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 اآليات القرآنية انيالعالقة التبادلية بين الخطأ في العربية وتحريف مع

The reciprocal relationship between erring in the 

Arabic language and distorting the meanings of the 

Qur’aanic verses 

 

 رنا أنيس بليق

 بيروت.-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في الجامعة العالمية -قسم اللغة العربية وآدابها

 

 ملخصال

اللغة العربية أ م تعتبر  إذ ؛عالقة تالزم وارتباطم الشررررررر عة  ي ولوعالعالقة بين علوم العربية 

لفاظه وإعرابه واشررررتقاقه أفي  دراك معانيه ومقاصررررف و فهو  ار  إاألدوات لفهم كتاب هللا تعالى وتفسررررير  و

بِينَ ﴿ تعالى: وأسررراليبه على لسررراب العربو قا  َ مي ٍٍَربِيم اَع  فالذي  تصرررفت لتفسرررير  (195)الشرررعرا   ﴾بِِلسٍَََ

لفهم األلفاظ القر انية وما  ةالعربية وأصولها وقواعف او فهي أساسيا في اللغة ب  كوب متمكن  أ ال بف   الكتاب

رغم كل الجهف الذي و .بمهمة التفسررررريرالقيام ال  كفي لتخو ل أحف  بهاالعلم اليسرررررير و تحتمله من مفلوالتو

بالعربية بذله  ؤال  العلما  واللغو وب ف ناس  ربما ال  ُحسررررررن أحف م النعر  بأ نا في  ذا الزماب  قف ابتُلي ل

ر برأ ه كتاب  هللاو الذي  و أعلى طبقات البالغةو وسررنرة   الفصررحىو وترا   قتحم باب التأو لو فير ف أب  ُفسررر

ادو بل صرررررررنا نرت بعن الن اس  حملوب النرصررررررو   ملسو هيلع هللا ىلصنبيره  ن نعر بالبرررررر  القرآنية الذي  و أفصررررررن م 

روب بما  ر فوبو  هلوا أب  بعن الكلمات في اللغة ال سرِّ ية فيُف ل على  فصيحةوالحف ثيرة على اللغة العامرِّ تُحم 

الفصيحة عكس المعنى أكثر من معنى  أو أب   ذا اللفظ بالعاميرِّة ال  وافر اللغة الفصيحة أو  ُععي في اللغة 

مخالفات للشرررر عة تصرررل أحيان ا إلى المرول من الف ن بسرررب  فأدت  ذا إلى أخعا  شرررنيعة و الذي  فهمونه

مت على غير و هها بسررررررب  الجهل باللغة أو آ ات فُ التجرؤ فيما ال  فقهوب وقف مث لُت في  ذا البحث ب هِّ

ب في قواعف اللغة والنحو والصررررر  والبياب  تُ نالتجا ل فبي   الخعأ وأوضررررحت الصررررواب على ما  و مف و 

  . والبف ع والمعاني

 التحربف. -الصر  -النحو -المعاني -ةاللغة العربي الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The relationship between the sciences of the Arabic language and the sciences of the Islamic 

Law is an inseparable relationship tied together. This is because the Arabic language is 

considered the most important tool for understanding and interpreting the Book of God, the 

Exalted, and comprehending its meanings, because, indeed, the terms, syntax, derivatives, and 

styles are based on the language of the Arabs. God revealed in the Qur’aan ﴿ َبِين َ مي ٍٍَربِيم اَع   ﴾بِِلسٍََ

(195)الشرررعرا    which means that the Qur’aan was revealed in a clear Arabic language. Hence, 

the one who involves himself in interpreting the Qur’aan must necessarily have a firm expertise 

in the Arabic language, its fundamentals, and its rules, because they are essential to 

understanding the terms of the Qur’aan and their implications, and basic knowledge of them is 

not sufficient to qualify anyone to undertake the task of interpretation. Despite all the effort 

that these scholars and linguists have made, we have been afflicted in this time with people 

who perhaps do not have the proper pronunciation of the formal Arabic language, and then you 

see them crashing through the door of interpretation. Hence, he wants to interpret, based on his 

opinion, the book of God, which is the highest tier of eloquence, and the sunnah of His prophet, 

may God raise his rank, who is the most eloquent to ever pronounce the Dad. Not only that, we 

started to see some people interpreting the Qur’aanic and prophetic texts based on the slang 

language and so they would interpret it whimsically, ignorant that some words in the formal 

language carry more than one meaning, or that this colloquial expression does not correspond 

to the formal language, or it gives the opposite of the meaning they understand in the formal 

language, thus resulting in heinous errors and violations of the Islamic Law that sometimes 

reach to the extent of exiting out of Islam due to their brazen insolence in what they do not 

understand. I presented examples in this research paper of verses that were misunderstood due 

to ignorance in the language or neglect, so I showed the error and clarified what is correct 

according to what is documented in the fundamentals of the language, grammar, morphology, 

eloquence, stylistics and semantics. 

Keywords: Arabic language - semantics - grammar - morphology - distorting. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة

فنا بقرا   القرآبو  الحمف هلل الذي من  علينا باإل مابو و عل العربية على أشررررررر  لسررررررابو وشررررررر 

ف وعلى  ا والصال  والسالم على سيفنا محم  ْرفُوع والفبل المشهور صال  وسالم  ص حبه ذ وي العلم الم  آله و 

 و وبعف:دائمين مرر الليالي والف ور

ماب ُمؤامر ق من قب ل بعنِّ الحاقف ن على اللغة العربي ةو في  ن الز  لقف نشرررررأت منذ نحو قرب  ونيرِّف  مِّ

ب تْرِّ رابعة   ها وإقامةِّ العاميرة مكانهاو لِّ ْفمِّ نمحاولة  له  وابطِّ بين المسررررررلمين مِّ العرب وغير العربو  أقوت الرر

ال  إلى  خم  في علوم  شت ىو توصُّ ل ف ه األ ْسالُ  لألحفاد من أبنا  العربي ة من تُراث  ض  في محاولة  لِّتفميرِّ ما خ 

لُّف ع ن ُمجارا ِّ  ُمو ا بالت خ  ص  ى بالعُْقمو وو  وا الفُْصح  م  م بالقرآب الكر مو ف ر  ل تِّهِّ  الح بار و ود ع وا إلى قعع صِّ

ر ِّ والب الغةوت ْركِّ الو  هِّ األ صرررررريلِّ لقواعفِّ  لمو ممن أح   ف  الن ْحوِّ والصرررررر  ن أ ْ لِّ العِّ ت صررررررف ت لهم  ماعةق مِّ

