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 لخصامل
بني   اإلبدال  وهو  أال  الصويت،  املستوى  جوانب  من  جانًبا  البحث  هذا  يتناول 

ريية فر ا فيه عىل ما جاء منه يف األحرف الصَّ ً
  الزاي والسني والّصاد؛   : احلروف، مقتِصر

وقد اختذُت من ، املعنىيف ضوء القراءات القرآنية، وما يرتّتب عىل ذلك من تأثري يف 

القراءات  كتاب   ملوضوع    اللطيف اخلطيب(  دكتور عبدلل)معجم  رئيًسا  مصدًرا 

اجلانب،  هبذا  ُعْلقة  له  مما  القرآنية  القراءات  من  أحصيُته  ما  خالل  من  البحث، 

وغريها؛   واملعاجم  واللغة  والتفسري  القراءات  بكتب  مستعينًا  بدراستها  فقمُت 

معناها وإليضاح  القراءة  من  يتل،  للتثّبت  مقّدمة  يف  عميل  جعلُت  متهيٌد  وهوقد  ا 

القراءات   ذلك  بعد  تناولُت  ثّم  ري،  فر الصَّ وأحرف  اإلبدال  عن  بإجياٍز  فيه  حتّدثُت 

أردفُته  وأخرًيا  املعنى،  يف  ذلك  وأثر  األحرف  هذه  إبدال  فيها  وقع  التي  القرآنية 

بخامتٍة أمجلُت فيها القول عن أبرز ما استخلصُته من نتائج، ثّم ذّيلُته بقائمٍة بمصادر  

 جعه. راالبحث وم

القرآنية،    :فتاحيةاملكلمات  ال القراءات  ري،  فر الصَّ أحرف  اإلبدال،  األصوات، 

 تنّوع املعنى.
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  ةــدمـمقـال
ومن   أنفسنا  من رشور  باهلل  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  هلل  الـحمد  إّن 

ال إله   ، وأشهد أنادي لهومن يضلل فال ه  سيئات أعاملنا، من هيد اهلل فال مضّل له،

، وأشهد أّن حممًدا عبده ورسوله، أرسله بني يدي الساعة  وحده ال رشيك له  إال اهلل

العرب لساًنا، وأعظمهم  بشرًيا ونذيًرا، وداعيً  أفصح  منرًيا،  بإذنه ورساًجا  اهلل  إىل  ا 

  الدين، بياًنا، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه والتابعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 

 ا بعد؛؛ وسّلم تسلياًم كثرًيا. أمّ 

أّن القرآن الكريم  فإّن العلوم إنام تنال رشفها من رشف ما تتعّلق به، وال ريب 

َألَّف  هو أرشف   ُوضعْت وال  ما  العربية؛ ألهنا  علوم  هنا جاء رشف  الكتب، ومن 

لْ ، ومن مجلة هذه العلوم وأرشففيها العلامء إال لَفْهم كتاب اهلل   القراءات،    مها عر

امل استفرغ  ميداًنا  فقد  العلم  هذا  يزال  وال  وصنّفوا،  ومجعوا  فيه،  وسعهم  تقدمون 

، يأيت يف مقّدمته كتب االحتجاج والتوجيه  اغني  تراًثا  أصياًل للبحث اللغوي أنتج لنا  

ـاّم  والدراسات العربية املتعّددة يف جوانبها املختلفة: صوًتا ورصًفا ونحًوا وداللًة، ول

قرآنية أدائي ا يف غالب األمر؛ ُجعل للجوانب الصوتية االختالف يف القراءات ال   ناك

 الكّفة الراجحة بني تلك املؤلفات.

رغ السابقون، وقد  قّدمه  ملا  استكاماًل  املجال  هذا  يف  بالكتابة  ُأسهم  أن  يف  بُت 

القرآ القراءات  املستوى الصويت يف  البحث جانًبا من  أفتناولُت يف هذا  وهو   النية، 

ريية وتأثريه يف معاين اآليات الكريمة؛ إْذ وجدُته ظاهرة اإلبدال بني ا فر ألحرف الصَّ

البحث   يستحّق  ْصًبا  خر القرآنية  ميداًنا  فالقراءات  ذلك!،  يف  َغْرو  وال  والتنقيب، 

حّجٌة،   اختالفها  عىل  وهي  الفصحى،  العربية  دراسة  مصادر  من  أصيٌل  مصدٌر 

اَم ختتملاأّمل ووثروٌة جديرٌة بالت هائٍل من الشواهد اللغوية    َقْدرٍ زنه من  ناقشة؛ نظًرا لـر

إبدال أحرف  )بعنوان:  واالستعامالت العربية بمختلف أساليبها، لذا جاء البحث  
 (. الصَِّفري يف القراءات القرآنية وأثره يف املعىن
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 الدراسات السابقة: 
أقْف   ْلمي    -مل  وعر سؤايل  حّد  دراسٍة    -عىل  يف  ركف  افق وتعىل  البحث  هذا  ة 

لدراسات السابقة إنام يتناول جوانب أخرى  ملعاجلة، وما وقفُت عليه من ااملنهج وا

ا مع بعض ما يتناوله غري مقاربة له، عىل أّن ب عضها قد يتقاطع يف مواضع يسرية جد 

 هذا البحث، منها: 

  عربية، اإلعالل واإلبدال واإلدغام يف ضوء القراءات القرآنية واللهجات ال -

حثة أنجب غالم نبي بن غالم حممد، كلية الرتبية للبنات رسالة دكتوراه، إعداد البا

 . ـ ه1410بمكة املكرمة، 

الباحث رّكزْت  الواردة يف  وقد  واإلدغام  واإلبدال  اإلعالل  دراسة ظواهر  ة عىل 

القراءات القرآنية واللهجات العربية، بالرجوع إىل كتب القراءات لتوثيقها ومعرفة 

ثّم النظر    ةمتواترأ يف كتب اللغة ملعرفة عىل أّي هلجة هي، وحتليلها  هي أو شاّذة؟، 

امل أّي  ومعرفة  واملحدثني،  القدماء  بني  أهداف  مقارنًة  من  يكن  ومل  أصٌل،  ادتني 

التغيري   هذا  أثر  بيان  عىل  الوقوف  املعنىدراستها  قراءات  يف  ثالث  أوردْت  وقد   ،

 .(1) قرآنية مما هو يف بحثي 

بالقالع - ا   نية  وأثرها  أحرف  ري،  فر تاريخ  لصَّ يف  )دراسة  واملعنى  اللفظ  يف 

الدعال عيل  مقبل  الباحث  إعداد  ماجستري،  رسالة  العربية(،  اللغة كلمة  كلية  دي، 

 . ـه1430العربية وآداهبا بجامعة أم القرى، 

أحرف  خالل  من  العربية  الكلمة  تاريخ  عن  باحلديث  ُتعنى  الرسالة  وهذه 

وال ري  فر بعضيبعالقة  الصَّ من  بعضها  وإبدال  واملعنى،  نها،  اللفظ  يف  ذلك  وأثر   ،

حني   يف  العرب،  لسان  معجم  من  ألفاظها  مُجعْت  معجمّيٌة  دراسٌة  بحثي  وهي  أّن 

الواقع بني هذه األحرف وغريها من   القرآنية، ومقصدي اإلبدال  القراءات  ميدانه 

 احلروف، وليس إبدال بعضها من بعض.

 
 ( من الرسالة املذكورة.479، 467، 464ُينظر )ص )1(
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الصويت - اإلبدال  تنّوع    وتغرّي   أثر  يف  احلركي  )القراءات  امل الضبط  عنى 

حمم  الدكتور  إعداد  مثااًل(،  بجامعالقرآنية  الرتبية  كلية  جمّلة  القرييش،  محود  ة ود 

 م. 2012واسط، املجلد األّول، العدد احلادي عرش، 

وقد اقتِص الباحث فيه عىل نامذج خمتارة من القراءات القرآنية لإلبدال الصويت 

احل بعض  البني  باإلاصروف  بينها  ُيفرق  التي  والراء  متة  والغني،  كالعني  عجام، 

ة، وما هلذا والزاي ونحو ذلك، وكذا التغرّي احلركي احلاصل بني الصوائت القصري

 . (1) من أثر يف تنّوع املعنى، وقد أورد أيًضا ثالث قراءات مما تناولُته يف البحث  

 منهج البحث: 
املنهج   البحث  يف  والدراسة  ئاقال  ائياالستقراّتبعُت  اإلحصاء  عىل  هلذه  م 

اللطيف    ًذا من كتاب )معجم القراءات للدكتور عبدالظاهرة موضوع البحث، متخ

ر مصدًرا  القراءات  اخلطيب(  من  معّينًة  طائفة  البحث  خيّص  ومل  البحث،  يف  ئيًسا 

غري  أو  عرشّية  أو  سبعّيًة  كوهنا  عن  النظر  بِصف  متنّوعًة  جاءْت  وإنام  بالدراسة، 

ل شمواًل،  كتذلك؛  أكثر  الدراسة  واللغة ون  والتفسري  القراءات  بكتب  مستعينًا 

م معناها،  وإيضاح  القراءة  من  للتثّبت  وغريها؛  بيان  واملعاجم  أو   احلسنىع 

 ما أمكن.  الفصحى

 خطة البحث:
جاء عميل يف مقّدمة هي ما نحن بصدده، ومتهيٍد حتّدثُت فيه بإجياٍز عن اإلبدال  

ري فر القرآنية التي وقع فيها إبدال هذه تناولُت بعد ذلك القراءات    ، ثمّ وأحرف الصَّ

مرتب القراءة،  فيها  وردْت  التي  الكريمة  اآلية  ْكر  بذر موادها األحرف،  بحسب  ًة 

فيها  جاءْت  التي  الكلمة  جذر  بإزاء  موضوعًة  األلفبائية،  الطريقة  عىل  اللغوية 

ًقا إّياها من مظاهّنا املختلفة، فر  امبّينً القراءة، موثِّ ري فيها وما مواضع إبدال أحرف الصَّ

 
 ( من البحث املذكور. 72، 70، 67ُينظر )ص )1(
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له   مما  األصيلة  الكتب  عىل  كّله  هذا  يف  معتمًدا  املعنى،  يف  أثر  من  ذلك  عىل  ترّتب 

بعُ  البـوضـم ـْلقة  وأخـح ـع  أردفـيـث،  العم ـًرا  بـُت  وقـم ـ اتـخـ ل  بـم ـائـٍة  ادر ـص ـم ـٍة 

 ه. ـع ـراج ـث ومـحـ الب

ما فيه  قّدمُت  هذا جهدي  ع  أقدرين  وختاًما،  أسأل  اهلل  تقديمه،  أن    اهلل  ىل 

خالًصا لوجهه الكريم، وأن يغفر يل ما فيه من نقٍص أو زلل، وأن ينفعني به   جيعله

ماٌل  ينفع  ال  و  وال  يوم  عليه،  والقادر  ذلك  ويّل  إنه  العاملني، بنون،  رّب  هلل  احلمد 

 عني.  وصىل اهلل وسّلم عىل نبينا حمّمد وعىل آله وصحبه أمج
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 تمهيدال
ء العربية منذ وقٍت مبّكر، فقد ُنقل لقي موضوع اإلبدال اهتامًما وعنايًة من علام

وآ  كثريٌ  بنقوهلم  املوثوق  املتقّدمني  أئمتها  عن  ألفاظه  وسيبويه من  كاخلليل  رائهم، 

وابن جنّي وغريهم إليه عىل  (1) والزّجاجي  ينظرون  األمر  أّول  أنه سنٌّة من  ، وكان 

وأم  نَسنَ فيلثالعرب،  رأوا  فلاّم  عنهم،  منقولٌة  وألفاٌظ  مسموعٌة،  لغوّيًة  ٌة  ظاهرًة  ه 

املصنّفات  لذلك  وأفردوا  والتأليف،  واجلمع  والدراسة،  بالبحث  خّصوه  شائعًة 

رية، ولعّل أكثرها شهرًة كتاب )اإلبدال( أو ما ُيعرف بـ)القلب واإلبدال( البن  الكث

(ـه351)ت ّيب اللغوي طلدال( أليب اب، وكتاب )اإلـ(ه442)ت السّكيت 
 (2). 

اللغة يف  اإلبدال  يشوأصل  مكان   
ٍ
يشء َجْعُل  بغريه  :  منه  َأْبَدَله  ُيقال:  آخر،   

ٍ
ء

َبَداًل  منه  اختذه  إذا  منه؛  َله  أخرىوَبدَّ إىل صورٍة  تغيرُي صورته  اليشء:  وتبديُل   ،(3)  ،

تعاىل:   قوله  يف [48يم:]إبراه  ﴾ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ومنه  وأّما   ، 

بعضهفالصطالح:  ا مقام  بعضها  احلروف  إقامُة  مصطلح    ذكريُ   نْ إوما    ،(4) و 

علامء  اصطالح  يف  فاإلعالل  والقلب،  اإلعالل  مصطلحا  معه  وُيذكر  إال  اإلبدال 

غيرُي حرف العّلة بالقلب أو التسكني أو احلذف قصد التخفيف، والقلب  العربية: ت

هلذا التقارب يف    ةً يجبعض، ونتن  اهلمزة بعضها مكاعندهم: َجْعُل حروف العّلة و

م األحيان  بعض  نجد يف  بني  املعنى  أّن  ظنّي  ويف  اآلخر،  مكان  أحدها  يستعمل  ن 

واإلعالل جي فاإلبدال  الثالثة عموًما وخصوًصا؛  وقال، هذه  رمى  نحو:  تمعان يف 

و  يقول  نحو:  يف  اإلعالل  وينفرد  واصطرب،  ازدحم  نحو:  يف  اإلبدال  يبيع،  وينفرد 

 
املثال:نا   )1( سبيل  عىل  النحو )صاجلُ   ظر  يف  )  297َمل  والكتاب  بعدها(،  وجمالس  305،  4/237وما   ،)

(، وفقه اللغة 333(، والصاحبي )ص351،  144،  84،  55،  19/ 2(، واخلصائص )189صالعلامء )

 (. 1/460(، واملزهر )370للثعالبي )ص

 ( مقّدمة املحّقق.1/6اإلبدال أليب الطيّب اللغوي ) )2(

 ل(. س )بدان العرب وتاج العروسل )3(

 (. 3/197(، ورشح الشافية )213(، ورشح امللوكي )ص333الصاحبي )ص )4(
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ال صر ويَ وَيعرد    ي،ويسمو ويرم إبدال حروف  والقلب جيتمعان يف  عّلة ف. واإلبدال 

اّدكر واْلَطَجع وغريمها مما ليس يف حروف العّلة  واهلمزة، وينفرد اإلبدال يف نحو: 

. واإلعالل والقلب جيتمعان يف نحو: قال وباع، وينفرد اإلعالل يف نحو: واهلمزة

القلب وينفرد  وُقْل،  ورَ   يقول  برري  نحو:  فإ(1) س ايف  تِّصًفا    ذنْ .  أعّمها  اإلبدال 

ٍف  وقلٍب إبداٌل وليس العكس؛ ألنه َجْعُل حرٍف مكان حروأوسعها، فكلُّ إعاللٍ 

كان  أعّلة وما يشبه أحرف العّلة، سواٌء  آخر غريه، فهو عندهم ال خيتّص بأحرف ال

 . (2)كان الزًما أم غري الزم ألإلدغام أم مل يكن، وسواٌء 

إ  الإّن تعريف اإلبد  ى إىل بعضهم أنه عملّيةٌ  حرٍف مقام حرٍف؛ أوحمةُ قابأنه: 

إبدال احلروف عم  العلامء يف  تنّوعْت مذاهب  الناطق، ولذا  يتعّمدها  وًما، مقصودٌة 

يد البطليويس والريض، وبني مقتٍِص بني جمّوٍز لل قياس برشوٍط وضوابط، كابن السِّ

السامع إ(3) عىل  أّن  أراه  وما  غ،  الي   ّطرد،م  ريبداهلا سامعيٌّ  أحُدنا  س  به  يقوم  ختياًرا 

يقول سيبويه:  ام شاءمتى شاء وكيف السني صاًدا يف  »، وهلذا  فيه  ُتقلب  ما  باُب  هذا 

األكثرُ  ... األعرُب  اللغات  وإنام   بعض  السني عىل حاهلا،  َتْرك  األجوُد يف كالمهم 

الَعنرَْب  بنو  العرب  ال(4) «يقوهلا من  أبو  اللغوي:  ، ويقول  ال  بدباإلاد  املرس  لي»طّيب 

، فالقياس يف (5)«حرٍف، وإنام هي لغاٌت خمتلفةٌ  العرب تتعّمد تعويض حرٍف من  أنّ 

القليل أو اخلاّص بلغة قوٍم فإنه ُيؤدَّى  اللغة يكون عىل األكثر يف كالم العرب، وأّما  

عليه،   قياس  دون  ُسمع  إنسان  »كام  أّي  حّق  من  رأينا-وليس  يق  -يف  هو أن  وم 

غٍة جديدٍة يضيفها إىل خر، من أجل توليد مفردٍة أو صي آ صوٍت حمّل    إحالل صوٍت ب

 
 (.10/5003عد )(، ومتهيد القوا71-3/68لشافية )(، ورشح ا4/179خصص )امل )1(

 (. 6/4(، ورشح األلفية للمرادي )197، 3/69(، ورشح الشافية )215، 213رشح امللوكي )ص )2(

والفرق    وما بعدها(،  4/182(، واملخصص )241،  1/211ب )إلعرا(، ورّس صناعة ا1/129العني )  )3(

 ج العروس )زقر(. (، وتا 230/ 3(، ورشح الشافية ) 51/ 10ورشح املفّصل ) (، 300صبني احلروف اخلمسة )

 (. 4/479الكتاب ) )4(

 (. 2/460( مقّدمة املحّقق، واملزهر يف علوم اللغة )1/69اإلبدال ) )5(
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 . ( 1) « هذه الفصحى ، بل املفروض أننا نلتزم بام ورثناه من تقاليد  ما لدينا من تراٍث لغوي  

منها:  عديدة،  أنواًعا  لإلبدال  جعل  قد  اللغويني  بعض  أّن  إىل  أشري  أن  وجيب 

ع، الشعرية، وإبدال خطأ الّسم ورة  الرضدال  إبإلبدال الشاّذ، واإلبدال اللَّْهجي، وا

وإبدال   التضعيف،  وإبدال  التعريب،  وإبدال  التصحيف،  وإبدال  اإلتباع،  وإبدال 

من وغريها  تدخل ضمن رضيْب  (2) األنواع  التفخيم  كلها  األنواع  هذه  أّن  واحلّق   ،

عنى امل   يفبنيوإْن كانا متقار  اإلبدال املعروفني: اللغوّي والِصيّف، وهناك فرٌق بينهام

فاألّول: سامعيٌّ  السامع،  واملفهوم،  إال عن طريق  إىل معرفته  مّطرٍد، فال سبيل   غري 

وأكي وأكياس  وَمَدَهُه،  َمَدَحُه  إىل مثل:  فيه  نحتاج  ال  مّطرٌد  قيايسٌّ  والثاين:  ات، 

  اء ، نحو: سامء وبنالسامع، مثل: إبدال الواو أو الياء مهزًة إذا تطّرفْت بعد ألٍف زائدةٍ 

فلمهاوغري القاع،  هذه  عىل  نقيس  أن  مل  نا  وإْن  حاهلا  هذه   
ٍ
ياء أو  واٍو  كّل  مع  دة 

يقع لرضورٍة تِصيف إنام  النوع  العرب، وهذا  من  الذي  نسمعها  اآلخر  يّة، بخالف 

جييء من غري اضطراٍر إليه يف التِصيف، وإنام مرّده يف الغالب كام يذكر القدماُء إىل  

 . (3) ولغات القبائلاللهجات 

احلروفدْت دّ تع  وقد يف  العلامء  أقوال  اإلبدال    فيها  يقع  أن  و،  (4) التي  يمكن 

امل هي  الِصيف  اإلبدال  أّن حروف  إىل  األقوال  تلك  من  قولنا:  نخلص  يف  جموعة 

ينبغي أن ُيعتّد    وإنام »   التِصيف، )هدأت موطيا(؛ ألهنا التي ال ُيستغنى عن ذكرها يف  

 
 (.265نحو العريب )صت والالقراءات يف األصوا رأث )1(

دراسات يف  (، و70-63ار اللغة )صأرس  (، ومن556،  538،  1/273زهر )(، وامل4/477الكتاب )  )2(

 (. 79بعدها(، واالشتقاق اإلبدايل وأمهيته يف وضع املصطلح العريب )صوما  238فقه اللغة )ص

)3(  ( للقايل  )2/186األمايل  واملخصص  الشافي   (،4/208(،  الكافية  )ورشح  )4/2079ة  واهلمع   ،)6 /  

 (. 4/875(، والنحو الوايف )256

الطيّ   )4( أليب  الاإلبدال  )ب  امل1/8لغوي  مقّدمة   )( للقايل  واألمايل  امللوكي   (،2/186حّقق،  ورشح 

الفوائد )ص217-213)ص وتسهيل  الصبّان )300(،  اللغة 4/281(، وحاشية  فقه  ودراسات يف   ،)

 (.233)ص
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ر، فاملوقرع يف اخلطأ  طأ أو خمالفة األكثيف اخلقرَع  وُ   دلفي بام لو مل ُيبيف اإلبدال التِصي

،  (1)«ّقاَيةس   كقولك يف )مال(: َمَول، واملوقرع يف خمالفة األكثر كقولك يف )سّقاءة(:

وأّما حروف اإلبدال اللغوي فمن العلامء من حيِصها يف عدد معنّي، ومنهم من يراه  

ّدة اا   حروفِصح  فأّما»ابن يعيش:  واقًعا يف احلروف كلها، يقول   لتي  لبدل يف العر

أنه مل  َذَكَرها؛ فاملراد احلروف التي   ْد  ُيرر َكُثر إبداهلا، واشتّدْت واشتهرْت بذلك، ومل 

 من احلروف سوى ما َذَكر، ولو أراد ذلك لكان حُمااًل 
ٍ
، ويقول (2)«يقع البدل يف يشء

 جتد : قّلامالصائغ  بنسن  ستاذ أبو احل قال شيخنا األ»أبو حّيان فيام نقله السيوطي:  

، وهذا النوع من اإلبدال ذو أثٍر كبرٍي يف (3)«ًفا إال وقد جاء فيه البدل، ولو نادًراحر

اللغة وتوليد مفرداهتا، وهو الذي يعنينا يف البحث هنا، ولعّل اختالفهم حول تنمية  

شيو لنسبة  منهم  واحٍد  كّل  تقدير  إىل  مرّده  اإلبدال  كّل عدد حروف  يف  اإلبدال    ع 

يه؛ إْذ ليسْت نسبة الشيوع واحدًة يف كّل احلروف، بل هي  صل إلب ما وٍف بحسرح

 . (4) متفاوتٌة فيام بينها

أنّ  لوحظ  وإْن   لقد  كثرٌي،  فيه  واملتقاربة  املخرج  يف  املتفقة  احلروف  بني  اإلبدال 

ٌل، وإْن احتدْت  تباعدْت يف الصفة، وأّن اإلبدال بني احلروف املتباعدة يف املخرج قلي

