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ق�ال أبو بك�ر ريض اهلل عنه« :ألن أقرأ ُفأ ِ
أحب
س�قط ُّ

إ َّيل من أن أقرأ فأحلن».

املزهر.)396 / 2( :
***

وقال عمر ريض اهلل عنه « :واهلل خَلطؤُ كم يف لس�انكم

أشدُّ ع َّ
يل من خطئكم يف رميكم».

معجم األدباء.)82 / 1( :
***

التابعي الثقة الناسك أيوب السختياين (66هـ-
وكان
ُّ

131هـ) ريض اهلل عنه ،إذا حلن قال :أستغفر اهلل.

تنبيه األلباب عىل فضائل اإلعراب.)86( :

افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل

آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبعـــ�د :فيسر « دائ��رة الش��ؤون اإلس�لامية والعم��ل

إصداره�ا اجلدي�د
الخي��ري بدب��ي  -إدارة البح��وث » أن تق�دِّ م
َ

« ال َّلـحـ�ن اللغ�وي وآثاره ف�ي الفقـ�ه وال ُّلغـة » جلمه�ور القراء من
السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.

وه�ذه الرس�الة تتن�اول بالدراس�ة البعدي�ن :الفقه�ي واللغوي

هِ
وعباداتم
لظاهرة اللحن املتفشية يف املجتمع ،والتي طالت لغة الناس

ومعامالهتم ،متتبع ًة جذور الظاهرة وأس�باهبا ،ومبين ًة ما يتعلق هبا من

أح�كام رشعية ،جالب ًة نصوص العلامء وآراء الفقهاء ،ومقدم ًة حلوالً
وتوصيات تسهم يف عالج هذه الظاهرة.

ٍ
ٍ
اجتامعية متس احلاجة إىل تسليط
لظاهرة
فهي مقارب ٌة فقهي ٌة لغوي ٌة
ٍ
بقسط من البحث والدراسة.
الضوء عليها ،وختصيصها



وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الش�كر والدعاء ألرسة

آل مكت�وم حفظه�ا اهلل تعاىل التي حت�ب العلم وأهله ،وت�ؤازر قضايا

اإلسلام والعروبة ب�كل متيز وإق�دام ،ويف مقدمتها صاحب الس�مو
الشيخ حممد بن راشد بن سعيد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس

جملس الوزراء ،حاكم ديب الذي يش�يد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث

العلمي ويشجع أصحابه و ُطالبه .

راجين من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا التوفيق

والسداد ،وأن يوفق إىل مزيد من العطاء عىل درب التميز املنشود.

وآخ�ر دعوان�ا أن احلم�د هلل رب العاملني ،وصَّل�ىَّ اهلل عىل النَّبي

األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.

مدير إدارة البحوث

			

الدكتور سيف بن راشد اجلابري

			



الـمـقـدمــة
﴿ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ٍ
ٍ
مبين ،وجعل�ه رشف� ًا للنب�ي ﷺ
يب
ﯥ﴾،
بلس�ان ع�ر ٍّ

ولـقـومـ�ه؛ ﴿ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ﴾،

والصالة والسلام على أفصح من نطق بالضاد ،وس�لك يف
تبليغ ما ُأنزل إليه األغوار واألنجاد ،س�يدنا حممد بن عبد اهلل

صلىَّ اهلل عليه و آله وصحبـه وس َّلم ،ومن تبعهم بإحسان إىل

يوم الدين ،وبعد:

ف�إن اهلل س�بحانه وتع�اىل َّ
َّّ
رشف لغ�ة الع�رب ،فجعله�ا

املن�زل ال�ذي ﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
لغ�ة كتاب�ه َّ
ﮛ﴾ ،فص�ارت وع�اء الشرع؛ هبا نطق احلبي�ب املب ِّلغ
عن اهلل ،ومنها ُتعرف أوامره ونواهيه ،وال سبيل إىل فهم هذه
امللة إال من جهتها.

 سورة الكهف ،اآلية ،1 :ومن العوج اللحن فيه كام سيأيت.
 سورة الزخرف ،اآلية.44 :
 سورة فصلت ،من اآلية.42 :
 موافقات الشاطبي.375 / 3 :



وم ِّي�ز ه�ذا اللس�ان ع�ن ألس�نة العج�م بخصيص�ة
ُ
مبني عىل السكون وص ً
ال
«اإلعراب» ،ألن أكثر كالم العجم ٌّ
وقطع ًا ،وال يتميز الفاعل من املفعول واملايض من املستقبل إال
باختالف املقاطع.

وملكانة اللغة العربية يف هذا الدين ،قام العلامء بخدمتها؛
حفظ ًا وتصنيف ًا ،وسخروا أعامرهم للذب عنها ودرء املفاسد،
وبذل�وا يف ذلك الغايل والنفيس ،فألزموا ُمرتاد حياض علوم
الشرع ال ُبداءة هب�اَّ ،
ألن «بي�ان الرشيعة مل�ا كان مصدره عن
لس�ان الع�رب ،وكان العم�ل بموجب�ه ال يص�ح إال بإحكام
العل�م بمقدمت�ه؛ وجب على ُروام العلم وطلاب األثر أن
جيعلوا ُعظم اجتهادهم واعتامدهم ،وأن يرصفوا ُج َّل عنايتهم

يف ارتياده�م إىل عل�م اللغ�ة واملعرف�ة بوجوهه�ا ،والوقوف
الفريوزابادي يف
على ُم ُثلها ورس�ومها» كام قال جم�د الدي�ن
ُّ
خطبة قاموسه.
وقد اختلط هذا اللسان الكريم بغريه من األلسن ،ودخل
فيه ما ليس منه ،فنبتت نابتة اللحن ،وفسد منه ما كان فصيح ًا

 القاموس املحيط.3-2 / 1 :



ناصع�ا ،وحتولت ُخضر مرابعه س�ود ًا بالقع�ا ،وأصبح من
ُيعرب يف كالمه متفاصح ًا غريب�ا ،وذو اللحن العيِ ُّي معروف ًا

حبيبا ،ودخل فس�اد اللس�ان علوم الدين ،حتى طال الكالم
املنزل واحلديث املأثور.

فك�م تس�مع اليوم من حل�ن يف أذان وإقام�ة ،وكم تبرص

يف التلفزي�ون ،ويزعج�ك م�ن املذياع ،من ألف�اظ وتراكيب
خارجة عن قواعد العرب ،كافرة باخلليل وسيبويه!!.

وانعكاسات عىل
جذور ضاربة يف القدم،
وهلذه الظاهرة
ٌ
ٌ

لغ�ة كتب اهلل هلا احلفظ ،ي�وم ارتبطت بكتاب قال فيه﴿ :ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾.

وإس�هام ًا يف حفظ لغة القرآن ،وإبراز ًا لوجهها الناصع،

أحبب�ت الوق�وف على ج�ذور ظاه�رة اللح�ن ومالبس�ات
ٍ
بصامت يف الرتاث اإلسالمي ،وبيان
والدهتا ،وما تركت من
م�ا يتعلق باللحن م�ن أحكام إن وقع يف ق�رآن أو حديث أو

عبادة ،وتأثريه يف ألفاظ العقود؛ فقمت بدراستها من بعدين:

 سورة احلجر ،اآلية.9 :



ووزع�ت الكالم يف ذلك بني مبحثني وخامتة
فقهي ولغوي،
ُ
وهذه املقدمة ،فجاء البحث عىل املنهج التايل:

املبحث األول :البعد اللغوي لظاهرة اللحن.
املطلب األول :حتديد ماهية اللحن.
 -1تعريف اللحن.
 -2الكالم عىل التصحيف والتحريف.
املطلب الثاين :ظهور اللحن وآثار ذلك.
 -1كيف ظهر اللحن؟.
 -2حتديد بداية ظهور اللحن.
 -3آثار ظهور اللحن.
املبحث الثاين :البعد الفقهي لظاهرة اللحن.
املطل�ب األول :اللح�ن يف الق�رآن الكري�م واحلدي�ث

النبوي الرشيف.

 -1اللحن يف القرآن.
10

 -2اللحن يف احلديث النبوي الرشيف.
املطل�ب الث�اين :تأثير اللح�ن يف العب�ادات والعق�ود،

وغريمها.

 -1اللحن يف األذان.
 -2اللحن يف القراءة يف الصالة.
 -3اللحن يف الدعاء.
 -4اللح�ن يف ألف�اظ األيمان واحل�دود واإلق�رارات

والعقود.

وكانت اخلامتة خالص ًة ُض ِّمنت أهم النتائج والتوصيات

التي وصلت إليها أثناء البحث.

وأمتث�ل يف هناي�ة ه�ذه املقدمة قول أيب الضي�اء خليل بن

إس�حاق رمحه اهلل تعاىل (ت776 :هـ) يف خمترصه ...« :واهلل
َيعصمن�ا م�ن الزل�ل ،و ُيوفقنا يف الق�ول والعمل ،ث�م أعتذر
لذوي األلباب ،من التقصري الواقع يف هذا الكتاب ،وأس�أل
بلس�ان الترضع واخلش�وع ،وخطاب التذل�ل واخلضوع ،أن
11

كملوه ،ومن
ُينظ�ر بعني الرضا والصواب ،فام كان من نقص َّ
خط�أ أص َلحوه؛ فقلام خي ُلص مص َّن ٌف م�ن اهلفوات ،أو ينجو

مؤ ِّل ٌف من العثرات».

واهلل من وراء القصد ،وهو املستعان.
***

 خمترص خليل.9 :
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املبحث األول
البعد اللغوي لظاهرة اللحن

املطلب األول :حتديد ماهية اللحن
ً
أوال :تعريف اللحن.
ثاني ًا :الكالم عىل التصحيف والتحريف.

ً
أوال :تعريف اللحن
ٍ
وردت كلم�ة «اللح�ن» يف اللغة العربية لس�تة
معان:

اخلطأ يف اإلع�راب ،واللغة ،والغن�اء ،والفطنة ،والتعريض،

واملعنى.

 -1فاللح�ن الذي هو اخلط�أ يف اإلعراب ،يقال منه َ
حلن

ٌ
يلحن حلن ًا ،فهو ٌ
حلان
يف كالمه ،بفتح احلاءَ ،
وحلانة ،وقد ُفسرِّ

به قول مالك بن أسامء بن خارجة الفزاري:
ٌ
رائـع وتلحـن أحـيا
منطـق
ٌ

			

ري احلديث ما كان حلنا
ن ًا وخ ُ

 -2و بمعن�ى اللغ�ة :كقول عم�ر ريض اهلل عنه :تعلموا

الفرائض والسنن واللحن كام تتعلمون القرآن ،يريد اللغة،
 لسان العرب :مادة« :حلن» ،255 / 12 ،وما بعدها.
 روي أيض ًا« :منطق صائب» ،وقبل هذا البيت:

وحـديث ُّ
ألـذه هـو مـمـا ينعت الناعتون ُي َ
وزن وزنا
انظر:األغاين،46-40/16 :فتح املغيث بحكم اللحن يف احلديث.23:
 شعب اإليامن.429 / 2 :
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ق�ال الزخمرشي« :تعلموا الغري�ب واللحن ألن يف ذلك علم
غري�ب القرآن ومعانيه ومعاين الس�نة ،ومن مل يعرفه مل يعرف
يب
أكثر كتاب اهلل ومعانيه ومل يعرف أكثر السنن» .وكقوله«ُ :أ ُّ
ُ
أقرأنا وإنا لنرغب عن كثري من حلنه ،أي من لغته».
ومنه قوله:

ٌ
حـمـامـة
ومـا هـاج هـذا الـشـوق إال

		

َّ
سمـر قـيـودهـا
تبكـت عىل خـضـراء
ٌ

		

تـقـود اهلـوى من ُمسعـد ويـقـودهـا

ُ
معروفة اللحن مل تزل
دوح الضحى
َص ُ

 -3وورد «اللح�ن» لرتجي�ع الصوت والغناء ،ش�اهده

قول يزيد بن النعامن:

 لس�ان الع�رب :مادة :حل�ن ،255 / 12 ،وفيه ع�ن أيب عبيد أن معنى
قول عمر :تعلموا اللحن أي اخلطأ يف الكالم لتحرتزوا منه.
 انظر اإلنصاف للبطليويس.172/1:
 وبعدمها:
ُّ
طـري َأرنَّـا.
أيـام تـو َّىل
		 فـال يحُـزنْـك ٌ
تـذكـرها وال ٌ

18

مطو ٌ
قـة عىل َف ٍ
غـنى
ستج َّنا
لقد
ْ
تركت فؤادك ُم َ
َّ
ـنن َت َّ
ٍ
عن للمحـزون أ َّنا
يميل هبا ،وتركبـه
بلحـن إذا ما َّ
وقول اآلخر:

سجعت
وهاتفني بشج ٍو ،بعدما
ْ

			

ِ
وإرنـان
بـرتجـيع
ُورق احلمـام
ٍ

			

ِ
ألــوان
ذات
ُيـرددان لـحــونـ ًا َ

باتا عىل غصن ٍ
بان يف ُذرى َفـن ٍَن

نت حلن ًا إذا فهمته ِ
 -4ويرد للفطنة :يقال منهَ ،
وفطنته،
حل ُ

فلح�ن هو عني حلن�ا أي فهم وفطن ،وفرس ب�ه ابن األعرايب
َ
قول الش�اعر« :وخري احلديث ما كان حلنا» ،رآه مضارع ِ
حلن

بالكسر ،ومن�ه قوله ﷺ« :لع�ل بعضك�م أن يكون أحلن

 قال ابن منظور (لس�ان العرب 257 / 12 :بترصف)« :فصار تفسير
اللح�ن يف البي�ت عىل ثالثة أوجه :الفطنة والفه�م :وهو قول أيب زيد
واب�ن األعرايب وإن اختلفا يف اللفظ ،والتعريض :وهو قول ابن دريد
واجلوه�ري ،واخلط�أ يف اإلع�راب ،أي تزيله عن جهت�ه وتعدله عن
اجلهة الواضحة».

19

بحجته» أي أفطن وأفصح.

 -5وأم�ا جميئ�ه للتعري�ض واإليماء ،فمن�ه ق�ول القتال

الكاليب:

ولقد حلنت لكم لكيام تفهموا

			

حي ُت وحي ًا ليس با ُمل ِ
رتاب
َ
وو ْ

وجههام إىل بني قريظة
ومنه قول النبي ﷺ للسعدين حني َّ

إن أصبتامهم عىل العهد فأعلنا ذلك ،وإن أصبتامهم عىل غري
ذلك فالحْ َ نا يل حلن ًا أعرفه ،وال َ ُتف َّتا يف أعضاد املسلمني».
 أخرج�ه البخ�اري ( :)952 / 2يف كت�اب الش�هادات ،ب�اب من أقام
البين�ة بعد اليمين ،برق�م،2534 :ويف ( :)2555 / 6كتاب احليل،
ب�اب إذا غص�ب جارية فزع�م أهنا ماتت ال�خ ،برق�م ،6566 :ويف
( :)2622 / 6كتاب األحكام ،باب موعظة اإلمام للخصوم ،برقم:
 ،6748وأخرجه مسلم :)1337 3( ،يف كتاب األقضية ،باب احلكم
بالظاهر واللحن باحلجة ،برقم.1713 :
 املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم.155 / 5 :
 انظر :البحر املحيط ،73 / 8 :والبيت يف ديوانه :ص .36
 إع�راب الق�رآن للنح�اس ،191/ 4 :النهاي�ة يف غري�ب األث�ر:
.241/4
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وت�ور َي عن�ه بآخ�ر ،م�ن باب
وأصل�ه أن تري�د الشيء
ِّ
َ
ٌ
للمضطهد
وخمرج
مندوحة عن الك�ذب،
التعريض وفي�ه
ٌ
على اليمني املك�ره عليها ،وهلذا الغرض أ َّل�ف أبو بكر حممد

اب�ن احلس�ن ب�ن دري�د األزدي (223هـ321-ه�ـ) كتابه:
«املالحن».

-6واللح�ن يق�ال للمعن�ى والفح�وى :كقول�ه تع�اىل:

﴿ﭗ ﭘﭙ ﭚ﴾ ،أي فح�واه ومعناه ،وقيل

يف نحوه وأسلوبه ،وعن ابن عباس هو قوهلم« :ما لنا إن أطعنا
من الثواب ،وال يقولون ما علينا إن عصينا من العقاب.

أما ابن فارس رمحه اهلل (ت395:هـ) املولع باالش�تقاق

ور ِّد الكل�م إىل أصول�ه ،فريى َّ
أن« :اللام واحلاء والنون :له
 اجلام�ع ألح�كام الق�رآن ،300 /11 :أح�كام الق�رآن الب�ن العريب:
.263/3
 كتاب املالحن.55 :
 سورة حممد ،من اآلية.30 :
 التسهيل لعلوم التنزيل.50 / 4 :
 الكشاف.330 / 4 :
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بن�اءان ي�دل أحدمها عىل إمالة يشء ع�ن جهته ،ويدل اآلخر
عىل الفطنة والذكاء.
اللح�ن بس�كون احل�اء :فإمال�ة الكالم ع�ن جهته
فأم�ا ْ
الصحيحة يف العربية ،يقال َ
حلن ْ
حلنا ،وهذا عندنا من الكالم

املو َّل�د ،ألن اللحن َ
حم�د ٌث ،مل يكن يف الع�رب العاربة الذين
تكلموا بطباعهم السليمة.

