بسم هللا الرمحن الرحيم
ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
منهج اإلمام الشاطيب يف استعمال األضداد
عزة عبد الرحيم حممد سليمان (أم جالل)
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احلمد هلل وحده ،والصالة على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبع هديه ،وبعد-:
يف هذا البحث حماولة لتوضيح منهج اإلمام الشاطيب -رمحه هللا -يف استعمال األضداد ،وبيان ما
اصطلح عليه منها .دفعين لكتابته ما وجدت من التباس العبارة عند ٍ
عدد ممن صنف يف املسألة ،وعند
كث ٍري ممن أتعامل معهم إقراءً؛ وهللا أسأل توفي ًقا وبركة إنه كرمي منان.
قال اإلمام:
ض َال
ن فَـ َز ِاحم ِاب َّلذكـ ـ ـ ـ ِـاء لِتَـف ل
َوَما كا َن ذَا ِضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فَِإِن بِ ِض ِد ِه *** غَ ي
يعين أنه ما كان من وجوه القراءات له ضد فإنه يستغين بذكر أحد الضدين عن ذكر اآلخر ،وذلك ألن
ذكر أحدمها يدل على اآلخر.
ف َعلَى َش ًذا) ،فاملرموز هلم ابلعني والشني يف قوله
مثال :قول اإلمام الشاطيبَ ( :وتَ َّذ َّكُرو َن الْ ُك ُّل َخ َّ

( َعلَى َش ًذا) وهم حفص ومحزة والكسائي قرؤوا ﱡﱨ ﱠ يف كل القرآن بتخفيف الذال ،مثل قوله
تعاىل :ﱡ ﱧﱨﱠ األنعام ١٥٢ :فيُفهم من الضد أن ابقي القراء يقرؤون ابلتشديد ،ألنه
قال(خف) يعين ابلتخفيف .وعكس التخفيف التشديد  ،فال حاجة للشاطيب أن يذكر قراءة الضد
للباقني.
م
ب َشايَ َع ُد ْخلُ َال) فاملرموز هلم ابلشني والدال (محزة،
مثال آخر :قول اإلمام الشاطيبِ( :بَا يَ ْع َملُو َن الْغَْي ُ
والكسائى ،وابن كثري) يقرؤون (يعملون) ابلغيب يف قوله تعاىل ﱡ ﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖ

ﳗﳘﱠ آل عمران ، ١٥٧ - ١٥٦ :فيفهم من الضد أن الباقني يقرؤون ابخلطاب ،وال حاجة ألن يذكر
اإلمام الضد هلم .مث شرع يف ذكر األضداد بقوله.
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مقرئة ابلقراءات العشر.
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صـ ـ َـال
َك َمد َوإِثـبَـ ــات َوفَـتـ ــح َولمدغَـ ـ ـ ـ ــم *** َو ََهز َونَـقل َواختِـ ــالس ََتَ َّ
َو َجـ ــزم َوتَذكِي َوغَيـ ــب َو ِخ َّف ـ ـ ـ ـ ــة *** َو ََج ــع َوتَـن ـ ـ ِوين َوََت ِريـ ــك لن اع ِم َال
آخاهل َمن ِزَال
َو َحي ل
يك غَ َي لم َقيَّد *** له َو ال َفت لح َوا ِإلسكا لن َ
ث َج َرى التَّح ِر ل
وتنقسم األضداد إىل:
فمثال إذا ذكر املد علم أن ضده القصر ،وهذا عُلم
أضداد عقلية :وهي اليت تُعلَم من جهة العقلً ،
من جهة العقل.
أضداد اصطالحية :وهي اليت تعلم من اصطالح الناظم ال من جهة العقلِ ،بعىن أن الناظم
اصطلح عليه ،مثل النون والياء فقد جعلهما ضدين كما سيأيت ،وهذا ال يدل العقل عليه.
أيضا إىل:
وتنقسم األضداد ً

أضداد منعكسة :يعين أن كل واحد من الضدين يدل على اآلخر ،فاملد ضده القصر والعكس.

فإذا ذكر املد كان ضده القصر ،وإذا ذكر القصر كان ضده املد.

