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  الوحي لرسول اهللاباب من كتب 
  

  .بن عيسى بهذاالحسن بن عفان قال حدثنا يحيى حدثنا  قال )١(..  

عن ثابت بـن    بن األعمش   دثنا جرير   قال ح  محمد بن قدامة      عبد اهللا قال حدثنا    حدثنا  
: ال قـال  :  قلـت  »كتب  نها تأتيني    فإِ )٢( أتُحسن السريانية  « :قال النبي   : زيد بن ثابت قال   

  .في تسعة عشر يوماًفتعلمتها : قالفتعلمها 

 عبد اهللا قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح حدثنا الليث عـن أبـي                  حدثنا  
دخل نفر  :  بن زيد عن خارجة بن زيد قال        الوليد عن سليمان بن خارجة     عثمان الوليد بن أبي   

ماذا أحدثكم كنت جار رسول :  فقال بعض حديث رسول اهللا     على زيد بن ثابت فقالوا حدثْنَا     
ذا الوحي وكان إذا ذكرنا اآلخرة ذكرها معنا وإِ       أرسل إلي فكتبت     فكان إذا نزل الوحي      اهللا  

  . عنههذا أحدثكممعنا فكل ذكرنا الطعام ذكره ذا نا وِإذكرنا الدنيا ذكرها مع

 الليث   عبد اهللا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد قال حدثنا المقرئ قال حدثنا              حدثنا  
  .هذابن سعد ب

 حماد بن سلمة    قال حدثنا أبو داود قال حدثنا      يونس بن حبيب     حدثنا عبد اهللا قال حدثنا      
  لرسول اهللا جالً كان يكتب عن ثابت عن أنس بن مالك أن ر

  ــــــــــــــــ
  .من األصل ورقة واحدة أو ورقتين إنما سقط )١(

)٢ (السوفي صحيح البخاري أن رسول اهللا       : ةرياني      ؛ إليـه  إذا كتبوا     عليه  أمره أن يتعلم كتابة اليهود ليقرأه
  .٣٤٦: ٥انظر أيضاً البداية والنهاية 
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 » سميعاً عليماً «عليه ذا أملى  وِإ» سميعاً علمياً «كتب  »  بصيراًعاً سمي«إذا أملى عليه فكان 
وكان قد قرأ البقرة وآل عمران وكان من قرأهما قرأ قرآنـاً كثيـراً        . » سميعاً بصيراً    «كتب  

فن فلفظته األرض ثم دفن     ما شئت عند محمد قال فمات فد      وقال إنما كنت أكتب     فتنصر الرجل   
  .س قال أبو طلحة فأنا رأيته منبوذاً على وجه األرضفلفظته األرض فقال أن
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  باب األمر بكتابة المصاحف
  

بن حكيم قال حدثني أبو الوليد حدثني همـام وحـدثنا           عبد اهللا قال حدثنا يحيى      حدثنا    
محمد بن عبد الملك حدثنا يزيد قال أخبرنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي             

 سوى القـرآن     سوى القرآن فمن كتب عني شيئاً      ال تكتبوا عني شيئاً   : قال سعيد عن النبي    
  .] القرآن فمن كتب عني شيئاً غيرهقال محمد شيئاً إالَّ[فليمحه 

حدثنا عبد اهللا قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد قال حدثنا همـام                   
  .بهذا

 قال حدثنا أبو عـامر      ]هو شاذان [ هيم بن زيد  حدثنا عبد اهللا قال حدثنا إسحاق بن إبرا         
  .قال حدثنا زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال كان يكره أن يكتب أو يكتب في النعل

  

  خطوط المصاحف
 سفيان عن مجالد    هري إن شاء اهللا حدثنا    حدثنا عبد اهللا بن محمد الز     قال  حدثنا عبد اهللا      

لكتابة قالوا من أهل الحيـرة وسـألنا أهـل     اعن الشعبي قال سألت المهاجرين من أين تعلمتم     
  .األنبارالحيرة من أين تعلمتم الكتابة قالوا من أهل 

أكيـدر  قـال   هشام بن محمد بن السائب       عن عبد اهللا قال حدثنا علي بن حرب         حدثنا  
  الكندي وأخوه بشر بن عبد الملكبن عبد الملك هو األكيدر دومة 
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نت حرب بـن أميـة      فخرج بشر إلى مكة فتزوج الصهباء ب      الذي علمه أهل األنبار خطنا هذا       
ي الجزم وأول ما كتب م وقال غير علي عن هشام بن محمد إن خطنا هذا سفولدت له جاريتين

ببقة كتبه قوم من طيء يقولون هم من بوالن وكان الشرقي يقول مرامر بن مرة وسلمة بـن                  
ي غضب على معاوية في قتل حجر بـن         قال هشام الذ  [. حزرة وهم الذين وضعوا هذا الكتاب     

سفيان بن حرب   وقال غير علي إن بشراً لما تزوج الصهباء بنت حرب علم هذا الخط              . ]عدي
قال أبو بكـر    . وقال عمر بن الخطاب ومن بمكة من قريش تعلموا الكتاب من حرب بن أمية             

  .]اء األنبار لها بقة قرية ور» بقة «وقال أبو بكر و [ من عمه سفيان بن حرب وتعلمه معاوية
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  باب جمع القرآن
  ديق رضي اهللا عنه القرآن فير الصجمع أبي بك(

  )المصاحف بعد رسول اهللا 

  

قال حدثنا سـفيان عـن   حدثنا عبد اهللا قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو نعيم             
 من جمـع بـين      لرحم اهللا أبا بكر هو أو     :  خير عن علي رضي اهللا عنه قال       عن عبد السدي  
  .اللوحين

اهللا قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سـفيان               حدثنا عبد     
 أبو بكر فإنه أول من أعظم الناس أجراً في المصاحف: عن السدي عن عبد خير عن علي قال    

  .جمع بين اللوحين

ال حدثنا خـالد قـال      حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين بن حفص ق        قال  حدثنا عبد اهللا      
رحمة اهللا على أبي بكر كان أعظم الناس  : حدثنا سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي قال         

  .حف، وهو أول من جمع بين اللوحينأجراً في جمع المصا

 حدثنا قبيصة قال حدثنا سـفيان عـن          قال  عبد اهللا قال حدثنا يعقوب بن سفيان       حدثنا  
أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو بكر رحمـة         :  يقول خير قال سمعت علياً   السدي عن عبد    

  .بين اللوحيناهللا على أبي بكر هو أول من جمع 

 وكيع عن سفيان عن السدي عن عبـد         حدثنا أحمد بن عبد الجبار الدارمي قال حدثنا         
  .رحمة اهللا على أبي بكر كان أول من جمع بين اللوحين: خير قال سمعت علياً يقول
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 بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن سفيان عن السدي عن           هارون اهللا قال حدثنا     حدثنا عبد   
  .من جمعه بين اللوحينرحم اهللا أبا بكر كان أول :  خير قالعبد

 عبد اهللا قال حدثنا محمد بن أيوب بن يحيى بن ضريس قال حدثنا علـي بـن                  حدثنا  
  .كُراعكان يلقب أبو بكر : الحسين قال

أول من جمع كتاب اهللا بين اللوحين أبو        : عن عبد خير قال   ي  حدثنا المطلب عن السد     
  .بكر

حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا : حدثنا هارون بن إسحاق قال    : حدثنا عبد اهللا قال     
  . يقول ختمهبكر هو الذي جمع القرآن بعد النبي 

ـ   بن منصور الطوسي حدثني شبابة بن       حدثنا محمد   : عبد اهللا قال  حدثنا     : السـوار ق
بيننا وبينـه   كنت عند أبي جعفر وعنده حمزة المزادي فقال حمزة تكلموا فإن            : حدثنا بسام قال  

ستراً، فلما خرج قلنا ألبي جعفر إنه قال كذا وكذا فقال ما له فعل اهللا به وفعل ما كـان هـذا                      
  .وال يراه  للنبي، فإن أبا بكر كان يسمع مناجاة جبريل للنبي ألحد إالّ

أخبرنا ابن وهـب وأخبرنـي ابـن أبـي          : قالحدثنا أبو الطاهر    : اهللا قال عبد  حدثنا    
لما استحر القتل بالقراء يومئذ فرق أبو بكر على         : بن عروة، عن أبيه قال    ، عن هشام    )١(الزناد

كما ت أقعدوا على باب المسجد فمن جاء      القرآن أن يضيع فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثاب         
  .اهللا فاكتباهبشاهدين على شيء من كتاب 

حـدثنا  : حدثنا أبو داود قـال    : حدثنا عمرو بن علي بن بحر قال      : حدثنا عبد اهللا قال     
: أخبرني عبيد بين السباق أن زيد بن ثابت حدثـه قـال           : حدثنا الزهري قال  : إبراهيم بن سعد  

   ـ                 أرسل إلي د أبو بكر مقتل أهل اليمامة وكان عنده عمر فقال إن هذا أتاني فقال إن القتـل ق
استحرالقتل بالقراء، وإني أخشى أن يستحر   

  ــــــــــــــــ
  .هو عبد الرحمن القرشي: ابن أبي الزناد) ١(
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كيف تفعل شيئاً لم : وقد رأيت أن تجمعوه فقلت لعمر فيذهب القرآن، المواطنسائر  بالقراء في   
حتـى شـرح اهللا     ذلك  هو واهللا خير فلم يزل يراجعني في        : ؟ فقال عمر   يفعله رسول اهللا    

 ]أو رجـل  [صدري للذي شرح اهللا له صدره ورأيت فيه الذي رأى فقال أبو بكر إنك شـاب                 
فواهللا لو كلفوني نقل جبل     : قال. فاكتبهتهمك   ن ال الوحي لرسول اهللا    عاقل، وقد كنت تكتب     

؟ قال     كيف تفعالن شيئاً لم يفعله رسول اهللا      : كان بأثقل علي منه، فقلت لهما     من الجبال ما    
بكر وعمر يراجعانني في ذلـك حتـى شـرح اهللا     أبو بكر وعمر وهو واهللا خير فلم يزل أبو       

له صدرهما ورأيت فيه الذي رأيا فتتبعت القرآن أنسـخه مـن الصـحف    صدري للذي شرح    
الحجارة الرقاق وصدور الرجال حتى فقدت آية كنت        اللخف  : قال أبو بكر  . والعسب واللخاف 

 فالتمسـتها   ﴾ ءكُم رسوٌل ِمن أنْفُِسـكُم    لَقَد جا  ﴿.)١٢٨ آ   ٩س  ( يقرأها   ل اهللا   أسمع رسو 
  .اللخف الحجارة الرقاق: قال أبو داود. فوجدتها مع خزيمة بن ثابت فأثبتها في سورتها

حدثنا عبد الرحمن، حدثنا إبراهيم     : حدثنا محمد بن بشار بندار قال     : حدثنا عبد اهللا قال     
بعث إلي أبو بكر الصـديق  : ، عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت قال   بن سعد، عن الزهري   
إن عمر بن الخطاب أتاني فقال إن القتل        : ذا عمر بن الخطاب عنده فقال     مقتل أهل اليمامة، فإِ   

 وأني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المـواطن كلهـا            بقراء القرآن يوم اليمامة      قد استحر
لـم  كيف أفعل شيئاًَ    : ي أرى أن نأمر بجمع القرآن، فقال أبو بكر لعمر         فيذهب قرآن كثير، وإن   

اهللا صـدري   فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح        هو واهللا خير    : ؟ فقال  يفعله رسول اهللا    
عاقـل ال  شاب قال زيد بن ثابت قال أبو بكر إنك        . بما شرح له صدر عمر ورأيت الذي رأى       

جبل من الجبال فواهللا لو كلفوني نقل فتتبع القرآن، لوحي  ا قد كنت تكتب لرسول اهللا   نتهمك
قال أبو بكر هـو  ؟   لم يفعله رسول اهللا ما كان أثقل علي من ذلك، قلت فكيف تفعلون شيئاً 

 وعمر حتى شرح اهللا صدري للذي شرح اهللا له          فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر      واهللا خير،   
  ،]صدر أبي بكر وعمر[صدرهما 
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 الرجال فوجـدت     وصدور ]الحجارةيعني  [أجمعه من الرقاع والعسب واللخاف      القرآن  تبعت  فت
كُم رسوٌل ِمن لقد جاء ﴿) ١٢٩ و١٢٨ آ ٩س  (خزيمة بن ثابت     مع   ]براءة[آخر سورة التوبة    

فَقُْل حسِبي  ِإن تَولَّوا   فَ * يمما عِنتُّم حِريص علَيكُم ِبالْمْؤِمِنين رُؤوفٌ رحِ      َأنْفُِسكُم عِزيز علَيِه    
الَ ِإله كَّلْتُ  ِإالَّاللَّهِه تَولَيع وهِظيمِش الْعرالْع بر وهو  ﴾.  

إبراهيم بـن    بن عون عن     حدثنا جعفر : حدثنا علي بن حرب قال    : عبد اهللا قال  حدثنا    
دعاني أبو بكر :  بن ثابت قالعن زيدإسماعيل األنصاري، عن الزهري عن عبيد بن السباق،   

جمع القرآن فاكتبه، فواهللا لو    إ  تكتب الوحي بين يدي رسول اهللا        رجل شاب كنت  إنك  : فقال
كلّفوني نقل الجبال كان أيسر علي من الذي كلفني، فجعلت أتتبع القرآن من صدور الرجـال،                

لـم   سـول اهللا    رومن العسب، ومن الرقاع، ومن األضالع، ففقدت آية كنت أسمعها من            
ِمـن الْمـْؤِمِنين ِرجـاٌل       ﴿) ٢٣ آ   ٣٣س  (فوجدتها عند رجل من األنصار      أجدها عند أحد،    

حتى مات،   فألحقتها في سورتها، فكانت الصحف عند أبي بكر          ﴾ صدقُوا ماعاهدوا اللَّه علَيهِ   
  .ثم عند عمر حتى مات، ثم عند حفصة

حدثنا يونس : حدثنا عثمان بن عمر قال    :  بن يحيى قال   محمدحدثنا  : حدثنا عبد اهللا قال     
:  قال إبراهيمبن  وحدثنا يعقوب   : أخبرني ابن السباق، عن زيد بن ثابت قال       : عن الزهري قال  

 ]وهذا حديث عثمـان   [ بن ثابت حدثه     ن زيد  أ بن السباق  عن عبيد    )١( شهاب  عن ابن  حدثنا أبي 
: رضي اهللا عنه، فقال أبو بكـر      عمر   وعنده   يتهأهل اليمامة، فأت  أبو بكر مقتل    إلي  أرسل  : قال

  أن يسـتحر    بأهل اليمامة من قراء القرآن، وأنا أخشى       القتل قد استحر  إن عمر أتاني فقال إن      
أن تأمر بجمع القرآن     في المواطن، فيذهب كثير من القرآن ال يوعى، وإني أرى             بالقراء القتل

  هو واهللا خير، فلم: ؟ فقال  كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول اهللا: فقلت لعمر
  ــــــــــــــــ

  . عن الزهريإبراهيم بن إسماعيليعني : أبي عن ابن شهاب) ١(
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اهللا لذلك صدري، ورأيت فيه الذي رأى عمر، قـال زيـد            في ذلك حتى شرح     يراجعني  يزل  
لرسول إنك شاب عاقل ال نتهمك وكنت تكتب الوحي         : وعمر جالس عنده ال يتكلم، فقال عمر      

 فتتبع هذا القرآن فأجمعه، فواهللا لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما                 اهللا  
؛ ولم يزل أبو وكيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول اهللا : كان أمروني به من جمع القرآن قلت

ـ  يراجعني حتى شرح اهللا صدري بالذي شرح له صدر أبي بكر وعمر              بكر ت القـرآن   فجمع
اب والعسب وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبـة مـع            معه من األكتاف واألقت   أج

.  اآلية ﴾ لَقَد جاءكُم رسوٌل ِمن َأنْفُِسكُم     ﴿ بن ثابت األنصاري لم أجدها مع أحد غيره          خزيمة
ثم عند عمر حياته حتى فكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى مات،         : يعقوب في حديثه  قال  

  . عند حفصة بنت عمر رضي اهللا عنهثممات، 

حـدثنا  : حدثنا محمد قال  : حدثنا عبد اهللا بن محمد بن النعمان قال       : حدثنا عبد اهللا قال     
 في مصحف في خالفة أبي بكـر،         عن أبي العالية أنهم جمعوا القرآن      )١(أبو جعفر عن الربيع   

س : ( هذه اآلية من سورة براءة ُأبي بن كعب، فلما انتهوا إلى عليهم ويملييكتبونفكان رجال  
هذا آخر ما أنزل     فظنوا أن    ﴾ ثُم انْصرفُوا صرفَ اللَّه قُلُوبهم ِبَأنَّهم الَ يفْقَهون        ﴿) ١٢٧ آ   ٩

 رسوٌل ِمن َأنْفُِسكُم لَقَد جاءكُم ﴿ قد أقرأني بعدهن آيتين من القرآن فقال ُأبي إن رسول اهللا 
 لَيع ِزيزُؤوفٌ        عر ْؤِمِنينِبالْم كُملَيع ِريصح ِنتُّما عِه مِحيمر * فَِإن       اللَّـه ِبيسا فَقُْل حلَّوالَ  تَو

فهذا آخر ما أنزل من القرآن فخـتم  : قال. ﴾ تَوكَّلْتُ وهو رب الْعرِش الْعِظيمِإله ِإالَّ هو علَيِه   
قَبِلك ِمـن رسـوٍل ِإالَّ   وما َأرسلْنَا ِمن  ﴿) ٢٥ آ ٢١س ( ثناؤه  جّلاألمر بما فتح به لقول اهللا    

  .﴾ نُوِحي ِإلَيِه َأنَّه الَ ِإله ِإالَّ َأنَا فَاعبدون

  أخبرني: أخبرنا ابن وهب قال: قالحدثنا أبو الطاهر : حدثنا عبد اهللا قال  
  ــــــــــــــــ

  . ولكن في األصل ربيع فقطالربيع، يعني الربيع بن أنس) ١(
  

١٥  



عن ابن شهاب، عن سالم وخارجة أن أبا بكر الصديق كان جمع القرآن في قـراطيس                مالك،  
وكان قد سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك، فأبى حتى استعان عليه بعمر ففعل، وكانت تلـك                  

، وج النبي  زالكتب عند أبي بكر حتى توفي، ثم عند عمر حتى توفي، ثم كانت عند حفصة           
فأرسل إليها عثمان فأبت أن تدفعها إليه حتى عاهدها ليردنها إليها، فبعث بها إليـه فنسـخها                 

  .حتى أرسل مروان فأخذها فحرقهاهذه المصاحف ثم ردها إليها فلم تزل عندها  )١(عثمان في

  
  جمع علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه

  القرآن في المصحف

حدثنا ابن فضـيل عـن      : نا محمد بن إسماعيل األحمسي قال     حدث: حدثنا عبد اهللا قال     
 لجمعة   أقسم علي أن ال يرتدي برداء إالّ       لما توفي النبي    : أشعث عن محمد بن سيرين قال     

حتى يجمع القرآن في مصحف ففعل فأرسل إليه أبو بكر بعد أيام أكرهت أمـارتي يـا أبـا                   
قال أبـو  [. ي برداء إالّ لجمعة فبايعه ثم رجع  ال، واهللا إال أني أقسمت أن ال أرتد       : الحسن؟ قال 

القرآن يعني أتم بكر لم يذكر المصحف أحد إال أشعث وهو لين الحديث وِإنما رووا حتى أجمع 
  .]نه يقال للذي يحفظ القرآن قد جمع القرآنحفظه فِإ

  
  جمع عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

  القرآن في المصحف

أخبرنـا  : حدثنا يزيد قـال   :  اهللا بن محمد بن خالد قال      حدثنا عبد : عبد اهللا قال  حدثنا    
مبارك عن الحسين أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب اهللا فقيل كانت مع فالن فقتل                  

  .إنا هللا وأمر بالقرآن فجمع، وكان أول من جمعه في المصحف: يوم اليمامة فقال
  ــــــــــــــــ

  .سقط من األصل: في) ١(
  

١٦  



حدثنا أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب أخبرني عمر بن طلحة الليثي،    : د اهللا قال  حدثنا عب   
أراد عمـر بـن     : عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال             

شيئاً من القرآن  من كان تلقى من رسول اهللا : الخطاب أن يجمع القرآن فقام في الناس فقال      
 حتى  ذلك في الصحف واأللواح والعسب، وكان ال يقبل من أحد شيئاً          فليأتينا به، وكانوا كتبوا     

من كان عنده من كتـاب      : يشهد شهيدان، فقتل وهو يجمع ذلك إليه فقام عثمان بن عفان، فقال           
اهللا شيء فليأتينا به وكان ال يقبل من ذلك شيئاً حتى يشهد عليه شهيدان، فجاء خزيمة بن ثابت              

 تلقيت من رسـول اهللا      : وما هما؟ قال  : قالوا. آيتين لم تكتبوهما  إني قد رأيتكم تركتم     : فقال
 حـِريص علَـيكُم     مـا عِنـتُّم   ِسكُم عِزيز علَيـِه      لَقَد جاءكُم رسوٌل ِمن َأنْفُ     ﴿ )١٢٨ آ   ٩س  (

  ِحيمُؤوفٌ رر ْؤِمِنينفـأين    إلى آخر السورة، قال عثمان، فأنا أشهد أنهما من عنـد اهللا            ﴾ بالْم 
  . نزل من القرآن فختمت بها براءةآخر ماأختم بها : ترى أن نجعلهما؟ قال

حدثنا عوف عن عبد : حدثنا هوذة قال  : إسماعيل بن أسد قال   حدثنا  : حدثنا عبد اهللا قال     
 إذا اختلفـتم  : لما أراد عمر أن يكتب اِإلمام أقعد له نفراً من أصحابه وقال           : اهللا بن فضالة قال   

  .تبوها بلغة مضر، فِإن القرآن نزل على رجل من مضرفي اللغة فاك

حدثنا وهب بن جرير بـن      : حدثنا عبد اهللا بن محمد الزهري قال      : عبد اهللا قال  حدثنا    
قـال  : حدثنا أبي قال سمعت عبد الملك بن عمير يحدث، عن عبد اهللا بن معقل قال    : حازم قال 

  . غلمان قريش وثقيفالّ ِإال يملين في مصاحفنا: عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

  .حدثنا جرير بهذا: حدثنا سليمان قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبد اهللا قال  

  حدثنا يزيد: حدثنا عبد اهللا بن محمد بن خالد قال: حدثنا عبد اهللا قال  
  

١٧  



سـمعت عمـر بـن      : أخبرنا شيبان، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة قال           : قال
  . غلمان قريش أو غلمان ثقيفال يملين في مصاحفنا هذه إالَّ: خطاب يقولال

  

  اتفاق الناس مع عثمان على جمع المصاحف
عبد الـرحمن   حدثنا يحيى بن    :  قال حدثنا محمد بن عمر بن هياج     : عبد اهللا قال  حدثنا    

 بن معاوية   )١(بن عبد الملك الحر، عن إياد بن لقيط، عن يزيد         يعني األرحبي، حدثني عبد اهللا      
وليس إذ ذاك حجـزة وال  : فيها حذيفة قال في حلقة    بن عقبة   لفي المسجد زمن الوليد    إني: قال

جالوزة إذ هتف هاتف ـ من كان يقرأ على قراءة أبي موسى فليأت الزاوية التي عند أبواب  
عبد اهللا،   التي عند دار      هذه الزاوية  على قراءة عبد اهللا بن مسعود فليأت      كندة، ومن كان يقرأ     

 ﴾ وَأِتموا الحج والْعمـرةَ ِللْبيـتِ      ﴿) ١٩٦ آ   ٢س  ( من سورة البقرة قرأ هذا       واختلفا في آية  
واحمرت عيناه ثم قام ففرز قميصـه       حذيفة  ، فغضب   ﴾ وَأِتموا الحج والْعمرةَ ِللَّهِ    ﴿وقرأ هذا   

ما أن يركب إلى أميـر المـؤمنين      إ: عثمان، فقال  وذاك في زمن     في حجزته وهو في المسجد    
إن اهللا بعث محمداً فقاتل بمن أقبـل       : ، ثم أقبل فجلس فقال    وِإما أن أركب، فهكذا كان من قبلكم      

  اهللافطعن الناس في اإلسالم طعنة جواٍد ثـم إن  اهللا قبضهن  اهللا دينه، ثم إمن أدبر حتى أظهر   
طعن الناس في اإلسالم طعنة جواٍد، ثم إن استخلف أبا بكر فكان ما شاء اهللا، ثم إن اهللا قبضه ف       

، اهللا قبضه فطعن الناس في اإلسالم طعنة جـوادٍ  فنزل وسط اإلسالم، ثم إن   مراستخلف ع اهللا  
  .تخلفونه كلهأن يطعنوا فيه طعنة ثم إن اهللا استخلف عثمان وايم اهللا ليوشكن 

  ــــــــــــــــ
كان : الوليد بن عقبة  . ٣٦٠ :١١عي الكوفي، انظر تهذيب التهذيب      المراد يزيد بن معاوية النخ    لعل  : يزيد) ١(

  .  هـ٣٠ ـ ٢٥الكوفة والي 
  

١٨  



أخبرنا :  قاال )١(حدثنا أبو داود ويعقوب   : سهل بن صالح قال   حدثنا  : عبد اهللا قال  حدثنا    
لو لـم يصـنعه     : سويد بن غفلة قال قال علي في المصاحف        بن ِمرثد، عن     شعبة، عن علقمة  

  .]ن سويد أبو داود عن رجل عقال[.  لصنعتهعثمان

 وعبـد الـرحمن   حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا محمد بن بشار قال   : عبد اهللا قال  حدثنا    
، عن رجل، عن سويد بن غفلة قال قال علي حين حرق       عن علقمة بن مرثد   ة،  بعحدثنا ش : قاال

  .لو لم يصنعه هو لصنعته: عثمان المصاحف

حدثنا شعبة عن   : حدثنا عبد الرحمن قال   :  حدثنا أحمد بن سنان قال     :حدثنا عبد اهللا قال     
أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصـاحف        :  بن سعد قال   أبي إسحاق عن مصعب   

  . لم ينكر ذلك منهم أحد:ذلك، وقالفأعجبهم 

: حدثنا يحيى بن كثير قال    :  قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف    : حدثنا عبد اهللا قال     
قـرأت القـرآن علـى    : المازني قالسمعت غنيم ين قيس  : قالعمارة الحنفي   دثنا ثابت بن    ح

مسلم كلما أصبح   يكتب المصحف وأنه ولد لكل      الحرفين جميعاً، واهللا ما يسرني أن عثمان لم         
 ِلم قال لو لم يكتب عثمان المصحف لطفق العنبريا أبا  : قلنا له قال  . غالم فأصبح له مثل ما له     

  .الشعريقرأون الناس 

حـدثني  محمد بـن عبـد اهللا،     حدثنا  : حدثنا يعقوب بن سفيان قال    : عبد اهللا قال  حدثنا    
لفيـت النـاس يقـرأون      لوال أن عثمان كتب القرآن أل     : عمران بن حدير، عن أبي مجلز قال      

  .الشعر

خصلتان : يقولعبد الرحمن بن مهدي أحمد بن سنان سمعت حدثنا : عبد اهللا قالحدثنا   
، وجمعه الناس على    تل مظلوماً ان بن عفان ليستا ألبي بكر وال لعمر، صبره نفسه حتى قُ           لعثم

  .المصحف
 ــــــــــــــــ

  .يعني يعقوب بن سفيان: يعقوب) ١(
  

١٩  



  عبد اهللا بن مسعود ذلككراهية 
  

حدثنا عمرو بـن    : حدثنا شعيب بن أيوب، حدثنا يحيى بن آدم قال        : عبد اهللا قال  حدثنا    
وعبـد اهللا  كنا جلوساً في المسـجد  : حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء قال   حدثنا  : الثابت ق 
أبي موسى األشعري واهللا إن بقيت حتى آتي      وقراءة  عبد  م  قراءة ابن آ  : أ، فجاء حذيفة فقال   يقر

فغضب عبد اهللا فقال لحذيفـة      : قال.  المرأته بجعلها قراءة واحدة    ]يعني عثمان [أمير المؤمنين   
  .حذيفةديدة قال فسكت كلمة ش

حـدثنا  : الحسن بن مدرك وِإسحاق بن ِإبراهيم بن زيد قـاال حدثنا  : حدثنا عبد اهللا قال     
حدثنا أبو عوانة، عن األعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الشعثاء             : بن حماد قال  يحيى  

ـ        يقول أهل الكوفة    : المحاربي قال قال حذيفة    راءة أبـي   قراءة عبد اهللا ويقول أهل البصـرة ق
موسى، واهللا لئن قدمت على أمير المؤمنين ألمرته أن يغرقها، قال فقال عبد اهللا إما واهللا لئن                 

  .] في سقرها)١(قال شاذان[. فعلت ليغرقنك اهللا في غير ماء

أبي عبيـدة   حدثنا ابن   : اهللا بن أبي شيبة قال    إبراهيم بن عبد    حدثنا  : حدثنا عبد اهللا قال     
 جالساً عند   كنت: ألعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الشعثاء قال         حدثنا أبي عن ا   : قال

أبي موسـى،   أهل البصرة يقرأون قراءة     : حذيفة وأبي موسى وعبد اهللا بن مسعود فقال حذيفة        
وأهل الكوفة يقرأون قراءة عبد اهللا أما واهللا أن لو قد أتيت أمير المؤمنين لقد أمرته بغرق هذه                  

  . إذاً تغرق في غير ماء عبد اهللافقالالمصاحف، 

حصين عن  حدثنا  : حدثنا ابن فضيل قال   : بن حرب قال  حدثنا علي   : حدثنا عبد اهللا قال     
  بيت أبيذكر لي أن عبد اهللا وحذيفة وأبا موسى فوق : مرة قال

  ــــــــــــــــ
  .هو إسحاق بن إبراهيم بن زيد: شاذان) ١(
  

٢٠  



كرهت . أجل: قال. اما أنه قد بلغني أنك صاحب الحديث      : فأتيتهم، فقال عبد اهللا لحذيفة    موسى  
أن يقال قراءة فالن وقراءة فالن فيختلفون كما اختلف أهل الكتاب، قال وأقيمت الصالة فقيـل               

  .تقدم صلِّ فأبى، فقيل لحذيفة تقدم فأبى فقيل ألبي موسى تقدم فإنك رب البيتلعبد اهللا 

:  قال حدثنا إسماعيل بن بهرام   : مان العبسي قال  حدثنا محمد بن عث   : حدثنا عبد اهللا قال     
كان عبد اهللا وحذيفة    :  عن أبي الضحى، عن مسروق قال      )١(حدثنا سعير بن الِخمس عن مغيرة     

إلى أهـل    فبعثت   )٢(أنت يا عبد اهللا بن قيس     أما  : وأبو موسى في منزل أبي موسى فقال حذيفة       
من قراءتك، وأما أنت يا عبد اهللا بن مسـعود          البصرة أميراً ومعلّماً وأخذوا من أدبك ولغتك و       

أما أنـي إذاً    : إلى أهل الكوفة معلماً فأخذوا من أدبك ولغتك ومن قراءتك، فقال عبد اهللا            فبعثت  
حيث نزلت وفيم نزلت ولو أعلم أحداً أعلم بكتاب اهللا          لم أضلهم وما من كتاب اهللا آية إال أعلم          

  .مني تبلّغنيه اِإلبل لرحلت إليه

حدثنا سـفيان   : قالحدثنا قبيصة   : حدثنا بن منصور بن سيار قال     : نا عبد اهللا قال   حدث  
 سـبعين   عن أبي إسحاق عن حميد بن مالك قال قال عبد اهللا لقد قرأت ِمن ِفي رسول اهللا                  

  . بن ثابت ذؤابتين يلعب مع الصبيان)٣(وأن لزيدسورة، 

أخبرنا إسـرائيل   :  قال )٥(بي رجاء حدثنا ابن أ  :  قال )٤(حدثنا عمي : حدثنا عبد اهللا قال     
لما أمر بالمصاحف ساء ذلك عبد اهللا بن        : عن أبي إسحاق عن حميد بن مالك عن عبد اهللا قال          

  فاًمن استطاع منكم أن يغل مصح: مسعود قال
 ــــــــــــــــ

  .مغيرة، لعل الصواب المغيرة) ١(
  .يعني أبا موسى: عبد اهللا بن قيس) ٢(
  . زيدفي األصل: لزيد) ٣(
  .يعني يعقوب بن سفيان: عمي) ٤(
  .هو أحمد بن عبد اهللا: ابن أبي رجاء) ٥(
  

٢١  



ي ثم قال عبد اهللا لقد قرأت القرآن من فِ        .  شيئاً جاء بما غل يوم القيامة      )١(فليغلل، فِإنه من غلّ   
  .ي رسول اهللا  من ِف صبي أفأترك ما أخذت سبعين سورة وزيدرسول اهللا 

حدثنا عمرو بـن    : حدثنا أبو داود قال   : حدثنا يونس بن حبيب قال    : قالحدثنا عبد اهللا      
إني غال مصحفي،   : سمعت ابن مسعود يقول   : ثابت، عن أبي إسحاق، عن حميد بن مالك قال        

ومن يغلُْل يْأِت ِبما غَـلَّ       ﴿) ١٦١ آ   ٣س  (يقول   فليغلل فِإن اهللا     فمن استطاع أن يغّل مصحفاً    
 سبعين سورة، وأن زيد بن ثابت لصبي من         ي رسول اهللا    ، ولقد أخذت من فِ    ﴾يوم الِْقيامِة   

  .الصبيان أفأنا أدع ما أخذت من في رسول اهللا 

عن إبراهيم  حدثنا وكيع عن شريك،     : حدثنا هارون بن إسحاق قال    : حدثنا عبد اهللا قال     
ناس غلوا المصاحف،   أيها ال : بن مهاجر، عن إبراهيم لما أمر بتمزيق المصاحف قال عبد اهللا          

  .فإنه من غّل يأت بما غّل يوم القيامة ونعم الغل المصحف يأتي به أحدكم يوم القيامة

: حدثنا أيوب بـن مسـلمة     : حدثنا محمد بن عبد الوهاب الدعجلي     : حدثنا عبد اهللا قال     
 ِبما غَلَّ   ومن يغلُْل يْأتِ   ﴿عن أبي وائل، عن عبد اهللا قال قرأ         حدثنا أبو شهاب، عن األعمش،      

مصاحفكم فكيف تأمروني أن أقرأ قراءة زيد، ولقد قرأت من في رسول            ، غلوا   ﴾يوم الِْقيامِة   
  .الصبيان ذؤابتان يلعب بين  بضعاً وسبعين سورة ولزيداهللا 

حدثنا سعيد بن سـليمان     : حدثنا عبد اهللا بن محمد بن النعمان قال       : حدثنا عبد اهللا قال     
  : عن األعمش عن أبي وائل قال)٢(شهابحدثنا أبو : قال

 ــــــــــــــــ
  .١٦١ آ ٣انظر س : من غل) ١(
  .هو موسى بن نافع: أبو شهاب) ٢(
  

٢٢  



 غلوا مصاحفكم، ﴾ ِبما غَلَّ يوم الِْقيامِةومن يغْلُْل يْأِت    ﴿: ابن مسعود على المنبر فقال    خطبنا  
  بضـعاً  بن ثابت، وقد قرأت من في رسـول اهللا          وكيف تأمروني أن أقرأ على قراءة زيد        

 وسبعين سورة، وأن زيد بن ثابت ليأتي مع الغلمان له ذؤابتان، واهللا ما نزل من القـرآن إالّ                 
بخيركم ولو أعلم مكاناً تبلغه     في أي شيء نزل، ما أحد أعلم بكتاب اهللا مني وما أنا             وأنا أعلم   

فلما نزل عن المنبر جلست في الخلق فمـا         : ل أبو وائل  ألتيته، قا  بكتاب اهللا مني     )١(بل أعلم اإل
  .قالأحد ينكر ما 

حدثنا أحمد بن يونس وسعيد بن سليمان : حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد اهللا قال     
  . بهذا)٢(أبو شهابحدثنا : قاال

 حدثنا أحمد بن عبد اهللا بـن    : حدثنا أحمد بن منصور بن سيار قال      : حدثنا عبد اهللا قال     
  .حدثنا أبو شهاب بهذا: يونس قال

حدثنا عبدة عن األعمش عن شقيق      : حدثنا هارون بن إسحاق قال    : حدثنا عبد اهللا قال     
قراءة من يأمرني أن أقرأ، لقـد        على   ﴾ من يغْلُْل يْأِت ِبما غَلَّ يوم الِْقيامةِ       ﴿قال قال عبد اهللا     

بكتـاب  قد علم أصحاب محمد أني أعلمهم        وسبعين سورة، ول    بضعاً  اهللا   رسولقرأت على   
أن أحداً أعلم بكتاب اهللا مني لرحلت إليه، قال شقيق فجلست في خلـق مـن                اهللا، ولو علمت    
  .عليه شيئاً مما قال وال رده فما سمعت أحداً منهم يعيب أصحاب محمد

 حدثنا جرير عن األعمش، عن أبي     : حدثنا يوسف بن موسى، قال    : هللا قال حدثنا عبد ا    
قال قال عبد اهللا حين صنع بالمصاحف ما صنع، والذي ال إله غيره ما . الضحى، عن مسروق

  إال أعلم حيثأنزلت من سورة 
 ــــــــــــــــ

  .يعني فيه شخص أعلم: أعلم) ١(
  .هو موسى بن نافع: أبو شهاب) ٢(
  

٢٣  



يه اإلبل  ناب اهللا مني تبلغ    أحداً أعلم بكت   ولو أني أعلم  وما من آية إال أعلم فيما أنزلت،        ،  أنزلت
  .ألتيته

حدثنا ابن أبي عبيـدة     : حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن أبي شيبة قال        : عبد اهللا قال  حدثنا    
: عن زر بن حبيش قال قال عبد اهللا بن مسعود         حدثنا أبي عن األعمش، عن أبي رزين،        : قال

وقـال  .  ثابت ذؤابتين لـه    لزيد بن وإن   بضعاً وسبعين سورة     لقد قرأت من ِفي رسول اهللا       
 أبو عوانة عن إسماعيل بن سالم، عن حدثنا: محمد بن معمر البحراني عن يحيى بن حماد قال 

ين سـورة   عب س أقرأني رسول اهللا    : سمعت عبد اهللا بن مسعود يقول     : أبي سعيد األزدي قال   
  .حكمتها قبل أن يسلم زيد بن ثابتأ

حـدثنا الحسـين بـن     : عبد اهللا بن مسعود قال    حدثنا إسماعيل بن    : حدثنا عبد اهللا قال     
:  قـال قـال  )١(عن األعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختـري ، حدثنا أبو مسلم،     حفص
يـا  قال قلنا سبحان اهللا      أكنتم مصدقي؟     في فئة تقاتلكم   تخرجأرأيتم لو حدثتكم أن أمكم      : حذيفة

ـ       . أبا عبد اهللا ولم تفعل     وتلقونهـا فـي   احفكم فتحرقونهـا   قال أرأيتم لو قلت لكم تأخذون مص
قبلتكم أنكم تكسرون   قال أرأيتم لو حدثتكم     . سبحان اهللا ولم تفعل   الحشوش أكنتم مصدقي؟ قالوا     

قال أرأيتم لو قلت لكم أنه يكون منكم قردة وخنازير . قالوا سبحان اهللا ولم تفعل    أكنتم مصدقي؟   
  .ال أم لكا يؤمنك أكنتم مصدقي؟ فقال رجل يكون فينا قردة وخنازير؟ قال وم

حدثنا إبـراهيم   :  قال حدثنا عبد الرحمن  : حدثنا محمد بن بشار قال    : حدثنا عبد اهللا قال     
وأخبرني عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أن عبد اهللا بن مسعود كره              : بن سعد عن الزهري قال    

مصـاحف   ال ]كتـاب [يا معشر المسلمين ُأعزل عن نسخ       : لزيد بن ثابت نسخ المصاحف فقال     
  أسلمت،وتوالّها رجل واهللا لقد 

 ــــــــــــــــ
  . بن فيروز الطائيهو سعيد: أبو البختري) ١(
  

٢٤  



أو يا أهـل  [وكذلك قال عبد اهللا يا أهل الكوفة        . ]يريد زيد بن ثابت   [صلب أبيه كافراً    لفي  وأنه  
ومن يغْلُْل يْأِت    ﴿ )١٦١ آ   ٣س  (ن اهللا يقول     أكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها فإِ      ]العراق

  .بالمصاحف فالقوا اهللا ﴾ يوم الِْقيامِةِبما غَلَّ 

فبلغني أن ذلك كره من مقالة ابن مسعود رجال أفاضل مـن أصـحاب              : قال الزهري   
هو ببدري، وِإنما ولوه ألنه عبد اهللا بن مسعود بدري وذاك ليس : قال ابن أبي داود [. النبي  

  .]كاتب رسول اهللا 

 عن عبد األصبهانيحدثنا ابن :  وحمدان بن علي قاال)١(حدثنا عمي: عبد اهللا قالحدثنا   
قدمت الشام فلقيت أبا الـدرداء      : قالالسالم بن حرب، عن األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة          

  .كنا نعد عبد اهللا حناناً فما باله يواثب األمراء: فقال

  
  عبد اهللا بن مسعودرضاء 

   اهللا عنه المصاحف رضيعثمانلجمع 

حدثنا أبو  : قاال. عبد اهللا بن سعيد ومحمد بن عثمان العجلي       حدثنا  : حدثنا عبد اهللا قال     
حدثني الوليد بن قيس عن عثمان ابن حسان العـامري، عـن            : حدثني زهير قال  : أسامة، قال 

 مـن   فزعت فيمن فزع إلى عبد اهللا في المصاحف، فدخلنا عليه فقال رجل           : فلفلة الجعفي قال  
إن القرآن أنزل على نبـيكم      : حين راعنا هذا الخبر فقال    جئنا  القوم إنا لم نأتك زائرين، ولكنا       

 من باب   ]أو نزل [ وِإن الكتاب قبلكم كان ينزل       ]أو حروف [من سبعة أبواب على سبعة أحرف       
  . على حرف واحد معناهما واحدواحد

  

  جمع عثمان رحمة اهللا عليه المصاحف
  :قالحدثنا عبد الرحمن : حدثنا محمد بن بشار قال: الحدثنا عبد اهللا ق  

  ــــــــــــــــ
  .يعني يعقوب بن سفيان: عمي) ١(
  

٢٥  



عن الزهري عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم علـى عثمـان             حدثنا إبراهيم بن سعد     
 مـع   أذربيجان و ]يعني، الفرج الثغر  : قال أبو بكر  [ أرمينية   )١(أهل الشام في فَرج   وكان يغازي   

 يا أمير المـؤمنين، أدرك      فقال لعثمان بن عفان   أهل العراق فرأى حذيفة اختالفهم في القرآن،        
 أن  اختلف اليهود والنصارى، فأرسل إلـى حفصـة       هذه األمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما         

 في المصاحف ثم نردها إليك فأرسـلت حفصـة إلـى عثمـان            أرسلي إلي بالصحف ننسخها     
عثمان إلى زيد بن ثابت، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن             ، فأرسل   بالصحف

وقال للرهط القرشيين الثالثة،     أن انسخوا الصحف في المصاحف،       هشام، وعبد اهللا بن الزبير    
إذا نسخوا الصحف نزل بلسانهم حتى  بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش، فِإنما وزيد أنتم ما اختلفتم

أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوا وأمر بسوى         ث عثمان إلى كل      بع في المصاحف 
 خارجة بن   ، قال الزهري، وحدثني   ]وقال غيره يخرق  [ذلك في صحيفة أو مصحف أن يحرق        

س (يقرأهـا   أن زيد بن ثابت قال فقدت آية من سورة األحزاب كنت أسمع رسول اهللا  زيد  
من قَضى نَحبه وِمنْهم    دقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنْهم       ِمن الْمْؤِمِنين ِرجاٌل ص    ﴿) ٢٣ آ   ٣٣

   نْتَِظري نوألحقتها في سـورتها،     ]أبي خزيمة أو  [ بن ثابت    فوجدتها مع خزيمة  ، فالتمستها   ﴾م 
وه والتابوه فقال النفر القرشيون التابوت وقال زيد التاب       لزهري واختلفوا يومئذ في التابوت      قال ا 
  . التابوت فِإنه بلسان قريشاختالفهم إلى عثمان فقال اكتبوهفرفع 

: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال      : حدثنا محمد بن يحيى قال    : حدثنا عبد اهللا قال     
  . عن أنس بهذا)٢(حدثنا أبي عن ابن شهاب

  : قالأبو اليمانحدثنا :  قالحدثنا محمد بن عوف: اهللا قالحدثنا عبد   
 ــــــــــــــــ

  .» مرج «كذا وفي أكثر الروايات هي : فرج) ١(
  .يعني الزهري: ابن شهاب) ٢(
  

٢٦  



أخبرني أنس بن مالك األنصاري أن حذيفة بن اليمـان قـدم            : شعيب عن الزهري قال   أخبرنا  
العراق قبل أرمينيـة وأذربيجـان فـي        على عثمان بن عفان في واليته وكان يغزو مع أهل           

ويتنازعون في القرآن حتى سـمع  ممن اجتمع من أهل العراق وأهل الشام     غزوهم ذلك الفرج    
: يا أمير المؤمنين  : حتى قدم على عثمان، فقال    حذيفة من اختالفهم فيه ما ذعره، فركب حذيفة         

ففزع لـذلك    في القرآن اختالف اليهود والنصارى في الكتب،         أدرك هذه األمة قبل أن يختلفوا     
مع فيها القرآن، فأرسلت    ن أرسلي إلي بالصحف التي ج      أ عمرعثمان وأرسل إلى حفصة بنت      

    بها إليه حفصة، فأمر عثمان بن ثابت، وسعيد بن العاص، وعبد اهللا بن الزبيـر، وعبـد              زيد 
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابـت فـي         : الرحمن بن هشام أن ينسخوها في المصاحف وقال لهم        

حتـى  ريش، فِإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا ذلـك         عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان ق      
      نـد مـن أجنـاد     عثمان الصحف إلى حفصة   كتبت في المصاحف، ثم ردوأرسل إلى كـل ج

فـذاك  المسلمين بمصحف وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل به،             
  .ان حرقت المصاحف بالعراق بالنارزم

أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابـن        : ربيع قال أبو ال حدثنا  : عبد اهللا قال  حدثنا    
بكٍر الصديق مقتل أهل    أرسل إلي أبو    : بن ثابت حدثه قال   شهاب، أخبرني ابن السباق أن زيد       

إن القتل قد استحر بأهل اليمامة من قُبل المسلمين وأني أخشى أن   : ذا عمر عنده فقال   اليمامة فإِ 
ب كثير من القرآن ال يوعى، وإني أرى أن تأمر بجمع           فيذه بالقراء في المواطن،     يستحر القتل 

فلـم  هو واهللا خيـر،  : ؟ فقال عمر  شيئاً لم يفعله رسول اهللا      كيف أفعل :  فقلت لعمر  القرآن
وعمـر  : قال زيـد  .  حتى شرح اهللا لذلك صدري، ورأيت فيه الذي رأى عمر          يزل يراجعني 

 وال نتّهمك كنت تكتب الوحي لرسول إنك رجل شاب عاقل: جالس عنده ال يتكلم، فقال أبو بكر
 نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علـي          قال زيد فواهللا لو كلفني    .  فاتبع القرآن فاجمعه   اهللا  

  :قال. مما أمرني به من جمع القرآن
  

٢٧  



يزل أبو بكر   فلم  : قال. ؟ قال هو واهللا خير      لم يفعله رسول اهللا      تفعلون شيئاً  له كيف    فقلت
فاتبعت أجمـع   قال فقمت   . به صدر أبي بكر وعمر    شرح  انشرح صدري للذي    يراجعني حتى   

 وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة        اب والعسب  واألقت القرآن من الرقاع واألكتاف   
رسوٌل ِمن  لَقَد جاءكُم    ﴿) ١٢٨ آ   ٩س  (آيتين مع خزيمة األنصاري لم أجدهما مع أحد غيره          

  التي جمعنا فيها القرآن عند أبي بكر حياته حتى توفاه اهللا، ثم عند              حف وكانت الص  ﴾َأنْفُِسكُم 
  .وفاه اهللا، ثم عند حفصة بنت عمرعمر حتى ت

 أذربيجـان   اجتمـع لغـزوة    األنصاري أنه    ابن شهاب ثم أخبرني أنس بن مالك      قال    
 بيـنهم   فتذاكروا القرآن فاختلفوا فيه حتى كاد يكـون       :  أهل الشام وأهل العراق، قال     وأرمينية

إن الناس  : فتنة، قال فركب حذيفة بن اليمان لما رأى من اختالفهم في القرآن إلى عثمان فقال              
أصاب اليهود والنصارى من االختالف     أن يصيبهم ما    قد اختلفوا في القرآن حتى واهللا ألخشى        

كر  الصحيفة التي كان أبو ب     شديداً، فأرسل إلى حفصة فاستخرج    ففزع لذلك عثمان فزعاً     : قال
 بها إلى اآلفاق، فلما كان مروان أميـر المدينـة            بجمعها، فنسخ منها مصاحف فبعث     أمر زيداً 

عضاً فمنعتـه  بأرسل إلى حفصة يسألها عن الصحف ليحرقها وخشي أن يخالف بعض الكتاب      
  .إياها

إلى عبـد اهللا    فلما توفيت حفصة أرسل     : فحدثني سالم بن عبد اهللا قال     : قال ابن شهاب    
 إلى مـروان    رسلن بها، فساعة رجعوا من جنازة حفصة أرسل بها عبد اهللا بن عمر            ليبعزيمة  

  .ف لما نسخ عثمان رحمة اهللا عليهففشاها وحرقها مخافة أن يكون في شيء من ذلك اختال

حدثنا أيوب عن أبي : حدثنا إسماعيل قال: زياد بن أيوب قالحدثنا : عبد اهللا قالحدثنا   
الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل     المعلّم يعلم قراءة    فة عثمان جعل    لما كان في خال   : قالبة قال 

  فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع
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ذلك إلى المعلمين، قال أيوب ال أعلمه إال قال حتى كفر بعضهم بقراءة بعض، فبلغ ذلك عثمان 
 ألمصار أشد فيه اختالفـاً فمن نأى عني من ا عندي تختلفون فيه فتلحنون      فقال أنتم    فقام خطيباً 

ماماً، قال أبو قالبة فحدثني مالـك بـن   للناس إوأشد لحناً، اجتمعوا يا أصحاب محمد، واكتبوا    
، قال كنت فيمن أملى عليهم فربمـا  )١(]هذا مالك بن أنس جد مالك بن أنس       : قال أبو بكر  [أنس  

 أو فـي    أن يكون غائبـاً    ولعله   الرجل قد تلقاها من رسول اهللا       فيذكرون  في اآلية   اختلفوا  
فلمـا  حتى يجيء أو يرسل إليه،      بعض البوادي فيكتبون ما قبلها وما بعدها ويدعون موضعها          

من المصحف كتب إلى أهل األمصار أني قد صنعت كذا محوت ما عندي فـامحوا مـا                  فرغ
  .عندكم

ة بـن   حدثنا شعب : حدثنا أبو داود قال   : حدثنا يونس بن حبيب قال    : حدثنا عبد اهللا قال     
محمد بن أبان الجعفي سمعه من الحجاج، عن علقمة بن مرثد الحضرمي قال أبو داود، وحدثنا 

 األصـبهاني   )٢(عن عقبة رواه أبو عبد اهللا محمد بن عيسى        محمد أتم   وحديث  [علقمة بن مرثد    
بن الصلت األسدي، عن محمد بن أبان وقال        المقرئ في كتاب المصاحف والهجاء، عن محمد        

 من حضرموت أول     المختار كنا هذا الحي    لما خرج : ، قال ]ر بن جرول الحضرمي   عن العيزا 
  لكم أو إن [علي حقاً وِإن لكم جواراً      إن لكم   :  الجعفي فقال  فأتانا سويد بن غفلة   من تسرع إليه،    

وإنـي ألسـير إذ     من مكـة     شيئاً سمعته من المختار، أقبلت       إالّ، واهللا ال أحدثكم اليوم      ]قرابةً
 ك من حب ذلك الرجـل     ار فقال لي يا شيخ ما بقي في قلب        ذا المخت  من خلفي، فإِ   زغمزني غام 

قال ولكن أشـهد اهللا     ني أحبه بسمعي وقلبي وبصري ولساني،       يعني علياً، قلت إني أشهد اهللا أ      
 عـن آل محمـد       تثبيطـاً  قال قلت أبيت واهللا إالّ    وسمعي وبصري ولساني،    إني أبغضه بقلبي    

   فيوترثيثاً
  ــــــــــــــــ

ويذكر الداني في المقنع قراءات من مصحف       . ٢٦انظر ص   . الصواب مالك بن أبي عامر    : مالك بن أنس  ) ١(
  .أنس بن مالكجد 

  .ن أصول المقنعهذا مكتابه  وكان ٢٥٣توفي سنة : محمد بن عيسى) ٢(
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حدثكم إال  واهللا ال أ  : فقال سويد . ]أو قال حراق، هو أحدهما يشك أبو داود       [المصاحف،  إحراق  
يا أيها الناس ال تغلوا فـي       : عته يقول سم من علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه،          سمعتهشيئاً  

 في المصاحف وِإحراق المصاحف، فواهللا ما       ]له خيراً أو قولوا   [عثمان وال تقولوا له إال خيراً       
قراءة؟ فقـد    ما تقولون في هذه ال     )١( عن مأل منا جميعاً، فقال     ي المصاحف إالّ  فعل الذي فعل ف   

قلنا فما ترى؟   إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كفراً،           بلغني أن بعضهم يقول     
فنعم ما : قلنا فال تكون فرقة وال يكون اختالف،      أن نجمع الناس على مصحف واحد     نرى  : قال

رأهم سعيد بن العاص وأق أفصح وأي الناس أقرأ؟ قالوا أفصح الناس قال فقيل أي الناس. رأيت
قال قال علي . زيد بن ثابت فقال ليكتب أحدهما ويملي اآلخر ففعال وجمع الناس على مصحف            

  .فعل لفعلت مثل الذي واهللا لو وليت

حـدثنا  : حدثنا أبو داود قال  : إسحاق بن إبراهيم النهشلي قال    حدثنا  : حدثنا عبد اهللا قال     
عمن سمع سويد بن غفلة      شعبة    كالهما عن علقمة بن مرثد قال      ومحمد بن أبان الجعفي   شعبة  
  .سمعت علياً يقول رحم اهللا عثمان لو وليته لفعلت ما فعل في المصاحف: يقول

سـمعت العيـزار بـن حريـث        :  علقمة بن مرثد قـال     وقال محمد بن أبان أخبرني      
لما خرج المختار فذكر نحوه ولم يذكر قراءته وقال قلت يكتب سعيد ويملي             :  يقول الحضرمي
  .كتب مصاحف بعث بها في األمصار وساقهو: زيد، قال

أن  ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيراً حدثه           أخبرنا: أبو الربيع قال  حدثنا    
فإني أكفر بهذه، ففشا ذلك في الناس :  كانوا بالعراق يسأل أحدهم عن اآلية، فإذا قرأها قال     ناساً

 بثها في   بجمع المصاحف وأحرقها ثم   واختلفوا في القرآن، فكلم عثمان بن عفان في ذلك فأمر           
  .األجناد يعني التي كتب

  ــــــــــــــــ
  . يعني قال عثمان: فقال) ١(
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بلغنا :  قال أخبرني يونس عن ابن شهاب    : أخبرنا ابن وهب قال   : أبو الربيع قال  حدثنا    
م بعـدهم ولـم     كثير فقتل علماؤه يوم اليمامة الذين كانوا قد وعوه فلم يعل          قرآن  أنزل  إنه كان   

مع أحد بعدهم، وذلك فيمـا بلغنـا        يكتب، فلما جمع أبو بكر وعمر وعثمان القرآن ولم يوجد           
من  أن يقتل رجال خشيةأبي بكر  في الصحف في خالفة  القرآن فجمعوهحملهم على أن يتبعوا

أحد معهم كثير من القرآن، فيذهبوا بما معهم من القرآن، وال يوجد عند             المسلمين في المواطن    
 إلى األمصار وبثها في     بهافوفق اهللا عثمان فنسخ تلك الصحف في المصاحف، فبعث          بعدهم،  
  .المسلمين

أخبرنا إسرائيل، عن أبي : حدثنا أبو رجاء قال:  قال)١(حدثني عمي: حدثنا عبد اهللا قال  
 منذأيها الناس عهدكم بنبيكم     :  فخطب الناس فقال   قام عثمان : إسحاق عن مصعب بن سعد قال     

ثالث عشرة وأنتم تمترون في القرآن وتقولون قراءة أبي وقراءة عبد اهللا يقول الرجل واهللا ما                
وكـان  كل رجل منكم ما كان معه من كتاب اهللا شيء لما جاء بـه،  قراءتك، فأعزم على  تقيم  

ثم دخل عثمـان فـدعاهم      الرجل يجيء بالورقة واألديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة،            
نعم، فلما فرغ من ذلـك     : فيقول وهو أماله عليك؟     الً فناشدهم لسمعت رسول اهللا      رجالً رج 
الناس أعرب؟  زيد بن ثابت، قال فأي كاتب رسول اهللا  : من أكتب الناس؟ قالوا   : عثمان قال 

فكتب زيـد وكتـب مصـاحف       . فليمل سعيد وليكتب زيد   : قالوا سعيد بن العاص، قال عثمان     
  .عض أصحاب محمد يقول قد أحسنعت بففرقها في الناس، فسم

حدثنا يحيى يعني ابن    : حدثنا إسماعيل بن عبد اهللا بن مسعود قال       : حدثنا عبد اهللا قال     
:  بن سعد قالإسحاق، عن مصعبحدثنا غيالن عن أبي : حدثنا أبي قال: يعلى بن الحارث قال
   ُأبي وعبد اهللا ومعاذسمع عثمان قراءة

  ــــــــــــــــ
  .ني يعقوب بن سفيانيع: عمي) ١(
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القرآن عزمـت   وقد اختلفتم في    سنة،  عشرة  إنما قبض نبيكم منذ خمس      : فخطب الناس ثم قال   
الرجـل يأتيـه    فجعل  لما أتاني به،     على من عنده شيء من القرآن سمعه من رسول اهللا           

ثـم  ؟  أنت سمعت من رسول اهللا : قالوالعسب فيه الكتاب، فمن أتاه بشيء  باللوح والكتف   
زيد بن ثابت،   : أي الناس أكتب؟ قالوا   : بن العاص، ثم قال    سعيد: قالواأي الناس أفصح؟    : قال
رأيت أحداً عاب   مصاحف فقسمها في األمصار، فما      قال وكتب   . سعيدفليكتب زيد وليمل    : قال

  .ذلك عليه

خبرنـا  أ: أخبرني أبي قـال   : حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال      : عبد اهللا قال  حدثنا    
بن العاص  ن سعيد بن العاص بن سعيد       سعيد بن عبد العزيز أن عربية القرآن أقيمت على لسا         

ومات  يوم بدرقال سعيد وقتل العاص مشركاً . بن أمية، ألنه كان أشبههم لهجة برسول اهللا 
  .سعيد بن العاص قبل بدر مشركاً

 أخبرنا شـعيب  : ليمان قال حدثنا أبو ا  : محمد بن عوف قال   حدثنا  : عبد اهللا قال  حدثنا    
حفصة يسألها الصحف التي    أن مروان كان يرسل إلى      : بن عبد اهللا  عن الزهري أخبرني سالم     

فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها : حفصة أن تعطيه إياها، قال سالم   كتب منها القرآن فتأبى     
ل بها إليه عبـد     الصحف، فأرس عمر ليرسلن إليه بتلك     أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد اهللا بن        

كتب وحفـظ  ما فيها قد فأمر بها مروان فشققت، فقال مروان إنما فعلت هذا ألن  اهللا بن عمر،    
هذه الصحف مرتاب أو يقـول      فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن          بالمصحف،  

  .قد كان شيء منها لم يكتبإنه 

 قال قـال  )١(وهب أخبرني عمروأخبرنا ابن :  قالحدثنا أبو الربيع : عبد اهللا قال  حدثنا    
إنمـا  :  من أهل العراق قدموا إليه فقالواأن ناساًبي بكير حدثني بسر بن سعيد، عن محمد بن أُ     

  حف ُأبي،تحملنا إليك من العراق فأخرج لنا مص
 ــــــــــــــــ

  .يعني عمرو بن الحارث: عمرو) ١(
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  .جه لنا، قال قد قبضه عثمان أخر، قالوا سبحان اهللاقال محمد قد قبضه عثمان

حدثنا هشام عن   : حدثنا عبد األعلى قال   : حدثنا محمد بن بشار قال    : حدثنا عبد اهللا قال     
بما تقول فرفع ذلك إلى عثمان      كان الرجل يقرأ حتى يقول الرجل لصاحبه كفرت         : محمد قال 

بـي بـن    م أُ رجالً من قريش واألنصار فيه    ن فتعاظم ذلك في نفسه، فجمع اثني عشر         ابن عف 
 بن ثابت وأرسل إلى الربعة التي كانت في بيت عمر فيها القرآن فكان يتعاهدهم،               كعب، وزيد 

 مِلكان يكتب لهم فربما اختلفوا في الشيء فأخّروه، فسألت          كثير بن أفلح أنه     قال محمد فحدثني    
نت أنهم كانوا إذا    يقيناً، ظن فيه ظنّاً فال تجعلوه أنتم      قال محمد فظننت    . قال ال أدري  تؤخرونه؟  

  . على قوله اآلخرة فيكتبوهاختلفوا في الشيء أخّروه حتى ينظروا آخرهم عهداً بالعرضة

حـدثنا  : حدثنا أبو بكر قال   : حدثنا إسحاق بن ِإبراهيم بن زيد قال      : حدثنا عبد اهللا قال     
لمـا أراد عثمـان أن يكتـب        : هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح قال           

لمصاحف جمع له اثني عشر رجالً من قريٍش واألنصار فيهم ُأبي بن كعب، وزيد بن ثابت،                ا
قال فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمر فجيء بها، قال وكان عثمان يتعاهـدهم فكـانوا إذا                  

 تدرون ِلم كـانوا      هل :كثير وكان فيهم فيمن يكتب    لتدارأوا في شيء أخّروه، قال محمد فقلت        
 ِإنما كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهداً بالعرضـة          ظناً قال ال، قال محمد فظننت    يؤخرنه؟  

  .اآلخرة فيكتبونها على قوله

حدثنا سعيد بـن    : أبو داود قال  حدثنا  : حدثنا يونس بن حبيب قال    : عبد اهللا قال  حدثنا    
عثمان للمصـحف اثنـي عشـر رجـالً مـن      جمع : عن محمد بن سيرين قالعبد الرحمن،   

  .بن ثابتهاجرين واألنصار منهم ُأبي بن كعب وزيد الم

عبـد  سعيد بن   عبد الرحمن، عن    حدثنا  : أحمد بن سنان قال   حدثنا  : عبد اهللا قال  حدثنا    
  اثني عشر جمع بن سيرين أن عثمان بن عفان، عن محمد الرحمن
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  .بن العاصوسعيد وزيد بن ثابت  واألنصار فيهم أبي بن كعب رجالً من قريش

  الزهري ويـونس   حكيم المقوم وعبد اهللا بن محمد     بن  حدثنا يحيى   : عبد اهللا قال  حدثنا    
عن زياد بن    القطان،   عمرانحدثنا أبو داود عن     : بن حبيب وإسحاق بن إبراهيم بن زيد قالوا       

، قال بعضهم في حديثه حين ويكتب ثقيفعثمان بن عفان يملي هذيل : أبي المليح عن أبيه قال
  . المصحف يكتبأراد أن

 جـدي    كان  قال قال مالك    الوليد حدثنا: حدثنا محمد بن صدقة قال    : عبد اهللا قال  حدثنا    
  .يكتّبه المصاحفوكان في زمان عثمان قرأ ممن  بن أبي عامر )١(مالك

  

  آخر الجزء والحمد هللا رب العالمين

  
  ــــــــــــــــ

  .يعني مالك بن أنس: مالك) ١(
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  الجزء الثاني
  

  

  من

  اب المصاحفـكت
  

  تأليف

  أبي بكر عبد اهللا بن أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني

  رحمه اهللا
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   متفرقة في المصحفباب أخبار آيات
  بسم اهللا الرحمن الرحيم توكلت على اهللا وحده

   من المؤمنين رجال﴿خبر قول اهللا عز وجل 

  مصحففي ال) ٢٣ آ ٣٣س ( اآلية ﴾صدقوا 

  

بن أبو جعفر محمد     وَأنا أسمع، حدثنا      عليه األرموي قراءة أخبرنا القاضي أبو الفضل       
 قـال،   المعروف بابن اآلدمي   بن محمد     قال أخبرنا أبو عمرو عثمان     أحمد بن المسلمة المعدل   

 بن شـبيب  حدثنا سلمة   أبو بكر عبد اهللا بن سليمان بن األشعث السجستاني األزدي قال،            حدثنا  
  بن زيد  عن الزهري، عن خارجة   عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر      حدثنا  :  قاال  بن يحيى  ومحمد

فوجدتها   أسمعها من رسول اهللا تبتُ المصاحف فقدت آية كنت عن أبيه قال لما كُ    بن ثابت،   
 ِرجاٌل صدقُوا ما عاهدوا اهللاِمن الْمْؤِمِنين  ﴿) ٢٣ آ ٣٣س (عند خزيمة بن ثابت األنصاري، 

بشهادة شهادته   اهللا  الشهادتين أجاز رسول     يدعى ذا    خزيمةوكان  ،  ﴾ تَبِديالً ﴿إلى   ﴾ علَيِه
  .ل مع علي رضي اهللا عنه يوم صفينرجلين، قال الزهري وقت

 عبد اهللا حدثنا محمد بن خلف العسقالني ومحمد بن عوف الحمصي قاال، حدثنا            حدثنا    
ل، أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت شعيب، عن الزهري قاأبو اليمان حدثنا 

 رسول اهللا   قدت آية من سورة األحزاب كنت أسمع      لما نسخنا المصحف من المصاحف فُ     : قال
    رسـول اهللا    األنصاري الذي جعـل      مع خزيمة    الَّفلم أجدها مع أحد إِ     يقرأها فالتمستها 

  .﴾ ِمِنين رجاٌل صدقوا ما عاهدوا اَهللا علَيهِمن الْمْؤ ﴿شهادته بشهادة رجلين، قول اهللا تعالى 
  

٣٧  



   اآلية﴾ رسول لقد جاءكم ﴿خبر قوله عز وجل 

  في المصحف) ١٢٩، ١٢٨ آ ٩س (

  

 حدثنا هارون بن معروف، حدثنا محمد     :  قال محمد بن يحيى  حدثنا  : عبد اهللا قال  حدثنا    
يه عباد بن عبد اهللا بـن الزبيـر   عن أبأخبرنا ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد،    بن سلمة قال،    

لَقَد جاءكم رسوٌل ِمـن      ﴿بهاتين اآليتين من آخر سورة براءة،       الحارث بن خزيمة    أتى  : قال
زيزع َأنْفِسكُم ِنتُّما عِه ملَيع  كُملَيع ريصِحيمحوفٌ رؤِمنين رءش  ﴿إلى قوله  ﴾ٌ بالمرالْع بر

ال أني أشهد أني سمعتها من      قال ال أدري، واهللا إِ    من معك على هذا؟     : الفقإلى عمر    ﴾ الْعِظيم
لو : ثم قال ،  اهللا  ووعيتها وحفظتها، فقال عمر وأنا أشهد لسمعتها من رسول           رسول اهللا   

هما فيها فألحقتهـا    من القرآن فالحقو  كانت ثالث آيات لجعلتها سورة على حدة فانظروا سورة          
  .في آخر براءة

عمر المكـي،   يعقوب بن سفيان قال حدثني أبو جعفر أحمد بن          حدثنا  د اهللا،   حدثنا عب   
عبد اهللا بن أبي جعفر الرازي، عن أبيه، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن ُأبي                 حدثنا  

         فكان رجال يكتبون يملي     بن كعب، أنهم جمعوا القرآن من مصحف ُأبي بن كعـب    عليهم ُأبي 
ثُمَّ انْصرفُوا صرفَ اُهللا قُلُـوبهم       ﴿) ١٢٧ آ   ٩س  (براءة  في سورة    التي   انتهوا إلى اآلية  فلما  

بي بـن   ما أنزل اهللا تعالى من القرآن، فقال أُ       آخر  أن هذه اآلية    اثبتوا   ﴾ ِبَأنَّهم قَوم الَ يفْقَهون   
نْفُِسكُم عِزيز علَيِه   رسوٌل من أَ  لَقَد جاءكُم    ﴿بعد هذا آيتين    قد أقرأني    كعب إن رسول اهللا     

 ِنتُّما عكُم معلَي ريصُؤوفٌ رحيمحر ْؤِمِنينمن إلى آخر السورة، قال فهذا آخر ما نزل  ﴾ٌ بالْم
ومـا   ﴿) ٢٥ آ   ٢١س  (بقول اهللا تعالى    األمر بما فتح اهللا به بال ِإله ِإال اهللا          القرآن، قال فختم    
 ِلكقَب لْنَا ِمنسَأر ِه ِمنوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَيسِإالَّ ر الَ ِإلَه وِنَأنهدبأنَا فَاع ﴾.  

عمر بن محمـد بـن      أخبرني  : ابن وهب قال  عبد اهللا حدثنا أبو الطاهر، حدثنا       حدثنا    
  بن عمرو بن علقمة، عن يحيى بن عبدطلحة الليثي، عن محمد 

  
٣٨  



من كان  : القرآن فقام في الناس فقال     أراد عمر بن الخطاب أن يجمع     : بن حاطب قال  الرحمن  
وكانوا كتبوا ذلك في المصحف واأللـواح        به،    شيئاً من القرآن فليأتينا    تلقى من رسول اهللا     

حتى يشهد شهيدان فقتل وهو يجمع ذلك، فقال عثمان بن          والعسب، وكان ال يقبل من أحد شيئاً        
من ذلك  فليأتينا به وكان ال يقبل      من كان عنده من كتاب اهللا شيء        : عفان رضي اهللا عنه فقال    

تـركتم آيتـين لـم      إني قد رأيتكم     بن ثابت فقال     عليه شهيدان، فجاء خزيمة   شيئاً حتى يشهد    
جاءكُم رسوٌل ِمن َأنْفِسكم عزيز لَقَد ﴿  تلقيت من رسول اهللا : وما هما؟ قال: تكتبوهما، قال

وأنـا  : إلى آخر السورة، قال عثمان     ﴾ لمْؤِمِنين رءوفٌ رحيم  ِباعلَيكُم   ما عِنتُّم حِريص     علَيِه
فختمت  بهما آخر ما نزل من القرآن        أختم: أن تجعلهما؟ قال   اهللا فأين ترى     من عند أشهد أنهما   
  .بهما براءة

  

  خبر قران سورة األنفال بسورة التوبة
د بن جعفر وابن أبي    بن سعيد ومحم  يحيى  حدثنا  حدثنا محمد بن بشار،     حدثنا عبد اهللا،      

:  الفارسـي قـال    يزيـد  حدثني: حدثنا عوف بن أبي جميلة قال     : عدي وسهل بن يوسف قالوا    
على أن عمدتم إلى األنفال وهي      حملكم  قلت لعثمان ما    : حدثني ابن عباس رضي اهللا عنه قال      

الـرحمن  وهي من المائين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما، بسـم اهللا            من المثاني وإلى براءة     
 رسول اهللا   الرحيم ووضعتموهما في السبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان كان             

عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشـيء دعـا                مما يأتي   
وإذا  التي يذكر فيها كـذا وكـذا،         في السورة  بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤالء اآليات       

التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت األنفال من        ه اآلية يقول ضعوا هذه اآلية في السورة         عليأنزل  
أنها براءة من آخر القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أوائل، ما أنزل بالمدينة وكانت 

منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما     يبين لنا أنها    ولم   ، فقبض رسول اهللا     منها
  .في السبع الطوال بسم اهللا الرحمن الرحيم، ووضعتهما طرس
  

٣٩  



بن شـميل   أخبرنا النضر   :  قال حدثنا ِإسحاق بن منصور الكوسج    : حدثنا عبد اهللا قال     
  .قال لنا ابن عباس قلت لعثمان فذكر مثله: أخبرنا عوف عن يزيد الفارسي قال: قال

عوف األعرابي،  حدثنا،  ان بن معاوية    عبد اهللا حدثنا، زياد بن أيوب حدثنا، مرو       حدثنا    
  .قلت لعثمان فذكره نحوه: قالحدثني ابن عباس : عن يزيد الفارسي قال

  .عوف بهذاحدثنا : قالحدثنا عثمان :  قال)١(عميحدثنا   
 ــــــــــــــــ

  .يعني يعقوب بن سفيان: عمي) ١(
  

٤٠  



  باب المصاحف العثمانية
  اختالف ألحان العرب في المصاحف

  

نا لنرغب عن كثير من لحـن       ِإ: وقال عمر بن الخطاب رضي اهللا     . واأللحان اللغات [  
يعني لغة أبي ُأبي[.  

