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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ) تعاااا    قاااا  

  (ے ے

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ) تع    وقوهل

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې

  (ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 اإلما اا  دلولة وامتن ين وتقديري شكري اعطر أقدم أن يل يطيب
 شاعبه  وحيفا  حيفظه  أن وتع   تب اك اهلل إ  وداعيئ املتحدة العربية
 شاى يف معطا ءة قوية موحدة اإلم اا  حيف  وأن وسوء مكروه لك من

 الفان مان وشعوبه  اإلم اا  حاكم حيف  وأن والفنون العلوم جم ال 
 ما  وب طناة ظ هرة نعمه وعليهم علين  يديم وأن بطن وم  منه  ظهر م 

 كم  بزواهل ، ال بدوامه  نعمه وإي هم يعرفن  وأن نعلم لم وم  منه  علمن 
 ىلع إلسامميةا اثلق فاة اعصامة الشا اقة إلما اة اخل ص شكري أقدم

 وجا  عز ايب س ئم اإلسممية، واثلق فة العربية للعلوم ودعمه  ااعيته 
 وأن اجلازاء خار الق ساي سالط ن ادلكتوا الش اقة ح كم جي زي أن

 اخلا ص شاكري أقادم كما  ، وآخارة دني  ويسعده حسن ته يف هل يب اك
 ثابلحاو وإلدااة إدااتاه وجملا  علياه والق ئمني اإلسميم للمنتدى
 وأسال  ادلواة، هاذه تنفيذ ىلع والق ئمني اإلسميم ب ملنتدى اإلسممية
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 جيعله  وأن اجلزاء خر األعم   هذه عن جيزيهم أن وتع   سبح نه اهلل
 ج اياة صادقة ادلني  يف هلم جيعله  وأن القي مة يوم حسن تهم مزيان يف

 بزواهل . تنتيه وال ادلني  بدوام تدوم
 ىلع وصار املحا اا  هاذه حلضاوا سافرال عن ء جتشم من وللك
 منه  وأف د طب عته بعد قراءته  ىلع صر من وللك حمتواه  إ  االستم ع
 مان جتشامتموه ملا  القلب من شكر كثرا أو قليم أو صفحة أو سطرا
 تلكاون فيها  املشا اةة وىلع املح اا  هذه مل  ىلع وصر سفر عن ء
 وعبقرياة ومج هلا  وعبقريته  بيةالعر اللغة عن مستمرة لفع يل   بداية

 ونذكرهم حقهم هلم نلعرف العصوا عر فيه  املؤلفني وعبقرية علم ئه 
 معه  ونصطلح لغتن  ىلع نقب  وبذلك وادلاعء الشكر من يستحقون بم 

 ترفا  والمحقاة املعا ةة األجيا   عليها  وتقب  أبن ؤن  عليه  ويقب 
  مم.األ بني أمتن  فرتتف  اللغ   بني اايته 
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 تمهيد
 ذكار طريا  عان املوضوع هذا إ  ادلخو  تع   اهلل بإذن سنح و 

 أفااكا حاو  اجلوهرية انلق ط من العديد توضح اليت األسئلة من عدد
 األسائلة هاذه عن إج ب تن  تكون ولن به، يتص  م  ولك املوضوع هذا
 اعادد سانعرض إنن  ب  إج بته، وبعده السؤا  عرض من تعودن  م  ىلع
 اإلج با   مان العديد الق ائ فيه  سيجد اليت واملقدم   القض ي  من

 العربيااة اللغااة عبقريااة بموضااوع الصاالة ذا  القضاا ي  ماان للعديااد
 العناوان، بهاذا يتصا  م  ولك عبقر للكمة املعجمية واملع ين ومج يل ته ،
 عان اإلج باة تعا   اهلل باإذن تتلوه  ثم األسئلة، هذه طرح وسنح و 
 وإ  جمااا  إ  حتتا   مجيعا  عنه  اإلج بة ألن منه ، لقلي ا ابلعض
 عبقرياة موضاوع عان احلادي  ذلك بعد ويبىق املح اا ، عرشا 
 نادوة هل خنصا  وساوف مؤلفيه . وعبقرية مؤلف ته  وعبقرية علم ئه 
 اهلل. بإذن الح  حب  يف خ صة وصفح   وحم اا  به خ صة
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 معةاجم يف ومجايلاتهةا العربيةة غةةالل عبقرية العنوان هذا معىن ما
 ابلاحث؟ رأي ويف اللغة
 ؟ ومج يل ته  العربية اللغة بعبقرية نقصد م ذا .1
 أم تراكيبها ، يف أم مفرداته ، يف يكمن ومج هل  اللغة عبقرية ه  .2
 مع ؟ فيهم 
 ألسانة ىلع مساتعملة بق ؤها  هاو العربية اللغة عبقرية رس ه  .3
 إ  يرجا  ومج هلا  عبقريتها  رس نأ أم ؟ متلكميها  من قلي  غر عدد
 األزمناة ولالك املعا ين لالك واملن سابة املحادودة، غار اللغوية ثروته 

 ابلدي . نظمه  إ  ب إلض فة واملن سب   وابليئ   واألمكنة
 قليلاون به  املتلكمني ألن مجيلة؛ وليست عبقرية ليست أنه  أم .4
  ؟ إيله  ينتسبون بمن مق انة جدا
 قلاة يعاي وها  ؟ حقيقاة م تات قد العربية غةالل إن نقو  مى .5

 أن أم م تات، قاد العربية لغتن  أن الفصيح الرتايث ب ملستوى املتحدثني
 وتراكيبها  وألف ظها  وحروفها  العربياة أصوا  ألن صحيح غر ذلك

 لكنه  جي  إ  جي  من تنتق  ويه وحية، ومستعملة موجودة وهلج ته 
 واألحااوا  واهليئاا   الظااروف بةملن ساا واملاااكن الزماا ن عاار تتطااوا

 والسي سااية واالقتصاا دية واثلق فيااة العلميااة واتلغاارا  واملن سااب  
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 مان هلا  وحيادث مرص، إ  مرص ومن عرص إ  عرص من واالجتم عية
 يف اللغا   لك يف مناه قريب أو مثله حيدث م  العبقري واتلغر اتلطوا
 مع نيها  ويف بها ،تراكي ويف مفرداتها  ويف حروفها ، ويف اللغاة أصوا 

 بلصاوهل  صالته  انقطا ع وعدم خلوده  أرساا من رس وهذا ودالالته .
 واخلا،، الرسم يف أو اللف ، يف أو الصو  يف السحي  وم ضيه  القديمة

 وادلالال . املعىن يف أو
 وجع  الفصىح ىلع قضاى قد اتلطوا هذا بلن القو  يمكنن  فه  .6

 حمله ؟ حت  الع مي  
 ابلااان مجيا  يف املنترشاة الع ميا   بهذه ىحالفص عمقة وم  .7

 ؟ العربية
 حبيا  القديماة العربياة ب للهجا   عمقاة الع مي   هلذه ه  .8

 مان هلجاة إ  منه  لك يرج  الع مي   هذه من كثرا إن القو  يمكن
 القديمة؟ العرب هلج  
 بهذه -الفصيح املستوى أو الفصيحة – الفصىح اللغة عمقة وم  .9

 هلجاة مان مالخوذة الفصايحة اللغاة وه  القديمة، بيةالعر اللهج  
 مجيع ؟ منه  ملخوذة أم القديمة العربية اللهج   من واحدة
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 القديماة وهلج تها  الفصايحة العربياة اللغاة هاذه عمقة وم  .11
 يوجد وه  والش ذ، منه  واملتواتر والعرش السب  الكريم القرآن بقراءا 

 املحلياة الع ميا   نطا  يف والش ذ منه  املتواتر القرآنية للقراءا  أثر
 صالة هلا  الكاريم القرآن قراءة أن أم العريب الوطن ابوع يف املنتشارة
 فق،؟ الفصىح ب للغة
 وافا  م  منه سواء ونرثه، شعره العريب بلدبن  الفصىح عمقة وم  .11

 ؟ هلج ته  بعض وف  وج ء وخ لفه  عليه  خر  وم  الفصىح
 الفصايح بمستواه  العربية بني اتلواص  جسوا مد يمكن ه  .12

 الوسا ئ  أجناح يه وما  والع مية؟ املحلية هلج تن  م  القديمة وهلج ته 
 وثمرته؟ ف ئدته وم  ذلك تلحقي 
 العربياة اللغاة بق ء استمراا ىلع للحف ظ الصحيحة الطرق وم  .13
 أدبن . ويف الكمن  ويف ألسنتن  ىلع مجيلة عبقرية
 أم فق، قواعده  تعلم  طري عن يتم الفصيحة اللغة تعلم وه  .14
 إ  االستم ع كرثة مث  صحيحة فصيحة نصوص إ  االستم ع بكرثة
 ثام الكاريم، با لقرآن مهتماة وفضا ئي   إذااع  مان الكريم القرآن

 وغره. انلبوي احلدي  من نرثية أو وشعرية أدبية نصوص إ  االستم ع
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 ها  مفيدا، ن جح  االستم ع يكون ومى االستم ع، يتم ومى .15
 عنادم  وسالم عليه اهلل صىل الرسو  م  حدث كم  السن، صغر يف يتم
 سان يف تعلمها  يمكننا  أم بكر بن سعد بي يف وإاض عه تربيته تمت

 كبرا. الكريم القرآن الكس يئ تعلم مثلم  متلخرة
 العلما ء وصافه  أشاع ا بعض العربية القب ئ  عن وصلن  وه  .16

 ب للحن؟
 اللغاة يتلكماون وبعاده سامماإل قبا  القداىم العرب اكن ه  .17
 وسالمهم حاربهم ورشائهام بيعهم يف ايلومية حي تهم الفصيحة العربية

 املواقف يف -املشرتةة-الفصىح يتحدثون اكنوا أم وااحت هلم، استقرااهم
 ؟ املحلية هلج تهم يتحدثون ذلك سوى م  ويف فق، الرسمية
 جيعلن  ياذل املقي س هو وم  ؟ العريب الالكم يف اللحن ظهر مى .18
 صاواب الاالكم ذاك وأن خطال، أي حلان، بلناه الاالكم هذا ىلع حنكم
 حلن. فيه ولي  فصيح صحيح وأنه خبطل ولي 
 صاىل الكاريم اسونل  اأسهم وىلع األمة هذه أسمف موقف م  .19
 نطا  ويف الكاريم القارآن تاموة يف اللحن انتش ا من وسلم عليه اهلل

 ب للغاة املنشاغلني العلما ء قافمو وما  الرسامية، املن سب   يف الالكم
 ب للحن؟ سي م  ىلع للقض ء واخلطل والصواب
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 إال يتلكماون ال انلا س جعا  يف القديمة املؤلف   جنحت وه  .21
 قوالاب يف وضاعه يمكان ال يح اكئان اللغاة أن أم الفصايحة؟ اللغة

 اللغاة جتمياد ما  تتنا ى احليا ة أن أم ب حليا ة، عليه وحيكم حديدية
  متغر. متطوا يح اكئن ألنه  وتثبيته 
 وتعادد اللفظياة الارثوة مان واسع  حبرا العربية اللغة كون ه  .21

 يف أم قواعاده ، يف العياب أن أم فيها ، عيب  ذلك يعد وتنوعه  دالالته 
 أم والعروضاية، والرصافية انلحوية القواعد يف املتخصصة الكتب هذه
 العربية؟ إ  املنتسبني حنن فين 

 ألنها  واتلثبيات؛ واتلحجر للتجميد ق بلة غر اللغة اكنت وإن .22
 فيقاوم معها ، تتما ي قواعده  جنع  فكيف ومتطواة ومتحرةة حية
 قارااا  وفا  اللغاة قواعاد يف انلظار باإاعدة ب ساتمراا انلحو علم ء
 الفقهية األحاكم جعلوا عندم  الفقه، علم ء فع  مثلم  اللغوية، املج م 
 لوي  ؟األو فقه قواعد وف  للتطوا ق بلة
 أم بينن ، الفصىح ب للغة املتحدثني لقلة العربية لغتن  م تت ه  .23
 ألن العربياة اللغاة ماو  ىلع ياد  ال ب لفصاىح متحادثني وجود قلة

 تتلكم اكنت قبيلة لك ألن الزم ن، قديم من قليلون ب لفصىح املتحدثني
 شاعرهم يف يتلكماون اكناوا شاعراءه  لكن ايلومية حي ته  يف بلهجته 

 اتلحادث جميادي عادد عان ساؤانل  وها  املشارتةة، الفصاىح ةاللغ
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 مادى ىلع باه وحيكام صاحيح  ساؤاال يعاد وحديث  قديم  ب لفصىح
 أنها  أم ؟ ب ملو  أم ب حلي ة عليه  احلكم صحة ومدى الفصىح انتش ا
 اللغاة مو  أن أم به ، املتحدثني قلة بسبب للمو  املرشحة اللغ   من
 لغتنا  نأو ،ومساتوي ته  هلج تها  مجيا و أصاواته  ماو  حياتم لغة أي

  ؟ اهلل بإذن أبدا تمو  لن العربية
 هنا ك وه  تنقرض، لم وأصوا  انقرضت أصوا  اللغة يف ه  .24
 ثام االساتعم   قليلاة اكنات أو م تات أو انقرضات تراكياب أو ألف ظ

 مم  ب لقلة قديم  وصفوه  العلم ء بعض أن م  االستعم  ، كثرة أصبحت
   ؟ وموته  القواعد بعض وحي ة وموته  األلف ظ حي ة فكرةب نؤمن جيعلن 
 إ  وأضايفت جتادد  ودالال  انقرضت دالال  اللغة يف ه  .25
 مثا  مثله  عربية غر ألف ظ العربية لغتن  يدخ  وه  األلف ظ، بعض
 مان أكارث العربياة لغتنا  تادخ  اليت األلف ظ نسبة أن أم اللغ  ، لك

 لغتنا  ىلع خطارا تمثا  الظا هرة هاذه وه  األخرى اللغ   من غره 
 ؟ العربية
 إحص ء تم أم قديم من العربية اللغة مفردا  لك إحص ء تم ه  .26
 الكثر؟ وف تن  منه  الكثر
 ؟العربية اللغة مفردا  حف  يف عه أنوا وم  اللغة مع جم دوا م  .27
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 وقراءاتاه راوالعشا الساب  بقراءاتاه الكريم القرآن س عد ه  .28
 العريب شعرن  س عد وه  الفصىح؟ العربية اللغة ىلع احلف ظ يف الش ذة
 بق ئها  أرساا مان وهاو العربياة، لغتن  ىلع احلف ظ يف واحلدي  القديم
 قلاة أساب ب مان سابب الفصايح العاريب الشاعر أن أم عمره ، وطو 

 من سبب هو الع يم والشعر احلر والشعر األزج   أن أم ؟ به  املتحدثني
  فصىح.ب ل املتحدثني قلة أسب ب
 اللغاة ىلع احلفا ظ يف العاريب والرصف العريب انلحو س عد ه  .29
 يف تانجح لام قاديم مان العريب انلحو مؤلف   أن أم الفصىح؟ العربية
 قواعاد أن أم يانجح، لم وبعضه  جنح بعضه  أن أم العربية، اللغة تعليم
 احلاواي كرثة أن أم هدف، دون ابلداية منذ تليلفه  تم والرصف انلحو
 أساب ب مان سبب  اكن اآلااء وتعدد اخلمف   وةرثة االفرتاض   ةوةرث

 لام وذللك عنه، انل س وانرصاف مؤلف ته وصعوبة العريب انلحو صعوبة
 العربية. للغتن  ندعيه  اليت العبقرية هذه اللغة يف انل س جيد
 انلحاو صاعوبة مان املتخصصاون ويشاكو الطمب يع ين مل ذا .31
 وعادم املعلماني مها اة عادم إ  ااج  ن ةاملع  هذه سبب ه  ؟ العريب
 منا ه  ساوء إ  ااجا  ذلاك أن أم العربياة اللغاة ن صية من تمكنهم
 ؟ العربية اللغة تداي 
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 هاذه جنحت وه  العريب؟ انلحو إصمح يف كتب تليلف تم ه  .31
 انلحاو أن أم العاريب، انلحاو إصامح يف واحلدي  القديم يف املؤلف  
 وجاود عدم بسبب تعلمه يف أنفسن  نتعب أن نريد ال لكنن  سه  العريب
 صاحيح  نطقا  اللغة ونط  القواعد هذه تعلم ىلع يشجعن  م دي ح فز
 ال مان لالك اادع عقا ب وجاود عدم بسبب أو مفهوم ، واضح  سهم

 كم  القداىم علم ؤن  وضعه  اليت قواعده  معرفة أو اللغة نط  حيسنون
 سايبويه كتا ب حف  يف ونيتس بق اكنوا حي  ذلك يصنعون هم اكنوا
 حتتا   انلحاو مؤلف   أن أم انلبوية، والسنة الكريم القرآن حف  بعد
 لص لح واهليئ   املؤسس   لك جهود تض فر م  ومراجعة نظر إاعدة إ 

  متلكميه . وخدمة قواعده  وخدمة اللغة خدمة
 لطمبنا  نداساه  أن جياب اليت العريب انلحو قواعد أهم يه م  .32

 مساتوي   يف دااساته أو عناه االساتغن ء يمكن وم ذا ؟به  ونتمسك
 العربية تعلم إ  وحده  تؤدي العريب انلحو دااسة وه  الحقة؟ دااسية
 مان هاو وسم عه  اللغة نط  مم اسة أم صحيح ، نطق  ونطقه  الفصىح
 ذلك؟ يتم وةيف نطقه  إج دة أسب ب
 الفصىح؟ اللغة من خر الع مية اللغ   ه  .33
 يف مساتوي   عدة أم واحد، مستوى الفصىح ربيةالع اللغة ه  .34
 ؟ ومفرداته  تراكيبه 
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 ب لع مي   واستبداهل  الفصىح اللغة عن االستغن ء يمكن ه  .35
  با؟ للك املحلية
 ب حلروف أو المتينية ب حلروف الفصىح لغتن  كت بة يمكن ه  .36
 بعض يف مرص يف فعم حيدث أنه أم ذلك؟ يتم وه  اعمية وألف ظ العربية

 واإلعممية. الفنية املؤسس   من وغره  والرشطية القض ئية املؤسس  
 يف دخلاوا عنادم  بلغا تهم العارب غار املسالمون فعا  م ذا .37

 تمسكوا أم العربية؟ واحلروف العريب ب خل، لغتهم كتبوا وه  اإلسمم،
 ذلك؟ أثر وم  إسممهم بعد وخطوطهم بلغ تهم
 كتبات عنادم  حضا اته و وتراثها  الرتةية اللغة خرس  م ذا .38
 ؟ المتينية ب للغة
 الفصىح، العربية اللغة تدمر فيه املحلية بلهج تن  تكلُّمن  ه  .39
 ؟ من ساب ته هل ب لع ميا   واتللكام من ساب ته هل ب لفصىح اتللكم أن أم

 ذلك. يف اجل ح  ق   وم ذا
 ؟به  ب تللكم مه ااتن  نني وةيف الفصىح، لغتن  ىلع حن ف  كيف .41
 صاحيحة نصاوص يف صاحيح لغاوي نطا  إ  ستم عاال وه  .41
 منهما  الك أن أم اللغاة، قواعاد تعلم من أهم نرثية أو شعرية أو قرآنية
 اآلخر. إ  حيت  
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 م تات أنها  أم واحليا ة، املاو  بني مرحلة يف العربية اللغة ه  .42
 مساتوى إ  مساتوى ومن مرحلة إ  مرحلة من تتطوا أنه  أم ب لفع ،
 داللة. إ  داللة ومن لف  إ  لف  ومن
 اذليان املتشاددين املحا فظني مان العربياة اللغاة احبت م ذا .43
 تعلمها  وتيسر العربية اللغة قواعد إلصمح خملصة دعوة لك يتهمون
 العربياة اهلوياة وتادمر عليها  والقضا ء اللغاة هلادم حم وال  بلنه 

