
 
 

  
           

                         

أنَّ القرآن الكرمي ميتاز عن  -يف كتيب  -بينت .. بفضل اهللا تعاىل ومنته .. 
د اهللا تعاىل ، وهذا يتعلَّق بكونه ترتيالً من عنغريه من الكتب السماوية بكونه 

معجزة ، ويتماثل مع الكتب السماوية األخرى بكونه إنزاالً من عند اهللا تعاىل ، 
وأيضاً ميتاز عن الكتب السماوية األخرى بكونه .. وهذا يتعلَّق بكونه منهجاً 

ثل مع يف حني يتما، ) صياغة لغوية مباشرة من قبل اهللا تعاىل  (قول اهللا تعاىل 
وبينت أنَّ  ) ..معىن من عند اهللا تعاىل ( الكتب السماوية بكونه كالم اهللا تعاىل 

صفة العريب اليت تعلَّقت بالقرآن الكرمي ، تصفه بالكمال والتمام واخللو من العيب 
  ..ومعجزة ، والنقص ، منهجاً 
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                        ] ٢: يوسف [  

                        ] ٣: الزخرف [  

تدور دالالا ) ع ، ر ، ب : ( ففي كتاب اهللا تعاىل ، مشتقّات اجلذر .. 
          :الكمال والتمام واخللو من العيب والنقص ، وأخذت كلمة : يف إطار 
     ي با من الفعل املتعدحيث ) أعرب ( اهلمز املعىن املقابل ، كو

  ..قل املعىن إىل االتجاه اآلخر التعدي ن
فالكلمات القرآنية ليست وضعية اصطالحية من عند البشر ، كما هو شأن .. 

ة ، إنما هي فطري)  مبا فيها مفردات اللغة العربية غري القرآنية( مجيع لغات العامل 
وهبط ا مها اهللا تعاىل آلدم قبل أن حتلَّ نفسه يف جسمه ، من عند اهللا تعاىل ، علَّ

إىل األرض ، وحافظت عليها أمة أمية إىل حني نزول القرآن الكرمي مصوغاً من 
  ..تلك املفردات 

ومفتاح الدخول ألحكام كتاب اهللا تعاىل ، وإلدراك ما حيمل من معجزات .. 
غوية ، فمعجزته تكمن يف صياغته اللغوية كوا من اهللا تعاىل ، هو صياغته الل

قواعد اللغة العربية من قبل السابقني ، كان القرآن الكرمي  وضعوعند .. مباشرة 
  ..املعيار األهم الذي متَّ االعتماد عليه يف وضع هذه القواعد 

ما استطاعوا  لىقام علماء اللغة بتقعيد اللغة العربية ، واعتمدوا يف ذلك ع.. 
ه من صياغة النص القرآين ، وعلى ما شاهدوه يف صياغة الشعر العريب ، استنباط
بالتأكيد مل حييطوا حبقيقة صياغة النص .. لكن .. ل أبناء اتمع العريب اويف أقو
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القرآين ، ولذلك ، يف بعض احلاالت وقف بعضهم عاجزاً عن استيعاب صياغة 

هم صياغةَ كتاب بعض العبارات القرآنية ، وراح بعضهم اآلخر بناًء على ذلك يت
  ..اهللا تعاىل بالنقص واملغالطة ، معترباً ما وضعه البشر حجةً على كتاب اهللا تعاىل 

السابقني ،  ، على يدللغة العربية د عقوامن  وضعهما متَّ فإنَّ .. من هنا .. 
مع درجة اجلهد الذي متَّ بذله  اكي لغة القرآن الكرمي بدرجة كبرية ، تتناسبحي

بالقواعد اإلعرابية هو جزء مما حيمل القرآن الكرمي من يف تقعيد اللغة ، فما نسميه 
وال ميكن للبشر أن حييطوا بأي جانبٍ من جوانب النص القرآين .. هذه القواعد 

فجعل فما أطَّره البشر من قواعد لغوية ، ال يتجاوز حدود إدراكهم ، ولذلك  ،
إدراك البشر حجة على كتاب اهللا تعاىل هو جحود بكتاب اهللا تعاىل ، وتصور له 

 )جلَّ وعال عن ذلك علواً كبرياً (  على أنه نص بشري ، حتكم من قام بصياغته
  ..بشر خيطئون ويصيبون  وضهاقواعد اللغة اليت 

 .. ك دالالته ، وقواعد اللغة من املفروض أن يكون تابعاً إلدرا، إعراب النص
من قبل السابقني ال حتيط بكتاب اهللا تعاىل ، ألنَّ البشر ال  وضعهااليت متَّ 

يستطيعون اإلحاطة بكلِّ جوانب كتاب اهللا تعاىل ، ولذلك من الضروري 
حىت قيام الساعة  -يف هذا األمر  -استمرار البحث والتدبر يف كتاب اهللا تعاىل 

اللغة ، الكتشفنا الكثري من قواعد  ، لبحثُ يف كتاب اهللا تعاىلولو استمر ا.. 
  ..يف جانب اإلمالء  سواٌء يف جانب اإلعراب ، أم
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اعتماداً على أهوائهم اهللا تعاىل ،  على كتاب، هم جبهل يرمي اجلهالءوهنا .. 

وهذا هو  ..املوروث من جهة أُخرى بعض ما حيمله من جهة ، وعلى ترهات 
  ..ساءة لكتاب اهللا تعاىل قمةُ اإل
هموا ا سنتناول بإذن اهللا تعاىل ، أهم النصوص اليت ات.. يف هذا البحث .. 

كتاب اهللا تعاىل باخلطأ اللغوي ، لنرى أنَّ هذه النصوص حتمل قمة اإلعجاز 
دم إدراكهم ع، وأنَّ مهم ناجتة عن يف إيصال الدالالت احملمولة ا إلينا البالغي 

  ..غة النص القرآين ، وعن عدم امتالكهم إلرادة طاهرة يف معرفة احلق لصيا
  ..  تعاىل  هو قوله ، املثال األول الذي سنتناوله.. 
                                 

                                    

                                    

                              
                                 

         ] ١٧٧: البقرة  [  

  : وهي قوله تعاىل  لة األوىل يف هذه اآلية الكرميةلنقف عند اجلم..   

                     .. ما نراه هو يف هذه اجلملة ،
 تقدمي خرب ليس     ية التول اسم ليس هو. ....على امسها :    
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              وخربها هو كلمة ، :       .. والعادة

  : نرى أنَّ خرب ليس يسبق امسها  سم ليس يسبق خربها ، بينما هناأنَّ ا  

                     ..  

 ..    و ، ، وسلب املعىن تفيد نفي احلال     حرف مصدري
 ونصب ، و     ، و فعل مضارع منصوب بأن      مفعول به

 ، و مضاف إليه  ) الكاف وامليم( الضمر املتصل ، و    ظرف مكان متعلِّق
  : كلمةب    و ،       مظاف إليه ، و        عطف

 : من أن وما يتبعها واملصدر على املشرق ،             

       ر هو اسم ليساملؤخ ،..  

 وورود كلمة ..      فة بأل التعريفمة على امسها ومعرته ، له دالل متقد
املعىن احملمول ذه ف.. خارج الرب  تليسقبل املشرق واملغرب  بكون التولية

قبل  ةعني الرب ، مبعىن سلب حصر الرب بالتولي الصياغة هو سلب كون التولية
فما يسلب هو  ، دمشق األرض تليس: كأن نقول .. املشرق واملغرب فقط 

  .. األرضمن  دمشقلك كون ن ينفي ذألكن دون ،  األرضعني  دمشقكون 
: هي ، هذه الصياغة القرآنية  املُفترضة اليت يريدها من مل يستوعبوااجلملة و.. 

ويف هذه اجلملة املفترضة ،  ..الرب  هي) قبل املشرق واملغرب ( ت التولية ليس
 فرد امساً معرفاً بأل التعريت، حيث  اره وإلقاء الضوء عليه هو التوليةإظهما يراد 

   .. ونفيه هو الرب اوما يراد سلبه منه ري مؤول ،غبشكلٍ صريحٍ 
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وما يراد ،  ضوء عليه ، هو الرب وليس التوليةإلقاء ال ما يريد النص.. لكن .. 

: التالية مباشرة وما يؤكِّد ذلك هو العبارة ، عني الرب  التوليةكون سلبه ونفيه هو 
       ...........   التايل، فالسياق  إلقاء الضوء علىو ..يتعلَّق بالرب    : 
     هذه اآلية الكرمية ، وليس التولية ، يقتضي كونه هو املعين يف سياق

قبل  ليشمل التولية ، ويقتضي وروده معرفاً بأل التعريف ، تقدميه على التولية
    ..ني ما يرد يف هذه اآلية الكرمية وهذا ع ، واملغرب ، دون حصره ا املشرق

 : العبارة القرآنية التالية مباشرة .. اآلن ..          نة من حرفمكو

 مشبه بالفعل هو كلمة      ل ( ، ومن امسهوهو كلمة ) األو       ..

   و ،صلة املوصول    ومجلة اسم موصول ، هو خرب لكن    ، و 

     جار وجمرور متعلِّقان بآمن ، وكذلك       و ،     

 صفة ، و                    اهللا ( لفظ اجلاللة معطوفة على (
  .. تعاىل 

كان جيب : للغوية وهنا قال بعض الذين مل يستوعبوا عظمة هذه الصياغة ا.. 
وجنيب ..  ألن الرب هو اإلميان ال املؤمن» ولكن الرب أن تؤمنوا باهللا « :  أن يقول
الرب ، كوا عني  منقبل املشرق واملغرب سلب التولية متَّ بعد أنَّ  :فنقول هؤالء 

  : من زاوية وصفه كقيمة إميانية                 
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       ، ليس باملصدر وبعد أن تعلَّق اسم :          

           كقيمة  -حىت هنا  -، اكتمل ما يريده النص للرب من وصف
 نه عني التوليةوذلك بسلب حالة كو ،إميانية جمردة عن جتسيدها من خالل البشر 

  ..قبل املشرق واملغرب 

من ،  للحديث عن الربعاد النص بعد العبارة األوىل يف هذه اآلية الكرمية ، .. 
البشر ، لدرجة أصبحوا يتصفون بعض نا من أعمال يقوم ا ما نراه حبواسخالل 

 :  ا                              

                                   

                            

             ة  انبج، وبذلك يكون األمر قد استوىفالقيمة املعنوي
يف العبارة  ني الرب ،ع قبل املشرق واملغرب التوليةجمرد كون لسلب المن خالل 

 يقوم ا بعض البشر ، وصف أفعالبالقيمة احلسية جانب من خالل ، واألوىل 
د لنا حقيقة الربجست  :]]        ،،      ،،     ،،      

       ،،      ،،          [[ ..  ذايكونو 
 ي النصجبانبيه املعنوي واحلس قد وصف حقيقة الرب..   
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 :  كلمة.. ولنتابع الوقوف عند كلمات هذه اآلية الكرمية ، كلمة كلمة .. 
     داخل إطار الصلة السم املوصول، ماض معطوف على آمن فعل   : 

     .. و       ، و مفعول به      المة نصبه الياء عمفعول به

  كلمة ، وذي  :كلمة مجعاً لكونه        مضاف إليه ، و       

                  الكلمتانو ،معطوفة على ذوي    

     ، جار وجمروراً ، إموآتى املال : ا بتقدير وهنا العطف ما زال مستمر
لكن الرب : السم لكن ، مبعىن ) كائن (  بتقدير التعلّق خبرب: لرقاب ، أو ل يف فكِّه

 : ويستمر العطف  ..كائن يف فك الرقاب               .. 

  : و     هم : أو خرب ملبتدأ حمذوف بتقدير ، عطف على من آمن

  : املوفون ، و     جار وجمرور متعلِّقان ب :       اكو

  : و.. مجعاً السم فاعل من أوىف    لمةكظرف متعلِّق ب      

  : ، و اجلملة      ا بعدمن الفعل والفاعل يف حمل جر باإلضافة كو
  ..الظرف 

 ..ة ، فبني أيدينا جمموعة .. ى اآلن حتنرى توافقاً مع ظاهر قواعد اللغة العربي
 : من العبارات املتتالية املعطوفة على بعضها كخرب لكلمة      وكلّها ،

  : فالعبارة القرآنية .. ف املشبه بالفعل يأيت مرفوعاً مرفوعة كون خربِ احلر
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                            هي خرب لكلمة    
      ..ة التالية هلا مباشرةوأيضاً العبارة القرآني :         

                                    

     هي خرب لكلمة      .. ة التالية هلاوأيضاً العبارة القرآني
  : مباشرة        لكلمة  هي خرب     .. مبعىن ومن أقام

 : والعبارة القرآنية التالية هلا مباشرة .. الصالة         هي خرب
 لكلمة      .. ة التالية هلا أيضاً و.. مبعىن ومن آتى الزكاةالعبارة القرآني
 مباشرة                هي خرب لكلمة     ..  

 العبارة التالية مباشرة .. اآلن ..                

      الكلمة األوىل يف هذه العبارة هي كلمة ،      وما نراه ،
السابقة هلا اليت رأيناها خرباً للحرف أنها ليست مرفوعة كما هو حال العبارات 

 املشبه بالفعل     ..  وهنا وقف اجلاهلون حبقيقة صياغة هذه العبارات
، فاتهموا كتاب اهللا تعاىل باخلطأ اللغوي ، فما يتخيلونه هو لزوم ورودها القرآنية 
  ) ..والصابرون (  بالصيغة
  : كلمةرآنية أنَّ ما نراه يف سياق هذه العبارات الق..       معطوفة

  : على اسم    يف العبارة :          أي معطوفة على كلمة ،  : 
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      ..وبالتايل فكلمة :        همشب ا امساً حلرفمنصوبة كو

  ..البأساِء والضراِء وحني البأس ولكن الصابرين يف : مبعىن .. بالفعل 
 : احلرف املشبه للفعل :يعين ..      له امسان أحدمها معطوف على
 : االسم األول هو كلمة.. اآلخر       ِواالسم املعطوف على هذا االسم ،

 : األول هو كلمة      ..لاالسم األو لكن :        استوىف خربه
  : وبعد ذلك جاء االسم الثاين.. قبل ورود االسم الثاين       ..  

 اجلملة .. اآلن ..                      هي
 خرب لالسم الثاين      ..  ا كلُّ يتعلَّقويف الوقت ذاته  مما تقد.. 

   ..وهنا تكمن عظمة الصياغة اللغوية يف هذه اآلية الكرمية 
  : هذا التأخري السم..      وهو كلمة، الثاين :         ،

  : فهنا بذكر االسم الثاين لكلمةهو حلكمة إهلية عظيمة ،     وهو كلمة 
:         أُخرى هي إىل مسألة انتقل السياق من مسألة الرب ،:         
       ..د تبيانَ تعلّقِ الصابرين بدالالت العبارةافاهللا تعاىل أر       : 
                      اً ، من خاللتعلّقاً خاص

  : ه العبارة خرباً مالصقاً لكلمةجعل هذ      ..  ويف الوقت ذاته، 
 : للعبارة القرآنية أراد                      أن
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 سواٌء يف.. يتعلَّق ا كلُّ من متَّ ذكره يف السياق السابق هلا يف هذه اآلية الكرمية 

  ..مسألة الرب ، أم يف مسألة الصابرين 
  : ولو نظرنا بعمق يف هذا النص الكرمي ، وإىل امسي كلمة..      ،

  [: ومها كلمتا       ،      [ للرأينا أنَّ االسم األو :       
وال ئل كلُّها تتعلَّق بالرب ، يف مسا،  جتسيداً لقيمٍ تصف صاحبها بالربيصف 
   : بعيداً عن مسألة الرب حمددين  أشخاصاًيصف          

                                  

                                   

                   ..  

  : الثاين وهو كلمة االسمبينما ..      بداية ملسألة أُخرى غري نراه
خرب كلمة .. تايلوبال .. مسألة الرب :       كما نرى  - ، الذي- 

  : بكلمة يبتدأ       :                     
 ، نرى فيه كلمة        ا كلُّ من ورد ذكرهم يف السياق السابق يتعلَّق ،

 سم ، سواء ا     :                     أم 
 : خرب      :                        
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           ..  

  :كلمة  من هنا نرى عظمة الصياغة القرآنية بتأخري..       ،
  : االسم الثاين لكلمة     ، لإىل ما بعد اكتمال خرب امسها األو      

  :هو  بأمرٍ جديد، ليتم البدء        ليكون خربه يتعلَّق به يف الوقت ،
كن وهذه الدالالت ال مي.. ذاته كلُّ املذكورين يف خرب االسم األول ، كما رأينا 

  ..أن تصل إلينا إالَّ من خالل هذه الصياغة املُعجزة 
  : أما إعراب كلمة..       ها منصوبة بكلمة مفترضة هيعلى أن

ما نراه أنَّ املدح املفترض حسب ، ف أمدح وأخص ، هذه خترجية غري مقنعة
.. مبن أقام الصالة  دون التعلّق، خترجيهم تعلَّق يف هذه اآلية الكرمية بالصابرين 

ق يف سورة النساء كما سنرى يف املثال التايل ، تعلَّ)  ١٦٢( يف اآلية  .. بينما
فاملسألة إذاً بالنسبة .. باملقيمني الصالة ) حسب خترجيهم ( املدح واالختصاص 

ليست مبنية على أسس بالغية متعلّقة حبقيقة ، لتخريج االختصاص واملدح 
  ..النص القرآين  الدالالت احملمولة يف

وهنا أقول ملن حياولون اإلساءة لكتاب اهللا تعاىل ، أنتم ركضتم خلف 
أهوائكم غريِ النبيلة ، ولو أنكم كنتم من الباحثني عن احلقيقة لوصلتم إليها ، 

ه نقصاً يف صياغة كتاب اهللا تعاىل ، هو بالغةٌ عظيمة نوألدركتم أنَّ ما حتسبو
  ..بارات كتاب اهللا تعاىل نابعة من عظمة صياغة ع
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وأقول لعابدي أصنام التاريخ الذين حيسبون دالالت كتاب اهللا تعاىل ال 

أنتم أسوأ من الذين حياربون كتاب اهللا : تتجاوز ما قاله السابقون ، أقول هلم 
تعاىل جهرة ، ألنكم متنعون البحثَ يف كتاب اهللا تعاىل ، ويف الوقت ذاته تضعون 

موا على أنها عني املنهج ، وبذلك تقدمون أيدي اآلخرين وتقد جهاالتكم بني
  ..هلم حيثيات اإلساءة لكتاب اهللا تعاىل 

  ..يقول تعاىل .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 
                            

                         

                                 

                                         

                                

       ] ١٦٢ – ١٦٠: النساء [  

 : هذا النص الكرمي يصور مسائل تتعلَّق بالذين هادوا ، وبدايته ..   

