
 المحاضرة : الخامسة ) ب ( 

 الكلمات التي وقع فيها اختالف بين المصاحف :النوع الثالث

 :واآلخر متعدد المواضع وإليك بيانهما وقد جاء على ضربين أحدهما غير متعدد المواضع،

 :وقد جاء في كلمة واحدة في موضع واحد ليس له ثاٍن في القرآن وهي :الضرب األول

فرسمت في بعضها بقطع  :فقد اختلفت فيها المصاحف بسورة ص، 1 {َوالَت ِحيَن َمنَاٍص } :قوله تعالىفي  "حين" مع "الت"

كلمة مستقلة  "الت" ورسمت في البعض اآلخر بالوصل، والصحيح هو قطعها عنها وأن "حين" التاء عن كلمة

 نافية دخلت عليها تاء التأنيث كما دخلت "ال" كلمة أخرى، وعليه فتكون "حين"و

، وعلى هذا يصح الوقف على التاء عند االضطرار 2فتكون التاء متصلة بال ُحْكًما "ثمت" و "ربت" :فيقال "ثم"و "رب" على

 ."والت" :بل يجب االبتداء بكلمة ،"حين" أو في مقام التعليم أو االختبار، ولكن ال يصح الوقف عليها اختياًرا والبدء بكلمة

 وهو غير "وال تحين" :وترسم هكذا "حين" إن التاء موصولة بكلمة :وقيل

 .1شهور وال شك أن شهرة الفصل صحيحة اعتباًرا بما عليه أكثر المصاحف وهو المعمول به

 .وهو متعدد المواضع، وينحصر في سبع عشرة كلمة جاءت على ثالث صور :الضرب الثاني

وهي  "لو" مفتوحة الهمزة مخففة النون مع "أَنْ " :جاءت في كلمة واحدة وقعت في أربعة مواضع وهي :الصورة األولى

 :على قسمين

 :اتفقت المصاحف على قطعه وذلك في ثالثة مواضع :القسم األول

 باألعراف، 2 {أَْن لَْو نََشاُء أََصْبنَاُهْم بِذُنُوبِِهمْ } :قوله تعالى -1

ُ لََهَدى النهاَس َجِميعًا} :قوله تعالى -2  لرعد،با 3 {أَْن لَْو يََشاُء َّللاه

 .بسبأ 4 {أَْن لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن اْلغَْيبَ } :قوله تعالى -3

َوأَلهِو اْستَقَاُموا َعلَى } :اختلفت المصاحف في قطعه ووصله وذلك في الموضع الرابع وهو قوله تعالى :القسم الثاني

لى القطع، ولكن بنظرة فاحصة إلى أغلب بالجن، ولقد ذكرت أكثر كتب التجويد أن العمل في هذا الموضع ع 5 {الطهِريقَةِ 

المصاحف التي بين أيدينا ومنها مصحف األزهر، ومصحف المدينة النبوية ُوِجَد أن العمل على الوصل وهذا هو ما اختاره 

 .أبو داود سليمان بن نجاح في التنزيل

 :وفيما يل بيانها بالتفصيل 6جاءت في سبع كلمات متعددة المواضع :الصورة الثانية

 :وجاءت على قسمين "ما" مكسورة الهمزة مخففة النون مع "إنْ " :الكلمة األولى

ا نُِريَنهَك بَْعَض الهِذي نَِعُدُهمْ } :اتفقت المصاحف على قطعه وذلك في موضع واحد هو قوله تعالى :القسم األول  .بالرعد 1 {َوإِمه



ا تَثْقَفَنهُهْم فِي اْلَحْربِ } :الموضع السابق نحو قوله تعالىاتفقت المصاحف على وصله وذلك فيما عدا  :القسم الثاني  2 {فَِإمه

ا تََخافَنه ِمْن قَْوٍم ِخيَانَةً } :وقوله تعالى باألنفال، وقوله  بيونس، 4 {نُِريَنهَك بَْعَض الهِذي نَِعُدُهمْ } :بها أيضا وقوله تعالى 3 {َوإِمه

ا تََريِنه ِمَن اْلبَ } :تعالى  .بمريم وغير ذلك كثير 5 {َشِر أََحًدا فَقُوِليفَِإمه