ي ت ه إليهاو فذادوا عن حِّ مر ها و العربيرةو وثاب ر  عليها وصر    ِّ ن ها للبصائر.اضِّ  ل وا محاسِّ

ا عنهاف  وسررل عوا ألسررنتهم بتحقير او فن لنقف العربيةلقف سررن  أعفا  الف ن أقالمهم  وصرررُ   .روا ناسرر 

عت  عن كتاب هللا وعن د ن اإلسرررالم.الناس عنها ما  و إال صرررر ق  اشرررتف ت حربهم على لغة القرآبو وتنو 

ن ت عز متهم وال   سرررروا من تحقير مراد م. اد عوا صررررعوبتها وزعموا إراد  إصررررالحها  أسرررراليبهمو فما و ِّ

ونه بغررررررررر لغة افي أ انتشررررحتى  تعف لهاو بف  األحر  في  ت  حيث  سرررتعملوب األرقامنترنال امنا ما  ُسرررمر

سرررررا م في ما    بف   الغين 8  بف   الحا   و 7  بف  العين و 3ف   الهمز   و ب  2  الكتابةو فيكتبوب

في القرا    ز اد  البررررررعفأد ت إلى و في معرفة العربيةو كثير من أبنا  لغة البرررررراد اتسرررررراع الفجو  عنف

  فتكت   كذا في 3والهمز  عنف م عبار  عن   ال  ُميرِّزوب بين الفاعل والمفعو و و م واإلمال و كيف ال

وا قواعف اإلمال و نسررُ  كل أحوالهاو مفتوحة أو مبررمومة أو مكسررور و بى إذ وا أو تناسرر  حتى بلغ السرريل الزُّ

نا  ية وقواعف او و ذا خعرق عظيمق   أ ملت كثيرق من المعا ف والمفارس االعت  ف ا البتفر س علوم العرب

ميمو ألب  الناس إذا ضرررعُف فهمهم   شرررعر به كثيرق من الناسو بل  و خعةق ممنهجةق لبررررب األمة في الصررر 

للعربية ضررررعُف فهمهم لنصررررو  القرآب ونصررررو  الحف ث وأقوا  األئمة وبالتالي ضررررعُف فهمهم للف ن 

و  وإزا  ملسو هيلع هللا ىلصف بن عبف هللا فنا محم  سررررير  العربير  ا ما  صرررربو إليه كلر حاقف  على النبير والتار خ اإلسررررالميو و ذ

من نحو وصررررر   وبالغة وغير ذلك في نُصررررر   العربية بياب أ مية دراسررررة علوم من ذلك نرت أنه ال بف  

ِّ المجتمع وتقفُّم األمة ل ذلك حفظق لنصو  فحفظ العربية حفظق للتراث وحفظ للتار خو وفيه فو والفرِّ ن وُرقير

 الشر عة من التأو الت الفاسف .
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 إشكالية البحث .1

 ف اللغوير في اآل ات القرآنيرة الكر مة؟ما مفت خعور  الترحر  -

 في اآل ات القرآني ة الكر مة؟ والصرفي ما مفت خعور  التحر ف النحوي -

 ؟ر اآل ات القرآنية الكر مةيفست فيالجهل بالبالغة  وصل  م  إال -

 

 الدراسات السابقة .2

نحو وصررررر  وبالغة و لغة في العربية منالعالقة التبادلية بين الخعأ لم أ ف دراسررررة سررررابقة في بياب     

أ مي ة اللغة العربية في فهم الشرررررر عة  بياباآل ات القرآنيةو لكن  ناك أبحاث ومؤلفات في  وتحر ف معاني

 منها:

 لعبف هللا علي محمف العبفلي. الكريم وتفسيره""أهمية اللغة العربية في فهم القرآع -

 لعبف العز ز بن سعف الفرغيثر."أهميَّة دراسة العلوم العربيَّة" -

اج. "أهميَّة اللغة العربية في فهم اإلسالم"-  لخالف خميس فرر

 وال نغفل عن ذكر بعن الكت  القف مة المصن فة في  ذا الموضوع منها:

 للسيوطي. واَها""المزهر في َلوم اللغة وأن-

اللغة والشررر عةو أما الكت  المصررن فة في الصررر  والنحو والبالغة مفت االرتباط بين  ذا وتجف في ثنا ا    

ا أو كتاب ا مصن ف ا في  ذا. في ما أبحث ص    فلم أ ف بحث ا متخصرِّ

 

 أهمية موضوع البحث .3

ن   در البرمنير والعلمير على م   لى تحر ف الشرر عة.العربيرة إأدرت به سو  فهمه للغة الرر

 

 أسباب اختيار الموضوع .4

علمي بحا ة المسررررلمين الشررررف ف  إلى مثل  ذا البحث للذب عن كتاب هللا إذ ُعلرِّر بتفسررررير  أكاذ   كانت -

ا.  بال  عظيم 

في فهم آ ات هللا الكر مات من خال  أمثلة انتشررررررر فهمها بشرررررركل   ما  العربيةإ الخعر الناتج عن-

 خاطئ بسب  البعف في العربيةو وبياب الصواب فيها كما  قوله علما  اللغة والمفسروب.

 

 صعوبات العمل .5

ا من العلما  والباحثين قف صنفوا في الردود على المخالفين للشر عةو غير أنفي ال شك  ني لم أب كثير 

في ثنا ا  نعم  و ف و مكنني الر وع إليه في بحثي  ذا صرررفية ا فيه ردود لغو ة نحو ةمصررن ف ا أو بحث  أ ف 

ا  نا و ناكو الكت  بعن منها ر ا ألععي الخالصررة األسرراس دوب أب اختصررا مع األمثلة وفكاب  متناثر 

مع التركيز على  ررذا النوع من الردود من أكثر الصررررررعوبررات التي   فوتني مررا  و مهمر و ررف ر بررالررذكر

 .وا هتني
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 أهداف البحث .6

ة األعا م إلى أ مي ة تعلرم العربيرة لفهم قواعف الشر عة. -  إرشاد األنام وخاص 

 بيه على خعور  الخعأ في النحو والصر  والبالغة واللغة في تفسير اآل ات.نالت -

 منهجية البحث .7

  نحصر منهجي في:أسعى أب 

-:  حيث استفللُت ببعن اآل ات على سهولة اللغة وارتباطها بالعلوم الشرعي ة. المنهج االستدالليم

تأو الت  المنهج المقارع:- بال خاطئ  ب  الفهم ال باطلة بسرررررر تأو الت ال قارنة بعن ال وذلك من خال  م

 الصحيحة.