 للغاةا س ا  أن انلتيجة فاكنت اإلسمم، ىلع والقض ء الكريم والقرآن
 سوى شيئ  يفعلون ال أم كنهم يف ج مدين املتحجرون وظ  طريقه ، يف

  . ب خلي نة وذاك ب لعم لة هذا ووصف االته م   توزي 
 وامليرساين االصامح داعة مان العربياة اللغة استف د  وم ذا .44

 بارتك إال يكاون ال العربياة اللغاة إصمح أن يرون اذلين املصلحني
 اللغاة احبات وما ذا وةت باة، نطق  الع مية إ  نه ئي  وهجره  الفصىح
 الع مية؟ وداعة الفصىح داعة من العربية
 القواعاد وأصح ب انلح ة أيدي ىلع العربية اللغة اعشت وةيف .45

 الفنااون وأصااح ب والشااعراء األدباا ء معهاا  تع ماا  وةيااف الصاا امة،
  األخرى؟
 حجرية؟ أو صخرية غر مرنة لغة أنه  صحيح ه  .46
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 بادأ  متعاددة مستوي   ذا  نشلته  منذ لغة أنه  صحيح ه  .47
 هم   واإلسمم اجل هلية يف بمستويني
 يف العربياة القب ئا  بها  تتعا ي  اكنت اليت اللهج   مستوى .48
 وسلمه . حربه  ويف أسواقه  ويف ايلومية حي ته 
 باه ق لات اذلي الشاعري املستوى وهو املشرتةة اللغة ومستوى .49
 وباه وعلياه الرسمية، حم فله  ويف خطبه  يف واستعملته أشع اه  العرب
 الكريم. القرآن نز 
 املستويني، هذين جب نب عديدة مستوي   أصبحت اآلن إنه  ثم .51
 مساتوي   إ  املستويني هذين من مستوى لك انقسم فق  شئت إن أو

  عديدة.
 مثا  الواحاد للمعاىن عديادة لفظياة ثروة به  أن صحيح وه  .51
 وأن وغاره، وانلخيا  العس  وةذلك صفة، أو اسم  مخسون هل السيف

 واألصاوا  األلف ظ بعض يف وتترصف الواحد، للف  عديدة مع ين به 
 صحيح. والعك  والرتاكيب،

 علياه اهلل صاىل قاوهل مجيلة؟ بلنه  العربية اللغة وصف أسب ب من ه 
 .لسحرا ابليان من إن   وسلم 
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 ويف ترةياب، ىلع ترةياب تفضاي  يف مهم  دوًاا فيه  للنظم وأن .52
 آخر. ن  وافض ن  قبو 
 واألح ساي  واملشا عر القلاوب ىلع ماؤثرة أنها  صحيح وه  .53

 . واألفاكا للعقو  مقنعة ويه والعواطف
 ابليا ن، ىلع بقداتاه ويفتخر يفخر اكن العريب أن صحيح وه  .54
 مةن أين بيد العرب أفصح أنا وسلم  عليه اهلل صىل قوهل ذلك ىلع ويدلك

 ويتشاج  احلاروب، تشان بها  وأن ،كرب بن سعد بين يف وربيت قريش
 شاعر يف ذلاك قرأنا  كما  السامم، ينترش وبه  انلرص، فيحق  الف اس
 سلىم. أيب بن وزهر شداد بن عنرتة
 يف كما  العقامء، احلكما ء ولغة العش ق لغة أنه  صحيح وه  .55
 ولغاة اخلار أها  لغة وأنه  العبد، بن َطَرفة أحي ن  الع ق  الش ب شعر
 ولغاة والقا دة، الفرس ن لغة وأنه  والصع يلك، اللصوص من الرش أه 
 ادلاعة ولغاة والصاغ ا، والكبا ا واألطفا   واألاحا م واألموماة األبوة

 وتشاويه احلقا ئ  وقلاب واملاؤامرا  الفان أها  ولغاة واملصلحني،
 والصدق. الكذب أه  ولغة اخلصوم،
 يانجح ولام فقههام، تطاوير يف وأصاوهل الفقه علم ء جنح وه  .56
 حنوهم؟ تطوير يف انلحو م ءعل
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 وال العرصا منتجا   تسا ير ال العربياة لغتن  أن صحيح وه  .57
 أو قاديم مان م تات متخلفة عقيمة قديمة لغة وأنه  احلديثة، احلض اة
 تمو . أن ينبيغ
 اللغاة جما م  دوا وما  الق هرة، يف العربية اللغة جمم  دوا وم  .58
 أم بينه  فيم  متفقة ملج م ا هذه وه  األخرى، العربية ادلو  يف العربية
 بن ء اآلخر، بعضه  يف وخمتلفة اآلااء بعض يف متفقة أنه  أم خمتلفة، أنه 
 وتراكيبهاا  ومفرداتهاا  العربيااة اللغااة ىلع احلفاا ظ يف من هجهاا  ىلع

 مان أنشائت اذلى دواها  يف فعم جنحت املج م  هذه وه  وأس يلبه ،
 الوصاو  حتا و  تزا  وال األهداف بعض حتقي  يف جنحت أنه  أم أجله
 أخرى. جوانب يف أهدافه  إ 

 هاذا يف العربية اللغة جمم  قدمه اذلي انلج ح نم ذ  من وه  .59
 وىلع القا هرة، يف الغربية اللغة جمم  أصداه  اليت املؤلف   هذه املج  
 اكنات الايت االستعم ال  من كثرا أج ز  اليت املجم  قرااا  اأسه 
 توساي  يف القارااا  هذه وجنحت القداىم ح ةانل بعض اأي يف ممنوعة
 يس عد وهذا والرتاكيب، األلف ظ بعض الستعم   واإلب حة اجلواز دائرة
 أن نتمىن وةن  الغربية، واللغة العريب انلحو وتعليم تعلم تيسر يف كثرا
 هاذه مان بدال دواه  أداء يف تنجح حى إلزامية القرااا  هذه تكون
 إنك اه . أو لف ظاأل استعم   يف الفوىض
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 ؟ العربياة اللغاة ىلع احلفا ظ يف اتلعليمياة املؤسس   دوا وم  .61
 يف منها  املتخصا  اجل معياة وقبا  اجل معياة املؤسسا   به  ونقصد
 هاذه دوا وما  تدايساه ، يف املتخصصاة غر أو العربية اللغة تداي 
 ابلحااوث ماان ذلااك وغاار وادلكتااوااه، امل جسااتر اجل معيااة الرساا ئ 

 اللغاة بتعلايم صالة م هل ولك والرصف انلحو بقواعد املعنية لف  واملؤ
 وف  إجن زه  يتم ال الرس ئ  هذه أن أم عبقريته ؟ وإبراز ونرشه  العربية
 اللكيا   مساتوى ىلع شا م  حمادد وهادف آيلاة وف  أو حمدد منه 

 اللغوياة وادلااسا   العربياة اللغاة يف املتخصصاة العلمياة واألقس م
 الغربياة اللغاة خلدماة إجن زها  يتم لم بعضه  أو فيه لكوذل وانلحوية،
 أنها  أم ؟ عبقريتها  وإظه ا ونرشه  لاااسني وتقريبه  تعليمه  وتيسر
 هاو منها  القلي  لكن كرثته  م  ج معية وغر ج معية وحبوث اس ئ 
 ونرشه ؟ وتيسره  قواعده  وخدمة العربية اللغة خدمة إ  انرصف اذلي
 دوا وماا  ؟ العربيااة اللغااة ىلع احلفاا ظ يف جداملساا  دوا وماا  .61

 ونرشاه  العربياة اللغاة تعلايم يف الكريم القرآن حتفِّ  اليت الكت تيب
 ؟ عبقريته  وإظه ا
 اللغااة هاادم يف واملااري واملسااموع املكتااوب اإلعاامم دوا ماا  .62

 اللغاة عبقرياة إباراز يف املؤسسا   هذه دوا وم  إحي ئه ، أو الفصىح
 العربية.
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 الفصاىح العربياة اللغاة إحيا ء يف أنواعاه بك  لفنا دوا م  .63
 ب لعربياة؟ املتحادثني ألسانة ىلع حياة عليه  واحلف ظ مستوي ته  بك 
 ادلاايم الفان ب حنيا ز الفصايح املساتوى أو الفصىح اللغة تلثر  وه 

 كتبت حي  الفصىح، حس ب ىلع الع مية اللهج   إ  وغره السينم يئ
 ذلك. غر أو مرسحي   أو مسلسم  أو  أفمم الفنية األعم   معظم
 لغاة وأنها  عبقرياة لغاة بلنها  العربية للغتن  وصفن  أسب ب م  .64
  ؟ مجيلة
 الشاعرية ونصوصاه  تراكيبها  يف أم مفرداتها ، يف مج هلا  وه  .65

 وةت با تهم، السلف وأقوا  انلبوية والسنة القرآين انل  ومنه  وانلرثية،
  مجيع ؟ فيه  أم

 اللغاة هاذه عبقرياة ىلع األدلاة ونذكر ندل  أن يمكنن  وةيف .66
 مج هل ؟ وىلع
 اململاوء احلدي  العرص تس ير أن تستطي  ال العربية لغتن  وه  .67

 ثاواة يف ياوم لك يظهار وما  احلديثة واملكتشف   احلديثة ب ملخرتاع 
  واالتص ال ؟ املعلوم  
 احلديثاة احل ساوب أجهزة م  تتع م  أن لغتن  استط عت وه  .68

 اللغة م  اتلواص  من واإلسممية العربية العلوم يف بل حثونا ويتمكن
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 وسا ئ  عار اللغاة هاذه خم  من واإلسميم العريب والرتاث العربية
 األجهازة مان بها  يتصا  وما  احل سوب أجهزة وعر احلديثة االتص  
 إماكنا   يساتثمروا أن وغاره يلع نبي  ادلكتوا استط ع وه  اللوحية،
 خاام  ماان االتصاا ال  وأجهاازة املعلوماا   ثااواة يف العربيااة اللغااة

 واحل سوب. العربية اللغة عن مؤلف تهم
 للحف ظ احلكومية واملؤسس   العربية احلكوم   قدمت وم ذا .69
 ليسات العربياة اللغاة نرش أن أم ؟ عبقريته  وإظه ا العربية اللغة ىلع

 وفارض ومج عياة، فردياة شاعبية مسؤويلة يه ب  احلكوم   مسؤويلة
 . عني فرض وليست يةكف 
 واجل معا   املادااس إنش ء يف بواجبه  ق مت احلكوم   أن أم .71
 متاكسلون مهملون واألفراد الشعوب لكن ب ملج ن، اللغة تعلم ووفر 

 أن حيباون وال تعاب، بادون يء لك ىلع حيصلوا أن تعودوا متوالكون،
 حياة ظلات عبقرية لغة وألنه  هذا وم  لغتهم، تعلم يف أنفسهم يتعبوا
 مان أكارث منذ به  انل طقني ألسنة ىلع ولكم ته  وحروفه  بلصواته  ب قية
 الزم ن. من قرن  عرش أابعة
 أم ومج هل ، العربية اللغة بعبقرية عمقة هل  األسئلة هذه لك وه  .71
 عبقرياة بموضاوع بعيدة عمقة هل وبعضه  مب رشة عمقة هل بعضه  أن

 ومج هل . العربية اللغة
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 ،وتساطره لقاوهل املقا م يتسا  لم مم  كثر وغره  األسئلة هذه  .72
 عان اإلج باة وسانح و  ،ومستفيضاة شا فية إج ب   إ  حتت   ولكه 
 دااسا   يف اآلخار بعضاه  عن اإلج بة يف نوف  أن ونتمىن ،هن  بعضه 
 اهلل. بإذن الحقة
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 اللغةة عبقريةة العنةوان: أللفةا  اللغوية ادلالالت األول: املبحث
 العربية. اللغة معاجم يف مجال( ،عريب ،لغة ،)عبقر ايلاتهاومج العربية

  "عبقر" للفظة اللغوي املعىن أوال:
 يف يقا   اجلن. كثر ب بل دية موض  َعبَْقر  م دة العرب لس ن يف ج ء
نهم املث  

َ
 َعبَْقر ِجنُّ  كل
نه العرب تزعم موض  الَعبَْقر   اجلوهري  وق  

َ
اض من أ

َ
 قا   اجلان؛ أ

  بليد 
 وَبنِايِهم   إِخاوانِِهم مان ف دَ  َمنْ و
 

ااو  ه  اابن ن ك   َعبَْقاارِ  كجننااةِ  وش 
 وقوتاه صانعته َجاوْدة أو ِحْذقِاهِ  مان تعجبوا يء لك إيِله نسبوا ثم 

، فق لوا  نىث ومج ، واحد وهو َعبَْقِرََيٌّ
 
 .عبقرياة ثي ب يق    َعبَْقِرينٌة؛ واأل

ثر  ابن ق  
َ
وا فلكنما  زعماوا، فيم  اجلن تسكنه  قرية َعبَْقر األ

َ
 َشايئ ً  اأ

 إيِلها  نسبوه نفسه يف عظيم ً  شيئ ً  أو وَيِدقُّ  عمل ه يصعب مم  غريب ً  ف ئق ً 
، فق لوا  ُِّس َ  َعبَْقِريٌّ  والكبر. السّيد به سي حى فيه ات
 منظوا  ابن قو  ذلك ىلع يد  البس، أنه  أيض  عبقر لفظة مع ين ومن
نه احلدي   ويف

َ
ا، هذه ويه ؛َعْبَقرِي   ىلع جديس اكن أ  فيها  الايت الب س 

ْصب غ
َ
لْمٌ  ق لوا حى وانلُّقوش، األ  للرجا  قاوم   عبقاريُّ  وهذا عبقرّي، ظ 

 (ِحَسا ن َوَعبَْقاِري  )  فقا   تع َافوه  بم  تع   اهلل خ طبهم ثم القوي،
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ه [؛76]الرمحن 
َ
ااد وقا    َعب قِرّي، بعضهم  وقرأ

َ
 وهاذا عبقارّي، مجا  أ

 خ
ٌ
 .الرب يع السيم  نسبته ىلع جيم  ال املنسوب ألن طل

، الطن فِ  الَعبَْقِرّي  الفراء  ق    والَعبَْقِرّي  َعبقرّية، واحدته  اثلخ ن 
ناه عمار  حدي  ومنه ادليب  ؛

َ
 هاو قيا   َعبَْقاِرّي. ىلع يساجد اكن أ

، وقي   ادليب  ،  قتا دة  وقا   اثلخ ن، الطن ف  وقي   الَموِْشّية، البس 
اايّب، يه  م ء َعب قِر ق لوا وقد الزاايب، ِعت ق   يه جبر  بن سعيد وق   الزن
نشد فزااة؛ بلي

َ
  َعنمة  البن وأ

ْهيل
َ
 بياوتكم   يف واْحايل بِنَْجد   أ

 

 العلَاام َغْواّيااة ماان عباا قِرَ  ىلع
 الواحادة البسا،، مان اب والَعبا قري والَعبَْقِرّي  سيده  ابن ق   

 فثي بها  والبسا،، اثليا ب فيه  ت وَّشن  ب يلمن قرية بَْقروعَ  ق    َعبَْقِرّية.
جود
َ
 يف با لغوا فلكم  افي ، يء إ  منسوب للك مثمً  فص ا  اثلي ب أ

تَن ه   يء نعت  موض  هو اذلي َعبَْقر إ  ي نَْسب إِنم  وقي   إيِله، نسبوه م 
بو وق   اجلن،

َ
حداً  وجدن  م  عبيد  أ

َ
يان يداي أ

َ
 ماى الو ابلامد هاذه أ

 اكنت.
لْمٌ  ويق     ال أي  ،اكما  أي  َعبَْقِرّي  واج  َعبَْقِرّي  وم ٌ   َعبَْقِرّي  ظ 

 وتفرده. وتم مه كم هل، من هل مثي 
نه احلدي   ويف

َ
اَ  فلم فق    فيه  عمرَ  وذكر اآه  ا ؤي  ق ن  أ

َ
 َعبَْقِرّي ً  أ
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صميع  ق   فَِرينه؛ َيْفِري
َ
لت األ

َ
ب  سل

َ
 الَعبَْقاِرّي، نعا العامء بان عمرو أ

، َعبَْقِريُّ  هذا يق   فق     وشاديدهم وةبرهم قوم سيد   هذا كقولك قوم 
بو ق   ذلك. وحنو وقويُّهم

َ
ص  وإِنم  عبيد  أ

َ
نه يق   فيم  هذا أ

َ
 إ  نسب أ

اض ويه َعبَْقر،
َ
، يسكنه  أ  يء إ  منساوب لالك ماثمً  فص ا  اجلنُّ

  زهر  وق   افي ؛
يْاا   

 َعبَْقريااةٌ  ةٌ ِجنناا عليهاا  خِبَ
 

 فيَْساتَْعل وا يَن لوا أن يوم ً  َجديرون
ص  وق    

َ
صاله وصفه، يف بولغ م  للك صفةٌ  الَعبَْقِرّي  أ

َ
 َعبَْقارَ  أن وأ

، فيه ي وّشن  باٌ   َعبَْقر. إ  جّيد يء لك فن سب وغر ه ، البس 
هم، القوِم  وَعبَْقريُّ   يء، فوقاه لاي  اذلي الَعبَْقارّي  وقيا   سيد 
 مان الفا خر وهاو الرجا  ، مان السيد والَعبَْقِريُّ  الشديد، والَعبَْقرّي 
م  سيده  ابن ق   واجلوهر. احليوان

َ
رٌ  وأ صله فقي  َعبَق 

َ
اٌر، أ  وقيا   َعبَيْق 

وا  نفسه. املوض  ذلك وهو وق    الواو، فحذفت َعبَق 
ة النس ء  من والَعبَْقرة   والَعبَْقر  

َ
َ     ق  اجلميلة؛ اتل ّاة املرأ  ِحْصنٌ  َتبَدن

زواجه
َ
ااد .َعبَْقرا وَعبقرةً  ِعش ااً، بل

َ
بد  َعبَْقَرةً  َعبَْقَرةً   أ

َ
لف ً  اهل ء من فل

َ
 أ

سم ء من وَعبَْقر  للوص ،
َ
 النس ء. أ

بْية عني  " عص م  حدي  ويف ي َعبَْقارةٌ  ج اياة يق    ؛"الَعبَْقرةِ  الظن
َ
 أ

 باه تشاّبه الرنِْج    وهو بَْقِر،العَ  واحدةَ  تكون أن وجيوز اللون، ن ِصَعة  
 العني.
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نَّق . البس ط   والَعبَْقِرّي   الم 
ل ؤ   والَعبَْقرة  

ْ
 الرساب. تأَل

. الرساب   وَعبَْقرَ 
َ
أل
ْ
 تأَل

  " لغة " للفظة اللغوي املعىن ثانيا:
 ي( – غ -)  وم دة و( -غ -)  م دة العرب لس ن يف ج ء
َق، واللنغ   اللنْغو َصا  وال وغره الكم من به دّ ي عت ال وم  السن  مناه حي 

 الالكم من اكن م  واللنْغوى واللنغ  اللنْغو اتلهذيب  نف . ىلع وال ف ئدة ىلع
  عليه. معقود غر

