
  هل جيوز إبدال الضاد ظاًء؟
  حممد بن حممود حوا/ بقلم

 كان ينطق الضاد نطقاً خمتلفاً عن نطق الظاء، واستمر جيمع علماء القراءة على أن النيب 
احلال على ذلك يف زمن الصحابة والتابعني ومن بعدهم حىت ظهر القول بنطق الضاد كالظاء، حبجة 

  .اد اليت تنطق يف زماننا هي دال مفخمةأن الظاء أقرب احلروف للضاد، وأن الض
  : ولنناقش هذه املسألة كاآليت

إنا حنن نزلنا الذكر : ( قيام الساعة بدليل قوله تعاىليتفق املسلمون على أن القرآن حمفوظ إىل - 
 ].٩احلجر [)وإنا له حلافظون

ق الضاد جزء  ونط.ويتفق املسلمون على أن القرآن منقول بالتواتر، فهو متواتر يف لفظه ورمسه - 
 .منه وهو متواتر إىل يومنا هذا، وإن جهله البعض

ويتفق املسلمون أيضا على أنه ليس لبشرٍ أن يغري حرفاً من كتاب اهللا تعاىل، كائناً من كان  - 
وقال الذين ال يرجون لقاءنا ائت بقرآن غري هذا أو (: ، قال تعاىلحىت لو كان رسول اهللا 

 ]يونس [)من تلقاِء نفسي إن أتبع إال ما يوحى إيلبدله قل ما يكون يل أن أبدله 
 :بعد هذا االتفاق هناك احتماالن - 

 وبالتايل صلى اهللا عليه وسلمأن القرآن ما زال يقرأ غضاً طرياً كما قرأه النيب : األول
  .وال جيوز إبدال حرف منهما باآلخر. تكون الضاد خمتلفة عن الظاء

 وهذا باطل صلى اهللا عليه وسلمف ما كان يقرؤه النيب أن القرآن اليوم يقرأ خبال: الثاين
  .ألنه مناقض ملقتضى احلفظ اإلهلي للقرآن واملذكور يف اآلية

إن اهللا سبحانه وتعاىل عليم، يعلم ما كان وما سيكون، وهذا يعين أن اهللا يعلم ما سيكون  - 
 نطق الضاد ضاداً كما عليه حال األمة يف قراءا للقرآن يف زماننا وقبله وبعده، فإذا كلفنا

مع أننا لن نستطيع ذلك بسبب اختالط اللغات وضياع نطق  صلى اهللا عليه وسلمنطقها النيب 
الضاد فيكون ذلك من التكليف مبا ال يطاق، علماً بأن اهللا خفف على األمة يف زمن نزول 

علمه سبحانه مع - القرآن وأنزل القرآن على سبعة أحرف ختفيفاً على األمة، أفليس اَألوىل 
أن يرتهلا ضمن األحرف السبعة ختفيفاً على األمة كما أنزل -بعجزنا عن نطق الضاد ظاء 

  . األحرف السبعة
إن فتح الباب لتغيري الضاد إىل ظاء يفتح باب التحريف يف كتاب اهللا، فكل من عجز عن  - 

اهورة إىل طاء اإلتيان حبرف من حروف القرآن غيره إىل حرف آخر، فتتحول الطاء الشديدة 
مهموسة وكذلك القاف، وتتحول اجليم إىل حرف بني اجليم والشني، وهكذا حبجة عموم 



ايل يحرف النطق بالقرآن تدرجيياً على مدار السنني تبعاً البلوى أو صعوبة احلرف، وبالت
للّهجات العامية املنتشرة يف بالد املسلمني بسبب التساهل باللغة العربية الفصحى وينسب ذلك 

 .صلى اهللا عليه وسلمزوراً وتاناً إىل القُراء الذي ينقلون القرآن بالسند املتصل إىل رسول اهللا 
كما هو احلال يف . ملخرج ليس مربرا إلبدال حرف حبرف إن اختلفا يف الصفةإن التماثل يف ا - 

وكذلك فإن التماثل يف الصفات ليس مربراً إلبدال حرف . التاء والدال، أو يف الزاي والسني
حبرف إن اختلفا يف املخرج، كاحلاء واهلاء، فالتقارب يف املخارج أو الصفات وعدم متاثلهما من 

 .  جواز إبدال حرف بآخرباب أوىل أن مينع
إن قول بعض الفقهاء بصحة صالة من يبدل الضاد ظاًء يف سورة الفاحتة قول مبين على  - 

الضرورة بالنسبة ملن ال يستطيع تصحيح نطقها، حىت ال يقع يف املشقة، فال يصح وال جيوز حبال 
إن هذا (ىل الظاء أن تجعل الضرورة أصالً ويطالب من يقرأ الضاد الصحيحة أن يتحول عنها إ

 .)لشيء عجاب
إن احتجاج البعض مبا عليه أهل البادية يف زماننا من تغيري الضاد إىل ظاء حبجة أم أهل  - 

العربية األصليون احتجاج مرفوض مجلة وتفصيالً ألن العلماء مل يعودوا حيتجون بكالم األعراب 
 كانت زمن نزول القرآن، منذ زمن بعيد لتغري هلجام وحتول سليقتهم عن الفصاحة اليت
 .صلى اهللا عليه وسلمواَألوىل ؤالء أن حيتجوا مبا عليه القراء املتقنون املسندون إىل النيب 

إذا كان الضاد والظاء من حيث النطق صوما واحد فلماذا : وأخرياً نسأل سؤاالً واحداً - 
 جعال يف القرآن حرفني ، وملاذا ختتلف معاين الكلمات باختالفهما؟

وإننا واهللا لنربأ مبن يدعو إىل هذا التساهل يف نطق الضاد أو يفيت جبواز ذلك أن يكون سبباً يف 
  .حتريف كتاب اهللا املبني فيكون من اآلمثني

فالقرآن حمفوظ مكتوباً ومقروءا إىل قيام الساعة ولن ختلو األرض من قائم هللا : وختاماً
ال خترم من : عها تقرأ القرآن كما أنزله اهللا تعاىلحبجة يذب عن كتاب اهللا تعاىل، واألمة مبجمو

أن جيعلنا ممن يقرؤون القرآن غضاً طرياً : نسأل اهللا تعاىل.  بهك حرفاً وهذا ما ندين اهللا تعاىلذل
  .وأن جيعلنا خدماً لكتابه خملصني لوجهه الكرمي إنه مسيع جميب. كما أنزل