  من خال  تتبع المفا يم الخاط ة لبعن اآل ات وبياب الصواب فيها. المنهج االستقرائي:-

 

 خطة البحث .8

 .ث وخاتمة وفهرست للمصادر والمرا عحابمتمهيف وثالثة خعة البحث تتألف من مقفمة و

 :المقفمة فيها 

 إشكالية البحث. -1

 الفراسات السابقة -2

 أ مية الموضوع. -3

 أسباب اختيار الموضوع. -4

 صعوبات العمل. -5

 البحث.أ فا   -6

 منهجية البحث. -7

 خعة البحث. -8

 الفهم الصحين للعربية وعلومها لتفسير آ ات القرآب الكر م. التمهيف فيه الكالم على أ مية 

 : خعر التحر ف اللغوي في اآل ات القرآنية. المبحث األو 

 :خعر التحر ف النحوي والصرفي في اآل ات القرآنية. المبحث الثاني 

  :خعر التحر ف البالغي في اآل ات القرآنية. المبحث الثالث 

 و ثم فهرست المصادر والمرا ع.وخاتمة تتبمن أ م النتائج والتوصيات  
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 تمهيد

بِّيًّا ل ع ل ُكْم ت ْعقِّلُوب  ﴿: قا  تعالى في كتابه الكر م  ْلن ا ُ قُْرآن ا ع ر  إِّن ا ﴿و وقا  تعالى: (2) وسرررررف  ﴾إِّن ا أ ْنز 

ا ن  ا ُ قُْرآ ن  ع ْل ا ل ع ل ُكْم ت ْعقِّلُوب      يًّ بِّ تاب وغير ما من اآل ات (3)الزخر   ﴾ع ر  تاب اآل  باط   ا تف  على االرت

ة في فهم نصررررررو  وأحكام ي  اللغة العربية تعتبر من األدوات الرئيسررررررف الوثير بين القرآب واللغة العربيةو

وُم الشرررررررعية من تفسررررررير وفقه الشررررررر عةو وألب القرآب الكر م  و المصررررررفر األو  الذي تفرعت منه العل

وقرا ات وأصررو و وارتبعت به بفا ات تأسرريس علوم اللغة العربية من نحو وبالغة وصررر و فقف حر  

عقائف وأحكام  ُعبرِّر بها عنعلما  السلف على دراسة اللغة العربية باعتبار ا اللغة الصحيحة الفصيحة التي 

 .من العلم الشرعي ز   جك عل علم العربية  راألمو ذا القرآب الكر مو 

الحف ث عن العالقة بين العلوم اإلسررررررالمية واللغة العربية تتعفرد مسرررررراراته وتقاطعاته بتعفرد مجاالت 

ا قو ًّا مكثفًّا للغة العربية في  العلوم اإلسالميةو والناظر في تلك المسارات ال بف أب  كتشف أب  ناك حبور 

ف حا ة العلوم الشررررعية إلى اللغة العربية الحبرررور المكثرف  ؤكرِّ مختلف مجاالت العلوم اإلسرررالميةو و ذا 

إال  ذا كله ن نعر بها على مرر التار خ. ورغم م   أفصرررررن   ملسو هيلع هللا ىلص فمحمر  التي نز  القرآب الكر م بها وكاب النبير 

قارئ كت  التراث ال بف أب  قف على  أب  المؤلفات حو   ذا الموضرررررروع المهم ليسرررررررت بالكثير و مع أب  

مقتعفات ثمينة منشررور  في مؤلفات متفرقةو تكشررف عن حا ة العلوم اإلسررالمية إلى اللغة العربيةو وتفعو 

الناس إلى أب  نهلوا من معين اللسرررررراب العربي. و بفو أب اتسرررررراع رقعة العُجمة قف بفأ  ففع بعن الباحثين 

م اللغة العربية والكشررررررف عن عالقتها القو ة بالعلوم ى ضرررررررور  تعلر المعاصررررررر ن إلى التأليف للتأكيف عل

 .اإلسالمية

نت  القرآب الكر م نز  بلغة العربو كوبسرررالمية أصرررل العالقة بين العربية والشرررر عة اإل إب   ِّ وبها دُور

وإذا كانت عربية فال ةو الشر عة عربي   إب   : أب  قو إلى   ذا ما دفع اإلمام الشاطبي السن ة النبو  ة الشر فةو

مصررررادر ومرا ع علوم القرآب المتتبع ل وال شررررك أب    .الفهم العربية حرر ن فهم اللغة الفهم إال م   فهمها حرر  

 إب  ف وكذلكو ن كانت له قفم راسررررخة في اللغة العربيةسرررريكتشررررف أنه لم  كت  في علوم القرآب إال م  الكر م 

روا قاعف  مهمة و يفوا على العالقة علما  األصررررررو  أك    :القو ة بين علوم القرآب واللغة العربية حين قرر

 . كل معنى مستنبط من القرآب غير  ار  على اللساب العربي فليس من علوم القرآب في شي  
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 المبحث األول: خطر التحريف اللغوي في اآليات القرآنية.

والسرررنةو فهي الوسررريلة للوصرررو  إلى أسررررار ما تُعفر اللغة العربي ة مفتاح األصرررلين العظيمين: الكتاب 

مٍ ال  ﴿نى: ما كنت أدري ما معوفهم دقائقهما. وقف قا  ابن عباس رضررري هللا عنهما:   ِ فٍاِطِر السََََّ دي ّلِِلَّ ٍواِت ٍحم 

ِض  ٍر   و وقا  رضررري هللا عنه: ه أي ابتفأتهأنا فعرتُ   :حتى سرررمعت امرأ  من العرب تقو  (1)فاطر  ﴾ٍواأل 

:  واعلم أنه  عليكم شررري  من القرآب فابتغو  في الشرررعر فإنه د واب العرب .ي إذا خفِّ   وقف قا  الزركشرررير

ليس لغير العالم بحقائر اللغة وموضرروعاتها تفسررير شرري  من كالم هللا وال  كفي في حقه تعلم اليسررير منها 

 ا و و  علم أحف المعنيين والمراد المعنى اآلخر .فقف  كوب اللفظ مشترك  

رت على غير و هها بسب  الجهل باللغة وأبيرِّن الرد إب شا  هللا تعالى.وسأذكر   بعن اآل ات التي فُسرِّ

تعالى:  و و قوله من أ ل البفع والخوارج والمعتزلة وبعن المر  ةنفا  الرؤ ة به تعل ر ما  المثا  األو :

وال حجة لهم فقالوا:  لن تفيف األبف   وفي نفي رؤ ة المؤمنين هلل في اآلخر  (143)األعرا   ﴾لٍن  تٍٍرانِي﴿

عن  نصر كتاب وال سررنة وال إذ ليس  شررهف لما قالو   ونبيرِّ أ تكوب للتأبيف خع  لن  وما قالو  في أب   وفي ذلك

