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Özet
İndirildiği günden buyana Kur’ân, Araplar ve ilim erbabı tarafından fesahati ve 

belagati açısından benzeri olmayan bir eser olarak kabul edilmiştir. Bu suretle Kur’an-
ı Kerim, Arapça dilbilgisinin ve diğer İslami ilimlerin temel kaynağı olmuştur. Nahiv 
çalışmalarının yapıldığı ilk günden günümüze kadar dil âlimleri kuralların tespitinde 
ve teyidinde Kur’an’ı temel kaynakların başında kabul etmişlerdir. Bununla birlikte 
Kur’an’da nahiv kurallarına uymayan hususların varlığı üzerine tartışmalar da varlığını 
koruyagelmiştir. Bu çalışmada Kahire Üniversitesi Daru’l-Ulum Fakültesi Öğretim Üyesi 
ve Arap Dilcisi Şaban Salah İbrahim’in Kur’an-Nahiv ilişkisi ve Kur’an’da gramer 
hataları tartışmaları hakkındaki görüşlerine de yer verildi. 

Anahtar kelimeler: Kur’an, Nahiv, Kur’an’da gramer hataları

The position of Quran from Arabic Language
Abstract

Ever since it was revealed, Quran has been regarded as a unique book by Arabs and 
scholars in terms of its fasahat/elequence and balaghat/fluency. Therefore Quran has 
become the main source of Arabic grammar and other Islamic sciences. Linguists have 
accepted Qur’an as the major source in determination and affirmation of the rules since 
the early times of Nahiv studies. However there have been debates about some points in 
Quran incompatible with grammatical rules so far. In this article we examined Şaban 
Salah İbrahim’s view of the relationship between Qur’an and Nahiv and Grammatical 
Faults in Qur’an.
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 من اللغة العربيةالكريم موقع القرآن 

 
  :ةـــمقدم

اآلرامية،و العربية،واألكادية، و ىي واللغة العربية ىي لغة سامية، مثل السريانية،
حتتوي . البحر األزترعربية ما بُت اخلليج العريب واؿ لغة العرب، سكاف شبو اجلزيرة

  أعلىىل اليسار، ومنإوتكتب من اليمُت ا،  مكتوبذتانية وعشرين حرفاالعربية على 
العربية لغة رمسية للكثَت  واستعماال، كثر لغات العاملأتعترب من و ،أسفلها ىلإالصفحة 

العراؽ، األردف، لبناف، السعودية،  من دوؿ العامل العريب من ضمنها مصر، اجلزائر،
عدد من الدوؿ العربية دورا  يف منتصف القرف العشرين لعبتو. ....سورية، الكويت

ة يف قطاع األعماؿ رئيس ىاما يف العالقات الدولية ونتيجة لذلك أصبحت العربية لغة
 .الرمسية ادلتحدة األمم منظمة لغاتى حدإاعتمدت العربية ؾو. والسياسة

والعربية اسم مشتق من اإلعراب عن الشيء، أي اإلفصاح عنو، وىكذا تعٍت 
الضاد  لغة تسمىأيضا و. والعربية ىي لغة القرآف. من حيث االشتقاؽ لغة الفصاحة

 . حرؼ الضاد علىألهنا اللغة الوحيدة يف لغات العامل اليت حتتوي؛
 :الغربيين بعض قوالأ ىنا ونذكر

 الكماؿ، غاية على فجأة بدأت العربية اللغة":ريناف إرنست الفرنسي يقوؿ
  "شيخوخة وال طفولة ذلا فليس البشر، تاريخ يف وقع ما أغرب وىذا

 ."العامل لغات أغٌت العربية اللغة": فريتاغ األدلاين ويقوؿ
 أىجى ألف واهلل): يقوؿ جيعلو الذي ادلبلغ العربية حبب البَتوين ولعمن  ويبلغ

 .كثَت وغَتىم (بالفارسية أمدح أف من إإَّيل  أحب بالعربية
 ال و وانتشارىا حفظها و العربية اللغة على الكرمي القرآف فضل ينكرأحد وال

 وأسرار عجيب سحر ذلا و اجلماؿ فيها يكمن العربية اللغة أف على أحد خيتلف
 عندما العجاب العجب حرفا وعشروف بضع حروفها الىت اللغة ذلذه ،كما أفأعجب

 .الكلمات سحر و البالغة دقة و اجلماؿ فيبهرؾ اهلل كتاب تقرأ
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 .الكريم القرآن نزول وسبب العربية اللغة بين العالقة
 :ىي شبهات الكرمي القرآف حوؿ ويثار

 ، العربية باللغة اهلل أنزلو فلماذا، البشرية لكل كتاباً  القرآف كاف إذا
 : نقوؿ اجلواب يف و ؟غَتىا أخرى بلغة ينزلو ومل
 يكوف أف بُدَّيل  ال كاف السماوية الكتب من كغَته القرآف نزوؿ أف الواضح من

 كانت العربية واللغة،القرآف نزوؿ عصر الناس هبا يتكلم اليت احلية اللغات من بلغة
 كاف العربية غَت أخرى لغة أي على أنو أيضاً  الواضح ومن.اللغات تلك أىم إحدى
 ،السؤاؿ نفس سيطرح وحينها، طرحها ديكن كاف الشبهة ىذه فإف االختيار سيقع

 ! ؟اللغة هبذه القرآف نزؿ دلاذا
 : -وَولَّيل  َعزَّيل -  اهلل قاؿ

 ُىوَ  ُقلْ  َوَعَريبٌّي  أَأَْعَجِميٌّي  آيَاتُوُ  ُفصِّصَلتْ  َلْوال لَّيلَقاُلوا أَْعَجِميًّا قُػْرآنًا َوَعْلَناهُ  َوَلوْ "
 أُْولَِ كَ  َعًمى َعَلْيِهمْ  َوُىوَ  َوقْػرٌ  آَذاهِنِمْ  يف  يُػْؤِمُنوفَ  ال َوالَّيلِذينَ  وِشَفاء ُىًدى آَمُنوا لِلَّيلِذينَ 

 (44 –فصلت )" بَِعيدٍ  مَّيلَكافٍ  ِمن يُػَناَدْوفَ 
 الذي الرسوؿ بلغة ينزؿ أف ينبغي مساوي كتاب أي فإف، أخرى وهة ومن

 ادلنطلق ىذا ومن، طبيعية بصورة معو التعامل من ليتمكن، الكتاب ذلك عليو ينزؿ
 اليت اللغة هناإ حيث، اللغات من غَتىا دوف العربية اللغة اختيار الطبيعي من كاف
 وأف بُدَّيل  ال رسوؿ أي أف كما،-وسلم عليو اهلل صلى - زلمد النيب هبا يتحدث كاف

 إىل الكرمي القرآف أشار لقد و، فيهم ادلبعوث أو، إليهم ادلرَسل القـو بلساف يتحدث
َ ذَلُْم فَػُيِضلُّ الّلُو َمن ": قاؿ حيث األمر ىذا َوَما أَْرَسْلَنا ِمن رَّيلُسوٍؿ ِإالَّيل بِِلَساِف قَػْوِمِو لُِيبَػُتِّص

 (4 –إبراىيم )" َيَشاء َويَػْهِدي َمن َيَشاء َوُىَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 
- زلمد النيب لغة ىي اليت العربية باللغة القرآف نزوؿ يتم أف الطبيعي من فكاف

