبو داود على حذف 
ث األلف بعد الثاء من هذه املادة حي

ما وكيف ما وقعت، وسكت عنها 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\155] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

}إسراءيل{ نّص الشيخان على  489
 إثبات األلف. اختالف املصاحف يف

قال الداين أكثر املصاحف إبثبات 
األلف ويف بعض املصاحف املدنية 

 والعراقية العتيقة حبذفه.

، خمتصر 262]املقنع 
-114\2التبيني 
، هجاء مصاحف 115

 [78األمصار 

اختار أبو داود احلذف. 
وظاهر اختيار الداين 

اإلثبات لئال جيتمع يف 
الكلمة حذفان حذف 

اء األلف وحذف الي
 صورة اهلمزة.

}جياهم{ نّص الشاطيب على أّن  490
 بعض املصاحف رمسته ابلياء

، 234]العقيلة البيت  نسب رمسه ابلياء للمكي. 
 )نصر([ 329الوسيلة 

والعمل على ترك رمسه 
 ابلياء

َ ُهَو حمس 491 ِيَن قَالُٓواْ إِنذ ٱَّللذ لََقۡد َكَفَر ٱَّلذ
ََٰبِّنٓ  ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن َمۡرَيَم  َوقَاَل ٱلَۡمِسيُح َي
ِ َوَربذُكۡم  إِنذُهۥ  َ َرَب  ىءِيَل ٱۡعُبُدواْ ٱَّللذ إَِۡسَر

ُ َعلَۡيهِ ٱۡۡلَنذَة  َم ٱَّللذ ِ َفَقۡد َحرذ َمن يُّۡشِۡك بِٱَّللذ

}إسراءيل{ نّص الشيخان على 
 اختالف املصاحف يف إثبات األلف.

قال الداين أكثر املصاحف إبثبات 
األلف ويف بعض املصاحف املدنية 

 والعراقية العتيقة حبذفه.

، خمتصر 262]املقنع 
-114\2التبيني 
، هجاء مصاحف 115

 [78األمصار 

اختار أبو داود احلذف. 
وظاهر اختيار الداين 

اإلثبات لئال جيتمع يف 
الكلمة حذفان حذف 
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َُٰه ٱنلذ  َوى
ۡ
نَصارٖ َوَمأ

َ
َٰلِِمنَي ِمۡن أ  ىجساُر  َوَما لِلظذ

ائِـَّدة حجس
َ
  جحتخمتجحساآلية امل

األلف وحذف الياء 
 صورة اهلمزة.

ِيَن قَالُٓواْ إِ حمس 492 َ ثَالُِث لذَقۡد َكَفَر ٱَّلذ نذ ٱَّللذ
 ٓ ٖۘ َوَما ِمۡن إَِلٍَٰه إَِلذ ََٰثةٖ ْۚ ِإَوإِ ثََل ذۡم َلَٰه  َوَِٰحد  ن ل

ا َيُقولُوَن َۡلََمسذ  ِيَن َكَفُرواْ يَنَتُهواْ َعمذ نذ ٱَّلذ
ِۡلمٌ 
َ
ائِـَّدة حجس ىجسِمۡنُهۡم َعَذاٌب أ

َ
 محتخمتجحسآلية اامل

}واحد{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد الواو حيث ما وكيف ما 

 وقع، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\146]... 

مصحف اجلماهريية 
وابقي ابإلثبات، 

 املصاحف ابحلذف.

ِيَن َكَفُرواْ ِمۢن بَِّنٓ حمس 493 َٰ لُعَِن ٱَّلذ ىءِيَل لََعَ   إَِۡسَر
َٰلَِك بَِما لَِساِن َداوُۥَد وَِعيََس ٱبِۡن َمۡريَ  َمْۚ ََٰذ

 حجس ىجسَعَصواْ وذ َكنُواْ َيۡعَتُدونَ 
َ
 حمجخمتجحساآلية ائِـَّدة امل

ذكر املهدوي اختالف  {دو }د 
 .املصاحف يف حذف ألفها

]هجاء مصاحف   
 [79األمصار 

نسب إىل أكثر 
املصاحف إثباهتا بسبب 
ما وقع عليه من حذف 

 الواو.
َشدذ ٱنلذاِس َعَدََٰوة  حمس 494

َ
ْ َۡلَِجَدنذ أ ِيَن َءاَمُنوا   ل َِّلذ

ْ  وَ  ُكوا ۡشَ
َ
ِيَن أ ۡقَرَبُهم ٱۡۡلَُهوَد َوٱَّلذ

َ
َۡلَِجَدنذ أ

ِيَن َءاَمُنواْ  ة  ل َِّلذ َودذ ِ مذ ْۚ يَن قَالُٓواْ إِنذا نََصَٰ ٱَّلذ َرىَٰ
يِسنَي وَ  ِ نذ ِمۡنُهۡم قِس 

َ
َٰلَِك بِأ  ََل ََٰذ

ونَ  ائِـَّدة حجس ىجسيَۡسَتۡكَِبُ
َ
 جحتحمججحساآلية امل

}العَدَوة{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد الدال ابتداء من هذا 

  املوضع الثاين، وسكت عن الذي قبله
لبلنسي على ، ونّص ا14اآلية 

احلذف حيث ما وقع، ومل يتعرض  له 
 الداين مطلقا. 

]خمتصر التبيني  
3\452] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات مطلقا، وبه 

أخذ اخلراز وشراح املورد  
واملصاحف املشرقية أليب 
داود يف هذا املوضع دون 
سواه، وعمل أهل املغرب 

 ابحلذف حيث ما وقع.
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ُ حمس 495 َثََٰبُهُم ٱَّللذ
َ
َٰٖت ََتۡرِي ِمن جَ بَِما قَالُواْ  فَأ نذ

نَۡهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيهَ 
َ
َٰلَِك َجَزآُء َِتۡتَِها ٱۡۡل ْۚ َوََٰذ ا
ائِـَّدة حجس ىجسٱلُۡمۡحِسننِيَ 

َ
 جمتحمججحساآلية امل

}فأاثهبم{ نّص أبو داود على حذف 
 .األلف بعد الثاء، وسكت عنه الداين

]خمتصر التبيني  
2\375] 

مصحف اجلماهريية 
 ابإلثبات إعماال

لسكوت الداين، وابقي 
 املصاحف ابحلذف.

بُواْ أَـِبحمس 496 ِيَن َكَفُرواْ َوَكذذ ْوَلىئِ َوٱَّلذ
ُ
َٰتَِنآ أ َك َي

ۡصَحَُٰب ٱۡۡلَِحيمِ 
َ
ائِـَّدة حجس ىجسأ

َ
  حمتحمججحس اآليةامل

 }بييتنا{ ابلياء عوضا عن األلف يف
 }آبيتنا{

نسب الداين رمسها ابلياءين إىل 
بعض املصاحف العراقية وكذلك رآه 

السخاوي يف مصاحف العراق 
واملصحف الشامي. وأكثر 

 املصاحف بياء واحدة واأللف.

، خمتصر 384]املقنع 
، العقيلة 122\2التبيني 
، الوسيلة 188البيت 
291] 

 

ۡغوِ حمس 499
ُ بِٱللذ يَۡمَٰنُِكۡم  ََل يَُۡؤاِخُذُكُم ٱَّللذ

َ
ِِفٓ أ
دت مُ  يَۡمََٰن  َوَلَِٰكن يَُۡؤاِخُذُكم بَِما َعقذ

َ
  ٱۡۡل

ةِ مَ  ۥٓ إِۡطَعاُم َعَّشَ ََٰرتُُه َسَِٰكنَي ِمۡن فََكفذ
 
َ
ۡهلِيُكۡم أ

َ
ۡوََسِط َما ُتۡطعُِموَن أ

َ
ۡو كِۡسَوُتُهۡم أ

ۡم ََيِ 
ذ ۡو َِتۡرِيُر َرَقَبةِٖۖ َفَمن ل

َ
ََٰثةِأ  ۡد فَِصَياُم ثََل

يَۡمَٰنِ 
َ
ََٰرةُ أ َٰلَِك َكفذ يذاٖمِۚ ََٰذ

َ
ُكۡم إَِذا َحلَۡفُتۡمْۚ أ

يَۡمَٰنَ 
َ
ُ  ُكۡمْۚ َكَذَٰلَِك َوٱۡحَفُظٓواْ أ ُ ٱَّللذ ِ ُيَبني 

َٰتِهِۦ لََعلذُكۡم تَۡشُكرُ  ائِـَّدة حجس ىجسونَ لَُكۡم َءاَي
َ
امل

 حمجحمججحساآلية 

ث }أميانكم...األميان...أميانكم{ حي
 ما وكيف ما وقع، نّص أبو داود على
ذ  احلذف، وسكت عنه الداين، فُأخِّ

 له ابإلثبات.

]خمتصر التبيني  
2\285] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات. وبقية 

 املصاحف ابحلذف.

}عاقدمت{ نّص أبو داود على حذف  500
األلف بعد العني، وسكت عنها 

 غريه.

]خمتصر التبيني  
3\457] 

 روها ابن ذكوان مبّد العني
خمّففة }عاقدمت{ 

واحلذف أوىل رعاية 
 للقراءتني. 
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}فكفارته...كفارته{ نّص أبو داود  502
الفاء والراء، على حذف األلف بني 

 وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
3\458] 

مصاحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِ حمس 503 َها ٱَّلذ ي 

َ
أ ِِسُ نذَما ٱۡلَۡمُر َوٱلَۡميۡ َيى

ۡزَلَُٰم رِۡجس  م ِ 
َ
نَصاُب َوٱۡۡل

َ
ۡن َعَمِل َوٱۡۡل

ۡيَطَِٰن فَٱۡجَتنُِبوهُ   ىجسُتۡفلُِحونَ  لََعلذُكمۡ ٱلشذ
ائِـَّدة حجس

َ
 مجتحمججحساآلية امل

}ابالزالم{ نّص أبو داود ووافقه 
البلنسي على حذف األلف بني الالم 

وامليم حيث ما وقع، وسكت عنه 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
3\432] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ۡيَطَُٰن حمس 504 ن يُوقِ إِنذَما يُرِيُد ٱلشذ
َ
َع بَۡيَنُكُم أ
ۡمرِ َوٱلَۡميِِۡسِ ٱۡلَعَدََٰوةَ َوٱبۡلَۡغَضآَء ِِف ٱلَۡ 

ِ وََعنِ  ُكۡم َعن ذِۡكرِ ٱَّللذ ةِِۖ َوَيُصدذ لَوَٰ  ٱلصذ
نَتُهونَ  نُتم م 

َ
ائِـَّدةحجس ىجسَفَهۡل أ

َ
 جحتحمججحساآلية  امل

}العَدَوة{ نّص أبو داود على حذف 
 األلف بعد الدال ابتداء من املوضع

، وسكت عن 64الثاين من املائدة 
، ونّص البلنسي 14املوضع األّول 

على احلذف حيث ما وقع، ومل 
 يتعرض الداين له مطلقا. 

]خمتصر التبيني  
3\452] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات مطلقا، وبه 
رد  أخذ اخلراز وشراح املو 

واملصاحف املشرقية أليب 
داود يف هذا املوضع دون 
سواه، وعمل أهل املغرب 

 ابحلذف حيث ما وقع.
ۡيَد حمس 505 ِيَن َءاَمُنواْ ََل َتۡقُتلُواْ ٱلصذ َها ٱَّلذ ي 

َ
أ َيى

ا  ِد  َتَعم  ْۚ َوَمن َقَتلَُهۥ ِمنُكم م  نُتۡم ُحُرم 
َ
َوأ

ِۡثُل َما َقَتَل ِمَن ٱنلذَعِم ََيُۡكُم بِهِۦ  فََجَزآء  م 

}كفارة{ نّص أبو داود عل احلذف، 
]انظر املائدة:  وسكت عنه الداين.

45] 

نسب أبو داود احلذف ملصاحف 
 املدينة.

]خمتصر التبيني 
3\460] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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ۡو  506
َ
ِنُكۡم َهۡديَۢا َبَٰلَِغ ٱۡلَكۡعَبةِ أ َذَوا َعۡدٖل م 

ََٰرة  َطَعاُم َمَسَٰ  ا َكفذ َٰلَِك ِصَيام  ۡو َعۡدُل ََٰذ
َ
ِكنَي أ

ا ََسلََفْۚ  ُ َعمذ ۡمرِهۗۦِۡ َعَفا ٱَّللذ
َ
َُذوَق َوَباَل أ ِ ۡل 

ُ َعزِيز  ُذو  ُ ِمۡنُهْۚ َوٱَّللذ َوَمۡن اََعَد َفَينَتقُِم ٱَّللذ
ائِـَّدة حجس ىجسٱنتَِقامٍ 

َ
 جمتحمججحساآلية امل

}مساكني{ نّص األئمة على 
اختالف املصاحف يف إثبات األلف 

 بعد السني وحذفه.

مصاحف أهل املدينة ابحلذف، 
ومصاحف سائر األمصار اختلفت 

 يف اإلثبات واحلذف.

]خمتصر التبيني 
، 181، املقنع 460\3

، العقيلة 541- 540
، الوسيلة 60البيت 
، هجاء مصاحف 145

 [71األمصار 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، رغم رواية 

الداين له عن انفع 
[، 181ابحلذف]ص

وابقي املصاحف 
 ابحلذف.

ِحلذ لَُكۡم َصۡيُد ٱبۡلَۡحرِ َوَطعَ حمس 507
ُ
ا أ اُمُهۥ َمَتَٰع 

َِم عَ لذُكۡم  يذاَرةِِۖ وَُحر  ِ َولِلسذ لَۡيُكۡم َصۡيُد ٱلََۡب 
 َ ۗۡ َوٱتذُقواْ ٱَّللذ ا ِٓي إَِۡلۡهِ َما ُدۡمُتۡم ُحُرم   ٱَّلذ

ونَ  ائِـَّدة حجس ىجسُِتَّۡشُ
َ
 حمتحمججحساآلية امل

}متاعا{ نّص أبو داود ووافقه 
البلنسي على حذف األلف بعد 

 . التاء، وسكت  الداين فلم يتعرض له

]خمتصر التبيني  
2\120]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ُ ٱۡلَكۡعَبَة ٱبۡلَۡيَت حمس 508 ا ٱَجَعَل ٱَّللذ ۡۡلََراَم قَِيَٰم 
 ۡ ۡهَر ٱۡۡلََراَم َوٱل  َهۡدَي َوٱلَۡقَلىئَِدْۚ ل ِلنذاِس َوٱلشذ
َ يَ  نذ ٱَّللذ

َ
َٰلَِك ِۡلَۡعلَُمٓواْ أ َٰ ََٰذ َمََٰو ِت ۡعلَُم َما ِِف ٱلسذ

 ِ َ ب نذ ٱَّللذ
َ
ۡرِض َوأ

َ
ٍء َوَما ِِف ٱۡۡل ِ ََشۡ

ُكل 
ائِـَّدة حجس ىجسَعلِيمٌ 

َ
 خمتحمججحساآلية امل

}القالئد{ نّص أبو داود ووافقه 
البلنسي على احلذف، وسكت عنها 

 الداين.

]خمتصر التبيني  
3\432-461] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ي ُِب َولَۡو ٱۡلَبِيُث َوٱلطذ قُل َلذ يَۡسَتوِي حمس 509
ۡعَجَبَك َكَۡثَةُ ٱۡلَبِيِثِۚ فَٱتذ 

َ
ْوِِل أ

ُ
أ َ َيى  ُقواْ ٱَّللذ

ۡلَبَِٰب لََعلذُكۡم ُتۡفلُِحونَ 
َ
ائِـَّدة حجس ىجسٱۡۡل

َ
 مجتمجتجحتجحساآلية امل

}االلباب{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بني الباءين، وسكت 

 عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\245-329] 

اجلماهريية  مصحف
 ابإلثبات وغريه ابحلذف.
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ِيَن َءاَمُنواْ َشَهَٰ حمس 511 َها ٱَّلذ ي 
َ
أ َدةُ بَۡينُِكۡم إَِذا َيى

َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت ِحنَي ٱلۡوَ 
َ
ِصيذةِ ٱۡثَناِن َحَُضَ أ

ۡو َءاَخَراِن 
َ
ِنُكۡم أ ۡن َغۡۡيُِكۡم مِ َذَوا َعۡدٖل م 

ۡرِض 
َ
ۡبُتۡم ِِف ٱۡۡل نُتۡم َُضَ

َ
َصََٰبۡتُكم فَ إِۡن أ

َ
أ
ِصيَبُة ٱلَۡمۡوِتِۚ َِتۡبُِسوَنُهَما ةِ  م  لَوَٰ  ِمۢن َبۡعِد ٱلصذ
ِ إِِن ٱۡرتَۡبتُ  ۡم ََل نَۡشََتِي بِهِۦ َفُيۡقِسَماِن بِٱَّللذ
ا َولَۡو َكَن َذا قُۡرََبَٰ َوََل   نَۡكُتُم َشَهََٰدةَ َثَمن 

ذِمَن ٱٓأۡلثِمِ  ا ل ِ إِنذآ إِذ  ائِـَّدة حجس ىجسنيَ ٱَّللذ
َ
 حمتمجتجحتجحسآلية اامل

}شهادة... شهادة{ نّص أبو داود 
على حذف األلف بعد اهلاء يف هذا 

احلرف حيث ما وكيفما وقع، 
 وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\213-3\463] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

نذُهَما ٱَۡستَ حمس 513
َ
ى أ ا فَإِۡن ُعَِثَ لََعَ آ إِثۡم  َحقذ

ِيَن مِ فَـ َاَخَراِن َيُقوَماِن َمَقاَمُهَما  َن ٱَّلذ
ۡولََيَِٰن فَ 

َ
ِ ٱَۡسَتَحقذ َعلَۡيِهُم ٱۡۡل ُيۡقِسَماِن بِٱَّللذ

َحق  ِمن َشَهََٰدتِهِ 
َ
ٓ لََشَهََٰدُتَنآ أ  َما َوَما ٱۡعَتَدۡيَنا

َٰلِِمنيَ  ذِمَن ٱلظذ ا ل ائِـَّدة حجس ىجسإِنذآ إِذ 
َ
 خمتمجتجحتجحساآلية امل

}لشهادتنا...شهادهتما{ نّص أبو 
داود على حذف األلف بعد اهلاء يف 
هذا احلرف حيث ما وكيف ما وقع، 

 وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\213-3\463] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

تُواْ بِٱلشذ حمس 515
ۡ
ن يَأ

َ
ۡدَّنى أ

َ
َٰلَِك أ َٰ وَۡجِههَ ََٰذ آ َهََٰدةِ لََعَ

يَۡمَٰنُۢ 
َ
ن تَُردذ أ

َ
ۡو ََيَافُٓواْ أ

َ
يَۡمَٰنِِهۡمۗۡ وَ أ

َ
ٱتذُقواْ  َبۡعَد أ

ُ ََل يَ  ْۗۡ َوٱَّللذ َ َوٱَۡسَمُعوا ۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱَّللذ
ائِـَّدة حجس ىجسٱۡلَفَِٰسقِنيَ 

َ
 حمجمجتجحتجحساآلية امل

ما  }أيــمان...أيـــمــــانــهم{ حيث
وكيف ما وقع، نّص أبو داود على 

ذ  احلذف، وسكت عنه الداين، فُأخِّ
 له ابإلثبات.

]خمتصر التبيني  
2\285-3\463-

534] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات. وبقية 

 املصاحف ابحلذف.

مصحف اجلماهريية ]خمتصر التبيني  }ابلّشهادة{ نّص أبو داود على  516
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حذف األلف بعد اهلاء يف هذا 
احلرف حيث ما وكيفما وقع، 

 وسكت عنه الداين.

ابإلثبات وابقي  [463\213-3\2
 املصاحف ابحلذف.

ُ ٱلر َُسَل فَ حمس 517 َيُقوُل َماَذآ ۞ يَۡوَم ََيَۡمُع ٱَّللذ
  ٓ ِجۡبُتۡم  قَالُواْ ََل ِعۡلَم نَلَا

ُ
َُٰم أ نَت َعلذ

َ
 إِنذَك أ

ائِـَّدة حجس ىجسٱۡلُغُيوِب 
َ
 حمجمجتجحتجحساآلية امل

}عالم{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد الالم يف هذا احلرف 

 وقع، وسكت عنه الداين.حيث ما 

]خمتصر التبيني  
3\463] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
ُ َيَٰعِيََس ٱۡبَن مَ حمس 518 ۡرَيَم ٱۡذُكۡر إِۡذ قَاَل ٱَّللذ

تَِك  َٰ َوَِِٰلَ يذدت َك نِۡعَمِِت َعلَۡيَك َولََعَ
َ
 إِۡذ أ
ٱلَۡمۡهِد  بُِروِح ٱۡلُقُدِس تَُكل ُِم ٱنلذاَس ِِف 

َب َوٱۡۡلِۡكَمَة َوَكۡهل   ِإَوۡذ َعلذۡمُتَك ٱۡلِكَتَٰ 
جِنيَل  ِإَوۡذ  ََٰة َوٱۡۡلِ نِي َُتۡ َوٱۡلذۡوَرى ِ لُُق ِمَن ٱلط 
ۡۡيِ بِإِۡذِّن َفَتنفُ  ُخ فِيَها َفَتُكوُن َكَهۡيـ َةِ ٱلطذ
كۡ 
َ
ۢا بِإِۡذِّنِۖ َوتَُۡبُِئ ٱۡۡل بَۡرَص َطۡۡيَ

َ
َمَه َوٱۡۡل

 بِإِۡذِّنِۖ ِإَوۡذ َكَفۡفُت  ۡذ ُُتِۡرُج ٱلَۡمۡوَِتَٰ بِإِۡذِّنِۖ ِإَو
ىءِيَل َعنَك إِۡذ ِجۡئتَ  َِنَِٰت بَِّنٓ إَِۡسَر ُهم بِٱبۡلَي 
ِيَن َكَفُرواْ ِمۡنُهۡم إِ  ۡن ََٰهََٰذآ إَِلذ َفَقاَل ٱَّلذ

بنِي   ائِـَّدة حجس ىجسَِسۡحر  م 
َ
 مجتجحتجحتجحساآلية امل

}والدتك{ نّص أبو داود على 
هذا  حذف األلف بعد الواو يف

احلرف "كيف ما ورد يف مجيع 
 القرآن"، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\172] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

}ساحر{ روى املهدوي عن حممد  519
بن عيسى عن نصري  اختالف 

األلف وحذفه.   تاملصاحف يف إثبا
 كما أشار إليه الشاطيب يف عقيلته.

روى نصري اختالف املصاحف  
 العراقية فيه.

]هجاء مصاحف 
، العقيلة 71األمصار 

، الوسيلة 60البيت 
145] 

 

}إسراءيل{ نّص الشيخان على  520
 اختالف املصاحف يف إثبات األلف.

قال الداين أكثر املصاحف إبثبات 
األلف ويف بعض املصاحف املدنية 

 والعراقية العتيقة حبذفه.

، خمتصر 262]املقنع 
-114\2التبيني 
، هجاء مصاحف 115

اختار أبو داود احلذف. 
وظاهر اختيار الداين 

اإلثبات لئال جيتمع يف 
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الكلمة حذفان حذف  [78األمصار 
األلف وحذف الياء 

 صورة اهلمزة.
}ساحر{ نّص أبو داود والداين على  521

اختالف املصاحف يف إثبات األلف 
 بعد السني وحذفه.

الداين عن انفع ومصاحف رواية 
 أهل املدينة ابإلثبات.

]خمتصر التبيني 
، املقنع 464\3

540- 252- 253 ،
 [145الوسيلة 

جرى العمل ابحلذف. 
ومن رسم مصحفا على 
قراءة محزة أو الكسائي، 
مثال فال مانع من إثبات 

 األلف.
ِ حمس 522 ۡوَحۡيُت إَِل ٱۡۡلََوارِي 

َ
ۡن َءامُِنواْ ِب ِإَوۡذ أ

َ
 ـَۧن أ

نذَنا َوبَِرَُسوِِل قَالُٓواْ َءاَمنذا َوٱشۡ 
َ
َهۡد بِأ

 جحتجحتجحتجحس الَمائـِّدَة اآلية حجس ىجسُمۡسلُِمونَ 

لى ع}احلواريــــــــن{ نّص أبو داود 
ال إثبات األلف بني الواو والراء. وق

األستاذ أمحد شرشال: "اضطرب 
. املتأخرون يف النقل عن أيب عمرو..

 اجملرور"فحذفوا املرفوع وأثبتوا 

]خمتصر التبيني  
3\465] 

مصحف اجلماهريية 
ابحلذف يف املرفوع 

واإلثبات يف احملذوف، 
وابقي املصاحف 
 ابإلثبات مطلقا.

}أبننا{ رمست يف أكثر املصاحف  523
بنونني أربعة أحرف، وروى ابن أيب 
داود يف املصاحف عن أُسيد رؤيتها 
 يف مصحف عثمان بثالثة أحرف . 

مصحف عثمان رضي هللا عنه  
بنون واحدة، وابقي مصاحف 

 األمصار بنونني

 141]املصاحف  
 )حتق: حممد بن عبده([

وهذه من إنفرادات ابن 
 أيب داود رمحه هللا.
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ٱۡبَن َمۡرَيَم َهۡل  إِۡذ قَاَل ٱۡۡلََوارِي وَن َيَٰعِيََس حمس 524
َِل َعلَ  ن يََُن 

َ
َِن ۡيَنا يَۡسَتِطيُع َرب َك أ َمآئَِدة  م 

َ إِ  َمآءِِۖ َقاَل ٱتذُقواْ ٱَّللذ ۡۡؤِمننِيَ ٱلسذ  ىجسن ُكنُتم م 
ائِـَّدة حجس

َ
 جحتجحتجحتجحساآلية امل

}احلواريون{ نّص أبو داود على 
ال إثبات األلف بني الواو والراء. وق

األستاذ أمحد شرشال: "اضطرب 
. املتأخرون يف النقل عن أيب عمرو..

 اجملرور"فحذفوا املرفوع وأثبتوا 

]خمتصر التبيني  
3\465] 

مصحف اجلماهريية 
ابحلذف يف املرفوع 

واإلثبات يف احملذوف، 
وابقي املصاحف 
 ابإلثبات مطلقا.

ُ َيَٰعِيََس ٱۡبَن حمس 525 نَت مَ ِإَوۡذ َقاَل ٱَّللذ
َ
ۡرَيَم َءأ

 َ م ِ
ُ
ُِذوِن َوأ  إَِلََٰهنۡيِ مِن ُدوِن قُۡلَت لِلنذاِس ٱُتذ

ِ  قَاَل  قُوَل  َُسۡبَحََٰنَك َما يَُكونُ ٱَّللذ
َ
ۡن أ
َ
ِلٓ أ

ِۚ إِن ُكنُت قُلۡ  ٍ ُتُهۥ َفَقۡد َما لَۡيَس ِل ِبَق 
ۡعلَُم َما ِِف وَ َعلِۡمَتُهۚۥْ َتۡعلَُم َما ِِف َنۡفَِس 

َ
ََلٓ أ

َُٰم ٱۡلغُ  نَت َعلذ
َ
ائِـَّدة حجس ىجسُيوِب َنۡفِسَكْۚ إِنذَك أ

َ
اآلية امل

 حمتجحتجحتجحس

}عالم{ نّص أبو داود على حذف 
ف بعد الالم يف هذا احلرف األل

 حيث ما وقع، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
3\463] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

 سورة األنعام
ا جَ حمس 526 ِ لَمذ بُواْ بِٱۡۡلَق 

آَءُهۡم فََسۡوَف َفَقۡد َكذذ
ُۡؤاْ َما َكنُواْ  ۢنَبى

َ
تِيِهۡم أ

ۡ
ِ يَأ  ىجسيَۡسَتۡهزُِءونَ هِۦ ب
َعام حجس  جمتجحساآلية األَنـۡ

}جياهم{ نّص الشاطيب على أّن 
 بعض املصاحف رمسته ابلياء

، 234]العقيلة البيت  نسب رمسه ابلياء للمكي. 
 )نصر([329الوسيلة 

والعمل على ترك رمسه 
 ابلياء

ۡرِض ُثمذ ٱنظُ حمس 527
َ
ُرواْ َكۡيَف قُۡل َِسُۡيواْ ِِف ٱۡۡل

َٰقَِبُة  بنِيَ َكَن َع ِ َعام األَ حجس ىجسٱلُۡمَكذ   جحتجحتجحساآلية نـۡ
}عاقبة{ نّص أبو داود على احلذف 

 حي ما وقع، وسكت عنه الداين.
]خمتصر التبيني  

2\368-3\472] 
مصحف اجلماهريية 

ابإلثبات، وابقي 
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 املصاحف ابحلذف.
ۡكََبُ َشَهََٰدة   حمس 528

َ
ٍء أ ي  ََشۡ

َ
ُ   قُۡل أ قُِل ٱَّللذ

وِۡحَ َشِهيُدۢ َبۡيِّن 
ُ
 إَِلذ ََٰهََٰذا َوَبۡيَنُكۡمْۚ َوأ

نِذَرُكم بِهِۦ َوَمنۢ 
ُ
ئِنذُكۡم  ٱۡلُقۡرَءاُن ِۡل

َ
بَلََغْۚ أ

 ِ ِ َءال نذ َمَع ٱَّللذ
َ
ٓ لَتَۡشَهُدوَن أ ْۚ قُل َلذ ۡخَرىَٰ

ُ
 َهًة أ

ۡشَهُدْۚ قُۡل إِنذَما ُهَو إَِلَٰه  َوَٰ 
َ
 ِحد  ِإَونذِّن بَرِٓيء  أ

ا تُّۡشُِكونَ  ِمذ َعام حجس ىجسم   جحتجحسحمجاآلية األَنـۡ

}شهادة{ نّص أبو داود على حذف 
 األلف بعد اهلاء يف هذا احلرف حيث
 ما وكيفما وقع، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\213-3\463] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
}واحد{ نّص أبو داود على حذف  529

األلف بعد الواو حيث ما وكيف ما 
 وقع، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\146]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
ِن ٱۡفََتَىَٰ لََعَ حمس 530 ۡظلَُم ِممذ

َ
وۡ َوَمۡن أ

َ
ِ َكِذبًا أ   ٱَّللذ

َٰتِهِۦْٓۚ إِنذُهۥ ََل  َب أَـِبَي َٰلُِمونَ يُ َكذذ  ىجسۡفلُِح ٱلظذ
َعام حجس  جحتجحتجحساآلية األَنـۡ

ابلياء عوضا عن األلف يف }بييته{ 
 }آبيته{

نسب الداين رمسها ابلياءين إىل 
بعض املصاحف العراقية وكذلك رآه 

السخاوي يف مصاحف العراق 
واملصحف الشامي. وأكثر 

 املصاحف بياء واحدة واأللف.

، خمتصر 384]املقنع 
، العقيلة 122\2التبيني 
، الوسيلة 188البيت 
291] 

 

ن حمس 531 َٰ يَۡسَتِمُع إَِۡلَۡك  وَ َوِمۡنُهم مذ َجَعۡلَنا لََعَ
ن َيۡفَقُهوهُ 

َ
ِكنذًة أ

َ
اْۚ ِِفٓ َءاَذانِِهۡم َوقۡ وَ قُلُوبِِهۡم أ ر 

ى إِ ِإَون يََرۡواْ ُكذ َءايَةٖ َلذ يُۡؤۡ  َذا ِمُنواْ بَِها  َحِتذ
 ِ يَن َكَفُرٓواْ َجآُءوَك يَُجَِٰدلُونََك َيُقوُل ٱَّلذ

َسَٰطِ 
َ
ٓ أ وذ إِۡن ََٰهََٰذآ إَِلذ

َ
َعام حجس ىجسلنِيَ ُۡي ٱۡۡل اآلية األَنـۡ

 جمتجحتجحس

}جيادلونك{ مجيع األفعال املشتقة 
من مادة )ج د ل( نّص أبو داود 

على حذف األلف بعد اجليم، 
 وسكت عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\415-3\476] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

مصحف اجلماهريية ]خمتصر التبيني  }أساطري{ نّص أبو داود على  532
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حذف األلف بعد السني والطاء، 
حيث ورد هذا احلرف، وسكت عنه 

 الداين.

ابإلثبات وابقي  [476\3
 املصاحف ابحلذف.

َٰلَيۡ َولَۡو تََرىى إِۡذ ُوقُِفواْ لََعَ ٱحمس 533 تََنا نلذارِ َفَقالُواْ َي
َب أَـِبَيَِٰت رَ  ِ َونَُكوَن ِمَن ب َِنا نَُرد  َوََل نَُكذ 

َعام حجس ىجسٱلُۡمۡۡؤِمننِيَ    خمتجحتجحساآلية األَنـۡ

 }بييتنا{ ابلياء عوضا عن األلف يف
 }آبيتنا{

نسب الداين رمسها ابلياءين إىل 
بعض املصاحف العراقية وكذلك رآه 

السخاوي يف مصاحف العراق 
واملصحف الشامي. وأكثر 

 املصاحف بياء واحدة واأللف.

، خمتصر 384]املقنع 
، العقيلة 122\2التبيني 
، الوسيلة 188البيت 
291] 

 

ۡنَيا َوَما ََنۡنُ َوقَالُٓواْ إِۡن ِِهَ إَِلذ َحَياُتنَ حمس 534  ا ٱِل 
َعام حجس ىجسبَِمۡبُعوثنِيَ    حمججحتجحساآلية األَنـۡ

}حيتنا{ نّص أبو داود على 
اختالف املصاحف يف حذف 

 وإثبات األلف بعد الياء..

