
 ِمن ُنَكِت القرآن

(555) 

 لسان الذي يلحدون إليه أعجمي

 

وهذا  أعجمي   إليهِ  ونَ دُ لحِ الذي يُ  سانُ لِ  شر  بَ  هُ مُ عل  ما يُ إن   ونَ ولُ قُ هم يَ أن   علمُ ولقد نَ )
 .301النحل ( بين  مُ  عربي   لسان  

 

 :ولقد

 .الالم للقسم

 

 :ولقد نعلم

 .ولقد علمنا

 .التقليل، معاذ اهللهنا تفيد التحقيق، وال تفيد : قد

  :أبو حيانقال 

 .«ناولقد علم: ، أي(الماضي) ضي  المُ  ومعناه ،اللفظ مضارعُ  (:علمنَ )»



 .اللفظ، ماضي المعنى مضارعُ : أي

 .ه مضارع ومعناه الماضيلفظُ 

 :أقول

 .الكتاب ، وهو خطأ من مصحح(نعلم)بدل ( يعلم)ورد : في تفسير أبي حيان

 

 :عل مهيُ 

 !اهلل رسولَ م محمًدا عل  يُ 

 .صلى اهلل عليه وسلم

 

 :إليه دونَ لحِ يُ 

  .إليه يشيرون

 .مه بشرعل  يُ : بقولهم

، وأوصي المعجم الوسيطفي ( ألحد)و( لحد)لم أجد هذا المعنى في مادة 
 .ألنه يتعلق بالقرآن ،إليه بإضافته



ه إليه سائر المفسرين، ب  ، ولم يتنالقرطبيو  البغوي لم يذكر هذا المعنى إال
اء، غمض المعنى على القر  وبذلك يَ  .موا حول الميل، والكفر، ولحد القبروحو  

 !وكان يمكن إيضاحه بكلمة واحدة ال غير

 .هذا الفعل يتضمن معنى اإللحاد: فإن قيل

 !ال أظن، ألنهم هم ملحدون  أصالً : قلت

 

  :البغوي قال

 .«إليه يشيرونيميلون و  »

 

 :القرطبي وقال

 .«أعجمي يشيرونو  لسان الذي يميلون إليه»

 :أقول

 .نعم فيه اختصار شديد، ولكنه أفضل من غيره

 .يميلون: واألحسن الفك  بين الكلمتين، باستبعاد كلمة

 



 :شربَ 

 .والجمع (المفرد) تطلق على الواحد

 !ويظن الكثيرون أن البشر للجمع فقط

 :ابن عاشورقال 

 فيكون المراد بـ ،)...( أن المقصود رجل واحد (إليه)ظاهر اإلفراد في  »
 .«، وبإفراد ضميره جريانه على أفراد معادهالجنس( بشر)

 :أقول

  .المفرد: ال يراد به الجنس، بل يطلق على المفرد والجمع، والمراد هنا: بشر

 

 :أعجميلسانه 

وهذا المعنى غير الئق هنا ألن النبي  .(رومي، فارسي) غير عربي -
فكيف يتعلم من شخص  .صلى اهلل عليه وسلم ال يعرف إال العربية

 !؟فارسيةً أو  روميةً  يتكلم لغةً 
لسان : هذا المعنى هو المراد هنا، بداللة قوله بعده .غير بليغعربي،  -

صاحب ) !أين لغة القرآن من لغة هذا البشر المزعوم؟. عربي مبين
 .(كس رةعربي ة مُ 



في لسانه  !غير فصيح اللسان، كأن أصله أعجمي: يرجل أعجم: يقال
ن كان عربًياعُ   .جمة وا 
 

 :أبو حيانقال 

هم عن االستقامة إليه لسان أعجمي لسان الرجل الذي يميلون قولَ : المعنى»
بطاالً ا لقولهم ، ردً ن لسان عربي مبين ذو بيان وفصاحةوهذا القرآ ،نغير بي    وا 
 .«)...( لطعنهم

 

 :الشوكانيقال 

 .«انً اه لسا، وسم  اإلشارة إلى القرآن(: بين  مُ  عربي   وهذا لسان  )«

 :أقول

 .ه إشارة إلى القرآنال أظن  

 .لسان القرآن: وحتى لو كانت اإلشارة فيه للقرآن، إال أن المقصود به

 :التقدير

 .بين  مُ  عربي   لسان   ون إليه أعجمي وهذا القرآنُ دُ لحِ لسان الذي يُ 



 .بين  مُ  عربي   القرآنِ  ولسانُ : أو

 

 :إعراب

 :أعجمي   إليهِ  ونَ دُ لحِ الذي يُ  لسانُ : جملة

 .، حسب الزمخشريةاستئنافي   -
 .حسب أبي حيان ،ةحالي   -

 :أبو حيان قال

 ونَ دُ لحِ الذي يُ  لسانُ ) : الجملة التي هي قوله: فإن قلت :الزمخشري  قال »
ومثله  .لقولهم، ألنها مستأنفة جواب لها ال محل  : ها؟ قلتما محل   (أعجمي   إليهِ 
ذا جاءتهم آية  ) :بعد قوله ،325األنعام (هُ رسالتَ  جعلُ يَ  حيثُ  أعلمُ  اهللُ ) :هقول  وا 

 .انتهى (اهللِ  لُ سُ ما أوتي رُ  ثلَ ؤتى مِ حتى نُ  ؤمنَ نُ  قالوا لن

أبلغ في اإلنكار وذلك ، فموضعها نصب ةجملة حالي  ويجوز عندي أن تكون 
بانةُ  ،هم بأعجمية هذا البشرعلمُ : حالة هذه، أييقولون ذلك وال: عليهم، أي  وا 

ا وهو قد تشتم فالنً : تقول ، كماكان يمنعهم من تلك المقالة ،لقرآنهذا ا عربيةِ 
  !حسانه لك كان يقتضي منعك من شتمهبإ كَ علمُ : أحسن إليك، أي



نما ذهب ، ألن من مذهبه ولم يذهب إلى الحال ،لى االستئنافإالزمخشري  وا 
، او مذهب مرجوح جدً ، وهلة الحالية االسمية بغير واو شاذ  أن مجيء الجم

 تبعَ  ، وهو مذهب  في كالم العرب  يكاد ينحصر كثرةً ومجيء ذلك بغير واو ال
  .«ءاالفر   فيه
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