 الرسوؿ قـو لغة اختيار لكن ،فيهم يعيش الذين قومو لغة و، -وسلم عليو اهلل صلى
 تثبت القاطعة األدلة وأف خاصة، اللغة بتلك يتكلم فيمن الدعوة اضلصار على يدؿ ال

 .ذلك خالؼ
 من غَتىا دوف العربية باللغة القرآف نزوؿ أف يف نشك ال أننا إىل إضافة ىذا

 ألنو حكيم اختيار تأكيد بكل ىو و، دقيقة ألسباب كاف بل، عفوياً  يكن مل اللغات
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 لنا تبيَّيلنت سواءً  االختيار ىذا يف احلكمة بووود نؤمن وضلن، العادلُت رب ِقَبلِ  من
 .تتبُت مل أـ أسبابو

 تعبَتاهتا ومرونة للحيوية وقابليتها العربية اللغة خصائص أف ذلك إىل أضف
 واخلصائص، واإلجياز، الصريف االشتقاؽ حيث من ميزات من ذلا وما وسعتها
 اخليار ىو الكرمي للقرآف لغة اختيارىا جتعل، الواردة األلفاظ تعريب وإمكانية، الصوتية

 لغة تكوف ألف العربية اللغة اختيار تدعم و تروح األمور ىذه فكل؛ لذلك  الصحيح
 .الكرمي للقرآف

 ؟النحو في القرآن أخطأ ىل
 يف أخطأ الكرمي القرآف أف شبهة، ادلسلمُت غَت يسوقها اليت الشبهات ومن

 الكرمي بالقرآف عميق وهل على تدؿ الشبهة وىذه! خالفها أو العربية اللغة قواعد
 .قواعده وضع وطرؽ النحو علم وبنشأة

 علم حيكم الذي ىو القرآف إف: قائلُت مقتضباً  رداً  العلماء بعض رد وعندما
 ىذا أف معتقدين ،الرد ىذا الشبهات مرووي من بعض استنكر العكس وليس ،النحو

 القرآف يف ووودىا زعموا ضلوية أخطاء بووود اعًتاؼ أو هترب ىو ادلختصر الرد
 :يلي كما التفصيل بعض حيتاج ولكنو اختصاره مع صحيح السابق والرد .الكرمي

: (153 ػ152 /1: 1858ابن خلدوف، )النحو علم نشأة
 على منها ،مدونة غَت قواعد حسب العربية اللغة العربية اجلزيرة يف العرب تكلم

 بُت االختالفات بعض ىناؾ كانت وإف ،بو ادلفعوؿ ونصب الفاعل رفع ادلثاؿ سبيل
 متفقُت كانوا اللغة قواعد أغلب أف إال،اللغة قواعد من فرعية أمور يف العربية القبائل
 .عليها

 فهماً  اللغات أكثر( لغتها )ذلجتها وكانت العرب أبلغ ىي قريش وكانت
 باإلضافة ،القوافل تقصده للتجارة مركزاً  كانت ألهنا؛ وذلك العربية اجلزيرة يف وانتشاراً 
 .العربية اجلزيرة لقاطٍت دينياً  مركزاً  لكوهنا

 بن عمرو بن ظامل )الدؤإ األسود أيب يد على النحو قواعد وضع يف البدء مت
 طالب أيب بن علي من بتكليف وذلك ، (ىػ 69: الوفاة- التابعُت كبار من. سفياف
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 طالب أيب بن علي من بتكليف وذلك ، (ىػ 69: الوفاة- التابعُت كبار من. سفياف
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 نزوؿ اكتماؿ بعد النحو قواعد وضع مت أنو أي، خالفتو وقت-  عنو اهلل رضي- 
 .عاًما عشرين من يقرب مبا القرآف

 كتابو وضع حيث، سيبويو ىو النحو لعلم كامل بتصنيف قاـ من أشهر
  ".الكتاب "ادلسمى

 
( 2000؛ عوض، 1858ابن خلدوف، ) النحو؟ قواعد وضع تم كيف
( ادلؤمنوف )مثل بالواو السامل ادلذكر رتع برفع يقوموف العرب أف وودوا:كمثاؿ

 .الواو رفعو عالمة السامل ادلذكر رتع أف القاعدة وضع فتم
 اإلسالـ بعد الشعر و الكرمي القرآف من القواعد ىذه واستنباط استخراج ومت

 ضلوية قاعدة أي صحة على باالستدالؿ النحو علماء قاـ وقد، اإلسالـ وقبل
 القرآف أف أي،القرآف قراءات من متواترة قراءة أي يف ورودىا ذكر طريق عن استنبطوىا

 جتد عندما النحوية والقاعدة النحوية، القاعدة صحة على احلاكم ىو ػ النحاة عند ػ
 لذلك .بصحتها احلكم يتم ادلتواترة القرآف قراءات من أي يف صحتها على شاىداً 

 .العكس وليس النحو على احلاكم ىو القرآفؼ
 فيما واختلفوا،والقواعد األلفاظ من كثَت يف العربية القبائل رتيع اتفقت وقد

 اللغة قواعد وضع مت وعندما ،اللغوية والًتاكيب األلفاظ من يسَت عدد يف بينهم
 لتكوف قواعد من ندر ما على اإلبقاء مع، واألعم الغالب على وضعها مت ،العربية

 بعض عند الشتهارىا نظراً  وذلك ؛الصحيحة النحو قواعد ضمن من خاصة حاالت
 .ذلا اآلخرين إنكار وعدـ القبائل

 اتدريسو يتم ال االستخداـ نادرة القواعد أو اخلاصة باحلاالت ادلتعلقة والقواعد
 .العربية للغة األولية الدراسة مراحل يف للمبتدئُت

 يف قواعد من عرفو ما حسب الكرمي القرآف مبحاكمة ادلسلم غَت يقـو فأف
 بنشأة اجلهل عن ناتج خبل فهذا ،!أخط اكتشفت: ويقوؿ النحو يف ادلبتدئُت كتاب

 . النحوية للقواعد العلماء تدوين وبكيفية النحو، علم
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 :للشبهات استخراجهم طريقة
 يف النحوية األخطاء عليها أطلقوا اليت الشبهات باستخراج ادلستشرقوف قاـ

 تتبع ال كلمات أو آيات من ادلفسروف ذكره عما التفسَت كتب يف بالبحث ،القرآف
 من حوذلا أثَت وما ،الشهرة من حظها تنل مل قواعد تتبع أو ،للغة العامة القواعد
 الرد وتركوا الشبهة واقتطعوا غايتهم ادلفسروف فوود، األقاويل ىذه على والرد ،أقاويل
 .اتبعهم ومن ىم ادلماثلة الشبهات ترديد يف واستمروا، عليها

 كلو الكرمي القرآف بإعراب قاموا األعاوم ادلستشرقُت أف عاقل يظن فال
 سطر أف بعد نوإ بل ،وادلفسرين القراء العرب من أي جيدىا مل أخطاء فيو ووودوا

 ىأت ونقد، بأمانة الظواىر كل راصدين كتبهم، يف والنحوية،اللغوية علومهم ادلسلموف
 أي على للرد )الدين يف للتشكيك خيدمهم ظنوه ما كالمهم من واقتطعوا ادلستشرقوف

 أو ،"القرآف ألحكاـ اجلامع" القرطيب تفسَت إىل بالرووع ينصح النوعية ىذه من شبهة
: إعداد "القرآف إعراب ُمشِكل" مثل الكرمي القرآف إلعراب كتاب أي إىل الرووع