صميع  وق  
َ
 اذلي اليشاء وهاو ولَْغَوى، ولَغ ً  لَْغوٌ  لك اليشء ذلك األ

زهري  ق   به. ي عتدّ  ال
َ
سم ء من واللُّغة األ

َ
صله و انل قصة، األ

َ
 مان ل ْغوة أ

 تكلم. إِذا لَغ 
، واللُّغة  ه  اللِّْسن  نه  وَحدُّ

َ
صوا  أ

َ
غراِضاهم، عن قوم لك به  ي عرِّ  أ

َ
 أ

ْعلةٌ  ويه ي لََغوْ  من ف 
َ
صله  تكلنمت، أ

َ
رة   ل ْغوة أ ، وق لة   كك   لكها  وث باة 

صله  وقي   واوا ، الم ته 
َ
 مثا  ل ًغ  ومجعه  عوض، واهل ء ل َغٌو، أو ل يَغٌ  أ

بو ق   ثعلب  ق   ول غوَن. ل غ   اجلم  املحكم  ويف وب ًرى، ب رة
َ
 عمارو أ

يب
َ
ب  ي  خرة أل

َ
بو فق   ل غ تِهم، سمعَت  خرةَ  أ

َ
 ل غا تَهم، وسامعت خرة  أ

بو فق  
َ
ب  ي  عمرو  أ

َ
ايد خرة أ

 
كتََف  أ

َ
ك ِجااً  منك أ ، قاد ِجْا   ولام اقن
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بو يكن
َ
 الايت ب تل ء شبنهه  اتل ء، بفتح تَهم،ل غ  ق   ومن سمعه ، عمرو أ
. تق  وال ل َغوِّي  إيِله  والنسبة ب هل ء، عليه  يوقف بو ق   لََغوِيٌّ

َ
 ساعيد  أ

اد  إِذا
َ
ي ف ْستَلِْغهم ب إلِعراب تنتف  أن أ

َ
 غار مان ل غا تِهم من اسم  أ

لة؛
َ
  الش عر  وق   مسل
 َرىاالسُّ  يف الَقْوم   اْستَلْغ ينَ  إِذا وإيِن

 

لَفْوي ِرْماات  بَ 
َ
ْعَجماا  رِّكابِساا فاال

َ
 أ

اادوي اْستَلَْغْوي  
َ
 وعان الصواب عن فمن لَغ  اتلهذيب  اللنْغو. ىلع أ

عرايب، ابن ق هل عنه؛ م َ   إِذا الطري 
َ
ِخَذ  واللَُّغة   ق    األ

 
 ألن هذا من أ

 ط انلُّ  واللنْغو ،اآلخرين هؤالء ل غةِ  عن فيه م ل وا بكمم تكلموا هؤالء
ون اليت ل َغتهم هذه يق    ي به  يَلْغ 

َ
ون أ  .َينِْطق 

صوات ه  الطِر  لَْغوى و
َ
ْصواتِه  تَلَْغ  والطر   ،أ

َ
ي بل

َ
 َتنَْغم. أ

م   الن ) وجا   عاز وقاوهل األزهري  ق   ثم ك   يِفَ  بِا للنْغوِ  اّللُّ  ي َؤاِخاذ 
مْ  ْيَم نِك 

َ
يم ن  يف اللنغو   ؛ [225]ابلقرة  ( أ

َ
 ،القلاب علياه َيْعِقد   ال م  األ

ن الفراء  ق   واهلِل. وبىل واهللِ  ال قولك مث 
َ
 ما  اللنْغاوَ  أن اعئشة قو  كل

، غر ىلع الالكم يف جيري شابه وهاو ق    َعْقد 
َ
 بكامم فياه قيا  ما  أ

 علياه، املعقاود غار الالكم العرب لس ن يف اللنغو   الش فيع  ق   العرب.
  هو اللنْغو ومِج ع  

 
 ايلمني وَعْقد   والعجلة، والغضب اللنج     اكن ذاإِ  اخلطل

 تفعلاه، فام تلفعلنه أو فتفعله، تفعله ال أن بعينه اليشء ىلع تثبته  أن
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صميع  ق   الكف اة. وعليه آثم فهذا اكن، وم  اكن لقد أو
َ
و لَغ  األ  إِذا يَلْغ 

 يؤاخذكم ال واملعىن اإِلثم، اللنْغوِ  معىن وقي   اعتق د، بم بيمني َحلََف 
رتم. إِذا احلَِلف يف ب إِلثم اهلل  ب يلمني. لََغوْ    يق    كفن

و القو  يف ولَغ  ، .لَْغواً  وَيلَْغ  يَلْغ   وَملْغا ًة  لَغا ً  يَلْاَغ  ب لكرسا، وليَِغَ
 
َ
خطل

َ
رْساِب  واَّب  للعجا    باري ابان ونسابه اؤباة ق   ب طًم؛ وق   أ

َ
 أ

مِ  َحِجي    ظن  إِناه يقا   أن إاِل واللنغ ، اللنْغو وهو اتلنلَكُّمِ  وَافَِ   اللنغ ، عن ك 
و ومض اعه لَغ  م ضيه فيكون احلل  حلرف ف تح  ولي  ق    وَيلَْغ، يَلْغ 
ْساو   قوهلم إاِل واللنَغ  اللنْغو مث  العرب الكم يف

َ
سا ، األ

َ
َساْوت ه واأل

َ
ْساواً  أ

َ
 أ

س ً 
َ
صلحته. وأ

َ
 أ

ْعتَدّ  ال م  واللنْغو  مان االعتما د جهاة غر ىلع خلروجه أو هلقلت به ي 
يم نكم؛ يف ب للنْغوِ  اهلل ي ؤاِخذ كم ال تع    كقوهل ف عله،

َ
 تكرا وقد أ

 َيْعِقاد وال واهلل وباىل واهلل ال يقوَ   أن وهو ايلمني، لَْغوِ  ذكر احلدي  يف
 هاو وقيا   ن ساي ً، أو س هي ً  اإِلنس ن حيلفه  اليت يه وقي   قَلْبه، عليه
 الَهاْز ، يف وقي   الِمراء، يف وقي   الغضب، يف وقي   املعصية، يف نيايلم
قوط اللنْغو وقي   ار إِذا احلا لف عن اإلثم س   إِذا لَغا  يقا    يميناه كفن
َرِح  تكلم طن لغ َيْعي، ال وم  القو  من ب لم 

َ
سق،. إِذا وأ

َ
 أ

يانَ  َوقَ َ  ) تع    قوهل يف الفراء وق   ِ وا اذلن وا الَ  َكَفار   لَِهاَذا تَْساَمع 
ْرآنِ  مْ  ِفيهِ  َوالَْغْوا الْق  لَت  (َتْغِلب ون لََعلنك   قري   كف ا ق لت ،[26]ف صِّ
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ي فيه ف لَغْوا القرآن حممد تَم إِذا
َ
وا أ بَدن  فيه، الغط   َفتَْغِلبوه. ىايَنس أو ي 

و، يقو  وبعضهم يَلَْغ، القو  يف لَغ  الكس يئ  ق    ل غاٌة، َغ،يَل وليَِغَ  يَلْغ 
و ولَغ  تكلم. لَْغواً  يَلْغ 

 .لَغا فقد َصهْ  لصاحبه ََيُْطُب  واإِلمامُ  اجُلمعة يوم قال َمن احلدي   ويف
ي
َ
ي ،لغ  فقد شمي   ابن وق   تَكلنم، أ

َ
 خ َب. فقد أ

 

 عريب للفظة اللغوي املعىن ثاثلا:
  ( ب - ا - ع ) م دة العرب لس ن يف ج ء

ْرب    وهما  الَعَجام، ِخامف   معاروف، انلا س من ِجيٌْ    والَعَرب   الع 
ْجمِ  مث  واحٌد،  اجلاوهري  نا دا. ه ء بغر وتصغره مؤن ، والَعَجم، الع 
َريْب    ابان املاؤمن َعبْاد   واسامه الِهنْاِدّي، أباو قا   ؛ الَعَرِب  تصغر الع 

وس  د  من  عبدالق 
َ
م، ابَلَه،   فل ا كثرَ  فيه  ِزلْت   فم  وِحيتَ ن ك   وقاد َقمْ السن

، كم  منه  نِلْت    كبَايِْض  ابل ي اوِض  يف وما  َهاِرمْ  َكَضب   فيه  أاَ  فلَمْ  نِلْت م 
ج  ، ب ِب  وَمْكن   الَقِرمْ  ِشف ء   اجلَرادِ  وَبيْض   ادلن َريْاِب، َطعا م   الضِّ  ال الع 
رهم ،الَعَجمْ  نفوس   تَْشتَهيهِ  َذيْل ه  أن  ق    كم  تعظيم ً، َصغن ، ج  اك  َحكن  الم 
ه  َذْيق  ب   وع  رَجن  . الم 

ِخذ منهم، اخل لن    هم الع ِابة  والَعَرب  
 
دَ  لَْفظه من وأ كِّ

 
 كقولك به، فل

َحا ء   وَعْربا ء   اعِابةٌ  َعَرٌب  تقو   ؛ الئٌِ   يَلٌ   باة   ،ة  تََعرِّ ْساتَْعِربٌة  وم   وم 
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،  ،بدوي ً  يكن لم وإن العرب، إ  منسوب والعريب ،خب لن    ليسوا د َخمء 
 يف وج ء ،األعراب مج  واألاعايب  ؛ األعراب وهم ؛ ابلدوي واألعرايب 
 اكن كما  لعارب، مجع ً  األعراب لي  وقي   األاعايب، الفصيح الشعر
، مجع ً  األنب ط  .جن  اسم العرب وإنم  نلب، 

 عريب. عرب  إ  والنسب ،أعرايب األعراب  إ  والنسب
 واحاد ال ألنه أعرايب، ألعرابا إ  النسب يف قي  إنم   سيبويه ق  

 املعىن هذا ىلع يكون فم العرب، تقو  أنك ترى أال املعىن. هذا ىلع هل
 ال الايت املص دا من وهم  والعروبية، العروبة بني وعريب  .يقويه فهذا ؟

  .هل  أفع  
 لام وإن ث بتا ً، العارب يف نسابه اكن إذا عريب اج  األزهري  وحىك
 واجلم ، ويهودي، جمويس اج  يق    كم  رب،الع ومجعه فصيح ً، يكن
 وإن فصايح ً، اكن إذا معرب واج  ،واملجوس ايلهود النسبة، ي ء حبذف
 صا حب بادوي ً، اكن إذا با أللف، أعارايب، واج  ،النسب عجي اكن
 العرب من اكن وسواء الغي ، ملس ق، وتتب  للإلك، وااتي د وانتواء جنعة
 . موايلهم من أو

 . واألاعايب األعراب ىلع يباألعرا وجيم 
 قي  إذا والعريب هل. وه  بذلك فرح ! عريب ي  هل  قي  إذا واألعرايب
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 وظعان ابلا دين جا وا أو ابل دياة، ناز  فمان هل. غضب ! أعرايب ي  هل 
 واستوطن الريف بمد نز  ومن ؛ أعراب فهم ب نتوائهم  وانتوى بظعنهم،

 لام وإن عارب، فهم العرب  إ  ينتي ممن وغره  العربية والقرى دنامل
 . فصح ء يكونوا
ْعااَراب   قَ لَااِت ) وجاا   عااز اّلّل  وقااو 

َ
 ( ت ْؤِمن ااوا لناامْ  ق اا  آَمنناا  األ

را    اّلّل  صىل انليب، ىلع قدموا العرب بوادي من قوم فهؤالء [.14]احل ج 
 فسام هم اإلسامم، يف اغبة ال الصدق  ، يف طمع ً  املدينة، وسلم، عليه
 فقا    اتلوباة، ساواة يف اّلّل  ذكارهم اذليان ومثلْهم ؛ العرب   تع اّلّل 

ْعَراب  )
َ
َشدُّ  األ

َ
ْفًرا أ   اآلية. ؛ [97]اتلوبة  ( َونَِف قً  ك 
 والعااريب واألعااراب العاارب بااني يفاارق ال واذلي األزهااري  قاا  
 يمازي ال وهاو اآلية، هذه يف يتلوهل بم  العرب ىلع حت م  ابم  واألعرايب،

 أعاراب، واألنص ا للمه جرين يق   أن جيوز وال واألعراب، العرب بني
 منهم سواء املدن، وسكنوا العربية، القرى استوطنوا ألنهم عرب هم إنم 

 املديناة، إ  ه جر ثم بمكة وانل شئ القرى، استوطن ثم ب بلدو انل شئ
 واعاوا نعما ً، واقتناوا هجرتهم، بعد ابلدو بله  منهم ط ئفة حلقت فإن

 أي تعرباوا قاد قيا   مها جرة، أو حا اة اكنوا م  بعد لغي ا مس ق،
 . عرب ً  اكنوا بعدم  أعراب ً، ص اوا
 املها جر جع  ؛ "بلعرايب لي  مه جر خطبته يف تمث " احلدي   ويف
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 يقيمون ال اذلين العرب من ابل دية س كنو واألعراب ق    األعرايب. ضد
 هل واحاد ال اجليا ، هذا  والعرب حل جة. إال يدخلونه  وال األمص ا، يف
 . وعريبٌّ  أعرايبٌّ  إيلهم  والنسبة واملدن، ب بل دية أق م وسواء لفظه، من

 

  مجال للفظة اللغوي املعىن رابعا:
 يليت  م   ( - م - )  م دة  العرب لس ن يف ج ء
مْ ) وج   عز وقوهل ون وَِحنيَ  ت ِرحي ونَ  ِحنيَ  مَجَ ٌ   ِفيَه  َولَك  اح   (ترَْسَ

ي [؛6 ]انلح 
َ
 الفع  يف يكون احلسن اجلََم   سيده  ابن وحسن. به ء أ

واخلَلْ .
ي  فهو مَجَ اًل، ب لضم، الرج  ، مَج   وقد َ  ، مَجِ  هاذه با تلخفيف؛ ومج 
ن  ، اللحي ين، عن خرة ومج 

َ
. ال األ  ت َكرسن

مج  والتشديد  ب لضم واجل من  ،
َ
 اجلَِمي . من أ

ي ومَجنله
َ
 َزيننه. أ
  اجلَِمي . تََكلُّف َجمُّ واتلن 

ة
َ
حد وهو ومَجيلة  مَجْمء وامرأ

َ
ْفَع  ال َفْعمء من ج ءَ  م  أ

َ
 قا    هلا ؛ أ

َمة   من َوَهبْت ه
َ
  الش عر  وق   .مَجْمء وال حِبَْسن ء ليست سوداء، أ

 طااا ل  َكباااْدا   مَجْااامء فااايه
 

  ِ  ب جلََماا   مجيعاا ً  اخلَلْاا  بَااذن
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ة هل َعَرَضْت  ثم" اإِلرساِء  حدي  ويف
َ
ي "،مَجْمء َحْسن ء امرأ

َ
يلاة أ  مَجِ

فع  وال مليحة،
َ
 َهْطمء. كِديمة ،لفظه  من هل  أ

ثر  ابن ق   . "مَجْمء َحْسن ء بن قة ج ءَ " احلدي   ويف
َ
 يق  واجلََم   األ

َوا ىلع ي  اهلل أن احلدي   ومنه واملع ين؛ الصُّ ي ،اجلََم   حيب مَجِ
َ
 َحَسن أ

فع  
َ
وص ف؛ م اك األ

َ
نشده وقوهل األ

َ
  عتبة  بن اهلل لعبيد ثعلب أ

 فت ْشااَعَف  َتْهااَوى أن احلَاا ُّ  وماا 
 بااااااااااااااااااااااااا ذلي

 

مْجَاا  لااي  اكن ماا  إِذا َهِويااَت،
َ
 بل

مج  يكون أن جيوز سيده  ابن ق   
َ
ي ، بمعىن فيه أ  أن جياوز وقد مَجِ

ااد يكون
َ
مج  لي  أ

َ
كر، اهلل  ق لوا كم  غره، من بل

َ
 لك مان يريدون أ

 يء.
ع ملاة والم ج ملة  َج ِما  الفاراء  ب جلَِميا ، الم   ىلع يقادا اذلي الم 

 َموَدنتك. ىلع إِبق ءً  فيرتةه جوابك
َج ِم    وقت إ  عليك وحَيْقد فيرتةه جوابك ىلع يقدا ال اذلي والم 

يب وقو  ّم ؛
َ
يُّها  مَجَ لَاك ذَؤيب  أ

َ
، القلاب   أ ابُّ  َمانْ  َساتَلىَْق  الَقاِريح   حت 

لَك الزم يريد  ْسرَتيح  فتَ   قبيح ً. َجَزاعً  جَتَْزع وال وحي َءك جَتَمُّ
 ب جلَِمي . وم َسَحه اإلِخ ءَ  ي ْصِفه لم جم  َملة  الرجَ   وج َم 

 موضاوعن  بعناوان اللغوياة املعا ين هاذه تارك قبا  بن  وجيدا 
 اآلتية  امللحوظ   إ  نشر أن ومج يل ته " العربية اللغة "عبقرية
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 لغتن  تصف أن أااد  ألف ظ أابعة من مكون العنوان هذا أن أوال 
 وحروفها  وأصاواته  وخص ئصاه  صاف ته  يف متفاردة لغة بلنه  العربية

 والرتاكيب. واأللف ظ األصوا  مجيلة لغة أيض  وأنه  وتراكيبه ،
 هاذه أشا ا  حي  الالكم هذا يؤيد م  اللغة مع جم يف وجدن  ث ني  
 اتلفارد، ىلع مع نيه  تد  "عبقر" م دة إ  لعربا لس ن وخب صة املع جم،
 خمصاوص الكم ىلع مع نيها  تاد  "اللغاة" لفظة وأن واجلم   والكم  ،
 العارب وأن خمصوصاة، أم كن يسكنون خمصوصة صف   ذي بلقوام
 أص  إ  ينتسبون مجيع  اكنوا وإن صف  ، هلم األعراب وأن صف   هلم

 لكماة ألو  مكملة فيه "مج يل ته " ويه العنوان يف لكمة آخر أم  واحد.
 الكما   اغياة هاو واتلفارد ف جلم   األخرى بدون إحداهم  تنق  فيه

 والسؤدد.
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 العربيةة اللغةة يف وأدبائهةا األمةة هةذ  سةل  آراء اثلةاين: املبحث
  وقيمتها
 ةاجلزيار يف العارب بها  ياتلكم الايت ةاملشارتة ةالعربي ةاللغ اكنت
 بنا ءأ باني ودالالتها  نطقها  ىلع متفقا  وتراكيب ألف ظ ذا  ةالعربي
 داءواأل انلط  يف خرىأ ىلع قبيلة به تمزي  م  الإ امهللّ ةالعربي اجلزيرة
 بك  العربية اجلزيرة عرب بني فيم  به  مسلمً  امرً أ ذلك واكن ةوادلالل
 .وحرضه  عرابه أو ،قب ئله 
 يفهموناه األخرى القب ئ  بليةاغ نإف قبيلة أي يف العريب تكلم ذافإ

 لفا ظاأل بعض دالال  يف خمف من بينهم اكن مهم  معه ويتواصلون
 .انل داة ةالقليل

 مفارداتهم، واساتعم  العارب ألفا ظ باذا  الكاريم القرآن ونز 
 مما  لوفلم غر ينآقر نظم اختي ا يف تفرده يف عج زهإ لكن ،وتراكيبهم
 لكها نا الكم لي  فهو الكريم القرآن هذا وصف يف يتحرون جعلهم
 حلاموة علياه أن واهلل اإلنسا ن، بي من حدأ الكم وال اجل ن الكم وال
 ... ملغدق سفلهأ نإو ملثمر عمهأ نإو لطموة هل نإو

 َساِمْعنَ  إِنن  )  فق لت اجلن سمعته اذلى وتع   سبح نه اهلل الكم نهإ
ُّ  َولَن بِهِ  فَآَمنن  الرُّْشدِ  إَِ   َيْهِدي َعَجبً  ق ْرآنً  َحًدا بَِربِّنَ  رْشِكَ ن

َ
 [2-1]اجلان  (أ

 انل س أبد الغرب غر األخرى األمم من بغرهم العرب اختل، وعندم 
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 بصاعوبة العربياة اللغاة يتلكماون العارب غر من املسلمني معونسي
 بعاض لسانةأ إ  وصا  حاى اللحن راوانتش نطقه يف يلحن وبعضهم
 أنفسهم. العرب
 العارب الكم مان اختا  ما  أو  أن واعلم  اللغوي الطيب بوأ ق  
 عهاد من العرب غر من املوايل الكم يف فيه اللحن رهظ حي  عراباإل