أضداد غي منعكسة :يعين أن كل واحد من الضدين ال يدل على اآلخر مثل اجلزم ،فاجلزم ضده

الرفع ،وليس الرفع ضده اجلزم ،وإمنا ضده النصب كما سيأتى.
وكل األضداد مطردة يف القصيدة يعين أهنا تنقاس يف كل موضع ذكرت فيه.
وقد بدأ الناظم ابألضداد العقلية وهي:
أوال :األضداد العقلية(مطردة منعكسة)
ً

املـ ــد

القصر

االختالس

إمتام احلركة

اإلثبات

احلذف

التذكي

التأنيث

الفتح

اإلمالة

الغيبة

اخلطاب

اإلدغام

اإلظهار

اخلفة

التشديد

اهلمز

ترك اهلمز

اجلمع

التوحيد
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إبقاء احلركة

النقل

التنوين

التحـ ـ ـ ـريك

ترك التنوين
اإلس ــكان

قال اإلمام:
ٍ
ٍ
ص َال
اختم َال ٍس َََ َّ
َك َمد َوإمثْبَات َوفَْت ٍح َوُم ْد َغ ٍم َ ...وَمهْ ٍز َونَ ْق ٍل َو ْ
وجْزٍم وتَذْكم ٍري و َغي ٍب و مخف ٍَّة  ...وَجَْ ٍع وتَْن موي ٍن وََْ مر ٍ
يك ْاع مم َال
َ َ َ
َْ َ
ََ َ
وكل هذه األضداد الىت عدها اإلمام الشاطيب يف البيتني عقلية مطردة منعكسة ماعدا اجلزم والتحريك،2
أما اجلزم فهو اصطالحى ال عقلى ،وغري منعكس ،وسيأتى احلديث عنه إبذن هللا ،وأما التحريك فهو
متنوع ،منه ما ينعكس ،ومنه ما ال ينعكس ،ومنه العقلى ومنه االصطالحي لذا ختم به األضداد
العقلية ،وبدأ به األضداد االصطالحية فقال:

َ ...............وََت ِريـ ــك لن اع ِم َال

يك غَ َي لم َقيَّد *** له َو ال َفت لح َو ِ
آخاهل َمن ِزَال
َو َحي ل
اإلسكا لن َ
ث َج َرى التَّح ِر ل
التحريك يف املنظومة على نوعني:ـ ـ
النوع األول :التحريك املطلق (غي مقيد)ِ :بعىن أن يذكر لفظ التحريك غري مقرون أبى حركة ،كأن
يقول[ :وحرك] فقط ،فيكون معناه حينئذ (الفتح) وهذا اصطالح اصطلح عليه اإلمام الشاطيب ،ولوال
هذا ما عرفنا احلركة فتحة هي أم ضمة أم كسرة؟ ،وضده السكون ،وهذا عقلي ألنه يعلم من جهة

العقل أن احلركة عكسها السكون .وينعكس .فيكون السكون عكسه التحريك املطلق (الفتح) ألنه
قال( :واإلسكان آخاه منزال) ،وهذا اصطالحي ،ألنه لو مل خيربان ملا عرفنا أي احلركات تكون ضد
َّ 2
عد ابن القاصح العذري اجلمع وضده من األضداد االصطالحية ال العقلية .انظر :أبو القاسم على بن عثمان بن حممد بن أمحد،
املعروف اببن القاصح ،سراج القارئ املبتدئ وتذكار املقرئ املنتهي شرح نظم الشاطبيةَ ،قيق َجال الدين حممد شرف (طنطا ،دار
الصحابة ،الطبعة األوىل  ،)2004ص  . 40قلت :وعدها من األضداد االصطالحية الحتمال أن يكون اجلمع ضده التثنية ،لكن الناظم
ضدا للجمع إال التوحيد فصار ضدًّا ابالصطالح.
مل يستعمل ً
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السكون ،ألن احلركات متنوعة.
مثال :قال اإلمام الشاطيب( :معا قَ ْدر ح مرْك ممن مصح ٍ
اب) يعين أن ابن ذكوان وحفص ومحزة والكسائي
ً ُ َ ْ َ
املشار إليهما بقوله( ممن مصح ٍ
اب) قرؤوا كلمة (ﲢ) يف قوله تعاىل :ﱣ ﲟﲠﲡ ﲢﲣﲤ
ْ َ
ﲥﱢ ابلقرة٢٣٦ :بتحريك الدال ،فهنا أطلق التحريك ومل يقيده حبركة ،فيكون معناه الفتح كما اصطلح
عليه(ﲢ)  ،وعكسه السكون ،فيكون قراءة الباقني ابلسكون(ق ْدره)
النوع الثان :التحريك املقيدِ :بعىن أن أيتى لفظ التحريك مقرون حبركة فتحة كانت أم ضمه أم