 . "(الكتا" سيبويو لكتاب الرووع أو، اخلراط زلمد بن أزتد
 

 :العربية القبائل بين النحوية والقواعد اللغة اختالفات
 النحوية والقواعد األلفاظ من يسَت عدد يف بينهم فيما العربية القبائل اختلفت

 زكريا بن فارس بن أزتد يناحلس أبو )الصاحيب" كتاب يف واءت أمثلة منها نذكر، 
 ":كالمها يف العرب سنن و اللغة فقو يف (ىػ395: ادلتوىف

 ". أُوالِلكَ  "و" أول ك: "ضلو احلروؼ إبداؿ يف  االختالؼ
 ".صاقعة "و" صاعقة "ضلو والتأخَت التقدمي يف  االختالؼ: ومنو

 ".استْحيت "و" استحيَػْيت "ضلو واإلثبات احلذؼ يف  االختالؼ: ومنها
 "البقر َىِذهِ  "يقوؿ من العرب من فإف والتأنيث التذكَت يف  االختالؼ: ومنها

 ".البقر َىَذا "يقوؿ من ومنهم
 ".ُمَهدُّوف "و" مهتدوف "ضلو اإلدغاـ يف  االختالؼ: ومنها
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 إفّ  "و" قائم زيدٌ  َما "و" قائماً  زيدٌ  َما "ضلو اإلعراب يف  االختالؼ: ومنها
 ساكنة ياء لكلّ  يقولوف كعب بن احلارث لبٍت لغة باأللف وىي" ىذاف إفّ  "و" ىذين
 :وينشدوف. َذِلكَ  قبلها َما انفتح

  .عقيمِ  الًتاب ىايب ِإىَل  َدَعْتو... ضربةً  أذناه بَػُْتَ  ِمنَّيلا تزوَّيلدَ 
 ما مثل العرب لغة من يزاؿ ال لكنو ،ومذمـو نادر ىو ما اللغات من وىناؾ

 :ادلذمومة اللغات ،اسم حتت واء
َعنةا  : يقولوف. عيناً  كالمهم بعض يف  اذلمزة فقلبهم - دَتيم عن تُذِكر الَّيليِت  لَعنػْ
 ".كذا قاؿ فالناً  أَفَّيل  "يريدوف" كذا قاؿ فالناً  َعنَّيل  مسعتُ "

 :الرّمة ذو قاؿ. دتيم لُغة وىذه
ت أََعنْ  " أأف" أراد َمْسُجوـُ  َعْينيك من الصَّيلبابة ماءُ ... َمْنزِلةً  َخرقاء من ترمسَّيل

 .عيناً  اذلمزة مكاف فجعل
 مبعٍت" َعَلْيشَ : "فيقولوف شيناً  الكاؼ يبدلوف - أَسد يف  الَّيليِت  الَكْشَكشة وأما

 ."َعَلْيكَ "
 ". عليك "مبعٌت". َعَليِكش: "فيقولوف شيناً، بالكاؼ َيِصلوف أو

 حيث، "خاصة الكويت "العريب اخلليج يف ادلناطق بعض يف صلدىا وىذه
 . الشُت حبرؼ الكلمة ينهوف

 نادرة أو معروفة غَت ضلوية قواعد على العربية اللغة احتواء إىل باإلضافة ىذا
 :مثل االستخداـ

 النحو كتب يف مرفوع فالفاعل ،(الذـ أو ادلدح الختصاص الفاعل نصب)
 .الذـ أو ادلدح الختصاص نصبو يتم الفاعل أف هبا يوود وال، للمبتدئُت

ُهمْ  اْلِعْلمِ  يف  الرَّيلاِسُخوفَ  لَّيلػِكنِ : "تعاىل اهلل قوؿ وعن  مبَا يُػْؤِمُنوفَ  َواْلُمْؤِمُنوفَ  ِمنػْ
 َواْليَػْوـِ  بِالّلوِ  َواْلُمْؤِمُنوفَ  الزَّيلَكاةَ  َواْلُمْؤتُوفَ  الصَّيلالَةَ  َواْلُمِقيِمُتَ  قَػْبِلكَ  ِمن أُنزِؿَ  َوَما إِلَيكَ  أُنزِؿَ 

 القرآف أف اجلهالء بعض ادعى، (162: النساء) "َعِظيماً  َأْوراً  َسنُػْؤتِيِهمْ  أُْولَػِ كَ  اآلِخرِ 
 (!.ادلقيموف )يقوؿ أف جيب وكاف( ادلقيمُت: )فقاؿ الفاعل ونصب أخطأ
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 القرآف أف اجلهالء بعض ادعى، (162: النساء) "َعِظيماً  َأْوراً  َسنُػْؤتِيِهمْ  أُْولَػِ كَ  اآلِخرِ 
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 على ينتصب ما باب: باسم سيبويو الو بوب ،معروفة قاعدة ىذه أف يعلموا ومل
 من النصب ىذا ونظَت: فقاؿ الشعراء أقواؿ من أمثلة عدة لذلك وقدـ،وادلدح التعظيم
 :اخِلرِنق قوؿ الشعر

  اجلُْزرِ  وآفةُ  الُعداة سمُّ ... ىمُ  الذي قومي يبَعَدفْ  ال
 األزر معاقدَ  والطيبوف... عًتَؾٍ ػػػػـُ  بكل النازلُت

 .(6/ 1، أبو احلسُت أزتد بن فارس بن زكريا )ادلؤتُت كرفع الطيبُت فرفعُ 
 

واللغة العربية، حول القرآن الكريم (1)شعبان صالح إبراىيم . د.حوار مع أ
: والشبهات حول وجود أخطاء نحوية في القرآن الكريم والرد عليها

ــ ما أىمية القرآن الكريم في اللغة العربية؟  
القرآف الكرمي دستور اللغة العربية كما ىو دستور  :شعبان صالح
 – بلساف عريب مبُت، والقرآف الكرمي اهلل نزؿ ألنو ؛الشريعة اإلسالمية

رَن وَنإِننَّنا لَنوُن لَنحَنافِن ُنونَن  "حبفظو- عزوول  نُن نَـنزَّنلْننَنا الذِّذكْن ىو الذي و( 9/احلجر)" إِننَّنا نَنحْن
دتتد إليها يد  قرنا أو يزيد من أف أربعة عشرحفظ اللغة العربية على مدار 

التغيَت، مثال لو نظرنا إىل اللغة الالتينية اليت تشعبت إىل عدد كبَت من 
 ألنو ال يوود حاكم ؛اللغات، كل ىذه اللغات كانت تأيت من اللغة الالتينية

ووود وحيكم ىذه اللهجات اليت منت وازدىرت وأصبحت لغات سلتلفة، 
القرآف الكرمي وحفظو يف الصدور وتلقيو الشفهي ىو الذي حفظ للغة 

أصواهتا وصرفها وضلوىا منذ كاف تقعيد اللغة العربية حىت يومنا ىذا، 
والعاميات تظل عامية مل تٌػْرَؽ إىل أف تصل إىل دروة الفصحى اليت تتعامل 
هبا كل الدوؿ العربية الناطقة بالعربية بل وحُيسن التعامل هبا الذين يعرفوف 

يروع إليو  اللغة العربية من غَت العرب نظرا لووود حاكم ودستور ديكن أف

                                           

 رتهورية مصر – وامعة القاىرة – أستاذ النحو والصرؼ يف كلية دار العلـو – شعباف صالح إبراىيم حسُت( 1)
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من يروع، والقرآف الكرمي أيضا يُثمر إذتارا ويدا يف النشء فالناش ة الذين 
يتعلموف أو حيفظوف القرآف الكرمي يف صغرىم يَػْنُموَف أصحاب سليقة يف 
النطق فدروة نطق األصوات وإحساهنا وأداؤىا يأخذونو من ىذا النص 