معرفة األصل والفرع يف اإلبدال، فماّم    طريقةإىل مسألة  يقودنا  ، وهذا  (5) الصفة  يف

خر أخفُّ من األّول، وأنه حيّقق من التجانس ما ُيعرف به األصل من الفرع أّن اآل

العرب إنام تستعمل القلب وما أشبهه إرادة اخلّفة  »ال حيّققه األّول، قال املهدوي:  

 
 (.4/283ان )(، وحاشية الصبّ 6/6(، ورشح األلفية للمرادي )4/2080ح الكافية الشافية )رش )1(

 (. 10/7ل )رشح املفّص  )2(

(،  415-1/319(، واملمتع )217-213امللوكي )ص  (. وينظر: رشح1/461علوم اللغة )املزهر يف    )3(

 (. 55(، ومن أرسار اللغة )ص4/473ورشح األشموين )

 (.78العريب )صصطلح  وأمهيته يف وضع املاالشتقاق اإلبدايل )4(

 (.370االشتقاق )ص )5(
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ِصاط( السني، وأهنم إنام قلبوها صاًدا  لأصل )ا   أنّ ىلع  س ... فهذا يدّلكوالتجان

ثُْل قلبهم السني صاًدا ل ة إمالُتهم األلف نحو الياء إذا لخفّ إرادة اخلّفة والتجانس، ومر

أو مشبَّهًة بذلك  
ٍ
ياء أو كانْت منقلبًة عن  ياٌء أو كرسٌة،  أيًضا (1) « جاورها  ، وُيعرف 

ما  إذا  تِّصفه  يق  بَسَعة  باآلخر،  ج  لوقورن  بمعنًى »نّي:  ابن  والُفوم،  الثُّوم  ُيقال: 

ل أيًضا: ُفمَّ عمٌرو، فالفاء  واحٍد، كقوهلم: َجَدث وَجَدف، وقام زيٌد ُثمَّ عمٌرو، وُيقا 

لقوهلم: أجداث، ومل  )َجَدث(،  الثاء يف  َسَعة تِّصف  إىل  فيهام مجيًعا؛ أال ترى  بدٌل 

)ُثمَّ  كثرة  وإىل  أجداف،  )ُفمَّ يقولوا:  وقّلة  يتومّهه ور،  (2) « ؟((  حتى  البدل  يكثر  بام 

عيّل:   أبو  قال  َأْصاًل،  اللغة  بالدال،  »أهل  َكر،  الدِّ والقياس: وقالوا:  سيبويه،  حكاه 

َكر، بالذال املعجمة ... لـاّم َكُثر تِّصف الكلمة بالدال نحو:   َكر)الذِّ كرر)...    (ادَّ  (مدَّ

يَّة... أشبهْت: تَ   (ااّدكارَ )... و
 . (3) «وهذا َأْتَقى من هذا ة،اقَ وتُ ، ْقَوى، وَتقر

ري(، وعددها ومن مجلة احلروف التي وقع فيها اإلبدال ما ُيعرف برـ)أحرف ال فر صَّ

َأَسَلة   من  مبدأها  ألّن  برـ)األََسلرّية(؛  اخلليل  ولّقبها  والّصاد،  والسني  الزاي  ثالثٌة: 

وألهن َطَرفه،  وُمْسَتَدّق  رأسه  أْي:  انسالاللسان،  َتنَْسلُّ  األوىل   ،(4) اًل ا  فالتسمية 

ا استعمل مصطلح  أّول من  باعتبار خمرجها، ولعّل  والثانية  ري باعتبار صفتها،  فر لصَّ

قال:   إْذ  التي  »سيبويه  احلروف  هذه  يف  ْمهّن  ُتْدغر فال  والزاي  والسني  الّصاد  وأّما 

ْمع السَّ أندى يف  ري، وهي 
فر الصَّ فيهّن؛ ألهنّن حروف  ب(5)«ُأدغمْت    ذلك، وسّميت 

 
 (. 1/18اهلداية ) رشح )1(

 (. 2/66( َو )1/88سب )املحت )2(

 (.4/477)(. وينظر: الكتاب 3/426احلّجة ) )3(

 (. 108،  74،  24(، واألصوات اللغوية )ص 254/ 3(، ورشح الشافية ) 329/ 1واملقتضب ) (، 1/58العني ) )4(

)الكت  )5( استُ 4/464اب  وقد  ل(.  وا  ْعمر الفصاحة  عيوب  آخر يف  بمعنًى  املصطلح  فاجلاحظ هذا  لتجويد، 

ريرج نتيجة َكرْسٍ يف األسنان أو  ق إذا خـن من عيوب النطيكو  ذكر أنه قد فر   ُفَرٍج فيها أّدى إىل اندفاع الصَّ

األخطاء   عن  حديثه  عند  التجويد  عيوب  يف  القرطبي  واستعمله  احلروف.  كل  بعضالمع  يفعلها    = تي 
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فر لل عن  ريصَّ اخلارج  احلاّد  كالصوت  موضعها،  من  هبا  النطق  عند  فيها  املسموع   

أ ُثْقٍب،  الّصاد تشبه صوت  َضْغط  إّن  الطائر، حتى قال بعضهم:  و ما يشبه صوت 

النَّْحل  والزاي تشبه صوت  اجلراد،  َوّز، والسني تشبه صوت  ، ويرجع سبب (1) اإلر

عدّ  إىل  الصوت  هذا  منها: حدوث  أمور  من    بحيثخرج  ملا  ضيق   ة  اهلواء  يترّسب 

يتسّبب هذا يف جعل  ن، وكذلك يبوسة املخرج وخلّوه من الرطوبة؛ إْذ  َخَلل األسنا

ّدًة، وأيًضا استقرار اللسان واطمئنانه يف موضعه عند   ا وحر الصوت أكثر صفاًء وُعُلو 

 . (2) أصول الثنايا السفىل

ريوقد وّسع ابُن سينا من دائرة حر فر ا أخرى كـ)اهلواء فاظً أل   لعم ست، واوف الصَّ

افر  أالصَّ وصف  يف  َرة(  الـُمْصفر و)األسباب  ار(  فَّ و)الصَّ وضابط  ر(  حرٍف،  من  كثر 

ذلك عنده: أّن أّي نفوٍذ للهواء يف جمًرى ضّيٍق فإنه ُيسّبب صفرًيا، فكّلام ُضّيق عىل  

قّل   عليه  ع  ُوسِّ وكّلام  ا،  حاد  ري 
فر الصَّ كان  ري،  اهلواء  فر هالصَّ بَصَف وَ   ناومن  الثاء   ه 

للجيم أيًضا  أعطاه  بل  والظاء،  والشني  املشه(3) والذال  ذلك  يف  وحسبنا  ور  ، 

بني   وشاع  واملجّودين،  والقّراء  اللغويني  من  األقدمون  ذكره  الذي  املعروف 

 . الدارسني واملحدثني ممن تابعهم

  والعني  ،اهلاء، كاهلمزة ومتّيز عنه بالصفاتكّل حرٍف َشاَرك حرًفا يف خمرجه  إّن  

يتمّيز من  واحلاء، واجليم ه والشني، وكّل حرٍف َشاَرك حرًفا آخر يف صفاته؛ فإنه ال 

 
فُيخمني  املتعلّ = يريدون حتقيق مهسها  بالتاء،  ُنطقهم  بالسني  عند  ارجوهنا ممزوجًة  البيان  أو  ينظر:  لزاي. 

 (.102)ص(، واملوضح يف التجويد 1/59ني )والتبي

(، وهناية القول 381(، والتوطئة )ص94(، وخمارج احلروف وصفاهتا )ص2/932التبِصة والتذكرة )  )1(

 (.  74)صاملفيد 

اللغوية )ص2/230)  النحواملستوىف يف    )2(  ، ( 118لغوي )ص سة الصوت ال ودرا (،  74  ،24(، واألصوات 

 (.85صسس علم اللغة لـامريوباي )وأ

 (.129، 122، 119، 118، 79، 78،  77أسباب حدوث احلروف )ص )3(



 ريـمـي الع  ـرعـن بن مــأمي. د                       ىنــمعـي الـره فــة وأثـيـرآنـراءات القـي القـر فـفيـرف الصـدال أحـإب

448 

واهلاء واحلاء  والثاء  والذال،  والعني  والنون،  كامليم  باملخرج،  وأحرف  (1) إال   ،

ري تشرتك يف أموٍر متعّددة، وختتلف فيام بينها يف أموٍر، فاألمور املشرتكة فر  بينها:  الصَّ

ومما بني  »والسني والّصاد من خمرٍج واحٍد، قال سيبويه:    لزاي: فارجخد املااحت -

، والّصاد أدخلها يف هذ  (2) «ْيق الثنايا خمرج الزاي والسني والّصادَطَرف اللسان وُفوَ 

املخرج ترتيبها من حيث  أبعدها، هذا  والزاي  أوسطها،  وأّما (3) املخرج، والسني   ،

فيقو القّوة  حيث  مكّ من  لواهأق  الّصاد»ي:  ل  فيها،  إلطا  اللََّذْين  واالستعالء  باق 

 . (4) «فيها، والسني أضعفها للهمس الذي فيهاوالزاي تليها يف القّوة للجهر الذي 

ترديٍد؛   - الصوت من غري  فيه  الذي جيري  ْخو: هو  الرِّ خاوة، واحلرف  الرَّ صفة 

خلتجايف  .(5) ة دَّ اوُة خالف الشِّ  اللسان عن موضع احلرف، والرَّ

اللسان،   حلرف، واتامْص صفة اإل - بَذَلق  ُيعتمد عليه  الذي ال  الـُمْصَمت هو: 

و َت عنها  وهو صدره  ُمْصَمتًة؛ ألنه ُصمر ُسّميْت  اللسان، وقيل:  لثقلها عىل  َطَرفه؛ 

اَلقة املجموعة يف قولنا:   أن ُتبنى منها كلمة رباعّية أو مخاسّية معّراة من حروف الذَّ

 . (6) )فّر من لب(

أص - تكون  ذكر   ،بداًل و  اًل أهنا  فقد  البدل  وأّما  ظاهٌر،  فهذا  أصاًل  فكوهنا 

اللغ من  من  املتقّدمون  ُتبدل  مثاًل  الزاي  أّن  اإلبدال؛  حلروف  عرضوا  حني  ويني 

والطاء  والّضاد  والّصاد  والشني  السني  حرًفا:  عرش  ثالثة  وأبداهلا  والّصاد،  السني 

والال والكاف  والقاف  والعني  ووالظاء  والنون  املم  وا واواليم  تُ لو.  من  سني  بدل 

 
 (. 350(، واالشتقاق )ص218الرعاية لتجويد القراءة )ص )1(

)2(  ( و(4/433الكتاب  اإلع.  صناعة  رّس  )ينظر:  )1/47راب  الرضب  وارتشاف  واهلمع 1/10(،   ،)

(6/289). 

 (. 279)صلغة دراسات يف فقه ال )3(

 (.124د القراءة )صالرعاية لتجوي )4(

 (.2/672(، واملمتع )1/16(، ورّس صناعة اإلعراب )1/331)املقتضب  )5(

 (.1/20تشاف الرضب )وار(،  2/676(، واملمتع )65، 1/64رّس صناعة اإلعراب ) )6(
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والّصا الشني  حرًفا:  عرش  مخسة  وأبداهلا  والتاء،  والظاء الشني  والطاء  والّضاد  د 

والعني والغني والفاء والقاف والكاف والالم وامليم والنون واهلاء والياء. والّصاد  

وال والعني  والطاء  الّضاد  أحرف:  ثامنية  وأبداهلا  السني،  من  لقاف  وا  فاءُتبدل 

 . (1) لياءاالم وال ف ووالكا

السيوطي: - قال  بعضها،  يف  إدغامها  يف»  جواز  الّصاد  ويف  فُتدغم  السني   

سامل،  فحص  نحو:  والسني،  الّصاد  يف  والزاي  والزاي،  الّصاد  يف  والسني  الزاي، 

 .(2)«فحص زاهر، حبس صابر، حبس زاهر، أوجز صابر، أوجز سامل

 : حيثينها فمن ها فيام بوأّما افرتاقها واختالف 

حني  الس  نّ إ - حرٌف  والّصاد  هو  املهموس:  واحلرف  مهموسان،  رفان 

اال جمهورٌة،  ُأْضعرَف  الزاي  أّن  حني  يف  النََّفس،  معه  جرى  حتى  موضعه  يف  عتامُد 

واحلرف املجهور: حرٌف ُأْشبرَع االعتامُد يف موضعه، وَمنَع النََّفس أن جيري معه حتى 

 . (3) ري الصوتينقيض االعتامُد وجي

الإ - وّن  حرسنيالزاي  ُمْس   أن  فان  واالستعالء:  ُمْسَتْعلرَيٌة،  والّصاد  اَلن،  َتفر

واالستفالة خالُف  ينطبق،  مل  أو  اللسان  انطبق  األعىل،  احلَنَك  يف  احلروف  تتصّعد 

 . (4) االستعالء

يرتفع  إ - أن  واإلطباق:  مطبقة،  والّصاد  منفتحان،  والسني حرفان  الزاي  ّن 

اللس احلَ ظهر  إىل  األعىلان  له،قً ُمْطبر   نَك  احلَ واالنف  ا  ينفتح  أْن  أْي:  نَك  تاح بخالفه، 

 . (5) عن اللسانعند النطق هبا 

 
(،  209،  197،  1/195ورّس صناعة اإلعراب )  (،239،  153،  2/107بدال أليب الطيّب اللغوي )اإل   )1(

 .(3/203(، ورشح الشافية )412، 1/104واملمتع )

 (. 6/299اهلمع ) )2(

 (.6/297(، واهلمع )2/671(، واملمتع )1/60رّس صناعة اإلعراب ) )3(

 (.2/675املمتع )(، و038(، والتوطئة )ص1/62ب )رّس صناعة اإلعرا )4(

 (.3/262لشافية )ح ا(، ورش2/674(، واملمتع )1/61رّس صناعة اإلعراب ) )5(
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من إ - ليستا  والّصاد  الزاي  أّن  الزيادة، يف حني  تكون من حروف  السني  ّن 

،  « الزاي حرٌف جمهوٌر، يكون أصاًل وبداًل، ال زائًدا»هذه احلروف، قال ابن جنّي:  

،    مهموٌس   الّصاد حرٌف »   ويقول:   ، « ا وزائدً   ون أصاًل يك هموٌس،  السني حرٌف م»ل:  وقا

 . (1) «داًل، ال زائًدايكون أصاًل وب

 وقد اختّصْت أيًضا هذه األحرف بخصائص منها: 

قال:   - أنه  اخلليل  عن  ُروي  كلمة،  يف  بعًضا  بعُضها  ن  ُيقارر ال  ُأمهلْت »أنه 

الع  الزاي يف كالم  ُتقاراي الوالز »، وقال اجلاحظ:  (2) «ربالسنُي مع  الظ  وال    اءن 

والالس بتقديٍم  الذال  وال  الّضاد  وال  األزهري:  (3) «بتأخريٍ   ني  ويقول  َتْأَتلرُف  »،  ال 

 من كالم العرب
ٍ
 .( 4) «الّصاُد مع السني وال مع الزاي يف يشء

الشمسيّ  - الالم  حروف  أحد  ألهنا  معها؛  ُتدغم  التعريف  الم  يقول  أّن  ة، 

..  دغام . إال اإلوز فيها معهنّ ال جي،  حرًفاثالثة عرش    والم املعرفة ُتدغم يف»سيبويه:  

والراء،  النون،   ... اللسان  َطَرف  خيالطان  وحرفان  اللسان،  َطَرف  حروف  منها 

  واللَّذان  والذال، ، والتاء، والّصاد، والطاء، والزاي، والسني، والظاء، والثاء،  والدال

 .(5) « الّضاد، والشني خالطاها:

ادة من زي فيها  العكس؛ لـراَم يكون    ا، والن ُتدغم فيهأّن حروف َطَرف اللسا -

ري، يقول أبو عيّل:   فر ُيْدَغْمَن يف  »الصوت بالصَّ أال ترى أن الّصاد والسني والزاي مل 

اَم فيهّن من زيادة الصوت لـر التي   الطاء والتاء والدال، وال يف الظاء والثاء والذال؛ 

 
 .(209، 197، 1/195ناعة اإلعراب )رّس ص  )1(

 (. 12/273هتذيب اللغة ) )2(

 (. 1/69البيان والتبيني ) )3(

 تاج العروس )مقّدمة بايْب الزاي والسني(. )4(

 (. 4/457تاب )الك )5(
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ري، وُأدْ  فر ْمَن فيهنّ ليسْت يف هذه الستة، وهو الصَّ  .(1) « غر

بني هذه األحرف الثالثة؛ َكُثر اإلبدال فيام بينها    التجانس احلاصلهذا    وبسبب

يف   التقارب  إىل  يؤّدي  نجده  إبدااًل  أسلفنا،  كام  قياسي ا  املواضع  بعض  يف  ُعّد  حتى 

هذه األحرف كذلك من أن ُتبدل من غريها   تسلم ، ومل(2)املعنى، بل إىل احتاده أيًضا 

، ومعظُم حاالت اإلبدال سواٌء  لغويني تقّدمني من الن املع قل ذلككس، كام نُ أو الع

فيها أو يف غريها يرجع إىل هلجاٍت لبعض العرب، وسيتبنّي من خالل ما أذكره من  

وردْت عليها القراءة،  القراءات القرآنية الواردة يف إبداهلا؛ أّن بعضها هلجاٌت لقبائل  

العربية   اللهجات  أّن  سبًباومعلوٌم  القراءا  لنشأة  كانت  كان  فقد    ×لرسول  ات، 
يتلو كلامت القرآن بلهجاٍت متعّددة؛ تيسرًيا عىل أهل تلك القبائل يف تالوته، وكان 

، ×آياٍت بلهجٍة سمعها شفاًها من رسول اهلل    حَيُْدُث أْن يتلو بعُض الصحابة  
ع  ه يف حني أن  . ( 3) وىل  ى تغاير األ لكن بلهجٍة أخر   ×بعُضهم هذه اآليات منه  قد َسمر

 
 
 

 
 

 
 (.6/299) هلمع(، وا1/201، واملحتسب ) ( 4/464(. وينظر: الكتاب )1/90لقّراء السبعة )ّجة لاحل )1(

وأثرها  ينظر: )العال  )2( ري  فر فيهام ما احتد  قة بني أحرف الصَّ الباحث بابني ذكر  أفرد  يف اللفظ واملعنى(، فقد 

ري. حرفمعناه أو تقارب من األلفاظ التي تعاقبْت فيها أ فر  الصَّ

 (.1/20راءات العرش )( مقّدمة املحّقق، والنرش يف الق9بن جماهد )صعة ال السب  )3(
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 األحرف يف القراءات القرآنيةقع فيه إبدال هذه و ما
 وأثر ذلك يف املعنى

يف  تغرّيٌ  يتبعه  ذلك  فإّن  الكلمة  حركة  يمّس  يسرٌي  تغيرٌي  جرى  إذا  أنه  بدهيٌّ 

َتَغريَّ  الكلمة  ماّدة  تغرّيْت  إذا  بل  ألنه    املعنى،  معناها؛  لذلك  احلركةتبًعا  كانْت    إذا 

املت فاألغرّي  أنعنى  باحلرف  أيًضا  جدر  يقوليغرّيه  العسكري:    ،  وكام ال »أبو هالل 

جيوز أْن يكون اللفظ الواحد عىل معنيني، فكذلك ال جيوز أن يكون اللفظان يداّلن  

... إال أن جييء ذلك يف عىل معنًى واحٍد؛ ألّن يف ذلك تكثرًيا للغة بام ال فائدة فيه  

لغةٍ لغتني فأّما يف  فمُ و  ،  أناحدٍة  اللفظا  حاٌل  واملعنى واحخيتلف  كثرٌي  ٌد،  ن  كام ظّن 

 . (1) «من النحويني واللغويني

وبالنظر يف القراءات القرآنية التي أحصيُتها هنا، وجدُت أّن الكلامت التي جاء 

اختالٌف  فيها  ري؛ قد حصل  فر الصَّ إبدال أحرف  املواضع  فيها  كثرٍي من  املعنى يف    يف 

  واإلبدال. يريتبًعا هلذا التغ

تأن    وقبل يف  هذه  أرشع  العنوان اآلياناول  هذا  أّن  أبنّي  أن  أوّد  ودراستها  ت 

ري بعضها من بعض، والثاين: إبدال   فر يندرج حتته قسامن: األّول: إبدال أحرف الصَّ

احلدي  بصدد  ولسُت  والعكس،  من غريها  ري  فر الصَّ هذه  أحرف  ألّن  األّول؛  عن  ث 

قبُل األحرف ك كتبااألمور واختّص   بعض  د اشرتكْت يفق  ام ذكرُت من  هلا  دْت هبا، 

املعنى،  يف  تأثري  هذا  يصحب  أن  وندر  فَقلَّ  بعضها،  يف  إدغامها  بينها، وصّحة  فيام 

مثل: الِصاط، والرجز، والقسط وغريها، فآثرُت أاّل أكتب فيه؛ ألين رأيُت أّن من 

 ىل ذلك: ع نموذجني للداللة يم ماّدة البحث، وسأكتفي بإيرادشأنه تضخ

 
 (. 18فروق اللغوية )صال  )1(
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عامر وابن كثري وأبو عمرو  ابن    : قرأ[245]البقرة:  ﴾ۉ﴿  :(ط  س  ب) •

ومحزة بالسني، وقرأ الباقون بالّصاد، وُروي عن حفص وابن ذكوان وُقنُْبل القراءة 

و(1) بالوجهني واألعراف:247]البقرة:  ﴾ھ﴿.  قر[69،  البقرة  يف  التي  نافع  :  أها 

وقرأه بالّصاد،  بالسواألعشى  الباقون  األعراوالت،  نيا  يف  عي  أبو  قرأها   مرو ف 

  . وقرأ اجلامعة بالسني يف: (2) ُبل وهشام بالّصاد، والباقون قرؤوها بالسني  زة وُقنْومح

  ،   [ 14]الرعد:   ﴾ ٺ﴿ و   ، [ 64]املائدة: ﴾ ۇئ﴿ و   ، [ 28]املائدة:   ﴾ ہ... ڻ﴿ 

ب [ 29]اإلرساء:   ﴾ ٹ... ٿ﴿ و  األعشى  وقرأ  فيها ،  ابن ( 3) الّصاد  قال    فارس:   ، 

امتدٌ احو  ٌل ْص أَ   ءُ لطاوا   والسنيُ   الباءُ » وهو  اليشء،  عر   ضٍ رَ عر يف    داد  غري    ، ضٍ رَ أو 

يُ فالبر  ما  األرُض َس والبَ   ، سطبْ ساط  وهاط   ،  ... البسيطة  كان   ؛طٌ ْس بر   فالنٍ   دُ ويَ ي  إذا 

والبَ فاقً نْمر  كّل ْس ا،  يف     طة 
ٍ
بسيطُ   ،ةُ عَ السَّ   :يشء   ويقول: ،  «ملْ والعر   والباعر   اجلسمر   وهو 

بأَ   ءُ والطا  ادُ والّص   الباءُ »  فالّص   نّ أل  ؛لٍ ْص ليس  س اد  األصليف  نيٌ يه  بَ   ،    طَ َص يقال: 

