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IN THE QUR’AN IN SURA BAQARA WHY DOESN’T THE WORD 

 ?HAVE AN ALIF AFTER IT TO DENOTE PLURALITY  فباءو

  الرحيم الرمحان هللا بسم

 هو املوفق
 حامدا ومصليا ومسلما

 اجلواب ومنه الصواب
The aya being referred to can be found in the Qur’an in Sura Baqara: 

َل اَّلَلُ ِمْن فَْضلِهِ ََعَ  ْن ُيَنِِّ
َ
نَْزَل اَّلَلُ َبْغًيا أ

َ
ْن يَْكُفُروا بَِما أ

َ
نُْفَسُهْم أ

َ
ْوا بِهِ أ بَِغَضٍب ََعَ  َباُءو َمْن يََشاُء ِمْن ِعَبادِهِ فَ بِئَْسَما اْشََتَ

  90 اآلية [ابلقرة سورة ]ََكفِرِيَن َعَذاٌب ُمِهنٌي َغَضٍب َولِلْ 

According to the rules of the Classical Arabic language one would have expected and alif at 

the end of the word to signify plurality, in other words plural past tense verb. However, a 

distinction needs to be drawn between al-Rasm al-Uthmani and al-Rasm al-Imla’i. The first 

is the way we find the text within the Qur’an. This was recorded from and directed by the 

Prophet himself. The second is based on the rules of Classical Arabic. Therefore, we will 

adhere to the script of the text as found in our mushaf. Furthermore, the reasoning cannot 

be ascertained by intellectual pursuit as to why we find differences, when compared to the 

rules of language, in some places and not in others. 

 

 الداين يف املقنعيقول اإلمام أبو عمرو 

ف }واتفقت املصاحف على حذف األلف بعد واو اجلمع يف اصلني مّطردين وأربعة أحرف فأما االصالن فهما "جاءو" و"ابءو" حيث وقعا واما األحر 
الذين تبّؤو الدار" وكذلك حذفت  األربعة فأوهلا يف البقرة "فأن فاءو" ويف الفرقان " وعتو عتّوا كبريا" ويف سبإ "و الذين سعو يف ءايتنا" ويف احلشر "و

اجلمع وواو بعد الواو االصلية يف موضع واحد وهو قوله يف النساء "فاؤلئك عسى هللا إن يغفو عنهم" ال غري واثبتت بعد هذه املواضع األلف بعد واو 
واساءوا، واشرتوا، واعتدوا، وءاذوا، وغدوا، واتقوا، وولّووا،  االصل اليت يف الفعل يف مجيع القرآن حنو "ءامنوا، وكفروا، ونسوا هللا، وال تدعوا، وإذا دعوا،

الفعل الذي الواو فيه ولّوا، وءاووا، وتدعوا، وترجوا، وفال يربوا، ولرتبوا، وإمنا اشكوا، وادعوا، وان يعفوا ولن ندعوا" وما كان مثله حيث وقع وسواء كان 
 {الم يف موضع نصب أو رفع لوقوع الواو طرفا يف اجلميع.

 

ذ يقول يف كتابه قال الشيخ الزرقاين يف مناهل العرفان: ...ونزيدك هنا ما ذكره العالمة ابن املبارك نقالا عن العارف ابهلل شيخه عبد العزيز الدابغ إ
 حنو الصالة، »األلف يف  قال ابن املبارك: فقلت له: هل رسم الواو بدل« رسم القرآن سرٌّ من أسرار هللا املشاهدة وكمال الرفعة»اإلبريز ما نصه: 
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هذا كله صادر «. ُهَديُهْم، وَمالئه، وِِببِّيُكْم، وِِبَيْيد  »وكالياء يف حنو «. سأوريُكم، وأُولئَك، وأُواَلِء، وأُوالت»وزايدة الواو يف «. والزكاة، واحلياة، وِمْشَكاة
 من النيب صلى هللا عليه وسلم، أو من الصحابة؟

صلى هللا عليه وسلم وهو الذي أمر الكتَّاب من الصحابة أن يكتبوه على هذه اهليئة، فما نقصوا وال زادوا على ما مسعوه من  فقال: هو صادر من النيب
 النيب.