 -72\2]خمتصر التبيني  
3\476] 

مل يرجح أبو داود بني 
الوجهني وظاهر كالم ابن 

عاشر ترجيح احلذف، 
بينما رّجح األستاذ أمحد 
شرشال اإلثبات جلراين 
 العمل به وألنّه املثبت يف

 أكثر املصاحف.
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ۡنَيآ إَِلذ حمس 535 ةُ ٱِل  الَ َوَما ٱۡۡلََيوَٰ ُر عِب  َولَۡهو   َولَِلذ
ِيَن َيتذقُ ٱٓأۡلِخَرةُ َخۡۡي   فََل َتۡعقِلُونَ ل َِّلذ

َ
 ىجسوَنْۚ أ

َعام حجس  جحتمحتجحساآلية األَنـۡ

}ولدار{ اختلفت املصاحف بني 
 رمسها بالمني أو بالم واحدة.

املصحف الشامي بالم واحدة، 
 وابقي املصاحف بالمني.

، خمتصر 576]املقنع 
، هجاء 478\3التبيني 

، 98مصاحف األمصار
، 68العقيلة البيت 

، 154الوسيلة 
 [137املصاحف رقم: 

 

ِي َيُقولُوَن  قَۡد َنۡعلَُم إِنذُهۥ َۡلَۡحُزنَُك ٱحمس 536 َّلذ
بُونََك َوَلَٰكِ  ِ َٰلِِمنَي فَإِنذُهۡم ََل يَُكذ  نذ ٱلظذ

ِ ََيَۡحُدونَ  َعام األَ حجس ىجسأَـِبَيَِٰت ٱَّللذ   محتمحتجحساآلية نـۡ

 }بييتنا{ ابلياء عوضا عن األلف يف
 }آبيتنا{

ابلياءين إىل نسب الداين رمسها 
بعض املصاحف العراقية وكذلك رآه 

السخاوي يف مصاحف العراق 
واملصحف الشامي. وأكثر 

 املصاحف بياء واحدة واأللف.

، خمتصر 384]املقنع 
، العقيلة 122\2التبيني 
، الوسيلة 188البيت 
291] 

 

ُهۡم فَإِِن ِإَون َكَن َكَُبَ َعلَۡيَك إِۡعَراُض حمس 537
ن 
َ
ا ِِف ٱَۡسَتَطۡعَت أ ۡو  تَۡبَتِغَ َنَفق 

َ
ۡرِض أ

َ
ٱۡۡل

تَِيُهم
ۡ
َمآءِ َفَتأ ا ِِف ٱلسذ ُ أَـِبيَةِٖۚ َولَۡو َشآءَ  َُسلذم   ٱَّللذ

ْۚ فََل تَ   ٱلُۡهَدىَٰ
ُكوَننذ مَِن َۡلََمَعُهۡم لََعَ
َعام حجس ىجسٱۡلَجَِٰهلنِيَ   جمتمحتجحساآلية األَنـۡ

}بيية{ ابلياء عوضا عن األلف يف 
 }آبية{

ابلياءين إىل نسب الداين رمسها 
بعض املصاحف العراقية وكذلك رآه 

السخاوي يف مصاحف العراق 
واملصحف الشامي. وأكثر 

 املصاحف بياء واحدة واأللف.

]خمتصر التبيني 
2\122] 

 

مصحف اجلماهريية -55\2]خمتصر التبيني  }صراط{ نّص أبو داود على  538
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بُواْ أَـِبَيَٰتَِناحمس ِيَن َكذذ ُصم   َوُبۡكم  ِِف  َوٱَّلذ
ُ يُۡضلِ  لَُمَِٰتِۗ َمن يََشإِ ٱَّللذ  ۡلُه َوَمن ٱلظ 

ۡ
يََشأ

ۡسَتقِيمٖ  َٰ ِصَرَٰٖط م  َعام حجس ىجسََيَۡعۡلُه لََعَ  حمجمحتجحساآلية األَنـۡ

اختالف املصاحف يف إثبات األلف 
بعد الراء وحذفه حيث ما وكيف ما 
ذ له  وقع، وسكت عنه الداين، فُأخِّ

 ابإلثبات إعماال ملفهوم سكوته.

ابإلثبات، وابقي  [56
املصاحف ابحلذف وهو  

 اختار أيب داود. 

 }بييتنا{ ابلياء عوضا عن األلف يف 539
 }آبيتنا{

نسب الداين رمسها ابلياءين إىل 
بعض املصاحف العراقية وكذلك رآه 

السخاوي يف مصاحف العراق 
واملصحف الشامي. وأكثر 

 املصاحف بياء واحدة واأللف.

، خمتصر 384]املقنع 
، العقيلة 122\2التبيني 
، الوسيلة 188البيت 
291] 

 

َُٰكۡم عَ حمس 540 تَى
َ
رََءۡيَتُكۡم إِۡن أ

َ
ۡو قُۡل أ

َ
ِ أ َذاُب ٱَّللذ

 ِ َغۡۡيَ ٱَّللذ
َ
اَعُة أ َتۡتُكُم ٱلسذ

َ
تَۡدُعوَن إِن  أ

َعام حجس ىجسُكنُتۡم َصَِٰدقنِيَ   جحسمجتمختاآلية األَنـۡ

}أرأيتكم{ نّص أبو داود والداين 
على اختالف املصاحف يف إثبات 

 وحذف األلف بني الراء والياء.

نّص أبو داود يف التبيني أّن 
مصاحف أهل املدينة على احلذف، 

 وكذلك رآه السخاوي يف الشامي.

]خمتصر التبيني 
 [560، املقنع 483\3

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
َُسَنا تَ فَلَۡوََلٓ إِۡذ َجآَءُهم حمس 541

ۡ
َُضذُعواْ َوَلَِٰكن بَأ

ْ قََسۡت قُلُوُبُهۡم َوَزيذَن لَُهُم ٱل ۡيَطَُٰن َما َكنُوا  شذ
َعام حجس ىجسَيۡعَملُونَ   محتمختجحساآلية األَنـۡ

}جياهم{ نّص الشاطيب على أّن 
 بعض املصاحف رمسته ابلياء

، 234]العقيلة البيت  نسب رمسه ابلياء للمكي. 
 )نصر([329الوسيلة 

ترك رمسه والعمل على 
 ابلياء

ُِرواْ بِهِۦ َفَتۡحَنا َعلَۡيِهۡم حمس 542 ا نَُسواْ َما ُذك  فَلَمذ
وتُٓواْ 

ُ
ى إَِذا فَرُِحواْ بَِمآ أ ٍء َحِتذ ِ ََشۡ

ََٰب ُك  بَۡو
َ
أ

}أبواب{ابإلثبات. نّص أبو داود 
على احلذف يف لفظ )أبواب( حيث 

]خمتصر التبيني  
2\267] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 
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ۡبلُِسونَ  َخۡذَنَُٰهم َبۡغَتة  فَإَِذا ُهم م 
َ
َعام حجس ىجسأ األَنـۡ

 مختمختجحساآلية 

ما وكيف ما وقع، وسكت عنه 
ذ له  ابإلثبات ألجل  الداين؛  فأخِّ

 سكوته.

 املصاحف ابحلذف.

ِيَن حمس 543 ْْۚ ظَ َفُقِطَع َدابُِر ٱۡلَقۡوِم ٱَّلذ َوٱۡۡلَۡمُد لَُموا
ِ ٱۡلَعَٰلَِمنَي  ِ َرب    ٤٥َّلِلذ

َ
َخَذ قُۡل أ

َ
رََءۡيُتۡم إِۡن أ

بَۡصََٰرُكۡم وَخَ 
َ
ُ ََسۡمَعُكۡم َوأ َٰ ٱَّللذ َتَم لََعَ

 ِ ۡن إَِلٌَٰه َغۡۡيُ ٱَّللذ تِيُكم بِهِِۗ قُلُوبُِكم مذ
ۡ
 يَأ
ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت ُثمذ   ُهۡم ٱنُظۡر َكۡيَف نََُص 

َعام من احجس ىجسيَۡصِدفُونَ   حمتمختجحسآلية اىل ا جمتمختآلية األَنـۡ

}أرأيتم{ نّص األئمة على اختالف 
املصاحف يف إثبات وحذف األلف 

 بني الراء والياء.

نّص أبو داود يف التبيني أّن 
مصاحف أهل املدينة على احلذف، 

 وكذلك رآه السخاوي يف الشامي.
وروى املهدوي عن حممد بن عيسى 

عن نصري اختالف مصاحف 
 العراق فيه.

]خمتصر التبيني 
، 560، املقنع 483\3

هجاء مصاحف األمصار 
، 121، العقيلة 75

 [222الوسيلة 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

}أبصاركم{ نّص أبو داود على  544
حذف األلف بعد الصاد، قال 

احملقق: "كيف وقع". وسكت عنه 
 الداين.

اجلماهريية مصحف  [89\2]خمتصر التبيني  
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

َُٰكۡم عَ حمس 545 تَى
َ
رََءۡيَتُكۡم إِۡن أ

َ
ِ قُۡل أ َذاُب ٱَّللذ

ۡو َجۡهَرةً َهۡل ُيۡهلَُك إِ 
َ
َلذ ٱۡلَقۡوُم َبۡغَتًة أ

َٰلُِمونَ  َعام حجس ىجسٱلظذ  خمتمختجحساآلية األَنـۡ

}أرأيتكم{ نّص أبو داود والداين 
على اختالف املصاحف يف إثبات 

 األلف بني الراء والياء.وحذف 

نّص أبو داود يف التبيني أّن 
مصاحف أهل املدينة على احلذف، 

 وكذلك رآه السخاوي يف الشامي.

]خمتصر التبيني 
 [560، املقنع 483\3

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
 ، خمتصر 384]املقنع نسب الداين رمسها ابلياءين إىل }بييتنا{ ابلياء عوضا عن األلف يف  546
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ِيَن يُۡۡؤِمُنونَ حمس َٰتَِنا ِإَوَذا َجآَءَك ٱَّلذ َفُقۡل  أَـِبَي
 َٰ ٌَٰم َعلَۡيُكۡم  َكَتَب َرب ُكۡم لََعَ  َنۡفِسهِ ََسَل

نذُهۥ َمۡن َعِمَل ِمنكُ 
َ
ۡم َُسوَٓءۢا ِبََهَٰلَةٖ ٱلرذۡۡحََة أ

ۡصلََح 
َ
نذُهۥ َغُفور  فَ ُثمذ تَاَب ِمۢن َبۡعِدهِۦ َوأ

َ
أ

َعام حجس ىجسرذِحيم    مختجمتجحساآلية األَنـۡ

بعض املصاحف العراقية وكذلك رآه  }آبيتنا{
السخاوي يف مصاحف العراق 

واملصحف الشامي. وأكثر 
 املصاحف بياء واحدة واأللف.

، العقيلة 122\2التبيني 
، الوسيلة 188البيت 
291] 

}جبهالة{ نّص أبو داود على حذف  547
ما وقعت،  األلف بعد اهلاء حيث

 وسكت عنها الداين فلم يتعرض هلا.

]خمتصر التبيني  
2\396-3\486 ،

 [80دليل احلريان 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات إعماال 

لسكوت الداين، وابقي 
 املصاحف ابحلذف.

ِن ُظلَُمَِٰت ٱحمس 548 يُكم م  ِ ِ قُۡل َمن ُيَنج  لََۡب 
َٰ ُخۡفَية  َوٱبۡلَۡحرِ تَۡدُعونَُهۥ تََُض اَع  وَ  جنَى

َ
َنا لذئِۡن أ

 َٰ َعام حجس ىجسِكرِينَ ِمۡن ََٰهَِٰذهِۦ نَلَُكوَننذ ِمَن ٱلشذ األَنـۡ

 محتحمتجحساآلية 

{اختلفت املصاحف يف عدد }أجنيتنا
 األسنان بعد صورة اجليم. بني اثنني

 وثالثة.

مصاحف الكوفة بسّنني صورِت 
ثة الياء والنون، وابقي املصاحف بثال

أسنان صور الياء والتاء والنون، 
وظاهر رواية أيب عبيد عن اإلمام  

 كاملصحف الكويف وهللا أعلم.

،  542-375]املقنع 
، خمتصر التبيني 577

، هجاء 489-490\3
، 98مصاحف األمصار 

 -130املصاحف رقم: 
139-140] 

 

ْۚ َوََسۡوَف حمس 549 ۡسَتَقر   ِ َنَبإٖ م 
َعامحجس ىجس َتۡعلَُمونَ ل ُِك   األَنـۡ

 خمتحمتجحساآلية 

}نباى{ نقل الداين اختالف الرواة 
عن عاصم اجلحدري يف رسم الياء 

احلذف نسبته الرواية للمصحف 
 اإلمام، واإلثبات دون نسبة.

العمل على ترك رسم  [375]املقنع 
 الياء.
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بعد األلف ، فروى هارون عنه الرتك 
 ومعلى الرسم.

َِٰت وَ حمس 550 َمََٰو ِي َخلََق ٱلسذ ۡرَض َوُهَو ٱَّلذ
َ
ٱۡۡل
ِۖ َوَيۡوَم َيُقوُل ُكن َفَيكُ  ِ ْۚ بِٱۡۡلَق   وُنْۚ قَۡوُهَُلُ ٱۡۡلَق 
َٰلُِم َوُهََلُ ٱلُۡمۡلُك يَۡوَم يُنَفُخ ِِف ٱل ِۚ َع ورِ ص 
ِِۚ َوُهَو ٱۡلَۡ  َهََٰدة  ىجسِكيُم ٱۡلَبِۡيُ ٱۡلَغۡيِب َوٱلشذ

َعام حجس  محتخمتجحساآلية األَنـۡ

طيب }َعــــاملُِّ{ نّص أبو داود والشا
على حذف األلف بعد العني، ومل 

 3يتعرض الداين إالّ ملوضع سبأ 
فوافقه على احلذف فيه، وسكت عن 

 ابقي مواضعه. 

]خمتصر التبيني  
، 527، املقنع 494\3

، 136العقيلة البيت 
 [242الوسيلة 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات إالّ موضع سبأ 

داين، على مذهب ال
وابقي املصاحف 

ابحلذف مطلقا على 
 مذهب أيب داود.

}الشهادة{ نّص أبو داود على  551
حذف األلف بعد اهلاء يف هذا 
احلرف حيث ما وكيفما وقع، 

 وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\213-3\463] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ُهۥ حمس 552 تَُحى وََحآجذ
َ
ِ قَۡوُمُهۚۥْ قَاَل أ ِ ِِف ٱَّللذ

ٓون  ج 
 ُ َخاُف َما ت

َ
َِٰنِۚ َوََلٓ أ ٓ َوقَۡد َهَدى  ّۡشُِكوَن بِهِۦٓ إَِلذ

ْۚ َوَِسَع رَ  ا ِ َشۡيـ   ن يََشآَء َرَب 
َ
ٍء ِعۡلمً أ ِ ُكذ ََشۡ ْۚ َب  ا

ُرونَ  فََل َتَتَذكذ
َ
َعام حجس ىجسأ  مجتحمججحسية اآلاألَنـۡ

}أحتاجويّن{ نّص أبو داود على 
حذف األلف هنا ويف موضع آل 

}حاججتم{، وسكت  66عمران 
ذ له ابإلثبات.  عنه الداين فُأخِّ

]خمتصر التبيني  
2\352- 3\498] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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ِيَن َءاَمُنواْ َولَۡم يَۡلبُِسوٓ حمس 553 اْ إِيَمََٰنُهم بُِظۡلٍم ٱَّلذ
ۡمُن وَُهم م  

َ
ْوَلىئَِك لَُهُم ٱۡۡل

ُ
َعام حجس ىجسۡهَتُدونَ أ األَنـۡ

 جحتحمججحساآلية 

}إمياّنم { نّص أبو داود على حذف 
ث األلف بعد امليم يف هذه املادة حي

ما وكيف ما وقعت، وسكت عنها 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\184] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ۥٓ إَِۡسَحََٰق َوَيۡعقُ حمس  554 ْۚ َوَوَهۡبَنا ُهََلُ وَبْۚ ُُك  َهَدۡيَنا
ِيذتِهِۦ َداوُۥَد َونُوًحا َهَدۡيَنا ِمن َقۡبُل  َوِمن ذُ  ر 
ي وَب َوُيوَُسَف َومُ 

َ
وََسَٰ َوََٰهَُٰروَنْۚ َوَُسلَۡيَمََٰن َوأ

َعام حجس ىجسَوَكَذَٰلَِك جَنۡزِي ٱلُۡمۡحِسننِيَ   مختحمججحساآلية األَنـۡ

تالف }دود{ ذكر املهدوي اخ
 املصاحف يف حذف ألفها.

]هجاء مصاحف   
 [79األمصار 

نسب إىل أكثر 
املصاحف إثباهتا بسبب 
ما وقع عليه من حذف 

 الواو.
َٰتِِهمۡ حمس 555 ِيذ َٰنِِهۡم  َوِمۡن َءابَآئِِهۡم َوُذر   ِإَوۡخَو

 ِصَرَٰٖط َوٱۡجَتبَۡيَنَُٰهۡم وََهَديَۡنَُٰهۡم إَِلَٰ 
ۡسَتِقيمٖ  َعام حجس ىجسم    خمتحمججحساآلية األَنـۡ

}وإخواّنم { نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الواو من هذه 
املادة حيث ما وكيف ما وقعت، 

 وسكت عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\280] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

}صراط{ نّص أبو داود على  556
اختالف املصاحف يف إثبات األلف 

وحذفه حيث ما وكيف ما بعد الراء 
ذ له  وقع، وسكت عنه الداين، فُأخِّ

 ابإلثبات إعماال ملفهوم سكوته.

-55\2]خمتصر التبيني  
56] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

املصاحف ابحلذف وهو  
 اختار أيب داود. 
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نَزۡلَنَُٰه ُمَبارَ حمس 557
َ
ُق َوََٰهََٰذا كَِتٌَٰب أ ِ َصد  ك  م 

ِي بنَۡيَ   ٱَّلذ
ُ
مذ ٱۡلُقَرىَٰ َوَمۡن يََديۡهِ َوِۡلُنِذَر أ
ِيَن يُۡۡؤِمُنوَن بِٱ ْۚ َوٱَّلذ ِ َحۡولََها هِۦ  ٓأۡلِخَرةِ يُۡۡؤِمُنوَن ب

َٰ َصَلتِِهۡم َُيَافُِظونَ  َعام حجس ىجسَوُهۡم لََعَ اآلية األَنـۡ

 جحتحمججحس

}مبــــــرك{ مذهب الداين حذف 
األلف بعد الباء من هذا احلرف 

حيث ما وقع، ووافقه أبو داود يف  
وسكت عن غريه،  29موضع ص 

ذ له ابإلثبات.  فُأخِّ

، 236-235]املقنع  
خمتصر التبيني 

4\1051 ] 

املصاحف الشرقية 
أخذت ابإلثبات يف غري 

موضع ص، وابقي 
املصاحف إبطالق 

 احلذف.
}صلتهم{ }صلوتــهم{نّص الداين  559

وأبو داود على اختالف املصاحف يف 
أللف ارمسها ابلواو كاملفرد، أو إبثبات 

 دون واو، أو حبذف األلف دون واو.

، 401-400]املقنع  
 -72\2خمتصر التبيني 

3\502] 

أنكر األستاذ أمحد 
شرشال وجه رمسه ابلواو، 
واعترب الرجراجي احلذف 

ل فيه شاذا. وجرى عم
 املصاحف على اإلثبات.

ََٰدىَٰ َكَما خَ حمس 560 لَۡقَنَُٰكۡم لََقۡد ِجۡئُتُمونَا فَُر
ا َخوذ  ةٖ َوتََرۡكُتم مذ َل َمرذ وذ

َ
ۡلَنَُٰكۡم َوَرآَء أ

َعآَءُكُم ُظُهورُِكۡم  َوَما نََرىَٰ َمَعُكۡم ُشفَ 
نذُهۡم فِيُكمۡ 

َ
ِيَن زََعۡمُتۡم أ ْْۚ لََقد  ٱَّلذ ىُۡؤا ُشََك

َع  ا ُكنُتۡم بَۡيَنُكۡم َوَضلذ َعنُكم مذ تذَقطذ
َعام حجس ىجستَزُۡعُمونَ   مختحمججحساآلية األَنـۡ

}فرادى{نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد الراء، وسكت عنها 

 الداين.

]خمتصر التبيني  
3\503] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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ِ حمس 561 َ َفالُِق ٱۡۡلَب  َوىَٰ  َُيۡرُِج ٱۡلَۡحذ َوٱنلذ إِنذ ٱَّللذ
ْۚ مِ ِمَن ٱلَۡمي ِِت َوُُمۡرُِج ٱلَۡمي ِِت  َن ٱۡلَۡح ِ
َٰ تُۡۡؤفَُكو ّنذ

َ
ُ  فَأ َٰلُِكُم ٱَّللذ َعام حجس ىجسنَ ََٰذ  جمتحمججحساآلية األَنـۡ

 على }فَـــــلُِّق{ نّص الداين والشاطيب
اختالف املصاحف يف إثبات األلف 

 بعد الفاء وحذفه.

زي بن نسب أبو داود احلذف للغا
قيس وهو ينقل عن مصاحف أهل 

املدينة. بينما نسب أبن أشته 
اإلثبات لإلمام و ملصاحف أهل 

 املدينة.
ونقل حممد بن عيسى عن نصري 
 اختالف املصاحف العراقية فيه.

]خمتصر التبيني 
، 541، املقنع 504\3

، 67العقيلة البيت 
 [153الوسيلة 

املصاحف املشرقية 
املغربية ابإلثبات وأخذت 

ابحلذف.  ورّجح أبو 
داود احلذف يف أصل 

 التبيني.

َۡل حمس 562 ۡصَباِح وََجَعَل ٱۡلذ ا فَالُِق ٱۡۡلِ  ََسَكن 
 َٰ ْۚ ََٰذ ۡمَس َوٱۡلَقَمَر ُحۡسَبان ا لَِك َتۡقِديُر َوٱلشذ

َعام حجس ىجسٱۡلَعزِيزِ ٱۡلَعلِيمِ   حمتحمججحس اآليةاألَنـۡ

اود  }فَـــــلُِّق{ نّص املهدوي وأبو د
املصاحف يف إثبات على اختالف 

األلف بعد الفاء وحذفه، وسكت 
 عنه الداين.

نسب ابن أشته اإلثبات للمصحف 
 اإلمام ومصاحف أهل املدينة.  

وروى حممد بن عيسى عن نصري 
 اختالف املصاحف العراقية فيه.

]خمتصر التبيني 
، هجاء 505\3

 [71مصاحف األمصار 

جرى العمل ابإلثبات. 
ورّجح أبو داود احلذف 

  التبيني.يف

}جاعل{ نّص املهدوي والداين وأبو  563
داود على اختالف املصاحف يف 

 يم وحذفه.إثبات األلف بعد اجل

روى حممد بن عيسى عن نصري 
 اختالف املصاحف العراقية فيه.

]خمتصر التبيني 
، املقنع 505-506\3

، هجاء مصاحف 541
 [71األمصار 

جرى العمل ابحلذف 
 داود.وهو اختيار أيب 

ۡخرَۡجَنا حمس 564
َ
َمآءِ َمآء  َفأ نَزَل ِمَن ٱلسذ

َ
ِٓي أ َوُهَو ٱَّلذ

ا  ۡخرَۡجَنا ِمۡنُه َخُِض 
َ
ءٖ فَأ ِ ََشۡ

بِهِۦ َنَباَت ُك 
}أعناب{ نّص أبو داود على حذف 

من  األلف بعد النون يف موضع الثاين
 774\3]خمتصر التبيني  

( من 5وانظر هامش )
مصحف اجلماهريية 

ابإلثبات، واملصاحف 
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ا َوِمَن ٱنلذۡخِل ِمن  ََتَاكِب  ا م  ۡرُِج ِمۡنُه َحب   َّن 
ۡعَناٖب 

َ
ِۡن أ َٰٖت م  َطۡلعَِها قِۡنَوان  َدانَِية  وََجنذ

ا وََغۡۡيَ ُمتََشَٰبِهٍِۗ  اَن ُمۡشتَبِه  مذ ۡيُتوَن َوٱلر  َوٱلزذ
ۡثَمَر َوَيۡنعِهِۦْٓۚ إِنذ ِِف 

َ
ٱنُظُرٓواْ إَِلَٰ َثَمرِهِۦٓ إَِذآ أ

َٰلُِكۡم ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم يُۡۡؤِمُنونَ  َعام حجس ىجسََٰذ اآلية األَنـۡ

 حمجحمججحس

وسكت عّما تقّدم،  67النحل 
وأطلق تلميذه البلنسي احلذف يف 

الباب كّله. ومل يتعرض الداين لشيء 
 من ذلك.

الشرقية ابإلثبات يف  [735\3املصدر نفسه 
موضعي البقرة واألنعام 

وابحلذف يف الباقي 
وكأّّنم أخذوا بنّص 
اخلراز، واملصاحف 

 املغربية ابحلذف مطلقا.
}متشـابـه{ نّص أبو داود على  565

حذف األلف بعد الشني يف هذه 
الكلمة كيف ما وقعت، ومل يوافقه 

 {.}تشـــبه 70الداين إالّ يف البقرة 

]خمتصر التبيني  
2\107-3\507 ،

 [172املقنع 

جرى العمل ابحلذف 
مطلقا، وخّص مصحف 

اجلماهريية }تشـــبه{ 
ابحلذف  70البقرة 

 والباقي ابإلثبات.
 حمس 566

َ
ۡرِضِۖ أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َٰ يَُكوُن ُهََلُۥ بَِديُع ٱلسذ ّنذ

ُۥ َصَِٰحَبة    ءِٖۖ وَ َوَِل  َولَۡم تَُكن ُهَلذ َخلََق ُكذ ََشۡ
ٍء َعلِيم   ِ ََشۡ

  جحتمجتجحتجحساآلية َعام األَنۡـ حجس ىجسَوُهَو بُِكل 

}صـــاحبة{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الصاد  وقال 
احملقق: كيف وقع، ]انظر موضع 

[، وسكت عنه الداين إال 40التوبة 
 .76موضع الكهف 

]خمتصر التبيني  
3\508-623-

717-807 ،...
 [211املقنع

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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بَۡصَُٰر َوُهَو يُ حمس 567
َ
بَۡصََٰر  َلذ تُۡدرُِكُه ٱۡۡل

َ
ۡدرُِك ٱۡۡل

عَ حجس ىجسَوُهَو ٱللذِطيُف ٱۡلَبِۡيُ   محتمجتجحتجحساآلية ام األَنـۡ

}األبصار{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الصاد، قال 

احملقق: "كيف وقع". وسكت عنه 
 الداين.

مصحف اجلماهريية  [89\2]خمتصر التبيني  
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ب ِكُ حمس 568 ۡم  َفَمۡن قَۡد َجآَءُكم بََصآئُِر ِمن رذ
بََۡصَ فَلَِنۡفِسهِۦ  َوَمۡن َعَِمَ 

َ
نَ فَ أ

َ
ْۚ َوَمآ أ ا۠ َعلَۡيَها

َعام حجس ىجسَعلَۡيُكم ِبَفِيٖظ   مجتجحتجحسمختاآلية األَنـۡ

 }جيأكم{ ابلياء بني اجليم واأللف،
 انفرد به أبو حامت.

 نسبها أبو حامت ملصحف أهل
 مكة.

كذلك رآه الكسائي يف مصحف 
 أيّب رضي هللا عنه.

]خمتصر التبيني 
، هجاء 180\2

مصاحف األمصار 
54-55] 

والعمل على خالف ما 
 ذكر أبو حامت.

 87انظر: البقرة 

ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت َوِۡلَ حمس 569 ُقولُواْ َدرََۡسَت َوَكَذَٰلَِك نََُص 
َعام حجس ىجسَونِلُبَي َِنُهۥ لَِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ   جمتمجتجحتجحساآلية األَنـۡ

}دارست{ نقل أبو داود إمجاع 
املصاحف على رمسه حبذف األلف 
بني الدال والراء. ولكن جرى عمل 

اءة املغاربة على رمسه ابإلثبات يف قر 
 من مّد. 

]خمتصر التبيني  
، غيث 508-509\3

، النشر 218النفع 
2\261] 

أنكر أبو احلسن النوري 
الصفاقسي يف غيث 

 والرجراجي يف َعَلمُ النفع 
النصرة عمل املغاربة 

الذي جرى على 
 اإلثبات.

يَۡمَٰنِِهۡم لَئِن َجآَءۡتُهۡم حمس 570
َ
ِ َجۡهَد أ ۡقَسُمواْ بِٱَّللذ

َ
َوأ

  ِ ْۚ قُۡل إِنذَما ٱٓأۡلَيَُٰت ِعنَد ٱَّللذ ُۡۡؤِمُُنذ بَِها َءايَة  ۡلذ
}أميان{ حيث ما وكيف ما وقع، 

نّص أبو داود على احلذف، وسكت 
ذ له ابإلثبات.  عنه الداين، فُأخِّ

]خمتصر التبيني  
2\285] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات. وبقية 

 املصاحف ابحلذف.
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َهآ إَِذا َجآَءۡت ََل  نذ
َ
َوَما يُۡشعِرُُكۡم أ

َعام حجس ىجسُنونَ يُۡۡؤمِ   حمجمجتجحتجحساآلية األَنـۡ
بَۡصَٰ حمس 571

َ
ۡفـ َِدَتُهۡم َوأ

َ
َرُهۡم َكَما لَۡم َوُنَقل ُِب أ

ةٖ َونَ  َل َمرذ وذ
َ
 َذرُُهۡم ِِف ُطۡغَيَٰنِِهمۡ يُۡۡؤِمُنواْ بِهِۦٓ أ
َعام حجس ىجسَيۡعَمُهونَ   مجتجحتجحتجحساآلية األَنـۡ

}أبصارهم{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الصاد، قال 

احملقق: "كيف وقع". وسكت عنه 
 الداين.

مصحف اجلماهريية  [89\2]خمتصر التبيني  
ابإلثبات، وابقي 

 ابحلذف.املصاحف 

}طغيانـهم{ نّص أبو داود على  572
 حذف األلف بعد الياء، قال احملقق:

"حيث ما ورد، وكيف ما جاء". 
لى عونّص الداين على إثباهتا؛ ألّّنا 

 وزن )فُعالن(.

، 97\2]خمتصر التبيني  
 [361-360املقنع 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ۡت حمس 573 ْۚ َلذ َُكَِمُت َرب َِك ِصۡدق ا وَ َوَتمذ َعۡدَل 
َل لَُِكَِمَٰتِهۚۦِْ َوُهَو ٱلسذ  ِ  ىجسِميُع ٱۡلَعلِيمُ ُمَبد 

َعام حجس  جمتجحتجحتجحساآلية األَنـۡ

}كلمة{ نّص الشيخان على 
و اختالف املصاحف يف رمسها ابلتاء أ

 ابهلاء.

نسب األئمة رمسها ابلتاء إىل 
مصاحف أهل املدينة،  وكذلك 

رآها الداين يف مصاحف أهل 
العراق، والسخاوي يف املصحف 

الشامي، واختلفت مصاحف سائر 
 األمصار بني التاء واهلاء. 

]خمتصر التبيني 
،  492، املقنع511\3

 277العقيلة  البيت 
 [365الوسيلة 

جرى العمل على رمسها 
 ابلتاء.
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ِ حمس 574 ا ُذكَِر ٱَۡسُم ٱَّللذ َعلَۡيهِ إِن ُكنُتم  فَُُكُواْ ِممذ
َٰتِهِۦ ُمۡۡؤِمننِيَ  َعاحجس ىجسأَـِبَي   حمججحتجحتجحساآلية م األَنـۡ

}بييته{ ابلياء عوضا عن األلف يف 
 }آبيته{

نسب الداين رمسها ابلياءين إىل 
بعض املصاحف العراقية وكذلك رآه 

السخاوي يف مصاحف العراق 
وأكثر واملصحف الشامي. 

 املصاحف بياء واحدة واأللف.

، خمتصر 384]املقنع 
، العقيلة 122\2التبيني 
، الوسيلة 188البيت 
291] 

 

ثِۡم َوَباِطنَ حمس 575 ِيَن َوَذُرواْ َظَِٰهَر ٱۡۡلِ ۥْٓۚ إِنذ ٱَّلذ ُه
ۡثَم ََسُيۡجَزۡوَن بِمَ  ا َكنُواْ يَۡكِسُبوَن ٱۡۡلِ

َعام حجس ىجسَيۡقََتِفُونَ    مجتجحتجحتجحساآلية األَنـۡ

}ظاهر{ مادة ظاهر سواء كانت من 
ر التظاهر  مبعىن التعاون أو اإلظها
الزم والظهور مبعىن البيان املتعدي وال

 أو الظِّهار احلكم الفقهي املعروف،
ذهب أبو داود إىل حذف األلف بني 

قه الظاء واهلاء يف الباب كّله، وواف
، 85الداين يف ستة  مواضع البقرة 

ادلة ، اجمل4، األحزاب 48القصص 
، بينما اقتصر 4، التحرمي 2-3

الشاطيب على موضعي األحزاب 
 والتحرمي.