ُه، وبالّصاد  (4)«ةطَ ْس بَ   َل ثْ مر   ةٌ طَ ْص بَ   النٍ م فُ ْس ، ويف جر طَ َس بمعنى بَ  ، وَبَسَط اليشَء: نرَشَ

ه الّصاد، وإنام األصل السني لكن  كذلك، ومجيع ما ُذكر من معانيه يف السني جيوز في

م لقُ ُقلبْت  صاًدا  الطاء  خمارجهارْ ع  مكي:  ،(5) ب  االختيار؛ لّص وا»  قال  هو  اد 

للمطابقة يف اللفظ، واملجانسة بني احلرفني، وألّن عليه خّط املصحف، وألّن عليه  

يف  واختار  مصيٌب.  فأنت  قرأَت  فكيف  لغتان،  مها  حاتم:  أبو  وقال  القّراء.    أكثر 

 ، واهلل أعلم. (6) «ذلك أن يّتبع خّط املصحف

 
 (. 443/ 1(، واإلحتاف ) 512/ 2(، والدر املصون ) 351/ 2لوجيز ) واملحرر ا (، 139ّجة القراءات )صح )1(

)ص  )2( الثامن  القراءات  يف  عن  271التذكرة  والكشف  )وجو(،  القراءات  الوجيز  واملح(،  1/302ه  رر 

 (.1/443اإلحتاف )(، و2/258(، والبحر املحيط )2/256)

 (. 258/ 2(، والبحر املحيط ) 405،  893،  315رة يف القراءات الثامن )ص والتذك (،  39ابن خالويه )ص تِصخم )3(

 (.252، 1/247مقاييس اللغة ) )4(

 .لسان العرب وتاج العروس )بسط(، و)بصط( )5(

 (.1/303) راءاتالكشف عن وجوه الق )6(
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ُقْطبة  ى  ، ورو[10]ق:  ﴾ھ﴿   بالسني يف:  ورقرأ اجلمه  :(ق  س  ب) •

النبي    مالك    بن العنرب  ×عن  لبني  لغٌة  بالّصاد، وهي  قرأها  ابن  (1) أنه  قال   ،

و»فارس:   َأْصٌل  والقاُف  والسني  وُعُلوُّ الباُء  اليشء  ارتفاُع  وهو  وقال«هاحٌد،   ، : 

وا» الباء  يشارك  واحٌد،  َأْصٌل  والقاف  والّصاد  واألالباء  والقاف،  بينهام  ملسني  ر 

يققري َبَص ٌب،  بمعنىال:  أحسن  َق  بالّصاد  وهو  اخلليل:  قال  وَبَسَق،  ، (2) «َبَزَق 

األصل السني، وإنام الّصاد بدٌل منها الستعالء القاف، فُأبدلْت  »ويقول ابن جنّي:  

لتق صاًدا  االستعالءالسني  من  الّصاد  يف  اَم  لـر القاف؛  من  الّصاد(3) «رب  وقيل:   ،  

 ، واهلل أعلم. (4) نان أو قليلتافتعيغتان ضاي للزواأفصح، والسني 

قد  فوجدهُتا  الشأن  هذا  يف  وردْت  التي  القرآنية  القراءات  بإحصاء  قمُت  وقد 

ثامنني موضًعا  من  أكثر  القسم  (5) بلغْت  هو  والقصد  الغرض  فكان  أعني: ،  الثاين، 

ري وبني غريها من احلاإلبدال الواقع   فر مع اجلروف، ووجدُت حني  بني أحرف الصَّ

أخرى، لكّن املصادر مل تتطّرق إىل ورود قراءٍة رْت يف آياٍت  كلامٍت قد تكرّ   اكهنأّن  

املواضع   إثبات  فاقتِصُت عىل  )النَّاس(، و)َساُهون(،  فيها، كام يف:  بإبداٍل حاصٍل 

 
)1(  ( والبيان  واملحرر9/95الكشف   ،)  ( واجل15/165الوجيز  )امع  (،  القرآن  وال17/7ألحكام  بحر  (، 

 (.10/21ون )(، والدر املص8/122املحيط )

 (.253، 1/247مقاييس اللغة ) )2(

 (. 2/282املحتسب ) )3(

 ق(.و)بص لعروس )بزق(، و)بسق(،ج ا(، ولسان العرب وتا184إصالح املنطق )ص )4(

)5(  ( القراءات:  معجم  مفّصلة يف:  ، 462،  420،  349،  334،  337،  293،  206،  19،  1/17راجعها 

،  543،  477،  429،  424،  335،  316،  256،  442،  209،  161،  122،  2/102( َو )055،  505

،  400، 367 ،4/78( َو )630، 554، 532، 290، 270، 102،  89، 3/15( َو )599، 592، 586

، 99،  6/27( َو )521،  368،  311،  288،  59،  5/49( َو )701،  666،  598  ،583  ،551،  448

( َو 515،  509،  477،  458،  341،  334،  265،  198،  7/27( َو ) 456،  288،  195،  143،  341

(8/19  ،39  ،92  ،344  ،379  ،394( َو  َو 424،  239،  166،  149،  101،  58،  9/41(   )

(10/15 ،28 ،217 ،406 ،535 ،542.) 
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ا له يها اإلبدال مما نّصْت عليه كتب القراءات والتفسري واللغة وغريها ممالتي وقع ف

بموضع   فالالصلٌة  مّتَبعاءقربحث؛  سنٌّة  بالة  جتوز  ال  الشاطبي:  ٌة  قال  ولذا  قياس، 

َراَءةر َمْدَخٌل[ َياٍس يفر القر  ، فأقول: (1) ]َوَما لرقر

 الزاي واهلمزة: •
يا وىل مما بني َطَرف اللسان وُفَوْيق الثناالزاي واهلمزة متباعدتان يف املخرج، فاأل

أقىص من  والثانية  متالسفىل،  احللق، ومها  افق  واالْسترفاهْ جلَ تان يف  واالنفتاح،  ر،  ل، 

فشديدةٌ  اهلمزة  وأّما  ْخَوًة،  رر الزاي  كون  يف  وختتلفان  وقع  (2)   واإلْصامت،  وقد   ،

 اإلبدال بينهام يف موضٍع واحٍد:

 ېئ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ   ۆئ ۆئ ﴿قال تعاىل:    )ن ش ز(: -

ثابت  [259]البقرة:  ﴾ىئ بن  زيد  قرأ   ،  والك ومحزة  وخلف  وعاصم  سائي 

ب ايلزبا  {َهازُ ُننْشر } ُأيّب  وقرأ  كعب  ،  ُئَها}باهلمزة    ن  مسّهلة    {ُننْشر أيًضا  وقرأها 

يَها}  بالياء فارس:  (3) {ُننْشر ابن  قال  متقارٌب،  ومعنامها  واهلمزُة » ،  والشنُي  النوُن 

، ونشأ  َأْصٌل صحيٌح    وسمو 
ٍ
السحاُب: ارتفع، وأنشأه اهلل:  يدّل عىل ارتفاٍع يف يشء

النوُن والشنُي والزاُء  »، ويقول:  «ع وعالي نشأ وارتف الذلشابُّ ُئ: ااش َفَعُه ... والنرَ 

والنَّْشُز  املرتفع،  العايل  املكان  والنََّشُز:   ، وعلو  ارتفاٍع  عىل  يدّل  صحيٌح  َأْصٌل 

االرت نرفع  (4) «فاعوالنُّشوز:  كيف  العظام  إىل  وانظر  اآلية:  معنى  يكون  فعىل هذا   ،

حتيا عىل االنفراد بل  ال    عظامياء؛ ألّن القة واإلحلْ خر عض يف الرتكيب للبعضها عىل ب

 
 (.29ألماين ووجه التهاين )صحرز ا )1(

 (. 290،  289/ 6دها(، واهلمع ) وما بع   16،  10،  6/ 1رتشاف ) واال وما بعدها(،  60، 1/47)رّس الصناعة  )2(

(، واجلامع ألحكام 299،  2/297(، واملحرر الوجيز )1/311(، والكشف )144حّجة القراءات )ص  )3(

(، وحاشية  567،  2/566والدر املصون )(،  942،  2/293بحر املحيط )وال(،  296،  3/295القرآن )

 (.2/339الشهاب )

 (.430، 5/428ة )مقاييس اللغ  )4(
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الكالم يف (1) بانضامم بعضها إىل بعض، فاملوصوف باإلحياء هو صاحُبها ، وسيأيت 

اًل بعُد يف )اإلبدال ب  ني الزاي والراء(. معنى اآلية مفصَّ

 الزاي والتاء:  •
اللالزاي والتاء متجاورتان يف املخرج، فاألوىل مم  الثنايا  َوْيق وفُ   ناسا بني َطَرف 

نية مما بني َطَرف اللسان وأصول الثنايا العليا مصعًدا إىل جهة احلنك،  والثافىل،  الس

ْخَوًة ومها متفقتان يف االنفتاح، واالْسترفال، واإلْصامت، وختتلفان يف ك رر الزاي  ون 

 :حدٍ وا بينهام يف موضعٍ ، وقد ورد اإلبدال (2) جمهورًة، وأّما التاء فشديدٌة مهموسٌة 

، فقد قرأ  [11]الصافات:  ﴾ ڳ ڳ گ گ   گ ﴿قال تعاىل:    ب(:  )ل ز  -

ٍب }اجلامعة   وال أدري  »، قال الشوكاين:  (3)بإبداهلا تاءً   {اَلترٍب }بالزاي، وُقرئ    {اَلزر

بذلك قرأ  الفّراء (4) «من  ُنقل ذلك عن  واحٌد،  ومعنامها  قيٍس،  لغة  قال (5) ، وهي   ،

ٍة ... والالتُب: املالزم  لطادّل عىل مالزمٍة وخم لمٌة تك ُء والباءُ والتا الالمُ »ابن فارس: 

 ولزومه ... » ، ويقول:  «لليشء ال يفارقه
ٍ
وصار    الالُم والزاُء والباُء يدّل عىل ثبوت يشء

ق هذا اليشُء رض  خلق    اهلل    ، فمعنى اآلية عىل هذا: أنّ ( 6) « بَة الزٍب، أْي: ال يكاد ُيفارر

رشّية مجعاء من  والب    يلزم بعضه بعًضا،ٍك س طنٍي شديٍد متالصٍق متام  نم  آدم  

إليه خلًقا غري مبارش؛ ألّن أصل اإلنسان   نسله فهم خملوقون من الطني باالنتساب 

هو من الطعام والرشاب، ومها من األرض بال ريب، من النطفة، وهي من الدم، و

 . ، واهلل أعلم (7) األخرى   ت ا ويف هذا إشارة إىل َضْعف خلقهم مقارنًة باملخلوق 

 
 (.2/568(، والدر املصون )3/297(، واجلامع ألحكام القرآن )1/310الكشف ) )1(

 (. 290،  289/ 6ع ) وما بعدها(، واهلم   16،  10/ 1(، واالرتشاف ) وما بعدها 60، 1/47رّس الصناعة ) )2(

 (.23/75 )(، وروح املعاين3/337(، والكشاف )2/384فّراء )ين المعا )3(

 (. 4/388)دير  فتح الق )4(

 ، ولسان العرب وتاج العروس )لتب(. (288(، وإصالح املنطق )ص2/384) معاين القرآن )5(

 (.245، 5/233مقاييس اللغة ) )6(

 (.23/75(، وروح املعاين )6/283حاشية الشهاب ) )7(
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 الزاي والراء: •
واالزا الثنايا ي  وُفَوْيق  اللسان  َطَرف  املخرج، فاألوىل مما بني  متباعدتان يف  لراء 

ُفَوْيق الثنايا العليا، ومها متفقتان يف السفىل، والثانية من َطَرف اللسان بينه وبني م ا 

كون   يف  وختتلفان  واالنفتاح،  واالْسترفال،  ُمْصَمَتةً زاالاجلَْهر،  ْخَوًة  رر الراء وأ،  ي  ّما 

 ، وقد جاء اإلبدال بينهام يف سبعة مواضع:(1)ْذَلَقٌة طٌة مُ فمتوّس 

ي(: - أ  تعاىل:    )ر  العاّمة [73]مريم:  ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ﴿قال  قراءة   ،

ْئيً } ج  {ارر وأبو  عامر  ابن  وقرأ  ونافع  باهلمز،  ا}عفر  ي  من غري مهز،   {رر الياء  بتشديد 

ُأيّب بن ك ب  وابن عّباس      عبوقرأ  ي  }األعمش  ري وجبن  وسعيد  بالزاي    {ازر

الراُء واهلمزُة والياُء َأْصٌل يدّل عىل َنَظٍر وإبصاٍر  »، قال ابن فارس:  (2) تشديد الياء و

ْئُي: ما رأْت العنُي من حاٍل َحَسنَةٍ   بعنٍي أو بصريٍة ... الزاُء والواُو  »، ويقول:  « والرِّ

يد َأْصٌل  انوالياُء  اضامٍم وجتّل عىل  ... ومن  ُحْسنُ   ابلبّمٍع   : يُّ اهليئةالزِّ فعىل (3)«   ،

القراءة األوىل يكون من رؤية العني، ومعناه: املنظر واللباس احلسن، وعىل القراءة  

عىل تسهيل اهلمزة بقلبها ياًء وإدغامها يف الياء كام يف )بريئة وبرّية( و)نبيء الثانية إّما 

ّي وهو اىل أخذه من اونبّي(، وإّما ع م فيه من  الشباب بسبب ما هء اللنضارة وامتلرَّ

  ، وكان من مذهب أيب عمرو َتْرك اهلمزة الساكنة إال يف هذا املوضع، يقول: النعمة

بالرَّ » يلتبس  أْن  ْفُت  فَهَمزْ خر املاء  من  والشارةيِّ  املنظر  ُحْسن  ُأريد  ألنه  ، (4) «ُت؛ 

 
 (. 290  ، 289/ 6عدها(، واهلمع ) وما ب   16،  10/ 1واالرتشاف )   وما بعدها(،    60،  74/ 1) رّس الصناعة )1(

(، وخمتِص ابن 2/23القراءات السبع )  (، وإعراب2/325وإعراب القرآن )  (،252نزهة القلوب )ص  )2(

الثامن )ص2/44(، واملحتسب )86خالويه )ص القراءات  (، 2/133ان )لبي(، وا426(، والتذكرة يف 

ية  وحاش(،  7/630الدر املصون )(، و6/210(، والبحر املحيط )11/143م القرآن )ألحكاواجلامع  

 (.6/177الشهاب )

 (. 3/34( َو )2/472ييس اللغة )مقا )3(

 (.7/630(، والدر املصون )2/133البيان ) )4(
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ّي وهووعىل القراءة األخرية ُجعل ت املجتمعة آلالوا  احلسنةاهليئة والبرّزة    ْت من الزِّ

ي؛ إذا مَجَع، واملتزيِّن جيمع األشياء التي تزّينه   ستحسنة؛ ألنه مأخوذٌ امل من َزَوى َيْزور

يَّه زر وُتظهر 
ال    ،(1)  املعاين  أّن  بعضهايفاملالحظ  بعض  بعد  أّن  عن  أرى  كنُت  وإْن   ،

إْذ   وأوسع؛  أعّم  اجلامعة  مقراءة  كلُّ  حتتها  حسنًاينطوي  العني  رأته  من    مجياًل   ا 

واهليئ والنضارة  واللباس وخالفه،  من مٍة  قريش  كفار  به  يتفاخر  ما  أّن  اآلية:  عنى 

يغني   الفاين لن  الدنيا ومتاعها  ، كام ذلك عنهم شيًئا من عذاب اهلل  زينة احلياة 

ف تعاىل،  اهلل  أهلكها  التي  قبلهم  العاتية  لألمم  شاحصل  ما  هؤالء  ؤوا  ْليعْش 

رواإنْ العذاب ووت وفمصريهم إىل امل  ُعمِّ
 ، واهلل أعلم. (2) 

، قرأ اجلمهور [94]الصافات:  ﴾ھ  ھ ھ﴿قال تعاىل:    )ز ف ف(: -

فُّونَ } وتشديد الفاء، وقرأ محزة وحده بضّم الياء، وُحكي عن  بفتح الياء والزاي    {َيزر

ال َمْيَفع وجماهد أهناحلسن  السَّ بالراء بدبِصي وابن  الزايم قرؤوها  ابن  (3) ل  ، قال 

، ُيقال: َزفَّ الظَّلريُم زفيًفا؛ إذا    َأْصٌل يدّل عىل  والفاءُ   الزاءُ »رس:  فا
ٍ
خّفٍة يف كّل يشء

َسرْي  القوُم يف  ... وَزفَّ  القرطبي: (4) «هم: أرسعواأرسع  قال  بالراء  القراءة   ، وعن 

ا» بني  ركٌض  وهو  النعام،  رفيف  من  والطريانبالراء  ا (5)«مليش  وقال    لشوكاين: ، 

امله» رك بالراء  وهي  والَعْدوامليش  بني  ٌض ملة،  القراءتني  (6) «   فمعنى  وعليه   ،

إبراهيم   قوم  أّن  اآلية:  معنى  فيكون  رأ  متقارٌب،  أصناحني  مكرّسًة وا  مهم 

 
 لسان العرب )رأي، روي، زوي(، وتاج العروس )رأى، زيـي(. )1(

 (.16/125وروح املعاين ) (،11/144ع ألحكام القرآن )اماجل )2(

(، 13/244يز )(، واملحرر الوج2/225لكشف )، وا(609وحّجة القراءات )ص(،  548السبعة )ص  )3(

الـع ألحـجام ـوال والبح15/96)رآن  ـقكام  )ـ(،  املحيط  املصون )7/366ر  والدر  وفتح 9/320(،   ،)

 (. 4/402القدير )

 (. 3/4مقاييس اللغة ) )4(

 (. 15/96ن )اجلامع ألحكام القرآ )5(

 (. 4/402فتح القدير ) )6(
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املعن  أقْف عىل  مل  أنني  يمشون مرسعني. إال  ى  حمّطمًة، وسألوا عن كارسها جاؤوه 

في والشوكاين  القرطبي  أورده  املالذي  كتب  من  يدي  بني  وإنام  ام   كرر:  ذُ عاجم، 

  ، وحينئٍذ خيتلف املعنيان، فاألّول: أنّ (1)«فَّ القوُم به ُرُفوًفا: أحدقوا به وأحاطوارَ »

م سريهم  يف  كوهنم  حال  حصل  إليه  إقباهلم إقباهلم  بعد  أنه  والثاين:  رسعني، 

 آلية، واهلل أعلم. ه وأحاطوا به، واملعنى يف ظنّي حتتمله اووصوهلم إليه أحدقوا ب

،  [ 5، وسبأ:51]احلج:  ﴾ ائ ى ىڇ ې﴿   : ىلقال تعاز(:  ج   )ع -

ينَ }قراءة اجلمهور   زر ونقله   -وذكر ابُن القّطاع    باأللف والزاي من )َعاَجَز(،  {ُمَعاجر

بيدي   ينَ }أنه ُقرئ    -عنه الزَّ رر (، ومل أقْف عىل هذه  هملة من )َعاَجرَ بالراء امل  {ُمعاجر

آخر مرجٍع  يف  ذكراه  القراءة  ما  فارس:  (2)يعّضد  ابن  قال  ولا»،  وعنُي  الزاُء اجليُم 

َعاَج  فالٌن  وُيقال:   ... ْعفر  الضَّ عىل  أحدمها  يدّل  صحيحان،  إذا أصالن  فالًنا؛  َز 

إليه ُيوَصْل  فلم  ُقْسطي:  (3) «َذَهَب  َ الرسَّ وقال  ُج » ،  الرَّ عىل  َمنَْعُتهوَعَجْرُت   : ،  (4) «لر

بيدي:   الزَّ ابن  »قال  هتذيب  َعَجرْ ويف  َشَقْقتُ القّطاع:  اليشَء:  ُر: عَ والـمُ   ه،ُت  اجر

، ومنه قراءة َمْن قرأ:   آَياترنَ}الـُمَشاقُّ ينَ َيْسَعْوَن يفر  رر ، فإذا (5) «، أْي: ُمَشاقِّني{ا ُمَعاجر

قتها، فاملعنى هنا من املشاّقة، أْي:  ثبتْت هذه القراءة فمعناها عندئٍذ خيتلف عن ساب

ا قاُق  والشِّ لكوهنماملخالفة،  ا   خلالُف؛  شقِّ  غري  ق   شر عنادهم ؤمنني  مليف  بسبب 

وسعيهم الناس    وعداوهتم،  تثبيط  اهلليف  بآيات  اإليامن  من      عن  ومنعهم 

 
 عروس )رفف(. ج الملحيط )رّف(، وتاالقاموس ا )1(

(، واألفعال البن القّطاع  122/ 2لكشف )(، وا582،  481وحّجة القراءات )ص(،  439السبعة )ص  )2(

( َو  12/79ن )قرآ(، واجلامع ألحكام ال144،  13/109( َو )11/210(، واملحرر الوجيز )2/366)

وا14/261)  ،)( املحيط  )6/379لبحر  َو  املصو7/258(  والدر   ،)( وحاشي291/ 8ن  ال(،  شهاب  ة 

 . (، وتاج العروس )عجر(6/305)

 (. 4/232مقاييس اللغة ) )3(

 (.1/284األفعال ) )4(

 (، وتاج العروس )عجر(. 2/365األفعال البن القّطاع ) )5(
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فوتون ، وأّما عىل قراءة اجلمهور فيكون معنى اآلية: مسابقني يظنون أهنم ي(1) ذلك

بزعمهم ليبعثهم يف اآلخرة  ر عليهم  َيْقدر وأنه ال  تعاىل اهلل(2)اهلل،  ُيعجزه يش  ،  ٌء  أن 

 واهلل أعلم. واملعنيان حمتَمالن يف اآلية، اموات واألرض، سلامن خلقه يف 

، [ 9]الفتح:  ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ قال تعاىل:    ر(:)ع ز   -

ُروهُ }قرأ السبعة بالزاي يف    وأبا عمرو قرآها بالياء عىل الغيبة  ، إال أّن ابن كثري{ُتَعزِّ

اآلية باقي  يف  األفعال  بوكذا  عيّل  وقرأ  طالب  ،  أيب  عّباس    ن    ن ب وا  وابن 

زاًيا  ال الراء  بإبدال  وغريهم  اليامين  َمْيَفع  ُزوهُ }سَّ بالزاي  (3) {ُتَعزِّ اجلامعة  قرأ  وكذا   ،

تعاىل:   قوله  يف  راء  بعدها    ﴾ڳ ڳ گ گ گ ﴿املشّددة 

َأْصٌل  العنُي والزاُء »، قال ابن فارس: (4)، وقرأ جعفر بن حممد بزاءين[815]األعراف:

وقصحيٌح  ّدٍة  شر عىل  يدّل  واحٌد  ضمو  ّوةٍ   َعزَّ  ا  وُيقال:   ... وَقْهٍر  َغَلَبٍة  من  اهامها 

ْزُته أي الرجُل   ْيُته، وَعزَّ ًضا، بعد َضْعٍف، وَأْعَزْزُته أنا: َجَعْلُته عزيًزا ... وَأْعَزْزُته: َقوَّ

تعاىل:   اهلل  ويقول:  «﴾ٺ ٺ ﴿قال  كلمتا»،  والراُء  والزاُء  إحدامها العنُي  ن: 

  الشهاب:  قال   ، ( 5) « ﴾ ېې﴿ عاىل:وله تقك  والتوقرُي،التعظيُم والنُِص ...