      ذلك ، وال خالف يف ذلك ١٦٢( ومطلع اآلية .. تؤكِّد 
  :واملؤمنني ، يصور الراسخني يف العلم منهم )             

      .. أنَّ كلمة وال شك      ةتعود إىل الذين هادوا خاص ..
 صفون بأنهم يت) واملؤمنون ( وهؤالء     باألمور التالية:  



١٨                  
١ –             .. الراسخون يف العلم من الذين هادوا : يعين ،

  .. املؤمنون ، يؤمنون مبا أُنزل يف منهج الرسالة اخلامتة و
٢ –              والراسخون يف العلم من الذين هادوا : مبعىن ،

  .. ل الرسالة اخلامتةبؤمنون ، يؤمنون مبا أُنزل من قَوامل
٣ –             لعلم من الذين هادواوالراسخون يف ا: مبعىن ، 
ويطمئنون للمقيمني الصالة  : مبعىن ..منون ، يؤمنون باملقيمني الصالة واملؤ

، ليس لشخصهم أو ألمرٍ دنيوي ، وإنما لكوم يقيمون الصالت ويثقون م 
  ر إليها يف العبارتني السابقتنياليت أنزهلا اهللا تعاىل ، واملشا        

                ، وذلكدجسأنزله اهللا تعاىل أحكام ما كعملٍ ي    
                      على أرض الواقع ،..  

  : هذه الصفات الثالث.. إذاً ..                    

               تتعلَّق بالعبارة ، :            

         حيث الراسخون يف العلم من الذين هادوا واملؤمنون ، ،
، ويطمئنون  الهبيطمئنون مبا أُنزل يف الرسالة اخلامتة ، ويطمئنون مبا أنزل من قَ

  .. باملقيمني الصالة 
                                 

                     



١٩                  
 تكون العبارة .. هكذا و..                     

           خرباً للعبارة                     ..  
  كون العبارات القرآنية التاليةوت..                

          ا معطوفة على العبارةإم ،           

     ، ا ابتداء جديد ، وهذا ما أرجحهاية اآلية الكرمية ..  اًوإم وتكون

                  اًء جديداً ، رها ابتداحال اعتب خرباً هلا ، يف
معطوفة على العبارات  يف حال اعتبارها، خرباً هلا ولكلِّ العبارات السابقة و

   ..السابقة 
                                

                                  

                    
... هنا ربما يستغرب بعض الناس كيف يؤمن هؤالء باملقيمني الصالة .. 

كوم م ، اإلميان باملقيمني الصالة هو االطمئنان م ، ومد جسور الثقة معه
 : يعملون حبيثيات ما أنزله اهللا تعاىل                       ، 

وقد ورد يف .. بالصالت اليت أنزهلا اهللا تعاىل  املونع ألنهمفتعلُّق اإلميان م 



٢٠                  
يقول تعاىل  ..مبعىن الثقة به واالطمئنان إليه .. كتاب اهللا تعاىل اإلميان مبخلوق 

  ..واصفاً إميانَ أهلِ الكتاب بعيسى عليه السالم يف عودته يف اية الزمان 
                                 

         ] ١٥٩: النساء  [  

 فالعبارة القرآنية ..        ر لنا اإلميان حبقيقة خملوقهو ، تصو
من اهللا تعاىل إىل البشر  ، كونه عبداً هللا تعاىل ، حامالً لرسالةعيسى عليه السالم 

كرسولٍ حاملٍ ملنهج اهللا تعاىل ، يعرفون حقيقته ويطمئنون ا ، : مبعىن .. 
 كلِّ عن، تعاىل اهللا ابن اهللا تعاىل  وبأنه ،إله  ، وبأنهفينتهون عن قوهلم ثالث ثالثة 

  .. ذلك علواً كبرياً 
  ..ويقول تعاىل واصفاً إميان سحرة فرعون مبوسى عليه السالم .. 
                                 

                       ] ١٢٣: األعراف  [  

  فالعبارة القرآنية    ر لنا اإلميان مبخلوقهو موسى عليه  ، تصو
، وليس اإلميان به عمله  وتصديقوالثقة به ، السالم ، وذلك عرب االطمئنان إليه ، 
    فاالطمئنان والثقة والتصديق هو للعمل ..  كشخصٍ جمرد عما قام به من عمل

  ..فتحه اهللا تعاىل على يده  الذي) املعجزة ( 



٢١                  
 العبارة القرآنية .. إذاً ..                          

          ..  مبا أُنزل يف منهج : تعين يطمئنون بثالثة أمور ، هي
ويطمئنون : يعين .. ، وباملقيمني الصالة  الهبالرسالة اخلامتة ، ومبا أُنزل من قَ

، ألنهم باملقيمني الصالة ويثقون م ومييلون إليهم تصديقاً وثقةً واطمئناناً 
 : عاملون حبيثات الصالت اليت أنزهلا اهللا تعاىل                 

    ..  
 ..ا يؤكّد صحاإلميان يف ذات اآلية مسألة ةَ ما نذهب إليه ، هو تكرار ومم ،

 : ويف ذات السياق                           

                           .....  فالداللة

 : املعنية بالعبارة                  ا املستقلّةمتاماً ، هلا حيثيا

 : عن الداللة احملمولة بالعبارة                      

          ..  

 العبارة القرآنية ..                        

       ة تصف فعل الراسخني يف العلم من الذين هادواتتعلَّق حبالة فعلي ،

 واملؤمنني ، والفعل املضارع     ذلك نذه األمور الثالثة .. يبي موإميا
هو ضمن إطارٍ واحد ، يعين هو إميان مبا أنزله اهللا تعاىل يف الرسالة اخلامتة وما 



٢٢                  
نزله اهللا تعاىل ، ولذلك نرى ألها ومبقيمي الصلة مع اهللا تعاىل ضمن إطار ما بقَ

يؤمنون (( : ، فاهللا تعاىل مل يقل األمور الثالثة اليت يؤمنون ا تتعلَّق بباء واحدة 
ر حرف الباء يتكر فلم،  ))مبا أُنزل إليك ومبا أُنزل من قبلك وباملقيمني الصالة 

ما بني األمور الثالثة ، إنما تأيت هذه األمور الثالثة ضمن إطار مسألة واحدة 
      : كمسألة واحدة، يؤمن ا الراسخون يف العلم من الذين هادوا واملؤمنون 

                              .. .. وهذا

 أنَّ إميام باملقيمني الصالة ، يؤكِّد ما بيناه            همهو ألن
من عنده ، واحملمولة بالعبارتني  نها اهللا تعاىل إنزاالًعاملون بالصالت اليت بي

 : السابقتني                     .. م باملقيمني الصالةفإميا

  [[: وهذا ما نراه جبر املسائل الثالث .. مبا أنزله اهللا تعاىل  متعلُّق بإميام   

        ،           ،            [[  بباٍء
   ..واحدة 
 بينما العبارة القرآنية ..                 همصفت رتصو

ا كحالة يت وهنا سواء كانت العبارات  .....صفون         

                أم عطفاً على العبارة ، ، ابتداًء      



٢٣                  
           ال ميكن فصلها عن  ، ، فكلُّ عبارات هذه اآلية الكرمية

  ..الراسخني يف العلم من الذين هادوا واملؤمنني 
 ن كلمة يف املوروث قال بعضهم ع..       ها منصوبة بكلمةبأن

يف سورة )  ١٧٧( أخص وأمدح ، ورأينا أنه يف اآلية السابقة كما رأينا ، اآلية 
 البقرة ، جعلوا كلمة      هي املنصوبة على االختصاص وليس إقامة

ي مسألة ختريج دون فالقضية ليست مبنية على قواعد ثابتة ، إنما ه.. الصالة 
  ..النظر يف ماهية صياغة العبارات القرآنية 

عدم الوقوف على حقيقة صياغة النص القرآين من قبل عابدي .. إذاً .. 
املوروث ، وتقدمي ذلك كقراءة أخرية للنص القرآين ، ووضع ذلك بني أيدي 

ذلك يعد من أبشع  الطاعنني بكتاب اهللا تعاىل إلعطائهم حيثيات اإلساءة له ، كلُّ
  ..صور التضليل واالفتراء والكذب 

  ..يقول تعاىل .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 
                               

                             

                          

                             

                                  



٢٤                  
                          

                           

                                       

                              

                            

                                

                    

                                 

                            

                             

                           

       ] ٦٤ – ٥٨: البقرة  [ 
 ..ث عن أحداث حدثت مع بين  نرى أنَّ السياق احمليط به يف هذا النصيتحد

فهي تصور األعمال اليت قاموا ا ... إسرائيل ومماحكتهم ملوسى عليه السالم 
لذلك نرى أنَّ العبارة السابقة مباشرة لآلية الكرمية .. واملخالفة لألوامر والنواهي 



٢٥                  
:نريد دراستها تصور لنا هذه احلقيقة  اليت        

                   

                             

          .. 
فاملسألة مسألةُ عمل ومماحكة ، ويف مسألة العمل نرى أنَّ الصابئني شأنهم .. 

  :شأنُ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى ، لذلك يدخلون يف اسم 
.....                   ..كما ف

 :كونُ املسألة داخلة يف اسم نعلم ،    ا مبتدأً دون الدخولأقوى من كو
 : يف اسم    وهذا معلوم يف كون ،     تفيد معىن التأكيد ، فاملبتدأ

 وخربه حينما تدخل عليهما   ةً  الدالالت تأكيداً ادد، تزوقو..  
والصابئون هنا من حيث العمل يقعون يف إطارٍ واحد مع الذين آمنوا .. 

 والذين هادوا والنصارى ، لذلك يجمعون معهم يف اسم     وبالتايل فكلمة

        نراها منصوبة..  



٢٦                  
                       

                                 

       
  .. اآلن لننظر يف النص التايل .. 
                                 

                                  

                                

                                   

                                   

                               

                                 

                            

                             

                                 



٢٧                  
                             

       ] ٧٠ – ٦٥: املائدة  [   

نرى أنَّ املسألة تتعلَّق بالعمل من زاوية االنتماء  يف هذا النص الكرمي..   
 العمل وفق مقتضيات املنهج السماوي ، واآلية والتعلّق باملنهج السماوي ، مبعىن

  ..السابقة مباشرة لآلية اليت حنن بصدد دراستها تؤكِّد هذه احلقيقة 
                               

                                   

                            

                             

          

وملّا كان تعلُّق الصابئني والنصارى باألعمال املوجودة يف املنهج السماوي .. 
   : أقل من     كون الصابئني والنصارى ال ،

   توجد عندهم الكثري من أحكام الشريعة السماوية كما هو حال

     وا يف هذا السياقرِدفإنَّ الصابئني والنصارى مل ي ،

   : ورود املسألة حتت اسم: فكما قلنا ..    : القرآين حتت اسم



٢٨                  
  : أقوى من ورودها مبتدأً دون اسم   ..ةلذلك نرى أنَّ العبارة القرآني : 

          ،داء جديد مستقل عن اسمابت هي :    .. 
                      

                             ] املائدة
 :٦٩ [  

 احلكمة اإلهلية العظيمة يف ورود كلميتمن هنا نرى ..     

    مرفوعتني ، وليستا منصوبتني كم هو حال   

    َّرة بني أيدي ، ألنَّ العمل بالشريعة السماوية كأحكام مسط

   البشر هي أعلى عند     ..  صبتولذلك ن

 العبارتان        كاسم إلنَّ ، بينما ،           

         نرى أنَّ تعلُّقَهم بالعمل الشرعي املوجود بني أيدي
 تؤكَّدارفعتا على االبتداء ، ومل  البشر أقلُّ من الذين آمنوا والذين هادوا ، لذلك

ويأيت خرب إنَّ للجميع ، ليتعلَّق بالذين آمنوا والذين هادوا كخرب السم إنَّ .. بإن 
  ..، وبالصابئني والنصارى كخرب ملبتدأ 

  ..وهذه املسألة شبيهة باملسألة احملمولة بقوله تعاىل .. 



٢٩                  
                               

               ] ٣: التوبة [   

بالتأكيد فبالتأكيد براءة اهللا تعاىل من املشركني هي براءة مطلقة ، وهي .. 
 -هنا  -راءة اهللا تعاىل بمن املشركني ، لذلك نرى أنَّ  أعلى من براءة رسوله 

  : من املشركني جاءت مؤكَّدة ب    :               

 :  بينما جاءت كلمة ..      ًر خربه ، مبعىن  مبتدأقده بريٌء ورسولُ: ي
  .. من املشركني

  ..يقول تعاىل .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 
                               

                          ]١٠: املنافقون [  

 : فما هي احلكمة من رود كلمة ..     كما نرى  -جمزومةً ، وهي- 

 : معطوفة على كلمة      املنصوبة ؟..  

 الفاء يف كلمة ما نراه أنَّ  ..    ، ةىن عمبهي الفاء العاطفة السببي :
كلمة، ويقول فعل مضارع معطوف على أن يأيت ، و) أن يأيت ( ب عن مسب    
     ةل عن املضارع ، ، مبعىن هالَّ حتضيضيكون وختتص باملاضي املؤو

 و تأخري أمنية تتعلَّق باحلاضر وليس باملاضي ، طلب ال      فعل ماض 



٣٠                  
 للوقاية والياء مفعول به ، و والتاء فاعل والنون        جار جمرور متعلِّقان

  ـب       ، و     الفاء يف و.. صفة      عاطفة ،
رب هالَّ أخرتين إىل أجلٍ : وذا يكون املعىن .. نصوبة م دقصوبالتايل نرى فأَ

وسيلة يريدها القائل من فالتأخري إىل أجلٍ قريبٍ هو ..  دقأصمن أجل أن قريبٍ 
 جل أن يقوم بعمل هو أ    .. وإىل هنا السياق واضح..  

 فحتى كلمة ..     ، فاملعين ليس  ال نرى ما يربط املعىن بالشرط
تأخريه ،  متَّلو أالَّ يصدق ألنه من املمكن  ..إن أخرتنِ إىل أجلٍّ قريب أصدق : 

 : فاهللا تعاىل يقول  .. ال يصدقإن أُخر واحلقيقة أنه             

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

     ] ي هلذا التأخري إىل أجلٍ قريب ..  ] ٢٨ - ٢٧: األنعامفتأخري املتمن
ال يقتضي أنه سيصدق كما يزعم ، على الرغم من أنََّ طلبه للتأخري هو من أجل 

            ولذلك نرى كلمة..  ال وجود ألي شرط.. وحىت هنا .. أن يصدق 
      منصوبة..  

.. أن يكون من الصاحلني ؟ ذلك أال يقتضي .. إن تصدق .. لكن .. 
 : من هنا نرى أنَّ العبارة القرآنية  ..بالتأكيد            تعين: 



٣١                  
عظمة البالغة يف  ننا تكموه ..أكن من الصاحلني  صدقوا إن أخرتنِوعندها ، 

فكون .. بوصف التصدق شرطاً للدخول يف ساحة الصاحلني كتاب اهللا تعاىل ، 
  ..اإلنسان من الصاحلني مشروطاً بكونه متصدقاً 

لوال أخرتين إىل أجلٍ قريبٍ (( : منصوبة    لو جاءت كلمة و.. 
لوال أخرتين إىل أجلٍ قريبٍ من : لكان املعىن ،  ))فأصدق وأكون من الصاحلني 

ورود من ويف هذا احلال  ..من أجل أن أكون من الصاحلني أجل أن أصدق و
الصاحلني يكون االنتقال إىل ساحة ، ذه الصيغة املفترضة ،  ))أكون و(( كلمة 

  ..ال يقتضي ذلك شرطاً هو التصدق نتيجة طلب تأخريه ، وهو  ،

 قرآنية ورود العبارة ال.. إذاً ..                  

            ، ذه الصيغة كلمة حيث     

 منصوبة وكلمة     اً  ،جمزومةة البالغة ، وليس خطأً لغويكما ، هو قم
  ..ها ليست هدفهم ، ألنيزعم من مل ولن يروا احلقيقة يف حيام 

 : يف قوله تعاىل .. لنأخذ مثاالً آخر و..            ] ١٠٦: النحل [ 

  : ملاذا حذفت الياء من كلمة: قالوا  ..    هذه ، كان من املفترض أن ترد
  ..؟ )) يسري (( : بالصيغة الكلمة 



٣٢                  
 : ما عدا قوله تعاىل : نقول ..           .. يف كتاب اهللا تعاىل ورد
بصيغة املاضي ، حباالت من الليل  القسم..  
            ] ثّر٣٣: املد [    

            ] ١٧: التكوير [    

             ] ١٧: االنشقاق [    

           ] ٢: الضحى [     

لكن ليس حباالت تتعلَّق .. وورد القسم حباالت من الليل بصيغة املضارع .. 
  :  وإنما بتأثريه على غريهمباهية الليل ، 

 : حبال غشيانه للشمس   - ١             ] ٤: الشمس [  ،

صل يف كلمة فالضمري املت      والليل إذا : مبعىن .. على الشمس  يعود
  .. يطمسها ، وهذا ال يكون إالَّ يف الليل 

 : وحبال غشيانه ملا حييط بنا  - ٢          ] أي ..  ] ١: الليل
  ..إذا غشي كلَّ ما حولنا بظالمه ، وهذا ال يكون إالَّ يف الليل : 

  ..، هو حبال تأثري الليل على غريه  يف هذين احلالني ، نرى أنَّ القسم.. 



٣٣                  
 : يف قوله تعاىل .. لكن ..           نرى القسم متعلِّقاً حبال الليل ،

ذاته ، دون تعلِّق بتأثريٍ على غريه ، فاملعين هنا هو ماهية الليل ككائنٍ جمرد عن 
  .. على أي خملوقتأثريه 
ما الذي ميأل املكان  (الكوين  الليل، أنَّ ) املعجزة ( قد بينت يف كتايب و.. 

خ من هذا فالنهار يسلَ ..صل ، حيث النهار هو جزء منه األهو ) بني الكواكب 
  .. يكون الظالم، ف) )الظالم  ،النهار  ((الليل الكوين احلاوي على عنصري 

  :وبالتايل . . )الليل األرضي (  الظالم+ النهار  ) =الكوين ( الليل  ..أي .. 
  

  ..اآلية الكرمية  ا تنطق .. وهذه املعادلة.. 
                        ] ٣٧: يس [   

  
   

  



٣٤                  
 ويف اآلية الكرمية  ..          نرى أنَّ كلمة ، :     هي فعل

يذهب ، وميضي ، ويسري ، : ، وهي مبعىن ) س ، ر ، ي ( مضارع ، من اجلذر 
نتيجة لسلخ النهار من الفراغ احمليط باألرض ، وهذا السريان هو .. وجيري 

فهذا .. ، ودوراا حول نفسها نتيجة وجود جسم األرض يف هذا الفراغ 
هو أمر قسري ، ناتج عن أمرٍ ) بعيداً عن تأثريه على غريه ( الليل  السريان ملاهية

  .. هذا السريان فينتجتدور به األرض حول نفسها ، ، بذلك 
 ))يسري (( يتجلى أمام أعيننا حبذف حرف الياء من كلمة .. هذا األمر .. 
 ..اللة استنبطنا هذه الد ))يسري (( من هذا اجلزم لكلمة و ،   : لتصبح 

 فهذه اآلية الكرمية          ذه الصيغة ، نراها تصويراً مطلقاً للحقيقة
  ..الكونية احملمولة ا 

 : من هنا نرى عظمة البيان اإلهلي بالصيغة ..          حيث ال ،
ذا االختزال وت ا ما نراه أيضاً يف كلمة وهذ.. جد صيغة أُخرى حتمل هذا البيان
      ر للحوار بني موسى عليه السالم وفتاهيف قوله تعاىل التايل املصو..  