... ادلعجز ويتميز حافظ القرآف الكرمي بنطقو عمن مل حيفظ القرآف الكرمي
 ألنو ؛ونحن اآلن في تركيا ال نفهم لغتنا التي كانت موجودة قبل مائة سنةــ 

  ...ليس لها حافظ مثل اللغة العربية التي يحافظ عليها القرآن الكريم
ليس يف تركيا وإمنا يف كل العامل، األصل يف اللغات أهنا : شعبان صالح

حتيا ودتوت، ىذا الكالـ غَت منطبق على اللغة العربية الفصحى، وىي 
...  تتطور يف الدالالتونعم، تتطور يف ادلفردات . تتطور

... ــ ىذه من طبيعة اللغة
الدالالت ىي اليت تتغَت، ىناؾ زيادة الداللة ىناؾ  :شعبان صالح

الداللة ونشوء داللة أخرى لكن  (موت)النقص يف الداللة ىناؾ ازلاء 
ادلفردة ىي ادلفردة وابن القرف اخلامس عشر اآلف يستطيع أف يقرأ نصا من 

 ...القرف األوؿ وحيسن التأيت إليو ويفهمو فهما ويدا
وىل ىذه تعد من معجزات القرآن؟ ألنو أعجز جميع اللغات في ىذه ــ 
... الناحية

القرآف الكرمي معجز بنصو ومعجز بلفظو والدليل على : شعبان صالح
ذلك أف اهلل سبحانو وتعاىل قد حتدى أرباب الفصاحة الذين نزؿ بلغتهم 

وَنإِنن كُننتُنمْن فِني رَنيْنٍب مِّذمَّنا نَـنزَّنلْننَنا  "عن أف يأتوا بعشر سور أو بسورة أو حىت آية
اءكُنم مِّذن دُنونِن اللّنوِن إِننْن كُننْنتُنمْن صَنادِنقِنينَن،  عَنلَنى عَنبْندِننَنا فَنأْنتُنواْن بِنسُنورَنٍة مِّذن مِّذثْنلِنوِن وَنادْنعُنواْن شُنهَندَن

جَنارَنةُن أُنعِندَّنتْن  ا النَّناسُن وَنالْنحِن فَنإِنن لَّنمْن تَـنفْنعَنلُنواْن وَنلَنن تَـنفْنعَنلُنواْن فَناتَّـنقُنواْن النَّنارَن الَّنتِني وَنقُنودُنىَن
لكن قضية اإلعجاز يف أنو حفظ اللغة ىذه ىي  (24 ػ 23/البقرة)" لِنلْنكَنافِنرِنينَن 

اليت حيكم عليها مستعمل اللغة، لكن ال يوود نص يف أف إعجاز القرآف 
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حيفظ اللغة العربية، وإمنا القرآف معجز بنصو بنفسو، كل من يقرأه يكتشف 
... فيو إعجازا

بالضبط؟ ىل ىذا يعني أنو ال توجد كلمات " قرآنا عربيا"ــ ما معنى كلمة 
دخيلة أو معربة أو أجنبية في القرآن؟ 

ال، توود بالتأكيد واعًتؼ هبا العرب، لكّن ىناؾ فرقا : شعبان صالح
بُت أف تدخل لفظة من لغة أخرى إىل لغيت فأستعملها وتصبح من مفردايت، 
فإذا صارت من مفردايت فمعٌت ذلك أهنا صارت من لغيت كما نستعمل ضلن 

اآلف مفردات العصر احلديث، بعض الكلمات دخلت إىل لغتنا من أمساء 
ادلخًتعات احملدثة اليت مل تكن مووودة يف العربية وأصبحنا نستعملها اآلف 

 كما نستعمل العربية، إذا واء شخص ليؤرخ لغة ادلصريُت يف بداية القرف
احلادي والعشرين ادليالدي فماذا ىو قائل؟ سيقوؿ ىذه ادلفردة من مفردات 
ادلصريُت، ولن يقوؿ إهنا مفردة أونبية دخلت لغة ادلصريُت، يعٍت يتعامل مع 
ادلووود، وليس مع ادلفًتض، ومع ذلك فعدد الكلمات ػ اليت قيل إهنا معربة، 

معناىا أهنا طبق عليها ما طبق على ادلفردات العربية ػ عدد زلدود، وىذا 
معناه أف ىذه الكلمات كانت تستعمل يف وقت نزوؿ القرآف على ألسنة 

العرب، ىذا أمر معًتؼ بو وكتب فيو العلماء كثَتا وعدوا األلفاظ ادلووودة 
 ...يف القرآف منها، لكنها زلددة ودا

ــ ىل إعجاز القرآن من الناحية البالغية فحسب أم لو وجو نحوي في 
اإلعجاز أيضا؟ 

القرآف الكرمي معجز ببالغتة ومعجز بًتكيبو ومعجز : شعبان صالح
مبفرداتو، لعل الذي استطاع أف جيسم ىذا ادلعٌت ىو عبدالقاىر اجلرواين، 
حينما حتدث عن نظرية النظم، والقرآف معجز بنظمو والنظم ضلو، وضع 
الكلمة موضعها ادلناسب أو تأخَتىا أو تقدديها أو استخداـ ىذا احلرؼ 

بدال من ىذا احلرؼ أو تقدمي ادلفعوؿ على الفاعل يف موقعو وتقدمي الفاعل 
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حيفظ اللغة العربية، وإمنا القرآف معجز بنصو بنفسو، كل من يقرأه يكتشف 
... فيو إعجازا

بالضبط؟ ىل ىذا يعني أنو ال توجد كلمات " قرآنا عربيا"ــ ما معنى كلمة 
دخيلة أو معربة أو أجنبية في القرآن؟ 

ال، توود بالتأكيد واعًتؼ هبا العرب، لكّن ىناؾ فرقا : شعبان صالح
بُت أف تدخل لفظة من لغة أخرى إىل لغيت فأستعملها وتصبح من مفردايت، 
فإذا صارت من مفردايت فمعٌت ذلك أهنا صارت من لغيت كما نستعمل ضلن 

اآلف مفردات العصر احلديث، بعض الكلمات دخلت إىل لغتنا من أمساء 
ادلخًتعات احملدثة اليت مل تكن مووودة يف العربية وأصبحنا نستعملها اآلف 

 كما نستعمل العربية، إذا واء شخص ليؤرخ لغة ادلصريُت يف بداية القرف
احلادي والعشرين ادليالدي فماذا ىو قائل؟ سيقوؿ ىذه ادلفردة من مفردات 
ادلصريُت، ولن يقوؿ إهنا مفردة أونبية دخلت لغة ادلصريُت، يعٍت يتعامل مع 
ادلووود، وليس مع ادلفًتض، ومع ذلك فعدد الكلمات ػ اليت قيل إهنا معربة، 

معناىا أهنا طبق عليها ما طبق على ادلفردات العربية ػ عدد زلدود، وىذا 
معناه أف ىذه الكلمات كانت تستعمل يف وقت نزوؿ القرآف على ألسنة 

العرب، ىذا أمر معًتؼ بو وكتب فيو العلماء كثَتا وعدوا األلفاظ ادلووودة 
 ...يف القرآف منها، لكنها زلددة ودا

