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 اللغة العربية لسان الوحي االلهي  
 عبد الودود مقبول أحمد حنيف .

 جامعة أم القرى ، مكة المكرمة .،سم الكتاب والسنة ق
 abdulwadood.hanef@gmail.com البريد اإللكتروني:

 ملخص :ال
ــــثــــــــة مباحـث وخاتمــــــــة ، أمـا التمهيـد هميـ  أ ميـة  يتكون البحث من تمهيـــــد ـو

األول :  اللغة العربيـة بفـمة عامـة ، وهـي تمسـير القـرةن بفـمة خافـة ، ــم المبحـث
عــن لغــة القــرةن ، وهيــ  ســتة مطالــب ، المطلــب األول عــن اايــا  الــوارد  هــي اللغــة 
ــة ، ـــم المطلــب  ــوارد  هــي اللغــة العربي ــب الـــاني عــن األحاديــث ال العربيــة ، ـــم المطل
الـالث عن تعريف الخفائص لغة وافـطثحا  ، ــم المطلـب الرابـ  عـن خفـائص لغـة 

مطلـب الخـامع عـن االعجـال اللغـول هـي لغـة القـرةن ، ــم القرةن اللغة العربية ، ـم ال
المطلــب الســادع عــن هغــل اللغــة العربيــة عنــد أعــثم االســثم ومكانتهــا بــين اللغــا  
األخـــرى ، ــــم المبحـــث الــــاني عـــن أســـباب تـــدني المتحـــدـين باللغـــة العربيـــة   وهيـــ  

ب داخليـة ، ــم  مطلبان ، المطلب األول : أسباب خارجية ، ــم المطلـب الــاني : أسـبا
المبحــث الـالــث عــن المقترحــا  لتقويــة اللغــة العربيــة لســان الــوحي اإللهــي  ، وهيــ  
ـثـــة مطالــب ، المطلــب األول هــي االفــث  اللغــول ، ـــم المطلــب الـــاني هــي  حيــا  
ــم خاتمــة ،  ــ  اللغويـــــــة ، ـ ــي تمعيــل المواـي ــب الـالــث ه ــول ، ـــم المطل ــا  اللغ االنتم

ــيم وتتغــمن أ ــم النتــ ائج والتوفــيا  ، ومــن أ ــم النتــائج أنــ  ال يجــول التفــدل لتعل
ــدر  ــة الق القــرةن الكــريم والســنة ، وتمســير معانيهمــا  ال لمــن تحفــل مــن اللغــة العربي
ال كــان خطــى  أالــب علــأ فــواب  ، ومــن أ ــم التوفــيا  ليــاد   المعتبــر هــي ،لــ  ، وا 

برال ااـار التربوية للغة العربية هـي  العناية بعلوم اللغة العربية ، وبطر  تدريسها ، وا 
 المكر واألخث  وجمال األلماظ ، بما يغرع هي دارسيها القناعة بى ميتها .

اللغـــة العربيـــة ، لســـان ، الـــوحي ، اإللهـــي ، القـــرةن الكـــريم ، :الكلمـــا  الممتاحيـــة
 .السنة
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Arabic Language, The Tongue Of Divine Revelation. 

Abdul Wadood Maqbool Ahmed Hanif. 

Department of Book and Year at Um al-Qura University Mecca. 

Email: abdulwadood.hanef@gmail.com 

Abstract: 
The research consists of an introduction and three topics and a 
conclusion. As for the introduction, it has the importance of the 
Arabic language in general, and the interpretation of the Qur’an in 
particular, then the first topic: on the language of the Qur’an, and 
it contains six demands, the first requirement for the verses 
mentioned in the Arabic language, then the second requirement for 
the hadiths received In the Arabic language, then the third 
requirement on defining the characteristics of language and idiom, 
then the fourth requirement on the properties of the language of 
the Qur'an, the Arabic language, Then the fifth demand on the 
linguistic miracle in the language of the Qur’an, then the sixth 
demand on the merit of the Arabic language in the flags of Islam 
and its position among other languages, then the second topic on 
the reasons for the low speakers in the Arabic language, and it 
contains two requirements, the first demand: external reasons, 
then the second demand: internal reasons Then the third topic 
about the proposals to strengthen the Arabic language for the 
tongue of divine revelation, and it has three demands, the first 
requirement in linguistic reform, then the second demand in 
reviving linguistic affiliation, then the third demand in activating 
linguistic covenants, Then a conclusion, and it includes the most 
important results and recommendations, and one of the most 
important results is that it is not permissible to address the 
teaching of the Holy Qur’an and Sunnah, and to explain their 
meanings except for those who receive from the Arabic language 
the amount considered in that, or his mistake was most correct, 
and one of the most important recommendations is to increase 
attention to Arabic language sciences, and in ways that Teaching it, 
and highlighting the pedagogical implications of the Arabic 
language in thought, morals and the beauty of words, so as to instill 
in its students the conviction of its importance. 

Keyword: Arabic , language, tongue , divine ,revelation. Holy 

Qur’an , Sunnah. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة

ْنَساَن ، َعلََّمُ  اْلَبَياَن{ ،  (1)الحمد اهلل علأ ةالئ  ،} َعلََّم اْلُقْرةَن ، َخَلَ  اإلِْ
ث  والسثم علأ محمد وةل  وفحب  ومن تبعهم بإحسان  لأ يوم الدين ، والف
 -وبعد :

هإن من َأَحبَّ اهلل تعالأ ، َأَحبَّ رسول  محمدا  فلأ اهلل علي  وسلم ، ومن 
َأَحبَّ الرسول العربي ، َأَحبَّ العرب ، ومن َأَحبَّ العرب َأَحبَّ لغتهم العربية التي 

هغل العجم والعرب ، ومن َأَحبَّ العربية ُعنَي بها بها نلل أهغل الكتب علأ أ
وـابر عليها وفرف  مَّت   ليها  ، ومن  دا  اهلل لإلسثم وشر  فدر  لإليمان 
اعتقد أن محمدا  فلأ اهلل علي  وسلم خير الرسل ، ورسالت  أشمل وأرحم 

 الرساال  ، وأن لغت  العربية خير اللغا  ولسانها أفد  األلسنة .
ن اإل قبال علأ تعلمها وتمهمها من الديانة    ،  ي أدا  العلم وممتا  التمق  وا 

 هي الدين وسبب  فث  األلسن ، واكتساب هغائل النمع الناطقة .
ولو لم يكن هي اإلحاطة بخفائص اللغة العربية ، والوقوف علأ مجاريها 

ن ولياد  ومفارهها والتبحر هي دقائقها  ال قو  اليقين هي معرهة  عجال القرة
البفير  هي  ـبا  نبو  محمد فلأ اهلل علي  وسلم التي  ي عمد  اإليمان ، 

هي الدارين ـمر .. هكيف وأيسر ما ويطيب لكمأ بهما هغث  َيْحُسُن هيهما أـر  
ها اهلل علَّ وجلَّ ب  من غروب المماد  ُيِكلُّ أقثم الكتبة ويتعب أنامل  خفَّ

علَّ اسم  وعظَّمها وره  خطر ا وكرَّمها وأوحأ  الحسبة وِلما شرهها اهلل تعالأ
بها  لأ خير خلق  وجعل لساَن أمين  علأ وحي  وخلمائ  هي أرغ  وأراد 
بقغائها ودوامها حتأ تكون هي  ،  العاجلة لخيار عباد  وهي تل  ااجلة 
لساكني جنان  ودار ـواب  قيَّض لها حمظة وخلنة من خواف  من خيار الناع 

                                 
 . 4 – 2ور  الرحمن ةية  س(1) 
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غل وأنجم األرض تركوا هي خدمتها الشهوا  وجابوا الملوا  ونادموا وأعيان الم
 .(1)القتنائها 

وكان العرب قبل نلول القرةن يتكلمون بالعربية المفحأ ، ونلل القرةن الكريم 
نَُّ  َلَتْنِليُل  بلسان عربي مبين علأ قلب نبينا محمد فلأ اهلل علي  وسلم ) َواِ 

وُ  اأْلَِميُن ، َعَلأ َقْلِبَ  ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْنِ،ِريَن ِبِلَساٍن َربِّ اْلَعاَلِميَن ، َنَلَل  ِبِ  الرُّ
 .  (2)َعَرِبيٍّ ُمِبيٍن ( 

وكلما كان اإلنسان ما را  هي اللغة العربية كان أكـر ههما للقرةن الكريم ، ومن 
 كان غعيما  هي اللغة أو 

 يم االبا  . بغاعت  هيها ملجا  ، هث يستقيم ههم  للقرةن الكر 
ولقد كان العرب هي عهد نلول القرةن علأ جانب كبير من اإلحاطة بلغتهم ، 
درا  حقائقها ، هكانوا ب،ل  أقدر الناع علأ ههم القرةن  ومعرهة أساليبها وا 
درا  معاني  واستيعاب مرامي  ، ومن جا  بعد م كان أقل درجة أو درجا   وا 

لما عم اإلسثم األرض واختلط العرب لبعد م عن فما  اللغة العربية ، و،ل  
بالعجم ، وتولد منهم الجيل ال،ل أفبح يبتعد رويدا رويدا كلما مر علي  اللمن 

 ، عن اللغة األم وفمائها.
درا  حقائق  من التابعين ،  هقد كان الفحابة أعلأ قدرا هي ههم القرةن وا 

عد عن فما  اللغة والتابعون كانوا أعلأ قدرا ممن بعد م ، و ك،ا كلما كان الب
 . (3)، وكان البعد أشد هي  درا  معاني القرةن وههم مقافد  وأحكام  وأسرار " 

                                 
عبـد الملـ  بـن محمـد بـن  سـماعيل أبـو منفـور  11ينظر: هق  اللغة وسر العربية ص (1) 

 ـ ، المحقـ  ، عبـد الـرلا  المهـدل  الناشـر:  حيـا  التـراث العربـي   424الـعالبي المتوهأ 
 م .2002 - ـ 1422الطبعة األولأ 

 .141 - 142( سور  الشعرا  ةية  (2
 . 131التمسير وقواعد  ، خالد عبد الرحمن الع  ، ص  ( أفول (3
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ومن أسباب الخطى هي التمسير ، ومن عوامل االنحراف هي ههم اايا  القرةنية 
، ومن دواعي ظهور المهوما  اللائغة للنفوص الشرعية ، الغعف هي 

ما ، وتطبيقا ، والجهل بقواعد  من اللسان العربي قرا   ، وكتابة ، وهه
التفريف ، والنحو، واالشتقا  ، واإلعراب ، والمعاني ، والبيان ، واير ،ل  
من مفطلحا  اللغة وأفولها ، ـم التعامل م   ،  النفوص من خثل  ،  
العجمة ،  وطرأ  ،ا الغعف اللساني والجهل اللغول   بسبب شيوع العجمة 

ن وظهور  ، ودخول األمم العجمية هي اإلسثم ، وقلة وانتشار ا ، و،يوع اللح
 (1) العلم بىفول اللغة ومدلوالتها ، وندر  اال تمام بالحماظ عليها .

ــــثـــــــة مباحث وخاتمـــــــة .  يتكون البحث من تمهيــــد ـو
تمهيد هي أ مية اللغة العربية بفمة عامة ، وهي تمسير القرةن بفمة 

 خافة .
 األول : عن لغة القرةن ، وهي  ستة مطالب : المبحث 

 المطلب األول : اايا  الوارد  هي اللغة العربية.
 المطلب الـاني : األحاديث الوارد  هي اللغة العربية.

 المطلب الـالث : هي تعريف الخفائص لغة وافطثحا  .
 المطلب الراب  : خفائص لغة القرةن ..اللغة العربية .

 اإلعجال اللغول هي لغة القرةن . المطلب الخامع :
المطلب السادع : هغل اللغة العربية عند أعثم االسثم ومكانتها بين اللغا  

 األخرى .
----------- 

 المبحث الـاني : عن أسباب تدني المتحدـين باللغة العربية   وهي  مطلبان :

                                 
 .2/411أسباب الخطى هي التمسير، دراسة تىفيلية ، للدكتور طا ر محمود يعقوب  (  (1
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 المطلب األول : أسباب خارجية .
 المطلب الـاني : أسباب داخلية.

---------- 
المبحث الـالث : عن المقترحا  لتقوية اللغة العربية لسان الوحي اإللهي  ،  

 وهي  ـثـة مطالب :
 المطلب األول : هي اإلفث  اللغول .

 المطلب الـاني :هي  حيا  االنتما  اللغول .
 المطلب الـالث : تمعيل المواـي  اللغويـــــة .

 وفيا .خاتمة ، وتتغمن أ م النتائج والت
--------------  
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 تمهيـــــد:
هي  (1)تتجلأ أ مية اللغة العربية عامة وعثقتها بعلوم الشريعة بفمة خافة 

 ااتي:
 أن الكتاب والسنة عربيان: -1

 . (2)هالقرةن الكريم  نما نلل بلغة العرب، قال تعالأ: }ِ نَّا َأْنَلْلَناُ  ُقْرةن ا َعَرِبيًّا {
: " يقول تعالأ ،كر :  نا أنللنا  ،ا الكتاب المبين ، (3)رل قال ابن جرير الطب

قرةن ا عربيًّا علأ العرب ، ألن لسانهم وكثمهم عربي ، هىنللنا  ،ا الكتاب 
 . (4)بلسانهم ليعقلو  ويمقهوا من  ، و،ل  قول  ) لعلكم تعقلون ( 

للغة العربية ، هُيْؤَخ، من  ،ا أن َتَمهم  ،ا القرةن وتعقل   نما يكون عن طري  ا
 من حيث قوانينها وأساليبها السياقية اللمظية .

ال،ل نلل علي   ،ا القرةن ،و  -فلأ اهلل علي  وسلم  -أن الرسول  -2
لسان عربي هفيح   ألن  فلأ اهلل علي  وسلم كان أهفح العرب لسانا ، 
ة وأوغحهم بيانا ، وأع،بهم نطقا ، وأسد م لمظا وأبينهم لهجة ، وأقومهم حج

                                 
عبد المل  بن محمـد بـن  سـماعيل أبـو منفـور  11ينظر: هق  اللغة وسر العربية ص  (1) 

الناشـر:  حيــا  التـراث العربــي ،    ـــ ، المحقـ : عبـد الــرلا  المهـدل424الـعـالبي المتـوهأ 
 م2002 - ـ 1422الطبعة األولأ 

 . 2سور  يوسف ةية  (2)
( محمــد بــن جريــر بــن يليــد بــن كقيــر اإلمــام اْلَعَلــم المجتهــد ، عــاِلُم العفــر ، أبــو جعمــر  (3

 ـ ، طلـب العلـم ، وأكــر مـن الترحـال ، ولقـي 310 ـ ، وتوهي سنة 224الطبرل ، ولد سنة 
ال ، وكان من أهراد الد ر علما  و،كا   وكـر  تفانيم  ، َقلَّ أن ترى العيون مـلـ  ، نبث  الرج

، طبقـــا   14/261ألـــف التـــاريف والتمســـير وتهـــ،يب ااــــار وايـــر  ، ســـير أعـــثم النـــبث  
 . 2/106، طبقا  الممسرين للداودل  41الممسرين للسيوطي 

 .111/ 11جام  البيان ، للطبرل (4) 
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، وأعرههم بمواق  الخطاب وأ دا م  لأ طري  الفواب ، تىييدا  لهيا ولمظا 
 .(1)سمائيا ، وعناية ربانية ، ورعاية روحانية 

ههو أهفح العرب علأ اإلطث  وأبينهم لغة ونطقا  وأدا  . ول،ل  شهد الجمي  
 أن  بلغ األمــة ما أُنلل  لي  بلسان عربي هفيح . 

: " ومن جماع علم كتاب اهلل : العلم بىن جمي  كتاب  (2)وقال اإلمام الشاهعي
 . (3)اهلل  نما نلل بلسان العرب" 

ا:" وبلسانها نلل الكتاب وجا   السنة"   .(4)وقال أيغ 
أن يكون تلقي القرةن الكريم ، وأداؤ  وه  القوانين  –بكل تىكيد  -و ،ا يعني 

 يختُص ب)النص القرةني( .واألساليب العربية الخافة بالقرةن الكريم ، هيما 
 هعلأ سبيل المـال: 

هإن قرا   اايا  األول من السور الممتتحة بالحروف المقطعة ، يجب  -1
 أن تقرأ وتنط  بما يواه  قوانين المنقولة عن أئمـــة الرسم والقرا   .

                                 
محمد بـن يوسـف الفـالحي الشـامي ،  43/ 2ى والرشاد هي سير  خير العباد سبل الهد(1) 

 ـــ ، تحقيــ  وتعليــ  ، الشــيف عــادل أحمــد عبــد الموجــود والشــيف علــي  442المتــوهي ســنة 
 محمد معوض .

(  محمد بن  دريع بن العباع بن عـمان بن شاه  بن السَّـائب بـن عبيـد بـن عبـد يليـد  (2
، أبــو عبـد اهلل الشــاهعي المكــي  نليــل مفــر ، رأع الطبقــة  بـن  اشــم بــن المطلــب المطلبــي

سـنة ،  14 ـ ، ول  204التاسعة ، و و المجدد ألمر الدين علأ رأع المائتين ، ما  سنة 
، سـير أعـثم  464و و  مام الم، ب ، ومن أشهر كتبـ  الرسـالة ، واألم ، تقريـب التهـ،يب 

 .   4/44، الكاشف لل، بي  10/1النبث  
للشــاهعي أبــو عبــد اهلل محمــد بــن  دريــع بــن العبــاع بــن عـمــان بــن   40لرســالة ص ا(3) 

ــوهأ ســنة  ــي القرشــي المكــي المت ــد منــاف المطلب ــد المطلــب بــن عب  ـــ ، 204شــاه  بــن عب
 م.1440 ـ/1311المحق  أحمد شاكر ، الناشر  مكتب  الحلبي ، مفر الطبعة: األولأ، 

 .   13الرسالة للشاهعي ص (4) 
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أن تمسير معاني كتاب اهلل وسنة رسول  فلأ اهلل علي  وسلم ،  -2
 لقوانين واألساليب العربية الخافة ب،ل  . يستحيل بيانها بعيدا  عن ا

متوقف علأ  -فلأ اهلل علي  وسلم  - ،ا ُعلم ،ل  هإن ههم مراد اهلل ورسول  
ههم لغة العرب ومعرهة علومها   هعلأ كل مسلم أن يتعلم من  ،  اللغة ما 

 يقيم ب  لسان  ودين  .
لكتاب أحد جهل قال اإلمام الشاهعي : " ألن  ال يعلم من  يغا  جمل علم ا

سعة لسان العرب وكـر  وجو   وجماع معاني  وتمرقها ، ومن علم  انتم  
 .(1)عن  الشب  التي دخل  علأ من جهل لسانها" 

ا: " هعلأ كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغ  جهد  حتأ  وقال أيغ 
 . (2) يشهد أال  ل   ال اهلل وأن محمد ا عبد  ورسول  ، ويتلو ب  كتاب اهلل"

: " همعرهة العربية التي خوطبنا بها مما يعين علأ أن نمق   (3)وقال ابن تيمية
 .(1)مراد اهلل ورسول  بكثم " 

                                 
 .  10لة  للشاهعي ص الرسا(1) 
 .  41الرسالة للشاهعي ص (2) 

اْبُن َتْيِمَيَة َعْبُد السَّـَثِم بـُن َعْبـِد اهلِل بـِن الَخِغـِر الَحرَّاِنـيُّ ، الشَّـْيُف ، اإِلَمـاُم ، الَعثََّمـُة ، (3)  
سََّثِم بـن َعْبـِد اهلِل بـِن الَخِغـر َهِقْي  اْلَعْفر، َشْيف الَحَناِبَلة ، َمْجد الدِّْيِن ، َأُبو الَبَرَكاِ  َعْبد ال

ــَرَع ، َواْشــَتَغل ،  ــَد: َســَنَة ِتْســِعْيَن َوَخْمِســْيَن ماَئــة َتْقِرْيبــا  ،َ َتَمقَّــَ ، َوَب ــِد بــِن َعِلــيٍّ ، ُوِل بــن ُمَحمَّ
َوَفـنََّف ِهْيَهــا  َوَفـنََّف التََّفـاِنْيَف ، َوانتهــ  ِ َلْيـِ  اإِلَماَمــة ِهـي الِمْقـ  ، َوَكــاَن َيـْدِرل الِقــَرا ا  ،

ُأْرُجوَل   ، َوَقـْد َحـجَّ ِهـي َسـَنِة ِ ْحـَدى َوَخْمِسـْيَن َعَلـأ درب الِعـَرا ، َوانبهـر ُعَلَمـا  َبْغـَداد ِلَ،َكاِئـِ  
تعلَّـل َوَهَغاِئِلِ ، َوالَتَمَع ِمْنُ  ُأْسـَتا، َداِر الِخَثَهـِة ُمْحِيـي الـدِّْيِن اْبـُن الَجـْوِللِّ اإِلَقاَمـَة ِعْنـَدُ م، هَ 

، معرهــة  33/  4، النجــوم اللا ــر  :  23/241،242ِباأَلْ ــل َوالــَوَطن  ســير أعــثم النــبث  
 .   121،  120/ 2القرا  الكبار لل، بي: 
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 المبحث األول : عن لغة القرةن ، وهي  ستة مطالب : 
 المطلب األول : اايا  الوارد  هي اللغة العربية.
 ة.المطلب الـاني : األحاديث الوارد  هي اللغة العربي

 المطلب الـالث : هي تعريف الخفائص لغة وافطثحا  .
 المطلب الراب  : خفائص لغة القرةن ..اللغة العربية .
 المطلب الخامع : اإلعجال اللغول هي لغة القرةن .

المطلب السادع : هغل اللغة العربية عند أعثم االسثم ومكانتها بين اللغا  
 األخرى .