أيضا .وهذا عقلي .ألنه يعلم من جهة العقل أن احلركة عكسها
كسرة .ويكون ضده السكون ً

السكون ،وال ينعكس ،فال يقال السكون عكسه التحريك املقيد ،ألننا ال نعرف احلركة الىت نقيده هبا،

وألن اإلمام الشاطيب اصطلح أن يكون ضد السكون التحريك املطلق(الفتح) حني قال(واإلسكان آخاه
مقيدا أو غري مقيد  ....وليس االسكان ًّ
ضدا
منزال) .قال الفاسي( :والتحريك ضده اإلسكان سواء كان ً
للنوعني بل لألخري منهما خاصة.)3

ضما َك َما َر َسا ) يعين أن ابن عامر والكسائي املشار إليهما
مثاله :قول اإلمام( :و لح ِر َك َع لني ُّ
الرع ِب َ
(الرعُب)،
ابلكاف والراء يف قوله ( َك َما َر َسا) قرآ كلمة (الرعب) حيثما وردت بتحريك العني ابلضم ُّ
فتكون قراءة الباقني ابلسكون.

إذًا التحريك مطلق ومقيد ض ـ ــده الســكون .وهذا (عقلى) .لذا عده اإلمام الشاطيب يف األضداد
العقلية يف قوله ( َوََت ِريـ ــك اع ِم َال) ،وأما السكون فض ـ ــده التحريك املطلق (الفتح) وليس ضده

النوعان ،فإذا قال( :وسكن) كانت القراءة األخرى هى التحريك املطلق (الفتح) ،كما يف قوله:
( َو َس مك ْن َم ًعا َشْنآ ُن َص َّحا كم َال ُمهَا) يعين أن شعبة وابن عامر املشار إليهما ابلصاد والكاف يف قوله( َص َّحا
كم َال ُمهَا) قرآ إبسكان النون من ﱣ ﲲﲳﱢ يف املوضعني ،فتعني للباقني القراءة بفتحها ،ألن عكس
السكون التحريك املطلق (الفتح).
فإذا أراد اإلمام الشاطيب ًّ
ضدا للسكون غري حركة (الفتح) فالبد من ذكره مثل قولهَ ( :وأ َْرَان َوأ َْرمِن َساكمنَا
الْ َك ْس مر ُد ْم يَ ًدا) يعين أن املشار إليهما ابلدال والياء يف قوله( ُد ْم يَ ًدا) ومها ابن كثري والسوسي قرآ كلمتا
 3عبد هللا حممد بن احلسن بن حممد الفاسي ،الآللئ الفريدة يف شرح اإلمام الشاطبيةَ ،قيق َجال الدين حممد شرف( ،طنطا ،دار
الصحابة ،)2007 ،ج ،1ص.86
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(أَ مران ،أَمرمِن) حيثما وردات بسكون الكسر ،مثل قوله تعاىل :ﱡ ﱚﱛﱜﱝﱠ ابلقرة ١٢٨ :فإنه أراد
هنا أن يكون عكس السكون الكسر ال الفتح لذا نص عليه فقيد القراءتني.
ومثله قوله:

ث أ ََات َك الْ ُق ْد مس إم ْس َكا ُن َدالممه *** َد َواءٌ َولمْلبَ اقم َني مابلض مَّم أ ُْرمس ال
َو َحْي ُ
يعين أن ابن كثري املشار إليه ابلدال يف قوله ( َد َواءٌ) قرأ إبسكان الدال يف كلمة (القدس) حيثما وردت
يف القرآن ،وقرأ الباقون ابلضم فإنه أراد هنا أن يكون عكس السكون الضم ال الفتح لذا نص عليه فقيد
القراءتني.

وهبذا يتضح أن التحريك بعضه عقلى ،وبعضه اصطلح عليه الشاطيب ،وبعضه منعكس ،وبعضه ال

ينعكس .

