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 تمهيد:

 

 

 

:الجزء هو ضمن الحديث عن التناسق القرآني، فاألداء مكون كباقي المكونات الخطابيةهذا   

األول كون القراءة  :الموضوع والمادة والتركيب ؛ هدفه الموضوعاتي وغايته العلمية العنصران البيانيان

بالقرآن والضالل التنبيه على الصلة غير النصوح  : التحقق التناسقي على البعد البياني للخطاب، والثاني 

الكبير الذي يسود واقع القراءة من غير نكير وال تأثر من أهل العلم، وكأن األمر ال يستلزم إنكارا وال 

 تنبيها . . 

ءات ريم ، نعني االعتبار السائد للقرالقد بات واضحا أن هذا االعتبار الخاطئ للتنزيل والوحي الك

هل المركب حتى أصبح ترانيم وموضوعا للمقامات الموسيقية والتجويد، قد جنح بالقرآن بفعل الغلو والج

نعت فيه القراء بأوصاف أهل السماع والغناء. .بواحا صراحا، ي    

وتوافقا مع طبيعة الموضوع كانت هيكلته وصيغته نماذجية، أي باتخاذ نموذج يقوم من خالله النقد 

 والتوضيح.

واالعتبار، أننا ال نزعم اإلحاطة وشمول النظر، وإنما  كذلك ومما هو جدير بالذكر وأحق المعطيات باألخذ

كتب من الذين تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.حسبنا من هذا إثارة الموضوع وما نرجوه من أن ن    
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 الباب األول

 

 سؤال التأصيل الشرعي للقراءات والتجويد

لألحرف السبعة والشقان البياني والتكويني للقراءاتالدالة التنزيلية   
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 الفصل األول

 المرجع في التأصيل

 

 

الحمد هلل الذي خلقنا وأنشأنا وجعل لنا السمع واألبصار واألفئدة، هي وليجتنا في هذا الكون، بواسطتها 

والمخلوقات، وندرك بها حقيقة نستشعر الوجود الحسي والمعنوي، وبها ندرك هذه األلوان واألبعاد للكون 

ن هللا وتبارك ربنا أحسن الخالقين.الخلق البديع، فسبحا  

والبصر، وهو العقل نعمة هللا العزيز الوهاب، العقل المعبر عنه في القرآن بالقلب والفؤاد إما  عهو السم

مرادفا، وإما تضمينا، وعّبر عن ملكته في صيغته الفعلية بذات المادة والحروف المعجمية، فقال تعالى:}وما 

(.100ونسكان لنفس أن تؤمن إال بإذن هللا' ويجعل الرجس على الذين ال يعقلون'{)ي  

فأعظم باألفئدة نعمة، وأنعم بمن يعقل عبدا منوها به محمودا، وبئس السفه خلقا، ويا لشقاوة الذي وأد عقله 

.وعطل نعمة هللا التي أنعم بها عليه، ويوم القيامة ال جرم عنها مسؤول  

 يقول هللا تعالى في صريح القرآن ومحكم التنزيل:

أطيعوا الرسول وأولي األمر منكم' فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى هللا }يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا و

(58والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر' ذلك خير وأحسن تأويال'{)النساء  

ويسمى يطلق عليه ا الشأن في مشروعية ما بات لقد كثر اليوم الجدال واحتد التساؤل أكثر مما مضى في هذ

رآن وبتالوته ويد؛ كيف وقد تبين من واقع الحال أن األمر استفحل وقد جنح أقوام بالقبعلم القراءات والتج

لقد أزرى الحال فأصبحنا نرى القرآن العظيم الذي يقول فيه هللا تعالى:}لو أنزلنا هذا  جنوحا وضالال بعيدا.

وهللا عزيز ذو  ( ويقول فيه جل وعال21القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية هللا'{)الحشر

( ويقول سبحانه:}كان الناس أمة واحدة فبعث هللا النبيئين 37انتقام:}وكذلك أنزلناه حكما عربيا{)الرعد

( ويقول عز من 211مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه'{)البقرة

أجل لقد أصبح القرآن عند هؤالء  (. .46ون'{)المائدةقائل:}ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافر

كأنما  -تعالى هللا عما يصنعون علوا كبيرا –الخلف منهم من ضل ومنهم من أضل، أصبح وكأنما أنزل 

أنزل نصا للحون أهل السماع وموضوعا لمقامات أهل الموسيقى، ويا لخيبة هؤالء القوم وخيبة من يعجبهم 

،، شأنهم وصنيعهم  

ان األمر على هذا الشأن والخطر العظيم، فإنه خليق برد هذا الضالل العظيم، الرد على هؤالء الذين ولما ك

يحذون حذو من قبلهم في نبذ كتاب هللا وراء ظهورهم وقد جعلوه ترانيم ومادة تتبارى فيها اللحون 

يتبعوا ما أنزل فيه حق واألصوات، ونسوا أنه إنما أنزله ذو العزة والجبروت ليتلوه حق تالوته، بمعنى ل

االتباع، وليحكموه فيما اختلفوا فيه، ويجعلوه شريعتهم ومنهاجهم في الحقوق والواجبات، وفي األخالق 

والسياسات، ويحكموه ويجعلوه القاسم الفيصل في ثروات األمة والحكومات، خليق بهذا الرد أن يكون كذلك 

دي هللا من يشاء ويضل من يشاء، وهو العزيز الحكيم. . .قويا بليغا، حتى يتبين الحق وينزاح الباطل، فيه  
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من أجل هذه الغاية الشريفة العظمى، وبهدي هللا تعالى ولي التوفيق والهادي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، 

ومن بعد توفيق منه سبحانه عظيم في تتبع ما جاء من العلم من معينه ومناهله، على القدر المقدر المناسب 

يقصر عن هذا الشأن، كاف لكفل سؤاله من غير ادعاء ال يحق بامإحاطة، سوف نحاول أن نبرز الذي ال 

صورة هذا امإشكال، ورفع كل االلتباسات العالقة به مما سوف يلمسه القارئ المهتم على نحو واضح وبين؛ 

ا عليه من قبل، إنما وليس في ذلك بديع من الطريقة ما لم يكن، وال هو علم مما لم يعلمه العلماء ولم يقفو

 الشرط في ذلك وسبيله سلوك الحق ليس إال الحق وسبيله، وإنه ليس بعد الحق إال الضالل. .

.             .             . 

(9}إنا نحن نزلنا الذكر' وإنا له لحافظون'{)الحجر-0  

 يقول هللا تعالى:

وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب }إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيئين من بعده' 

واألسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان' وآتينا داوود زبورا' ورسال قد قصصناهم عليك من قبل 

ورسال لم نقصصهم عليك' وكلم هللا موسى تكليما' رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على هللا حجة 

(164حكيما'{)النساءبعد الرسل' وكان هللا عزيزا   

 وروى امإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه مثبتا: 

>>أن أول ما بدئ به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان ال يرى 

لى فيه الليالي رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخالء، وكان يخلو بغار حراء يتعبد هللا تعا

 ،ثم يرجع إلى أهله، فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في هذه الغار، فقال له: ِاقرأ -ذوات العدد -الطوال

قلت: ما أنا بقارئ،  ،قال: ما أنا بقارئ؛ قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني؛ فقال: ِاقرأ

فقلت: ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة ثم  ،رسلني، فقال: ِاقرأفأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أ

أرسلني، فقال:}ِاقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق امإنسان من علق، ِاقرأ وربك األكرم، الذي علم بالقلم، علم 

(، فرجع بها رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يرجف فؤاده، فدخل على 5. .1امإنسان ما لم يعلم'{)القلم

فزملوه حتى ذهب عنه الروع؛  -،أي غطوني -،زملوني ،يجة بنت خويلد رضي هللا عنها، فقال: زملونيخد

إنك لتصل  ،فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة: كال وهللا ما يخزيك هللا أبدا

فانطلقت به خديجة حتى  ،الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الدهر

أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب 

العبراني، فيكتب من امإنجيل بالعبرانية ما شاء هللا أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا 

قة: يا ابن أخي، ما ذا ترى؟ فأخبره رسول هللا صلى هللا عليه وآله فقال له ور ،ابن عم، اسمع من ابن أخيك

ليتني أكون   ،وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل هللا على موسى، يا ليتني فيها جذعا

قال: نعم، لم يأت رجل  ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: أو مخرجي هم؟ ،حيا إذ يخرجك قومك

أن  -أي لم يلبث -ثم لم ينشب ،قط بمثل ما جئت به إال عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا

 توفي، وفتر الوحي، أي توقف.<<

 وروى البخاري في الصحيح أيضا:

حدثنا عبيد هللا بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: أخبرتني عائشة وابن عباس رضي هللا 

لنبي صلى هللا عليه وسلم بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة عشر سنين"عنهما قاال: "لبث ا  
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 قال الحافظ ابن حجر العسقالني رحمه هللا:

>>قوله:)لبث النبي صلى هللا عليه وسلم بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشر سنين( كذا 

وهذا ظاهره أنه صلى هللا عليه وسلم عاش ستين سنة  للكشميني، ولغيره>وبالمدينة عشرا< بإبهام المعدود،

إذا انضم إلى المشهور أنه بعث على رأس األربعين، لكن يمكن أن يكون الراوي ألغى الكسر كما تقدم بيانه 

في الوفاة النبوية؛ فإن كل من روي عنه أنه عاش ستين أو أكثر من ثالث وستين جاء عنه أنه عاش ثالثا 

نه عاش ثالثا وستين، وما يخالف ذلك إما أن يحمل على إلغاء الكسر في السنين، وإما وستين. فالمعتمد أ

على جبر الكسر في الشهور. وأما حديث الباب فيمكن أن يجمع بينه وبين المشهور بوجه آخر، وهو أنه 

من بعث على رأس األربعين، فكانت مدة وحي المنام ستة أشهر إلى أن نزل عليه الملك في شهر رمضان 

غير فترة، ثم فتر الوحي،  ثم تواتر وتتابع، فكانت مدة تواتره وتتابعه بمكة عشر سنين من غير فترة، أو أنه 

على رأس األربعين قرن به ميكائيل أو إسرافيل فكان يلقي إليه الكلمة أو الشيء مدة ثالث سنين كما جاء من 

عشر سنين بمكة. ويؤخذ من هذا الحديث مما وجه مرسل، ثم قرن به جبريل فكان ينزل عليه بالقرآن مدة 

1يتعلق بالترجمة أنه نزل مفرقا ولم ينزل جملة واحدة..<<  

.              .              . 

>>كيف كان يتلقى رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم القرآن؟-1  

سالم على حالة واحدة، وهي كان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يتلقى وحي القرآن عن جبريل عليه ال

أن ينسلخ النبي عليه الصالة والسالم من حالته البشرية العادية إلى حالة أخرى يحصل له بها استعداد لتلقي 

الوحي من جبريل، وهو على حالته الملكية، وفي هذه الحالة قد يسمع الحاضرون عند مجيء جبريل صوتا 

رآن يسمعون صوتا كدوي النحل، وهذه هي أشد حاالت الوحي شديدا كصلصلة الجرس، وعندما يلقي إليه الق

الذي كان ينزل عليه، وذلك كما صرحت به األحاديث الصحاح من ثقل في جسمه الشريف حتى لتكاد الناقة 

التي كان يركبها حين يأتيه الوحي لتبرك، وإذا جاءت فخذه على فخذ إنسان قريب منه لتكاد ترتض، وكان 

2تى في اليوم الشديد البرد<<يتفصد جبينه عرقا ح  

.               .             . 

ّتاب الوحي الكريم:-2 ك   

سخر هللا تعالى وهو العزيز الحكيم لرسوله صلى هللا عليه وسلم كتابا للوحي من صحابته رضي هللا عنهم، 

فتح مكة، وأبّي بن كعب منهم الخلفاء األربعة، وعبد هللا بن سعد بن أبي سرح الذي ارتد ثم آب وأسلم بعد 

أول من كتب له صلى هللا عليه وسلم بالمدينة والزبير بن العوام وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية، 

وحنظلة بن الربيع األسدي ومعيقيب بن أبي فاطمة وعبد هللا بن األرقم الزهري وشرحبيل بن حسنة وعبد 

ن ثابت.، وكان آخرهم زيد ب3هللا بن رواحة في آخرين  

.              .                . 

                                                           
1

 كتاب فضائل القرآن -باب كيف نزل الوحي، وأول ما نزل -الجزء التاسع-فتح البارئ بشرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني 
2

 خالد عبد الرحمان العك.-12ص-تاريخ توثيق نص القرآن الكريم 
3

 كتاب فضائل القرآن. -باب كاتب النبي صلى هللا عليه وسلم-9ج -فتح البارئ 



13 
 

 13 

:4استحفاظ النبي عليه الصالة والسالم أصحابه القرآن-4  

 

روى البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص أنه قال: سمعت النبي صلى هللا عليه وآله وسلم 

أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، يقول:"خذوا القرآن من أربعة: من عبد هللا بن مسعود، وسالم بن معقل، مولى 

 وأبي بن كعب"

وقد كان جميع الصحابة يتبادرون إلى النبي صلى هللا عليه وآله وسلم وإلى من سماهم من الحفظة، يأخذون 

 منهم القرآن ويحفظونه، كل على قدر طاقته.

ب، وعثمان وقد استطاع استجماع القرآن كله غير هؤالء األربعة وهم: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطا

بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد هللا بن عمر، وعبد هللا بن عمرو بن العاص، وأبو زيد عم أنس بن 

مالك، وأبو الدرداء، وأبو أيوب األنصاري، وعبادة بن الصامت، وطلحة، وحذيفة، وأبو هريرة، وسعد بن 

صلى هللا عليه وآله وسلم. عبيد. ومن النساء الصحابيات: عائشة وحفصة وأم سلمة، أزواج النبي  

وليست هذه التسمية للحصر، فقد ثبت في الصحيح أن يوم بئر معونة قتل من األنصار سبعون، كانوا يسمون 

 القراء..انتهى.

.                 .                 . 

مسايرة الكتابة والحفظ لقوله تعالى: -5  

(015ها'{)البقرة}ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثل  

 

 قال عالم اليمن الجليل محمد بن علي الشوكاني رحمه هللا وورد عنده في تفسير هذه اآلية الكريمة قوله:

>>وروي عن أبي عبيد أن هذا قد كان يقع في زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فكانت تنزل عليه    

وعائشة أن سورة األحزاب كانت تعدل سورة  السورة فترفع فال تتلى وال تكتب. ومنه ما روي عن أبيّ 

 البقرة في الطول. . .

وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن األنباري في المصاحف وأبو ذر الهروي في 

فضائله عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن >رجال كانت معه سورة، فقام من الليل فقام بها فلم يقدر 

يقرأ بها فلم يقدر عليها، وقام آخر فلم يقدر عليها، فأصبحوا فأتوا رسول هللا صلى هللا  عليها، وقام آخر

 عليه وسلم فاجتمعوا عنده فأخبروه، فقال: إنها نسخت البارحة< وقد روي نحوه عنه من وجه آخر.

ومنا أن قد وقد ثبت في البخاري وغيره عن أنس أن هللا أنزل في الذين قتلوا في بئر معونة 'أن أبلغوا ق

 لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا' ثم نسخ. 

وهكذا ثبت في مسلم وغيره عن أبّي قال: كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير 

أني حفظت منها 'لو كان البن آدم واديان من مال البتغى واديا ثالثا، وال يمأل جوفه إال التراب'. وكنا 

                                                           
4

 . 12ص-تاريخ توثيق نص القرآن الكريم 
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ا بإحدى المسبحات، أولها: 'سبح هلل ما في السماوات' فأنسيناها، غير أني حفظت منها نقرأ سورة نشبهه

 'يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألوا عنها يوم القيامة'. 

وابن  وقد روي مثل هذا من طريق جماعة من الصحابة، ومنه آية الرجم كما رواه عبد الرزاق وأحمد

5حبان عن عمر<<  

 

هكذا، ولما كان القرآن الكريم قد نزل منجما ولم ينزل جملة واحدة، كان حفظ الصحابة لما أنزل منه له 

 مسايرا، فكان من طبيعة وسنة الشروط والحكمة أن ال يحصل االنطباق.

 روى امإمام البخاري رحمه هللا في صحيحه قال:

لليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني ا -

المسور بن مخرمة وعبد الرحمان بن عبد القارئ حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: "سمعت هشام 

بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو 

لى حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكدت أساوره في الصالة، فتصبرت يقرأ ع

حتى سلم فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول هللا صلى هللا 

غير ما قرأت، فانطلقت به عليه وسلم، فقلت: كذبت، فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أقرأنيها على 

أقوده إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم 

فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ،  ،ِاقرأ يا هشام ،تقرئنيها، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أرسله

فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال  ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: كذلك أنزلت، ثم قال: ِاقرأ يا عمر

"،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: كذلك أنزلت؛ إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه  

حمه هللا من ضمن ما جاء في شرح وفقه هذا الحديث:قال امإمام العسقالني ر  

>>قوله: )فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أقرأنيها( هذا قاله عمر استدالال على ما ذهب إليه من 

تخطئة هشام، وإنما ساغ له ذلك لرسوخ قدمه في امإسالم وسابقته، بخالف هشام فإنه قريب العهد بامإسالم، 

أن ال يكون أتقن القراءة، بخالف نفسه فإنه كان قد أتقن ما سمع، وكان سبب اختالف فخشي عمر من ذلك 

قراءتهما أن عمر حفظ هذه السورة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قديما ثم لم يسمع ما نزل فيها بخالف 

ما نزل أخيرا،  ما حفظه وشاهده، وألن هشاما من مسلمة الفتح فكان النبي صلى هللا عليه وسلم أقرأه على

فنشأ اختالفهما من ذلك، ومبادرة عمر لإلنكار محمولة على أنه لم يكن سمع حديث"أنزل القرآن على سبعة 

 أحرف" إال في هذه الواقعة<<

 ثم أضاف:

6>>ووقع لجماعة من الصحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام<<  

:7وللطبري والطبراني عن زيد بن أرقم قال  

                                                           
5

 محمد بن علي الشوكاني. -تفسير سورة البقرة -فتح القدير 
6

 كتاب فضائل القرآن. -سبعة أحرف باب أنزل القرآن على -9ج -فتح البارئ 
7

 كتاب فضائل القرآن. -باب أنزل القرآن على سبعة أحرف -9ج -فتح البارئ 
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هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: أقرأني ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد وأقرأنيها "جاء رجل إلى رسول 

وعلي إلى  -أبي بن كعب، فاختلفت قراءتهم، فبقراءة أيهم آخذ؟ فسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

فإنه حسن جميل. ،فقال علي: ليقرأ كل إنسان منكم كما علم -جنبه  

مسعود: والبن حبان والحاكم من حديث ابن  

فإذا  ،"أقرأني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سورة من آل حم، فرحت إلى المسجد فقلت لرجل: اقرأها

هو يقرأ حروفا ما أقرؤها، فقال: أقرأنيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فانطلقنا إلى رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم فأخبرناه، فتغير وجهه وقال:

ثم أسر إلى علي شيئا، فقال علي: ،قبلكم االختالفإنما أهلك من   

إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم، فانطلقنا وكل رجل منا يقرأ 

 حروفا ال يقرؤها صاحبه"   

 

بريل كان وقال مسروق: عن عائشة عن فاطمة عليها السالم: "أسّر إلّي النبي صلى هللا عليه وسلم أن ج -  

8يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين، وال أُراه إال حضر أجلي"  

.                .              . 

جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي هللا عنه-6  

 روى البخاري في صحيحه قال:

بن السباق أن زيد بن ثابت  حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد: حدثنا ابن شهاب عن عبيد -

رضي هللا عنه قال: "أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر 

رضي هللا عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر 

، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت لعمر: كيف تفعل القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن

فلم يزل عمر يراجعني حتى  ،شيئا لم يفعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال عمر: هذا وهللا خير

شرح هللا صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ال 

فوهللا لو كلفوني  ،ي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعهنتهمك، وقد كنت تكتب الوح

نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله 

فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح هللا صدري  ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال: هو وهللا خير

ذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي هللا عنهما. فتتبعت القرآن أجمعه من الُعُسب واللخاف لل

وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة األنصاري لم أجدها مع أحد غيره:}لقد 

جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم{ حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى 

فاه هللا، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي هللا عنها" تو  

.                .               . 
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 باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى هللا عليه وسلم. -كتاب فضائل القرآن -صحيح البخاري 
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:9مصاحف الصحابة -1  

وقد كان بعض الصحابة يكتب القرآن في مصحفه من تلقاء نفسه. فمن تلك المصاحف: مصحف عبد هللا 

ومصحف زيد بن ثابت. وكلهم قرؤوا بن مسعود، ومصحف أبي بن كعب، ومصحف عبد هللا بن عمر، 

القرآن الكريم وحفظوه على رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، إال أن زيد بن ثابت كان آخرهم 

انتهى.-عرضا على النبي عليه الصالة والسالم، إذ كان ذلك في عام وفاته صلى هللا عليه وآله وسلم  

.                .               . 

حف القرآني على آخر ما استقر عليه التنزيلنسخ المص-8  

 في عهد عثمان رضي هللا عنه وحكم الشرع بترك ما سواه

 وروى البخاري في صحيحه قال:

حدثنا موسى حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة ابن اليمان قدم على عثمان 

ن مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختالفهم في القراءة وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجا

فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه األمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختالف اليهود 

 ،فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك  ،والنصارى

مر زيد بن ثابت وعبد هللا بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمان فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأ

بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثالثة: إذا اختلفتم أنتم 

ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في  ،وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم

عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه  المصاحف رد

 من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق"

 قال الشارح:

>>قوله:)فأفزع حذيفة اختالفهم في القراءة( في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه: 

ذعره< وفي رواية يونس: >فتذاكروا القرآن، >فيتنازعون في القرآن، حتى سمع حذيفة من اختالفهم ما 

فاختلفوا فيه حتى كاد يكون بينهم فتنة< وفي رواية عمارة بن غزية أن حذيفة قدم من غزوة فلم يدخل 

 بيته حتى أتى عثمان فقال:

  ،"يا أمير المؤمنين أدرك الناس

 قال: وما ذاك؟ 

بّي بن كعب، فيأتون بما لم يسمع أهل قال: غزوت فرج أرمينية، فإذا أهل الشام يقرءون بقراءة أ

الشام، فيكفر 2العراق، وإذا أهل العراق يقرءون بقراءة عبد هللا بن مسعود فيأتون بما لم يسمع أهل 

 بعضهم بعضا"

 وأخرج ابن أبي داود أيضا من طريق يزيد بن معاوية النخعي قال:
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 .44ص -تاريخ توثيق نص القرآن الكريم 
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فسمع رجال يقول: قراءة عبد هللا بن "إني لفي المسجد زمن الوليد ابن عقبة في حلقة فيها حذيفة، 

فغضب، ثم قام فحمد هللا وأثنى عليه ثم قال: ،وسمع آخر يقول: قراءة أبي موسى األشعري ،مسعود  

"،هكذا كان من قبلكم اختلفوا، وهللا ألركبن إلى أمير المؤمنين  

الحج والعمرة هلل{ ومن طريق أخرى عنه: "أن اثنين اختلفا في آية من سورة البقرة، قرأ هذا}وأتموا 

 وقرأ هذا}وأتموا الحج والعمرة للبيت{ فغضب حذيفة واحمرت عيناه"

ومن طريق أبي الشعثاء قال:   

وهللا لئن قدمت  ،ويقول أهل البصرة: قراءة أبي موسى ،"قال حذيفة: يقول أهل الكوفة: قراءة ابن مسعود

"،على أمير المؤمنين آلمرنه أن يجعلها قراءة واحدة  

يق أخرى أن" ابن مسعود قال لحذيفة: بلغني عنك كذا، قال:ومن طر  

كرهت أن يقال قراءة فالن وقراءة فالن.. فسيختلفون كما اختلف أهل الكتاب" ،نعم  

وهذه القصة لحذيفة يظهر لي أنها متقدمة على القصة التي وقعت له في القراءة، فكأنه لما رأى 

خوفه فركب إلى عثمان، وصادف أن عثمان أيضا كان  االختالف أيضا بين أهل الشام والعراق اشتد

 وقع له نحو ذلك، فأخرج ابن أبي داود أيضا في >المصاحف< من طريق أبي قالبة قال: 

>لما كان في خالفة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان 

ن، حتى كفر بعضهم بعضا، فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال:يتلقون فيختلفون، حتى ارتفع ذلك إلى المعلمي  

أنتم عندي تختلفون، فمن نأى عني من األمصار أشد اختالفا، فكأنه وهللا أعلم لما جاءه حذيفة وأعلمه 

 باختالف أهل األمصار تحقق عنده ما ظنه من ذلك.

 وفي رواية مصعب بن سعد فقال عثمان:

  ،ويقول اآلخر: وهللا ما تقيم قراءتك  ،ّي وقراءة عبد هللاتقولون: قراءة أب ،تمترون في القرآن

ومن طريق محمد بن سيرين قال: كان الرجل يقرأ حتى يقول الرجل لصاحبه: كفرت بما تقول، فرفع 

 ذلك إلى عثمان فتعاظم في نفسه.

آلية فإذا وعند أبي داود أيضا من رواية من رواية بكير بن األشج: أن ناسا بالعراق يسأل أحدهم عن ا

 قرأها قال: إال أني أكفر بهذا، ففشا ذلك في الناس، فكلم عثمان في ذلك"

وهنا ال بد من الوقوف وتقرير أمر من العلم مكين، وإنما الضالل واالختالف أصله وعلته إهمال ما ال 

هذا السياق  ينبغي إهماله من أسس بناء القول، فهذا االختالف بمعنى الالّتطابق في ما يراد به هاهنا في

للفظ القراءات، ليس فيه البتة مما يظنه من ال يعلم معتمد التعدد واالختالف القراءاتي، بالمفهوم الضال 

والخاطئ، ال مرية السائد اليوم وساد من قبله ردحا من الزمن وأمدا، مما هو مكفول بسعة النطق في 

مإقالب وامإخفاء والسكت ونحو ذلك. إن خلق هللا الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، من الغنة والمد وا

االختالف في المفهوم األول لذات اللفظ في سياقه األول، اختالف قراءات عبد هللا بن مسعود وأبي بن 

كعب والمصاحف التي كتبت، مما  كان قد حفظ في مجال التنزيل وحقل النسخ المهيمن بعامل والدالة 

ختالف في اللفظ بشكل جوهري وفي ترتيب اللفظ، كقراءة ابن المجالية لألحرف السبعة؛ لقد كان هذا اال
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مسعود وسعيد بن جبير'كالصوف المنفوش' بدل قوله جل وعال العزيز الحكيم:}العهن المنفوش{ وكقراءة 

'إن تبتغوا فضال من ربكم في مواسم الحج' و'إذا جاء فتح هللا والنصر'  اختالفات الترتيب للسور حسبما 

التنزيل ال على ما استقر عليه القرآن الحكيم، عندما استقر وأحكم كما كتب له هللا األول  انتهى إليه حيز

واآلخر في آخر العرضتين، كترتيب َعلِّي الذي كان على ترتيب النزول، وترتيب أُبّي الذي كانت فيه 

تي، ذلك ما سورة النساء قبل سورة آل عمران، وغيرها من األمثلة الواضحات مما سبق ذكره ومما سيأ

هو أحق بامإشارة حتى ال يبقى إيهام وتلبيس في شأن وأمر هذا االعتبار السائد اليوم للقراءات، وحتى 

تتم بالحق الحجة، وكل المؤمنين إخوة، وإنما الدين النصيحة، وكل امرئ وما ألزم نفسه وأخذها عليه 

نه ولي الصالحين وناصرهم.       رهين؛ العلم بالتعلم، والصدق أحب إلى هللا تعالى، وهو جل سبحا  

 قوله: )فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف(

في رواية يونس بن يزيد:>فاستخرج الصحيفة التي كان أبو بكر أمر زيدا بجمعها، فنسخ منها مصاحف 

 فبعث بها إلى اآلفاق<

جردة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر، والفرق بين الصحف والمصحف أن الصحف األوراق الم

وكانت سورا مفرقة، كل سورة مرتبة بآياتها على حدة، لكن لم يرتب بعضها إثر بعض، فلما نسخت 

 ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفا.

وقد جاء عن عثمان أنه إنما فعل ذلك بعد أن استشار الصحابة. فأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح من 

ويد بن غفلة قال: قال علي:"ال تقولوا في عثمان إال خيرا، فوهللا ما فعل الذي فعل في طريق س

قال: ما تقولون في هذه القراءة؟ لقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير  ،المصاحف إال عن مإل منا

 من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كفرا، قلنا: فما ترى؟ قال:

واحد فال تكون فرقة وال اختالف. نرى أن نجمع الناس على مصحف  

10<<،قلنا: فنعم ما رأيت  

كما أن تأليف مصاحف الصحابة رضي هللا عنهم التي كانوا قد كتبوها وألفوها لم يكن على ترتيب 

. 11وتأليف المصحف العثماني  

ذلك، وإن اختلفت أقوال العلماء في شأن وسؤال الترتيب هل كان أمرا توقيفيا أم ال، فإننا وهلل الحمد 

والمنة قد خصصنا في ذلك جزءا سابقا نظنه وهلل الحمد كافيا وافيا، ومقنعا بالدليل على غاية البرهان 

وأما االقتصار على األقوال كونه من عند هللا تعالى العليم الحكيم، مكونا جوهريا للقرآن العظيم. 

والتقوالت ومصادرة مواقع القول، فإن ذلك مجرد الظن والخرص وليس بعلم، ألنه ليس يستند إلى أثارة 

 من علم وال يقوم على برهان يحتم التصديق ويستوجب اليقين. 

وفي حديث البخاري من الصحيح:       

بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب 

 عباس قال: قال عمر: 

                                                           
10

 كتاب فضائل القرآن.–باب جمع القرآن  -فتح البارئ 
11

 نفس الكتاب.-باب تأليف القرآن-نفس المصدر 
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"أبّي أقرؤنا، وإنا لندع من لحن أبّي، وأبّي يقول: أخذته من في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فال أتركه 

 لشيء؛ قال هللا تعالى:}ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها{"

الني:قال العالم امإمام الفقيه العسق  

>>قوله: )من لحن أبّي( أي من قراءته، ولحن القول فحواه، ومعناه المراد به هنا القول، وكان أبّي ابن 

كعب ال يرجع عما حفظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولو أخبره غيره أن 

حصل عنده القطع به فال يزول تالوته نسخت، ألنه إذا سمع ذلك من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

عنه بإخبار غيره أن تالوته نسخت. وقد استدل عليه عمر باآلية الدالة على النسخ، وهو من أوضح 

12االستدالل في ذلك، وقد تقدم شرحه في التفسير<<  

وهذا الذي وقع ألبّي رضي هللا عنه وقع البن مسعود رضي هللا عنه، فإنه قد أبى أن يرجع عن قراءته 

وأمر بغل المصاحف، أي بعدم تسليمها، وساءه ما حصل ما فعله عثمان رضي هللا عنه، وإن ما فعله 

كان عن مإل من كبار الصحابة وأجالئهم رضي هللا الذين هم أولو العلم واألمر بالمدينة، وفيهم األربعة 

كم بسنتي وسنة الخلفاء الخلفاء من بعد الرسول صلى هللا عليه وسلم، والخبر والعلم أعظم من علم "علي

".،الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ  

 وخالصة هذا ما ساقه العسقالني في شرحه لحديث خطبة ابن مسعود بالكوفة ما رواه البخاري:

حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا األعمش حدثنا شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد هللا بن مسعود 

 فقال: 

من في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بضعا وسبعين سورة، وهللا لقد علم أصحاب  "وهللا لقد أخذت

"،النبي صلى هللا عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب هللا، وما أنا بخيرهم  

 قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون، فما سمعت رادا يقول غير ذلك.

 جاء في كالم الشارح:

مسعود فقال: وهللا لقد أخذت من في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بضعا قوله: )خطبنا عبد هللا بن 

وسبعين سورة( زاد عاصم عن بدر عن عبد هللا >وأخذت بقية القرآن عن أصحابه< وعند إسحاق بن 

راهويه في روايته المذكورة في أوله }ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة{ ثم قال: على قراءة من 

أ وقد قرأت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فذكر الحديث.تأمرونني أن أقر  

وفي رواية النسائي وأبي عوانة وابن أبي داود من طريق ابن شهاب عن األعمش عن أبي وائل قال: 

 ،>خطبنا عبد هللا بن مسعود على المنبر فقال:}ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة{ غلوا مصاحفكم

على قراءة زيد بن ثابت وقد قرأت من في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكيف تأمرونني أن أقرأ 

 مثله؟<

وفي رواية خمير بن مالك المذكورة بيان السبب في قول ابن مسعود هذا، ولفظه >لما أمر بالمصاحف 

أفأترك ما أخذت من في  -وقال في آخره –أن تغير ساء ذلك عبد هللا بن مسعود قال: من استطاع 
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 باب القراء من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم.-نفس المصدر 



20 
 

 20 

 صلى هللا عليه وسلم؟ وفي رواية له فقال:> إني غال مصحفي، فمن استطاع أن يغل مصحفه رسول هللا

<،فليفعل  

 وعند الحاكم من طريق أبي ميسرة قال:

أقرأني  -يعني مصحفه– ،"رحت فإذا أنا باألشعري وحذيفة وابن مسعود، فقال ابن مسعود: وهللا ال أدفعه

ه.رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. .< فذكر  

ذلك، وإن ما ذكره شقيق بن سلمة من عدم رد الحاضرين لذلك، أي لفضل عبد هللا بن مسعود وصدق ما 

 أخبر به، كما نبه إليه العسقالني وغير من العلماء. ولهذا قال: 

وال يعارض ذلك ما أخرجه ابن أبي داود من طريق الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن 

  ابن مسعود فذكر نحو حديث الباب وفيه:مسعود عن عبد هللا

 قال الزهري: 

 "فبلغني أن ذلك كرهه من قول ابن مسعود رجال من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"

 قال الشارح:

.. وكأن ابن مسعود رأى خالف ما رأى عثمان ومن وافقه في االقتصار على قراءة واحدة وإلغاء ما 

االقتصار لما في عدمه من االختالف، بل كان يريد أن تكون قراءته هي التي عدا ذلك، أو كان ال ينكر 

يعول عليها دون غيرها لما له من المزية في ذلك مما ليس لغيره كما يؤخذ ذلك من ظاهر كالمه، فلما 

فاته ذلك ورأى أن االقتصار على قراءة زيد ترجيح بغير مرجح عنده اختار استمرار القراءة على ما 

عليه، على أن ابن داود ترجم )باب رضى ابن مسعود بعد ذلك بما صنع عثمان( لكن لم يورد ما كانت 

  13يصرح بمطابقة ما ترجم له<<
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 كتاب فضائل القرآن. -باب القراء من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم-نفس المصدر 
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 الفصل الثاني

 مسمى "القراءات" ناقض لحكمة "المصحف اإلمام وسؤال الغلو في "التجويد"

 

مسمى "القراءات" مناقض لكنه "األحرف السبعة" -0  

أوردناه في الفصل السابق، ذلكم هو مجال الكتاب والسنة الصحيحة المحققة الثابتة وسنة  ما أثبتناه و    

،الخلفاء الراشدين من بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

  ،هذا أو ذلكم هو مجال الدين واالتباع . . 

م يكن ابن سالم وال ودونه إنما هو تبع، فما وافق الحق أخذ به، وما خالفه كان مردودا ليس يؤخذ به، ول 

ه( وال ابن سعيد الداني مؤلف التيسير في القراءات 324ابن مجاهد وهو مسبع السبعة)ت

ه( الذي 833ه( وال ابن الجزري)ت590ه( وال الشاطبي مؤلف وواضع متن الشاطبية)ت 444السبع)ت

لعظيم المتصل ومتى كان هذا الشأن ا-أضاف بعد خمسة قرون ثالثة قراءات ثبت بعدها عنده تواترها

برسالة السماء، رسالة رب العالمين رب السماوات السبع واألرضين، متى كان يزاد فيه أو ينقص نظرا 

  ،،من رجل من الناس، وليس نبي وال رسول من بعده عليه الصالة والسالم؟

الناس من أقول وقول الحق بالحق يؤخذ: ليس ألحد منهم أن يشرع في الدين ويختلق فيما خلق هللا عليه 

فطرة النطق والبيان، ولكنها السنن، سنن من قبلنا، الضالل والغلو، إما في المالئكة أو الرسل واألنبياء 

  ،والصالحين وإما في الكتب

إن مجال الكتاب والسنة على ضوء ما يوافق موضوعنا في سؤال مشروعية ما اختلق من مسمى علم 

به من نصوص أثارات من العلم واضحات محققات،  القراءات، على ضوء معطى األصول مما قدمنا

مع واألبصار واألفئدة في الحقيقة.ذلك ما مقتضاه الجلي الواضح بقدر ما هو حظ الس  

.                 .                  . 

االستنباط األول: سلبية الشق البياني لمسمى "القراءات" -1  

لمادة للفظة )القراءات( حكما وبيانا يستنبط منه جليا بطالن سلبية القيمة في كل ورود للعنصر البياني وا

وعدم شرعية الشق البياني لما يسمى عندهم جهال بينا بعلم القراءات. ونعني هنا بسلبية القيمة للمادة في 

معجم البيان كون سياق ورودها ال يأتي إال مقترنا بالرد وامإنكار؛ فقد اقترن ورودها عند رسول هللا 

 عليه وسلم بامإنكار سواء بتعبير الحال أو المقال، تغير وجهه عليه الصالة والسالم، وتحذيره صلى هللا

من سلوك طريق من قبلهم من أهل الكتاب في االختالف في كتابهم، وعند الصحابة يكفي ما قرن به هذا 

يقرن إال بنبذه العنصر البياني بالذي يراد منه عند القوم الجاهلين والمقلدين من بعدهم، أن ليس 

 وكراهيته، كقول حذيفة رضي هللا عنه:

 كرهت أن يقال قراءة فالن وقراءة فالن. .

 وقول عثمان رضي هللا عنه:



22 
 

 22 

  ،تقولون قراءة أبّي وقراءة عبد هللا

وإذا اختل وإنما العلم أساسه األسماء كما يفقه من قوله تعالى من سورة البقرة}وعلم آدم األسماء كلها{، 

ياني الممثل فيما جعل اسما لهذا العلم استنبط منه اختالل وعدم وجود حقيقة لهذا العلم.الشق الب  

.                   .                   . 

االستنباط الثاني: بطالن الشق الموضوعاتي لمسمى "القراءات" -3   

اقتران ذكر األحرف السبعة بسبب نزول مقتضى حكم الشرع في بيانه وموقفه صلى هللا عليه وسلم، مقتضى 

حكمه في ذلك، يبين أن من أهم وظائف وحكمة األحرف السبعة السير بالتنزيل بعامل النسخ حتى استقر 

وإذا أدركنا أن نه. بآخر عرضيتين لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكتابة زيد بن ثابت رضي هللا ع

موضوع نزول االختالف كان في األلفاظ وفي الترتيب، وفي أمور قد يعدها غير الفقيه اختالفات مستفحلة، 

وإنما كانت كلها هذه االختالفات مستوعبة بالدالة التنزيلية لعامل األحرف السبعة، علم جليا كذلك بطالن 

ووهما بعلم القراءات، ذلك أن هذا المكون مادته هي أضيق الشق التكويني أو شق المكون لما يسمى اختالقا 

وإنما هم في غلو بالكتاب وال يشعرون، يشددون ما هو بالفطرة واسع،  ودون ُبعد االختالفات هاتيك السابقة،

كله لسان عربي مبين، فتم التكريس االختالف في ما ليس منه فطرة هللا التي فطر خلق ونطق الناس عليها، 

 ريب في حال االستئثار بالقرآن وهللا تعالى جعله مجيدا ويسره سبحانه للذكر. وأمتنا ليست بدعا فوقعوا ال

من األمم، وإنما هي على سنن من قبلها، قد تعترضها ضالالت األمم التي من قبلها، وإن هذا من ذلك ليس 

 يرتابنا فيه شك.

بد من التسطير على أن مفهوم األحرف السبعة  وهنا بدءا وإن كان سيأتي بيانه بتفصيل أكثر فيما بعد، ال

ليس عائدا في التحديد باللهجات تخصيصا، هذا يرد بيسر وإن كان من العلماء من أسس عليه قوله وكب 

عليه وشيعة فكره كله، هذا يرد بما وجدناه كذلك قد نبه إليه ابن عبد البر وقد نوه به العسقالني وغيره 

لخطاب وهشام بن حكيم وقد اختلفا إلى رسول هللا بشأن قراءة سورة من العلماء أن لغة عمر بن ا

بل  ،الفرقان لغة واحدة، هي لغة ولسان قريش. كذلك ليس يعني هذا أنها ليست من ماصدق الكلمة كال

إن كل التمايزات والفروق الطبيعية والخلقية المرتبطة باللهجات والبيآت اللغوية، من مخارج الحروف 

اتها والهمز وعدمه، وغير ذلك من الفروق، كل ذلك هو ضمن حقيقتها، داخل في محمول ودقيق اختالف

فاألحرف السبعة هيمنت على طور التنزيل، وكانت علما من الحق، وهي سارية إلى يوم لفظها ومعناها. 

الدين، ألن نصوص القرآن والسنة المقررة التي تنص على اليسر والتيسير والسعة خطابها سار مجيد 

إلى يوم الدين، وقد أشار عليه الصالة والسالم أنه أرسل إلى أمية أميين فيهم الغالم والشيخ والعجوز، 

ومعلوم أن أمة محمد صلى هللا عليه وسلم ليس مقتصرة على طور النبوة وال على طور الصحابة 

لتحليل في مفهوم . والقول الجامع لمناحي التحري وارضي هللا عنهم، بل هي أمة قائمة إلى يوم الدين

األحرف السبعة، أنها أبعاد الصحة وامإمكان في البيان، ألن اللسان كما السمع والبصر فطرة خلق، ومن 

يتحكم في قراءة القرآن عند قوم لسانهم لسان القرآن كمثل الذي في عقله أن الشمس ال ترى إال من 

يلوي على شيء حتى يطول العهد  موضعه. وهذا تحكم ينم عن سوء مغبة التقليد والتعصب الذي ال

 وينقطع أو يصعب في نفس صاحبه سبب العودة والرجوع إلى الحق.

 قال ابن السمعاني في )الشافي(:
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>التمسك بقراء سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر وال سنة، وإنما هو من جمع بعض المتأخرين، 

 فانتشر رأيهم أنه ال تجوز الزيادة على ذلك..

ل أبو الفضل الرازي في )اللوائح( بعد أن ذكر الشبهة التي من أجلها ظن األغبياء أن أحرف .. وقا

األئمة السبعة هي المشار إليها في الحديث، وأن األئمة بعد ابن مجاهد جعلوا القراءات ثمانية أو عشرة 

 ألجل ذلك، قال: واقتفيت أثرهم ألجل ذلك وأقول: 

روفا وجرد طريقا في القراءة بشرط االختيار لم يكن ذلك خارجا عن لو اختار إمام من أئمة القراء ح

 األحرف السبعة.

 وقال الكواشي:

كل ما صح سنده واستقام وجهه في العربية ووافق لفظه خط المصحف امإمام فهو من السبعة 

من المنصوصة، فعلى هذا األصل بني قبول القراءات عن سبعة كانوا أو سبعة آالف، ومتى فقد الشرط 

14الثالثة فهو الشاذ<  

ليست قراءات أو ذوات  فاألحرف السبعةها هنا يظهر جليا أن األمر ملتبس حتى على مستوى العلماء، 

محدد لمجال القراءة موسع وميسر، فهو في طور التنزيل إلى  عامل قراءتيّ قراءات معينة، وإنما هي 

مع الطور في مادة اللفظ والترتيب ونحوه  حد االستقرار في المصحف امإمام كان معّمال خاصة وتناسبا

مما هو من مستوى التركيب، أما في ما بعده فهو عامل التيسير في مطلق الفضاء الخطابي لقراءة 

الكتاب والقرآن المجيد بكل لسان عربي، فليس هنا فقط االختالف على مستوى اللهجات والمواطن 

ي يعتبر لسانها كله لسانا عربيا مبينا، وإنما كذلك على الجغرافية والتاريخية داخل البالد العربية الت

 مستوى أداء كل فرد كذات لغوية لها مكوناتها الذاتية الطبيعية والنفسية.

قال ابن عبد البر بعد أن أخرج )حديث إنكار عمر على ابن مسعود قراءته>عتى حين< بدل >حتى 

" ،الناس بلغة قريش، وال تقرئهم بلغة هذيل حين< وكتب إليه "إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل، فأقرئ

 وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان الناس على قراءة واحدة، قال بعد أن أخرجه من طريق أبي داود بسنده:

يحتمل أن يكون هذا من عمر على سبيل االختيار، ال أن الذي قرأ به ابن مسعود ال يجوز، قال: وإذا 

جاز االختيار فيما أنزل. قال أبو شامة: ويحتمل أن يكون مراد أبيحت قراءته على سبعة أوجه أنزلت 

عمر ثم عثمان بقولهما "نزل بلسان قريش" أن ذلك كان أول نزوله، ثم إن هللا تعالى سهله على الناس 

فجوز لهم أن يقرءوه على لغاتهم على أو ال يخرج ذلك عن لغات العرب لكونه بلسان عربي مبين. فأما 

من غير العرب فاالختيار له أن يقرأ بلسان قريش ألنه األولى. وعلى هذا يحمل ما كتب من أراد قراءته 

به عمر إلى ابن مسعود ألن جميع اللغات بالنسبة لغير العربي مستوية في التعبير، فإذا ال بد من واحدة، 

بلغة قريش لعثر  فلتكن بلغة النبي صلى هللا عليه وسلم، وأما العربي المجبول على لغته فلو كلف قراءته

عليه التحول مع إباحة هللا له أن يقرأه بلغته، ويشير على هذا قوله في حديث أبّي كما تقدم"هون على 

16وقوله "إن أمتي ال تطيق ذلك" 15أمتي"  

                                                           
14

 باب أنزل القرآن على سبعة أحرف.-نفس المصدر 
15

 سيأتي ذكره وتخريجه.في حديث  
16

 نفس المصدر. 
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والذي خلص إليه التمحيص والنظر الراسخ ألولي العلم مما جاز الحكم بإحاطة ذكره ومختلف مناحي 

العالم الكبير والجليل، أحمد بن علي بن حجر العسقالني، خالصة ذلك كلمة  القول فيه في أسفار هذا

 الطبري وقوله:

أصح ما عليه الحذاق أن الذي يقرأ اآلن بعض الحروف السبعة المأذون في قراءتها ال كلها، وضابطه 

>إذا ما وافق رسم المصحف. فأما ما خالفه مثل >فإن تبتغوا فضال من ربكم في مواسم الحج< ومثل 

جاء فتح هللا والنصر< فهو من تلك القراءات التي تركت إن صح السند بها، وال يكفي صحة سندها في 

إثبات كونها قرآنا، والسيما والكثير منها مما يحتمل أن يكون من التأويل الذي قرن إلى التنزيل فصار 

 يظن أنه منه. 

 وقال البغوي في )شرح السنة(:

ألمر هو آخر العرضات على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأمر عثمان المصحف الذي استقر عليه ا

بنسخه في المصاحف وجمع الناس عليه، وأذهب ما سوى ذلك قطعا لمادة الخالف،  فصار ما يخالف 

خط المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسخ ورفع، فليس ألحد أن يعدو في اللفظ إلى ما 

.17هو خارج عن الرسم  

.               .                . 

االستنباط الثالث: بطالن حقيقة السند بعد المصحف اإلمام -4  

المستنبط هاهنا على منوال الحق واقتضاء للحكمة التي قرنها الحق سبحانه في التشريع بالكتاب، هو أن 

ريانه، أي حد المصحف شرط السند في الحفظ المعبر عنه اصطالحا بالرواية وأخذ القراءة هاهنا حد س

، ذلك أن المختلف فيه إنما كان يهم مادة اللفظ والترتيب الذي ما وحد المصحف ورفع ما دونه إال من امإمام

أجله وغايته. وإن ُيجّوز لمقاصد شرعية مختصة ألحكام علمية موسعة مما سيأتي بيانه وتوضيحه من خالل 

وحكما فصال من أن يعدو على أي جهة من الجهات ويتجاوز  الدراسة والنقد التحليلي، فالسند ال يحق شرعا

المقرئين المرَسلين مع المصحف امإمام إلى األمصار. وإن من يقول بلزوم وعدم جواز قراءة القرآن إال 

على يد شيخ وبسند مطلقا فهذا قول من الجهل ال ريب فيه، وأصحابه الشك أنهم ال يفقهون وال يدركون ما 

ندهم المختلف من األطوار، فال يميزون بين حيزات األحكام وأطوارها، واألنكى من ذلك يقولون، اختلط ع

كله أنهم يتلقفون الحكم وله عند قائله مجاله وإطاره فيرددونه مطلقا من دون قيد. وإنك لتجد هذا مبثوثا في 

فإليك مثال من هذا  ،قاكتبهم بصفة وتصور لعلم ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، وما هو بعلم ح

 الذي يكتبون، فتحت عنوان فرعي )حكم أخذ القراءة من المصحف( جاء قولهم:

>وحكم أخذ القراءة من المصحف فحسب دون أخذها عن القراء ال يجوز، قال امإمام الصفاقسي: قال 

هها أو يتعلم ابن الحاج في المدخل: ال يجوز ألحد أن يقرأ بما في المصحف إال بعد أن يتعلم على وج

18مرسوم المصحف وما يخالف منه القراءة، فإن فعل غير ذلك فقد خالف ما أجمعت عليه األمة<  

هذا محض الكذب وجرم في حق كتاب هللا ذي العظمة والجالل، وإنهم ال يتورعون من الكذب على هللا 

والتجويد هو مؤسس  ورسوله صلى هللا عليه وسلم من زعمهم وكذبهم البين بقولهم بأن علم القراءات

 بالكتاب والسنة كقول أحدهم:>
                                                           

17
 نفس المصدر. 
18

 .204تاريخ توثيق نص القرآن الكريم.ص 
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 معلومة مهمة

 

القرآن الكريم نزل من قبل هللا عز وجل بقراءاته المتواترة التي يقرأ بها اليوم في جميع األمصار فال 

تقل بأن القرآن الكريم نزل أوال فماذا تقصد بالقرآن هل قراءة حفص أم ورش؟ فالقرآن نزل بقراءاته 

يها من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا على نبيه الحبيب صلى هللا عليه وسلم على لسان المجمع عل

19جبريل عليه السالم<  

 وقول آخر:

>واضعه )يعني هنا ما سمي عندهم بعلم التجويد(:      

واضعه من الناحية العملية هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. أما من الناحية النظرية فقد اختلف 

لماء في أول من وضع قواعده: فقيل: األسود الدؤلي، وقيل الخليل بن أحمد الفراهيدي، وقيل أبو عبيد الع

20هللا بن القاسم<  

 وفي ذكرهم وعرضهم لمراحل نشأة القراءات، يقولون، أي في نشأة هذا العلم بزعمهم:

 >المرحلة األولى:

له وسلم أول ما نزل به جبريل من بدء الوحي، وذلك حينما تلقى رسول هللا صلى هللا عليه وآ القرآن 2

العظيم، وهو قائم على حراء، فعلمه خمس آيات من سورة ِاقرأ:}ِاقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق امإنسان 

(.5-1من علق، ِاقرأ وربك األكرم، الذي علم بالقلم، علم امإنسان ما لم يعلم{)العلق  

ظيم شأن بدء الوحي ذهب امإمام البخاري في صحيحه وكانت هذه المرحلة بداية النبوة المحمدية، ولع

21إلى افتتاحه بهذا العنوان المبارك الكريم، ألنه باب القرآن ومفتاح امإسالم<  

وقوله )وكانت هذه المرحلة. .( ال موضع له هنا إال التمويه والتعمية البيانية على القول الذي ليس له 

خوف من القول على الحق ما ال يصح.مثقال ذرة من الصدق وال لمسة من الورع وال  

 

هذا وقد رأينا بالبرهان الجلي وأصول الحق من الكتاب وسنة الرسول صلى هللا عليه وسلم وسنة الخلفاء 

الراشدين من بعده أن هذا العنصر البياني الممثل في لفظ )القراءات( قيمته سلبية بيانا وحكما، وهذه 

الشق والمكون البياني لمسمى ما يزعمونه جهال وتقليدا ووليجة من اللفظة المردودة بيانا وحكما هي 

الشيطان عن أيمانهم مما يحسبونه ويزعمونه علما، والمكون المعجمي واللفظي إنما حسم بالمصحف 

وإن ارتابوا فليكفهم  ،امإمام الذي أجمع عليه الخلفاء الراشدون كبار الصحابة بالمدينة. فأنى يصرفون؟

ي هللا عنه:قول حذيفة رض  

  ،" آلمرنه أن يجعلها قراءة واحدة

                                                           
19

 .8ص-فيوضات في أصول القراءات العشر من طريق طيبة النشر -عبد العزيز محمد فرحات رزق 
20

 .22ص-1ط-أحمد بن نبهان -التجويد الميسر برواية ورش عن نافع من طريق األزرق 
21

 .99ص-ص القرآن الكريمتوثيق نتاريخ  
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وحكاية علي رضي هللا عنه لقول عثمان رضي هللا عنه وسنتهما امتداد لسنة رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم:

 " ما تقولون في هذه القراءة؟

  ،لقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كفرا

ترى؟قلنا: فما   

 قال: نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فال تكون فرقة وال اختالف."

،ثم يأتي من بعدهم خلف يفرقون ما جمعه هللا وسنة رسوله والخلفاء الراشدين من بعده  

وبكلمة جامعة بالغة ما هذا الكتاب جميعا إال تفصيل لها، فإن الداللة والحكم الفقهي للمصحف الواحد 

ه ألحد غير هللا العزيز الجبار هو القراءة الواحدة، وكل ما دونها من أبعاد االختالف في الذي يكره نسبت

المنطق هو من حقيقتها، كله لسان عربي للقرآن العظيم، كتابا منزال من عند هللا العزيز الحكيم، وإنما 

 الورع والوجل خلق المؤمنين.  

 وقال أبو شامة:

الموجودة اآلن هي التي أريدت في الحديث، وهو خالف إجماع أهل العلم ظن قوم أن القراءات السبع 

 قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل.

 وقال ابن عمار أيضا:

لقد فعل ُمسبِّع هذه السبعة ما ال ينبغي له، وأشكل األمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه 

قتصر نقص على السبعة أو زاد ليزيل الشبهة، ووقع له القراءات هي المذكورة في الخبر، وليته إذ ا

أيضا في اقتصاره عن كل إمام على راويين أنه صار من سمع قراءة راو ثالث غيرهما أبطلها، وقد 

 تكون أشهر وأصح وأظهر، وربما بالغ من ال يفهم فخطأ وكفر.

 وقال أبو بكر العربي:

يرها كقراءة أبي جعفر وشيبة واألعمش ونحوهم، ليست هذه السبعة مستعينة للجواز حتى ال يجوز غ

 فإن هؤالء مثلهم أو فوقهم.

 وكذا قال غير واحد، منهم مكي بن أبي طالب وأبو العالء الهمداني وغيرهم من أئمة القراء.

 وقال أبو حيان:

لعالء ليس في كتاب ابن مجاهد ومن تبعه من القراءات المشهورة إال النزر اليسير، فهذا أبو عمرو بن ا

اشتهر عنه سبعة عشر راويا، ثم ساق أسماءهم، واقتصر في كتاب ابن مجاهد على اليزيدي، واشتهر 

عن اليزيدي عشرة أنفس، فكيف يقتصر على السوسي والدوري وليس لهما مزية على غيرهما، ألن 
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ما قضى من  الجميع مشتركون في الضبط وامإتقان واالشتراك في األخذ؛ قال: وال أعرف لهذا سببا إال

  22نقص العلم فاقتصر هؤالء على السبعة ثم اقتصر من بعدهم من السبعة على النزر اليسير.

أقول إن ترجمة الحال والمآل هو السقوط في الغلو في الكتاب وتضييق ما وسعه الرحمان سبحانه العليم 

ر منه الشرع الحكيم من الحكيم الذي خلق امإنسان وعلمه البيان. والحق أن هذا هو حقيقة وعين ما حذ

 الغلو في القرآن واالستئثار به في الحديث الذي رواه امإمام أحمد بن حنبل رحمه هللا بإسناد رجاله ثقات:

23"،"ِاقرؤوا القرآن، وال تغلوا به، وال تجفوا عنه، وال تأكلوا به، وال تستئثروا به  

ما أشار إليه ونبه إليه العلماء من عدم قرآنية فهذا التحكم في القراءة يستلزم أحكاما منكرة باطلة منها ك

ما هو قرآن عند هللا تعالى الذي قال:}ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر{ وقوله صلى هللا عليه 

وسلم:"هون على أمتي" وقوله عليه الصالة والسالم:"ِاقرأوا القرآن فإنه يأت يوم القيامة شفيعا 

  ،بالقرآن، فأنى يؤفكون؟ألصحابه"، بل إنه ال صالة إال 

 

واعلم أن الباطل مهما ُتُوّهم أن له بناء وأن هذا البناء يرى وقد رسخت قائمته، فإنه بإذن هللا سريع 

الزوال، ال يصمد وكان الباطل زهوقا. وهذا مثل هذا االعتبار الخاطئ تحت مسمى اسم وعلم ما أنزل 

موم ذوي العقل والحجا أنه عين ما حذر منه ربنا به من سلطان )القراءات والتجويد( والذي يتضح لع

القوي العزيز والرسول صلى هللا عليه وسلم من اتباع من قبلنا في الغلو في الكتاب بأي شاكلة من 

شواكل الغلو، التي هاهنا هي الغلو في لفظه وأدائه، وقد يسره سبحانه وتعالى وندب إلى قراءته، حتى 

يقول فيما يقول من حديثه عليه الصالة والسالم:" الذي يقرأ القرآن وهو أن النبي صلى هللا عليه وسلم 

، والتحذير 24ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران"

والنهي من االستئثار به وهذه كانت طريق وسنة أهل الكتاب من الحجر والتضييق من مجال الكتاب 

والمتصلين به، وقد جعله هللا العزيز الحكيم قرآنا مجيدا، فبئس ما يصنعون، وبئست البدعة وأهله 

،ابتدعوها من عند أنفسهم  

 

لقد تبين أن الشق البياني الممثل في لفظة )القراءات( وهو الشق امإسمي لعلمهم المزعوم قد ظهر 

وما ما في أصول العلم الثابت الحقيق بطالنه، ولنسأل أنفسنا أو بالمعنى الصحيح لنسألهم هل نظروا ي

باالتباع، هل نظروا في القرب منهم ليس بعيدا، فيوقنوا أن شرط السند الذي يجعلونه ثالث األثافي 

لعلمهم أو ما يحسبونه ويعدونه علما إنما هو شرط قد كفي أمره وتحيد بالحق وأطوار الحق في األمر، 

 قد تحيد مجال سريانه؟

ا األمر وذهلوا عنه، والنسيان والغفلة من جبلة عوارض امإنسان، ولذا كان صمام وإن هم سلوا عن هذ

األمن والسالمة لهذه األمة من الخسر من بعد امإيمان والعمل الصالح التواصي بالحق والتواصي 

بالصبر، ولذا أيضا أثر عن حكيم اليونان وكان من الذين استمعوا واختلفوا إلى مجالس األنبياء، وإن 

لهم التحريف والكذب المبيت أنهم كما يعدهم غالب من يقلد في الحكم على الحقائق والتاريخ بغير علم طا

                                                           
22

 كتاب فضائل القرآن. -فتح البارئ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف 
23

 رواه أحمد. 
24

 متفق عليه. 
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وال هدى وال كتاب منير، أنهم من أهل األوثان، لقد قال حكيم اليونان: إن المعرفة تذكر والجهل نسيان. 

. 

ر مسالك الفكر ويعبد الطريق إن هم غفلوا ونسوا فلم ينظروا، فإن من شأن النظر بروية وتفكر أن يني

للقول الصحيح، أما التقليد في كل األمر مما لم يأت به الدين مما هو واضح معلوم علم الكتاب والسنة، 

فذلك خلة من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا تعالى الذي قال في محكم القرآن:}ولكن 

(، إننا نذكرهم بأن شرط السند 78نتم تدرسون'{)آل عمرانكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما ك

قد انتهي وكفي باستقرار وتمام الغاية منه، من إثبات القرآن لفظا وفصاحة ورسما، ألم يكفهم القرآن 

وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وهذا هو المجال المؤصل للدين 

  ،كله نصا وبيانا؟

 فعند أبي داود في )المصاحف( من طريق هشام بن عروة عن أبيه "أن أبا بكر قال لعمر وزيد:

"، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب هللا فاكتباه ،اقعدا على باب المسجد  

 قال العسقالني:

ي رسول وكأن المراد بالشاهدين الحفظ والكتاب، أو المراد أنهما يشهدان على أن المكتوب كتب بين يد

هللا صلى هللا عليه وسلم، أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن، وكان 

 غرضهم أن ال يكتب إال من عين ما كتب بين يدي النبي صلى هللا عليه وسلم ال من مجرد الحفظ.

خص جمع القرآن في عهد وفي الحديث الثاني، من بعد السابق الذي  -باب جمع القرآن-وفي نفس الباب

أبي بكر رضي هللا عنه، الحديث الذي اختصه للجمع الثاني في عهد عثمان رضي هللا عنه، المستقر 

عليه مصحف القرآن، كتاب هللا العزيز الحكيم الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من 

ه هللا تعالى الغفور الشكور خير الجزاء ما حكيم حميد، يقول ويثبت الحافظ ابن حجر رحمه هللا وجزا

 يلي:

قوله:)فأمر زيد بن ثابت وعبد هللا بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمان بن الحارث بن هشام 

 فنسخوها في المصاحف( وعند أبي داود من طريق محمد بن سيرين قال:

رسل إلى الرقعة التي في بيت جمع عثمان اثني عشر رجال من قريش واألنصار منهم أبي بن كعب، وأ

قال: فكانوا إذا اختلفوا في الشيء أخروه، قال ابن  -وكان من يكتب -عمر، قال: فحدثني كثير بن أفلح

 سيرين: أظنه ليكتبوه على العرضة األخيرة.

 وفي رواية مصعب بن سعد:

 فقال عثمان:

 من أكتب الناس؟

بن ثابت.قالوا: كاتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زيد   

وفي رواية أفصح؟–قال: فأي الناس أعرب   

 قالوا:سعيد بن العاص.
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 قال عثمان:

25، فليمل سعيد وليكتب زيد  

هذه كلها التي من أجلها جعل امإسناد شرطا بالحق في التحمل واالنحفاظ والتوثيق، أما البعد النحوي 

 الحي القيوم، رب أطوار التاريخ الذي هو الركن الثاني عندهم فإنه في الحق قد كفي أمرا من عند هللا

رب العالمين، ال يعزب عنه مثقال ذرة وال حبة في ظلمات األرض وال رطب وال يابس، وال تبدل في 

شرط خلقه، اجتماعيا وال تاريخيا وال جغرافيا، فهو تعالى بخلقه بصير عليم، عزيز حكيم، سخر وسهل، 

مره، فبدع التنقيط والشكل وانزاح في عموم مجال ويسر لحفظ الكتاب وبلوغ رسالته ما يشاء من أ

 الرسالة والخطاب في قراءة القرآن المجيد، انزاح إشكال النحو واللحن في بعده.

 حول هذا المكون العلمي والفقهي كتب خالد عبد الرحمان العك قائال:

ريم، ولصونه من >وقد أحدث المسلمون من التابعين هذين النوعين من النقط لضبط ألفاظ القرآن الك

26الخطإ في الكتابة، ومن اللحن في القراءة<  

في عرضه التاريخي للعلوم اللسانية واألدبية للعهد الراشدي واألموي، وعن علم النحو وما اتصل به، 

 كتب صاحب تاريخ األدب العربي حنا الفاخوري ما يلي:

الكالم اللحن، واللُّكنة. فخوفا من  >اختلط العرب باألمم األعجمية، فضعفت الملكة العربية، وفشا في

تحريف القرآن، وتقويما لفساد األلسنة، وضع النحو لضبط أواخر الكلمات؛ وأول من وضعه أبو األسود 

ه( فحرك المصاحف وجعل عالمة النصب نقطة فوق الحرف، وعالمة الجر نقطة 69م/688الدؤلي )

و األسود عالمة للسكون مكتفيا بأن إهمال تحته، وعالمة الرفع نقطة بين يدي الحرف. ولم يضع أب

الشكل هو السكون. وقد انتشرت تلك الطريقة، وأضاف إليها الناس عالمة التنوين فكانت نقطتين الواحدة 

فوق األخرى؛ وزاد أهل المدينة عالمة التشديد فجعلوها قوسين يجعالن فوق المشدد المفتوح وتحت 

طة الفتحة داخل القوس، والكسرة تحت حدبته، والضنة على المكسور وعن يسار المضموم، ووضعوا نق

شماله، ثم استغنوا عن النقطة وقلبوا القوس مع الضمة والكسرة وأبقوه على أصله مع الفتحة. وزاد أهل 

[.-البصرة السكون، فجعلوه جرة أفقية فوق الحرف منفصلة عنه هكذا ]  

العباس، وبقيت مستعملة في األندلس إلى أواسط  اتبعت طريقة أبي األسود في زمن بني أمية وصدر بني

القرن العاشر. ولما استكثر الناس من إعجام الحروف لتسهيل التعليم )وقد كانت قبال غير معجمة( 

ه( الشكل المستعمل اآلن بأن 170م/786اشتبهت نقط امإعجام بنقط الشكل، فاخترع الخليل بن أحمد )

(، -تشديد-، والكسرة ياء، والشدة رأس شين )مختزلة من لفظكتب الضمة واوا صغيرة، والفتحة ألفا

(، ثم -قطع-( وهمزة القطع رأس عين )مختلة من لفظ-تخفيف-والسكون رأس خاء )مختزلة من لفظ

(<-وصل-جعلت همزة الوصل رأس صاد )مختزلة من لفظ  

رحمة للعالمين، القرآن فهذه كل غايات السند عند أهل العلم مكفولة، كفلها هللا تعالى الحكيم الحميد 

محفوظ، وهذه الدالئل واآليات بالغات الحجة ثابتة، لفظا وفصاحة لسانا عربيا مبينا ونحوا، وكل ذلك في 

.مجال التنزيل وتبيانه، وإنما يستدرك الذين قصر بهم النظر دون فقه الراسخين في العلم  

                                                           
25

 نفس الكتاب.-باب جمع القرآن -نفس المصدر 
26

 خالد عبد الرحمان العك.-220تاريخ توثيق نص القرآن الكريم. ص 
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  فما عسى أن يبقى لهم من بعده؟

          .              .      .  

"التجويد" وحقيقة الغلو؟ -5  

إن الذي يتصورونه موضوعا لهم فيه خصيصة الدربة والدراية، يختصون بعلمه على عامة المخاطبين 

بالقرآن العظيم كما يزعمون من جهلهم، من اختصاصهم بمعرفة طريقة النطق، والتحديد لمخارج 

 هم، من مواضع وصيغ امإشمام والروم، ونطق الحروف، والهمز وامإدغام والمد، وحقائق ال يعلمها إال

حروف عسيرة على الناس كما يزعمون ويصور لهم منظارهم العوج وتصورهم لخلق هللا تعالى الخالق 

العليم، إن في هذا ألعظم صور الغلو في القرآن من جهة القراءة، وأعظم من ذلك هو استدراكهم، من 

ون، استدراكهم على الحق المشهود في اآلفاق وفي أنفسهم حيث ال يشعرون وال لجنفه العظيم هم مدرك

 أن هللا تعالى أحسن الخالقين، وهذا القرآن العظيم يتلى عليهم وفيه قوله تعالى:

(2-1}الرحمان علم القرآن' خلق امإنسان علمه البيان'{)الرحمان  

ا على ما نزل من الحق األبلج وهذا فقه العقول السوية التي لم تغشها دياجير التقليد للمشايخ إيثارا له

 المبين، يقول ابن كثير:

>يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل على عباده القرآن ويسر حفظه وفهمه على من رحمه، 

 فقال:}الرحمان علم القرآن' خلق امإنسان علمه البيان'{ قال الحسن:

شر، وقول الحسن ههنا أحسن وأقوى ألن يعني النطق، وقال الضحاك وقتادة وغيرهما: يعني الخير وال

السياق في تعليمه تعالى القرآن وهو أداء تالوته، وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق، وتسهيل 

27خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختالف مخارجها وأنواعها<  

والنطق هو من حقيقة جبلة الخلق التي فطر هللا وعلى نحو موجز في القول فإن هذا البعد، بعد البيان 

تعالى الخلق عليها، فالمنطق فطرة كالسمع والبصر والتفكر، وككل وظائف أعضاء النوع، يحسبها 

الرائي من ساذج النظر أحادى مستقلة، ولكنها في حقيقة شأنها انتظام من الخلق بديع متكامل، بهر دقيق 

صنعه وإعجازه.  أبعاد التفكير العلمي غوره وعظيم  

يا -وإن هؤالء القوم الذين لم يجدوا وليجة لحاجة أنفسهم في االستئثار بالقرآن والتحكم في قراءته 

أمرهم لبداءة هذا البعد في الخلق باطل بطالنا مبينا، يشهد له  -،للحسرة عليهم ويا للعجب من أمرهم

ظيم جهلهم بالمبادئ الكونية التي هي السماوات واألرض وناموس الخلق في اآلفاق وفي أنفسهم. ولع

أركان القلوب بمعنى العقول في التصور الصحيح للكون وتأسيس صرح العلوم المسخرة لما في األرض 

جميعا من الجبال والبحار إلى الذرة والنواة، فإن فقههم للسان والنطق بعيد بعد المشرقين وبعد الجهل 

رج الحركية في تراكيب الصوت، مما سيأتي توضيحه على عن العلم عن حقيقته وتفسير تغيرات المخا

الذي أحسن إن شاء هللا تعالى في هذا الجهد المتواضع والنموذج النقدي والدراسي، الذي هدفه تبيان 

 ضالل وزيغ هذا االعتبار السائد اليوم، والذي استفحل أمره وأصبح أشد خطرا أكثر مما مضى.
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وضوع ما هم فيه خائضون، ويزعمون لجهلهم المركب العظيم أن هذا من جهة إبراز وتعيين مادة وم

لهم الميزة الحسنى أنهم بعلمه مختصون، ويظنون مما أتاهم الشيطان عن أيمانهم أنهم بالقرآن مهتمون 

ولألمة ناصحون؛ ولو خاطبت أحدهم وقلت له وزعمت أنك تعلم الناس الطريقة الصحيحة للمشي و 

من مواضع الفم، لو قلت له ذلك لذهل لقولك ولعجب له أشد العجب، ال  تلقنهم كيف يلوكون اللقمة

لزعمك هذا ولمنزلة وحكم هذا العلم الذي تتوهمه بين العلوم، ولكنه ال شك في ذلك سيعجب لوجود مثل 

هذا التصور الجاهل ولوجود إنسان يقول به ويريد للناس أن يصدقوه فيه؛ وإن هؤالء الذين يدعون 

قراءات والتجويد على هذا االعتبار ألشد بعدا عن مقادير األمور في السماء واألرض. أما بمسمى علم ال

من جانب الحكم خاصة، وكال األمرين معا مرتبطان متصالن بالغلو وإن اختلفا من جهة التعليل 

كان والتأصيل الماهياتي، فإن حقيقة األحرف السبعة كدالة أو عامل بياني تنزيلي، وبما أحاط وهيمن و

من حكمة هللا تعالى وعلمه مستوعبا لتغايرات اللفظ القرآني وترتيبه على كل مجال التنزيل على أن 

استقر في العرضتين األخيرتين للرسول صلى هللا عليه وسلم على جبريل عليه السالم، فإن بعد النطق 

ب رسول هللا صلى الذي يزعم، بل وكرس المغرضون به ما نهى الشرع عنه وكان السبب المباشر لغض

هللا عليه وسلم ولصحابته من بعده رضي هللا عنهم أجمعين، من التفرقة واالختالف كما تفرق واختلف 

أهل الكتاب من قبل، هذا البعد هو دون البعد األول من حقيقة البيان، واألحرف السبعة كدالة بيانية 

 28"،وسلم في الحديث:"هون على أمتي سارية إلى يوم الدين بدليل سبب نزولها وقوله صلى هللا عليه

وأمة محمد  29وقوله عليه الصالة والسالم:"إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخ الفاني والعجوز والغالم"

صلى هللا عليه وسلم ليست مقصرة في طور التنزيل والتبيان، هي ماضية مجالها قائم إلى يوم الدين، 

دالة ومفهوم األحرف السبعة عند العلماء؛ قلنا فباألحرى أن  وهذا أصل وبرهان حقيق باألخذ في إشكال

يكون هذا البعد مهيمنا عليه يكفيه رحمة هللا تعالى لعباده وتيسيره الواسع الرحيم لدالة األحرف السبعة، 

 ومن يشدد شدد هللا عليه، ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا.       
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بين شروط التعليم وأبعاد اللسان ميزان البيان  

 تأطير في السائد من مفهوم القراءات والتجويد
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 الفصل األول

 تأصيل للنطق والقراءة

   

نطوقوظيفيا: اللسان هو القراءة والبيان الم -0  

إن ما تم  في الجزء السابق )مفاتيح علم الكتاب: نظرية التفصيل في علم التفسير( من استجالء وتوضيح 

لوجوه التناسق البنيوي والتركيبي للقرآن العظيم والتناسق الموضوعاتي، الذي كان سؤاله في الحقيقة األصل 

من صلب حقيقة الخطاب القرآني  والمنبثق للجزء ومنشأه ، وكذلك التناسق المعجمي الصوتي، كل ذلك هو

ومميز خصائصه وعجيب ترتيبه؛ لكن ليس ذلك هو الحقيقة التامة للخطاب، فال حصول لهذا األخير من 

 دون التحقق الفعلي والصحيح لمكونه الجوهري، مكون األداء. . 

تخصيصا، تبين وإذا نحن ذهبنا ننظر في تاريخية  اللغة امإنسانية والخطاب امإنساني عموما، والعربي 

وتقرر لدينا أن الصيغة الشفهية كانت سابقة للكتابة، فامإنسان كان شفهيا قبل أن يكون كاتبا، وبه يتبين لنا ما 

 يمثله المكون األدائي الشفهي بالنسبة لتحقق الخطاب.

جال والبيئة ثم ال يكون منا إغفال هذا المعطى الذي تمثله شروط المجال الخطابي لنزول القرآن؛ ففي هذا الم

لم يكن من الناس من يقرأ و يخط الكتاب إال قليل؛ ولقد كان رسول هللا عليه الصالة والسالم ذاته أميا؛ هذه 

البيئة والمجال هو الذي نزل فيه قوله تعالى:}أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك 

عز وجل:}وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبين ( وقوله 51لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون'{)العنكبوت

(.5لهم' فيضل هللا من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم'{)إبراهيم  

مع هذا المعطى، معطى الشرط الخطابي، الممثل تحديدا في الخاصة الشفهية للمجال التنزيلي والخطابي، بل 

يته، نتلو الترسيخ القرآني في إفادة الكتاب لإلبانة و وتصديقا و تأكيدا لحقيقته وحقيقة شرطيته وخصوص

 البيان في خطابه ورسالته:

(                                                                             1}ألر'تلك آيات الكتاب المبين'{)يوسف

(1}طسم تلك آيات الكتاب المبين'{)الشعراء                         

(1' تلك آيات القرآن وكتاب مبين'{)النمل}طس  
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ومن بعده على مستوى االرتباط الداللي، الذي به تتم العملية اللسانية والخطابية؛ فإذا كان ممكنا اختزاله في 

قوله سبحانه من اآلية األنفة ذكرا}يتلى عليهم{ الدال على صوتية البيان و سمعية التلقي، فهذه الشفهية البيانية 

يضا جلية حين نتلو قوله سبحانه:}وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم نلفيها أ

( وقوله جل وعال:}وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه 204ترحمون'{)األعراف

أتيهم ( وقوله تعالى وهو العزيز الحكيم:}ما ي28قالوا أنصتوا  فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين'{)األحقاف

                                                         (   2األنبياءمن ذكر من ربهم إال استمعوه وهم يلعبون'{)

                                                                                                                         

التمثيل األدائي للسان و انطباقه به وظيفيا، بل إن هذا البعد األدائي غالب وأكثر تمثيال فهذا ما نعني به    

 لغيره من المكونات الخطابية واللغوية بالنسبة للبيئة التنزيلية األولى للقرآن، وهللا تعالى حكيم خبير. 

جمي وهذا لسان عربي ثم بعد هذا االعتبار والمعطى نقرأ قوله عز و جل:}لسان الذي يلحدون إليه أع

(، فاألداء إذا هو الطرف التواصلي الحاسم الذي يمثل عربية اللسان؛ هذه العربية وهذا 103مبين'{)النحل

اللسان الذي تتجلى صورته على مستوى التحقق والواقع في حقائق مكوناتية عدة، متناسقة ومنصهرة في 

وطبيعة األصوات، وغير ذلك من المكونات؛  وحدة كاملة، من هيئة النطق، وميزانه، ومخارج الحروف،

فكل هذا هو من صلب وجوهر اللسان و حقيقته، وكذلك يكاد يكون األداء أو القراءة هو التنزيل اآلني 

للخطاب. ولقد كان لنا على هذا األمر المتصل بمعنى و داللة عربية القرآن، الذي هو من أهم وأعظم األمور 

في الجزء األول في دحض مقولة التقسيم، ونقض ورّد ما انبنت عليه هذه  الفقهية، االرتكاز واالعتماد

 المقولة من مفاهيم خاطئة ومغلوطة.

هذا األصل الفقهي الكبير والوازن على جميع المستويات، يأتي منصوصا عليه ويرد في مواضع عدة من 

قيقته وشأنه، كما نتلوه ونلفيه في القرآن الحكيم، جلها في مطلع السور، بغاية التعبير والداللة على علو ح

 أول سورتي يوسف وفصلت: 

(2}إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون'{) يوسف  

(2}كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون'{)فصلت  

فإن معنى التنزيل العربي للقرآن له شمولية وإحاطة في داللة  -الجزء الثالث -وكما تم بيانه في الجزء السابق

التناسق مع الشروط الخطابية والتنزيلية، وعلى كل ومطلق األبعاد مما هو كائن، وهللا تعالى واسع حكيم. 

ذلك كما قلنا وبينا هو الموافق للوصل بين المكونات البيانية في اآلية التي ذكرنا من سورة فصلت، وكذلك 

التفصيل.هو الموجه والمؤطر في الحق وأقصى امإمكان النظري لمفهوم وداللة   

داخل هذا امإطار الداللي يأخذ المكون األدائي والقراءتّي مكانة الشرط و المكون األساس واألولي، ألنه وإن 

غير وزن التنزيل العملي والحكمي، أي العمل بالخطاب واألمر والحكم به في كل  ىالنظر عل ئظهر باد
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ذلك بوثقة واحدة منتظمة؛ إن ظهر ذلك، وإن مستويات االستخالف، من الفرد إلى االجتماع والدولة؛ وكل 

كان العمل بالتنزيل مؤشرا تمييزيا بين امإيمان والكفر، فعربية القرآن بالمعنى اللساني أو األلسني متجذرة و 

مرتبطة ارتباطا جوهريا بكل مكونات التنزيل، إذ اللسان هو الممثل للتواجد في فكره وانتمائه وحضارته، و 

ة التي بوأها هللا تعالى عربية القرآن العظيم حقيقة جوهرية للكتاب.هذا هو سر القيم  

هنا يتحتم علينا أن نطرح سؤاال تحديديا وحقيقا بأن يطرح: ما هو اللسان؟ ونعني بالتأكيد اللسان المطابق 

يد هنا للسان العربي الذي نزل به القرآن، والذي يعتبر شرعا وعقالـ و الشرع  مهيمن على العقل ـ وإنما نر

من جهة االستنباط و الحجاج، يعتبر من الحقائق الجوهرية والمكونات الخطابية للقرآن والوحي الكريم 

 المنزل كتابا عربيا.

 إن هذا اللسان لن يكون سوى اللسان الذي نؤطره ونفهمه من معنى اللسان في قوله تعالى:

(21م' إن في ذلك آليات للعالمين'{ )الروم}ومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم و ألوانك  

أدق وأقرب هو المعنى المرتبط بقوله عز وجل بديع السماوات واألرض: روبتأطي  

(2ـ1}الرحمان علم القرآن' خلق امإنسان علمه البيان'{)الرحمان  

قيا بامإنسان. التعبير بلفظ التأطير وداللته هو كون اللسان امإنساني في عمومه  يرتبط ارتباطا وجوديا وخل

فبداللة ومتضمن اآلية األولى هو مقترن باللون اقترانا ممثال للبيئة الوجودية، وهذا ما تفسره وتقوم عليه 

في اعتبارها للمكون والعامل الجغرافي والتاريخي، وكذالك  امنظومة علمية في الدراسات األلسنية، خصوص

تأصيلي  لنية فنرى فيها وصل اللسان بالخلق، وهو وصفي التكوين والتشكل لجوهر اللسان. أما اآلية الثا

وجذري يفقهه ويدركه حقيقة من يعلم أن الشرط األولي والسابق للسان كمخلوق وكحال تواجدية ونطق هو 

واألساس العضوي أو الفيزيولوجي، الذي يوضح و يجعل هؤالء الذين يزعمون تعليم كل الناس  طالشر

القرآن القراءة التي غيرها ال يصح وال يستقيم، مثلهم كمن يزعم أنه والعرب منهم خاصة كيف يقرأون 

،يسعى تعليم الناس كيف يمشون وبأيديهم كيف يبطشون، وكيف يسمعون وكيف يبصرون...  

امإنسان يكتسب لغته بوجوده، وتنشأ مع نشأته وتنمو بنموه؛ وهي بالتعبير العلمي أمر فطري وعضو 

ا ما كان محدودا في امإدراك والعلم ال يعتبر إال ما كان مجسما، وكما أن وجودي من وجود امإنسان؛ وإنم

امإنسان ليس في حقيقته وفي جوهره مجرد جسم بأعضائه وأطرافه؛ أليست الروح شرط الحياة وهي ليست  

شيئا مجسما، وبخروجها يخرج امإنسان من التواجد األرضي رغم وجود الجسم كامال في حقيقته و لو آنا 

  ،خروج الروح؟بعد 
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فبدليل األولى عدم إبعاد جوهرية اللغة في امإنسان وفي جوهره وحقيقته مسبقا، بل وجب استحضار ذلك كي 

ال يتم امإعراض عن الحق كونها كذلك عضوا وحاال وجوديا وتواجديا لإلنسان، كما هو اليد عضو، والرجل 

 عضو، و كما هو التفكير حال، وامإحساس والشعور.

من بعد وجوده، كلونه  هان الذي يكتسبه امإنسان اكتسابا فطريا كما يكتسب كل مقوماته وخاصاتهذا اللس

وصبغته االجتماعية وغير ذلك، ذلكم هو المعنى للسان العربي، والحقيقة التي نزل بها القرآن العظيم، 

قبيلة بلسانها والمتوافقة مع نزوله على سبعة أحرف، ومع كونه صلى هللا عليه وسلم كان يخاطب كل 

. عن العربية، وعن إطارها وحقيقتها ةالضمني، ولهجتها غير المنفصل  

بالكفاية اللغوية، ولئن كان من  يهذا اللسان في إطاره الكلي وقواعده وتنظيمه هو ما أسماه  نعوم تشومسك

نظيما اجتماعيا، األصح تسميته باللغة المثلى أو كما أسماه فردينان دوسوسور باللغة باعتبارها مؤسسة وت

 مقابل الكالم كمظهر لغوي ظرفي وأداء أو حدث وواقع كالمي .

إن مخارج الحروف ليست إال تحليال تجزيئيا للسان، وبالتالي فلها نفس امإطار االعتباري، هي ضمن 

مستوى أعلى من سلم امإنسان في الضبط والتحديد، ألنه في نفس درجة بنية خلق امإنسان ودرجة تعقيد هذه 

 البنية في موادها وصيغها وقوانينها.        

نسوقه يشير إلى هذه الدرجة المعقدة وغير المذللة وغير الميسرة للتحديد هكذا وإذا كان ما سقناه و ما 

بالنسبة للدراسة و لحدود امإنسان العلمية، فإن ما سنورده في إطار نقد مؤلف نموذج في مسمى القراءات 

سيوضح ويبين إلى أي حد هو هذا البعد عن الحق وعن العلمية والموضوعية لالعتبار السائد لمسمى 

المسايرة كمكون جوهري في الدين و  طءات والتجويد. و بالطبع فذلك باعتبار استحضار وإثارة شرالقرا

المنهاج، بمعنى أن مرد ذلك إنما هو سوء التقدير وعدم امإحاطة العلمية على امإمكان، وكله يوصل بما 

ة البينة من سورة حذرنا منه سبحانه وتعالى في قوله حكاية وتبيينا لمسالك الباطل والضالل في اآلي

األعراف:}ثم آلتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ' وال تجد أكثرهم شاكرين'{ 

(   16)األعراف  

فالقراءة والتجويد، هذا له إطاره الوظيفي  و هذا كله ومما ال شك فيه يتصل بإشكال امإفراط والتفريط . .

، وخاصة في مستواه ياألمثل على اللسان باعتبار إمكان التغير اللسانالحق و المشروع في غاية الحفاظ 

مع االنتقال اللغوي عبر المسار التاريخي، ومع التأثير المتبادل بين  مالصوتي أو الفونولوجي، غير منعد

الحوارات الجغرافية اللغوية، وهذا ما يحصل حقيقة مع االستعمار ومع التعدد اللغوي داخل نفس المجتمع 

واألمة؛ بل إننا نشهد اليوم خطرا كبيرا واضحا من هذا الجانب يهم العرب والهوية العربية واللسان العربي، 

البصري بشيوع التوقف كلمة  –بدءا من عنصر اللحن في اللسان كما تفاحش أمره اليوم في امإعالم السمعي 

وحقيرا للحن امإعالمي والتسويقي الغربي بعد كلمة، مبتدئين وناطقين كل كلمة بهمزة القطع، تقليدا دنيئا 
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وللتقنيات امإعالمية، المرتبطة أصال بلغة وبلسان مختلف كل االختالف عن اللسان العربي وغير موافق تبعا 

 للعقل العربي.

كذلك مما هو واجب ذكره والتنبيه على ضالله وخطره، وإن لم نلمس ولم نر من رد فعل وال كلمة حق 

له العظيم، ما ظهر وابتدع من تمييز لون رسم وكتابة أسماء الجالل وضمائرها بلون بشأنه وتلبيسه وجه

مغاير في مصحف القرآن العظيم. وحسبهم هذه البدعة الجهولة داللة على عدم سالمة امإدراك لديهم، ألن 

عند من اختلط  حقيقة العربية واللسان ككل حقيقة واحدة، فالحروف أمرها ووظيفتها واحدة ال تمييز بينها إال

 عقله وفسد إدراكه.

.                   .                  . 

تأصيل أولي في صلة النطق و القراءة بالنشأة األولى والخلق -2  

ال يتم التحليل العلمي للنطق إال باعتباره داخل المنظومة الخلقية والوجودية المشتملة على عنصر امإنسان 

عنه بالبيئة الوجودية لإلنسان، فلوال الهواء ما كان النطق. ووسطه الوجودي، أو ما يعبر  

ي القيمة بالنسبة  ََ هذه النقطة الدراسية المشكاة تحيلنا إلى شيئين وأمرين علميين كبيرين في أهميتهما وذَو

ة خلق كل شيء وقدره تقديرا. أما األمر األول فهو الحقيق يلفقه الخلق، خلق هللا تعالى الواحد القهار، الذ

العلمية الكونية والتي تعتبر أهم منحى وأقرب مسافة وطريقا إلى امإيمان باهلل الواحد األحد، وهي ما عبرنا 

عنه سابقا بالمسألة البعدية، التي يبقى التناسق كمبدإ صبغتها وأهمها جميعا. وال غرو أن نجد سيد قطب 

ريل في مؤلفه المشهور بعنوانه الترجمي رحمه هللا يجعلها على غرار زمرة من كبار المفكرين كألكسي كا

 )امإنسان ذلك المجهول( يجعلها بؤرة مركزية و مصدرا أساسا في تفكيره وفي أبنيته التحليلية.

واألمر الثاني فمتصل بامإدراك امإنساني للخلق و للوجود، فليس الكل درجة واحدة في امإدراك، ألن أحواله 

ليس له نفس المدى في امإبصار والتصور. وكم هو جميل أن نجد وصيغه ليست سواء، كذلك عقل امإنسان 

موضوع النطق سيجمع بين ذينك األمرين والحقيقتين، وذلك بالفعل ما جعلنا نخصهما بالذكر هنا بقصد 

 التحليل وامإيضاح. 

أولية األولي للنطق، ألن الصوت كمادة  رامإدراك الخلقي أو امإدراك امإنساني للخلق يرتبط هنا بالتأطي

للنطق والكالم ما هو إال نتاج تفاعل الهواء مع القصبة الهوائية لإلنسان ومع باقي أعضاء امإنتاج الصوتي 

الضامر منها والظاهر. ومعنى درجات امإدراك هنا أن الخلق ليس فقط في المستوى المادي المحسوس 

المخلوقة كذلك يعتبر خلقا.  كالهواء مثال وأعضاء الجسد الظاهرة، بل أيضا نتاجات تفاعل العناصر

وبقاموس عام ومطلق فالظواهر واألحوال أيضا من الخلق؛ يقول الخالق جل وعال:}وهو الذي خلق الليل 

( فصوت امإنسان كما سمعه وبصره وتفكيره، كل 33والنهار والشمس والقمر' كل في فلك يسبحون'{)األنبياء

ع من الوسائط متداخلة ومتناسقة. فلكي يحصل السمع ذلك مخلوق، ولكل وسيطه الذي هو نفسه نظم ومجمو
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والبصر وانتشارهما، والتفكير وحركته، البد من مجال لهذا االنتشار ولهذه الحركة. كما أن التواجد امإنساني 

يصبح بهذا المنظار الحق، يصبح مصنوعا، ومنشئا في نظمته وصيغته الوجودية ومقدرا تقديرا. هذا التعبير 

الكم والتقدير هو الجامع لحقيقتي إدراك الخلق والمسألة البعدية؛ يقول الحق سبحانه:}نحن  الحامل لعامل

ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون' نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن  مخلقناكم' فلوال تصدقون' أفرأيت

ة األولى فلوال تذكرون' أفرأيتم ما بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما ال تعلمون' ولقد علمتم النشأ

تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون' لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن 

محرومون' أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون' لو نشاء جعلناه أجاجا' 

تورون أأنتم أنشاتم شجرتها أم نحن المنشئون' نحن جعلناها تذكرة ومتاعا  فلوال تشكرون' أفرأيتم النار التي

(  77.. 60للمقوين' فسبح باسم ربك العظيم'{)الواقعة  

القول الحق هنا هو أن السياق كله في تكامل بياني واتساق معنوي تام. ولئن كان بعض العلماء والمفسرين 

والنشأة في هذا السياق من كتاب هللا تعالى على داللة قدرة هللا كابن كثير رحمه هللا قد قصر داللة امإنشاء 

تعالى على النشأة اآلخرة والبعث، فالشك أنه ليس الحقل المعنوي كله أو ليس هو المنطبق بالداللة المتناسقة 

والمتسقة مع السياق كله الذي فيه المعنى واضح ومبين، دال ومرتبط في داللته على النشأة في شكلها 

ادتها، وحكيم اختياره وحكمته سبحانه لذلك وهو أحكم الحاكمين وأحسن الخالقين. فالمشيئة وامإنشاء وم

والتقدير كله هلل عز وجل فاطر السماوات واألرض، وإن له الخلق واألمر تبارك هللا رب العالمين، األول 

وحيز هذا المعنى نجده في  واآلخر، والظاهر والباطن، كل شيء هالك إال وجهه له الحكم واليه المصير.