 بن عبد الرحمن،    بن هشام، حدثنا إسماعيل عن الحارث     حدثنا عبد اهللا، حدثنا المؤمل        
لما فرغ من المصحف أتى به عثمان فنظر : بن عامر القرشي قالاهللا بن عبد عن عبد األعلى   

  .ن ستقيمه العرب بألسنتها من لح وأجملتم أرى فيه شيئاًقد أحسنتم: يه فقالف

، حـدثنا ِإسـماعيل   ]يعني ابن آدم[حدثنا شعيب بن أيوب، حدثنا يحيى عبد اهللا، حدثنا    
لو قال أبو بكر بن أبي داود هذا عندي يعني بلغتها وِإال            [. ستقيمه العرب بألسنتها  : بهذا، وقال 

  .]لى قوم يقرأونهجوز في كالم العرب جميعاً لما استجاز أن يبعث به ِإكان فيه لحن ال ي

 قال حدثنا أصحابنا،    ]يعني ابن بكار  [بن حبيب حدثنا بكر     يونس  عبد اهللا، حدثنا    حدثنا    
 إن فيه لحنـاً : ، عن قتادة أن عثمان رضي اهللا عنه لما رفع إليه المصحف قال            عن أبي عمرو  

  .وستقيمه العرب بألسنتها

بن داود القطان،   أبو داود، حدثنا عمران      بن حبيب، حدثنا     يونسحدثنا  ثنا عبد اهللا،    حد  
مر قال، قـال    عن نصر بن عاصم الليثي، عن عبد اهللا بن فُطيمة، عن يحيى بن يع             عن قتادة،   

  .عثمان رضي اهللا عنه، في القرآن لحن وستقيمه العرب بألسنتها
  

٤١  



عمـران بـن داود     براهيم، حدثنا أبو داود، حـدثنا       ِإسحاق بن إِ  عبد اهللا، حدثنا    حدثنا    
الليثي، عن عبد اهللا بن فطيمة، عن يحيى بن يعمـر           القطان، عن قتادة، عن نصر بن عاصم        
قال أبو [. في القرآن لحناً وستقيمه العرب بألسنتهاِإن : قال قال عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

  .]بكر هذا عبد اهللا فطيمة أحد كتّاب المصاحف

: ابن عون قـال   حدثني  :  قال )١(عبد اهللا حدثنا عمرو بن عثمان بقية عن أرطاة        حدثنا    
  .الناس في األمرين وكالهما حقربما اختلف 

ل، عن هـارون، عـن      السجستاني، حدثنا عبيد بن عقي    عبد اهللا، حدثنا أبو حاتم      حدثنا    
نه بالمصـحف رأى    لما أتى عثمان رضي اهللا ع     : ت، عن عكرمة الطائي قال    الزبير بن الخري  

  .لم يوجد فيه هذا من لحن فقال، لو كان المملي من هذيل والكاتب من ثقيف فيه شيئاً

ابن خالد، حدثنا زيد    حدثنا عبد اهللا، حدثنا الفضل بن حماد الخيري، حدثنا خالد يعني              
 ﴾ الصاِبئون ﴿ الحباب عن أشعث، عن سعيد بن جبير قال، في القرآن أربعة أحرف لحن            بن  

 آ  ٦٣س  ( ﴾ فَأصدقَ وَأكُن ِمن الصـاِلحين     ﴿) ١٦٢ آ   ٤س  ( ﴾ والمِقيِمين ﴿) ٦٩ آ   ٥س  (
  ).٦٣ آ ٢٠س ( ﴾ لَساِحراِنِإن هذاِن  ﴿و ) ١٠

أخبرنا حماد عن الزبير أبـي     بن وهب، حدثنا يزيد قال؛      حدثنا ِإسحاق   حدثنا عبد اهللا،      
فـي الِْعلْـِم    الراِسخُون  لَِّكِن   ﴿) ١٦٢ آ   ٤س  (رت  كيف صا :  بن عثمان  قلت ألبان : خالد قال 

 وةَ والمْؤتـون  الصـلٰ والمِقيمين  ِمن قَبِلك   ُأنِْزَل ِإليك وما ُأنِْزَل     ِمنْهم والمؤمنون يؤِمنون ِبما     
 كتب ما قبلهـا ثـم      )٢( وما خلفها رفع وهي نصب؟ قال من ِقبل الكتاب         يديها ما بين    ﴾ وةَالزٰك
  ل، ما أكتب؟ قال أكتبقا

 ــــــــــــــــ
  .١٩٨ :١انظر تهذيب التهذيب هو أرطأة بن المنذر بن األسود الحمصي، : أرطاة) ١(
  .١٦ :٦هذا الحديث من عمل الكتاب، انظر تفسير الطبري وفي غير : من قبل الكتاب) ٢(
  

٤٢  



  . الصالة فكتب ما قيل لهالمقيمين

اوية، عن هشـام بـن      أبو مع حدثنا  اهللا األودي،   بن عبد   عمرو  حدثنا عبد اهللا، حدثنا       
، وعن قوله   ﴾ ذاِن لَساِحرانِ ـهإن   ﴿القرآن  ألت عائشة عن لحن     ـس: الـعن أبيه ق  عروة،  

﴿ ِقيِمينالْمكاة   والز ْؤتُونالْمالةَ واِبُئون   ﴿، وعن قوله    ﴾  الصالصوا واده الِّذينفقالت ﴾ و ، :
  .ذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتابأختي هيا ابن 

  

   رضي اهللا عنه المصاحفانتزاع عثمان
 قال قال ِإبراهيم، علي بن محمد الثقفي، حدثنا منجاب بن الحارثعبد اهللا، حدثنا حدثنا   

دفن عثمان المصاحف بين القبـر      : طلحة بن مصرف قال   حدثني أبو المحياة عن بعض أهل       
السعدي من ولد سعد بن أبي وقاص روى عنـه      هيم بن يوسف    هذا ِإبرا قال أبو بكر    [والمنبر،  
  .] كتاب المبتدأ عن زياد وهو ال بأس بهالمنجاب

  

  ما كتب عثمان رضي اهللا عنه من المصاحف
حـدثني  : المنجاب بن الحارث قال   عبد اهللا، حدثنا علي بن محمد الثقفي، حدثنا         حدثنا    
بمصحف  عثمان أربعة مصاحف فبعث      كتب: الزيات يقول سمعت حمزة   :  بن عقبة قال   قبيصة
 القائـل   عليه، وحمزة مصحفي  من مراد، فبقي حتى كتبت      عند رجل   لى الكوفة، فوضع    منها إِ 
  .مصحفي عليهكتبت 

 المصاحف حـين    لما كتب عثمان  : سمعت أبا حاتم السجستاني قال    : عبد اهللا قال  حدثنا    
إلى الشام، وآخر، إلى اليمن،      إلى مكة، وآخر     فبعث واحداً كتب سبعة مصاحف،    القرآن  جمع  

  .الكوفة، وحبس بالمدينة واحداً، وآخر ِإلى وآخر إلى البحرين، وآخر إلى البصرة

  حدثنا عبد اهللا، حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب الحساني، حدثنا كثير  
  

٤٣  



 سـى  دار أبي موأتيتيعني ابن هشام، حدثنا جعفر، حدثنا عبد األعلى بن الحكم الكالبي قال،           
موسى األشعري فوق أجار لهـم،      وأبو  وعبد اهللا بن مسعود،     بن اليمان،   حذيفة  ذا  األشعري، فإِ 

فنازعتـه  ذا غالم على الدرجـة فمنعنـي        أرتقي إليهم، فإِ  فقلت هؤالء واهللا الذين أريد فأخذت       
 أرسلحتى جلست ِإليهم، فإذا عندهم مصحف       خلِّ عن الرجل فأتيتهم     :  ِإلي بضعهم قال   فالتفت

أن يقيموا مصاحفهم عليه، فقال أبو موسى ما وجدتم في مصحفي هذا مـن              به عثمان وأمرهم    
ما أحد  كيف بما صنعنا؟ واهللا     فقال حذيفة   . فال تنقصوها، وما وجدتم من نقصان فاكتبوه      زيادة  

اليمن يرغب  وال أحد من أهل يعني ابن مسعود. هذا الشيخمن أهل هذا البلد يرغب عن قراءة 
هو الذي أشار على عثمان رضي األشعري، وكان حذيفة هذا الشيخ يعني أبا موسى ة عن قراء

 واحد، ثم أن الصالة حضرت فقالوا ألبي موسى تقدم          اهللا عنه بجمع المصاحف على مصحف     
بين يدي ابن مسعود، فتنازعوا ساعة وكان ابن مسعود بين حذيفة           أتقدم  ال  : فقالفِإنا في دارك    

  .تقدم فصلى بهمى موسى فدفعاه حتوأبي 

ِإبراهيم قال، قال    عن   )١(جرير، عن مغيرة  ، حدثنا   زياد بن أيوب   عبد اهللا، حدثنا     حدثنا  
ن مصحف أهل الكوفة، قال قلت      مصحفنا ومصحف أهل البصرة أحفظ م     : رجل من أهل الشام   

 عبد على حرف     قراءة أهل الكوفة   ضي اهللا عنه لما كتب المصاحف بلغه      قال ِإن عثمان ر   ِلم؟  
.  وعرض مصحفنا ومصحف أهل البصرة قبل أن يبعث به         يعرض به ِإليهم قبل أن      اهللا، فبعث 

ورسولُه والّـذين َآمنُـوا     ِإنّما وِليكُم اُهللا     ﴿) ٥٥ آ   ٥س  (قال جرير وكان في قراءة عبد اهللا        
 ٰلوالّذينالص ونِقيموةي ﴾.  

عـن مصـحف    سألت مالكاً   :  وهب قال  عبد اهللا، حدثنا أبو الطاهر، حدثنا ابن      حدثنا    
  .عثمان رضي اهللا عنه فقال لي ذهب

 ــــــــــــــــ
  .لعل الصواب المغيرة: مغيرة) ١(
  

٤٤  



ذكر أبي عن أبي صالح الفراء وأحمد بن جناب عن الحكـم بـن              : عبد اهللا قال  حدثنا    
 بعد النبي   خطب علي فقال، أفضل الناس      : قالظهير، عن ِإسماعيل السدي، عن عبد خير        

قال فوقع في نفسي    . أن أسمي الثالث لسميته   أبو بكر، وأفضلهم بعد أبي بكر عمر، ولو شئت          
 فقلت ِإن أميـر المـؤمنين    فأتيت الحسين بن عليمن قوله ولو شئت أن أسمي الثالث لسميته، 

أن  بو بكر، وأفضلهم بعد أبي بكر عمر، ولو شئت أِإن أفضل الناس بعد النبي : خطب فقال
قد وقع في نفسي كما وقع في نفسك فسألته         : أسمي الثالث لسميته فوقع في نفسي، فقال الحسين       

أو [ أن تسميه لسميته؟ قال المذبوح كما تذبح البقرة       من الذي لو شئت     : المؤمنينيا أمير   فقلت  
  .]كما قال

  
  إطالق عثمان رضي اهللا عنه

  القراءة على غير مصحفه

ثمان بن هشام بن دلهم، حدثنا إسماعيل بن الخليل، عن علـي            حدثنا عبد اهللا، حدثنا ع      
 يعـاتبون عثمـان     )١(بن مسهر، عن ِإسماعيل بن أبي خالد قال، لما نزل أهل مصر الجحفـة             

أذعتم السيئة، جزاكم اهللا يا أصحاب محمد عني شراً :  فقالرضي اهللا عنه، صعد عثمان المنبر
أيكم يأتي هؤالء القوم فيسألهم ما الذي نقموا ومـا          وأغريتم بي سفهاء الناس،     الحسنة،  وكتمتم  

أنت : أنا، فقال عثمان: فقام علي رضي اهللا عنه فقال. الذي يريدون، ثالث مرات ال يجيبه أحد   
ما كان يأتينا أحد أحب ِإلينا منك، فقال ما      : فأتاهم فرحبوا به وقالوا   رحماً وأحقهم بذلك،    أقربهم  

محا كتاب اهللا عز وجل، وحمى الحمى، واستعمل أقرباءه، وأعطى          الذي نقمتم؟ قالوا نقمنا أنه      
أما القـرآن   : عليهم عثمان رضي اهللا عنه     فرد   وتناول أصحاب النبي    مروان مائتي ألف،    

   عند اهللا ِإنما نهيتكم ألني خفتفمن
 ــــــــــــــــ

  .٣٥: ٢انظر ياقوت معجم . مهي قرية كبيرة على طريق المدينة وهي ميقات أهل مصر والشا: الجحفة) ١(
  

٤٥  



 وال غنمـي،     ألبلي وأما الحمى فواهللا ما حميته    . حرف شئتم على أي   عليكم االختالف فاقرأوا    
أعطيـت  وأما قولكم ِإني  . وإنما حميته ألبل الصدقة لتسمن وتصلح وتكون أكثر ثمناً للمسلمين         

 النبي  تناول أصحاب وأما قولهم.عليه من أحبوامروان مائتي ألف، فهذا بيت مالهم فليستعملوا 
         ًأو مظلمة فهذا أنا، فِإن شاء قـود وِإن      فِإنما أنا بشر أغضب وأرضى فمن ادعى قبلي حقا 

فرضي الناس واصطلحوا ودخلوا المدينة وكتب بذلك إلـى أهـل           أرضى،  وِإن شاء   شاء عفو   
  .فليوكل وكيالًالبصرة وأهل الكوفة، فمن لم يستطع أن يجيء 

  
  منه عثمان رضي اهللا عنهلذي كتب مام ااِإل

  المصاحف وهو مصحفه

مهـران،   بن   عبد اهللا بن أبي داود، حدثنا يونس بن حبيب، عن قتيبة          . أبو بكر حدثنا    
سمعنا خالد بن أياس بـن      : ِإسماعيل بن جعفر وسليمان بن مسلم بن جماز الزهري قاال         حدثنا  

ن رضي اهللا عنه، فوجد فيـه ممـا         أنه قرأ مصحف عثمان بن عفا     صخر بن أبي الجهم يذكر      
ووصى ِبهـا    ﴿) ١٣٢ ٢س  (منها في البقرة    عشر حرفاً،   مصاحف أهل المدينة اثني     يخالف  
اِهيمرةٍ   ﴿ )١٣٣ آ   ٣س  (وفي آل عمران    بغير ألف،    ﴾ ِإبغِْفروا ِإلى ماِرعسوفي بالواو،   ﴾ و
 ﴾ ِمنْكُممن يرتَد  ﴿ )٥٤آ (بواو، وفيها أيضاً     ﴾ ويقُولُوا الِذين آمنُوا   ﴿) ٥٣ آ   ٥س   (المائدة

س (بواو، وفي الكهـف      ﴾ والِذين اتَّخَذُوا مسِجداً   ﴿ )١٠٧ آ   ٩س  (وفي براءة   بدال واحدة،   
وتَوكّـُل   ﴿) ١٢٧ آ   ٢٦س  (واحد، وفي الشـعراء      ﴾  ِمنْها منْقَلَباً  َألِجدن خَيراً  ﴿) ٣٦ آ   ١٨

 ٤٢س  (، وفي الشورى    ﴾ يظْهرَأن  َأو   ﴿ )٢٦ آ   ٤٠س   (الواو، وفي المؤمن  ب ﴾ علَى الْعِزيزِ 
 ﴾ ما تَشْتَِهي اَألنْفُس  وفيها   ﴿ )٧١ آ   ٤٣س  (الزخرف  بالفاء، وفي    ﴾ فَِبما كَسبتْ  ﴿ )٣٠آ  

وفـي الشـمس    بهو،   ﴾ فِإن اَهللا هو الْغَِني الحِميد     ﴿) ٢٤ آ   ٥٧س  (الحديد  بغير هاء، وفي    
  .بالواو ﴾ والَ يخَافُ عقْباها ﴿ )١٥ آ ٩١س (وضحاها 

  حدثنا:  ِإبراهيم بن المهاجر قالحدثنا عبد اهللا، حدثنا أحمد بن  
  

٤٦  



بن ِإياس بن صخر بن أبي الجهم  عن خالد  بن داود الهاشمي، حدثنا ِإسماعيل بن جعفرسليمان
 في مصحف عثمان بـن عفـان        مكتوبةالحروف   ِإن هذه     بن مسلم بن جماز    العدوي وسليمان 

، في سـورة     ومصاحفهم وهي ِإثنا عشر حرفاً     المدينةرضي اهللا عنه، وهي تخالف قراءة أهل        
 )١٣٣ آ   ٣س  ( بغير ألف، وفي آل عمران       ﴾ ا ِإبراهيم ـووصى ِبه  ﴿) ١٣٢ آ   ٢س  (البقرة  

 الذين ويقُولُوا ﴿) ٥٣ آ ٥س (ائدة  فيها، وفي سورة الم بالواو ثابتة﴾ وساِرعوا إلى مغِْفرٍة ﴿
يرتَـد  يا َأيها الِذين آمنُوا من       ﴿) ٥٤آ  (ائدة أيضاً   ـوفي الم :  بالواو ثابتة في يقول    ﴾ آمنُوا
ِجداً   ﴿) ١٠٧ آ   ٩س  ( بدال واحدة، وفي سورة براءة       ﴾ ِمنْكُمساتَّخَذوا م الواو ثابتة  ﴾ والِذين  

منهما، وفي سورة  ليست   ﴾ منْقَلَباًخَيراً ِمنْها   َألجدن   ﴿) ٣٦ آ   ١٨س  (في الذين، وفي الكهف     
 آ  ٤٠س  (م المؤمن   بالواو، وفي حۤ   مكتوبة   ﴾ تَوكّْل علَى الْعِزيِز الرِحيمِ   و ﴿) ٢١٧ آ   ٢٦س  (

٢٦ (﴿      ادِض الْفَسِفي اَألر ظِْهري َأن باأللف، وفي حـم الشـورى         أو مكتوبة  ﴾ َأو ) آ ٤٢س 
٣٠ (﴿   ٍة  ِمنصيبتْ مبا كَسمكتوبة بالفاء، وفي حم الزخرف       ﴾ فَِبم )  ا  ﴿) ٧١ آ   ٤٣سوِفيه

فـِإن   ﴿) ٢٤ آ   ٥٧س  (الحديد  اء، وفي سورة    ـ تشتهي مكتوبة بغير ه    ﴾ األنْفُسما تَشْتَِهي   
 واهللا ه الحميد وال يخاف  ﴿ )١٥ آ ٩١س ( بهو مكتوبة ثابتة، وفي الشمس وضحاها ﴾الغني
  .وليست بالفاء وال بالواو ﴾ عقْباها

بشار بن أيوب   عبد اهللا، حدثنا محمد بن عرفة، حدثنا ِإبراهيم بن الحسن، حدثنا            حدثنا    
، ٨٦،  ٨٥ آ   ٢٣(حدثني أسيد بن يزيد قال في مصحف عثمان بن عفان رضي اهللا عنه              : قال
  .ألف ثالثتهن بغير ﴾ سيقُولُون ِهللا ﴿) ٨٩

بشار بن أيوب   عبد اهللا، حدثنا محمد بن عرفة، حدثنا ِإبراهيم بن الحسن، حدثنا            حدثنا    
 ﴾ وقُلْن حـاشَ هللاِ    ﴿) ٥١،  ٣١ آ   ١٢س  (أسيد بن يزيد أن في مصحف عثمان        حدثني  : قال

  .ألفليس فيها 

  يعقوب عن بشار يعنيحدثنا عبد اهللا حدثنا أبو حاتم السجستاني حدثنا   
  

٤٧  



  .بغير ألف ﴾ ووصى ﴿) ١٣٢ آ ٢س (ل في مصحف عثمان الناقط عن أسيد قا

حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن عرفة، حدثنا ِإبراهيم بن الحسن، حدثنا بشار بن أيوب                 
 ٣س   (أحرفابن عفان ثالثة    في مصحف    ﴾ وأشْهد ِبَأنَّنَا مسلمون   ﴿يقول  سمعت أسيد   : قال
  ).١١١ آ ٥، س ٦٤، ٥٢آ 

 حدثنا خـالد، حـدثنا  :  بن محمد بن الحسين بن حفص قال حدثنا أحمد حدثنا عبد اهللا،    
 قال أخبرني محمد بن عبيد اهللا، عن صبيح، عن عثمان أنه سـمعه              عيسى بن عمر الهمداني   

يْأمرون بالمعروِف وينْهون عن    ولْتَكُن ِمنْكم ُأمةٌ يدعون إلى الخير و       ﴿) ١٠٤ آ   ٣س  (يقرأ  
  .﴾  وُأولئك هم المفلحون علَى ما َأصابهمستَِعينُون اَهللا ويالمنْكَِر

يان الثوري يسأله عن    حدثنا عبد اهللا، حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا خالد قال سمعت سف             
  .هذا الحديث

  
٤٨  



  باب اختالف مصاحف األمصار
  التي نسخت من األمام

  

حدثنا خالد بن خالد المقرئ، عن علي        بن يحيى الخُنَيِسي،   حدثنا محمد عبد اهللا،   حدثنا    
المدينـة  اختالف أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، فأما أهل          : بن حمزة الكسائي قال   

 وأهل البصرة ةـالكوفوأهل  ﴾ ا ابراِهيمـوَأوصي ِبه ﴿) ١٣٢ آ ٢س (رة ـرأوا في البقـفق
ساِرعوا إلى مغْفرٍة  ﴿) ١٣٣ آ ٣س (ران بغير ألف، أهل المدينة في آل عم ﴾ هابووصى  ﴿

 بواو، ويقول أهل المدينـة     ﴾ وساِرعوا ﴿ بغير واو، وأهل الكوفة وأهل البصرة      ﴾ِمن ربكُم   
مـن   ﴿الكوفة وأهل البصـرة     ول أهل   ـ، ويق بدالين ﴾ من يرتَِدد  ﴿) ٥٤ آ   ٥س  (في المائدة   

تَدر٦٣ آ   ٦س  (ل البصرة   ـالمدينة وأه أهل  ام  ـبدال واحدة، األنع   ﴾ ي( ﴿    يتنَـا لَـئنأنج ﴾ 
الِذين اتخَـذُوا مسـِجداً      ﴿) ١٠٧ آ   ٩س  (المدينة  ، براءة أهل    ﴾ لِئن أنْجانَا  ﴿وأهل الكوفة   

بـواو، وأهـل     ﴾ والِذين اتخَذُوا مسِجداً   ﴿بغير واو، وأهل الكوفة وأهل البصرة        ﴾ ِضراراً
خيراً ِمنْها   ﴿وأهل الكوفة وأهل البصرة      ﴾ خيراً ِمنْهما  ﴿) ٣٦  آ ١٨س  (المدينة في الكهف    

 وأهل البصـرة   وأهل الكوفة﴾ فَتَوكَّل ﴿) ٢١٧ آ ٣٦س  (دينةـ، الشعراء أهل الم   ﴾ اًـَمنْقَلب
 بغيـر   ﴾ وأن يظِْهر في األرضِ    ﴿ )٢٦ آ   ٤٠س  (والمؤمن أهل المدينة     بالواو،   ﴾ وتَوكْل ﴿

 آ  ٤٢س   (  بألف، وفي عسق أهل المدينة     ﴾ أو أن يظِْهر   ﴿صرة وأهل الكوفة    ألف، وأهل الب  
٣٠ (﴿    كُمابا َأصا    ومٍة ِبمِصيبم تِمنبـا  ﴿ وأهل الكوفة وأهل البصرة      ﴾ْ  كَسبفـاء،   ﴾ فَِبم 

  ِفيها ما تَشْتَِهيِه ﴿) ٧١ آ ٤٣س (الزخرف أهل المدينة 
  

٤٩  



الحديـد  ، واحـدة  بهاء ﴾ ما تشتهي األنفس ﴿ لكوفة وأهل البصرة بهاءين، وأهل ا ﴾ األنْفُس
 بغير هو، وأهل الكوفـة  ﴾ الْحميـد الْغَني ومن يتولَّ فِإن اللَّه  ﴿) ٢٤ آ ٥٧س   (أهل المدينة 

، أهـل  )١٥ آ ٩١س (، والشمس وضحاها بهو ﴾ هو الْغني الْحِميد  اللَّه  فإن   ﴿وأهل البصرة   
 بالواو، وفي   ﴾ عقْبهاوالَ يخَافُ    ﴿ بالفاء، وأهل الكوفة وأهل البصرة       ﴾ الَ يخَافُ فَ ﴿المدينة  

قاَل ربـي    ﴿ أهل الكوفة    ﴾ قْل ربي يعلَم   ﴿) ٤ آ   ٢١س  (األنبياء أهل المدينة وأهل البصرة      
لَمعا  ﴿) ٢٠ آ ٧٢س (ا ـكلهم فيهالجن اختلفوا   وفي سورة   ،  ﴾ يقاَل ِإنّمعيَأدبيقولون ﴾ و ر 
قُـْل   ﴿ و   ﴾ ربـي قَال سـبحان     ﴿) ٩٣ آ   ١٧س  (، وفي بني إسرائيل     ﴾ قل ﴿ و   ﴾ قال ﴿

أهـل  . ﴾ قل كم لبثتم ﴿و  ﴾ قال كم لبثتم  ﴿) ١١٢ آ   ٢٣س  ( وفي المؤمنين    ﴾ سبحان ربي 
 ﴾ هللا ﴿واحد ، وأهل البصرة  ثالثتهن ﴾ هللا هللا هللا   ﴿) ٨٩،  ٨٧،  ٨٥آ  (ة  ـالمدينة وأهل الكوف  

ووصينَا اِإلنْسان ِبواِلديِه    ﴿) ١٥ آ   ٤٦س  ( باأللف، األحقاف أهل الكوفة      ﴾ اهللا اهللا  ﴿واثنان  
) ٣٥آ   ٣٦س   ( بغير ألف، يس أهل الكوفة     ﴾ حسنا ﴿، وأهل المدينة وأهل البصرة      ﴾ ِإحساناً

بالهاء، الذين كفروا  ﴾ ِملَتْه َأيِديِهمع ﴿ بغير هاء، وأهل المدينة وأهل البصرة ﴾ وما عِملَتْ ﴿
 قراءة أهل مكة وفي مصاحفهم،      ﴾ ينْظُرون ِإالَّ الساعةَ أن تَأِتِهم بغْتَةً     فَهْل   ﴿) ١٨ آ   ٤٧س  (

وأهل المدينة وأهل البصرة    ا هكذا،   ـالكوفة يقرأه كمثل ولم أسمع أحداً من أهل       وأهل الكوفة   
﴿  مهتَأِتي والجـار ذا القربـى      ﴿) ٣٦ آ   ٤س  (ساء في مصاحف أهل الكوفة      ، وفي الن  ﴾ أن

ذي  ﴿يقرأهـا اليـوم إال       وكان بعضهم يقرأها كذلك ولست أعرف واحـداً          ﴾ والجار الجنب 
 ﴾ قواريرا قواريرا  ﴿) ١٦،  ١٥ آ   ٧٦س  (، وفي هل أتى أهل المدينة وأهل الكوفة         ﴾ القربى

 ٢٢س  (البصرة  خرى بغير ألف، الحج أهل      باأللف، وأهل البصرة األولى باأللف واأل     كالهما  
) ٣٣ آ   ٣٥س  (الئكة  ـفي سورة الم  ا  ـا ويطرحونه ـاأللف فيه  يثبتون   ﴾ ْؤلُؤاًـولُ ﴿) ٢٣آ  
  .نة يثبتون األلف فيهما وأهل الكوفة وأهل المدي﴾ ولُْؤلُؤ ﴿
  

٥٠  



  .كله وأهل البصرةوأهل الكوفة هذا اختالف أهل المدينة   

عـن خالـد بـن      حدثني خالد بن خالـد،      : ثنا محمد بن يحيى قال    حدثنا عبد اهللا، حد     
ثم  ﴾ والْجاِر ِذي الْقُربى   ﴿ )٣٦ آ   ٤س  (قرأت على حمزة الزيات     : إسماعيل بن مهاجر قال   
  .﴾ ذي ﴿قال ال تقرأها إال أفاقرءوها،  ﴾ ذا ﴿قلت إن في مصاحفها 

نا سليمان بـن داود، حـدثنا       عبد اهللا، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن المهاجر، حدث        حدثنا    
العدوي وسليمان بن مسلم بن     إسماعيل بن جعفر، عن خالد بن إياس بن صخر بن أبي الجهم             

  التي هي مكتوبة في مصحف عثمان بن عفانجماز أن أهل المدينة يخالفون األثني عشر حرفاً
 ﴾ وصى ِبها وَأ ﴿) ١٣٢ آ   ٢س  (في سورة البقرة    فيقرأون بعضها بزيادة وبعضها بنقصان،      

يطرحـون   ﴾ ساِرعوا إلَـى   ﴿) ١٣٣ آ   ٣س  (، وفي آل عمران     ألفاً ﴾ وصى ﴿يزيدون في   
يقرأونها بغيـر    ﴾ يقُوُل الَِّذين آمنُوا   ﴿) ٥٣ آ   ٥س  ( ، وفي المائدة    ﴾ وساِرعوا ﴿الواو من   

بدالين علـى التضـعيف،      ﴾ ِدديا أيها الَّذين آمنُوا من يرتَ      ﴿) ٥٤آ  (واو، وفي المائدة أيضاً     
 آ ١٨(ذين واو، وفي الكهف ـليس في ال ﴾ الِّذين اتَّخَذُوا  ﴿) ١٠٧ آ   ٩س  (وفي سورة براءة    

فَتَوكَّـْل علَـى     ﴿) ٢١٧ آ   ٢٦س  (وفي الشعراء   على معنى الجنتين،     ﴾خَيراً ِمنْهما    ﴿) ٣٦
ِفـي األرض   يظِْهر  وَأن   ﴿) ٢٩ آ   ٤٠س  (ن  يقرأونها بالفاء، وفي حم المؤم     ﴾ الْعِزيِز الرِحيمِ 

ادٍة    ﴿) ٣٠ آ   ٤٢س  (، وفي حم الشـورى      ﴾أو   ﴿يطرحون األلف من     ﴾ الْفَسِصـيبِبمـا  م
 ﴾ ما تَشْتَِهيِه األنْفُس ﴿) ٧١ آ ٤٣س (وفي حم الزخرف  ﴾ فَِبما ﴿يلقون الفاء من  ﴾ كَسبتْ

ال يجعلـون    ﴾ فَِإن اللَّه الْغَني الْحِميد    ﴿) ٢٤آ   ٥٧س  (يزيدون فيها هاء، وفي سورة الحديد       
يقرأون مكـان الـواو      ﴾ هافَالَ يخَافُ عقْبٰ   ﴿) ١٥ آ   ٩١س  (فيها هو، وفي الشمس وضحاها      

هو في الحـديث ضـعيف      : ويقال ابن إياس  : فقال خالد بن أبي إياس    : قال ابن أبي داود   [. فاء
  .]له موضعوفي القراءة 

  
٥١  



: حدثنا أبي قال   بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار،          )١(حدثنا عمرو عبد اهللا،   حدثنا    
فيه من اِإلعراب من أهل الشام وأهل المدينة         عما اختلفا    )٢(سألت قارئين ألهل المدينة فلم الوه     

وافقونـا  أهل العراق غير أن اثني عشر حرفاً        قراءة  وأهل العراق، فزعما أن قراءتهما على       
س (في آل عمران     ﴾ سارعوا ﴿، و   )١٣٢ آ   ٢س  (في البقرة    ﴾ ووصى ﴿. وهمفيها وخالف 

 ﴾ من يرتَـد   ﴿ و   )٥٤آ  (و   ﴾ ويقُوُل الِذين آمنُوا   ﴿) ٥٣ آ   ٥س  (، وفي المائدة    )١٣٣ آ   ٣
 ١٨س (الكهف وفي  ﴾ اتَّخَذُوا مسِجداًوالِذين  ﴿) ١٠٧ آ ٩س (أيضاً في المائدة، وفي براءة      

س  ()٣(وفي الطول ﴾ وتَوكْل ﴿) ٢١٧ آ ٢٦س (وفي الشعراء ، ﴾ خَيراً ِمنْها منْقَلباً ﴿) ٣٦ آ
 وفي حم الزخرف    ﴾ فَِبما كَسبتْ  ﴿) ٣٠ آ   ٤٢س  (، وفي عسق    ﴾ يظِْهرَأو َأن    ﴿) ٢٦ آ   ٤٠

ـ    ﴿) ٢٤ آ   ٥٧س  (وفي الحديد   ،  ﴾ تَشْتَِهي األنْفُس  ﴿) ٧١ آ   ٤٣س  ( ه اللَّه ـإن   الْغَِنـي و
ِميدا ﴿) ١٥ آ ٩١س (، وفي الشمس وضحاها ﴾ الْحاهقْبخَافُ عالَ يو ﴾.  

ال أهل الشام يقـرأون     ـحدثنا عبد اهللا، حدثنا أبو حفص عمرو بن عثمان الحمصي ق            
) ١٣٣ آ ٣س (ران ـ، وفي آل عم﴾ وَأوصى بها إبراِهيم بِنيِه ﴿ )١٣٢ آ ٢س (رة ـفي البق

﴿ ةٍ  سغِْفروا إلى منُوا   ﴿) ٥٣ آ   ٥س  ( بغير واو، وفي المائدة      ﴾ اِرعآم قُوُل الِّذينبغيـر   ﴾ ي 
الّـذين   ﴿) ١٠٧ آ   ٩س  ( بدالين، وفي براءة     ﴾ ومن يرتَِدد ِمنْكُم   ﴿) ٥٤آ  (واو، وفيها أيضاً    

وفـي   بميمـين،  ﴾ مـا خَيراً ِمنْه ﴿) ٣٦ آ ١٨س ( بغير واو، وفي الكهف ﴾اتَّخَذُوا مسجداً   
) ٢٦ آ ٤٠س (اء، وفي حم ـ بالف﴾ ِزيز الرِحيمـفَتَوكّْل علَى الْع ﴿) ٢١٧ آ ٢٦س (الشعراء 

﴿  ظْهري َأنتْ  ﴿) ٣٠ آ   ٤٢س  ( بغير ألف، وفي عسق      ﴾ وا كَسببغير فاء، وفي حـم      ﴾ بم 
   بهاءين، وفي الحديد﴾ األنْفُستَشْتهيِه  ﴿) ٧١ آ ٤٣س (الزخرف 

  ــــــــــــــــ
  .هو أبو حفص الحمصي: عمرو بن عثمان) ١(
  .كذا في األصل والمعنى غير مفهوم: الوه) ٢(
  .١٢٧ص ) طبعة الهند(انظر االتقان للسيوطي : الطول) ٣(
  

٥٢  



 آ  ٩١س  (وفي الشمس وضـحاها     ،  ﴾ هو ﴿ليس فيه    ﴾ اللَّه الْغَني الحِميد  إن   ﴿) ٢٤آ   ٥٧(
  .قال عمر وقرأناه على أبيبالفاء،  ﴾ هاعقَٰب فَالَ يخَافُ ﴿ )١٥

كثير بن عبيد، حدثنا المعافي بـن عمـران الظهـري، حـدثنا             حدثنا عبد اهللا، حدثنا       
 فيه أهل المدينـة وأهـل   هذا ما اختلفت: إسماعيل بن عياش، عن سوادة بن زياد البرحي قال    

وَأوصـى بهـا     ﴿) ١٣٢ آ   ٢س  (أهل المدينة في البقـرة      قراءة  .  القرآن العراق من حروف  
اِهيمرى ﴿راق  ـوأهل الع  ﴾ إبص١٣٣ آ   ٣س  (ران قراءة أهل المدينة     ـ، وفي آل عم   ﴾ وو (

َمن يرتَِدد  و ﴿) ٥٤آ   ٥س  (، وفي المائدة    ﴾ وسارعوا ﴿، وقراءة أهل العراق     ﴾ ساِرعوا ﴿
راق  ـأهل الع  وقراءة   ﴾ ِمنكم﴿  تَدري نقوُل ال  ﴿) ٥٣آ  (المائدة  ، وفي   ﴾ مـي  آمنـوا ذين ﴾ 

ـ  ﴿) ١٠٧ آ   ٩س  (، وفـي التوبـة      ﴾ ذينـويقُوُل ال  ﴿راق  ـراءة أهل الع  ـوفي ق  ذين ـال
 آ  ١٣س  (، وفي الرعد    ﴾ والذين اتّخذُوا  ﴿، وفي قراءة أهل العراق      ﴾  ِضراراً اتَّخَذُوا مسِجداً 

٤٢ (﴿  الْكَافر لَمعيسهل العراق   أ، وفي قراءة    ﴾ و﴿  الكفّار علَميوفي الكهـف     ﴾ وس ،)آ  ١٨ 
ؤمنين ـ، وفي الم  ﴾ اًـِمنْها منْقَِلب خَيراً   ﴿راءة أهل العراق    ـوق ﴾ منْقَلباًنْهما  ِمخَيراً   ﴿) ٣٦

وهمـا   ﴾ اهللاسيقُولُون   ﴿أهل العراق   ، وفي قراءة    ﴾ سيقُولُون ِللَّهِ  ﴿) ٨٩،  ٨٧ آ   ٢٣س  (
وفي  ﴾ وتَوكَّْل ﴿راءة أهل العراق ـوق ﴾ فَتَوكّْل ﴿) ٢١٧ آ ٢٦س (لشعراء موضعان، وفي ا

ِمـن   ﴿وفي قراءة أهل العـراق      ،  ﴾ من َأساور ِمن ذَهٍب ولُْؤلَُؤا     ﴿) ٣٣ آ   ٣٥س  (المالئكة  
، ﴾ وَأن يظهر ِفي األرض الفساد     ﴿) ٢٦ آ   ٤٠س  (، وفي المؤمن    ﴾ َأساور ِمن ذَهٍب ولْؤلؤ   

) ٣٠ آ   ٤٢س  (، وفي حم عسق     ﴾ر ِفي األرِض الْفَساد     ـَِأن يظْه َأو   ﴿راءة أهل العراق    ـوق
 آ ٤٣س (، وفي الزخرف ﴾ َأيِديكمفَبما كسبتْ  ﴿أهل العراق ، وقراءة ﴾ َأيِديكُمبما كَسبتْ  ﴿
٧١ (﴿  وفي قراءة أهل العراق  ﴾ تشْتهيِه األنْفُس ﴿ وفي  الزخرف أيضاً ، ﴾ تَشْتَِهي األنْفس

  ٥٧س (، وفي الحديد ﴾ يا ِعباِد ﴿، وأهل العراق ﴾ يا ِعباِدي الَ خَوفٌ عليكُم ﴿) ٦٨آ (
  

٥٣  



، وفي ﴾ فإن اللَّه هو الْغني الحميد ﴿وقراءة أهل العراق  ،  ﴾ الغني الحميد فإن اللَّه    ﴿) ٢٤آ  
 وفي قراءة أهل العراق ﴾ اِريرا قَواِريراكانَتْ قو ﴿) ١٦، ١٥آ  ٧٦س (هل أتى على اِإلنسان 

، ﴾ هـا فَالَ يخَـافُ عقْبٰ    ﴿ )١٥ آ   ٩١س  (، وفي الشمس وضحاها     ﴾ قَواِرير قَواِرير كَانَتْ   ﴿
 آ  ٨س  : (ام أهـل الشـام    ـال كثير بن عبيد في إم     ـوق. ﴾ يخَافُوالَ   ﴿وقراءة أهل العراق    

٦٧ (﴿  ِللنَّبي ا كانىَأمرَأس له يكون ن ﴾.  

وكان في سوق يهود وكان      محمد بن صدقة الجبالني الحمصي،    حدثنا  حدثنا عبد اهللا،      
البرهسم في اختالف أهل الشام وأهل العراق،       حدثنا شريح بن يزيد أبو حيوة، عن أبي         معلّماً،  

 ﴾خذَ اللَّه ولـداً     اتّ قَالُوا   ﴿) ١١٦ آ   ٢س  (في سورة البقرة في إمام أهل الشام وأهل الحجاز          
وَأوصـى ِبهـا    ﴿) ١٣٢آ (، وفي إمام أهل الشام والحجاز     ﴾ وقالوا ﴿وفي ِإمام أهل العراق     

، وفي آل عمران في إمام أهل الشام وأهل         ﴾ ووصى ﴿ وفي إمام أهل العراق      ﴾ ِإبراِهيم بِنيهِ 
، وفي  ﴾ وسارعوا ﴿اق   وفي إمام أهل العر    ﴾ سارعوا إلى مغفرة   ﴿) ١٣٣ آ   ٣س  (الحجاز  

ام أهل العراق   ـ، وفي إم  ﴾  وِبالزبر جاءوا ِبالْبينَات  ﴿) ١٨٤آ  (إمام أهل الشام وأهل الحجاز      
وفي إمام  ،  ﴾ ما فَعلُوه إالَّ قَِليالً    ﴿) ٦٦ آ   ٤س  (، وفي النساء في إمام أهل الشام        ﴾ والزبر ﴿

س (، وفي سورة المائدة في إمام أهل الشام وأهل الحجـاز  ﴾ ما فَعلُوه إالَّ قَِليٌل ﴿أهل العراق  
، وفي إمـام  ﴾ ويقُوُل الِّذين آمنُوا ﴿، وفي إمام أهل العراق     ﴾ آمنُوايقُوُل الِّذين    ﴿) ٥٣ آ   ٥

من  ﴿، وفي إمام أهل العراق      ﴾ من يرتَِدد ِمنْكُم عن ِديِنهِ     ﴿) ٥٤آ  (أهل الشام وأهل الحجاز     
ريِة ﴿) ٣٢ آ ٦س (، وفي سورة اِإلنعام في إمام أهل الشام ﴾ تَداآلِخر ارلَدوفي إمام أهل ﴾ و 

زيـن ِلكَِثيـٍر ِمـن       ﴿) ١٣٧آ   ()١(، وفي إمام أهل الشام وأهل الحجـاز       ﴾ وللَدار ﴿العراق  
 كَاِئِهمشُر مهالَدقَتَْل َأو شِْرِكينالْم﴾  

  ــــــــــــــــ
  .لشام فقطفي المقنع واالتحاف هذه القراءة من أهل ا:  أهل الحجاز)١(
  

٥٤  



، وفـي سـورة     ﴾ زين لكَِثيٍر ِمن الْمشِْرِكين قَتَْل أوالَِدِهم شُركَاُؤهم       ﴿وفي إمام أهل العراق     
مام أهل  وفي إ  ﴾ قَِليالً ما يتَذَكَّرون   ﴿) ٣ آ   ٧س  (األعراف في إمام أهل الشام وأهل الحجاز        

، وفـي   ﴾ ما كُنّا لنَهتَِدي   ﴿) ٤٣آ   ( الشام وأهل الحجاز    أهل  إمام في، و ﴾ تَذَكّرون ﴿العراق  
آ (في قصة صالح    ، وفي ِإمام أهل الشّام وأهل الحجاز        ﴾ وما كُنّا ِلنَهتِدي   ﴿إمام أهل العراق    

، وفـي  ﴾ قَال الْمُأل ﴿ وفي إمام أهل العراق ،﴾ قَوِمِهالْمُأل الِّذين استَكْبروا ِمن    وقَاَل   ﴿) ٧٥
وفي إمام أهل العراق  ،﴾ وِإذْ َأنْجاكُم ِمن آِل ِفرعون ﴿) ١٤١آ (إمام أهل الشام وأهل الحجاز 

﴿  نَاكُميإذْ َأنْجوِني  ﴿) ١٩٥آ  (وفي إمام أهل الشام وأهل الحجاز       ،  ﴾ وِكيد وِن فَالَ   ثُمتُنِْظر ﴾ ،
 آ ٨س (، وفي سورة األنفال في إمام أهل الشام بغير ياء ﴾ ثُم ِكيدوِن ﴿أهل العراق وفي إمام 

٦٧( ﴿    ا كَانموفي إمام أهل العراق      ﴾ ِللّنِبي ،﴿   ِلنَِبي ا كَانفي إمام  ، وفي سورة التوبة     ﴾ م
مام أهل العـراق  ، وفي إ﴾ِذين اتَّخَذُوا مسِجداً    ـالّ ﴿) ١٠٧ آ   ٩س  (الشام وأهل الحجاز    أهل  
هـو الـِذي     ﴿) ٢٢ آ   ١٠س  (أهل الشـام    يونس في إمام    ، وفي سورة    ﴾ والِّذين اتخَذُوا  ﴿

، وفي سورة الكهف فـي      ﴾ يسيركُم ﴿راق  ـ، وفي إمام أهل الع    ﴾ ر والْبحرِ ـَينْشُركُم ِفي الْب  
، وفي إمام أهل العراق ﴾ نْقَلَباًِمنْهما مخَيراً  ﴿ )٣٦ آ ١٨س (از ـإمام أهل الشام وأهل الحج

  .﴾ خَيراً ِمنها ﴿

ن عبيد قال فـي   مبشر ب عبد اهللا، حدثنا محمد بن صدقة، حدثنا أبو حيوة، حدثنا           حدثنا    
وفـي  : قال مبشر  ﴾ ما مكِني ِفيِه ربي خَير     ﴿) ٩٥ آ   ١٨س  : (إمام أهل الشام وأهل الحجاز    

 يقول هذا غير مبشر، ثم رجع إلى حديث أبي           أسمع أحداً  ولم ﴾ ما مكنني  ﴿إمام أهل العراق    
 بـن معـدان الحضـرمي       )١(أبو البرهسم اسمه جريـر    : قال أبو بكر بن أبي داود     [. البرهسم

وفي سورة المؤمنين فـي     . ]الحمضي وهو ابن أخي معاوية بن صالح وهو قارئ أهل حمص          
  إمام أهل

  ــــــــــــــــ
  . أن اسمه عمران بن عثمان٦٠٤: ١ في طبقات القراء يقال ابن الجزر. اسمه جرير) ١(
  

٥٥  



فيها، وفي إمـام    كل شيء    ﴾ فسيقولون هللا  ﴿) ٨٩،  ٨٧،  ٨٥ آ   ٢٣س   (الشام وأهل الحجاز  
، ﴾ سيقُولُون اهللا  ﴿ران بعد ذلك    ـان اآلخ ـوالحرف ﴾ سيقُولُون ِللَّهِ  ﴿راق األولى   ـأهل الع 

 آ  ٢٦س  (وأهل الحجـاز    الشعراء في إمام أهل الشام      ي سورة   مرتين، وف  ﴾ سيقُولُون اهللا  ﴿
، وفي سورة الزمر في إمام أهل الشـام       ﴾ وتَوكّْل ﴿وفي إمام أهل العراق      ﴾ فَتَوكْل ﴿) ٢١٧

، وفي إمام أهل العراق مثل ذلك، وفي        ﴾ أفَغَير اللَِّه تَْأمروِني   ﴿) ٦٤ آ   ٣٩س  (وأهل الحجاز   
، ﴾ كانَوا هم أشَد ِمنْكُم    ﴿) ٢١ آ   ٤٠س  ( أهل الشام وأهل الحجاز      سورة حم المؤمن في إمام    

) ٢٦آ  (ام أهل الشام وأهل الحجازـوفي إم، ﴾ وكانُوا هم أشَد ِمنْهم   ﴿وفي إمام أهل العراق     
﴿     ادِض الْفَسِفي األر ظِْهري َأنأن يظهـر فـي األرض     أو   ﴿ وفي إمام أهل العراق      ،﴾ و ﴾ ،

وما أصـابكُم ِمـن      ﴿) ٣٠ آ   ٤٢س  ( وأهل الحجاز    ورة حم عسق في إمام أهل الشام      وفي س 
، وفي سورة حـم     ﴾ فَِبما كَسبتْ َأيِديكُم   ﴿وفي إمام أهل العراق      ﴾ مِصيبٍة ِبما كَسبتْ أيِديكُم   

وفي  ﴾ فُستَشْتَهيِه األن ِفيها ما    ﴿) ٧١ آ   ٤٣س  (أهل الشام وأهل الحجاز     الزخرف في إمام    
ال وأهـل العـراق      ﴾ يا ِعباِدي الَ خَوفٌ علَيكُم     ﴿و  ) ٦٨آ  (،  ﴾ تَشْتَِهي ﴿أهل العراق   إمام  

والْحـب   ﴿) ١٢ آ ٥٥س (يثبتون الياء، وفي سورة الرحمن في إمام أهل الشام وأهل الحجاز  
  انحيِف والرصذُو ا ﴿وفي إمام أهل العراق  ﴾ ذَا الْع بالْحـفِ وصوفي إمام أهل الشام ، ﴾ لْع

ل العراق  ـام أه ـإم، وفي   ﴾ الْجالَِل واِإلكْرامِ تَبارك اسم ربك ذُو      ﴿) ٧٨آ  (از  ـوأهل الحج 
وأهل الحجاز ، وفي سورة الحديد في إمام أهل الشام ﴾ تَبارك اسم ربك ذي الجالَِل واِإلكْراِم ﴿
، وفي ﴾ هو الْغَِني الحميد ﴿وفي إمام أهل العراق  ﴾ ه الْغَني الحميدإن اللَّ ﴿) ٢٤ آ  ٥٧س  (

ام أهل العراق   ـإم، وفي   ﴾ وكُلٌّ وعد اللَّه الْحسنَى    ﴿) ١٠آ  (از  ـإمام أهل الشام وأهل الحج    
 ام أهـل الشـام وأهـل      ـوفي سورة والشمس وضحاها في إم     ،  ﴾ وعد اللَّه الْحسنَى  وكُالَّ   ﴿

  .﴾ هاوالَ يخَافُ عقْٰب ﴿ وفي إمام أهل العراق ﴾ هافَالَ يخَافُ عقْٰب ﴿) ١٥ آ ٩١س (الحجاز 
  

٥٦  



بين مصحف أهل مكـة وأهـل        يقول   سمعت أبا حاتم السجستاني   : عبد اهللا قال  حدثنا    
) ١٧١ آ   ٤س  (ال خمسة أحرف، عند أهل مكة في آخر النساء          ـ اختالف حرفان ويق   البصرة

) ١٠٠ آ   ٩س   (راءةـوفي ب ،  ﴾ ورسِلِه ﴿ن  ـد البصريي ـ وعن ﴾ ورسوِلِهوا ِباللَِّه   ـفآِمنُ ﴿
﴿    ِري ِمنتَج ارا األنْهِتهالبصريين   وعند   ﴾ تَح﴿   ارا األنهتَهِري تَحوبـين  .  بغير مـن   ﴾ تَج

 قـال أحـد عشـر   حرفان، وقال قوم بل عشرة أحرف، ويوأهل البصرة مصحف أهل الكوفة  
 بال هاء، وفـي  ﴾ وما عِملَتْ أيِديِهم ﴿) ٣٥ آ  ٣٦س  (رفاً، وفي مصحف الكوفيين في يس       ح

آخرون بل هي عشـرة     وقال  . ﴾ وصينَا اِإلنْسان ِبواِلديِه إحساناً    ﴿) ١٥ آ   ٤٦س  (األحقاف  
فـي مصـحف     بـاأللف، و   ﴾ هِذِهلَِئن َأنْجانَا ِمن     ﴿) ٦٣ آ   ٦س  (ام  ـأحرف قالوا في األنع   

ِكتَاباً نَقْرُؤه قَـاَل سـبحان       ﴿) ٩٣ آ   ١٧س  (، وفي بني إسرائيل     ﴾ لَِئن َأنْجيتَنَا  ﴿البصريين  
، وفـي   ﴾ قَاَل ربي يعلَم الْقَوَل ِفي السماءِ      ﴿ )٤ آ   ٢١س  (قال باأللف، وفي األنبياء      ﴾ ربي

، وفـي    قُـلْ  البصريين قُْل قُلْ  ثالثتهن عند   ، وهي   ﴾ قَاَل رب احكُم ِبالْحقِّ    ﴿) ١١٢آ  (آخرها  
بحذف ألفين، وفـي  والثالثة  في الثانية ﴾ للَِّهسيقُولُون  ﴿) ٨٩، ٨٧، ٨٥ آ  ٢٣س  (المؤمنين  

) ١٦،  ١٥ آ   ٧٦س  (ورة اِإلنسان   ـبألف، وفي س   ﴾ ؤاًـُْؤلـُول ﴿) ٣٣ آ   ٣٥س  (الئكة  ـالم
وذكر بعض أصحابنا   :  بن َأبي داود   قال أبو بكْر  .  في الثانية  ألفبزيادة   ﴾ قَواِرير قَواِريرا  ﴿

بـن  سمعت علـي  : عن محمد بن عيسى القارئ األصبهاني، عن محمد بن سفيان الكوفي قال  
والْجـاِر ِذي    ﴿) ٣٦ آ   ٤س  (خاصـة   في مصاحف أهل الكوفة     : الـحمزة يعني الكسائي ق   

وأهل البصرة   وأهل المدينة    ﴾ لَِئن َأنْجانَا  ﴿) ٦٣ آ   ٦س   ( وفي األنعام أهل الكوفة    ﴾ الْقُربي
 وأهل المدينة   ﴾ قَاَل ربي يعلَم الْقَولَ    ﴿) ٤ آ   ٢١(، وفي األنبياء أهل الكوفة      ﴾ لَِئن َأنْجيتَنَا  ﴿

أهـل  ) ٣٣ آ   ٣٥س  (والمالئكة  ) ٢٣ آ   ٢٢س  (وفي الحج   ،  ﴾ قُْل ربي يعلَم   ﴿وأهل البصرة   
 وأهل البصـرة يثبتـون فـي الحـج          ﴾ لؤلؤ ﴿وفة يثبتون األلف فيهما في      المدينة وأهل الك  

  ويطرحون في المالئكة، وفي يس أهل
  

٥٧  



ومـا   ﴿وأهل البصرة وأهل المدينة      بغير هاء    ﴾ وما عِملَتْ َأيِديِهم   ﴿) ٣٥ آ   ٣٦س  (الكوفة  
 ِديِهمأي ِملَتْهاناً ﴿) ١٥ آ   ٤٦( وفي األحقاف أهل الكوفة      ﴾ عسوأهل البصرة كذلك فـي      ﴾ إح 

 فـي   بغير ألف، وفـي سـورة محمـد    ﴾ حسناً ﴿وأهل البصرة مصاحفهم وأهل المدينة   
 ولم أسمع أحداً منهم يقرأ: قال الكسائي. ﴾ أن تَـْأِتِهم  ﴿) ١٨ آ ٤٧س (الكوفة مصاحف أهل  

هـو ابـن    [محمد  قال  .  وكذا في مصاحفهم   ﴾ أن تَْأِتيهم  ﴿المدينة وأهل البصرة    كذلك، أهل   
مصاحف الكوفيين وكذلك في  ﴾ َأن تَْأِتِهم ﴿سمعت خلفاً يقول في مصاحف أهل مكة       : ]عيسى

 آ  ٧٦س  (أهـل الكوفـة     . علي بن حمزة  وال أعلم أحداً قرأ به، ثم عاد إلى حديث          : قال خلف 
لـى بـاأللف    األو بألف كلتاهما، وأهل المدينة وأهل البصرة        ﴾ قَواِريرا قَواِريرا  ﴿) ١٦،  ١٥

 قَاَل إنَّما َأدعـوا    ﴿) ٢٠ آ   ٧٢س  (واألخرى بغير ألف، وفي الجن اختلفوا فيها كلهم يقولون          
 ﴾ قَاَل سبحان ربي   ﴿) ٩٣ آ   ١٧س  (وفي بني إسرائيل    ،  ﴾ ْل إنّما َأدعوا ربي   ـقُ ﴿ ﴾ ربي
﴿    انحبيقُْل سبقَاَل ﴿) ١١٢ آ   ٢٣س  (، وفي المؤمنين    ﴾ رلَِبثْتُم قْل  ﴿ ﴾  كَم لَِبثْـتُم كَم ﴾ ،

، كذلك قال علي بن     ﴾ ِللَِّهِللَِّه ِللَِّه    ﴿ )٨٩،  ٨٧،  ٨٥ آ   ٢٣س  (ينة كلها   وأهل المد أهل الكوفة   
 )٦٨ آ   ٤٣س  ( بألف، أهل المدينة     ﴾ اهللا اهللا  ﴿ان  ـ واحدة واثن  ﴾ ِللَِّه ﴿أهل البصرة   : حمزة
  . بالياء﴾ يكُميا ِعباِدي الَ خَوفٌ علَ ﴿
  

٥٨  



  الحجاج بن يوسف في المصحفما كتب باب 
  

عن عوف بن أبي    عباد بن صهيب،    ، حدثنا   حدثنا أبو حاتم السجستاني   حدثنا عبد اهللا،      
س (عشر حرفاً قال كانت في البقرة ر في مصحف عثمان أحد ين يوسف غيأن الحجاج جميلة 

بالهاء، وكانت في المائـدة      ﴾ يتَسنهلَم   ﴿هاء فغيرها   بغير   ﴾ لَم يتَسن وانْظُر   ﴿) ٢٥٩ آ   ٢
 ١٠س  (في يونس   ، وكانت   ﴾ ِشرعةً وِمنْهاجاً  ﴿فغيرها   ﴾ شَِريعةً وِمنْهاجاً  ﴿) ٤٨ آ   ٥س  (
َأنَـا   ﴿) ٤٥ آ   ١٢س  (وكانت في يوسف    ،  ﴾ يسيركُم ﴿فغيره   ﴾ هو الذي ينشركُم   ﴿) ٢٢آ  

ـ  ، وكانت   ﴾ ِبتَْأِويِلِهَأنَا ُأنَبُئكُم    ﴿رها  ـفغي ﴾ يِلِهأوـآِتيكُم ِبتَ  ، ٨٥ آ   ٢٣س  (ؤمنين  ـفي الم
في الشعراء  ، وكانت   ﴾ اهللا اهللا  ﴿ثالثتهن فجعل اآلخرين     ﴾ سيقُولُون ِهللا ِهللا هللاِ    ﴿) ٨٩،  ٨٧

ِمـن   ﴿) ١٦٧آ   (وفـي قصـة لـوط      ﴾ الْمخْرِجينِمن   ﴿) ١١٦ آ   ٢٦س  (في قصة نوح    
، وكانت  ﴾ الْمخْرِجينِمن   ﴿وقصة لوط    ﴾ ِمن الْمرجوِمين  ﴿نوح   فغير قصة    ﴾ مرجوِمينال

، وكانت في   ﴾ مِعيشَتَهم ﴿فغيرها   ﴾ معاِيشَهمنَحن قَسمنَا بينَهم     ﴿) ٣٢ آ   ٤٣س  (الزخرف  
، وكانت ﴾ ن ماٍء غَيِر آِسٍنِم ﴿فغيرها  ﴾ ِمن ماٍء غيِر ياِسٍن ﴿ )١٥ آ   ٤٧س  (الذين كفروا   
 ﴾ وَأنْفَقُـوا  ﴿فغيرها   ﴾ٌ   كَِبير واتَّقَوا لَهم َأجر  فَالِذين آمنُوا ِمنْكم     ﴿ )٧ آ   ٥٧س  (في الحديد   

رها ـفغي ﴾ و علَى الْغَيِب ِبظَِنين   ـهوما   ﴿) ٢٤ آ   ٨١س  (ورت  ـت في إذا الشمس ك    ـوكان
  .﴾ ِبضِنين ﴿
  

٥٩  



   مصاحف الصحابةباب اختالف
  

ِإنما قلنا مصحف فالن ِلما خالف مصحفنا هذا من الخط أو     : قال أبو بكر بن أبي داود     [  
  .]الزيادة أو النقصان أخذته عن أبي رحمه اهللا هكذا فعل في كتاب التنزيل

  

  اب رضي اهللا عنهمصحف عمر بن الخطّ
براهيم بن سـويد النخعـي،      حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا يحيى بن إِ             

) ٧ آ   ١س  (تقرأ  ود ِإنك   ـرحمن بن األس  ـال قلت لعبد ال   ـق.  النخعي ا أبان بن عمران   ـحدثن
  .﴾ وغَير الضاِلين المغْضوِب علَيِهم )٢( عليِهم غَير)١(من َأنْعمتَِصراطَ  ﴿

حدثنا علي بن مسهر،    هل،  حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن عبد اهللا بن الحسن، حدثنا س             
  .فقرأ بهذاعمر  خلف عن األعمش، عن ِإبراهيم، عن األسود وعلقمة أنهما صليا

عن يزيد بن عبد العزيز،     ، حدثنا   )٣(حدثنا عبد اهللا، حدثنا شعيب بن أيوب، حدثنا يحيى          
  سمعنا: قاال. ِإبراهيم، عن علقمة واألسود بهذااألعمش، عن 

  ــــــــــــــــ
  .﴾ الذين أنعمت ﴿وفي مصاحفنا : نعمتمن أ) ١(
  .» وال «في مصاحفنا : وغير) ٢(
  .٣٢انظر ص . يعني يحيى بن آدم: يحيى) ٣(
  

٦٠  



  .﴾الضالِّين علَيِهم غَير الْمغْضوِب علَيِهم وغَير ِصراطَ من َأنْعمتَ  ﴿عمر بن الخطاب يقرأ 

يل األحمسي، حدثنا عبيد اهللا، حدثنا سفيان، عن        حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن إسماع        
علَيِهم غَير  من أنْعمتَ   ِصراطَ   ﴿ واألسود أن عمر كان يقرأ       علقمةاألعمش، عن ِإبراهيم، عن     

 رغَيو ِهملَيوِب عغْضالمالِّينالض ﴾.  

 )١( بن سمرة  عبد الرحمن بن محمد بن سالم ومحمد بن إسماعيل        عبد اهللا، حدثنا    حدثنا    
 قاال كان عمر يقرأ     ، عن األعمش، عن ِإبراهيم، عن األسود وعلقمة       بن عبيد يعلى  حدثنا  : قاال
﴿  ِهملَيوِب عغْضر المغَي رغَيوالِّينقال ابن سالم عن األسود عن علقمة[. ﴾ الض[.  

 بن عمـرو،  حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن محمد الزهري، حدثنا سفيان، عن محمد     
ِصراطَ من َأنْعمتَ علَيِهم غَير      ﴿ها  رحمن، عن أبيه قال سمعت عمر يقرأ      عن يحيى بن عبد ال    

 الِّينالض رغَيو ِهملَيوِب عغْضالم﴾.  

: ابن عمرو قال  حدثنا محمد بن يسار، حدثنا يحيى، حدثنا محمد يعني          عبد اهللا،   حدثنا    
 فـِإذا   المسجد، قال ثوب بالصالة صالة العشاء فدخل        ، عن أبيه  حدثني يحيى بن عبد الرحمن    

عمر بن الخطاب فصليت خلفه فقرأ آل عمران فقلت يقرأ عشر آيات فقرأ حتـى قـرأ مائـة              
ه ِإالَّ  اهللا الَ ِإلٰ   ۤمأۤل ﴿) ١ آ   ٣س  ( الثانية وقرأ    فركع، فلما قام من سجوده قرأ ما بقي في الركعة         

امالْقَي يالْح وه ﴾.  

.أخبرنا محمد بهذا  : عبد اهللا، حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، حدثنا يزيد قال          حدثنا    
  ن سعيد، حدثنا ابن ادريس، وحدثنابعبد اهللا، حدثنا عبد اهللا حدثنا   

  ــــــــــــــــ
  .يعني األحمسي: ابن سمرة) ١(
  

٦١  



 بن عمرو بن علقمة ومحمد بن       ، حدثنا ابن إدريس، عن محمد     )١(بن أيوب، حدثنا يحيى   شعيب  
سمعت عمر بن الخطاب يقرأ  : الـرحمن بن حاطب عن أبيه ق     ـِإسحاق، عن يحيى بن عبد ال     

  .شعيب وهو أتم لفظ ﴾ لحي الْقَيامه ِإالّ هو أ اُهللا ال ِإٰلۤمأۤل ﴿

دثنا داود يعني ابن عمرو ح    حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن أحمد بن أبي المثنى، حدثنا              
يعني الحارث بن عبد الرحمن بن أبـي        [الزنجي، عن ِإسماعيل يعني ابن أمية عن أبي ذباب          

بالناس العشاء اآلخرة فقرأ فيها بأم ، عن أبيه عن جده أنه سمع عمر بن الخطاب وصلَّى ]ذباب
  .﴾ ه ِإالَّ هو الْحي الْقَيام اُهللا الَ ِإٰلۤمأۤل ﴿الكتاب قال فكأني أسمعه يقول 

أخبرنـا ابـن   : ِإسحاق بن ِإبراهيم بن زيد، حدثنا أبو عاصم قالحدثنا عبد اهللا، حدثنا      
 قرأ في صـالة     الخطاب أن عمر بن     ]أو ابن أبي عتيق   [جريج قال أخبرني سليمان بن عتيق       

  .﴾الْحي القَيام ه ِإالّ هو اُهللا الَ ِإٰل ۤمأۤل ﴿الصبح سورة آل عمران فقرأ 

س (ابن الزبير يقرأ    بد اهللا، حدثنا أبو الطاهر، حدثنا سفيان عن عمرو وسمع           حدثنا ع   
، قال عمرو فأخبرني    ﴾ِفي سقَر   يا فُالن ما سلَكَك     ِفي جنَّاٍت يتَساءلُون     ﴿) ٤٢ـ   ٤٠ آ   ٧٤

  .الخطاب يقرأها كذلكلقيط أنه سمع ابن الزبير يذكر أنه سمع عمر بن 

، حدثنا ابن الزبير، حدثنا الحكم      )٢( شعيب بن أيوب، حدثنا يحيى     حدثنا عبد اهللا، حدثنا     
 هـو   ه ِإالّ ُهللا الَ ِإلٰ   أَ ۤمأۤل ﴿سمعت عمر يقرأ    :  بن ميمون قال   بن ظهير، عن السدي، عن عمرو     

امالْقَي يالْح ﴾.  
  ــــــــــــــــ

  .يعني يحيى بن آدم: يحيى) ١(
  . يعني يحيى بن آدم: يحيى) ٢(
  

٦٢  



عن حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن اسماعيل األحمسي، حدثنا عبيد اهللا، حدثنا سفيان،                
  .﴾ الْحي القَيام ﴿ عن عمر قرأ ]أو غيره[، عن مجاهد ابن نجيح

  

  مصحف علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه
ثنا مسهر بن عبد الملك، حـد     محمد بن عبد اهللا المخرمي، حدثنا       حدثنا  عبد اهللا،   حدثنا    

 آ ٢س ( عن علـي أنـه قـرأ     )١(عيسى بن عمر بن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن          
٢٨٥ (﴿ ؤَِّمنُونالْم نآمِه وا ُأنِْزَل ِإلَيوُل ِبمسالر نآم ﴾)٢(.  

  

  ُأبي بن كعب رضي اهللا عنهمصحف 
عمر، عن  عيسى بن   أخبرني أبو أحمد، عن     : حدثنا نصر بن علي قال    عبد اهللا،   حدثنا    

 )٣( استَمتَعتُم ِبِه ِمنْهن ِإلَـى َأجـلٍ       فَما ﴿ )٢٤ آ   ٤س  (رو بن مرة، عن سعيد بن جبير        ـعم
  . وقال هذه قراءة ُأبي بن كعب بن كعب﴾ مسمى

: حدثنا ِإسحاق بن ِإبراهيم بن زيد حدثنا حجاج، حدثنا حماد قـال           : عبد اهللا قال  حدثنا    
     قِْسمون  ﴿) ٢٢٦ آ   ٢ س(قرأت في مصحف ُأبيي وقال ابن أبي داود مصحفنا فيه      [،  ﴾ ِللَِّذين

﴿ اِئِهمِنس ِمن ْؤلُوني ﴾[.  

وجدت في مصحف   : ، حدثنا حماد قال   ِإسحاق بن ِإبراهيم بن زيد، حدثنا حجاج      حدثنا    
 ي١٥٨ آ ٢س (ُأب (﴿  َطُوفَفَالِه َأالَّ يلَيع نَاحج)بهما)٤  ﴾.  

  ــــــــــــــــ
  .يعني السلمي: أبي عبد الرحمن) ١(
  .﴾ بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ﴿وفي مصاحفنا ): ٢٨٥ آ ٢س ) (٢(
  .﴾ إلى أجل مسمى ﴿زاد أبي ): ٢٤ آ ٤س ) (٣(
  .﴾ أن يطّوف ﴿وفي مصاحفنا ): ١٥٨ آ ٢س ) (٤(
  

٦٣  



حمن، حدثنا عبـد اهللا     ، حدثنا أحمد بن عبد الر     )١(عبد اهللا، حدثنا محمد بن أيوب     حدثنا    
فَصيام  ﴿) ٨٩ آ   ٥س  (في قراءة ُأبي بن كعب      بن أبي جعفر، عن أبيه عن الربيع قال كانت          

ال نرى أن نقرأ القرآن     : عبد اهللا بن أبي داود    قال  . )٢(﴾ كَفارِة الْيِمين  ِفي   َأياٍم متَتاِبعاتٍ ثَالَثَِة  
 في الصـالة    ، فإن قرأ ِإنسان بخالفه    بي  إالّ لمصحف عثمان الذي اجتمع عليه أصحاب الن       

  . باِإلعادةأمرته

  

  مصحف عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه
عدي، حدثنا حفص   زكريا بن   مي، حدثنا   محمد بن عبد اهللا المخر    حدثنا عبد اهللا، حدثنا       

) ٤٠ آ   ٤س  (رأ  ـ، عن عبد اهللا أنه ق     اء البزاز، عن يسير بن عمرو     ـ، عن عط  عن الشيباني 
﴿ لٍَة ِإنِمثْقَاَل نَم ظِْلم٣(﴾ اَهللا ال ي(.  

يحيى، حـدثنا   ا كثير بن    ـبن الحسين البكاري، حدثن   ا محمد   ـعبد اهللا، حدثن  ا  ـحدثن  
) ٤٣ آ   ٣س  (زال، عن ابن مسعود أنه كان يقرأ        ـا جويبر، عن الضحاك، عن الن     ـأبي، حدثن 

  .﴾  ِفي الساِجِدين)٤(واركَعي واسجدي ﴿

جريج، عن عطـاء  اهللا، حدثنا أحمد بن األزهر، حدثنا أبو عاصم، عن ابن          حدثنا عبد     
  .﴾  الْحج)٥(ِفي مواِسِم ﴿) ١٩٨ آ ٢س ( ابن مسعود هي في قراءة: قال

الحكم قـال فـي   حدثنا شعبة، عن عبد اهللا، حدثنا محمد بن يسار، حدثنا محمد،       حدثنا    
  .)٦(﴾ طانبْل يداه بس ﴿ )٦٤ آ ٥س (قراءة عبد اهللا 

  ــــــــــــــــ
  . بن ضريسهو ابن يحيى: ابن أيوب) ١(
  .﴾ رةُ أيمِنكمذلك كفّٰ ثة أيامثٰل ﴿وفي مصاحفنا ): ٨٩ آ ٥س ) (٢(
  .﴾ مثقال ذرة ﴿وفي مصاحفنا ): ٤٠ آ ٤س () ٣(
  .﴾ واسجدي واركعي مع الراكعين ﴿وفي مصاحفنا ): ٤٣ آ ٣س () ٤(
  .٦٥وانظر ص  ﴾ ن ربكم في مواسم الحجفضالً م ﴿يعني : في مواسم) ٥(
  .﴾ مبسوطتان ﴿ وهي في مصاحفنا » بسيطان «رواه أبو حيان : بسطان) ٦(
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سفيان قال في قـراءة     حدثنا  محمد بن زكريا، حدثنا أبو حذيفة،       حدثنا عبد اهللا، حدثنا       
  .)١(﴾ وتَزودوا وخَير الزاِد التّقوى ﴿) ١٩٧ آ ٢س (عبد اهللا 

 قـال  حدثنا مسكين، عن هارون عبد اهللا، حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب،         حدثنا  
قال . ﴾  وعدِسها وبصِلها  )٢(ِمن بقَلْها وِقثّاِئها وثُوِمها    ﴿) ٦١ آ   ٢س  (في قراءة ابن مسعود     
  .س يأخذ بهاهارون وكان ابن عبا

جريج، عن عطـاء     عن ابن    أخبرنا عيسى : عبد اهللا، حدثنا علي بن خشرم قال      حدثنا    
. )٣(﴾ ِفي مواِسِم الحج  جنَاح علَيكُم أن تَبتَغُوا فَضالً ِمن ربكُم        الَ   ﴿ )١٩٨ آ   ٢س  (قال نزلت   

  .﴾ في مواِسِم الْحج فَابتَغوا ِحينئٍذ ﴿ ابن مسعود قراءةوفي 

حدثنا صاحب لنـا    حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا مسكين، عن هارون،         حدثنا عبد اهللا،      
قراءتي قراءة زيد وأنا آخذ ببضـعة       : عباس قال عن أبي روق، عن ِإبراهيم التيمي، عن ابن         

وِقثَّاِئهـا وثوِمهـا   ِمن بقِْلهـا   ﴿) ٦١ آ ٢س  (أحدها   من قراءة ابن مسعود، هذا       عشر حرفاً 
  .﴾ وعدِسها وبصِلها

هشـام، حـدثنا     كثير بن    ن سالم، حدثنا  حدثنا عبد اهللا حدثنا عبد الرحمن بن محمد ب          
 )١٠٣س  (ورة  ـذه الس ـهالَ  ـوتَ: ولـال سمعت ميمون بن مهران يق     ـان ق ـجعفر بن برق  

﴿ لَِفي خُسٍر      * صِروالْع اِإلنْسان ِفيِه ِإلَ   * ِإن ِإنَّهِر    وهى آِخِر الد*    ِملُـوا   ِإالّ الِّذيننُوا وعآم
  .نها في قراءة عبد اهللا بن مسعودذكر أ، ﴾ الصبِرالصاِلحاِت وتَواصوا ِب

  حدثنا عبد اهللا حدثنا محمد بن زكريا، حدثنا أبو حذيفة قال قال سفيان  
  ــــــــــــــــ

  .﴾  خير الزاد التقوىنِإوتزودوا ف ﴿وفي مصاحفنا ): ١٩٧س ط آ ) (١(
  .﴾ وفومها ﴿وهي في قراءتنا : وثومها) ٢(
  .﴾ في مواسم الحج ﴿  وفي مصاحفنا من غير):١٩٨ آ ٢س ) (٣(
  

٦٥  



  .﴾  ما اكُتَسبوا)١(لَهم نَِصيبِئك ُأوٰل ﴿) ٢٠٢ آ ٢س (يقرأونها عبد اهللا أصحاب كان 

 منصوراً عن   يقول سألت سمعت جريراً   : حدثنا عبد اهللا، حدثنا يوسف بن موسى قال         
جعلْنَا ِقبلَـةً   وِلكُلٍّ   ﴿نحن نقرأ   فقال   ﴾ مولِّيهاوِلكُلٍّ ِوجهةٌ هو     ﴿) ١٤٨ آ   ٢س  (قوله تعالى   
  .بالياء ﴾ يرضونَها

عن منصـور،   عن سفيان،   بن سنان، حدثنا عبد الرحمن،      حدثنا أحمد   عبد اهللا،   حدثنا    
  .)٢(﴾ وَأِقيموا الْحج والْعمرة ِللْبيِت ﴿) ١٩٦ آ ٢س (قرأوا : عن إبراهيم قال

ثُوير، عن أبيـه،    سرائيل، حدثنا   ، حدثنا أبو نعيم، حدثنا إِ     )٣(عمي، حدثنا   حدثنا عبد اهللا    
وِإني لم أسمع مـن     قال عبد اهللا لوال التحرج      . ﴾ والْعمرةَ ِللْبيتِ وَأِقيموا الْحج    ﴿عن عبد اهللا    
  .فيها شيئاً لقلت إن العمرة واجبة مثل الحج رسول اهللا 

حدثنا المنجاب قال أخبرنا شريك عن      : لي بن محمد الثقفي قال    حدثنا عبد اهللا، حدثنا ع      
  .﴾ ِإلى الْبيِتوَأِتموا الْحج والْعمرةَ  ﴿ عن ِإبراهيم قال في قراءة عبد اهللا )٤(مغيرة

األعمـش  قبيصة، حدثنا سـفيان عـن       حدثنا عبد اهللا، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا           
  .﴾ ا الْحج والْعمرةَ ِللْبيِتوَأِقيمو ﴿ومنصور عن ِإبراهيم 

  أيوب، حدثنا يحيى، حدثنا مفضل بنحدثنا عبد اهللا، حدثنا شعيب بن   
  ــــــــــــــــ

  .﴾ نصيب مما كسبوا ﴿وفي مصاحفنا ): ٢٠٢ آ ٢س ) (١(
  .﴾ وأتموا الحج والعمرة هللا ﴿وفي مصاحفنا ): ١٩٦ آ ٢س ) (٢(
  .يعني يعقوب بن سفيان:  عمي)٣(
  .لعل الصواب المغيرة: مغيرة) ٤(
  

٦٦  



كان أبو رزين من القراء الذين يقرأ عليهم القـرآن أظنـه قـال              : الـقمهلهل، عن األعمش    
وحيثُ ما كُنْتُم فَولُّوا وجـوهكُم   ﴿) ١٤٤ آ ٢س (وتؤخذ عنهم القراءة قال في قراءة عبد اهللا         

لَه١(﴾ ِقب(.  