ي﴾ا﴾في   اليومغرررررررر ف منفيها بقي  لو كانت للتأبيف لم  ُ إذ  والعربيةأ ل اللغة  ٍم إِن سََِ ولم  (26)مر م  ﴿فٍلٍن  أيٍكلمٍِم ال يٍو 

ى﴾:  صررررررن التوقيت في قوله وسٍََََََ ٍنا مي ِجٍع إِلٍي  ٍَاِكِفيٍن ٍحتَّى يٍر  ِه  ٍَلٍي  و ف  على  و(91)طه  ﴿ٍقاليوا لٍن  نٍب ٍرٍح 

ِ ٍخاِلٍصةً ِمن  ديوِع النَّاِس ﴿ :قوله تعالى في صفة اليهود خال  ما قالو  ن ٍد َّللاَّ َِ ِخٍرةي  قيل  إِع  ٍكانٍت  لٍكيمي الدَّاري اآل 

ٍت إِع  كين تيم  ٍصاِدقِيٍن  ا ال ٍمو  هي أٍبًٍدا فٍتٍٍمنَّوي  يلفلبوب الموت  وم القيامة مع أنهم  تمن   (95)البقر   ﴾ٍولٍن  يٍتٍٍمنَّو 

ا ٍيا ٍمالِ ﴿قوله تعالى:  ٍنا ٍربُّكٍوٍناٍدو  ٍَلٍي  و ل تكوب اللغة على خال  القرآب و و  و(77)الزخر   ﴾كي ِليٍق ِض 

 األصل الذي استقى منه العلما  علوم العربية.

ٍها﴿قوله تعالى:  المثا  الثاني: ر بعبررررهم الورود بالفخو و فزعموا  (71)مر م  ﴾ٍوإِع  ِمن كيم  إِالَّ ٍواِردي إذ فسرررر 

الورود معنا  الفخو  ال غيرو وليس األمر كذلكو فقف قا   أحفو إذ اعتبروا أب   كلُّ  أب  فخل النار   أنه ال بف  

إِعَّ ﴿ :لك قو  هللا عز و لو والفليل على ذ ار وال  فخلها المسلموبدونها مع الكفار فيفخلها الكف رِّ   : علث

ٍَن   نٍى أيولٍ ٍِك  سََََ  م  ِمنَّا ال حي بٍقٍت  لٍهي ب عٍديوٍع الَِّذيٍن سٍََََ ٍها ٍها مي يسٍََََ ٍمعيوٍع ٍحسََََِ . وقا  (102)األنبيا   ﴾اٍل يٍسََََ 

نا ما  كذاو ولم  فخلو   ألب العرب تقو : وحجتهم في ذلك قو ةو الز اج:   و وقا  هللا عز و ل: ورد

يٍنٍ ﴿ ا ٍوٍرٍد ٍماٍء ٍمد  عليهو دخله أو لم  بلف كذاو وما  كذاو إذا أشررر    تُ وردْ  وفي اللغة:  (23)القصررص  ﴾ٍولٍمَّ

 .و فالورود باإل ماع ليس بفخو   فخله
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ذ   بعبهم إلى أب اإلنساب ال  كفر إذا لم  قصف بكالم الكفر الكفر  وكالمهم باطل محتجين : المثا  الثالث

ٍمانِكيم﴾على ذلك بقوله تعالى:  ِباللَّغ ِو فِي أٍي  ي  ِخذيكيمي َّللاَّ معنى  األ ماب   و  ؤال   هلوا(225)البقر   ﴿اٍل ييٍؤا

مو ولم  قل  بإ مانكم   وفرلق بينها وبين اإل ماب الذي  و المعتقفو في اللغةو و و  مع  مين ومعنا  الق سرررررر 

:  إنه قو  -وقوله في اللغة حجة -وقف قا  الشرررررافعي رضررررري هللا عنه في بياب معنى اللغو وبكسرررررر الهمز 

سمعتك العرب: ال وهللاو وبلى وهللاو مما  ؤكفوب به كالمه م وال  خعر ببالهم الحلفو ولو قيل لواحف منهم: 

فسرراد قو   من  نا  ُعلماليوم تحلف في المسررجف الحرام ألف مر  ألنكر ذلكو ولعله قا : ال وهللا ألف مر  و 

فوا اآل ة مبنا ا ومعنا ا.   ؤال  ومخالفتهم الظا ر  للعربيةو فالذ ن أباحوا الكفر حرر

 في اآليات القرآنية. والصرفيم  يف النحويم المبحث الثاني: خطر التحر

سررأ  عن مسررألة من مسررائل :  ال أُ قا  الكسررائير  بفهم الشررر عة ارتباط ا وثيق او الصررر و النحو ا رتبط علم

 .عنها من قواعف النحو  الفقه إال أ بتُ 

الرد بسرررررب  الجهل بقواعف النحو والصرررررر و وأبيرن  اآل اتبعن أمثلة عن فهم خاطئ لوسرررررأعر       

 .النحوير أو الصرفي على حس  ما  قتبيه المقام

ٍباِدِه ﴿زعم بعن من  نتسرررررر  إلى اإلسررررررالم أب  معنى قوله تعالى:  المثال األول:  َِ ٍ ِمن   ى َّللاَّ شٍََََََ إِنٍَّما يٍخ 

ٍماءي  يامةو و ذا تحر ف وخروج عن الحر ومرول من ( 28)فاطر  ﴾ال عيلٍ ما   وم الق أب  هللا  عتذر من العل

أ م  الف ن ومخالفة صرررر حة للعربية فاهلل  من المفعو  على تفسرررير كتاب هللا؟ن ال  عر  الفاعل و كيف  تجر 

ا  لما  ر ف أزلير أبفير وصرررررفاته أزلية أبف ةو فال  سرررررتحي من أحف وال  خا  أحف او أال له الخلر واألمر فعر 

 وهللا على كل شي  قف ر.

 العلما   في اآل ة فاعل   خشررررررى  ولفظ الجاللة  هللا  منصرررررروب على  :أقو  مسررررررتعينة باهلل تعالى    

ِّ  وقف قا  الز اج في تفسررررير  ذ  اآل ة:التعظيمو فيكوب المعنى:  خاُ  العلماُ  هللا و  ا با   ن كاب عالمغرررررررررر   م 

تفصرريل و وال شررك أب  من له أدنى معرفة بالنحو  فرك  ذا األمر فال  حتاج إلى توسررع واشررتفت خشرريته له 

  أكثر. 