------------   
 ول : اايا  الوارد  هي اللغة العربية.المبحث األ 

من خثل النظر والتىمل هي السيا  القرةني ُيثحظ أن  نا  عد  ةيا  تتحدث 
عن القرةن علأ أن نلل بلسان عربي مبين هفيح بليغ   من ،ل  علأ النحو 

 التالي:
 .(2)ااية األولأ :  قول  تعالأ : } ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبيٍن {

نما ،كر تعالأ ،كر  أن  نلل  ،ا القرةن بلسان عربي قال ابن ج رير الطبرل:" وا 
مبين هي  ،ا الموغ ،  عثما من  مشركي قريش أن  أنلل  ك،ل ، لئث يقولوا 
نما   ن  نلل بغير لساننا، هنحن  نما نعرض عن  وال نسمع  ، ألنا ال نمهم  ، وا 

                                                                             
لتقي الدين أبو العباع أحمد بن عبد الحليم بن تيميـة الحرانـي   4/116مجموع المتاوى (1) 

مر الجــلار الناشــر : دار الوهــا  الطبعــة : عــا - ـــ ، المحقــ  : أنــور البــال 421المتــوهأ : 
 م 2001 ـ /  1426الـالـة ، 

 . 141سور  الشعرا  ةية (2) 
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َيْىِتيِهْم ِمْن ِ،ْكٍر ِمَن الرَّْحَمِن  ،ا تقري  لهم ، و،ل  أن  تعالأ ،كر  قال:} َوَما 
 .  (1)ُمْحَدٍث ِ ال َكاُنوا َعْنُ  ُمْعِرِغيَن{

ـم قال: لم يعرغوا عن  ألنهم ال يمهمون معاني ، بل يمهمونها، ألن  تنليل رب 
العالمين نلل ب  الرو  األمين بلسانهم العربّي ، ولكنهم أعرغوا عن  تك،يبا  ب  

 .(2)واستكبارا  " 
يقول : لهم أنتم خبرا  الكثم وأسياد البيان هانظروا هي حال  -تعالأ –وكىن  

 ،ا القرةن الكريم  ل يمكن أن يقول  محمد فلأ اهلل علي  وسلم من تلقا  
 نمس ؟!.

ااية الـانية : قول  تعالأ :}ِلَساُن الَِّ،ل ُيْلِحُدوَن ِ َلْيِ  َأْعَجِميٌّ َوَ َ،ا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ 
:" يقول تعالأ مخبر ا عن المشركين ما كانوا  (4). يقول ابن كـير(3)يٌن{ُمبِ 

يقولون  من الك،ب واالهترا  والبه : أن محمد ا  نما يعلم   ،ا ال،ل يتلو  
علينا من القرةن بشر، ويشيرون  لأ رجل أعجمي كان بين أظهر م ، اثم 

ان رسول اهلل فلأ لبعض بطون قريش، وكان بياعا يبي  عند الفما ، هربما ك
اهلل علي  وسلم يجلع  لي  ويكلم  بعض الشي  ، و،ا  كان أعجمي اللسان 
ال يعرف العربية ، أو أن  كان يعرف الشي  اليسير بقدر ما َيُرد جواب الخطاب 
هيما ال بد من   هله،ا قال اهلل تعالأ راد ا عليهم هي اهترائهم ،ل :} ِلَساُن الَِّ،ل 

                                 
 .  1سور  الشعرا  ةية (1) 
ألبي جعمر الطبرل محمد بن جريـر ، المتـوهأ   344  346/ 14جام  البيان للطبرل  (2) 
م    2000 -ـ  ــ 1420 ـــ ، تحقيــ  : أحمــد محمــد شــاكر الطبعــة : األولــأ ، 310ســنة 

 الناشر : مؤسسة الرسالة . 
 .  103سور  النحل ةية (3) 
( أبـــو اْلِمـــدا   ســـماعيل بـــن كـيـــر القرشـــي ، البفـــرل ــــم الدمشـــقي ، فـــاحب التمســـير  (4

 1/320والتاريف ، وقفص األنبيا  وجام  المسانيد ، والنهاية هي المتن واير ـا ، األعـثم 
 . 3/11طبقا  الشاهعية البن قاغي شهبة  ، 1/344، الدرر الكامنة البن حجر 
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ِ  َأْعَجِميٌّ َوَ َ،ا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ ُمِبيٌن { يعني: القرةن أل : هكيف يتعلم ُيْلِحُدوَن ِ َليْ 
من جا  به،ا القرةن ، هي َهَفاحت  وبثات  ومعاني  التامة الشاملة ، التي 
 ي أكمل من معاني كل كتاب نلل علأ نبي أرسل، كيف يتعلم من رجل 

. هه،ا رد قويم لمن (1)قل"أعجمي؟! ال يقول  ،ا من ل  أدنأ ُمْسكة من الع
يتهم القرةن الكريم بىن  ُمقتبع من كتب وأساطير األولين، أو أن  كثم بشر، 
كما ُيروج  المستشرقون والمنّفرون اليوم  وُيفغي  ليهم بعُض أنفاف 

 ، كما يغمن ك،ل  ت،كية لغة القرةن وسمّو مكانتها.(2) المـقمين!
، أل بلغة العرب (3)َ،ِلَ  َأْنَلْلَناُ  ُقْرةن ا َعَرِبيًّا{ااية الـالـة :  قول  تعالأ: }َوكَ 

، كما قال تعالأ : } َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِ الَّ  (4)ليمهمو  ، وليقط  حجتهم 
ِبِلَساِن َقْوِمِ  ِلُيَبيَِّن َلُهْم َهُيِغلُّ اللَُّ  َمْن َيَشاُ  َوَيْهِدل َمْن َيَشاُ  َوُ َو اْلَعِليُل 

 .(1)ْلَحِكيُم{ا
اعوجاجا  يمن  من  (6)ااية الرابعة : قول  تعالأ: }ُقْرةن ا َعَرِبيًّا َاْيَر ِ،ل ِعَوٍج {

ههم  ، ألن  ال اختثف هي  بوج  من الوجو  . واير متغاّد . واير ،ل لبع 
 . (4)ولحن 

                                 
 .603/ 4تمسير القرةن العظيم ، ابن كـير (1) 
ينظر: دحـض دعـوى المستشـرقين أن القـرةن مـن عنـد النبـي فـلأ اهلل عليـة وسـلم ص (2) 
 سعود بن عبد العليل الخلف ، الناشر: اراع للنشر والتولي ، هي الكوي . 143
 .  113سور  ط  ةية  (3) 
لمحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد اهلل الشــوكاني اليمنــي  30/ 1ظــر : هــتح القــدير ين(4) 

دمشـ ، بيـرو    الطبعـة:  -الناشر: دار ابن كـيـر، دار الكلـم الطيـب ،  ه1210المتوهأ: 
  ـ 1414 -األولأ 

 .  4سور   برا يم ةية (1) 
 .  21سور  اللمر ةية (6) 
 . 214/ 6ينظر: هتح القدير للشوكاني (4) 
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" أل واغحا ( 1)َرِبيًّا{ااية الخامسة : قول  تعالأ: }َوَكَ،ِلَ  َأْوَحْيَنا ِ َلْيَ  ُقْرةن ا عَ 
 .(2)جليا بينا"

 . (3)ااية السادسة :  قول  تعالأ :}ِ نَّا َأْنَلْلَناُ  ُقْرةن ا َعَرِبيًّا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن {
قال ابن كـير : "و،ل  ألن لغة العرب أهفح اللغا  وأبينها وأوسعها، وأكـر ا 

أشرف الكتب بىشرف اللغا  ،  تىدية للمعاني التي تقوم بالنموع  هله،ا أنللَ 
علأ أشرف الرسل، بسمار  أشرف المثئكة ، لخير أمةوكان ،ل  هي أشرف 
بقاع األرض ، وابتدئ  نلال  هي أشرف شهور السنة و و رمغان ، هكمل من 

 كل 
 .(4" )الوجو 

 وك،ا مـيثتها من اايا  التالية :
 . (1)ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن{ ااية السابعة: قول  تعالأ: }ُقْرةن ا َعَرِبيًّا

 .(6)ااية الـامنة :  قول  تعالأ: }ِ نَّا َجَعْلَناُ  ُقْرةن ا َعَرِبيًّا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن{
َلْ  ةَياُتُ   ااية التاسعة :  قول  تعالأ: }َوَلْو َجَعْلَناُ  ُقْرةن ا َأْعَجِميًّا َلَقاُلوا َلْواَل ُهفِّ

يٌّ ُقْل ُ َو ِللَِّ،يَن ةَمُنوا ُ د ى َوِشَماٌ  َوالَِّ،يَن اَل ُيْؤِمُنوَن ِهي ةَ،اِنِهْم أََأْعَجِميٌّ َوَعَربِ 
َوْقٌر َوُ َو َعَلْيِهْم َعم أ ُأوَلِئَ  ُيَناَدْوَن ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد{
(4). 

                                 
 .  4سور الشورى ةية (1) 
 .141/ 4تمسير ابن كـير ، دار طيبة (2) 
 .  2سور  يوسف ةية (3) 
ألبي المدا   سماعيل بن عمر بـن  361/ 4تمسير القرةن العظيم البن كـير ، دار طيبة (4) 

دار  الناشـر : سامي بـن محمـد سـثمة :المحق  ،  ـ  444كـير القرشي الدمشقي المتوهأ 
 . م 1444 - ـ 1420الـانية  الطبعة :  والتولي  طيبة للنشر

 .  3سور  هفل  ، ةية (1) 
 .  3سور  اللخرف ، ةية (6) 
 .  44سور  هفل  ، ةية (4) 
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:"  ،ا استمهام علأ وج  اإلنكار ، أل: أنهم كانوا يقولون:  (1)يقول البغول 
 .(2)ربي والمنلل أعجميالمنلل علي  ع

حكام  هي لمظ  ومعنا  ، وم   لما ،كر تعالأ القرةن وهفاحت  وبثات  ، وا 
 ،ا لم يؤمن ب  المشركون ، نب  علأ أن كمر م ب  كمر عناد وتعن  ، كما 

 . (3){ قال: } َوَلْو نلْلَناُ  َعَلأ َبْعِض األْعَجِميَن َهَقرََأُ  َعَلْيِهْم َما َكاُنوا ِبِ  ُمْؤِمِنينَ 
وك،ل  لو أنلل القرةن كل  بلغة العجم ، لقالوا علأ وج  التعن  والعناد: } َلْوال 
َلْ  ةَياُتُ  أََأْعَجِميٌّ َوَعَرِبيٌّ { أل : لقالوا:  ث أنلل ممفث بلغة العرب ،  ُهفِّ
وألنكروا ،ل  وقالوا: أعجمي وعربي ؟ أل : كيف ينلل كثم أعجمي علأ 

 .(4)م  "مخاطب عربي ال يمه
همي ما سب   يراد  ةيا  ال،كر الحكيم ، وتعليقا  أئمة التمسير عليها يظهر 
بيان شرف اللغة العربية باعتبار ا لغة ةخر كتب اهلل المنللة ،  ولغة خاتم رسل 

 اهلل عليهم الفث  والسثم .

                                 
ٍد الُحَسْين بن َمْسُعْوِد بِن ُمَحمٍَّد  ، الشَّْيُف ، اإِلَمـام ، الَعثََّمـُة ، القُـْدَوُ  ، (1)  الَبَغِولُّ َأُبو ُمَحمَّ

ـِد بـِن الَمـرَّا   الَحاِهظُ  ٍد الُحَسْين بن َمْسـُعْوِد بـِن ُمَحمَّ ، َشْيُف اإِلْسَثِم ، ُمْحِيي السُّنَّة ، َأُبو ُمَحمَّ
ـــل ،  ـــاِلم التَّْنِلي ـــنَِّة َوَمَع ــــ شـــر  السُّ ـــاِنْيِف ، َك ـــاِحُب التََّف ـــُر ، َف ـــاِهِعّي ، الُمَمسِّ ـــِوّل ، الشَّ الَبَغ

، طبقـا  الممسـرين  440،  434/  14ر أعثم النـبث  َوالمَفابيح ، واير ،ل  ، انظر سي
 . 44 – 41/  4، ش،را  ال، ب: 13 - 12للسيوطي: 

محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغـول المتـوهأ :  144/ 4معالم التنليل (2) 
 -عـمـان جمعـة غـميرية  - ـ ، المحق  : حقق  وخرج أحاديـ  محمد عبـد اهلل النمـر 110

 1444 - ــ  1414مسلم الحرش ، الناشر : دار طيبـة للنشـر والتوليـ  الرابعـة ،  سليمان
 م . 
 . 144، 141سور  الشعرا  ةية (3) 
 .114/ 4تمسير ابن كـير (4) 
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"وله،ا اتم  علما  اإلسثم من العرب والعجم علأ حمظ اللغة العربية ونشر ا 
 .(1)ا تقدم ، وكان العلم والدين هي أوج القو  بحيا  اللغة العربية"كم

 المطلب الـاني : األحاديث الوارد  هي اللغة العربية .
 نا  بعض ااـار التي جا   عن الفحابة رغوان اهلل عليهم هي سيا  هغل 

كما  اللغة العربية وتعلمها ، باعتبار ا لغة القرةن الكريم والسنة النبوية   وليع
يظن  بعض جهلة القوميين _العرب _ بحيث ظنوا أن تمغيل اللغة العربية 

 علأ اللغا  األخرى لمجرد أنها ُلغتهم !. همن تل  ااـار مايلي:
األـر األول : أخرج البيهقي هي شعب اإليمان قال:) َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد 

يُّ ِبَبْغَداَد، حدـنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن الرَّْحَمِن ْبُن ُعَبْيِد اهلِل اْلَحْرهِ 
ـَِني  ، حدـنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعمَّاَن، حدـنا َلْيُد ْبُن اْلُحَباِب، َحدَّ َبْيِر اْلُكوِهيُّ اللُّ

ـَِني َأُبو ُمْسِلٍم ُمْن،ُ  ، َحدَّ َخْمِسيَن َسَنة ، َأنَّ ُعَمَر ْبَن  َعْبُد اْلَواِرِث ْبُن َسِعيٍد اْلَعْنَبِرلُّ
 .(2)اْلَخطَّاِب َرِغَي اهلُل َعْنُ  َقاَل: " َتَعلَُّموا اْلَعَرِبيََّة ، َهِإنََّها َتِليُد ِهي اْلُمُروَ ِ  ( 

 دراسة اإلسناد :

                                 
لمحمد رشيد بن علي رغا بن محمد شمع الدين بن محمد بهـا   21/ 1تمسير المنار (1) 

 ــ.الناشر: الهيئـة المفـرية 1314تـوهأ: الدين بن منث علي خليمـة القلمـوني الحسـيني الم
 م 1440العامة للكتاب

باب هـي طلـب العلـم ، حققـ   1116حديث رقم 210/ 3روا  البيهقي هي شعب اإليمان (2) 
وراج  نفوف  وخرج أحاديـ : الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامـد ، أشـرف علـأ تحقيقـ  

الهنــد ، الناشــر:  –الســلمية ببومبــال وتخــريج أحاديـــ : مختــار أحمــد النــدول، فــاحب الــدار 
مكتبة الرشد للنشر والتوليـ  بالريـاض بالتعـاون مـ  الـدار السـلمية ببومبـال بالهنـد الطبعـة: 

 م 2003 - ـ  1423األولأ ، 
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أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد اهلل البغدادل ، الحربي الحرهي. الحرهي  -أ
 ـ قال الخطيب :كتبنا عن  ، وكان 336م، المولد: سنة ،الشيف المسند العال

 .(1) ـ 423فدوقا ،
أبو الحسن علي بن محمد بن اللبير القرشي الكوهي.. األديب واإلمام،  -ب

 .(2)  ـ سنة44 ـ 341الـقة، المتقن.توهي سنة 
الحسن بن علي بن عمان الكوهي ، المحدث الـقة ، المسند ، توهي سنة  -جـ 

 .(3)وى ل  أبوداود وابن ماجة  ـ  ، ر 240
ليد بن الحباب ، أبو الحسين العكلي الحاهظ الخراساني ـم الكوهي لم يكن  -د

 .(4) ـ  ، روى ل  األربعة ومسلم  203ب  بىع قد يهم ، توهي 
عبد الوارث بن سعيد العنبرل ، موال م، البفرل التنورل ، أحد األعثم ،  - ـ 

ة متعبد  .(1)  ـ 110ا  لكن  قدرل روى ل  الجماعة. ما  سنة َكاَن ِ َمام ا حجَّ
ي :" أبو مسلم رجل من أ ل أبو مسلم  ،ا مجهول .هقد قال البيهق -و

 .(6)البفر "
 الحكم علأ األـر :

 وعلأ  ،ا  يكون األـر غعيما    ألن هي  سناد  رجل مجهول العين.

                                 
 . 304، 303/  10، وتاريف بغداد  411/ 14ينظر: سير أعثم النبث  ط الرسالة  (1) 
 . 164/ 11سالة ينظر: سير أعثم النبث  ط الر  (2) 
 .  24/ 13ينظر: سير أعثم النبث  ط الرسالة  (3) 
 . 411/ 1ينظر: الكاشف  (4) 
لشـمع الـدين أبـو عبـد اهلل  4/616ينظر: تـاريف اإلسـثم َوَوهيـا  المشـا ير َواألعـثم  (1) 

 ـ  المحق  : الدكتور بشار عـّواد معـروف 441محمد بن أحمد بن عـمان ال، بي المتوهأ: 
 . 114/ 14م. والواهي بالوهيا   2003لناشر: دار الغرب اإلسثمي ، الطبعة: األولأ، ، ا

 .210/ 3شعب اإليمان  (6) 
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َتَعاَلأ َعْنُ  َأنَُّ  َقاَل :) َتَعلَُّموا  وهي البيهقي َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َرِغَأ اللَّ ُ 
عن أبي عـماَن النهدل  342/ 3 ، أخرج  البيهقي هي السنن الكبرى اْلَعَرِبيََّة (

سناد  متفل ، ورجال  ـقا  .  عن عمر بن الخطاب رغي اهلل عن  ، وا 
ْوٍر، َعْن األـر الـاني : أخرج ابن أبي شيبة َحدَّـََنا ِعيَسأ ْبُن ُيوُنَع، َعْن َـ 

ُعَمَر ْبِن َلْيٍد، َقاَل: َكَتَب ُعَمُر ِ َلأ َأِبي ُموَسأ: ) َأمَّا َبْعُد ، َعْن ُعَمَر ْبِن َلْيٍد 
َقاَل : ) َكَتَب ُعَمُر ِ َلأ َأِبي ُموَسأ: َأمَّا َبْعُد َهَتَمقَُّهوا ِهي السُّنَِّة َوَتَمقَُّهوا ِهي 

 .(1) اْلَعَرِبيَِّة(
 دراسة  سناد  :

عيسأ بن يونع بن أبي  سحا  السَّبيعي الكوهي،  أحد االعثم هي الحمظ  -أ
يق .من الطبقة الـامنة،  والعباد  روى ل  الجماعة و و  مام متم  علأ تـو

 .(2) ـ 114توهي سنة 
 ـ  113ـور بن يليد بن لياد، أبو خالد الكثعي الحمفي الشامي.توهي  -ب 

 .(3)ارل واألربعة ، و و ـقة كان يرى القدر، من الطبقة السابعة روى ل  البخ
 
 

                                 
، هـي كتـاب األدب ، بـاب  21611األـر رقـم 1/240روا  ابن أبي شيبة هي المفنف  (1) 

ام  بيـان العلـم وهغـل  ، البـن َمْن َكاَن ُيَعلُِّمُهْم َوَيْغِرُبُهْم َعَلأ اللَّْحِن ، وابن عبد البر هـي جـ
َبـاُب ُرتَـِب ، 2221رقـم 1132/ 2 ــ ، 463عبد البر بن عافـم النمـرل القرطبـي المتـوهأ: 

الطََّلِب َوَكْشِف اْلَمْ،َ ِب ، تحقي : أبي األشبال الل يرل ، الناشر: دار ابن الجـولل ، المملكـة 
 م 1444 - ـ  1414العربية السعودية الطبعة: األولأ، 

، وتقريـب التهـ،يب 114/ 2ينظر: الكاشف هي معرهة مـن لـ  روايـة هـي الكتـب السـتة  (2) 
2 /441 . 

/ 1، وتقريــب التهــ،يب  211/ 1الكاشــف هــي معرهــة مــن لــ  روايــة هــي الكتــب الســتة  (3) 
131. 
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 . (1)ُعَمر ْبِن َلْيٍد  -جـــ 
وأـب  اإلمام البخارل أن  " عمر بن ليد: كتب عمر رغأ اهلل عن   لأ أبأ 

 . (2)موسأ رغأ اهلل عن ، مرسل  قال اسحا  عن عيسأ عن ـور " 
 لأ أبأ  وقال ابن أبأ حاتم :" عمر بن ليد قال كتب عمر رغأ اهلل عن 

. ولم يليدو (3)موسأ، مرسل روى عن  ـور بن يليد سمع  أبأ يقول ،ل " 
 عن  ،ا القدر من الكثم علي .

 الجمحي، أبو محمد موال م، المكي، شيف الحرم . (4)وقيل : عمرو بن دينار
 ـ ، روى ل  الجماعة.و و  مام ـقة ـب  121من الطبقة الرابعة المتوهي سنة 

بالتشيي  ، وهند ،ل  ابن معين بقول  :" و برل  مما ، واتهم  بعغهم 
 .(1)يقولون" 

 
 

                                 
تحقيـ  :  416/ 10هي النسـخة التـي حققهـا محمـد عوامـة . مفـنف ابـن أبـي شـيبة  (1) 

  والفمحة يتواهقان م  طبعة الدار السـلمية الهنديـة القديمـة. تـرقيم محمد عوامة. رقما الجل 
 األحاديث يتواه  م  طبعة دار القبلة.

محمـد بـن  سـماعيل البخـارل ، المحقـ  :  2014، األـر رقـم  114/ 6التاريف الكبير  (2) 
 السيد  اشم الندول.

يـع بـن المنـ،ر التميمـي لإلمـام ابـن ابـأ حـاتم محمـد بـن ادر  104/ 6الجر  والتعـديل  (3) 
ـــوهأ  ـــرالل المت ـــي ال ـــارف  324الحنظل ـــر  المع ـــع دائ ـــأ بمطبعـــة مجل ـــة : االول  ــــ  ، الطبع

ــة  ــدكن  -العـماني ــاد ال ــدر ةب ــد ســنة  -بحي ــا   1412ه  1241الهن م ، الناشــر : دار  حي
 التراث العربي بيرو .