حدثنا مفضل بن مهلهـل، عـن        أيوب، حدثنا يحيى،     حدثنا عبد اهللا، حدثنا شعيب بن       
 ِبصوِتك والَ تَعاَل    )٢(تُخَاِفتْوالَ   ﴿) ١١٠ آ   ١٧س  (ال في قراءته    ـاألعمش، عن أبي رزين ق    

  .﴾ ِبِه

، حدثنا يحيى، حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال         حدثنا عبد اهللا، حدثنا شعيب بن أيوب        
  .يدة بن معن هذا الكالم الذي مضىي عبسمعته من أبي محمد بن طلحة، ومن أب

حدثنا سفيان قـال فـي      : ، حدثنا أبو حذيفة قال    حدثنا محمد بن زكريا   عبد اهللا،   حدثنا    
  .بغير واو ﴾ ِإذَا َأخَذَ الْقُرى أخْذُ ربك )٣(كَذَِلك ﴿) ١٠٢ آ ١١س (قراءة عبد اهللا 

قال ابن ِإدريس في قـراءتهم      حدثنا عبد اهللا، حدثنا شعيب بن أيوب، حدثنا يحيى قال             
  .﴾ يًقوُل حِقيقَةَ الرسول والِذين آمنوافَزلِْزلوا  ﴿، )٤(﴾ وزلِْزلوا ﴿) ٢١٤ آ ٢س (

  ﴾ البقرة ﴿
  يحيى الخنيسي، حدثنابن د اهللا محمد عبد اهللا، حدثنا أبو عبحدثنا   

  ــــــــــــــــ
  .﴾ شطره ﴿وهي في قراءتنا : قبله) ١(
  . فقط ﴾ وال تخافت بها ﴿وهي في مصاحفنا . ٢٠٨: ٤المنثور للسيوطي  انظر الدر) ١١٠ آ ١٧س ) (٢(
  .﴾ وكذلك ﴿مكان  ﴾ كذلك ﴿يعني : بغير واو) ٣(
  .﴾ حتى يقول الرسول والذين آمنواوزلزلوا  ﴿وفي مصاحفنا : )٢١٤ آ ٢س ) (٤(
  

٦٧  



 فقال في قراءتنا     األعمش سمعت زائدة يسأل  :  قال )١(خالد بن خالد بن يزيد عن حسين الجعفي       
، وقبل الخمسين من البقرة مكـان       ﴾ فَوسوس ﴿ )٢(﴾ فَأزالَهما ﴿) ٣٦ آ   ٢(في البقرة مكان    

ـ ﴾ يْؤخَذال  ﴿، ﴾ يقبُل ِمنْها شَفَاعةٌ الَ   ﴿) ٤٨ آ   ٢س  ( اهِبطُـوا   ﴿) ٦١ آ ٢س (وله ـ، وق
ر٧٠ آ   ٢س  (ألف، ومكان   ليس فيها    ﴾ ِمص (﴿   قَرنَا الْبلَيع هتَشَاب ﴾  ،﴿ تَشَاِبهومكان  ﴾ م ،

رة أيضاً  ـ، وفي البق  ﴾ وِإن يْؤخَذُوا تَفْدوهم   ﴿،  ﴾ يْأتوكُم ُأسرى تُفدوهم  ِإن   ﴿ )٨٥ آ   ٢س  (
 )٨٣آ  (،  )٣(﴾ اـواسماِعيُل يقوالَِن ربنَ  واِعد ِمن الْبيِت    ـَع ِإبراِهيم الْق  ـوِإذْ يرفَ  ﴿ )١٢٧آ  (
﴿      وندبعاِئيَل الَ يرِني اس٨٣آ (وفي مكان آخر  ﴾  ِإالّ اَهللا)٤(َأخَذْنَا ِميثاقَ ب (﴿  تُملَّيتَـو ثم ﴾ ،
، ﴾ فَمن تَطوع خَيـراً   ﴿) ١٨٤آ  (واألخرى   ﴾ ومن تَطَوع خَيراً   ﴿) ١٥٨آ  (،  ﴾ ثُم تَولَّوا  ﴿

 ﴾ لَيس الِْبـر َأن تُولـوا      ﴿) ١٧٧آ  (وهو قوله    ﴾ ع ِبخَير ومن تَطَو  ﴿راءة عبد اهللا    ـوفي ق 
ِمن الْغَماِم  في ظُلٍَل َأن يْأِتيهم اُهللاِإالَّ هْل ينْظُرون  ﴿) ٢١٠آ (، ﴾ الِْبرتَحسبن َأن الَ  ﴿مكانها 

ِمـن  في ظُلَـٍل   م اهللا والْمالَِئكَةُ    ـ يْأِتيه  َأن ِإالَّهْل ينْظرون    ﴿اهللا  وفي قراءة عبد     ﴾ والْمالَِئكَِة
آ (، ﴾ واـفِإالَّ َأن يخَا ﴿عبد اهللا راءة ـ، وفي ق﴾ يخَافَاِإالَّ أن  ﴿) ٢٢٩آ  (ولهـ، وق﴾ِ الْغَمام
٢٣٧ (﴿   ِمن   ِل أنقَبنوهاستُم ﴾)وفي قراءة عبد اهللا      )٥ ،﴿    ناِمعوهتُج ِل أنقَب وفـي   ﴾ من ،
علَى كُلِّ جبٍل    ﴿) ٢٦٠آ  (،  ﴾ ِقيَل َأعلَم  ﴿، وفي قراءة عبد اهللا      ﴾ َأعلَمقاَل   ﴿) ٢٥٩آ   (قوله

 نءاًِمنهز٦(﴾ ج(  
  ــــــــــــــــ

  .٣٧٦: ٢التهذيب تهذيب بن وليد، انظر هو الحسين : حسين الجعفي) ١(
  .قراءة الكوفيين سوى عاصم ﴾ أزالهما ﴿وكانت  ﴾ فأزلهما ﴿هي في مصاحفنا : فأزالهما) ٢(
  .فقط ﴾ ربنا ﴿وفي مصاحفنا : يقوالن ربنا) ٣(
  .﴾ تعبدون ﴿وفي قراءتنا هي : ال يعبدون) ٤(
  .﴾ تمسوهن ﴿أكثر الكوفيين وفي مصاحفنا هي قراءة : تماسوهن) ٥(
اصم ـرأ أبو بكر عن ع    ـراءة حفص عن عاصم وق    ـ وكذلك هي في ق    » جزءا   «يعني في   : ر واو ـبغي) ٦(

  . بالواو» جزؤاً «
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) ٢٨٢آ  (ا  ـوفي قراءتن  بغير واو،    ﴾ )٢(يكَفِّر خَير لَكُم    )١(فَهو ﴿) ٢٧١آ  (وله  ـغير واو، وق  ب
﴿   ا فَتُذَكِّر تَِضلَّ  َأنماهدها ﴿راءة عبد اهللا    ـوفي ق مرفوعة،   ﴾ ِإحآ (، وفي قراءتنا    )٣(﴾ فَتُذَكّر

٢٨٤( ﴿   كُماِسبحِبِه اهللاُ ي   شَاءي نِلم غِْفرِبِه اهللاُ   ﴿راءة عبد اهللا    ـ، وفي ق  ﴾  فَي كُماِسبحي  غِْفري 
 شاءي نفي قراءتنا   بغير فاء،    ﴾ ِلم١٠٦آ  (و (﴿     خْ ِمنا نَنْسٍة  مآي  اَأونُنِْسه ﴾  ،﴿   ا نُنِْسكم

يسـَئلونَك عـِن الشّـهِر       ﴿) ٢١٧آ  (عبد اهللا، وفي قراءتنا     في قراءة    ﴾ ِمن آيٍة َأو نَنْسخُها   
 وفي  ﴾ فيِهعِن الشَّهِر الْحراِم عن ِقتاٍل      ويسَئلُونَك   ﴿، وفي قراءة عبد اهللا      ﴾ الْحراِم ِقتَاٍل ِفيهِ  

 يكَمـلَ ِلمن َأراد َأن     ﴿ وفي قراءة عبد اهللا      ﴾ ِلمن َأراد أن يِتم الرضاعةَ     ﴿،  )٢٣٣آ  (قراءتنا  
، وفـي   ﴾ الْوسطَىوالصالِة  حاِفظوا علَى الصلَواِت     ﴿) ٢٣٨آ  (ا  ـ، وفي قراءتن  ﴾ الرضاعةَ

، )١٩٧آ  (، وفي قراءتنا    ﴾ حاِفظُوا علَى الصلَواِت وعلَى الصالةَ الْوسطَى      ﴿راءة عبد اهللا    ـق
فَالَ رفوثٌ والَ فُسـوقٌ      ﴿راءة عبد اهللا    ـوفي ق  ،﴾ والَ ِجداَل في الْحج   رفَثَ والَ فُسوقَ    فَالَ   ﴿

جالَ ِجداٌل في الحآخر البقرة. ﴾ و.  

  ﴾ آل عمران ﴿
 ِإالَّ ِعنْد )٤(وِإن حِقيقَةُ تَْأِويِلِه ﴿ )٧آ  (﴾ الْحي الْقَيام ﴿) ١ آ ٣س (في قراءة عبد اهللا   

 )٥(شَِهد اُهللا َأنَّه الَ ﴿) ١٨آ ( وفي قراءة عبد اهللا ﴾ ِهفي الِْعلِْم يقولون آمنَّا بِ  والراِسخون  . اِهللا
  إن ﴿) ١٩آ (، وفي قراءة عبد اهللا ﴾ هوِإالَّ ه ِإٰل

  ــــــــــــــــ
  . فقط» هو «وفي األصل : فهو) ١(
  . بالواو﴾ ويكفر ﴿وفي مصاحفنا : يكفر) ٢(
  .» فتذكرها األخرى «ن قراءة عبد اهللا في الدر المنثور نقالً عن ابن أبي داود أ: فتذكرها) ٣(
  .﴾ وما يعلم تأويله ِإال اهللا ﴿هي في مصاحفنا ): ٧آ  ()٤(
  .﴾ أنه ال ﴿ مكان » أن ال «هذه هي القراءة المشهورة وفي بعض المفسرين أن قراءة عبد اهللا ): ١٨آ ) (٥(
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ن الـذين يكْفُـرون ِبآيـات اِهللا        ِإ ﴿) ٢١آ  (، وفي قراءة عبد اهللا      )١(﴾ اِإلسالمالدين ِعنْد اِهللا    
  قْتُلونقَاتَلوا   ويقٍّ والنَّاس    الذين   )٢(النَِّبيين ِبغَيِر ح ِط ِمنِبالِْقس رونعبد اهللا  ، وفي قراءة    ﴾ يْأم

الـذين  فأمـا   ﴿) ٥٧آ (، وفي قراءة عبد اهللا  ﴾ اهللا المالِئكَةُ يا زكَِريا ِإن      )٣(ونَاداه ﴿) ٣٩آ  (
فِّيِهماِت فَُأواِلحِملوا الصعنوا و٤(آم (مهورعبد اهللا وفي قراءة ، ﴾ ُأج) ٧٥آ (﴿ وِفِهِبِقنْطَاٍر ي)٥( 

كِبِديناٍر   ﴿ ،﴾ ِإلَي  كوِفِه ِإلَي٤٥آ  (وفي قراءة عبد اهللا      ﴾ ال ي( ﴿       ِإن ميـرالَِئكةُ يا موقالَِت الم
) ١٥٦آ  ( على نون،    ﴾ ابـ الِكتَ )٧(ونُعلِّمه ﴿) ٤٨آ  (عبد اهللا   راءة  ـ وفي ق  )٦(﴾ اهللا لَيبشِّركِ 

، وفـي   ﴾ بِصـير واُهللا ِبما تَعملون     ﴿ مكان   ﴾  واُهللا بِصير ِبما تَعملون    واُهللا يحِيي ويِميتُ   ﴿
ـ  )٨( ِمـن اهللاِ   يستَبِشرون ِبنَعمةٍ  ﴿) ١٧١آ  (راءة عبد اهللا    ـق فَضاُهللا    وـ    ٍل و َأج ضـيعـال ي ر

ْؤِمنين١٨١آ (، وفي قراءة عبد اهللا ﴾ الْم (﴿  مقَتْلَهو اءقٍّ األنِبيِر حذوقواِبغَي ميقَاُل لَهو ﴾)٩(.  

  ﴾ النساء ﴿
  في بطِْنِه نَاراً فَإنّما يأكُُل الْيتَامى ظُلْماًومن يْأكُْل َأمواَل  ﴿ )١٠ آ ٤س (  

  ــــــــــــــــ
 مكـان  » الحنيفية «رأ ـقر أن عبد اهللا     ـان في البح  ـوقال أبو حي  ذه هي القراءة المشهورة     ـه): ١٩آ  ) (١(

  .﴾ اإلسالم ﴿
  .﴾ ويقتلون ﴿وفي مصاحفنا هي : تلواوقا) ٢(
  .﴾ فنادته المالئكة وهو قائم يصلي في المحراب أن اهللا ﴿هي في مصاحفنا ): ٣٩آ ) (٣(
  .﴾ فيوفيهم ﴿قراءتنا في :  فأوفيهم)٤(
  .﴾ يوفه ﴿مكان  ﴾ يؤده ﴿وفي مصاحفنا ): ٧٥آ ) (٥(
  .فقط ﴾ يبشرك ﴿في مصاحفنا : ليبشرك ﴾إذ قالت  ﴿هي في مصاحفنا : وقالت )٦(
  . والبصرة والشام قرأه قراء الكوفةكذا: نعلمه) ٧(
  .﴾ وأن اهللا ﴿وفي مصاحفنا : واهللا) ٨(
  .﴾ ونقول ذوقوا ﴿فنا هي في مصاح: ويقال لهم ذوقوا) ٩(
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 بغير )٢(﴾ ُأِحلَّ لَكمِكتَاب اللَِّه علَيكم  ﴿) ٢٤آ (، وفي قراءة عبد اهللا )١(﴾ وسوفَ يصلَى سعيراً
َأو يغِْلـب    ﴿) ٧٤آ  (،  ﴾  اللَّـه الْمـْؤِمِنين    )٣(وسيْؤِتي ﴿) ١٤٦آ  (واو، وفي قراءة عبد اهللا      

عبد ، وفي قراءة    )٥(﴾ بيتَ مبيتٌ ِمنْهم   ﴿) ٨١آ  (، وفي قراءة عبد اهللا      ﴾ يماً َأجراً عظِ  )٤(نُْؤِتِه
آ (راءة عبد اهللا    ـ وفي ق  ،)٦(﴾ اِت اللَِّه فَسيْؤِتيهِ  ـذَِلك ابِتغَاء مرض  ومن يفْعْل    ﴿) ١١٤آ  (اهللا  
١٥٢ (﴿ نْؤِتيهمس ُأولَئك)٧( وقد أنزل عليكم مهابفي الكت ُأجور ﴾)٨(.  

  ﴾ المائدة ﴿
آ (قراءة عبد اهللا ، وفي  )٩(﴾ قال سُأنِزلُها علَيكُم   ﴿) ١١٥ آ   ٥س  (وفي قراءة عبد اهللا       
١١٨ (﴿ كادفَِعب مهذِّبتُع إن ﴾)١٠(.  

  ﴾ نعاماإل ﴿
) ٦١ آ   ٦س  (د اهللا   ـراءة عب ـوفي ق .  نصب )١١(﴾ ا كان ِفتْنَتَهم  ـم ﴿) ٢٣ آ   ٦س  (  

  يقَِضي ﴿) ٥٧آ (، وفي قراءة عبد اهللا )١٢(﴾ تُ يتَوفَّاه رسلُنَالْموَأ ﴿
  ــــــــــــــــ

إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون             ﴿وفي مصاحفنا   ): ١٠آ  () ١(
  .﴾ سعيراً

  . بالواو﴾ وأحل لكم ﴿وفي مصاحفنا : أحل لكم) ٢(
  .﴾ وسوف يؤت ﴿قراءتنا وفي : وسيؤتي) ٣(
  .﴾ فسوف نؤتيه ﴿في مصاحفنا : نؤته) ٤(
  .﴾ بيت طائفة ﴿وفي مصاحفنا : بيت مبيت) ٥(
فسوف  ﴿ دي واألعمش ي وقرأ حمزة وأبو عمرو وخلف واليز      ﴾ فسوف نؤتيه  ﴿وفي مصاحفنا   : فسيؤتيه) ٦(

  .﴾ يؤتيه
  .﴾ سوف نؤتيهم ﴿ا حفص ويعقوب قرأ الجمهور ما عد و﴾ سوف يؤتيهم ﴿وفي مصاحفنا : سنؤتيهم) ٧(
  .هذا يفيد تأكيد حكم اآلية السابقة: وقد أنزل عليكم في الكتاب) ٨(
  .﴾ قال اهللا إني منزلها عليكم ﴿وفي مصاحفنا ): ١١٥ آ ٥س ) (٩(
  .﴾ فإنهم عبادك ﴿وفي مصاحفنا ): ١١٨آ ) (١٠(
  . رفع» لم تكن فتنتهم «وفي مصاحفنا ): ٢٣ آ ٦س ) (١١(
  .» توفته «وفي قراءتنا : فاهيتو) ١٢(
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نُكَذِّب ِبآياِت ) ٢(والَيا لَيتَنَا نُرد  ﴿) ٢٧آ (عبد اهللا قراءة ، وفي   ﴾ وهو خَير الْفَاِصلين     )١(ِبالْحق
 عبد اهللا   راءةـ، وفي ق  ﴾ الشَّيطَان   )٣(كَالِذي استَهواه  ﴿) ٧١آ  (راءة عبد اهللا    ـ، وفي ق  ﴾ ربنَا

آ (،  ﴾ فـي السـماِء      )٥(ا يتَصـعد  ـَكَأنَّم ﴿) ١٢٥آ  (،  )٤(﴾ مـما بينَكُ د تَقَطَّع   ـلَقَ ﴿) ٩٤ آ(
١٠٥ (﴿ سرلَيقُولُوا د ﴾)١٥٣آ ( بغير تاء، )٦ (﴿ ذاهو)تَِقيماً )٧ساِطي مِسر ﴾.  

  ﴾األعراف  ﴿
) ٢٣آ  (،  )٨(﴾وآِلهتَك  يعبدوك  أن  د تَركُوك   ـوقَ ﴿) ١٢٧ آ   ٧س   ( عبد اهللا  وفي قراءة   

  .)١٠(﴾استَمسكُوا ِبالِْكتَاِب إن الِذين  ﴿ )١٧٠آ (، )٩(﴾قَالُوا ربنَا إالّ تَغِْفر لَنَا وتَرحمنَا  ﴿

  ﴾األنفال  ﴿
 والَ يحسب  ﴿) ٥٩آ  (،  ﴾  مع الْمْؤِمِنين  )١١(واللَّه ﴿) ١٩ آ   ٨س   (وفي قراءة عبد اهللا     

  . يحسب بالباء بغير نون)١٢(﴾الِذين كَفَروا سبقُوا 
  ــــــــــــــــ

  .» يقص الحق «وهي في مصاحفنا ): ٥٧آ ) (١(
  .» وال « مكان » فال «اهللا  المشهورة وقراءة عبد هذه هي القراءة) ٢٧آ ) (٢(
  .» كالذي استهوته الشياطين « هي في قراءتنا) ٧١آ () ٣(
  . فقط» بينكم « مصاحفنا وفي: ما بينكم) ٤(
  .» يصعد «وهي في قراءتنا :  يتصعد)٥(
  .» درست «وفي مصاحفنا : درس) ٦(
  .يعني من غير أن: وهذا) ٧(
  .» ويذرك وءالهتك «وفي مصاحفنا ): ١٢٧ آ ٧س () ٨(
  .» قاال ربنا ظلمنا أنفسنا وِإن لم تغفر لنا وترحمنا «وهي في مصاحفنا ): ٢٣آ  ()٩(
  .» والذين يمسكون بالكتاب «وفي مصاحفنا ): ١٧٠آ  ()١٠(
  .» وأن اهللا «وقراءتنا : واهللا) ١١(
  .» تحسبن « وفي قراءة بعضهم » يحسبن «يعني في قراءتنا هي : بغير نون) ١٢(
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  ﴾ براءة ﴿
ُأذُن قُـْل    ﴿) ٦١آ  (عبد اهللا   ، في قراءة    )١(﴾ نَفَقَاِتِهمتَتَقَبَل ِمنْهم   َأن   ﴿) ٥٤ آ   ٩س  (  

م تَـرا َأنَّهـم     ـلََأو ﴿) ١٢٦آ  () ٣(﴾  قُطْعتْ قُلُوبهم  وـولَ ﴿) ١١٠آ  (،  )٢(﴾  لَكُم ورحمٍةخَيٍر  
فتَنُون١١٧آ (، )٤(﴾ ي (﴿  اِمنِد معطَاِئفٍَةب اغَت قُلُوبز  ﴾)٥(.  

  ﴾ يونس ﴿
  .)٦(﴾ ِبكُموجرين فُلِْك ِفي الْحتّى إذَا كُنْتُم  ﴿ )٢٢ آ ١٠س (في قراءة عبد اهللا 

  ﴾ هود ﴿
ولَقَد َأرسلْنَا نُوحاً ِإلَى قَوِمِه فَقَاَل يا قَوِم إنِّي لَكُم  ﴿) ٢٥ آ ١١س (في قراءة عبد اهللا     

 ِبينم ٢٨آ  (،  )٧(﴾ نَِذير (﴿     ْتيمي وعبر ِمنكُملَيع ﴾)والَ   ﴿) ٥٧آ   ()٨   ـوهئاً تَنْقُصشَـي ﴾، 
ِبَأهِلـك  فَأسِر   ﴿) ٨١آ  ( بالرفع،   ﴾ وهذَا بعِلي شَيخٌ   ﴿ )٧٢آ  ( ﴾ وال تَضرونَه شَيئاً   ﴿ن  مكا

  .﴾ والَ يلْتَِفتْ ِمنْكُم َأحد ﴿ بغير ﴾ اللَّيِل إالَّ امرَأتَكِمن ِبِقطٍْع 

  ﴾ يوسف ﴿
  . واحدة﴾ ِفي غَيابِة الْجب ﴿) ١٥، ١٠ آ ١٢س (عبد اهللا في قراءة   

  ــــــــــــــــ
  .» تقبل «وفي قراءتنا : تتقبل) ١(
  . فقط» خير «وفي مصاحفنا : خير ورحمة) ٢(
  .» إال أن تقطع «وهي في مصاحفنا : ولو قطعت) ٣(
  .» ال يرون « وهي في مصاحفنا » لم تروا «وقيل : لم ترا) ٤(
  .»  من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق«وفي مصاحفنا ): ١١٧آ () ٥(
  .» بهم «وهي في قراءتنا : بكم) ٦(
  .غير موجودة في مصحفنا:  فقال يا قوم)٧(
  .» من ربي وءاتاني رحمة عنده فعميت عليكم « في مصحفنا): ٢٨آ ) (٨(
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  ﴾ الرعد ﴿
وسـيعلَم   ﴿) ٤٢آ (، )١(﴾ ِمن دوِنـهِ َأفَتَّخَتُّم قُْل  ﴿) ١٦ آ ١٣س (عبد اهللا   في قراءة     

  .]ليس في سورة إبراهيم اعتبار[. )٢(﴾ عقْبى الداِررون ِلمن الْكَاِف

  ﴾ الحجر ﴿
  .)٣(﴾ يلْتَِفتَن ِمنْكُم َأحدوالَ  ﴿) ٦٥ آ ١٥س (في قراءة عبد اهللا   

  ﴾ النحل ﴿
آ (،  ﴾ والريـاح  ﴿ ﴾ والنُّجوم مسخَّراتٌ  ﴿) ١٢ آ   ١٦س  (عبد اهللا مكان    في قراءة     

) ٢٨آ  (،  ﴾ مـحياةً طَيبةً ولَيوفِّينّه   ﴿) ٩٧آ   ()٤(﴾ مـوفِّين الذين صبروا َأجره   ـُيولَ ﴿) ٩٦
  . خفيف)٦(﴾ ِحين ظَعِنكم ﴿) ٨٠آ  ()٥(﴾ الَِّذين تَوفّاهم الْمالَِئكَةُ ﴿

  ﴾ بني إسرائيل ﴿
إما واِحـد وإمـا     ر  ـالِْكبنْدك  اِن عِ ـِإما يبلُغَ  ﴿) ٢٣ آ   ١٧س  (راءة عبد اهللا    ـفي ق   
  .)٨(﴾ لَه اَألرض وسبحتْ لَه السمواتُسبحتْ  ﴿ )٤٤آ (، )٧(﴾ِكالَهما 

  ــــــــــــــــ
  .» أفاتخذتم «نها في قراءتنا ِإيعني بحذف األلف واالدغام ف: ختمأفت) ١(
  .﴾ الكفار ﴿وفي مصاحفنا : الكافرون) ٢(
  .﴾ يلتفت ﴿ وفي مصاحفنا :يلتفتن) ٣(
آ (فـي   ﴾ ولنجـزينهم  ﴿ وكـذلك  ﴾ ولنجزين ﴿وفي مصاحفنا    ﴾ ولنوفين ﴿يجوز أن المراد    : ليوفين) ٤(

٩٧.(  
  .﴾ تتوفاهم ﴿وفي مصاحفنا :  توفاهم)٥(
  . كما قرأه بعض السبعة﴾ ظَعنكم ﴿ كالقراءة المشهورة دون ﴾ ظَعنكم ﴿يعني : خفيف) ٦(
  .﴾ أحدهما أو كالهما ﴿وفي مصاحفنا : المهماإما واحد وإما ك) ٧(
  .﴾ تسبح له السماوات السبع واألرض ﴿وفي مصاحفنا ): ٤٤آ () ٨(
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  ﴾ الكهف ﴿
يوم يقُـوُل   و ﴿) ٥٢آ  (،  )١(﴾ لِكن هو اللَّه ربي    ﴿ )٣٨ آ   ١٨س  (في قراءة عبد اهللا       
  .)٣(﴾ ى كَِلماتُ ربيقَبَل َأن تُقْض ﴿) ١٠٩آ (، )٢(﴾ لَهم نَادوا

  ﴾مريم  ﴿
 الْحـقِّ الـِذي فيـِه      )٤(ذَِلك ِعيسى بن مريم قال     ﴿) ٣٤ آ   ١٩س  (عبد اهللا   في قراءة     
  ونتَرم٩٠آ  (،  ﴾ي (﴿  ٰمالس اتُتَكَادو عدلَتَتَص )٥(   ِمنْه ﴾  ،)  ٦٠آ (﴿    َنّةالْج خُلونديس﴾)آ (،  )٦

٦٦( ﴿ يح جُأخْراًس ﴾)٩٣آ  ()٧ (﴿ ٰماِفي السِض لَماألراِت وو)ٰم)٨حداً  آِتى الربِن ع﴾.  

  ﴾ طه ﴿
ِمـن   )١٠(قَد نَجيـتُكم   ﴿) ٨٠آ   ()٩(﴾ كَيد ِسحرٍ  ﴿) ٦٩ آ   ٢٠س  (في قراءة عبد اهللا       
  .﴾ عدوكم

  ﴾ األنبياء ﴿
 )١٢( لَـه ويعمـلُ    )١١(ن يغُوص وِمن الشَياِطيِن م   ﴿) ٨٢ آ   ٢١س  (في قراءة عبد اهللا       

  .﴾وكنَّا لَهم حاِفِظين 
  ــــــــــــــــ

  . فقط﴾ يقول ﴿وفي مصاحفنا : يقول لهم) ٢(  .﴾ لكنا ﴿وفي قراءتنا : لكن) ١(
  .﴾ قول ﴿وهي في قراءتنا : قال) ٤(  .﴾ تنفذ ﴿وفي مصاحفنا : تقتضي) ٣(
  .﴾ يتفطرن ﴿وفي مصاحفنا : لتتصدع) ٥(
  .﴾ يدخلون ﴿وفي مصاحفنا :  سيدخلون)٦(
  .﴾ لسوف أخرج ﴿وفي مصاحفنا : سأخرج) ٧(
  .﴾ إال ﴿هي في مصاحفنا : لما) ٨(
  .﴾ كيد ساحر ﴿وفي قراءتنا : كيد سحر) ٩(
  .﴾ أنجيناكم ﴿في قراءتنا : نجيتكم) ١٠(
  .﴾ يغوصون ﴿وفي مصاحفنا : يغوص) ١١(
  .﴾ دون ذلكويعملون عمالً  ﴿في مصاحفنا : ويعمل) ١٢(
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  ﴾ الحج ﴿
  .﴾ ظُلمواِبَأنَّهم ) ١(ُأِذن ِللَِّذين قَاتَلُوا ﴿) ٣٩ آ ٢٢س (في قراءة عبد اهللا   

  ﴾ النور ﴿
ـ ـاها وفَرضنَـسورةٌ َأنْزلْنَ ﴿) ١ آ ٢٤س (عبد اهللا  راءة  ـفي ق    ) ٣٦آ  (﴾ )٢(مـا لَكُ

  .﴾  الِذين كَفَروا معِجِزين ِفي اَألرِض)٤(َأحِسِب ﴿) ٥٧آ (، ﴾ ِرجاٌل )٣(يسبحون لَه ِفيها ﴿

  ﴾ الفرقان ﴿
) ٦٠آ   ()٥(﴾  الرياح مبشِّراتٍ  و الِذي أرسلَ  ـوه ﴿) ٤٨ آ   ٢٥س  (في قراءة عبد اهللا       

  . واحد)٨(﴾ وذُريِتنَا ﴿) ٧٤آ ( جمع، )٧(﴾ سرجاً ﴿) ٦١آ (، )٦(﴾ تَْأمرنَا ِبِهَأنسجد ِلما  ﴿

  ﴾ الشعراء ﴿
َأصـحاب   ﴿) ١٧٦آ  (﴾  مشْـِرِقين )٩(تَّبعوهموٱ ﴿) ٦٠ آ ٢٦س (في قراءة عبد اهللا       

، ﴾ يكَـةِ ْألإ ﴿) ٧٨ آ ١٥س (، وفي الحجـر  ﴾ يكَِةْألٱ ﴿) ١٣ آ  ٣٨س  (، وفي ص    ﴾ الَيكَِةٱ
  . والالم باأللف﴾ يكَِةْألَأ ﴿ كلهن ﴾ يكَِةْألٱ ﴿) ١٤ آ ٥٠س (وفي ق 

  ــــــــــــــــ
  .﴾ يقاتلون ﴿وفي مصاحفنا : قاتلوا) ١(
  .﴾ وفرضناها ﴿وفي مصاحفنا : فرضنا لكم) ٢(
  .﴾يسبح له فيها  ﴿هي وفي مصاحفنا ): ٣٦آ () ٣(
  .﴾ تحسبنال  ﴿وفي مصاحفنا : أحسب) ٤(
  .﴾ بشراً ﴿وفي مصاحفنا : مبشرات) ٥(
  .غير موجودة في مصاحفنا: به) ٦(
  .  واحد﴾ سراجاً ﴿وفي قراءتنا : رجاس) ٧(
  .بالفاء. ﴾ فاتبعوهم ﴿وهي في قراءتنا : واتبعوهم) ٩. ( جمع﴾ وذرياتنا ﴿وفي قراءتنا : وذريتنا) ٨(
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  ﴾ النمل ﴿
 )٢(َأتُِمـدونِّي  ﴿) ٣٦آ  (،  ﴾  غَير بِعيدٍ  )١(فَيمكُثُ ﴿) ٢٢ آ   ٢٧س  (في قراءة عبد اهللا       

  .)٤(﴾ هالَّ يسجدوا للَِّه ﴿) ٢٥آ (، ﴾  النّاس)٣( ِبَأنتُكَلِّمهم ﴿) ٨٢ آ( بالياء، ﴾ ِبماٍل

  ﴾ القصص ﴿
 )٦(وعميـتْ  ﴿ )٦٦آ   ()٥(﴾ ِسـحراِن تَظَـاهرا    ﴿) ٤٨ آ   ٢٨س  (عبد اهللا   في قراءة     

اءاألنْب ِهملَي٨٢آ (، ﴾ ع (﴿  َاللَو نَا ال نُخُِسفََأنلَيع اللَّه نِبنام  ﴾)٧(.  

  ﴾ العنكبوت ﴿
وتَخْلُقُون ِإفْكـاً    أوثاناًتّخَذْتُم ِمن دوِن اللَِّه     ٱنما   إِ ﴿ )٢٥ آ   ٢٩س  (في قراءة عبد اهللا       

قُْل ِليكْفُروا ِبما أتَاهم     ﴿ )٦٦آ   ()٩(﴾ كُنْتُمويقُوُل ذُوقُوا ما     ﴿) ٥٥آ  (،  ﴾  مودةَ بيِنكم  )٨(إنَّما
  .)١٠(﴾ تَمتَّعوا

  ﴾ لقمان ﴿
ِتلْك آياتُ الِْكتَـاِب الْحِكـيم هـدى وبشْـرى           ﴿) ٣،  ٢ آ   ٣١س  (في قراءة عبد اهللا       
ِسِنينح١١(﴾ ِللْم(.  

  ــــــــــــــــ
  .﴾ أتمدونن ﴿في قراءتنا وهي :  أتمدوني)٢(  .﴾ فمكث ﴿وفي مصاحفنا : فيمكث) ١(
  .﴾ إالّ ﴿وفي مصاحفنا : هال) ٤(  . بال باء﴾ أن ﴿وفي مصاحفنا :  بأن)٣(
  .﴾ ساحران ﴿هي قراءة الكوفيين وقرأ الباقون : سحران) ٥(
  . كما قرأ األعمش وغيره﴾ فَعميتْ ﴿ ولعل قراءة عبد اهللا ﴾ فَعِميتْ ﴿وفي قراءتنا : وعميتْ) ٦(
  .﴾  إفكاً إنماوتخلفون ﴿زاد عبد اهللا ): ٢٥آ ) (٨(  .﴾ لخسف ﴿وفي مصاحفنا : ال نخسف) ٧(
  .﴾ ويقال ﴿هي القراءة المشهورة وقال أبو حيان أن قراءة عبد اهللا : ويقول) ٩(
  .﴾ ليكفر بما أتيناهم وليتمتعوا ﴿هي في مصاحفنا ): ٦٦ آ() ١٠(
  .﴾ ورحمة ﴿مكان : وبشرى) ١١(
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  ﴾ السجدة ﴿
ِبمـا   ﴿) ٢٤آ   ()١(﴾ لَهمتَعلَمن نَفْس ما يخفى      ﴿) ١٧ آ   ٣٢س  (في قراءة عبد اهللا       
  .)٢(﴾ صبروا

  ﴾ األحزاب ﴿
 ]بالتاء[ ِمن الصاِلحاِت وتَقْنُتْ     )٣(من تَعمْل ِمنْكُم   ﴿) ٣١ آ   ٣٣س  (في قراءة عبد اهللا       

آ (،  )٥(﴾ نالْظُّنُوِباللَِّه   ﴿) ١٠آ  (،  ﴾  كُلُّهن )٤(ويرضين ِبما ُأوِتين   ﴿) ٥١آ  (،  ﴾ ِللَِّه ورسوِلهِ 
لعنـاً   ﴿) ٦٨آ (ر ألف ـ كلهن بغي﴾ فَأضلُّونَا السِبيَل ﴿) ٦٧آ   (﴾ ا الرسولَ ـوَأطَعنَ ﴿) ٦٦
  . بالثاء)٦(﴾ كثيراً

  ﴾ سبأ ﴿
تَقْـِذفُ   ﴿) ٤٨آ  (،   واحدة )٧(﴾ وهم ِفي الغُرفَةِ   ﴿) ٣٧ آ   ٣٤س  (في قراءة عبد اهللا       

  .)٨(﴾  الْغُيوِب عالَّمِبالْحقِّ وهو

  ﴾ فاطر ﴿
  . واحدة)٩(﴾ علَى بِينٍَةفَهم  ﴿) ٤٠ آ ٣٥س (عبد اهللا في قراءة   

  ﴾ يس ﴿
  ِفي ظُلٍَل علَى اْألراِئِك ﴿) ٥٦ آ ٣٦س (عبد اهللا في قراءة   

  ــــــــــــــــ
  .﴾ لما ﴿مكان : بما) ٢(  .﴾ تعلم نفس ما أخفى لهم ﴿وفي مصاحفنا ): ١٧آ ) (١(
  .﴾ منكن هللا ورسولهمن يقنت  ﴿ وفي مصاحفنا ﴾ منكن ﴿في األصل ولعل الصواب كذا : منكم) ٣(
  .﴾ اتيتهن( وفي مصاحفنا : بما أوتين) ٤(
  .مكان الظنونا والرسوال والسبيال: الظنون والرسول والسبيل) ٥(
  .﴾ كبيراً ﴿مكان : كثيراً) ٦(
  . جمع﴾ الغرفات ﴿وفي قراءتنا : الغرفة) ٧(
  .فقط. ﴾ عالم ﴿ي مصاحفنا وف: وهو عالم) ٨(
  . جمع﴾ بينات ﴿وفي قراءتنا : بينة) ٩(
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تِّكِئين٥٥آ (، )١(﴾ م (﴿ ِفي شُغٍُل فَِكِهين ﴾)٥٨آ (، )٢ (﴿ ٰلالًسماً قَو ﴾)٣(.  

  ﴾ لصافات ا﴿
وِإن  ﴿) ١٢٣آ  (،  )٤(﴾ فَـانْظُر مـاذَا تُـِرى      ﴿) ١٠٢ آ   ٣٧س  (في قراءة عبد اهللا       
اس٥(ِإلْي(   لَِمن ِلينسرالْم ﴾  ،)  ١٣٠آ (﴿    اسـينرلَـى إدع الَمس ﴾)و﴿ ) آ١٢٥(، )٦   ونَتَـذَر

الْخَاِلِقين نسآ١٢٦(، )٧(﴾ َأح  (﴿ اللَّه كُمبر)٨(اِئكُمآب بور  ﴾.  

  ]سورة ص ليست فيها اعتبار[
  ﴾ الزمر ﴿

بلَـى قَـد     ﴿)  آ ٥٩(،  )٩(﴾ ِه تَْأمرونِّي َأفَغَير اللَّ  ﴿) ٦٤ آ   ٣٩س  (في قراءة عبد اهللا       
  .)١٠(﴾ جاءتْك آياِتي

  ﴾ حم المؤمن ﴿
، )١١(﴾  َأن يبدَل ِدينَكُم ويظِْهر ِفي اْألرِض الْفَساد       ﴿ )٢٦ آ   ٤٠س  (في قراءة عبد اهللا       

  .)١٢(﴾  جباٍريطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلِب متَكَبٍر ﴿) ٣٥آ (
  ــــــــــــــــ

  .﴾ في ظالل على األرائك متكئين ﴿وفي مصاحفنا ): ٥٦آ ) (١(
  .﴾ سالم ﴿وفي قراءتنا : سالماً) ٣(  .﴾ فاكهون ﴿في قراءتنا : فكهين) ٢(
  .﴾ إدريس ﴿كذا في األصل والصواب : الياس) ٥(  .﴾ تَرى ﴿وفي قراءتنا : تُِرى) ٤(
  .﴾ الياسين ﴿وفي مصاحفنا :  إدراسين)٦(
  .هي القراءة المشهورة وما وجدت قراءة شاذة في هذه اآلية): ١٢٥آ ) (٧(
  .﴾ اهللا ربكم ﴿وهي في مصاحفنا ): ١٢٦آ ) (٨(
  .﴾ قل ﴿يعني بحذف : أفغير) ٩(
قد جاءتكم الرسل بآياتي فكذبتم بها واسـتكبرتم         ﴿هي القراءة المشهورة وقراءة عبد اهللا هنا        ): ٥٩آ  () ١٠(

  .﴾ وكنتم من الكافرين
  .﴾ أن يبدل دينكم أو أن يظهر في األرض الفساد ﴿وهي في مصاحفنا ): ٢٦آ ) (١١(
  .﴾ قلب كل ﴿كذا هي في القراءة المشهورة وكانت قراءة عبد اهللا ): ٣٥آ ) (١٢(
  

٧٩  



  ]ليس فيها اعتبار. سورة السجدة[
  ﴾ حم عسق ﴿

  .)١(﴾ واتُ ينْفَِطرنالسٰم ﴿) ٥ آ ٤٢س (في قراءة عبد اهللا   

  ﴾ الزخرف ﴿
لَوالَ ُألِْقي علَيِه    ﴿) ٥٣آ  (،  )٢(﴾ ما شُِهد خَلْقُهم   ﴿) ١٩ آ   ٤٣س  (في قراءة عبد اهللا       
 اِورٍبَأسذَه ٨٥آ (، )٣(﴾ ِمن (﴿ ِةاعِللس ِليمع ِإنَّهو ﴾)٤(.  

  ﴾ الشريعة ﴿
 ِللْمـْؤِمِنين   )٥(َألرِض آلياتٍ  ٱلسمواِت وٱ  ِإن ِفي  ﴿ )٤،  ٣ آ   ٤٥س  (في قراءة عبد اهللا       

 ِإن ﴿) ٣٢آ  (،  ﴾ لرياِح آليـاتٌ  وتَصِريِف ٱ  ﴿) ٥آ  (،  ﴾ يبثُّ ِمن دابٍة َآلياتٌ   وِفي خَلِْقكُم وما    
  .﴾  الَ ريب ِفيها)٦(لساعةَوعد اللَِّه حقٌّ وِإن ٱ

  ]األحقاف ليس فيها اعتبار[
  ﴾ محمد  ﴿و  أ﴾ الذين كفروا ﴿

  .﴾  بغْتَةً)٧(لساعةَ تَْأِتيِهمْل ينْظُرون إال ٱفَه ﴿) ١٨ آ ٤٧س (في قراءة عبد اهللا   
  ــــــــــــــــ

  .﴾ يتفطرن ﴿وفي قراءتنا : ينفطرن) ١(
  .﴾ اشهدوا خلقهم ﴿وفي مصاحفنا : ما شهد خلقهم) ٢(
  .﴾ أسورة ﴿وفي قراءتنا : أساور) ٣(
  .﴾ وعنده علم الساعة ﴿ في مصاحفنا هي): ٨٥آ ) (٤(
  ).٥آ (وكذلك في . ﴾ آيات ﴿وفي قراءتنا : آليات) ٥(
  . فقط﴾ والساعة ﴿وفي مصاحفنا : وإن الساعة) ٦(
  .﴾ أن تأتيهم ﴿وفي مصاحفنا : تأتيهم) ٧(
  

٨٠  



  ﴾ الفتح ﴿
ِإن  ﴿ )١١آ  . ()١(﴾ َأجراً عِظيماً للَّه  فَسيؤِتيِه إ  ﴿) ١٠ آ   ٤٨س  ( في قراءة عبد اهللا       

  .﴾ للَِّه كَِلم ٱ)٣(َأن تُبدلُوا ﴿) ١٥آ (، )٢(﴾ َأراد ِبكُم ضراً َأو َأراد ِبكُم رحمةً

  ﴾ الحجرات ﴿
  .﴾ َأتْقَاكُمللَِّه ٱ ِعنْد )٤(ِلتَعارفُوا وِخياركُم ﴿) ١٣ آ ٤٩س (في قراءة عبد اهللا   

  ﴾ النجم ﴿
  . بغير ألٍف)٥(﴾ وثَمود ﴿ بألف، ﴾ عاداً ﴿) ٥١، ٥٠ آ ٥٣س ( في قراءة عبد اهللا  

  ﴾ اقتربت الساعة ﴿
  ﴾ القمر ﴿

  .)٦(﴾  َأبصارهمخَاِشعةً ﴿) ٧ آ ٥٤س (في قراءة عبد اهللا   

  ﴾ إذا وقعت الواقعة ﴿
  .)٧(﴾ ِبموِقِع النُّجوِم ﴿) ٧٥ آ ٥٦س (عبد اهللا في قراءة   

  ــــــــــــــــ
  . فقط﴾ فسيؤتيه ﴿وفي مصاحفنا : فسيؤتيه اهللا) ١(
  .﴾ نفعاً ﴿وفي مصاحفنا : رحمة) ٢(
  .﴾ أن يبدلوا كالم اهللا ﴿هي في قراءتنا ) ١٥آ ) (٣(
  .﴾ إن أكرمكم ﴿وفي مصاحفنا : وخياركم) ٤(
  . باأللف﴾ ثموداً ﴿وفي مصاحفنا : ثمود) ٥(
  .» خشعاً «مكان : خاشعة) ٦(
  . جمع» بمواقع «، وفي قراءتنا: بموقع) ٧(
  

٨١  



  ﴾ الحاقة ﴿
  .)١(﴾ ومن قَبلَهوجاء ِفرعون  ﴿) ٩ آ ٦٩س (في قراءة عبد اهللا   

  ﴾ سأل سائل ﴿
  ﴾ المعارج ﴿

  . واِحدة)٢(﴾ علَى صالَِتِهم ﴿) ٢٣ آ ٧٠س (في قراءة عبد اهللا   

  ﴾ هل أتى على اِإلنسان ﴿
  ﴾ الدهر ﴿

  . باأللف﴾ كَانَتْ قَواِريرا ﴿) ١٥آ  ٧٦س (عبد اهللا في قراءة   

  ﴾ نوح ﴿
  .)٣( ِبجر ِبِهما﴾ يغُوثاً ويعوقاً ﴿) ٢٣ آ ٧١س (في قراءة عبد اهللا   

  ﴾ الغاشية ﴿
آخـر  . ﴾ َألكْبـر  ٱلْعـذَاب ٱ   للَّه ٱ )٤(فَِإنَّه يعذِّبه  ﴿ ) ٢٤ آ   ٨٨س  (في قراءة عبد اهللا       
  .االعتبار

قال جرير بن عبد الحميد كان في قراءة        : حدثنا زياد بن أيوب قال    : الحدثنا عبد اهللا ق     
  .﴾ لصالَةَآمنُوا وٱلَِّذين يِقيمون ٱ والَِّذين )٥(للَّه ورسولُهِإنَّما وِليكُم ٱ ﴿) ٥٥ آ ٥س (عبد اهللا 

  ــــــــــــــــ
)١ (لَههي في قراءتنا : ومن قَب» لَهومن قَب «.  
  .» صلواتهم «كقراءة حفص وقرأ بعضهم على : على صالتهم) ٢(
  .بهما  أو ربما كان الصواب بصرفهما مكان بجرقرأهما منصرفتينيعني : بهما بجر) ٣(
  .» فيعذبه «وفي مصاحفنا : فِإنه يعذبه) ٤(
  .» موالكم «هي في القراءة المشهورة وقراءة عبد اهللا هنا ): ٥٥ آ ٥س ) (٥(
  

٨٢  



  اهللا بن عباس رضي اهللا عنهمصحف عبد 
عن عطاء، عـن    حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، عن عبد الملك،               

  .)١(﴾ علَيِه َأن الَ يطَّوفَ ِبِهمافَالَ جنَاح  ﴿، )١٥٨ آ ٢س (ابن عباس أنه قرأ 

الملـك، عـن    حدثنا عبد اهللا، حدثنا أبو عبد الرحمن األذرمي، حدثنا هشيم، عن عبد               
ٱلصفَا وٱلْمروةَ ِمن شَعاِئِر ٱللَِّه فَمن ِإن  ﴿ )١٥٧ آ ٢س (عطاء، عن ابن عباس أنه كان يقرأ 

  .﴾ ِبِهما فَالَ جنَاح علَيِه َأن الَ يطَّوفَ عتَمرَأِو ٱلْبيِت حج ٱ

عامر الخزاز، عن ابـن     حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن معمر، حدثنا روح، حدثنا أبو              
يطَّـوفَ  علَيِه َأن   فَالَ جنَاح   عتَمر  فَمن حج الْبيتَ َأِو ٱ     ﴿مليكة، عن ابن عباس قال كانت       أبي  
  .﴾ ِبِهما

  .سمعت أبا عامر بهذا:  حدثنا معمر قال)٢(حدثنا الدرهمي: حدثنا عبد اهللا قال  

 سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا الحسين، حدثنا  
فَمن حج ٱلْبيـتَ  للَِّه شَعاِئِر ٱلْمروةَ ِمن ِن الصفَا وٱإ ﴿ابن عباس رضي اهللا عنه أنه كان يقرأ     

  .﴾ الَ يطَّوفَ ِبِهماعتَمر فَالَ جنَاح علَيِه َأن َأِو ٱ

دثنا عبدة، عن عبد الملك، عن عطاء، عـن         عبد اهللا، حدثنا محمد بن سوار، ح      حدثنا    
يعنـي فـي    : قال ابن أبي داود   [،  ﴾ ِفيهاَأن الَ يطَّوفَ     ﴿ابن عباس أنه كان يقرأ هذا الحرف        

  .]حجته
  ــــــــــــــــ

  . من غير ال» يطوف «ال يطوف، وفي مصاحفنا ) ١(
  . يعني علي بن الحسين: الدرهمي) ٢(
  

٨٣  



عن حجـاج، عـن     حدثنا هشيم،   : نا أبو عبد الرحمن األذرمي قال     عبد اهللا، حدث  حدثنا    
الَ جنَاح علَيكُم َأن تَبتَغُوا فَضـالً ِمـن     ﴿) ١٩٨ آ   ٢س  (عطاء، عن ابن عباس أنه كان يقرأ        

جاِسِم الْحوِفي م كُمب١(﴾ ر(.  

ـ : حدثنا عبد اهللا، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فديك قال              ي ابـن أبـي     أخبرن
لَـيس علَـيكُم     ﴿أنزل اهللا عز وجل     :  عن عبيد بن عمير، عن عبد اهللا بن عباس قال          )٢(ذئب

   َأن نَاجالً   جتَغُوا فَضتَب     جاِسِم الْحوِفي م كُمبر قال ابن أبي ذئب فحدثني عبيد أنه كـان  ﴾ِمن ،
 عمير الليثي هذا هو عبيد بن عمير ليس هو عبيد بن: قال ابن أبي داود[. يقرأها في المصحف
قال مولى ابن عباسمولى أم الفضل وي[.  

قـال  :  قـال  أخبرنا عيسى، عن ابن جريج    : عبد اهللا، حدثنا علي بن خشرم قال      حدثنا    
 ِمـن ربكُـم ِفـي       تَبتَغُوا فَضالً  علَيكُم جنَاح َأن     لَيس ﴿ قال ابن عباس نزلت      رعمرو بن دينا  

  .﴾  الْحجمواِسِم

حدثنا بشر يعني ابن السـري      : حدثنا محمود بن آدم المروزي قال     : حدثنا عبد اهللا قال     
جنَاح َأن تَبتَغُوا فَضـالً ِمـن        علَيكُم   لَيس ﴿: حدثنا طلحة عن عطاء عن ابن عباس قال       : قال

 كُمبرجاِسِم الْحوِفي م ﴾.  

أخبرنـا  : حدثنا عبيد اهللا قال   : إسماعيل بن سمرة قال   حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن         
الشَّـيطَان  ذِلكُـم  ِإنَّمـا   ﴿ )١٧٥ آ ٣س (طلحة عن عطاء، عن ابن عباس أنه كـان يقـرأ          

فُكُمخَو٣(ي(هاءِليَأو  ﴾.  
  ــــــــــــــــ

  . وابن عباس)٦٤ انظر ص(غير موجودة في مصاحفنا فزادها عبد اهللا بن مسعود : في مواسم الحج) ١(
  .وهو محمد بن عبد الرحمن: ابن أبي ذئب) ٢(
  .» يخوف «وفي مصاحفنا : يخوفكم) ٣(
  

٨٤  



حدثنا األعمـش  حدثنا عبد اهللا بن محمد بن يحيى، حدثنا أبو نعيم،  : حدثنا عبد اهللا قال     
 إني أكريت نفسـي : جاء رجل إلى ابن عباس فقال: عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير قال    

 آ  ٢س  (أنت ممن قـال اهللا تعـالى        : ذلك؟ قال إلى الحج واشترطت عليهم أن أحج أفيجزيني        
٢٠٢ (﴿  نَِصيب ملَه وُأولَِئكبا اكْتَسا ِمم﴾)هكذا قرأها األعمش: ال أبو نعيم، ق)١.  

كتب إلى الحسين بن معدان، حدثنا يحيى، حدثنا أبو عوانة، عـن            : حدثنا عبد اهللا قال     
وَأِقيموا الْحـج    ﴿) ١٩٦ آ   ٢س  (عن إبراهيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس          سليمان،  

  .)٢(﴾ والْعمرةَ ِللْبيِت

حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن محمد الزهري، حدثنا سفيان عن عمر بن حبيب، عن   
  .)٣(﴾ وشَاِورهم ِفي بعِض اَألمِر ﴿) ١٥٩ آ ٣س (عمرو بن دينار، عن ابن عباس 

مر بن  حدثنا عبد اهللا، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا ع              
  .حبيب مولى بني كنانة بهذا

س (حدثنا عبد اهللا، حدثنا كثير بن عبيد، حدثنا سفيان عن عمرو قال قرأ ابن عبـاس                   
  .)٤(﴾ محدٍثي ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل والَ نَِبوما َأرسلْنَا  ﴿) ٥٢ آ ٢٢

حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد الرحمن بن بشر، حدثنا سفيان عن عمرو قال قرأ ابن عباس   
  .)٥(﴾ لِْعباِديا حسرةَ ٱ ﴿) ٣٠ آ ٣٦س (

  ــــــــــــــــ
  .» كسبوا «وفي مصاحفنا : اكتسبوا) ١(
  .﴾ هللاوأتموا الحج والعمرة  ﴿ وفي مصاحفنا ٦٥كذلك قرأ ابن مسعود انظر ص ): ١٩٦ آ ٢س ) (٢(
  . فقط» في األمر «وفي مصاحفنا : في بعض األمر) ٣(
  .﴾ وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي ﴿ وفي مصاحفنا » وال محدث «والصواب : محدث) ٤(
  .» يا حسرة على العباد «وفي مصاحفنا : يا حسرة العباد) ٥(
  

٨٥  



 بشر، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن عباس         عبد اهللا، حدثنا عبد الرحمن بن     حدثنا    
  .)١(﴾ حِفي ِبهاكََأنَّك  ﴿) ١٨٧ آ ٧س (

حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثني الحميدي، حدثنا سفيان، عن عمرو قال         حدثنا عبد اهللا،      
  .)٢(﴾ وِإن عزموا السراح ﴿) ٢٢٧ آ ٢س (كان ابن عباس يقرأ 

أخبرنا معمر عن ابن    :  بن أصرم، حدثنا عبد الرزاق قال      حدثنا عبد اهللا، حدثنا حشَيش      
الراِسخُون تَْأِويلُه ويقُوُل   وما يعلَم    ﴿) ٧ آ   ٣س  (كان ابن عباس يقرأ     : طاوس، عن أبيه قال   

  .)٣(﴾ آمنّا ِبِه

أخبرنا جعفر، حدثنا   : حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن محمد بن خالد، حدثنا يزيد قال              
 )٤(فَِإن آمنُـوا ِبالَّـِذي     ﴿) ١٣٧ آ   ٢س  (أبي جمرة قال كان ابن عباس يقرأ         التياح، عن    أبو

  .﴾ َآمنْتُم ِبِه فَقَد اهتَدوا

: عبد اهللا، حدثنا محمد بن معمر، حدثنا روح، حدثنا شعبة، حدثنا أبو جمرة قال             حدثنا    
آمنُوا ِبالَّـِذي   فَِإن   ﴿س له مثل وقولوا      فِإن اهللا لي   ﴾ ِبِمثْل ﴿سمعت ابن عباس يقول ال تقولوا       

نْتُمِبِه ﴿ أو ﴾  ِبِهآم نْتُما آمِبم ﴾.  

ا عبد اهللا، حدثنا شعيب بن أيوب، حدثنا يحيى، عن ابن إدريس وقـيس عـن                ـحدثن  
 ولم يقل ﴾ آمنْتُم ِبِهفَِإن آمنُوا ِبما  ﴿رة الضبعي، عن ابن عباس أنه قرأ ـشعبة، عن أبي جم  

  .﴾ ِبِمثِْل ﴿

قـال لـي   : حدثنا عبد اهللا، حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي، حدثنا شـعبة قـال     
  :، فقلت له﴾ ِبِهفَِإن آمنُوا ِبِمثِْل ما آمنْتُم  ﴿األعمش ما عندك في قوله 
  ــــــــــــــــ

  .» حفى عنها «وفي مصاحفنا : حفى بها) ١(
  .» الطالق «السراح وفي مصاحفنا ) ٢(
  .﴾ إال اهللا والراسخون في العلم يقولون آمناوما يعلم تأويله  ﴿وفي مصاحفنا ): ٧ آ ٣س ) (٣(
  .» بما « وقرأ بعض السلف » بمثل ما «مكان : بالذي) ٤(
  

٨٦  



 فِإنه ليس هللا مثل     ﴾ ِبِهفَِإن آمنُوا ِبِمثِْل ما آمنْتُم       ﴿قال قال ابن عباس ال تقل       حدثنا أبو جمرة    
، فقال لي األعمش أنت مثلي في اِإلسناد        ﴾  فَقَِد اهتَدوا  آمنُوا ِبالَِّذي آمنْتُم ِبهِ   فَِإن   ﴿ ْل ق ولكن

قال ابـن   .  أنه سمع ابن عباس    نسألك عن شيء إالّ وجدنا عندك فيه حدثك أبو جمرة         ما نكاد   
 ﴾ ِبِهآمنْتُم  ِبِمثِْل ما    ﴿كلها  مام وفي مصاحف األمصار     ب في اإل  هذا الحرف مكتو  : أبي داود 

وهي كلمة عربية جائزة في لغة العرب كلها، وال يجوز أن يجتمـع أهـل األمصـار كلهـا،         
اب اهللا عز وجل وفي سـنن الصـالة،   ـمعهم على الخطأ وخاصة في كت      وأصحاب النبي   

يتلقـاك   جائز في كالم العرب أن تقول للرجل   ﴾ ِبِهآمنُوا ِبِمثِْل ما آمنْتُم     فَِإن   ﴿وهذا صواب   
، ﴾ لَيس كَِمثِْلِه شَـيء    ﴿) ١١ آ   ٤٢س  (بما تكره أيستقبل مثلي بهذا، وقد قال اهللا عز وجل           

 وال يقال لي وال لمثلي، وِإنما تعني نفسك، ويقول ال يقال         ويقول ليس كمثل ربي شيء، ويقول     
  .ألخيك وال لمثل أخيك

ا شعبة عن أبي ِإسحاق أنـه       حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد، حدثن           
حـاِفظُوا علَـى    ﴿) ٢٣٨ آ ٢س (ابن عباس قرأ هذا الحـرف  سمع عمير بن يريم أنه سمع       

  .﴾ وة العصروِة الوسطَى وصٰلالصلَواِت والصلَٰ

أخبرنا إسرائيل عن أبي    : حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن زكريا، حدثنا أبو رجاء قال            
 ِبِه ِمنْهن ِإلَى َأجٍل     فَما استَمتَعتم  ﴿) ٢٤ آ   ٤س  ( يريم، عن ابن عباس      عن عمير بن  إسحاق،  
  .)١(﴾ مسمى

حدثنا عبد اهللا، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا الحميدي وسعيد بن منصـور، حـدثنا                 
عـن  [ )٢(﴾ ُأِحلّتْ لَهمكَانَتْ طَيباٍت  ﴿) ١٦٠ آ  ٤س  (سفيان، حدثنا عمر وقال قرأ ابن عباس        

  .]عطاء
  ــــــــــــــــ

  .غير موجودة في مصاحفنا: إلى أجل مسمى) ١(
  .» طيبات أحلت لهم «في مصاحفنا ): ١٦٠ آ ٤س ) (٢(
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 حدثنا عبد اهللا، حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسـحاق،                
ِبِه ِمنْهن ِإلَى َأجٍل استَمتَعتم فَما  ﴿) ٢٤ آ ٤س (ريم، عن ابن عباس أنه قرأ  بن ي)١(عن عمير
  .﴾ مسمى

عبد اهللا، حدثنا أحمد بن عصام، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا سفيان، حدثنا أبو              حدثنا    
ِإلَى َأجٍل  ِبِه ِمنْهن   فَما استَمتَعتم    ﴿سمعت ابن عباس يقرأها     : إسحاق عن عمرو بن حزم قال     

أخطأ أبو بكر الحنفي في قوله عمرو بن حزم إنما هـو     :  بن أبي داود   قال عبد اهللا  [. ﴾ مسمى
  .] بن يريم مكان حزم)٢(عمير

  

  آخر الجزء الثاني، والحمد هللا رب العالمين

  

  
  ــــــــــــــــ

  .» عمرو «في األصل : عمير) ١(
  . » عمرو «في األصل : عمير) ٢(
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  الجزء الثالث
  

  

  من

  اب المصاحفـكت
  

  فتألي

  أبي بكر عبد اهللا بن أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني

  رحمه اهللا
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  يمـن الرحـم اهللا الرحمـبس
  دهـت على اهللا وحـتوكل

  

أسيد بـن عاصـم، حـدثنا       حدثنا  : حدثنا أبو بكر عبد اهللا بن سليمان بن األشعث قال           
) ٢٤ آ   ٤س  ( هالل، عن ابن عباس أنه قرأ        الحسين، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي       

  .﴾  ِإلَى َأجٍل مسمىِبِهنِفيما استَمتَعتُم جنَاح علَيكُم والَ  ﴿

سمعت أبا إسحاق   : حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد، حدثنا شعبة قال             
ِإلَى ِبِه ِمنْهن   فَما استَمتَعتُم    ﴿أنه سمع عمير بن يريم أنه سمع ابن عباس يقول في هذه اآلية              

  .﴾ َأجٍل مسمى

حدثنا عبد اهللا، حدثنا حماد بن الحسن الوراق، حدثنا حجاج بن نصير، حدثنا شـعبة،                 
ِبِه ِمنْهن ِإلَى َأجـٍل  فَما استَمتَعتُم  ﴿عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن ابن عباس أنه كان يقرأ    

  .﴾ مسمى

دثنا عبد اهللا، حدثنا حماد بن الحسن، حدثنا الحجاج يعني ابن نصير، حدثنا شـعبة،               ح  
 فقال ﴾ ِبِه ِمنْهنفَما استَمتَعتُم  ﴿قال قرأت على ابن عباس  )١(عن أبي مسلمة، عن أبي نضرة

، قالهـا   لقد نزلت معهـا   ، قال قلت ما هكذا أقرأها، قال واهللا         ﴾ ِإلَى َأجٍل مسمى   ﴿ابن عباس   
  .ثالث مرات

  نا وكيع، عن شعبة، عن حدث عبد اهللا، حدثنا هارون بن إسحاق،حدثنا  
  ــــــــــــــــ

  .٣٠٢: ١٠، انظر تهذيب التهذيب ١٠٩هو المنذر بن مالك البصري مات سنة : أبو نضرة) ١(
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ا جـاء   ِإذَ ﴿) ١آ  ١١٠س  (سمعت ابن عباس يقرأ في المغرب       : بن أبي عقرب قال   أبي نوفل   
راللَِّه والنَّص ١(﴾ فَتْح(.  

  

  مصحف عبد اهللا بن الزبير
د اهللا، أخبرنا أشعث عن     يحدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة، حدثنا عب            

الَ جنَـاح   ﴿ )١٩٨ آ ٢س (سمعت ابن الزبير يقرأ وهو يخطـب   : عبيد اهللا بن أبي يزيد قال     
 َأن كُملَيتَغُوا فَعتَب الً ِمنضجاِسِم الحوِفي م كُمبر ِ﴾.  

يحيى، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد       حدثنا عبد اهللا، حدثنا شعيب بن أيوب، حدثنا           
َأن ِتبتَغُوا فَضالً ِمن ربكُـم      لَيس علَيكُم جنَاح     ﴿سمعت ابن الزبير يقرأ     : اهللا بن أبي يزيد قال    

جاِسِم الحوعن ابن عباس مثل قول ابن الزبير، وعن سفيان، عن عمرو بن دينار، ﴾ ِفي م.  

هارون بن سليمان، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن عبيـد            حدثنا عبد اهللا، حدثنا       
تَبتَغُـوا   َأن    جنَـاح  لَيس علَيكُم  ﴿: سمعت ابن الزبير على المنبر يقرأ     : اهللا بن أبي يزيد قال    

ر الً ِمنفَضجاِسِم الْحوِفي م كُمب ﴾.  

 قال سمعت عبد اهللا بـن       )٢(حدثنا عبد اهللا، حدثنا أبو الطاهر، حدثنا سفيان عن عمرو           
 ﴾ وحـرام  ﴿ وِإنمـا هـي   ﴾ وحرم ﴿) ٩٥ آ ٢١س ( هاهنا يقرأون الزبير يقول إن صبياناً   

، س  ٤ آ   ٨٨س  (ون  ، ويقـرأ  ﴾ درسـتَ  ﴿ وِإنما هي    ﴾ دارستَ ﴿) ١٠٥ آ   ٦س  (ويقرأون  
  .﴾ حاِمية ﴿ وِإنما هي ﴾ حِمَئة ﴿) ١١ آ ١٠١

  ن، عن عمرو سمع ابنحدثنا عبد اهللا، حدثنا أبو الطاهر، حدثنا سفيا  
  ــــــــــــــــ

  .﴾ إذا جاء نصر اهللا والفتح ﴿وفي مصاحفنا ): ١ آ ١١٠س ) (١(
  .يعني عمرو بن دينار: عمرو) ٢(
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  .)١(﴾ ِفي جنّاٍت يتَساءلُون يا فُالَن ما سلَكَك ِفي سقَر ﴿) ٤٢ ـ ٤٠ آ ٧٤س (الزبير يقول 

حدثنا عبد اهللا، حدثنا أبو الطاهر، حدثنا سفيان، عن عمرو أنه سمع ابن الزبير يقـرأ                  
فـال  : ، قال عمـرو   ﴾ فُِسِهم نَاِدِمين  الْفُساقُ علَى ما أسروا ِفي َأنْ      )٢(فَيصِبح ﴿) ٥٢ آ   ٥س  (

أحسبه يعني أقرأها كذلك عن عمـر       : قال ابن أبي داود   [. أدري أقرأها كذلك أو قرأها من قبله      
  .]بن الخطاب

 ٣س (عبد اهللا، حدثنا أبو الطاهر، حدثنا سفيان عن عمرو سمع ابن الزبير يقرأ        حدثنا    
الْمنْكَـِر  ِبالْمعروِف وينْهـون عـِن      ِإلَى الْخَيِر ويْأمرون    ولْتَكُن ِمنْكُم ُأمةٌ يدعون      ﴿) ١٠٤آ  

مهابا َأصلَى مِباللَِّه ع تَِعينُونسي٣(﴾ و(.  

محمود بن آدم، حدثنا بشر يعني ابن السري، حدثنا محمـد بـن          حدثنا عبد اهللا، حدثنا       
مـتَ  ِصراطَ مـن َأنْع    ﴿) ٧ آ   ١س  (صلينا خلف ابن الزبير فكان يقرأ       : الـعقبة عن أبيه ق   

ِهملَي٤(﴾ ع(.  

  

  مصحف عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه
حدثنا أبو بكـر    زكريا بن عدي،    حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، حدثنا             

قدم علينا شعيب بن شعيب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، فكـان                : بن عياش قال  
 لك مصحف عبد اهللا بن عمرو بن العاص فأخرج          خرجأال أ : الذي بيني وبينه، فقال يا أبا بكر      

 فقال هذه   فيه زران وعروة  وأخرج راية سوداء من ثوب خشن       :  تخالف حروفنا، فقال   حروفاً
  رسول اهللا راية 

  ــــــــــــــــ
  .﴾ في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ﴿وفي مصاحفنا ): ٤٢ ـ ٤٠ آ ٧٤س () ١(
  .» فيصبحوا «وفي مصاحفنا : قفيصبح الفسا) ٢(
  .غير موجودة في مصاحفنا: ويستعينون باهللا على ما أصابهم) ٣(
  .» الذين «: وفي قراءتنا: من) ٤(
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الحديث، عن محمد بن العالء، عن أبـي   قال أبو بكر وزاد أبي في هذا        . كانت مع عمرو  التي  
 وال في قراءة أصحابنا، قـال        الذي كتبه هو وما هو في قراءة عبد اهللا         بكر قال مصحف جده   

  . القرآن فذهبوا ولم أسمع قراءتهمأبو بكر بن عياش قرأ قوم من أصحاب النبي 

  

  مصحف عائشة زوج النبي 
حدثنا :  األذرمي قاال  عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن إسحاق الناقد، وأبو عبد الرحمن          حدثنا    
 آ  ٢س  (في مصـحف عائشـة      كان مكتوباً   : أخبرنا حماد، عن هشام، عن أبيه قال      : يزيد قال 
٢٣٨( ﴿ اِفظُوا عالَِة ٱحالصاِت ولَوالَِة ٱلَى الصصطَى وسِرلْوصلْع ﴾.  

حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن إسماعيل األحمسي، حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنـا                 
ت إذا مررت بآيـة     فقالكتبت لعائشة مصحفاً    : هشام عن زيد عن أبي يونس مولى عائشة قال        

        ـالَِة        ﴿ الصالة فال تكتبها حتى أمليها عليك، قال فأملَتْها عليالصاِت وـلَولَـى الصاِفظُوا عح
  .﴾ لْعصِرلْوسطَى وصالَِة ٱٱ

أخبرني مالك عن زيـد     : أخبرنا ابن وهب قال   : حدثنا عبد اهللا، حدثنا أبو الطاهر، قال        
أمرتنـي  :  أنه قـال    عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين       بن أسلم، عن القعقاع بن حكيم،     

ظُوا علَـى   حـافِ  ﴿إذا بلغت هذه اآلية     : ، ثم قالت  رضي اهللا عنها أن أكتب لها مصحفاً      عائشة  
حاِفظُوا علَى الصِلواِت    ﴿ فآذني، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي        ﴾  الْوسطَى الصلَواِت والصالةِ 
  .، ثم قالت سمعتها من رسول اهللا ﴾ قَاِنِتين وصالِة الْعصِر وقُوموا ِهللا والصالِة الْوسطَى

أخبرني :  قال عمر، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج      حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن م        
فـي  أوصت لنا عائشة رضي اهللا عنها بمتاعها فكان        : تابن أبي حميد قال أخبرتني حميدة قال      

  .﴾ لْعصِرعلَى ٱلصلَواِت والصالَِة ٱلْوسطَى وصالَِة ٱا حاِفظُو ﴿مصحفها 
  

٩٤  



أخبرنا ابـن   : حدثنا عبد اهللا، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد، حدثنا أبو عاصم، قال            
أخبرني عبد الملك بن عبد الرحمن عن أمه أم حميدة ابنة عبد الـرحمن أنهـا                : الـجريج ق 

 اهللا عنها عن الصالة الوسطى، فقالت كنا نقرأ فـي الحـرف        أم المؤمنين رضي   سألت عائشة 
  .﴾ لْوسطَى وصالَِة العصر وقُوموا ِللَِّه قَاِنِتينلَى الصلَواِت والصالَِة ٱحاِفظُوا ع ﴿: األول

قال ابن جريج أخبرني    : حدثنا حجاج قال  : حدثنا عبد اهللا، حدثنا إسماعيل بن أسد قال         
هللا الرحمن أنها سألت عائشة رضـي ا      عبد الرحمن عن أمه أم حميدة بنت عبد         عبد الملك بن    

، فقالت كنا نقرأها على الحرف األول على عهد ﴾ الصالَِة الْوسطَى ﴿عنها عن قول اهللا تعالى 
  .﴾  قَاِنِتينالصلَواِت والصالَِة الْوسطَى وصالَِة الْعصِر وقُوموا ِللَِّهحاِفظُوا علَى  ﴿ النبي 

حدثنا عبد اهللا، حدثنا أحمد بن الحباب، حدثنا مكي، حدثنا عبد اهللا بن لهيعة، عن ابن                  
حـاِفظُوا علَـى     ﴿هبيرة، عن قبيصة بن ذؤيب قال في مصحف عائشة رضـي اهللا عنهـا               

  .، هكذا قال ابن أبي داود﴾ لْعصِروصالَِة ٱلْوسطَى ٱالصلَواِت والصالَِة 

جـريج قـال    حدثنا محمد بن معمر، حدثنا أبو عاصم، عن ابـن           : ثنا عبد اهللا قال   حد  
لنا عائشة رضي اهللا عنها بمتاعهـا       أوصت  : أخبرني ابن أبي حميد قال أخبرتني حميدة قالت       

 )١(ونيصلُّون علَى النَِّبي والَِّذين يِصـلُ ومالَِئكَتَه ِإن اللَّه  ﴿) ٥٦ آ ٣٣س (فكان في مصحفها  
  .﴾ الصفُوفَ األول

  

  مصحف حفصة زوج النبي 
حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد، حدثنا شعبة عن أبي بشر، عن عبد          

  ،]وبعضهم يقول األودي: قال ابن أبي داود[اهللا بن يزيد األزدي 
  ــــــــــــــــ

  . فقط» يصلون على النبي «في مصاحفنا  وهي » يصفْون « ٢٢٠: ٥وفي الدر المنثور : يصلون) ١(
  

٩٥  



ذا بلغت هذه اآلية    ِإ: اهللا أن حفصة أمرت إنساناً أن يكتب لها مصحفاً، وقالت         بن عبد   عن سالم   
فقالـت   فآذني، فلما بلغ آذنها      ﴾ لْوسطَىحاِفظوا علَى ٱلصلَواِت وٱلصالِة ٱ     ﴿) ٢٣٨ آ   ٢س  (

  .﴾ لصالَِة الْوسطَى وصالة الْعصر وٱحاِفظوا علَى الصلَواِت ﴿اكتبوا 

  .محمد بن بشار ولم نكتبه عن غيرهحدثنا عبد اهللا، حدثنا   

حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر،                  
ذا بلغت مواقيت الصالة فأخبرني حتى أخبـرك مـا          ِإلكاتب مصحفها،   : عن حفصة أنها قالت   

لصـالِة  حاِفظُوا علَى ٱلصلَواِت وٱ ﴿اكتب : فلما أخبرها قالت يقول،  عت من رسول اهللا     سم
  .﴾ الْوسطَى وصالِة العصِر

حدثنا حماد قال   حدثنا حجاج،   : حاق بن إبراهيم قاال    وإس )١(حدثنا عبد اهللا، حدثنا عمي      
  .ر فيه ابن عمرفصة مثله، ولم يذكأخبرنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ح

اهللا، عن نافع أن    حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد               
حـاِفظُوا علَـى ٱلْصـلَٰواِت       ﴿ذا بلغت   وقالت إِ حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفاً         

 يها كما سـمعت رسـول اهللا    فال تكتبها حتى ُأمِل﴾َ لْوسطَى وقُوموا ِللَِّه قَـاِنِتين  وٱلصالة ٱ 
لصالِة الْوسطَى وصـالِة الْعصـِر      حاِفظُوا علَى ٱلصلَواِت وٱ    ﴿فلما بلغ أمرته فكتبها     يقرأها،  

وا للَِّه قَاِنِتينقُومنفقرأت ذلك في المصحف فوجدت الواوا: ، قال نافع﴾ و.  

يل قال، حدثني أخـي، عـن       حدثنا عبد اهللا، حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا إسماع          
 مـولى  ]أو ابن نافع[ رو بن رافعـافع أن عمـرحمن بن عبد اهللا، عن نـسليمان، عن عبد ال   

 لحفصة بنت عمر فقالت، إذا بلغت آية الصالة فآذني          عمر بن الخطاب أخبره أنه كتب مصحفاً      
  ،حتى أملي عليك كيف سمعت رسول اهللا 

  ــــــــــــــــ
  .ب بن سفيانيعني يعقو: عمي) ١(
  

٩٦  



  .﴾ والصالِة الْوسطَى وصالِة الْعصِر ﴿:  قالت﴾ لصلَواِتحاِفظُوا علَى ٱ ﴿فلما بلغت 

أحمد بن خالـد، حـدثنا      محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا      ا  ـدثن ح ا عبد اهللا،  ـحدثن  
عمر بـن   نافع مولى   بن  فر ونافع مولى ابن عمر، عن عمرو        محمد بن إسحاق، عن أبي جع     

بنت عمـر    حفصة   ، فاستكتبتني كنت أكتب المصاحف في عهد أزواج النبي        قال،  الخطاب  
 فال تكتبها ﴾ حاِفظُوا علَى الصلَواِت ﴿أي بنَي إذا انتهيت إلى هذه اآلية : مصحفاً لها فقالت لي  

ـ  ، فلما  رسول اهللا ]أو من[عن فأمليها عليك كما حفظتها  حتى تأتيني    ا حملـت  بلغـت إليه
حاِفظُوا علَى الصلَواِت والصالة الْوسطَى وصالة الْعصِر        ﴿: الورقة والدواة حتى جئتها فقالت    

وا ِللَِّه قَاِنِتينوقُوم ﴾.  

عن زيـد   : أخبرني مالك : أخبرنا ابن وهب قال   : الطاهر قال حدثنا عبد اهللا، حدثنا أبو        
ِإذا بلغت : ين، فقالت لحفصة أم المؤمنأكتب مصحفاًكنت : بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال   

فلما بلغتهـا آذنتهـا   : الـ، ق﴾ لْوسـطَى  علَى الصلَواِت والصالِة ٱحاِفظُوا ﴿هذه اآلية فآذني  
  .﴾ لْوسطَى وصالِة العصِر وقُوموا ِللَِّه قَاِنِتين الصلَواِت والصالِة ٱحاِفظُوا علَى ﴿فأملت 

دثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن عبد الملك، حدثنا يزيد، حدثنا محمد يعني ابن عمـرو                ح  
مكتوب في مصـحف    : عن أبي سلمة قال أخبرني عمرو بن نافع مولى عمر بن الخطاب قال            

، فلقيـت  ﴾ لْوسطَى وصالِة الْعصرِ الِة ٱ حاِفظُوا علَى الصلَواِت والص ﴿    حفصة زوج النبي    
يفقلت، يا أبا المنذر قالت كذا وكذا، فقال هو كما قالت أو ليس              ]أو زيد بن ثابت   [بن كعب    ُأب 

  .)١(ند صالة الظهر في عملنا ونواضحناأشغل ما نكون ع
  ــــــــــــــــ

  .بل تحمل الماء لنااإل:  نواضحنا)١(
  

٩٧  



  مصحف أم سلمة زوج النبي 
ابن نافع، عن داود بن قيس، عن عبد اهللا بن          أبو الطاهر، حدثنا    حدثنا عبد اهللا، حدثنا       

حـاِفظُوا   ﴿ذا بلغت هذه اآلية فأخبرني اكتب لي مصحفاً، فِإ: رافع مولى أم سلمة أنها قالت له      
حـاِفظُوا علَـى     ﴿، قال فلما بلغتها آذنتها فقالت اكتـب         ﴾ لصالِة الْوسطَى علَى ٱلصلَواِت وٱ  

  .﴾ سطَى وصالِة الْعصِرلْوٱلصالِة ٱلصلَواِت وٱ

ـ : علي بن محمد بن أبي الخطب قاال      حدثنا هارون بن إسحاق و    حدثنا عبد اهللا،       دثنا ح
ا بلغت  ـ مصحفاً فلم  ا كتبت ـوكيع عن داود بن قيس، عن عبد اهللا بن رافع، عن أم سلمة أنه             

اِفظُوا علَى ٱلصلَواِت وٱلصالِة    ح ﴿ قالت اكتب    ﴾ لْوسطَىى ٱلصلَواِت وٱلصالِة ٱ   حاِفظُوا علَ  ﴿
  .﴾ لْعصِرٱلْوسطَى وصالِة ٱ

اهللا، أنبأنا سفيان، عـن     عبد اهللا حدثنا محمد بن إسماعيل األحمسي، حدثنا عبيد          حدثنا    
حاِفظُوا علَى   ﴿مصحفاً ألم سلمة فأملت علي      كتبت  : داود بن قيس، عن عبد اهللا بن رافع قال        

  .﴾ لْعصِرٱلصالِة ٱلْوسطَى صالِة ٱولصلَواِت ٱ

حدثنا عمـرو بـن     ،  حدثنا سعد بن الصلت   عبد اهللا، حدثنا إسحاق بن إبراهيم،       حدثنا    
ذا كتبت ِإاً ـا مصحفـل قالت أم سلمة لكاتب يكتب له      ـميمون بن مهران الجزري، عن أبيه ق      

  .﴾ لُعصِرٱ ﴿اكتبها  ف﴾ لْوسطَىحاِفظُوا علَى ٱلصلَواِت وٱلصالِة ٱ ﴿

  
  وأما مصاحف التابعين

  فمصحف عبيد بن عمير الليثي

عبد اهللا، حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا وكيع، عن شعبة، عن عمرو بن دينار              حدثنا    
  ٨٧س (سمعت عبيد بن عمير يقول، أول ما نزل من القرآن : قال

  
٩٨  



  .)١(﴾ سم ربك الِذي خَلَقَكٱسبِح  ﴿) ١آ 

  

  مصحف عطاء بن أبي رباح
  . الفهرية)٢(أبي نخراهبنت مولى حبيبة   

عن حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا علي بن القاسم الكندي، عن طلحة،                  
  .﴾ يخَوفُكُم َأوِلياءه ﴿) ١٧٥ آ ٣س (عطاء أنه قرأ 

  

  مصحف عكرمة
  . رضي اهللا عنهابن عباس مولى   

، حدثنا شاذان إسحاق بن إبراهيم، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن عمران حدثنا عبد اهللا  
  .﴾ وعلَى الَِّذين يطَوقُونَه ﴿) ١٨٤ آ ٢س (بن حدير، عن عكرمة أنه كان يقرأها 

حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن إسماعيل وعلي بن حرب قاال، حدثنا ابن فضل، عـن                  
  .﴾ قَتٌْل ِفيِه ﴿) ٢١٧ آ ٢س (قرأ هذا الحرف عاصم األحول، عن عكرمة أنه كان ي

  

  مصحف مجاهد
  .ى بني مخزوم كوفي كان يكون بمكةالحجاج وهو ابن جبر مولأبي   

حدثنا معمر، حدثنا عبد الـوارث، عـن        حدثنا يوسف بن عبد الملك،      حدثنا عبد اهللا،      
  .)٣(﴾  يطَّوفَ ِبِهماعلَيه َأالَّفَالَ جنَاح  ﴿) ١٥٨ آ ٢س (حميد، عن مجاهد أنه يقرأ 
  ــــــــــــــــ

  .﴾ سبح اسم ربك األعلى الذي خلق ﴿وفي مصاحفنا : )١ آ ٨٧س ) (١(
إنه كان مولى حبيبة بنت ميسرة بـن أبـي           ٢٠٠: ٧حجر في كتابه تهذيب التهذيب      قال ابن   : أبي نخراه ) ٢(

  .خشيم
  .» أن يطوف «وفي قراءتنا : أالّ يطوف) ٣(
  

٩٩  



  عيد بن جبيرمصحف س
عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عـن               حدثنا    

  .)١(﴾وعلى الِذين يطَوقُونَه  ﴿) ١٨٤ آ ٢س (سعيد بن جبير أنه قرأ 

حمد بن زكريا، حدثنا المعلى بن أسد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا           محدثنا عبد اهللا، حدثنا       
ُأِحلَّ لَكُم الطَّيباتُ وطَعـام      ﴿) ٥ آ   ٥س  : (ل سمعت سعيد بن جبير في قوله      سفيان بن زياد قا   

  .دثنا يحيى، قال سمعت عكرمة يقولقال ح. )٢(﴾ الِذين ُأتُوا الِْكتَاب ِمن قَبِلكم

حـدثنا  مسلم بـن إبـراهيم،    حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، حدثنا             
) ١١٧ آ ٧ي (جبير يقرأها ال سمعت سعيد بن   ـا أبو الصهباء ق   ـر، حدثن الحسن بن أبي جعف   

﴿  نْأِفكُوا يتَلقم م ٣(﴾فَِإذَا ِهي(.  

  
  مصحف األسود بن يزيد وعلقمة بن قيس

  النخعيين

عـن   عبد اهللا بن أبي داود، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا عبيـد اهللا،               أبو بكر حدثنا    
ِصـراطَ   ﴿) ٧ آ   ١س  ( قال كان علقمة واألسود يقرآنها       )٤(هيمعن األعمش، عن إبرا   شيبان،  

  . ﴾َ وغَيِر الضالّينعلَيِهم غَيِر المغْضوِب علَيِهم من َأنْعمتَ 

  

  مصحف محمد بن أبي موسى شامي
  ن سعيد، حدثنا أبو أسامة، عنحدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا ب  

  ــــــــــــــــ
  .»ونَه  يِطيقُ«وفي قراءتنا : يطوقونه) ١(
  . فقط» أوتوا الكتاب «وفي مصاحفنا : أوتوا الكتاب من قبلكم) ٢(
  .» تلقف «وفي مصاحفنا : تلقم) ٣(
  .يعني ابراهيم النخعي: إبرهيم) ٤(
  

١٠٠  



ولَِكـن الَّـِذين     ﴿) ١٠٣ آ   ٥س  (هند، عن محمد بن أبي موسى       ، عن داود بن أبي      )١(وريالث
  .)٢(﴾ وَأكْثَرهم الَ يفْقَهون يفْتَرون على اهللا الْكَِذب كَفَروا

  

   بن عبد اهللا الرقاشي بصري)٣(مصحف حطان
:  الغنوي قال  حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا ابن علية، عن أبي هارون               

رسوٌل قَد خَلَتْ ِمن قَبِلِه     الّ  وما محمد إِ   ﴿) ١٤٤ آ   ٣س   (كان ِحطَّان بن عبد اهللا يحلف عليها      
  .)٤(﴾ رسٌل

  

  )٥(مصحف صالح بن كيسان مديني
حدثنا عبد اهللا، حدثنا أبو عمر بن خالد، حدثنا ابن عينية يقول قرأ صالح ابن كيسان                  

 المـذكر   )٦( جمـاع   فقـال  ﴾ وجاءتهم البينات  ﴿،  ﴾ وجاءهم البينات  ﴿ ) الخ ٢١٣ آ   ٢س  (
  .﴾ تكاد السموات ﴿ و ﴾ يكاد ﴿) ٥ آ ٤٢، س ٩٠ آ ١٩س : (والمؤنث سواء، وقال

  

  مصرف االيامي بن )٧(مصحف طلحة
  وبنو أيام من همدان كوفي

  مصحف سليمان بن مهران األعمش
  مولى بني كاهل من بني أسد كوفي

  حدثنا أبو: عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد ومحمد بن الربيع قاالحدثنا   
  ــــــــــــــــ

  .» ال يعقلون «وفي مصاحفنا : ال يفقهون) ٢(  .لعل المراد سفيان الثوري: الثوري) ١(
  .هو معلم الحسن البصري: حطان) ٣(
  .» الرسل «وفي قراءتنا : رسل) ٤(
  .مدنيكذلك وفي األصل ولعل الصواب : مديني) ٥(
  .يعني جميع: جماع) ٦(
منها فالغالب أنه سقط مـن       ولم يذكر هنا شيئاً      القراءات الشاذة من مصحف طلحة كثيرة     : مصحف طلحة ) ٧(

  .النسخة األصلية صحيفتان أو أكثر أو لعله لم يقع له رواية من طريقه
  

١٠١  



ولم يذكر  [ )١(﴾ آلم اهللا الَ ِإلَه ِإالّ هو الحي القَيام        ﴿) ١ آ   ٣س  (نعيم قال سمعت األعمش قرأ      
  .]ام فقط القيابن الربيع إالّ

بد اهللا، حدثنا شعيب بن أيوب، حدثنا يحيى، حدثنا الحسن بن علي قـال قـرأ                حدثنا ع   
  . بالرفع واأللف فيوافقه أبو عمرو بن العالء عليه﴾ فَيضاِعفُه ﴿) ٢٤٥ آ ٢س  ()٢(سليمان

س (، حدثنا شعيب عن يحيى، عن ابن ِإدريس قال سمعت األعمش يقرأ             عبد اهللا حدثنا    
  .، فقال عبد اهللا بن سعيد القرشي حرج وحجر سواء)٣(﴾ ِحرجثٌ َأنْعام وحر ﴿) ١٣٨ آ ٦

  
  ــــــــــــــــ

  .» القيوم «وفي قراءتنا : القيام) ١(
  .يعني األعمش: سليمان) ٢(
  .» حجر «وفي مصاحفنا : حرج) ٣(
  

١٠٢  



  باب ما روي عن رسول اهللا 
  من القرآن فهو كمصحفه

  فاتحة الكتاب

  

، حدثنا يونس   أيوب بن سويد   بن مسافر أبو صالح الهذلي، حدثنا        حدثنا عبد اهللا جعفر     
 آ  ١س  ( وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقرأون        بن يزيد، عن الزهري، عن أنس أن النبي         

  .﴾ ماِلك يوِم الديِن ﴿) ٤

حدثنا عبد اهللا، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو الربيع، حدثنا هشيم قال أخبرنا مخبر،                 
ماِلـِك   ﴿ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقرأون        لزهري عن سالم، عن أبيه أن النبي        عن ا 

  .﴾يوِم الديِن 

عبد اهللا، حدثنا محمد بن عوف، حدثنا سعيد بن منصور، حـدثنا هشـيم قـال                حدثنا    
 وأبا بكر وعمر كانوا يقرأون      زهري، عن سالم، عن أبيه أن النبي        ـأخبرني مخبر، عن ال   

 وغيره عـن     رواية أبي الربيع   هذا عندنا وهم والصواب   : قال أبو بكر  . ﴾ ِك يوِم الدينِ  ماِل ﴿
  .﴾ مِلك ﴿: هشيم، وكل من رواه عن الزهري متصالً وغير متصل فمالك إال رجٌل فِإنه قال

حدثنا إبراهيم بن سليمان الزيات : حدثنا عبد اهللا، حدثنا الحسين بن علي بن مهران قال  
 يقرأ  كان رسول اهللا    : قالا بحر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة           ـقال، حدثن 

  .﴾ ماِلِك يوِم الديِن ﴿

عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا ابن يمان، عن معمر، عن الزهـري أن           حدثنا    
 ﴾ مِلـكِ  ﴿ وأول مـن قرأهـا       ﴾ ماِلِك يوِم الدينِ   ﴿ وأبا بكر وعمر وعثمان قرأوا       النبي  
  .مروان

  
١٠٣  



 بن عمر، حدثنا الكسائي، عن أبي       بن عرفة، حدثنا حفص   حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد        
قـرأ  : ، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب والبراء بن عازب قاال           بكر، عن سليمان التيمي   

نا وهم وإنما هـو     هذا عند : قال أبو بكر  [. ﴾ ماِلِك يوِم الدينِ   ﴿وأبوبكر وعمر    رسول اهللا   
  .]سليمان بن أرقم

حدثنا عبد اهللا، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا عمران القطـان، عـن                  
 وأبا بكر وعمـر وعثمـان       بن عبيد اهللا بن كريز الخزاعي، عن الزهري أن النبي           طلحة  

  .﴾ ماِلِك يوِم الديِن ﴿كانوا يقرأون 

ن شبة، حدثنا محبوب، حدثنا عباد، عن طلحة بن عبيد اهللا حدثنا عمر بحدثنا عبد اهللا،    
 وأبـا بكـر وعمـر       ﴾ ماِلِك يوِم الدينِ   ﴿ كان يقرأ     أن النبي    بن أبي كلدة، عن الزهري    
  .بن جبل رضي اهللا عنهم وأبي بن كعب وابن مسعود ومعاذ وعثمان وطلحة والزبير

، حدثنا عبد الوهاب، عن عـدي بـن         حدثنا عبد اهللا، حدثنا أبو عبد الرحمن األذرمي         
 وأبا بكـر وعمـر وعثمـان        الفضل، عن أبي مطرف، عن ابن شهاب أنه بلغه أن النبي            

قال ابن شهاب وأول مـن  . ﴾ ماِلِك يوِم الدينِ  ﴿ كانوا يقرأون    ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية    
  . مروان﴾ مِلِك ﴿أحدث 

 األودي، حدثنا عثمان بن زفر، حـدثنا أبـو          حدثنا عبد اهللا، حدثنا عمرو بن عبد اهللا         
وعمر  وأبي بكر    صليت خلف النبي    : إسحاق الخميسي، عن مالك بن دينار، عن أنس قال        

  .﴾ ماِلِك يوِم الدين ﴿ السالم كلهم كان يقرأ وعثمان وعلي عليهم

ة حدثنا  ، حدثنا يحيى بن إسماعيل، حدثنا قبيص      )١(حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن غالب        
  سفيان، عن األعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن

  ــــــــــــــــ
  .لعل الصواب ابن أبي غالب: ابن غالب) ١(
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  .﴾ ماِلك يوِم الديِن ﴿ أنه قرأ النبي 

عن سفيان، عـن األعمـش    عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا أبو أسامة،           حدثنا    
  .بهذا موقوفاً

عبد اهللا، حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين، حدثنا خالد، حـدثنا سـفيان بهـذا                حدثنا    
  . موقوفاً

  .نعيم، حدثنا سفيان بهذا موقوفاًحدثنا عبد اهللا، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو   

 حدثنا بن إسماعيل، حدثنا ابن فضـيل، عـن          )١(حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن غالب        
  .﴾ ماِلِك ﴿ أو قال ﴾ مِلِك ﴿ أنه قرأ  صالح، عن أبي هريرة، عن النبي األعمش، عن أبي

 إسماعيل األحمسي، حدثنا ابن فضيل، عن األعمـش،         نبحدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد        
  .﴾ مالك ﴿ أنه كان يقرأ عن أبي صالح، عن أبي هريرة

 عن ابن جريج،    حدثنا عبد اهللا، حدثنا هشام بن يونس، حدثنا حفص يعني ابن غياث،             
فقطعها وقرأ من الليل، فقرأ الحمد هللا  عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة قالت قام رسول اهللا     

  .﴾ مِلِك يوِم الديِن ﴿

حدثنا عبد اهللا، حدثنا شعيب بن أيوب، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا حفص بن غيـاث،                  
نظنها أم سلمة، قالـت كـان    ،، عن بعض أزواج النبي عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة  

 يقطع  ﴾ لديِنلْعالَِمين ٱلرحٰمِن ٱلرِحيِم مِلِك يوِم ٱ     ٱلْحمد ِللَِّه رِب ٱ    ﴿إذا قرأ قال     رسول اهللا   
  .ذا قال فقال هك﴾ لديِنمِلِك يوِم ٱ ﴿قراءته، قال قلت لحفص قرأ 
  ــــــــــــــــ

  .ي غالبلعل الصواب ابن أب: ابن غالب) ١(
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سمعت أبي يقول في هذا الحديث إنما هو الحـديث فـي تقطيـع              : عبد اهللا قال  حدثنا    
ابن جريج ال أنه رواها عن ابن أبي نها قراءة  فيقال إ﴾ مِلِك ﴿القراءة والترسل فيها وأما قوله 

  .مليكة

هم، يعنـي   قال الكسائي قراءت  : دثنا يحيى قال   اهللا، حدثنا شعيب بن أيوب، ح      حدثنا عبد   
قال [ ﴾ مِلِك ﴿أدري ما قولهم     وِإنما روى هذا الحديث لتقطيع القراءة وال         ﴾ مِلِك ﴿أهل مكة،   

ابن أبي داود، ومما يدل على أنه كما قال أبي وكما قال الكسائي أن نافع بن عمر روى هـذا                    
  .]﴾ ماِلِك ﴿الحديث عن ابن أبي مليكة فقال 

س بن سليمان، حدثنا نافع بن عمر، عن ابـن أبـي            حدثنا علي بن حرب، حدثنا العبا       
  .﴾ ماِلِك يوِم الديِن ﴿قرأ  أن النبي  مليكة عن بعض أزواج النبي 

  
  ومن السورة التي يذكر فيها البقرة

  جبريل وميكائيل

عبد اهللا، حدثنا شعيب بن أيوب، حدثنا يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن األعمـش،  حدثنا    
 فقال عن يمينـه      صاحب القرآن  وذكر رسول اهللا    :  عن أبي سعيد قال    العوفي،عن عطية   

  . ميكائيل وهمزهماجبرائيل وعن يساره

أبي عبيدة، حدثنا عبد اهللا، حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي حدثنا   
  حدث رسول اهللا  :  عن عطية، عن أبي سعيد الخدري قال       )١(عن األعمش عن سعد الطائي    

  .حديثاً فذكر فيه جبريل فقال عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل

  حدثنا عبد اهللا، حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا أبو أحمد  
  ــــــــــــــــ

  .هو أبو مجاهد الكوفي: سعد الطائي) ١(
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لـي  قال  :  قال  عن ابن عون، عن أبي صالح، عن علي رضي اهللا عنه           الزبيري، حدثنا مسعر  
وألبي بكر عليه السالم مع أحدكما جبريل ومع اآلخر إسرافيل ملك عظيم يشهد  رسول اهللا 

  .القتال أو يكون في الصف

  

  ﴾ ما ننسخ من آية أو ننسها ﴿ )١٠٦ آ ٢س (
اق األذرمي وزياد بن أيوب أبو هاشم       ، حدثنا عبد اهللا بن محمد بن ِإسح       عبد اهللا حدثنا    

عن القاسم بن ربيعة قال، سمعت سعد بن أبـي          نا يعلى بن عطاء،     قاال، حدثنا هشيم قال أخبر    
 فقلت ِإن سـعيد بـن       ﴾ نَنْساهاَأو   ﴿، قال زياد    ﴾ ما نَنْسخْ ِمن آيٍة أو نُنِسها      ﴿وقاص يقرأ   
قال ِإن القرآن لم ينزل على المسيب وال على آل المسيب، قـال           ،  ﴾ َأو نُنِْسها  ﴿المسيب يقرأ   

قـال  [، ﴾ ذكُر ربك إذَا نَِسـيتَ وٱ ﴿) ٢٤ آ ١٨س ( و ﴾ سنُقِْرُئك فَالَ تَنْسى ﴿ )٦ آ ٨٧(اهللا  
  .]األذرمي عن يعلى

محمد بن بشار، حدثنا محمد، حدثنا شعبة وحـدثنا محمـد بـن             حدثنا عبد اهللا، حدثنا       
بن د اهللا   بن عطاء، عن القاسم بن ربيعة بن عب        أخبرنا شعبة عن يعلى   : الربيع، حدثنا يزيد قال   

 فقال  ﴾ ما نَنْسخْ ِمن آيٍة َأو نُنِْسها      ﴿ن سعيد بن المسيب يقرأ      قلت لسعد بن مالك أَ    : فائق قال 
َأو ما نَنسـخْ ِمـن آيـٍة         ﴿رأ  ـ ثم ق  سعد، ِإن اهللا لم ينزل القرآن على المسيب وال على ابنه          

، هذا لفظ ابن الربيع وأمـا       ﴾ ربك إذَا نَِسيتَ  ذْكُر  فَالَ تَنسى، وٱ  سنُقْرئك   ﴿، ثم قرأ    ﴾ نَنسْأها
  . قبحه ولم يقمه)١(بندار

حدثنا عبد اهللا، حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا مسكين، عن هارون، عـن شـعبة بـن                   
ِمن ما نَنْسخْ    ﴿ بن عطاء، عن القاسم بن ربيعة قال قرأ سعيد بن المسيب             عن يعلى الحجاج،  

   سعد بن أبي وقاص ما أنزل القرآنالفق، ﴾ َأو نُنْسهاآيٍة 
  ــــــــــــــــ

  .يعني محمد بن بشار: بندار) ١(
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وتصديق ذلك  ،  ﴾ نَنْسخْ ِمن آيٍة َأو نَنْساها يا محمد       ما   ﴿ابنه ِإنما هي    على المسيب وال على     
  .﴾ سنُقِْرُئك فَال تَنْسى ِإالَّ ما شَاء اهللا ﴿

  .ال قال مسكين وقد سمعته من شعبة ق)١( حدثنا الحسنحدثنا عبد اهللا،  

ِإدريس عن شعبة قـال     ، حدثنا ابن     يحيى حدثنا عبد اهللا، حدثنا شعيب بن أيوب، حدثنا         
 ِإني   وهمز، قال ابن إدريس فقلت لشعبة      ﴾ ِمن آيٍة َأو نَنسْأها   ما نَنسخْ    ﴿قرأها سعد بن مالك     

، قال ففكر فيها شـعبة فأعجبتـه      ﴾ ك ِمن آيٍة َأو نَنسخْها    ما نُنْسِ  ﴿سألت األعمش عنها فقال     
  .يقول من النسيان

  

  ﴾ تَِّخذُوا ِمن مقَاِم ِإبراِهيم مصلىوٱ ﴿ )١٢٥ آ ٢س (
الحسن بن أحمد الحراني، حدثنا مسكين يعني ابن بكيـر، عـن            عبد اهللا، حدثنا    حدثنا    

صلّى  يه، عن جابر بن عبد اهللا أن النبي   هارون، عن خارجة، عن جعفر بن محمد، عن أب        
  .﴾ واتَِّخذُوا ِمن مقَاِم ِإبراِهيم مصلَّى ﴿خلف المقام ركعتين ثم قرأ 

 عن أبيه عن    )٢(ا يحيى، حدثنا جعفر   ـا محمد بن بشار، حدثن    ـا عبد اهللا، حدثن   ـحدثن  
  .﴾ براِهيم مصلّىتَِّخذُوا ِمن مقَاِم ِإوٱ ﴿قرأ  جابر بن عبد اهللا أن النبي 

عـن يزيـد بـن    حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن عبيد اهللا، حدثنا يونس، حدثنا الليث،         
بالبيت سـبعاً   طاف رسول اهللا : ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أنه قال          )٣(الهاد

ِخـذُوا ِمـن مقَـاِم      تَّوٱ ﴿فقام عند المقام فصلى ركعتين ثم قرأ        . رمل منها ثالثاً ومشى أربعاً    
  . ورفع صوته ليسمع الناس﴾ ِإبراِهيم مصلَّى

  ــــــــــــــــ
  .يعني جعفر بن محمد: جعفر) ٢(  .يعني الحسن بن أحمد: الحسن) ١(
  .٣٦٥: ١١انظر تهذيب التهذيب . هو يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن الهاد الليثي: ابن الهاد) ٣(
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عن مالك، عن جعفر بن محمد،      عمرو بن عثمان، حدثنا الوليد،       حدثنا   عبد اهللا، حدثنا    
ِمن مقَاِم  تَِّخذُوا  وٱ ﴿: لما انتهى إلى مقام إبراهيم قال       أن رسول اهللا     )١(عن أبيه، عن جابر   

 اِهيمرلّىِإبصقال فصلى ركعتين﴾ م .  

سعيد وسفيان بن   ن بن   حدثنا عبد اهللا، حدثنا شعيب بن أيوب، حدثنا يحيى، حدثنا سفيا            
 عن أبيه، عن جابر بن عبد اهللا أن النبـي  ، ة وحاتم بن ِإسماعيل، عن جعفر بن محمد     نعيي

ِمن مقَاِم ِإبراِهيم   تَِّخذوا  وٱ ﴿:  من حجته سبعاً، ثم أتى المقام وهو يقول        بالبيت حين قدم  طاف  
  .﴾ مصلَّى

دثنا يزيد بن زريـع، حـدثنا حميـد         بن بحر، ح  حدثنا عمرو بن علي     حدثنا عبد اهللا،      
 في ثالث، قلت    ]أو وافقني [ربي  الطويل، عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب، وافقت            

، ﴾ مصـلّى تَِّخذُوا ِمن مقَاِم ِإبراهيم     وٱ ﴿ يا رسول اهللا لو اتخذت المقام قبلةً، فأنزل اهللا تعالى         
  .وساق الحديث

حميد، عن أنـس   ، عن    بن أحمد، ثنا مسكين، عن هارون      حدثنا عبد اهللا، حدثنا الحسن      
 في ثالث، قلت يا رسول اهللا هـذا   ]ربيأو وافقت   [وافقني ربي   قال قال عمر رضي اهللا عنه،       

مقَـاِم  تَِّخذُوا ِمـن    ٱو ﴿مصلى؟ فأنزل اهللا تعالى     مقام أبينا ِإبراهيم، قال نعم، فقلت أفال نتخذه         
  . ، وساق الحديث﴾ ِإبراهيم مصلى

حدثنا حماد، عن حميد، عـن      ا ِإسحاق بن إبراهيم، حدثنا حجاج،       حدثنا عبد اهللا، حدثن     
مقَاِم تَِّخذُوا ِمن وٱ ﴿فأنزل اهللا عز وجل خلف المقام، أنس أن عمر قال يا رسول اهللا لو صلينا 

  .﴾ ِإبراهيم مصلّى

حـدثنا أبـو    : يد قاال بن حبيب وِإسحاق بن إبراهيم بن ز      حدثنا عبد اهللا، حدثنا يونس        
   علي بن زيد، عن أنس بن مالك قالعنداود، حدثنا حماد بن سلمة، 
  ــــــــــــــــ

  .يعني جابر بن عبد اهللا: جابر) ١(
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ام، فأنزل اهللا   ـو صلينا خلف المق   ـع، قلت يا رسول اهللا ل     ـوافقت ربي في أرب   ر،  ـال عم ـق
  .﴾  مصلّىتَِّخذُوا ِمن مقَاِم ِإبراهيموٱ ﴿

عبد اهللا، حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم األزدي وشعيب بن عبد الحميـد               حدثنا    
عن ابن عمـر، عـن       قاال، حدثنا سعيد بن عامر عن جويرية بن أسماء، عن نافع،             الواسطي

  .براهيم وفي مقام ِإ)٢(وفي األسارى. )١(عمر قال، وافقت ربي في ثالث في الحجاب

عن أبان بن تغلب،    حدثنا مسكين، عن هارون،     ، حدثنا الحسن بن أحمد،       عبد اهللا  حدثنا  
 بيد عمر، فلما انتهى إلى المقـام        كان آخذاً   أن رسول اهللا      عن مجاهد  )٣(عن طلحة األيامي  

نعم، قال أفال نتخذه مصلى؟ فأنزل اهللا عزوجل         قال، هذا مقام أبينا ِإبراهيم؟ فقال له النبي         
  .﴾ قَاِم ِإبراهيم مصلَّىتِّخذُوا ِمن موٱ ﴿

يعني ابن سـليمان،    حدثنا عبد اهللا، حدثنا ِإسحاق بن إسماعيل القافالئي، حدثنا ِإسحاق             
عن سفيان بن سعيد، عن عبيد المكَتِّب، عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه،                 

  .﴾ وا ِمن مقَاِم ِإبراهيم مصلىتِخذُوٱ ﴿ من مقام ِإبراهيم مصلى، فأنزل اهللا تعالى لو اتخذنا

سفيان، عن عبـد    حدثنا أبو حذيفة، حدثنا     حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن زكريا قال،           
لو اتخذنا مـن مقـام       الملك بن أبي سليمان، عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب للنبي             

  .﴾ براهيم مصلىتَِّخذُوا ِمن مقَاِم ِإوٱ ﴿ِإبراهيم مصلى، فأنزل اهللا عز وجل 

حدثنا عبد اهللا، حدثنا الحسين بن علي بن مهران، حدثنا عبيد اهللا بن عبد المجيد، حدثنا   
شريك بن عبد اهللا عن ِإبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد قال كان المقام إلى لزق البيـت فقـال                   

  ، لوعمر بن الخطاب رضي اهللا عنه لرسول اهللا 
  ــــــــــــــــ

  .٣٦: ١اب، انظر مسند اِإلمام أحمد بن حنبل في الحج) ١(
  .يلعل الصواب اليام: األيامى) ٣(  .)٦٧ آ ٨س (يعني بعد بدر، انظر تفسير : في األسارى) ٢(
  

١١٠  



تَِّخذُوا ِمن  وٱ ﴿، فأنزل اهللا تعالى     رسول اهللا   ليه الناس، ففعل ذلك     ِإليصلي  نحيته من البيت    
  .﴾ ِإبراهيم مصلىمقَاِم 

  

  مشددة الواو والطاء ﴾ فَالَ جنَاح علَيِه َأن يطَّوفَ ِبِهما ﴿ )١٥٨ آ ٢س (  
عبدة، عن هشام، عن أبيه قـال قلـت   حدثنا عبد اهللا، حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا        

 في قوم ، قالت أنزل اهللا تعالى هذا﴾ فَالَ جنَاح علَيِه أن يطَّوفَ ِبِهما ﴿لعائشة رضي اهللا عنها   
إذا أهلوا لمناة فال يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما من األنصار كانوا في الجاهلية 

فَمن حج ٱلْبيـتَ َأِو      ﴿في حجته ذكروا ذلك له، فأنزل اهللا عز وجل           قدمنا مع رسول اهللا     
  .﴾ ِبِهماعتَمر فَالَ جنَاح علَيِه َأن يطَّوفَ ٱ

أخبرني مالك عن هشـام     :  عبد اهللا، حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال          حدثنا  
  .، عن أبيه عن عائشة بنحوه)١(بن عروة

بن موسى، حدثنا حجاج، حدثنا حماد بـن سـلمة، عـن    حدثنا عبد اهللا، حدثنا يوسف       
  .هشام، عن أبيه، عن عائشة بنحوه

بو داود، حدثنا ِإبراهيم بن سـعد، عـن         حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن معمر، حدثنا أ          
، قالت ِإن ﴾ فَالَ جنَاح عليِه َأن يطّوفَ ِبِهما ﴿الزهري، عن عروة قال سألت عائشة عن قوله    

لمناة وكانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من هذا الحي من األنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون 
عن ذلك فأنزل     والمروة فلما أسلموا سألوا رسول اهللا        َأهّل لها تَحرج أن يطوف بين الصفا      

  .﴾ فَالَ جنَاح علَيِه َأن يطَّوفَ ِبِهما ﴿اهللا تعالى 

، عن )٢(حدثنا عبد اهللا، حدثنا عيسى بن ِإبراهيم بن مثرود، حدثنا ابن وهب، عن يونس  
  .ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي اهللا عنها بنحوه

  ــــــــــــــــ
  .يعني يونس بن حبيب: يونس) ٢(  .يعني عروة بن الزبير: عروة) ١(
  

١١١  



حدثنا عبد اهللا، حدثنا حشيش بن أصرم والحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق أخبرهم   
  .هعن معمر عن الزهري، عن عروة عن عائشة بنحو

يل، حدثنا عاصم األحول قـال      حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا ابن فض            
قلت ألنس كنتم تكرهون أن تطوفوا بين الصفا والمروة قبل أن تنزل اآلية، قال نعم كنا نقول                 

  .﴾ فَالَ جنَاح علَيِه َأن يطوفَ ِبِهما ﴿من شعائر الجاهلية حتى نزل 

ن أسـباط   حدثنا عبد اهللا، حدثنا الحسين بن علي بن مهران، حدثنا عامر بن الفرات ع               
عن السدي قال فزعم أبو مالك عن ابن عباس أنه كان في الجاهلية الشياطين تعـزف الليـل                  

اِإلسالم قال المسلمون يـا رسـول اهللا        جاء  أجمع بين الصفا والمروة وكانت بينهما آلهة، فلما         
الَ  ﴿واهللا ال نطوف بين الصفا والمروة فِإنه شيء كنا نصنعه في الجاهلية، فأنزل اهللا تعـالى                 

  .﴾ جنَاح علَيِه َأن يطَّوفَ ِبِهما

  

  . بالفتح﴾لْعمرةَ  وَأِتموا ٱلحج وٱ﴿) ١٩٦ آ ٢س (
حدثنا عبد اهللا، حدثنا علي بن حرب، حدثنا ابن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عـن                   

: د؟ قال اـعائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين قالت، قلت يا رسول اهللا على النساء جه              
  .» نعم جهاد ال قتال فيه الحج والعمرة «

حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا أبو خالد والنضر بن ِإسـماعيل، عـن                   
 نعـم الحـج     «على النساء جهاد؟ قـال        سئل النبي : ِإسماعيل بن مسلم، عن الحسن قال     

  .»والعمرة 

، )١(، حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس      حدثنا عبد اهللا، حدثنا أحمد بن يحيى بن وزير          
  الذي كتب عن ابن شهاب قال بلغني أن في كتاب النبي 

  ــــــــــــــــ
  .يعني يونس بن حبيب: يونس) ١(
  

١١٢  



حين أمره على نجران أن الحج األصغر العمرة وكانوا يسمونها في الجاهليـة          لعمرو بن حزم    
  .الحج األصغر

 وبشـر بـن     )١(عمرو بن علي بن بحر، حدثنا يزيد بن زريـع         حدثنا عبد اهللا، حدثنا       
قاال، حدثنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال قام عمـر                 المفضل  

قـد   اء اهللا أال وِإن نبـي اهللا        ـال ِإن اهللا تعالى كان يرخص لنبيه ما ش        ـحين استخلف فق  
 ورويت عنـه  . والعمرة هللا كما أمركم حج  وا ال ـانطلق به فأحصنوا فروج هذه النساء وأتم      

  . بالرفع﴾ والْعمرةُ ﴿

حدثنا عبد اهللا، حدثنا عمار بن خالد، حدثنا جرير، عن معاوية بن ِإسحاق، عن أبـي                  
  .»مكتوب والعمرة تطوع  الحج «: صالح ماهان قال قال رسول اهللا 

 عن شعبة وسـفيان، عـن       عبد اهللا، حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن،        حدثنا    
 الحج جهـاد والعمـرة      « :معاوية بن ِإسحاق، عن أبي صالح الحنفي قال قال رسول اهللا            

  . »تطوع 

عن معاوية بن   حدثنا عبد اهللا، حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو معاوية، عن األعمش،               
  .» الحج مكتوب والعمرة تطوع «: رسول اهللا ِإسحاق، عن أبي صالح قال قال 

حدثنا أبو عوانة، عن معاويـة  حدثنا عبد اهللا، حدثنا ِإسحاق بن ِإبراهيم، حدثنا حجاج،    
  .»جهاد والعمرة تطوع  الحج «: بن ِإسحاق، عن أبي صالح الحنفي قال قال رسول اهللا 

   بن أبي مخلد، حدثنا أبوحدثنا عبد اهللا، حدثنا يعقوب بن عبد اهللا  
  ــــــــــــــــ

  .١٠٩ألصل مزيع وتقدم في صفحة في ا: زريع) ١(
  

١١٣  



بن عبد اهللا بن أبي طلحة، عن عمه، عن ميمونـة           حدثنا عمر بن قيس، عن ِإسحاق       منصور،  
  .» الحج جهاد والعمرة تطوع «: قال عن النبي 

حدثنا عبد اهللا، حدثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن عبد الرحيم البرقي ويعقـوب بـن                  
فير عن يحيى بن أيوب، عن عبيد اهللا بن المغيرة، عن أبي الزبير،              حدثنا ابن ع   )١(سفيان قاال 
 ال وأن «: فريضتها كفريضة الحـج؟ قـال    ، قال قلت يا رسول اهللا العمرة واجبة         )٢(عن جابر 

  .)٣(]عبد اهللا بن المغيرة وهمقال يعقوب، [. » تعتمر خير لك

، عن حجاج، عن محمد حدثنا عبد اهللا، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا معمر بن سليمان          
ل اهللا العمرة واجبة هـي؟      فقال يا رسو   لى النبي    أن رجالً جاء إِ    )٤(بن المنكدر، عن جابر   

  .قال ال

علي بن حرب، حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا ِإسحاق بن ِإبراهيم،      حدثنا  حدثنا عبد اهللا،      
 لى النبي    جاء إِ  حدثنا سعد بن الصلت جميعاً عن حجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر            

  .» ال وأن تعتمر خير لك «: فقال، يا رسول اهللا العمرة واجبة هي؟ قال

  

  ﴾لِْكتَاب َأفَالَ تَعِقلُون تَتْلُون ٱ وَأنْتُم ﴿) ٤٤ آ ٢س (
 قـال،   حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا مسلم بن ِإبراهيم، حـدثنا صـدقة           عبد اهللا،   حدثنا    

ن مالك بن دينار، عن ثمامة بن عبد اهللا بن أنس، عن أنـس              وحدثنا الحسن بن أبي جعفر، ع     
 قوم تقرض شفاههم بمقاريض مـن نـار   لى أتيت ليلة ُأسِري بي ع    «: اهللا  قال قال رسول    

  رضت رجعت، قال قلت من هؤالء؟ قالقكلما 
  ــــــــــــــــ

  .» قالوا «كذلك في األصل والصواب : » قاال «) ١(
  .ن عبد اهللايعني جابر ب: جابر) ٢(
  .همأووفي األصل :  وهم)٣(
  .يعني جابر بن عبد اهللا: جابر) ٤(
  

١١٤  



ثنا عبـد   حد. »ال يفعلون وهم يتلون الكتاب أفال يعقلون         يقولون ما هؤالء خطباء أمتك الذين     
  .قة وحده ولم أضبط عنه آخر اآليةبراهيم، عن صدن مسلم بن ِإاهللا، حدثنا نصر بن علي ع

  

  ﴾ ورهباناً )١(ذَِلك ِبَأن ِمنْهم ِصديِقين ﴿) ٨٢ آ ٥س (
حدثنا عبد اهللا، حدثنا عمي يعقوب بن سفيان قاال، حدثنا يحيى، حدثنا يحيى بن عبـد                  

الحميد، حدثنا نصير بن زياد الطائي، حدثنا الصلت الدهان، عن حامية يعني ابن رباب قـال                
قال هم أصحاب   ،  ﴾ ن ِمنْهم ِقسيِسين ورهباناً   ذَِلك ِبأَ  ﴿) ٨٢ آ   ٥س  (سلمان في قوله    سمعت  

ِمنْهم ِقسيسـين   ِبَأن  ذَِلك ﴿   قرأت على النبي    الحزب والصوامع فدعوهم فيها، قال سلمان       
  . جِميعاً﴾ ِبَأن ِمنْهم ِصديِقين ورهباناًذَِلك  ﴿ قال فاقرأ ﴾ ورهباناً

  

  صاحفباب اختالف خطوط الم
حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن عرفة، حدثنا ِإبراهيم بن الحسن، حدثنا بشار بن أيوب                 

 آ  ٣٣س  (حدثني أسيد بن يزيد أن في مصحف عثمان بن عفان رضي اهللا عنـه               : الناقط قال 
٢٠ (﴿ اِئكُمَأنْب نع لُونيس ﴾)السوال بغير ألف)٢ .  

براهيم بن الحسن، حدثنا بشار بن أيوب       حدثنا إِ حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن عرفة،          
 لـيس  )٣(﴾ وقُلْن حاشَ ِهللا ﴿) ٣١ آ ١٢س (قال، حدثنا أسيد بن يزيد أن في مصحف عثمان  

  .فيها ألف

حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن عرفة، حدثنا ِإبراهيم بن الحسن، حدثنا بشار بن أيوب                 
  ٣٣س (أهل المدينة  قال في مصاحف قال، حدثني أسيد بن يزيد

  ــــــــــــــــ
  .» صديقين « وقيل ِإنها في القراءة األولى » قسيسين «في قراءتنا : صديقين) ١(
  .﴾ يسئلون ﴿وفي قراءتنا : يسلون) ٢(
  .» حاشا «وقرأها بعض القراء : حاش) ٣(
  

١١٥  



  .في الخطبعد الواو فيها ألف  ليس ﴾ موسي آذَو ﴿) ٦٩آ 

حدثنا ِإبراهيم بن الحسن، حدثنا بشار بن أيوب        محمد بن عرفة،    ، حدثنا   حدثنا عبد اهللا    
 بغيـر  )١(﴾ ِلتَربـو  ﴿) ٣٩ آ ٣٠س (حدثني أسيد بن يزيد أن في مصاحف أهل المدينة  : قال

  .ألف في الخط

حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن عرفة، حدثنا ِإبراهيم بن الحسن، حدثنا بشار بن أيوب                 
ألفاً بعـد    فِإنّهم يكتبون    ﴾ اللُؤلُؤا ﴿كل موضع في القرآن فيه      : سيد بن يزيد قال   حدثني أ : قال

  .خرة وأن أهل المدينة يكتبون ذلكالواو اآل

حدثنا عبد اهللا، حدثنا عمرو بن عبد اهللا األودي، حدثنا وكيع، عـن األعمـش، عـن                   
  .ِإبراهيم قال كانوا يرون أن األلف والياء في القراءة سواء

 عبد اهللا، حدثنا عمرو بن عبد اهللا، حدثنا وكيع، عن األعمش، عن ِإبراهيم قـال              حدثنا  
  .﴾ ِإن هذَين لَساِحريِن ﴿ و ﴾ ِإن هذَاِن لَساِحراِن ﴿) ٦٣ آ ٢٠س ( هما سواء 

زاد لعله كتبـوا   بهذا، حدثنا شعيب بن أيوب، حدثنا يحيى، حدثنا وكيع       حدثنا عبد اهللا،      
) ١٦٢ آ   ٤س  ( و   ﴾ اِبُئونـلصٱ ﴿) ٦٩ آ   ٥س  (واو في   ـء واهللا أعلم، وال   اـمكان الي األلف  

﴿ اِسخُونمكان الياء﴾ الر .  

كتاب خالد بن   حدثنا عبد اهللا، حدثنا شعيب بن أيوب، حدثنا يحيى قال رأيت في نسخة                
و ن  ك ﴾ كان ﴿ بحرف فِإذا فيه فيما يذكرون حرفاً  وأملي النبي ]يعني ابن العاص [سعيد  
  . بواو﴾ وةالحٰي ﴿ بواو و ﴾ وةالزٰك ﴿ بواو و ﴾ الصلواة ﴿ مثل ﴾ حتا ﴿وحتى 

  ــــــــــــــــ
  . وهي قراءة أهل الكوفة» ليربوا «قراءتنا : لتربو) ١(
  

١١٦  



عبد اهللا، حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، حدثنا فهد، حدثنا نائل بن مطـرف               حدثنا    
فقلت،  لما ظهر اِإلسالم أتيت النبي : دثني أبي عن جدي، قال   بن رزين بن أنس السلمي، ح     

 بسم اهللا الرحمن الرحيم، مـن محمـد         «. يا رسول اهللا ِإن لنا بئراً بالدثَينَة قال فكتب لي كتاباً          
، قال فما قاضينا    »أما بعد فِإن لهم بئراً ِإن كان صادقاً ولهم دارهم ِإن كان صادقاً              . رسول اهللا 
قال أبو ربيعة وقد رأيـت   كون،  » كان   «قضوا لنا به، قال وهجاه       من القضاة ِإال     به إلى أحد  

  . وقد رأيت البئر وشربت منهاالبئر، قال أبو بكر

حدثنا الحسن بن ثابت قال سمعت      حدثنا عبد اهللا، حدثنا شعيب بن أيوب، حدثنا يحيى،            
  .فيه سواءاأللف والياء  مصحف علقمة فِإذا )١(أخرج ِإلينا ِإبراهيم: األعمش يقول

قال يحيى بن حكيم، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، عن مالك بـن دينـار، عـن                    
 بِنـي   )٢(ولَقَد آتَينَا موسى ِتسع آياٍت بينَاٍت فَسـال        ﴿) ١٠١ آ   ١٧س  (عكرمة أنه كان يقرأ     

  .ا قال قاف ألف المهجاه كما كتبو، قال مالك وِإنما كتبت فاء سين الم ﴾ ِإسراِئيَل

  

  ما اجتمع عليه كتاب المصاحف
هذا ما اجتمع عليه كتاب     : وذكر بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى األصفهاني قال          

المصاحف المدنية والكوفية والبصرية وما يكتب بالشام وما يكتب بمدينة السالم، ولم يختلـف              
 النحوي قرأت )٣(صير بن يوسف  قال محمد أخبرني بهذا الباب ن     [في كتابة شيء من مصاحفهم      

  .]عليه
 ــــــــــــــــ

  .يعني ِإبراهيم النخعي: ِإبراهيم) ١(
  .» فسئل «وفي قراءتنا : فسال) ٢(
  ).٣٠كتاب الفهرست ص (من أصحاب الكسائي القارئ : نصير بن يوسف) ٣(
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ـ . وا بسم اهللا الرحمن الرحيم بغير ألف    ـكتب) الكتابمن فاتحة   (   ) ٤ آ ١س (وا ـوكتب
  .﴾مِلِك يوِم الديِن  ﴿

) ٩٠آ  (و   بغير ألف    )١(﴾  ِبغَضبٍ اُؤـفَب ﴿) ٩٠ آ   ٢س  (وا  ـكتب) ومن سورة البقرة  (  
آ (،   مقطـوع  ﴾ ولَِبْئس مـا شَـروا     ﴿) ١٠٢آ  (ول،  ـ موص ﴾ ِبِه َأنَفُسهم سما اشْتَروا   ِبْئ ﴿

) ٢٥٦آ  (بالتاء،   ﴾ رحمتَ اللَّهِ يرجون   ﴿) ٢١٨آ  (اء،  ـ بالت ﴾ واذكُروا ِنعمتَ اللَّهِ   ﴿) ٢٣١
، وكتبـوا فـي   )٢(األلف بغير ﴾ أوِلياُؤهم الطَّغُوثُ ﴿) ٢٥٧آ ( باأللف، و ﴾ الَ انِفصام لَها  ﴿

ومـا   ﴿) ٣٩ آ   ٣٠س  ( بالواو واأللف إالّ اآلخرة في سورة الروم         ﴾ الربوا ﴿جميع القرآن   
 )٧٢آ  (ف،  ـر أل ـ بغي ﴾ دعون اللَّه يخَٰ ﴿) ٩ آ   ٢س  (ر واو،   ـ بغي وهـ كتب ﴾ آتيتم من ِرباً  

 ﴾ ون ِفتْنَـةٌ  ـال تَك ِتلُوهم حتَّى   ٰق ﴿و  ) ١٩٣آ  (،  ﴾ دارْأتُمٱَف ﴿ بغير ألف يعني     ﴾ْ  دارءتُمٱَف ﴿
مسـِجِد  حاِضِري ٱلْ  ﴿) ١٩٦آ  ( بغير ألف،    )٣(﴾ م ِمسِكينٍ ِفديةٌ طَعا  ﴿ )١٨٤آ  (ر ألف،   ـبغي
 ﴾ واللَّه يقُِبض ويبصـطُ    ﴿) ٢٤٥آ  ( بالسين،   ﴾ وزاده بسطَةً  ﴿) ٢٤٧آ  ( بالياء،   ﴾ لْحراِمٱ

  .بالصاد

 ﴾ ْألمـين وٱ ﴿،  )٤( بغير ياء  ﴾ تَّبعِنومِن ٱ  ﴿) ٢٠ آ   ٣س   ()ومن سورة آل عمران   (  
ِإذْ  ﴿) ٣٥آ  ( بِإثبـات اليـاء،      ﴾ تَِّبعوِنيٱَف ﴿) ٣١آ   ( كذلك، ﴾ لنَِّبينوٱ ﴿) ٢١آ  (واحدة  بياء  

وٱذْكُـروا   ﴿) ١٠٣آ  ( بالتاء،   ﴾ اللَِّهفَنَجعَل لَعنتَ    ﴿) ٦١آ  (اء،  ـ بالت ﴾َ  مرَأتُ ِعمران قَالَِت ٱ 
آ ( بـاأللف،   )٥(﴾ تُقَـاةً  ﴿) ٢٨آ  ( بالهاء   ﴾ فَِفي رحمِة اللَّهِ   ﴿) ١٠٧آ  (،   بالتاء ﴾ للَِّهِنعمتَ ٱ 
  . مقطوعة﴾ ما ثُِقفُواَأين  ﴿) ١١٢آ ( موصولة؛ ﴾ ِلكَيالَ تَحزنُوا ﴿) ١٥٣

 ــــــــــــــــ
  .» فباؤ « وال شك في أن المراد » فبؤا «في األصل : فباؤ) ١(
  .» الطاغوت «يعني في : بغير ألف) ٢(
  .» مساكين «  ألنها في قراءة أهل المدينة وأهل الشام» مسكين «يعني في : بغير ألف) ٣(
  .سقطت من األصل: بغير ياء) ٤(
ات فكان في األصل ـ  ـا بغير ألف ويجوز أنه سقطت من األصل كلمـهي في مصاحفن: اة باأللفـتق) ٥(

  . باأللف» تقاته «) ١٠٣آ (و  بغير ألف» ةتٰق« 
  

١١٨  



 من  َأم ﴿ )١٠٩آ  ( كتبوا بالم واحدة،     ﴾ والذَاِن ﴿) ١٦ آ   ٤س  (: سورة النساء ومن    
مـرُؤا  إن ٱ  ﴿) ١٧٦آ  ( موصولة،   ﴾ تَكُونُواَأينَما   ﴿) ٧٨آ  ( مقطوعة،   ﴾ يكُون علَيِهم وكيالً  

لَكباأللف﴾ ه .  

 بالتاء، وكتبوا فـي     ﴾ ذْكُروا ِنعمتَ اللَِّه علَيكُم   ٱ ﴿) ١١ آ   ٥س  : (ومن سورة المائدة    
 بغير نون،   ﴾ تَعِدلوا أالَّ   ﴿) ٨آ  (،  ﴾ ِنعمةَ ﴿) ٧آ  (هذه السورة قبل هذه اآلية بالهاء يعني في         

) ٨٠آ (اء واحدة ـ بي﴾ لْحـواِرين ِإلَى ٱ ()١١١آ (اء، ـ بغير ألف وي ﴾ لصِبُئونوٱ ﴿ )٦٩آ  (
  . مقطوعة﴾ لَِبئس ما كانُوا يعملُون ﴿) ٦٢آ ( مقطوعة، ﴾ لَهملَِبئس ما قَدمتْ  ﴿

ِإن  ﴿) ١٣٤آ (، )١( بالهاء﴾ وتَمتْ كَِلمةُ ربـك  ﴿) ١١٥آ  ٦س : (ومن سورة األنعام    
 ﴾ لِذين فَرقُوا ِديـنَهم   ٱِإن   ﴿) ١٥٩آ  ( مقطوعة، ليس في القرآن غيرها،       ﴾ ما تُوعدون آلتٍ  

 )٣٤آ  (اء  ـ بالي ﴾ ذيِند هٰ ـَوق ﴿) ٨٠آ  ( بالواو،   ﴾ لْعِشيوِة وٱ ِبالْغَٰد ﴿) ٥٢آ  (،  )٢(بغير ألف 
 ﴾ الَ أِجد مـا ُأوحـي     قُْل   ﴿) ١٤٥آ  (وما بالياء غير هذا،      بالياء،   ﴾ ولَقَد جاءك ِمن نَبِإي    ﴿

  .مقطوعة

) ١٥: آ(، وكتبوا   )٣( بغير ياء  ﴾ ِإن لَنَا الجراً   ﴿) ١١٣ آ   ٧س  : (األعرافومن سورة     
آ ( بالتـاء،    ﴾ للَِّهرحمتَ ٱ ِإن   ﴿) ٥٦آ  ( مقطوعة، وإن شَك فيه أبو بكر، وكتبوا         ﴾ بن أم ٱ ﴿

 ﴾ ما نُهوا عنْـه   فَلَما عتَوا عن     ﴿) ١٦٦آ  ( بالتاء،   )٤(﴾ لْحسنَىربك ٱ وتَمتْ كَِلمتْ    ﴿) ١٣٧
َأن علَى  ﴿) ١٠٥آ (، ﴾ َأن الَ يقُولُوا علَى اللَِّه ﴿) ١٦٩آ (مقطوعة، ليس في القرآن غيرها، 

لْخَلْـِق  وزادكُم ِفي ٱ   ﴿) ٦٩آ  ( بالياء والنون،    )٥(﴾ أِئنَّكُم لَتَْأتُون  ﴿) ٨١آ  ( بالنون،   ﴾ الَ َأقُولَ 
   بالصاد،﴾ بصطةً

 ــــــــــــــــ
  .» كلمت «وهي في مصاحفنا بالتاء : بالهاء) ١(
  .» فارقُوا « فقرأ الكوفيون » فرقوا «يعني : بغير ألف) ٢(
  .» أئن «ن ما عدا حفص يقرأون كان الكوفيو: بغير ياء) ٣(
  .» كلمة « في مصحفنا هي  ولكن٨٤كذلك قال الداني في المقنع ص :  كلمت)٤(
  .» إنكم « وفي مصاحفنا ٩٠كذلك هي في المقنع ص : ائنكم) ٥(
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 ﴾ يِبئسما خَلَفْتُموِن ﴿) ١٥٠آ ( بالياء، ليس في القرآن غيره، )١(﴾ لْمهتَِديوهو ٱ ﴿) ١٧٨آ (
  .موصولة

  . بالتاء﴾ فَقَد مضتْ سنَّتْ اْألوِلين ﴿) ٣٨ آ ٨س : (ومن سورة األنفال  

والَ  ﴿) ٤٧آ  ( مقطوعة،   ﴾ نَهبنْٰيمن َأسس   أم   ﴿) ١٠٩ آ   ٩س  : (ومن سورة التوبة    
  .  بيائين﴾ وآخَر شَيَئاً ﴿) ١٠٢آ ( باأللف )٢(﴾ َأوضعوا

ِمـن   ﴿) ١٥آ  ( بالتـاء،    ﴾ حقّتْ كَِلمتُ ربـك    ﴿) ٣٣ آ   ١٠س  : (ومن سورة يونس    
ِلتَلِْفتَنَا  ﴿) ٧٨آ (في القرآن غيره،  ليس ﴾ لْمْؤِمِنينِج ٱنُنْ ﴿) ١٠٣آ ( بالياء، ﴾ ِتلْقَاءي نَفَِسي
  . يعني مقطوعة)٣(﴾ عن ما وجدنَا

 بغير نون، ليس في القرآن      ﴾ مفَِإلَّم يستَِجيبوا لَكُ   ﴿) ١٤ آ   ١١س  : (ومن سورة هود    
آ ( بالتاء،   ﴾ تُهرحمتُ اللَِّه وبركَٰ   ﴿) ٧٣آ  ( بالنون،   ﴾ َأن الَ تَعبدوا ِإالَّ اللَّهِ     ﴿) ٢٦آ  (غيره،  
  . بالياء﴾ ِمنْه رحمةًني وآتَٰي ﴿) ٦٣آ ( بالياء، ﴾ ني رحمةً ِمن ِعنِْدِهوآتِٰ ﴿) ٢٨

 )٥١آ  (اء،  ـ بالت ﴾ لْجبابِت ٱ ـِفي ِغي  ﴿) ١٥،  ١٠ آ   ١٢س  : (يوسفورة  ـومن س   
آ ( بالتاء،   ﴾ لْعِزيِزوقَاَل ِنسوةٌ ِفي ٱلْمِدينَِة أمرَأتُ ٱ      ﴿ )٣٠آ  ( بالتاء،   ﴾ لْعِزيِزرَأتُ ٱ مقَالَِت ٱ  ﴿
) ١٠٠، ٤آ (األلف جميعـاً،   ب﴾ للَِّهٱللَِّه إنه الَ يايَئس ِمن روِح     الَ تَايَئسوا ِمن روِح ٱ     ﴿) ٨٧
  . بنون واحدة﴾ فَنُِجي من نَشَاء ﴿) ١١٠آ ( بالتاء، ﴾ يا َأبِت ﴿

 ــــــــــــــــ
  .»فهو «  ولعل الصواب كذلك في األصل: وهو) ١(
 ال  « إنهـا    ١٠٠ وقال الداني فـي المقنـع ص         »وضعوا   ال «راءة المشهورة   ـهي في الق  : ال أوضعوا ) ٢(

 وال أوضـعوا    وخط في المصحف  . ٩٥: ٢ وقال النسفي في تفسيره      « بعض المصاحف     في »أوضعوا  
  .تكتب ألفاً قبل الخط العربيبزيادة األلف ألن الفتحة كانت 

  . موصولة» عما « وفي مصحفنا هي ٢١وفي المقنع ص :  عن ما)٣(
  

١٢٠  



) ٤٠آ  ( باأللف،   ﴾ ذِّين آمنُوا ـلَأفَلَم يايَئس ٱ   ﴿) ٣١ آ   ٣١س  (: رعدـومن سورة ال    
﴿ نَّكا نُريم مقطوعة، ليس في القرآن غيره﴾ وإن .  

) ٢٨آ  (اء،  ـ بالت ﴾ وِإن تَعدوا ِنعمتَ اللَّهِ    ﴿ )٣٤ آ   ١٤س  : (مـرهيورة إب ـمن س و  
  . بالياء﴾ ينَا سبلَنَاوقَد هٰد ﴿) ١٢آ ( بالتاء، ﴾ بدلُوا ِنعمتَ اللَِّه ﴿

) ١٣آ ( باأللف، ﴾ اب اَأليكَِةـوِإن كان َأصح ﴿) ٧٨ آ ١٥س  (:رـومن سورة الحج  
﴿  قَدوِليننَتُ األِّو٤٤آ ( بالتاء، )١(﴾ خَلَتْ س (﴿ ومقْسم ءزبغير واو﴾ ج .  

آ ( عنـده،     بالهاء هكذا  ﴾ َأفَِبِنعِمةَ اللَِّه يجحدون   ﴿) ٧١ آ   ١٦س  : (ومن سورة النحل    
 ﴾ ِلكَي الَ  ﴿) ٧٠آ  ( بالتاء،   ﴾ روا ِنعمتَ اللَّهِ  شْكُوٱ ﴿) ١١٤آ   (﴾ للَِّهون ِنعمتَ ٱ  يعرفُ ﴿) ٨٣

  . موصول﴾  يعلَم)٢(يكْفُرون ِلكَيالَللَِّه ٱوِبِنعمِة  ﴿) ٧٢آ (مقطوعة، 

  . باأللف﴾ َأَألقْصا الِذي ﴿) ١ آ ١٧س : (ومن سورة بني إسرائيل  

 فـي  ﴾ ثَثَٰل ﴿) ١٠آ ( بالتاء، ﴾ ربكذكْر رحمِت  ﴿) ٢ آ  ١٩س  : (ومن سورة مريم    
ـ  ﴿) ٣١آ  (مقطوعـة،    ﴾ َأين ما كُنـتُ    ﴿) ٣١آ  (،  )٣(ا بالثاء ـجميع القرآن كله   يِني وَأوٰص

  . بالياء﴾ وِةِبالصٰل

ومـن   ﴿) ١٣٠آ  ( بغير ألف،    )٤(﴾ خْتَرتُكوَأنَا ٱ  ﴿) ١٣ آ   ٢٠س  : (طهومن سورة     
  . بغير ياء﴾ َأالَّ تَتَِّبِعِن ﴿) ٩٣آ (؛ )٥(﴾ تَِّبعوِنٱَف ﴿) ٩٠آ ( بالياء، ﴾ ليلَأنَِإي ٱ

  ــــــــــــــــ
  . وليست هذه الكلمة مذكورة في المقنع» سنة «: وهي في مصحفنا: سنت) ١(
) ٧٠آ  (عضهم  ل ب  بالتاء، وعلى قو   » وبنعمت اهللا هم يكفرون      «كذا في األصل ولعل الصواب      ): ٧٢آ  ) ( ٢(

  . مقطوعة» لكي ال «نها في القراءة المشهورة ِإف. لكيال يعلم موصول
  .١٩ كما قال الداني في المقنع ص » كلها بال ألف «لعل الصواب : كلها بالثاء) ٣(
  .» اخترناك «المراد به أن الكوفيين سوى عاصم قرأوا : اخترتك بغير ألف) ٤(
  . بالياء» فاتبعوني «ورة هي وفي القراءة المشه: فاتبعون) ٥(
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) ٤٨آ (ر ألف، ـ بغي﴾ ٍةـَم علَى قَريٰرـوح ﴿) ٩٥ آ ٢١س : (اءـومن سورة األنبي  
 بنون  ﴾ لْمْؤِمِنينٱِلك نُِجى   وكَٰذ ﴿) ٨٨آ  ( باأللف، ليس في القرآن غيره،       ﴾ وِضياء وِذكْراً  ﴿

وهم ِفي مـا     ﴿) ١٠٢آ  (،   على قراءة عاصم    بغير ياء  ﴾ نُج ﴿واحدة، وكان أبو عبيد يقول      
  . بغير نون)١(﴾ ه إالَّ َأنْتَ ِإٰلأالَّ ﴿) ٨٧آ ( يعني مقطوعة، ﴾ شْتَهتْٱ

يكَـادون   ﴿) ٧٢آ  ( بـالنون،    ﴾ َأن الَ تُشْـِرك    ﴿) ٢٦ آ   ٢٢س  : (ومن سورة الحج    
طُونس٤آ  ( بالسين،   ﴾ ي (﴿   َت نم ـَأنّهالَّهو ﴾)٥آ  (،  )٢ (﴿ ـِلكي  لَـمعـ  ﴾ الَ ي آ (ولة،  ـ موص

  . مقطوعة﴾ِ وَأن ما يدعون ِمن دوِنه ﴿) ٦٢

 بغيـر   ﴾ الذين هم ِفي صـالَِتهم خَاِشـعون       ﴿) ٢ آ   ٢٣س  : (ومن سورة المؤمنين    
 في اآلية   وكتبوا بإثبات الواو،    ﴾ والِذين هم على صلَواِتِهم    ﴿) ٩آ  (، وفي اآلية الثانية     )٣(واو

  . بالياء﴾ ينَالْحمد ِللَِّه الَِّذي نَجٰٱ ﴿) ٢٨آ ( بالواو واأللف، ﴾ لْملُؤاقَاَل ٱ ﴿) ٢٤آ  ()٤(األولى

كُلٌّ  ﴿ )٤١آ  ( بالتاء،   ﴾ للَِّهوٱلْخَاِمسةُ َأن لَعنَتَ ٱ    ﴿) ٧ آ   ٢٤س  : (سورة النور ومن    
الَتَهص ِلمع بال واو﴾ قَد .  

ألـف يعنـي فـي       بغير   ﴾ عتْواً كَِبيراً وعتَو   ﴿) ٢١ آ   ٢٥س  : (فرقانومن سورة ال    
  .األولى

) ١٧٦آ  ( مقطوعة،   ﴾ وِقيَل لَهم َأين ما كُنْتُم     ﴿) ٩٢ آ   ٢٦س  : (ومن سورة الشعراء    
  . بغير ألف﴾ َأصحاب لَْئتكَِة ﴿

 ــــــــــــــــ
 أنها بغير نون في بعـض       ١٠١ بالنون وفي المقنع ص      » إله    أن ال  «هي في القراءة المشهورة     :  أال إله  )١(

  .المصاحف
  .٦٩يعني باأللف، انظر المقنع ص : تواله) ٢(
  .» صلواتهم « ألنها في قراءة بعضهم » صالتهم «يعني : بغير واو) ٣(
  .» المأل « » ٣٣ آ « ألنها في ٢٤يعني آ : اآلية األولى) ٤(
  

١٢٢  



) ٣٨آ  (واو واأللف،   ـ بال ﴾ لْملَُؤا يا أيها ٱ   )١(قُْل ﴿) ٢٩ آ   ٢٧س  (: ومن سورة النمل    
 ﴾ َأِئنّا لَمخِْرجون  ﴿ )٦٧آ  ( بالياء،   ﴾ للَّهفَما آتيِن إ   ﴿) ٣٦آ  ( مثله،   ﴾ لْملَُؤا َأيكم ٱيا َأيها    ﴿

  .بغير ياء وبنونين ﴾ َأتُِمدونَِن ﴿) ٣٦آ (بالياء، 

 بالتاء؛  ﴾ لِيقُرتُ عيٍن   مرَأتُ ِفرعون   ٱوقَالَِت   ﴿) ٩ آ   ٢٨س  : (ومن سورة القصص    
  . بغير واو﴾ لْمُألَأيها ٱ يا ﴿) ٣٨آ ( بإثبات الياء، ﴾ لسِبيِليهِديِني سوٱء ٱَأن  ﴿) ٢٢آ (

) ٢٩آ (،  )٢(ياء بغير   ﴾ ِإنكم لتأتون الفَاِحشَة   ﴿) ٢٨ آ   ٢٩س  : (وفي سورة العنكبوت    
﴿  لَتَاَئنكُم اَلٱْأتُونجبِإثبات الياء﴾ لر .  