 :الموصولة وجاءت على قسمين "ما" مع "عن" :الكلمة الثانية

ا َعتَْوا َعْن َما نُُهوا َعْنهُ } :اتفقت المصاحف على قطعه وذلك في موضع واحد هو قوله تعالى :القسم األول  .باألعراف 6 {فَلَمه

ا يَقُولُونَ } :وصله وذلك فيما عدا الموضع السابق نحو قوله تعالىاتفقت المصاحف على  :القسم الثاني  7 {َوإِْن لَْم يَْنتَُهوا َعمه

ا يُْشِرُكونَ } :وقوله تعالى بالمائدة، ِ َوتَعَالَى َعمه ا } :وقوله تعالى بالقصص، 8 {ُسْبَحاَن َّللاه ِة َعمه ِ اْلِعزه ُسْبَحاَن َرب َِك َرب 

 .وكل ما شابه ذلكبالصافات،  9 {يَِصفُونَ 

 :وهي على قسمين "هم" مع "يوم" :الكلمة الثالثة

وذلك  "هم" عن "يوم" ضمير منفصل في محل رفع، وقد اتفقت المصاحف على قطعه أي قطع "هم" أن يكون :القسم األول

 :في موضعين

 بغافر، 10 {يَْوَم ُهْم بَاِرُزونَ } :قوله تعالى -1

 في الموضعين "هم" عن "يوم" بالذاريات وإنما فصلت 11 {َعلَى النهاِر يُْفتَنُونَ يَْوَم ُهْم } :قوله تعالى -2

السهابِقَيِن؛ ألن يوم ليس بمضاف إلى ضمير وإنما هو مضاف إلى الجملة، يعني يوم فتنتهم، يوم بروزهم فالضمير في 

 .1موضع رفع على االبتداء وما بعده الخبر

َحتهى } :وقد اتفقت المصاحف على وصله وذلك نحو قوله تعالى متصل في محل جر،ضمير  "هم" أن يكون :القسم الثاني

 .بالطور 4 {َحتهى ياُلقُوا يَْوَمُهُم الهِذي فِيِه يُْصعَقُونَ } :وقوله تعالى ،3، والمعارج2بالزخرف {ياُلقُوا يَْوَمُهُم الهِذي يُوَعُدونَ 

 .فأصبحا كالكلمة الواحدة "يوم" مير متصل مضاف إلىض "هم" فيما تقدم؛ ألن "هم" بـ "يوم" وإنما وصل

بآخر  5 {فََوْيٌل ِللهِذيَن َكفَُروا ِمْن يَْوِمِهُم الهِذي يُوَعُدونَ } :مكسور الميم والهاء كما في قوله تعالى "يومهم" أما إذا كان

 .الذاريات فهو موصول أيًضا باتفاق المصاحف

 :وهي على قسمين النافية "ال" مع "كي" :الكلمة الرابعة

 :في ثالثة مواضع "ال" عن "كي" اتفقت المصاحف على قطع :القسم األول

 بالنحل، 6 {ِلَكْي ال يَْعلََم بَْعَد ِعْلٍم َشْيئًا} :قوله تعالى -1

 الموضع األول باألحزاب، 7 {ِلَكْي ال يَُكوَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َحَرجٌ } :وقوله تعالى -2

 .بالحشر 8 {ال يَُكوَن ُدولَةً بَْيَن اأْلَْغنِيَاِء ِمْنُكمْ  َكيْ } :قوله تعالى -3