،  1/240هــي النســخة التـــي حققهــا كمــال يوســـف الحــو . مفــنف ابـــن أبــي شـــيبة  (4) 
  ـ .1404المحق : كمال يوسف الحو   الناشر: مكتبة الرشد  الرياض الطبعة : األولأ ، 

 .131/ 1، وتقريب الته،يب 41/ 2الكاشف هي معرهة من ل  رواية هي الكتب الستة (1) 
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 الحكم علأ األـر :
وعلأ ما سب  يكون األـر باإلسناد ال،ل هي  عمر بن ليد غعيما     - أ

 ألن  مجهول العين.
وباإلسناد ال،ل هي  عمرو بن دينار يكون منقطعا    ألن  لم يسم  من  - ب

ألن عمرو بن دينار ولد  -رغي اهلل عن   -عمر بن الخطاب 
أل أن  ولد بعد وها  عمر  (1)سنة س  وأربعين، كما قال ابن حبان

بـثث وعشرين سنة. هه،ا األـر ال يخلو من  -رغي اهلل عن   -
 الغعف  ،ن.

ـََنا  ـََنا َأُبو ُنَعْيٍم َقاَل : َحدَّ األـر الـالث : عند البخارل هي األدب الممرد قال :)َحدَّ
َعْن ُعَبْيِد اللَِّ  َعْن َناِهٍ  َقاَل : َكاَن اْبُن ُعَمَر َيْغِرُب َوَلَدُ  َعَلأ ُسْمَياُن ، 
 .(2) اللَّْحِن (

 دراسة  سناد  :
 أبو نعيم  و المغل بن دكين ، الكوهي التيمي موال م. - أ

مشهور بكنيت  ـقة ـب  من الطبقة التاسعة ما  سنة ـماني عشر  وقيل 
 .(3)ثـين و و من كبار شيوخ البخارل عتس  عشر  وكان مولد  سنة ـ

                                 
 البن حبان .1/164الـقا  (1) 
ْرِب َعَلأ 110برقم  304األدب الممرد ، للبخارل ص:  (2)  اللَّْحـِن ، الناشـر : دار  َباُب الغَّ

، تحقيـــ  : محمـــد هـــؤاد  1414 – 1404بيـــرو ، الطبعـــة الـالــــة   –البشـــائر اإلســـثمية 
/ 2عبدالباقي ، األحاديـث م،يلـة بىحكـام األلبـاني عليهـا ، وروا  البيهقـي هـي السـنن الكبـرى 

ـثَ  2364  2366حديث رقم  11 ُ  ِمـَن التَّْكِبيـِر َواْلقُـْرةِن   باب ُوُجوِب َتَعلُِّم َما ُتْجِلُئ ِبـِ  الفَّ
 َوال،ِّْكِر َوَاْيِر َ،ِلَ . بلمظ ) وَكاَن اْبُن ُعَمَر ِ َ،ا َسِمَ  َبْعَض َوَلِدِ  َيْلَحُن َغَرَبُ  (.

 .446ينظر: تقريب الته،يب ص:  (3) 
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سميان بن سعيد بن مسرو  الـورل كان  ماما من أئمة المسلمين وعلما  -ب 
من أعثم الدين مجمعا علأ  مامت  م  اإلتقان والغبط والحمظ والمعرهة 

 والل د والورع. 
 ـ وتوهي بالبفر  سنة 44من الطبقة السابعة وكان ربما دلع. ولد 

 .(1) ـ161
 عبيد اهلل بن عمر العمرل المدني أبو عـمان ـقة ـب .  -جــ 

 .(2) ـ، روى عن  الجماعة 144من الطبقة الخامسة ، ما  
ناه   و أبو عبد اهلل المدني مولأ ابن عمر ـقة ـب  هقي  مشهور أحد  -د 

 األعثم من الطبقة الـالـة. 
 . (3) ـ  روى عن  الجماعة 114ما  سنة 

 ر : هعلأ  ،ا  يكون األـر  ،ا باإلسناد  فحيحا .الحكم علأ األـ
 .(4)وقال الشيف األلباني :" أن  فحيح" 

ـَْعَلَبَة ،  ـََنا َجِريٌر ، َعن  األـر الراب  : عند ابن أبي شيبة هي مفنم  قال :" َحدَّ
ـُمَّ  َقرََأ : }حم َواْلِكتَاِب  َعن ُمَقاِتِل ْبِن َحيَّاَن ، َقاَل : َكثُم َأْ ِل السََّماِ  اْلَعَرِبيَُّة ، 

نَُّ  ِهي ُأمِّ اْلِكتَ  اِب َلَدْيَنا َلَعِليٌّ اْلُمِبيِن  نَّا َجَعْلَناُ  ُقْرةن ا َعَرِبيًّا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن، َواِ 
 .(6){ (1)َحِكيمٌ 

                                 
 . 244/ 1، وتقريب الته،يب 141ينظر: خثفة ت، يب ته،يب الكمال ص:  (1) 
 .611/ 1، والكاشف لل، بي343/ 2ريب الته،يب ينظر: تق (2) 
 .114/ 2( وتقريب الته،يب )400ينظر: خثفة ت، يب ته،يب الكمال ص:  (3) 
 .304األدب الممرد بىحكام األلباني ص:   (4) 
 .  3 – 1سور  اللخرف اايا  (1) 
امـة ، تحقيـ  : محمـد عو  30141بـرقم  414/ 10روا  ابن أبي شيبة هـي مفنمــــــ   (6) 

، والــدر المنـــور هــي التمســير  24421حــديث رقــم :  114/ 6وعبــد الــرلا  هــي مفــنم  
 . 113/ 13بالمىـور للسيوطي 
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 دراسة  سناد  :
  ـ. الغبي الكوهي نليل الرل104َجِريُر ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد ولد سنة  -أ 

وقاغيها ـقة فحيح الكتاب ،  قيل كان هي ةخر عمر  يهم من حمظ  المتوهأ 
 .(1) ـ روى عن  الجماعة111
ـعلبة بن سهيل التميمي ، أبو مال  الطهوى الكوهي ، وكان متطببا  ،  -ب

 .(2)فدو  من الطبقة السابعة أخرج ل  الترم،ل وابن ماجة 
لبكر بن وائل ، وكان فدوقا مقاتل بن حيان أبو بسطام النبطي مولأ  -جـ 

هيما يروى  ،ا كان دون  ـب  كنيت  أبو بسطام ، من الطبقة السادسة ما  
 .(3) قبيل الخمسين بىرض الهند أخرج ل  األربعة ومسلم

الحكم علأ  ،ا األـر :  هه،ا منقط  اإلسناد، و و موقوف علأ مقاتل بن 
 حيان.

 -ن  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّ  ومـل  ما رول عن ابن عباع رغي اهلل عنهم أ
ـََثٍث : أِلَنِّي َعَرِبيٌّ ، َواْلُقْرةَن َعَرِبيٌّ ، -َفلَّأ اللَُّ  َعَلْيِ  َوَسلََّم  : )َأِحبُّوا اْلَعَرَب ِل

 َوَكَثَم َأْ ِل اْلَجنَِّة َعَرِبيٌّ ( .
 ربي(. روا  الطبراني هي الكبير واألوسط،  ال أن  قال: )ولسان أ ل الجنة ع

 .(4) وهي  العث  بن عمرو الحنمي، و و مجم  علأ غعم " 
 .(1)وقال عن  الشيف محمد نافر األلباني أن  :" موغوع" 

                                 
 .134/ 1، وتقريب الته،يب  66، 61/ 2ينظر: ته،يب الته،يب  (1) 
 342/ 4، وتهـ،يب الكمـال   134/ 1، وتقريب التهـ،يب 2/141ينظر: التاريف الكبير (2) 

عبــدالرحمن أبــو الحجــاج المــلل ، المحقــ  : د. بشــار عــواد معــروف ،  يوســف بــن اللكــي
 1410 - 1400بيرو ، الطبعة : األولأ ،  –الناشر : مؤسسة الرسالة 

ــاريف الكبيــر  (3)  / 2، وتقريــب التهــ،يب  101/ 4، والـقــا  البــن حبــان 13/ 1ينظــر: الت
144. 
 .16600برقم  10/12مجم  اللوائد ومنب  الموائد  (4) 
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األـر الخامع: عند ابن أبي شيبة هي مفنم  قال :"حدـنا يحيأ بن ةدم قال 
حدـنا حماد بن ليد قال حدـنا وافل مولأ ابن عيينة عن يحيأ بن عقيل عن 

يعمر عن عن ُأَبيِّ ْبِن َكْعٍب رغي اهلل عن  قال :) َتَعلَُّموا اْلَعَرِبيََّة ِهي يحيأ بن 
 .(2)اْلُقْرةِن َكَما َتَعلَُّموَن ِحْمَظُ  (

 دراسة  سناد  :
يحيأ بن ةدم بن سليمان الكوهي أبو لكريا مولأ بني أمية ـقة حاهظ هاغل  -أ

 .(3)الجماعة   ـ أخرج ل 203من كبار الطبقة التاسعة ما  سنة 
حماد بن ليد بن در م األلدل الجهغمي أبو  سماعيل البفرل ـقة ـب   -ب

هقي  قيل  ن  كان غريرا  ولعل  طرأ علي  ألن  فح أن  كان يكتب من كبار 
 .(4)سنة ، أخرج ل  الجماعة 11 ـ عن 144الطبقة الـامنة ما  سنة 

من الطبقة وافل مولأ ابن عيينة بتحتانية مفغر فدو  عابد -جـ 
 . (1)السادسة. أخرج ل  الجماعة  ال الترم،ل. 

يحيأ بن عقيل بالتفغير البفرل نليل مرو فدو  من الطبقة الـالـة،  -د 
 . (6) أخرج ل  الجماعة  ال الترم،ل، والبخارل هي األدب الممرد

                                                                             
محمـــد نافـــر الـــدين األلبـــاني  26غـــعيف الجـــام  الفـــغير وليادتـــ  للســـيوطي ، ص (1) 

 ه ،  أشرف علأ طبع  : ل ير الشاويش  الناشر : المكتب اإلسثمي .1420المتوهأ: 
باب َمـا َجـاَ  ِهـي ِ ْعـَراِب اْلقُـْرةِن ، وأخبـار  24411برقم 116/ 6مفنف ابن أبي شيبة (2) 

المقرئ ، عبد الواحد بن عمر بـن محمـد بـن أبـأ  اشـم البـلار ألبي طا ر  40النحويين ص 
 ـــ ، المحقــ : مجــدل هتحــي الســيد ،الناشــر: دار الفــحابة للتــراث بمفــر، 344المتــوهأ: 

  ـ 1410الطبعة: األولأ، 
 . 114، وتقريب الته،يب ص  2/360الكاشف (3) 
 .141، وتقريب الته،يب ص  344/ 1الكاشف (4) 
 .  144، وتقريب الته،يب ص  346/ 2الكاشف  (1) 
 . 144، وتقريب الته،يب ص  342/ 2الكاشف  (6) 
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يحيأ بن يعمر بمتح التحتانية والميم بينهما مهملة ساكنة، البفرل نليل  -ه 
قاغيها ـقة هفيح، وكان يرسل من الطبقة الـالـة ما  قبل المائة وقيل مرو و 

 .(1)بعد ا أخرج ل  الجماعة 
 الحكم علأ  ،ا األـر :  هعلأ  ،ا يكون األـر به،ا االسناد فحيحا  .

والخثفة التي يمكن أن نستخلفها مما سب   عتبار الحماظ علأ اللغة 
لهوية االسثمية و وية األمة التي يجب العربية ، وتعلمها وتعليمها من فميم ا

 الحماظا عليها.
 كما دل   ،  األـار المروية عن السلف والرعيل األول علأ ،ل  .  

                                 
 . 141، وتقريب الته،يب ص  344/ 2الكاشف  (1) 
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 المطلب الـالث : هي تعريف الخفائص لغة وافطثحا  .
ُ  بالشيِ  َخّفا  وُخفوفا   الخفائص  و لغة المنمرد   ِمن َخفَّ

 وُخفوِفيَّة  ..
ِم. واْخَتفَّ  بالشيِ  دون العامَّ . والتَّْخفيُص : ِغدُّ التَّْعمي والخاصُّ ِغدُّ 

 .(1)اير 
وهي االفطث  : الخاص  و : كل لمظ وغ  لمعنأ معلوم علأ اإلنمراد المراد 
بالمعنأ ال،ل وغ  ل  اللمظ عينا كان أو عرغا وبانمراد اختفاص اللمظ ب،ل  

نما قيد  باإلنمراد ليتميل عن  ."والتخفيص تمييل أهراد (2)المشتر  المعنأ ، وا 
البعض من الجملة بحكم اختص ب  وخافة الشي  ما اختص ب  وال يوجد هي 

 .(3)اير  كث أو بعغا  " 
هي كتاب  الفاحبي هي هق  اللغة  (4)ومن ،ل  ما جا  ما ،كر  ابن هارع

يكون بقول  :" للعرب كثم بىلماظ تختص ب  َمعاٍن ال يجول نقلها  لأ اير ا ، 

                                 
 أبو نفر  سماعيل بن حماد الجو رل . 144/ 1ينظر : الفحا  هي اللغة (1) 

لمحمــد بــن يعقــوب الميــرول ةبــادل ، و معجــم مقــاييع اللغــة  446والقــاموع المحــيط ص 
أبو الحسين أحمد بن هارع بـن لكريـا ، المحقـ  : عبـد السـثم محمـد  113/ 2البن هارع 

 م. 1444 - ـ 1344 ارون الناشر : دار المكر الطبعة : 
لعلــي بــن علــي اْلُجْرجــاني ، تحقيــ   بــرا يم األبيــارل   الناشــر دار  121التعريمــا  ص (2) 

  ـ .  1401،  1الكتاب العربي ، بيرو  الطبعة 
ألبأ البقا  أيوب بن موسأ الحسيني اْلَكمول ، تحقي  : عـدنان  662كتاب الكليا  ص(3) 

 - ـــــ 1414 -بيــــرو   -محمــــد المفــــرل، دار النشــــر: مؤسســــة الرســــالة  -درويــــش 
 م . 1441

اللغـول  الَقْلِوْيِنـيُّ  أبو الحسين أحمد بن هارع بن لكريا  بن محمد بـن حبيـب الـرالل  و (4)
علوم شتأ ، وخفوفا  اللغة هإن  أتقنها ، وألف كتاب  المجمل هي اللغـة ، ،  كان  ماما  هي 

َوَكـاَن َرْأســا  ِهــي اأَلدب ، َبِفـْيرا  بمقــِ  َماِلــ   ، ُمَنــاظرا  و ـو علــأ اختفــار  جمـ  شــيئا  كـيــرا  ، 



 

 
333 

هي الخير والشّر والَحَسن واير  ، وهي الليل والنهار واير ،ل  . ومن ،ل  
قولهم : َمكاَنَ  ، قال أ ُل العلم :  ي كلمة ُوِغعْ  علأ الوعيد ، قال اهلل جل 
ـناؤ  : َمكاَنكم أنتم وشَركاؤكم "  كىّن  قيل لهم انتِظروا مكاَنكم حتأ ُيْمَفل 

فلأ اهلل تعالأ علي  وةل  وسلم : " َما َحَمَلكم بينكم . ومن ،ل  قول النبي 
 ( .1) علأ أن َتتابعوا هي الكِ،ب كما َيَتتَاُب  الَمراُش هي النار "

،ا كان للعرب أساليبهم هي الكثم العام والخاص ، همن باب أولأ أن يكون  وا 
الكـير من الخفائص التي ينمرد بها ، و و األمر  -جّل جثل   –لكثم المولأ 

 ال،ل سنتحدث عن  هيما يلي ،  ، يعتبر  و لب  ،ا البحث .

                                                                             
ِهيِّين ، جمـ  ِ ْتَقـاَن الِعْلـم ُمَتَكِلما  َعَلأ طريَقِة َأْ ِل الَحّ  ، َوَمْ،َ ُبُ  ِهي النَّْحِو َعَلأ طريَقِة الُكـوْ 

، انظــر ترجمتــ  هــي :  وهيــا   ِ َلــأ َظــْرِف َأْ ــل الِكَتاَبــِة َوالّشــعر ، َوَلــُ  ُمَفــنََّما   َورَســاِئلُ 
ــان  ــان ،  111/ 1األعي ــن خلك ــر ب ــي بك ــن أب ــن محمــد ب ــدين أحمــد ب ــاع شــمع ال ــو العب أب

م ، والبلغــة 1400،  1:  المحقــ   حســان عبــاع، الناشــر : دار فــادر ،  بيــرو ، الطبعــة
محمــد بــن يعقـــوب الميــرول أبـــادل، تحقيــ  : محمـــد  4هــأ تــراجم أئمـــة النحــو واللغـــة ص 

 -الكويـــ ،  الطبعــــة : األولــــأ –المفـــرل دار النشــــر : جمعيــــة  حيـــا  التــــراث اإلســــثمي 
  ـ 1404

ألحمـــد بـــن هـــارع بـــن لكريـــا القلوينـــي الـــرالل  ،  64الفـــاحبي هـــي هقـــ  اللغـــة ص : (1) 
، 116، والخرائطـــي هـــي مســـاوئ األخـــث  206حــديث أخرجـــ  الطبـــرل هـــي مســـند علـــي وال

 . 4441والبيهقي هي شعب اإليمان 
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 المطلب الراب  : خفائص لغة القرةن ..اللغة العربية .
 أوال  : خفائص اللغة العربية العامة . 

اللغة العربية لديها خفائص كـير  يغي  المجال عن حفر ا ، ومن أ م تل  
 الخفائص :

.  ن اللغة العربية تمل  أوس  الخفائص الفوتية هي اللغة العربية .  -1
مدرج فوتي عرهت  اللغا ، حيث تتولع مخارج الحروف بين 
الشمتين  لأ أقفأ الحل  .  ، قد تجد هي لغا  أخرى اير 
العربية أن حروف الكلمة التي تعطي نمع المعنأ المقفود هي 
اللغة العربية ، أكـر عددا  وأن مخارجها محفور  هي نطا  أغي  

، كىن تكون مجتمعة متكاـر  هي الشمتين أو الحل   ومدرج أقفر
كالمرنسية ، هإن االب مخارج الحروف هيها هي الحل  ، والفينية 

 أطراف األغراع العليا علأ سبيل المـال. 
أما هي اللغة العربية هتتولع  ،  المخارج هي  ،ا المدرج بانتظام يؤدل لتوالن 

 .(1) وانسجام األفوا 
اجتماع الحروف هي الكلمة الواحد  وتولعها وترتيبها هيها ويراعي العرب هي 

حدوث االنسجام الفوتي والتآلف الموسيقي . همـث  ال تجتم  اللال م  الظا  
والسين والغاد وال،ال . وال تجتم  الجيم م  القاف والظا  والطا  والغين 

قبل الها  ،  والفاد ، وال الحا  م  الها  ،  وال الها  قبل العين ، وال الخا 
 وال النون قبل الرا  ، وال الثم قبل الشين . 

                                 
لجـــثل الـــدين عبـــدالرحمن بـــن أبـــي بكـــر  214/ 1( ينظـــر : المل ـــر هـــي علـــوم اللغـــة 1 (

م ،  تحقيـ  : 1441بيرو  ، الطبعـة األولـأ ،  -السيوطي ، الناشر : دار الكتب العلمية  
 د علي منفور هؤا
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وموجبا  التناهر كـير  ومرجعها  لأ سرعة انتقال اللسان هي مخارج حروف 
شديد  التقارب أو التباعد م  عوارض تعرض لها من فما  الحروف من : 

 . (1)جهر و مع ، أو شد  ورخو ، أو استعث  واستمال ، أو انمتا  وانطبا 
ومن  نا يظهر تمّيل اللغة العربية به،  الخفيفة الفوتية من بين اللغا  

 األخرى. 
خفائص لغة العرب هي االشتقا  ..الكلما  هي اللغة العربية ال   -2

تعيش هرادى منعللة عن بعغها البعض ، بل تعيش هي 
مجتمعاتها هي حالة من الحيا  المشتركة ، كما يعيش العرب هي 

 أسر وقبائل. 
كلمة العربية جسم ورو  ، ولها نسب تلتقي م  مـيثتها هي مادتها هلل

 ومعنا ا . 
كتاب.. هتشتر   ،  الكلما   -كتابة  -مكتوب  -كاتب  -مـث   كلمة : كتب  

 هي مقدار من حروهها وجل  من أفواتها .
وتشتر  األلماظ المنتسبة  لأ أفل واحد هي قدر من المعنأ و و معنأ الماد  

 العام . أما اللغا  األخرى كاألوروبية مـث  هتغلب عليها المردية . األفلية
كان  للعرب م،ا ب هي اشتقاقا  أسما  أبنائها وعبيد ا وأتثد ا ، وساداتها 
وـُْنياِنها وشعرائها وهرسانها  وجرارل الجيوش من رؤسائهم ، ومن ارتغ  

                                 
ينظــر: تحريــر المعنــأ الســديد وتنــوير العقــل الجديــد مــن تمســير الكتــاب المجيــد ، و ــو (1) 

لمحمد الطا ر بن محمد بـن محمـد الطـا ر بـن  44/ 23الكتاب المعروف بالتحرير والتنوير 
تــونع ، ســنة  – ـــ الناشــر : الــدار التونســية للنشــر 1343عاشــور التونســي المتــوهأ : 

  ـ .1414النشر: 
 
 



 

 
333 

ا  ومكايد  أعدائها . بحكم  هيما شجر بينها ، وانقاد  ألمر  هي تدبير حروبه
واشتقاقا  هي أسما  فنوف النَّامي من نبا  األرض : َنجمها وشجر ا 

 وأعشابها ، والجمادا  من فخر ا وَمَدر ا ، وَحْلنها وسهلها.
ومن األمـلة الواغحة هي ،ل : اشتقا  اسم محمد ، همحمد النبي فلأ اهلل 

ل فمة تللم من كـر من  علي  وسلم ، مشت  من الحمد ، و و ُممعَّل ، وممعَّ 
هعُل ،ل  الشي  ، همحمَّد ممّعل ، ألن  ُحِمد مّر   بعد مر  . كما تقول : كرَّمت  
و و مكرَّم ، وعّظمت  و و معظَّم ، ِ ،ا هعلَ  ،ل  ب  مرارا  ...وتقول : هثٌن 
 محموٌد هي العشير  ، والدليل علأ أنَّ محمودا  ُحِمد مرّ   واحد  ، ومحمدا  ُحِمدَ 

.هيتشاب  نظام اللغة ( 1)مّر   بعد مّر  ، كقولهم : هلسَ  بمحموٍد وال بمحمَّدٍ 
 العربية من االشتقا  والتركيب م  نظام المجتم  العربي. 