إطار سابق إن صح القول وأوسع وأشمل، وذلك في سياق اآلية التي ذكرنا قبل من سورة األنبياء:}أولم ير 

الذين كفروا أن السماوات واألرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي' أفال يؤمنون' وجعلنا 

ها فجاجا سبال لعلهم يهتدون' وجعلنا السماء سقفا محفوظا' وهم ' وجعلنا فيمفي األرض رواسي أن تميد به

 30فلك يسبحون'{)األنبياء خلق الليل والنهار والشمس والقمر' كل في يعن آياتها معرضون' وهو الذ

...33 )  

هذا تأطير وبيان للنشأة و امإنشاء ولخلق امإنسان. وال بد أن نتوقف هنا لنشير إلى انحرافين على مستوى 

العلمي  نالقول والتصور وإن كانا معا مؤطرين بالكفر المسبق والخلفية الجحود. وال يعتبر في كون الميزا

الرصين وصفهما أو اعتبارهما بالصفة العلمية أو الفلسفية. القول األول هو الصادر عن امإلحاد الغربي 

كون امإنسان في حياته وإحساسه و الجحود وعن الجهل األقصى باسم العلم الطبيعي، وباسم تجرده وحياده و

فكره ما هو إال نتاج لتفاعالت فيزيولوجية وكيماوية. والرد على هؤالء يكون بالحق المبين وقوله تعالى:}و 

(، فامإنسان ال 85يسألونك عن الروح' قل الروح من أمر ربي' وما أوتيتم من العلم إال قليال'{)امإسراء 

أو نهارا حتى يأذن هللا سبحانه رب العرش العظيم وترد إليه روحه. يستيقظ حين يستيقظ من نومه ليال  
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أما القول الثاني فهو الصادر عن الضالل البين والزيغ البعيد تحت لواء وبذريعة التفكر في آيات الحق؛ لكن 

في ذات اآلن بتباعد تدريجي عن الحق ذاته نتيجة مخالفاتهم المستمرة والمتراكمة لضوابطه، والتي هي 

أساس العلم وقاعدته، وعليها يقوم بناؤه ال على شيء غيرها. هذا االنحراف والضالل يتمثل وينتهي إلى 

من القول األول.  بقولهم بامإهمال االعتباري للتواجد امإنساني إلى حدود الوجود الالتواجدي، وهو قري

لك وهو على كل شيء قدير' الذي والرد عليه يكفي فيه التذكير وتالوة قوله سبحانه:}تبارك الذي بيده الم

(2-1خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عمال' وهو العزيز الغفور'{)الملك  

إذا كانت النشأة مرتبطة أساسا في تصورها بالمادة أو العناصر والصورة، فإن المسألة البعدية تأخذ صيغتها 

بالنسبة لخلق امإنسان فإن أهم ما تتبين من القياس والتقدير؛ وال شك أن النشأة في كل هذا هي شرط سابق. و

به المسألة البعدية وتتجلى هو تأطير أو إطار وحدود السمع والبصر والفؤاد، التي هي حواس ووسائط 

امإدراك والمقاربة والتصور للبيئة الوجودية المحتضنة لهذا النشء والخلق؛ وكذلك تتجلى بالتبعية الشرطية 

تأسيسها على مقتضى هذه األبعاد وهذا التأطير األولي، الذي جعله هللا سبحانه للبنية الحضارية والعمرانية و

وتعالى أحسن الخالقين بديع السماوات واألرض القاعدة الخلقية األولى وهو القائل فيما أنزل من الحق 

(.96-95وما تعملون'{)الصافات موالقرآن العظيم:}قال أتعبدون ما تنحتون وهللا خلقك  

ي يخصنا نحن من المسألة البعدية في تحليل ودراسة النطق وموضوع القراءة هو المستوى المستوى الذ

في  ةامإنشائي وامإنتاجي للنطق. فلئن كانت األبعاد التي ُينظر فيها إلى تجليات هذا التناسق ومظاهر الحكم

مإنساني ومنال كفاءته الخلق مختلفة في سلمها وقياسها، فهي بذلك تتفاوت في القرب والبعد من حيز النظر ا

       العلمية.                                                                                                          

إن النطق أو الكالم في عملية و حقل إنشائه، هذا الحقل الشامل لكل األعضاء والعناصر المتداخلة         

امإنشاء، من الدماغ والرئتين وغيرها من العناصر والمواد، ليس حقال في سلم البعد والفاعلة في هذا 

الفيزيائي البحث المرتبط خاصة بعالقة الحدث بالقطعة والمسافة الزمنية، ولكن في التداخل الوظيفي 

لقياس العلمي والتناسق البنيوي المكثف والدقيق؛ زيادة على البعد الزمني المستصغر بالنسبة إلى معدل سلم ا

المعتبر حاليا؛ يقول األستاذ مايكل كورباليس أستاذ علم النفس وعضو مركز أبحاث علم امإدراك في جامعة 

: 30كوكالند في كتابه المترجم تحت عنوان :))في نشأة اللغة: من إشارة اليد إلى النطق الفم ((  

احدا، في حين أنها ليست كذلك. وفي الحقيقة )...إننا نميل إلى سماع الفونيمات الفردية كما لو كانت شيئا و

ظل هذا األمر غير مفهوم فهما حقيقيا حتى تم اختراع جهاز يعرف بمطياف الصوت الذي يقدم عرضا 

كثيرا من الفونيمات ال  نبصريا لحزم ترددات الصوت في الكالم، مرسومة بيانيا عبر الزمن. وقد أظهر أ

كنا نسمعها بوضوح تام. يمكن تمييزها ببساطة على الجهاز وإن  

                                                           
30
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إن األصوات التي ننطقها فعال يطلق عليها من الناحية الفنية إسم األصوات الكالمية أو الفونات؛ وليست 

حقيقة إال فئات عالية التجريد من الفونات( تالفونيما  

الالمحدودة وبعد حديثه عن التغيرات الدقيقة التي يعرفها الفونيم نفسه من خالل تغير السياقات الصوتية 

 والصعبة التحديد يضيف ويقرر: 

)...وألن الفونيمات الفردية تختلف كثيرا على هذا النحو فقد ثبت أن من الصعب جدا تصميم جهاز كمبيوتر 

يمكنه أن يكتب إمالء أو سماعا، أما المخ البشري فقد حل المشكلة بطريقة لطيفة، ولكن ال أحد يعرف كيف 

 بالضبط.(

تضمنيا من خالل موضوع الكالم والصوت للمسألة البعدية والمبادئ الكونية العامة،  نالحظ هنا بيانا

خصوصا مبادئ االختالف واالتصال والوحدة والتناسق. وهذا الموضع من الحديث والتحليل حقيق بأن يذكر 

(17و يتلى فيه قوله عز و جل:}أفمن يخلق كمن ال يخلق' أفال تذكرون'{)النحل  

سيكون المعيار  يلهذه الحقيقة الكبرى ولهذه المعالجة ولهذه المقاربة الحق، هو الذامإبراز العلمي 

الموضوعي في نقطتين هامتين بخصوص موضوعنا وحديثنا، أوالهما نقطة تقييم التحقيق المخارجي 

والقراءة. نللحروف، والنقطة الثانية التأطير الشرعي والصحيح لمعنيي اللسا  

   .                 .             .  

ـ  حال االستدراك على الحق عن سوء التقدير وإفراط في االعتبار 2   

من أهم خصائص مرجعية الحق أنها روح قوانين ما دونها من المرجعيات والمستند لصدقيتها ووثوقها، وهللا 

المكون وهذه  تعالى غني عن العالمين؛ والحق ال يبيح أن تعتبر الغاية دون الوسيلة. وما من شك أن هذا

الماهية لمعايير المنهاج العلمي والعملي هي بمثابة مصدر قوة وكفل حفظ للصدق ال يضاهى، وأن السبق 

امإسالمي إلى اللوحة التجريبية في المنهاج العلمي لم يكن إال ثمرة ونتاجا مباشرا لصبغة الصدق هاته، 

 ولصبغة هذه الواقعية في منهاج الحياة واالستخالف ككل.

إشكال تأطير ما يطلق عليه مجازا بعلم التجويد والقراءات ليس إشكاال بسيطا وال هينا، وإنه ال يحق في  إن

الشرع أن نأتي أمرا هذا قدره وشأنه ثم نصدر أحكاما من غير استشعار وال إدراك لدرجة هذا المستوى 

قول بها في الدنيا واآلخرة.الذي نصدر فيه هذا األحكام، ومن غير تقدير لما يترتب عليها ولتبعات ال  

  :يقول صاحب)النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في مقرئ امإمام نافع(

))وتاليه )أي القرآن المجيد( بغير تجويد لإلثم العظيم متحمل، فقد نص غير واحد من عظماء األئمة على أن 

يحسنه من الداخلين في خبر رب العمل بالتجويد فرض عين على األمة، وقارئ القرآن الذي ال يجوده وال 

 قارئ للقرآن والقرآن يلعنه((
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هذا ال ريب كالم فيه جنف وإثم كبير كما أشرنا إليه وكما سيأتي تفصيله؛ فلم يحفظ للعلم هنا ورعه وال 

تحفظه كأهم شروط ومؤشرات الحقيقة العلمية؛ وليس هذا من صنف أو معنى زلة العالم، وإنما هو جهل 

والزال يعمر ويسود المشهد العلمي المعتبر، فقد قال ابن الجزري وهو عمدة المتأخرين  مركب عمر طويال

 في منظومته التي أضحت بترسيخ منبت ركن الدليل الذي ال يرد:

واألخذ بالتجويد حتم الزم        من لم يجود القرآن آثم                    

وهكذا منه إلينا وصال        ألنه به امإله أنزال                              

 بل ونجد مثل ما قاله وكتبه السيد الشيخ عبد العزيز محمد فرحات رزق:

>>وقد أجمعت األمة على وجوب تجويد القرآن الكريم من زمن النبي صلى هللا عليه وسلم وأنشد امإمام أبو 

 العز القالنسي في ذلك شعرا فقال:

القرآن        فخذ هديت عن أولي امإتقانيا سائال تجويد ذا                   

تجويده فرض كما الصالة     جاءت به األخبار واآليات                  

وجاحد التجويد فهو كافر      فدع هواه إنه لخاسر                 

وغير جاحد الوجوب حكمه      معذب وبعد ذاك إنه                 

الجنات         كغيره من سائر العصاةيؤتى به لروضة                  

                                                                                 >>31  

 بالطبع فمعنى التجويد هو هنا على اصطالحهم. 

آن إن أصحاب هذا القول العظيم ال يدرون أنهم في حال معارضة للغاية التي من أجلها أنزل الوحي والقر

 العظيم، وأن مناقضتهم للحق هنا صريحة ال لبس فيها.

إن هللا سبحانه و تعالى حكيم خبير، وما أنزل الكتاب إال بعلمه عز وجل. ذلك، ولئن عز عن هؤالء إدراك و 

فهم داللة أن القرآن مبين و كونه تعالى ما أرسل من رسول إال بلسان قومه ليبين لهم، ولئن قصر فهمهم 

بهم عن استنباط ما من شأنه أن يحجزهم عما قالوا، فإنا نذكرهم بقوله تعالى العزيز الحكيم:}ولقد وقدر استيعا

(.17يسرنا القران للذكر فهل من مذكر'{)القمر  

 يقول الحافظ ابن كثير رحمه هللا في بيان هذه اآلية:

كر الناس؛كما قال:}كتاب أنزلناه >}ولقد يسرنا القرآن للذكر{: أي سهلنا لفظه، و يسرنا معناه لمن أراده، ليتذ

(، وقال تعالى:}فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به 29األلباب'{)ص وإليك مبارك ليدبروا آياته و ليتذكر أول
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(؛ قال مجاهد:}ولقد يسرنا القرآن للذكر{ يعني هونا قراءته، وقال 97المتقين و تنذر به قوما لدا'{)مريم

وقال الضحاك عن ابن عباس: لوال أن هللا يسره على لسان اآلدميين ما السدي: يسرنا تالوته على األلسن. 

 استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكالم هللا عز وجل.

قلت: ومن تيسيره تعالى على الناس تالوة القرآن ما تقدم عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال:)إن هذا 

القرآن أنزل على سبعة أحرف( وأوردنا الحديث بطرقه وألفاظه بما أغنى عن إعادته هاهنا وهلل الحمد 

 والمنة.< 

على كل صنف ومنحى اعتباره وقوله، ألن قول رحمه هللا، بل  يإننا هنا لسنا نرد فقط على إبراهيم المرغين

هللا  تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم أحق أن يتبع وهو الحق من ربنا، وليس ألحد من البشر أن ينص 

بحكم له أو قول في هذا المستوى، كما أنه ال عذر إال أن يكون قصورا في ملكة التقدير وافتقادا لمعايير 

اء. وإذا كانت الحكمة كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى فيها خير كثير، فافتقادها النظر السوي لألمور واألشي

هو افتقاد لشرط علمي أساس، ليس يرجى بعدمه السداد في القول وال الصحة في األحكام، مهما كان 

ف الموضوع وأيا كان المجال، ومهما كان وكثر المرددون لهذا القول ولهذه األحكام، فالحق أولى أن يعر

 ويتبع. وكذلك فالزيغ واالبتعاد عن الجادة وعن صحيح األمور ال يتم وال يحصل إال  تدريجيا. 

والتواجد على نهجه  رإن القرآن اليوم ـ وهو كتاب هللا العزيز الحكيم الذي نزل األمر بتالوته والسي

أوشك أن يصبح بين الناس وأحكامه، األمر الذي جاء حديثه صلى هللا عليه وسلم )الدين النصيحة( ليرسخه، 

ترانيم، بلى إنه أصبح كذلك. وإن هذا االعتبار الذي بات للتجويد والقراءات وأمسى كأنه أصل من الدين 

وحقيقة من العلم راسخة، إنما هو اعتبار ينبني على قاعدتين باطلتين، أوالهما ما أشرنا إليه وهي مصدر 

ه الناتج عن الجهل خاصة، ونعني به افتقاد الحكمة وافتقاد الزيغ الذي يجنح نحو أصل من أصول الغلو وحيز

نور التقدير لألمور. أما الثانية فهي نحلة التقليد التي ما انفك الشرع الحكيم يحذر منها، ومن سيئ ووخيم 

أثرها على الدين وعلى منهاجه، بهدف وقصد الحفاظ على وضوح الطريق وجلوة األبصار. ومن يود 

قريب فقد ضمناه الجزء األول في الحديث عن المنهاج وعن الفرق بين السنة والتقليد، الرجوع إلى بيان 

وأشرنا حينها إلى أهمية وقيمة المؤلف الوجيز للعالم الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه هللا، مؤلفه القيم 

 )الرسائل السلفية(.

ان البيان بخلقه:}الرحمان علم القرآن' خلق لقد قرن هللا تعالى في القرآن المنزل بالحق ذكر تعليم امإنس

(، فالبيان واللسان من المكونات ومن اللوحات واألجزاء التركيبية 2ـ 1امإنسان علمه البيان'{)الرحمان

لإلنسان ولحياته ولوجوده، مثله كمثل النفس والعقل والفكر. ويخبرنا سبحانه وتعالى بصريح اللفظ أنه جل 

(؛ كما أن سنة رسول هللا 18ويقول سبحانه وتعالى:}فاقرءوا ما تيسر منه'{)المزمل جالله يسر القرآن للذكر،

صلى هللا عليه وسلم وبيانه يؤكد هذا األمر والحكم . .  ثم يأتي من بعد ذلك بشر ال يكاد يعرف موضع كبده 
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ثقل حمال من جسده فيحكم ويقول بالنقيض والعكس غير مدرك لخطر هذا القول، وإن وزر خطئه وجهله أل

ولو كان أكثر الناس ال يعلمون، كصاحب الكلمة وزعمه أنهم من عظماء األئمة،  نمن الجبال واألرضي

،فالوزن الصحيح لألمور إنما يكون بالحق  

إذا كنا قد بينا وأشرنا إلى شرطية الحكمة في المنهاج والربانية وأفضنا في هذا البيان، خاصة في الجزء 

شرطيا وعضويا بانعدامها، والمرتبط ارتباطا جوهريا بنحلة التقليد ومتعلق بما هو األول، فالغلو المتصل 

على غير الحق في صبغته وشروطه، لهو أشر وأخطر كونه جهال علميا أكثر سلبية، وكونه جهال أعمى 

يصعب لتعصبه الالمؤصل والالمعقلن التحرر من إصره وأسره.  وهنا يظهر و يجلو معنى من المعاني 

كبة لحقيقة العلم في عالقته بالحكمة و القدرة، ذلك أن تمام األمر و قيام الشيء ال يكون وال يحصل إال المر

بشرطهما، نعني القدرة والحكمة. ومن تمة  يدرك و يفسر هذا الخيط الواصل بين العلم و القدرة الذي ورد 

في أمر العبادة و المنهاج؛ وذلك ما ذكره في مواضع عدة من القرآن المبين، ومنه كذلك يدرك و يعلم شرطه 

جاء التأكيد على بيانه من خالل امإعالم والتنبيه على صلة الباطل والغلو بالجهل كما في قوله عز وجل وهو 

( وقوله 170السميع العليم:}قل يا أهل الكتاب ال تغلوا في دينكم وال تقولوا على هللا إال الحق'{)النساء

 تغلوا في دينكم غير الحق' وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا تعالى:}قل يا أهل الكتاب ال

(79وضلوا عن سواء السبيل'{)المائدة  

وعموم هذا الشرط، شرط الحكمة الشامل والجامع لكل مراتب العلم وأبعاده، نراه مشارا إليه ومتضمنا في 

تقيم ثم آلتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن قوله سبحانه:}قال فبما أغويتني ألقعدن لهم صراطك المس

(. وإذا كانت هذه اآلية البينة تنطبق  16. . 14أيمانهم وعن شمائلهم' وال تجد أكثرهم شاكرين'{)األعراف

على حال هؤالء إذ مثلهم كما ذكر أبو حامد الغزالي في بعض حديثه، كمثل الذي أرسل بكتاب إلى قوم 

هالكهم ونجاتهم، فبينا هو بالطريق فتح الكتاب فراقته صحيفته وأذهله حسن الخط لينذرهم  أمرا عظيما فيه 

الذي كتب به حتى نال لبه واستغرق الشغل والزمن كله وهو في هاته الحال من العناية بالصحيفة وذكر 

أمر حسن رسمها وخطها حتى جعل األمر كله وهمه جميعا في لفظها ورسمها، فما أفاق إال وقد أيقن بفوات 

النذارة، فأصاب قومه من المصيبة ما عظم هوله وسارت الركبان وتناقل أهل السير خبره، ومن تمة أصبح 

مثال في شنيع السفه ومختلط العقل والجهل المركب. فقد حذرنا هللا تعالى من الغلو والقول على هللا بغير 

لكلم في الحديث الذي سبق ذكره:الحق، كما حذرنا الرسول صلى هللا عليه وسلم بصريح اللفظ وجامع ا  

32"إقرأوا القرآن وال تغلوا به، وال تجفوا عنه، وال تأكلوا به، وال تستأثروا به"  

وإن هؤالء بهذا الغلو وحجز عباد هللا عن كتابه العزيز يسلكون مسلك امإكليروس ويضاهون من قبلهم 

 بامإستئثار بالكتاب ولو كانوا يزعمون أنهم له ناصحون. 

                                                           
 رواه أحمد.
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أول أساس للعلم و الحكمة هو التفكير السليم، فال يحق بأية حال وال يقبل أن تكون دعوى حب الدين  إن   

وخدمته واالهتمام به مسوغا لنقض الحق وامإخالل بضوابط التفكير السوي، فذلك سبيل الغلو ومسلكه، وقد 

إن كنتم تحبون هللا فاتبعون ضل به أكثر األولين؛ يقول هللا تعالى الهادي للحق وإلى صراط مستقيم:}قل 

(.31يحببكم هللا و يغفر لكم ذنوبكم وهللا غفور رحيم'{)آل عمران  

ونجد ابن كثير رحمه هللا في تفسيره لهذه اآلية يؤكد ويسطر على هذا المعنى بقوة حين يورد الحديث 

 الصحيح وقوله صلى هللا عليه و سلم :"من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد". 

،ليس لسان القرآن لسان العرب جميعا، وهو العربية وليس لسانا آخر غيرها؟ثم أ  

،أولم يخبرنا عز وجل بأن القرآن كتاب مجيد؟  

أوال يعلم هؤالء الذين يريدون أن يضيقوا و يحجروا ما وسعه هللا أنه سبحانه وتعالى أنزل وحيا وقرآنا يتلى 

،( ؟40و32و22و17القرآن  للذكر فهل من مدكر'{)القمر وفيه قوله تعالى آيات مثناة بينات:}ولقد يسرنا  

أال إنه يكفي هؤالء أن يتذكروا و يعلموا أن الرسالة ال تكون إال بالبالغ و البالغ ال يكون إال باالنتشار، وأنه 

مما يعلم بالضرورة أنه صلى هللا عليه وسلم أرسل للعالمين، إلى األبيض واألحمر، والطفل والعجوز 

ميعا، وأن القرآن مجيد ورسالته مجيدة، وكل من يحد من انتشار هذه الرسالة وهذا البالغ عن ج سوالنا

قصد كان سعيه أو جاهال، فمردود أمره وباطل سعيه؛ فهذا حكم فقهي جلي، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه 

 ومن ضل فإنما يضل عليها، وما ربك بظالم للعبيد. 

عة الغلو ومكوناته المنطبقة أساسا بالجهل وامإعراض عن سماع قول و إن مثل هذا السعي المجلي لطبي

الحق، بله العمل به، ذلك أهم خاصات الغلو، الجهل المركب المكافئ تعبيرا للتعصب، ما روي وما هو 

محفوظ من أصول العلم، عن أنس رضي هللا عنه قال:>> جاء ثالث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى هللا 

ألون عن عبادة النبي صلى هللا عليه وسلم. فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من عليه و سلم يس

النبي صلى هللا عليه و سلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال 

أتزوج أبدا، فجاء رسول هللا صلى اآلخر: وأنا أصوم الدهر وال أفطر، وقال اآلخر: وأنا أعتزل النساء فال 

..أما وهللا إني أخشاكم هلل أتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، وأصلي ، هللا عليه و سلم فقال: "أنتم قلتم كذا وكذا

   33"،وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

ب االقتصاد في الطاعة، هذا الحديث في با 34ه( 676-631ولئن ذكر يحيى بن شرف النووي رحمه هللا ) 

فالمعنى وامإطار األدق تحديدا داللته متعلقة بالغلو والتنطع عن سوء النظر وسوء التقدير، لذلك نجده  يسوق 
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34 رياض الصالحين. دار الكتب العلمية.   
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. فهذا الجوار المباشر يؤطر المعنى 35<< قالها ثالثا،بعده قوله عليه الصالة والسالم: >>هلك المتنطعون

لمتعمقون المشددون في غير موضع التشديد<<   ويثبته، و أضاف شارحا: >> المتنطعون: ا  

إن حب هللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم وحب القرآن العظيم، ال يجب وبمقتضى ذات الحب وعلى 

 أساسه وحقيقته، ال يجب أن يسوغ باطال أو أن ينقض حقا ويناقضه في أمر ما. 

يد مخالف مخالفة صريحة بدليل بين البرهان إن االعتبار الذي جعل لمعنى و لوظيفة القراءات والتجو

والحجة ألمر هللا تعالى ولشروط الرسالة والبالغ، بل إنه في  طبيعة كونه وكينونته وقواعده وأحكامه 

مناقض للحق وللميزان، الذي يقوم عليه أمر السماوات واألرض وانتظام الخلق واألشياء واختالف الليل 

ان سوف يأتي بيانهما: أولهما معاكسة انتشار الرسالة و تيسير الذكر والبالغ، والنهار. هذان إذا برهانان جلي

 والثاني اختالف البناء لعدم اتفاقه وعدم توافقه مع الحق والميزان. 

أما تأويل صاحب الكلمة الحكم في قوله:)وقارئ القرآن الذي ال يجوده وال يحسنه من الداخلين في خبر رب 

عنه( فهو تأويل غير سليم وقول إثم غير صالح، وداللة هذا الحديث ومتعلقه قارئ للقرآن والقرآن يل

المحوري هو العمل بالتنزيل، وهو المعنى األول والمتفق والمتوافق مع الحق لمعنى وداللة اآلية من سورة 

رون'{)البقرة البقرة:}الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاس

( اآلية التي يتأولها هؤالء القوم جميعهم إما جهال أو تقليدا في القول بينا مما ال يليق البتة وينفي حقيقتهم 120

العلمية، يحملونها على غير المعنى الذي أنزلت به فيحصرونها على معنى القراءة؛ فالمعنى موجه هنا 

ما يتوافق ومتضمن اآليتين:}ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم بوصله بالمادة المعجمية: )ومن يكفر به(، وهو 

آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به' ويريد 

(  59الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا'{)النساء   

(46}ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون'{)المائدة   

 أي أن معنى التالوة هنا هو االتباع، اتباع ما أنزل من الكتاب وتحكيمه والعمل به.

ثم إن هذا االعتبار الذي يسعى إلى الحد من مجال قد كتبه هللا مجيدا وواسعا ومحيطا بالمجال الخطابي إلى 

حفظ القرآن  يوم الدين، يكفي أيضا لدحضه ولرده الحقيقة الشرعية الراسخة في ندب الشرع وحضه على

وقراءته. ونافلة على ما ذكر من اآليات البينات نلفي أحاديث عديدة وكثيرة هذا بيانها وفحواها: فعن عائشة 

أم المؤمنين رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع 

   36فيه وهو عليه شاق له أجران " السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع
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 رحمه هللا عن ابن مسعود رضي هللا عنهرواه مسلم  
36
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وعن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم:"من قرأ حرفا من كتاب هللا فله 

37حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ال أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف، والم حرف، وميم حرف"  

ى هللا عليه وسلم:"إن الذي ليس في جوفه شيء من وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صل

38القرآن كالبيت الخرب"  

إن القضية هنا وامإشكال كله أن القوم أتوا من فقدانهم شرط الحكمة فسقطوا في الغلو، فخالفوا الحق وصدوا 

كتاب عن سبيل هللا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن الشرع الحكيم كتابا وسنة يندب إلى تالوة وتدبر 

هللا تعالى ويحض عليه، ويعطي لمن يتعتع فيه أجرين، بل وإنه ال صالة إال بالقرآن الكريم، ثم نلفي قائلهم 

يقرر موضع الدرس عندهم، بتعبير يفصح عن عقلية هؤالء القوم وكيف هي نظرتهم وتصورهم واعتبارهم 

لمرسل رحمة للعالمين، التعبير الذي يحمل لرسالة هللا تعالى ولكتابه المنزل على نبيه صلى هللا عليه وسلم ا

فيقول القول الذي نعيد التذكير به: -حكم أخذ القراءة من المصحف -عنوان:  

)وحكم أخذ القراءة من المصحف فحسب دون أخذها عن القراء ال يجوز. قال امإمام الصفاقسي:>>قال ابن 

بعد أن يتعلم القراءة على وجهها أو يتعلم الحاج في المدخل: ال يجوز ألحد أن يقرأ بما في المصحف إال 

(39مرسوم المصحف وما يخالف منه القراءة، فإن فعل غير ذلك فقد خالف ما أجمعت عليه األمة<<  

هاهنا مكمن امإشكال وموضع الخلط وخطل األفهام، لقد التبس تصور مجال االعتناء العلمي المختص 

نماري فيه  بغير غلو وال سقوط في االستئثار، بل بما بالقرآن وهو مجال حق مشروع في حيزه الحق، ال 

 هو إطار يدخل فيما تكفل هللا تعالى جل جالله بأمره كله من حقيقة ومصدق قوله تعالى وهو العزيز الحكيم:

(9}إنا نحن نزلنا الذكر' وإنا له لحافظون'{)الحجر  

سلمين علم اليقين والبقية من علماء بني وهذا المتحقق المصدق مما يعلمه الراسخون في العلم من علماء الم

إسرائيل، فإن هللا تعالى هو رب العالمين كتب القرآن مجيدا، ومن أصدق من هللا قيال، والمجد في الخطاب 

إنما هي السعة في البالغ والذكر. فهذا المستوى أمر من العلم قائم الذات يهتم بشأن القرآن العظيم، من بدء 

ى قلب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى اجتماع المسلمين ووفقهم على مصحف نزول الوحي الكريم عل

عثمان رضي هللا عنه، المقترن بقول ذي النورين رضي هللا عنه بالحكم الصريح وبلفظ يفقهه الصغير 

 والكبير، واألول من هذه األمة وآخرها:

وذلك على منحى قول حذيفة رضي  "نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فال تكون فرقة وال اختالف"

 هللا عنه:
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،آلمرنه أن يجعلها قراءة واحدة  

،فأنى يصرفون؟  

وهو علم قائمة حقيقته وتصوره الصحيح والسليم على مرتكزين اثنين، أولهما يحدد االعتبار والتصور 

مثله ويشير إليه الصحيح والسليم على ُبعد األداء الذي ال ينبغي مجاوزته على جهتي التفريط وامإفراط، وي

 قوله صلى هللا عليه وسلم:

((، يعني عبد هللا بن مسعود رضي ،))من سّره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد

40هللا عنه.  

والمرتكز الثاني مشيئة هللا تعالى الذي له األمر كله واجتماع األمة على مصحف عثمان المنطبق بآخر 

 صلى هللا عليه وسلم لفظا وكتابة، مع االعتبار العلمي والفقهي التام لعامل الناسخ عرضة لرسول هللا

والمنسوخ على هذا البعد، ولمطلقية سريان داللة ونص حقيقة األحرف السبعة، التي يقول فريق من العلماء 

مخالفة بقصر رخصتها ونسخ حقيقتها مما هو مخالف وترده كل نصوص الكتاب والسنة، بل وصريح ال

 للغاية من الرسالة التي شرطها السعة والسريان، كما سيأتي بيانه فيما بعد بالدليل الواضح والجلي.

وجلي كذلك لكل ذي بصيرة أن هذا االعتبار للقراءات والتجويد مخالف للمرتكز األول ولالعتبار الصحيح 

الحد، الذي هو بحسب سهم هذا المكون  والحكيم لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم لبعد األداء من دون تجاوز

 في التنزيل الذي غايته التدبر والحكم به؛ يقول هللا تعالى وقوله الحق:

}كان الناس أمة واحدة فبعث هللا النبيئين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما 

(211اختلفوا فيه'{)البقرة  

لها منازلها هو الحكمة التي إن افتقدت افتقد معها شرط األهلية في الخوض فإعطاء األمور مقاديرها وإنزا

  ،في األمور العلمية، بله إن كانت هذه األمور هي أخطر وأعظم ما يمكن لإلنسان أن يتصدى له

أما بخصوص المرتكز الثاني، وبفعل التصور األول المختل، والتأثير السلبي المستمر لفقدان بوصلة الحكمة 

نورها في امإدراك وفي تصور األشياء التصور الصحيح، فقد أفضى بهم الحال إلى نقيض الحكمة  وفقد

والغاية التي جعلها هللا سبحانه وتعالى دليال في إرشاد الصحابة رضي هللا عنهم في االجتماع على مصحف 

التقدير في أمور هي واحد؛ ذلك أن حيز الفوارق ومجال االختالف المتفاقم في القراءات الناتج عن سوء 

أصال ال تنبغي في أبعادها ودقتها لتحكم امإنسان وكفاءته وإدراكه المجرد، قد أدى إلى تفرق عظيم في 

 االعتبار لكتاب هللا العزيز الحكيم، تفرق يضاف إلى محنة التفرق الفقهي المذهبي.
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لمؤمنين عثمان، وبعد خمس عشرة للهجرة، ما بين السنة الثانية والثالثة من خالفة أمير ا 25>>ففي سنة 

سنة من التحاق رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم بالرفيق األعلى، فتحت أرمينية على يد أهل الشام 

على أهل المدائن، وهي  -صاحب سر رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم -والعراق، وكان حذيفة بن اليمان

(، فتنازع أهل الشام والعراق؛ أهل 3\9في أرمينية.)فتح الباري من جملة أعمال العراق، فكان من الغازين 

الشام يقرأون بقراءة أبي بن كعب، فيأتون بما لم يسمع به أهل العراق، وهؤالء يقرأون بقراءة عبد هللا بن 

(.14\9مسعود، فيأتون بما لم يسمع أهل الشام، فخّطأ بعضهم بعضا.)المصدر السابق  

أمين سر رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم حذيفة رضي هللا عنه، فسمع ناسا  فكان ممن رأى ذلك الخالف

من أهل حمص يزعمون أن قراءتهم خير من قراءة غيرهم، وأنهم أخذوا القرآن عن المقداد، ورأى أهل 

البصرة يقولون مثل ذلك، وأنهم قرأوا على أبي موسى األشعري، فغضب حذيفة حين رأى ذلك واحمرت 

فقام في الناس خطيبا: فحمد هللا وأثنى عليه، ثم قال: عيناه،   

 هكذا كان من قبلكم اختلفوا، وهللا ألركبن إلى أمير المؤمنين..

 وجاء فزعا إلى المدينة، ولم يدخل بيته حتى أتى عثمان، فقال له:

مصدر يا أمير المؤمنين أدرك هذه األمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختالف اليهود والنصارى.)ال

(14\9السابق  

وقد صادف ذلك أن اختالفا مثله وقع في المدينة بين متعلمي القرآن ومعلميه، فتعاظم ذلك في نفسه، فخطب 

 الناس فقال:

فمن نأى عني من أهل األمصار أشد فيه اختالفا، وأشد لحنا.. ثم قال: ،أنتم عندي تختلفون وتلحنون؟  

فلما اجتمع  -أي مصحفا يكون إماما -(21\1ما.)تفسير الطبرياجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس إما

 الصحابة عنده ذاكرهم في أمر اختالف الناس في القراءة، وقال:

فقالوا له: فما ترى؟ قال:  ،فقد بلغني أن بعضهم يقول إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفرا؟

فأرسل أمير  ،،أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد، فال تكون فرقة وال اختالف، فقالوا له: نعم ما رأيت

المؤمنين عثمان إلى أم المؤمنين حفصة رضي هللا عنها، أن أرسلي بالصحف ننسخها في المصاحف.)فتح 

(15\9الباري  

قدسي: أن عثمان لما أراد أن يجمع المصحف خطب فقال: أعزم على وفي )المرشد الوجيز( ألبي شامة الم

 -كل رجل منكم كان معه من كتاب هللا عز وجل شيء لما جاء به، قال: فكان الرجل يجيء بالورقة واألديم

فيه القرآن حتى جمع من ذلك شيئا كثيرا، ثم دخل فدعاهم رجال رجال يناشده: أسمعته من رسول  -أي الجلد

هللا عليه وآله وسلم وهو أمله عليك؟ فيقول: نعم. فلما فرغ من ذلك قال: من أكتب الناس؟ قالوا: هللا صلى 
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قالوا: سعيد  -أي: أفصح -كاتب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم زيد بن ثابت، قال: فأي الناس أعرب؟ 

أمير المؤمنين عثمان: فليمل  قال -وكان سعيد أشبه لهجة برسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم -بن العاص

(65سعيد وليكتب زيد، فكتب مصاحف فرقها في الناس.)المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز  

ثم ضم إليهما: عبد هللا بن الزبير، وعبد الرحمان بن الحارث بن هشام، ثم قال للرهط القرشيين الثالثة 

م أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن، فاكتبوه بلسان قريش، )سعيد وعبد هللا وعبد الرحمان(: إذا اختلفت

ثم احتاجوا إلى من يساعدهم في الكتابة، وذلك الستنساخ عدة مصاحف ترسل  -أي: غالبه -فإنما نزل بلسانهم

(16-15\9إلى األمصار، فانضم إلى جماعة زيد جماعة أخرى.)فتح الباري  

ف وتوثيق نصه الكريم على ما استقرت عليه العرضة األخيرة وقد عمد هؤالء الكاتبون في كتابة المصح

 التي عارض بها النبي صلى هللا عليه وآله وسلم جبريل مرتين قبل وفاته.

:-وكان قد أخذ القرآن عن عثمان وعلي وابن مسعود وزيد وأبي -قال أبو عبد الرحمان السلمي  

وسلم في العام الذي توفاه هللا فيه مرتين، وإنما سميت قرأ زيد بن ثابت على رسول هللا صلى هللا عليه وآله 

هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت ألنه كتبها لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، وقرأها عليه، وشهد 

العرضة األخيرة، وكان يقرئ الناس بها حتى مات، ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه، وواله عثمان 

(، ولذلك أتى الجمع األخير كامال تاما وهلل 69ي هللا عنهم أجمعين.)المرشد الوجيزَكْتب المصاحف، رض

 الحمد.

هذا، وحاصل ما شهدت به األخبار المتقدمة، وما صرحت به أقوال األئمة، أن جمع القرآن على ما هو عليه 

خشية دثوره بقتل اآلن كان في زمن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم بإذنه وأمره، وأن جمعه في الصحف 

قرائه كان في زمن أبي بكر رضي هللا عنه، وأن نسخه في المصاحف حمال للناس على اللفظ المكتوب حين 

نزوله بإمالء المنزول إليه صلى هللا عليه وآله وسلم، ومنعا من قراءة كل لفظ كان رخصة قبل زمن عثمان 

كتوبا مجتمعا غير مفرق على اللفظ الذي أماله رضي هللا عنه. وكأن أبا بكر كان غرضه أن يجمع القرآن م

رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم على كتبة الوحي ليعلم ذلك، ولم يكل ذلك إلى حفظ من حفظه خشية 

فنائهم بالشهادة، والختالف لغاتهم في حفظهم على ما كان أبيح لهم من قراءته على سبعة أحرف. فلما ولي 

شروا في البالد وخيف عليهم الفساد من اختالفهم في قراءتهم الختالف لغاتهم عثمان وكثر المسلمون وانت

حملهم عثمان على ذلك اللفظ الذي جمعه زيد في زمن أبي بكر وبقي ما عداه، ليجمع الناس على قراءة 

 القرآن على وفق ما نزل على النبي صلى هللا عليه وآله وسلم، وعلى وفق ما كانت عليه العرضة األخيرة،

  41ال كما رخص للناس من قراءة القرآن على لهجاتهم من قبل.<<
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هذا هو امإطار العلمي الحق الذي يتعلق بنص القرآن الكريم وتوثيقه وحفظه ونقله، وكل ما عداه وجاوزه 

إنما هو ال ريب محض الغلو الذي سقط فيه من قبلنا من جهة أنبيائهم في ذواتهم وشخوصهم أو في كتبهم، 

أتباعهم والصالحين من أقوامهم. بل إن هؤالء من أمتنا لم يقتصر أمرهم في غلوهم الظاهر  أو حتى في

والجلي في مكون من البيان هو أصال من فطرة وجبلة الخلق السوي للسان العربي المبين، الذي هو لسان 

يعلمون قدر وال العرب جميعا كما هو مثبت بالحق الذي هو أحق بأن يتلى ويتبع، ال قول البشر الذين ال 

خطر ما يقولون، فإن هللا تعالى الرحمان الذي خلق امإنسان وعلمه البيان يقول فيما أنزل من محكم القرآن 

 والنور المبين:

}وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبين لهم' فيضل هللا من يشاء ويهدي من يشاء' وهو العزيز 

(5الحكيم'{)إبراهيم  

في كتابه المجيد، أي بخطاب مطلق المجال للمؤمنين: ويقول سبحانه وتعالى  

}فاقرءوا ما تيسر منه' وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة' وأقرضوا هللا قرضا حسنا' وما تقدموا ألنفسكم من خير 

(18تجدوه عند هللا هو خير وأعظم أجرا' واستغفروا هللا' إن هللا غفور رحيم'{)المدثر  

ن يكونوا أو أن يجعلوا غيرهم وسطاء بين هللا تعالى الرحمان الرحيم وعباده فليدرك هؤالء الذين يودون أ

((، ،مما حذر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من سبيله بنهيه عليه الصالة والسالم ))وال تستأثروا به

  ،ليدركوا حقيقة ما هم عليه من الضالل والزيغ لعلهم يستعتبون

أن واضع علم القراءة والتجويد هو رسول هللا صلى هللا عليه وآله  فما أشد جرأة وضالل من يزعم ويقول

وسلم، ويختلق في ذلك من عنديته ما يسميه أدلة، أال إنها واهية داحضة، ال وزن لها في الحق وال وصل لها 

غ به؛ أال إن رسول هللا صلى هللا عليه وآله سلم قد توفاه ربه عز وجل وقد تم أمر الدين كله واستكمل وبل

  ،الرسالة وأدى األمانة

أتقولون على هللا ورسوله غير الحق وتغلون في كتابه العزيز الحكيم الذي جعله هللا سبحانه مجيدا ويسره 

،للذكر؟  

هكذا نخلص إذن ويتبين لكل من أراد أن يذكر أن هذا االعتبار السائد للقراءات والتجويد، والذي تمادى 

من قبل ووجب التنبيه على خطورته، وهل أشد وأخطر من أن يصبح ضالله وزيغه اليوم ضالال لم يكن 

القرآن العظيم الذي أنزل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، أن يصبح عن نية مبيته ومكر خبيث، أو جهل 

مركب ملبس لبوس ادعاء االعتناء بكالم هللا العلي الحكيم، يصبح موضوع المقامات الموسيقية ال فرق بينه 

يتبين مخالفته الماثلة الواضحة للحق الذي نزل به الوحي الكريم،  ،، مواد سباق الغناء وشذى األلحانوبين 

غلو في الكتاب، وإنما حبه وامإيمان به هو التالوة ال بالمعنى الذي حملوه تحميال للتالوة، فتالوة كتاب هللا 

آلية البينة والسياق الحق المبين قال حق تالوته كما ذكرناه ونؤكد عليه هي العمل به، ولذلك في ذات ا
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(، فكفى نحلة التقليد واتباع أقوال البشر كأنها 120سبحانه:}ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون'{)البقرة

وحي، وكفى وءدا وتعطيال للقلوب الذي وهبها الخالق سبحانه نعمة لنعقل بها ونفقه، ولنميز بها ونستبين 

  ، الحق من الضالل

أن القوم ما لبث أمرهم وحالهم أن وقعوا في خالف الحكمة والمحفز الرباني الذي جعله هللا سببا وبه يتبين 

في توحيد اللفظ، وكون المصحف العثماني بنص آخر عرضتين لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم على 

فيض من السماء جبريل عليه السالم بكتابة زيد رضي هللا عنه، وهو شاهد النقل رضي هللا بشهود مست

واألرض والصحابة رضي هللا عنهم في جمع القرآن بأمر أبي بكر الصديق رضي هللا عنه، ثم من بعده في 

ه(: 833كتابة مصحف عثمان رضي هللا عنه. اسمع لما يقول ابن الجزري )ت  

وهذه الرواة عنهم طرق       أصحها في نشرنا يحقق                     

باثنين في اثنين وإال أربع     فهي زها ألف طريق تجمع                    

واالستناد إلى الطريق كما هو معلوم عندهم تجاوز مستويي أئمة القراءة ورواتهم واعتبار االختالف على 

 مستواه. 

هذا هو الموضوع الذي نسعى على قدر ما وفقنا إلى ذلك إثارته والتذكير بوجوده، من خالل نموذج نقدي، 

لى مساره نقاط وخطوط بيان قد تؤدي بإذن هللا تعالى العليم القدير إلى إعطاء وضبط حقيقة هذا نبرز ع

الموضوع وواقعه، واقع ما جاء النهي عنه في الشرع صريحا وحذر منه الرسول صلى هللا عليه وسلم من 

ل وغيره بإسناد وثيق عدم الغلو في القرآن وعدم االستئثار به، في الحديث الذي رواه امإمام أحمد بن حنب

جيد رجاله ثقات، الحديث الذي نكرر ونثني ذكره في هذا الدرس والتحليل ألنه هو الحقيقة والمحور فيه، 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

 ))ِاقرأوا القرآن وال تغلوا به، وال تجفوا عنه، وال تأكلوا به، وال تستأثروا به(( 

ة، فكل قراءة عربية بلسان عربي تجزئ عند هللا تعالى الرحمان الذي كفل شرط الغلو هنا في األداء والقراء

الخطاب، خلق امإنسان وعلمه البيان؛ وإنه وهللا لعين ما سقط فيه بنو إسرائيل في قصة البقرة لما أخبرهم 

قرة، فشددوا نبيهم موسى عليه السالم بأن هللا تعالى يأمرهم بأن يذبحوا بقرة، وكانت تجزئهم في الحق كل ب

 فشدد هللا عليهم.

وأما االستئثار فهو سعيهم الجهول في التحكم واالختصاص وسائط بين القرآن وأمة القرآن، أوال من خالل 

الغلو في األداء، ومن استبقائهم لشرط السند مطلقا في شرط صحة القراءة من بعد استقرار القرآن الحكيم في 

عمة وقطع دابر الفرقة واالختالف في كتاب هللا تعالى، وعصمة هذه مصحف عثمان رضي هللا عنه وتمام الن

األمة من أن يقع لها في كتابها ما وقع فيه من قبلها من ضالل األمم الذين اتبعوا علماءهم في مطلق ما 
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يصدر عنهم، وبدلوا واختلفوا من بعد جاءهم العلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 

والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وال يستطيعه إال الصادقون.             ،م عذاب أليميصيبه
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 الفصل الثاني

 نقد )النجوم الطوالع على الدرر اللوامع  في مقرإ اإلمام نافع(

 نقد التمهيد وأول التأطير

  

نقد التمهيد ل)النجوم الطوالع( -0  

في تأطير الواقع من مفهوم مسمى القراءات والتجويد ومن أهم  جهاته ومحدداته من المكونات المحورية 

تبعا لالعتبار السائد المقرئون التعليميون، الناقلون والمحققون على امإمكان الواقعي والعملي لالنحفاظ 

عله يعطي تأطيرا القراءاتي . فنقد هذا المكون وهذه الجهة بالمقاربة العلمية الموضوعية له من النجاعة ما يج

أكثر تحديدا وقربا. من أجل هذه الغاية وطلبا لهذا المقصد العلمي الذي نرجو أن يكون خالصا هلل سبحانه 

العليم الخبير، ندلي هنا بدراسة نقدية أولية لمؤلف اعتباري مإطاره، ممثل ونموذج له، مؤلف )النجوم 

(.الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرإ امإمام نافع  

 جاء في تقديم هذا المؤلف ما يلي:

>للعالمة الشيخ سيدي إبراهيم المارغيني المفتي المالكي بالديار المصرية، وهو شرح ل)أرجوزة امإمام 

الفاضل، العالم الكامل، القارئ المحقق، والمقرئ المدقق، ذي العلوم الرائقة، والمصنفات الفائقة، أبي الحسن 

د بن الحسن الرباطي المشهور بابن بري، وهي المسماة بالدرر اللوامع في علي بن محمد بن علي بن محم

 أصل مقرإ امإمام نافع<.

بدءا لننظر إلى هذه األلفاظ واأللقاب، وهذا المدح وامإطراء والتبجيل؛ فامإسالم إنما جاء ليقضي القضاء التام 

وهذا عنوان من أهم عناوين وخاصة  على كل عبودية لغير هللا تعالى الذي اختص وحده بالعزة والكبرياء،

من أهم خاصات االجتماع امإسالمي واألمة امإسالمية. فحديثه صلى هللا عليه وسلم: ))المسلمون كأسنان 

 المشط(( هي الخّصيصة والميزة األولى لبنية ومجال االجتماع امإسالمي.

وعا، ومثله نجده مثال في )فيض إن هذا القاموس الذي تمثله مادة )سيدي( في التواصل والخطاب ليس مشر

الوهاب في تجويد آيات الكتاب( للشيخ عبد العزيز محمد فرحات رزق في قوله وتلفظه ب)سيدنا حفص عن 

عاصم(. ولئن ورد في السنة من األلفاظ ما له اشتراك لفظي، فذلك له إطاره وفقهه، لكن الذي يعلم أنه لم 

ثل هذه القاموس االستعبادي، قاموس األقنان. ولو ذهبنا يعرف في خطاب المسلمين على عهدهم األول م

نتفحص األمر جيدا ونتلمس التاريخ في تعليل بنياته وتفسير مكوناته، لوجدنا أن هذه المادة والقاموس مؤشر 

تاريخي، وعامل توطئة وتكريس لشروط االستعباد ومناخه، الشروط التي تمثل ـ ما من شك في ذلك ـ  يبنيو
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من األسباب البينة و المباشرة في ضعف معدل امإنتاج بالمقارنة مع تنظيمات اجتماعية  عامال وسببا

ومجتمعات أخرى قائم نظامها على المساواة في الحقوق و الواجبات. فالمساواة االجتماعية وامإدراك اليقين 

ك هو الفعل والواقعي بها يدفع بالفرد إلى بذل أقصى جهده وقصارى ما في وسعه من عمل وعطاء، فذل

الحقيقي في إنتاج القوة للسير التاريخي واالستخالفي كما لزم أن يكون قويا عزيزا، الكما هو حال األمة 

 اليوم، بعض أو السواد خدم لبعض بغير حق ومستعبد، وكلهم للعدو الكافر مستسلم ومغلوب.

حق بشيء، ولهذا جاء النهي إذن فهذا القاموس االستعبادي ال يمت إلى نقاء القلوب وخلوص معرفتها لل

وبأشد اللفظ وصريح التقريع مإطراء الرجل الرجَل ومدحه في غير حدود المدح، ووصفه بغير ما ال  يليق 

به، وبما ال يليق بصدق المؤمن وسجيته، وبعده عن النفاق وعدم قابليته لالستعباد. فاألدبيات العلمية السليمة، 

لم يكن فيها لهذه المواد المدمرة أثر وال خالق، وهل تمة في مؤلف  والتي عمرت في قرون المساواة الحقة

ما لعالم أو لحافظ من الرجال األولين تعبيرا من قبيل: )سيدي عبد هللا بن المبارك( أو )سيدي سعيد بن 

المسيب( أو وصفا على تعبير: )العالمة األجل، وحيد دهره، الكامل في علمه( وغير ذلك من سيء التعبير 

كان عند هللا مكروها. واألنكى أن يقدم ذلك فيما يزعم ويراد به علما في أعلى درجات العلم ودراسة  وما

 ألسمى وأشرف مواضيع الدراسة.

إن للبيان سحرا وأثرا قد يكون إيجابيا وقد يكون سلبيا، وإنه ال يرى لهذا القاموس االستعبادي إال سعيا 

نظامه االجتماعي المبني على مكوني السيد والعبد. فهذا القاموس وارتدادا إلى عهود االستعباد القبلي، و

وهذه المادة  ظل لذلك األساس واألصل. . وجاء القرآن منزال بالمبدإ والقانون المسطر في قوله عز وجل: 

(.13}إن أكرمكم عند هللا أتقاكم'{)الحجرات  

ض ويجتث جذورها من التاريخ كلية، ليخلص أنزل القرآن ليهدم هذه الوثنية التواجدية واالجتماعية في األر

،،،وجود امإنسان هلل تعالى الواحد الصمد  

وإذا كان أكبر سؤال على مستوى األمة اليوم والتاريخ هو سؤال ما العمل وما الطريق الستعادة السيادة أوال 

روط التحقيق الواقعي ثم القوة التاريخية الفاعلة وأداء الوظيفة االستخالفية و الشهودية؟ فأول وسابق الش

  42الحق في الخلق والناس، فهم به متساوون، ال استعباد، سواسية كأسنان المشط. إلمبدإ المساواة، مبد

إن الدعوة والقيام بتنقية وإصالح الوسيط الفكري االجتماعي مما علق به من هذه المواد والشوائب، التي 

ضروري وملح إذا ما أريد حقا إصالح البناء  بتراكمت على حقبة وردح من التاريخ أمر شرعي وواج

هللا تعالى شأن الرجال  هوالعود حقيقة إلى منهاج دين امإسالم، وإن ذلك بصدق العزم ليسير، وأمر جعل

الصادقين وشأن الهمم امإنسانية التاريخية، كما هو معلوم من تاريخ المسلمين وفيمن قبلهم ممن سبقنا من 

                                                           
42

 هذا الجزء في محوره وأصله كتب قبل الثورة العربية البوعزيزية المباركة 
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وهذا هو سبيل الحل التاريخي لألمة، وهللا عز وجل إذا يشاء يجعل الصعب المؤمنين في سائر األمم. 

(.77'{) مريم ىوالحزن سهال، وهو سبحانه وتعالى ولي المهتدين:}ويزيد هللا الذين اهتدوا هد  

وتطورهم وهم على غير الهدى. وإنما هي شبهة  مكذلك قد ترد هنا شبهة ما يظهر من قوة الكفار وبأسه

فالذي ينبغي إدراكه وتصوره التصور الصحيح ها هنا أمران اثنان: أولهما أن بناء المخلوق  معرفية بحثة؛

مهما بلغ ومهما عال وعتا في أعين ومنظار البشر يبقى أمام قوة هللا تعالى ال شيء، وأن هذا البناء والعمل 

 سبحانه أعلم بها، البشري المخلوقاتي يبقى في محدودية األرض، كما أن صبغة وماهية هذا البناء هللا

 يال يرون منها إال ظاهرا وال يعلمون منها ومن خباياها شيئا. أما األمر الثان سوبحقيقتها وكنهها، وأكثر النا

امإسالمي، فقد  يفهو النظمة السننية التي جعلها هللا تعالى، وهو الحكيم العليم، جعلها قانون المسار التاريخ

وشرط قوتها بمدى إيمانها وتمسكها بالعروة الوثقى ، وبمدى تالوتها لما أنزل قيد سبحانه وتعالى عزة األمة 

 من الشرعة الحق في القرآن واألحكام في النفس واألرض واألموال، وفي األخالق، وفي السياسات.  

.                 .                 . 

 يقول الشارح رحمه هللا في مبدإ خطبته :

بسم هللا الرحمان الرحيم                       >>                   

الحمد هلل الذي اصطفى حملة كتابه من عباده، وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده. وجملهم 

 بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته..<<

والترجيح في التعبير قول ال يصح. وعدم صحته من  فقوله: )ذلك الكتاب وآياته( وبحسب معايير امإمكان

جهتين ومظهرين. أما األولى فمن جهة الكالم وآنه وحينه، إذ الذكر المسبق للشيء يجعله في موضع 

االعتبار القريب والمعين، فصحيح القول والتعبير هو بلفظ )هذا( بدل )ذلك(. والجهة الثانية متصلة بعلم 

باس من قوله تعالى:}ألم' ذلك الكتاب ال ريب فيه{، فقول مجاهد رحمه هللا وإن لم التفسير وإمكان وصل االقت

يأخذ به جل المفسرين، فهم إذ لم يأخذوا به لم يكن ذلك منهم على أساس من العلم ظاهر ودليل واضح، وإنما 

الحقيقة ال على لغلبة التقليد في األقوال، وقول مجاهد هو الراجح بداللة أداة وإسم امإشارة )ذلك( على 

االستعارة والمجاز؛ فالكتاب في هذه اآلية ال ينطبق بجوهر القرآن، الكتاب العربي المنزل على محمد صلى 

هللا عليه وسلم، بل هو الكتاب أصل الكتب المنزلة جميعا، وقد أوفينا بحمد هللا ومنته بيان هذا وتفصيله في 

لمفاهيم تعتبر بحق مفاتيح علم الكتاب والتفسير.الجزء الثالث، والذي تطرقنا من خالله وعرضنا   

.              .              . 

43يقول الشارح: > وتاليه بغير تجويد لإلثم العظيم متحمل...<  
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سبق الكالم في هذا وباألصح عن ضالل هذا الحكم البعيد كل البعد عن الحق والمخالف صريح المخالفة 

مقتضى الحكمة وسوي الفكر. وإنه لحكم خطير، وقول عظيم، من عظم للكتاب والسنة، فهو قول مردود ب

خطره وضالله عدم استشعار قائله والذين يرددونه لعظم هذا الضالل وتبعاته وفحواه، وأن أدنى ما يؤول 

إليه اقتضاء لميزان الحقائق ولزوم بعضها ببعض هو الحد من مجال القرآن والصد عنه، وهذا هو صلب 

ر امإشكال. وإذا تم في الفصل السابق، فصل )حال االستدراك على الحق عن سوء التقدير الموضوع  وجوه

وامإفراط في االعتبار(، ما فيه كفاء التفسير وجلي التوضيح والتبيان، فإن الحديث في كليته والغاية منه ليس 

 يبعد عن كونه تحليال متصال به، موضوعهما واحد وغايتهما واحدة.

لمي بالقرآن في خطابه وحقيقته البيانية بحسب االعتبار الصحيح، من غير غلو في القرآن وال إن االعتناء الع

استئثار به، لهو من أشرف العلوم وأسمى المهمات وأعالها، لكن هذا الشأن العظيم، وبحفظ التصور 

ة الموضوعية، الصحيح غير الغالي في القرآن والالّمستأثر به، يستلزم بالضرورة شروط الكفاءة والمالءم

الموضوع وشأنه، من غيره يصبح إساءة ما بعدها  روأي إخالل بهذا الضابط وبهذه الشروط، وباعتبار خط

إساءة وإثما مبينا أي إثم في حق واجب النصيحة لكتاب هللا العزيز الحكيم، وما كان للجهل في هذه المواطن 

يان فهو مستلزم لكافة الشروط، ولمختلف ما اتصل وال ألهله مسوغ وال عذر. وما دام األمر يتعلق هنا بالب

منها بمناحي العلم وامإدراك، مما هو في مؤلف حقائقه دال وممثل لمعنى وحقيقة الحكمة:}ومن يؤت الحكمة 

(268فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إال أولو األلباب'{)البقرة  

. وال سبيل للتصدي لدراسته وتحليله إال باستيفاء هفعلم بيان القرآن في كنهه هو الحق في كل تجلياته وتناسقات

لألمور. ممعارفي وشرط امتالك الحكمة وملكة التقدير الحكي  

أما عن إخالل الشارح ومخالفته للحق في تأثيمه وتحميله امإثم العظيم لقارئ القرآن بغير تجويد بالمعنى 

جاءنا من الحق وما هو  افيه أن نورد ونذكر بم ياالصطالحي والخاص المراد من لفظ التجويد، فيكف

 مستنبط من العلم مبين:

ـ عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:))من قرأ حرفا من كتاب هللا فله 

.44حسنة بعشر أمثالها، ال أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف، والم حرف، وميم حرف((  

 عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))إن الذي ليس في جوفه شيء وعن ابن عباس رضي هللا

45من القرآن كالبيت الخرب((  

وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:))يقال لصاحب 

. 46آية تقرأها((القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر   
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فالشرع الحكيم يحض على قراءة القرآن ويندب إليها، ومقول هؤالء واعتبارهم القراءاتي غير الشرعي ينأى 

تبعاته وحقيقته  يويصد عنه. فلذلك لم نكن مجانبين للحق حين أصدرنا حكمنا وقولنا بأن هذا االعتبار ف

اجب النصيحة لكتاب هللا والدعوة للعمل به، إذ ال الكتاب والسنة، ومخل بو يمصادم لصريح الحق المسطر ف

يكون وال يتم ذلك إال بنشره وتوسيع مجاله                                                            وتيسيره. 

فال يحق بأية حال من األحوال أن يكون ادعاء خدمة كتاب هللا تعالى واالعتناء به، ومهما كان حظ هذا 

من الصدق في الواقع والشروط، العلمية منها خاصة، ال يحق أن يكون ذلك سببا أو ذريعة لإلخالل  االدعاء

مسلك من قبلنا باعتباره وجعله أماني  بما سبق بيانه من الحق، وال أن يسلك بكتاب هللا العزيز الحكيم

تلونه حق تالوته أولئك يؤمنون وترانيم. فمحمول الحق لمعنى التالوة في قوله تعالى:}الذين آتيناهم الكتاب ي

( إنما هو امإتباع والعمل بأحكام التنزيل في كل أحوال 120به' ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون'{)البقرة

الحياة واالستخالف. وهذا المعنى موجه ومؤطر بقوة بقوله عز وجل:}ومن يكفر به{؛ فأنى يصرف هؤالء 

  ،ى غيره من المعاني، بل إلى المعنى النقيض له؟عن معنى جوهري في القرآن ويرغبون عنه إل

من جهة ثانية، ودونما شك،  فإن هذا االنحراف والضالل هو من صنف ضالل الخوارج وقبيل تحريفهم 

( وكذلك فإن مداه وخطره ألشد وأعظم من زيغ وضالل 40لمعنى قوله سبحانه:}إن الحكم إال هلل'{)يوسف

ثم إننا ومن نفس زاوية ومقصد ما أوردناه من األحاديث، وتأكيدا  المرجئة في حقيقة ومعنى امإيمان.

وترسيخا، فإننا نحيل هذا االعتبار وأصحابه إلى األصل العلمي والحكم المبين، الممثل في النص الشرعي 

والحديث المتفق عليه:))ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب(( وإلى قوله صلى هللا عليه وسلم:))من نام عن 

. 47زبه أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صالة الفجر وصالة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل((ح  

وعن أبي هريرة رضي هللا عنه أنه صلى هللا عليه وسلم قال:)) رحم هللا رجال قام من الليل فصلى وأيقظ 

أيقظت زوجها، فإن أبى امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم هللا امرأة قامت من الليل فصلت و

.48نضحت في وجهه الماء((  

وعنه أيضا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ))من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 

. 49ذنبه((  

 استنباط:

والسائد للقراءات والتجويد مخالف للحق بسعيه في تضييق ما حض عليه الشرع  دهذا االعتبار المرا

 وندب إليه من قراءة القرآن آناء الليل والنهار، بل وأوجبه وأمر به.
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                                    .                      .                   .  

به نفس الجاهل الحسود. ضمنته لب  دبه عين الودود، وتكم يقول الشارح: >> فجاء بحمد هللا شرحا تقرّ 

 األلباب، وميزت فيه القشر عن اللباب. ولم آل جهدا في تنقيحه وتهذيبه وتحريره وتقريبه <<

هذا التعبير شانه لفظه: > تكمد به نفس الجاهل الحسود < حيث من شأن العلماء وكالمهم الحلم والوقار،  

رفع ويتنزه عن بذيء األلفاظ وسيء القول.دائما وأبدا يت مومعجمه  

.                  .                . 

 التهذيب والتصحيح إلدراك الشارح للفظ )أقطع(

 في خبر البدء بالحمدلة

 بصدد قول الناظم رحمه هللا وافتتاحه:

 بسم هللا الرحمان الرحيم

كتابه وعلمه علمناالحمد هلل الذي أورثنا                                 

 يقول الشارح:

>>ابتدأ تأليفه بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بالقرآن العظيم وعمال بخبر:))كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم هللا 

الرحمان الرحيم فهو أقطع(( مع خبر:))كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه بالحمد هلل فهو أقطع(( ويروى أبتر في 

يهما. والمقصود من الثالثة أنه ناقص وقليل البركة، فهو وإن تم حسا ال يتم معنى. الخبرين. ويروى أجذم ف

 والمراد باألمر ما يعم القول كالقراءة، والفعل كالتأليف. ومعنى ذي بال صاحب حال يهتم به شرعا<<

 ثلحديهذا القول والكالم الذي اعتبره صاحبه شرحا ال يقبل وال يصح جوابا في سؤال ما معنى الخبر وا

بمختلف ألفاظه ورواياته. وما يستغرب له هنا عند الشارح هو عدم المالءمة وعدم التطابق بين العنصر 

الداللي األول الممثل خاصة بلفظي)أقطع( و)أبتر( والعنصر الداللي الثاني الذي تمثله التعبيرات:)ناقص(، 

 )قليل البركة(، )فهو وإن تم حسا ال يتم معنى(. 

اللة األلفاظ ومقاربة التسديد والتقريب في التعبير واللسان فمثله مثل الشجرة إذا بتر عنها أما الصحيح بد

جذرها أصبحت وال جوهر وال حقيقة لها. وهو المعنى الموصول على وجه التناسق والتوافق بصحيح 

 عليه حديث النيات الذي يرويه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا

وسلم:))إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا 
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فكل عمل ال يبتغى  50ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه((

 به وجه هللا تعالى هو مما مآله وحكمه هذا البتر والقطع. ومن ثمة يستبين عدم سداد قول الشارح.

.              .           . 

 في مقام الخطاب واإلعراب

 يقول الشارح في قول الناظم:

 صلى عليه ربنا وسلما                   وآله وصحبه تكرما

<<،( لفظه لفظ الخبر ومعناه الدعاء، أي صل يا رب عليه وسلم،عليه ربنا وسلما>>وقوله:)صلى   

ما ال يستحسن هنا هو امإخالل بالميزان وبلزوم امإجالل والتعظيم لمقام هللا تعالى، وبوجوب التأدب في 

هذا  ( ليس يجمل، وال يحسن فيه،جناب سؤاله ودعائه عز وجل. فتلفظ الشارح: )أي صل يا رب عليه وسلم

( ال يستنبط منه ،(. كما أن التعبير الشرعي وتركيبه )صلى هللا عليه و سلم،الخطاب المباشر والمجرد )صل

( دعاء من زيد من الناس إطالقا، ألن الصيغة األولى ،وجوبا جواز التعبير والتركيب )اللهم صل عليه وسلم

ف الثانية فهي إنشائية دعائية، يكون حينها إخبارية أريد بها الدعاء، فليس فيها دخل لحكم امإخبار، بخال

في  دالداعي ركنا إنشائيا لحقيقة البيان في الواقع وتحققه؛ وبالطبع فليس هذا حالة التركيب والتعبير الوار

( لورود داللة التأدب وحقيقة العبودية في لفظ )اللهم( ولورود ،الصالة امإبراهيمية:)اللهم صل على محمد

  صلى هللا عليه وسلم باسمه الشريف صلى هللا عليه وسلم.ومجيء ذكر رسول هللا

.            .            . 

أما إعراب الشارح لفظ )تكرما( حاال، فليس بصحيح وال يستقيم مع سياق ومعنى البيت مجمال، ذلك أن 

النحاة متعلقه  المقام هنا مقام متصل في تعبيره بجناب الذات امإلهية العلية، والحال كما هو معلوم عند

الموازاة بين الفعل والحال، ناهيك عن اختالف اللفظ في صيغته ومعناه االشتقاقي عن األصل في صيغة 

عند البصريين كما هو منقول عنهم اعتباره حاال، فقولهم  االحال. وإذا جاز للمفعول المطلق وللمصدر عموم

النتاج المعرفي امإنساني وعدم  ةويذكر بمحدودي هذا كما هو شأن بعض األقوال واألحكام األخرى، إنما يدل

جواز خروجه عن دائرة النقد، وإمكان الخطأ والصواب فيه. ومن ناقض هذا فقد خالف الحق و ناقض العلم 

 في أهم مبادئه ومسلماته.

انا وال شك أن االلتباس الذي كان األصل والعلة في هذا الحكم امإعرابي والنحوي هو ورود حقيقة الحال أحي

لفظيا عن وسيط التأويل أو التكافؤ المعنوي كما بين ذلك الشيخ  ةعلى صيغة بيانية غير أولية وغير مباشر

مصطفى الغالبيني في مؤلفه )جامع الدروس العربية( مما قد ذكرناه وأشرنا إليه من قبل تأطيرا حقائقيا 
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 ةامإعراب محورا كامال للنظر وللهيكل للقول البشري عموما ولمقولة )علم النحو العربي( تخصيصا باعتبار

العلمية والعقلية للنحو وللعلم اللغوي كلية. وال بأس أن نعيد التذكير، يقول مصطفى الغالبيني: >> وردت 

عن العرب ألفاظ مركبة تركيب خمسة عشر واقعة موقع الحال، وهي مبنية على فتح جزأيها، إال ما كان 

ن. وهذه األلفاظ على ضربين:جزأه األول ياء فبناؤه على السكو  

ما ركب وأصله العطف نحو > تفرقوا شذر مذر أو شغر بغر< أي > متفرقين أو منتشرين< ونحو  -1

 >هو جاري بيت بيت< أي > مالصقا < ونحو > لقيته كفة كفة < أي > مواجها <.. <<

 ونجده يقول في ذات الحيز والموضوع:

عامله منصوبا؛ فقال جمهور البصريين: إنه منصوب على >> سمع بعض المصادر مما يدل على نوع 

الحال، وهو مؤول وصف مشتق نحو:> جاء ركضا، قتله صبرا، طلع علينا فجأة أو بغتة، لقيته كفاحا 

أو عيانا، كلمته مشافهة، أخذت الدرس عن األستاذ سماعا <ونحو ذلك. وجعل هذه المصادر حاال كما 

ك مفعوال مطلقا مبينا للنوع، فهو منصوب على المصدرية ال على قالوا جائز. واألولى أن يجعل ذل

المعنى على ذلك، فال حاجة إلى التأويل << نالحالية، أل  

إن هذا االتساع لمجال الحكم بالجواز، أي قولهم: يجوز أن يكون حاال ويجوز أن ال يكون كذلك بل 

حل امإشكال ورفع االلتباس بقوله: >والتمييز  يكون تمييزا كما يدل على ذلك التنبيه الذي أشار إليه بغاية

 يكون على معنى )من( كما أن الحال تكون على معنى)في(<

على أساس علمي واضح ومحدد. وما من  يفإنه مما يدل على عدم قيام هذه الطبقة من علم النحو العرب

رة المسلك وتحديد شك أن مقولة ابن هشام رحمه هللا )امإعراب فرع المعنى( قد تسهم كثيرا في إنا

 الوجهة ليتحقق البناء الصحيح والمعقلن لمقوالت وأحكام النحو العربي.

فإذا كان التمييز بين الحال والنعت يتم بتغيير إعراب الموضوع أو الموصوف، فإن ثبت اللفظ على 

س النصب كان حاال وإن تغيرت حركته كان نعتا؛ وهو ما يستنبط منه مركزية الحال في الكالم عك

الوظيفة الثانوية للنعت، مما يعبر عنه في القاموس النحوي بلفظ واصطالح )الفضلة(، بمعنى أن الجملة 

أو الكالم يفقد جوهره وبناءه بافتقاد مكون الحال فيه، بينما يبقى قائما رغم خصم واختزال الصفة. وهنا 

ة، سواء بالمعنى الفعلي أو الوصفي نعود إلى معنى وشرط الموازاة في الحال الدالة على الثنائية الحدثي

 والحالي، فيصبح للحال إذا ميزتان أو خاصتان مميزتان:

 الداللة الرئيسية والمحورية في الكالم. -1

 التوازي لحدث محوري مصاحب. -2
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أحيانا اقتصارا  هوالعقل، المعبر عن قوميزان التمايز، وهو من معايير الح يولعل ملكة التمييز العقل

وتحليلي أولي، وهو في حقيقته يؤصل  يدئ أو قواعد ستيوارت ميل كمعيار منهاجواستجهاال بمبا

ويؤول إلى مبدإ االختالف. إن هذا الميزان والمعيار التمييزي سيضيق ويحد من مجال الجواز في 

اعتبار المصدر حاال، وسيميز كذلك بين الحال والتمييز؛ ذلك أن الحال وصف غطاء مصاحب 

من داللة  حاس ينعدم بعدمه وينحل الكالم وبناء المعنى. أما التمييز فهو واضوموازي، وهو ركن أس

فالحال غطاء لفظه، ومحدد لنوع أو شكل معين ضمن إمكان متعدد من األنواع واألشكال والصيغ. 

 وصفي، أما التمييز فتعيين ضمن متعدد، والمعنيان والوظيفتان مختلفتان اختالفا بيانيا وواقعيا.

ين الخطأ ونجلو اللبس وعدم الصحة في إطالق الحكم كون المصدر مثال في )جاء ركضا( ثم لكي نب

 منصوبا على الحال، لنعتبر الجملتين والعنصرين المعنويين التاليين:

 جاء ركضا. -

 جاء راكضا.  -

فالمكافئ لألول معنى هو وصف المجيء. أما الثاني فهو الوصف للفاعل في)جاء(. والعنصران يختلفان 

كون الموضوع أو المحمول المعنوي األول أو المسند إليه الحكم ليس هو ذاته، فالمجيء ال يساوي في 

الجائي أو الذي جاء. كما أن المعنى األول )جاء ركضا( يعين نوع المجيء وشكله وصيغته؛ أما الثاني 

قتلته صبرا( فموضوعه الفاعل في حدوث المجيء. وهذا االختالف هو ما يبرز ويظهر جليا في قوله:)

ألن المعنى هنا تعيين النوع ضمن أنواع وصيغ مختلفة متعددة من القتل. وكذلك فمعنى )صبرا( ليس 

وصفا غطاء للحدث أو الفعل في إطاره الكلي، وإنما هو لصيق ومقتصر بالطرف األخير في الحدوث 

ينطبق بالحال ألنهما عنصران  الذي هو القتل. فوظيفة اللفظ هنا وبيانه هو التمييز لنوع الفعل؛ وهذا ال

وحقيقتان مختلفتان. كذلك فإن وزن اللفظ )تكرما( وصيغته تدل على معنى امإرادة في )التاء( وبالتالي  

 فالتأطير الصحيح هو إعرابه مفعوال ألجله.

.           .          . 

 على درجة وطاقة اإلدراك

 قول الشارح في مقول الناظم :

المهرة         في علمه مع الكرام البررة وجاء في الحديث أن  

بأن )ال( في )الماهر( الوارد في قوله عليه الصالة والسالم ))الماهر بالقرآن مع الكرام البررة(( كما 

 يدل قوله: > لالستغراق < أي كل ماهر، وبهذا االعتبار جمع الناظم  فقال المهرة ألنه المراد <<
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يصح ألن الكالم والسياق أساسه وجوهره إبراز فضل المهارة عن عدم قول الشارح هذا ليس سديدا وال 

امتالكها وافتقادها. فليس المعنى في امإخبار والحكم في القول هو الجهة الكمية، بل الوصل إيجابا وسلبا 

بخاصة المهارة. لذلك أو من أجله كان المعنى المعتبر هنا ل)ال( هو الموصولية بمعنى )الذي( و)الذين( 

رادا وجمعا، ويكون االستغراق معنيا بالتضمن ال الغاية األصل في البيان.إف  

ويضيف الشارح قائال: > وكأن الناظم يرى الماهر الواقع في الحديث بالماهر في حفظه والماهر في 

 علمه، إذ الكل مهارة بالقرآن <

اءة يبقى غير تام وناقصا بّين هذا القول الذي يراد له أن يكون بيانا وشرحا وبدون ذكر المهارة في القر

حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ويكفي دليال على هذا الحكم  حالنقصان، ألننا في إطار شر

نفس الحديث بسياق قوله عليه الصالة والسالم: ))الذي  ياالقتران في الحق بين هذا المعنى والقول، وف

رة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق فله يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البر

51أجران((  

                                      .                 .               .  

 وفي قول الناظم:

 وجاء عند نبينا األواه             حملة القرآن أهل هللا

 وبعد أن قال:

بالمعنى، ولفظه: ))أهل القرآن أهل هللا(( وفي لفظ آخر زيادة  > وقد نقل الناظم هذا الحديث الوارد فيهم

))وخاصته(( وفي لفظ آخر: ))إن هلل أهلين من الناس(( قيل: ومن هم يا رسول هللا؟ قال: ))أهل القرآن 

 هم أهل هللا وخاصته((<، بعده نلفيه يقول:

المعظم المشرف على جميع الكالم، > وإنما فيهم أهل هللا أن القرآن الذي حملوه كالم هللا المرفع أي 

فعظمهم هللا وشرفهم بسببه وقربهم من رحمته حتى صاروا بمنزلة األهل، وإال فاهلل تعالى منزه عن 

 األهل والصاحبة والولد <

النظم وسوي العقول  مإن في هذا اللفظ والمنطق من التفاوت ما ال يليق وال ينظر إليه بحسب معايير سلي

اختالل العقل وفساد امإدراك، وخاصة في قوله وتلفظه: > حتى صاروا  سوى ضربا من ضروب

 بمنزلة األهل، وإال فاهلل تعالى منزه عن األهل والصاحبة والولد<

                                                           

51 مثله   
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هذا التفاوت والخلل امإدراكي كميزة عند الشارح، وهو يرد أصال إلى الطاقة امإدراكية، نراه يبرز أيضا 

تنه:في شرحه للبيت ما بعد الموالي الذي م  

 وقد أتت في فضله آثار           ليست تفي بحملها أسفار

 إذ يقول: >و)األسفار( الكتب العظام )لكثرتها( واحدها سفر، أي وقد وردت في فضل         

القرآن أخبار وأحاديث ال تقوم بجمعها الكتب العظام لكثرتها، وهذا على سبيل المبالغة، وإال فاألسفار 

ا<تحملها ولو كثرت جد  

شابه  اهذا الكالم الذي يقدم في إطار شرح نظم يخص قراءة الوحي والقرآن العظيم، وبغض النظر عم

األولي، فإنه قد يستساغ خطابا للطفل الذين لم  يمن شتى أنواع األخطاء على مستوى التعبير المعجم

به أول درس في البالغة يبلغوا درجة الضبط في امإدراك، وال يقبل مخاطبة لألفئدة السوية وإن كان لها 

  ،والمجاز

فأما بخصوص الخطإ األول المرتبط بمادة ولفظ )األهل( فمن جهتين، جهة دالة على خلل معجمي وعلى 

عدم السعة المعجمية، والجهة الثانية، ويشترك فيها التعبيران معا، وهي ضيق أفق التصور وضعف 

ا.طاقة امإدراك، وقد تؤول الجهة إليه وإلى عامله أيض  

وهذا امإشكال المعجمي ال شك يدل على حقيقة النسبية المعجمية وارتباطها األكيد بامإدراك في سعته 

ومداه؛ فكان يسيرا على الشارح وكان يكفيه أن يصل معنى )األهل( الوارد في الحديث، أي معنى أهل 

والذاكرات؛ فهو سبحانه جليس هللا وخاصته، بحقيقة ومعنى عباده المقربين الذاكرين له سبحانه كثيرا 

 من ذكره وهو ولي الصالحين.

.          .          . 

 مناقضة الفكر العلمي

 يقول الناظم:

 >> فلنكتفي منها بما ذكرنا                ولنصرف القول لما قصدنا <<

وأساس وذلك ال يحسن هنا إطالقا أن يحصل بمسوغ الضرورة الشعرية هدم امإعراب وهو للسان ركن 

في قوله )فلنكتفي(. وما هو مدعاة للغرابة أن المقام مقام دراسة بيانية ولغوية ومقام شأنه الذود عن اللغة 

وتمثيل لحقيقتها. وسوف نرى لهذا التناقض صورة أكثر فحشا في معرض قول الشارح فيما جاء في 

 تفصيله وتبويبه:) في الممدود والمقصور والمتوسط على المشهور(

.             .             . 
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 سلطان العقل من سلطان الحق

المعنى الذي عبرنا به عن النموذجية لهذا المؤلف موضوع النقد يبدأ في حقيقته مع الكالم عن البسملة 

واالستعاذة، باعتباره ليس فقط كالما أو أحكاما لقراءة معينة كما هو الحال في إطار النظم الحامل 

اءة نافع من روايتي قالون وورش، ولكن أيضا كتمثيل لالعتبار القراءاتي ككل.خاصة ألحكام قر  

األقوال في الحيز القراءاتي المرتبط والمحدد  نعلى هذا األساس، وبهذا المنظار، نقول بأن المعتبر م

م مإطار االستعاذة والبسملة ليس البتة في الدرجة المناسبة والمتوافقة مع قدر ودرجة علم الحق وعل

الميزان، الميزان الوارد ذكره  وامإشارة إليه في أول سورة الرحمان، الميزان الحق وميزان الحق. 

وجامع البيان هنا نختزله بذكر قوله عز وجل:}ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات واألرض ومن 

( 72فيهن' بل أتيناهم بذكرهم' فهم عن ذكرهم معرضون'{) المومنون  

الميزان والحق في حكم ما فهذا الحكم مردود. وتوافقا مع هذا وعلى صلة مقولة )الشيء فإذا ما نقض 

بالشيء يذكر( يصبح ويكون لقولتنا: )ال تصدق بما ال يكون( قيمة وحقيقة، إال أن ينقض الميزان 

آية ذاته، كشأن معجزات األنبياء عليهم السالم، إذ تبقى معيار الحق  قوالقانون المطرد في إطار الح

للحق وبرهانا له ودليال بحسب المقام والمراد، وكذلك في شأن كرامات العباد آيات، تثبيتا منه سبحانه 

لعباده الصالحين. لكن هذه األخيرة تختلف بالنسبة للمعجزة عالوة على مقامها بمجال إعالمها وخبرها. 

المجالي الكلي والشهود العام،  فلئن كان مجال المعجزة مكافئا دالليا للمراد بها، الذي هو التصديق

فالكرامة األصل فيها أن ال تتجاوز صلة العبد بربه سبحانه، وكل مسعى من العبد في شيوع خبرها 

وحدثها مناقض لحقيقتها، إال أن يشاء هللا ويجعلها تنكشف وتعلم لحكمة ومقصد ما. من ثمة فليس 

ن اعتبار أيا كان حقل التوظيف وغايته إال للتوظيف امإعالماتي الكراماتي والرؤياتي وما شاكله م

 االستجهال ونقض الحق والصدق في الخطاب.

إن من أول الضوابط ومسلم القواعد أن كل ما يخالف الميزان والحق يرد، ال جدال وال مرية في 

لسماء بطالنه. ولو نقضنا هذه المسلمة المكافئة في سريانها وقيمتها لقيمة وسريان الحق الذي تقوم عليه ا

واألرض لما أضحى للصدق خاصة تميزه، ولما كان لكلمة مصعب بن عمير رضي هللا عنه التي واجه 

بها اندفاع أسيد بن خضير قبل إسالمه وقد بلغه أن رجال غريبا جاء من مكة يمشي بين الناس يفسد 

محمد خالد وهو  عليهم عقولهم ويدعوهم لفكر جديد وإلى أمر مريب. ولنفسح المجال هنا لألستاذ خالد

 ينقل لنا هذا الحدث المبارك العظيم بتصويره البياني وجمالية بالغته الباهرة:

 >> وفاجأهم أسيد بغضبه وثورته،

وقال له مصعب: >>هل لك أن تجلس فتسمع..فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما 

،تكره..؟  
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ذكي القلب حتى لقبه أهل المدينة ب> الكامل <..وهو لقب كان  لكان أسيد رجال..وكان مستنير العق

 يحمله أبوه من قبله.

فلما رأى مصعبا يحتكم به إلى المنطق والعقل، غرس حربته في األرض وقال لمصعب: لقد أنصفت، 

  ، هات ما عندك..

محمد عليه  وراح مصعب يقرأ عليه من القرآن ويفسر له دعوة الدين الجديد..الدين الحق الذي أمر

 الصالة والسالم بتبليغه ونشر رايته. .

يقول الذين حضروا هذا المجلس: >> وهللا لقد عرفنا في وجه أسيد امإسالم قبل أن يتكلم...عرفناه في 

<<..، إشراقه وتسّهله  

 لم يكد مصعب ينتهي من حديثه حتى صاح أسيد مبهورا:

أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ << كيف تصنعون إذا،>> ما أحسن هذا الكالم وأجمله..   

52قال له مصعب: >> تطهر بدنك، وثوبك، وتشهد شهادة الحق، ثم تصلي <<  

هذا الميزان الذي على أساسه أقام هللا تعالى قيمة حقيقة المعجزات وللصدق وزنا وللعقل والحكمة 

 سلطانا، عليه وعلى أساسه نبني بحول هللا هذا النقد والتحليل . .

                                                           
52

 رجال حول الرسول: خالد محمد خالد 
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الثالث الفصل  

 تحديد وتشكيل>>القراءة سنة متبعة<<

 و>>األحرف السبعة<< من خالل االستعاذة والبسملة

 

الوصل في االستعاذة و البسملة  صإن الداللة الحقة لألقوال التي وردت عند أصحاب هذا االعتبار بخصو

، وذلك مع هي عدم تناسب درجة مصدرها في سلم امإدراك وسعة العقل لعلو درجة الموضوع وشأنه

المفارقة الكبرى في التحكم المستأثر والمصادرة والزعم في االختصاص. فاالعتناء بالقرآن العظيم قراءة 

وحفظا شأن واجب، وثابت في أصول العلم والشرع. وهو كما سلف البيان خير كفل حفظ للغة العربية، 

. بيد أن األمور بمقاديرها وأن لكل شيء حباها به هللا تعالى الحكيم الخبير عما سواها من األلسن واللغات

قدرا. وهذا االعتبار السائد للقراءات والتجويد في إدراكه وعقله، وفي مستواه و علمه، ليس له من كفاءة 

 ومصداقية على قدر خطر الموضوع و شأنه ودرجته.

البدعة تكافئ معنى المنع كذلك لزم التنبيه هنا على أمر له أهميته من جهة الحق والفقه. فلئن كانت حقيقة 

باعتبار كمال الدين وتمام النعمة، وبأن التشريع واألصول التنزيلية الثابتة قد تم أمرها بوفاة رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم، فهي تقتضي أن ال دخل لإلنسان وللعبد في أمر الحق والميزان، وفي التشريع، فذلك أكبر 

خل بالحق والميزان، وعلى أي بعد من أبعاد الدين وحقيقته ومنهاجه، منه ومن قدره. ومن أتى  بأمر ما م

فذلك ال مرية من البدعة التي جاء حكم الشرع حاسما فيها وصريحا. فامإشكال هنا يرتبط أساسا بميزان 

األمور ومقاديرها، إذ موضوع ووظيفة االعتناء العلمي بالتنزيل في خطابه ولسانه وبيانه كحيز علمي في 

الموزون، غير الغالي في القرآن والالمستأثر به، شأنه من أشرف شؤون العلم ووظائفه، لكن العقل  إطاره

الذي يزعم لنفسه االختصاص به، هو على أي جهة نظرت إليه، وبأي معيار من معايير الحق أبصرت، 

إشكال يهم مفتقد للشروط الموضوعية للتصدي لهذا الشأن والموضوع، ونجد أنفسنا وقد أصبحنا أمام 

المسلمين وأمة امإسالم في عالقتها بالتنزيل، وواجب النصيحة لكتاب هللا، ووجوب اعتباره االعتبار 

 الصحيح، وتقديره حق قدره.

إن هذا الحيز ذا الشأن العظيم والقدر السامق الجليل يستلزم من العقول أعالها، ومن األفئدة أفقهها وأعلمها؛ 

بنيته ومكوناته من دون تحقق مكين ألعلى درجات إمكان الحكمة وفصل فال سبيل لتحليل اللسان في 

الخطاب. فإنه ال مندوحة عن هذه الميزات والشروط، ومن أخل بها وبضوابطها فإنما هو مسيء من حيث 

يظن أنه يحسن، وجاهل الجهل المركب حيث يزعم لنفسه العلم؛ هذا مع الحفظ لمقتضى الحق في الرسالة 

 والتنزيل.



67 
 

 67 

ع هذا التلبيس واالختالل نشهد له اليوم شيوعا ساد بالد المسلمين وعم أقطارها؛ و لهذا القول شواهده واق

ودالئله، بدءا بالمعنى والمفهوم السائد للقراءة والتجويد، وبمجال األحكام وطبيعة امإعمال، إلى غلبة جهل 

تى للسنة والدربة اللسانية؛ فتجد أحدهم من يتصدون له ويزعمون أنهم أهله، غلبة جهلهم باللغة وافتقادهم ح

إلى األمية أقرب إال من أرجوزة يستظهرها أو نظم لقواعد موضوعة مخصوص، ثم هو يزعم جهد زعمه 

،أنه المختص والمحدد الملقن لغيره من عباد الرحمان قراءة أشرف كتاب وأحسن الحديث وأعظم الخطاب  

.                .            . 

 0- "القراءة سنة متبعة" من خالل القول في "االستعاذة"

نبدأ أوال بإيراد المرجح من القول على التسديد والتقريب في ذكر االستعاذة والبسملة. يقول الحافظ إسماعيل 

 بن كثير رحمه هللا:

االستعاذة إنما تكون قبل التالوة لدفع الوسواس عنها، ومعنى اآلية  ن>> والمشهور الذي عليه الجمهور أ

عندهم:}فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهلل من الشيطان الرجيم'{ أي إذا أردت القراءة؛ كقوله تعالى:}إذا قمتم إلى 

حاديث عن ( أي إذا أردتم القيام، والدليل على ذلك األ6الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم'{)اآلية المائدة

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذلك. قال امإمام أحمد بن حنبل رحمه هللا: حدثنا محمد بن الحسن بن أتش: 

حدثنا جعفر بن سليمان، عن علي بن علي الرفاعي اليشكري، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد 

واستفتح صالته وكبر قال: ))سبحانك  الخدري قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قام من الليل

اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، وال إله غيرك(( ثم يقول:))ال إله إال هللا(( ثالثا، ثم 

يقول:))أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه(( وقد رواه أهل السنن األربعة 

وقال الترمذي: هو أشهر حديث في هذا  –وهو الرفاعي  –بن علي  من رواية جعفر بن سليمان عن علي

 الباب<<

ولغيرهم، بالتعوذ بعد القراءة أخذا  -على حد تعبيره  -وقبل هذا ساق ابن كثير أقواال لطائفة من القراء

لوقا بظاهر اآلية، حكمتها دفع امإعجاب بعد فراغ العبادة، وقال:>وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما نقله ابن ق

عنه وأبو حاتم السجستاني، حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جنادة الهذلي المغربي في)كتاب العيادة 

، ونقله فخر الدين محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن بالكامل( وروي عن أبي هريرة أيضا، وهو غري

األصبهاني الظاهري، وحكى ابن سيرين في رواية عنه قال: وهو قول إبراهيم النخعي، وداود بن علي 

القرطبي عن أبي بكر بن العربي، عن المجموعة، عن مالك رحمه هللا، أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة 

واستغربه ابن العربي . وحكي قول ثالث، وهو االستعاذة أوال وآخرا جمعا بين الدليلين، نقله فخر الدين 

وال.الرازي << وبعد هذا تم الوصل بالقول الذي سقنا أ  
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بهذا المعطى والقول الحكيم المنتظم نرسم خطا تشكيليا وتحديديا لمعنى المقولة الفقهية والشرعية: "القراءة 

سنة متبعة" وبه نستبين أن ما يخالف السنة الثابتة كله في القيمة سواء، ال فرق بينه، كله مردود.  فالتفاضل 

جاهل، وفضل الرباني على الحافظ؛ فهذا يبقى في إطار إنما له مصداقيته في نفس السلم كفضل العالم على ال

اجتهاد الناس وأحكامهم وأقوالهم. أما باعتبار الشارع فال حكم إال حكمه؛ وهللا تعالى يعلم والناس ال يعلمون، 

معلموهم وجاهلوهم، لذلك كانت أهم خاصة في الحق وأبهى ميزة اختص بها الراسخون في العلم ما ذكره 

ى :}والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ' وما يذكر إال أولوا أأللباب' ربنا ال سبحانه وتعال

( 8-7تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة' إنك أنت الوهاب'{)آل عمران  

.                 .                  . 

 1- جامع األقوال الواردة في "األحرف السبعة" وبرهان الحق في ضالل قول ابن الجزري 

وبمحاذاة هذا الخط التشكيلي لمعنى"القراءة سنة متبعة" نبدأ المسار التحديدي نحو حقيقة ومعنى األحرف 

السبعة، ونحو حصول المعرفة برحمته سبحانه، وحكمة تيسيره وتوسعته على عباده عز وجل في القراءة، 

إليه في صدر هذا الكتاب، والتي يبقى بعضها أقرب من بعض مما هو مرجح على كل األقوال كما أومأنا 

 إلى القبول وحيز الصواب.

ولعل هذا االختالف في  معنى األحرف السبعة، أمكن اعتباره كما مؤشر اعتبار االستعاذة والبسملة من جهة 

األقوال  الوصل ال من جهة الذكر وعدمه، أمكن أيضا أخذه واعتباره مؤشر تقييم لدرجة هذا الحيز من

واألحكام في شأن المفهوم المتصور للقراءات والتجويد ككل، خصوصا إذا كان منها ما هو بعيد كل البعد 

التقدير الطبيعي للنظمات ولألمور، قائلوها هم أئمة أو ممن يعتبرون أئمة  دعن الصواب، وعن إطار وحدو

 مجالهم، وهم الممثلون والمرجع لقيمة ودرجة معاييره.

النقطة التي أمكنها أن تكون منطلق منحى التحديد لألحرف السبعة فهي نقطة التمايز التي جاءت عند فأما 

إبراهيم المارغيني رحمه هللا في تمييزه بين الخالف الواجب والخالف الجائز في القراءات؛ إذ يقول:> 

هو خالف القراءات واعلم أن الخالف عند القراء قسمان: خالف واجب وخالف جائز، فالخالف الواجب 

والروايات والطرق، وقد تقدم الفرق بين الثالثة عند قول الناظم: سلكت في ذلك طريق الداني، فلو أخل 

القارئ بشيء منها كان نقصا في الرواية، والخالف الجائز هو خالف األوجه المخير فيها القارئ، كأوجه 

ن والروم وامإشمام وبالطويل والتوسط والقصر نحو االستعاذة وأوجه البسملة بين السورتين؛ والوقف بالسكو

53متاب والعالمين ونستعين، فبأي وجه أتى القارئ أجزأ، وال يكون ذلك نقصا في الرواية، وهللا أعلم <<  

                                                           

53 تار وحكمه في الجهر وامإسرارالقول في التعوذ المخلنجوم الطوالع على الدرر اللوامع  ـ  ا  18ص -  
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بعد تحديد ورسم هذه النقطة وهذا المنحى، لنذكر ولنطلع أو نعرف ما هو في واقع العلم والمنقول منه معنى 

ل هناك إجماع وتطابق في التحديد أم اختالف؟ وهل يتناسب وطبيعة الموضوع، ومع األحرف السبعة، وه

 حقيقة العلماء في علميتهم ومستوى ودرجة عقولهم؟

ألهمية هذا كله، وللقيمة العلمية والشرعية التي يكتسيها ويمثلها هذا السؤال، نورد هنا كلمة جالل الدين 

م والنافع > التحبير في علوم التفسير< وذلك في معرض القول السيوطي رحمه هللا بخصوصه من مؤلفه القي

 عن كيفية وموضوع نزول القرآن العظيم؛ وقد أتى ذكر هذه المسألة بعد ذكر ست مسائل سبقتها وهي:

ـ في نزوله من اللوح المحفوظ.1  

ـ في قدر ما ينزل.2  

ـ كيفية امإنزال والوحي.3  

عليه وسلم. ـ أن يأتيه روح القدس فيكلمه صلى هللا4  

ـ أن يكلمه هللا في اليقظة كما في امإسراء.5  

ـ أن يأتيه الملك في النوم، وهذا هو الموصول بأن أول الوحي وبدءه كان الرؤيا الصادقة.6  

 وننقل هنا النص الكامل للمسألة السابعة:

 >> السابعة: 

ئل:في األحرف التي ورد الحديث بنزول القرآن بها، والكالم في ذلك في مسا  

األولى: في بيان الحديث، فروى الشيخان من حديث عمر قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في 

حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم، فكدت أساوره في الصالة، فصبرت حتى سلم 

فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ فقال: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فقلت كذبت. فانطلقت به 

أقوده إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم 

رأها. فقال: كذلك أنزلت، ثم قال: اقرأ تقرئنيها. فقال: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يق

يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال: كذلك أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر 

منه. وروينا عن ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف، فراجعته، فلم 

نتهى إلى سبعة أحرف. وعند مسلم من حديث أبي: إن ربي أرسل إلي أن اقرأ أزل أستزيده ويزيدني حتى ا

القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي. فأرسل إلي أن اقرأ على حرفين، فرددت إليه أن هون 

على أمتي، فأرسل إلي أن اقرأه على سبعة أحرف. وفي لفظ عنه عند النسائي:)أن جبريل وميكائيل أتياني، 
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د جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري( فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل: استزده، فقع

حتى بلغ سبعة أحرف، وكل حرف كاف شاف. وفي لفظ عنه عن ابن جرير: إن هللا أمرني أن أقرأ القرآن 

أمرني أن أقرأ على حرف واحد فقلت: خفف عن أمتي، فقال: اقرأه على حرفين، فقلت: خفف عن أمتي، ف

على سبعة أحرف من سبعة أبواب الجنة، كلها شاف كاف. وفي لفظ عند مسلم: فأيما حرف قرأوا عليه فقد 

 أصابوا. وفي لفظ ألبي داود عنه: ليس منها إال شاف كاف.

قلت: سميعا عليما، عزيزا حكيما؛ ما لم تخلط آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. وفي لفظ للترمذي 

إني بعثت إلى أمة أميين، فيهم الشيخ الفاني ال: قال رسول اله صلى هللا عليه وسلم لجبريل: عنه ق

ورواه أحمد بهذا اللفظ من  والعجوز الكبيرة والغالم، فقال: مرهم فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف.

فال يتحول  حديث حذيفة وزاد: فمن قرأ منهم على حرف فليقرأ كما علم وال يرجع عنه، وفي لفظ له،

منه رغبة عنه. وفي لفظ عن أبي بكرة: كلها شاف كاف ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب 

وفي لفظ ألحمد عن أم أيوب: أيها قرأت أجزأك.  -برحمة؛ وزاد ابن جرير عنه: كقولك: هلم، وتعالى

األول ينزل من باب  وروى ابن جرير عن ابن مسعود عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: كان الكتاب

واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر، وحالل وحرام، 

ومحكم ومتشابه، وأمثال؛ فأحلوا حالله وحرموا حرامه، وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه، 

نا به، كل من عند ربنا. ثم رواه عنه واعتبروا بأمثاله، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه؛ وقولوا آم

 موقوفا؛ قال ابن كثير: وهو أشبه.

وروينا حديث السبعة أحرف عن جماعة من الصحابة غير من تقدم، وهم: عبد الرحمان بن عوف 

ومعاذ وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وعمرو بن العاص وزيد بن أرقم وسمرة وأنس وعمر بن أبي 

ة األنصاري وسليمان بن صرد الخزاعي.سلمة وأبو جهيم وأبو طلح  

وفي مسند أبي يعلى أن عثمان قال على المنبر: أذكر هللا رجال سمع النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

))إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف(( لما قام؛ فقاموا حتى لم يحصوا، فشهدوا بذلك؛ 

 فقال: وأنا أشهد معهم.