قا  بعن المخالفين ألصررررل من أصررررو  د ننا الحنيف:  إب  الرسررررل  ُعلِّعُهم هللا على  ميع  :المثال الثاني

ٍَلٍى ٍغي بِِه أٍٍحًدا ﴿ه تعالى: لغيبه و محتجين بقو ِهري  وَل فٍِ نَّهي  ٍَاِلمي ال غٍي ِب فاٍٍل ييظ  ى ِمن  ٍرسَََي ٍَََ تٍض إِالَّ ٍمِن ار 

ليكي ِمن    ََ ًدايٍس  نا ليسررت اسررتثنائية    فإال و وال حجة لهم فيما  قولونه (27)الجن  ﴾بٍي ِن يٍٍدي ِه ٍوِمن  ٍخل ِفِه ٍرصٍََ

ُم من اآل ةِّ أب  علكن بل  ي بمعنى   .لم  الغي ِّ  ميعه خا ٌّ باهلل تعالى فال  تعرُل إليه االسررررررتثنا ُ  و فيُفه 
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لما تمفح سرربحانه بعلم الغي  واسررتأثر به دوب  إلى تفسررير آخر فقالوا:  كالقرطبي وذ   بعن المفسررر ن

شا   با  من الرسلو فأودعهم ما  ستثنى من ارت سوا و ثم ا خلقهو كاب فيه دليل على أنه ال  علم الغي  أحف 

ا  من غيبه بعر ر الوحي إليهمو و عله معجز  لهم وداللة صرادقة على نبوتهمو وليس في  ذا التفسرير أ بر 

 إذ تف  األدلة الكثير  الوارد  في الكتاب والسنة واإل ماع أنه ال  علم الغي  كله إال هللا. ؛ا  زعمونهم

 و مسرررتحيل في حقهم ما وشرررنيع  ُخالف نزا ة األنبيا  مما ال أصرررل له و و ضرررال  وغلط  :المثال الثالث

ت  بِِه ٍوٍهمَّ ﴿ذ   إليه بعبررهم في تفسررير قوله تعالى:  ٍهاٍع ٍربمِهِ ٍولٍقٍد  ٍهمَّ اٍل أٍع  ٍرأٍى بير  ( 24) وسررف  ﴾ بٍِها لٍو 

من أبر سرريفنا  وسررف عليه السررالم قف قصررف الزنا من امرأ  العز زو واألدلة في الرد على  ذ  المقالة كثير  

أما الرد  وغير م كثير. والرازير حياب األنفلسرررررري  يلى ذلك المفسررررررروب كابن الجوزي وأب فًّاو نص  ع

فيقا :  واب لوال محذو  لفاللة ما قبله عليهو و و قو   مهور البصر ين في قو  العرب:  أنت النحوي 

ظالم إْب فعلت و فيقفرونه: إب فعلت فأنت ظالمو وال  ف ُّ قوله:  أنت ظالم  على ثبوت الظلمو بل  و مثبت 

ه لهم   بهاو لكنه و ف رؤ ة البر اب  على تقف ر و ود الفعلو وكذلك  نا التقف ر: لوال أب رأت بر اب  ربرِّ

ال    و نفس الجواب  : و دليل الجوابو ال نفس الجوابو ولو قيل ﴾وهمَّ بها﴿ فانتفى الهمر. فقوله تعالى:

و واز  اقتراب  واب لوال بالالم إذا كاب ماضرررررري االالم ليسررررررت بالزمة في  واب  لوال  لجواز   بعف ألب  

اٍل أٍع  ﴿ومنه قوله تعالى:  تقو :  لوال ز ف ألكرمتك و و لوال ز ف أكرمتك . عفمها ِدي ِبِه لٍو  إِع  ٍكاٍدت  لٍتيب 

ِمنِين ؤ  ٍَلٍى قٍل بٍِها ِلتٍكيوٍع ِمٍن ال مي نٍا  ا أب  تخرج على أنه  ﴾إع كادت لتبدي به﴿فقوله:  (10)القصرص  ﴾ٍربٍط  إم 

الجواب وإمررا أب  تخرج على أنرره دليررل الجوابو والتقررف ر: لوال أب ربعنررا على قلبهررا لكررادت تبررفي برره. 

بها ألبتةو بل  و منفي لو ود رؤ ة البر اب كما تقو :  لقف  فالحاصل أب   وسف عليه السالم لم  قع منه  مر 

  قارفت لوال أب عصمك هللا .

م و  أدا  الشررررط لها صرررفر الكالم  قالوا:ب والبصرررر  و و الجواب أو دليل الجواب؟ فيه خال  و ل المتقفرِّ

ولذلك ال  جيزوب تقف م شرررري  من معموالت فعل الشرررررطو وال فعل الجواب عليهاو وإنما تقع مسررررتأنفة أو 

  واز ذلك.والمبرد  لجواب على الشرررررررطو ومذ   الكوفيينال  جوز تقف م او ومبنية على ذي خبر ونحو 

وإب كاب قمت إب قام ز فو وقمت إب  قم ز فو ومذ   المازني أنه إب كاب ماضرررررري ا فال  جوز تقف مه نحو: 

مبررررارع ا  از نحو: أقوم إب قام ز فو وأقوم إب  قم ز فو ومذ   بعن البصررررر ين أنه  جوز إب كاب فعل 

 فعنف مذ    مهور البصر ينب قمتو ا ماضيين نحو: قمت إالشرط ماضي ا نحو: أقوم إب قمتو أو كانا مع  

ذاك أب  كوب فعل الشرط ماضي اللفظو  عنفعلى حذ  الجوابو و لزم  واب كاب دليال  إب تقفم ما  شبه الج
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غ  إال في الشعرو وأ از الكوفيوب سوت الفرا  حذ   واب   لم و وال  كوب مبارع ا بغير لم أو مقرون ا ب

 ظالم إب تفعل. أنت المعنىو فأ ازوا: الشرطو وفعل الشرط مستقبل قياس ا على

ٍقاًبا﴿ قا  بعنق إبر عذاب الكفار منقعع وله نها ة وقف احتجوا بقوله تعالى: :المثال الرابع  ﴾اٍلبِثِيٍن فِيٍها أٍح 

بأ  قال (23)الن لة أحقاب  على  أفعا      :واف ما    وقْ  مع  حُ و و زنة ق لة  ف  على ثالثة ف و مع الق

 فوقها إلى العشر و فأ ل النار  مكثوب فيها فتر  معي نة ثم تفنى .