هكما يرتبط أهراد المجتم  العربي وقبائل  بفث  القربأ والنسب والتغامن 
اتها، ومادتها والتعاون، هك،ل  ترتبط ألماظها هي نس  خاص هي حروهها وأفو 

 (.2) وتركيبها ، و يئتها وبنائها 
 خفائص اللغة العرب هي البنا  والفيغة أو الولن .. -3

فيغ الكلما  العربية هي الغالب تتحد قوالبها تار  ، وتختلف تار  أخرى ، و،ل  
 (.3)من حيث المعاني التي ُيعّبر عنها باأللماظ هتختلف هي الوظيمة التي تؤديها

                                 
،  أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد ، دار النشــر :  1 – 3( انظــر: االشــتقا  ص 1 (

 الطبعة : الـالـة تحقي  : عبد السثم محمد  ارون . -القا ر  ، مفر  -مكتبة الخانجي 
ألحمـد بـن هـارع بـن لكريـا القلوينـي الـرالل ،  64ينظر : الفاحبي هي هق  اللغة ص: (2) 

 . 41/ 3المهرع الموغوعي لمجلة مجم  اللغة العربية أبو الحسين ، و 
تقي الدين أبي بكر علي بن عبد اهلل الحمول  134/ 1ينظر: خلانة األدب وااية األرب (3) 

بيرو    تحقي  : عفام شـعيتو الطبعـة األولـأ ،  -األلرارل ، الناشر : دار ومكتبة الهثل 
ألبــي  ــثل الحســن بــن عبــد اهلل بــن  124م ، والفــناعتين : الكتابــة و الشــعر ص 1414

  ـ .341سهل بن سعيد بن يحيأ بن مهران العسكرل المتوهأ : نحو 
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المنظور والمنظر تختلف هي مدلولها م  اتماقها هي أفل الممهوم هالناظر و 
العام ال،ل  و النظر. الكلمة األولأ هيها معنأ الماعلية والـانية الممعولية 

 والـالـة المكانية .
 وعلي  هإن لألبنية والقوالب اللغوية وظيمة هكرية منطقية عقلية.

اني وربط المتشاب  منها برباط  ،  ن األبنية هي العربية ُتعّلُم تفنيف المع
واحد، وتعلم أبنا  العربية المنط  والتمكير المنطقي م  لغتهم بطريقة غمنية 

 .(1) طبيعية هطرية 
وبعد مجي  اإلسثم واتفل  اللغة العربية باللغا  األخرى انتقل   ليها ألماظ 

 جديد  تتعل  كلها 
عمة والنباتا  والحيوان بالمحسوسا  والماديا  مـل: أسما  األلبسة واألط

وشؤون المعيشة أو اإلدار  ، واير ،ل  ، هلم تكن اللغة العربية من الغعف 
هي الحال ال،ل يجعلها ال تقدر وال تستطي  استيعاب تل  الممردا ، وُتلبسها 
َلبوسها وَتغّمها  لأ  أعشائها..هلم تب  تل  األسما  واأللماظ علأ حالها بل 

عرب  ، وخرج  عن العجمة ، ألن معنأ التعريب أن فيغ  هي قالب عربي هت
 (.2)يجعل اللمظ عربيا بالتفرف هي  

خفائص معاني األلماظ هي اللغة العرب : تقوم طريقة اللغة العربية هي  -1
 وغ  األلماظ وتسمية المسميا  علأ األمور التالية :

اختيار فمة من فما  الشي  ال،ل يراد تسميت  أو بعض أجلائ  أو  -أ 
 نواحي  أو تحديد وظيمت  وعمل  واشتقا  لمظ يدل علي  .

                                 
 الدكتور هرحان السليم .،  4ينظر: اللغة العربية و مكانتها بين اللغا  ص (1) 
تمسير الكشـاف عـن حقـائ  اـوامض التنليـل وعيـون األقاويـل هـأ وجـو  التىويـل  ينظر:(2) 
ـ  464ف : العثمــة جــار اهلل أبــو القاســم محمــود بــن عمــر اللمخشــرى  ، المؤلــ 212/ 4

  ـ .  1404 ـ  ، الناشر : دار الكتاب العربي ـ بيرو ، سنة الطب  :  131
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تحتمظ العربية بالمعاني األفلية الدالة علأ أمـال  ،  المسميا  ،  -ب 
 هىلماظها معللة علأ عكع اير ا من اللغا  التي ال تحتمظ به،  المعاني .

اإلشار   لأ أخص فما  المسمأ وأبرل ا أو  لأ عمل  األساسي  -جـ 
علأ عكع اللغا  األجنبية التي تشير  لأ ظا ر  وشكل  الخارجي  ووظيمت ،

 (. 1)أو تركيب  وأجلائ   
خفائص اللغة العرب هي اإليجال : اإليجال فمة واغحة هي اللغة   -2

العربية . يقول الرسول فلأ اهلل علي  وسلم: ) أعطي  جوام  الكلم ( 
ن جم  اهلل تعالأ هي ،يعني ب  القرة (2)وهي رواية ) بعـ  بجوام  الكلم (

األلماظ اليسير  من  المعاني الكـير  وكثم  فلأ اهلل علي  وسلم كان 
وتقول العرب: " البثاة اإليجال (  3) بالجوام  قليل اللمظ كـير المعاني

 .(4)هي اير عجل، واإلطالة هي اير خطل" 
خفائص اللغة العرب هي اختفافها ببعض الحروف دون سائر   -3

لغاد القرةنية التي  ي من خفائص لغة القرةن التي اللغا  ، كا
تميل  بها اللغة العربية، واير ا من األحرف.. وك،ا ستة أحرف 

                                 
 لعبد القا ر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني .  1  3أسرار البثاة ص  ينظر:(1) 
و الحسين القشـيرل النيسـابورل المؤلف : مسلم بن الحجاج أب 341/ 1فحيح مسلم ـ (2) 

 ، الناشر : دار  حيا  التراث العربي ،  بيرو  ، تحقي  : محمد هؤاد عبد الباقي .
أحمـــد بــن علـــي بـــن حجــر أبـــو المغـــل  244/ 13ابــن حجـــر  -ينظــر: هـــتح البـــارل  (3) 

 ــ  تحقيـ  : أحمـد بـن علـي 1344بيـرو    -العسقثني الشاهعي ، الناشر : دار المعرهـة 
 جر أبو المغل العسقثني الشاهعي . بن ح
أحمد بن يحيأ بن جـابر بـن داود الـَبَثُ،رل المتـوهأ:  164/ 4ينظر : أنساب األشراف (4) 
ــاض اللركلــي، الناشــر: دار المكــر 244 ـــ ، تحقيــ : ســهيل لكــار وري ــرو  ، الطبعــة   –  بي

 م . 1446 - ـ  1414األولأ ، 
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انمرد  بكـر  استعمالها العرب ، و ي قليلة هي لغا  العجم ، وال 
 توجد هي 

لغا  كـير منهم، و ي )العين والفاد والغاد والقاف والظا  
 (.1)والـا  ( 

من الخفائص الكـير  التي امتال  بها اللغة العربية . األمر   لأ اير ،ل  
ال،ل جعلها هي مقدمة اللغا  هي سعة مادتها ، وِانأ َحفيلتها ، ل،ا 

 أن تكون لسان الوحي االلهي. –بكل جدار   –استحق  
 ـانيا  : خفائص لغة القرةن الكريم الخافة.

يد اقتغأ ،ل  أن تنمرد لغت  بما أن للقرةن الكريم لغت  الخافة وأسلوب  المر 
بخفائص خافة دون عموم اللغة العربية. و ،  والخفائص  ي التي ُيطل  

، يجب علأ قارئ ( 2) عليها العلما  )علم الرسم العـماني(، أو )الرسم القرةني(
القرةن ومقرئ  معرهتها   ألن الجهل بها خطير جدا    ألن الجهل بها ُيعِرُض 

 و و ال يدرل.القارئ لّلحن الجلي 
 همن تل  الخفائص ما يلي:  

الح،ُف واإلـباُ .. "والمقفود بالح،ف واإلـبا  ما يكون هي حروف  -1
ـباتها وح،هها  نما  و  المد الـثـة و ي: األلف، واليا ، والواو، وا 
من خفائص الرسم العـماني الواجب اتباع  شرع ا، هالقارئ 

ما ـب  رسم ا  مطالب باتباع الرسم هي قرا ت   ليقف علأ

                                 
للباحــث أ / هرالــي ســيد عربــاول ،  4/  1لقــرةن ينظــر : فــو  الغــاد التــي نــلل بهــا ا(1) 

 باحث هي علم الفوتيا  التجويدية القرةنية .
للباحــث أ / هرالــي ســيد عربــاول ،  4/  1ينظــر : فــو  الغــاد التــي نــلل بهــا القــرةن (2) 

 باحث هي علم الفوتيا  التجويدية القرةنية .
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باإلـبا ، وما ح،ف رسم ا بالح،ف  ألن الوقف تاب  للرسم االب ا 
 .(1) ال ما استـني بسبب الرواية " 

 مراعا  أسلوب المقطوع والموفول هي األدا .. -2
 هالمقطوع:  و كل كلمة ممفولة عما بعد ا هي رسم المفاحف العـمانية.

 هي تل  المفاحف. والموفول:  و كل كلمة متفلة بما بعد ا رسم ا
والمقطوع  و األفل والموفول هرع عن    ألن الشىن هي كل كلمة أن ترسم 
ممفولة عن اير ا، والكلما  الموفولة ليس  ك،ل  التفالها رسم ا 

 .(2)وانمفالها لغة هي بعض األحوال 
والقط  والوفل من خفائص الرسم العـماني ال،ل أوجب علما  األدا  علأ 

واتباع   ليقف علأ كل كلمة من كلما  القرةن الكريم حسب القارئ معرهت  
رسمها هي المفاحف العـمانية،  ال ما استـنأ من  ،  القاعد . ومن القط  
ما  و محّرم ، مـال  : القط  والوقوف علأ قول  تعالأ : } ِ نَّ اللََّ  اَل 

ـَث  َما َبُعوَغة  َهَما َيْسَتْحِيي{من قول  تعالأ : } ِ نَّ اللََّ  اَل َيْسَتْحِيي أَ  ْن َيْغِرَب َم
َهْوَقَها َهَىمَّا الَِّ،يَن ةَمُنوا َهَيْعَلُموَن َأنَُّ  اْلَح ُّ ِمْن َربِِّهْم َوَأمَّا الَِّ،يَن َكَمُروا َهَيُقوُلوَن 

ـَث  ُيِغلُّ ِبِ  َكـِير ا َوَيْهِدل ِبِ  َكـِير ا َوَما يُ  ِغلُّ ِبِ  ِ الَّ َماَ،ا َأرَاَد اللَُّ  ِبَهَ،ا َم
 . (3)اْلَماِسِقيَن{

                                 
الناشر : القا ر ، الطبعـة :  عطية قابل نفر ، 146ااية المريد هي علم التجويد ص  (1) 

 الطبعة السابعة .
محمـود بـن علـي بّسـة المفـرل المتـوهأ: بعـد  144ينظر: العميد هي علم التجويد ص (2) 

  ـ ، المحق : محمد الفاد  قمحاوى1364
 . 2004 - ـ  1421اإلسكندرية الطبعة: األولأ،  –الناشر: دار العقيد  

 .24، 26سور  البقر  ةية  (3) 
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هيما يتعل  بكتابة القرةن الكريم ، " هيجب علأ كاتب المفحف وناشر   -3
أن يتحرى كتابت  علأ قواعد الرسم العـماني وال يخل بشي  منها 
بلياد  أو نقص أو  ـبا  أو ح،ف فيانة للقرةن الكريم من عبث 

 . (1)واألئمة المجتهدين "  العابـين واقتدا ا  بالفحابة والتابعين
َبوا ( هي قول  تعالأ: } َوَأَحلَّ اللَُّ  اْلَبْيَ  َوَحرََّم  هث يجول تغير كلمة ) الرِّ

َبوا {  ، ومـيثتها  لأ الرسم اإلمثئي .(2)الرِّ
، ب جمهور العلما   لأ أن الرسم القرةني توقيمي ، وال يجول أن  -4

ال،ل ارتغا  الفحابة ال،ين  يكتب القرةن  ال برسم  ، ألن  الرسم
كتبوا القرةن بين يدل رسول اهلل فلأ اهلل علي  وسلم، و و الرسم 

 .(3)ال،ل أجمع  علي  األمة"

                                 
ـــرةن  (1)  ـــوم الق ـــي عل ـــان ه ـــوهأ   341/ 1منا ـــل العره ـــاني المت ـــد العظـــيم اللرق محمـــد عب

ـــة . ورســـم 1364 ـــة الـالـ ـــي وشـــركا  ، الطبع ـــابي الحلب  ــــ ، الناشـــر : مطبعـــة عيســـأ الب
(لشعبان محمد  سـماعيل ، 44المفحف وغبط  بين التوقيف واالفطثحا  الحديـة )ص: 

 بعة الـانية .الناشر: دار السثم للطباعة والنشر الط
 . 241سور  البقر  ةية (2) 
( لمحمــد هــارو  النبهــان ، الناشــر: دار 111المــدخل  لــأ علــوم القــرةن الكــريم )ص:  (3) 

م ، ورسـم المفـحف وغـبط   2001 - ــ  1426حلـب، الطبعـة: األولـأ ،  –عالم القرةن 
: دار السـثم (شعبان محمد  سـماعيل، الناشـر63بين التوقيف واالفطثحا  الحديـة )ص: 

 للطباعة والنشر الطبعة: الـانية
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 المطلب الخامع : االعجال اللغول هي لغة القرةن.
ال ش  وال ريب هي أن أسلوب البيان العربي هي تنوي  الخطاب وبيان المقافد 

و  لغتهم، واتساع مادتها. هإ،ا ورد  ،ا هي كثم والغايا  مظهر من مظا ر ق
 اهلل المعجل كان وقع  هي النمع عنوان  عجال لغت  وأسلوب  اللغوية.

وله،ا يلحظ القارئ أن أ ل العلم بالعربية قد مارسوا النظر هي استكشاف  ،ا 
األمر من خثل نتناول هنون لغة القرةن بالبحث والدراسة من، نشى  لغتهم 

وترعرع ... وكان العرب هي لمنهم الغابر يتبارون هي نظم القفائد  حتأ شب 
المفيحة، وارتجال الُخطب البليغة. هلما نلل القرةن الكريم بلغتهم كان ،ل  

 أقوى وأظهر مظهر من مظا ر ُعلّو شىن اللغة العربية.
وكان أقوى داه  من دواه  مليد اال تمام بالتعم  هي علوم اللغة العربية  

عامة، وعلأ وج  الخفوص هيما يتعل  ب ) بالقرةن الكريم ( ،  بفمة
ن  لمن المعترُف ب  أن  كلما  االعجال اللغول ، ال،ل تحّد اهلُل ب  العرب ، وا 
 ارتمع  اللغة وتسام  ، كلما وقم  أمام لغة القرةن هي  عجال  اللغول َكِسير  

 .(1)فاار  ، تنحني أمام أسلوب   جثال  وتعظيما  
ا كان  معجل  نبينا محمد فلأ اهلل علي  وسلم ،ا  طاب  )لساني وبثاي( ولم

 كان التحدل يقتغي أن يكون من جنع ما برع هي  القوم، و و اللغة. 
ول،ل  كان  عناية علما  التمسير وسائر الدراسا  المتعلقة بالقرةن ُيلون ُجّل 

التحدل بالقرةن  ا تمامهم بالناحية اللغوية  ألنها  ي التي وق  من جهتها

                                 
لمناع القطان الناشر : مكتبة المعـارف  242، 226ينظر: مباحث هي علوم القرةن ص (1) 

 م2000 - ـ 1421للنشر والتولي   ، الطبعة الـالـة 



 

 
333 

ْنُع َواْلِجنُّ َعَلأ َأْن  (1) جملة وتمفيث     كما قال تعالأ : }ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِ  اإلِْ
ـِْلِ  َوَلْو َكاَن َبْعُغُهْم ِلَبْعٍض َظِهير ا { ـِْل َ َ،ا اْلُقْرةِن اَل َيْىُتوَن ِبِم  .  (2)َيْىُتوا ِبِم

علأ فحة ما جا  ب  الرسول هكان "  ،ا دليل قاط  ، وبر ان ساط  ، 
وفدق  ، حيث تحدى اهلل اإلنع والجن أن يىتوا بمـل  ، وأخبر أنهم ال يىتون 
بمـل  ، ولو تعاونوا كلهم علأ ،ل  لم يقدروا علي . ووق  كما أخبر اهلل ، هإن 
دواعي أعدائ  المك،بين ب  ، متوهر  علأ رد ما جا  ب  بىل : وج  كان ، و م 

فاحة ، هلو كان عند م أدنأ تى ل وتمكن من ،ل  لمعلو  . أ ل اللسان والم
هعلم ب،ل  ، أنهم أ،عنوا ااية اإل،عان ، طوع ا وكر  ا ، وعجلوا عن 
معارغت  . وكيف يقدر المخلو  من تراب ، الناقص من جمي  الوجو  ، ال،ل 
ن ليع ل  علم وال قدر  وال  راد  وال مشيئة وال كثم وال كمال  ال من رب  ، أ

يعارض كثم رب األرض والسماوا  ، المطل  علأ سائر الخميا  ، ال،ل ل  
الكمال المطل ، والحمد المطل ، والمجد العظيم ، ال،ل لو أن البحر يمد  من 
بعد  سبعة أبحر مداد ا ، واألشجار كلها أقثم، لنم، المداد ، وهني  األقثم ، 

 ولم تنمد كلما  اهلل .
المخلوقين مماـث هلل هي أوفاه  هكثم  من أوفاه ، هكما أن  ليع أحد من 

التي ال يماـل  هيها أحد، هليع كمـل  شي ، هي ،ات  ، وأسمائ  ، وفمات  ، 
 وأهعال  تبار  وتعالأ.

هتب ا لمن اشتب  علي  كثم الخال  بكثم المخلو ، ولعم أن محمد ا فلأ اهلل 
. وله،ا يفح القول بىن " (1)علي  وسلم اهترا  علأ اهلل واختلق  من نمس "

 .(2)القرةن معجل  لغوية "

                                 
 محمد عبد اهلل درال الناشر : دار الـقاهة ـ الدوحة الطبعة :  44ينظر: النبى العظيم ص (1) 

 م  .  1411
 .  11سور اإلسرا  ةية (2) 
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ومن أ م وجو  اإلعجال اللغول هي القرةن الكريم  و اإلعجال البياني ، و و 
 ينقسم  لأ أقسام :

اإلعجال البياني. هقد حوى القرةن علأ القد  المعلأ من البثاة  -1
 والبيان والمفاحة ، وشمل 

ل ُسَورِ  وةيات  وكلمات ، وقد علأ جمي  شروط الكثم البليغ هي ك
أخ، من أكل أنواع البثاة بىوهر نفيب ، هتجد هي   يجال القفر 
، والتشبي  الرهي  ، والتتميم ،  ،ا وقد احتوى النظم القرةني علأ 
الجلالة ، والتناس  ، واال تمام باإليقاع ، واالنسجام هي اللمظ 

علمهم باللغة والنغم  وقد حفل للفحابة و م أهفح الناع ، وأ
 . (3)وبيانها ، حفل لهم التىـير الكبير ب  

النظم البدي  المخالف لكل نظم معهود هي لسان العرب وهي اير ا ،  -2
 ألن نظم  ليع من نظم الشعر هي شي  . 

األسلوب المخالف لجمي  أساليب العرب، والجلالة التي ال تفح من  -3
 مخلو  بحال. 

وج  ال يستقل ب  عربي، حتأ  ومنها التفرف هي لسان العرب علأ  -4
يق  منهم االتما  من جميعهم علأ  فابت  هي وغ  كل كلمة 

 وحرف موغع  .
                                                                             

عبد الـرحمن بـن نافـر بـن عبـد  466تيسير الكريم الرحمن هي تمسير كثم المنان ص (1) 
 ــــ ، المحقـــ  : عبـــد الــرحمن بـــن معـــث اللويحـــ  الناشـــر : 1346اهلل الســعدل المتـــوهأ : 

 م. 2000- ـ 1420مؤسسة الرسالة، الطبعة : األولأ 
 .  10 النبى العظيم ص(2) 
أبو بكر عبد القا ر بن عبد الرحمن بـن محمـد المارسـي  11ينظر : دالئل اإلعجال ص (3) 

 ــ المحقـ : ياسـين األيـوبي ، الناشـر: المكتبـة 441األفل ، الجرجاني الدار المتـوهأ سـنة 
 الدار النمو،جية الطبعة: األولأ .  -العفرية
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 ومنها اإلخبار عن األمور التي هي أول الدنيا  لأ وق  نلول .  -1
ومنها ما تغمن  القرةن من العلم ال،ل  و قوام جمي  األنام هي  -6

 الحثل والحرام ، وهي سائر األحكام .
بالغة التي لم تجر العاد  بىن تفدر هي كـرتها وشرهها من الحكم ال  -4

 ةدمي .
التناسب هي جمي  ما تغمن  اختثف، قال اهلل تعالأ:}َأَهَث َيَتَدبَُّروَن   -1

اْلُقْرةَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َاْيِر اللَِّ  َلَوَجُدوا ِهيِ  اْخِتَثه ا َكـِير ا{
(1). 