النبي صلى هللا عليه وسلم. ن على أن هذا الحديث تواتر عوقد نص أبو عبيد هللا  

الثانية: اختلف في المقصود بهذه السبعة على نحو أربعين قوال، وأنا أذكر منها ما هو أوجه وأشبه. فقال 

خلق منهم سفيان بن عيينة وابن جرير، ونسبه بعضهم ألكثر العلماء أن المراد سبعة أوجه من المعاني 

ألفاظ مختلفة نحو: أقبل وتعال وهلم كما تقدم في بعض ألفاظ أبي بكرة وروي عن أبّي أنه المتقاربة ب

 –(، للذين آمنوا أمهلونا 13كان يقرأ:}يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا...{) الحديد
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(، مروا 20'{) البقرةوكان يقرأ:}كلما أضاء لهم مشوا فيه –للذين آمنوا ارقبونا  –للذين آمنوا أخرونا 

سعوا فيه. –فيه   

قال الطحاوي: وإنما كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس القرآن على سبع لغات لما كان يتعسر على كثير 

منهم التالوة على لغة قريش وقراءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان 

ابة والحفظ. وكذا قال ابن عبد البر والقاضي الباقالني.الحفظ ثم نسخ بزوال العذر وتيسر الكت  

وقال آخرون وروي عن ابن عباس: نزل القرآن على سبع لغات، منها خمس بلغة العجز من هوازن؛ 

قال أبو عبيد: وهم بنو سعد بن بكر، وجشم، ونصر بن معاوية، وثقيف؛ وهم أفصح العرب؛ واألخريان: 

راد على سبع لغات أنها متفرقة في القرآن، فبعضه بلغة قريش قريش وخزاعة. وقال الهروي: الم

 وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة هذيل.

والحرام، والمحكم والمتشابه، والوعد والوعيد، ونحو  لوقال بعضهم: المراد بها معاني األحكام، كالحال

 ذلك.

اختالف القراءات. أن المراد بها بوكل ذلك ضعيف ما عدا القول األول فإنه أقرب؛ والصوا   

ثم قال أبو عبيد: ليس المراد أن جميعه يقرأ على سبعة أحرف، ولكن بعضه على حرف وبعضه على 

 آخر؛ واختاره ابن عطية، وكذا قال أبو عمرو الداني: المراد على سبعة أوجه وأنحاء من القراءات.

بل السعة والتيسير وأنه ال حرج قال قوم: ليس المراد بالسبعة الحصر فيها بحيث ال يزيد وال ينقص، 

عليهم في قراءته بما أذن لهم فيه، والعرب يطلقون لفظ السبعة والسبعين والسبعمائة وال يريدون حقيقة 

العدد بل التكثير؛ ورده ابن الجزري بأن في بعض ألفاظه:>>فنظرت إلى ميكائيل فسكت، فعلمت أنه قد 

صاره مراد؛ قال: وقد تتبعت صحيح القراءات وشاذها انتهت العدة، فدل على أن حقيقة العدد وانح

وضعيفها ومنكرها، فإذا هو يرجع اختالفها إلى سبعة أوجه ال يخرج عنها، وذلك إما في الحركات بال 

( بأربعة ويحسب بوجهين، أو بتغير في المعنى فقط 37تغيير في المعنى والصورة نحو:}بالبخل{)النساء

(، وإما في الحروف بتغير المعنى ال الصورة نحو: 37{)البقرةنحو:}فتلقى آدم من ربه كلمات

 -(، أو بتغيرهما نحو: }وامضوا1السراط{)الفاتحة -}نبلو{؛}تتلو{ أو عكس ذلك نحو:}الصراط

(، أو في الزيادة 111(، وإما في التقديم والتأخير نحو:}فيقتلون ويقتلون{)التوبة65واسعوا{)الحجر

(. فهذه سبعة ال يخرج االختالف عنها. وأما نحو اختالف 132لبقرةوالنقصان نحو:}أوصى ووصى{)ا

امإظهار وامإدغام والروم وامإشمام والتحقيق والتسهيل والنقل وامإبدال، فهذا ليس من االختالف الذي 

يتنوع فيه اللفظ والمعنى، ألن هذه الصفات المتنوعة في أدائه ال تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا. وقد 

من العوام والجهلة أن السبعة األحرف هي قراءات القراء السبعة وهو جهل قبيح.ظن كثير   
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الثالثة: اختلف هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع األحرف السبعة؛ فذهب جماعات من الفقهاء 

والقراء والمتكلمين إلى ذلك، وبنوا عليه أنه ال يجوز على األمة أن تهمل نقل شيء منها. وقد أجمع 

لصحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو بكر وعمر، وأجمعوا على ترك ما ا

سوى ذلك. قال ابن الجزري: وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أنها 

ي مشتملة على ما يحتمله رسمها من األحرف السبعة فقط، جامعة للعرضة األخيرة التي عرضها النب

 صلى هللا عليه وسلم على جبريل، متضمنة لها، لم تترك حرفا منها. وهذا الذي يظهر صوابه.

ويجاب عن األول بما قال ابن جرير: عن القراءة على األحرف السبعة لم تكن واجبة على األمة، وإنما 

معوا على حرف كان جائزا لهم ومرخصا لهم فيه، فلما رأى الصحابة أن األمة تفترق وتختلف إذا لم يجت

واحد، اجتمعوا على ذلك اجتماعا شائعا، وهم معصومون من الضاللة، ولم يكن في ذلك ترك واجب وال 

 فعل حرام، وال شك أن القرآن مستقر في العرضة األخيرة، وتركوا ما سوى ذلك.

ية في الرابعة: السبب في نزول القرآن على هذه األحرف التيسير والتسهيل على هذه األمة، والنها

إعجاز القرآن وإيجازه وبالغة اختصاره؛ إذ تنوع اللفظ بمنزلة آيات، ولو جعل داللة على كل آية لم 

يخف ما فيه من التطويل، وإظهار شرف القرآن بعدم تطرق التضاد والتناقض إليه مع كثرة هذه 

واستنباط الحكم و  االختالفات والتنوعات، وإعظام أجور األمة في إفراغهم الجهد في تتبع معاني ذلك

األحكام من كل لفظة، وإظهار فضلها؛ إذ لم ينزل كتاب إال على لفظ واحد تشريفا لنبينا عليه أفضل 

 الصالة والسالم.<<

من دون أدنى شك في الحقيقة والتقدير، هذا نص جامع، وفي حد ذاته ركن علمي أساس في هيكلة 

وحكم أن هللا تعالى يعبد بعلم. فكما أن العقل أساس القوامة الحقيقية للعلم، بوصله عن قرب بحقيقة 

الشرع عما ليس منها من البدع وضروب  م، وبه تتميز أحكا قوشرط في التكليف، فالعلم هو نور الطري

الباطل؛ وبه يهتدى إلى الصراط المستقيم، ويسلم مما سواه من سبل التلبيس والضالل، ولعالم واحد، كما 

الشيطان من ألف عابد.جاء في األثر، أشد على   

.                   .                  . 

 مطلقية مجال "األحرف السبعة" لمطلقية مجال "األمة" -2

إذا كنا قد حددنا خطا تشكيليا أوال لمعنى"القراءة سنة متبعة" وانطلقنا من نقطة معينة إلى منحى تحديد 

تم االعتبار لهذا النص الجامع، ليس فقط لألقوال معنى األحرف السبعة التي نزل بها القرآن المبين، و

التحديدية والختالفها، بل أيضا لدرجات الرسوخ العلمي وحظ مصادر هذه األقوال من الحكمة وملكة 

 دالتقدير، نستطيع أن نقول بأن لدينا مرجعية معاييرية فيها الكفاية والغناء لتقييم ونقد هذا االعتبار السائ

السائد عن جهل وتلبيس بّينين، ومنه يعطى لهذا الحيز حقيقته، وبه يوضع موضعه  للتجويد والقراءات،
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الصحيح، حتى يكون كما هو الغاية والمقصد في الحق وعند الراسخين في العلم والمؤمنين والمؤمنات؛ 

 فالقرآن يتعبد بقراءته، وبالعمل بما أنزل فيه، واتباعه حق اتباعه هو دليل امإيمان به.

إلى النص وأردنا تحديد الداللة والكلمة المختزلة الجامعة مركز الثقل فيه لوجدناها في قوله لو عدنا 

وذلك  :>> إني بعثت إلى أمة أميين، فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبيرة والغالم<<صلى هللا عليه وسلم

السبعة بأمر التيسير ومقصده؛ وهو سبحانه  فأن الحق عند الراسخين في العلم وصل حقيقة األحر

ودليله في قوله  هوتعالى الودود أرحم الراحمين. ثم إن هذا الوصل الحق قد استوفى عند أهل التفسير بيان

:}ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر{.عز وجل من سورة القمر  

هذا المعطى القوي الممثل في داللتي )أمة( و)الغالم( في الحديث؛ وباعتباره عليه الصالة والسالم بعث 

السبعة أحرف في قرن دونما القرون التي تليه أو  لإلى الناس كافة إلى يوم الدين، يجعل حصر مجا

  عصر دون غيره أمرا خاطئا غير صحيح.

 كما أن داللة )الغالم( كما )الشيخ الفاني( و)العجوز الكبيرة(، هذه الداللة ترسم خطا تشكيليا آخر إلى

جانب الخط امإطالقي لمجال المعنى في األحرف السبعة، الخط الذي سوف يحد من العدد في األقوال 

 الواردة في التحديد، وذلك بشرط التناسق، أي ال إمكان إال للمتناسق والموافق لهذا المعطى.

 أما الحقائق التي وردت في هذا الشأن والموضوع فهي:

 تواتر خبرا كما ذكر.حقيقة السبعة أحرف، وهي ثابتة بال -1

 والمقصد التيسير، وهذا أيضا ثابت ومجمع عليه.  االحكمة منه -2

الحق وبحسبانه عن  يداللتها اعتبار طاقة الضبط لدى العبد في القراءة بالقدرة والتسديد، فيتجاوز ف -3

ه السماوات . وعلى هذا المعيار أو المعايير من الحق الذي تقوم عليهالمهمل مما تقارب حيز وقدر تغير

واألرض واختالف الليل والنهار يتم اعتبار اختالف اللهجات ولغات القبائل، مما هو مؤصل بصفة 

أساس في اختالف المخارج الصوتية تبعا الختالف البيئة الحيوية ووجود اختالفات دقيقة في الخلقة 

وط االجتماعية وغيرها. العضوية أو الفيزيولوجية، وكذلك تبعا وتناسقا مع امإطار الجغرافي والشر

دوهذا بالضبط وتحديدا هو البع  

الموازي على التناسق مع البعد الدال عليه قوله صلى هللا عليه وسلم كما جاء في رواية الترمذي ))إني  

 بعثت إلى أمة أميين، فيهم الشيخ الفاني والعجوز والغالم (( وحكمة ومقصد كل ذلك التيسير.

المعنى المروي عن ابن عباس رضي هللا عنه المفسر بلغات القبائل هو معنى جزئي، وحده ال  -4

 يصح، ولكنه بالتضمن يصبح مقبوال.
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ما رواه ابن جرير رحمه هللا عن ابن مسعود رضي هللا عنه مرفوعا على معنى األحكام الشرعية،  -5

حيث التعيين وامإطالق، والمحكم من أمر ونهي وحالل وحرام وغيرها، وصيغ هذه األحكام من 

والمتشابه؛ فهذا المقطوع فيه وفي قراءته االشتراك اللفظي وليس تطابق المعنى والداللة في مادة 

 وتركيب األحرف السبعة.

قول ابن الجزري في وجوه تغير اللفظ أو الترتيب من تغير المعنى يصح دون ما اتصل منه  بالرسم  -6

اعتباره لصيغ مخارج الحروف خارج متضمن السبعة أحرف.أو بالمعنى. كما ال يصح   

االجتماع على المصاحف العثمانية وترك ما سواها. وخالفا للعلماء القائلين بأنها مشتملة على ما  -7

يحتمله رسمها من األحرف السبعة وجامعة أو ضمنها العرضة األخيرة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فإن المستنبط لدى البعض اآلخر كابن جرير هو حصر مجالها وتقييد  على جبريل عليه السالم،

 رخصتها بالعهد األول فقط.

هذا االستنباط األخير هو الذي يؤدي في نقضه إلى تحديد آخر خط تشكيلي لألحرف السبعة، وذلك 

لئن صحت بإزاحة اللبس ورفع التضاد الذي الحظناه كذلك عند السيوطي رحمه هللا ولم يهتد إلى حله. ف

المعطيات في مرجعية الحق، فال إمكان للتعارض وال التناقض إال أن يكون نقص في المعطيات ذاتها أو 

قصور على مستوى النظر؛ والغالب العلة األولى. ولذلك  نجد دليل الحق الوارد في اختصاصه عز 

عالى يهدي للحق وغيره ال وجل بالحكم والتشريع هو أنه سبحانه وتعالى يعلم والعباد ال يعلمون، وهو ت

 يهتدي إال أن يهدى.

يتم بهما التحديد ويحصل راجح الفقه للسبعة أحرف، األكثر تناسقا،  نفالحقيقتان والمعطيان العلميان اللذا

إن لم نقل على أتم التناسق مع الحق، الجامع في قدرته ومضمون داللته على تفسير ونقد كل األقوال كما 

ي الميزان بالقسط هما:توزن األشياء وتحق ف  

معطى داللة قوله صلى هللا عليه وسلم الذي ورد في رواية النسائي وغيره:)) فأمرني أن اقرأ على  -1

 سبعة أحرف من سبعة أبواب الجنة، كلها شاف كاف((

 المطلقية الزمنية للقرآن ألنه كالم هللا تعالى، فزمن الحق زمن مطلق، كل آن فيه أزلي. -2

والصالت بين  جلعبد أو األمة حين قراءة القرآن يكون قاعدة موصولة بهذه المعاروهكذا فإن قلب ا  

النسبي والمطلق، وبين األزلي والحادث. وهللا تعالى أرحم الراحمين، وهو سبحانه الودود، إذا ما أقبل 

اعتبرت  عليه العبد قبل سبحانه وجهته وإقباله، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، سميع قريب. فأّيما قراءة

لسانا عربيا، اللسان الذي يتواصل به ويحصل به البيان بين الخلق، فلها قوة المصداقية على ذات 

االعتبار لهذا الخلق. وبمعنى آخر فالذين يزعمون التحكم في تحديد اللسان العربي ولسان الخلق عموما 
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قهون شيئا من أمر أحكام الخلق فليتحكموا أم لهم نصيب في تحديد السمع وامإبصار. وال جرم أنهم ال يف

 ومراتب المحكم من قوانينه وشؤونه.

ما قدمناه هنا نراه األنسب مع الحق، جامعا بين كل األحكام الحقة من غير تعارض، وأبرزها وأهمها 

 حقيقة السبعة أحرف وحكمتها، وبه:

 استنباط:

بمعنى أن مجال األحرف السبعة مطلق مطلقية مجال قوله صلى هللا عليه وسلم))أمتي((إلى يوم الدين، 

 ألنه مجال األمة.

هذه األهمية القصوى واألولى التي أوليناها لهذا الركن من الحق ومن العلم ترجع لكونه يمثل معيارا من 

أهم المعايير في الحكم على كثير من االدعاءات، التي ال تتناسب وقدر هذا الشأن العظيم. والزم الحق 

راد هللا تعالى ومقاصد الشريعة الحنيفية السمحة فهو مردود، ُيردُّ بقوة الحق وعلى أن كل قول خالف م

نور من الكتاب، وأصل بّين وجلي من أصول الدين و الشرع الحكيم. كما أن درء المفاسد ومظان 

االبتداع وااللتباس أساس وضابط من ضوابط   الفقه تقديمه في المنهاج حقيق ومعلوم؛ وأشدد بلزوبه 

الحيز و المقام قراءة القرآن العظيم والصلة بالتنزيل؛ فهو أجدر  ابطا وآكد باستحضاره هنا حيثض

 بحفظ الحمى وأعظم وأجل ما حق فيه الورع.

قلنا إذا بأن الحكم الفقهي:"القراءة سنة متبعة" يأخذ داللته وأصول هذه الداللة من مثل رد بعض األقوال 

هللا تعالى وغيره من علماء الظاهرية في االستعاذة بمرجعية السنة لعلماء كبار كامإمام مالك رحمه 

المنقولة والمحفوظة. وانطالقا من مجال وإمكانات االختالف في ذكر االستعاذة ومن داللته على 

التيسير، من خالله تم الوصل الموضوعي بحقيقة التيسير الشرعي الذي جاء ذكرها في القرآن مؤكدا، 

كم المرجح بغيره والغالب على ما سواه من األحكام، والذي أمكن تسميته تبيانا لصفته فتبين بذلك أن الح

؛ ذلك وأن هللا سبحانه وتعالى الحكم القراءتّي لكتاب هللا العزيز الحكيم هو حكم اليسر ورفع العنتب

فقد قال  الرحيم الودود حبب إلى عباده قراءة القرآن وندبهم إليها، وأجزى لها عظم األجر والثواب،

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما اتفق على صحته إماما الحديث البخاري ومسلم :))الذي يقرأ القرآن 

.54وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران((  

.                    .                     . 

 4-األقوال في "البسملة" تجلي عدم تقدير العقل القراءاتي السائد لمقام القرآن العظيم
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 متفق عليه. 
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أما بخصوص ذكر البسملة وعدمه، واقتضاء للتقدير وتناسبا مع الموضوع والمحور الذي يهمنا وكان 

هو الوجهة في تحليلنا وتفكيرنا أو حديثنا، نكتفي في ذلك بما جاء في آخر كالم الحافظ ابن كثير 

عتباره في قوله وكالمه، وكأنه خالصة واستنتاج مختزل لكل ما ذكر من متعدد األقوال ومن وا هوبإطار

 التفصيل. قال الحافظ ابن كثير رحمه هللا:

>> فهذه مآخذ األئمة رحمهم هللا في هذه المسألة، وهي قريبة، ألنهم أجمعوا على صحة صالة من جهر 

 بالبسملة ومن أسر، وهلل الحمد والمنة <<

ومقدم على غيره من التوجيهات، أن سنة الخلفاء  قأن الذي وجب التذكير به والتنبيه عليه، وهو ساببيد 

األربعة رضي هللا عنهم، الموصولة سنتهم بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، افتتاح الصالة ب} 

ن كثير، عن أم الحمد هلل رب العالمين {أي بغير ذكر للبسملة. وفي صحيح مسلم كما ذكره ونقله اب

المؤمنين عائشة رضي هللا عنها قالت:))كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفتتح الصالة بالتكبير 

والقراءة ب}الحمد هلل رب العالمين{((. وفي الصحيحين أيضا عن أنس بن مالك قال:))صليت خلف 

الحمد هلل رب النبي صلى هللا عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون ب}

55العالمين{((؛ولمسلم:))ال يذكرون }بسم هللا الرحمان الرحيم{ في أول قراءة وال في آخرها((  

فهذا ما ثبت من سنة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و سنة الخلفاء الراشدين من بعده، كما        

في الدين والمنهاج. ثم الشك أن الترجيح حاصل لعمل أهل المدينة أخذا بمبدإ االتصال و شرط امإتباع 

أن هذا االختالف في اعتباره وإطاره، كما اختالف ذكر االستعاذة، يدخل في مجال وحقيقة التيسير، 

وهو على كمال التوافق مع ميزان الحق وتجليات تيسيره بحسبان الحكمة والتقدير، وهو كله ضمن حقل 

حقيقة "السبعة أحرف" والتيسير الذي قضى به تعالى المقولتين والحقيقتين، حقيقة "القراءة سنة متبعة" و

وكتبه، وله الحكم سبحانه وال معقب لحكمه. هاتان الحقيقتان هما األصالن الثابتان في ما هو من العلم 

راسخ، وكل ما يناقضهما إنما هو للحق مناقض، ولكن أكثر الناس ال يعلمون أن الجتهادهم إطارا 

ال أولو األلباب. هذه المحدودية القصوى من جهة، وهذا البعد البين عن ولكفاءتهم حدودا، وما يذكر إ

مقتضى الحكمة من جهة ثانية تجليه األقوال المنفصلة عن أي فقه للبيان ولحقيقة المعجم والمعاني، هذه 

األقوال التي يعبر بها ويراد لها أن تكون أحكاما بحسب ظاهر تصورهم للقراءة والتجويد، وهي ليست 

تكلفا أنتجه الجهل بمقادير األمور، وجهلهم بماهية ودرجة موضوع القول وترسيخهم لهذا الجهل إال 

 بالتقليد.

إن هذه األقوال التي وجدت لها عقوال وقلوبا تضفي عليها صفة األحكام، وهذه الهيئة والتصور المتجلي 

لمعنى ترتيب السور وداللته، ذلك في قولهم في عالقة االستعاذة والبسملة بالترقيم، وفي قراءتهم وفقههم 
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 تفسير ابن كثير. سورة الفاتحة.   
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ليس اختالطا طارئا فحسب، بل هو خلط  مميز لدرجات امإدراك وسلم الحكمة إن جاز أن لكل إنسان له 

 منها حظا وقدرا مقدرا.

.               .             . 

 يقول الناظم:

 القول في استعمال لفظ البسملة             والسكت المختار عند النقلة

الون بين السورتين بسمال                  وورش الوجهان عنه نقالق  

 واسكت يسيرا تحظ بالصواب               أو صل له مبين امإعراب

 يقول الشارح:

> فوجه الخالف بين القراء في إثبات البسملة وحذفها أن القرآن نزل على سبعة أحرف، ونزل مرات 

بعضها بحذف، كقراءة مالك وملك، وتجري من تحتها وتحتها في  متكررة، فنزل في بعضها بزيادة وفي

 براءة، وأن هللا هو الغني وأن هللا الغني في سورة الحديد<

القراءتان متواترتان كما ذكر ذلك الشارح رحمه هللا، لكن الخطأ البين هو قوله:> فمن تواترت في 

ة بها، وتبطل بتركها أيا كان، وإال فال. حرفه، تجب على كل قارئ بذلك الحرف وتلك القراءة في الصال

وال ينظر إلى كونه شافعيا أو مالكيا أو غيرهما< وقد أسند الشارح هذا القول الحكم بلفظه لبعض 

،العلماء  

إن هذا القول، وباألصح هذا التقدير الذي ال يقدر لمقام القول خطره و قدره، وهذا التصور الذي ال 

إدراك عظمة مقام القول في كتاب هللا عز وجل، هذا هو الذي أثار بنا يصح والذي ليس فيه مسحة من 

حفيظة الحق في التعرض لهذه القضية الكبرى والقيام بهذا الجهد وأمر هذا الكتاب. والذي يظهر لكل 

ذي عقل وقلب سوي أن هذا الحكم كنموذج ومثل يجلي كل هذا االعتبار للقرآن العظيم ولتصور أهله 

مهم، هو بصريح الحال يقول بعدم قرآنية ما هو بالمرجعية التفصيلية للحق في السماوات ومإدراكهم وفه

واألرض ليس نقول ما يخالف أداء رجل من عباد الرحمان، بل الصحيح ما لم يوافقه خط هذا األداء من 

الخطوط المتضمنة من سعة الرحمان في واسع الفضاء لألحرف السبعة. وهذا قول كما يرى قول 

وإن دل على شيء فإنما يدل على افتقاد إدراك أصحاب هذا االعتبار لمسمى القراءات والتجويد،  ،معظي

افتقادهم أدنى قدر من الخوف من هللا العزيز الجبار والتصور لعظم مقام القرآن وعظم القول فيه، وإنما 

،يخشى هللا من عباده العلماء  

لعجم لدمشق سألوا عن قارئ يقرأ عشرا من القرآن >ذكر أبو شامة في )الوجيز( أن فتوى وردت من ا

فيخلط القراءات، فأجاب ابن الحاجب وابن الصالح وغير واحد من أئمة ذلك العصر بالجواز بالشروط 
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التي ذكرناها )يعني السند والعربية والرسم(، كمن يقرأ مثال }فتلقى آدم من ربه كلمات{ فال يقرأ البن 

نصب كلمات، وكمن يقرأ }تغفر لكم{ بالنون }خطاياتكم{ بالرفع؛ قال أبو كثير بنصب آدم وألبي عمرو ب

 شامة: ال شك في منع مثل هذا، وما عداه فجائز، وهللا أعلم.

وقد شاع في زماننا من طائفة من القراء إنكار ذلك حتى صرح بعضهم بتحريمه، فظن كثير من الفقهاء 

فن أدرى بفنهم، وهذا ذهول ممن قاله؛ فإن علم الحالل  أن لهم في ذلك معتمدا فتابعوهم وقالوا: أهل كل

والحرام إنما يتلقى من الفقهاء، والذي منع ذلك من القراء إنما هو محمول على ما إذا قرأ برواية خاصة 

فإنه متى خلطها كان كاذبا على ذلك القارئ الخاص الذي شرع في إقراء روايته؛ فمن قرأ رواية لم 

لى رواية أخرى كما قاله الشيخ محيي الدين، وذلك من األولوية ال على الحتم، أما يحسن أن ينتقل عنها إ

  56<،المنع على امإطالق فال؛ وهللا أعلم

يقول الشارح:      

؛57> فتلخص من كالمه ثالثة أوجه لورش بين كل سورتين عدا براءة؛ األول: السكت  

البسملة. وكل من الثالثة مقروء به. والعمل عندنا الثاني: الوصل، وكالهما على ترك البسملة؛ الثالث: 

 على تقديم السكت في األداء ألرجحيته ثم الوصل ثم البسملة< وقال قبله:

> فوجه السكت امإعالم بانتهاء السورة األولى والشروع في الثانية، ووجه الوصل كون القرآن كسورة 

عدم البسملة. وهذا القول الالمحدد في حكمه، واحدة وقصد تبين امإعراب< وبالطبع فهذا عنده في حالة 

والمقدم في كل طريق حكم من أحكامه كقوله )والعمل عندنا على تقديم السكت في األداء ألرجحيته( 

 يخيم على كل هذا االعتبار وما هو مسند للقراء العشرة كما يقول ابن الجزري وهو عمدتهم:

ا وصل فشا وعن خلفبسمل بين السورتين بي نصف          دم ثق رج  

 فاسكت فصل والخلف كم حما جال     واختير للساكت في ويل وال

بسملة والسكت عمن وصال              

 والنظم هنا بالرموز الحرفية للقراء ورواتهم:

                                                           
56

 باب انزل القرآن على سبعة أحرف. -كتاب فضائل القرآن -فتح البارئ 

57 السكت عند القراء قطع الصوت عنن السناكن زمننا دون زمنن الوقنف منن غينر تننفس. والوقنف قطنع  

التنفس فينه، وال يقنع فني الصوت عن آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة ، فال بد من 

  (. 21وسط كلمة وال فيما اتصل رسما بخالف السكت فيهما. ) النجوم الطوالع.ص
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فبين أن لقالون وعاصم وابن كثير وأبو جعفر والكسائي واألصبهاني )كقالون( لهم الفصل بالبسملة  -1>

ين سوى براءة، ودليلهم ما روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال: كان النبي صلى بين كل سورت

 هللا عليه وسلم ال يعرف خاتمة السورة حتى تنزل بسم هللا الرحمان الرحيم"حديث"

ثم بين رحمه هللا تعالى بأن لحمزة الوصل من غير بسملة، وذلك لبيان ما في آخر السورة من  -2

قواعد وأحكام القراءة.حركات امإعراب و  

 وقيل ألن القرآن كله بمنزلة السورة الواحدة عند حمزة.

ثم بين بأن لخلف العاشر الوصل والسكت بدون بسملة، والمراد بالسكت وقفة لطيفة من غير تنفس  -3

إشعارا باالنفصال. -ومقدارها حركتان. ووجه السكت لبيان أنهما سورتان  

يعقوب( واألزرق ثالثة أوجه وهي: البسملة والسكت –بصريين)أبو عمرو ثم بين بأن البن عامر وال -4

 والوصل.

وجاءت األوجه الثالثة لهم من قوله رحمه هللا "والخلف" أي في كل ما سبق الخالف )أي خلف خلف 

58العاشر من البسملة والسكت والوصل( والواو من كلمة 'والخلف' عاطفة وليست فاصلة.<  

:> ووجه الوصل...تبين امإعراب< تبدأ مخالفة الميزان واالبتعاد المدرك عن من هنا، نعني من قوله

حدود وضوابط المقام، مقام القول في القرآن العظيم وقراءته، بل إن القول العلمي قد يقبل في إطار 

كإطار النحو اللغة مثال بصفة منعزلة، لكن إذا ما أدرج مرتبطا موضوعه بالقرآن العظيم وبتفسيره وما 

هو من خطر ذلك ودرجته، يصبح هذا القول غير مقبول اعتبارا للزوم ضابط  الورع ووجوب التقدير 

الحق لألمور. فالتأصيل والتعليل العلمي بالنسبة لهم منبن على أساس وحكم خاطئ أصله الخطأ وعدم 

. فإذا كانت الصحة في امإخبار أو الخبر الذي جاء في صيغة التشبيه التي ال تصح وال تقبل في الحق

قد ورد وتأكد ذكرها في  فالتعدد في السور حقيقة مطلقة الصحة والسريانالسور كلها واآليات قرآنا، 

 غير ما آية من كتاب هللا العزيز الحكيم؛ فأنى لهذا الحكم في الحق من موضع صدق؟ 

باد، فإن من شأن هنا ال مندوحة عن التوقف بقصد تمحيص هذه األقوال التي يراد منها علما يؤبد للع

العلم أن يكون مقبوال في الحق، من الحق يستمد كيانه، وعلى انتظامه يكون بناؤه، ودون ذلك إنما هو 

محض االدعاء الذي ال حقيقة له. إن ما ال يقوم على مبادئ منتظمة لبناء األحكام واألقوال جميعها ال 

متعارف أدبياتهم ال تمت بصلة إلى المبادئ يسمى علما، وهنا ال بد من التنبيه كون المبادئ التي هي 

التأسيسية للعلم، وإنما هي أوصاف تحديدية له لمطلق المخاطب، وهذا يعتبر تدليسا في حق هذا 

المخاطب إذا كان المقام مقاما تعليميا كالكتب أو الكتابة في موضوع مسمى القراءات والتجويد. 

                                                           
58

 11ص-الطبعة األولى -المنصورة -مكتبة اإليمان -فيوضات في أصول القراءات العشر من طريق طيبة النشر: عبد العزيز محمد فرحات رزق 
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م متعلقها األول النظرية العلمية المهيكلة وهي دليل وكافل فاألركان التأسيسية والقائم عليها كيان العل

حقيقته، فأول المكونات المسلمات األولى كمبادئ أولية، ثم المبرهنات والمقوالت العامة، أي على أساس 

 هيمنتها وسريانها المستوعب والمفسر لكل الفضاء في مطلق أقواله وأحكامه.

لسماوات واألرض، لنعرض مثال قولهم وحكمهم في البسملة على ضوء هذا الميزان، الذي هو ميزان ا

 لقالون عن نافع والوصل والسكت والبسملة لورش عن نافع.

أما أول المبادئ وأعالها وأوالها بالتقرير والتسليم فهو الكتاب بمعناه في اآلية من سورة آل 

'{، الكتاب بمعنى األصول، عمران:}ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون

التنزيل وبيان التنزيل. فإن الشرع الحكيم الذي ال يستدرك عليه إال سفيه، الشرع يأمر ويوجب االتباع 

لسنة الرسول صلى هللا عليه وسلم ولسنة الخلفاء الراشدين من بعده. ذلك وقد استقر القرآن العظيم بأمر 

تين يشهد بهما الحق والمالئكة والعلماء الراسخون، حكيم في مصحف واحد بداللة فقه وحكمة معلوم

علمهما من علمهما وعمل بهما من يعمل، ومن ضل وأضل على علم فإن هللا عزيز حكيم، أما األولى 

 فقول عثمان رضي هللا عنه: 

نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد، وقول حذيفة رضي هللا عنه: آلمرنه أن يجعلها قراءة  -

،واحدة  

 والثانية الحكمة في ذلك: قول عثمان رضي هللا عنه:

فال تكون فرقة وال اختالف. -  

فهذه الحقيقة األصل ومقتضاها هي أصل أن كل ما خالفه مردود ولو كان هذا المخالف ابن مجاهد أو  

وال  أبا عثمان الداني أو الشاطبي أو ابن الجزري ومهما كان وكثر المخالفون المتبعون لهذه المخالفة،

يغني في ذلك حسن النية وال صالح السرائر وال وسم األتقياء، ولقد جاء من قول امإمام مالك رحمه هللا 

تبيانا لمعياره في كتاب الموطأ أنه لقي رجاال يستسقى الغمام بهم، قال: فما أخذت عن أحد منهم، قال: 

من أفواههم. .ألن هذا األمر أو الشأن ينبغي له قوم أو أناس يعرفون ماذا يخرج   

ومن المعلوم بالحق األبلج المبين أن أبرز األمور في حكمة هللا عز وجل الذي ال معقب لحكمه في 

المجال التنزيلي من األحرف السبعة، هو استيعاب االختالف بين نقاط هذا المجال، مسايرة لالنتشار 

حكيم، وأن ذلك تم تحييده باألجل وتحمل الصحابة رضي هللا عنهم لما يتنزل من القرآن بعامل النسخ ال

 المستقر. 

ومنه يستبين للقلوب السوية أن أي دعوة لتكريس الخالف كقولهم )الخالف الواجب مقابل الخالف 

الجائز( هو سعي مخالف للحق. فإن أمر القرآن العظيم كفله هللا عز وجل بكل وأحكم ما ال يبلغه البشر 

حمال من الرسول صلى هللا عليه وسلم حتى المصحف المجمع عليه وال يسطيعونه من التقدير والهيمنة، ت
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)لزم التحفظ عن إسناد المصحف الكريم مصحف تنزيل رب العلمين إلى أحد من الخلق، ولكنه التقليد 

والترديد لألقوال والتعابير بغير ضابط(، ولم يبق لدخل السند فيه مدخل وال ألحد، فإن ما جاز القراءة 

مت نعمة المصحف الكريم فإنه ال يعتبر اختالفا، وإنما هو من الميسر من سعة الرحمان به من بعد أن ت

. في األحرف السبعة المستوعبة لمطلق ما جاز في الحق من البيان واألداء  

وكذلك فاعتبارهم هذا االختالفي بمثل البسملة عند قالون عن نافع والبسملة والسكت والوصل لورش عن 

سعي بنائهم، ذلك أنه بالحق يفيد ورود الثالثة صيغ في أحوال ثالثة معددة من كل  نافع هو دليل فساد

من األحوال ومقامات األداء والقراءة عند هذا العبد من عباد الرحمان نافع، فبأي سلطان وبأي حق 

م يذكروا يجزئون هذا الفضاء األداء والقراءتّي الذي هو عند هللا تعالى حقيقة واحدة، ناهيك أنهم جميعا ل

مقامات األداء ولم يذكروا لطبيعة االختالف فيها، فالقرآن العظيم يتعبد بتالوته آناء الليل والنهار صالة 

 فريضة ونافلة، وتالوة في غير الصالة. .

فهم في كل االحتماالت محجوجون متلبسون باختالق التجزيئ المقتطع لما ليس يقتطع من مجال في 

وجعله تعالى كله ذكرا للقرآن؛ فإن األحرف السبعة استوعبت التنزيل بالنسخ  القراءة يسره هللا تعالى

حتى تم التحييد لكل إمكان اختالف بالمصحف الواحد قطعا لدابر الفرقة واالختالف، ومن بعده هي 

مهيمنة لما دونه من أحوال األداء باللسان العربي، ومن يشدد شدد هللا عليه، وإن القرآن العظيم شأن ال 

دخل للعباد فيه، إال أن يكون جهال مركبا مفضيا إلى ما نهى هللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم من 

 الغلو فيه واالستئثار به.

إن هذا لكاف في الحسم بالحكم في أمر هؤالء وتصورهم لما يسمونه ويعتبرونه علم القراءات والتجويد، 

ار وضالل السعي لئال يبقى حجة بعده.ولكننا نريد تفسير ما هم عليه من فساد المنظ  

.                    .                       . 

 5- نقيض –علمية العقل القراءاتي السائد        

أما عن أهم نقطة من نقاط البعد عن مقبول القول وسويه باعتبار المقام أوال، وعلى معايير العلم 

في مقوله في األبيات السبعة الموالية: والتناسق مع الحق، فهو الذي يمثله النظم  

 وبعضهم بسمل عن ضرورة           في األربعة المعلومة المشهورة

 للفصل بين النفي وامإثبات              والصبر واسم هللا والويالت

 والسكت أولى عند كل ذي نظر        ألن وصفه الرحيم معتبر

تركها في حالتي براءةوال خالف عند ذي قراءة               في   

 وذكرها في أول الفواتح                والحمد هلل ألمر واضح
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 واختارها بعض أولي األداء           لفضلها في أول األجزاء

 وال تقف فيها إذا وصلتها               بالسورة األولى التي ختمتها

ذكرها في السور األربعة: القيامة والبلد األبيات الثالثة األولى هي باعتبار عدم البسملة استثناء ب

والمطففين والهمزة، عند وصلها بالسورة التي قبلها، والتي تسمى باألربع الزهر وباألربع الغر لشهرتها 

وساق الشارح قول الداني في التيسير:> وليس في ذلك أثر يروى عنهم وإنما هو استحباب عند القراء، 

بأول التي  ةوصل ألفاظ آخر السور مالتعليل عندهم هو استقباحهوهذا االستحباب أو  من الشيوخ <

 تليها، كما هو مبين في قوله:

> إن التالي )أي القارئ( إذا وصل المغفرة بال فكأنه نفى المغفرة هلل بال التصالها بالمغفرة في لفظه، 

ر يومئذ هلل ويل، وإذا قال: وادخلي جنتي ال، فكأنه نفى ما ثبت من دخول الجنة، وإذا قال: واألم

 وتواصوا بالصبر ويل، قرن الويل المذموم باسم هللا وبالصبر الممدوحين..<

هذه السور وأول التي تليها مما ذكر هنا: رننقل بغاية التوضيح آخ  

                  آخر السورة                                       أول التي تليها

{                }ال أقسم بيوم القيامة{}هو أهل التقوى وأهل المغفرة  

}ادخلي جنتي{                                      }ال أقسم بهذا البلد{                 

}واألمر يومئذ هلل{                                }ويل للمطففين{                 

}ويل لكل همزة{           }وتواصوا بالصبر{                                    

هذا الحكم الذي مصدره محض الرأي بصيغة االستقباح ورد أيضا في االستعاذة في قوله: >يجوز 

الوقف على التعوذ ووصله بالقراءة إال أن يكون في أول القراءة اسم جاللة نحو: هللا ال إله إال هو، 

 فاألولى أن ال يوصل لما في ذلك من البشاعة <. 

دل على شيء فإنما يدل على تناسب وتبعية النظر للمنظار في سالمته وكفاءته، وطاقته ومداه.  وهذا إن

الشرع واألحكام في الدين، وفيما هو من إطاره ودرجته، فبرحمة من هللا تعالى أن أعلمهم وذكرهم بأن 

رأي واالستقباح كقراءة القرآن وما اتصل بذلك من اللسان والبيان، مرده إلى األصول العليا وليس لل

واالستحسان؛ فالحكم ما صح وثبت في الحق، وهذا ما يعبر عنه المقول أو المقولة:"القراءة سنة متبعة" 

 في إطار قراءة القرآن العظيم.

إذا كانت هذه المخالفة لداللة األصول وداللة الدين كأحكام وللقراءة كسنة متبعة، فإن الضالل الملبس 

بصفة العلم والتفصيل فيه، كان له كذلك أثره في توليد وإنتاج خضم من األقوال المتداخلة والكثيفة من 

اوات واألرض، الذي غير وضوح وال أساس حق يصلها بالميزان الذي جعله هللا تعالى فاطر السم



83 
 

 83 

أحسن كل شيء خلقه، جعله أساس البيان وقوامه؛ وهذا الميزان واألساس القراءتّي هو ذاته في كل 

أما أن نختلق مسميات واصطالحات، ومن دون هيكلة نظرياتية علمية حقة، األلسن وعند جميع الخلق. 

العالمون بقواعده وأحكامه، فذلك ثم نصنع صنعا ونقول للناس: إن هذا لهو العلم ونحن المختصون به، 

تلبيس ألن ما بني عن غير الحق في مصدره، وخالف فيه وناقض ميزان السماء واألرض، فليس من 

العلم في شيء، وإنما هو محض االختالق. وهو هنا عين حقيقة االستئثار بالقرآن المجيد الذي جاء النهي 

 عنه في الشرع مؤكدا وصريحا.

 يقول الشارح:

فقوله: )والسكت أولى( البيت، أي السكت اليسير بين هذه السور أولى في دفع القبح من الفصل > 

بالبسملة )عند كل ذي نظر( سديد، ألن وصف هللا تعالى وهو الرحيم من بسم هللا الرحمان الرحيم معتبر 

لتالي إذا قال: بسم فيه عند وصله بهذه السور األربع ما اعتبروه في وصل ما قبلهن بهن من القبح، ألن ا

هللا الرحمان الرحيم ال، فكأنه نفى الرحمة الثابتة هلل تعالى بال، وإذا قال: بسم هللا الرحمان الرحيم ويل، 

قرن اسم هللا الممدوح بالويل المذموم، وذلك قبيح في اللفظ، فالقبح الذي فر منه من فصل بالبسملة قد 

ال قبح اللفظ به كونه منقوال عن ورش، وتخصيص البسملة وقع في مثله، فالمصير إلى السكت أولى لزو

له بالسور األربع غير منقول عنه، على أن ما ذكروه من القبح غير مسلم، إذ وقع في القرآن العظيم 

كثير من ذلك كقوله تعالى: القيوم، ال تأخذه، العظيم، ال إكراه، المحسنين، ويل يومئذ، وليس في ذلك قبح 

ئ الكالم الثاني وتممه <إذا استوفى القار  

بادئ ذي بدء، لزم التنبيه على أن الكتابة والرسم الواصل لحرف الباء باللفظ )ال( كركن في معنى القول 

 كقوله: > فكأنه نفى الرحمة الثابتة هلل تعالى بال < كتابة ورسم غير مطابقة، بل وجب الفصل.

قم واالضطراب وذهاب الميزان، وهذا ما يدل عليه أما ما جاء في قول الشارح فهو امتداد ممعن في التفا

استدراكه: > وليس في ذلك قبح...وتممه < ولعله أراد الكالم األول ألن هذا هو ما يطابق الحق 

 والسياق. هذا االستدراك هو المكافئ لمقتضى ميزان البيان الذي جعله هللا تعالى جبلة في لسان خلقه.

د الملبس لبوس الصفة العلمية، وهي ليست في حقيقتها كذلك، جعل الشارح إن أثر التبعية للسائد، والتقلي

 ينقض استدراكه بتنبيهه: 

> إذا تركت البسملة في أوائل األجزاء وكان في أول الجزء اسم من أسمائه تعالى أو ضميره نحو: هللا 

، فاألولى أن تقف ال إله إال هو، فاطر السماوات واألرض، وهو الذي أنشأ جنات معروشات، إليه يرد

على االستعاذة وتبتدئ بالجزء وال تصلهما لما في ذلك من البشاعة عند وصل الرجيم باسم هللا أو 

ضميره، وبعض من لم يبسمل يرى استعمال البسملة فيما ذكر لدفع البشاعة المذكورة، واختار بعضهم 

ولى في ذلك كله ما ذكرناه أوال <أن يرجع القارئ إلى ما قبل ذلك فيبتدئ به وال يبتدئ بالجزء، واأل  
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إن الكالم هنا لم يعد كالما له أن يهتم بالتحليل العلمي ألقوال مقبولة علما وميزانا، بل أصبحنا أمام 

إشكال أمكن وصفه بالمرضي، كمثل ما يعتري البعض من تخلل وسوسة الشيطان أثناء الوضوء وأحيانا 

م الذي يصبح معه الدين كله يسرا، وهنا في هذه الحالة، حالة في الصالة، وهذا حله ودواؤه الفقه والعل

، علمية كماهية ومجال-علمية أو النقيض-االستقباح وقول أصحابها فيها، أصبحنا أمام ما يسمى بالضد

وهذا قريب من طبيعة الماهيات الكهنوتية الملتبسة والسفسطائية في تركيبتها وإنتاجها، إذ تكون مبنية 

والمنطق. فإذا نحن من أول وبدء البناء وأساسه نقضنا وهدمنا قانونا من الحق وأساسا على نقض الحق 

جوهريا في حقيقة اللسان والبيان، المتمثل في الترقيم كتجلي لقوانين الخالق عز وجل في خلقه وأمره؛ 

ل بين فاالختالف بين العناصر أصل من أصول الخلق واألمر والنطق والبيان، والبد له من مظهر يفص

المختلف وبين الحقائق؛ وهذا كله معبر عنه بالميزان، ليس في البيان فقط، بل في كل شيء. فإن نقض 

 هذا القانون واختل هذا األساس، فالبناء ال ميزان له، كله خلط ال محالة واعوجاج.

ل من الناس إن الترقيم كما امإعراب من جوهر وماهية اللسان والبيان، وهو أول رائز في تمييز من يعق

ممن ال يعقل. فمن يقرأ أو يؤدي قراءة خطاب لساني على غير ميزان البيان، هذا امإنسان الذي يتلو 

بدون ترقيم يكون قلبه وعقله أثناء أدائه هذا على غير صلة بالكالم وبمعناه. أما الذي تكون حاله هذه أبدا 

سوي القلب بمعنى العقل. رفهو غي  

يدل عليها بالداللة األقصى اعتبارهم وقول الناظم  مية المخالفة للحق والميزانالعل-هذه الماهية النقيض

 في آخر بيت من هذا الفصل:

 وال تقف فيها إذا وصلتها             بالسورة األولى التي ختمتها

 والضمير يعود على البسملة.

 ويكفينا هنا استدالال وبيانا ما قاله الشارح:

البسملة التي تتصور عند من يبسمل بين السورتين وجملتها أربعة، ثالثة > ذكر في هذا البيت أوجه 

جائزة في القراءة وواحد ممنوع. فاألول من األوجه الجائزة الوقف على آخر السورة وعلى البسملة ألن 

الوقف على كل منهما تام. الثاني:الوقف على آخر السورة األولى ووصل البسملة بأول السورة الثانية؛ 

اره الداني واستحسنه الجعبري مإشعاره بالمراد وهو أنها للتبرك أو أنها من السورة. الثالث: وصلها واخت

بآخر السورة األولى وبأول السورة الثانية ألن وصل مواضع الوقف جائز، وهذه األوجه على سبيل 

إال إذا قصد التخيير ال على وجه ذكر الخالف، فبأي وجه قرئ جاز، وال يحتاج إلى الجمع بينهما 

القارئ أخذها من المقرئ لتصح له الرواية بجميعها، فيقرأ بها على هذا الترتيب الذي ذكرناه، ويقرأ بعد 

ذلك بأيها شاء. والوجه الرابع: الممنوع، هو وصل البسملة بآخر السورة والوقف على البسملة، وإنما 
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جه ممنوعا نهى عنه الناظم بقوله:)وال تقف منع ألن البسملة ألوائل السور ال ألواخرها، ولكون هذا الو

 فيها( البيت..<

وجعل له  علمية لهذا القول أن فيه نقضا لحقيقة أن هللا تعالى خلق امإنسان وعلمه البيان،-الماهية النقيض

ميزانا، ميزان الحق الساري والمنتظم عليه أمر السماوات واألرض، وفيه كذلك نقض لحقيقة أن للناس 

ما هم به بوسيط الحق وقانون الخلق واألمر منتظمون أفئدة وعقوال. فالقول التفصيلي هنا وللمخاطبين 

.ينطلق من هدم للعقل ومن إطار عدمه  

نعود لمجمل ما جاء في هذا الفصل لنقول بأن استدراك الشارح وقوله:> إذ وقع في القرآن كثير من ذلك 

األول( وتممه < وهو ما يمثله ويعبر عنه لفظ < و> وليس في ذلك قبح إذا استوفى القارئ الكالم )

 )السكت(.

إن هذا لهو األصل في اللسان، وإنه ليدل على أن ما ذهبوا إليه من األقوال إنما هو تفاقم وخلط في 

األمور وفي الميزان، بل إن قوله:> إذ وقع في القرآن كثير من ذلك < ليس يفي بكفاية الواقع والتعبير، 

االعتبار المرضي والالسوي في األداء سيمس  كل القراءة وكل الخطاب القرآني. ألن هذا التلبيس و

فنقض أهم أسس الحق والميزان في اللسان الممثل هنا في الترقيم، وخاصة في بداهة وجوب الفصل بين 

المختلف ألن ذلك مما ينبني عليه الكون والخلق، نقض حقيقة الوقف أصل للباطل بين، وجهل مركب 

د التعقيد. فاهلل تعالى يأمر بالقسط وبإحقاق الميزان فيما استخلف فيه، وهؤالء يردون بدءا وهم معقد أش

ال يشعرون، يردون على هذا األمر بنقضه في ذات ما أنزل فيه من البيان والصيغة، مما هو ممثل 

ة القرآن لجوهره ومكون حق منه أتى مجسدا في خطابه؛ فواعجبا ألمرهم وما يزعمونه من علم بقراء

،استئثارا وعلم اللسان، وإنما ذلك كله إنما هو قائم بالحق والميزان  

ولمزيد من امإيضاح بخصوص هذا الوصل بين الوقف األدائي والميزان نحيل إلى الباب)الحق والميزان 

 في اللسان( في فصل )البيان والميزان(.
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 . 

 

 الفصل الرابع

الضميرالقول العلمي في ميم الجمع وهاء   

 فقه اللغة صورة اإلدراك

 

 يقول الناظم رحمه هللا:

 القول في الخالف في ميم الجميع       مقرب المعنى مهذب بديع

في تحديده وتعيينه لميم الجميع أو ميم الجمع، وتمييزه لداللتها الحقيقية عن الداللة امإنزالية أو المجازية 

 يقول الشارح:

 خطابا لواحد أنزلته منزلة جماعة مذكرين تعظيما له. ومنه قوله >. . والميم في نحو حفظكم هللا

تعالى:}على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم{ فإن الضمير في ملئهم يعود على فرعون، وجمع على 

 ما هو المعتاد في جميع العظماء<

اعتبر هذا  أما هذا القول في تعظيم شخص فرعون فهو في الحق باطل، وإن قاله أحد من الناس سواء

القائل عالما من العلماء أو غيره، فقوله خطأ وباطل، ألن التعظيم في كل معانيه وفي الخطاب خاصة 

داللته تكافئ المنزلة العليا والتقدير المنوه بشخصه وصاحبه، وقد حفظ في كتب السنن أن رسول هللا 

رقان فقال: ))قتل فرعون هذه صلى هللا عليه وسلم حين رأى أبا جهل مقتوال بين صرعى بدر يوم الف

((، وأبو جهل لعنه هللا كان كبير أئمة الكفر ورأس الشرك وزعيم المشركين، وهللا عز وجل ،األمة

(28يقول:}إنما المشركون نجس{)التوبة  

إن القول األسلم األول الذي يظهر بحسب الحق هو القول بااللتفات ألنه من أساليب وبيان اللسان 

النتقال بين المختلف من جهة الحضور والغياب، أوجهة العدد إفرادا وتثنية وجمعا. العربي، به يتم ا

وهذا النسق البياني ورد كثيرا في القرآن المبين؛ وقد ذكر السيوطي رحمه هللا أمثلة في ضروب هذا 

 النوع من التعبير، وننقل هنا ما ارتبط منها بجهة العدد حيث قال:
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مإثنين:}أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في >مثاله من خطاب الواحد إلى ا

(، وإلى الجمع:}وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا 71األرض{)يونس

(، ومثاله من الجمع إلى الواحد:}وأقيموا الصالة وبشر المومنين{، وإلى 81بيوتكم قبلة..{)يونس

 34، 33عشر الجن وامإنس إن استطعتم..{ إلى قوله:}فبأي آالء ربكما تكذبان{)الرحمانامإثنين:}يا م

>)59  

بالطبع فالخطاب في اآلية:}فمن ربكما يا موسى{خطاب أولي في بيانه وال ينطبق أو يدل حتما على 

 االلتفات في الخطاب.

 يقول ابن كثير في قوله عز وجل:}على خوف من فرعون وملئهم{:

قومهم أن يفتنهم، ولم يكن في بني إسرائيل من يخاف منه أن يفتن عن امإيمان سوى  >أي وأشراف

قارون، فإنه كان من قوم موسى فبغى عليهم، لكنه كان طاويا إلى فرعون متصال به متعلقا بحباله، ومن 

 قال إن الضمير في قوله: وملئهم، عائد إلى فرعون وعظم الملك من أجل أتباعه أو بحذف آل فرعون

وإقامة المضاف إليه مقامه فقد أبعد، وإن كان ابن جرير قد حكاهما عن بعض النحاة. ومما يدل على أنه 

لم يكن في بني إسرائيل إال مؤمن قوله تعالى:}وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم باهلل فعليه توكلوا إن كنتم 

' ونجنا برحمتك من القوم الكافرين'{<مسلمين' فقالوا على توكلنا ربنا ال تجعلنا فتنة للقوم الظالمين  

إن كان قول ابن كثير هنا يصح في عدم عودة الضمير في> ملئهم< على شخص فرعون، فقوله:>أي 

وأشراف قومهم< ال يصح بجعل الضمير في >قومهم< يعود على بني إسرائيل، ويكفي أن ذكر لفظ 

، وهذا بالضبط هو الذي حدا بالشارح وابن المإل وداللته تقترن دوما بفرعون، أي المأل من قوم فرعون

 جرير وغيرهما بالقول بالتعظيم الذي ال يصح وال يقبل في الحق.

كذلك فقول ابن كثير كون بني إسرائيل كانوا كلهم مؤمنين واستشهاده عليه، كل ذلك ال يصح، ألن 

ب.الخطاب بالعموم وبالغالب معلوم وجائز، ومعمول به في كل األلسن وعام الخطا  

.                .                . 

صلة ميم الجمع وهاء الضمير وشروط القول العلمي-0  

 خلط الداني بين العارض والجوهري

 والضالل المبين في وصف الضمير بالحرف الزائد

 يقول الناظم:

 وكلهم يقف بامإسكان           وفي امإشارة لهم قوالن
                                                           

59
 218التحبير في علوم التفسير ص 
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الذي ارتضاه جل الناسوتركها أظهر في القياس      وهو   

هذا في ميم الجمع، وهنا ما ذهب إليه الداني هو الصحيح، وهو امإسكان، عكس ما ذهب إليه وقال به 

أبو محمد مكي بالجواز. .بيد أن قول الداني وإن صح، فتعليله ليس كذلك. هذا التعليل الذي جاء ردا 

اني على مكي وبالغ في إنكاره<،>إذ قاسها لقول مكي كما ذكر ذلك الشارح وأشار إليه بقوله:>ورد الد

مكي على هاء الضمير في نحو قدره وأنشره الشتراكهما في زيادة الصلة بالواو في الوصل وسقوطها 

في الوقف، وقاسها الداني على ذال يومئذ ونحوه الشتراكهما في عروض الحركة، فإن حركة ميم الجمع 

يادة في الجمع، كما زيدت األلف في التثنية نحو عليكما إنما جيء بها للتوصل إلى الصلة بالواو وز

وعليهما وحركة ذال يومئذ ونحوه جيء بها للتوصل إلى زوال التقاء الساكنين، سكون الذال وسكون 

التنوين، فكما ال يشار إلى حركة الذال من يومئذ ونحوه ال يشار إلى حركة ميم الجمع لعروض كل 

 منهما<.

ألن التنوين في يومئذ أصل جوهري كفاء الكلمة  اسه مجانب للصواب ال يصح،تشبيه الداني هنا وقي

وعينها والمها بخالف الوصل في الميم، إذ التنوين يعوض ويمثل مكونا وعنصرا جوهريا، فهو تنوين 

العوض، كما أن الوصل في الميم ليس كاأللف في >هما< ألن مبدأ االختالف والتمييز هنا يكافئه أن 

ة على الجمع واأللف مميز لإلثنين. والمبدأ ذاته العامل في التمييز بين ضمير الغائب وضمير الميم دال

الغائبة باأللف. ولكي يتضح هذا نقول بأن التنوين في يومئذ كما جاء في قوله سبحانه وتعالى من سورة 

ين معوض الزلزلة:}يومئذ تحدث أخبارها{ هو على معنى: يوم إذ زلزلت األرض زلزالها؛ فالتنو

لتركيب مكافئ لجملة، وقد يكون معوضا لمعنى مكافئ للفظ مضاف من قبيل : كل الناس . . كلٌّ 

 بالتنوين.

هذا القول الذي جاء في متن الناظم وللشارح من بعده استقالال أو نقال ألقوال غيره ليس يرد التفاقم فيه 

ي صحيح وواضح. وذلك ما يبرزه وعدم التوافق والتناسق إال لكونه ليس منبنيا على أساس علم

 ويوضحه مجمل القول في البيتين المواليين بشأن ضمير الغائب المتصل:

 القول في هاء ضمير الواحد         والخلف في قصر ومد زائد

 واعلم بأن صلة الضمير              بالواو أو بالياء للتكثير

اء الضمير وميم الجمع بالحرف الزائد تمييزا أوال البد من التنبيه على عدم سالمة التعبير ووصف ه

لهما عن غيرهما، قال الشارح كما هو في جميع قولهم ومعتمد تصورهم والمقرر عندهم في منشور 

 كتبهم:

 >فخرج بالزائدة الهاء األصلية كالهاء في نفقه ولئن لم ينته<

<  وقوله في ميم الجمع: >فخرج بالزائدة الميم األصلية كميم نكلم ويعلم  
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فهذا يهدم حقيقة العقل عند امإنسان العادي ألن الضمير أثقل في البيان واللغة، ليس العربية فقط، بل في 

كل لغات بني آدم؛ فال يبقى التمييز وبوصفهم )الزائد( إال داللة عن تأطير وتعيين لدرجة العقل، عقل 

التي أشرنا إليها. فهذا النظر جد محدود علمية -القائل أو العقل مصدر القول. وهذا من ضمن حقيقة الضد

األفق وسلم التفكير،ألنه بقي حبيس الرسم، والذي ال يعتبر في الحق إال صورة على جهة الرسم والخط 

للحقيقة المعبر عنها، واألهم بالذكر هنا هو أن الضمير ليس زائدا، فهو في جوهر الحقيقة صنو وسيٌّ 

 للفظ العائد عليه.

البؤر التي يجتمع فيها ويلتقي العديد من األسئلة والمبهمات، والتي تمثل في حقيقتها  امإشكال ههنا من

واقع العقل والمعرفة، ومستوى هذا العقل وهذه المعرفة في اللغة العربية ونحوها وقواعدها. وهذا األمر 

كون، ليس كذلك مقصورا على جانب محدد ومحدود، بل يتصل بالتصور الكلي والواقعي للوجود وال

 ولفقه الحق الذي جعل هللا تعالى التفكر سبيال وطريقا إليه.

هذا الجانب نلمسه ونراه جليا عندما ننظر إلى صيغ الذكر عند أهل الذكر باعتبار وقاموس معين، 

وعالقة وتوظيف الضمير في كل هذا، وهو ما جعلنا على يقين بمقولنا وحكمنا في صلة خطإ النحو 

وبتشكيل العقل على ذلك. وال بأس أن نذكر هنا بما  قلناه في الجزء األول العربي بنمط التفكير 

بخصوص استدالل الشارح وغيره بقول سيبويه رحمه هللا:> زيدت الواو على الهاء في المذكر كما 

. ويالحظ هنا )زيدت األلف عليها في المؤنث ليستويا في الزيادة< وذلك في صلة بكلمة الناظم )للتكثير

ط المولد والعلة لاللتباس الكبير في واقعي االنفصال واالتصال لضمير الغائب، وهو األمر الذي االرتبا

يصلنا كذلك بصيغ الذكر المبتدعة والباطلة، والتي تمت امإشارة إليها وإيرادها في الرسالة الملحقة 

لها. وسوف بأصل هذا المؤلف للشارح، وذلك في إطار الحديث عن الضمير، وفي إطار كلمة مكملة 

 نعرض لبيان هذا التلبيس فيما بعد.

قلنا إنه وجب الفصل بين مكونات الحديث وعناصره، إذ من دون هذا الفصل سوف لن يسلم من اللبس. 

لدينا أوال عنصران: الضمير المنفصل ويرتبط به المذكر والمؤنث، والضمير المتصل ويرتبط به أيضا 

إال للعلم، أي للحكم الذي له أساسه. فيتبين أن استشهادهم بقول المذكر والمؤنث. وهنا ال يبقى القول 

سيبويه ليس يقبل إذا لم يصاحب بوضوح وتحديد؛ أما تعبيرات وكلمات الشبه و التكثير من غير قواعد 

محددة وأحكام في اللغة والنحو ثابتة ومبرهن عليها ومقرر اعتبارها والعمل بها، فهي كلمات فارغة من 

مية حتى تعتبر علما. وهذا الالّضبط والالّعلمية في المعيار هو الذي أدى بالعقل العربي أن القيمة العل

يعمر ويسير دهرا من الزمان ومن التاريخ بخطإ محوري في نحو اللغة العربية وإعرابها. ونقول 

واجدية البنيوية محوريا ألن التفكير في هيئاته ال يتشكل إال على تمثل اللغة. ولكي تتبين هذه العالقة الت

وتأثير التمثل الهيكلي للغة في العقل التواجدي، والذي تعبر عنه وتشكله النظمة امإعرابية، نعطي مثال 

ففي ما يزعمه السيد د.طه عبد الرحمان من إبداعه وتقديمه علما جديدا أسماه )فقه الفلسفة(،  حيا قريبا.
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ديثه عن الترجمة الفلسفية نجده يبني تحليله وفي الشطر الثاني األهم من الجزء األول في موضع ح

وتفكيره الوهمي على أساس هار ال حقيقة له في الواقع وال زنة له من كتلة وال وجود. والدليل هنا هو 

 أن النسق امإعرابي الذي بنى وصاغ عليه فكره نسق خاطئ ببرهان وحجة الحق والميزان.

ل النمذجة أو المنهجية والنسق النمذجي سعى في حين أراد طه عبد الرحمان إعطاء الدرس من خال

عرض الترجمات العربية لمختلف أو تبعا لمختلف القراءات التركيبية والمعجمية للكوجيتو الديكارتي؛ 

لكنه لم يدرك وما كان له ذلك، ألنه لم يكن من المفكر فيه لديه، لم يدرك وما أدرك الذين نقل ترجماتهم 

البؤرة التوليدية لكل األقوال هاته، ولكل التحاليل التي انكبوا عليها، ال ذرة لها من وتعليالتها الواهية، أن 

الصدق ومن المصداقية تبعا، ألنها مكافئة ومنطبقة بإشكال ضمير المتكلم. ولكي نقرب القارئ الكريم 

 ولو بصورة موجزة نقول بأن من أهم خطوط التحليل هو إشكال الصورة والممثل الترجمي لضمير

؛ فهذا تعليل للترجمة (je)، أي ضمير المتكلم je pense donc j’existeالصيغة الفرنسية للكوجيتو: 

العربية: أنا أفكر إذن أنا موجود. لكن الترجمة المعنوية اللسانية تفي بها بدءا صيغة: أفكر إذن أنا 

 موجود. وبالطبع هناك ترجمات ترتبط بأبعاد أخرى ألسنية وتفكيرية فلسفية.

هذه البؤرة التي تتأسس في أثرها على امإمكانات المختلفة والمتعددة، ونعني بها هنا خاصة المتصلة 

بضمير المتكلم، سوف ينتقض تواجدها باتساع نظمة المعطيات العلمية والعلم بكون القواعد امإعرابية 

اطئة، ومنظومتها والنحوية التي تم البحث من خاللها على الضمير المفقود وغير المنظور قواعد خ

 ليست في تناسق مع الحق والميزان؛ وإذا فسد المنظار فسدت الرؤية ال ريب..

الحل العلمي والمنظار الصحيح والسليم يتوافق وكون الحق أن الضمير في تركيب )أفكر( هو الهمزة 

جاءت التاء  الملحقة طرفا أول بالصيغة، وهي الممثلة للفاعل، جاءت سابقة للصيغة الممثلة للفعل كما

في )فكرت(الحقة لسبق الحدوث والحدث عن آن التكلم والخطاب، آن الضمير. ونعيد هنا تمثيل هذا 

 النسق:

 اآلن الحضوري

 أو

 الخطابي

 فعل ت =أ فعل

 فعل ت = ت فعل

 فعل  ت = ت فعلين

 فعلتما              تفعالن
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 فعلنا                نفعل

 فعلتم                تفعلون

علتن               تفعلنف  

أنتن؛ والمشترك -أنتم-نحن-أنتما-أنت-أنت-ضمائر الفاعل في هذه الصيغ أصلها الضمائر الشخصية: أنا

الداللي والمعجمي فيها هو عنصر)أن(، فداللته إذا الحضورية. وإذا كان األلف في الضمير)أنا( الذي 

مخاطب، ويبقى للفتحة والكسرة مؤشر التذكير والتأنيث أصله الهمزة داال على المتكلم، فالتاء دالة على ال

امإفراد، وللميم واأللف والنون مؤشر التمييز بين عناصر غير المفرد.   والتمييز بين عنصري درجة

وهذا ما يفسر ويعطي قوة ومصداقية للقول بأن أولى النونين المدغمتين في أنتن وهن أصلها الميم 

يانه في الجزء األول.مؤشر الجمع العددي كما جاء ب  

المقابل ل )أن( الدالة على الحضور نجد الهاء الدالة على الغياب أو الغائب؛ وعمال بأصل الحق ومبدأي 

التناسق واالنحفاظ، لن يكون للهاء غير ما له كصورة لداللة ووظيفة )أن(. فكما أن )أن( تدل على 

عنى أن لوحدها ال تدل على الشخصية في الحضورية كحقل، فكذلك الهاء تدل على الغياب كحقل، بم

، كذلك وجب في الحق أن يكون التمثيل فيها جزئيا وليس قصرا أن يكون كليا في إطار الضمير منفصال

 تمثيله ولحوقه بالكلمة.

إذن البد من التمييز والفصل بين الضميرين المنفصلين )هو( و)هي( والضميرين المتصلين لهما. ولزم 

األلف في ضمير الغائبة المتصل ألف تمييزي، بمبدإ االختالف، عن ضمير الغائب  بهذا االعتبار أن

هما.-هم-أنتما-المتصل، كما كان األلف في المثنى مميزا عن الجمع في مطلق الضمير: أنتم  

ما يلي: يستنبطومن ثمة   

باصطالح القراء ال يوجد رابط محاكاتي أوتشابهي للمقايسة بين األلف في ضمير الغائبة )ها( والصلة  

 المرتبطة والمتصلة بضمير الغائب، بل هي في صلة تشابهية بالصلة في ميم الجمع.

2-  قول العقل القراءاتي السائد في صلة ميم الجمع دال حاسم على محض تخرصه وفساده 

وفي صلب حقيقة هذا االعتبار المضل أهله عن السبيل والحق في البيان العربي وقراءة القرآن العظيم 

المنزل بلسان عربي مبين ولم يجعل له عوجا، في صلب هذه الحقيقة التي ال خير في مؤمن وال صدق 

ها جهال أو تقليدا مإيمانه أن يصدع بها تواصيا بالحق إن علم بها وأيقن بضاللها ووقوع أهلها في لبس

والعود إلى الحق أمد وأحب إلى هللا تعالى، وعسى هللا العزيز الوهاب أن يعطي عليه ما ال يعطي على 

كثير من غيره، في هذا يمثل ما يكرس من مقول مراد به أحكام القراءة في ميم الجمع في المقتطع من 

لمجيد، نقول المقتطع ألن ما فرضوه تحكما الفضاء األوسع في بيان عباد الرحمان لكتاب ربهم الحميد ا
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من القراءات إنما مثله مثل سبعة خيوط أشعة من نور هللا المجيد الذي يمأل السماوات واألرض، أحكام 

قراءتهم هاته التي ال تزيد القلب السليم إال يقينا فيما أبلسوا فيه من الجهل المركب، وقد ذم هللا تعالى 

ذه األحكام البين فسادها بل والسعي المبيت الحثيث على ترسيخ ما يثبت القوم الذين ال يعقلون، ه

 لالختالف موضعا يعلم هللا تعالى والمالئكة والراسخون في العلم أنه ليس بموضع حق.

هذا الحيز في اعتبارهم غير المشروع لمسمى القراءات والتجويد وكما سيزيده تفصيل القول من بعده 

لمتواضع توضيحا كثيرا ويقينا، يجلي كذب الزعم في علميتهم ويبين القصد في كل فصول هذا الجهد ا

المكرس لالختالف فيما ال يحق، علما ووجال وتوقيرا لقدر القرآن العظيم فال يكونوا لجهلهم المركب هذا 

 وليجة للشيطان في الفرقة واختالف هذه األمة في كتابها كما اختلف الذين من قبلهم.

تقريرا يؤمن به تابعوهم إيمانا يضاهي إيمانهم بالتنزيل الصلة لميم الجمع التي بعدها المقرر عندهم 

متحرك عند قالون وابن كثير وبها قراءة ورش حال جوار الهمز حمال على صنف المد المنفصل، 

والعجيب أن التمثيل القريب عندهم هو }عليهم غير{ من سورة الفاتحة، أي من قوله تعالى:}صراط 

(.7-6أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين'{)اآليتان الذين  

أوال إنه بالحق الذي تقوم عليه السماوات واألرض وبه نزل القرآن العظيم، وال الشمس ينبغي لها أن 

تدرك القمر وال الليل سابق النهار، ال يحسن إلزام الوصل هنا ألن اآلية األولى من هاتين اآليتين البينتين 

عنى تام وامإعراب فرع المعنى، وهذا معلوم عند الفقهاء وعلماء اللغة والبيان. ثم إن هذه الصلة بها م

ليس لها مستند في أسس النطق وقوانينه وإنما جلي مقصدها الذي هو المخالفة لتكريس االختالف. 

عليه وسلم وفي أنفسهم  فليتقوا هللا ربهم في كتابه العزيز الحكيم وآياته البينات، وفي أمة نبيهم صلى هللا

وإن الصدق حقيقته األوبة  إلى الحق، والذين آمنوا أشد حبا هلل تعالى الذي إليه  ،إن كانوا صادقين

 المصير. 

وعلى هذه الشاكلة التي ليس همها إال االختالف ما لبثوا حتى قالوا وقرروا لضمير الجمع الغائب مسبوقا 

الميم معا ألبي عمرو بن العالء، وضمهما جميعا لحمزة بكسر أو ياء ساكنة وجوب الكسر للهاء و

والكسائي وخلف العاشر، وبامإتباع ضما وكسرا ليعقوب، وكلهم عندهم الكسر للهاء بإسكان الميم عند 

 -إليهم -الوقف، ويكرس االختالف طبعا بالضم للهاء عند يعقوب حكما عاما عنده واستثناء "عليهم

 لديهم" لدى حمزة.

أن في مثل قوله تعالى:فمعنى هذا   

(244}فلما كتب عليهم القتال تولوا إال قليال منهم'{)البقرة  

(17}أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن وامإنس'{)األحقاف  
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تقرر عند اعتبار هؤالء المجمعين على علم ليس له أي شرط من شروط العلمية في السماء واألرض إال 

عهم ووفاقهم على الخالف وتكريسه، تقرر النطق ب}عليهم{ بالكسر المتتالي للهاء والميم ألبي من اجتما

 عمرو، وال يبغي الكوفيون الثالثة إال لزوم ما يخالفها إطالقا بالضم.

هذا كله ال يتوافق مع الحق الذي يقوم عليه أمر السماء واألرض وما فيهن، فإن مطلق علم األولين 

لغة والنحو وهو ذاته امإطار الذي أسس عليه سيبوبه رحمه هللا قوله وأحكام بنائه في واآلخرين في ال

الكتاب كتدوين محدد جامع، أساسه جميعا ركنان اثنان: أولهما المبادئ الكونية العامة وإن لم تأت عنده 

بالمعنى الشمولي بهذا امإسم والتعبير، وثانيهما الرواية الحافظة للمادة اللغوية في بيئتها التاريخية 

 للتاريخي، وهذا ما يعبر عنه اختزاال بثنائية القياس والسماع.

التنزيل لهذا الحق في العلم والميزان هنا بالنسبة لهذه األحكام المتصلة بميم الجمع كمثال لجميع أحكامهم 

يبويه بالجوار المنفصلة عن العلمية والبعيدة عن حقيقتها ومعاييرها، هو مبدأ االتصال الذي عبر عنه س

أو امإتباع، ومبدأ التناسق مع البنية العضوية لخلقة الرحمان التي خلق عليها امإنسان، فكل ما يخالف وما 

ال تنبغي له فطرة هللا وقانون السماء واألرض من أحكام ولو كان مقرره الداني أو الشاطبي أو ابن 

 الجزري فهو مردود بالحق.

ضوي في بنية النطق مما يعلل به المعطى اللهجاتي فذلك عند الراسخين وأما ما مت بصلة لالختالف الع

 في العلم موضعه يتحدد من زاويتين اثنتين ال ثالث لهما:

االختالف اللهجاتي، وقد تحيد واستقر اللفظ بالمصحف امإمام، مستوعب إلى يوم الدين بسعة  -1

 الرحمان في األحرف السبعة.

اللغوية العربية مما موضوعه الدراسة العلمية ال يسقط اختالفها كل اختالف على مستوى المدونات   -2

 في الصلة بكتاب هللا تعالى للحقيقة الثابتة المعلومة بالنص والعقل لألحرف السبعة. 

         .                           . .  

تسويغ العقل القراءاتي لضالل صيغ مسمى "الذكر" الصوفي -1  

أما ما ذكرنا من شأن صلة الضمير مع بعض األذكار وصيغها غير المشروعة، فتجد عبد   الواحد     

غفر هللا له يقول: يالمارغين  

>ومن األذكار الواردة عندهم إسم الصدر المومى إليه المنحوت، وهللا أعلم، من إسم الجاللة أو من 

ل هللا تعالى في كتابه العزيز:}قل هللا{ من قوله ضميره، وأما الذكر باسم الجاللة وبضميره فثابت؛ قا

}وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وآباؤكم قل هللا ثم ذرهم في خوضهم يلعبون'{ومن 91سبحانه في سورة األنعام:

}قل من يرزقكم من السماوات واألرض قل هللا{)اآلية(، فتذكر هللا تعالى 24قوله تعالى بسورة سبإ:
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بالسكون أو واصال له بالرفع كما في اآليتين، أو ناصبا بتقدير:اعبد أو اذكر أو  باسمه األعظم واقفا عليه

نحو ذلك، وينبغي مالحظة التالوة عند الذكر أي تالوة إسم الجاللة من إحدى اآليتين المذكورتين أو من 

اب الذكر. كلمة التوحيد التي بسورة القتال مع ذكر هللا به كي يحصل للذكر ثوابان: ثواب التالوة، وثو

ومثل ذالك الذكر بضمير إسم الجاللة وال يكون إال منفصال، أعني قولهم هو بسكون الواو وبفتحها، 

وصال فإنه من الذكر الثابت المجازى عنه صاحبه عنه، السيما أن قصد التالوة على ما مر في الذكر 

( أو 23-22ال إله إال هو{)الحشرباسم الجاللة األعظم بأن يقصد تالوة هو من قوله تعالى:}هو هللا الذي 

( ومن الخطإ واللحن قول الذاكرين هو بفتح الواو مشبعة 2من قوله عز وجل}قل هو هللا أحد{)امإخالص:

 بألف، فهو من الممنوع الذي ربما يأثم صاحبه وسامعه إن لم يغير منكره..<

:>وصيغته إه وهو مأخوذ هذا وأشار صاحبنا، صاحب هذا القول العجيب، ليحدد لنا صيغة إسم الصدر

من هاء إسم الجاللة أو هاء هو..< . وسوف يأتي نقل كالمه كامال لتتضح الصورة ويتبين هذا التلبيس 

 للحق بالباطل في صورة جلية وبمعنى تام للجهل المركب.

.                      .                . 

القوم باطلة وهم في صنيعهم هذا ضالون، ألن هللا األصل األول حاسم في كون صيغة الذكر عند هؤالء 

سبحانه وتعالى أمر بأمر وهم يأتون بغيره؛ فال شك في ضاللهم وفساد حالهم. ولو تم تسويغ ذلك لفسد 

كل شيء، ألن الدين والحق أساسهما امإثبات والنفي العمليان المكافئان لمفهومي الطاعة والعصيان، 

كر والدعاء هونقض لالتباع في السنة والعبادة؛ ومن ثمة يكون النقض وألن نقض االتباع في أمر الذ

والفساد في كل شيء. فهذا قانون بين يتلى بما نزل من الحق في قوله عز وجل:}ولو اتبع الحق أهواءهم 

( 72لفسدت السماوات واألرض ومن فيهن' بل أتيناهم بذكرهم' فهم عن ذكرهم معرضون'{) المومنون

(.32فماذا بعد الحق إال الضالل'{)يونس وقوله سبحانه:}  

إال نظمة ثنائية من نفس درجة االختالف األول أساس الكون  -مبدإ الحق -فها هنا ال نجد لمبدإ االختالف

ومبدئه، إذ الحكم ليس إال هلل الخالق الواحد األحد، وهي نفسها درجة التحقق التمايزي بين الحق 

طاعة والعصيان.والباطل، والفرقان  والفصل بين ال  

ه لنبين دبعد هذا الحسم في الحكم، وما نرى عالما راسخا في العلم من علماء المسلمين قال بعكس هذا، بع

وليس من ولنوضح حقيقة التلبيس في هذه الصيغ الباطلة الخارجة عن المسنون من األذكار واألدعية. 

خل الباطل في هذه الصيغ هو نفس عجب إذا وجدنا أن األصل في من جهة طبيعة هذا التلبيس ومدا

األصل ونفس العلة في االعتبار الخطإ لحيز القراءات والتجويد، وفي الخروج عن الحق وعن ميزان 

البيان الذي جعله هللا تعالى في لسان الخلق من الناس؛ فهم قد هدموا البيان من جهة ادعاء الذود عنه 

.تلبيس وأخطره ألن موضوعه هو القرآن العظيمواالهتمام به وتعليمه للغير. وهذا من أعظم ال  
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المشترك في العلة وأصلها هو القصور والتجزئة المخلة بالنظر السوي في اعتبار الحق والعلم. وإذا كان 

في هذا  مظهرا دراسيا بينا وجليا لتلبيس إبليس وإتيانه  يحتاج إلى بيان ألن قولهم باسم الصدر) إه ( ال

القدر، وفي أحيان أخرى بالصيغة  يجهة التعبد، فيكون ذلك أحيانا بالغلو ف العباد عن أيمانهم ومن

المخالفة كما هو الحال هنا. والكالم عن هذه المادة) إه ( باعتبارهم من جهة اللغة والبيان يشترك مع 

وصيغة تكرار أو تكرير لفظ  ،وسبحان هللا إسم الجالل)هللا(،  الصيغتين األخريين، صيغة تكرير لفظ

،)هو( وتعالى هللا عن ذكرهم وعما يصنعون  

الكالمية. -إن اعتبار الكلمة واللفظ بمعزل عن سياقه وما جاء فيه يعود به إلى طبيعته المعجمية ما قبل

استدالال فهو على معايير الحق وميزانه سفسطة وضالل؛ فالوجود وجود  يوأما ما ظنه الشيخ المارغين

دم عدم؛ فاللفظ في الكالم والسياق ال ينطبق وظيفيا وبيانيا، وبالتالي ال ينطبق في الحق باللفظ في والع

المعجم، والعنصر الذي يتم به البيان ويكون به أوضح هو الضمير)هو(. فنقول معجميا ، أي باعتبار 

 هذا اللفظ مستقال، بأنه ضمير يكون بديال لألسماء ولجواهرها وذواتها.

تعريف والتحديد للضمير جعله هللا تعالى موحدا ومجمعا عليه لدى جميع بني آدم وعند جميع هذا ال

علماء اللغة والنحو من لدن القرون األولى ومن عهد اليونان وعلماء النحو الالتين، وهو التعريف 

سم الذي يكون والمسلمة العلمية اللغوية والبيانية التي يكافئها ورود الضمير مع ذكر مسبق للجوهر ولال

بديال له. وعليه فإذا جاء أحد وقال ابتداء:> هو < ومن غير كالم مسبق، عد هذا، وعند جميع الناس 

وكل األلسن، عد كالما ال معنى له وخطال من اللغو غير مفهوم. فهذا هو األصل في الضمير وحقيقته، 

ير الشأن الذي يدل على إسم الحق وفي تعريفه المؤسس على هذه الحقيقة. وإذا تم استثناء ما سمي بضم

له كما اعتبر في قوله سبحانه من سورة امإخالص:}قل هو هللا أحد'{ فإنه استثناء غير قطعي ألن الحق 

ال يتناقض وال يختلف، بل ألن الضمير )هو(ال حقيقة له كضمير إال بمرجعية سابقة في التحديد وفي 

ماء والمصنفين أساسه والمكون فيه أمران: أمراتباع األقوال االعتبار. فهذا التعريف واالستثناء عند العل

باعتبارها أقواال علمية، والثاني وهو األصل، هو جزئية النظر. وبيان ذلك ما جاء في سبب نزول هذه 

السورة من القرآن الحكيم. قال امإمام أحمد بن حنبل رحمه هللا كما نقله الحافظ ابن كثير رحمه هللا 

الجزاء:وجزاه عنا خير   

> حدثنا أبو سعد محمد بن ميسر الصاغاتي، حدثنا أبو جعفر الرازي، حدثنا الربيع بن أنس عن أبي 

فأنزل  ،العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى هللا عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك

ؤا أحد'{. وكذا رواه الترمذي وابن جرير هللا:} قل هو هللا أحد. هللا الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كف

  60عن أحمد بن منيع<

                                                           
60

 ابن كثير تفسير 
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وقد جاء معنى هذا الحديث من طرق أخرى وبأسانيد متقاربة. فالسورة إذا مرتبطة وغير منفصلة عن 

سبب نزولها، وهو ما يرفع االستثناء النسبي الناتج عن جزئية النظر واالعتبار. وكما هو معلوم ، فإن 

رته جعل للعلم والعرفان مدارج وسلما؛ وليس كل الناس في حظوظهم من القرآن ومن هللا تعالى جلت قد

العلم  وفي معرفة الحق سواء؛ فالعالم المضطلع على علم السيرة النبوية وأسباب التنزيل وقواعد البيان 

كن أن وأحكامه، ال يستوي هو ومن ال يعرف وال يعلم من ذلك شيئا ولو عده عامة الناس عالما. هنا يم

( بالنظر إلى الحق في كون السورة حقة وكاملة ن)ضمير الشأ حنجد مسوغا عمليا لالعتبار واالصطال

في البيان من دون اعتبار الزم عند من يجهل وال علم له بأسباب النزول. ومنه كذلك يتم اعتبار المقولة 

الحق وبالحق، سابق االعتبار.  النحوية أول المعارف ذات هللا سبحانه. بمعنى أنه سبحانه جل وعال، في

لكن هذا هو بالقوة في الحق، وهللا تعالى جعل للبيان ميزانا، وبهذا الميزان وهذا البيان نزل القرآن 

العظيم وبه تم تبيانه، وجاء في الحق األمر بإقامته و حفظه. و يحفظ عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

إخالله بلباقة البيان وأدب الخطاب؛ ولم يكن ذلك إال عن سوء  أنه أنكر على أحد خطباء وفد من الوفود

استعمال ووضع للضمير في موضع ليس يحق فيه باعتبار شأن المرجع وقدره. كذلك فليس ينبغي 

اعتبار الضمير المراد به والذي مرجعه هللا تعالى أو الرسول صلى هللا عليه وسلم ليس ينبغي اعتباره 

لسنة وفي ما هو دونه من الخطاب.سواء في حديث القرآن وا  

القول البين الواضح هو أن هؤالء الناس والقوم عندهم من الذكر ما صيغته لفظ ) إه (يتكرر أو لفظ 

)هو( الضمير المرجع إلى اسم الجالل )هللا(، ورأيت كيف أن شيخنا غفر هللا له يحسب أنه قد أصل 

ر، ولقد قال هو نفسه في بدء كالمه:الدليل في إثبات مشروعية هذه الصيغ وهذه األذكا  

>واختلف العلماء في أنه يعد من األذكار الصحيحة الشرعية التي يثاب عليها ذاكرها أو ال يعد منها بل 

هو من بدع جهلة أهل الطرق التي ما أنزل هللا بها من سلطان، وقد شدد كثير من علمائنا النكير عليهم 

علم التصوف وأهله أصال في الشريعة<وعلى من يقلدهم، وبعضهم أنكر وجود   

ليس هذا التساؤل إال دليال على قوة الحق وعلى أن حجته ثابتة قائمة ألن القائل به والمقر بوجوده هو 

المستدل، هو الذي يسعى إلى إيجاد دليل مشروعية تلك األذكار و تسويغ صيغها وضاللها. ولنبدأ 

هو من إطار العبادة كما الدعاء؛ يقول ابن العربي رحمه هللا األمور في أصولها، وهو أن ذكر هللا تعالى 

(:180في )أحكام القرآن( في قوله تعالى:}وذروا الذين يلحدون في أسمائه{)األعراف  

>> يقال ألحد ولحد إذا مال. وامإلحاد يكون بوجهين: بالزيادة فيها والنقصان منها كما يفعل الجهال 

الباري بغير أسمائه، ويذكرونه بما لم يذكر من أفعاله، إلى غير ذلك  الذين يخترعون أدعية يسمون فيها

وال يدعون أحدكم إال بما في الكتب الخمسة؛ وهي كتاب البخاري، ومسلم،  ،مما ال يليق به؛ فحذار منها

والترمذي، وأبي داود، والنسائي؛ فهذه هي بدء امإسالم، وقد دخل فيها ما في الموطأ الذي هو أصل 
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ف، وذروا سواها، وال يقولن أحد: أختار دعاء كذا؛ فإن هللا قد اختار له، وأرسل بذلك إلى الخلق التصاني

، وإن الذكر ِسيُّ الدعاء، فحكمه حكمه.61رسوله<<  

هذا األصل األول الذي يعتبر نقضه انزياحا من الحق نحو الضالل، وهذا الحكم وزنه وزن التأصيل 

رعة على أساس من قوله سبحانه وتعالى:}قل إن كنتم تحبون هللا الفقهي والعلمي لحكم السنة في الش

(. وهنا البد من امإشارة والتنبيه 31فاتبعون يحببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم' وهللا غفور رحيم'{)آل عمران

بخصوص خطإ شائع عند العلماء ومن دونهم، ما نظن علة فيه وفي شيوعه إال امإتباع في األقوال بغير 

العلم بينة، ومن غير دليل من الحق جلي مبين، وذلك تأصيلهم لسنية العمل وصحته على قوله  من ةأثار

تعالى من آخر سورة الكهف:} فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صالحا وال يشرك بعبادة ربه 

كان الشرط  (, وأقل ما لزم التنبيه عليه هو أنه ال يتحقق هنا االنطباق الداللي؛ فإذا105أحدا'{)الكهف 

النافي للشرك في العمل متضمنا ببين اللفظ وصريحه، فإن ما اعتبروه من داللة قوله تعالى هنا على 

صحة الطريقة والهيئة ليس ينطبق بمراد القول انطباقا؛ وهللا تعالى غني عن العالمين، كما أن العلم 

ا{ هو معنى بيان قوله:}عملوا أساسه الحق والميزان. فالمعنى هنا لبيان قوله سبحانه:}عمال صالح

الصالحات{ و}اعملوا صالحا{؛ فال يجب أن نخل بالميزان من أجل تأكيد حقيقة هي في أصلها قوية 

بالحق؛ فاهلل تعالى وهو العزيز الحكيم إنما أرسل رسوله صلى هللا عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم، 

قيقة االستخالف. إذن فال حاجة لتبديل معاني اآليات والعمل هو ضمن الدين، وهو الغاية من العلم وح

والتصرف فيها بأي قدر وفي أية حال من األحوال بما يظن أنه يهمل وال يضير، ألن قوة الحق من 

 ماهيته وخلوصه وصفائه.

إذا كان لمقولة )إن هللا تعالى أول المعارف( من حقيقة ومقتضيات الزمة وجب الحياة  بها والتواجد، 

يجب وال يحق البتة أن تكون مظنة تلبيس للحق بالباطل؛ فالحق الذي يقوم به البيان والذي ال فليس 

يجعل للكلمة في سياق الكالم معنى كما هو معناها خارجه، هو من ذات المشكاة وذات الحق الذي تقوم 

لى هو أول به السماء واألرض، بل إن التعبير عن هذه المقولة وعن هذا الكلمة الحق بأن هللا تعا

المعارف ال ينبغي فصله عن معنى كونه عز وجل هو األول، وهو الحق بمعنى الثابت الذي ال يتغير؛ 

وهذا التعبير هو المرادف لما يراد بلفظ الحقيقة كما ورد في قوله صلى هللا عليه وسلم لحارثة رضي هللا 

 عنه:))فما حقيقة إيمانك؟((.

كار التي كان النبي صلى هللا عليه وسلم يذكر بها ربه، وهي التي سنها فهذا التعبير وهذه الحقيقة هي األذ

وعلمها عليه الصالة والسالم واستمرت باقية محفوظة حفظ الدين؛ فاالستشعار وامإيمان بأن هللا تعالى 

أول المعارف وأنه سبحانه بكل شيء محيط، وأنه تعالى رب العالمين، بيده ملكوت كل شيء، من ذرة 

ب حياة، وكرية دم بيضاء وحمراء، إلى كل جرم ومجرة من المجرات، ومن انبثاق خاطرة مادة وسب
                                                           

61
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 اتخطر من الخواطر وفكرة من األفكار، وفسيلة نجم وشجر من نبات األرض، إلى كل ما به أمر هذ

العمران وهذا الوجود وهذه الحياة؛ هذه الحقيقة، منها ومن مشكاتها يحصل ويكون الذكر ب)ال حول وال 

قوة إال باهلل(، وبالتسبيح تعبيرا عن القرب الالنهائي له سبحانه ذي العزة والجالل؛ بل إن كلمة )ال إله 

 إال هللا( جامعة لهذا كله. 

فليعلم إذن أن كل ما هو خارج عن الكتاب والسنة إنما هو ضالل ال يماري فيه إال من سفه نفسه، ألن 

لم ليبين للناس دينهم، وليحدده لهم عما ليس منه.هللا تعالى أرسل رسوله صلى هللا عليه وس  

استدالال هو من قبيل تسويغات الكهنة والسحرة، وهو من الطرق  يإن ما جعله الشيخ المارغين

السفسطائية المحرفة للحقائق بامإخالل بالحق في إحدى خطوات التفكير وثنايا القول بصفة ملبسة خفية. 

بمسوغ االعتبار الذهني لما جاء في القرآن  -،وسبحان هللا عن صنعهم-فالذكر بتكرار اسم الجالل}هللا{

(؛ 24الحكيم  من مثل ما في اآلية من سورة سبأ:}قل من يرزقكم من السماوات واألرض قل هللا'{)سبأ

وكذلك تكرارهم للضمير هو بنفس االعتبار لقوله عز وجل:}قل هو هللا أحد'{ ولما جاء على مثله في 

طريقة باطلة وزيغ بين ال يزيغ وال يضل به إال الجاهلون. وإن تعجب فعجب هذا التلبيس القرآن. فهذه 

المزخرف في قوله:> ومن الخطإ واللحن قول الذاكرين> هو< بفتح الواو مشبعة بألف، فهو من 

 الممنوع الذي ربما يأثم صاحبه وسامعه إن لم يغير منكره ..<

ا سمي بيانا إال مإبانته وإفصاحه؛ وكل منطوق وحدة معنوية إذا إن البيان من أبهى تجليات الميزان، وم

ما لم يفصح واقتصر على النطق ببعضه، فال اعتبار له، وال يسمى كالما، وليس له معنى البيان 

وحقيقته. ومما هو قريب من هذا التلبيس تبديل الكلم عن مواضعه عند بعض من يزعمون أنه يرقون 

اء من عي جهلهم وتلبيسهم، حيث تجدهم من انعدام حس التقدير لكالم هللا الناس وهم أولى بطلب الشف

تعالى المنزل من سبع سماوات يخلطون فيه خلطا قبيحا مثلما يصنعون حين يأخذون ويبترون جزءا من 

قوله تعالى:}وسع كرسيه السماوات واألرض وال يؤوده حفظهما'{ يبترون }وال يؤوده حفظهما{ 

تكرارا بقوله سبحانه:}وهو العلي العظيم'{فيصبح القول المكرر والمردد ليس قرآنا فيصلونه  اقتصارا 

مثنى ال على الواحد، فيحمل لفظا والتباسا على اسمي هللا  ىوإنما منكرا من القول للزوم عود الضمير عل

لى الحي الحسنين العلي والعظيم، وهما في اآلية منطبقان داالن على جوهر وذات واحدة، ذات هللا تعا

 القيوم.

في صيغ وآداب األدعية واألذكار، محتمل فيها مثل هذا التلبيس  ةوإن كل مخالفة للكتاب والسنة، خاص

والضالل. من ثمة فأسلم الذكر والدعاء هو ما كان من المأثور والمسنون؛ ثم إنه ال سبيل ألن يجد 

ضوابطه.الباطل موضعا له ومدخال إال بمخالفة الحق والخروج عن إطاره و  
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شاكلة لمن يعتبر ويقيس األمور واألشياء عن مثل أو معطى  ةلقد كان في هذا البيان حول الضمير عبر

معين. فقد تبين أن األساس الذي يقوم عليه جل قولهم هنا في الصلة سواء مع ميم الجمع أو هاء 

ه رحمه هللا ليس بالقوي، الضمير، ليس هو باألساس المكين في الحق وفي العلم؛ واالستشهاد بقول سيبوي

ال في الصلة االستداللية واالستشهادية، وال من جهة قيمته الحقائقية. وكما أشرنا إليه من قبل، فالقواعد 

العلمية ال تنبني وال ينبغي لها البناء على غير المحدد، من قبيل الشك أو التشبيه؛ وهذا ما أدى وجعل 

بحق؛ إنما كان منطلقها الخرص والظن؛ وهذا كله وبالتأكيد،  غالب أقوالهم المراد بها استدالال ليست

ليس يفي فحسب لرد هذه األقوال الخاطئة، بل وفيه كذلك تأطير لدرجة عقل ومصدر هذه األقوال، وهو 

عقل االعتبار السائد حاليا في حقل التجويد والقراءات؛ وبالطبع فالحكم عليه ليس حكما على المشروع 

م؛ فهذا الحقل كحيز علمي ومعرفي في إطاره الصحيح كما سلف أن قلنا هو خير من التخصص والتعلي

حفظ للسان العربي وللغة العربية؛ يقول هللا تعالى:}ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما  لكف

(.268يذكر إال أولو األلباب'{)البقرة  

.                    .                 . 