)وَ » ُروهوقوله:  وه(،ُتَعزِّ )َوُتَقوُّ نسخٍة  ويف  التعزير،  معاين  أحد  وهو  الَعْزر،  من   ) 

بمعنى:   َرُه  اهُ فَعزَّ وقوَّ َدُه  فكلُّ  (6) «َأيَّ واحًدا،  يكون  يكاد  القراءتني  يف  املعنى  فإذْن   ،

 
 .لسان العرب وتاج العروس )شقق(  )1(

 (. 12/79واجلامع ألحكام القرآن ) (،3/433معاين الزّجاج ) )2(

وحّجة  2/275)  املحتسب  )3( )صالقر(،  )671اءات  والكشاف  و3/543(،   ،)( املسري  (، 7/427زاد 

الق )وإعراب  الشواذ  )2/494راءات  والبستان   ،)3/98( املحيط  والبحر  املصون  8/91(،  والدر   ،)

 (. 8/58(، وحاشية الشهاب )9/711)

)4(  ( القرآن )اجلام(، و1/261املحتسب  املحيط )7/301ع ألحكام  والبحر  املصو 4/044(،  والدر  ن  (، 

 (.4/226(، وحاشية الشهاب )344/ 9(، واللباب البن عادل )5/481)

 (.311، 4/38مقاييس اللغة ) )5(

 (. 8/58حاشيته عىل تفسري البيضاوي ) )6(
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، وحيثام ُوجدْت    مٍ معظَّ  ٌز قويٌّ ُم،  ُهام النَِّْصُ والتعظيّزة والقّوة َصاَحبَ علا منصوٍر معزَّ

 واهلل أعلم. 

، قراءة [10]القصص:  ﴾ں ڱ ڱ ڱ              ڱ﴿ قال تعاىل:    )ف ر غ(: -

ًغا}اجلامعة   أنه قرأ    فاعل من َفَرَغ، وحكى قطرُب عن بعض الصحابة  اسم    {َفارر

ال  {فرْرًغا} وسكون  الفاء  كذلك   راء،بكرس  بعضهم  املكس  {فرْزًغا}وقرأ  ة  روبالفاء 

املعجمة والعني  الزاي  اب(1)وسكون  قال  فارس:  ،  َأْصٌل  »ن  والغنُي  والراُء  الفاُء 

ا الَفَراُغ خالف  ذلك  من   ... ُخُلو   عىل  يدّل  ْغلصحيٌح  عىل (2) «لشُّ اآلية  ومعنى   ،

 إال من ذرْكر موسى  
ٍ
: هو خاٍل  قيل، وهذا: أنه خاٍل من الصرب ومن كّل يشء

ب االهتامم  اهللمن  ألّن  إليها    ه؛  يرّده  أن  وعدها  و)ال(3) تعاىل  ْرغُ ،  ُيقال: فر الفراُغ،   )

فيكون   به،  ُيطلب  مل  َهْدًرا  باطاًل  أْي:  فرْرًغا،  بينهم  قلبها  ذهبْت دماؤهم  أّن  املعنى: 

عليها ورد  ما  شّدة  من  هلا  قلَب  ال  وبقيْت  وذهب  ا( 4) بطل  القراءة  وأّما  ة  ألخري، 

أظفرْ   {فرْزًغا} هبذفلم  امل  يف  ه  إْذ  تكادة  املعاجم؛  وإب  كالمهم،  يف  تفّرد ليسْت  نام 

بالفاء مكسورًة   {فرْزًغا}وقرأ بعض الصحابة  »بإثبات هذه القراءة أبو حّيان بقوله:  

ومنه   واحلزن،  اهلّم  من  تالًفا  َهْدًرا  ذاهًبا  ومعناه:  املنقوطة،  والغني  الزاي  وسكون 

َبالة األقول طليح  :سدي يف أخيه حر

ي ـيلر قَ ـ بْ ـُك قَ ـ يَ َفإرنْ   الر ـبَ ـلر حر ـتْ ـقَ ـْزًغا بر ـ وا فر ـبُ ـْذهَ ـْن يَ ـَلـفَ           ْت ُنُفوُسُهمْ ـبَ ـْد ُأصر

َباٍل فرْزًغا، أْي: َهْدًرا ال ُيط ، ونحا اآللويس  (5) «لب له بثأٍر وال يؤخذأْي: بقتل حر

 
الشواذ )عرا(، وإ3/167(، والكشاف )2/148املحتسب )  )1( القراءات  ، واجلامع ألحكام  (2/251ب 

 (. 02/49(، وروح املعاين )8/653املصون )لدر (، وا7/107حيط )(، والبحر امل13/255القرآن )

 (. 4/493مقاييس اللغة ) )2(

 (، وتاج العروس )فرغ(.1/482(، والبستان )13/255اجلامع ألحكام القرآن ) )3(

 العروس )فرغ(.وتاج (، 13/256ام القرآن )حك(، واجلامع أل3/167الكشاف ) )4(

 (. 7/107البحر املحيط ) )5(
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ثّم قال يف معنى اآلية:   د وال َقوَ   القتيٌل  كأنه    اهلّم،واملراد: هالًكا من شّدة  »نحوه، 

متفقتان يف املعنى، وإْن    {فرْزًغا}و  {فرْرًغا}القراءتني  ، وعىل هذا نلحظ أّن  (1) «درَية فيه

 أعلم.  كنُت يف شك  من تصحيف األخرية، واهلل

ز(:  - ش  تعاىل:    )ن   ېئ ېئ ۈئ  ۈئ  ۆئ ۆئ ﴿ قال 

سابًقا  [259]البقرة:  ﴾ىئ ېئ ذكرُت  قراءة،  جاءْت  ث   أنه  بن   ابت  زيد 

ُزَها }وخلف  ائي  زة والكسومحش  صم واألعم عاو     ّن ُأيّب بن كعب بالزاي، وأ  {ُنْنشر

ُئَها}قرأها باهلمزة   يَها}، وقرأها أيًضا مسّهلة بالياء  {ُننْشر يد هنا قراءة ابن ، وأز{ُننْشر

بالراء    عّباس   ونافع  عمرو  وأيب  كثري  وابن  عامر  ُ }وابن 
واملعنيان (2) {َهاُننْرشر  ،

فالخمتل النَّرْش  رّ م  كامنَّْشُز  فان،  وأّما  والعلّو،  االرتفاع  هو  بنا  فارس:    ابن  قال  فكام 

«.. بره  وتشعُّ  
ٍ
َفْتحر يشء عىل  يدّل  َأْصٌل صحيٌح  والراُء  والشنُي  نرشُت  النوُن  ومنه   .

ا وَأْنرَشَ  وا،  فنَرَشُ املوتى  اهللُ  وَنرَشَ  طويُته،  خالَف  أيًضاالكتاَب،  املوتى  ، (3)«هللُ 

اإلشورُ النُّف بحياءُ :  يُ عد    أصاهباملوت،  األرُض:  ْت  َنرَشَ ومنه قال:  فأنبتْت،  الربيُع  ا 

أصاب إذا  اليابس  الكأُل  وهو   : فاخرّض النَّرْشُ املطر  هذا  (4) ه  وعىل  بالزاي ،  قرأ  فمن 

نرّكب  يكون املعنى: نرفع العظام من أماكنها من األرض إىل مواضعها من اجلسد، و

لإل بعض  عىل  فالبعضها  أوىل  حياء،  ألذلك بزاي  كا؛  العظام  َتْبَل،ّن  مل  بحاهلا    نْت 

حياة،  منه  تقوم  ال  االنفراد  عىل  العظام  إحياء  وألّن  اللحم،  وُكسيْت  ُرفعْت  وإنام 

من حياة صاحبها. وأّما من قرأ بالراء فيكون املعنى: نحيي هذه العظام   وإنام حياهتا

ها، يه اهلل َرْفعير  حتى  د اإلحياءالعظام عنرجل مل يكن يشّك يف رفع  ونبعثها؛ ألّن ال

 
 .(20/49روح املعاين ) )1(

)2(  ( الفّراء  السبع )(، وإ1/173معاين  القراءات  القراءات )ص(، وح1/97عراب  والكشف  144ّجة   ،)

ط ـ ر املحيـحـ(، والب3/295رآن )ـام القـ كـع ألح ـامـ جـ (، وال2/297ز )ـي ـرر الوجـمح ـ (، وال1/310)

 (.2/339(، وحاشية الشهاب )2/665) والدر املصون (،2/293)

 (. 5/043ة )مقاييس اللغ  )3(

 لسان العرب وتاج العروس )نرش(.  )4(
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إحيا البرىل وغريه سواٌء وإنام شّك يف  يف  اإلعادة  بذلك؛ ألّن  أوىل  فالراء حينئٍذ  ئها، 

والقول يف ذلك عندي: أّن معنى )اإلنشار(  »  ل ابن جرير: قا   . ( 1) عليه سبحانه وتعاىل

ام هّي فبأملعنى ...  فمتقاربا ا وإن اختلفا يف اللفظ  ومعنى )اإلنشاز( متقاربان ... فهام

القارئ   معقرأ  النقياد  القضاء  فمصيٌب  من  إلحدامها  ُتوجب  حّجة  وال  نَيْيهام، 

ابن خالويه:  (2) «بالصواب عىل األخرى إذا حتّرك  » ، وقال  واملعنيان متقاربان؛ ألنه 

حتّرك فقد  َحيرَي  وإذا  َحيرَي،  حّيان(3) «فقد  أبو  وتبعهام  ع  ،  أْن  فبعد  هذا،  رض يف 

والقراءة بالراء متواترٌة، »فقال :  بينهام،    اختار أن يسّويني  اءت ني يف القرحجج القائل

 ، واهلل أعلم. ( 4)  «فال تكون قراءة الزاي أوىل

 قاف: الزاي وال •
الزاي والقاف متباعدتان يف املخرج، فاألوىل مما بني َطَرف اللسان وُفَوْيق الثنايا 

والثا وما السفىل،  اللسان  أقىص  من  ا  نية  من  األعىلفوقه  يف ومه،  حلنك  متفقتان  ا 

َلًة، وأّما القاف جلَهْ ا ْخَوًة ُمْسَتفر ر، واالنفتاح، واإلْصامت، وختتلفان يف كون الزاي رر

 ، وقد ورد اإلبدال بينهام يف موضٍع واحٍد:(5)   ْسَتْعلرَيةٌ فشديدٌة مُ 

ر(:  - ز  تعاىل:    )و  اجلمهور    ،[2]الرشح:  ﴾ھ ھ ھ ﴿قال  قرأ 

ْزَركَ } ُأيبّ بالزاي،    {ور مسع  ب  كع  بن  وقرأ  بن  قاًفا    ود  وعبداهلل  بإبداهلا 

ْقَركَ } اآلثا(6) {ور وُتسّمى  أوزاٌر،  واجلمع  الثقيل،  ْمل  احلر ْزُر:  والور ألهنا ،  أوزاًرا؛  م 

ثرْقَله،  عنه  وحيمل  األمرَي  ُر  ُيَوازر الذي  الوزيُر  الباب  ومن  صاحَبها،  ُتْثقل    أمحاٌل 

 
)مع   )1( الفّراء  الب1/173اين  وجامع   ،)( )3/44يان  الزّجاج  ومعاين  خالويه 344/ 1(،  البن  واحلّجة   ،)

 وس )نشز(. العر   (، ولسان العرب وتاج 529/ 3)  واجلامع ألحكام القرآن (،  1/310(، والكشف )100)ص

 (. 3/44جامع البيان ) )2(

 (. 1/25ات السبع )قراءال  إعراب )3(

 (. 2/294البحر املحيط ) )4(

 (. 290،  289/ 6وما بعدها(، واهلمع )   16،  10،  8/ 1واالرتشاف ) عدها(، وما ب 60، 1/47رّس الصناعة ) )5(

)6(  ( الفّراء  البيان  3/275معاين  وجامع   ،)(30/150( والكشاف  وا4/266(،   ،)( الوجيز   /16ملحرر 

 (. 30/216(، وروح املعاين )106، 20/105)ن  ، واجلامع ألحكام القرآ(326
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وَمْفَزع ملجأه  الرأي  ويكون  يف  احلر ا  وأمّ والتدبري،  ه  فهو  ْقُر  أو  مْ الور كان  ثقياًل  ُل 

اللفظني    ، فاملعنى واحٌد يف(1) خفيًفا، ُيوضع عىل َظْهٍر أو عىل رأٍس، واجلمع أوقاٌر  

غريهم  قراءة  ويف  ثقيٌل،  هو  بام  اختّص  اجلمهور  قراءة  عىل  أنه  إال  ْمل،  احلر وهو 

الثقيل واخل آكدُ فيف، وقراءة اجلمهور  يشمل  املعنعىل هذا  لُغ يف تصوير  وأبى،   يف 

التي    ؛ فاهلل  ×التي كان عليها رسولنا    الاحل أنه قد َغَفَر له ذنوَبه كلَّها  أخربه 

 ے  ے ﴿عىل َظْهره حتى أثقلْته وأوهنْته، يقّوي هذا اآليُة التي بعدها:  تراكمْت  

ع  ّن الظَّْهر إذا أث ه أفي  واألصل »   األزهري: ، يقول   ﴾ ۓ ُْله ُسمر
 :نقيٌض، أْي له  قله محر

، فلو مل تكن ثقيلًة عليه ما َجَعَلْت َظْهَره  (2)  «، وذلك عند غاية اإلثقالصوٌت خفيٌّ 

ْقر(، واهلل أعلم. نرْقًضا، فـ)الور   ْزر( عىل هذا أشّد وأقوى من )الور

 السني والتاء: •
ا  ان وُفَوْيق الثنايىل مما بني َطَرف اللسالسني والتاء متجاورتان يف املخرج، فاألو

بني َطَرف اللسان وأصول الثنايا العليا مصعًدا إىل جهة احلنك،  ثانية مما  لسفىل، والا

واالْس  اهلَْمس،  يف  متفقتان  كون   ترفال،ومها  يف  وختتلفان  واإلْصامت،  واالنفتاح، 

ْخَوًة، وأّما التاء فشديدٌة   ينهام يف موضعني: ، وقد وقع اإلبدال ب(3)السني رر

ت - تعاىل:    و(:  )ع  ق[8مريم:]  ﴾ڻ  ں ں ڱ ڱ ﴿قال  رأ ، 

ي ا}التاء يف  اجلمهور ب
تر ، مثّلث العني، وقرأ ُأيّب بن كعب وعبداهلل بن مسعود وابن  {عر

التاء    س  عّبا بدل  بالسني  ي ا}وجماهد 
سر العني وضّمها  {عر ابن (4) ، بكرس  يقول   ،

ا»فارس:   واحلرُف  والسنُي  صحيٌح  العنُي  َأْصٌل  واش ملعتلُّ  قّوٍة  عىل  يف تدايدّل  ٍد 

 
 ب وتاج العروس )وزر(، و)وقر(. (، ولسان العر289، 5/288اللغة )مقاييس   )1(

 (. 8/344هتذيب اللغة ) )2(

 (.290، 6/928)وما بعدها(، واهلمع  1/01)وما بعدها(، واالرتشاف  60، 1/47رّس الصناعة ) )3(

)4(  ( الفّراء  ا 2/162معاين  وجامع  )16/51)يان  لب(،  الزّجاج  ومعاين  القرا3/320(،  وإعراب  ءات  (، 

( والعي2/12السبع  والنكت   ،) ( )3/358ون  والكشاف   ،)3/200( الوجيز  واملحرر   ،)11/15 ،)

 (. 571/ 7ر املصون ) والد   (، 175/ 6البحر املحيط ) (، و 84/ 11(، واجلامع ألحكام القرآن ) 211/ 5وزاد املسري ) 
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ن ا: َعَسا  (1) «ن الباب: َشْيٌخ َعاسٍ ء ... وماليش َ ووىّل وصار ُمسر ، ُيقال للشيخ إذا َكربر

ُعُس  إتباع  َيْعُسو  باب  من  ي ا 
سر وعر ي ا 

تر عر وقالوا:  ي ا، 
وُعتر ا  ُعُتو  َيْعُتو  وَعَتا  ي ا، 

وُعسر ا  و 

الكرسة عىل ياًء؛الكرسة  الواو  قلب  إثر  ا    إحدى  إبدال    ، (2)  تني كرسةً لضمّ بسبب 

قتيبة: ابن  واحدٍ »   قال  بمعنًى  وَعَسا،  َعَتا  أسنَّ  (3) «ُيقال:  الذي  والعيسُّ  فالعتيُّ   ،

َ عن الولد فيام يرى نفسه، وغلب عىل ظنّه أنه ال  و َل العظام يابسها، وَكربر
صار َنحر

رَبٍ ايته يف كر  غكلُّ ُمَتنَاٍه إىل ٌد َعاٍت وَعاٍس، وكذايولد له، ومنه قيل للعود اليابس: عو

ـراَم ُبنيِّ ،  (4) ُكْفٍر فهو َعاٍت وَعاسٍ   أو فساٍد أو   أعلم.  ، واهلل فإذْن القراءتان متفقتان يف املعنى ل

، [6-1]الناس:اآليات    ﴾  ...ڍ ڍ  ڇ ڇ ﴿قال تعاىل:    )ن و س(: -

العامة بالسني يف   تا  {لنَّاتر ا}، وقرئ  {النَّاسر }قراءة  أبو عمر(5)ًء  بإبداهلا  و  ، حكى 

قُ أ لغة  أهنا  هنا  زيٍد  أيب  اليمن َضاَعة، وعن  أهل  لغة  العرب، وقيل: هي  لبعض  لغٌة 

ال من  وهذا  الَوْتم،  الشاّذ  تسّمى  إذا  (6)بدل  وَينريُت؛  َينُوُت  َناَت  املعجم:  يف  جاء   ،

أه كالم  من   ُّ والنََّوايتر ُنعاٍس،  أو  َضْعٍف  من  املاّلحمتاَيَل  وهم  الشام،  الذين  ل  ون 

ال البسفييدّبرون  يف  إىل  نَة  جانٍب  من  وُيميلوهنا  ُيديروهنا  ألهنم  بذلك  وا  ُسمُّ حر، 

ب عىل اإلبدال حتتمله قراءة اآلية؛ ألنه حُييلها إىل  ، وليس هذا املعنى املرتتّ (7)جانٍب  

 
 (. 4/316مقاييس اللغة ) )1(

 و)عسو(.وتاج العروس )عتو(،  (،لسان )عتا(،و)عساالو (،2/550ملمتع يف التِصيف )ا )2(

 (.372تفسري غريب القرآن )ص )3(

)4(  ( القرآن  )2/2جماز  البيان  وجامع  )ص16/50(،  القلوب  ونزهة  والكشاف336(،   ،)  (3/200  ،)

 (. 11/83(، واجلامع ألحكام القرآن )11/51)واملحرر الوجيز 

ألدااإلب   )5( )ل  اللغوي  الطيّب  )118/ 1يب  خالويه  ابن  وخمتِص  الشواذ  184ص(،  القراءات  وإعراب   ،)

 (.2/168(، وحاشية الصبّان )3/295(، واهلمع )8/371(، والتذييل والتكميل )2/762)

(، ولسان  347وفقه اللغة للثعالبي )ص(،  2/581(، ومقاييس اللغة )104صاإلبدال البن السّكيت )  )6(

)نو وات(العرب  )ص،  )45القرتاح  واملزهر   ،)2/222( العروس  وتاج  فقه (،  يف  وفصول  نوت(، 

 (. 511العربية )ص

 (، ولسان العرب وتاج العروس )نوت(. 5/367مقاييس اللغة ) )7(
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سواٌء كان هذا   معنًى غري مقصوٍد خيالف املعنى الذي ُوضعْت بإزائه لفظة )الناس(،

َنَوَت وَنَوَس    -اجلامع بني املاّدتني  ، وإن كان  ريهقرآن الكريم أو يف غيف ال   -أعني 

فارس:   ابن  يقول  القرار،  وعدم  و»احلركة  عىل النوُن  يدّل  َأْصٌل  والسنُي   الواُو 

وَتَذْبُذٍب  ك و(1)  «اضطراٍب  وَنَوَساًنا؛ حترَّ َنْوًسا  َينُوُس  اليشُء  َناَس  ُيقال:  َتَذْبَذَب  ، 

ًيا معنًى مغايٌر، وإنام ورد ُيقصد من ورائه    ليس  هنا  لقراءة ا، فإذْن البدل يف(2)  متدلِّ

ابن   قال  ولذا  العرب،  لبعض  عندي   نُ النو »   فارس: لغًة  ليس  والتاُء  والواُو 

هذا  (3) «َأْصاًل  لشذوذ  تبًعا  شاّذٌة  بأهنا  القراءة  هذه  عىل  ُحكرم  ذلك  عىل  وبناًء   ،

 أعلم. ُذكرر سالًفا، واهلل اإلبدال كام 

 السني والشني: •
ان يف املخرج، فاألوىل مما بني َطَرف اللسان وُفَوْيق الثنايا  متباعدت   والشنيسنيال

بينه وبني وسط احلنك األعىل، ومها متفقتان يف السفىل، والثا اللسان  نية من وسط 

خاَوة، واالْسترفال، واالنفتاح، واإلْصامت   ام د جاء اإلبدال بينهوق،  (4) اهلَْمس، والرَّ

 يف أربعة مواضع: 

اجلمهور [30]يوسف:  ﴾خب حب جب ﴿:  تعاىلقال    (:غ ف)ش   - قراءة   ،

والتابعني بإبدال الغني عينًا   الصحابة    ، وقرأ مجاعة من{َشَغَفَها}بالشني والغني  

طالب  {َشَعَفَها} أيب  بن  كعيل   ،    وابن ن  حُمَْيصر وابن  وَقَتادة  جبري  بن  وسعيد 

َميْ  بالسني بداًل (5) َفع وجماهد وغريهم السَّ ال  الشني مع  نم  ، وقرئ  عني مهملًة إبقاء 

 
 (. 5/369مقاييس اللغة ) )1(

 ج العروس )نوس(.وتا لسان العرب )2(

 (. 5/367اللغة )  قاييسم )3(

 (. 290،  289/ 6ع ) وما بعدها(، واهلم   16،  10،  8/ 1واالرتشاف ) ها(، بعد ماو 60، 1/47رّس الصناعة ) )4(

الفرّ   )5( )معاين  )2/42اء  البيان  وجامع   ،)12/200( السبع  القراءات  وإعراب  واملحتسب  1/22(،   ،)

وت 1/339) الـسيـفـ(،  )ـر  القـك ـع ألحـام ـج ـوال  (،18/261رازي  ) رآـام  املحيط  9/176ن  والبحر   ،)

 )شغف(. و   (، وتاج العروس )شعف(، 173/ 5(، وحاشية الشهاب ) 475/ 6ون ) املص والدر  ، (5/301)
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َغاف، الشنُي والغنُي والفاُء كلم »، قال ابن فارس:  (1) {َسَعَفَها} ٌة واحدٌة، وهي الشَّ

القلب الُف  غر ويقول:  «وهو  ه »،  وَرْأسر  
ر
اليشء أعايل  يدّل عىل  والفاُء  والعنُي  الشنُي 

َشعَ  ُيقال:  ولذلك  كأن...   ، احُلبُّ مَفُه  قلَبه  ى  َغشَّ فوقه  ذك(2)«هن  وقد  الزّجا،  ج ر 

القراءة فقال:   َمْذَهٍب، مشتقٌّ    َذَهَب   {َشَعَفَها}ومعنى  »معنى اآلية عىل هذه  هبا كّل 

فإذا قلَت: فالٌن مشعوٌف بكذا، فمعناه:  أْي: رؤوس اجلبال،  َشَعَفات اجلبال،  من 

املذ أقىص  احُلبُّ  به  َذَهَب  قد  بعضه (3) «اهبأنه  وجعل  غَ ،  الشَّ مرتبم  أقلَّ  من  ًة  ف 

عَ  فاألالشَّ جنوًنا  ف،  يصرّيه  واآلخر  وغالفه،  القلب  حجاب  موضعه  ُحبٌّ  ّول 

املوت وم إىل  أّدى  َعاف  الشَّ إىل  احلبُّ  وصل  ولو  القلب،  سويداء  وضعه 
وأّما  (4)   .