 لمحاسن البديعية. توهر المحاسن الطبيعية هو  ا  -4
  يجال بالغ م  اإلعجال بدون أن يخل بالمقفود . -10
 طناب اير ممل هي مكررات  ، وسمو المعاني وعلو المرمأ هي  -11

 قفد الكمال األسمأ .
طثو  أساليب  المطرية اللسانية ، ومقاطع  المبهجة ، وأولان    -12

 المتنوعة . 
 هفاحُة ألماظ  الجامعة لكل شرائعها وقوانينها .  -13
بثات  بالمعنأ المشهور  أل مواهقة الكثم لمقتغأ الحال   -14

 ومناسبا  المقام ، أو بثات  
 المعنوية ، واير ا كـير.

هه،  بعض أوج  اإلعجال اللغول التي ي،كر ا العلما  لبيان  
  .(2)الملايا اإلجمالية للقرةن الكريم 

                                 
 .  12سور  النسا  ةية (1) 
،  بيــرو  ، دار الكتــب العلميــة ،  14-1/12حكــام القــرةن للقرطبــي ينظــر : الجــام  أل(2) 

، نشـر هـي دمشـ  عـام  143م ، وأسـاليب الغـلو المكـر  لغنـايم ص 1411الطبعة األولـي ،
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مكانتها بين اللغا  المطلب السادع : هغل اللغة العربية عند أعثم اإلسثم و 
 األخرى .

 ن الجانب ال،ل ينبغي أن ينطل  من  الحديث هي  ،ا المبحث ،  و الجانب 
والرؤية المنطلقة من أن مسىلة اللغة العربية ال ترج   لأ أنها قغية قومية ، 

بل  نها  -لدى البعض-أو شعبية   كما كان علي  الحال هي القديم والحديث
 .  (1)ن قومية قغية دينية قبل أن تكو

وطالما أنها دينية بكل تىكيد بطبيعة الحال ، هإن ،ل  يليد من تىكيد الدعو  
قاهيا .  علأ الحماظ عليها ، وب،ل الجهود علأ نغوجها وحيويتها، معرهيا  ـو

وله،ا "لما رأى علما  المسلمين هي الفدر األول تىـير القرةن هي ج،ب قلوب 
م ال يحمظ  ال ب  ، ولما كان العرب قد اختلطوا الناع  لأ اإلسثم ، وأن اإلسث

بالعجم ، وههم من دخل هي اإلسثم من األعاجم ما ههم  علما  العرب أجم  
كل علأ وجوب حمظ اللغة العربية ، ودونوا لها الدواوين ووغعوا لها المنون  
 نعم  ن االشتغال بلغة األمة وةدابها هغيلة هي نمس  وماد  من مواد حياتها ،

 .(2) وال حيا  ألمة مات  لغتها"
ويلداد أ ميُة تعلِم اللغة العربية حين َبُعد الناع عن الملكِة والسليقة اللغوية 
السليمة   مما سبََّب غعف الملكا  هي  دراِ  معاني اايا  الكريما    مما 
جعل من األداِ  اللغوية خيَر معيٍن علأ ههم معاني القرةن الكريم والسنة 
                                                                             

، مـن منشـورا  المنظمـة  24،30م ، واإلعجال العلمي هي القرةن لسيد الجميلـي ص1440
 م .1444ولي اإلسثمية للتربية والعلوم والـقاهة ، الطبعة األ 

 ( . 102 - 11ينظر: مجلة مجم  اللغة العربية بالقا ر  ـ األعداد )(1) 
محمد رشيد بن علي رغا بن محمد شمع الدين بـن محمـد بهـا   24/ 1تمسير المنار (2) 

 ــالناشر: الهيئـة المفـرية 1314الدين بـن مـنث علـي خليمـة القلمـوني الحسـيني المتـوهأ: 
 م 1440العامة للكتاب
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  ، هاللغة العربية كان  األساع ال،ل نقل من خثل  العديد من المطهر 
الـقاها  بين الدول والبثد المختلمة ، كما أنها كان  الراية التي يجتم  تح  
ظلها العديد من الشعوب التي دخل  هي اإلسثم ، وقد كان  لمتر  طويلة  ي 

العديد من العلوم اللغة الحغارية األولأ هي العالم أجم  ، ومن خثلها نقل 
وااداب ، ههي لغة ـرية وانية بالعديد من الفور واأللماظ ، كما أنها قادر  
علأ ابتكار العديد من المفطلحا  للمعنأ الواحد ، وقادر  علأ الوفف بدقة 

 للعيد من األمور .
وباإلغاهة  لأ ما سب  ،كر  من ةيا  القرةنية وتعليقا  الممسرين عليها ، 

 من خفائص و،كر طرفٍ  
اللغة العربية وعناية العلما  بها بفمة عامة وخافة ما ل  تعل  مباشر 
بالقرةن..  غاهة  لأ ،ل  نجد أقوال العلما  حول العناية باللغة العربية 

 مستميغة ، وهيما يلي نما،ج منها : 
 .(1)  : "من تبحر هي علم النحو ، ا تدى  لأ سائر العلوم"(1) قال الكسائي

                                 
 و أبو الحسن علي بـن حمـل  الكسـائي النحـول . لقـب بالكسـائي ألنـ  كـان هـي اإلحـرام (1) 

البسا كسـا  قـال أبـو بكـر األنبـارل : اجتمعـ  هـي الكسـائي أمـور: كـان أعلـم النـاع بـالنحو 
وأوحد م بالغريب وكان أوحد الناع بالقرةن هكانوا يكـرون علي  حتأ يغطر أن يجلع علأ 

ن مــن أولــ   لــأ ةخــر  و ــم يســمعون منــ  ويغــبطون عنــ . تــوهي ســنة الكرســي ويتلــوا القــرة
ــد الكــريم بــن محمــد بــن منفــور  414/ 3 ـــ ، ينظــر: األنســاب للســمعاني  114 ســعد عب

 ــــ ، تقـــديم وتعليـــ  : عبـــد اهلل عمـــر البـــارودل،  162التميمـــي الســـمعاني المتـــوهأ ســـنة 
الجنان ، والسبعة هي القرا ا  ص  الطباعة : مركل الخدما  واالبحاث الـقاهية الناشر : دار

أبــو بكــر أحمــد بــن موســأ بــن العبــاع بــن مجا ــد التميمــي البغــدادل ، الناشــر : دار  41
 ـ  تحقي  : د.شـوقي غـيف ، ومنا ـل العرهـان 1400القا ر  الطبعة الـانية ،  -المعارف  

اشــر :  ـــ ، الن1364محمــد عبــد العظــيم اللرقــاني المتــوهأ :  462/ 1هــي علــوم القــرةن 
مطبعة عيسأ البـابي الحلبـي وشـركا ، الطبعـة : الطبعـة الـالــة ، و دايـة القـارل  لـأ تجويـد 
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المارع :  ن العلم بلغة العرب واجب علأ كل متعل  من العلم بالقرةن  قال ابن
والسنة والمتيا بسبب  حتأ ال انا  بىحد منهم عن . و،ل  أن القرةن نالٌل بلغة 
العرب ، ورسول اهلل فلأ اهلل علي  وسلم عربي  همن أراد معرهة ما هي كتاب 

  وسلم ، من كل كلمة اهلل جل وعل ، وما هي سنة رسول اهلل فلأ اهلل علي
. ويقول العلما  : " (2) لم يجر من العلم باللغة ُبّدا   -اريبة أو نظم عجيب 

 .(3)تعلم العربية قبل تعلم القرةن" 
 هتعلم القرةن  نا عام وشامل لتعلم تثوت  وتدبر معاني . 

 ومن أجل ،ل  نثحظ أن أ م دواه  التىليف لدى علما  اللغة تتجلأ هي :
 علأ حمظ لغة ) لسان الوحي ( . حرفهم   -1
 المسا مة هي ههم معاني القرةن الكريم والسنة النبوية المطهر  . -2
فيانة معاني القرةن الكريم والسنة من الخطى ال،ل ُيخّل بالمعاني  -3

 المقفود  لدى الشارع الحكيم. ومما يؤكد ،ل  النما،ج التالية : 
ال،ل يقول: "  ،ا  (4)ر الراللالنمو،ج األول: محمد بن أبي بكر بن عبدالقاد

مختفر هي علم اللغة جمعت  ...وسميت  ) مختار الفحا  ( واقتفر  هي  

                                                                             
، عبد المتا  بن السيد عجمـي بـن السـيد العسـع المرفـمي المفـرل  643/ 2كثم البارل 

  ـ ، الناشر : مكتبة طيبة، المدينة المنور  الطبعة : الـانية .1404الشاهعي المتوهأ : 
عبد الملـ  بـن حسـين بـن عبـد  201/ 2النجوم العوالي هي أنبا  األوائل والتوالي سمط  (1)

 .  المل  العفامي المكي
 . 10الفاحبي هي هق  اللغة ص (2) 
أبــو عبــد اهلل محمــد بـــن أيــوب بــن يحيــأ بـــن  24هغــائل القــرةن البــن الغـــريع ص (3) 

: اـلو  بـدير الناشـر:  ــ. تحقيـ 244الغريع بن يسار الغريع البجلـي الـرالل المتـوهأ: 
 م. 1414 - ـ  1401سورية الطبعة: األولأ،  –دار المكر، دمش  

(  و حمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرالّل ، لين الـدين: فـاحب مختـار الفـحا   هـي 4 (
اللغة ، و و من هقها  الحنمية ، ل  كتاب تحمة الملو  هي هق  الحنمية. ولـ  علـم بالتمسـير 
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علأ ما البد لكل عالم هقي  أو حاهظ أو محدث أو أديب من معرهت  وحمظ  
لكـر  استعمال  وجريان  علأ األلسن مما  و األ م هاأل م خفوفا  ألماظ 

 القرةن 
 .(1)ية" العليل واألحاديث النبو 

 ، يقول:" ولو لم يكن هي اإلحاطة  (2)النمو،ج الـاني: أبو منفور الـعالبي
بخفائفها ، والوقوف علأ مجاريها ومفارهها ، والتبحر هي جثئها ودقائقها 
 ال قو  اليقين هي معرهة  عجال القرةن ، ولياد  البفير  هي  ـبا  النبو  التي 

                                                                             
ــوهي  ــ  هــي : معجــم المــؤلمين  666بعــد واألدب ، ت عمــر رغــا 112/ 4 ـــ ،  ينظــر ترجمت

/ 6بيرو    دار  حيا  التراث العربـي ، واألعـثم لللركلـي  -كحالة ، الناشر : مكتبة المـنأ 
لخيــر الــدين بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن هــارع ، اللركلــي الدمشــقي المتــوهأ:  11

 م . 2002أيار / مايو  -لطبعة: الخامسة عشر  ـ ، الناشر: دار العلم للمثيين  ا1346
محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرالل ، تحقي  : محمود خـاطر  3( مختار الفحا  ص1 (

 م.1441 - ـ  1411بيرو  ، الطبعة طبعة جديد  ،  –الناشر : مكتبة لبنان ناشرون 
ة اللغــة واألدب ، ( عبــد الملــ  بــن محمــد بــن  ســماعيل أبــو منفــور الـعــالبي ، مــن أئمــ2 (

فنف الكتب الكـير  الممتعة ، منهـا : يتيمـة الـد ر وهقـ  اللغـة ، ومكـارم األخـث  واير ـا ، 
عبد الحي بن أحمد بن محمد العكرل الحنبلـي ،  246/ 3ينظر ترجمت  هي : ش،را  ال، ب 

 ــــ ، تحقيـــ  عبـــد القـــادر األرنـــؤوط ، محمـــود 1014 ــــ/ ســـنة الوهـــا  1032ســـنة الـــوالد  
 ـ ، وعيون األنبـا  هـي طبقـا  األطبـا  1406رناؤوط، الناشر دار بن كـير بدمش  سنة األ 

( أحمد بن القاسم بن خليمة بن يونع الخلرجي موهـ  الـدين، أبـو العبـاع ابـن 430)ص: 
 – ـــ المحقــ : الــدكتور نــلار رغــا، الناشــر: دار مكتبــة الحيــا  661أبــي أفــيبعة المتــوهأ: 

 بيرو  . 
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هما أـر  ويطيب هي الدارين ْحُسُن هي ي عمد  اإليمان لكمأ بهما هغث يَ 
 .(1)ـمر "

القائل:" هإن أولأ ما  (2)النمو،ج الـالث: جمال الدين ابن  شام األنفارل
تقترح  القرائح وأعلأ ما تجنح  لأ تحفيل  الجوانح ما يتيسر ب  ههم كتاب 
اهلل المنلل ويتغح ب  معنأ حديث نبي  المرسل هإنهما الوسيلة  لأ السعاد  

بدية وال،ريعة  لأ تحفيل المفالح الدينية والدنيوية وأفل ،ل  علم اإلعراب األ
 . (3) الهادل  لأ فوب الفواب"

                                 
ــن  ســماعيل أبــو منفــور  11وســر العربيــة ص: ( هقــ  اللغــة 3 ( ــ  بــن محمــد ب ــد المل عب

 ـــ ، المحقـ : عبـد الــرلا  المهـدل، الناشـر:  حيــا  التـراث العربــي، 424الـعـالبي المتـوهأ: 
 م . 2002 - ـ 1422الطبعة األولأ 

ــدين ، ابــن  شــام 4 ( ــد اهلل بــن يوســف ، جمــال ال ــن أحمــد بــن عب ( عبــد اهلل بــن يوســف ب
 ـ . قال ابن خلدون : ما للنا ونحن بـالمغرب  461هعي ، ـم الحنبلي. المتوهأ النحول الشا

نسم  أن  ظهر بمفر عالم بالعربية يقال لـ  ابـن  شـام أنحـأ مـن سـيبوي . مـن تفـانيم  " 
مغني اللبيب عن كتب األعاريب ، انظر ترجمت  هي : المنهل الفاهي والمستوهأ بعد الواهي 

بن عبد اهلل الظا رل الحنمي، أبـو المحاسـن ، جمـال الـدين  يوسف بن تغرل بردل 131/ 4
 ـ ، حقق  ووغ  حواشي : دكتور محمد محمد أمـين ، تقـديم : دكتـور سـعيد 144المتوهأ: 

عبــد المتــا  عاشــور الناشــر: الهيئــة المفــرية العامــة للكتــاب ، والــدرر الكامنــة هــي أعيــان 
ه، المحق : مراقبة / محمد عبـد 112هأ البن حجر العسقثني المتو  43/ 3المائة الـامنة 

ــد ، الطبعــة:  -المعيــد غــان  الناشــر: مجلــع دائــر  المعــارف العـمانيــة  ــاد ،  الهن حيــدر اب
 م . 1442 ـ/ 1342الـانية، 

جمال الدين أبو محمد عبـداهلل بـن يوسـف بـن  شـام األنفـارل ،  12( مغني اللبيب ص 1(
 اهللتحقي  : د.مالن المبار  ، ومحمد علي حمد 

 م .1411بيرو   الطبعة السادسة ،  -الناشر : دار المكر  
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) فاحب الجاسوع علأ القاموع (  (1)النمو،ج الراب : أحمد هارع أهندل
ال،ل يقول:" والغرض من ،ل  االحتجاج بكثم  ؤال  ... ألنهم اعتقدوا أن 

 ليل والحديث الشريف هبالغوا اللغة وسيلة  لأ ههم التن
 .(2) هي غبطها ما أمكن "

 هنثحظ  نا عد  أمور منها : 
فر  ) الرالل ( أن  اقتفر هي كتاب  علأ ما البد لكل عالم هقي  أو حاهظ  -1

أو محدث أو أديب من معرهت  وحمظ  لكـر  استعمال  وجريان  علأ األلسن 
 العليل واألحاديث النبوية . مما  و األ م هاأل م خفوفا  ألماظ القرةن

أبو منفور الـعالبي ، ينص علأ أن  يهدف  لأ اإلحاطة بمعرهة  عجال  -2
 القرةن ولياد  البفير  هي  ـبا  النبو .

ويفر  ابن  شام األنفارل ، بىن  يقفد بالمغني ما يتيسر ب  ههم كتاب  -3
   وسلم.اهلل المنلل ويتغح ب  معنأ حديث نبي  المرسل فلأ اهلل علي

نثحظ أحمد هارع أهندل )فاحب الجاسوع علأ القاموع( ينُص علأ  -4
االحتجاج بكثم المولدين من الشعرا    ألنهم اعتقدوا أن اللغة وسيلة  لأ ههم 
التنليل والحديث الشريف هبالغوا هي غبطها ما أمكن   ، يعتبر  ،ا  و 

 الغرض والهدف األسمأ.

                                 
( أحمد هارع بن يوسف بن يعقوب بن منفور بن جعمر الملقـب بالشـديا  ، مـن أوائـل 2 (

األه،ا، ال،ين اغطلعوا برسالة التـقيف والتوجي  واإلفث  هي القرن التاس  عشر ، اير أن 
نـــب اللغـــول واألدبـــي ، الترجمـــة مـــن موســـوعة معظـــم الدراســـا  التـــي تناولتـــ  عنيـــ  بالجا

 ويكبيديا . 
 –أحمــد هــارع أهنــدل ، الناشــر: مطبعــة الجوائــب  120( الجاســوع علــأ القــاموع ص 3(

  ـ .  1244قسطنطينية ، عام النشر: 
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ية التمق  التام هي علوم اللغة العربية أمر اللم وعلي   هإن  من المؤكد أن قغ
 لمن يفدى لتعلم الكتاب والسنة وتعليمهما بفمة ةكد ، ومحاولة ههمهما . 

و ،ا أمر يكاد يكون قد تواطى علأ اعتبار  الكـير أئمة األعثم هي البحث 
 والتدريع والتفنيف اللغول.

ي دع  أبا األسود )الدَُّؤلي( و ،ا هيما ي،كر  المؤرخون أن من بين األسباب الت
أو) الديلي(  لأ وغ  علم النحو  ،  القفة التي ي،كر ا جّل النحا  واألدبا  
من اير اسناد ا  عدا الحاهظ ابن عساكر ال،ل قال: أنبى أبو بكر ، ـنا يمو  
، نا الّسجستاني أبو حاتم ، قال : سمع  محّمد بن عّباد المهّلبي عن أبي  

ألسود الّديلي رجث يقرأ }َأنَّ اهلَل َبِرلٌ  ِمَن اْلُمْشِرِكيَن قال: سم  أبو ا
بالجر، هقال : ال أظنني يسعني  اّل أن أغ  شيئا أفلح ب  لحن  (1)َوَرُسوُلُ {

 .(2) ،ا ، أو كثما  ،ا معنا " 
 وخرجها ك،ل  بسند  من طري  أخر بلمظ أطول عن ابن أبي مليكة ، قال:

ر هقال: من يقرئني مما أنلل اهلل علأ محّمد؟ قال: )قدم أعرابي هي لمان عم
بالجر  (3) هىقرأ  رجل: )برا  (، هقال:} َأنَّ اهلَل َبِرلٌ  ِمَن اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسوُلُ (

هقال األعرابي: أوقد برئ اهلل من رسول ،  ن يكن اهلل برئ من رسول  ، هىنا أبرأ 
ل: يا أعرابي، أتبرأ من رسول اهلل! من  ، هبلغ عمر مقالة األعرابي ، هدعا  هقا

هقال: يا أمير المؤمنين ،  ني قدم  المدينة، وال علم لي بالقرةن، هسىل  من 
يقرئني ، هىقرأني  ،ا سور  برا   ، هقال:} أن اهلل برلٌ  من المشركين 

 ورسوِل  {، هقل : أو قد برئ اهلل تعالأ من رسول !  ن يكن برئ من 

                                 
 . 2( سور  التوبة ةية  1(

/ 4، والــدر المنـــور هــي التمســير بالمــىـور للســيوطي  144/ 21تــاريف مدينــة دمشــ   (2) 
242 . 

 .  2( سور  التوبة  ةية 3(
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، هقال ل  عمر رغي اهلل عن  : ليع  ك،ا يا أعرابي ،  رسول ، هىنا أبرأ من 
 هقال: كيف  ي يا أمير 

المؤمنين؟ هقال:}أن اهلل برلٌ  من المشركين ورسوُلُ  { هقال األعرابي: وأنا 
واهلل أبرأ ممن برئ اهلل ورسول  من . هىمر عمر رغي اهلل عن  أال يقرئ القرةن 

 .(1) ال عالٌم باللغة "
 : دراسة االسناد

 و الحاهظ العثمة شيف األدب أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار  -1
األنبارل ، النحول. فنف التفانيف الكـير  ، ويرول بىسانيد  ويملي من 
حمظ  ، وكان من أهراد الد ر هي سعة الحمظ م  الفد  والدين، قال 
الخطيب: كان فدوق ا دين ا من أ ل السنة ، فنف هي القرا ا  والغريب 

                                 
أبو القاسم علي بن الحسن بن  بة اهلل المعروف بـابن  143/ 21( تاريف مدينة دمش  1(

 ـــالمحق : علـــي شـــيرل ، الناشـــر: دار المكـــر للطباعـــة والنشـــر  141عســـاكر المتـــوهأ: 
 والتولي  .

