


 وأثره يف حلن غري املاهرين يف القرآن الكرمي  اللفظي   التشابُه
وأشهد أن ال إله إال هللا ربي العاملني، وأنَّ حممًَّدا عبده  احلمد هلل منزل الفرقان بلسان عربيٍّ مبنيٍّ،

 .منياأل املصطفى ونبييه اجملتىب، إمام احلقي الناطق ابلصدق  
رضي  –اللحن، واحلضي  على تعلم اإلعراب، وكان ابن عمر  كان أئمة السَّلف يبالغون يف ذمَّ وبعد؛ فقد  

 .1يضرب ولَده على اللحن –هللا عنهما 
 . 2«ه من دينكمموا اللحن، والفرائض فإنَّ تعلَّ : » قال عمرو 

 . 3«مون القرآنموا اللحن يف القرآن كما تعلَّ علَّ ت»قال:  وعن ُأبي بن كعب 
 .«روهأخي  »ن، قال: حَ ل  ا ي َ لنا إمامً  : إنَّ قيل له - رمحه هللا –البصري  حلسنويُروى أنَّ ا

لزاهلا )يعين بفتح الزاي( فقرأ: إذا زلزلت األرض زَ  ؛خلف رجلٍّ  -رمحه هللا  –ى أبو عمرو بن العالء وصلَّ 
 . 4فأخذ أبو عمرو نعليه وخرج

ف مع ترك العرض على ول لَّحن يف أثناء قراءة القرآن الكرمي أسباٌب كثريٌة، منها االستظهار من املصح
ويية والصناعة اإلعرابية ضعف اإلملام ابلقواعد الضعف ال َمَلكة اللُّغوية بصفة عامية، و شيخ ُمتقنٍّ، ومنها  نح 

 بصفة خاصَّة، ومنها صرف اهلمية إىل ضبط املباين دون فهم املعاين... وغري ذلك مما لذكره مقاٌم آخر.
ن القارئ يف بعض األلفاظ القرآنية قد يكون عدم إحكام ضبط التشابه اللفظيو  ، إذ يتوارد سبًبا ل  َلح 

اللفظ يف تركيبني قريبني على إعرابني ُُمتلفني ، فيشتبه أحدمها ابآلخر، فيلتبس على القارئ غري ال ُمتقن 
 ضبط إعراهبما. 

ب بعض  فما يكثر فيه حلَ نُ ؛ ن سبي  على أنَّ ذلك أمرٌ   غريه، والعكس.  قد ال يكون ُمش ك اًل عندالطالي
والرتكيز ال ُموجَّه على مواضع هذا النوع من اللحن  سبيٌل لضبطه، وعدم وإتقان اللُّغة، وفهم املعىن، 

 الوقوع فيه.
 ومن مسالك الضبط الـموج ه هلذا النوع من اللحن:

واه مبا يُناسب ُعمر الطالب ومست ؛واملوازنة بينها لفظًا ومعىًن وإعراابً  ،حصر مواطن التشابه .1
 التحصيليي.

                                       
 ( وصحيحه األلباين.880أخرجه البخاري يف األدب املفرد ) 1
 (.29926مصنف ابن أب شيبة ) 2
 (، وقال حُمقيقه: إسناده ال أبس به.2102شعب اإلميان ) 3
فني )ص  4 والقراءة »(. هذا؛ مع أنَّ الفتح سائغ يف اللغة، ومقروء به يف الشواذي؛ قال الزجاج: 40أخبار املصحي 
ا( بكسر الزاي، وجيوز يف الكالم زَل زَاهَلا، وقرئت )زَل زَاهَلا(، وليس يف الكالم فَ ع اَلل بفتح الَفاء إال يف املضاعف حنو )ز ل زَاهلَ 

(. وقراءة الفتح منسوبة لعاصم اجلحدري وعيسى بن عمر )احملرر 351 /5معاين القرآن وإعرابه )«. الزلزال والصل َصال
 (.522 /10، والبحر احمليط 147 /20 ، وتفسري القرطب510 /5الوجيز 
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 كتابة النصي مع ضبط ألفاظ التشابه بلون ُمالف أو خبطي غليظ أو مائل أو حنو ذلك. .2
 .مواضع االشتباه هبا الطالب يضبطبعض األبيات اليسرية اليت استظهار  .3
 كثرة السماع املنهجيي للقرآن الكرمي من أفواه املتقنني. .4