وم�ن هذا الب�اب قوهلم :ه�و ط ِّي�ب اللحن ،وه�و يقرأ
باألحل�ان؛ وذل�ك أن�ه إذا قرأ كذل�ك أزال الشيء عن جهته
الصحيح�ة بالزي�ادة والنقص�ان يف تر ُّنم�ه .ومن�ه أيض�ا،
اللح�ن :فح�وى ال�كالم ومعناه ،ق�ال تع�اىل :ولتعرفنهم يف
حل�ن القول ،وه�ذا هو ال�كالم ا ُمل َّو َرى ب�ه ،ا ُمل�زال عن جهة
االستقامة والظهور.

اللحن ،وهي الفطنة ،يقالِ :
يلحن
حلن َ
واألصل اآلخرَ :
ِ
حلن ًا وهو ِ
َ
والح ٌن ،ويف احلديث :لعل بعضكم أن يكون
حلن
أحلن بحجته من بعض».
 مقايي�س اللغ�ة ،240-239 / 5 :وق�د جعل�ه غيره م�ن ب�اب فعل
مفتوح العنيَ ،
حلن ْ
حلن ًا ،قال أبو العباس القرطبي« :وعىل هذا يقال =
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ين الس�تة لكلمة اللحن
رد ابن فارس املعا َّ
وهبذا التأصيل َّ

إىل جذرين لغويني :اإلمالة ،والفطنة.

فاللح�ن إذن َم ٌ
ي�ل بالكالم عن س�ننه وقص�ده ،ولذلك

املَيل صورتان:

ٌ
مستحس�نة :وهي املي�ل بالكالم عن
 ص�ور ٌة حمم�ود ٌةٍ
حممود
تعريض وفحوى ،وهو
الترصيح« ،ورص ُفه بمعناه إىل
ٌ

عند أكثر األدباء من ُ
حيث البالغة ،وإياه قصد الشاعر بقوله:
«وخري احلديث ما كان حلنا»».

ٌ
ٌ
مس�تقبحة :رصفه عن س�ننه اجلاري
مذمومة
 -وصور ٌة

إم�ا بإزال�ة إع�راب أو تصحي�ف ،وه�ذه الص�ورة ه�ي

موضوع البحث.

واللحن يكون فاحش� ًا ،مغري ًا لقص�د املتكلم ،فإذا قلت

عمر بتس�كني االس�مني مل يع�رف الضارب من
رضب ْ
زي�د ْ
= في�ه بمعن�ى الفطنة :بفتح املايض وكسره ،ويف املصدر :بفتح احلاء
وكرسها» .املفهم.155 / 5 :
 مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين.738 :
 نفس املصدر.
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معنى،
املرضوب ،وقد يكون طفيف ًا ال يخَ ِرم مفهوم ًا وال هيدم ً

وال يفط�ن ل�ه إال املاه�رون ،كاللح�ن يف التجوي�د واألداء؛

حلن ٌّ
خفي باطن.
ظاهر،
جيل
ٌ
فاللحن قسامنٌ :
ٌ
وحلن ٌّ

كام يعرتي اللفظ مما يفسد هيئته أو معناه ،نوع خاص من

اللحن يعرف «بالتصحيف والتحريف» ،ويكثر االهتامم هبام

يف علوم احلديث ،لشدة حرص احلفاظ عىل نقل األحاديث
كام وردت سند ًا ومتن ًا.

***

 سأتعرض بحول اهلل لبيان القسمني وبسط القول فيهام يف مبحث البعد
الفقهي ،يف الكالم عىل اللحن يف القرآن واحلديث.
 وق�د ُأف�ردت مصنف�ات يف التصحي�ف والتحري�ف ،منه�ا :التنبي�ه
على ح�دوث التصحي�ف ،حلمزة ب�ن احلس�ن األصبه�اين (280هـ
 360ه�ـ) ،و أليب أمح�د احلس�ن ب�ن عبد اهلل بن س�عيد العس�كري(293هـ 382 -هـ) كتابان :رشح ما يقع فيه التصحيف والتحريف،
وتصحيفات املحدثني ،وكلها مطبوعة متداولة.
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ً
ثانيا :التصحيف والتحريف
اليشء بخالف ما أراد كاتبه وعىل غري
التصحيف :أن ُيقرأ
ُ

ما اصطلح عليه يف تسميته ،وأصل اشتقاقه من الصحيفة؛
الصحف من غري أن
وسبب ذلك «أن قوم ًا أخذوا العلم عن ُّ
َيلقوا فيه العلامء ،فكان يقال عندها قد صحفوا فيه ،أي رووه

مصحف ،ومصدره التصحيف».
الصحف ،فهو
ِّ
عن ُّ

وعن املعري نقل الس�يوطي أيضا هذا التأصيل فذكر َّ
أن

«أصل التصحيف أن يأخذ الرجل اللفظ من قراءته يف صحيفة
ومل يكن سمعه من الرجال فيغريه عن الصواب».

مجع من األدباء ،وعيب عىل كثري
لق�د ُفضح بالتصحيف ٌ
من العلامء ،ونهُ ي عن احلمل عنهمُ ،
وأس�قط حديثهم ،وكان
أهل العل�م يتواص�ون« :ال تأخذوا القرآن م�ن ا ُملصحف ِّيني،

وال العلم من الصحفيني» ،وينشدون:
 التنبيه عىل حدوث التصحيف.26 :
 تصحيفات املحدثني.24 :
 املزهر يف علوم اللغة.353 / 2 :
 تصحيفات املحدثني.6 :
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شيخ ُمشـافهـ ًة
من يأخـذ العلم عن ٍ
			

يكن عن الزيف والتحريف يف حرم

			

فعلمـه عنـد أهـل العلم كالعـدم

ومن يكن آخذ ًا للعلم عن ُص ٍ
حف



أم�ا التحري�ف :فتغيير اللف�ظ دون املعن�ى ،ق�ال ابن

حج�رَّ :
«ألن املخالف�ة يف احلدي�ث إن كان�ت بتغيير ح�رف
أو ح�روف م�ع بق�اء ص�ورة اخل�ط يف الس�ياق ،ف�إن كان

فاملصح�ف ،وإن كان بالنس�بة إىل
ذل�ك بالنس�بة إىل النق�ط:
َّ

فاملحرف».
الشكل
َّ

فالتصحي�ف ينتج عن تغيري النقط يف احلروف املتش�اهبة

ً
رسما ،مثل :الباء والتاء والثاء والنون ،فهذه األحرف تتشابه
ش�ك ً
ال وال يم ِّيزه�ا إال النق�ط ،وأم�ا التحري�ف فتغيير يف

 نس�بهام الس�خاوي للش�يخ حمم�د ب�ن حمم�د ب�ن حس�ن ِّ
الش�مني
(ت821:هـ) انظر :الضوء الالمع ألهل القرن التاسع.75 / 9 :
 تعريفات اجلرجاين.53 :
 نزهة النظر رشح نخبة الفكر.47 :
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الش�كل بسبب تشابه شكل احلروف ،كالدال والراء ،والدال

والالم ،ونحوها.

وينقس�م التصحيف يف احلدي�ث إىل :تصحيف يف املتن،

وتصحيف يف اإلسناد:

 -فمثال التصحيف يف اإلسناد :حديث شعبة عن العوام

اب�ن مراجم عن أيب عثامن النه�دي ،عن عثامن بن عفان قال:
ؤد َّن احلقوق إىل أهلها »....احلديث،
قال رسول اهلل ﷺَ « :ل ُت ُّ
صحف فيه حييى بن معني ،فقال« :ابن مزاحم» بالزاي واحلاء
َّ
وإنام هو «ابن مراجم» بالراء املهملة واجليم.

 -ومثال التصحيف يف املتن :ما ُنقل عن بعض املحدثني

املغ َّفلين أنه قال :عن رس�ول اهلل ﷺ ،ع�ن جربيل ،عن اهلل،

ع�ن رج�ل ،فقال بع�ض احلارضين :م�ن هذا الرج�ل الذي

صح�ف
يصل�ح أن يك�ون ش�يخا هلل! ،س�بحانه وتع�اىل؟! َّ
ّ
وجـل.»!.
«عـز
ّ
 أخرجه مسلم ( :)1997 / 4باب حتريم الظلم ،برقم.1987 :
 التقييد واإليضاح.841 / 2 :
 تصحيفات املحدثني للعسكري.14 :
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وينقس�م كذلك إىل :تصحي�ف يف اللفظ ،وتصحيف يف

مرده إىل البرص ،وآخر يرجع للسمع.
املعنى ،وتصحيف ُّ

ٌ
رصف لل�كالم ع�ن حالته
فاللح�ن كما تبين مم�ا س�بق

الس�وية ،وق�د يكون ذلك الصرف بتغيري إعراب�ه ،أو بتغيري

ش�كل احلرف أو تغيري هيئته ،أو بتغيري خمرجه أو صفته ،فقد
َعدَّ العلامء القراءة بغري جتويد حلن ًا.

و اللح�ن كام قال ابن ف�ارس« :مل يكن يف العرب العاربة

الذين تكلموا بطباعهم الس�ليمة» ،وقد ظهر وليدَ عوامل
خمتلفة ،وترك ظهوره آثار ًا بارزة يف اللغة العربية خاصة ،ويف

العلوم اإلسلامية عام�ة ،فام هي الظروف الت�ي و َّلدت هذه
الظاهرة ،و ما الذي خ َّلفته من آثار؟
***
 راجع للتوسع :التقييد واإليضاح.844 / 2 :
 انظر :اإلتقان يف علوم القرآن.266 / 1 :
 مقاييس اللغة.240 -239 / 5 :
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املطلب الثاني :ظهور اللحن يف اللغة
العربية وآثار ذلك
ً
أوال :كيف ظهر اللحن؟.

ثاني ًا :حتديد بداية ظهور اللحن.
ثالث ًا :آثار ظهور اللحن.

ً
أوال :كيف ظهر اللحن؟
نش�أ اللس�ان العريب يف جزيرة العرب س�امل ًا من املخالط

خالص� ًا ألهل�ه ،وه�م يف َح ِّلهم وترحاهل�م يتناقلون�ه ملك ًة،

يأخذها الصغري عن الكبير ،قال ابن خلدون« :فاملتكلم من

العرب حني كانت ملكة اللغة العربية موجود ًة فيهم ،يس�مع
كالم أهل جيله وأساليبهم يف خماطباهتم ،وكيفية تعبريهم عن
مقاصدهم ،كام يس�مع الصبي استعامل املفردات يف معانيها،

ف ُيل َّقنه�ا أو ً
ال ،ث�م يس�مع الرتاكي�ب بعده�ا ف ُيل َّقنه�ا كذلك،
ٍ
حلظة ،وم�ن كل متكلم،
ث�م ال يزال سماعهم يتج�دد يف كل

واس�تعامله يتكرر ،إىل أن يصري ملك ًة وصف ًة راسخ ًة ،ويكون
كأحدهم».

فاللغ�ة العربي�ة  -كغريه�ا م�ن اللغ�ات  -عن�د ابن

ٌ
ٌ
ٌ
مكتس�بة بالتلقني واملح�اكاة ،حتى
لس�انية
وظيف�ة
خل�دون
تستقر تدرجييا فتصبح ملكة.

 مقدمة ابن خلدون.1279 / 3 :
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وكان�ت لغة قريش أفص�ح لغات العرب وأس�لمها من
العجم�ة ،ل ُبعده�م ع�ن بلاد العجم ،ث�م يليهم يف
ش�وائب ُ
الفصاح�ة «من اكتنفهم من ثقي�ف ،وهذيل ،وخزاعة ،وبني
كنان�ة ،وغطفان ،وبني أس�د ،وبني متيم ،وأم�ا من ُبعد عنهم
من ربيعة ،وخلم ،وجذام ،وغسان ،وإياد ،وقضاعة ،وعرب
اليم�ن املجاورين ألمم الف�رس والروم واحلبش�ة ،فلم تكن
لغتهم خالص ًة من الشوائب ،تامة امللكة ملخالطتهم األعاجم،
وعىل قدر قرهبم من قريش كان االحتجاج بلغاهتم».
وهبذا اللسان العريب الفصيح نطق الرسول ﷺ ،وبه نزل
الق�رآن﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾،
﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ * ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ * ﮣ
ٌ
عربية،
ﮤ ﮥ ﴾ فهذه امللة  -كام قال اإلمام الشاطبي -
تفه�م القرآن «فمن جهة لس�ان العرب ُيفهم ،وال
وم�ن أراد ُّ
سبيل إىل تط ُّلب فهمه من غري هذه اجلهة».
 انظر :املحرر الوجيز ،24 :مقدمة ابن خلدون.1279 / 3 :
 سورة يوسف ،اآلية.2 :
 الشعراء ،اآليات.195،194،193 :
 املوافقات.375 / 3 :
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وعاء العل�وم الرشعية ،وجاء االعتناء هبا
فاللغ�ة العربية ُ
من هذه املكان�ة ،وقد كان يف البداية َن َق َل ُة الدين من الصحابة

عجمة وال ُه ٌ
ٌ
عرب ًا أقحاح ًا مل ُ
جنة ،ولقد أنزل اهلل
تشب لساهنم
تعاىل القرآن بمعهود العرب يف التخاطب،وأسلوهبم وبياهنم

معانيه،
م�ع إعج�ازه ه�و دون كالمه�م ،ففهم�وه وعقل�وا
َّ

وفرس هلم رس�ول اهلل ﷺ بعض ما احتاجوا إىل تفسريه منه،
ً
ختصيص�ا وتقييد ًا ،كام حتدَّ ث
رشح ًا وبيان ًا ،تقرير ًا وتفسير ًا،
بمسائل وأحكام مل تأت يف كتاب اهلل تعاىل ،ففهموا ذلك منه
ﷺ وعقلوه.

حت�ى إذا اتس�عت الدول�ة اإلسلامية دخ�ل الن�اس يف
ٍ
ً
لوع�د رب�ا ٍّ
ين نافذ ،و مل�ا دخل يف
أفواج�ا ،مصداق� ًا
دي�ن اهلل
اإلسالم غري العرب لغ ًة وجنس ًا وخفي عليهم بعض أساليب
القرآن الكريم وأعاريبه ،ومع�اين بعض ألفاظه ومقاصدها،
بدأ الفس�اد يدب إىل لغة الع�رب ،وظهر اللحن والتصحيف

والتحريف يف القرآن واحلديث ،وقد قيل إن أول حلن س�مع

بالبادية «هذه عص�ايت» وإنام هي «عصاي» قال تعاىل ﴿ :ﭿ
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ﮀ ﮁ ﮂ﴾ ،وأول حل�ن س�مع بالع�راق:

«حي عىل الفالح».
ِّ
«حي عىل الفالح» وإنام هوَّ :

ٌ
اجتامعي�ة تتداخ�ل يف صنعه�ا عوامل
واللح�ن ظاه�ر ٌة

عديد ٌة ،يمكن أن نربز أمهها فيام ييل:

 -1اختالط العرب بغريهم من األمم واألجناس:

عند تتابع الفتوح اإلسالمية اتسعت رقعة دولة اإلسالم،
ٍ
وفرس وغريمها،
وامتد س�لطاهنا ليشمل أمم ًا جديد ًة من رو ٍم

ون�زل الع�رب تلك البلاد املفتوحة واختلط�وا بأهلها ،وقد

ُ
ملكة اللسان العريب عندهم صافي ًة ناصع ًة ،فلام فارقوا
كانت
احلج�از« ،وخالطوا العجم تغيرت تلك امللكة بام ألقى إليها

السمع من املخالفات التي للمتعربني من العجم - ،والسمع
أبو امللكات اللس�انية  -ففس�دت بام ُألقي إليه�ا مما يغايرها،

جلنوحها إليه باعتياد السمع».
 سورة طه ،من اآلية.18 :
 البيان والتبيني.219 / 2 :
 مقدمة ابن خلدون.1256 / 3 :
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وق�د انتقل أبناء هذه البالد املفتوحة املعتنقون لإلسلام

إىل املدينة حارضة الدولة اإلسلامية ،وكعبة املتعلمني ،وإىل
مك�ة ِقبلة الصلاة ومهبط الوحي ،فحص�ل اختالط يف بالد
العرب أس�هم يف تأثر اللغ�ة العربية بعجمة هؤالء الوافدين،
فبدأ اللحن ُيفس�د لس�ان العرب يف ُعق�ر دارهم ،فيحكى أن

مر عىل قوم يس�يئون الرمي
«عمر ابن اخلطاب ريض اهلل عنه َّ
فقرعهم ،فقالوا :نحن متعلمني! فأعرض َ
مغضب ًا وقال :واهلل
َّ
لخَ طؤُ كم يف لسانكم أشد ع َّ
يل من خطئكم يف رميكم».