 :اتفقت المصاحف على وصله وذلك في أربعة مواضع :القسم الثاني

 بآل عمران، 9 {ِلَكْيال تَْحَزنُوا َعلَى َما فَاتَُكمْ } :قوله تعالى -1

 بالحج، 10 {ِلَكْيال يَْعلََم َمْن بَْعِد ِعْلٍم َشْيئًا} :قوله تعالى -2

 الموضع الثاني باألحزاب، 1َعلَْيَك َحَرٌج{  ِلَكْيال يَُكونَ } :قوله تعالى -3

 .بالحديد 2 {ِلَكْيال تَأَْسْوا َعلَى َما فَاتَُكمْ } :قوله تعالى -4

 :االستفهامية وهي على قسمين "َمنْ " مع "أمْ " :الكلمة الخامسة

 :في أربعة مواضع "من" عن "أم" اتفقت المصاحف على قطع :القسم األول

 .بالنساء 3 {أَْم َمْن يَُكوُن َعلَْيِهْم َوِكيالً } :قوله تعالى -1

 .بالتوبة 4 {أَْم َمْن أَسهَس بُْنيَانَهُ } :قوله تعالى -2

 .بالصافات 5 {أَُهْم أََشدُّ َخْلقًا أَْم َمْن َخلَْقنَا} :قوله تعالى -3

 .بفصلت 6 {ْوَم اْلِقيَاَمةِ أَْم َمْن يَأْتِي آِمنًا يَ } :قوله تعالى -4

ْن ال يَِهد ِي} :اتفقت المصاحف على وصله وذلك في غير المواضع األربعة السابقة نحو قوله تعالى :القسم الثاني  7 {أَمه

ْن يُِجيُب اْلُمْضَطره إَِذا َدَعاهُ } :وقوله سبحانه بيونس، ْن َهَذا الهِذي } :وقوله تعالى بالنمل، 8 {أَمه بالملك، وغير  9 {ُهَو ُجْنٌد لَُكمْ أَمه

 .ذلك كثير

 :مع مجرورها وهي على قسمين "الم الجر" :الكلمة السادسة

 :عن مجرورها في أربعة مواضع "الالم" اتفقت المصاحف على قطع :القسم األول

 بالنساء، 10 {فََماِل َهُؤالِء اْلقَْومِ } :قوله تعالى -1

 بالكهف، 11 {تَابِ َماِل َهَذا اْلكِ } :قوله تعالى -2

ُسولِ } :قوله تعالى -3  بالفرقان، 12 {َماِل َهَذا الره

 فََماِل الهِذيَن َكفَُروا قِبَلَكَ } :قوله تعالى -4

في حالة االضطرار أو في مقام االختبار كما أشار  "الالم" أو على "ما" بالمعارج، وحينئذ يجوز الوقف على 1ُمْهِطِعيَن{ 

 :ولهصاحب آللئ البيان بق

 وقطع مال في النسا ... وسال والفرقان والكهف رسا .........



 ...................... ... ووقفه بما أو الالم اعلما

 .2ولكن ال يجوز االبتداء بالالم وال بما بعد الالم في هذه المواضع بل يتعين االبتداء بما

َما لَُكْم َكْيَف } :األربعة السابقة نحو قوله تعالى اتفقت المصاحف على وصله وذلك في غير المواضع :القسم الثاني

 5 {َوَما أِلََحٍد ِعْنَدهُ ِمْن نِْعَمٍة تُْجَزى} :وقوله تعالى بغافر، 4 {َما ِللظهاِلِميَن ِمْن َحِميمٍ } :وقوله تعالى بالصافات، 3 {تَْحُكُمونَ 

 .بالليل

 :وهي على قسمين "لم" معالمكسورة الهمزة المخففة النون  "إنْ " :الكلمة السابعة

 .بهود 6 {فَِإلهْم يَْستَِجيبُوا لَُكمْ } :في موضع واحد فقط هو قوله تعالى "لم" بـ "إن" اتفقت المصاحف على وصل :القسم األول

في غير الموضع السابق حيث جاء في القرآن الكريم وذلك نحو  "لم" عن "إن" اتفقت المصاحف على قطع :القسم الثاني

ا يَقُولُونَ } :وقوله تعالى بالبقرة، 7 {فَِإْن لَْم تَْفعَلُوا َولَْن تَْفعَلُوا} :لىقوله تعا لَئِْن } :بالمائدة وقوله تعالى 8 {َوإِْن لَْم يَْنتَُهوا َعمه

 .ف وكل ما شابه ذلكبالكه 10 {إِْن لَْم يُْؤِمنُوا بَِهذَا اْلَحِديِث أََسفًا} :وقوله تعالى باألعراف، 9 {لَْم يَْرَحْمنَا َربُّنَا