اللسان وقوانين الخلق والفطرة في البيانالجهل بشفهية  -2  

 يقول الناظم:

 فالهاء إن توسطت حركتين           فنافع يصلها بالصلتين

 ويقول الشارح:

>..فوجه الصلة إن توسطت هاء الضمير حركتين كون الصلة هي األصل مع عدم المانع منها، ووجه 

التقاء الساكنين صلة الهاء والحرف الذي بعدها، حذف الصلة إن توسطت ساكنين أو متحركا فساكنا هو 

وإنما حذفت صلتها إذا وقعت بين ساكن قبلها ومتحرك بعدها كراهة اجتماع حرفين ساكنين بينهما 

حرف خفي وهو الهاء، فحذفت الصلة لسكونها وسكون ما قبل الهاء، ولم يعتد بالهاء ألنها ليست بحاجز 

 حصين لخفائها وشدة ضعفها<

األقوال المعروضة بالتجزيء ليست إال وصفا لحال النطق كما هو في قانون اللسان والبيان، إن هذه 

وهو ليس إال تحققا وسريانا للمبادئ الكونية العامة وخاصة هنا مبدأ االتصال. وأوضح تحقق له هو أنه 

ا على لحصول الحركة والنطق يمنع تواجد ساكنين متجاورين متصلين؛ وهذا ليس قانونا فقط وقصر

البيان واللسان، بل سار على مطلق مجال الخلق والكون، في اتساق وانتظام قانوني بنيوي مع مبدإ 

 االختالف وباقي المبادئ الكونية.
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هذا إذن وبالطبع يدل على خطإ ما ذهب إليه قالون وغيره في كل هذا االعتبار من اعتبار أصل الكلمة 

هم جميعا في المد وامإدغام وحتى ياللعجب في أحكام التفخيم دون حالها في النطق، مما يسيطر على قول

وكان  -والترقيق، ويحسمون الحكم في ذلك كله جميعا بلفظ سحري هو االعتداد، الدليل الحاسم وفاقا

على جهلهم المركب، وبعدهم عن القول العلمي والموضوعية فيما هم خائضون بعد  -الباطل زهوقا

،النطق؟المشرقين؛ وهل البيان إال   

مبدأ االتصال نجد له هنا قوة إلزامية تذكيرية للحكم العام المفتقد لسلطان من العلم والحق في الصلة 

وإشباعها عندهم تحكما، نجده في استثناء ورش للصلة في الضمير) الهاء( في قوله سبحانه وتعالى من 

 سورة الزمر:}يرضه لكم{، وفي هذا أشار الناظم:

قضى          لثقل الضم وللذي مضىونافع بقصر يرضه   

 ثم بين الشارح وجه ذلك فقال:

>.. وجه قصر الهاء من )يرضه( في رواية ورش هو ثقل الضم فلم يحتج معه إلى التكثير بالصلة 

 بخالف الكسر فإنه خفيف بالنسبة إلى الضم، فاحتيج معه إلى الصلة لخفته<

وخط: فاالتصال النطقي واللفظي ليس محققا في مسار   

الفتح –الضم  –الفتح   

وهو خط االتصال الوارد والواصل بين لفظي قوله سبحانه:}يرضه لكم{، وذلك مع عامل آخر ومعطى 

له قوة بنائية ومكوناتية في النطق وفي التركيب، وهو جوار مخرجي الضاد والهاء؛ وهذا يختلف على 

راء والهاء في )يره( مثال وعن الضرورة هذا البعد أو الجهة المسافاتية بين المخارج عن مخرجي ال

 التوازنية للفظ لقلة عدد حروفه.
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 الفصل الخامس

 المد و الهمز

 

علمية في تأصيله-الخرص في تقدير المد والنقيض -0  

 يقول الناظم:

 القول في الممدود والمقصور      والمتوسط على المشهور

الزمان والمد واللين معا وصفان            لأللف الضعيف  

 ثم هما في الواو والياء متى        عن ضمة أو كسرة نشأتا

 وصيغة الجميع للجميع             تمد قدر مدها الطبيعي

 وفي المزيدي الخالف وقعا        وهو يكون وسطا ومشبعا

األخيرين:مراده باأللف الضعيف األلف تمييزا له عن الهمزة. وما يهمنا نحن هو قول الشارح بصدد البيتين   

> أشار في البيت األول إلى قدر المد المتفق عليه بين القراء في حروف المد الثالثة، فأخبر أن )صيغة 

الجميع( أي بنية جميع حروف المد تمد لجميع القراء الذين منهم نافع قدر مدها الطبيعي الذي ال تقوم ذاتها 

لف وصال ووقفا، وهو أن تمد صوتك بقدر النطق إال به، وال توجد بعدمه البتنائها عليه، وذلك مقدار أ

بحركتين، ويحرم شرعا نقصه عن األلف. و)المد الطبيعي( هو أحد قسمين لمطلق المد، إذ المد مطلقا عند 

القراء قسمان: أصلي وفرعي. فاألصلي هو المد الطبيعي وهو الذي ال تقوم ذات الحرف إال به وال يتوقف 

ي وبمد الصيغة، ويعبرون عنه بالقصر، ويريدون به ترك الزيادة على المد على سبب، ويسمى بالمد الذات

 الطبيعي، ال ترك المد بالكلية ألنه يؤدي إلى حذف حرف من القرآن وهو ال يجوز<

والتجويدي بالحق، ألنه مهما كان  ،هذا القول إنما هو إقرار وإثبات جاء في تقاطع لهذا االعتبار القراءاتي

نت لألقوال واألحكام الخاطئة من مساحة، فهي دوما ومن كل جهة معترضة بالحق، ألنه الباطل ومهما كا

 قوام كل شيء ومحيط به.

 إنه يكفي اعتبار داللة وورود العناصر البيانية التي جاءت في قوله:

 > مدها الطبيعي الذي ال تقوم ذاتها إال به<

 > ويحرم شرعا نقصه عن األلف<



102 
 

 102 

الطبيعي<> ترك الزيادة على المد   

حرف من القرآن وهو ال يجوز<. ف> ألنه يؤدي إلى حذ  . 

إن هذا القول وهذه العناصر البيانية خاصة واختزاال، هي الحقيقة التي حولها ندندن، وهي خالصة ولب هذا 

الحديث من أوله. فإذا كان قولهم:> ويحرم شرعا نقصه عن األلف< ومصداقية اللفظ والداللة > شرعا< 

ذلك حقا، فاأللف وغيره من الحروف والمواد أو  نلعربية مكون جوهري للكتاب، لئن كاهنا ألن ا

وحدا أقصى كطرف  المونومات اللسانية أبعاد أدائها قياسه خطي، بمعنى أن لها حدا أدنى كطرف أدنى ،

، فكذلك وكما يفسد البناء و اللسان والمكون الشرعي لألداء وللحروف إذا ما نقص عن الحد األدنىأقصى. 

األمر بالنسبة للجهة المقابلة والحد األقصى. وهذا على كل أبعاد النطق والصوت، وليس فقط على بعد المد 

 أو الحامل له.

 وبعد البيتين السابقين يأتي قوله:

 فنافع يشبع مدهنه                للساكن الالزم بعدهنه

 كمثل محياي مسكنا وما         جاء كحاد والدواب مدغما

لكي تعلم مدى امإخالل بالميزان ليس في طبيعة الداللة العقلية والمنطقية فحسب، بل في وجهه ومقتضاه 

األدبي والخلقي من الورع والتحفظ، وكال المكونين أصلهما واحد، وهو الحكمة بمعناها الواسع والشامل، أي 

بر أن موضوع النظم هنا والقول هو الحكمة بشرطيها ومكونيها العلمي والعملي، لكي تعلم ذلك وجب أن تعت

شروط إشباع المد إن كان بعده ساكن الزم. وهو نوعان: خفيف كمحياي، ومثقل وهو الناتج عن امإدغام 

كحاد والدواب والضالين؛ وهذا بالطبع في إطار نفس الكلمة أو اللفظ. إذا علم هذا ولزم العلم كذلك والتذكير 

لنظم. فالتناقض عند الناظم هنا هو في أقصاه، وهو صورة أخرى لحقيقة بأن القرآن لسانه عربي وهو لسان ا

علمية كخاصة تفكيرية غالبة هنا؛ فالقاعدة أساسها أو من أركانها إسكان الحرف الالحق -الضد أو النقيض

للمد، والناظم يبطل هذا امإسكان عمليا بدعوى ضرورة النظم، وهذا من حقيقة عدم إدراك مراتب األمور 

أشرنا إليه من قبل، وهو من تجليات انخرام حقيقة الحكمة؛ يقول الشارح:مما   

> وقوله:)كحاد والدواب( يقرأ في النظم بتخفيف الدال والباء للضرورة، ألن التشديد يؤدي إلى اجتماع 

ساكنين في حشو الرجز وهو ممنوع، وقد وقع البن الجزري في مقدمته ما هو أشد من هذا وهو قطع لفظ 

ين وامإتيان ببعضه في قوله:> وليتلطف وعلى هللا وال الض<، وأجيب عنه بمثل ما ذكرناه على أنه الضال

 يمكن أن يقال: إن الناظم لم يقصد التالوة وهللا أعلم<

كالم الشارح يؤكد لنا ما قلناه وذلك في نقله لقول ابن الجزري؛ فهذا العقل، وهو عقل االعتبار القراءاتي 

، يهدم األصول ليحصل على أدنى فروع الفروع، وفي ذلك كله ال يهتم وال يبالي في تبديل والتجويدي السائد

 جهول مستهجن لكلمة قائمة قيومية الحق.
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أما من جهة وضوح المد إن كان بعده ساكن، فذلك من تحقق مبدأي االتصال والتناسق، ألن شرط حصول 

مإسكان مانع له؛ فوجب التحفظ في األداء على حصول خروج الهواء من الفم، وشرط ا هالمد أو من شروط

أما قول الشارح حصول حقيقة المد، وهو يتم تلقائيا وسليقة خلقية في اللسان، وليس قولهم إال وصفا لذلك. 

 في مقدار المد الالزم:

كنين > بل حكى كثير االتفاق عليه وهو ثالث ألفات، ألف للمد األصلي، وألفان زيادة للتخلص من التقاء السا

في الوصل، وذلك أن تمد صوتك بمقدار ست حركات، وال يضبط إال بالمشافهة واألخذ من أفواه المشايخ 

 العارفين ثم امإدمان عليه<

 انظر إلى قوله المعتمد عندهم:

،، > وال يضبط إال بالمشافهة واألخذ من أفواه المشايخ العارفين ثم امإدمان عليه<  

وحقيقة االستئثار المقترن بالغلو المغّشى بخّصيصة الجهل الجهالء، التي أبى  تذكرة للعباد فإن هذا هو عين

الحق إال أن تجعل جهلهم العظيم هذا واضحا رأي العين باعتمادهم قياس المد وهو بعد من الصوتيات 

ة ؟ وهذا لعمرك ما ال يتصور في ميزان السماء واألرض وتقان،،والنطق، اعتمادهم في قياسه بعّد األصابع

عف العقلي.   القديم ومحدث اآلليات المسخرات من السفه والضَّ

هذا المقول وصنفه هو موضوع نقدنا وهو مكمن وصلب التلبيس، وهو مخالف للحق الذي تقوم عليه السماء 

يماثله ويحاكيه على بعد حركة المشي، ألن النطق  اواألرض وينتظم ويتأسس عليه البيان. ولو ذهبنا ننظر م

كل ذلك مرتبط بنفس الشبكة العصبية والدماغية، لتراءى لنا شيء آخر ليس  يالبصر والمشوالسمع و

بالمشي وال هو بالسير السوي ، وإنما هو أقرب ما يكون إلى ما يصطنع من حركات البهلوان، ولن تكون 

 متناسقة مع الحق ومع شبكة الدماغ أوال وآخرا.

قد جعله هللا مجيدا، ويّسره سبحانه للذكر، للغالم والعجوز، إن هؤالء أصحاب الحجر على القرآن الحكيم و

رحمة وهدى للعالمين، هؤالء ال يكادون يفقهون أن مقاييس النطق ، ودقيق بنيته ولو كان حرفا واحدا، هي 

أبعد مناال من حدود الضبط امإنساني المجرد والعادي؛ والذين يدركون هذا، ويدركون هذا السلم، هم الذين 

وليعلم أن امإنسان وطوره العلمي الزال وهو في القرن الواحد  معنى المسألة البعدية وتوافقانها؛ يفقهون

نشر وتعليم الطب الفيزيائي، الذي يتوسل الفيزياء  يوالعشرين الميالدي لم يصل بعد إلى مستوى معتبر ف

لعادية لإلنسان متقاربة نسبيا الموجاتية في أجهزته وتكوينه؛ والمسافة للموضوعين عن األبعاد امإدراكية ا

 إلى هذه األبعاد وكفاءة امإنسان العادي وطاقته.

ومنه يستنبط حقيقة ربانية فقهية سريان األحرف السبعة في هذا البعد والسلم فيما يسعون هم التشديد على 

 عباد الرحمان فيه.

.                    .                   . 
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ومناقضة  استقاللية السور أهم مظاهر افتقاد الشرط العقليالمد البعدي للهمز -1  

أما في قول الناظم حين حديثه عن القسم الثاني من أسباب المد وهو الهمز، المتصل الواجب أو المنفصل 

 الجائز:

أو همزة لبعدها  والثقل          والخلف عن قالون في المنفصل         

دم الهمزة حال الوقفنحو بما أنزل أو ما أخفي        لع  

 في شرح الشيخ المارغني و بيانه لالنفصال يقول:

> وسواء كان االنفصال حقيقيا بأن كان حرف المد ثابتا لفظا ورسما كما في األمثلة المتقدمة )وهي التي 

، به مثل بها الناظم( أو حكميا بأن كان حرف المد ثابتا في اللفظ ساقطا من الرسم نحو: يأيها، أمره إلى هللا

 إال، وعليكم أنفسكم عند من ضم الميم، وخشي ربه إذا زلزلت عند من ترك البسملة بين السورتين ووصل<

هذا العقل المدعي االستئثار بحيز معتبر القراءات  في هذا الشرح لصاحبه، بل وفي كل أقواله وأقوال

؛ في هذا القول لقدر الموضوع علميا والتجويد، وهو ادعاء باطل ألنه فاقد لألهلية ودرجة الحكمة المناسبة

وإن تجاوزنا إعادة طرح إشكال الصلة وما قدر القول بها تقريرا في الحق، نكتفي فقط بتسويغه وتقريره 

للوصل بين آخر أو غاية سورة من القرآن وأول وصدر السورة التي تليها كتطبيق للقاعدة المدعاة 

السورتين عند هللا تعالى وفي كتابه الحكيم مستقلتين،  والمزعومة، وذلك من غير تورع وال تحفظ كون

وكون اختالف السور وتعددها حقيقة وأمرا ثابتا بالحق؛ يقول سبحانه وتعالى:}وإن كنتم في ريب مما نزلنا 

(، }أم يقولون 23على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون هللا إن كنتم صادقين'{)البقرة 

فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون هللا إن كنتم افتراه قل 

(.1(،}سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون'{)النور13صادقين'{)هود  

فتعدد السور واستقالليتها من الحق الذي نزل به القرآن الحكيم، ومن الحق الذي وجب امإيمان به والعمل 

ه، أما أن يكون أو أن نجد هؤالء الذين يزعمون االهتمام واالختصاص عن غيرهم بالقرآن العظيم ، بمقتضا

أن نجدهم يبدلون كالم هللا وال يرعون لكلمات الوحي قدرا كما يشهد بذلك قولهم الذي زعموا أن الضرورة 

ل كلمات هللا تعالى، وأن الشعرية بل العروضية اضطرتهم إليه، فجعلوها وأنزلوها منزلة فوق تقدير وإجال

نراهم وهم يزعمون تعليم الناس قراءة الكتاب ينقضون ركنا وأساسا من أركان وأسس الخطاب فيه، 

فالترقيم اللساني وتعدد السور من ويبطلون من الحقائق ما علم بالضرورة عند أهل البيان وجوب امإيمان به؛ 

ذات امإيمان والعمل بالقرآن؛ فالعربية كلسان، وتعدد  ، وامإيمان والعمل بذلك هو منجوهر القرآن وذاته

 السور، كل ذلك من جوهر القرآن، الكتاب العربي المبين.
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من الجهة الدراسية والنقدية يعتبر امإبدال والتسهيل للهمز والوقف الساكن، وباعتبارهما سيين في إشباع المد 

لثانوية هذه األقوال، بل ولمجمل وكل النظر  ووجوب تمام لفظه ونطقه، يعتبر هذا من المواضع المبرزة

لظاهرة وموضوع النطق والبيان. وليس للفصل بين األصل والعارض في قولهم  إال ترجمة لهذه المحدودية 

فالنطق ال يعتبر إال الحال، والثانوية بالنسبة لشرط مدى القرب الموضوعي وشرط الصحة للقول والنظر. 

ء كان عن الوقف أو غيره سابق للقول وللنظر، بل إن عوامل أخرى تدخل ؛ فالسكون سواوال معنى للفصل

في عملية النطق، أهمها العامل النفسي والقلبي المتضمن للعقلي، ألن الوقف غالبا ما يوافق نهاية الكالم ومتم 

ية المعنى، وكل ذلك متصل اتصاال عضويا وشبكاتيا، وموجاتيا تأثيريا بالمخ واألعصاب؛ فكذلك كل عمل

النطق في مبدئها وحدوثها وتشكيلها في كليتها. وهذا االرتباط هو المؤصل لمكون وعامل اللحن في الدراسة 

 األلسنية.

إذن فليس القصور امإنساني العلمي في البعد القياسي الفيزيائي فحسب، بل أيضا في أبعاد إدراكية أخرى، 

من للفظ متضمن للمعنى؛ وكل ذلك جوهر واحد ال وفيما يرتبط بالنطق خلقيا وقلبيا؛ والنطق كما هو متض

 يجزأ إال نظريا بقصد التجريد والدراسة.

إن ترجيح الضعف والبعد عن المصداقية العلمية والموضوعية في اعتبار هذا امإطار، وأقواله وأحكامه، 

ي في قولهم في يأتي دليله ووضوحه في جل وأهم نقاط النظر والقول، وما قلناه وأشرنا إليه من هذا التجل

في المد البعدي للهمز، إذ الساكن العارض وفي ما سواه من قبله، نلفيه ونراه بمزيد من التجلي والوضوح 

 قولهم أو أقوالهم هنا تنم عن افتقادهم البين ألي معيار وألي اعتبار للصبغة العلمية.

 يقول الناظم: 

أرىوالخلف في المد لما تغيرا        ولسكون الوقف والمد   

هذا في الجوار القبلي وفي إطار إبدال الهمز أو تسهيله أو حذفه، وهو إطار القول بالسكون العارض للوقف. 

 و يقول في الجوار البعدي:

 وبعدها ثبتت أو تغيرت          فاقصر وعن ورش توسط ثبت

:وهذا قول الشارح دليلنا على حكم الالعلمية، إذ يقول بشأن الهمز السابق للمد  

لما قدم حكم حروف المد إذا وقع الهمز بعدها ذكر هنا حكمها إذا وقعت بعد الهمز فقال   )وبعدها( البيت، > 

يعني أن حروف المد إذا وقعت إذا وقعت بعد الهمزة واتصلت الهمزة بحرف المد فالحكم لقالون وورش 

و )تغيرت( بتسهيل بين بين قصر حروف المد، سواء)ثبتت( الهمزة أي كانت محققة كآدم وأوتوا وإيمان، أ

كآلهتنا بالزخرف، أو بإبدال كهؤالء آلهة أو بنقل ولورش كاآلخرة من آمن ابني آدم، ويسمى حرف المد 

الواقع بعد الهمزة عند القراء بمد البدل. وقد أجمع القراء كلهم فيه على القصر إال ورشا من طريق األزرق 

ألداء فيه، فذهب جماعة منهم إلى قصره ووجهه أنه إنما مد في فإنه اختص بمده على اختالف بين أهل أهل ا
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العكس وهو تأخر الهمزة عن حرف المد ليتمكن من النطق بالهمزة على حقها كما قدمنا، وهنا قد لفظ بها 

قبل حرف المد فاستغنى عن المد. وبالقصر قال طاهر بن غلبون وأنكر غيره. وذهب آخرون منهم إلى 

المتقدم دون المتأخر عن حرف المد في إيجاب المد فأعطي حكما وسطا، وعلى هذا  التوسط، ألن الهمز

اقتصر الداني في التيسير، وإليه أشار الناظم بقوله: )وعن ورش توسط ثبت(. وذهب كثيرون منهم إلى 

ة، ألن التسوية بينه وبين ما تأخر فيه الهمز، فيمد مدا مشبعا قياسا على إذا ما تقدم حرف المد على الهمز

مجاورة حرف المد للهمز حاصلة في القسمين، وقد استفيد من كالم الناظم أن لورش في هذا النوع وجهين: 

القصر والتوسط، ولقالون القصر فقط، ولم يذكر الطويل لورش ألن الداني أنكره، واألوجه الثالثة في 

هللا مع تقديم القصر ثم التوسط ثم الشاطبية وعلى ما فيها جرى عملنا، وبالثالثة قرأت على شيخنا رحمه 

الطويل. وخرج بقولنا واتصلت الهمزة بحرف المد نحو جاء أجلهم، أولياء أولئك، في السماء إله حال إبدال 

الثانية حرف مد فيتعين القصر، وال يجوز توسط وال طويل النفصال الهمزة عن حرف المد في كلمة 

 أخرى<

وبأي سلطان وأي مبدإ علمي يقبل، بل ويصدر قولهم وحكمهم إنه يكفي هنا طرح السؤال: بأي حق 

 اإلمكاني المقبول في اعتبارهم، القول والحكم الذي جاء في كالم الشارح:

إلى التوسط، ألن الهمز المتقدم دون المتأخر عن حرف المد في إيجاب المد فأعطي  > وذهب آخرون منهم

  حكما وسطا<؟

يمي لألمور ولألشياء ال يعتبر في عقل امإنسان معيارا إال في مرحلته إن هذا المنظار التفكيري والتقي

الطفولية للتفكير؛ ومن ثمة فهذا كله إنما يظهر حظ أقوالهم وصلتها الحقيقية والواقعية بمعنى وحقيقة )القراءة 

بالفعل  سنة متبعة( التي هي براء منهم ومن اعتبارهم؛ فالذي ينقض عربية القرآن في أسسها وأركانها هو

إن هذه األقوال ال مسحة فيها للعلمية وال لصبغتها، هي ناتجة عن والحقيقة ناقض للحق ولما انبنى عليه. 

 محض اآلراء واالختيارات البعيدة كل البعد عن الحق والميزان.

.                   .                  . 

العارض بروز تبعية النطق لميزان الحق والمبادئ : نقض مقولة -2  

المبادئ الحقة والقانون الثابت في عملية النطق هي مبادئ الحق وسننه كمبادئ  االختالف إذا قلنا بأن 

، فذلك ما يدل عليه ويرجع إليه استثناؤهم واعتبارهم لالختالف في الهمز بعد واالتصال والتناسق وغيرها

 الصحيح الساكن كما جاء في قول الناظم:

ما لم تك الهمزة ذات الثقل         بعد صحيح ساكن متصل                       

 فإنه يقصره كالقرآن                ونحو مسؤوال فقس والظمآن
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 وياء إسرائيل ذات قصر           هذا الصحيح عند أهل مصر

وتحقق هذه المبادئ وخاصة الثالثة هاته التي ذكرت يتجلى في تبعية النطق وبنيته حسب حقيقة وواقع  

فالتحقق التمايزي واللفظي متحقق بالتباين المسافاتي بين  المخارج المتباينة للصحيح الساكن وللهمز الممدود؛

.المخرجين  

ل، الذي هو النطق، والذي مناط الحكم فيه هو كذلك من التعليل غير المتناسق مع طبيعة الموضوع والمجا

الحال، وليس غيره مما هو خارج عنه، قول الناظم والشارح في استثناء ألفاظ: سوءات وموئال والموءودة، 

 أي من الحكم الدال عليه قول الناظم:

 والواو والياء متى سكنتا           ما بين فتحة وهمز مدتا

سوءات نظر إلى أن حق الواو في األصل الحركة لوال استثقالها عليها فلم  يقول الشارح:> فمن استثنى واو

 يمدها، ومن لم يستثنها نظر إلى أن الواو ساكنة في الحال، ولم ينظر إلى ذلك األصل فمدها<

كما أن الشارح رد تعليله واستثناء صنف موءودة بقوله:> لعدم لزومها )أي الواو( في جميع تصاريف 

وقيل إنما قصرا ألن أصل واوهما الحركة ألنهما من وأل ووأد. وإنما سكنا لدخول الميم  الكلمة فقصرت.

عليهما فلم يعتد بالسكون العارض. وقيل في توجيه استثناء الكلمات الثالث غير ما تقدم فال نطيل فيه، 

 والمرجع في ذلك كله تواتر النقل والتوجيه تبع له<

وذلك تبعا لحال النطق ولمبدأي االتصال لميم كما ذكر الشارح، لكن الصحيح في كل هذا هو الجوار ل

 والتناسق بالخصوص.

هذا القانون القاهر ولكن غير المدرك وغير المتحقق في المعرفة والعلم كأساس نظري ودراسي، هو األصل 

ي في قول الشارح حين وصف حال التحرك العارض للساكن الوارد في قول الناظم بشأن فواتح السور ف

 القرآن الكريم:

 ومد للساكن في الفواتح           ومد عين عند كل راجح

يقول الشارح:> ويمكن أن تؤخذ هذه المسألة، أعني تحرك الساكن الالزم بحركة عارضة من قول الناظم 

 المتقدم: والخلف في المد لما تغير، بأن يحمل على السبب المتغير مطلقا سواء كان همزا أو سكونا، وعليه

 حمله بعضهم؛ وهللا تعالى أعلم<

فمعنى قوله )أن يحمل على السبب المتغير مطلقا( إنما هو تعبير عن قانون التناسق، وهو مبدأ تجلي الحكمة 

في السماء واألرض. وعن شمولية سريان هذا القانون وغيره من القوانين والمبادئ كاالختالف واالتصال، 

في مستوى المخارج وفي الحد الذي انحصر فيه نظر االعتبار السائد  وعدم انحصار التناسق واالرتباط فقط

في دراسة وحيز مسمى القراءات، وإن هي إال قراءات مقتطعة من فضاء الرحمان سبحانه الذي أنزل 
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الكتاب وأمر عباده جميعا أن يتدبروا آياته وأن يقرأوه آناء الليل والنهار، نجد هنا أول ذكر وإشارة إلى ما 

الشارح بالسبب المعنوي للمد، أي المرتبط بمعنى القول، يقول الشارح في هذا:سماه   

> تنبيه: قد ذكرنا فيما تقدم أن سبب المد قسمان: لفظي ومعنوي، أما اللفظي فقد تكلم عليه الناظم بأقسامه، 

للتعظيم، وبه  وأما المعنوي فلم يعترض له لكونه ضعيفا عند القراء، وهو قوي مقصود عند العرب ومنه المد

قال بعضهم ألصحاب قصر المنفصل في نحو ال إله إال هللا، ال إله إال أنت، ويسمى مد المبالغة ألنه طلب 

للمبالغة في نفي األلوهية عن سوى هللا تعالى وهو مقصد جليل وغرض جميل. ويؤيده ما روي مرفوعا عن 

قال: "من قال ال إله إال هللا ومد بها صوته  ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

أسكنه هللا دار الجالل دارا سمى بها نفسه فقال ذو الجالل وامإكرام ورزقه النظر إلى وجهه الكريم" وما 

روى عن أنس رضي هللا عنه مرفوعا أيضا : "من قال ال إله إال هللا ومدها هدمت له أربعة آالف ذنب" وقد 

ون مد الصوت بال إله إال هللا<.استحب العلماء المحقق  

بالطبع فهذا الذي عنى به قولهم بالمد المعنوي إنما هو نقطة من جهة أخرى من جهات البيان ليس يرونه 

حق الرؤية. وهو كما أشرنا وبينا، وكما هو بيانه، وجه من وجوه اللسان كالصوت والترقيم وامإعراب، 

يزات والتحققات لمبدإ االختالف، واقتضاء للتناسق في تأسيس مرتبط  ومتضمن للحن، والمنطلق ألهم التما

 واختالف لحون األساليب، من إخبار وتقرير وإنشاء وانفعال.

هذا امإهمال عندهم للبعد المعنوي إلى حد عدم التفكر فيه وعدم اعتباره عمليا وتعليميا، يستدل به ويستنبط 

ممثلة لهذا االعتبار لمعنى وحقيقة القراءة واللسان. وهذا المؤشر منه افتقاد امإدراك والمعرفة الحقة للغالبية ال

الدال على االرتباط بين المعنى والصوت من أهم المؤشرات التمييزية بين العالم والجاهل؛ والواقع والحق 

يؤكدان على هذا المؤشر، والمعيار الوجود والتواجد لبعض من القارئين المزعومين أدنى مرتبة، حتى ال 

(، بمعنى إال قراءة. 77ل دركا، ممن قال هللا تعالى فيهم:}ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماني{)البقرةنقو

وبالطبع فالقراءة ال تكون حقيقتها إال بتبعية المنطوق واللفظ كعنصر لساني لمعناه، وفي كل مكوناته التي 

محسنون ويحسنون التجويد والقراءة،  فكثير ممن يزعمون ويتوهمون أنهممنها خاصات ومميزات الصوت. 

هم من جهة الميزان الذي تقوم عليه السماء واألرض وبه يقوم أمر الخلق واألنفس، أشد الناس إخالال بالحق 

ونقضا لميزانه في البيان؛ إنما همهم الحرص المقتصر على تحقيق القواعد التعليمية المقربة، من دون 

ين والموضعين أو امإطارين، إطار التعليم بصبغته وخاصته التوضيحية حسبان وال اعتبار الختالف المقام

في التعليم األولي للغات في األساس الصوتي )الفونوتيكا(، المعتمد باألساس على التكبير النسبي للقياسات 

والحق  . واألداء اللساني العادي والطبيعي من جهة ثانية يمن جهة، واألبعاد الحقيقية، أبعاد امإطار الواقع

أن أي إمام ال يفرق بين المقامين إساءته للمصلين إذا ما جاوز حدا من البعد عن المقياس الواقعي، بل 

والحكم الشرعي بين الكراهية والبطالن، كل ذلك حاصل وثابت؛ وما ليس ببيان فليس بقرآن، وال صالة في 
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ا، ويأبى الحق إال أن تكون لذاته قوة في امإمكان والعموم بغير قرآن. ويشهد على هذا الواقع شاهد من أهله

 كل أمر، يقول الشيخ عبد العزيز محمد فرحات رزق:

 >مهمات جليلة:

علم التجويد من أشرف العلوم وزينة المرء في الدنيا واآلخرة، لذا كان تعلمه والعمل به أمرا الزما على كل 

ن إخواننا يؤمون الناس في الصالة وليس عندهم مسلم ومسلمة يريد الفوز بسعادة الدارين، ولقد رأينا كثيرا م

أدنى فكرة عن التجويد مما يجعلهم يلحنون في القراءة، وصنفا آخر يفرطون في األحكام التجويدية فيكثرون 

من الغنة ويزيدون على مقدارها ومقدار المدود إلى الحد المفرط وكذلك تسمع صفات للحروف ما أنزل هللا 

نسان يضع أصابعه في أذنيه حتى ال يسمع ما يقولون.بها من سلطان تجعل امإ  

لذا نقول لمثل هؤالء وهؤالء جميعا اتقوا هللا حق تقاته في كتابه العزيز واقرءوا القرآن على إخوانكم 

62ومشايخكم المجودين.<  

 وتقول الدكتورة الكريمة سعاد عبد الحميد:

:63>بيان بعض األمور التي ابتدعها القراء وتعد من اللحن  

ال شك أن تحسين الصوت بالقرآن مطلوب ما لم يخرج عن حد القراءة الصحيحة فقد ثبت في الصحيح من 

حديث أبي هريرة رضي هللا عنه قال: سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول:"ما أذن هللا لشيء ما أذن لنبي 

، وقوله ألبي موسى ومعنى يتغنى بالقرآن: يحسن صوته به 64حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به"

ولكن ابتدع بعض القراء اليوم أمورا  65األشعري:"يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود"

 كثيرة تعد من اللحن وهذه األمور منها:

( الترقيص: وهو أن يزيد القارئ في حروف المد وينكسر فيها ويرقص صوته بها.1)  

ترقيق الصوت، أي يرقق صوته عند قراءة القرآن، فال يبين المفخم من : 66( التحزين: معنى التحزين لغة2)

 المرقق، وكذلك افتعال الحزن والبكاء لما فيه من الرياء.

( الترعيد: وهو أن يرعد الشخص بصوته كأنما يرعد من شدة البرد.3)  

( القراءة باللين والرخاوة في الحروف فتكون غير صلبة كقراءة الكسالن.4)  

بيان الحروف المبدوء بها والموقوف عليها وكثير من الناس يتساهلون في ذلك حتى ال يكاد يسمع ( عدم 5)

 لها صوت.
                                                           

62
 212فيض الوهاب في تجويد آيات الكتاب.ص 
63

 12نهاية القول المفيد.ص 
64

 أخرجه الشيخان. 
65

 أخرجه البخاري في صحيحه)في فضائل القرآن(. 
66

 .2289انظر القاموس المحيط.ص 
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( إشباع الحركات بحيث يتولد منها حروف مد وربما يفسد بذلك المعنى.6)  

( إعطاء الحرف صفة مجاورة له قوية كانت أو ضعيفة.7)  

رقيقها.( تفخيم الراء الساكنة إذا كان قبلها سبب لت8)  

[.29في نحو}وال تبسطها كل البسط{]امإسراء: 67( إبدال الحرف بغيره. مثل: قلب السين صاد9)  

( تخفيف الحرف المشدد: حيث إنه عبارة عن حرفين )حرف ساكن فمتحرك( فيجب التحفظ ببيان ذلك.10)  

( تحريك الحروف السواكن.11)  

بال سبب، أو نقصه عن مقداره وهذا أقبح من الزيادة، ( زيادة مقدار المد في المد الطبيعي عند الوقف 12)

 أو سقوطه بالكلية.

( ضم الشفتين عند النطق بالحروف المفخمة ألجل المبالغة في التفخيم.13)  

( شوب الحروف المرققة شيئا من امإمالة ظنا من القارئ أن ذلك مبالغة في الترقيق.14)  

   69أو المتقيء.< 68ى تشبه صوت المتهوع( المبالغة في نبر الهمزة وضغط صوتها حت15)

)أمي( هو أثقل وزنا في الحق من كل القواعد  ةما ينبغي أن نعلمه هو أن مثقال ووزن تلفظ طفل صغير بكلم

التعليمية في مدى انطباقها وقربها من الحق. وليعلم أن أبعاد ومقاييس الحرف أو المونوم وتركيبته هي أبعد 

ية، وال زال امإنسان رغم التقدم العلمي والتقاني بعيدا وقاصرا من أن يجعل من مناال عن الكفاءة امإنسان

الكالم في مكوناته وماهيته موضوعا دراسيا مذلال، ولسنا أبعد عن السداد إن وصلنا هذه الحقيقة وجعلناها 

له إن الذين  في صنف الصلة والداللة بقول هللا سبحانه اللطيف الخبير:}يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا

تدعون من دون هللا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له' وإن يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذوه منه' ضعف الطالب 

(.71والمطلوب'{ )الحج  

كذلك بخصوص قول الشارح وقول غيره في عموم هذا االعتبار، لزم التنبيه بخطإ المعنى الذي فهم به المد 

ال إله إال أنت( الوارد في الخبرين؛ فهو ليس فيهما بمعنى المد الحرفي وإنما رفع في ذكر)ال إله إال هللا( و)

الصوت في الكالم كلية. أما دليل فهمه وإدراكه الخاطئ فهو قوله: >ويؤيده<، كما أن الداللة األصح في 

أرفع درجة رفع الصوت وإعالئه في الخبرين والمعبر عنه لفظا بالمد فهي أن هللا تعالى أكبر وأن الحق 
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في معرض سرد الدكتورة واألستاذة الكريمة ألنواع  70وأعلى. وجاء في )تيسير الرحمان في تجويد القرآن(

 أو أسماء المدود:

مد التعظيم في نحو:}هللا ال إله إال هو{ وال يمده إال من يقصر المنفصل من طريق الطيبة وليس من  -4>

بالغة وال يقرأ به إال من علم أحكامه<ويسمى أيضا بمد الم -طريق الشاطبية-طريقنا  

.                      .                   . 

أبعاد الهمز: القصور الطبيعي لإلنسان عن ضبط قياس النطق -4  

 صريح القول بمحض الخرص

 يقول الناظم:

 والهمز في النطق  به تكلف            فسهلوه تارة وحذفوا

ونقلوه للسكون رفضا       وأبدلوه حرف مد محضا          

امإعراب الذي جعل فيه الشارح احتمال)محضا( و)رفضا( بين الوصف والحال والمفعول ألجله، وذلك 

بقوله:>)محضا( صفة لحرف أو حال منه، و)رفضا( مفعول ألجله، أي نقلوا حركته إلى الساكن قبله ألجل 

)نقلوه( أي رافضين له أو حاال من مفعول  رفضه وتركه أي حذفه، ويحتمل أن يكون حاال من الواو في

 نقلوه أي مرفوضا<

هذا امإعراب في كليته غير مقبول، ألنه ال يتفق وال يوافق طبيعة القول وموضوعه، الذي هو قواعد 

ووصف، ألن المكونات الراجح فيها واألصل هو التعليل والتقرير؛ فيكون امإعراب األصح أو الصحيح هو 

ضا( مفعول ألجله.أن )محضا( صفة و)رف  

كذلك فشاكلة القول التي تطغى بصفة واضحة في كل هذا االعتبار أئمته وُشّراحه ومعلميه في وصف 

مخارج الحروف والنطق بها وصفهم إياها بعسر المخارج والنطق، من قبيل قولهم:>الضاد أصعب الحروف 

ذا المكون الكبير في مزعوم هوقول ابن الجزري: >وحاذرن تفخيم لفظ األلف<،  71تكلفا في النطق<

، كفيل لوحده علمهم الذي أمكن تسميته الجهل االستدراكي على فطرة وسوي خلقة الرحمان لإلنسان 

بالحكم بفساده وفساد مقاربته التأسيسية؛ فإن قول الناظم ومن على منظاره الخاطئ الملبس عليه، قولهم بأن 

كما لق الرحمان سبحانه الذي خلق امإنسان وعلمه البيان. الهمز فيه تكلف غير متحفظ فيه ألن الهمز من خ

أن تحققات الهمز والتسهيل والحذف ما هي إال تحقق للمبادئ الكونية العامة، وكل ما صح من القول ليس إال 

ووصفا كما في قول الناظم: تجليا لذلك  
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 فنافع سهل أخرى الهمزتين          بكلمة فهي بذاك بين بين

حتين أبدلت           عن أهل مصر ألفا ومكنتلكن في المفتو  

 إن الذي يدلك على حقيقة دقة أبعاد الصوت وعلى عدم حقيقة ما يزعم من التمكن منها قول الشارح:

> من هنا شرع في أحكام الهمز وما تقدم في البيتين قبل توطئة وتمهيدا لها، وبدأ بحكم همز القطع المالصق 

ج، وسيتكلم على مقابله وهو الهمز المفرد. والهمز المزدوج قسمان، في كلمة لمثله ويسمى بالهمز المزدو

وفي كلمتين. فالذي في كلمتين سيذكر حكمه، والذي في كلمة ذكر حكمه هنا. فأخبر أن نافعا من روايتي 

قالون وورش سهل أخرى الهمزتين في كلمة، أي اآلخرة منهما، وهي الثانية. وظاهره سواء كانت مفتوحة 

و مضمومة أو مكسورة. وهو كذلك. وأما األولى فال تكون إال مفتوحة، وذلك في أربعة مواضع ال غير، أ

وهي: }قل أؤنبئكم{بآل عمران، و}أأنزل عليه الذكر{بص، و}أأشهدوا{ بالزخرف، و}أألقي عليه الذكر{ 

ا، أئن لنا ألجرا، أئن ذكرتم، بالقمر. ومكسورة بعد مفتوحة، وذلك في تسعة ألفاظ وهي: أإذا، أإله، أإنكم، أإن

أئمة، أئفكا، ومفهوم قوله: )سهل أخرى الهمزتين( أن نافعا ال يسهل أوالهما، بل يحققها على األصل، وهو 

كذلك، إال أن يكون قبلها ساكن، فإن ورشا ينقل حركتها إليه نحو:}قل أأنتم{ }قل أؤنبئكم{ }قل أئنكم{ على ما 

كلمة( جار على اصطالح القراء في عدهم الهمزتين في نحو }أأنذرتهم{ من سيأتي في باب النقل. وقوله )ب

كلمة واحدة، ألن األولى لما كانت ال تنفصل عن الثانية بالوقف عليها صارت الهمزتان كأنهما من كلمة 

واحدة وإن كانتا من جهة المعنى من كلمتين. وقوله )فهي بذاك بين بين( قصد به إيضاح قوله )سهل( وإال 

التسهيل في اصطالح القراء إذا أطلق اختص بالتسهيل بين بين كما تقدم، أي فالهمزة الثانية بذلك التسهيل ف

تكون)بين بين( أي بينها وبين الحرف المجانس لحركتها. فتكون المفتوحة بين الهمزة واأللف، والمضمومة 

به عندنا في كيفية التسهيل بين بين. قال بين الهمزة والواو، والمكسورة بين الهمزة والياء. هذا هو المأخوذ 

أبو شامة: وكان بعض أهل األداء يقرب الهمزة المسهلة من مخرج الهاء، قال: وسمعت أنا منهم من ينطق 

بذلك وليس بشيء اه. لكن جوز الداني وجماعة إبدالها هاء خالصة في األنواع الثالثة. قال العالمة سيدي 

ض تآليفه: جرى األخذ عندنا بفاس والمغرب في المسهل بالهاء خالصة عبد الرحمان ابن القاضي في بع

مطلقا ، وبه قال الداني اه. وجوزه بعضهم في المفتوحة دون المضمومة والمكسورة، واألكثرون على المنع 

 مطلقا، وعليه جرى عملنا بتونس.<

وبين حقيقة ومعنى أن"القراءة سنة فهذا فيه بيان وتأطير لمدى الضبط وتحديد للبون والمسافة الفاصلة بينهم 

وفي أبعاد الخلق. تمتبعة"؛ فاالدعاء يبقى ادعاء، وأما الحقيقة فهي في الواقع وفي قدر الموضوعا  

السريان القاهر لقانون مبدإ التناسق وغيره من المبادئ، وخاصة مبدأي االختالف واالتصال،  وقد يمكن في 

حدود ما اعتبار مبدإ التناسق جامعا لها؛ هذا القهر، وهذا القانون المسطر بأن كل شيء في الخلق واألمر 

بين فيه عدم صحة النظر وال تناسب إنما هو بالحق والميزان، نرى له التجلي الواضح واألكبر، وأيضا يت
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كفاءة هؤالء الناس الذين يحسبون أنهم على شيء من جهة التمكن والضبط للكالم وللقراءة في قواعدها وفي 

حقيقتها كما هي، نرى هذا واضحا لجهلهم النسبي وعدم إدراكهم معنى العلمية ولحقيقتها، نراه ونلفيه في 

ز، خاصة في تعليل فصل قالون بين الهمز وعدمه كما جاء في قول موضوع وحيز التحقيق والتسهيل للهم

 الناظم: 

 ومد قالون لما تسهال                بالخلف في أأشهدوا ليفصال

 وحيث تلتقي ثالث تركه           وفي أئمة لنقل الحركة

ئمة، فقد فسر وقد ابتعد الشارح كثيرا في تعليله ورأيه وخاصة في شأن عدم فصل قالون بين همزتي أ

باألصل األول للهمزة الثانية في سكونها في صيغة الجمع )أفعلة(، وقال بأن الكسرة كسرة ليست ثابتة، وإنما 

نقلت من عين الصيغة، فهو يقول:> فاعتبر قالون أصلها وهو السكون وألغى حركتها لعروضها، فترك 

ركة وساكنة<الفصل ألنه إنما يكون بين الهمزتين المتحركتين ال بين متح  

وهذا التعليل ليس إال تخمينا وخرصا من الشارح ومن الذين قالوا ويتبعونهم ويرددون قولهم تقليدا من 

ومن تجليات  بعدهم، ألن الكسرة متأصلة تأصيل الجذر في الجوهر، ذلك أنها من مكونات المعنى المعجمي،

ولوجيا، المفسر والمعلل للجذر الداللي لأللفاظ، وهو حقيقة الفقه اللغوي الداللي أو ما يسمى نقال لفظيا بامإتيم

العلمية قد جعلها سيبويه رحمه هللا  ةغير االشتقاق بالمعنى الصيغاتي والصرفي؛ وهذا الجانب أو الحقيق

أساسا ومكونا رئيسا في تصنيف وتقسيم األفعال من جهة المعنى والتعدي واللزوم. وهو تجلي لمبدأي 

اسق. فمبدأ االختالف مؤشره التمييزي هنا وصلته بالكسرة هو أن أصل الجمع في االختالف أساسا والتن

 صيغة )أفعلة( ها هنا وقد أورد الشارح منها )أردية( جمع )رداء(، إنما هو مكسور فاؤه.

والصحيح أن التأصيل والتفسير العلمي الحق واألرجح في حدود النظر ليس يرتبط بأصل الحركة، وهذا 

ي جميع اعتبار مسمى القراءات والتجويد، وهو مكون واضح وركن في هذا االعتبار أمكن عندهم جميعا ف

، ألن النطق ظاهرة وحدث الحال وليس مما كان  في أصل الكلمة إفرادا أو الجهل بطيفية البيانتسميته ب

تظامها الدقيق جمعا، فالتناسق واالختالف واالتصال هي القانون الحق القاهر والمهيكل لحركة القدمين، وان

في عملية المشي، وفي حركة اليدين، وفي السمع والبصر، وكذلك الشأن في النطق وفي كل شأن األمر 

والخلق. فاختالف حركتي الهمزتين قد كفى في الحق وفي الواقع للتمايز جوهرا، وتحقق معه اليسر وتذليل 

.في الكالم وفي النطقالنطق واللفظ بتحقق شروط االتصال والمرونة الخلقية واألمرية   

هذا البعد عن الضبط الحق والعلمي للموضوع المدروس يوضحه أيضا التضارب والتباعد الكبير، وكله 

مبني على الظن ، التضارب بين األقوال واألحكام والتفسيرات، وذلك كما هو في قول الشارح:> واعترض 

إذا امتنع الفصل ألجل سكون الهمزة في األصل  توجيه الناظم بأنه يقتضي أن ال تسهل الهمزة في أئمة ألنه
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لزم أن ال تسهل بين بين مع أن نافعا سهلها. وأجيب بأن ترك الفصل مبني على اعتبار سكون الهمزة في 

 األصل، والتسهيل مبني على حركتها في الحال<

م محددة، هو أن لكن الصحيح في كل هذا التضارب والخضم المتالطم من القول بغير مرجع وقواعد من العل

الفصل عندهم هو زيادة ألف بين الهمزتين وبمعنى آخر تمديدها وأصلها غير المد مما يعبرون عنه كذلك 

بامإدخال، وإنما دخل عليهم الداخل واللبس من تداخل التصور لحالة التسهيل أو امإبدال بحالة التحقيق، ولما 

القوم سقط في أيديهم لما رأوا أن هذا الفصل أو  كان للحق من ذاته قوة حفظ وكان الباطل زهوقا، فإن

امإدخال بين فساده في حالة الكسر وحالة الضم  والمد األصلي للهمزة الثانية كما في لفظ )آلهة(. فلئن لم 

يظهر فساد قولهم وأحكامهم في حالة الفتح مثل: }أأنذرتهم{ وهنا همزة التسوية أو }أأنت{ فإنهم في تقريرها 

(، 8(، }أؤنزل{)ص15( أو }أئمة{ أو }أؤنبئكم{)آل عمران90نك ألنت يوسف{)يوسففي مثل: }أئ

( على االستفهام ، وهذه هي الكلمات أو المواضع للرفع في 19(، }أؤشهدوا{)الزخرف25}أؤلقي{)القمر

 الهمز المزدوج من كلمة واحدة. .

للكسر مع الفتح طبعا عند قالون وأبي تقرير هذا ألبي جعفر مع التسهيل في األحوال جميعا وإمكانا بالنسبة 

عمرو، إن هذا ليجلي ضالل هذا االعتبار بكل وضوح، ولبعد هذه األحكام عن سوي الميزان في البديهة 

 يقول ابن الجزري: >والبدل والفصل من نحو ءامنتم خطل<

     .                                 .     .  

خلل الناقض لحقيقة القول العلمي وأحكامه، ما جاء عندهم بشأن كذلك من مظاهر وحقائق التناقض وال

؛ والدليل باألقصى في هذا هو وجود أو إيجاد التعليل دوما للحكمين االتصال بين الهمز في كلمتين

المتناقضين في أداء لساني واحد؛ وليعلم علم الحق أن هذا ليس من مستلزم حقيقة ومعنى األحرف السبعة، 

إذ كل المقتضى الالزم لتقرير االختالف والتعدد اللهجاتي واللساني العربي ولغاته المعتبرة، وليس كذلك من 

؛ يقول هذه اللهجات واللغات وبتعدد القبائل وأصولها هي في نطقها والقوانين المتحققة بها قانون واحد

 الشارح:

من المكسورتين والمضمومتين، ألن  > وإنما أسقط قالون األولى من المفتوحتين ولم يسهلها بين بين كاألولى

الهمزة المفتوحة إذا سهلت قربت من األلف وقبلها ألف، فكأنه جمع بين ألفين وهما ساكنان، فيكون فيه 

الجمع بين ألفين وبين ساكنين؛ وليس ذلك في المكسورتين والمضمومتين الختالف الساكنين باختالف حركة 

الثقل والتكرير إنما وقعا بها، وأما إبدالها حرف مد لورش  الهمزة، وخص ورش الثانية بالتسهيل ألن

 فللمبالغة في التخفيف<

 وقد قال الناظم: 

 فصل وأسقط من المفتوحتين        أوالهما قالون في كلمتين
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 كجاء أمرنا وورش سهال            أخراهما وقيل ال بل أبدال

للمصريوسهل األخرى بذات الكسر          نحو من السماء إن   

 وأبدلن ياء خفيف الكسر من         على البغاء إن وهؤالء إن

 وسهل األولى لقالون وما             أدى لجمع الساكنين أدغما

 في حرفي األحزاب بالتحقيق        والخلف في بالسوء في الصديق

امرأة مومنة إن وهبت نفسها أما حرفا األحزاب الواردان معنى في قول الناظم فالمراد بهما ما في اآليتين:}و

( و}ال تدخلوا بيوت النبيء إال أن يوذن 50للنبيء إن أراد النبيء أن يستنكحها .اآلية{)األحزاب

(. وأما مراده بلفظ )الصديق( فهو سورة يوسف؛ وهذا لعمري وال مرية افتقاد لما 53لكم..اآلية{)األحزاب

عاة مراتب الكلم ومواضعه. وإن سوء تصرف الناظم هنا يتحتم في هذا المقام العلمي من الورع، وحفظ ومرا

يناقض أمر استقباحهم في موضع االستعاذة وغيرها مما أشرنا إليه وذكرناه من قبل. أما  من جهة األحكام، 

فهاهنا صورة من التناقض، ومن الخلل واالختالف بدليل الطرف األقصى، ذلك أنه إذا كان قول قالون 

تحققا وتطابقا مع النطق الفطري والسليم للسان باعتبار األبعاد السمعية العادية  وقراءته منطبقة بالحق

لإلنسان، ألن مبدأ وقانون االتصال جلي هنا في ذلك للتوافق الشرطي: ألف فهمزتان مفتوحتان، أما غير 

تين ذلك من القول ففيه إخالل بالحق في النطق السوي للسان ولإلنسان، لكن قالون، نجده في الهمز

المكسورتين والمضمومتين خالف بقاء أبي عمرو بامإسقاط حكما ثابتا وكذلك بخلف عن قنبل ورويس، 

كطرفي كلمتين متجاورتين ينقض هذا القانون الحق، أو لنقل لم يوافق قوله حكمه بل نقضه، وكان ما ذهب 

الموصول هنا حين كسرة  إليه ورش أو قوله الثابت هو الذي يوافق في مقوله حكم الحق وقانون االتصال

الهمزة األولى بمبدإ االختالف، بمعنى أن الكسر ليس في نفس المنحى االتصالي باأللف السابق في النطق، 

فيكون قانون االتصال محققا ومعموال به في اعتبار عدمه بين األلف والكسرة المختلفتين منطقا ومخرجا، 

فالحكم الحق األول هو وجوب النطق والحركات. إذن كما أن االختالف هنا يتحقق في اختالف الشروط 

بالهمزة مكسورة، والهمزة الثانية يتحقق فيها مبدأ وخاصة االتصال، وليس يضير اختالف الصيغ من تسهيل 

أو تبديل، ألنها صيغ متقاربة واختالفها مهمل. وهنا البد من التنبيه باعتبار المقاييس الحقيقية على الخطإ 

بامإسقاط، فإنه كقولهم في حذف الواو والياء لجمع مضاف لساكن، وكذلك لقولهم في إبدال  الجلي في قولهم

الهمزة الثانية حرف مد كما يقولون في اختالف الحركتين كما عند األزرق، فهذا كله ليس إال في وهمهم ألن 

 اللغة من الحق والحق قديم وسابق، فهذه أبعاد ليس تنال بالنظر العادي المجرد.  

هذا التقريب هو حقيقة وواقع بحكم ضعف وبعد كفاءة امإنسان بالنسبة للموضوع المدروس، أي بالنسبة 

للمقاييس جد الدقيقة للنطق والصوت مادة التلفظ؛ فاألبعاد والمدى النظري والخلقي الطبيعي لإلنسان هي 
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أيضا في الحيز الذي يقول الناظم  دون هاته المقاييس وأبعد بكثير من أن تنالها، وهذا ما نراه بكامل الوضوح

 فيه:

 ثم إذا اختلفتا وانفتحت              أوالهما فإن األخرى سهلت

 كاليا وكالواو ومهما وقعت         مفتوحة ياء وواوا أبدلت

 وإن أتت بالكسر بعد الضم          فالخلف فيها بين أهل العلم

ا لدى األداءفمذهب األخفش والفراء             إبدالها واو  

 ومذهب الخليل ثم سيبويه            تسهيلها كالياء والبعض عليه

ثم ألهمية الموضوع والكالم هنا، ولتحتم التوضيح وإعطاء كل شيء دليله وحجته ننقل أوال وبالكامل ما جاء 

والمجال  في قول الشارح المتضمن والحامل لعينة نموذج لإلطار، ولطبيعة القول وماهيته في هذا الحقل

 باالعتبار المقرر والمعمول به؛ قال الشارح:

> لما فرغ من حكم الهمزتين المتفقتين في الحركة من كلمتين شرع في حكم الهمزتين المختلفتين في الحركة 

من كلمتين وهما خمسة أنواع: األول مفتوحة فمكسورة نحو: }شهداء إذ حضر{ وشبهه، الثاني: مفتوحة 

 في موضع واحد وهو: جاء أمة بقد أفلح، الثالث: مضمومة فمفتوحة نحو: نشاء أصبنا فمضمومة ولم يقع إال

وشبهه، الرابع: مكسورة فمفتوحة نحو: من خطبة النساء أو شبهه، الخامس: مضمومة فمكسورة نحو يشاء 

فأخبر إلى وشبهه، وليس في القرآن عكس هذا النوع وهو مكسورة فمضمومة، ومثاله في الكالم الماء أمم، 

أن الهمزتين إذا اختلفتا في الحركة وانفتحت أوالهما فإن األخرى وهي الثانية تسهل كالياء، يعني  بينها وبين 

الياء إن كانت مكسورة، وكالواو، يعني بينها وبين الواو إن كانت مضمومة. فهذا حكم األول والثاني من 

ابع بقوله: )ومهما وقعت( البيت، فأخبر أن الهمزة أنواع المختلفتين. ثم أشار إلى  حكم النوع الثالث والر

الثانية وهي التي عبر عنها قبل )باألخرى( مهما وقعت مفتوحة فإنها تبدل واوا إن كانت األولى مضمومة، 

وتبدل ياء عن كانت األولى مكسورة، ثم أشار إلى حكم النوع الخامس بقوله: )وإن أتت بالكسر( إلى آخر 

خبر أن الثانية إذا أتت مكسورة بعد مضمومة ففيها خالف بين أهل العلم بالقراءة والنحو، األبيات الثالثة، فأ

فمذهب األخفش وهو سعيد بن مسعدة النحوي، ومذهب القراء، يعني أكثرهم ال كلهم بدليل ما ذكره في البيت 

أنها تسهل كالياء أي  بعد التي تبدل واوا مكسورة، ومذهب إمامي النحاة الخليل وسيبويه والبعض من القراء

بينها وبين الياء، وجميع هذه األحكام التي ذكرها في األنواع الخمسة مقروء بها واتفق عليها قالون وورش 

عن نافع كما يقتضيه اصطالحه في إطالق الحكم. وفهم من سكوته عن الهمزة األولى أنها محققة على 

الخامس هو امإبدال لكونه مذهب أكثر أهل األداء  األصل، والمقدم من الوجهين اللذين ذكرهما في النوع

وأقوى في الرواية من التسهيل وإن كان التسهيل هو الوجه في القياس كما ذكره الداني. فوجه تسهيل 

المكسورة والمضمومة بعد المفتوحة بين بين أنه األصل في أنواع التغيير لبقاء أثر الهمز معه كما تقدم في 
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ل المفتوحة واوا بعد المضمومة وياء بعد المكسورة أنها لو سهلت بين بين لقربت بذلك أول الباب. ووجه إبدا

من األلف وقبلها ضمة أو كسرة، واأللف ال تقع بعدهما، فكذلك ما قرب منها. ووجه إبدال المكسورة واوا 

ظاهر لجريانه بعد المضمومة مراعاة حركة ما قبلها ألنها أثقل من حركتها. وأما وجه تسهيلها بين بين ف

 على القياس<

أوال وجب امإدراك والعلم بما وهبه هللا سبحانه امإنسان من العقل والميزان السوي أنه باعتبار أبعاد مادة 

الدرس وموضوعه من جهة، ومستوى وحدود ضبط وإدراك األداة العلمية ووسيلة النظر المتمثلة في النظر 

على حاسة السمع المجردة والتحليل العقلي األولي، باعتبار هذا امإنساني العادي والمجرد، المعتمد أساسا 

كله، كل األقوال التي جاءت في قول الشارح أوجلها إنما هو محض الخرص الذي هو بمرتبة الظن، ودون 

درجة المقبول بمعيار التسديد والتقريب في القياس العلمي؛ وذلك لخطر الموضوع أوال، ثم لزعم وادعاء 

ية البعيد كل البعد عن المصداقية. ويكفي دليال على هذا الحكم بحسب موضوع القول ودقة الصبغة العلم

أبعاده، يكفي هذا االنفصال لقول الشارح فيما قدمه ورآه تعليال وبيانا لألقوال واألحكام التي ساقها وعرض 

 لها، وذلك في قوله: )فوجه تسهيل المكسورة... لجريانه على القياس(

والمواقع من القراءة والنطق هي التي تبرز وتوضح عدم تناسب النظر المجرد لإلنسان مع هذه المواضع 

الظاهرة أو الموضوع المدروس، بل إن هذا المستوى األولي والمجرد لم يوسع من مساحته ومجاله، إذ ال 

بمعنى يتم النظر والتحليل الصحيح إال في إطار مخارج الحروف كنقاط في عملية النطق؛ فاالتصال، 

االلتقاء، يكون هنا في الهمز المزدوج في نقطة بين بدء عملية النطق بالهمزة الثانية والهبوط من ذروة 

ومبدأ وقانون االتصال هنا الخلقي نراه المخرج واألداء في الهمزة األولى، يعني أنه دون أقصى الحلق. 

يفي لخلق وأعضاء النطق من الدماغ إلى متجليا عضويا )فيزيولوجيا( في مبدإ االقتصاد أو االختزال الوظ

وإذا  ، يرى متجليا في أداء الهمزتين معا بصفة تقاطعية ولو جزئيا.القصبة الهوائية بمكوناتها إلى الهواء ذاته

علم أن أقرب النقاط إلى أقصى الحلق هو حيز الهاء أدرك أن القائلين بها انطباقا أو تقريبا إبداال، قولهم هذا 

السداد. وقد أشار الشارح رحمه هللا إلى ذلك فيما نقلناه من قوله: > قال أبو شامة... وعليه ليس أبعد عن 

جرى عملنا بتونس<. والشك أن الميز بين الموقعين في االزدواج الهمزي، أي اعتبار الناتج عن االستفهام 

ى.كحرف ضمن الكلمة الواحدة التي فيها الهمزة الثانية ليس صحيحا لتراكبية المعن  

يتبين إذن أن العلمية في معاييرها، وبالضبط تبعا للشروط وامإمكانات الموضوعية، ال يمكن لها أن تعطي 

مصداقية ألية أقوال وأحكام في حيز تحليل النطق، وتحديد خاصات مخارجه وميزات كل مخرج منها، دون 

ف الصوتي والتحليل الموضوعي شرط االعتماد على األداة العلمية المناسبة، وأهمها وأولها هنا المطيا

للنطق والصوت، فيكون هو التحليل لألداء والقراءة كتركيب دقيق لهذين العنصرين، والذي تعتبر فيه بالحق 

كلمة )أمي( أو )أبي( بأية لغة وأي لسان يتلفظ بها طفل صغير أثقل وزنا من كل هذه األقوال واألوصاف، 
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م االنطباق بالحق، وإنما هي من منطلق إطاره وسقفه امإدراكي ألن هذه األخيرة وببساطة، ال تنطبق تما

 والقياسي، مخلوقاتي ال يتجاوز حقيقة التسديد والتقريب.

لنسمع مرة أخرى إلى قول الشارح ونقله للحكم الشاهد المعبر، وذلك في قراءته وشرحه لنظم مخارج 

ع؛ يقول الشارح:الحروف وصفاته الذي ذيل به الناظم مؤلفه في مقرإ امإمام ناف  

> تنبيه: قال الحافظ الداني: الكالم في المخارج إنما هو على حسب استقامة الطبع ال على التكلف ا ه. وقال 

السكاكي في المفتاح: وعندي أن الحكم في أنواعها ومخارجها أي الحروف على ما يجده كل أحد مستقيم 

وإن كان بخالف الغير مإمكان التفاوت في اآليات ا ه.  الطبع سليم الذوق إذا راجع نفسه واعتبرها كما ينبغي

قلت: فاختالف العلماء في بعض المخارج وفي ترتيب بعض الحروف المشتركة في المخرج اختالف فيما 

يقتضيه الطبع المستقيم ويوجبه الذوق السليم ال فيما يمكن مع التكلف إذ هو غير جار على استقامة الطبع 

  72وسالمة الذوق.<

ترسخ، أو لنؤكد على هذا الحكم والتأطير لمعنى العلمية لدى هذا العقل المستأثر بادعاء ليس له وزنه ولي

المناسب في الحق ، ننقل ما ورد عند الشارح بشأن همزة الوصل بعد االستفهام إذ يقول: > واختلفوا )أي 

ألفا خالصة مع المد الساكن؛ وقال  القراء في تثبيتها وتليينها( في كيفية ذلك. فقال كثير من الحذاق: تبدل

 آخرون: تسهل بين بين..<

 كذلك مما وجبت امإشارة إليه رجحان وقوع تصحيف في لفظ )الفراء( لم ينتبه إليه الشارح.

                            .                       .                      .  

ناظم رحمه هللا:يقول ال وفي التقاء همزتي االستفهام والوصل  

 فصل وأبدل همز وصل الالم             مدا بعيد همز االستفهام

 وبعده احذف همز وصل الفعل            لعدم اللبس بهمز الوصل

المواضع الستة من الكلمات الثالثة في:} أالذكرين{ معا باألنعام، و}أاآلن{ معا بيونس، و}أهللا أذن لكم{ بها 

بالنمل.أيضا، و}أهللا خير{   

هذا االختالف في الشروط بين اتصال الهمزتين في الحال السابق، وهو حال األسماء، وحال الفعل وهو كما 

أشار الشارح قد ورد في القرآن الكريم في سبعة مواضع: }قل اتخذتم عند هللا عهدا{ بالبقرة، }اطلع الغيب{ 

بالصافات، }استكبرت أم كنت من العالين{، }اتخذناهم بمريم، }افترى على هللا كذبا{ بسبإ، }اصطفى البنات{ 

 سخريا{كالهما بص، }استغفرت لهم{ بالمنافقون .
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فتبعا لمبدإ االختالف، المبدإ ذي القدرة التفسيرية والتأصيلية لكل الكون ولكل بنية العلم، نالحظ أن االختالف 

مسافة وفرقا ومن دون أن تحقق الهمزة، في النطق بين امإخبار واالستفهام في تركيب )قل اشتروا( يجعل 

ألن قانون ومبدأ االتصال، وكذلك مبدأ التناسق، كل ذلك يخالف بين مساري النطق، بدءا من منحى الكسر 

في امإخبار ومخالفة الفتح عند االستفهام؛ فاختالف المنحيين حين التحليل الموضوعي يرد إلى عامل دخيل 

ستفهام، وذلك ال ينطبق إال بالهمزة. فالنطق والرسم الخطي دال على ذلك على الشروط امإخبارية وحامله اال

بداهة داللة امإسم على مسماه. لذلك فالكالم عن الهمزتين أيتهما منطوقة ليس إال قوال زيادة ال يحمل حقيقة 

كون وال علما مضافا؛ وكذلك يكفي أن همزة االستفهام هو عنصر معنوي وداللي مستقل، بخالف الهمز كم

. هذا لو كان تصورهم للمادة موضوع الدرس صحيحا، لكن الحقيقة والواقع غير ذلك يقينا، ألن أهم صوتي

ما زال يمثل ثغرة مكشوفة ضمن ما أثرناه من نقد تصحيحي للنحو العربي في قواعده ومقوالته، صمن ذلك 

محوري في البيان العربي، نجد عدم التحديد العلمي وعدم الضبط للفرق بين عناصر معجمية لها عامل 

 الفرق أو الفروق بين الهمز واأللف وهمز الوصل.

  

ونافلة في البيان، وحتى نشرك القارئ والقارئة الكريمين في استشعار عدم دقة األقوال والتعليالت، بل 

واختالفها وتناقضها الذي يرجع باألساس إلى افتقاد وعدم وجود أساس علمي بالمعنى الصحيح تؤسس 

بنى عليه هذه األحكام واألقوال، ننقل مما جاء في توضيح الشارح ما يلي:وت  

> فوجه إثبات همزة الوصل مع الم التعريف أن حذفها يؤدي إلى التباس االستفهام بالخبر التفاق حركتها 

و وحركة همزة االستفهام الداخلة عليها، ووجه إبدالها أن تحقيقها يؤدي إلى إثبات همزة الوصل وصال وه

لحن، والتسهيل فيه شيء من لفظ المحققة فتعين البدل وكان ألفا ألنها مفتوحة، ووجه تسهيلها قياسها على 

سائر الهمزات المتحركات بالفتح إذا وليت همزة االستفهام كأنذرتهم، ووجه حذف المكسورة من الفعل عدم 

هذا التوجيه األخير أشار الناظم  اللبس الختالف حركتها وحركة همزة  االستفهام بالكسر والفتح؛ وإلى

بقوله: )لعدم اللبس( أي التباس همز االستفهام )بهمز الوصل( فهو علة لقوله: )احذف همز وصل الفعل( 

 وقوله )مدا( على حذف مضاف أي حرف مد، و)بعيد( تصغير بعد.<

صل بالنطق حيث ال يبدأ في نوجز البيان والتنبيه كون همزة الوصل كما قاله سيبويه رحمه هللا يؤتى بها للتو

اللسان العربي بالساكن، ومن ثمة حيث ينتفي هذا الشرط تنتفي وظيفتها التي بها وجودها واعتبارها، فما هي 

بألف وإن رسمت عليها، وما هي بهمزة، نعني همزة القطع المكون المعجمي في اللفظ العربي، وإن نطقت 

 نطقها.

            .                   .          .  

 عدم الضبط وسالمة القول نلفيه أيضا في قول الناظم:
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 فصل واالستفهام إن تكررا           فصير الثاني منه خبرا

 واعكسه في النمل وفوق الروم       لكتبه بالياء في المرسوم

أحد عشر يقول الشارح:> ذكر في هذا الفصل حكم االستفهام المكرر المختلف فيه بين القراء، وهو في 

موضعا: }أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد{ بالرعد، }أئذا كنا عظاما ورفاتا{ }أئنا لمبعوثون خلقا جديدا{ 

موضعان بامإسراء، }أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون{ بقد أفلح، }أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون{ 

حد من العالمين{ }أئنكم لتأتون الرجال{ بالعنكبوت،}أئذا بالنمل، }إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أ

ضللنا في األرض إنا لفي خلق جديد{ بالسجدة، }أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا{ موضعان بالصافات، }أئذا 

متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون{ بالواقعة، }أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة{ 

؛ فالجميع على لفظ أئذا أئنا إال الذي بالعنكبوت فإنه بلفظ متحد وهو أئنكم أئنكم، وإال الذي  بالنازعات

بالنازعات فإن أئنا مقدمة فيه على أئذا، فاختلف القراء في المواضع األحد عشر. فمنهم من قرأ الجميع 

العنكبوت األول بهمزتين باالستفهام في أول الكالم وآخره، ومنهم من فصل كنافع، فقرأ في غير النمل و

مفتوحة فمكسورة على االستفهام، وقرأ الثاني بهمزة واحدة مكسورة على الخبر، وعكس في النمل 

والعنكبوت، فقرأ األول فيهما بهمزة مكسورة على الخبر، والثاني بهمزتين مفتوحة فمكسورة على 

 االستفهام<

 ويضيف الشارح موضحا ومعلال:

ل على االستفهام والثاني على الخبر في غير النمل والعنكبوت أن االستفهام له صدر > فوجه قراءة نافع األو

الكالم فأوقعه في األول واستغنى بذكره فيه عن إعادته في الثاني الرتباط كل من الكالمين باآلخر، ووجه 

و دليل على العكس في موضعي النمل والعنكبوت هو كتب الثاني  دون األول فيهما بالياء في المصحف، وه

 كون الثاني استفهاما واألول خبرا، فعكس اتباعا للرسم الدال على ذلك<

أوال يعترض على اسم الباب لداللته تكرير االستفهام منطلقا، ثم إنه ال قول الناظم وال شرح الشارح فيه ما 

 يدعو لإلقرار العلمي وللقبول من غير رد وتعقيب.

وزنه كان همه األول مما جعل معاني الكلم عنده غير صحيحة  أما عن الناظم فكأن صياغة النظم في

فمعنى وحقيقة االستفهام الذي جاء في النظم والكالم هو بميزان البيان  التوليف وال موزونة في الحق والعقل؛

السوي المستقيم، وعند الناس جميعا، وفي أي لسان كان، داللته وحقيقته امإثبات والتقرير، بل هو ما يرتكز 

ليه الكالم ويتأسس عليه معناه، لكن جواب الشرط وقوله: )فصير( معناه العلمي والحق هو التغيير والهدم، ع

ليكون المكافئ  لقوله على صيغة جامعة في اآلن نفسه بين النقيضين وبين كائن وغير كائن، وهو محال 

ه تعليله في البيت الثاني. وهو ترجمة للحق والميزان في العقل وفي األرض. هذا الوزن العقلي للنظم يؤكد
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تعليل نراه عند الشارح مما يدل على البعد وعلى عدم التناسب الحقيقة واالدعاء في العلمية وكفاءتها 

علمية.-ودرجتها، وهذا أمكن وصله بما أشرنا إليه من النقيض والضد  

باطه بدرجة العلم والتحصيل، له هذا التلبيس النسبي للميز بين االستفهام وامإخبار ونسبيته، هو من وجه ارت

عالقة باألصل العلمي الذي ذكر في شأن أو في صلة بهمزة االستفهام واتصالها بهمزة أسماء الذوات. وهنا 

نقول بأن تعليل الشارح لقول نافع ولفظه )استغنى( يدل على تشابك واضطراب الحقائق لديه، وهو تعليل 

عطل أهم مبادئ عمله، وهي المبادئ التي يفكر بها ويسمع ويبصر. فاسد ينقض حقيقة العقل ليعطله هاهنا وي

فلئن كان هنا عالقة باالختالف لدى القراء إذا ما تم اعتبار ثبات الرسم، فسيكون على بعد اللحن بمعناه 

ا المميز بين امإخبار واالستفهام  ومتباين األسلوب والمقام، من مثل الندبة والتعجب والنداء، ولن يكون حاله

هذه األقوال الالموزونة أصال تنقض  في صلة مع الهمز بالموضوع الذي نحن في حيزه وفصله؛ كما أن

وتناقض حقيقة ومعنى أن "القراءة سنة متبعة"؛ وليس نافع رحمه هللا وال غيره إال مستن ومتبع، وليس له  

،،وال لغيره أن يجعل امإخبار استفهاما  

بمعناه استشهادهم أو نقلهم على وجه معنى الدعاء لقوله سبحانه وتعالى: }أّمن ودون هذا اللفظ غير المنطبق 

يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء األرض أإله مع هللا' بل أكثرهم ال 

(؛ بالطبع نعني هنا باالستشهاد امإدراك وليس معنى االستدالل، الذي هو أصال ينبني 61يعلمون'{)النمل

دراك. فهذا كله يدخل ضمن أصل فقه الخطاب وحقيقة الحكمة، وليس يرتبط بألفاظ ومواضع ويتبع امإ

 معينة.

كذلك بالنسبة لما أشرنا إليه من شوائب امإفراط في خاصة امإبدال والتسهيل وقبيلها، مما أدى بهم إلى عدم 

االستفهام. فمن صنف سوء حسبان واعتبار تحقيق الهمز أحيانا كما هو شأن الهمزة التالية جوارا لهمزة 

:                                 التقدير هذا والخطإ ما ذكره عبد الرحمان السيوطي رحمه هللا وأشار إليه بقوله

> وأخرج )يعني الحاكم( من طريق نافع عن                                                                       

ز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال أبو بكر وال الخلفاء، وإنما الهمز بدعة ابتدعها من ابن عمر قال: ما هم

بعدهم يعني في )النبي( ثم قال: حدثني الكسائي حدثني حسين الجعفي عن حمران بن أعين عن أبي األسود 

فقال: لست  ،هللا الدؤلي عن أبي ذر قال: جاء أعرابي إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: يا نبيء

 بنبيء هللا، ولكنني نبي هللا. وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ وشاهده ما تقدم.

قلت: بل هو منكر لم يصح، وحمران ليس بثقة، ولو صح لم نعارض ما ثبت بالتواتر والنقل المستفيض 

73المشهور<  

                                                           
73

 التحبير في علوم التفسير 
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في شريط امإبدال والتسهيل  فهذا من نفس تقييم وحكم اعتبارهم غير السديد والالعلمي للهمز ولتحقيقه

 وغيرهما.

             .               .   .  

:من مخالفات الشارح للصواب كذلك إعرابه في قول الناظم  

 القول في إبداء فاء الفعل         والعين والالم صحيح النقل

تفيد تعريفا، ويصح الذي قال فيه:> وقوله )صحيح النقل( يصح نصبه على الحال من القول، وإضافته ال 

 رفعه خبرا لمبتدإ محذوف تقديره هو<

ال ندري كيف اطمأن عقل الشارح بأن جعل األصل هنا احتماال والخطأ البين خطؤه بدل الصحيح؟ ثم هو 

وهذا قوله:> وإضافته  -وامإعراب كما يعلم للمعنى فرع -تكلف في احتماله أبعد المعنى في العقل وامإدراك

إال بهذا الجزء والمكون الجوهري منه،  ىهو الدليل. أال إن الكالم هنا ال قيام له وال معن ال تفيده تعريفا<

وإال كان عيا وخروجا عن أسلم البيان وعن سوي العقل بالتأصيل واالستنباط. وبالطبع فتمييز الخبر 

ان تقديم الخبر عن وخاصاته في النحو وميزان اللغة كثيرة ومتعددة، أوالها هنا االستبدال الترتيبي وإمك

 متعلقه ومتعلق القول.
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 الفصل السادس

 اإلبدال ونقل الحركة

                                                                           

ميزان البيان سابق لعموم إبدال ورش الفاء الساكنة -0  

 يقول ابن بري رحمه هللا:

كل فاء سكنت         وبعد همز للجميع أبدلت أبدل ورش  

ويعني هنا بالفاء فاء أصل الكلمة في كل تصريفها، فيدخل فيه كما بينه الشارح امإسم ك)المؤمنون( والفعل 

ك)يؤمنون(. فهذا تحديد الفاء مطلقا. وفي البيت جعل الناظم سبق الهمز وعدمه مميزا ومقسما لحالي امإبدال 

كذلك فيه داللة على أن قالونا ال يبدل جميع ذلك، بل يحققه على األصل كما أشار إلى وعدمه عند ورش، و

لكن الذي ينبغي التنبيه عليه هو أن القول هنا عندهم كذلك ، وخاصة في صيغة امإبدال ذلك الشارح. 

كما مثل . ففي حال الهمزة فاء للكلمة بعد غير الهمز وتحديداته، كله مبني على الخرص والقول من بعيد

لذلك الشارح ب: يأتي ويأتون واستأجره؛ هذا بعد الفتح. وبعد الضم نحو: المؤتفكات والمؤتون ويؤمنون؛ 

فهذا القول سديد وصحيح ألنه ينطبق بالحق وعلى قانونه؛ فاالتصال كمبدإ والتناسق معلل لذلك ومفسره؛ 

 لكن الذي ال يقبل ووجب رده هو قوله:

والفاء نحو: وأتوا، وأمر، وأتمروا، فأتوا، فأتنا، فأذنوا، فأذن، ألن الواو والفاء مع  > أيضا لما وقع بعد الواو

ما دخال عليه في حكم الكلمة الواحدة، إذ ال يجوز الوقف عليهما واالبتداء بما بعدهما، فيبدل ورش الهمزة 

ألفعال، فيبدلها ألفا إثر في جميع ذلك وما أشبهه حرف مد مجانسا لحركة ما قبله وصال ووقفا في األسماء وا

الفتح، وواوا إثر الضم، وشاملة أيضا للهمزة الواقعة مع الحركة التي قبلها في كلمتين، فيبدلها من جنس 

الحركة الواقعة في آخر الكلمة األولى وصال، فيبدلها ألفا بعد الفتح نحو: إلى الهدى ائتنا، ولقاءنا ائت، 

اكنين، ويبدلها واوا بعد الضم نحو: يا صالح ائتنا، وإال أن قالوا ائتنا، وتحذف األلف التي قبلها اللتقاء الس

وإن كانت صورة الهمزة في الخط ياء في القسمين. ويبدلها ياء بعد الكسر سواء كان الكسر الزما أو 

عارضا، وسواء صورت في الخط واوا أو ياء نحو: الذي اؤتمن وان ائت، وتحذف الياء من الذي اللتقاء 

كنين<السا  

لننتبه هنا كون المسافة بين خطي حكم قالون، الذي هو التحقيق، والغالب على حكم ورش، وهو امإبدال، 

ليست بالمسافة العملية المقبولة بالنسبة لمعيار التقارب والتقريب على مستوى األحكام في مقاييس وحدود 

 االختالف.
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الكلمتين المفصولتين بهمزة الوصل، والتي تختلف إن قول امإبدال وخاصة الملحق موضوعيا وترتيبا بحالة 

يا صالح ائتنا(، هذا القول بامإبدال إنما هو كالم  -فيها حركتا طرفي الكلمتين في نحو حالة: )الذي اؤتمن

وحكم ال عقل وراءه، بل هو تعميم غير ممحص وال مثبت الصحة. ويكفي أن نالحظ ونعتبر تباين 

ت( فيتبين ويتجلى التحقق العملي لمبادئ االتصال واالختالف والتناسق. ففي القولين:)الذي اؤتمن( و)أن ائ

)أن ائت( يتحقق مبدأ االتصال، وفي )الذي اؤتمن( يتحقق امإعمال لمبدإ االختالف، المبدإ األساس لحقيقة 

هذا في الخلق واألمر، فال حركة وال مسار وال وجود للخلق كما هو كائن من دون التعدد والتمايز. وتحقق 

)الذي اؤتمن( هو وجوب التمايز العملي بين حركتي طرفي الكلمتين: )الذي( و)اؤتمن( مما يدل على البعد 

والمخالفة البينة والكبيرة لقول الشارح ولمن قال بقوله، مخالفة الحق وحقيقة تفسير النطق واللسان؛ ناهيك 

الكسر، يمثل أصال معرفيا وتحليليا علميا عن كون اختالف حركة )اؤتمن( التي هي الضم عن حركة )ائت( 

 هو بمثابة أو يكاد يكون الدليل على عدم تجذر هؤالء في العلم.

إنما الضم هنا في )اؤتمن( مكون داللي جوهري، كما أن الكسر في )ائت(، واالتصال ال يلغي وجودهما 

لمتوازن لكل بنية الصوت والكالم. بقوة الخاصة االستيعابية لمبدإ التناسق التي من خاللها يتم االنصهار ا

 ويمكن اختزال البيان والتوضيح بما يلي:

إن االختالف هو العامل األول في تركيب )الذي اؤتمن(، واالتصال هو العامل األول في )أن ائت(؛ 

 فاالختالف كمبدإ عامل في اختالف الحركتين، ومبدأ االتصال في تطابقهما.

الذي يريدون به تفسيرا، بعده عن التناسق وعن الحق قوله: >وإن كانت كذلك مما يدل على بعد قولهم 

 صورة الهمزة في الخط ياء في القسمين<. والصحيح أن ال إبدال في المختلف الحركتين.

نالحظ هنا بوضوح تام عدم الضبط، ونحن هنا أمام مستوى علمائي، نالحظ الخلط والتداخل بين الهمز 

أللف التي قبلها اللتقاء الساكنين< يعني قبل الهمزة في )الذي اؤتمن( و)أن واأللف في قوله: >وتحذف ا

 ائت(، وكذلك هو دليلنا على تبع وجوده وعدمه تبعا لشرطه.

هذا ويدل استثناء ورش وخروجه عن قاعدته في امإبدال هنا  بشأن األلفاظ المشتقة تصريفا من لفظ 

 -مأواهم -مأواه -جاء منها في القرآن سبعة ألفاظ: المأوى )المأوى( أو )امإيواء(، وكما ذكر الشارح فقد

تؤوي. قال الشارح:>حققها كلها ورش من طريق األزرق مع أن الهمز فيها وقع فاء  -تؤويه -فأووا -مأواكم

العامل والقانون المتحكم في النطق هو قانون الحق، المتجلي في مبادئه  ساكنة<. هذا االستثناء يدل على أن

. إن امإعمال هنا يكون وسننه القاهرة، التي على أساسها ينتظم ويسير كل شيء في هذا الكون الكونية

بإيجاب مبدإ االختالف والسلب لمبدإ االتصال، أي إعماله باعتبار سلب مبدإ االتصال. وتجميع هذا يشكل 

 ويكافئ امإعمال لمبدإ التناسق، وكل ذلك من الحق. وبهذا الصدد يقول الناظم:

امإيوا لما تدريه            من ثقل البدل في تؤويه وحقق  
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 بالطبع فالرسم للهمز بعد فتح التاء هنا على األلف وبعد الضم على الواو. 

كذلك فالصلة التقييمية بين األصل غير العلمي للحكم وحقيقة التفسير الصحيح لطبيعة النطق وتحليله، وكون 

ء من قولهم وشرحهم لقول الناظم:الحق هو ما ذكرنا وبينا صحته، هو ما جا  

 وإن أتت مفتوحة أبدلها            واوا إذا ما الضم جاء قبلها

قال الشارح:> .. أبدلها ورش واوا نحو: ال تؤاخذنا، ويؤيد، ويؤخر، ومؤذن، والمؤلفة وشبهها< أشار 

ه على أصله وهو كذلك.<قائال:>وفهم من إسناده امإبدال إلى ورش وحده أن قالونا ال يبدل ذلك، بل يحقق  

فمن خالل األمثلة التي ساقها الشارح يتبين عن قرب أن الحكم غير صحيح وغير مطابق لواقع النطق. 

فالمسافة بينه وبين النطقين: )ال تؤاخذنا( و)يؤيد( ليست واحدة؛ وهنا نلفي حكم قالون من غير تقرير منا 

امإعمال والتحقق لمبادئ وخاصات الحق تبعا  ل ذلك هواالستئثار القراءاتي موافقا للصحيح؛ واألمر في ك

 لماهية الحروف وحركاتها ومخارجها.

وهذا ال ريب يثبت عدم علمية إطالق حكم امإبدال ألبي عمرو واألصبهاني عن ورش للهمز المفرد الساكن 

جزري:سواء كان فائيا أو عينيا أو الميا في الكلمة مع فروق استثنائية لهما كما قرره ابن ال  

وكل همز ساكن أبدل حذا           خلفا سوى ذي الجزم واألمر كذا                 

مؤصدة رئيا وتؤوي ولفا           فعل سوى امإيواء األزرق اقتفى                  

 وبخصوص األصبهاني قوله:

واألصبهاني مطلقا ال كاس        ولؤلؤا والرأس رئيا باس                 

تؤوي وما يجيء من نبأت        هيء وجئت وكذا قرأت                 

فمثال لمقتضى هذه األحكام أن تبدل الهمزة ألفا في أخطأنا فتصبح عندهم مقررة يبدلون فيها كالم هللا تصبح 

عندهم: أخطانا، وسيأتي قولهم أو حكمهم العجيب في الحذف المعبر عنه تغليبا بنقل الحركة ليصبح لفظ 

طئين( يلفظ عندهم )الخاطين(.  )الخا  

         .                      .  .  

 يقول الناظم: 

 والعين الالم فال تبدلهما           لنافع إال لدى بئس ما

 وأبدل الذئب وبئر بيس           ورش ورئيا بإدغام عيسى

يعني هنا ب)عيسى( قالونا. هذا الحكم والقول يأتي واصفا لتجلي وتحقق الحق في عمل مبادئه الكونية، 

، إذ كون الهمزة إما عينا للكلمة أو القناطر النطقية الواصلة بين الكلماتخاصة االتصال؛ فالبعد عن مواضع 
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ققها إال ما اعتبر في اللسان أصال، وهو المها أبعدها عن تلك المواقع، فبقي الحكم الراجح هو النطق بها وتح

المصطلح عليه بالهمز أصال، كالنطق بالنبيء والنبي. أما في لفظ )رئيا( عند قالون فقولنا بحقيقة الرجحان 

قبل يفيد صحة النطقين، هذه الصحة المستمدة من الحق ومبادئه. بيد أن ما قاله الشارح في تفسيره وتعليله 

ة األعراف ال يصح، وكذلك ال يصح قوله في اللفظ بامإسمية ولو على جهة بشأن لفظ )بيس( في سور

 االحتمال، فقد وهم في قوله: > أو أن أصل بئس التي هي فعل ذم جعلت إسما كقيل وقال<

فاألصح في اللسان كون القيل إسم وصيغة مصدر ال صلة لها بالفعل إال في المادة المعجمية؛ فالسياق 

م باعتبار اللسان العربي المبين يجعله صفة، وهذا مما يجعل مبدأ االختالف، محققا وموضع اللفظ في الكال

. وكما يعلم، فإن قالونا أحرص بتحقق الهمز وعدمه، مؤشرا وعامال مميزا في اللفظ بين معنى الفعل والصفة

مجملها؛ فعدم  ما يكون على تحقق الهمز، ولكن الميزان البيني وحفظ الحكمة فيه، غالب نظره وأقواله في

 الهمز هنا أنسب ومتناسق مع الصفة.

كما أن معنى قولنا بالرجحان والتغليب يفيد السريان الدائم والشامل للمبادئ الكونية، ولو في غير مواضع 

وصل الكلم. ومثل هذا النطق ب)بئر( و)ذئب( وشبههما، ألن الغاية من النطق البيان، وكما هو معلوم 

من خاصات ومبادئ الحق، وهو من تجليات حكمة هللا تعالى وعلمه المحيط سبحانه.  فاالقتصاد خاصة ومبدأ

فإعمال هاته المبادئ كما الحال هنا في اللفظين )بئر( و)ذئب(، خصوصا مبدأي االتصال واالقتصاد، يفيد 

 ويؤدي الوظيفة البيانية، ويوافق تحقق الحكمة وتجليها في واقع النطق وفي الخلق واألمر.

          .              .    .  

تفاقم القول في حيز نقل الحركة والبعد عن العلمية -1  

عدم بلوغ أو عدم التحديد للعوامل الحقيقية المفسرة، والكفيلة بإيضاح عملية النطق وتحليله، ال يمكن 

الواقع هو ما نراه معه إعطاء وإنتاج القول والحكم الصحيح والعلمي المعتمد على الدليل والبيان. وهذا 

إضافة إلى ما أدركناه وبيناه من قبل، نراه ونلمسه في فصل نقل حركة الهمز الواقعة بعد منفصل ساكن 

 الطرف وصحيحه، أو ما كان كذلك وانفصاله معنوي كالم التعريف.

 يقول الناظم:

 القول في أحكام نقل الحركة       وذكر من قال به وتركه

تقل          للساكن الصحيح قبل المنفصلحركة الهمز لورش تن     

لو الم تعريف وفي كتابيه         خلف ويجري في إدغام ماليه    

ويأتي دليل وإيضاح قولنا من خالل ما يلي من قول الشارح:   
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>فوجه نقل حركة الهمز لورش التخفيف لثقل الهمز، وإنما نقل حركته ولم يسهله بين بين ألن التسهيل 

ب الهمز من الساكن وقبله ساكن فيؤدي إلى اجتماع الساكنين، ولم يبدله ألنه ال حركة قبله بين بين يقر

فيبدلها من جنسها، فلم يبق إال النقل ثم الحذف، وإنما اشترط في المنقول إليه السكون ألن النقل ال يصح 

النقل إليها ألنها إذا إلى المتحرك لعدم قبوله الحركة، واشترط فيه أن يكون صحيحا ألن األلف ال يمكن 

حركت انقلبت همزة وحملت عليها الواو والياء المديتان، فإن كان الساكن حرف لين جاز النقل إليه كما 

تقدم ألنه في هذا الباب بمنزلة الصحيح، ألن معظم المد قد زال عنه بانفتاح ما قبله، واشترط فيه أن 

عد الهمزة وحذف الهمز نحو أفلح وأعلم الختل وزن يكون قبل الهمز ألنه لو نقل إلى الساكن الواقع ب

الكلمة. واشترط فيه أن يكون منفصال بأن يكون في آخر كلمة والهمزة في أول كلمة أخرى ألن الهمزة 

 الواقعة في أول الكلمة أكثر دورا من الهمزة الواقعة في وسطها، فأوثرت بالتخفيف لكثرة دورها<    

شتراط الوارد في صيغة بيان الشارح )اشترط( غير صحيح، وهو خطأ أوال وقبل كل شيء، فمعنى اال

مرجعياتي، ذلك أن األحكام والتقعيدات والقراء والعلماء في أقوالهم، كل ذلك الحق وتبع للواقع 

وللموضوع، فقوله )ولم يبدله ألنه( و)إنما اشترط( على معنيي السياق، له صلة بالمرجعية، ويدل بمعيار 

ان هذه األقوال للصبغة العلمية، بل وما كان منها في كل الفصول يشهد على هذه الحقيقة. الحق على فقد

 وهنا كذاك سواء من جهة القول أو المرجعية.

أما إذا حاولنا النظر والقول على أساس الحكمة في مبادئها وقوانينها، فمبدأ االتصال هنا كاف للتفسير. 

الصحيح مميز بعنصرين صوتيين أو فونولوجيين، األول تمام  فإذا علمنا أن إعمال السكون على الحرف

عملية النطق، والثاني اندفاع الهواء نحو القصبة الهوائية. فهذان هما الشرطان أو من الشروط الموافقة 

للنطق بالهمز بدءا، أي بشرط السكت المعبر عنه بامإسكان، وبالتواجد الداخلي للهواء.أما االنفصال فهو 

سق وتبعية الصوت والنطق لناظمة الدماغ وللمعنى، ألن عملية النطق هي أوال وقبل كل مرتبط بتنا

.                                                                    -فيزيولوجية–شيء عملية خلقية وعضوية 

ل وأقوى األسس التي بهذا النظر واالعتبار الجذري والشمولي، يتبين أن أهم العوام                 

، وبه يتبين إطار الدماغ والشبكة العصبيةيرجع إليها خلق الصوت وتشكيل النطق هي في هذا امإطار، 

كذلك أن معظم كالم الشارح، وهذا مبلغ القول عندهم جميعا، على غير أساس من العلم والحقيقة، وإنما 

وذلك ما يدل عليه خالل ذكره االشتراط هو وصف منبني أو منطلق من نظر نسبي ليس علميا تأكيدا؛ 

بالمعنى الذي ذكره بيان الشرط السبقي للساكن وشرط صحته وعدم علته وكونه ألفا وغير ذلك من 

 األقوال.

كذلك من جلي الخلط في ما جاء عند الناظم وفي ما ساقه من أحكام ما قيل بخصوص هاء السكت، مما 

فإن اسم الشيء دال عليه، والسكت هنا متصل  ،ه. وسبحان هللايمثل جهال كبيرا بحقيقة اللسان وبقواعد

بالهاء، ثم هم ينقضون بقولهم جوهرها وحقيقتها. فهذا ال جرم يلحق ويتم وصله بمناقضة الحقيقة العلمية 
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لهذا العقل المستأثر لمختلق حقل القراءات والتجويد. وإن هذا الخلط الذي حصل للناظم ومن نهج على 

ل السخاوي كما نقل ذلك الشارح بقوله:> واختار السخاوي الوقف على ماليه، قال: ألن قوله يرده قو

الهاء إنما اجتنبت للوقف< قال الشارح:> وهو األحسن عندي< ويعني هنا إدغام ماليه في سورة الحاقة، 

 أي الهاء من ماليه في هاء )هلك(.

هذا المعنى واالصطالح للهاء أي )السكت( له داللة الترسيخ للوزن الحق ولجوهرية الترقيم في اللسان، 

بل إنها مثل باقي قاموس الترقيم وما يعبر عنه ويمثله من حقائق ثابتة والزمة لزوما خلقيا وتكوينيا، 

ترقيم صورة شكل وهيئة للمعنى بحقيقة تبعية وارتباط البيان بالعقل، ألن التعتبر دليال واسطا وواصال 

 الذي منطلقه العقل والدماغ.

إن األساس العلمي القائم على المرجعية العلمية، وعلى التحليل الموضوعي لمادة الصوت وواقع النطق، 

نراه يكفل لنا التفسير والتحليل لنقل حركة الهمزة بعد الم التعريف، أي إلى هذه األخيرة. أوال فاالنفصال 

هنا حاصل لكون )ال( التعريف عامل بياني معنوي كمي، ويعبر عنه أوليا بالتعريف أو المعنوي 

االنتقال من النكرة إلى المعرفة. هذه الوظيفة اللسانية التي لها دور كبير في عموم اللسان امإنساني تجعل 

نصرين )ال( مكونا ومركبا مميزا يجعل حقيقة االنفصال حاصلة في تمثل أعضاء وجهاز النطق للع

البيانيين أو المورفومين. وهذا االصطالح وقاموسه الوظيفي، وإبستمولوجيته وحمولته العلمية والعملية، 

هو مما إضافته إلى مجال دراسة وعلم النحو العربي، ذلك أن هذا المعنى وهذا الحال والوصف الذي 

نصر االصطالحي، من أجله نوظف تركيب ووصف االنفصال المعنوي متضمن في هذا العامل والع

بمعنى أن مستوى التحليل يصبح من خالله أدق وأنجع، ألن كل ما هو أفضل وأرجح إال ووافقته 

 وناسبته  نجاعة أكثر.