لةو الجواب:      غة وزب ق عا   في الل عُ وأوزاب  أف لة  أف لة  و فِّعلة والق عا   و أفعِّ  وقف  نوب ل  و أف

ت غنوب  به ا  ن بأب تبررع العرب أحف البن وضررع ا وزب القلة عن الكثر  وبالعكس ا للقلة والكثر و و  سررْ صررالح 

ل مكانه باالشتراك المعنوير عن وضع اآلخرو ف او و سمى ذلك بالنيابة وض يستعم  ع او كأْرُ لو بفتن ال مجاز 

ْ ل بكسرررر فسررركوبو وكرِّ  فسررركوب فبرررمو في ُ ل في  مع   ا  بكسرررر ففتن مع رِّ فبرررمو إذ لم  تن  بف  ر 

 في  أفلس وفلوسغررررر ك  مع قلة و مع كثر   للفظ واحفع ضِّ للثانيو فإب وُ ألور  وال قِّلرة  بعوا بنا  كثر  ل

ومنه قوله او مجاز   فاسررررتعما  أحف ما مكاب اآلخر  كوب و ث ْوب  مع   و فيأثُوب وثياب وو  ف ْلس  مع 

ٍجٍرَة أٍق اٍلم  ﴿تعالى:  ِض ِمن  شٍََََََ ٍر  ٍما فِي األ  المراد منه  و أب  كوب بعفد كل شررررررجر   (27)لقماب  ﴾ٍولٍو  أٍنَّ

والتكثير  نا ظا ر مع أنه ورد  أقالم  بزنة  فتكوب األقالم أكثر من األشررررررجار المو ود  ومو ود  أقالم

وءَ ﴿قوله تعالى:  ومن عكسررره القلةو ِهنَّ ةاٍٍلةٍةٍ قيري ٍن بِأٍن فيسَََِ ٍطلَّقٍاتي يٍتٍٍربَّصَََ  وقع فيه حيث ( 228)البقر   ﴾ٍوال مي

و فتبي ن أنه قف  ُسررررتعمل الوزب الموضرررروع للقلة للفاللة ﴾ةالةة﴿ مع الكثر    قرو   موقع القلة بفليل قوله: 

 :و  ذا وقف دل ت األدلة السررررمعية على بقائهاو منه قوله تعالىعلى الكثر  وبالعكس. ومثله  قا  في  ذ  اآل ة

وا ِمٍن النَّاِر ﴿ جي ري ِقيم  ييِريديوٍع أٍع  يٍخ  ذٍاب  مي ٍَ م   ٍها ٍولٍهي أي لهم عذابق دائم  (37)المائف   ﴾ٍوٍما هيم  بٍِخاِرِجيٍن ِمن 

 ثابت ال  زو  عنهم وال  نتقل أبف ا.
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 المبحث الثالث: خطر التحريف البالغي في اآليات القرآنية.

ا انتشرت معتقفات فاسف  بسب  سو  الفهم آل ات القرآب للجهل باللغة والنحو والصر  ن جف أ ب 

 وولو سرررررررألوا وتعلموا ألدركوا معنا ا الصررررررحين وأب  بعن الناس قف  لكوا نتيجة الفهم السررررررقيم ل  ات

 كوا بالغتها التي ال تعلو ا بالغة. روألد

دليل على أنه ال  خلر الشرور  (26)آ  عمراب  ﴾بِيٍِدٍك ال ٍخي ر﴿قوله تعالى:  ب    بعبهم:  إقا :المثال األول

 . والكفرو ألب  معنا  أنه ليس بيفك إال الخيرو و ذا  قتبي أب ال  كوب الكفر والمعصية واقعين بتخلير هللا

و وذلك الحصررر  نافي  بيفك الخير ال بيف غيرك  :كأنه قا  و فيف الحصررر ﴾بيدك الخير﴿ :قوله والجواب أب  

 ميع الخيرات منهو وبتكو نه وتخليقه وإ جاد  وإبفاعهو  أب    ة تف  علىفهذ  اآلحصررررررو  الخير بيف غير و 

و حذ  المععو  مع العاطفتفا  و. فهذا من باب االكفاكتفى بذكر أحف ما : بيفك الخير والشررررررروالمراد

و و أب  قتبرررري المقام  واالكتفا  ضرررررب من البف ع الباب األو   فرس في البالغة والثاني في علم النحو.

باط  ا باالرت ب  ةو و ختصُّ غال فِّ ما عن اآلخر لنكتة  بالغير بأ ح  باطو ف يُْكت ف ى  ا ت الُزمق وارت م  ْكر  شرررررري  ْينِّ ب ْين ُه ذِّ

ٍرابِيٍل تٍِقيكيمي ال ٍحرم ﴿: كما في قوله تعالىو الععفي و ألب  السررررابيل تقي والبردأي ( 81)النحل  ﴾ٍوٍجعٍٍل لٍكيم  سٍَََ

فهم منه اآلخرو . وحذ  المععو   ائز لفهم المعنىو إذ أحف البرررررررف ن  ُ فقط من األمر ن ليس من الحر

ك كاب آلخر نو فلذل رر وشرررررر هو واإلعزاز واإلذال و وذلك خير لناس  و و تعالى قف ذكر إ تا  الملك ونزع  

ل ٍك ﴿ قا  تعالى: ؛التقف ر: بيفك الخير والشررررررر تِي ال مي ل ِك تيؤ  مَّ ٍماِلٍك ال مي ن  قيِل اللَّهي ل ٍك ِممَّ اءي ٍوتٍن ِزعي ال مي ٍمن  تٍشٍََََََ

َء قٍِدير   ي  ٍَلٍى كيلمِ شٍَََ اءي بِيٍِدٍك ال ٍخي ري إِنٍَّك  اءي ٍوتيِذلُّ ٍمن  تٍشٍَََ اءي ٍوتيِعزُّ ٍمن  تٍشٍَََ ثم ختمها  (26)آ  عمراب  ﴾تٍشٍَََ

خيور الفجا  بهذا العام المنفرج تحته األوصرررررررا  السرررررررابقةو و مع  ﴾إنك َلى كل شََََََيء قدير﴿: بقوله

 .والشرور

 :]الكامل[ إلى قسمين: اكتفا  بجملة واكتفا  ببعبها ومنه قو  الشاعرواالكتفا   نقسم 

 ال أنرررررترررررهررررري ال أنرررررثرررررنررررري ال أرعررررروي
 

 مررررا دمررررُت فرررري قرررريررررف الررررحرررريررررا ِّ وال إذا 
 

 فمن المعلوم أب باقي الكالم  وال إذا متُّ  لما تقفم من قوله:  الحيا  .