*** 
ا من اللحن ذا النوعهلعليها  اليت وقفتُ مثلة األوإليك  ، وال أُورد إال ما مسعُته أبُذين أكثر من مرية، ورمبَّ

ب اجمليدين. وهذا يدلُّ على أنَّ اإلجادَة وحدها دون حتصيل االهتمام مسعُت مو  اضع منه من بعض الطالي
 .حلن القراءةقد ال يكون كافًيا لتجنُّب وفهم قوانني اإلعراب وعلله بتكوين ال َمَلكة اللغوية 

 أنَّ بعض األمثلة صاحلة هلذا النوع، ولكين أتوقيف يف إيرادها لكوين مل أمسعها. أرىوقد 
*** 

[، وقوله 95]البقرة:  َّ ٰى   ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه ُّٱقوله تعاىل: 
[، ينتج عن اشتباه 7]اجلمعة:  َّ مس خس حس جس جخمخ مح جح مج  حج مث ُّٱتعاىل: 

وكالمها  أو " ولن يتمنونه". ،منوه"أن يقول غري الضابط: "وال يت َّ  حج  مث ُّٱبقوله  َّ يه ىه ُّٱ
 واألول أكثُر. حلٌن مسموع.

*** 
]البقرة:  َّ ام يل ىل مل يك ىك مك   لك اك يق ىق ُّٱقوله تعاىل: 

 مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم ُّٱ[، وقوله تعاىل: 109

، واألقرب يف تفسريه (يك)[، يسمع اللحن إبسقاط النون من 100]آل عمران:  َّ  مئ هي
 سورة )آل عمران(. وهللا أعلم.أنَّه أتثُّر مبوضع 

*** 
[، وقوله تعاىل: 177]البقرة:  َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱقوله تعاىل: 

ا . قد ترفع األوىل، وقد تنصب الثانية، فأمَّ [189]البقرة:  َّ حس جس مخ جخ مح  جح مجُّ
 مح  ُّٱ لتعنيي كون  ا الثانية فاتفقوا على قراءهتا ابلرفع؛ ، وأمَّ وحفًصا األوىل فقراءة اجلماعة إال محزةَ  رفعُ 

 .1خربًا بدخول الباء عليه َّ جخ
*** 

                                       
 (.170 /2ينظر: النشر يف القراءات العشر ) 1
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مرات جمرورًا، ست تسع مرات، منها ُمعريفًا معطوفًا ورد لفظ )واملساكني( يف القرآن ابحلركات الثالث 
 مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج  ُّٱيف هذه اآلايت: 
 مل خل حل جل  مك ُّٱ وقوله تعاىل: ،[83]البقرة:  َّ  حط مض  خض حض جض

 ين  ىن ُّ وقوله تعاىل: [،215]البقرة:  َّ  جنحن مم  خم حم جم هل

 جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى
 مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ وقوله تعاىل: [،36]النساء:  َّ مبهب خب حب

 خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم

 جئ يي ىي ني مي  زي ري ُّٱ وقوله تعاىل: [،41]األنفال:  َّ مي

 مث ُّٱ وقوله تعاىل: [،60]التوبة:  َّ  هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ

 زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
 [.7]احلشر:  َّ  ىنين نن من

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ وورد منصواًب يف موضعني: قوله تعاىل:

  يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن

  مب زب رب يئ ىئ ُّٱ وقوله تعاىل: [،177]البقرة:  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 .[22]النور:  َّ رثزث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب
  ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱد مرفوًعا يف موضع واحد وهو قوله تعاىل: وور 
 .[8]النساء:  َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

يقع اللحن يف لفظة )واملساكني( غري اجملرورة، فتجري  فمن الشائع أن ؛وبسبب كثرة ما يرد جمرورًا
 . (النساء)بسورة  ، واملرفوعة(النور)و (البقرة)املنصوبتان بسوريت 

*** 
 رت ُّٱ[، وقوله يف اآلية نفسها: 221]البقرة:  َّ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ: قوله تعاىل
وال  ،َّٱُّّٰحلًنا كاألوىل:  َّٱزتُّ[، كثريًا ما تُقرأ 221]البقرة:  َّ ىتيت  نت مت زت