]خمتصر التبيني  
، املقنع 176-177\2

173-198- 200-
201-207] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات إعماال 

لسكوت الداين، وابقي 
 املصاحف ابحلذف

اختار أبو داود اإلثبات ، 238-236]املقنع نّص الداين على أّن مصاحف }أوليـــــــــهم{ نصوا على اختالف  576
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ا لَۡم يُۡذَكرِ حمس واْ ِممذ
ُكلُ

ۡ
ِ َوََل تَأ  ٱَۡسُم ٱَّللذ

ۗۡ ِإَونذ  َيَِٰطنَي َۡلُوُحوَن ٱَعلَۡيهِ ِإَونذُهۥ لَفِۡسق  لشذ
ۡوِۡلَآئِِهۡم ِۡلَُجَِٰدلُوكُ 

َ
َطۡعُتُموُهمۡ إَِلى أ

َ
 ۡم  ِإَوۡن أ

َعام حجس ىجسإِنذُكۡم لَُمّۡشُِكونَ   جحتجحتجحتجحسية اآلاألَنـۡ

املصاحف يف إثبات وحذف األلف 
 بعد الياء وصورة اهلمز. 

العراق ابحلذف ومصاحف املدينة 
ابإلثبات ؛ ولكن أاب داود ذكر أّن 

رسم الغازي بن قيس وحكم وعطاء 
ابحلذف، ما يوجب اختالف 

 مصاحف أهل املدينة.

خمتصر التبيني 
2\301-302 ،
3\512،4\1084] 

حىت جيري الباب جمرى 
واحدا ومل مينع من 

احلذف. وجرى العمل 
 على اختياره.

 }ليجادلوكم{ مجيع األفعال املشتقة 577
من مادة )ج د ل( نّص أبو داود 

على حذف األلف بعد اجليم، 
 وسكت عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\415-3\512] 

اجلماهريية مصحف 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

ْ حمس 578 َٰ  ِإَوَذا َجآَءۡتُهۡم َءايَة  قَالُوا لَن ن ۡۡؤِمَن َحِتذ
 ِۡۘ وِِتَ رَُُسُل ٱَّللذ

ُ
ۡعلَُم نُۡۡؤَِتَٰ ِمۡثَل َمآ أ

َ
ُ أ  ٱَّللذ
ۗۥۡ ََسُيِصيُب  ِيَن َحۡيُث ََيَۡعُل رََِساَۡلَُه  ٱَّلذ

 ِ ۡجَرُمواْ َصَغاٌر ِعنَد ٱَّللذ
َ
اب  َشِديُدۢ بَِما وََعذَ أ

َعام حجس ىجسَكنُواْ َيۡمُكُرونَ    جحتجحتجحسمختاآلية األَنـۡ

}رسلته{ ذكر أبو داود إمجاع 
املصاحف على إثبات األلف قبل 

السني وحذفها بعد الالم، وسكت 
الداين عن األلف األوىل وروى حذف 

ي الثانية عن قالون عن انفع يف موضع
 املائدة واألنعام.

]خمتصر التبيني  
3\453- 512 ،

 [184-181املقنع 

مصحف اجلماهريية 
حبذف األلفني بعد 

السني والالم، ومصاحف 
املشرق إبثبات األلف 

األوىل وحذف الثانية يف 
املوضعني، ووافقتها 

املغربية يف موضع املائدة، 
وحذفت األلف بعد 
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السني يف موضع األنعام. 
واتفقوا على إثباهتا بعد 

السني يف موضع 
 . 79األعراف 

ن َيۡهِديَُهۥ حمس 579
َ
ُ أ َ َفَمن يُرِدِ ٱَّللذ ۡح َصۡدَرهُۥ ي ّۡشَ

ن يُِضلذ 
َ
َِٰمِۖ َوَمن يُرِۡد أ َۡسَل ُهۥ ََيَۡعۡل َصۡدَرهُۥ لَِۡلِ

دُ  عذ نذَما يَصذ
َ
ا َكأ ِۚ  َضي ًِقا َحَرج  َمآءِ ِِف ٱلسذ

ُ ٱلر ِۡجَس لََعَ  ِيَن ََل َكَذَٰلَِك ََيَۡعُل ٱَّللذ  ٱَّلذ
َعام حجس ىجسيُۡۡؤِمُنونَ   جمتجحتجحتجحساآلية األَنـۡ

}لإلسالم{  حيث ما وكيف ما 
وقع، نّص أبو داود على احلذف 

 ووافقه البلنسي، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  نسبه البلنسي للمصحف اإلمام.
2\335 ،3\513] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات إعماال 

لسكوت الداين، وابقي 
 املصاحف ابحلذف.

ۗۡ  َوََٰهََٰذا ِصَرَُٰط حمس 580 ا ۡلَنا َرب َِك ُمۡسَتقِيم   قَۡد َفصذ
ُرونَ  كذ َعام احجس ىجسٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم يَذذ   حمتجحتجحتجحساآلية ألَنـۡ

}صراط{ نّص أبو داود على 
اختالف املصاحف يف إثبات األلف 
بعد الراء وحذفه حيث ما وكيف ما 
ذ له  وقع، وسكت عنه الداين، فُأخِّ

 ابإلثبات إعماال ملفهوم سكوته.

-55\2]خمتصر التبيني  
56] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

املصاحف ابحلذف وهو  
 اختار أيب داود. 

ِ قَِد حمس 581 ن  ََٰمۡعَّشَ ٱۡۡلِ ا َي َوَيۡوَم ََيُّۡشُُهۡم ََجِيع 
َِن  ۡوِۡلَآؤُُهم م 

َ
نِسِۖ َوَقاَل أ َِن ٱۡۡلِ تُم م  ٱَۡسَتۡكََثۡ

نِس َربذَنا ٱَۡسَتۡمَتَع َبۡعُضَنا بَِبۡعٖض َوَبلَۡغَنآ  ٱۡۡلِ
َُٰكۡم  ْۚ قَاَل ٱنلذاُر َمۡثَوى ۡلَت نَلَا جذ

َ
ِٓي أ َجلََنا ٱَّلذ

َ
أ

}أوليهم{ نصوا على اختالف 
املصاحف يف إثبات وحذف األلف 

 بعد الياء وصورة اهلمز. 

نّص الداين على أّن مصاحف 
العراق ابحلذف ومصاحف املدينة 
ابإلثبات ؛ ولكن أاب داود ذكر أّن 

، 238-236]املقنع 
خمتصر التبيني 

2\301-302 ،

اختار أبو داود اإلثبات 
حىت جيري الباب جمرى 

واحد ومل مينع من 
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ْۚ إِنذ َربذَك َخَِِٰلِيَن  ُ فِيَهآ إَِلذ َما َشآَء ٱَّللذ
َعام حجس ىجسَحِكيٌم َعلِيم    حمججحتجحتجحساآلية األَنـۡ

الغازي بن قيس وحكم وعطاء  رسم
ابحلذف، ما يوجب اختالف 

 مصاحف أهل املدينة.

احلذف. والعمل على  [514\3
 اإلثبات.

ْْۚ حمس 582 ا َعِملُوا ِمذ ٖ َدَرََٰجَٰت  م 
ب َك  َوَما رَ َولُِك 

ا َيۡعَملُونَ  عَ حجس ىجسبَِغَٰفٍِل َعمذ  جحتمحتجحتجحساآلية ام األَنـۡ

}بغافل{ نّص أبو داود على حذف 
األلف بعد الغني، وسكت عنه 

 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\164]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
َٰ َمَّكَ حمس 583 ََٰقۡوِم ٱۡعَملُواْ لََعَ  نَتُِكۡم إِّن ِ قُۡل َي

وُن ُهََلُۥ اََعِمل   فََسۡوَف َتۡعلَُموَن َمن تَكُ 
ِۚ إِنذُهۥ ََل ُيۡفلِ  ارِ َٰقَِبُة ٱِلذ َٰلُِمونَ َع  ىجسُح ٱلظذ

َعام حجس  جمتمحتجحتجحساآلية األَنـۡ

}عاقبة{ نّص أبو داود على احلذف 
 حي ما وقع، وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\368] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 ابحلذف.املصاحف 
ف }عــــَمِّل{ نّص البلنسي على احلذ 584

حيث وقع، بينما نّص أبو داود على 
 اإلثبات يف خصوص هذا املوضع.

]خمتصر التبيني   
2\388 ،3\517 ،

مسري ،  83دليل احلريان 
 [)ن مصو( 83الطالبني 

نسب الشيخ خلف 
احلسيين احلذف 

للمغاربة، والذي جرى 
عليه العمل ونّص عليه 
ابن القاضي واملارغين  

 اإلثبات 
نَۡعَِٰم حمس 585

َ
 ِمَن ٱۡۡلَۡرِث َوٱۡۡل

َ
ا َذَرأ ِ ِممذ وََجَعلُواْ َّلِلذ

ِ بِزَۡعِمِهۡم َوََٰهََٰذا  ا َفَقالُواْ ََٰهََٰذا َّلِلذ نَِصيب 
}األنعام{ نصَّ أبو داود على 

ذ له  احلذف وسكت عنه الداين فُأخِّ
]خمتصر التبيني  

2\331 ،3\517] 
مصحف اجلماهريية 

ابإلثبات وابقي 
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ََكٓئَِنا  َفَما َكَن  ََكٓئِِهۡم فََل يَِصُل إَِل لُِّشَ لُِّشَ
ََكٓئِِهۡمۗۡ  ِ َفُهَو يَِصُل إَِلَٰ ُشَ ِ  َوَما َكَن َّلِلذ ٱَّللذ

َعام حجس ىجسََسآَء َما ََيُۡكُمونَ   حمتمحتجحتجحساآلية األَنـۡ

 املصاحف ابحلذف. ابإلثبات.

َِن ٱحمس 586 لُۡمّۡشِكنَِي َقۡتَل َوَكَذَٰلَِك َزيذَن لَِكثِۡيٖ م 
ََكٓؤُُهۡم لُِۡيُۡدو ۡوَلَِٰدهِۡم ُشَ

َ
ُهۡم َوِۡلَۡلبُِسواْ أ

 ُ  َما َفَعلُوهُ  َعلَۡيِهۡم دِيَنُهۡم  َولَۡو َشآَء ٱَّللذ
ونَ فََذرُۡهۡم َوَما  عَ حجس ىجسَيۡفََتُ  خمتمحتجحتجحساآلية ام األَنـۡ

}أوالدهم{ نّص أبو داود والبلنسي 
على حذف األلف بعد الالم، ومل 

 يتعرض له الداين.

نسب البلنسي احلذف للمصحف 
 اإلمام.

]خمتصر التبيني 
2\289-518] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
}شركائهم{ اختلفت املصاحف يف  587

 رسم صورة اهلمز ايء أو واوا.
مصاحف أهل الشام ابلياء، وسائر 

 مصاحف األمصار ابلواو.
ونسب ابن أيب داود الرسم ابلياء 

 ملصاحف احلجاز  كذلك.

]خمتصر التبيني 
،  577، املقنع 518\3

، 68العقيلة البيت 
، هجاء 154الوسيلة 

، 98مصاحف األمصار
 [137املصاحف 

نسبة الرسم ابلياء 
للمصاحف احلجازية من 

 .إنفرادات ابن أيب داود

نَۡعَٰم  وََحرۡ حمس 600
َ
ٌث ِحۡجر  َلذ َوقَالُواْ ََٰهَِٰذهِۦٓ أ

ذَشآُء بِزَ  نَۡعٌَٰم َيۡطَعُمَهآ إَِلذ َمن ن
َ
ۡعِمِهۡم َوأ

نَۡعَٰم  َلذ 
َ
َِمۡت ُظُهورَُها َوأ ۡذُكُروَن ٱَۡسَم يَ ُحر 

آًء َعلَۡيهِِۚ  ِ َعلَۡيَها ٱۡفَِتَ ََسَيۡجزِيِهم بَِما  ٱَّللذ
ونَ  َعام حجس ىجسَكنُواْ َيۡفََتُ  محتجحتجحسحمجاآلية األَنـۡ

اود }انعام...أنعام..أنعام{ نّص أبو د
على حذف األلف بعد العني من 

هذه الكلمة حيث ما وكيف ما 
 وردت، وسكت عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\331 ،3\517] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وغريه 

 ابحلذف.

مصحف اجلماهريية ]خمتصر التبيني  }األنعام{ نصَّ أبو داود على  601
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 حمس
َ
نَۡعَِٰم َخالَِصة  َوقَالُواْ َما ِِف ُبُطوِن ََٰهَِٰذهِ ٱۡۡل

زۡ 
َ
ى أ ٌم لََعَ ُكورِنَا َوُُمَرذ ُ ِ َوَِٰجَنا  ِإَون يَُكن َّل 

ْۚ ََسيَ  ََكُٓء ۡيَتة  َفُهۡم فِيهِ ُشَ ۡجزِيِهۡم َوۡصَفُهۡمْۚ مذ
َعام حجس ىجسإِنذُهۥ َحِكيٌم َعلِيم    حمجمحتجحتجحسآلية ااألَنـۡ

ذ له  احلذف وسكت عنه الداين فُأخِّ
 ابإلثبات.

ابإلثبات وابقي  [517\3، 331\2
 املصاحف ابحلذف.

}أزواجنا{ نّص أبو داود على حذف  602
األلف بعد الواو، حيث ما وكيف ما 

 وقعت، وسكت عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\108] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات ، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
وۡ حمس 603

َ
ِيَن َقَتلُٓواْ أ َلََٰدُهۡم ََسَفَهۢا قَۡد َخِِسَ ٱَّلذ
ُمواْ َما َرزَقَ  آءً بَِغۡۡيِ ِعۡلٖم وََحرذ ُ ٱۡفَِتَ  ُهُم ٱَّللذ
ِْۚ قَۡد َضل واْ َوَما كَ   ىجسنُواْ ُمۡهَتِدينَ لََعَ ٱَّللذ

َعام حجس  مجتمختجحتجحساآلية األَنـۡ

}أوالدهم{ نّص أبو داود والبلنسي 
على حذف األلف بعد الالم، ومل 

 يتعرض له الداين.

نسب البلنسي احلذف للمصحف 
 اإلمام.

]خمتصر التبيني 
2\289-518] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.

عۡ حمس 605 َٰٖت مذ  َجنذ
َ
نَشأ
َ
ِٓي أ  ُروََٰشَٰٖت وََغۡۡيَ َوُهَو ٱَّلذ

ۡرَع ُُمۡ  ُكلُُهۥ َمۡعُروََٰشَٰٖت َوٱنلذۡخَل َوٱلزذ
ُ
َتلًِفا أ

اَن ُمتََشَٰبِ  مذ ۡيُتوَن َوٱلر  ا وََغۡۡيَ ُمتََشَٰبِهِٖۚ َوٱلزذ  ه 
ۡثَمرَ 

َ
ُهۥ يَۡومَ  ُُكُواْ ِمن َثَمرِهِۦٓ إَِذآ أ  َوَءاتُواْ َحقذ

ْْۚ إِنذهُ  ۥ ََل َُيِب  َحَصادِهۦِ  َوََل تُِۡسِفُٓوا
َعام حجس ىجسٱلُۡمِۡسِفنِيَ   جحتمختجحتجحساآلية األَنـۡ

ود }متشـابـها... متشابه{ نّص أبو دا
على حذف األلف بعد الشني يف 
هذه الكلمة كيف ما وقعت، ومل 

 70يوافقه الداين إالّ يف البقرة 
 }تشـــبه{.

]خمتصر التبيني  
2\107-3\507-

 [172، املقنع 520

جرى العمل ابحلذف 
مطلقا، وخّص مصحف 

اجلماهريية }تشـــبه{ 
ابحلذف  70البقرة 

 والباقي ابإلثبات.

نَۡعَِٰم َۡحُولَة  َوفَۡرش  حمس 606
َ
ا َوِمَن ٱۡۡل ْۚ ُُكُواْ ِممذ ا

ُ َوََل تَتذبُِعواْ  ۡيَطَِٰنِۚ خُ َرزَقَُكُم ٱَّللذ َِٰت ٱلشذ ُطَو
بنِي   َعام األَ حجس ىجسإِنذُهۥ لَُكۡم َعُدو   م   جحتمختجحتجحساآلية نـۡ

}األنعام{ نصَّ أبو داود على 
ذ له  احلذف وسكت عنه الداين فُأخِّ

 ابإلثبات.

]خمتصر التبيني  
2\331] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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نِ حمس 607
ۡ
أ َِن ٱلضذ ۡزَوَٰٖجِۖ م 

َ
 ٱۡثَننۡيِ َوِمَن ثََمَٰنَِيَة أ

ِۗ قُۡل  َكرَ ٱلَۡمۡعزِ ٱۡثَننۡيِ ِم َءآَّلذ
َ
َم أ ۡيِن َحرذ

ا ٱۡشَتَملَۡت َعلَ  مذ
َ
نثََينۡيِ أ

ُ
رَۡحاُم ٱۡۡل

َ
ۡيهِ أ

ِـ ُوِن بِعِۡلٍم  ِۖ َنب  نثََينۡيِ
ُ
 ىجسن ُكنُتۡم َصَِٰدقنِيَ إِ ٱۡۡل
َعام حجس  محتمختجحتجحساآلية األَنـۡ

 }أرحـــم{ نّص أبو داود على إثبات
سم األلف بعد احلاء يف مجيع اببه، ور 

األنعام الغازي بن قيس موضعي 
 ابحلذف ومل يرتجم هلما. 

الغازي بن قيس يف كتابه هجاء 
السنة ينقل عن مصاحف املدينة 
 عامة وعن مصحف انفع خاصة.

]خمتصر التبيني 
2\391 ،3\520-

521] 

اختار أبو داود اإلثبات 
ومل مينع احلذف هنا 

خاصة، وجرى العمل 
على اإلثبات يف الباب  

 كّله.
داود على حذف }أزواج{ نّص أبو  608

األلف بعد الواو، حيث ما وكيف ما 
 وقعت، وسكت عنها الداين.

]خمتصر التبيني  
2\108] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات ، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
بِِل ٱۡثَننۡيِ َوِمَن ٱبۡلَ حمس 609 ِۗ قُۡل َوِمَن ٱۡۡلِ َقرِ ٱۡثَننۡيِ

نثَ 
ُ
ِم ٱۡۡل

َ
َم أ َكَرۡيِن َحرذ ا ٱۡشَتَملَۡت َينۡيِ َءآَّلذ مذ

َ
 أ

مۡ 
َ
ِۖ أ نثََينۡيِ

ُ
رَۡحاُم ٱۡۡل

َ
 ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ َعلَۡيهِ أ

 
َ
ُ بَِهََٰذاْۚ َفَمۡن أ ىَُٰكُم ٱَّللذ ِن َوصذ ۡظلَُم ِممذ
ُضِ  ِ ِ َكِذب ا ۡل  ىَٰ لََعَ ٱَّللذ لذ ٱنلذاَس بَِغۡۡيِ ٱۡفََتَ
َ ََل َيۡهِدي ٱۡلقَ  َٰلِِمنيَ ِعۡلٍمِۚ إِنذ ٱَّللذ  ىجسۡوَم ٱلظذ

َعام حجس  مختمختجحتجحساآلية األَنـۡ

 }أرحـــم{ نّص أبو داود على إثبات
سم األلف بعد احلاء يف مجيع اببه، ور 
الغازي بن قيس موضعي األنعام 

 ابحلذف ومل يرتجم هلما. 

الغازي بن قيس يف كتابه هجاء 
السنة ينقل عن مصاحف املدينة 
 عامة وعن مصحف انفع خاصة.

]خمتصر التبيني 
2\391 ،3\520-

521] 

اختار أبو داود اإلثبات 
ومل مينع احلذف هنا 

خاصة، وجرى العمل 
على اإلثبات يف الباب  

 كّله.

َٰ حمس 610 ًما لََعَ وِۡحَ إَِلذ ُُمَرذ
ُ
ِجُد ِِف َمآ أ

َ
ٓ أ قُل َلذ

ا  ۡو َدم 
َ
ن يَُكوَن َمۡيَتًة أ

َ
ٓ أ ۥٓ إَِلذ َطاِعٖم َيۡطَعُمُه

ۡو 
َ
ۡو َۡلَۡم ِخَنِيرٖ فَإِنذُهۥ رِۡجٌس أ

َ
ۡسُفوًحا أ مذ

}فيما أوحى{ نّص األئمة على 
اختالف املصاحف يف فصل }يف{ 

 عن }ما{ ووصلها.

، خمتصر 470]املقنع  
-197\2التبيني 
198 ،3\522 ،

والذي جرى عليه العمل 
 الفصل.
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ِ بِهۚۦِْ َفَمِن ٱۡضُطرذ َغۡۡيَ  هِلذ لَِغۡۡيِ ٱَّللذ
ُ
فِۡسًقا أ

 ىجسدٖ فَإِنذ َربذَك َغُفور  رذِحيم  بَاٖغ َوََل اََع 
َعام حجس  جمتمختجحتجحساآلية األَنـۡ

، هجاء 24البديع 
مصاحف األمصار 

48-49] 
ب ُكۡم ُذوفَإِن حمس 611 بُوَك َفُقل رذ رَۡۡحَةٖ َوََِٰسَعةٖ  َكذذ

َُسُهۥ َعِن ٱۡلَقۡومِ 
ۡ
 ىجسٱلُۡمۡجرِِمنيَ  َوََل يَُرد  بَأ

َعام حجس  خمتمختجحتجحساآلية األَنـۡ

}واسعة{ نّص أبو داود على إثبات 
 األلف بعد الواو، يف حالة التذكري

}واسع{ والتأنيث، حيث ما وقع، 
 وسكت عنه الداين.

]خمتصر التبيني  
2\202 ،3\522] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات إعماال 

لسكوت الداين وابقي 
 املصاحف ابحلذف.

ُة ٱۡلَبَٰلَِغُة  حمس 612  فَلَۡو َشآَء قُۡل ِهَّلِلَف ٱۡۡلُجذ
َۡجَعنِيَ 

َ
َُٰكۡم أ َعام حجس ىجسلََهَدى  حمجمختجحتجحسآلية ااألَنـۡ

}البالغة{ نّص أبو داود على حذف 
 األلف بعد الباء، وسكت عنه داين.

]خمتصر التبيني  
3\522-523] 

مصحف اجلماهريية 
 ابإلثبات.

ِينَ حمس 613 نذ  قُۡل َهلُمذ ُشَهَدآَءُكُم ٱَّلذ
َ
يَۡشَهُدوَن أ

 ْ َم ََٰهََٰذا  فَإِن َشِهُدوا َ َحرذ   فََل تَۡشَهۡد َمَعُهۡمْۚ ٱَّللذ
ِيَن كَ  ۡهَوآَء ٱَّلذ

َ
َٰتَِنا وَ َوََل تَتذبِۡع أ بُواْ أَـِبَي ِيَن ذذ ٱَّلذ

ِ ََل   ىجسَرب ِِهۡم َيۡعِدلُونَ  يُۡۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َوُهم ب
َعام حجس  مجتجمتجحتجحساآلية األَنـۡ

 }بييتنا{ ابلياء عوضا عن األلف يف
 }آبيتنا{

نسب الداين رمسها ابلياءين إىل 
بعض املصاحف العراقية وكذلك رآه 

السخاوي يف مصاحف العراق 
واملصحف الشامي. وأكثر 

 واأللف.املصاحف بياء واحدة 

، خمتصر 384]املقنع 
، العقيلة 122\2التبيني 
، الوسيلة 188البيت 
291] 

 

َم َرب ُكۡم َعلَۡيُكۡم  حمس 614 تُۡل َما َحرذ
َ
قُۡل َتَعالَۡواْ أ

ا   يِۡن إِۡحَسَٰن  َِِٰلَ ا  َوبِٱۡلَو َلذ تُّۡشُِكواْ بِهِۦ َشۡيـ  
َ
أ

ُۡن  ِۡن إِۡمَلَٰٖق َنذ ۡوَلََٰدُكم م 
َ
َوََل َتۡقُتلُٓواْ أ

}ابلوالدين{ نّص أبو داود على 
حذف األلف بعد الواو يف هذا 
احلرف "كيف ما ورد يف مجيع 

]خمتصر التبيني  
2\172- 

422،3\524] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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َِٰحَش َما  نَۡرزُقُُكۡم ِإَويذاُهۡم  َوََل َتۡقَرُبواْ ٱۡلَفَو
ا َوَما َبَطَن  َوََل َتۡقُتلُواْ ٱنلذۡفَس َظَهَر ِمۡنهَ 

ىَُٰكم  َٰلُِكۡم َوصذ ِۚ ََٰذ ِ  بِٱۡۡلَق 
ُ إَِلذ َم ٱَّللذ ٱلذِِت َحرذ

َعام حجس ىجسبِهِۦ لََعلذُكۡم َتۡعقِلُونَ   جحتجمتجحتجحساآلية األَنـۡ

 وسكت عنه الداين.القرآن"، 
}إحسنا{ نّص أبو داود على حذف  615

األلف بعد السني. وسكت عنه 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\244- 245 ،
3\524]... 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

املصاحف ابحلذف 
)تقدم اخلالف يف موضع 

 (83البقرة 
}أوالدكم{ نّص أبو داود والبلنسي  616

على حذف األلف بعد الالم، ومل 
 يتعرض له الداين.

نسب البلنسي احلذف للمصحف 
 اإلمام.

]خمتصر التبيني 
2\289-518] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
}إمالق{ نّص أبو داود على حذف  617

األلف بعد الالم، ومل يتعرض له 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
3\524] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات إعماال 

لسكوت الداين، وغريها 
 ابحلذف.

}الفواحش{ نّص أبو داود على  618
حذف األلف بني الواو واحلاء، ومل 

 يتعرض له الداين.

]خمتصر التبيني  
3\524] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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ا حمس 619 نذ ََٰهََٰذا ِصَرَِِٰط ُمۡسَتقِيم 
َ
ٱتذبُِعوهُ  َوََل فَ َوأ

َق بِكُ  ُبَل َفَتَفرذ ۡم َعن ََسبِيلِهۚۦِْ تَتذبُِعواْ ٱلس 
ىَُٰكم بِهِۦ لََعلذُكمۡ  َٰلُِكۡم َوصذ  ىجسَتتذُقونَ  ََٰذ

َعام حجس  محتجمتجحتجحساآلية األَنـۡ

}صراطي{ نّص أبو داود على 
اختالف املصاحف يف إثبات األلف 
بعد الراء وحذفه حيث ما وكيف ما 
ذ له  وقع، وسكت عنه الداين، فُأخِّ

 ابإلثبات إعماال ملفهوم سكوته.

-55\2]خمتصر التبيني  
56] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

املصاحف ابحلذف وهو  
 اختار أيب داود. 

نَزۡلَنَُٰه ُمَبارَ حمس 620
َ
ك  فَٱتذبُِعوهُ َوََٰهََٰذا كَِتٌَٰب أ

َعام حجس ىجسَوٱتذُقواْ لََعلذُكۡم تُرَۡۡحُونَ   جمتجمتجحتجحساآلية األَنـۡ

}مبــــــرك{ مذهب الداين حذف 
األلف بعد الباء من هذا احلرف 

حيث ما وقع، ووافقه أبو داود يف  
وسكت عن غريه،  29موضع ص 

ذ له ابإلثبات.  فُأخِّ

، 236-235]املقنع  
خمتصر التبيني 

4\1051 ] 

املصاحف الشرقية 
أخذت ابإلثبات يف غري 

موضع ص، وابقي 
املصاحف إبطالق 

 احلذف.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ختالف املصاحف العثمانية يف الربع األّول من املصحفالفصل الثاين: استقراء وتتبع مواضع ا

 

228 

 

نزَِل حمس 621
ُ
نذآ أ
َ
ۡو َتُقولُواْ لَۡو أ

َ
لَۡيَنا ٱۡلِكَتَُٰب عَ أ

ۡهَدىَٰ ِمۡنُهۡمْۚ َفَقۡد جَ 
َ
ِن لَُكنذآ أ آَءُكم بَي َِنة  م 

ى ب ُِكۡم وَُهد  ْۚ َفَمۡن  رذ  َورَۡۡحَة 
َ
ن أ ۡظلَُم مِمذ
ِ َوَصَدَف عَ  َب أَـِبَيَِٰت ٱَّللذ ۗۡ ََسَنۡجزِي َكذذ ۡنَها
َٰتَِنا ِيَن يَۡصِدفُوَن َعۡن َءاَي َُسوَٓء ٱۡلَعَذاِب  ٱَّلذ

َعاحجس ىجسبَِما َكنُواْ يَۡصِدفُونَ   خمتجمتجحتجحساآلية م األَنـۡ

}بييت{ ابلياء عوضا عن األلف يف 
 }آبيت{

ابلياءين إىل نسب الداين رمسها 
بعض املصاحف العراقية وكذلك رآه 

السخاوي يف مصاحف العراق 
واملصحف الشامي. وأكثر 

 املصاحف بياء واحدة واأللف.

، خمتصر 384]املقنع 
، العقيلة 122\2التبيني 
، الوسيلة 188البيت 
291] 

 

 }جيأكم{ ابلياء بني اجليم واأللف، 622
 انفرد به أبو حامت.

ملصحف أهل  نسبها أبو حامت
 مكة.

كذلك رآه الكسائي يف مصحف 
 أيّب رضي هللا عنه.

]خمتصر التبيني 
، هجاء 180\2

مصاحف األمصار 
54-55] 

والعمل على خالف ما 
 ذكر أبو حامت.

 87انظر: البقرة 

تَِيهُ حمس 623
ۡ
ن تَأ

َ
ٓ أ وۡ َهۡل يَنُظُروَن إَِلذ

َ
ئَِكُة أ  ُم ٱلَۡمَلى

ِِتَ 
ۡ
ۡو يَأ
َ
ِِتَ َرب َك أ

ۡ
اَيَِٰت َرب َِكۗۡ يَۡوَم َبۡعُض ءَ يَأ

ِِت َبۡعُض َءاَيَِٰت َرب َِك ََل يَ 
ۡ
نَفُع َنۡفًسا يَأ

ۡو قَ إِيَمَُٰنَها لَۡم تَُكۡن َءاَمَنۡت ِمن 
َ
ۡبُل أ

اۗۡ قُلِ   ٱنَتِظُرٓواْ إِنذا َكَسَبۡت ِِفٓ إِيَمَٰنَِها َخۡۡي 
َعام حجس ىجسُمنَتِظُرونَ   حمججمتجحتجحساآلية األَنـۡ

على حذف }إمياّنا { نّص أبو داود 
ث األلف بعد امليم يف هذه املادة حي

ما وكيف ما وقعت، وسكت عنها 
 الداين.

]خمتصر التبيني  
2\184] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

 املصاحف ابحلذف.
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ٓ إَِلَٰ حمس 624 ِ َِّٰن َرَب  ۡسَتقِيٖم قُۡل إِنذِّن َهَدى  ِصَرَٰٖط م 
َٰهِيَم  ِلذَة إِبَۡر ا م  ا قَِيم  ْۚ َوَما َكَن ِمَن حَ دِين  ا نِيف 

َعام حجس ىجسٱلُۡمّۡشِكنِيَ   جحتحمتجحتجحساآلية األَنـۡ

}صراط{ نّص أبو داود على 
اختالف املصاحف يف إثبات األلف 
بعد الراء وحذفه حيث ما وكيف ما 
ذ له  وقع، وسكت عنه الداين، فُأخِّ

 ابإلثبات إعماال ملفهوم سكوته.

-55\2]خمتصر التبيني  
56] 

مصحف اجلماهريية 
ابإلثبات، وابقي 

املصاحف ابحلذف وهو  
 اختار أيب داود. 

اَي َوَمَماِِت قُۡل إِنذ َصَلِِت َونُُسِِك َوَُمۡيَ حمس 625
ِ ٱۡلَعَٰلَِمنيَ  ِ َرب  عَ حجس ىجسَّلِلذ   جحتحمتجحتجحساآلية ام األَنـۡ

 

}صليت{ }صلوتــي{نّص الداين وأبو 
داود على اختالف املصاحف يف 

أللف اكاملفرد، أو إبثبات رمسها ابلواو  
دون واو، أو حبذف األلف دون واو، 
لكّنه يف خصوص هذا املوضع قال: 

"وليس يف واحد منها بواو" وهللا 
 أعلم.

، 401-400]املقنع  
 -72\2خمتصر التبيني 

3\502] 

أنكر األستاذ أمحد 
شرشال وجه رمسه ابلواو، 
واعترب الرجراجي احلذف 
فيه شاذا. وجرى عمل 

 حف على اإلثبات.املصا

لى }مـــحيـــــــــى{ نّص الشيخان ع 626
اختالف املصاحف يف إثبات األلف 

 بني الياءين وحذفه.

رواية الغازي بن قيس وعطاء 
اخلرساين عن مصاحف أهل املدينة 

ابحلذف. وظاهر ما ذكره الداين 
يقتض أّن أكثر مصاحف املدينة 

 والكوفة والبصرة ابإلثبات.

، خمتصر 441]املقنع 
، 68-67\2التبيني 

3\526] 

قال أبو داود: "وكالمها 
حسن واحلذف أختار 
وال أمنع من اإلثبات 

جمليء ذلك كذلك." اهـ 
واملصاحف املطبوعة  
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 ابإلثبات.
ِي َجَعلَُكۡم َخَلىئَِف حمس 627 ۡرِض ٱَوُهَو ٱَّلذ

َ
ۡۡل
ََٰجَٰٖت َوَرَفَع َبۡعَضُكۡم فَۡوَق َبۡعٖض َدرَ 

َۡبلَُوُكۡم  ِ َُٰكۡمۗۡ ۡل  نذ َربذَك َسِيُع إِ ِِف َمآ َءاتَى
ۢ ٱۡلعَِقاِب ِإَونذُهۥ لََغُفور  رذِحي َعام حجس ىجسُم اآلية األَنـۡ

  جمتحمتجحتجحس

 }فيما اتيكم{ اتفق األئمة على نقل
اختالف املصاحف يف وصلها 

 وفصلها.