                                

                                        

                 ] ٦٤ - ٦٣: الكهف [   



٣٥                  
فموسى عليه السالم كان مأموراً من اهللا تعاىل بابتغاء هذا املكان الذي .. 

 راه جبزم كلمة هذا األمر ن.. اتخذ فيه احلوت سبيله يف البحر سرباً     
احلكمة ( حيث نرى حذف الياء من ايتها ، وقد بينت ذلك يف النظرية الرابعة 

  ) ..املطلقة 
  ..يقول تعاىل .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 

                  ............    ] ١٦٠: األعراف [  

ويأيت مبفرد املعدود فيقول اثين عشر ، ر العدد ذكَّن جيب أن يوكا: قالوا 
  .. سبطاً

 ..وليس  مفرد منصوبهو )  ٩٩ ( إىل)  ١١ ( منأنَّ متييز األعداد  معلوم ،
 : مجعاً        .. ذكَّر فلماذا جاءتومعلوم أنَّ السبط م     بصيغة

  ..التأنيث ؟ 
حقيقة الصياغة اللغوية هلذه  - وال يريدون أن يدركوا  - الذين مل يدركوا.. 

 العبارة القرآنية ، حسبوا كلمة      يزاً للعدد مت        ..  ولو
كلُّها تتعلَّق ) س ، ب ، ط ( مشتقّات اجلذر عدنا إىل كتاب اهللا تعاىل لرأينا أنَّ 

آنية تذكر الرسل عليهم السالم ، وأنَّ ضمن سياقات قرباألسباط ، ويردون 
 ..والوحي  عليهم السالم يف مسأليت اإلنزاليعطفون على الرسل هؤالء األسباط 

  ..  قوب عليه السالم عذهبت بعض التفاسري إىل أنهم أبناء ي.. ولذلك 



٣٦                  
                                      

      ............   ] ١٣٦: البقرة [    

                          

                 ............    ] ١٤٠: البقرة [  

                                       

       .............   ] ٨٤: البقرة [  

 ....                                

                     ] ١٦٣: النساء [    

                  ............    ] ١٦٠: األعراف [  

 : قرآنية العبارة ال..                     ......   نراها ،
، يف سياق قصة موسى عليه السالم مع بين مورٍ تتعلَّق ببين إسرائيل أتتحدث عن 

صرهم كأشخاص عإسرائيل ، وليس يف سياقٍ يتحدث عن األسباط ، وال عن 
  .. أبداً  ..أُنزل إليهم ، وأوحي إليهم 

                           

                                    



٣٧                  
                                

                                 

                                       

  ] ١٦٠ -  ١٥٩: األعراف [ 

  : ومتييز العدد.. رة قطعةً هم بنو إسرائل وا اثنيت عشعفالذين قُطِّ..    

    الفعل  يدلُّ عليهااليت املُضمرة ،  )قطعةً ( هو كلمة       ، 
من ف ، وكلُّ ذلك استشفا )خصماً ( ، أو  )سبيالً ( : أو ، ) فرقةً ( : أو 

يشمل كلَّ احتماالت ل ،بكلمة موجودة رمساً التمييز  يحددومل .. السياق 
نهم مزقوا ذا التقطيع كلَّ ممزق ، فكلُّ حاالت أ، فيكون املعىن التقطيع والتفريق 

  ..التمييز واالختالف والتخاصم والتفريق حمتملة 
     : ز ، نرى أنَّ العبارةتوحة دون ذكر رسم للتمييويف هذه الصياغة املف.. 
      هي حال من املفعول به يف كلمة       .. أي

         لتكون كلمة ..قطّعناهم ، وفرقناهم ، ومزقناهم ، معدودين ذا العدد 
        بدالً من        وتكون كلمة ،       بدالً من

 كلمة       .. ات التقطيعوهذا أبلغ ما يكون يف حيثي..  
فكما رأينا عدم ورود التمييز رمساً ، يفتح احتماالت التقطيع والتفريق .. 

وتأيت ختالف والتناحر بينهم على كلِّ االحتماالت ، والتمزيق واخلصام واال



٣٨                  
  [[: العبارات        ،،       ،،      [[  مؤكِّدة حال

  ..وهذا أبلغ ما يكون يف وصف حاهلم .. هذا التقطيع والتفريق والتمزيق 
أرى أن أعرض .. لكن .. م من أننا يف سياق حبث لغوي وعلى الرغ.. 

، وهذا )  ١٩( ضعفاً للعدد )  ١٢( املعادلة التالية ، حيث القيمة العددية هي 
  ..قطعة )  ١٢: ( ق بكون عدد ما قطِّعوه ومزقوه هو يتعلَّ

         =١٢×  ١٩=  ٢٢٨  
، هي صيغة مطلقة ، ) عبارة يف كتاب اهللا تعاىل  وأي( فصيغة هذه العبارة .. 

ي ، حيث من جانب اإلعجاز العدديف البيان اللغوي ، أم جانب سواٌء يف 
 ، حبرف أاملستحيل حذف حرف و زيادة حرف ، أو تبديل حرف..  

  ..يف قوله تعاىل  ،وهناك حالة مشاة لذلك .. 
                       ] ٢٥: الكهف [    

 كلمة ..     هنا ليست متييزاً ل        ،  أغمضنا فلو

 أعيننا عن التنوين يف العبارة        ، ض -جلاء التمييزبالصيغة  - املُفتر

هو خطأ فادح ، متييز    وبالتايل فالتوههم بأنَّ العبارة ،  ))سنة (( 
هذا الرمي جبهلهم وتتجلّى املشكلة باجلاهلني عرب اعتبارهم هلا متميزاً ، ومن مثَّ  ..

  ..له باخلطأ اتهاماً  ، على كتاب اهللا تعاىل



٣٩                  
لبثوا هل الكهف ، الذين أة جزٌء من سياقٍ يصور قصهذا النص الكرمي .. 

 : وذلك بآلية بينها اهللا تعاىل بقوله هذه املدة يف كهفهم ،        

             ] فما نراه أنَّ كلمة،  ] ١١: الكهف     

    هنا ، ليست مفعوالً به لكلمة        ، فاملفعول به تقديره

لى عاآللية اليت ضربت هنا تبين حال    كلمة . .. ))حجاباً (( 
كون أنفسهم كانت فلبثوا يف كهفهم هذه املدة دون أن حيسوا بالزمن ، ، آذام 

 : خارج عامل الزمان واملكان  -يف كامل مدة لبثهم  -         

                       ] ١٩: الكهف [ ..  

  :داللة كلمة من هنا نرى أنَّ ..     يف قوله تعاىل        

              ن لنابية لبثهم يف كهفهم حال ، واليت تآلي

 : هي ذاا داللة كلمة ،     ة قيد البحثيف العبارة القرآني :    

                .. لعبارةبا فما يتعلَّق  :    

     حيث ، )) سنة : (( هو كلمة بالتأكيد ، )  ٣٠٠( احلاملة هلذا العدد

 اًكوا مجع،  ايهتشري إل    ولكون كلمة،  الوضوحه تقدر تقديراً

  .. آلية لبثهمحال تبين ،    وبالتايل فكلمة  ..)) سنة (( لكلمة 



٤٠                  
             مر يتعلَّق بدالالت اجلذر اللغوي الذي تفرعت منه كلمة هذا األ.. 
     ته ، وهذا حيتاجستقلٍّ ، ألمهيم فكلمة  ،لبحث    ال

تعين اجلدب والقحط كما ذهبت قواميسنا وتفاسرينا املوروثة ، ويف قوله تعاىل 
 : التايل ألكرب دليل                       

          ] ١٣٠: األعراف [  

 فاجلدب والقحط ، ذهبت ببيانه العبارة املعطوفة على كلمة ..     

  وهي        ،  فكيف إذاً تكون كلمة     ين تع
: ما يهمنا يف حبثنا هذا هو أنَّ كلمة . ....وهذا حبث آخر  .. ؟ القحط واجلدب

    ليست متييزاً  للعبارة :        يف قوله تعاىل :    

            .. ن لنابيما تة لبثهم ، كما حال إنناآليبي   ..  
  :يف قوله تعاىل .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 

                         

     ............   ] ٢٣٤: البقرة [     



٤١                  
  : كيف تعطف كلمة: قالوا ..     ،  )امحيث حسبوها عشرة أي ( 

  : على العبارة        كلمةو ، يكون ذلكوكيف  ..؟ :  )ام أي( 
  ..ال بد من املخالفة ؟ أنه  - ة اللغوفق قواعد  -املعلوم  أليس من ..؟ مذكّرة 

من منازل القمر  -هنا من على األرض  - كون الشهر هو ما نراه  :نقول  ..
 : ة مرتل )) ٣٠أو  ٢٩(( أل                     

    ] مرتلة من منازل القمر ، نعلمها من خالل  حيث كلّ ، ] ٣٩: يس
فإنَّ الشهر كمدة زمنية هو ،  رؤيتنا لظهور القمر وقدومه إلينا ، يف كلِّ ليلة

 مرتلة ، وبالتايل فالعبارة القرآنية ))  ٣٠ أو ٢٩(( الزمن املقابل النقضاء    

     تهة ، كلُّ واحد منها مدر زمناً مقابالً النقضاء أربعة أشهر قمريتصو

 وكلمة .. مرتلة من منازل القمر ))  ٣٠أو  ٢٩(( تقابل انقضاء     

 املعطوفة على العبارة القرآنية          تعين عشرة منازل من منازل ،

 : أي .. القمر يف الشهر اخلامس ، تضاف إىل األشهر األربعة التامة    

    = مرتلة ، و )  ٣٠ أو ٢٩( ×  ٤       ) =منازل )  ١٠ ..

 : لتكون العبارة القرآنية               =مرتلة )  ٣٠أو  ٢٩( ×  ٤
  ..منازل )  ١٠( +



٤٢                  
 : وما نراه أَنَّ ورود الصيغة ..       ةً ((  :، دون الصيغةرشعو(( 

 - فلو كان األمر متعلِّقاً باأليام بعيداً عن منازل القمر ، على األقلِّ .. يؤكِّد ذلك 
أربعة أشهرٍ (( : الشكل جلاءت العبارة ب -يف هذه احلالة املُفترضة غري الصحيحة 

املذكَّرة ، وهذا تناسبه الصيغة ) يوم ( ، كون كلمة أيام مجعاً لكلمة  ))وعشرة 
  ..  ))عشرة أيام (( : 

 :      مؤنثة ، وكون الكلمة السابقة لكلمة) مرتلة ( كون كلمة .. بينما .. 
       هي :      أو  ٢٩(( ونَّ من ، كجمع لشهر ، والشهر مك

 مرتلة من منازل القمر ، فإنَّ كلمة ))  ٣٠      تعين عشر منازل ، من
التايل لألشهر  ، يف الشهر اخلامس القمرمرتلة من منازل ))  ٣٠أو  ٢٩(( 

  ..  األربعة
  ..يف قوله تعاىل  ..ولنأخذ مثاالً آخر .. 

                            

                 ] ٦٣: طه [   

       هنا قال الكافرون بكتاب اهللا تعاىل ، كان من املفترض أن ترد كلمة.. 
      معتربين ))  هذين: (( بالصيغة ،    هاً بالفعل امسه حرفاً مشب



٤٣                  
 هو كلمة     .. ومن جهلهم هذا ،هام كتاب اهللا تعاىل انطلقوا إىل ات

  ..باخلطأ 

  : معلوم أنَّ كلمة ..    اً ومهملة ، هنا خمفَّفة من الثقيلةوليست  ،إعرابي
: وكلمة .. الذي امسه منصوب وخربه مرفوع  )إنَّ ( هي احلرف املشبه بالفعل 

     عليهما السلم ى ، يعود على موسى وهارون اسم إشارة للمثن ،

  : ونرى أنَّ كلمة.. وهي يف حمل رفع مبتدأ     ، الالم املفتوحة فيها
تفيد التأكيد أنها  األهم ، لكن ،النافية ) إن ( نها وبني للتفرقة بي رقةقيل هي فا، 
 : وساحران خرب  ،   ..  

وهذا .. وهي مكونة من مبتدأ وخرب هذان ساحران ، :  أصل اجلملة هو. .
.. ساحران  - حسب االفتراء عليهما  -) موسى وهارون ( على أنَّ  يدلُّ

موسى ( إنَّ هذين ساحران ، هي تأكيد لكون : والعبارة القرآنية املفترضة 
كما  -وهذا التأكيد  ..، فالتأكيد هنا يشمل اجلملة كاملة ساحرين ) وهارون 

.. ) هذين ( إىل النصب ) هذان ( أثَّر على املبتدأ فحوله من الرفع  - نرى 
عرب التصاق إنَّ هذين لساحران ، تفيد تأكيداً أكرب : املفترضة اُألخرى واجلملة 

  ..، حيث جانب التأكيد األكرب يتعلَّق باخلرب  حرف الالم باخلرب



٤٤                  
   : اجلملةوهنا ..        ، تأكيد يتعلَّق نراها دون أي

  :باملبتدأ     ، ، ًنرى  ويف الوقت ذاتهفبقيت على حاهلا مبتدأً مرفوعا

  : اخلرب أكثر تأكيداً     .. ا تصف قول ، وهذه الصياغة مطلقةكو
هو تقزمي قيمة ، هذا قوهلم  وما يهدفون إليه منسحرة فرعون قبل إميام ، 

 موسى وهارون عليهما السالم ، حيث تشري إليهما كلمة     فبقيت ،
لإلساءة هلما خارج أي تأكيد ، ويهدفون أيضاً إىل تأكيد أنهما ساحران ، 

  : فجاءت كلمةوتشويه دعوما ،      مؤكَّدة بالالم ، وموصوفة

 :  جبملة يريدان                       

           ..  

 فالصياغة القرآنية ..          مطلق حلقيقة ما ، هي وصف
  ..كان يدور يف نفوسهم وما قاموا بافترائه على موسى وهارون عليهما السالم 

  ..يف قوله تعاىل .. ذ مثاالً آخر ولنأخ.. 
                             

              ] ٣: األنبياء [  



٤٥                  
 كون الفاعل ظاهراً وهو كلمة : قالوا ..     كان جيب حذف ،

 الفاعل من كلمة      النجوى (( : ، لتصبح اجلملة بالشكل وأسر
  .. ))الذين ظلموا 

 لو نظرنا يف السياق السابق هلذه العبارة القرآنية ..       

   خاطب البشر كافّةلرأيناه ي ، :               

                              

           ] واصفاً تعلَّقهم بالغفلة ، واإلعراض ،  ] ٣ - ١: األنبياء ،

   [[: واللعب      ،،       ،،     [[  محال كو ،

        .. فإىل هنا اكتمل املعىن يف تصوير حال الناس من غفلة

 وإعراض ولعب ، كوم الهيةً قلوم ، حيث كلمة      : ِّهي حال لكل

 هذه األمور ، وكلمة       فاعل..  

 : تأيت اجلملة اجلديدة .. ن اآل..            حيث ،

 : كلمة      فعل وفاعل ، و      مفعول به..  

 بعد ذلك تأيت كلمة ..     وفق احتمالني ،:  



٤٦                  
  كلمة - ١    لةهم ، ومج: خرب ملبتدأ حمذوف تقديره     

وأسروا النجوى ، حال كوم هم الذين : صلة السم املوصول ، وتقدير املعىن 
 وهنا نرى ارتباطاً للمعىن باجلملة .. ظلموا        وبالتايل ،

 واليت حاهلا  ابقة أيضاً هلذه اجلملةبالعبارات الس      كما رأينا..  

 : مبتدأ ، ومجلة    : كلمة  - ٢    ، صلة السم املوصول

 : واخلرب              .......   .. الذين ظلموا : وتقدير املعىن
اليت قدرناها تشري  ) يقولون( كلمة ، ......... يقولون هل هذا إالَّ بشر مثلكم 

  :إليها العبارة            .......   .. ، ووفق هذا التقدير
  ..نرى انتقاالً ملعىن جديد يتعلَّق بالذين ظلموا وما يقولونه 

  : كلمة ..يف احلالتني ..    حرف الواو يف  (: (دالً للفاعل ليست ب

    ((  ..ًفاقارئ .. أبداً .. وتنطّعاً  وهذان الوجهان ليسا تعس أي
  ..لكتاب اهللا تعاىل بعمق ، يرامها بوضوح 

  ..قي قوله تعاىل .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 
                                  

                       ] ١٢٤: البقرة [  



٤٧                  
  : كان من املفترض أن ترد كلمة: قالوا ..      وذلك ،  مرفوعة

 كلمة  ويتخيلونفاعالً ،  كوم يتخيلوا    والً بهمفع ..  
لمات عن جهلهم بدالالت الك - كغريها من الشبه  -ناجتة وهذه الشبهة .. 

 فكلمة  ..القرآنية     ، يدرك  :تعين..  

                   ] ٩٢: آل عمران [  

                       ] ٢٥: األخزاب [  

 كلمة و..     ،يصيب :  تعين..  

                          ]٩٤: املائدة [    

                        ] األعراف :
١٥٢ [     

 كلمة و   إىل يصل  : تعين:  

                           ] احلج :

٣٧ [  
 وما نراه أنَّ العبارة القرآنية ..              ، ًاتأيت رد

     :خصه اهللا تعاىل ا على طلب إبراهيم عليه السالم جبعل اإلمامة للناس اليت 
                 تهتدرك وتصيب وتصل إىل بعض ذري ،:   
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           .. على طلب إبراهيم عليه السالم فجاء الرد  :    

          ،  واليت تتعلَّق بعهد اهللا تعاىل ، بأنَّ هذه اإلمامة للناس

 : فكلمة .. وبالتايل .. ال تصيب الظاملني وال تصل إليهم ،      ، فاعل

 وكلمة       مفعول به..    
  ..يف قوله تعاىل .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 

                                    

        ]١٠:  هود [  

 : كان من املفروض أن يجر املُضاف إليه : قالوا  ..    ..  وقوهلم هذا
ين ال أجعل كلَّ ما متَّ فمع أن ألكرب دليلٍ على جهلهم حىت بأبسط قواعد اللغة ،

واعترب العكس هو الصحيح ، بأنَّ كتاب عاىل ، تقعيده حجةً  على كتاب اهللا ت
االسم من املعلوم أنَّ : أقول .. مع ذلك .. اهللا تعاىل هو املعيار ملا متَّ تقعيده 

أو  ، ........ جنوى ،سلوى : مثل املؤنث الذى ينتهى بألف التأنيث املقصورة 
سواء كان  ، .........صحراء  ، صفراء ،محراء  :مثل بألف التأنيث املمدودة 

، فإنه ممنوع من  علماً أم صفة أم امساً ، وسواء دلَّ على مفرد أم دلَّ على مجع
، يجر بالفتحة عوضاً عن الكسرة ومن املعلوم أنَّ املمنوع من الصرف الصرف ، 

وبالتايل فكلمة . .....ف التعري)  أل ( ضف أو يعرف بـما مل ي :    
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وبالتايل ممنوعة من الصرف ، وبالتايل ، لف تأنيث ممدودة اسم معتل آخره أ هي

  ..تجر بالفتحة عوضاً عن الكسرة 
يف  نراه أيضاً، على كتاب اهللا تعاىل وهذا التيه جبعل تصورات البشر حجة .. 