 -2اشتغال غري العرب من العجم واملوايل بالعلم:

لقد اش�تغل الع�رب الفاحت�ون بالسياس�ة وإدارة الدولة

ع�ن العل�م وطلب�ه ،وويل ذل�ك امل�وايل والعج�م ،يق�ول
اب�ن خل�دون« :م�ن الغري�ب الواق�ع َّ
محلة العل�م يف امللة
أن َ
اإلسلامية أكثره�م العج�م ،إال يف القليل الن�ادر ،وإن كان

عجمي يف لغته و َمربا ُه ومشيخته،
منهم العريب يف نس�بته فهو
ٌّ
ٌ
عربي�ة ،وصاح�ب رشيعتها عريب ،والس�بب يف
م�ع أن املل�ة
 معجم األدباء.82 / 1 :
 مقدمة ابن خلدون.1259 / 3 :
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ذل�ك أن املل�ة يف أوهل�ا مل يكن فيه�ا عل�م وال صناعة ملقتىض

أح�وال الس�ذاجة والب�داوة ،وإنما أح�كام الرشيع�ة ه�ي

أوام�ر اهلل ونواهيه ،كان الرج�ال ينقلوهنا يف صدورهم ،وقد

عرف�وا مأخذه�ا من الكتاب والس�نة ،بام تلق�وه من صاحب

الشرع وأصحابه ،والقوم يومئذ عرب ،مل يعرفوا أمر التعليم
والتألي�ف والتدوين ،وال ُدفعوا إليه ،وال دعتهم إليه حاجة،

وج�رى األمر عىل ذلك زمن الصحابة والتابعني ...،فلام ُبعد
النقل من لدن دولة الرشيد فام ْبعد ،احتيج إىل وضع التفاسري

القرآني�ة ،وتقييد احلديث خماف�ة ضياعه ،ثم احتيج إىل معرفة
األسانيد وتعديل الناقلني للتمييز بني الصحيح من األسانيد
ٍ
ملكات
وما دونه ... ،فصارت هذه العلوم كلها علوم ًا ذات

حمتاجة إىل التعليم ،فاندرجت يف مجلة الصنائع؛ وقد قدمنا أن

الصنائع من ُمنتحل احلرض وأن العرب أبعدُ الناس عنها...،

واحلرض لذلك العهد هم العجم أو من يف معناهم من املوايل

تب�ع للعج�م للحضارة
وأه�ل احل�وارض الذي�ن ه�م يومئ�ذ ٌ
الراسخة فيهم منذ دولة الفرس».

 املقدمة( ،1258-1257 /3 :بترصف).
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م�ر
فيرى اب�ن خل�دون أن نق�ل العل�وم الرشعي�ة َّ
بمرحلتني:
أوالمه�ا :كانت عىل يد ٍ
عرب محلوا يف صدورهم القرآن
عي ٍ
ٍ
�ة ،وبما تلقوه من
واحلدي�ث ،عارفين بمعنامه�ا
بق�وة ط َب َّ

الرسول ﷺ ،دون تعاطي تع ُّل ٍم ،وال تعليم.

أما املرحلة الثانية :فجاءت استجاب ًة ُملستجدات وظروف

اتس�اع دولة اإلسالمُ ،
رو مس�لمني جدد ،ليسوا من أهل
وط ِّ

لس�ان الرشع؛ فأوجب ذلك تدوين العلوم وتقنينها ،فتصبح

ُ
أع�رف هبا من أه�ل البدو،
صناع� ًة ،أهل احلضر والعمران
فغل�ب العجم واملوايل عليها ،أو م�ن تربى وتعلم عىل يدهم

عجمي يف لغته و َمربا ُه ومش�يخته،
من العرب ،فالعريب نس�ب ًا
ٌّ

كما قال ابن خل�دون ويف قوله« :يف لغته و َمرباه» :إش�ار ٌة إىل
تأثير العجم يف تربية جيل ذلك العرص ،وغلبة لغتهم ،لكثرة

اجلواري وأمهات األوالد.

 راجع فقرة :اختاذ املربيات ،اآلتية ص.41
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وه�ؤالء العج�م مهما فقه�وا يف اللس�ان ،ورس�خوا يف

العلم ،مل تكن ألس�نة بعضهم لتخل�ص من منطقها الفطري،

ولغته�ا األم ألن «األعجمي املتعلم يف امللة اإلسلامية يأخذ
العل�م بغير لس�انه ال�ذي س�بق إلي�ه وم�ن غري خط�ه الذي

يعرف ملكته».

فهذا حييى ب�ن زياد الفراء (ت 207هـ)ُّ ،
أجل أصحاب

الكس�ائي( ،ت 172ه�ـ) ،دخ�ل يوم ًا عىل الرش�يد ،فتكلم
ٍ
م�رات ،فقال جعف�ر بن حيي�ى الربمكي :إنه
ب�كال ٍم حلن فيه
ق�د حل�ن يا أمير املؤمنين! ،فق�ال الرش�يد :أتلح�ن! ،فقال

وطباع
اإلعراب،
الف�راء :يا أمري املؤمنني إن طباع أهل البدو
َ
ُ
ظت مل أحل�ن ،وإذا رجعت إىل
أه�ل احلرض
اللحن؛ ف�إذا حت َّف ُ
ُ
الطبع حلنت!.

 مقدمة ابن خلدون.1263 / 3 :
 شذرات الذهب ،19 / 2 :مرآة اجلنان.39 / 2 :
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 -3إمهال النقط والشكل يف اللغة العربية:
لقد كانت س�ليقة العرب وسالمة لغتهم تغنيان عن نقط

احلروف وش�كلها ،فل�م يعرف�وا النقط وال الش�كل ،وحني

دخل�ت األمم اجلدي�دة وبدأ الفس�اد يدب يف اللغ�ة ،خافوا
عليها من االندثار فوضعوا النقط والتش�كيل :يروى أن زياد

اب�ن أبيه بعث إىل أيب األس�ود الدؤيل رمح�ه اهلل (ت 69هـ)،

يق�ول« :يا أبا األس�ود إن هذه احلم�راء  -يقصد العجم -قد
كثرت وأفسدت من ألسن العرب فلو وضعت شيئ ًا ُيصلح به

الناس كالمهم ،و ُيعربون كتاب اهلل» ،فأجابه بعد ممانعة..

 -4أصل وضع اللغة العربية:

س�بب ذايتٌّ  ،يف رأي محزة بن احلس�ن األصفهاين
هذا
ٌ

رمح�ه اهلل (280هـ360-هـ) فوق�وع التصحيف  -وهو من
اللحن كام مر – يف اللغة العربية َّ
ألن «الذي أبدع صور حروفها

مل يضعه�ا عىل حكمة ،وال احتاط مل�ن جييء بعده ،وذلك أنه
 نقط املصاحف.18 ،3 /1 :
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وضع خلمسة أحرف صور ًة واحد ًة ،وهي :الباء والتاء والثاء
ٍ
حرف
والي�اء والن�ون ،وكان وجه احلكمة في�ه أن يضع لكل

صور ًة مباين ًة لألخرى حتى يؤ َمن عليه التبديل».

وهذه امللحوظة التي أورد األصفهاين وإن كانت صحيح ًة

يف ظاهرها ،إال أهنا كلمة حقٍّ ربام أريد هبا ٌ
باطل ،وربام تلقفها

يب ،هدف�ه التنقيص من الع�رب ومن لغتهم،
ذو ً
هوى ش�عو ٍّ
وال عجب إن قاهلا األصفهاين فقد رمي بالشعوبية وحمبة قومه

الفرس ولغتهم ،قال عنه ِ
القفطي« :كان ينس�ب إىل الشعوبية
وأن�ه يتعصب عىل األمة العربي�ة» .وله كتاب «املوازنة بني

العريب والعجمي» تعصب فيه للفارسية عىل العربية.

ويمكن أن ُنرجع ظهور اللحن كذلك إىل عوامل أخرى

تؤدي عاد ًة إىل تطور اللغة عند كل الشعوب ،منها:
 التنبيه عىل وقوع التصحيف.27 :
 إنباه الرواة.370 / 1 :
 نفس املصدر .370:األعالم.309 / 3 :
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 االختلاف يف نط�ق احل�روف من ٍجي�ل إىل جيلٍ ومن

ٍ
ٍ
ش�عب( :صعوب�ة نط�ق احل�اء والعين عن�د غري
ش�عب إىل
العريب ،مث ً
ال).

 إمهال أولي�اء األمور تصحيح أخطاء األطفال اللغويةمبكر ًا :مما يؤدي إىل نش�وئهم عىل اخلطأ فيصعب نقلهم عنه،

كام قيل:

اعتدلت
قومتَها
ْ
إن الغصون إذا َّ

			

ولن تلـني إذا قـومتَها ُ
اخلش ُب

 -اختاذ املربيات م�ن العجم ،وعدم مراقبة أولياء األمور

بوادر تأثري ذلك
لبنيهم يف أطوار التنشئة األوىل :وقد ظهرت
ُ

يف فجر الدولة اإلسالمية حني ك ُثرت الفتوح وفاض السبي،
فاخت�ذ الناس اخل�دم واجلواريُ ،
وك َّ�ن املربي�ات يف البيوت،
الفطري،
فأخ�ذ الصغ�ار من لغته�ن ،واختل�ط املأخوذ م�ع
ّ
ٍ
غفلة من اآلباء ،وأكثر ما ظهر فيه
ففس�دت امللكة ،عىل حني

ٍ
ملوك وأمراء؛ فهذا معاوية ريض اهلل
ذلك أوالد األعيان ،من

عن�ه يكت�ب إىل زياد يريد عبيد اهلل ابنه ،فلما قدم عليه وك َّلمه
41

وج�ده يلحن؛ فرده إىل أبيه وكتب إليه يلومه يقول له« :أمثل
عبيد اهلل يضيع»! وقد كانت أم عبيد اهلل فارسية.

و دخل ٌ
رجل من أرشاف قريش عىل الوليد بن عبد امللك،
فق�ال له الوليد :من خ َتن َ
ٌ
فلان اليهودي!،
َ�ك؟ قال الرجل:

فق�ال :وحي�ك ،ما تق�ول؟ قال :لعلك إنام تس�أل ع�ن خ ْتني

يا أمري املؤمنني ،هو فالن ابن فالن.

و كان عب�د املل�ك ب�ن مروان يتحسر حل�ال الوليد هذا

حبنا له؛ فل�م نلزمه البادية! ،إذ
ويق�ول :أرض بنا يف الوليد ُّ

كان احلريص�ون عىل تربية أوالدهم يرس�لوهنم إىل البوادي،
يش�بون م�ع البدو رع�اة ِّ
والقيصوم ،يتعلم�ون منهم
الش�يح
ْ

لغتهم ناصع ًة سامل ًة من الشوائب.

والوليد مل ُيش�به أباه يف الفصاحة؛ فعبد امللك رابع أربعة

ق�ال عنه�م األصمع�ي« :أربع�ة مل يلحنوا يف ج�دٍّ وال هزل:
 نقط املصاحف.3 / 1 :
 العقد الفريد،292 / 2:وكان عليه أن يقول :من َخ ْتنُك.
 العقد الفريد.292 / 2 :
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الش�عبي وعب�د امللك بن مروان ،واحلجاج بن يوس�ف وابن

ُ
القر َّية ،واحلجاج أفصحهم».

ويكفي�ك يف وصف خطر ما وصل إلي�ه اللحن يف ذلك

العرص؛ قولة األصمعي هذه؛ حيث أصبح الذين ال يلحنون
يعدون عىل أصابع اليد الواحدة!.

واملجته�دون يف تربي�ة أوالده�م كان�وا يبالغ�ون يف

ٌ
ش�ائبة
مراقبته�م يف خمتل�ف مراحل التعليم حتى ال تصي َبهم

يف اللس�ان أو الفك�ر ،كان عب�د اهلل بن عم�ر ريض اهلل عنهام

يرضب ولده عىل اللحن ،وروي مثل ذلك عن ابن عباس
ريض اهلل عنهام ،وكان املؤدبون باملدينة املنورة عىل س�اكنها

أفض�ل الصالة والسلام ،يرضبون عىل اخلط�أ واحد ًة وعىل
اللحن ست ًّا.

 نشأة النحو.17 :
 مصنف ابن أيب شيبة.240 5:
 شعب اإليامن.258 /2 :
 فتح املغيث بحكم اللحن يف احلديث.34 :
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واليوم تلع�ب هيمنة اللهجات العامية الدور األس�ايس

�ومها س�وء العذاب ،فلغ�ة الضاد
يف العب�ث بالفصح�ى َ
وس ْ

ٌ
ٌ
يب
جمهول�ة منك�ر ٌة
يف جمالس�نا الي�وم
غريب�ة ،متك ِّل ُمه�ا كع�ر ِّ
ِشعب ُبوان!!.
***

 إشارة إىل قول املتنبي يف وصف شعب بوان (ديوانه:)586 / 2 :
غريب الوجه واليد واللسان
يب فيها
َّ
ُ
ولـكـن الفتى الـعـر َّ
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ً
ثانيا :حتديد بداية ظهور اللحن
لق�د تبني مما س�بق أن اس�تفحال ظاهرة اللح�ن كان مع

اتس�اع رقع�ة الدولة اإلسلامية ،ودخول األم�م اجلديدة يف
بوادر أولي ًة من هذه الظاهرة سبقت إىل بالد
ولكن
اإلسالم،
َّ
َ
احلجاز يف العهد األول.

قال السيوطي رمحه اهلل تعاىل« :قال أبو الطيب :واعلم أن

اإلعراب،
وأحوج إىل التعلم:
أول ما اختل من كالم العرب،
ُ
َ
َّ
واملتعربني من عهد النبي ﷺ،
ألن اللحن ظهر يف كالم املوايل
ِّ
فقد روينا أن رج ً
ال حلن بحرضته ﷺ ،فقال :أرشدوا أخاكم
فقد ضل».

وفش�وه؛
نمو اللحن
ُّ
ويف عه�د اخلالفة الراش�دة اس�تمر ُّ

فقد م�رت معنا حكاية عمر ريض اهلل عنه م�ع الرماة ،وقوله
هل�م« :واهلل خلطؤك�م يف لس�انكم أش�د َّ
علي م�ن خطئك�م
يف رميكم».

 املزهر ،396/2 :ومل أقف عىل احلديث فيام رأيت من كتب السنة ،وقد
أورده غري السيوطي،انظر فتح املغيث بحكم اللحن يف احلديث34:
 معجم األدباء.82 / 1 :
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ِ
فأس�قط أحب إيل
وقال أبو بكر ريض اهلل عنه« :ألن أقرأ

من أن أقرأ فأحلن».

«دخلت عىل أمري املؤمنني عيل
وقال أبو األسود الدُّ ؤيل:
ُ
ريض اهلل عن�ه ،فرأيته مط ِرق ًا ِّ
مفكر ًا؛ فقلت :فيم تفكر يا أمري
املؤمنني؟ فقال :س�معت ببلدكم حلن ًا ،فأردت أن أصنع كتاب ًا
يف أصول العربية».

ورس ْت
ويف العصر األم�وي قوي�ت ظاه�رة اللح�ن َ

م�ن العام�ة إىل اخلاصة ،لتبل�غ أوجها يف الدولة العباس�ية يف
ِ
فيحمله خطر ما يرى من فس�اد األلس�ن إىل
خالفة الرش�يد،
أن خياط�ب بني�ه قائ ً
ال« :م�ا ضرَ َّ أحدَ كم لو تعل�م من العربية

ما ُيصلح لس�انه؟ أ َيسرُ ُّ أحدَ كم أن يكون لس�انه كلسان عبده
أو أمته؟!».
***
 املزهر.396 / 2 :
 إنباه الرواة.39 / 1 :
 اللغة ودراستها.80 :
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ً
ثالثا :آثار ظهور اللحن
حني فش�ا اللحن وقويت شوكته،كان ال بد من مقاومته

وصيانة هذه اللغ�ة الكريمة ومحاية القرآن واحلديث من هذا
اخلط�ر ،فانبرى العلماء يتفنن�ون فيام يط�رد الدخي�ل ويمنع
اجلدي�د ،وحيفظ الق�رآن واحلديث م�ن التغيير والتحريف،

ف�اهلل س�بحانه وتعاىل تكف�ل بحفظ الق�رآن﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ ،واللغ�ة العربي�ة ُ
لغة القرآن؛ فلن
َت ِ
يشء من ذلك احلفظ ،ولذلك كان االعتناء
ع�دم أن يصيبها ٌ
هب�ا ،ولعل هذا امللمح هو الذي دف�ع اخلليفة الفاروق إىل أن
يكت�ب إىل أيب موس�ى األش�عري يأمره يف كاتبه ،يوم أرس�ل

حلن« :إذا أتاك كتايب هذا فاجلده سوط ًا واعزله
إليه كتاب ًا فيه ٌ
من عملك!».

س�وء ٍ
أدب يس�تحق التعزي�ر من اإلمام،
فاخلطأ يف اللغة
ُ

قال الطويف رمحه اهلل (ت716هـ)« :وهذا تعزير منه ملن فعل
 سورة احلجر ،اآلية.9 :
 الصعقة الغضبية يف الرد عىل منكري العربية.319:
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ذلك ،وال يك�ون التعزير إال عىل ترك واجب ،قلت :هذا قد
قيلَ ،
واألوىل أن هذا رضب تأديب عىل فعل مكروه» .
التابعي أيوب السختياين (66هـ 131 -هـ) الثقة
وكان
ُّ

الناسك ريض اهلل عنه ،إذا حلن قال :أستغفر اهلل.