التحريك والسكون

الضد

التحريك املطلق (الفتح) اصطالحي

السكون (عقلي)

التحريك املقيد

السكون(عقلي)

السكون

التحريك املطلق (الفتح) اصطالحي

تنبيـ ــهان:
األول :التحريك املطلق معناه (الفتح ) وعكسه السكون ،وال يقال الفتح عكسه السكون ،فالفتح
ني ُّالر ْع مب
عكسه الكسر ألنه آخى بني الفتح والكسر كما سيأيت ،فالبد من لفظ التحريك ( ُح مرَك َع ْ ُ
َض ًّما َكما رسا )( ،معا قَ ْدر ح مرْك ممن مصح ٍ
اب) .قال أبو شامة( :فمىت ذكر التحريك فضده السكون،
ً ُ َ ْ َ
َ ََ

ومىت ذكر اسم احلركة دوهنا فالضد له ،مثاله :إذا قال ارفع فضده انصب ،وإذا قال انصب فضده
اخفض ،وإذا قال اخفض فضده انصب ،وال مدخل للسكون يف القراءة املسكوت عنها ،وإن ذكر
التحريك مع واحد من هذه الثالثة فالضد له وهو السكون ،وال التفات إىل كونه قد قيد التحريك بضم
الم َحَّرُكوا بمَرفْ ٍع) فألجل قوله (حركوا) أخذان
أو فتح أو كسر .مثاله قولهَ ( :وتُ ْسأ َُل َض ُّموا التَّاءَ َوالَّ َ
السكون للقراءة األخرى ،ومل أنخذ ضد الرفع ،ولو قال موضع (حركوا برفع) (رفعوا) ألخذان ضد الرفع
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وهو النصب وكذا قوله(َ :ومحََْزةُ َولْيَ ْح ُك ْم بم َك ْس ٍر َونَ ْصبم مه ُُيَ مرُكهُ ) لوال قولهُ( :يركه) لكانت قراءة الباقني
قل من أتقنه).4
بفتح الالم وخفض امليم ،فلما قال ُيركه سكن احلرفان فاعرف ذلك فإنه َّ
الثان :ال ينبغي أن نقول( :السكون عكسه التحريك فقط) ،أو نقول( :أن التحريك عكسه

السكون ،وينعكس) ،ألننا إذا قلنا السكون عكسه التحريك ال نعلم أي حركة ستكون فتحة أم ضمة
أم كسرة؟ ،فال بد من تقييده ابلتحريك املطلق .وأما القول( :أن التحريك عكسه السكون وينعكس )

فاإلشكال فيه كلمة (ينعكس) ألن السكون ليس عكسه التحريك بنوعيه ،بل عكسه التحريك املطلق فقط.

وال يقال أن اإلسكان عكسه التحريك بنوعيه ،فإن أطلق اإلسكان أبن قال( :وسكن) فقط كان ضده
التحريك املطلق ،وإن قيد اإلسكان أبي حركة كما قالَ " :وأ َْرَان َوأ َْرمِن َساكمنَا الْ َك ْس مر ُد ْم يَ ًدا" فالضد هلذه
احلركة املقيدة ،فيكون االسكان ًّ
ضدا للتحريك بنوعيه.
ضدا آخر غري التحريك
فهذا الكالم فيه نظر ألنه هنا ذكر الضدين ،فهو أراد أن يكون للسكون ً
املطلق(الفتح) فنص عليه ،واحلديث يف الضد الذي مل يذكره اإلمام الشاطيب ،ومل ينص عليه أبن يستغين
بذكر أحد الضدين عن اآلخر حيث قالَ ( :وَما كا َن ذَا مض ٍد فَمإمِن بَ مض مد مه َغ يين).