، خمتصر 470]املقنع  
-197\2التبيني 
198 ،3\528 ،
 [24البديع 

والذي جرى عليه العمل 
 الفصل.

 

 سورة األعراف
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دراسة إحصائية الختالف املصاحف العثمانية يف ظواهر الرسم الفصل الثالث: 
 العثماين يف الربع األّول من املصحف
خمتلفة جتمع بينهما بعة و متتا مجع هذا الفصل بني اإلحصاء والتحليل؛ ومل جيعلهما مبحثني منفصلني بل مطالب

 لفصل...اوالتحليل(؛ حىت يكوان بني يدي القارئ جمتمعني يف كل جزئية من جزئيات  )اإلحصاء

 املطلب األّول: حذف األف
 ف املصاحفإحصاء ودراسة وتوجيه ترتيب ظواهر الرسم العثماين ابعتبار اختال .1
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 :معطيات ترتيب ظواهر الرسم العثماين ابعتبار اختالف املصاحف 
  ظاهرة، نستطيع أن  504تداوال يف اختالف املصاحف هي ظاهرة احلذف، حبوايل أهم ظاهرة، وأكثرها

ظاهرة، اختالف  13ل ظاهرة، البد 17نضيف إليها ستة ظواهر متعلقة حبذف اهلمزة، الزايدة حبوايل 
 ظواهر. 10، الوصل والفصل 12املصاحف 

  حذف الياء حبوايل  رة، يليهظاه 486حبوايل أكثر أنواع احلذف يف اختالف املصاحف، هو حذف األلف
 ظواهر. 3، فالنون حبوايل 6ظاهرة، مث اهلمزة حبوايل 15

  زايدة األلف والياء، وحالة  ظاهرة مرتددة بني 19ظاهرة، موّزعة على  17ظاهرة الزايدة اليت بلغت حوايل
 خالصة يف زايدة الياء، وأخرى خالصة يف زايدة األلف.

  للبدل بني التاء  3واو، وظواهر للبدل بني األلف وال 4توّزعت على  ظاهرة، 13ظاهرة البدل اليت بلغت
 بني حذفها ورمسها واوا. 2بني حذف اهلمزة ورمسها ألفا، و 4واهلاء، و

  ظاهرة. 12ظاهرة اختالف املصاحف فيما ال حيتمله الرسم الواحد بلغت حوايل 

  ظواهر. 10ظاهرة الوصل والفصل اختلفت فيها املصاحف يف حوايل 

  ثمانية:توجيه ترتيب ظواهر الرسم العثماين ابعتبار اختالف املصاحف الع 
إّن أّول ما نالحظه، ونسجله إذا أردان البحث يف توجيه هذا الرتتيب، كونه مل خيرج عن ترتيب أصل هذه 

يف  وجوداالظواهر، فظاهرة احلذف عامة، وحذف األلف على وجه اخلصوص، هي أكثر ظواهر الرسم العثماين 
؛ فال بّد واألمر كذلك أن نبحث عن توجيه هذا الرتتيب 1املصاحف العثمانية بغض النظر عن اختالفها واتفاقها

 بعيدا عن اختالف املصاحف، وال بّد أّن هلذا الرتتيب توجيها آخر ال عالقة له ابختالف املصاحف.

 2اهتا اليت جرت عليها يف كالمها؛جرت يف كتابتها على القواعد ذلألستاذ أمحد شرشال فإّن العرب ابلنسبة 
وهلذا فهو يرى أّن كثرة احلذف يف الرسم العثماين ما هو إالّ انعكاس طبيعي الفتتان العرب ابإلجياز يف الكالم، 
وسعيهم وراء أسلوب احلذف، فالعرب ال تكاد تنطق بشيء دلت عليه قرائن خارج لفظه، سواء قرائن لفظية أو 

ة احلذف يف الرسم يعود للسبب ذاته، هو وجود قرائن رمسية أو لفظية أو سياقية تدل سياقية أو حالية... وكثر 
على احملذوف...يقول األستاذ أمحد شرشال: "من بني خصائص اللغة العربية: اإلجياز، وهو واد من أودية البالغة 

                                                      
إىل  20ينظر املقنع  )حتق عزة حسن( مثال فقد مجع مباحث حذف األلف يف ابب اشتمل حوايل اثين عشر فصال،  من الصفحة   1

 مث تناوهلا يف أبواب متفرقة أخرى، يف حوايل مخسة أبواب.  38الصفحة 
صحف اإلمام، أمحد بن أمحد شرشال اجلزائري. دار احلرمني القاهرة ينظر: خمالفات النساخ وجلان املراجعة والتصحيح ملرسوم امل  2

 وما بعدها... 38م. الصفحة 2002هـ 1423الطبعة األوىل 
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إلجياز يف اببه، فوافق سنن لغة العرب من ا]على[ والفصاحة حىت قالوا: )البالغة اإلجياز( فجاء خط املصحف 
خط املصحف للغتهم العربية..." إىل أن يقول: "...هذا إذا كان اإلجياز يف لغة العرب يراد به االختصار 

والتخفيف وعدم التطويل فحسب، فما ابلك هبذا اإلجياز يف الرسم العثماين؛ الذي ظهر فيه مسو البالغة وحسن 
 1، فليس هناك تنافر بني اللغة العربية والرسم العثماين..."الفصاحة يف أتدية وجوه القراءات وأصواهتا

من الوجهة التارخيية ميكننا توجيه كثرة حذف األلف خبلو الكتابة العربية القدمية كقريناهتا  "العاربة" واملسماة  
ملتقدمة منها "خطأ" ابلسامية من رموز الصوائت القصرية والطويلة، أو قّلة استعمال الطويلة منها يف الكتاابت ا

 .2كالنبطية والعربية

بكونه مل يكن له رمز أصال، ما  -حركة الفتح الطويلة-ميكننا توجيه حذف األلف  3من الوجهة اإلمالئية
، واختاروا رمز اهلمزة دون سواه؛ ألّن اللغة اليت نشأت فيها 4جعل كتاب العربية األوائل يستعريون له رمَز اهلمزة

كانت ال تكاد تستعمل هذا الصوت إالّ يف   –وهي لغة قريش خاصة واحلجاز عامة  –الكتابة العربية األوىل 
دَّة هذا  أوائل الكلمات، فاستعاروا رمزه الذي كان شبَه معّطل...لكّنهم مل يتوسعوا يف استعماله، بسبب جِّ

 ستعمال أّوال، وألّّنم مل يقدِّموا عليه إالّ حيث تدعو الضرورة لذلك اثنيا.اال

يرى األستاذ عمر محدان أّن الصحابة رضي هللا عنهم قد اعتمدوا قانوان  -أي اإلمالئية  -ومن الوجهة ذاهتا 
حدة الكتابية خاصا قائما على التقليل من عدد الوحدات الكتابية يف الكلمة الواحدة، وعدد الرموز يف الو 

                                                      
، وانظر أيضا: التوجيه السديد يف رسم وضبط 39-38خمالفات النساخ وجلان املراجعة والتصحيح ملرسوم املصحف اإلمام ص  1

يع بالغة القرآن اجمليد، د.أمحد بن أمحد شرشال، جملة البحوث الفقهية املعاصرة ، يف العدد السابع واألربعني _ السنة الثانية عشرة _ رب
 . 1421اآلخر _مجادى األوىل 

 ...57ينظر: رسم املصحف دراسة لغوية اترخيية )الطبعة الثانية( ص  2

قوانني كتابة لغة ما يف مرحلة زمنية حمّددة، فتحديد املرحلة الزمنية ضروري بسبب  ،ملقصود ابإلمالء يف توجيه ظواهر الرسم العثماينا 3
لنظر إىل قوانني الكتابة العربية عند الصحابة رضي وجيه حذف األلف يف ابالتطور املستمر لقوانني الكتابة، وحنن يف هذا الفرع نتناول ت

 هللا عنهم .

وقد سبق عرَب احلجاز األنباُط يف استعارة هذا الرمز غري أّّنم خصوه أبواخر الكلمات فقط، ينظر: رسم املصحف دراسة لغوية   4
 .58اترخيية ص
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؛ وألّن األلف رمز يتسبب بتعداد الوحدات الكتابية ألنّه ال بد أن ينفصل من جهتيه أو من إحدامها، 1الواحدة
  2ترك الصحابة استعماله إالّ للضرورة.

ملبحث خيرجنا عن روح اويف الباب توجيهات أخرى صوتية واترخيية وفنية...تَعدادها وتتبعها يف هذا 
 عها.األطروحة وموضو 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
)رسائل( ثالث وحدات )ر( )سا( )ئل(، ويف )ر( رمز كتايب واحد، بينما يف )سا( املقصود ابلوحدات الكتابية مقاطعها، ففي حنو  1

رمزان، فالقانون الكتايب اإلمالئي يف املصاحف العثمانية حبسب األستاذ عمر محدان قائم على التقليل من الوحدات الكتابية يف املفردة 
 القرآنية، وعلى التقليل من الرموز يف الوحدة الكتابية...

نظر: أضواء جديدة على الرسم العثماين مظاهر وأّناط، عمر يوسف عبد الغين محدان. املكتب اإلسالمي عمان، مؤسسة الراين ي  2
 ...15... ص9-7م. ص2009هـ 1430بريوت الطبعة األوىل 
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يف   -املختلف فيها يف املصاحف-إحصاء ودراسة  وتوجيه ظاهرة حذف األلف  .2
 املفردات القرآنية  ابعتبار طبيعتها وعدد أصواهتا
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 معطيات ظاهرة حذف األلف ابعتبار طبيعة املفردات اليت وقعت فيها 

  منه يف ابقي أنواع  الكرمي وقع يف األمساء أكثراختالف املصاحف يف الربع األّول من القرآن
ني فعال، ومل يقع يف ( سبعة وست67( تسعة عشر وأربعمائة اسم، ويف )419الكلمات، فقد وقع يف )

 أّي حرف من حروف املعاين.

  (، ووقع يف 485رة )وأربعمائة مومثانني أكثر احلذف، وجّله وقع يف حشو الكلمات، حبوايل مخس
 مرة واحدة، ومل يقع قط يف أّوهلا. طرفها )آخرها(

 (  كلمة راب61ابعتبار عدد أصوات الكلمات، وقع حذف األلف يف إحدى وستني) عية، ويف  مثانية
( 167 ومائة )( سداسية، ويف سبع وستني77( مخاسية، ويف سبع وسبعني )128وعشرين ومائة )

 تساعية. (21( مثانية، وإحدى وعشرين )32سباعية، ويف اثنني وثالثني )

 ملصاحف، جند أّن أقل ابعتبار عدد أصوات األفعال اليت وقع فيها حذف األلف املختلف فيه بني ا
(،  3ية بثالث )(، مث التساع1األفعال من حيث عدد ما وقع فيها هي الرابعية حبذف واحد )

(، السباعية 23ة وعشرين)(، السداسية  بثالث13(، اخلماسية بثالثة عشر حذفا )4فالثمانية أبربع )
 (.24أبربعة وعشرين ) 

 فيها: توجيه إحصاء ظاهرة حذف األلف ابعتبار طبيعة املفردات اليت وقعت 

 قرآن كله، وفيما وقع فيه األمساُء يف الكالم مطلقا، أكثُر من احلروف واألفعال، وكذلك هي يف ال
صاحف يف حذف املاختالف فيه احلذف عامة، فال غرابة أن تكون األمساء هي أكثر ما وقع 

 ألفاهتا من هذا املنطلق.

  ممّا تتمّيز به األفعال عن األمساء كون أكثرها خيضع للقياس من حيث صيغتها الصرفية، وبنيتها
ة، واحلذف فيما ينقاس يكاد يكون متفقا عليه بني املصاحف خبالف ما ال ينقاس، ويف ياملورفولوج

، وإىل التوجيه ذاته أشار 1رَِّف مكانُه فحذف"هـ("عُ 189مثل هذا احلذف كان يقول الكسائي )

                                                      
الصحابة طنطا،  هـ(، حتقيق: نصر سعيد. دار643الوسيلة إىل كشف العقيلة، علم الدين أبو احلسن علي بن حممد السخاوي)  1

 .123م ص2006 -هـ1427الطبعة األوىل 
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"ألّّنا وقعت موقعا معروفا ال جيهل القارئ معناه وكثرت فاستحق طرحها. إذ كان بقوله:  1الصويل
 .2من شأن العرب التخفيف إذا عرف املعىن ..."

 كلمات ، فكّلما كانت ال3الصحابة رضي هللا عنهم راعوا يف احلذف طول الكلمات القرآنية وقصرها
القرآنية أطول، متعددة الوحدات الكتابية، كان احلذف فيها أرجح وأكثر؛ والذي يوازن بني األمساء 
واألفعال ابعتبار طوهلا، لن خُيطِّئ نظرُه اتصاف األفعال يف الغالب األعم ابلقصر؛ فأكثرها ال خيرج 

الثي منها قليل جّدا، هلذا عن الثالثي والرابعي، وقّلما ينتقل ملا فوق ذلك، خبالف األمساء فالث
 السبب قّل احلذف يف األفعال ابملوازنة مع األمساء، واخلالف يف احلذف فرع عن احلذف ذاته...

  أكثر اختالف املصاحف يف حذف األلف وقع يف حشو الكلمات )وسطها(؛ إذ مل نسجل يف أّوهلا
األّول يف كثرة اختالف  أّي خلف، بينما سجلنا يف طرفها )آخرها( خلفا واحدا. ولعّل السبب

املصاحف يف هذا املوضع املخصوص، كون إثباهتا فيه ظاهرة إمالئية جديدة يف الكتابة العربية، 
والكتاابت القدمية املشتقة منها خاصة النبطية، مل تكن تثبتها مطلقا يف بدايتها، مث أثبتتها يف طرف 

 غِّبًّا. وميكننا اعتبار الصحابة رضي هللا عنهم الكلمات يف مراحلها املتأخرة، ومل تثبتها يف الوسط إالّ 
رواد اعتماد األلف رمزا يف وسط الكلمات، يقول األستاذ غامن قدوري احلمد: "ونظرا حلداثة إثبات 

الكتَّاب لرمز الفتحة الطويلة يف وسط الكلمات ابلنسبة للرسم العثماين فإنّه مل يكن من اليسري 
ت وتناسي صور هجاء الكلمات القدمية اليت مل يكن يثبت فيها رمز عليهم تعميم ذلك يف كّل احلاال

الفتحة الطويلة، فكان ذلك االستخدام يدخل الكتابة تدرجييا أي أنه مل يشمل أوال كل الكلمات 
اليت تكون الفتحة الطويلة املتوسطة جزءا منها، فكان الكتَّاب يثبتوّنا يف بعض الكلمات دون 

                                                      
كان أحد العلماء بفنون قال اخلطيب:""حممد بن حيىي بن عبد هللا بن العباس بن حممد بن صول أبو بكر املعروف ابلصويل   1

السجستاين، وأبوي العباس  اآلداب، حسن املعرفة أبخبار امللوك وأايم اخللفاء، ومآثر األشراف، وطبقات الشعراء.وحدث عن أيب داود
، سري أعالم النبالء 675\4، اتريخ بغداد 233\3هـ(.  إنباه الرواة 335" تويف سنة مخس وثالثني وثالمثائة )ثعلب واملربد

15\301 . 

لوسي. أدب الكتاب، أبو بكر حممد بن حيىي الصويل. تصحيح وتعليق وحتشية: حممد هبجة األثري، بعناية السيد حممود شكري اآل  2
 هـ .  1341املكتبة العربية بغداد ابالشرتاك مع املطبعة السلفية القاهرة. 

...، واضواء جديدة على الرسم العثماين لعمر محدان، والكتاب األخري قائم 257ينظر: رسم املصحف دراسة لغوية اترخيية ص  3
 كّلها على مالحظة طول وقص الكلمات القرآنية.
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الواحدة كانت تكتب إبثبات رمز الفتحة الطويلة يف موضع وحبذفها يف  بعض، ال بل حىت الكلمة
 1موضع آخر...."

 اثنني، أّوهلما عدم  ولعّل عدم تسجيل أيِّّ خلفٍّ حلذف األلف يف أوائل الكلمات، يعود لسببني
لعرب ال تبتدئ ؛ ألنّه ساكن واالكلماتوجود األلف الذي يرمز للصائت الطويل يف أوائل 

ثباته مطلقا إذا وقع يف أّول دا، اثنيهما أّن األلف الذي يرمز لصوت اهلمز اتفقوا على إابلسواكن أب
 الكلمات وبداايهتا.

  ،عود لسببني يولعّل سبب قلة تسجيل اختالف املصاحف يف حذف األلف يف أطراف الكلمات
هما: تعلق هذا ردة، واثنياثنني، أّوهلما: كون إثباهتا كان قد شاع يف الكتابة، وأصبح قاعدة مطّ 

ا ال يدع جماال املوضع بقاعدة  مطّردة يف الكتابة كّلها، ساعدت على ضبط هذا املوضع مب
 لالختالف فيه، وهي قاعدة رسم الكلمات ابعتبار الوقوف عليها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 253-522رسم املصحف، احلمد ص  1
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إحصاء ودراسة توجيه اختالف املصاحف  يف حذف األلف ابعتبار نسبته إىل  .3
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 ألمصار:امعطيات إحصاء نسبة اختالف املصاحف يف ظاهرة حذف األلف إىل مصاحف  .1

 لعثمانية بعينه، إّنا أكثر رواايت اختالف املصاحف لظاهرة حذف األلف ال تُنسب إىل أحد املصاحف ا
ومعّينة ابعتبار املواضع ة (، بينما نسبت ملصاحف األمصار حمّدد419تنسبها جملموعها هكذا نسبة مطلقة )

وسبعني ومائة موضعا  (، وابعتبار عدد مصاحف األمصار إىل أربعة68يف حوايل مثانية وستني موضعا )
(174.) 

 لف إىل:  أكثر الرواايت ميكننا ترتيب مصاحف األمصار ابعتبار النسبة إليها يف اختالفها يف حذف األ
صحف الكوفة، والبصرة، (،  يليه كلٌّ من م49موضعا ) تـُْنَسُب للمصحف املدين حبوايل تسعة وأربعني

ملصحف اوُروِّي عن   (،40واملصحف الذي خّص عثمان رضي هللا عنه به نفسه، برواية أربعني موضعا )
 (.18(، وعن املصحف املكي مثانية عشر موضعا )27البصري سبعة وعشرين موضعا )

 اختلف الرواة يف الرواية  لده، فأكثر املصاحف اليتاختلفت الرواايت عن املصاحف اإلمام كل يف مصره وب
(، يليها املصحف 23)تالفا اخعنها هي املصاحف العراقية، والكوفية، والبصرية، كل منها بثالثة  وعشرين 

فسه، والشامي أبربع (، فاملصحف الذي خصَّ به عثمان رضي هللا ن16)خلفا املدين العام بستة عشر 
 اختالفات.بثالثة ملرتبة األخرية املصحف املكي (، وأيِت يف ا4اختالفات)

 ،ألوفر  وكان احلظ ا اختلفت املصاحف املطبوعة يف ظاهرة حذف األلف تبعا الختالف مصاحف األمصار
 أربعة وسبعني وأربعمائة يف هذا اخللف للمصحف اللييب برواية قالون واملسمى مبصحف اجلماهريية حبوايل

املشرقية حبوايل تسعة وعشرين (، و 32املغربية حبوايل اثنني وثالثني موضعا )(، تليها املصاحف 474موضعا )
 (.29موضعا)

 ف األمصار:توجيه إحصائيات نسبة اختالف املصاحف يف ظاهرة حذف األلف إىل مصاح .2
  جعَل -ابعتبار عدد ما ينسب إليها من رواايت اختالفها يف حذف األلف -ترتيُب مصاحف األمصار  ،

موضعا(، تليه املصاحف العراقية مجيعها، البصرية، والكوفية،  49مصحَف املدينة العام يف املرتبة األوىل)
مث أتِت بعدها ابقي   (،منهاموضعا لكل واحد  40واملصحف الذي خّص به عثمان رضي هللا عنه نفسه )

مصاحف األمصار...برواايت أقل بكثري من حيث العدد من هذه املصاحف األربعة. ولعّل السبب األّول 
الذي يقف وراء هذا الرتتيب هي أمصار هذه املصاحف، فاملدينة هي املهد األّول للعلم والعلماء، مث أتِت 

أهل التخصص، كان مدعاة لالجتهاد يف وصف هذه بعدها العراق جبميع أمصارها؛ فانتشار العلم ووجود 
املصاحف والرواية عنها، وكّلما قّل العلم والعلماء يف املصر، قلت الرواايت عن مصاحفها، وهلذا مل ترد 
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رواايت قّط عن مصاحف البحرين، واليمن، ومصر، وبالد املغرب، وما وراء النهر، وغريها من أجناد وآفاق 
 نتشار العلم فيها يف عهدها األّول، والشتغال أكثر هذه األمصار ابلفتوح والغزو.....لعدم ا1بالد اإلسالم.

  الرواية عن املصحف املدين العام أكثر وأوسع منها  عن املدين اخلاص، وهو املصحف الذي خّص اخلليفة
لّناس عثمان رضي هللا عنه به نفسه، ولعّل سبب ذلك كون املصحف املدين العام، كان معروضا لعموم ا

ينظرون إليه، وينقلون، وينسخون منه، ويطابقون مصاحفهم عليه...ما جعله قريبا من أهل العلم واملختصني 
الذين وصفوه ورووا ما فيه من ظواهر، بينما املصحف اخلاص، كان حمجوزا عن عموم الّناس يف خزائن 

 .2اخللفاء

  لعّل سبب ذلك يرجع إىل اشرتاك العلماء الرواايت عن مصاحف البصرة والكوفة متساوية يف كّل شيء، و
الذين ينقلون عن مصاحف املصرين، وإىل تداخل مصاحف البصرة والكوفة حىت أصبحت املصاحف العراقية 

املتأخرة جتمع بينهما، وال تفرِّق يف األخذ منهما معاً، وقد يكون سبب ذلك أّن املصرين ينتميان لبلد واحد 
  3واة املصاحف إىل أصل بلدمها العراق دون تفصيل...هو العراق وكثريا ما ينسب الر 

  ،البصرية، واملنسوبة ملطلق و أكثر املصاحف اليت اختلفوا يف النقل عنها هي املصاحف العراقية، الكوفية
 ّدة من أمّهها:ع(، ولعّل ذلك يرجع ألسباب 23العراق، مجيعها، حبوايل ثالثة وعشرين موضعا )

 قلون منها مجيعا. ار، واختالفها، وكان علماء هذه األمصار ينتعدد املصاحف يف هذه األمص 
 .كثرة النقلة والرواة، وال ُيستبعد يف حّق بعضهم الوهم والغلط 
  نقله إىل ما خيدم مذهبه.و تعدد املذاهب والفرق، وال ُيستبعد يف حّق بعضهم أن جينح يف رواايته 
  ...4تطور هذه املصاحف بظاهرة التداخل فيما بينهما والنسخ منها مجيعا دون متييز بينها  

 ( 16تلي املصاحف العراقية ابعتبار اختالف الرواة يف النقل عنها املصحف املدين بستة عشر موضعا ،)
ن رضي هللا عنه ولعّل ذلك يرجع ابتداء إىل كثرة الرواة والنقلة، وإىل كون بعضهم كان ينسب مصحف عثما

                                                      
 .99-93ينظر: املصاحف، ابن أيب داود )حتق: حممد بن عبده( ص   1
 .   1/162، خمتصر التبيني )قسم الدراسة، أمحد شرشال( 23ينظر:  املقنع )حتق: حممد الصادق قمحاوي( ص  2
اق، انظر على سبيل املثال املقنع يتبنّي ذلك من خالل تتبع واستقراء استعمال علماء هذه الصناعة لتسمية البصرة، والكوفة، والعر   3

-63-62-60-59-56-55-49-46-45-44-41-31-30-28-26-24-23-19-12للداين: الصفحات:
70-73-78-83-84-89-90-96-103-104-107-108-109-110-111-112-113-114-116-

117-123.... 
 أكثر هذه التوجيهات أشرت إليها يف مبحث أسباب اختالف املصاحف...فلرتاجع هناك...  4
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الذي خّص به نفسه للمدينة، ومن هنا وقع اخلالف يف النقل بني كّل من انفع وأيب عبيد يف مواضع 
 ... إخل1عّدة

 ( لكّل واحد منهما، 4قلة اخللف يف النقل عن بقية املصاحف، يف الشامي، واملكي أبربعة مواضع )
( فقط، ولعّل سبب ذلك كون 3ثة مواضع )واملصحف الذي خّص به عثمان رضي هللا عنه به نفسه بثال

مكة والشام خّصتا مبصحف واحد فانتفاء التعدد قد قّلل من اختالف الرواة والنقلة عنهما، مثّ إن احلركة 
العلمية يف هذين املصرين كانت أقّل نشاطا منها يف املدينة والعراق، وهلذا كانت أصل الرواية عن هذين 

املصاحف العراقية واملدنية، فضال عن نقل اخلالف فقط...، أّما املصحف املصحفني  أقل منها عن ابقي 
الذي خّص به عثمان نفسه فلعل السبب األّول يف قلة اخللف عنه، كون عدد من رآه من أهل العلم وروى 

 2عنه يعدون على أصابع اليد الواحدة

 بعينه، إّنا العثمانية  صاحفأكثر رواايت اختالف املصاحف لظاهرة حذف األلف ال تُنسب إىل أحد امل
(، ولعّل ذلك يرجع ألسباب عّدة وتوجيهات شىّت من أمهها 419تنسبها جملموعها هكذا نسبة مطلقة )

انتشار املصاحف يف األمصار، وتداخلها واستقراض املصاحف املنسوخة ظواهر الرسم عن جمموعها، ما 
تكون النسبة أدّق، كما ميكننا إرجاع سبب قّلة  جعل الرواة ينسبون الظاهرة جملموعها ال آلحادها، حىّت 

الرواية عن األمهات بتعيينها وحتديدها إىل كّون بعضها قد ُغيَِّّب كاملصحف الذي خّص به عثمان رضي هللا 
، مثّ ألّن أكثر الرواة إّنا ينقلون عن 3عنه به نفسه، وبعضها اآلخر قد ضاع مبكرا كما ذكر بعض أهل العلم

خة عن األئمة ال عن املصاحف العثمانية األوىل، وهذه املصاحف قد التزمت ابلرسم املصاحف املنسو 
 العثماين لكّنها مل تلتزم برسم أحدها دون غريه....

 ( وابع68ما ينسب للمصاحف ابعتبار مواضع القرآن بلغ مثانية وستني موضعا ،) تبار مصاحف األمصار
املوضع الواحد  ب هذا االختالف يعود إىل كون(، ولعّل سب174أربعة وسبعني ومائة مصحف مصر )

 ختتلف مصاحف األمصار  فيما بينها يف رمسه.

  ملصاحف املطبوعة كّلها أو ، قد أتثرت به االعثمانيةأكثر مواضع حذف األلف املختلف فيها بني املصاحف
 بّد. صول وال بعضها، لسبب وجيه وهو كون املصاحف املطبوعة إّنا أتخذ ظواهرها من هذه األ

                                                      
 .71ينظر: جهود األمة اإلسالمية يف رسم القرآن الكرين، عبد اهلادي محيتو ص  1
عبيد  هـ(، وأيب170هـ( ابن مجاز )145هـ(، وحيىي بن احلارث الذماري )128روعن عنه ونقل منه كّل من عاصم اجلحدري )  2

هـ( . ينظر: خمتصر التبيني )قسم الدراسة( 224هـ(، وإايس بن صخر)224هـ(، وخالد بن خداش )224القاسم بن سالم )
1/142-143-158-161. 
 .1/142خمتصر التبيني )قسم الدراسة(   3
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  املصحف اللييب برواية قالون، واملسمى مبصحف اجلماهريية هو أكثر املصاحف املطبوعة من حيث خمالفته
(، وسبب ذلك يرجع وهللا أعلم 474لغريه من املصاحف املطبوعة حبوايل أربعة وسبعني وأربعمائة موضعا )
الف ابقي املصاحف اليت تعتمد على إىل عاملني اثنني، اعتماده على ما ذكره الداين دون أيب داود على خ

ما نقله الشيخان مع ترجيح أيب داود عند اخلالف، والسبب الثاين اعتماد القائمني على هذا املصحف 
 مطلق مفهوم سكوت الداين وسيلة إلثبات احلكم، على خالف ابقي املصاحف.

 (واملغربية  يف اث 29اختلفت املصاحف املشرقية يف تسعة وعشرين موضعا ،) (، 32ثالثني موضعا )و نني
تقصر مصادرها على رواايت   يرجع ذلك النتمائهما ملدرستني تعتمدان منهجني خمتلفني، فاملدرسة املشرقية

، أبو داود، الشاطيب، البلنسي...( الشيخني، الداين وأيب داود، بينما املغربية تتوسع لرواايت األئمة )الداين
لرجراجي....(، إعمال مفهوم اراز، ابن القاضي، ابن غازي، ابن عاشر، واختيارات واجتهادات احملققني )اخل

ينما املغاربة قد يثبتون الظاهرة بسكوت الداين أو أيب داود  عند املشارقة، وهو عدم وجود الظاهرة الكتابية، 
 إذا وجد نص عند غري الشيخني، أو دلَّ عليها قياس أو مكاشفة....إخل
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لعثمانية  وتوجيه اختالف ظاهرة حذف األلف يف املصاحف ا دراسة وإحصاء .4
 ابعتبار ُرواهتا وأساليب إثباهتا
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  عتبار روايتها ابمعطيات إحصائيات اختالف ظاهرة حذف األلف يف املصاحف العثمانية
 وأساليب إثباهتا

  الف املصاحف يف حذف الخت أكثر األئمة نقالمها الشيخان أبو عمرو الداين وأبو داود بن جناح
( نصا، 104قا يف )( نصا واتف18( نصا، وأبو عمرو بـ)349األلف، حيث انفراد أبو داود  بـ)

عمرو الداين،  ( حكما من مفهوم سكوت أيب344( نصا، وأخذ حوايل )91واختلف نقلهما يف )
 ( حكما أخذت  عن أيب داود.16وابلطريقة نفسها )

 ِت يف مقدمتهم تلميذ أيب  الشيخني نقلوا شيئا من اختالف املصاحف، أيمَجٌْع من علماء الرسم غري
( موضعا، اخلراز 19( موضعا، الشاطيب )25( موضعا، السخاوي )64داود بن جناح البلنسي بـ )

( مواضع، 10غاربة )( موضعا، شرّاح مورد الظمآن من امل11( موضعا، أبو العباس املهدوي )13)
لي، وابن معاذ األندلسي، ع(، وكلٌّ من املال 4، والسيوطي أبربعة مواضع )ابن أيب داود، واجلعربي

 (.1وابن عاشر، والصفاقسي مبوضع واحد )
 وقد استعملها علماء ، مورد مهم من موارد إثبات ظواهر الرسم العثماينظاهرة مكاشفة املصاحف ،

( 553 حوايل )حف يفالرسم يف نقل اختالف املصاحف يف حذف األلف يف الربع األول من املص
 موضعا.

 ( موضع235أكثر األئمة استعماال للمكاشفة هو أبو عمرو الداين حبوايل ) ا، يليه السخاوي حبوايل
( 16د بن جناح )(، عاصم اجلحدري، وأبو داو 24( موضعا، ويليهما أبو عبيد بن سالم )119)

( 12الكسائي ) موضعا،( 13( موضعا، البلنسي )15موضعا، ابن أيب داود، والغازي بن قيس )
مد بن نصري، (مواضع، حم10( موضعا، قالون )11موضعا، أبو حامت السجستاين، والشاطيب )

( مواضع، 6لناقط )( مواضع، املهدوي، وعطاء اخلرساين، وحكم ا9وحممد بن عيسى األصبهاين )
اضي، ل القوإمساعي ( مواضع، الفراء،3( مواضع، اجلعربي )4( مواضع، ابن اشتة )5ابن مقسم )

( 1ريح بن يزيد )شوابن اجلزري، وابن معاذ األندلسي، وهارون األخفش الدمشقي، وأبو حيوة 
 موضع واحد.

 يف أربعة ن حصرها موارد نقل اختالف املصاحف يف حذف األلف يف الربع األول من املصحف ميك
(، مفهوم 533 )وايل( موضعا ،  مكاشفة املصاحف العتيقة حب687هي: النص والرواية حبوايل  )

 ( موضعا.20( موضعا، القياس حبوايل )362سكوت األئمة حبوايل )
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 عتبار روايتها توجيه إحصائيات اختالف ظاهرة حذف األلف يف املصاحف العثمانية اب
 وأساليب إثباهتا

 مروايت هذا ن جناح، فأكثر إّن أّول ما تفيده هذه اإلحصائيات فضل الشيخني أيب عمرو الداين وأيب داود ب
ألئمة املتقدمني، ومن خالل العلم ومباحثه ومسائله إّّنا حفظها هللا تعاىل هبما، من خالل  نقوهلما عن ا

نقول ونقدها، وحماولة مكاشفتهما وتتبعهما للمصاحف العتيقة، ومن خالل اجتهاداهتما يف تنقيح هذه ال
 الوقوف على الراجح منها.