  [[ :وذلك يف ورود الكلمتني  اتهام كتاب اهللا تعاىل باخلطأ   ،،     

   [[ نة بالصيغة املنو..  

                          ] ٤: اإلنسان [  

                         

          ] ١٦ -  ١٥ :اإلنسان [   

 .. الرد إنَّ كلمة : لى كالمهم بالقول عوال أود      ليست من
أوزان : أنَّ و،  ة بصيغة منتهى اجلموعأوزان األمساء املمنوعة من الصرف اخلاص

 ،مفاعل  ،فعائل  ، أفاعيل ، أفاعل :ي موع هاء الىت على صيغة منتهى اجلاألمس
هذا كلُّه .. أبداً .. ذا الكالم  إىل الردال أميل ..  فعاليل ،فواعل  ،مفاعيل 

والبشر ال حييطون أبداً متَّ تقعيدها استنباطاً من النص القرآينِّ ذاته ،  ، رؤى بشرية
فالقرآن الكرمي هو القاعدة ، وهو املعيار ، وورود أي كلمة .. بكتاب اهللا تعاىل 

ألخذ ا ، وحتى لو تاه عنها السابقون ، فيه ، بأي صيغة ، يعين قاعدة جيب ا
فهذا ال يعين أنَّ صياغة كلمات كتاب اهللا تعاىل أصبحت حمكومة لرؤى بعض 

  ..السابقني 
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سبيلِ املثالِ ال احلصر على ف.. حنن نعترب كتاب اهللا تعاىل أم القواعد اللغوية .. 

لو عدنا إىل ..... ولكن .. اجلماعة  يف قواعدنا اإلمالئية نضع أَلف التفريقِ لواوِ: 
القرآن الكرمي لوجدنا أنّ هذه القاعدةَ ال تشكِّلُ معياراً نعاير عليه الرسم القرآين ، 
ولوجدنا أنّ هذه القاعدةَ اإلمالئيةَ ليست أكثر من جزئية يف كُلية النص القرآينِّ 

  :فاألفعال ... مبا يخص هذه املسألة    ،     ،       يف ،
لننظر إىل رمسها يف كتابِ اهللا و.. القرآن الكرمي ترسم دونَ أَلف التفريقِ هذه 

  .. تعاىل 
                    ] ١٨٤: آل عمران [   

           ] ١١٦: األعراف [   

             ] ١٦: يوسف [   
              .....   ] ١٨: يوسف [   
                 .....   ] ١١: النور [   
             .......   ] ١٣: النور [   
            ] ٤: الفرقان [   
                             ]  النمل :

٨٤ [   
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                     ...  ]١٠: احلشر [   
                         ] البقرة :

٦١ [  
  .....                   ] البقرة :

٩٠ [    
  .......                     ]  آل عمران :
١١٢ [  
 .......                 ] ٢٢٦: البقرة [   

إننا نرى أنّ هذه األفعالَ يف مجيعِ مرات ورودها بِصيغة اجلمعِ ، ترسم .. 
ويف الوقت ذاته نرى أنّ بعض الكلمات اليت ال يوضع هلا ..... دونَ ألف تفريق 

أَلف تفريقٍ يف قواعدنا اإلمالئية ، يوضع هلا يف القرآن الكرمي ألف يف ايتها ، 
 ثْلَ كلمةم      ..  

  .. لننظر إىل رمسها يف كتابِ اِهللا تعاىل .. 
                         ] ١٢٩: البقرة [   
                       ]١٥١: البقرة [   
                        ]عمران  آل :
١٦٤ [   
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                        ] ٥٩: القصص [   

                          ] اجلمعة :
٢ [   
                 ]  ١١: الطالق [   
                ] ٢: البينة [  
هو أنَّ كتاب اهللا تعاىل هو  ، مورمن هنا أرى أنَّ الرد يف مثل هذه األ..  

اعد قوهناك يف كتاب اهللا تعاىل .. كما قلنا ف ..املعيار ، وليس رؤية فالن وعالَّن 
مل من الطبيعي أنهم وا قواعد اللغة العربية بشر ، وعمل تكتشف بعد ، فالذين وض

  ..ولنقف عند املثال التايل  ..حييطوا بكتاب اهللا تعاىل 
                                 

                             ] ٦٣: الكهف [   

 أنَّ اهلاء يف كلمة .. ما نراه ..      فما احلكمة من .. ة ترد بالضم
  ..ذلك ؟ 
  : الواو يف كلمة..     ة ، والكلمةنافية ، و) ما ( اعتراضي :          

      نة من فعلومن نون الوقاية ، ومن مفعول ) أنسى ( ماض مكو ،
    داة احلصرأيت بعد ذلك أوت ) ..اهلاء ( ، ومن مفعول به ثان ) الياء ( به أول 
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   والفاعل ،        ..واجلملة          بدل اشتمال  هي

  من اهلاء يف كلمة      وما أنساين ذكره إال الشيطان : ، مبعىن..  

 الكلمة .. إذاً ..       ،أَنساين : ( مج لكلمتني مها هي د ( ، ) اهإي (
ج م، ود) ه ـ(  احلرف وبقي) إياه ( من كلمة ) إيا ( ت احلروف حذفو.. 

 : راها ، فأصبحت الكلمة كما ن) أنساين ( مع كلمة  هذا احلرف    
ة لغة كتاب اهللا افلو أردنا حماك.. وهذه قاعدة حممولة يف كتاب اهللا تعاىل .. 

  .. أطعمين إياه فالنٌ: فالنٌ ، مبعىن أطعمنيه : تعاىل لقلنا مثالً 
 : فقوله تعاىل .. وهذا ورد أيضاً يف كتاب اهللا تعاىل ..           

                                    ] ص

 ، نرى فيه أنَّ كلمة   ] ٢٣:        ، مجلة وهي اجعلين كافلها ، : مبعىن
، ) الياء ( عول به أول ونة من فعل ، وفاعل مستتر ، ومفمكمقولة القول ، و

( ، ) لين أكف: ( وهي مكونة من دمج كلمتني مها  ) ..ها ( مفعول به ثان و
( ، فحذفت احلروف ) اها إي( من ) ا إيحيث  )ها (  ، وبقي احلرفان) اها إي
مع كلمة  جماد )فنتجت كلمة،  )لين أكف      :        ..  
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 ه أيضاً يف كلمة وهذا ما نرا..       يف قوله تعاىل      

                                        

  ..  ] ٢٢: احلجر [ 
 كلمة ..        ، نا ( ، فعل ماض ) أسقى ( ، الفاء فيها عاطفة

) الواو ( عالمة مجع الذكور ، ) امليم ( مفعول به أول ، ) الكاف ( فاعل ، ) 
    هذه الكلمة.. إذاً .. مفعول به ثان ) اهلاء ( امليم ،  حركة الضم علىإلشباع 
        نة من دمج كلمتني مهفأسقيناكم : [ ( ا ، مكو ( ، ) اهإي [ (
، ) ـه ( ، وبقي احلرف ) إياه ( من ) إيا ( احلروف هنا حذفت  وأيضاً ..
ودة امليم ، ) فأسقيناكم (  ج هذا احلرف مع كلمةموأُدخلت الواو إلشباع ضم ،

   :فأصبحت الكلمة كما نراها       ..  

  : هذا ما نراه يف كلمة.. وأيضاً ..         قوله تعاىل ، يف:      

                            

                          ]٢٨:  هود [ ..   

 كلمة  ..       َّاهلمزة لالستفهام ،  نرى فيها أن )ل فع) م لزِون
، والكاف مفعول به أول ، وامليم ) حنن ( مضارع ، والفاعل مستتر بتقدير 
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عول به مف) ها ( و  ، حركة الضم على امليموالواو إلشباع عالمة مجع الذكور ، 

  .. ثان
  : كلمة.. إذاً ..          نة منمها  ،دمج كلمتني ، مكو:       

)  إياها( من ) إيا ( احلروف وأيضاً هنا حذفت  ] ..) إياها (   ،) أنلزِمكُم (  [
، وأُدخلت ) أنلزِمكُم ( مج هذان احلرفان مع كلمة ، ود) ها ( ، وبقي احلرفان 

 : الواو إلشباع ضمة امليم ، فأصبحت الكلمة كما نراها        ..  

  اب اهللا تعاىل ، هي قراءة كلمةنراها يف كت ،وهناك حالة أُخرى ..    

  : يف قوله تعاىل                                 

 ة فوق اهلاء يف كلمة فلماذا الضم..  ] ١٠: الفتح [     دون الكسرة ؟..  

 كلمة . .     ات ورودها األخرى يف كتاب اهللا تعاىل ترديف مجيع مر

 ويف هذا املوضع فقط ترد بضم اهلاء  ،بكسر اهلاء     .. ذا هاوما نراه أن
  : بلفظ اجلاللة ةاملوضع متبوع   ...... . َّني الكلمتنيهاتوما نراه أن :    

        ذا االقتران ، مل تردا يف كتاب اهللا تعاىل إالَّ يف هذا املوضع..  
 الالم يف لفظ اجلاللة  بتفخيمهذا األمر يتعلَّق ..    ... .. فمن املعلوم

أنَّ تفخيم احلرف ناتج عن استعالئه حيث يضغط هواؤه إىل أعلى احلنك األعلى 
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ف العاملون بالقراءات تفخيم ولذلك عر.. ، فيمتلئ الفم بصداه ، ويضخم 

  .. صداه تري احلرف فيمتلئ الفم بعسمن ي : احلرف بأنه
بينما ترقيق احلرف هو مبعىن تنحيف احلرف ، ويكون حني النطق باحلرف .. 

دون ضغط هوائه إىل احلنك األعلى ، وبالتايل ال يربو يف الفم ، وال ميتلئ الفم 
نحولٌ يعتري : ن بالقراءات ترقيق احلرف بأنه ولذلك عرف العاملو.. بصداه 

  ..احلرف فال ميتلئ الفم بصداه 
حينما ترد بعد  مةهي باألصل مفخمة ، وتبقى مفخ تعاىل ، )اهللا ( كلمة .. 

وترقَّق بعد كسرٍ ، متصلٍ أو منفصلٍ ، وحبيث تتعلَّق حبيثيات هذا  ..م فتحٍ أو ض
  ..الكسر 
رد بعد كسرٍ ، حيث ي) اهللا ( ترقيق لفظ اجلاللة  .. تعاىل في كتاب اهللاف..  
هذا و.. قٍ حبيثياته جمرد الكسر دون تعلُّاألمر ر ، فليس حبيثيات هذا الكسله تعلُّقه 

يف .. مثالً .. رض حاالت الترقيق للفظ اجلاللة حينما نستع ما نراه بشكلٍ واضجٍ
  [[ أو بالباء أو بالالم) يف  (لمة كب اًحاالت كون لفظ اجلاللة جمرور     

 ،،      ،،   [[ ...  ا مضافاً إليه ويف حاالترور كوًمثال ،  :

]]        ،،       ،،      [[ .. حاالت هناك و
يثيات الكلمة تتعلَّق داللة لفظ اجلاللة حب حيث، كلمات ايتها كسر سبقها ت

   [[: ، مثالً السابقة هلا    ،،          ،،      [[ ..  
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 : ، ختتلف عن احلالة قيد الدرس كلُّ حاالت ترقيق لفظ اجلاللة ..   

                         ..َّتعلّق لفظ  ما نراه أن

 اجلاللة     هنا بكلمة     ات ورودها يف ليس كتعلُّقها يف باقي مر

 ال شك أنَّ تقدمي اجلار وارور  ..الترقيق  حاالت    على لفظ اجلاللة   
     لو متَّ تقدمي لفظ اجلاللة .. لكن  ..هو حلكمة مرادة     على

 كلمة     يه حال تقدمي لفال يؤدلى عظ اجلاللة ي ذلك إىل ما يؤد
  ..الواردة يف كتاب اهللا تعاىل يف حاالت الترقيق ، الكلمات السابقة هلا 

اسم شرط : حرف عطف ، من     مةالواو يف كلما نراه أنَّ و.. 

  ..زم مبتدأ جا     فعل الشرط ..     ان بمتعلِّق جار وجمرور      

       ..      فعل ماض ، ومجلة     صلة ..      جار
 وجمرور متعلِّقان ب     ..  لفظ اجلاللة     مفعول به..            

       فعل وفاعل مستتر ومفعول به : الفاء رايطة جلواب الشرط ، يؤتيه

..      ان مفعول به ث ..      صفة..  

 أنَّ تعلُّق لفظ اجلاللة .. ما نراه ..     ب هو     حيث العهد ،

 ) :ما ( ب  ، ويتعلَّق لفظ اجلاللة أيضاً    تعاىل وبني املعين بكلمة بني اهللا
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     حيث مجلة ،      ك عهد فهنا .....صلته         بني

     تعاىل وبني    .. ومن أوىف بالعهد الذي عاهد اَهللا تعاىل : عىن مب
  ..على تنفيذه ، فسيؤتيه أجراً عظيماً 

حبيثياته لفظ اجلاللة ، ليس  يعلَّقظ اجلاللة حيث يسبق بكسرٍ للففالترقيق .. 
ال بد من ورود لفظ اجلاللة باحليثية اليت يرد ولذلك .. كما نرى .. قاً هنا قّمتح

وهذا ما .. هي التفخيم وا عادة حينما ال يتعلَّق حبيثيات الكسر السابق له ، 
 نراه بالصيغة        الذي تقرأ فيه كلمة ،     مةلتقول لنا .. مفخ

د كسرٍ أمام لفظ اجلاللة ، الترقيق ليس رد ورو: هذه العبارة ، بصيغتها هذه 
  ..وإنما أيضاً لتعلّق لفظ اجلاللة حبيثيات هذا الكسر 

        يف رسم كلمة ة بالدالالت احملمولة ا ، نراه يتجلّىوتعلُّق رسم الكلم
      يف قوله تعاىل                    ] الكهف :

٧٧ [ ..  
سأل قد بالعودة إىل السياق السابق هلذا النص نرى أنَّ موسى عليه السالم .. 

  :العبد الصاحل سؤالني 
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                       ] ٧٧ - ٧٠: الكهف [   

  : بعد قول العبد الصاحل ملوسى عليه السالمو..              

              تني ، موسى ، سألهقالبعد ذلك ، مر 

  :موسى عليه السالم                         

        .. قال موسى عليه السالم للعبد الصاحل .. بعد ذلك :   

             ..  
كونه قال هنا موسى عليه السالم ، مل يوجه سؤاله مباشرة للعبد الصاحل ، .. 

 :  للعبد الصاحل                         

        ما أضمر سؤاله بأسلوب خمتلف عن سؤاليه السابقني ، فقالإن ، :
أَ: لسألتك  لو شئتخذتعليه أجراً ؟  ت..  
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  : فالعبارة القرآنية ..             . َّنرى فيها أن:     

   ة غري جازمة شرطي ..     وفاعل ) فعل الشرط ( فعل ماض ، ..

       الالم واقعة يف جواب     .. لكلمة مضمرة هي.. لكن      
  ..لسألتك  لو شئت: ، هي جواب الشرط ، بتقدير ) سألتك ( 

) تخذت أَ( وهنا يف كلمة .. عليه أجراً ؟  تخذتأَ: يأيت السؤال  .. اآلن.. 
الوصل لالستغناء عنها ، متاماً  ، نرى فيها اهلمزة لالستفهام ، حيث تسقط مهزةَ

 كما هو احلال يف كلمة        وله تعاىل قيف :           

          ] حيث سقطت مهزة الوصل استغناًء عنها  ، ] ٦٣: ص
  .. نتيجة دخول مهزة االستفهام ،

      :هذه الداللة ما كان لنا أن نعلمها إالَّ ذه احليثية من الرسم لكلمة .. 
       ، دلّنا، حيث سقوط مهزة الوصل منها ن ، على استفهام متضم

  ..كما بينا 
  [[:  ااألمثلة اليت رأيناهمن خالل ..      ،،    ،،         
      [[  ىه حتة يف ، نرى أنلفظ الكلمات القرآني ،يوجد  إهلي إعجاز

كان من املفروض الوقوف عندها ، ، حيمل لنا قواعد يف نطق الكلمات 
املختلف عما اعتدنا  أيضاً يف رسم الكلمات القرآنية و.. واعتمادها يف نطقنا 
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كون كتاب اهللا .. وذلك  ..تتعلَّق بالدالالت احملمولة ا توجد قواعد عليه ، 

  ..ه اليت علينا تعلّمها إلدراك دالالت ةتبياناً للغة الفطري -أيضاً  -تعاىل حيمل إلينا 
، مل تتوقَّف على ) حتالفاً مع جهاالت املوروث عندنا ( وجهالة بعضهم .. 

ياغة بعض آيات كتاب كة يف صاجلانب النحوي ، فتعدته إىل ختيالت بوجود ركا
  .. تعاىل اهللا

  ..يف قوله تعاىل .. مثالً .. 
                                    

                               

                                

                                      

                                 

                               ] ١٩٦: البقرة [  

  : فلماذا مل يقل تلك عشرة مع حذف كلمة: قالوا ..       ًتالفيا 
=  ٧+  ٣(  : وملاذا ذكرت اجلملة أصالً ، أليست املعادلة،  إليضاح الواضح

  ..فما الفائدة من ذكرها ؟ .. معادلة يدركها األطفال ؟ ، )  ١٠



٦٢                  
 ..املعجزة الكربى : آنية يف كتايب وقد فصلت دالالت هذه العبارة القر.. 