وهذه الصورة تختلف عن الصورتين السابقتين حيث إن  وقد جاءت في تسع كلمات متعددة المواضع أيًضا، :الصورة الثالثة

أحدها متفق على قطعه، واآلخر متفق على وصله، والثالث مختلف فيه  :كل كلمة من الكلمات التسع تأتي على ثالثة أقسام

 :بيان ذلك بالتفصيل وفيما يلي بين المصاحف،

 :وهي على ثالثة أقسام الموصولة، "ما" المكسورة الهمزة مشددة النون مع "إنه " :الكلمة األولى

 .باألنعام 1 {إِنه َما تُوَعُدوَن آَلتٍ } :في موضع واحد هو قوله تعالى "ما" عن "إنه " اتفقت المصاحف على قطع :القسم األول

المصاحف فرسم في بعضها مقطوًعا ورسم في بعضها موصوال وذلك في موضع واحد هو قوله اختلفت فيه  :القسم الثاني

ِ ُهَو َخْيٌر لَُكمْ } :تعالى  .وهو الذي عليه العمل 3بالنحل، والوصل فيه أشهر وأقوى 2 {إِنهَما ِعْنَد َّللاه

لقسمين السابقين نحو قوله اتفقت المصاحف على وصله وهو فيما عدا الموضعين المذكورين في ا :القسم الثالث

ُ إِلَهٌ َواِحدٌ } :تعالى إِنهَما تُوَعُدوَن } :وقوله تعالى بالحجرات، 5 {إنهَما الُمْؤِمنُوَن إَْخَوة} :وقوله تعالى بالنساء، 4 {إِنهَما َّللاه

 .بالذاريات، وغير ذلك كثير 6 {لََصاِدق

 :على ثالثة أقسام الموصولة وهي "ما" الجارة مع "ِمنْ " :الكلمة الثانية

فَِمْن َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم ِمْن فَتَيَاتُِكُم } :في موضع واحد هو قوله تعالى "ما" عن "من" اتفقت المصاحف على قطع :القسم األول

 .بالنساء 7 {اْلُمْؤِمنَاتِ 

 اختلف فيه المصاحف فرسم في بعضها مقطوًعا ورسم في بعضها :القسم الثاني



َوأَْنِفقُوا ِمْن } :بالروم ثانيهما: قوله تعالى 1 {َهْل لَُكْم ِمْن َما َملََكْت أَْيَمانُُكمْ } :أولهما: قوله تعالى :في موضعينموصوال وذلك 

 :وإلى ما ذكر يشير صاحب آللئ البيان بقوله ،3بالمنافقون، والعمل فيهما على قطع 2 {َما َرَزْقنَاُكمْ 

وم اختلف وفي النسا من ما بقطعه وصف ... وفي  المنافقون والرُّ

اتفقت المصاحف على وصله وذلك فيما عدا المواضع الثالثة المذكورة في القسمين السابقين نحو قوله  :القسم الثالث

ا َرَزْقنَاُهْم يُْنِفقُونَ } :تعالى  4 {َوِممه

ْلنَا َعلَى عَ } :وقوله تعالى اول البقرة، ا نَزه َوالهِذيَن يَْبتَغُوَن اْلِكتَاَب } :وقوله تعالى بالبقرة أيًضا، 5 {ْبِدنَاَوإِْن ُكْنتُْم فِي َرْيٍب ِممه

ا َملََكْت أَْيَمانُُكمْ   .بالنور، وكل ما شابه ذلك 6 {ِممه

جزًءا منه نحو قوله  "ما" الجارة الداخلة على االسم الظاهر الذي وقعت فيه "ِمنْ " اتفقت المصاحف على قطع :تنبيهٌ 

 بالمؤمنون، 7 {ٍل َوبَنِينِمْن َما} :تعالى

ِ الهِذي آتَاُكمْ } :وقوله تعالى وإلى هذا يشير  بالطارق، وكل ما شابه ذلك، 9 {ِمْن َماٍء َدافِقٍ } :بالنور وقوله تعالى 8 {ِمْن َماِل َّللاه