 ا أمهيتها العظيمة، ومكانتها اخلطرية، من جهة كوّنا تفصل يف أحد أهم موارد إّن الرواايت عن غري الشيخني هل
علم الرسم الذي اختلف فيه األئمة، وهو استفادة أحكام الرسم من مفهوم سكوت الشيخني؛ فإذا كان أهل 

م سكوت املشرق يكتفون ابلنظر فيما نقله الشيخان، فإّن أهل املغرب ينظرون يف رواايت غريمها للفصل يف حك
 .1أحدمها

  مث إّن الرواايت عن غري الشيخني تكسب أمهيتها من جهة إثباهتا لبعض ظواهر الرسم العثماين اليت مل ينقلها
 .2الشيخان

  ،من فوائد رواايت غري الشيخني نقلها للذي جرى عليه العمل  )الصفاقسي، ابن عاشر، للبيب التونسي
)املهدوي، البلنسي، ابن عاشر، شراح املورد(،  إطالق بعد مقيدات الرجراجي(، تقييد مطلقات الشيخني 

 3الشيخني )البلنسي(...

 ،ا األئمة يف حتديد فقد استعمله تعترب مكاشفة املصاحف العتيقة، إحدى أهم موارد إثبات ظواهر الرسم العثماين
 األّول من املصحف. بع( موضعا يف الر 553مواضع اختالف املصاحف العثمانية يف حذف األلف يف حوايل )

                                                      
ينظر: د.حممد شفاعت رابين، ظواهر الرسم املختلف فيها بني مصاحف املشارقة ومصاحف املغاربة املعاصرة، جملة تبيان للدراسات   1

 .532إىل الصفحة  469هـ من الصفحة 1436، السنة 19القرآنية، العدد 
...، املهدوي: 70، املائدة:84، النساء: 68، آل عمران: 245-70ينظر يف القسم التطبقي النماذج التالية: الشاطيب: البقرة  2

...إخل. ولكل من ابن أيب داود، وأيب حامت السجستاين، وابن عاشر 84، األنعام: 110-78، املائدة: 163، النساء: 251البقرة: 
 وغريهم انفرادات يف ظواهر الرسم العثماين مل يروها الشيخان.. .

 ات هذا الفصل.سيأِت التمثيل جلميع ذلك يف إحدى إحصائي  3
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  إّن من أكثر األئمة اهتماما مبكاشفة  املصاحف العتيقة وتتبعها، مها أبو عمرو الداين الذي نظر يف مصاحف
املدينة والعراق وبالد األندلس ونقل عنها مباشرة، يليه السخاوي الذي أدرج يف كتابه الوسيلة كّماً هائال من 

 1امية والعراقية على وجه اخلصوص.نصوص مكاشفته ونظره يف املصاحف الش

  يف  علم الرسم العثماين، ابعتباره أصل مصادره إذا تعلق األمر ابملصاحف دورا هاما إّن ملكاشفة املصاحف
العثمانية األئمة، كما كان يصنع انفع الذي عاين املصحف املدين، وأبو عبيد القاسم بن سالم الذي عاين 

خّص به عثمان رضي هللا عنه نفسه، وعاصم اجلحدري الذي عاين املصاحف العراقية واملصحف الذي 
 2مصاحف البصرة ومصحف عثمان رضي هللا عنه....

  كما إّن ملكاشفة املصاحف دورا مهما إذا تعلق األمر ابملصاحف العتيقة املنسوخة عن املصاحف األئمة، من
مالئية دون أخرى، أو لبيان بعض الظواهر جهة حّلها لبعض اإلشكاالت املعرفية، أو ترجيحها لبعض األوجه اإل

 3اليت كانت منتشرة يف املصاحف العتيقة مث قّلت أو اندثرت يف املصاحف املتأخرة...

 سباب عّدة وعوامل شىّت لعّل ال غرابة يف كون الرواية هي أهم مورد ومصدر لتحديد  ظواهر الرسم العثماين أل
اد ظواهر الرسم العثماين، ومواضع نقل والرواية، وسلفنا تناقلوا تّعدمن أمّهها، كون علم األوائل كان أساسه ال

انية اليت ُوضِّعت لألمة أّوال، إّما اختالفها قبل بداية تدوين هذا العلم، هذا إضافة إىل كون أكثر املصاحف العثم
اه من نظر فيها من ما نقله ورو  أّّنا ضاعت أو ُغيِّّبت يف مرحلة كثرة التدوين وانتشاره؛ فاعتمد العلماء على

 الصحابة والتابعني واألئمة املتقدمني...

  يلي الرواية من حيث ترتيب مصادر وموارد إثبات اختالف املصاحف يف حذف األلف، املكاشفة، وهي
نوعان، مكاشفة املصاحف األئمة، وتعترب األصل األّول واملصدر الرئيس، اشتهر هبا أئمة مثل انفع، وأيب عبيد، 

.، والنوع الثاين هو مكاشفة املصاحف العتيقة ، املظنون هبا متابعة املصاحف العثمانية واجلحدري..
... وإذا كان النوع األول يقصد  األئمة...واليت كان ينظر فيها كّل من الداين، وأبو داود، والسخاوي...وغريهم

على وجه أو ترجيح حكم مروي، تثبيت به إثبات ظواهر الرسم أصالة وابتداء، فإّن النوع الثاين كثريا ما يقصد به 
 4..وقّلما تثبت به األحكام أصالة دون رواية أو مكاشفة يف للمصاحف األّمهات...توجيه.آخر، أو إثبات 

                                                      
-138-137....إخل ، ينظر الوسيلة )حتق: نصر سعيد( 107-104-103-98-96ينظر: املقنع )حتق: قمحاوي(    1

 ...إخل139-148-163-164-186-203-205
 ....135ينظر: رسم املصحف، احلمد ص  2
 .....157ينظر: رسم املصحف، احلمد ص 3
 ذكرانها يف كلٍّّ من املقنع والوسيلة على وجه التمثيل.ينظر لتوثيق هذه األحكام، املواضع اليت   4
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  مفهوم سكوت األئمة، يقصد به احلكم الذي يثبته العلماء من سكوت إمام من أئمة الرسم على حكم كلمة
ف ذلك احلكم، أو سكوت إمام عن حكمٍّ نصَّ عليه غريه، فمثال األّول قرآنية، قد أثبت لنظائرها ابلّنصِّ خال

نّص الداين على حذف األلف يف بعض أفعال )القتال( وسكت عن البعض اآلخر؛ فأخذ له بعض كّتاب 
، ومثال الثاين سكوت الداين عن حكم حذف ألف }إميانكم{ وقد نّص 1املصاحف فيما سكت عنه ابإلثبات

 ،  2خذ له البعض حبكم اإلثباتأبو داود عليه؛ فأ

 حو، أو يف علم القراءات، أو القياس، ومفهومه يف علم الرسم مغاير ملفهومه يف أصول الفقه، أو يف أصول الن
 غريها من احلقول املعرفية، فقد يُقصد به ها هنا:

 ي لكلمة  إعمال قاعدة أو أصل أُْستفيد من استقراء وتتبع مسائل هذا العلم ألجل إثبات حكم إمالئ
، 4، و)فاعل(3مسكوت عنها، وال نّص فيها،  كنحو إثبات األلف لصيغٍّ خمصوصة حنو )فْعالن(

، وترك إعمال الظاهرة اإلمالئية 5وإثباهتا يف )صاحل( إذا وردت صفة، وحذفها فيها إذا وردت اسم علمٍّ 
 ....إخل. 6إذا تكررت يف الكلمة الواحدة

  7املسكوت عنها بنظائرها املنصوص عليها يف احلكم اإلمالئي....وقد يطلق القياس على إحلاق الكلمة 
 8....، أو ُسنن كتابتهاوقد يطلق القياس ويُقصد به كتابة الكلمة مطابقة للفظها 

  وأغلب ما يستعمل القياس، إّنا يستعمل يف الرتجيح بني حكمني خمتلفني، منصوص عليهما، أو أحدمها
  9وم سكوت بعض األئمة....منصوص عليه واآلخر أُستفيد من مفه

 

 

 

                                                      
 .111انظر على سبيل املثال يف القسم التطبيقي آل عمران  1
 .106انظر على سبيل املثال يف القسم التطبيقي آل عمران  2
 .....111-85-15انظر اجلدول يف القسم التطبيقي: البقرة 3
 188-42انظر اجلدول يف القسم التطبيقي: البقرة  4
 ....62انظر القسم التطبيقي : البقرة   5
 .....262، املقنع 115-2/114انظر: خمتصر التبيني   6
 ....83، القسم التطبيقي، البقرة143-142-2/69انظر: خمتصر التبيني  7
سبته ... وقد بّوب الداين وترجم لبعض مباحثه بن82-73-72-68-60-57-56-55-16انظر املقنع )القمحاوي( ص:   8

 الظاهرة اإلمالئية لألصل...
 .....83-62-58-42-40انظر القسم التطبيقي: البقرة   9

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  الربع األّول من املصحفيفالفصل الثالث: دراسة إحصائية الختالف املصاحف العثمانية يف ظواهر الرسم العثماين 

 

257 

 

دراسة وإحصاء وتوجيه إثبات ظاهرة اختالف املصاحف يف حذف األلف عند  .5
 الشيخني أيب عمرو الداين وأيب داود بن جناح يف الربع األّول من املصحف
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  لشيخنيامعطيات إحصائيات إثبات ظاهرة اختالف املصاحف يف حذف األلف عند 

  ( 349األلف بـ ) داود بن جناح هو األكثر نقال الختالف املصاحف يف ظاهرة حذفإذا كان أبو
(، أو 18ه الثمانية عشر )رواية، فإّن أاب عمرو الداين هو األكثر إثباات هلا سواء من خالل رواايت

 (.12(، أو قياساته )235(، أو مكاشفاته )344األحكام املأخوذة من سكواتته )
  (، والقياس 16ملكاشفة )ا(، لكّنه يف مقابل ذلك أقلَّ من 349واايت اخللف )قد أكثر أبو داود من ر

 (.16(، كما نّه مل يؤخذ له مبفهوم سكوته إال غِّّباً)0)

 ( لكّنه أكثر من إثباته بسكو 18أّما الداين فقد أقّل من رواايت اخللف ،) ،ته، ومكاشفاته، وقياساته
 ( موضعا.591مبجموع )

 ( موضعا، بينما 104اخلالف )نصا، سكوات، مكاشفة، قياسا( يف حوايل ) اتفق الشيخان على نقل
 ( موضعا.91اختلفا  نصا ورواية يف حوايل )

 
 
 
 

تعارض نصوص الشيخيناتفاق الشيخان في نقل الخلف

1سلسلة 10491
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ف األلفإحصاء اتفاق واختالف الشيخني يف نقل اختالف املصاحف يف ظاهرة حذ
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 لشيخني توجيه إحصائيات إثبات ظاهرة اختالف املصاحف يف حذف األلف عند ا 

 اح، يف كثريا ما أثريت مسألة املفاضلة بني الشيخني أيب عمرو الداين وتلميذه أيب داود بن جن
، واعتربوا 1خصوص علم الرسم، أيّهما أعلم، وقد رّجح غري واحد من أهل العلم أاب داود بن جناح

، لكن الناظر املتأّمل يف هذه كتابه خمتصر التبيني أكرب موسوعة وأنفع مصدر يف علم الرسم العثماين
ّنا فاقه فيها؛ ألنّه ينقل عنه اإلحصائيات سيالحظ أّن أاب داود ما فاق شيخه إالّ يف كثرة رواايته، وإ

وزايدة، بل لعّل أكثر روايته عن الداين، غري أنّه ينقل عنه ما وصلنا من رواايته يف كتاب )املقنع(، 
وما ضاع منها  يف كتاب )التحبري(. لكن الداين يفوق تلميذه من حيث كثرة موارده وتعددها 

 )توجيه، تصنيف، قياس...(.)رواية، مكاشفة، قياس(، كما يفوقه من حيث الدراية 
  التقابل املوجود يف و السكوت هو الوجه املقابل للرواية؛ فال ينبغي أن نستغرب نوَع التدافع

كوت عدم الرواية، إحصاءاهتما، حيث كلّما زاد أحدمها نقص اآلخر؛ وذلك ألّن املقصود ابلس
خر الذي مل ينقله، وقد د اآلفكّلما انفرد أحد الشيخني برواية حكم ونقله، اعُترب ذلك سكوات عن

الفة ألحكام الرواية، أثبت بعض أهل العلم انطالقا من داللة مفهوم السكوت أحكاما إمالئية خم
، أسندوا له حكم اإلثبات، وإذا سكت عن بدلٍّ  ، أسندوا له حكم فإذا سكَت اإلماُم عن حذفٍّ

، أسندوا له حكم الوصل....وهكذا  .الرسم ابألصل، وإذا سكت عن فصلٍّ

 

 

 

 

 

 

                                                      
، فتحي بودفلة، "اختصاص املغاربة وتفّردهم مبصادر علم الرسم العثماين"  329-1/328انظر على سبيل املثال: خمتصر التبيني   1

 23-22املؤلفات،   –األعالم  -اخلصائص –التأسيس  -امللتقى الدويل املوسوم  بـ "املدرسة املغاربية يف اللغة والدراسات القرآنية  
 16-15ة حيىي فارس املدية اجلزائر،  صم، جامع2017أكتوبر 
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 املطلب الثاين: رسم اهلمزة

ظواهر الرسم العثماين دراسة إحصاء وتوجيه اختالف املصاحف يف رسم اهلمزة وعالقتها ب
 يف الربع األّول من املصحف

 

نورد ّناذج منها من أجل نتتبع يف هذا املطلب مجيَع أنواع اختالف املصاحف املتعلقة برسم اهلمزة، و 
ها من ظواهر الرسم العثماين، حقيقة اختالف علماء الرسم يف مسائلها، بل اختالفهم يف عدّ دراستها، وحماولة فهم 

 وجعلها اباب من أبواب هذه الصناعة ....

  حصر مسائل رسم اهلمزة 
ّول من املصحف الشريف فيما ميكننا حصر مجيع املسائل اليت اختلفت فيها املصاحف العثمانية يف الربع األ

 يلي:

البقرة ]ىئ ڤ يئىئ ڌ يئيف حنو:  1 رسم اهلمزة واوا أو عدم رمسها )حذفها( اختالفها بني .1
266...] 

مـــ ىئيئ ڻ يئاختالفها بني رمسها ألفا أو حذفها يف حنو:   .2
ْ
 ىئ ڻ يئ[ 103النساء ]ىئَننُتْمْاط

 ....[47-40]األنعام   ىئُكُمۥيت َارَ َايئ

ــــــَيتِْ يئ ىئ ٹ يئ اختالفها بني رمسها ايء أو حذفها يف حنو: .3 ـِ  ... [39]البقرة:  ىئَنابــ

 2....[89]البقرة:  ىئ ٻ يئَىئجيهميئَىئجاهميئاختالفها بني حذفها أو رمسها ألفا أو ايء يف حنو:   .4

]البقرة:  ىئ ٻ يئَىئجايهميئَىئاهمجيئاختالفها بني رمسها ألفا فقط، أو ألفا وزايدة الياء يف حنو:   .5

 ...[87]البقرة: َىئجايكميئَىئجاكميئ  ىئ ۆ يئ...  [89

َ يئ   ىئ ک ک يئاختالفهم بني رمسها  ألفا فقط، أو بزايدة ألف أخرى يف حنو:   .6 َيَا ََل ا  ...[143]النساء:  ىئَإِل 

َوَ يئ  يئہىئاختالفهم يف رسم كلمة مهموزة وأخرى غري مهموزة يف حنو:  .7
 
 ...[132]البقرة: َىئ۪صَيوَ أ

                                                      
 وقد يتوسع هذا اخللف يف علم الضبط إىل رمسها ألفا، أو رمسها واوا وألفا يف آنٍّ واحد...  1
 وميكن أن تضبط أبساليب خمتلفة حبسب توجيه الظاهرة اإلمالئية:  ىئ ٻ يئهكذا رمست يف املصاحف املطبوعة:  2

اَيئ ا  وما يقال يف هذا النوع من اخللف يقال يف غريه، فمن حيث الضبط حيتمل أوجها عّدة....، ....إخلَىئُهمأيجَ يئَََىئُهميج 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  الربع األّول من املصحفيفالفصل الثالث: دراسة إحصائية الختالف املصاحف العثمانية يف ظواهر الرسم العثماين 

 

262 

 

ّول من املصحف عن هذه احلاالت يف الربع األ -فيما وقفت عليه –مل يكد خيرج اختالف املصاحف العثمانية 
 السبع.

مل خترج قط عن ظواهر الرسم  وبشيء من الّتأّمل ميكن أن خنرج بنتيجة مهمة هي كون مجيع مسائل اهلمز ومباحثها
 العثماين السّت )احلذف، الزايدة، البدل، الوصل، الفصل، اختالف املصاحف(.

عن رمز صوهتا  "بدال"صورة اهلمزة وبني رمسها برمز الواو  "حذف"لصنف األّول بني اختلفت املصاحف يف ا .1
ت ابلواو على أصل التلفظ هبا حال ختفيفها؛ فال ُوجوَد 1األصلي الذي هو األلف ، وقد تكون إّّنا ُرمسِّ

 لظاهرة إمالئية يف احلالة األخرية تستدعي التنبيه والدراسة ....

لى األصل، سواء كان عصورة اهلمزة، وبني رمسها ألفا  "حذف"الثاين بني  اختلفت املصاحف يف الصنف .2
 صوهتا مهزا أو فتحا طويال.

عن  "بدال"ة الياء، إّما صورة اهلمزة، وبني رمسها بصور  "حذف"اختلفت املصاحف يف الصنف الثالث بني   .3
 صورة صوهتا األصلي، أو صورة ألصل صوهتا عند ختفيفها.

ألصل، أو اجلمع بني ااهلمزة، ورمسها ألفا فقط على  "حذف"الصنف الرابع بني  اختلفت املصاحف يف  .4
ى الصورتني يف هذه احلالة األخرية رمسها ألفا وايء، مجعا بني وجهي التلفظ هبا حمققة، وخمّففة؛ فتـَُعدٌّ إحد

 يف الرسم. "زائدة"

 "الزايدة".ق بظاهرة ذف، متعلوالصنف اخلامس، والسادس ، كثريا من الصنف الرابع، إالّ يف وجه احل .5

 لرسم الواحد.افيما ال حيتمله  "اختالف املصاحف العثمانية"الصنف السابع متعلق بظاهرة  .6
وهكذا يتأكد لنا  من خالل هذ االستقراء والتتبع ملسائل الرسم املتعلقة ابهلمزة، أّن رسم اهلمزة ليس ظاهرة 

دة، البدل، الوصل، الفصل، اختالف املصاحف( بل هي يف خاصة مقابلة لظواهر الرسم الستة )احلذف، الزاي
؛ وخيطئ من جيعل من رسم اهلمزة  ظاهرة كظاهرة احلذف 2مجيع أحواهلا مندرجة يف إحدى هذه الظواهر أو أكثر

، وعلى هذا األساس نفسه حنمل فعل بعض الكاتبني من إدراج ابب أو أبواب يف كتب الرسم للهمزة 3والزايدة...
 قصدوا جتميع هذه املسائل لكثرهتا، وتعلقها بظواهر شىّت، وتيسري استيعاهبا.... على كوّنم

                                                      
وقد أتخر اعتماده وهو حركة الفتح الطويلة،  اثنيهمااأللف صورة ورمز مشرتك لصوتني اثنني أّوهلما وهو األصل واألقدم: "اهلمزة" و   1

 الصائت الطويل األلف املّدي...
 31هذه املسألة وتفصيالهتا  وسرد أدلتها "ظواهر الرسم العثماين حقيقتها ومواقف العلماء منها"  من الصفحة ينظر ملزيد من بيان  2

 .49إىل الصفحة 
....اجلزء الثالث من اإلمتاع جبمع مؤلفات الضّباع، وزارة األوقاف 115- 49وهو صنيع أكثر املعاصرين ينظر:  مسري الطالبني ص  3

. ظواهر الرسم يف مصحف جامع احُلسني يف 294ط الثانية صاحلمد،  رسم املصحف، ويتية، )د ت(، والشؤون اإلسالمية الك
القاهرة دراسة لغوية موازَنة بكتب رسم املصحف واملصاحف املخطوطة، الدكتور إايد صاحل السمرائي. دار الغواثين للدراسات القرآنية 
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 ...توجيه اختالف املصاحف يف رسم اهلمزة 
يف كيفيته...، وقد ذكران و مل تتفق املصاحف على أسلوب واحد يف رسم اهلمزة، بل اختلفت يف أصل رمسها،   

فلعّل وعلله بعض أسبابه  توجيه هذا اخلُلف والوقوف علىّناذج من هذا اخللف فيما تقدم، وسنحاول ها هنا 
 من أهم هذه التوجيهات ما أيِت ذكره:

 اختالف مذاهبهم ومدارسهم  يف رسم اهلمزة: .1
اختلف ُكّتاب  العربية يف زمن رسم املصاحف اإلمام، يف خصوص رسم صوت اهلمزة، إىل مذاهب عّدة، 

األصلية وهي األلف، ورمسها كذلك كيفما جاءت وأينما  ، فقد حافظ بعضهم على صورهتا1أشهرها ثالثة
بينما رمسها بعضهم إببداهلا  2ُوجدت،  وقد اشتهر من الصحابة هبذا املذهب عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه،

أبقرب صورة لوجه ختفيفها فرتددت صورهتا عندهم بني ثالثة صورٍّ األلف، الواو، والياء، وقد يرتكون رمسها إذا 
قياس ختفيفها اإلسقاط أو النقل...، وقد اشتهر من الصحابة هبذا املذهب زيد بن اثبت رضي هللا عنه،   كان

ومجع بعضهم بني الوجهني، فريسم اهلمزة يف املوضع الواحد بصورتني اثنتني ألفا على األصل، وابلصورة القريبة من 
، ومجيع هذه األوجه 3ب أيّب بن كعب رضي هللا عنهوجه ختفيفها ايء، أو واو، وقد اشتهر من الصحابة هبذا املذه

الثالثة ُوجدت يف رسم املصحف الشريف، فقد رمسوا اهلمزة يف أّول الكلمات وفق املذهب األول، ألفا مطلقا 
 .....، واعتمدوا ىئ ڤ يئ ىئ یی يئىئ ٹ يئىئ ٻ يئ  ىئ ٻ يئ ىئ ٻ يئكيفما كانت حركتها، 

]األعراف:  ىئ ې يئ  [ 65]األنفال:  ىئ ڑڑ يئ[259]البقرة:  ىئ ے يئاملذهب الثالث يف كثري من املواضع 
 ٺ يئ، وأكثر اعتماد ُكّتاب املصاحف العثمانية على املذهب الثاين كما هو ظاهر بنّي  يف حنو: ....إخل[103

                                                      

عبد الكرمي إبراهيم عوض صاحل، دار الصحابة   رسم املصحف،. املتحف يف281م ص2013هـ 1434دمشق . الطبعة األوىل 
 إخل......32ص م،2006هـ 1427، 1للرتاث طنطا، ط

فتحي بودفلة، توجيه ظواهر الرسم العثماين عند ابن أبناء املراكشي من خالل كتابه عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل دراسة   1
 35...30حتليلية نقدية، ص

هـ. دراسة وحتقيق حممد علي النجار وأمحد يوسف جناِت. عامل الكتب 207القرآن، أبو زكراي حيىي بن زايد الفراء  معاينانظر:   2
-41\2سّر صناعة اإلعراب، ، وانظر أيضا: 3/136، 220-135-134 ص \2م ج1983هـ 1403بريوت، الطبعة الثالثة 

42. 
هـ(. حتقيق: ابن أيب شنب، مطبعة 340عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي ) اجلمل ، أبو القاسم  ،164انظر: املقصور واملمدود ص  3

املطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطية، ]أبو الوفاء [ نصر الوفائي اهلوريين . ، 278م.  ص1926جول كربوتل اجلزائر 
هجاء مصاحف ، 321( ص2مد ، )ط، رسم املصحف، احل150هـ . ص1302املطبعة ]املريية[ بوالق مصر الطبعة الثانية 

هـ.  1430هـ(، حتقيق حامت صاحل الضامن، دار ابن اجلوزي الرايض الطبعة األوىل 440األمصار ،أبو العباس أمحد بن عّمار املهدوي )
 ...54ص
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]النساء:  ىئ ڀ يئ [45]الحج:  ىئ ۅ يئ[90]البقرة:  ىئ ڤ يئ [13]آل عمران:  ىئ گ يئ   [3]البقرة:  ىئ

 .[177]البقرة:  ىئ چ يئ .... [102

 اختالف أوجه رسم صوت اهلمزة احملققة يف كتابة أهل مكة:  .2

إّنا خصصنا الكتابة املكية هبذا التوجيه، من جهة كون أهل مكة كانوا ال يكادون يتلفظون هبمزة حمّققة إالّ 
رائدة يف أوائل الكلمات؛ فقد كانوا يكثرون من ختفيفها مبختلف أوجه التخفيف، ومن جهة كون مكة هي 

، ويبدو 2، أو يف حالة اخلالف1الكتابة العربية، ومنهجها اإلمالئي هو الذي اعتمده كّتاب املصاحف اإلمام غالبا
أّّنم كانوا يرمسون اهلمزة احملققة ألفا يف الغالب األعّم، لكّنهم قد يرمزون هلا بظاهرة احلذف، أو برسم صورة جمانسة 

 3قها...حلركتها تقوية هلا وإشارة  إىل حتقي
 
 اختالف أوجه ختفيف اهلمزة يف األحرف اليت نزل هبا القرآن الكرمي: .3

لتخفيف اهلمز أوجه عّدة  يف لغة العرب، وقد نزل القرآن بكثري من هذه األساليب، كالتسهيل أبنواعه 
األصوات مجيعها فهذه ، واحلذف بنوعيه النقل واإلسقاط، واملّد....إخل؛ 5، واإلبدال أبنواعه اخلمسة 4الثالثة

 الختالفها، ينبغي أن تكون صورها ورموزها خمتلفة كذلك.
 اختالف أوجه رسم أصوات اهلمزة املخّففة: .4

رضي هللا عنهم أمجعني للمصاحف العثمانية، يالحظ أّّنم انتهجوا أسلوبني الصحابة  إّن الناظر يف رسم 
والثاين خمالفته لعّلة رأوها، وانطالقا من هذين األسلوبني أساسيني خمتلفني يف الكتابة، أّوهلما مطابقة الرسم للفظ، 

ت  ت أحياان ابعتبار أصلها بصورة األلف، أو دون صورة، وُرمسِّ اختلفت املصاحف يف رسم اهلمزة املخّففة، فقد ُرمسِّ
طا أحياان ابعتبار الصوت الذي ُخفِّفت به، غري أّن هذا الصوت اجلديد، صوت التخفيف، قد يكون ظاهرا منضب

فال خيتلفون يف رمسها واوا، وقد يكون مرتددا بني  [225]البقرة:  ىئ ٻ يئكنحو إبدال اهلمزة واوا مفتوحة يف حنو: 
صوتني أصليني كالتسهيل بني بني، فتختلف املصاحف يف رمسه كنحو اهلمزة املسهلة بني الواو املدية واهلمزة املضمومة 

                                                      
 كما هو الشأن يف رسم اهلمزة؛ حيث اعتمد املذهب الثاين الذي يراعي وجه ختفيفها يف الرسم.   1
يه عثمان رضي هللا عنه" إذا اختلفتم يف شيء فاكتبوه بلسان قريش"  أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب املناقب كما نّص عل  2

. وانظر املقنع 6/183/4987، ويف كتاب فضائل القرآن ابب مجع القرآن 4/180/3506ابب نزل القرآن بلسان قريش 
 ...16)قمحاوي( ص

: الوسيلة إىل كشف العقيلة، لعلم الدين السخاوي ص: على سبيل املثال ء الرسم، انظراستفيدت هذه األحكام من توجيهات علما  3
164-165-218-230-231-271-293-298-299-302 ،196 ،262 ،293-294-299-294-304-
 ......إخل 308-314، 305

 التسهيل بني األلف واهلمز املفتوح، وبني الواو واهلمز املضموم، وبني الياء واهلمز املكسور.  4
 إبدال اهلمزة ألفا، وإبداهلا واوا مدية، وايء مدية، وواوا متحركة، وايء متحركة.  5
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أو بني الياء املدية واهلمزة املكسورة، فرتسم حينا واوا أو ايء، ابعتبار قرهبا من هذين احلرفية، ويرتكون رمسها حينا آخر 
 يئ[25]القمر:  ىئ ىئ يئ[47]الواقعة:  ىئ ېئ يئ [5]الرعد:  ىئ ۅ يئابعتبار قرهبا من أصلها وذلك يف حنو: 

 . [15]آل عمران:  ىئ ۋ

 
 

  البدلاملطلب الرابع:  ظاهرة 
 من املصحف دراسة وتوجيه اختالف املصاحف يف ظاهرة البدل يف الربع األّول

ل من املصحف، من حيث حناول يف هذا املطلب تتبع  اختالف املصاحف يف ظاهرة البدل، يف الربع األوّ 
 بيان أصنافها، وتوجيهها...

  :إحصاء الظاهرة 
رج عن األصناف اآلتية األّول من املصحف مل خت يبدو أّن اختالف املصاحف يف ظاهرة البدل يف الربع

 الذكر:
 يئ  ىئ ۇئۆئ يئ [89البقرة: ]  ىئ جيــــــهم يئ   ىئ ٻ يئرسم الياء بدال عن األلف: وذلك يف حنو   .1

 .....[28]آل عمران:   ىئتقاة
 يئ   ىئ صلوتهم يئ  [96]البقرة:    ىئ اةحي يئ ىئ ڄ يئرسم الواو بدال عن األلف: وذلك يف حنو   .2

 ... [162]األنعام:  ىئ ڭ يئ   ىئصلوتي يئ [92]األنعام:  ىئ ڳ
 ...  [89البقرة: ] ىئ ٻ يئَىئجايهميئَىئجاهميئرسم الياء بدال عن اهلمزة: وذلك يف حنو   .3
 [...266 البقرة]ىئ ڤ يئىئ ڌ يئرسم الواو بدال عن اهلمزة:  وذلك يف حنو   .4
 .... [157]آل عمران:  ىئحمتريئ ىئ ىت يئرسم التاء بدال عن اهلاء: وذلك يف حنو   .5

 
 : دراسة  وتوجيه الظاهرة 

 
من فقه الصحابة الذين كتبوا املصاحف العثمانية رضي هللا عنهم أمجعني إانطة ظاهرة البدل    .1

ابلصوائت دون الصوامت، وبزوائد الكلمات دون أصوهلا، وهذا إن دّل  -يف الغالب األعّم  -
صة يف كتابة املصاحف، منهجية منضبطة ومطّردة؛ على شيء فإّّنا يدل على اتّباع منهجية خا
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وإّّنا خصوا الصوائت والزوائد ابلبدل دون الصوامت واألصول حىت ال تتغرّي  املواد األصلية هلذه 
الكلمات؛ وألّن الصوامت واألصول ميكن من خالهلا الوقوف على ما أبدل من الصوائت 

 والزوائد وهللا أعلم.
البدل واملعاوضة والتداخل بني خمتلف الصوائت كانت ظاهرة يرى بعض علماء الرسم أّن  .2

إمالئية جائزة ومعموال هبا يف زمن الصحابة رضي هللا عنهم،  سواء مطلقا أو يف مواضع 
خمصوصة من الكلمات، فلم يكن الكاتب يرى أبسا وال فرقا بني كتابة الياء، أو األلف، أو 

 1الواو للداللة على صائت املّد.

وتٍّ فرعي بصورةِّ أقرب صوتٍّ له،  ة ايء، أو واوا قد ال يـَُعدُّ بدال بقدر ما يُعّد رسَم صرسم اهلمز  .3
]آل  ىئ ۋ يئ مثل: يفكنحو رسم اهلمزة املسهلة بني اهلمزة املضمومة والواو املدية واوا 

 ىئ ېئ يئدية ايء يف مثل:  وكنحو رسم اهلمزة املسهلة بني الياء املكسورة والياء امل. [15عمران: 
ملبدلة واوا خالصة، واوا يف ومن ابب أوىل رسم اهلمزة املبدلة ايء خالصة، ايء، وا .[47]الواقعة: 

 ....[90]البقرة:  ىئبيسمايئ، [225]البقرة:  ىئيواخذكميئمثل: 

، ىئ ٻ يئمزة حمّققًة كنحو: وال تـَُعدُّ هذه الظواهر اإلمالئية بدال، إالّ يف حالة  قراءة اهل .4
 ...ڤىئيئ

 الرسم ابالبتداء ابلكلمة يفهاء إّّنا هو ابعتبار الوقف؛ إعماال لقاعدة االعتداد إبدال التاء  .5
وصلها مبا بعدها...وإبدال اهلاء و والوقف عليها، فال يـَُعّد رسم التاءِّ هاًء بدال إالّ حالَة درجها 

الّ حالة رمسها على اتء إّّنا  هو من ابب اختالف األحرف واللغات ....فال يعدان بدال إ
 الف قراءهتا وهللا أعلم.خ

كثريا ما تتعلق ظاهرة البدل ابختالف أحرف القرآن وأوجه قراءاته، كنحو اإلبدال الواقع بني  .6
التاء واهلاء؛ بدليل أّن القراءة ختتلف ابختالف الرسم، فإذا كان الوقف على اهلاء ال جيوز فيه 

ان. ومثل ذلك يقال على رسم اهلمزة إالّ القراءة هبا، بينما الوقوف على التاء جيوز فيها الوجه
بصورة ختفيفها؛ فإّن ذلك متعلق بوجه قراءهتا، وهو خيتلف ابختالف رمسها سواء مطلقا أو يف 

 ...2حالة الوقف عليها

كثريا ما تتعلق ظاهرة البدل ابختالف املدارس اإلمالئية )الكتابية( يف زمن الصحابة رضي هللا  .7
لصحابة يف كتابتها، وقد رفعوا ذلك اخلالف لعثمان رضي هللا عنهم، فرسم التاء هاء، اختلف ا

                                                      
 ....267انظر: أضواء جديدة على الرسم العثماين مظاهر وأّناط ص 1
شام على اهلمز وفق ما يقتضيه مرسوم اإلمام؛ فإّن الوقف هلم على الكلمة نفسها خيتلف إذا اختلف املقصود هنا وقف محزة وه  2

 رمسها، كما يف حنو: )ضعفاء، وضعفاؤا( )علماء، وعلماؤا(...
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عنهم أمجعني، كما اختلفوا يف كلمات بني رسم مدها ألفا وبني رمسه ايء أو واوا أو حذفها 
أصال، كما اختلفوا يف رسم اهلمز بني رمسها ألفا على التحقيق واألصل، وبني رمسها على صورة 

 .1تحقيق والتخفيف معاختفيفها،  وبني رمسها على وجه ال
 

 املطب اخلامس: ظاهرة الزايدة
 ل من املصحفدراسة وتوجيه اختالف املصاحف يف ظاهرة الزايدة يف الربع األوّ 

ّول من املصحف، من حيث حناول يف هذا املطلب تتبع  اختالف املصاحف يف ظاهرة الزايدة، يف الربع األ
 بيان أصنافها، وتوجيهها...