 خيفى ما فيه من فساد للمعىن، فاألول ثالثي ُمتعديٍّ ملفعول واحد، والثاين رابعيي ُمعدًّى ملفعولني.
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وال إن آمنوا  :، قال"كحوا املشركني حىت يؤمنوان  وال ت َ بيًّا مسع إماًما يقرأ: "ومن طريف ما يُروى أنَّ أعرا
روه؛ قرأ. فقال: يُ  كذاكحهم. فقيل له: إنه يلحن، وليس هن  ال ن َ  ا؛أيضً  ا؛ فإنه ال جتعلوه إمامً  ؛قبحه هللاأخي 

لي ما حريم هللايُ 
1. 

*** 
: ]آل عمران َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱقوله تعاىل: 

 [.45]آل عمران:  َّ حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ ُّٱ[، وقوله تعاىل: 39

  يه ىه  ُّٱ[، وقوله تعاىل: 40]آل عمران:  َّ نث مث زث رث يت   ىت ُّٱقوله تعاىل: وكذا 

ب بكسر  47]آل عمران:  َّ ميىي خي حي جي   َّ يت   ُّٱ ،َّ ٰر ُّٱ كاف[، يلحن بعض الطالي

 وكلُّ ذلك مسموع.  َّ  يه  ُّٱ ،َّ مق ُّٱكاف أو بفتح  
 خطاب للمذكَّر، واملكسورة خطاب للمؤنث. ةخيفى ما فيه من قُبح، فالكاف املفتوحوال 

*** 
]آل عمران:  َّ يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقوله تعاىل: 

 يُقرأ حلًناقد [، 42]البقرة:  َّ مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ُّٱ[، وقوله تعاىل: 71

 (البقرة)مبوضع  ه عندي أنَّه أتث ُّرٌ واألقرب يف تفسري  أكثر من مرية،، مسعُته َّٱخمُّإبسقاط النون من 
 وهللا أعلم. املذكور.

*** 
[، وقوله 178]آل عمران:  َّ ىنين نن من زن  رن   مم ام يل ىل ُّٱقوله تعاىل: 

 [.180]آل عمران:  َّ هلجم  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق  ُّٱتعاىل: 
لفظ )خري( يف اآليتني  لعلَّ حلن بعض الطالب يفرمبا ال يبدو التشابه اللفظي بني اآليتني جليًّا، ولكن 

. ، وقرب موضعيهما من السورة نفسهايدث بسبب ما بينهما من تشابه يف تركيبهما وبعض ألفاظهما
 وهللا أعلم.

*** 
 خلُّ[، وقوله تعاىل: 184]آل عمران:  َّ يل ىل مل يك ىك مك لك ُّٱقوله تعاىل: 

 َّ ىف يث  ىث نث مث زث رث ُّٱ[، وقوله تعاىل: 4]فاطر:  َّ خممم حم جم يل ىل مل

                                       
 (.151 /2(، وانظر: البيان والتبيني )65 /4العقد الفريد ) 1
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إىل بناء للفاعل، والعكس ( يك)[. واللحن قد يدث بتحويل البناء للمفعول يف الفعل 25]فاطر: 
 .عليهمهللا  صليىوال خيفى قبح هذا الليحن؛ إذ جيعل التكذيب صادًرا عن الرُّسل (. نث)يف الفعل 

*** 
 َّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ُّٱقوله تعاىل: 

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ[، وقوله تعاىل: 21]النساء: 
لتصري ( ٰذ)]األحزاب[، ُيسمع حلًنا إشباع فتحة النون يف  َّ  ىه مه جه ين ىن خنمن

 يف األحزاب ولكنيه قليل.( ىن)يف بقصر الفتحة الطويلة فتحة طويلة أو ألف مديٍّ، وقد يصل العكس 
*** 

 ٰى ُّٱ[، وقوله تعاىل: 199]آل عمران:  َّ خب حب جب هئ مئ   خئ حئ ُّٱ: قوله تعاىل
من اآلية األوىل، ( حئ)[، يكثر أن ختفيف 159]النساء:  َّ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي ري

 من اآلية الثانية. ( ٰى)وقد تثقيل 
 املثقلة تفيد التوكيد، واملخففة تفيد النفي يف هذا السياق. وال خيفى أنَّ 

*** 
 َّ جبحب هئ مئ خئ حئ   جئ يي ىي ني مي ُّٱقوله تعاىل: 

[، وقوله 38لنور: ]ا َّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱ[، وقوله تعاىل: 173]النساء: 
 من زن رن مم ُّٱ[، 30]فاطر:  َّ جمحم هل مل   خل حل ُّٱتعاىل: 
 [.26الشورى: ]َّ  ٰىري ين ىن نن

املنصوب، واألول أكثر، ولعلي ( مل)املرفوع، أو يرفع ( مئ)من اللحن الشائع أن ينصب 
 ذلك خلفَّة الفتحة وثقل الضمية. وهللا أعلم.