أب لإلنسرررررراب حر ة في بعن الناس من العامات الكبير  التي انتشرررررررت في أ امنا ما اد عا   :المثال الثاني

فير﴿ المعتقف مسررررتفلين بقوله تعالى: اٍء فٍل يٍك  ِمن  ٍوٍمن  شٍََََ اٍء فٍل ييؤ   أب لإلنسررررابم و فعنف (29)الكهف  ﴾فٍٍمن  شٍََََ

من والجواب على  ذا . لعر  فسررررررراد  ذ  المقالة تفكرالخيار بين اإل ماب والكفرو ولو تفكر الواحف أدنى 

يقا : إب صرريغة األمر المقترنة بالالم نحو  ليحبررر ز ف و وغير ا نحو: البالغة مأخوذ من علم المعاني ف

ا  و رو ف بكر   ي في األصرررل موضررروعة لعل  الفعل اسرررتعال و لتبادر الذ ن عنف سرررماعها   أكرم عمر 
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على ذلك علما   كما نص  أوصررلها بعبررهم إلى سررتة وعشررر ن معنى قف و وأخر لمعاب  و لكنها ترد إلى ذلك

 ير طل  الفعل بحس  مناسبة المقام:قف تستعمل في غو فبي نوا أنها والمفسروب اللغة والبالغة وأصو  الفقه

 و ومن أحسررررررن ما  ا  فيه قو   الس الحسررررررن أو ابن سررررررير ن  :كاإلباحة: كقولك في مقام اإلذب

 :]العو ل[الشاعر

 أسررررررررريررر ررري برررنرررا أو أحسرررررررررنررري ال مرررلرررومرررةق 
 

ت   لرررررف رررررنرررررا وال مرررررقرررررلررررريرررررةق إب ترررررقرررررلررررر 
 

في حقي من اإلسررررررا   واإلحسرررررراب فأنا را  به غا ة  تِّ أي: ال أنت ملومة وال مقلية أي مهما اختر

  ل تتفاوت حالي معك في الحالين. فعامليني بهما وانظري والرضا

ٍمليوا ٍما شَََََِ  تيم﴿: قوله تعالى وعليه  موالك اشرررررتمْ  ه: ت  بْ لعبف شرررررتم موال  وقف أد  كقولك  والتهف ف   َ  ﴾ا

  .(40)فصلت 

ا تعتقف أنه ليس في وسعه:  عيكقولك لمن  ف  : والتعجيز وٍرَة ِمن  ِمث ِلهِ ﴿وعليه:  و افعله أمر  سي  ﴾فٍأ تيوا بِ

  .(23)البقر  

ذيق  إِنٍَّك أٍن ٍت ﴿نحو قوله تعالى:  واإل انة .(65)البقر   ﴾كيونيوا قٍِرٍدةً ٍخاسَََِ ِين﴿ :قوله تعالى نحو والتسرررخير:

وا﴿كقوله تعالى:  والتسررررو ة .(49)الفخاب  ﴾ال عٍِزيزي ال ٍكِريم بِري وا أٍو  اٍل تٍصََََ  بِري التمني و .(16)العور  ﴾فٍاصََََ 

 :]العو ل[الشاعركقو  

 أال أ رررهرررا الرررلررريرررل الرررعرررو رررل أال انرررجرررلررري
 

 بصررررررربررنو ومرررا اإلصررررررربررراح مررنرررك برررأمررثرررل 
 

 .رب اغفر لي ولوالفينحو: : والفعا 

التي ذكرو او وال أحف  قبل أب معاني المن  ذلك  و وغيرافعل وااللتماس: كقولك لمن  ساو ك في الرتبة:  

فإذا   قا  إب  األمر في  ذ  األمثلة كلها  قتبررررري التخييرو فثبت أب  لألمر معاني تفهم وتعر  من السررررريال.

اِلِميٍن ٍناًرا أٍٍحاٍط بِِهم  ﴿بفليل قوله تعالى:  ووعيف صررررررر نُعلِّم  ذا تبي ن أب ما في اآل ة تهف ف  ٍنا ِللظَّ تٍد   َ إِنَّا أٍ

تٍفٍقًا ر  اٍءت  مي ٍرابي ٍوسٍََ وٍه بِ  ٍس الشَََّ جي ِوي ال وي ِل يٍشََ  ه  تٍِغيثيوا ييغٍاةيوا بٍِماَء ٍكال مي ٍراِدقيٍها ٍوإِع  يٍسََ   (29)الكهف  ﴾سََي

ِمن  ﴿بعف قوله:  اٍء فٍل ييؤ  فير  فٍٍمن  شٍَََ اٍء فٍل يٍك  ابن الشرررجري والبغوي كما نص على ذلك  (29)الكهف  ﴾ ٍوٍمن  شٍَََ

  المراد التخيير؟ من له أدنى فهم للعربية أب   فبعف  ذا كله كيف  قو وغير مو  والسرخسي والزركشي

إبرا يم عليه عن سرريفنا  -مما  و مناقن لعقيف  اإلسررالم ومرول من الف ن -ما قاله بعبررهم :المثال الثالث

ا فيظنه إلهه فإذا أفل قا  ال أح  اآلفلينو ثم  والسالم:  وإبرا يم تبفأ قصته فتى  نظر في السما  فيرت نجم 
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ثم  نظر إلى الشرررمس فيعجبه  وولكنه  أفل كذلك فيتركه و مبررري و نظر مر  أخرت فيرت القمر فيظنه ربه

ا ولكنها تخلف ظنه  ي األخرت  في تفسررررير قوله تعالى ٍَلٍي ِه اللَّي لي ﴿: كبر ا و ظنها وال شررررك إله  ا ٍجنَّ  فٍلٍمَّ

ا أٍٍفٍل ٍقاٍل اٍل أيِحبُّ  ٍكبًا ٍقاٍل ٍهذٍا ٍربمِي فٍلٍمَّ فِِليٍن  ٍرأٍى ٍكو  ا ٍرأٍى ال قٍٍمٍر ٍباِزًغا ٍقالٍ  اآل  ا أٍٍفٍل ٍقاٍل فٍلٍمَّ  ٍهذٍا ٍربمِي فٍلٍمَّ

المِيٍن  ِم الضََََََّ ِدنِي ٍربمِي أٍلٍكيونٍنَّ ِمٍن ال قٍو  ا ٍرأٍ  لٍ ِن  لٍم  يٍه  ا فٍلٍمَّ بٍري فٍلٍمَّ ٍس بٍاِزٍغةً قٍاٍل ٍهذٍا ٍربمِي ٍهذٍا أٍك  م  ى الشََََََّ

ِركيوعٍ  ا تيشََََََ  مَّ ِم إِنمِي بٍِريء  ِم ٍياقٍو  ٍقاٍل  ٍلت   عام  ﴾أٍفٍ ا الجواب عن  ذا (78)األن م  ما ورد في القرآب في و أ ف