فيما خيص هذا ) املعجزة الكربى (  : قتبس النص التايل من كتايبوفيما يلي ا
   ..األمر 
 : وجذر املشكلة يكْمن يف قول املفسرين بأنَّ العبارةَ القرآنية ..  [[   

                                                   

                               ِتستثين من الصومِ املذكور
فبناًء على هذا القول غريِ السليم تكون .. هنا ، من أهلُه حاضروا املسجد احلرام 

ةُ العبارةُ القرآني                ّ١٠=  ٧+  ٣( : ال تعـين إالّ أن (  ،
ال يليق بكالمِ اِهللا تعاىل املطلق ، الذي ال يأْتيه الْباطلُ من بينِ  –بالفعل  –وهذا 

 هلْفخ نال مو هيدي..  
املفروضـةَ ككفّـارة يف   ما متَّ تغييبه خاللَ التاريخ ، هو أنَّ األيام العشرةَ .. 

احلالة اليت بني أيدينا ، واليت ال بد من صومها كاملةً ، واملفروضةَ على كلِّ من مل 
يستيسر اهلدي بني يديه ، سواٌء كان أهلُه حاضري املسجد احلرام ، أم مل يكونوا 

 :  هذه العشرةُ الكاملةُ ، جزأها اهللا تعاىل إىل.. حاضري املسجد احلرام     

                           ليسـوا كعطاٍء منه جلّ وعال ملن أهلُـه ،
وهذا ما نقرؤه بشـكلٍ جلـي يف الم االسـتحقاق    .. حاضري املسجد احلرام 

 والعطاء يف كَلمة        ـةيف العبـارة القرآني                 



٦٣                  
                  .. فاهللا تعاىل مل يقل : ) كنذَلعلى م  كُني لَم

  .. )أَهلُه حاضرِي الْمسجِد الْحرامِ 
هذه األيام العشرةُ الكاملةُ اليت ال بد من صومها يف احلالة اليت بني أيدينا ، .. 

جد احلرام ، دون تفريق ما بني ثالثة أيام يف احلج يصومها من أهلُه حاضرو املس
وسبعة حني الرجوع ، ألنّ هؤالء يقطن أهلُهم عند املسجد احلرام ، ورجوعهم 
إىل أهلهم ال يتطلّب أياماً كما هو احلال بالنسبة لمن أهلُه ليسوا حاضري املسجد 

  .. احلرام 
 وبالتايل فالعبارة القرآنية            ًعترباعليهم زمناً وجهداً م بال ترت

، كما هو احلال بالنسبة لمن أهلُه ليسوا حاضري املسجد احلرام ، وما يعنيهم هو 
     قولُه تعاىل                      ألنَّ أهلَهم حاضـرو املسـجد ،

ند أهلهم حاضري املسجد احلرام ، مع فاأليام السبعةُ يصومها هؤالء ع.. احلرام 
هذه احلقيقة نراها .. األيامِ الثالثة ، ألنه ال فاصلَ بينهم وبني رجوعهم إىل أهلهم 

  :جليةً يف املسألة الكاملة التالية 
        =١٧٨  

         =١٨٣  
١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ١٨٣+  ١٧٨  



٦٤                  
 .. ما يف كونها عشرة ، إنكون العشرة ةليس يف ماهي وبالتايل فالكمالُ املعين

العطاِء اإلهلي بتجزئة األيام العشرة إىل ثالثة يف احلج وسبعة حني الرجـوع ، ال  
على كمال أجر الكفّارة  ينتقص من األجر شيئاً ، مبعىن أنهم بذلك العطاء حصلوا

  ..اليت حيصلُ عليها من صامها كاملةً يف احلج 
       =٥×  ١٩=  ٩٥  

 : فاحلُكْم القرآينُّ ..                     ، للجميـع عام حكم ،
ا حاضري املسجد سواء من كان أهلُه حاضري املسجد احلرام ، أم من مل يكونو

وبالتايل فمن مل يستيسر من اهلدي لتطبيق هذا احلكم ، من احلـالتني ،  .. احلرام 
 عليه الصيام               ..  

ولذلك نرى أنَّ هاتني العبارتني القرآنيتني املتوازنتني يف املعىن والدالالت ، .. 
  :تتوازنان يف القيم العددية بينهما 
        =١١٣  

        =١١٣  
أما القول بأن من أهلُه حاضروا املسجد احلرام معفي من الصوم ، فهـذا  .. 

 ة يف هذه اآلية الكرمية ، فلو كانَ األمرة للعبارات القرآنيه الصياغة اللغويقولٌ ترد
رٍ خاص على من أهلُه ليسوا حاضري املسجد احلرام ، وجمـرد كفّـارة   جمرد أم

خاصة ؤالء ، لو كان األمر كذلك ، لَما كان هذا األمر عطاًء وفسحةً يبـدأُ  



٦٥                  
 : كما رأينا بالم االستحقاق والعطـاء                      

             ..  

ــةُ ..  ،   ٥×  ١٩=  ٩٥=       : إذاً املســألةُ الكامل
ليست إيضاحاً ملا هو واضح ، وليست حشواً ال فائـدةَ منـه ، كمـا يـزعم     
    ـةكئني على بعضِ أخطـاِء تفاسـرينا التارخيياملشكّكون بكتاب اهللا تعاىل ، مت

  ..انتهى االقتباس ..  ]] ..املغلوطة 
  ..يف قوله تعاىل .. ولنأخذ مثاالً آخر ..           

                      ] ٥٩: آل عمران [ ..  
، كان جيب أن يعترب املقام الذي يقتضي صيغة املاضي ال املضارع : قالوا .. 
  : فما يتخيلونه أنَّ كلمة..  كن فكانقال له  : فيقول    ، كان من

  ) ..فكان : ( بالصيغة املفترض أن ترد 
 : هذه الصيغة  ..    ترد يف أكثر من موضع يف كتاب اهللا تعاىل..  

                     ] ١١٧: البقرة [  

                      ] ٤٧: آل عمران [  

                    ] ٥٩: آل عمران [  

                 ] ٧٣: األنعام [  



٦٦                  
                           ] ٤٠: النحل [  

                      ] ٣٥: مرمي [   

                            ] ٨٢: يس [  

                      ] ٦٨: غافر [  

.. هنا يتجلّى جهل مثريي هذه الشبهة بإدراك دالالت كتاب اهللا تعاىل .. 
     : فمثالً قوله تعاىل قبل كينونته ،  املعينيصور هذه النصوص الكرمية  كلٌّ من
                         ، ر لنا قول اهللايصو

 تعاىل ، قبل وجوده يف العامل الذي يريد اهللاتعاىل للشيء الذي أراد وجوده 
وخياطبه اهللا تعاىل موجود يف علم اهللا تعاىل ،  فهذا الشيء املعين.. وجوده فيه 

إىل عامل الوجود احلسي يف عامل  -جتسيداً  -أخرج : مبعىن ،    : بقوله 

مل يكن هذا الشيء املعين    وهنا حتى هذا القول .. واملكان والزمان  املادة
     :حتى كلمة  -كما نرى  -السياق القرآين فكائناً يف عامل وجوده احلسي ، 

    ير مرحلة ما قبل وجود هذا الشيء يف عامله احلسصوي ، :    

                   ..  مر اإلهلي صدور األبعد .. اآلن

بعد ذلك ، وليس قبل ذلك ، سيكون هذا  ،    هلذا الشيء عرب كلمة
وهذا تناسبه .. الشيء يف عامل املادة واحلس الذي أراد اهللا تعاىل له أن يكون فيه 



٦٧                  
هلذا    : بعد صدور األمر اإلهلي : ضارع وليس املاضي ، مبعىن صيغة امل

  ..الشيء ، بعد ذلك يكون 
يف    : بدالً من كلمة ) فكان ( فكيف إذاً يريدون ورود كلمة .. 

هل هذا الشيء كان  !!!!!!! ..كيف ؟!!!!!!! .. هذه العبارات القرآنية ؟
 : ل صدور األمر اإلهلي موجوداً يف عامله احلسي قب   ،  كان : ليقولوا لنا

من هنا نرى كيف أنَّ إلقاء !!!!!!! .. ؟) فكان ( من املفروض أن ترد كلمة 
من أرضية معرفية سليمة ، وإنما  منطلقاًالشبهات على كتاب اهللا تعاىل مل يكن 

  .. دون أي منطقهو 
   :يف قوله تعاىل  ..ولنأخذ مثاالً آخر ..             

        ] كيف تأيت كلمة : ، قالوا  ] ٤: التحرمي :        بصيغة

  : اجلمع ، مع أنَّ املخاطب      ، ى ؟مها مثن..  
 ، ةغوية املطلقة هلذه العبارة القرآنيلوقد ألقيت الضوء على هذه الصياغة ال.. 

، وبينت فيه فساد التفسري املوروث هلذه اآليات ) براءة النيب : ( يف حبثي املنشور 
وفيما يلي اقتبس نصاً فيما يتعلَّق بالرد على .. الكرمية يف بداية سورة التحرمي 

  ..ملقي هذه الشبهة 
 : قوله تعاىل  وما نراه يف..  [[                  

 : أنَّ كلمة       دترد بصيغة مثىن اجلمع ، مبعىن لشخصِ حمم  قلوب



٦٨                  
 : ، ولشخص الزوجة املعنية قلوب ، فكيف يكون ذلك واهللا تعاىل يقول   

                     ] ؟]  ٤: األحزاب.. !!!  
هو مكمن إرادة اإلنسان وتوجهه ، وال يعين جمرد العضلة املادية  القلب.. 

اليت تنبض داخل جسم اإلنسان ، فقد يكون اإلنسان مريضاً يف قلبه دون أن 
 : يكون للعضلة اليت تضخ الدم يف جسمه أي تعلّقٍ مبرضٍ مادي    

              ]فالقلب يف كتاب اهللا تعاىل يصف ]  ١٠: قرة الب ،
  ..  مسألةً معنويةً تتعلَّق مبكمن إرادة اإلنسان وتوجهه 

وقد يكون لإلنسان عدة توجهات يف الوقت ذاته ، مبعىن له رؤى خمتلفة يف .. 
ولكن هذا اإلنسان حينما ميشي ويسري يف هذه القضية ال تكون له إالَّ .. قضية ما 

ة واحدة ، مبعىن توجه واحد ال ينافسه توجه آخر ، هذا عندما جيمع أمره إراد
 وميشي باتجاه ما يريد ، وهذا ما تنطق به العبارة القرآنية           

            ، فكلمة       كذْكَر عبثاً ، فاملتحرمل ت
ادته يف أي قضية ال يوجد له إال توجه واحد حممولٌ على والساعي بقصده وإر

  ..إرادة واحدة ، وإالَّ ملا عزم أمره على ذلك 
 وكلمة       ما تعين الساعيهنا ال تعين الذكر املقابل لألنثى ، إن

  ..واملتحرك بقصده وإرادته باتجاه حمدد ، وقد ورد ذلك يف كتاب اهللا تعاىل 



٦٩                  
                         

                                 

      ] ٢٣٩ – ٢٣٨: البقرة  [  

                            

          ] ٢٧: احلج  [   

 كلمة .. إذاً ..       ةيف العبارة القرآني             

       هات املختلفة والرؤى املتباينة ، وذلك قبل عزم تعين التوج
) قلوب ( األمر على توجه واحد ، فقبل التوبة لكلِّ واحد هناك توجهات خمتلفة 

 هجمع يف توجعزم األمر على ، واحد ) قلب ( ، وهذه القلوب ت حينما يتم
  ..التوبة 
 أما القول بأنَّ املراد باجلمع ..      منا اختري اجلمع هو التثنية ، وإ

على التثنية ألن أكثر ما يكون عليه اجلوارح اثنان اثنان يف اإلنسان كاليدين 
والرجلني والعينني ، فلما جرى أكثره على ذلك ذهب بالواحد منه إذا أضيف إىل 

، اثنني مذهب االثنني ، هو قول ال دليل عليه ، وخيالف ظاهر الصياغة القرآنية 
انتهى ..  ]] ..ك السليم لدالالت آيات كتاب اهللا تعاىل وهو نتيجة عدم اإلدرا

  ..االقتباس 
  ..يف قوله تعاىل .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 



٧٠                  
                        

       ] ٦٢: التوبة [  

 : رآنية العبارة الق :قالوا ..         ى ، وبالتايل كان منحتمل مثن

 : املفروض أن تأيت كلمة     ىيرضومها : ( بصيغة املثن.. (  
 ..ة تد هذه الصيغة القرآنين لنا أنَّ هدف العبادة ليست مرضاة حممبي  ،

باتباع منهج اهللا تعاىل ، الب وهو ذاته مطفمحمد نيب حامل ملنهج اهللا تعاىل ، 
 وأن يعمل على مرضاة اهللا تعاىل ، وذكره مع اهللا تعاىل         نراه

بصيغة الرسالة ، اليت تعين املنهج ، وال تعين أبداً اجلانب الشخصي ، فمرضاة اهللا 
اهللا تعاىل  الفطرة النقية الطاهرة اليت فطرإتباع : تعاىل تكون من خالل سبيلني 

، وبالنتيجة  زله اهللا تعاىل على رسوله ليها ، واتباع املنهج الذي أنالناس ع
عه يؤدي إىل  تعاىل ، واتباهو مراد اهللا فمنهج اهللا تعاىل الذي أنزله على رسوله 

 العبارة القرآنية دالالت .. إذاً .. مرضاة اهللا تعاىل         بالنتيجة
يتعلَّق مبنهج اهللا تعاىل الذي أراده للبشر ، وبالتايل فاملرضاة هي  عين سبيالً واحداًت

عرب حماكاة  هللا تعاىل فقط ، من خالل إتباع منهجه الذي أنزله على رسوله 
  ..الفطرة النقية اليت فطر اهللا تعاىل الناس عليها 

مثريي هذه الشبهة ، ستكون مشكلتنا مع ويف تبياننا هذا ، هلذه النقطة ، .. 
(( أقلَّ من مشكلتنا مع عابدي أصنام التاريخ ، الذين جيعلون روايات التاريخ 



٧١                  
نصاً مقدساً ميلك  ))مهما بلغة درجة خمالفتها لكتاب اهللا تعاىل والعقل واملنطق 

 : فهذه الصيغة .. صالحية نسخ أحكام كتاب اهللا تعاىل       

         حيث كلمة ، :    تؤكِّد  تعود هللا تعاىل فقط ،
، كما  تيهدفَّأنَّ السنة حمتواة يف قلب النص القرآين ، وأنها ليست نصوصاً خارج 

  ..يفترون على اهللا تعاىل 
  ..ة شبيهة باملسألة احملمولة بالنص التايل وهذه املسأل.. 
                                

                ] ٩ - ٨: الفتح [  

  [[ فالضمري يف الكلمات..      ،،       ،      
ملراد اهللا تعاىل  جمرد حاملٍ اهللا تعاىل حصراً ، كون الرسول ، يعود إىل  ]]

ملها من اهللا الرسالة اليت حي جباالنصياع ملنه -كغريه  - ومنهجه ، وهو مطالب 
  ..لبشر إىل اتعاىل 
  ..يف قوله تعاىل .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 
                               

                          ] ٨٠: البقرة [   



٧٢                  
لَن تمسنا النار  (( : مجع قلة لتطابق السياق تجمعكان جيب أن : قالوا .. 

ما جاء يف سورة آل  -والكالم ملثريي الشبهة  - وهذا  ، )) إِلَّا أَياماً معدودات
  :عمران 
                            

          ] ٢٤: آل عمران [  

 ويف الوقت ذاته قالوا عن كلمة ..     كان  : قوله تعاىل التايل يف
حسب قوهلم الذي يأخذونه (( ، حيث املُراد  ))معدودة (( جيب أن ترد بالصيغة 

  ..يوماً )  ٣٠( هو )) من قول عابدي أصنام التاريخ 
                               

               ...............    ] ١٨٣: البقرة - 
١٨٤ [  

  [[: الكلمتان : نقول ..     ،،      [[  مها من
ليست حمصورة يف إحصاء ودالالت هذا اجلذر اللغوي ، ) ع ، د ، د : ( اجلذر 

  ..فقوله تعاىل التايل يؤكِّد ذلك .. أبداً .. دة كأعداد جمراملعدود 
                              

            ] ٩٤ - ٩٣: مرمي [  



٧٣                  
 محل العبارة القرآنية إنَّ ..       د إحصاعلىجمرء ميف  ن

 يتناقض من كون الكلمة السابقة هلا مباشرة  السماوات واألرض    
  ..تصف إحصاءهم 

  ..، وذكره فعد الشيء يعين اعتباره  ..
                           ] ٦٢: ص [     

 ..الشيء هي أه وأعد..  
                             ]٨٩: التوبة [   

  [[من هنا نرى أنَّ دالالت الكلمتني     ،،      [[ 

 كلمة بيتعلَّق جمرد  كعدد، اإلحصاء جرد ليست حمصورة مب،    ..  

  [[ كلمة من الكلمتني يأرود وو ..      ،،     [[ 
  .. بالدالالت احملمولة يف هذا السياقيتعلَّق  ها القرآين ، هو اختيار مطلقيف سياق

 فكلمة ..      يف قوله تعاىل               

     هي صفة لكلمة     .. نا النار إالَّ أياماً: مبعىنقالوا لن متس 
  ..اية ، وخنرج من النار مذكورة ومهيأة ، وبالتايل هلا :  معدودة ، مبعىن

 بينما كلمة ..     يف قوله تعاىل           

       ، ر لناأنَّ  : تصواملس الذي املعين اماً معدودةلن يكون إالَّ أي 



٧٤                  
) ا األيام يف اآلية السابقة )أة مذكورة ومهي صفتهو يف،  ، حيث و  حاالت
  .. )آت مذكورات ومهي(  دوداتعم

  ..بارة القرآنية يؤكِّد ذلك عين السابق هلذه الآوالسياق القر.. 
                            

                             

                                  
    ] ٢٤ - ٢٣: آل عمران [ 

ن دي: دين اهللا تعاىل حيث تضاف كلمة يف وليس (( فما غرهم يف دينهم  ..
 هم : ، للضمري    ((  َّدخول النار ال يكون إالَّ يف هو افتراؤهم بأن

لُّلوها حسب أهوائهم ، كحاالت معدودات فص هم النار فيها  حالةمنها ال متس
 وهذا االعتقاد الفاسد  ،إالَّ أياماً معدودة           

   هو سبب إعراضهم عن كتاب اهللا تعاىل ، :        

                             

     ..  



٧٥                  
  هذا املفهوم احملمول اتني اآليتني الكرميتني ، خيتزله قوهلم ..     

             نا النار: ، مبعىناماً معدودة ، حال  لن متسإالَّ أي
  .. دوداتاالت معمتعلِّقاً حب كونه

 هذا البيان الداليل لكلمة ..      نراه أيضاً يف قوله تعاىل ،..  

                               

                 ...............     ] ١٨٣: البقرة - 
١٨٤ [   

أنَّ هاتني اآليتني الكرميتني ،  -مبا فيه الكفاية  -يب  كتوقد بينت يف.. 
تتحدثان عن الصوم يف إطاره العام ، وليس عن صوم رمضان ، فصوم رمضان 

  ..جاء يف اآلية التالية هلما مباشرة 
                           

                   ............    ] ١٨٥: البقرة [    

 : قوله تعاىل .. إذاً ..                      