 :حيث يقول 10صاحب مورد الظمآن لكي يرفع التوهم بأنها في مثل ذلك مقطوعة ال موصولة

 ... وقطع من مع ظاهر

 :وهي على ثالثة أقسام "ما" مع "كل" :الكلمة الثالثة

 في موضع واحد "ما" عن "كل" اتفقت المصاحف على قطع :القسم األول

 .بإبراهيم 1 {َوآتَاُكْم ِمْن ُكل ِ َما َسأَْلتُُموهُ } :هو قوله تعالى

 :بالوصل وذلك في أربعة مواضع هياختلفت فيه المصاحف فرسم في بعضها بالقطع ورسم في بعضها  :القسم الثاني

ةٌ لَعَنَْت أُْختََها} :قوله جل وعال :ثانيها بالنساء، 2 {ُكله َما ُردُّوا إِلَى اْلِفتْنَِة أُْرِكُسوا فِيَها} :قوله تعالى :أولها  3 {ُكلهَما َدَخلَْت أُمه

ةً َرُسولَُها} :قوله سبحانه :ثالثها باألعراف،  5 {ُكلهَما أُْلِقَي فِيَها فَْوجٌ } :قوله عز وجل :رابعها بالمؤمنون، 4 {ُكله َما َجاَء أُمه

 .6باْلُملك. ولكن العمل على القطع في موضعي النساء والمؤمنون، وعلى الوصل في موضعي األعراف والملك

ن وذلك نحو قوله اتفقت المصاحف على وصله وذلك في غير المواضع الخمسة المذكورة في القسمين السابقي :القسم الثالث

وقوله عز  بآل عمران، 8 {ُكلهَما َدَخَل َعلَْيَها َزَكِريها اْلِمْحَرابَ } :وقوله سبحانه بالبقرة، 7 {أَفَُكلهَما َجاَءُكْم َرُسولٌ } :تعالى

ُ } :وجل  .بالمائدة وغير ذلك 9 {ُكلهَما أَْوقَُدوا نَاًرا ِلْلَحْرِب أَْطفَأََها َّللاه

 :وهذه الكلمة اختلف فيها العلماء على خمسة مذاهب الموصولة، "ما" مع "في" :الكلمة الرابعة

 :وهي فيه على قسمين وهو لإلمام ابن الجزري، :المذهب األول

 :القطع بال خالف في المواضع األحد عشر اآلتية :القسم األول



 .10الثاني بالبقرة {فِي َما فَعَْلن} :قوله تعالى -1

 .12واألنعام 11بالمائدة {فِي َما آتَاُكمْ } :قوله سبحانه -3، 2

 .أيًضا 1باألنعام {فِي َما أُوِحيَ } :قوله تعالى -4

 .2باألنبياء {فِي َما اْشتََهْت أَْنفُُسُهمْ } :قوله سبحانه -5

 .3بالنور {فِي َما أَفَْضتُمْ } :قوله جل وعال -6

 .4بالشعراء {فِي َما َهاُهنَا آِمنِينَ } :قوله عز وجل -7

 .5بالروم {فِي َما َرَزْقنَاُكمْ } :قوله سبحانه -8

 .6بالزمر {فِي َما ُهْم فِيِه يَْختَِلفُونَ } :قوله تعالى -9

 .بالزمر أيًضا 7 {فِي َما َكانُوا فِيِه يَْختَِلفُونَ } :قوله تعالى -10

 .8بالواقعة {فِي َما ال تَْعلَُمونَ } :قوله سبحانه -11

 9 {فِيَما َكانُوا فِيِه يَْختَِلفُونَ } :خالف وذلك فيما عدا هذه المواضع األحد عشر نحو قوله تعالىالوصل بال  :القسم الثاني

 11 {لََمسهُكْم فِيَما أََخْذتُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ } :وقوله جل وعال الموضع األول بالبقرة، 10 {فِيَما فَعَْلنَ } :وقوله سبحانه بالبقرة،

ويؤخذ من كالم اإلمام ابن الجزري في المقدمة الجزرية  12هذا المذهب هو الذي عليه العملو باألنفال، وكل ما شابه ذلك،

 :حيث قال

 في ما اقطعا ... أوحي أفضتم اشتهت يبلو معًا ...............