ــار الواقعــة هــي تمســير الكشــاف ل ــث وااـ ( 14/ 2للمخشــرل)وينظــر كــ،ل  : تخــريج األحادي
ه المحقـ  : 462لجمال الدين أبو محمد عبد اهلل بن يوسف بـن محمـد الليلعـي المتـوهأ : 

الريـاض، الطبعـة : األولـأ ،  –عبد اهلل بن عبـد الـرحمن السـعد ، الناشـر : دار ابـن خليمـة 
(  ، ونل ـة األلبـا  هـي طبقـا  30141 برقم441/ 24 ـ. وجم  الجوام  للسيوطأ 1414
لعبد الرحمن بن محمـد بـن عبيـد اهلل األنفـارل ، أبـو البركـا  ، كمـال  20، 14ص  األدبا 

 ـــ  المحقـــ :  بــرا يم الســامرائي، الناشـــر: مكتبــة المنـــار، 144الــدين األنبــارل  المتـــوهأ: 
م ، وينظـر : الجـام  ألحكـام القـرةن   1411 - ــ  1401األردن الطبعة: الـالـة،  –اللرقا  

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن هـر  األنفـارل الخلرجـي شـمع الـدين أبو عبد اهلل  24/ 1
بــرا يم أطمــيش، الناشــر: دار الكتــب 641القرطبــي المتــوهأ:   ـــ ، تحقيــ : أحمــد البردونــي وا 

 م . 1464 - ـ 1314القا ر  الطبعة: الـانية،  –المفرية 
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 ـ ول  سب  321والمشكل والوقف واالبتدا  ، ما  ليلة عيد النحر ببغداد سنة 
 . (1)وخمسون سنة 

يمو  بن الملرع بن يمو  بن عيسأ ، و و ابن أخ  الجاحظ  األديب  - 2
المعروف ، وكان يقول: بلي  باالسم ال،ل سماني أبي ب  ، هإني  ،ا عد  

ل  أنا ابن الملرع ، وأسقط  مريغا  هاستى،ن  علي  ، هقيل من  ،ا ؟ ق
 .(2) ـ 304اسمي. ما  بدمش  سنة 

_ الّسجستاني أبو حاتم ، و و سهل بن محمد بن عـمان بن يليد الجشمي 3
النحول اللغول المقرئ ، نليل البفر  وعالمها   كان  ماما  هي علوم ااداب ، 

،كر  ابن وعن  أخ، علما  عفر  كىبي بكر محمد بن دريد والمبرد واير ما.. 
 . (3) ـ  241حبان هي الـقا  ، وروى ل  النسائي هي سنن  . ما  

ُمَحمَّد ْبن عباد ْبن عباد ْبن حبيب بن المهلب األمير بن أبي فمر ،  -4
البفر  سنة األلدل المهّلبي البفرل ، تولأ اإلمار  بالبفر . ما  ب

 . (4) ـ214
ب المهلبي َأُبو ُمَعاِوَية اأْلَْلِدّل أبي  و و عباد ْبن عباد ْبن حبيب ْبن المهل -1

 . (1)اْلَبْفِرّل العتكأ ، أبو معاوية البفرل ، ـقة ، ربما و م 

                                 
 . 42/ 3ت،كر  الحماظ  لل، بي  (1) 
 . 11،  14، 13/  4، ووهيا  األعيان 316/ 1تاريف دمش  البن عساكر  (2) 
 430/ 2للنسائي ، وهيا  األعيـان  14ينظر: مشيخة النسائي ، تسمية الشيوخ ص:  (3) 

 . 211/ 1ومعجم الممسرين من فدر اإلسثم وحتأ العفر الحاغر 
، وسؤاال  أبي عبيد ااجـرل  144، 141/ 3ينظر: تاريف بغداد و،يول   ، ط العلمية  (4) 
 . 334داود السجستاني هي الجر  والتعديل ص أبا 
، وتقريـب التهــ،يب  14/121،  وتهـ،يب الكمـال  40/ 6ينظـر: التـاريف الكبيـر للبخــارل(1) 

3143. 
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_ أبو األسود الّديلي قيل اسم  : ظالم بن عمرو بن ظالم .. ويقال: عـمان 6
ال،ل   (1)ابن عمرو أبو األسود الديلي البفرل ،  و و نمع أبو األسود الدَُّؤلي

 . (2)واغ  النحو األول. و و أول من تكلم هي النحو بفرى ـقةقيل :  ن  
ابن أبي مليكة  و : عبد اهلل بن عبيد اهلل ابن أبي مليكة ، أدر  ـثـين  -4

 .(3) ـ عن  الجماعة114من الفحابة ـقة هقي  من الطبقة الـالـة ما  سنة 
 الحكم علي  : 

بين للباحث أنها ـابتة   وبنا  علأ ما تقدم من دراسة  سناد  ،  القفة يت
 لكون رجال سند ا كلهم ـقا  ، ولم ُيجّر  واحد منهم . 

و ،ا يعني عدم تمكين َمن ليع لدي  القدر الكاهي مما ُيقيُم ب  لسان  من 
قواعد العربية من  تعليم القرةن الكريم ال تثو   ، وال تمسيرا  ، بشكل واغح 

 وفريح .

                                 
 .  343غبط من ابر هيمن قيد  ابن حجر ص  (1) 
 . 103/ 4الجر  والتعديل البن أبي حاتم  (2) 
م بمنللة العربية من علـوم اإلسـثم ، ، وروغة اإلعث 312ينظر: تقريب الته،يب ص  (3) 

 . 306، 304/ 1وته،يب الته،يب   463/ 1،  146ابن األلر  الغرناطي  ، 
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 ني المتحدـين باللغة العربية   وهي  مطلبان :المبحث الـاني : عن أسباب تد
 المطلب األول : أسباب خارجية .
 المطلب الـاني : أسباب داخلية.

 المطلب األول : أسباب خارجية .
بكل تىكيد  ن  نا  عد  عوامل وأسباب ورا  تدني مستوى المتحدـين باللغة 

تل  العوامل ما العربية )المفيحة( أو بالمعنأ الـقاهي العلمي. ومن أبرل 
 يلي : 

السبب األول : التبعية للغا  األعجمية التي هرغها االستعمار ، كما  و الحال 
 .(1)وكما  و المشاَ ُد هي بعض البلدان العربية 

السبب الـاني: عامل االبتعاث التعليمأ  لأ بثد العجم ، حيث يتلقأ الطالب 
نما المبَتعث أمـلة ونما،ج تربوية بعيد  كل البعد  عن بيئت  وحيات  اللغوية ، وا 

 كتقديم ( 2)تمرض علي  معلوما  ومعارف تتناقض م  مخلون  اللغول والـقاهي
)المغاف  لي  علأ المغاف( كقولهم : )مكة سو ( ، و ي ترجمة حرهية 

( بالنط  العجمي !، بينما الفحيح بالنط  واألسلوب Makkah Mallلـ)
 العربي )سو  مكة(.

عامل كيد بعض المستشرقين هي تهميش اللغة العربية ،  السبب الـالث:
وعللها عن أ لها واستبدالها باللغا  األجنبية ، تح  شعار مدعين عجل اللغة 
العربية عن مواكبة متطلبا  العفر من حاجات  اللغوية.. هوجد من بين أبنا  

                                 
 ( .1/ 44( )102 - 11ينظر: مجلة مجم  اللغة العربية بالقا ر  ـ األعداد )(1) 
عمر الدسـوقي .الناشـر: دار المكـر العربـي، الطبعـة:  62/ 1هي األدب الحديث  ينظر :(2) 

 م 2000 - ـ 1420الجل  األول 
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ساط العربية َمن ُيفغي  لأ مـل  ،  الخراها !. و و ما با  ُيعرف هي األو 
 .(1)الـقاهية بالغلو المكرل 

 المطلب الـاني :أسباب داخلية.
أما العوامل واألسباب الداخلية لتدني مستوى المتحدـين باللغة العربية كـير  ، 

 ومن أبرل ا وأ مها :
السبب األول:  المنتج االعثمي، خافة )المرئي من ( ، ألن   و الجانب ال،ل 

يال. عن طري  األعمال المنية المنَتجة   التي ُيسهم بشكل كبير هي تـقيف األج
 .(2)ٌيقفد من ورائها تـقيف األسر  العربية 

السبب الـاني : ما يتعل  بالمنظومة التربوية التعليمية، من حيث غعف 
البرامج )المستهِدهة للغة العربية(،)وغعف الكادر التربول أو األكاديمي( بشكل 

 .(3)واغح وملموع
الدواجية اللغة ، هي المراحل األولأ من العملية التربوية ، مما السبب الـالث : 

كان ل  أسوأ األـر هي  غعاف لغة األم.  ، أـبت   حدى الدراسا  التي ُأجري  
م ، أن تعلم أكـر من لغة قبل سنِّ العاشر  ، يؤدل  لأ 1414هي مفر عام 

 عدم  تقان لغة األم . 
 
 

                                 
يوسف العافي  بـرا يم  103/ 4الحملة الفليبية علأ العالم اإلسثمي والعالم  ينظر :(1) 

 م . 2010 - ـ  1431الطويل ، الناشر: فو  القلم العربي، مفر الطبعة: الـانية، 
را  سـالم العـيع ، مـن منشـو  241الترجمـة هـي خدمـة الـقاهـة الجما يريـة ص ينظر :(2) 

 م. 1444اتحاد الكتاب العرب
ـد، ُكـْرد َعلـي  23/ 11مجلة المقتبع  ينظر :(3)  أفدر ا: محمـد بـن عبـد الـرلا  بـن محمَّ

عــددا . ) الكتــاب مــرقم ةليــا ايــر مواهــ  للمطبــوع، ورقــم  46 ـــ ، األعــداد: 1342المتــوهأ: 
 الجل   و رقم العدد (.
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نجلترا ،  وهرنسا ، وألمانيا ، واير ا ال يدرسون  ال ل،ل  نرى أن أمريكا ، وا 
 .(1)اللغة األم حتأ سن الحادل عشر،  لأ الـاني عشر من العمر

السبب الراب : انتشار الكـير من المدارع األجنبية هي األقطار العربية ، والتي 
 .(2)ال تلتلم بالتدريع باللغة العربية

 -اير مؤ لين لغويا   -السبب الخامع : تمكين أسات،  ومعلمين  وخطبا  
من  التدريع ، والداد األمر سو ا  عندما ُيثحظ أن  نا  من يتولأ تدريع 
علوم العربية وتـقيف الناع علأ المنابر ، و و هاقد للحد األدنأ مما يجب 

 علي  تحفلي  هي ،ل .
هتجد  يره  الممعول ب  ، وينفب الماعل ، ويقدم ما حق  التىخير ، أو يؤخر 

التقديم هي شرح  أو خطبت !. هإ،ا كان  لغة المعلم أو الخطيب ركيكة ما حق  
، وأسلوب  اير هفيح حال ،ل  دون المائد  المرجو    ألن اللغة وعا  

 .(3)المكر 
السبب السادع : تشجي  ) اللغة العامية ( واعتبار ا جنبا   لأ جنب اللغة 

 العربية المفحأ!. 

                                 
 -هـروخ ، الناشـر: المكتبـة العفـرية  الـدكتور عمـر -الدكتور مفطمأ خالدل  ينظر :(1) 

لعمـــر  41/ 2م. وينظـــر: هـــي األدب الحـــديث 1443بيـــرو  الطبعـــة: الخامســـة،  –فـــيدا 
 الدسوقي.

 ــ ، 1422أحمد أنور سـيد أحمـد الجنـدل المتـوهأ:  423المعار  األدبية ص  ينظر :(2) 
لعمــــر  3 /2وهــــي األدب الحـــديث  م.1413الطبعـــة:  الناشـــر: مكتبــــة األنجلـــو المفــــرية،

 الدسوقي.
عبـد الغنـي أحمـد جبـر مل ـر ،  134خطبة الجمعة ودور ا هي تربية األمة ص  ينظر :(3) 

المملكـة  -الطبعة : األولأ ، الناشر : ولار  الشؤون اإلسـثمية واألوقـاف والـدعو  واإلرشـاد 
 . ـ 1422العربية السعودية تاريف النشر : 
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والمساد اللغول ، يشي  ويلداد من، هتر  والواق  المحسوع يشهد أن اللحن 
ليس  قفير  ، هتولد عن ،ل  االلدواجية اللغوية ، واد  اللهجا  العامية 
تواج  العربية المفحأ بكل قو  ، ولكن لم يتيسر لها أن تقف أمامها هي أل 
ميدان ، ،ل  ألن اللغة العامية ال تمتل  أفالة المفحأ ومقوماتها التراـية 

 .(1)من الطبيعي أن تتراج  أمامها عبر العفور المديد  العريقة، و 
 

                                  *      * 

                                 
مـن العلمـا  ، الناشـر : اتحـاد كتـاب العـرب.  مجموعـة 63بحوث هي اللغة ص  ينظر :(1) 

لمفـطمأ فـاد  ابـن عبـد الـرلا  بـن سـعيد بـن أحمـد بـن  42وينظر: تح  راية القـرةن ص
بيـرو  ،  –فـيدا  -ه ـ، الناشـر : المكتبـة العفـرية 1316عبـد القـادر الراهعـي المتـوهأ: 

 م 2002 - ـ  1423 -الطبعة األولأ 
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المبحث الـالث : عن المقترحا  لتقوية اللغة العربية لسان الوحي اإللهي ، 
 وهي  ـثـة مطالب :

 المطلب األول : هي اإلفث  اللغول .
 للغول .المطلب الـاني :هي  حيا  االنتما  ا

 المطلب الـالث : تمعيل المواـي  اللغويـــــة .
 المطلب األول : هي اإلفث  اللغول .

خافة هي َأْرِوَقِة التربية والـقاهة وتد ور  – ن غعف  المنتج اللغول المفيح 
حالها لدى األجيال يستدعي فحو  لغوية ، تبحث هي هفاحة وبثاة القدما  

هي اربة عن   وتستميد مما هي ااداب األخرى وتواكب رو  العفر وال تعيش 
من روعة وجمال دون ال،وبان واالنبهار ال،ل يمقدنا ،اتيتنا ويسلخنا من 
 ويتنا العربية األفيلة، و،ل   من خثل بعض اإلرشادا  االفثحية اللغوية 

 التالية : 
التشجي  علأ القرا   الهادهة ، بحيث نقرأ كتب اللغة العربية الرفينة  -1

 ، هالقرا   ممتا  العلم .(1)واألدب الهادف
غرور  األخ، بالقوانين المتبعة لدى أ ل اللغة العربية هي تقويم  -2

اللسان من الخطى واللحن، كحمظ متن من متون قواعد النحو، وأخ، 
 شرحها علأ عالم بها.

 القفد  لأ تعلم اللغة العربية، وتعليمها  ألنها لسان الوحي اإللهي. -3
الكريم ، واإلكـار من تثوت  وتدبر  ، هعثو  علأ كون  حمظ القرةن -4

،ل  عباد  ، ههو ك،ل  يقول ملكة البيان   لما جا  ب  من فور 
النظم البدي  ، والتفرف هي لسان العرب علأ وج  يمل  العقول   

                                 
بـن قتيبـة ، وكتـاب تقـويم اللسـان ، البـن الجـولل ، وكتـاب مـل : كتاب أدب الكاتب ، ال(1) 

 المدخل  لأ تقويم اللسان البن  شام اللخمي واير م ، وكلها مطبوع ومنشور متداول .
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هإن  جرى هي أسلوب  علأ منهاج يخالف األساليب المعتاد  
ن لم يخرج عما ت قتغي  قوانين اللغة   ههو للمفحا  قاطبة   وا 

ال،رو  هي البثاة ، وهي  اللمظ الجلل ، واألسلوب ال،ل ال يداني  
أسلوب ، وهي  الجمال ، والجثل ، والبهجة ، والر بة ، والعفمة 

 .(1)من الخطى 
اإلكـار من مطالعة كتب السنة ، كالكتب الستة واير ا من الفحا   -1

يب البيانية الراقية ، وترهد والمسانيد   ههي تمد الكاتب باألسال
مادت  اللغوية والشرعية ، هالنبي فلأ اهلل علي  وسلم قد أوتي 
جوام  الكلم، ودان  ل  نوافي البثاة ، ودن  ل  قطوف الحكمة ، 
وتمجر  من أقوال  ينابي  المفاحة   ههو يتكلم بالسهل الممتن ، 

لمتانة، واإلبانة وباأللماظ المعبر  المىنوسة المشتملة علأ الرقة، وا
 .(2)عن الغرض بدون تكلف

 المطلب الـاني : هي  حيا  االنتما  اللغول .
 ن هكر   حيا  دور اللغة العربية هي بثد المسلمين التي ال تتحدث أو ال تنط  
بالعربية  ،  المكر  تنب  من أن  بقدر ما يجب علينا ههم معاني القرةن والسنة 

اللغة العربية   لكن دون الخوض هي دقائقها   بقدر ما يجب علينا تعلم 

                                 
لغـيا  الـدين بـن األـيـر، نفـر  221/ 1ينظر: المـل السائر هي أدب الكاتب والشـاعر (1) 

ــوهأ:  ــن محمــد المت ــدول طبانــة ، الناشــر: دار  ـــ ، المحقــ : أحمــد الحــ634اهلل ب وهي ، ب
 نهغة مفر للطباعة والنشر والتولي ، المجالة ـ القا ر

/ 11مجلـــــة المنـــــار )و  ،  1/ 4ينظـــــر: المــــــل الســـــائر هـــــي أدب الكاتـــــب والشـــــاعر (2) 
 ـ( و ايـر  مـن كتـاب 1314( ، محمد رشيد بن علي رغا )المتوهأ : 143/ 32(.و)321

لمجلــد . ورقــم الفــمحة ،  ــي الفــمحة التــي يبــدأ عنــد ا المجلــة ، قرقــم الجــل  ،  ــو رقــم ا
 المقال هي المجلد المطبوع[
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وتمافيلها ال،ل قد يفرف عن علم القرةن والسنة ،و و الهدف األسمأ ، كما 
 أنها غرور  دينية واجتماعية هي ةنٍ واحد . 

 ويمكن تفور ،ل  وتعليل  هيما يلي: 
برال  من خثل تحقي  الوحد  القومية ، واألخو   -1 تحقي  ،ل  وا 

علأ العامل اللغول المشتر  بين الشعوب  اإلسثمية بنا 
 . (1)اإلسثمية هي كل بقاع األرض

اعتبار اللغة من أ م عنافر تحقي  الوحد  الـقاهية ،ودور ا الماعل  -2
 .(2)هي الترابط بين الشعوب وجماعا  العديد  دور  ام وملموع 

توظيف ،ل  لفالح االنتما  اللغول والـقاهي ، ألن ،ل  ُيعد توظيم ا  -3
حيحا  للغة العربية " لتكون أدا  من أدوا  العثقا  العامة ، ف

التي نتخاطب بها م  األجانب هي التجار  والسياحة والبحوث 
 .(3)العلمية والدين 

تحقي  االنتما  اللغول البد من  ألجل الحماظ علأ الموروث الـقاهي  -4
ك،ل     بنا  المستقبل يجب أن يكون علأ أساع من الماغي  

لسنا بحاجة  لأ التىكيد علأ دور اللغة هي بنا  األمة  وله،ا
قاهتها وغمان تماسكها  وفناعة وجدانها وتكوين  ويتها ـو

 . (4)وتوافل أجيالها 

                                 
ــــة والفــــهيونية ) (1)  ــــد الو ــــاب 201/ 1ينظــــر: موســــوعة اليهــــود واليهودي ــــور عب ( دكت

 المسيرل .
محمـد البهـي المتـوهأ ،  162المكر اإلسـثمي الحـديث وفـلت  باالسـتعمار الغربـي ص (2) 

  ب  ، الطبعة العاشر .  ـ، الناشر: مكتبة و 1402
 ( . 1/ 241( )102 - 11مجلة مجم  اللغة العربية بالقا ر  ـ األعداد )(3) 
 ( .141/ 2ينظر: الممفل هي الرد علأ الحغار  الغربية ) (4) 
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 –ومن  نا أمكن القول بىن النظر   لأ اللغة العربية علأ أنها )كائن مقدع( 
قية  و،ل  ليع بعيدا  كل البعد عن المفدا  - (1)علأ حدِّ قول جرجي ليدان 

أن اللغة العربية لغة القرةن الكريم ، و و مهيمن علأ ما سوا  من الكتب 
األخرى ، و ،ا يقتغي أن تكون لغت  مهيمنة علأ ما سوا ا من اللغا  

،  (2)األخرى . و ي لغة خاتم األنبيا  والمرسلين أرسل  اهلل للبشرية جمعا 
حيتها ألن تكون لغة البشرية واختار اهلل ل  اللغة العربية ، و ،ا يعني فث

 جمعا  ، ينبغي أن ندر  أبعاد  ،  المسىلة ، ومغامين ،ل  .
 المطلب الـالث : تمعيل المواـي  اللغويـــــة .

ونقفد بها تل  المواـي  الفائية التي قد اتخ،  من قبل بعض الجامعا  
بغرور   ، والتي تقغي وتوافي(3)العربية العريقة والمجام  اللغوية العتيقة

 اتلان اللغة العربية المفحأ هي َأْرِوَقِة التربية والتعليم ، والخطب ودور النشر. 
هكل يوم تلداد الحاجة الملحـــة  لأ تعلم اللغة العربية...خفوفا  هي  ،ا 
اللمان ال،ل عمَّ هي  الجهل بالـقاهة العربية، وةدابها حتأ فار الواحد يمتح 

مة من  نطقا  فحيحا ، هغث  عن أن يعرف معاني  القرةن وال يستطي  نط  بكل
ومغامين    و،ل  عامل ظا ر وملموع من عوامل غعف المحفول 

 .(4)اللغول
                                 

 ينظر : اللغة العربية كائن حي، جورجي ليدان. . (1) 
 .  131/ 6ال المستقبل ينظر: موسوعة الحغار  اإلسثمية بين أفالة الماغي وةم (2) 
" مجم  اللغة العربية هي مفر، و مجم  اللغة العربية بـدمش". بحـوث ومقـاال   مـل :(3) 

ــد التــواب المتــوهأ:  (116هــي اللغــة )ص:   ـــ الناشــر: مكتبــة الخــانجي 1422رمغــان عب
 م . 1441- ـ1411بالقا ر  الطبعة: الـالـة 

الناشـر: ،  عبـد الـرلا  بـن هـراج الفـاعدل(461ينظر: مو  األلماظ هي العربية )ص: (4) 
الجامعة اإلسثمية بالمدينة المنور  ، الطبعة: السـنة التاسـعة والعشـرون. العـدد السـاب  بعـد 

  ـ( . 1411/1414المائة. )
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و ،ا يتطلب ممن يتولون مسؤولية تـقيف األمــــة كٌل من موقعـــ  المليد من 
 ب،ل الجهود هي  ،ا االطار ، و،ل  من خثل األهكار التالية :

 وـقاهية خافة بتعليم اللغة العربية المفحأ. وغ  برامج تربوية -1
 تكوين الكادر المؤ ل لتولي تعليم اللغة العربية المفحأ. -2
 محاربة )العامية( خافة هي أروقة التعليم والتربية، واألعمال )المنية(. -3
تشجي  الجهود التي تعمل هي تعليل الحماظ علأ اللغة العربية  -4

ا  هي الحماظ علأ  وية المفحأ، ألن ،ل  ٌيعتبر أولأ األولي
 األمة الـقاهية والمكرل.