                   ، االت الصيام املفروضة حبيتعلَّق
كالصوم الواقع على املريض أو الذي به أذى من رأسه ، إضافة لصيام التطوع ، 

، فيقع عليه صيام الذي يتمتع بالعمرة إىل احلج كوأثناء تأدية مناسك احلج ، 
، وكالصوم الذي يقع على من بعد رجوعه إىل أهله  ثالثة أيام يف احلج وسبعة
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 يه صيام شهرين متتابعني ،لفيقع ع قومٍ بيننا وبينهم ميثاق ،خطأً من  يقتل مؤمناً

وكصيام شهرين  ككفارة ليمني مت عقده ، ثالثة أيام وكمن يقع عليه الصوم
  ..متتابعني يقع على الذين يظاهرون من نسائهم مثَّ يعودن ملا قالوا 

، كلٌّ منها يتوجب فيها ) مذكورات ( حنن أمام حاالت معدودات .. إذاً .. 
عني ما تنطق هو وهذا ..  )يف كتاب اهللا تعاىل مذكورة (  الصوم أياماً معدودة
 : به العبارة القرآنية         يف قوله تعاىل :      

                           

     ..  تتعلَّقٍ حباالت ، كُتب عليكم الصيام أياماً معدودة  :مبعىن
  ..وهذا ما نراه أيضاً يف قوله تعاىل .. ...من الصيام ) مذكورات (  معدودات
                                 

                                       
  ] ٢٠٣: البقرة [ 

  : كلمةالتقدير لأيضاً هنا ..      وا اهللا تعاىل يف رواذك: ، هو
ها معدودة (  امٍأيأن والعبادة تتعلَّقٍ حباالت معدودات من الذكر ،  )ال شك..  

  ..يف قوله تعاىل .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 
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............    ] ٢٣ - ٢٢: يونس [   

، ومراوحة يف إستعمال  يوجد إختالل صارخ يف إستعمال الضمائر: قالوا .. 
هو   :كان من املفروض أن يقولف،  ضمريي املخاطب والغائب يف غري حملها

يسيركُم في الْبر والْبحرِ حتى إِذَا كُنتم في الْفُلْك وجرين بِكم بِرِيحٍ طَيبة  الَّذي
  .. وفرِحتم بِها

 العبارة القرآنية : وفالوا أيضاً         كان من املفترض ،
      : قوله تعاىلة يف الصيغمثل  ، )) عاصفةٌ جاءا ريح((  :أن تأيت بالشكل 

                     ] ٨١: األنبياء [ ..  
هذا االنتقال ما بني صيغيت املخاطب والغائب ، وأحياناً بني صيغيت : نقول  ..

 ، املفرد واجلمع ، هو صياغة مطلقة تصف وصفاً مطلقاً حقيقة ما يصفه النص
  ..قد بينت يف أحباثي الكثري من هذه اللفتات اللغوية و

أنه نرى يف سورة الفاحتة مثالً ، واليت حيفظها املسلمون عن ظهر قلب ، .. 
مد هللا تعاىل ، كإله ، وكرب ، وكرمحن ، وكرحيم ، وكمالك بعد إثبات احل

 : صيغة الغائب ليوم الدين ، حيث                 

            ، بعد هذا اإلثبات ، وهذا االعتقاد ، يتم
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 : االنتقال إىل صيغة املخاطب ، حيث احلضور والقرب         

                 .. بني هاتني الصيغتني فاالنتقال ما
.. وكما قلت .. ، هو من مقتضيات الصياغة املطلقة اليت حيملها النص القرآين 

وقفت يف أحباثي على عدة مسائل يتم فيها االنتقال ما بني صيغيت الغائب 
 : واملخاطب ، مثل قوله تعاىل                    

                      ] ٥٠: األحزاب [  ..

 : ومثل قوله تعاىل                           

                 ] وال جمال لشرح ذلك  .. ] ١٤٣: البقرة
يف هذا السياق ، فمن يود االطالع على ذلك ، فأحباثي كلُّها منشورة على 

  ..موقعي 
  :  قوله تعاىلنرى أنَّ يف النص الكرمي الذي بني أيدينا قيد الدراسة ، .. 

                             ةر لنا سنصوي ،
والبحر ، وأنَّ أي ة هي تسيري اهللا تعاىل لنا يف الربة كونيا يستفيد من هذه السناً من

وهذا أمر يشمل مجيع البشر دون استثناء ، مؤمنني كانوا أم كافرين ، طائعني  ،
ونه ال يوجد من البشر من ولذلك نرى صيغة املخاطب ، ك.. كانوا أم عاصني 

  ..هو خارج هذه السنة واالستفادة منها 
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 : العبارات التالية هلا .. لكن ..                     

                              

                             

                    ............   ، كما نرى  -تنقلنا
تصف حال من سنن اهللا تعاىل ، وإنما ونيةً كةً سن ، ال تصفحالة أُخرى إىل  -

حصلت معهم عدة أمور متتالية تؤكِّد .. فهؤالء .. اجلاحدين بعطاء اهللا تعاىل هلم 
تشمل مجيع البشر ، وإنما كونيةً جحودهم وبغيهم يف األرض ، وهذا ليس سنةً 

نتقال إىل ولذلك نرى عظمة الصياغة القرآنية باال.. اجلاحد الباغي منهم فقط 
  ..صيغة الغائب 

، كما يتوهم مثريو هذه  ولو فرضنا جدالً أنها استمرت بصيغة املخاطب.. 
الشبهة ، ألصبح هناك خلل ، كونه يف هذه احلالة املفترضة يكون مجيع البشر 

هل كلُّ البشر عندما يظنون أنهم أُحيط م ويدعون اهللا ف ..جاحدين باغني 
الدين ويستجيب هلم فينجيهم ، هل كلُّهم يبغون يف األرض بغري  تعاىل خملصني له

من يتذوق روح .. أم أنَّ قسماً منهم فقط هو من يفعل ذلك ؟ !!! .. احلق ؟
صياغة النص القرآين بفطرة نقية ، وبإدرك لقواعد اللغة ، يدرك أنَّ هذا االنتقال 

ر الدالالت يتصولبد منها من صيغة املخاطب إىل صيغة الغائب ، ضرورة ال 
 ذا النص احملمولة..  
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 صياغة العبارة القرآنية  :أما يالنسبة لقوهلم ..        ، 

   كلمة: نقول ..  ))جاءا ريح عاصفةٌ (( : كان من املفترض أن ترد بالصيغة 
   ات ورودها يف كتاب اهللاثة يف مجيع مريف باقي  يوها ه .. تعاىل مؤن

  ..مرات ورودها ، عدا العبارة قيد الدرس 
                           ] آل عمران

 :١١٧ [   

                          ] األنفال :
٤٦ [   

                               ] يونس
 :٢٢ [   

                     ]٩٤: يوسف [  

                            ] ١٨: إبراهيم [  

                            ] ٦٩: اإلسراء [  

                     ] ٨١: األنبياء [   

                       ] ٣١: احلج [    

                            ]٥١: الروم [      
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                               ] األحزاب :

٩ [   

                         ] ١٢: سبأ [   

                            ] ٣٦: ص [   

                        ] لت١٦: فص [  

                        ] ٣٣: الشورى [    

                           ] ٢٤: األحقاف [  

                                  

           ] ٤٢ - ٤١: الذاريات [  

                              ] ١٩: القمر [  

                              ] ٦: احلاقّة 
- ٧ [    

 الضمري املذكَّر يف كلمة ..       يف اآلية الكرمية :         

                 إىل ، يعود إىل احملمول بالريح ، وليس
  ..الريح دون احملمول ا ، فالريح دون احملمول ا ال ترى أصالً 
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 ووصف الريح ب ..     َّها مذكبداً ، فاآلية التالية أ ، رال يعين أن

يتساوى فيها ) فعيل ( وسنرى أنَّ صغية .. مباشرة هلذا الوصف تؤكِّد ذلك 
  ..املذكَّر واملؤنث 

                                  

           ] ٤٢ - ٤١: الذاريات [  

  والعبارة..       َّفقوله تعاىل ، أبداً ،  رال تعين أنَّ الريح مذك :

                               ] ٦: احلاقّة - 

٧ [  باليقني بأنَّ الريح مؤن ثة ، يقطع الشك..  
ثة ، ويف ذات الريح يف مجيع مرات ورودها يف كتاب اهللا تعاىل مؤن.. إذاً .. 

         صيغة املؤنثاآلية الكرمية اليت أثاروا ا هذه الشبهة ، نرى ورود الريح ب
                      .... . ويف ذات

 : العبارة اليت أثاروا فيها الشبهة         ثةنرى أنَّ الريح مؤن ،

 ، فالضمري املتصل يف كلمة     ن واضح وبي..  

 من هنا نرى أنَّ صيغة التذكري يف كلمة ..    يف قوله تعاىل        

           ما بإعصار حتمله الريح ، بتقديرال تتعلَّق بالريح ، وإن ،
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 ا كنا لنصل إىلولوال صيغة التذكري هذه ، م.. جاءا ريح فيها إعصار عاصف : 

  ..  هذه الداللة
  :يف قوله تعاىل  ..ولنأخذ مثاالً آخر ..                        

      امسها يف التأنيث فيقول فلماذا مل يتبع خرب لعلَّ: قالوا ..  ] ١٧: الشورى [ 
 فكلمة ..  ؟ ))قريبة ((     ثةأن يكون  مؤن وحسب ومههم ال بد ،

 ربها خ    ثاً ، أي بالصيغةقريبة (( : مؤن(( ..  
املعلوم يف  فإنه منبأنَّ املراد هو جميء الساعة ، ن القول عفضالً : أقول .. 

يستوي فيه املذكَّر واملؤنث ، كما هو يف كلمة ) فعيل ( كتاب اهللا تعاىل أنَّ وزن 
     يف قوله تعاىل:  

                            ] الذاريات
 :٢٩ [   

 وكما هو احلال يف كلمة ..      اليت تصف     ةنكما  - املؤ
  .. التايل يف قوله تعاىل -رأينا 
                                  

           ] ٤٢ - ٤١: الذاريات [  
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فما يرد ت يف كتاب اهللا تعاىل أصالً ، أذه الصيغة مل ت ))قريبة (( وكلمة .. 

  : كلمة هو بدالً منها للحاالت املؤنثة   ..  

                 ] ٥٦: األعراف [  

                  ] ٦٣: األحزاب [    

                ] ١٧: الشورى [  
  ..يف قوله تعاىل .. أخذ مثاالً آخر نول.. 
                              

                    ] ١٧: البقرة [     
فلما أضاءت ما حوله ذهب اهللا بنوره و  : لن يقوأوكان عليه : قالوا .. 

  .. تركه يف ظلمات ال يبصر
م ذروته ، فعميت أبصارهم عن كون املثل يضربه اهللا تعاىل هنا يبلغ جهله.. 

فسواء السياق السابق ، أم الالحق ، نراه يتعلَّق للذين اشتروا الضاللة باهلدى ، 
  ..ملتعلِّق بالذين اشتروا الضاللة باهلدى اباجلمع 
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       ] ١٨ -  ١٦ :البقرة [    

الذين اشتروا الضاللة باهلدى ، فكانت جتارم خاسرة .. املسألة باختصار .. 
ليس لديهم بصرية وال وعي وال إدراك وال حتليل وال ، وضلوا طريق اهلداية ، 

منطق ، فهم مل يبصروا حقيقة اهلدى على الرغم من وجوده بني أيديهم ، ولذلك 
فالذين اشتروا الضاللة باهلدى ، مشكلتهم ليست  ..فقد اشتروا الضاللة باهلدى 

عدم وجود اهلدى بني أيديهم ، وإنما فقدام للوعي واإلدراك والبصرية اليت ا 
  ..يدركون اهلدى 

  :كما يلي هذا احلال يشبهه اهللا تعاىل .. 
،  صور العامل املُحيط مبيشبهه اهللا تعاىل  اهلدى املوجود بني أيديهم ،.. 

وهنا متَّ  ..توقدها إنسانٌ ما سانارٍ نتيجة الضوء الواصل إىل أعينهم واليت حيملها 
 : اختيار صيغة املفرد                           ،
بعدم حصر مصدر الضوء م هم ، فمهما كان مصدر الضوء إلطالق املسألة ، 

 ه متت إضاءة ما حول من أيكان ، من أحدهم ، أو من غريهم ، املهم هو أن
 نتشر يف كلِّ اجلهات حامالً صورمستوقد النار ، وبالتايل ما حوهلم كون الضوء ي

    ..األمكنة إىل أعني املشاهدين 
الوعي إدراكهم للهدى الذي بني أيديهم ، نتيجة فقدام إلمكانية  موعد.. 

بفقدام إلمكانية التحليل واإلدراك ل األمور ، يشبهه اهللا تعاىل واإلبصار يف حتلي
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وبالتايل فهم يف  ..والوعي لكلِّ الصور الواصلة إىل أعينهم ، واحملمولة ذا الضوء 

عينهم ، لى الرغم من وصول صور العامل املُحيط م إىل أعظلمات ال يبصرون 
  ..م من وجودها بني أيديهم كما أنهم مل يبصروا اهلداية على الرغ

 :  العبارة.. إذاً ..              بصيغة املفرد يف  جاءت
قول لنا ، مهما كان مصدر الضوء ، لتمسألة إشعال النار وإنتاج الضوء منها ، 

كما يتخيل  - ولو جاءت هذه الصيغة باجلمع ..، أم من آخر  هؤالءسواٌء من 
لكان هناك احتمال و لكانت ال خترج عن هؤالء املعنيني ، -و هذه الشبهة مثري

  ..ن يستفيدوا من ضوء النار اليت يستوقدها غريهم أأنهم من املمكن 
 : والعبارة القرآنية ..              ِّن انتشار الضوء يف كلبيت

، حامالً إىل أعينهم صور األمكنة اليت وقع  االتجاهات ، وبالتايل وصوله إليهم
  ..عليها 
يعود  حيث وصلت صور األماكن احمليطة م إىل أعينهم ،..  بعد ذلك.. 

النص إىل الذين يضرب املثل م وهم الذين اشتروا الضاللة باهلدى ، وكيف 
ون ، ك) مهما كان مصدره ( ىل أعينهم هم مل يستفيدوا من الضوء الواصل إأن

بصريم اليت ا يتم اإلدراك والتحليل ، قد ذهبت نتيجة أنهم اشتروا الضاللة 
  ..باهلدى ، وبالتايل بقوا غارقني يف دياجري الظالم 



٨٧                  
مشكلة مثريي هذه الشبهة حول كتاب اهللا تعاىل ، وغريها ، أنهم من .. 

صياغة كتاب اهللا تعاىل  األدلّة اليت تثبت عظمةفمهما بلغت املعنيني ذا املثل ، 
  ..بني أيديهم ، لن يروا منها شيئاً ، ألنَّ بصريم مفقودة 

  ..يف قوله تعاىل .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 
                             

                           

   ] ١٠٦: النحل [  
        بدالً من كلمة ))فعليه (( كان من املفترض أن تأيت كلمة  :قالوا .. 
      ..  بدالً من كلمة ))  وله(( وكلمة     .. وكان من

مبا سيحدث ملن يكفر باهللا من بأن يخربنا النص املفترض إكمال اجلملة األوىل 
  .. بعد إميانه

مع اجلهل بثوابت اللغة ، مع اقتطاع هذه اآلية الكرمية من سياقها القرآين ،  ..
 ي هذه .. عدم امتالك اإلرادة الصادقة يف معرفة احلقم إىل تبن ىكلُّ ذلك أد

  ..ية الكرمية اآل السابق هلذهلننظر يف السياق . ..الشبهة 
                           

                        



٨٨                  
                           

          ] ١٠٦ - ١٠٥: النحل [  

  : أنَّ .. ما نراه يف هذا النص الكرمي..      كافّة ومكفوفة ، و :         

      فعل مضارع ، و :      م مفعول بهقدو م ، :     

  : نافية ، و    : فاعل مؤخر ، و   فعل مضارع ، و     : 

      كلمة لفظ اجلاللة جار وجمرور ، و :       ، مضاف إليه

   : واجلملة           ونرى أنَّ ..صلة :        

ن ضمري فصل ، وممك    : أولئك مبتدأ ، و الواو اعتراضية ، وكلمة

  : و،  إعراا على أنها مبتدأ ثاين      خرب أولئك ، أو هم ..

  : واجلملة             ةبني البدل ، مجلة اعتراضي ،
  ..واملبدل منه يف اآلية الكرمية الالحقة 

 :      هي بدل من كلمةيف بداية اآلية الثانية ،     : كلمة.. اآلن  ..

     ن كفر باهللا من بعد إميانه إالَّ من أُكره : ، مبعىنما يفتري الكذب مإن

  : نرى ورود اجلملة االعتراضية.. وهنا .. وقلبه مطمئن باإلميان      

     بني املُبدل ، :     واملبدل منه:     ، حتمل



٨٩                  
  : فسواٌء ..داللة يتعلَّق ا السياق السابق والالحق يف الوقت ذاته    

           أم ،:                   

                 ةصفون مبا حتمله اجلملة االعتراضيكالمها يت،

 بينهما            ..  

  : صنفان يفتريان الكذب ، الصنف األول هو إذاً عندنا حتى اآلن .. 

            والصنف الثاين هو ، :          

                      ، وكالمها يصفه اهللا تعاىل

 : بدالالت اجلملة االعتراضية بينهما           ..   

 كلمة .. اآلن ..      ، ًهوتفتتح لنا صنفاً ثالثا           

     حيث كلمة ،    مبتدأ ، و      و الشرطفعل ،          

       و متعلِّقان بشرح جار وجمرور ،      مفعول به..  
  :وبالتايل فنحن أمام ثالثة أصناف 

١ -                

٢ -                             

      



٩٠                  
٣ -              

  : وتأيت بعد ذلك الفاء الرابطة يف كلمة..       لتربط مجلة جواب ،

 :  الشرط                 جبملة فعل

   : الشرط          ..  األصناف ، لتصف ويف الوقت ذاته

  : ، حيث كلمةالسابقة مجيعها      وكلمة      ، مها بصيغة
  ..اجلمع لتشمال األصناف الثالثة 

 ..أن تعطي هذا املعىن العميق  - ت مهما كان -رى ال ميكن ألي صيغة أُخ.. 
 فربط الصنف الثالث            مباشرة جبملة جواب الشرط

                  .. وتعلّق الصنفني الثاين

   والثالث باحلملة االعتراضية بينهما              

                      

               .. واستحقاق األصناف الثالثة ملا حتمله

 العبارة القرآنية                 كون ،

  [[كلميت      ،،     [[  كلُّ ذلك  ..بصيغة اجلمع كما نرى
  ..صياغة مطلقة ، تتعلَّق بكون نصوص كتاب اهللا تعاىل قولَ اهللا تعاىل 

  ..يف قوله تعاىل .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 



٩١                  
                             

             ] ١٩: احلج [  
  ..هذان خصمان اختصما يف ربهما : كان من املفترض أن يقول : قالوا .. 
م أنَّ كلمة خصم تعين وهذه الشبهة أقلُّ من أن يرد عليها ، فمن املعلو.. 