عالجي
وجمهود العلامء يف حماربة اللحن كان له م ْنحيان:
ٌّ
ووقائي ،فأثمر عىل أرض الواقع ما ييل:
ٌّ
-1نقط القرآن وشكله:

س�مع أبو األس�ود الدؤيل قارئ� ًا يقرأ قوله تع�اىل ﴿ :ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ﴾ ويكرس «رس�وله» فقال:

ظننت أمر
معاذ اهلل أن يتربأ اهلل من رس�وله ،وقيل إنه قال :ما
ُ
الناس َ
فتحت
آل إىل هذا! ثم طلب كاتب ًا ،وقال له :إذا رأيتني
ُ

فمي باحلرف ُ
ضممت فمي
فانقط نقط ًة فوقه عىل أعاله ،وإن
ُ
 الصعقة الغضبية يف الرد عىل منكري العربية.320 :
 تنبيه األلباب عىل فضائل اإلعراب.86:
 سورة التوبة ،من اآلية.3 :
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ُ
كرست فاجعل نقط ًة من
فانق�ط نقط ًة بني يدي احل�رف ،وإن
ُ

حت�ت احل�رف ،وإن َّ
مك ُن�ت الكلم�ة بالتنوين فاجع�ل أمارة
ذلك نقطتني».

وق�ال األصفه�اين« :وأم�ا س�بب إح�داث النق�ط ف�إن

وفرقها
املصاحف اخلمسة التي استكتبها عثامن ريض اهلل عنهَّ ،

عىل األمص�ارَ ،غبرَ َ الناس يق�رؤون فيها نيف ًا وأربعني س�نة،

وذلك م�ن زمان عثامن إىل أيام عبد املل�ك ،فكثر التصحيف

عىل ألسنتهم ،وذلك أنه ملا كانت الباء ،والتاء ،والثاء ،أشباه ًا
يف االتص�ال واالنفص�ال ،وكان�ت الياء والن�ون حيكياهنا يف
االتص�الَّ ،
متك�ن التصحيف يف الكتابة ُّ
متك ً
ن�ا تام ًّا ،فلام انترش

التصحي�ف بالع�راق ،ف�زع احلج�اج إىل ُكتاب�ه ،وس�أهلم أن
يضعوا هلذه احلروف املشتبهة عالمات».

لقد مرت عملية نقط املصحف إذن بمرحلتني:
 إنباه الرواة.40 / 1 :
 التنبيه عىل حدوث التصحيف.27 :
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وانصب عىل متييز
 أوالمها ما قام به أبو األسود الدؤيل،َّ
احل�ركات بالنقط ،وهو خمترع ذلك ،قال الس�يوطي« :وأبو
األسود أول من نقط املصحف».

 -ث�م زاد نرص بن عاصم (ت 89هـ) عىل ما اس�تحدث

أبو األس�ود نقط اإلعج�ام :وهو وضع النق�ط عىل احلروف
املتشاهبة للتفريق فيام بينها.
ولئ�ن قوبل نق�ط املصحف بشيء من الرف�ض يف بداية

األمر ،إال أن الكلمة اجتمعت بعد ذلك عىل التنويه به ،لدفع
ما خي�اف من اخلط�أ والتغيري ،قال الن�ووي« :نقط املصحف
وشكله مستحب ألنه صيانة له من اللحن والتحريف».
 -2استنباط قواعد حلفظ اللسان وإعراب الكالم:

اللغ�ة عب�ارة املتكلم عن مقص�وده ،وترمجة مل�ا يجُ نه بني

ضلوعه ،كام قال األخطل:

 املزهر.398 / 2:
 رسم املصحف ،إحصاء ودراسة.233 :
 التبيان ،97 / 1 :املجموع ،89 2 :اإلتقان.456 / 2 :
 نس�به كثريون لألخطل ،منهم :اجلاح�ظ يف البيان والتبيني،218/1 :
التفتازاين يف رشح املقاصد يف علم العقائد ،102 / 2 :وابن هشام =
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إن الـكــالم لـفـي الـفــؤاد وإنمـا

		

ُجـعـل اللسـان عىل الفـؤاد دليـال

وه�ي وظيفة اللس�ان وفعل�ه« ،وكانت امللك�ة احلاصلة
للع�رب م�ن ذل�ك أحس�ن املل�كات ،وأوضحها إبان� ًة عن
املقاصد ،لداللة غير الكلامت فيها عىل كثري من املعاين ،مثل

احل�ركات التي تعين الفاعل من املفعول م�ن املجرور أعني

املض�اف ،ومث�ل احلروف الت�ي ُتفيض باألفع�ال إىل الذوات
م�ن غري تكل�ف ألفاظ أخرى ،وليس يوج�د ذلك إال يف لغة

الع�رب ،وأم�ا غريها من اللغ�ات فكل معن�ى أو حال ال بد
له م�ن ألفاظ ختص�ه بالداللة ...،فصار للح�روف يف لغتهم

اعتب�ار يف الدالل�ة عىل
واحل�ركات واهليئ�ات أي األوض�اع
ٌ
املقصود ،غري متك ِّلفني فيه لصناعة يستفيدون ذلك منها ،إنام

ملكة يف ألس�نتهم ،يأخذها ِ
ه�ي ٌ
اآلخر ع�ن األول ،كام تأخذ
صبيا ُننا هلذا العهد لغاتِنا».
= يف رشح شذور الذهب ،35 / 1 :وأورده فخر الدين قباوة يف ذيل
ديوان األخطل.560:
 مقدمة ابن خلدون.1256 / 3 :
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وحين خاف الغيورون عىل اللغة والدين أن تفس�د هذه
امللك�ة ،بعد فش�و اللح�ن ،لألس�باب التي قدَّ من�ا ،فيصعب
فهم القرآن واحلديث ،اس�تخرجوا م�ن كالم العرب قواعد
ُ
وكلي�ات« ،يقيس�ون عليه�ا س�ائر أن�واع ال�كالم و ُيلحقون
مرف�وع ،واملفعول
األش�باه منه�ا باألش�باه ،مثل أن الفاع�ل
ٌ
مرفوع ،ثم رأوا تغري الداللة بتغري حركات
منصوب ،واملبتدأ
ٌ
ٌ
ه�ذه الكلمات ،فاصطلح�وا على تس�ميته إعراب ًا ،وتس�مية
املوجب لذلك التغري عام ً
ال».
وجتم�ع الروايات املس�تفيضة على اقرتان وض�ع النحو
باللحن ،وأول من كتب فيه عىل الراجح أبو األس�ود الدؤيل

بإشارة من أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه.

قال أبو األس�ود ريض اهلل عن�ه« :دخلت عىل عيل بن أيب
طال�ب فرأيته مطرقا متفكرا فقل�ت فيم تفكر يا أمري املؤمنني
قال إين س�معت ببلدكم ه�ذا حلن ًا ف�أردت أن أصنع كتاب ًا يف

وبقيت فينا هذه
أصول العربية .فقلت إذا فعلت هذا أحييتنا،
ْ
اللغة ،ث�م أتيته بعد ثالث ،فألقى إيل صحيف ًة فيها :بس�م اهلل

 مقدمة ابن خلدون.1266 / 3:
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ٌ
ٌ
وحرف ،فاالس�م:
وفعل
اس�م
الرمحن الرحيم ،الكالم كلهٌ :
م�ا أنب�أ ع�ن املس�مى ،والفعل :م�ا أنبأ ع�ن حركة املس�مى،
واحل�رف :ما أنبأ عن معنى ليس باس�م وال فعل ،ثم قال يل:
تت ََّبعه ،وزد فيه ما وقع لك ،واعلم يا أبا األس�ود أن األش�ياء
ويشء ليس بظاه ٍر وال مضم ٍر ،وإنام
ومضمر،
ظاهر،
ثالث�ة:
ٌ
ٌ
ٌ
يتفاضل العلامء يف معرفة ما ليس بظاهر وال مضمر.
ق�ال أبو األس�ود فجمعت منه أش�ياء وعرضته�ا عليه،
أنَّ ،
ف�كان من ذل�ك ح�روف النصب ،فذك�رت منه�ا َّ
وإن،
َّ
لك�ن ،فق�ال يل :مل تركتَها؟
ولي�ت ،ولع�ل،
وكأن ،ومل أذك�ر َّ
فقلت :مل أحسبها منها ،فقال :بىل هي منها ،فزاد يل فيها».
وكان وضعه ونش�وؤه بالعراق؛ ألنه عىل حدود البادية،
وملتق�ى الع�رب وغريه�م ،وه�و أول بل�د انتشر في�ه وباء
ُ

 كن�ز العامل ،286-285 / 10 :وفيه قصة أخرى :أن أعرابي ًا جاء إىل
علي بن أيب طال�ب فقال :يا أمري املؤمنني كيف تق�رأ هذا احلرف« :ال
ُ
اخلاطون»ُ ،ك ٌّل واهلل خيطو! ،فتبس�م عيل وقال« :ال يأكله إال
يأكله إال
صدق�ت يا أمري املؤمنني ،ما كان اهلل ل ُيس�لم عبده،
اخلاطئ�ون» ،قال:
َ
ثم التفت ٌّ
عيل إىل أيب األسود الدؤيل فقال :إن األعاجم قد دخلت يف
الدين كاف ًة فضع للناس شيئ ًا يستدلون به عىل صالح ألسنتهم ،فرسم
له الرفع والنصب واخلفض..
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اللح�ن ،ففيه ُو ِض�ع ،وفيه ُصنِّفت كتبه يف أط�واره املختلفة،
واش�تهرت حارضت�اه :الكوف�ة والبصرة باهليمن�ة يف النحو
والريادة فيه.
ِّ
 -3مجع مفردات اللغة وحرصها يف دواوين:

استمرت خمالطة العرب للعجم ومالبستهم هلم ،فطالت
العجمة أواخر الكلامت بالفساد ،فوضع النحو ْمليز اإلعراب
وبيان�ه« ،حت�ى ت�أدى الفس�اد إىل موضوع�ات األلف�اظ،
ِ
فاس�تعمل كثري م�ن كالم العرب يف غير موضوعه عندهم،
مي ً
لا م�ع هجنة املتعربين يف اصطالحاهت�م املخالفة لرصيح
ْ
العربي�ة ،فاحتي�ج إىل حف�ظ املوضوع�ات اللغوي�ة بالكتاب
والتدوين ،خش�ية الدروس ،وما ينشأ عنه من اجلهل بالقرآن
واحلديث».
فش�مر اخلبراء وامله�رة هب�ذا الش�أن ع�ن س�واعدهم،
َّ
و ُن ِّظم�ت الرحلات إىل البادية جلم�ع اللغة النقي�ة من أفواه

 الصعقة الغضبية يف الرد عىل منكري العربية ،227:وما بعدها.
 كذا يف األصل.
 مقدمة ابن خلدون.1268 / 3 :
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البدو ،وكان أول من ألف يف ذلك اخلليل بن أمحد الفراهيدي

(ت 175ه�ـ) ،وطفق العلامء يؤلفون من بعده عىل اختالف

مذاهبهم وطرقهم يف التصنيف وتنوع مشارهبم.

 -4احتواء ظاهرة اللحن بجمع ما وقع فيه من الكلامت

والرتاكيب يف مؤلفات خاصة:

س�عى العلامء بعد أن استرشى فس�اد اللغة إىل تنقيتها مما

يش�وهبا وتقويمها بالفصيح من الكالم ،من خالل الش�واهد
الش�عرية والنثري�ة واألمث�ال ِ
واحلك�م ،فجمعوا م�ا وقع فيه
اللح�ن م�ن العب�ارات والكلمات يف كت�ب ،مبينين اخلط�أ
ووجه الصواب.

وكان باك�ورة ه�ذه املؤلف�ات :م�ا تلح�ن في�ه العام�ة،

لعلي بن محزة الكس�ائي ث�م قويت مقاومة اللح�ن ،وتوالت
املصنفات ،ونذكر منها:

 -ما تلحن فيه العامة :ليحيى بن زياد الفراء.

 نشأة النحو ،وتاريخ أشهر النحاة.78:
 انظر مقدمة حمقق كتاب :فتح املغيث بحكم اللحن يف احلديث.10:
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 م�ا يلح�ن في�ه العام�ة :أليب عبي�دة معم�ر ب�ن املثنى(ت210هـ).

 م�ا يلح�ن في�ه العام�ة :لبك�ر ب�ن حمم�د امل�ازين(ت248هـ).
 لـحـ�ن العـامـ�ة :لـس�هـل ب�ن حممـد السجس�تـاين(ت255هـ).
وهناك مؤلف�ات أخرى يضيق املقام ع�ن ذكرها ،كام َّ
أن

هناك من خص التأليف بجامعة معينة ،مثل:

 إصالح املنطق :البن الس�كيت ،يعقوب بن إس�حاق(244هـ) ،مطبوع.
 أدب الكات�ب :الب�ن قتيب�ة ،عب�د اهلل ب�ن مس�لم(ت276هـ) ،مطبوع.

 التنبي�ه على ح�دوث التصحي�ف :حلمزة بن احلس�ناألصفهاين (ت 360هـ) ،مطبوع.

 رشح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ،وتصحيفاتاملحدثين :كتاب�ان أليب أمحد احلس�ن بن عبد اهلل العس�كري
(ت382هـ) ،ومها مطبوعان.
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مؤلفات كثرية ،اعتنت بتتبع
وظهرت يف العرص احلديث
ٌ
أخطاء الكتاب واملذيعني والعامة ،وبينوا الصحيح الفصيح،
كما أن جمامع اللغة العربية تس�هر عىل محاي�ة اللغة ،وتكييفها
مع مستجدات احلضارة والتكنولوجيا.

وختام ًا هلذا املطلب ،أشير إىل ٍ
نكتة طريفة :أن اللحن له
ِم َّن ٌ�ة كبرية عىل األمة إذ كان س�بب ًا يف بروز عاملني جليلني مها:

الكسائي وسيبويه!:

 -فقد جلس الكسائي يوم ًا إىل مجاعة وقد تعب من امليش،

عي ْيت! ،فضجروا وقالوا :جتالس�نا وأنت تلحن! ،إذا
فق�الَّ :
أعيي�ت ،و إذا أردت انقطاع احليلة فقل:
أردت التع�ب فق�ل ْ
عيِي�ت! ،فوقعت ه�ذه الكلمة منه موقع ًا كبير ًا ودفعته أ َنف ُته
وبز غريه.
إىل تعلم النحو حتى نبغ فيه َّ
 أم�ا س�يبويه ،أبو برش عمرو بن عثمان (ت 188هـ)،ف�كان أول أمره راغب ًا يف احلديث والفقه متص ً
ال بش�يوخهام،
حت�ى كان يوم� ًا عن�د ش�يخه مح�اد ب�ن س�لمة البصري

 تاري�خ بغ�داد ،404 / 11 :وانظ�ر مق�اال يل يف نرشة :ص�دى الدار،
عدد ،19 :بعنوان :أخذ العرب ممن تعلم وساد بعد الكرب.

57

(ت167ه�ـ) ،فاس�تماله قول�ه ﷺ« :لي�س م�ن أصح�ايب
أحدٌ إال لو ش�ئت ألخ�ذت عليه ،ليس أبا ال�درداء ،فقال
س�يبويه :ليس أبو الدرداء! ،فصاح به محاد :حلنت يا سيبويه،
لحنني
إنام هذا اس�تثناء ،فقال س�يبويه :واهلل ألط ُل َّ
بن عل ًام ال ُي ِّ
معه أحد ،ولزم اخلليل فتضلع من علمه وعال كع ُبه ،وترك
للناس «الكتاب» الذي أكسبه َفخار األبد.
فتأم�ل وفقن�ي اهلل وإي�اك أث�ر هاتين الكلمتين ،كي�ف
ٍ
كلمة
فر َّب
أخرجتا لألمة
الكس�ائي وسيبويه ،واعترب بذلك؛ ُ
َّ
ٍ
ٍ
رجال ،وأفادت أمة!!.
نافعة غيرَّ ت حياة
***
 مل أهتد إىل مكانه يف كتب السنة ،عىل كثرة وروده يف الكتب خاصة مع
ما جرى لسيبويه.
 انظر :اجلامع ألخالق الراوي وأدب الس�امع ،67 :مغني اللبيب عن
كتب األعاريب ،557 / 3 :فيض القدير.463 / 6 :
 وكذل�ك كان اللح�ن باعث�ا على تعل�م النح�و للتابعي اجللي�ل ثابت
ال ُبن�اين ،واإلم�ام أيب زي�د النحوي ،فانظ�ر :فتح املغيث بشرح ألفية
احلديث )144/3( :فقد بسط القول يف قصتيهام.
 تن�اول أخون�ا الدكتور عب�د احلكيم األني�س حفظه اهلل جانب� ًا من أثر
الكلم�ة ،يف افتتاحية العدد اخلامس من جمل�ة األمحدية ،بتاريخ :حمرم
/1421ابريل  ،2000فلرياجع.
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املبحث الثاني
البعد الفقهي لظاهرة اللحن

املطلب األول :اللحن يف القرآن الكريم
واحلديث النبوي الشريف
ً
أوال :اللحن يف القرآن.

ثاني ًا :اللحن يف احلديث النبوي الرشيف.

ً
أوال :اللحن يف القرآن
ق�ال أبو بكر بن األنباري رمحه اهلل تعاىل« :جاء عن النبي
ﷺ وع�ن أصحابه وتابعيهم رضوان اهلل عليهم ،من تفضيل
إع�راب القرآن واحلض عىل تعليم�ه ،وذم اللحن وكراهيته،
م�ا وجب به عىل ق�راء القرآن أن يأخذوا أنفس�هم باالجتهاد
يف تعلمه».