 مقطوعة بِإثبات   ﴾ َأيمانُكُملَكم ِمن ما ملَكَتْ     هْل   ﴿) ٢٨ آ   ٣٠س  : (سورة الروم ومن    
 ﴾ للَِّه التي فَطَـر   ٱِفطْرتَ   ﴿) ٣٠آ  ( بالتاء،   ﴾ اللَِّهفَانْظُر إلَى آثَاِر رحمِت      ﴿) ٥٠آ  (النون،  

  . مقطوعة﴾ ي ما رزقْنَاكمِف ﴿) ٢٨آ (بِإثبات التاء، 

 ﴾  اللَّهِ  ِبِنعمتِ لْبحِرر َأن الْفُلْك تَجِري ِفي ٱ     َألَم تَ  ﴿) ٣١ آ   ٣١س  : (ومن سورة لقمان    
  .يعني بالتاء

) ٥٠آ  ( مقطوعة،   ﴾ كَها ِلكَي الَ يكون   زوجنَا ﴿) ٣٧ آ   ٣٣س  : (ومن سورة األحزاب    
) ١٤آ ( مقطوع، ﴾ واـ ما ثُِقفُ)٤(َأين ﴿) ٦١آ (ول، ـ موص)٣(﴾ الـم ِلكَيَأيمانُكْملَكَتْ وما  ﴿
) ٦٧آ ( و ﴾ رسوالَـال ﴿) ٦٦آ ( و )٦(﴾ وناـالظن ﴿) ١٠آ (ات األلف، ـ بِإثب)٥(﴾ آلتَوها ﴿
  .﴾ السِبيال ﴿

 ــــــــــــــــ
  .ة المشهورة كما هي في القراء» قالت «كذا في األصل ولعل الصواب : قل) ١(
  .» أئنكم « فقرئ في بعض السبعة » أنكم «يعني في : بغير ياء) ٢(
  .» إيمانهم «كذلك في األصل وهي في القراءة المشهورة : إيمانكم) ٣(
  . موصولة» أينما «: وفي مصحفنا: اين ما) ٤(
  .» ألتوها «وقراءة أهل مكة وأهل المدينة : آلتوها) ٥(
  .في الثالثيعني باأللف : الظنونا )٦(
  

١٢٣  



  . بغير ألف﴾ لْغَيِبٱعِلِم  ﴿) ٣ آ ٣٤س : (وفي سورة سبأ  

آ ( بالتـاء    ﴾ للَِّهٱذُكروا ِنعمتَ   يا َأيها الناس ٱ    ﴿) ٣ آ   ٣٥س  : (ومن سورة المالئكة    
ن تَِجد ولَ ﴿) ٤٣آ ( بالتاء، )٢(﴾ لِذيِناللَِّه ِفي ٱسنّتَ  ﴿) ٤٣آ ( بغير ألف، )١(﴾ ولْؤلَؤ ﴿) ٣٣

  . بالتاء﴾ اهللاِلسنِّت 

الَ َأن   ﴿ )٦٠آ  (،  )٣( بـال يـاء    ﴾ وَأن اعبـدونِ   ﴿) ٦١ آ   ٣٦س  : (سومن سورة يۤ    
طَانوا الشيدببِإثبات النون﴾ تَع .  

َأِئنَّـا   ﴿) ٣٦آ  (مقطـوع،    ﴾ خَلَقْنَامن  أم   ﴿) ١١ آ   ٣٧س  : (ومن سورة الصافات    
) ٥٧آ  ( بالواو،   )٤(﴾  الْمِبين لْبلَُؤِإن هذَا لَهـو ٱ    ﴿) ١٠٦آ  (ون،  ـلياء والن  با ﴾ لَتَاِركُوا آِلهِتنَا 

  . بالتاء)٥(﴾ ِنعمتُ ربيولَوالَ  ﴿

 ﴾ لَْئيكَـةِ  ﴿) ١٣آ ( مقطوع، ﴾ والَتَ ِحين منَاٍص ﴿) ٣ آ   ٣٨س  : (ومن سورة ص    
 )٦(﴾ ِعنْدهم خَـزاِئن رحمـِت ربـك      َأم   ﴿ )٩آ  ( بالياء،   ﴾ لداِر ٱِذكْرى ﴿) ٤٦آ  (بغير ألف،   

  . بالواو﴾ هذَا عطَاُؤنَا ﴿) ٣٩آ ( بغير واو وبغير ألف، ﴾ ِمنْهملْمُأل ٱنْطَلَقَ ٱو ﴿) ٦آ (بالتاء، 

آ ( يعني بالهـاء،     ﴾ للَِّهٱ  الَ تَقْنَطُوا ِمن رحمةِ    ﴿) ٥٣ آ   ٣٩ص  : (ومن سورة الزمر    
  . بالياء﴾ هداينيللَّه ٱ َأن )٧(لَوالَ ﴿) ٥٧

  )٨٥آ ( مقطوع، ﴾ َأين ما كُنْتُم ﴿  )٧٣ آ ٤٠س : (ومن سورة المؤمن  
 ــــــــــــــــ

  . باأللف» لؤلؤا «وهي في مصحفنا : ولؤلؤ) ١(
  . كما هي في القراءة المشهورة» سنت األولين « المراد كذلك في األصل ولعل: سنت اهللا في الذين) ٢(
  .٤٨سقط من األصل، وفي مصحفنا هي بالياء كما ذكر الداني في المقنع ص ): بال ياء  ( )٣(
  .» البلؤا «وفي مصحفنا هي : البلوء) ٤(
  . بالهاء» نعمة «وهي في مصحفنا : نعمت) ٥(
  . بالهاء» رحمة «وفي المصاحف الحديثة هي : رحمت) ٦(
  .» لو أن «ة رهوكذلك في األصل وفي القراءة المش: لوال أن) ٧(
  

١٢٤  



 يوم  ﴿) ١٦آ  ( بالتاء   ﴾حقَّتْ كَِلمتُ ربك     ﴿ )٦آ  ( بالتاء، وكذلك    ﴾الِتي قَد خَلَتْ    للَِّه  ٱسنتَ   ﴿
   وناِرزب م٩آ  ( مقطوع،   ﴾ه (﴿   تَِقى ٱ نمَئاِتويلس ﴾)ى ٱ  ﴿) ١٨آ   ( بياء واحدة،  )١نَاِجِرلَدلْح 

  .بغير ياء يعني ﴾ تَِّبعوِنا قَوِم ٱي ﴿) ٣٨آ ( بالياء، ﴾
ـ     ﴿ )٤٠ آ   ٤١س  : (ورة حم السجدة  ـومن س    ـ  ﴾اً  ـَأم من يْأِتي آِمن آ (وعة،  ـ مقط

  . بتاء﴾ تَخْرج من ثَمراٍتوما  ﴿) ٤٧

 )٢٤آ (ر واو، ـيعني بغي ﴾عن كَِثيٍر ويعفُ  ﴿) ٣٤ آ ٤٢س : ( ورة عسقـومن س  
﴿   حميا ٱو اِطَلللَّهفَ ﴿) ٣٠آ  ( بغير واو،    ﴾ لْب      نفُوا ععيو ِديكُمتْ َأيبا كَسبـالواو   ﴾كَِثيٍر  ِبم 

  . بالياء، ليس في القرآن غيرها﴾ وراِءي ِحجابَأو ِمن  ﴿) ٥١آ (واأللف، 

ـ  ﴿) ٣٢ آ   ٤٣س  : (زخرفـورة ال ـومن س    ـَأه  ـ   م محر ونقِْسـمـي    ـكبتَ ر﴾ 
 ﴾كُـم   تَذْكُروا ِنعمـة رب   ثُم   ﴿) ١٣آ  ( بالتاء،   ﴾ معونخَير ِمما يج  ربك  حمتُ  ور ﴿اء،  ـبالت

ـ   لَِّذين  ٱلْمالَِئكَةَ  ٱوجعلُوا   ﴿) ١٩آ  ( بغير ألف،    )٢(﴾لساِحر  ٱأيه   ﴿) ٤٩آ  (بالهاء،   د هـم ِعٰب
  .  بغير ألف﴾لرحمِن ٱ

ِإن  ﴿) ٤٣آ ( يعني بواو وألف،   ﴾ما ِفيِه بلٌَؤا     ﴿) ٣٣ آ   ٤٤س  : (الدخانومن سورة     
  . بالتاء﴾ لزقُوِمشَجرتَ ٱ

  . بالتاء)٣(﴾تُدعى كُلُّ ُأمٍت  ﴿ )٢٨ آ ٤٥س : (ومن سورة الجاثية  

  . باأللف﴾سيماهم  ﴿) ٢٩ آ ٤٨س : (ومن سورة الفتح  

وجـاءتْ سـكْرةُ     ﴿) ١٩آ  (لف،   بـاأل  ﴾كَِة  ـاَألي ﴿) ١٤ آ   ٥٠س  : (ومن سورة ق    
  . يعني بهاء﴾لْموِت ٱ

 ــــــــــــــــ
  . كما هي في مصحفنا» تق «كذا في األصل ولعل الصواب : تقى) ١(
  .» أيها «يعني مكان : أيه) ٢(
  . بالهاء» أمة «في مصحفنا هي : أمت) ٣(
  

١٢٥  



  . بيائين﴾نَاها ِبَأييٍد لسماء بنَيٱو ﴿) ٤٧ آ ٥١س : (الذارياتومن سورة   

  . بالتاء﴾ربك ِبِنعمِت فَما َأنْتَ  ﴿) ٢٩ آ ٥٢س : (ومن سورة الطور  

ما كَذَب   ﴿) ١١آ  ( باأللف،   ﴾ فَما َأبقَى وثَموداً   ﴿) ٥١ آ   ٥٣س  : (ومن سورة النجم    
 يعني باليـاء،  ﴾الْكُبرى اِت ربِه لَقَد رَأى ِمن آي   ﴿) ١٨آ  ( واأللف،   )١( بالياء ﴾لْفَُؤاد ما رَأى    ٱ

) ٢٠آ  (موصول،  ) ٢(﴾فَأعِرض عمن    ﴿) ٢٩آ  (رفين،  ـالحره إال هذين    ـليس في القرآن غي   
  . بالتاء)٣(﴾ِزفَتُ آلٱَأِزفَِت  ﴿) ٥٧آ ( بالواو، ﴾وةَ الثَّاِلثَةَ ومنَٰ ﴿

يوم يـدع    ﴿) ٦آ  (اء،  ـغير ي  ب ﴾لنُّذُر  ٱتُغِْن  فَما   ﴿) ٥ آ   ٥٤س  : (ومن سورة القمر    
  . بغير ياء﴾ لداِعإلَى ٱ ﴿ ﴾) ٨آ ( بغير ياء، ﴾الداِع 

  .)٤( بغير ألف﴾لثَّقَالَِن ٱأيه  ﴿) ٣١ آ ٥٥س (: ومن سورة الرحمن تعالى  

) ٨٩آ  (ة،  ـ مقطوع ﴾ ونـا الَ تَعلَم  ـِفي م  ﴿) ٦١ آ   ٥٦س  : (واقعةـومن سورة ال    
  . بالتاء﴾ يموجنَّتُ نَِع ﴿

  . مقطوعة﴾َأين ما كُنْتُم  ﴿) ٤ آ ٥٧س : (ومن سورة الحديد  

  . بالتاء﴾الرسوِل ومعِصيِت  ﴿) ٨ آ ٥٨س : (ومن سورة المجادلة  

  بواوين ﴾والذَّيِن تَبوُؤ    ﴿) ٩ آ   ٥٩س  ( مقطوعة،   )٥(﴾ِلكَي ال    ﴿: ومن سورة الحشر    
  . مقطوعة﴾ون دولَةً كَي الَ يكُ ﴿) ٧آ (بغير ألف، 

  )١٢آ ( بواو، ﴾ِإنَّا برءاُؤا ِمنْكم  ﴿) ٤ آ ٦٠س : (ومن سورة الممتحنة  
 ــــــــــــــــ

  .» رأى «يعني : بالياء) ١(
  . مقطوعة» عن من «وهي في مصحفنا : عمن) ٢(
  . بالهاء» اآلزفة « الحديثة في المصاحفوهي : اآلزفت) ٣(
  .» أيها « مكان »ايه  «يعني : بغير ألف) ٤(
  .» لكيال « دون » لكي ال «) ٢٣ آ ٥٧س (لكى ال ـ ال أجد محله في سورة الحشر ويجوز أن المراد ) ٥(
  

١٢٦  



﴿  شِْركْنالَ ي لَى َأنان  ﴿ باثبات النون يعني في ﴾ع﴾:  
  . بالياء)١(﴾وهو يدعى  ﴿) ٧ آ ٦١س : (ومن سورة الصف  

  . مقطوع﴾ناكم وَأنِْفقُوا ِمن ما رزقْ ﴿) ١٠ آ ٦٣س (: ومن سورة المنافقين  

 ﴾مـرَأتَ لـوٍط     ٱو ﴿ بالتاء،   ﴾مرَأتَ نُوٍح   ٱ ﴿) ١٠ آ   ٦٦س  (: ومن سورة التحريم    
  . بالتاء﴾مرَأتَ ِفرعون ٱ ﴿) ١١آ (بالتاء، 

يدخُلَنَّها أن الَ    ﴿) ٢٤آ  ( بيائين،   ﴾لمفْتُون  ٱييكم  ِباَ ﴿) ٦ آ   ٦٨س  : (ومن سورة نون    
  . باثبات النون﴾لْيوم ٱ

  . باأللف﴾لْماء ٱطَغَا  ﴿) ١١ آ ٦٩س : (ومن سورة الحاقة  

  . باأللف﴾علَى صالَِتِهم  ﴿) ٣٤ آ ٧٠س (: ومن سورة سأل سائل  

  . بنونين﴾ظَننَّا  ﴿ )٥ آ ٧٢س : (ومن سورة الجن  

  . مقطوع)٢(﴾ نَجمع َأن لَن ﴿) ٣ آ ٧٥س : (ومن سورة القيامة  

 ﴾سالَِسـالَ    ﴿،  )٤آ  (،   بـألفين  ﴾قَـواِريرا    ﴿ )١٥ آ   ٧٦س  : (ومن سورة هل أتى     
  .باأللف

  . بالياء﴾ اآليةَ الْكُبرىفََأراه  ﴿) ٢٠ آ ٧٩س : (ومن سورة النازعات  

 )٣(﴾يـون   ما ِعلِّ  وما َأدراك  لَِفي علِّين    ﴿) ١٩،  ١٨ آ   ٨٣س  : (ومن سورة المطففين    
  بياء واحدة

  . بغير نون)٤(﴾ألَّن يحور  ﴿) ١٤ آ ٨٤س : (ومن سورة ِإذا السماء انشقت  
 ــــــــــــــــ

 في هذه اآلية، انظر » ال يهدي    «فيها فيجوز أن المراد     هي القراءة المشهورة وال أجد اختالفاً       : هو يدعى ) ١(
  .صلالمقنع في باب ما رسم بإثبات الياء على األ

  . موصولة» ألن «وهي في مصحفنا : أن لن) ٢(
  . بيائين» عليين «ولكن في المصاحف الحديثة هي : علين) ٣(
  . مقطوعة» أن لن «وهي في مصحفنا : ألن) ٤(
  

١٢٧  



  . بالهاء﴾للَِّه ٱنَاقَةَ  ﴿) ١٣ آ ٩١س : (الشمس وضحاهاومن سورة   

  . بغير ياء وألف﴾ِفِهم ِإٰل ﴿) ٢ آ ١٠٦س : (ومن سورة أليلَف  

  . بغير الواو﴾صالَِتِهم عن  ﴿) ٥ آ ١٠٧س : (ومن سورة أرأيت  

حِقيقٌ علَى  ﴿). ١٠٥ آ ٧س ( عشرة مواضع في القرآن بالنون، في األعراف ]ان ال[  
  َلـالَ َأقُ َأن١٦٩آ (، و ﴾ و (﴿  لَى َأنقُولُوا عـقَّ  ِإالَّ للَِّه ٱالَ يوفـي التوبـة   ﴾الْح ،) آ ٩س 
١١٨ (﴿   ٱ   َأن لِْجَأ ِمنوفي هود    ﴾ للَِّهالَ م )  ٢٦ آ   ١١س( ﴿   وا ِإالَ إ   َأندبللَِّهالَ تَع ﴾)   ١٤آ( 
﴿ و        ْل أنْتُمفَه وِإالّ ه الَ ِإلَه َأنونِلمسوفي   ﴾ م ،  الَ تُشْـِرك بـي       ﴿) ٢٦ آ   ٢٢س  (الحج َأن

) ٦٠ آ   ٣٦س  (س  وفي يۤ ،  ﴾للَِّه  ٱالَ تَعلُوا علَى    وَأن   ﴿) ١٩ آ   ٤٤س  (دخان  ـ وفي ال  ﴾شَيئاً  
﴿  وا َأندٱالَ تَعب طَان١٢ آ ٦٠س ( وفي الممتحنة ﴾لشَّي (﴿  لَى َأنع شِْركْنوفي سورة ﴾الَ ي 

  .﴾لْيوم ٱَأن الَ يدخُلنَّها  ﴿) ٢٤ آ ٦٨س ( نون 

  

  ما كتب في المصاحف على غير الخط
 من خطوط المصاحف كتبت على ولم يذكر محمد بن عيسى حروفاً  : قال ابن أبي داود     

في سورة البقرة وه ـ وكتب﴾ه ي ميم  ﴿وه في القرآن كله ـ كتب﴾إبراهيم  ﴿غير الخط، منها   
 موصولة بغير ألف، وكتبوا ﴾لَِئن نْجيتَنَا  ﴿) ٢٢ آ ١٠س ( ليس فيها ياء، وكتبوا    ﴾ إبرهم ﴿

) ٨٧ آ ١١س (وا في المصاحف ـاء، وكتبـ بالي)١(﴾ واِقي ِمن ﴿) ٢١ آ ٤٠س (في المؤمن   
ـ      وقد كتبوها أيضاً     ﴾نَشَاء   ﴿ مكان   ﴾ُؤا  نَشَٰ ﴿  آ  ١٧س  (وا  ـفي بعض السور باأللف، وكتب
 بـواو واحـدة وبـألف       ﴾برءاُؤا ِمنْكُم    ﴿) ٤ آ   ٦٠س  ( بواو واحدة، وكتبوا     ﴾ِليسُؤا   ﴿) ٧

س ( بواو واحدة وبألف واحدة، وكتبوا       ﴾باءو   ﴿ )١١٢ آ   ٣، س   ٦١ آ   ٢س  (واحدة، وكتبوا   
 ﴾جـاءو   ﴿)  وغيره  ١٨٤ آ   ٣س  ( بواو واحدة، وكتبوا     ﴾باءو   ﴿) ١١٢ آ   ٣، س   ٦١ آ   ٢

  ١٦٦ آ ٢س ( بواو واحدة، وكتبوا ﴾الْموءدةُ  ﴿) ٨ آ ٨١س (بواو واحدة، وكتبوا 
 ــــــــــــــــ

  .ال ياء ب» واق «وهي في المصاحف الحديثة : واقي) ١(
  

١٢٨  



 )٢(﴾العلَمـؤا   ﴿) ٢٨ آ ٣٥س (وكتبـوا   بغير ألف في آخرها،     )١(﴾ورَأو الْعذَاب    ﴿ )وغيره
قال أبو حاتم   .  بألف بغير واو   ﴾ُأقِّتَتْ  وِإذَا الرسُل    ﴿) ١١ آ   ٧٧س  (وبعد األلف واو، وكتبوا     

 ﴾ُؤا بـرءٰ  ﴿ ومثل » العلماء «مثل قد كتب في القرآن حروف على غير الهجاء     : السجستاني
قال أبو حاتم ومما يكتب في المصحف علـى         . البروا البراع ألن نظير العلماء العلماع ونظير      

ـ  ﴿) ٨٧ آ   ١١س  ( كتب بعضها بالواو، وفي هود       ﴾نشا   ﴿غير القياس في الهجاء       ﴾ُؤا  نَٰش
يهجا الرجل في الشعر فهو بال       في الخط هو الهجاه بالهاء والهجا من أن          الهجاه: قال أبو بكر  [

  .]هاء

حدثنا عبد العزيز بن المختار، عـن       : حدثنا يحيى بن حماد قال    : وقال يحيى بن حكيم     
زياد في المصحف ألفـي     عبد اهللا بن فيروز، قال حدثني يزيد الفارسي، قال زاد عبيد اهللا بن              

؟ قالوا ولى ذاك لـه      هللاحرف، فلما قدم الحجاج بن يوسف بلغه ذلك فقال من ولى ذلك لعبيد ا             
يزيد الفارسي، فأرسل إلي فانطلقت إليه وأنا ال أشك أن سيقتلني، فلما دخلت عليه قال ما بال                 
ابن زياد زاد في المصحف ألفي حرف؟ قال قلت أصلح اهللا األمير أنه وِلد ِبكَـالّء البصـرة                  

 المصحف كان مكانـه     عني، قال صدقت فخال عني، وكان الذي زاد عبيد اهللا في          فتوالت تلك   
 قـاف   » قالوا   « كاف نون واو فجعلها عبيد اهللا        » كانوا   « قاف الم و   » قالوا   «في المصحف   

  . كاف ألف نون واو ألف» كانوا «ألف الم واو ألف وجعل 
 ــــــــــــــــ

  .» رأوا «وهي في المصاحف الحديثة : رأوا) ١(
  .» علمؤا «) ١٩٧ آ ٢٦س (وكذلك : العلمؤا) ٢(
  

١٢٩  



  ابـب

  ما غير الحجاج في مصحف عثمان
  

كان في كتاب أبي حدثنا رجل فسألت أبي من هو؟ فقال حدثنا عباد بـن            : قال أبو بكر    
ير في مصحف عثمان أحد عشـر       صهيب، عن عوف بن أبي جميلة أن الحجاج بن يوسف غ          

 ﴾يتَسـنَّه    لَـم    ﴿ فغيرهـا    ﴾نْظُر  ٱلَم يتَسن و   ﴿) ٢٥٩ آ   ٢س  (حرفاً، قال كانت في البقرة      
، ﴾رعةً وِمنْهاجـاً    ِش ﴿ فغيره   ﴾ شَِريعةً وِمنْهاجاً  ﴿) ٤٨آ  ٥س  (بالهاء، وكانت في المائدة     

وكانـت فـي    ،  ﴾يسيركُم   ﴿ فغيره   ﴾ لَِّذي ينَشِّركُم هو ٱ  ﴿) ٢٢ آ   ١٠س  (وكانت في يونس    
كانـت فـي    ، و ﴾ َأنَا ُأنِْبئكُم ِبتَْأِويِلِه     ﴿ فغيرها   ﴾ِويِلِه  ِبتَْأآِتيكُم  َأنَا   ﴿) ٤٥ آ   ١٢س  (يوسف  

 اهللا « هللا هللا ثالثتُهن فجعل األخريين ﴾ون ِللَّـِه  ـسيقُولُ ﴿) ٨٩ ـ  ٨٥ آ ٢٣س ( ؤمنينـالم
وفي قصـة    ﴾لْمخِْرِجين  ٱِمن   ﴿) ١١٦ آ   ٢٦س  (نوح   ، وكان في الشعراء في قصة     )١(»اهللا  

ِمن  ﴿  وقصة لوط  ﴾لْمرجوِمين  ٱِمن   ﴿ فغير قصة نوح     ﴾لْمرجوِمين  ٱن  ِم ﴿) ١٦٧آ  (لوط  
ا ـ فغيره ﴾قَسمنَا بينَهم معاِئشَهم    نَحن   ﴿) ٣٢ آ   ٤٣س  ( وكانت في الزخرف     ﴾َ  لْمخِْرِجينٱ
﴿  مِعيشَتَه١٥ آ ٤٧س (، وكانت في الذين كفروا ﴾م (﴿  ِسٍن ِمنِر ياٍء غَيغيرها  ف﴾م﴿  ِمن

واتّقُوا لَهم َأجـر    ِذين آمنُوا ِمنْكُم    ـفَالَّ ﴿) ٧ آ   ٥٧س  (، وكانت في الحديد     ﴾ماٍء غَيِر آِسن    
وما هو   ﴿) ٢٤ آ   ٨١س  (وكانت في إذا الشمس كورت      ،  ﴾وَأنْفَقُوا  ِمنْكُم   ﴿ فغيرها   ﴾كَِبير  

  .﴾ِبضِنيٍن  ﴿ فغيرها ﴾علَى الْغَيِب ِبظَِنيٍن 
 ــــــــــــــــ

  .» هللا هللا «ولكنها في المصاحف الحديثة : اهللا اهللا) ١(
  

١٣٠  



  اب ـب

  تجزئة المصاحف
  

بن آدم المروزي، حدثنا بشر بن السري، حدثنا محمد بن          حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمود        
ـ      : المسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عثمان بن عبد اهللا بن أوس، عن المغيرة بن شـعبة ق

إنه قد فاتني الليلة جزئي مـن       : وهو بين مكة والمدينة فقال     رجل على رسول اهللا     استأذن  
  .القرآن فِإني ال أؤثر عليه شيئاً

يحيـى بـن    أخبرنا  : حدثنا عبد اهللا، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا ابن أبي مريم قال             
 كم تقرأ القرآن؟ فقلـت مـا        في: سألني نافع بن جبير فقال    : حدثني ابن الهاد قال   : أيوب، قال 

كان يقول قرأت جزء من القرآن، قال        ال تقل ما أحزبه فِإن رسول اهللا        : أحزبه، فقال نافع  
  .حسبت أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة

حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا همام،                 
لشَّيطَاِن كَـان   ٱِإن كَيد    ﴿) ٧٦ آ   ٤س  (السبع األول في النساء     قتادة قال اسباع القرآن،     حدثنا  
، والثالث  ﴾لَِّذين كَفَروا إلى جهنَّم يحشَرون      ٱو ﴿) ٣٦ آ   ٨س  (، والثاني في األنفال     ﴾ ضِعيفاً

اتمة المـؤمنين    والرابع خ  ﴾لرِحيم  ٱلْغَفُور  ٱ ِعباِدي َأنِّي َأنَا     نَبْئ ﴿) ٤٩ آ   ١٥س  (في الحجر   
  آ٤٩س ( خاتمة الحجرات، ، والسادس)٥٤ آ ٣٤س (، والخامس خاتمة سبأ )١١٨ آ ٢٣س (

  .، والسابع ما بقي من القرآن)١٨

حدثنا سعيد بن أبـي     حدثنا عبد اهللا، حدثنا هارون بن سليمان، حدثنا عبد اهللا بن بكر،               
  )٧٦ آ ٤س ( القرآن، فأما أول سبع عروبة أن قتادة قال سبع

  
١٣١  



﴿    اءِليٱفَقَاِتلُوا َأو    دكَي طًَاِن ِإنِعيفاً    ٱلشَّيض طَاِن كَانآ  ٨س  (، والسبع الثاني في األنفال      ﴾لشَّي 
٧٤ (﴿ وا    ٱورنَصا ووآو النحل  والثالث في ﴾لَِّذين) ٱ ﴿) ٤١ آ ١٦سوا ِفي اللَِّه وراجه لَِّذين
  ِد  ِمنعوا لَ  با ظُِلممنَةً   نُبسا حنْيفي الد مءنّهاآلية، والرابع في أربع آيات يعنـي        إلى آخر    ﴾ و

تَمنَّى َألْقَى وما َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل والَ نَِبي ِإالَّ ِإذَا  ﴿) ٥٢ آ ٢٢س (من الحج، أولهن 
طَانِقيٍم ﴿ ) آ٥٥( إلى ﴾ الشَّيٍم عوي ذَابهارون آخر الحديث، وسقط على﴾ ع .  

حدثنا عبد اهللا بن بكـر  :  بن سليمان ويحيى بن حكيم قاال حدثنا عبد اهللا، حدثنا هارون      
: وقال يحيى [عن مطهر بن خالد الربعي عن سالم        السهمي، حدثنا عمرو بن منخل السدوسي،       

 راشد أبو ليس هو سالم وال سالم إنما هو: قال أبو بكر بن أبي داود  [ أبي محمد الحماني     ]سالم
قال جمع الحجاج بن يوسف الحفاظ والقراء، قال فكنت فيهم، فقال أخبرونـي     ،  ]محمد الحماني 

كله كم هو من حرف؟ قال فجعلنا نحسب حتى أجمعوا أن القرآن كله ثالثمائة ألف               عن القرآن   
فأخبروني إلى أي حـرف ينتهـي       : قال. حرف وأربعين ألف وسبعمائة ونيف وأربعين حرفاً      

 في الفاء،   ﴾ ولْيتَلطّفْ ﴿) ١٩ آ   ١٨س  (قرآن، فحسبوا فأجمعوا أنه ينتهي في الكهف        نصف ال 
أول سبع في   فِإذا  :  قال ]على عدد الحروف  قال يحيى   [قال فأخبروني بأسباعه على الحروف،      

فـي   في الدال، والسبع الثـاني       ﴾ من آمن ِبِه وِمنْهم من صد     فَِمنْهم   ﴿) ٥٥ آ   ٤س  (النساء  
 آ ١٣س ( في التاء، والسبع الثالث في الرعـد  )١(﴾ حِبطَتُْأولَِئك  ﴿) ١٤٧ آ  ٧س  (األعراف  

٣٥ (﴿  اِئما دفي األلف آخر أكلها، والسبع الرابع في الحج     ﴾ ُأكُلُه ) ٍة  ﴿) ٣٤ آ ٢٢سِلكُلِّ ُأم
ِلمـْؤِمٍن  كَان  وما   ﴿ )٣٦ آ   ٣٣س  ( في األلف، والسبع الخامس في األحزاب        ﴾ جعلْنَا منْسكاً 
 ﴾ ِباللَِّه ظَن السوِءالظَّانِّين  ﴿) ٦ آ ٤٨س ( في الهاء، والسبع السادس في الفتح ﴾ والَ مْؤِمنٍَة

  قال فأخبروني. في الواو، والسابع ما بقي من القرآن
 ــــــــــــــــ

  .» اآلخرة حبطت «كذلك في األصل وهي في مصحفنا : ولئكأ) ١(
  

١٣٢  



، والثلث الثاني رأس إحدى     )١٠٠ آ   ٩س  (بأثالثه، قالوا الثلث األول رأس مائة آية من براءة          
  .والثلث الثالث ما بقي من القرآن، )١٠١ آ ٢٦س (ومائة من طسم الشعراء 

 علـوان عـن    بنقال يحيى توبة[قال عمرو، وحدثني يزيد بن علوان عن المجاشعي      
ذا عن أرباعه، فـإِ   وسألنا  : ناس عن أبي محمد الحماني قال     ، قال وكان من قراء ال     ]المجاشعي

 آ  ١٨س   (﴾ وليتَلَطّفْ ﴿، والربع الثاني الكهف     )١٦٥ آ   ٦س  (األنعام  أول ربع خاتمة سورة     
قـال وقـال    . ، والرابع ما بقي من القـرآن      )٧٥ آ   ٣٩س   (، والربع الثالث خاتمة الزمر    )١٩

مناه في أربعة أشهر وكان الحجاج يقرأه في كل         مطهر بن خالد عن أبي محمد الحماني قال عل        
حدثنا هذا الحديث هارون بن سليمان، حدثنا عبد اهللا بن زكرياء قال            : قال ابن أبي داود   [. ليلة

سماعي هذا من يحيى فأما     أبو بكر وهو في كتابي عن يحيى بن حكيم عن عبد اهللا وأشك في               
  .]من هارون فال أشك فيه

 محمد بن عامر بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفيض بن موسـى،             عبد اهللا، حدثنا  حدثنا    
نصف القرآن خاتمة :  وعاصم الجحدري أنهما قاالحدثنا عبد الواحد العطار، عن هالل الوراق

 ٩س (، وثلث القرآن خاتمة براءة ﴾ قُْل َأعوذُ ِبرب النّاسِ   ﴿وخاتمة  ) ١١٠ آ   ١٨س  (الكهف  
وربع القرآن خاتمـة األنعـام   . ، وآخر القرآن )٨٨  آ ٢٨س  (وخاتمة طسم القصص    ) ١٢٩آ  
ـ    )١١٠ آ   ١٨س  (، وخاتمة الكهف    )١٦٥آ   ٦س  ( وآخـر  ،  )٨٣ آ   ٣٦س  (س  ، وخاتمـة ۤي

  .القرآن

حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن عامر بن ِإبراهيم، عن أبيه، عن الفيض بن موسـى،                  
وخُمـس القـرآن    : ا قاال حدثنا عبد الواحد العطار، عن هالل الوراق وعاصم الجحدري أنهم         

 آ  ٢٥س  (الفرقـان   ، وخاتمة   )١١١ آ   ١٢س  (، وخاتمة يوسف    )١٢٠ آ   ٥س  (خاتمة المائدة   
  م، وخاتمة ۤح)٧٧

  
١٣٣  



، وخاتمـة  )١٧٦ آ ٤س (، وآخر القرآن، وسدس القرآن خاتمة النساء )٥٤ آ ٤١س (السجدة  
 آ  ٢٨س  (لقصـص   ، وخاتمة طسم ا   )١١٠ آ   ١٨س   (، وخاتمة الكهف  )١٢٩ آ   ٩س  (براءة  
 ﴾ يصدون عنْك صـدوداً    ﴿وسبع القرآن   . وآخر القرآن ) ٥٩ آ   ٤٤س  (وخاتمة الدخان   ) ٨٨

 إنا الَ نُضيع َأجر الْمصِلِحين ﴿) ١٧٠ آ ٧س (، وفي سورة األعراف )٦١ آ ٤س (في النساء  
 آ  ٢٣س  (ين  ـ وفي المؤمن  ،﴾ رونـلَعلَّهم يتَذَكَّ  ﴿) ٢٥ آ   ١٤س  (ورة إبراهيم   ـ، وفي س  ﴾
٥٥ (﴿       ِنينال وبم ِبِه ِمن مها نُِمدَأنَّم ونبسحوفي سبأ    ﴾ َأي ،)  ِإالّ    فَا ﴿) ٢٠ آ   ٣٤س ـوهعتَب

  ْؤِمِنينالْم وثُمن القرآن البقرة وآل    . وآخر القرآن ،  )٢٩ آ   ٤٨س  (، وخاتمة الفتح    ﴾ فَِريقاً ِمن
، )١٨س  (وخاتمة الكهـف    ،  )١١س  (، وخاتمة هود    )٦س  (وخاتمة األنعام   ،  )٣س  (عمران  

، وآخـر   )٥١س  (، وخاتمـة والـذاريات      )٣٦س  (س  ، وخاتمة يۤ  )٢٦س  (وخاتمة الشعراء   
، وخاتمة  )١٠٠ آ   ٣س  (القرآن البقرة ومائة من آل عمران       وعشر  . التسعولم يحفظ   القرآن،  
، )١٨س  (وخاتمة الكهف    ،)١٢س  (، وخاتمة يوسف    )٨س  (، وخاتمة األنفال    )٥س  (المائدة  

، وخاتمة  )٤١س  (م السجدة   ، وخاتمة حۤ  )٣٣س  (وخاتمة األحزاب   ،  )٢٥س  (وخاتمة الفرقان   
وفي قولهم كله ستة آالف آية ومائتان وأربع آيات وهو مائة           . ، وآخر القرآن  )٥٦س  (الواقعة  

  .وأربع عشرة سورة مع فاتحة الكتاب

أسباع القرآن السـبع    : دثنا يحيى بن آدم قال    حدثنا عبد اهللا، حدثنا شعيب بن أيوب، ح         
والسبع الثاني خمسمائة وتسعون آيـة، والسـبع الثالـث          . األول خمسمائة وسبع وأربعين آية    

 وواحد وخمسون آية، والسبع الرابع تسعمائة وثالث وخمسون آية، والسبع الخامس            ستمائة آية 
آية وست وثمانون آية، والسبع اآلخر     والسبع السادس تسعمائة    ثمانمائة آية وثمان وستون آية،      

ألف آية وستمائة وأربع وعشرون آية، فجميع آي القرآن ستة آالف ومائتا آية وتسع وعشرون 
  وجميع حروف القرآن ثالثمائة. آية في الجملة، نقصان ثالثون آية خطأ في الحساب
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  .ألف حرف واحد وعشرون ألف حرف ومائتا حرف وخمسون حرفاً

 )١(حمزة الزيـات مـن كتابـه      حدثنيه يزيد بن أسحم قال أعطانيه       : يى بن آدم  قال يح   
حرف واثنان وتسعون فيصير كل سبع من أسباع القرآن خمسة وأربعون ألف حرف وثمانمائة 

 )٢(القائل حدثنيه يزيد بن اسحم عن يحيى      : قال أبو بكر بن أبي داود     [. حرفاً، يبقى ستة أحرف   
، ﴾ يصدون عنْك صـدوداً    ﴿) ٦١ آ   ٤س  (لسبع األول في النساء     وأسباع القرآن، ا  ،  ]بن آدم 

والسبع الثالـث فـي   ، ﴾ الَ نِضيع َأجر الْمصِلِحين ِإنَّا   ﴿) ١٧٠ آ   ٧س  (والثاني في األعراف    
ه ـ قول إلى﴾ كَشَجرٍة طَيبٍة َأصلُها ثَاِبتٌ وفَرعها ِفي السماِء ﴿) ٢٥ آ ١٤س (ه ـ قولإبراهيم

﴿   ملَّهلَعونتَذًكَّر٥٥ آ   ٢٣س  (والرابع في المؤمنين قوله     ،  ﴾ ي (﴿     ِنيناٍل وبم ِبِه ِمن مهنُِمد 
والسادس خاتمـة   ،  ﴾ فَاتّبعوه إالّ فَِريقاً ِمن الْمْؤِمِنين     ﴿) ٢٠ آ   ٣٤س  ( في سبأ    ، والخامس ﴾

  .، والسابع بقية القرآن)٢٩ آ ٤٨س (الفتح 

  

  الجزء الثالث من كتاب المصاحفآخر 

  
 ــــــــــــــــ

  . طبعة ليبسيك٣٧انظر كتاب الفهرست ص : كتابه) ١(
  .لعل الصواب بحذف عن: اسحم عن يحيى) ٢(
  

١٣٥  



]Blank Page[  



  

  
  

  الجزء الرابع
  

  

  من

  اب المصاحفـكت
  

  تأليف

  أبي بكر عبد اهللا بن أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني األزدي

  رحمه اهللا
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  يمـن الرحـم اهللا الرحمـبس
  دهـت على اهللا وحـتوكل

  

أخبرنا : أخبرنا القاضي أبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف األرموي قراءة عليه قال            
 عثمان بـن    أخبرنا أبو عمرو  : الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة المعدل قال          

أخبرنا أبو بكر عبد اهللا بن أبي داود سليمان بـن األشـعث   : بابن األدمي قال  محمد المعروف   
سفيان، حدثنا عبد اهللا بن الزبير الحميدي، حـدثنا أبـو           السجستاني األزدي، حدثنا يعقوب بن      

قال ابن أبي   [الوليد عبد الملك بن عبد اهللا بن مسعود، عن إسماعيل بن عبد اهللا بن قسطنطين،                
 أنه حسب حروف القرآن فوجد النصف األول مـن          ]لقراء عن حميد األعرج   وهو أحد ا  : داود

ِبعـك   هْل ٱتّ  ﴿) ٦٧ آ   ١٨س  (القرآن ينتهي إلى خمس وستين آية من سورة الكهف عند قوله            
الث ، وهو الربع الثاني والسدس الث     ﴾َ   قَاَل ِإنَّك لَن تَستَِطيع    رشْداً ِمما علَّمتَ    )١(علَى َأن تُعلّمِني  

 من النصف اآلخـر إلـى أن يـتم    ﴾ صبراًمِعي  ﴿والثمن الرابع والعشر الخامس، وصارت      
) ٩٠ آ   ٩س  (وله  ـالقرآن، والثلث األول ينتهي إلى بعض إحدى وتسعين آية من براءة عند ق            

 )٢( وهو السدس الثاني والسـبع     ﴾ سيصيب ﴿ إلى الباء من     ﴾ للَّه ورسولَه سيِصيب  ذَبوا ٱ كَ ﴿
   من الثلث الثاني، والثلث األوسط ينتهي إلى بعض﴾ سيصيب ﴿الثالث، وصارت الباء من 
 ــــــــــــــــ

  .٣٣ بال ياء كما قال الداني في المقنع ص » تعلمن «هي في مصحفنا : تعلمني) ١(
  .٢٣ و١٨ سطر ١٢٦ وص ١٧ وكذلك أيضاً في سطر » التسع «كذا في األصل والصواب، : السبع) ٢(
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، ﴾ ِإالَّ ِبالَِّتي ِهي َأحسن إالّ     ﴿) ٤٦ آ   ٢٩س  (ست وأربعين آية في سورة العنكبوت عند قوله         
 من الثلث اآلخـر، والثلـث       ﴾ الذين ظلموا  ﴿وهو السدس الرابع والسبع السادس، وصارت       

  .اآلخر ينتهي إلى أن يختم القرآن

وِذكْـرى   ﴿) ٢ آ   ٧س  (إلـى   والرابع األول ينتهي إلى أول آية من سورة األعراف            
ْؤِمِنينواٱ ﴿ وهو الثمن الثاني، وصارت      ﴾ ِللْممن الربع الثاني، والربع الثاني ينتهـي        ﴾ تِبع 

 حيث انتهى النصف، والربع الثالث إلى بعض مائة         ﴾ تَستَِطيعِإنَّك لَن    ﴿) ٦٧ آ   ١٨س  (إلى  
 وهـو  ﴾ فَآمنُوا فَمتَّعنَـاهم  ﴿) ١٤٨ آ ٣٧س ( عند   وثمانية وأربعين آية من سورة الصافات     

  . من الربع اآلخر، والربع اآلخر إلى أن يختم﴾ إلَى حيٍن ﴿الثمن السادس، وصارت 

 ٥س  (عند قوله    وثمانين آية من سورة المائدة       والخمس األول ينتهي إلى بعض اثنتين       
 ﴾ خَاِلدونلْعذَاِب هم   وِفي ٱ  ﴿  وهو العشر الثاني، وصارت    ﴾ للَّه علَيِهم سٍخطَ ٱ َأن   ﴿) ٨٠آ  

من الخمس الثاني، والخمس الثاني ينتهي إلى بعض ست وأربعين آية من سورة يوسف عنـد                
 ﴾ لَعلَّهـم  ﴿ وهو العشر الرابع، وصارت      ﴾ َأرِجع ِإلَى النَّاسِ   ﴿) ٤٦ آ   ١٢س  (قوله تعالى   

وعشرين آية من سورة الفرقـان      من الخمس الثالث، والخمس الثالث ينتهي إلى بعض إحدى          
 ﴾ ستَكْبروالَقِد ٱ ﴿ وهو العشر السادس، وصارت ﴾ َأو نَرى ربنَا ﴿) ٢١ آ ٢٥س (عند قوله 

من الخمس الرابع، والخمس الرابع ينتهي إلى بعض خمس وأربعين آية من سورة حم السجدة               
و العشر الثامن، وصارت    ـ ه ﴾ ومن من عِمَل صاِلحًأ فَِلنَفِْسهِ    ﴿) ٤٦ آ   ٤١س  (وله  ـعند ق 

﴿  اءاَأسهليمن الخمس اآلخر، والخمس اآلخر ينتهي إلى أن يختم القرآن﴾ فَع .  

س (والسدس األول ينتهي إلى بعض إحدى وأربعين ومائة من سورة النساء عند قوله                
ي، والسدس الثـاني     من السدس الثان   ﴾ كَسالَى ﴿ وصارت   ﴾ إلَى الصالَِة قَاموا   ﴿) ١٤٢ آ   ٤

  ٩س (ينتهي إلى إحدى وتسعين آية من سورة براءة في 
  

١٤٠  



اء من  ـارت الب ـ الثالث، فص  )١(والسبعو الثلث األول    ـاء، وه ـ إلى الب  ﴾ سيِصيب ﴿) ٩٠آ  
﴿ ِصيبيمن السدس الثالث، والسدس الثالث ينتهي إلى بعض خمٍس وستين آية من سورة ﴾ س 

 وهو األول يعني النصـف األول والربـع         ﴾ تَستَِطيعلَن  ِإنَّك   ﴿) ٦٧ آ   ١٨س  (الكهف عند   
 من السدس الرابع، والسـدس      ﴾ مِعي صبراً  ﴿الثاني والثمن الرابع والعشر الخامس وصارت       

) ٤٦ آ   ٢٩س  (وله  ـة من سورة العنكبوت عند ق     ـرابع ينتهي إلى بعض ست وأربعين آي      ـال
 مـن السـدس     ﴾ لَِّذين ظَلَمـوا  ٱ ﴿ السادس، فصارت    )١( وهو السبع  ﴾ ِبالَِّتي ِهي َأحسن ِإالَّ    ﴿

س (الخامس، والسدس الخامس ينتهي إلى بعض أربع وثالثين آية من حم الجاثية عند قولـه                
 من السدس اآلخر،    ﴾ هم يستَعِتبون والَ   ﴿ وصارت   ﴾ فَالْيوم الَ يخْرجون ِمنْها    ﴿) ٣٥ آ   ٤٥

  .خر ينتهي إلى أن يختم القرآناآلوالسدس 

 آ  ٤س  (والسبع األول ينتهي إلى بعض ست وخمسين آية من سورة النساء عند قوله                
٧٥( ﴿   نُدةٌ ورطَهم اجووصارت ﴾ َأز ،﴿ ممن السبع الثاني، والسبع الثاني ينتهي إلى ﴾ ِخلُه 

، ﴾ ْلن ربـك لَسـِريع ٱ     ِإ ﴿) ١٦٧ آ   ٧س  (مائة وتسع وستين آية من األعراف عند قولـه          
من السبع الثالث، والسبع الثالث ينتهي إلى بعض أربع وعشرين آية من            ﴾   ِعقَاب ﴿وصارت  

 من السبع   ﴾ كُم ﴿، وصارت   ﴾ وما كَان ِلي علَي    ﴿) ٢٢ آ   ١٤س  (سورة إبراهيم عند قوله     
س ( المؤمنين عند قولـه      الرابع، والسبع الرابع ينتهي إلى بعض سبع وأربعين آية من سورة          

 من السبع الخامس، والسبع ﴾ لَعلَّهم يهتَدون ﴿، وصارت ﴾ لِْكتَابموسى ٱآتَينَا  ﴿) ٤٩ آ ٢٣
قُـرى   ﴿) ١٨ آ   ٣٤س  (الخامس ينتهي إلى بعض ثمان عشرة آية من سورة سبأ عند قولـه              

 رقَدةً والسادس ينتهي إلى آخر حـرف   من السبع السادس، والسبع ﴾ نَا ﴿، وصارت   ﴾ ظَاِهر 
ِن  إ ﴿، وصـارت    ﴾ وَأنْتُم الَ تَشْعرون   ﴿) ٢ آ   ٤٩س  (من اآلية الثانية من سورة الحجرات       

   من السبع اآلخر، والسبع اآلخر﴾ لَِّذين يغُضونٱ
 ــــــــــــــــ

  ).٧(الصواب والتسع، وكذلك في السطر ) ١(
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  .يختم القرآنإلى أن 

وتسعين آية من سورة آل عمـران عنـد       ن األول ينتهي إلى بعض مائة وخمٍس        والثم  
اء والميم التي في ـاء والهـ، وصارت الواو والي﴾ متَاع قَِليٌل ثُم مـأ  ﴿) ١٩٧ آ  ٣س  (قوله  
﴿ ماهْأومن الثمن الثاني، والثمن الثاني ينتهي إلى انقضاء أول آية من سورة األعـراف               ﴾ م 

تِّبعوا ما ُأنْـِزَل    ٱ ﴿ارت  ـربع األول، وص  ـ وهو ال  ﴾ وِذكْرى ِللْمْؤِمِنين  ﴿ )٢ آ   ٧س  (عند  
كُممن الثمن الثالث، والثمن الثالث ينتهي إلى بعض سبع وثالثين آية من سورة هود عند                ﴾ ِإلَي 

  من الثمن الرابع، والثمن الرابع ينتهـي إلـى         ﴾ التَّنُّور ﴿ وصار   ﴾ وفَار ﴿) ٤٠ آ   ١١س  (
 حيث انتهى إلى    ﴾ تَستَِطيعِإنَّك لَن    ﴿) ٦٧ آ   ١٨س  (خمس وستين آية من سورة الكهف عند        

 مـن الـثمن     ﴾ مِعي صـبراً   ﴿النصف األول، وهو الربع الثاني والعشر الخامس، وصارت         
منْقَلَـٍب  أي   ﴿) ٢٢٧ آ   ٢٦س  (الخامس، والثمن الخامس ينتهي إلى آخر سـورة الشـعراء           

نْقَِلبيالياء من الثمن الخامس والنون والقاف والالم والباء والواو والنون مـن الـثمن               ﴾ ون ،
وأربعين آية من سورة الصافات عنـد       السادس، والثمن السادس ينتهي إلى بعض مائة وثماٍن         

 مـن   ﴾ ِإلَى ِحـينٍ   ﴿و الربع الثالث، وصارت     ـ وه ﴾ فَآمنُوا فَمتّعنَاهم  ﴿) ١٤٨ آ   ٣٧س  (
) ١٠ آ   ٥٣س  (وله  ـابع، والثمن السابع ينتهي إلى أول عشر من سورة النجم إلى ق           الثمن الس 

 من الثمن اآلخر، والثمن اآلخر ﴾ لْفَُؤادما كَذَب ٱ   ﴿وصارت   ﴾ فََأوحى ِإلى عبِدِه ما َأوحى     ﴿
  .إلى أن يختم القرآن

 آ ٣س ( عمران إلى بعض مائة وثالٍث وأربعين آية من سورة آلوالتسع األول ينتهي   
١٤٣ (﴿ َأنْتُمو وهتُمَأير قالوا واأللف آخر التسع األول وصارت النون والتاء والميم من ﴾ فَقَد 

 آ ٦س (التسع الثاني، والتسع الثاني ينتهي إلى بعض أربع وخمسين آية من سورة األنعام عند 
٥٣ (﴿  قُولُوا َأهـِلي نْؤالَِء م   ِمن لَيِهمع ِننَا  اللَّهيـ  ﴾  ب َألَـيس اللَّـه ِبـَأعلَم       ﴿ارت  ـ، وص

من التسع الثالث﴾ ِبالْشّاِكرين ،  
  

١٤٢  



) ٩٠ آ   ٩س  (د  ـورة براءة عن  ـدى وتسعين آية من س    ـالث ينتهي في بعض إح    ـوالتسع الث 
﴿ ِصيبيإلى الباء، وهو الثلث األول والسدس الثاني، وصارت الباء من            ﴾ س﴿  صـيبيس ﴾ 

) ١١ آ   ٦س  (لتسع الرابع والتسع الرابع ينتهي إلى بعض إحدى عشرة من سورة النحل             من ا 
 من التسع الْخامس، والتسع الخامس ينتهي في ﴾ ذلك ﴿ وصارت ﴾ ِمن كل الثَّمراِت إن ِفي ﴿

، وصارت  ﴾ حلَّتْ لَكُم َأألَ  وٱ ﴿) ٣٠ آ   ٢٢س  (آية من سورة الحج عند      بعض ثمان وعشرين    
 من التسع السادس، والتسع السادس ينتهـي فـي          ﴾ اَألنْعام ﴿لعين واأللف والميم في     النون وا 

تُجاِدلُوا َأهَل الِْكتَاِب ِإالَّ ِبالْتي     والَ   ﴿) ٤٦ آ   ٢٩(بعض ست وأربعين آية من سورة العنكبوت        
 من التسـع    ﴾ االَِّذين ظَلَمو  ﴿ وهو الثلث األوسط والسدس الرابع، وصارت        ﴾ ِهي َأحسن إالَّ  

 آ  ٤٠س  (السابع، والتسع السابع ينتهي إلى بعض تسع آيات من أول سورة حم المؤمن عنـد                
١٠ (﴿       َأن قِْتكُمم ِمن رقْتُ اللَِّه َأكْبلَم نونَاداء والسين والكاف والميم من     ـ، وصارت الف  ﴾ ي
﴿ بعض سبع عشرة آية من أول سورة        في التسع الثامن، والتسع الثامن ينتهي إلى         ﴾ َأنْفًُِسكُم

 من التسع اآلخر، ﴾ سرٍر ﴿، وصارت   ﴾ اآلِخِرين علَى وقَِليٌل ِمن    ﴿) ١٥ آ   ٥٦(الواقعة عند   
  .والتسع اآلخر إلى أن يختم القرآن

 آ  ٣س  ( آية من سورة آل عمران عند        والعشر األول ينتهي إلى بعض إحدى وتسعين        
٩٢ (﴿    ح تَنَالُوا الِْبر ا  لَنوصارت   ﴾ تَّى تُنِْفقُوا ِمم ،﴿ ونالعشر الثاني، والعشـر     من   ﴾ تُِحب

 )١(لَِبْئسـما  ﴿) ٨٠ آ   ٥س  (من سورة المائدة عند     الثاني ينتهي إلى بعض إثنتين وثمانين آية        
    مهَأنْفُس متْ لَهمِخطَ   قَدس ٱَأن ِهملَيع ِفي   ﴿الخمس األول، وصارت     ، وهو ﴾ للَّهـذَابِ ٱولْع ﴾ 

من العشر الثالث، والعشر الثالث ينتهي إلى بعض إثنتين وثالثين آية من سورة األنفال عنـد                
 مـن   ﴾ ِبعذَاٍب َأليمٍ  ﴿، وصارت   ﴾ ْئتنَا ِحجارةً ِمن السماِء َأِو ٱ     فََأمِطر علَينَا  ﴿) ٣٢ آ   ٨س  (

  العشر الرابع،
 ــــــــــــــــ

  . مقطوعة﴾ لبئس ما ﴿حف الحديثة وهي في المصا: لبئسما) ١(
  

١٤٣  



) ٤٦ آ   ١٢س  (إلى بعض ست وأربعين آية من يوسف عند قوله تعالى           والعشر الرابع ينتهي    
 من العشر الخامس،    ﴾ لَعلَّهم يعلَمون  ﴿ وهو الخمس الثاني، وصارت      ﴾ ارِجع ِإلَى النَّاس   ﴿

ـ   ة من سورة ا   ـوالعشر الخامس ينتهي إلى خمس وستين آي       ) ٦٧ آ ١٨س (وله  ـلكهف عند ق
﴿   تَِطيعتَس لَن وهو النصف األول والربع الثاني والسدس الثالـث والـثمن الرابـع،             ﴾ ِإنَّك ،

 من العشر السادس، والعشر السادس ينتهي إلـى بعـض إحـدى             ﴾ مِعي صبراً  ﴿وصارت  
لْمالَِئكَـةُ َأو نَـرى   لَينَا ٱ عوالَ ُأنِْزَل   ـلَ ﴿) ٢١ آ   ٢٥س  (وعشرين آية من سورة الفرقان عند       

 في العشـر السـابع،   ﴾ َأنْفُِسـِهم ستَكْبروا ِفي لَقَِد ٱ ﴿ ، وهو الخمس الثالث، وصارت  ﴾ ربنَا
ومن  ﴿ )٣١ آ ٣٣س (والعشر السابع ينتهي إلى بعض إحدى وثالثين آية من سورة األحزاب 

 من العشر الثامن، والعشر الثـامن       ﴾ صاِلحاً ﴿، وصارت   ﴾ ْلوتَعمورسوِلِه  ِمنْكُن للَِّه   يقْنُتْ  
عِمـَل  من   ﴿) ٤٦ آ   ٤١س  (ينتهي إلى بعض خمس وأربعين آية من سورة حم السجدة عند            

  نماِلحاً فَِلنَفِْسِه وا  ﴿، وهو الخمس الرابع، وصارت      ﴾ صهلَيفَع اءمن العشر التاسـع،     ﴾ َأس 
) ٢٦ آ   ٥٧س  (د  ـة من سورة الحديد عن    ـبعض خمس وعشرين آي   والعشر التاسع ينتهي إلى     

﴿ ٱ    وةَ ووا ٱلنُبِتِهميلْنَا ِفي ذُرعجتٍَد    ﴿ وصارت   ﴾ لِكتَابهم مِفِمنْه  فَاِسقُون مِمنْه كَِثيرفي  ﴾ و 
  .العشر العاشر، والعشر العاشر ينتهي إلى آخر القرآن

  
١٤٤  



  باب كتاب المصاحف
  رة على كتابة المصاحفأخذ األج

  

حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن إسماعيل األحمسي وعلي بن محمد بن أبي الخصـيب                 
كنت أكتـب المصـاحف   : حدثنا وكيع عن علي بن المبارك، عن أبي حكَيمة العبدي قال       قاال،  

ما نـور  ا فيعجبه خطنا ويقول هكذا نوروبالكوفة فيمر علينا عِلي رضي اهللا عنه فيقوم فينظر        
  .اهللا

حـدثني عبـد اهللا بـن       :  حدثنا عبد الملك بن شداد قال      )١(حدثنا عبد اهللا، حدثنا عمي      
:  أن أبا حكيمة حدثه أنه كان يكتب المصاحف بالكوفة، فمر به علي عليه السالم فقال)٢(سليمان
  .نوره كما نوره اهللا عز وجل: كتبت وهو قائم فقالقلمك فقططت منه ثم أجل 

ثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن إسماعيل األحمسي، حدثنا وكيع عن عبد الملـك بـن                حد  
كان علي عليه السالم    :  بن سليمان العبدي، عن أبي حكَيمة قال       )٣(شداد األزدي، عن عبيد اهللا    

أجل قلمـك   : يمر علينا ونحن بالكوفة نكتب المصاحف، فيقوم فينظر إلينا ويعجبه خطنا فقال           
  .هكذا نوروا ما نور اهللا: فقال، فقططت القلم

   بن النعمان، حدثنا ابن أبي بزة،حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن محمد  
 ــــــــــــــــ

  .يعني يعقوب بن سفيان: عمي) ١(
  .عبيد اهللا: الصواب. عبد اهللا بن سليمان) ٢(
  .في األصل عبيد فقط والصحيح كما تقدم: عبيد اهللا) ٣(
  

١٤٥  



بطن مـن   [ )١(بن شداد الجديدي   محمد بن عبد الملك أبو جابر، حدثنا عبد الملك           حدثنا  
  .سمعت أبا حكيمة بهذا:  قال]ن عبيد اهللا بن سليمانجديد عاألزد وهذا من بني 

حدثنا حماد بن واقـد     : حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن الصباح ويحيى بن حكيم قاال             
مالك صـنعة  : ي جابر بن زيد وأنا أكتب المصحف فقال لي   دخل عل : عن مالك بن دينار، قال    

  .إال أن تنقل كتاب اهللا من ورقة إلى ورقة، هذا واهللا كسب الحالل هذا واهللا كسب الحالل

حدثنا عبد العزيز بـن  : حدثنا عبد اهللا بن الصباح ويحيى بن حكيم قاالحدثنا عبد اهللا؛    
: علي جابر بن زيد وأنا أكتب مصحفاً، فقلت لـه         دخل  : عبد الصمد، حدثنا مالك بن دينار قال      

الصنعة صنعتك، ما أحسن هذا تنقل كتاب اهللا ِنعم : كيف ترى صنعتي هذه يا أبا الشعثاء؟ فقال  
  .من ورقة إلى ورقة وآية إلى آية وكلمة إلى كلمة، هذا الحالل ال بأس بِه

سماعيل، حدثنا عبد الملـك     حدثنا عبد اهللا، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا موسى بن إ            
: يا أبا الشعثاء كيف ترى صنعتي هذه؟ قـال        : دخل أبو الشعثاء على مالك بن دينار فقال       : قال

  .فالزمهانعمت الصنعة صنعتك تنقل كتاب اهللا من ورقة إلى ورقة، ونعمت الصنعة صنعتك 

: رنا الربيع قال  أخب: حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، حدثنا يزيد قال             
  .ال بأس به على غير شرط:  المصاحف، فقال)٢(سمعت الحسن وسئل عن كتاب

  .حدثنا عبد اهللا، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا الحجاج، حدثنا الربيع بهذا  
  ــــــــــــــــ

  .يعني كتابة: كتاب) ٢(  .وفي المشتبه للذهبي حديدي بالمهملة: الجديدي بالجيم) ١(
  

١٤٦  



كان مالـك بـن     : عبد اهللا بن سعيد، حدثنا عيسى بن حنيفة قال        حدثنا عبد اهللا، حدثنا       
المصحف في بيته فإذا أتى بأجره أخذ ما يعلـم أنـه    دينار يكتب المصاحف وال يشارط يكتب       

  .أجرته ويرد ما سوى ذلك

كان : قال) ١(حدثنا عبد اهللا، حدثنا أحمد بن هاشم الرملي، حدثنا ضمرة عن ابن شوذب              
  .مطر ومالك بن دينار يكتبان المصاحف وال يشارطان فما أعطيا من شيء قباله

:  الرملي، حدثنا ضمرة عن السري، عن مطر قـال         )٢(حدثنا عبد اهللا، حدثنا أبو عمير       
  .]ابن المسيب والحسن[كان حبرا هذه األمة ال يريان بأساً على األخذ على المصاحف 

 بن سعيد، حدثنا المحاربي، عن ليث، عـن مجاهـد أن            حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا       
  .رجالً كتب له مصحفاً فأعطاه أجره

وكيع، عن معمر بن سليمان     حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن إسماعيل األحمسي، حدثنا            
  .ال بأس بكتاب المصاحف باألجر: عن أبي جعفر قال

حدثنا ابن أبي غنية، حدثنا : يد قاالحدثنا عبد اهللا، حدثنا زياد بن أيوب وعبد اهللا بن سع  
إنما : ئل ابن عباس عن كتاب المصاحف فقال      س: حدثت عن سعيد بن جبير قال     : األعمش قال 
  .هو مصور

  

  وقد كره األجرة على كتاب المصاحف
  :لي، حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال الرم)٣(حدثنا عبد اهللا، حدثنا أبو عمير  

 ــــــــــــــــ
  .هو عبد اهللا بن شوذب البلخي: بابن شوذ) ١(
  .يعني أحمد بن هاشم المذكور: أبو عمير) ٢(
  .يعني أحمد بن هاشم: أبو عمير) ٣(
  

١٤٧  



  .]يعني مطر ومالك والشيخ الحسن[. سمعت أيوب يقول ما هو إالَّ شيء، حدثنا الشيخ عنه

يدة، عن إبـراهيم    حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن إسماعيل، حدثنا المحاربي، عن عب             
  .اشترى ورقاً فأعطى أصحابه فكتبوه لهأن علقمة 

حـدثنا  : حدثنا عبد اهللا، حدثنا هارون بن إسحاق ومحمد بن إسماعيل األحمسي قـاال              
وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم أن علقمة أراد أن يكتب مصحفاً فأمر أصـحابه                

  .فكتبوه

، عن أشعث، عن ابن سيرين       سعيد، حدثنا ابن فضيل    حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن        
  . أجراًانكره لكاتب المصحف أن يأخذ على كتابه: قال

حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا المحاربي، عن أشعث، عن ابن سيرين                 
  .أنه كره كتاب المصاحف أن تباع

نا شيبان، حدثنا مهـدي بـن       حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن عبد اهللا بن الحسن، حدث            
أكره كتابها واستكتابها وبيعها    : محمد بن سيرين عن كتاب المصاحف فقال      سألت  : ميمون قال 
  .وشراءها

حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون، عن محمـد                   
  .أنه كره بيع المصاحف وشراءها وأن يستأجر على كتابها

  

   المصاحفالنصراني يكتب
أو [حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا عبد السالم، حدثنا ابن أبـي ليلـى                    

 أن عبد الرحمن بن عوف استكتب رجالً من أهل الحيرة نصـرانياً             ]سفيان عن ابن أبي ليلى    
  .مصحفاً فأعطاه ستين درهماً

  ، عنإسماعيل األحمسي، حدثنا وكيعحدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن   
  

١٤٨  



 عيسى، عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه كتـب لـه          سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن أخيه      
   .رجل من الحيرة مصحفاً بسبعين درهماً

حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا ابن علية، عن شعبة، عن منصور، عن                  
  .إبراهيم أن علقمة كتب له نصراني مصحفاً

  . اهللا، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود حدثنا شعبة بهذاحدثنا عبد  

  

  الجنب يكتب المصحف
حدثنا عبد اهللا، حدثنا علي بن محمد بن أبي الخصيب، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن                 

  .﴾ بسم اهللا الرحمن الرحيم ﴿كره أن يكتب الجنُب : ليث، عن مجاهد

  .، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان بهذاحدثنا عبد اهللا، حدثنا يعقوب بن سفيان  

  .حدثنا عبد اهللا، حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا الحسين عن سفيان بهذا  

عـن  حدثنا عبد اهللا، حدثنا علي بن محمد بن أبي الخصيب، حدثنا وكيع، عن سفيان،                 
  .﴾ بسم اهللا الرحمن الرحيم ﴿جابر، عن عامر أنه كره أن يكتب الجنب 

  . حدثنا الحسين عن سفيان بهذا)١( حدثنا أسيدحدثنا عبد اهللا،  

  

  تكتب المصاحف مشقاً
 قاال، حدثنا مخلد بن حسين      )٢(حدثنا عبد اهللا، حدثنا المسيب بن واضح ومحمد بن آدم           

  عن واصل وهشام عن ابن سيرين أنه كره أن تكتب المصاحف
 ــــــــــــــــ

  .يعني أسيد بن عاصم: أسيد) ١(
  .لعل الصواب محمود بن آدم: محمد بن آدم) ٢(
  

١٤٩  



ألن فيه نقص، أال ترى األلف كيـف        : زاد المسيب، قيل البن سيرين ِلم كُره ذلك؟ قال        مشقاً،  
  .يغرقها ينبغي أن ترد

  

  تكتب المصاحف في الكراريس
حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن محمد بن النعمان، حدثنا أبو نعيم، حدثنا مندل عـن                   

  .كان يكره الكراريس يعني المصاحف تكتب فيها: ثعلبة عن الضحاك قالالوليد بن 

  

  يكتب العلم في مثل المصاحف
 مصحفاً لخالد بن    )١(دفع إلى بحير  : حدثنا عبد اهللا، حدثنا كثير بن عبيد، حدثنا بقية قال           
  .المصحف وله عرى وأزرار وله دفتي  فيه علمه أخذه منه مكتوباً في تختين)٢(معدان

أخبرنا وكيع بن الجراح عـن الوليـد بـن    : ا عبد اهللا، حدثنا علي بن خشرم قال    حدثن  
  .ال تتخذوا للحديث كراسي ككراسي المصحف: ، عن عبد اهللا مؤدب الضحاك قالثعلبة

أخبرنا وكيع عن الحسن بن صالح عن ليـث عـن           :  قال )٣(حدثنا عبد اهللا، حدثنا علي      
  .مجاهد أنه كرهها

ا علي أنبأنا وكيع عن أبي عوانة وضاح عن سـليمان بـن أبـي    حدثنا عبد اهللا، حدثن   
  . عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كرهها)٤(العتيك

 ــــــــــــــــ
  .يعني بحير بن سعيد: بحير) ١(
 قال بقية عن بحير بن سعيد ما رأيـت          « ١١٩: ٣ وفي تهذيب التهذيب     ١٠٣توفي سنة   : خالد بن معدان  ) ٢(

  .»كان علمه في مصحف له أزرار وعرى أحداً ألزم للعلم منه 
  .يعني علي بن خشرم: علي) ٣(
  ).٢١: ٤انظر تهذيب التهذيب : أو عتيق(لعل المراد ابن عتيك : ابن أبي العتيك) ٤(
  

١٥٠  



  من أحق بكتابة المصاحف
أنبأنـا  : عون قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، حدثنا عمرو بن          حدثنا عبد اهللا،      

قال أبو .  مضريقال عبد اهللا ال يكتب المصاحف إالّ: عوام عن إبراهيم التيمي قال    هشيم عن ال  
  .هذا من أجل اللغات: بكر

  

  تعظيم المصاحف
حدثنا عبد اهللا، حدثنا موسى بن سفيان، حدثنا عبد اهللا، حدثنا عمرو بن المغيرة، عـن         

  .كان يقال عظموا المصاحف: إبراهيم قال

، )١( علي بن أبي الخصيب، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن مغيـرة           حدثنا عبد اهللا، حدثنا     
  .كان يقال عظموا المصاحف: عن إبراهيم قال

  

  تصغير المصاحف
، عن )٢(حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا أبو خالد، عن سفيان، عن مغيرة           

  .قول عظموا القرآنلشيء الصغير، يكانوا يكرهون أن يكتبوا المصاحف في ا: ِإبراهيم قال

حدثنا محمد بن الربيع، حدثنا يزيد، حدثنا شعبة عـن المغيـرة عـن              حدثنا عبد اهللا،      
  .ِإبراهيم قال كانوا يكرهون تصغير المصحف والتعشير والفواتح

بن عيـاش،   بكر   حدثنا أبو    إسحاق بن ِإبراهيم، حدثنا أبو داود،     حدثنا عبد اهللا، حدثنا       
كان يكره أن يكتب القرآن     لي بن أبي طالب رضي اهللا عنه         أن ع  )٣(براهيمعن األعمش، عن إِ   
  .في الشيء الصغير

 ــــــــــــــــ
  .ولعل الصواب المغيرة: مغيرة) ١(
  .ولعل الصواب المغيرة: مغيرة) ٢(
  .يعني ِإبراهيم النخعي: ِإبراهيم) ٣(
  

١٥١  



 قـاال، حـدثنا   معاويةأبو حدثنا محمد بن عبيد و  ،  عبد اهللا، حدثنا أحمد بن سنان     حدثنا    
قال أبـو معاويـة     [يكره أن يكتب القرآن      عن إبراهيم قال كان علي رضي اهللا عنه          األعمش
  . في الشيء الصغير]المصحف

 األعمش، عن   سحاق بن إبراهيم، حدثنا سعد بن الصلت، حدثنا       حدثنا إِ حدثنا عبد اهللا،      
  .ف صغاراًال تكتب المصاح: رضي اهللا عنه قالبراهيم، عن علي ِإ

حدثنا يحيى، حدثنا سفيان، عن سليمان األعمش، بن بشار، حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد   
  . أن تتخذ المصاحف صغاراً عليه السالم كرهاًبراهيم أن عليعن ِإ

  

  كتابة المصاحف حفظاً
عن الحكم، عن خيثمة حدثنا شعبة، حدثنا محمد، حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار،     

 رجل، هل لك في رجل يقرأ القرآن        رجل؟ فقال له   قال عمر بن الخطاب، من يدلّني على         قال
فتقاصر عمر وقـال ِإنـه      . )١(م عبد طاول عمر وقال من هو؟ قال ابن أ       عن ظهر قلبه؟ قال فت    

  .] القرآن عن ظهر قلبه)٢(ل في هذا الحديث يمليأبو بكر قيقال [. ألحراهم بذلك

بـراهيم   عن إِ  حدثنا األعمش أبو معاوية،   حدثنا  حمد بن سنان،    حدثنا أ حدثنا عبد اهللا،      
جـاء  : قالعمر،  أتى  وهو الذي   عن علقمة قال، وحدثنا عن خيثمة عن قيس بن مروان قال،            

رجل إلى عمر وهو يعرفه فقال، يا أمير المؤمنين جئتك من الكوفة وتركت بها رجالً يملـي                 
 الرجـل،   حتى كاد أن يمأل ما بين شعبتي      المصاحف عن ظهر قلبه، قال فغضب عمر وانتفخ         

  قال من هو ويحك؟ قال هو
 ــــــــــــــــ

  .يعني عبد اهللا بن مسعود: ابن أم عبد) ١(
  .وفي األصل يمل بال ياء: يملي) ٢(
  

١٥٢  



التـي كـان    لى حالته    إِ حتى عاد يطفأ ويتسرى عنه الغضب      بن مسعود، قال فما زال       عبد اهللا 
عن ذلك،  وسأحدثك  بذلك منه،   اهللا ما أعلم بقي من الناس أحد هو أحق          عليها، ثم قال ويحك و    

 من أمر المسلمين، وأنـه سـمر         في األمر   كذلك يسمر عند أبي بكر الليلة     كان رسول اهللا    
 يمشي وخرجنا معه نمشي، فِإذا رجل قائم يصلي عنده ذات ليلة وأنا معه فخرج رسول اهللا  

 من سره أن    «ع قراءته، فلما كدنا أن نعرف الرجل قال،          يسم في المسجد، فقام رسول اهللا      
قال ثم جلس الرجل يدعو، فجعل . »يقرأ القرآن رطباً كما أنزل فليقراه علَى قراءة ابن أم عبد      

فقلت واهللا ألغدون ِإليه وألبشرنه،     : سل تعطه سل تعطه، قال فقال عمر       يقول،   رسول اهللا   
با بكر قد سبقني إليه فبشره فال واهللا ما سابقته قط إلى خيـر             قال فغدوت إليه ألبشره فوجدت أ     

  . سبقني ِإليهإالّ

  

  كتابة الفواتح والعدد في المصاحف
دثنا هارون بن سليمان، حدثنا روح، حدثنا سفيان الثوري عن المغيرة           عبد اهللا ح  حدثنا    

  .ن النقط والتعشير وِإحصار الصوروا يكرهوكان: عن ِإبراهيم قال

عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن شعبة، عن المغيرة، عن ِإبراهيم              حدثنا    
  .قال كانوا يكرهون تصغير المصاحف والفواتح والعواشر

بن سليمان، حدثنا روح، حدثنا شعبة، عن المغيرة، عن         حدثنا عبد اهللا، حدثنا هارون        
  .أن يكتب فيه سورة كذا وكذاِإبراهيم أنه كان يكره العواشر والفواتح وتصغير المصحف و

حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، حدثنا أبو الجواب، حدثنا عمار، عـن                  
 وكذا فكرهه وكـان     سورة كذا سألت ِإبراهيم عن التعشير في المصحف ويكتب        : األعمش قال 

  .جردوا القرآنيقول 
  

١٥٣  



أخبرنا حماد عن أبي جمـرة      :  قال عبد اهللا، حدثنا ِإسحاق بن وهب، حدثنا يزيد       حدثنا    
 هذا فـِإن  )١(امح: كذا وكذا آية فقال ِإبراهيم أتيت ِإبراهيم بمصحف لي مكتوب فيه سورة        : قال

  .ال تخلطوا بكتاب اهللا ما ليس منه: ابن مسعود كان يكره هذا ويقول

ـ    بـن    حدثنا حجاج، حدثنا حماد   حدثنا عبد اهللا، حدثنا ِإسحاق بن ِإبراهيم،           ن زيـد، ع
وكان يكره فاتحة سورة كـذا  شعيب بن الحبحاب أن أبا العالية كان يكره الجمل في المصحف       

  .ورة كذا وكان يقول جردوا القرآنوخاتمة س

حدثنا روح، حدثنا ابن جريج قال قلت لعطاء حدثنا عبد اهللا، حدثنا هارون بن سليمان،      
  . فنهى عن ذلك وقال بدعةعند كل سورة خاتمة سورة كذا وفيها كذا وكذا آية؟أتكتب 