*** 
وأكثر ما يرد منصواًب ابلكسرة؛ ألنه مجع مؤنث سامل،  ورد لفظ )جنات( يف القرآن مثايَن وستني مرة،

وقد يرد جمرورًا ابلكسرة، كما ورد مرفوًعا ابلضمة يف حنو مخسة عشر موضًعا. وُجلُّ مواضعه ال إشكال فيه 
 فيبدل الكسرة ضمة أو العكس. ال متقن حبول هللا، ولكنَّ بعض مواضعه قد تشتبه على غري الضابط 

 خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث ُّٱقوله:  قد ُيضمُّ حلًنافمن املنصوب الذي 
[، 61 -60]مرمي:  َّ حف جف مغ جغ مع مظجع  حط مض خض حض جض مص خص حص مس
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[. 50 -49]ص:  َّ مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  يفىق ىف ُّٱوقوله تعاىل: 
َن( يف اآلية السابقة.  فاألوىل موقعها اإلعراب بدل من )اجلنَة( يف اآلية السابقة، والثانية بدل من )ُحس 

فاحتة آية أن ( ىق يف)ولعلَّ سبب سهولة اللحن يف هذين املوضعني أنَّ أكثر ورود هذا الرتكيب 
]الرعد:  َّ  ملىل يك ىك مك لك اك   يق ىق يف ُّٱيكون مرفوًعا، كما يف قوله تعاىل: 

 هت مت هب  مب هئ ُّٱ[، 31]النحل:  َّ  خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ[، 22

 َّ  ىتيت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب ُّٱ[، 76]طه:  َّ مسهس هث مث
 [. وهللا أعلم.33فاطر: ]

  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل ُّٱومن ذلك أيًضا قوله تعاىل: 
  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
واملعىن: فأخرجنا به نبات كلي  شيءٍّ وأخرجنا ( ىن)[، فهي معطوفة على 99]األنعام:  َّ هتمث مت

. وقد يتوهَّم غري ال ُمتقن عطفها على  ًا.سهل فيها الضمُّ إت  ، ولذا ي(حب جب)جنياتٍّ  باًعا وتومهُّ
 مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱومن املرفوع الذي ُيسمع فيه اللحن ابلكسر ؛ قوله: 

 .وهذا شائعٌ  [.12]احلديد:  َّىهيه
*** 

 َّ ننىن من زن رن   مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱقوله تعاىل: 
[. يكثر أن تسقط 57]هود:  َّ اكلك يق ىق يف ىف يث  ىث ُّٱ[، ويف التنزيل: 39]التوبة: 

على  فموضع )التوبة( جمزوم ابلعطف حلًنا.( من)حلًنا، وقد تثبت النون يف ( يق)من  النون
 وهللا أعلم. ، وموضع )هود( مرفوع ابلعطف.)يعذبكم(

*** 
 خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل  ُّٱقوله تعاىل: 

 يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث ُّٱ[، وقوله تعاىل: 61]يونس:  َّ  مب هئ مئ هي مي
 يف موضع )يونس(؛ اختلف القرياء [.3]سبأ:  َّ رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك

 حم)بفتحها، فمن ضمَّ عطف على موضع الراء فيهما، وقرأ الباقون  بضمي فقرأ يعقوب ومحزة وخلف 
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امسا تفضيلٍّ ( خي)، (مه، و)، وهو جمرور(خم)، وهو مرفوع، وَمن فتح عطف على لفظ (خم
 .1(نث)الرتفاع  ؛(سبأسورة )على رفع احلرفني يف  القرياء واتَّفق .ممنوعان من الصرف فُيجرَّان ابلفتحة