 -فق�د روى أب�و هريرة ريض اهلل عنه أن رس�ول اهلل ﷺ

قال« :أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه».

 -وقال أبو بكر ريض اهلل عنه« :ألن أعرب آية أحب إيل

من أن أحفظ آية».

وق�ال عم�ر ريض اهلل عنه« :تعلموا العربي�ة فإهنا تزيديف العقل واملروءة» ،وكتب إىل أيب موس�ى األشعريْ :
«أن
 اجلامع ألحكام القرآن.23 / 1 :
 أخرج�ه يف املس�تدرك( ،477/2ق�ال احلاك�م :صحيح عن�د مجاعة،
وتعقب�ه الذهبي فقال :جممع عىل ضعف�ه ،وتبعه العراقي .انظر فيض
القدير.558 / 1 :
 فضائل القرآن أليب عبيد.208 :
 الفاضل للمربد.4 :
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ُم�ر م�ن ِق َبلك بتعل�م العربية فإهنا تدل عىل ص�واب الكالم،
ومره�م برواية الش�عر فإهنا تدل عىل مع�ايل األخالق» ،و َم َّر
ُ
ريض اهلل عنه عىل قوم ُيقرئ بعضهم بعض ًا ،فقال اقرؤوا وال

تلحن�وا ،وقال« :تعلم�وا الفرائض واللح�ن كام تتعلمون

الق�رآن» ،وح�دث يزي�د بن هارون هب�ذا األثر ،فقي�ل له :ما

اللحن؟ق�ال :النح�و ،ذل�ك مل�ا يتف�ادى به امل�رء من زلل
اللسان وخطله.

«جودوا
 -وروي عن ابن مسعود ريض اهلل عنه أنه قالِّ :

القرآن وز ِّينوه بأحس�ن األصوات ،وأعربوه فإنه عريب ،واهلل
حيب أن يعرب».

 وقال بعض الصحابة« :لو أعلم أين إذا سافرت أربعنيليلة ُأعرب آية من كتاب اهلل تعاىل لفعلت».
 إيضاح الوقف واالبتداء.20-19 :
 غريب احلديث البن قتيبة ،418-61 / 2 :وانظر ما س�بق يف املطلب
األول من املبحث األول.
 اجلامع ألحكام القرآن.23 / 1 :
يسم القائل.
 اإلتقان ،175 / 2 :ومل ِّ
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 -أما ما ُنقل عن التابعني ريض اهلل عنهم من ذم اللحن يف

القرآن ،والتأكيد على إعرابه وجتويده فكثري ،نقترص منه عىل

قول احلس�ن البصري ريض اهلل عن�ه (110 – 21هـ)« :من
حل�ن يف القرآن فقد كذب عىل اهلل» ،وكفاك هبذا ختويف ًا من
اللحن ،مهام كان س�ببه ،وزجر ًا عنه ،إن كان يدخل يف وعيد

الكاذب عىل اهلل سبحانه﴿ ،ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴﯵ*ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾.

واهلل س�بحانه وتعاىل أنزل الكتاب ﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﴾« ،والع�وج هو النقص وعدم االس�تقامة ،واللحن
نقص ،فمن حلن فيه فقد قرأه عىل عوج».
فيهٌ :

 تنبيه األلباب عىل فضائل اإلعراب.90 :
 سورة يونس ،اآلية.69 :
 سورة الزمر ،اآلية.28 :
 الصعق�ة الغضبية يف ال�رد عىل منكري العربي�ة ،237 :وانظر :املحرر
الوجي�ز (ص  :)1616نق�ل عن بك�ر بن عبد اهلل امل�زين ،قوله« :غري
ذي عوج» غري ذي حلن.
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اللح�ن يف الق�رآن قد يكون يف األلف�اظ؛ من جهة اللغة
أو اإلع�راب ،وق�د يكون لع�دم إعطاء احلروف ما تس�تحق
وإخراجها من غري خمارجها ،أي عدم جتويد قراءته ،فالقراءة
حلن ،و صاحبها ختش�ى علي�ه العقوبة فكيف
بغير جتوي�د ٌ
ينتظر املثوبة ،قال ابن اجلزري رمحه اهلل833 -751( ،هـ):
آثم
أمر ُ
الزم مـن مل ِّ
جيـود القـرآن ُ
واألخذ بالتجويد ٌ



واألم�ة كما أهنا «متعب�دة بفه�م مع�اين الق�رآن ،وإقامة
ح�دوده ،متعب�دون بتصحيح ألفاظ�ه ،وإقام�ة حروفه ،عىل
الصف�ة املتلق�اة عن أئم�ة الق�راءة ،املتصلة باحلضرة النبوية
األفصحية العربية ،الت�ي ال جتوز خمالفتها ،وال العدول عنها
إىل غريها.

والن�اس يف ذل�ك بني حمس�ن مأج�ور ،ومسيء آثم ،أو
مع�ذور ،فم�ن ق�در على تصحي�ح كالم اهلل تع�اىل باللف�ظ

الصحيح العريب الفصيح ،وعدل إىل اللفظ الفاسد العجمي،
أو النبطي القبيح ،اس�تغنا ًء بنفسه ،واستبداد ًا برأيه وحدسه،

 اإلتقان يف علوم القرآن.266 /1 :
 اجلواهر املضية عىل املقدمة اجلزرية.149 :
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وات�كا ً
ال عىل ما ألِف من حفظه ،واس�تكبار ًا ع�ن عامل يوقفه
وآثم بلا ريب،
على صحيح لفظ�ه :فإن�ه مقصرِّ ٌ بال ش�كٌ ،
ٌّ
وغاش بال مرية».
قسموا اللحن يف القرآن إىل:
وأهل هذا الفن َّ

حلن جـ ٍّ
 ٍيل :وهـو التغيري الطارئ عىل األلفـاظ فـ ُيخـل
هبـا إخـال ً
ال ظاهر ًا ،يشرتك يف معرفته علامء القراءة وغريهم،
وهو اخلطأ يف اإلعراب.

وخف�ي :وهو اخلل�ل يف األداء ،ال يفطن ل�ه إال املهرة
ٍّ
بالق�رآن الذي�ن أخذوه من أفواه الش�يوخ ،وضبط�وه بالنقل
املتصل بالسند.

فلا جي�وز اللح�ن يف الق�رآن ،جلي� ًّا كان أو خفي� ًّا ،وقد
ٍ
لعي�ب َخ ْلق�ي يف النطق ،أو مل
ُيع�ذر الالح�ن إن كان خطؤه
ً
تعمد اللح�ن يف القرآن
جي�د
معلما ،أو مل يقب�ل التعليم ،أم�ا ُّ

فكف�ر بإمج�اع األم�ة ،ق�ال الق�ايض عي�اض
والتغيير في�ه؛
ٌ
َّ
«...وأن م�ن نقص منه حرف ًا
رمح�ه اهلل (496ه�ـ544 -هـ)
 النرش يف القراءات العرش.300-299/1 :
 اإلتقان يف علوم القرآن:.266 / 1 :
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ٍ
بحرف آخر مكانه ،أو زاد فيه حرف ًا مما
قاصد ًا لذلك ،أو بدَّ له
مل يشتمل عليه املصحف الذي وقع اإلمجاع عليه ،وأمجع عىل
أنه ليس من القرآن ،عامد ًا لكل هذا أنه كافر».
املتعمد  -هو الذي
ولعل هذا النوع من اللحن  -التغيري
َّ
قصده احلسن البرصي بقوله السابق« :من حلن يف القرآن فقد
كذب عىل اهلل».

وق�د يق�ع التغيير لكت�اب اهلل س�بحانه وتع�اىل بقص�د
الس�خرية والتهوي�ش على العام�ة ،ويكون ذلك م�ن أعداء
الدين من الش�عوبيني واملس�ترشقني ،الذي�ن يتفننون يف أذى
املس�لمني ،ودس ُّ
الش�به يف دينه�م ،فينبغ�ي التص�دي هل�م
بح�ز ٍم وق�وة ،خوف ًا من عم�وم العقوب�ة؛ فقد كان يإش�بيلية
هيودي اسمه إبراهيم بن سهل ،يتعمد تضمني القرآن
ش�اعر
ٌّ
ٌ
حيرف آياته عما أنزلت ،فلم يغري عليه أحد،
حمرف ًا يف ش�عرهِّ ،
َّ
فكان ذلك  -كام قيل  -س�بب ًا يف س�قوط إشبيلية بيد الكفار،
عوذ ًا باهلل.
 الش�فا بتعريف حق�وق املصطفى ،305 / 2 :اإلنص�اف للمرداوي:
.270/2
 فتح املغيث بحكم اللحن يف احلديث.38 :
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ً
ثانيا :اللحن يف احلديث النبوي الشريف
القول يف اللحن يف احلديث يشمل :تبيني أقسامه ،وحكم

قسم ،وحكم رواية احلديث امللحون ،وإصالح حلنه.
كل ٍ
ينقسم اللحن الواقع يف احلديث قسمني:

حتملها ال�راوي كذلك،
 -1أن جت�يء الرواي�ة ملحون� ًة َّ

و ُنقل�ت عىل ذل�ك الوجه ،وقد يكون اخلطأ يف الس�ند ،أو يف
ٍ
بكثرة يف
موج�ود
املت�ن ،مغير ًا للمعن�ى أو ال ،وهذا القس�م
ٌ
دواوين السنة املشهورة:

أ -فأم�ا ما كان منه مغيرِّ ًا للمعنى مخُ ِ ًّ
ال بالقصد ،فال جتوز
الرواية له اتفاق ًا ،و ُيص َلح جزم ًا ،قال الرامهرمزي رمحه اهلل

(260هـ360-هـ)َّ :
«ألن من اللحن ما يزيل املعنى ،ويغريه
ع�ن طري�ق حكم�ه ،وكثير م�ن رواة احلدي�ث ال يضبطون
حرفوا الكالم ع�ن وجهه،
اإلع�راب ،وال حيس�نونه ،وربما َّ
ووضع�وا اخلطاب يف غري موضع�ه ... ،أال ترى أن املحدِّ ث

 فتح املغيث بحكم اللحن يف احلديث.26 :
 فتح املغيث برشح ألفية احلديث.156 / 3 :
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املقيم ،فنصب املس�افر ورفع املقيم،
إذا ق�ال :ال يؤم
املس�افر ُ
َ

 ...يكون قد أحال( ،أي املعنى)».

ٍ
وأم�ا ما وقع يف احلديث من ٍ
تصحيف ،غري
حلن أو
بَّ -

خمل باملعنى ،فاختلف العلامء فيه:

 -الق�ول األولُ :يروى ذلك اللفظ كام جاء وال ُيصلح،

قال به غري واحد من التابعني ،فكانوا يروون ألفاظ شيوخهم،
غلو يف مذهب ا ِّتباع
حتى يف اللحن ،قال ابن الصالح« :وهذا ٌّ
اللفظ ،واملنع من الرواية باملعنى».

 -الث�اين :تترك رواي�ة ذل�ك اللفظ ع�ن ذلك الش�يخ،

«ألن�ه إن تبع�ه في�ه :فالنبي ﷺ مل يكن يلح�ن ،وإن رواه عىل

الصواب :فهو مل يسمعه منه كذلك» ،وهذا القول نقله ابن

دقيق العيد عن شيخه سلطان العلامء العز بن عبد السالم،
وقاس�ه بعض العلماء عىل م�ن ُو ِّكل يف بيع فاس�د ،فال يقوم
 املحدث الفاصل بني الراوي والسامع( 527 :بترصف).
 مقدمة علوم احلديث.195 :
 فتح املغيث برشح ألفية احلديث.155 / 3:
 االقرتاح.294 :
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بذلك البيع فاس�د ًا؛ ألن الرشع حرم�ه ،وال صحيح ًا؛ ألنه مل
ُي َّ
وكل فيه.

 الثالثُ :ي ِقرأ الصواب من أول وهلة،
صلح اللحن ،و َي َ

قال اخلطيب البغدادي (ت463ه�ـ)« :إن الذي نذهب إليه
رواي�ة احلديث عىل الصواب وترك اللح�ن فيه ،وإن كان قد

ُسمع ملحون ًا» ،قال احلافظ العراقي يف ألفيته:
حلن أو خطا
وإن أتى يف األصل ٌ

			

فقيل ُيـروى كيف جـاء غـلطـا

			

و ُيقرأ الصـواب وهو األرجـح

ـح
ومذهـب
ِّ
املحصلـني ُيـصـ َل ُ

يف اللـحـن ال خيتلف املعنى بـه
			

.............................

 فتح املغيث برشح ألفية احلديث.155 / 3 :
 اجلامع.23 / 2 :
 فتح املغيث.145-144 /3 :
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 -2أن تك�ون الرواية ج�اءت عىل قاعدة لس�ان العرب

صحيح� ًة ،فيخط�ئ فيها الق�ارئ ،وهذا القس�م هو املقصود
هن�ا ،وقد عم�ت به البل�وى ،لفس�اد امللكات وع�دم اإلملام

بعلوم العربية.

وقد ح�ذر العلماء من اللح�ن يف احلدي�ث ،وبلغ األمر

ببعضهم أن خاف عىل الالحن من الدخول يف وعيد الكذب

علي�ه ﷺ ،قال األصمع�ي« :إن أخوف ما أخاف عىل طالب

العل�م  -إذا مل يع�رف النح�و  -أن يدخل يف مجل�ة قوله ﷺ:

«م�ن كذب َّ
علي ...احلدي�ث» ،ألنه مل يك�ن يلحن ،فمهام
وحلنت فيه فقد كذبت عليه».
يت عنه
َ
رو َ
َ
قال احلافظ العراقي يف ألفيته:
 حديث« :من كذب عيل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» ،متواتر متفق
علي�ه ،أخرجه البخاري يف العلم ،ب�اب إثم من كذب عىل النبي ﷺ،
ومل يذك�ر كلم�ة (متعمدا) م�ن رواية الزبير ،ويف غريه ،ومس�لم :يف
مقدمة صحيحه ،باب تغليظ الكذب عىل رسول اهلل ﷺ.
 اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السامع184 :
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حيـرفـا
وليحذر اللحان
ِّ
واملصحفا عـىل حـديثـه بـأن ِّ
فحـق النحو عىل من طلبا
فيدخـال يف قولـه من كذبا
ٌّ

ُ
الطالب
الش�يخ
ق�ال الس�خاوي ش�ارح ًا(« :وليح�ذر)
َ

(اللحان) بصيغة املبالغ�ة :أي الكثري اللحن يف ألفاظ النبوة،

(املصحفا) فيها ،ويف أسماء الرواة ،ولو كان
(و) كذا ليحذر
ِّ

ال يلح�ن (على حديثه ب�أن حُي ِّرف�ا) أي خ�وف التحريف يف
حركات�ه ،أو ضبطه ،من ٍّ
ُ
(فيدخال)
كل منهما يف احلال واملآل

أي الشيخ ،وكذا الطالب من باب أوىل (يف) مجلة (قوله) ﷺ:

(م�ن كذب�ا) أي كذب عيل متعم�د ًا فليتبوأ مقع�ده من النار،

ألن�ه ﷺ مل يك�ن يلحن ،ق�ال النرض بن ش�ميل :جاءت هذه
األحاديث على األصل ُم ً
عرب�ة ،ويتأكد الوعي�د مع اختالل

املعنى يف اللحن ،والتصحيف».

وظاهر كالم األئمة إدخاهلم اجلاهل يف الوعيد وتس�ويته

ٍ
خالف يف مسألة :هل اجلاهل كالعامد،
بالعامد ،وهذا ش�طر
 فتح املغيث برشح ألفية احلديث.143 / 3 :
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أم ال؟ ،لك�ن رواي�ة البخ�اري للحديث التي ع�ن الزبري بن

الع�وام ريض اهلل عنه ،مل تش�تمل عىل لف�ظ «متعمدا» فتكون
مس�تندا ملن حكم بإثم اجلاهل الالح�ن يف حديث املصطفى
ﷺ ،ودخوله يف هذا الوعيد املخيف ،زجر ًا عن تغيري ما جاء
عنه ﷺ ،وحض ًّا عىل طلب العلم والتحرز يف الرواية.

وجي�در بن�ا هب�ذه املناس�بة أن نبين أن العلماء نصوا عىل

وجوب تعلم النحو عىل طالب العلم ،وكذا اللغة حتى يسلم

لس�انه ،وينجو من الوعيد ،وق�د رصح بالوجوب عز الدين
ابن عبد السلام ،حيث قال« :البدعة مخسة أقسام :فالواجبة

كاالش�تغال بالنحو ال�ذي يفهم به كالم اهلل وكالم رس�وله،
ﷺ ،ألن حف�ظ الرشيعة واجب ،ال يتأتى إال بذلك ،فيكون

يف مقدمة الواجب ،ولذا قال الشعبي« :النحو يف العلم كامللح

يف الطعام ال يستغني يشء عنه»».