  قال قلت ألبي رزين    حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا أبو بكر             
 نشوء يحسبون أنه نزل مـن       )٢(ينشأأكتب في مصحفي خاتمة سورة كذا وكذا، قال أخشى أن           

  .]أبو بكر هو الزبرقان السراج: قال ابن أبي داود[. السماء

  

  ي المصاحفكتابة العواشر ف
 األصبهانيان قاال، حدثنا بكـر      رحدثنا عبد اهللا، حدثنا أسيد بن عاصم وعثمان بن عمي           

جـردوا  : وهو ابن بكار، حدثني يحيى بن سلمة، عن أبيه، عن أبي الزعراء قال، قال عبد اهللا          
  .القرآن وال تخلطوا به ما ليس فيه

يم وقبيصة قاال، حدثنا سفيان، عن حدثنا عبد اهللا، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو نع  
  جردوا: سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء قال، قال عبد اهللا

 ــــــــــــــــ
  .وفي األصل امحا بألف طويلة: امحى) ١(
  .وفي األصل ينشوا: ينشا) ٢(
  

١٥٤  



  .القرآن ال تلبسوا به ما ليس منه

أبو نعيم، وحـدثنا هـارون بـن         قال، حدثنا    )١(حدثنا عبد اهللا قال، وحدثناه األحمسي       
  .ِإسحاق قال، حدثنا محمد بن سفيان بنحوه

  .حدثنا عبد اهللا قال، وحدثني علي بن حرب، حدثنا القاسم عن سفيان بهذا  

  .حدثنا الحسين عن سفيان بنحوه، )٢(حدثنا عبد اهللا، حدثنا أسيد  

، عن سلمة بـن     حدثنا عبد اهللا، حدثنا علي بن أبي الخصيب، حدثنا وكيع، عن سفيان             
  .جردوا القرآن وال تلبسوا به شيئاً: كهيل، عن أبي الزعراء قال قال عبد اهللا

 قال، أخبرنا شعبة، عـن    حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن الربيع، أنبأنا يزيد بن هارون            
  .جردوا القرآن:  عن عبد اهللا قال)٣(سلمة بن كهيل، عن أبي األحوص

 عن أبي حصين عن يحيى بن )٤(، حدثنا الحسين، حدثنا قيسحدثنا عبد اهللا، حدثنا أسيد    
  . التعشير في المصحفكان عبد اهللا بن مسعود يكره: وثاب، عن مسروق قال

عبد اهللا، حدثنا علي بن محمد بن أبي الخصيب، حدثنا وكيع، عـن قـيس بـن      حدثنا    
كره التعشير في عبد اهللا أنه حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن الربيع، عن أبي ال   

  .المصحف
 ــــــــــــــــ

  .محمد بن إسماعيليعني : األحمسي) ١(
  .يعني أسيد بن عاصم: أسيد) ٢(
  .ث أبواألحوص، هو مولى بني لي)٣(
  .يعني قيس بن الربيع: قيس) ٤(
  

١٥٥  



  . حدثنا يزيد قال أخبرنا قيس بهذا)١(حدثنا عبد اهللا قال، وحدثنا الدقيقي  

، حدثنا محمود بن آدم، حدثنا أبو بكر يعني ابن عيـاش، حـدثنا أبـو                حدثنا عبد اهللا    
  .، عن مسروق قال، كان عبد اهللا يكره التعشير في المصحف)٢(حصين، عن يحيى

 ذكرهما عـن    حدثنا أبو عبد الرحمن األذرمي، حدثنا هشيم عن جابر        حدثنا عبد اهللا،      
  .مسروق عن عبد اهللا أنه كره التعشير في المصحف

نا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا أبو خالد عن سفيان عن المغيـرة عـن            حدث  
  . والخواتم في المصحفبراهيم قال، كانوا يكرهون التعشير والتنقيطِإ

، )٣(عن سفيان، عن مغيـرة     حدثنا وكيع،    صيب،حدثنا عبد اهللا، حدثنا علي بن أبي الخ         
  .أنه كره التعشير في المصحفبراهيم عن ِإ

حدثنا وكيع عن   عبد اهللا، حدثنا هارون بن ِإسحاق وعلي بن أبي الخصيب قاال،            حدثنا    
  .جردوا القرآن:  عن ِإبراهيم قال)٤(سفيان عن األعمش عن مغيرة

حدثنا عبد اهللا، حدثنا أبو عبد الرحمن األذرمي، حدثنا هشيم عن مغيرة عن ِإبـراهيم                 
  . ما ليس منهكان يقال جردوا المصحف وال تخلطوا فيه: قال

  عبد اهللا، حدثنا علي بن محمد بن أبي الخصيب قال، حدثنا وكيعحدثنا   
 ــــــــــــــــ

  .يعني محمد بن عبد الملك: الدقيقي) ١(
  .يحيى بن وثابيعني : يحيى) ٢(
  .لعل الصواب المغيرة: مغيرة) ٣(
  .لعل الصواب المغيرة: مغيرة) ٤(
  

١٥٦  



  .كان يقال جردوا القرآن: راهيم قالب عن ِإ)١(عن مغيرةعن سفيان 

عـن  بن محمد بن خالد، حدثنا يزيد قال، أنبأنا مبـارك  حدثنا عبد اهللا عبد اهللا، حدثنا    
  . وال تلبسوه بشيءالحسن أنه كان يكره التعشير والنقط وقال جردوا القرآن

ن ابـن   ، عن هشام، ع   )٣(، حدثنا مخلد بن حسين    )٢(حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن آدم        
  .هذه العواشر والفواتح ويقول جردوا القرآنسيرين أنه كان يكره أن يكتب في المصاحف 

عارم، حدثنا حماد بن زيد،     عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن محمد بن النعمان، حدثنا           حدثنا    
اب عن أبي العالية أنه كره الجمل في القرآن وكان يقول جـردوا             ابن الحبح عن شعيب يعني    

  .القرآن

عن الضـحاك   حدثنا عبد اهللا، حدثنا هارون بن ِإسحاق، حدثنا أبو خالد، عن جويبر،               
  .جردوا القرآن: قال قال عبد اهللا

حدثنا ِإبراهيم بن الحسن المقسمي، حدثنا حجاج عن شعبة قال قال أبو            حدثنا عبد اهللا،      
  .وا به غيرهتخلطالتياح وكان عربياً فصيحاً قلت له آمر أن يجردوا القرآن، قال ال 

 ــــــــــــــــ
  .ولعل الصواب المغيرة: مغيرة) ١(
  .الصواب محمود بن آدم كما تقدم: محمد بن آدم) ٢(
  .لعل الصواب بن الحسين: بن حسين) ٣(
  

١٥٧  



  ابـب

  نقط المصاحف
  

، حدثنا أحمد بن نصر بـن مالـك،   حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن عبد اهللا المخزومي        
  .أول من نقّط المصاحف يحيى بن يعمر:  بن الوليد، عن هارون بن موسى قالحدثنا الحسين

حدثنا عبد اهللا، حدثنا بن بشار، حدثنا عبد األعلى ومحمد بن بكر، قاال، حدثنا هشـام                  
  .عن الحسن أنه كره أن تنقَّط المصاحف بالنحو

م، عن ابن سيرين    حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا ابن ِإدريس، عن هشا              
  .أنه كره نقط المصحف بالنحو

حدثنا عبد اهللا، حدثنا هارون بن سليمان، حدثنا روح، حدثنا أشعث عن محمد أنه كان                 
  .يكره النقط

: حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد، حدثنا شعبة، عن أبي رجاء قـال                 
  . أخشى أن يزيدوا في الحروفسألت محمد بن سيرين عن المصحف ينقط بالنحو، قال

، حدثنا مخلد، عن هشام، عن الحسن وابن سيرين )١(حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن آدم  
  .أنهما كانا يكرهان نقط المصحف

 ــــــــــــــــ
  .لعل الصواب محمود بن آدم: محمد بن آدم) ١(
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نا هشام عن الحسن ومحمد     حدثنا عبد اهللا، حدثنا هارون بن سليمان، حدثنا روح، حدث           
  .أنهما كانا يكرهان نقط المصحف بالنحو

 عـن   حدثنا الحسن بن أحمد الحراني قال، حدثنا مسكين، حدثنا شعبة         ،  حدثنا عبد اهللا    
  .أبي رجاء قال، سألت محمد بن سيرين فقال أخشى أن يزيدوا في الحروف

ن قتادة أنه كـان     ا سعيد ع   سليمان، حدثنا روح، حدثن    حدثنا عبد اهللا، حدثنا هارون بن       
  .يكره أن ينقط المصحف بالنحو

سمعت قتـادة   : حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الوليد عن أبي عمرو قال              
  .يكره نقط المصاحف

حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد الجبار بن يحيى بن جحشة الرملي، حدثنا عقبة يعني ابـن                  
  . نقّط المصاحف)١(وددت أن أيديهم قطعت يعني من: ل عن قتادة قاعلقمة عن األوزاعي

حدثنا عبد اهللا، حدثنا العباس بن الوليد قال أخبرني أبي قال، ثنـا األوزاعـي قـال،                   
  .النقط لوددت أن األيدي قطعت فيهسمعت قتادة وكان عربي اللسان يقول في هذه 

 بن إسماعيل األحمسـي     حدثنا عبد اهللا، حدثنا علي بن محمد بن أبي الخصيب ومحمد            
زاد على وخاتمة سورة    [براهيم أنه كره النقط،      عن إِ  )٢(حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة     : قاال

  .]كذا وكذا

  ، حدثنا الحسين، عن سفيان، عن)٣(حدثنا عبد اهللا، حدثنا أسيد  
  ــــــــــــــــ

  . سقط من األصل)من() ١(
  .لعل الصواب المغيرة: مغيرة) ٢(
  . يعني أسيد بن عاصم:أسيد) ٣(
  

١٥٩  



  .أنه كان يكره التعشير والنقط في المصحف، عن ِإبراهيم )١(مغيرة

كـان عبـاد بـن    : حدثنا عبد اهللا، حدينا يحيى بن عثمان، حدثنا فديك بن سليمان قال           
  . الخواص ِإذا قدم علينا ال يقرأ ِإال في مصحف غير منقوط)٢(عباد

  

  وقد رخِّص في نقط المصاحف
عن الحسن أنه   عبد اهللا، حدثنا هارون بن سليمان، حدثنا روح، حدثنا األشعث،           ثنا  حد  

  . بأساً أن ينقط المصحف بالنحوكان ال يرى

 عبد اهللا حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا مسكين، حدثنا شعبة عن محمد بن سـيف             حدثنا  
ن الخطاب رضي   ما بلغك كتاب عمر ب    عن المصحف ينقط بالعربية، قال أو     الحسن  سألت  : قال

  .اهللا عنه أن تفقهوا في الدين وأحسنوا عبارة الرؤيا وتعلموا العربية

حدثنا عبد اهللا، حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا مسكين، حدثنا شعبة عن منصـور بـن                  
  .سألت الحسن وابن سيرين فقاال ال بأس به:  قالزاذان

 أبي بكير، حدثنا شعبة قـال،       حدثنا عبد اهللا، حدثنا ِإسماعيل بن أسد، حدثنا يحيى بن           
كان منصور بن زاذان سريع القراءة قال فسألت الحسن وابن سيرين عن المصـحف يـنقط                

  .بالنحو، فقاال ال بأس به

 بـن   عبد اهللا، حدثنا علي بن محمد بن أبي الخصيب، حدثنا وكيع عن خارجـة             حدثنا    
  . منقوط قال رأيت ابن سيرين يقرأ في مصحف)٣(مصعب، عن خالد الحذَّاء

 ــــــــــــــــ
  .ولعل الصواب المغيرة: مغيرة) ١(
هو عباد بن عباد الرملي األرشوفي أبو عتبة الخواص من فضالء أهل الشام، انظر تهذيب التهذيب                : عباد) ٢(

٩٧: ٥.  
  .١٢٠: ٣هو خالد بن مهران البصري، انظر تهذيب التهذيب : خالد الحذاء) ٣(
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نا أبو عبيد الرحمن األذرمي، حدثنا هشيم عن خالد قـال، دخلـت             حدثنا عبد اهللا، حدث     
  .على ابن سيرين وِإذا هو يقرأ في مصحف منقوط

كان عند محمد    بن هشام، حدثنا ِإسماعيل عن خالد أنه         )١(حدثنا عبد اهللا، حدثنا المؤمل      
  .بن سيرين مصحف منقوط وكان يقرأ فيه

أخبرنا نافع بـن أبـي نعـيم        : ا ابن وهب قال   حدثنا عبد اهللا، حدثنا أبو الطاهر، حدثن        
  . قال، سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن شكل القرآن في المصاحف فقال ال بأس بهالقارئ

  

  األجرة على نقط المصاحف
  وعلي بن محمد بن أبي الخصيب قاال، حدثنا وكيـع        )٢(حدثنا األحمسي عبد اهللا،   حدثنا    

  . بأس ببيعها وبشرائها وبنقطها باألجرة العن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال

  

  النقط الثالث عند رؤوس اآلي
حدثنا عبد اهللا، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا محمد بن كثير، عن األوزاعـي، عـن                  

كانوا ال يقرون شيئاً مما في هذه المصاحف ِإال هذه النقط الثالثة التي عنـد رأس                : يحيى قال 
  .اآلي

 )٣(سحاق بن ِإبراهيم، حدثنا حجاج، حدثنا أبو عوانة عن المغيرة       حدثنا عبد اهللا، حدثنا إِ      
  .عن أبيه أنه كان يكره أن يكتب بالذهب أو يعلم رأس اآلي

 ــــــــــــــــ
  .لعل الصواب مؤمل: المؤمل) ١(
  .يعني محمد بن ِإسماعيل: األحمسي) ٢(
  .موبهامش األصل عن نسخة المغيرة عن ِإبراهي: المغيرة عن أبيه) ٣(
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  كيف تنقط المصاحف
  

. علم النقط ومواضـعه  به على ستدل يبيده هذا كتابونقطه : السجستانيقال أبو حاتم     
ذا كان   وإِ ،»« نقطته قدامه واحدة مثل قوله       ذا كان الحرف مرفوعاً غير منون     ِإ

ذا كان مجروراً غير منون      وإِ ،»«منصوباً غير منون نقطته واحدة فوقه كقوله        
 وأما ما كان منوناً فنقطتان مثل قوله في الرفـع           ،»« واحدة تحته كقوله     نقطته

 وربمـا تركـوا فـي    »« وفي الجر    »« وفي النصب    »«
 عند الحروف الستة،    أنهم ينونون النصب ألن األلف تدل على النصب فخففوا على اإليجاز إالّ           

 عليه فنقطوه لفسد المصحف، لـو       وِإنما النقط على اإليجاز ألنهم لو تتبعوا كما ينبغي أن ينقط          
 فسد،  على الفاء والميم والثاء والالم ونحو ذلك﴾ فَمثَلُه ﴿ ، )٢٦٤ آ   ٢س  (نقطوا قوله   

 الالم حرف اِإلعـراب     ألن من بين يدي الالم،      ولكنهم ينقطون على الميم واحدة فوقها وواحدة      
ذا جاء شيء   ، وإِ ﴾ فمثل ﴿أنها  القارئ  وقد تنصب الالم وترفع وتجر، وفتحوا الميم لئال يظن          

 ينقط بين يـدي     ﴾ للَِّه في سِبيِل ٱ   )١(قُِتلُوا ﴿) ١٦٩ آ   ٣س  ( بغيره عليه ترك مثل قوله       يستدل
 آ  ٣٣س  ( وأما قولـه     ،القاف واحدة وال ينقط على التاء شيئاً ألن ضمتها تدل على أنهم فعلوا            

دة ألن هذه مشددة فتفرق بـين المخفـف          فِإنّك تنقط تحت التاء واح     ﴾  تقتيالً )٢(قُتّلوا ﴿) ٦١
ذا كانت مفتوحة غير ممدودة نقطتهـا       وأما الهمزة فإِ  . والمشدد فقس كل شيء بهذا إن شاء اهللا       

ـ                س (وله  ـفي قفا األلف، وِإذا كانت ممدودة نقطتها بين يدي األلف، فأما غير الممدود فمثل ق
 فبين )٤(﴾ ولَقَد آتَينَاهم ﴿ا بمعنى جئناهم، وأما ـه ألن﴾ مـ ِبِذكِْرِه)٣(بْل َأتَينَاهم  ﴿ )٧١ آ   ٢٣
  يدي

  ــــــــــــــــ

  . هي في الخط الكوفي: لواتّقُ) ٢(  .يعني في الخط الكوفي: والُِتقُ) ١(
  .الخط الكوفيفي : ميناهتَآ) ٤(  . :هي في الخط الكوفي: تيناهمَأ) ٣(
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األلف وترفعها قليالً إلى رأس األلف ألن آتيناهم معناه أعطيناهم، وكذلك إن كانت الممـدودة               
الَ َأن   ﴿) ١١٨ آ   ٩س  ( غير المنون، فمثل قولـه       المقصورفي آخر الكلمة، فأما     والمقصورة  
، ﴾ لَو يِجدون ملْجـأَ    ﴿) ٥٧ آ   ٩س  (تان مثل قوله    ، وِإن كان منوناً فنقط    )١(﴾ للَِّهملْجَأ ِمن ٱ  
بمنـون فمثـل   ، وأما الممدود الذي ليس )٢(﴾ سبأ ِبنَبٍأ يِقينٍ ِمن   ﴿) ٢٢ آ   ٢٧س  (ومثل قوله   

، ﴾ لَو شَاء ربك   ﴿) ١١٢ آ   ٦س  ( و   ﴾ جاء ﴿ و   )٣(﴾ َأضاء لَهم كُلّما   ﴿) ٢٠ آ   ٢س  (قوله  
جـزاء ِمـن    ﴿) ٣٦ آ ٧٨س ( وقوله )٤(﴾ لسماء ِبنَاءوٱ ﴿) ٢٢ آ  ٢س  (والمنون مثل قوله    

 طَاءع كبوأ، وِإذا شُكل عليك الهمز فقس الهمزة بالعين، فِإن كانت العين تقع قبل الـواو                ﴾ ر 
ها في قفاها نقطة بعد الواو واأللف جعلتها بين يديها نقطة، وِإن كانت هي الـواو                األلف جعلت 

نفس الواو ولكنها جعلت في الجبهة       وكان حدها أن تكون في        النقطة في جبهتها    جعلت واأللف
 ﴾السماء﴿والواو،  فهي بعد    تقديره سوع    )٥(﴾ لسؤَأ ﴿فالممدود مثل قوله    . لتنحى عن السواد  

 السماع وهي بعد األلف، وِإذا كانت متحركة بالنصب فالنقطة فوق الواو مثل قولـه               )٦(تقديره
 زة التي تقع  ـ، وأما الهم  ﴾ تَُؤاِخذْنَاالَ   ﴿) ٢٨٦ آ   ٢س  ( و   )٧(﴾ ويَؤخِّركُم ﴿) ١٠  آ ١٤س  (

) ٣٧ آ   ٩س  (ذلك  ـ وك )٨(﴾ يستَهِزءون ﴿) ٥ آ   ٦س  (ا فمثل   ـواو إذا كانت قبله   ـفي قفا ال  
لواو،  فالعين قبل الواو، وكذلك ليواطعوا ألن العين قبل ا          ألن قياسها يستهزعون   ﴾ ِليواِطُئوا ﴿

   ألن قياسها عوتوا وألنه من)٩(﴾ ُأوتُوا الِْعلْم ﴿) ٢٧ آ ١٦س (ومثله 
 ــــــــــــــــ

  .) ٥٧ آ ٩س ( وفي ،في الخط الكوفي: ملجأ) ١(
  .وهي في الخط الكوفي: سبأ بنبأ) ٢(
  . و و في الخط الكوفي: أضاء) ٣(

  . وكذلك في الخط الكوفي: والسماء بناء) ٤(
  . وكذلك في السماءفشكلها في الخط الكوفي: »لسوء  ا«) ٥(
  .في األصل تقدير: تقديره) ٦(
  .  وكذلكهي في الخط الكوفي:  ويؤخركم)٧(
  .  وكذلكهي في الخط الكوفي: يستهزءون) ٨(
  ..في الخط الكوفيوهي : أوتوا) ٩(
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 فالنقطة قدام األلف، وكذلك     )١(﴾ شَاِبهاًوُأتُوا ِبِه متَ   ﴿ )٢٥ آ   ٢س  (وأما   افعلوا،    ووزنها الواو
ك فالواو كتبـت    ها عالئ ـ ليس لها موضع، ألن قياس     واوـ الهمزة في األلف فال    ﴾ كـأولئ ﴿

 في الخط، وأمـا     ﴾ كـِإلَي ﴿ا وبين   ـا ليفصلوا بينه  ـوم كتبوه ـألن الهمزة مرفوعة، وقال ق    
ُأوِف  ﴿) ٤٠ آ ٢س (لعـولى فكـذلك   ، فِإن الهمزة في قفا الواو ألن قياسـها ا     )٢(﴾ األولى ﴿

ِدكُمهَأنَا ٱ  ﴿) ٩٤ آ   ٩س  ( و   ﴾ القرآن ﴿ منتصبة نحو    ، وِإذا كانت الهمزة   )٣(﴾ ِبعنَب  للَّه  ِمـن
اِركُمناً  ﴿ )٥()٨ آ   ٣٥س  (، وقوله   )٤(﴾ َأخْبسح اهءعليها اثنتان واحـدة قبـل        فِإنها تنقط  ﴾ فَر 

تي بعدها أرفع من األولى سنّاً وهي تسمى المقيدة، وِإنما نقطت    األلف واألخرى بعدها إال أن ال     
 واحدة   واألخرى للنصب وهي الثانية، وِإن كانت جزماً فال تنقط إالّ           ألن واحدة للهمزة   باثنتين

 واحـدة  ﴾ ِإن امرٌؤ هلَك  ﴿) ١٧٦ آ   ٤س  ( و   )٦(﴾ لْبيوتَوْأتُوا ٱ  ﴿) ١٨٩ آ   ٢س  (مثل قوله   
 فمـن  ﴾ أنت قلت للناس ﴿) ١١٦ آ ٥س  (﴾ َأنْذَرتَهم ﴿) ٦ آ ٢س  (ولهم  وأما ق قبل األلف،   

 ٢١س  (تنقطها واحدة بين يديها كما تنقطجعلها مدة أنذرتهم، وهي لغة العرب الفصحاء، فإنك 
 ٩س  (همزها همزتين نقطها مقيدة على ما وصفنا في         ، ومن   ﴾ آتَينَا ِإبراِهيم رشْده   ﴿) ٥١آ  
 وأما  ﴾ نبأنا اهللا  ﴿ بغيرها مثل     ونحوها ألنها ال بد من تقييدها للهمزتين       ﴾ نا اهللا نبأ ﴿) ٩٤آ  
وأما إذا كانت الهمزتـان     .  في أعالها   فواحدة بعد األلف   ﴾ آخر ﴿ و   ﴾ آدم ﴿ و   ﴾ آمنوا ﴿

 فِإن همزتهما نقطت على األلف األولى نقطة بين يديها وعلى األخرى نقطة فوقهـا               مختلفتين
   إالّ وِإن شئت تركت همزة األولى، وهو)٧(﴾ السفهاء ﴿مثل 

 ــــــــــــــــ

  .   وكذا أولئكهي في الخط الكوفي: وأوتوا) ١(
  . هي في الخط الكوفي: األولى) ٢(
  .في الخط الكوفي): ٤٠ آ ٢) (٣(

  .  وكذا القرآنوشكلها في الخط الكوفي: نبأنا) ٤(

  . هي في الخط الكوفي): ٨ آ ٣٥س ) (٥(

   امرؤ وكذلكفشكلها في الخط الكوفي: وأتوا) ٦(

  .وشكلها في الخط الكوفي:  السفهاء)٧(
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إذا اختلفتا تركت اآلخرة ولم ينقط عليها، وِإن أحببت فانقط عليهـا            قول أبي عمرو بن العال،      
ا ، فـِإذ  فيه وجهان فانقط بالخضرة والحمرة    قرأ على وجهين، وكلما كان      بخضرة ليعرف أنها تُ   
 آ ٨٠س ( و ﴾ جـاء أمرنـا   ﴿) ٤٠آ  ١١س (مثل  وهما في كلمتين  كانت الهمزتان متفقتين  

 ختلفتـا األولى، وال يشبه هذا عنـده إذا ا      أبا عمرو يدع الهمزة     ، فِإن   ﴾ شَاء َأنشَره  ﴿و  ) ٢٢
 وِإذا اختلفتا لم تخلف إحداهما األخرى، فمن ثـم        خلفت إحداهما األخرى،    إذا اتفقتا   بزعم أنهما   

همز أبو عمرو اآلخرة في اختالفهما وِإذا جاءتا متفقتين على ما ذكرت، فمن همز همـزتين                
 ﴾ أمرنـا  ﴿ في أعالها ألنها ممدودة، وعلى ألف        بعدها من   ﴾ جاء ﴿نقطها جميعاً على ألف     

 شـيئاً إال    » جـاء    «في قفاها ألنها مقصورة، ومن قال بقول أبي عمرو لم ينقط على ألـف               
  .بالخضرة

  

  جاءت في القرآن حروف كتبت على غير الهجاءوقد 
ِإذا نقطت  ـف،  ﴾ اُؤاـبرع ﴿) ٤ آ   ٦٠س  ( ومثل   ﴾ ؤالْعلَٰمٱ ﴿) ٢٨ آ   ٣٥س  (فمثل    

الواو ألن الواو مكان األلف التي ينبغـي لهـا أن            جعلتها في جبهة     )١(﴾ ُؤالْعلَٰمِمن ِعباِدِه ٱ   ﴿
ونظيرتها العلماع، وكذلك برواع إال أنك ي الواو  ألن الهمزة فتكتب، وِإنما صيرتها في جبهتها

 وترفعها شيئاً للنصبة ألنهـا هـي الهمـزة وهـي        )٢(﴾ بروا ﴿ بين الراء والواو واحدة      تنقط
في جبهة الواو ألن قياسـها برعـاع، فتجمعهـا          منتصبة، فمن ثم دفعتها بينهما وتنقط أخرى        

وكان بشار الناقط . ب والواو بمنزلة األلف الهمزة بين الراء واأللف التي كان ينبغي لها أن تكت         
وممـا  . قبل األلف واألخرى قبل األلف مرفوعة من قدامها وهو خطأ          بواحدة   » بروا   «ينقط  

 كتبـوا بعضـها     ﴾ نَشَُؤا ﴿ )٨٧ آ   ١١س  (يكتب في المصحف على غير القياس في الهجاء         
   فالنقطة﴾ اِلنَا ما نَشَُؤاموأو أن نَفْعل ِفي َأ ﴿ وبعضها بالواو وهي في هود باأللف

 ــــــــــــــــ

  . فهي في الخط الكوفي: العلمؤا) ١(
  .وشكلها في الخط الكوفي: برءوا) ٢(
  

١٦٥  



) ٤٧ آ ٤٠، س ٢١ آ ١٤س (ومن ذلـك  . دل األلفـواو بـ ألن الواوـة الـع في جبه ـتق
﴿ فَٰٱلض٢٤ آ ٢٣( في بعض القرآن، و ﴾ ؤع (﴿ ٱلَُؤا ِمنِمِه قَلْمو ﴾)في مواضع تنقطها في )١ 

 بواو واحدة وكان ينبغي لهم أن يكتبوها بواوين         ﴾ الْمْؤءدةُ سِئلَتْ  ﴿) ٨ آ   ٨١س  (الجبهة، و   
 الهمزة في قفا الواو الثانية، فلما تركت نقطت          الموعودة، فلو كتبوها بواوين نقطت     ألن قياسها 

قطت في قفا الواو الختلطت وظن المنقوط لـه         واو والدال ألن موضعها بينهما، ولو ن      ـبين ال 
ِليسـُؤا   ﴿) ٧ آ   ١٧س  ( فـي المصـحف      أنها المودة على قياس المعودة، ومما يكتب أيضاً       

كُموهجكتب بواو واحدة فِإذا نقطها نقطها في قفـا الـواو ألن             )٢(على الجماع ، من قرأها    ﴾ و 
 التـي فيهـا،    من المودة التي بعد الواو   قياسها ليسوعوا، فقد ذهبت عين الفعل والواو الساقطة       

 ويرفعها شـيئاً    ﴾ ليسؤا ﴿ومن قرأ   . والواو واو الجمع وال بد من ِإثباتها فهذا فرق ما بينهما          
 بعد الواو، فليس على األلف منها شيء ألن األلف ليسـت            للنصبة ألن قياسها ليسوع فالهمزة    

  .» شيئاً «، وكذلك ﴾ تَبوَأ ِبِإثِْميُأِريد َأن ِإنِّي ﴿ ) ٢٩ آ ٥س (من الحرف، وكذلك 

 تقع على ﴾ ِليسُؤا وجوهكُم ﴿ و ﴾ تَبوأ ِبِإثِْمي  ﴿فقال في هذه النقطة     : وأما أبو محمد    
بد من تقييدها وِإن كانت ذلك بقوله لو قلت أمرتهما أن تبوا اآليتين لم يكن األلف واحدة ويحتج 

 وس  ٢٩ آ   ٣٩س  (لى بها في غير التقييد، وِإنما نقطت        النقطة تقع على األلف مقيدة فاأللف أو      
فالهمزة مكـان    فتحتها بعد الياء ورفعتها ألنها غير مكتوبة باأللف          )٣(﴾ وِجيء ﴿ )٢٣ آ   ٨٩

 فأما إذا كانت الهمزة مجزومة      ﴾ سيء ِبِهم  ﴿) ٣٣ آ   ٢٩ وس   ٧٧ آ   ١١س  (األلف، وكذلك   
 الهمـزة مـن أسـفل ال        نقطت) ١٣ آ   ٦٠س   و ٣ آ   ٥س   (﴾ يِئس ﴿وما قبلها مكسور مثل     

   آ٣ وس ٦١ آ ٢س (وأما . تجعلها قبل الياء ألن قياسها يعس والهمزة هي الياء
  ــــــــــــــــ

  ).٣٨ و٣٢ و٢٩ آ ٢٧س ( انظر أيضاً » الملؤا الذين كفروا من قومه «في مصحفنا : الملؤا) ١(
  .كذا هي في األصل والمراد الجمع: الجماع) ٢(
  .» وجاىء «وهي في المصاحف الحديثة : جيءو) ٣(
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ألـف وقياسـها جـاعوا     فكتبت في المصحف بغيـر  ﴾ جاءو ﴿ و  ﴾ باءو ِبغَضبٍ  ﴿) ١١٢
ودخـول األلـف   وباعوا، فِإذا نقطتها في قفا الواو كان ينبغي أن يكتب األلـف بعـد الـواو           

 )١٤٩ آ   ٧س   ()١(﴾ ورُأو ﴿ه  وقول. قبل الواو وخروجها في النقط من هذا سواء ألن الهمزة         
 مقصورة، وِإذا جاءت الهمزة ﴾ اتو ﴿ألنها مثل كتبت أيضاً بغير ألف ونقطتها تقع قبل األلف 

، فِإن الهمزة في )٤٩ آ ٩س  (﴾ ِليإْئذَن  ﴿، و )٥٤، ٥٠ آ  ١٢س   (﴾ ْئتُوِني ِبهِ ٱ ﴿في مثل   
ة مرفوعة، وِإن كان منصوباً نقطـت       الياء وينظر إلى ما قبلها، فِإن كان مرفوعاً نقطت الهمز         
وقال الملـك    ﴿ )٥٤،  ٥٠ آ   ١٢س  (الهمزة فوقها، وِإن كانت مجرورة نقطتها من تحتها مثل          

 النصب في الالم،    ﴾ لَكُموِني ِبأٍخ   قَاَل ٱْئتُ  ﴿) ٥٩ آ   ١٢س  ( قدام الياء، والنصب     ﴾ ِبِهْئتُوِني  ٱ
 وليس على األلف التي في ﴾ ْئتُـوني ت ٱِفي السموا ﴿) ٤ آ ٤٦س (ال والخفض في قوله    ـق
هذه األلف التي قبلها تسقط في الوسط وهـي مختلفـة كتبـت              شيء من ذلك إن      » ائتوني   «

كانت في معنى أعطوني كتبوا بغيـر       فِإذا كانت في معنى جيئوني كتبوا بالواو وِإذا         . لالبتداء
  .معنى جيئوني على )٢(﴾ ُأفِْرغْتُوني ٱ ﴿) ٩٦ آ ١٨س (ياء، وقرأ األعمش 

  

  المصاحف بالذهبكتابة 
 عن إبراهيم )٣(حدثنا هشيم، عن مغيرةحدثنا أبو عبد الرحمن األذرمي، حدثنا عبد اهللا،   

  .أنه كان يكره أن يكتب المصاحف بالذهب

  

  تحلية المصاحف بالذهب
  أبوحدثنا :  قاالوعبد اهللا بن سعيد) ٤(حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن آدم  

 ــــــــــــــــ
  .في مصحفنا باأللفوهي : ورأو) ١(
  .»ءاتوني «وهي في القراءة المشهورة : آتوني) ٢(
  .لعل الصواب المغيرة: مغيرة) ٣(
  .لعل الصواب محمود بن آدم: محمد بن آدم) ٤(
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قال عبيد اهللا سعيد بن أبي      [عجالن، عن سعيد بن أبي سعيد، عن ُأبي بن كعب،           خالد عن ابن    
 قال، قال أبي بن كعب، إذا حليتم مصاحفكم ورزقتم مساجدكم فعليكم ]كذا قال أبو خالد  شعيب ه 
  .الدثار

حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا المحاربي عن عمرو بـن عـامر             : حدثنا عبد اهللا قال     
عن رجل من أهل الشـام قـال، قـال أبـو      ]أو من حدثه عنه  [البجلي، عن صخر بن صدقة      

  . مصاحفكم فعليكم الدثّار مساجدكم وحليتمزخرفتمالدرداء، إذا 

 أبي  حدثنا عبد اهللا، حدثنا ِإسحاق بن إبراهيم بن زيد، حدثنا أبو داود، حدثنا فرح عن                
  .قتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فعليكم الدثاروزِإذا : سعيد، قال أبو هريرة

ـ                رئ، حـدثنا   حدثنا عبد اهللا، حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين بن حفص، حدثنا المق
  .مصاحفها ومساجدها زينت مة العمل إالّعن برد بن سنان قال ما أساءت أكهمس 

حدثنا أبـو   : حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن آدم وأحمد بن سنان وعلي بن حرب قالوا               
معاوية عن األعمش عن شقيق قال، مر على عبد اهللا بمصحف قد زين بالـذهب فقـال، إن                  

  .ف تالوته في الحقأحسن ما زين به المصح

 عـن   )١(الحسن بن عفان، حدثنا ابن نمير وأبو يحيى الحمـاني         عبد اهللا، حدثنا    حدثنا    
  .األعمش بهذا

. حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا أبو خالد والمحاربي عن األعمش بهذا                
  .]قالبة تالوته فقهحديث أبي [

 ــــــــــــــــ
  .١٢٠: ٦ انظر تهذيب التهذيب ،يد بن عبد الرحمن الحماني الكوفيالحمهو عبد : الحماني) ١(
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  .حدثنا عبد اهللا، حدثنا عمرو بن عبد اهللا األودي، حدثنا وكيع عن األعمش بهذا  

روح، وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا      حدثنا عبد اهللا، حدثنا هارون بن سليمان، حدثنا           
إلى عبد اهللا بمصـحف قـد       جيء  : ان، عن أبي وائل قال    حدثنا شعبة عن سليم   : أبو داود قاال  

  .ما حلي بمثل تالوته: حلى، فقال عبد اهللا

عن سفيان، حدثنا األعمش، عـن أبـي        ، حدثنا الحسين،    )١(حدثنا عبد اهللا، حدثنا أسيد      
إن أحسن ما زين به تالوته في الحق،        : أتى عبد اهللا بمصحف قد حلَّى بذهب، فقال       : وائل قال 
  .ل إلى عبد اهللا فقال الرجل يقرأ القرآن منكوساً، قال ذا منكوس القلبوجاء رج

حدثنا سفيان عن ابن أبي     حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن محمد بن يحيى الضعيف،              
كان البن أبي ليلى بيت تجتمع إليه فيه القراء وفيه مصاحف فأتيته ذات           :  عن مجاهد قال   نجيح

أتحلي به سيفك؟ قلت ال، قال أتحلي به مصحفك؟ قلت ال           ع بهذا؟   يوم ومعي تبرة فقال ما تصن     
  .نها تكره أن يجعلها أجراساً فِإأن أجعله حلياً البنتي، قال عسيتأردت 

 حدثنا عبد اهللا، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا المعلى، حدثنا أبو عوانة عـن عـامر                 
  .يغرون به السارق: مصحف، قالالل عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكره أن يحلّى األحو

حدثنا المحـاربي عـن     : بن سعيد وعلي بن حرب قاال     عبد اهللا    عبد اهللا، حدثنا     حدثنا  
عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أنه رأى مصحفاً قد زين بفضة فقال، تغرون به السـارق                 

  .زينته في جوفه
 ــــــــــــــــ

  .يعني أسيد بن عاصم: أسيد) ١(
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  ي تحلية المصاحفوقد رخص ف
حدثنا عبد اهللا، حدثنا هارون بن سليمان، حدثنا روح أخبرنا ابن عون عن عبد اهللا أنه                  

  ال أعلم به بأساً، وكان يحب أن يزين المصحف ويجاد         : المصاحف فيقول كان يسئل عن حلية     
  .عالقته وصنعته وكل شيء من أمره

ل بن موسى، عن مصعب بن ثابت،       حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمود بن آدم، حدثنا الفض          
إن اهللا يحب : قال ، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا عن هشام بن عروة

  .إذا عمل العبد عمالً أن يحكمه

  

  تطيب المصاحف
  . ح)١(حدثنا عبد اهللا، حدثنا هارون بن سليمان، حدثنا المؤمل  

 عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد كان        حدثنا وكيع جميعاً،  وحدثنا عمرو بن عبد اهللا،        
  .يكره المسك في المصحف

  .نا هارون بن إسحاق حدثني محمد ححدثنا عبد اهللا، حدث  

أخبرنا روح، وحدثنا أسيد حدثنا الحسين بن حفـص         : وحدثني هارون بن سليمان قال      
  .جميعاً عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره الطيب والتعشير في المصحف

  

  ال للمصحف مصيحفهل يق
حدثنا عبد اهللا، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد، حدثنا سعد بن الصلت عن ليث عن                  

  . أو مسيجدمجاهد أنه كان يكره يقول مصيحف

  ن سعيد، حدثنا المحاربي، عن ليث،حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا ب  
 ــــــــــــــــ

  .لعل الصواب مؤمل: المؤمل) ١(
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  . أو مرية أو مسيجد أو مصيحفرويجل: أن يقولمجاهد أنه كره عن 

كـان  : حدثنا عبد اهللا، حدثنا عمرو بن عبد اهللا، حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث قـال      
  . وكان يكره المسك في المصحف)١( ومسيجد ويقول للرجل دناهمجاهد يكره أن يقول مصيحف

 شبابة، حدثنا الحسام عن أبي معشر، عن حدثنا عبد اهللا، حدثنا إسماعيل بن أسد، حدثنا  
  . أو رويجلكان يكره أن يقال مسيجد أو مصيحف أنه إبراهيم

، حدينا سليمان بن داود بن حماد أبو الربيع المهري، حدثنا ابن وهـب              حدثنا عبد اهللا    
كان ابن المسـيب يقـول ال   :  بن خالد عن عبد الرحمن بن حرملة قال   )٢(العطافحدثني  : قال

  .حدكم مصيحف وال مسيجد ما كان هللا فهو عظيم حسن جميليقول أ

  

  يقال للسورة قصيرة أو خفيفة
، حدثنا عاصم عن ابن     حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا حفص بن غياث             

سنُلِْقي علَيـك   ﴿) ٥ آ  ٧٣س  (ال يقال سورة خفيفة فإنه قال تعالى        : سيرين، وأبي العالية قال   
  .تقول سورة يسيرة: وكيف أقول؟ قال: ، قال﴾ ثَِقيالَقَوالً 

، حدثنا حمـاد،    )٣(حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن محمد بن النعمان، حدثني الحجبي             
  .يقول سورة قصيرة، قال أنت أقصر وألمسمع أبو العالية رجالً : حدثنا عاصم قال

  ــــــــــــــــ
  .يعني يا حقير: دناه) ١(
  .لعل الصواب عطاف: العطاف) ٢(
  .اهللا بن عبد الوهاب كما هو في هامش األصل هو عبد: الحجبي) ٣(
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  وقد رخص في أن يقال سورة قصيرة
وإسحاق بن إبراهيم بن زيد ويعقوب بن سـفيان       حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن يحيى          

ة يقول أخبرني عروة بـن      سمعت ابن أبي مليك   : قالحدثنا ابن جريج    أنبأنا أبو عاصم،    : قالوا
مالك ال تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟    : قال لي زيد بن ثابت    : الزبير أن مروان أخبره قال    

؟ وما طولى الطولتين  : مغرب بطولى الطولتين، فقلت لعروة    يقرأ في ال   لقد كان رسول اهللا     
  .]من قبل رأي أبي مليكة هذا لفظ بن يحيى[نعام واألعراف، قال اإل

 عبد اهللا، حدثنا عيسى بن حماد، حدثنا الليث، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه                حدثنا  
  .سمع زيد بن ثابت يقول لمروان، رأيتك تقرأ فيها بطولى الطولتين سورة األعراف

حدثنا يزيد بـن هـارون   : حدثنا عبد اهللا، حدثنا أحمد بن سنان وإسحاق بن وهب قاال        
كان يقرأ   بدي، عن أبي سعيد الخدري أن رسول اهللا         أخبرنا حماد عن أبي هارون الع     : قال

إني سمعت بكاء صبي    : في الفجر بأول المفصل، فقرأ ذات يوم بقصار المفصل فقيل له فقال           
  .فأحببت أن أفرغ له أمه

  . حدثنا الحجاج، حدثنا حماد بهذا)١(حدثنا عبد اهللا، حدثنا عمي  

ا ابن فضيل، عن أبان عن أبي المتوكل        هارون بن ِإسحاق، حدثن   حدثنا عبد اهللا، حدثنا       
بأقصر سورتين في المفصـل،      صلى بنا رسول اهللا     : الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال     

  .بأقصر سورتين من القرآن، قالها ثالث مرات: ما هما؟ قال: قلت

أحمد بن يحيى بن مالك، حدثنا عبد الوهاب، عن شـعبة، عـن             حدثنا عبد اهللا، حدثنا       
  صلى بنا رسول اهللا : ، عن البراء بن عازب قال بن ثابتعدي

 ــــــــــــــــ
  .يعقوب بن سفيان: عمي) ١(
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إنما عجلـت   : فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال          صالة الصبح   
  .لتفرغ أم الصبي على صبيها

ن أبي حصين عن خرشة بن حدثنا عبد اهللا، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أبو بكر، ع  
كان عمر يغلس بالفجر وينور ويقرأ سورة يوسف ويونس ومن قصـار المثـاني              : الحر قال 
  .المفصل

أبو حذيفة، حدثنا سفيان عن علـي بـن         حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن زكريا، حدثنا           
ـ           : علي الرفاعي، عن الحسن قال     رأ كتب عمر رضي اهللا عنه إلى أبي موسى األشعري أن أق

  . المفصل، وفي الفجر بطوال المفصلفي المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط

حدثنا يحيى بـن    سهل،  حدثنا  : حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن عبد اهللا بن الحسن قال            
لما طعن عمر كـادت     : قالحدثني أبي عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون          : أبي زائدة قال  

 )١١٠س  (بأقصر سورتين في القرآن     م  ـالرحمن بن عوف فأمه   الشمس أن تطلع فقدموا عبد      
﴿  راء نَصالْفَتْحإذَا ج١٠٨س ( و ﴾ اللَِّه و (﴿ ثَرنَاك الْكوطَيإنا َأع ﴾.  

أخبرني نافع عن : يحيى، عن عبيد اهللا قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا حدثنا عبد اهللا،  
ن قولوا قصار السـور     بمفصل؟ ولك ي القرآن ليس    وأ: عمر قال، ذكر عنده المفصل فقال     ابن  

  .وصغار السور

أخبرنا عيسى، عن األعمش، عن إبـراهيم       : حدثنا علي بن خشرم قال    حدثنا عبد اهللا،      
  .السفرالصغار في الفجر في يقرأون السور  كان أصحاب محمد : قال

نـا، عـن     ل حدثنا عبد اهللا، حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا أبو معاوية، حـدثنا صـاحب               
  .األعمش، عن إبراهيم بهذا
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عن األعمـش،   أبو نعيم، حدثنا سفيان،      حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا       حدثنا عبد اهللا،    
  .القصاركانوا يقرأون في السفر في الفجر بالسور : عن إبراهيم قال

شير عـن    حدثنا ب  حدثنا أبو نعيم،  حدثنا عبد اهللا بن محمد بن النعمان،        حدثنا عبد اهللا،      
القصار يرددها ويعملون   بالسور   كان أولئك يصلون  : يحيى بن عبد الرحمن عن الضحاك قال      

  .يه القرآن ال يجاوز تراقي بعضهمبالقرآن وسيأتي عليكم زمان يهذ ف

  

  عرض المصاحف إذا كتبت
العالء بن زبـر    ، حدثنا عبد اهللا بن      حدثنا عبد اهللا، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا الوليد          

 أن أبا الدرداء ركب إلى المدينة في نفـر مـن         عطية بن قيس، عن أبي إدريس الخوالني       عن
             بن كعب وزيد بـن     أهل دمشق ومعهم المصحف الذي جاء به أهل دمشق ليعرضوه على أبي

 آ ٤٨س (عمر بن الخطاب فلما قرأوا هـذه اآليـة   أهل المدينة، فقرأ يوماً على    وثابت وعلي   
كَما حموا لَفَسـد    لْجاِهِليِة ولَو احميتُم    ِفي قُلُوِبِهم ٱلْحِميةَ حِميةَ ٱ    ِذين كَفَروا   لَّإذْ جعَل ٱ   ﴿ )٢٦
ادع : قالوا أبي بن كعب، فقال لرجل من أهل المدينة         فقال عمر من أقرأكم؟      ﴾ الْحراملْمسِجد  ٱ

  إليا أبي بن كعب عند منزلـه       فذهبا فوجد نطلق معه،   إ:  بن كعب، وقال للرجل الدمشقي     أبي
فقـال أبـي    أجب أمير المؤمنين عمر،     : هو بيده، فسلما عليه ثم قال له المديني        له   يهني بعيراً 

كان، فقال أبي للدمشقي ما كنـتم تنتهـون         فأخبره المديني بالذي    ولما دعاني أمير المؤمنين؟     
مر والقطران على يديه، فلمـا       يشدفني منكم شر، ثم جاء إلى عمر وهو مش         معشر الركيب أو  

، فقال  ﴾ لْحرام لْمسِجد ٱ  ولَو حميتُم كَما حموا لَفَسد       ﴿اقرأوا فقرأوا   : عمر قال لهم عمر   أتى  
اللهم ال أعرف إال هـذا،      : قراءة العامة، فقال  اقرأ، فقرأ زيد    : أبي أنا اقرأتهم، فقال عمر لزيد     

لم أني كنتواهللا يا عمر إنك لتع: فقال ُأبي  
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 أحـداً    فال أحـدث   أحببت أللزمن بيتي   لئن   ويصنع بي واهللا  ون وادعا ويحجبون    ويغيبأحضر  
  .بشيء

 بن حدثنا حمادبالل، حدثنا الحسن بن بن خلف العسقالني، حدثنا محمد عبد اهللا، حدثنا   
فه  عمرو بن العاص ليعـرض مصـح       آتينا: قال،  )١( عن أبي نضرة   حدثنا علي بن زيد   سلمة،  

  . ورحناالجمعة أمر لنا بماء فاغتسلنا ثم تطيبنا حضرتعلى مصاحفنا يوم الجمعة، فلما 

 إذا )٢(كان زبيـد : حدثنا سفيان قالعلي بن حرب، حدثنا القاسم،   حدثنا عبد اهللا، حدثنا       
  .ه بالمصاحفحضر شهر رمضان عرض القرآن فاجتمعوا إلي

وكيع عن األعمش عـن أبـي    ودي، حدثنا   حدثنا عمرو بن عبد اهللا األ     حدثنا عبد اهللا،      
  .كنا نعرض المصاحف عند علقمة: الظبيان ق

 بـن سـعيد،     يحيىحدثنا  :  قاال  بن حكيم  حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار ويحيى         
 قـد   جبير وبين يديـه مصـحف     على سعيد بن    دخلت  :  بن نافع أبو شهاب قال     موسىحدثنا  

  .أهله قد احتاجوا إلى بيعهفاشتراه فإن  مشترياً مصحفاً إن كنت: عرضه، فقال

  

  عرض المصاحفأخذ األجرة على 
سعيد بـن عبـد   حدثنا ،  بن محمدحدثنا عبد اهللا، حدثنا محمود بن خالد، حدثنا مروان        
نطلق ركب من أهل الشام إلى المدينة يكتبون مصحفاً لهـم           ا:  بن قيس قال    عن عطية  العزيز،

 يمـر   بن كعب وكان أبي   : يكتبون لهم، وقال   يطعمون الذين    فانطلقوا معهم بطعام وأدام فكانوا    
  فقال: القرآن، قاليقرأ عليهم عليهم 

 ــــــــــــــــ
  .٣٠٢: ١٠ تهذيب  انظر١٠٩هو المنذر بن مالك بن قطعة البصري توفي سنة : أبو نضرة) ١(
  . يعني زيد بن ثابتالصواب زيد ولعل » ربيد «في األصل : زبيد) ٢(
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 فـي أمـر      نشـبت  وشك إذا ما  ال: يا أبي بن كعب كيف وجدت طعام الشامي؟ قال        : عمرله  
  .وال أداماً لهم طعاماً  ما أصبت)١(القوس

 سعيد حدثنا عبدة، عن قاال،  بن إسحاقعبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد وهارونحدثنا   
  .المصاحف أجراًعلى عرض عن إبراهيم أنه كره أن يأخذ بن أبي عروبة، عن أبي معشر، 

 يحدث قال،   زاعياألوسمعت  : حدثنا عمر قال  محمود بن خالد،    حدثنا عبد اهللا، حدثنا       
 يصلح المصاحف على قرائه وكان رجل يحضره مصحفه وأخـذه           )٢(كان يحيى بن أبي كثير    

رجل من جلساء يحيى وكان أعرف بإصالحه من صاحبه وكان يصلحه له، فلما فـرغ منـه                 
 ألصحابه ودعا الذي كان يصلحه معهم فأبى أن يجيبه، فبلـغ            طعاماًصنع صاحب المصحف    

  .يحيى فأعجبه وقال أحسنذلك 

  

  بيع المصاحف وشراؤها
 حدثنا أبـو    )٣(حدثنا عبد اهللا، حدثنا جعفر بن محمد السكري، حدثنا عبد اهللا بن رشيد              

فـتح  فـيمن   كنت  : عبيدة وهو مجاعة بن الزبير، عن محمد بن سيرين، عن أبي الرباب قال            
نعم نبيعك ما عندك : تبيعوني ما عندي؟ قالوا: تستر فوليت القبض، فجاء رجل معه شيء فقال     

 اهللا ولكـنكم ال تقرأونـه، فكرهـوا أن          إنه كتاب : ما لم يكن ذهباً أو فضة أو كتاب اهللا، فقال         
  ايأخذوا منه ثمناً فأخذو

 ــــــــــــــــ
  .يعني زمن المحل والشدة: والقوس .في األصل مهملة من التنقيط: نشبت) ١(
: ١١تهذيب التهـذيب     (١٣٢، مات سنة    روى عن أنس وروى عنه أيوب السختياني      : يحيى بن أبي كثير   ) ٢(

٢٦٩.(  
  .لعل الصواب بن راشد: بن رشيد) ٣(
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  .منه لعالقته درهمين

ـ                 ن حدثنا عبد اهللا، حدثنا المسيب بن واضح، عن أبي إسحاق الفزاري، عن هشام، ع
ولي قبض تسـتر، فجاءنـا      كنت خامس خمسة فيمن     :  قال  عن ابي الرباب التستري    )١(محمد

نعم إن لم يكن ذهبـاً أو       : ؟ قال درهماًأتبيعوني ما معي بعشرين     : إنسان مرتد على شيء فقال    
فإنه بعض ما سميتم كتاب اهللا، ولكن ال تقرأون وأنا أقرأه، فـأخرج             : فضة أو كتاب اهللا، قال    

في القبض فابتاعها منها    يناها   فيها كتاب من التوراة فوهبناه له وأخذنا الجونة فألق         الرجل جونة 
  .بدرهمين

سـألت  : بن واضح، عن أبي إسـحاق الفـزاري قـال         عبد اهللا، حدثنا المسيب     حدثنا    
 أو غيرهم، قال أحب إلي ذكـر  مصحف من مصاحف الروم أصبناه في بالده  :  قلت األوزاعي
تعلم ما  : وسألت سفيان عنه فقال   وكيف يباع وفيه شركهم؟     : ن يباع، قال  أال ترى أ  : كلمة، قلت 

  فكيف يباع؟: ولكن لعل شركهم، قالال : قلتفيه؟ 

حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن إسماعيل األحمسي، حدثنا إسباط عن المغيرة بن مسلم،            
بعثهم عمر رضي   األربعة الذين   عن مطر الوراق، عن ابن سيرين، عن أبي الديلم وكان أحد            

: إنا لفي جمع القبض إذ جاء رجل قد اشتمل على شيء فقـال            : اهللا عنه على قبض تستر فقال     
باً اب اهللا فإنا ال نبيعه، فأخرج كتا أن يكون ذهباً أو فضة أو كتنعم إالّ:  ما معي؟ قالواأتبيعوني

 الكتاب له وباعوا    معه فإذا هو كتاب دانيال وهو كتاب اهللا، وليس أحدكم يدري ما هو فوهبوا             
  .]الذي كان فيه الكتاب: قال أسباط[كذا وكذا بدرهم 

   بن)٢(حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا أبو يحيى الرازي، عن المغيرة  
  ــــــــــــــــ

  .يعني ابن سيرين: محمد) ١(
  .وفي األصل مغيرة عن مسلم: المغيرة بن مسلم) ٢(
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  .بي الرباب بهذايرين، عن أ، عن ابن سمسلم، عن مطر الوراق

عبد الملك الدقيقي، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا همام،         حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن         
مع األشعري، فأصبنا دانيال    شهدت فتح تستر    :  بن أوفى عن مطرف قال     عن قتادة عن زرارة   

ل من وقـع     من كتاب، وأصبنا معه ربعة فيها كتاب، وكان أو         ريطتينبالسوس، وأصبنا معه    
 وأعطاه مـائتي درهـم،      يقال له حرقوص، فأعطاه األشعري الريطتين     عليه رجل من بلعنبر     

إن لم يكـن    : تبيعوني هذه الربعة بما فيها؟ قالوا     : ى نعيماً فقال  مس ي نصرانيأجير  وكان معنا   
، فإن الذي فيها كتاب اهللا، فكرهوا أن يبيعـوه الكتـاب          : ذهب أو فضة أو كتاب اهللا، قال      فيها  

 بيـع المصـاحف ألن      )١(ثم حـرم  فمن  : له الكتاب، قال قتادة   فبعناه الربعة بدرهمين ووهبنا     
 حرقوص بـن    هذا ذو الثدية  : قال ابن أبي داود   [. األشعري وأصحابه كرهوا بيع ذلك الكتاب     

بن طابخة بن الياس بن      العنبري من بني تميم، والعنبر بن عمرو بن تميم بن مر بن إد               زهير
مد بن حنبل من بني مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صـعب بـن            ، وأح مضر

ربيعة بـن  بن دعمي بن جديلة بن أسد   بن أقصى بنعلي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب   
نزار أخي مضر بن نزار، وكان في ربيعة رجالن لم يكن في زمانهما مثلهما لم يكـن فـي                   

  .]مان أحمد بن حنبل مثله وهما جميعاً سدوسيانمثل قتادة، ولم يكن في ززمان قتادة 

يزيد، حدثنا همام، عن قتادة،     حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، حدثنا             
  .عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كرها بيع المصحف

سـألت  :  قال ]وهو ابن خلف  [حدثنا عبد اهللا، حدثنا أبي، حدثنا أبو ظفر، حدثنا موسى             
  .كان إبراهيم يكره بيعها وشراءها: اد بن أبي سليمان عن بيع المصاحف فقالحم

 ــــــــــــــــ
  .» كره «كذلك في األصل وعلى هامشه : حرم) ١(
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: حدثنا عبد اهللا، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن جـابر قـال                  
  .بئست التجارة: لذي بيع المصاحف قالكان ابن عمر إذا أتى على ا: سالماً يقولسمعت 

حدثنا عبد اهللا، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية عن كثير يعني ابن عبـد اهللا بـن                    
  .ال تبيعوا المصاحف وال تشتروها: يسار، عن عبادة بن نُسي أن عمر كان يقول

 عـن  )١(نيليعبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا يونس بن بكير، عن خالد ال  حدثنا    
، عن عمر أنه كره بيع المصـاحف،        ]أو أحدهما شك خالد عن إبراهيم     [ معشر وأبي هاشم  أبي  
  .يجدوا من يشتريها ما كتبوهالو لم : قال

سفيان، عن خالـد     حدثنا   )٢(حدثنا محمد بن مسكين، حدثنا الفريابي     : حدثنا عبد اهللا قال     
  .ءهاالحذاء عن ابن سيرين، عن عمر أنه كره بيعها وشرا

 جميعاً، عن ليـث،  ابن علية والمحاربي  حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا            
زاد في  [بيع المصاحف وشرائها،     أنه كره    )٣(عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللا        

كتب لـي   إ: يكتب المصحف ذهب إلى هذا فقال     وكان الرجل إذا أراد أن      :  ابن علية قال   حديث
  .]اكتب لي: لى هذا وقالوذهب إ

حدثنا عبد اهللا، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا حجاج، حدثنا سعيد بن زيد، عن ليث،                 
  .عن مجاهد أن ابن مسعود كره بيعها وشراءها

 ــــــــــــــــ
  .٨٨: ٣هو خالد بن دينار أبو الوليد الشيباني، انظر تهذيب التهذيب : خالد النيلي) ١(
  .هو محمد بن يوسف: الفريابي) ٢(
  . يريد ابن مسعود: عبد اهللا) ٣(
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سفيان، عن خالـد    أخبرنا الفريابي، حدثنا    : عبد اهللا، حدثنا محمد بن مسكين قال      حدثنا    
  .الحذّاء، عن ابن سيرين، عن عمر أنه كره بيعها وشراءها

ـ   حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن إسماعيل األحمسي، حدثنا وكيع،              يد بـن   وحـدثنا أس
أخبرنا أبو نعيم جميعاً عن سفيان عـن        : يعقوب بن سفيان قال   عاصم، حدثنا الحسين، وحدثنا     

  .بئس التجارة:  مر بالمصاحف قالكان ابن عمر إذا: جابر بن سالم قال

عن ليث، عن   حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا أبو يحيى عن أبي سنان،            حدثنا عبد اهللا،      
  .]يعني المصاحف[أني رأيت األيدي تقطع على بيعها ددت و: نافع، عن ابن عمر قال

حدثنا عبد اهللا بن محمد بن خالّد، حدثنا يزيد، حدثنا أبـو مالـك              : حدثنا عبد اهللا قال     
 بن جبير، عن ابن عمر قال لوددت أن األيدي قطعـت            النخعي، عن سالم األفطس، عن سعيد     

  .في بيع المصاحف

 بن سعيد، حدثنا المحاربي، عن ليث، عن سالم األفطس،          حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا       
  .وددت أني رأيت األيدي تقطع على بيع المصاحف:  بن جبير قالعن سعيد

عن سـالم   حدثنا عبد اهللا، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شريك وقيس                
أليدي تقطع فـي    ليتني ال أموت حتى أرى ا     : األفطس، عن سعيد بن جبير قال، قال ابن عمر        

  .بيع المصاحف

ا يحيى بن حكيم، حدثنا أبو قتيبة،       حدثنا عبد اهللا، حدثنا األحمسي، حدثنا وكيع، وحدثن         
وحدثنا أسيد، حدثنا الحسين جميعاً، عن سفيان، عن سالم األفطس، عن سعيد بن جبير عن ابن        

  .وددت أني رأيت األيدي تقطع في بيع المصاحف: عمر، قال
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 عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى عن سفيان الثـوري، عـن سـالم                 حدثنا  
  .وددت أن األيدي تقطع في بيع المصاحف: عمر قالاألفطس، عن سعيد بن جبير عن ابن 

  

  آخر الجزء الرابع من كتاب المصاحف
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  الجزء الخامس
  

  

  من

  اب المصاحفـكت
  

  تأليف

   بن أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني األزديأبي بكر عبد اهللا

  رحمه اهللا
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  يمـن الرحـم اهللا الرحمـبس
  دهـت على اهللا وحـتوكل

  

أخبرنا  بن يوسف األرموي قراءة عليه قال،      محمد بن عمر   أبو الفضل أخبرنا القاضي     
المعدل قراءة عليه قال، أخبرنـا      لمة   أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن المس         الشيخ الجليل 
هللا،  عليه قال، حدثنا عبـد ا       بابن اآلدمي قراءة    المعروف  بن القاسم  عثمان بن محمد  أبو عمرو   

بكر يعني ابن بكار قال سمعت عكرمة قال سمعت سالم بن عبد            حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا      
  .اهللا يقول، بئس التجارة المصاحف

نس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا أبـو عبيـدة صـاحب             حدثنا عبد اهللا، حدثنا يو      
  .بئس البيع بئس البيع: صاحف، قالالسابري قال سألت سالم بن عبد اهللا عن بيع الم

حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن أبـي                   
  . عن جابر أنه كره بيعها وشراءهاالزبير

 عن عبد   )١(، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، قال أخبرنا أبو خالد عن الجريري           حدثنا عبد اهللا    
يـرون بيـع     وكان أصحاب رسول اهللا     : بن شقيق أنه كان يكره بيع المصاحف، قال       اهللا  

  .لشيء من عنده باأال أن يجيء، المصاحف عظيماً، وكانوا يكرهون أرش الصبيان
 ــــــــــــــــ

  . أياس الجريرييعني سعيد بن: يريالجر) ١(
  

١٨٥  



عبـد اهللا بـن     ، حدثنا يزيد قال أخبرنا الجريري، عن        )١(حدثنا عبد اهللا، حدثنا الدقيقي      
 ويعظمون ذلك ويكرهـون أن  كانوا يكرهون بيع المصاحف شقيق أن أصحاب رسول اهللا   

  .يعلموا الغلمان باألجر

ثنا سـفيان عـن سـعيد    حدثنا عبد اهللا، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو نعيم، حـد      
 فـي بيـع   يشـددون  كان أصحاب محمـد   عن عبد اهللا بن شقيق العقيلي قال،        ،  الجريري

  .ويكرهون األرش على الغلمانالمصاحف، 

حدثنا عبد اهللا حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا يحيى بن سعيد والخليل بن عبـد العزيـز                   
 فقـال   أصحاب المصاحف  مر على    رأيت سالم بن عبد اهللا    : حدثنا عكرمة بن عمار قال    : قاال

  .رجل ما تقول؟ قال أقول مما سمعت، فقال بئست التجارة

حدثني حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي عن جدي قال،   
يكره ذلك كراهيـة   المصاحف أنه عقيل عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال في بيع           

  . لهأعن أخاك بالكتاب، أعن، أوهب: شديدة، وكان يقول

  .ثنا أبو صالح، حدثني الليث بهذاحدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن يحيى، حد  

، حـدثنا   حدثنا عبد اهللا، حدثنا ِإسحاق بن ِإبراهيم بن زيد قال، أخبرنا أبو بكر الكليبي               
  وكـان  جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، قال، كانت المصاحف ال تباع قـال،               

اآلخر فيكتـب   المنبر فيقول، من الرجل يحتسب فيكتب لي؟ ثم يأتي           عند    بورقة الرجل يجيء 
  .حتى يتم المصحف

  ــــــــــــــــ
  .يعني محمد بن عبد الملك: لدقيقيا) ١(
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حـدثنا  : حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن محمد بن يحيى وأبو الطاهر والزهري قالوا               
بيع  ال آلو عن     سألت ثالثة من أهل الكوفة    بن صبيح قال،     حصين، عن مسلم     سفيان، عن أبي  

سألت مسروقاً وعلقمة وعبد اهللا بن [. لكتاب اهللا أجراًالمصاحف فكلهم يقول ال نْأمرك أن تأخذ     
  .] األنصاري لفظ عبد اهللايزيد

عـن  ، حدثنا يحيى عن شريك عن أبي حصين         )١(حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبيد بن هاشم        
  .أبي الضحى أن شريحاً ومسروقاً كانا يكرهان بيع المصاحف

حدثنا يحيى، حدثنا أبو بكر بن عياش، حـدثنا         حدثنا عبد اهللا، حدثنا ِإبراهيم بن عباد،          
 األنصاري  )٢(سألت عبيدة وسألت مسروقاً وسألت عبد اهللا      أبو حصين، عن أبي الضحى قال،       

دة ال نأخـذ علـى      جراً، فكلهم اتفق لي كلمة واح     على الكتاب على المصاحف أ    عن الذي يأخذ    
  .كتاب اهللا أجراً

عـن   والمحـاربي،    قال أنبأنا ابـن إدريـس     . حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد         
المصاحف فجئت معه   بي ضيف من أهل البصرة جلب       نزل  الشيباني، عن أبي الضحى قال،      
  .لكتاب اهللا ثمناً كلهم يقول، ما أحب أن آكل ومسروقاً وعلقمةفأتيت شريحاً وعبد اهللا بن يزيد 

عن أبي  أخبرنا قيس الملك الدقيقي، حدثنا يزيد قالمحمد بن عبد حدثنا عبد اهللا، حدثنا   
حصين، عن أبي الضحى، عن مسروق وعبيدة وشريح وعبد اهللا بن يزيد أنهم كرهـوا بيـع                 

  .لكتاب اهللا ثمناًالمصاحف وشراءها، وقالوا ال نأخذ 

حدثني إبراهيم  نا عبد اهللا، حدثنا أحمد بن حفص بن عبد اهللا قال، حدثني أبي قال،               حدث  
  ين عن أبي الضحى، عن شريح ومسروقبن طهمان عن أبي حص

 ــــــــــــــــ
  .لعل المراد عبيد بن هشام:  هاشمعبيد بن) ١(
  .عني عبد اهللا بن يزيدي: عبد اهللا) ٢(
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  .رك أن ال تأخذ لكتاب اهللا ثمناًنأم أنهم قالوا، اهللا بن يزيد األنصاريوعبد 

أبو عوانة عن أبي حصين، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا معلى، حدثنا حدثنا عبد اهللا،   
 فقـالوا ال  سألت شريحاً ومسروقاً وعبد اهللا بن يزيد عن بيع المصاحف        : عن أبي الضحى قال   
  .نأخذ لكتاب اهللا ثمناً

، عن أبي   ، عن سفيان  وكيعمحمد بن ِإسماعيل بن سمرة، حدثنا       حدثنا عبد اهللا، حدثنا       
حصين، عن أبي الضحى قال، سألت مسروقاً وعبد اهللا بن يزيد وشريحاً عن بيع المصـاحف             

  .بيعهافقالوا، ال نأخذ لكتاب اهللا تعالى ثمناً، قال وكيع ال يعجبنا 

سمعت أبا حصين : بة قالحدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد، حدثنا شع       
 نأخذ لكتاب مصحفاً؟ قالوا الشريحاً ومسروقاً وعبد اهللا، قلت أتبيع سألت : عن أبي إسحاق قال

وجل ثمناًاهللا عز .  

  .بهذاحدثنا عبد اهللا، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة   

، عن أبي   الصلت، حدثنا سعيد  حدثنا عبد اهللا، حدثنا ِإسحاق بن ِإبراهيم، حدثنا سعد بن             
ن يكره أن يأخـذ      أنه قال، لحس الدبر أحب إلي من بيع المصاحف وكا          )١(معشر، عن إبراهيم  
  .على عرضها أجراً

، عن ِإبراهيم قال،    حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا حفص، عن األعمش             
  .ال. قلت لعلقمة اشتري مصحفاً؟ قال

عن ِإبـراهيم،    حدثنا الحسن بن عفان، حدثنا ابن نمير، عن األعمش،           حدثنا عبد اهللا،    
  .فنهاه عنهاعن شراء المصاحف عن علقمة أنه سئل 

 ــــــــــــــــ
  .١٩٠عني ِإبراهيم النخعي انظر ص ي: إٍِبراهيم) ١(
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ـ         )١(حدثنا عبد اهللا، حدثنا أسيد        ألت، حدثنا الحسين، حدثنا سفيان، عن األعمش قال، س
  .علقمة أشتري مصحفاً؟ قال ال

  . بهذاعن سفيانحدثنا عبد اهللا، حدثنا هارون بن ِإسحاق قال، حدثني محمد   

، عن شعبة، عن الحكم   الحسن بن أحمد، حدثنا مسكين الحراني،       حدثنا عبد اهللا، حدثنا       
  .مة أنه كره بيع المصاحف وشراءهاعن علق

  .شعبة بهذا، أنبأنا يزيد أنبأنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن الربيع قالحدثنا   

  .، حدثنا وكيع عن شعبة بهذا)٢(عبد اهللا، حدثنا األحمسيحدثنا   

عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد، حدثنا شعبة عن الحكم عن علقمـة      حدثنا    
  .رائهاأنه كره بيع المصاحف وشراءها، قال محمد قال شعبة وكان الحكم يقول ال بأس بش

بن إسماعيل األحمسي، قال وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن محمد  عبد اهللا، حدثنا    حدثنا    
  .ين أنه كره بيع المصاحف وشراءهاابن سير

حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان، عن منصور، عـن                 
فمـن يهـودي أو     ِإبراهيم قال، كانوا يكرهون بيع المصاحف ويقولون، ِإن كنتم ال بد فاعلين             

  .]يعني الشراء[نصراني 

  .سحاق، حدثني محمد عن سفيان بهذاعبد اهللا، حدثنا هارون بن ِإحدثنا   
 ــــــــــــــــ

  .يعني أسيد بن عاصم: أسيد) ١(
  . ِإسماعيليعني محمد بن: األحمسي) ٢(
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  .سفيان بهذا قال، حدثنا )١(حدثنا عبد اهللا، حدثنا هارون بن ِإسحاق، حدثنا المؤمل  

عن منصـور، عـن     حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد، حدثنا شعبة،              
  .نوا يكرهون بيع المصاحف وشراءهاِإبراهيم عن أصحابه قال، كا

  . اهللا بن موسى أنبأنا شعبة بهذاحدثنا عبد اهللا، حدثنا يوسف، حدثنا عبيد  

  .حدثنا شعبة بهذاا أبو داود، حدثنا عبد اهللا، حدثنا يونس بن حبيب، حدثن  

ن ِإبراهيم أنـه     عن األعمش ع   حدثنا عبد اهللا، حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو معاوية           
  .كره بيع المصاحف

حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن ِإسماعيل األحمسي، حدثنا أبو بكر بـن عيـاش عـن                   
  .م قال، المصحف ال يباع وال يورث عن إبراهي)٢(مغيرة

بن أبي عروبـة،   عبد اهللا، حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد              حدثنا  
أحب ِإلي من أن أبيع المصاحف، قال وكـان ال          لحس الدبر   : عن أبي معشر عن النخعي قال     

  .على عرضها وكتابهايكره األخذ 

د بن أبي   حدثنا عبد اهللا، حدثنا ِإسحاق بن ِإبراهيم، حدثنا حجاج، حدثنا حماد عن سعي              
  .بر أحب ِإلي من أن أبيعهالحس الد: عروبة عن أبي معشر عن النخعي قال

  عيد، حدثنا عبيد اهللا بن موسى عنحدثنا عبد اهللا بن سحدثنا عبد اهللا،   
 ــــــــــــــــ

  .لعل الصواب مؤمل: المؤمل) ١(
  .لعل الصواب المغيرة: مغيرة) ٢(
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  .مصاحف فقال ال تشترها وال تبعهاعن بيع المحل، قال سألت ِإبراهيم 

عـن  حدثنا عبد اهللا بن سعيد ويوسف بن موسى قاال، حدثنا عبيـد اهللا  حدثنا عبد اهللا،    
  .شعبة عن الحكم عن علقمة مثله

محمد بن ِإسماعيل األحمسي، حدثنا وكيع عن محل قال، قلـت           حدثنا عبد اهللا، حدثنا       
يعني من يكتب لك[احف، فقال اشتر المداد والورق واستعن  للناس من المصِإلبراهيم ال بد[.  

حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا محل قال، سألت ِإبراهيم عن               
  . بيعها وشراءهاقال يكرهبيع المصاحف، 

حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا أبو يحيى، عن أبي سنان، عن حماد عن      
ِإلـى أصـحابه    راهيم أنه كره بيعها وشراءها قال، وما فرغ علقمة من مصحفه حتى بعث              ِإب

  .ة والكراستين والورقة والورقتينالكراس

حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا شعبة، عـن عاصـم                  
  .األحول عن أبي العالية قال، وددت أن الذين يبيعون المصاحف ضربوا

حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن عاصـم قـال     نا عبد اهللا، حدثنا يونس بن       حدث  
أبا العالية يقول وددت أن هؤالء الذين يشترون هذه المصاحف ضربوا، قلـت علـى               سمعت  

  .ل لو لم يشتروها لم يبعها هؤالءبيعها أحق أن يضرب، قا

حدثنا شعبة عن عاصـم     حدثنا عبد اهللا حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا وهب بن جرير،              
عن أبي العالية قال، وددت أن الذين يبيعون المصاحف ضربوا، قلت لَلّذين يشترونها أحق أن               

  .لو لم يكتب هؤالء لم يشتر هؤالءيضربوا، قال 

عاليـة  حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا داود عن أبي ال                
  .أنه كان يكره بيع المصاحف

  
١٩١  



. عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا حفص وأبو معاوية عن رجـل ذكـره          حدثنا    
شك ابن أبي داود عن الشعبي وأبي العالية؛ قال أحدهما لو لم يشتره لم يبعه ورخـص فيـه                   [

  .]األجر

سألت أبا العالية   حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا ابن فضل عن داود قال                 
يبيعها، قال وسألت عـامراً     شراء المصاحف فقال، لو لم يوجد من يشتريها لم يوجد من            عن  

  .اهللافقال، ِإنما يبيعون الكتاب واألوراق وال يبيعون كتاب 

حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا أبو سفيان عن معمر عن الزهري أنـه                   
  .يع المصاحفكره ب

بن عبد الملك، حدثنا يزيد قال أخبرنـا يزيـد بـن            محمد   أخبرناحدثنا عبد اهللا قال،     
  .مداً يكره بيع المصاحف وشراءهاِإبراهيم قال، سمعت مح

حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا ابن ِإدريس، عن هشام عن ابن سـيرين     
  .أنه كره بيعها وشراءها

 عن أشعث عن ابن سيرين قـال،        ذحدثنا عائ حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد،           
، وكانوا يكرهون أن يأخذوا األجـر       )١()عليها(كانوا يكرهون بيع المصاحف وكتابها واألجر       

  .يحتسبون في ذلك الخيرعلى تعليم الكتاب، قلت كيف كانوا يصنعون؟ قال 

 عبد اهللا بن سعيد، حدثنا عقبة عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن           حدثنا عبد اهللا، حدثنا       
  .دة أنه كره شراء المصاحف وبيعهاابن سيرين عن عبي

  أخبرنا ِإسحاق بن ِإبراهيم بن زيد، حدثنا حجاج: حدثنا عبد اهللا، قال  
 ــــــــــــــــ

  . األصلسقط من): عليها) (١(
  

١٩٢  



رجل رأى في المنام كأنه يبيـع       : حدثنا سالم بن مسكين قال، قال رجل لمحمد يا أبا بكر          : قال
قلـت الرجـل يبيـع      قـال    فقال ما أرى ببيع السكر بأساً في اليقظة وال في المنـام،              السكر،

لم أشتر  تشترها، قال سالم فقلت أنا لَه، سبحان اهللا يا أبا بكر فِإذا       المصاحف، قال ال تبعها وال    
 فيأخذ فال أرى عليه  الكاتب فيكتب لك فتعطيه   ؟ قال تستكتب  المصحف فمن أين أصيب مصحفاً    

  .ن يأخذ أبأساً

أخبرنا أبو داود، حدثنا سعيد أخو أبي حرة        : حدثنا عبد اهللا، حدثنا يونس بن حبيب قال         
وقف مكحول علي بالشام وأنا أبيع مصحفاً فقال، يا أهل العراق ما أجرأكم علـى بيـع                 قال،  

أو حسن  [حسن أهل العراق    :  ِإن صاحبنا الحسن ال يرى بذلك بأساً، قال        المصاحف؟ قال قلت  
  .؟ ال تكذبوا على الحسن، قال قلت واهللا ما كذبت عليه]البصرةأهل 

  

  يؤاجر عبده ممن يبيع المصاحف
حدثنا ابن جـريج    بن ِإبراهيم بن زيد، حدثنا أبو عاصم،        حدثنا عبد اهللا، حدثنا ِإسحاق        

  .قال نعم يعينه عليه ممن يبيع المصاحف، قال، قلت لعطاء أكره أن يؤاجر الرجل عبده
  

١٩٣  



  االحتساب في كتاب المصاحفباب 
  

عبد اهللا، حدثنا ِإسحاق بن ِإبراهيم، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال، قـال               حدثنا    
 مضى يبيعون المصاحف أنما حـدث ذلـك اآلن، إنمـا كـانوا يحتسـبون        منعطاء لم يكن    

 ن تعاَلهو يطوف، ِإذا فرغت يا فالكاتباً وبمصاحفهم في الحجر، فيقول أحدهم للرجل إذا كان  
  . الصفح وما كان من ذلك حتى يفرغ من مصحفهقال فيكتب. فاكتب لي

حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا أبو يحيى عن أبي سنان عن عمرو بن                   
كان في أول الزمان يجتمعون فيكتبون المصاحف، ثم أنهم كسلوا وزهدوا في األجر             مرة قال،   

  . فباعوها، وأول من باعها العباد كتبوها)١(مام، ثم أن العباد بعدلهفاستأجروا العباد فكتبوها 

، حدثنا وكيع عن محل قال، قلت ِإلبراهيم ال بد للناس           )٢(حدثنا عبد اهللا حدثنا األحمسي      
  .]يعني من يكتب لك[ المداد والورق واستعناشتر : من المصاحف فقال

  

  استبدال المصحف بالمصحف
  سحاق، حدثنا محمد، عن سفيان، عن هارون بن ِإحدثنا عبد اهللا، حدثنا  

  ــــــــــــــــ
  .سقط من األصل: ما) ١(
  .محمد بن ِإسماعيليعني : األحمسي) ٢(
  

١٩٤  



  . عن ِإبراهيم قال، ال بأس باستبدال المصحف بالمصحف)١(مغيرة

ـ   عن  حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا عقبة، عن سفيان،                ن مغيـرة، ع
  .ِإبراهيم أنه كان ال يرى بأساً أن يبادل المصحف بالمصحف

عبد اهللا قال، حدثنا موسى بن سفيان، حدثنا عبد اهللا، حدثنا عمرو عن مغيـرة               حدثنا    
         ٢( ِلكَتِْبتَها عليهاعطى  عن ِإبراهيم أنه كان يكره بيع المصاحف وشراءها وأن ي(  بالبـدل   ولم ير  

  .بأسا

عبد اهللا بن سعيد، حدثنا ِإسحاق بن سليمان عـن أبـي جعفـر              حدثنا  حدثنا عبد اهللا،      
يها األجر وال يرى     بيع المصاحف وأن يعطى عل      يكره  عن ِإبراهيم أنه كان    الرازي عن مغيرة  

  .بأساً بالبدل

حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن ِإسماعيل األحمسي، حدثنا وكيع، عـن سـفيان، عـن          
  .بدل مصحفاً بمصحفال بأس بال: راهيم قالمغيرة عن ِإب

ال حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا حفص، عن ليث، عن مجاهد قـال،                   
  .بأس بالمصحف بالمصحف وزيادة عشر دراهم

  

  هل يورث المصحف
عبد اهللا، حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال، أخبرنا يزيد قال، أنبأنا قـيس               حدثنا    

 كان يكره أن يباع المصحف ويبدل المصحف بمصحف وال يورث، عن مغيرة عن ِإبراهيم أنه
  .ولكن يقرأ فيه أهل البيت

حدثنا عبد اهللا، حدثنا ِإسحاق بن ِإبراهيم، حدثنا حجاج، حدثنا أبو عوانة عن المغيـرة                 
   وبيعه، وكان يقول ال يورثعن ِإبراهيم أنه كان يكره اشتراء القرآن

 ــــــــــــــــ
  .١٩ و١٦ و١١ و٨ و٥ و٣ الصواب المغيرة وكذا في سطر لعل: مغيرة) ١(
  .» لكتب «في األصل : لكتبها) ٢(
  

١٩٥  



المصحف أو يعشر أو يصغر، وكان     أن يحلّى    ِإنما هو لقراء أهل البيت، وكان يكره         المصحف
 القرآن، وكان يكره أن يكتب بالذهب أو يعلم رأس اآلي، وكان يقـول جـردوا                يقول عظموا 

  .تخلطوا به شيئاً ليس منهآن وال القر

 عن إبراهيم   )٢(أبو بكر بن عياش، عن مغيرة      حدثنا   )١(حدثنا عبد اهللا، حدثنا األحمسي      
  .يقرأ فيه من أهل البيت وهو لمن المصحف ال يباع وال يورثقال، 

  

  وقد رخص في شراء المصاحف دون بيعها
 عن أبي عامر ني ابن خلفأبو ظفر، حدثنا موسى يع    عبد اهللا، حدثنا أبي، حدثنا      حدثنا    

  .، قال اشترها وال تبعهاعن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس في المصحف

 عن عبد الملك    حدثني محمد عن سفيان    بن إسحاق قال،     حدثنا عبد اهللا، حدثنا هارون      
  .المصاحف وال تبعهااشتر : بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس قال

، حدثنا الحسين، حدثنا محمد بن مسكين وحدثنا محمد بن          )٣(دحدثنا عبد اهللا، حدثنا أسي      
ابن عباس في بيع المصاحف، قال      سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن        حدثنا  : يوسف قاال 

  .اشتِر وال تبع

جـريج قـال،     ابن   ِإسحاق بن ِإبراهيم، حدثنا أبو عاصم، حدثنا      حدثنا  حدثنا عبد اهللا،      
  .بتعها وال تبعهاأخبرني عطاء عن ابن عباس قال ا

 عن عطـاء    سحاق بن شاهين قال، أخبرنا خالد عن عبد الملك         إِ حدثنا عبد اهللا، حدثنا     
  .عن ابن عباس قال، اشتر المصاحف وال تبعها

  ــــــــــــــــ
  .محمد بن ِإسماعيليعني : األحمسي) ١(
  .ولعل الصواب المغيرة: مغيرة) ٢(
  .يعني أسيد بن عاصم: أسيد) ٣(
  

١٩٦  



عن عطـاء،   ، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا المحاربي عن عبد الملك،            اهللاعبد  حدثنا    
  .المصاحف وكره بيعهاعن ابن عباس قال، اشتر 

صالح بن رسـتم    عن  عبد اهللا، حدثنا محمد بن ِإسماعيل األحمسي، حدثنا وكيع          حدثنا    
  .اشتِر المصاحف وال تبعهاعن عطاء عن ابن عباس قال، 

حدثنا ابن أبي عدي عن صالح بن رستم عـن           اهللا، حدثنا يحيى بن حكيم،       حدثنا عبد   
  . ابن عباس قال اشترها وال تبعهاعطاء في بيع المصاحف عن

سمعت أبا عـامر    : قالعلي بن الحسين الدرهمي، حدثنا معتمر       حدثنا عبد اهللا، حدثنا       
  .المصاحف وال تبعهاعن عطاء عن ابن عباس قال اشتر 

  . بهذاأبو داود، حدثنا أبو عامر الخزاز، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا حدثنا عبد اهللا  

حدثنا أبو عامر الخزاز قـال،      ، حدثنا حجاج،    حدثنا عبد اهللا، حدثنا ِإسحاق بن ِإبراهيم        
 المصاحف، فسألته، قال ابن عبـاس       قال لي عاصم األحول، سل عطاء بن أبي رباح عن بيع          

  .اشترها وال تبعها

 أبي، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا ليث، عن مجاهد، اهللا، حدثناحدثنا عبد   
  . المصحف ورخص في شرائه عن بيععن ابن عباس أنه نهى

زيد، حـدثنا   حجاج، أخبرنا سعيد بن     حدثنا عبد اهللا، حدثنا ِإسحاق بن ِإبراهيم، حدثنا           
  .بيعهاليث، عن مجاهد، عن ابن عباس أنه رخص في شراء المصاحف وكره 

، عن مجاهد عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد قال، أخبرنا المحاربي، عن ليث،             حدثنا    
كأنه قال رخص   كذا  : أبي داود قال ابن   [. رخّص في شرائها وكره بيعها    : عن ابن عباس قال   

  .]صار مسنداً
  

١٩٧  



ي قـاال،    بن محمد الزهـر    اهللا وعبد   عمرو أحمد بن    أبو الطاهر حدثنا عبد اهللا، حدثنا       
  عن أبيه قال، سألت ابن عباس عن بيع المصحف فقال اشتره           حدثنا سفيان عن رقيم بن الشابة     

  .وال تبعه

: حدثنا عبد اهللا، حدثنا ِإسحاق بن ِإبراهيم قال، أخبرنا أبو عاصم، حدثنا ابن جريج قال    
  . في بيع المصاحف ابتعها وال تبعهااهللاعبد أخبرني أبو الزبير عن جابر بن 

 يزيد بن هارون، أخبرنا سـعيد، عـن         حدثناحدثنا ِإسحاق بن وهب،     حدثنا عبد اهللا،      
  .قتادة، عن سعيد بن المسيب قال، اشتر المصاحف وال تبعها

  .حدثنا عبد اهللا قال، حدثني األحمسي قال أخبرنا وكيع عن ابن عروبة بهذا  

ر عن هشام عن قتـادة   حدثنا عبد اهللا قال، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا وهب بن جري             
  .عن سعيد في بيع المصاحف، قال اشترها وال تبعها

حدثنا عبد اهللا قال، حدثنا عبد اهللا بن سعيد قال، حدثنا ابن أدريس عن أبيه عن حماد                    
  . بن جبير قال اشتر المصاحف وال تبعهاعن سعيد

 سليمان عن أبـي     حدثنا عبد اهللا قال، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا ِإسحاق يعني ابن              
اشترها وال تبعها، وعـن  :  المصاحف فقالسنان عن حماد قال، سألت سعيد بن جبير عن بيع       

  .ذلكابن عباس مثل 

بشر عن سعيد حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد، حدثنا شعبة عن أبي   
  . في المصاحف اشترها وال تبعهابن جبير قال

  .حمد بن الربيع، حدثنا يزيد، حدثنا شعبة بهذاحدثنا عبد اهللا، حدثنا م  

 سفيان عن أبي شهاب قال، حدثنا عبد اهللا، حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا الحسين، حدثنا  
  .نعم: لسعيد بن جبير اشتري مصحفاً؟ قالقلت 

  
١٩٨  



  وقد رخص أيضاً في بيع المصاحف
 عـن    نمير عن األعمش   حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن       ،  ا عبد اهللا  ـحدثن  

سئل عن بيع المصاحف، فقال ال بأس إنما يأخذون أجـور           سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه        
  .أيديهم

سألت أبا مجلز   حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا عمران قال،               
 تب؟ قال اسـتعمل    تبعها، قلت أك   إنما كانت تباع على عهد معاوية، فقال ال       : أبيع مصحفاً؟ قال  
  .يديك بما شئت

حـدثنا  حدثنا عبد اهللا، حدثنا إسحاق بن وهب، حدثنا الحرث يعني ابـن منصـور،                 
سئل عن بيع المصاحف قـال،  إسرائيل عن إسماعيل بن وردان أبي عمر عن ابن الحنفية أنه        

  .ال بأس إنما تبيع الورق

موسى بن نـافع    لمحاربي، حدثنا   حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد قال، أخبرنا ا            
 بمكة وإلى جنبه مصحف فقـال، إن         بن جبير وهو بمنزله    ، أتيت سعيد  األسدي أبو شهاب قال   

  . ما فيه من السقط أرباب هذا محتاجون إلى بيعه وقد أقمت مصحفاً فِإن تريد أن تبتاعكنت

أبـي شـهاب    وكيع عـن  حدثنا عبد اهللا قال، حدثنا أحمد بن ِإسماعيل األسدي، حدثنا      
 بن نافع قال، دخلت على سعيد بن جبير وبيده مصحف، فقال؛ ِإني قد عرضـت هـذا                  موسى

  .فأقمت سقطه وقد أحتاج صاحبه إلى بيعه فِإن كان لك في مصحف حاجة فاشتره

حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن قاسم بن أبـي                   
 عنـدي أن أبيـع       بمصحفين  جبير يقول، كنت وليت ماالً ليتيم      عيد بن  قال، سمعت س   األعرج

  . بع أحدهما)١(أحدهما أو قال بندار
 ــــــــــــــــ

  .هو محمد بن بشار: بندار) ١(
  

١٩٩  



عبد اهللا، حدثنا يحيى بن حكيم وعبد اهللا بن الصباح وعلي بن الحسين الدرهمي              حدثنا    
 له ن عكرمة باع مصحفاً أبن دينارمالك العمي، حدثنا  أبو عبد الصمد قالوا، حدثنا عبد العزيز

  .]قال الدرهمي عن مالك[وأن الحسن لم ير به بأساً 

األحمسي، حدثنا وكيع عن أبي بكر الهـذلي        حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن إسماعيل          
  . باألجرال بأس ببيعها وشرائها ونقطها:  قالعن الحسن

الصمد، حـدثنا   ابن عبد   عبد العزيز يعني    ن حكيم، حدثنا    حدثنا عبد اهللا، حدثنا يحيى ب       
وإن سأل رجل الحسن على المصاحف، فقال وما عليك أن ال تبيعهـا؟             سالم بن مسكين قال،     

  .بعتها فما نعلم ببيعها بأساً

ال  قـال،  حدثنا عبد اهللا، حدثنا األحمسي، حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن      
  .بأس ببيعها وشرائها

 محمد بن    حدثنا )١( شاذان حدثنا عبد اهللا، حدثنا أسيد، حدثنا عبد اهللا بن حمران، وحدثنا            
زاد شـاذان   [المصـاحف   ببيع  بأساً  حدثنا األشعث عن الحسن أنه كان ال يرى         :  اهللا قاال  عبد

  .]وشرائها

 )٢(سمعت عوفـاً  قال،  حدثنا المعتمر   عبد اهللا بن الصباح البزاز،      عبد اهللا، حدثنا    حدثنا    
  . ال يرى ببيع المصاحف وال بأخذ األجر عليه وال بكسب المعلم بأساً)٣(قال، كان الحسن

كان الحسن  عبد اهللا، حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا ابن أبي عدي بن عوف قال،              حدثنا    
  هللا أعز من أن يباع،ال يرى ببيعها بأساً فقال ابن سيرين كتاب ا

 ــــــــــــــــ
  .حاق بن إبراهيم بن زيدهو إس: شاذان) ١(
  . جميلةأبي وهو ابن يعني عوف االعرابي البصري : عوف) ٢(
  .بن أبي الحسن البصرييعني الحسن : الحسن) ٣(
  

٢٠٠  



  .)١(وكان عوف يختار قول محمد

عبد اهللا بن سعيد حدثنا عقبة، حدثنا سفيان عن خالد الحذّاء عن            ثنا عبد اهللا، حدثنا     حد  
  .مصحفاًالحسن أنه باع 

حدثنا عبد اهللا، حدثنا هارون بن إسحاق قال، حدثني محمد عن سـفيان، عـن خالـد                   
  .الحذّاء عن الحسن قال ال بأس بشراء المصاحف وبيعها

يحيى بن حكيم ويونس بن حبيب قاال، حدثنا أبـو داود، حـدثنا             حدثنا  ،  بد اهللا حدثنا ع   
 يقول ما أبالي من قال في بيـع         د أبو قدامة األيادي قال، سمعت مطر الوراق       يالحارث بن عب  

  .والشعبي كانا ال يريان ببيعها وال شراءها بأساًالمصاحف شيئاً بعد قول فقيهي العراق الحسن 

حدثنا عبد اهللا، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا حجاج، حدثنا حماد عن حميـد عـن                  
  . فيه يزل به مطر الوراق حتى رخص أنه كان يكره بيع المصاحف، فلم)٢(الحسن

 الرملي، حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال، سـمعت          )٣(حدثنا عبد اهللا، حدثنا أبو عمير       
  .أيوب يقول ما هو إال شيء خدعا الشيخ عنه، يعني مطر ومالك بن دينار

 وهشـام عـن     )٤(حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا ابن إدريس عن داود         حدثنا عبد اهللا،      
  .الحسن لم ير بشرائها وبيعها بأساً

  ن سعيد، حدثنا يحيى بن حكيم قال،حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا ب  
 ــــــــــــــــ

  .يعني ابن سيرين: محمد) ١(
  .يعني الحسن بن أبي الحسن البصري: الحسن) ٢(
  .يعني أحمد بن هاشم: أبو عمير) ٣(
  .يعني داود بن أبي هند: داود) ٤(
  

٢٠١  



 اود بن أبي هند عن الشعبي قال، إنهم واهللا ما يبيعون كتاب اهللاأنبأنا د: أنبأنا ابن أبي عدي قال
  .إنما يبيعون الورق وعمل أيديهم

عـن  ال أخبرنا شعبة    ـحدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن زكريا، حدثنا محمد بن كثير ق             
  .)١(اشاب اهللا إنما يبيعون الورق واألنقداود بن أبي هند عن الشعبي قال، ليس يبيعون كت

ن ي، حدثنا وكيع عن سفيان عن داود ب       نا عبد اهللا حدثنا محمد بن إسماعيل األحمس       حدث  
  .أبي هند عن الشعبي قال، ال بأس ببيع المصاحف إنما يبيع الورق وعمل يديه

بن إبراهيم، حدثنا حجاج، حدثنا حماد عن داود بن أبـي           حدثنا عبد اهللا، حدثنا إسحاق        
  .يقول إنما يبيع الورق وعمل يديهصاحف بأساً، وهند أن الشعبي كان ال يرى ببيع الم

بن أبي خالد عن عيد، حدثنا المحاربي عن إسماعيل حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن س  
  .الورق وعمل أيديهمالشعبي قال، إنهم ال يبيعون كتاب اهللا إنما يبيعون 

بن أبي عزة قال،    حدثنا عبد اهللا، حدثنا األحمسي، حدثنا وكيع، عن سفيان عن عيسى              
  .أمرني الشعبي أن أبيع مصحفاً

حدثنا عبد اهللا، حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عيسى بـن                  
  .بعه: أبي عزة قال أتيت الشعبي وأنا وصي بمصحف وهو قاض فقال

حدثنا عبد اهللا، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، حدثنا حفص عن جعفر عن أبيـه                  
  .ل، ال بأس بشراء المصاحف وأن يعطي األجر على كتابتهاقا

 ــــــــــــــــ
  .األنقاش هو الحبر: في هامش األصل ما نصه) ١(
  

٢٠٢  



حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم أنه كان                  
  .ال يرى بأساً بشراء المصاحف وبيعها

  

  ة فيهِإرتهان المصحف والقراء
حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن عبد اهللا المخرمي، حدثنا بشر بن الحسن أبو مالك قال                  

ذاك الـذي   :  الرجل يرتهن المصحف فيقرأ قال، قال الحسن       ]أو قيل له  [زعم، هشام قال قلت     
  .ينتفع به

  
  

٢٠٣  



  باب تعليق المصاحف
  

د بن عبد الوهاب قال ذكـر       حدثنا عبد اهللا، حدثنا هارون بن ِإسحاق، قال حدثني محم           
  .سفيان أنه كره أن نعلق المصاحف

مردانُبـه  بن  ، حدثنا أبو معاوية، حدثنا يزيد       حدثنا عبد اهللا، قال حدثنا علي بن حرب         
  .قال، رأيت أبا بردة على دابة في رحاله عليها قطيفة سوداء ومعه مصحف ال يكاد يفارقه

  

  المصحف يجعل في القبلة
حدثنا ِإسحاق بن إبراهيم بن يزيد، حدثنا يعقوب يعني ابـن إسـحاق             حدثنا عبد اهللا،      

الحضرمي، حدثنا زائدة بن قدامة وأبو عونة عن خصيف عن مجاهد قال كان ابن عمر يكره                
  .أن يصلي وبين يديه سيف أو مصحف

حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن سوار وعلي بن حرب قاال، حدثنا ابـن فضـيل عـن            
 لم ير شيئاً معلقاً في قبلة المسجد مصحفاً أو غيره إال          بن عمر إذا دخل بيتاً    خصيف قال، كان ا   

  .وإن كان عن يمينه أو شماله تركهنزعه، 

حدثنا عبد اهللا، حدثنا موسى بن سفيان، حدثنا عبد اهللا أخبرنا عمرو عن منصور عن                 
  .هإبراهيم أنه كره أن يكون في مصلى الرجل حيث يصلي في قبلته مصحف أو غير

  ن بشار، حدثنا يحيى بن سفيان، عنحدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد ب  
  

٢٠٤  



  .كانوا يكرهون أن يصلوا وبين أيديهم شيء حتى المصحف: عن إبراهيم قال )١(منصور

حدثنا عبد اهللا، حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن                 
  .في قبلة المسجد شيئاً حتى المصحف يكرهونهإبراهيم قال، كانوا يكرهون أن يجعلوا 

حدثنا عبد اهللا، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا هشيم عن أبي حصين عن إبراهيم أنـه            
  .كان يكره أن يصلي الرجل وفي قبلته المصحف أو غيره

حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبان، حدثنا بكر، حدثنا أبو عوانة عن أبي                  
  . إبراهيم أنه كان يكره أن يصلي وبين يديه المصحف أو شيء معلقحصين عن

  

  السفر بالمصاحف إلى أرض الكفر
حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا عمران بن عيينة عن ليث عن سالم عن                   

 أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو وقال، إنـي أخـاف أن             ابن عمر قال، نهى رسول اهللا       
  .عدويناله ال

حدثنا عبد اهللا، حدثنا كثير بن عبيد حدثنا ابن أبي فديك عن عبد اهللا يعني ابن نافع عن   
 نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن          أبيه عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا          

  .يناله العدو

ثمان عن  حدثنا عبد اهللا، حدثنا كثير بن عبيد، حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك ابن ع                
  .نافع عن ابن عمر مثل ذلك

  حدثنا عبيد محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبد اهللا، حدثنا  
 ــــــــــــــــ

  .١٣٢هو ابن المعتمر السلمي توفي سنة : منصور) ١(
  

٢٠٥  



  .أنه نهى أن يسافر بالقرآن مخافة أن يناله العدو عن نافع عن ابن عمر، عن النبي اهللا 

نا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد ومحمد بن سوار وسهل بن صالح قالوا، حدثنا                حدث  
قال سهل  [نهى أن يسافر بالقرآن      عبدة عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا             

  . إلى أرض العدو مخافة أن ينالها العدو]بالمصاحف: ومحمد

إسحاق عن نافع عن    نا عبدة عن محمد بن      حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدث          
  . مثلهابن عمر عن النبي 

 حدثنا عبد اهللا عن نافع عن ابن عمر أن          )٢( حدثنا القعنبي  )١(حدثنا عبد اهللا، حدثنا عمي      
  .» من القرآن إلى بالد العدو  ال تحملوا شيئاً«: قال النبي 

: عن نافع عن ابن عمر قالهللا، حدثنا عبد اهللا، حدثنا األحمسي، حدثنا وكيع عن عبيد ا     
  .أن يسافر بالمصاحف إلى أرض العدو مخافة أن ينالوها نهى رسول اهللا 

حدثنا عبد اهللا قال، حدثنا إسحاق بن إسماعيل القافالئي قال، حدثنا إسحاق بن سليمان                
نهى أن يسافر بالمصاحف إلـى أرض   عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا     

  .رك مخافة أن يتناول منه شيءالش

حدثنا عبد اهللا، حدثنا هارون بن سليمان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي األزدي، قـال،          
نهـى أن   أخبرنا مالك بن أنس وعبد اهللا بن عمر بن نافع عن ابن عمـر أن رسـول اهللا      

  .مخافة أن يناله العدوأرض العدو يسافر بالمصحف إلى 
 ــــــــــــــــ

  .يعني محمد بن األشعث: يعم) ١(
  .هو عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب: القعنبي) ٢(
  

٢٠٦  



 قـال، حـدثنا   بن عبادة، حدثنا روح عبد اهللا، حدثنا الحسين بن علي بن مهران     حدثنا    
  .نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو  عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا، مالك

مخلـد، قـال    خالد بـن    ر بن محمد الوراق، قال حدثنا       قال حدثنا جعف  عبد اهللا،   حدثنا    
 أن يسافر بـالقرآن إلـى أرض         نهى رسول اهللا  مالك عن نافع عن ابن عمر قال،        أخبرنا  

  .العدو مخافة أن ينالوا منه شيئاً

حدثنا عبد اهللا، حدثنا أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك عن نافع، عن عبد                 
  . العدو خشية أن ينالهبالقرآن إلى أرض العدو نهى أن يسافر هللا اهللا بن عمر أن رسول ا

زهيـر عـن    بن داود، حدثنا موسىا ـعبد اهللا، حدثنا سعدان بن نصر، حدثن ا  ـحدثن  
أرض العـدو   أن يسافر بالقرآن إلى     نهى   مر أن النبي    عن ابن ع   عن نافع     بن سعيد  يحيى

  .أن يناله العدومخافة 

 حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير عن موسى بن عقبة           )١(عميا  حدثنا عبد اهللا، حدثن     
أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن         عن نافع عن ابن عمر قال، نهى رسول اهللا          

  .يناله العدو

عـن  سـلمة   موسى بن عبد الرحمن الحلبي، حدثنا محمد بن         ا عبد اهللا، حدثنا     ـحدثن  
ينهي أن يسافر بـالقرآن      ال، سمعت رسول اهللا     محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ق        

  .العدوإلى أرض 

 عن نـافع  عن أيوب   أخبرنا سفيان   ، حدثنا ابن كثير قال      )٢(حدثنا عمي حدثنا عبد اهللا،      
  أن يسافر بالمصحف إلى عن ابن عمر قال، نهى رسول اهللا 

 ــــــــــــــــ
  .يعني محمد بن األشعث: عمي) ١(
  .بن األشعثيعني محمد : عمي) ٢(
  

٢٠٧  



  .أن يناله أحد منهمني أخاف العدو فإأرض 

 بن سليمان، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، عن ليث عن نافع هارونحدثنا عبد اهللا، حدثنا   
 أن ينالوا منه    أرض العدو مخافة  أن يسافر بالقرآن إلى      عن ابن عمر قال، نهى رسول اهللا        

  .، قال وكتب به عمر إلى األمصارشيئاً

  .حدثنا سفيان بهذاالحسين، أسيد، حدثنا حدثنا عبد اهللا، حدثنا   

،  حسين عن زائدة   أخبرناالرحمن المسروقي قال،    حدثنا عبد اهللا، حدثنا موسى بن عبد          
 ال تسافروا بالقرآن إلـى  «: قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر عن النبي          

  .»م أخشى أن يناله رجل منهأرض العدو فإني 

حدثنا عبد اهللا بن سعيد قال أخبرنا المحاربي، عن ليث، عن نافع عن             عبد اهللا،   حدثنا    
  .»يناله أحد منهم أخاف أن بالقرآن إلى أرض العدو فإني  ال تسافروا «ابن عمر قال، 

 عن ابن عمر    قال، حدثنا ابن فضل عن ليث عن نافع       . حدثنا األحمسي عبد اهللا،   حدثنا    
  .»أخاف أن ينالوه ني تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فإ ال « هللا قال، قال رسول ا

حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب وعلي بن الحسين الـدرهمي، قـاال             حدثنا عبد اهللا،      
تسـافروا   ال «قال،   النبي  يحدث عن نافع عن ابن عمر أن        قال سمعت ليثاً    حدثنا المعتمر   

  .]قال علي عن ليث[. » يصيبه أحد منهم ني أخشى أنبالقرآن إلى أرض العدو فإ

حدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن نافع عن ابـن              حدثنا عبد اهللا،      
  .أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدونهى  عمر قال إن النبي 

 عن   ليلى محمد بن عثمان العجلي، حدثنا عبيد اهللا، عن ابن أبي         حدثنا عبد اهللا، حدثنا،       
  أن يسافر بالقرآن نهى رسول اهللا :  ابن عمر، قالنافع عن

  
٢٠٨  



  .مخافة العدو

نافع عن ابن أيوب بن محمد الوزان، حدثنا سفيان عن أيوب عن       حدثنا  حدثنا عبد اهللا،      
  .»ني أخاف أن يناله العدو تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فإ ال «عمر يبلغ به، قال 

حـدثنا   بن هشام والحسن بن محمـد بـن الصـباح،            )١(عبد اهللا، حدثنا المؤمل   حدثنا    
ني ال تسافروا بالقرآن فإ « عن ابن عمر قال، قال رسول اهللا إسماعيل عن أيوب عن نافع     

  .»أخاف أن يناله العدو 

عن نافع عن ابن جويرية عبد اهللا، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا حدثنا   
  . أن يناله العدو يسافر بالقرآن مخافةأن نهى رسول اهللا عمر قال، 

حدثنا عبد اهللا، حدثنا عمي محمد بن األشعث، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ليث بـن                  
أن يسافر بالقرآن إلـى      أنه كان ينهي      عن نافع عن عبد اهللا بن عمر عن رسول اهللا            سعد

  .العدو مخافة أن يناله العدوأرض 

 يحيى، حدثنا الهيثم، حدثنا إبراهيم وحجاج قاال، حدثنا         حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن       
نهـى أن يسـافر      عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر أن النبـي                

  .]مخافة أن ينالوه: وقال الهيثم[بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، 

ليمان بن حرب، أخبرنا عبد العزيز حدثنا عبد اهللا، حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا س     
  أن  عن أبيه عن ابن عمر قال، نهى رسول اهللا )٢(القسملي

 ــــــــــــــــ
  .لعل الصواب مؤمل: المؤمل) ١(
  .٣٥٦: ٦ ثم البصري، انظر تهذيب التهذيب هو عبد العزيز بن مسلم أبو زيد المروزي: القسملي) ٢(
  

٢٠٩  



  .خافة أن يناله العدويسافر بالقرآن إلى أرض العدو م

 قال، كـان    حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن     زياد بن أيوب،    حدثنا عبد اهللا، حدثنا       
  . أن يسافر بالمصحف إلى أرض الروميكره

حدثنا عبد اهللا، حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي، حـدثنا األوزاعـي                  
  .رض العدو لكيال ينالها الكفارينهي أن يغزى بالمصاحف إلى أ كان النبي قال، 

  

  الكافر يأخذ المصحف بعالقته
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى عن شعبة قـال، حـدثني القاسـم              عبد اهللا،   حدثنا    

 بن جبير بأصبهان غالم مجوسي يخدمه فكان يأتيه بالمصحف فـي            األعرج قال، كان لسعيد   
  .عالقته

 عـن   ثنا عبد السالم عن أبي خالد الـداالني       حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن سوار، حد         
  .القاسم بن محمد قال، رأيت سعيد بن جبير قرأ في مصحف ثم ناوله غالماً له مجوسياً بعالقته

  

  الحائض والجنب يْأخذان المصحف بعالقته
حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد األعلى، حدثنا هشام عن الحسن أنـه                  

  .به من مكان إلى مكان آخرأن يتعلق الجنب بالمصحف أو يجوز اً كان ال يرى بأس

حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن عبد اهللا بن الحسن، حدثنا أبو سفيان، حـدثنا النعمـان           
  .المصحفال بأس بأن يأخذ الجنب والحائض والصبي بعالقة قال، قال سفيان 

  د بن أبيون بن إسحاق وعلي بن محمحدثنا عبد اهللا، حدثنا هار  
  

٢١٠  



قاال، حدثنا وكيع عن أيمن بن نابل عن عطاء قال، ال بأس أن تأخذ الطامث بعالقة                الخصيب  
  .المصحف

المرادي، حدثنا ابن وهب عن حمزة بـن عبـد          حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن سلمة          
مـن  الواحد عن علقمة بن أبي علقمة أنه سأل سعيد بن المسيب عن كتاب يعلق على المـرأة                  

يعنـي  : قال أبو بكر  [ذا جعل في ركن فيه فال يبدو فال يضر من لبسه            ِإالحيضة أو من فزع،     
   .]جلدا يجعل فيه

عبد اهللا، حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا الحسين عن سفيان قال، أخبرنا أبو عبـد               حدثنا    
 إنـي   )١(الكريم عن إبراهيم قال، الحائض والجنب يتناوالن الشيء، وذكر كلمة الخمرة، قالت           

  . ، قال إنها ليست في يدكحائض

بيـد  عن سفيان عن األعمش عن ثابت بن عحدثنا عبد اهللا، حدثنا أسيد، حدثنا الحسين    
، قالت إني حائض    » الخمرة    ناوليني «قال لها    عن القاسم بن محمد، عن عائشة أن النبي         

  .» إن حيضتك ليست في يدك «قال 

  

  هل يمس المصحف من قد مس ذكره
 عـن   ال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنـي مالـك        ـحدثنا عبد اهللا، حدثنا أبو الطاهر ق        

إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد أنه قال، كنت أمسك المصحف 
 قم فتوضـأ،  قال !قال سعد، لعلك مسست ذكرك؟ قلت نعمعلى سعد بن أبي وقاص فاحتككت ف 

  .فقمت فتوضأت ثم رجعت

 اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر قال أخبرنا شعبة عن زياد بـن                حدثنا عبد   
 عن مصعب قال، كنت آخذ المصحف على أبي فحككت ذكري فقال، إن شئت حككـت                فياض

  .من وراء الثياب
  ــــــــــــــــ

  .٧٠: ٢يعني عائشة، انظر مسند االمام أحمد : قالت) ١(
  

٢١١  



بن فيـاض   حدثنا أبو داود عن شعبة عن زياد         بن عاصم،    حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد      
عن مصعب بن سعد قال، كنت أمسك ألبي المصحف فحككت ذكري فقال، لو شـئت حتـى                 

  .ينسلخ لفعلت، يعني من فوق الثياب، ثم قال قم فتوضأ

عبد اهللا، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرنـي      حدثنا    
 عن مجاهد أنه أخبره أن بعض بني سعد بن أبي وقاص أخبره أنه أمسك على                ميناالحسن بن   

 يدي   ذكري فحككته فلما رآني سعد أوغل      سعد بن أبي وقاص المصحف وهو يستذكر، فحكني       
  . قال فقم فتوضأ!ته؟ قلت نعمسهناك قال، مس

 ابن أبـي     بن هارون عن   حدثنا عبد اهللا، حدثنا أبو عبد الرحمن األذرمي، حدثنا يزيد           
مصحف فمسست   قال، كنت أمسك على أبي ال      ]أظنه عن مصعب  [ عن الزبير بن عدي      )١(خالد

  .ذكري فقال، اغسل يدك

  

  يمس المصحف من ليس على وضوء
حدثنا عبد اهللا، حدثنا أحمد بن الحباب الحميري، حدثنا أبو صالح الحكم بن المبـارك                 

 عن القاسم بن أبي بزة عن عثمان بن أبي        حدثنا محمد بن راشد عن إسماعيل المكي      الخاشتي،  
  .» ال تمس المصحف وأنت غير طاهر «: كان فيما عهد إلى رسول اهللا : العاص قال

الطاهر، حدثنا ابن وهب أخبرني مالك عن عبد اهللا بن أبـي            حدثنا عبد اهللا، حدثنا أبو        
أن : مرو بن حزم  لع بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول اهللا               

  .ال يمس القرآن إال طاهر

   بن إسحاق وعلي بن محمد بن أبيحدثنا عبد اهللا، حدثنا هارون  
 ــــــــــــــــ

  .هو إسماعيل بن أبي خالد: ابن أبي خالد) ١(
  

٢١٢  



  .كان سفيان يكره أن يمس المصحف وهو على غير وضوء: قال وكيع: الخصيب قاال

حمد بن زكريا، حدثنا أبو رجاء، حدثنا إسـرائيل عـن أبـي             عبد اهللا، حدثنا م   حدثنا    
 إبـراهيم أتيت أبا رزين فأمرني أن أقرأ في المصحف وقد بلت فأبيت، فلقيـت         :  قال )١(الهذيل
  .أحسنت: له ذلك فقالفقلت 

قاال، حدثنا  الخصيب   بن أبي    وعلي بن محمد   بن إسحاق    هارونعبد اهللا، حدثنا    حدثنا    
أمرني أبو رزين أن أفتح المصحف وأنا :  قال عن غالب أبي الهذيل   بن صالح، ن علي    ع وكيع

  .فسألت إبراهيم فكرهه: وضوء قالعلى غير 

المغيرة عـن  عمرو عن حدثنا عبد اهللا، حدثنا   حدثنا عبد اهللا، حدثنا موسى بن سفيان،          
  . أو تمسه وأنت على غير وضوءإبراهيم أنه كان يكره أن يمس الجنب الدرهم فيه كتاب

منصور عن  عبد الرحمن عن سفيان عن      حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا      عبد اهللا،   حدثنا    
  .على غير وضوء إال من وراء الثوب أن يمس الدرهم األبيض وهو إبراهيم أنه كان يكره

حدثنا وكيع عن سـفيان عـن       حدثنا علي بن محمد بن أبي الخصيب،        حدثنا عبد اهللا،      
  .  من وراء الثوبالّ الدراهم البيض على غير وضوء إجلال يمس الر: حماد عن إبراهيم قال

سألت : حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم المرادي قال        علي،  عبد اهللا، حدثنا    حدثنا    
  .إبراهيم عن الرجل يمس الدراهم البيض على غير وضوء فكره ذلك

 ــــــــــــــــ
  .لهو غالب بن الهذيل األودي أبو الهذي: أبو الهذيل) ١(
  

٢١٣  



: حدثنا عبد اهللا، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن حمـاد قـال                  
أليس فيه  :  األبيض وهو على غير وضوء فكرهه وقال       سألت إبراهيم عن الرجل يمس الدرهم     

  من القرآن؟سورة 

 عـن   حدثنا عبد اهللا، حدثنا علي بن أبي الخصيب، حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح               
  .ال بأس به وكرهه ابن سيرين: قالحسن ال

حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد األعلى، حدثنا هشام عن الحسن أنـه                  
  .كان ال يرى بذلك بأساً

عن محمد أنـه    حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد األعلى، حدثنا هشام               
  . اهللا وأن يشتري بها أو يبيعكان يكره أن يشتري الدراهم التي فيها كتاب

أنبأنا هشام عن القاسم بن : حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد األعلى قال  
  .محمد أنه كره أن يمسها إال وهو طاهر

حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد، حدثنا حجاج، حدثنا يزيـد بـن             : حدثنا عبد اهللا قال     
 ﴾ قل هـو اهللا أحـد      ﴿فيها   التي    يشتري بالدراهم الحجاجية    يكره أن  كان محمد : إبراهيم قال 

قـال هـو اهللا    ﴿طيها، وكان يكره الدنانير المنقوش فيها منقوش، وكان يكره أن يأخذها أو يع  
  .وكان الحسن ال يرى به بأساً:  قال﴾ أحد

حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون عن محمد أنه كان                  
  .يكره أن يباع الكفار وغيرهم بالدراهم البيض وذكر كالماً

حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا عبد السالم، حدثنا إسحاق بن عبد اهللا بن  عبد اهللا، حدثنا  
 هذه الدراهم البيض فإنها تقـع فـي يـد           قلت لعمر بن عبد العزيز لو غيرت      : أبي فروة قال  

ا األمـم   لقد أردت أن تحتج علين    : اهللا، قال ن كتاب    وفيها سورة م   اليهودي والنصارى والجنب  
  .بغير توحيد ربنا واسم نبينا

  
٢١٤  



ال يحمل المصـحف    : قال مالك : قال ابن وهب  :  عبد اهللا، حدثنا أبو الطاهر قال      حدثنا  
  .بعالقته وال على وسادة أحد إال وهو طاهر

  

  وقد رخص في مس المصحف على غير وضوء
هارون بن إسحاق، حدثنا وكيع عن علي بن صالح، عن عمر بن حدثنا عبد اهللا، حدثنا   
، قال في   ﴾ ِفي ِكتَاٍب مكْنُونٍ   ﴿) ٧٨ آ   ٥٦س  (، عن رجل، عن سعيد بن جبير في قوله          سعيد
المالئكة، وأما كتابكم هذا فيمسه الطـاهر وغيـر         :  قال ﴾ لْمطَهرونالَ يمسه ِإالَّ ٱ    ﴿: السماء
  .الطاهر

سمعت : يى، حدثنا أبو الورقاء قال    حدثنا يح : ، حدثنا محمد بن بشار قال     حدثنا عبد اهللا    
  . فمسح به وجهه وذراعيه وأخذ المصحفمن غائط أو بول فدعا بماٍءسعيد بن جبير خرج 

: حدثنا هارون بن إسحاق وعلي بن محمد بن أبي الخصيب قـاال           : حدثنا عبد اهللا قال   
  .المصحف ما لم تكن جنباًمس : ن عامر قالعن الحسن بن صالح عن مطرف عحدثنا وكيع 

حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد، حدثنا شعبة عن الحكم وحماد عن                 
  .إذا كان في عالَّقة فال بأس به: يمس المصحف وليس بطاهر قاال: الرجل

  

   تمس المصحف)١(المستحاضة
: هشـام عـن الحسـن قـال       حدثنا محمد بن بشار، عن روح، عـن         عبد اهللا،   حدثنا    

المستحاضة يغشاها زوجها وتغتسل وتصلي وتقرأ المصحف وتكون كالمرأة الطاهرة في كل            
  .أمرها

 ــــــــــــــــ
  .انظر صحيح البخاري كتاب الحيض: المستحاضة) ١(
  

٢١٥  



حدثنا عبد اهللا، حدثنا هارون بن إسحاق وعلي بن محمد بن أبي الخصيب قاال، حدثنا                 
  .سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كره أن تمس المستحاضة المصحفوكيع عن 

 عن منصور عن    حدثنا سفيان حدثنا عبد اهللا، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو نعيم،             
تحاضة، ولكـن   أو تمس المصحف، يعني المس    إبراهيم أنه كره أن تصوم أو يجامعها زوجها         

  .تصلي

 عن المغيـرة عـن      الصباح، حدثنا المعتمر عن أبيه    عبد اهللا بن    عبد اهللا، حدثنا    حدثنا    
وكيف تقول في زوجهـا؟ قـال       : المستحاضة المصحف، قال  تأخذ  : )١(قال شباك : إبراهيم قال 

  .فرأينا أنه كرهه

  

  المصحف يوضع على المقرمة
بن عبد اهللا، حدثنا إسحاق بن شاهين، حدثنا خالد عن داود عن العباس عن عبيد        حدثنا    

أرأيت المقرمة التي يجامع عليها اقرأ عليهـا المصـحف؟          : ل إلى عائشة قال   أرس: عمير قال 
 ]أو قالت وأن رابك   [إن رأيت شيئاً فاغسله وإن شئت فحكه وإن رأيت          : وما يمنعه؟ قالت  : قال

  .]قال أبو بكر هذا أراه أن عبيد اهللا أرسل إلى عائشة[. فارششه

 عن عبد اهللا بن عبيد أخبرنا داود: اد قالحدثنا عبد اهللا، حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا عب  
أنه أرسل إلى عائشة، أيقرأ الرجل المصحف على المقرمة التي يجامع عليهـا؟ فقالـت ومـا     

  .بأسه؟ إذا رأيت شيئاً فاغسله وإن شئت فأحككه فإن رابك فارششه

سأل : عن عطاء قال   عن ابن جريج     حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى          
  أضع المصحف على الفراش الذي: رجل ابن عباس فقال

 ــــــــــــــــ
  .٣٠٢: ٤، انظر تهذيب التهذيب هو شباك الضبي الكوفي األعمى: شباك) ١(
  

٢١٦  



  .نعم: أجامع عليه؟ قال

ال يحمل المصـحف    : قال ابن وهب قال مالك    : حدثنا عبد اهللا، حدثنا أبو الطاهر قال        
 في أخبيته، ولم يكره ذلك إال أن        ذلك لحمله  وهو طاهر، ولو جاز      إالّبعالّقته وال على وسادة     

يكون في يد الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو علـى                  
  . للقرآن وتعظيماً لهغير طهر إكراماً

  

  وضع المصحف على األرض
خبرني سفيان الثوري، عـن     أنبأنا ابن وهب، أ   : حدثنا عبد اهللا، حدثنا أبو الطاهر قال        

 مـن ذكـر اهللا فـي        رأى كتاباً  محمد بن الزبير عن عمر بن عبد العزيز أن رسول اهللا            
لعن اهللا من فعل هذا، ال تضعوا ذكـر اهللا          : من صنع هذا؟ فقيل له هشام، فقال      :  فقال األرض

 حـائط    إبناً له يكتب فـي     قال محمد بن الزبير ورأى عمر بن عبد العزيز        . في غير موضعه  
  .فضربه

  

  هل يؤم القرآن في المصحف
: حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم، عن أبيه عامر بن إبـراهيم قـال                  

نهانا أمير المـؤمنين عمـر      : سمعت نهشل بن سعيد يحدث عن الضحاك عن ابن عباس قال          
  . المحتلمرضي اهللا عنه أن يؤم الناس في المصحف، ونهانا أن يؤمنا إالّ

حدثنا أبو خالد عن ابن أبي عروبة عـن         : حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد قال          
  .إذا كان معه ما يقوم به ليله ردده وال يقرأ في المصحف: قتادة عن ابن المسيب قال

   حدثنا وكيع عن هشام)١(حدثنا عبد اهللا، حدثنا ابن أبي الخصيب  
 ــــــــــــــــ 
  . علي بن محمد بن أبي خصيبهو: ابن ابي خصيب) ١(
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  . عن قتادة عن سعيد بن المسيب بمثلهالدستوائي

حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا وهب بن جرير عن هشام عن قتادة عـن          
تردد ما معك من القـرآن وال تقـرأ فـي           :  أنهما قاال في الصالة في رمضان      سعيد والحسن 

  .ه في ليلتهالمصحف إذا كان معك ما تقرأ ب

سمعت قتادة  : حدثنا عبد اهللا قال، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد، حدثنا شعبة قال              
إذا كـان   : يحدث عن سعيد بن المسيب في الرجل يصلي في رمضان فيقرأ في المصحف قال             

  .معه ما يقرأ به في ليلته فليقرأ به

 عن ليث عن مجاهد أنه كره       يحدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا المحارب           
  . الرجل في المصحفأن يؤم

حدثنا الحسين عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه كان          : حدثنا عبد اهللا، حدثنا أسيد قال       
  .يكره أن يتشبهوا بأهل الكتاب يعني أن يؤمهم في المصحف

عـن  حدثنا عبد اهللا، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن ليـث                  
  . في المصحفمجاهد واألعمش عن إبراهيم أنهما كرها أن يؤم

  األعمش  عن  عن سفيان  وكيعحدثنا  : حدثنا عبد اهللا، حدثنا علي بن أبي الخصيب قال          
  .ال تشبه بأهل الكتاب: عن إبراهيم أنه كره أن يؤم في المصحف وقال

: ألعمش عن إبراهيم قال   حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا أبو خالد عن ا              
  . يتشبهوا بأهل الكتابكانوا يكرهون أن يؤموا في المصحف

حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبـراهيم    : حدثنا عبد اهللا، حدثنا أحمد بن سنان قال         
  .بأهل الكتابكانوا يكرهون أن يؤم الرجل في المصحف كراهية شديدة أن يتشبهوا : قال

  حاق وعلي بن حرب قاال، حدثنا ابنارون بن إسحدثنا عبد اهللا، حدثنا ه  
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  . عن إبراهيم كره أن يؤم الرجل القوم وهو يقرأ في المصحف)١( عن مغيرةفضيل

، حدثنا عمرو عن المغيـرة      حدثنا موسى بن سفيان، حدثنا عبد اهللا      : حدثنا عبد اهللا قال     
  .مصحف أن يؤم القوم وهو ينظر في العن إبراهيم أنه كان يكره للرجل

 )٢(حدثنا عبد اهللا، حدثنا أسيد بن عاصم، وحدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن مغيـرة       
  .يتشبهوا بأهل الكتاب: مامة في المصحف ويقولِإلعن إبراهيم أنه كان يكره ا

سـفيان عـن    حدثنا علي بن محمد بن أبي الخصيب، حدثنا وكيع عن           حدثنا عبد اهللا،      
 البكري أنه مر على رجل يؤم قوماً في مصحف فضربه           عياش العامري عن سويد بن حنظلة     

  .برجله

  سفيان هللا، حدثنا محمد بن مسكين، حدثنا الفريابي محمد بن يوسف، حدثنا          حدثنا عبد ا    
مر بقوم يؤمهم رجل في المصحف، فكره ذلـك         أنه    بن حنظلة  عن عياش العامري عن سويد    
  .في رمضان ونحا المصحف

ال، أخبرنا وكيع عن سـفيان عـن        ـعلي بن أبي الخصيب ق    ا عبد اهللا، حدثنا     ـحدثن  
  .السلمي أنه كره أن يؤم في المصحفعطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن 

حدثنا عبد اهللا، حدثنا علي بن أبي الخصيب، حدثنا وكيع عن هشام الدسـتوائي عـن                  
  .كما تفعل النصارى: قتادة عن الحسن أنه كره أن يؤم الرجل في المصحف قال

 ــــــــــــــــ
  .لعل الصواب المغيرة: مغيرة) ١(
  .الصواب المغيرة لعل :مغيرة) ٢(
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عبد الرحمن بن عبد اهللا      الترمذي قال، حدثنا     )١(حدثنا محمد بن مدويه   حدثنا عبد اهللا،      
كانوا يكرهون أن يؤم أحد فـي       :  قال، حدثنا أبو جعفر عن الربيع قال       الرازي يعني الدشتكي  

  . ويقولون إمامينالمصحف

  

  وقد رخص في األمامة في المصحف
 حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن عبد الرحمن                 
  .كان يؤمها عبد لها في مصحف عن أبيه عن عائشة أنه )٢(بن القاسم

عبـد  أخبرنا محمد، حدثنا شـعبة عـن        : الـحدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن يسار ق         
  .الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أنه كان يؤمها غالم لها في المصحف

عبد اهللا، حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يـونس               حدثنا    
  .عن الزهري عن القاسم أن عائشة كانت تقرأ في المصحف فتصلي في رمضان أو غيره

نا محمد بن سلمة المرادي، حدثنا ابن وهب عن يونس عـن ابـن              حدثنا عبد اهللا، حدث     
  .شهاب عن القاسم أن عائشة كانت تقرأ في المصحف فتصلي في رمضان

حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا ابن علية عن أيوب عن القاسم بن محمد                   
  .كان يؤم عائشة عبد يقرأ في المصحف: قال

  ا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا سليمان، حدثنا حمادحدثنا عبد اهللا، حدثن  
 ــــــــــــــــ

انظـر خالصـة    : الترمذي القرشي أبو عبد الرحمن      ههو محمد بن أحمد بن حسين بن مدوي       : هابن مدوي ) ١(
  ).مطبعة الخيرية (٢٧٧تهذيب الكمال ص 

  .يعني القاسم بن محمد: القاسم) ٢(
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  . بهذا)١(عن أيوب

 بن بشر، حدثنا عبد اهللا بن وهب قـال أخبرنـي            بن سعيد هللا، حدثنا أحمد    حدثنا عبد ا    
كان يؤمها   أن عائشة زوج النبي     عن ابن أبي مليكة     جرير بن حازم عن أيوب السختياني       

  .غالمها ذكوان في المصحف

عن هشام بن   أخبرنا وكيع   : أبي الخصيب قال  حدثنا عبد اهللا، حدثنا علي بن محمد بن           
 بكر بن أبي مليكة عن عائشة أنها أعتقت غالماً لها عن دبر فكان يؤمها فـي                 عن أبي عروة  

  .شهر رمضان في المصحف

أخبرنا عبدة عن هشام عن رجل عـن        : حدثنا هارون بن إسحاق قال    حدثنا عبد اهللا،      
  .عائشة بهذا

 عـن الحسـن     )٢(حدثنا عبد اهللا، حدثنا علي بن أبي الخصيب، حدثنا وكيع عن الربيع             
  .]يعني من يقرأ بهم[ال بأس أن يؤم في المصحف إذا لم يجد : قال

حدثنا عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن محمد بن خالد، حدثنا يزيد، حدثنا مبارك عن الحسن               
رمضان وإن لم يكـن معـه        في   ويؤم به أنه كان يعجبه إذا كان مع الرجل ما يقرأ أن يردده            

  .شيء أن يقرأ في المصحف

 حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا ابن فضل عن إسماعيل بن مسلم عـن              حدثنا عبد اهللا،    
  .في المصحف ويؤم بهال بأس أن يقرأ : الحسن قال

حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا عبد اهللا بن حمران، حدثنا األشعث عـن             حدثنا عبد اهللا،      
  .بأساً أن يؤم الرجل القوم في المصحفالحسن أنه كان ال يرى 

 ــــــــــــــــ
  .يوب السختيانيأيعني : يوبأ) ١(
  .يعني الربيع بن صبيح: الربيع) ٢(
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حدثنا عبد اهللا، حدثنا هارون بن سليمان، حدثنا أبو عامر، حدثنا رباح عن عطاء أنه                 
  .كان ال يرى بأساً أن يقرأ في المصحف في الصالة

ن وهب، حدثنا معاويـة  حدثنا عبد اهللا، حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، حدثنا عبد اهللا ب    
ال أرى بالقراءة من المصحف في رمضان بأساً    : عن صالح بن يحيى بن سعيد األنصاري قال       

  .]يريد القرآن[

حدثنا عبد اهللا، حدثنا إبراهبم بن مروان بن محمد الطاطري، حدثنا أبي حـدثنا عبـد                  
لت ابن شهاب عن    سأ:  قال حدثني محمد بن عبد اهللا بن أخي بن شهاب        العزيز بن محمد قال،     

  .لم يزل الناس منذ كان اإلسالم يفعلون ذلك: القراءة في المصحف يؤم الناس، فقال

حدثني عبد العزيز بـن     : أخبرنا ابن وهب قال   :  عبد اهللا، حدثنا أبو الطاهر قال      حدثنا  
محمد عن محمد بن عبد اهللا بن أخي بن شهاب عن عمه عن رجل يصلي لنفسه أو يؤم قوماً                    

  .في المصحف؟ فقال نعم، لم يزل الناس يفعلون ذلك منذ كان اإلسالمهل يقرأ 

سمعت مالكاً وسئل عمن    : أنبأنا ابن وهب قال   :  قال )١(حدثنا أبو الربيع  حدثنا عبد اهللا،      
وكـان  : ال بأس بذلك إذا اضطروا إلى ذلك، قال       : يؤم الناس في رمضان في المصحف؟ فقال      
  .ن في البيوتالعلماء يقومون لبعض الناس في رمضا

  

  يصلي الرجل تطوعاً إذا تعايا نظر في المصحف
أخبرنا وكيع عن جرير بن     : حدثنا عبد اهللا، حدثنا علي بن محمد بن أبي الخصيب قال            

رأيت ابن سيرين يصلي متربعاً والمصحف إلى جنبه فإذا تعايا في شـيء أخـذه               : حازم قال 
  .فنظر فيه

 ــــــــــــــــ
  .ني سليمان بن داوديع: أبو الربيع) ١(
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حدثنا هشام عن محمد أنه كان أخبرنا روح، : حدثنا محمد بن بشار قالعبد اهللا،  حدثنا    
  .يصلي قاعداً والمصحف إلى جنبه فإذا شك في شيء نظر فيه وهو في الصالة

كان محمد  : قالحدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن هشام،                
  .وهو في صالة التطوعلمصحف فيضعه إلى جانبه فإذا شك في شيء نظر فيه ينشر ا

حدثنا عبد اهللا، حدثنا يعقوب بن إسحاق القلوسي، حدثنا المعلى بن أسد، حدثنا المعلى                
ي مصحف  دخل على ابن سيرين وهو يصلي قاعداً يقرأ ف        : أخبرنا يونس قال  : بن األغلب قال  

  .وفي يده مروحة يتروح بها

 عبد اهللا، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن                حدثنا  
  .سيرين أنه كان يصلي والمصحف إلى جنبه، فإذا تردد نظر في المصحف

حدثنا عبد اهللا، حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة بن سعيد عن قتادة عن سعيد بن                  
ي صالته إذا كان معه ما يقوم به ليلـه           أنه كان يكره أن يقرأ الرجل في المصحف ف         المسيب

  .يكرره أحب إلي

  

  فضل توريث المصاحف
 عن عبد الرحمن بن     )١(حدثنا عبد اهللا، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا إبراهيم النخعي           

  عن قتادة عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالـك أن رسـول اهللا                )٢(هاني، حدثنا العرزمي  
  هن بعد موته وهو للعبد أجر)٣( سبع يجري«: قال

 ــــــــــــــــ
  وعليـه  ن النخعي عبد الرحم   مي وبهامشه أبو نع   كذا في صلب األصل وعليه ضبة الشك      : إبراهيم النخعي ) ١(

  . النخعي الصغير عبد الرحمن وهو الصواب أبو نعيم٤٠٥ص : الصح وفي الخالصة
  .هو عبد الملك بن أبي سليمان: العرزمي) ٢(
  ).بوالق (٣١٠: ٢شرح العزيزي على الجامع الصغير للسيوطي انظر : سبع يجري) ٣(
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في قبره، من علم علماً أو أكرى نهراً أو حفر بئراً أو غرس نخالً أو بنى مسجداً أو ترك ولداً                    
  .»يستغفر بعد موته أو ورث مصحفاً 

  

  القراءة في مصحف الرهن
حدثنا هشام عن محمـد     : لى قال حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد األع           

عبد اهللا،  حدثنا  . ال يقرأ فيه وإن أذن له صاحبه      : في الرجل يرتهن المصحف في القرض قال      
إن كان في بيع أذن     : حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد األعلى، حدثنا هشام أن محمداً، قال له            

  .فيه وإن لم يأذن له لم يقرأ فيهله صاحبه قرأ 

هشام عن الحسن فـي      محمد بن بشار، حدثنا عبد األعلى، حدثنا          حدثنا عبد اهللا، حدثنا    
  .الرهن إذا كان في البيع فأذن له صاحبه فال بأس به

  

  حرق المصحف إذا استغنى عنه
عبد اهللا بن محمد بن النعمان، حدثنا مسدد، حدثنا المعتمر عـن            ، حدثنا   عبد اهللا حدثنا    

: لم يكن يرى بأساً أن يحرق الكتب وقال       يه أنه   عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس، عن أب        
  .لىإنما الماء خلْقان من خلق اهللا تعا

القاسم بن يزيد عن سفيان وسئل عن       حدثنا عبد اهللا، حدثنا علي بن حرب قال، حدثنا            
 يدري ما هـو محـاه وانتفـع    إذا كان ال :  يكون فيه التوراة واِإلنجيل أو نحو ذلك قال        الكتاب

  .بصحيفته

حدثنا سـفيان عـن     : حدثنا الحسين قال  : الـ بن عاصم ق   أسيدعبد اهللا، حدثنا    نا  حدث  
لوال أني أخاف أن يكـون      : طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى أنه أتى بكتاب فقال            

  .فيه ذكر اهللا عز وجل ألحرقته

آخر الجزء الخامس من كتاب المصاحف من هذه النسخة وهو آخر مـا كـان عنـد                   
كتاب المصاحف والحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي وآلـه              اآلدمي من   
  .وسلم تسليماً

  
٢٢٤  



  فهرست أسماء الرجال
  

  )حرف األلف(
  ١٧٢أبان 

  ١١٠أبان بن تغلب 

  ٤٢أبان بن عثمان 

  ٦٠) النخعي(أبان بن عمران 
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١٥٤،  ١٥٣،  ١٥٢،  ١٥١ ،١٥٠ ،
١٦٧،  ١٦٠،  ١٥٩،  ١٥٧،  ١٥٦ ،
١٧٨،  ١٧٦،  ١٧٤،  ١٧٣،  ١٧١ ،
١٩١،  ١٩٠،  ١٨٩،  ١٨٨،  ١٧٩ ،
٢٠٥،  ٢٠٤،  ١٩٦،  ١٩٥،  ١٩٤ ،
٢١٦،  ٢١٤،  ٢١٣،  ٢١١،  ٢٠٩ ،
٢١٩، ٢١٨  

  ١٤) األنصاري(إبراهيم بن إسماعيل 

  ١١٦، ١١٥، ٤٨، ٤٧إبراهيم بن الحسن 

  ١٥٧ )المقسمي (إبراهيم بن الحسن

  ١١١، ٢٦، ٢٤، ١٣، ١٢اهيم بن سعد إبر

  ١٠٣) الزيات(إبراهيم بن سليمان 

  ١٨٧إبراهيم بن طهمان 

  ١٨٧إبراهيم بن عباد 

، ٢٤، ٢٠إبراهيم بن عبد اهللا بن أبي شـيبة      
١٠٦  

  ٢٢٢إبراهيم بن مروان بن محمد الطاطري 

  ١١٠، ٢٢إبراهيم بن مهاجر 

  ١٣١إبراهيم بن ميسرة 

ن ولد سعد بن    م(إبراهيم بن يوسف السعدي     
  ٤٣) أبي وقاص

  ١٥١، ٦٥) ابن يزيد(إبراهيم التيمي 

  ٢٢٣، ١٥١، ١١٧، ١٠٠إبراهيم النخعي 

  
  

٢٢٥  



  

  ١٤٥ابن أبي بزة 

  ٩٥، ٩٤ابن أبي حميد 

  ٢١٢) إسماعيل بن أبي خالد(ابن أبي خالد 

  ٢١٧ابن أبي الخصيب 

) محمد بن عبـد الـرحمن     (= ذئب  ابن أبي   
٨٤  

  ٢١ ابن أبي رجاء

  ١٢) عبد الرحمن(= بي الزناد ابن أ

  ١٠٦، ٢٤، ٢٠ابن أبي عبيدة 

، ٣٩) براهيممحمد بن إ  (= دي  ـابن أبي ع  
٢٠٢،  ٢٠٠،  ١٩٧،  ١٩٠،  ١٤٨ ،
٢٢٢  

  ٢١٧، ١٩٨ابن أبي عروبة 

  ١٤٧) يحيى بن عبد الملك (= غنيةابن أبي 

، ٨٤) محمد بن إسـماعيل   (= فديك  ابن أبي   
٢٠٥  

، ١٦٩،  ١٤٩،  ١٤٨،  ٨٣ابن أبـي ليلـى      
٢٠٨  

  ١٣١ابن أبي مريم 

، ١٧٢،  ١٠٦،  ١٠٥،  ٨٣مليكـة   ابن أبـي    
٢٢١  

) عبد اهللا بن أبـي نجـيح      (= ابن أبي نجيح    
١٦٩، ٦٣  

، ٨٦،  ٦٧،  ٦٢،  ٦١) الخوالني(ابن إدريس   
١٥٨، ١٠٨، ١٠٢،  

       ١٩٨،  ١٩٢،  ١٨٧،  ١٨٥،  ١٧٤ ،
٢٢٠، ٢٠١  

  ٣٨) محمد بن إسحاق(= ابن إسحاق 

  ٢٥ابن األصبهاني 

، ١٥٢،  ٢٠) ابـن مسـعود   = (ابن أم عبد    
١٥٣  

، ٩٥،  ٩٤،  ٩٢،  ٦٥،  ٦٤،  ٦٢ ابن جـريج  
١٨٥،  ١٧٢،  ١٥٤،  ١٠٦،  ١٠٥ ،
٢١٢، ١٩٨، ١٩٦، ١٩٤، ١٩٣  

  ١٩٩) محمد بن الحنفية(= ابن الحنفية 

  ٩٣، ٩٢، ٦٢ابن الزبير 

  ٢٧) عبيد بن السباق(= ابن السباق 

، ٣٣،  ١٦) محمد بن سيرين  (= ابن سيرين   
١٥٨،  ١٥٧،  ١٥٠،  ١٤٩،  ١٤٨ ،
١٧٦،  ١٧١،  ١٦١،  ١٦٠،  ١٥٩ ،
١٨٩،  ١٨٠،  ١٧٩ ،١٧٨،  ١٧٧ ،
٢٢٣، ٢٢٢، ٢١٤، ٢٠٠، ١٩٢  

، ٢٦،  ١٦،  ١٤) الزهـري (= ابن شـهاب    
١١٢،  ١١١،  ١٠٤،  ٣١،  ٢٨،  ٢٧ ،
٢٢٢، ٢٢٠، ١٨٦  

  ٢٠١، ١٤٧ )عبد اهللا البلخي(= شوذب ابن 

، ٨٦،  ٩) عبـد اهللا اليمـاني    (= ابن طاوس   
٢٢٤  

  ،٣٩) اس عبد اهللا بن عب(= ابن عباس 

  
٢٢٦  



  

       ٨٧،  ٨٦،  ٨٥،  ٨٤،  ٨٣،  ٦٥،  ٤٠ ،
١٤٧،  ١١٢،  ٩٩،  ٩٢،  ٩١،  ٨٨ ،
١٩٩،  ١٩٨،  ١٩٧،  ١٩٦،  ١٦٩ ،
٢١٧  

  ١٦٨ابن عجالن 

  ١١٤ عفير ابن

  ٢٢٠، ١٧٩، ١٤٩، ١٠١ابن علية 

، ٩٧،  ٩٦) عبد اهللا بن عمـر    (= عمر  ابن  
٢٠٤،  ١٨٠،  ١٧٩،  ١٧٣،  ١١٠ ،
٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٥  

  ٢١٤، ١٧٠، ١٤٨، ١٠٧، ٤٢ ابن عون

  ١٠١ ابن عبينة

  ٢٢١، ٢٠٨، ١٩٢، ٩٩ابن فضل 

، ١٤٨،  ١١٢،  ١٠٥،  ٢٠،  ١٦ابن فضـيل    
٢١٩، ٢٠٤، ١٧٢  

  ٢٠٧ابن كثير 

ابـن أم   ) (عبد اهللا بن مسـعود    (ابن مسعود   
، ٢٥،  ٢٤،  ٢٣،  ٢٢،  ٢١،  ٢٠) عبد
٦٩،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٦،  ٦٥،  ٦٤،  ٤٤ ،
٧٦،  ٧٥،  ٧٤،  ٧٣،  ٧٢،  ٧١،  ٧٠ ،
٨٢،  ٨١،  ٨٠،  ٧٩،  ٧٨،  ٧٧ ،
١٧٩، ١٥٥، ١٥٤، ١٠٤  

  ٢١٧، ١٧١، ١٤٧المسيب ابن 

  ٩٨ابن نافع 

  ١٩٩، ١٦٨ابن نمير 

  ١٣١ )عبد اهللا بن شداد(= ابن الهاد 

  ٩٥ابن هبيرة 

، ٣١،  ٣٠،  ٢٧،  ١٧،  ١٥،  ١٢ ابن وهـب  
١١١،  ٩٧،  ٩٤،  ٤٤،  ٣٨،  ٣٢ ،
٢١١،  ٢٠٧،  ١٧١،  ١٦١،  ١١٢ ،
٢٢٢، ٢٢٠، ٢١٥، ٢١٢  

  ١٠٣ابن يمان 

  ٦٣ أبو أحمد

  ١٠٧، ١١أبو أحمد الزبيري 

  ١٥٥أبو األحوص 

  ١٠٥، ١٠٠، ٢٥أبو أسامة 

، ٨٨،  ٨٧،  ٣١،  ٢٢،  ٢١،  ١٩أبو إسـحاق    
١٨٨، ١٧٣، ٩١  

  ١٠٤أبو إسحاق الحميسي 

  ١٧٧أبو إسحاق الفزاري 

  ٢٤أبو البختري 

) ابن أبـي موسـى األشـعري   (= أبو بردة  
٢٢٤، ٢٠٤  

  ٥٥، ٥٤)جرير بن معدان (= أبو البرهسم

  ١٩٨، ١٠٠، ٩٥بشر أبو 

  ١٩٧، ١٧٣، ١٥٤، ١١٩، ١٠٣أبو بكر 

، ١٣،  ١٢،  ١١،  ١٠ )الصـديق  (أبو بكـر  
١٩، ١٨، ١٦، ١٥، ١٤،  

  
٢٢٧  



  

       ٤٥،  ٤٢،  ٣٣،  ٣١،  ٢٨،  ٢٧،  ٢٦ ،
١٠٧، ١٠٤، ١٠٣، ٤٦، ٤٥  

  ٢٢١ بن أبي مليكة أبو بكر

، ١٥٦،  ١٥١،  ٩٤،  ٩٣أبو بكر بن عيـاش      
١٩٦، ١٩٠، ١٨٧  

  ٨٨أبو بكر الحنفي 

  ١٨٦ الكليبي أبو بكر

  ٢٠٠، ١٦١أبو بكر الهذلي 

  ١٥٧، ٨٦أبو التياح 

، ١٤٧،  ٩٧،  ١٥،  ١٢ )الـرازي (أبو جعفر   
٢٢٠، ١٩٥  

  ٣٨ )المكي(أبو جعفر أحمد بن عمر 

، ٥محمد بن أحمد بـن المسـلمة        أبو جعفر   
١٨٥، ١٣٩، ٣٧  

  ١٥٤، ٨٧، ٨٦ )الضبعي (أبو جمرة

  ١٥٣لجواب أبو ا

، ٥٦،  ٤٧،  ٤٣،  ٤٢  السجسـتاني  أبو حاتم 
١٦٢، ١٢٩، ٥٩  

  ١٧٣، ١١٠، ٦٧، ٦٥أبو حذيفة 

ــين  ــو حص ، ١٨٧، ١٧٣، ١٥٦، ١٥٥أب
٢٠٥، ١٨٨  

  ١٤٦، ١٤٥أبو حكيمة العبدي 

  ٥٥) انظر شريح بن يزيد (أبو حيوة

، ١٥٦،  ١٥١،  ١١٢) يالـداالن (أبو خالـد    
٢١٧،  ٢١٠،  ١٨٥،  ١٦٨،  ١٥٧ ،
٢١٨  

، ٣٣،  ٣٠،  ٢٩،  ١٩،  ١٣،  ١٢،  ٧ أبو داود 
١١١،  ١٠٩،  ١٠٤،  ٤٢،  ٤١،  ٣٤ ،
١٧٩،  ١٦٩،  ١٦٨،  ١٥١،  ١٤٤ ،
١٩١،  ١٩٠،  ١٨٨،  ١٨٥،  ١٨٠ ،
٢٠٩،  ٢٠١،  ١٩٩،  ١٩٧،  ١٩٣ ،
٢١٤، ٢١٢  