 . وسلم عليه اهلل صىل انليب
 فقا    وسالم علياه اهلل صاىل انليب حبرضة حلن اجم أن اوى وقد

 محا  يصاح وال ،كثارة احلدي  وتفسرا  .ضل فقد أخاكم رشدواأ
 معاىن يف راينحصا يكا د معن ه نإ ب  ،فرالك معىن ىلع هن  الضم 
 .املعىن اختم  إ  ييؤد ياذل انلط  من الصواب خم لفة
 فياه بلحن الكريم القرآن قراءة من ينفرون ةالصح ب اكن هذا وم 
 اخاتم  إ  ياؤدى مما  الرفا  حقاه م  ينصب أو انلصب حقه م  يرف 
 خار ساق،لف أقارأ ألن عناه  اهلل ايض الصدي  بكر بوأ ق   . املع ين

 .لحلن"ف أاقر أن من إ  حبأو
 شا ق عليه وهو القرآن ئق ا برش  موسل عليه اهلل صىل انليب أن م 
 والقاراءة اتلعلام استمراا إ  دعوة هنلوة ،جرينأ هل نلب فيه يتعت  وهو
  .فيه يمهروا حى
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 انلبا  ( )ايم الاريم يف خيطئاون قاوم ىلع اخلط ب بن عمر مر وقد
 أن  املؤمنني أمر ي   فق لوا ،يصنعون م  حيسنوا أن منهم بوطل فزجرهم

 كملخط نإ واهلل  يقو  وهو فرتةهم ،عليهم غضبه ف زداد .متعلمني قوم
 .علمانيم إ  حتت جون نتمأ اميكم يف خط ئكم من شدأ لس نكم يف
 .الصحيح الريم ويعلمكم الصحيح انلط  يعلمكم من حتت جون  أي

 خطا ب بان عمار والة حادأ أن يواو  ئ اخلص  يف جي ابن ق  
 أن يالمره عمر إيله فكتب ،فيه  فلخطل اس لة خط ب بن عمر إ  كتب
 .سوط  برضبه اكتبه يع قب

 يبيعاون وهم الكمهم يف يلحنون اتلج ا فسم  السوق عرايبأ ودخ 
 وال نلحان ال وحنان ويرحباون يلحناون اهلل سبح ن ي   فق   ويشرتون
 !!! نربح

 وأحد ةالسبع القراء حدأ العمء بن عمرو أبو يض أ ةقولامل هذه وق  
 الكب ا. اللغة علم ء

 بان اخلليا  و األ ةانلحويا القواعد ص ن  ىلع ةاملقول هذه وتنطب 
 ولام انلحاو يف كت ب و أ فيه  لفلف سيبويه تللميذه مه عل ياذل أمحد
 .الكت ب اسمه فلصبح عنوان  هل يصن 
 قبيلة ويه فرهود قبيلة من الفراهيدي أمحد بن اخللي  أن اوي فقد
 اللغة قواعد يف ألف من أو  وعم ن اإلم اا  ابلمد هذه تسكن اكنت
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 حتاو  يف سابب  علماه واكن ،واملوسيىق اإليق ع وقواعد والرصف انلحو
 ظ  اخللي  لكن ،الغىن ح لة إ  الفقر ح هل من بعلمه انل س من كثر
 أشىه بعلمه يلكلون وانل س ،رصغ خ  يف فقرا م   حى احل   فقر

  القصوا. ويسكنون اثلي ب أحسن ويلبسون األطعمة
 فلخطال اخللفا ء أحاد خطباة إ  يساتم  جلا   أعرابيا نإ وقي 
 ،ث ثلاة أخطال ثم ،ث نية أخطل ثم ،أذنيه األعرايب فلة خطل أو  اخلليفة
 اهلل ءبقضا  الوالية هذه تويلت إنك واهلل  ق ئم ماكنه من األعرايب فق م
 أناك أي !!! وقاداه اهلل بقضا ء إال ويلتها  م  إنك واهلل ق    أو ،وقداه
 يف اخلطال وعادم العربية اللغة إج دة وةلن .هل  أهم ولست كفؤا لست
 املنصب. هذا مؤهم  يف س سي أ أمرا يعتر فيه  انلط 

 قيا دة يف يانجح فلان القي دة يف انلج ح أااد ملن جدا مهم أمر وهذا
 ، وفص حته ولغته بلس نه فيهم اتللثر ىلع ق داا يكن لم م  وعةجمم أي
 يمتلاك أن علياه فينابيغ جهة أي يف وعلم منصب ذا اكن لو حبذا وي 
 الصاحيحة خم اجها  مان ألف ظاه وخيار  ،واضحة ولغة فصيح  لس ن 

 اختيا اه ما  ... وهكاذا املفخم وغر منه  املفخم احلروف ح  ويعرف
 علياه جياب حيا  املخ طبني فهم من القريبة  اةالعب السهلة لأللف ظ
 مساتوى فللك ،واملخ طبني للس معني واتلعليي اثلق يف املستوى مرااعة
 .يؤديه  أن يريد اليت اس تله أداء يف يفش  ال حى تن سبه اليت اللغة
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 غزيار علام ذو أنه تللميذه يثبت أن أااد العلم ء أحد أن اوي فقد
 فصامت ؟العتا ايف أأصاعقت تللميذه فق   املعرفة قلي  تلميذه وأن

 فايلم؟ زق ما  الشيخ  فق   فيلم. زق  ق   ثم قليم – اتللميذ – الغمم
  العت ايف؟ أصعقت م  وأنت  فق  

 الغمم  فق   ؟الفجر وطل  ادليكة ص حت ه  أاد   الشيخ فق  
  !!! تصح لم أقو   أن أاد  وأن 

 جياد الفصاىح ب لعربياة حادثاتل فوائد يف العلم ء آااء يت ب  ومن
 مان ىلع شدد الش فيع أن اوي فقد ،السلف الكم من العج ب العجب
 .آثم أنه به  يتحدث وال ب لفصىح اتلحدث يعرف
 الكاريم القارآن لغة العربية أن يعترون السلف من كثر اكن قدو
 ،وسالم علياه اهلل صاىل املصطىف احلبيب لغة ويه ،اللغ   أعظم فيه
 غر الرواي   بعض يف اوي فيم  اجلنة أه  لغة ويه ،غ  الل أمج  فيه

 وسلم عليه اهلل صىل انليب اكن وقد ،اللغ   أرشف فيه وذللك املوثقة،
 مان أين بياد العارب أفصح أن " قوهل  يف وذلك العرب أفصح بلنه يفخر
 حريصني اكنوا قديم  العرب وةلن ،بكر" بن سعد بي يف وابيت قري 
 الصاحيحة اللغة يلتعلموا ابل دية إ  بهم يرسلون فاكنوا أبن ئهم لغة ىلع

 ذلاك ىلع يد  ،الفص حة ىلع لس نه فينشل اللحن من اخل يلة الفصيحة
 ش عرهم  قو 
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 فيناا  الفتياا ن ن شاائ ينشاالو
 

 أباااااوه عاااااوده اكن مااااا  ىلع
 يلتعلماوا ال والروضاة احلض نة إ  همءأبن  ايلوم انل س يرس  مثلم  

 عناد ذلاك وسانعرف ،اإلجنلزيية اللغة يلتعلموا ولكن الفصىح اللغة
 .وةت بته  نطقه  يف وامله اة اللغة امتمك وس ئ  عن احلدي 
 إ  تشار لكها  كثارة اوايا   انلحو علم اخرتاع أسب ب يف واوي
 نطا  يف أو اللغاة نط  يف اخلطل من منهم والع مة اخل صة انل س خوف
 الكريم. القرآن وتموة نط  يف أو انلبوي احلدي 
 عليها  اعتماد اليت األس  من مهم  أس س  العربية تعلم اكن ولقد
 يف واد ما  مايع اقارأ ومه اته، علمه إتق ن يف والفقيه واملحدث املفرس
 القارآن" إعراب يف ج ء م  "ب ب بعنوان القرطيب تفسر من األو  اجلزء
  القرطيب  ق  

 جاده عان أبيه عن املقري سعيد بن اهلل عبد عن مع وية أبو حدثن 
 القارآن أعرباوا"  قا   وسالم علياه اهلل صاىل انلايب أن هريارة أيب عن

 آدم حدثن  ق   اهليثم بن إبراهيم حدثن  ق   أيب حدثي ".غرائبه واتلمسوا
 العزياز عبد حدثن  ق   املرزوي الطيب أبو حدثن  ق   إي س أيب ابن يعي
 علياه اهلل صاىل اهلل  اساو قا   قا   عمر ابن عن ن ف  عن اواد أيب بن

 بك  أنز  كم  هل يكتب ملك به ولك يعربه فلم القرآن قرأ من"  وسلم
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 بكا  هل يكتب ن ملاكن به ولك بعضه أعرب فإن حسن  ، عرش حرف
 بك  هل يكتبون أممك أابعة به ولك أعربه فإن حسنة، عرشين حرف
 بان اهلل عباد قا   ق   الضح ك عن جوير واوى ."حسنة سبعني حرف
 واهلل عاريب فإنه وأعربوه األصوا  بلحسن وزينوه القرآن جودوا  مسعود
 وعان .القارآن أعرباوا  ق   عمر ابن عن جم هد وعن .به يعرب أن حيب
  عنهما  اهلل ايض وعمار بكر أبو ق   ق   زيد بن الرمحن عبد بن حممد
 ق   ق   الشعيب وعن .حروفه حف  من إيلن  أحب القرآن إعراب بَلعض
 وقا   .شاهيد أجر اهلل عند هل اكن فلعربه القرآن قرأ من  اهلل امحه عمر

 بغر قرأ ممن ضعف ن األجر من هل اكن بإعراب قرأ من أن بلغي  مكحو 
 اهلل اساو  قا   قا   عب س ابن عن عط ء عن جري  ابن واوى .إعراب
 عاريب والقارآن عاريب ألين ثلامث العرب أحبوا"  وسلم عليه اهلل صىل
 يف للحسان قيا   ق   محزة أيب عن سفي ن واوى ".عريب اجلنة ه أ والكم
 علياه اهلل صاىل نبايهم لغة يتعلمون أحسنوا، ق    العربية. يتعلمون قوم

 .أخروه  ق   يلحن. إم م  نل  نإ  للحسن وقي  وسلم.
 الروايةات جنةد الفقةه وعلم احلديث علم يف املتخصصني شأن ويف
 اآلتية:
 احلادي  صا حب مثا   يقو  شعبة سمعت ق   اجلعد بن يلع وعن
 مح د وق   فيه . علف ال خممة عليه احلم ا مث  العربية يعرف ال اذلي
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 فهاو - العربياة قا   أو - انلحو يتعلم ولم احلدي  طلب من سلمة  بن
 إعاراب  عطية ابن ق   شعر. فيه  لي  خممة عليه تعل  احلم ا كمث 
  .الرشع يف يه اليت مع نيه قومت بذلك ألن الرشيعة يف أص  القرآن
 وسالم علياه اهلل صاىل انلايب أصح ب عن وج ء  األنب اي ابن ق  
 ومشلكه القرآن غريب ىلع االحتج   من عليهم اهلل اضوان وت بعيهم
 فسا د وأوضاح ذلاك يف انلحاويني مذهب صحة بني م  والشعر ب للغة
 الواحد عبد بن عبيد حدثن  م  ذلك من عليهم، ذلك أنكر من مذهب

 قا   فارو  ابان أنبلنا  ق   مريم أيب ابن حدثن   ق   ،الزباز رشيك بن
 عان سالتلموي إذا  قا   عب س ابن عكرمة أخري ق   أس مة أخري
 وحادثن  العارب. دياوان الشاعر فإن الشعر يف ف تلمسوه القرآن غريب
 عان زيد بن مح د حدثن  ق   خلف حدثن  ق   الكريم عبد بن إداي 
 مهاران بان ويوسف جبر بن سعيد سمعت ق   جداعن بن زيد نب يلع

 هكاذا فياه فيقو  ب لقرآن اليشء عن يسل  عب س ابن سمعن   يقوالن
 وةذا. كذا يقو  الش عر سمعتم أم  وهكذا
 تعا   اهلل قاو  حاو  أيضا  القارطيب تفسار يف واد م  ميع واقرأ

بًّ  َوفَ ِكَهةً )
َ
 حو  تعليقه يف عنه اهلل ايض عمر ق هل وم [31]عب   (َوأ

 يلعرفها  يكان لم وأنه اآلية هذه يف الواادة "األب" للفظة معرفته عدم
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تَا اًع ) بقاوهل عليها  عقب ثم ف كهة لكمة بعد وضعه  القرآن أن لوال  من
مْ  م لنك  ْنَع ِمك 

َ
[32]عب   (َوأل

 "ف كهاة" اآلياة هذه قرأن  حى األب معىن نعرف كن  م  عمر  فق   
 األب وأن نل  الف كهة أن فعرفن  وألنع مكم" لكم "مت اع عده ب وج ء
أنع من . تلكله م 

ً ) القرطيب  ق   بّ 
َ
 ابان قا   العشاب، مان ابله ئم تلكله م  هو (  َوأ

 ما  انلا س، يلكلاه ال مما  األاض، أنبتت م  لك "األب"  واحلسن عب س
 اهلل صاىل انليب مدح يف الش عر قو  ومنه احلصيد؛ هو اآلدميون يلكله
  وسلم عليه
 الصاب  احيها  ميموناة دعوة هل
 

 واألباا  احلصاايدة اهلل ينباات بهاا 
 أخوان؛  واألم واألب .وينتج  يوم أي يؤب ألنه أب ؛ سي إنم   وقي  

  ق  
 دااناا  وجنااد قااي  جااذمن 

 

 واملكاااارع بااااه األب ونلاااا 
 قا   وةاذا .األاض وجاه ىلع ينبت يء لك  واألب  الضح ك وق   

 تنبات ما  "األب"  ق   عب س ابن قو  عليه يد  .انلب   هو  يناز أبو
 .واألنع م انل س يلك  مم  األاض
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 قاوهل يقرأ أعرابي  سم  عنه اهلل ايض ط لب أيب بن يلع أن اوي فقد
 ادلؤيل األساود أب  فلمر "اخل طئني"، يقرؤه  اخل طئون" إال يلكله "ال تع  
 اللغاة نطا  ىلع تسا عدهم  سانل يتعلمه  اليت القواعد بعض يض  أن

 صحيح . نطق  الكريم القرآن ونط  العربية
 األخرى ب لعملية ق م ثم إعراب نق، الكريم القرآن بنق، ذلك وبدأ
 ذلك؟ داللة وم  بينهم  الفرق فم  إعج م. نق، الكريم القرآن نق، ويه

 الكاريم القارآن لكم   تشكي  هو اإلعراب نق، أن بينهم  الفرق
 ىلع بنا ء هلا  الصاحيح انلطا  حساب ىلع والسكون والضمة ب لفتحة
 وسالم عليه اهلل صىل اهلل اسو  عن املروية الصحيحة والقراءة اتلموة
 وتع  . سبح نه العزة اب من السمم عليه جري  عن

 انلقا، ووضا  واثلا ء واتل ء ابل ء بني اتلميزي فهو اإلعج م نق، أم 
 واثل ء نقطت ن عليه  واتل ء واحدة قطةن حتته  ف بل ء حرف للك املن سبة
 فيفرقاون القرآن يقرؤون العرب غر أصبح وهكذا نق،، ثمث عليه 
 صاحة يف اإلعجا م ونق، اإلعراب بنق، يستعينون أو وةثر، كبر بني
نُّ ) تع    قوهل نط  ن   والس   حي  (قص ص واجلروح ب لَعنْيِ  والَعنْي   ب لس 
نْ  هكذا  نطقه   الصاح بة أحاد سام  وقد ب لعني". والِعنْي  نب لس   والس 
 مان بارئ اهلل أن "... وتعا    سابح نه قوهل قراءة يف خمطئً  يلحن اجم

 أعارايب جباوااه واكن "واساوهل" لفظة جبر قرأه  حي  واسوهل" املرشةني
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 وأن اآلياة نطا  يف أخطل قد الرج  أن ففهم وسجيته، فطرته ىلع يسم 
 األعارايب يعارف أن دون اآلية داللة يف برك خل  إ  يؤدي هذا خطله
 اساوهل مان بارئ قد اهلل اكن لنئ األعرايب  فق   اللغة، قواعد أو انلحو
 وجهها  ىلع لآلياة احلا ف  الصاح يب فقا   منه". اهلل برئ ممن أبرأ فإين

" يه وإنما  اج ، ي  هكذا لي  الصحيح   فقا   الامم بضام "واساوهل 
 منهم. واسوهل اهلل ئبر ممن أبرأ وأن  األعرايب 
 القاراءة خام  مان األعارايب عقا  إ  تصا  املعا ين وةلن هكذا
 انلحو وض  أسب ب من سبب  اكن ذلك ولك الصحيح، وانلط  الصحيحة
 قواعد تطوا  ثم ادلؤيل، األسود أيب يد ىلع هل األوىل ابلداي   واخرتاع
 أمحاد بان اخلليا  ياد ىلع ثام إساح ق أيب بان اهلل عبد يد ىلع انلحو

 اساتىق اذلي سايبويه يد ىلع انلحو يف كت ب أو  صدا ثم الفراهيدي،
 لك ىلع ونل  قلن ، كم  الفراهيدي أمحد بن اخللي  الكم من م دته معظم
 اآلتية  املمحظ   مىض اذلي الالكم

  األوىل امللحوظة
 الصغر الزم ن قديم من واثته  حسبم  لغته  تنط  اكنت العرب أن
 وجاود أو القواعاد تعلام إ  ح جة دون أجي   عن جي  وأ الكبر عن

 الصحيح. انلط  انل س ت علم كتب أو معلمني
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 ب لساام ع أوال يكااون اللغااة تعلاام أن تااداك اكناات العاارب وأن
 واالساتم ع وابليا ن الفصا حة أه  جم لسة بكرثة ويكون الصحيح
  .احلدي الع لم يف اللغ   تعليم مؤسس   لك أقرته أمر وهذا إيلهم،
 مان ويكارث أهله  جي ل  أن فعليه لغة أي يتعلم أن أااد من فلك
 ساوف ذلك بعد فإنه الكمهم، حي يك ثم إيلهم واالستم ع معهم اتلحدث
 واخلط ب، اللغة الصغر طفله  تعليم يف األم تصن  وهكذا لغتهم. جييد
 فيه  لي  مفهومة صحيحة بلغة ابنه  م  تتحدث اليت يه اذلكية واألم
 جها ز خزناه ما  نط  يف ذلك بعد ينجح سوف طفله  أن وتلعلم خل ،
 جها ز إماكنا   مان أكار س بقة مرحلة يف اكن أنه م  الكم من سمعه
 لغاة أسامعوه فاإن سابقوه، من لغة تعلم يف الصغر ينجح وهكذا نطقه

 حمرفاة لغاة نطا  حمرفاة لغة أسمعوه وإن صحيحة، لغة نط  صحيحة
 . وهكذا

  اثلانية امللحوظة
 ما  أو  ظهر  الكريم القرآن ونط  اللغة نط  يف اخلطل بداي   نأ

 والسااكون والكرسااة والضاامة الفتحااة الرتاكيااب إعااراب يف ظهاار 
 واتلقاديم والرتتياب والضام االختيا ا يف واخلطال ب حلروف واإلعراب
 القارآن آيا   نطا  يف اللحان إ  ياؤدي مم  واذلكر واحلذف واتللخر
 اذلي الوجاه عان وةفاه وحتريفه املعىن س دف عليه يرتتب مم  الكريم
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 وضا  أساب ب مان سابب  ذلك واكن كت به، يف وتع   سبح نه اهلل أااده
 األساود أيب ياد ىلع بدائية بسيطة بداي   بدأ انلحو وأن ونشلته، انلحو
 عناه وانرصافوا انل س وةرهه اتلعقيد أص به حى فشيئ  شيئ  تطوا ثم