بالتحدث باللغة   -قبل ،ل   –تشجي  التثمي، والطثب والمعلمين  -1
العربية المفحأ هي كل مكان، العتياد الخطاب بالعربية حتأ 
يتلقنها الفغار هي المكاتب ، أل مدارع الفبيان هي المكاتب ، 

ر اإلسثم وأ ل  ، ولسان وهي دور التعليم والتربية ، هيظهر شعا
 . (1)هكر  وـقاهت  

الحماظ علأ كتابة الهتا  المحال التجارية ، وأسما  الشوارع  -6
 بالمفحأ بدال  من اللغا  األجنبية

                              *        * 

                                 
( شــار  هــي  نجــال  أكـــر مــن ألــف عــالم ، 10ينظــر: الموســوعة العربيــة العالميــة )  / (1) 

اج  علمي ولغول ، ومخرج هني، ومستشار، ومؤسسة من ومؤلف ، ومترجم ، ومحرر ، ومر 
جمي  البثد العربية ، وطبع  علأ نمقة األمير سـلطان بـن عبـدالعليل ةل سـعود ـ رحمـ  اهلل 

 ـ .
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 خاتمة ، وتتغمن أ م النتائج والتوفيا  .
قواعد اللغة العربية ال،ل يتوقف وهي الختام يقال :  ن تعلم القدر الكاهي من 

علي  فون اللسان عن الخطى واللحن بفمة عامة ، وهي القرةن والسنة بفمة 
خافة أمر واللم ال َمحيَد عن    لمن يقوم بتعليم الناع القرةن الكريم ، والسنة 

 النبوية. 
كما أن  ليع من الخيال المتو م  حيا  دور اللغة العربية هي المجتمعا  

مية غرور  دينية واجتماعية هي ةنٍ واحد ، تح  هكر  االنتما  الـقاهي اإلسث
اللغول ، هي سبيل االفث  اللغول ، و ي هكر  ممكنة التطبي  علأ 

 المستوييين الرسمي والشعبي.
وكان  اللغة العربية  ي الجامعة  والفلة بين الشعوب اإلسثمية قاطبة ،  ، 

ا لسان الوحي والرسالة الخاتمة ، ووعا  تجمعهم دينا  واجتماعيا    ألنه
اإلسثم وديوان  ،  ،  ي لغة النبي فلأ اهلل علي  وسلم ، وبها نلل علي  
القرةن الكريم ، ومن الممروض أن يعرف المسلم من اللغة العربية قدرا  يفحِّح 
ب  دين  ، و ي لغة التما م بين المسلمين ، وبها يتعارهون ويجتمعون بعيدا  

 قومية المقيتة .عن ال
تلقينا  أو  -ومن  ،ا ُندر  أّن أ م األفول التي يجب معلم القرةن والسنة

 معرهُتها معرهة ُتقارب  -شرحا  
الحد األعلأ علوم اللغة العربّية   من الّنحو والّفرف والبثاة ، علأ الوج  

 اّل،ل يمّكن من ههم الّتراكيب والّدالال  بحسب وغعها الّلغوّل .
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ان  ،ا المنهج ، و و الّرجوع  لأ لسان العرب لمهم األلماظ ودالالتها ، ولقد ك
 . (1)سبيل من سب  من أئّمة التّمسير من، عفر الّسلف

لأ -أما القومية التي تختّص بها المفحأ هتتمـّل هي أن االنتما   ليها  وا 
 نما  و قوام عروبة شعوبنا . هال،ل يجم  بين سائر  -ـقاهتها وحغارتها 

شعوب الملّقبة بالعربية ليع االنتما  العرقي ، بل االنتما  اللغول والـقاهي ال
 والحغارل .

أما أ م النتائج والتوفيا  ، همن خثل  ،  الدراسة ، حول اللغة العربية 
 لسان الوحي اإللهي ، هقد تم التوفل  لأ نتائج والتوفيا  التالية:

 أوال : النتائج:
لعربية عناية بالغة ، والغير  عليها   ألنهم عناية سلف األمة باللغة ا -1

 ما كانوا يرون التمري  بين الشريعة اإلسثمية واللغة العربية .
تتميل اللغة العربية بخفائص انمرد  بها عن اير ا من لغا  الدنيا،  -2

ههي لغة الوحي االلهي )القرةن والسنة(، ولسان الشريعة السمحة 
 والرسالة الخاتمة.

تتميل اللغة العربية باتساع ماد  معجمها اللمظي ، وجمال ألماظها ،   -3
وحسن عباراتها ، وتراكيبها اللمظية للغة العربية بخفائص هنية 

 و،وقية ال توجد هي اير ا.

                                 
عبـد اهلل بـن يوسـف بـن عيسـأ  301ينظر: المقدما  األساسـية هـي علـوم القـرةن ص (1) 

ــا،  –البحــوث اإلســثمية ليــدل بــن يعقــوب اليعقــوب الجــدي  العنــلل ، الناشــر: مركــل  بريطاني
 م . 2001 - ـ  1422الطبعة: األولأ ، 
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للغة العربية ةـار تربوية علأ ال،و  اللمظي للمهتمين بها ، بما  -4
ل الكلمة ينعكع علأ تمعيل العواطف والعقول والسلو  من خث 

 الع،بة الرفينة.
توس  اللغة العربية الجانب المكرل عند المهتمين بها، من خثل  -1

 توسعة الخيال وخفوبت  وتقوية البفير .
تسهم اللغة العربية هي تسهيل العلم ونقل  وحمظ  ، من خثل نظم  -6

المعرهة هي قفائد شعرية  يتناقلها الطثب والعلما  ،  غاهة  لأ 
وتشجي  العلوم والمعارف ، بما نظم هيها من   سهامها هي نقل
 قفائد المديح. 

أن  ال يجول التفدل لتعليم القرةن الكريم والسنة ، وتمسير معانيهما  -4
  ال لمن تحفل من اللغة 

ال كان خطى  أالب علأ فواب .   العربية القدر المعتبر هي ،ل .. وا 
 ـانيا : التوفيا :

 أما التوفيا  ههي:
برال ااـار لياد  العناي  -1 ة بعلوم اللغة العربية ، وبطر  تدريسها ، وا 

التربوية للغة العربية هي المكر واألخث  وجمال األلماظ ، بما 
 يغرع هي دارسيها القناعة بى ميتها .

أ مية  ظهار الجوانب ال،وقية أللماظ اللغة العربية هي المنا ج   -2
والعناية  الدراسية ، بما يغرع لدارسين محبة اللغة العربية

 بتطبيقها ، وتقديمها علأ اير ا من اللغا .
ظهار ااـار التربوية العميقة التي تنعكع علأ جوانب  -3 كشف وا 

برال عناية سلف األمة  الشخفية من تعلم علوم اللغة العربية ، وا 
 باللغة العربية ، والمكانة العليا لمعلمها.
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بة هي جمي  المقررا  العناية بالتطبي  العملي لماد  النحو تحدـا  وكتا -4
 الدراسية  التعليمية بما يقارب الحد األعلأ .

والحمد هلل رب العالمين والفث  والسثم علأ نبينا محمد ، وعلأ 
 ةل  وفحب  أجمعين.
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 ههرع المراج  والمفادر
أخبار النحويين ، ألبي طا ر المقرئ ، عبد الواحد بن عمر بن  (1

 ـ ، المحق : مجدل 344 محمد بن أبأ  اشم البلار المتوهأ:
هتحي السيد ،الناشر: دار الفحابة للتراث بمفر، الطبعة: األولأ، 

  ـ. 1410
األدب الحديث ، المؤلف: عمر الدسوقي ، الناشر : دار المكر  (2

 م. 2000 - ـ 1420العربي الطبعة:  الجل  األول 
أدب الكاتب ، البن قتيبة ، ألبي محمد عبداهلل بن مسلم بن قتيبة  (3

مفر،  -كوهي المرورل الدينورل، الناشر : المكتبة التجارية  ال
، تحقي  : محمد محيأ الدين  1463الطبعة الرابعة ، 

 عبدالحميد.
 –األدب الممرد ،للبخارل ، الناشر : دار البشائر اإلسثمية  (4

م. بتحقي  : محمد 1414 - ـ  1404بيرو ، الطبعة الـالـة ، 
 لة بىحكام األلباني عليها.هؤاد عبدالباقي ،األحاديث م،ي

أسرار البثاة ، لعبد القا ر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني  (1
 ـ، المحق : عبد الحميد  نداول ، الناشر دار  441المتوهأ: 

 م. 2001 - ـ  1422الكتب العلمية ، بيرو  الطبعة: األولأ، 
االشتقا  ، ألبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ، دار النشر ،  (6

بة الخانجي ، القا ر   مفر ، الطبعة الـالـة ، تحقي  : عبد مكت
 السثم محمد  ارون.

اإلعجال العلمي هي القرةن لسيد الجميلي ، من منشورا  المنظمة  (4
 م.1444اإلسثمية للتربية والعلوم والـقاهة ،الطبعة األولي،
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ِرْكِلْي ، لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن  (1 األعثم لللِّ
 ـ ، الناشر : دار العلم للمثيين 1346رع الدمشقي المتوهأ: ها

 م . 2002، الطبعة الخامسة عشر 
أنساب األشراف ، أحمد بن يحيأ بن جابر بن داود الَبَثُ،رل  (4

 ـ، تحقي : سهيل لكار ورياض اللركلي، الناشر: 244المتوهأ: 
 م. 1446 - ـ  1414بيرو ، الطبعة: األولأ،  –دار المكر 

بى العظيم ، لمحمد عبد اهلل درال الناشر : دار الـقاهة ـ الن (10
 م.1411الدوحة الطبعة : 

بحوث ودراسا  هي اللهجا  العربية ، من  فدارا  مجم   (11
اللغة العربية بالقا ر  ، تىليف : نخبة من العلما . الناشر : اتحاد 
كتاب العرب ، و و رابطة تجم  األدبا  العرب وتقوم بنشر أعمالهم 

 م. 1464كتب ودوريا  أو نشرا  ـقاهية. تىسع االتحاد عام  هي
بحوث ومقاال  هي اللغة ، لرمغان عبد التواب  )المتوهأ:  (12

 ـ( ،  الناشر: مكتبة الخانجي بالقا ر  الطبعة: الـالـة 1422
 م.1441- ـ1411

البلغة هأ تراجم أئمة النحو واللغة ،لمحمد بن يعقوب الميرول  (13
مد المفرل دار النشر : جمعية  حيا  التراث أبادل ، تحقي  : مح

  ـ1404 -الكوي ،  الطبعة : األولأ –اإلسثمي 
التبشير واالستعمار هي البثد العربية )عرض لجهود المبشرين  (14

التي ترمي  لأ اخغاع الشر  لثستعمار الغربي( المؤلف: 
الدكتور عمر هروخ الناشر: المكتبة  -الدكتور مفطمأ خالدل 

 م. 1443بيرو  الطبعة: الخامسة،  -فيدا  - العفرية
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تاريف اإلسثم َوَوهيا  المشا ير َواألعثم ، لشمع الدين أبو  (11
 ـ(المحق  : الدكتور بشار 441عبد اهلل محمد ال، بي )المتوهأ: 

عّواد معروف ، الناشر: دار الغرب اإلسثمي ، الطبعة: األولأ، 
 م.  2003

،الناشر : دار الكتب العلمية  تاريف بغداد ، للخطيب البغدادل (16
 بيرو  . -
تاريف مدينة دمش  ، أبو القاسم علي بن الحسن بن  بة اهلل  (14

 ـ( المحق : علي شيرل،  141المعروف بابن عساكر )المتوهأ: 
 الناشر: دار المكر للطباعة والنشر والتولي  .

التاريف الكبير، محمد بن  سماعيل البخارل، أبو عبد اهلل  (11
 ـ(المحق  : السيد  اشم الندول .مقارنة م  216 )المتوهأ:

الدكن، طب  تح   –الطبعة: دائر  المعارف العـمانية، حيدر ةباد 
 مراقبة: محمد عبد المعيد خان

تح  راية القرةن ، لمفطمأ فاد  بن عبد الرلا  بن سعيد  (14
 ـ، الناشر: 1316بن أحمد بن عبد القادر الراهعي المتوهأ: 

 ـ  1423 -بيرو  ،الطبعة األولأ  –فيدا  -المكتبة العفرية 
 م. 2002 -
تحرير المعنأ السديد وتنوير العقل الجديد من تمسير الكتاب  (20

المجيد ، و و الكتاب المعروف بالتحرير والتنوير ، لمحمد الطا ر 
بن محمد بن محمد الطا ر بن عاشور التونسي )المتوهأ : 

تونع ، سنة  –ر  ـ( ، الناشر : الدار التونسية للنش1343
  ـ. تحقي : هؤاد علي منفور. 1414النشر: 
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ت،كر  الحماظ = طبقا  الحماظ لل، بي ، دراسة وتحقي : لكريا  (21
لبنان ، الطبعة -عميرا  ، الناشر: دار الكتب العلمية بيرو 

 م1441 - ـ1414األولأ 
الترجمة هي خدمة الـقاهة الجما يرية ، لسالم العيع ، من  (22

 م.1444الكتاب العربمنشورا  اتحاد 
تخريج األحاديث وااـار الواقعة هي تمسير الكشاف لللمخشرل  (23

، لجمال الدين أبو محمد عبد اهلل بن يوسف بن محمد الليلعي 
 ـ( المحق  : عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد 462)المتوهأ : 

الرياض، الطبعة : األولأ ،  –الناشر : دار ابن خليمة 
  ـ . 1414

  ، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني ، تحقي  : التعريما (24
بيرو  الطبعة  – برا يم األبيارل ، الناشر : دار الكتاب العربي 

  ـ . 1401األولأ ، 
تمسير القرةن العظيم ، ألبي المدا   سماعيل بن عمر بن كـير  (21

 ـ ، المحق  : سامي بن محمد  444القرشي الدمشقي المتوهأ 
ة للنشر والتولي   الطبعة : الـانية سثمة الناشر : دار طيب

 م. 1444 - ـ 1420
تمسير المنار ،  لمحمد رشيد بن علي رغا بن محمد شمع  (26

الدين بن محمد بها  الدين بن منث علي خليمة القلموني الحسيني 
 1440 ـ. الناشر: الهيئة المفرية العامة للكتاب1314المتوهأ:

 م.
نسخة : محمد عوَّامة  تقريب الته،يب ، بن حجر العسقثني ، (24

 ـ أرهقنا المروقا  1406طبعة دار الرشيد بحلب الطبعة األولأ 
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التي بينها وبين طبعة : أبي األشبال الباكستاني طبعة دار 
  ـ1416العافمة الطبعة األولأ 

تقويم اللسان ، لجمال الدين أبو المرج عبد الرحمن بن علي  (21
حق : د. عبد العليل  ـ( ، الم 144بن محمد الجولل )المتوهأ: 

مطر )أستا، علم اللغة بجامعتي عين شمع وقطر( ، الطبعة: 
م ، الناشر: دار  1413م ، سنة النشر:  2006الـانية، 
 المعارف.

 ـ( ، 112ته،يب الته،يب ـ البن حجر العسقثني )المتوهأ:  (24
الناشر: مطبعة دائر  المعارف النظامية، الهند الطبعة: األولأ، 

  ـ1326
ب الكمال ، يوسف بن اللكي عبدالرحمن أبو الحجاج ته،ي (30

( المحق  : د. بشار عواد معروف ، 442 – 614الملل )
 ـ  1400بيرو ، الطبعة : األولأ ،  –الناشر : مؤسسة الرسالة 

 م.1410 –
تيسير الكريم الرحمن هي تمسير كثم المنان ، عبد الرحمن بن  (31

 ـ( ، المحق  : عبد 1346نافر بن عبد اهلل السعدل )المتوهأ : 
الرحمن بن معث اللويح  ، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : 

 م. 2000- ـ 1420األولأ 
الـقا  ، البن حبان محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم  (32

 ـ  1341التميمي البستي ، الناشر : دار المكر الطبعة األولأ ، 
 م . تحقي  : السيد شرف الدين أحمد.1441 –
ع علأ القاموع ، ألحمد هارع أهندل، الناشر: الجاسو  (33

  ـ . 1244قسطنطينية   عام النشر:  –مطبعة الجوائب 
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جام  بيان العلم وهغل  ، البن عبد البر بن عافم النمرل  (34
 ـ( بتحقي  أبي األشبال الل يرل ، 463القرطبي )المتوهأ: 

الناشر: دار ابن الجولل، المملكة العربية السعودية الطبعة: 
 م.1444 - ـ  1414ألولأ، ا
جام  البيان ، للطبرل ،  ألبي جعمر الطبرل محمد بن جرير ،  (31

 ـ.تحقي  : أحمد محمد شاكر الطبعة : األولأ ، 310المتوهأ : 
 م  الناشر : مؤسسة الرسالة. 2000 - ـ  1420

الجام  ألحكام القرةن ، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي  (36
لخلرجي شمع الدين القرطبي، المتوهأ: بكر بن هر  األنفارل ا

 م.1411 ـ ، ، دار الكتب العلمية بيرو  ، الطبعة األولي ، 641
الجر  والتعديل ، لإلمام ابن ابأ حاتم محمد بن ادريع بن  (34

 ـ الطبعة : االولأ  324المن،ر التميمي الحنظلي الرالل المتوهأ 
 -د الدكن بحيدر ةبا -بمطبعة مجلع دائر  المعارف العـمانية 

م ، الناشر : دار  حيا  التراث 1412ه  1241الهند سنة 
 العربي بيرو .

 ـ( المحق  مختار  411 - 144جم  الجوام  للسيوطأ ) (31
حسن عيسأ عبد  -عبد الحميد محمد ندا  - برا يم الهائج 

جمهورية مفر العربية  -الظا ر الناشر: األل ر الشريف، القا ر  
 م . 2001 - ـ  1426الطبعة: الـانية، 

الحملة الفليبية علأ العالم اإلسثمي والعالم يوسف العافي  (34
 برا يم الطويل ، الناشر: فو  القلم العربي، مفر الطبعة: 

 م. 2010 - ـ  1431الـانية، 
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خلانة األدب وااية األرب  ، لتقي الدين أبي بكر علي بن عبد  (40
 -ثل اهلل الحمول األلرارل   الناشر : دار ومكتبة اله

 م.1414بيرو   تحقي  : عفام شعيتو الطبعة األولأ ، 
خطبة الجمعة ودور ا هي تربية األمة ، عبد الغني أحمد جبر  (41

مل ر الطبعة : األول، الناشر : ولار  الشؤون اإلسثمية واألوقاف 
المملكة العربية السعودية تاريف النشر :  -والدعو  واإلرشاد 

  ـ.1422
الكمال ، للحاهظ المقي  فمي الدين خثفة ت، يب ته،يب  (42

أحمد بن عبد اهلل الخلرجي األنفارل اليمني ، تحقي  عبد المتا  
أبو اد  ، الناشر : مكتب المطبوعا  اإلسثمية/دار 

  ـ حلب / بيرو  1416البشائر
دحض دعوى المستشرقين أن القرةن من عند النبي فلأ اهلل  (43

، الناشر: اراع للنشر  علية وسلم ، سعود بن عبد العليل الخلف
 والتولي  ، هي الكوي .

الدرر الكامنة هي أعيان المائة الـامنة ، البن حجر  (44
 ـ ، المحق : مراقبة ، محمد عبد 112العسقثني، المتوهأ: 

المعيد غان   الناشر: مجلع دائر  المعارف العـمانية ، حيدر اباد   
 م.1442 ـ/ 1342الهند ، الطبعة الـانية ، 

المنـور هي التمسير بالمىـور، عبد الرحمن بن أبي بكر الدر  (41
 ـ (تحقي : مركل  جر للبحوث، الناشر : دار 411السيوطي) 

 م . 2003 ـ ـ 1424مفر - جر 
دالئل اإلعجال ، ألبو بكر عبد القا ر بن عبد الرحمن بن  (46

 ـ( ، 441محمد المارسي األفل، الجرجاني الدار )المتوهأ: 
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الدار  -وبي، الناشر: المكتبة العفريةالمحق : ياسين األي
 النمو،جية الطبعة: األولأ.

الرسالة لإلمام الشاهعي ، أبو عبد اهلل محمد بن  دريع بن  (44
العباع بن عـمان بن شاه  ابن عبد المطلب بن عبد مناف 

 ـ( المحق : أحمد شاكر، 204المطلبي القرشي المكي )المتوهأ: 
 م.1440 ـ/1311ة: األولأ، الناشر: مكتب  الحلبي، مفر الطبع

رسم المفحف وغبط  بين التوقيف واالفطثحا  الحديـة ،  (41
لشعبان محمد  سماعيل، الناشر: دار السثم للطباعة والنشر 

 الطبعة: الـانية .
ابن األلر   -روغة اإلعثم بمنللة العربية من علوم اإلسثم  (44

كلية   ـ( المحق : سعيد  العلمي، الناشر : 146الغرناطي )  
 ـ  1424الدعو  اإلسثمية طرابلع الغرب.الطبعة : األولأ سنة 

 م 1444 -
سبل الهدى والرشاد هي سير  خير العباد، محمد بن يوسف  (10

 ـ ، تحقي  وتعلي ،  442الفالحي الشامي، المتوهي سنة 
 الشيف عادل أحمد عبد الموجود والشيف علي محمد معوض.