املعجمتني   غري  والعني  بالسني  فارس:    {َسَعَفَها}القراءة  ابن  والعنُي  سنيُ ال»فقال   

أصوالفا يدُء  متباينان،  الرجَل    ...أحدمها  ّل  الن  أسعفُت   ...  
ر
اليشء ُمَواتاةر  عىل 

، وقد استبعد  (5) «ها له، وُيقال: أسعفُته عىل أمره؛ إذا أعنَتهبحاجته؛ وذلك إذا قضيتَ 

فقال: حينئٍذ  عليه  حُتمل  أن  يمكن  ما  مقّرًبا  القراءة  هذه  ُبْعٌد، »  العكربي  وفيها 

عليه  وأقر حُتمل  ما  )َساَعفَ أُب  األصل  يكون  واهَ ن  أْي:  األلف؛  َفقَ ا(،  وُحذف  ها، 

س  يتفقان، ال  قد  وَفَعَل  َفاَعَل  واحدٍ ألّن  َفاَعَل من  كان  إذا  النّحاس:  (6) «ّيام  يقول   ، 

تركها » أْي:  )َشَعَفَها(،  الغني، وكذا  بفتح  )َشَغَفَها(  إال  العرب  ُيعرف يف كالم  وال 

 
(. وقد نسب حمّققه القراءَة إىل معاوية بن ثابت البُنَاين نقاًل عن خمطوط 1/697اذ )إعراب القراءات الشو )1(

قول ك، ي ذلإحالته يف املخطوط تبنّي أنه أخطأ يف   عىل، واحلّق أين لـاّم وقفُت اين()شواذ القراءات للكرم

بكرس» الكرماين:   وشعرفها(  )شغرفها  رجاء  أيب  وعن  وعن  مًعا،  والشني  والغني  )قد   العني  البُنَاين  ثابت 

َم يف قول املؤلف:  «شعرفها( بكرس العني لغة وهو حتريٌف،    ابت،أنه معاوية بن ث   «مًعا وعن ثابت»، فقد َوهر

 علم.هلل أوا

 (.195، 3/189مقاييس اللغة ) )2(

 (.3/105لقرآن وإعرابه )ين اامع  )3(

 (.6/477(، والدر املصون )9/771(، واجلامع ألحكام القرآن )18/612تفسري الرازي ) )4(

 (. 3/73مقاييس اللغة ) )5(

 (.1/697إعراب القراءات الشواذ ) )6(
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من   ذلك عندنا  يفوالصواب  »قوله:  دامها بجرير إحب ابن  ستصو، وا(1) «مشعوفةً 

، ومهام يكن من أمٍر (2) «ة من القّراء عليه بالغني؛ إلمجاع احلجّ   {َقْد َشَغَفَها}القراءة  

 فاملعاين متقاربٌة لكنها تتاميز بحسب درجة احلّب ولوعته، واهلل أعلم. 

تعاىل:    )ش ي أ(: - ، [156]األعراف:  ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿قال 

بقرا اجلامعة  وق{َأَشاءُ }  الشني يفءة  البِص  رأ،  وزياحلسن  بن ي  بن عيل وطاوس  د 

األسوارّي  وعمرو  وغريهم  كيسان  الشافعي  ،(3) {َأَساءَ }  وأورد  (4) واختارها   ،

قوله:   فاعله  ُيسّم  مل  ملا  البناء  بصيغة  املاد  النهر  الشافعي» صاحب  أّن      وُذكر 

أَ   ﴾ٿ ٿ ﴿صّحف   ن  خمتلفا  ، واملعنيان(5)«قراءةً   دْت ُوجثّم  َساء(،  بقوله: )َمْن 

من املشيئة ومفعوله حمذوٌف، أْي: ُأصيُب اجلامعة فعٌل مضارٌع  ىل قراءة   ريب، فع بال

به من أشاُء عذاَبه وُأريُد إصابَته به، وعىل القراءة األخرى فعٌل ماٍض من اإلساءة، 

يقول أبو عمرو   قراءة،صحة هذه الأْي: عذايب أعاقُب به امليسء، وقد أنكر بعُضهم  

هت  ال»لداين:  ا الصّح  َرُجُل  ٍس، وعمرُ احلسنر وال عن طاو  قراءة عنذه  فائٍد  بُن  و 

 
ٍ
يقول  «سوء له،  العبد خملوٌق  فرْعل  أّن  املعتزلة احتّجوا هبا عىل  أّن  ، والسبب يف هذا 

حّيان:   الوعي»أبو  إنفاذ  جهة  من  القراءة  هبذه  تعّلٌق  خْلق وللمعتزلة  جهة  ومن  د، 

ا سفيان بن عيينة مّرًة  ، وهلذا لـاّم قرأ هب« تعاىلفيه هلل  فرْعَل   ( ال أفعاَله، وأّن )َأَساءَ املرء  

عن   سفيان  فاعتذر  وأسمعه،  به  فصاح  املقرئ،  عبدالرمحن  إليه  قام  واستحسنها 

 
 (. 9/177ن )القرآواجلامع ألحكام (، 2/532إعراب القرآن ) )1(

 (. 12/201جامع البيان ) )2(

) حتس مل ا   )3( )ص 261/ 1ب  خالويه  ابن  وخمتِص   ،)51 ( والكشاف  القراءات 122/ 2(،  وشواذ  ،  ( 195)ص   (، 

(،  5/477(، والدر املصون )4/402(، والبحر املحيط )1/597(، والتبيان )15/21وتفسري الرازي )

 (. 9/76عاين )وح امل(، ور 2/64حتاف )واإل (،  4/224وحاشية الشهاب )

 . (15/21تفسري الرازي ) )4(

 (.401/ 4هر املاد هبامش البحر املحيط )الن )5(
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َأْفطرن ملا يقول أهل البرَدع»ذلك وقال:   استحسنها عىل    ، وأّما ابن جنّي فقد(1) « لـم 

من   إفصاًحا بالعدلاءة أشّد  القرهذه  »:  ملعنى، وقال ما نّصهمن جهة اة  امعاجلقراءة  

التي هي الفاشية  الشاّذة مذكوٌر عّلُة ﴾ٿ ٿ ﴿القراءة  العذاب يف القراءة  ؛ ألّن 

إصابة   عّلُة  ظاهرها  ُيتناول من  ال  الفاشية  والقراءة  اإلساءة،  وهو  له،  االستحقاق 

 يرجع إىلالعذاب ل
ٍ
تعاىل  اهلل  بأّن    نسان، وإن كنّا قد أحطنا علاًم اإل   ه، وأّن ذلك ليشء

وأنه ال يعّذب أحًدا منهم إال بام جناه واجرتمه عىل نفسه، إال أنا مل  يظلم عباده،    ال

أماكن غريها، وظاهُر قوله تعاىل:    ﴾ ٿ ٿ ﴿نعلم ذلك من هذه اآلية، بل من 

ي َمْن  أوهم  ربام  أنه  بالشني معجمًة  املخالفني  من  نظره  من    بيعذّ ضعف  يشاء  من 

ْئ،  أم مل يُ عباده، َأَساَء   ،  (2) «د ما هذه سبيله، وهو حسبنا وولّينااعتقا  اهلل مننعوذ بسر

 واهلل أعلم. 

 ڳ ڳ   ڳ ڳ گ گ گ  گ ﴿قال تعاىل:    )م ش ي(: -

قائل:  [7]الفرقان:  ﴾ڱ من  عّز  وقوله               ۇ  ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ﴿، 

هلا بداوبإ  ،{َيْمُشونَ }و  {َيْميشر }اآليتني  يف  ، قراءة العامة بالشني  [63رقان:]الف  ﴾ۇ

يف األوىل  سينًا  وقرأ    {ُيْميسر }  حجر،  ابن  ذكر  كام  عنه  ُنقل  فيام  احلّجاج  قرأها 

السلمي   عبدالرمحن  أبو  أيًضا  سينًا  باإلبدال  ونَ }األخرى  ابن  {ُيَمسَّ عند  كذا   ،

، فقراءة العامة  ، واملعنى متبايٌن يف(3) خالويه غريهم  ركة، وقراءة  احلمن امليش و  كل 

اإلمساء، األ  زمانٌ   من  وزمنةمن  األوىل خالف  هو  ،  القراءة  عىل  لكن  اإلصباح، 

اآليتني،   يف  حمتَمٌل  واملعنى  مشّدًدا،  للمفعول  بالبناء  الثانية  وعىل  للفاعل،  بالبناء 

 
،  ( 65/  2(، واإلحتاف ) 224/ 4) (، وحاشية الشهاب  5/477)(، والدر املصون  4/402املحيط )  البحر  )1(

 (.9/76وروح املعاين )

 (. 1/261املحتسب ) )2(

 (. 9/36اري )(، وفتح الب106صويه )خمتِص ابن خال )3(
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يدرك يكونون يف األسواق حتى  أهنم  أعلم:  املساء ويدخلون فاملراد واهلل  هم وقت 

والد زماًناخوفيه،  أو  كان  مكاًنا   
ٍ
مأح  ل يف يشء )َأْفَعَل عايند  ُيقال  القوم  (،  أشأم   :

والصباح،  املساء  ويف  والعراق،  الشأم  يف  دخلوا  إذا  وأصبحوا؛  وأمسوا  وأعرقوا، 

[17]الروم:  ﴾ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ومنه قوله تعاىل:  
، عىل أّن  (1)

أوجه   عندي  العامة  القراءة  ألنه  الثانية؛  اآلية  يف  يوصف    وبخاصة  أن  يصّح 

ع امليش، يعّضد كالمي أين مل أقْف عىل  م هذا مام يستقي، وإناللِّنيإمساؤهم باهلَْون و

هاتني القراءتني يف مصدٍر آخر غري ما أثبتُّ من قبل، وقد قيل عن قراءة احلّجاج:  

مثلها، السلمي  قراءة  تكون  أن  أستبعد  وال  مصّحفة،  سّيام  إهنا  أّن    وال  عرفنا  إذا 

 هلل أعلم. وا ، (2) املعجمة ادر نسبْتها إليه بالشنيصبعض امل

تعاىل:    ش ش(:  ـ)ه - اجلمهور [18]طه:  ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ﴿قال  قرأ   ،

عّباس    {َأُهشُّ } ابن  موىل  وعكرمة  النََّخعي  إبراهيم  وقرأ  املعجمة،   بالشني 

الشني بدل  بالسني  البِصي  فارس(3) واحلسن  ابن  قال  َأْصٌل  »:  ،  والشنُي  اهلاُء 

ْخ صحيٌح يد نٍي، والرِّ
ُ للَّ ا  وُ ّل عىل رخاوةر ولر من الباب َهَشْشُت الَوَرَق .. و؛ َهشٌّ .نيِّ

ا؛ خبطُته بَعَصا اهلاُء والسنُي ُأَصْيٌل يدّل عىل أصواٍت واختالٍط ... »، ويقول:  «َهش 

ال الَغنََم  َرَعى  إذا   ... َهْسَهاٌس  َراٍع  كلَّه  وقوهلم:  الشجر (4) « ليَل  ُب  رَضْ  : واهلَشُّ  ،  

فرتع ورقها  ليسقط  الغنماليابس  َج اه  أو  مذْ ،  غصٍن  أوراقها  أغن  ُب  وَنْثر  صاهنا 

عماًل   كلَّه  ليله  ينام  ال  الذي  واهلَْسَهاُس:  الغنم،  َزْجُر  فهو   : اهلَسُّ وأّما  بالعصا، 

 
 (.72(، ودروس التِصيف )ص40، وشذا العرف )ص(1/90ينظر يف املسألة: رشح الشافية ) )1(

 (. 44/ 19( َو ) 254/ 18(، وروح املعاين ) 497،  469/ 8املصون )   (، والدر 512،  490/ 6) بحر املحيط ال  )2(

 اف ـ كش(، وال3/399ون )ـيـكت والع ـن، وال(2/50سب )ـ محتـ(، وال90ه )صـ الويـن خ ـر ابـصـتـخـم  )3(

(2/533)( الوجيز  واملحرر  ال(،  11/07،  )وتفسري  )22/27رازي  والتبيان  واجلامع  2/888(،   ،)

 (. 175/ 16(، وروح املعاين ) 25/ 8(، والدر املصون ) 234/ 6(، والبحر املحيط ) 187/ 11) آن ألحكام القر

 (. 6/9مقاييس اللغة ) )4(
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ُجل ومَ  الرَّ ُس: حركة 
ُس واجتهاًدا، واهلَْسَهَسُة واهلََساهر هُنَْسهر برْتنَا  ُيقال:  بالليل،  ْشُيه 

أصبحنا خمت(1) حتى  معنامها  فإذْن  كام،  ظهر،لٌف  اشُّ فاهلَ     واهلَسُّ    ب،  ْ والرضَّ خلْبط 

عليه  انحنى  ُيقال:  اإلنحاء،  معنى  لتضمني  بـ)عىل(  وتعديته  ْجر،  والزَّ ْوق  السَّ

ْجر، وكالمه ب والزَّ ْ ا للرضَّ ً
ا يصّح يف اآلية، وبعضهم  بالعصا؛ إذا رفعها عليه ُمومهر

ُه؛واحٍد، ُيقال: َهسَّ اليشَء وهَ   ىعّدمها لغتني بمعنً ، وحينئٍذ ال (2) هَكرَس  وذا َفتَّهُ إ  شَّ

 َفْرق بني القراءتني من حيث املعنى عند من يقول هبذا، واهلل أعلم. 

 السني والالم: •
الثنايا  السني والالم متباعدتان يف املخرج، فاألوىل مما بني َطَرف اللسا ن وُفَوْيق 

أدناهاة  فّ السفىل، والثانية من حا َطرَ   اللسان من  ها يلي    مابنيو  بينها  فه ماإىل منتهى 

يف   متفقتان  ومها  والثنّية،  باعيَّة  والرَّ والناب  الضاحك  ُفَوْيق  مما  األعىل  احلنك  من 

ْخَوًة ُمْصَمَتةً  ، وأّما الالم االْسترفال، واالنفتاح، وختتلفان يف كون السني مهموسًة رر

 احٍد:وضٍع و، وقد وقع اإلبدال بينهام يف م(3)  فمجهورٌة متوّسطٌة ُمْذَلَقةٌ 

، قراءة [5]املاعون:  ﴾  چ چ چ چ ڃ ﴿قال تعاىل:    (:و  ـه)س    -

وقرأ    {َساُهونَ }جلامعة  ا مسعود  عبداهلل  بالسني،  منها   بن  مبدلة   بالٍم 

فارس:  (4) {اَلُهونَ } ابن  قال  واهلا»،  معالسنُي  والواُو  الَغْفلة  ُء  عىل  يدّل  البابر  ظُم 

الَغْفلة،  لسُّ وا ْهُو:  فالسَّ الصالُت  َهوْ َس   ال:ُيقكون،  َأْس يف  الباب ة  ومن  َسْهًوا،  ُهو 

ه غرير من  كانْت  إْن  ٍة  َزلَّ عن  َيْسُهو  اإلنساَن  كَأّن  الـُمَخاَلَقة،  ُحْسُن  ،  « الـُمَساَهاُة: 

 
 )هسس(، و)هشش(. لعروسلسان العرب وتاج ا )1(

(، وروح املعاين 11/187القرآن )ع ألحكام  جلام(، وا3/399(، والنكت والعيون )2/50)املحتسب    )2(

(16/175.) 

 (. 290،  289/ 6وما بعدها(، واهلمع )   16،  10،  9/ 1) رتشاف وما بعدها(، واال  60، 1/47ناعة )رّس الص )3(

)4(  ( الفّراء  خالو3/295معاين  ابن  وخمتِص  )ص(،  )181يه  والكشاف  واملح4/289(،  ال(،  وجيز رر 

 (. 5/500(، وفتح القدير )8/730(، وفتح الباري )20/952رآن )الق (، واجلامع ألحكام16/371)
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مها يدّل عىل ُشْغٍل عن  ملعتلُّ أصالن صحيحان؛ أحدالالُم واهلاُء واحلرُف ا» ويقول:  

 يش
ٍ
 ... فاألّول    ء

ٍ
ْهُو،  بيشء  َشَغَلَك  يشوهو كّل اللَّ

ٍ
 فء

ٍ
قد َأْلـهاَك، وَلـَهْوُت   عن يشء

واحدٌ  والقياُس  لغريه،  تركَته  إذا  ؛ 
ر
اليشء عن  يُت  وَلـهر اللَّْهو،  هذا (1) «من  وعىل   ،

يقوّ  واحٍد،  بمعنًى  القراءتني  عّباس  فكلتا  ابُن  تفسري  ذلك  عىل    ي  التي  اآليَة 

اجلام مسعود  ة  عقراءة  ابن  به  قرأها  بام 
و(2)  اجلامنّ أ  أظنّ ،  قراءة  يف    أقوى  عة 

َتْرك املع فهو  اللَّْهو  وأّما  ذرْكٍر،  أو غري  له  ذرْكٍر  اليشء عن  َتْرك  ْهو  السَّ قيل:  فقد  نى؛ 

عمدٍ  دون  وَغَلًطا  عنه  تشاغاًل  ما  (3)اليشء  وهو  احل،  عليها  يناسب  كان  التي  ال 

ذا تأكيٌد يًَّة، ويف هقر تَ َلن  الرّس عمًدا، وتأديتها يف العَ يف  ة  املنافقون من َتْركهم الصال

َظم الصالة وأمهّيتها؛ إْذ هي عامد الدين، فال ُيعذر العبد برتكها عامًدا كان أو عىل عر 

 ناسًيا، واهلل أعلم. 

 السني والياء: •
متباعدتا والياء  فاألوىل  السني  املخرج،  ان يف  وُفَوْيق  اللسان  َطَرف   ايالثنمما بني 

باللسالسفىل، والثانية من وسط   متفقتان يف نك األعىل، ومها  وبني وسط احله  ينان 

مهموسًة،   السني  كون  يف  وختتلفان  واإلْصامت،  واالنفتاح،  واالْسترفال،  خاَوة،  الرَّ

 نهام يف موضٍع واحٍد:، وقد ورد اإلبدال بي(4) وأّما الياء فمجهورٌة 

، قرأ اجلمهور [6:ساءالن]  ﴾وئ ەئ ەئ ائ﴿قال تعاىل:    )ح س س(: -

يف:   ابن  {متُ آَنْس }بالسني  وقرأ  فحذف  {َأَحْسُتمْ }  مسعود  ،  َأْحَسْسُتم،  يريد:   ،

لغة  أهنا  وُذكرر  املثلني،  اجتامع  كراهة  المها؛  وإّما  الكلمة  عني  إّما  السينني،  إحدى 

 
 (. 5/213( َو )3/107مقاييس اللغة ) )1(

 (. 8/730(، وفتح الباري )3/295معاين الفّراء ) )2(

 (.116، 99الفروق اللغوية )ص )3(

 (. 290،  892/ 6) وما بعدها(، واهلمع    16،  10،  8/ 1ف ) واالرتشا وما بعدها(،  60، 1/47عة )رّس الصنا )4(
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ه  عن  روينْي كّل فعٍل مضاَعٍف اتصل به تاُء الضمري أو نوُنه، وُسَليم، مطَّردٌة يف عَ 

، ومعنامها واحٌد، قال ابن فارس:  (1) ثانيةبدل السني ال ء  يا، ب{َأْحَسْيُتمْ }أيًضا أنه قرأ  

ْسُت ... وهذا  » ْثَل َحسر مر يُت باليشء  ْسُت، وَحسر حَتَسَّ ثَْل 
مر ْيُت  اْحَتَسْيُت اخلرَب وحَتَسَّ

يكو أن  مثل:  ممكٌن  ياًء،  التضعيف  عند  يقلبونه  الذي  الباب  من  أيًضا    ْيُت َقصَّ َن 

البازي نى: علمُته وعرفُته وَأْحَسْسُته، بمع  ُت اليشءَ َسْس ، وَح (2) «أظفاري، وَتَقَّضَّ 

ابن  قال  ياًء،  السني  بإبدال  به،  وَأْحَسيُت  به  يُت  وَحسر به  ْسُت  وَحسر به،  وشعرُت 

حُموَّ »سيدة:   من  كّله  التضعيفوهذا  اختربوا  (3) «ل  أْي:  فيهام،  واحٌد  املعنى  فإذْن   ،

واستقامًة يف  حسستم هدايًة  أِصتم ورتم وأبوهلم وأحواهلم، فإن شع عقمى يفاليتا

 ، واهلل أعلم. (4) تِّصفاهتم وأخالقهم؛ فأعطوهم أمواهلم دون تأخري عن سّن البلوغ

 الّصاد والّضاد:  •
وُفَوْيق الثنايا   رج، فاألوىل مما بني َطَرف اللسانالّصاد والّضاد متباعدتان يف املخ

عليا، ومها  ن األرضاس الم   يليها  لسان وماْي التَ بني إحدى حافَ مما  نية  السفىل، والثا

خاَوة، واالستعالء، واإلْطَباق، واإلْصامت، وختتلفان يف كون الّصاد م تفقتان يف الرَّ

 ام يف ثامنية مواضع: إلبدال بينه، وقد جاء ا(5)مهموسًة، وأّما الّضاد فمجهورٌة 

ض(:  - ر  تعاىل:    )ح    ﴾ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ﴿ قال 

قراءة اجلم [65]األنفال: ْض }هور يف  ،  وق  {َحرِّ بابالّضاد،  لّصاد، وحكى  رأ األعمش 

 
)1(  ( البيان  )4/251جامع  واملحكم  والكشاف  2/346(،   ،)(1/502( الوجيز  واملحرر   ،)4/22) ،  

 (. 4/205(، وروح املعاين )3/584(، والدر املصون )3/172) والبحر املحيط

 (. 2/59مقاييس اللغة ) )2(

 عروس )حسس(.اج ال(، ولسان العرب وت2/346حكم )امل )3(

 (.4/205(، وروح املعاين )5/36رآن )الق اجلامع ألحكام )4(

 (. 290،  289/ 6وما بعدها(، واهلمع )   16،  10،  9/ 1واالرتشاف ) وما بعدها(،  60، 1/47رّس الصناعة ) )5(
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العاّمة لقراءة  مقارٌب  ومعناه  ْرص،  احلر من  وهو  األخفش،  ابن  (1) القراءة  قال   ،

اُط يف الرغبة،  ... واآلخر اجلََشُع ... واإلفر  احلاُء والراُء والّصاُد أصالن:»  فارس:

إذا   َحَرَص  فهو   حيرر َجَشعَ فُيقال:  ْرًصا،  قال  ص حر  گ گ﴿  عاىل:اهلل تحريٌص، 

ويقول«﴾ گڳ أصالن:»  :،  والّضاُد  والراُء  الذهاب  احلاُء  دليل  واآلخر   ...

