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خالصة البحث

لق��د حظ��ي اإلب��دال بالعناي��ة م��ن قب��ل القدم��اء 

واملحدث��ن عىل حد س��واء، فق��د تناول��ه القدماء 

بوصف��ه تابع��اً م��ن التواب���ع، والّنصي��ون تن�اولوه 

بأنّه وس���يلة من وس�ائل التم�اس���ك الّنيص، م�ع 

اإلش�ارة إل�ى االخت�الف بن اإلبدال أو االس�تبدال 

عن��د الّنص�ين وبن البدل عند النح�وين الع�رب . 

لذا تب�ن أَنَّ م�ا يس�ّمى عند البص�رين  )بدالً( يفهم 

من��ه ؛ إِنَّ الب��دل يحّل محّل املبدل من��ه، وال يعني 

ه��ذا أَنَّ البدل يلغي وجود املبدل منه، أو يعني ترك 

األّول ليح��ّل محلّه الثاين، إمنّا ي��أيت للبيان وإزالة 

التوهم وااللتباس. 

وإنَّ اإلبدال يُس����هم يف جع��ل الّنص وحدة داللية 

متجانس���ة، وبفضل العالقة االتس���اقية التي تنش��أ 

بإحال��ة االخت��الف يف اللفظن لي��دل عىل املعنى 

املقصود، واألنسب للغرض املراد يف اتساق النص 

القرآين وانس��جامه، وكذا اإلبدال يف الحروف ينشأ 

دقّ��ة يف املعن��ى يتفق مع جرس الح��رف املُختار، 

فكأّن هن��اك اختي���اراً مقص���وداً للص��وت ليؤدي 

املعنى املُغاير ملا يؤديه الصوت اآلخر.

❊ ❊ ❊

Research Summary:

The substitution was cared for by the an-

cients and the modernists alike، as the 

ancients took it as an auxiliary of the fol-

lowers، and the textualists considered it 

as a method of textual adherence، with 

reference to the difference between the 

substitution or the substitution of the 

textuals and the substitution of the Arab 

grammarians. Therefore، it turns out that 

what is called by the visualists (instead) 

is understood from it; that the allowance 

replaces the substitute of it، and this does 

not mean that the allowance eliminates 

the existence of the exchanger from it، or 

means that the first is left to replace the 

second، but rather comes to the statement 

and remove the illusion and confusion.

❊ ❊ ❊
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توطئة

الحمد لل��ه رب العاملن، حمداً يوايف نعمه، ويدفع 

عن��ا نقم��ه ويكافئ مزي��ده، والصالة والس��الم عىل 

الصادق األمن الذي بعثه الله رحمة للعاملن بلسان 

عريب مبن. وعىل اله وصحب��ه الذين نرشوا دعوته، 

بفصاحة اللسان وقوة الحجة وحسن البيان . 

وبع��د؛ فتعد ظاهرة اإلبدال م��ن الظواهر البارزة يف 

اللغ��ة العربي��ة، إذ تناولها العلامء الع��رب بالدرس 

والتحلي��ل عندما اخ��ذوا بجمع اللغ��ة ومفرداتها . 

حيث وج��دوا هذه الظاهرة واعتن��وا بها فجمعوا ما 

متكن��وا من جمعه من ألفاظ ه��ذه الظاهرة وأطلقوا 

عليه��ا اإلبدال فألف��وا كتباً كان م��ن أبرزها )القلب 

و)القل��ب  )ت216ه���(  لألصم�ع��ي  واإلب��دال 

واإلب��دال البن الس��كيت )ت244ه���( و )اإلبدال 

واملعاقب��ة والتظاه��ر للزجاج��ي( و )اإلبدال اليب 

الطيب اللغ��وي )ت351ه�( وغريه��ا من الكتب، 

فضال عن املباحث والفصول يف اإلبدال يف كتاب 

س��يبويه )ت180ه�( واملقتض��ب ورشح املفصل 

ورشح الش��افية وغريها التي افرد العلامء فيها أبوابا 

واسعة لإلبدال. 

اإلبدال :	 

حظي اإلبدال بالعناي��ة من قبل القدماء واملحدثن 

عىل حد س��واء، فقد تناوله القدماء بوصفه تابعاً من 

التوابع، والنصيون تن�اولوه بأنّه وس���يلة من وسائل 

التامس��ك الّنيص، مع اإلش���ارة إىل االختالف بن 

اإلبدال أو االس��تبدال عند الّنصين وبن البدل عند 

النحوي��ن الع��رب . لذا ق��ال اللغوي��ون العرب يف 

تعري��ف اإلب��دال هو ))أن تقيم حرف��اً مقام حرف – 

أو صوتاً مقام ص��وت - إّما رضورة وإّما صنعة وإّما 

استحس��اناً(()1(، أو أن تجعل صوت��اً أو حرفاً مكان 

آخر مطلق��اً. وهو أح��د التوابع يف النح��و العريّب، 

فه��و ))التابع املقص��ود بالحكم بال واس��طة، وهو 

املس��ّمى باصطالح البرصين بدالً، وأّما الكوفيّون 

فقال األخفش يسّمونه بالرتجمة والتبين، وقال ابن 

كيسان يسّمونه بالتكرير(()2(.

لو تفّحصنا هذه املس��ّميات لتبن لنا أَنَّ ما يس��ّمى 

عند البرصين )بدالً( يفهم منه ؛ إِنَّ البدل يحّل محّل 

املبدل منه، وهو ما يفهم من قول املربّد )ت285ه�( 

))إعلم أَنَّ البدل يف جميع العربيّة يحّل محّل املبدل 

من��ه... وأَنَّ الب��دل واملبدل منه موج��ودان معاً، مل 

يوضعا عىل أن يس��قط أحدهام إالّ يف بدل الغلط، 

فِإنَّ املبدل منه مبنزلة م��ا ليس يف الكالم(()3(. وال 

يعني هذا أَنَّ البدل يلغي وجود املبدل منه، أو يعني 

ترك األّول ليحّل محلّه الثاين، إمنّا يأيت للبيان وإزالة 

التوهم وااللتباس، كام واشرتط الفرّاء )ت207ه�( 

لحص��ول اإلبدال وجود عالق��ة صوتية بن املبدل 

واملب��دل من��ه، كقرب املخ��رج، أو االش��رتاك يف 

 بعض الصفات الصوتية كالجهر والهمس، والش��دة 

 والرخاوة )4(، وتبعه املربد يف كتاب الكامل وساق أمثلة 

لذلك )5(، وعند س��يبويه نج��ده يلّمح بوجود رشط 

عند حديثه عن إبدال املعرفة من النكرة ؛ فقوله ))أّما 

ب��دل املعرفة من النكرة، فقول��ك مررت برجل عبد 

الل��ه كأنه قيل له مبن مررت أو ظّن أنّه يقال له ذلك 

فأبدل مكانه ما هو أعرف منه، ومثل ذلك قوله تعاىل  
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وَرى الآية  ۡسَتقِيٖم ٥٢ىجس حجسالشُّ حمسَوِإنََّك لََتۡهِدٓي إِلَٰى ِصَرٰٖط مُّ
جحتجمتجحس ، وإن شئت قلت مررت برجل عبد الله كأنه قيل 

ل��ك من هو أو ظننت ذلك(( )6(، يدّل عىل أَنَّ البدل 

هن��ا جاء لبي��ان املبدل منه إذ إِنَّ الب��دل هو املبدل 

 منه، وهو خالف بدل الغلط الذي يكون املبدل غري 

املبدل منه .

فالب��دل إمنّا ي��أيت يف الكالم ألجل بي��ان وإيضاح 

كالم س��ابق، وهذا اإليضاح يس��هم يف جعل البدل 

واملبدل منه جزءاً واحداً يف الكالم، وذلك باإلحالة 

التي يحيلها البدل، عندما يزيل إبهام املبدل منه، أو 

عندما يفّصله، ويبّن معناه، ألّن الغرض من اإلبدال 

ه��و ))التقريب ب��ن الصوتن املتجاورين تيس��رياً 

لعملية النطق، واقتصاداً يف الجهد العضيل(()7 ( .

ودلي��ل النُّح��اة ع��ىل أَنَّ العامل يف الب��دل غريه يف 

َِّذيَن   ٱل
ُ ِتِت�يَ املب��دل من��ه، قول��ه تع��اىل : حمسقَ��اَل ٱلۡميَ

َِّذيَن ٱۡس��ُتۡضعُِفواْ لَِمۡن َءاَمَن  ٱۡس��َتۡكبَُرواْ ِمن قَۡوِمهِۦ لِل
ۡعَراف الآية جمتخمتجحس ، ففي قوله تعاىل : حمسلَِمۡن َءاَمَن 

َ
ِمۡنُهۡمىجس حجسالأ

َِّذيَن ٱۡسُتۡضعُِفواْىجس  ۡعَراف الآية جمتخمتجحس  بدال من حمسلِل
َ
ِمۡنُهۡمىجس حجسالأ

ۡعَراف الآية جمتخمتجحس  وهو بدل البعض ألّن املؤمنن بعض 
َ
حجسالأ

املستضعفن وليس كل املستضعفن، وهنا قد ظهر 

العامل، ورأي النحاة أنّه لو ))كان الع�امل يف البدل 

ه��و الع�امل يف املبدل من���ه ألّدى إىل محال وهو 

أن يك��ون قد عمل يف االس���م عامالن، وهام الالم 

األوىل والالم الثانية، إذ إّن حروف الخفض ال تعلّق 

عن العمل(( )8(، والرأي عند ابن يعيش )ت643ه�( 

أن البدل مس��تقل بنفس��ه، وليس تتمة للمبدل منه ؛ 

فإذا قلت : رأيت أخاك زيداً، فالتقدير : رأيت أخاك 

رأي��ت زيداً، فالعامل يف الب��دل مقّدر، وإمنّا حذف 

لداللة العام��ل األّول عليه، لذا ف��ِإنَّ البدل من غري 

جملة املبدل منه )9( .

إنَّ ما يعنين��ا هنا أَنَّ البدل بحرفي��ه أو بجملتيه، إمنّا 

يج��يء لغاي��ة هي رب��ط أج��زاء الكالم ع��ن طريق 

اإليضاح والتبيان والتفس��ري وإزالة اإلبهام، وبقي أن 

نُشري إىل أَنَّ البدل كام يبدل فيه الحرف من الحرف، 

يبدل فيه االسم من االسم، كذلك الفعل من الفعل، 

وال يب��دل الفعل من الفعل إالّ ))ذا كان رضباً منه…

نح��و قول��ك: إن تأتني مت��يش أميش مع��ك ،ألَنَّ 

 امل��يش رضب م��ن اإلتي��ان، وال يج��وز أن تقول : 

إن تأتن��ي ت��أكل آكل مع��ك، ألَنَّ األكل لي��س من 

اإلتيان يف يشء(()10( . وعلي��ه يكون التحليل عىل 

الشكل اآليت :

1- اإلبدال بني الحروف املتدانية يف املخرج :

ويراد بالح��روف املتدانية يف املخ��رج ))ما كانت 

الحروف فيه أدىن إىل بعضها يف املخرج من غريها 

إذا كان معها فيه غريها …واس��تعملت كلمة األدىن 

والتداين إش��ارة إىل ذلك من قول العرب هو جاري 

األدىن، فه��ذا أش��د صلة من الجار بإط��الق(()11( . 

وميكن أن نقسم الحروف املتدانية عىل أقسام :

أ- السني والصاد :

 يق��ع اإلب��دال ب��ن الس��ن والص��اد ؛ ألنه��ام من 

مخ��رج واحد وهو ))مام بن طرف اللس���ان وفوق 

الثناي��ا(( )12(، ك��ام أنه��ام اتفق��ا يف صفتي الهمس 

والرخ��اوة ، وانفرد الصاد بصفة اإلطباق يف حن أن 

السن ال إطباق فيه )13( .

وقد اهتم العل��امء القدامى به��ذه الظاهرة الصوتية 
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ومل يغفل��وا عنها وقد س��اّمها س��يبويه باملضارعة 

والتقري��ب )14(. وقد ش��اع يف الق��رآن الكريم إبدال 

الس��ن ص��اداً، وف��اق وروده س��ائر أن��واع اإلبدال 

األخرى، وُعدَّ هذا اإلبدال مظهراً من مظاهر اللهجة 

القريش��ية يف حن كان النطق بالس��ن، وخاصة يف 

كلم��ة الرصاط  )ال��راط(، لغة عامة الع��رب )15( . 