 :إحصاء الظاهرة 
رج عن األصناف اآلتية ختيبدو أّن اختالف املصاحف يف ظاهرة الزايدة يف الربع األّول من املصحف مل 

 الذكر:
 ....[158: آل عمران] ىئاهللََلىإلا َيئزايدة األلف: يف حنو:    .1
َيئزايدة الياء يف حنو:  .2  [....67]األنعام  ىئنباي 
 ىئجا ئكميئ، [259]البقرة:  ىئمأي ةيئ  ىئ ے يئتردد الزايدة بني األلف والياء يف حنو:  .3

 [....87]البقرة  ىئجأي كميئ
 مل أرصد يف الربع األّول من املصحف اختالفا يف زايدة الواو... .4

 
 دراسة  الظاهرة وتوجيهها 

م أمجعني، قد تصرفوا  يف يف ظاهرة الزايدة كذلك يتأّكد لنا أن الكتبة من الصحابة رضي هللا عنه .1
 ها وأصوهلا...صوائت وزوائد الكلمات ال يف صوامت

قيل أكثر هذه الزايدات من بقااي الكتاابت العاربة )السامية( اليت اشتقت منها الكتابة العربية، واليت  .2
 2مل يستطع كلُّ الَكَتبة التخلص منها ّنائيا...

                                                      
 تقدمت اإلشارة إىل هذه األوجه، وإىل هذه املدارس اإلمالئية يف هذا الفصل. 1
، رسم املصحف، احلمد 177، احملكم ص 247ابن البناء املراكشي ص \سم العثماين عندينظر: فتحي بودفلة، توجيه ظواهر الر   2

345-346 
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م يف رسم اهلمزة حيث رمست كثريا ما تتعلق ظاهرة الزايدة ببيان وجه من أوجه القراءة، كنحو صنيعه .3
 لبيان وجه قراءهتا ابلتحقيق، ووجه قراءهتا ابلتخفيف....بصورتني 

 الزايدة أحياان تكون للداللة على معىن زائد... .4
  1 ... [47]الذاريات:  ىئ ۆئ يئكنحو اختالف املعىن، قيل ذلك يف حنو 
  :2زيدت الواو لبيان حركة اهلمزة... ىئ ڄ يئكنحو بيان حركة الصامت، يف مثل 
  :3 ىئاهللََلىإلا َيئكنحو بيان متام احلركة وإشباعها ال اختالسها يف مثل 
  :ينها وبني بقيل للتفريق    ىئ ے يئكنحو بيان الفرق بني بعض الكلمات يف مثل

 ....ىئيلكإيئ  قيل للتفريق بينها وبني ىئ ڄ يئ، ويف مثل ىئمنهيئ
 ف بعد الواو املتطرفة يف كنحو بيان ّناية الكلمة وانفصاهلا عّما بعدها، وذلك بزايدة األل

 ....ىئ ٻ يئ ىئ ڤ يئمثل: 
دليل أّن هذه املعاين قد ترك وأكثر هذه الدالالت الزائدة على أصل  الّلفظ، بياّنا ليس الزما؛ ب

الف يف كثري من وقع اخلالصحابة رضي هللا عنهم بياّنا يف أكثر املصحف الشريف؛ هلذا 
 ظواهر الزايدة....

 

 

 

 

 

                                                      
، دليل احلريان 293، فتحي بودفلة، توجيه ظواهر الرسم عند ابن البناء املراكشي ص91ابن البناء املراكشي،عنوان الدليل ص  1

162... 
 .177-176انظر احملكم )حتق: عزة حسن( ص  2
، وانظر: أبو العباس املهدوي، هجاء  249-248لة، توجيه ظواهر الرسم العثماين عند ابن البناء املراكشي ص فتحي بودف 3

 ...65مصاحف األمصار ص

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  الربع األّول من املصحفيفالفصل الثالث: دراسة إحصائية الختالف املصاحف العثمانية يف ظواهر الرسم العثماين 

 

269 

 

 املطلب السادس: ظاهرات الوصل والفصل
ع األّول من دراسة وتوجيه اختالف املصاحف يف ظاهريت الوصل والفصل يف الرب

 املصحف
 :إحصاء الظاهرتني 

رة مواضع، نذكرها فيما اختلفت املصاحف يف ظاهرِت الوصل والفصل يف الربع األّول من املصحف يف حوايل عش
 أيِت: 
 [93]البقرة:   ىئقلْبئسْمايئ  ىئ وئ وئ يئ 

 [115]البقرة:   ىئفأينْمايئ  ىئ ڳ يئ 

 [240 -234 ]البقرة: ىئ ڇ ڇ چ يئ،   ىئ ٿ ٿ يئ 

 [153]آل عمران:  ىئ ٴۇ ۈ يئ   ىئ ۆ يئ  

 [78]النساء:  ىئ ۈ يئ  ىئ ڄ ڦ يئ 

 [91]النساء:  ىئ وئ وئ يئ ىئ ڌ يئ 

 [165-145، األنعام: 48لمائدة: ]ا ىئ ڇ چ يئىئ ڦ يئ 

 

  : دراسة وتوجيه  الظاهرتني 

لَكَتبة، واملدارس الكتابية يف إّن أّول ما نوّجه به اختالف املصاحف يف ظاهرِت الوصل والفصل هو اختالف ا .1
 زمن الصحابة رضي هللا عنهم.

من أهم أسباب اختالف املصاحف يف ظاهرِت الوصل والفصل، كون حدود الكلمة وحقيقتها إمالئيا ختتلف  .2
عنها يف مطلق اللغة، أو يف النحو، أو علم األصوات، أو املعجمية،  أو العروض، وغريها من العلوم...، فقد 

معجميا متكونة من  [28]هود:  ىئ مئ يئتكون الكلمة واحدة يف اإلمالء، متعددة يف النحو، فكلمة 
مثاين كلمات، وحنوا من  سبع أو سّت كلمات، بينما هي يف اإلمالء كلمة واحدة...فهذا االختالف يف 

ضبط حدود الكلمة كان من أهم أسباب اختالف املصاحف يف ظاهرِت الوصل والفصل، فقد ينظر الكاتب 
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ني أصوهلا وزوائدها، ويالحظ اآلخر إىل أصول الكلمة، وقد ينظر آخر إىل لفظها، وقد يفرق اآلخر ب
 ...1لواحقها وسوابقها

من القواعد اإلمالئية املؤثرة يف اختالف املصاحف يف ظاهرِت الوصل والفصل، اختالف الَكَتبة يف اعتماد  .3
أصل الكلمة أو صوهتا عند كتابتها، فظاهرة اإلدغام مثال قد تُرسم على وجه اإلظهار بصورتني، وقد ترسم 

 2 إلدغام بصورة واحدة...على وجه ا
َتبة يف اعتماد اختالف الكَ  من القواعد اإلمالئية املؤثرة يف اختالف املصاحف يف ظاهرِت الوصل والفصل، .4

 كلمة واحدة متصلة ألنّه درج الكلمة أو الوقف عليها، عند كتابتها، فقد يرسم الكاتب كلمتني منفصلتني
 مها دون األخرى....منفصلتني ألنه اعتد ابلوقف على أحدااعتّد فيها بوصلهما، وقد يرمسهما آخر 

ومن القواعد اإلمالئية املؤثرة يف اختالف املصاحف يف ظاهرِت الوصل والفصل، طول الكلمة وقصرها، فقد  .5
كان الصحابة والَكَتبة األوائل يقدمون الفصل كّلما كانت الكلمات  طويلة كثرية املقاطع، ويرجحون الوصل 

  3الكلمات قصرية قليلة املقاطع. كّلما كانت
الختالف أحرف القرآن وأوجه قراءاته، راجعا وقد يكون اختالف املصاحف يف ظاهرِت الوصل والفصل  .6

قرأها انفع وابن عامر ويعقوب )آل ايسني( [  130]الصافات  (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)وذلك يف حنو: 
اهلمزة وإسكان الالم بعدها ووصلها ابلياء كلمة  بفتح اهلمزة واملّد وقطع الالم من الياء، وقرأ الباقون بكسر

 قال ابن اجلزري: "قد تكون الكلمتان منفصلتني على قراءة متصلتني على قراءة أخرى وذلك حنو: 4واحدة.

فإّنما  [48 الواقعة] [17 الصافات](  ۇ ۇ ۆ) [98 األعراف](  ڦ ڦ ڦ)
ويف مصادر الرسم ومراجعه  5على قراءة من سكن الواو منفصلتان...وعلى قراءة من فتح الواو متصلتان..."

 6أمثلة أخرى من هذا القبيل.

                                                      
وما بعدها عند  222وقد حتدثت عن هذه املسألة بتفصيل وإسهاب يف : توجيه ظواهر الرسم العثماين عند ابن البناء املراكشي ص 1

]المطففين:  ىئ ۉ ۉ ۅ يئة املتوسطة، ولعّل من الكلمات اليت توضح هذه املسألة اختالفهم يف وصل وفصل حديثي عن مسائل اهلمز 

 ....[3]ص:  ىئ ٹ ٹ ٹ ٿ يئوفي  [3

 374رسم املصحف ص،  344\1، ابن األنباري 341، الوسيلة ص35، البديع ص49، املهدوي ص460ملقنع ص: اينظر  2
 ...وما بعدها.

 ...374.... ورسم املصحف 351على الرسم العثماين ص : أضواء جديدةينظر   3
 .48-47، املتحف ص360\2النشر  4
 .158\2النشر  5
 .189، دليل احلريان ص341، الوسيلة ص159 -158-157\2النشر  6
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يؤدي إىل اختالف الكتبة   الوصل والفصل ال ختلو مجيعها من اجتهادظاهرات وهناك أوجه أخرى يعّلل هبا  .7
 فيها، من ذلك ما أيِت ذكره:

 ل على األصل والوصل على وجه االختصار والتخفيف، قال الكسائي: "كّل ما فصل على األصل، الفص
 1وكّل ما وصله فعلى االختصار واالستخفاف".

 .2الفصل لبيان جواز الوقف، والوصل لبيان منعه  

  واملقصود ابألصل هنا؛ أصل الكتابة القائمة على الفصل 3القطع مراعاة لألصل والوصل على اللفظ :
 بني الكلمات املختلفة، خبالف اللفظ الذي يصل بني خمتلف الكالم إالّ ما يوقف عليه. 

  ی ی )م اجلّر يف حنو: التنبيها على األصل أي انفصال الكلمة، وأّّنا زائدة دخيلة عليها، كما هو حال

 .[78]النساء  (ی

  4افتقار كّل من العامل واملعمول إىل اآلخر.تنبيها إىل 

 ؛ وذلك ألّن الفصل يطّرد يف األمساء 5الفصل لقوة جهة االمسية والفعلية، والوصل لقوة جهة احلرفية
 واألفعال، بينما الوصل يكثر يف احلروف.

  :6قّدروا الكالم: )فما ابل هؤالء(.( ی ی ی)الفصل على وجه تقدير حمذوف، ففي حنو 

 خاصة وأّن الرتكيب غالبا ما  7لى وجه معاملة الكلمتني معاملة الكلمة الواحدة حتقيقا أو تنزيال،الوصل ع
 عن معىن الكلمتني املنفصلتني. مستقالث معىن جديدا دِّ حيُ 

 فيوظف كّل وجه يف املعىن املناسب له. 8اختالف املعىن بني الوصل والفصل؛ 

                                                      
 .36البديع ص 1
 .45، املتحف ص650...، اجلعربي ص144\2، النشر 340-334\1ابن األنباري  2
 ...145\1، ابن األنباري 33، البديع ص459املقنع ص 3
، وإذا كان االصطالح النحوي مل يفكر . وأكثر ما ينطبق هذا التوجيه على حنو: )ممّا، ممّن، عّمن، عّما...(670-660اجلعربي ص 4

 فيه الصحابة رضي هللا عنهم، فإن مفهومه الذي مؤّداه تعلق الكالم بعضه ببعض واتصال وجه الكالم وجهته كان معلوما معروفا
 عندهم، ومثل ذلك يقال يف التوجيهات املوالية.

 .685-682اجلعربي ص 5
 .482نسب هذا القول للفراء. هامش املقنع ص 6
، دليل احلريان 147\2، النشر 689، اجلعربي ص333، الوسيلة ص566\3، خمتصر التبيني 337-334\1ابن اإلنباري  7

 .51، املتحف ص192-182ص
...، اإلعجاز 187، دليل احلريان ص693، اجلعربي ص200\2، خمتصر التبيني 32-29 -28-27-25-24البديع ص 8

 .50البياين للرسم العثماين ص
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  1جهة املخارج والصفات.وجه الوصل مناسبة احلروف لبعضها البعض من 

 .2الكتابة على لفظ اململي وصال وفصال؛ فإذا وصل اململي وصل الكاتب وإذا وقف اململي فصل الكاتب 
 .3تقوية الكلمات قليلة احلروف بوصلها بغريها 

 :فاألئمة  اوي:قال السخ[ 82]القصص  (ۉ) ترّدد الكاتب يف أصل الكلمة، وذلك يف حنو"
 ما قال الشاعر: كجممعون على أنّه كتب كلمة واحدة؛ ألنّه حيتمل أن تكون الكلمة األوىل )ويك(  

 أاَل َوْيَك املسرُة ال تدوُم.  

 وحيتمل أن تكون )َوْي( كما قال:

 ـَبْب ومْن يـَْفَتقِّْر  يعْش َعْيَش ُضرِّ   َوْي كأْن من يُكْن لُه َنَشُب حُيْـ
 4ن جيمعهما، فكتب الكلمتني كلمة واحدة، ليبقى هذا االحتمال."وال ميكن الكاتب أ

 .5التنبيه على جواز الوجهني الوصل والفصل، وعلى أّن األسلوبني كاان مستعملني يف عصرهم 

  ەئ وئ ) حنو: ، وذلك يف6 يف توجيه رسم هذه األحرف أنّه ال وجود للفصل والقطع أصالً  ذكر بعضهم

األحرف ال فرق بينها وبني   فهذه[ 3]املطففني (ۅ ۅ ۉ ۉ)[ 16]غافر (وئ ۇئ

ومثل [ 89]النساء (گ گ گ ڳ ڳ)و[251]البقرة (  ڻ)

 [50]يونس  (ى)يف [  و 132]األعراف  (ڤ)ذلك يقال يف  
 
 
 
 

                                                      
 .689اجلعربي ص 1
 .482،  ونسب هذا التوجيه ملكي يف هامش املقنع ص49املهدوي ص 2
لئك ينسبونه للكتاابت القدمية . والفرق بني هذا التوجيه وأصحاب التوجيه التارخيي أّن أو 675-661-655-660اجلعربي ص 3

 والكتابة العربية األوىل.
 .349الوسيلة ص 4
 .187، دليل احلريان ص696اجلعربي ص 5
 .194، دليل احلريان ص160\2النشر  6
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 املطلب السابع: اختالف مصاحف األمصار
ملوزع على مصاحف اختالف املصاحف فيما ال حيتمله الرسم الواحد وا دراسة وتوجيه

 األمصار   
 :إحصاء اخلُْلف 

ف يف حوايل أحد عشرة اختلفت  مصاحف األمصار  فيما ال حيتمله الرسم الواحد يف الربع األّول من املصح
 مواضعا، نذكرها فيما أيِت: 

 [116]البقرة:  ىئ ۀ ڻ يئىئ ے ھ يئ  

 ىيئ ىئ ہ يئ ْوص َ
َ
 [132]البقرة:  ىئَوأ

 يئ ىئ ٻ يئ [133]آل عمران:  ىئ 

 يئ   ىئ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ يئ    ىئ  

 [184ن: ]آل عمرا ىئ    يئ

 [36النساء: ]ۇئىئ يئوئ  يئڻىئ   

 [ 171النساء ] ىئ ۈۈ يئ   ىئ ڦڦ يئ 

 [  53المائدة ]      ىئ ژ يئىئ ڦ يئ 

 [54المائدة: ]ىئ ڳ ں يئ    ىئ ں ں يئ  

 [32األنعام: ]ىئ ھ يئ   ىئ ہ يئ 

 [63األنعام: ]ىئ ک يئ   ىئ گ يئ 

 [137األنعام: ]ىئ ۇۇ يئ    ىئ ې يئ 

 
  :توجيه اخللف ودراسته 
القرآن أحرف الف على عكس ابقي أوجه اختالف املصاحف فإّن مجيع مواضع هذا الصنف متعلقة ابخت .1

 وأوجه قراءاته.
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هذا النوع من اخلالف دليل على أّن الصحابة قصدوا يف املصاحف مجع أكثر من حرف، على خالف من  .2
 يرى أّن الصحابة كتبوا املصاحف على حرف واحد.

ف الرسم دون املعىن يف الغالب ملعىن، خبالف غريها من أوجه اخلالف اليت قد خيتلمجيع هذه األوجه خمتلفة ا .3
 األعّم.

 مجيع هذه األوجه منسوبة ملصاحف بعينها، وتفصيل ذلك يف هذا اجلدول: .4
 

 غريها الكويف الشامي البصري املكي املدين اإلمام اآلية الرقم
البقرة  1

116 
 ۀ ڻ يئ خلف خلف خلف

 ىئ
 ھ يئ

 ىئ ے
 ڻ يئ

 ىئ ۀ

 

البقرة  2
132 

ىيئ خلف ْوص َ
َ
ىيئ ىئَوأ ْوص َ

َ
ىيئ ىئ ہ يئ ىئَوأ ْوص َ

َ
  ىئ ہ يئ ىئَوأ

آل  3
عمران 
133 

يئٻ

 ىئ

 يئٻىئ
 خبلف

 ىئيئ ىئيئ

 خبلف

 ىئيئ يئٻىئ

 خبلف

 

آل  4
عمران 
184 

 ڳ يئ

 ڱ

 ڱ

    ىئ ڱ ڱ

 ڳ يئ

 ڱ

 ڱ

    ىئ ڱ ڱ

 ڳ يئ

 ڱ

 ڱ

    ىئ ڱ ڱ

 ڳ يئ

 ڱ

 ڱ

    ىئ ڱ ڱ

 يئ

  

 ىئ  

 يئ

 

 

 ىئ 

 ڳ يئ

 ڱ

 ڱ

    ىئ ڱ ڱ

املصحف 
احلمصي. 
والشامي 

الذي ينقل 
عنه 

السخاوي 
ابلباء يف 

 احلرفني
النساء  5

36 
 ۇئىئ يئوئ يئڻىئ يئڻىئ يئڻىئ يئڻىئ يئڻىئ

 ابخللف
 

النساء  6
171 

 ڦڦ يئ

 ىئ

 ڦڦ يئ

 ىئ

 ۈۈ يئ

 ىئ

 ڦڦ يئ

 ىئ

 ڦڦ يئ ىئ ڦڦ يئ

 ىئ

 

املائدة  7
53 

        ىئ ژ يئ ىئ ڦ يئ       ىئ ژ يئ ىئ ڦ يئ ىئ ڦ يئ       ىئ ژ يئ
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املائدة  8
54 

 ڳىئ ںيئ
 خبلف

  ںىئ يئں ڳىئ ںيئ ںىئ يئں ںىئ يئں ڳىئ ںيئ

األنعام  9
32 

  ىئ ہ يئ ىئ ھ يئ ىئ ہ يئ ىئ ہ يئ ىئ ہ يئ ىئ ہ يئ

األنعام  10
63 

 کىئ يئ

 خبلف
  ىئ ک يئ ىئ گ يئ ىئ ک يئ ىئ گ يئ ىئ گ يئ

األنعام  11
137 

يئې

 خبلف ىئ
 يئېىئ

 خبلف
 يئېىئ

 خبلف
 يئېىئ

 
 يئېىئ يئۇۇىئ
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 اخلامتة:
يف اختالفاهتا، فنَعدِّدها ونرتبها  املصاحف العثمانية، نبحثبعد هذه اجلولة العلمية وهذه الصولة املعرفية مع 

 بعض أوجهها...نتوقف للنظر فيما وننسبها إىل أصوهلا ونرّدها إىل مصادرها مثّ بعد ذلك حنّللها ونوجهها ونرجح بني
 توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج علمية، وما تقّدمه من توصيات معرفية...

 النتائج: 

 النتائج فلعّل أمّهها ما أيِت ذكره:فأّما 

 أّوال ما تعّلق مبصطلح اختالف املصاحف ومفهومه

  كثريون ممّن حيصر كما يظّن ال  -إّن اختالف املصاحف العثمانية ليس حمصورا يف نيِّّفٍّ أربعني موضعا
رف، بل هو أوسع لقراءات واألحاختالفها فيما ُوزِّع بني مصاحف األمصار ممّا ال حيتمله الرسم الواحد من ا

 من ذلك وأكثر.
 ثماين كان مفهومه أوسع ممّا إّن مصطلح اختالف املصاحف عند املتقدمني، روادِّ التصنيف يف علم الرسم الع

اصرين، لقد كان يشمل اختالف اسُتحدث فيما بعد عند املتأخرين، أو ما هو عليه اليوم عند احملدثني واملع
 ، واختالفها عن غريها ...هجائها، واختالفها ابعتبار األمصار

 ؛ لعدم اندراجها يف غاية بعض أنواع وأقسام اختالف املصاحف تُرِّكت لعلوم أخرى كعلوم القرآن واحلديث
 ابة رضي هللا عنهم. علم الرسم وأهدافه، مثل اختالف املصاحف العثمانية مع غريها من مصاحف الصح

  ها  مبسميات أخرى  ُاصطلِّح علي -عن لفظهااختالف رمسها ك-بعض أنواع وأقسام اختالف املصاحف
 كهجاء املصاحف، وظواهر الرسم وقواعده وحنو ذلك...  

  ؛ ألنّه -ع الرسم اإلمالئيكاختالفها م  -بعض أنواع وأقسام اختالف املصاحف ال ينبغي أن يُلَتفُت إليها
 نوع من حتكيم الفرع يف األصل، وألنّه غري مـُحدَّد وال منضبط...

 زَِّع فيها ممّا ال حيتمله اصطالح اختالف املصاحف ينصرف إىل اختالف مصاحف األمصار فيما وُ  إذا أطلِّق
 الرسم الواحد من األحرف والقراءات.

 اثنيا: ما يتعلق بتوجيه ظاهرة اختالف املصاحف

 .إّن من أسباب اختالف املصاحف تعّدد أصوهلا اليت استنبطت واشتقت منها 
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 صرين من علماء الشرق والغرب، بل من الكتابة النبطية حصرا كما يزعمه أكثر املعا الكتابة العربية مل تستنبط
هذه الكتابة متعددة، وأّّنا مستوحاة  إّن الناظر يف رسم املصاحف العثمانية واملتتبع لظواهرها يتأّكد أّن موارد

واألنبار يف الشمال الشرقي رية من جهات عّدة الكتابة اليمنية يف جنوب اجلزيرة، الكتابة السراينية من احل
تاابت أهل الكتاب )اليهود للجزيرة، الكتابة النبطية  من بالد األنباط والشام يف مشال اجلزيرة، من ك

 والنصارى( يف جتمعاهتم بوسط اجلزيرة وجنوهبا...
 .إّن من أسباب اختالف املصاحف تعّدد كتبتها 
  العربية .من أسباب اختالف املصاحف تعدد املدارس اإلمالئية 
 الف املصاحف.لقد كان ملنهج اإلمالء كلمة كلمة دوره يف بروز ظواهر الرسم العثماين واخت 
 السبعة، على خالف من  أثبتت األطروحة أّن املصاحف العثمانية ُكتبت أبكثر من حرف من أحرف القرآن

 يرى أّن اقتصرت على حرف واحد...
 حرف القرآن الكرمي.إّن بعض اختالفات املصاحف متعلقة ابختالف أ 
  ّعددها أكثر من سبعة، وأّّنا  من أهّم أسباب اختالف املصاحف العثمانية تعّددها، وقد أثبتت األطروحة أن

 غري حمصورة يف كربايت األمصار واحلواضر اإلسالمية...
 وقد  كانت اليوم يف الشواذ  بعض ظواهر الرسم العثماين وأوجه اختالف املصاحف هلا عالقة بقراءات نعّدها

 يف الزمن األّول معدودة يف القراءات الصحيحة...
  بعض اختالفات املصاحف راجعة اختالف النقلة والرواة عنها 
 ملصحف مصره. بعض اختالفات املصاحف راجعة ملخالفة القارئ 
 م من بعضها البعض.من أهم أسباب اختالف املصاحف تطورها وتداخلها من خالل استعارة ظواهر الرس 
 إلثبات ظواهر الرسم. من اختالف املصاحف وكثرة رواايهتا اعتماد بعض املصنفني القراءة كمصدر زاد 
 .من أسباب اختالف املصاحف اعتماد القياس مصدرا إلثبات ظواهر الرسم 
 را إلثبات ظواهر من أسباب اختالف املصاحف اعتماد مفهوم سكوت األئمة عن حرف دون نظائره مصد

 الرسم.
 ر الرسم. من أسباب اختالف املصاحف اعتماد مكاشفة املصاحف العتيقة كمصر إلثبات ظواه 

 اثلثا: ما يتعلق إبحصاء ظاهرة اختالف املصاحف

 وحذف األلف أيِت يف أكثر الظواهر اليت اختلفت فيها املصاحف هي ظاهرة احلذف مث الزايدة فالبدل ،
 املرتبة األوىل...

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .........................اخلامتة.......................................................................

 

279 

 

 فكرهم فشمل الكالم رة احلذف، بكون احلذف كان منهجا يف أعراف العرب و وّجهت األطروحة كثرة ظاه
ا: كون الكتاابت العاربة كانت واألشعار واحلكم واألمثال والكتابة...  وّجهت كثرة حذف األلف أبوجه أمّهه

أصال يف لطويلة مل يكون موجودا خالية من الصوائت وال تكاد ترسم شيئا منها إالّ غَبا، وبكون رمز الفتحة ا
ل يف البيئة احلجازية، وبكون رسم الكتابة العربية وأّن استعماهلا قد اضطرهم إىل استعارة رمز اهلمزة املعطّ 

رضي هللا عنهم يف الكتابة  األلف   يؤدي إىل كثرة الوحدات الكتابية والظاهر من استقراء منهج الصحابة
 ابية قدر اإلمكان...أّّنم كانوا يطلبون ويقصدون التقليل من الوحدات الكت

 ألفعال، ويف حشوها أكثر من أكثر ما يقع اختالف املصاحف يف ظواهر الرسم يقع يف األمساء أكثر منه يف ا
 أّوهلا وآخرها...ويقع يف البنيات الطويلة أكثر منه يف القصرية...

 ثر أحواهلا للقياس، ع يف أكووّجهت األطروحة كثرة اخللف يف األمساء دون األفعال؛ أّن هذه األخرية ختض
تاج إىل جهد كبري، خبالف الصيغ والصيغ القياسية ينضبط رمسها يف الغالب األعم ويتوّحد؛ ألّن قراءهتا ال حت

 السماعية اليت يكثر فيها اخلالف وحتتاج إىل بيان أكثر...
  ر وأكثر...ما ألمساء أظهامراعاة الصحابة رضي هللا عنهم يف احلذف طول الكلمات وقَِّصرها، والطول يف

 جيعل احلذف فيه أرجح .
  احد يف آخرها، وتوجيه و أكثر ما وقع حذف األلف يف حشو  الكلمات ومل يقع يف أّوهلا، ووقع يف موضع

إالّ قليال يف أطراف الكلمات،  ذلك أّن الكتاابت العاربة مل تستعمل رمز األلف للداللة على الصائت الطويل
والذين توسعوا يف استعماله يف  ز، أما يف وسطها فال نكاد جنده يف كتاابهتمواستعملتها يف أوهلا كرمز للهم

لظاهرة مدعاة لالختالف حشو الكلمات هم الصحابة رضي هللا عنهم يف املصاحف العثمانية، وجّدة هذه ا
 فيها...

 ..أكثر اختالفات املصاحف هي اليت ال تنسب ملصحف من مصاحف األمصار بعينه 
 نها، وتطورها أكثر من غريها هي أكثر ما ورد عنها اخللف بسبب تعددها، وكثرة الرواة ع املصاحف العراقية

 بسبب تداخلها فيما بينها ...
 احف اجلماهرية، وذلك أكثر املصاحف املطبوعة اختالفا عن غريها هي املصاحف الليبية املوسومة مبص

 رواايته...ارات الداين و بسبب تبنيها منهجية مغايرة لغريها من حيث اقتصارها على اختي
  اح...جنأكثر رواايت اختالف املصاحف نقلها الشيخان أبو عمرو الداين وأبو داود بن 
 بني رواايت الشيخني أو بيان حكم  بيَّنت الدراسة أمهية الرواايت املنسوبة لغري الشيخني، ودورها يف الرتجيح

 املسكوت عنه...
  سم العثماين وبيان اختالف املصاحف العثمانية...تعترب املكاشفة من أهم موارد ظواهر الر 
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 فيمكن استعماهلا يف  املكاشفة عن املصاحف األئمة تثبت احلكم، أما املكاشفة عن املصاحف العتيقة
 االختيارات والرتجيح، لكّنها ال تثبت حكما ...

 .من أكثر علماء الرسم اهتماما ابملكاشفة أبو عمرو الداين والسخاوي 
 يه...س يف علم الرسم العثماين وإعماله يف االختيار والرتجيح والتوجأمهية القيا 
 لعثماين أو أكثر من أكدت عملية اإلحصاء كون مسائل اهلمز دميعها مندرجة يف إحدى ظواهر الرسم ا

 حذف أو بدل أو زايدة أو اختالف املصاحف، فال وجه لعدها ظاهرة منفردة...
  ول دون الثاين، وتفريقهم بني الصوائت والصوامت، فتصرفوا يف النوع األتفريق الصحابة رضي هللا عنهم بني

 أصول الكلمات وزوائدها فتصرفوا يف الزوائد دون األصول....
 .كثريا ما تتعلق ظاهرة الزايدة ابلداللة على ظاهرة صوتية أو فائدة داللية.. 