 ثاني فعلن وقعت روم كال ... تنزيل شعراء وغير ذي صال

وذكر فيها الخالف وصرح  العشرة مواضع عدا موضع الشعراء،وهو لإلمام ابن الجزري أيًضا حيث استثنى  :المذهب الثاني

 .واألكثرون على فصلها، وما عدا األحد عشر موضعًا فموصول اتفاقًا كالمذهب السابق :به في النهْشر ثم قال

 :وهي عنده على ثالثة أقسام وهو لإلمام أبي داود سليمان بن نجاح، :المذهب الثالث

 .ف في موضعي األنبياء والشعراءالقطع بال خال :القسم األول

 .القطع بالخالف في التسعة الباقية :القسم الثاني

 .الوصل بال خالف فيما عدا األحد عشر موضعًا :القسم الثالث

 :وهو لإلمام أبي عمرو الدهاني وهي عنده على قسمين :المذهب الرابع



 .القطع بالخالف في األحد عشر موضعًا :القسم األول

 .الوصل بال خالف فيما عدا ذلك :الثانيالقسم 

 :وهو لإلمام الشاطبي وهي عنده على قسمين :المذهب الخامس

 .القطع بال خالف في موضع الشعراء :القسم األول

 .الوصل بال خالف فيما عداه :القسم الثاني

 :وقد أشار صاحب مورد الظمآن إلى بعض هذه الخالفات فقال

 وخلف مقنع بكل مستطر ... ...............................

 وخلف تنزيل بغير الشعرا ... واألنبيا واقطعهما إذ كثرا

 :الموصولة وهي على ثالثة أقسام "ما" المفتوحة الهمزة المشددة النون مع "أنه " :الكلمة الخامسة

 :في موضعين هما "ما" عن "أنه " اتفقت المصاحف على قطع :القسم األول

 .بالحج 1 {َوأَنه َما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو اْلبَاِطلُ } :قوله تعالى -1

 .بلقمان 2 {َوأَنه َما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه اْلبَاِطلُ } :قوله سبحانه -2

وفي بعضها مقطوًعا وذلك في موضع واحد هو قوله  اختلفت المصاحف فيه فرسم في بعضها موصوال، :القسم الثاني

 .وهو الذي عليه العمل 2باألنفال واألرجح فيه الوصل 1 {نهَما َغنِْمتُْم ِمْن َشْيءٍ َواْعلَُموا أَ } :تعالى

وذلك فيما عدا المواضع الثالثة المذكورة في القسمين السابقين نحو قوله  اتفقت المصاحف على وصله، :القسم الثالث

 .بالتغابن وكل ما شابه ذلك 3 {اْلباَلُغ اْلُمبِينُ فَِإْن تََولهْيتُْم فَاْعلَُموا أَنهَما َعلَى َرُسوِلنَا } :تعالى

 :النافية وهي على ثالثة أقسام "ال" مفتوحة الهمزة ساكنة النون مع "أنْ " :الكلمة السادسة

 :في عشرة مواضع وإليك بيانها "ال" عن "أن" اتفقت المصاحف على قطع :القسم األول

ِ إِاله اْلَحقه  َحِقيٌق َعلَى أَْن ال أَقُولَ } :قوله تعالى -1  .باألعراف 4 {َعلَى َّللاه

ِ إاِله اْلَحقه } :قوله جل شأنه -2  .بها أيًضا 5 {أَْن ال يَقُولُوا َعلَى َّللاه

ِ إاِله إِلَْيهِ } :قوله سبحانه -3  .بالتوبة 6 {َوَظنُّوا أَْن ال َمْلَجأَ ِمَن َّللاه

 .بهود 7 {َهْل أَْنتُْم ُمْسِلُمونَ َوأَْن ال إِلَهَ إِاله ُهَو فَ } :قوله عز وجل -4



َ إِن ِي أََخاُف َعلَْيُكمْ } :قوله جل وعل -5  .بهود أيًضا 8 {أَْن ال تَْعبُُدوا إاِله َّللاه

ْبَراِهيَم َمَكاَن اْلبَْيِت أَْن ال تُْشِرْك بِي َشْيئًا} :قوله تعالى -6 أْنَا إِلِ  .بالحج 9 {َوإِْذ بَوه