وم��ام ورد يف الكتاب العزيز من اآلي��ات كرثة بدءاً 

َرَٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم  من أول س��ورة   الفاتحة حمس ٱۡهِدنَا ٱلّصِ

٦ىجس حجسالَفاِتحَ��ةِ الآي��ة حمتجحس  إىل آخ��ره، وقوله تع��اىل : حمس إِنَّ 
ۡس��َتقِيٞم  َ َربِّ��ى َوَربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوهُۚ َهَٰذا ِصَرٰٞط مُّ ٱللَّ
٥١ىجس حجسآل ِعۡم��َران الآية جحتجمتجحس ، ))والّراط : الجاّدة من رسط 
اليشء إذا ابتلعه … والرصاط من قلب السن صاداً 

لتجان��س الط��اء يف اإلطب��اق، ألن الص��اد والضاد 

والطاء والظاء من حروف اإلطباق … والسن قراءة 

اب��ن كثري يف كل الق��رآن، وهي األصل يف الكلم�ة، 

والباقون بالصاد الخالص��ة، وهي لغة قريش، وهي 

الثابتة يف املصح��ف(()16(، ويرى إبراهيم أنيس أّن 

الرصاط بالصاد هو األصل بدليل ورودها يف القرآن 

الكريم، ثم تطّورت حتى شاع فيها نطق آخر بالسن، 

 ولي��س األمر أن الس��ن ه��ي األصل ك��ام يتصّوره 
الرواة )17(، وعلّل ابن جّني إبدال السن ص�اداً عندما 

تأيت مع حرف من أحرف االس�تعالء )خ، ص، ض، 

ط، ظ، غ، ق( ))أن ح��روف االس��تعالء تجت��ذب 

السن عن َس��َفالها إىل تعاليهن، والصاد مستعلية . 

وهي أخت الس��ن يف املخرج(()18(. وبذلك يكون 

الس��ن والص��اد فضالً عن اش��رتاكهام يف املخرج 

والهمس والرخاوة ؛ فإنهام حرفان صفريان، وأرجَع 

بعض املحدث��ن هذا اإلب��دال إىل عامل املامثلة 

الذي ه��و تأثري األصوات بعضها مع بعض)19(، ألّن 

العرب تبدل السن صاداً إذا وقع بعدها طاء أو قاف 

أو غن أو خاء، لتس��فل السن وهمسها، وتصّعد ما 

بعده��ا، وإطباق��ه وجهره ليكون عمل اللس���ان من 

جهة واحدة، فذلك أخف عليهم)20( .

فإن قيل كيف كتب��ت يف املصحف بالصاد وقرأها 

بع��ض القراء بالس���ن ؟ الجواب ع��ىل هذا يكون 

))إّن الصحاب��ة كتبوها بالص��اد تنبيها عىل األفصح 

فيه��ا، ألنهم يكتبون بلغة قريش واعتمدوا عىل علم 

العرب . فالذين قرأوا بالس��ن تأولوا أن الصحابة مل 

يرتكوا لغة السن للعلم بها فعادلوا األفصح باألصل. 

ول��و  كتبوها بالس��ن مع أنها األص��ل لتوهم الناس 

عدم جواز العدول عنه ألنه األصل واملرس��وم كام 

كتب��وا املصيطر بالصاد مع العلم بأّن أصله الس��ن 

فه��ذا مام يرجح الخالف فيه إىل االختالف يف أداء 

اللف��ظ  ال يف م��ادة اللفظ لش��هرة اختالف لهجات 

القبائل يف لفظ مع اتحاده عندهم(()21( .

إذن ميكن أن نس��تنتج ملمحاً آخر أّن العلامء قدمياً 

وحديثاً قد أعتدوا يف رؤيتهم التي قّدموا فيها القراءة 

بالصاد املبدلة عىل الزاي مبرتكزات هي :

- موافق��ة ق��راءة )الرصاط( للرس��م العث��امين، قال 

كتب��وا  ))وانظ��ر كي��ف  الس��يوطي )ت911ه���(: 

»ال��رصاط« بالص��اد املُبدل��ة م��ن الس��ن وعدلوا 

عن الس��ن الت��ي هي األصل ؛ لتكون قراءة الس��ن 

وإن خالفت الرس��م من وجه ق��د أتت عىل األصل 

فيعدالن(()22(.

- إنّها قراءة الرس��ول � أخرج الحاكم يف مستدركه 

أّن رس��ول الله �  قرأ  )اهدن��ا الرصاط( يف فاتحة 
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الكتاب بالصاد )23( . 

- إّن أب��ا عيل الفاريس )ت395ه�( قد ضعف قراءة 

من أخلص الص���اد زاياً، بأّن أب��دل الص�اد زاياً يف 

ٰى  نح�و »يُْصِدَر يش��ري إىل قوله تعاىل حمسلَا نَۡسِقي َحتَّ

يُۡص��ِدَر ٱلّرِعَآُءۖىجس حجسالَقَصص الآي��ة محتجحتجحس « إذا تحركت الصاد 
نح��و »َصَدَر »مل يُبدل لحجز الحركة، فاالّ يبدل مع 

طول الفصل بالح��رف والحركة يف »الرصاط« أي : 

ينبغي أالّ تبدل من الس��ن ال��زاي يف »الراط« من 

أجل الطاء ؛ ألنّها قد تحركت )24( .

 - املقت��ى الص��ويت : وأنته��ي من��ه إىل طرف��ن 

دقيق��ن يف تلمس ظاه�رة اإلب�دال وتس��ويغها ماّم 

نحن بصدده يف هذا املقام .

 - األول : ت��داين الحرف��ن يف املخ��رج والصف��ة، 

إّن ه��ذا الت��داين بن صويت الس��ن والصاد س��ّوغ 

اإلبدال فيهام.

- الثاين : املاُمثل�ة الصوتية، ظاهرة نتفيأ ظاللها يف 

الّدرس الص��ويت، ولعلها أهم ما ينهض بها اإلبدال 

بن الح��روف، فه��ي ضارب�ة جذوره��ا يف الرتاث 

الصويت، فس��امها س��يبوي�ه يف أطراف حديث�ة عن 

اإلدغ�ام )باملضارعة( )25( .    

ومن األمثل��ة أيضاً إبدال الس��ن ص��اداً يف لفظتي 

»بصط��ة« و »يبس��ط«. أّم��ا كلمة )بصط��ة( بالصاد 

فق��د وردت يف س��ورة األع��راف يف قول��ه تع��اىل 

حمسَوٱۡذُك��ُرٓواْ إِۡذ َجَعلَُكۡم ُخلََفآَء ِم��ۢن َبۡعِد قَۡوِم نُوٖح 
 ِ َط��ٗةۖ فَٱۡذُك��ُرٓواْ َءالَآَء ٱللَّ َوَزاَدُك��ۡم فِ��ى ٱلۡخَۡلِق بَۜصۡ
ۡعَراف الآية حمجحمتجحس  يقول الطاهر 

َ
لََعلَُّك��ۡم ُتۡفلُِحوَن ٦٩ىجس حجسالأ

بن عاش��ور )ت1393ه�( : ))وقْول��ُه : بَْصطًَة ثبَت 

يف املصاِحف ِبَصادٍّ قبَْل الطَّاِء وهو ُمراِدُف بَْس��طٍَة 

ال��ذي هو -  بس��ن - قب��ل الطاء . ووق��ع يف آيات 

أخرى . وأهمل الراغب )ت504ه�( )بصطة( الذي 

بالص��اد . وظاهر عب��ارة القرطب��ي )ت671ه�( أنه 

يف ه��ذه اآلية )بس��ن(  وليس كذل��ك()26( . ونظريه 

ُط َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعوَن  ُ َيۡقبِ��ُض َوَيۡبۜصُ قوله تعاىل حمسَوٱللَّ

٢٤٥ىجس حجسالَبَق��َرةِ الآية جمتمختجحتجحس ، ))وقوله : والله يقبض ويبصط: 
أص��ل القبض الش��د والتامس��ك، وأصل البس��ط: 

ضد القبض وهو اإلطالق واإلرس��ال، وقد تفرعت 

ع��ن هذا املعنى معان : منه��ا القبض مبعنى األخذ 

ۡقُبوَض��ةۖٞىجس حجسالَبَقَرةِ الآية محتحمججحتجحس  ومبعنى الش��ح  حمسفَرَِهٰ��ٞن مَّ
ۡوَبة الآية خمتحمتجحس  ومنها البس��ط  يِۡدَيُهۡمۚىجس حجسالتَّ

َ
حمسَوَيۡقبُِض��وَن أ

ُ يَۡبُس��ُط ٱلّرِۡزَق لَِمن يََشآُءىجس حجسالرَّۡعد  مبعنى البذل حمسٱللَّ

الآي��ة حمتجحتجحس  ومبعنى الس��خاء حمسبَۡل يََداهُ َمۡبُس��وَطَتاِنىجس 

حجسالَمائ�َِدة الآية مختحمتجحس  ومن أس��امئه تعاىل القابض الباس��ط 

مبعنى املانع املعطي . وقرأ الجمهور : »ويبس��ط« 

بالس��ن، وقرأه نافع والبزي عن اب��ن كثري وأبو بكر 

عن عاصم والكسايئ ... بالصاد وهو لغة(()27( .

ووردت يف قراءة يف سورة البقرة بالسن )بسطة( يف 

َ ٱۡصَطَفىُٰه َعلَۡيُكۡم َوَزاَدهُۥ  قول��ه تعاىل حمسقَاَل إِنَّ ٱللَّ

ُ يُۡؤتِى ُمۡلَكُهۥ َمن يََشآُءۚ  بَۡسَطٗة فِى ٱلۡعِۡلِم َوٱلِۡجۡسِمۖ َوٱللَّ
ُ َوِٰس��ٌع َعلِيٞم ٢٤٧ىجس حجسالَبَقَرةِ الآية خمتمختجحتجحس . يقول الدكتور  َوٱللَّ
فاضل الس��امرايئ : إمّنا ))وردت بالسن يف وصف 

َ ٱۡصَطَفىُٰه َعلَۡيُكۡم َوَزاَدهُۥ بَۡس��َطٗة  طالوت حمسإِنَّ ٱللَّ

فِى ٱلۡعِۡلِم َوٱلِۡجۡسِمىجس حجسالَبَقَرةِ الآية خمتمختجحتجحس  ووردت بالصاد يف 
وصف يف وصف قبيلة ع��اد قوم هود حمسَوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ 

َجَعلَُكۡم ُخلََف��آَء ِمۢن َبۡعِد قَۡوِم نُ��وٖح َوَزاَدُكۡم فِى 
ِ لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن  َطٗةۖ فَٱۡذُكُرٓواْ َءالَآَء ٱللَّ ٱلۡخَۡلِق بَۜصۡ
ۡعَراف الآية حمجحمتجحس  وطالوت إمنا هو شخص واحد، 

َ
٦٩ىجس حجسالأ
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وأما عاد فهي قبيل��ة . ومن املعلوم أّن الصاد أقوى 

من الس��ن وأظهر، فكان الس��ن الذي هو أضعف 

أليق بالش��خص الواح��د، والصاد ال��ذي هو أقوى 

وأظهر أليق بالقبيلة(()28( .

وج��اء يف كت��اب الربه��ان للزرك��يش )ت794ه�( 

»فص��ل حروف متقاربة تختلف يف اللفظ الختالف 

املعنى« ))مثل حمسَوَزاَدهُۥ بَۡسَطٗة فِى ٱلۡعِۡلِم َوٱلِۡجۡسِمۖ ىجس 

ۡعَراف 
َ
َطٗةۖىجس حجسالأ حجسالَبَق��َرةِ الآية خمتمختجحتجحس  حمسَوَزاَدُكۡم فِى ٱلۡخَۡلِق بَۜصۡ

ُ َيۡقبُِض  الآية حمجحمتجحس  حمسيَۡبُس��ُط ٱلّرِۡزَق لَِمن يََشآُءىجس  حمسَوٱللَّ

ُط َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعوَن ٢٤٥ىجس حجسالَبَقَرةِ الآية جمتمختجحتجحس ، فبالسن  َوَيۡبۜصُ
الس��عة الجزئية كذلك علة التقييد، وبالصاد الس��عة 

الكلية بدلي��ل علّو معنى اإلط��الق وعلو الصاد مع 

الجهارة واإلطباق(()29( .