أما اجلزم فهو من األضداد االصطالحية ،وقد أدرجه اإلمام الشاطيب ضمن األضداد العقلية ،ولعل
وحيدا من االصطالحات النحوية أضافة إىل األضداد الغقلية ابعتبار أن
السبب (أنه ملا كان
اصطالحا ً
ً
ملما ابملبادئ النحوية ،فبهذا أشبه العقلى ملساواة سرعة اإلدراك يف كل
من اطلع على هذا الفن ًّ
منهما) ،5وهو من األضداد املطردة غري املنعكسة فاجلزم ضده الرفع ،وليس الرفع ضده اجلزم وإمنا ضده
النصب كما سيأتى.
قال أبو شامة( :ضد اجلزم عنده الرفع ،وال ينعكس األمر ،فهذا مما اصطلح عليه ،فإذا كانت القراءة
دائرة بني اجلزم والرفع ،فإن ذكر قراءة اجلزم ذكر اجلزم مطل ًقا بال قيد ،فتكون القراءة األخرى ابلرفع ألنه
ضده عنده) . 6
 4عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم (أبو شامة) ،إبراز املعان من حرز األمان يف القراءات السبعَ ،قيق َجال الدين حممد شرف،
(طنطا ،دار الصحابة ط  ،)2009ج  ،1ص .103
 5الشيخ حممد عبد الدامي مخيس ،النفحات اإلهلية يف شرح منت اإلمام الشاطبية( ،القاهرة ،دار املنار ،الطبعة الثانية2009 ،م)،
ص.39
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مثاله :قول اإلمام الشاطيب( :و َحْرفَا يَمر ْث ماب ْجلَْزمم ُحْلو م
ضى).
ر
َ
ُ ً

ح ْلو مرضى) قرآ ﱣ ﱬﱭ ﱮﱯ
عمرو والكسائي املشار إليهما ابحلاء والراء يف قوله ( ُ

يعين أن أاب
ُ ً
ﱰﱢ مريم ٦ :بسكون الثاء يف الكلمتني على اجلزم فتعني للباقني القراءة برفع الثاء فيهما.

اثنيًا :األضداد االصطالحية :وتنقسم إىل أضداد منعكسة ،وغري منعكسة؛ أما املنعكسة فهي ما

ذكره يف قوله:

ت ب َني الن ِ
ُّون َواليَا َوفَـت ِح ِهم *** َوَكسر َوبَ َني النَّص ِب َواخلَف ِ
ض لمن ِزَال
َوآ َخي ل َ

يعين أنه آخى بني النون والياء ،فجعلهما ضدين ،وكل واحد منهما يدل على اآلخر ،وآخى كذلك بني
فمثال إذا ذكر النون لقارئ فتكون قراءة املسكوت عنهم ابلياء،
الفتح والكسر ،وبني النصب واخلفضً ،
ص أَئم َّم ٍة)
وإذا ذكر الفتح لقارئ فتكون قراءة املسكوت عنهم ابلكسر وهكذا .مثل قوله(نُ َعلم ُمهُ مابلْيَ ماء نَ ُّ
ص أَئم َّم ٍة) قرآ ﱡﱣ ﱠ يف قوله تعاىل ﱡ
وانفعا املشار إليهما ابلنون واهلمزة يف قوله(نَ ُّ
عاصما ً
يعين أن ً
ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱠ آل عمران ٤٨ :ابلياء ،فتكون قراءة الباقني ابلنون
(ونعلمه) .فإذا أضفنا السكون تكون األضداد االصطالحية املنعكسه كاآليت:

األضداد االصطالحية املنعكسة

قال اإلمام:

النـ ـون

اليـ ـ ـ ـ ـاء

الفتح

الكس ـر

النصب

اخلف ـض

السكون

التحريك املطلق(الفتح)

ِ
ِ
ني النَّص ِ
ب َواخلَف ِ
ض لمنزال
آخي ل
َو َ
ني النُّون َواليَا َوفَـتح ِهم *** َوَكسر َوبَ َ
ت بَ َ
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تنبيه :ذكر اإلمام الشاطيب للفتح ضدين :الفتح ضده اإلمالة حني قالَ :كم ٍد وإمثْب ٍ
ات َوفَْت ٍح
َ َ َ
ت ب َني الن ِ
ُّون َواليَا َوفَـت ِح ِهم َوَكسر) فكيف نفرق بينهما؟
َوُم ْد َغ ٍم ،والفتح ضده الكسر يف قوله(َ :وآ َخي ل َ
واجلواب :أنه إذا ذكر الفتح كان ضده الكسر إال يف موضعني الفتح فيهما ضد اإلمالة مها يف قوله يف
ضال) ،ويف ابب اإلمالة (ولكن رءوس اآلي قد قَ َّل فتحها له) ،ومل
سورة يوسف (والفتح عنه تَ َف َّ
كثريا اإلمالة وضدها ترك اإلمالة،
يستعمل الفتح ضد االمالة يف غري هذين املوضعني .والذي يستعمله ً
م
ضجاعُك التوراةَ ما ُرَّد ُحسنُه).7
ويعرب الناظم عنها ً
أيضا ابإلضجاع حنو (وإ َ
أما األضداد اإلصطالحية غي املنعكسة فقد أشار إليها بقوله:

الرف لع َساكِتًا *** فَـغَيلله لم ِابل َفتـ ـ ِـح َوالنَّصـ ـ ِ
ـب أَقـبَ ـ ـ َـال
ث أَقل ل
َّم َو َّ
ول الض ُّ
َوحي ل

يعين أنه إذا ذكر الضم وسكت عن قراءة الباقني كانت ابلفتح ،وإذا ذكر الرفع وسكت عن
قراءة الباقني كانت ابلنصب مثل قول اإلمام الشاطيب( :انفع ابلرف مع و م
احد ًة َجال) يعين أن
ٌ
انفعا قرأ كلمة ﱡ ﲙﱠ يف قوله تعاىل :ﱡ ﲗﲘﲙ ﲚ ﲛﱠ النساء١١ :بضم التاء،
ً
فتعني للباقني القراءة بنصبها ،ألنه ذكر الرفع وسكت ،ويضاف إىل هذه األضداد (اجلزم) كما
سبق ،فتكون األضداد االصطالحية غري املنعكسة كاآليت:
األضداد االصطالحية الغي منعكسة
اجلزم

الرفع

الضم

الفتح

الرفع

النصب

قال اإلمام:
ِ
يله لم ِابل َفت ِح َوالنَّص ِ
ب أَقـبَ َال
ث أَقل ل
َّم َو َّ
ول الض ُّ
َوحي ل
الرف لع َساكتًا *** فَـغَ ل
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أحياان يطلق اإلمام الشاطيب اللفظ دون القيد ،حيث قال:
ـــ و ً

ت َمن قَـيَّ َد العل َال
ويف َّ
الرف ِع َوالتَّ ـ ــذكِ ِي َوالغَي ِب لَجلَة *** َعلَى لَف ـ ِـظ َها أَطلَق ل

يعين أنه ذكر يف مواضع من القصيدة (الرفع والتذكري والغيب) مطل ًقا غري مقيدِ ،بعىن أن أيتى ابلكلمة
حمركة ابلرفع وال يقيدها ابلرفع ،وكذلك أيتى ابلكلمة َّ
مذكرة من غري أن يقيدها ابلتذكري ،وكذلك أيتى
ابلكلمة بلفظ الغيب من غري أن يقيدها ابلغيب ،مثل قوله:
م
صةٌ أَ ْص ٌل َوَال يَ ْعلَ ُمو َن قُ ْل *** لم ُش ْعبَةَ ميف الث مَّاِن َويُ ْفتَ ُح َش ْم لَال
َو َخال َ
م
انفعا املشار إليه ابهلمزة يف قوله
صةٌ) مرفوعة ومل يقيدها ابلرفع ،فيفهم أن ً
فل َفظ بكلمة َ( َخال َ
(أَ ْص ٌل) يقرأ (خالصة) يف قوله
 ٣٢ابلرفع ،وابقي القراء يقرؤوهنا ابلنصب ،وكذا ل َفظ (يَ ْعلَ ُمو َن) ابلياء الدالة على الغيب دون أن

تعاىلﱣ ﱟﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱢ األعراف:

يقيدها به ،فدل أن شعبة يقرأ (ت ْعلَ ُمو َن) يف قوله تعاىل:
األعراف ٣٨ :ابلغيب وغريه من القراء يقرؤها ابخلطاب  ،وكذا ل َفظ َ(يُ ْفتَ ُح ) ابلياء الدالة على
التذكري دون أن يقيدها به ،فدل أن محزة والكسائى املشار إليهما ابلشني يف قوله(مشلال) يقرآن
ﱣ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪﱫﱬ ﱢ

(ال تفتح) يف قوله

تعاىلﱣ ﲂ ﲃﲄﲅﲆﱢ األعراف٤٠ :
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ابلتذكري ،وغريهم يقرؤها ابلتأنيث.