وق�د روى البيهقي عن ش�عبة أنه قال« :إذا كان املحدث

ال يعرف النحو فهو كاحلامر تكون عىل رأسه خمال ٌة ليس فيها
 قواعد األحكام يف مصالح األنام.173 / 2 :
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شعري» ونظم ذلك جعفر الرساج (ت500هـ) ،بقوله:
م َث ُ
ِ
الطالب احلـديث وال حُي ِسـ
ـل

آالت
			ـــن نــحـــــو ًا وال لـــه ُ
ُ
كحـمـا ٍر قـد ع ِّلقت  -ليس فيها

			

مـن شعــ ٍ
ري  -بـرأسـه ِمـخــال ُة

وقال اخلطي�ب البغدادي« :إنه ينبغي للمحدث أن يتقي

اللح�ن يف روايت�ه ،ولن يقدر عىل ذلك إال بعد درس�ه النحو
ومطالعت�ه علم العربية» ،ونقل قول اإلمام أمحد« :ليس يتقي

من ال يدري ما يتقي».

والق�در ال�ذي يطلب�ون تعلم�ه م�ن النحو م�ا يكون به

إصالح اللسان ،وأمنه من حتريف الكالم عن مواضعه ،و ال

يش�تغلون بام وراء ذلك من عويصات القواعد ،ومش�كالت
اخللاف ،ق�ال ابن ف�ارس اللغ�وي املش�هور« :إن غاية علم

  ،260 / 2رقم.1689 :
 فتح املغيث برشح ألفية احلديث.151 / 3 :
 اجلامع.24 /2 :
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النح�و وعلم ما حيت�اج إليه منه :أن يقرأ فلا يلحن ،ويكتب
فم َ
ش�غ ٌلة عن العل�م وعن
فلا يلح�ن ،فأم�ا م�ا وراء ذل�ك َ

كل خري».

الس�بب يف ع�دم اش�تغال بع�ض علامء
ولع�ل ه�ذا ه�و
َ

احلديث املتقدمني بالنحو ،وورود اللحن عن بعضهم ،حتى

نق�ل عن النس�ائي قول�ه« :ال يع�اب اللحن على املحدثني،
وقد كان إسماعيل بن أيب خالد يلحن ،وسفيان ،وذكر ثالثا،
وغريهم من املحدثني».

***

 فتح املغيث برشح ألفية احلديث.147 / 3 :
 الكفاية يف علم الرواية.187 / 1 :
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املطلب الثاني :تأثري اللحن يف العبادات
والعقود ،وغريهما
ً
أوال :اللحن يف األذان.

ثاني ًا :اللحن يف القراءة يف الصالة.

ثالث ًا :اللحن يف الدعاء.

رابع� ًا :اللحـن فـي ألفـ�اظ األيمـان والـحــدود
واإلقرارات والعقود.

متهيد
مل�ا كان اللحن يف الكالم خيرج ب�ه عن صورته ،ويرصفه

ع�ن امل�راد منه ،كان البد أن يؤ ِّثر يف ما يق�ع فيه من عبادات،
وعق�ود معامالت ،وقد ِ
يوقعه حلن�ه يف النطق بالكفر وهو ال
املصور»
ي�دري؛ انظر إىل قول�ه تعاىل «هو اهلل اخلال�ق البارئ
ِّ

ليس بني اإليامن والكفر فيه غري فتح واو «املصور» وكرسها،
ِّ
للمكذبني» ،ولو أن رجلني
وكذلك قوله تعاىل «وي�ل يومئذ

تقدم�ا إىل حاك�م يدع�ي أحدمه�ا عىل صاحب�ه ثوب� ًا ،فقرره
ثوب فرفع أقر.
احلاكم ،فإنه إن قال ما أخذت له ٌ

وقد ي�ؤدي رصف الكالم عن َس�ننه بلحن أو تصحيف

إىل اس�تنباط أحكام مبنية عىل اخلطأ ،عارية من الصحة؛ قال

الزركشي رمح�ه اهلل« :وقع البن حزم يف ه�ذا احلديث (هنانا
أن يس�تنجي أحدنا بيمينه أو يس�تقبل القبلة) ومهان :أحدمها

صحفه ،وبنى عىل ذلك التصحيف حك ًام رشعي ًّا ،فقال ال
أنه َّ
 ألن «م�ا» هن�ا موصولية بمعنى الذي ،ليس�ت نافي�ة ،انظر اإلنصاف
للبطليويس. 172/1 :
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جيزئ أحد ًا أن يس�تنجى مس�تقبل القبلة يف بن�اء كان أو غريه
ثم س�اق احلدي�ث بلفظ «هنانا أن يس�تنجي أحدن�ا بيمينه أو
مس�تقبل القبلة» هكذا قال :أو مس�تقبل باملي�م يف أوله ،وإنام

املحفوظ :ويستقبل القبلة بالياء املثناة من حتت».

خصص لبحث هذه املس�ألة ،فس�أقف فيه
وهذا املطلب ِّ

على حك�م اللح�ن يف األذان ،ويف الق�راءة يف الصلاة ،ويف
الدعاء ،وأبينِّ تأثريه يف العقود ،واأليامن واحلدود.
***

 رشح السيوطي لسنن النسائي. 44 /1:
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ً
أوال :اللحن يف األذان
ن�ص الفقه�اء على أن األذان يك�ون بالعربي�ة؛ لوروده

هب�ا كالقرآن ،فلا يصح بغريه�ا إن أذن جلامعة؛ ألن اإلعالم
بدخ�ول الوقت وهو القصد م�ن األذان مل يقع ،وإن أذن غري

العريب لنفس�ه ،وهو ال حيس�ن العربية جاز عند الش�افعية ومل
جيز مطلقا عند احلنابلة واحلنفية.

ورصح فقهاء املذاهب األربعة بكراهة اللحن يف األذان،

لكن�ه ال يفس�د به ،واس�تحبوا يف امل�ؤذن أن يكون س�املا من

اللح�ن ،قال اب�ن قدامة« :ويك�ره اللح�ن يف األذان ،فإنه
َ
ـر املعنى ،فإن من قال :أش�هد َّ
رس�ول اهلل،
أن حممدا
ربام َغ َّـي َ
ونصب الم رسول ،أخرجه عن كونه خرب ًا.

وهناك أخطاء للمؤذنني مشهورة خصها الفقهاء بالذكر،
 الفقه اإلسالمي وأدلته.540 / 1 :
 تبيني احلقائق ،91-90 / 1 :رشح الزرقاين ملخترص خليل،158/1 :
املغني البن قدامة.91-90/2 :
 املغني البن قدامة.90 /2 :
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لشهرهتا وعموم البلوى هبا ،وقد أورد اإلمام القرايف رمحه اهلل
(ت 684هـ) مجلة منها أسوقها فيام ييل:

 يم�دون الباء من «اهلل أكرب» فتصير «أكبار» ،واألكبارمجع َكرب وهو الطبل.

 يم�دون يف أول «أش�هد» فيخرج عىل حيز االس�تفهاموامل�راد أن يك�ون إخب�ارا إنش�ائيا ،وكذل�ك يصنع�ون يف
أول اجلاللة.
 -الوقوف عىل «ال إله» ،وهو كفر وتعطيل.

 ال يدغم�ون تنوي�ن «حممدا» يف الراء بع�ده ،وهو حلنخفي عند القراء.

 ال ينطق�ون باهل�اء من «الصلاة» ،فيصب�ح دعوة عىلصال النار.
 ال ينطقون باحلاء من الفالح ،فال حيصل املقصود.***

 الذخيرة ،57-56 / 2 :ح�وايش الشرواين واب�ن قاس�م العب�ادي:
 .473/1وه�ذه األخط�اء الت�ي ذك�روا مس�موعة اليوم م�ن أغلب
املؤذنني ،يف أغلب األقطار.
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ً
ثانيا :اللحن يف القراءة يف الصالة
مي�ز الفقهاء يف الكالم على اللحن يف القراءة يف الصالة
َّ

بني نوعني :ما يغير املعنى ،وما ال يغريه ،وخصوا كل واحد

بحكم ،وميزوا يف احلكم بني العمد و بني السهو و اجلهل.
ٍ

زي(693هـ741-ه�ـ) ال�كالم على
واختصر اب�ن ُج ٍّ
ٍ
يفرق
حكم إمامة اللحان بقوله« :وأما اللحان فأربعة
أقوالَّ ،
يف الثالث بني من يلحن يف أم القرآن وغريها ،ويف الرابع بني
من يغير املعنى كـ «أنعمت» (بضم التاء والكرس) ،وبني من

ال يغريه».

يعني :أن الصالة خلف اللحان فيها أربعة أقوال:

 -قول ببطالهنا مطلق ًا ،حلن يف أم القرآن أو غريها.

 قول بصحتها مطلقا. -قول ثالثُ :يبطلها خلف من يلحن يف أم القرآن فقط،

دون غريها من القراءة.
 القوانني الفقهية.69 :
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ق�ول راب�ع :يعترب البطلان بتغيري املعن�ى؛ فحيث كاناللحن مغري ًا للمعنى َ
أبطل ،وإال فال.
�زي يف اصطلاح كتابه أنه إذا س�كت
و ق�د بَّي�نَّ اب�ن ُج ٍّ
ٌ
مؤذن يف الغالب بعدم
عن حكاية اخلالف يف مس�ألة ،فذلك


وحيسن
اخلالف فيها  ،لكن املسألة حتتاج إىل بيان وتفصيلُ ،

إفراد رأي كل مذهب بالذكر ،حتى تتضح الصورة:

 األحن�اف :بحث فقهاء املذه�ب احلنفي حكم اللحنضمن ما َّبوبوا له بـ« :مسائل َز َّلة القارئ» وهو عنوان جامع

مجيل ،مل أره لغريهم ،فيدخل فيه :اللحن والغلط ،واستعجام

الق�رآن ،مما يق�ع لألئمة ،وال�ذي يعنينا هنا ه�و اللحن ،وقد
اختلف فيه رأي املتقدمني واملتأخرين؛ فكانوا فرقتني:

 -فاملتقدم�ون :ي�رون أن اخلط�أ يف اإلع�راب ،أي يف

احلركات والس�كون  -ومنه ختفيف املش�دد وعكسه ،وقرص
املمدود وعكسهُّ ،
وفك َ
املدغم وعكسه  -إن مل يتغري به املعنى

ال ُيفس�د الصالة ،وإن غري املعنى أفس�د .وقال أبو يوس�ف
 القوانني الفقهية.8 :
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م�ن املتقدمين ال ُيفس�د ،لعم�وم البل�وى به ،وألن�ه مل يعترب
اإلعراب.

 وأم�ا املتأخ�رون :فأمجعوا عىل أن اخلط�أ يف اإلعرابال ُيفس�د مطلق� ًا ،وإن كان مما اعتقاده كف�ر؛ ألن أكثر الناس
ال يمي�زون بين وج�وه اإلع�راب ،ويف اختي�ار الصواب يف
مرفوع رشعا.
إيقاع الناس يف احلرج ،وهو
ٌ
اإلعراب ُ

قال ابن عابدين رمحه اهلل تعاىل(ت1252هـ)« :وما قاله

املتأخرون أوسع ،وما قاله املتقدمون أحوط».

 املالكية :اختلف علامء املذهب املالكي يف حكم اللحنيف الصلاة ،وحك�م اإلق�دام على الصلاة خل�ف الالحن،
وذلك ما أش�ار إليه الش�يخ خليل رمح�ه اهلل تعاىل يف خمترصه
ٍ
بالح�ن مطلق� ًا ،أو يف الفاحتة ،وبغير مم ِّي ٍز بني
بقول�ه« :وهل
ٍ
ٍ
وظاء :خالفٌ» ،والذي به الفتوى ما قرره الشيخ أبو
ضاد
عيل املسناوي ،وحاصله:

 حاشية الطحاوي عىل مراقي الفالح. 230 / 1 :
 حاشية ابن عابدين.105-104 / 4 :
 نفس املصدر.
 خمترص خليل.40 :
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تعم�د اللح�ن ُم ٌ
 َّبط�ل لصلاة الالح�ن واملقت�دي
أن ُّ

ٍ
باتفاق.
به

قي ،وهو ال يقبل
 -إن كان اللحن س�هو ًا ،أو لعج� ٍز خ ْل ٍّ

التع ُّلم ،صحت صالته وصالة من خلفه باتفاق.

 إن كان الالحن جاه ًال يقبل التعلم فهو حمل اخلالف،

س�وا ًء أمكن�ه التعل�م أم ال ،وس�وا ًء أمكن�ه االقت�داء بمن ال

وأرج�ح األق�وال فيه :صحة صالت�ه ،وصالة
يلح�ن أم ال،
ُ

من خلفه.

وأم�ا حكم اإلق�دام على االقت�داء بالالح�ن :فبالعامد

ح�رام ،وباأللك�ن جائ�ز ،وباجلاه�ل مك�روه ،إن مل جي�د من
يقت�دي به ،وإال فح�رام؛ وال فرق بني اللح�ن اجليل واخلفي

يف مجيع ما تقدم.

ه�ذا عن حك�م اللح�ن يف القراءة ،وحك�م اإلقدام عىل

الصلاة خل�ف الالحن ،وق�د ذك�روا أن اللح�ن يف تكبرية
 حاشية البناين عىل رشح الزرقاين خلليل.12 / 2 :
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اإلحرام أشدُّ منه يف الفاحتة؛ لإلمجاع عىل اعتبارها يف الصالة

دون الفاحتة.

 الشافعية :أما فقهاء الشافعية فبعد تقريرهم َّأن اللحن

ح�رام عىل العامل العامد القادر مطلقا ،أي يف الفاحتة وغريها،
ٌ
بن�وا النظ�ر يف بطالن صلاة الالح�ن ومن خلفه على تغيري

اللحن للمعنى:

 -فام ال يغري املعنى :ال يرض يف صحة صالته والقدوة به،

مطلقا ،أي يف الفاحتة وغريها ،وتكره الصالة خلفه ابتدا ًء.

 -وأم�ا م�ا يغري املعنى :فف�ي غري الفاحت�ة :اليرض فيهام

(صالت�ه والقدوة به) ،إال إن كان عام�د ًا عامل ًا قادر ًا ،وأما يف

الفاحتة :فإن قدر وأمكنه التعلم رض فيهام ،وإال فكاألمي ،ال
يص�ح اقتداء القارئ به ،و ُيمنع االقتداء بمن حلنه يغري املعنى

سواء كان يف الفاحتة أو غريها.

 رشح الزرقاين خلليل مع حاشية البناين.12 / 2 :
 هناية املحتاج إىل رشح املنهاج.172-171 / 2 :
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 -احلنابل�ة :أم�ا احلنابل�ة فعنده�م تك�ره إمام�ة اللحان

الكثري اللحن ،ال من يس�بق لس�انه باليسير فق�د ال خيلو من

ذلك إمام أو غريه ،وتصح إمامته مع الكراهة ،وهذا املشهور
يف مذهبهم ،وأما تعمد اللحن فمبطل للصالة.

وقد فصل ابن قدامة رمحه اهلل تعاىل (541هـ620-هـ)،

يف ه�ذا احلكم تفصيلا بناه عىل تغيري اللح�ن للمعنى وعدم

ذلك ،فقال« :تك�ره إمامة اللحان الذي ال حييل املعنى ،نص
علي�ه أمحد ،وتصح صالت�ه بمن ال يلحن؛ ألن�ه أتى بفرض

الق�راءة ،ف�إن أح�ال املعن�ى يف غير الفاحت�ة ،مل يمن�ع صحة
صالته ،و ال االئتامم به ،إال أن يتعمده فتبطل صالهتام».

وكان الس�لف ريض اهلل عنهم يرغبون ع�ن اللحان وال

ي�رون تقديمه لإلمامة؛ قيل للحس�ن البرصي ريض اهلل عنه:
إن لنا إمام ًا يلحن ،قال ِّ
أخروه!.
***

 اإلنصاف للمرداوي.272 / 2 :
 املغني البن قدامة.32 / 3 :
 شعب اإليامن للبيهقي.430 / 2 :
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ً
ثالثا :اللحن يف الدعاء
مم�ا يكثر في�ه اللحن ،خاص�ة من العامة :الدعاء ،س�واء

املأث�ور منه أو غير املأثور ،وقد نص العلامء عىل أن من رشط

إجابة الدعاء وآدابه :أن يسلم من اللحن.

وذك�روا أن األصمعي مر برجل يدعو ويلحن يف دعائه،

فسأله عن اسمه ،فقال :ليث ،فأنشد:

يناجي ربـه باللحـن ٌ
ليث كذاك إذا دعاه ال جييب



وإذا كان الش�خص هني عن القراءة وهو نعس�ان؛ خيفة

أن يذهب يدعو فيس�ب نفس�ه ،فهو يف حالة اجلهل بأوجه
اإلعراب جدير بالنهي ،لنفس السبب؛ فقد يغري املراد فيدعو

 اجلامع ألحكام القرآن.312 / 2 :
 شعب اإليامن للبيهقي.259 / 2 :
 ورد ذل�ك النهي يف حديث متف�ق عليه؛ أخرجه البخاري (،)87 / 1
كت�اب الوض�وء ،ب�اب الوض�وء م�ن الن�وم ،وم�ن مل ير من النعس�ة
والنعس�تني أو اخلفق�ة وض�وء ،برقم،209:ومس�لم (،)543 / 1
كتاب صالة املس�افرين ،باب من أمر من نعس يف صالته أو استعجم
علي�ه الق�رآن أو الذك�ر أن يرق�د أو يقع�د حت�ى يذه�ب عن�ه ذلك،
برقم.786:
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عىل نفس�ه ،وقد يتلفظ بالكفر وهو ال يش�عر ،اس�مع ما نقل

الس�يوطي رمحه اهلل« :قيل إن النصارى كفروا بلفظة أخطأوا

يف إعجامها وشكلها ،قال اهلل يف اإلنجيل لعيسى« :أنت نب ِّيي
و َّلد ُت�ك من البت�ول» ،فصحفوها وقالوا :أن�ت ُبن ِّيي و َلد ُتك
من البتول ،خمفف ًا.