ُ َيۡقبُِض  وجاء يف »البحر املحي��ط« يف قوله حمسَوٱللَّ

ُطىجس حجسالَبَقَرةِ الآية جمتمختجحتجحس  القبض والبس��ط، تأوي�الت  َوَيۡبۜصُ
كثرية : ))أي : يس��لب قوم��اً ويعطي قوماً، أو : يقرت 

ويوسع، قاله الحسن البرصي، أو : يقبض الصدقات 

ويخلف البذل مبسوطاً، أو : يقبض أي : مييت ألن 

من أماته فقد قبضه، ويبسط أي : يحييه، ألن من مّد 

ل��ه يف عمره فقد بس��طه، أو : يقبض بعض القلوب 

فال تنبس��ط، ويبس��ط بعضها فيقّدم خرياً لنفسه، أو 

: يقبض بتعجيل األجل، ويبس��ط بطول األمل، أو : 

يقبض بالخطر ويبسط باإلباحة، أو : يقبض الصدر 

ويوس��عه، أو يقبض يد من يشاء باإلنفاق يف سبيله، 

يبسط يد من يش��اء باإلنفاق ... أو : يقبض الصدقة 

ويبس��ط الثواب ... وقرأ حمزة بخالف عن خالٍد... 

يبس��ط بالسن ...والباقون : بالصاد(()30(، وقال ابن 

عطي��ة )ت546ه���( يف محرره ))عن ناف��ع : إنه ال 

يبايل كيف قرأ بس��طة ويبسط بالس��ن أو بالصاد((

)31( . أي أنّه��ام لغت��ان مث��ل  )ال��رصاط والراط(  

واألصل هو السن، ولكنها قلبت ص�ادا يف )بصطه  

ويبص��ط( لوجود الطاء بعدها، ومخرجهام بعيد من 

مخ��رج الس��ن، ألّن االنتقال من الس��ن إىل الطاء 

ثقيل بخالف الصاد. 

وبهذا جاءت كلم��ة )يبصط( بالصاد عىل اخت�الف 

القراءات، وس��ائر ما يف الق�رآن )يبسط( بالسن يف 

ع��رشة مواض��ع )*(، وذلك أّن البس��ط يف آية البقرة 

مطل��ق عام ال يخ��ص ش��يئاً دون يشء ويف غريها 

ُمقيد، وال شّك أّن البسط املُطلق أقوى من املقيّد، 

فه��و يحتمل البس��ط يف ال��رزق ويف األنفس ويف 

امللك وغريها، فجاء للُمقيّد بالسن وللُمطلق الذي 

هو أقوى وأعم بالصاد)32( . 

وعلي��ه يعتم��د الّن��ص أو الخط��اب الق��رآين عىل 

موس��يقى عذب��ة، تتغلغ��ل إىل أع��امق القل��وب، 

مصدره��ا انتقاء األلف��اظ ومدى خدمته��ا للمعاين 

فالّسور التي تتحدث عن العذاب ويوم القيامة تأيت 

األص��وات صاخب��ة فيها، تق��رع األذان، أما الّس��ور 

التي تتحدث عن الّنعيم و الّس��عادة، فيكون اإليقاع 

فيها هادئاً ليناً بطيئاً كام رأينا بن الس��ن والصاد يف 

اتفاقه��ام يف صفتي الهمس والرخاوة، وما س��نقف 

عنده من حروف اإلبدال الحقاً .

ب- الطاء والدال والتاء :

لثويّة)33(  أسنانية  أصوات  والتاء  وال��دال  الطاء 

الجهر،  صفة  يف  منها  وال��دال  الطاء  اشرتكت 

هذه  اتفقت  كام  ؛  الهمس  بصفة  التاء  وانفردت 

أصوات  أنّها  أخرى،  صفة  يف  الثالثة  األصوات 
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شديدة )34(، ومن أجل ذلك تبّدل فيام بينها . مثل 

وكذا  طاًء  التاء  فأبدلت  اصتلح  وأصله  اصطلح 

بن  اإلبدال  من  رصدناه  ومام  وغريها.  اضطرب 

حمسإِنَّ  تعاىل  قوله  املخرج  يف  املتدانية  الحروف 

ٱلۡعِۡلِمىجس  فِى  بَۡسَطٗة  َوَزاَدهُۥ  َعلَۡيُكۡم  ٱۡصَطَفىُٰه   َ ٱللَّ
حجسالَبَقَرةِ الآية خمتمختجحتجحس  إذ ذُكِر أّن ))الطاء يف اصطفاه بدل من 

»اصطفاه«  قوله  الساكنة(()35( .  الصاد  التاء ملكان 

التاء طاء ليسهل  بالتاء فأبدلت  األصل فيه اصتفى 

النطق بها بعد الصاد .

أما عن الدال والتاء فقد ش��اع عن��د العرب حدوث 

اإلبدال بينهام ؛ بأن تبدل الدال تاء، والعكس صحيح 

لِيٗماىجس 
َ
أيضاً، فام جاء من األول قوله تعاىل حمسَعَذابًا أ

حجسالّنَِس��اء الآية حمججحتجحس  . قال الطربي )ت310ه�( : أن معنى 

)أعتدنا( األصل أعددنا فقلبت الدال تاًء، ))واختلف 

أهل العربي��ة يف معنى »اعت�دنا له��م«. فقال بعض 

البرصي��ن: معنى أعتدنا، )أفعلنا( م��ن الَعتَاد، قال: 

ومعن��اه أعددن��ا. وقال بع��ض الكوفي��ن: »أعددنا 

وأعتدن��ا« معناهام واحد فمعن��ى قوله: »أعتدنا لهم 

»أعددنا لهم(()36(. 

ج- الباء وامليم :

قد يستعمل القرآن كلمة يف موطن ثّم يستعملها يف 

موطن آخر مبدالً فيها حرف، وذلك نحو مكة وبكة 

... وكل ذل��ك لغرض )37(، فقد َورََد إبدال الباء ميامً 

َِّذي  َل َبۡيٖت ُوِضَع لِلنَّاِس لَل وَّ
َ
يف قول��ه تعاىل : حمس إِنَّ أ

َة ُمَبارَٗكا َوُهٗدى لِّۡلَعٰلَِميَن ٩٦ىجس حجسآل ِعۡمَران الآية حمتحمججحس . بَِبكَّ
َّ��ِذي َكفَّ  وق��ال تعاىل يف س��ورة الفت��ح حمس َوُهَو ٱل

َة ِمۢن  يِۡديَُك��ۡم َعۡنُهم بَِبۡطِن َمكَّ
َ
يِۡدَيُهۡم َعنُكۡم َوأ

َ
أ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصيًرا  ۡظَفَرُكۡم َعلَۡيِهۡمۚ وََكاَن ٱللَّ
َ
ۡن أ

َ
َبۡعِد أ

٢٤ىجس حجسالَفۡت��ح الآي��ة مختجحتجحس . قال الدكتور فاضل الس��امرايئ 
قول��ه يف آية آل عمران »بكة« بالب��اء، ويف آية الفتح 

»مك��ة« بامليم وذلك ))بس��بب إيرادها بالباء يف آل 

عمران أّن اآلية يف سياق الحج ]ويوضح ذلك اآلية 

اِس ِحجُّ ٱلَۡبۡيِت  ِ عَلَ��ى ٱلنَّ الت��ي بعدها مبارشة[ حمسَولِلَّ

َمِن ٱۡس��َتَطاَع إِلَۡيهِ َس��بِيلٗاۚىجس حجسآل ِعۡمَران الآي��ة خمتحمججحس ، فجاء 
باالسم )بكة( من »البّك« الّدال عىل الزحام ألنّه يف 

الحج يبّك الّناس بعضهم بعضاً، أي يزدحم بعضهم 

بعضاً، وسميّت »بكة« ألنَّهم يزدحمون فيها. وليس 

الّس��ياق يف متاس��كه وترابطه يف آي��ة الفتح، فجاء 

باالس��م املش��هور لها، أعني)مكة( باملي��م(()38(. 

وبهذا املعنى ذهب أك��رث املفرين ))للذي ببّكة: 

أي للبي��ت ال��ذي ببّكة، وه��ي علم للبل��د الحرام، 

ومّكة وبّكة لغتان فيه، وقيل: مّكة البلد وبّكة موضع 

املسجد، وقيل : اشتقاقها من بّكة إذا زحمه الزدحام 

الن��اس فيه(()39( . ويب��دو أّن مّكة وبّكة لغتان أي أنّه 

قد حصل إبدال بن الباء وامليم، ونقل عن الزّجاج 

)ت311ه�( قوله: »مك��ة « ال تنرصف ألنها مؤنَّثة، 

وهي معرفة، ويصلُح أن يكون اش��تقاقها كاش��تقاق 

بة الزم،  »بك��ة«، وامليم تُب��دل من الباء، يُق��ال: رَضْ

والزب، ويصلُ��ح أن يك��ون اش��تقاقها م��ن قولهم: 

اْمتَ��كَّ الَفصيل م��ا يف رضع الّناق��ة : إِذا َمصَّ َمّصاً 

يْت بذلك  شديداً حتى ال يُبْقي فيه شيئاً . فيكون سمِّ

ة االزدحام فيها(()40( . لِشدَّ

وكام يش��ري الدكتور حسام سعيد الّنعيمي إىل الفرق 

بن الكلمتن بقول��ه : ))فكأّن القرآن الكريم أراد أن 

يح��دد موضع البيت الح��رام يف مكة فنّص عىل أنّه 
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املوضع الذي يزدحم الناس حوله يف الطواف، ولو 

قي��ل يف غري القرآن : البيت ال��ذي مبكة لحتمل أن 

يق��ول قائل: إّن البيت العتي��ق مكانه موضع كذا من 

مكة وليس هذا املوضع، ولكن ملا حدد باملوضع 

ال��ذي يزدحم فيه الن��اس يف الطواف انتفى احتامل 

هذا القول . وقد كان البيت قبل أن يكون مكة حيث 

أسكن إبراهيم من ذريته عنده ثّم تكاثر الناس حوله 

فكانت البل��دة . فيمكن عىل هذا القول أن نقول أّن 

بكة هي األصل ويراد بها األرض التي يطوف الناس 

فيه��ا مزدحمن ح��ول البيت، ثّم ملا أرادوا تس��مية 

البل��دة أبدلوا الباء ميامً ملا ب��ن الحرفن من وحدة 

متاسك يف املخرج وليفرقوا بن الكلمتن . فوافق 

اللف��ظ الجديد أصالً من أصوله��م هو »املك« أي 

املص الذي من معانيه االهالك والنقصان ...فهذان 

رأيان متقاب��الن أعني الرأي القائل بأنها من املص، 

والرأي القائل بأنها م��ن الهالك – يقول – ميكن أن 

يض��اف إليهام رأي ثال��ث هو ما قدمن��اه من القول 

باإلب��دال وأّن الكلمة بامليم قد وافقت أصل »مك« 

موافقة من غري قصد(()41( .

والذي سّوغ اإلبدال بن الباء وامليم ؛ إنّهام حرفان 

ش��فهيان تقارب��ا يف املخ��رج والصف��ة ؛ إذ إنه��ام 

مجه��وران كذلك . وال فرق بينهام س��وى أنَّ الهواء 

مع الب��اء يتخذ مجراه م��ن الفم، وم��ع امليم يتخذ 

مجراه من األنف ؛ كام أنّهام اختلفا يف صفة أخرى 

هي أّن الباء حرف شديد وامليم حرف متوسط شبيه 

بأصوات اللن أي ليس بالشديد وال بالرخو )42( .