*** 
 مك لك هش مش هس مس هث مث  هت مت مبهب هئ مئ هي مي خي حي جي ُّٱقوله تعاىل: 
 اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ُّٱ[، وقوله تعاىل: 62]هود:  َّ هن من مل
 ين  ىن نن من زن رن اممم يل ىل مل  يك ىك مك لك

[، وقوله 9]إبراهيم:  َّ خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 َّ يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي ُّٱتعاىل: 

 [.5]فصلت: 
؛ يف سوريت )هود(، و)فصلت(؛ ألنَّ اخلطاب َّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱاملقطع املتكرر يف اآلايت الثالث: 

: (إبراهيم)، وأما يف سورة ، والفاعل ضمري مسترت تقديره )أنت(املفعولني، والفعل متيصل بضمري )ان( لواحدٍّ 
وواو  ماعة، والنون األوىل نون إعراب؛ ألنه من األفعال اخلمسة،فاخلطاب جل؛ َّٱجب هئ مئُّ

 . املفعولنيالثانية ضمري )ان(  اجلماعة فاعل، والنون
 وحذف النون يف موضع )إبراهيم(، وإثباهتا يف موضعي )هود(، و)فصلت( حلٌن. وهللا أعلم.

*** 
 خف حف جف مغ جغ   مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱقوله تعاىل: 
 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيُّ[، وقوله: 43]يوسف:  َّ  حقمق مف
 [.46]يوسف:  َّ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 ِّ)قرأ اجملرور قرأ حلًنا ابلكسر، وقد يُ فيُ  ،املنصوب( حف جف)يقع اللحن كثريًا يف لفظ 
  .مسموعٌ  مهاابلفتح، وكال( ّٰ

*** 
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱقوله تعاىل: 

  مظ مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّٱ[، وقوله تعاىل: 9]اإلسراء:  َّ  ٍّ ٌّ ٰى
 جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
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يف سورة اإلسراء. ولعلي سبب هذا  ٱَّٱحي ُّ[، من اللحن املسموع نصب الفعل 2-1]الكهف:  َّ
 اللحن هو االشتباه بنظريه املنصوب يف سورة )الكهف(. وهللا أعلم.

*** 
[، من اللحن 48]مرمي:  َّ خف حف جف مغ جغ مع  جع ُّٱٱقوله إبراهيم عليه السالم يف التنزيل:

ولعلي سبب هذا اللحن هو االشتباه مع قول . َّ جف ُّٱالشائع املسموع حذف نون اإلضافة من كلمة 
 ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ُّٱزكراي عليه السالم يف السورة نفسها: 

واقًعا  وأمَّا إثبات الياء يف آية زكراي عليه السالم؛ فال يبعد أن يكون [.4]مرمي:  َّ ٰى ٰر  ٰذ يي
 وإن مل أمسعه، ولعلي سبب وقوع األول دون الثاين أن احلذف أخفي من اإلثبات. وهللا أعلم.

*** 
 جح مج حج ُّٱ[، وقوله تعاىل: 56]طه:  َّ يف ىف يث ىث نث مث   زث  ُّٱقوله تعاىل: 

ر الم )كليها( يف موضع سورة س[، كثريًا ما ُيسمع اللحن بك42]القمر:  َّ حس جس مخ جخ  مح
باع على ظاهر كسرة )آايتنا( األول اشتباهه مبوضع سورة )القمر(، والثاين، سهولة اإلت   )طه(، وله سببان:

 نصب. وإن كانت كسرةَ 
*** 

 ّٰ ُّٱ[، وقوله تعاىل: 52]مرمي:  َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقوله تعاىل: 
[، 80]طه:  َّ زت رت يب ىب نب مب زب رب   يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 صفة للجانب، وليس للطور.  (ألمين)ا
ن يُقرأ لفظ )األميَن( املنصوب يف آية سورة )طه( ابلكسر؛ لسببني: األول: اشتباهه أ ادًّ ج من الشائعو 

 باع للكسر يف لفظ )الطور(، وهللا أعلم.اإلت  مبوضع سورة )مرمي(، والثاين: 
*** 

 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱقوله تعاىل: 
 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت
 مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض
 [.9 -5]النور:  َّ  جم هل مل خل حل جل