 نشال  اليت انلحو إصمح وس ئ  لك لحتف ولم وعديدة، كثرة ألسب ب
 املب لغاة بسابب احلادي  العرص حى وغره القرطيب مض ء ابن يد ىلع
 الع ميااة، وداعة انلحااو إصاامح داعة عنااد واملب لغااة املحاا فظني عنااد

 الفااريقني الك وترةاات مسااتوي ته  بكاا  طريقهاا  يف اللغااة وساا ء 
 اثل ثلاة واللغاة -يمالكر القرآن لغة لص لح االنتص ا واكن – يتن ةون

 احلديثة. العصوا وفصىح الرتاث فصىح بني سهوتله  يف جتم  اليت
  اثلاثلة امللحوظة

 منقوطاة، غار ويكتبونها  لغاتهم ينطقاون اكنوا قديم  العرب إن
 وال نقطتني اتل ء فوق وال نقطة ابل ء حتت يضعون فم سليقتهم حبكم
 بعضاهم واكن باذلك، ونيتفا خر اكناوا ب  العربية األجبدية من غره 
 قا   كم  – هل فيقو  منقوطة اس لة الكت ب أحد إيله أاس  إذا يغضب

 وحروفه ؟!. العرب بكمم ج هًم  أتراين األصميع 
  الرابعة امللحوظة
 الفصىح اللغة خص ئ 

  أني   إبراهيم د. املشرتةة العربية اللغة مستقب  كت ب  يف ج ء
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 مان أاىق مساتوى حتتا  اللغا   لك مثا  املشارتةة العربية اللغة أن"
 ويه انل س، من الع مة مستوى فوق فيه وذللك ايلومية، اخلط بة هلج  
 العارب للك قديم من مفهومة ولكنه  العرب، من اخل صة إال يتقنه  لم لغة
 الع ماة مان انلا س مجهاوا متن و  يف تكن لم أنه  م  القب ئ ، لك يف

 إجا دة ىلع ويقاوى املشارتةة لغةال هذه جييد من فإن وذللك واخل صة،
 اخلط باة أج د فإذا قبيلته، ويف أهله بني اعيلة ماكنة ذا يصبح به  الشعر
 قديم" من القب ئ  وجه ء هم وهؤالء هؤالء إن املاكن، ذا  احت 
 قبيلاة لغاة ليسات ألنه  القب ئ ، لك بني وحد  املشرتةة اللغة إن
 وأخاذ  القب ئ ، لك بني ةةمشرت لغة إنه  ب  القب ئ ، بقية دون واحدة

 أو وحاده  قاري  لغاة ليسات إنه  القب ئ ، لغ   أشهر من مكون ته 
 غرها  أو وحده  هذي  أو وحده  أسد أو وحده  قي  أو وحده  تميم
 القب ئ . هذه لك من منظم خلي، يه ب  القب ئ ، من

 لالك لغاة يكان لام والرتاكيب اجلم  يف نطق  اللكم   إعراب إن
 يف مقصاواة إج دته اكنت ب  العرب، لك عند سليقة يكن مول العرب
 املشرتةة. اللغة هذه جييدون اذلين هؤالء ىلع انلط 
 اللغاة هاذه خامف ىلع يتلكماون اإلسامم قبا  العرب بعض اكن
 اللغة هذه خمف ىلع ألنه حلن ، ذلك يسي اآلخر ابلعض واكن املشرتةة
 قبيلته. هلجة خمف ىلع أو املشرتةة
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 باإذن تماو  ولان تمت لم العربية اللغة أن ىلع ندل  أن  و وسنح
 يف حبفظه، وتعهد الكريم القرآن حف  قد وتع   سبح نه اهلل ألن اهلل،
نْلَ  حَنْن   إِنن ) سبح نه قوهل ْكرَ  نَزن ون هَل   َوإِنن  اذلِّ  وألن ، [9]احِلجار  (حَلَ فِظ 

 إِننا ) تع    ق   كم  به   نز ألنه العربية، ب للغة مرتب، الكريم القرآن
نَزنْلَ ه  

َ
امْ  َعَربِيًّ  ق ْرآنً  أ  القارآن وسايظ  ، [2]يوساف   (َتْعِقل اون لنَعلنك 

 باإذن ادليان ياوم إ  ب قياة حياة العربية اللغة وستظ  حمفوظ  الكريم
 الايت العديادة املوضاواع  من العديد خم  من ذلك وسنعرف اهلل...

 حا ف  بقصيدة نبداه  أن بن  حيسن واليت دمةالق  الصفح   ستع جله 
 اآلتية  إبراهيم

 العربية اللغة يف إبراهيم ح ف  قصيدة
 أهله  عند حظه  تنيع العربية اللغة

  إبراهيم  ح ف  ق  
 َحصا يِت  ف تنهمت   نلْفسِاي اََجْعت  

 

 حيا يِت  ف ْحتََسابْت   قَْويِم  ون ديْت   
قام   َاَموي   اب ِب  يف بع   يويلتَا الشن

 

 ِعادايت لَقاو ِ  أجَزعْ  فلم َعِقمت   
اا  َودَل       يالعرائساا أِجاادْ  لاام ولمن

 

كفااا ءً  اِجااا الً  
َ
ْد    وأ

َ
 بنااا يِت  َوأ

 واغيااةً  لَفظاا ً  اهللِ  ِكتاا َب  عت  وِساا 
 

 وِعظا ِ   باه آي   عان ِضْقت   وم  

 وَصاِف  عان ايلومَ  أِضي    فكيف 
 آلاااااااااااااااااااااااااااااةً 

 

ْخااارتاَعِ   أسااام ء   وتَنِْسااايِ     لم 
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 اكمان ادلا أحشا ئه يف رابلحا أن 
 

 صادف يت عان الغواص سللوا فه  
م في     حَم ِساي وتَابىل أباىل َوحيَك 

 

 أساا يِت  ادّلواء   َعاازن  وإنْ  وماانْكمْ  

 فااإنّي للّزماا نِ  تَِكل ااوي فاام 
 

  َوفا يت حَتانيَ  أن علايكم أخ ف   

  وَمنَعااة ِعااّزاً  الَغاارِب  لرِجاا  ِ  أاى 
 

  ِ  ل غاا بِعاازِّ  أقااوامٌ  َعاازن  وةاام 

 
 

اام أتَااْوا عِجزاِ   أهلَه   َتَفنُّناا ً  باا لم 
 

مْ  فياا    ب للِكَماا ِ   تاالتونَ  يلااتَك 

م    الَغاارِب  ج نِااِب  ماان أي طااِرب ك 
 ن ِعٌب 

 َحياا يت َابياا ِ  يف بِااَوأدي ي ناا دي 
رونَ  ولو  ارَ  تَزْج   َعِلمات م   يوما ً  الطن

 

ةً  ِماانْ  حتتَااه بماا     وَشاات ِ   َعاارْثَ
ما ً  ِزيرةِ اجل َبْطِن  يف اهلل   سىَق   ْعظ 

َ
 أ

 

 قَنااا يِت  تلااانيَ  أن عليهااا  يَِعااازُّ  
 
 

 وَحِفْظت اه ابِلاىل يف وِداِدي َحِفْظنَ 
 

اانّ    رَساِ  ااحلَاا دائاامِ  بقلااب   له 

هاَ   وف َخْر     
َ
 رق  اوالشا الَغاْرِب  أ
ْطِرٌق   م 

اامِ  بتلااَك  َحياا ءً   ْعظ 
َ
 انلنِخااراِ   األ

 َمْزلَقااا ً  ب جلَرائِااادِ  ياااوم   لكن  أاى 
 

 أناا ةِ  بغاارِ  ياادنيِي  القاارِ  ِماانَ  

ّت ِب  وأسَم       َضاّجة رَ اِمصا يف للك 
 

ااا ِ ني أن فااالعلَم     ن عااا يت الصن

رِي   يهج 
َ
 عانهم   اهلل عفا  -ياِ قوم أ

 

 بااارواةِ  تّتصاااِ   لااامْ  لغاااةً  إ  

 كَماا  فيهاا  االفْااَرنِ    ل وثَااة رَسَْ    
 رَسَى

 

 ف اارا  َمساايِ   يف األفاا يع ل عاا ب   
قْعاة سبعني َضمن  كثَوْب   فج َءْ       ا 

 
ة  لاااوانِ   مشااالكن

َ
تلفااا ِ   األ  خم 
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ّت ِب  َمعرَشِ  إ   ح فِاٌ   واجلَما    الك 
 

 َشااكيِت  بَْساِ،  بَعادَ  اج يِئ  بََسْطت   
 ابِلاىل يف الَميْاَت  تبع     َحي ة فإّم   

 

ااوِس  تلااك يف وت نِباات    م  فاا يت الرُّ  ا 

 بَعاااَده    قي َماااة ال مَمااا ٌ   وإّمااا  
 

َقاْ   لامْ  لََعْماِري مم ٌ     بمما ِ   ي 
 ن  أنه برغم إبراهيم ح ف  الكم ىلع تعلي  ذكر إ  ح جة يف ولسن  

 قصايدته كتاب وقاد نل ، يقو  أن يريد م ذا فهمن  أنن  إال عبقري أديب
 الع مياة تشاجي  عان احلدي  انترش عندم  اعم  مخسني من أكرث منذ
 وبلن ن. مرص يف الع مية داعة يد ىلع الفصىح حس ب ىلع

 ىلع أمثلاة ناذكر أن اآلتياة الصافح   خام  مان حنا و  وسوف
 يليت. م  خم  من وتراكيبه  مفرداته  ومج   العربية اللغة عبقرية
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 أصواتها نطق وتعدد العربية اللغة مفردات عبقرية اثلالث: املبحث
  وتنوعها

 وتنوعها األصوات نطق تعدد 
 ييل  م  ع ةامل نطقن  يف القديمة العربية هلج تن  تراث من
 وضاواحيه  القا هرة وساكن وعم ن، ايلمن، يف اجليم حرف نط   -1

 أها  وبعاض اإلما اا  أها  وبعاض الف اساية، الاَكف مث  ينطقونه 
 يا ء اجلايم حارف ينط  العربية القب ئ  فبعض ي ء، ينطقونه  الكويت
 دااساة اجلايم حارف داست كتب وهن ك شجرة، من بدال شرة فيقو 
 سانعرف كما  العربياة القب ئا  بعض عند أصو  هل هلك وهذا مفصلة،
 وبعض "داال"، ينطقونه  الصعيد أه  وبعض موضعه، يف ب تلفصي  ذلك
 القديمة. العرب هلج   يف أصو  هل لكه هذا
 - نعرف - نكتب حنن .. املض اعة حرف يكرس القب ئ  بعض  -2
 ني(نساتع وإيا ك نعباد )إيا ك تع   قوهل قراءة ذلك ىلع ج ء وقد نفهم

 باا انلطا  يف الطريقاة هاذه وتساىم نعباد، مان انلون حرف بكرس
 ىلع منترشاا املضا اعة حارف كرس نرى ايلوم حى نزا  وال "اتللتلة"،
 وخب صاة اخللاي ، إ  املحاي، مان العربياة ادلو  أبنا ء معظام ألسنة

 ادلااجة. ولغتهم اعمي تهم
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 بااي  هام يا  قاوهلم  مثاا  يف شاين  الااكف قلاب الشنشانة   -3
 بلهل .و

 الكشكشاة، وتساىم "حرضامو "، لغاة بلي  امهلل بلي  وقوهلم 
 ايلمان أها  بعاض نطا  يف موجودة ويه وسعد، ومرض لربيعة وتنسب
 هذا. انل س يوم حى
 علياه اهلل صاىل قاوهل ذلك ومن ميم ، المم إبدا  الطمطم نية  -4
 يف الصاي م عان يساللونه علياه نزلاوا عندم  يطء أه  من لقوم وسلم
 ساللوه  عندم  واتللطف اتلودد أنواع من بنوع بلغتهم هلم فق   ،السفر
 صي م فم امرم من "لي  تلطف  يف فق   سفر. فم صي م فم برم من ه 
 اعمي   يف منترشة أو مستعملة نراه  ال قد يطء، هلجة وهذه سفر"، فم

  العربية ابلمد يف املحلية واللهج  
 أشهد من بدال اهلل اسو  كعنن  أشهد عين  اهلمزة إبدا  العنعنة  -5
 ظا هرة وهاذه القارآن، هاذا مان بادال القراعن وهذا اهلل، اسو  أننك

 .2114 اعم يف نعي  وحنن ايلوم العربية ابلمد بعض يف نسمعه 
 أبا  يا  فيقولون إتم مه، دون اللف  قط  عن عب اة ويه القط    -6
 عما ن، قب ئا  بعاض يف موجاودة ظا هرة وهذه احلكم، من بدال احلاك
 وبعض ، شبشر( حصة )قرية طنط  قرى بعض يف املرصية املدن وبعض
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 من يطء" "قبيلة لغة وهذه دمنهوا، – وابلحرة والفيوم سويف بي قرى
 الزم ن. قديم

 مفرداتها: يف اللغة عبقرية مظاهر ومن
 مثا   "الارتادف"، يساىم وهذا لف ، من أكرث هل الواحد املعىن أن -
 ومرتادفا   ووقاف، وقا م وقعاد، وجلا  وقدام، وأم م وخلف، وااء

 والسنة القرآن مرتادف   إفراد تم حى واألسد، واخلي  والعس  السيف
 اليت األلف ظ من ذلك وغر والعب يس، واألموي اجل هيل والشعر انلبوية
 وتلصايله ، الغربياة اللغاة يف املرتادفا   إلحص ء املؤلف   فيه  ألفت
 ومستفيضاة وموسعة وافية دااسة ودلااسته  هلجته ، إ  بعضه  ونسبة
 واملحدثني. واملع ةين القداىم علم ئن  من
 اللفظاي"، "املشرتك يسىم وهذا مع نيه تتعدد قد الواحد اللف  وأن -
 كثرة مؤلف   أيض  أفرد  وقد معىن، من أكرث هل  اليت العني لفظة  مث 

 وه دفة. ضةومستفي موسعة دااسة اللفظي املشرتك دلااسة ومهمة
 لكماة  يف ذلاك جناد مثلما  ونقيضه، املعىن يعطي قد اللف  وأن -
 يف اغباة ساليم"، "هذا تف ؤال العرب عنه تقو  اثلعب ن، دلغه ملن سليم
 حقيقة. سليم  ولي  ومريض ماوغ أنه م  ويشىف، اهلل يع فيه أن

  مث   الواحد للمعىن األلف ظ تعدد الرتادف  نم ذ  ومن
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 ياوم الزلزلاة، الق اعة، احل قة، القي مة، يوم لقي مة ا يوم أسم ء -1
 يف العلما ء بعاض ىصاأحا وقاد الس عة رش،ااحل احلس ب، يوم ادلين،
 القي مة. يلوم اسم  وعرشين مخسة الكريم القرآن
 صافة، أو اسام  مخساني العلما ء بعض هل ىاأحص قد األسد  -2
 اللي . الف تك، أس مة، اهلزبر، الغضنفر، ومنه  
 املهناد، منه   اسم  مخسني العلم ء بعض هل أحىص قد ف السي -3
 امللو. احلس م، الص ام، ابلت ا،
 عديدة. صف   أو عديدة أسم ء وهل اخلي   -4
 ضمن تدخ  عديدة صف   أو عديدة أسم ء هل العس  وةذلك -5
 املرتادف  . ب ب

 يف اللغاة هاذه عبقرية تظهر حتىص ال ترادف   ففيه  األفع   يف أم 
 ذلك  ومن وغن ئه  ثروته  ويف ه مرتادف ت

 ر،ااختصا أوجز، أغرق، أرسف، أفرط، أطنب، أسهب، قعد، جل ،
 قد املوضواع  هذه لك أن إ  هن  نشر أن وينبيغ كثر ذلك وغر أقل 
 العلما ء اساهم وةاذلك القداىم علم ئن  يد ىلع كثرة كتب فيه  ألفت

 . هذا انل س يوم إ  بعدهم ج ء ومن املتلخرون
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 احلاروف أن قاديم مان وجدن  فقد واألدوا   املع ين حروف يف أم 
 مان بقليا  لاي  عدد يف بينه  فيم  وترتادف ومع نيه  مواقعه  تتب د 
 يف واد ما  رصااحلا ال املثا   سبي  ىلع ذلك ومن الكريم القرآن آي  
 اجلر  حروف مع ين ب ب يف انلحو كتب
 [ "من" مع ين]

وا َحىن )  حنو تلبعيض؛ا  أحده  مع ن؛ سبعة وهل  بُّونَ  ِممن  ت نِْفق  ِ  ،(حت 
 بعض. بمعىن "من" أن أي ".حتبون م  بعض"  قرئ وهلذا
 [ ابل ء مع ين]

  أيض  معىن عرش اثن  وللب ء
 ".ب لقلم كتبت"  حنو االستع نة؛  أحدها
 .أذهبه  أي ؛(بِن واِِهمْ  اّللن   َذَهَب )  حنو اتلعدية؛  واثلاين

 ."بهذا هذا بعتك"كا عويض؛اتل  واثلالث
 "[ يف" مع ين] 

  مع ن ستة "يف"ولا
ْدَن  يِف )  حنو زم نية؛ أو ماكنية حقيقة الظرفية؛ -1

َ
اِْض  أ

َ
 .(اأْل

مْ )  حنو والسببية؛ -2 ك  فَْضت مْ  َم  يِف  لََمسن
َ
 .(َعِظيمٌ  َعَذاٌب  ِفيهِ  أ
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ل وا قَ َ  )  حنو واملص حبة؛ -3 َمم   يِف  اْدخ 
 
 (أ

مْ )  حنو عمء؛واالست -4 َصلِّبَننك 
 
وِع  يِف  أَل ذ   .(انلنْخِ   ج 

 من عديدة مؤلف   فيه  ألفت قد وتعدده  املع ين حروف ودالال 
 هذا. انل س يوم وإ  قديم

 اللغة ألف ظ دالال  تعدد ومج هل  العربية اللغة عبقرية مظ هر ومن
 سي قه   بتعدد
 املتعااددة املعاا ين إ  ماايع انظاار السااي ق  بتعاادد ادلالال  تعاادد 

 فيه  واد  اذلي سي قه  ىلع بن ءً  اآلتية لأللف ظ
 خليفة – كتب – اب لفظة 
 رضب: لفظة
  اعقبه أي  عمرا. زيد اب -1
 ذكر أي  مثم. اهلل اب  -2
 أق م أي  قبة. هل اب -3
 ص غه  أي  العملة. اب -4
 حدد أي  موعدا. هل اب -5
 سىع أي  األاض. يف اب  -6
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 حسب أي  ستة. يف مخسة اب -7
  وااتبك تعجب أي  بكف. كف  اب -8

 كتب: لفظة
ت ٌب  واجلم  معروف، الِكت ب   العرب لس ن يف ج ء تْاٌب. ك   َكتَاَب  وة 
اه وَةتنبَه  وِةت بًة، وِةت ب ً  َكتْب ً  يَْكت به اليشءَ   فامنٌ  اْكتَتَاَب  ويقا    َخطن
ي فمن ً 
َ
هل أ

َ
 ح جة. يف ِكت ب ً  هل يَْكت َب  أن سل
ي اليشءَ  واْستَْكتَبه

َ
هل أ

َ
  كَكتَبَه. اْكتَتَبَه سيده  ابن هل. يَْكت بَه أن سل

ه؛ َكتَبَه وقي   اْستَْكتَبَه. وةذلك اْستَْممه، واْكتَتَبَه  َخطن
 فَايِهَ  اْكتَتَبََها ) العزيز  اتلزني  ويف َكتَبْت ه. واْكتَتَبْته  َكتَبه، واْكتَتَبه

