
 

 التوسع في  الوضع للقرْاءات القرانية

ٌُعدَّ التوسع فً اصل الوضع اللغوي احد روافد اللغة بالمعانً الشتراك 

صورة اللفظ فً اكثر من اصل , فتكون داللته احمالٌة وذلك  فً السٌاق 

 الواحد

واالصل  لغة : من قولك , استأصلت هذه الشجرة ثبت اصلها , وٌقال : 

 اصٌل :له اصل .النخل بارضنا 

واالصل اصطالحا : هو اتفاق القوم على وضع الشئ, اما الوضع فهو 

عبارة عن تخصٌص الشئ بالشئ بحٌث اذا أُطلق االول فهم منه الثانً , 

أي تخصٌص اللفظ )الدال( بالمعنى )المولول( وهذا ما ٌسمى بــ)معنى 

 االصل( وٌطلق علٌه : الوضع االول فً االستعمال .

و الفتح بن جنً طرقا لغوٌة اسهمت فً الكشف عن االصل وذكر اب

اللغوي للقراءة الشاذة , وهً الترٌك اللتقاء الساكنٌن والحذف واالبدال , 

وكان التوسع فً اصل الوضع فً اعتناء ابً الفتح بن جنً فً كتابة 

 المحتسب وٌمكن تقسٌمه على النحو االتً :

 اوال: فواتح السور

 صاد

 (ٔص: ) چٻ  ٻ  ٻ  ٻ      ٱچ قال تعالى: 

)ص( من الحروف الهجاء السماء المسمٌات , واقسم هللا بحروف الهجاء 

لشرفها وفضلها النها مبانً كتبه المنزلة والقران عطف علٌها أي :اقسم 

بصاد وبالقران ذي الذكر ووقع القسم على قوله : ))بل الذٌن كفروا فً 

 عزة((

)صاِد( بكسر الدال وذكر ابو الفتح بن جنً وقرأ ابن ابً اسحاق والحسن 

 للقراءة معنٌٌن :



االول : ٌمكن أن تكون كسرة الدال اللتقاء الساكنٌن وهما االلف والصاد 

وهذا بالقٌاس على كسر الراء من )أسحار( قال الزجاج : )) قال سٌبوٌه : 

اَر اذا نادٌت اسحار واالسحاُر اسم نبت مشدد الراء قلت فً ترخٌمه ٌا اسح

اقبل ففتحت اللتقاء الساكنٌن ... وٌجوز ٌااسحاِر اقبل فتكسر اللتقاء 

الساكنٌن (( أي تكسر الراء الساكنة اللتقائها االلف وعالقة االعراب على 

الراء المحوفة  للترخٌم , والمعنى فً هذا الوجه موافق لقراءة حفص 

 بهالساكنة وتعنً )صاد( حروف الهجاء التً انزل هللا بها كتا

 

ن )صاٍد( فعُل امٍر مبنً, من صادى ٌصادي وهو ـ جاء فً المحتسب إٔ

بمنزاة عاِد الكافر , وهو من المصاداة اي : المعارضة , والمعنى عارض 

بالقران عملك , والواو بمعنى الباء ولٌست حرف قسم ,وقولك صادٌته , 

ٌقابله بمعنى قابلته به , ومنه الِصدى , وهو ما ٌعارض الصوت االول , و

بمثله فً االماكن الخالٌة واالجسام الصلبة العالٌة , وهذا ما نقله ابو الفتح 

 چٹ  ٹ  ٹ   ٹ ٹ چ بن جنً عن ابً علً الفارسً ومنه قوله تعالى 

 ( أي تتعرض٦عبس: )

: أن معنى عارض القران بعملك فانظر اٌن عملك من وجاء فً التفسٌر 

( أي حادث , والمعنى حادثُت القران , وقٌل :إن )صاِد( امُر )صادى

 القرآن وهو قرٌب من المعنى السابق.

 ثانٌا : االسماء

 الَحِفرة

 (ٓٔالنازعات: ) چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      چ قال تعالى :

انكر المكذبون البعث ,وقالوا متعجبٌن : أَُنردَّ بعد موتنا إلى الحافرة , وهً 

اول االمر , فنعود احٌاء كما كنا , وقٌل الحافرة : القبور , والمعنى : أإنا 

وقٌل الحافرة االرض التً ُتحفر فٌها لمردودون ونحن فً الحافرة ؟ 

ل المجاز العقلً او قبورهم , فسموها الحافرة بمعنى المحفورة على سبٌ

 على معنى النسب , أي : ذات َحْفر والمراد بها االرض.



ٌَحِفر  :وقرأ ابن ٌعمر وأبو حٌوة  ))الَحِفرة(( بغٌر الف , للفصل )َحَفَر 

َحْفرا( اصالن احدهما : أول االمر , تقول رجع فالن على حافرته إذا 

 رجع من حٌث جاء.