كثريًا ما ُيسمع اللحن يف لفظني؛ األول: )أربع( فتقرأ املرفوعة ابلنصب والعكس أتثرًا ببعضهما بعًضا، 
 والثاين: )واخلامسة( فتقرأ املرفوعة ابلنصب والعكس؛ أتثرًا ببعضهما بعًضا.
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، فالنصب يف )أربع شهادات( وال خيفي أنَّ هذا الليحن إمنا  هو نسبي ابعتبار رواية حفص عن عاصمٍّ
 ةءار قو غري محزة والكسائي وخلف وحفص، ومل خيتلفوا يف الثاين؛ إذ ال وجه للرفع فيه. قراءة هو  األول

فإمجاعهم على  ،، وقرأه اجلمهور ابلرفع، ومل خيتلفوا يف األوىلصفح هب در فنا امم)واخلامسة( الثانية ابلنصب 
 .1فعالر 

*** 
  حض جض مص خص حص مس خس حس جس   مخ جخ مح جح مج ُّٱقوله تعاىل: 

]يس:  َّ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ُّٱ[، وقوله تعاىل: 23]يس:  َّ مض خض
وقد يصاحب ، (ىي)، وأكثر منه كسر القاف من (خض)[، ُيسمع اللحن بفتح القاف من 43

 من املوضع الثاين، وإحلاقها يف األول. ( مي)هذا اللحن إسقاط لفظة 
يُنق ذونين، ُحذفت النون األوىل جلزم الفعل يف جواب الشرط، وحذفت ايء املتكلي م ( خض) وأصل

مبيني للفاعل، ولذا ُكسرت القاف. وأما  ديٍّ عتمُ  يي عابر ، وهو لداللة كسرة النون عليها، ففي الفعل حذفان  
 للمفعول، ولذا فُتحت القاف. مبيني  ألن الفعل مرفوعٌ  ؛فال حذف فيها، والنون اثبتة( ىي)

*** 
 َّ  مئ هي مي خي حي جي ُّٱ[، 40]ق:  َّ يق ىق يف  ىف يث ىث ُّٱه تعاىل: قول

 إحدامها ابألخرى.( مي)، (يف)ميكن أن تبدل  [.49]النجم: 
ف بكسر اهلمزة، وابن كثري ومحزة وخلَ  أبو جعفر وانفعفقرأ ؛ َّ ىق يف ُّٱوقد اختلف القراء يف 

أي: وقت أفول النجوم  ؛صدرإذ املعىن على امل ؛ابلكسر َّ هي مي ُّٱ يفوقرأ الباقون بفتحها، واتفقوا 
 .2ربُ وذهاهبا، ال مجع دُ 

*** 
 ىب نب مب ُّٱ[، وقوله تعاىل: 27]الرمحن:  َّ رت يب ىب نب مب زب  رب  ُّٱقوله تعاىل: 

 [.78]الرمحن:  َّ  مت زت رت يب
ب يف األوىل   ، والعكس يف الثانية.(نب)بدل ( يب)من املسموع قراءة بعض الطالي
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، نعًتا (نب)فيه رياء يف املوضع الثاين، فقرأ ابن عامر وحده وهذا صحيح معىًن ولُغًة، وقد اختلف الق
، وكذلك هو يف مصاحفهم.( يب)لالسم، وكذلك هو ابلياء يف املصاحف الشاميية، وقرأ الباقون   نعًتا للربي 

]الرمحن:  َّ رت يب ىب نب مب زب  رب  ُّٱاألول، وهو قوله  املوضعيف ( نب)قراءته فقوا على واتَّ 
 .1فقت املصاحف على ذلكاتَّ ا للوجه، وقد نعتً [؛ 27

*** 
]احلديد:  َّ مع جع مظ حط مض خض حض ُّٱ[، 8]احلديد:  َّ يي ىي ني مي زي ُّٱقوله تعاىل: 

ُيسمع فيها )أال تؤمنوا(، )ال تنفقون(، ومها وهذا حلٌن. كما   تنفقون(،الَّ أيسمع فيها: )ال تؤمنوا(، )[، 10
 وهللا أعلم. الثابت. ليسا بلحنٍّ، ولكن العربة ابملنقول

*** 
 .نيملاعلا بي ر  هلل دمحلاو  .نحلي لا نم عو نلا اذه تحت جر دني امم هعمج يل رسَّ يت ام رخآ اذه
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