تعاىل:   اهلل  قال   ... ذلك  ْعف وشبه  والضَّ واهلالك  ،  ﴾  ۆئ ۇئ ۇئ ﴿والتََّلف 

قال الباب،  من  هذا  أّن  ناٌس  زعم  كذا،  عىل  فالًنا  ْضُت  َحرَّ إ  وُيقال:  سحاق  أبو 

 ڍ  ڇ ﴿:  وقوله تعاىل   َسَد. َأفْ فقد  ذا خالف  ّجاج: وذلك أنه إ لبِصي الزا

يقاترل  ﴾ڌ ڍ للذي ال  قوهلم  الباب  ومن   ... ُأْهلركوا  فقد  إذا خالفوه  ، ألهنم 

َحرَ  معه:  سالَح  وال  عنده  َغناَء  وحتتمله(2) «ٌض وال  متقاربان  واملعنيان  اآلية، ام،   

واملبالغ التحضيض  افالتحريض:  يف  عة  األحلّث  وتىل  تزيينه  بكثرةر  سهيله،  مر 

ش و يف لطا  ّدة احلرص:  الرغبة  يقتيض  فكالمها  حتصيله،  يف  واملبالغة  اليشء  يف  مع 

 . ، واهلل أعلم(3)حتّقق أمٍر ما حتى لو أّدى إىل خسارٍة أو هلكٍة دونه

تعاىل:    )ح ص ب(: -  ہ ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ﴿قال 

 لة، وقرأ معاذ القارئ ملهم لّصاد ابا  {ُب َحَص }[، قرأ اجلمهور  98]األنبياء:  ﴾ہ

    عّباس  وابن   َمْيَفع وأبو َحْيوة وغريهم بالّضاد  ن البِصواحلس ي وابن السَّ

منها بداًل  فارس:  (4) املعجمة  ابن  قال  َأْصٌل »،  والباُء  والّصاُد  وهو  احلاُء  واحٌد،   

 
 (. 636/ 5(، والدر املصون ) 517/ 4ط ) (، والبحر املحي 167/ 2(، والكشاف ) 55خمتِص ابن خالويه )ص  )1(

 (. 41، 2/40قاييس اللغة )م )2(

 (، ولسان العرب وتاج العروس )حرص(، و)حرض(.2/423)الزّجاج  عاينم )3(

)4(  ( الفّراء  وجامع  2/212معاين   ،)( )17/94البيان  الزّجاج  ومعاين  خالويه 3/406(،  ابن  وخمتِص   ،)

وجيز رر ال(، واملح2/584(، والكشاف )6/309ن )(، والكشف والبيا2/66(، واملحتسب )95)ص

(11/167( املسري  وزاد  وتفسري5/390(،   ،)  ( )22/224الرازي  والتبيان  وإعراب 2/928(،   ،)

)  القراءات ألحكا2/118الشواذ  واجلامع   ،)( القرآن  )11/343م  والبستان  والبحر 1/210(،   ،)

 (.17/69)(، وروح املعاين 113/ 5(، والدر املصون )6/340املحيط )
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األ  أجزاء  احلَْصباُء، وذلك جنٌس جنٌس من  منه، وهو  ُيْشتّق  ثم  ،  من احلىص  رض، 

يٌح حْصباء،  ل: َحَصْبُت الرجَل باحلَ وُيقا الباب  إ  اصٌب؛ورر َأَتْت بالغبار ... ومن  ذا 

ْحَصاُب:   ،  (1) « ، وُيقال: أْرٌض حَمَْصَبٌة؛ ذاُت َحْصَباءَ أْن ُيثري اإلنساُن احلىص يف عدّوه اإلر

واحلََص  به،  وفرشها  فيه  وبسطها  احلصباَء  فيه  ألقى  أْي:  املكاَن  لغوَحَصَب  يف  ة  ُب 

ّيةطُب باحلَ اليمن احلطب، وقيل: هو احل أهل نجّية، ويف معنى لغة  ل: هو، وقيَبشر بالزِّ

يف   أو  تنّوٍر  يف  ُيلقى  الذي  احلطُب  هو  أيًضا:  وقيل  النار،  يف  به  َرَمْيَت  ما  هو  َنْجٍد 

ُجور فال ُيسّمى َحَصًبا إال جماًزاوَ  قوٍد، فأّما ما دام غري مستعَمٍل للسُّ
ىل هذا  وع،  (2)

صباء التي  م تشبيًها هلم باحلر جهنّون يف ناون وُيرمنى يف اآلية: أهنم ُيقذفكون املعي

فارس:   ابن  فيقول  ضاًدا  باإلبدال  وأّما  اليشء.  هبا  والباُء  »ُيرمى  والّضاُد  احلاُء 

النّاُر .أصالن:   به  ُتْسَعُر  ثناؤه:  األّول: ما  َجّل  َجَهنَّمَ }.. قوُله  قا{َحَضُب  هو    لوا: ، 

اَم  وُد، بالَوقُ  رُ فتح الواو، وُيقال لـر ، واحلََضُب أيًضا احلََطُب (3) «مـرْحَضٌب  به   النّارُ ُتَسعَّ

َد، وكلُّ  يف لغة أهل اليمن، ُيقال: َحَضْبُت النّاَر؛ إذا َخَبْت فألقيَت عليها احلط ب لرَتتَّقر

والـ َحَضٌب،  فهو  به  وُأوقرَدْت  النّاُر  به  ُهيَِّجْت  الـما  ْحَضُب  أمر ْسَعُر  أو مر العود  و 

أو نحوه مما حُت  النار  احلديدة  به  ْحَضُأ عند اإليقاد،  ّرك  ْحَضُب والـمر الـمر الفّراء:  قال 

واحدٍ  بمعنًى  ْسَعُر  والـمر ْحَضُج  القراءة  (4) والـمر هذه  عام ، وعىل  خمتلًفا  املعنى  يكون 

ْسَعًرا حُتّرك  ًة الّتقاد اسبق؛ فهنا عىل َجْعل العابد واملعبود من دون اهلل مادّ  لنار أو مر

 
 (. 2/70مقاييس اللغة ) )1(

(،  2/67(، واملحتسب )207(، ونزهة القلوب )ص17/95ان )البي(، وجامع  2/212معاين الفّراء )  )2(

(، والدر املصون 6/340(، والبحر املحيط )11/167(، واملحرر الوجيز )6/309بيان )والكشف وال

 (.17/96اين ) املع  (، وتاج العروس )حصب(، وروح2/132(، واإلتقان )8/206)

 (. 2/75ة )مقاييس اللغ  )3(

الطيّب    )4( أليب  )اللغ اإلبدال  )250/ 2وي  اللغة  وهتذيب   ،)4/219( الوجيز  واملحرر   ،)11/167  ،)

 (، وتاج العروس )حضب(.7/340والبحر املحيط ) (،11/343اجلامع ألحكام القرآن )و
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 ب والتنكيل.  به؛ ألجل َشُبوهبا إذا َخَبْت زيادًة يف العذا

فيهام:   بالتسكني  القراءة  جاءْت  وقد  و {َحْصُب }هذا  هتا {َحْضُب }،  وُوجِّ  ،

ىل إيقاع املصدر موقع اسم املفعول، كـ)اخلَْلق( يف معنى املخلوق،  بمعنى الطَّْرح، ع

ْيد(   يد، أو يكون هذا عىل املبالغة، أو عىل حذف مضاٍف  يف معنى الـمَ و)الصَّ ،  (1) صر

 ٍم يف اآلية بعُد يف )اإلبدال بني الّصاد والطاء(.وسيأيت مزيد كال

،  [56]األنعام:  ﴾ڳڳڳڳ گ گ گ گ﴿قال تعاىل:    )ض ل ل(: -

، قراءة اجلمهور بالّضاد [10]السجدة:  ﴾ وئ وئ ەئ ەئ ائ ﴿وقوله سبحانه:  

يف   منهام {َضَلْلُت }وَ   {َضَلْلنَا}املعجمة  األخرية  يف  املعجمة  من  صاًدا  وباإلبدال   ،

ع قراءة  عّباس  جاءْت  وابن  القارئ  ومعاذ  طالب  أيب  بن  جبري    يل  بن  وسعيد 

و ليىل  أيب  ابن  وقرأ  وغريهم،  واألعمش  البِصي وَقَتادة  واحلسن  وّثاب  بن  حييى 

املوضعني يف  فارس:  (2) باإلبدال  ابن  قال  َأْص ادُ الّض »،  والاّلُم  عىل   يدّل  ٌل صحيٌح 

َح  غري  يف  وذهاُبه   
ر
اليشء ضياُع  وهو  واحٍد،  ،  معنًى  وَيَضلُّ لُّ  َيضر َضلَّ  ُيقال:  ه،  قِّ

بم  والّضاللُة  الُل  والضَّ  ، َضالٌّ الَقْصد  عن  جائٍر  وكلُّ  يٌل  لغتان،  لِّ ضر ورجٌل  عنًى، 

إذا ُدفرَن، وذاك  الـَميُِّت؛  لَّ وُمَضلٌِّل؛ إذا كان صاحَب َضالٍل وباطٍل ... قوهلم: َأَض 

امل الّلبُن يف  اْسُتْهلرَك كأنه يشٌء قد َضاَع، ويقولون: َضلَّ  ثّم يقولون:  ، ويقول:  «اء، 

 
 / 11(، واملحرر الوجيز )2/584اف )(، والكش 2/67(، واملحتسب )288تفسري غريب القرآن )ص  )1(

املحيط )2/118الشواذ )  اءات(، وإعراب القر2/928التبيان )(، و716 (، والدر  7/340(، والبحر 

 (.17/96وروح املعاين ) (،8/207املصون )

)معا  )2( الفّراء  )2/331ين  البيان  وجامع   ،)21/96( الزّجاج  ومعاين  القرآن  4/205(،  وإعراب   ،)

وخمتِص3/293) ابن  (،  )ص  واملحتسب  119  ،43خالويه  والكشاف  350،  2/317)(،   ،)

وا3/242) )ملحر(،  الوجيز  )13/33ر  املسري  وزاد   ،)6/336( والتبيان  واجل2/1048(،  امع  (، 

( القرآن  وا14/92ألحكام   ،)( )2/80لبستان  املحيط  والبحر   ،)4/142( َو  والدر 7/200(   ،)

( )4/656املصون  َو  الشهاب9/84(  وحاشية   ،)  (7/015( واإلحتاف  ا2/367(،  وروح   ملعاين (، 

(21/125.) 
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ُة،  الّصاُد والاّلُم َأْصالن:» لَّ وهي األَْرُض، ُتسّمى الثََّرى لرنََداها، ... فأّما األّول فالصَّ

لَّ  يَّ َة العىل أّن من العرب من ُيسّمي الصَّ
... ومن الباب: َصلَّ الّلْحُم؛ إذا   رّتاَب النّدر

وَ  شر وهو  رائحُته  لَّة تغرّيْت  الصَّ يف  َن 
ُدفر كأنه   ، لَّةر الصَّ من  هو  وإنام  َطبريٌخ،  أو  اٌء 

وحتتملهام آية السجدة، فقراءة اجلمهور بمعنى: َبَطْلنا  ، واملعنيان خمتلفان،  (1) « فتغرّي 

 ْ
ْبنا ورصر ينا وغر ٌم وال دٌم وال َعْظٌم، ومل يتبنّي يشٌء من  حل، فلم يوجد لنا  نا تراًباوَخفر

كام   نا،  الكريمة:  َخْلقر اآلية  والقراءة  [98،  49]اإلرساء:   ﴾ چ  ڃ   ڃ ڃ ﴿يف   ،

وتغرّيْت   َأْنَتنّا  معنى:  عىل  األرض باملهملة  وهي  لَّة  الصَّ بني  لصريورتنا  ُصَوُرنا؛ 

اليابسة   ْلبة  الصُّ
آي(2)  املع  ة األنعام، وأّما  آية السجدة ن فإّن هذين  يني وإن صلحا مع 

اَم هلام بسياقها ُعْلقة ومن ل، فال معنى لـر اسبة؛ فإهنام ال يصلحان مع سياقها إال بتمحُّ

وهلذا استبعد السمنُي قراءهتا بالّصاد  هلا حينئٍذ إال الضالل الذي هو نقيض اهلداية،  

فقال:   يف»املهملة  مناسبة  بعض  له  السجدة  وهذا  فمع آية  هنا  وأّما  أو  ن،  بعيٌد  اه 

فيها  (3) «ممتنعٌ  بالّضاد  فالقراءة  وعليه  فال  و  أقرب،  بالضاللة،  اهلداية  ملقابلة  أوىل؛ 

ألخرى حتتملهام، يقّوي ذلك  َوْجه هنا عىل محلها عىل معنى النََّتن، يف حني أّن اآلية ا

 علم. أ  األرض، واهلل  فن والتغييب يف والنتانة سببهام الدّ ذرْكر لفظة )األرض(؛ فالّصاللة 

، [52]األعراف:  ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعاىل:  قال   )ف ص ل(:  -

يف   املهملة  بالّصاد  اجلامعة  ْلنَاهُ }قراءة  القارئ  {َفصَّ معاذ  وقرأ   ،   ن حُمَْيصر وابن 

َمْيَفع بإبدال الّصاد ضاًدا معجمةً وعاصم اجلَْحدر ي وابن السَّ
، قال ابن فارس:  (4) 

 
 (.356، 3/276) مقاييس اللغة )1(

 اج العروس )صلل(، و)ضلل(. (، وت308(، ونزهة القلوب )ص4/205معاين الزّجاج ) )2(

 (. 4/657لدر املصون )ا )3(

(،  3/210سري )(، وزاد امل72/ 7(، واملحرر الوجيز )2/82(، والكشاف )49خمتِص ابن خالويه )ص  )4(

( املحيط  وا4/306والبحر   ،)( املصون  ا5/336لدر  وحاشية  )لشها(،  واإلحتاف   (،4/173ب 

 (.8/127اين )(، وروح املع 2/148(، وحاشية اجلََمل )2/51)
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 وإبانتره عنهتدّل  كلمٌة صحيحٌة  والّصاُد والاّلمُ   الفاءُ »
ر
 من اليشء

ر
،  « عىل متييز اليشء

يف  »يقول:  و زيادٍة  عىل  يدّل  صحيٌح  َأْصٌل  والاّلُم  والّضاُد   الفاُء 
ٍ
ُيقال: (1) «يشء  ،

له عىل   صلًة متّيزه  ـَت له خـّزاه بمزّيٍة، وأثبـل، ومـي ـضـفـالتـه بـريه، أْي: َحَكَم لـغَفضَّ

غي ـع امل(2) رهـن  فليس  اعنى واح، وعىل هذا  باملهملة ًدا يف  فقراءة اجلامعة  لقراءتني، 

التفص  به اهلدى  من  فيه من احلالل واحلرام، ومّيزنا  بّينّا ما  يل والتوضيح، واملعنى: 

ّق من الباطل، وعّرفنا فيه بالوعد والوعيد وأحاديث من الضاللة، ووّضحنا فيه احل

املعنى: ترشيف، وفضيل والة غريهم باملعجمة فمن التاألمم ونحو ذلك، وأّما قراء

ة، فكان له اهليمنة عليها، وإليه الرأي واملرجع فّضلناه عىل غريه من الكتب السامويّ 

    ڇ ڇ ﴿ وله تعاىل: يف األحكام والترشيعات، والشواهد عىل ذلك كثرية، منها ق

وقوله:   ، [ 48]املائدة:   ﴾ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ

وقوله:[23]الزمر:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿  ک ڑ ڑ﴿  ، 

تبنّي [4]الزخرف:  ﴾گ   ک  ک ک التي  اآليات  من  وغريها   رشفه  ، 

اهلل   كالم  ومجيعها  الكتب،  من  سواه  ما  عىل  الكريم  وفضله  القرآن  لكّن   ،

 واهلل أعلم. أفضلها بال شّك، 

، قرأ  [96]طه:﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ﴿ قال تعاىل:    )ق ب ض(: -

 بن كعب وابن مسعود وابن ، وقرأ ُأيبّ {َضةً َفَقَبْضُت َقبْ }املعجمة يف    اجلامعة بالّضاد 

بري   املهملةوا  الزُّ بالّصاد  وغريهم  وَقَتادة  البِصي  فارس: (3)حلسن  ابن  قال   ، 

 
 (.508، 4/505)مقاييس اللغة  )1(

 لسان العرب وتاج العروس )فضل(. )2(

)3(  ( الفّراء  )2/190معاين  البيان  وجامع  وم16/620(،   ،)( الزّجاج  وإعراب3/374عاين  آن  القر  (، 

خالويه3/56) ابن  وخمتِص  وإعراب29)ص  (،   ،)  ( السبع  )2/53القراءات  واملحتسب   ،)2/55  ،)

( )2/551والكشاف  الوجيز  واملحرر   ،)11/101)( والتبيان  القرآن 2/902،  ألحكام  واجلامع   ،)

 (. 16/253وح املعاين )(، ور 6/322(، وحاشية الشهاب )6/273(، والبحر املحيط )11/240)
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ٍة ورسعٍة ... ومن ذلك الَقْبُص، القاُف والباُء والّصاُد أصالن يدّل » فَّ   أحُدمها عىل خر

بأطرافر   
ر
اليشء تناوُل  عنوهو  إال  ذلك  يكون  وال  األصابع،  ٍة      فَّ  خر

ويقول:«ةٍ وَعَجلَ  وال»  ،  والباُء    القاُف 
ٍ
يشء عىل  يدّل  صحيٌح  واحٌد  َأْصٌل   ّضاُد 

ْيُت عليه بجميع الكّف، فإذْن  ، ُيقال: َقَبْضُت اليشَء َقْبًضا؛ أخذُته وانحن(1)«مأخوذٍ 

ُيقال: َقَبَض  »ل أبو الطيّب اللغوي:  القراءتان بمعنًى واحد هو األَْخذ والتناول، يقو

ال أنه باملعجمة يكون األَْخذ والتناول أكرب؛ ألنه ، إ(2) « َقْبَصًة، بمعنًى  ْبَضًة، وَقَبَص قَ 

كّلها،   األصابع  مع  الكّف   ، ( 3) ألنه بأطراف األصابع فقط   وأّما باملهملة فأصغر؛ بملء 

لتقارب   األلفاظ  تقارب  من  ذلك  جنّي  ابن  عّد  املعجمة وقد  الّضاد  فإّن  املعاين؛ 

وتفّشي خمرجهلثقلها  واستطالة  عىل  اها  يدّل  فيام  َلْت  لصفائها  ُجعر والّصاد  األكثر،   

كثري نظائر  وهلذا  القليل،  عىل  يدّل  فيام  َلْت  ُجعر خمرجها  وانحصار  حمّلها  ة،  وضيق 

قَ  و)الَقْصم(  مه،  بمقدَّ و)الَقْضم(  الفم،  بجميع  األكل  وهو  )اخلَْضم(  ْطٌع منها: 

 . م، واهلل أعل (4)صالبانفصاٍل، و)الَفْصم( ما كان منه باتّ 

، قرأ [57]األنعام:  ﴾ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ﴿  قال تعاىل:  )ق ص ص(: -

د املهملة،  بالّصا  {َيُقصُّ }وابن كثري وعاصم ونافع وجماهد وغريهم    ابن عّباس  

طالب   أيب  بن  عيل  ومح  وقرأ  عمرو  وأبو  عامر  وابن  املسيَّب  بن  زة  وسعيد 

وغريهم   منها{َيْقضر }والكسائي  باإلبدال  مكس  ،  خمّففًة  وسكون  وضاًدا   رًة 

، من »قال ابن فارس:    ،(5) القاف
ر
القاُف والّصاُد َأْصٌل صحيٌح يدّل عىل َتَتبُّع اليشء

 
 (. 50، 5/48اللغة )اييس  مق )1(

 (. 2/246ل )اإلبدا )2(

 وس )قبص(، و)قبض(. (، ولسان العرب وتاج العر124اإلبدال البن السّكيت )ص )3(

 (. 16/253(، وروح املعاين )6/223(، وحاشية الشهاب )8/95(، والدر املصون )2/55)املحتسب  )4(

الفّراء )  )5( ريس  (، واحلّجة للفا1/159السبع )   راءات(، وإعراب الق259، والسبعة )ص(1/338معاين 

و 3/318) )ص(،  القراءات  )254حّجة  والكشف  الوجي1/434(،  واملحرر   ،)( واجلامع 6/63ز   ،)

 (. 72/ 4(، وحاشية الشهاب ) 657/ 4(، والدر املصون ) 142/ 4والبحر املحيط ) (، 6/439ن )ألحكام القرآ
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ُة والَقَصص، كّل ذلك ذلك قوهلم: اقتصْصُت األ صَّ
ثر؛ إذا َتَتبَّْعَته ... ومن الباب القر

ويقول:  «فُيْذَكرُيَتَتبَُّع   ا» ،  واحلرُف  والّضاُد  صحيٌح القاُف  َأْصٌل  عىل    ملعتلُّ  يدّل 

، وعىل هذا فمعنى القراءتني خمتلٌف، فمن قرأ  (1) «مر َأْمٍر وإتقانره وإنفاذره جلهترهإحكا

فهو من القصص، واملعنى: إّن مجيع ما أنبأ به اهلل تعاىل وأمر به فهو   بالّصاد املهملة

أقاصي تعاىل:  من  قوله  منها  ُأخر  آياٍت  يف  جاء  كام  احلّق،   ڱ ڱ ڳ ﴿ص 

، [ 3]يوسف:  ﴾ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿ وله:  ، وق [ 101اف: ر ]األع   ﴾ ں ڱ ڱ  

وغريها، وأّما من قرأ بالّضاد    [99]طه:  ﴾پ پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ       ٱ ﴿وقوله:  

وبينكم، عىل  امل بيني  احلقَّ ويفصل  القضاَء  يقيض  واملعنى:  القضاء،  فهو من  عجمة 

و تق املصدر،  َحْذف  أو عىل تضم   ﴾ڭ ﴿دير  منصوبٌة،  له  معنى:  صفٌة  الفعل  ني 

َيْصنَفر ُينْ أو  أمران:  ذ  القراءة  هذه  ويقّوي  اخلافض،  نزع  عىل  منصوٌب  أنه  أو  ع، 