لك�ن لعموم البلوى ورفع ًا للمش�قة عن الناس؛ َّ
رخص

بعض العلامء يف قراءة األدعية مع اللحن فيها ملن ال يس�تطيع

تقويم لسانه ،قال ابن الصالح« :الدعاء امللحون إن كان ممن
ال يستطيع غريه ال يقدح يف الدعاء ويعذر فيه».

ٌ
ش�امل يف رأي بعضهم لق�ارئ القرآن
وه�ذا الرتخيص

واحلدي�ث ،إذا كان يعج�ز ع�ن التعل�م ،أو ال يقبل�ه لكبر

س�ن ،أو بالدة ،أو غير ذلك ،ومن العجز أن يش�غله التعلم
ٍّ
عن معاشه.

***

 تدريب الراوي.68 / 2 :
 فتح املغيث بحكم اللحن يف احلديث.44 :
 نفس املصدر.45 :
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ً
رابعا :اللحن يف ألفاظ األميان واحلدود
واإلقرارات والعقود
الناظر يف كتب الفقه جيد عبارة ترتدد كثريا؛ وهي قوهلم:

«اللح�ن ال يمن�ع االنعق�اد» ،وهي قاعدة عام�ة نجد هلا عدة
ٍ
تطبيقات يف كتب الفروع منها:

 -يف األيمان :ال يضر اللحن ،وال يمن�ع انعقاد اليمني،

نص الش�افعية أنه إذا جاء بحرف القس�م فتنعقد س�واء نوى

اليمني أو أطلق ،وس�واء جر أم رفع ،أم نصب ألن اللحن ال
يمنع االنعقاد.

 -ويف الطلاق :ل�و حل�ن املتلفظ بالطلاق يف صيغته ،مل

يمنع ذل�ك اللحن وقوع طالقه ،حتى ل�و كان عارفا بالنحو

إذ يعد هازال واهلازل يلزمه طالقه ،ألن هزل الطالق كجده،

قال يف الفواكه الدواين يف الكالم عىل الطالق...« :مل يتكلم-
 هناي�ة املحت�اج ،178 / 8 :حاش�ية اب�ن عابدين ،723 / 3 :كش�اف
القناع.76 /6:
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أي صاح�ب الرس�الة  -كخلي�ل -يف املختصر -عىل حكم
ٍ
طالق
اللح�ن يف لفظه كام لو قال أنت طالق ًا بالنصب أو أنت

باخلف�ض واحلكم أنه يلزمه كام قال الق�رايف؛ ألنه عىل فرض
علمه بالنحو هازل واهلازل يلزمه».

 ويف التلف�ظ باإلق�رار والق�ذف :ال يمنع اللح�ن ِاملق َّر

م�ن إلزام�ه ما أقر ب�ه ،وال القاذف من مؤاخذت�ه بقذفه؛ قال
يف أس�نى املطالب« :وال يؤثر اللحن يف اإلقرار كام ال يؤثر يف

الطالق ونحوه» وقال يف مغني املحتاج« :وال يرض اللحن

بالتذكير للمؤن�ث وعكس�ه كما رصح ب�ه يف املح�رر كقوله
للرجل يا زانية وللمرأة يا زاين».

ٌ
خاضع�ة أيض� ًا
 -وكذل�ك ألف�اظ عق�ود املعاوض�ات:

لقاع�دة «اللحن ال يمن�ع االنعقاد» بل لعله�ا كانت موردها
 الفواكه الدواين يف رشح رسالة ابن أيب زيد القريواين. 34 /2 :
 أسنى املطالب يف رشح روض الطالب. 302/2 :
  ،367 / 3الكايف يف الفقه احلنبيل.219 / 4 :
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األول؛ فف�ي البي�ع تنف�ذ صيغت�ه م�ن املتعاقدين ول�و كانت

ملحون�ة« ،وال يرض اللحن يف الصيغة م�ن العامي كفتح تاء
املتكلم وإبدال الكاف مهزة».

فه�ذه ف�روع من خمتل�ف املذاه�ب الفقهية تؤك�د عموم

قاع�دة «اللح�ن ال يمنع االنعقاد» املس�تعملة كثيرا يف كتب

الفق�ه ،ولعل مردها إىل أصل عدم اعتب�ار األلفاظ يف الصيغ

ما دام املعنى مقصودا ،أو ما يعرب عنه بعبارة« :العربة باملعاين

ال باملباين».

***

 حاشية قليويب.191 / 2 :
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اخلـامتة
لق�د أخذتك مع�ي عزيزي الق�ارئ خلال الصفحات
ٍ
جول�ة بين كت�ب العلماء ومصنفاهت�م ،مبينني
الس�ابقة ،يف

أقواهل�م ،ومطلعني على آرائهم ،بغية اس�تكناه ظاهرة عمت
البالد والعباد ،وأكلت األخرض واليابس من لغتنا ،أال وهي:

ظاهرة اللحن يف لغتنا العربية.

فاللح�ن الي�وم م�لء الس�مع والبصر ،يف املكت�وب

واملقروء واملس�موع ،يف شارات الشوارع ،ولوحات املتاجر،
يف امل�دارس واملس�اجد ،ويف األندي�ة واملجال�س ،يزي�د من

اس�ترشائه ٌ
جهل َّ
مركب بعلوم اللس�ان ،وهيمن�ة للعاميات،

وفتنة عمياء باملستعمر ولغته.

ومل�ا كانت ظاه�رة اللحن مت�س لغة رشفها اهلل س�بحانه

وتع�اىل ،إذ أن�زل هب�ا آخر كتبه ،وكانت لس�ان خاتم رس�له،
وجعله�ا لغة ه�ذا الدين ،ووعاء هذه امللة ،ال س�بيل لفهمها

إال من قبلها ،كان البد من تناوهلا من ُبعدين:
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ُ -بع�د لغ�وي :يبينِّ مدل�ول كلمة «اللح�ن» وما يتصل

معان ،و ِّ
بذلك من ٍ
يؤطر هذه الظاهرة تأرخيي ًّا؛ فيتتبع بدايات

ظهوره�ا ،ويقف عىل العوام�ل التي أدت إليها ،مس�تعرض ًا
جه�ود العلماء يف التصدي هلا ،وما نتج ع�ن ذلك من آثار يف

اللغة خاصة ،ويف علوم الرشع عامة.

ُ -بع�د فقهي :يبني حكم اللحن ،وتأثريه فيام يقع فيه من

عبادة وأيامن وعقود ،ويبحث فيه كنازلة فقهية.

ويمك�ن أن نلخ�ص النتائ�ج الت�ي وصل إليه�ا البحث

فيام ييل:

متيز لس�ان العرب باإلعراب ،وال يش�اركه ٌ
لسان يف هذه

املي�زة ،وظل الع�رب يتناقلون لغته�م بالس�ليقة ،بال معاجلة
تعل�م ،وال تكل�ف صناع�ة ،ومل�ا نزل الق�رآن هبذا اللس�ان،
ارتبط بالدي�ن ارتباط ًا تاما ،يف مجيع أم�وره ،فبالعربية يدخل

املس�لم يف الدين ،وهبا يصيل ،وهبا يدعو ربه ،فكان من دخل
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يف اإلسلام يب�ادر إىل تعلم ه�ذه اللغة ،حتى يفه�م التعاليم
اجلديدة ،ويستوعب ما تأمره به.

املتعرب اجلديد قد ال يستطيع التخلص من شوائب
وهذا ِّ

لغت�ه األصلي�ة ،فيختلط عليه القدي�م باجلديد ،فيحصل عىل
مزيج فاس�د ،ومن هن�ا نبتت نابتة اللحن ،فالس�بب الرئيس

لظه�وره ه�و اختلاط الع�رب بغريه�م م�ن الش�عوب بعد
خروجه�م يف الفت�ح اإلسلامي ،ودخ�ول أم�م جدي�دة يف
هذا الدين.

وهناك أسباب أخرى منها:
 -اش�تغال غري العرب من العج�م واملوايل بالعلم :تلقى

الصحاب�ة رض�وان اهلل عليه�م ه�ذا الدين من الرس�ول ﷺ

بلغتهم التي يعرفون ،وعقلوا عنه أحكامه ،وملا اتسعت الدولة
 ال خالف يف انعقاد إسلام األعجمي بلس�انه إذا مل حيسن العربية ،ويف
قراءت�ه يف الصلاة ،ودعائه بلس�انه خالف مبس�وط يف كت�ب الفقه.
انظ�ر :رشح الن�ووي على مس�لم ،149/1 :املجم�وع،248/3 :
الفواكه الدواين.39/1 :
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انكب أبناء املسلمني اجلدد عىل تعلم القرآن وأخذ
اإلسالمية
َّ

احلديث ،والفقه والعلوم العربية ،واش�تغلوا بذلك اش�تغا ً
ال

ظاهر ًا ،لتفرغ العرب لسياسة الدولة والشؤون العامة ،وعدم
اعتياد معاجلة العلوم ،وصناعة التأليف والتدوين.

وه�ذه النخبة اجلديدة كانت من امل�وايل والعجم ،الذين

أخ�ذوا العل�م بغري لغته�م الت�ي يعرفون ،ومن غير خطهم

الذي�ن يعه�دون ،فل�م يس�تطع بعضه�م تروي�ض لس�انه،

وصقل بيانه.

 إمه�ال النق�ط والش�كل يف اللغ�ة العربي�ة :فالع�ربٍ
منقوطة وال مش�كولة،
ظل�وا يتكلمون لغتهم ويكتبوهنا غري
قوة ط َب ٍ
معتمدي�ن عىل ٍ
عي�ة وم َلكة ذاتية ،فلما أراد غريهم أن

يتكل�م لغتهم ،وقع يف اللحن والتصحيف والتحريف ،لفقد
تلك امل َلكة.

 -أصل وض�ع اللغة العربية :وهذا عامل ذايتٌّ يف الكتابة

العربي�ة أدى إىل خطأ غري الع�ريب يف قراءهتا ،وهو أن العرب
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وضعوا لعدد من احلروف صورة واحدة ال يميزها إال النقط،
فكان وقوع غريهم يف اخلطأ عند قراءة لغتهم وارد ًا.

 االختلاف يف نط�ق احل�روف من ٍجي�ل إىل جيلٍ ومن

ٍ
ٍ
ش�عب :فهن�اك ح�روف ال يس�تطيع غير العريب
ش�عب إىل

نطقها؛ كالضاد مث ً
ال.

 -اختاذ املربيات م�ن العجم ،وعدم مراقبة أولياء األمور

لبنيهم يف أطوار التنشئة األوىل :وقد ظهر ذلك يف فجر الدولة

اإلسلامية حين توالت الفت�وح وكثر الس�بي ،فاختذ الناس

اخل�دم واجل�واريُ ،
وك َّن املربيات يف البي�وت ،فأخذ الصغار

الفطري ،ففس�دت امللكة،
م�ن لغتهن ،واختل�ط املأخوذ مع
ّ

عىل حني غفلة من اآلباء.

وأول م�ا اخت�ل م�ن كالم الع�رب وأح�وج إىل التعلم:

اإلع�راب ،فظه�ر اللحن يف كالم امل�وايل واملتعربني من عهد
ٌ
رج�ل بحرضت�ه ﷺ ،فقال :أرش�دوا
النب�ي ﷺ ،فق�د حل�ن

أخاكم فقد ضل.
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ويف عهد اخلالفة الراشدة استمر نمو اللحن وفشوه؛ إىل

أن استوى عىل ُسوقه يف عهد بني أمية فام بعد.

وهذه العوامل املذكورة هنا ،كانت وراء ظهور اللحن أول

م�ا ظهر ،أما يف وقتنا احل�ارض فهناك غلبة اللهجات ،وافتتان
الناس باملس�تعمر ولغت�ه ،مع جهلٍ ُم َّ
رك�ب باللغة الفصحى

ٍ
حثي�ث م�ن املتغربني واملس�ترشقني ،إىل
وس�عي
وعلومه�ا،
ٍ

إصابة اإلسلام يف إحدى ركائزه ،واإليقاع باملس�لمني بحل

عقدة ارتباطهم واجتامعهم ،بإبعادهم عن هذا اللسان اجلامع
املوحد ،حقد ًا منهم ،وإرصاد ًا ملن حارب اهلل ورسوله.
ِّ

وقد تصدى العلامء هلذه الظاهرة يف العصور األوىل بكل

ٍ
ح�ز ٍم
وقوة ،وتوزع عملهم على منحيني :دفاعي :هدفه صدُّ

الدخي�ل وتصحيح اخلطأ ،ووقائي :س�عى إىل حفظ املوجود
نقي ًّا ،وحرص ما وقع من حلن.

 ارجع إىل ما كتبه األستاذ الدكتور حاتم الضامن ،يف مقدمة كتابه :أربع
كتب يف التصحيح اللغوي.
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فأثمرت هذه اجلهود ما ييل:

 -نقط القرآن وشكله.

 استنباط قواعد حلفظ اللسان وإعراب الكالم. مجع مفردات اللغة وحرصها يف دواوين. -احت�واء ظاهرة اللحن بجمع م�ا وقع فيه من الكلامت

والرتاكيب يف مؤلفات خاصة.

وأم�ا املبحث الثاين يف هذا البح�ث فكان خمصصا لبيان

َّ
وملخصه:
البعد الفقهي لظاهرة اللحن،

 -اللحن سيئة ُيستغفر منه ،و ُيعزِّ ر عليه احلاكم ألنه سوء

أدب ،يف رأي بعض العلامء.

 -ال جي�وز اللح�ن يف كت�اب رب العاملين ،و من تعمده

كفر ،ومن اللحن القراءة بال جتويد.

 -النب�ي ﷺ مل يك�ن يلحن ،فال جي�وز اللحن يف حديثه،

ويخُ�اف عىل فاعل�ه الدخول يف وعيد الك�ذب عليه ،ولذلك
يلزم تعلم ما يصلح اللسان من النحو ،وينجي من اللحن.
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 -يكره اللحن يف األذان ،وال يفس�د به ،ومجهور العلامء

ي�رون بطالن الصلاة بام يغِّي�رِّ

املعنى من اللح�ن يف الفاحتة،

ٍ
مذهب تفاصيل ذكرت هناك.
ولكل

 -أم�ا ألف�اظ األيمان والق�ذف والعق�ود فال يؤث�ر فيها

اللحن ،فعبارة الفقهاء يف هذه املس�ألة سائر ٌة :اللحن ال يمنع

االنعقاد.

فهذه حماول�ة ل َل ِ
فت االنتباه إىل خط�ر اللحن ،وما يتعلق

ب�ه من أحكام رشعية ،يف خمتل�ف املذاهب الفقهية ،هي مبلغ
اجله�د ،ومنته�ى االس�تطاعة .واستش�عار ًا لذل�ك اخلط�ر،
وتصدي ًّا ملا ينترش من حلن ،أويص بام ييل:

 -تفعيل َدور مجعيات الدفاع عن اللغة العربية ،ومؤازرهتا

بام حيقق اهلدف املنشود من ورائها.

محلة العلم وطالبه والنخبة املثقفة بمسؤولياهتم
 -هنوض َ

يف حف�ظ ه�ذه األمان�ة ،وأدن�ى م�ا يمكنه�م أن حُيي�وا اللغة

فيعودوا ألسنتهم اإلعراب،
الفصيحة يف خماطباهتم وكتاباهتمِّ ،

وجينبوها حلن العامية ،ورطانة العجم.
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 -إس�هام السلطات املختصة من بلديات وغريها يف هذا

املجهود ،وذلك بس�ن لوائح و ُنظم تشترط السالمة اللغوية

يف الرتخي�ص ل ّلوح�ات واإلش�ارات وغريه�ا ،وإحض�ار
الفصح�ى يف األماكن العمومية كاملطارات ،واملستش�فيات،
فاهلل َيزَ ع بالسلطان ما ال َيزَ ع بالقرآن.

والبح�ث عزي�زي القارئ جه�د ُم ِق ٍّل ،وه�و خطو ٌة من

خط�وات ن�دب إليها قبل مئات الس�نني ،أح�د الذين قدموا

أجدر
حياهتم خدم ًة هلذه اللغة ،وهاموا بلسان قال فيه« :وما
َ
هذا اللسان وهو حبيب النفس وعشيق الطبع ،وسمري ضمري

وه َّم ِق ُّ
بيل ُمزنه باإلقالع،
اجلم�ع ،وقد وقف عىل َثنِية الوداعَ ،
ب�أن يعتنق ض ًّام والتزاما كاألحبة ل�دى التوديع ،و ُيكرم بنقل
اخلطوات عىل آثاره حالة التشييع».