ونَخلُ��ص أيض�اً م��اّم تقدم أنَّ الق��رآن الكريم دقيق 

غاي�ة يف الّدقة يف متاس���ك حروفه وسبك عباراته 

وهو ال يس���ت�عمل لفظتن مبعنى واح�د وإن كانتا 

ُمبدلت���ن . فه��و يخ��ص كالً منهام مبعن��ى، حتى 

قيل ))وردت بالباء ف�ي س����ورة آل عم�ران مراع�اة 

لتع�داد الح�رف »ميم« إذ لو وردت الكلم�ة بامليم 

الختل اإلحص���اء يف هذه الس��ورة، إذ إّن مجموع 

مك��ررات ح���روف »امل« الت��ي تب��دأ بها الس��ورة 

»5662« مرة وهي تساوي »19 × 298« ولو وردت 

»بك��ة« بامل�ي��م ل��كان املجم��وع »5663« وهذا 

العدد ال يقبل القس��مة عىل »19« الذي هو القاسم 

املُش��رتك للحروف املقطعة كام يقال والله أعلم(( 

)43( . ف��أي احصاء هذا وأي���ة دق�ة هذه ؟ أميكن أن 

يكون ه��ذا من قبيل املُصادف��ات يف التعبري أم هو 

القصد واإلعجاز والتامسك والرتابط النيص ؟ ! 

لق��د تبن به��ذا الق��ول أنَّ الس��ورة التي تب��دأ بهذه 

األح��رف »الح��روف املقطع��ة« تتك��رر فيه��ا هذه 

األحرف مبقدار ُمضاعفات التسعة عرش )44(، ))ألّن 

��ور إمّنا وقع يف أول كل س��ورة منها ما كرث  هذه السُّ

ترداده فيام تركب من كلمها . ويوضح لك ما ذكرت 

أنّك إذا نظّرت سورة منها مبا مباثلها يف عدد كلمها 

وحروفها وجدت الحرف املُفتتح بها تلك الس��ورة 

إفراداً وتركيباً أكرث ع��دداً يف كلمها منها يف نظريتها 

ومامثلتها يف عدد كلمها وحروفها ...(()45( .

2- اإلبدال بني الحروف املتقاربة يف املخرج :

ويراد به��ا ))الحروف التي م��ن مخرجن مختلفن 

ولكن موضعيه��ام يف النطق متقارب��ان(()46(. ومن 

أمثلة اإلبدال بن الحروف املتقاربة يف املخرج :

أ- الثاء والفاء :

م��ن مظاهر اإلبدال يف العربية إب��دال الثاء فاًء، وما 
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يفّر ذلك اإلبدال، مجيء طائفة من األلفاظ وقعت 

فيها الفاء محل الثاء وهي مام ميكن أن تنس��ب إىل 

لغ��ة دون أخرى . قال الف��رّاء : ))العرب تبّدل الفاء 

بالثاء فيقولون : َجَدث وَج��َدف، ووقعوا يف عاثور 

رّش، وعاف��ور رّش(()47( . وقد أش��ار ابن جّني إىل أن 

)ج��دث( تس��تعمل بالثاء عند أه��ل الحجاز وتبدل 

الثاء فاًء عن متيم )48(.  

واإلب��دال ب��ن الث��اء والف��اء فأنه��ام متقارب��ان يف 

مخرجه��ام ومتفق��ان يف صفتيه��ام ؛ فالثاء صوت 

مهم��وس رخ��و مخرج��ه مام ب��ن طرف اللس��ان 

وأط��راف الثنايا، والفاء كذلك صوت مهموس رخو 

إال أن مخرج��ه من باطن الش��فة الس��فىل وأطراف 

الثناي��ا العلي��ا )49(. أما اإلبدال بن الث��اء والفاء فقد 

ا  ورد يف قوله تعاىل : حمسفَٱۡدُع لََنا َربََّك ُيۡخرِۡج لََنا ِممَّ

ۡرُض ِمۢن َبۡقلَِها َوقِثَّآئَِها َوفُوِمَها وََعَدِس��َها 
َ
تُۢنبِ��ُت ٱلۡأ

َوَبَصلَِه��اۖىجس حجسالَبَق��َرةِ الآية جحتحمتجحس ، ذك��ر أّن الفوم هو الحنطة 
أو الثوم لقراءة عبد الله بن مس��عود »وثومها« والثاء 

تب��دل من الف��اء )50( . وم��ا قيل يش��ري إىل اختالف 

القدماء يف لفظتي »الف��وم والثوم« وأول هذه اآلراء 

الت��ي قيلت يف هذا اإلبدال ما ن��ّص عليه الفرّاء يف 

مع��اين الق��رآن : ))فإن الف��وم فيام ذك��ر لغة قدمية 

وه��ي الحنطة والخبز جميعاً قد ذكرا . قال بعضهم: 

س��معنا العرب م��ن أهل هذه اللغة يقول��ون : فوِّموا 

لنا بالتش��ديد ال غري، يريدون اختبزوا(( )51 (، وتابعه 

الزج��اج يف هذا الرأي وعل��ل ذلك بقوله : ))محال 

أن يطلب القوم طعام��اً ال بُرَّ فيه، والرُبُّ أصل الغذاِء 

كل��ه، ويقال : فّوموا لن��ا، أي اخبزوا بنا، وال خالف 

عن��د أهل اللغ��ة أن الفوم الحنطة، وس��ائر الحبوب 

التي تخبز يلحقها اسم الفوم(( )52( .

والب��ن جّن��ي رأيان يف ه��ذه اللفظة أعن��ي )الفوم( 

األول م��ا ذكره يف كتاب رس صناعة اإلعراب عندما 

ق��ال : ))الف��وم الحنطة وم��ا يُختَبُز م��ن الحبوب، 

يقال : فّومت الخبز، أي خبزته، وليس��ت الفاء عىل 

ه��ذا بدالً م��ن الث��اء(( )53(، والثاين ذك��ره يف كتابه 

املحتس��ب أنّه من اإلبدال وأنهام مبعنى واحد، ما 

نص��ه ))الثوم والفوم مبعن��ى واحد كقولهم : َجَدث 

وَجَدف، وق��ام زيد ثم عمرو، ويقال أيضاً فّم عمرو 

فالف��اء بدل فيه��ام جميعاً(( )54( . وق��د رّج�ح أحد 

املحدثن ال��رأي الثاين الذي يذه��ب إىل أن الفاء 

ب��دالً من الثاء عىل أس��اس أن املحتس��ب قد أُلِّف 

بع��د رس صناعة اإلعراب فكان الكتاب املتأخر هو 

املعتمد باإلبدال )55( . وهذا ما نراه الرأي األصوب 

؛ إذ أن قراءة بن مسعود )ثومها( بالثاء تدل عىل أنها 

لغة متيمية ؛ و))املعروف أن ابن مس��عود مييل إىل 

لهجة متيم يف قراءاته(( )56( .

وبه��ذا يب��دو يل إّن اخت��الف الح��رف الواح��د يف 

اللفظت��ن أو الحرفن، يف مثل ما تق��ّدم يؤدي إىل 

))اختالف دقيق يف املعن��ى املراد من اللفظ، وإّن 

دقّة املعن��ى تتفق مع جرس الحرف املُختار، فكأّن 

هن��اك اختي�اراً مقص���وداً للصوت لي��ؤدي املعنى 

املُغاي��ر ملا يؤديه الصوت اآلخر(( )57( . وقد الحظ 

اب��ن جن��ي أنَّ ه��ذه الظاه��رة يف اخت��الف الحرف 

الواح��د أو أك��رث يف اللفظ��ن ليس��ت محدودة يف 

ألف��اظ قليل��ة يف العربية لغة القرآن ))ف��إّن كثرياً من 

هذه اللغ��ة وجدته ُمضاهياً بأجراس حروفه أصوات 

األفع��ال التي عرّب عنها أال تراه��م قالوا »قضم« يف 
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اليابس »وخصم« يف الرّطب(( )58( .

ب- الصاد والضاد :

الرخ��اوة  يف  اتفق��ا  صوت��ان  والض��اد  الص��اد 

واإلطب��اق، واختلف��ا يف الجه��ر والهمس؛ إذ أن 

الص��اد صوت مهموس، والض��اد صوت مجهور 

)59( ؛ كام أنه��ام تقارب��ا يف مخرجيهام، فمخرج 

الص��اد ))مام بن طرف اللس��ان وفوي��ق الثنايا - 

ومخ��رج الض��اد من ب��ن أول حافة اللس��ان وما 

يليه��ا م��ن األرضاس(( )60( .

وم��ن أجل ذلك جاز اإلب��دال يف العربية بن هذين 

الصوت��ن، ع��ىل أّن الض��اد الت��ي كان��ت تبدل من 

الص��اد عن��د القدم��اء تختلف عام ننطق��ه اآلن ؛ إذ 

إّن الضاد القدمية كان��ت قريبة املخرج من الصاد، 

والعالق��ة بينهام اإلطباق، وإن كانت الضاد تختلف 

يف تطوراته��ا التاريخي��ة ع��ن نط��ق الص��اد، وهذه 

الض��اد التي وصف��ت يف كت��ب القدماء ق��د مرّت 

 بأط��وار تاريخية حتى وصل��ت إىل ما هي عليه يف 

لهجاتنا الحديثة )61( .

أما اإلب��دال يف القرآن بن الص��اد والضاد فقد جاء 

ثَرِ ٱلرَُّسوِلىجس 
َ
يف قوله تعاىل : حمسَفَقَبۡضُت َقۡبَضٗة ّمِۡن أ

حجسط��ه الآية حمتحمججحس ، قال النس��في )ت710ه���( : ))القبضة 

املرة من القبض …. وقُرئ فقبصت قبصة، فالضاد 

بجميع الكف والصاد بأطراف األصابع(( )62( . وقد 

جاء هذا املعن��ى عند ابن جّني يف قوله : ))القبض 

بالضاد معجم��ة باليد كلها . وبالص��اد غري معجمة 

بأط��راف األصابع وه��ذا ما قدمت الي��ك يف نحوه 

تق��ارب األلفاظ لتقارب املع��اين، وذلك أن الضاد 

لتفش��يها واس��تطالة مخرجها ما جعل��ت عبارة عن 

األك��رث، والصاد لصفائها وانحصار مخرجها وضيق 

محلها ما جعلت عبارة عن األقل(( )63( .

وبه��ذا اتخ��ذت الدراس��ات الصوتية عن��د العرب 

القرآن الكريم أساساً لدراستها اللغوية، وآياته ميداناً 

الس��تلهام نتائجها  ابت��داًء من التن��وع يف القراءات 

القرآنية وتعددها، وانتهاًء بفكرة اإلعجاز اللغوي يف  

التعبري واالب��دال وغريهام التي ت��راءت يف وصف 

س��ور القران وآياته  ومنها سور السبع الطوال، وكان 

له��ذا االهت��امم أن وص��ل األم��ر إىل تحليل النص 

القرآين يف اتساق آياته وانسجامها. 

- إبدال اللفظ من اللفظ أو الجملة من الجملة :

يبدل اللفظ من اللفظ، كام تبدل الجملة من الجملة، 

وق��د تبدل الجملة من املفرد، كام أبدل الصوت أو 

الح��رف من أخر م��ع الفرق بينهام وف��ق ما يقتضيه 

الّس��ياق .))ألّن العن للامء ومل يستعملها للبارصة، 

«)*( مبقام مع  وكام خصَّ »يش��اقق »مبقام  »ويُش��اقَّ

أنّهام لغتان مختلفتان فخصَّ كّل لغة بسياق(()64( .

وم��ن أمثلة ذل��ك ما اختص ب��ه الق��رآن الكريم يف 

اس��تعامل العيون واألعن . فلم يستعمل العيون إالّ  

لعيون املاء، وق��د وردت كلمة »العيون« يف القرآن 

يف ع��رشة مواطن كلِّها مبعنى عيون املاء نحو قوله 

تع��اىل حمس۞ َوِإذِ ٱۡستَۡسَقٰي ُموسَٰى لَِقۡوِمهِۦ َفُقۡلَنا ٱۡضرِب 

ّبَِعَصاَك ٱلۡحََجَرۖ فَٱنَفَج��َرۡت ِمۡنُه ٱثۡنََتا َعۡشَرةَ َعۡيٗناۖىجس 
حجسالَبَقَرةِ الآية مجتحمتجحس ، يف حن جمع العن البارصة عىل أعن 

لَۡقۡواْ َس��َحُرٓواْ 
َ
آ أ ْۖ فَلَمَّ لُۡقوا

َ
)65( مث��ل قوله تعاىل حمسقَاَل أ

اِس َوٱۡس��تَرَۡهُبوُهۡم وََجآُءو بِِس��ۡحٍر َعِظيٖم  ۡعيُ��َن ٱلنَّ
َ
أ

ۡعُيَنُهۡم تَفِيُض 
َ
ۡع��َراف الآي��ة حمتجحتجحتجحس  وقوله حمستَ��َرىٰٓ أ

َ
١١٦ىجس حجسالأ

ا َعَرفُ��واْ ِمَن ٱلۡحَّقِۖىجس حجسالَمائ�ِ��َدة الآية محتحمججحس .  ۡمِع ِممَّ ِم��َن ٱلدَّ
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هذا من جانب .