 .يس 10 {أَلَْم أَْعَهْد إِلَْيُكْم يَا بَنِي آَدَم أَْن ال تَْعبُُدوا الشهْيَطانَ } :قوله سبحانه -7

ِ إِن ِي آتِيُكْم بُِسْلَطاٍن ُمبِينٍ } :قوله عز وجل -8  .بالدَُّخان 1 {َوأَْن ال تَْعلُوا َعلَى َّللاه

ِ َشْيئًا} :قوله تعالى -9  .بالممتحنة 2 {يُبَايِْعنََك َعلَى أَْن ال يُْشِرْكَن بِاَّلله

 .بالقلم 3 {أَْن ال يَْدُخلَنهَها اْليَْوَم َعلَْيُكْم ِمْسِكينٌ } :قوله جل وعال -10

وذلك في موضع واحد هو قوله  اختلفت فيه المصاحف فرسم في أكثرها مقطوًعا وفي بعضها موصوال، :القسم الثاني

 .5باألنبياء، والمختار فيه القطع وعليه العمل 4 {ْنَت ُسْبَحانَكَ فَنَاَدى فِي الظُّلَُماِت أَْن ال إِلَهَ إِاله أَ } :تعالى

اتفقت المصاحف على وصله وذلك في غير المواضع األحد عشر المذكورة في القسمين السابقين نحو قوله  :القسم الثالث

َ إِنهنِي لَُكْم ِمْنهُ نَِذيٌر َوبَِشيرٌ } :تعالى وقوله  بطه، 7 {أَفاَل يََرْوَن أاَله يَْرِجُع إِلَْيِهْم قَْوالً } :وقوله تعالى هود،ب 6 {أاَله تَْعبُُدوا إاِله َّللاه

َ } :سبحانه ُسُل ِمْن بَْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم أاَله تَْعبُُدوا إاِله َّللاه َوَما لَُكْم أاَله تُْنِفقُوا فِي } :وقوله عز وجل بفصلت، 8 {إِْذ َجاَءتُْهُم الرُّ

 .بالحديد، وغير ذلك كثير في القرآن 9 {بِيِل َّللاهِ سَ 

 :وهي على ثالثة أقسام "لن" مفتوحة الهمزة ساكنة النون مع "أنْ " :الكلمة السابعة

 :وذلك في موضعين "لَنْ "بـ "أن" اتفقت المصاحف على وصل :القسم األول

 .بالكهف 10 {أَلهْن نَْجعََل لَُكْم َمْوِعًدا} :قوله تعالى -1

 .بالقيامة 11 {أَلهْن نَْجَمَع ِعَظاَمهُ } :قوله سبحانه -2

وذلك في موضع واحد هو قوله  اختلفت فيه المصاحف فرسم في بعضها مقطوًعا، ورسم في بعضها موصوال، :القسم الثاني

 .2بالمزمل، ولكن المشهور فيه القطع وعليه العمل 1 {َعِلَم أَْن لَْن تُْحُصوهُ } :تعالى

اتفقت المصاحف على قطعه وذلك في غير المواضع الثالثة المذكورة في القسمين السابقين نحو قوله  :لثالقسم الثا

ُسولُ } :تعالى أَْن } :وقوله عز وجل بالتغابن، 4 {َزَعَم الهِذيَن َكفَُروا أَْن لَْن يُْبعَثُوا} :وقوله سبحانه بالفتح، 3 {أَْن لَْن يَْنقَِلَب الره

 .بالبلد إلى غير ذلك مما ورد في القرآن الكريم 5 {ْيِه أََحدٌ لَْن يَْقِدَر َعلَ 

 :وهي على ثالثة أقسام "ما" مع "بئس" :الكلمة الثامنة

بِئَْسَما اْشتََرْوا بِِه } :وذلك في موضع واحد هو قوله تعالى "ما" بـ "بئس" اتفقت المصاحف على وصل :القسم األول

 .ةالموضع األول بالبقر 6 {أَْنفَُسُهمْ 



 :اختلف فيه المصاحف فرسم في بعضها مقطوًعا ورسم في بعضها موصوال وذلك في موضعين :القسم الثاني