وائل والتوالي ، لعبد المل  بن سمط النجوم العوالي هي أنبا  األ  (11
 ـ( 1111حسين بن عبد المل  العفامي المكي )المتوهأ: 

علي محمد معوض الناشر:  -المحق : عادل أحمد عبد الموجود
 - ـ  1414بيرو  الطبعة: األولأ،  -دار الكتب العلمية 

 م.1441
السنن الكبرى للبيهقي ، حقق  وراج  نفوف  وخرج أحاديـ :  (12

د العلي عبد الحميد حامد ، أشرف علأ تحقيق  الدكتور عب
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وتخريج أحاديـ : مختار أحمد الندول ، فاحب الدار السلمية 
الهند ، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتولي  بالرياض  –ببومبال 

بالتعاون م  الدار السلمية ببومبال بالهند ، الطبعة: األولأ، 
 م. 2003 - ـ  1423

ل أبا داود السجستاني هي الجر   سؤاال  أبي عبيد ااجر  (13
والتعديل ، أبو داود سليمان بن األشعث بن  سحا  بن بشير بن 

 ـ( المحق : 241شداد بن عمرو األلدل السِِّجْستاني )المتوهأ: 
محمد علي قاسم العمرل ،  الناشر: عماد  البحث العلمي 

دية بالجامعة اإلسثمية، المدينة المنور ، المملكة العربية السعو 
 م.1413 ـ/1403الطبعة: األولأ، 

سير أعثم النبث  شمع الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد  (14
 ـ( المحق  : 441بن عـمان بن َقاْيمال ال، بي )المتوهأ : 

مجموعة من المحققين بإشراف الشيف شعيب األرناؤوط ، 
 1411 ـ /  1401الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الـالـة ، 

 م.
  ال، ب ،لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكرل الحنبلي ش،را (11

 ـ، تحقي  عبد القادر األرنؤوط ، محمود األرناؤوط 1014المتوهأ
  ـ.1406، الناشر دار بن كـير بدمش  سنة 

شعب اإليمان ، للبيهقي.الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتولي   (16
طبعة: بالرياض بالتعاون م  الدار السلمية ببومبال بالهند ال

م ، حقق  وراج  نفوف  وخرج  2003 - ـ  1423األولأ، 
أحاديـ : الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد ، أشرف علأ 
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تحقيق  وتخريج أحاديـ : مختار أحمد الندول، فاحب الدار 
 الهند -السلمية ببومبال 

الفاحبي هي هق  اللغة ، ألحمد بن هارع بن لكريا  القلويني  (14
 ـ، الناشر: محمد علي 341حسين. المتوهأ: الرالل، أبو ال

 م .1444- ـ1411بيغون،الطبعة األولأ 
الفحا  تاج اللغة وفحا  العربية ، المؤلف: أبو نفر  (11

 ـ(، تحقي : 343 سماعيل بن حماد الجو رل المارابي )المتوهأ: 
بيرو   –أحمد عبد الغمور عطار الناشر:  دار العلم للمثيين 

 م. 1414 -   ـ 1404الطبعة: الرابعة 
فحيح مسلم ، لإلمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيرل  (14

بيرو  ،  –النيسابورل ، الناشر : دار  حيا  التراث العربي 
 تحقي  : محمد هؤاد عبد الباقي .

الفناعتين : الكتابة و الشعر  ،  ألبي  ثل الحسن بن عبد  (60
)المتوهأ :  اهلل بن سهل بن سعيد بن يحيأ بن مهران العسكرل

محمد أبو المغل  - ـ( ، المحق : علي محمد البجاول 341نحو 
 – 1341 برا يم،  الناشر: عيسأ البابي الحلبي سنة النشر: 

 م.1412
فو  الغاد التي نلل بها القرةن ، للباحث أ / هرالي سيد  (61

عرباول ، باحث هي علم الفوتيا  التجويدية القرةنية ، منشور 
 اكترونيا .

ابر هيمن قيد  ابن حجر، ليوسف بن حسن ابن  غبط من (62
عبد الهادل الفالحي، جمال الدين، ابن الِمْبَرد الحنبلي )المتوهأ: 

 ـ( بعناية: لجنة مختفة من المحققين بإشراف: نور الدين  404
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 - ـ  1432طالب الناشر: دار النوادر، سوريا الطبعة: األولأ، 
 م  2011

لسيوطي. محمد نافر غعيف الجام  الفغير وليادت  ل (63
 ـ(.أشرف علأ طبع : ل ير 1420الدين، األلباني )المتوهأ: 

 الشاويش، الناشر: المكتب اإلسثمي.
العميد هي علم التجويد ، لمحمود بن علي بّسة المفرل  (64

 ـ( ، المحق : محمد الفاد  قمحاوى ، 1364)المتوهأ: بعد 
 - ـ  1421، اإلسكندرية الطبعة: األولأ –الناشر: دار العقيد  

 م .2004
عيون األنبا  هي طبقا  األطبا  ،ألحمد بن القاسم بن خليمة  (61

بن يونع الخلرجي موه  الدين ، أبو العباع ابن أبي أفيبعة 
 ـ، المحق : الدكتور نلار رغا، الناشر: دار مكتبة 661المتوهأ: 
 بيرو . –الحيا  

اشر : ااية المريد هي علم التجويد ، لعطية قابل نفر ، الن (66
 القا ر ، الطبعة السابعة .

هتح البارل ، ألحمد بن علي بن حجر أبو المغل العسقثني  (64
 ـ  ، رقم كتب  1344بيرو  ،  -الشاهعي الناشر: دار المعرهة 

وأبواب  وأحاديـ : محمد هؤاد عبد الباقي ، قام بإخراج  وفحح  
وأشرف علأ طبع : محب الدين الخطيب ، عل  علي  العثمة: 

 د العليل بن عبد اهلل بن بال رحم  اهلل.عب
هتح القدير ، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني  (61

 ـ( الناشر: دار ابن كـير، دار الكلم 1210اليمني )المتوهأ: 
  ـ. 1414 -دمش ، بيرو  ، الطبعة: األولأ  -الطيب 
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هغائل القرةن البن الغريع ، ألبي عبد اهلل محمد بن أيوب  (64
يحيأ بن الغريع بن يسار الغريع البجلي الرالل المتوهأ: بن 
سورية  – ـ. تحقي : الو  بدير الناشر: دار المكر، دمش  244

 م. 1414 - ـ  1401الطبعة: األولأ، 
هق  اللغة وسر العربية ، عبد المل  بن محمد بن  سماعيل  (40

 ـ( ، المحق : عبد الرلا  424أبو منفور الـعالبي )المتوهأ: 
 - ـ 1422هدل، الناشر:  حيا  التراث العربي، الطبعة األولأ الم

 م.2002
المكر اإلسثمي الحديث وفلت  باالستعمار الغربي ، لمحمد  (41

 ـ ، الناشر: مكتبة و ب ، الطبعة: 1402البهي المتوهأ: 
 العاشر  . 

المهرع الموغوعي لمجلة مجم  اللغة العربية ، و ي مجلة  (42
البحوث والدراسا  هي اللغة العربية علمية محكمة ُتعنأ بنشر 

 ونشر قرارا  المجم  وتنبيهات  ومقاالت .
القاموع المحيط ، لمجد الدين أبو طا ر محمد بن يعقوب  (43

 ـ( تحقي :  مكتب تحقي  التراث  114الميرول ةبادى )المتوهأ: 
هي مؤسسة الرسالة ، بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي ، الناشر: 

لبنان ،  –طباعة والنشر والتولي ، بيرو  مؤسسة الرسالة لل
 م . 2001 - ـ  1426الطبعة: الـامنة، 

الكاشف هي معرهة من ل  رواية هي الكتب الستة ، لشمع  (44
 ـ(المحق : محمد عوامة أحمد 441الدين ال، بي )المتوهأ: 

 -محمد نمر الخطيب، الناشر: دار القبلة للـقاهة اإلسثمية 
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 1442 - ـ  1413الطبعة: األولأ،  مؤسسة علوم القرةن، جد 
 م
الكشاف عن حقائ  اوامض التنليل وعيون األقاويل هأ وجو   (41

التىويل ، للعثمة جار اهلل أبو القاسم محمود بن عمر اللمخشرى 
 ـ ( الناشر : دار الكتاب العربي ـ بيرو ، سنة  131ـ  464) 

  ـ .1404الطب  : 
الحسيني الكمول ، الكليا  ، ألبأ البقا  أيوب بن موسأ  (46

محمد المفرل، دار النشر: مؤسسة  -تحقي : عدنان درويش 
 م. 1441 - ـ 1414 -بيرو   -الرسالة 

 اللغة العربية كائن حي ، جورجي ليدان . (44
اللغة العربية ومكانتها بين اللغا ، الدكتور هرحان السليم،  (41

 منشور اكترونيا  .
شر : مكتبة مباحث هي علوم القرةن ، لمناع القطان النا (44

 م .2000 - ـ 1421المعارف للنشر والتولي  ، الطبعة الـالـة 
المـل السائر هي أدب الكاتب والشاعر ، لغيا  الدين بن  (10

 ـ( ، المحق : أحمد 634األـير، نفر اهلل بن محمد )المتوهأ: 
الحوهي، بدول طبانة ، الناشر: دار نهغة مفر للطباعة والنشر 

 قا ر . والتولي ، المجالة ـ ال
( 102 - 11مجلة مجم  اللغة العربية بالقا ر  ـ األعداد ) (11
(241 /1) 
مجلة المقتبع ، أفدر ا محمد بن عبد الرلا  بن محمَّد، ُكْرد  (12

  ـ( .1342َعلي )المتوهأ: 
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مجلة المنار و ي مجلة  سثمية تهدف  لأ اإلفث  الديني  (13
بطال الشبها  الوارد  علأ اإل سثم ، وتمنيد واالجتماعي لألمة ، وا 

ما يعلى  لي  من الخراها  ، أسسها الشيف محمد رشيد علي رغا 
من  22 ـ( ، وفدر العدد األول منها هي )1314)المتوهأ : 

 م(.1141من مارع  - ـ  1311شوال 
مجم  اللغة العربية بدمش  ، ويعّد أقدم مجم  للغة العربية  (14

فل سنة هي الوطن العربي  ، تىسع هي عهد حكومة المل  هي
م هي سورية للنهوض باللغة العربية ، و و مجم   1414

أكاديمي يتىلف من عشرين عغوا  من علما  ومتخففي اللغة 
 العربية هي سورية . 

مجم  اللوائد ومنب  الموائد ، الحاهظ نور الدين علي بن أبي  (11
 ـ . طبعة دار المكر، بيرو ، 104بكر الهيـمي المتوهأ سنة 

 م . 1442 ـ،  1412طبعة 
مجموع المتاوى ، لتقي الدين أبو العباع أحمد بن عبد الحليم  (16

 - ـ، المحق  : أنور البال 421بن تيمية الحراني المتوهأ : 
 ـ /  1426عامر الجلار الناشر : دار الوها  الطبعة : الـالـة ، 

 م. 2001
مختار الفحا  ، لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرالل ،  (14

بيرو  ،  –خاطر الناشر : مكتبة لبنان ناشرون  تحقي  : محمود
 م .1441 - ـ  1411طبعة جديد  ، 

المدخل  لأ تقويم اللسان ، البن  شام اللخمي )المتوهأ:  (11
 ـ( ، المحق : األستا، الدكتور حاتم فالح الغامن ،  144
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الناشر: دار البشائر اإلسثمية للطباعة والنشر والتولي ، بيرو  
 م . 2003 - ـ  1424عة: األولأ، لبنان ، الطب -
المدخل  لأ علوم القرةن الكريم ، لمحمد هارو  النبهان ،  (14

 - ـ  1426الناشر: دار عالم القرةن ،  حلب ، الطبعة األولأ ، 
 م . 2001

المل ر هي علوم اللغة ، لجثل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر  (40
الطبعة  بيرو  ، -السيوطي ، الناشر : دار الكتب العلمية  

 م .1441األولأ ، 
مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ ، للنسائي. أبو عبد  (41

الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )المتوهأ: 
 ـ( المحق : الشريف حاتم بن عارف العوني ، الناشر: دار 303

  ـ .1423مكة المكرمة الطبعة: األولأ  -عالم الموائد 
تحقي  : محمد عوامة. رقما الجل  مفنف ابن أبي شيبة ،  (42

والفمحة يتواهقان م  طبعة الدار السلمية الهندية القديمة. ترقيم 
 األحاديث يتواه  م  طبعة دار القبلة.

مفنف ابن أبي شيبة ، النسخة التي حققها كمال يوسف  (43
 –الحو  ، المحق : كمال يوسف الحو   الناشر: مكتبة الرشد 

  ـ .1404الرياض الطبعة: األولأ، 
مفنف عبد الرلا  ، أبو بكر عبد الرلا  بن  مام الفنعاني  (44

بيرو ، الطبعة الـانية ،  –، الناشر : المكتب اإلسثمي 
  ـ .1403

المعار  األدبية ، ألحمد أنور سيد أحمد الجندل المتوهأ:  (41
 م.1413 ـ، الناشر: مكتبة األنجلو المفرية، الطبعة: 1422
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لحسين بن مسعود البغول )المتوهأ : معالم التنليل أبو محمد ا (46
 - ـ(  المحق  : حقق  وخرج أحاديـ  محمد عبد اهلل النمر 110

سليمان مسلم الحرش ، الناشر : دار  -عـمان جمعة غميرية 
 م . 1444 - ـ  1414طيبة للنشر والتولي  الطبعة : الرابعة ، 

معجم الممسرين )من فدر اإلسثم وحتأ العفر الحاغر(  (44
ويهض ، الناشر: مؤسسة نويهض الـقاهية للتىليف عادل ن

 - ـ  1404لبنان ، الطبعة: الـالـة،  –والترجمة والنشر، بيرو  
 م 1411

معجم مقاييع اللغة ، ألبي الحسين أحمد بن هارع بن لكريا  (41
، المحق  : عبد السثم محمد  ارون الناشر : دار المكر 

 م.1444 - ـ 1344الطبعة : 
 -، لعمر رغا كحالة ، الناشر : مكتبة المـنأ معجم المؤلمين  (44

 بيرو  ، دار  حيا  التراث العربي.
مغني اللبيب ، لجمال الدين أبو محمد عبداهلل بن يوسف بن  (100

 شام األنفارل تحقي  : د.مالن المبار  ومحمد علي حمداهلل ، 
 م.1411بيرو ، الطبعة السادسة ،  -الناشر : دار المكر  

لأ الحغار  الغربية ، علي بن نايف الممفل هي الرد ع (101
 الشحود ، المفدر: الشاملة ال، بية اإللكترونية .

المقدما  األساسية هي علوم القرةن ،عبد اهلل بن يوسف بن  (102
عيسأ بن يعقوب اليعقوب الجدي  العنلل ، الناشر: مركل البحوث 

 2001 - ـ  1422بريطانيا، الطبعة: األولأ،  –اإلسثمية ليدل 
 م.
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أساليب الغلو المكرل : الطعن هي القرةن الكريم ، للدكتور من  (103
نبيل انايم ، و و بحث نشر هي مجلة مجم  المق  اإلسثمي 

 1442الدورية ، )العدد الساب  ، الجل  : الراب  ( ، سنة النشر : 
  ـ . 1412-م 
منا ل العرهان هي علوم القرةن ، تىليف: محمد عبد العظيم  (104

 ـ ، الناشر : مطبعة عيسأ البابي 1364اللرقاني المتوهأ: 
 الحلبي وشركا ، الطبعة الـالـة.

المنهل الفاهي والمستوهأ بعد الواهي ، ليوسف بن تغرل  (101
بردل بن عبد اهلل الظا رل الحنمي، أبو المحاسن، جمال الدين 

  ـ.144المتوهأ: 
حقق  ووغ  حواشي : دكتور محمد محمد أمين، تقديم: دكتور 

 ا  عاشور، الناشر: الهيئة المفرية العامة للكتاب.سعيد عبد المت
مو  األلماظ هي العربية ، لعبد الرلا  بن هراج الفاعدل ،  (106

الناشر: الجامعة اإلسثمية بالمدينة المنور  ، الطبعة السنة 
التاسعة والعشرون. العدد الساب  بعد المائة. 

  ـ( .1411/1414)
لماغي وةمال موسوعة الحغار  اإلسثمية بين أفالة ا (104

المستقبل، علي بن نايف الشحود المفدر: الشاملة ال، بية 
 اإللكترونية .

الموسوعة العربية العالمية ، شار  هي  نجال  أكـر من ألف  (101
عالم ، ومؤلف ، ومترجم ، ومحرر ، ومراج  علمي ولغول ، 
ومخرج هني ، ومستشار ومؤسسة من جمي  البثد العربية ، 
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رحوم األمير سلطان بن عبدالعليل ةل وطبع  علأ نمقة الم
 سعود . 

موسوعة اليهود واليهودية والفهيونية ،دكتور عبد الو اب  (104
 المسيرل ، )من اير معلوما  الطباعة(.

نل ة األلبا  هي طبقا  األدبا  ، لعبد الرحمن بن محمد بن  (110
عبيد اهلل األنفارل، أبو البركا ، كمال الدين األنبارل المتوهأ: 

محق :  برا يم السامرائي، الناشر: مكتبة المنار، اللرقا   ـ ال144
 م. 1411 - ـ  1401األردن الطبعة: الـالـة،  –
 داية القارل  لأ تجويد كثم البارل ،عبد المتا  بن السيد  (111

عجمي بن السيد العسع المرفمي المفرل الشاهعي المتوهأ : 
طبعة :  ـ ، الناشر : مكتبة طيبة، المدينة المنور  ال1404
 الـانية .

الواهي بالوهيا  ، لفث  الدين خليل بن أيب  بن عبد اهلل  (112
 ـ(المحق : أحمد األرناؤوط وتركي 464الفمدل )المتوهأ: 

 م2000 - ـ1420بيرو  -مفطمأ ، الناشر: دار  حيا  التراث 
وهيا  األعيان وأنبا  أبنا  اللمان، ألبي العباع شمع الدين  (113

كر بن خلكان ، المحق  :  حسان عباع أحمد بن محمد بن أبي ب
 م.1444،  1، الناشر : دار فادر ، بيرو  ، الطبعة : 
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Conclusion, and includes the most important findings and 

recommendations. 

In conclusion, it is said: Learning enough of the rules of 

the Arabic language on which preserving the tongue 

depends on error and melody in general, and in the 

Qur’an and the Sunnah in particular is an imperative 

and indispensable thing for those who teach people the 

Noble Qur’an and the Sunnah of the Prophet. 

Also, it is not fictional imagination to revive the role of 

the Arabic language in Islamic societies as a religious and 

social necessity at the same time, under the idea of 

linguistic cultural affiliation, for the sake of linguistic 

reform, an idea that can be applied at both the official 

and popular levels. 

The Arabic language was the university and the link 

between all the Islamic peoples, as they gathered them as 

a religion and socially, because it is the tongue of 

revelation and the final message, and the bowl of Islam 

and its office, as it is the language of the Prophet, peace 

and blessings of God be upon him, and with it the Holy 

Qur’an came down, and it is assumed that the Muslim 

knows from the Arabic language a degree He corrects his 

religion, which is the language of understanding between 

Muslims, and by which they get to know and gather away 

from abhorrent nationalism. 

From this we realize that the most important principles 

that the teacher of the Qur’an and the Sunnah must - 

indoctrinate or explain - must have close knowledge 

The upper limit is the sciences of the Arabic language, in 

terms of grammar, morphology and rhetoric, in a 

manner that enables an understanding of the structures 

and connotations according to their linguistic status. 

This approach, which is a return to the tongue of the 

Arabs to understand the terms and their implications, 
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was the way of those who had previously been imams of 

interpretation since the era of the predecessor (). 

As for the nationalism in which El-Fusha specializes, it is 

that belonging to it - and to its culture and civilization - is 

the foundation of the Arabism of our peoples. What 

brings together all the other people dubbed in Arabic is 

not ethnicity, but linguistic, cultural and civilizational 

affiliation. 

As for the most important results and recommendations, 

through this study, on the Arabic language of the tongue 

of divine revelation, the following conclusions and 

recommendations were reached: 

First: Results: 

1 - Caring for the nation’s predecessor in the Arabic 

language with great care, and jealousy over it, because 

they did not see the distinction between Islamic law and 

the Arabic language. 

2- The Arabic language is characterized by 

characteristics that are unique to it from other languages 

of the world, as it is the language of divine revelation (the 

Qur’an and Sunnah), the tolerant tongue of the law and 

the final message. 

3- The Arabic language is distinguished by its broad 

verbal dictionary material, the beauty of its words, its 

good phrases, and its verbal structures of the Arabic 

language with technical and gustatory characteristics that 

are not found in others. 

4- The Arabic language has educational effects on the 

verbal taste of those who are interested in it, which 

reflects on the activation of emotions, minds and behavior 

through the discreet fresh word. 

5- The Arabic language expands the intellectual side of 

those interested in it, by expanding the imagination, 

fertility and strengthening insight. 



 

 
433 

6- The Arabic language contributes to facilitating, 

transferring and preserving knowledge, through 

knowledge systems, in poems transmitted by students and 

scholars, in addition to its contribution to transferring 

and encouraging science and knowledge, including the 

systems of praise poems. 

7 - It is not permissible to address the teaching of the 

Noble Qur’an and Sunnah, and the interpretation of their 

meanings, except for those who obtain from the language 

Arabic is the amount considered in that .. Otherwise, his 

mistake was most correct. 

The recommendations are: 

1- Increasing attention to the Arabic language sciences, 

and its teaching methods, and highlighting the 

educational implications of the Arabic language in 

thought, ethics, and the beauty of words, in order to 

instill in their scholars a conviction of its importance. 

2- The importance of showing the gustatory aspects of the 

Arabic words in the school curricula, in order to 

inculcate students with the love of the Arabic language 

and take care of its application, and present it to other 

languages. 

3- Exposing and showing the deep educational effects that 

are reflected on the aspects of personality from learning 

Arabic language sciences, and highlighting the attention 

of the nation’s predecessor in the Arabic language, and 

the high status of its teacher. 

4- Taking care of the practical application of grammar as 

spoken and written in all educational curricula in a 

manner that approximates the upper limit. 

Praise be to God, Lord of the worlds, and prayers and 

peace be upon our Prophet Muhammad, and upon all his 

family and companions.  
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