قلنا فبالنسبة لنقل حركة الهمزة إلى الالم، فبامإضافة إلى شرط االنفصال، نجد شرط امإسكان، وهو 

التحقيق والتحليل لثبت لدينا أن القول بالنقل هنا غير الموافق لحصول االتصال في النطق. ولو ذهبنا في 

ذكرنا، مما ينتج  نصحيح وال ينطبق بالحقيقة كما هو النطق واللفظ بالكلمة. والدليل هو الشرطان اللذا

وعمليا ليس فيه نقل، وإنما التقاء عمليتي أداء ونطق الصوتين أو الحرفين: الالم عنه حقيقة االتصال. 

أما قطة المطابقة لحدوث السكون في األول والبدء في الثاني، أي عدم الوقف والسكت. والهمزة في الن

عدم حصول تحقق الهمز فهو مما شرحناه وبيناه قبل؛ فالتقاطع يكون في طريق الصعود نحو الحلق 

. فانظر إذن إلى كون بالنسبة للهمزة، ولن تبلغ الذروة، أي أقصاه، بحكم مبدأي االتصال واالقتصاد

لتحليل األدق نسبيا واألقرب إلى حقيقة واقع النطق وعملياته يبين أن جل الكالم عندهم إنما يطلق على ا

غير نظر موضوعي، إال مجرد القول البعيد كل البعد عن معايير العلمية، ونؤكد هنا على عموم هذا 

فإنه ال يقدر وال  القصور في النظر واالعتبار عند من يعتبرون أئمتهم وشراحهم ومعلميهم، ولألسف

 يعلم خطر الموضوع ومناط القول وأحكامه.
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كما أن مبدأ التناسق هنا هو الذي ينتظم كل عناصر النطق، ونعني هنا خاصة همزة الوصل  والالم 

والهمزة مع المد أو غيره كذلك. وهذا التناسق مع توافقه بمبدإ التوازن هو الذي ينظم ويحدد ويوازن بين 

قق الهمز والسكون، وهمز الوصل من عدمه. المسافات بين تح  

 يقول الناظم:

 ويبدأ الالم إذا ما اعتدا         بها بغير همز وصل فردا

ويقول الشارح: > ذكر في هذا البيت كيفية االبتداء لورش بالم التعريف المنقول إليها حركة همز القطع 

ركة الم التعريف وهي حركة النقل، يبدأ الم نحو اآلخرة، األولى، امإيمان. فأخبر أن ورشا إذا اعتد بح

التعريف مفردة من غير همز وصل؛ وذلك أن الم التعريف ساكنة فجيء بهمز الوصل ليتوصل به إلى 

النطق بالساكن؛ فلما نقل إليها حركة الهمزة التي بعدها استغني بحركة النقل عن همزة الوصل، ومفهوم 

بحركة الالم لعروضها ابتدأ بهمز الوصل قبل الالم فيؤخذ من كالمه  قوله: )إذا ما اعتد( أنه إذا لم يعتد

وجهان: االبتداء بالالم مجردة من همزة الوصل فتقول الخرة،اليمان، البرار؛ واالبتداء بهمز الوصل 

وبعده الالم المتحركة بحركة همز القطع فتقول اآلخرة ونحوه، والوجهان صحيحان مقروء بهما عند 

وجه التخيير. وقد نص عليهما الداني والشاطبي وغيرهما؛ ورجح الداني االبتداء بهمز االبتداء على 

 الوصل لعروض الحركة.<

هكذا يظهر أن المنظار عندهم هو على مستوى سطح الموضوع، فهم ينظرون إلى الحركات التي ال 

في ذلك، من  تعتبر في الحقيقة سوى مظهر سطحي للنطق دون النظر واالعتبار لما هو أصل وأساس

طيفية النطق وارتباطه بالفكر وبالدماغ، وبين هؤالء والطيفية والشبكة العصبية واالتصال والتناسق 

 الباهر والمعجز ألحوال النطق في أدق عناصره ومكوناته، بينهما ما بين المشرق والمغرب.

 أما قول الناظم:

 ونقلوا لنافع منقوال         ردءا واآلن وعادا األولى

( 51لمراد هنا باآلن ما ورد في سورة يونس من قوله تعالى:}آآلن وقد كنتم به تستعجلون'{)يونسوا

(.90و}آآلن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين'{)يونس  

هذا الذي يعتبر استثناء إنما هو في الحق دليل على قصور النظر وعلى الخطإ المرجعياتي الذي أشرنا 

وما ينتج عن هذا النظر من أحكام نسبية حتى في  ن، ال القراء في نظرهمفالمرجع هو النطق واللساإليه، 

، وقد عبر عن ذلك داللتها، فالواجب إعمال قوانين ومبادئ االتصال والتناسق والتوازن هنا خاصة

 الشارح أو تقاطع مع هذه الحقيقة خالل قوله ومحاولة تعليله وشرحه:



130 
 

 130 

ز كقراءة باقي السبعة، ومعناه المعين من أردأته أي أعنته، > فوجه النقل لنافع في ردءا أن أصله الهم

فحققه بنقل حركة الهمزة إلى الدال ثم حذف الهمزة ألنه أشبه كلمتين، فإن أوله وهو رد أشبه األمر من 

ورد وآخره هو الهمزة والتنوين أشبه أن الناصبة. وإنما خصه بالنقل دون ما أشبهه مما وقعت فيه 

في كلمة واحدة وأشبه كلمتين نحو جزءا وخطأ ألن ثقل الهمزة فيه تقوى بثقل الكسرة  الهمزة مع الساكن

الواقعة على حرف مكرر وهو الراء من ردءا فكأنها كسرتان، فخصه بالنقل لذلك مع اتباع األثر 

 والجمع بين اللغتين<

القراءة بالضوابط هذا ال جدال خلط وبعد عن كل ميزان مكين؛ فإذا كان حقا وجوب اتباع األثر في 

العلمية المؤطرة من غير غلو وال استئثار ، وقد أكدنا عليه تأكيدا قويا لئال يكون للملبسين حجة، فمن 

الناحية العلمية قول الشارح كمثل نموذج ممثل لجميع وكل االعتبار السائد لما يزعمونه علم  القراءات 

 أعلم لكان لقوله في الحق ثقل ووزن ولكان خيرا له. والتجويد، قول ال يقبل البتة، ولو قال بال أدري وال

فمن كان دماغه وقلبه وراء لسانه، فهذا ال شبه عنده بين )ردءا( كمعنى واحد وبين مجمع من المعاني؛ 

فالنظر كما قلنا ال يتجاوز ليس الظاهر من اللفظ فحسب، بل هو مفتقد ألدنى حدود االعتبار و امإدراك 

يقة األشياء كما هي في الخلق وفي الواقع. وما ذكرناه وأشرنا إليه من تماس قول والتصور المطابق لحق

الشارح بالمبادئ والقوانين الكونية العامة وخاصة التناسق والتوازن، فهو قوله:> ثقل الكسرة الواقعة 

ها على حرف مكرر< وبالطبع  وفي الحق، فإن المبادئ التي ذكرنا وكذلك االختالف واالتصال، نجد ل

 في هذا التمايز بين إمكانات النطق في )ردءا( و)جزءا( أو )خطأ( صورة وتمثيال واضحا وبينا.

فإن كان وزن الصيغتين في كلمتي )ردءا( و)جزءا( هو نفسه، وكان للهمزة نفس الموقع، فالمختلف هو 

مخارجها الحروف في انتظامها واعتبارها الكلي، حيث تكون عنصرا واحدا تبعا للحروف ذاتها ول

وللمسافات الفاصلة بين هذه المخارج، من ثمة في الصيغة التناسقية وحدودها. وفي مثالنا هذا، نرى أن 

العالقة التناسقية بين الدال والهمزة أقوى من العالقة بين الزاي والهمزة؛ وبالنسبة للفظ )ردءا( نجد فيه 

به دليل قصور النظر وخطأ المرجعية   امتدادا لموضع وحالة الفصل السابق؛ وهذا بالضبط ما أردنا

 المتصل به.

 وارتباطا بالنقل للحركة من الهمزة إلى ما قبلها يقول الناظم:

 وهمزوا الواو لقالون لدى         نقلهم في الوصل أو في االبتدا

 لكن بدأه له باألصل               أولى من ابتدائه بالنقل

ذكر في هذا البيت أن الناقلين عن قالون )همزوا( له )الواو( من عاد األولى في حالة يقول الشارح: >

النقل، سواء وصل لفظ األولى بعاد أو ابتدأ به، ويعني بهمز الواو وقلبها همزة ساكنة، وفهم منه أن 

ي األولى ورشا ال يهمز الواو في الحالتين وهو كذلك. وافهم قوله )لدى نقلهم( أن لقالون وجها آخر ف
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وهو عدم النقل إال أن هذه الوجه عند االبتداء فقط وهو الذي استدركه في البيت الثاني بقوله: )لكن بدأه 

له باألصل أولى( البيت، يعني أن بدء لفظ األولى لقالون باألصل وهو إثبات همزة الوصل وبعدها الم 

< ساكنة ثم همزة مضمومة ثم واو بعدها من غير نقل أولى وأوجه..  

ويضيف شارحا ومفسرا: > فوجه الهمز في واو األولى لقالون أنها لما ضمت الالم قبلها همزت 

لمجاورة الضم على لغة كل من يهمز كل واو ساكنة بعد ضمة فيقول في موسى وموصدة مؤسى 

 ومؤصدة بهمز الواو، وعليها جاءت رواية قنبل في قوله تعالى: بالسؤق واألعناق، واستوى على سؤقه،

 وقراءة البصري وحفص وحمزة مؤصدة بهمز الواو<

ثم ينبه قائال: > تنبيه: إذا ابتدأت بامإسم من قوله تعالى:}بئس امإسم الفسوق{ بالحجرات فالهمزة التي 

بعد الم التعريف وهي همزة اسم محذوفة لجميع القراء ألنها همزة وصل دخلت عليها الم التعريف، 

ة، فكسرت الم التعريف للتخلص من التقاء الساكنين وحذفت همزة وهي ساكنة والسين بعدها ساكن

الوصل لعدم االحتياج إليها، وبعض من ال علم عنده يسكن الم التعريف ويثبت همزة اسم وهو خطأ 

 فاحش.<

إن هذا الخلط والتماوج عند الشارح لباطل األقوال بصحيحها هو صلب امإشكال الذي من أجله كان 

د ونؤطر العقل واالعتبار القراءاتي السائد حاليا، فهو مظهر مبرز لواقع التلبيس لزاما علينا أن نر

الحاصل بشأن الصلة بأشرف وأخطر مابين يدي امإنسان في هذا الوجود، كتاب هللا تعالى المنزل على 

تعالى خاتم الرسل والنبيئين صلى هللا عليه وسلم، هدى ورحمة للعالمين. ولئن كانت النصيحة لكتاب هللا 

من الدين، فذلك إنما يتم أوال بإعطاء هذه الصلة قدرها من استلزام التصدي لهذا المستوى من النظر 

 للدرجة من العلم والحكمة على قدره.

إن قراءة موصدة بالهمز هي من اللسان العربي حقا، لكن التشبيه الذي جعله الشارح بين لفظي األولى 

لمستوى من العلم، وما نراه ذكر لنا كلمة ولو أولية وسطحية في وموصدة ال يليق  بخطر ودرجة هذا ا

ماهيتي المادتين، وخاصة المسلك االشتقاقي الكفيل وحده لتحليل مكونات اللفظ وتحديد األصلي منها من 

غير األصلي، وهذا هو سبيل وشرط القول الصحيح والمقبول علميا. أما أن نأتي بقول قد ال يقبل عند 

ونعني به هنا تأكيدا وتعيينا ما ورد من التشبيه الحجاحي واالستداللي، فذلك ال يغني في عامة الناس، 

 هذه الدرجة والمستوى من العلم عن صاحبه وال الذين يقولون من قبيل قوله، ليس يغني عنهم ذلك شيئا.

وهو  فأول الفروق اختالف بيان وصورة الهمزتين بحسب قرب األصل فيها أو بعده أو عدم وضوحه،

اختالف وفرق تابع الختالف قسم اللفظين الصرفي واالشتقاقي؛ فشتان ما بين اسم المفعول وصيغة إسم 

التفضيل. بل إن البعد وعدم الوضوح في أصل الهمزة له أسباب موضوعية هنا. فإذا كان شأن الهمزة 

ألنها بالتأكيد ليست  جليا في لفظ )موصدة( فإن لها صورة غير محددة من جهة أصلها في لفظ )األولى(
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همزة لفظ )أول( ألنها في )األولى( فاء الكلمة وفي )أول( همزة صيغة التفضيل. بل إن صيغة التفضيل 

للمؤنث هنا )فعلى( هي التي توجه أو تسهل التحليل في تعيين فاء وعين )أول(، هكذا إذا تم ترجيح  

في )األول( هو)األأول(، فتكون الواو  وتعيين الفاء همزة من خالل )فعلى( في )أولى( كان األصل

األولى من )أول( هي المبدلة من الهمزة وليست الثانية. وهذا امإمكان هو المرجح في إمكانين ألنه 

يتناسق وفقه البيان ويتفق مع جذوره المعجمية، حيث أن الهمز داللته البدء والمسند إليه في نطقه 

فقمن أن يكون هذا التناسق في ذات الكلمة المعبرة عن  الطرف األول عضويا أوفيزيولوجيا وخلقيا.

 المعنى والحاوية لجوهره وداللته، أي أن يكون الطرف األول همزة.

فاالتصال كما لزم التنبيه على الخطإ في اعتبار الجوار المباشر للواو في )األولى( الالم المضمومة، 

ف للهمز وال يكافئه؛ وهذا الخطأ عندهم دليل قوي ، ال يعني الحذالنطقي واللفظي، والمعبر عنه بالتسهيل

وقاصم في التقرير الحاسم على افتقاد أحكامهم وأقوالهم للصفة العلمية، وافتقادهم لوثوقها ومصداقيتها 

 التي ال تكفلها إال الشروط التأسيسية والبنيوية لحقيقة العلم.

يضاهي قوله في فاء وهمزة )إسم(:>  كذلك فالحذف وامإسقاط لفاء الكلمة في )األولى( بغير علم 

وحذفت همزة الوصل لعدم االحتياج إليها<، وإنه كذلك لمن أعظم ما يتصور من المفارقات إذ نجد في 

هذا المستوى وفيمن يزعم ويدعي تعليم واستئثار تعليم أعظم بيان، بيان هللا تعالى العزيز الحكيم والقرآن 

  ،، وسم همزة )إسم( المبدلة عن واو همزة وصل العظيم، نجد عندهم مثل هذا الخطإ في

ما أدلينا به بصدد هذه األقوال واألحكام يجد له عند الشارح شاهدا من أهل االعتبار، إذ يقول بخصوص 

 تحقيق الناظم وقوله:

 والهمز بعد نقلهم حركته         يحذف تخفيفا فحقق علته

ذكرها لسالمتها من االعتراض بخالف ما بعدها فمعترض يقول الشارح:> وإنما اختار الناظم العلة التي 

بما يطول ذكره في المطوالت. وإلى سالمة العلة التي ذكرها من االعتراض أشار بقوله: >فحقق علته< 

أي خذها على أوجه الحق الذي ال يرد عليه بشيء بخالف غيرها فليس سالما من امإيراد 

 واالعتراض.<

ف للتقييم الحق من جهة العلمية وصبغتها، ومقاييسها ومرجعيتها، والمحدد فهذا القول وهذا القاموس كا

لصفة هذه المرجعية وعلميتها أو عدمه. أما قوله:>على أوجه الحق الذي ال يرد< فغير صحيح البتة ألن 

 الحق يقرر ويقول بأن القول العلمي ال يكون إال بمرجعية علمية.

يدرك االتصال والوصل لديهم حذفا، الضالل في أساس النظر إنه يكفي دليال على الضالل أن يخال و

والمولد للتعليالت المتعارضة والمتناقضة، ليتم البحث واللجوء في كل حين إلى علة التقاء الساكنين، 

وإن أعوزهم وجودها جنحوا لثنائية األصل والحال أو األصل والعارض في الحركة. والمقابل لهذا 
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ور العلمي واالفتقاد للنظر في حدود كافلة للصدق وللمصداقية العلمية، المقابل التسويغ الدال على القص

له في حقل النحو العربي هو امإفراط في التقدير والمبالغة فيه. وإن شئت أن تعرف أكثر األقوال تناقضا 

 وتعارضا فاسمع إلى ما يلي من قول الشارح: 

مز بعد نقل حركته يحذف اللتقاء الساكنين وهما >وذكر الداني وأيضا مكي علة أخرى فقاال: إن اله

الهمزة بعد النقل والحرف الذي قبلها ألنه ساكن تقديرا، إذ الحركة عارضة. وقال أبو داود سليمان بن 

نجاح: إنما تحذف الهمزة لسكونها وسكون ما قبلها تقديرا إذا كان بعد الهمزة متحرك نحو إذ أخذ، وأما 

نحو قد أفلح، فإنها تحذف لسكونها وسكون ما بعدها ألن ما قبلها ساكن تقديرا  إذا كان بعد الهمزة ساكن

وهو في اللفظ متحرك، وما بعدها ساكن لفظا وتقديرا فكان أولى باالعتبار لقوته< ثم أتبعه بقوله الذي 

 سقنا من قبل:> وإنما اختار الناظم... <.

وواقع البيان، وباألساس اعتبارهم للحذف كحقيقة  التفاقم الذي هو صبغة هذه األقوال مرده مخالفة الحق

وهو غير واقع، إنما هو مبدأ االتصال في النطق. والدليل العملي لخطئهم وضاللهم ينطبق تعيينا بنقض 

مبدإ االنحفاظ، الذي يهم هنا الحركة المنقولة؛ كما أن اعتبار التقدير نقض بين وصريح لحقيقة 

ليس في الحال إفساد وإبطال لحقيقة الموضوع.وموضوعية النظر، إذ اعتبار ما   

أما قول الشارح: > وبعض من ال علم عنده يثبت حرف المد في مثل ذلك )أي ما جاء قوله نحو: وألقى 

األلواح، قالوا اآلن( حال النقل، وهو خطأ في القراءة وإن كان جائزا في اللغة، وكذلك إذا كان قبل الم 

يستمع اآلن، من األرض، وجب استصحاب تحريكه حال النقل وال التعريف ساكن صحيح نحو: فمن 

 يجوز رد السكون إليه لعروض حركة الالم<

هذا القول غايته وصبغته تحصيل الحاصل؛ لكن قوله: )وإن كان جائزا في اللغة(، وهو مقولة البن 

في  ( كما أشار إليه األخ عبد العزيز محمد فرحات رزق416.417ص -1الجزري في النشر )ج

(، هذا القول الذي بات مكونا 102ص-)فيوضات في أصول القراءات العشر من طريق طيبة النشر

عندهم يبرهن على حقيقة تصورهم الفاسد، وعدم تمييزهم بين الواجب والجائز، وعدم سالمة تصورهم 

هذا  للتجويد بالمعنى الشرعي الصحيح للقراءة عموما ولقراءة القرآن الكريم على وجه التخصيص،

القول ليس قوال سليما وال متزنا، ألن مبدأ االتصال مبدأ كوني وخلقي في اللسان والبيان؛ وامإنسان 

سواء أكان طفال أو كهال، من أهل المدر أو الحضر، فليس أسوغ مما هو سليقة في لسانه مما خصه 

وجل كالمه في هذا الحيز  وذكره الشارح على سبيل التنبيه. من ثمة فقوله )وإن كان جائزا في اللغة( بل

.ال يراد به سوى ترسيخ صدقية القول بتقرير وإثبات البديهي من الحقائق  

ولئن كان هللا سبحانه الرحمان الذي خلق امإنسان ويسر له على أحسن الخلقة فطرة البيان، فذلل النطق 

التسهيل في لسان مخارج وأصواتا على سبل معجزة من االتصال واليسر والتناسق، فإن من هذا كان 
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امإنسان، وليس العرب وحدهم وال أشخاصا بعينهم، إنها فطرة الخالق الرحمان ولن تجد لخلق هللا تبديال؛ 

لئن تقرر هذا وصدق القول به، فإنه من واقع الحال ويقين األشهاد وهذه أقوالهم بين أيدينا، إنهم قد غلوا 

. فلئن كان ألحد ممن علمه هللا تعالى لمثالت فيمن قبلنافي بيان الكتاب غلوا كبيرا، وفي األرض العبر وا

الكتاب بمعنى القراءة والكتابة وآتاه هللا تعالى من فضله من حظ العلم فليحمد هللا سبحانه على نعمته وال 

يكونن من الجاهلين فيقول في بيان القرآن ما ليس له بحق، كمن يفرط ويسرف أيما إسراف في التبديل 

عالى الذي أنزل بعلمه والمالئكة يشهدون، يبدلون الكلم والحروف على وجه مسميات أخر، لكالم هللا ت

التسهيل في ما ليس موضعه، وامإبدال للهمز فيما ال يحق فيه إال التحقيق، والنقل للحركة استثقاال رأيا 

لقول هنا إال أنا وال رأي إال قواعد البيان العربي المحفوظ وعلم النحو. وإننا وهللا لم نطنب ا -محضا

اضطررنا إليه واجبا شرعيا مإيجاب الحجة وإشهاد الحق، وهللا تعالى حسبنا وهو الغني الحميد؛ إننا 

 نكتفي هنا بنقل بعض أقوالهم ففيها الدليل والبيان البليغ:

قرأ أبو جعفر بإبدال الهمزة الساكنة من كلمة )رؤيا( واوا ثم قلب الواو ياء وإدغامها في الياء  -

 تصير)ُرّيا( حيث وردت )معرفة ونكرة مضافة ومجردة(.ف

قرأ قالون وأبو جعفر وابن ذكوان بإبدال الهمزة الساكنة من كلمة رئيا )مريم( ياء ثم إدغامها في  -

 74الياء بعدها فتصير )ريا( تنطق بياء مشددة واحدة.

 في الكلمات األربع اآلتية:قرأ أبو جعفر بخلف عنه بإبدال الهمزة ياء مع إدغامها في الياء قبلها - -

75[ )هّيه( ... 110، المائدة:49}هيئة{]آل عمران:  

[ بحذف الهمزة بعد نقل حركتها إلى 15الزخرف -44الحجر -210قرأ أبو جعفر كلمة}جزءا{]البقرة: -

الزاي مع تشديد الزاي فتنطق هكذا )جّز( أو )جّزا( مشددة منونة فتصير كامإدغام قوال واحدا وقيل 

 76لهمزة زايا ثم إدغامها في الزاي قبلها.إبدال ا

 -}تطؤوهم -[31}متكئا{]يوسف-[195وألبي جعفر الحذف في هذه الكلمات:}مستهزئين{]الحجر -

[ حيث 97-91-29،يوسف8}خاطئين{]القصص:-[120، التوبة:25، الفتح:27يطؤون{]األحزاب:

    77وردت معرفة نكرة.
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 .89ص-فيوضات 
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 .91ص-نفس المصدر 
76

 .91ص-نفس المصدر 
77

 .)الكالم منقول كما جاء في النص لفظا وأسلوبا(92ص-نفس المصدر 
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 الفصل السابع

العلميةاإلدغام وشرط المقاييس   

 

 0-الجهل بميزان الرحمان في البيان في قول العقل القراءاتي بإلزام اإلدغام

إن أقوى ما يتجلى به سريان مبدأ االتصال في النطق يكون في امإدغام، وكذلك وجب مالحظة أن شرط 

السكون في الحرف األول من شأنه عدم المباينة واالبتعاد عن نقطة االتصال المنطبقة بنقطة وموضع 

ممثل والمنطبق المخرج. ومن جهة موازية مقابلة، ووفاقا شرطيا تظهر بشكل جلي المسافة بين الحق ال

بالقول العلمي المعبر عن حقيقة وواقع الموضوع، والقول الذي يقول به أصحاب االعتبار السائد 

فعربية والمتحكم في حقل وإطار القراءات والتجويد، القول الذي يمتزج ويلبس فيه الحق بالباطل. 

ئد، والصدع بالحق في القرآن هي حقيقة على درجة حقيقة الوحي ودرجة الحق؛ لكن االعتبار السا

شأنه واجب، هذا االعتبار يسيء  إلى الحق من حيث يزعم لنفسه االعتناء والنصح للقرآن؛ وهو في 

 الحقيقة والواقع المشهود ي ضّيق ويحد من مجال قراءته بفعل هذا التلبيس والجهل المركب.

عتباره قسما الزما في حكمه ضرب إن اعتبار إدغام الذال في الظاد والدال في التاء والتاء في الطاء، ا

:من مركب الجهل غير الهين في ضالله  

 يقول الناظم:

 فصل وما قرب منها أدغموا          كقوله سبحانه إذ ظلموا

 وقد تبين وقالت طائفة                  واتقلت فال تكن مخالفه

القراء على إدغامه<قال الشارح: >تكلم في هذا الفصل على القسم الواجب منه وهو ما اتفق   

.                .                . 

 1-اإلدغام وسؤال األبعاد الفيزيائية الحقيقية للمادة الصوتية

هذا الحيز في إدغام ما تماثل من الحروف أو تقارب مخرجه، من أكثر المواضع إبرازا مإبطال هؤالء 

والموضوعية في تقدير الحقائق والتعبير عن في الحق، المطابق هنا والممثل في لزوم الواقعية للقول 

 األشياء. 

إن األبعاد التي يزعم هؤالء إعطاءنا أحكاما بشأنها ال تنبغي لهم بالبديهة بمقياس وحكم أي سلم 

فإذا كان امإدراك الساذج يؤمن بأنه ال  لإلدراك؛ والعربية والعلم كالهما من هذا الذي يزعمونه براء.
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فق وحدود طاقته ونشأته الخلقية، فالحكم بداهة هو نفسه في عالقة امإنسان يرى وال يسمع ما بعد أ

امإدراكية باألبعاد الطبيعية والحقيقية للنطق ومكونات الصوت. وهذا السلم اآلسر لإلنسان في أبعاده 

حكمة الطبيعية أوال، ثم العلمية في أقصى حدودها، هو ما نعبر عنه بالمسألة البعدية، الممثلة والمجلية ل

هللا سبحانه وتعالى البالغة في امإنشاء والصنع، هي على كمال التناسب بين مكونات وعناصر بيئة 

وإن أقرب األبعاد البنيوية الموضحة لما نحن بصدد امإشارة إليه هو كون هذا اللباس الذي يستر  الخلق.

ا كانت لتبقى كما هي في مادتها امإنسان وهذه الجدران والبيوت التي تكنه، ما كانت لتغني عنه شيئا أو م

البصري لإلنسان أوسع مدى في التقاط موجات ذات طول أو ذبذبات خارج هذا -لو كان الشريط السمعي

الشريط. وهذا موصول على تأصيل المسألة البعدية هاته ومبدإ التناسق بفقه قوله عز وجل  العليم 

ءاتكم وريشا ولباس التقوى' ذلك خير' ذلك من آيات الحكيم:}يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سو

(.25هللا لعلهم يذكرون'{)األعراف  

إن األبعاد البنيوية والتركيبية للصوت ال تنبغي للطاقة العادية لإلنسان. ويكفي بدليل األحرى أن يكون 

للثانية. وهذا فقط يهم الوعاء الزمني لها أبعد عن منال امإنسان إدراكه فهو في بعد وقياس الجزء المئوي 

ما هو خارج وما دون مادة الصوت وماهيته. بهذا الصدد يقول الباحثان الفرنسيان جون بول هاتون 

 وجون سيلفان ليناغ:

> جل الصامتات، ورغم أن لكل منها لحظة توازن مستقر، فهي في الحقيقة تتميز بتحوالت طيفها تبعا 

في هذا المجال الزال غير متوفر. لكن الذي الشك فيه هو أن للمصوتات المجاورة. إن األساس المعرفي 

78االقتصار على طيف توازن الصامتات لن يؤدي إلى تحديدها الدقيق.<<  

 الكالم مإشارة )البصري( الصوري التمثيل إن > أعاله: إليه المشار المنشور المقال في الباحثان ويقول

 فصل في هذا بينا وقد  آخر.< إلى شخص من وتتغير ة()ضبابي واضحة غير امإشارة هذه حد أي إلى تبين

والقراءة. النطق تأصيل  

 الممثلة وهي نسبية مستقرة وحدة تركيبيتين، وحدتين إلى صوتية كإشارة الكالم تحليل كان وإذا

 هما الوحدتين هاتين أن أي المصوتات، طريق عن لنهايتها الممثلة انتقالية تركيبة ووحدة بالصامتات،

 الثانية من المئوي الجزء هو أشرنا كما الوحدات هذه فُبعد الصوتي، بالمبيان هنا المدرك التجزيء منتهى

 أو المكون هو امإدغامي الوصل ألن امإدغام، بعد نفسه هو هذا كان فإذا للثانية. األلف من أجزاء عشرة أو

 العلمي والضبط التحديد عيويد الوصف يزعم فكيف األلسني، والتحليل االصطالح في االنتقالية الوحدة

 هذا دون نفسه يعتبر علمي تحليل طاقة من المئوي الجزء من أضعف التحليلية وطاقته إدراكه من البعد لهذا

.الحديث أهل قاموس على جليّ  بّين كذب أمام هنا فإننا ،والتحديد؟ الوصف  

                                                           
78
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 بافتقاد الحال وهو منها؛ رومعيا شرط كل أمام أوهى بالعلمية فالزعم المركب، الجهل هذا فرغم كذلك

الناظم: قول في هنا نجد حيث العلمي والبناء التقعيد أساس هي التي للمفاهيم والتعريف التحديد  

غنه يوم هجاء لدى أبقوا            لكنه يروا لم في وأدغموا  

منه: هو وما تعريفا يحسبه مما يقول الشارح نجد  

 جعله لمن خالفا الصحيح، هو ناقصا إدغاما يكون المدغم غنة صاحبته إذا امإدغام أن من ذكرناه وما >

مجازا<. عليه امإدغام إطالق وجعل إخفاء  

بهما: اتصل وما وامإظهار امإخفاء تحديد بخصوص قبله من وقال  

 والخالف وإخفاء، وقلب محض غير وإدغام محض وإدغام إظهار أقسام: خمسة إلى قسمها >وبعضهم

 لفظي.<

 الوظيفي جانبه من صلة له مما امإبهام، وعدم النقطاتي التحديد التعريف شروط من فإن ، هللا سبحان

 لفظي االختالف بأن قولهم أما المحدد؛ المعجمي التوحيد وشرط المفاهيم بتحديد عنه يعبر بما  والعملي

بأساس. للعلم هو وما عليه يبنى ليس مما فإنه ضابط، بغبر الشائعة المقولة قبيل على  

 وأبعاد والطبيعية العادية امإنسان وطاقة حدود بين الفاصلة المسافة تبيان التوضيح هذا من مقصدنا نكا

 وما كالمهم وفي هؤالء لغة في األصح أو قاموس في شيء وكل الصوتية؛ مادته ومكونات ومكوناته النطق

 التي المسافة هذه بقدر تهوحقيق شروطه في العلم عن بعدهم على ويدل الحقيقة، هذه على يدل به يتلفظون

موضوعها. عن أقوالهم تفصل  

 كل في بل الكافي، الدليل هذا في ينحصر ليس والتفاوت التفاقم في األمر أن على وأكدنا أشرنا وقد ذلك

 وهو وخطره، الموضوع شأن إلى بالنسبة أو باعتبار أي والمعرفي، العلمي القصور على الدالة التجليات

  العظيم. بالقرآن مباشر بوصل بيالعر واللسان النطق

قوله: من جاء فيما الشارح يقول  

 موسى يا ونودي وجنوده، هو نحو: في وجاز يوم، وفي وأقبلوا قالوا نحو في امإدغام امتنع لم قلت فإن >

 أنه أنه: فالجواب مد؟ حرف الكل في األول الحرف أن مع بعدهما فيما نودي وياء هو، واو إدغام قراءة في

 في وجاز عليه. وسابق قبله محقق فهو امإدغام قبل موجود المد حرف ألن وشبههما األولين في منع

< متحركتان.. وياء واو  امإدغام قبل الموجود ألن وشبههما األخيرين  

 وتمثله فإدراكه نباهة، األطفال أوسط من غالم على السؤال هذا تعرض أن فيه فيكفي هنا التعقيب أما

 أن والحق و)تفعلين(. )فعلوا( وفي و)هي( في)هو( والياء الواو بين الفرق واستبانة جابةبامإ كفيل اللغوي

الرسم. في إال ليست الصنفين ذين بين الصلة  
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 ال الطاء بتشديد طائفة( قال ) قولنا: بأن واالعتبار التذكر فيه فيكفي االستداللي، والتحقق العملي الوضع أما

 إال أداء تحصل وال تكون ال فالتاء االنحفاظ. مبدإ بإعمال وذلك طائفة(، )قالت قولنا: يساوي وال يكافئ

 )قالت تركيب في نطقي واتصال وصل وكل اللسان، لطرف بتماس تنطبق بنقطة ينتهي انحداري بمنحى

 المكون فهذا طائفة( )قال في أما للطاء. األداء ومنطلق للتاء المنحى هذا بين حتمي تقاطع له طائفة(

 أبعاده في الحيز هذا ندرس أن يمكن ال إذ علمي، آلياتي إشكال هو فامإشكال وبالتالي له، تواجد ال التقاطعي

 االحتكاكات اعتبار ومن وغيره، صوتي مطياف من والمقاييس، األبعاد لهذه مناسبة بأجهزة إال ومقاييسه

 اآللية وهذه  الشروط هذه دون فما النطق؛ عملية في والداخلة للصوت المنتجة الدقيقة العضوية -الهوائية

علمي. قول وعن وصف عن نتكلم أن لنا يحق وال يمكن ال العلمية  

 الخلق في الحق لمبادئ صورة إال هو ما ذلك كل تسديدي، -تقريبي باصطالح وامإدغام امإظهار كان إذا

 األقوال من الكثير صاحبه للموضوع المدرك الضبط عن والبعد فالقصور اللسان، في محققة واألمر

 هو العلمي القول معنى أن ذلك الغنة؛ وموضوع شأن في خاصة وللحق للواقع المطابقة غير واألحكام

 فمساحة الحروف؛ مخارج تقاطعات يعتبروا لم وهم ذلك لهم وأنى للواقع، المطابق والوصف التحليل

 كما والميم، والواو اءالي لحروف الضغط مساحة لقياس مجاورة ليست مثال، والراء الالم لحرفي الضغط

 هذا يكون وبالطبع الدرجة. نفس على ليست والنون التنوين مع النطقي االتصال ومسارات منحنيات

 )ا'ن( )ا'ر( الوصل:)ا'ل( همزة مع بإسكانه للحرف األولي بالنطق الضغط مساحة أو للمساحة التأطير

 )ا'ي(.

 الفاصل كان إن نجزم ال أو ندري وال المخارج، ربق ميزتاه األول االختالفين، بين ظاهر هنا فاالختالف

 وأشد تأثيرا أقوى الثانية والميزة المخارج؛ قرب مع وتتناسب أقل هي لالتصال الزمنية المدة أو الزمني

 فالمخرجان الثاني االتصال أما معا. المخرجين لنقطاتية أكثر المنحى انحدار وهي األولى، من تمييزا

 من مسافة وأقل األول فوق يكون فاالتصال فيه الثانية الميزة بعد وعلى األول، من مسافة أبعد فيه يريان

 وهذا النقطة؛ من أوسع والميم والواو الياء حروف ومنتهى نقطة وطرفه منتهاها ألن النون، أدنى منطلق

 عنه يعبرون جعلهم الذي هو التفسيرية، وحقيقته أصله وفي لديهم تأثيره في  المدرك غير االختالف

 من المحض الكامل بامإدغام عبروا هكذا ومقبول. واضح علمي معيار أي دون ومن التعبير من بالالمحدد

 الناقص والتشديد الغنة مع المحض غير امإدغام أو الناقص وبامإدغام لألول، التام التشديد مع غنة غير

 للثاني.

  المدغم أم المدغم من أهي الغنة: أصل في مواختالفه تضاربهم للتفاقم بقوة المبرزة المواضع أهم من كذلك

الشارح: قول ننقل وهنا فيه؟  

 ومع والتنوين، النون وهو المدغم غنة والياء الواو في امإدغام مع الظاهرة الغنة أن على األداء أهل >واتفق

 الصحيح وهو الجمهور عليه فالذي الميم، في امإدغام مع فيها واختلفوا فيه؛  المدغم غنة النون في امإدغام
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 والتنوين النون غنة أنها إلى بعضهم وذهب الميم؛ لفظ إلى انقلبا ألنهما والتنوين النون غنة ال الميم غنة أنها

 المدغمين.<

 هو الدليل كان ما، ظاهرة موضوعه كان وإذا الدليل، ركن على إال يتأسس وال يقوم ال العلمي القول إن

 أشرنا قد كنا وإذا وجهل. فوهم دونه أما علما؛ يسمى ما فهذا لحال،وا للواقع المطابق الموضوعي التحليل

 الطبيعية امإدراكية واألبعاد الصوت وعنصر النطق موضوع ومقاييس أبعاد بين البعيدة المسافة إلى

 فللبيان مناسبة، أبعاد على علمية وأجهزة وبآالت مناسب بتحليل إال تحصل ال الدراسة هذه وأن لإلنسان،

 بين االتصال مثال في المناسب والعلمي النسقي وإطاره الدراسي للمنحى ومجملة تقريبية صورة ينعط هنا

تقابله. وبين جلي الحرفين من لكل الموقع ألن وذلك جهتها؛ من كل والياء، والالم التنوين أو النون  

 وهو العلماء، جل تبرهاع لما تبعا )المونومات( الصوتية العناصر أو الهجاء لحروف الترتيبي السلم نعتبر

 نازل؛ منحى الفم إلى الحلق من فالمنحى العقلي؛ وترتيبه امإنساني التفكير وطبيعة متناسق بديهي اعتبار

والالم. والياء النون الثالثة: األحرف إال يهمنا ال هنا ونحن  

والالم: والياء النون لحروف المخارج منحنيات وسلم ترتيب في األولي التقريب  

                                                                                                                                                  

لالما                          النون                           الياء                                    الحلق  

                                            الياء

الضغط مساحة                                               النون  

 الالم

 

 الفونولوجية() الصوتية الخاصات أهم في مخارجال اختالف ترجمة وظيفته بسيط أولي بياني تمثيل فهذا بالطبع

كالتالي: قراءتهو وعدمه، كاالنفراج  

المعلوم. الترتيب _  

الضغط. ولمساحات السلمي للترتيب الموافقة أو هنا المناسبة االنفراج درجة تراتبية _  

 منحى تمديد إحداث أو باستمرار يكون والالم النون بين بامإدغام عنه يعبر ما أو االتصال أن لدينا ينتج لهذا تبعا

 بالتشديد عندهم الوصف لسان عنه يعبر الذي هو بالطبع وهذا وأحد؛ انفراج أقل درجة وإلى منه أسفل إلى النون

 الياء، في النون إدغام أو اتصال في نجده ما عكس وهذا ة؛نقطاتي للالم الضغط مساحة ألن غنة، غير ومن التام،

 للضغط، مساحة وأوسع انفراجا أكثر هو الذي الياء ومنحى بمسار انطباقه أو والتقائه المسار قصر يحصل إذ
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 على الناقص وامإدغام الكامل لإلدغام التعبيريان المكافئان هما والقصر التمديد ولعل الغنة. عنه تنتج فبذلك

يلي: بما أمكن البياني والتقريب والنقص. للكمال أو واليالت  

                                      

الياء في النون إدغام أو اتصال                                 الالم في النون إدغام أو اتصال        

 

 

منحى الياء                                                                   

 

 

منحى الالم                                                                                                      

 

فهذا على النسق يتم كل النطق. وإذا علم أن العقل لوحده مجردا عن اآللية العلمية وأجهزتها الدقيقة 

بعد وال حصل امإجماع واالتفاق حول الترتيب السلمي للحروف، فكيف له أن يطابق  الزال لم يحدد لديه

الصدق والواقع في أقواله التي يذهب بها وينزلها منزلة األحكام، وأنى له أن يدعي ممارسة العلمية في 

،هذا الحيز والموضوع؟  

نبيهاته:ونعيد هنا سوق الشاهد الذي سبق نقله عن الشارح فيما جاء من أقواله وت  

>قال الحافظ الداني: الكالم في المخارج إنما هو على حسب استقامة الطبع ال على التكلف اه. وقال 

السكاكي في المفتاح: وعندي أن الحكم في أنواعها ومخارجها، أي الحروف، على ما يجده كل أحد 

الغير مإمكان التفاوت في  مستقيم الطبع سليم الذوق إذا راجع نفسه واعتبرها كما ينبغي وإن كان بخالف

اآلالت ا ه. قلت: فاختالف العلماء في بعض المخارج وفي ترتيب بعض الحروف المشتركة في المخرج 

اختالف فيما يقتضيه الطبع المستقيم ويوجبه الذوق السليم ال فيما يمكن مع التكلف إذ هو غير جار على 

 استقامة الطبع وسالمة الذوق<

األولية بين حقيقة إدراك وتحليل الموضوع من جهة، والقول وإطالقهذا االرتباط والصلة  األحكام   

وإصدارها فيه، والتي تكاد تكون كافية في وجوب رد هذه األقوال الصادرة عن غير شرط التناسب 

النظري والتحليلي؛ هذه الشرطية الحقة والبديهية في ضرورتها هي ما أثبته وقرره قول ابن بري رحمه 

ذكر مخارج الحروف بخصوص صفاتها:  هللا بعد  
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 فهذه الصفات باختصار           تفيد في امإدغام وامإظهار

لكن الشرط العامل في األساس هو بعد الصفات ومقاييس موضوعها. ولئن كان هذا المعيار التسديدي 

مقبوال في شروط التقريبي باعتباره الدائم في تأطير القول وتصنيفه في سلم الحقيقة العلمية، لئن كان 

تاريخية وعلمية معينة، فاليوم ال يستساغ هذا القبول وال يحق تصنيف هذه األقوال واعتبارها ذات 

 صبغة علمية، ألن الشرط الدراسي مفتقد مع تواجده بالقوة وإمكانه.

 يقول الشارح رحمه هللا:

ة واالستعالء وامإطباق >الصفات المشهورة قسمان: قوية وضعيفة، فالصفات القوية هي الجهر والشد

وامإصمات والصفير والقلقلة واالنحراف والتكرير والتفشي واالستطالة والغنة، وبعض هذه الصفات 

أقوى من بعض. والصفات الضعيفة هي الهمس والرخاوة والتوسط بينها وبين الشدة واالستفال واالنفتاح 

تكون قوية وضعيفة ومتوسطة على والذالقة واللين، وبعض هذه الصفات أضعف من بعض، والحروف 

حسب ما اتصفت به من صفات القوة فقط كالطاء، أو الضعف فقط كالهاء، أو القوة والضعف كالدال، 

وال بد أن يتصف كل حرف من التسعة والعشرين بخمس صفات من الصفات المتضادة، لكن ال يتصف 

ال يجتمعان، وأما غير المتضادة الحرف بصفة وضدها، فال يكون مجهورا مهموسا مثال ألن الضدين 

 فقد يتصف الحرف بصفة أو صفتين منها وقد ال يتصف بشيء<

يجب أال ننسى أننا وبالشروط امإمكاناتية العلمية والعملية المتاحة، بصدد موضوع ماهيته طبيعية 

إال كمياتية وفيزيائية ملموسة ومحسوسة، أي أن القراءة التحليلية  العلمية المناسبة ال يمكن أن تكون 

ووصفية فيزيائية بحثة ومحددة، فيكون حينئذ للتصنيف النوعي والوصفي مصداقيته ومرجع في الحق 

يتأسس ويقوم عليه، ال أن تكون أقواال وأوصافا بعيدة كل البعد عن التعبير والقاموس العلمي مثل 

اهيك عن قوله:> بعض هذه الصفات أقوى من بعض< و> بعض هذه الصفات أضعف من بعض< ن

التحديد الالمقبول علميا لهذه الصفات؛ وأقل ما يقال هو أنه تحديد ال مسحة فيه وال أثر وال اعتبار 

 للمعطيات العلمية فيه كعناصر مكونة لذينك الوصف والتحديد. وهكذا نجده يقول بعد قول الناظم:

 والالم مالت نحو بعض األحرف           فسميت لذاك بالمنحرف

ف معناه الميل، والموصوف به حرفان: الالم والراء، واقتصر الناظم على )الالم( تبعا >فاالنحرا

لبعضهم واألصح األول، ألن كال من الالم والراء انحرف ومال عن مخرجه حتى اتصل بمخرج غيره، 

 فالالم مالت إلى طرف اللسان الذي هو مخرج بعض الحروف فسميت ألجل ذلك منحرفة<

حيز امإظهار وامإدغام إذن، هو من أهم المواضع المبرزة لبعد هذه األقوال المراد بها علما وأحكاما، 

بعدها عن الحقيقة العلمية وصبغتها لعدم تناسب األداة الدراسية مع أبعاد وقياس الموضوع. ويكفي لحسم 
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في في ذلك تضارب القوم القول فيها وخاصة في زعمهم االنحفاظ القراءاتي المؤصل أثرا ورواية، يك

،، واختالفهم في المخارج وعليها مناط امإدغام  
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 الفصل الثامن

 التأطير المستنبط: االعتبار تابع للمنظار

 

 

 0- لفظ "االحتراز" يجلي جهل العقل القراءاتي بميزان الرحمان في الخلق واللسان

الدراسية، المؤشر على افتقاد المرجعية االستداللية إذا كنا قد أدركنا ولمسنا هذا التفاوت على مستوى األداة 

الحقة، التي هي ليست هنا سوى مبادئ وقوانين الخلق سيرورة ووجودا، مبادئ االختالف والتناسق 

واالتصال والتوازن والوحدة وغيرها من المبادئ والقوانين، التي لن تجد لها تبديال ولن تجد لها تحويال، فما 

ض وما بينها إال بالحق وأجل مسمى،  وله تبارك وتعالى الخلق واألمر وهو الحي خلق السماوات واألر

القيوم. لذلك كان العلم دليال على العلم والطريق الموصل إليه؛ وإذا نحن علمنا غياب وعدم وجود هذا 

ك لزم الشرط واألساس الموضوعي للدراسة في معناها العلمي الحق عند هذا الحقل القراءاتي السائد، فكذل

امإقرار بضعف العقل االعتباري في غالبه كفاءة ومدى تفكيريا؛ وقد أشرنا إلى هذا في أول التحديد والتأطير 

لهذا العقل كمنطلق وأصل لهذه الجملة من األقوال واألحكام. ولما كانت هذه الحقيقة محورية وضمن بضع 

، والتوجيه والتهذيب؛ فهذا قول للشارح حقائق ومعطيات هي الحكم الحاسم والبين في التصحيح والتقويم

 نسوقه للبيان، وقد جاء في فصل وحيز إدغام النون والتنوين والقلب وامإخفاء والتبيين؛ قال الشارح:

>تنبيه: يجب على القارئ أن يحترز من المد عند إخفاء النون في نحو كنتم، وعند امإتيان بالغنة من نحو: 

ا يتساهل في ذلك من يبالغ في الغنة فيتولد منها واو أو ياء فيصير اللفظ أن الذين، وأما فداء. وكثيرا م

:كونتم، اين ايما، وهو خطأ قبيح وتحريف صريح، وليحترز أيضا من إطباق اللسان فوق الثنايا العليا عن 

 النون وهو خطأ أيضا؛ قال في لطائف امإشارات: وطرق الخالص منه تجافي اللسان قليال عن مخرج النون.

 ا ه<

هذا القول النص يختزل الحديث في إشكال مبتدع مسمى علم القراءات والتجويد باالعتبار الحالي السائد 

المخالف بادئ األمر لحقيقة إجماع أمة المسلمين، وما كان اجتماعهم على ضاللة، على المصحف المحكم 

مجمله وفي كل شيء من وجوهه قطعا لدابر الفرقة وإضالل الشيطان باالختالف في الكتاب؛ يختزله في 

وأركانه، ذلك أن العلة الموجبة لرد هذا االعتبار واقعيا وعمليا هو ما جاء في قول الشارح ليمثل دليال مقلوبا 

وحجة عليه، وذلك قوله: > وكثيرا ما يتساهل في ذلك من يبالغ في الغنة فيتولد منها واو أو ياء فيصير اللفظ 

فسد أو مظهر فساد البيان سائد في جل اعتبارهم العملي، وهو كثير إن لم يكن هذا المظهر المكونتم.. < و

غالب بضاعتهم مما أشرنا إليه وأسميناه بالجهل بفطرة البيان في الخلق؛ ويكفي ببساطة الحجاج والبرهان أن 
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صغر وأدق نعلم أن أبعاد النطق ال تنبغي للضبط في حدود كفاءة النظر العادي والمجرد لإلنسان، ألنها أ

بكثير عن األبعاد األولية الطبيعية لحواس امإنسان والمدى الطبيعي مإدراكه؛ وبالتالي فالتحكم أو الزعم في 

ظل هذه الشروط، وباالفتقاد لآللية الدراسية المناسبة للموضوع، الزعم بتحديد النطق العربي اللساني أي 

كب، ألنه ال يختص بأمر العلم والمعرفة للعرب أنفسهم، إنما هو ضرب من أعظم ضروب الجهل المر

كماهية مدركة بل بامإدراك ذاته؛ ومن ثمة فهو يمثل تلبيسا كبيرا ومضال،  وضالله يصير ويصبح أخطر 

إذ يصبح هذا العقل بقصوره وإدراكه المختل، وبجهله  إذا ما كان له تأثير وصلة بقراءة القرآن العظيم،

ن وخطاب الوحي المجيد مما نهى عنه الرسول صلى هللا عليه وسلم المركب، يصبح متحكما ومؤثرا في شأ

"؛ فهذا هو التوضيح والبيان الجلي ألمر هذا التلبيس المركب الخطير، خاصة أنه ، بقوله:"وال تستأثروا به

،لهذه الدرجة من امإدراك إن حق القول بحقيقته ووجوده ال يبقى للتحفظ والورع تحقق وال معنى  

ولفظ )االحتراز( عند الشارح كما هو مكون عند كل هؤالء الذين يزعمون أنهم يعلمون الناس كما أن كلمة 

ما هللا الخالق العليم فطرهم عليه من النطق والبيان،ال زنة له في الصدق وفي الحق مثقال ذرة؛ فإنما البيان 

وله حظ من فصل   عند امإنسان كمشيه وبصره وسمعه، وكتفكيره وتنفسه؛ ومن كان له قلب يعقل به،

الخطاب وتدبر القرآن، ففي اآليات األول وفواتح سورة الرحمان الكفاء. وأوضح التفسير وميسر الذكر 

واالستنباط؛ يقول الحق سبحانه وهو أحسن الخالقين:}الرحمان علم القرآن' خلق امإنسان علمه البيان' الشمس 

ا ووضع الميزان أال تطغوا في الميزان وأقيما الوزن والقمر بحسبان' والنجم والشجر يسجدان' والسماء رفعه

 بالقسط وال تخسروا الميزان'{.

.                 .                 . 

 1- مفارقة المدى اإلدراكي للعقل القراءاتي المتصدي للمقام العظيم

افتقاد القاعدة البنائية والشرط العلمي الدراسي على مستوى وأبعاد التحليل كما تم إثباته وتقريره، والمتمثل 

العقلي؛ نراه من جهة -في األصل الجذري للنطق والبيان، الذي موضعه القلب والدماغ، أي األصل النفساني

والتصوري للعقل وحدود كفاءته، نراه ظاهرا هذا االرتباط والعالقة التعليلية الموضوعية بالمدى امإدراكي 

 وجليا في قولي الناظم والشارح التاليين؛ قال الناظم:             

 وتظهر النون لواو أويا           في نحو قنوان ونحو الدنيا

 خيفة أن يشبه في إدغامه         ما أصله التضعيف اللتزامه

حو قنوان والدنيا فقيل قوان والديا ألشبه المدغم من ذلك أي وقال الشارح: > يعني لو أدغمت النون في ن

التبس في حال إدغامه بما أصله التضعيف أي المضعف أصالة، وهو ما تكرر أحد أصوله كرمان، فال 

يدري السامع هل هو مما أصله النون فأدغمت نونه أهو من المضعف أصالة فأظهرت النون خيفة االلتباس 

وله )اللتزامه( علة للعلة أي وإنما خيف االلتباس ألجل التزام امإدغام بسبب أن بالمضعف لو أدغمت. وق
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النون الزمة للواو والياء ال يمكن انفصالها عنهما لكونهما معهما في كلمة واحدة، فإن كانت النون معهما في 

عليهما.< كلمتين نحو: من وال، ومن يعمل، فال لبس مع امإدغام ألن النون تنفصل عنهما عند الوقف  

كل هذا ال يتوافق وال يساير الحق والميزان في البيان، ولو اتبع اللسان حاله هذه األقوال لفسد في جوهره 

 وانهار له البنيان؛ ولكن ال عجب وال غرابة إذا ما أطر مصدر هذه األقوال التأطير 

مور والحقائق عليه.العلمي الحق بالميزان الذي أمرنا هللا سبحانه وتعالى بإقامته وتقييم األ  

فال صلة هنا قد يتأسس أو يبنى عليها في هذا المنوال والحيز لإلدغام بين عنصرين مختلفي  االنتماء 

الميزاتي طبيعة وماهية. فالتضعيف في )رمان( هو جوهري ومعجمي خالص؛ أما فيما اعتبر من حيز 

هر المعجمي الذي هو هيكلة وأساس اللفظ النطق فهو على مستوى أبعد، وليس إال اعتباريا، أي بثبات الجو

كعنصر داللي ومعنوي مستقل، مربطه وموضعه األول القلب والدماغ؛ بمعنى أن الحديث عن امإدغام في 

ذات وداخل العنصر المعجمي كوحدة مستقلة وقائمة، إنما هو ضعف كبير على مستوى العقل ومستوى 

ا التذكير والتأكيد على أولية المعنى والقلب أو الدماغ في التفكير والتصور لألمر والخلق. ولهذا لزم دوم

اللغة كأصل انبثاق وكمستوى أول، ومصدر منطلق للكلمة أو المورفوم؛ وسوف يأتي تفصيل ذلك فيما بعد 

كذلك، ومما هو جدير بالتذكير لهذا االعتبار المزعوم في القراءة والتجويد أن على نحو كاف وواضح. 

ليس واجبا، فمن يوجبه مثال في قوله سبحانه وتعالى:)من يعمل( أو )قل ال( فهو  اإلدغام في عمومه

أجهل الخلق، وإنما هو من قبيل مجال اإلمكان واليسر في النطق، وإن كانوا في ريب منه، فليعلموا أن هذا 

،بيليس في لسان العرب وحدهم من دون األلسن، ولكن في جميع اللسان اإلنساني، في األعجمي والعر  

هذا االعتبار الذي وجب رده بكل وجوه الرد وتصريف البرهان ألنه، أدرك ذلك أم لم يدرك، يحصر مجال 

القرآن والكتاب الذي كتبه العزيز الحكيم سبحانه مجيدا وهدى ورحمة للعالمين. هذا االعتبار، وإن كان في 

لضبط الموضوع يريد أن يجعل حجرا  تاريخية ما يهتم به له أصل، فهو اليوم بجهل مركب وافتقاد شبه تام

على نور هللا وكتابه المبين؛ وإن ما نراه من فهم وقراءة لمقولة )القراءة سنة متبعة( ما هو سوى أمر مضلل 

بسبب غياب الرسوخ في العلم، ليس فحسب في شرط المسايرة، بل في الشرطين األوليين، حد أدنى للمدى 

حصيل والسعة المعرفية والعلمية، ويكفي الخلط الذي ال يزال لم يجد امإدراكي والعقلي، وحد أدنى من الت

حل إشكاله حتى في عقول المقرر مما يدرسونه سواء في عموم التعليم، خلطهم بين العناصر الثالثة: األلف 

 والهمزة وهمزة الوصل. 

.                    .                 . 

 2- مادة "ويمتنع" والقول بالتبادلية في مد البدل داحض مصداقية هذا العقل

إن هللا سبحانه وتعالى الذي نزل الكتاب وهو أعلم بما خلق يقول في محكم التنزيل: :}فاقرأوا ما تيسر 

( والرسول صلى هللا عليه وسلم يقول:"الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام 18منه'{)المزمل
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تع فيه وهو عليه شاق له أجران" وهذا من الخبر المتفق عليه؛ وأصحاب هذا البررة، والذي يقرأ القرآن ويتع

 االعتبار أو صاحبنا يقول:

> تنبيه: إذا اجتمع مد البدل على ما فيه الفتح والتقليل فلورش من طريق الشاطبية أربعة أوجه فقط: قصر 

التقليل، وال فرق في األوجه األربعة  البدل مع الفتح، ثم توسيطه على التقليل، ثم تطويله على الفتح، ثم على

بين أن يتقدم مد البدل كقوله تعالى:}وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أبى{ أو يتأخر كقوله 

تعالى:}فتلقى آدم{ اآلية، إال أنه في الصورة الثانية يؤتى بالطويل على الفتح ثانيا لقربه للوقف ثم بالتوسط 

بالطويل عليه، ويمتنع قصر البدل مع التقليل، ألن كل من روى القصر في البدل لم يرو على التقليل ثم 

التقليل ويمتنع أيضا التوسط مع الفتح ألن من رواه ليس من طريق الشاطبية.وإذا اجتمع مد اللين كشيء مع 

سواء تقدم مد  ما فيه الوجهان كعسى فله أربعة أوجه أيضا: التوسط والطويل على كل من الفتح والتقليل

 اللين أم تأخر.. <

كما كان من أمر داللة لفظ )االحتراز( التأطيرية لمصدرها العقل القراءاتي السائد حاليا، ولتصوره للكون 

في نظام األمور واألشياء، فهاهنا وفي ذات الصنف قوله وطبيعة التفكير الذي يحمله وجاء التعبير عنه 

رية في هذا االعتبار والعقل، وفي هذا التصور غير المنطبق بالحق ب)ويمتنع(، وهي كلمة مكوناتية محو

والمجانب للتصور الصحيح وللسداد، الذي يرى ضرره بالميزان الشرعي وسلبيته أكثر من نفعه؛ وأعظم به 

جهال وضررا أن يضيق واسعا، ويحجر على ما أراده هللا سبحانه وتعالى نورا وقرآنا مجيدا، بل وهو 

قيقة على قدر حقيقة السموات واألرض، يستدركون على حسن وكمال خلق الرحمان سبحانه يستدرك على ح

  ،، وتعالى عن غلوهم وجهلهم المركب العظيم

هذا االعتبار الجبري والتحكم عن جهل وقصور بينين، جهل بالعلمية وبحقيقة االنتماء والتمثيلية العلمية، 

وبامإضافة إلى ما أوردنا وصرفنا من مختلف الدليل وقصور إدراكي مفتقد ألي وصل بكنه الحكمة، 

والحجج، نؤكد هنا ومن خالل مظاهر معينة، واضحة جلية،على عوجه وضالله البعيد بمخالفته الصريحة 

والثابتة للشرع في حقائقه وأحكامه وللخطاب القرآني ومجاله. هذا العوج أو االنعواج يتمثل في االفتقاد 

والعلمية، حيث يتم نقض الحق بما ال يحق من القول، فالمسافة بين طاقة النظر  األصلي لألهلية النظرية

وامإدراك المجرد وأبعاد الموضوع ال يصدق معها بميزان األرض والسماء زعمهم وادعاؤهم تعيين 

ذا ونعطي هنا مثال من خالل الحكم الجبري التالي: > إ الوصف الحقيقي وبالتالي تحديد أحكام وقواعد البيان.

 اجتمع مد البدل على ما فيه الفتح والتقليل فلورش من طريق الشاطبية أربعة أوجه فقط..<

 فنظمة هذا الحكم أو القول هي على ما يلي:

مد البدل:    القصر                  التوسط                         التطويل       
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الفتح                                  التقليل             الفتح          التقليل                  

:وبإبدال الترتيب، وكذلك بتأكيده على أن يؤتى فيه بالطويل على الفتح ثانيا، يكون لدينا  

 

الفتح                                           التقليل                             

                                                                                

القصر      التوسط        التطويل           القصر     التوسط         التطويل            

أما قوله كمثال ثاني:>وإذا اجتمع المد العارض لورش... فله خمسة أوجه فقط: الفتح على الثالثة في المد 

ضاء البياني الذي وسعه العارض ثم التقليل على الطويل والمتوسط< فالجبرية والتجزيء االقتطاعي في الف

الرحمان جل جالله، يظهر هنا وتتجلى واضحا في جعله من قوله >ألن كل من روى القصر في البدل لم 

يرو التقليل< جعله منه ركنا مرجعيا لألحكام التي تتحدد بها قراءة العباد لرسالة رب العباد، وسبحان هللا 

، رب العالمين  

التبادلية والترتيبية كعامل غير معتبر في النطق  مه مسبقا أن يعلم أنأوال يلزم صاحبنا ومن يفكر بأحكا

؛ فتناسق والقراءة أمر ال يصح، ويدل على قدر البعد والمسافة عن العلم وعن ميزان الحق المنزل على العقل

قة، يحتم الكالم في مادته الصوتية وبنيتها بالمعنى المرتبط بالدماغ واألعصاب، معنى الكالم والجملة المنطو

التناسق مع أي اختالف على مستوى تركيبة الكالم ومنحاها، أي على جهة مبدئه أو أوله نحو ما يمثل في 

المنطوق طرفه الثاني آخره؛ فكيف يجوز أن يقال وأن يدرج ويلحق باألحكام مقتضى ما جاء في تنبيهه من 

ح والتقليل سواء تقدم مد اللين أم تأخر..< قوله:>.. فله أربعة أوجه أيضا: التوسط والطويل على كل من الفت

وقوله في مد البدل: > وال فرق< أي في حالتي تقدمه وتأخره؟ فأية مماراة بعد في ضالل هؤالء وبعدهم 

،عن العلمية وعن افتقادهم للتفكير والقول المطابقين للحق في ميزانه وسداده  

، كما التنبيهات كلها، مفاده ذكر الحاصل والبديهي كذلك مما هو مثير من ضروب التناقض هو أن هذا التنبيه

على وجه ما، وما يستثنى يكون في مدركه وبعده على غير بعد هذا العقل والتفكير؛ فنلفي في المثال األول 

ذكر أربع حاالت من الست الممكنة، ويالحظ من ضمن امإمكانين المستثنيين والذي كان متعلق قوله: 

خاصة ومبدإ االتصال خصوصا باعتبار بعد ومدى النظر؛ فيتم المرور وانتقال )ويمتنع( إمكان مناقض ل

االعتبار من القصر إلى التطويل مع الفتح وهما طرفان دون أو مع إزاحة امإمكان الوسط. أما في المثال 

ولكن الثاني فيذكر خمسة إمكانات دون واحد؛ وقد أمكن للقول أن يستساغ لو كان األسلوب البياني مختلفا، 

 الغاية التعقيد الذي ينم ويعبر عن صبغة اعتبارية معينة.
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على صلة بتجليات ومظاهر هذا التناقض واالنعواج وإضافة إلى ما أشرنا، هذا أيضا من قول الشارح  

بخصوص إشباع المد الواجب:> لكن اختلف أهل األداء في مقدار تلك الزيادة الختالف نصوص النقلة 

ب أكثر المحققين إلى أنه مرتبتا إشباع، لورش وحمزة مقدار ثالث ألفات، وتوسط فيها.. < وقال:> وذه

 للباقين مقدار ألفين، وبهذا كان الشاطبي يأخذ ويقرئ وهو المختار وعليه علمنا اآلن<

فإن في قوله:>مقدار ثالث ألفات< و>مقدار ألفين< و> وهو المختار< إن فيه لتأطير لهذا االعتبار 

تي ال صلة لها بالمعايير العلمية.ولمعياريته ال  

وفي تبيانه وتحديده لهذا المد يقول:> وذلك بأن تمد صوتك بمقدار ست حركات وال يضبط إال بالمشافهة 

 واألخذ من أفواه المشايخ العارفين ثم امإدمان عليه<

ولم يتدبر قول هللا العليم إننا ما نرى الشارح ومن يقول بقوله هذا إال ناسيا غافال أو لم يحصل له  ،سبحان هللا

(.2-1الحكيم أحسن الخالقين: }الرحمان علم القرآن' خلق امإنسان علمه البيان'{ )الرحمان   

.                   .                 . 

 4- سؤال الضبط الروائي واالنحفاظ األدائي

هنا يتحتم علينا من الجانب المكوناتي للموضوع ولهذا النقد في بيانه البرهاني أن نورد ونذكر بمعطى من 

أهم المعطيات الحاسمة في رد شطر من هذه األقوال، التي ال تقوم على أساس كهذا التحديد للمد أعاله؛ 

ه من قبل فيما سطره وذكره عبد مما أشرنا إلي المعطى المؤطر لدرجة الضبط الروائي واالنحفاظ األدائي

الرحمان السيوطي رحمه هللا في مؤلفه النافع )التحبير( بموضع النوع السابع والعشرين الذي أسماه )كيفية 

 التحمل(؛ يقول السيوطي:

>هذا النوع من زيادتي، وهو مهم، وأوجه التحمل عند المحدثين ثمانية، السماع من لفظ الشيخ، والقراءة 

اع عليه بقراءة غيره، والمناولة، وامإجازة، والمكاتبة، والوصية، وامإعالم.عليه، والسم  

فأما غير األولين فال يأتي هنا كما ستعلم مما سنذكره، وأما القراءة على الشيخ فهي المستعملة سلفا وخلفا، 

القرآن من في  إنما أخذوا -رضي هللا عنهم -وأما السماع من لفظ الشيخ فقد كنت أقول به هنا ألن الصحابة

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، لكن لم يأخذ به أحد من القراء وهو ظاهر من جهة أن المقصود هنا كيفية 

بخالف الحديث، فإن المقصود المعنى أو وليس كل من سمع من لفظ الشيخ يقدر على األداء كهيئته  األداء.

ابة فكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم اللفظ ال بالهيآت المعتبرة في أداء القرآن. وأما الصح

 على األداء كما سمعوه من النبي صلى هللا عليه وسلم.

ويحكى أن الشيخ شمس الدين بن الجزري لما قدم القاهرة وازدحمت عليه الخلق لم يتسع وقته لقراءة 

قراءته.الجميع، فكان يقرأ عليهم اآلية ثم يعيدونها عليه دفعة واحدة، فلم يكتف ب  
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وتجوز القراءة على الشيخ ولو كان غيره يقرأ عليه في تلك الحالة إذا كان ال يخفى عليه حالهم. وقد كان علم 

الدين السخاوي يقرأ عليه اثنان وثالثة في أماكن مختلفة ويرد على كل منهم، وكذا لو كان الشيخ مشتغال 

ر أنها ليست بشرط بل تكفي ولو من المصحف.. بشغل آخر كنسخ ومطالعة، وأما القراءة من الحفظ فالظاه

 > 

ولئن أخبرنا أعمى شاهدا أنه لقي ثالثة نفر رجال أبيض وأسود والثالث أدهم لرددنا على التو قوله وكذبناه، 

ألن خبره وقوله ال يتوافق وشروطه الموضوعية وامإدراكية. فكذلك شأن شروط مصدر القول> يمتنع< 

تنبغي أصال وبديهة لإلدراك العادي والنظر المجرد عن اآللية واألجهزة العلمية  المستثني لنقاط وعناصر ال

 الدقيقة.

ثم على دليل األحرى أليس حجة عدم ضبطهم للمد وأن يجمع نظرهم وحكمهم المختلف من الحروف 

والعناصر وأطراف النطق والصوت في نفس القاعدة بنظر جزئي قاصر ال يعرف لالختالف وال للتوازن 

التناسق معنى وال إثباتا كما جاء في قول الشارح:>ثالثة مما ال خالف في إمالته لورش وهي التي أشار و

إليها بقوله: )كالدار واألبرار والفجار( ومثلها سخار ودينار وقنطار وبمقدار وامإبكار والحمار وما 

 أشبهها<؟؟ 

في مبادئ االختالف واالتصال والتناسق فلكل من الطاء والصاد والجيم وغيرها مخرجه، وبالتالي فالحق 

والتوازن وفي بعد وقياس النطق الذي هو أدق من األبعاد الطبيعية المجردة لإلنسان، يلزم اختالفا على 

سواء كان طفال أو شيخا  -والعربية اللسان -مستوى األداء والنطق؛ وهو كذلك تجده عند كل عربي

جميع ومجموع هذه األقوال المفتقدة لشرط الميزان. أوعجوزا، مختلفا و أكبر وزنا في الحق من  

وكذلك من جهة مدى الرؤية وحدود القياس فبعد تأطير وتمييز التوسط مع الفتح باستثنائه بين أداءي ونقطتي 

القصر مع الفتح والتطويل مع الفتح إن كان هو ذاته مستوى وبعد ضبط المد ونراهم يضبطونه حركات يتم 

التفاوت بين البعدين والقياسين، علم أن درجة التفاوت ذاتها حاصلة هنا.  معدا؛ وإذا علعدها بأصابع اليد 

وتجليات هذا التفاوت المقاييسي يبرزه غياب التحديد، ذلك أن القياس هنا ال ينبغي له االختالف، نعني على 

واسمع لقوله:وجه التعيين تحديد المدغم والمدغم فيه، سواء في مظهر الغنة أو غيرها؛ ثم انظر   

>تنبيه: ظاهر كالم الناظم أن إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق متساو ال تفاوت فيه وهو 

مذهب األكثر، وذهب بعض إلى أنه متفاوت فيكون عند الهمزة والهاء أعلى، وعند الغين والحاء أدنى، وعند 

اكنة والتنوين وفي سقوطها منهما إذا ظهرا عند العين والحاء أوسط، واختلف في بقاء الغنة في النون الس

حروف الحلق، فذهب بعضهم إلى األول، وذهب بعضهم إلى الثاني، وبه صرح الداني وهو ظاهر كالم 

الشاطبي. قلت: ويمكن أن يكون الخالف لفظيا، فمن قال ببقاء الغنة أراد بقاء أصلها ألنها الزمة للميم 
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وطها أراد سقوط كمالها فال ينافي أن أصلها موجود. ثم بعد أن ظهر لي ذلك والنون ولو تنوينا. ومن قال بسق

79رأيته منصوصا فلله الحمد<  

بالطبع فهذا يبرز، وهو حجة في حكمنا، عدم علمية هذا امإطار في االعتبار واألقوال؛ فالبعد البياني، أي بعد 

الكالم في مكوناته ولفظه ونطقه أبعد وليس في منال النظر المجرد لإلنسان، والعلم في اصطالحاته ال يقوم 

تحديد نقاط الفضاء واألرقام؛ فالقاموس شرط  وال يتأسس التأسيس الحقيقي القائم والثابت إال على تحديدها

 أولي وأساس الزب في علمية البناء. أما القول بالتقريب والتباين فاألحكام والتقعيد العلمي ليس موضعه. 

.                  .                  . 

 5- من الفتح إلى اإلمالة وغياب الشرط العلمي في التعريف واإلبانة

شرط وعلى صلة بحقيقته لزم التنبيه على الخلل الكبير الحاصل عند الشارح في أصل وبخصوص هذا ال

 امإمالة ونقضه في أساسه وجذره؛ ففي قول الناظم:

 القول في المفتوح والممال          وشرح ما فيه من األقوال

إذ األلف ال تقبل الحركة. جاء قوله: > .. والمراد بالفتح في هذا الباب فتح القارئ فمه بالحرف ال فتح األلف 

وينقسم الفتح إلى شديد ومتوسط. فالشديد نهاية فتح الفم بالحرف ويسمى التفخيم ويحرم في القرآن وليس من 

لغة العرب وإنما يوجد في لغة العجم. والفتح المتوسط هو ما بين الفتح الشديد وامإمالة المتوسطة، وهو الذي 

امإمالة لغة التعويج، يقال: أملت الرمح ونحوه إذا عوجته عن استقامته، يستعمله أصحاب الفتح من القراء. و

وتنقسم في االصطالح إلى قسمين: كبرى وصغرى. فالكبرى أن تقرب الفتحة من الكسرة واأللف من الياء 

من غير قلب خالص وال إشباع مبالغ فيه وهي المحضة. وإذا أطلقت امإمالة انصرفت إليها وتسمى بالبطح 

جاع ألنك لما قربت الفتحة من الكسرة واأللف من الياء فكأنك بطحت الفتحة واأللف أي رميتها وامإض

وأضجعتها إلى الكسرة. والصغرى هي ما بين الفتح المتوسط وامإمالة المحضة ولهذا يقال لها بين بين وبين 

ضجاع أيضا. ولما كان في اللفظين، أي لفظ الفتح ولفظ امإمالة وتسمى بالتقليل، وقد يطلق عليها لفظ امإ

القسمين تغيير لأللف بتعويجها عن استقامتها في النطق وتحريفها عن مخرجها إلى نحو مخرج الياء ولفظها 

سمي ذلك التغيير مإمالة. والفتح وامإمالة لغتان فصيحتان نزل بهما القرآن وقرأ بهما رسول هللا صلى هللا 

لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس< عليه وسلم، فالفتح لغة الحجاز، وامإمالة  

 من متضمن كالمه وقوله هذا نجد المقوالت المبينة على النحو التالي:
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الفتحة                                                    بين بين              

الصغرى    التقليل                                                          

امإضجاع                                                                          

                                                                   

الكبرى       المحضة، البطح                                                             

امإضجاع، امإمالة                                                                         

 

الياء: الكسرة                                                                                

 

 فيظهر ما يلي:

األول: تمثيل امإضجاع للصغرى والكبرى معا. التناقض  

 التناقض الثاني: إطالق امإمالة على امإضجاع والتقليل معا باعتبار امإضجاع ممثال للكبرى.

والبناء العلمي ال ينبغي فيه هذا االختالف وهذه التناقضات؛ بل ما كان من ذلك مقترنا بزعم العلمية ليعتبر 

تحيي من الحق، والحق أولى باالعتبار وأحق أن يؤخذ به ويتبع.ضربا من السفسطة، وهللا ال يس  

كذلك وجب التنبيه على أن حكمه في التفخيم وكون الفتح الشديد يحرم في القرآن وليس من لغة العرب، هو 

أصل تطرقنا إلى هذا الموضوع واالعتبار القراءاتي والتجويدي، ذلك أن المد المبالغ فيه  وكثيرون هم الذين 

لغون فيه ويقرأون بما هو ليس من حقيقة اللسان وال من نطقه، كذلك هذا حكمه؛ فالمبالغة المتجاوزة يبا

لقياس وأبعاد النطق ال يفسد ويذهب بحقيقة اللسان العربي وحده بل هذه العالقة تهم مطلق البيان واللسان 

 امإنساني.

 وإن أحسن كلمة وردت عند الشارح وأصح ما قاله هو:

لغة أهل الحجاز، وامإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس<> فالفتح   
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إذا كان للحق أبعاد ومستويات في تقييم أي قول أو أي بناء فكري ونقده، وبعض هذه األبعاد والمستويات 

أولى من بعض وأهم تبعا لوظيفتها وتراتبيتها في هذا البناء والتفكير، فنجد المستوى والشرط األول في ذات 

آلن هو الكفاء ة التفكيرية التي إذا افتقد شرطها لم يحق قبول شيء بعدها ألنها بمثابة المنظار، إذا فسد ا

وخال حد الكفاءة منه فسدت الرؤية  ولم يرج منها وصف وال حكم يطابق واقع الموضوع وحقيقة األشياء. 

تبط به ما ولي من الشروط ونعني هنا بالمنظار ليس فقط طاقة ومدى العقل في القلب، بل كذلك سير

 والمستويات التي أبرزها المرجعية والمنهجية.

إننا عندما نوظف هنا ألفاظ التأطير واالعتبار والعقل، فإننا نعني بها هذه الدالالت الموصولة والمتعلقة 

يكون فيها بالتقييم والنقد. وما من شك أن كل كلمة سطرنا عليها، وأحيانا كان هذا التسطير قويا، غالبا ما 

دليل فقدان الشرط األولي في مشروعية اعتبار هذا المجموع من األقوال المبوأة بغير حق منزلة األحكام، 

اعتباره فنا وعلما بالمعنى الحق والصحيح للعلم. إن ما بين أيدينا من األقوال أبعد عن العلم وحقيقته بعد 

داها التفكيري هو األدنى لحصول الكفاءة الخطإ عن الصواب؛ نجد غالبا جمعا واجتماعا لدالالت م

التفكيرية، سواء في طاقة العقل أو في سعة التحصيل والمعرفة، أو فيما هو متصل بذلك جميعا من 

موضوعية المرجعية وكفالتها وكفاءتها أو المنهجية التي هي من دون شك أشد وأقرب ارتباطا وصلة 

 بالشرط األولي.

افتقاد الدرجة العلمية المناسبة لمقام القول هي أقواله في إطار النحو واللغة،  من أبرز أقوال الشارح من حيث

وهو إطار وحيز أعظم قدرا وخطرا لقربه وصلته بالقرآن وبالعربية؛ هذا وإن سبقت امإشارة إلى ذلك من 

 قبل، ففي حيز امإمالة هنا وبعد قول الناظم:

ارينوالكافرين مع كافرين         بالياء والخلف بجب  

نجده يقول: >لما تكلم على إمالة األلف ألجل كسرة امإعراب، ذكر في هذا البيت إمالتها ألجل كسرة غير 

امإعراب، وذلك في ثالثة ألفاظ عند ورش، لفظان بال خالف وهما )الكافرين( المعرف، و)كافرين( المنكر 

 حيثما وقعا، ولفظ فيه خالف وهو)جبارين(<

إنه يكفي أن يكون التغيير في حركة الراء تابعا مإعرابها لرد وتوسيع قصر النظر بتجاوز الملحق الصرفي 

 مؤشر الجمع. 

 وكذلك نجده يقول: >ومن ذلك أفعل في األسماء نحو أدنى وأزكى وأربى وأعلى.. <

وصيغة أفعل إنما سميت إن امإسم في أصل اللسان وفي المدرك القلبي والعقلي امإنساني دال على الجوهر، 

اصطالحا نسبيا أسماء، أي أسماء تفضيل، عن قصور علمي وغياب الضبط في التحديد، فالحقائق واألشياء 

 تسمى بداللتها الجوهرية والوظيفية.
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 الفصل التاسع

 الحق في المبادئ الكونية العامة

 هو قانون النطق واللسان

 

      0 - مبدأ التناسق مبطل للقول بالعارض

الركن أو األصح الحرف الذي ال يقوم على أساس لهذا النظر في التجويد والقراءة، ونعني بالطبع بما 

يكتنفه من الخطإ والزيادة التي ليست من أصله الصحيح الذي يحفظ للغة القرآن بنيتها الصحيحة وسالمة 

اج متعلقه أو دعواه حال الكلم هذه البنية. هذا الحرف الذي يستند إليه في شطر مهم من التعليالت واالحتج

واللفظ في صورة وحال غير حال التركيب والكالم في اآلن والمقام، وقد رأينا هذا خاصة وبقوة في حيز 

 المد كما جاء في الشرح بصدد استثناء واو )سوءات(، يقول الناظم: 

 .  .  .  وفي سوءات        خلف لما في العين من فعالت

ا في عين سوءات وهي الواو من مالحظة فعالت والنظر إلى األصل أو الحال<. فيقول الشارح: >أي لم

 ثم بشأن قوله:

 وقصر موئال مع الموءودة        لكونها في حالة مفقودة

قال: >وأشار إلى وجه قصر واوهما بقوله لكونها في حالة مفقودة أي لكون الواو فيهما تفقد وتحذف في 

ك في المضارع. يقال وأل يئل إذا رجع، ووأد بنته يئدها إذا دفنها حية، بعض تصاريف الكلمة باطراد وذل

وكانت العرب تئد البنات مخافة امإمالق أو لحوق العار بهم من أجلهن. وأصل يئل ويئد يوئل ويوئد كيعد 

أصله يوعد فوقعت الواو في ذلك بين عدوتيها الياء والكسرة فحذفت، فلما سقطت الواو في يئل ويئد 

المد فيها لعدم لزومها في جميع تصاريف الكلمة فقصرت. وقيل إنما قصرا ألن أصل واوهما ضعف 

الحركة ألنهما من وأل ووأد. وإنما سكنا لدخول الميم عليهما فلم يعتد بالسكون العارض. وقيل في توجيه 

والتوجيه تبع له.<استثناء الكلمات الثالث غير ما تقدم فال نطيل به، والمرجع في ذلك كله تواتر النقل   

إذا تجاوزنا وغضضنا النظر عن الواجهتين األسلوبية والعقلية التفكيرية، الممثلة أوالهما في 

تعبيره:)عدوتيها الياء والكسرة( والثانية في الوعاء التفكيري لقوله أو شرحه:)ووأد بنته يئدها إذا دفنها 

نظرنا إلى مقصدنا هنا من الحديث، وهو العامل حية، وكانت العرب تئد البنات . . ( إذا تجاوزنا هذا و

الخاطئ والالعلمي للعارض، ال بد من االنتباه واعتبار كونه من األركان التي تقوم عليه وتتأسس كثير من 
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مقوالت وأحكام النحو العربي، مما يطرح به السؤال المشروع حول علميته ومصداقية امتالكه لحقيقة 

الت واألحكام.البناء العلمي في هذه المقو  

إن التقييم والنقد العلمي القائم على معايير الحق الذي تقوم عليه السماء واألرض، وبالمتوافق والمجمع 

عليه من قواعد العلمية وأسسها ال يقبل من التعابير ما كان من قبيل الشك أو داللة االحتمال فيما الغرض 

جاء في تعبيره ولفظه الوارد لديه مقوال علميا:) وقيل(. منه التعليل العلمي للشروط في سؤال ]لماذا؟[ كما 

وبالطبع فهذا ال صلة له وليس من قبيل وصنف تعدد األحوال في الشروط، كأن تتعدد التعليالت 

والتأصيالت بحسب تعدد النظريات الموجودة والمسلم بها؛ فهذا التعدد يعتبر ويبقى ضمن نسق البناء 

 الشرطي للحقائق.

(.3عالى: }ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت'{)الملكيقول هللا ت  

إن التناسق صبغة شاملة تعم الخلق واألمر كله، وهو تناسق دائم على مساحة األحوال وفضاء الزمن؛ فاهلل 

سبحانه هو الحق والحق ثابت، وهو الحي القيوم يمسك السماوات واألرض أن تزوال؛ فعلى هذه الحقيقة 

بناء العلم امإنساني ومطلق األبنية العلمية المحتملة والممكنة للكون وللوجود، ألنها  القاهرة المجيدة يقوم

روح القوانين وكتاباتها ومعادالتها المترجمة للحق في الكينونة والوجود. ومن ثمة كان حصول إدراكها 

والبعد الواحد مبدأ حصول حقيقة الرسوخ في العلم، وعلم اتصال المعارف وحقائق العلم، إن في الموضوع 

أو في ما تباين واختلف من عالمه ومجاله، اتصال قوانين الحق وتجلياته وتناسقه؛ وهذا هو مسار العلم 

ومسالكه التي على شرط العمل واالجتهاد يؤدي بك بعضها على بعض ذلال؛ وهذا هو مسار األطوار 

، وإنما العلم بالتعلم.ةالصناعية واألجيال التكنولوجي  

لنقول بأن الكالم في تركيبته جزئيا وكليا هو كل آن في توازن قائم بالحق، بمعنى  قولة العارضنعود إلى م

أن التناسق فيه متحقق وأنه بالخصوص واصل بين صيغة المنطوق وحمولته ومعناه؛ والقول بالعارض 

نا يحصل معناه أن نعتبر الشيء شيئا آخر غير ذاته وال يساويه، وجوهرا آخر ال ينطبق بجوهره. وه

امإخالل بمبدإ االختالف كمبدإ كوني مكون باعتبار ما لحقيقة الحق. وعلى هذا امإعمال لمبدأي وخاصتي 

االختالف والتناسق كما أشرنا تم رصد الخلل البنيوي من جهة القانون الموصول بالحق المبين وقوله 

هذا القانون في مقولة البناء (، تم رصد مخالفة 3تعالى:}ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت{)الملك 

وامإعراب للنحو العربي، أي باالعتبار الذي اتخذته في هذا البناء كعلم ينبني عليه التفكير في طبيعته 

 ونسقه  للتداخل الخلقي والعضوي والبنيوي بين اللغة وعملية التفكير.

صداقية عامل البناء وامإعراب؛ إنه بمجرد اكتشاف تناسق اللغة العربية بالبعد الزمني يتبين خطأ وعدم م

فال بناء وال إعراب لصيغة الفعل ولكن تناسق تام مع محور الزمن بالنسبة آلن الخطاب، لتستنبط القراءة 

والقاموس الداللي المتصل والمتضمن في إطار فصل الخطاب وفقه اللغة أو الفيلولوجيا؛ فالسكون في 
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لطرف مبدأ الحدث كصدر وأول صيغة المضارع، أو تناسق داللي بالوقف والطرف، سواء كان هذا ا

نهايته كمنتهى صيغة الفعل الماضي؛ والضمة بداللة االستمرارية في الحدوث، أما الفتح فهو الحدوث 

الالمحدد، ولذلك كان الفتح أول الصيغة البسيطة للماضي وممثل طرف صيغة استقبال الحدوث في 

ا يلي:المضارع بعد )أن(. وأمكن التمثيل على م  

اآلن الخطابي                                                  

أ   ْفعُل  -فعْل  ت                                                

                                                                                                                       

) أن( أ     ْفعَل                                                      

إذا كان تشكيل بنية الصيغة تبعا لمنحى الزمن مؤشر حقيقة التناسق وحركات طرفي الصيغة واصال تناسقيا 

إلى  فاالنتقالبين الحدث والزمن من إحداثياته ومسافته، وهذا هو مستوى التماس بين الزمني والداللي، 

ونعني هنا خاصة ميزات وخاصات  مستوى عين صيغة الفعل هو انتقال إلى حيث مركز الداللة وقلبها،

الفعل نحو التعدي واللزوم والوصف واآلنية واالستغراق، ومن جهة االختالف البنيوي من متجانس ونقطاتي 

ف الفعل بالنسبة للعامل مركزي أو موسع انتشاري وغير ذلك. وأول ما يالحظ ويشار إليه هنا هو تصني

السببي المكافئ لثنائية الالزم والمتعدي تبعا لحركة عين الفعل؛ وقد أكد سيبويه رحمه هللا هذا في القول 

 بإتباع ما استشكل صرفيا من األفعال لما شابهه على وجهي الصيغة والداللة.

ثبات لبنية الصيغة وللزوم وما يهمنا نحن هنا بخصوص مقولة األصل والعارض هو أنه ال تكافؤ وال 

أحكامها بين صيغ الفعل أو المصدر، والدليل والحجة هو أن كل صيغة من الصيغ األربع تتناسق مع أحوالها 

وشروطها؛ وهذا بالطبع ال ينفي وال ينقض الصلة بينهما، ألنها تشترك في أصل واحد، لكن من غير اعتبار 

ل هو صيغة الماضي أو صيغة المصدر، ذلك أن العامل لمنحى اشتقاقي محدد ومعين كالقول بأن األص

والقانون هو مبدأ التناسق. ولتوضيح ذلك  لنأخذ على سبيل البيان صيغة الفعل األجوف، أي معتل العين، ثم 

 لننظر كيف هي هذه الصالت بين الصيغ األربع، الماضي والمضارع واألمر والمصدر:

قل            قوال  قال             يقول                   

سار            يسير            سر           سيرا         

نال             ينال             نل            نيال         

فإذا قلنا بأن صيغة الماضي أو صيغة المصدر هي األصل االشتقاقي لزم ووجب وجود وصل مميز بالصيغ 

حاصل، بل إن النظر الموضوعي يقول بأن صيغة المضارع واقتضاء  األخرى المسندة إليها، وهذا غير

لمبدإ التناسق أكثر حمولة وتمثيل داللي، حيث تحمل الحدث في حدوثه واستمراريته، ولذلك فهي من مرجع 
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الواقع ترى متضمنة وأسبق في الجذر االشتقاقي من كل ما سواها من الصيغ. كما أنه بالنظر إلى عموم عين 

الحظ أن االعتبار لجميع حركاتها وفي كل الصيغ، الماضي والمضارع واألمر والمصدر، أي الصيغة ن

 اعتبارها كنظمة عنصر، هو في تناسق من جهة الداللة مع حمولة الفعل وطبيعته. 

هكذا إذن يستنتج أن عدم وجود الواو والياء من صيغتي )قال( و)سار( في صيغتي الماضي أو األمر إنما 

الخلو من الكتلة الحدوثية في المعبر عنه. ومن ثمة ال يفسر القول باألصل والعارض إال بقصور هو لحقيقة 

التفكير والنظر. وحتى ال نطنب ونطيل، نكتفي بما يحصل ويتم به العلم والبيان؛ فاالختالف والتناسق آيتان 

الموضوع ومقامه يتصل  من آيات الحق وتجليات الحكمة في الخلق؛ ومقصدنا هنا التصحيح والتقويم ألن

 بالقرآن العظيم وبلسانه العربي المبين. 

           .                    .   .  

طبيعة التصور والتفكير أو مظاهر الجهل المركب في أقوال االعتبار لإلمالة -1  

 يقول الشارح:

المذكورة موجودة  > وإنما خص الكافرين وكافرين بامإمالة دون الشاكرين والذاكرين مع أن العلة

ما كثر دوره في القرآن بامإمالة لثقله  ففيهما أيضا، لكثرة دور األولين في القرآن دون األخيرين، فخف

 بتكرره<

أترى هذه األقوال يحق لها شرعا أن تسهم في تحديد قواعد البيان، بله وأن تتحكم وتستأثر بتحديد 

،صحيح األداء وقراءة القرآن؟  

األقوال اعتبار الراء في ألفاظ ومواضع )حمارك( و)ديارهم( و)أوبارها(  وأيضا من عجيب هذه

و)أشعارها( متطرفة باعتبار وإخالة الضمير زائدا، وفي )الكافرين( غير ذلك، وبمعنى آخر جعل 

 الكسرة فيها ليست كسرة إعراب.

امإدراك ، فإن  هو مختص بعلم المناهج وعلم افلئن كان هذا مما تؤطر وتحدد به طبيعة التفكير مم

الجهل المركب، وهو غير منفصل عما سبق، يجليه بكل وضوح أو نجده في ماثال في قوله، وهو قول 

 االعتبار ككل:

>واعلم أن امإمالة بين بين قل من يتقنها لصعوبتها، ولذا قال أبو شامة: أكثر الناس ممن سمعنا 

حضة، ويجعلون الفرق بين المحضة وبين بين قراءتهم أو بلغنا عنهم يلفظون بها على لفظ امإمالة الم

رفع الصوت وخفضه بين بين، وهذا خطأ ظاهر، فال أثر لرفع الصوت وخفضه في ذلك ما دامت 

الحقيقة واحدة، وإنما الغرض تمييز حقيقة المحضة من حقيقة بين بين وهو ما ذكرناه، فلفظ الصوت 

 بين بين يظهر على صورة اللفظ بترقيق الراءات. ا.ه<
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هذا ال شك من أعظم الجهل، الجهل المركب، ألنه جهل عظيم في قول يحسبونه نصحا في العلم 

وتعليما، وهم في حقيقة أمرهم يستدركون على الحق وهم ال يشعرون. فمن العلم الثابت الحق أنه عز 

ذلك من  وجل أحسن الخالقين، وأنه سبحانه وتعالى الرحمان خلق امإنسان وعلمه البيان؛ ثم يأتي بعد

يقول وهو جاهل بمقتضى قوله وفحواه من مثل: >ويمتنع< و> قّل من يحسن< و> أكثر الناس ... 

.آنفا وهذا خطأ ظاهر< مما ورد في الكالم  

إن هذا الستدراك مبطل في الحق من نواحي شتى من غير إدراك وال استبصار، وهو من جلي صور 

ن من حيث يزعم النصيحة وحسن الصنع. فالجم الكثير الباطل الموجب لرد هذا االعتبار المسيء للسا

من هؤالء ال يملك التصور وال الفقه بكنه ما يراد به قواعد التجويد وعالقتها الموضوعية والمقاييسية 

باللسان امإنساني عموما وباللسان العربي، لسان القرآن المبين، المؤطر والمحدد بما يتوافق والحق من 

 كون العربية اللسان.