وم��ن جانب آخر، إذا نظرن��ا إىل الجمع وجدناه قد 

ورد يف القرآن بصيغت��ن هام : ))أعن وعيون ليس 

عىل حس��ب القلة والكرثة كام يدعي الّنحاة، ولكن 

حس��ب املعنى كام يبدو من تتب��ع اآليات القرآنية . 

فكيف يستس��اغ معن��ى القلة يف آيات مث��ل: حمس قَاَل 

اِس َوٱۡستَرَۡهُبوُهۡم  ۡعيَُن ٱلنَّ
َ
لَۡقۡواْ َس��َحُرٓواْ أ

َ
آ أ ْۖ فَلَمَّ لُۡقوا

َ
أ

ۡعَراف الآية حمتجحتجحتجحس .
َ
وََجآُءو بِِسۡحٍر َعِظيٖم ١١٦ىجس حجسالأ

نَا ِلجََهنََّم َكثِيٗرا ّمِ��َن ٱلِۡجّنِ َوٱلۡإِنِسۖ لَُهۡم 
ۡ
حمسَولََق��ۡد َذَرأ

َّا ُيۡبِصُروَن بَِها  ۡعيُ��ٞن ل
َ
َّا َيۡفَقُهوَن بَِها َولَُهۡم أ قُلُ��وٞب ل

ۡعَراف الآية حمجخمتجحتجحس . مع أّن 
َ
َّا يَۡسَمُعوَن بَِهاۚٓىجس حجسالأ َولَُهۡم َءاَذاٞن ل

معنى الكرثة هو األنسب واألكرث مالءة للسياق ؟ .

إّن معنى املف��رد يف الحقيقة هو الذي وّجه الجمع 

إىل »أفُْعل »تارة«، وإىل »فُْعول« تارة أخرى، فلم ترد 

»أع��ن« يف القرآن الكري��م إالّ جمعاً للعن البارصة 

... ك��ام مل ت��رد »عيون« يف الق��رآن إالّ جمعاً لعن 

املاء...(()66( . 

نع��رض مث��ال آخر لنص��ّن كرمين، اس��تبدل أحد 

اللفظن باآلخر، هام: قوله تعاىل حمسَولَۡو َشآَء َربَُّك َما 

ۡنَعام الآية جحتجحتجحتجحس  وقوله 
َ
َفَعلُوهُۖ فََذۡرُهۡم َوَما َيۡفتَُروَن ١١٢ىجس حجسالأ

ُ َما َفَعلُوهُۖ  ��ورة نفس��ها حمسَولَۡو َش��آَء ٱللَّ تعاىل يف السُّ

ۡنَعام الآية خمتمحتجحتجحس .
َ
فََذۡرُهۡم َوَما َيۡفتَُروَن ١٣٧ىجس حجسالأ

يقف أمامنا يف الّن��ص لفظان، هام »ربك« و »الله« 

ُ َما َفَعلُوهُۖ فََذۡرُهۡم َوَما  يف قوله تعاىل حمسَولَۡو َش��آَء ٱللَّ

ُ َما َفَعلُوهُۖ فََذۡرُهۡم  َيۡفتَُروَن ١٣٧ىجس وقوله حمسَولَۡو َشآَء ٱللَّ
َوَما َيۡفتَُروَن ١٣٧ىجس.  

وب��ّن الخطيب اإلس��كايف )ت420ه���( قوله يف 

اآليتن : ))للسائل أن يس��أل فيقول كيف قال حمسَولَۡو 

ۡنَعام الآية جحتجحتجحتجحس  يف اآلية األوىل ويف الثانية  
َ
َشآَء َربَُّكىجس حجسالأ

ۡنَعام الآية خمتمحتجحتجحس ، وهل يف املكانن 
َ
ىجس حجسالأ ُ حمسَولَۡو َش��آَء ٱللَّ

ما يوجب اختالف االسمن ؟ .

والجواب أن يقال : إّن األوىل قبلها قوله : حمسَوَكَذٰلَِك 

ا َش��َيِٰطيَن ٱلۡإِنِس َوٱلِۡجّنِ يُوِحي  ّلِ نَِبّىٍ َعُدّوٗ
َجَعۡلَنا لِكُ

ۡنَعام 
َ
َبۡعُضُه��ۡم إِلَٰى َبۡع��ٖض زُۡخُرَف ٱلَۡقۡوِل ُغ��ُروٗرۚاىجس حجسالأ

الآي��ة جحتجحتجحتجحس أي : كان لألنبي��اء قبلك أذًى من قبل العدو 

م��ن اإلنس والج��ن، ولو ش��اء الله َمْن ربّ��اك وقام 

مبصالحك أللجأهم إىل موافقتك وترك مخالفتك، 

وإن كان من يق��وم بربابتك يحجزهم عن مرضتك، 

وأن يظفروا مبرادهم من عداوتك، فقد تضّمن قوله 

»ربّ��ك« هذا املعنى، وقوله يف اآلي��ة األخرى »َولَْو 

 ِمَن 
َ
ا َذَرأ ِ ِممَّ َش��اَء اللَُّه« جاء بعد قوله حمسوََجَعلُ��واْ لِلَّ

ۡنَعام الآية حمتمحتجحتجحس  فأخرب أنهم 
َ
نَۡعِٰم نَِصيٗباىجس حجسالأ

َ
ٱلۡحَ��ۡرِث َوٱلۡأ

أقاموا لله الذي يحق إفراده بالعبادة رشيكاً، ولو شاء 

الله، أي : ولو شاء من نعمت�ه عليه�م نعم�ة توجب 

التألّ���ه له أن ال يعبدوا س���واه م��ا متكنوا من فعل�ه 

فهذا موضع مل يل�ق به إالّ االس���م الذي يفيد معنى 

 في���ه حج���ة عليهم دون غ��ريه من األس���امء فأفاد 

 كّل اس��م م��ن االس��من يف مكان���ه م��ا مل يك��ن 

ليستفيد بغريه(( )67( .

ومن أمثلة أبدال الجملة أو الكلمة بأخرى منه يف آية 

البقرة »فَانَْفَجرَْت« يف قوله حمس۞ َوِإذِ ٱۡستَۡس��َقٰي ُموسَٰى 

لَِقۡوِمهِۦ َفُقۡلَن��ا ٱۡضرِب ّبَِعَصاَك ٱلۡحََج��َرۖ فَٱنَفَجَرۡت 
ِمۡن��ُه ٱثۡنََتا َعۡشَرةَ َعۡيٗناۖىجس حجسالَبَقَرةِ الآية مجتحمتجحس ، ويف األعراف 
ِن ٱۡضرِب 

َ
ۥٓ أ ٰٓ إِذِ ٱۡستَۡس��َقىُٰه قَۡوُمُه وَۡحۡيَنآ إِلَٰى ُموسيَ

َ
حمسَوأ

ّبَِعَصاَك ٱلۡحََجَرۖ فَٱۢنَبَجَسۡت ِمۡنُه ٱثۡنََتا َعۡشَرةَ َعۡيٗناۖىجس 
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ۡع��َراف الآية مجتحمتجحتجحس  ذكر أحم��د الغرناطي )ت 708ه�( 
َ
حجسالأ

يف »م��الك التأويل« قوله: ))إبدال كلم�ة بأخرى((، 

ومن��ه قول��ه تع��اىل حمسفَٱنَفَجَرۡت ِمۡن��ُه ٱثۡنََت��ا َعۡشَرةَ 

َعۡيٗن��اۖىجس حجسالَبَقَرةِ الآية مجتحمتجحس ويف األعراف »فَانْبََجَس��ْت« مع 
أن املعنى وأحد... يس��أل عن وجه اختصاص كل 

من املوضعن مب��ا ورد فيه . الجواب : أّن الفعلن 

وإن اجتمع��ا يف املعنى فليس��ا عىل حدِّ س��واء بل 

االنبج��اس ابت��داء االنفجار، واالنفج��ار بعده غاية 

ل��ه .. ألّن االنبج��اس أول االنفج��ار ..انبجس��ت 

انفج��رت لكنه أخف من االنفج��ار . وإذا تقرر هذا 

فأقول أّن الواقع يف األعراف طلب بني إرسائيل من 

وَۡحۡيَنآ 
َ
��قيا، قال تعاىل حمسَوأ موىس »عليه السالم« السُّ

ۡع��َراف الآية مجتحمتجحتجحس 
َ
ۥٓىجس حجسالأ ٰٓ إِذِ ٱۡستَۡس��َقىُٰه قَۡوُم��ُه إِلَ��ٰى ُموسيَ

والوارد يف البقرة طلب موس���ى »عليه السالم« من 

ٰ لَِقۡوِمهِۦىجس  ربّه قال تعاىل حمس۞ َوِإذِ ٱۡستَۡس��َقٰي ُمِتِتوسيَ

حجسالَبَق��َرةِ الآية مجتحمتجحس فطلبهم ابتداء فناس��به االبتداء، وطلب 

موىس »عليه الس��الم« غاية لطلبه��م ألنّه واقع بعده 

ومرتب عليه فناس��ب االبتداء والغاي�ة، فقيل جواباً 

لطلبهم  )فَانْبََجَسْت( وقيل إجابة لطلبه )فَانَْفج�َرَْت( 

وتناسب ذلك وجاء عىل ما يجب ومل يكن ليناسب 

العكس(()68(.

وبهذا كان االختالف يف اللفظن ليدل عىل املعنى 

املقص��ود، واألنس��ب للغ��رض املراد يف اتس��اق  

النص القرآين وانس��جامه، فإنّه تعاىل ملّا حىك عن 

 ٰ موىس )عليه الس��الم(  قال حمس۞ َوِإذِ ٱۡستَۡسَقٰي ُموسيَ

لَِقۡوِم��هِۦىجس حجسالَبَق��َرةِ الآي��ة مجتحمتجحس فل��ام كان طلب من موىس 
)عليه الس��الم( لربه، ناس��ب التعبري عن ذلك بلفظ 

)انَْفَج��رَْت( وه��و انصب��اب املاء بك��رثة، فكان من 

املناس��ب يف العالقة بن الس��ائل واملسؤول  ذكر 

اللف��ظ  األبلغ، له��ذا جاء التعبري بلف��ظ )االنفجار( 

دون )االنبجاس(. 

وملّ��ا كان الس���قى م��ن بن��ي إس���رائيل يف قول�ه 

ۡعَراف 
َ
ۥٓىجس حجسالأ ٰٓ إِذِ ٱۡستَۡس��َقىُٰه قَۡوُمُه وَۡحۡيَن��آ إِلَٰى ُموسيَ

َ
حمسَوأ

الآي��ة مجتحمتجحتجحس ناس���ب ذلك لف�ظ  )انَْبَجَس��ْت( هو ظهور 

امل��اء بدرجة أقل من االنفجار، ليتناس��ب ذلك مع 

طل��ب )قوم م��وىس( حت��ى يكون هناك ف��ارق بن 

طلب موىس »عليه السالم« وطلب قومه. 