أّن متامها   الَفْصل  ، فهذا يد﴾ۆ    ۇ ۇ ﴿األّول:  القضاء؛ ألّن  ّل عىل معنى 

َيْقيضر  }:  لثاين: قراءة ابن مسعود  واحلُْكم ال يكونان إال فيه ال يف القصص، وا

بإثب{براحلَقِّ  اجلرّ ،  الياء وحرف  األصل  ،ات  فعٌل   وكان  ألنه  ياٌء،  بالّضاد  يّتصل  أن 

 ُحذفْت يف اخلّط مضارٌع مرفوٌع، إال أّن القّراء ال ينطقون هبا ملخالفة املصحف، وإنام

عليها الكرسة  ولداللة  الاّلم،  نظائر  لسكوهنا وسكون  وهلذا  تعاىل:  ،  اهلل  قول  نحو 

وقوله:  [24]الشورى:  ﴾ ڍ ڇ ڇ﴿ و[5]القمر:  ﴾ وئ وئ ەئ ﴿،  وله: ق، 

[ 18]العلق:  ﴾وئ وئ﴿
خالويه:(2)  ابن  يقول  ياءاٌت »  ،  الّسواد  من  ُحذف  قد 

 
 (. 99، 5/11) مقاييس اللغة )1(

)2(  ( الفّراء  )  (،1/337معاين  الزّجاج  وإع2/256ومعاين  اراب  (،  )القراءات  وحّجة  1/159لسبع   ،)

)ص )254القراءات  والكشف   ،)1 /434)( والتبيان  امل1/501،  والبحر   ،)( والدر  4/143حيط   ،)

 (.169/ 7(، وروح املعاين )4/657املصون )

اآلياثمّ   أنّ   عىل يف  العرش  من  قراءات  نفسه ة  بإت  عليها  يقفون  أصحاهبا  كان  املحذوف،  ثبات  ا  احلرف 

 (. 511/ 10( َو ) 521/ 9( َو ) 325/ 8. ُينظر: معجم القراءات ) فقط يف الوقف ت تقديرية  صار   فمراعاة الرسم 
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ال الرفع؛  عالمات  هّن  َسَقْطَن وواواٌت  لفًظا  َذَهْبَن  لـاّم  ألهنّن  الساكنني؛  لتقاء 

اخت(1)«خط ا وقد  فقال:  ،  واستصوهبا،  بالّضاد  القراءة  الطربي  القراءة »ار    وهذه 

اَم ذكرنا ألهلها من العّلة  لصواب؛با  عندنا أوىل القراءتني   بقوله: ، وخالفه مّكي  (2)«لـر

أحبُّ   والقراءة »  ...بالّصاد غري معجمٍة  إيّل  الياء   َمْت  َلَلزر )القضاء(  من  كان  لو  ألنه 

قراءة    فيه، يف  أتْت  مسعودكام  مع (3) «ابن  والتفصيل  الَفْصل  جاء  قد  وأيًضا   ،

كتاب   فاهلل  القصص يف  القول، وهو  صالقص،  قال   بمعنى  بالَفْصل،  يوصف 

 ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ       ەئ ائ ﴿ ، وقال: [13]الطارق: ﴾ڑ  ڑ   ژ ﴿تعاىل: 

  ﴾ ی ی ی    ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ             ۈئ ۆئ

 . ، واهلل أعلم(4)أنه تفصيٌل فهذا أيًضا يناسبه فقد ُذكر يف القصص ،[111]يوسف:

ض(: - ض  تعاىل:    )ق    ﴾چ  چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ﴿قال 

بالّضاد املعجمة املشّددة، وقرأ حييى بن يعمر    {َينَْقضَّ }مهور  جل، قراءة ا[77لكهف:ا]

، كذا ذكر املاوردي يف تفسريه، ومل أقْف عىل هذه القراءة يف  {َينَْقصَّ }ا  بإبداهلا صادً 

ذكرهمرجعٍ  ما  يعّضد  آخر  فارس:  (5)   ابن  قال  ثالثةٌ »،  أصوٌل  والّضاُد  : القاُف 

 يُّ اليشأحدها: ُهور 
ر
ُه قَ ... قوهُلم: انْ ء يُّ ؛ ُهور َضاُض الطائرر ضَّ احلائُط؛ َوَقَع، ومنه: اْنقر

انره َطرَيَ من(6) «يف  إهنا  املاوردي:  ذكر  فقد  يعمر  بن  حييى  قراءة  وأّما  )النقصان(،   ، 

وإذا كان من )النَّْقص( كام  »ب عىل ذلك الدكتور عبداللطيف اخلطيب بقوله:  وعقّ 

 
   (.141القراءات السبع )صاحلّجة يف  )1(

 (. 7/211جامع البيان ) )2(

 (. 6/439القرآن )حكام (، واجلامع أل1/434الكشف عن وجوه القراءات ) )3(

 (. 72/ 4(، وحاشية الشهاب ) 659/ 4صون ) ، والدر امل ( 63/ 6(، واملحرر الوجيز ) 318/ 3)  لفاريساحلّجة ل )4(

(، 2/857(، والتبيان )10/432املحرر الوجيز )(، و3/331(، والنكت والعيون )2/31املحتسب )  )5(

 (. 16/6)عاين (، وروح امل7/533(، والدر املصون )6/152والبحر املحيط )

 (. 5/12مقاييس اللغة ) )6(
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فصواَذكَ  القرار  َضْبط  َينُْقَص ءُب  )َأْن  معنى: (1) «(ة:  أراد  املاوردي  لعّل  وأقول:   ،

أنه مأخوٌذ من والظُُّفَر،    النقصان، ال  ْعَر  الشَّ تقول: قصْصُت  ماّدة )ن ق ص(، كام 

طوهلام   أنقْصُت  عائشة  أْي:  حديث  ومنه  منهام،  واألَْخذر  قال    بَقْطعرهام  قالت: 

َن َشْوكَ اَل ُتصر »:  ×رسول اهلل   ْن َخطريَئترهر   اٌة َفاَم َفْوَقهَ يُب الـُمْؤمر َا مر ، « إرالَّ َقصَّ اهللُ هبر

النووي:  قا وكالمها »ل  )َنَقَص(،  بعضها  ويف   ،) )َقصَّ النَُّسخ  معظم  يف  هو  هكذا 

 . (2) «صحيٌح متقارُب املعنى

اآلية:   يف  أيًضا  قرئ  وقد  و{َينَْقاَض }هذا،  ا{َينَْقاَص }،  بني  باإلبدال  ملعجمة  ، 

وعيل بن   اهلل بن مسعود    وىل، وعن عبدأليف ا  يّب بن كعب  واملهملة، عن أُ 

ط أْي:    الب  أيب  واحٍد،  بمعنًى  واْنَقاَص؛  اليشُء  اْنَقاَض  ُيقال:  األخرية،  يف 

ُطواًل اْنَص  ْت  انَشقَّ إذا  واْنَقاَصْت؛  نُّه  سر اْنَقاَضْت  ومنه:   ، واْنَكرَسَ و(3)َدَع  أّي ،  عىل 

 لكريمة، واهلل أعلم. ا، وحتتملها اآلية ملعاين متقاربٌة يف كل  حاٍل، فا

تعاىل:    )ن ق ص(: -    ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿ قال 

يف  [4]التوبة:  ﴾ڳ بالّصاد  اجلمهور  قرأ  وق{َينُْقُصوُكمْ }،  ابن ،  موىل  عكرمة  رأ 

ي وابن  وعطاء )قيل: ابن يسار، وقيل: ابن السائب( وأبو زيد األنصار  عّباس  

َمْيفَ  املعجالسَّ الّضاد  بإبدال  منها  م ع  فارس:  (4) {مْ كُ َينُْقُضو}ة  ابن  قال   النّونُ »، 

 
 (. 3) اشيةح( ب5/277معجم القراءات ) )1(

 تاج العروس )قصص(.(، وانظر: لسان العرب و129/ 16صحيح مسلم برشح النووي ) )2(

  (، واإلبدال2/156فيام سبق، باإلضافة إىل: معاين الفّراء )  {َينَْقصَّ }و  {َينَْقضَّ }در القراءتني:  راجع مصا  )3(

الزّج 122السّكيت )صالبن   اللغة )3/306اج )(، ومعاين  لويه تِص ابن خاوخم  (،2/896(، ومجهرة 

)84)ص والكشاف   ،)2/495( املسري  وزاد  و 5/176(،   ،)( الباري  العرو8/424فتح  وتاج  س  (، 

 )قيص(، و)قيض(. 

)ص   )4( خالويه  ابن  ) 56خمتِص  واملحتسب   ،)1 /283 ( والكشاف  الوجيز 174/ 2(،  واملحرر   ،)  (8/213 ،)

)ـيـبـوالت وال2/635ان  القـك ـع ألحـامـج ـ(،  )ـام  )والب(،  8/71رآن  املحيط  وا5/8حر  املصون  (،  لدر 

 (. 01/49(، وروح املعاين )2/265َمل )(، وحاشية اجلَ 4/300(، وحاشية الشهاب )6/10)
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ُته  والّصاُد كلمٌة واحدٌة، هي النَّْقُص خالُف الزيادة، وَنَقَص اليشُء، وَنَقْص والقاُف 

َأْصٌل صحيٌح يدّل عىل  »، ويقول:  «أنا، وهو منقوٌص  َنْكثر النّوُن والقاُف والّضاُد 

 
ٍ
تملهام  ، وكال املعنيني حت(1) « أيًضا  ْقُض الَعْهدر منهونَ ...احلَْبَل والبناءَ وَنَقْضُت  ... يشء

إىل   أقرب  وهي  وتطابقه،  الَعْهد  تناسب  املعجمة  بالّضاد  فالقراءة  معناه  اآلية، 

لدالل إليه مقامه  املضاف  وإقامَة  الكالم حينئٍذ حذَف مضاٍف،  أّن يف  إاّل  ة وأمكن، 

اد املهملة  ّص قراءة اجلمهور بال  هودكم شيًئا، وأّما عىلالكالم عليه، أْي: مل ينقضوا ع

، والتامم ضّد ﴾ں  ں ڱ ﴿نَّْقص( يف مقابلة التامم بعده  فأحسن؛ ليقع )ال

نائها عن ارتكاب احلذف، وعليه فاملعنيان متقاربان إن مل  النقصان، فضاًل عن استغ

ا ذّدة واألجل املرضوب، وإَقَض الَعْهَد فقد َنَقَص من امليكونا متساويني؛ ألّن َمْن نَ 

  أعلم. ، واهلل(2) د َنَقَضه عاّم كان  قَنَقَصه شيًئا ف

 الّصاد والطّاء: •
 َطَرف اللسان وُفَوْيق الثنايا  الّصاد والّطاء متجاورتان يف املخرج، فاألوىل مما بني

ا العليا مصعًدا إىل جهة احلنك،  السفىل، والثانية مما بني َطَرف اللسان وأصول الثناي

االستع يف  متفقتان  والومها  واإلْطَباق،  الاء،  كون  يف  وختتلفان  ّصاد إلْصامت، 

وأمّ ـهم ـم ْخَوًة،  رر شديدةٌ ـوسًة  فمجهورٌة  الّطاء  بي(3) ا  اإلبدال  وقع  وقد  يف  ،  نهام 

 موضٍع واحٍد:

تعاىل:    )ح ص ب(: -  ہ ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ﴿قال 

ذكرُت  [98]األنبياء:  ﴾ہ اجلمهور  ،  قراءة  جاءْت  أنه  بالّصاد   {َحَصُب }سالًفا 

اللاملهم  معاذ  وقرأ  عّباس    ارئ  قة،  الب  وابن  َمْيَفع  واحلسن  السَّ وابن  ِصي 

 
 (. 5/470مقاييس اللغة ) )1(

 (.6/10(، والدر املصون )5/8(، والبحر املحيط )1/283املحتسب ) )2(

 (. 290،  289/ 6ا بعدها(، واهلمع ) وم   61،  10/ 1واالرتشاف )  دها(،وما بع  60، 1/47رّس الصناعة ) )3(
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وأضيُف  منها،  بداًل  املعجمة  بالّضاد  وغريهم  َحْيوة  بن    وأبو  ُأيّب  عن  ُنقل  ما  هنا 

بري   من أهنم قرؤوها   وغريهم  كعب وعيل بن أيب طالب وعائشة وعبداهلل بن الزُّ

الّصاد  بإبدال  {َحَطُب } من  فارس:    ،(1)الّطاء  ابن  َأْص حل ا»قال  والباُء  والّطاُء  ٌل اُء 

َمُل عليه َما ُيَشبَُّه به قبُل أّن )احلََطب( لغٌة يف   ، وقد مرّ (2) «واحٌد، وهو الَوُقوُد، ثّم حُيْ

هبذه   قرأ  من  أّن  ويبدو  وغريهم،  اليمن  أهل  عند  استحرض  )احلََصب(  قد  القراءة 

ا  ،[15]اجلن:   ﴾ ٺ     ٺ ٺ  ٺ ڀ ﴿قوله تعاىل:   نّار، لواحلََطب وقود 

، وقد عّد [6]التحريم:   ﴾ې  ۉ ۉ ۅ  ۅ  ۋ ۋ﴿ :  قال اهلل  

وغري  واآللويس  والعكربي  جنّي  القرابن  الثالثهم  حكى    اءات  واحٍد،  بمعنًى 

ه ُب النّارر وَحَضُبها وَحَطُبها، كلّ ثعلٌب عن ابن األعرايب أّن العرب تقول: هذا َحَص 

ما النّارُ   بمعنًى واحٍد، وهو  فرّ   ، يف حني (3) تأكله  الزّجاج  القراءات،  أّن  ق بني هذه 

يف جهنّم، وبالّضاد ما هَتريج به ووّجه كّل قراءٍة عىل معنًى، فبالّصاد كلُّ ما ُيرمى به  

جهنّم به  ُتوقد  ما  وبالّطاء  به،  وُتْذكى  الّصاد (4) النّاُر  قراءة  الطربي  اختار  وقد   ،

ال أظنّها إال  »  ء قراءًة، فقال:اعد السمنُي أن تكون الطّ ب، واست(5) احلّجة عليها  إلمجاع

 
الفّراء )  )1( البيان2/212معاين  الزّجاج )17/94)  (، وجامع  (، واإلبدال أليب الطيّب  640/ 3(، ومعاين 

 ( )ص 255/ 2اللغوي  خالويه  ابن  وخمتِص   ،)95 ( واملحتسب  وال 66/ 2(،  والكشف    (، 309/ 6)   بيان (، 

 ( وامل 584/ 2والكشاف  ا (،  ) حرر  وزا 167/ 11لوجيز  امل (،  ) د  وتفسري 390/ 5سري   ،) ( الرازي   22 /224 ،)  

( القراءا 2/928والتبيان  وإعراب   ،)( الشواذ  ألحك2/118ت  واجلامع   ،)( القرآن  (،  11/343ام 

 (. 17/96ين )(، وروح املعا5/113(، والدر املصون )6/340(، والبحر املحيط )1/210والبستان )

 . (2/79مقاييس اللغة ) )2(

)ص  )3( الِصاط  )(،  536ياقوتة  وا2/67واملحتسب   ،)( الشواذ  2/928لتبيان  القراءات  وإعراب   ،)

 (. 71/96(، وروح املعاين )1/211بستان )(، وال2/118)

 (.5/391(، وزاد املسري )3/406معاين القرآن وإعرابه ) )4(

 (. 17/94جامع البيان ) )5(
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وتالوةً  ك(1) «تفسرًيا  يف  العاّم  املعنى  أّن  يل  ويظهر  وقوع  ،  بسبب  لكن  واحٌد،  ل  

قراء كانْت  ولذا  الدقيقة،  اجلزئّية  املعاين  يف  أّثر  شّدة اإلبدال  عىل  أّدل  اجلمهور  ة 

حُتَْصب   إْذ  ورشكالعذاب؛  باملرشكني  وُتْبَسط  االنّاُر  أسفلها  يف  وُتْفَرش،  هبئهم  م 

النّار؛   اّتقاد  وديمومة  واإلذالل،  لإلهانة  أدعى  من    إذْ وهذا  وقودها  احلىص  يكون 

 واحلجارة التي يف داخلها للمحافظة عىل سعريها، واهلل أعلم. 

 

 

 

 

 
 

 
 (. 8/207ون )در املصال )1(
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 اخلامتة والنتائج
القرب القراءات  ميدان  يف  واجلمع  التقّّص  رحلة  أحعد  إبدال  ملواضع   فرآنية 

أثٍر يف من  هذا  ترّتب عىل  وما  ري  فر النتائج الصَّ من  مجلٍة  إىل  البحث  توّصل  املعنى؛   

ُز أمّهها يف النقاط ا  آلتية:ُأوجر

ا إلثراء علوم العربية: الصوتية وال - ينًا ثر 
ِصفية أّن القراءات القرآنية ُتعّد َمعر

أثبتْت الدراسة   التغرّي الصويت يفوالنحوية والداللية، فقد  القرآنية له   أّن  القراءات 

 جات القبائل العربية؛ إْذ هي السبب يف نشأة القراءات كام عرفنا. ارتباٌط وثيٌق بله

جمم  - )بلغ  ري  فر الصَّ أحرف  إبدال  فيها  وقع  التي  املواضع  موضًعا(،    26وع 

 جاءْت كاآليت:

من    وجاءْت بداًل   مزًة وتاًء وراًء وقاًفا،ـدلْت هـع: ُأبـواضـرة مـش ـعي  ـالزاي ف  •

 فقط.  ءالرا

 اًء والًما وياًء، وجاءْت بداًل من التاء والشني. السني يف ثامنية مواضع: ُأبدلْت ت •

 ع: ُأبدلْت ضاًدا وطاًء، وجاءْت بداًل من الّضاد فقط. الّصاد يف ثامنية مواض •

إ  بالنّظر إىل املعاين التي أّدى - ري نجد بينها  فر ّما إليها اإلبدال بني أحرف الصَّ

يف االختالف    املعنى  توافًقا  وليس  اختالًفا،  أو  تقارًبا  هو أو  بل  تناقٍض،  اختالف 

 نى املراد ويزيده وضوًحا.تنّوٌع يف الَفْهم، وإثراٌء للمعنى بام يعّمق املع

ورة، فال توجد  قد تبلغ قراءة اإلبدال مكانًة تتساوى فيها مع القراءة املشه -

بالصواب إلحدامها عىل   الطربناألخرى، كام صحّجة تقيض  بني    يع  حني ساوى 

ُزَها}قراءيْت: َها}وَ   {ُننْشر ُ
يف {ُننْرشر كام  املشهورة  القراءة  عىل  أحياًنا  ترتّجح  قد  بل   ،

، حني رّجحها بعُض علامء اللغة كابن جنّي وبعُض  {َمْن َأَساء}وَ  {َمْن َأَشاء}:قراءيتْ 

 ية.ش ءة الفااالعدل من القراملذاهب كالشافعي؛ ألهنم رأوها أشّد إفصاًحا ب أئمة

الباحثني مَ   أخرًيا.. إّن كتاب اهلل   القيامة، يّتسع لكّل  َينُْضب إىل يوم  عرنٌي ال 
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اختالف ختصص واقتصاد عىل  وأدب وطّب وجتارة  ولغة  عقيدة ورشيعة  اهتم: من 

بعض أراد  ومن  العلوم،  من  جامع  وغريها  مثل:  الطويلة،  التفاسري  عىل  فليقْف  ه 

آن للقرطبي،  كبري للفخر الرازي، واجلامع ألحكام القرلاان للطربي، والتفسري  البي

ال ـحـ والب الـّط أليب حيـمحيـر  والدر  املعاـمصـان،  للسمني، وروح  لآللويس ون  ين 

 ونحو ذلك.  

، وصىّل اهلل وسّلم   أّواًل وآخًراهذا، واهلل تعاىل أعلم، وأعّز وأحكم، واحلمد هلل

 وصحبه أمجعني. عىل نبّينا حمّمد وعىل آله 
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 املصادر واملراجعفهرس 

السّكيت،اإلبدال  • البن  اللغة   ،  جممع  مطبوعات  رشف،  حممد  حسني  الدكتور  حتقيق: 

 هـ. 1398العربية، القاهرة، 

عشر  • األربعة  ابلقراءات  البشر  فضالء  الق إحتاف  علوم  يف  واملسّرات  األماين    راءات(، )منتهى 

أمح حتقيق  دللشيخ:  الطبعة    رالدكتو  :البنا،  بريوت،  الكتب،  عامل  إسامعيل،  شعبان 

 هـ. 1407األوىل، 

ِصية العامة  للسيوطي، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، اهليئة امل   ،اإلتقان يف علوم القرآن  •

 هـ. 1394للكتاب، القاهرة، د.ط، 

الصّبور د كتور عبدتأليف: ال  ء(،ال)أبو عمرو بن الع أثر القراءات يف األصوات والنحو العريب  •

 . ـه 1408شاهني، مكتبة اخلانجي، القاهرة، الطبعة األوىل، 

العرب  • لسان  من  الضرب  مك  ،ارتشاف  حممد،  عثامن  رجب  د.  حتقيق:  حيَّان،  تبة أليب 

 .هـ1418اخلانجي، بالقاهرة، الطبعة األوىل، 

مري    ن وحييىامد حسان الطيّ حمبن سينا، حتقيق:    أليب عيل احلسني  ، أسباب حدوث احلروف  •

 . ـه0314علم، مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق، الطبعة األوىل، 

تب، القاهرة، الطبعة  ملاريوباي، ترمجة: الدكتور أمحد خمتار عمر، عامل الك ،أسس علم اللغة  •

 . ـه1419الثامنة، 

املصطلحات  • وضع  يف  وأثره  اإلبدايل  خسارا   ،االشتقاق  ممدوح  منشور    ة،لدكتور  بحث 

 . 90-77م، ص1995ن العريب، املغرب، العدد األربعون، الة اللسجبم

 هـ. 1420اهلل أمني، مكتبة اخلانجي، القاهرة، الطبعة الثانية،   تأليف: عبد  ،االشتقاق  •

ت صالح املنطقإ  • السّكيت،  السالم حممد هارون وأمحد حممد شاكر،    ق: عبدـقيـحـ ، البن 

 د.ت. طبعة الرابعة،الف، القاهرة، دار املعار

اللــألصا  • ا ـتألي  ،ةــــويـغـوات  األنجلو  مكتبة  أنيس،  إبراهيم  الدكتور  القاهرة،  ف:  ملِصية، 

 م. 1992د.ط، 

وعللها  • السبع  القراءات  عبدإعراب  أليب  احلسني  ،  عبداهلل  الدكتور  حتقيق:  خالويه،  بن     

 .هـ1413وىل، الرمحن العثيمني، مكتبة اخلانجي، القاهرة، الطبعة األ

القر إع  • الشراب  الكتب،اذو اءات  عامل  عّزوز،  السّيد  حممد  حتقيق:  العكربي،  البقاء    ، أليب 

 .ـ ه1417بريوت، الطبعة األوىل، 
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القرآن  • حتقإعراب  اس،  النحَّ أمحد  بن  جعفر  أليب  عامل  ،  زاهد،  غازي  زهري  الدكتور  يق: 

 هـ. 1409الكتب، الطبعة الثالثة، 

 . ـ ه 1360نية، حيدر آباد، الطبعة األوىل،  ام ارف العث ئرة املع ات دا ع ، مطبو لقّطاع، البن ا األفعال  •

مطبوعات جممع   ، أليب عثامناألفعال  • الدكتور حسني حممد رشف،  الرسقسطي، حتقيق: 

 هـ. 1413اللغة العربية، القاهرة، 

مد أمحد  ، للسيوطي، حتقيق: الدكتور أمحد سليم احلمّص وحماالقرتاح يف علم أصول النحو  •

 م. 1988، الطبعة األوىل، ترس، بريوة جروس بمطبع م،قاس

 دار الكتب العلمية، بريوت، د.ط، د.ت.، أليب عيل إسامعيل القايل،  األمايل  •

 . تفسري البحر احمليط = البحر احمليط   •

ْبيّل، حتقيق: الدكتور أمحد حممد   ،ستان يف إعراب مشكالت القرآنالب  • ي،  اجلند   البن األحنف اجلر

 . ـ ه 1439اإلسالمية، الرياض، الطبعة األوىل،    الدراسات للبحوث و فيصل  ك  مركز املل 

إ  • القرآنالبيان يف غريب  الدكتور طه عبدعراب  األنباري، حتقيق:  الربكات  احلميد    ، أليب 

 هـ. 1400ِصية العامة للكتاب، القاهرة، د.ط،  طه، اهليئة امل

والتــيــالب  • عبد نيـبيـان  حتقيق:  للجاحظ،  هارون،  الس  ،  بري د الم  الفكر،  الطبار  ة عوت، 

 الثانية، د.ت. 