ن الردود غير أنني التزمت في بحثي  ذا أب أبيرِّ  وعصمة سيفنا إبرا يم عليه السالم من الشرك كا  وشا 

فهو من أ ذا ربي؟( ) و على تقف ر:  ﴾هذا ربي﴿فقوله: و بالغة وأا صرف   وأا نحو   وأمن قواعف العربية لغة 

و وحذ   مز  االستفهام مو ود في كالم العرب سوا  وقع فأضمرت  مز  االستفهاماالستفهام اإلنكاريو 

 : ]المتقارب[في الكالم  أم  أم لم  قع كقو  الشاعر

ِّ  ترررررروحُ   رتررررركرررررِّ أم تررررربرررررْ  مرررررن الرررررحرررررير
 

 رنررررررتررررررظررررررِّ لررررررو ترررررر   ك  رُّ ومرررررراذا  بررررررررررررُ  
 

 :]العو ل[   ابن أبي ربيعةوقووالتقف ر: أتروح؟ 

 ي لرررررحررررراسررررررررررر ق فررررروهللا مرررررا أدري وإنررررر
 

 الررررجررررمررررر أم بررررثررررمررررابِّ  يررررن  مرررر  ر   بسرررررررررربررررع   
 

 :]العو ل[ ومنه قولهوالتقف ر: أبسبع؟ 

 عْ ر  تررررُ  ف الو ررررلررررِّ ونرررري وقررررالرررروا  ررررا خررررُ فرررر  ر  
 

 ؟ ررررمُ  :  ررررمُ الررررو ررررو    وأنرررركرررررتُ  فررررقررررلررررتُ  
 

 : ]الخفيف[ وقولهوالتقف ر: أ م؟ 

 راهررررْ هررررا؟ قررررلررررت برررر  ثررررم قررررالرررروا: تررررحرررربررررُّ 
 

 والررررحصررررررررررى والررررتررررراب     الررررنررررجررررمعررررفد   
 

 خرج عن نص  علما  المعاني على أب  االسررررررتفهام قف  قفأما كوب االسررررررتفهام لإلنكار فووالتقف ر: أتحبُّها؟ 

ٍما ِلٍي اٍل ﴿قوله:  :كم دعوتك؟و ومنها التعج  نحو :معنا  األصررررلير إلى معاب  أخرت منها: االسررررتبعا  نحو

د هي د  هي ٍتذ ٍهبيوع﴿ :قوله تعالى نحوومنها: التنبيه على البررررررال   (20)النمل  ﴾أٍٍرى ال   (26)التكو ر  ﴾ٍفأٍي ٍن 

اإذا كاب عال  ألم أؤدب فالن ا؟ لمن  سي  األدب: ومنها: الوعيف كقولك  أٍلٍم  ﴿ بذلكو وعليه قوله تعالى: غرررررررم 

ِلين ٍوَّ ِلِك األ  وعٍ فٍٍهل  ﴿ نحو قوله تعالى: ومنها األمر ،(16)المرسرررررالت  ﴾نيه  ِلمي سَََََ  ومنها  ،(14) ود  ﴾أٍن تيم  مي

الفعل كاب منهو  إذا أردت أب تقرر  بأب    أفعلت   ر بهو كقولك: أب  ليها المقر   و شرررررترط في الهمز  رالتقر 

وذ   الشيخ عبف القا ر والسكاكي وغير ما إلى  وو إذا أردت أب تقرر  بأنه الفاعل أأنت فعلت وكقولك: 

ٍياٍقاليوا ﴿أب قوله:  ٍنا  ِبآِلٍهتِ ٍهذٍا  ٍت  ل  ٍت فٍعٍ ن  ٍ يا   ﴾إِب ٍراِهيمي  أٍأ  اأز ف    :وكقولكمن  ذا البررررررربو ( 62)األنب

ه ز ف. ومنها اإلنكار إما للتوبيخ: بمعنى ما كاب  نبغي أب و إذا أردت أب تقرر  بأب مبررررررروب  ؟ ضررررررربت
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أتنسررى قف م إحسرراب   الحر: ي أب  كوب كقولك للر ل  برريعك؟ أو بمعنى ال  نبغربر  أعصرريت   : كوب نحو

والغر  بذلك  ؟ أتخرج في  ذا الوقت أتذ   في غير العر ر    وكقولك للر ل  رك  الخعر:فالب؟

وإما للتكذ   بمعنى لم  كن كقوله  وبه تنبيه السرررامع حتى  ر ع إلى نفسررره فيخجل أو  رتفع عن فعل ما  م  

بٍنِيٍن ﴿ تعالى: فٍاكيم  ٍربُّكيم  بِال  ٍص  فمن  ذا كله وغير   ستف  على  و(40)اإلسرا   ﴾اثٍواتٍَّخذٍ ِمٍن ال ٍماٍلئٍِكِة إِنٍ أٍفٍأ

عليه السرررالم لم  كن  ا ال  بربهو وقف   يماإبرسررريفنا أنه ليس المراد من اآل ة المعنى األصرررلي لالسرررتفهام ف

.   نص  أبو الفرج النهرواني على ذلك و و من أكابر علما  البالغة كما مر 

 الخاتمة والتوصيات

ا طيب ا مبارك ا فيهوالحمف هلل  والصرررال  والسرررالم على أشرررر  المرسرررلين نبينا محمف وآله  حمف ا كثير 

ا وبعف:العيبين العا ر نوصحبه   و وسلم تسليم 

ْلت فيه إلى بعن النتائجو أ مها:  فأحمف هللا الذي سه ل إتمام  ذا البحث على  ذا النحوو وقف توص 

: ر في علوم العربيررة تؤدي إلى إب  طر قررة المعرراد ن لإلسررررررالم في التحر ف  أوال  إبعرراد النرراس عن التبحر

 .والشر عة

 من التصفي لها وتفنيف ا. مع مرور الزمن تظهر افترا ات  ف ف  لتفسير بعن اآل ات ال بفر  ثاني ا:

 أما أ مر التوصيات التي أبانت عنها الفراسة:

: ال  أب  صرررررر  الباحثوب أوقاتهم في الففاع عن الف ن من خال  بياب الردود على من  خالف القرآب وال  أو 

 فيكوب  ذا البحث نقعة انعالل لهم. سيما الردود اللغو ة

  بذ  المحققوب  هف م في  مع ما خالف الحف ث النبوي الشر ف وبياب الردود اللغو ة.أب ثاني ا: 

ه إلى الشبا   فيها بياب أ مية العربية وروعتها واألخذ بيف م ليتعلمو ا. ب ودعوتهم إلى مؤتمراتثالث ا: التو ر
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