ــ ىل إعجاز القرآن من الناحية البالغية فحسب أم لو وجو نحوي في 
اإلعجاز أيضا؟ 

القرآف الكرمي معجز ببالغتة ومعجز بًتكيبو ومعجز : شعبان صالح
مبفرداتو، لعل الذي استطاع أف جيسم ىذا ادلعٌت ىو عبدالقاىر اجلرواين، 
حينما حتدث عن نظرية النظم، والقرآف معجز بنظمو والنظم ضلو، وضع 
الكلمة موضعها ادلناسب أو تأخَتىا أو تقدديها أو استخداـ ىذا احلرؼ 

بدال من ىذا احلرؼ أو تقدمي ادلفعوؿ على الفاعل يف موقعو وتقدمي الفاعل 
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على ادلفعوؿ يف موقعو وتقدمي ادلفعوؿ على كل من الفعل والفاعل يف موقع 
َنرْنضَن : "آخر وتقدمي اخلرب وحذؼ الفعل وَنلَنئِنن سَنأَنلْنتـَنهُنم مَّننْن خَنلَنقَن السَّنمَناوَناتِن وَناألْن

وَنلَنئِنن سَنأَنلْنتـَنهُنم مَّننْن خَنلَنقَن السَّنمَناوَناتِن "وفي آية أخرى  (25/لقمان)..." لَنيـَنقُنولُننَّن اللَّنوُن 
َنرْنضَن لَنيـَنقُنولُننَّن خَنلَنقَنهُننَّن الْنعَنزِنيزُن الْنعَنلِنيمُن  مرة جييب باجلملة الفعلية  (9/الزخرؼ)" وَناألْن

كاملة ومرة جييب بالفاعل زلذوفا منو الفعل، ما السر ىنا يف حذؼ الفعل 
والسر ىنا يف ترؾ الفعل؟، كل ىذه تناوذلا علماء اللغة مع علماء البالغة، 

وعلم ادلعاين ػ الذي ىو قسم من أقساـ البالغة اليت ىي ادلعاين والبياف 
والبديع ػ ضلو من النحو، ألهنم يف ىذا العلم يدرسوف التقدمي والتأخَت والذكر 

واحلذؼ والفصل والوصل، وكل ىذه القضايا يف لبها قضايا ضلوية يف 
علـو العربية كلها مكملة بعضها البعض والذي فصلها ىو الفصل . األساس

الدراسي التخصصي، يعٍت مثال كلية مثل كليتنا ىذه دار العلـو تدرس النحو 
والصرؼ والعروض والقافية والبالغة والنصوص واألدب والنقد األديب 

واألدب ادلقارف ومع علم اللغة والدراسات السامية والشرقية، دلاذا؟ ألف كل 
ىذه العلـو عبارة عن ريش يف وناح طائر واحد وىو الثقافة العربية، فال 

ديكن لبالغي أف يسمو وال يدرؾ النحو وال ديكن لنحوي أف جييد وىو ال 
يعرؼ البالغة، وإذا مل يكن اإلنساف مطلعا على النصوص األدبية قدديها 

وحديثها فإف لغتو تكوف ركيكة بعيدة عن اإلبداع، حىت عامل الشريعة إف مل 
... جيُِد ادلواقع النحوية فإنو ال جييد اإلفتاء يف بعض ادلواقف اليت يتعرض ذلا

أحد علماء التفسير اسمو محمد حمدي يازير صاحب تفسير القرآن ــ 
القرآن الكريم إال أن يتمكن من قراءتو  ال يمكن ألحد أن يفسر: الكريم يقول

أي القرآن دون أن يكون القرآن مشكوال، أي يقصد بهاذه الكلمة أنو ال بد أن 
ما ىي العالقة بين : والسؤال يتقن النحو والصرف مع العلوم الدينية األخرى،

النحو و التفسير وما فائدة النحو في تفسير القرآن؟ 
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على ادلفعوؿ يف موقعو وتقدمي ادلفعوؿ على كل من الفعل والفاعل يف موقع 
َنرْنضَن : "آخر وتقدمي اخلرب وحذؼ الفعل وَنلَنئِنن سَنأَنلْنتـَنهُنم مَّننْن خَنلَنقَن السَّنمَناوَناتِن وَناألْن

وَنلَنئِنن سَنأَنلْنتـَنهُنم مَّننْن خَنلَنقَن السَّنمَناوَناتِن "وفي آية أخرى  (25/لقمان)..." لَنيـَنقُنولُننَّن اللَّنوُن 
َنرْنضَن لَنيـَنقُنولُننَّن خَنلَنقَنهُننَّن الْنعَنزِنيزُن الْنعَنلِنيمُن  مرة جييب باجلملة الفعلية  (9/الزخرؼ)" وَناألْن

كاملة ومرة جييب بالفاعل زلذوفا منو الفعل، ما السر ىنا يف حذؼ الفعل 
والسر ىنا يف ترؾ الفعل؟، كل ىذه تناوذلا علماء اللغة مع علماء البالغة، 

وعلم ادلعاين ػ الذي ىو قسم من أقساـ البالغة اليت ىي ادلعاين والبياف 
والبديع ػ ضلو من النحو، ألهنم يف ىذا العلم يدرسوف التقدمي والتأخَت والذكر 

واحلذؼ والفصل والوصل، وكل ىذه القضايا يف لبها قضايا ضلوية يف 
علـو العربية كلها مكملة بعضها البعض والذي فصلها ىو الفصل . األساس

الدراسي التخصصي، يعٍت مثال كلية مثل كليتنا ىذه دار العلـو تدرس النحو 
والصرؼ والعروض والقافية والبالغة والنصوص واألدب والنقد األديب 

واألدب ادلقارف ومع علم اللغة والدراسات السامية والشرقية، دلاذا؟ ألف كل 
ىذه العلـو عبارة عن ريش يف وناح طائر واحد وىو الثقافة العربية، فال 

ديكن لبالغي أف يسمو وال يدرؾ النحو وال ديكن لنحوي أف جييد وىو ال 
يعرؼ البالغة، وإذا مل يكن اإلنساف مطلعا على النصوص األدبية قدديها 

وحديثها فإف لغتو تكوف ركيكة بعيدة عن اإلبداع، حىت عامل الشريعة إف مل 
... جيُِد ادلواقع النحوية فإنو ال جييد اإلفتاء يف بعض ادلواقف اليت يتعرض ذلا

أحد علماء التفسير اسمو محمد حمدي يازير صاحب تفسير القرآن ــ 
القرآن الكريم إال أن يتمكن من قراءتو  ال يمكن ألحد أن يفسر: الكريم يقول

أي القرآن دون أن يكون القرآن مشكوال، أي يقصد بهاذه الكلمة أنو ال بد أن 
ما ىي العالقة بين : والسؤال يتقن النحو والصرف مع العلوم الدينية األخرى،

النحو و التفسير وما فائدة النحو في تفسير القرآن؟ 
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العالقة بُت النحو والتفسَت عالقة كربى، ألف التفسَت : شعبان صالح
ىو بياف مدلوؿ اآليات وما تومئ إليو وما تريغ إليو، وال يستطيع اإلنساف أف 

يقدـ مدلوؿ آية إال إذا عرؼ موقع كلماهتا ووظائفها النحوية ونظمها 
النحوي خاصة اآليات ادلتشاهبات، اآليات ادلتشاهبات يف القرآف إف مل 

يستطع اإلنساف أف حيسن قراءهتا وأف يقف حيث ينبغي أف يوقف فإنو ال 
أف يؤدي معناىا ادلطلوب فالتفسَت مبٍت يف أساسو على القراءة  يستطيع