االرض , من الباب الَحْفر فً الفم ,  واالخر : َحَفر الشًء , كقولك َحَفرت

 وهو تاكل االسنان .

 وتحتمل القراءة الشاذة المعانً االتٌة :

ـ ذكر ابو الفتح بن جنً : أنه أراد بـ)الَحَفرة( قراءة حفص وحذف االلف ٔ

تخفٌفا والمعنى واحد , وذلك كما قالوا : أم وهللا لقد كان كذا , ٌرٌد : أما 

 وحذفت االلف.

ل ابو الفتح بن جنً وجها اخر فٌه صنعه وذلك أنك تقول َحِفرت ـ احتمٕ

اذا لزقها الوسخ , وركبها من ظاهرها وباطنها , وتقول : فً أسنانه أسنانه 

َحْفر, أي : فسدت اصولها قال ابو الفتح بن جنً : )فقد ٌجور أن ٌكون 

لموتى اراد االرض الَحِفرة , أي : المنتنة , لفسادها بأخباثها وبأجسام ا

 فٌها(.

ٌَحَفر , وهً أرادا للغتٌن فً  وَحَفر ٌحِفر َحفرا , وبنو أسد تقول : َحفِر 

معنى تلف االسنان وفسادها , واذا كان لجمٌع ما ذكر من المعانً فالَحَفر 

وضع ٌختص فً معنى تلف االسنان عند بنً اسد وهً لغة غٌر فصٌحة 

 الشاذة . اعتدَّ بها ابن جنً فً توجٌه القراءاة

وٌظهر أن أبا الفتح استعار )الحفرة( من االسنان الفاسدة التً لزقها الوسخ 

الى االرض المنتنة باالجساد واالخباث , والمعنى هو قول منكري البعث : 

 أنرد ونحن فً ارض فسدت بأجساد الموتى .

 

 

 ثالثا : االفعال

ِزفُون( ٌَ ( 



ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    چ  قال تعالى :

 (٢٩ – ٢ٕالصافات: ) چڭ  

ٌزفُون : ٌسرعون من زفَّ ٌِزفُّ زفٌفا , والزفٌف : اصله من زفٌف النعام 

, وهو ابتداء َعْدِوها , ومنه استعٌر الى زفَّ العروس , وال ٌستبعد أن 

زفٌف النعام والعالقة الجامعة بٌنها (  مستعارا اٌضا من ھ  ھ   ھٌكون ؛ )

 : السرعة او مشى الخٌالء . وهللا اعلم

لذلك جاء ٌزفون عند المفسرٌن : ٌسرعون , او ٌستعجلون , او ٌختالون , 

أي ٌمشون مشً الخٌالء , أو ٌجرون أي أن قوم ابراهٌم  اقبلو علٌه هكذا 

 قال ابراهٌم أتعبدون ما تنحتون باٌدٌكم من االصنام .

ِزفُون( بتخفٌف  ٌَ قرأ الضحاك وٌحٌى بن عبدالرحمن وعبدهللا بن ٌزٌد )

 الفاء وتحتمل القراءة الشاذة المعنٌن االتٌٌن :

ِزفَّون زفٌفا كما قالوا : زَفْفت ٔ ٌَ ـ ذكر ابن جنً : أن المسموع َزفَّ القوم 

ِزفُون( مخففة الفاء فذهب قطرب الى أنها تخفٌف  ٌَ العروس , فاما )

ِزفُّ  ٌَ ِزفَّون( و ) ٌَ ون( والمالحظ أن ابا الفتح بن جنً ٌشٌر الى أن الفعلٌن )

ِزفُون( اصلها واحد , ومعنى القراءة الشاذة راجع الى قراءة حفص. ٌَ ( 

ِزفُون( من )َوَزَف( كـ )ٌعدون( من )َوَعَد( ٕ ٌَ ـ ذكر ابن جنً : أن ٌكون )

ٌُسرعون , تقول : َوَزَف الرجل أسرع فً الم ٌَِزف شً , وهو بمعنى : 

 وزٌفا والوزٌف : سرعة السٌر.

وقال ابو الفتح : ))ولم ٌثبت الكسائً وال الفراء )َوَزَف( اال أن ظاهر اللفظ 

 مقتٍض لها (

ِزفون( بالتخفٌف كأنها من  ٌَ وجاء فً معانٌها : )) وقرأ بعض القّراء )

ِزُف , وزعم الكسائً أنه ال ٌعرفها . وقال الفراء : ال  ٌَ اعرفها اٌضا َوَزَف 

 اال أن تكون لم تقع الٌنا ((

وقال شهاب الدٌن الخفاجً  : ))وكون َوَزَف بمعنى اسرع أثبته الثقات فال 

بلغهم ما صنع ٌُلتفت لمن انكره(( وقال ابن الجوزي : )) قال المفسرون : 



ابراهٌم فاسرعوا , فلما انتهوا الٌه قال لهم محتجا علٌهم أتعبدون ما 

 تنحتون((

 

 

 

 