  ١٧٤، ١٦٨، ٢٥أبو الدرداء 

  ١٧٧ أبو الديلم

  ٦٢) الحارث بن عبد الرحمن(= أبو الذباب 

  ١٧٨، ١٧٧، ١٧٦ )التستري(أبو الرباب 

  ٢٢٢، ١٠٣، ٣٢، ٣١، ٢٧أبو الربيع 

  ١١٧لربيعة أبو ا

  ٢١٣، ١٥٩، ١٥٨، ٨٧، ٣١أبو رجاء 

  ٢١٣، ١٥٤، ٦٧، ٢٤ أبو رزين

  ٦٥روق أبو 

  ١٩٨، ١٨٥، ١١٤أبو الزبير 

  ١٥٥، ١٥٤أبو الزعراء 

  ١٦٨أبو سعيد 

  ١٠٦، ٢٤، ٩ )األزدي(أبو سعيد 

  ١٧٢، ١١٣، ١٠٦ أبو سعيد الخدري

  ٢١٠، ١٩٢أبو سفيان 

  ١٠٣، ٩٧أبو سلمة 

  ١٩٨ ،١٩٤، ١٩١، ١٨٠أبو سنان 

  
٢٢٨  



  

  ١٤٦، ٢٠ )المحاربي (أبو الشعثاء

، ٢٣،  ٢٢) موسى بن نـافع   (= أبو شهاب   
١٩٩، ١٩٨  

، ٧ )عبد اهللا بن صالح الجهني     (= أبو صالح 
١٨٦، ١١٣، ١٠٧، ١٠٥، ١٠٤  

  ٢١٢أبو صالح الحكم بن المبارك الخاشتي 

  ١١٣أبو صالح الحنفي 

  ٤٥أبو صالح الفراء 

  ١٠٠أبو الصهباء 

  ٢٣، ٢١أبو الضحى 

، ٦٢،  ٤٤،  ٣٨،  ١٧،  ١٥،  ١٢أبو الطاهر   
١١١،  ٩٨،  ٩٧،  ٩٤،  ٩٣،  ٩٢ ،
٢١١،  ٢٠٧،  ١٩٨،  ١٨٧،  ١٦١ ،
٢٢٢، ٢١٥، ٢١٢  

  ٨ )زيد بن سهل(= أبو طلحة 

  ١٧٥أبو ظبيان 

  ١٩٦أبو ظفر 

، ١٧٢،  ٩٥،  ٩٤،  ٩٢،  ٦٤،  ٦٢أبو عاصم   
٢١٢، ١٩٨، ١٩٦، ١٩٤، ١٩٣  

، ١٧١،  ١٥٧،  ١٥٤،  ٣٨،  ١٥أبو العاليـة    
١٩٢، ١٩١  

، ٢١١،  ١٩٧،  ٨٣،  ٩ )الخـزاز (أبو عامر   
٢٢٢  

، ٩٤،  ٨٤،  ٨٣أبو عبد الرحمن األذرمـي      
٢١٢، ١٦٧، ١٦١، ١٥٦، ١٠٤  

  ٢١٩، ٦٣عبد الرحمن السلمي أبو 

  ٢١١الكريم أبو عبد 

  ١٨٥، ١٧٦أبو عبيدة 

  ٦٧أبو عبيدة بن معن 

  ١٠١أبو عمر بن خالد 

  ١٦٢، ١٥٩، ٤١أبو عمرو 

  ١٠٢أبو عمرو بن العالء 

) ابن اآلدمي (=  عمرو عثمان بن محمد      أبو
١٨٥، ١٣٩، ٣٧، ٥  

  ٢٠١ )أحمد بن هشام(= أبو عمير الرملي 

، ١٥٠،  ١١٣،  ٨٥،  ٢٠) وضاح(أبو عوانة   
٢٠٤،  ١٩٥،  ١٨٨،  ١٦٩،  ١٦١ ،
٢٠٥  

الفضل محمد بـن عمـر بـن يوسـف        أبو  
  ١٨٥، ١٣٩، ٣٧، ٥األرموي 

  ١٦٨، ٢٩، ٢٨أبو قالية 

  ١١٢أبو مالك 

  ١٨٠ عن سالم أبو مالك النخعي

  ١٧٢) الناجي(أبو المتوكل 

  ١٩٩، ١٩ أبو مجلز

  ٦٧أبو محمد بن طلحة 

  ٤٣أبو المحياة 

  ٢٤أبو مسلم 

  
٢٢٩  



  

  ٩١ أبو مسلمة

  ١٠٤أبو مطرف 

، ١٦٨،  ١٥٢،  ١١٣،  ١٠٦،  ٤٣أبو معاوية   
٢٠٨،  ٢٠٤،  ١٩٢،  ١٩٠،  ١٧٣ ،
٢١٨  

ــر   ــو معش ، ١٧٩، ١٧٦، ١٧١، ١٥٠أب
١٩٠، ١٨٨  

  ١١٤أبو منصور 

، ٤٤،  ٢١،  ٢٠،  ١٨) األشعري(موسى  أبو  
٢٢٤، ١٧٣  

  ١٧٥، ١١٣، ٩١أبو نضرة 

ــيم  ــو نع ، ١٠٥، ١٠٢، ٨٥، ٦٦، ١١ أب
١٥٥،  ١٥٤،  ١٥٠،  ١٤٩،  ١٤٥ ،
٢١٨، ٢١٦، ١٨٦، ١٨٠، ١٧٤  

  ٩١أبو نوفل بن أبي عقرب 

  ١٠١ )الغنوي(أبو هارون 

  ١٧٢أبو هارون العبدي 

  ١٧٩أبو هاشم 

  ٢١٣) غالب بن الهذيل(= أبو الهذيل 

  ١٦٨، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣أبو هريرة 

  ٩١أبو هالل 

  ٢١٣ المرادي أبو الهيثم

  ١٦٩، ٢٣، ٢٢أبو وائل 

  ٢١٥أبو الورقاء 

  ٩أبو الوليد 

  ١٩٤، ١٩١، ١٨٠أبو يحيى 

  ١٦٨أبو يحيى الحماني 

  ١٧٧أبو يحيى الرازي 

  ٣٧، ٣٢، ٢٦أبو اليمان 

  ٩٤ ) عائشةمولى(أبو يونس 

، ٣٤،  ٣٣،  ٣٢،  ٣١،  ١٥أبي بـن كعـب      
١٠٤،  ٩٧،  ٦٤،  ٦٣،  ٤١،  ٣٨ ،
١٧٦، ١٧٥، ١٧٤، ١٦٨  

  ٥١، ٤٦أحمد بن إبراهيم بن المهاجر 

  ٦٤أحمد بن األزهر 

  ١٩٩) األسدي(أحمد بن إسماعيل 

  ٤٥أحمد بن جناب 

  ٢١٢، ٩٥) الحميري(أحمد بن الحباب 

  ١٨٧أحمد بن حفص بن عبد اهللا 

  ١٧٨أحمد بن حنبل 

  ٩٧أحمد بن خالد 

  ٢٢١ )انيالهمذ (أحمد بن سعيد بن بشر

  ٢٢٢أحمد بن سعيد الهمداني 

، ١٥٢،  ١١٣،  ٦٦،  ٣٣،  ١٩أحمد بن سنان    
٢٠٥،  ٢٠٢،  ١٩٠،  ١٧٢،  ١٦٨ ،
٢١٨، ٢١٣  

  ٨٤أحمد بن صالح 

  ١١) الداري(أحمد بن عبد الجبار 

  ٦٤ أحمد بن عبد الرحمن

  ٢٣أحمد بن عبد اهللا بن يونس 

  ٨٨أحمد بن عصام 

، ١١أحمد بن محمد بن الحسين بن حفـص         
١٦٨، ١٠٥، ٤٨  

  
٢٣٠  



  

  ٢٠٥، ١٧٣أحمد بن المفضل 

  ٢٣، ٢١أحمد بن منصور بن سيار 

  ١٥٨أحمد بن نصر بن مالك 

  ١٤٧) أبو عمير الرملي(= أحمد بن هشام 

  ١١٢أحمد بن يحيى بن وزير 

  ١٧٢أحمد بن يحيى بن مالك 

، ٢٠٧،  ١٩٧،  ١٠٣،  ٢٣أحمد بن يـونس     
٢٠٩  

، ١٥٥ )محمد بـن إسـماعيل    (= األحمسي  
١٩٨،  ١٩٦،  ١٩٤،  ١٨٩،  ١٦١ ،
٢٠٨، ٢٠٦، ٢٠٢، ٢٠٠  

 )بن المنذر بن األسود الحمصـي     (= ارطاة  
٤٢  

  ١٧٧، ١١٢أسبط 

  ٢٠٢إسحاق بن إبراهيم بن حبيب 

، ٩،  ٧ )شـاذان ( بن زيد     بن إبراهيم  إسحاق
٩٥،  ٦٣،  ٦٢،  ٤٢،  ٣٤،  ٣٣،  ١٧ ،
١٤٦،  ١١٣،  ١٠٩،  ٩٨،  ٩٦ ،
١٦٨،  ١٦١،  ١٥٤،  ١٥٢،  ١٥١ ،
١٨٨،  ١٨٦،  ١٧٩،  ١٧٢،  ١٧٠ ،
١٩٦،  ١٩٥،  ١٩٤،  ١٩٣،  ١٩٢ ،
٢٠٤،  ٢٠٢،  ٢٠١،  ١٩٨،  ١٩٧ ،
٢٢٠، ٢١٤، ٢١٢  

  ٢٠، ١٩إسحاق بن إبراهيم الصواف 

  ٣٠ إسحاق بن إبراهيم النهشلي

  ٢٠٦، ١١٠ )القاقالئي( بن إسماعيل إسحاق

، ١٩٨،  ١٩٥،  ١١٠ بـن سـليمان      إسحاق
٢٠٦  

  ٢١٧، ١٩٣بن شاهين إسحاق 

  ١١٤ لحة بن عبد اهللا بن أبي طإسحاق

  ٢١٤إسحاق بن عبد اهللا بن أبي فروة 

  ٤٠) الكوسج( بن منصور إسحاق

، ١٩٨،  ١٧٢،  ١٥٤،  ٤٢إسحاق بن وهـب     
١٩٩  

  ٢١٣، ١٩٩، ٦٦، ٣١، ٢١إسرائيل 

  ٢٠٩، ١٦١، ٩٦، ٤١، ٢٨إسماعيل 

  ٢٠٢، ٤٥ ن أبي خالد بإسماعيل

  ٢٠٩، ٩٦إسماعيل بن إسحاق 

  ١٧١، ١٦٠، ٩٥، ١٧ إسماعيل بن أسد

  ٦٢بن أمية إسماعيل 

  ٢١إسماعيل بن بهرام 

  ٥١، ٤٧، ٤٦إسماعيل بن جعفر 

  ٤٥ بن الخليل إسماعيل

  ٢٤  بن سالمإسماعيل

  ١٣٩ اهللا بن قسطنطينإسماعيل بن عبد 

  ٣١، ٢٤إسماعيل بن عبد اهللا بن مسعود 

  ٥٣إسماعيل بن عياش 

  
٢٣١  



  

إسماعيل بن محمد بن سعد ابن أبي وقـاص      
٢١١  

  ٢٢١ ،١١٢إسماعيل بن مسلم 

   ١٩٩ )أبو عمر(إسماعيل بن وردان 

  ٤٥إسماعيل السدي 

  ٢١٢إسماعيل المكي 

  ١٠٠، ٦١، ٦٠ )بن يزيد(األسود 

، ١٥٤،  ١٤٩،  ٩١،  ٨٣ بـن عاصـم      أسيد
١٨٠،  ١٧٠،  ١٦٩،  ١٥٩،  ١٥٥ ،
٢٠٠،  ١٩٨،  ١٩٦،  ١٨٩،  ١٨٥ ،
٢٢١،  ٢١٩،  ٢١٨،  ٢١١،  ٢٠٨ ،
٢٢٤  

  ١١٦، ١١٥، ٤٨، ٤٧ أسيد بن يزيد

، ١٦٠،  ١٥٨،  ١٤٨،  ٩٢،  ٤٢،  ١٦أشعث  
٢٢١، ٢٠٠، ١٩٢  

، ٢٢،  ٢٠) سليمان بن مهـران   (= األعمش  
٦٧،  ٦٦،  ٦١،  ٦٠،  ٢٥،  ٢٤،  ٢٣ ،
١٠٢،  ١٠٠،  ٨٧،  ٨٦،  ٨٥،  ٦٨ ،
١١٣،  ١٠٨،  ١٠٦،  ١٠٥،  ١٠٤ ،
١٥٣،  ١٥٢،  ١٥١،  ١٤٧،  ١١٧ ،
١٧٣،  ١٦٩،  ١٦٨،  ١٦٧،  ١٥٦ ،
١٩٠،  ١٨٩،  ١٨٨،  ١٧٥،  ١٧٤ ،
٢١٨، ٢١١، ١٩٩  

) عبد الملك الكنـدي   بن  أكيدر  (=  دومة   أكيد
٩  

  ٩٥ )بنة عبد الرحمنإ (أم حميدة

  ١٠٥، ٩٨أم سلمة 

، ٢٦،  ٨،  ٧) األنصـاري (أنس بن مالـك     
١٠٩،  ١٠٤،  ١٠٣،  ٢٨،  ٢٧ ،
٢٢٣، ١١٢  

، ١٥٩ )عبد الرحمن بن عمـرو     (األوزاعي
٢١٠، ١٧٧، ١٧٦، ١٦١  

  ٢١١ بن نابل أيمن

  ١٨أياد بن لقيط 

، ٢٠٩،  ٢٠٧،  ٢٠١،  ١٤٨،  ٢٩،  ٢٨يوب  أ
٢٢٣، ٢٢٠  

  ١٠٣أيوب بن سويد 

  ٢٠٩ )الوزان(أيوب بن محمد 

  ٢٢أيوب بن مسلمة 

  ٢٢١أيوب السختياني 

  )حرف الباء(
  ١٠٣بحر 

  ١٧٢، ١٠٤البراء بن عازب 

  ١٦٨سنان بن برد 

  ١٢بسام 

  ٣٢بن سعيد بسر 

، ١١٥، ٤٨، ٤٧ )النـاقط (بشار بن أيـوب     
١١٦  

  ٢٠٣) أبو مالك(بشر بن الحسن 

  ١٣١، ٩٣، ٨٤بشر بن السري 

  ١٠، ٩ )الكندي(بشر بن عبد الملك 

  ١٧٤بشير 

  
٢٣٢  



  

  ١٧٩، ١٥٠، ٤٢ بقية

  ٢٠٥، ١٨٥، ١٥٤، ٤١بن بكار بكر 

  ٣٢، ٣٠بكير 

  )حرف التاء(
  ١٢٠توبة بن علوان 

  )حرف الثاء(
  ٧) يثابت بن أسلم البنان(= ثابت 

  ٢١١ثابت بن عبيد 

  ١٩) الحنفي(ثابت بن عمارة 

  ١١٤ثمامة بن عبد اهللا بن أنس 

  ١٠١الثوري 

  ٦٦ثوير 

  )حرف الجيم(
ــابر  ، ١٨٠، ١٧٩، ١٥٦، ١٤٩، ١١٤جـ
١٨٥  

  ١٤٦جابر بن زيد 

  ١٨جابر بن سمرة 

  ١٩٨، ١١٤، ١٠٩، ١٠٨جابر بن عبد اهللا 

  ١١٣، ٦٦، ٤٤، ٢٣، ١٧جرير 

  ٧جرير بن أعمش 

  ٢٢٢، ٢٢١جرير بن حازم، 

  ٨٢، ٣جرير بن عبد الحميد 

  ١٨٦، ١٨٥ )سعيد بن أياس(= الجريري 

  ٢٠٢، ٨٦، ٤٤جعفر 

  ٦٥جعفر بن برقان 

  ٩٤، ١٤بن عون جعفر 

  ١٨٦، ١٠٩، ١٠٨جعفر بن محمد 

  ١٧٦بن محمد السكري جعفر 

  ٢٠٧جعفر بن محمد الوراق 

، ١٠٣) الهذلي (أبو صالح جعفر بن مسافر    
١١٤  

  ١٥٧، ٦٤جويبر 

  ٢٠٩ جويرية

  ١١٠جويرية بن أسماء 

  )حرف الحاء(
  ١٠٩حاتم بن إسماعيل 

  ٣٨خزيمة الحارث بن 

، ٤١) أبو ذباب (= الحارث بن عبد الرحمن     
٥٢  

  ٢٠١ )قدامة األياديأبو (الحارث بن عبيد 

  ١١٥حامية بن رباب 

  ٢٠حبيب بن أبي ثابت 

  ١١٢ حبيب بن أبي عمرة

  ٩٩أبي نخزا الفهرية حبيبة بنت 

ــاج ، ١٠٩، ٩٩، ٩٦، ٩٥، ٨٤، ٦٣ حجـ
١٥٤،  ١٤٦،  ١١٤،  ١١٣،  ١١١ ،
١٩٢،  ١٧٩،  ١٧٢،  ١٦١،  ١٥٧ ،
٢٠٨، ٢٠٢، ٢٠١، ١٩٧، ١٩٥،  

  
٢٣٣  



  

       ٢١٤، ٢٠٩  

  ٩٦حجاج بن منهال 

  ٩١حجاج بن نصير 

ــن يوســف الحجــاج ، ١٣٠، ١٢٩، ٥٩ ب
١٣٣، ١٣٢  

  ١٧١الحجبي 

  ١٠بن عدي حجر 

، ٢٤،  ٢١،  ٢٠،  ١٨) ابـن اليمـان   (حذيفة  
٤٤، ٢٨، ٢٧، ٢٦  

  ١٠ حرب بن أمية

  ١٧٨حروض بن زهير العنبري 

  ١٧١الحسام 

ــن  ، ١٥٨، ١٥٧، ١٤٧، ١٤٦، ١١٢الحس
١٧٨،  ١٧٣،  ١٦١،  ١٦٠،  ١٥٩ ،
٢١٤،  ٢١٠،  ٢٠١،  ٢٠٠،  ١٩٣ ،
٢٢٤، ٢٢١، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٥  

  ١١٤، ١٠٠الحسن بن أبي جعفر 

  ١١٢ بن أبي الربيع بن عبد الرزاق الحسن

 )الحرانـي (الحسن بن أحمد بن أبي شعيب       
١١٠،  ١٠٩،  ١٠٨،  ١٠٧،  ٦٥ ،
١٨٩، ١٦٠، ١٥٩  

  ١٧٥الحسن بن بالل 

  ١١٧حسن بن ثابت ال

  ٢١٥، ١٥٠الحسن بن صالح 

  الحسن بن علي بن(= لحسن بن عفان ا

  ١٦٨، ٧) عفان       

  ١٩٩، ١٠٢) بن عفان(الحسن بن علي 

  ٢٠٩بن الصباح بن محمد الحسن 

  ٢٠الحسن بن مدرك 

  ٢١٢الحسن بن مينا 

  ٢٠٨حسين 

ــين ، ١٥٥، ١٤٩، ٩١، ٨٣، ١٦ الحســ
١٩٨،  ١٩٦،  ١٨٩،  ١٨٠،  ١٥٩ ،
٢٢٤، ٢١٨، ٢١١، ٢٠٨  

  ١٦٩، ٤٥) بن أبي طالب(الحسين بن علي 

  ١٧١، ٢٤الحسين بن حفص 

، ١١٠،  ١٠٣ الحسين بن علي بن مهـران     
٢٠٧، ١١٢  

  ٨٥الحسين بن معدان 

  ١٥٨الحسين بن الوليد 

  ٦٨ )الحسين بن وليد(= حسين الجعفي 

  ١١٢، ٨٦حشيش بن إصرم 

  ٢٠حصين 

  ١٠١حطان بن عبد اهللا 

  ٢٠٢، ١٩٥، ١٩٢، ١٨٨، ٦٤حفص 

  ١٠٤بن عمر حفص 

  ١٧١، ١٠٥حفص بن غياث 

، ٢٦،  ١٦،  ١٥،  ١٤ )بنـت عمـر   (حفصة  
٩٧، ٩٦، ٣٢، ٢٨، ٢٧  

  
٢٣٤  



  

ـ  ، ٢٠٣، ١٩١، ١٨٩، ١٥٢، ٦٤م الحكــ
٢١٥  

  ٦٢، ٤٥الحكم بن ظهير 

ــاد  ، ١٥٤، ١٠٩، ٩٩، ٩٤، ٦٣، ٤٢حمـ
١٩٨،  ١٩١،  ١٧٩،  ١٧٢،  ١٧١ ،
٢١٥،  ٢١٤،  ٢١٣،  ٢٠٢،  ٢٠١ ،
٢٢٠  

  ١٧٨يمان حماد بن أبي سل

  ٩١حماد بن الحسن الوراق 

  ١٥٧، ١٥٤ حماد بن زيد

  ١٧٥، ١١١، ١٠٩، ٩٦، ٧حماد بن سلمة 

  ١٤٦حماد بن واقد 

  ٢٥حمدان بن علي 

  ٢١١ بن عبد الواحد حمزة

  ١٣٥، ٥١، ٤٣حمزة الزيات 

  ١٢حمزة المرادي 

  ٢٠١، ٩٩حميد 

  ٢٢، ٢١حميد بن مالك 

  ١٣٩حميد األعرج 

  ١٠٩حميد الطويل 

  ٩٥، ٩٤حميدة 

  ٨٧، ٨٦، ٨٥) عبد اهللا بن عيسى(الحميدي 

  )حرف الخاء(
  ١٠٨خارجة 

  ٣٧، ٢٦، ٧) بن ثابت( بن زيد خارجة

  ١٦٠خارجة بن مصعب 

  ٢١٦، ١٩٦، ١٦١خالد 

  ٥١خالد بن إسماعيل بن مهاجر 

بن اياس بن صخر بـن أبـي الجهـم          خالد
  ٥١، ٤٧، ٤٦ )العدوي(

  ١١٦) ابن العاص(=  بن سعيد خالد

  ٢٠٧خلد خالد بن م

  ١٥٠خالد بن معدان 

، ١٦٠) خالـد بـن مهـران     (= خالد الحذا   
٢٠١، ١٩٢، ١٨٠، ١٧٩  

  ١٧٩) خالد بن دينار(النبلي خالد 

  ١٧٣خرشة بن الحر 

، ٢٦،  ١٧،  ١٥،  ١٤،  ١٣ خزيمة بن ثابـت   
٣٩، ٣٧، ٢٨  

  ٢٠٤خصيف 

  ١٠٥، ٤٨، ١١خالد 

، ٥١،  ٤٩،  ٤٢ )بـن يزيـد   (خالد بن خالد    
٦٨  

  ٥٨خلف 

  ١٨٦العزيز خليل بن عبد 

  ١٥٢ خيثمة

  )حرف الدال(
  ٢٠١، ١٩٢، ١٩١داود 

  ٢٠٢، ١١٣، ١٠١ بن أبي هند داود

  
٢٣٥  



  
  ٦٢  بن عمرووددا

  ٩٨ بن قيس داود

  ٨٣) علي بن الحسين(= الدرهمي 

  )حرف الراء(
  ١٣٢راشد أبو محمد الحماني 

  ٢٢٢رباح 

  ٢٢٠، ١٤٦ ،٦٤الربيع 

  ٣٨، ١٥الربيع بن أنس 

  ٢١٤الربيع بن صبيح 

  ١٦١ ربيعة بن أبي عبد الرحمن

  رقيم بن شبابة

، ١٥٩،  ١٥٨،  ١٥٤،  ١٥٣،  ٨٦،  ٨٣روح  
٢٢٣، ٢١٥، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٠  

  ٢٠٧روح بن عبادة 

  )حرف الزاي(
  ٦٨ زائدة

  ١٧٥زبيد 

  ١٠٤الزبير 

  ٤٢) أبو خالد(الزبير 

  ٢١٢الزبير بن عدي 

  ٢٤زر بن حبيش 

  ١٧٨زرارة بن أوفى 

  ٩٣، ٦٤ زكرياء بن عدي

  ٦٢الزنجي 

  ٩) ابن صالح الجندي(= زمعة 

ــري  ، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ١٤، ١٣، ١٢الزهـ
١١١،  ١٠٤،  ١٠٣،  ٣٧،  ٣٢ ،
٢٢٠، ١٩٢، ١٨٧  

  ٢٠٧، ١٩٧، ٢٥زهير 

  ٣٤زياد بن أبي المليح 

، ٤٤،  ٤٠،  ٢٨ )أبو هاشـم  (زياد بن أيوب    
٢١٠، ١٧٣، ١٤٧، ١٠٧  

  ٢١٢، ٢١١زياد بن فياض 

، ٤٣) أبو الخطاب الحساني  (زياد بن يحيى    
٢٠٨  

  ٩٤ زيد

  ٩٧، ٩٤، ٩زيد بن أسلم 

، ١٦،  ١٥،  ١٤،  ١٣،  ١٢،  ٧زيد بن ثابت    
٢٧،  ٢٦،  ٢٥،  ٢٤،  ٢٣،  ٢٢،  ٢١ ،
٣٧،  ٣٤،  ٣٣،  ٣٢،  ٣١،  ٣٠،  ٢٨ ،
١٧٤، ١٧٢، ٩٧  

  ٤٢بن الحباب زيد 

  )حرف السين(
  ٢٠٥، ١٨٠، ١٧٩، ١٠٣، ١٦سالم 

  ١٨٠) سالم بن عجالن(=  األفطس سالم

، ١٨٥،  ٩٦،  ٣٢،  ٢٨سالم بـن عبـد اهللا       
١٨٦  

، ١١) إسماعيل بن عبد الـرحمن    (= السدي  
١١٢، ٦٢، ١٢  

  
٢٣٦  



  

  ١٤٧السري 

، ٢١١،  ١٠٧،  ٤٣سعد بن أبـي وقـاص       
٢١٢  

  ١٨٨، ١٧٠، ١٥٢، ٩٨سعد بن الصلت 

  ١٠٨، ١٠٧سعد بن مالك 

  ١٠٦سعد الطائي 

  ٢٠٧، ١١٤سعدان بن نصر 

ــعيد  ، ٢١٨، ١٩٨، ١٩٣، ١٨٨، ١٥٩سـ
٢٢٣  

  ١٦٨بن أبي سعيد  سعيد

  ١٦٨بن أبي شعيب سعيد 

  ١٧٦، ١٣١سعيد بن أبي عروبة 

، ١٤٧،  ١٠٠،  ٨٥،  ٦٣،  ٤٢سعيد بن جبير    
١٩٩،  ١٩٨،  ١٩٠،  ١٨٠،  ١٧٥ ،
٢١٥، ٢١٠  

  ١٩٧، ١٧٩سعيد بن زيد 

  ٢٣، ٢٢سعيد بن سليمان 

، ٣٢،  ٣١،  ٣٠،  ٢٧،  ٢٦سعيد بن العاص    
٣٤  

  ٢١٩، ١١٠سعيد بن عامر 

  ٣٣الرحمان سعيد بن عبد 

  ١٧٥، ٣٢سعيد بن عبد العزيز 

ــن المســيب  ، ١٧٨، ١٠٧، ١٠٤ســعيد ب
٢٢٣، ٢١٨، ٢١١، ١٩٨، ١٨٦  

  ١٠٣، ٨٧سعيد بن منصور 

  ١٨٦) سعيد بن أياس(= سعيد الجريري 

  ٢١سعيد بن الخمس 

، ٦٧،  ٦٦،  ٦٥،  ٦٣،  ٦٢،  ٦٠،  ٢١سفيان  
٩٨،  ٩٣،  ٩٢،  ٨٨،  ٨٧،  ٨٥،  ٨٣ ،
١٤٨،  ١١٣،  ١١٠،  ١٠٥،  ١٠٤ ،
١٥٥،  ١٥٤،  ١٥٢،  ١٥١،  ١٤٩ ،
١٧٠،  ١٦٩،  ١٥٩ ،١٥٧،  ١٥٦ ،
١٧٩،  ١٧٥،  ١٧٤،  ١٧٣،  ١٧١ ،
١٨٩،  ١٨٨،  ١٨٧،  ١٨٦،  ١٨٠ ،
١٩٦،  ١٩٥،  ١٩٤،  ١٩٢،  ١٩٠ ،
٢٠٥،  ٢٠٤،  ٢٠٢،  ٢٠١،  ١٩٨ ،
٢١١،  ٢١٠،  ٢٠٩،  ٢٠٨،  ٢٠٧ ،
٢٢٤، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٦، ٢١٣  

  ١٢، ١١، ١٠، ٩سفيان بن حرب 

  ١٠٠سفيان بن زياد 

  ١١٠، ١٠٩ سفيان بن سعيد

  ١٠٩، ٩٢سفيان بن عيينة 

سفيان بـن سـعيد بـن        (= الثوريسفيان  
  ٢١٧، ١٨٠، ١٥٣، ٤٨ )مسروق

  ٢٠٠، ٩٣سالم بن مسكين 

  ١١٥سلمان 

  ١٠حزرة سلمة بن 

  
٢٣٧  



  

  ٣٧بن شبيب سلمة 

  ١٥٥، ١٥٤سلمة بن كهيل 

  ٢٢٠، ١٦٩، ٩٦، ٨٥، ١٧سليمان 

  ١٥٠سليمان بن أبي العتيك 

  ٢٠٩سليمان بن حرب 

  ٧سليمان بن خارجة بن زيد 

ن داود بن حماد أبو الربيع المهري       سليمان ب 
١٧١  

  ٥١، ٤٦ سليمان بن داود الهاشمي

  ٦٢سليمان بن عتيق 

، ٤٦) الزهـري (سليمان بن مسلم بن جماز      
٥١، ٤٧  

  ١٠٤سليمان التيمي 

  ١٧٣، ٦٠سهل 

  ٢٠٦، ١٩سهل بن صالح 

  ٣٩سهل بن يوسف 

  ٥٣ )البرحي (سوادة ابن زياد

  ٢١٩ )البكري( بن حنظلة سويد

  ٣٠، ٢٩، ١٩) الجعفي(فلة سويد بن غ

  )حرف الشين(
، ٢٠) إسحاق بن إبراهيم بن زيد    (= شاذان  

٢٠٠، ٩٩  

  ١٧١، ١٢بن سوار شبابة 

  ١٨٨، ١٨٧شريح 

  ٥٤ )أبو حيوة(شريح بن يزيد 

  ١٨٧، ١٨٠، ٦٦، ٢٢شريك 

  ١١٠شريك بن عبد اهللا 

ــعبة  ، ٩٥، ٩١، ٨٧، ٨٦، ٦٤، ٣٠، ١٩ش
١١٣،  ١٠٨،  ١٠٧،  ١٠٠،  ٩٨ ،
١٥٥،  ١٥٣،  ١٥٢،  ١٥١،  ١٤٩ ،
١٦٩،  ١٦٠،  ١٥٩،  ١٥٨،  ١٥٧ ،
١٩٠،  ١٨٩،  ١٨٨،  ١٧٩،  ١٧٢ ،
٢٠٣،  ٢٠٢،  ١٩٩،  ١٩٨،  ١٩١ ،
٢١٥،  ٢١٤،  ٢١٢،  ٢١١،  ٢١٠ ،
٢٢٠، ٢١٩، ٢١٨  

  ١٠٧، ٢٩ بن الحجاجشعبة 

، ٢٠١،  ١٩٢،  ٩) عامر الشعبي (= الشعبي  
٢٠٢  

  ٣٧ ،٣٢، ٢٦شعيب 

، ٦٦،  ٦٢،  ٦٠،  ٤١،  ٢٠بن أيـوب    شعيب  
١٠٦،  ١٠٥ ،١٠٢،  ٩٢،  ٨٦،  ٦٧ ،
١٣٤، ١١٧، ١١٦، ١٠٩، ١٠٨  

  ١٥٧، ١٥٤ شعيب بن الحبحاب

  ٩٣شعيب بن شعيب بن محمد 

  ١١٠ )الواسطي(شعيب بن عبد الحميد 

  ١٦٨، ٢٣شقيق 

  ١٤٨، ١٠٠شيبان 

  ١٨٧، ٦٤الشيباني 

  
٢٣٨  



  

  )حرف الصاد(
  ١٩٧صالح بن رستم 

  ١٠١صالح بن كيسان 

   ٢٢٢ بن سعيد األنصارى صالح بن يحيى

  ٤٨ صبيح

  ١٠الصهباء بنت حرب بن أمية 

  ١٦٨صخر بن صدقة 

  ١١٥، ١١٤صدقة 

  ١١٥ الدهان الصلت

  )ادحرف الض(
ــحاك  ، ٢٠٥، ١٧٤، ١٥٧، ١٥٠، ٦٤الض
٢١٧  

  ١٨٠الضحاك ابن عثمان 

  ٢٠١، ١٤٧ضمرة 

  )حرف الطاء(
  ١٠٤، ٩٩، ٨٤طلحة 

) بن كريـز الخزاعـي    (طلحة بن عبيد اهللا     
١٠٤  

  ١٠٤ دةطلحة بن عبيد اهللا بن أبي كل

  ٤٣طلحة بن مصرف 

  ٢٢٤طلحة بن يحيى 

  ١١٠طلحة األيامي 

  )حرف العين(
  ١٩٢ عائذ

، ١٧٠،  ١١٢،  ١١١،  ٩٥،  ٩٤،  ٤٣عائشة  
٢٢١، ٢٢٠، ٢١١  

  ١١٢عائشة بنت طلحة 

  ١٥٧عارم 

  ١٧١، ١٦٩عاصم 

  ١٩٧، ١١٢، ٩٩عاصم األحول 

  ١٣٣الجحدري عاصم 

  ٢١٥، ١٩٢، ١٤٩عامر 

  ٢١٧عامر بن إبراهيم 

  ١١٢الفرات عامر بن 

  ١٩١، ١٦٩عامر األحول 

  ٢١٦، ١٠٤عباد 

  ١٣٠، ٥٩عباد بن صهيب 

  ١٦٠عباد بن عباد الخواص 

  ٣٨عباد بن عبد اهللا بن الزبير 

  ١٧٩بن نسى  عبادة

  ٢١٦العباس 

  ٢١٠، ١٥٩، ٣٢العباس بن الوليد بن مزيد 

) بن عبد اهللا بن عامر القرشي     (عبد األعلى   
٢٢٤، ٢١٤، ٢١٠، ١٥٨، ٤١، ٣٣  

  ٤٤) الكالبي(د األعلى بن الحكم عب

  
٢٣٩  



  

) بن جحشة الرملـي   (عبد الجبار بن يحيى     
١٥٩  

  ٤٥، ١٢، ١١) الهمداني(خير عبد 

، ٦٦،  ٣٣،  ٢٥،  ٢٤،  ١٩،  ١٣عبد الرحمن   
٢٠٥،  ٢٠٣،  ٢٠٢،  ١٩١،  ١١٣ ،
٢١٣  

  ٦٠عبد الرحمن بن األسود 

  ٨٦، ٨٥عبد الرحمن بن بشر 

  ٢٧، ٢٦عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 

  ١٧١عبد الرحمن بن حرملة 

  ٩٦عبد الرحمن بن عبد اهللا 

عبد الرحمن بن عبد اهللا الرازي الدشـتكي        
٢٢٠  

  ١٧٣، ١٤٨عبد الرحمن بن عوف 

  ٢٢٠عبد الرحمن بن القاسم 

، ٦٥،  ٦١عبد الرحمن بن محمد بن سـالم        
٦٧  

  ٢٠٦، ١٩) األزدي(عبد الرحمن بن مهدي 

  ٢٢٣عبد الرحمن بن هاني 

  ٢٢٣، ٢٢٣، ٨٦، ٣٧عبد الرزاق 

  ٢١٤، ٢١٠، ١٤٨عبد السالم 

  ٢٥عبد السالم بن حرب 

، ١٤٦،  ١١٧عبد العزيز بن عبـد الصـمد        
٢٠٠  

  ٢٢٢عبد العزيز بن محمد 

  ١٢٩ بن مختار عبد العزيز

  ٢٠٩عبد العزيز بن مسلم 

  ٢٠٩) بن مسلم(= سملي  القعبد العزيز

ــد اهللا ، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ٩، ٧ عب
٢٢،  ٢١،  ٢٠،  ١٩،  ١٨،  ١٧،  ١٦ ،
٢٩،  ٢٨،  ٢٧،  ٢٦،  ٢٥،  ٢٤،  ٢٣ ،
٣٨،  ٣٧،  ٣٤،  ٣٣،  ٣٢،  ٣١،  ٣٠ ،
١٥٤،  ١٥١،  ٦٥،  ٦٤،  ٤٤،  ٤٠ ،
١٦٩،  ١٦٨،  ١٥٧،  ١٥٦،  ١٥٥ ،
١٩٥،  ١٨٨،  ١٨٧،  ١٨٥،  ١٧٠ ،
٢١٩، ٢١٣، ٢٠٤  

  ١٥٠) مؤدب الضحاك(عبد اهللا 

عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن          
  ٢١٢ حزم

  ٦٤، ٣٨) ازيالر(عبد اهللا بن أبي جعفر 

  ٩٤عبد اهللا بن إسحاق الناقد 

  ١٤٨عبد اهللا بن إسماعيل 

  ١٣٢، ١٣١) السهمي(عبد اهللا بن بكر 

  ٢٢١، ٢٠٠عبد اهللا بن حمران 

  ٢٠٩عبد اهللا بن دينار 

  ٩٨) مولى أم سلمة( اهللا بن رافع عبد

  ١٧٦عبد اهللا بن رشيد 

  
٢٤٠  



  

  ٢٧، ٢٦عبد اهللا بن الزبير 

  ١٣٩) الحميدي(عبد اهللا بن الزبير 

  ١٣٣عبد اهللا بن زكرياء 

، ٩٩ ،٦١، ٦٠ ،٢٥عبــد اهللا بــن ســعيد 
١٠٥،  ١٠٣،  ١٠٢،  ١٠١،  ١٠٠ ،
١٥١،  ١٤٩،  ١٤٨،  ١٤٧،  ١١٢ ،
١٦٩،  ١٦٨،  ١٦٧،  ١٥٨،  ١٥٦ ،
١٧٩،  ١٧٧،  ١٧٦،  ١٧١،  ١٧٠ ،
١٩٠،  ١٨٨،  ١٨٧،  ١٨٥،  ١٨٠ ،
١٩٧،  ١٩٥،  ١٩٤،  ١٩٢،  ١٩١ ،
٢٠٥،  ٢٠٢،  ٢٠١،  ١٩٩،  ١٩٨ ،
٢١٨،  ٢١٧،  ٢١٤،  ٢٠٨،  ٢٠٦ ،
٢٢٠  

  ١٤٥عبد اهللا بن سليمان 

  ١٨٦، ١٨٥) العقيلي(بن الشقيق عبد اهللا 

، ٢٠١،  ٢٠٠،  ١٤٦عبد اهللا بـن الصـباح       
٢١٦  

  ١٨) الحر(عبد اهللا بن عبد الملك 

  ٢١٦عبد اهللا بن عبيد 

  ١٧٤عبد اهللا بن العالء بن زبر 

  ٢٠٩، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٥عبد اهللا بن عمر 

، ٣٢،  ٢٨) العـاص بن  (عبد اهللا بن عمرو     
٩٣  

  ١٧عبد اهللا بن فضالة 

  ٤٢، ٤١بن فطيمة عبد اهللا 

  ١٢٩بن فيروز عبد اهللا 

) أبو موسى األشـعري   (=  بن قيس    عبد اهللا 
٢١  

  ٩٥عبد اهللا بن لهيعة 

  ١٠٧عبد اهللا بن محمد بن إسحاق األذرمي 

، ٨٦،  ١٧،  ١٦ )بن خالد (عبد اهللا بن محمد     
٢٢١، ١٨٠، ١٥٧  

ـ      ، ٢٢،  ١٥ن النعمـان    عبد اهللا بن محمد ب
١٧٤،  ١٧١،  ١٥٧،  ١٥٠،  ١٤٥ ،
٢٢٤  

، ٨٥) الضعيف(عبد اهللا بن محمد بن يحيى       
١٨٧، ١٦٩  

، ٣٤،  ١٧،  ٩عبد اهللا بن محمـد الزهـري        
١٩٨، ٨٥، ٦١  

  ١٧عبد اهللا بن معقل 

  ٢٠٥عبد اهللا بن نافع 

  ٢٢٢، ٢٢١عبد اهللا بن وهب 

  ٩٥عبد اهللا بن يزيد األزدي 

  ١٨٨، ١٨٧اري عبد اهللا بن يزيد األنص

  ١٩٧، ١٩٦، ١٤٦، ٨٣عبد الملك 

  ١٩٦، ١١٠عبد الملك بن أبي سليمان 

  ١٤٦، ١٤٥) الجديدي(عبد الملك بن شداد 

  ١٨٦عبد الملك بن شعيب بن الليث 

  ٩٥ الملك بن عبد الرحمن عبد

  
٢٤١  



  

  ١٨، ١٧بن عمير عبد الملك 

  ١٠٠عبد الواحد 

  ١٣٣ العطار عبد الواحد

  ٩٩عبد الوارث 

  ١٧٢، ١٠٤، ٩٦  الوهابعبد

ــدة  ، ١٩١، ١٧٦، ١١١، ٨٣، ٢٣، ١٢عب
٢٢٣، ٢٢١، ٢٠٥  

  ١٤، ١٣، ١٢عبيد بن السباق 

  ٨٤) مولى أم الفضل(بن عمير عبيد 

  ٩٨، ٨٤عبيد بن عمير الليثي 

  ٤٢عبيد بن عقيل 

  ١٨٧) هشام(عبيد بن هاشم 

ــد اهللا  ، ١٠٠، ٩٨، ٩٦، ٩٢، ٦٣، ٦١عبي
٢٠٨، ٢٠٦، ١٩١، ١٧٣  

  ٩٢بن أبي يزيد عبيد اهللا 

  ١٢٩عبيد اهللا بن زياد 

  ١٤٦، ١٤٥) العبدي(عبيد اهللا بن سليمان 

  ١١٠ عبيد اهللا بن عبد المجيد

  ٢٤عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة 

  ٩٦عبيد اهللا بن عمر 

  ١١٤عبيد اهللا بن المغيرة 

  ١٩٠عبيد اهللا بن موسى 

  ١١٠) ابن مهران(= عبيد المكتب 

  ١٩٢، ١٨٧، ١٤٨عبيدة 

، ٢٠،  ١٩،  ١٨،  ١٧،  ١٦) الخليفـة (ان  عثم
٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥  

       ٣٩،  ٣٤،  ٣٣،  ٣٢،  ٣١،  ٣٠،  ٢٩ ،
٤٦،  ٤٥،  ٤٤،  ٤٣،  ٤٢،  ٤١،  ٤٠ ،
١١٥، ١٠٤، ١٠٣، ٥١، ٤٨، ٤٧  

  ٢١٢عثمان بن أبي العاص 

  ٢٥ )العامري(عثمان بن حسان 

  ١٠٤ بن زفر عثمان

  ١٣١عثمان بن عبد اهللا بن أوس 

  ٢٢٠، ١٤عثمان بن عمر 

  ١٥٤) األصبهاني(مان بن عمير عث

  ٤٥عثمان بن هشام بن دلهم 

  ١٧٢بن ثابت عدي 

  ١٠٤عدي بن الفضل 

) عبد الملك بن أبـي سـليمان      (= العرزمي  
٢٢٣  

  ١٧٢، ١١١عروة بن الزبير 

ــاء  ، ١٥٤، ٨٧، ٨٤، ٨٣، ٦٥، ٦٤عطـ
٢١١،  ١٩٧،  ١٩٦،  ١٩٤،  ١٩٣ ،
٢٢٢  

  ١٩٧، ١٩٦، ٩٩عطاء بن أبي رباح 

  ٢١٩عطاء بن السايب 

  ٦٤عطاء البزاز 

  ٩عطاء بن يسار 

  ١٧١العطاف بن خالد 

  ١٧٥، ١٧٤عطية بن قيس 

  ١٠٦عطية العوفي 

  ١٧٨عفان بن مسلم 

  
٢٤٢  



  

  ٢٠١، ١٩٥، ١٩٢عقبة 

  ١٥٩عقبة بن علقمة 

  ١٨٦عقيلة 

، ١٠٠،  ٩٩) مـولى ابـن عبـاس     (عكرمة  
٢٠٠، ١٨٥، ١٦٩، ١١٧  

  ١٨٦عكرمة بن عمار 

  ٤٢عكرمة الطائي 

، ١٥٢، ١٤٨، ١١٧، ٦١، ٦٠، ٢٥علقمــة 
١٨٩،  ١٨٨،  ١٨٧،  ١٧٩،  ١٧٥ ،
١٩١  

  ٢١١بن أبي علقمة علقمة 

  ١٠٠علقمة بن قيس 

  ٣٠، ٢٩، ١٩ )الحضرمي(علقمة بن مرثد 

، ٣٠،  ١٩،  ١٦،  ١١) بن أبي طالـب   (علي  
١٤٥،  ١٠٧،  ١٠٤،  ٦٣،  ٤٥،  ٣٧ ،
١٥٢، ١٥١  

 )محمد بن علـي   (= علي بن أبي الخصيب     
٢١٩،  ٢١٨،  ٢١٤،  ١٥٦،  ١٥١ ،
٢٢١  

، ١٠٦،  ٩٩،  ٢٠،  ١٤،  ٩علي بن حـرب     
١٧٥،  ١٦٩،  ١٦٨،  ١٥٥،  ١١٢ ،
٢٢٤، ٢١٨، ٢٠٨، ٢٠٤  

  ١٨٦علي بن حسين 

، ١٩٧،  ١٢) الـدرهمي (علي بن الحسـين     
٢٠٨، ٢٠٠  

  ٥٨، ٥٧ )الكسائي(علي بن حمزة 

  ١٧٣، ١٥٠، ٨٤، ٦٥علي بن خشرم 

  ١٧٥، ١٠٩علي بن زيد 

  ٢١٥، ٢١٣بن صالح علي 

  ١٧٣علي بن علي الرفاعي 

  ٩٩بن القاسم الكندي علي 

  ١٤٥بن المبارك علي 

، ١٤٥،  ٩٨علي بن محمد بن أبي الخصيب       
١٦٠،  ١٥٩،  ١٥٦،  ١٥٥،  ١٤٩ ،
٢١٥،  ٢١٣،  ٢١٢،  ٢١٠،  ١٦١ ،
٢٢٢، ٢٢١، ٢١٩، ٢١٦  

  ٦٦، ٤٣) الثقفي(علي بن محمد 

  ٦٠، ٤٥علي بن مسهر 

  ١٥٣عمار 

  ١١٣عمار بن خالد 

  ٨٥) مولى بني كنانة(عمر بن حبيب 

، ١٥،  ١٤،  ١٣،  ١٢،  ١٠ بن الخطاب    عمر
٣١،  ٢٨،  ٢٧،  ١٩،  ١٨،  ١٧،  ١٦ ،
٦١،  ٦٠،  ٤٥،  ٤١،  ٣٩،  ٣٨،  ٣٣ ،
١٠٣،  ٩٧،  ٩٦،  ٩٣،  ٦٣،  ٦٢ ،
١٥٣،  ١٥٢،  ١١٠،  ١٠٩،  ١٠٤ ،
١٧٩،  ١٧٧،  ١٧٦،  ١٧٤،  ١٧٣ ،
٢١٠، ٢٠٨، ١٨٠  

  ٢١٥ عمر بن سعيد

  ١٠٤، ١١عمر بن شبة 

  
٢٤٣  



  

  ١٧ )الليثي(عمر بن طلحة 

  ٢١٧، ٢١٤عزيز عمر بن عبد ال

  ١١٤عمر بن قيس 

  ٣٨) الليثي(عمر بن طلحة 

  ١٩٩عمران 

  ٩٩، ١٩عمران بن حدير 

  ٢٠٥عمران بن عيينة 

، ٣٤ )عمران بـن داود   (= عمران القطان   
١٠٤، ٤٢، ٤١  

ــرو  ، ٢١٣، ٢٠٤، ١٩٥، ١٣٣، ٦٢عمـ
٢١٩  

  ٢٢، ٢٠عمرو بن ثابت 

  ٣٢، ٣٠عمرو بن الحارث 

  ١١٣، ٨٨بن حزم عمرو 

ـ عمرو بن    ، ٩٢،  ٨٦،  ٨٦،  ٨٥،  ٨٤ار  دين
٩٨  

  ١٧٥بن العاص عمرو 

  ١٦٨ عمرو بن عامر البجلي

، ١٠٤،  ٤٣ )األودي(عمرو بـن عبـد اهللا       
١٧٥، ١٧١، ١٧٠، ١٦٩، ١١٦  

أبو حفص عمرو بـن     (= بن عثمان   عمرو  
 بن سعيد بن كثير بن دينـار      عثمان  
  ١٧٩، ١٠٩، ٥٢، ٤٢ )الحمصي

  ١١٣، ١٠٩، ١٢بن بحر بن علي عمرو 

  ١٥١عون بن عمرو 

  ١٩٤، ٦٣، ٢٤ بن مرةعمرو 

  ١٥١بن المغيرة عمرو 

  ١٣٢ السدوسي عمرو بن منخل

، ٦٢ )الجزريبن مهران   (عمرو بن ميمون    
١٧٣، ٩٨  

 مـولى عمـر   )أو ابن نافع ( بن رافع عمرو
٩٧، ٩٦  

  ٩١، ٨٨، ٨٧بن يريم عمير 

  ١٥١العوام 

  ٢٠١، ٢٠٠، ٤٠، ١٧ )االعرابي(عوف 

  ١٣٠، ٥٩، ٣٩ بن أبي جميلةعوف 

  ٢١٩) بن عمروعياش (= عياش العامري 

  ٢٩) الحضرمي(العيزار بن جرول 

  ٣٠) الحضرمي(العيزار بن حريث 

  ١٧٣، ١٤٩، ٨٤، ٦٥عيسى 

  ٢٠٢عيسى بن أبي عزة 

  ١١١عيسى بن إبراهيم بن مثرود 

  ١٧٢عيسى بن حماد 

  ١٤٧ بن حنيفة عيسى

  ٤٨ )الهمداني(عيسى بن عمر 

  ٦٣ب  بن السائعيسى بن عمر بن عطاء

  )حرف الغين(
  ٢١٣) أبو الهذيل(= غالب بن الهذيل 

  ١٩غنيم بن قيس المازني 

  ٣١غيالن 

  
٢٤٤  



  

  )حرف الفاء(
  ١٦٠ بن سليمان فديك

  ١٦٨فرح 

، ١٨٠،  ١٧٩) محمد بن يوسف   (= الفريابي
٢١٩  

  ٤٢) الخيري(الفضل بن حماد 

  ١٧٠الفضل بن موسى 

  ٢٥ الجعفي فلفلة

  ١١٧ فهد

  ١٣٣الفيض بن موسى 

  )حرف القاف(
  ١٩٩) األعرج(أبي أيوب قاسم بن 

  ٢٢٠، ١٧٥، ١٥٥القاسم 

  ٢١٢القاسم بن أبي بزة 

  ١٠٧) بن عبد اهللا بن فائق(القاسم بن ربيعة 

  ٢٢٠، ٢١٤، ٢١١، ٢١٠القاسم بن محمد 

  ٢٢٤ بن يزيد القاسم

  ٢١٠القاسم األعرج 

، ١٠٤،  ٩٥،  ٢١،  ١١) ابن ذؤيـب  (قبيصة  
١٥٤  

، ١٩٨،  ١٧٨،  ١٥٩،  ١٣١،  ٤٢،  ٤١قتادة  
٢٢٣، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٧  

  ٤٦قتيبة بن مهران 

  ٩٤ بن حكيم القعقاع

  ٢٠٦ )عبد اهللا بن مسلمة(= القعنبي 

  ١٩٥، ١٨٧، ١٨٠، ١٥٦قيس 

  ١٥٢قيس بن مروان 

  ١٥٥قيس بن الربيع 

  )حرف الكاف(
  ٣٣كثير بن أفلح 

  ١٧٩كثير بن عبد اهللا بن يسار 

  ٢٠٥، ١٥٠، ٨٥، ٥٤، ٥٣كثير بن عبيد 

  ٦٥، ٤٤، ٤٣ر بن هشام كثي

  ٦٤كثير بن يحيى 

، ٥٨،  ٥٧) علـي بـن حمـزة     (= الكسائي  
١٠٥، ١٠٤  

  ١٦٨كهمس 

  )حرف الالم(
  ٦٢لقيط 

، ١٧١، ١٧٠، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٧ليـــث 
١٩٥،  ١٨٦،  ١٨٠،  ١٧٩،  ١٧٢ ،
٢١٨، ٢٠٨، ٢٠٥، ١٩٧  

  ٢٠٨ ليث بن أبي سليم

  ١٨٦، ١٠٨، ٧الليث 

  ٢٠٩، ٧الليث بن سعد 

  
٢٤٥  



  

  )حرف الميم(
ــك  ، ١١٧، ١١١، ١٠٩، ٩٧، ٩٤، ١٦مال

٢١٧،  ٢١٥،  ٢١٢،  ٢١١،  ٢٠٧ ،
٢٢٢  

  ٢٠٦، ٣٤، ٢٩مالك بن أنس 

  ٣٤مالك بن أبي عامر 

، ١٤٦،  ١١٧،  ١١٤،  ١٠٤مالك بن دينـار     
٢٠١، ٢٠٠، ١٤٧  

  ٢٢١، ١٥٧، ١٦مبارك 

  ٥٥مبشر بن عبيد 

  ١٣٢المجاشعي 

  ٩) بن سعيد بن عمير الهمداني(مجالد 

الحجـاج مـولى بنـي    أبو  (مجاهد بن جبر    
ــزوم ، ١٤٩، ١٤٧، ٩٩، ٦٣ )مخـ

١٧٩،  ١٧١،  ١٧٠،  ١٦٩،  ١٥٠ ،
٢١٨، ٢١٢، ٢٠٤، ١٩٧، ١٩٥  

ــاربي  ، ١٦٩، ١٦٨، ١٤٨، ١٤٧المحــ
١٩٧،  ١٨٧،  ١٨٠،  ١٧٩،  ١٧٠ ،
٢١٨، ٢٠٨، ٢٠٢، ١٩٩  

  ١٠٤محبوب 

  ١٩٤، ١٩١محل 

ــد  ، ٩٥، ٩١، ٨٧، ٦١، ٣٧، ٢٣محمــ
١٥٨،  ١٥٢،  ١٤٨،  ١٠٧،  ١٠٠ ،
١٩٢،  ١٩٠،  ١٨٩،  ١٨٨،  ١٥٩ ،
١٩٤، ١٩٣،  

       ٢١٥،  ٢١٤،  ٢٠١،  ١٩٨،  ١٩٦ ،
٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢٠، ٢١٨  

  ٣٠، ٢٩محمد بن أبان الجعفي 

  ٢٠٥محمد بن إبراهيم بن أبان 

  ١٠١محمد بن أبي موسى 

 ٣٢محمد بن ُأبي  

  ٦٢محمد بن أحمد بن أبي المثنى 

، ١٦٧، ١٥٨، ١٥٧، ١٤٩محمــد بــن آدم 
١٦٨  

  ٢٠٧، ٢٠٦، ٩٧، ٦٢بن إسحاق محمد 

) ابن سمرة األحمسـي   (محمد بن إسماعيل    
٩٩،  ٩٨،  ٩٤،  ٩٢،  ٦٣،  ٦١،  ١٦ ،
١٧٧،  ١٥٩،  ١٤٨،  ١٤٧،  ١٤٥ ،
١٩١،  ١٩٠،  ١٨٩،  ١٨٨،  ١٨٠ ،
٢٠٢، ٢٠٠، ١٩٧، ١٩٥  

  ٢٠٩محمد بن األشعث 

، ١٢محمد بن أيوب بن يحيى بن ضـريس         
٦٤  

، ٢٤،  ١٩،  ١٥،  ١٣) بندار(محمد بن بشار    
٩٥،  ٩١،  ٨٧،  ٨٣،  ٣٩،  ٣٣،  ٢٥ ،
١٤٨،  ١٠٨،  ١٠٧،  ١٠٠،  ٩٦ ،
١٧٥،  ١٧٣،  ١٥٨،  ١٥٤،  ١٥٢ ،
١٩١،  ١٩٠،  ١٨٩،  ١٨٨،  ١٨٠ ،
٢٠٤، ٢٠٣، ١٩٩، ١٩٨،  

  
٢٤٦  



  

       ٢١٥،  ٢١٤،  ٢١١،  ٢١٠،  ٢٠٥ ،
٢٢٤، ٢٢٣، ٢١٨  

  ١٥٨محمد بن بكر 

  ٣٩، ١٩بن جعفر محمد 

  ١٥٣، ٩٣محمد بن حاتم بن بزيع 

  ٦٤محمد بن الحسن البكاري 

  ١٧٥، ٣٧) النيالعسق(محمد بن خلف 

  ٢١٢ محمد بن راشد

، ١٥٥،  ١٥١،  ١٠٧،  ١٠١محمد بن الربيع    
١٩٨، ١٨٩  

  ٢١٧محمد بن الزبير 

، ١٠٠،  ٨٧،  ٦٧،  ٦٥محمد بـن زكريـا      
٢١٣، ٢٠٢، ١٧٣، ١١٠  

  ١٥٥، ٥٧) الكوفي(محمد بن سفيان 

، ٢٠٧،  ٣٨) المـرادي (محمد بـن سـلمة      
٢٢٠، ٢١١  

  ٢١٠، ٢٠٦، ٢٠٤، ٨٣محمد بن سوار 

  ١٦٠يف محمد بن س

، ٣٤) الحمصي) (الجبالني (محمد بن صدقة  
٥٥، ٥٤  

  ٢٩) األسدي(محمد بن الصلت 

  ٢١٢محمد بن عاصم 

  ٢١٧، ١٣٣محمد بن عامر بن إبراهيم 

  ١١٤) البرقي(محمد بن عبد الرحيم 

، ٦٣،  ١٩) المخرمـي (محمد بن عبـد اهللا      
٢٠٣، ٢٠٠، ١٥٨، ٦٤  

، ١٤٨،  ٦٠محمد بن عبد اهللا بـن الحسـن         
٢١٠، ١٧٣  

  ٢٢٢محمد بن عبد اهللا بن أخي بن شهاب 

  ١٤٦) أبو جابر(محمد بن عبد الملك 

، ٩٧،  ٦١،  ٩) الدقيقي(محمد بن عبد الملك     
١٥١،  ١٤٦،  ١٣١،  ١١٧،  ١٠٠ ،
١٩٢،  ١٨٧،  ١٨٦،  ١٧٨،  ١٥٦ ،
١٩٥  

  ٢٠٤، ٢٢) لجيالدع(محمد بن عبد الوهاب 

  ١٥٢محمد بن عبيد 

  ١٠٨، ٤٨محمد بن عبيد اهللا 

  ٥ )العبسي(محمد بن عثمان 

  ٢٠٨، ٢٥) العجلي(بن عثمان محمد 

، ١١٥،  ١٠٤،  ٤٨،  ٤٧محمد بـن عرفـة      
١١٦  

  ٩٣محمد بن عقبة 

  ٩٤محمد بن العالء 

  ١٨محمد بن عمر بن هياج 

  ٩٧، ٦١محمد بن عمرو 

  ٦٢، ٣٨، ١٧بن عمر بن علقمة محمد 

، ٣٧،  ٣٢،  ٢٦) الحمصي(محمد بن عوف    
١٠٣  

) هللاأبو عبـد ا   (محمد بن عيسى األصبهاني     
١٢٨، ١١٧، ٥٨، ٥٧، ٢٩  

  ١٠٥، ١٠٤محمد بن غالب 

  
٢٤٧  



  

  ٧ بن قدامةمحمد 

  ٢٠٢، ١٦١محمد بن كثير 

  ٢٢٠  الترمذيمحمد بن مدوية

  ٢١٩، ١٩٦، ١٨٠، ١٧٩ محمد بن مسكين

  ١٣١ بن مسلم محمد

، ٨٦،  ٨٣،  ٢٤) البحراني(محمد بن معمر    
١١١، ٩٥، ٩٤  

  ١٢) الطوسي(محمد بن منصور 

  ١١٤ر محمد بن منكد

، ٢٣،  ١٤،  ٧ )الخنيسـي  (محمد بن يحيـى   
٦٧،  ٥١،  ٤٩،  ٣٨،  ٣٧،  ٢٦ ،
١٩٨،  ١٩١،  ١٨٦،  ١٧٢،  ١١٤ ،
٢٢٣، ٢١٨، ٢٠٩  

  ٩٧النيسابوري محمد بن يحيى 

) األزدي(محمد بن يحيى بن عبـد الكـريم         
١١٠  

  ٢٢٠، ٦٤محمد بن يسار 

  ١٩٦محمد بن يوسف 

، ١٣١،  ٩٣،  ٨٤) المروزي(محمود بن آدم    
١٧٠، ١٥٦  

  ١٧٦، ١٧٥، ١٥٩ود بن خالد محم

  ٣٠، ٢٩المختار 

  ١٥٨مخلد 

  ١٥٧، ١٤٩ مخلد بن حسين

  ١٠ بن مرة مرامر

  ٢٠مرة 

  ١٧٢، ٤٦، ٤٥مروان 

  ٣٢، ٢٨) الخليفة(مروان 

  ١٧٥ )الطاطري(مروان بن محمد 

  ٤٠بن معاوية مروان 

  ٢٢٤مسدد 

ــروق  ، ١٨٧، ١٥٦، ١٥٥، ٢٣، ٢١مسـ
١٨٨  

  ١٠٧مسعر 

، ١٠٧،  ٦٥) نـي ابن بكير الحرا  (= مسكني  
١٦٠،  ١٥٩،  ١١٠،  ١٠٩،  ١٠٨ ،
١٨٩  

  ١١٥، ١١٤، ١٠٠مسلم بن إبراهيم 

  ٨٥) ابن عمران(= مسلم البطين 

  ١٨٧مسلم بن صبيح 

  ٦٣بن عبد الملك مسهر 

  ١٧٧، ١٤٩المسيب بن واضح 

  ١٧٠مصعب بن ثابت 

  ٢١٢، ٢١١، ٣١، ١٩مصعب بن سعد 

  ١٤٨، ١٤٧مطر 

  ٢٠١، ١٧٨، ١٧٧مطر الوراق 

  ٢١٥ ،١٧٨مطرف 

  ١٢المطلب 

  ١٣٣، ١٣٢مطهر بن خالد الربعي 

  ٢١٤، ٣١ معاذ

  ١٠٤معاذ بن جبل 

  ٥٣المعاني بن عمران الظهري 

  
٢٤٨  



  

  ٢٢٢، ١١٣بن إسحاق معاوية 

  ١٩٩، ١٠٤، ١٠) الخليفة(معاوية 

ــر  ــر(معتم ، ٢٠٨، ٢٠٠، ١٩٧ )المعتم
٢٢٤، ٢١٦  

  ١٨٨، ١٦٩المعلى 

  ٢٢٣، ١٠٠المعلى بن أسد 

  ٢٢٣لب المعلى بن األغ

، ١٩٢، ١١٢، ١٠٣، ٩٩، ٨٦، ٣٧ معمــر
٢٢٤، ٢٢٣  

  ١٤٧، ١١٤معمر بن سليمان 

، ١٥٣،  ١٥١،  ٦٦،  ٤٤) أو المغيرة (مغيرة  
١٦١،  ١٦٠،  ١٥٩،  ١٥٧،  ١٥٦ ،
٢١٣،  ١٩٦،  ١٩٥،  ١٩٠،  ١٦٧ ،
٢١٩، ٢١٦  

  ١٣١بن شعبة المغيرة 

  ١٧٧المغيرة بن مسلم 

  ٦٧، ٦٦مفضل بن مهلهل 

  ١٦٨المقرئ 

  ٩٥مكي 

  ٦٦، ٤٣الحارث منجاب بن 

  ١٥٠مندل 

ــور  ، ١٩٠، ١٨٩، ١٦٠، ١٤٩، ٦٦منص
٢١٦، ٢١٣، ٢١٠، ٢٠٥، ٢٠٤  

  ١٤٨مهدي بن ميمون 

، ١٩٠،  ١٧٠،  ١٦١،  ٤١المؤمل بن هشـام     
٢٠٩، ٢٠٨  

  ١٤٦موسى بن إسماعيل 

  ١٩٦، ١٧٨موسى بن خلف 

  ٢٠٧بن داود موسى 

  ٢١٣، ٢٠٤، ١٩٥، ١٥١موسى بن سفيان 

  ٢٠٧ )الحلبي(موسى بن عبد الرحمن 

   ٢٠٨) المسروقي(موسى بن عبد الرحمن 

  ٢٠٧ موسى بن عقبة

، ١٧٥األسـدي   ) أبو شهاب (موسى بن نافع    
١٩٩  

  ٦٥ميمون بن مهران 

  ١١٤ ميمونة

  )حرف النون(
، ٢٠٥، ١٨٠، ١٧٣، ١١٠، ٩٧، ٩٦ نــافع

٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦  

  ١٦١بن أبي نعيم القارئ نافع 

  ١٣١نافع بن جبير 

  ١٠٦نافع بن عمر 

بن مطرف بن رزين بن أنس السـلمي        نائل  
١١٧  

  ١٩٠) النخعيإبراهيم (= النخعي 

  ٦٤النزال 

  ٤٢، ٤١نصر بن عاصم الليثي 

  ١١٥، ٨٦، ٦٣نصر بن علي 

  ١٠٦نصر بن علي الجهضمي 

  ١١٥) الطائي(بن زياد نصير 

  
٢٤٩  



  
  ١١٧) النحوي(بن يوسف نصير 

  ١١٢النضر بن إسماعيل 

  ٤٠النضر بن شميل 

  ٢١٠النعمان 

  ٢١٧نهشل بن سعيد 

  )حرف الهاء(
  ١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧، ٦٥هارون 

، ٩١،  ٨٨،  ٢٣،  ١٢بـن إسـحاق     هارون  
١٥٦،  ١٥٥،  ١٤٨،  ١١٠،  ٩٨ ،
١٨٩،  ١٧٦،  ١٧٢،  ١٧٠،  ١٥٧ ،
٢٠٤،  ٢٠١،  ١٩٦،  ١٩٤،  ١٩٠ ،
٢١٦،  ٢١٥،  ٢١٣،  ٢١٢،  ٢١٠ ،
٢٢٣، ٢٢١، ٢١٨  

  ٤٢هارون بن الزبير بن الخريط 

ــليمان  ــن س ــارون ب ، ١٣٢، ١٣١، ٩٢ه
١٥٩،  ١٥٨،  ١٥٤،  ١٥٣،  ١٣٣ ،
٢٠٨،  ٢٠٦،  ١٧٠،  ١٦٩،  ١٦٠ ،
٢٢٢  

  ٣٨هارون بن معروف 

  ١٥٨هارون بن موسى 

  ٩١هبيرة 

ــام  ، ١٥٧، ١٤٩، ١١١، ٩٤، ٣٣، ١٢هش
١٩٨،  ١٩٤،  ١٧٧،  ١٥٩،  ١٥٨ ،
٢١٠، ٢٠٣،  

       ٢٢١،  ٢١٨،  ٢١٧،  ٢١٥،  ٢١٤ ،
٢٢٤، ٢٢٣  

  ٣٣هشام بن حسان 

  ١٧٤هشام بن خالد 

، ١٧٠،  ١١١،  ٤٣،  ١٢ة  بـن عـرو   هشام  
٢٢١، ١٧٢  

  ١٠، ٩هشام بن محمد بن السائب 

  ١٠٥هشام بن يونس 

  ٢١٩، ٢١٨هشام الدستوائي 

، ١٥٦،  ١٥١،  ١٠٧،  ١٠٣،  ٨٤،  ٨٣هشيم  
٢١٠، ٢٠٥، ١٦٧  

  ١٣٣هالل الوراق 

  ١٧٨، ١٣١، ٩همام 

  ١٧هوذة 

  ٢٠٩الهيثم 

  )حرف الواو(
  ١٤٩واصل 

، ١١٦، ٩٨، ٩١، ٨٨، ٢٢، ١١وكيــــع 
١٥١،  ١٤٩،  ١٤٨،  ١٤٧،  ١٤٥ ،
١٦١،  ١٦٠،  ١٥٩،  ١٥٦،  ١٥٥ ،
١٨٠،  ١٧٥،  ١٧١،  ١٧٠،  ١٦٩ ،
١٩٥،  ١٩٤،  ١٩١،  ١٨٩،  ١٨٨ ،
٢٠٢،  ٢٠٠،  ١٩٩،  ١٩٨،  ١٩٧ ،
٢١٥،  ٢١٤،  ٢١٣،  ٢١١،  ٢٠٦ ،
٢٢١،  ٢١٩،  ٢١٨،  ٢١٧،  ٢١٦ ،
٢٢٢  

  
٢٥٠  



  

  ١٥٠وكيع بن الجراح 

  ١٧٤، ١٥٩، ١٠٩، ٣٤الوليد 

  ٧ )أبو عثمان(الوليد بن أبي الوليد 

  ١٥٠الوليد بن ثعلبة 

  ١٨الوليد بن عقبة 

  ٢٥ بن قيس الوليد

، ١٩٨،  ١٩١،  ١٧وهب بن جرير بن حازم      
٢١٨  

  )حرف الياء(
ــى  ، ٩٢، ٨٦، ٨٥، ٨٣، ٦٧، ٦٦يحيــ
١٠٩،  ١٠٨،  ١٠٦،  ١٠٢،  ١٠٠ ،
١٥٤،  ١٥٢،  ١١٧،  ١١٦،  ١١٥ ،
١٨٩،  ١٨٧،  ١٨٠،  ١٧٣،  ١٦١ ،
٢١٥، ٢١٠، ٢٠٤، ١٩٩، ١٩١  

  ٦٠) النخعي(ويد  بن إبراهيم بن سيحيى

  ١٦٠يحيى بن أبي بكير 

  ١٧٣يحيى بن أبي زائد 

  ١٧٦يحيى بن أبي كثير 

ــى  ــن آدم يحي ، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٤١، ٢٠ب
١٣٥، ١٣٤، ١٠٥  

  ١٠٥، ١٠٤يحيى بن إسماعيل 

  ١٣١، ١١٤يحيى بن أيوب 

، ١١٧،  ٣٤،  ٩) المقـوم (يحيى بن حكـيم     
١٤٦، ١٣٣، ١٣٢، ١٢٩،  

       ٢٠٠،  ١٩٧،  ١٩٠،  ١٨٦،  ١٧٥ ،
٢٠١  

  ١٢٩، ٢٤، ٢٠بن حماد يحيى 

  ٢٠٧، ١٨٦، ١٧٥، ٣٩يحيى بن سعيد 

  ١٥٤بن سلمة يحيى 

  ٣٨بن عباد يحيى 

  ١١٥الحميد يحيى بن عبد 

، ٦١،  ١٨) األرحبي(يحيى بن عبد الرحمن     
١٧٤  

، ٣٨،  ١٧ بن حاطب     بن عبد الرحمن   يحيى
٦٢  

  ١٦٠يحيى بن عثمان 

  ٧يحيى بن عيسى 

  ١٩يحيى بن كثير 

  ٢٢٠مد بن السكن يحيى بن مح

  ١٥٦، ١٥٥يحيى بن وثاب 

  ٣١بن يعلى بن الحارث يحيى 

  ١٥٨، ٤٢، ٤١ بن يعمريحيى 

ــد ، ٩٧، ٩٤، ٨٦، ٦١، ٤٢، ١٧، ١٦ يزي
١٥٦،  ١٥٤،  ١٥١،  ١٤٦،  ١٠٧ ،
١٨٧،  ١٨٦،  ١٨٠،  ١٧٨،  ١٥٧ ،
٢٢١، ١٩٨، ١٩٥، ١٩٢، ١٨٩  

  ٢١٤، ٢٠٠، ١٩٢، ١٨٩يزيد بن إبراهيم 

  ١٣٥يزيد بن إسحام 

  
٢٥١  



  

  ١١٣، ١٠٩يزيد بن زريع 

  ٦٠يزيد بن عبد العزيز 

  ١٣٢يزيد بن علوان 

  ٢٠٤ بن مرادنبهيزيد 

  ١٠٤، ١٨يزيد بن معاوية 

  ١٠٨يزيد بن الهاد 

، ١٧٢،  ١٥٥،  ١٣١،  ٩) بن هـرون  (يزيد  
٢١٢، ١٩٨  

  ٢٢٣ الرقاشي يزيد

  ١٢٩، ٤٠، ٣٩يزيد الفارسي 

  ٦٤يسير بن عمرو 

  ٤٨يعقوب 

  ١٥، ١٤ )دبن سع(يعقوب بن إبراهيم 

  ٢٠٤يعقوب بن إسحاق الحضرمي 

  ٢٢٢) القلوسي(يعقوب بن إسحاق 

، ٦٦،  ٤٠،  ٣٨،  ١٩،  ١١يعقوب بن سفيان    
١٠٥،  ١٠٠،  ٩٦،  ٨٧،  ٨٦،  ٨٥ ،
١٣٩، ١٣١، ١١٥، ١١٤،  

       ١٧٢،  ١٦٩،  ١٥٤،  ١٤٩،  ١٤٦ ،
٢١٦،  ١٨٨،  ١٨٦،  ١٨٠،  ١٧٤ ،
٢٢٣، ٢٢٢، ٢١٨  

  ١١٣ اهللا بن أبي مخلديعقوب بن عبد 

  ٦١بن عبيد  يعلى

  ١٠٧ بن عطاء يعلى

  ٩٩يوسف بن عبد الملك 

  ١٩١، ١٩٠، ١١١، ٦٦يوسف بن موسى 

  ٢٢٣، ٢٢٠، ١٠٨، ٣١، ٢٧يونس 

  ١٧٩يونس بن بكير 

، ٣٣، ٢٩، ٢٢، ١٤، ٧بـن حبيـب   يونس  
١١١،  ١٠٩،  ١٠٤،  ٤٦،  ٤١،  ٣٤ ،
١٧٩،  ١٦٩،  ١٦١،  ١٤٩،  ١١٢ ،
١٩١،  ١٩٠،  ١٨٨،  ١٨٥،  ١٨٠ ،
٢١٤، ٢٠٩، ٢٠١، ١٩٧، ١٩٣  

  ١٠٣يونس بن يزيد 

  
٢٥٢  
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