السليمة للقرآف الكرمي بل والوعي بقراءات القرآف الكرمي، ليست القراءة 
ُىَو الَّيلِذَي أَنَزَؿ َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو "واحدة وإمنا القراءات ادلتعددة، مثال 

ُـّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت َفَأمَّيلا الَّيلِذيَن يف قُػُلوهِبِْم َزْيٌغ  آيَاٌت زلَُّْكَماٌت ُىنَّيل ُأ
َنِة َواْبِتَغاء تَْأِويِلِو َوَما يَػْعَلُم تَْأِويَلُو ِإالَّيل الّلو ..." فَػَيتَّيلِبُعوَف َما َتَشابََو ِمْنُو اْبِتَغاء اْلِفتػْ

"... أو  (7/آؿ عمراف)..." َوالرَّيلاِسُخوَف يف اْلِعْلِم يَػُقوُلوَف آَمنَّيلا ِبوِ "...وقف 
َوَما "... إذف الوقوؼ عند ..." َوَما يَػْعَلُم تَْأِويَلُو ِإالَّيل الّلُو َوالرَّيلاِسُخوَف يف اْلِعْلمِ 

..." َوالرَّيلاِسُخوَف يف اْلِعْلِم يَػُقوُلوَف آَمنَّيلا ِبوِ "والبدء ب.." يَػْعَلُم تَْأِويَلُو ِإالَّيل الّلوُ 
معناىا أف ..." َوَما يَػْعَلُم تَْأِويَلُو ِإالَّيل الّلُو َوالرَّيلاِسُخوَف يف اْلِعْلمِ "... ىنا داللة، 

اهلل سبحانو وتعاىل قد اعطى بعض التأويل لبعض الراسخُت يف العلم، أنا 
أقصد ىنا أنا ال أستطيع أف أقرأ ىذا بدوف تَػَلقٍّ يعٍت إذا مل يكن ىناؾ من 

يدلٍت من القراء بالتلقي على موضع الوقف فإين ال أستطيع أف أجتاوز موضع 
الوقف، وأنا أستطيع اآلف من خالؿ النص ادلصحفي أف أعرؼ إذا كاف 

الوقف ىنا وائزا أو واوبا ألف علماء الضبط وضعوا عالمات للوقف اجلائز 
والوقف الواوب، ىذه اآلية من سورة آؿ عمراف يف آياهتا األوىل ونرى أف 

البد من الوقف، ويبدأ ب  (ـ)الوقف على لفظ اجلاللة ىو وقف الـز 
فالبد من الوقوؼ على لفظ ..." َوالرَّيلاِسُخوَف يف اْلِعْلِم يَػُقوُلوَف آَمنَّيلا ِبوِ "

اجلاللة فال أحد يعلم التفسَت احلقيقي للقرآف إال اهلل، ىذه العالمات أو 
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العالقة بُت النحو والتفسَت عالقة كربى، ألف التفسَت : شعبان صالح
ىو بياف مدلوؿ اآليات وما تومئ إليو وما تريغ إليو، وال يستطيع اإلنساف أف 

يقدـ مدلوؿ آية إال إذا عرؼ موقع كلماهتا ووظائفها النحوية ونظمها 
النحوي خاصة اآليات ادلتشاهبات، اآليات ادلتشاهبات يف القرآف إف مل 

يستطع اإلنساف أف حيسن قراءهتا وأف يقف حيث ينبغي أف يوقف فإنو ال 
أف يؤدي معناىا ادلطلوب فالتفسَت مبٍت يف أساسو على القراءة  يستطيع

السليمة للقرآف الكرمي بل والوعي بقراءات القرآف الكرمي، ليست القراءة 
ُىَو الَّيلِذَي أَنَزَؿ َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو "واحدة وإمنا القراءات ادلتعددة، مثال 

ُـّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت َفَأمَّيلا الَّيلِذيَن يف قُػُلوهِبِْم َزْيٌغ  آيَاٌت زلَُّْكَماٌت ُىنَّيل ُأ
َنِة َواْبِتَغاء تَْأِويِلِو َوَما يَػْعَلُم تَْأِويَلُو ِإالَّيل الّلو ..." فَػَيتَّيلِبُعوَف َما َتَشابََو ِمْنُو اْبِتَغاء اْلِفتػْ

"... أو  (7/آؿ عمراف)..." َوالرَّيلاِسُخوَف يف اْلِعْلِم يَػُقوُلوَف آَمنَّيلا ِبوِ "...وقف 
َوَما "... إذف الوقوؼ عند ..." َوَما يَػْعَلُم تَْأِويَلُو ِإالَّيل الّلُو َوالرَّيلاِسُخوَف يف اْلِعْلمِ 

..." َوالرَّيلاِسُخوَف يف اْلِعْلِم يَػُقوُلوَف آَمنَّيلا ِبوِ "والبدء ب.." يَػْعَلُم تَْأِويَلُو ِإالَّيل الّلوُ 
معناىا أف ..." َوَما يَػْعَلُم تَْأِويَلُو ِإالَّيل الّلُو َوالرَّيلاِسُخوَف يف اْلِعْلمِ "... ىنا داللة، 

اهلل سبحانو وتعاىل قد اعطى بعض التأويل لبعض الراسخُت يف العلم، أنا 
أقصد ىنا أنا ال أستطيع أف أقرأ ىذا بدوف تَػَلقٍّ يعٍت إذا مل يكن ىناؾ من 

يدلٍت من القراء بالتلقي على موضع الوقف فإين ال أستطيع أف أجتاوز موضع 
الوقف، وأنا أستطيع اآلف من خالؿ النص ادلصحفي أف أعرؼ إذا كاف 

الوقف ىنا وائزا أو واوبا ألف علماء الضبط وضعوا عالمات للوقف اجلائز 
والوقف الواوب، ىذه اآلية من سورة آؿ عمراف يف آياهتا األوىل ونرى أف 

البد من الوقف، ويبدأ ب  (ـ)الوقف على لفظ اجلاللة ىو وقف الـز 
فالبد من الوقوؼ على لفظ ..." َوالرَّيلاِسُخوَف يف اْلِعْلِم يَػُقوُلوَف آَمنَّيلا ِبوِ "

اجلاللة فال أحد يعلم التفسَت احلقيقي للقرآف إال اهلل، ىذه العالمات أو 
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عالمات الوقف واالبتداء يف القرآف الكرمي مهمة ودا للمفسر لكي يفسر 
... القرآف

ــ يعنى القراءة والمعنى؟ 
القراءة وادلعٌت، و القراءة وادلعٌت الزمة ودا للمفسر : شعبان صالح

لكي يؤدي األداء اجليد، وطبعا القراءة مبفهومها األوسع، أنزؿ القرآف على 
سبعة أحرؼ فاقرؤا ما تيسر منو، ضلن يف مصر عامة، الشعب يقرأ بقراءة 

 ...حفص عن عاصم
... ــ ونحن في تركيا أيضا

لكٍت أعرؼ أو ادلعلومة اليت عندي أف ادلغرب مثال : شعبان صالح
يقرؤف قراءة ورش، فإذف تكوف القراءة ادلشهورة عندىم ىي قراءة ورش، 

وكلها قراءات متواترة وثابتة ومنقولة بالنص كابرا عن كابر عن الرسوؿ صلى 
... اهلل عليو وسلم

ــ ما رأي المسلمين وغير المسلمين في لغة القرآن الكريم في عهد 
؟ - صلى اهلل عليو وسلم – الرسول