ِصيمً  ب ْكَرةً  َعلَيْهِ  ت ْمىَل 
َ
ي ؛ [5الفرق ن ] (َوأ

َ
 اْكتَتَاَب  ويق   اْستَْكتَبَه . أ

لْط ن. ِديوانِ  يف نفَسه َكتََب  إِذا الرج     السُّ
يت أن اجٌ   هل ق   احلدي   ويف

َ
ًة، َخرََجْت  امرأ  يف اْكت تِبْات وإِين ح جن

ي وةذا؛ كذا غزوة
َ
زاة. مجلة يف اْسِي  َكتَبْت   أ ْكِتبْاِي   وتقو  الغ 

َ
 هاذه أ

ي القصيدةَ 
َ
ْمِله  أ

َ
. أ ِتَب  م  والِكت ب   يلعن  فيه. ك 

 خ طه . أي والقربة وانلع  اثلوب وةتب
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عرايب  ابن
َ
مْ ) تعا    اّلّل  قا   العا لم. ِعنَْدهم الاكتِب   األ

َ
م   أ  ِعناَده 

مْ  الَْغيْب   ه  إ  كت به ويف . [41]الطوا  (يَْكت ب ون َفه 
َ
 َبَعثْت   قد) ايلمن  أ

ص من اكتِاب ً  إيِلكم
َ
ااد ؛(ح يبأ

َ
يِّ  اعمل ً، أ  اكن من ىلع الغ لَب  ألن به س 

 عزيازاً، عنادهم الاكتِاب   واكن واملعرفة، العلم عنده أن الكت بَة، َيْعرِف  
قليًم. وفيهم

ْكم   الَفْرض   والِكت ب   ؛ والاح  ! اْبنَاةَ  يا  اجلعدي  ق   والَقَدا   َعايِّ
ْخرََجي اّللِّ  ِكت ب  

َ
ْم، أ ْمنَ  وه  َعنْك 

َ
. والِكتْبة  َفَعم؟ م  اّللن  َعنن أ  احل لاة 

ْزِق. الَفْرِض  يف االْكِتت ب   والِكتْبة   ي فامنٌ  اْكتَتَاَب  ويق    والرِّ
َ
 َكتَاَب  أ

 الَفْرض. يف اسَمه
 اخلليفة لفظة
اِْض  يِف  َج ِعٌ   إِينِّ ) تع    ق  

َ
 إنسا ن أي  [31]ابلقارة  ( َخِليَفةً  األ

 وخملوق .
 األمر أي  املطر. به يستسىق اهلل خليفة ... الش عر  وق  
 هل ف سامعوا مجيعا  وأباوةم خليفاة أبو أن  ألبن ئه  خليفة وادل وق  
 عونا  ولكام يل اكن كم  عون  هل وةونوا وأط عي سمعي كم  وأطيعوه
 كما  والضاعف والقاوة واملارض والصاحة والعلان السار يف واحفظوه
 الشعوب. لك عيون يف كرتم ذلك فعلتم إن حفظكم،
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  والسي قية  املعجمية "خليفة" لفظة داللة معرفة حن و  أن ونل 
 حناوه أو عما  يف سالف  خيلاف مان اخلليفاة العرب  لس ن يف ج ء
وا َخلٌْف  َبْعِدِهمْ  ِمن فََخلََف ) سبح نه قوهل ومنه  خلف وم دته  َضا ع 

َ
 أ

َمةَ  وا الصن َهَواِ   َواتنبَع   .[59]مريم (يًّ غَ  يَلَْقْونَ  فََسوَْف  الشن
 مان مظهار وهاذا ساي قه ، بتعدد يتعدد معن ه  فإن السي ق، يف أم 
 حبوثا  وحمادثني قاداىم علم ؤنا  أبادع وقد اللغة هذه عبقرية مظ هر

 . وتغيره  املع ين حتديد يف ودواه  السي ق ظ هرة يف ومؤلف  
  املفردات دالالت وتطور اللغوية العبقرية
 وقا ئ  مان صا دقة يراه  العلم ء بلعض لةمقو هذه يح، اكئن اللغة
 حيي . وبعضه  يمو  فبعضه  وتراكيبه  اللغة مفردا  من كثر

 مفردا  يف حي ة وال مو  فم املقولة هذه صدق عدم آخرون ويرى
 مان ذلاك أن ويعتار أصاواته ، أو تراكيبه  أو أدواته  أو حروفه  اللغة
 الوهم. قبي 

 بمراحا  تمار اللغا   أن يثبات  اللغا  لك اللغ   ت ايخ أن وم 
 وأسام ئه  وأفع هلا  ومفرداتها  وأدواتها  وحروفه  أصواته  وأن عديدة،
 فيختيف أصواته  تغير يف ذلك اكن سواء متغرة، بمراح  تمر وتراكيبه 

 ابليئا  ، مان غره دون بيئته يف ينحرص يك د أو حروفه ، بعض نط 
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 رصاوما ايلمان يف ونطقها  ربيةالع اجلزيرة يف اجليم نط  إ  مثم انظر
 املعطشاة اجلايم ظلات حي  وحديث ، قديم  العريب الوطن أاج ء وبقية

 أها  ىلع ايلمنية اجليم نط  واقتصار العربية ابلمد معظم يف مستعملة
 وضواحيه . الق هرة وساكن عم ن وسلطنة ايلمن

 وادلالالت انلطق يف اتلطور
 قه نط وتطوا دالالته وتطوا "هلك" الفع  

َْهِلااَك ) تعاا    قااوهل يف يهلااك، – هلااك -1  َعاان َهلَااَك  َماانْ  يلِّ
 وم  . ذهب ومعن ه  [42]األنف   (بَيِّنَة  
 حا  ، إ  حا   مان انتق  أي يمن ، من  مث  يهلك، – هلك  -2
 الضعف. ح   إ  القوة ح   من
 العروس ت   يف ذلك واد شنيعة، ميتة م   أي يهلك  – هلك -3
 . 11 سطر 7/194 ص.
 والزم متعد وأهلك  هلك -4
  والزم . متعدي  مستعمم يهلك هلك ظ  ثم
 وأفعا  فع  أن من ب لرغم فق،، اتلعدي يف أهلك ىلع االقتص ا وتم

 كتا ب صا حب نقا  كما  والزمة، متعدية ج ء  الصيغ من كثر يف
 ... وأقر قر وأحلد، حلد مث  وأفع " "فع 
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 "دين" لفظة: داللة تطور
 هلاذه القديم املعىن وهذا الع دة، هو ادلين ، املحي الق موس يف ج ء
 ما  ح لاة عان القاديم العريب الش عر قو  ذلك ىلع يد  ومم  اللفظة،
 أداا منها  غضب إذا اعدته إن تقو  اكنت إنه  منه  غضبه عند زوجته
 معه   حل هل حاكية قوهل يف وذلك ظهره، هل 

 وضاايي هلاا  أدا  إذا تقااو 
 
 

 وديااي أباادا دينااه أهااذا 
 
 

 معه. واعديت اعدته أهذه أي 
 أاادوا أو أمرا استغربوا إذا حواان أه  يزا  وال الق موس  يف ق   ثم
 وما  طبعاه وما  أماره هو م  دينه؟ م  أي  دينو؟ شو سللوا  كنهه معرفة
 اعدته؟

 ادلين". يوم م لك " اإلسمم جدده قديم معىن احلكم، أيض   وادلين
  مسبوق... غر إسميم معىن وهو اتلعبد،و واالعتق د العقيدة وادلين 

 والصيغ املفردات يف بالزيادة تطور
 بمعاىن وقتي  جمروح، بمعىن جريح مث  مفعو ، بمعىن فعي  صيغة
 . مقتو 

 ذلاك واد وقد مطعوم، بمعىن ط عم مث  مفعو ، بمعىن ف ع  صيغة
  الش عر  قو  يف
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 الاااكيس الطاا عم أناات فإنااك ف قعااد
اوَ ) تعا    قاوهل يف الكاريم القرآن يف ذلك واد وقد    ِعيَشاة   يِف  َفه 

مرضية. أي  [21]احل قة (اناِضيَة
 والص حب. والعم واجلد لألب أب  لفظة
 والعمومة. واألمومة األبوة القرابة  ألف ظ
 حم. – جد – خ   – عم – أ  – أم – أب
 نطقها  صاوا مان العديد اللغة مع جم هل  أواد  األلف ظ هذه لك
 حاى حيا  بعضاه  وظ  انقرض م  منه  انقرض ودالالته ،  ته وترصيف

 والع مية. الفصىح يف انلط  صوا بعض يف تغير م  هذا، انل س يوم
 والسلب: بانلقص تطور نقصان: تطور
 أحاد يضامح  أو أحادهم  فيمو  معني ن، لللكمة يكون أن وهو
 مث   اآلخر دون أحدهم  ىلع ويقترص املعنيني
 وعند الفرح عند واملرأة الرج  تصيب احلرةة خفة هو الطرب  -1

 الفرح. معىن ىلع االقتص ا وتم احلزن،
 وتطاوا وللحازن، للفرح النس ء اجتم ع هو املع جم  يف امللتم  -2
 فق،. احلزن هو واحد معىن ىلع االقتص ا إ  األمر
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 القاديم االساتعم   يف أصاله  اكلرصيم(، )فلصبحت الرصيم  -3
 احنرس ثم ةيم، بلنه انله ا وصف ويف ةيم، بلنه اللي  وصف يف تق  

 فق،. اللي  يف االستعم  
  فق،. للفرح يلصبح احنرس ثم وللحزن، للفرح اللون  األبيض -4
 األساود يف احنرسا ثام واألساود  واألخرض األمحر للون السواد -5
  فق،.

 الصوم لفظة دالالت تطور
 الصي م ل يط أن فيصح واإلمس ك، االمتن ع معن ه  املعجم يف الصوم

 االمتن ع يف الصي م يطل  أن ويصح والرشاب، الطع م عن االمتن ع ىلع
 الالكم. عن

 وانرصف والرشاب، الطع م عن االنقط ع غر يف الصوم استعم   ق ن 
 والرشاب. الطع م عن الصي م إ  االستعم  
 ومجاهلا اللغة مفردات يف عبقرية مظاهر
 للمع ين  واللكم   احلروف من سبة

 اخلضم – القضم يف اخل ء – لق فا -1
 الرطب. اللني لليشء واخلضم ايل ب ، لليشء القضم
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 نضخ – نضح واخل ء احل ء  -2
 عيناا ن )فيهماا  املاا ء  لفااواان وانلضااخ القلياا ، للماا ء انلضااح
 نض خت ن(.

 واخشوشن خشن،  -3
 تم ي  – م   واغدودن  -غدن  -4
 احلويل – حىل -5

 للمعاين األلفا  مناسبة
 املي ه خرير -
 السيوف  صلي -
 الالكب عواء -
 احلم م هدي  -
 احلمر نهي  -
  الريح أزيز -
 الصب  نسم   -
 العص فر زقزقة -
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 اذلهب سوسنة -
 اثلعب ن فحيح -
  الشجر حفيف -

 يف  كما  االختصةار إىل ميلهةا مرونتها العربية اللغة عبقرية ومن
 واالشتق ق انلحت

 الرحيم الرمحن اهلل بسم ق    بسم  
 ب هلل إال قوة وال حو  ال ق    حوق  
 الوةي  ونعم اهلل حسبن  ق    حسب  
 هلل واحلمد اهلل سبح ن ق    سبح  
 أكر واهلل اهلل إال هلإ ال ق    وةر  هل 

 دلينا  فظهار  ،األخةر  اللغةات واسةييعابها العربيةة اللغة مرونة
 وادلخي . ب ملعرب يسىم فيم  ه مة دااس  

  وادلخيل املعرب
 الايت األعجمياة األلف ظ تلكم املعربة  ظب أللف واملقصود املعرب 
 يه كما  العارب ف ساتخدمه  أخارى، لغا   من العربية اللغة دخلت
 عليها  وأدخلاوا للغاتهم العارب أخضعه  أن بعد وذلك معن ه ، وذا 
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 الرقم هذا سيِّف مث  العربية، اللغة طبيعة تن سب اليت اتلغيرا  بعض
 اتليليفون من تَلفن ،save يةاالجنلزي اللكمة من احفظه أي جه زك، يف

telephone. العربياة اللغاة إ  دخلت اليت األلف ظ من كثر وهن ك 
 بعض عليه  أدخلت أو يه كم  العربية واستعملته  األخرى اللغ   من

 اللكمااة يف وتكوينهاا  األصااوا  نطاا  وطبيعااة تلتن سااب اتلغياارا 
 العارب باه تفوهت أن هو االعجي االسم تعريب اجلوهري  ق   العربية؛

 . منه جه  ىلع
 لك هاو عنادن  العجي التسهي   رشح يف األندليس حي ن أبو وق  

 . غره لس ن من العريب اللس ن إ  نق  م 
 العارب اساتعملته  عربية غر لفظة لك هو املعرب السيويط  وق  
 لغته . يف هل وضعت اذلى ومعن ه  حروفه  بذا 

 املعاىن ذا  يف العارب غار وضعه لف  ه  1158   اتله نوي وق  
 العرب. فيه استعمله اذلي

 أدخلتاه اذلي األعجاي اللفا  هاو اهلل  امحاه حسن عب س وق  
 ما  ىلع اساتعملته وابم  وأوزانه  منه جه  ىلع وصقلته لغته  يف العرب
 صق . دون عليه هو

 موضاوع يف قيماة مؤلفا   وحديث  قديم  العربية علم ء ألف وقد
 املعجام حاروف ىلع األعجاي" الاالكم مان "املعرب ذلك ومن املعرب
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 األعجمياة اللكماة تعرياب حتقي  يف اس لة وةذلك ،541   للجوايليق
 ادليان بادا بان ملحماد اتلعرياب يف اسا لة وةاذلك ب ش ، كم   البن

 ادليان لشاه ب ادلخيا  من الغرب الكم يف فيم  الغلي  وشف ء املنيش،
 اخلف يج.
 العلما ء هؤالء من فري  عند وادلخي  املعرب أن إ  اإلش اة وجتدا
 بينهم . يفرق آخر فريق  ولكن واحد بمعىن
 قاد العرب الكم ويف الكريم القرآن يف املعربة األلف ظ قضية أن بيد
 بان معمار عبيدة أبو منهم فري  فلنكره  العلم ء من كثر ب   شغلت
 فقد العربية ىسو لس ن  القرآن يف أن زعم من يقو   حي  وذلك املثىن،
 املحققاني شيخ املحققني األمة علم ء من وت بعه القو ، اهلل ىلع أعظم
 لك تعقاب حي  اهلل امحه ش كر أمحد الشيخ احلدي  العرص يف العرب
 جياد أن ج هادا وح و  املعرب، كت به يف اجلوايليق ذكره  اليت األلف ظ

 أمحاد لعممةا الشيخ تعليق   نم ذ  ومن عربي ، واستعم ال أصوال هل 
 شا كر الشايخ ق   اتلنوا، كلكمة اجلوايليق أواده م  ىلع اهلل امحه ش كر
 خنا لفهم وحنن أعجمية، أنه  إ  املفرسين من قوم ذهب وقد اهلل  امحه
 وةذلك العربية، أبنية من ن دا بن ء ىلع ج ء  عربية أنه  ونرى ذلك يف
  وغره . دين ا لفظة يف ذلك ذكر
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 ىلع عبداتلواب امض ن اد. الكبر  انلحوي اللغوي الع لم عل  وقد
 الشايخ آااء نتعقاب احنا  لو املق م بن  ويطو  بقوهل  ش كر الشيخ آااء
 ال تعصاب وهاو الكاريم، القرآن يف املعرب بوجود ق لوا من ضد ش كر
 هلا ، العارب اساتعم   بمجرد عربية تصبح املعربة اللكمة ألن هل، مرا
 وجادوه  أنهام هاو وجوده  ينكر العلم ء من فريق  جع  اذلى أن غر
 هاذه ألن طباييع أمر وهذا العربية، يف موجودا يكن لم معىن ىلع تد 
 يف جديادا معاىن يعتر اذلي ومعن ه  بلفظه  العربية إ  وفد  اللكمة
 اتلليفاون املعا ةة حي تنا  يف ذلاك أمثلة ومن ذاك، آن العربية ابليئة

 العارب غر اكتشفه  اليت األدوية أسم ء من وةثر واتللفزيون والراديو
 اكإلسارين ومعن ها ، حروفه  بنف  واستعملن ه  بلغتهم إيلن  فوصلت

 لك مان وإيا كم اهلل شاف ن  واألدوياة األدواء مان وغره  واألنسولني
 . والعل  األمراض

 امليتة: األلفا 
 واتلجدياد املاو  يعرتيها  اإلنسا ن عواا  ىلع ادلالة األلف ظ لك

 والكف ية. واتلغير واتلبدي 
 املاو  يعرتيها  كاذلك يه اجلنسية العملية ىلع ادلالة األلف ظ ولك

 للحيا ة، ق بلاة ومسامي ته  اإلنس ن جسد أعض ء وةذلك واالستبدا ،
 بعاض أن ما  ؛ للحيا ة ق بلاة ب إلنسا ن حيي، وم  الطبيعة ألف ظ ولك
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 حيا ، يظ  وم  نه م يمو  وم  الطبيعة ألف ظ حو  حبث  أجرى العلم ء
 وصا  وما  الاراء، حرف ىلع تشتم  الطبيعة ألف ظ من كثرا أن فوجد
  ... خني  – سح ب – سم ء مث  قلي ، فهو الراء حرف بغر إيلن 

 – حجار – اما  – تاراب – أاض مث   الراء حبرف إيلن  وص  ومم 
 – بارْد – بارق – اعاد – برئ – نهر – مطر – قطر – حبر – بر - صخر
 – رشق – خرياف – ابيا – ن جر – امض ن- امض – حر – قر –بَرد

 إلخ. ... زاع – واد – اي ح – ايح – طر – ثمر – واق – شجر – غرب
 تعر اليت األلف ظ من ألف ظ هن ك تكون أن املحتم  من أنه ويرى

 داليلاة وجما ال  كثرة ألف ظ ىلع يصدق وهذا م تت، قد الطبيعة عن
 أخرى.