إن التصور الصحيح لهذا اإلطار ال يتم إال بوجود وشرط اإلدراك الذي يمايز ويفصل بين اللوحتين، 

اللوحة التعليمية ولوحة الواقعية اللسانية. فاألولى إطارها تعليمي وتوضيحي غايته وهدفه تحصيل 

ها، كان بعدها هو اإلطار الثاني. ومن ثمة، وتبعا لشروط  وطبيعة هذه العالقة والغاية منها ووظيفت

البعد المقاييسي على جهة التكبير الصوري وتبطيء سرعة الحركة بغرض الحصول على صورة 

مكبرة ومجهرية ألبعاد الجسم أو الظاهرة المدروسة؛ إذن فهناك مسافة مقاييسية بين األبعاد 

.الحقيقية واألبعاد التوضيحية التعليمية  

يعي حول صيغة النطق بمادة صوتية أو حرف بمد أو غنة أو إننا عندما نتكلم بقاموس إدراكنا الطب

إدغام، فإننا في الحقيقة نجرد هذه المادة وهذا الحرف ونعزله مختبريا ودراسيا. فاألبعاد التوضيحية 

ليست هي األبعاد الحقيقية، فالجزء العشري من الثانية ليس هو الجزء المئوي. وإذا ما تخلف هذا 

ي كان جل ما يراد به تعليما وتلقينا إساءة وإفسادا للبيان، وهذا ولألسف ما هو الشرط الفقهي وامإدراك

حاصل، وإنما يذكر أولو األلباب. إنه يكفي هؤالء أن يذكروا فال ينسوا وأن يعتبروا الحق وال يهملوا 

 من أن هللا تعالى ما خلق السماوات واألرض وما بينهما إال بالحق وأجل مسمى، وأنه عز وجل جعل

لكل شيء قدرا؛ وأن يعلموا ويفقهوا حقيقة خطية البيان على البعد الزمني، وأن التقدير المقدر في 

الحق ال يقبل ال إفراطا وال تفريطا، وال إسرافا وال تقتيرا؛ ولكن القوم أتوا من جهة الحكمة. هذا 

رجح إلى الحقيقة المنظار الذي مرجعه الحق هو الذي يجعل مثال قراءة قالون رحمه هللا أصوب وأ

البيانية ألنها دون قراءة ورش إطالقا لمجال المد، وذلك بحسبان الشروط الفقهية و العلمية التي من 

أهم مقاصدها حفظ اللسان، وتضييقا لمساحة ومسالك امإخالل بالبنية السليمة والحقيقية للبيان. ونريد 

اية، ال القراءة بالمعنى االصطالحي.هنا بالقراءة اختالف الوجهين المقروء بهما في إطار الرو  
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وارتباطا وعلى صلة بهذا الشرط في التصور والمنهاج، األولي والبديهي بمعيار الحكمة والنظر 

السوي، نذكر ما حكاه الشارح عبد الواحد المارغني غفر هللا لنا وله ولوالدينا وللمؤمنين جميعا 

 والمؤمنات في مؤلفه هذا، قال:

ومن أعجب ما يطرق السمع أيضا وتقشعر منه الجلود غيرة وغيضا ما حكاه لنا الوالد حين  >

حضوره في بعض الموالد قائال إنه حضر ذات يوم موكب سرد المولد المحمدي لبعض أحبائه، وكان 

ممن حضر معه بعض علماء العربية ومدرسيها العظام، فخاض معه في مسائل علمية من قراءة ونحو 

ثم قال للوالد مازحا في زعمه أو متهكما:  ولغة،  

،أيها الشيخ، أكانت العرب تقول: إن زيدا قائم بغنة نون إن وتنوين زيدا وقائم؟  

 فأجابه شيخنا الوالد رحمه هللا تعالى ونعمه يقول:

متمثال بالحديث الشريف. ،ما أجهلك بلغة قومك  

،فقال له: كيف ذلك؟ وهل يخاطب مثلي بمثل هذا الكالم؟  

 فقال له: هل قرأت شرح األشموني وأقرأته؟

،قال: أتستهزئ بنا وتسخر منا؟  

ال نستهزئ، وإنما نريد إيصالكم للجواب على سبيل التذكير، أو إرشادكم  ،فقال له الوالد: معاذ هللا

للصواب، ثم قال: راجع خاتمة باب امإدغام في شرح المحقق األشموني على األلفية مع حواشيه تلف 

في الغليل ويبري العليل بالنسبة لما سألتني عنه، فإنه ذكر الغنة وأحكام النون الساكنة والتنوين ما يش

وضروبها ولغاتها بما يقرب مما ذكره علماء القراءات. أقول وأيضا لوال أن الغنة مأثورة عن العرب 

ه موجود في اللغة ما ذكرها أرباب اللغة والنحو والتصريف وما وردت القراءة بها، إذ كل ما قرئ ب

وال عكس كما هو مقرر في محله، السيما والقراء كلهم أخذوا بها أداء وجمعا، فهي من المتواتر قطعا، 

فكيف يستريب أحد من العلماء في وجود الغنة وقياسا والحال أنها لغة القرآن والحديث ولغة أهل 

بالغنة حينما يجتمعون في سوق  الحجاز ودهاقين العرب؟ فقد ورد أنهم كانوا يترنمون في كالمهم

عكاظ وغيره، فينشدون األشعار الرائعة والحكم البليغة الالئقة. وما ال يغرب أن القرآن أنزل بلغة 

الحجازيين وقريش غالبا، فروعي جانب الغالب، فكانت الغنة في جميع حروفه التي تغن وأن النبي 

كذلك رضوان هللا عليهم أجمعين. فلما سمع صلى هللا عليه وسلم قرشي هاشمي، وجل كبار الصحابة 

ذلك من الوالد ، عامله هللا بعفوه وكرمه، ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما 

بشر به، وصار من هذه المناظرة االتفاقية إذا رآه في مجلس قام منه  فزعا مستكبرا تدور عيناه كالذي 

ه. قال هللا عز وجل في محكم تنزيله حكاية عن أهل الكتاب يغشى عليه من الموت حسدا من عند نفس

عليهم لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين:}أم يحسدون الناس على ما آتاهم هللا من فضله، فقد آتينا آل 
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[ والمراد بالناس في اآلية نبينا صلى هللا عليه 54إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما{]النساء 

 وسلم.<

بادئ ذي بدء، وجب التذكير بأن خلق العلم الحلم والوقار وحفظ اللسان وتنزيهه عن سيء اللفظ وفظ 

الكالم؛ وبامإضافة إلى هذا امإخالل السيء بشرط المالءمة، فإن هذا الذي يراد به اقتباسا ليس سليما 

لمرتبط بقوله> حكاية عن أهل من الناحية التركيبية؛ ثم إنه البد من التنبيه وامإشارة على الخطإ البين ا

الكتاب عليهم لعنة هللا< على وجه امإطالق، فهو خطأ فاحش عن جهل بين وتصور غير صحيح 

متصل بعلم التفسير وعلم الكتاب؛ وحفظا لقيمة هذا التنبيه نذكر بقوله سبحانه وتعالى:}وإن من أهل 

ن هلل' ال يشترون بآيات هللا ثمنا قليال' الكتاب لمن يؤمن باهلل وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعي

(. ذلك وقد فصلنا القول 199أولئك لهم أجرهم عند ربهم' إن هللا سريع الحساب'{)آل عمران 

 بخصوص هذا امإشكال والحيز العلمي في الجزء الثالث وفي غيره من المواضع.

األحكام الصادرة عن رؤيته من خالل هذا كله يتبين أن إشكال هذا االعتبار ليس في ذات األقوال و

المختلة والمجانبة للسداد حتما، وإنما في أصل التصور وامإدراك الذي يعود إليه. وبالقاموس 

المعلوماتي والمناهجي فهو إشكال على مستوى العقل وطاقته؛ وهذا هو الذي أكدنا عليه بالتسطير على 

 واقع الجهل المركب.

ي غنة، وأن لأللف إطالقا، وأن للهاء سكتا؛ ولكن الميزان الذي إنه ال أحد ينكر أن في اللسان العرب

وضعه سبحانه وتعالى في الخلق واألمر يقتضي وجوب االعتبار لتمايز واختالف أبعاد التوضيح 

 والتعليم عن األبعاد الحقيقية للسان، ولحكم امإمكان والجواز وحكم امإلزام. 

 وهو بشير بتعبير مؤكد على هذا الشرط،، وذلك في لنسمع هنا إلى عبد الرحمان السيوطي رحمة هللا

 حديثه وتحديده لوجوه وكيفيات القراءة؛ يقول رحمة هللا:

> أحدها التحقيق: وهو إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق الهمز وإتمام الحركات واعتماد 

رسل والتؤدة بال قصر امإظهار والتشديدات وبيان الحروف وتفكيكها وإخراج بعضها من بعض مع ال

وال اختالس وال إسكان متحرك وال إدغامه، ويستحب األخذ به على المتعلمين من غير مجاوزة إلى 

حد امإفراط بتوليد الحروف من الحركات وتكرير الراءات وتحريك السواكن والفصل بين حروف 

ا أنه يرتل<الكلمة كما يقف كثير من الجهال على التاء من )نستعين( وقفة لطيفة مدعي  

هنا تمثل بقوة بيانية شرط ووجوب الفصل بين امإطار التعليمي وحقيقة  )المتعلمين(فكلمة ومادة لفظ 

 اللسان.

.                   .                . 
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 2- الخّطية الزمنية للنطق:

الحيز الزمني ألي إن الخّطية اللسانية بالنسبة للبعد الزمني تعني أن أدنى إخالل بتفريط أو إفراط في 

مكون وعنصر في النطق والصوت يؤدي حتما إلى اختالل وفساد البنية السليمة للبيان، التي جعلها 

  الرحمان عز وجل مقرونة بخلق امإنسان على أنسب التقدير ومحكم الميزان.

المباشر  وعلى هذه األصول العلمية الحقة والسابقة لسبق الموضوع عن القول فيه، يظهر ويتم التأصيل

والمعلل للحكم الحقيق بهؤالء وبجهلهم المركب الذي الشك في خطره على اللسان العربي وبدرجة 

أكثر على العالقة الواقعية والعملية بكتاب هللا العزيز الحكيم؛ فإنه ال يغرب وال يخفى عن كل ذي قلب 

ف في جميع مؤسساته حصيف ومستبصر أن واجب النصيحة للقرآن كدستور لكل االجتماع واالستخال

االقتصادية والسياسية وغيرها، أصبح عند هؤالء وتناسقا مع اعتبارهم منحصرا على اعتباره نصا 

ويمكرون ويمكر هللا، وهللا خير  ،تعليميا قراءاتيا تجويديا واضح التداخل بالموسيقى والسماع والغناء

،الماكرين، وإنما أنزل القرآن شريعة للناس وحكما  

الحق إال أن يكون له في كل مقام وموضع منه شاهدا وظهيرا، فهذا قول الشارح في موضع ولئن أبى 

 حديثه عن الفتح وامإمالة، إذ يقول:

> .. فالشديد نهاية فتح الفم بالحرف ويسمى التفخيم، ويحرم في القرآن وليس من لغة العرب وإنما 

 يوجد في لغة العجم<

لعجمية ألن اللسان والنطق كله خطي زمنيا.بالطبع فهو يعني األلحان الغنائية ا  

            .                 .   .  

 4-  الوحدة البنيوية الكلية للكالم

واقع وحقيقة أصل امإشكال لدى هذا االعتبار التجويدي والقراءاتي، المنطبق بامإشكال التفكيري 

مما هو من مكونات االعتبار هذا والقصور النظري، يجعل كل ما له ارتباط وصلة بالنقد المناهجي 

 مختال غير مسوغ ولو على أدنى حد ممكن من النظر السوي وأدنى وجود لماهية التفكير السليم.

إن النقد المنهاجي بالمعايير العلمية والمهتمة هنا بالحد األدنى الواجب توفره من الشروط المنهاجية 

يز هذا االعتبار من حيث األسس واآلليات التفكيرية والعملية لوجود حقيقة النظر العلمي، ال يجد في ح

ما يفي بشرط الكفاية لحصول معنى الدراسة والتحليل العلميين. وهذا بالطبع يرد إلى العلة األولى، 

علة القصور التفكيري، وأيضا الفتقاد الحكمة كشرط وخاصة، إذ من مقتضاها تبعية ما يصدر من 

إخالل بالشرط الكفائي للمعطيات لم يحصل وال يرجى من هذا  قول وحكم للمعطيات. فإذا كان تمة
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التفكير صحيح من القول والحكم. وأمكن القول بأن امإخالل هو هنا على مستوى المساحة كما كان 

 الذي قبله على مستوى العمق، وهما من ذات الطبيعة، طبيعة وبعد أفق التفكير.

ألحكام لصيغة النطق بالحرف أو الصوت على الجوار فمما ال شك فيه أن االقتصار في إصدار غالب ا

المباشر، أي النظر إليه بتأطير ال يتجاوز حرفا أو درجة مونومية واحدة قبلية أو بعدية، وهذا  بالقري

في عموم مشايخ هذا المزعوم من العلم وأئمته خاصة في الشاطبية والجزرية ولجل القول والشرح 

النظر ولسعته التفكيرية ولمداها. إن من متضمن ميزان البيان كتجلي  بعدهم، يعتبر كذلك تأطيرا ألفق

وكصورة مكافئة وترجمة للحق في الكون والخلق، أن ينظر على بعد النطق كمكون بياني صوتي، أن 

ينظر للكلمة أو باألصح للمورفوم كدال على جوهر معنوي مستقل، له جوهره في القلب ممثال مستقال، 

منا وتقاطعا مع العقل والدماغ، أن تنظر كوحدة كاملة تبعا الستقالليتها الجوهرية القلب الموصول تض

في الكينونة وفي الكون والحق. وبداخل هذه الوحدة يتحقق التوحيد والتوليف بين مجموع المبادئ 

عند وإننا لنلفي أحيانا  الحقة والكونية،  االختالف والتناسق واالتصال والتوازن وغيرها من المبادئ.

الشارح تداخال في أقواله مع هذه الحقيقة وهذا االمتداد للحق في تجليه المهيمن المحيط كما في مقوله 

البداهي في تعليل قصر امإمالة على)كافرين( حيث قال:> فوجه إمالة )الكافرين وكافرين( توالي 

 الكسرات، كسرة الفاء وكسرة الراء والياء التي في تقدير كسرتين .. <

لم أن مرجعية الحق الممثلة في المبادئ الكونية العامة كمبدإ الوحدة هنا على مستوى أو في إذا ع

اعتبار النطق والبيان واألداء الصوتي، سواء في إطار الكلمة كوحدة كما رأينا في مثال إمالة )كافرين( 

ظم والشارح؛ وأيضا في إمالة )ذكراها( وإن جاءت مع الضمير في آخرها بغير خالف كما ذكره النا

 فقد قال الناظم منبها:

 إال رؤوس اآلي دون هاء          وحرف ذكراها ألجل الراء

فالنظر ال يقصر فقط عند الراء بل من أول مكونات وعناصر اللفظ والنطق؛ فالمخارج كلها واألداء 

 كله متصل ومتناسق ليمثل في كليته وحدة منصهرة متوازنة.

تجليات ودالئل الميزان، وبكون اآلية من القرآن هي وحدة بيانية كاملة هذا االعتبار الحق طبق 

ومستقلة جوهريا، وعلى معطى صلة البيان بالقلب والدماغ وكل أعضاء وجهاز إنتاج عملية النطق، 

يكون الصوت وامإيقاع في تناسق بهذه الوحدة مبدئها ونهايتها؛ فامإمالة المتصلة أو المرتبطة برؤوس 

.و تعليلها العلمي الظاهر والقوياآلي هذا ه  

كذلك فليس يعني هذا حتمية عدم الكفاية ودوما في اعتبار الجوار القريب للحرف، ولكن لزم دوما 

البدء من الوحدة كاملة ثم التأطير على حد امإمكان والشروط والموضوع بعد ذلك. فاختالف الحاالت 

اين في النسيج والعوامل المؤثرة والمرتبطة بها. والمواضيع من مد وإسكان وإمالة وغيرها يقابله تب
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وبقول مجمل فالوظائف البيانية للمواد والعناصر المعجمية واللغوية متعددة ومتراكبة، فيمكن للكلمة أن 

 تعتبر في عناصر وجواهر مختلفة تبعا العتبارها.

امإنساني وإدراكه  ومثل ما أشرنا إليه قبل من تقاطع بديهي بالحق وبإسقاطاته على صيغة العلم

 المنطبقة بالمبادئ الكونية العامة يأتي قول الشارح:

> .. أخبر الناظم أن الخالف وقع )في وصلك ذكرى الدار( بسورة ص، وهذا الخالف إن كان في 

امإمالة وعدمها فهو مشكل ألن ألف ذكرى إذا وصلت بالدار حذفت ال محالة اللتقاء الساكنين، وإذا 

مالة لورش كما تقدم، وإن كان في ترقيق الراء وتفخيمها كما ذكره بعضهم ففيه حذفت امتنعت امإ

نظر، ألن الراء في )ذكرى( وقعت بين سببين: سبب قبلها يطلب ترقيقها وهو كسرة الذال، وسبب 

بعدها يطلب إمالتها وهو األلف الممالة. فإذا وصلت ذكرى بالدار ذهبت األلف فيجب أن تذهب امإمالة 

، فتبقى الراء مرققة في نفسها من أجل الكسرة التي قبلها كالراء في قوله تعالى:}ذكر هللا{ بذهابها

 فالقول بتفخيم ذكرى الدار ال يعول عليه.<

كذلك نجد من تحقق مبدأي الوحدة والتوازن تقاطعا تعليليا قويا على جهة السلب وامإيجاب لإلمالة في 

والنطق تبعا النتمائها إلى عنصر اللفظ المعين وعدمه كألف األلف المنطوقة والمنتمية لمكون الصوت 

 )الهدى( في قوله عز وجل:}إلى الهدى ائتنا{؛ يقول الشارح:

> يحتمل كما نصوا عليه أن تكون األلف الموجودة في اللفظ بعد الدال في نحو: الهدى ائتنا هي المبدلة 

. وعليه فال إمالة فيها وتكون داخلة في كالم من الهمزة في ائتنا وألف الهدى حذفت اللتقاء الساكنين

الناظم. ويحتمل أن تكون هي ألف الهدى فتمال وال تدخل في كالمه. والصحيح المأخوذ به هو األول. 

ووجهه الداني بأن ألف الهدى قد كانت وذهبت مع تحقيق الهمزة في حالة الوصل. فكذا يجب أن تكون 

خفيف عارض ا.ه<                 محذوفة مع تخفيفها بامإبدال ألن الت  

ارتباط ، وبالتالي حقيقتا الوحدة والتوازنإلى جانب الداللة والغاية األولى من هذا القول وهي حقيقة أو 

، كمستوى ومحل تلقي الخطاب وتبعية الصوت في نبره ولحنه وإيقاعه للقلب والعقل والدماغ

يجب التصحيح  نوية لها وجودها الحق؛ إلى جانب هذاباستقاللية العناصر البيانية كجواهر وكائنات مع

؛ أوال ألن مبدأ االختالف قوي في خاصة لقوله ولما قال به كتوجيه وتعليل للداني، فهو قول مردود

معيار الحقائق وعالئقها الشرطية والسببية من جهة القيم الحقائقية سلبا وإيجابا، فيكفي في الحق أن 

ق واختالف امإبدال عنه ليحكم بسلب العالقة الموجدة للحكم وللقيمة سلب الشرط المنطبق بالتحقي

 األولى، ومن ال ميزان له وال مقياس يوافق الحق ال مرية في خسران وزنه وخطإ أقواله وأحكامه.

كما أنه بمقتضى والزم الحق الذي به وبقانونه يشع نور الشمس نطرح سؤال الصلة التوافقية بين 

 -باالحتمال في انتماء عنصر صوتي ونطقي كاأللف والحروف المدغمة من جهةحقيقة ودرجة القول 
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والقول بكونهم عالمين يبلغ نظرهم  -وال كفاءة معيارية هنا طبعا للتحديد االنتمائي لدقة المستوى والبعد

ما وراء ذلك من دقيق ومعقد بنيات الحروف واألصوات التي ال ينالها امإدراك الطبيعي والحواس 

ولئن كان لهذه األقوال شرط القبول والمصداقية في أطوار أو طور علمي سابق، فإنها  رية العادية.البش

 ال تعتبر اليوم وال ينبغي لها أن تعتبر إال محض الخرص والقول من بعيد.

حول هذه النقطة المركزية المميزة لطبيعة هذا العمل وهذا المجموع من األقوال وما اعتبر فيه بمنزلة 

األحكام، نسوق قوال مسطورا من أقوالهم عليه يبنى حكم من أحكام ما هو في مستقر فكرهم حقيقة فن 

 وعلم القراءات؛ يقول الناظم في ما سمي فصل )القول في الترقيق للراءات محركات ومسكنات(:

 القول في الترقيق للراءات         محركات ومسكنات

ها بعد سكون ياءرقق ورش فتح كل راء             وضم  

وقال الشارح:> واعلم أنه اختلف هل األصل التفخيم أو الترقيق؟ فذهب الجمهور إلى األول وذهب  

 بعضهم إلى الثاني.<

، وهذا امإشكال أو لنقل الخطأ البياني والعلمي هنا هو أن صيغتي التفخيم والترقيق عليتان تحويليتان

شارح بعد محاولته تعليل القولين:> وقيل ليس للراء أصل بالضبط ما نجده مستدركا اتفاقا مع قول ال

في التفخيم وال في الترقيق، وإنما يعرضان لها بسبب حركتها، فترقق مع الكسرة لتسفلها، وتفخم مع 

 الفتحة والضمة لتصعدهما، فإذا سكنت جرت على الحكم المجاور لها< 

ضوع البيان والنطق، وهو مؤصل في فهذا الشك أحسن قول في إطار القول العلمي ارتباطا بمو

المبادئ الكونية: االختالف واالتصال والتناسق والتوازن والوحدة وغيرها من  سننه سبحانه وتعالى 

 في الخلق واألمر.

هكذا يتبين لنا أن امإخالل بالحق في عدم اعتباره نسقا وحقيقة واحدة لناموس منتظم لألمر والخلق 

ول ظاهرا جليا، ألنه ال تناسق أبدا لغير الحق بالحق. ويتبين هنا أيضا جميعا، يرى على كل جهات الق

القصور والضعف من ناحية الكفاءة األولية والشرطية خاصة وأساسا في درجة التفكير وآلياته ونسقه 

كمكون منهاجي األبرز واألهم في تمثيل هذا التفكير وهذا العقل. فاالنحصار داخل إطار آلي تفكيري 

متسع وال ذي كفاءة من حيث المصداقية والنجاعة، ونعني هنا إطار مقولة العامل  ضيق، غير

واالقتصار على التعليل بالرابط والصلة السببية، إنما هو انحصار واقتصار على درجة دنيا في سلم 

امإدراك وآليات التفكير، ال تكفل بأي حال من األحوال شروط الدراسة والتحليل العلميين. كما أن 

حكمة احتمالها منعدم في هذه الدرجات الدنيا من التفكير وامإدراك، ومثل النسق السببي، والذي من ال

صنفه مقولة العامل، بالنسبة لمجال الحكمة وسعتها كنسبة بعد الخط للفضاء المتعدد بل الالمحدود 
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والموافقان لدرجة من  أبعادا. ومن تعبيرات وتجليات هذا الميز والتفاضل خلقا الحلم واألناة  الموجبان

 الكفاءة االستيعابية لشروط الحال ومعطياته.

إن افتقاد الشروط المناسبة للحقيقة الدراسية والعلمية عند هذا االعتبار الذي يتصدى ويزعم االهتمام، 

ويا للمفارقة، بأهم وأخطر مواضيع العلم وأشرفها إطالقا، يدل عليه نتاجه وما تولد عنه من تفاقم بين 

فانظر مثال في فصل الترقيق للراءات وإلى المنع لدى ورش  ضارب القول واألحكام هنا وهناك؛مت

بعد الكسر الالزم الذي يكون في اعتبارهم واقعا حال فاصل ال يساوي المستفل الساكن، وبمعنى أكثر 

كون ممرا وضوحا فالمستفل الساكن هو الحالة الوحيدة بالطبع مع الخاء الساكنة عند ورش هي التي ت

، فهو بصيغة الحكم وغير حاجز للترقيق، بيد أننا نجد  في قول الناظم ما يناقض الواقع ويخالف السداد

 يقول:

 رقق ورش فتح كل راء                   وضمها بعد سكون ياء

 نحو خبيرا وبصيرا والبصير            ومستطيرا وبشيرا والبشير

خلف له حمال على عمران       والسير والطير وفي حيران          

 وبعد كسر الزم كناظرة                   ومنذر وساحر وباسرة

 إال إذا سكن ذو استعالء                   بينهما إال سكون الخاء

 فإنها قد فخمت كمصرا                   وإصرهم وفطرة ووقرا

و ساكنا؛ فإن كان متحركا منع الترقيق مطلقا قال الشارح:> إن الحرف الفاصل إما أن يكون متحركا أ

مستعليا أو مستفال لجميع القراء. وإن كان ساكنا، فإن كان مستعليا منع الترقيق أيضا لورش وغيره إال 

 الخاء الساكنة فترقق الراء معها لورش وحده، وإن كان مستفال رققت الراء لورش وفخمت لغيره.<

هذا االعتبار نلفيه بارزا ونرى له من مظاهره صورة في قول إن إشكال طاقة التفكير عند أصحاب 

 الناظم:     

 وقبل كسرة وياء فخما                    في المرء ثم قرية ومريما

 إذ ال اعتبار لتأخر السبب                هنا وإن حكي من بعض العرب

 وإنما اعتبر في بشرر                    ألنه وقع في مكرر

قاله الناظم هنا موصول بحاالت وشروط ترقيق الراء، وهو مؤطر ومحدد بصورة أكثر لطاقة فما 

العقل ودرجة أنساقه أو باألصح نسقه التفكيري. وتعميم هذا الحكم على االعتبار ككل يقرره التصور 

 المعبر عنه عند الشارح بقوله:
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الترقيق وهو الكسرة والياء إنما يعتبر في >.. ووجهه ما أشار إليه الناظم في البيت الثاني من أن سبق 

هذا الباب إذا تقدم على الراء، وأما إذا تأخر كما في األلفاظ الثالثة فال عبرة به )وإن حكي عن بعض 

العرب اعتباره، لكن ال يلزم من اعتبار بعض العرب له جواز القراءة به من دون رواية، ولم توجد 

الداني، فإن قال من رقق: نقيس السبب  وذكره الحافظ أبو عمرفي ذلك رواية وال نص يوثق به كما 

المتأخر على السبب المتقدم قلنا له: ال مدخل للقياس في القراءة، وإنما مدارها على ثبوت الرواية 

والنقل المتواتر وال مجال للرأي فيها. ومن عبر من أئمة هذا الفن بالقياس فمراده به حمل الجزئي على 

به للكلي بعد ثبوت الرواية باطراد ذلك الكلي في جميع جزئياته، وليس مراده به مجرد نظيره الممثل 

القياس من غير ثبوت الرواية، وأيضا لو قيس ما بعد الراء على ما قبلها فرققت الراء فى المرء وقرية 

ن ومريم لزم أن ترقق الراء الساكنة في مرجعكم ومرفقا، وشبههما، والمتحركة في نحو: البحري

 وجرين ويرتع إذ ال فرق.. <

النقد المنهاجي ال مرية سوف يطرح هنا كذاك وبكل موضوعية وبحدة سؤال المصداقية للصبغة 

ذلك أن االهتمام هنا لن يكون موضوعه كما  ،، العقلية لهذا التفكير إن صح وصفه واعتباره تفكيرا...

عقل ومنهجية الدراسة، فامإشكال بالنسبة هو شأن وغالب موضوع النقد المنهاجي صيغ التفكير ونسق ال

 لهذا الموضوع والقول هو  قبل هذه الدرجة هو سالمة العقل ووجود طاقة عقلية وتفكيرية أصال، ألن

نسق السببية كأدنى النسق العقلية وأول بعد وآلية للتفكير عند امإنسان وأول تواجد لحقيقة العقل، هذا 

إعماله وال موضوعا في عملية بناء القول على صحيح سكته؛ ولقد  النسق ال نجده سليما عند هؤالء في

أشرنا إلى هذا في ردنا لقولهم بالتبادلية عند ورش في موقع المؤثرات على حيز المد وغيره من 

 مكونات البنية الصوتية وعملية النطق.

نحو مبسط وواضح، إذا كنا قد تحدثنا عن النسق التفكيرية والعقلية في الجزء الثالث بإجمال وعلى 

وحقيقته وصيغتها وبنيتها  النسق السببي غير تبادلي في أصله وتحديده،فاألهم الذي نذكره هنا هو أن 

السبب والنتيجة كطرفين بنيويين أحدهما سابق واآلخر الحق؛ وليس حتما أن يكون السبب قبليا دوما 

عد البنية بترتيبها على مرجع سابق على الترتيب، فالالحق والسابق هما على بعد السببية ال على ب

التحديد والتعيين، وال على بعد الزمن حتما، وقد يكون على البنية دون الزمن والحدوث، وهذا هو 

الواصل بالمبادئ الكونية المهيمنة كالتناسق و االتصال والتوازن، فيكون القول بالسبب على داللة 

 اللزوم ال السبق الحدوثي في الزمن.

التصور الصحيح وعدم امتالك أولى آليات التفكير وأول نسق من أنساقه، النسق االستنباطي  إن افتقاد

 ليستنبط ويرى جليا فيما يلي من قولي الناظم والشارح:

 يقول الناظم:  
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 القول في التغليظ لالمات         إذا انفتحن بعد موجبات

 غلظ ورش فتحة الالم يلي       طاء وظاء ولصاد مهمل

أتين متحركات                 بالفتح قبل أو مسكناتإذا   

ويقول الشارح: >.. واشترط تقدم األحرف الثالثة ألن كال منها سبب في التغليظ. والسبب إذا كان 

متقدما يكون أقوى منه إذا كان متأخرا، والعمدة في ذلك كله تواتر النقل والرواية والتعاليل تابعة 

 لذلك<

بأن الكالم هو إشارة صوتية بناؤها له منحى معين هو ذاته منحى البعد الزمنى  لكي نوضح أكثر نقول

كما أن منحى عمارة أو بناء ما هو في اعتبارنا من أسفل إلى أعلى، ومنحى انسياب الماء من جبل أو 

 ربوة  هو من أعلى إلى أسفل. وبالتالي فحينما نقول بأن هذه السواري هي السبب والعامل في قيام هذا

السقف وعدم سقوطه ال يقول عاقل بل وال يفكر في أن يقول لنا: العليكم، ولو حطمت هذه السواري 

  ،والدعامات فالتي فوق السقف تحول دون سقوطه وتكون لقيامه سببا

والتفكير امإنساني وعقله، كما تصور امإدراك للوجود، كل ذلك نظمة واحدة، أساسه األول  ةفالسببي

لذلك كان االختالف أول النواة للعقل ولإلدراك.البعد والمنحى، و  

 من األقوال الصحيحة والمتقاطعة مع الحق ومع حقيقة المبادئ، الكونية العامة قول الشارح:

> فوجه تغليظ الالم بعد األحرف الثالثة المناسبة ألن الحروف الثالثة تقتضي نهاية التفخيم لكونها 

يعمل اللسان عمال واحدا فتحصل المناسبة.<مستعلية مطبقة، فغلظت الالم بعدها ل  

فإذا كان االختالف حاصال بتميز الحروف عن بعضها، فمبدآ التناسق واالتصال معبر عنهما بجالء 

ووضوح في كالم الشارح تضمنا. وكل هذه الشروط من تحرك الالم فتحا مع الفتح للحروف الثالثة أو 

قاعدة الحروف الثالثة ومرور أدائها دون مقاومة  سكونها فهو يحفظ ويوفر حصول اتصال بين سعة

إسكانية حصرية أو حركاتية تغييرية للمجرى األدائي الرتيب، عكس السكون ففيه وجوب امإنقاط أو 

النقطاتية في الالم، والكسر أو الضم الموجبان للتغيير الذي يمر مع نقطة معينة محركة له، أي محدثة 

 لالنكسار وتغيير االتجاه.

لزمت امإشارة إلى كون معنى  ك وبالنسبة للنقد المنهاجي المطبق على القول السابق أوالنص،كذل

القياس في الحق ومعناه الوارد عند الشارح شيئان يختلفان لعلة عدم صحة مدركه وضبطه المعجمي. 

ة إما أن وكما أكدنا عليه فإذا كان أول النسق العقلية مفتقدا فما بعده ال يرجى، والحكمة نور وصبغ

 تكون أو ال تكون، وهي الشرط سواء في سالمة التفكير أو في كفاءة حسن التعلم والتحصيل.
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وفي إطار المنهاجية دائما وارتباطا بمعايير سالمة التفكير والطاقة العقلية، يالحظ ويسطر عدم تناسب 

لموجاتية. حيث أن النظر في معاييره مع طبيعة التداخالت واالتصال التأثيري للمادة الصوتية ا

االتصالية المتدرجة والمنتقلة عبر شريط من القيم إلى ال يكون متوافقا مع معيار ثنائي كما هو الغالب 

 في أحكامهم: إما أبيض وإما أسود، وكما هو في قول الناظم: 

 والخلف في طال وفي فصاال           وفي ذوات الياء إن أماال

فغلظن واترك سبيل الخلف      وفي الذي يسكن عند الوقف        

 وفي رؤوس اآلي خذ بالترقيق         تتبع وتتبع سبيل التحقيق

 وذلك ما نلفيه معيارا في قول الشارح:

 > .. فأخذ بعضهم بتغليظها نظرا إلى ما قبلها، وأخذ بعضهم بترقيقها نظرا إلى ما بعدها.< 

زم، وذلك قوله:ها هنا قد وردت كلمة وازنة بصدد توضيحه للكسر الال  

>الكسر الالزم كما يكون على حرف أصلي كميم مرية يكون على حرف زائد منزل منزلة األصلي 

 يخل إسقاطه بالكلمة.<

لكن ينبغي من جانب الحق والموضوعية العلمية والنقدية أن نؤكد على عارضية هذه األقوال، وهو ما 

تفكير بالبؤر والنقاط الثابتة للحق في الخلق واألمر. عبرنا عنه بالتقاطعية مع الحق، أي التقاء مسالك ال

وإذا كنا قد أوفينا بيان هذه الحقيقة بساطع الحجة وجلي البرهان، وخاصة بتأطير عقل هذا االعتبار 

وطاقته التفكيرية وأفق نظره، التأطير الذي يسلب عنه، وعلى أساس بين من الحق، كل مصداقية 

ن العلم. هذا وكما أشرنا من قبل كذلك، يصل التفاقم في شروط هذا للتصدي لهذا الحيز والمستوى م

كما في هذا القول التنبيه للشارح إثر قوله: علمية -صفة الضد أو النقيض االعتبار إلى  

 فصل وكن متبعا متى تقف        سنن ما أثبت رسما أو حذف

أشياء ال تثبت في الوقف مع ثبوتها  قال الشارح:> تنبيه: يستثنى من قول الناظم:)ما أثبت رسما( ثالثة

في الرسم: األول الحرف المزيد في الخط دون اللفظ كاأللف المزيد بعد الواو المتطرفة في نحو: آمنوا 

 ويدرؤا وليعلموا )...( الثاني: الحرف الذي جعل صورة للهمزة سواء كان ألفا نحو أن تبوأ ...<

لمنهاج الذي ينبني على المشيخة بمفهومها  االستئثاري البد لنا أن نعيد القول والتأكيد على أن ا

واالستبدادي  في تحديد مجال الفكر، وبالتالي تحديد وتعيين أساليب التفكير التي سوف تبقى مراوحة 

وامإتباع الالواعي المنهي عنه شرعا، هو منهاج غير منهاج  دلمكانها نسقا وأسلوبا واحدا هو التقلي

عقل من االستخالف المساير القوي إلى حالة العطل التاريخي والخمول والجمود؛ الربانية ألنه ينقل ال

، إذا ما عرضنا عليه بمعايير معينة هذا افمبحث العلوم أو ما يسمى بفلسفة العلوم وامإبستومولوجي
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القول أو النص أعاله بشأن الرسم فلن يكون حكمه إال أن صاحبه ومصدره ال يعقل وأن له على 

دراك اضطرابا وخلال، ألنه بالنسبة لهذا السياق وهذه الحالة فمثل األلف في آمنوا ويدرؤا مستوى امإ

 وليعلموا كالنقطة في النون أو الباء وكهيئة الرسم لكل حرف ورمز من الرموز أو رسم من الرسوم.

.               .             . 

 5- إبراز ياء المتكلم لعامل مقام الخطاب

المقبول داخل هذا امإطار واالعتبار هو من صنف قول الشارح بصدد ياء امإضافة بعد قول القول 

 الناظم:

 القول في الياءات لإلضافة           فخذ وفاقه وخذ خالفه

قال الشارح: > وجاء كسرها في لغة قليلة وهي لغة بني يربوع حكاها الفراء وغيره وعليها جاءت 

صرخي بكسر الياء.<قراءة حمزة في: وما أنتم بم  

فهذا هو الموصول بمعنى وحقيقة أن القراءة سنة متبعة والحق للمأثور وكون القرآن أنزل على سبعة 

أحرف، وكذلك هو المؤطر لمعاني القراء والمقرئين بالمعنى التعليمي الصرف والرواية، وتأكيدا بعد 

 مما هو أبعد بداهة عن كفاءة وأفق امإلزام ألنه ضمن سعة األحرف السبعة رحمة من هللا عز وجل، ال

 النظر، وما ال يصدق في الحق والعقل الذي به يتعبد وعليه مناط التكليف.

على نفس هذا المعيار الذي مرجعه أولوية العقل والعلم نجد لدى الشارح إشهادا للحق قويا، الحق الذي 

قوله:تشهد به البديهة وتلمسه القلوب الحية التي تعقل، وذلك بعد   

 سكن قالون من الياءات              تسعا أتت في الخط ثابتات

 وليؤمنا به تؤمنوا لي إخوتي        ولي فيها من معي في الظلة

 وياء أوزعني معا وفي إلى         ربي بفصلت خالف فصال

 وياء محياي وورش اصطفى      في هذا الفتح وامإسكان روى

لمقرإ الذي اتخذه ورش لنفسه واختاره لما تعمق في النحو وأحكامه.<قال الشارح: > وهذا من جملة ا  

،هاهنا دليل وشاهد مزدوج  

أما جهته األولى فهو شاهد من أهله ناقض لسريان )القراءة سنة متبعة( بالتصور المستأثر بالحق 

م في والرواية المستحفظة عندهم، وهذا يكفي للحسم على غرار حقائق أخرى، كل واحدة تكفي للحس

 حكم عدم صحة وعدم شرعية هذا البناء.
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والوجه الثاني هنا هو السعة الرحيمة لألحرف السبعة وهي الحق من ربك الحاوية والمستوعبة لكل 

الصلة القراءتية وصلة الذكر للعبد بربه تعالى الرحيم ليس فحسب في البعد اللهجاتي والصوتي، بل 

اه وشعبه، فالقرآن مجيد حقيقة، مجيد على مطلق األبعاد كذلك لبعد القلب والفكر والتدبر بكل معن

 والعوالم.

ومن الناحية المعاييرية المستنبط منها كذب دعواهم باعتماد القراءة سنة متبعة، وإنما هم عملوها بغير 

الحق في غير مجالها، ما ذكرناه من قبل من تذكير السيوطي رحمه هللا في كتابه التحبير في كذب 

فاظ في التحمل واألداء في تأطيره ووصفه لصيغة التلقي والتحمل عن ابن الجزري وعن دعوى االنح

غيره. ومثل هذا ما يستفاد من قبل سيبويه رحمه هللا حين سئل عن القراءة بالنصب في قوله تعالى من 

ال: سمعوا (، ق28سورة األنعام:}قالوا يا ليتنا نرد' وال نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين'{)األنعام

هذا وإن كان النصب على تأويل وغاية البيان هو الصحيح ولو قال  80قراءة ابن أبي إسحاق فاتبعوه.

 بخالفه سيبويه.     

ومن قبل هذا ومن بعده فإن العلم منظومة واحدة، الحق ماهيته وبعضه ببعض متصل، كل منه يضيف 

حق سبحانه:}وإلهكم إله واحد' ال إله إال هو لآلخر تفسيرا وبيانا، ألن الحق مشكاته واحدة؛ يقول ال

الرحمان الرحيم' إن في خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر 

بما ينفع الناس وما أنزل هللا من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة 

(163السماء واألرض آليات لقوم يعقلون'{)البقرةوتصريف الرياح والسحاب المسخر بين   

فمن أهم ما يميز الياء المضافة هو إبرازها وإظهارها لبعد مقام الخطاب كأهم مبرز بدوره لبعد أو 

عامل المعنى المرتبط والمستقر بالقلب والعقل. وبالطبع وبدرجة أدنى وأكثر وضوحا في االرتباط 

لوصل بالفعل ليس كإضافة امإسم، وليست هي الواصالت أو باألصل الجواهري للفظ وللمعنى. فا

امإضافة إلى الواصالت المعنوية كحروف الجر والظروف وما شابهها. أما بالنسبة لعامل المقام، 

فحقيقة أن هللا سبحانه وتعالى هو المتكلم ليس مقامه كمقام كالم المخلوق. هذا وإن اختالف المقام تبعا 

لك كمثل اختالف لفظ )دعائي( بين موضع اآليتين:}وتقبل عموما ومطلقا هو حق كذ

(؛ فالمقام وسياق اللفظ في اآليتين 6( و}فلم يزدهم دعائي إال فرارا{)نوح42دعائي{)إبراهيم

والموضعين ليس نفسه، فبين امإخبار والدعاء بخصوص أدنى إطار الكالم التام المتضمن للفظ يجعله 

فتين. وهذا بالطبع بامإضافة إلى شروط النطق ككل، من اتصال في صيغتين من األداء والنطق مختل

على مستوى التركيب، وتناسق، وغيرهما من خاصات ومبادئ البناء والصياغة. فالياء المضافة أو 

 ياء المتكلم تتبع في حركاتها تسكينا وفتحا كل هذه الشروط والعوامل.

                                                           
80
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واة وما ارتبط برسم القرآن العظيم، فهذا من بالنسبة للقول في زوائد الياءات على الذي صح عن الر

المحكم والثابت من الحقائق، التي من أهم وأخص حكمتها ووظيفتها تحقيق مسلمة التوقف؛ وهي نقطة 

ودرجة معيارية محددة ومرسخة، بل ومبينة للمعنى الصحيح لتوقف العقل أمام النص والنقل. ولو 

لهذا( من قوله تعالى في القرآن الحكيم:}وقالوا مال هذا  عرضنا حقيقة الداللة التوقفية في رسم )ما

( لو عرضنا 7الرسول يأكل الطعام ويمشي في األسواق لوال أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا{)الفرقان

هذا ولو اقتصارا على هذا المقصد الوظيفي على أعلى أفق إدراكي ممكن للعقل امإنساني العتبره 

لمة موضوعها وحقيقتها وجود حد لسريان تأثير العقل ولحقل مصداقيته االعتبار الصحيح بجعله مس

وشرعية حكمه، وعلى وجه التحقق والتعيين للوحي المنزل من السماء، من عند هللا تعالى الذي أنشأ 

الخلق والعقل. وبامإدراك ذاته لو عرض علينا ورقة مما كتبه أحد من الناس مكتوب عليها:> مال هذا 

دق في قوله؟< بفصل الالم عن أداة امإشارة، للزمنا الحكم بخطئه وخطإ رسمه. فانحفاظ الشاهد ال يص

 الرسم والرواية بالنقل من أعلى امإعمال للعقل. 

هذا الجانب من الحق الذي يدل عليه الرسم في انحفاظه، وهو من دالالت التوقف هو المعنى واألمر 

ة( وحيز هذه المقولة وصنفها. لكن في قوله:الذي تحمله باألساس مقولة )القراءة سنة متبع  

 القول في زوائد الياءات        على الذي صح عن الرواة

 لنافع زوائد في الوصل         منهن زائد وال فعل

السليم لألمور  رنالحظ أخطاء عديدة وشتى عند الشارح مردها درجة امإدراك وطبيعة التصور غي

زه بين ياءات امإضافة والياءات الزائدة مثل قوله: > األول )يعني واألشياء، وخاصة في تفريقه وتميي

الفرق األول(: أن الياءات الزوائد تكون في األسماء نحو: الداعي والجواري، وفي األفعال نحو: يأتي 

ويسري، وال تكون في الحروف، بخالف ياءات امإضافة فإنها تكون في األسماء واألفعال والحروف 

الرابع: أن الياءات الزوائد تكون أصلية وزائدة، فتكون الما للكلمة كما سيأتي قريبا،  كما تقدم). . .(

 بخالف ياءات امإضافة فإنها ال تكون إال زائدة.<

، وما ذكره هنا ال إضافة للفعل وإنما وصل سببي وفعلي هذا كالم كله خلط وخطأ، ويكفي امإشارة أنه

وهو من جوهرها مكونا. الشارح من الياءات في الفعل فهو المها،  

لزم أيضا التذكير بوجوب تأطير حقيقة الرسم وما جاء فيه وبصدده بقوله سبحانه وتعالى وال معقب 

( ذلك أن الرسم موصول والغاية منه الذكر 17لحكمه:}ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر'{)القمر

 والقراءة.

لعامل القوي أو لقوة عامل مقام الخطاب، خاصة داخل إذا رأينا إبراز امإضافة إلى الياء التكلمية ل

لهو( كما أشار إليه الناظم: -عاملية المعنى، فالسكون عند قالون في )فهو  



171 
 

 171 

 قرأ وهو وهي بامإسكان          قالون حيث جاء في القرآن

 ومثل ذلك فهو فهي لهو           ولهي أيضا مثله ثم هو

الحقيقي في رجحان الوحدة النطقية والصوتية على الوحدة المعنوية في هذا امإسكان يدل على امإمكان 

شروط مرتبطة أساسا بماهية هذه الجواهر ودرجتها االستقاللية، وهكذا نجد حال حروف الجر 

والظروف واألدوات اللغوية الواصلة ذات الوظيفة العالئقية، وقد يعبر عن هذا في ارتباطه بلهجة أو 

يف وقبيله. وهذه إنما هي تعبيرات عن تلك الحقائق التي لها تأصيلها العلمي الحق.لهجات بتعليل التخف  

قد مر بنا امإشارة إلى المعيارية الخاطئة عند الشارح بربطه وإسناده بين الحكم على اللفظ من خالل 

ان. كثرة أو قلة وروده في القرآن، وهو ال شك تصور وإدراك ال نصيب له وال تقاطع مع الحق والميز

فنفس التصور والنظر بامإضافة إلى ضرب ولون آخر من تجليات عدم سالمة التصور وامإدراك نجده 

 بخصوص قول الناظم:

 وفي بيوت والبيوت الياء             قرأها بالكسر حيث جاء

إذ يقول الشارح: >. . إن كسرة الياء عارضة وال يستثقل في العارض ما يستثقل في الالزم، وخص 

بيوتا والبيوت بالكسر دون العيون وعيون والغيوب وجيوبهن ولتكونوا شيوخا لكثرة دورهما في  قالون

 القرآن دون غيرهما فخففا لذلك<

فالتجلي الذي نعنيه هنا هو التعليل الذي اعتمده الشارح في قوله بالعارضية إسنادا إلى صيغة صرفية 

 واشتقاقية أولية.

 أما في قول الناظم:

ه بخلف          وكلهم يمده في الوقفوأنا إال مد  

 فامإشكال مركب، فمن جهة جوهرية ومكونات الضمير، وكما هو في قول الشارح وكالمه:

>ووجه حذف ألف أنا مع غير همزة القطع أنها زائدة، والضمير هو الهمزة والنون كما هو مذهب 

الكوفيين، وعليه فوجه حذفها البصريين، أو أن األلف أصلية والضمير أنا بكماله كما هو مذهب 

 التخفيف.<

ذلكم وقد بينا أن الصحيح هو قول الكوفيين، ويكفي استدالال إشراك الضمائر الخطابية الحضورية في 

مكون الحضور والحدوث )أن(. أما مركبية امإشكال فتتمثل في وجود سؤال أو عامل آخر هو عامل 

 الشروط البنائية من اتصال وتناسق وغيرهما.

علمية، الخاصة  -ن األقوال كذلك التي جاءت عند الشارح على صنف ما خاصته النقيض أو الضدوم

المناقضة للماهية واالنتظام العلميين، القوالن التاليان المعتبران في عموم هذا االعتبار تفسيرا وشرحا 
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ن صلة بالحق داخل إطار علمي مزعوم هو علم القراءات والتجويد، والتجويد والقراءة بما لهما م

 وعلم البيان من هذين القولين براء.

 أما األول فهو ما جاء بعد قوله:

 وألهب همزه والالئي         مع لئال في مكان الياء

إذ يقول: >ولم يبدل )أي ورش( بأيهم مع أنه مثل )لئال( في ذلك )أي له شبه بالهمز الواقع فاء للكلمة 

لياء بخالف بأيهم فإنه مرسوم باأللف، فلم يبدله محافظة على الذي يبدله ورش( ألن )لئال( مرسوم با

 صورة األلف.<

 أما القول الثاني فبصدد قوله:

 ثم ليقطع وليقضوا ساكنا             وليتمتعوا و أو آباؤنا

 حيث يقرأ هذه قالون بامإسكان، أي الالم، عكس ورش فيكسرها.

دراكه قال الشارح:فبقصد بيان التفرقة بين الفاء والواو وتبعا مإ  

> والفاء أشد اتصاال من الواو ألنها متصلة لفظا وخطا والواو منفصلة خطا. فلهذا اتفق القراء على 

 إسكان الالم  بعد الفاء واختلفوا فيها مع الواو وثم. وكسر الالم وإسكانها لغتان للعرب.<

 كذلك في قول الناظم:

االستفهام أو للتنبيهوالهاء يحتمل كونها فيه            من همز   

 وهي له من همز االستفهام        أولى وها هنا انتهى كالمي

 الكالم هنا عن الهاء في )ها أنتم(؛ قال الشارح:

 >ورجح الناظم أن تكون مبدلة من همزة االستفهام لقالون وورش.< 

وافق للحق لكنه في معرض كالمه يرجح عكس ذلك، وهو الصحيح، أي أن معنى التنبيه ومحتواه م

هنا وللسياق، وهذا هو األصل في ترتيب وسبق الحقائق والمحددات ال العكس. كما أنه ال يناقض 

 حقيقة ومسلمة أن القراءة سنة متبعة.
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 الفصل العاشر

 الحق والميزان في اللسان

 

 0- إطار القراءات والتجويد من جهة األداء

ال يماري أحد في كون العناية العلمية بكتاب هللا تعالى في قراءته قراءة سليمة بصحيح اللسان العربي 

والتجويد من غير غلو وال سعي مستأثر، ذلك ال شك فيه مما يحفظ للسان العربي جوهره وحقيقته عن 

ذه ميزة موهوبة بالخلق طريق انحفاظ األداء والقراءة بالرواية المصونة على غاية الجهد وامإمكان. وه

واألمر اختصت بها اللغة العربية في هذا الطور من دون جميع األلسن وسائر اللغات، ويعلم بشأنها 

الراسخون في العلم من كل األمم. فاألمر هلل المهيمن سبحانه من قبل ومن بعد؛ والحقيقة العظمى 

اب المنزل؛ واللسان العربي هو لسان محور الوجود امإنساني في هذه األرض هي حقيقة النبوة والكت

القرآن المجيد المنزل بين يدي الساعة تبيانا للحق هدى ورحمة للعالمين، وحجة هلل تعالى بالغة على 

 الناس أجمعين.

إن اللفظ واألداء يكون في مرحلة محددة تنطبق غالبا بالمرحلة األخيرة من العملية اللسانية، يكون هو 

في كليتها. وهذا ما يفسر تطابق الوظيفة البيانية أللفاظ اللغة واللسان والبيان الممثل والحامل للغة 

والكالم والنطق، نعني هنا التطابق النسبي والترادف الداللي في سياقات نسبية ومختلفة. فهذه الوظيفة 

علم والحقيقة الجوهرية تجعله في وصل محوري بما هو أعظم شأنا وأجل، شأن القرآن العظيم ثم شأن 

 النحو العربي. يقول ديونيسيوس ثراكس في كتابه )التخني جرامتيكي(:

 >القواعد هي المعرفة العلمية باستعماالت كتاب الشعر والنثر لأللفاظ؛ وتشتمل على ستة أقسام:

 األول عن القراءة الصحيحة )بصوت مرتفع( مع وجوب مراعاة األوزان العروضية.

بية في المؤلفات.والثاني عن تفسير التعابير األد  

 والثالث عن تقديم المالحظات حول أسلوب ومادة الموضوع.

 .étymologieوالرابع عن اكتشاف أصول الكلمات 

 والخامس عن استنباط أنواع االطراد القياسي.
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81والسادس عن تقدير قيمة التأليف األدبي، الذي هو أشرف أقسام القواعد.<  

قراءة. بيد أن الحق وجب أن ال يشوبه وأن ال يلبس به باطل، فهو هذه إذا أول جهة تأطيرية لألداء وال

غني كل الغناء عما ليس منه. نقول هذا ألن هذه الجهة المقابلة في التأطير ترتبط  وتتمثل بمدى 

وطبيعة عالقة العامل امإنساني في األداء، فهو في الحق ال يتجاوز حد الوصف، ألن امإدراك امإنساني 

ي بعيد كل البعد عن أبعاد بنية الصوت وصحيح وحقيقي مكوناته، الكفيلة بتفسير العادي والطبيع

طبيعته، والتراكيب والتحوالت الموزونة بميزان األمر والخلق لهيئته وصياغته. ولربما كان هذا هو 

المفسر للترتيب المتأخر للكالم عن مخارج الحروف عند سيبويه رحمه هللا في كتابه. كذلك وبالرغم 

التطور العلمي والتقني فال زالت األبعاد الصوتية دون الضبط الالزم  لحصول معرفة مستوفية،  من

 ودراسة موضوعية مفسرة و مستوعبة.

   .                          .    .  

 1- االرتباط العضوي )الفيزيولوجي( والفكري واالجتماعي للصوت

حين نتحدث عن شرط الكفاءة اللغوية، فقواعد التجويد لن تغني عن صاحبها شيئا، ذلك أن األساس 

وقوام األمر فيه وعمدته هو فقه القول وفقه معاني الكلم التي ننطقها ونتلو متتاليالتها ونقرأ تركيباتها؛ 

نقطته ومركزه هو عين بمعنى أنه في حين سلوك القراءة يكون التواجد امإنساني منطبقا به، وتكون 

مركز القراءة الذي محله وموضعه العقل والقلب، وليس للصوت في هذا كله إال حقيقة المظهر 

ومستواه ال المركز. وهذا ما استقر عليه القول وتم عليه التأسيس عند كبار العلماء في علم األلسنية 

أهم مقوالت عالم اللغة الفرنسي الحديث، ذلك أنهم لم يجعلوا اللحن والملمح الصوتي، كما هو من 

، لم يجعلوه مكونا تبعيا ومؤشرا معنويا إال ألنهم اعتبروا الكالم واللغة عموما Martinetمارتني 

أساسا وكيانا له صبغة قلبية ونفسانية؛ وما يكون القائلون بأولية الصوت بعد هذا الجاعلوه الهم األكبر 

لغة، وبحقيقتها وجوهرها.والغاية المقصد إال جاهلين حق الجهل بال  

كذلك فاالرتباط بين العضوي )الفيزيولوجي( والصوتي والداللي هو على مثل ارتباط الشخص 

ببصمته؛ وإن أبعاد ودقة وعمق هذا االرتباط وبخصوص اتصاله بالصوت، االرتباط بين الخلقي 

والداللي والصوتي، كالوصل العملي واالرتباط الوظيفي بين الدماغ والقلب والرئتين واللسان وغيرها 

من األعضاء الداخلة في عملية النطق واللغة، دقة أبعاد هذا الترابط تبين إلى أي حد هو هذا الجهل 

ودرجة المركب عند هؤالء الذين يدعون ما هو في الحق أبعد عنهم، ويزعمون ما ال ينبغي لهم. 

خلقها الجهل متجلية بالخصوص في إعمال قوالب صوتية وفرضها فرضا على ذوات بيانية بفطرتها و

األول، يذهبون وهم ال يشعرون مذهب من يسعى بسذاجة ال يدركها أن يفرض على طير ريشا غير 
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، وذلك لجهله أن التناسق بين الطائر وريشه كمثل التناسق بين جزأين مكملين لجوهر واحد ال الذي له

 ينقسم.

للغوية في الفصل بين إذا نحن أدركنا هنا هذه العالقة واالرتباط، وبقصد توضيح عامل الكفاءة ا

المستحب أو المندوب والمنهي عنه في القراءة، نعني قراءة القرآن العظيم، علينا أن نحدد بعضا من 

 الخطوط التناسقية التي هي ضمن التناسق والترابط الهام بين العضوي والداللي والصوتي.

في الجذر الخلقي والجوهري  ولنبدأ بما هو عام و أساس، من كون خلق امإنسان وملكة بيانه مقترنان

لإلنسان؛ ولنتل قوله سبحانه أحسن الخالقين: }الرحمان علم القرآن' خلق امإنسان علمه 

(، ففي هاتين اآليتين البينتين يتضمن األساس العضوي للبيان واللسان، المتناسق 2-1البيان'{)الرحمان

سان، وكل بيئة لسانية، تنشئ تبعا لمبدإ خلقيا الرتباطه الجذري والخلقي مع الشروط الوجودية؛ فكل إن

( 1939-1848التناسق الكوني بنية وأساسا عضويا خاصا بها وببنيتها وبما أسماه إدوارد سابير)

باألنموذج اللغوي؛ وهذا ما يفسر اختالف مدى القدرة والمرونة بين هذا امإنسان وذاك من مختلف من 

ة معينة. وفي صلة بهذا يقول األستاذ كورباليس في البيآت اللسانية في النطق بحروف ومواد صوتي

 مؤلفه الذي أشرنا إليه سابقا:

>والتمكن من الفونيمات الجديدة إحدى العقبات الرئيسة أمام الطالقة في لغة أخرى، خصوصا إذا ما 

r  حاولنا أن نتعلمها ونحن بالغون. وعلى سبيل المثال ال يميز اليابانيون بين الصوتين و  l لك ، ولذ 

، وهذا أمر ال يتعلق بالعرق بالمعنى البيولوجي، فال parallelيجدون صعوبة كبيرة في كلمات مثل 

82يهم من نكون، فلن نجد صعوبة في اكتساب أي لغة شريطة أن نتعرض لها في سن مبكرة.<   

معناه  بالطبع وجب التمييز هنا بين الحيوي و العضوي )بين البيولوجي والفيزيولوجي(، فقول األستاذ

أن ليس االختالف مرده اختالف الجنس، بين أبيض وأصفر أو عربي وجرماني، إنما لكون األساس 

العضوي أو الفيزيولوجي اللغوي يتشكل مع تشكل خلق الطفل ونموه، ونشأته في بيئة تكوينية 

ووجودية واحدة كإطار وجودي واحد ومشترك. وهذا هو الذي يوضح ويفسر القدرة على اكتساب 

ساس لساني مرن وقادر على إنتاج كل المخارج واألصوات اللغوية وأدائها، وبالتالي النطق بمختلف أ

من األلسن واللغات على الوجه الطبيعي لها إذا ما تعرض الطفل منذ أول تشكله أساسه العضوي 

 اللساني إلى متعدد من البيآت اللسانية واالجتماعية.

ساس العضوي مع البنية الصوتية للسان المحلي واللهجة المحلية هو هذا التناسق التشكلي للسان أو األ

التأصيل لمصداقية وعلمية مقوالت األلسنية االجتماعية واأللسنية الطبقية، وهو الموضوع الذي يكون 

بارزا في المجتمعات المتخلفة عموما، ويكون مؤثرا اجتماعيا نفسانيا، ومسايرا مرضيا في االنتقال من 
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ماعي آلخر، خاصة من البداوة المقترنة في غالب األنظمة بالفقر والخصاص وخشونة مستوى اجت

العيش وغلظة الطباع، إلى الوهم الطبقي بفعل الكسب المادي واالقتصادي حديث العهد به، والذي 

يبقى إلى أمد منقوصا بعدم التناسق مع المحيط المجتمعي والشروط الوجودية الجديدة التي يتم العيش 

ا. كذلك نجد األلسنية الجغرافية وغيرها من الوجوه العلمية ذات المصداقية والواقعية، الدالة جميعا فيه

 على مبدإ التناسق وتحققه على مستوى عالقة امإنسان في مكوناته وأبعاده مع بيئته الوجودية . .

ر التعدد اللهجاتي وأيضا يظهر هنا التأطير الواقعي للغة عموما وللعربية على وجه الخصوص، باعتبا

الذي يؤدي حتما إلى اختالفات في األساس العضوي، وبالتالي على مستوى الكائن الصوتي المنطبق 

 والممثل لفونيم معين؛ لكن هذا االختالف تحكمه حقيقتان أصوليتان: 

ط األولى هي تواجد األسس العضوية اللسانية ومنطوقاتها في كل اللهجات واأللسن المحلية داخل شري

 تأطيري متقارب، وأمكن اعتبارها موضوعيا وعلميا لسانا ولغة واحدة، وذلك باعتبار:

الحقيقة الثانية كون اللسان واللغة تناسقا طبيعيا ونسيجا كليا منتظما.    

ثم ال شك أن هذه االختالفات المميزة خاصة على مستوى العناصر األولية بين منطقة وأخرى من 

من حيث المدى والشدة بين  ةالمالحظ مثال في اختالف المخارج الحرفي البالد العربية، كما هو

، فهذا يبين هي في ذلك كله ضمن حقيقة لسان عربي واحدالمصري والعراقي والشامي والمغربي، و

حقيقة المقوالت العلمية التي ذكرناها، ويجلي حقيقة التأثير التاريخي واالجتماعي والتأثيرات المتبادلة 

البيآت اللسانية واالجتماعية المتجاورة أو المتفاعلة اقتصاديا أو تاريخيا كما هو الحال في بين 

 المجتمعات التي تعرضت لالستعمار وفرض عليها تعدد لساني ولغوي.

   .                            .   .  

 2- اإلطار الوظيفي والعلمي للقواعد التجويدية 

وجب أن تؤطر ونفهم به أن القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين؛ وهذه هذا المفهوم للسان هو الذي 

هي العربية في كل حقيقتها؛ فليست هي نتاج التقعيد البشري، وما يقول بذلك إال جاهل غبي عظم 

. جهله؛ ذلك أن القواعد إنما تستمد كأحكام مستنبطة من الدراسة والوصف  

فالعقل وظيفته هنا الوصل من خالل الضبط ثم التجميع ثم والعلم البشري هذا أمره وصبغته وحدوده؛ 

االستنباط. وما قواعد الصوت أو الفونولوجيا في كليتها سوى تعبير أو قراءة بشرية وصفية ال تنال 

اللسان واللغة كما هي في الحق إال بقدر ما ينال امإدراك والعقل امإنساني في طاقته وكفاءته من حقيقة 

ود؛ وإن إنتاج فونيم واحد وما يتطلبه من شروط وتناسق وظيفي جد دقيق لكثير ظواهر الكون والوج

من العناصر والمكونات العضوية بسيطها ومعقدها كالرئتين والمخ واألعصاب والحنجرة والشفتين 



177 
 

 177 

واللسان، ومن توافق دقيق لكل هذا مع البعد الالمتناهي في الصغر للزمن ولسعة الهواء، وتوزيع 

ي الدقيق على هذه الكثافة الوظيفية التي تكاد تكون، وهي كذلك بالنسبة لإلدراك الربط العصب

امإنساني، لحظية وآنية. وإن هذا ليس ببعيد عن حقل إيماء وداللة قوله تعالى وهو اللطيف الخبير:}يا 

ه' وإن أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون هللا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا ل

(.71يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذوه منه' ضعف الطالب والمطلوب'{)الحج  

لنحدد امإمكان وامإطار الوظيفي لما يراد به قواعد  ما دمنا هنا على مقربة من معطى علمي هام،

. إذا قلنا بأن اللهجات تشترك في موحد وسط شريطها، هذا الموحد الذي نسميه تجويد القراءة والنطق

غة العربية واللسان العربي، فالشريط هنا يعتبر شريط التمثيالت كذلك للخاصات والميزات أو الل

المظاهر الطبيعية والفيزيائية للمواد الصوتية، فليس مستبعدا وباعتبار مبدإ التقريب أن نجد حاالت 

د على مستوى اللهجة أو مستوى الفرد، يكون فيها النطق لعنصر صوتي معين أبعد عن الموح

المشترك، وهو غالبا ما يعود في إطار اللهجة إلى التفاعل والعامل الجغرافي والتاريخي أو بفعل 

الجوار لبيآت لسانية أدت إلى هذا التغير العنصري  للصوت. فأما إن كان ذلك بالنسبة للهجة فهو 

من خالل القواعد حقيقتها، وإن كان بالنسبة للفرد فيعتبر ذلك حالة مرضية قابلة للتقويم وللتصحيح 

 التي استنبطها الدارسون والعلماء.

من هنا يتحدد لنا الموضوع األهم والمستهدف لقواعد تجويد القراءة والنطق، وهو المنطبق والموافق 

للوظيفة التعليمية لغير المنتمين لهذا اللسان؛ والتفسير األولي والمحيط هو عدم امتالك األساس 

 ةيتطلب نشوءا نوعيا، حيويا )بيولوجيا( وزمنيا وتفاعليا مع البيئ العضوي أو الفيزيولوجي الذي

المنطبقة بالبيئة االجتماعية، ألن اللسان واصل بنيوي في النسيج المنتظم لكل مناحي الفضاء المجتمعي 

وعصبه، فإن غير المنتمين للسان أساسهم اللساني مختلف ال يتناسق ويمثل مقاومة وعسرا طبيعيا في 

ي وظيفة ال تتناسب مع إمكانه. إنتاج وف  

هكذا فالوظيفة التعليمية والتقويمية لقواعد القراءة وإجادتها وتحسينها، إنما هي صوتية ومادية محضة، 

ال يمكن أن ينظر إليها بميزان الحق الذي تقوم عليه السماء واألرض وما بينهما، الذي هو ميزان العلم 

من العلم وال هو منها في شيء، قلنا ال يمكن أن ينظر إليها إال الحق ال المسميات الوهمية التي ليست 

خارج حقيقة اللسان وخارج اللغة في جوهرها الداللي والبياني، خصوصا إذا ما أكدنا على صفتها 

وكيانها المعزول اعتباريا؛ فشتان ما بين االعتبار الكلي ل)الداللي؛ النفسي؛ الصوتي( وبين االعتبار 

فالعنصر إن كان في الرياضيات الكالسيكية والبنائية األولية أو في االعتبار  المعزول للصوت،

الفلسفي السكوني )الستاتيكي( يحدد ويعتبر باختالفه عن غيره، وهو أس مبدإ االختالف وقانونه 

الساري في السماء واألرض، فتعدد األبعاد الكونية وسيرورة هذا التعدد واستمراريته، واعتبار 
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المتحركة والمتغيرة للذوات والكائنات، كل ذلك يستوجب ويجعل من النافع واألحسن عمليا الكينونة 

 االعتبار المزدوج للعنصر والنتمائه وانتظامه العالئقي.

ولئن كان المقصد العملي هو اللغة والبيان، فالعملية التعليمية لن تدخل المجال امإنتاجي إال حين يبدأ 

الحمولة الداللية ومع الذات النفسية في نفس اآلن، أي أن يكون الصوت من تناسق األداء الصوتي مع 

ذات التعبير مرتبطا به ارتباطا عضويا وجوهريا، إذ حينها يتم التناسق مع اللوحة األولى أو القطب 

يصبح األداء والحدث الصوتي أكثر انتماء وقربا إلى اللسان  األول الذي هو المخ، ورويدا رويدا

به من قواعد التعليم والتجويد ذاتها.المنطوق   

                        .             .            .  

 4- البيان والميزان

 -االرتباط الوظيفي بين الفؤاد واللسان

ال ريب أننا قد وقفنا على معنى ارتباط األداء الصوتي اللساني المحض بالكفاءة اللغوية، وأدركنا أيضا 

لتفضيلنا وسر حبنا لسماع بعض القراء وكراهيتنا ونفورنا اتجاه آخرين ممن أقل ما التفسير العلمي 

يوصفون به بأنهم ال يفقهون ما يقرأون، فأداؤهم منفصل عما دون حناجرهم مما هو األصل والجذر 

في البيان. وليس هذا الوجه من التعليل ملزم للوصف بالنفاق، ألن اللزوم على المنحي األخر، وإنما 

و الزم عدم القراءة الحقة وعدم انطباق السلوك األدائي بالتواجد الذي يتم بشرط الحضور أو القراءة ه

القلبية. وبديهي أن يلحق بهذا من ال يفقه ما يتلو؛ وهذا هو حاجز ومؤشر االفتراق بين ما هو أداء 

 قراءة وأداء ليس بقراءة، بل مادة صوتية غير بيانية ليس إال.

األولية للحضور القلبي والمعرفي التي ال تغني عنها أية معرفة معزولة مدعاة  لبيان الشرطية

ومزعومة للقواعد التجويدية، الشرطية السابقة سبق الجوهر للعرض واألهم في االعتبار والقدر، 

أهمية النواة واللب على القشرة والغشاء، ألجل ذلك نعرض هنا بغاية التوضيح لالختالالت 

لتي قد تحصل فيما يراد به قراءة فيكون شيئا آخر غيرها؛ والمعيار أو المعايير بالطبع والالتوازنات ا

هو الحق في اللسان وحقيقته، والميزان الذي يسير عليه البيان كما يسير عليه كل الخلق واألمر، وعليه 

تأسس هذا تنتظم حركة توزيع الهواء عبر القصبة الهوائية بحسب ما ينطق به اللسان، وعليه كذلك ي

االنتظام للصوت والسماع مع البيان بما هو معاني ودالالت مصورة ومعبرة عن حقائق في هذا الكون 

 الموزون وعن أشياء.

بوجوب االعتبار والفصل بين أمرين:ننطلق أوال بإعادة التذكير   

 أولهما أن المكون الصوتي في اللسان أهم مكون وعنصر في الوظيفة والغاية اللسانية.
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لثاني هو أنه بانفصاله عن القلب والعقل والداللة يفقد الصوت كل صبغة لسانية.وا  

العرض والتوضيح سيكون متدرجا وعلى المختلف من المناحي، وذلك من أجل الوقوف الجازم أن ال 

لغوية لألداء دون االتصال العضوي والماهياتي بالفكري والمعنوي. وهنا نستحضر مقولة ابن هشام 

الجامعة:)امإعراب فرع المعنى(؛ فعبر وسيط كون امإعراب والنطق متناسقين ويتصالن في العجيبة و

الطرف أو الحرف البنائي الصوتي واألدائي للكالم، فهذا الزم وحتم اعتباره طرفا وحدا من الحق 

وهنا  حافظا لميزان البيان؛ بمعنى أن هناك حقال أدائيا يسري عليه كلية قانون تناسق األداء والمعنى.

إذا كان لمعنى مقول )المعنى والمبنى( إطار صيغاتي واشتقاقي فإمكان تمديده ليتاح للمبنى التعبير عن 

بنية الواقع وكذلك ليرتبط المعنى باألداء ومكوناته على كل أبعاده مما هو من خصائص وبنية 

االشتقاقية  الصوت، لهو إمكان محقق وموضوعي. فالمبنى هنا ليس يقتصر على الوزن والصيغة

والمعجمية، بل مطلق يعم بنية الواقع حقل الوجود ومجال تفاعالته، وبنية التعبير عنه التي تأخذ هيئة 

كالمية وصورة صوتية؛ فكل ذلك يتقاطع ويشترك اشتراكا تأصيليا؛ وقد يعتبر ماهياتيا إذا ما نظرنا 

، يشترك في شيء اسمه المعنى إلى الوجود كله بمنظار يؤول الكون فيه إلى علم وفكر أو أفكار

والداللة، وذلك هو القانون الكامل والشامل للمقولة اللغوية المحدودة التي تجعل المعنى مرتبطا بالمبنى 

 وتبعا له.

إن امإعراب ما هو إال الخطوط الحرفية البارزة لهذا القانون الذي ينطبق في حقله بداللة الميزان 

العليم الحكيم:}الرحمان علم القرآن' خلق امإنسان علمه البيان' الشمس  بالحقيقة الواردة في قوله تعالى

والقمر بحسبان' والنجم والشجر يسجدان' والسماء رفعها ووضع الميزان أال تطغوا في الميزان وأقيموا 

(.7..1الوزن بالقسط وال تخسروا الميزان'{)الرحمان  

أن له قانونا وميزانا وإنه ألبرز تحققات وتجليات فامإعراب إذا هو من آيات الحق في البيان حتى يعلم 

هذا الميزان، وكل ما دونه وضمنه من مستويات وطبقات اللفظ والكالم مثله قانونا وتأسيسا، وإن شئنا 

اختزال التعبير قلنا بأن امإعراب هو ظاهر العلم والحق في اللسان، أما باطن الطبقات والمستويات 

فقد يحصل شرط يدرك لالختالف فيه تأثيرا وتمايزا من جهة الحق؛ فقليل من الناس من يدركه و

السالمة في امإعراب وفي ظاهر الكالم، ولكن قد يصل حد امإخالل بالتناسق بين األداء والمعنى درجة 

  إفساد البيان وصحة عدم اعتباره من حقيقة اللسان العربي.

بعد امإعراب من المقوالت العلمية المتصلة  ومن أجل ذلك أو لنقل بأن تفسير هذا نجده في داللة ما

بالمستوى األولي لألداء، كالوصل والفصل واالبتداء والتوقف؛ فهذه ليست قواعد مضبوطة يكون 

إطار عملها محدودا وجزئيا، وإنما قانونها كلي، هو قانون الميز بين األلف والباء، وبين األبيض 

العلم، وإلى حقيقة العقل باعتبار كلي وجامع. وإذا كان  واألحمر، قانون يؤول إلى حقيقة الفقه وكنه
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الوقف مثال في بعض من مواضع القرآن المبين قد نقل محفوظا ونرى فيه هذا الميزان ما بعد 

امإعرابي كما في قوله تعالى من سورة يوسف:}وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل 

(، 27-26د من دبر فكذبت' وهو من الصادقين'{)يوسففصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه ق

وكل شيء قابل للتفسير، والتفسير شرطه العلم؛ وإذا قلنا بكون الوقف يكره في مواضع ويجوز في 

غيرها، ومنهيا عنه تحريما في مواضع أخرى، فهذه األحوال التي يناط بها الحكم ال تخص بضع آيات 

آياته وسوره جميعا. لذلك فالشرط العملي في حصول األداء السليم  أو سورا بعينها، بل تعم القرآن كله،

هو نور التمييز والعلم بكنه الخطاب وفقه اللغة؛ وذلك في الحق ال يتهيأ وال يكون إال بحقيقة الفقه 

كاملة، الفقه الجامع بين الحكمة وعلم الكتاب. إذن فلئن كان الوقف محفوظا على جهتي السلب 

تين هاتين اللتين تلونا آنفا، فليس يكفل هذا التمييز وصحة الوقف من عدمه في وامإيجاب في اآلي

 غيرهما من كل آي القرآن سوى ميزان الرحمان في البيان.

 إن النظرة الكلية في ما يخص القراءة واألداء يبرز لديها ثالثة خطوط وأبعاد:

لمحدد لمبدإ اآلية ولرأسها، وللوقف ، ويحمل الترقيم البياني األولي االبعد أو الخط الترقيمي -1 

وأحكامه وجوازه وعدمه بين طرفي الجواز والنهي، ولكل ما هو متصل بمسار األداء وحدوثيته بين 

 االستمرار واالنقطاع.

، ويتسع انطالقا من المعنى األولي لكيفية النطق بالحروف البعد المخارجي والخط المساري للكالم -2 

دغام وامإخفاء وامإقالب وامإمالة والروم وامإشمام وغيرها مما يمثل حقيقة إلى مدلوالت المد وامإ

وكينونة الحروف منطوقة حسب مواضعها وجوارها الحرفي والصوتي والوصل وعدمه في مسار 

 الكالم.

المجلي والمجسد للجانب النفساني ومكونه في اللسان؛ فهذا الخط يكاد يكون البعد أو الخط اللحني  -3 

عن كل شيء إال القارئ  وقلبه؛ والقلب هنا هو الحامل للمميز الكبير، والعامل الحاسم للمعرفة  مستقال

 والعلم ولفقه الخطاب.

وإذا كانت هذه الخطوط واألبعاد متداخلة بعضها ببعض، فإن لكل منها عالقاتها باألداء. ويعتبر الخط 

جاوز في حاالت ترتبط أساسا بالقارئ اعتبارا المخارجي أقل تأثيرا سلبيا باستثناء إشكال المد الذي يت

إطار وحدود أن يبقى معه األداء، لسانا وبيانا؛ وفي هذه النسبية أو الجزئية في احتمال التأثير السلبي 

يشاركه الخط اللحني حين يتجاوز اللحن إطاره اللساني ليستحيل ويصبح سماعا وغناء محضا، وقد 

ى معنى ما ورد في الخبر، مما عرضنا له بقول العلم الحق في شأنه. يدعيه الجاهلون تغنيا بالقرآن عل

 ولقد أتى بيانه على الذي أحسن سابغا عند ابن حجر العسقالني في فتح الباري.
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أما أكثر األبعاد تأثيرا مباشرا وعلى أولي المستويات والمحورية منها في اللسان فهو البعد الترقيمي، 

البنائي للحق في هذا الحيز من الخلق واألمر، حيز البيان. وهنا نلفي الذي يهم القاعدة واألساس 

االلتقاء بين المنطق والخطاب، المنطق الذي ال اعتبار أصح من كونه تحققا وصيغة قانونية للحق. 

ومن ثمة لم يكن من قانون وقاعدة تكفل سالمة األداء في هذا البعد إال العقل، وال جرم فإنه الشرط 

لتكليف ومناط الشرع، فهو المختص بحسب أصل الكالم في داللته ومعنى أن يرسم الحدود األول في ا

والوصل والفصل؛ فالكالم ما هو إال مجموع وحقل من حقائق يحق لها االعتبار من حيث أنها عناصر 

وجواهر؛ وهذه العناصر والجواهر البيانية التي هي من الواقع المصور تعبيرا ومن حقائقه نسميها 

حكاما ومقوالت، أو جمال وقضايا، تبعا لحقل النظر فيها ولقاموس هذا الحقل. وهي تؤول إلى أمر أ

وشيء واحد، وليس االصطالح سوى تعبيرا عن نسبية معينة. وجامع القول: إن مدى سالمة األداء في 

والداللي  هذا البعد يتناسب طرديا مع درجة العقل؛ فهذا المجمل، ثم ارتباطا بمدى الحضور القلبي

 للمقروء.

 - ربوبية القراء مخالفة لميزان الرحمان مناقضة لحقيقة "القراءة سنة متبعة"

لما كان القول واألحكام هنا في االبتداء والوقف موضوعها القرآن فأقل تعبير عن عظم امإخالل 

ذلك أن من بالميزان في اللسان من الوصف المصطلح عليه ب)القبيح( سواء في الوقف أو االبتداء؛ 

امإخالالت ما ال يجوز حكايته، امإخالالت المعللة بخمود وثقل امإبصار العقلي وبطء حصول العملية 

البنيوية للتمييز ونسج داللة المنطوق. لذلك فهذا البعد ال يتهيأ وال يكتسب بالتحصيل، بل شرطه العقل 

أثر سوى التنبيه والتذكير. يقول  والحكمة، ألن إطاره شمولي ومطلق ال ينحصر، وليس للتعليم في من

 السيوطي: 

>والقراء مختلفون في الوقف واالبتداء، فنافع كان يراعي محاسنهما بحسب المعنى، وابن كثير وحمزة 

[ }وما 7حيث ينقطع النفس، واستثنى ابن كثير:}وما يعلم تأويله إال هللا{]آل عمران:

[ فتعمد الوقف عندها، وأبو عمرو يتعمد رؤوس 103[ }إنما يعلمه بشر{]النحل:109يشعركم{]األنعام:

 اآلي، وعاصم والكسائي حيث تم الكالم، والباقون راعوا أحسن الحالتين وقفا وابتداء.<

ها هنا في هذه العينة من القول وهذا االعتبار مربط الفرس في إشكال هذا التصور للقراءات والتجويد؛ 

وليعلم أن الموضوع هنا هو القرآن العظيم المنزل من السماوات العلى، شأنه شأن عظيم، قال فيه 

' وتلك األمثال الحق عز وجل:}لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية هللا

( فهو كالم ذي الجالل، وحق على كل ذي عقل سوي وقلب 21نضربها للناس لعلهم يتفكرون'{)الحشر

وجل أن يقدر كالم هللا حق قدره ويوقره ويجله؛ وليعلم إذا أن هؤالء المقرئين ال يحق لهم بأية حال أن 

س ينبغي لهم. ذلك وإن آمنا بوجه يتصرفوا بما هو في الحق وعند الراسخين في العلم وأهل الوقار لي
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من االصطفاء، فالترجيح في اعتبارهم ال نظنه فوق حقيقة ومفهوم العدالة والعدول في معيار علم 

 الحديث والرواية ومطلق التوثيق. . .

هكذا فلننظر لهذا النص بمكونين فيه ومعطيين، األول قيمة مصدره المتمثلة في القدر العلمي والسعة 

لعبد الرحمان السيوطي رحمه هللا، والمعطى الثاني ذات المتن ومقوله. فعلى النحو  االضطالعية

والصفة امإجمالية ليس ما ورد من الحكم في هذا النص صحيحا، ألنه ال يتوافق وحقيقة اللسان والبيان 

ما كلية، وال ينسجم ليس فحسب ومنطق امإنسان، بل ومنطق الطير ومنطق كل ما برأ الخالق سبحانه م

له بيان، ذلك أن مطلق المنطق هو من مسطور أمره ومجبول خلقه عز وجل، وال اختيار على البداهة 

فيه لإلنسان؛ فالوقف واالبتداء ال موضع وال حق فيه لالختالف إال بحسب األحوال اآلنية لمسار 

ه وتعالى من أول القراءة، سوى ما كان أصله وخلفيته تأويال، وهو في القرآن قليل كما في قوله سبحان

سورة البقرة:}الم' ذلك الكتاب ال ريب فيه' هدى للمتقين{ على خالف الوقف}ال ريب'{ وقوله تعالى في 

سورة آل عمران:}وما يعلم تأويله إال هللا' والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا' وما 

األول بشمول الراسخين في العلم في علم  ( على خالف في الوقف7يذكر إال أولو األلباب'{)آل عمران

التأويل، لكن الترجيح العلمي هنا محقق، يكفله إمكان تحكيم وإعمال شرط االتفاق وعدم االختالف مع 

 الحق وبين النصوص وصريحها.

: > فنافع كان يراعي محاسنهما ... وابن كثير وحمزة حيث ينقطع وإنه لو اتبع الحق واألداء قوله

ثنى ابن كثير... فتعمد الوقف عندها ... وأبو عمرو يتعمد رؤوس اآلي ...< لو اتبع هذا النفس، واست

لفسد البيان ألن القول وهذا الحكم بالتقرير المجتث عن االحتكام ألي أساس من العلم محدد أو ميزان، 

. فاللسان تهاالتصال األدائي فيه والوقف هما ركناه وخطا سكته، والعامالن األداتان في هيكلته وبني

مطلقا ال يبقى سويا إذا انكسرت روابط امإسناد والمعنى، بل يصبح ذلك عتها يرد في غالبه إلى خلل 

في العقل، ألن االرتباط امإضافي وامإسنادي يمثل جوهرا واحدا ويجسد أساس التواجد العقلي السوي 

امإضافات، وكذلك فالمعنى أو لإلنسان، صيغته بيانية من خالل تحديد الجواهر والحقائق باألسماء و

الحكم والخبر هو وحدة داللية ومعنوية، وإن كان انكسار االرتباط الثاني أقل أثرا على الخطاب 

القرآني وعلى الشبكة العقلية واللغوية للمستمعين والمصلين. وأيضا فالصيغ المعجمية في النص تمثل 

صيغة تعبيره )تعمد( الدالة على امإرادة أحكاما أكثرها وجوهرها اختياري كمعنى االستحسان في 

وإن القراءة ليست في قوانينها وأحكام الوقف واالبتداء فيها تبع للقراء وخصوص مراعاتهم واالختيار؛ 

مما هو ليس من العلمية وال مسحة للعلم فيه؛ فالقراءة قانونها سابق سبق الحق، وهو الملزم باالتباع ال 

 العكس.
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رى كما سنتطرق إليه في الخالصة أنهم أقحموا في هذا الباب وهم يدعون الورع وإن الطامة الكب ،ذلك

والقصد الحسن تعليم عباد الرحمان قراءة القرآن وتسهيل الوصل به، أقحموا فيما هو من مكون البيان 

،،القرآني العظيم في الوقف واالبتداء أحوال الوقف أثناء التعليم، وما قدروا لكتاب هللا العظيم قدره  

إن اعتبارهم الذي جاء هذا النص تعبيرا عنه، االعتبار المخالف للحق والميزان والذي ينزل إطار 

يردها ما ضابطه التوقف المحدد والموجه لمعنى كون القراءة سنة  المقرئين والقراءات درجة حقائقية

رج وبعد اللحن؛ ، هذا هو ما يجعل باألحرى ويعطي مشروعية النقد لبعدي األداء، بعد المخامتبعة

ويكاد يكون المد أبرز مواطن إبطال حقيقة األداء اللساني؛ والعلة هنا مركبة تركيبا جامعا بين سلبيات 

عدة، أولها افتقاد الملكة اللغوية أو درجة امإشباع اللغوي؛ وهذا الشرط ال يحصل إال حين تشرب 

ن االستشعار والتأثر بامإخالالت المتخللة النفس والعقل اللغة كأنها الدم أو الهواء. ومن دونه ال يمك

لميزان البيان. والسلبية الثانية وتشترك مع األولى في عدم انتمائها الحق للفكر كأصل، وهي االعتبار 

والتمثل الخاطئ  لألحكام والحقائق العلمية، وهذا ليس من درجة التأويل ولكن عن قصور في امإدراك 

دراية ومعرفة ما هو من األحكام به الناس جاهلون. كيف وقد والجهل المركب الممثل في وهم ال

سمعوا ولّقنوا أن قدر المد وطوله كذا ألفات عّدا باألصابع. هذه سلبيات ضمن أخرى مردها جميعا 

عدم الفقه وافتقاد نور الحكمة؛ فالمد في حيزه إنما هو مقدر بالحق متجليا في مبدإ التناسق وليس 

وورش وغيرهم تبعا لمحض اختيارهم واستحسانهم، وللمراعاة كما في  بمرجع ابن كثير وقالون

معناها عند هؤالء وفي اعتبارهم وإدراكهم لحقيقة  النقل والرواية. فالتناسق كمبدإ كوني وتجلي 

لقيومية الحق في كل ما هو كائن وموجود هو المحقق لتناسب الحيز الزمني لمواد الصوت والحروف 

والكالم. .وسرعة مسار القراءة   

 وإن قانون السماء واألرض ليستنبط من هذا النص الثابت أمورا ثالثة جلية واضحة:

المسوغ لهذا المجال من أحوال األداء والقراءة لهؤالء الرجال من عباد هللا هو رحمة هللا تعالى  -1

اءة بسعة األحرف السبعة، ومنه فكل ما هو دون الدرجة من األحوال مستساغ متجاوز عنه في قر

 القرآن وإن من يقرأه وهو عليه شاق ويتعتع فيه له أجران كما هو ثابت ال يرده راد.

وضوح حقيقة الجهل العظيم في االقتطاع األدائي ليس ألنبياء في قراءتهم ولكن لرجال مثلهم  -2

 وفرضها والغلو فيها.

تعالى، ضلوا وضوح غياب أي أساس وال معيار من الحق في االختالف والفرقة في كتاب هللا   -3

     ،، ويضلون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا

 - ال حقيقة للقراءة خارج فطرة اللسان العربي وميزان الرحمان

يقول السيوطي رحمه هللا في تحديده وتعيينه لكيفيات القراءة:   
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 > وأما كيفيات القراءة فثالث:

الهمز وإتمام الحركات واعتماد ، وهو إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق أحدها التحقيق

امإظهار والتشديدات وبيان الحروف وتفكيكها وإخراج بعضها من بعض مع الترسل والتؤدة بال قصر 

ويستحب األخذ به على المتعلمين من غير مجاوزة إلى  وال اختالس وال إسكان متحرك وال إدغامه،

حريك السواكن والفصل بين حروف بتوليد الحروف من الحركات وتكرير الراءات وتحد امإفراط 

 الكلمة كما يقف كثير من الجهال على التاء من )نستعين( وقفة لطيفة مدعيا أنه يرتل.

، بفتح الحاء وسكون الدال، وهو إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر والتسكين الثانية الحدر

سكين ونحو ذلك مما صحت به الرواية واالختالس والبدل وامإدغام الكبير وتخفيف الهمزة بالقصر والت

بدون بتر حروف المد واختالس أكثر الحركات والتفريط إلى غاية ال تصح بها القراءة وال توصف بها 

، وهذا النوع مذهب ابن كثير وأبي جعفر ومن قصر المنفصل كأبي عمرو ويعقوب.التالوة  

د أكثر أهل األداء.، وهو التوسط بين المقامين وهو المختار عنالثالثة التدوير  

واختلف في األفضل هل الترتيل وقلة القراءة أو السرعة وكثرتها؟ ومعظم السلف والخلف على األول، 

 وتوسط بعضهم فقال: ثواب الكثرة أكثر عددا، وثواب الترتل أقل قدرا . .<

قدرا( لعلها تصحيف ال بد لنا هنا من إشارتين، أوالهما تتعلق بلفظة )أقل( في تعبير)وثواب الترتل أقل 

لكلمة )أجل( أو حذفت ثاء لفظ )أثقل( أو نحو هذا. أما الثانية ففي عين السؤال والغاية منه وما يكون 

طبيعة امإدراك الذي صدر عنه، ذلك وإن كان لبعض الكالم والتراكيب حظ من الجواز ضيقا، فالحكمة 

هة ثانية من المناسبة ووجه الشبه من تزيحها اقتضاء وحفظا لمقامات األقوال؛ وإن ما يحكى على ج

كون سبب انتشار قهوة البن في بعض البالد امإسالمية أن بعض الصوفية كانوا يعتمدونها ويستعينون 

وهذا ظاهر لبسه وحكمه الشرعي مرده أن التكليف في حدود ووسع الطاقة العادية  ،بها في قيام الليل

 والفطرية للعبد.

بأن امإخالل بالميزان ومجاوزة الحد لسعة الحروف والمدود وغيرها قد ولنعد إلى موضوعنا للقول 

تأتي على حقيقة البيان وال تبقي منه شيئا، إال ما يدعيه ويتوهمه الجاهلون بأنهم يرتلون ويجودون وهم 

،من بعد ذلك بهذا األمر مختصون  

ا يدركه ويعلمه الراسخون في فإذا كانت القراءة سنة متبعة والرواية وسيطها وأداتها، وهذا ال شك كم

العلم محور من العلم والذكر محفوظ، فاألمر الموافق والموازي له تكليفا هو عدم إطالق التصرف في 

األداء دون قيود وضوابط، ولعل أهمها التذكير والتنبيه الدائم والمستمر بما هو امإطار الذي ال تجاوزه 

المحور بالذات هو أقوى العوامل واألسباب الربانية  األمور والحقائق. كذلك فالقرآن المجيد وهذا
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الحافظة للسان العربي وللغة العربية، مما ينبه ويذكر بالقيمة والمنزلة التي ملزم على أولي األمر 

.وأولي الواجب والمسؤولية إعطاءها للغة العربية شرعيا وواجبا تاريخيا، وهلل األمر من قبل ومن بعد  

علل للزوم شرط العربية في اللسان أوال أو على األقل بموازاة مع أولية الرواية، من العلم المفسر والم

، وبمعنى أوضح تأطير حدود ومدى االنحفاظ لمختلف األبعاد الضبط الصحيح لمفهوم الرواية ذاتها

 والمكونات اللسانية والخطابية في الرواية؛ هكذا نجد السيوطي في معرض تحديده للمتواتر يقول:

دون ما كان فالمتواتر: القراءات السبع المشهورة، والمراد بذلك ما قرأوه من الحركات والحروف  >

من قبيل تأدية اللفظ من أنواع امإمالة والمد والتخفيف فليس بمتواتر، نعم أصل المد وامإمالة والتخفيف 

 متواتر الشتراك القراء فيه.<

النحفاظ الروائي لنسمع إليه مرة أخرى رحمه هللا في ومن أجل درجة أكثر في التأطير ألبعاد ومدى ا

 تنبيهه القيم وتأطيره الموضوعي السديد حين قال:

>وليس كل من سمع من لفظ الشيخ يقدر على األداء كهيئته بخالف الحديث، فإن المقصود المعنى أو 

عهم السليمة تقتضي اللفظ ال بالهيآت المعتبرة في أداء القرآن. وأما الصحابة فكانت فصاحتهم وطبا

 قدرتهم على األداء كما سمعوه من النبي صلى هللا عليه وسلم.

ويحكى أن الشيخ شمس الدين بن الجزري لما قدم القاهرة وازدحمت عليه الخلق لم يتسع وقته لقراءة 

 الجميع، فكان يقرأ عليهم اآلية ثم يعيدونها عليه دفعة واحدة . . <

 وقال أيضا مذكرا ومؤطرا:

د كان الشيخ علم الدين السخاوي يقرأ عليه اثنان وثالثة في أماكن مختلفة ويرد على كل منهم . . >وق

> 

 - الفتنة الكبرى التغني الموسيقي بالقرآن والغيبوبة المطلقة للعلماء 

فاالدعاء إذا المسوغ لهم التصرف في المدود وما شاكلها من هيآت النطق وكيفما شيء بحجة القراءة 

للرواية ولو على حساب جوهر اللسان إنما هو زعم خاطئ وادعاء باطل. ومنه التصرف في والنقل 

لحن القراءة بذات الحجة المزعومة وبدعوى التغني بالقرآن؛ وقد يجنح بعضهم لفراغ القلب وقصر 

االهتمام بالصوت والسماع إلى صرف لحون الغناء؛ وهذا من نبوءته عليه الصالة والسالم ومما حذر 

ه صلى هللا عليه وسلم كما في الحديث السابق والحجة الثبت:من  

"اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابين، وسيجيء 

بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح، ال يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين 

 يعجبهم شأنهم"
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بمنفصل وال هو عنه ببعيد هذا التصور السوء الذي ال ينظر على القرآن سوى مادة للترانيم ومما ليس 

وللتعليم المزعوم لقواعد في معظمها كما بينا بيان الحجة القائمة أنها قواعد ال على مرجع من الحق، 

دكاكين، القرآن ومادة للتبرك في الوالئم والمجامع أو استجالب الرزق حين تفتح المحالت التجارية وال

يتلى وبعضهم يكنس وآخر منهمك في إخراج وتصفيف بضاعته؛ فهذه هي التبعة المقتضى لهذا 

االعتبار القراءاتي والتجويدي السائد والمروج له عن قصد من شلة من أعداء امإسالم وأعداء األمة 

ثم  ، وال والحكومات. .والتاريخ؛ وإن القرآن قد أنزله العزيز الجبار شرعة وحكما في األنفس واألم

إن هذا هو وجه العالقة بأمر هللا تعالى وكتابه الحق المبين الموصول بحديث )الدين النصيحة( كما هو 

 معلوم ومحفوظ. . .

إن خروج لحن األداء عن امإطار اللساني مرده مثل باقي امإخالالت المفسدة للبيان والمخلة للميزان، 

دراكي والعلمي؛ فقد يكون أداء الرجل وصوته شجيا يبكي أو يحقق هو العامل الفقهي والمستوى امإ

 معنى التغني بالقرآن المندوب والمنوه به وبدون أن يخرج عن إطار اللسان وحدود البيان.

:فجامع القول هنا إذن يقتضي الجمع بين األصلين  

وقوله عليه  السالم: األول: تنويهه صلى هللا عليه وسلم بقراءة أبي موسى األشعري رضي هللا عنه 

  83"لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود"

الثاني: الخبر الذي ذكرنا آنفا الذي رواه حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه، وأورده مؤلف األبواب 

المنتخبة من مشكاة المصابيح في كتاب فضائل القرآن من باب آداب التالوة ودروس القرآن؛ وال شك 

ه ما له داللته.أن في هذا من الفق  

كذلك مما  يتصل بهذا الموضوع حال بعض أو لنقل الكثير ممن ال يفرق بين مقام الصالة المكتوبة 

ومقام القراءة االنفرادية أو التعليمية،  فيصلي بالناس بقراءة يتخللها أو غالبها الترجيع، وقلما يحصل 

، وافتقاد أدنى حس وال ملكة قد تخفف معنى وتركيب دون انكسار من سوء الجهل ودعوى إجادة األداء

من وطأة هذا الظلم يميز بها ما يجوز مما ال يجوز من مواضع للوقف مطلقا. فمثل هؤالء يحسبون 

أنهم يجيدون ويحسنون، ولكنهم في الحقيقة لكل شيء سوى الباطل مسيئون، والسماء واألرض براء 

قيس قال: "بت مع عبد هللا بن مسعود رضي مما يصنعون. أخرج الطبراني رحمه هللا عن علقمة بن 

هللا عنه، فقام أول الليل، ثم قام يصلي، فكان يقرأ قراءة امإمام في مسجد حيه، يرتل وال يرجع، يسمع 

من حوله وال يرجع صوته، حتى لم يبق من الغلس إال كما بين أذان المغرب إلى االنصراف منها ثم 

84أوتر."  
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مل به أول الحكمة وأساس ال مندوحة عنه شرطا لسداد العمل وشرط في ذلك؛ وإن مبدأ االختالف والع

 التعلم واالجتهاد.

.                        .                      . 