السؤاؿ رلمل وال ديكن أف صليب عليو إوابة رلملة، : شعبان صالح
فال نستطيع أف نقوؿ رأي ادلسلمُت وغَت ادلسلمُت يف لغة القرآف يف عهد 

يعٍت ادلسلموف مؤمنوف مبا ورد على أنو ىكذا، ويبحثوف عن . الرسوؿ
تفسَته، وضلاهتم مل يقصروا يف بياف األووو اليت ديكن أف خيرج عليها، والقرآف 

 ،مل خيرج عن اللغة العربية، أما غَت ادلسلمُت فمنهم ادلنصف وىم قليل
ومنهم غَت ادلنصف الذي حياوؿ االصطياد يف ادلاء العكر كما يقولوف فال 

لَّنكِننِن " يعرؼ ماذا يصطاد، يعٍت حينما ترد األية القرآنية يف آخر سورة النساء
ا أُننزِنلَن إِنلَنيكَن وَنمَنا أُننزِنلَن مِنن قَـنبْنلِنكَن  مِننُنونَن بِنمَن مِننُنونَن يُـنؤْن هُنمْن وَنالْنمُنؤْن نـْن خُنونَن فِني الْنعِنلْنمِن مِن الرَّناسِن
تِنيهِنمْن  لَنئِنكَن سَننُـنؤْن رِن أُنوْن مِن اآلخِن مِننُنونَن بِناللّنوِن وَنالْنيـَنوْن تُنونَن الزَّنكَناةَن وَنالْنمُنؤْن وَنالْنمُنقِنيمِنينَن الصَّنالَنةَن وَنالْنمُنؤْن

ًرا عَن ِنيمً  مث " َواْلُمْؤِمُنوفَ "، "الرَّيلاِسُخوفَ "، فيكوف (162/النساء)" اأَنجْن
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الذي يأخذ األمور على ظواىرىا ويريد أف ". َواْلُمْؤُتوفَ "وبعدىا " َواْلُمِقيِمُتَ "
يطعن يقوؿ إف ىنا خطأ فعطف منصوب على مرفوعُت وبعد ادلنصوب 

مرفوع، النحاة نظروا ذلذه األمور يف ضوء اللغة اليت نزؿ هبا القرآف، وخرنق 
: بنت ىفاف حُت قالت

 اجلُْزرِ  وآفةُ  الُعداة سمُّ ... ىمُ  الذي قومي يبَعَدفْ  ال
 األزر معاقدَ  والطيبوف... عًتَؾٍ ػػػػـُ  بكل النازلُت

بسبب العطف " والنازلوف"، "والطيبوف"، ادلفروض "ىم سّم العداة"
فلماذا نصبت؟ مع أف ىناؾ روايتُت، ىنا شيء مووود يف اللغة يف التوابع 

، أنت حُت تسَت يف طريق "قطع التابع عن ادلتبوع لغرض معنوي"يقاؿ لو 
شلهد مسلوؾ تسَت فيو وأنت شبو مطم ن، ماداـ الطريق سلكا ومادامت 
 ساقك على دواسة البنزين ويدؾ على عجلة القيادة فأنت آمن ما دمت

منتبها، لكنك حُت تعرؼ أف يف ىذا الطريق عقبة أو شي ا ينبغي أف تكوف 
على حذر منو فإنك طوؿ الطريق تكوف يف غاية االنتباه خشية أف تكوف 

قطع التابع "ىذه العقبة على مبعدة كيلومًت، كيلومًتين، ثالثة كيلومًتات، 
ىذا مقصود بو إثارة االنتباه وإخراج ادلتكلم أو إخراج القارئ أو " عن ادلتبوع

ادلستمع من سالسة الًتكيز إىل نوع من التوفز واالستعداد لتلقي اخلرب، 
اْلُمِقيِمَُت "كل مرفوع، دلاذا " ادلؤتوف"و" ادلؤمنوف"و" الراسخوف يف العلم"ػؼ

منصوب؟ قالوا إنو منصوب على االختصاص، يفسر ذلك احلديث " الصَّيلاَلةَ 
الصالة عماد الدين من أقامها فقد أقاـ الدين ومن ىدمها فقد ىدـ "النبوي 

ىنا دلزيد من العناية، لكي ينتبو القارئ أو " ادلقيمُت"فنصب ". الدين
... ادلستمع إىل أف ىنا شي ا سلالفا دلا سبق يف االىتماـ

ــ ىذا في المعنى ولو دليل لغوي أيضا، سأسأل سؤاال مرتبطا بهذه 
 ∫The Qur’an" مقالة باسم P. Newtonألف رفيق الحق و : المسألة
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Grammatical Errors" وىما يدعيان أن "األخطاء النحوية: القرآن" يعني ،
فما رأيكم في ىذا الموضوع؟ . في القرآن الكريم أخطاء نحوية

أظنٍت أوبت عليو فيما سبق، قلت زاوية الرؤية ختتلف : شعبان صالح
من شخص إىل شخص ومن طلب عيبا ووده، ما دمت أضع على عيٍّت 
نظارة سوداء فطبيعي أف أرى األشخاص واألشياء يف حالة السواد، وإذا 

ىم يلبسوف . كانت النظارة بيضاء فكل األشياء أمامي تكوف يف حالة بياض
نظارة سوداء، ىم يدخلوف إىل النص القرآين برغبة الطعن فيو، أنا أتيت لك 

شاىد شعري، فهل الشاعر القدمي حُت قاؿ ما قاؿ كاف يقصد تعضيض 
القرآف فيما ورد بو، ضلن اآلف بدأنا وقلنا بلساف عريب مبُت ىذا ىو لساف 

: العرب، اللساف العريب، يعٍت
ويأوي إىل نسوة عطل  وشعثا مراضيع مثل السعاؿ  

عطف على اجملرور منصوبا، ىذا يف " شعثا"رلرور، " نسوة عطل"
ػ وهلل ادلثل األعلى ػ إمنا ضلن  اللغة، يف اللغة العربية اليت نزؿ هبا القرآف، يعٍت

ضلاوؿ أف منثل ذلم بلغة العرب اليت نزؿ القرآف بلساهنم، التوابع ديكن أف 
تَػبَّيلْت َيَدا "تقطع، إذا عرؼ ادلتبوع بصفاتو واز قطع التابع لغرض معنوي، 

، َما أَْغٌَت َعْنُو َمالُُو َوَما َكَسَب، َسَيْصَلى نَارًا َذاَت ذَلٍَب،  َأيب ذَلٍَب َوَتبَّيل
ىذه على " زَتَّيلاَلُة احلََْطبِ "توود قراءة  (1ػ3/ادلسد)" َواْمرَأَتُُو زَتَّيلاَلَة احلََْطبِ 

ىي اليت تثَت " َواْمرَأَتُُو زَتَّيلاَلَة احلََْطبِ "السائد ال أحد يقف أمامها ولكن 
االنتباه وإثارة االنتباه ىنا معناىا أين سألعنها إذف لعنها مطلب معنوي من 

أذـ زتالة " ألف النصب ىنا على فعل زلذوؼ تقديره ؛وراء النصب
، يعٍت ينبغي أف نفرؽ دتاما بُت الذي يتناوؿ النص القرآين مؤمنا "احلطب

وبُت من يتعامل معو على أنو نص - سبحانو وتعاىل - بوروده عن اهلل 
 ...لغوي، الذي يتعامل معو على أنو نص لغوي ديكن أف يقع يف األخطاء
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 ــ يقع في األخطاء أم ال يراىا؟