 .الموضع الثاني بالبقرة 7 {قُْل بِئَْسَما يَأُْمُرُكْم بِِه إِيَمانُُكمْ } :قوله سبحانه وتعالى -1

 .باألعراف، والعمل فيهما على الوصل 8 {قَاَل بِئَْسَما َخلَْفتُُمونِي ِمْن بَْعِدي} :قوله عز وجل -2

لقد ذكر اإلمام ابن الجزري الوصل باتفاق في موضع األعراف، ولكن صاحب مورد الظمآن أثبت فيه الخالف عن أبي دواد 

 :حيث قال سليمان بن نجاح،

 فَْصٌل وقل بالوصل بئسما اشتروا ... عن أبي عمرو في األعراف رووا

 هما كذاك في قل بئسماوخلفه البن نجاح رسما ... وعن

 .1باألعراف والبقرة "قل" أو "قال" وأثبت الخالف فيما وقع بعد "اشتروا" فأثبت الوصل قوال واحًدا فيما جاور

 :كما أشار صاحب آللئ البيان إلى ذلك بقوله

 وبئسما اشتروا فصل والخلف في ... خلفتموني مع يأمركم قفي

 :وذلك في ستة مواضعاتفقت المصاحف على قطعه  :القسم الثالث

أولها قوله  :والخمسة الباقية قرنت بالالم بآل عمران، 2 {فَبِئَْس َما يَْشتَُرونَ } :قرن بالفاء وهو قوله تعالى :أحدها

لَبِئَْس } :واألربعة جميعها بسورة المائدة وهي قوله سبحانه الموضع الثالث بالبقرة، 3 {َولَبِئَْس َما َشَرْوا بِِه أَْنفَُسُهمْ } :تعالى

 .7 {لَبِئَْس َما قَدهَمْت لَُهْم أَْنفُُسُهمْ } 6 {لَبِئَْس َما َكانُوا يَْفعَلُونَ } ،5 {لَبِئَْس َما َكانُوا يَْصنَعُونَ } ،4 {َما َكانُوا يَْعَملُونَ 

 :وهي على ثالثة أقسام "ما" مع "أين" :الكلمة التاسعة

 :وذلك في موضعين "ما" بـ "أين" اتفقت المصاحف على وصل :القسم األول

 .المقرون بالفاء وهو الموضع األول بالبقرة 8 {فَأَْينََما تَُولُّوا فَثَمه َوْجهُ َّللاهِ } :قوله تعالى -1

ْههُ ال يَأِْت بَِخْيرٍ } :قوله سبحانه -2  بالنحل 9 {أَْينََما يَُوج ِ

 .ضها موصوال وذلك في ثالثة مواضعاختلفت فيه المصاحف فرسم في بعضها مقطوعا ورسم في بع :لقسم الثاني

 .بالنساء 1 {أَْينََما تَُكونُوا يُْدِرْكُكُم اْلَمْوتُ } :قوله تعالى -1

 .بالشعراء 2 {َوقِيَل لَُهْم أَْيَن َما ُكْنتُْم تَْعبُُدونَ } :قوله سبحانه -2

 .باألحزاب 3 {يالً َمْلعُونِيَن أَْينََما ثُِقفُوا أُِخذُوا َوقُت ِلُوا تَْقتِ } :قوله عز وجل -3

 .4والعمل على الوصل في موضعي النساء واألحزاب، وعلى القطع في موضع الشعراء



اتفقت المصاحف على قطعه وذلك في غير المواضع الخمسة المذكورة في القسمين السابقين نحو قوله  :القسم الثالث

ُ َجِميعًا} :تعالى قَالُوا أَْيَن َما ُكْنتُْم تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن } لموضع الثاني بالبقرة، قوله سبحانه،ا 5 {أَْيَن َما تَُكونُوا يَأِْت بُِكُم َّللاه

 .بالحديد، وغير ذلك 7 {َوُهَو َمعَُكْم أَْيَن َما ُكْنتُمْ } :قوله عز وجل باألعراف، 6 {َّللاهِ 

 