 وإن وردت بصيغة املثىن العداوة واخلالف مع طرف آخر ،     فتعين
   .. فريقلعدد أفراد كلِّ  دون حتديدفريقني ، 
                              

                             

                                

                                ] ص :
٢٣ - ٢١ [  

  : وشبيه ذلك كلمة طائفة ، حيث كلمة..       تعين جمموعتني
  ..من أفراد  ةكلٌّ منهما مكون

                                 

                                        



٩٢                  
                              ] احلجرات :

٩ [  
سك كل طائفة سيفاً واحداً عندما يقع االقتتال بني طائفتني ، هل مت.. 

وبالتايل .. أم يشتبك األفراد من الطائفتني فيما بينهم ؟ !!! .. وتضرب به ؟
 :ولذلك نرى صيغة اجلمع  ...ني جماميع األفراد من الطائفتني فاالقتتال يكون ب

      ..  
، فاخلالف واجلدال ) فريقان ( عندما خيتصم خصمان .. هنا أيضاً .. 

   : واالختالف يكون بني جمموعي أفرادمها ، وبالتايل تناسبه صيغة اجلمع

              ..  
  ..يف قوله تعاىل .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 
                           ]١٥: طه [     

  : كان من املفروض أن تستبدل كلمة: قالوا ..        :بكلمة     : 
  .. )ا هرهِأُظْ( 

 ما نراه أنَّ كلمة ..     تتعلَّق ب      ، اوليس بإتيا ، 

 يف كلمة واضحة صيغة التأنيث ف     ،صل يف كلمةويف الضمري املت      

     ..  



٩٣                  
  و..      اية هذا العامل الذي نعيش هي االنقالب الكوين الذي هو

    ف ..على سعينا فيما بعد الساعة  فيه نجزىالذي  فيه ، وهو عامل االمتحان ،
      ات انقالب كوينا نواميس هذا العامل ، كحيثي رتتغي    
، تسري باتجاه نقطة االنقالب الكوين الذي نمتحن فيه ، عناصر الكون : ىن مبع ..

وهذا ما حتمله كلمة حيث تنقلب النواميس اليت حتكم عاملنا ، رأساً على عقب ، 
    ..  وكلمة      ، فإخفاء الشيء ال يعين عدم تؤكِّد ذلك

  .. آلخرين عليهطِّالع املباشر لالاخارج ساحة  علهجوجوده ، إنما يعين 
                       ] ٢٧١: البقرة [      

                 ] ٣٧: األحزاب [    

                   ]  ١: املمتحنة [  

 نقطة االنقالب الكوين .. إذاً ..      اليت تنقلب فيها النواميس
مسألة آتية ، تسري إليها كلُّ احلاكمة حلركة حياتنا الدنيا هذه اليت نمتحن فيها ، 

اً على العلماء ، لكنه قريب من وهي أمر واقع ، وليس خمفيعناصر الكون ، 
وهذا عني ما .. ن ذلك العلمي عغطاء الحتتاج رؤيته إىل رفع اخلفاء ، حيث 

 تنطق به العبارة القرآنية       ..  



٩٤                  
 واجلملة ..         اعتراضية بني اجلملة          ،

 وبني اجلملة               م التعليل يف كلمة، حيث ال     

       جزى كلُّ نفسٍ مبا فإتيان .. واضحةالساعة هو من أجل أن ت
  .. تسعى
 ولو جاءت اجلملة االعتراضية ..         هِأكاد أُظْ(( بالصيغةرا ه

   ..لكانت الساعة كانقالب كوين ، خارج نواميس الكون الذي نعيش فيه ،  ))
 أنَّ العبارة القرآنية  ما نراهو..         صياغة مطلقة ، حتمل مسألة

ولذلك .. عن سياقها السابق والالحق ) كجملة اعتراضية ( كاملة ، ومستقلّة 
  ..فهي كاملة يف معيار معجزة إحدى الكُبر 

     =٤×  ١٩=  ٧٦  
  :وله تعاىل يف ق.. ولنأخذ مثاالً آخر .. 
                             

                                   

                                       

                             ] ١٧٦: النساء [.  



٩٥                  
 : احلكمة من ورود الكلمتني  ما: قالوا ..       لف الكلمة خ :

     أليست كلمة .. ؟ :     ا تصفتعين الذكور واإلناث كو

 : جنس اإلخوة ، كما هو يف قوله تعاىل                 

       ] ؟  ] ١٠: احلجرات..  

هو ذكر نسبة مرياث أخت من ، ة ما نراه يف آية الكاللة الكلي: نقول .. 
 : أخيها ، أو أُخت من أختها                      

        حيث كلمة ، :      ومرياث أخ .. تعين الذكر واألنثى

 من أخته                   .. ومرياث أختني من أخيهما ، أو

 : أختهما                         .. ومرياث إخوة ثالثة

 فما فوق ، مكونني من ذكور وإناث                

            .. وحالة وجود أخ ذكر فقط يرث من أخيه ، واضحة
  .. أنه يرثه ، فما دام يرث أخته فبالتأكيد يرث أخيه 

  :تبقى هناك حاالت أُخرى تنقسم إىل .. لكن .. 
  إخوة ذكور فقط - ١
  إخوة إناث فقط - ٢
  إخوة من ذكور وإناث - ٣



٩٦                  
 : وهنا تأيت العبارة القرآنية ..          حاملة هلذه ،

 : االحتماالت جمتمعةً ، وتأيت بعدها العبارة القرآنية       ،
لتخصص حاالً من هذه االحتماالت ، هو احتمال وجود اجلنسني معاً ، ليكون 

 : التوزيع فيما بينهم               ..ن الورثة ففي حال كو
 ..مكونني من ذكور وإناث ، فالتوزيع بينهم هو للذكر مثل حظ األنثيني 

ا تقاسم يتم فيهم) ذكور فقط ، إناث فقط ( وبالتايل فاالحتماالن الباقيان 
  .. املرياث بالتساوي

 : فالعبارة ..         ، ليست بدالً كما ذهب موروثنا ، لألسف
خصصة لوجود اجلنسني معاً ، من مجلة احلاالت غري املذكورة يف هذه هي حال م

 : اآلية الكرمية ، ليكون التوزيع فيما بينهم وفق احلكم         

        .. فيهما تقاسم وبالتايل فحالتا ذكور فقط ، أو إناث فقط ، يتم
  ..املرياث بالتساوي 

ظم الصياغة القرآنية ذه احليثية من الورود ، فالصيغة من هنا نرى ع.. 
الوحيدة اليت تغطِّي األحكام لكلَّ االحتماالت ، هي فقط وفقط ال غري الصيغة 

وتأيت العبارات التالية هلذه العبارة مباشرة ، لتؤكِّد .. الواردة يف كتاب اهللا تعاىل 
 : ط األحكام ضرورة النظر يف هذه الصياغة القرآنية الستنبا       



٩٧                  
                                   

     ..  
  ..يف قوله تعاىل .. لنأخذ مثاالً آخر و.. 
                          

                          

                         

                             

                     ] ١٣٢ -  ١٢٣: الصافات [    

 ملاذا ورد : قالوا ..      باجلمع عن  املفرد        فمن ،
  ..اخلطأ تغيري اسم العلم يف السجع املتكلَّف 

  من قال بأنَّ االسم: نقول ..      هو مجع لالسم       

 أنَّ  وحتى لو فرضنا جدالً..  !!!؟من قال ذلك ..  !!!؟       هي

 لكلمة فإنَّ ذلك ليس مجعاً ،  ))آل ياسني (( مبعىن       ..  

 ..       و ،      كما أنَّ  ،مها امسان لشخصٍ واحد:   

      و      مها امسان لشخصٍ واحد ، كما أنَّ الرمسني:          



٩٨                  
     ،         وورود الكلمات يف .. يعودان لشخصٍ واحد

هو معجزة مطلقة يستحيل فيها تغري كلمة بكلمة ، بل يستحيل  كتاب اهللا تعاىل
  ..فيها تغري الكلمة من مكاا 

وقد بينت يف كتيب أنَّ جمموع ورود أمساء الرسل عليهم السالم ، يف كتاب .. 
فكلٌّ ) .. ر ، س ، ل : ( اهللا تعاىل ، يساوي بالضبط جمموع مشتقّات اجلذر 

  ) .. ٢٧×  ١٩=  ٥١٣: ( منهما يرد مبجموع 
        ،، ة واحدةمر          ،، ة واحـدةمر       

   مرتني ،،          ،، تنيمر       ،، تنيمر         ،، تنيمر

       ،، تنيمر      )ات ،، )  ٤مر       )٤  (ات ،، مر

       )ات ،،)  ٤مر          )ات ،، )  ٥مر     )ات )  ٧مر

 ،،        )مرات ،،)  ٧        )ات ،،  )  ٩مـر           

 مرة ،، )  ١١(        )ة ،، )  ١٢مر       )ة ،، )  ١٦مـر      

      )ة ،، )  ١٦مر       )ة ،،)  ١٧مر            )١٧ 

 مرة ،، )      )ة ،، )  ٢٠مر      )ة  ،،)  ٢٥مر          



٩٩                  
ــرة ،، )  ٢٥(   م    )ة ،، )  ٢٧ــر  م      )ة ،،)  ٢٧ــر          م

     )ة ،، )  ٤٣مر]         ،        [  )ة ،، )  ٦٩مـر    

      )ة )  ١٣٦مر ..  
 ) ٥١٣(  امساً ، جمموع ورودها يف القرآن الكرمي هو)  ٢٨( إذاً لدينا .. 

يف ) ر ، س ، ل ( ولو قمنا جبمع عدد مرات ورود مجيع مشتقّات اجلذر  ..مرة 
  ..مرة )  ٥١٣( ا اموع هو أيضاً القرآن الكرمي ، لرأينا أنَّ هذ

، ) احلكمـة املطلقـة   ( النظرية الرابعة : واقتطع النص التايل من كتايب .. 
االسم ، يف كتـاب   تغيري موقعحالة تعلى اس، اليت بينتها كدليل من مجلة األدلّة 

  [[ : فكلٌّ من االمسني .......اهللا تعاىل       و ،       [[  ،
ذا التمايز للشخص ذاته ، ورود هو معجزة ، ويف موقع ورودمها مها..  

ولو قمنا بترتيب األمساء القرآنية املمثّلة لقمة مسألة الرسـالة والنبـوة ،    [[
بأخذ جداء ترتيب بدايـة   احسب ترتيب بداية ورودها يف القرآن الكرمي ، وقمن

د وروده يف القرآن الكرمي ، وقمنا جبمـع  ورود كلّ اسم من هذه األمساء مع عد
  ..الناتج مجعاً تراكمياً ، حلصلنا على اجلدول التايل 

العمود األولُ رتبت فيه أمساُء األنبياِء واملُرسـلني  .. يف اجلدول التايل .. إذاً 
 الكرمي ، حيثُ يشـم هم يف القرآنرودو بِداية ةأسبقي بسلُ عليهم السالم ، ح

العمود الثاين من هذا اجلدولِ ترتيبِ بِداية الورود يف القرآن الكرمي ، ويشـملُ  



١٠٠                  
ويشـملُ  .. العمود الرابع اسم السورة ورقم اآلية اليت حتتوي بِدايةَ ورود االسم 

ويف العمود اخلامس .. العمود الثالثُ عدد مرات ورود االسمِ يف القرآن الكرمي 
ويف العمود السادس اجلمـع  .. تيبِ بداية الورود يف عدد مرات الورود جِداُء تر

  ..هذه املُقدمات كُلُّها قُرآنيةٌ .. التراكمي لنتائجِ العمود اخلامس 

ترتيب  االسم
بداية 

وروده 
يف 

القرآن 
 الكرمي

عدد 
مرات 
وروده 

يف 
القرآن 
 الكرمي

بداية 
وروده يف 

القرآن 
 الكرمي

ترتيب جداء 
بداية الورود 
بعدد مرات 

 الورود

اجلمع 
 التراكمي

 ١ آدم
٢٥ 

=٢٥×١ ٣١: البقرة 
٢٥ 

٢٥ 

=١٣٦×٢ ٥١: البقرة  ١٣٦ ٢ موسى
٢٧٢ 

٢٩٧ 

=٢٥×٣ ٨٧: البقرة  ٢٥ ٣ عيسى
٧٥ 

٣٧٢ 

=١٧×٤ ١٠٢: البقرة  ١٧ ٤ سليمان
٦٨ 

٤٤٠ 

=٦٩×٥ ١٢٤: البقرة  ٦٩ ٥ إبراهيم
٣٤٥ 

٧٨٥ 



١٠١                  
=١٢×٦ ١٢٥:  البقرة ١٢ ٦ إمساعيل

٧٢ 
٨٥٧ 

=١٦×٧ ١٣٢: البقرة  ١٦ ٧ يعقوب
١١٢ 

٩٦٩ 

=١٧×٨ ١٣٣: البقرة  ١٧ ٨ إسحاق
١٣٦ 

١١٠٥ 

=٢٠×٩ ٢٤٨: البقرة  ٢٠ ٩ هارون
١٨٠ 

١٢٨٥ 

=١٦×١٠ ٢٥١: البقرة  ١٦ ١٠ داود
١٦٠ 

١٤٤٥ 

: آل عمران  ٤٣ ١١ نوح 
٣٣ 

٤٣×١١=
٤٧٣ 

١٩١٨ 

: آل عمران  ٧ ١٢ زكريا
٣٧ 

٧×١٢=
٨٤ 

٢٠٠٢ 

: آل عمران  ٥ ١٣ حيىي
٣٩ 

٥×١٣=
٦٥ 

٢٠٦٧ 

: آل عمران  ٤ ١٤ حممد 
١٤٤ 

٤×١٤=
٥٦ 

٢١٢٣ 

: النساء  ٤ ١٥ أيوب
١٦٣ 

٤×١٥=
٦٠ 

٢١٨٣ 

 ٢٢٤٧=٤×١٦: النساء  ٤ ١٦ يونس
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٦٤ ١٦٣ 

=٢٧×١٧ ٨٤: األنعام  ٢٧ ١٧ يوسف
٤٥٩ 

٢٧٠٦ 

=٢×١٨ ٨٥: األنعام  ٢ ١٨ إلياس
٣٦ 

٢٧٤٢ 

=٢×١٩ ٨٦: األنعام  ٢ ١٩ اليسع
٣٨ 

٢٧٨٠ 

=٢٧×٢٠ ٨٦: األنعام  ٢٧ ٢٠ لوط
٥٤٠ 

٣٣٢٠ 

: األعراف  ٧ ٢١ هود
٦٥ 

٧×٢١=
١٤٧ 

٣٤٦٧ 

: األعراف  ٩ ٢٢ صاحل
٧٣ 

٩×٢٢=
١٩٨ 

٣٦٦٥ 

: األعراف  ١١ ٢٣ شعيب
٨٥ 

١١×٢٣=
٢٥٣ 

٣٩١٨ 

=٢×٢٤ ٥٦: مرمي  ٢ ٢٤ إدريس
٤٨ 

٣٩٦٦ 

=٢×٢٥ ٨٥: األنبياء  ٢ ٢٥ ذا الكفل
٥٠ 

٤٠١٦ 

=٢×٢٦ ١٢: مان لق ٢ ٢٦ لقمان
٥٢ 

٤٠٦٨ 

 ٤٠٩٥=١×٢٧: الصافات  ١ ٢٧إل 
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 ٢٧ ١٣٠ ياسني
=١×٢٨ ٦: الصف  ١ ٢٨ أمحد

٢٨ 
٤١٢٣ 

 .. هو العدد التراكمي موعنا نرى أنّ امضاعفات  ، وهو من ٤١٢٣: إن
  .. ٢١٧×  ١٩=  ٤١٢٣  ) : ١٩(  العدد

 ..ترتيبِ بِداية ناً بنيوازت ونرى أيضاً أنّ هناك   هذه األمساء ، وبـني ورود
هذا التوازنُ نراه بني جمموعِ عدد مرات ورود األمسـاِء  .... عدد مرات ورودها 

ذات الترتيبِ الفردي يف هذا اجلدولِ ، وبني جمموعِ عدد مرات ورود األمسـاِء  
  ..ذات الترتيبِ الزوجي فيه 

  :تيبِ الفردي هو فمجموع ورود األمساِء ذات التر.. 
٢٥٧=  ١+٢+١١+٧+٢+٢٧+٤+٥+٤٣+٢٠+١٦+٦٩+٢٥+ ٢٥  

وجمموع ورود األمساِء ذات الترتيبِ الزوجي قريب جداً من هذا الـرقم ،  
  :وهو 

٢٥٦=  ١+٢+٢+٩+٢٧+٢+٤+٤+٧+١٦+١٧+١٢+١٧+١٣٦ [[ 
  ..انتهى االقتباس .. 

على استحالة ربهان هذا جزء بسيط من األدلّة اليت أوردا يف كتيب ، ك.. 
  ..، أو تغيري مكانه حذف اسم من أمساء الرسل عليهم السالم ، أو تبديله 

  ..يف قوله تعاىل .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 



١٠٤                  
                              

                       

                            

                            

                     ] ٧٩ - ٧٨: النساء [    

إن األوىل ، إذ تقول اآلية  جاء متعاقباً ما بني هاتني اآليتنيالتناقض : قالوا .. 
تعاىل اهللا ، بينما تعلن اآلية التالية هلا أن اخلري من تعاىل  اخلري والشر مصدرمها اهللا

  .. نسانوالشر من اإل
) .. القَدر ( النظرية الثانية : لقد بينت دالالت هاتني اآليتني يف كتايب .. 

  ..فيما خيص هذا األمر  ، وفيما يلي اقتباس من هذا الكتاب
وكثريون هم الذين يفتنون باألسباب ، وحيسبون أنفسهم أصيلني يف هذا  [[

ولو رجع هؤالء إىل حقيقة .. ومبدعون هلذه األسباب  الكون ، وكأنهم خالقون
األمر لرأوا أنهم عاجزون عن توجيه هذه األسباب املادية ، باتجاه صنعة تعمل 

ا وتتوالد وتتكاثر ، كأن يوججاه خلق ذبابة بذاهوا هذه األسباب بات..  
                            