 ن املصحفع األّول موتتبعها يف الرب ظاهرة اختالف املصاحف بَتعداد : ما يتعلق رابعا

 ...سّهلت األطروحة الوصول ملواضع اختالف املصاحف 
  قد تبنّي الراجح يف مّكنت األطروحة جلان تصحيح املصاحف من الوقوف على الكلمات املختلف فيها و

 رمسها..
 األمصار... فّصلت األطروحة يف بيان وجه رسم هذه الكلمات املختلف فيها يف خمتلف مصاحف 

 التوصيات:

 أّما التوصيات اليت تقّدمها األطروحة فيمكننا حصرها وبياّنا فيما أيِت: 

 ....مواصلة تَعداد مواضع اختالف املصاحف العثمانية يف ابقي املصحف الشريف 
 ...حماولة بيان الراجح يف رسم هذه املواضع املختلف فيها 
 ...البحث يف توجيه هذه املواضع من حيث داللتها وأحكامها 
  رتجح من اختالفاهتا...اختالف املصاحف املطبوعة وبيان ما يصح من اختالفها وما ال يصح وما يتتبع 

  وصلِّّ اللهم على حممد وآله وصحبه ومن اتّبع هديه وسّلم تسليما .
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 املصادر واملراجعفهرس  
 

 الكتب املطبوعة واملخطوطة:

 ( 1349إبراهيم بن أمحد بن سليمان أبو إسحاق املارغين التونسي املالكي)ليل احلريان على مورد د ،هـ
 )النسخة اإللكرتونية(.  القاهرة، دار احلديث، الظمآن

 ( 1349إبراهيم بن أمحد بن سليمان أبو إسحاق املارغين التونسي املالكي)ليل احلريان على مورد د ،هـ
 .م1995هـ 1415دار الكتب العلمية بريوت الطبعة األوىل ، الظمآن

 النكت اجلياد »سماة حلديث املموسوعة املعلمي اليماين وأثره يف علم ا، إبراهيم بن سعيد أبو أنس الصبيحي
دار طيبة للنشر والتوزيع، ، «يمايناملنتخبة من كالم شيخ النقاد ذهيب العصر العالمة عبد الرمحن بن حيي املعلمي ال

 .م 2010 -هـ  1431الطبعة األوىل، ، الرايض
 (  مجيلة أرابب املراصد يف ش732إبراهيم بن عمر برهان الدين  اجلعربي ،)صائد ،رح عقيلة أتراب القهـ 

 م.2017 هـ1438حممد إلياس حممد أنوار، طباعة جامعة طيبة املدينة الطبعة األوىل حتقيق: 
 االغتباط  ،هـ(841العجمي ) إبراهيم بن حممد برهان الدين احلليب أبو الوفا الطرابلسي الشافعي سبط ابن

الطبعة األوىل، ، القاهرة، ديثار احلد، عالء الدين علي رضا، ومسى حتقيقه، حتقيق: مبن رمي من الرواة ابالختالط
 .م1988

  ْْيُم بُن حُمَمَّدِّ بنِّ اأَلْزَهرِّ بنِّ َأمْحََد تَقِّيُّ الدِّي ُّ إِّبـْرَاهِّ َبلِّيُّ )نِّ، أَبُو إِّْسَحاَق العِّرَاقِّيُّ، الصَّرِّْيفِّْيينِّ ، هـ(641، احلَنـْ
، بريوت، النشر التوزيعللطباعة و  دار الفكر، خالد حيدر، حتقيق: املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور

 .هـ 1414
 هـ(841سبط ابن العجمي ) إبراهيم بن حممد بن خليل برهان الدين احلليب أبو الوفا الطرابلسي الشافعي ،

 1986 -هـ  1406بعة االوىل الط، بريوت، دار الكتب العلمية، حيىي شفيق حسن، حتقيق: التبيني ألمساء املدلسني
 .م
 رون اخلمسة األوىل للهجرة،دراسة يف تطور الكتاابت الكوفية على األحجار يف مصر يف الق ،إبراهيم مجعة 

 دار الفكر القاهرة ابالشرتاك مع جامعة بغداد. )د ت(.
 ( 442ابن معاذ اجلهين األندلسي)عثمان رضي هللا عنه ،  كتاب البديع يف معرفة ما رسم يف مصحف   ،هـ

 .حتقيق غامن قدوري احلمد . دار عمار عمان األردن  )د ت(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الفهارس.............................................................

 

285 

  

  ُِّد ْبُن َخَلفِّ ْبنِّ َحيَّاَن ْبن َلقَّب بِـّ"وَكِّيع" ) َصَدَقةَ  أَبُو َبْكرٍّ حُمَمَّ
ُ
ّ البَـْغَدادِّّي، امل ، أخبار القضاة ،هـ(306الضَّيبِّّ

)صورهتا ، م1947هـ=1366الطبعة األوىل، القاهرة،  املكتبة التجارية الكربى،، بد العزيز مصطفى املراغيعحتقيق: 
 الرايض( -عامل الكتب، بريوت، ومكتبة املدائن 

 هـ1408الدار السودانية اخلرطوم الطبعة األوىل  –دار اجليل بريوت ، اختالف بني القراءات ،أمحد البيلي 
 م.1988

 هـ 1422لطبعة األوىل ا، دار الكتب العلمية، بريوت، البلدان، هـ(292ق اليعقويب )بعد أمحد بن إسحا. 
 ( 1315أمحد بن خالد بن شهاب الدين أبو العباس الناصري الدرعي اجلعفري السالوي)االستقصا  ،هـ

 )د ت( البيضاءدار ال، دار الكتاب، حممد الناصريو جعفر الناصري ، حتقيق:  ألخبار دول املغرب األقصى
 ( 303أمحد بن شعيب بن علي أبو عبد الرمحن اخلراساين، النسائي)حسن عبد ، حتقيق: كربىالسنن ال، هـ

 .م 2001 -هـ  1421الطبعة األوىل ، بريوت، مؤسسة الرسالة، املنعم شليب
 ( 303أمحد بن شعيب بن علي أبو عبد الرمحن اخلراساين، النسائي)الشريف  ، حتقيق:لسنيذكر املد ،هـ

 .هـ 1423الطبعة األوىل ، مكة املكرمة، دار عامل الفوائد، حامت بن عارف العوين
 ( 303أمحد بن شعيب بن علي أبو عبد الرمحن اخلراساين، النسائي)يخ أيب عبد الرمحن أمحد مسية مشا، هـ

دار ، بن عارف العوينمت الشريف حا، حتقيق: بن شعيب بن علي النسائي وذكر املدلسني )وغري ذلك من الفوائد(
 . هـ1423الطبعة األوىل ، مكة املكرمة، عامل الفوائد

 ( 728أمحد بن عبد احلليم بن تيمية تقي الدين أبو العباس احلراين)عبد الرمحن ، حتقيق: الفتاوى جمموع ،هـ
 السعوديةلكة العربية جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، املم، بن حممد بن قاسم

  هـ(826لدين، ابن العراقي )اأمحد بن عبد الرحيم بن احلسني الكردي الرازايين مث املصري، أبو زرعة ويل، 
 . م1995هـ، 1415ألوىل الطبعة ا، دار الوفاء، رفعت فوزي عبد املطلب، انفذ حسني محاد ، حتقيق: املدلسني

 ( 430أمحد بن عبد هللا بن أمحد أبو نعيم األصبهاين)سيد  (، حتقيق: ر أصبهانأخبا) اتريخ أصبهان، هـ
 .م1990-هـ 1410الطبعة األوىل ، بريوت، دار الكتب العلمية، كسروي حسن

 ( 430أمحد بن عبد هللا بن أمحد أبو نعيم األصبهاين)يق: عادل بن يوسف العزازيق، حتمعرفة الصحابة، هـ ،
 .م 1998 -هـ  1419الطبعة األوىل ، دار الوطن للنشر، الرايض

 ( 852أمحد بن علي أبو الفضل بن حجر العسقالين)تب املوصوفني ابلتدليستعريف اهل التقديس مبرا، هـ ،
 م.1983 - 1403الطبعة األوىل ، عمان، مكتبة املنار، عاصم بن عبدهللا القريوِتحتقيق: 

 ( 307أمحد بن علي بن املُثىن أبو يعلى التميمي، املوصلي)حسني سليم أسديق: ، حتقىمسند أيب يعل، هـ ،
 م.1984 - 1404الطبعة األوىل ، دمشق، دار املأمون للرتاث

  حتقيق: ُسكينة ،  الرسمتلخيص املتشابه يف، هـ(463أبو بكر اخلطيب البغدادي ) أمحد بن علي بن اثبت
 .م 1985الطبعة األوىل ، طالس للدراسات والرتمجة والنشر، دمشق، الشهايب
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 حتقيق: ريخ بغدادات، هـ(463أمحد بن مهدي أبو بكر اخلطيب البغدادي ) أمحد بن علي بن اثبت بن ،
 .م 2002 -هـ 1422الطبعة األوىل ، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، بشار عواد معروف

 ( 852أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر أبو الفضل العسقالين)عبد ، حتقيق: يزانلسان امل، هـ
 .م 2002الطبعة األوىل، ، ئر اإلسالميةدار البشا، الفتاح أبو غدة

 ( هدوي
َ
. حامت صاحل الضامن. حتقيق: د، هجاء مصاحف األمصار ،هـ(440أمحد بن عّمار أبو العباس امل

 هـ. 1430دار ابن اجلوزي السعودية. الطبعة األوىل 
 ( 395أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني)حتقيق: زهري عبد ، بن فارسالجممل اللغة  ،هـ

 .م 1986 -هـ  1406الطبعة الثانية ، بريوت، مؤسسة الرسالة، احملسن سلطان
 ( 395أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني)عبد السالم ، حتقيق: اللغة معجم مقاييس ،هـ

 م.1979 -هـ 1399عام النشر ، دار الفكر، حممد هارون
  حتقيق بولس برونله ، مدوداملقصور وامل ،هـ(232املعروف اببن والد التميمي ) العباسأبو أمحد بن حممد

 م .1900طبعة ليدن 
 وفيات األعيان ، هـ(681) أمحد بن حممد بن إبراهيم أبو العباس مشس الدين ابن خلكان الربمكي اإلربلي

م واستمر الطبع والتحقيق 1900ام من ع، طُبَِّع ابتداء بريوت، دار صادر،  إحسان عباس، حتقيق: وأنباء أبناء الزمان
 م.1994إىل 
  داية واإلرشاد يف معرفة ، اهل(هـ398)أمحد بن حممد بن احلسني بن احلسن، أبو نصر البخاري الكالابذي

 هـ1407ىل، أهل الثقة والسداد،  حتقيق: عبد هللا الليثي، دار املعرفة، بريوت، الطبعة األو 
  داية واإلرشاد يف معرفة اهل، هـ(398احلسن، أبو نصر البخاري الكالابذي )أمحد بن حممد بن احلسني بن

 هـ.1407، الطبعة األوىل، بريوت، دار املعرفة، عبد هللا الليثي، حتقيق: أهل الثقة والسداد
 ( 398أمحد بن حممد بن احلسني بن احلسن، أبو نصر البخاري الكالابذي)داية واإلرشاد يف معرفة اهل، هـ

 هـ.1407 ألوىلاالطبعة ، بريوت، دار املعرفة، عبد هللا الليثي، حتقيق: ة والسدادأهل الثق
 ( مسند اإلمام أمحد بن241أمحد بن حممد بن حنبل أبو عبد هللا الشيباين )شعيب ، حتقيق: حنبل هـ

 .م 2001 -هـ  1421الطبعة األوىل ، بريوت، مؤسسة الرسالة، األرنؤوط وآخرون
  ،ة يف القراءات وأشهر الُقرّاءمعجم القراءات القرآنية، مع مقدم، عبد العال سامل مكّرمو أمحد خمتار عمر، 

 م.1988هـ 1408مطبوعات جامعة الكويت الطبعة الثانية 
 ( 393إمساعيل بن محاد أبو نصر اجلوهري الفارايب)أمحد ، حتقيق: اح العربيةالصحاح اتج اللغة وصح ،هـ

 .م 1987 - هـ 1407الطبعة الرابعة ، بريوت، مالينيدار العلم لل، عبد الغفور عطار
 ( 774إمساعيل بن عمر بن كثري أبو الفداء القرشي البصري مث الدمشقي)قيق: ، حتات الشافعينيطبق، هـ

 .م 1993 -هـ  1413، مكتبة الثقافة الدينية، حممد زينهم حممد عزبو أمحد عمر هاشم،  
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 دار الفكر، بداية والنهايةال،  هـ(774قرشي البصري مث الدمشقي )إمساعيل بن عمر بن كثري أبو الفداء ال ،
 .م 1986 -هـ  1407بريوت، 

 ( 774إمساعيل بن عمر بن كثري أبو الفداء القرشي البصري مث الدمشقي)ْكميل يف اجلَرْح والتـَّْعدِّيل التَّ  ،هـ
مركز النعمان للبحوث والدراسات ، عمانسامل آل ن شادي بن حممد بن، حتقيق: وَمْعرِّفة الثَِّّقات والضُّعفاء واجمَلاهِّيل

 .م 2011 -هـ  1432الطبعة األوىل ، اإلسالمية وحتقيق الرتاث والرتمجة، اليمن
 لقاسم، امللقب بقوام السنة إمساعيل بن حممد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي األصبهاين، أبو ا
دار ، ن فرحات بن أمحدبحتقيق: كرم بن حلمي ، حممد األصبهاينسري السلف الصاحلني إلمساعيل بن ، هـ(535)

 )د ت(. الراية للنشر والتوزيع، الرايض
 ( هـ929بركات بن أمحد بن حممد اخلطيب، أبو الربكات، زين الدين ابن الكيال)،  الكواكب النريات يف

 .م1981لطبعة األوىل ا، ريوتب، دار املأمون، عبد القيوم عبد رب النيب، حتقيق: معرفة من الرواة الثقات
 ( 1429بكر بن عبد هللا أبو زيد)هـ  1407لطبعة األوىل ا، دار الرشد، الرايض، طبقات النسابني ،  هـ- 

 .م 1987
 ( 1429بكر بن عبد هللا أبو زيد)هـ  1407طبعة األوىل ال، دار الرشد، الرايض، طبقات النسابني ،هـ- 

 .م 1987
 القاهرة ،الشيخ مكتبة أوالد ختالف بني املصاحف العثمانية ابلزايدة والنقص،اال ،توفيق بن أمحد العبقري ،

 م.2002هـ 1423الطبعة األوىل 
 لي ع-محد عبد املوجودأحتقيق: عادل ، الكامل يف ضعفاء الرجال، هـ(365جلرجاين أبو أمحد بن عدي )ا

 .م1997هـ1418الطبعة األوىل ، بريوت، الكتب العلمية، حممد معوض
 ( 646مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف القفطي)حممد أبو ، حتقيق: ه النحاةإنباه الرواة على أنبا، هـ

 م.1982 -هـ  1406عة األوىل الطب، بريوت، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية، دار الفكر العريب، الفضل إبراهيم
 ( 1408جواد علي)هـ/ 1422الرابعة  الطبعة، الساقيدار ، املفصل ىف اتريخ العرب قبل اإلسالم،هـ

 .م2001
  يص يف مَ ، هـ(395احلسن بن عبد هللا بن سهل أبو هالل العسكري )حنو ، حتقيق: عرَفةِّ أمسَاءِّ األشياءالتَّلخِّ

 .م 1996الطبعة الثانية ، دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر، دمشق، عزة حسن
 ( 395حنو احلسن بن عبد هللا بن سهل أبو هالل العسكري)حممد إبراهيم سليمقيق: حت، الفروق اللغوية ،هـ ،

 ، )د ت(.دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة
 ( 246حفصٍّ بن عمر أبو عمر الدُّوري)حتقيق ودراسة: ، يه وسلمجزء فيه قراءات النيب صلى هللا عل ،هـ

كمْت َبشري ايسني. مكتبة الدار املدينة املنورة الطبعة األ  م.1988هـ 1408وىل حِّ
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 ( 170اخلليل بن أمحد أبو عبد الرمحن الفراهيدي البصري)د مهدي املخزومي، د ، حتقيق: كتاب العني،  هـ
 )د ت(. دار ومكتبة اهلالل، إبراهيم السامرائي

 ( 1396خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي)دار العلم ، عالماأل، هـ
 .م 2002اير / مايو أ -الطبعة اخلامسة عشر ، بريوت، للماليني

 ( 496سليمان بن جناح بن أيب القاسم أبو داود األموي ابلوالء، األندلسي)خمتصر التبيني هلجاء التنزيل، هـ ،
 .م 2002 -هـ  1423، املدينة املنورة، جممع امللك فهدحتقيق أمحد شرشال، 

 إلمتاع جبمع مؤلفات ضمن سلسة ا) ، بني، على حممد الضّباعمسري الطالبني يف رسم وضبط الكتاب امل
 .الّضّباع.  مطبوعات وزارة األوقاف الكويتية  )د ت( اجلزء الثالث 

 محد حنفي، أعبد احلميد  طباعة ونشر: ، مسري الطالبني يف رسم وضبط الكتاب املبني، على حممد الضّباع
 اختالف املصاحف[القاهرة، الطبعة األوىل )د ت( ]مبحث أصول 

 موسوعة أقوال اإلمام إعداد(، )مجع و  حممود حممد خليل، و أمحد عبد الرزاق عيد، و السيد أبو املعاطي النوري
 .م1997/  هـ 1417الطبعة األوىل ، بريوت، عامل الكتب، أمحد بن حنبل يف رجال احلديث وعلله

 ( 1946شكيب أرسالن األمري)ملحق بتاريخ ابن تعليقات شكيب أرسالن على اتريخ ابن خلدون ]  ،م
 .م 1936هـ 1355املكتبة التجارية الكربى فاس وتطوان )املطبعة الرمحانية مبصر( ، خلدون[

 ( 1041شهاب الدين أمحد بن حممد املقري التلمساين)ندلس الرطيب، وذكر نفح الطيب من غصن األ ،هـ
إىل  1900وىل من الطبعات األ بريوت ، دار صادر، إحسان عباس، حتقيق: يبوزيرها لسان الدين بن اخلط

 م. 1997
 ابعة والعشرون كانون الثاين/ دار العلم للماليني بريوت الطبعة الر احث يف علوم القرآن، مب ،صبحي الصاحل

 م.2000يناير 
 ( 761صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد هللا الدمشقي العالئي)جامع التحصيل يف ، هـ

 م.1986 - 1407انية، الطبعة الث، بريوت، عامل الكتب، محدي عبد اجمليد السلفي، حتقيق: أحكام املراسيل
 ( 1432طارق بن حممد آل بن انجي)املثىن اإلسالمية مكتبة، التذييل علي كتب اجلرح والتعديل ،هـ ،

 .م 2004 -هـ  1425الطبعة الثانية القاهرة، 
  :م2002هـ/1423األوىلالطبعة. 
  ،يخ والفنون والثقافة اإلسالمية مركز األحباث للتار ترمجة صاحل سعداوي. طيار آليت قوالج، املصاحف األوىل

 م. 2016هـ 1437(  IRCICAإستنبول )
 رمِّن َصدر اإل -ُمعَجُم أعالم اجلزائِّر ، عادل نويهض ة مؤسسة نويهض الثقافي، سالم َحىّت الَعصر احلَاضِّ

 .م 1980 -هـ  1400الطبعة الثانية ، يف والرتمجة والنشر، بريوتللتأل
  :م1995هـ/1416عام النشر. 
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 ( 351عبد الباقي بن قانع بن مرزوق أبو احلسني األموي ابلوالء البغدادي)حتقيق: معجم الصحابة، هـ ،
 هـ.1418 الطبعة األوىل، املدينة املنورة، مكتبة الغرابء األثرية، صالح بن سامل املصراِت

 احملرر الوجيز يف ، هـ(542ريب )عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية أبو حممد األندلسي احملا
 هـ 1422الطبعة األوىل  ، ريوتب، دار الكتب العلمية، عبد السالم عبد الشايف حممد، حتقيق: تفسري الكتاب العزيز

 م.2017
 م .2017هـ 1438الظاهرية الكويت الطبعة األوىل دار  تصريف األفعال، ،عبد احلميد عنرت 
  يف علوم القرآن، حتقيق مركز  اإلتقان  (،هـ911)عبُد الرمحن بُن أيب بكر أبو الفضل جالُل الدين السيوطي

 هـ.1426طبعة األوىل الدراسات القرآنية. جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.  املدينة املنورة ال
 ملدفون والفلك املشحون ، دار الكنز ا  (،هـ911)يب بكر أبو الفضل جالُل الدين السيوطي عبُد الرمحن بُن أ

 )د ت(. الكتب العلمية بريوت
 ( 911عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي)سري ابملأثور، دار الفكر بريوت الدر املنثور يف التف، هـ

 )د ت(.
 حممود حممد حممود ق: ، حتقيأمساء املدلسني، هـ(911ي )عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوط

 )د ت(. الطبعة األوىل، بريوت، دار اجليل،  حسن نصار
 ( 911عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي)رآن، حتقيق: حممد أبو اإلتقان يف علوم الق ،هـ

 .م1974هـ/ 1394الفضل إبراهيم. اهليئة املصرية العامة للكتاب. 
  حتقيق: يخ مصر والقاهرةحسن احملاضرة يف اتر ، هـ(911الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )عبد ،

 -هـ  1387 الطبعة  األوىللقاهرة، ا، عيسى البايب احلليب وشركاه، دار إحياء الكتب العربية، حممد أبو الفضل إبراهيم
 . م 1967

  شنب، مطبعة جول كربوتل  اجلمل،  حتقيق: ابن أيب ،هـ(340القاسم الزجاجي )أبو عبد الرمحن بن إسحاق
 م.1926

  (هـ327)ي ابن أيب حامت عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر أبو حممد التميمي، احلنظلي، الراز ،
هلند، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ا -حبيدر آابد الدكن  -اجلرح والتعديل، طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية 

 م 1952هـ  1271الطبعة األوىل، 
 مر بن اخلطاب وسياسته دراسة نقدية يف املروايت الواردة يف شخصية ع، عبد السالم بن حمسن آل عيسى

 لسعوديةرة، اململكة العربية اعمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، املدينة املنو ، اإلدارية رضي هللا عنه
 الطبعة األوىل، القاهرة، مدار السال، السرية النبوية والتاريخ اإلسالمي، عبد الشاىف حممد عبد اللطيف 

 . هـ 1428
 جني القاهرة )د ت(.مكتبة اخلا، عبد الصبور شاهني، القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة احلديث 
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 ق )د ت(دار سعد الدين دمش، معجم القراءات ،عبد اللطيف اخلطيب 
 م. 2002هـ 1422الطبعة األوىل ،دمشق  ،دار سعد الدين، معجم القراءات، عبد اللطيف اخلطيب 
 كتاب ،هـ(316 داود )عبد هللا بن سليمان بن األشعث أبو بكر السجستاين احلنبلي املعروف اببن أيب

 م.2002هـ 1423 الثانيةدار البشائر بريوت الطبعة ، املصاحف، حتقيق: حمب الدين عبد السبحان واعظ
 كتاب ،هـ(316 داود )عبد هللا بن سليمان بن األشعث أبو بكر السجستاين احلنبلي املعروف اببن أيب

اعتمدته يف ] م.2002 -هـ 1423الطبعة األوىل، ، القاهرة، املصاحف، حتقيق حممد بن عبده . دار الفاروق احلديثة
 على ذلك[ مواطن حمدودة وحيثما أعتمد هذه النسخة أنبه

  ْرُزابن بن سابور بن شاهنشاه البغوي
َ
، حتقيق: معجم الصحابة، هـ(317)عبد هللا بن حممد أبو القاسم بن امل

 .م 2000 - هـ 1421الطبعة األوىل ، الكويت، مكتبة دار البيان، حممد األمني بن حممد اجلكين
 ( 276عبد هللا بن مسلم أبو حممد بن قتيبة الدينوري)مطبعة ، عبد هللا اجلبوري: ، حتقيقديثغريب احل ،هـ

 هـ.1397الطبعة األوىل ، بغداد، العاين
 ( 1090-1040عبد الواحد بن أمحد بن علني بن عاشر بن سعيد األنصاري األندلسي الفاسي)تنبيه  ،هـ

ار احلديث ريان للمارغين.  داخلالن على اإلعالن بتكميل مورد الظمآن يف رسم األئمة األعيان، طبع مع دليل احل
 م.2005 -هـ 1426للطبع والنشر والتوزيع 

 ( 771عبد الوهاب بن تقي الدين اتج الدين السبكي)حممود حممد ، حتقيق: ىطبقات الشافعية الكرب ، هـ
 .هـ1413ة الطبعة الثاني، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، عبد الفتاح حممد احللو، و الطناحي

  مشس الدين أيب ديثه ، خرّج أحامعجم الشيوخ ،هـ(771الدين السبكي )عبد الوهاب اتج الدين بن تقي
ت ، بريو دار الغرب اإلسالميوآخرون،  بشار عواد ، حتقيق: هـ 759 - 703عبد هللا ابن سعد الصاحلي احلنبلي 

 م.2004الطبعة األوىل 
 د ت(.أليف القاهرةالت البيان يف مباحث من علوم القرآن، مطبعة دار ،عبد الوهاب عبد اجمليد غزالن( ، 
  جتريد  ،هـ(580لبغدادي، احلنبلي )ان القاضي َأيبِّ يـَْعَلى بُعبَـْيد هللا بن علي ، أبو القاسم بن أيب الفرج

، بن حممد بن سامل آل نعمان حتقيق: شادي، األمساء والكىن املذكورة يف كتاب املتفق واملفرتق للخطيب البغدادي
 .م 2011 -هـ  1432ة األوىل الطبع، اإلسالمية وحتقيق الرتاث والرتمجة، اليمن مركز النعمان للبحوث والدراسات

 ( احملتَسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات 392عثمان بن جيّن أبو الفتح ،)حتقيق: علي  ،اإليضاح عنهاو هـ
 م.1986هـ 1406ار سركني النجدي انصف ابالشرتاك مع د.عبد احلليم النجار ، د.عبد الفتاح إمساعيل شليب. د

 ( 444عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين)صاحف األمصار، حتقيقاملقنع يف رسم م ،هـ: 
 دها يف البحث اإللكرتوين[مكتبة الكليات األزهرية القاهرة )د ت(. ]هذه النسخة أعتم، حممد  الصادق قمحاوي

 ( 444عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين)حتقيق: صاحف األمصار، املقنع يف رسم م ،هـ
  م.2010هـ 1431نورة بنت حسن بن فهد احلميد. دار التدمرية الرايض الطبعة األوىل 
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 ( 444عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين)الشارقة ،لقراءات السبعاجامع البيان يف ، هـ ،
الطبعة ، ا جبامعة الشارقة( التنسيق بني الرسائل وطباعته)أصل الكتاب رسائل ماجستري من جامعة أم القرى ومت

 .م 2007 -هـ  1428األوىل، 
 أسد الغابة يف معرفة ، (هـ630أبو احلسن الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري ) علي بن أيب الكرم

هـ 1415 طبعة األوىلالوت، بري  دار الكتب العلمية، ادل أمحد عبد املوجود، وععلي حممد معوض، حتقيق: الصحابة
 .م 1994 -
 ( 571علي بن احلسن بن هبة هللا أبو القاسم املعروف اببن عساكر)عمرو بن ، حتقيق: مشقاتريخ د، هـ

 .م 1995 -هـ  1415، بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، غرامة العمروي
  َّالدر الثمني يف أمساء ، ـ(ه674اعي )علي بن أجنب بن عثمان بن عبد هللا أبو طالب، اتج الدين ابن الس

هـ   1430 لطبعة األوىلا، دار الغرب االسالمي، تونس، حممد سعيد حنشيو حتقيق أمحد شوقي بنبني ، املصنفني
 م.2009

 ( 1118علي بن حممد بن سامل، أبو احلسن النوري الصفاقسي املقرئ املالكي)غيث النفع يف القراءات  ،هـ
 -هـ  1425الطبعة األوىل ، تبريو ، دار الكتب العلمية، أمحد حممود عبد السميع الشافعي احلفيان ، حتقيق:السبع

 .م 2004
 لة، حتقيق: موالي حممد الوسيلة إىل كشف العقي هـ(،643احلسن السخاوي ) وعلي بن حممد علم الدين أب

 م.2003هـ 1424اإلدريسي الطاهري. مكتبة الرشد الرايض الطبعة الثانية 
 ( 804عمر بن علي سراج الدين أبو حفص ابن امللقن  الشافعي املصري )د املذهب يف طبقات العق، هـ

 -هـ  1417طبعة األويل ال، دار الكتب العلمية، بريوت، سيد مهينو أمين نصر األزهري ، حتقيق: محلة املذهب
 .م 1997

 ملكتب اإلسالمي عمان ا، ر وأمناطأضواء جديدة على الرسم العثماين مظاه ،عمر يوسف عبد الغين محدان
  .م2009هـ 1430ومؤسسة الرسالة بريوت، الطبعة األوىل 

 د ت(. رسم املصحف دراسة اترخيية لغوية، دار عمار عمان، غامن قدوري احلمد( 
 هـ 1433ة دمشق الطبعة األوىل دار الغواثين للدراسات القرآني، مسائل يف الرسم والنطق، غامن قدوري احلمد

 م.2012
 ل كتابه "عنوان الدليل من توجيه ظواهر الرسم العثماين عند ابن البناء املراكشي من خال، فتحي بودفلة

تور طاهر عامر نوقشت بكلية رسالة ماجستري إبشراف األستاذ الدك  ،-ليلية نقديةحتدراسة  -تنزيل" مرسوم خط ال
 م.2015-2014( خالل املوسم الدراسي 1أصول الدين جامعة اجلزائر )

 م.2017هـ 1438اجلزائر  ظواهر الرسم العثماين حقيقتها ومواقف العلماء منها، دار ألف ،فتحي بودفلة 
  ِّاجلمايل احلنفي ( نسبة إىل معتق أبيه سودون الشيخوين)قاسم بن ُقْطُلْوبـََغا أبو الفداء زين الدين السُّْوُدْوين
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شادي بن حممد بن سامل آل نعمان، مركز النعمان للبحوث  :حتقيق، الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة ، (هـ879)
 .م 2011 -هـ  1432والدراسات اإلسالمية وحتقيق الرتاث والرتمجة صنعاء، الطبعة األوىل، 

 د ت(. الطبعة األوىلوت، ، بري دار ومكتبة اهلالل، معجم أعالم شعراء املدح النبوي، حممد أمحد درنيقة( 
 شواذ  ،لقرن السادس اهلجري(الدين مشس القراء أبو عبد هللا الكرماين )من علماء ا حممد بن أيب نصر رضي

 القراءات، حتقيق: د.مشران العجلي. مؤسسة البالغ بريوت )د ت(.
 كتاب ،  لقرن السادس اهلجري(حممد بن أيب نصر رضي الدين مشس القراء أبو عبد هللا الكرماين )من علماء ا

عدد  306421خة: املصاحف ]خمطوط[، من خمطوطات األزهر الشريف رقم النس يف شواذ القراءات واختالف
 اب.ورقة. عدت إليها للتأكد من بعض املصطلحات وبعض اجتهادات حمقق الكت 136أوراقها 

 ( 370حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور)دار ، مد عوض مرعبحم، حتقيق: هتذيب اللغة ،هـ
 .م2001الطبعة األوىل ، بريوت، إحياء الرتاث العريب

 ( ميزان االعتدال يف نقد هـ748حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز مشس الدين أبو عبد هللا الذهيب ،)
 م. 1963 -هـ  1382ألوىل، االرجال، حتقيق: علي حممد البجاوي، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، الطبعة 

 ( هـ748حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز مشس الدين أبو عبد هللا الذهيب ،)سري أعالم النبالء،  حتقيق :
 /هـ  1405ة  الثالثة ، جمموعة من الباحثني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبع

 م 1985
 ميزان االعتدال يف نقد (، هـ748هللا الذهيب ) حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز مشس الدين أبو عبد

 .م 1963 -هـ  1382ألوىل، اعلي حممد البجاوي، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، الطبعة : الرجال، حتقيق
 ( هـ748حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز مشس الدين أبو عبد هللا الذهيب) ، معرفة القراء الكبار على

 .م1997 -هـ 1417الطبعة األوىل ، بريوت، دار الكتب العلمية، ارالطبقات واألعص
 ( هـ748حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز مشس الدين أبو عبد هللا الذهيب) ، اتريخ اإلسالم َوَوفيات

 .م 2003ىل الطبعة األو ، دار الغرب اإلسالمي، بشار عّواد معروف، حتقيق: املشاهري َواألعالم
  ديوان الضعفاء واملرتوكني ، (هـ748بن عثمان بن قَامْياز مشس الدين أبو عبد هللا الذهيب )حممد بن أمحد

الطبعة الثانية ، مكة، احلديثة مكتبة النهضة، محاد بن حممد األنصاري، حتقيق: وخلق من اجملهولني وثقات فيهم لني
 .م 1967 -هـ  1387

 معرفة القراء الكبار على ، (هـ748عبد هللا الذهيب ) حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز مشس الدين أبو
 .م1997هـ  1417الطبعة األوىل ، بريوت دار الكتب العلمية، الطبقات واألعصار

 ( هـ748حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز مشس الدين أبو عبد هللا الذهيب) ، ذكر أمساء من تكلم فيه وهو
هـ 1406الطبعة األوىل )األردن(،  ءالزرقا، مكتبة املنار، احلاجي أمرير املياديينحممد شكور بن حممود ، حتقيق: موثق

 .م1986 -
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 (1230حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي)د ب(دار الفكر،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،هـ( 
 ر من أمور رسول يح املختصاجلامع املسند الصحهـ(، 256) حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي

دار طوق ، ري بن انصر الناصرحممد زه(، حتقيق: صحيح البخاري)املشهور بهللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه 
 .هـ1422 الطبعة األوىل، النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(

 حممد عبد ،  إشراف: اريخ الكبريالت، هـ(256هللا ) حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري أبو عبد
 )د ت(. لدكنا -املعيد خان دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد 

  تاريخ الكبري، دائرة املعارف ، ال(هـ256)حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد هللا
 الدكن )د ت(. -العثمانية، حيدر آابد 

  دار العلم ، نري بعلبكيمرمزي ، حتقيق: مجهرة اللغة ،هـ(321احلسن بن دريد أبو بكر األزدي )حممد بن
 .م1987الطبعة األوىل ، بريوت، للماليني

  طبقات النحويني ، هـ(379)حممد بن احلسن بن عبيد هللا بن مذحج الزبيدي األندلسي اإلشبيلي، أبو بكر
 )د ت(. الطبعة الثانية، دار املعارف، يمحممد أبو الفضل إبراه، حتقيق: واللغويني

 (هـ354)دارمي، الُبسيت حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، ال ،
 1393الطبعة األوىل،  ر آابد الدكن اهلندالثقات، وزارة املعارف للحكومة العالية اهلندية، دائرة املعارف العثمانية حبيد

 .م1973  ه
 (هـ354)دارمي، الُبسيت حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، ال ،

وفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مشاهري علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار، حتقيق: مرزوق على إبراهيم، دار ال
 .م 1991 -هـ  1411املنصورة، الطبعة األوىل 