الخالصة والحكم المستنبط هنا بما أثبتناه  من ظاهر الحيثيات وجلي القرائن والمكونات، على نور من 

  صحيح في السنة من البيان، هو أن:الحق من علم الكتاب ومما هو مثبت 

ال سداد العتبار التجويد دون الفصل والميز بين امإطارين المختلفين واقعا وجوهرا، إطار التعليم 

. وشروطه، وإطار األبعاد الحقيقية للسان  

 فصحيح االعتبار هو بمقتضى الحقيقتين:

من تعلم القرآن وعلمه". حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المتفق عليه: "خيركم -1   

كون لسان القرآن هو اللسان العربي المؤصل فقهيا بمفهوم وحقيقة )األحرف السبعة(؛ وهو لسان  -2

العرب جميعا، ملكته على درجة الخلق وامإيجاد. كذلك لزم العلم بأن العربية اللسان؛ فالناشئ على 

خي.اللسان العربي عربي؛ والنشأة هنا انتماء اجتماعي وتاري  

محددا بقوله عليه الصالة والسالم: "إني ثم إذا كان مجال التلقي للقرآن المجيد، وداللته هنا القراءة، 

وبكل ما في فحواه، وهي الداللة  بعثت إلى أمة أميين، فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبيرة والغالم.

لى تجويد القراءة وحقيقة فإن ندب الشارع إ لمعنى)األحرف السبعة(الموجهة والمؤطرة بالخصوص 

تفاضل الناس في حسن األداء هو أمر من الحق ثابت، وهو من ثمة مؤصل مإطار التعليم ومن صلب 

مقاصده وصميم غايته ووظيفته. وهللا سبحانه وتعالى العليم الحكيم قد جعل لكل شيء قدرا، وهو 

 الهادي إلى الحق وإلى صراط مستقيم.

 يقول ابن كثير رحمه هللا: 

>والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع 

والخضوع واالنقياد، فأما األصوات بالنغمات المحدثة المركبة على األوزان واألوضاع الملهية 

جاءت والقانون الموسيقاتي، فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب، وقد 

  85السنة بالزجر عن ذلك.<

ولتبيان األساس والمرجع في االعتبار هاهنا نسوق ما كنا نقلنا أوله من مقال صادق الرافعي، وهو من 

دون شك االعتبار الصحيح، واعتبار الحق والميزان في اللسان العربي وفي البيان ككل. وقيمة هذه 

أعالم األمة المتأخرين، وأن أهم ما اهتم وتميز به الكلمة وهذا النص المقول هي من كون الرافعي من 
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هو شأن القرآن وشأن اللغة العربية. وكلمته هاته الجامعة بين امإيجاز وشمولية التأصيل والتفسير تكاد 

 تكون التمثيل والخالصة لهذا الجزء، فتحت عنوان فرعي )قراءة التلحين( كتب يقول:

لتلحين الذي بقي إلى اليوم يتناقله المفتونة قلوبهم وقلوب من >ومما ابتدع في القراءة واألداء هذا ا

يعجبهم شأنهم، ويقرأون به على ما يشبه امإقناع وهو الغناء التقي ... ومن أنواعه عندهم في أقسام 

النغم )الترعيد( وهو أن يرعد القارئ صوته، قالوا كأنه يرعد من البرد واأللم ... و)الترقيص( وهو 

ت على الساكن ثم ينقر مع الحركة كأنه في عدو أو هرولة؛ و)التطريب( وهو أن يترنم أن يروم السكو

بالقرآن ويتنغم به فيمد في غير مواضع المد ويزيد في المد إن أصاب موضعه، و)التحزين( وهو أن 

يأتي بالقراءة على وجه حزين يكاد يبكي مع خشوع وخضوع، ثم )الترديد( وهو رد الجماعة على 

في ختام قراءته بلحن واحد على وجه من تلك الوجوه.القارئ   

وإنما كانت القراءة تحقيقا أو حدرا أو تدويرا، فلما كانت المائة الثانية كان أول من قرأ بالتلحين 

والتطنين عبيد هللا بن بكرة، وكانت قراءته حزنا ليست على شيء من ألحان الغناء والحداء، فورث 

عمر بن عبيد هللا، فهو الذي يقال له قراءة ابن عمر، وأخذها عنه امإباضي،  ذلك عنه حفيده عبد هللا بن

ثم أخذ سعيد بن العالف وأخوه عن امإباضي، وصار سعيد رأس هذه القراءة في زمنه وعرفت به، 

ألنه اتصل بالرشيد فأعجب بقراءته وكان يحظيه ويعطيه حتى عرف بين الناس بقارئ أمير المؤمنين. 

بعده كالهيثم وأبان وابن أعين وغيرهم ممن يقرأون في المجالس أو المساجد، يدخلون من وكان القراء 

ألحان الغناء والحداء، والرهبانية، فمنهم من كان يدس الشيء من ذلك دسا خفيا، ومنهم من يجهر به 

سا فيقرأها حتى يسلخه، فمن هذا قراءة الهيثم }أما السفينة فكانت لمساكين{ فإنه كان يختلس المد اختال

 )لمسكين(، وإنما سلخه من صوت الغناء كهيئة اللحن في قول الشاعر:

 أما القطاة فإني سوف أنعتها            نعتا يوافق عندي بعض )مفيها(

أي ما فيها، وكان ابن أعين يدخل الشيء من ذلك ويخفيه، حتى كان الترمذي محمد بن سعيد في المائة 

مراء يومئذ قد أولعوا بالغناء وافتنوا فيه، فقرأ محمد هذا على األغاني المولدة الثالثة، وكان الخلفاء واأل

 المحدثة، سلخها في القراءة بـأعيانها.

وقال صاحب )جمال القراءة(: إن أول ما غني به القرآن قراءة الهيثم )أما السفينة( كما تقدم، فلعل ذلك 

 أول ما ظهر منه.

ولم يكن يعرف من مثل هذا شيء لعهد النبي صلى هللا عليه وسلم وال لعهد أصحابه وتابعيهم إال ما 

رواه الترمذي في )الشمائل( واختلفوا في تفسيره؛ فقد روى بإسناده عن عبد هللا بن مغفل قال: رأيت 

لك فتحا مبينا ليغفر لك النبي صلى هللا عليه وسلم على ناقة يوم الفتح )فتح مكة( وهو يقرأ }إنا فتحنا 
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هللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر{ قال: فقرأ ورجع. وفسره ابن مغفل بقوله: آ آ آ بهمزة مفتوحة بعدها 

 ألف ساكنة، ثالث مرات، وال خالف بينهم في أن هذا الترجيع لم يكن ترجيع غناء.

وجوهها ويؤديها بأفصح وكان في الصحابة والتابعين رضي هللا عنهم من يحكم القراءة على أحسن 

مخرج وأسراه، فكأنما يسمع منه القرآن غضا طريا، لفصاحته وعذوبة منطقه وانتظام نبراته، وهو 

لحن اللغة نفسها في طبيعتها ال لحن القراءة في الصناعة، على أن كثيرا من العرب يقرأون القرآن وال 

حل باألداء، ولكنه يعطي القراءة شبها من يعفون ألسنتهم مما اعتادته في هيئة إنشاد الشعر مما ال ي

امإنشاد قريبا لتمكن ذلك منهم وانطباع األوزان في الفطرة، حتى قيل في بعضهم:إنه يقرأ القرآن كأنه 

رجز األعراب. وهذا عندنا هو األصل فيما فشا بعد ذلك من الخروج عن هيئة امإنشاد إلى هيئة 

ي إنشاد الشعر هذا النوع الذي يسمونه التغبير، ولم يكن التلحين، وخاصة بعد أن ابتدع الزنادقة ف

معروفا من إنشاد الشعراء قبل ذلك، وهو أنهم يتناشدون الشعر باأللحان فيطربون ويرقصون 

 ويرهجون؛ ويقال لمن يفعلون ذلك : المغبرة.

قراءة القرآن.وعن الشافعي رحمه هللا: أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبير ليصدوا الناس عن ذكر هللا و  

وبالجملة فإن التعبد بفهم معاني القرآن في وزن التعبد بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة 

 المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالنبي صلى هللا عليه وسلم.

وقد عد العلماء القراءة بغير هذا التجويد لحنا خفيا، ألن المختص بمعرفته وتمييزه هم أهل القراءة 

86الذين تلقوه من أفواه العلماء، وضبطوه من ألفاظ أئمة أهل األداء.<  

أما ما تأخر من كالمه في أمر اختصاص أهل القراءة فهي قضية موضوع الجزء كله، ويبقى األهم 

 وما يختص بالتأكيد عليه هو تأصيل خروج األداء والقراءة عن حقيقتها.

نظر عنه وال من الفائدة العلمية والدراسية أمكن إهماله لكن الذي ال يجب من الناحية الفقهية صرف ال

هو الصورة التي يجسدها النص لألمة في واقعها وفي مدى استجابتها الواقعية وعالقتها بأمر هللا 

العزيز الحكيم، وهذه العالقة هي المحددة بحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الجامع، حديث )الدين 

وإنه لتناقض بنيوي عظيم أن يصبح القرآن العظيم الذي قال فيه  ، رقة أية مفارقةالنصيحة(. وإنها لمفا

(، القرآن الذي أنزل ليخرج الناس من 43ذو العزة والجبروت:}وإنه لذكر لك ولقومك'{)الزخرف

الظلمات إلى النور ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أن يصبح بين هؤالء الذين عناهم النص 

وسيلة في تحقيق حظ زائف من كبرياء زائفة ومقيتة واستعباد من؟ استعباد من هم في زعم مادة و

، الناس وتصورهم الممثلون والمجسدون لحقيقة كتاب هللا العلي العظيم  
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 الباب الثالث

 صبغة اللحن في البيان

  



191 
 

 191 

 الفصل األول

 الترابط اللساني والمرتكزات اللغوية في البيان

    

 0- شرط االرتباط اللساني المتبادل: القراءة في عالقة القارئ بالمستمع

الحديث عن اللحن هو من صميم موضوع األداء والبيان؛ وإنما كان هذا العزل النسبي عما سبق بسبب 

تركيبة هذا الحيز وتداخالته بمواضيع مختلفة ومناحي أخرى متعددة، وأيضا ولعل هذا هو األهم، 

ها لصعوبة العرض وللزوم البعد عن مواطن وحيزات ذات طبيعة وماهية يتنزه ويسمو القرآن عن

 وعن أي نوع من التقاطع والتداخل مع صبغتها وقاموسها.  

حقيقتي ومعطيي السياقين، األول  رأوال لزم التحديد لمعنى وداللة لفظ اللحن؛ وذلك يحصل ويتم باعتبا

 لقوله صلى هللا عليه وسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه:

ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابين، وسيجيء  "إقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم

بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح، ال يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين 

  87"،يعجبهم شأنهم

 والسياق أو المعطى العلمي الثاني هو إطار القاموس األلسني. 

باطلة في ذاتها ومن حيث هي، ولكن لكل لغة فالتحديد يتم بالقول كون لحون أهل الكتابين ليست  

لحنها، والشريط أو امإطار اللحني ألهل الكتابين ليس يتوافق وال ينتظم مع اللسان العربي والخلقة 

 البيانية للعرب.

وإذا كان إشكال اللحن وشرطه البياني هو من كونه  عنصرا ومكونا قائما من المكونات الجوهرية 

ظر إليه على مستوى أدق منظارا ووصفا، وسيتم االستنباط لألحكام من ذات للكالم، فهنا سيتم الن

الهيكلة واالرتباط العضوي )الفيزيولوجي( للحن، أي من خالل المنبثق الدماغي للكالم ونسقيته 

وانتظامه. وهكذا إذا كان عنصر اللحن يمثل على جهة المكونات األساس األول والمكون الطرف في 

يقة تكوينه وانبثاقه، وبالنظر للتراكبية البنيوية المتناسقة للمكونات والمستويات، جوهر الكالم وحق

فسنقف ال ريب على بيانات وبراهين مؤكدة وأقوم حجاجا لكل ما أثبتناه وسبق في نقد االعتبار 

القراءاتي والتجويدي السائد؛ فستنجلي على أكثر ما تكون الجلوة األسباب الحقة والموضوعية في كل 

حكم من األحكام، ونعني على وجه التخصيص هذه امإخالالت والخروج عن ميزان البيان واللسان، 
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امإخالالت المتخذة صفة القواعد القراءاتية واألحكام التجويدية بغير سلطان وال أساس من الحق والعلم 

 على خطر وقدر البيان وشأنه.

يبقى هو المتلقي أوالمستمع، واألساس في هذا  وإنه ال شك أن أهم معيار ومرجع نقدي وتقييمي لألداء

هو كون اللسان جبلة وخلق أولي. وعلى الجانب اآلخر فوظيفة العلم هنا والدراسة ليست الخلق وإنما 

التفسير والوصف، وهذا ما كان الحجة والبينة في رد أكثر ما ابتدعوه من األقوال وما زعموه من 

يعبر عنها في القاموس األلسني باالرتباط اللساني)أو الخطابي(  األحكام. ومعيارية المتلقي والمستمع

 المتبادل الذي يمثل غالبا كما يلي:

االرتباط الداللي المتبادل                                  

                   Corrélation sémantique                               

   االلتقاط    .  .  . .                            .   امإرسال.                 

االرتباط الصوتي المتبادل                                    

Corrélation phonétique               88             

هذا المعيار بخاصتي الموضوعية واألولية هو الشرط المكافئ والمقابل لقول علقمة بن قيس في   

لطبراني السابق ذكرا: "فكان يقرأ قراءة امإمام في مسجد حيه، يرتل وال يرجع، يسمع من حديث ا

 حوله وال يرجع صوته.".

فاالرتباط اللساني المتبادل معناه  التوافق البنيوي بين المرسل من امإشارة المجسد في الكالم 

وظيفية والعالئقية لكل هذا والخطاب، والجهاز المتلقي المتمثل في المخاطب والمستمع. والبنية ال

الفضاء والمركب التواصلي وامإرسالي، كل ذلك يجد تأصيله في بنية الدماغ ووظيفته وصيغة عمله. 

وعليه فإذا أريد لهذه الدراسة حظ من المالءمة الشرطية للموضوع، وإمكان له اعتباره وتقديره في 

ألن تفسير األشياء والحقائق ال يحصل حقيقة التوضيح والتعليل، فال بد من الوقوف على هذه البنية ، 

 إال بالرجوع والنظر في أصلها وجذورها التي تنبثق عنها ومنها يكون أول صدورها وتشكلها.

        .                          . .  

1- الخريطة الوظيفية للدماغ ومجال المغايرة واالنفعال السلبي: التأثيرات السلبية 

 على الدماغ جراء اختالالت القراءة واألداء

                                                           

88 الفصل الثاني -امة، المبادئ واألعالم: ميشال زكرياءمؤلف األلسنية الع   
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إلى تحديد الجزء بروكا م( وبتوصل من العالم الفرنسي1861منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر )

نظرية أوالمساحة من الدماغ المخصصة للكالم، تّم الحسم إلى حد بعيد في االختالف بشأن النظريتين، 

مقابل فرضية أو نظرية التخصص الوظيفي وأن لكل جزء ومساحة من الدماغ  الوحدة الوظيفية للدماغ

وظيفة محددة. وبالطبع فمن الناحية المنطقية وبالتصور العلمي الشامل والمطلق، هذا الحسم وكذلك 

االختالف إنما هو بحسب مستويات وزوايا النظر وحدود هذه الزوايا. لكن يبقى أن النتيجة التي توصل 

ا العالم الفرنسي أسهمت نوعيا في تحديد مناحي البحث في هذا المجال وفي تحديد صيغه، إليها هذ

 ولمناهجه أيضا ال شك في ذلك.

كاتون )هذا التوجه سيعززه ويرسخه إنجاز الباحث األمريكي  Caton من الزمن  دوتوصله بعد عق (

ون بمثابة المحرك األكثر ؛ هذا االكتشاف الذي سيكاكتشاف النشاط الكهربي للدماغم( إلى 1870)

أهمية في كل ما سيعرفه العلم البشري في هذا الحقل العلمي، وفيما هو على صلة به من العلوم كالطب 

بمختلف اهتماماته العملية والدراسية. لكن قبل بدء هذا التعميل تمت عدة بحوث على مقاربات عضوية 

ين الدماغيتين لفليشيغ )الخريطتوفيزيولوجية بحثة أنتجت ما بات يصطلح عليه ب flechsig م( 1900( )

brodmannوبرودمان ) م(، اللتين ال زالتا إلى يومنا هذا تمتلكان تمام المصداقية والقيمة 1909( )

 العملية والتطبيقية.

، باعتبارها أولى مستويات المساحات الحواسية األوليةلقد حدد فليشيغ في الخريطة األولى ما أسماه ب

ة امإشارات الحواسية المتلقاة من العالم الخارجي عبر المهاد البصري؛ والمكمل لهذه ومواضع معالج

. هذه األخيرة، التي ال المساحات التجميعية المساحات األولية في القشرة الدماغية أطلق عليه اسم

تستقبل امإشارات إال عبر المساحات األولية، هي ذات وظيفة تجميعية وتوحيدية لكل األلوان 

ألصناف الحواسية لتنتظمها داخل نظمة واحدة.وا  

:وتتحدد المساحات األولية في خريطة فليشيغ في ثالث  

من  الفص الجداري المساحة المرتبطة بحاسة اللمس والربط الحركاتي، ومنطقتها أو موضعها -1

 ، وهي المساحة األولى.القشرة الدماغية

 من القشرة الدماغية.الفص الصدغي المساحة الثانية المرتبطة بحاسة السمع وتوجد ب -2

 ( من القشرة الدماغية.الفص القذالي)أو القفائيالمساحة الثالثة المختصة بالبصر وموقعها  -3
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فهي أكثر تجزيئا وتمييزا للمساحات تبعا لتمايز  خريطة برودمان،أما الخريطة الثانية والتالية، 

منطقة، لكن من غير نقض لسابقتها  اثنتي وأربعينالوظائف والخاصات، إذ تحتوي على حوالي 

.خريطة فليشيغ  

إن اكتشاف بروكا واكتشاف الخاصة الكهربية للدماغ يمكن اعتبارهما إلى حد بعيد اللوحتين والقطبين 

الحقيقيين للحقل الدراسي والعلمي في مجال الدماغ على وجه التعيين والخصوص، ولكل المجاالت 

اتي من حيث الطبيعة واألبعاد. وفي كل هذا فاآللية العملية المتداخلة به على المستوى الموضوع

والمعرفية أساسها المبدآن الكونيان: االختالف والتناسق، ذلك أن االرتباط بين الفعل ورد الفعل أو 

االرتباط العضوي في المجال والزمن بالنسبة لطبيعة امإدراك امإنساني الحافز واالستجابة، وكذلك 

، وباعتبار األدلة المعملة هنا هي البعد الزمني، ذلك هو األصل في هذه البحوث المعتمدة على عنصر

الراصد لردود الفعل الكهربية وقبيلها كالرصد المغناطيسي. وبالتأكيد وطبعا، فهذا بموازاة ومرافقة 

دراسية وتحليلية، ووصف معرفي للموضوع العملي ولمادته، ونعني به هنا خاصة الميزات الطبيعية 

لفيزيائية للجمجمة، ولغيرها مما هو من مادة الموضوع ومادة وحيز دراسته.وا  

مع التعميل التقني للخاصة الكهربية للدماغ، وفي طوره األول مع نهاية النصف األول من القرن 

العشرين، تم التصديق المبياني الكهربي لخريطة فليشيغ. بيد أنه بالرغم من األهمية القصوى واألثر 

لذي أحدثه هذا التوظيف واآللية التقنية الممثلة في المبيان الكهربي، فإن محدوديتها تظهر الكبير ا

هذا بجالء للتفاوت وتباعد األبعاد الحقيقية لعمل الدماغ عن أبعاد وقدرة قياس المبيان الكهربي. 

قياسية، القصور هو الذي سنراه متجاوزا مع المبيان المغناطيسي،  المتميز بجدة خاصته وقوته ال

، وهو أمر ناجع وقدرته على متابعة انفعاالت الدماغ بمقاربة زمنية في حدود  الجزء األلف للثانية

ومهم إذا ما علمنا أن هذه االنفعاالت مداها و أبعادها هي في حدود عشرة أجزاء األلف من الثانية. 

كهربي هو الدقة في تحديد مواضع وأبرز ما يتميز به المبيان المغناطيسي كذلك بالمقارنة مع المبيان ال

االنفعاالت مع سرعة التحليل، وعلى هذه اآللية يعتمد في تحليل وتحديد امإخالالت الدماغية والمواضع 

المرتبطة بحاالت الصرع وغيرها. ومما يتميز به أيضا المبيان المغناطيسي بخصوص دراسة البنية 

ة إلى ميزة الدقة في القياس وسداد التحديد، وبالمقارنة الطبقية للدماغ والقشرة الدماغية أساسا بامإضاف

  التغطية الحركية أو البعد الديناميكي للتحليل.مع كفاءة آلية األشعة السينية، هو 

وإذا كان ما ذكرنا هو مما يتصل بالجانب التقني، فإن المكون اآلخر هو الجانب المعمل فيه هذه 

ة ولوسيط التحليل المتطابق أيضا بالوسط المادة، الذي هو بنية التقنية، المكون الممثل لموضوع الدراس

 الدماغ ونسيجه، المكون من شبكة أو شبكات جد دقيقة ومعقدة في مادتها وتركيبها.

للدماغ التي هي بمثابة أساس ونافذة ولوج عالم الدماغ معرفة  ةإن الخاصة الكهربية والمغناطيسي

ولوجي( ناتج عن استجابة الدماغ للمؤثرات من مصدر العالم أصل توليدي حيوي )بيوعلما، هي ذات 
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الرابطة بين الخاليا العصبية، نقاط االشتباك العصبي ، إذ ينتقل األثر العصبي عبر ما يسمى بالخارجي

الناقالت الخلوية ، على جزيئات تسمى بنهاية الروابط العصبيةحيث تحتوي في آخرها، في ما يسمى ب

ت صغيرة أو حرة الحركة والتنقل. وعندما يصل األثر العصبي إلى حدود بداخل حويصالالعصبية 

هذه النهايات تتحرر الجزيئات لتنتقل إلى الجهة األخرى، جهة الخلية العصبية الموالية، لتتصل 

؛ وعند مرحلة أو نقطة الجزيئات المستقبلةبجزيئات أخرى مختصة باالستقبال، ومن ذلك تسميتها ب

هكذا ؛ ولإلشارة واألثر الكهروحيويصول االنتقال، وكذلك االنطالقة من جديد االستقبال يكون ح

 وتبعا النتقال األثر يتم التوليد للظاهرتين الكهربية والمغناطيسية.
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إذا كان تفاعل جزيئات الناقالت الخلوية مع الجزيئات المستقبلة كتفاعل كيميائي هو الناقل لألثر     

العصبي، فقد أمكن القول إذا بأن هذه الخاليا الناقلة تمثل في الجهاز العصبي الواصل الكيميائي النتقال 

مى بالرابطات العصبية.امإشارة أو األثر العصبي على مستوى نقاط االشتباك العصبي أو ما يس  

من جهة أخرى، ولما كانت الشروط الموضوعية هي التي تحد من الكفاءة التحليلية والدراسية للمبيان 

الكهربي، وهي على كل المستويات تقريبا، سواء على مستوى البنية النسيجية للقشرة الدماغية وللدماغ 

يضا على مستوى إشكال المحدودية الطبيعية ككل، وكذلك على مستوى المكونات البنيوية للجمجمة، وأ

للخاصة الكهربية وإمكانات توظيفها مجاليا وأبعادا، لما كان هذا من المعطيات االبستمولوجية 

المرتبطة بالسعة وامإمكان الوظيفي لآلليات والوسائل التقنية، فإن توصل العلماء األمريكيين إلى إبداع 

، هذا المخصص لقياس المجاالت المغناطيسية جد الضعيفةجهاز الموصل الفوقي للتداخل الكمي 

الجهاز المبتدع والعامل على أساس خاصة انعدام المقاومة للمعادن في درجات حرارية منخفضة 

جهاز السكيد معينة، والمسمى ب squid للتعبير امإنجليزي:  super conducting quantum 

interference device   :ولترجمته الفرنسية supraconducteur a interference 

quantique  . . .قد كان فتحا علميا حقيقيا وإعالن بداية عهد وطور جديد في ميدان البحث العلمي ،

ليس فقط فيما يخص موضوعنا، موضوع الدماغ ودراسة واستكشاف أنساقه العملية، بل في عديد غير 

ياس مع هذه اآللية والجهاز التقني محدود من المجاالت ذات العالقة من حيث الموضوع وبعد الق

  ، . الدقيق.

يمكن القول بميزان األرض والسماء والسحاب المسخر بأمر هللا العليم القدير الذي خلق امإنسان وعلمه 

األسماء كلها وعلمه البيان، أنه بفضل هذا الجهاز قطعت المعرفة امإنسانية والعقل امإنساني أشواطا 

  ، . .قرب من عالم الدماغ ونظامه ونظام الحياة فيهومسافات كبرى للوقوف عن 

المجال ولكي ندرك ونقرب التصور لهذه المسافة التي تفصل عالمنا عن عالم الدماغ، علينا أن نعلم أن 

)قياسه في بعد نصف غاوس )وحدة الحث المغناطيسي(  المغناطيسي األرضي  ( 0.5Gauss وأن

يعتبر في هذا السلم بعيدا جدا عن هذا الموقع الوجودي الموجاتي، إذ المجال المغناطيسي لقلب امإنسان 

. ولمزيد من التقريب وضبط هو في حدود النصف للجزء المليوني للوحدة، أي أبعد مسافة بمليون مرة

التمثل والتصور نشير إلى أن مجرد التشويشات العارضة مثال عن مرور الطائرات أو القطارات 

را إلى حدود جزء األلف من الوحدة، أي بقياس أكبر من شدة مجال القلب بألفي تحدث في المجال تغيي

ضعف؛ فإذا نحن أدركنا مدى هذا البعد والمسافة البعيدة الفاصلة لمجال القلب عن موقع المجال 

؛ وبناء على كل هذا وتوافقا فموقع الدماغ هو جزء المليار من الوحدةاألرضي، أي مجالنا الحيوي، 

ناه يمكن اعتبار جهاز السكيد بمثابة مركبة فضائية وعوالمية صوب العوالم المجهرية ذات مع ما قل
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..، ووصف الصغرى هو بالطبع هنا على معيار أولي نسبي، ألن الكينونة واحدة  األبعاد الصغرى

 والمسافات المعرفية سلمها واحد.

اعتمادا على جهاز السكيد نتائج  فيما يخص موضوعنا ومحور حديثنا، فقد أعطت الدراسات المختبرية

جد مهمة وباهرة، وطبعا فلن نعرض هنا إال لما له ارتباط بدراسة الصوت وموضوع النطق واألداء، 

 وبالخصوص لما له صلة بإشكال اللحن والمعايير السليمة والحقة في القراءة واألداء.

لما كان الصوت مرتفعا كان ك تبين أنه 89ففي دراسة لألصوات ما بين مائتي إلى خمسمائة هرتز

(. ت)سمك القشرة الدماغية حوالي ثالثة مليمترامصدر المجال المغناطيسي أعمق في القشرة الدماغية 

شدة المجال المغناطيسي تختلف ما بين حالتي وأيضا من الحقائق المهمة المستخلصة تجريبيا أن 

، فشدة المجال تكون أكبر حال الوعي بامإشارة أي االنتباه لإلثارة أو امإشارة الصوتيةاالنتباه وعدمه، 

 واالنتباه لها.

النتيجة األولى توصل إليها باحثون أمريكيون من نيويورك. أما التجربة الثانية المرتبطة بحقل علوم 

 امإدراك فقد قام بها فريق علمي من الجامعة التقنية لهلسنكي بفنلندا.

نظر التأصيلي لإلدراك وباألساس للمنطق، المنطق الذي لكن أهم شيء حققه هذا الفريق فيما يخص ال

جعله الخالق سبحانه وتعالى أساس الهيكلة والتشكيل للتفكير امإنساني، يتمثل في النسق الوظيفي للدماغ 

المنبني أو الذي يؤول على منحى تأصيلي إلى المبدإ الكوني لالختالف، النواة واألصل في كل المبادئ 

والمنطقية. وهنا نذكر ما جاء من العلم الحق في قوله عز وجل وهو العليم  والقوانين الكونية

الحكيم:}وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضال من ربكم 

 (؛ فقد بين هذا الفريق أنه من12ولتعلموا عدد السنين والحساب' وكل شيء فصلناه تفصيال'{)امإسراء

خالل تعرض مستمع لمتوالية من الكلمات المتطابقة والمشتركة أو الموحدة في صبغة صوتية وسمعية 

محددة تتخللها من حين آلخر كلمات أجنبية عنها مخالفة لصبغتها المشتركة وخطها الموحد، فإن أثرها 

العناصر يكون أقوى، حيث يسجل المبيان المغناطيسي ارتفاع شدة المجال وطول أمده مقارنة ب

األخرى المنتمية لنفس الخط. لكن إذا تعرض لهذه األصوات أو الكلمات األجنبية الدخيلة لوحدها 

وبنفس قياساتها فأثرها يكون أضعف من أثر عناصر الخط. فالعامل إذن في إعطاء األثر القوي المميز 

ايز القياس فحسب، بل هو عامل االختالف كقانون وجودي كوني؛  وتأكيد قوته هنا كقانون ليس في تم

في الترسيخ لهذا التمايز المتخذ صبغة وبعد التوتر والتأثير الحيوي والدماغي الذي يعبر عنه االرتفاع 

في شدة المجال المغناطيسي. ومن ثمة جاء االصطالح العلمي المعبر عن هذه الخاصة على مستوى 

على التعبير المباينة أو المغايرة  مجالالدماغ من حيث تصنيف استجاباته التأثيرية ومساحاتها ب
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mismatchامإنجليزي  والفرنسي   champ de disparité وتبين أن هذا المجال متقدم بالنسبة .

لمجال االستجابة العادية )الخطية( بعشرة مليمترات. وهذا له استنتاجات جد هامة وذات قيمة كبيرة 

 بخصوص وشأن موضوع األداء اللساني والقراءة:

:استنباط  

حالة الدماغ وصيغة نشاطه ووظيفته قد تتأثر وتعتريها تغيرات سلبية وعنت من جراء االختالالت على  

مستوى األداء والقراءة من فعل وأثر مجاوزة المدود لحيزها اللساني وكثرة الترجيع وامإسراف في التوقفات 

.والسكت  

العظيم ولسانه العربي المبين براء منهم، ومن  وما أكثر هؤالء القراء األدعياء الذين هذا ديدنهم، والقرآن

،سوء صنعهم ومركب جهلهم  

والذي يعضد منحى هذه النتائج العلمية كحجج وبراهين ال يعرض عنها إال منكر للحق ما توصل إليه 

إذ تبين من خالل التجربة أن تخلف أو  ،االنفعال السلبي للدماغنفس الفريق العلمي مما يمكن تسميته ب

صول إشارة متوقعة أو مسار خطي متوقع يحدث تأثيرا على الدماغ، غير أن المثير والمميز ُخلف ح

هنا هو أن هذا األثر أو التأثير من عدم أو تخلف حصول إشارة أو مسار خطي موافق النتظارات 

تنفار وتوقعات الدماغ يكون له انعكاسات أكثر حدة واستنفارا، ال على األبعاد القياسية فحسب، بل باالس

. . .لمواطن ومجموعات أخرى من خاليا الدماغ  

على مستوى التغيير األول الطارئ بفعل االنفعال السلبي والمعتبر مؤشرا أوال على حدة التأثير يبرز 

تجاوز هذه الحدة لما يطرأ من اختالف في القياس الزمني بالمقارنة بمجال المباينة أو المغايرة. فإذا 

اطيسية للدماغ تكون بحدوث امإشارة الصوتية بعد حوالي مائة جزء ألف من كانت االستجابة المغن

msالثانية) (، فبعدم الحدوث أو تخلف المتوقع أي أثر االنفعال السلبي ال يكون إال بعد مائتي 100

 ، مع تسديد وتقريب، تبعا لشرط االهتمام وعدمه.(250ms)وخمسين جزء ألف من الثانية

تغيير نوعي أكثر حدة من التغيير المصاحب لمجال المباينة، والممثل في تقدم  أما التغيير الثاني فهو

، حيث أن منطقة االستنفار من جراء االنفعال السلبي في الفص (1cm)منطقة االستجابة بنحو سنتيمتر

األمامي للقشرة الدماغية غير المختص عادة وأصال، أو الذي ليس هو مصدر المجال المغناطيسي 

امإشارة الصوتية الطبيعية، الذي موقعه في شق سيلفيوس  الناتج عن scissure de Sylvius المحادي  

 للقشرة الدماغية السمعية.
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2- الترابط الجواهري للفكر واللحن في البيان: الشرط العقلي والفكري في األداء 
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حقيقة مجال المغايرة وبالتمثيل واالعتبار القيمي لدالالت عناصر هذا التحليل، فمن الناحية التحليلية 

، ولذلك فكل عناصر اللسان قد تكون مادة واالنفعال السلبي تكافئ شرط الترابط الداللي والصوتي

امإخالل ومصدره أو مستواه األول، ألن مرجع مجال المغايرة واالنفعال السلبي متحدا يرتبط بكل هذه 

لعناصر وهذه المكونات، ويجمع بين مختلف أبعاد بنيتها، بعدا زمنيا ومادة صوتية، باعتباره حامال ا

ترتيبيا وكذلك حيزا للصوت وآلنه الحدوثي. ومن هذه العناصر اللحن المتميز بطبيعته الطيفية، وبكونه 

خرى، التي أبرزها المستوى الغطائي اللساني المتأثر مباشرة من أي إخالل على مستوى العناصر األ

 المكون الفكري وصلته بالبيان.

من جهة ميزان النظر،  وعليه طبعا نود ونحاول السير وبناء التحليل، فالعالقة من جهة الربط الحق 

بين اللحن ومجال المغايرة قائمة بقوة وعلى أساس وصفة بنيوية، ومؤشرها القوي هو دورها التمييزي 

لبيانية من إخبار واستفهام وإنكار، وتعجب وانفعال، ونداء ودعاء، وندبة والمباين في تصنيف األقسام ا

وغيرها؛ بل إن هذا امإسناد التمييزي العالئقي هو أدنى المعابر والممرات إلى مستوى وحيز الماهية 

والحقيقة الفكرية للخطاب والبيان، وهو دليل مسلك ووجه من أوجه النظر لترابط عملية النطق والكالم 

ل ونشاط الدماغ، وأيضا للنظمة الجامعة بين الفكر والدماغ واللغة.بعم  

ألسني ولدى المختصين في خاليا الدماغ، أن  -من أولى الحقائق المعلومة في دراسات النهج العصب

الذين يعانون من رضمات وإصابات على مستوى نصف الكرة األيسر للدماغ، يعانون أو يفقدون الفهم 

ال امإشارات اللفظية والمكتوبة، المستعملة عادة في التواصل والكالم، رغم تكامل والقدرة على استعم

وسالمة أعضاء امإلقاء والتلقي )السمع والبصر(. كذلك من النتائج المثبتة والمحصل عليها عدم سبق 

الكالم أو عدم شرطيته بالنسبة لإلدراك والذكاء، إذ ثبت وتأكد حصول حاالت حبسة مع بقاء ووجود 

 نشاط إدراكي ودرجة ذكاء عالية.

لقد بينت استنتاجات حالة الحبسة أن الجانب األيمن أو نصف كرة الدماغ األيمن عاجز عن وظيفة 

يعبر عن هذا التركيب واستعمال الروابط والنسق المنطقية، البانية والمهيكلة للكالم وللوظيفة اللغوية؛ و

ن بوصف األول األيسر بالناطق والثاني أي األيمن التمايز بين نصفي كرة الدماغ األيسر واأليم

 Roger روجي سبيريالنفسي -. هذا األخير، تبين من خالل أبحاث وأعمال عالم الدماغبالصامت

Sperry أنه يمتلك خاصة الوعي وقدرة على التفكير والتذكر والتعلم، وهي  90التي منحته جائزة نوبل 

حقائق ونتائج تمت إعادة إثباتها تجريبا وعلميا، وخلصت إلى تصنيف التفكير صنفين، تفكير ذي أصل 

وأساس لساني مصدره وإطاره النصف األيسر، النصف الناطق، وتفكير غير لساني مصدره وإطاره 

النصف الصامت. هذا الصنف من التفكير غير اللغوي ماهيته شعورية  نصف كرة الدماغ األيمن،
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mentalaisوفكرية خالصة، تم االتفاق واالصطالح على تسمية وحدتها العناصرية بلفظ  كعنصر   

.فكرة جاهزةذهني أو   

التأصيل ألقسام ومراتب البيان من جهة نسبة الماهية  هاهنا نتصل ونصل إلى نقطة ودرجة لها إمكان

وأهم األقسام التي تبرز هنا هي كما يلي:. فيه، وصلته بها لفكريةا  

؛ ويكون فيها السلوك التواجدي امإنساني منطبقا قبل فكرية -ماهيته نفسانية ماالبيان االنفعالي: -1

بالسلوك البياني. وعلى هذا األساس والحق المبين يتضح ويبرهن على عدم سالمة وخطإ جل النسق 

ساليب االنفعالية كالندبة والتعجب. وخطأ نسق إعراب هذا األخير واضح بين.امإعرابية في األ  

ماهيته فكرية سابقة جوهريا لبيانها. البيان الفكري:-2  

.هنا يدخل عامل الكفاءة اللغويةوهو البيان التعبيري الموازي لعملية التفكير. و البيان التفكيري:-3  

األخرى بكونه ليس حدثا بيانيا تعبيريا في آنه، وال يتصل فيه، ويتميز عن األقسام  البيان القراءاتي:-5

أي في آنه، بالفكر العضويا وال تكوينيا، بل صلته به تماسية خطية، موازية لترتيب ومسار العناصر 

 هنا يتبين ويتجلى وجوب حضور فكر وإدراك القارئاللغوية للكالم المنقول والمبلغ أداء وقراءة. و

ل الكلي عن الفكر لضعف صلته التماسية أصال، فيحصل انحالل بناء الجملة كلية.لئال يقع االنفصا  

هي مجمع وملتقى لحقول علمية عدة، أبرزها  الحزمة العالئقيةهذه القطعة العالئقية المحورية أو 

وأهمها علوم اللغة وعلوم امإدراك وعلم الطب وفروعه المختلفة المختصة بالدماغ واألعصاب، 

والطب النفسي وغيرها. دليل هذا التشابك والتالقي يجد له تجسيدا عمليا وواقعيا من خالل المادة 

ال المشترك. وأبرز هذه المواضيع وأشهرها مثله الموضوعاتية المشتركة وذات االهتمام واالشتغ

ونموذجه مرض الحبسة كما أشرنا، وداءا الصرع والخرف المتخذة نماذج ومواد تحليلية، وكخطوط 

ومسالك دراسية بغاية الحصول على استنتاج شمولي وتعميمي؛ هذا بطبيعة الحال باعتبارها أمراضا 

ها الكثيرون.قائمة الذات ومستشرية يصاب بها ويعاني من  

وإذا كانت حالة المصابين بالحبسة تبرز جانبا ومنحى معينا من العالقات بين اللغة أو الكالم من جهة، 

والفكر والدماغ من جهة ثانية، فهذه الحالة يكافئها في نظمة اللغة والفكر الثنائية والزوج )عدم القدرة 

قلنا هذا ليس إال جانبا ومنحى واحدا، وهو إن  على الكالم ؛ سالمة أو مع سالمة العقل(. بيد أنه كما

ارتبط علميا وواقعيا بعلم النفس وبالطب العضوي العصبي والدماغي، فالجانب أو المنحى اآلخر 

المنطلق و الصادر من الفكر المكافئ اعتبارا للعقل نموذجه السديد والصحيح منطقيا هو حالة مرض 

ة والفكر للحبسة. وبالطبع فالخلل على مستوى العقل مع الخرف، وهو الحالة النقيض في نظمة اللغ
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شرط القدرة على الكالم ليس الخرف وحده هو حالته، بل هناك أمراض وحاالت غيرها كالجنون 

 والبله والعته.

إن أهمية مادة ونموذج داء الخرف ووظيفته الدراسية تكمن في تبيانه وتوضيحه ما يمثله اللحن بالنسبة 

مربط الفرس ومركز الفصل في موضوعنا؛ ذلك أن الخرف والجنون والعته والبله أو  للفكر؛ وهذا هو

البالهة، والصحيح للداللة على المرض البله، كل هذه الحاالت واألمراض الحاصلة على مستوى 

امإدراك والعقل، يفتقد فيها المؤشر اللحني في تمايز واختالف ضروب البيان وأساليب التعبير. فقد 

لمجنون بنبإ تشيب له الولدان وهو يضحك، وتسمع ألبله أو معتوه فال تحس للحنه أثرا وال يأتيك ا

اختالفا بين ما يدل على الفرح وما يدل على الحزن. لكن هناك اختالفا في طبيعة االختالالت البنيوية 

اك؛ للكالم؛ فلكل من هذه الحاالت التي ذكرنا سبب خاص بها وعلتها على مستوى العقل وامإدر

وبالتالي بعدها ومستوى خللها في بنية الكالم والبيان كنواة سببية في اختالل بناء الكالم كله الرتباطه 

لكن يبقى اللحن هو الطيف والمستوى الغطائي للبناء والكالم كله؛ وبذلك فهو التوازني بعضه ببعض؛ 

األول الذي هو الفكر.يجمع كل العناصر الصوتية ويصلها باألصل وبأساس هذا البناء ومرجعه   

وإذا كان اللحن مكونا جوهريا في البيان امإنساني، بمعنى أن ال حقيقة له من دونه، فاللحن إنما أصله 

المنبثق عنه هو الفكر والشعور، أي القلب أو العقل والدماغ بالحقيقة والحمولة الحيوية والشعورية 

ا وسؤاال في صيغة أخرى هي سؤال اللغة اآللية امإنسانية. من ثمة نلفي لسؤال اللحن وإشكاله إسقاط

 واللغة امإنسانية..
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 الفصل الثاني

 اإلنسان والحاسوب

 نحو إبراز الماهية الفكرية للسان

 

 

 0- السؤال التأصيلي للفكر والشعور بين مفهومي السببية واالنبثاق

 كيف يخلق الشعور؟ وما هي طبيعة مادته؟

وكيف يتولد الفكر وينبثق؟ وما هي ماهيته؟وما هي العالقة الجواهرية للشعور والفكر بالدماغ وبمجاله 

 الوجودي أو األنطولوجي؟ 

هذه األسئلة تمثيل إسقاطي لشبكة من المعرفة والنشاط العلمي القوي والرائد، يلتقي فيه مختلف من العلوم 

هذه األسئلة موضوعا وسؤاال فلسفيا يستوجب ذواتا فلسفية حقيقية البحثة منها والمختبرية، فال جرم أن تكون 

في شروطها، إذ ال فلسفة حقة وال تفلسف حقيقة دون سعة من حظ العقل، وحظ من المعرفة في شتى الحقول 

وأهمها، وفي العلوم البحثة والطبيعية وفهم لسان وكالم أهلها، والقدرة على النقد المشروع لهم وفحص 

ومعرفة وإدراك حدود ومجاالت معارفهم. ورب جهل مركب أو هرطقة وهستيريا مفاهيمية توجهاتهم 

تحسب وتعد مع الجهل واألمية العلمية فلسفة، وخصوصا إذا كان المدعون الملبس عليهم وهم يشعرون من 

واح ذوي األلقاب والشهادات التي ال تدل في الحقيقة إال على بلوغ أمد هذه الشهادات في الغدو والر

 والحضور الجسدي صبرا واالستنساخ بشتى أشكاله لألسماء والتواريخ والنصوص. .

العرض الذي نقدمه هنا بشأن األسئلة والموضوع أعاله هو عرض لفيلسوف، ويكفيه تعريفا وتقديما كونه 

ن جهة فيلسوفا أستاذا للفلسفة، فهو إذا مضطلع على الفكر امإنساني وعالم بتاريخه وأطواره، وأيضا وم

شروطه الفكرية هو ذو قدرة وكفاءة متميزتين في موضوع النقد العلمي، متميز بوثوقه العلمي وشروطه 

التكوينية. وليس أكثر وصفا لهذه الدرجة المتميزة والكفاءة العلمية مما جاء بخصوصها من تعبيرات 

LA RECHERCHEوأوصاف في التقديم الذي استهلت به مجلة البحث  ( ترجمتها 1998فبراير -306)العدد  

للمقال إطار هذا العرض، من مثل ألفاظ وأوصاف )المنخال( و)المبضع أو المشرط(  للتعبير عن نفاذ النقد  

وحدته وصرامته. فالمنخال داللته الغربلة والفحص الدقيق، والمشرط داللته التشريح.. ولسوف تتضح 

نقده آلراء وأقوال علماء ومفكرين كبار.وتتبين هذه الحقيقة بعد حين من خالل االضطالع على   

John .R.Searle لهو جون سيريهذا الرجل الفيلسوف  أستاذ الفلسفة بجامعة بركلي بالواليات المتحدة  

السؤال األمريكية، ساهم بعدة إنتاجات فلسفية مرتبطة باللغة والفكر واالجتماع. وموضوع نقده هنا يتناول 

، وذلك من خالل قراءته النقدية بأعلى المعايير العلمية لفكر ونتاج ثالثة علماء البيولوجي( لإلدراك)الحيوي 

باحثين من رواد وطليعة التفكير والتواجد الفكري امإنساني في هذا الحقل المعرفي والعلمي، والمتصل بصفة 
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ق التصاله ، كأهم مسلك فلسفي موصول بالحالفكر الفلسفي التطبيقيمباشرة وبقوة بما يمكن أن نسميه ب

 بالعلوم البحثة وبحقائقها. 

Francis Crickالعالم األول فرانسيس كريك  حيوكيميائي وفيزيائي، أعاد بصحبة العالم جيمس ووتسون  

James Watson اكتشاف الطبيعة الحلزونية المزدوجة للخيط الصبغي   ADN وحائز على جائزة نوبل ،

)الفرضية المدهشة )لنقد مؤلف بعنوان.نتاجه موضوع ا1962للفيزيولوجيا والطب لعام  Stupéfiante :)

( ولعل الترجمة المالئمة للسياق هي الفرضية المثيرة.نحو البحث العلمي عن الروح  

روجي بنروس العالم الثاني هو   Roger Penrose عالم رياضي وفيزيائي، أستاذ بجامعة أكسفورد  

ميكانيكا الستاتيكية، وحاز مع ستيفن هاوكينغ بمؤلف حول أسس ال 1970بإنجلترا، برز بالخصوص عام 

Stephen Hawking على جائزة وولف   Wolff .)ظالل العقل(، مؤلفه موضوع النقد هنا بعنوان  

جيرالد إيدلمان أما العالم الثالث فهو  Gerald Edelman  1972جائزة نوبل للفيزيولوجيا والطب لسنة  

ضدية، أنيطت له إدارة معهد علوم الخاليا العصبية لتوصله تحديد الصيغة الكيميائية لألجسام ال

التي ضمنها بالخصوص في سلسلة  هنا نظريته في امإدراكبكاليفورنيا)معهد العلوم العصبية(. يعرض الناقد 

 رباعية من إنتاجه وعمله. والنقد يعتمد مادة وتعيينا على الكتابين الثالث والرابع من هذه السلسلة..

قد جون سيريل نقده أو ما عبر عنه بالعمليات التشريحية لفرضيات وفكر هؤالء الثالثة من يبدأ الفيلسوف النا

كبار العلماء والباحثين، وألنماطهم المنهاجية والتفكيرية، وذلك من خالل وصل سؤال امإدراك في تعريفه 

إليها ما تمثل ويشار  بعالقة المستويين العضوي والفكري على جهتي االتصال واالنفصال، العالقة التي غالبا

الفيلسوف ديكارت كممثل ورمز للقائلين أصحاب ، ومدرجا ومستحضرا الروح( نفيا وإيجابا -بثنائية )الجسد

سيد جون أيكل ، وذاكرا من المعاصرين العالم الكبير هذا االعتبار الثنائي Sir John Eccles الحائز على ،

قوله  ، وقوله المتميز الذي يكفي لتصنيفه فكريا،العصبيةمجال الحيوية الخلوية جائزة نوبل والمختص في 

..بأن هللا سبحانه وتعالى يزرع الروح بالجنين في األسبوع الثالث من الحمل  

ديكارت كان يقول بأن الغدة الصنوبرية هي نقطة االرتباط والوصل بين الجسد والروح، وكان ينفي أي 

بين العضوي والفكري هي عند فرانسيس كريك بمثابة المسلمة أساس عضوي للفكر. هذه المقولة الالفصلية 

الصرفة؛ فهو يرى في  ةالموجهة والبانية في ذات اآلن لتفكيره ولبنائه الفكري بالشروط و المعايير العلمي

 الدماغ، من خالل أنوية أو مركز المهاد البصري، يرى فيه العضو والموضع المنتج للفكر ولإلدراك.

لنقطة البدئية يضع أو ينبه الناقد إلى معطيين لهما أهميتهما الرئيسة واألساس في بناء في مستوى هذه ا

 التفكير بخصوص هذا الموضوع وتوجيهه، ولو بمعنى مرجعي نسبي، كحد أدنى لضمان قيامه وتماسكه:

ب الملزم تحديد مفهوم السببية حتى ال يلزم منه حصول الثنائية كمقتضى لالعتبار الغالهو  المعطى األول

. وهذا ما سوف يحله بيانيا، وطبعا عمليا وتفكيريا، بالمادة للسبب والنتيجة فصال وترتيبا على بعد الزمن

ومثل له بمثال مثالي وقوي في إيضاحه وتفسيريته، مثال الخاصة )االنبثاق(، المعجمية والعنصر البياني 

ليست لكل جزيء مائي، فجزيئات الماء منفردة  السائلية للماء من كونها ليست بخاصة جزيئية ، بمعنى أنها

ليست لها هذه الخاصية، وإنما هي لعنصر هذا المجموع من الجزيئات؛ فكالهما شيء، وهما شيئان 

 وجوهران مختلفان.

فيبرز السؤال االستبعادي لإلنتاجية األولية للفكر والشعور من خالل التفاعالت والعمليات  المعطى الثانيأما 

، وفي إنتاج وخلق هذه اآلنات من الوعي ومن امإحساس وامإدراك الممثلة لمادة يائية وقبيلهاالكهروكيم
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مفهوم )الكاليا وعناصر الوجود امإنساني، ولتصوره للكون والوجود. وفي إطار هذا المعطى يظهر 

Qualia.ليعبر به اصطالحا عن وحدة عنصر هذا الوعي وامإدراك ) 

        .                .             .  

 1- نظريتا الجوهرية الحاسوبية والتمثيلية الحاسوبية للعقل

على ضوء هذه المعطيات والتحديدات يحاول الناقد إيجاد صيغة نقدية أكثر نجاعة من دون شائبة ابتسار أو  

للدماغ. هذا ، أي سؤال الماهية الحاسوبية معيار النظرية المعلوماتية للتفكيراختزالية، وذلك على أساس و

السؤال الذي تغير تصور الناس له عما كان في أول ظهور الحاسوب من تصور وحمل صورة عقل امإنسان 

 على هيئته ونسقه، واعتبار التفكير امإنساني مثلها مثل البرمجة المعلوماتية.

فتين:على هذا المنوال يضع جون سيريل تصنيفا معياريا في تصورين اثنين على صيغة نظريتين مختل  

بنظرية الذكاء ، أي اعتبار العقل حاسوبا؛ هذه النظرية أسماها النظرية الحاسوبية الجوهرية للعقل -1

 .Intelligence Artificielle Forte :I A Forte، بالتعبير الفرنسي االصطناعي القوي

لذكاء نظرية ا، أي إمكان التصوير والتمثيل الحاسوبي، وأسماها نظرية التمثيل الحاسوبي للعقل -2
 . I A Forte: االصطناعي الضعيف

 I Aبالنسبة لجون سيريل وتوافقا بالطبع مع فكره فهو يرد ويرفض نظرية الذكاء االصطناعي القوي

Forte بدليل بداهي وهو اختالف طبيعة الرموز التركيبية اآللية عن العناصر الفكرية واأللفاظ التي  

بدليل حمولتها وكتلتها داللية. ولتوضيح ذلك والبرهنة عليه، عمد إلى ما أطلق عليه وأصبح يسمى 

مكعبات ؛ الذي يتصور تواجد موضوع التجربة بداخل غرفة معزولة ومعه كتلة من الالغرفة الصينية

محتوية عل إشارات صينية تمثل األسس المعطياتية، فيتلقى مجموعات صغيرة من امإشارات كأسئلة 

باللغة الصينية، اللغة التي ال يفهمها، فيبحث في دليل ومرجع للقواعد المكافئ للبرمجة كأمر الزم، ثم 

ت المشار إليها في يقوم ببعض العمليات على امإشارات اتباعا للقواعد وعلى المراحل والخطوا

 البرمجة، ثم إرسال مجموعات صغيرة من امإشارات إلى خارج الغرفة كرد وأجوبة على األسئلة. .

إذن فالشخص القائم بهذه العملية هو بمثابة حاسوب مطبق لبرمجة معينة لإلجابة على أسئلة بلغة ال 

لصينية مثال( بمجرد تطبيق برمجة يفهمها. ومنه نستنتج أنه ال يمكن لنا أن نفهم اللغة األجنبية )ا

 حاسوبية لفهم أو للتجاوب مع هذه اللغة، ومهما كان هذا الحاسوب.

 ثم يقول جون سيريل )على تقريب لفظي وترجمي لقوله(:

 هذا الدليل المعروف اليوم تحت إسم دليل الغرفة الصينية يقوم على برهنة بسيطة عبر ثالثة مراحل:

 يبية )أو تراكيبية(.قيام البرامج بعمليات ترك -1
 إدخال العقل للمضمون الداللي. -2
العمليات التراكيبية ال تنطبق بالمحتوى الداللي وغير قادرة في جوهرها للتواجد في مستواه، مما  -3

 ينتج عنه أن البرامج المعلوماتية ليست عقوال. وهذا هو المراد البرهنة عليه.
؛ وهو كما يرى فصل معطياتي وتصنيفي لقيم نقديكان هذا هو الجزء أو الفصل األول من المقال ال

هي وحقائق هذه المعطيات، كمنهجية وآلية للمقاربة النقدية وصيغتها. ولعل أبرز وأهم هذه المعطيات 

. غير أن الذي يتحتم ضبطه I A Forteاالستبعاد المبرهن عليه لنظرية الذكاء االصطناعي القوي 

دراك والشعور ظاهرة انبثاقية باالصطالح والمفهوم  العلمي، وتأكيده هنا هو أن الناقد يعتبر امإ
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مصدرها ومنبثقها نشاط الخاليا الدماغية، بل ويحدد موضعه وحقله في المستوى األسفل من الدماغ؛ 

ويعتبر كذلك أن الدماغ مجرد عضو كباقي األعضاء، لكن يقول سيريل: يبقى للحاسوب دوره الكبير 

وذلك بالرغم أو مع االعتبار لالختالف بين ماهيتي الحاسوب والدماغ. . والحاسم في دراسة الدماغ،  

بعد الفصل األول يبدأ الناقد الفيلسوف جون سيريل نقده بفكر فرانسيس كريك وكتابه:)الفرضية 

المدهشة: نحو البحث العلمي عن الروح(، ويخلص القول من خالل ما ورد في العرض والمقال 

ا معا نفس التصور ومع فكرة الصلة االنبثاقية للفكر والشعور بالدماغ الترجمي أن الرجلين لهم

عصبي. االختالف الذي بينهما هو أن تصور كريك تصور اختزالي ليس كما ظنه هو -ونشاطه الخلو

كمنهجية عملية، بل اختزال مبتسر للموضوع، ولحقائقه ولمكوناته، من جراء منطلق مرجعي ومفكر 

اعتبار امإدراك والشعور ليس إال نتاجا لنشاط الدماغ والخاليا الدماغية، فيه مسبق التحديد، من 

بخالف جون سيريل فيقرن مقولة االنبثاق ويقيدها باالنفصال الجواهري. من ثمة يتضح أن امإشكال 

، وبتصورها ةيرتبط أساسا بالمعطى الذي ذكره الناقد سابقا وبدءا بقصد البناء عليه، والمتصل بالسببي

في في امإدراك والفكر. .الوظي  

كما هو الشأن لجل الباحثين في مجال النشاط الوظيفي للدماغ، وتوسال للمنهجية النماذجية في التحليل، 

المنهجية التبسيطية، اعتمد كريك على عملية حصول امإبصار في تحليله وبيانه، لكن امإشكال الذي 

ي الصلة وفضاء هذه الصلة بين امإدراكي بقي لديه هو تصوره التحديدي وامإدراكي للسببية، وف

 والعضوي.

ومن أهم ما جاء في نقد المؤلف هو كون تصور المفكر لمفهومي )الكاليا( و)االختزال( أو 

ومنبها أو  ،)االختزالية( من األخطاء الفلسفية الناتجة بسبب عداوة هذا العالم المفكر للفلسفة والفالسفة

 مضيفا بكونها رغم ذلك، أي األخطاء، فهي ال تضير ببحثه وال تنال من جوهر استدالله.

ها هنا نجد الناقد وال شك قد هفا هفوة كبيرة وأخطأ صواب الحقيقة وسداد التفكير. أوال فالتصور غير 

ويرتبط أساسا وكلية بما  السليم للمفهومين معا ليس فلسفي الماهية، بل ماهيته فيهما معرفية وإدراكية،

. أما قوله بأن هذه األخطاء ال تضير بالبنية التفكيرية للمفكر المؤلف، فهذا تحديد المفاهيميعبر عنه ب

 -من األخطاء البينة والظاهرة التي تخللت أو تضمنها النقد، والتي يظهر أنها نتيجة عارض الغفلة

إن هذين افتقد معه صلة وحقل الوعي بما يقول؛ فلعل الناقد عن سهو طارئ عرض له  -،وسبحان هللا

المفهومين في تصورهما يرتبطان بالنسق المركزي والجوهري لفكر المؤلف؛ فمفهوم )الكاليا( هو 

العامل األساس على مستوى المعرفة أو هو من العوامل األساس، ومفهوم )االختزال( عامل أساس في 

وجه. وإذا فالمفهومان معا يساهمان  بشكل ضروري وأساس المنهجية، ويكفي أنه المحدد لإلطار والت 

 في تحديد معنيي )السببية( و)االنبثاق(.

       .                       .  .  

 2- نسبية اإلدراك أو المسافة الصورية والعوالمية: العلم أصل القدرة والخلق

المفهوم الثالث ضمن الثالثة التي عدها الناقد أخطاء فلسفية، وهو مفهوم كذلك يرتبط بشكل قوي 

بمفهوم السببية. المفهوم هنا ليس من الخط االصطالحي، بل بمعنى التصور والفهم أو امإدراك 

تسميته  للشيء، تصوره لطبيعة امإنتاج والتوليد للفكر والشعور من خالل بحثه عما يسمى أو ما أمكن
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عصبية؛ فهذا هو سؤال التصور األول. أما السؤال الثاني فيه، فصيغته البيانية -بالترابطات الخلو

 البسيطة هي: 

هل هذا العالم والكون المشهود الذي نستشعره وندركه بحواسنا وفكرنا هو األصل في الوجود وحقيقة 

 األشياء والمشهود؟؟

وسمه الناقد بالخط الفلسفي سؤاالن فلسفيان حقيقة؛ و الثاني  السؤاالن هذان المعبران عن الفهم الذي

منهما بالخصوص مشهور، وهو من األسئلة التي رغم درجتها الفكرية وعلوها ترى قريبة وتطرح 

على نحو ما باألفالطونية باستمرار بوجوه متباينة وصيغ شتى، قد يعبر عنها في التأصيل الفلسفي 

في موضوع نقده روجي بنروس، وإن كان هذا الوصف غير صحيح  وصف به الناقد الرجل الثاني

وال ينطبق بالحقيقة، ألن التعدد العوالمي عموما وعند هذا األخير بالخصوص ال يستلزم عالقة 

أفالطونية بين هذه العوالم، كما أن معنى )الظل( أو )الظالل( في عنوان مؤلف روجي بنروس ليس 

عند أفالطون. لكن المسافة بين ما نراه وندركه ونلمسه من هذه هو معنى الظل في )عالم المثل( 

الكائنات ومن هذا العالم الحسي المشهود في مادته وخصائصه، وبين ما هي عليه في الحقيقة 

واألصل، هي مسافة موازية للمسافة األفالطونية بين عالم المثل )عالم الحقيقة( والعالم األرضي 

 بتعبير صحيح ومبسط. 

مما تفرع ونتج عنه تصوران،  ة التي نتحدث عنها طرحت كذلك في تاريخ التفكير امإسالميالمساف

أحدهما تصور سليم بكفل سالمة العقل وقوة وطاقة امإدراك؛ والثاني تصور فتنة أصابت صنفا من 

الناس إما لقصور إدراكي ونقص في العقل، وإما عن إغراض خبيث وكيد أريد به الفتنة وزرع وبث 

الشك والريبة. لكن رغم ذلك يبقى شرط هذا الضالل والمستهدف به هو ضعف العقل وعدم  بذور

رسوخ حقيقة امإيمان في القلوب أو عدم حصولها حتى، امإيمان الذي يؤمن بالتكليف على درجة 

امإيمان بالوجود قبل الممكن من كمال العلم؛ فهذا ما ميز به الحق سبحانه المؤمنين وجعله خاصتهم 

(.284ميزة ودليال عليهم:}وقالوا سمعنا وأطعنا'{)البقرةالم  

، ويقول بأن يذكر الناقد من أصحاب فكرة الفصل بين المدرك وحقيقته الفيلسوفين ديكارت وهيوم

األساس البرهاني الذي يقوم عليه هذا الفصل أساس مغلوط. لكن الواقع والحقيقة هو عدم إدراكه له 

يل الذي ندلي به هو مثاله االستداللي الناقض المتمثل في قوله ودليله من إدراكا تاما ومستوعبا؛ والدل

  ، . . كون الساعة التي يحملها على يده، كون رؤيته لها هي رؤية للساعة الحقيقية وليست غير ذلك

هنا يبرز ويتجلى المعنى العلمي التأملي للفلسفة، والذي يتضمن ويتقاطع مع الصنف الداللي أللفاظ 

، الذي وسع بيانه كل أبعاد العقل والفكر ما ظهر منها ( الواردة في التنزيل الحكيمالتدبرو) )التأويل(

وما بطن . . فالسؤال هنا هو في الصيغة الوجودية وفي ماهية مادتها الممثلة هنا لجوهر الساعة 

ا )بمعيار معين( ديكارت اليدوية ومكوناتها. فالوسيط أو الوسيلة امإدراكية غير اليقينية كما عبر عنه

معناها المختزل هو أن امإدراك امإنساني نسبي ومخلوق، ألن امإنسان في حواسه وناظمات هذه 

الحواس وأبعادها ونظم تفاعلها باعتبار الفكر كذلك، كل هذا هو نظمة نسبية، لربما وبإمكان احتمالي 

خلقية متعددة ومختلفة لشيء واحد صادق، لها في صيغها متعدد من امإمكانات، فنصبح أمام نظمات 

ولحقيقة واحدة وأصل واحد. وهذا االرتباط النسبياتي يدل عليه بقوة ما نزل من الحق في قوله عز 

وجل:}هل أتى على امإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا' إنا خلقنا امإنسان من نطفة أمشاج 
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له سبحانه وتعالى:}نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ( وفي قو2-1نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا'{)امإنسان

(.28وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديال'{)امإنسان  

للنظمات  التعدد امإمكانيليست فقط في إدراك وعلم  النسبية امإدراكيةدالئل وسبل براهين هذه 

لى مستوى امإدراكية المخلوقة أو الخلقية وفي شريط هذا التعدد واالختالف النظماتي، بل تجليات ع

.شريط تفاوت الناس في عقولهم ومعرفتهم فتأويل المشهود حواسيا كان أو معنويا ليس تأويال واحدا   

. فإدراك الليل والنهار مثال وإنما هو على هذا االختالف والتفاوت في الذوات ومعارفها وإدراكاتها

هذه المركبة الكوكبية وتمثله وتصوره ليس هو نفسه عند جميع الناس، بل واعتبارهم وتصورهم ل

؛ فهناك تناسب وتناسق مباشر لإلدراك األرض التي تحملهم ليس هو نفس التصور واالعتبار

.الوجودي بالعلم  

هذا التناسب والتناسق إن كان هنا بمعنى سلمي تفاضلي فعلى الشريط األول، الشريط النظماتي 

ون هذا التحديد أو العالقة باالعتبار الخلقي، هو تناسب وتناسق اختالفي صيغاتي أو صيغي؛ وقد يك

والتصور معياريا يجوز اعتباره متصال أو جامعا لكال المعنيين كحالة المثال الذي أورده الناقد بشأن 

 الخاصة السائلية للماء، وفي المعيار االعتباري الموجب أو السالب لها.

سفي، فال مندوحة من القول بأن العلم لكن وإن كنا هنا في غير موضع التفصيل لهذا األمر العلمي والفل

هو مرجع القدرة والخلق. وإننا ال نعني هنا فحسب البعد العالئقي، بل إلى الحد القصي، حد الماهية 

وامإيجاد؛ وجامع هذا نلفيه متضمنا في قوله تعالى العليم الحكيم:}الحمد هلل فاطر السماوات واألرض 

ثالث ورباع' يزيد في الخلق ما يشاء' إن هللا على كل شيء جاعل المالئكة رسال أولي أجنحة مثنى و

( وقوله سبحانه:}وحاجه قومه' قال أتحاجوني في هللا وقد هدان' وال أخاف ما تشركون 1قدير'{)فاطر

(. ومن اآليات كذلك 81به إال أن يشاء ربي شيئا' وسع ربي كل شيء علما أفال تتذكرون'{)األنعام

ين العلم والقدرة والخلق قوله عز وجل:} يخلق ما يشاء' وهو العليم التي تدل على هذا الوصل ب

( وقوله سبحانه:}وما كان هللا ليعجزه من شيء في السماوات وال في األرض' إنه 53القدير{)الروم

(. 25( وقوله تعالى:}وإن ربك هو يحشرهم' إنه حكيم عليم{)الحجر45كان عليما قديرا'{)فاطر  

هنا على المستوى البياني هو هذه الفروق بين معاني الفاطر والمبدع والبارئ ومما يجدر التذكير به 

والخالق؛ فالفاطر الخالق من ال شيء، والمبدع عن غير مثال سبق، والبارئ المخرج من الغيب لعالم 

الشهادة. فهذا شريط من الصفات ال سداد في ضبط المعنى لسياق وخطاب يتضمنها من غير إدراك 

تبار تمايز دالالته.وعلم به واع  

             .                .  .  

 4- تذليل الوحدة القانونية والمبادئ الكونية العامة لسبل المعرفة ومسالك العلم

التصور التمايزي بين الحقيقة والشهود لدى صاحب الفرضية المدهشة أو المثيرة فرانسيس كريك، 

والذي عبر عنه الفيلسوف الناقد بالتصور الرموزي أو الرمزي، يعتبر مفارقة في فكره وتناقضا ذاتيا 

وية لإلدراك مع قوله الجوهري واألساس في فكره وتوجهه، أي قوله بالطبيعة والماهية الحيوية العض

والفكر. وهذا القول المكون الجوهري هو الذي يهم السؤال اآلخر ضمن الخطإ الفلسفي الثالث في 

اعتبار الناقد وتحليله، وذلك في بحث العالم والمفكر فرنسيس كريك واجتهاده في إيجاد هيكلة وتفسير 

كر وامإدراك والشعور الممثل علمي أو فرضياتي لهذا القول بالطبيعة والماهية الحيوية العضوية للف
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عصبية لإلدراك  -بالترابطات الخلو في اعتباره وافتراضه لما أسماه Corrélats neuraux de la 

conscience . 

هذا السؤال له صبغة الفلسفية المتصلة والمنبنية على أهم وأقوى مكونات التفسير الفلسفي، نعني به 

والتوجيه الصحيح والحق على أساس قوانينه المتميزة االتصال بالعلم التجريبي بسلطان حقائقه 

 بتوافقها وتناسقها مع نسق الحق في السماوات واألرض.

واالهتداء االفتراضي والنظرياتي على هذا التوجيه يعبر عنه وعلى نحو من امإخفاء والتمويه بلفظ 

ة المرجعية القانونية ( وما هو في الحقيقة إال إعمال للمبادئ الكونية العامة وعمل بوحدالحدس)

والنسقية للكون مما يتلى في قوله تعالى:}وإلهكم إله واحد' ال إله إال هو' الرحمان الرحيم' إن في خلق 

السماوات واألرض واختالف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل هللا 

فيها من دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر  من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موتها وبث

(.163-162بين السماء واألرض آليات لقوم يعقلون'{)البقرة  

وإن قلنا هنا وحدة الكون أو الوجود القانونية، الوجود بما هو السماء واألرض، فهو تعبير صحيح 

اآليتان اللتان تلونا، فإن وحق بالحق الذي تقوم عليه السماوات واألرض، ودليله الذي ال يرد هو هاتان 

هذا هو ما يبنى ويؤسس عليه فصل خطابها والحكم القرآني الحق الدالة عليه، الذي هو االستنباط 

الجلي لواحدية الخالق من وحدة المرجعية والمشكاة القانونية والنسقية للوجود وللخلق بكل كائناته 

رضين وال شيء عندهم غير ذلك؛ وقد رأينا كيف . نقول هذا وننبه إليه ألننا نعلم أن هناك مغوظواهره

أنهم كذبوا أتباعهم خدمة ألسيادهم حينما اكتشفوا كما زعموا وهم يقرأون سيد قطب أنه يقول بوحدة 

الوجود على ما هو متمثل في بادئ التصور وشائعه، أي بتعلق اللفظ عند العموم بالمعنى الصوفي 

هلون األتباع. وكذلك فعلوا مع أبي حامد الغزالي الذي حرم الضال، وهم في قرارة أنفسهم إنما يستج

أموال الطغاة المستأثرين بالمال الذي هو ملك للجميع دون غيرهم، وعلى عهد قريب قالوا في أبي 

الفتح بن حجر العسقالني الذي يعتبر بحق من أكبر علماء المسلمين قاطبة وأشدهم رسوخا في العلم، 

ودقة البيان والحكمة؛ لقد قال وشيع فيه هؤالء أمثال من قبلهم من  تحققت فيه كل شروط العلم

المضلين من أحبار بني إسرائيل مثل ما قالوا وشيعوا في سيد قطب. ولكن كما أشرنا إليه من قبل أن 

هذا االستجهال واالستغفال وامإضالل غالبا ما يستهدف الجهلة من الناس ومن اجتمع إلى جهلهم سوء 

فيهم، فهم بالقوة متعصبون، وقابلية العدوان كامنة في قلوبهم، كلما جاءت الفتنة أركسوا  الخلق الكامن

فيها، وهللا سبحانه العليم بذات الصدور أعلم بهم، فهم مادة ال تعقل وشيء ال يفكر في أيدي شيوخهم 

م، الذين نزل حيثما شاءوا ساروا بهم وحيثما أرادوا وجهوهم، ومثلهم كمثل الذي من قبلهم وعلى سننه

فيهم قوله عز وجل ذي الحجة البالغة:}قل يا أهل الكتاب ال تغلوا في دينكم غير الحق' وال تتبعوا 

(؛79أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل'{)المائدة  

التلبيس  يقول أبو عبد هللا محمد ابن قيم الجوزية رحمه هللا بشأن هذا امإشكال وهذا الضرب من

واالستجهال في معرض حديثه عن الروح وقوله صلى هللا عليه وسلم:))إن أرواح الشهداء في طير 

يقول ابن القيم: 91خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة((  

 > فإن قيل: فهذا هو القول بالتناسخ وحلول األرواح في أبدان غير أبدانها التي كانت فيها، قيل: 

                                                           
91

 رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح 
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لت عليه السنة الصريحة حق يجب اعتقاده وال يبطله تسمية المسمي له تناسخا، كما هذا المعنى الذي د

أن إثبات ما دل عليه العقل والنقل من صفات هللا عز وجل وحقائق أسمائه الحسنى حق ال يبطله 

. . <تسمية المعطلين لها تركيبا وتجسيما   

 ثم ساق ابن القيم قول امإمام أحمد بن حنبل رحمه هللا:

نزيل عن هللا صفة من صفاته ألجل شناعة المشنعين، فإن هذا شأن أهل البدع يلقبون أهل السنة  >ال

وأقوالهم باأللقاب التي ينفرون منها الجهال ويسمونها حشوا وتركيبا وتجسيما. . .<<وقوله: >> فليس 

92الشأن في األلقاب وإنما الشأن في الحقائق. . <  

الحقيقة إنه تفكر  لاالهتداء االفتراضي هو لفظ تمويهي إذن، بلفظ )الحدس( كما هو معبر به عن 

وتأمل يبحث عن صلة أو عالقة تناسقية وعلى نسق يمكنه أن يكون هيكلة بنيوية إيمانا علميا راسخا 

، وأن هذه المسالك ماهية القوانين الكونية واحدة ونسقها مشتركةفي القلب قبل العقل المنطقي، بأن 

مسالك الحق مذللة للعاملين والمجتهدين تذليل سبل النحل كما في قوله سبحانه العلمية، وهي من 

وتعالى:}وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل 

الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلال' يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس' إن في ذلك 

(. وقد أكد لنا هنا الفيلسوف الناقد جون سيريل بأن إيدلمان صرح 69-68م يتفكرون'{)النملآلية لقو

كما هو الشأن عند كريك، بأن عناصر عديدة في نظريته استمدها من محض النظر التأملي والتخمين. 

.  

فالمنحى التفكيري لفرانسيس كريك له كامل المشروعية  ، لكن تخمين العالم ليس هو تخمين الجاهل

ألنه ينطلق ويتأسس على امإطار التفسيري للظاهرة التوليدية للمجاالت الطبقية المتراكبة، التي يتولد 

بعضها من بعض على نسق التوتر ومدى أو سرعة االختالف والتفاوت في الشدة على بعد معين، 

البشري وبالنسبة لعقله وصيغة إدراكه، ونعني هنا بالتأكيد البعد وخاصة بالنسبة للفضاء الوجودي 

الزمني، البعد الذي نراه مسطرا في التنزيل والقرآن المبين في قوله تعالى:}ما خلق هللا السماوات 

(، فسرعة االختالف أو التوتر على مستوى 7واألرض وما بينهما إال بالحق وأجل مسمى'{)الروم

ولد مجاال أعلى لماهية فوقية، وهذا هو المنحى نفسه الذي سلكه واتخذه إيدلمان مجال لماهية معينة ي

كما سيأتي في بحثه عن اختالفات ترددية على مستوى المجموعات الخلوية في ترابطها الوظيفي 

المتوازي باختالف الوظيفة المخصصة لكل مجموعة خلياتية، وهو مما ال يبعد أيضا عن تصور 

إشكال ظاهرة الفكر وامإدراك بتحتم ووجوب الوصول إلى تناسب أبعادي  روجي بنروس في حل

يقتضي أبعادا دقيقة على مسافة من الدقة توازي مسافة الماهية الفكرية والمجال الفكري عن الماهية 

 العضوية ومجالها. .

           .                  .    .  

 5- روحانية التفكير اإلنساني والسمو المباين لإلنسان على الحاسوب

، هذا الفيلسوف والعالم الرياضي والفيزيائي المتميز واألستاذ بجامعة بركلي خص له روجي بنروس

الناقد الفصل الثالث من المقال العرض، لكن في الحقيقة كان هذا النقد شديدا والذعا، ولم يخل كذلك 

نمط تفكير بنروس الرياضي اآللي،  من التهكم الذي هو راجع باألساس وكما نستشفه من المقال إلى
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المتسم بنوع من الجفاف من الناحية والبعد التأملي الذي قد يجعل التفكير أرحب مجاال وأوسع أفقا، 

ومن ثمة فقد تستحيل هذه الصرامة على جهة ما نوعا أو ذات مسحة من السذاجة، مما هو في الواقع 

 مميز بين للتعقل أو الحكمة عن الذكاء.

ضية والمفارقة البينة هنا هي أن ما يؤاخذ عليه صاحب هذا النمط التفكيري أو ما يؤاخذ عليه لكن الق

هذا العقل من طرف الناقد وغيره من العلماء والمفكرين كما وردت امإشارة إليه في المقال الترجمي، 

المفكر ؛ فهذا الفيلسوف مباينة العقل امإنساني عن الحاسوبهو دفاعه المستميت والمتطرف عن 

I A Forteوالعالم بحق يرفض ليس فقط نظرية الذكاء االصطناعي القوي  بل نظرية الذكاء  

I A Faibleاالصطناعي الضعيف أيضا. .   

لكن إذا ما الحظنا واعتبرنا األحكام والقيم الحقائقية لهذه األحكام، فأحكام روجي بنروس لها 

ة الذكاء االصطناعي الضعيفمصداقيتها، بل إن حكمه بغض النظر عن تصوره لنظري I A Faible 

حكمه في عدم حاسوبية التفكير والعقل امإنساني هو ذات حكم الناقد ومطابق له. كما أن قوله 

وافتراضه بوجوب التطور المعمق للفيزياء الكمية والتناسب األبعادي هو نفس الخط االفتراضي 

اه من قبل. إذن يبقى أو يتضح أن امإشكال للعالمين اآلخرين موضوعي النقد كما أشرنا إليه وذكرن

يكمن في أسلوب هذه األحكام وفي امإطار المرجعي، الذي ال تمثله فقط األفكار والمسلمات المتصلة 

 والمنتجة لهذه األحكام خاصة، بل ينظر إليه بمجموع أفكاره ومسلماته.

كر روجي بنروس ومؤلفه من أهم العناصر والمكونات في هذا الفصل من العرض النقدي الخاص بف

مبرهنة جودل )ظالل العقل( اعتراض الناقد على توظيفه الالمالئم حسب رأيه ل Godel وذلك في ،

. وما يفهم من خالل المقال الترجمي أن االختالف بين الرجلين على عدم حاسوبية امإنسانبرهانه 

 والمفكرين هو كما يلي:

االصطناعي الضعيففجون سيريل الناقد بأخذه بنظرية الذكاء  I A Faible يبقى لديه الوصل بين  

العقل والحاسوب دوما قائما وإن كان ثابتا في اعتباره عدم التطابق االستيعابي، وهذا ما يدلي ألجله 

 بورقة ودليل كونه يرد نظرية الذكاء االصطناعي القوي.

عتبر التفكير امإنساني أما روجي بنروس وكما هو شأن مسار أحكامه الخطية المباشرة، فهو ال ي

والرياضي تخصيصا إال في كليته دون ابتسار أو خصم في جوهره وحقيقته الكاملة، وبالتالي ال نقاش 

بمعنى أن التفكير الرياضي هنا وال جدل في كون الحاسوب ال يمكن له أن يقوم بالتفكير الرياضي؛ 

طراف الممثلة لألرقام المحصلة عند بنروس حركة فكرية إنسانية خالصة وليست فقط النقط واأل

وكما قلنا ونؤكده مرة أخرى أن هذا الحكم هو نفس حكم الناقد واستنتاجه من  والنتائج واالنتقاالت.

 دليل الغرفة الصينية الذي ورد ذكره.

ومما يجدر ذكره وامإشارة إليه أن فحوى ومضمون مبرهنة جودل وجذرها كما ذكر ذلك الناقد من 

ة قراءتها وتطبيقاتها هو الوجود لقضايا داخل أنظمة رياضية يمكن النظر والتحقق خالل سرد تاريخي

يستنبط أن امإنسان بصحتها من غير قدرة ذاتية لهذه األنظمة للبرهنة عليها، األمر الذي ينتج عنه و

 يمتلك طاقة في الفهم والتفكير أقوى وأوسع من الحاسوب.

راءة له قراءة قطعية وشمولية حاسمة في ذات اآلن وهذه هي الحقيقة الجوهرية عند بنروس وق

باعتبار امإنسان ليس حاسوبا، وكون عناصر التفكير امإنساني عموما والتفكير الرياضي بوجه خاص 
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يلزم أن تؤخذ وأن ال تعتبر إال كاملة كما هي في الواقع وليس االقتصار على إسقاطها النتائجي 

. والحسابي  

تطرفا وال حجرا فكريا، وال ينبغي الحكم بهذا عليه؛ فلعل هذا الموقف  وبالطبع فتصور بنروس ليس

قد يبقي لهذه الحقيقة المبرزة والمميزة لما يجري في فضاء التفكير امإنساني، الفضاء المماثل للفضاء 

فعملية التفكير وحركة الفكر ولو في عملية  الكوني بمجراته، قد يبقي لها بعض االعتبار والتذكير.

1ية بسيطة ك:حساب + ، هي في الواقع حدث لعالم وجودي حق، تمثل فيه النفس والعقل والخاليا 2=1

الدماغية والمجموعات الخلياتية الشمس والقمر والنجوم والمجرات؛ وقوام هذا العالم وعناصره وما 

1فيه هو روح قوام العملية الحسابية في عالم وجود امإنسان، أي الروح المنتجة ل:  + 1=2.  

يضا مما هو جدير ذكره أن العرض الملخص المرتبط بمبرهنة جودل الذي ساقه الناقد وتلخيصه وأ

لما جاء عند بنروس بخصوصها، يالحظ فيه اختالل في االنتقال من المرحلة السابعة إلى المرحلة 

 الثامنة من مراحله الثالثة عشر.

، أنه يجمع بين امإيمان بكون أن ويمكن القول كخالصة لفكر هذا الرجل والفيلسوف، روجي بنروس

، إيمانا مصاحبا بوثوقه ما يميز امإنسان الفكر والروح، وبهما يسمو عن الحاسوب سموا مباينا

ومن جهة أخرى تتخلل فكره أو  ،بعلوميته البحثة؛ وقد أومأ إلى ذلك الناقد ولو بسبيل وصفة التهكم

تمركز معارفه وفكره اقتصارا، مما ينتج عنه حركة فكره آنات انفصال تام عن العقل مرجعها شدة ال

شل حركة العقل على جهات ومناحي أخرى أو ضعفها، ألن علم امإنسان ومهما بلغت سعته يبقى 

دوما محدودا بالنسبة لما يطرح من إشكاالت وقضايا. هذا االنفصال هو بالذات الذي يفسر كلمته التي 

مكن تمثيل نشاطه حاسوبيا يصبح في جوهره حاسوبا. عرض لها في المقال طبعا، بأن كل ما يجوز وي

. 

الجمع هذا بين القوة والضعف في الشخصية العلمية لبنروس هي امإشكال في فكره من حيث التعبير 

 والتبليغ، وفي الموقف الالذع والمتهكم للناقد وغير الناقد من المفكرين والعلماء منه.

          .              .    .  

 6- تجليات روحانية الوعي اإلنساني في الشرط االجتماعي

يقول جون سيريل في أول حديثه في الفصل األخير المخصص لجيرالد إيدلمان:   

عصبية لإلدراك التي أمكن لي االضطالع عليها يظهر لي أن نظرية ->> من بين كل النظريات الحيو

 جيرالد إيدلمان هي األكثر أصالة واألكثر عمقا <<

ي نأخذ صورة عن هذه النظرية، يقول الناقد، علينا أوال أن نفهم أو نحدد ثالثة عناصر أو أفكار ولك

 يقوم عليها هذا البناء الفكري:

مفهوم اللوحة أو البطاقة ) -1 carte وهي ضفيرة وشبكة صغيرة من الخاليا الدماغية، يرتبط عدد ،)

خرى تماسية في سطح الجلد مثال أو شبكة العين من نقاطها منهجيا بنقاط تقابلها على مستوى ضفيرة أ

 وغيرها.
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، بمعنى أن نموذج الدماغ ليس أساسه نظرية أو قانون االنتخاب على مستوى المجموعات الخلياتية -2

تحوالت تفاعلية للمجموعات الخلياتية مع المحيط، وإنما على أساس االنتخاب، إذ من الفيض الكثير 

30لدماغ، مع أو منذ الوالدة، ال يبقى سوى ثالثون بالمائة من الخاليا التي تكون في ا %. 

فكرة أو مفهوم إعادة الدخول  -3 (Reentree) وكما قال الناقد فهي أهم وأبرز األفكار المقدمة من  ،

طرف إيدلمان، وهو مفهوم لنسق من امإشارات المتوازية المتعاكسة المنحى بين البطاقات أو 

 اللوحات.

( كممثل تعبيري للداروينية، خصوصا وأن هذا النهج االنتخابنتوقف هنا عند لفظ )ال بد لنا أن 

والفرضية البنائية عند إيدلمان يعبر عنها بالداروينية العصبية أو داروينية الخاليا العصبية؛ فامإشكال 

دق من هنا هو نفس امإشكال الذي تطرقنا إليه من قبل وذكرنا حقيقته الذي أكدها ذوو العدالة والص

العلماء كابن القيم وأحمد بن حنبل رحمهما هللا تعالى. فكما أن الجانب السوء الممثل للفظ ومفهوم 

الداروينية ليس هو جوهرها، وليس هو األساس العلمي فيها، وإنما كان قراءة استنباطية تخمينية 

لحقائقها وقوانينها وافتراضية صرفة، ألقت من باطل القول ما هو بعيد وال يمت إلى العلمية وال 

بصلة، وقد أجمعت جل الهيآت المسؤولة عن التعليم في غالب الدول وفي الواليات المتحدة األمريكية 

، منظور أصل األنواع البين بطالنه الممثلة بهحتى، تم امإجماع على حظر هذه النظرية بمنظورها 

 بالوحي وبالعقل. .

االستنباط الجلي لوحدانية ءة الباطل وإغراض الدجل، هي إن القراءة الصحيحة واستنباط الحق، ال قرا

الخلقي كما هو على النسق المبين على أبلغ ما يكون البيان في اآليتين اللتين الخالق من وحدة الجذع 

تلونا آنفا من سورة البقرة وقوله جل وعال:}وإلهكم إله واحد' ال إله إال هو الرحمان الرحيم' إن في 

رض واختالف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل خلق السماوات واأل

هللا من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موتها وبث فيهما من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب 

(؛ فوحدة الماهية ووحدة الصيغة 163-162المسخر بين السماء واألرض آليات لقوم يعقلون'{)البقرة

حدة القانون قراءتها االستنباطية بمعيار العقل والنظر السوي هي وحدانية الخالق سبحانه، ال وو

 امإلحاد في آياته وفي تجليات الحق، الحجج امإشهادية على األنفس والعقول. .

(هو باعتبار ما تدل عليه في الحقيقة العلمية وجوهرها  الداروينية( و) االنتخابإذن فاعتبارنا للفظي )

 العلمي الصادق، ال قراءاتها المبطلة في الحق والمناقضة للشرع والعقل.

نعود إذا إلى البناء الفكري لجيرالد إيدلمان الذي سوف نراه على أساس العناصر أو األفكار الثالثة 

، يشتغل من خالل نظام بطائقي موحد إلىاألولى، سوف يتوصل في تصوره وافتراضه البنائي 

الترابطات امإشاراتية المتبادلة المنسقة، والمنتجة لوظيفة تجميعية للوحات أو البطاقات الحواسية، 

 والحركية كذلك والفعلية.

على مستوى هذه القاعدة البنائية )االفتراضية طبعا( يصبح امإدراك والفكر مفكرا فيه ليتم الربط من 

.إدراك أعلىو إدراك أوليثاني اشتراطي يتحدد فيه نوعان من امإدراك،  خالل مستوى  

يتم من خالل ثالثة شروط أو عناصر: امإدراك األولي  

 ذاكرة تصنيفية. -1
 تكيف تالؤمي بمعيار تقييمي اختياري. -2
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 حصول امإدراك الذاتي المرجعياتي. -3
ولي، فهناك ثالثة عناصر ويقول بأن هذه الشروط ضرورية لكنها غير كافية لحصول امإدراك األ

 لحصول شرط الكفاية، وهي:

 ضرورة التوفر على نظام تصنيفي وترتيبي زمني لألحداث ولتكوين أفكار عامة. -4
ضرورة التوفر على ذاكرة نمطية تنسيقية لألنظمة األربعة السابقة، منتظمة وواصلة بين القيم  -5

 الحقائقية واألصناف.
كرة النمطية الخاصة والنظام العضوي للجسم لتصنيف ضرورة االرتباط والتناسق بين الذا -6

 التفاعالت الحواسية.
 

ثالثة عناصر:هذه الشروط يمكن أن نختزلها في   

 الذاكرة التصنيفية. -1
 نظام تكييفي وتقييمي. -2
 .إدراك ذاتي مرجعياتي -3

 فالشرطان الرابع والخامس من الستة األولى يمكن تضمينها في األول، والسادس في الثاني.

:فال يحصل إال أما امإدراك األعلى  

 ، سواء تعلق األمر بامإنسان أو الحيوان.بإدراك التمايز الجواهري لألنا عن اآلخر -1
 .بإدراك تمايز اآلن الزمني التواجدي عن الماضي والمستقبل  -2

وهذان الشرطان التمايزيان إطارهما االجتماع، أي االجتماع امإنساني الذي هو ذاته إطار ووسيط  

لكالم واللغة.ا  

.وتبعا لهذا فامإدراك األعلى ال يحصل على قاعدة وشرط امإدراك األولي  

يؤكد سيريل على ما بدأ به كالمه في هذا الفصل بامإشارة إلى االستيفاء التحليلي والقوة التفكيرية 

بنية لجيرالد إيدلمان، وذلك بشمولية نظره الدقيق والمستفيض لكل زوايا وجوانب الموضوع، من ال

العضوية )الفيزيولوجية( للدماغ، إلى عمليات التصنيف الذاكراتي وعمليات التقييم ودورها المهم في 

عملية التعليم وفي نمو اللغة، وصلة ذلك بامإدراك األعلى وباألمراض النفسية والعقلية؛ ويختم عرضه 

ي صرح هو بنفسه كونه لم بالتأكيد على الصبغة االفتراضية لهذا البناء الفكري عند إيدلمان، الذ

يستطع كما هو الحال بالنسبة لكريك وبنروس، من إعطاء جواب كاف وإيجاد تفسير ظاهر وواضح 

 عن الطريقة التي تتولد بها حاالت امإدراك من المجال والنظام الحيوي )البيولوجي( للدماغ. .

           .               .    .  

1- المكون الروحي والنظرية المجالية مع البعد الكمي ركنان في التأصيل العلمي 

 لإلدراك

أما قراءتنا نحن لهذا كله، النقد ومضمونه وكل ما جاء فيه، فتتحدد أوال بالعالقة والغاية التي أوردناه 

وسقناه تفسيرا وعرضا من أجلها، وهي تخصيصا إبراز الميزة الجوهرية للفكر عند امإنسان، بمعنى 

ن فكر ومن دون مكون فكري، وكذلك المنطوق بدون فكر ومن دون مكون فكري، كل أن امإنسان بدو

هذا ليس مما هو إنساني. أما من جهة مضمون النقد، فأهم الحقائق التي جاءت فيه وترى مختزلة 

 وجامعة له يمكن إجمالها فيما يلي:
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العلمي، وبالتعبير  السؤال وصيغته كذلك المتخذ عنوانا، والمعبر به عن هذا الحيز واالهتمام -1
والداللة العلمية أيضا هو في حد ذاته موقف وإجابة ويمثل موقفا واتجاها سائدا ومجمعا عليه، 

 وهو المنطبق وعينه االتجاه المادي المسمى على سبيل التلبيس والتدليس بالعلماني.
الحق  الوجود الواجب والمفروض لسؤال عالقة ومقارنة امإنسان بالحاسوب هو حجة من حجج -2

 قائمة بقوة دالة على تناقض وفساد تصور هذا االتجاه الملحد في آيات هللا العلي العظيم.
التصنيف النقدي والتقييمي كان المعيار المبطن فيه هو العنصر أو الحقيقة األولى؛ وهذا هو  -3

دق المفسر في الواقع لموقف الناقد ولموقف غيره من المفكرين من روجي بنروس وفكره، ألنه بأ
ومنتهى المعايير التقييمية يكون المكافئ والترجمة في القيمة والحقيقة لحكم وفكر بنروس، 

والمنطبق تمثيال بالمباينة المتسامية لإلنسان على الحاسوب، يكون المكافئ للمسافة البعيدة الفاصلة 
قيقة ورغم بين موقفه وموقفهم هو أن يصفوه وينعتوه بأشنع األوصاف والنعوت، ذلك أنه في الح

ما يوهم من تعصب  أو تطرف في نمط عقليته وتفكيره، فهو حقائقيا إلى جانب الحق في حجته، 
مبرز لها، ومؤكد مذكر بوجودها. ذلك وال يعدو موقفهم منه إال على حقيقة المعنى الوارد في قوله 

ن كفروا المنكر سبحانه العليم بذات الصدور:}وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذي
يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا' فل أفأنبئكم بشر من ذلكم' النار وعدها هللا الذين كفروا' 

 (؛ فمحل االستشهاد تبيان خلفية امإنكار.70وبيس المصير'{)الحج
ة امإقصاء وامإهمال المتعمد لما قد يكون الشطر المحوري الحقيقي والمطابق للحقيقة، وهو العالق -4

 الوجودية لإلدراك بالروح وبالجسد، وهو التصور، وهو الطرح أو العرض الصحيح للموضوع.
امإفادة والنفع العلمي والمعرفي من البناءات واالفتراضات الدراسية والتفسيرية فيما يخص معرفة  -5

نا، طريقة عمل الدماغ والنسق التي يتم عليها التفكير، وفي ارتباط كل هذا بما يكون أهم شيء ه
 .البيانالذي هو 

الطرح الصحيح والوجهة وامإطار الصحيحان للتحليل هو العنصر التجميعي لكل هذه العناصر  -6
الخمسة السابقة، والذي يمثل الرؤية السليمة والموضوعية، وذلك باعتبار مكون الروح وما يكافئه 

كمثل امإقبار وطريقة شطرا أساسا من الموضوع، ال أن يضمر هذا العنصر والمكون ويقبر إقبارا 
هذا امإقبار في مقال الناقد وفي كالمه المعتبر علميا وموضوعيا؛ فكيف يحق إهمال كلمة لها 

وزنها المكين في الموضوع وهي من مكوناته الكبرى أصال ككلمة سيد جون أيكل، الدالة والممثلة 
 ،لحقيقة مكون الروح في الموضوع؟

هذه التصورات بمنظارها هذا، ورؤيتها هذه غير السليمة، وأن ال لقد كان حقا ومن المنطقي أال تبلغ 

تصل إلى خطوط أو ظل الخطوط المشكلة لبناء مقبول في الحق يجمع بين الجسد والروح، وبين 

العضوي والنفسي وامإدراكي. وإن ما أزاحه وأهمله الناقد بشتى السبل من طرائق منهجية وتعابير 

لما عبر عنه غرضا وظيفيا باألفالطونية والثنوية أو الثنائية، ثم أسجاها  وصيغ بيانية، إزاحته وإهماله

وصفا ووصلها صلة بالخطإ الفلسفي، هذا العنصر هو من العناصر الضرورية في الحل والبناء 

كمكون وحرف أو مرتكز على أساسه وشرطه تتم التصورات النظرية واالفتراضية. ومن هذه الجهة 

طار يعتبر روجي بنروس األقرب واألدنى من جهة ومن حيث المكونات التي والجانب التشكيلي وامإ

، ومن جهة االتجاه حدسه الذي يتصور الحل في مقاربة ظالل العقليدل عليها تعبير وعنوان مؤلفه: 

 أكثر مجاوزة للبعد المادي والبعد العددي والكمي. .