                               

                    ] ٧٣: احلج [  



١٠٥                  
بعيداً عن األخذ  –لدنيا يف هذه احلياة ا –ولو كان الوصول إىل األشياء 

باألسباب ، ملا كان هناك اختيار يف املعصية والطاعة يف ساحة املادة واملكان 
ساحة امتحان اإلنسان وهي ساحة األمانة اليت عرضت على السماوات ( والزمان 

لن تصل إىل مشيئة  –يف هذه احلالة املفترضة  –، ألنَّ اإلرادة ) واألرض واجلبال 
 ..مات اخلالفة اليت لذلك يالعمل واجلد واألخذ باألسباب من أهم مقو دع

فأسباب .. عهدها اهللا تعاىل لإلنسان ، ومن األوامر اليت جاء ا املنهج اإلهلي 
أكثر ملن يتعامل معها بإتقان  الدنيا تعمل للجميع مؤمنني وكافرين ، وتستجيب

  .. أكرب
أنَّ املؤمنني يأخذون باألسباب  ولكن الفارق بني املؤمنني والكافرين ،

ويعملون ا مبا أمر اهللا تعاىل به ، وهم يعلمون أنَّ مرجعها إىل اهللا تعاىل ، وأنها 
أما غري املؤمنني فيأخذون باألسباب ويعملون ا ، .. تعمل بقوته ومبشيئته 

  ..معتقدين أنها مستقلّة عن قوة اهللا تعاىل ومشيئته 
                             

                       

                            

   ] ٧٨: النساء [    

عدم إدراكهم ملسألة األسباب وبأنها مجيعها تعمل بقوة اهللا تعاىل ومشيئته  إنَّ
    ، جعلهم يرجعون أسباب ما يصيبهم من سيئآت إىل غريهم ، ولذلك يقولون



١٠٦                  
                 أي بسببك ، ونتيجة ،

لألسباب اليت جلبتها علينا ، ومرد ذلك هو عدم إدراكهم أنَّ مرجعية األسباب 
  وماهيتها هي هللا تعاىل ، ولذلك جاء الرد اإلهلي          ..

دها فهذه اآلية الكرمية تصور لنا مرجعية األسباب ، وبأنها يف خلقها وإجيا
 وتسخريها ، تعود إىل اهللا تعاىل ، وهذا عني ما تنطق به العبارة القرآنية     

      ..  
وتأيت اآلية التالية هلا مباشرة لتصور لنا حقيقة ، هي أنَّ احلسنات والسيئات يف 

وإرادم يف  تفاعلنا مع األسباب ، ال تعود لألسباب ذاا ، إنما تعود لغاية البشر
.. توجيه هذه األسباب ، وإىل التفاعل معها وفق القصد الذي تريده النفس 

فاألسباب اليت يستخدمها بعض البشر باتجاه اخلري ، هي ذاا يستخدمها بعضهم 
اآلخر باتجاه الشر ، وما حيدد ذلك هو غاية البشر يف توجيه هذه األسباب 

  ..يل احلصول على احلسنات أو السيئآت باتجاه اخلري ، أو الشر ، وبالتا
                              

                     ] ٧٩: النساء [     

ا باتجاه اخلري واحلسنات ، إنَّ إرادة اختيار األخذ باألسباب والتفاعل معه
مرده التزام اإلرادة مبنهج اهللا تعاىل الذي اختاره للبشر وأمرهم االلتزام به ، 

فإرادة اخلري املؤدية للحسنات .. واهلادف إىل اخلري وكلّ ما يؤدي إىل احلسنات 



١٠٧                  
 تنبع من الذات امللتزمة بتنفيذ منهج اهللا تعاىل وحكمه ، وبالتايل فمرد ذلك هو

  وهذا ما نقرؤه من العبارة .. اهللا تعاىل مرتل هذا املنهج      

      ..  
 .. جاه الشرا إرادة اختيار األخذ باألسباب والتفاعل معها باتوالسيئاتأم  ،

ه خضوع اإلرادة هلوى النفس ، بعيداً عن منهج اهللا تعاىل ، وبالتايل فمردفمرد 
 اختيار هذه الذات هو نفس اإلنسان ، وهذا ما نقرؤه من العبارة      

          ..  
فاإلرادة اإلنسانية الشريرة تعود للنفس البشرية ، وتناقض إرادة اهللا .. وهكذا 

  ..د هلم الشر أبداً فاهللا تعاىل ال يريد للبشر إالّ اخلري ، وال يري.. تعاىل الشرعية 
   ..انتهى االقتباس ..  ]] 

  ..يف قوله تعاىل .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 
             ] قالوا .....  ] ٤ - ١: التني :

 باجلمع عن     : فلماذا قال    اً تغيري اسم ؟فمن اخلطأ لغوي ،
  ..العلم حباً يف السجع املتكلّف 

  [[ما نراه أنَّ كلميت ..      ،،   [[ كمضاف إليه  تردان

  ..    :لكلمة 



١٠٨                  
                                  

    ] ٢٠:  املؤمنون[ 

                          

             ] ٤ - ١: التني [  

إنما جاءت يف هذين  مل تأت يف كتاب اهللا تعاىل نكرة ،   وكلمة .. 

   [[: رفة تعريف إضافة املوضعني مع     ،،    [[ 
  ..، وجاءت يف باقي مرات ورودها معرفةً بأل التعريف 

                     ] ٦٣: البقرة [     

                      ] ٩٣: البقرة [    

                   ] ١٥٤: النساء [    

                        ] ٥٢: مرمي [     

                ] ٨٠: طه [  

              ] ٢٩: القصص [    

                ] ٤٦: القصص [   

       ] ١: الطور [     



١٠٩                  
ناتج عن ه الطور ، كمكان يوجد فيبأل التعريف ، و   تعريف .. 

 تعاىل يقسم باملكان اخلاص الذي يوجد فيه فاهللا ،    : إضافته لكلمة

تصف املكان اخلاص الذي فيه    فكلمة  ..    : الطور 
  ..الطور 
   : بينما العبارة القرآنية ..      ، تصف املنطقة األوسع اليت فيها
ج منها الشجرة املعنية بقوله تعاىل وهي املنطقة اليت ختر،  )طور سينني (  : املكان

 :                         .. 

حمتوى يف املنطقة املوصوفة  ،    فاملكان املوصوف بالعبارة  

  : بالعبارة     ..  

    ،  [[: متني وهذا مياثل الكل..    [[  حيث ،   

 احمليطة بهي املساحة األوسع     هي املكان الذي فيه املسجد احلرام ، و

   ..  

                               ] آل
    ] ٩٦: عمران 



١١٠                  
                        

                       ] ٢٤: الفتح [  

  ..تعاىل  قولهيف .. لنأخذ مثاالً آخر و.. 
                            

                 ] ١٥: يوسف [    

 ال يوجد جواب ملا جاء بعد : قالوا ..      ..هكان من املفروض  وأن

 كلمة  منحذف الواو      لتكون اجلملة من أوحينا وما بعدها هي
  ..اجلواب 
نا ما حصل مع يقص علي ما نراه أنَّ هذه اآلية الكرمية هي ضمن سياقٍ.. 

   لومة واحدةليست مقتصرة على مع، هذه اآلية الكرمية يوسف عليه السالم ، و
  ..يابت اجلب أمجعوا أن جيعلوه يف غ ملَّا هي الوحي إليه) كما يتوهمون ( 
                               

                           

                                 

                             ] يوسف
 :١٦ - ١٣ [    



١١١                  
  :نرى ما يلي .. ذه الصيغة .. 
ي لألحداث اليت وقت مع يوسف عليه االستمرار يف السرد القصص - ١

فبعد قوهلم لئن أكله الذئب وحنن عصبة إنا إذاً خلاسرون ، ذهبوا به ، السالم ، 
 تعاىل إليه ، وجاؤوا أباهم عشاء وأمجعوا أن جيعلوه يف غيابت اجلب ، وأوحى اهللا

ه فلما ذهبوا ب: (( لو جاءت اآلية الكرمية بالصيغة اليت ختيلوها و.. يبكون 
وأمجعوا أن جيعلوه يف غيابت اجلب أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم ال 

،  لكانت الداللة منفصلة عن السياق القصصي يف سرد األحداث، )) يشعرون 
  .. املعلومةوال حتمل إالَّ هذه 

٢  - ه هناك مجلة مة نرى أنذه الصيغة اإلعجازي رة نستشفّها من السياققد
اجلب  يابتذهبوا به وأمجعوا أن جيعلوه يف غ فلما: أي .. ا معه حافظني كن: هي 

  ..كنا معه حافظني ، 
 الواو يف كلمة  - ٣      ن لنا أنَّ الوحي إليه مل يكنتبي ، دجمر

 -فلو حذفت الواو .. للذهاب به واإلمجاع على جعله يف غيابت اجلب  جوابٍ
  .. لذلك جمرد جوابٍ لكان الوحي إليه  -و هذه الشبهة كما يتخيل مثري

 فوجود هذه الواو يف كلمة ..      صوراً ، ينهي كون الوحي إليه حم
  ..لذهام به وإمجاعهم جبعله يف غيابت اجلب  اجلواب حبالة

تواصل هذه الصيغة اإلعجازية تبين لنا أنه منذ أن ذهبوا به ، كان على  - ٤
، ) ....... وملّا أوحينا إليه ....... فلما ذهبوا  ( :أي مع وحي اهللا تعاىل ، 



١١٢                  
 :        جبواب هبوا به ، وهذا له تعلّقه أيضاًنه منذ أن ذعفالوحي ليس منفصالً 

    را :  املقدرافقه منذ أن ) ووحيه ( فحفظ اهللا تعاىل .. حافظني  معهكن
ا أن جيعلوه يف غيابت اجلب ، إىل ما بعد جعله حقيقة يف غيابت ذهبوا به وأمجعو

 اجلب..  
 ه الواو يف كلمة وهذ..       نرى هلا شبيهاً يف قوله تعاىل ،..  

                                       

                                  

                                     

               ] ١٠٥ -  ١٠٢: الصافات [    

 : فالعبارات ..                               

         ،ق الرؤياه قد صدتفيد أنَّ املناداة إلبراهيم بأن           

                          مرافقة للحالة ،    

             .. رة عنهاوليست متأخ..  
فكلُّ هذه الدالالت ، .. من هنا نرى عظمة الصياغة القرآنية ذه احليثية .. 

  ..يثية من الصياغة وغريها ، ال تصل إلينا إالَّ ذه احل
  ..يف قوله تعاىل .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 



١١٣                  
                                   

             ] ١٣: اجلاثية [   

 كلمة  :قالوا     فال داعي لذكرها ،  بال حمل هلا من اإلعرا.. 

 ما نراه أنَّ كلمة ..      هي حال من     ..كلمة وكذلك     

     هي حال من    ..، عطي داللة  وكلُّ حالٍ من هذين احلالنيي
  .. ضرورية 

 كلمة ..     ا يف السماوات و تقيد عدم استثناء أيا يف ممض األرمم ،
وتفيد يف الوقت ذاته أنَّ تسخري ما يف السماوات وما يف .. من هذا التسخري 

األرض ، ليس جمرد تسخريٍ لكلِّ عنصر مبعزل عن التكامل مع تسخري بقية 
متكامل يف إطار هدف واحد ، كون املُسخر هو اهللا  فالتسخري للجميعالعناصر ، 

 :       تضيفه داللة احلال .. وهذا كلّه ...تعاىل ، والتسخري هو خلدمة اإلنسان 
     ..  

وملن يعود األمر فيه إجياداً .. ؟ من أين منبعه .. هذا التسخري .. لكن .. 
عن هلا ، تعاىل هل هو تسخري لعناصر خارجة عن إجياد اهللا تعاىل .. وتوجيهاً ؟ 

أم .. خري بعضنا لبعض ؟ ذلك علواً كبرياً ، والتسخري جمرد أوامر باخلدمة ، كتس
 رات ، هو تسخريحليثيات وجودها  وإعطاًءيعود إىل اهللا تعاىل إجياداً هلذه املسخ

 وهنا تأيت كلمة .. هلا يف كلِّ حلظة ، وأمراً هلا بالقيام ذا التسخري ؟     



١١٤                  
خرات إىل تبين لنا أنَّ هذا التسخري هو بكلِّ حيثياته من إجياد املس كحالٍ ثانية

األمر هلا بالتسخري إىل إعطائها القدرة على القيام بذلك ، هو من عند اهللا تعاىل ، 
  .. سخرها كائنةً منه جلَّ وعال يف كلِّ شيء : مبعىن  ..ويعود إليه 

  : فكيف إذاً ال داعي لكلمة..      يف سياق هذه اآلية الكرمية
لة بالنسبة هلؤالء هي إلقاء بالكالم على أسامل! .. !!!!!!كيف ؟! .. !!!!!!؟

  ..عواهنه ، دون إدراك حىت ملا خيرج من أفواههم 
  ..يف قوله تعاىل .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 

  .......                  

                          

                           

                            
............    ] ٣١: النور [   

 كان من املفروض أن تستبدل كلمة : قالوا ..     هنا بكلمة ))
أو األطفال الذين مل يظهروا على عورات (( : لتكون العبارة  ))األطفال 

  .. ))النساء 
 كلمة ..     ة ، تعريف نرى فيها أنَّ أل الفهذه الكلمة تصفجنسي 

 من ورود كلمة يف الداللة وهذا أعمق جنس األطفال ،      ، اليت مل



١١٥                  
 فكلمة  ..ترد إالَّ مرة واحدة يف كتاب اهللا تعاىل      ، هي مجع ألفراد
  ..كلُّ واحد منهم مل يبلغ مرحلة احللم 

                           

                            ] النور :
٥٩ [  

 بينما كلمة ..      ط ، ف ، ل ( مصدر اجلذر لداللة كمحاكاة (
، قبل تلوثها بالشهوات والرتوات ومرتلقات اإلنسانية  تصف جوهر الفطرة، 

  ..احلياة املادية 
                                ] احلج

 :٥ [   

                       

     ] ٦٧: عافر [  

 : فحال خروج اإلنسان من بطن أمه هو ..    ،  حيث يتمثَّل هذه
 ..الصفة مائة باملائة ، ويبدأ باالبتعاد عنها ، حىت يفقدها ببلوغه مرحلة احللم 

 وهنا ورود كلمة     للبشر بصيغة اجلمع ، يفيد بصيغة املفرد يف خطاب
  ..صفة الطفولة متاماً نَّ كلَّ واحد منهم خيرج من بطن أمه متمثِّالً أ



١١٦                  
 نرى ورود كلمة ن بصدد دراستها ، اليت حن العبارة القرآنية ويف    
جعل : مبعىن  ..ذكراً كان أم أنثى ، ني هذه الصفة ، يف أي من املعنيحاملةً 

 من خالله يتم حتديد، معياراً ، والرتوات الرباءة والفطرة النقية دون الشهوات 
   : الصفة احملمولة بالعبارة التالية مباشرة        

      ..ا ، ف رها الظهور على عورات النساء ، هو الشعوروتصو
  ..اللقاء اجلنسي ة بكوا وسيلة الغريزة ، وآليوتوحي ، تثري الشهوة  كعورات

 فورود هذه الصيغة ..      ضرورة يف  ))األطفال (( دون كلمة ،

 اعتبار الفطرة النقية      د العمر الزمينمعياراً يف حتديد ذلك ، وليس جمر
وهذا قمة البالغة ، ومطلق مطابقة ..  ))األطفال (( الذي هو دون البلوغ 

الصياغة اللغوي ة لألحكام احملولة بالنص..  
  .. يف قوله تعاىل .. ولنأخذ مثاالً آخر ..               

وخضتم كالذين : كان جيب أن تأيت العبارة القرآنية : قالوا ..  ] ٦٩: التوبة [ 
  ..خاضوا 

لألفراد ، مبعىن  وهذا أقلُّ من أن يرد عليه ، فالتشبيه هو للخوض ، وليس.. 
  ..وخضتم كخوضهم الذي خاضوه 



١١٧                  
وهناك نقاط  ..عنده اجلاحدون بكتاب اهللا تعاىل هذه هي أهم ما وقف .. 

در وقتنا بالوقوف عندها ، كو أن معلومة ، وكون وقوفهم  ابسيطة ال تستحق
   ..جهلٍ فاضح باحلد األدىن من قواد اللغة عن  عندها ناجتاً

ى عظمةَ الصياغة القرآنية ، وضرورةَ البحث والتدبر يف النص من هنا نر.. 
فكلُّ ما يعتربه .. القرآين ، ملعرفة احلكمة الكامنة يف هذه الصياغة القرآنية 

التائهون خمالفةً لقواعد اللغة يف صياغة النص القرآين ، هو حكمةٌ عظيمةٌ مل 
  ..يستطيعوا الوقوف عند حدودها 

بكتاب اهللا تعاىل بالتأكيد ال يدخلون ذا العمق يف صياغة والكافرون .. 
املشكلة األكرب تكمن يف عابدي أصنام .. لألسف .. لكن .. النص القرآين 

التاريخ ممن جعلوا املوروث حجة على كتاب اهللا تعاىل ، ويزعمون أنهم يدافعون 
التايل  كون مبوروث ال حيمل لكتاب اهللا تعاىل إالَّعنه ، فيتمس اإلساءة ، كالنص

الذي اقتبسه من تفسري الرازي ، حيث أترك التعليق عليه لكلِّ مؤمنٍ بكون كتاب 
  :اهللا تعاىل من عند اهللا تعاىل ، وفيه ولو ذرة شرف 

 قراءة هي:  قالوا)  لساحران هذين إن: (  عمر بن وعيسى عمرو أبو قرأ [[ 
 واحتج عنه تعاىل اهللا رضي واحلسن بريج بن وسعيد الزبري وابن وعائشة عثمان

 رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام روى مبا ذلك على وعيسى عمرو أبو
 إِنَّ{ :  قوله وعن}  لساحران هذان إِنْ{ :  قوله عن سئلت أا عنها تعاىل اهللا

 ، ئدةاملا يف]  ٦٩:  املائدة[ }  والنصارى والصابئون هادواْ والذين َءامنواْ الذين
    قوله إِىل]  ١٦٢:  النساء[ }  منهم العلم فى الراسخون لكن{ :  قوله وعن



١١٨                  
 هذا أخي ابن يا فقالت]  ١٦٢:  النساء[ }  ةاالزك واملؤتون الصالة واملقيمني{ 

 حلناً فيه أرى:  فقال املصحف يف نظر أنه عثمان عن وروي ، الكاتب من خطأ
 إِنْ{ :  أقرأ أن ألستحي إين:  قال أنه عمرو أيب وعن ، بألسنتها العرب وستقيمه

  ..انتهى االقتباس ..  ]] } لساحران هاذان

أدع التعليق على هذا النص املقتبس من موروثنا ،  ..مرة أُخرى .. أقول .. 
وأترك اإلجابة .. لكلِّ مؤمنٍ بكتاب اهللا تعاىل ، شريف ، عاقلٍ ، يعي ما يقول 

األكثر خطورة على إيصال دالالت كتاب  من: خوة القراء سؤال التايل لإلعلى ال
املشكِّكون به من الكافرين ، أم املطبلون واملزمرون  ..إىل الناس اهللا تعاىل 

  ..ملوروث يعطي الكافرين حيثيات هذا التشكيك ؟ 

  