القاموس  • جواهر  من  العروس  حتقياتج  بيدي،  للزَّ حكومة  ،  مطبعة  العلامء،  من  مجاعة  ق: 

 الكويت، د.ط، د.ت. 

اهلل الصيمري، حتقيق: الدكتور فتحي عيّل الدين، مركز    مد عبد، أليب حمالتبصرة والتذكرة  •

الرتا  وإحياء  العلمي  اإلسالميالبحث  القب  ث  أم  مكة  جامعة  الطبعة ا رى،  ملكرمة، 

 هـ. 1402األوىل، 

يب احلسن بن َغْلبون احللبي، حتقيق: الدكتور أيمن رشدي  ، أل التذكرة يف القراءات الثمان  •

 . ـ ه 1412ريية لتحفيظ القرآن الكريم، جّدة، الطبعة األوىل،  مطبوعات اجلامعة اخل سويد، 

الدكتور حسن هنداوي، دار    ، حتقيق:، أليب حّيانليكتاب التسهالتذييل والتكميل يف شرح    •

 هـ. 1418القلم، دمشق، الطبعة األوىل،  

املقاصدت  • وتكميل  الفوائد  الكاتب  سهيل  دار  بركات،  كامل  حممد  حتقيق:  مالك،  البن   ،

 هـ. 1387ريب، مِص، د.ط، الع
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 هـ. 3041الثانية،  ، أليب حّيان، دار الفكر، بريوت، الطبعة تفسري البحر احمليط  •

 . التفسري الكبري =الرازي  تفسري  •
 اء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثالثة، د.ت. دار إحي لإلمام الفخر الرازي،  ،التفسري الكبري  •

الكتب العلمية، بريوت،    البن قتيبة،  ،تفسري غريب القرآن  • السيد أمحد صقر، دار  حتقيق: 

 هـ. 1398د.ط، 

القواعد بشر   • المتهيد  ال  ،ائدو فح تسهيل  اجليش، حتقيق:    دين حممدملحب  ناظر  يوسف  بن 

 هـ. 1435سالم، القاهرة، الطبعة الثانية، الدكتور عيل حممد فاخر وآخرين، دار ال

اللغة  • من هتذيب  مجاعة  بتحقيق  لألزهري،  والرتمجة،    ،  للتأليف  املِصية  الدار  العلامء، 

 هـ. 1384مِص، د.ط،  

واملسا  • املقاصد  ألتوضيح  بشرح  مالكيفلك  ابن  عبد  للمرادي،،  ة  الدكتور  الرمحن    حتقيق: 

 لقاهرة، الطبعة الثانية، د.ت.عيل إسامعيل، مكتبة الكليات األزهرية، ا 

يوسف  ،التوطئة  • الدكتور  حتقيق:  الشلوبني،  عيل  العرب،   أليب  سجّل  مطابع  املطوع، 

 هـ.1401القاهرة، الطبعة الثانية، 

 هـ. 1405ريوت، د.ط، ب الفكر،  للطربي، دار  ،نآي القرآ جامع البيان عن أتويل   •

 هـ. 1407ريوت، الطبعة األوىل، ، للقرطبي، دار الفكر، ب اجلامع ألحكام القرآن  •

النحو  • يف  حتقيقاجلُم ـل  اجي،  الزجَّ القاسم  أليب  مؤسسة  ،  احلمد،  توفيق  عيل  الدكتور   :

 هـ. 1404الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل،  

ال  • البن لغةمجهرة  حتقيق:  در  ،  للماليني،  رالدكتور  يد،  العلم  دار  البعلبكي،  منري  مزي 

 م. 7198بريوت، الطبعة األوىل، 

 . الفتوحات اإلهلية =حاشية اجل م ل   •
 . عناية القاضي = حاشية الشهاب   •
، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة،  الصّبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك  حاشية   •

 ط، د.ت. د.

القراءاتحج  • زن  ،ة  الطبعة جالبن  بريوت،  الرسالة،  األفغاين، مؤسسة  لة، حتقيق: سعيد 

 هـ. 1422اخلامسة، 

السبع  • القراءات  يف  ماحلجة  سامل  عبدالعال  الدكتور  حتقيق:  خالويه،  البن  دار  ،  كرم، 

 . ـ ه1399الرشوق، بريوت، الطبعة الثالثة،  
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،  رهم أبو بكر بن جماهدكالذين ذ   عراق والشامالو ابحلجاز    احلجة للقراء السبعة أئمة األمصار  •

و قهوجي  الدين  بدر  حتقيق:  الفاريس،  عيل  دمشق،  أليب  للرتاث،  املأمون  دار  آخرين، 

 هـ. 1404الطبعة األوىل، 

الت  • ووجه  األماين  البشائر    هاين،حرز  دار  املّكي،  الغامدي  سعد  عيل  حتقيق:  للشاطبي، 

 هـ. 7431األوىل،  اإلسالمية، بريوت، الطبعة

هرة،  جني، حتقيق: حممد عيل النجار، اهليئة املِصية العامة للكتاب، القا  ن ، البائصاخلص  •

 هـ. 1406الطبعة الثالثة، 

لبي، حتقيق: د. أمحد حممد اخلراط، دار  ، للسمني احلالدُّر املصون يف علوم الكتاب املكنون  •

 هـ. 1424القلم، دمشق، الطبعة الثانية، 

فقه  دراسا  • يف  بريوت،  صالدكتور  تأليف:    ،غةللات  للماليني،  العلم  دار  الصالح،  بحي 

 م. 1994الطبعة الثانية عرشة، 

 .ط، د.ت. الدكتور أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، القاهرة، د ، تأليف: دراسة الصوت اللغوي   •

بريوت،  احلميد، املكتبة العِصية،    ، تأليف: الشيخ حممد حميي الدين عبددروس التصريف   •

 هـ. 1416، .طد

التالوةل الرعاية    • لفظ  وحتقيق  القراءة  أمحتجويد  الدكتور  حتقيق:  القييس،  ملكي  حسن  ،  د 

 . ـه1417فرحات، دار عاّمر، األردن، الطبعة الثالثة، 

تفسري  • يف  املعاين  املثاينروح  والسبع  العظيم  القرآن  الفكر،    دار  اآللويس،  الدين  لشهاب   ،

 . هـ1403بريوت، د.ط، 

 . ـ ه 1404بن اجلوزي، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثالثة،  ال ،  لتفسريري يف علم اسملزاد ا   •

القاهرة،  سبعة يف القراءاتال  • املعارف،  دار  الدكتور شوقي ضيف،  ، البن جماهد، حتقيق: 

 هـ. 1400لطبعة الثانية، ا 

اإلعراب  • صناعة  دا   ،سر  هنداوي،  حسن  الدكتور  حتقيق:  جني،  القلم،  البن  ق،  مشدر 

 هـ. 0541ألوىل، الطبعة ا 

اهلل    يق: الدكتور حممد عبد ، تأليف: الشيخ أمحد احلمالوي، حتقشذا العرف يف فّن الصرف  •

 م. 2017قاسم، دار نور الصباح، لبنان، الطبعة األوىل، 

 . منهج السالك  =شرح األمشوين   •
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 . توضيح املقاصد واملسالك =شرح األلفية للمرادي    •
اشرح    • مفيةلشاالكافية  البن  حتق،  عبديالك،  الدكتور  البحث   ق:  مركز  هريدي،  املنعم 

 هـ. 1402المي بجامعة أم القرى، مكة املكرمة، ، الطبعة األوىل،  وإحياء الرتاث اإلس العلمي 

 ن يعيش، عامل الكتب، بريوت، د.ط، د.ت. ، البشرح املفّصل  •

العربية،    ة، املكتبلدين قباوةخر ا لدكتور ف، البن يعيش، حتقيق: ا شرح امللوكي يف التصريف  •

 هـ. 1393حلب، الطبعة األوىل، 

العّباسشرح اهلداية   • شد،    ، أليب  الرُّ الدكتور حازم سعيد حيدر، مكتبة  املهدوي، حتقيق: 

 . ـه1415الرياض، د.ط، 

احلميد    ، لريض الدين االسرتاباذي، حتقيق: حممد حميي الدين عبدشرح شافية ابن احلاجب  •

 هـ. 1402، د.ط، تية، بريوكتب العلمار الخرين، د وآ

القراءات  • الدكتور  شواذ  حتقيق:  الكرماين،  نِص  أليب  البالغ،  ،  مؤسسة  العجيل،  شمران 

األوىل،   الطبعة  املصّورة  2001بريوت،  النسخة  وكذا  اجلامع  م.  بمكتبة  املخطوط  عن 

القراءة وا  بعنوان: )شواذ  العلوم،  دار  كلية  مكتبة  ا األزهر يف  ف(، رقم:  ملصاحختالف 

 ات(. ء قرا  224)

عة عيسى البايب احللبي،  ، البن فارس، حتقيق: السيد أمحد صقر، مطبالصاحيب يف فقه اللغة   •

 القاهرة، د.ط، د.ت. 

 ِصية، القاهرة، د.ط، د.ت. ، املطبعة امل صحيح مسلم بشرح النووي  •

رسالة    لعربية(،الكلمة ا  اتريخاسة يف  )در   العالقة بني أحرف الصَِّفري، وأثرها يف اللفظ واملعىن   •

وآ العربية  اللغة  كلية  الدعدي،  عيل  مقبل  الباحث  إعداد  أم  ماجستري،  بجامعة  داهبا 

 . ـه1430القرى، 

دار صادر،    )حاشية الشهاب اخلفاجي(،  عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسري البيضاوي  •

 بريوت، د.ط، د.ت. 

بن  العني  • اخلليل  إىل  ا  )املنسوب  الدكحتق  يدي(،لفراهأمحد  املخزومي  تيق:  مهدي  ور 

 هـ. 1409ران، د.ط،  َوالدكتور إبراهيم السامرائي، مؤسسة دار اهلجرة، إي

البخاري   • صحيح  شرح  الباري  وتصفتح  حتقيق  العسقالين،  حجر  البن  ومراجعة:  ،  حيح 

عبد فؤاد  عبد  حممد  العالمة  الشيخ  بتعليقات  اخلطيب،  الدين  وحمّب  بالع  الباقي  ن  زيز 

 . ـه1379املعرفة، بريوت، د.ط،   باز، داراهلل بن  عبد
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، تأليف: اإلمام حممد الشوكاين،  لدراية من علم التفسريفتح القدير اجلامع بني فّّنْ الرواية وا  •

 . ـه3140دار الفكر، بريوت، د.ط، 

تأليف: سليامن بن عمالفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق اخلفّية  • ال،    شافعي ر 

 دار الفكر، بريوت، د.ط، د.ت.  اجلََمل،الشهري ب

 ق: عامد البارودي، املكتبة التوفيقية، د.ط، د.ت. ، حتقي ، أليب هالل العسكريالفروق اللغوية  •

يد البطليويس،    اء والّضاد والذال والسني والّصاد(،)الظ   الفروق بني احلروف اخلمسة   • البن السِّ

 . ـ ه 1432الطبعة األوىل،    ، القاهرة   الدينية،   ثقافة ة ال حتقيق: حممد عثامن، مكتب 

اللغة  • فقه  يف  عبد  ،فصول  رمضان  الدكتور  القاهرة،    تأليف:  اخلانجي،  مكتبة  التواب، 

 هـ. 1420الطبعة السادسة، 

أليب منصور الثعالبي، حتقيق: مصطفى السقا وآخرين، د.ن، د.م،    ،ة فقه اللغة وسر العربي  •

 .هـ1392 ة،الطبعة الثالثة واألخري

 . هـ1403، دار الفكر، بريوت، د.ط، ، ملجد الدين الفريوزابادييطاموس احمل الق  •

 السالم حممد هارون، عامل الكتب، بريوت، د.ط، د.ت.  لسيبويه، حتقيق: عبد ،الكتاب  •

عن   • التأويل  الكشاف  وجوه  يف  األقاويل  وعيون  التنزيل  السيد  حقائق  بحاشية  للزخمرشي،   ،

 هـ. 1397طبعة األوىل،  لبريوت، ا ر الفكر، ، دا اينالرشيف اجلرج

القييس، حتقيق:    ، ملكي الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها   • بن أيب طالب 

ـ  1418طبعة اخلامسة،  الدكتور حميي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بريوت، ال    .ه

والبيان   • الثعلبي،  الكشف  إسحاق  أيب  اإلمام  بتفسري  املعروف  حمقيق:  حت،  بن  اإلمام  مد 

 . ـه1422ور، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل، شعا

يف    • الكتاباللباب  وعيل    ،علوم  عبداملوجود  أمحد  عادل  حتقيق:  الدمشقي،  عادل  البن 

 . ـه1419ر الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، حممد معوض، دا 

 . د.ط، د.ت ريوت،ب ، البن منظور، دار صادر،لسان العرب  •

مكتب  ،القرآن  جماز  • سزكني،  فؤاد  حممد  الدكتور  حتقيق:  املثنى،  بن  معمر  عبيدة  ة أليب 

 اخلانجي، القاهرة، د.ط، د.ت. 

ن، مكتبة اخلانجي، القاهرة، الطبعة السالم هارو  ، للزّجاجي، حتقيق: عبدجمالس العلماء  •

 هـ. 1403الثانية، 
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الدكتور  يب الفتح بن جني، حتقيق:  ، ألعنها  واإليضاح   راءاتقاحملتسب يف تبيني وجوه شواذ ال   •

 هـ. 1386اإلسالمي، القاهرة، د.ط،    الفتاح شلبي وآخرين، جلنة إحياء الرتاث   عبد 

عطية، حتقيق: املجلس العلمي بفاس، املغرب،  البن  ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  •

 هـ. 1395د.ط، 

ا  • يف  األعظم  واحمليط  سيد  ،للغةاحملكم  حتقيقالبن  بتنقيح    :ة،  وآخرين،  السقا  مصطفى 

ر فيصل احلفيان، معهد املخطوطات  الفتاح السيد سليم والدكتو  ومراجعة: الدكتور عبد

 م. 2003العربية، القاهرة، الطبعة الثانية،  

وصفاهتاخمار   • احلروف  مركز  ج  تركستاين،  يعقوب  حممد  الدكتور  حتقيق:  الطّحان،  البن   ،

 . ـه 1404األوىل،  ةت، الطبعوين، بريولكرت الصّف اإل

 املتنبي، القاهرة، د.ط، د.ت.   البن خالويه، مكتبة ، خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع  •

إحياملخصص  • بدار  التحقيق  مكتب  تصحيح:  سيدة،  البن  بريوت،  ،  العريب،  الرتاث  اء 

 هـ. 1417الطبعة األوىل، 

إبراهيم وآخرين، دار   وب: حممد أطي، حتقيقلسيول،  املزهر يف علوم اللغة وأنواعها   • الفضل 

 الفكر، بريوت، د.ط، د.ت. 

النحو  • دار  لق  ،املستوىف يف  املختون،  بدوي  الدكتور حممد  الفرخان، حتقيق:  القضاة  ايض 

 . ـه1407اهرة، د.ط، الثقافة العربية، الق

وإعرابه  • القرآن  عبدمعاين  الدكتور  حتقيق:  للزّجاج،  عب  ،  عامل  شلده  اجلليل  الكتب،  بي، 

 هـ.1408وت، الطبعة األوىل، ريب

 هـ. 1403عامل الكتب، بريوت، الطبعة الثالثة،    حتقيق: حممد عيل النجار، ، للفّراء، معاين القرآن  •

اللطيف اخلطيب، دار سعد الدين، بريوت، الطبعة    د، تأليف: الدكتور عبمعجم القراءات  •

 هـ. 1430الثانية، 

 هـ. 1399لسالم هارون، دار الفكر، بريوت، د.ط،  ا   يق: عبد فارس، حتق   البن ، مقاييس اللغة  •

حت  ،املقتضب  • املرّبد،  العباس  عبدأليب  حممد  الرتاث    قيق:  إحياء  جلان  عضيمة،  اخلالق 

 هـ. 1399، اإلسالمي، القاهرة، الطبعة الثانية

التصريف  • يف  اآلفا  ، املمتع  دار  قباوة،  الدين  فخر  حتقيق:  عصفور،  اجل البن  يدة،  دق 

 هـ.1399ة الرابعة، عوت، الطببري
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املِصية، القاهرة، الطبعة   ، تأليف: الدكتور إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلومن أسرار اللغة  •

 م. 1966الثالثة، 

مالك   • ابن  ألفية  إىل  السالك  عبدرش  ،منهج  الدكتور  حتقيق:  األشموين،  السيد    ح  احلميد 

 . د.ط، د.تاهرة، القاث، احلميد، املكتبة األزهرية للرت  دعب

التجويد   • يف  عبدالـُموِضح  تأليف:  قّدوري   ،  غانم  الدكتور  حتقيق:  القرطبي،  الوهاب 

 . ـه 1421مد، دار عاّمر، األردن، الطبعة األوىل، احل

 دار املعارف، القاهرة، الطبعة الثامنة، د.ت.  ، تأليف: عباس حسن،النحو الوايف  •

ا  • غريب  تفسري  يف  القلوب  بكر،  زيزالع   لقرآننزهة  حسنون    أليب  ابن  برواية  السجستاين، 

 . ـ ه 1431ريوت، الطبعة الثانية،  حتقيق: الدكتور يوسف املرعشيل، دار املعرفة، ب البغدادي، 

العلمية، ، البن اجلزري، حتقيق: عالنشر يف القراءات العشر   • يل حممد الضّباع، دار الكتب 

 بريوت، د.ط، د.ت. 

والعـكـالن  • احلسن  ـيفسـ بتروف  ـ عـمـال   ،ونـيـت  أيب  ت ع ر  املاوردي،  السيـقي ـحـيل  بـق:  ن  ـ د 

 املقصود، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ط، د.ت.  عبد

اجمليدهنا  • القرآن  املفيد يف علم جتويد  القول  قيق:  ، للشيخ حممد مكي اجلرييس، مراجعة وتد ية 

 . ـ ه 1432بعة،  ة، الطبعة الرا الشيخ عيل الضّباع وأمحد عيل حسن، مكتبة اآلداب، القاهر 

للسيوطي، حتقيق: عبدامع لشرح مجع اجلوامعو مهع اهل  • السالم حممد هارون وعبدالعال    ، 

 هـ. 1407سة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية، سامل مكرم، مؤس

القرآ  • تفسري غريب  الصراط يف  ثعلب، حتقيق:  نايقوتة  بغالم  املعروف  الدكتور  ، أليب عمر 

 . ـ ه 1423دينة املنّورة، الطبعة األوىل،  واحلكم، امل   العلوم كتبة  الرتكستاين، م   حممد يعقوب 
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 فهرس املوضوعات
 الصفحة  املوضوع 
 437 ....... .. .................................................................................. امللخص
 438 ............ ............................... .................................. ................ املقدمة
 442 ..... ....................... ِفري(الصَّ   بدال وأحرفعن اإل )حديٌث موجزٌ  وفيه:   ،التمهيد

 452 .... .......... وأثر ذلك يف املعىن ما وقع فيه إبدال هذه األحرف يف القراءات القرآنية  
 462-455 . ... ﴾ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ   ۆئ ۆئ ﴿ تعاىل: له قو 

 456 ....... ....................................... ... ﴾ڳ ڳ گ گ   گ ﴿ قوله تعاىل:
 457 .... ............. ............... ............... .......  ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ﴿ ه تعاىل:قول

 458 .. ...... ................ ............. .............. .. ...... ﴾ھ  ھ ھ﴿  قوله تعاىل:
 459 . .......................................  ﴾ائ ى  ى ڇ ې ﴿ قوله تعاىل:
 460 .. ................ .........  ﴾ې ې  ۉ ۉ ۅ ﴿ قوله تعاىل:
 461 .. ..................................... ....... ﴾ ں ڱ ڱ ڱ  ڱ﴿ قوله تعاىل:
 463 ... .... ..................... ..... ...................... ﴾ھ ھ ھ ﴿ قوله تعاىل:
 464 .. ......... ................................ ﴾ڻ        ں ں ڱ ڱ ﴿ قوله تعاىل:
 465 ...... . ................................. ... اآليات  ﴾ڍ ڍ  ڇ ڇ ﴿ قوله تعاىل:
 466 ...... ................................................ ........ ﴾خب حب جب ﴿ قوله تعاىل:
 468 . ... ........... ......................... . ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ قوله تعاىل:
 469 .. ..... ﴾ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ گ گ گ  گ ﴿ قوله تعاىل:
 469 .. .....................  ﴾ۇ        ۇ  ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ﴿ قوله تعاىل:

 470 . ................. ................ ..................... ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ﴿ تعاىل: قوله 
 471 .. ......... .............................. ... ﴾ چ چ چ چ ڃ ﴿ قوله تعاىل:
 472 .. ...... .............................................. ژوئ ەئ ەئ ائ﴿ قوله تعاىل:
 473 ... ........................ ﴾ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ﴿ قوله تعاىل:
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 483-474 ... . ....... ﴾ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ﴿ قوله تعاىل:

 476 .. ............. .. ..................  ﴾ڳ ڳ ڳ گڳ    گ    گ گ ﴿ قوله تعاىل:

 476 .... ......................... ................ ﴾   وئ وئ ەئ ەئ ائ ﴿ قوله تعاىل:
 477 ..... ...................... .... .......  ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ قوله تعاىل:

 478 ... ... ............... ................ ﴾  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ﴿ :ه تعاىل قول
 479 . ...... ........... .................. .......... ﴾ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ﴿ قوله تعاىل:
 481 .. .... .... ............... ..... . ﴾چ  چ چ ڃ ڃ     ڃ ڃ ﴿ :قوله تعاىل 

 482 ... .... ..... ﴾ڳ  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿ قوله تعاىل:
 486 ................. ............................................................. ......  ة والنتائجاخلامت

 488 .................. ........ .................................... .......... واملراجعادر  ص املفهرس 
 496 .... ........................... ...................................... ......... فهرس املوضوعات

 

 
 
 

 
 