وم��ن األمثلة أيض��اً م��ا ورد يف قوله تع��اىل حمس َوِإۡذ 

َنجَّۡيَنُٰك��م ّمِ��ۡن َءاِل فِرَۡع��ۡوَن يَُس��وُمونَُكۡم ُس��وَٓء 
ۡبَنآَءُكۡم َوَيۡس��َتۡحُيوَن نَِسآَءُكۡمۚ 

َ
حُوَن أ ٱلَۡعَذاِب يَُذّبِ

ّبُِكۡم َعِظيٞم ٤٩ىجس حجسالَبَقَرةِ الآية  َوفِى َذٰلُِكم بَلَآءٞ ّمِ��ن رَّ
نجَۡيَنُٰكم ّمِۡن َءاِل 

َ
حمجمختجحس ، ويف س��ورة األعراف حمس َوِإۡذ أ

ۡبَنآَءُكۡم 
َ
فِرَۡعۡوَن يَُسوُمونَُكۡم ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب ُيَقّتِلُوَن أ

ّبُِكۡم  َوَيۡسَتۡحُيوَن نَِسآَءُكۡمۚ َوفِى َذٰلُِكم بَلَآءٞ ّمِن رَّ
��ورتن  ۡعَراف الآية جحتمختجحتجحس ، فالقضية يف السُّ

َ
َعِظيٞم ١٤١ىجس حجسالأ

يَْناكُْم« ُمضعفاً،  واحدة، وقد ورد يف سورة البقرة »نَجَّ

ويف ألعراف »أَنَْجيَْناكُْم »غري ُمضعف، ويف س��ورة 

البقرة »يَُذبُِّحوَن »، ويف سورة األعراف »يَُقتِّلُوَن«. 

جاء يف م�الك التأويل قول�ه : ))إّن الوارد يف س��ورة 

البق��رة مقصود ب�ه تع��داد وجوه اإلنع���ام عىل بني 

ارسائي��ل وتوايل االمتنان ليبن ش��نيع مرتكب�هم يف 

مقابل���ة ذلك اإلنع�ام بالكف��ر ... فذكر نجاتهم من 

آل فرعون وفرق البحر بهم ونجاتهم وهالك عدوهم 

بالغرق ،ثّم ذكر عفوه عنهم يف عبادة العجل وتوبته 

عليه��م ... فلام كان موضع تع��داد نَِعم وآالء ذكروا 

بها ليزدجروا عن املخالفة والعناد ناس��به التّضعيف 
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نجَۡيَنُٰكمىجس ملا 
َ
إلثباته بالكرثة، ولو قي��ل هنا حمسَوِإۡذ أ

أنبأ بذل��ك وال ناس��ب املقصود مام ذك��ر، وأيضاً 

يَْناكُْم« يناس��ب التّضعيف  ف��إّن التّضعي��ف يف »نَجَّ

ال��وارد بعده يف قول��ه »يَُذبُِّح��وَن«، ومل يكن لف�ظ 

»أنَْجيَْن��اكُْم« غري مض�اعف ليناسب(()69( .

أم��ا  إب��دال  الجملة  يف س��ورة البق��رة »يَُذبُِّحوَن«، 

بجملة »يَُقتِّلُوَن« يف سورة األعراف فذلك ألّن الذبح 

ُمنبئ عن القتل وصفته وأّما اس��م القتل فال يُفهم إالّ 

إعدام الحي��اة ويتناول من غري املقتول يف الغالب، 

فع��رّب أوالً مبا يويف املقصود من اإلخبار بالقتل مع 

إح��راز اإليجاز، إذ لو ذكر القت��ل وأتبع بالصفة ملا 

كان إيج��ازاً، فعدل إىل ما يحصل عنه املقصود مع 

إيجاز فقي��ل : »يَُذبُِّحوَن« وعرب يف س��ورة األعراف 

بالقتل ألنّه أوجز من لفظ يذبحون ،ألجل التضعيف 

إذ لفظ يذبحون أثقل لتضعيفه )70( .

ٰ َعن��َك ٱلَۡيُهوُد َولَا  ومثله قوله تع��اىل حمس َولَن تيَۡرضيَ

ِ ُهَو  ٱلنََّصَٰرٰى َحتَّ��ٰى تَتَّبَِع ِملََّتُهۡمۗ قُ��ۡل إِنَّ ُهَدى ٱللَّ
َِّذي َجآَءَك ِمَن  ۡهَوآَءُهم َبۡعَد ٱل

َ
َبۡعَت أ ٱلُۡهَدٰىۗ َولَئِِن ٱتَّ

ِ ِمن َولِّىٖ َولَا نَِصيٍر ١٢٠ىجس حجسالَبَقَرةِ  ٱلۡعِۡل��ِم َما لََك ِمَن ٱللَّ
نَت بَِتابِٖع 

َ
الآي��ة مجتجحتجحتجحس ، وقال يف الّس��ورة نفس��ها حمسَوَمآ أ

َبۡعَت  قِۡبلََتُه��ۡمۚ َوَما َبۡعُضُهم بَِتابِٖع قِۡبلََة َبۡعٖضۚ َولَئِِن ٱتَّ
َِّمَن  ۡهَوآَءُه��م ّمِۢن َبۡعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱلۡعِۡلِم إِنََّك إِٗذا ل

َ
أ

ٰلِِميَن ١٤٥ىجس حجسالَبَقَرةِ الآية جمتمختجحتجحس ، وقال يف س��ورة الّرعد  ٱلظَّ
ۡهَوآَءُهم َبۡعَد َم��ا َجآَءَك ِمَن 

َ
َبۡع��َت أ قول��ه حمسَولَئِِن ٱتَّ

ٖ ويَل َواٖق ٣٧ىجس حجسالرَّۡعد  ّ ليِ ِ ِم��ن ويَ ٱلۡعِۡلِم َم��ا لََك ِمَن ٱللَّ
الآية خمتمحتجحس  )37(.

وهنا للس��ائل أن يس��أل عاّم اختل��ف يف هذه اآلية 

مع اتفاقه��ا يف مطالعه��ا ومعناها الظاه��ر فيقول : 

م��ا يف هذه املواضع مبعنى ال��ذي، فام الفائدة من 

اإلب��دال يف إخراج بعضها عىل لفظ »الذي« وإيقاع 

األخرى عىل لفظ »ما« وهل بن الذي – وما فرق ؟ 

. وكذلك ما وجه االختالف الحاصل بن اآليتن يف 

اإلبدال بن االسمن يف قوله »وال نصري« وقوله يف 

آية الّرعد »وال واق« وكيف يتحقق رؤى التامس��ك 

يف الّنصن الكرمين ؟ .

الج��واب ع��ىل الس��ؤال األول : يق��ول الخطي��ب 

اإلسكايف : ))أّن »ما« إذا كانت مبعنى »الذي« فإنها 

توافقها، فإنّها تبْن بصفتها وتخالفها بأش��ياء كثرية 

فتص��ري »الذي« متضمن��ة من البيان م��ا ال تتضمنه 

»م��ا« فمن ذلك إنّ��ك تُدخل عىل »الذي« أس��امء 

ۡن  مَّ
َ
اإلش��ارة فتكون الذي صفة لها، كقوله تعاىل حمسأ

َِّذي ُهَو ُجن��ٞد لَُّكۡمىجس حجسالُمۡلك الآي��ة مجتجحتجحس  وقوله:  َهٰ��َذا ٱل
ۥۚ بَل  ۡمَس��َك رِۡزقَُه

َ
َِّذي يَۡرُزقُُكۡم إِۡن أ ۡن َهَٰذا ٱل مَّ

َ
حمس أ

لَّجُّ��واْ فِى ُعُت��ّوٖ َوُنُفوٍر ٢١ىجس حجسالُمۡل��ك الآي��ة جحتجحتجحس  فيكتنف 
الذي بيانان: أحدهام اإلشارة قبلها، واآلخر الصلة 

بعده��ا، وال يكون ذلك يف »م��ا« ألنّها ال يوصف 

ۡن َهَٰذا  مَّ
َ
به��ا كام يوص��ف ب�»الذي« ال تق��ول : حمسأ

َّ��ِذي ُهَو ُجنٞد لَُّكۡمىجس حجسالُمۡل��ك الآية مجتجحتجحس . والثاين : إّن  ٱل
ما يذكر يف حيّز ما كان صلة لها صفٌة تبينها، وليس 

ذل��ك يف »ال��ذي«.

والثالث: إّن »ال��ذي« تُثَّنى وتُجمع وتؤنث فيلحقها 

هذه العالمات بياناً لهذه املعاين . و »ما« ال يلحقها 

ذاك بل هي لفظة واحدة يف التثنية والجمع والتأنيث. 

والرابع : إّن »الذي« قد لزمته�ا أمارة التع�ريف وهي 

األل��ف والالم وليس ذل��ك وال يشء ماّم ذكرناه يف 
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»ما«، ولش��ّدة إبهامه�ا خّص التعجب بها ألّن سبب 

التعجب إذا استَبَْهَم كان أبلغ يف معناه. فإذن تبينت 

أن »ال��ذي« و »م��ا« الت��ي مبعناها اس��امن ُمبهامن 

ناقصان ،والذي تزيد عىل ما، يف وجوه البيان الذي 

ذكرنا(()71( .

وبهذا يكون التعب�ري القرآن�ي إذا وض�ع اس�امً معرف�ة 

يف م��كان، أو نكرة يف موض�ع، فإمن��ا يكون ذلك 

لحكم�ة يعلمها الل��ه تعال�ى، ورّس تقتضي�ه اللغ�ة، 

وه��دف يقصده املعنى، واتس���اق يقتضي�ه النص، 

ول��و حاولنا وض�ع أحدهم�ا م��كان اآلخ�ر، الختل 

التناس���ق ف�ي اآلي���ة، وزال االنس���جام املطلوب 

ومتاس�كه يف الرتكيب. 

وأّم��ا الجواب الثاين يف وج��ه االختالف الحاصل 

ب��ن اآليت��ن يف اإلب��دال ب��ن االس��من يف قوله 

»وال نصري” وقولِه يف آي��ة الّرعد »وال واق« فذلك 

))ألنّه مل يتقّدم بسُط ذكرهم وأوجز الكالم واكتفى 

باإلمي�اء ناس��به إيجاز التحدير م��ن حاله�م فقال 

ۡهَوآَءُه��م َبۡعَد َما َجآَءَك 
َ
َبۡعَت أ تعال���ى : حمسَولَئِِن ٱتَّ

ل َواٖق ٣٧ىجس  ٖ ويَ ّ ليِ ِ ِم��ن ويَ ِم��َن ٱلۡعِۡلِم َما لََك ِمَن ٱللَّ
حجسالرَّۡعد الآية خمتمحتجحس ، فجيء ب� »ما« وهي أوجز من »الذي” 

لفظاً ما مل يقرتن بها ما يقتيض التوس��عة يف معناها 

حس��بام يتبن بعد، وقي��ل: »وال واق« وذلك أوجز 

م��ن قول��ه يف آية البق��رة »وال نصري« لفظ��اً ومعنى 

فورد هذا كله ليناسب ومياسك ما قبله، وملا تقّدم 

قبل...آية البقرة عدة آيات يف بسط أحوالهم وقبيح 

مرتكباته��م، ولق��رب ذل��ك إىل اآلي��ة املقص��ودة 

َِّذيَن  تَوّجب الوارد فيها قول��ه تعاىل عنهم حمسَوقَاَل ٱل

تِيَنآ َءايَةۗٞىجس حجسالَبَقَرةِ الآية 
ۡ
ۡو تَأ

َ
ُ أ ل َيۡعلَُموَن لَۡولَا يُكَلُِّمَنا ٱللَّ

حمججحتجحتجحس - إىل قول��ه حمسيُوقُِنوَنىجس حجسالَبَق��َرةِ الآية حمججحتجحتجحس ، ثمَّ عرف 

يف اآلية الت��ي بعدها حال أهل الكتابَ��ِن وبُعَدهم 

ل  ٰ َعنَك ٱلَۡيُهوُد ويَ ع��ن اإلميان بقوله حمسَولَن تيَِتِتۡرضيَ

ٱلنََّصَٰرٰى َحتَّٰى تَتَّبَِع ِملََّتُهۡمۗىجس حجسالَبَقَرةِ الآية مجتجحتجحتجحس فبعد هذا 
َبۡعَت  اإلطن��اب يف وصفه�م قال تع��اىل حمسَولَئِِن ٱتَّ

َّ��ِذي َجآَءَك ِمَن ٱلۡعِۡل��ِم َمالََك ِمَن  ۡهَوآَءُه��م َبۡعَد ٱل
َ
أ

ِتِتٍر ١٢٠ىجس حجسالَبَق��َرةِ الآي��ة مجتجحتجحتجحس )72( .  ل نيَصيِ ٖ ويَ ّ ليِ ِ ِم��ن ويَ ٱللَّ
وبهذا يتحقق رؤى متاس��ك الّنص وذلك ملناس��بة 

مل��ا قبل��ه م��ن اإلطناب لفظ��اً، ك��ام أّن آي��ة الّرعد 

متناس��قة ومرتابط�ة ملا قبلها إليجاز لفظ »ما« فإنّها 

عىل حرفن وأّما »الذي« فعىل خمس���ة أحرف، ثمَّ 

إّن معنى »نصري« أوس��ع من حيث أّن فعيالً من أبنية 

املبالغة فيعطى ك��رثة، والفاعل ليس كذلك، ثّم أّن 

لف��ظ  »واق« أوجز، فق��د تبن فرقان م��ا بينهام من 

حيث اإلسهاب واإليجاز .