ال، يقع فيها، يعٍت ال يرى إال اخلطأ ألنو يذىب إىل : صالح شعبان
الدراسة بغية الوصوؿ إىل خطأ يطعن بسببو يف القرآف الكرمي، أما الذي 

يتناولو بنظرة متزنة سواء أكاف من ادلسلمُت أـ من غَت ادلسلمُت فإنو 
يستطيع أف جيد قياسا لغويا واردا يف اللغة العربية عند شعراء العرب ويف 

  ...نثرىم
ــ ىل كانت ىذه المناقشات التي تدور حول القرآن موجودة في األيام 

 ؟- صلى اهلل عليو وسلم – األولى أو في عهد الرسول
ال، يف األياـ األوىل للقرآف كاف الناس إما مسلمُت : شعبان صالح

ُمَسلِّصِمُت وإما معاندين مكابرين كافرين، والكافر كاف يصرؼ أذنو ونظره عن 
 ألهنم إف مسعوه وىم أرباب فصاحة ؛القرآف وكانوا يتناصحوف أاّل يسمعوه

وقصة إسالمو -  رضي اهلل عنو –وبالغة آمنوا بو، وقصة عمر بن اخلطاب 
... مشهورة، إنو ذىب إىل زوج شقيقتو فسمع القرآف فأسلم
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دور أما  ولغوي من النص الراقي البليغ، أما األثر ادلباشر يف النحو فال،
ىذا دور الفحص والتدقيق يعٍت من يعرؼ النحو ؼالنحو يف فهم القرآف 
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؟  الكريمــ وما دور النحو في تعلم القرآن
ليس مبنيا على النحو، القرآف تلق  الكرمي تعلم القرآف: شعبان صالح

 ...شفوي، وولُّ من حفظ القرآف من صغار أبناء ادلسلمُت
 ــ إما عربي أو غير عربي؟

عريب أو غَت عريب ال يعرؼ النحو، بل إف معلمي : شعبان صالح
القرآف يف القرى وادلدف ليسوا من متقٍت النحو، لكنهم متقنوف للقرآف، 

القرآف ال يتعلم بالنحو وإمنا يتعلم بالتلقي الشفوي، ال يؤخذ القرآف من 
مصحف، يعٍت الذي حيفظ القرآف من ادلصحف غَت الذي حيفظ القرآف 

ألف طرؽ أداء التفخيم والًتقيق ؛بالتلقي حىت لو كاف قارئا متقنا مدققا 
 صلى اهلل – وطرؽ األداء شفوية، القرآف متلقًّى شفهيا منذ عهد الرسوؿ

حىت عصرنا احلاضر، قد تستطيع أف حتفظ القرآف من - عليو وسلم 
ادلصحف إف كنت متقنا للعالمات اإلعرابية، ولكنك لن تؤديو األداء األمثل 

... إال إذا ولست إىل شيخ َيْسَمُعك وتقرأ عليو
 ــ وما أحوال األعمال اآلكادمية حول النحو والقرآن؟

كثَتة، يعٍت يكفي أف أذىب بعيدا، أمامي اآلف رسالة : شعبان صالح
االحتجاج "من اجلامعة اإلسالمية يف إسالـ آباد يف باكستاف بعنواف 

وىي دراسة يف أكثر من ذتامنائة صفحة " للقراءات القرآنية ػ دراسة حتليلية ػ
لطالب غَت عريب، وىي آتية إّإ لبياف مدى صالحيتها للمناقشة وىي سفر 

ضخم بذؿ فيو الطالب غَت العريب رلهودا موثقا يف رصد القراءة القرآنية 
مواقف "وحتليلها، وأنا شخصيا درست يف مرحلة الدكتوراه كما قلت لك 

، وىناؾ " القرآنية حىت هناية القرف الرابع اذلجري القراءاتالنحاة من
موضوعات كثَتة ودا، كل قارئ من القراء ُدرِست قراءتو، إما يف دار العلـو 

وإما يف وامعات أخرى، زلاولة للدراسة النحوية والصرفية والداللية، 
الدراسات حوؿ القرآف أكثر من أف حتصى، وأمامي رسالة اآلف رمبا ستقبل 
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ت والضرائر الشعرية ػ ءاالظواىر ادلشًتكة بُت القرا"للتسجيل يف قسم النحو 
ىذا موضوع من ادلوضوعات، وإف كاف ىذا ". دراسة ضلوية حتليلية موازنة
ألنو ما من إنساف تعرض للضرورة الشعرية إال ؛موضوعا قد سبق تناولُو 

ت وما وود يف ءاوحاوؿ أف ينفي كوهنا ضرورة بأهنا مووودة يف القرا
 ...ت ال يصح أف يقاؿ إنو ضرورة شعريةءاالقرا

 ماذا تركز ىذه األعمال النحوية القرآنية خاصة؟ ــ وفي
األعماؿ النحوية القرآنية إما أف تتناوؿ أسلوبا من : شعبان صالح

األساليب يف القرآف كأسلوب القسم وأسلوب التوكيد وأسلوب االستثناء 
وحتاوؿ أف تبُت األمناط ادلووودة يف القرآف الكرمي وتوازف بينها وبُت كتب 

النحاة لتثبت ما الذي وود يف القرآف من ىذه األساليب وما الذي مل 
يوود، ادلعًتؼ بو أف القرآف الكرمي ليس كتاب قواعد، إمنا ىو كتاب شريعة، 

وكونو نزؿ بلساف عريب مبُت ال يعٍت أنو حوى كل األساليب ادلووودة يف 
العربية، فبعض األساليب العربية ادلووودة يف النصوص األخرى ليست 

ما األسلوب "يدرس وحياوؿ أف يبُت  مووودة يف القرآف الكرمي، فالذي
ما الذي يوود يف العربية وليس "و " ادلووود يف القرآف وىو مووود يف العربية

" ما الذي يوود يف القرآف ورمبا مل يستعمل يف العربية"و " مووودا يف القرآف
ىذا استعماؿ قرآين،  (149/األعراؼ)..."َوَلمَّيلا ُسِقَط يَف أَْيِديِهمْ "فمثال 

، ىناؾ إرتاع "ال يستطيع أف يفعل شي ا:"حتار، يعٌتا: مبعٌت" سقط يف يده"
 ...العربيةعلى أنو أسلوب قرآين بدأ يف القرآف ومل يكن لو ووود يف 

 
 :الصةـــــــــالخ
 قبل العريب الشعر ومن، الكرمي القرآف من قواعده استخراج مت النحو علمإف 

 القرآف إف يقوؿ من عاـ وأربعمائة ألف بعد يأيت أف اجلهل من لذلك ؛اإلسالـ وبعد
؛ وىذا ما توصل إليو البحث من خالؿ استعراضو للشبهات اليت  النحو لعلم سلالف
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أثَتت حوؿ ووود أخطاء ضلوية يف القرآف الكرمي، والرد عليها مبا يدحضها وديحو 
حجتها ويثبت أف القرآف الكرمي، منذ أف نزؿ بو وربيل من عند رب العادلُت على 

 مل ولن دتتد إليو يد التحريف والتصيحيف، – صلى اهلل عليو وسلم –رسولنا األمُت 
مهما تطاوؿ عليو ادللحدوف، أو ىارتو ادلغرضوف ؛ ألف الذي تكفل حبفظو ىو القوي 

 !.(9- سورة احلجر)" ِإنَّيلا ضَلُْن نَػزَّيلْلَنا الذِّصْكَر َوِإنَّيلا َلُو حَلَاِفظُوفَ : "ادلتُت قاؿ تعاىل
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