 روي عن عمر وعثامن ريض اهلل عنهام موقوفا ،انظر :الش�عور بالعور:
 ،121 / 1اجلد احلثيث.60 / 1 :
 القاموس املحيط.5 / 1 :
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واحلم�د هلل الذي بنعمت�ه وجالله تت�م الصاحلات ،واهلل

املس�تعان ،وهو حس�بي ونعم الوكيل ،وال حول وال قوة إال

باهلل العزيز احلكيم.

***
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املصادر واملراجع
 -1اإلتقان يف علوم القرآن للس�يوطي ،حتقيق :سعيد املندوب،

دار الفكر ،لبنان1416 ،هـ1996 -م ،ط.1

 -2أح�كام الق�رآن الب�ن الع�ريب أليب بك�ر حمم�د ب�ن عب�د اهلل

اب�ن الع�ريب ،حتقي�ق :حمم�د عب�د الق�ادر عط�ا ،دار الفك�ر للطباعة

والنرش ،لبنان.

 -3أرب�ع رس�ائل يف التصحي�ح اللغ�وي ،حتقي�ق :ا.د .حات�م

الضام�ن ،مكتب�ة دار النهضة العربي�ة و عامل الكت�ب ،ط-1407 ،1

.1987

 -4أس�نى املطالب يف رشح روض الطالب للرميل ،دار الكتاب

اإلسالمي بالقاهرة.

 -5إع�راب الق�رآن للنح�اس ،ع�امل الكت�ب بيروت ،ط،3

.1988 -1409

 -6األعالم خلري الدين الزركيل ،القاهرة .1954

 -7األغ�اين أليب الف�رج األصبه�اين ،حتقي�ق :س�مري جابر ،دار

الفكر ،بريوت.

 -8االقتراح يف بي�ان االصطالح ،لتقي الدين اب�ن دقيق العيد،

دار الكتب العلمية ،بريوت. 1986 - 1406 ،
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 -9اإلمل�اع إىل معرف�ة أص�ول الرواي�ة وتقيي�د السماع للقايض

عياض ،مكتبة ابن تيمية بالقاهرة ،ط ،2بدون تاريخ الطبع.

 -10إنب�اه ال�رواة على أنب�اه النح�اة ،للقفط�ي ،دار الفك�ر

الع�ريب القاه�رة ،مؤسس�ة الكت�ب الثقافي�ة اللبناني�ة بيروت ،ط،1
. 1986 -1406

 -11اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام

أمحد بن حنبل ،لعيل بن سليامن املرداوي ،حتقيق :حممد حامد الفقي،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

 -12إيض�اح الوق�ف واالبتداء أليب بكر األنب�اري ،جممع اللغة

بدمشق .1971

 -13البيان والتبيني للجاحظ ،حتقيق عبد السالم هارون ،ط،4

مكتبة اخلانجي بمرص.

 -14التبيان يف أقسام القرآن ،البن قيم اجلوزية ،دار الفكر.

 -15تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق لفخر الدين عثامن بن عيل

الزيلعي ،دار الكتاب اإلسالمي ،ط.2

 -16التس�هيل لعلوم التنزيل ملحمد بن أمحد بن حممد الغرناطي

الكلبي ،دار الكتاب العريب ،لبنان ،ط1403 ،4هـ1983 -م.
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 -17تصحيف�ات املحدثين ،أليب أمح�د احلس�ن ب�ن عب�د اهلل

العسكري ،املطبعة العربية احلديثة ،ط.1982-1402 ،1

 -18تعريفات اجلرجاين لعيل بن حممد بن عيل اجلرجاين ،حتقيق:

إبراهيم األبياري ،دار الكتاب العريب بريوت ،ط.1405 ،1

 -19التقييد واإليضاح ،ملا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصالح،

للحافظ زين الدين العراقي ،دار البشائر ،ط.2004-1425 ،1

 -20تنبيه األلباب عىل فضائل اإلعراب ،للشنرتيني ،دار املدين

مرص ،ط.1410 ،1

 -21التنبيه عىل حدوث التصحيف ،محزة بن احلسن األصفهاين،

دار صادر ،بريوت ،ط.1992 ،2

 -22اجلام�ع الصغري ورشحه الناف�ع الكبري ،أليب عبد اهلل حممد

ابن احلسن الشيباين ،عامل الكتب ،بريوت ،ط. 1406 ،1

 -23اجلام�ع ألخلاق ال�راوي وأداب الس�امع ،للخطي�ب

البغ�دادي ،حتقي�ق :د .حمم�ود الطح�ان ،مكتبة املع�ارف ،الرياض،

1402هـ.1983 ،

 -24اجلام�ع ألحكـ�ام الق�رآن أليب عب�د اهلل حمم�د ب�ن أمح�د

األنصاري القرطبي ،دار الشعب ،القاهرة.
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 -25اجل�د احلثيث ألمح�د بن عبد الكريم العام�ري ،دار الراية،

ط.1412 ،1

 -26اجلواه�ر املضي�ة على املقدمة اجلزري�ة ،لس�يف الدين بن

عط�اء اهلل الض�ايل املصري البصير ،مكتب�ة الرش�د ن�ارشون ،ط،1
.2005-1426

 -27حاش�ية اب�ن عابدي�ن ،دارالثقاف�ة والرتاث دمش�ق ،ط،1

.2000-1421

 -28حاشية البجريمي عىل رشح منهج الطالب (التجريد لنفع

العبي�د) ،لس�ليامن بن عمر بن حمم�د البجريمي ،املكتبة اإلسلامية،

ديار بكر ،تركيا.

 -29حاش�ية الطحاوي عىل مراقي الفالح رشح نور اإليضاح،

ألمح�د ب�ن حممد ب�ن إسماعيل الطح�اوي احلنف�ي ،املطبع�ة الكربى

األمريية ببوالق ،مرص ،ط1318 ،3هـ.

 -30حوايش الرشواين وابن قاسم العبادي ،دار إحياء الرتاث.

 -31ديوان القتال الكاليب ،حتقيق وتقديم :إحس�ان عباس ،دار

الثقافة ،بريوت.1989-1409 ،

 -32دي�وان املتنبي برشح العكبري ،دار األرقم بريوت ،ط،1

1418هـ 1997 -م.
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 -33الذخرية لش�هاب الدي�ن القرايف ،دار الغرب اإلسلامي،

ط.1994 ،1

 -34رس�م املصح�ف ،إحص�اء ودراس�ة لصالح حمم�د صالح

عطية ،منشورات مجعية الدعوة العاملية بليبيا ،ط2001 2م.

 -35ش�ذرات الذه�ب لعبد احل�ي بن أمحد بن حمم�د العكربي

احلنبلي ،حتقيق :عب�د القادر األرن�ؤوط ،حممود األرن�اؤوط ،دار بن
كثري ،دمشق ،ط1406 1هـ .

 -36رشح الزرقاين ملخترص خليل لس�يدي عبد الباقي الزرقاين

مع حاشية البناين ،دار الفكر بريوت ،دون رقم الطبعة وال تارخيها.

 -37رشح الس�يوطي لسنن النسائي ،حتقيق :الشيخ عبد الفتاح

أب�و غ�دة رمح�ه اهلل ،مكت�ب املطبوع�ات اإلسلامية ،حل�ب ،ط،2
.1986 -1406

 -38رشح املقاص�د يف عل�م العقائ�د للتفت�ازاين ،دار املع�ارف

النعامنية باكستان ،ط.1981 -1401 ،1

 -39رشح ش�ذور الذهب البن هشام ،الرشكة املتحدة للتوزيع

سوريا.1984 -1404 ،

 -40ش�عب اإليمان للبيهق�ي ،دار الكت�ب العلمي�ة ،بيروت،

ط. 1410 ،1
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 - 41ش�عر األخط�ل حتقي�ق :د .فخر الدي�ن قب�اوة ،دار الفكر

املعارص ،ط1416 ،4هـ.1996-

 -42الش�عور بالع�ور للصف�دي ،دار عمان ،ط-1409 ،1

.1988

 -43الشفا بتعريف حقوق املصطفى للقايض أيب الفضل عياض

اليحصبي ،دار الفكر ،بريوت.1988-1409 ،

 -44صحي�ح البخاري ،حتقيق :د .مصطفى ديب البغا ،دار ابن

كثري ،الياممة ،بريوت ،ط. 1987 - 1407 ،3

 -45صحيح مس�لم ،حتقيق :حممد فؤاد عب�د الباقي ،دار إحياء

الرتاث العريب ،بريوت.

 -46الصعق�ة الغضبي�ة يف الرد على منكري العربي�ة ،للطويف،

مكتبة العبيكان ،ط.1997-1417 ،1

 -47الضوء الالمع ألهل القرن التاس�ع لشمس الدين حممد بن

عبد الرمحن السخاوي ،منشورات ،دار مكتبة احلياة ،بريوت.

 -48عل�وم احلدي�ث الب�ن الصلاح ،مطبعة األصي�ل بحلب،

1386هـ.

 -49غري�ب احلديث البن قتيبة ،حتقي�ق عبد اهلل اجلبوري ،نرش

وزارة األوقاف العراقية.
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 -50الفاض�ل للمبرد ،حتقي�ق امليمن�ي ،دار الكت�ب املرصي�ة،

القاهرة .1375

 -51فت�ح املغيث بحكم اللح�ن يف احلديث ،أليب عبد اهلل حممد

اإلفراين الصغري ،دار الكتب العلمية ،ط.2003-1424 ،1

 -52فت�ح املغيث بشرح ألفية احلديث لش�مس الدين حممد بن

عبد الرمحن السخاوي ،دار املنهاج ،ط.1426 ،1

 -53فضائ�ل الق�رآن أليب عبي�د ،حتقي�ق وهب�ي غاوج�ي ،دار

الكتب العلمية ،بريوت ،ط1411 ،1هـ.

 -54الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحييل ،دار الفكر،

ط.1989-1409 ،3

 -55الفواكه الدواين يف رشح رس�الة القريواين ،للنفراوي ،دار

الفكر ،بريوت1415 ،هـ.

 -56القام�وس املحي�ط للفريوزاب�ادي ،اهليئ�ة املرصي�ة العامة

للكتاب.1977-1397 ،

 -57قواع�د األح�كام يف مصالح األنام للعز ابن عبد السلام،

مطبعة االستقامة بالقاهرة.

 -58القوانين الفقهية البن ج�زي الكلبي ،دار الكتاب العريب،

بريوت ،ط.1984 -1404 ،1
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 -59ال�كايف يف الفق�ه احلنبلي لعب�د اهلل بن قدام�ة املقديس ،دار

النرش :املكتب اإلسالمي ،بريوت.

 -60كتاب املالحن أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي،

مكتبة لبنان نارشون ،ط.1996 ،1

 -61كش�اف القن�اع ع�ن مت�ن اإلقن�اع ،ملنصور ب�ن يونس بن

إدري�س البه�ويت ،حتقي�ق :هلال مصيلح�ي ،دار الفك�ر ،بيروت،

 ،1402مصطفى هالل.

 -62الكشاف أليب القاسم حممود بن عمر الزخمرشي اخلوارزمي،

حتقيق :عبد الرزاق املهدي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

 -63الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي ،مطبعة السعادة

بالقاهرة ،ط1972 ،1م.

 -64كنز العامل يف س�نن األقوال واألفعال للعالمة عالء الدين

املتق�ي ب�ن حس�ام الدين اهلن�دي الربهان فوري ،مؤسس�ة الرس�الة،

.1993-1413

 -65لس�ان العرب البن منظور ،مؤسسة التاريخ العريب ،ط،2

.1993-1413

 -66اللغة ودراستها ،د .حممد عيد ،دار علم الكتب ،ط.1
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 -67املجموع للنووي ،دار الفكر ،بريوت1997 ،م.
 -68املحدث الفاصل بني الراوي والواعي للقايض احلس�ن بن

عبد الرمحن الرامهرمزي ،دار الفكر بريوت.1984-1404 ،

 -69املح�رر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز الب�ن عطية ،دار

ابن حزم ،ط.2002-1423 ،1

 -70خمتصر خلي�ل ب�ن إس�حاق ،دار الفك�ر للطباع�ة والنرش

والتوزيع ،الطبعة األخرية.1981 -1401 ،

 -71مرآة اجلنان أليب حممد عبد اهلل بن أسعد بن عيل بن سليامن

اليافعي ،دارالكتاب اإلسالمي ،القاهرة1413 ،هـ 1993 -م.

 -72املزهر ،للسيوطي ،دار الفكر ،بال مكان نرش ،وال تارخيه.

 -73مصن�ف اب�ن أيب ش�يبة أليب بك�ر عبد اهلل بن حمم�د بن أيب

ش�يبة الكويف ،حتقيق :كامل يوس�ف احلوت ،مكتبة الرشد ،الرياض،
ط. 1409 ،1

 -74معجم األدباء لياقوت احلموي ،دار املأمون.

 -75مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،البن هشام األنصاري،

حتقي�ق ورشح :د .عبد اللطيف حممد اخلطيب ،عن السلس�لة الرتاثية

الكويت ،ط.2000-1421 ،1
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 -76املغن�ي الب�ن قدامة ،دار هج�ر للطباعة والنشر والتوزيع

واإلعالن بالقاهرة ،ط.1992-1412 ،2

 -77مف�ردات ألف�اظ الق�رآن :العالم�ة الراغ�ب األصفه�اين،

حتقيق :صف�وان عدنان داوودي ،ط 1412 ،1هـ1992 ،م ،عن دار
القلم دمشق والدار الشامية.

 -78املفه�م مل�ا أش�كل م�ن تلخي�ص مس�لم ،أليب العب�اس

القرطب�ي ،دار ابن كثير ،بريوت ،دار الكلم الطي�ب ،بريوت ،ط ،1
.1996-1417

 -79مقاييس اللغة أليب احلس�ن أمحد بن فارس ،طبعة مصطفى

احللبي ،ط.1980 - 1400 ،3

 -80مقدم�ة ابن خلدون ،حتقيق :د .عيل عبد الواحد وايف ،دار

هنضة مرص للطبع والنرش ،ط .3

 -81املوفقات يف أصول الرشيعة ،أليب إس�حاق الش�اطبي ،دار

املعرفة بريوت ،ط.1994-1415 ،1

 -82نزه�ة النظ�ر برشح نخب�ة الفكر يف مصطل�ح حديث أهل

األثر ،البن حجر العسقالين ،مكتبة الرتاث اإلسالمي بمرص.
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 -83نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ،الشيخ حممد الطنطاوي،

دار املعارف.

 -84النشر يف الق�راءات العشر الب�ن اجل�زري ،نشر مكتب�ة

القاهرة.

 -85نقط املصاحف ،للداين ،دار الفكر ،دمشق ،ط.1407 ،2
 -86هناية املحتاج إىل رشح املنهاج ،شهاب الدين الرميل ،دار

الكتب العلمية.1993-1414 ،

 -87النهاي�ة يف غري�ب األثر أليب الس�عادات املب�ارك بن حممد

اجل�زري ،حتقي�ق :طاهر أمحد الزاوى ،حممود حمم�د الطناحي ،املكتبة
العلمية ،بريوت1399 ،هـ 1979 -م.
***

115

فهرس املوضوعات
افتتاحية
املقدمة .......................................................................................
املبحث األول :البعد اللغوي لظاهرة اللحن ........................
املطلب األول :حتديد ماهية اللحن ........................................
ً
أوال :تعريف اللحن ................................................
ثاني ًا :التصحيف والتحريف ..................................
املطلب الثاين :ظهور اللحن يف اللغة العربية وآثار ذلك .....
ً
أوال :كيف ظهر اللحن ..........................................
 -1اخـتــالط الـعــرب بغــريهم مـن األمـم
واألجناس .......................................................
 -2اشـتـغـــال غـري الـعــرب مــن الـعـجـم
واملوايل بالعلم ..................................................
-3إمهـــالالـنــقــطوالـشـكــلفـياللـغــة
العربية ................................................................
 -4أصل وضع اللغة العربية .................................
 -5عوامل أخرى ...................................................
ثاني ًا :حتديد بداية ظهور اللحن ..............................
ثالث ًا :آثار ظهور اللحن ...........................................
 -1نقط القرآن وشكله ...................................
.....................................................................................

117

5
7
13
15
17
25
29
31
34
35
39
39
40
45
47
48

 -2اسـتـنـبــاط قـواعـــد حلـفــظ اللـســـان
وإعراب الكالم ...............................................
 -3مجع مفردات اللغة وحرصها يف دواوين ......
 -4احتواء ظاهرة اللحن بجمع ما وقع فيه
من الكلامت والرتاكيب يف مؤلفات خاصة
املبحث الثاين :ال ُبعد الفقهي لظاهرة اللحن ........................
املطلب األول :اللحن يف القرآن الكريم واحلديث الرشيف
ً
أوال :اللحن يف القرآن ...........................................
ثاني ًا :اللحن يف احلديث النبوي الرشيف .............
املطلب الثاين :تأثري اللحن يف العبادات والعقود وغريها ...
متهيد .........................................................................
ً
أوال :اللحن يف األذان ...........................................
ثاني ًا :اللحن يف القراءة يف الصالة .........................
ثالث ًا :اللحن يف الدعاء ...........................................
رابع ًا:اللحــنفـيألـفــاظاأليمــانواحلــدود
واإلقرارات والعقود

...................................

اخلامتة
املصادر واملراجع ....................................................................

.......................................................................................

***

118

50
54
55
59
61
63
69
77
79
81
83
89
91
95
105