 اجلاهلية.فقلت له: إن مجاعة من العلماء ترخَّصوا يف أمر الرسم، وقالوا: إمنا هو اصطالح من الصحابة مشوا فيه على ما كانت قريش تكتب عليه يف 
قهم. وأما قريش فإهنم وإمنا صدر ذلك من الصحابة، ألن قريشاا تعلَّموا الكتابة من أهل احلرية، وأهل احلرية ينطقون ابلواو يف الراب، فكتبوا على َوْفق منط

ى أنه جيب على الناس رسم ينطقون فيه ابأللف، وكتابتهم له ابلواو على منطق غريهم وتقليد هلم، حىت قال القاضي أبو بكر الباقالين: كّل من ادع
 خمصوص وجب عليه أن يقيم احلجة على دعواه، فإنه ليس يف الكتاب وال يف السنة وال يف اإلمجاع ما يدل على ذلك؟

ى اهليئة ه علفقال: ما للصحابة وال لغريهم يف رسم القرآن وال شعرة واحدة، وإمنا هو توقيف من النيب صلى هللا عليه وسلم، وهو الذي أمرهم أن يكتبو 
وية. وكما أن نظم املعروفة بزايدة األلف ونقصاهنا ألسرار ال هتتدي إليها العقول، وهو سرٌّ من األسرار خص هللا به كتابه العزيز دون سائر الكتب السما

؟ أم كيف «ِبيْيد  وِببِّيكم»ياء يف وإىل سر زايدة ال«. فئة»دون « مائة»القرآن معجز، فرمسه أيضاا معجز! وكيف هتتدي العقول إىل سر زايدة األلف يف 
يف الفرقان؟ « َعتَ وْ »حيث كان، ونقصاهنا من « َعتَ ْوا»بسبأ؟ وإىل سر زايدهتا يف « َسَعوْ »ابحلج ونقصاهنا من « َسَعْوا»تتوصل إىل سر زايدة األلف يف 

 يف النساء؟« يَ ْعُفَو عنهم»ونقصاهنا من « يَ ْعُفوا الذي»رة؟ واىل سر زايدهتا يف ابلبق« اَبُؤ، َجاُؤ، تَ بَ وَُّؤ، فَاؤُ »، وإسقاطها من «آمُنوا»وإىل سر زايدهتا يف 

بيوسف والزخرف، وإثباهتا يف سائر « قُ ْرءانا »أم كيف تبلغ العقول إىل وجه حذف بعض أحرف من كلمات متشاهبة دون بعض، كحذف األلف من 
مطلقاا، وحذفها من املوضع الذي يف األنفال، « امليعاد»ن غريها. وإثبات األلف يف يف فصلت وحذفها م« مسوات»املواضع؟ وإثبات األلف بعد واو 

 حيثما وقع، وحذفه من موضع الفرقان؟« ِسرَاجاا»وإثبات األلف يف 

نية ال تدرك إال وكيف تتوصل إىل فتح بعض التاءات وربطها يف بعض؟ فكل ذلك ألسرار إهلية، وأغراض نبوية. وإمنا خفيت على الناس ألهنا أسرار ابط
  ابلفتح الرابين، فهي مبنزلة األلفاظ واحلروف املتقِطّعة اليت يف أوائل السور، فإن هلا أسراراا عظيمة، ومعاين كثرية.

 رف.حبوأكثر الناس ال يهتدون إىل أسرارها، وال يدركون شيئاا من املعاين اإلهلية اليت أشري إليها! فكذلك أمر الرسم الذي يف القرآن حرفاا 

هللا عليه وأما قول من قال: إن الصحابة اصطلحوا على أمر الرسم املذكور، فال خيفى ما يف كالمه من البطالن، ألن القرآن كتب يف زمان النيب صلى 
؛ ألن أسبقية النيب وسلم وبني يديه. وحينئذ فال خيلو ما اصطلح عليه الصحابة، إما أن يكون هو عني اهليئة أو غريها، فإن كان عينها بطل االصطالح

، صلى هللا عليه وسلم تنايف ذلك وتوجب االتباع. وإن كان غري ذلك فكيف يكون النيب صلى هللا عليه وسلم كتب على هيئة الرسم القياسي مثالا 
 والصحابة خالفوا وكتبوا على هيئة أخرى؟ فال يصح ذلك لوجهني:

 أحدمها: نسبة الصحابة إىل املخالفة، وذلك حمال.