  هـ(354دارمي، الُبسيت )بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، الحممد بن حبان ،
، فاء للطباعة والنشر والتوزيعدار الو إبراهيم، مرزوق على ، حتقيق: مشاهري علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار

 .م 1991 -هـ  1411الطبعة األوىل ، املنصورة
 هـ(354دارمي، الُبسيت )بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، ال حممد بن حبان بن أمحد بن حبان ،

، فاء للطباعة والنشر والتوزيعدار الو ، مشاهري علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطارإبراهيم، مرزوق على حتقيق: 
 .م1991 -هـ  1411الطبعة األوىل ، املنصورة

  َِّقةَ َصدَ  حُمَمَُّد ْبُن َخَلفِّ ْبنِّ َحيَّاَن ْبن  ّ َلقَّب بِـّ"وَكِّيع" )أَبُو َبْكرٍّ الضَّيبِّّ
ُ
، أخبار القضاة، (هـ306 البَـْغَدادِّّي، امل

 .م1947هـ=1366ألوىل الطبعة االقاهرة،  املكتبة التجارية الكربى، ، عبد العزيز مصطفى املراغيحتقيق: 
 هـ(230روف اببن سعد )عحممد بن سعد بن منيع أبو عبد هللا اهلامشي ابلوالء، البصري، البغدادي امل ،

، مكتبة العلوم واحلكم، نصورمزايد حممد ، حتقيق: الطبقات الكربى، القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم
 .هـ 1408الطبعة الثانية ، املدينة املنورة
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 هـ(230عروف اببن سعد )حممد بن سعد بن منيع أبو عبد هللا اهلامشي ابلوالء، البصري، البغدادي امل، 
 1990 -هـ  1410ة األوىل الطبع، بريوت، دار الكتب العلمية، حتقيق: حممد عبد القادر عطا،  الطبقات الكربى

 .م
 اجلزء ، هـ(230عروف اببن سعد )حممد بن سعد بن منيع أبو عبد هللا اهلامشي ابلوالء، البصري، البغدادي امل

حتقيق: م. وهم أحداث األسنان[رسول هللا صلى هللا عليه وسلاملتمم لطبقات ابن سعد ]الطبقة اخلامسة يف من قبض 
 .م1993 -هـ  1414الطبعة األوىل ، الطائف، مكتبة الصديق، حممد بن صامل السلمي

 هـ(629نبلي البغدادي )حممد بن عبد الغين بن أيب بكر بن شجاع، أبو بكر، معني الدين، ابن نقطة احل ،
 1408الطبعة األوىل ، بريوت ميةدار الكتب العل، كمال يوسف احلوت، حتقيق:  واملسانيدالتقييد ملعرفة رواة السنن 

 .م 1988 -هـ 
 ( 526حممد بن حممد أبو احلسني ابن أيب يعلى)دار ، مد حامد الفقيحم، حتقيق: طبقات احلنابلة، هـ

 )د ت(. بريوت ،املعرفة
 ( 1403حممد بن حممد بن سويلم أبو ُشهبة)القاهرة  – مكتبه السنة اسة القرآن الكرمي،املدخل لدر ، هـ

 .  م 2003 -هـ  1423الطبعة الثانية، 
 ( 1403حممد بن حممد بن سويلم أبو ُشهبة)القاهرة  – مكتبه السنة املدخل لدراسة القرآن الكرمي،، هـ

 .  م 2003 -هـ  1423الطبعة الثانية، 
 لنشر يف القراءات العشراهـ(، 833بن اجلزري )حممد بن حممد بن حممد أبو اخلري مشس الدين املعروف اب ،

 مراجعة: علي حممد الضّباع. دار الفكر بريوت )د ت( 
 (833حممد بن حممد بن يوسف مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري،)مكتبة ، ة يف طبقات القراءغاية النهاي هـ

 .  )د ت(.هـ ج. برجسرتاسر1351ألول مرة عام ، اعتىن بنشره ابن تيمية
 حمليط يف التفسري،االبحر ،هـ(745مد بن يوسف بن علي بن يوسف أبو حيان أثري الدين األندلسي )حم 

 هـ. 1420طبعة  ،بريوت، دار الفكر، حتقيق: صدقي حممد مجيل
 م 2014الطبعة األوىل ، مربة اآلل واألصحاب، البالغة العمرية، حممد سامل اخلضر. 
  التاج املكلل من ، هـ(1307هللا احلسيين البخاري القِّنَّوجي )حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف

 .م 2007 -هـ  1428األوىل  الطبعة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول
 ( 1332حممد عبد احلق بن شاه اهلندي احلنفي)وحقائق التأويل للنسفي اإلكليل على مدارك التنزيل ،هـ ،
 )د ت(. ر الكتب العلمية بريوتدا
 ( 1353حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم أبو العال املباركفورى)وذي بشرح جامع الرتمذيحتفة األح ،هـ ،

 ، )د ت(.بريوت، دار الكتب العلمية
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 ( 1367حممد عبد العظيم الزُّْرقاين)مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، مناهل العرفان يف علوم القرآن ،هـ 
 )د ت(. الطبعة الثالثةالقاهرة، 

  عامل الكتب ،ديث وعلله موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين يف رجال احلوآخرون،  حممد مهدي املسلمي
 .م 2001بريوت، الطبعة األوىل ، للنشر والتوزيع

 ( ه1420حممد انصر الدين، بن احلاج نوح أبو عبد الرمحن األشقودري األلباين)ث سلسلة األحادي، ـ
،  ابتداء األوىل )ملكتبة املعارف( الطبعة، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرايض، الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

 م. 2002م إىل 1995من 
 ( 538حممود بن عمرو أبو القاسم الزخمشري جار هللا)دار ، امض التنزيلالكشاف عن حقائق غو  ،هـ

 .هـ 1407  الطبعة الثالثة، بريوت، الكتاب العريب
 رب واألندلس، من منشورات حممود بوعياد، الرحلة العجيبة لنسخة من مصحف اخلليفة عثمان يف أرجاء املغ

 . م2011اجمللس اإلسالمي األعلى اجلزائر 
 ،هـ(762)عالء الدين  مغلطاي بن قليج بن عبد هللا البكجري املصري احلكري احلنفي، أبو عبد هللا ،

، امة بن إبراهيمأبو حممد أس -أبو عبد الرمحن عادل بن حممد ، حتقيق: أمساء الرجال إكمال هتذيب الكمال يف
 .م 2001 - هـ 1422الطبعة األوىل ، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر

 ( 442املفضل بن حممد بن مسعر أبو احملاسن التنوخي املعري)اء النحويني من البصريني اتريخ العلم ،هـ
الطبعة ، التوزيع واإلعالن، القاهرةو هجر للطباعة والنشر ، حتقيق: الدكتور عبد الفتاح حممد احللو ،والكوفيني وغريهم

 .م1992 -هـ 1412الثانية 
  راءات، حتقيق: عبد الفتاح هـ(، اإلابنة عن معاين الق437حممد القيسي األندلسي ) أبومكي بن أيب طالب

 .إمساعيل شليب. دار ّنضة مصر القاهرة  )د ت(
 دار الكيان ، احلسن الدارقطين الدليل املغين لشيوخ اإلمام أيب ،يف بن صالح بن علي املنصوري أبو الطيبان
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 .م 2011 -هـ  1432الطبعة األوىل ، والتوزيع، الرايض
 م.1989هـ 1409لقاهرة  اأبنية األفعال دراسة لغوية قرآنية، دار الثقافة  ،جناة عبد العظيم الكويف 
 َهقُمْعَجُم اجلَرْح والتّـْعديل لِّرَجالِّ السَُّنن الكُ ، جنم عبد الرمحن خلف يف  يرْبَى، َمع دراَسة إَضافية ملنهج البَـيـْ

 .م 1989 -هـ  1409عة األوىل الطب، َداُر الراية للنشر والتوزيع، نـَْقد الّرَواة يف َضْوء السَُّنن الُكرْبى
  صول اخلطية، املطبعة األمريية بوالق الوفاء الوفائي اهلوريين، املطالع النصرية للمطابع املصرية يف األ أبونصر

 هـ .1302القاهرة 
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 ( 626ايقوت بن عبد هللا شهاب الدين أبو عبد هللا الرومي احلموي)دار صادر، بريوت، لبلدانمعجم ا، هـ ،
 . م 1995الطبعة الثانية، 
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 اجملالت املقاالت.....

وذجا، جملة خمرب وحدة التكوين قراءة يف القراءات القرآنية الشاذة قراءة عبد هللا بن مسعود أّن ،أ.حللوحي صاحل
 .204ىل ص: إ 193م من ص: 2009والبحث يف نظرايت القراءة ومناهجها، جامعة بسكرة العدد األول 

البحوث والدراسات لة جم ، -دراسة وحتقيق- البيان يف خّط مصحف عثمان رضي هللا عنه، غامن قدوري احلمد
 .314ة إىل الصفح 247القرآنية. العدد احلادي عشر السنة السابعة والثامنة. من الصفحة: 

امعة تكريت ججملة  ،القراءات القرآنية الشاذة يف البحر احملي دراسة صوتية ،مدد.سحر أمحد حم \د.انفع اجلبوري
 .103إىل الصفحة  85حة . من الصف2007تشرين  9العدد  14للعلوم اإلنسانية اجمللد 
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 امللخص
ه ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده رسول هللا األمني وأشهد أن ال إله إال هللا وحداحلمد هلل رب العاملني والصالة على 

 رسوله...أما بعد

ين قّل االعتناء هبا عند املتأخرين فإّن من أهّم أسباب اختياري هلذا املوضوع كونه يتناول ظاهرة من ظواهر الرسم العثما
سم أكثر املصنفني األوائل إّّنا تناولوا علم الر و ين هبا صرح هذا العلم الشريف، واملعاصرين، رغم كوّنا تـَُعّد اللبنة األوىل اليت بُ 

ة احلياة املعرفية هلذه الظاهرة من العلماين انطالقا من احلديث عن اختالف املصاحف العثمانية...فأردت أن أشارك يف إعاد
 لنظر فيها...ا وحتليلها واخالل استقرائها وتتبعها وعرضها عرضا عمليا وميسرا يتيح للدارسني حبثه

، وحيثيات عّدة، لكن أمّهها :   وإّن أمهية هذه األطروحة تكمن يف مناحي شىتَّ

 ستغلون أكثر ما يستغلون اختالف أّّنا حماولة استباقية لقطع الطريق أمام املستشرقني )اإلسالُملوجيني( الذين ي
 املصاحف للقدح يف صحة منت القرآن الكرمي وحفظه.

 " وهي  -يف نيف وأربعني موضعا،  الفكرة اخلاطئة" و"املعلومة املضللة" واليت مفادها حصر اختالف املصاحفجتاوز
 - حيتملهما الرسم الواحدالاليت اصطلح عليها بعض علماء الرسم ابختالف مصاحف األمصار، أو ما فيه قراءاتن 

ىل منتهاه الذي يـَُعّد ابملآت ال ه والوصول به إإىل تتبع هذا االختالف واستقرائه يف املصاحف العثمانية وَتعداد
 ابلعشرات....

 رمسها ضبطا علميا مبنيا تقدمي وسيلة عملية ميسَّرة للجان تصحيح املصاحف حىت يضبطوا الكلمات املختلف يف 
 على إرجاعها ألصوهلا، ومعرفة الوجه املقّدم فيها...

  اجلمع أو الرتجيح بينها، والوقوف من حيث توجيهها، وتوزيعها، و فتح اجملال أمام الباحثني لدراسة هذه االختالفات
 على ما تضيفه من دالالت أو أحكام...

وقد بدأُت الدراسة ابلتدقيق والبحث يف حقيقة اختالف املصاحف العثمانية، ما يـُْقصد هبا عند اإلطالق والفرق بني أنواعها، 
. قسَّمتها إىل مخسة أنواع: اختالف املصاحف العثمانية يف ذاهتا )أي يف وما سنتناوله من هذه األنواع،  وما سنرتكه منها..

كّل واحد منها(، وفيما بينها )أي يف عددٍّ منها(، ومع غريها )أي مع مصاحف الصحابة رضي هللا عنهم(، ويف رسم 
ت عن الرسم اإلمالئي ملفوظها )أي اختالف رمسها عن لفظها(، ومع الرسم اإلمالئي )أي اختالف الرسم العثماين الثاب

املتطور واملتجّدد(... فألغيت النوع اخلامس انطالقا من كون اعتماده خروجا عن املنهج القومي والتأصيل السليم ألنّه يؤّدي إىل 
حتكُّم الفرع يف األصل، وتركت احلديث عن النوع الرابع انطالقا من كون علماء الرسم تناولوه يف مباحث اصطلحوا عليها 

ات أخرى كاحلذف والزايدة والبدل والوصل والفصل، وتركت احلديث عن النوع الثالث انطالقا من كون علماء الرسم مبصطلح
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د من أجلها علم الرسم وهو كتابة  املتأخرين ختلوا عنه لعلماء احلديث والتفسري والرواية؛ ألنّه ال يندرج يف الغاية اليت ُوجِّ
 .املصاحف وفق الرسم العثماين وضبطها به

، سواء كان سببها اختالف الكتبة واعتمدت األطروحة النوعني األّول والثاين،  وهي أوجه اختالف املصاحف يف رسم الكلمة
أحرفه املتعددة، اليت ال ميكن مجعها إالّ أو املدارس واملناهج الكتابية، أو كان سببها استيعاب أوجه ألفاظ القرآن املتنوعة و 

 ابختالف وتعدد املصاحف.

ملصاحف العثمانية(، اانتقلت الدراسة فيما بعد للحديث عن توجيه هذا االختالف حتت مسمى )أسباب اختالف  مث
 فذكرت أسبااب عدة لعّل أمهّها:

 تعدد وتنوع أصول الكتابة العربية 
 تعدد كتبة ونساخ املصاحف العثمانية 
 اختالف املدارس الكتابية واإلمالئية يف اجلزيرة العربية 
 لوب اإلمالء يف رسم املصاحفاعتماد أس 
 اختالف األحرف السبعة 
 تعدد املصاحف العثمانية 
 أتثري القراءات الشاذة 
 اختالف النقلة والرواة عن املصاحف العثمانية 
 خمالفة قارئ ملصحف مصره 
 تطور املصاحف وتداخلها من خالل استعارة ظواهر الرسم من بعضها البعض 
 ر الرسماعتماد القراءة مصدرا إلثبات ظواه 
 اعتماد القياس مصدرا إلثبات ظواهر الرسم 
 سكوت األئمة عن حرف دون نظائره 
 إثبات ظواهر الرسم من خالل مكاشفة املصاحف 

اختالف املصنفني يف و على قّلتها  - يف الدراسة التطبيقية قام الباحث بتتبع اختالف املصاحف بداية ابألصول املختلف فيها
آية آية، يقف  وسورة سورة،  -لفرشعلى طريقة ا -صحف الشريف مث تتبع امل -صول وتبنيهاعلم الرسم يف حتديد هذه األ

فيها ومصدره، مث حياول حتديد مذاهب  عند كّل مفردة اختلفت يف رمسها املصاحف العثمانية مبيِّّنا يف كل مرة َوْجه اخلُْلف
مبصادر هذا اخللف، أو  ضيف مالحظات متعلقةمصاحف األمصار يف رسم هذه الكلمة إن ُروي يف ذلك شيء، وأحياان ي
 وجه النقل فيه، أو عمل املصاحف املطبوعة يف خصوصه... وحنو ذلك.
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 أتبع الباحث ذلك كّله بدراسة إحصائية حتليلية، حاول من خالهلا الوقوف على:

 ختلف فيهاعملية إحصاء ظواهر الرسم العثماين املختلف فيها، وترتيبها ابعتبار مقدار ما ا 
 ات اليت وقعت فيها، طبيعتها،  إحصاء  ظاهرة حذف األلف املختلف  فيها بني املصاحف العثمانية ابعتبار  املفرد

 موضعها، عدد مفرداهتا.
 ار كّلها(إحصاء ظاهرة حذف األلف ابعتبار نسبتها ملصاحف األمصار )اخللف بني مصاحف األمص 
  صر الواحد(ملصاحف األمصار )اخللف عن مصحف املإحصاء ظاهرة حذف األلف ابعتبار نسبة اخللف 
 .إحصاء ظاهرة حذف األلف ابعتبار اختالف الرواة يف نقلها 
 .إحصاء اختالف املصاحف املطبوعة يف ظاهرة حذف األلف 
 .إحصاء اختالف ظاهرة حذف األلف ابعتبار ُرواهتا وأساليب إثباهتا 
 ادر إثباهتا.إحصاء اختالف ظاهرة حذف األلف ابعتبار موارد ومص 
  أو ابملكاشفة )كّل مصدر ببيان ،  إحصاء خاص(.و إحصاء ظاهرة إثبات احلذف ابلنصِّّ أو ابلسكوتِّ
 ابعتبار مصادرمها، إحصاء ظاهرة اختالف حذف األلف بني الشيخني أيب عمرو الداين وأيب داود بن جناح ،

 منهجهما، روايتهما، سكوهتما، اتفاقهما واختالفهما.
  املصاحف يف رسم اهلمزة وعالقتها بظواهر الرسم العثماين.إحصاء اختالف 
 .إحصاء اختالف املصاحف العثمانية يف ظاهرة البدل 
 .إحصاء اختالف املصاحف العثمانية يف ظاهرة الزايدة 
 .إحصاء اختالف املصاحف العثمانية يف ظاهرِت الوصل والفصل 
 حف األمصار.الواحد واملوزع على مصا إحصاء اختالف املصاحف العثمانية فيما ال حيتمله الرسم 

هلا، وبدراسةِّ هذه البياانت وقد أردف الباحث عملية اإلحصاء هذه ببياانت وأشكال متثلها وجتسدها، وبسردٍّ ملعطياهت ا وجرد ٍّ
هذه املعطيات وتوجيهها توجيها علميا ومنهجيا وموضوعيا...   وحتليل ِّ

 ث وتوصياته...ليختم البحث... خبامتة عّدد فيها نتائج البح

ختالف املصاحف من خالل َتعداده وميكن القول أّن نتائج هذه األطروحة كثرية جدا انطالقا من كون صاحبها قد قـَرََّب ا
ألطروحة قد أعمل فكره أكثر ما اأّوال وتنظيمه حبيث يسهل اكتشافه والوصول إليه ومعرفة مظانّه، مث من جهة كون صاحب 

ائيات هذه الف املصاحف يف تتبع أسباب اختالف املصاحف، ويف حتليل إحصأعمله يف توجيه ظاهرة اخت
 االختالفات...وقد ذكر توجيهات عّدة أكثرها من اجتهاداته الشخصية وبنات أفكاره .

 وصّل اللهم على حممد وآله وصحبه ومن اتّبع هديه وسّلم تسليما.
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Résumé 

 

Louange à Dieu, Seigneur des mondes, et bénédictions sur le fidèle 

Messager de Dieu, et je témoigne qu'il n'y a de dieu que Dieu, seul, sans partenaire, 

et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager.. . 

L'une des raisons les plus importantes de mon choix de ce sujet est qu'il traite l'un 

des phénomènes de la calligraphie  ottomane, qui était  le moins pris en charge par 

les savants  les calligraphistes et les orthographistes ottoman  des  derniers siècles  

et contemporains, bien qu'il soit le premier élément constitutif avec lequel l'édifice 

de cette  science honorable a été construite, et la plupart des premiers auteurs qui  

ont traité cette  science ont concentré leurs recherches  sur les différence  entre les 

différentes versions des Corans ottomans. Je voulais participer à recréer la vie 

cognitive de ce phénomène à travers son extrapolation, son analyse  et on  lui 

donnant  une présentation facile et pratique  qui permet aux  chercheures et 

spécialistes , de l'analyser et de l’étudier… 

.L'importance de cette thèse réside dans divers aspects, et pour de nombreuses 

raisons, mais les plus importantes d'entre elles sont : 

 C'est une tentative proactife de bloquer la voie aux orientalistes (islamologes) qui 

profitent des différentes versions du Coran pour diffamer l'authenticité et la 

mémorisation du texte du Saint Coran. 

• Transcender "l'idée fausse" et "l'information trompeuse", qui  limite les 

différences du Coran à un peux plus de quarante endroits, - c'est ce que certains 

érudits de la caligraphie ottoman se référant aux  différents Corans envoyes aux 

grandes cites et villes  islamic , ou ce qui contient deux lectures qui ne sont pas 

tolérées par le même orthographe - cette thèse va essayer  de tracer ces différence 

et l'établir dans les corans ottomans  et essayer de prouver qu’ elles  comptent par 

centaines, pas par dizaines.... 

 Offrir un moyen pratique et facile aux comités qui corrige et contrôle  

l’impression et  la diffusion du  Coran afin qu'ils adoptent des criteres sientifiques 

et methodique   dans leurs travail.... 

• Ouvrir la voie aux chercheurs pour étudier ces différences en termes 

d'orientation, de répartition, de combinaison ou de pondération entre elles, et de 

découvrir ce qu'elles apportent en termes d'indications ou de jugements... 
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J'ai commencé l'étude en examinant et en recherchant le fait que les Corans 

ottomans différaient, et ce que veut dire  les différence entre les versions des 

corans ottoman , et  spécifier les types de différences qu’ on va étudier dans cette 

thèse , et ce que nous en laisserons… Je les ai divisés en cinq types : la différence 

de l’orthographe dans les corans ottomans   (c'est-à-dire dans chacun d'eux), Et 

entre  les différents corans ottoman (c'est-à-dire dans un certain nombre d'entre 

eux), et avec d'autres (c'est-à-dire avec les différentes Corans   des compagnons du 

prophète , que Dieu soit satisfait d'eux), et entre leur écriture  de leur prononciation 

(c'est-à-dire la différence entre leur orthographe et leur prononciation), et avec 

l'orthographe arabe (c'est-à-dire la différence dans l’orthographe ottoman fixe de 

l’orthographie arabe développé et renouvelé)... Ainsi le cinquième type a été aboli 

au motif que son adoption   n’était  pas méthodique car il conduit au contrôle de 

l'origine par sa branche , et j’ai laissé le quatrième type par ce que les 

caligraphistes   l'ont traité dans d’autres sujets, avec d'autres termes tels que la 

suppression, l’ajout, le remplacement, la connexion et  la séparation, et je suis parti 

en parlant du troisième type sur la base de Du fait que les érudits ultérieurs de la 

calligraphie ottoman l'abandonne aux savants du hadith, de l'interprétation et de la 

narration ; Parce que cela ne rentre pas dans le but pour lequel la science de la 

calligraphie ottoman a été trouvée. 

La thèse a adopté les premier et deuxième types, qui sont les différents aspects du 

Coran ottoman  dans l’orthographe du mot, qu'il soit causé par la différence des 

scribes ou des écoles et des modes d’écriture, ou qu'il soit causé par l'assimilation 

des divers aspects linguistiques  du Coran , qui ne peuvent être recueillies que par 

la différence et la multiplicité du Coran. 

Ensuite, l'étude s'est déplacée plus tard pour parler des causes de ces  différence , et 

elle a mentionné plusieurs raisons, dont les plus importantes sont peut-être : 

• La multiplicité et la diversité des origines de l'écriture arabe 

Le nombre de scribes et de copistes du Coran ottoman 

La différence entre les écoles d'écriture et d'orthographe dans la péninsule arabique 

• Adopter la méthode de la dictée mots par mots... 

• Les différences linguistique du saint coran et ses sept  lettres (dialectes)>  

La pluralité des coran ottoman 

• Effet des lectures anormales (shadha) 

Les différence  causer par la pluralité des transmetteurs et des narrateurs des 

Corans ottomans 
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• L'évolution de la calligraphie ottoman en empruntant les uns aux autres les 

phénomènes de ca calligraphie. 

• Adopter la lecture comme source pour prouver les phénomènes de la calligraphie 

ottoman . 

Dans l'étude appliquée, le chercheur a retracé les différence du Coran, en 

commençant par les règles générales , puis en suivant le Noble Coran' an - selon la 

méthode d'al-Farsh - Sourate Sourate, et verset par verset.  en s’arrêtant à chaque 

mot qui différait dans son orthographe d’un  Coran ottoman a un autre, en clarifiant 

à chaque fois les   sources de ses différences . 

Le chercheur a poursuivi le tout avec une étude statistique analytique, à travers 

laquelle il a essayé de découvrir: 

• Le processus de dénombrement des différents phénomènes de la calligraphie 

ottomane et de leur classement en fonction de leurs différences 

• Compter le phénomène de suppression des (alifes) qui différents entre les Corans 

ottomans, en considérant les mots ou il  s'y trouve, sa nature, sa localisation, le 

nombre de ses lettres et syllabes. 

• Compter le phénomène de suppression du (alife), compte tenu du pourcentage de 

suppression aux Mushafs d'Al-Amsar . 

• Compter le phénomène de suppression du(alife) , compte tenu de la différence 

des narrateurs dans sa transmission. 

• Compter la différence entre le Coran imprimé et le phénomène de suppression 

des (alifes). 

• Compter la différence dans le phénomène de suppression du (alife), compte tenu 

de ses narrateurs et de ses méthodes de prouver ses différences. 

• Dénombrer le phénomène de prouver les suppressions dans l’orthographe 

ottoman par texte ou par silence... (chaque source avec une mention spéciale et un 

recensement). 

• Compter le phénomène de la différence de suppression du (alife) entre les deux 

Cheikhs Abi Amr Al-Dani et Abi Daoud bin Najah, compte tenu de leurs sources, 

leur méthode, leur narration, leur silence, leur accord et leurs différences. 

• Compter les différences du Coran dans la calligraphie du (Hamza) et sa relation 

avec les phénomènes de la calligraphie ottoman. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ............................................Resume........... Abstract امللخص............

 

306 

  

• Compter les différence entre les versets coraniques ottomans dans le phénomène 

d’ajouts ou de changements ou de connexion et de séparation orthographiques . 

• Compter la différence entre les versets coraniques ottomans entre les Mushaf de 

régions. 

Le chercheur a complété ce processus statistique par des données et des 

formulaires qui le représentent et l'incarnent, en une liste  et un inventaire de ses 

données, et suis tous ca par une  étude de ces données, en  les analysant  de 

manière scientifique, méthodique et objective... 

Pour terminer cette  thèse... le chercheure donne une conclusion ou il  énuméré ses 

résultats et ses recommandations... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ............................................Resume........... Abstract امللخص............

 

307 

  

Praise be to God, Lord of the worlds, and blessings upon the faithful Messenger 

of God, and I testify that there is no god but God, alone, without a partner, and I 

testify that Muhammad is his servant and his messenger.  

One of the most important reasons for my choice of this subject is that it deals 

with one of the phenomena of Ottoman calligraphy, which was least supported by 

Ottoman scholars, calligraphers  of recent centuries and contomporan . , although it 

was the first building block with which the edifice of this honorable science was 

built, and most of the early authors who dealt with this science focused their 

research on the differences between the different versions of the Ottoman Qurans. I 

wanted to participate in recreating the cognitive life of this phenomenon through 

its extrapolation, its analysis and by giving it an easy and practical presentation 

that allows researchers and specialists to analyze and study it ... 

The importance of this thesis lies in various aspects, and for many reasons, but 

the most important of them are: 

• It is a proactive attempt to block the way for orientalists (Islamologists) who 

take advantage of different versions of the Koran to defame the authenticity and 

memorization of the text of the Holy Koran. 

• To transcend the "misconception" and "misleading information", which limits 

the differences of the Quran to a little more than forty places, - this is what some 

scholars of Ottoman calligraphy referring to the different Qurans sent to large 

Islamic cities and towns, or what contains two readings that are not tolerated by the 

same spelling - this thesis will try to trace these differences and establish it in the 

Ottoman Qurans and try to prove that they number in the hundreds, not by tens.... 

• Provide a practical and easy way for committees to correct and control the 

printing and distribution of the Qur'an so that they adopt scientific and methodical 

criteria in their work .... 

• Open the way for researchers to study these differences in terms of orientation, 

distribution, combination or weighting between them, and to discover what they 

bring in terms of indications or judgments ... 

I started the study by examining and researching the fact that the Ottoman 

Qurans differed, and what the differences between the versions of the Ottoman 

Qurans mean, and specifying the types of differences that we will study in this 

thesis, and what we will leave ... I have divided them into five types: the difference 

in spelling in the Ottoman Korans (that is to say in each of them), And between the 

different Ottoman Korans (that is, in a number of them), and with others (that is to 

say with the various Korans of the companions of the prophet, God be pleased with 

them), and between their writing of their pronunciation (i.e. the difference between 

their spelling and pronunciation), and with Arabic spelling (i.e. the difference in 

the fixed Ottoman spelling from the developed and renewed Arabic spelling) ... 
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Thus the fifth type was abolished on the grounds that its adoption was not 

methodical because it leads to the control of the o rigine by its branch, and I left 

the fourth type by what the caligraphists treated it in other subjects, with other 

terms such as deletion, addition, replacement, connection and separation , and I left 

by speaking of the third type on the basis of As the later scholars of Ottoman 

calligraphy abandoned it to the scholars of hadith, interpretation and narration; 

Because it does not fit the purpose for which the science of Ottoman calligraphy 

was found. 

The thesis adopted the first and second types, which are the different aspects of 

the Ottoman Quran in the spelling of the word, whether caused by the difference of 

scribes or schools and modes of writing, or whether it is caused by the assimilation 

of various linguistic aspects of the Quran, which can only be gathered by the 

difference and the multiplicity of the Quran. 

Then the study moved later to talk about the causes of these differences, and 

they mentioned several reasons, the most important of which are perhaps: 

• The multiplicity and diversity of the origins of Arabic writing 

The number of scribes and copyists of the Ottoman Koran 

The difference between writing and spelling schools in the Arabian Peninsula 

• Adopt the word-by-word dictation method ... 

• The linguistic differences of the Holy Quran and its seven letters (dialects) 

The plurality of the Ottoman Korans 

• Effect of abnormal readings (shadha) 

The differences caused by the plurality of narrators of the Ottoman Qurans 

• The evolution of Ottoman calligraphy by borrowing the phenomena of 

calligraphy from one another. 

• Adopt reading as a source to prove the phenomena of Ottoman calligraphy. 

In the applied study, the researcher traced the differences from the Quran, 

starting with the general rules, then following the Noble Quran 'an - according to 

the method of al-Farsh - Surah Surah, and verse by verse. stopping at each word 

that differed in its spelling from one Ottoman Quran to another, each time 

clarifying the sources of its differences. 

The researcher continued the whole thing with an analytical statistical study, 

through which he tried to find out: 
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• The process of counting the different phenomena of Ottoman calligraphy and 

classifying them according to their differences 

• To count the phenomenon of  delete of the (alifes) which differ between the 

Ottoman Korans, by considering the words where it is there, its nature, its location, 

the number of its letters and syllables. 

• Count the phenomenon of delete of (alife), taking into account the percentage 

of delete of the Mushafs of Al-Amsar. 

• To count the phenomenon of delete of (alife), taking into account the 

difference of the narrators in its transmission. 

• Count the difference between the printed Koran and the phenomenon of the 

delete of (alifes). 

• Count the difference in the phenomenon of deleting (alife), considering its 

narrators and its methods of proving its differences. 

• Enumerate the phenomenon of proving the deletions in Ottoman spelling by 

text or by silence ... (each source with a special mention and a census). 

• To count the phenomenon of the difference of delete of (alife) between the 

two Sheikhs Abi Amr Al-Dani and Abi Daoud bin Najah, taking into account their 

sources, their method, their narration, their silence, their agreement and their 

differences. 

• To count the differences of the Koran in the calligraphy of the (Hamza) and 

its relation with the phenomena of the Ottoman calligraphy. 

• Count the difference between the Ottoman Quranic verses in the phenomenon 

of additions or changes or orthographic connection and separation. 

• Count the difference between the Ottoman Koranic verses between the 

Mushaf of the regions. 

The researcher completed this statistical process with data and forms that 

represent and embody it, in a list and an inventory of his data, and follow all this 

by a study of these data, by analyzing them in a scientific, methodical way. and 

objective ... 

in thi end of  this thesis ... the researcher  enumerates her results and 

recommendations ... 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

The People's Democratic Republic of Algeria 

Ministry of higher education and scientific research 

University of Algiers(1)  Benyoucef Benkhadda 

faculty of islamic sciences (Kharouba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

this thesis is submitted as a partial fulfillment for the requirements of 

doctorat in islamic sciences. specialty: Arabic language and Koranic 

studies 

presented by:       supervised by:  

Boudefla Fethi     Pfr: senoussi Abd errahmane 

Name and Surname Grade Degree 

  president 
Pr/Senoussi 

Abderrahmane 

Proffessor supervisor 
 

  Member 
  member 
  member 
  member 
Academic year: 2020-2021 / 1441-1442 h 

the differences between the versions of the 

ottoman quran  

-critical analytical study-  

In the first quarter of the Quran 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

The People's Democratic Republic of Algeria 

Ministry of higher education and scientific research 

University of Algiers(1)  Benyoucef Benkhadda 

faculty of islamic sciences (Kharouba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

this thesis is submitted as a partial fulfillment for the 

requirements of doctorat in islamic sciences 

specialty: Arabic language and Koranic studies 

 

presented by:       supervised by:  

Boudefla Fethi     Pfr: senoussi Abd errahmane 

 

 

 

 

Academic year: 2020-2021 / 1441-1442 h 

the differences between the versions of the 

ottoman quran  

-critical analytical study-  

In the first quarter of the Quran 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t