ولئن كان هنا غير موضع التفصيل والتحليل لهذه النقطة، فحسبنا منها التنبيه وامإشارة إلى امإمكان أو 

الصنف من امإمكانات االفتراضية التي لها كامل المشروعية والقوة البنائية على أساس اعتبار امإدراك 

أو حقلية كالماهية الكهربية المرتبط مباشرة بماهية الروح... باعتبار هذا العنصر ذا ماهية مجالية 

والمغناطيسية... بل باعتبار الحياة والفكر كذلك ... فيمكن اعتبار الناس وعناصر االجتماع امإنساني 

كذوات حية ومفكرة على نسق نظام فلكي بمجاالته وحقوله الجاذبية والمغناطيسية، سواء الحيزاتية أو 
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ل به عالم وفيلسوف امإسالم الكبير أبو حامد الغزالي الكلية المتداخلة. ومثل هذا التصور والنسق قا

 رحمه هللا، وهو نسق تصوري صحيح موازي ومكافئ لتصور أفالطون وعالم المثل. .

هذا التمثل المجالي للنفس وللحياة والروح، من دون اعتبار لعالئقها الداللية، والذي نراه أقرب إلى 

)كتاب الروح( وعزاه إلى ابن سينا رحمه هللا وإلى السداد قد ذكره ابن قيم الجوزية في مؤلفه 

أرسطوطاليس جعله هللا تعالى ممن سبقنا من المؤمنين فيمن قبلنا، حكاية عن األشعري رحمه هللا؛ هذا 

ولو أن ابن القيم صنف هذا القول ضمن األقوال بشأن سؤال النفس والروح في خانة وموضع أردإ 

ذلك أصحها وأصدقها؛ قال ابن القيم: األقوال، فهو في الحق وبالعكس من  

>. . وزعموا أن تعلقها بالبدن ال بالحلول فيه، وال بالمجاورة، وال بالمساكنة وال بااللتصاق، وال 

 بالمقابلة، وإنما هو التدبير له فقط . . <

يا، وهنا على ذكر ابن سينا وأرسطو يطرح سؤال الوالء والبراء، هذا السؤال الذي يمثل إشكاال حقيق

ويبقى مع الجهالة والجهل وعدم التبين أمرا ليس هينا وليس يجب إغفاله؛ فال يكفر كافة من سبقنا من 

وحتى ال يحصل للقول تكرار فإننا نحيل إلى مؤلفنا في  ، بني آدم ومن الخليقة إال جهول عظم جهله

تم بحمد هللا وتوفيقه قبل  بيان باطل مقولة حوار األديان وضالل التعدد المذهبي الفقهي، المؤلف الذي

 مراجعة الجزء الرابع هذا واالنتهاء من كتابته.

نعود إلى سؤال تفسير انبثاق امإدراك والفكر والشعور، وإلى األبنية التي يمكن على أساسها ومن 

خاللها إعطاء صورة علمية وموضوعية ال كما صرحوا به هم أنفسهم وكما أشار الناقد هنا؛ ومثل 

عند دونيس بلوزوفسكي ورد هذا القول  Denise Blozovski ذات االختصاص في هذا المجال،  

 ، تقول بلوزوفسكي:CNRSوالعالمة الباحثة في المركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا 

>قد يمكن اعتبار فهم كيفية توليد دماغ امإنسان لألفكار وللتفكير والشعور الهدف النهائي لعلم العصبية 

ولوجيا األعصاب(. لكن يجب أن ال نتوهم، فهذه الغاية ال زالت بعيدة جدا، ولربما الحيوية )أو بي

93ستبقى غير محققة.<  

بالطبع فنحن نعني هنا الشعور الباطني والداللة الباطنية لهذا القول، وذلك أن الراسخين في العلم 

والتواجدية لبني آدم ولإلنسان، ومنهم طائفة من علماء بني إسرائيل يدركون حقيقة المكونات الوجودية 

وإن في معظم دول الغرب معاهد عديدة متميزة في علم الالهوت، وشعبا وكليات مختصة بعلم الكتاب 

ودراسة التوراة وامإنجيل وتاريخ النبوة وعلمها في بني إسرائيل؛ يقول هللا عز وجل:}يعرفونه كما 

(؛ بمعنى أن إقصاءهم لهذه 145يعلمون'{)البقرة يعرفون أبناءهم' وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم

الحقائق التي بها يمكن تفسير الفكر والشعور، وأهمها األساس التكويني الثنائي، أي المكون المالئكي 

والمكون الشيطاني، مع حكمة هذا الخلق وتبعاته الجزائية المتفقة مع قانون االنحفاظ الكوني، هذا 

اسم على كتمان الحق والضالل وامإضالل؛ وإن هؤالء ليعلمون طبيعة امإقصاء هو كفر واستكبار وتق

اجتماع هذا المسار الحضاري وصبغته وحقيقة مكوناته ولكنهم يكتمونه وال يبينونه، وال يحذرون من 

،هذا المسار في طبيعة الحضارة وفي بقاء الوجود اآلدمي، ال نقول البشري  

            .               .   .  

                                                           
93
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صة البابخال  

تمايز دارة الدماغ لألداء التعليمي عن دارة البيان الطبيعي واللحن الصيغة 

 الصوتية للبيان

 

في الفصل األول من هذا الباب تم تحديد المرتكزات األساس واألولية للنشاط اللغوي وللكالم، وذلك 

 من خالل الخريطة العضوية والوظيفية للدماغ. وأهم هذه المرتكزات هي:

د منطقة بالدماغ مخصصة ومحل االنفعال واالستجابة الدماغية لإلشارة الصوتية العادية وجو -1
 االستماع لقراءة، وموضعها شق سيلفيوس المحادي للقشرة الدماغية السمعية. والطبيعية، كمثل

تبعا الرتفاع مدى الصوت ولمدى وعي المستمع اختالف عمق هذا االنفعال واختالف شدة مجاله  -2
 بالمسموع وبامإشارة الصوتية. واهتمامه

اختالل في القراءة  جراء ونتيجة حصول الدماغ وبنيوي على مستوى وظيفي اختاللحصول  -3
 وهو على درجتين:واألداء، 

درجة دنيا ناتجة عن اختالل صوتي يحدث عنها مغايرة لموقع االنفعال وتسمى مجال المغايرة أو  -ا

 المباينة.

تخلف إشاراتي أو  وأكثر حدة من األولى يتسبب فيها حصول أيدرجة قصوى لالنفعال أشد  -ب

، ويمكن تسميتها باالنفعال السلبي. ويكون موضعه ومجاله مغايرا لكال الموضعين السابقين، صوتي

واستنفارا يتجلى، وبامإضافة إلى االختالف األول، بحيز زمن حدوثه  الدماغ توتراويحدث في 

غير المختص عادة والمختلف تماما عن المنطقة  األمامي للقشرة الدماغيةموضعه الفص واستغراقه، و

 المخصصة للسمع والكالم.

 هذه المرتكزات خاصة بالمتلقي أو المستمع وهي مرتكزات عضوية ووظيفية في الدماغ.

المرتكز المعياري التصنيفي ألقسام ومراتب البيان باعتبار الصلة بالفكر، والذي يمثل بالتقسيم  -4
 رباعي للبيان وهي في ترتيبها كالتالي:ال

 البيان االنفعالي، نفساني مباين للفكر. (1
 فكري، جوهره سابق لبيانه. (2
 تفكيري،تعبيري موازي. (3
 قراءاتي، ذو طبيعة نقلية وإبالغية. (4

وهذا المرتكز يختص طبعا بالمرسل أو القارئ.       

من التقسيم البياني السابق، والمنطبقة بالقراءة الفصل الثاني هو بمثابة  تفريع مشجر من النقطة الرابعة 

كصنف بياني. وباعتباره الغاية والموضوع في هذا الحديث كله، وبهذا المنظار واالعتبار نرى أن صلة  هذا 

الباب وما ورد في المقال النقدي له بموضوع الحديث، أي موضوع األداء والقراءة أساسا ارتباط ثنائي أو 

 ذو صلتين:

ة األولى يمثلها عنصر أن امإنسان ليس حاسوبا. وأن ميزته امإنسانية هنا هي الفكر. ومكون هذا الصل -1

العنصر في المقال النقدي يكفي فيه أن يكون معيارا نقديا محوريا على طول المقال والنقد ممثال في معيار 
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انفصل عن الفكر كلية ال أن ما نظريتي الذكاء االصطناعي القوي والضعيف. والمكافئ لهذه الحقيقة هو 

 يعتبر لغة إنسانية ولسانا إنسانيا.

الوظيفي لنشاط الدماغ أثناء عملية اللغة والكالم أداء أو قراءة وتلقيا أو  يالصلة الثانية هي التفسير البنيو -2

طية سماعا. ويالحظ أن العنصر األول يمثله بقوة روجي بنروس أما العنصر الثاني فيستمد من النسق التراب

 بين مختلف مكونات الدماغ الواردة في البناءات النظرية لفرانسيس كريك وجيرالد إيدلمان.

الميزة الفكرية امإنسانية للقراءة كبيان إنساني تكمن في ربطها بالنشاط الطبيعي للدماغ، فيحصل بذلك بناؤها 

؛ وبهذا يكون الفكر صمام أمان طبق النسق السليم واألصوب المنتج والمولد للغة والنطق امإنساني السليم

وحفظ للنطق في إنسانيته وبنائه المتوازن على كل األبعاد والمكونات، من مخارج الحروف إلى الترقيم إلى 

اللحن. وبالتأكيد يمكن خالل هذه الحالة حصول اختالالت أولية محدودة، ال تنال من بنية األداء والنطق ما 

الواعية قائمة.  دام الوصل بالفكر وحقيقة القراءة  

وبداهة فإن هذه االختالالت يطابقها لحظات انفصالية عن الفكر من قبيل السهو وغيره، ينتج عنها سكت أو 

حتى وقف في غير موضعه، أو تغير في شدة الصوت أو تبدل في اللحن أو غيرها مم يشكل أبعاد وهيئة 

على مستوى المرتكزات األولية في تلقي  النطق واللسان، مما سيؤدي عند المتلقي إلى حدوث انفعاالت

الصوت والقراءة. ومن الطبيعي والمنطقي أن تؤدي مجاوزة هذه امإخالالت ولو كانت أولية لحد معين إلى 

فساد البنية كلية وخروجها عن حقيقة اللسان  بسبب غلبة االنفصال على االتصال بالنسبة للفكر. كما أنه من 

وما بالمأموم، فيمثل لديه هذا األداء المختل عنتا ومشقة ببرهان وشهادة الميزان جهة المتلقي، وينطبق هنا عم

والحق الذي تقوم عليه السماوات السبع واألرضون، ألن إخالل األداء بالميزان سيؤدي حتما إلى اضطرام 

 انفعالي  للدماغ وتوتره. .

 دراية ومعرفة بقواعد األداء وهم في واقع فيا بئس صنيع هؤالء الذين ال هم لهم إال إبراز ما يحسبونه جهال 

،، األمر يسيئون للحق، ومإخوانهم الذين ُيصلّون وراءهم أيما إساءة وهم ال يشعرون  

إذا قلنا وعلمنا أن الميزة امإنسانية في القراءة هي الفكر، وأنها المباينة للغة امإنسانية عن لغة الحاسوب، 

ءة عن الفكر فيصبح لدينا نطق وقراءة غير إنسانيين.لننظر اآلن كيف ينفصل النطق و القرا  

وحتى نتناول هذا الموضوع والسؤال الفرعي على نحو بسيط نرجع إلى التقسيم والتصنيف الذي سميناه 

بالفكري، وهو من المرتكزات البنيوية للسان، حيث يحق لنا اعتباره شريطا يبدأ بما قبل الفكر، بما يمثل 

ال أدنى تقاطع مع الفكر. أما الطرف اآلخر األقصى منه، فهو الخروج واالنفصال النفس من غير ماهية و

      عن الفكر ليبقى أو يستحيل المنطوق مادة صوتية محضة، ال حقيقة للفكر فيها وال مإنسانية اللسان.

                                            

ام الكالم وقيام بنائه يرجع إلى ربطه بنشاط الدماغ وبنيته. قلنا وعلمنا أيضا من كون العامل الفكري في قي

وكما رأينا فإن االختالالت التي ذكرنا سببها تخلل المسار القراءاتي آنات انفصالية عن الفكر؛ فهي آنات 

 غير إدراكية وغير واعية.

كرية، وهي القراءة وبترجمة أو قول علمي آخر فإن أهم عقدة وأهم ما يميز الدارة الدماغية للقراءة الف

الواعية والصحيحة والسليمة، أهم عقدها هي الجهة المختصة بالفهم وامإدراك، وهي جهة الفص الجداري 
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والفص الصدغي، حيث تتقاطع المعطيات اللغوية مع غير اللغوية، إذ ثبت أن إصابة هذين الفصين وهذه 

.الجهة يؤدي إلى فقدان المعجم والقدرة على استعمال الكلمات  

أما حين القراءة واألداء التعليمي فإن امإدراك يرتبط أساسا بالقواعد الملقنة والمختزنة في الذاكرة، مما يعني 

أن مركز الوعي وامإدراك سينتقل من الجهة السابقة، الجهة المختصة بالفكر وبالماهية الفكرية للكلمات، إلى 

فصال عن الفكر ويفقد النطق واألداء بنيته اللسانية الجهة المختصة بعملية االستذكار؛ ومن ثمة يحصل االن

 الطبيعية، ومنه نخلص إلى:

: تمايز دارة الدماغ لألداء التعليمي عن دارة البيان الطبيعي0استنباط  

الدارة الدماغية لألداء التعليمي وللقراءة التعليمية الموصولة بها ال تنطبق بتاتا بدارة البيان اإلنساني 

.الطبيعية السويةوالقراءة   

 

ويكفي لتبيان هذا المثاُل والنموذج األقرب، مثال داء الخرف وما شاكله كالعته والبله، فهنا ال يكون انتقال 

امإدراك أو مركزه إلى جهة مغايرة، بل يكون إشكال الربط وانقطاع الدارة الحقيقية بنقطة الوعي والفكر، 

كالم على مستوى اللحن أوال، وعلى البعد الترقيمي وغيره من ورغم ذلك يختل توازن األداء والنطق أو ال

األبعاد كمخارج الحروف بدرجة ثانية. فيستنبط إذن وبدليل األحرى هنا كذلك الحكم العلمي الحق بالنسبة 

للنطق التعليمي الذي تكون غايته وهدفه العملي واألساس هو تحقيق القواعد التعليمية الملقنة؛ وهنا بالضبط 

بمضمون األصل العلمي حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، الحديث الجوهري في هذا المحور  نتصل

 من عالقة اللحن بامإدراك وارتباط اللحون الفاسدة بالقراءة غير القلبية، الذي يقول في عليه الصالة والسالم:

هل الكتابين، وسيجيء بعدي "إقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أ

قوم  يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح، ال يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم 

94"، شأنهم  

 فاالنفصال عن الفكر مشار إليه في قوله وتعبيره البليغ عليه الصالة والسالم:"ال يجاوز حناجرهم".

)إعجاز القرآن(:يقول مصطفى صادق الرافعي في مؤلفه   

> ومما ابتدع في القراءة واألداء هذا التلحين الذي بقي إلى اليوم يتناقله المفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم 

.95شانهم .. <  

فال جرم أن مبدأ التناسق يرى حاسما في الحكم من وجهي السالمة والفساد لكل أبعاد ومكونات اللسان 

 والحقيقة اللسانية.

لقنا من أبعاد األداء التعليمي، وعلى الخصوص بغاية امإيضاح، بعدي المدى الصوتي ومخارج هكذا وإذا انط

الحروف، فإنها ال تساوي وال تنطبق باألبعاد الحقيقية للسان، وعليه وحكما بمبدإ التناسق فلن تتوافق مع 

ها طبعا اللحن. فهذا دليل أبعاد القراءة الفكرية، بل سيحصل االختالل في كل األبعاد والجوانب التي من ضمن

موازي لدليل غياب شرط الفكر أصال. وبهذا المعيار نفسه ال يحق لنا أن نعتبر ما يسمى بالسماع بيانا أو 

                                                           
94

 سبق تخريجه 
95

 11ص  
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لسانا، فهو المقابل لالنفصال عن الفكر من الطرف اآلخر للشريط التصنيفي الفكري، إذ يتم فيه اختالق 

بير، ليحصل معه االنفصال عن الفكر والعقل. والمشترك بين السماع الماهية االنفعالية والبعد النفسي في التع

واألداء أو القراءة التعليمية هي األبعاد الصوتية والمخارجية للحروف؛ وبالتالي فهما يشتركان في ماهية 

  اللحن غير اللسانية.

انية. فأهم خصائص لكن األهم هنا هو الجانب التفسيري في العلة وفي أصل انكسار وانحالل البنية اللس

اللسان هو البعد التركيبي، الذي تمثله وتعبر عنه مجموعة من النسق الركنية وامإعرابية؛ وهذا البعد يجد له 

في الكتابة الخطية ذات الحمولة والوصل بقوله سبحانه بديع السماوات واألرض:}ن' والقلم وما 

لية الصورة والتمثيل البسيط والجلي لبنيته ( يجد له في هذه الخطية والصيغة التمثي1يسطرون'{)القلم

الموزونة خاصة وأساسا على يعده الزمني، ألنه هو الوعاء الحدوثي للنطق وللكتابة. وهذا الشرط الزمني 

( هو الذي يجعل 17الدقيق الذي يرى غير بعيد من مجال قوله تعالى:}أ فمن يخلق كمن ال يخلق'{)النحل

افل والضامن لحقيقة اللسان؛ وقد تطرقنا وذكرنا من قبل هذا الجانب الذي باألساس البناء على الفكر الك

 يخص المقاييس الزمنية لألبعاد اللسانية والوحدات الصوتية.

ولهذا إن نحن ربطنا وحاولنا أن نراكب بين السماع أو األداء التعليمي والكتابة والخط والسطر فلن نحقق 

لزم التذكير به من أمر هللا عز وجل وخلقه، ومن داللة وحقيقة الميزان هذا التراكب والتناسق، الذي هو كما ي

الوارد ذكره في سورة الرحمان. وإننا لو ذهبنا في تمثيل وتصوير هذا السماع واألداء لوجدنا فيه انحرافا 

بل وكيف يتصور خط ورسم لمد أو غنة حيزها الزمني قد تجاوز حيزها الحقيقي  ،كثيرا وعوجا عجبا

فالنسق  بقدر كلمة أو أكثر. فهذا هو التفسير البنيوي في عدم لسانية األداء التعليمي والسماع، ليصبح

التركيبية للسان لها بعدها وحيزها الزمني محددا بالخلق واألمر، موافقا ألبعاد نشاط الدماغ ونسقه، التي هي 

 القاعدة الخلفية األولى لهذه التراكيب وللنسق امإعرابية. 

غي أن يغيب عنا أن األبعاد التعليمية هي في جوهرها أبعاد توضيحية، من ذات حقيقتها وجوهرها وليس ينب

مكبرة ومن ثمة ال تساوي وال تنطبق باألبعاد الحقيقية. أما السماع فهو انفصال شبه كلي عن العقل وعن 

اصة ضرورية ومميزة التفكير، مما يعني خروجا وفسوقا تاما عن البعد التركيبي وامإعرابي، الذي هو خ

 للسان امإنساني ونطقه السوي والسليم.

وارتباطا بالنسق الدماغية، وباعتبار امإعراب فرعا للمعنى، واستخالصا من البحوث والنتائج العلمية كما 

عرضنا لبعض منها هنا، فقد أصبح من شبه المؤكد بل ومن المشروع والممكن عمليا البناء على كون أن 

وإعرابي نسق تركيبي على مستوى الدماغ يمثله، وهذه األنساق والبنيات تساهم بقدر كبير  لكل نسق تعبيري

في الترابط اللساني المتبادل بين القارئ والمستمع، وهي موضع امإخالالت واالنفعاالت األولية، كما قد 

قيقة اللسانية كما هو في تؤدي أحيانا وفي درجة معينة من االنكسار إلى فساد البناء بالكلية، والخروج من الح

 حال امإسراف في المد وفي السكت والوقف، وكذلك وبالخصوص حين الترجيع المتكرر والمسرف.

لنعط إذا مثاال أو أمثلة في هذه االنكسارات المفسرة بنيويا لما يحدث من انفعاالت وتأثير سيء بالنسبة 

 للمتلقي سواء أكان مستمعا عاديا أو مأموما.

مون بالصالة يقرأون قوله تعالى:}لقد صدق هللا رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن كثير ممن يؤ

شاء هللا آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ال تخافون' فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا 

، فمد التعظيم ال ( يقرأونه بتوقف مباين للسكت عند لفظ إسم الجالل مع إصرار في مد األلف27قريبا'{)الفتح

وهذا أداء فاسد وللبيان مبطل، ألنه ال  ،يسوغ امإسراف المخل بالقرآن العظيم، وهللا تعالى غني عن العالمين
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ينطبق بحقيقة القرآن المنزل تركيبا وخطابا ومعنى؛ فقوله عز وجل وهو الغني الحميد}إن شاء هللا{ بمثابة 

امإيجاب عليه سبحانه الذي ال يشرك في حكمه أحدا وهو الفعال الجملة االعتراضية بداللة االستثناء وعدم 

لما يريد. ثم إن الحال في اآلية مكون محوري، وهذه المحورية ال تحصل وال تتحقق فكريا، وبالتالي على 

 مستوى الدماغ ومنه في النطق إال بالوصل التام والخط الصوتي الواحد.

وتحدث لدى المأمومين )المستمعين( انفعاالت وتوترا ال يعلم مدى ومن المواضع واألحوال التي تخل بالبيان 

أثره على الدماغ والنفس إال هللا سبحانه، التوقفات وما أكثرها التي ال تحفظ للبيان والخطاب شيئا منه، ال 

ا تركيبا وال معنى. فعلى سبيل ومقصد الدراسة الشرعية هب أن قارئا أو إماما ما تال قوله تعالى:}يا أيه

الذين آمنوا إن تتقوا هللا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم' وهللا ذو الفضل 

(، تالها بتوقف على ما يؤخذ لرد النفس على لفظ الجالل أو )فرقانا(، فإن ذلك سيؤدي 29العظيم'{)األنفال

القصوى قد تؤدي ويحصل حتما إلى حال الطوارئ في دماغ المأموم والسامع ويحدث انفعاالت في الدرجة 

معها انفصال االرتباط اللساني، ألن األسلوب و البيان الشرطي ومهما كانت لغته ولسانه ال ينبغي لنسقه 

لقانون السماوات واألرض، ال ينبغي له وال تالؤم له وال إسناد مع إشارة صوتية  قالدماغي، وهو المواف

 تجزيئية أو كالم مجزأ بوقف.

والحكم كذلك في الوقف والفصل غير الواعي للمعطوفين كما في الوقف الثاني من اآلية؛ ومثل هذا التأصيل 

وكذلك للمضافين أو المفعول به عن الفاعل، وغير هذا مما يمثل عناصر وحقائق متصلة في الفكر وفي 

 الواقع.

الجماعة على وجه  هنا إذا نستبين ويتضح لنا أن ما يصنعه بعض أدعياء القراءة والتجويد، وفي مقام صالة

التعيين، ما يأتونه من ترجيعات جاهلة وإسراف في الوقف، إنما هو اعتداء في الصالة كحق هلل سبحانه 

وتعالى وفرض على العباد واعتداء على المأمومين، وأدناه أن يكون كاالعتداء في الدعاء ألن هؤالء يسيئون 

بما ال يعلمه وال يعرفه الناس من أحكام القراءة  يحسبون أنهم عالمون، عارفون ،ويحسبون أنهم على شيء

ألنهم ال يفرقون بين األبعاد التعليمية وقواعد التجويد، وهم في الحق والواقع جهلهم جهل مركب عظيم، 

. . .واألبعاد الحقيقية للسان  

االرتباط  من الجانب البنيوي أيضا، وفي إطار الدارات والنسق الدماغية، فما يميز القراءة الواعية هي

العملي اآلني والمتزامن ألجزاء الدماغ المختلفة بالمهاد البصري، كمحور أو مركز ارتباطي، ألن هذا 

االرتباط المركزي في توازناته هو الذي به يفسر الوعي وامإدراك. وبمعنى آخر إذا انطلقنا من نقطة وحالة 

فكر أو امإدراك، واتخاذ نقطة الوصول البله كطرف ملتقى بين االنفصال واالتصال للنطق بالوعي وال

والطرف الثاني القراءة تامة الوعي، فيمكن أن نستنتج بأن الدارات الدماغية تختلف في ارتباطها ووصلها 

ومنه يستنبط أن قراءة العالم تختلف عن قراءة بالمهاد البصري تبعا وتناسبيا مع درجة الوعي والفكر. 

لية وتبعا لمبدإ االختالف، فالخصائص القياسية للصوت لن تكون واحدة في . وأيضا من الناحية التحليالجاهل

القراءتين؛ وهذا له صلة أو هو مفسر لقول بعضهم وتصويره لقراءة المنشاوي رحمه هللا بقوله إنك حين 

،تسمع له، تسمع وتشعر وكأن القرآن حينها يتنزل  

عال واالستجابة الطبيعية لإلشارة الصوتية عند هذا وقد رأينا ضمن الحقائق المثبتة أن شدة مجال االنف

المتلقي والمستمع تختلف بحسب مدى الوعي بها، ومن ثمة إذا كان الوعي يقبل الصيغة الشريطية، أي 

اتصالية في درجته ومداه بين العدم والتمام، فالتناسب يكون على مستوى الشريط كله. وإذا علمنا كذلك أن 

لمعرفة والعلم ليس واحدا، فالدارات الدماغية والخاليا أو المجموعات واللوحات الناس متفاوتون، حظهم في ا

الخلياتية العصبية الموظفة والداخلة في هذه الدارات، ليست متطابقة ومتساوية؛ فقد ترتبط  قراءة آية واحدة  
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وتحتوي وهي كذلك متجذرة على مستوى الدماغ بمجموعات ولوحات خلياتية، كل مجموعة ولوحة تتكون 

 على مئات الماليين من الخاليا.

هذا الفضاء الالمحدود من األبعاد، امإطار الجذري واألساس المهيكل لبنية التفكير والبيان، هو الذي يرسخ 

القيمة االعتبارية للنسق الدماغية في امإعراب كمجموعة من األنماط واألبنية التركيبية المالئمة لمختلف 

ل ستجعل من هذه الهياكل والنسق مرتكزات وحروفا بارزة وأكثر مصداقية. هذه الجمل وأقسام الكالم؛ ب

المصداقية التي قد يحق أو يجوز اعتبار النظمات الحركاتية، ونعني هنا في اللغة العربية بالخصوص تمثيلها 

دليل وأهم  للتغيرات الصوتية تناسقيا مع المعنى ومع موقع الركن ووظيفته في التركيب، يجوز اعتبارها أهم

 تحقق لها.

هذا وإن كان امإعراب في حقيقته تعبيرا عن التناسق بين الفكري والعضوي في إنتاج الكالم والبيان، فيمكن 

اعتباره ضابطا في بنية وهيكلة الصوت، ولكن من دون تمثيل للحمولة الفكرية التي على أساسها يكون 

 اللحن. ومنه نستنتج:

وتية للبيان: اللحن الصيغة الص1استنباط  

 إذا كان ابن هشام يقول بأن اإلعراب فرع للمعنى، فاللحن هو صيغته الصوتية. 

 

فاللحن ليس فحسب مؤشرا تمييزيا لألقسام األسلوبية للمعاني كامإخبار واالستفهام والتعجب وغيرها، بل هو 

يطابقها على مستوى الدماغ بارتباطه بالفكر والوعي بالمقول يناسب ويتناسق مع درجة هذا الوعي، التي 

درجة من االرتباط المرتكز على المهاد البصري وبالشبكة والكم الخلياتي المساهم في هذا الوعي الممثل لكم 

ولمخزون من المعرفة والعلم والفهم. هذا التناسب هو الذي يفسر كون القراءة غير الواعية أو الجاهلة 

 بمضمون ومعنى المقروء تظهر قراءة بلهاء.

وعلى مثال هذه الصلة بين اللحن وإدراك معاني الكلم وفقه الخطاب نذكر هنا موضع االلتباس الشائع بشأن 

( 48قراءة قوله تعالى:}وال تطع الكافرين والمنافقين' ودع أذاهم وتوكل على هللا' وكفى باهلل وكيال'{)األحزاب

( وكذلك قوله تعالى:}قل لن يصيبنا إال ما كتب 3وقوله سبحانه:}وتوكل على هللا' وكفى باهلل وكيال'{)األحزاب

(؛ وأصل هذا االلتباس والخطإ في القراءة التمثل 51هللا لنا' هو موالنا' وعلى هللا فليتوكل المؤمنون'{ )التوبة

المعجمي غير الصحيح للتوكل واعتباره الخاطئ والشائع بداللة اآلنية والعرضية المقابلة لصفة الديمومة 

تي هي المعنى الصحيح واألصلي للفظ في اللسان.والثبات ال  

وقريب من هذا الخطإ الشائع كذلك في قراءة قوله سبحانه من اآلية من أواخر سورة البقرة:}واتقوا هللا' 

ويعلمكم هللا'{ حيث يقرأها الناس وحتى من هم في عموم االعتبار من أهل العلم، يقرأونها على أسلوب 

ع؛ ونلفيهم يستشهدون بها في محل شرطية التقوى في حصول العلم. وطبعا فإن كان الشرطية وداللة االستتبا

الشرط هذا حقا فليس هو المراد وال المعني في هذه اآلية من القرآن العظيم، وبمعنى آخر فالواو في 

:}واتقوا هللا'{ )ويعلمكم هللا'( استئنافية، ما بعدها أمكن استقالله عما قبلها. فموضع قوله سبحانه وأمره الحكيم

هنا كما هو مواضع أخرى من التنزيل كقوله تعالى:}يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بين يدي هللا ورسوله' 

( وقوله عز وجل:}واتقوا هللا' واعلموا أن هللا بكل شيء 1واتقوا هللا' إن هللا سميع عليم'{)الحجرات

(.229عليم'{)البقرة  
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أهم مكون علمي فيه من جهة الميزان اللغوي هو علم قواعد امإعراب،  وبالطبع ففقه القول وفصل الخطاب

( فمن لم يتبع لسانه 34-33ففي قوله تعالى:} يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فال تنتصران'{)الرحمان

لقلبه ونسق امإعراب لم يأمن من إتباع نطق )نحاس( لنطق )نار( ألن حصول التمايز اللحني للفظين إنما 

هنا القراءة القلبية الواعية. ومثل هذا مما اتصل شرط أدائه الصحيح على منحى الصوت أو اللحن تكفله 

باالصطالح المكوناتي ال الوصفي بدرجة العلم وفقه اللغة وأنساق التراكيب وامإعراب قراءة قوله سبحانه 

ون الذين أسلموا للذين هادوا وتعالى من سورة المائدة:}إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيئ

( وقوله سبحانه:}قلنا احمل 46والربانيون واألحبار  بما استحفظوا من كتاب هللا وكانوا عليه شهداء'{)المائدة

(؛ فاآلية األولى من سورة 40فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إال من سبق عليه القول ومن آمن'{)هود

أنزلت شرط تمايز لحني}للذين هادوا{ و}الربانيون{ ألن }الربانيون{ في المائدة تستلزم ليكون أداؤها على ما 

الركن الفاعلي، أي معطوف على }النبيئون{ وليس على }الذين هادوا{. وفي اآلية الثانية ف}من آمن{ 

 معطوف على ما قبل االستثناء.

 تعالى العليم الحكيم:} إن هللا ال ومما ارتبط بعموم الفقه في دين هللا تعالى وعلم التفسير خاصة قراءة قول هللا

( إذ تمثلها عند عموم الناس على المنحى الشرطي المعاكس 12يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم'{)الرعد

لمنحى وأصل داللتها، داللة التحذير والوعيد؛ وبالتالي فلن يرجى مع هذا الخلط أن يكون األداء مطابقا 

ية من القرآن العظيم. للمعنى الذي نزلت به هذه اآل  

 

ال شك أننا قد أوفينا البيان في هذه الصلة البنيوية والعالقة الوثيقة بين اللحن والمعنى، فهي في الحق نسيج 

وصورة واضحة لهذه الوحدة الوظيفية والجوهرية لإلنسان، فقلبه ودماغه وأعضاؤه وجوارحه، كل وحدة 

ويحسن بنا هنا بل مما هو جدير بالذكر وال خير  ، ى أحسن الخالقينواحدة متناسقة ومتكاملة، فتبارك هللا تعال

وهي  ،فينا إذ علمناه إن لم نقله، هذه المواطأة والتوليد لمسمى القراءة القطرية كمثل قولهم بالقراءة المغربية

ل حتى وهي في الحق وبحكم ذوي البصيرة في العلم فيها مقال قد يص ،ال تعدو قراءة معينة لرجل أو رجلين

الرد وعدم الشرعية، ألن أداءها ُمحّيد ناسخ لُبعد ومكون في اللسان مكين، حقيق أن ال يسمى قراءة للتنزيل 

إال به. أما أن يكون للصوت واألداء لحن واحد ال يميز بين امإخبار واالستفهام، وبين االبتدائي وطلبي 

الوعيد؛ بل هو وراء ذلك كله اتخذ لنفسه لحنا امإخبار  وامإنكار، وال يجعل للوعد في بيانه اختالفا عن 

ذي السمة حسب  ،واحدا ال يحيد عنه، لحنا يسمى في األلسنية وفي القاموس العلماني المحض باللحن الديني

والقرآن العظيم فيه من القوة ما أنه لم ينزل إال لبعث ؛ السمة المسكينيةمعيار عالم األلسنية الفرنسي مارتيني 

،،ات أقوى صرح وأعظمه للبشرية جمعاءالحياة  وإثب  

فأداء التنزيل هو هذا الذي الزالت قوته واندفاعه ووهج نوره ترى األرض بها الحق قائما وموكب امإيمان  

،على الميثاق والنهج سائرا، ويا بئس الذين تولوا وبدلوا من بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

إن أداء التنزيل الحق هو الذي قرأ به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الوليد بن المغيرة حتى أنه من  

قوة أثره ووقعه ناشده الرحم أن يكف عن القراءة، وهو األداء الذي تال به عبد هللا بن مسعود والصديق 

، رضي هللا عنهما حتى ثارت ثائرة أسماع قريش وأفئدتهم..  
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لرابعالباب ا  

 غاية الكتاب

 

 

األكاذيب الواضحات في السعي لتأصيل مسمى علم التجويد والقراءات -0  

لقد استبان ببرهان الحق والقسطاس المستقيم لمن كان حيا وألقى السمع وهو شهيد أن هذا الذي يزعمونه 

العظيم التي أشدها علما للقراءات والتجويد باالعتبار الذي عندهم الذي جمع أعظم المنهيات بحق القرآن 

نكرا التضييق في تلقي القرآن المجيد المنزل رحمة للعالمين بالغلو في تالوته واالستئثار به، أن هذا الحشو 

من األقوال والمزعوم من األحكام التي ال تكتسب هذه الصفة إال في تصورهم القاصر والساذج، أنه باطل 

ؤها عليه، ولئن اختلت األسس ال جرم انهار البناء.من أية وجهة وأي جانب من األركان المزعوم بنا  

ونحن هنا لن نطلب المعنى البحث للعلمية وإنما أمرا ما قد يجوز ويستساغ على معنى قبول هذه الصفة ولو 

 على المجاز، وهذا ينعدم كلية وال وجود له.

ين على هللا تعالى فالتأصيل المؤسس عليه عندهم محض كذب جمع بين الشعرية في المقول والكذب الب

 96ورسوله صلى هللا عليه وسلم، كزعمهم بصيغة المقول التأسيسي بأن القرآن أنزل بقراءاته المتواترة

وتوسلهم صيغة البيان وسحره في تثبيت الخطاب وتدليسه بمزجه بالمنزه والمقدس، وهذه وليجة وسبيل 

التأصيلي للتجويد:مذموم يكاد لوحده يصور عقل هؤالء وخاللهم، كقولهم البنيوي   

 -> واضعه )أي علم التجويد( من الناحية العملية: سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألنه تلقاه عن جبريل

ثم تلقاه الصحابة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتلقاه  -عز وجل -عن رب العزة- -عليه السالم

97متواترا في كل قرن من القرون.<التابعون عن الصحابة وهكذا حتى وصل إلينا مجودا   

 وإن تعجب فاعجب لقولهم أو بالحري صيغة القول في مسمى القراءات :

  98>استمداده: من النقول الصحيحة المتواترة الموصولة السند إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم<

 واألعجب منه هو ورود نفس القولة في التجويد، وهي قوله:

والسنة القولية من قراءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المنقولة إلينا بالتواتر عن  >استمداده: من الكتاب

  99الثقات.<

،، ويحسبونه هينا وهو عند هللا عظيم  

أما الضالل كل الضالل والمخالفة للحق والميزان واالستخفاف بقلوب العباد هو زعمهم التأصيل للمد الذي 

وا عليه بنيانهم وكما اعتمد عليه ابن الجزري وهو عمدتهم، تأصيله هو المحور والوشيعة التي نسجوا وبن
                                                           

96
 8انظر:فيوضات في أصول القراءات العشر.ص 
97

 14ص-تيسير الرحمان في قراءة القرآن 
98

 9ص-فيوضات في أصول القراءات العشر 
99

 11ص-فيض الوهاب في تجويد آيات الكتاب 
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 100على ما يعدونه ويعتبرونه دليال من السنة هو ما رواه الطبراني في معجمه ونقله ابن الجزري في النشر

من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ' أنه كان يقرئ رجال فقرأ الرجل:}إنما الصدقات للفقراء 

ين{ مرسلة )أي مقصورة( فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فقال: والمساك

 كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمان؟ قال: أقرأنيها:}إنما الصدقات للفقراء والمساكين{'.

لقي الوحي فكيف تسمح لهؤالء أنفسهم أن يؤصلوا أمرا عظيما يؤول حقيقة في التحكم والدخول عامال في ت

العظيم المنزل من فوق السماوات السبع بحديث أثر يعلم أهل السماوات واألرض أن أمر التدخل والتوجيه 

 لتالوة القرآن المنزل من لدن ذي العزة والجبروت هو أعظم؟

وإن فقه هذا الحديث األثر ووضعه الفقهي عند العلماء الذين يفقهون ما يقولون وما يتلفظون به وهم من 

هم وجلون، ويعلمون أن وراءهم قوما وناسا يتبعونهم فيما يقولون، أن وضع هذا الحديث األثر كالحديث رب

الذي أخرجه ابن أبي داود من طريق قطبة بن مالك، وساقه ابن حجر العسقالني في الفتح في باب مد 

لها طلع نضيد{ فمد القراءة:>سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قرأ في الفجر)ق( فمر بهذا الحرف}

 نضيد.<

هذا إن لم يكن الرجل الوارد في الحديث ليس في نشأته عربي اللسان، وكذلك قد يكون الغرض منه وداللته 

 لزوم حضور القلب والطمأنينة عند تالوة القرآن العظيم واستحضار جالل المقام.

قاصما مقلوبا على هؤالء الذين من  وفي أية حال من هذا كله فالحديث الذي أورده العسقالني يعتبر دليال

جهلهم ال يدركون قدر إساءتهم وجرم ما يفعلون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، بل إن الشيطان يأتيهم عن 

أيمانهم ويحسبون أنهم أوتوا من العلم ما لم يؤته الناس ويعلمونهم ما هو بالبداهة من خلق الرحمان الذي 

ن والنطق خلقة وسليقة، والقرآن أنزل لسانا عربيا مبينا، وإن مخارج خلق امإنسان وعلمه البيان، فاللسا

الحروف ونطق اللسان بالمعني اللغوي إنما حدوده وإطاره التعليم األولي كما هو عند جميع الخلق، وأيضا 

 لمن كانت بنيته العضوية البيانية غير عربية النشأة.

قليدا بغير علم وال هدى وال كتاب منير، يحسبونها دالئل هذه األحاديث التي يحسبها ابن الجزري ومن تبعه ت

بل أصوال للمد الذي هو الركن في كل ما يزعمونه ويختلقونه على غير بينة مما تبنى عليه األحكام العلمية، 

توافق اختالفات وتغيرات بارزة على مستوى الخط القراءاتي واألدائي، مما يعني أنها ليست القاعدة والخط 

القدر والصيغة، وهذا هو ذاته المعلل والمفسر العلمي، ال كما يتصورونه تحكما من غير علم للمد كله في 

الالزم، فهم من نفس االقتران للصيغة واللحن بالداللة على بعدي المحتوى ومساره البياني بدءا ونهاية أو 

الفنن وطرف الغصن متغيرة  غاية، وهذا مثله مثل األفنان واألغصان المزهرة تكون الزهرة والوردة أعلى

 عما دونها في اللون وفي زوايا ورقياتها.

وقد نوه هللا تعالى بالذين يعقلون، هذا البعد الداللي واللحني يكفي لنسف ورد  ،وهذا البعد يكفي للعقالء

ياني له المعيار الثبوتي، أي ثابتية المدود وهي متصلة باللحن المتصل بدوره بالمحتوى وبالمسار وبالنطق الب

من مبدئه إلى طرفه ومنتهاه، وهذا ما أثبته التجارب العلمية الحديثة مما يختزل ويمثله عامل البروسوديا أو 

امإيقاع واللحن عند األلسنيين في تحديد الداللة إلى جانب اللفظ والترقيم. فكالم امإنسان ليس وتيرة واحدة وال 

ارة يكون إنكارا وأخرى استفهاما إلى غير ذلك من أحوال هو نمط واحد ال يتغير، فتارة يكون إخبارا وت

القرآن العظيم كذلك ليست سوره  ومن المعلوم أنالتعبير، ويكون حينا ممتدا طويال، وأخرى أقصر مختزال. 

وآياته نمطا واحدا في الطول والقصر، بل إن هناك عالقة قوية مستنبطة بين الطول والقصر وشروط وبيئة 

                                                           
100

 101ص-تيسير الرحمان 
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آن المكي آياته متميزة بالقصر أكثر من المدني المتميزة آياته بالطول، والمفسر األول في ذلك التنزيل، فالقر

 والظاهر هو حلول شرط األمن في تلقي الخطاب في المدينة.   

أما األنكى من هذا كله جميعا ولن يبقى من بعده حجة لهذا الزعم الكاذب الخاطئ الذي يصد عن سبيل هللا 

 واالستئثار به، وهم يزعمون االعتناء بالقرآن العظيم وقد أضحى بين أيديهم مادة بالغلو في كتاب هللا

لألغاني والسماع يعلمونه ويتبارون فيه بمجالس أهل الطرب والغناء، بل وألفاظهم ولسانهم لسان المقامات 

 بعقولهم الجاهلة والموسيقى، وهل يبقى من بعده من شك فيما هم فيه خائضون فيه وقد أخذ الشيطان عدو هللا

 الجهل المركب العظيم؟..

  

 1- الدليل العلمي القاصم على فساد سلم المد عمدة البناء عندهم

البرهان الواضح على فساد هذا البناء وأنه ال يصح إال في عقولهم هو فساد السلم القيمي الذي هو أساس كل 

عندهم، فإن ما بني وأسس على باطل فهو شيء عندهم، وإذا ما بطل وفسد انهار كل شيء وكل قول وحكم 

باطل. إن كل شيء عندهم أساسه المد وتحديدا درجة هذا المد وقدره؛ جاء في تيسير الرحمان في تجويد 

 القرآن:

: ال يزيد وال ينقص عن حركتين بجميع صوره المختلفة لجميع القراء، أي بقدر مقدار المد الطبيعي>

بحركتين متتاليتين، أي حركتي فتح أو كسر أو ضم، نحو المد في ، وهو الزمن الالزم للنطق 101ألف

قال=)َق َق( أو )ٍق ُق(، وهو ميزان مرن يتناسب مع سرعة القراءة من تحقيق وتدوير وحدر، والعمدة في 

102ذلك المشافهة والسماع من أفواه الشيوخ المحققين.<  

باألصابع وال الخرص من بعيد، فالعلم الحق من  أما العلم الحق، وهذه أبعاد ال تنبغي أبدا في قياسها للعد

والتمثيل البصري لإلشارة الصوتية للكالم بين واتضح من خالله أن الحركات  103خالل التجربة المختبرية

التي يكافئها في التجربة المصوتات تتركب من مكونات حاالت استقرار زمني في بعد بضع أعشار أو 

أن المركب الثاني للكسرة وتحديدا الصامت  األجزاء المائوية للثانية. وتبين I أكبر ذبذبة من الذي للفتحة  

I. مما يترجم بكون الكسرة أكثر حدة من الفتحة، كما أن للصامت Aالذي يمثله الصامت  زمنا أكبر من زمن  

 .Aالصامت 

 =إI=أَ  والصامتAبالطبع فالصامت

ليه ألن ما بني على باطل فهو باطل؛ فمد الفتح ومنه يستنبط فساد سلم المد عندهم وبطالن كل ما بنوه ع

والواوي واليائي ال تستوي إال عندهم، كما أن الكالم امإنساني والقرآن العظيم ليس ثبوتيا في نطقه إال عندهم 

،وسبحان هللا رب العالمين  

بمكلفين، إذا إذا تبين لكل ذي عقل سليم، والعقل مناط الخطاب الشرعي والتكليف، والسفيه والمجنون ليسا 

تبين أن بناء هؤالء الذي وسموه علما ورسخوه في األذهان ترسيخا ليس له مما لحقيقة العلم عند هللا تعالى 

شيئا، فالتأصيل والتأسيس البنيوي مفتقد كلية بل هو إلى ذلك متوسل الكذب على هللا ورسوله والتدليس في 
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محض الضالل والخرص من البعيد، فال المقوالت  ثنايا سحر وخداع البيان، وكذلك الركن المعياري هو

البنيوية وال سلمها وال وحدات هذا السلم لها أساس من الحق والمصداقية، إذا كان هذا وتبين بالحق والميزان 

فساد هذين الركنين الذين ليس للكالم في العلم بعدهما حقيقة وال معنى، فثالثة األثافي وال يبقى لبنائهم هذا من 

اقية، عدم مصداقية الموضوع كمجال لنظرهم وقولهم وأحكامهم أو ما اعتبروه وسموه من ند أنفسهم بعده ب

علم القراءات والتجويد. وإن هذا الجانب بالذات ليهدم ويهد كل القول عندهم هدا، ألنه ببساطة إذا قمنا 

تصويب والتعليم للخلق مما هو بدراسة كمية إحصائية برهانا مبينا، إحصاء لنسبة ما يمثله مكون التحذير وال

 من الفطرة الخلقية أصال لوجدناه يستغرق كل القول عندهم، ويجعلون لكل حرف من كالمهم هذا سطرا.

 

السعي الصريح في اختالف األمة في القرآن ومخالفة حكمة المصحف اإلمام -2  

المنظار والقصور هذا الجانب هو الذي يجلي بصورة عملية وعلى نحو قريب وواضح، يجلي فساد 

امإدراكي، واألنكى وشر من ذلك كله الحجر التقليدي الذي يذهب النور ويعمي البصيرة، وهاك مثال قريبا 

وواضحا كل الوضوح، ومنقوال بذات اللفظ والترتيب، فقد جاء في مؤلف 'تيسير الرحمان في تجويد القرآن' 

 ما يلي:

تدوين القرآن في عهد عثمان:>  

وكان في أرمينية وأذربيجان يغزو مع من غزاها  -رين من الهجرة رأى حذيفة بن اليمانفي سنة خمس وعش

كثرة اختالف المسلمين في وجوه القراءة، ففزع إلى عثمان وقال له: -من المسلمين  

  ،أدرك هذه األمة قبل أن يختلفوا اختالف اليهود والنصارى

م على نسخ مصاحف، يرسل كل مصحف منها إلى فجمع عثمان أعالم الصحابة وذوي الرأي، فاجتمع رأيه

كل مصر من األمصار ليكون مرجعا للناس عند االختالف، وعلى إحراق ما عداها ، وانتدب للقيام بهذه 

 المهمة أربعة من أجالء الصحابة وثقات الحفاظ وهم:

زيد بن ثابت. من المدينة:  

رحمان بن الحارث بن هشام. وأرسل إلى حفصة عبد هللا بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد ال ومن قريش:

أم المؤمنين، فأرسلت إليهم الصحف، فأخذوا في نسخها. وكانوا ال يكتبون شيئا إال بعد أن يعرض على 

الصحابة الموجودين في المدينة جميعا ويتحققوا من أنه قرآن وأنه لم تنسخ تالوته واستقر في العرضة 

رسلوا إلى كل مصر من األمصار، وأمروا بإحراق ما سواه من قرآن األخيرة. وكتبوا مصاحف متعددة وأ

 في كل صحيفة أو مصحف.

 المصحف امإمام والمصاحف العثمانية:

هو المصحف الذي أمر بكتابة نسخ منه عثمان بن عفان رضي هللا عنه  -أي القدوة -المصحف امإمام

ول أنها ستة: البصري، والكوفي، والشامي، ووزعها على األمصار. وأصح األقوال في عددها وأوالها بالقب

والمكي، والمدني العام، والمدني الخاص، وهو الذي حبسه عثمان لنفسه، وهو الذي يسمى بالمصحف امإمام 

أو مصحف امإمام. ولعل إطالق هذا امإسم عليه يرجع لكونه نسخ أوال ومنه نسخت المصاحف العثمانية 

مني، والبحريني، ليكونوا ثمانية في بعض األقوال.األخرى وزيد على الستة في قول: الي  
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 كيف وصلت القراءات المختلفة إلينا؟

 نقل وجوه القراءات المختلفة للقرآن عدد كبير من الصحابة والتابعين، ثم من بعدهم كبار أئمة المسلمين.

أبو موسى الخلفاء األربعة، وطلحة، وسعد بن أبي وقاص، وعبد هللا بن مسعود، و فمن المهاجرين:

األشعري، وحذيفة بن اليمان، وسالم مولى حذيفة، وابن عمر، وابن عباس، وعمرو بن العاص، وابنه عبد 

 هللا، ومعاوية، وابن الزبير، وعائشة، وحفصة وأم سلمة.. وغيرهم.

أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء، وزيد بن ثابت، وأنس بن مالك. من األنصار:   

سعيد بن المسيب، وعروة، وسالم، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء بن يسار، ومعاذ  بالمدينة:ومن التابعين 

 بن الحارث، وعبد الرحمان بن هرمز األعرج، وابن شهاب، ومسلمة بن جندب، وغيرهم.

: عبيد بن عميرة، وعطاء وطاوس، ومجاهد، وعكرمة.. وغيرهم.ومن التابعين بمكة  

رحمان بن حبيب السلمي، واألسود، ومسروق، وعبيدة وسعيد بن جبير، علقمة، وأبو عبد ال وبالكوفة:

 والنخعي، والشعبي وغيرهم.

أبو العالية، ويحيى بن يعمر، والحسن البصري، وابن سيرين، وقتادة. وبالبصرة:  

المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان بن عفان. وبالشام:  

تدت عنايتهم بها وكثر لها طلبهم حتى صاروا بذلك أئمة يأخذ الناس فتجرد هؤالء القوم للقراءة وامإقراء، فاش

104عنهم.<  

فهاهنا كل من لم يغش قلبه ظلمة التقليد ولم يذهب نور بصيرته وسلمت عنده ملكة ما يعقل امإنسان به، ليس 

ومناقضة له إال أن يمحص حظ الحق والميزان فيما يقرأ حتى يلحظ عن قريب بهذا التناقض العظيم، بل 

الكتاب والحكمة، بالسعي في مخالفة ما أفضى إليه أمر هللا تعالى وسنة الرسول صلى هللا عليه وسلم 

والخلفاء الراشدين من بعده، وتحديدا هنا في أمر الحق في االجتماع على مصحف واحد وقراءة واحدة التي 

عظيم الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال انتهى إليها التنزيل والموافقة آلخر عرضة استقر عليها القرآن ال

من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويكفي أن نضع بين أيدينا من النص أعاله الجملتين أو الكلمتين أو القولين 

 أو التقريرين أو لنسمهما ما شيء وهما:

 رأى حذيفة بن اليمان كثرة اختالف المسلمين في وجوه القراءة ففزع إلى عثمان . . -
وجوه القراءات المختلفة للقرآن عدد كبير من الصحابة والتابعين، ثم من بعدهم كبار أئمة  نقل -

 المسلمين.
فإذن وهذا أول ما تقوم عليه الهيكلة المجالية لمزعوم علم القراءات في تصورهم الباطل، إنما هو بني 

الحظ ويثبت أن هذه على جرف هار باطل وكان الباطل زهوقا، وليس ينبغي كد تفكير وجهد كبير لي

الصيغة البيانية كما في النص وهي شاكلة القول كله عندهم جميعا ما هي سوى تلبيس الحق بالباطل 

 خاصة وأن هذا المستوى هو الواصل عندهم بين التأصيل وتحديد مسائل ومجال األحكام وموضوعها.

ليم الحكيم الذي له األمر من قبل إن المقول األول هو الصحيح وهو الحق، فهذا ما شاءه هللا تعالى الع

ومن بعد األول واآلخر والظاهر والباطن العزيز الحكيم ليكون هاديا في شأن حفظ التنزيل والقرآن 
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العظيم، حتى أنه يكره بل وال يجب امإسراف في اللفظ العلمي والفقهي في ربط التحديد للقرآن 

كان نبيا أو صحابيا. ولقد بينا بما فيه الكفاء حقيقة وللمصحف الكريم بغير هللا تعالى العلي الحكيم ولو 

مسايرة عامل الناسخ والمنسوخ واألحرف السبعة لكل مجال التنزيل وحتى الجمع المجمع في عهد 

عثمان بن عفان رضي هللا عنه، وأنه بعد هذه النقطة ال مصداقية وال مسوغ الختالف وجه القراءة إال 

ويردد ما يلقن له من غير إدراك لبطالن وجرم باطل ما يردد وما يقول.من عند من يقول ما ال يحق له   

واألمر الذي ال يليق بالمؤمن سلوكه أبدا وال االستخفاف بإثمه هو هذا امإخالل باألمانة في داللة األلفاظ، 

فهؤالء الجمع الكريم من الصحابة ومن وليهم إنما حملوا القرآن العظيم في صدورهم وليس وجوه 

اءات المختلفة بالمعنى والمحمول االصطالحي الغالي في القرآن والمستأثر به، وإن مسبع السبعة لم القر

يأت إال بعد أمة في اتصال القرنين الثالث والرابع، أما  ابن الجزري غفر هللا له مقرر القراءات العشر 

،فلم يأت إال في القرن التاسع  

هم لما أجمعوا عليه أمرهم من اختالق علم على أسس ولما كان هذا هو الحق في حكم بطالن تأصيل

واهية ال حقيقة لها إال في ساذج رأيهم وضالل أهوائهم وهم يحسبون لجهلهم المركب أنهم للقرآن 

ناصحون، والنصح إنما يكون بالحق وليس بالتدليس وسحر البيان وتلبيس الحق بالباطل، وكذلك لما 

ا يغرضون فيه من جهة اللفظ، فإن ما جعلوه مادة االختالف سقط في أيديهم وأبلسوا في اختالق م

ومجاال بحسبانهم وقد أذهلهم سعيهم الحثيث في تقرير علم هم أصحابه المستأثرون به، أذهلهم عن تمييز 

ما يحق وما ال يحق، فإذا هم في قولهم كله، وكأنهم فقدوا سوي امإدراك، إما في خرق واضح جلي 

علمية، وإما مستدركون على هللا تعالى في صنعه  -لتفكير مما يعبر عنه بالضدللحق والميزان وسليم ا

 وخلقه وهو سبحانه أحسن الخالقين.

 لنحدد إذا ما يمثل عندهم مادة االختالف:

 منهج قالون عن نافع

 له البسملة بين السورتين ما عدا بين األنفال وبراءة.   (1
 دها متحرك "عليهم غير".له صلة ميم الجمع بخلف عنه بشرط أن يكون بع  (2
له القصر وفويق القصر وتوسط المنفصل نحو "يا أيها" وتوسط المتصل نحو "السماء"   (3

 وله إشباع المتصل أيضا وله فيه أيضا فويق القصر.
له قصر هاء الضمير في الكلمات المخصوصة في باب هاء الكناية وله في موضع طه   (4

 105وجهان.
الهمزتين من كلمة مع امإدخال في أنواعها الثالثة وله تسهيل الهمزة الثانية في باب   (5

له إسقاط الهمزة األولى في باب الهمزتين من كلمتين حالة  -امإدخال بخلف في المضمومة
 االتفاق بالفتح، أما االتفاق بالكسر والضم له تسهيل األولى.

فتوحة وقبلها كسر أما حالة االختالف فله تسهيل الثانية بين بين إال إذا كانت الثانية م  (6
مثل "السفهاء  106تبدل ياء مثل "السماء آية"، وإذا كانت مفتوحة وقبلها ضم تبدل واوا

 107أال"، وإذا كانت مكسورة وقبلها ضم فيها وجهان: التسهيل بين بين أو إبدالها واوا
 مكسورة مثل "يشاء إلي".

 له امإظهار في باب ذال إذ وأخواتها مطلقا.  (7
 امإدغام في باب حروف قربت مخارجها، فارجع إليها.له كلمات مخصوصة ب  (8
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 له امإدغام بغنة بخلف عنه في الالم والراء نحو "من ربهم" و"لكن ال يعلمون".  (9
 له إمالة كلمة واحدة في القرآن وهي "هار" بالتوبة بخلف عنه. (10
 يا( مريم )يا( يس. -له تقليل لفظ التوراة حيث ورد بخلف عنه وكذا تقليل )ها (11
ح ياء امإضافة إذا جاء بعدها همزة قطع مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة إال له فت (12

 ما استثناه الناظم. أمثلة فتح ياء امإضافة:}إني أعلم، إني أريد، فتقبل مني إنك{.
 له إثبات بعض ياءات الزوائد في الوصل مثل: "يأت" بهود، فارجع إليها. (13

                                           

 منهج ابن كثير

له البسملة بين السورتين مثل قالون ماعدا األنفال وبراءة. -(1  

له صلة ميم الجمع قوال واحدا إذا جاء بعدها متحرك "عليهم غير". -(2  

له صلة هاء الضمير إذا كان بعدها  متحرك وقبلها ساكن "فيه هدى". -(3  

-امإشباع في كلمة "أرجه" موضعي األعراف  ملحوظة: قرأ ابن كثير بزيادة همزة ساكنة وضم الهاء مع

 الشعراء.

له قصر المنفصل قوال واحدا وتوسط المتصل وله في المتصل ثالث حركات وامإشباع أيضا. -(4  

له تسهيل الهمزة الثانية بدون إدخال في األنواع الثالثة من باب الهمزتين من كلمة. -(5  

ل قالون. قرأ قنبل مثل األزرق.قرأ البزي في باب الهمزتين من كلمتين مث -(6  

قرأ بفتح ياء امإضافة إذا كان بعدها همزة قطع مفتوحة مثل "إني أخاف"، أو كان بعدها همزة وصل  -(7

من بعدي إسمه أحمد". -مقرونة بالالم أم ال مثل: "عهدي الظالمين  

له إثبات بعض ياءات الزوائد وصال ووقفا. فارجع إليها. -(8  

نعمت" وفيها تفصيل فارجع إليه. -ءات المرسومة مفتوحة بالهاء نحو "رحمتيقف على التا -(9  

فيم(. -عم -مم -لم -قرأ البزي بخلف عنه بهاء السكت وقفا على )بم -(10  

له امإدغام بغنة بخلف عنه مثل قالون في الالم والراء.                                    -(11  

 منهج عاصم

 ل سورتين إال األنفال وبراءة مثل قالون.قرأ بالبسملة بين ك  -1
أما المتصل فله فويق  -وفويق التوسط في المد المنفصل -التوسط -فويق القصر -لحفص قصر  -2

 امإشباع. -وفويق التوسط -امإشباع. ولشعبة فيهما التوسط -فويق التوسط–التوسط  -القصر
وله سكون القاف من كلمة "يتقه"  وقرأ حفص بصلة هاء الضمير من كلمة "فيه مهانا" بالفرقان،  -3

 وكسر الهاء بدون إشباع، ولشعبة كسر القاف وسكون الهاء.
 قرأ شعبة بسكون الهاء من بعض الكلمات في باب هاء الكناية.  -4
الساكن الصحيح المفصول  -ال -ولحفص السكت بخلف عنه مثل )ابن ذكوان( على شيء  -5

 والموصول، وال يكون إال مع توسط المنفصل.
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 حفص امإدغام بغنة في الالم والراء بخلف عنه مثل قالون.ل  -6
 قرأ عاصم بامإظهار قوال واحدا في ذال إذ وأخواتها.  -7
 وله امإظهار وامإدغام في بعض الكلمات في باب حروف قربت مخارجها.  -8
قرأ شعبة بإمالة بعض الكلمات نص عليها الناظم، أما حفص فليست له إمالة إال كلمة واحدة   -9

 ا" بهود."مجراه
 عوجا قيما". -بل ران -ولحفص السكت بخلف عنه في "من راق -10
 وله فتح بعض ياءات امإضافة وسكون بعضها، فارجع إليها. -11
قرأ حفص بإثبات الياء من كلمة "فما آتان" بالنمل، وله وقفا وجهان امإثبات والحذف، أما  -12

 108شعبة فله الحذف وصال ووقفا.
 

 مواضع الخالف عن حفص

 التكبير.  -1
 الغنة في الالم والراء.  -2
 المد المنفصل والمتصل.  -3
 يبصط وبصطة.  -4
 المصيطرون.  -5
 بمصيطر.  -6
 باب ءاآلن.  -7
 يلهث ذلك.  -8
 اركب معنا.  -9

 ال تأمنا )يوسف(. -10
 ن والقلم. -يس والقرآن -11
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هذا إذا هو الذي جعلوه متعلق اختالفهم وسبيال من سبل الشيطان في تفرقة هذه األمة في كتابها، وإن 

،الباطل ليظهر بطالنه في سبله ومسالكه  

لعظيم، وقد كره أوال ليعلم علم اليقين أن هللا تعالى أحكم الحاكمين وأنه عز وجل تكفل بحفظ القرآن ا

للصحابة رضي هللا عنهم االختالف في القرآن العظيم حتى يقول حذيفة رضي هللا عنه كرهت أن يقال 

قراءة فالن وقراءة فالن، ولو كان هؤالء الذين أريد أن تسند إليهم القراءات محاولة مبكرة من الشيطان 

ن الصحابة، بل ولو كانوا من األولين من في التفرقة واالختالف كما أضل الذين من قبلهم، ولو كانوا م

المهاجرين واألنصار، ولقد كان ذلك منه عز وجل وهو العزيز الحكيم هداية منه سبحانه للجمع الثاني 

للمصحف الكريم وقطع دابر الفرقة واالختالف. ويستنبط من هذا وهو الحق من ربك ال ريب أن ال 

كتاب هللا ألن هللا تعالى واسع حكيم، وأن ما دونه من  مجال و أن ال نقطة اختالف ممكن من بعده في

واسع رحمته متجاوز عنه فطرة الخلق أبعادا مقدرة تقديرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما 

 يذكر إال أولو األلباب.

أضلهم إن هذه المسائل جميعا واألبعاد بدون استثناء التي جعلوها لجهلهم المركب وجهلهم العظيم وقد 

الشيطان كما أضل الذين من قبلهم وأتاهم عن أيمانهم، جعلوها منزعا لالختالف، هذه كلها ضرب من 

 العمه وسبيل باطل يدعو للفرقة والضالل، ذلك أن أمرها محفوظ بالحق والميزان: 

العقل فالبسملة و الوصل وعدمه وعموم الوقف والسكت فهذا بعد الترقيم وضابطه العقل والفؤاد، وإنما 

 امتداد على أمانة الحق في السماء واألرض . . 

وأما امإدغام و امإظهار وامإخفاء وامإمالة والترقيق والتفخيم والمدود سواء بجعلها مجاال تدريسيا مما 

موضوعه التجويد أو متعلقا يخرق فيه للقراءة ويختلق فيها طرقا وو جوها مزعومة للقراءة مكرسة 

هللا تعالى ومما ال يحق أن يكون هو صورة النصح للقرآن الكريم . . لالختالف مما ال يرضاه  

وأما من حيث ما يزعمون أنه تعليم للنطق باللسان فذلك مما كفله حسن خلق هللا تعالى المقدر فطرة 

أحسن الخالقين بالحق والميزان، وأما التكريس الجهول الملبس على أهله، تكريس االختالف فإن زعمهم 

هم في تفريق االعتبار المسلمين لكتاب هللا العزيز الحكيم إنما هو سعي مدحوض ألن باطل وسعي

التمحيص والتجربة العلمية المحققة أثبتت أن االنحفاظ األدائي لهذه األبعاد ال يثبت وال ينحفظ على 

و في مستوى نفس الشخص بين آنين زمنيين متقاربين، فإن دعواهم في التحمل على هذه األبعاد إنما ه

،ميزان الحق محض الكذب والضالل، فأنى يصرفون؟  

 أال إن القرآن نزل بالحق وفيه قوله تعالى:

 }الرحمان علم القرآن' خلق امإنسان علمه البيان'{

قال ابن كثير:   

 >قال الحسن: يعني النطق، وقال الضحاك وقتادة وغيرهما: يعني الخير والشر.
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لسياق في تعليمه تعالى القرآن، وهو أداء تالوته، وإنما يكون وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى، ألن ا

ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على 

109اختالف مخارجها وأنواعها<  

آباءنا فهل يبقى من بعد هذا من موضع في الحق لمن لم يطمس نوره ولم يقل مثل من قالوا:}إنا وجدنا 

(، هل يبقى لهذا الشطر الكبير بل غالب كالمهم وما 21على أمة وإنا على آثارهم مقتدون'{)الزخرف

تمتلئ به كتبهم ومؤلفاتهم، الذي ليس فيه إال التحذير من عدم النطق السوي بالحروف والزعم الجهول 

ول محمد بن الجزري الغالي عن جهل مركب والمستأثر تعليم الناس كيف ينطقون ويقرأون كما هو ق

 غفر هللا له:

 فرققن مستفال من أحرف      وحاذرن تفخيم لفظ األلف

 وكقول الطيبي:

110وكل مضموم فلن يتما         إال بضم الشفتين ضما  

 واسمع لهذا القول الذي على مثله نسج جميع قولهم:

[،}ال يحزنهم 43>تنبيه هام: عند توالي حركات الضم في كلمة واحدة نحو:}قلوبهم{]األنعام

[، ال بد من استمرار ضم الشفتين حتى االنتهاء من حركات الضم، وفي أثناء هذا 103الفزع{]األنبياء

الضم يتحرك اللسان ليحقق مخارج الحروف المختلفة، وال يجوز رجوع الشفتين إلى وضع السكون أو 

ضم، وقد أكد لي هذا أيضا بسطهما قليال بعد كل ضم؛ ألنه ال مبرر لذلك لعدم وجود ساكن بعد ال

111الدكتور الشيخ أيمن سوّيد لما فيه من التعسف والكلفة في حركات الشفتين.<  

ولئن كان الصحابة رضي هللا عنهم لما قذف هللا سبحانه قي قلوبهم نور امإيمان والحق وانجلت عنهم 

تي يصنعونها بأيديهم وكيف ظلمة التقليد  قد أنكروا أنفسهم وما كانوا عليه من العكوف لهذه اآللهة ال

زين لهم الشيطان ذلك وسوغته لهم أنفسهم تسويغا، ولقد قد إنكارهم عظيما وعجبوا لحالهم تلك ألنها 

حال ال تليق بالعقالء، فالتفكر اليسير فيها يفضي حتما لتبين ضاللها وضالل الذين يعكفون عليها، ولكنها 

( فالتقليد 21نا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون'{)الزخرفالحقيقة التي بيانها:}قالوا إنا وجدنا آباء

واالقتداء بغير هدى من هللا بالرهبان واألحبار والمشايخ يعمي البصيرة، ويذهب نور األفئدة التي بها 

يعبد هللا تعالى وبها يميز الهدى من الضالل والسوي من التلبيس على الناس بالجمع والخلط في نفس 

ظيم هلل تعالى والصالة على رسوله صلى هللا عليه وسلم وقول باطل يعلم بطالنه من في الجملة بين التع

األرض والسماء على أنه حكم من أحكام القراءة والتجويد؛ وإنما هو سبيل يعتمد خاصة في علم النفس 

ون له الخطابي بتحييد مقاومة التلقي بفعل مكون المقدس في الخطاب، وما كان لمؤمن وال مؤمنة أن يك

 ذلك خلة وال خلقا.    

إن التفكر اليسير المحرر من كل إصر سوى الحق والقسطاس المستقيم ليفي لليقين في ضالل هؤالء 

وإبطال ما يسعون فيه من التفرقة في كتاب هللا العزيز الحكيم، ويكفيهم لو كانوا يعقلون، يكفيهم لرد 

ما يقرأونه من القرآن العظيم وال يتدبرونه: هوى الشيطان في أنفسهم وهم ال يشعرون أن يتذكروا  
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}وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبيء إال إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ هللا ما يلقي 

الشيطان ثم يحكم هللا آياته وهللا عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية 

(50-49في شقاق بعيد'{)الحجقلوبهم' وإن الظالمين ل  

فإن القرآن للدراسة واالعتبار والتشريع، ووجه الصلة هنا دليل األحرى باللزوم الشرعي المستنبط فقها 

في سد أي وجه من وجوه الذرائع لإلغراض والسير بالفرقة بين أمة امإسالم أمة واحدة في القرآن 

هذه التعابير والبيان المفرط في التلبيس الذي يلبس العظيم الذي أحكمت آياته، وإن هللا تعالى غني عن 

الحق بالباطل، وإن فيمن سبقنا إلى يومنا هذا من أهل الكتاب ما إن بعض اللفظ عندهم صورته ألفاظ 

العّباد وما يصنعونه إنما هو عين الضالل والمحاربة هلل تعالى ولرسوله صلى هللا عليه وسلم ويعلمونه 

 أنه الحق.

األول والذي عليه يؤسس الخالف بغير استحياء وال وجل من هللا تعالى فهو تاهلل يكفي  أما المتعلق

بالحكم على بطالن ما يليه، ألن المنظومة القلبية بمعنى العقلية أو العقل الذي يقول به هو صاحب القول 

 والكلمة في كل ما يلي، ففساد العقل ال يرجى معه سالمة القول أبدا.

كليف العقل وأول تجليات العقل في البيان الترقيم، فهذه المسألة توضح أن السعي إن أول شروط الت

والعزم مبيت في إنشاء اختالف مهما تكن وسيلته ووليجته، وإنه ال اعتبار له إال عند فاقد القلب الذي به 

ا يعقل؛ فال جرم أن يرد ويسطر عندهم وعلى رؤوسهم الطير القول بالوصل عند حمزة ويعللونه ي

للعجب وقد أخذتهم العزة بامإثم بتبيين امإعراب آلخر السورة أو باعتباره، يعني حمزة، اعتباره القرآن 

،بمنزلة السورة الواحدة  

وأما متعلق صلة الميم الجمع وما هو من بعدها كقولهم بالصلة البن كثير وأبي جعفر وقالون بخلف عنه 

للهاء عند يعقوب، وكذلك كسرها مع الهاء بعد كسر أو وورش للميم التي بعدها همزة وبإتباعها كسرا 

 -ياء ساكنة وصال عند أبي عمرو، وأيضا الضم للهمزة في القرآن كله عند حمزة ويعقوب في 'إليهم

لديهم' وصال ووقفا..- -عليهم  

فهذا جميعه ال مسوغ له إال اللهجات التي تسعها حقيقة وعامل األحرف السبعة التي اتسعت مع عامل 

لناسخ والمنسوخ في الطور التنزيل والجمعي لكل إمكانات االختالف اللفظي والترتيبي، وهي في ا

الراجح بالحق والميزان الذي تقوم عليه أمر األرض والسماء، هي باقية إلى يوم الدين تتسع ألبعاد 

ين الذي يتلى إلى النطق امإنساني الفطري لمطلق اللسان العربي الموافق على كمال االتفاق مع الحق المب

يوم الدين:}الرحمان علم القرآن خلق امإنسان علمه البيان{ وكما ذكرنا في سردنا لقول ابن كثير وتقريره 

الحق لقول مجاهد، وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها 

ذه أبعاد مكفول أمرها على كل األنحاء من الحلق واللسان والشفتين على اختالف مخارجها وأنواعها. فه

في إطار اللسان العربي، كله حسن وكله عربي، والتنطع والغلو والتشديد كل ذلك أصله قصور امإدراك 

 ألبعاد الخلق واألمر.

وكذلك في هذا حل ومتسع لمجالي التسهيل للهمز وامإدغام كما هو شائع من حقيقة وسائغ اللسان 

واأللسن، لكن الذين أشربوا الخالف أبوا إال أن يولدوا ويختلقوا في ذلك ما والنطق في جميع اللغات 

ليس بحق ال في اللغة والنحو وال هو يقبل ويستساغ في العقل، بل إن حظهم من العقل يحجرهم عن 

أهلية الخوض والفصل في هذه المواضع الموغلة في علم البيان واللغة؛ فهؤالء الذين يجعلون موضع 

لقا من متعلق ذات أنواط القراءات ليست حقيقة الهمز عندهم وال تصوره يطابق حقيقته، وهذا الهمز متع
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عند علماء اللغة ال يجوز فيه النسبية المعجمية ألنه من المركبات المنظمية الموحدة، بل إنه أولها، إذ 

ات العشر:هي أسماء ورسوم األبجدية؛ هؤالء يقولون كما جاء في مؤلف فيوضات في أصول القراء  

الفيض العاشر>                                      

باب الهمزتين من كلمتين                                

 اعلم أن الهمزتين من كلمتين البد أن يتوفر فيهما شرطان:

أن تكونا همزتي قطع فلو كانت إحداهما غير قطع فليست من الباب مثل:)بما أنزل( األولى مد  -1
 والثانية ليست من الباب )إال أن يشاء هللا( األولى قطع والثانية وصل فليست من الباب.<

فبربك هل من أهلية لمن في أساس هيكلته اللغوية هذه الدرجة القصوى الحرجة من الخلط بين األلف 

هم تخلد والهمزة ليتصدى لحديث القرآن العظيم الذي أعجز بيانه فرسان البيان لقوم كانت القبيلة في

بل إن تصور هؤالء األدعياء تعليم الناس ما علمهم إياه الخالق الرحمان فطرة  ،وتحتفل بميالد شاعرها؟

وخلقا، تصورهم لهمز القطع  والوصل الذي يجعلونه متقاطعا يأتي عندهم مرادفا لمطلق الهمزة أمر 

التي سولت لهم القول بل  فظيع وجهل في القاعدة األولى يظهر إلى أي مدى هو مدى جهلهم بأنفسهم

 والتحكم المستأثر بقراءة القرآن العظيم.   

ثم إنهم من حرصهم على الخالف واالستئثار بقراءة القرآن المجيد الذي ندب الرحمان الرحيم عباده 

جميعا لقراءته وجاء وصف الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، فهم بإسرافهم في 

أبعد الناس عن سوي اللسان بل إنه يخشى من أن يكتبوا ممن يبدلوا كالم هللا العزيز  أمرهم هذا أصبحوا

الحكيم. وأوضح مظاهر ضاللهم في هذا قولهم وتعبيرهم بإسقاط أول الهمز عن سائغ الوصل في النطق 

تصال للهمزتين المفتوحتين من كلمتين. أال إنه لما كان األصل والصحيح في البيان المسطر الهمز، فاال

لن يعدم أصال، وهذه أبعاد ليست في أبعاد السمع العادي أو لجهلهم بالبعد الموجاتي، بعد النطق 

،والصوت بقبض األصابع  

إسرافهم هذا الذي ال مسحة فيه للوجل من هللا ذي العزة والجبروت وال تحس فيه منهم قدرا من امإجالل 

د أجمعوا عليه ال يلوون على شيء، تقريرهم للفرقة وإدراك القدر العظيم للقرآن تقريرهم لالختالف وق

وتكريسها بأي وجه كان من الوجوه والقول ولو كان منكرا من القول أمرا نكرا كمثل قراءة أبي جعفر 

 لكلمة}جزءا{ بحذف الهمزة:

[ بحذف الهمزة بعد نقل حركتها إلى 15الزخرف -44الحجر -210>قرأ أبو جعفر كلمة}جزءا{]البقرة

ع تشديد الزاي فتنطق هكذا)جّز( أو )جّزا( مشددة منونة فتصير كامإدغام قوال واحدا، وقيل الزاي م

112إبدال الهمزة زايا ثم إدغامها في الزاي قبلها.<  

أما امإدغام فقد ضلوا فيه ضالال بعيدا فقالوا فيه قوال عظيما قد تجلى فيه لمن يرى أن القوم أبعد الناس 

العظيم، وكل ذلك عندهم من قصور أفهامهم وسذاجة تصورهم وافتقادهم وأكثرهم إثما في حق القرآن 

لما ألح عليه امإمام مالك رحمه هللا وسطر عليه في شروط من أخذ عنهم من رجال وأصحاب الحديث 

 من أن هذا األمر ينبغي له ناسا ورجاال يعرفون ما يخرج من أفواههم، أي عقالء ذوي علم وحكمة.
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لهم الشيطان وسولت لهم أنفسهم القول بغير علم في أمر عظيم يتوقف فيه رجال  وهؤالء تاهلل قد زين

،أعالم راسخون في العلم هيبة وإجالال لربهم وتعظيما للوحي الكريم الذي نزل به روح القدس  

ولما كان القلب بمعنى العقل هو األصل يتبعه القول استقامة وعوجا، فهؤالء بافتقادهم لشرطه اختل 

له من جميع أنحائه، فال التفكير يستوي عندهم في نهجه وال البيان والتعبير المختل أصال بناؤهم ك

باختالل مسالكه هو تعبير ألسني، تعبير في مستوى أهل الفكر والعلم، ثم هم كما هو واضح كل 

الوضوح في مخارج الحروف والصفات في أقصى حدود القصور النظري للموضوع العلمي، ولقد 

ما عند عموم المهتمين المبتدئين في دراسة اللغات وتعليمها في كل أنحاء الدنيا أن الحروف أصبح معلو

تتبع من خالل مركباتها الصوتية جوارها المتصل بها المعبر عنه بطيفية الصوت، وأيضا منحى 

 الفحوى والمحتوى مما يعبر عنه بتبعية اللحن ألقسام الكالم.

ادة قولهم في امإدغام في اعتبارهم القراءاتي الذين يريدون االستئثار أما أصحابنا فاسمع وأبصر بمثل م

 من بعده على الناس بالقرآن، وبئس ما يصنعون وما يقولون:

وجب إظهار الم الفعل عند النون ولم تدغم فيها مثل "قل نعم" ألن النون ال يدغم فيها حرف  -1>

لفة بينها وبين أخواتها من حروف يرملون أدغمت هي فيه من حروف "يرملون" فلو أدغمت لزالت األ

و(.                 -م -ر -الباقية وهي )ي  

إدغام الالم في النون في نحو "الناس، النار" لكثرة دورانها في القرآن الكريم. وهذه الالم التي  -2
 113أدغمت هي للتعريف "الم أل" وليست الم الفعل.<

الحرف واالسم" أو "فصل الالم الساكنة" يبرز كذلك الروح وهذا الباب "باب حكم الم أل والم الفعل و

االختالقية عندهم، اختالق ما يكرسون به االختالف وهم مسيئون في جناب وصلة النصح لكتاب هللا 

بالدعوة لالختالف فيه ولكنهم ال يعلمون؛ ثم إن هذا به يفتضح جهلهم العظيم ويتبين لمن كان ينعم بذرة 

في القرآن بالفؤاد، وذلك من خالل انكبابهم صيغة في التعبيد المقرر بسبيل غايته  من العقل المعبر عنه

التكريس، يفصلون ما ال يفصل، فالالم حرف وعنصر أبجدي يعلم سيبويه والكسائي رحمهما هللا وكل 

العقالء والعلماء أولي النهى والبصائر أنه عنصر وحرف محايد في الصرف واالشتقاق، فهال عرضوا 

السفاهات التي يضلون بها النشء من المسلمين حتى جعلوا القرآن مادة للمقامات الغنائية ممن حذر  هذه

 الرسول صلى هللا عليه وسلم منهم في الحديث الثابت:

وسيجيء  ،وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابين ،"إقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم

ن ترجيع الغناء والنوح، ال يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم بعدي قوم يرجعون بالقرآ

. .114شأنهم."  

هال عرضوها على من يعقل من الناس فينقدها لميز لهم فيها بين الذي يعقل وما ال يعقل حتى ال يجب فيهم 

،حكم ميزان األرض والسماء، حكم الحق بالسفه وذهاب الفطنة والبصيرة  

ذهبوا في الخلط كل مذهب، فلم يدركوا المقتضى الشرعي للمصحف امإمام وقول حذيفة لعثمان: وكما أنهم 

وكذلك لم يحصل لهم الفقه وامإدراك السليم  ،أدرك هذه األمة قبل أن يختلفوا اختالف اليهود والنصارى

ظمى أن أفق البصر لحقيقة امإدغام والتسهيل وامإدراج المنوط بالميز بين الالزم والجائز، فالمصيبة الع
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عندهم ال يبصر من شأن الصوت وعلم المنطق إال أدنى الظاهر، وال يعلمون أن منبثقه ومرجعه جميعا إنما 

 هو الدماغ والجهاز العصبي الذي ذاته منبثق ومرجع الفكر.

وال  فبديهي وال جرم أن ليس لهم من القول في امإدغام أحكاما وتعليال إال محض الجهل والقول بغير علم

سلطان مبين، وإن كان ذلك في القرآن المنزل من عند هللا رب العالمين رب المالئكة والروح فما أشد هذا 

،امإضالل الذي أكبهم فيه الشيطان، أتاهم عن أيمانهم وهو يحسبون أنهم يحسنون صنعا  

الكالم والقراءة كبيان، أما المستوى األول في بيان هذا وتفسيره فهو المستوى الصوتي الفونولوجي أي في 

 فالضابط فيه هنا حقيقتان ومبدآن اثنان:

األول: أن من قرأ بامإظهار كلية فسليم وصحيح أصل ألن امإدغام إنما هو من متسع أبعاد الخلقة والنطق 

منها، وتفسيره العلمي المسألة البعدية والمبادئ الكونية العامة التي تنصهر فيها مكونات اللسان جميعا 

،وحدات متراكبة متداخلة، متناسقة ومتصلة، وسبحان هللا العليم القدير أحسن الخالقين  

ولما كان للحق قوة ذاتية ال يسطاع دحضها أبدا، وكل ما ليس بحق تجد فيه اختالفا كثيرا، فإننا نلفيهم 

 يقررون وباللفظ:

115>فائدة امإدغام: التيسير والسهولة في النطق والتخفيف.<  

األصل امإظهار أم امإدغام؟>س: ما هو   

ج: امإظهار هو األصل وامإدغام تخفيفا، وهو مشتق منه "أي فرع منه" وهما لغتان من لغات العرب، وبهما 

116جاء التنزيل.<  

وهنا نذكر بالقول المنكر العظيم الذي نطق به الباطل على لسان شمس الدين محمد بن الجزري غفر هللا له 

ات إلى ما فيه قوة األمة وذريتها من بعدنا بتحكيم القرآن العظيم وقوة بأس الحديد وهدانا والمؤمنين والمؤمن

فال تجرؤ علينا وعلى أبنائنا بالذبح واالستباحة من بعد الصليبية والصهيونية كما رأيناهم بأم أعيننا يدخلون 

ررهم، يكبلون باألصفاد على إخواننا في أفغانستان وفلسطين والعراق في بيوتهم يقتحمون عليهم أبوابها وس

وينكلون اآلباء على مرأى األطفال والرضع في أحضان أمهاتهم؛ لقد قال ابن الجزري أو بالحري >أفتى 

بأن من استأجر شخصا ليقرئه القرآن أو ليقرأ له ختمة فأقرأه القرآن أو قرأ له الختمة بغير تجويد ال يستحق 

117قرآنا لم يحنث.<األجرة، ومن حلف أن القرآن بغير تجويد ليس   

الثاني: إنكار عمر الفاروق على ابن مسعود رضي هللا عنهما قراءته "حتى عين" بقوله إن القرآن لم ينزل 

وذلك قبل أن يجمع عثمان الناس على مصحف واحد. ،بلغة هذيل فأقرئ الناس بلغة قريش  

ة بيانية، ومنه يدرك يقينا أن عمدهم إن هذا هو حد اللفظ في مادة البيان القرآني، بمعنى قرآنية الحرف كوحد

وقصدهم الحثيث في خلق المختلف حتي يكون  لهم ما يجعلونه ويعتبرونه متعددا مختلفا علما يكاد يكون 

حجرا عليهم مستأثرين به، أن من شأن ذلك ال ريب عدم حفظ الحمى لحروف البيان وهي من القرآن حتما، 

ومواضع التسهيل والوصل في النطق والصوت، وإذا يغيرون كالم التي تأتي خاصة في نهايات كلم اآليات 

  ،، هللا وهم ال يشعرون، ويحسبون أنهم أهدى الناس إلى التالوة الصحيحة للقرآن، فيا للحسرة ويا أسفاه
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المستوى الثاني: المستوى القلبي الفكري والعقلي للنطق كونه بيانا لمعنى أو معاني عناصر من الفكر والحق 

ة الذات ذوات مستويات تحليلية بالحق، دالة على وحدات فرادى ومجتمعة، معجمية في حال ومتراكبة قائم

 متتالية في وحدة معنوية في حال أخرى عليها منبنية.

فقه امإدغام وتعليله وتفسيره كما هو في خلق الرحمان الذي خلق امإنسان وعلمه البيان، وكما هو في جميع 

ق هللا رب امإنس والجان، ال يتم وال يحصل بالصفة العلمية والموضوعية إال بهذا األلسن وفي كل منطق خل

 المرجع وعلى منوال هذا التأصيل.

إن كالم امإنسان ونطقه هو كلمة تواجدية بمعنى االكتساب والسلوك على المعنى الذي في قوله تعالى الذي 

(، والمفسر 101إلى يوم يبعثون'{ )المؤمنونيعلم السر وأخفى:}إنها كلمة هو قائلها' ومن ورائهم برزخ 

القوي والجلي لمستوى انبثاق الكالم هو اعتباره ضمن السلوك التواصلي لإلنسان مع اآلخر في حوار مثال، 

فالكالم والنطق يصبح صيغة خلقية لكلمة وموقف تواجدي قلبي، أي على مستوى العقل لينبثق من خالل 

النطق ترجمة وصورة عملية وسلوكية ظاهرة له مما قد فصلنا فيه البيان الدماغ واألعصاب ليكون الكالم و

والتحليل. وكل من قصر نظره وإدراكه على الظاهر الذي بمثابة األثر والصورة بالنسبة للحقيقة واألصل 

 والمنبثق فهو بعيد كل البعد عن القول عموما والقول في بيان كتاب هللا بعلم.

معاني، والمعاني من فضاء الفكر المتصل أساسا بالتفاعل مع الوجود من خالل العلم البيان والكالم حقيقته ال

والمعطيات القلبية المؤسسة في بدئها وقاعدتها األولى على علم األسماء بالمعنى المنزل في قوله 

ام الداللة (، الذي يخصنا هنا هو الجهة المركباتية األولية في أقس30تعالى:}وعلم آدم األسماء كلها{)البقرة

على أبعاد البيئة القريبة في الوجود، الداللة على التحديد للجواهر وداللة الفعل وداللة العالقات التفاعلية، 

وهذه منها ومن حقيقتها أقسام الكلم في النحو التي ال زالت إلى يومنا هذا مثار تساؤالت جدية على مستوى 

الكبير في تمثل اللغة ومدى فقه تصويرها للوجود  المعرفة اللغوية خصوصا وأن هذا الباب له خطره

 ولحقيقة ما عليه الكون واألشياء.

مركبات المعنى الذي ينتقل إلى اللغة بمفهوم الجملة والكالم ليست لها نفس الدارات وال المواضع والحزم 

ا في السرعة الخلياتية في الدماغ، وبعدنا عن حقيقة وأبعاد هذا المجال المنتج للصوت والمتحكم عصبي

الباهرة في تحول المعاني على البديهة إلى ألفاظ من خالل بديهة والسرعة القصوى اآلنية في حضور اللفظ 

المناسب عبر الذاكرة المعجمية المتفقة مع الموفق السلوكي اآلني تعبيرا أو ردا على سؤال أو إنشاء أمرا أو 

ي على مثل ما نجهله من حقيقة المجرات والنجوم نهيا، بعدنا والمسافة الفاصلة بين حدود إدراكنا ه

(.21-20البعيدة:}وفي األرض آيات للموقنين' وفي أنفسكم' أفال تبصرون'{)الذاريات  

لقد رأينا كيف كان تفسير أصحابنا أصحاب الغلو الجهول واالستئثار بكتاب هللا العزيز الحميد، يجعلون 

وقد قال الرسول صلى هللا عليه وسلم:"والذي يتعتع فيه وهو حاجزا وحجرا محجورا بين العباد وكتاب ربهم 

عليه شاق فله أجران" لقد رأيناهم كيف أوقعوا أنفسهم جهال وغلوا في أقوال أقل ما يقال فيها أنها مدعاة 

للضحك ويردها طفل يسيل منه المخاط، كقولهم في امإدغام وعدمه في "قل نعم" و"الناس"، فإلى جانب 

اتي الفيزيائي في اتصال األصوات خالل النطق، وهذا ليس المعلل المفسر هنا، يمثل عامل العامل الخاصي

أقسام مكونات اللفظ في الفكر كون لكل قسم منه حسب مرتكزيته وعدمها دارة نوعية وحزمة خلياتية 

تتناسق  وظيفية، فتتداخل الصبغات والمكونات على أبهى االتساق حكمة بالغة متجلية في انصهار تجميعي،

فيه منبثقا ومخرجا دالالت المركبات الركنية والمحددات التعريفية والصرفية وغيرها بسمات صوتية كألوان 

مؤشراتية دالة على تركيبيتها. من تمة فامإدغام وعدمه، من جهة الجواز طبعا ال كما يعتبرونه جهال عظيما 
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باعتبار اختالف الدارتين الخلياتيين أو  منهم، في حالتي "قل نعم" و"الناس" هو هذا المستوى مرجعه

الدماغيتين، فاالختالف كائن الملحقات والجواهر كمرتكزات إدراكية يقابله اختالف على المستوى الخلياتي 

الوظيفي. وهذا بالضبط ما يعطي مصداقية علمية لألنموذج الماركوفي وكذا لمفهوم الركن في التمثيل 

دات المعنوية في اللسان.واالعتبار الشكلي للجملة وللوح  

فالعنصر والمادة اللغوية "قل" ركن ومرتكز في المعنى مؤصل على مستوى الدماغ سواء على مستوى 

الموضع أو الوظيفة، وكذلك في الصلة بالركن الثاني "نعم" على نحو مخالف ل"ال" التي ليست سوى 

 ملحقا، والبيان كالرنين على ذات الشبكة الخلقية بالدماغ.

ا التناغم، بل وهذه الترجمة الصورية للبيان في كل مكوناته، مما نعبر عنه بقلبية وفكرانية البيان كتعبير هذ

عن حال وجودية وحدث  تواجدي ليس يقف فحسب في حدود التمثيل لخاصات اللسان العضوية 

الحجر على قراءة والخصائص الفيزيايئية، بل يتجاوزه إلى التمثيل النفسي، مما يأتي على بنيان أصحاب 

القرآن الكريم الذي أنزله ربنا األكرم رحمة وهدى للعالمين وحبب لعباده قراءته فجعل لمن يقرأه ويتعتع فيه 

وعليه شاق من الجزاء والثواب أجرين، يأتي عليه من القواعد، فمن خالل جهاز التصوير البصري لإلشارة 

جملة بسيطة وقصيرة، من طرف رجل وامرأة ومن خالل عرض وتحليل نطق نفس الجملة،  118الصوتية

وطفل عمره خمس سنوات، كل على حدى، وبالتركيز خاصة على مواضع توازن واستقرار الفونات، لوحظ 

أن المدى الزمني للفونات وذبذبات المركبات، مركبات المصوتات أي الحركات، تختلف وكذلك نبرة 

لزعم والكذب البين في االنحفاظ األدائي لشيوخ القراءة الصوت، اختالفا بينا. وهذا كذلك يضيف إلى دحض ا

وتحمل ما ال ينبغي وما ال يصدق من دقيق األبعاد في الصوت والنطق مما يتصل بمناطات أناط علها 

أدعياء القراءات الصادين عن سبيل هللا والقرآن المجيد، من زعمهم انحفاظ الرواية في امإمالة والروم 

سيوطي رحمه هللا وأشار إليه عن جنب وبالتعريض كون ابن الجزري كان يجيز وامإشمام، وقد نبه ال

الجموع وهم يقرأون عليه ويسمعهم جميعا في نفس الوقت. وإذا كان غور  العامل النفسي أبعد من أن 

يحصر في ساذج المعايير الثبوتية كاعتبار المد بعد األصابع وسلم المدود من الالزم إلى البدل، فإنه 

ص تبيانا دقة وبعد الحيز الزمني الذي يزعمون ثبوتيته وعده بقبض األصابع. فإن التجربة وكما بخصو

ذكرناه آنفا بينت أن مجرد االنحفاظ الحقيقي للفظ واحد من خالل أجهزة التعرف عبر اللفظ والكالم، وفي 

مع القرب في شروط مختبرية يسيرة كاعتبار نفس الشخص المختزن لفظه ونطقه هو موضوع التعريف 

، هذا االنحفاظ وفي هذه األبعاد ليس ينبغي في أبعادنا هذه العملية والمجردة.119الزمن والشروط المختبرية  

ثم لم تكن فتنتهم وقد أجمعوا أمرهم ليفرقن ما ليس لهم عليه من سبيل إال أنهم جعلوا البشري من األثر وذلك 

ن، جعلوا ألمور محض مخلوقاتية من عام ووارد أحوال مبلغهم من امإدراك ودليل فساده ولكنهم ال يشعرو

البريئة كشروط وأحوال إلقاء المعلم الشيخ وتلقي التلميذ الطالب، جعلوها مكونا في االعتبار للتنزيل إذ 

جعلوها متعلقا لوجوه وطرق الرواية والقراءات؛ وما غالب قولهم في الوقف والسكت إال من ذلك األخرق 

ن نسميه أصال كذلك فكرا. وكذلك من الوجوه العجيبة فيما سطروه اختالفا متعلق التكبير، من الفكر إن جاز أ

شيء عند هللا تعالى ليس منزال به التنزيل فيؤخذ في مكونات الصلة به، تعالى هللا وتنزه القرآن العظيم أن 

،وهللا المستعان عما يصفون ،يعتبر بشيء ليس منه  
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 4- دالئل البطالن

 

 الدعاوى الباطلة                       دليل بطالنها

 

تعدد القراءات                         حكمة هللا تعالى في هدي الصحابة رضي هللا عنهم لجمع  -  

القرآن مصحفا واحدا هي رد كيد الشيطان وسبله في                                              

االختالف في كتاب هللا تعالى.                                             

 

السند في الرواية المحققة  -  

 للقرآنية                                 إثبات المصحف المجمع عليه إسنادا في الرواية ُمحققين

 

االستئثار ببيان القرآن               القرآن كتاب مجيد ولسانه عربي مبين غير أعجمي -  

 

االستئثار بمعرفة النطق العربي   الرحمان سبحانه له الحمد خلق الناس جميعا وعلمهم البيان  -  

خلقة وفطرة.                                            

 

تعليق االختالف على امإدغام -  

اال عن النظر والغنة والمدود                       جهلهم المركب العظيم ألنها قضايا وأبعاد أبعد من  

المجرد لإلنسان.                                                        
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