   وإحياؤها  األلفا موت أسباب
 .السياسية الظروف -
 لك مث  استعم هل  قبو  وعدم اللكمة ابتذا   االجتماعية الظروف -
 األلف ظ بعض وةذلك والسب، الشت ئم وألف ظ اجلنسية، العملية ألف ظ
 مث   األخرى
 يف اثل نياة بادأ  صحيحة، فصيحة عربية الكهم  خ   – دخ  -

  اذلبو .
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 .املو  ألف ظ – واليشاؤم اتلفاؤل -
  خ س. – انتىه – فىن – هلك – اوحه ف ضت – اهلل امحة إ  انتق 
 مان سبب املسلمني عند اللفظة وقداسة واثلق  للخفة يكون وقد
 األلفا ظ بعاض هنا ك أن نمحا  فنحن موته ، أو اللكمة حي ة أسب ب
 يف مساتعملة حياة ولكنه  القرآين، انل  غر يف االستعم   ميتة تعتر
 وغار "أنلزمكموها "، وترةياب أبل  الفع  ذلك منو القرآين، انل 
 ال العلما ء اكن عربياة اساتعم ال  هنا ك وةاذلك األلف ظ، من ذلك
 وجادن ه  لكنن  تلمو ، الرىض عدم دائرة يف وجيعلونه  فصيحة يرونه 

 األكارث الرتةياب حسا ب ىلع وانتشا اا شهرة واكتسبت حية تزا  ال
 بادال الطامب حرضاوا مث   ،الراغي أكلوي لغة ذلك ومن فص حة،

 ميت  اكن االستعم   وهذا الرتةيب وهذا اللغة فهذه الطمب، حرض من
 مرصا يف املثقفني ألسنة ىلع احلديثة العصوا يف حي  أصبح لكنه قديم ،
 الشا عر  كقو  يف بمعىن لع  استعم   وةذلك العربية، ابلاان وبعض
 مان بمعىن جر حرف ىم استعم   وةذلك قريب، منك املغواا أيب لع 
 الرتاكيااب هااذه فاالك كمااه. ماان أي كمااه، مااى أخرجهاا  قااوهلم  يف

 مستخدميه  لقلة ميتة أصبحت ثم القديم يف حية اكنت واالستعم ال 
 واحلديثة. املتلخرة العصوا يف
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 إىل القديمةة األلفةا  دالالت تطةور العربيةة اللغةة عبقرية ومن
 حديثة: دالالت
 – الساي اة – الطيا اة – اللغام – ادلب باة – القنبلاة – املدف  مث  
 – اجلرائااد – التسااجي  – املااذي ع – السااخ ن -القاا طرة – الريااد
 األلف ظ هذه فلك املروا، – األقس م – املح فظة – املجم  – الصحف

 .. اآلن يستعم  اذلي معن ه  غر أخرى مع ن هل  اكن
  األخر  ستوياتبامل قوية عالقة هلا أن العربية اللغة عبقرية ومن
  وب لع مي    فص حة األق  ب ملستوي   الفصىح عمقة
 ذلك  مظ هر ومن
 ىلع وتقف انلصب أو الرف  حقه م  فتسكن اإلعراب  إهم   -1
 يسكنون العرب "إن 297 /2 ص. سيبويه ق   ب لسكون، اللكم   أواخر
  القي   امرئ بقو  ذلك ويمث  الشعر، يف واملجروا املرفوع احلرف
 مسااتحقب   غاار أرشب يلومفاا 
 

 واغااااِ   وال اهلل ماااان إثماااا ً  
 ىلع وإما  اواة إما  أرشب وساّكن مكتساب، مستحقب ومعىن 

 ذلك. غر شعره يف ولي  تقدير، ىلع أو لغة،
 مان اواه ما  األصاميع مع ة زيد أليب  1/66 وانلظ ئر األشب ه ويف
 الكندي  العذافر قو 
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 سااويق  نلاا  اشاارتْ  سااليىم ق لاات
 

 دقيقاا  أو ابلخاا  باار وهاا   
 وقاد املااكن، هاذا حنطاة ابلخا  وبر احلنطة، من طع م والسوي  

 شعرية. اواة اشرت، لفظة سكن
 أبا  أن املشاهوا انلحاوي م لاك ابن عن "اهلم " يف السيويط واوى
 جتازي أنه  تميم قبيلة عن حىك احلكيم اذلكر قراء أحد العمء بن عمرو
 أيب قاراءا  باذلك تشاهد كما  يفا ،ختف احلراك  فيه توالت فيم  ذلك

ِانَاا  ) العاامء  باان عماارو
َ
اام   ) ، [128]ابلقاارة (َمنَ ِسااَكنَ  َوأ ه   َوي َعلِّم 

مْ  َوالَ ) ،[129]ابلقرة (الِْكتَ َب  َرة  م 
ْ
 جم هد  ابن ق   .[81عمران  ]آ ( يَل

 وقارأ  لإلعاراب. طرحا  ال ختفيفا  الفعا  الم يسكن عمرو أبو واكن
  حلني.الص من وأكن فلصدق
 ىلع ب لساكون تقاف اكنات أنه  ابيعة قب ئ  من الشعر يف واد ومم 
 اكن ذلاك أن وأماري اهلل  امحه ضيف شويق ق   به، واملفعو  املنصوب

 اهلم  ص حب ق   كم  ذلك منهم فيندا شعراؤه  أم  ايلويم، احلدي  يف
 أحاد قاو  مان العوام حبر كت ب يف احلليب احلنبيل ابن عن ااوي  6/211

 ابيعة  شعراء
 حاديثه  وحسان غانم حبذا أال
 

 دنف ه ئم  به  قليب ترةت لقد 
 
 

 سقيم. أي  دنف سكن فقد
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  13 املع اف داا -للفصىح الع مية حتريف   كت به  يف ضيف شويق ق  
 مجي  يف ب  وحده  املرصية الع مية يف ليست ظ هرة اإلعراب وإهم  
 لغا تهم يف الالكم يعربون ساكنه  يكن لم إذ العربية، ابلمد يف الع مي  
 السا دس القارن إ  وصالن  حاى واساتمر ذلاك انترش وقد األصلية،
 ال اكن حيا  ه 582   الشهر اللغوي الع لم بري ابن فيلق ن  اهلجري
 اكنت الع مية أن ىلع يد  مم  خلاكن  ابن ق   الكمه، يف ب إلعراب يتقيد
 بري. ابن عرص أي – عرصه منذ املرصيني ألسنة ىلع ش عت قد

 ادليان صامح شا عر امللاك سان ء ابان موشح   إ  يرج  ومن
 تعبراتاه بعاض يف مارااا اإلعراب يهم  جيده الطراز كت به يف األيويب
 يقو   إذ أمثلة بعض ذلك من ونسوق

 ه اب فر حني .. خ يب فرجعت الس دس  املوشح
 ف تن األجف ن ف تر غزاال  18 املوشح
 صحيح قوال  21 املوشح
 ب تر سيف  – ف تر طرف – اغدا كنت  23 املوشح
  اايض أااين م   24 املوشح
 اغف  أكن لم ذاه  أكن لم  35 املوشح
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 – األياويب العرصا مناذ اإلعاراب إهما   شيوع ىلع يد  مم  فهذا
 اهلجري. الس دس القرن

 بالعاميات: الفصىح عالقة
 – العني وةرس  ءالف بفتح فع  من اثلميث الفع  صيغة يف اتلغير -
 مث   والعني الف ء بكرس فع  إ 

 خجا ، واث، اباح، محاد، فهام، علم، فرح، ضحك، حزن، سم ،
  ... كتب تعب، عم ،

 يف املضا اعة رسابكا هل تشابيه  امل يض يف األو  احلرف بكرس
 تكتب
 مان بدال سه  فيقولون  واثل ين لألو  ب لضم الصيغة نطقوا وابم  -
 عنف. عن بدال عنف – رطه من بدال وطهر سه ،
 ضا ب،  دون األفعا   مان كثر يف واثل ين األو  فتح أبقوا وابم  -

 وهكذا. كسب فسد، عرف، سكن،
 اللكم  . أوائ  تكرس اكنت قي  قبيلة أن اوى وقد
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 العربية: اللغة يف الرتكيب عبقرية الرابع: املبحث
 ومنه   واذلكر احلذف ظ هرة العربية اللغة يف الرتةيب عبقرية ومن

  به: املفعول حذف
ىَح ) تع    قوهل ميع اقرأ َعَك  َم  َسَج  إَِذا َواللنيِْ   َوالضُّ  َوَما  َابَُّك  وَدن
ىح (قىََل   قاىل، الفعا  يف اهلا ء وهو به املفعو  حذف فقد [3-2-1]الضُّ
 وسالم علياه اهلل صاىل اهلل اساو  يكون ال فحى قمك، أصله  واكن

 حاذف تام فقاد انليف، سي ق يف حى اهلل غضب أي-القىل إ  منسوب 
 ذا  حيما  ال معن ها  ألن ودعك، يف واد أنه م  قىل الفع  من الضمر
قىل. دالال 
مْ  َشا ء َولَاوْ ) سابح نه  قاوهل أيضا  املفعاو  حاذف ومن  لََهاَداك 
مْجَِعني

َ
 هدايتكم. ش ء ولو أي [9]انلح  (أ

َهَذا ) تع    وقوهل
َ
ي أ ِ والً  اّللن   َبَعَ   اذلن  بعثه. أي [41]الفرق ن (اَس 

 اخلرب: حذف
مْ  ِمن الَْمِحيِض  ِمنَ  يَئِْسنَ  َوالمنيِئ ) تع    قوهل يف  َِّس ئِك   اْاتَبْت مْ  إِنِ  ن

نن  ت ه  ر   ثََمثَة   فَِعدن ْشه 
َ
ْضانَ  لَامْ  َوالامنيِئ  أ ْواَل    حَيِ

 
مْحَا  ِ  َوأ

َ
انن  األ َجل ه 

َ
ن أ

َ
 أ

نن  يََضْعنَ   أشاهر، ثمثاة فعدتهن حيضن لم الميئ أي [4طمق ]ال (مَحْلَه 
 ى،احتصا أن مان أكارث ذلك وأمثلة عليه تقدم م  دلاللة اخلر فحذف
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 مواضا  الكتب هذه ذكر  وقد املع ين، علم وةتب انلحو كتب ذكرته 
 العريب. والشعر الكريم القرآن يف وأرسااه وأغراضه وصواه احلذف

 الصفة: حذف
اام نَ َواكَ ) تعاا    قااوهل يف ِلااٌك  َوَااءه  ااذ   من خ 

ْ
ن  يَل  (َغْصاابً  َسااِفينَة   لك 

 ص حلة. سفينة لك أي [79]الكهف 
 مجي  ونظم متفردة قرآنية وعبقرية مجي  بميغ ملمح اآلية هذه ويف
 امللاك يلخاذه  اليت السفينة وصف بذكر يرصح لم حي  مسبوق غر

 واد الالكم فهم ىلع وقداتهم العرب فص حة ىلع اعتم ًدا صفته  وحذف
 اكن امللك أن ىلع ديل  أعيبه ( أن )فلاد  قوهل  فيف الصدا، ىلع العجز
  ص حلة. سفينة لك يلخذ

َه  يَ ) تع    قوهل ذلك ومن يُّ
َ
ينَ  أ ِ مْ  إِن آَمن وا اذلن  بِنَبَال   فَ ِساٌ   َجا ءك 

ن َفتَبَينن اوا
َ
وا جِبََه لَاة   قَْوًما  ت ِصايب وا أ  (نَاا ِدِمني َعلْات مْ فَ  َما  ىلَعَ  َفت ْصاِبح 
را    [6]احل ج 
 نل  يلرتك صفة بلي انلبل هذا وصف وعدم "نبل" لفظة تنكر إ  انظر
 اتلخريب عنه سينت  اذلي انلبل بهذا يلي  اذلي الوصف الكريم القرآن
 ملماح وهاذا انلادم، ينفا  ال سا عة وانلدم وابلواا واخلرسان وادلم ا
 وااء نسار وال نسامعه م  لك نتبني أن فيه الكريم القرآن أمرن  بميغ
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 يف اإلشا اع  اساتط عت كياف اأينا  وقد املدمرة، اهلدامة اإلش اع 
 ودوال با  وت اخيا  واماوزا أفارادا تلاوث أن امل ضية األخرة السنوا 
 إنصا تن  عادم بسبب عليه  تقيض أن اإلش اع  هذه وتوشك بلكمله ،

 ما  لك من واتلحق  اتلثبتو اتلبني اواة من إيله تشر وم  اآلية هلذه
 تنكار بعد وج ء عظيم مقصده اآلية هذه يف احلذف إن ونسمعه، نقرأه
 يفياد اتلنكر إن ق لوا عندم  العرب صدقت وقد عظيم، مقصده أيض 

 الايت الف ئادة فياه تكون قد "نبل" تع   قوهل يف اذلي والعموم العموم،
 مؤةد، غر نبل يسء، بلن هو ه  انلبل، هلذا حمذوفة صفة تقدير عن تغي
 انلكارة، نبال لكمة حتتمله ذلك لك شؤم، نبل رش، نبل سوء، نبل غريب، نبل
 أن أوهلا  انلبال  هذا يف نشك جتعلن  عن ة عدة ذكر  قد اآلية أن م 

 منا  حيت   نبل نل  حيم  ف س  فلك ف س ، بلنه القرآن وصفه انلبل ح م 
 أنبا ء حيما  مان فالك با لعك ، والعكا  انلبال هذا من نتحق  أن

 "فتبينوا" تع   قوهل هو اآلية هذه يف اثل ين والعنرص ف س ، فهو مكذوبة
 وادلما ء واخلراب واهلدم راالش وأنب ء املفزعة واألنب ء السلبية ف ألنب ء
 وةذبه . صدقه  من ونتحق  نتبينه  أن إ  حتت  
ينَ  وىلََعَ ) تع    قوهل ذلك ومن ِ ونَه   اذلن  (ِمْساِكني   َطَعا م   ْديَاةٌ فِ  ي ِطيق 
 يكاون أن جياوز حيا  أماوا عادة حيتم  هن  واحلذف [184]ابلقرة 
 ىلع واتلقادير  يطيقوناه، الفعا  قبا  انليف أداة هو اآلية يف املحذوف
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 بعاد واملجاروا اجل ا هو املحذوف يكون أن وجيوز يطيقونه، ال اذلين
 أبلاغ ياد  وهاذا ،بمشقة يطيقونه اذلين ىلع واتلقدير  يطيقونه، الفع 
 العارب الكم ويف العاريب الشعر ويف الكريم القرآن يف احلذف أن داللة
 مان العليا  املرتباة يف القارآن ألفا ظ جتع  عظيمة اس لة يلؤدي ج ء

 متطاواة صا حلة الفقهية وأحاكمه مع نيه وجتع  ابلدي ، وانلظم اجلم  
 عليه  يرتتب م و اآلية هذه يف ذلك اأين  وقد وماكن، زم ن للك من سبة
 أو سافر أو مارض بسابب صي مه يطي  ال ملن امض ن إفط ا جواز من
 ذلك. غر أو سن كر

 م لك  بن خريم اث ء يف الش عر قو  اذلكر ومن
 بلكيتاه دم  أبكي أن شئت ولو
 

 أوس  الصر س حة ولكن عليه 
 وحسابة صارا أظهر  وإن وإين 

 

 ملوجا  علياه أعادايئ وص نعت 
 ملماااة لااالك راذخااا وأعددتاااه 

 
 مولاا  ب ذلخاا ئر املن ياا  وسااهم 
 تساتح  الايت بلواه ىلع وحزنه آالمه يظهر يك "دم " به املفعو  فذكر 

 وذللاك شديدة، آالم من يع ين إنه م ء، من دمع  ال دم  اإلنس ن يبيك أن
 عباد الشايخ أواده ما  ولعا  املجا  ، هذا يف املع ين علم ء أبدع فقد

 علاوم يف با نلظم علياه اصاطلح فيم  وغره يكوالساك اجلرج ين الق هر
  وةف ية. غنية ابلمغة
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ن َوتَْرَغب ااونَ ) تعاا    قااوهل أيضاا  احلااذف وماان
َ
نن  أ ااوه   ( تَنِكح 

 [127]النس ء 
 مان الصاحيح الوجاه ىلع انلصاوص تفسار يف انلحو دوا إ  انظر
 ق اِ   نَِّس ءال يِف  َويَْستَْفت ونََك ) اآلية  هذه يف كم  اتلقديرا  تعدد خم 
مْ  اّللُّ  ْفِتيك  تىَْل  َوَم  ِفيِهنن  ي  مْ  ي   النميِت  النَِّس ء َيتَ ىَم  يِف  الِْكتَ ِب  يِف  َعلَيْك 
نن  الَ  ِتَب  َم  ت ْؤت وَنه  نن  ك  ن َوتَْرَغب ونَ  لَه 

َ
نن  أ اوه  ْستَْضاَعِفنيَ  تَنِكح   ِمانَ  َوالْم 

انِ  ن الِْودْلَ
َ
واْ  َوأ وم   بِهِ  اَكنَ  اّللن  فَإِنن  َخْر   ِمنْ  َتْفَعل واْ  َوَم  لِْقْسِ، بِ  لِلْيَتَ ىَم  َتق 
 [127]النس ء  (َعِليًم 

 واآلياة ،"عان" اجلر حرف تقدير وجيوز "يف"، اجلر حرف تقدير جيوز
 أحاد ذكار عادم وةالن وجاه، منهما  ولالك منهم ، الك حتتم  وسي قه 
 ماان كاان النساا ء يتاا ىم بعااض ألن مقصااودة إهليااة إشاا اة احلاارفني
 نكا حهن، يف أماواهلن ىلع القا ئمون األويل ء يرغب الميت اجلميم 
 هلاؤالء يبايح نكا حهن يف ترغباون أي "يف" احلرف تقدير فإن وذللك
 اكن "عان" قادان  وإذا فيهن. اغبوا إذا النس ء يت ىم من الزوا  األغني ء
 ت ىمايل هؤالء من الزوا  يف يرغبون يكونوا لم األغني ء هؤالء أن املعىن

 ذاك. وحتتم  هذا حتتم  واآلية كثرة، العتب اا 
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 العربية اللغة يف الرتكيب عبقرية ومن
  واتلأخري اتلقديم ظاهرة
 ييل  م  اتللخر حقه م  تقديم أسب ب من العلم ء ذكر وقد
 املقصود. ب ملعىن اإلخم  عدم -1
 أتم. به والعن ية أهم ذكره كون -2
 الشعرية. وايفالق أو القرآنية الفواص  مرااعة -3

 ب ملعىن  اإلخم  عدم أوال 
اام َتْقت ل ااواْ  َوالَ ) تعاا    قااوهل ماايع اقاارأ ْوالََدك 

َ
اانْ  أ  (إْمااَمق   مِّ

 .[151]األنع م 
مْ  َتْقت ل واْ  َوالَ ) سبح نه  وقوهل ْوالَدك 

َ
ْان   إِْمامق   َخْشيَةَ  أ مْ  حنن ه   ُ  نَاْرز 

م  .[31]اإلرساء (َوإِين ك 
 اثل نياة  دون وإيا هم( )نارزقكم األوىل يف املخا طبني قادم حي 
 أهام ازقهام وهاؤالء للفقراء األوىل يف اخلط ب ألن وإي كم( )نرزقهم
 ... والف قة الفقر آث ا بلنفسهم يعيشون ألنهم أوالدهم ازق من عندهم
 املقا م الساتداعء أوالدهام بارزق الوعد ىلع برزقهم الوعد قدم وهكذا
 ذلك.
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 ازقهام يملكاون أغنيا ء فهام لألغني ء يةاثل ن اآلية يف اخلط ب أم 
 فقادم فقاراء، يكونوا أن غدا خي فون ولكنهم هلم اآلي   خط ب ح  
 بكارثة غادا فقاراء يصابحوا أن من خي فون األغني ء ألن األبن ء ذكر

 وغدا. ايلوم وسيغنيهم أغن هم اهلل بلن اآلي   فذكرتهم األبن ء،
 مارااعة ما  أتام باه ياةوالعن  أهام ذكره كون  الرتةيب  مج   ومن
 الفواص  
وَْجَ  ) سبح نه  قوهل ميع اقرأ

َ
وَس  ِخيَفةً  َنْفِسهِ  يِف  فَل  [67]طه (مُّ

 انلظا م الختا  خيفاة( نفساه يف موس )فلوج  اآلي   ق لت فلو
 اآلياة هاذه قبا  تت بعات الايت فواصله  مرااعة لعدم لآلي   املوسييق
 مق صاد مان ومقصد يمعظ هدف القرآنية الفواص  ومرااعة وبعده ،
 لصاي  هادف هاو با  ذاتاه، يف هادف  يكن لم وإن القرآنية ابلمغة
 وهاو هنا  ماوس ذكار أن نمح  وحنن عنه، تنفك ال أخرى بلهداف
 ملوس إهلية إش اة نفسه يف هو اذلي واملجروا اجل ا عن تلخر قد الف ع 
 سابح نه اهلل وأن وأخىف( راالس يعلم اهلل )أن املسلمني حنن نل  وتعليم
 ... ويعيانهم وحيفظهام، فيسارتهم، عب ده، قلوب يف م  ىلع مطل  وتع  
 خبر. عليم وهو ، الصدوا( يف بم  عليم )إنه
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 ما  لام باا املنيف االستفه م استخدام يف ومج يل ته الرتةيب عبقرية
لَمْ ) تع   قوهل يف وذلك ترى، الفع 