ِب َءاِل فِرَۡعۡوَن 
ۡ
وأيض��اً من األمثلة قوله تعاىل حمس َكَدأ

 ُ َخَذُهُم ٱللَّ
َ
بُ��واْ أَـِبَيٰتَِن��ا فَأ َِّذي��َن ِم��ن َقۡبلِِهۡمۚ َكذَّ َوٱل

ُ َش��ِديُد ٱلۡعَِق��اِب ١١ىجس حجسآل ِعۡم��َران الآية  بُِذنُوبِِه��ۡمۗ َوٱللَّ
ِب َءاِل فِرَۡعۡوَن 

ۡ
جحتجحتجحس  وق��ال يف س��ورة األنفال حمس َك��َدأ

 ُ َخَذُهُم ٱللَّ
َ
ِ فَأ َِّذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمۚ َكَفُرواْ أَـِبَيِٰت ٱللَّ َوٱل

نَفال 
َ
َ قَوِّيٞ َش��ِديُد ٱلۡعَِق��اِب ٥٢ىجس حجسالأ بُِذنُوبِِهۡمۚ إِنَّ ٱللَّ

نَف��ال الآي��ة جحتجمتجحس ،  يف اآلي��ة الثاني��ة مخالفتها 
َ
الآي��ة جحتجمتجحس  حجسالأ

لآلي��ة األوىل يف إجراء الخ��رب كله عىل لفظ واحد، 

 ِ وه��ي لفظة »الله«، ألنّه قال حمسَكَف��ُرواْ أَـِبَيِٰت ٱللَّ

نَفال الآية جحتجمتجحس ومل يقل كفروا 
َ
ُ بُِذنُوبِِهۡمۚىجس حجسالأ َخَذُهُم ٱللَّ

َ
فَأ

بآياتنا كام قال يف األوىل . وأيضاً اإلبدال الحاصل 

بُوا«  و »كََفُروا«. بن اآليتن يف جملتي »كَذَّ
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الج��واب عن ذلك أن يقال : ))إّن اآلية التي تقّدمت 

َِّذيَن فِى  ه��ذه هي قول��ه : حمس إِۡذ َيُقوُل ٱلُۡمَنٰفُِق��وَن َوٱل

ُؤلَآِء دِيُنُه��ۡمۗ َوَمن َيَتوَكَّۡل عَلَى  رٌَض َغرَّ َهٰٓ قُلُوبِِه��م مَّ
نَفال الآية حمجمختجحس  فجرى 

َ
َ َعزِيٌز َحِكيٞم ٤٩ىجس حجسالأ ِ فَإِنَّ ٱللَّ ٱللَّ

الخرب يف هذه اآلية ع��ىل اللفظ الظاهر وهو حمسَوَمن 

نَفال 
َ
َ َعزِي��ٌز َحِكيٞم ٤٩ىجس حجسالأ ِ فَإِنَّ ٱللَّ َيَتوَكَّ��ۡل عَلَى ٱللَّ

َِّذيَن  َّى ٱل الآي��ة حمجمختجحس ثّم جاء  بعده��ا حمسَولَۡو تَ��َرىٰٓ إِۡذ َيَتَوف

نَف��ال الآي��ة مجتجمتجحس  ومل يكن فيها 
َ
َكَف��ُرواْ ٱلَۡمَلٰٓئَِك��ُةىجس حجسالأ

ِب َءاِل 
ۡ
خرب ع��ن الله تعاىل، وج��اءت اآلية حمسَك��َدأ

فِرَۡعۡوَنىجس فيها إخبار عن الله، فكان بناؤها عىل اآلية 
التي قبلها أوىل ... ث��ّم كان لفظ الرصيح يف معناه 

احتجاجاً عليه��م(( )73( . وأّما اإلبدال الحاصل بن 

بُوا« و »كََف��ُروا« فذلك يف  اآليت��ن يف جملت��ي »كَذَّ

))آي��ة آل عمران مل��ا تقّدم قبلها ذك��ر تنزيل الكتب 

الثالثة واإلش��ارة إىل ما تضمنته من الهدى والفرقان 

وإمنّا أيت عىل َمْن كََفر بصده عنها، وتكذيبه ناسب 

بُواْ أَـِبَيٰتَِناىجس حجسآل ِعۡمَران الآية جحتجحتجحس . وملّا مل  ذلك قوله حمسَكذَّ

يقع يف س��ورة األنفال من أوله��ا إىل اآلية املذكورة 

ذك��ر يشء من الكتب املُنزّلة وال ذكر إنزالها، وإمنّا 

تضمنت حال املس��لمن م��ع معارصيهم من كفار 

العرب...ناس��ب ذل��ك التعبري بالكف��ر فقال تعاىل 

نَفال الآية جحتجمتجحس )74( .
َ
ِىجس حجسالأ حمسَكَفُرواْ أَـِبَيِٰت ٱللَّ

نَْخلُص ماّم تقّدم إىل أَنَّ اإلبدال يُس����هم يف جعل 

الّن��ص وح��دة داللية متجانس���ة، وبفض��ل العالقة 

االتس�اقية التي تنش��أ بإحالة االختالف يف اللفظن 

لي��دل عىل املعن��ى املقصود، واألنس��ب للغرض 

املراد يف اتس��اق الن��ص القرآين وانس��جامه، وكذا 

اإلب��دال يف الح��روف ينش��أ دقّة يف املعن��ى يتفق 

مع ج��رس الحرف املُخت��ار، فكأّن هن��اك اختي�اراً 

مقص�وداً للصوت ليؤدي املعنى املُغاير ملا يؤديه 

الصوت اآلخر .

❊ ❊ ❊
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يف توجيه املتش��ابه اللفظ من آي التنزيل، أحمد بن 

إبراهيم الزبري الغرناطي : 1/ 176 .

 46 -  الدراس��ات اللهجي��ة والصوتي��ة عن��د اب��ن 

جّني : 98 .

47 -  معاين القرآن، الفراء : 1/ 41، وينظر : والبحر 

املحيط : 1/ 219 .

48 -  ينظر : املحتسب : 2/  66 .

49- ينظر : الكتاب : 4/ 433 - 435، ورس صناعة 

اإلع��راب ابن جني : 1/ 70، والدراس��ات اللهجية 

والصوتية عند ابن جّني : 98.

50-  ينظر : املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز 

: 1/ 87، وتفس��ري الط��ربي، أليب جعف��ر محمد بن 

جرير الطربي: 2/ 129، وأيضاً هي قراءة عبد الله بن 

عباس )ريض الله عنهام( أخرج ابن أيب داود عن ابن 

عب��اس قال : قراءيت قراءة زيد، وأنا آخذ ببضعة عرش 

حرفاً من قراءة ابن مس��عود هذا أحده��ا حمسِمۢن َبۡقلَِها 

َوقِثَّآئَِه��ا َوفُوِمَهاىجس حجسالَبَقَرةِ الآية جحتحمتجحس  ينظر : املحتس��ب :

 

1/  88، والّدر املنثور يف التفسري املأثور : 1/ 127.

51 -  معاين القرآن : 1/  41، وينظر : الفتح القدير:  

.110/1

52-  معاين القرآن وإعرابه، أبو إس��حاق إبراهيم بن 

سهيل الزجاج : 1/ 143.

53-  رس صناعة اإلعراب : 1 /252.  

54-  املحتس��ب :1/  88،  وينظ��ر : الخصائص : 

 . 84  /2

55-   ينظر : الدراس��ات اللهجية والصوتية عند ابن 

جني :  146 

56 -  لهج��ة متيم وأثره��ا :  112، وينظر : الجامع 

ألحكام القرآن، القرطبي : 1 /  425 

57-  الدراس��ات اللهجية والصوتية عند ابن جني : 

. 277

58-  الخصائص :  1 / 65.

59-  ينظ��ر : الكت��اب :  435/4 ، ورس صناع��ة 

اإلعراب :  / 70 .

60-  الكتاب :  4/ 433 . 

: ال��رتاث  يف  العربي��ة  اللهج��ات   : ينظ��ر   -  61 

 .446  /2

 62- وهي قراءة الحس��ن البرصي،  تفسري النسفي: 

   . 98 /3

63-  املحتسب : 2 / 55 .

64 -  بالغة الكلمة يف التعبري القرآين :  33  - 34، 

وينظر : التعبري القرآين : 18 – 19 .

)*(-  يف قوله تعاىل حمسَوَمن يَُش��اقِِق ٱلرَُّسوَل ِمۢن َبۡعِد 

َما تَبَيََّن لَُه ٱلُۡهَدٰى َوَيتَّبِۡع َغۡيَر َسبِيِل ٱلُۡمۡؤِمنِيَن نَُولِّهِۦ 
َّٰىىجس حجسالّنَِساء الآية جمتجحتجحتجحس . َما تََول

ۥۚ  َ َورَُس��ولَُه ُهۡم َش��ٓقُّواْ ٱللَّ نَّ
َ
-  وقوله تعاىل حمس َذٰلَِك بِأ

َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب  َ َورَُس��ولَُهۥ فَإِنَّ ٱللَّ َوَمن يَُشاقِِق ٱللَّ
نَفال الآية محتجحتجحس .

َ
١٣ىجس حجسالأ

ۥۖ  َ َورَُس��ولَُه ُهۡم َش��ٓقُّواْ ٱللَّ نَّ
َ
- وقوله تعاىل  حمس َذٰلَِك بِأ

َ َش��ِديُد ٱلۡعَِق��اِب ٤ىجس  َ فَ��إِنَّ ٱللَّ َوَم��ن يَُش��آّقِ ٱللَّ

 

حجسالحَۡشر الآية مختجحس .
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65 -  ينظر : التعبري القرآين : 18.

66 -  لغ��ة القرآن »دراس��ة توثيقية فني��ة«، د . أحمد 

مختار عمر : 164 – 165 .

67-  درّة التنزيل وغرة التأويل، أبو عبد الله الخطيب 

اإلسكايف : 69. 

68- مالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل 

يف توجيه املتش��ابه اللفظ من آي التنزيل:1/ 105- 

211 وينظ��ر : الجامع ألحكام الق��رآن : 1/ 416، 

واملحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز : 77/2 .

69-  مالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل 

يف توجيه املتشابه اللفظ من آي التنزيل :1/ 198. 

70-  املصدر نفسه : 1/ 200، وينظر : درّة التّنزيل 

وغرة التأويل : 7 .  

71 -  درّة التّنزيل وغرة التأويل : 13 – 14 .

72-  مالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل 

: التنزي��ل  آي  م��ن  اللف��ظ  املتش��ابه  توجي��ه   يف 

. 229 /1

73-  درّة التنزيل وغرة التأويل : 31 – 32 .

اإللح��اد  ب��ذوي  القاط��ع  التأوي��ل  م��الك    -  74

 والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي التنزيل :

. 291 /1

❊ ❊ ❊

املصادر واملراجع

• االتس��اق يف العربي��ة »دراس��ة يف ض��وء عل��م 

اللغ��ة الحديث«. جبار س��ويس الذهب��ي، الجامعة 

املستنرصية /2000م . 

• اإلتق��ان يف عل��وم الق��رآن، لج��الل الدي��ن عبد 

الرحم��ن بن الك��امل أيب بك��ر محمد الس��يوطي 

)ت911ه�( تحقيق : محم��د أبو الفضل إبراهيم، 

مطبع��ة الحس��ني، القاهرة، م��رص، الطبعة األوىل 

/1387ه���  - 1967م . 

• األص��وات اللغوي��ة، د . إبراهي��م أني��س – مكتبة 

األنجلو املرصية، الطبعة الخامسة /1979م .