عز -هما: أن سائر األمة من الصحابة وغريهم أمجعوا على أنه ال جيوز زايدة حرف يف القرآن وال نقصان حرف منه. وما بني الدفتني كالم هللا اثني
، ومل يزد األلف يف -وجل وحنو « ِبيد» وال الياء يف« وألوضعوا»وال يف « مائة»، فإذا كان النيب صلى هللا عليه وسلم أثبت ألف الرمحن والعاملني مثالا

 تصرفوا يف القرآن ابلزايدة والنقصان، ووقعوا فيما أمجعوا هم وغريهم على ما  -وحاشاهم من ذلك-ذلك، والصحابة عاكسوه يف ذلك وخالفوه، لزم أهنم 
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ة على ما يف علم النيب صلى هللا ال حيل ألحد فعله، ولزم تطرق الشك إىل مجيع ما بني الدفتني، ألنَّ مهما جوزن أن تكون فيه حروف نقصة أو زائد
ته حرفاا ليس عليه وسلم وعلى ما عنده وأهنا ليست بوحي وال من عند هللا وال نعلمها بعينها، شّككنا يف اجلميع. ولئن جوزن لصحايب أن يزيد يف كتاب

 إلسالم ابلكلية!.بوحي، لزمنا أن جنوز لصاحيب آخر نقصان حرف من الوحي، إذ ال فرق بينهما، وحينئذ تنحل عروة ا

 ينقل تواتراا حىت ترتفع مث قال ابن املبارك بعد كالم.. فقلت له: فإن كان الرسم توقيفيًّا بوحي إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وأنه كألفاظ القرآن فَِلَم ملَْ 
يه اختالف وال اضطراب. وأما الرسم فإنه إمنا نقل ابآلحاد، عنه الريبة وتطمئن به القلوب كألفاظ القرآن؟ فإنه ما ِمْن حرف إال وقد نقل تواتراا مل يقع ف

 كما يعلم من الكتب املوضوعة فيه. وما نقل ابآلحاد وقع االضطراب بني النقلة يف كثري منه. وكيف تضيع األمة شيئاا من الوحي؟

عرفان والشهود والعيان، حفظوا ألفاظه ورمسه، ومل يّضيعوا منها فقال: ما ضيعت األمة شيئاا من الوحي، والقرآن حبمد هللا حمفوظ ألفاظاا ورمساا. فأهل ال
ف الرسم ال شعرة واحدة، وأدركوا ذلك ابلشهود والعيان الذي هو فوق التواتر. وغريهم حفظوا ألفاظه الواصلة إليهم ابلتواتر. واختالفهم يف بعض حرو 

 دم حفظهم أللفاظه.يقدح وال يصري األمة مضيعة، كما ال يضّر جهل العامة ابلقرآن وع

From the above discussion we can see that this script has been recorded from the Prophet 

himself and where words that do not follow conforms of the language, do not follow a 

particular pattern which can be deduced by the intellect or rules. It is described as one of 

the secrets of the Qur’an and a similarity has been drawn with the letters at the beginning 

of various suwar. There are a number of examples which have been mentioned which also 

seemed to on the face of it go contrary to language rules.  

In conclusion, this is exactly how the Qur’an was revealed to the Prophet, one must have 

confidence and belief in that fact and those verbs, or other words for that matter, which 

seem contrary to language rules is a secret and miracle of the Qur’an. 



 وهللا اعلم وعلمه أمت

 

 أجمد حممود حممد عفا هللا عنه

Amjad M Mohammed 

24th Safar 1437/6th December 2015 