• األص��ول يف النح��و : أب��و بكر محمد بن س��هل 

بن ال��ّراج )ت316ه�( تحقيق : د. عبدالحس��ن 

الفتيل،  مؤسسة الرس��الة، بريوت – الطبعة الثانية / 

1407ه�  -  1987م .

• ام��الء م��ا َم��ْن ب��ِه الرحمن م��ن وج��وه اإلعراب 

والق��راءات يف جمي��ع الق��رآن، ملح��ب الدين أيب 

البقاء عبد الله بن الحس���ن ب��ن عبد الله العكربي 

)ت616ه�( دار العلم الق�اهرة – مرص )د- ت( .

• أنوار التنزيل وأرسار التأويل املعروف ب� )تفس��ري 

البيض��اوي(، لنارص الدين أيب س��عيد عب��د الله بن 

عم��ر ب��ن محم��د الش��ريازي الش��افعي البيضاوي 

)ت796ه�(، مطبعة دار الفكر، بريوت / 1416ه�  

- 1996م .

• اإليض��اح يف رشح املفصل، لج��امل الدين أيب 

عم��رو عث��امن املع��روف بابن الحاج��ب النحوي 
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املال��ي )ت646ه���( تحقي��ق : د. م��وىس بنيان 

العلي��يل، وزارة األوقاف والش��ؤون الدينية، مطبعة 

العاين - بغداد / 1982م .

• البح��ر املحي��ط، تفس��ري أيب حي��ان األندل��يس، 

أَث��ري الدين أب��و عبدالله محمد بن يوس��ف بن عيل 

األندليس الغرناطي )ت 745ه�(، مطبعة دار الفكر، 

املغرب، الطبعة األوىل / 1398ه� -  1978م . 

• الربه��ان يف علوم الق��رآن، بدر الدي��ن محمد بن 

عبد الله الزركيش )ت 794ه�( تحقيق : محمد أبو 

الفضل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 

األوىل/ 1408ه� -  1988م .  

• بالغة الكلمة يف التعبري القرآين، د . فاضل صالح 

الس��امرايئ، دار الش��ؤون الثقافي��ة العام��ة، بغداد / 

1422ه�  -  2002م .

• البي��ان يف روائ��ع الق��رآن، د. متّام حّس��ان، عامل 

الكتب، القاهرة، الطبعة الثانية /1420ه� - 2000م  

• التحري��ر والتنوير »تحرير املعنى الس��ديد وتنوير 

العقل الجديد من تفس��ري الكتاب املجيد«، تأليف 

محم��د الطاهر ب��ن محمد ب��ن محم��د الطاهر بن 

عاشور التونيس )ت1393ه�(، دار التونسية للنرش،  

تونس، الطبعة األوىل / 1984م . 

• تفسري الطربي املسمى ب� )جامع البيان عن تأويل 

آي القرآن( أليب جعفر محمد بن جرير الطربي )ت 

310ه���( هّذبه : د . صالح عب��د الفتاح الخالدي، 

دار القل��م - دمش��ق، الطبع��ة األوىل / 1418ه�  - 

1997م . 

• تفسري الفخر الرازي، املعروف ب� )التفسري الكبري 

ومفاتيح الغيب(، فخر الدين أبو عبد الله محمد بن 

الحس��ن التميمي الرازي )ت 606ه�( منش��ورات 

دار الفكر، بريوت لبنان، الطبعة الثالثة / 1405ه�� 

- 1985 م . 

• تفس��ري القرآن الحكيم املشهور ب� )تفسري املنار( 

محمد رش��يد رض��ا )ت 1865ه�( منش��ورات دار 

الكت��ب العلمي��ة، ب��ريوت - لبن��ان، الطبعة األوىل 

/1420ه�  - 1999م .  

• تفسري النسفي املسمى ب� )مدارك التنزيل وحقائق 

التأويل( أليب الربكات عبد الله بن أحمد بن محمود 

النس��في )ت 705ه�( منشورات مكتبة محمد عيل 

صبيح، مرص، القاهرة / 1385ه� - 1966م  

• الجام��ع ألح��كام القرآن، أبو عب��د الله محمد بن 

أحم��د األَنص��اري القرطبي )ت 671ه���( تحقيق 

: أحم��د عب��د العليم الربدوين، مطبعة دار الش��عب 

القاهرة، الطبعة الثانية / 1377ه��.  

• الخصائص، أبو الفتح عثامن بن جني )ت392ه�( 

تحقي��ق : محمد ع��يل الّنجار، مطبع��ة دار الكتب 

املرصي��ة، القاه��رة، الطبع��ة الثاني��ة / 1376ه�  - 

1956م . 

• الحجة للقراء الس��بعة، أبو عيل الفاريس بن أحمد 

)ت 377 ه���( تحقي��ق، ع��يل النج��دي واخرون ، 

الطبعة األوىل )د – ت( .

 • الدراس��ات اللهجي��ة والصوتي��ة عند اب��ن جني، 

د. حس��ام سعيد النعيمي، منش��ورات وزارة الثقاف�ة 

واالعالم الجمهوري�ة العراقي�ة - بغداد /1980 م .

ر املنثور يف التفس��ري باملأث��ور، جالل الدين  • الدُّ

الس��يوطي )ت 911ه�( دار الفكر، بريوت، الطبعة 

األوىل / 1403ه�  -  1983 م . 
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• دراس��ة الص��وت اللغوي، د .أحم��د مختار عمر، 

عامل الكتب، الطبعة األوىل / 1396ه� - 1976م .

اآلي��ات  بي��ان  يف  التأوي��ل  وغ��رة  التنزي��ل  درة   •

املتش��ابهات يف كت��اب الل��ه العزيز، أب��و عبد الله 

محمد بن عبدالله الخطيب اإلسكايف )ت421ه�(، 

دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، الطبعة األوىل / 

1416ه�  -  1995م . 

• روح املع��اين يف تفس��ري القرآن العظيم والّس��بع 

املثاين، أليب الفضل ش��هاب الدين السيد محمود 

األل��ويس البغدادي )ت 1270ه�(، صححه وعلَّق 

عليه : الس��يد محمود شكري اآللويس، دار الفكر، 

بريوت / 1398ه�  -  1978م. 

• زاد املسري يف علم التفسري، عبد الرحمن بن عيل 

ب��ن محمد الج��وزي )ت 598ه�( مطبع��ة املكتبة 

اإلسالمية، لبنان، بريوت، الطبعة الثالثة / 1404ه�.  

•  رس صناع��ة اإلعراب، أبو الفتح عثامن ابن جني 

)ت392ه�( تحقيق نخبة من األس��اتذة : مصطفى 

الس��قا، محم��د الزف��زاف، إبراهي��م مصطفى، عبد 

الل��ه أمن - رشكة ومطبع��ة مصطفى البايب الحلبي 

 - /1374ه���  األوىل  الطبع��ة  م��رص،  وأوالده، 

1954م .

د تحقيق  • رشح األشمويّن، نور الدين عيل بن محمَّ

محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة الس��عادة؛ 

مرص/ 1955م .

• رشح ال��رَّيض ع��ىل الكافي��ة، محمد بن الحس��ن 

الريّض اإلس��رتابادي )ت 688ه�( تحقيق : يوسف 

حس��ن عمر، مؤسس��ة الص��ادق للطباع��ة والنرش، 

طهران - الطبعة الثانية )د - ت( .  

• رشح املفص��ل، موفق الدين أبو عبد الله بن عيل 

ب��ن يعيش الّنح��وي )ت 643ه�( تحقي��ق : أحمد 

السيد، املكتبة األمريية، مرص )د – ت( .

• الصاحبي يف فقه اللغة وس��نن العرب يف كالمها، 

أليب الحسن أحمد بن فارس اللغوي )ت 395ه�( 

تحقيق : مصطفى الشوميي، مؤسسة بدران للطباعة 

والنرش – بريوت / 1483ه�  - 1964 م .

• فتح القدير الجامع بن فني الرواية والدراية من علم 

التفس��ري، محمد بن عيل الش��وكاين )ت1250ه�( 

صحح��ه أحمد عبد الس��الم، دار الكت��ب العلمية ، 

بريوت  - لبنان )د – ت( .

• القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة الحديث، د. 

عبد الصبور شاهن، دار القلم /1966م . 

• الكافية يف النحو، ج��امل الدين بن عمرو عثامن 

بن عمر املع��روف بابن الحاجب النحوي املالي 

)ت 646ه�( دار الكت��ب العلمية، بريوت، لبنان – 

الطبعة الثانية/1399ه� - 1979م .

• الكتاب، أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب املشهور 

بس��يبويه )ت 180ه�( تحقيق : عبد الس��الم محمد 

ه��ارون، عامل الكتاب، ب��ريوت – الطبع��ة الثالثة / 

1308ه�  -  1988م .

• كتاب الصناعتن، أليب هالل الحسن بن عبد الله 

العسكري )ت395ه�( منشورات املكتبة العرصية، 

بريوت - لبنان / 1406ه� - 1986م . 

• لغة القرآن دراس��ة توثيقية فنية ،أحمد مختار عمر، 

عامل الكتب، القاهرة، الطبعة الثانية / 1988م .

• اللهجات العربية يف الرتاث، د. أحمد علم الدين 

الجن��دي، الدار العربية للكت��اب، ليبيا/ 1398ه� - 
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1978م .

• لهج��ة متيم وأثره��ا يف العربي��ة املوحدة، غالب 

فاضل املطلب��ي، منش��ورات وزارة الثقافة والفنون 

جمهورية العراق )د - ت( .

• مباح��ث يف علوم الق��رآن، د.  من��اع القطان، دار 

العلم للمالين، بريوت )د – ت( . 

• املحتس��ب يف تبي��ن وج��وه ش��واذ الق��راءات 

واإليضاح عنها، أبو الفتح عثامن بن جني، تحقيق: 

عيل النج��دي ناص��ف وآخرين، مؤسس��ة التحرير 

للطبع والنرش - القاهرة / 1386ه� . 

• املحرر الوجيز يف تفس��ري الكت��اب العزيز، أليب 

محم��د عب��د الحق بن عطي��ة األندل��يس الغرناطي 

)ت 546ه����( تحقيق ،عبد الس��الم عبد الش��ايف 

محم��د، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 

/ 1993م .

• املحي��ط يف اللغة، الصاحب إس��امعيل بن عبّاد 

)ت 385ه���( تحقيق : محمد حس��ن آل ياس��ن، 

ع��امل الكت��اب، ب��ريوت – لبنان، الطبع��ة األوىل / 

1414ه� -  1994 م . 

• املستدرك عىل الصحيحن، أبو عبد الله محمد بن 

عبد الله الحاكم النيس��ابوري )ت 405ه�(، تحقيق 

: مصطف��ى عبد الق��ادر عطا، دار الكت��ب العلمية، 

بريوت، الطبعة األوىل / 1411ه� -1990م .

 • مع��اين القرآن، أب��و زكري��ا يحيى بن زي��اد الفرّاء 
)ت 207ه���( تحقي��ق: د . عب��د الفتاح إس��امعيل 

ومحمد عيل النجار، الهيئة املرصية العامة، القاهرة 

/ 1973 م . 

• مع��اين الق��رآن وإعراب��ه، أبو إس��حاق إبراهيم بن 

الّري بن س��هيل الزج��اج )ت 311ه�(، تحقيق : 

د . عبد الجليل عبده ش��لبي، عامل الكتب، بريوت- 

الطبعة األوىل/ 1408ه�  - 1988م .  

• ُمعج��زة الق��رآن الكري��م، د . رش��اد خليفة، عامل 

الكتب، القاهرة، الطبعة الثانية / 1988م .

• املفصل يف علم العربية، أليب القاسم محمود بن 

عمر الزمخرشي )ت 538ه���(، مطبعة دار الجيل، 

بريوت - الطبعة الثانية )د – ت( .  

• مالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل يف 

توجيه املتش��ابه اللف��ظ من آي التنزي��ل، أبو جعفر 

أحم��د بن إبراهي��م الزبري الغرناط��ي )ت 708 ه�( 

تحقيق، د. محمود كامل أحمد، دار النهضة العربية، 

بريوت - الطبعة األوىل / 1405ه�  - 1985م .
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