َ
 ةً لَكَِما َماثَمً  اّللُّ  َاََب  َكيْاَف  تَارَ  أ

ْصل َه  َطيِّبَة   َكَشَجرة   َطيِّبَةً 
َ
َه  ثَ بٌِت  أ َم ء يِف  َوفَْرع   .[24]إبراهيم  (السن

لَمْ ) سبح نه  وقوهل
َ
يانَ  إَِ   تَرَ  أ ِ ل واْ  اذلن ْفاًرا اّللِّ  نِْعَماةَ  بَادن َحلُّاواْ  ك 

َ
 َوأ

مْ   .[29براهيم ]إ (الَْقَراا َوبِئَْ   يَْصلَْوَنَه  َجَهننمَ  ابْلََواا َدااَ  قَْوَمه 
ْطَمئِنناةً  آِمنَاةً  اَكنَْت  قَْرَيةً  َمثَمً  اّللُّ  َوَاََب ) سبح نه  وقوهل ِتيَها  مُّ

ْ
 يَل

َه   ُ ن اََغًدا ِاْز ِّ  مِّ مِ  فََكَفَرْ   َماَكن   لك  ْنع 
َ
َه  اّللِّ  بِل َُ َذا

َ
 اجْل اوِع  بِلَ َس  اّللُّ  فَل

 .[112]انلح   (يَْصنَع ون اَكن واْ  بَِم  َواخْلَوِْف 
مْ  إِنن ) سبح نه  وقوهل من  لََشىن  َسْعيَك 

َ
ْعَطاى َمن فَل

َ
َق  َواتناىَق  أ  وََصادن

ه   بِ حْل ْسىَن   .[7-4]اللي   (لِلْي رْسَى فََسن يرَسِّ 
 وفهام أغوااها  لسار ووقفا   وقف  ، إ  حتت   اآلي   هذه فلك
 يهو واملعا ين ابلمغاة وعلم ء املفرسين آااء خم  من وذلك أرسااه ،
 تشاد اائعاة فنية لوح   تعتر العلم ء هؤالء آااء عرض بدون وحده 
 ب ألبل ب. وتلخذ العقو 
 االختصار: يف الرتكيب ومجال واإلطناب اإلجياز 

 والع مية  ادلااجة إ  الفصىح يف املث  وتطوا األمث   يف اللغة مج  
 خرين. اخلر زي دة أكي . بم ء امل ء ترد أن -1
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 السم ء. يف تروح مل  العيد". يف" انلجم من أبعد -2
 اآلخر. يضحك من املهم ب خلواتيم. العرة -3
 ب لصو . خدوهم يفروا. ب لرصا  ابدأهم -4
 السلعة. حسن وال السوق حسن السوق. ف ذكر اشرتيت إذا -5
 دي ا. وخراب ميتة كيلة. وسوء أحشف  -6
 املجن ظهر هلم قلب -7
 اام غر من امية -8
 النسي ن العلم آفة -9
 والكر احلي ء بني العلم ض ع -11
 خ دمهم القوم سيد سيدهم. القوم خ دم -11
 ملاك يكون أن العروس اكد -12
 اجل ه  يقني من خر الع ق  ظن -13

 الكريم القرآن يف الرتكيب وبالغة الزمن
  وأقس مه ودالالته صيغه الزمن
 مستقب  – أمر – ح   – مض اع – م ض
 الزمن. أنواع من نوع للك دقيقة أقس م العربية اللغة ويف
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 أو مساتمرا أو ت ما  أو بسايط  م ضي  يكون أن يمكن ف مل يض
 قريب .

 علم ؤن  ذلك ىلع ن  كذلك. واملستقب  واألمر كذلك واملض اع
 ذلك ىلع ون  اهلجري، والس دس واخل م  الراب  القرن يف القداىم

 املحدثون.
 يف حتديةدها ودقة الزمنية ادلالالت تعدد الرتكيب عبقرية ومن 

 .يةالعرب اللغة
 منه   عديدة صوا الكريم القرآن ويف

 املايض. بلفظ املستقبل عن اتلعبري
 حكام يف ذلاك وأن حم لاة، ال وقوعاه حتمية ىلع للتلكيد وذلك
 َوَياْومَ ) سبح نه قوهل ذلك ومن تغيره، برش يستطي  ال اذلي املنقيض
واِ  يِف  ي نَفخ   َم َواِ   يِف  َمن َفَفِزعَ  الصُّ   يِف  َوَمن السن

َ
  .[87]انلم  (اِْض األ

 عنه عر ولكنه بعد، يق  لّم  احلدث ألن سيفزع، أي "فزع" فمعىن
 مان هل لاي  واق  حم لة ال فهو وقوعه، حتق  إ  إش اة امل يض بصيغة
 بمع جلاة تتص  مهمة تربوية وظيفة هن  امل يض استعم   ويفيد داف ،
 ما  يف ليةاملستقب ب ألموا الممب الة مرض وهو اإلنس ن، أمراض أشد
 ليساتيق  "فازع" املا يض ياءء وهكاذا والعقا ب، ب ثلواب يتعل 

 ف حلس ب واتلوبة، اإلف قة إ  اتلوبة عن الغ فلون البرش من انل ئمون



عبقرية اللغة العربية ومجالياتها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

 

 

 88 

 

َت ) سبح نه  وقوهل ببعيد، لي  ودواهم أعينهم أم م م ث  والعق ب
َ
 أ

ْمر  
َ
 الْاَرِّ  يِف  الَْفَسا د   رَ َظَها) وقاوهل  ، [1]انلح  ( تَْستَْعِجل وه   فَمَ  اّللِّ  أ

 َما  َذلِاَك  بِا حْلَ ِّ  الَْموِْ   َسْكَرة   وََج ءْ  ) وقوهل  ، [41]الروم  (َوابْلَْحرِ 
نَت  يد ِمنْه   ك   [19]ق  (حَتِ

 املضارع بصيغة املايض
ي َواّللن  ) سبح نه  وقوهل ِ اَْسَ   اذلن

َ
َي حَ  أ اْقنَ ه   َساَح بً  َفت ثِر   الرِّ  إَِ   فَس 

يِّت   بََا    سح بً . فلث ا  أي [9]ف طر  (من
 الكريم القرآن يف القريب املايض 

وْ  ) تع    قوهل
َ
مْ  أ وة  مْ  َحرِصَْ   َجآؤ  وا ه  د   وتقادير [91]النس ء ( ص 

 "قاد" العلم ء قدا فقد صدواهم، حرص  قد ج ؤوةم أو اآلية  تفسر
 معاي وتقادير احل  ، من امل يض تقرب "قد" ألن "حرص " الفع  قب 
 ااج  ح  . ح ةة أن يعي وهذا صدواهم، ح ةة ج ؤوةم أو اآلية 
 ألسالوب دااسا   كتا ب يف بها  يتعلا  وما  اتلفسر كتب يف اآلية
 . الكريم القرآن

 انلبوي احلديث يف اجلميلة الرتاكيب
 وأدلاة كثرة، مج هل  وأسب ب مجيلة، لكه  وسلم عليه اهلل صىل أقواهل

 .حتىص أن من أكرث ذلك
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 وسلم  عليه اهلل صىل اجلميلة أقواهل ومن
 ونا فخ املساك كح م  السوء واجللي  الص لح اجللي  "مث  -1
 الكر ون فخ طيبة، احي  منه تشم أو حيذيك أن إم  املسك فح م  الكر،
 خبيثة" احي  منه تشم أو ثوبك حيرق أن إم 
 وإن أحسانت، ق   انل س أحسن إن إمعة، أحدكم يكن "ال -2
 أن انلا س أحسان أن أنفساكم وطناوا ولكان أسال ،  قا  أس ءوا
 إس ءاتهم". جتتنبوا أن أس ءوا وإن حتسنوا،
 لك ويف الضعيف املؤمن من اهلل إ  وأحب خر القوي "املؤمن -3
 يء أصا بك وإن ،تعجز وال ب هلل واستعن ،ينفعك م  ىلع احرص خر،
 الشيط ن". عم  تفتح لو فإن ،كذا اكن كذا اكن لو تق  ال

 وال يظلماه ال املسالم أخو "املسلم وسلم  عليه اهلل صىل وهلوق -4
 ح جته" يف اهلل اكن أخيه ح جة يف اكن ومن يسلمه،
 عناه اهلل نفا  ادلنيا ، كارب من كربة مؤمن عن نف  من" -5
  "القي مة يوم كرب من كربة

 "واآلخرة ادلني  يف عليه اهلل يرّس  معرس ىلع يرّس  من" -6

 "واآلخرة ادلني  يف اهلل سرته مؤمن  سرت من" -7

 "أخيه عون يف العبد اكن م  العبد عون يف واهلل" -8
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 إ  طريقا  باه هل اهلل سه  علم ، فيه يلتم  طريق  سلك من -9
 "اجلنة

 اهلل كتا ب يتلاون اهلل بياو  مان بيات يف قاوم اجتما  وم " -11
 الرمحااة، وغشاايتهم السااكينة، علاايهم نزلاات إال بياانهم، ويتدااسااونه

 "عنده فيمن اهلل وذكرهم املمئكة، وحفتهم

 مسلم اواه "نسبه به يرسع لم عمله، به بّطل ومن" -11
 الرتكيب: مجايلات من

 الكااريم القارآن يف العربيااة الرتاكياب مجاا   ووسا ئ  أدوا  مان
  العريب  والشعر انلبوي واحلدي 
  ابلدي   علم
 س ب . مث   غر ىلع املخرتع لغة معن ه

 ملقتىضا ومط بقتاه مالاالك حتسني وجوه فيه يعرف علم اصطمح  
 املراد. املعىن ىلع ادلاللة ووضوح احل  

 قسم ن  ابلديعية املحسن  
 ااجعا  ومجا   الالكم حسن يكون اليت ويه معنوية حمسن   -1
 اللفا  يليت ثم أوال للمعىن ف جلم   فق، لفظه إ  ال الرتةيب معىن إ 

  مس عدة كوسيلة
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 ياءء ثام أوال با للف  تهتم اليت ويه لفظية بديعية حمسن   -2
 اللف  م  الحق  املعىن
 يرجا  للاالكم باديعي  حمسان  (34) قراباة العربية علم ء ذكر وقد
 الكريم القرآن من شواهد هل  وذكروا اللف ، إ  ال املعىن إ  فيه اجلم  
 انلبوي. واحلدي  العريب والشعر
  املحسن    هذه ومن

 الطاي – اتلواياة – لكةاملشا  – انلظر مرااعة - املق بلة – املط بقة
 اذلم وتلكياد - اذلم يشبه بم  املدح تلكيد – املب لغة – اجلم  – والنرش
 حسان – احلكيم األسلوب – اجلد به يراد اذلي اهلز  - املدح يشبه بم 

 للمعىن. اللف  موافقة – اخلت م حسن – االبتداء
   املطابقة

من  ق ِ  ) لِْك  َم لَِك  اللنه  لْاَك  َوتَازِنع   تََش ء َمن لَْك الْم   ت ْؤِت  الْم  ان الْم   ِممن
َ  إِنناَك  اخْلَاْر   بِيَاِدكَ  تََشا ء َمان َوت اِذ ُّ  تََش ء َمن َوت ِعزُّ  تََش ء ِّ  ىلَعَ ء   لك   َيْ
 (اْكتََساابَْت  َماا  وََعلَيَْهاا  َكَساابَْت  َماا  لََهاا ) ،[26عمااران  ]آ  (قَااِدير

 .[286]ابلقرة 
 املعاين: من عدد بني املقابلة

 املتنيب  قو  يف كم  معنيني بني -
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 ذاإ وادلنياا  ادلياان أحساان ماا 
 اجتمع 

 ب لرج  واإلفمس الكفر وأقبح 
  متط بقة مع ين أابعة بني - 

 من وأم  * لليرسى فسنيرسه ب حلسي وصدق واتىق أعطى من )فلم 
 ما هل عناه يغي وم  ... للعرسى فسنيرسه ب حلسنة وةذب واستغىن خب 
 تردى(. إذا

 انلظري مرااعة -
 ومع نيه. يتن سب بم  الالكم أطراف تش به

ه   الن ) بَْص ا   ت ْدِاة 
َ
اوَ  األ بَْصا اَ  ي اْداِك   َوه 

َ
اوَ  األ  (اخْلَِبار اللنِطياف   َوه 

 اهلل تعباد أن هاو "اإلحسا ن وسلم  عليه اهلل صىل وقوهل [113]األنع م 
 يراك" فإنه تراه تكن لم أن فإنك تراه كلنك

 بعض . بعضه  وجيم  بعض  بعضه  يقوي تن سبةامل ف ملع ين
  اإلرصاد: -
  يرصده كلنه الالكم خواتيم توق  هو

  [61]الرمحن  (اإلِْحَس ن إاِلن  اإلِْحَس نِ  َجَزاء َهْ  )
م َذلَِك ) وا بَِم  َجَزيْنَ ه  َ زِي َوَهْ   َكَفر  وا إاِلن  جن    [17]سبل  (الَْكف 
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 انلُّْطَفةَ  َخلَْقنَ  ث من )   سبح نه قوهل بعد اخل لقني( أحسن اهلل )فتب اك
ْضَغةً  الَْعلََقةَ  فََخلَْقنَ  َعلََقةً  ْضاَغةَ  فََخلَْقنَ  م   الِْعَظا مَ  فََكَساْونَ  ِعَظ ًما  الْم 
نَ ه   ث من  حَلًْم 

ْ
نَشل
َ
ْحَسن   اّللن   َفتَبَ اَكَ  آَخرَ  َخلًْق  أ

َ
 .[14]املؤمنون (اخْلَ ِلِقني أ

 ابلحرتي  قو 
 ىلع أين ولاااو دمعااا  يكمااا أبك
 
 

 بكيتكما  أبكاي اجلاوى قدا 
 دم 
 

  اجلمع:
ْنيَ  احْلَيَ ةِ  ِزينَة   َوابْلَن ونَ  الَْم    )  [46]الكهف ( ادلُّ
 واجلااادة والفاااراغ الشاااب ب إن
 

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

 تعاارفي وابليااداء واللياا  اخلياا 
 

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

  املبالغة:
 وضعف  شدة املستحي  وبلوغ االجته د يه

ل َم ٌ  ) َه  ظ  ْخَر َ  إَِذا َبْعض   فَْوَق  َبْعض 
َ
 لنامْ  َوَمان يََراَه  يََكدْ  لَمْ  يََده   أ

 [41]انلوا  (نُّوا ِمن هَل   َفَم  ن وًاا هَل   اّللن   جَيَْعِ  
 اجا  أناي حناوال جبساي كىف
 
 

 تااري لاام إياا ك خماا طبيت لااوال 
 
 

 [35]انلوا  ( نَ اٌ  َتْمَسْسه   لَمْ  َولَوْ  ي يِضء   َزيْت َه  يََك د  )
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 الكريم: والقرآن العربية اللغة يف الرتكيب مجايلات ومن
 والوقف  الوص 
م اتنبَْعَت  َولنَِئِ ) تع    قوهل يف وذلك الوص   وجوب ْهَواءه 

َ
ن أ  َبْعادِ  مِّ

نِمنَ  إَِذاً  َك إِنن  الِْعلْمِ  ِمنَ  َج ءكَ  َم   جياب حيا  [145]ابلقارة  (الظن لِِمني ل
 تعا    قاوهل عناد اتلوقف وعدم ببعض بعضه  اآلية هذه لكم   وص 

نِمنَ  إَِذاً  إِننَك )  اهلل صاىل انلايب وصاف إ  سيؤدي ذلك ألن (الظن لِِمني ل
 إ  يؤدي الوص  ولكن االبتداء، سبي  ىلع يستحقه ال بم  وسلم عليه
 مان فلك مستحي ، أمر وهو الرشط، حصو  ىلع اجلواب حصو  تعلي 
 حيصا  وال با آلخر منهما  لك يقارتن اآلياة هاذه يف واجلاواب الرشط
 مان حا   أي ىلع أحادهم  حيصا  ولان اآلخار، عان منفاك أحدهم 
 من ح   بلي أهواءهم يتب  لن وسلم عليه اهلل صىل انليب ألن األحوا ،
 مستحي . وهذا إيله، اسم هم اكنوا ب  مهل اسوال اكن م  وإال األحوا ،
َه  يَ ) تع    قوهل أيض  الواجب الوص  ومن يُّ

َ
ينَ  أ ِ  َتْقَرب اواْ  الَ  آَمن واْ  اذلن

َمةَ  نت مْ  الصن
َ
اَكاَى َوأ َ  س  واْ  َحىن ول ونَ  َم  َتْعلَم  ن بً  َوالَ  َتق   َساِبي    اَعبِِري إاِلن  ج 

 َ نت   َوإِن َتْغتَِسل واْ  َحىن ْرىَض  مك  َحادٌ  َجا ء أو َسَفر   ىلَعَ  أو من
َ
م أ انك  ان مِّ  مِّ

واْ  فَلَمْ  النَِّس ء اَلَمْست م   أو الَْغآئِِ،  د  واْ  َم ء جَتِ م  واْ  َطيِّبً  َصِعيًدا َفتَيَمن  فَ ْمَسح 
مْ  وِهك  مْ  بِو ج  يِْديك 

َ
ا اَكنَ  اّللن  أن َوأ وًّ وًاا َعف   .[43]النس ء  (َغف 
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 إتيا ن عن نهي  هذا لاكن الصمة تقربوا ال ع   ت قوهل عند وقفن  فلو
 بلداء أمر الكريم القرآن ألن املطلوب، خمف ىلع وهذا مطلق ، الصمة
اَمةَ  إِنن ) تعا    قا   وقته  يف الصمة اْؤِمِننيَ  ىلَعَ  اَكنَاْت  الصن  ِكتَ بًا  الْم 
ْوق وتً   ىلع منصاب الصامة تقرباوا وال يف انليه لكن [113]النس ء  (من
 ىلع منصاب إًذا فا نليه الساكر، ح   الصمة وإق مة السكر بني اجلم 
 نا  فياه يزن  لم األمر ب دئ يف السكر اكن عندم  األمرين بني اجلم 
 آيا   من اآلية هذه أن يعتر العلم ء من كثرا إن ب  ب تلحريم، ةيح
 بان عمار داعء بعاد انلا  فيها  وصا  واليت اخلمر حتريم يف اتلدا 
 يَا ) تعا    قوهل فزن  اخلمر حتريم يف ش في  جواب  يزن  أن ابه  باخلط
َه  يُّ
َ
ينَ  أ ِ َم  آَمن واْ  اذلن ا اخْلَْمر   إِنن نَصا ب   َوالَْميرِْس 

َ
ْزاَلم   َواأل

َ
انْ  اِْجاٌ   َواأل  مِّ

يَْط نِ  َعَمِ   مْ  فَ ْجتَنِب وه   الشن اون لََعلنك   وجاوب ومان [91]امل ئادة (ت ْفِلح 
اواْ  َوإَِذا) تعا    قوهل الوص  يانَ  لَق  ِ  إَِ   َخلَاْواْ  َوإَِذا آَمننا  قَا ل واْ  آَمن اواْ  اذلن

َما  َمَعْكمْ  إِنن  قَ ل واْ  َشيَ ِطيِنِهمْ  ْساتَْهِزؤ ون حَنْان   إِنن  بِِهامْ  يَْساتَْهِزىء   اّللُّ  م 
مْ  ه  دُّ ْغيَ نِِهمْ  يِف  َوَيم  ون ط   .[15-14]ابلقرة  (َيْعَمه 
 الضامة نقلات لقيوا،  لقوا أص  .املن فقني ذكر يف ةاآلي هذه أنزلت

 الساميق  بان حمماد وقارأ .السا كنني التلق ء ايل ء وحذفت الق ف إ 
 فتحاة وقبلها  ايلا ء حترةت القيوا، واألص  ".آمنوا اذلين القوا"  ايلم ين
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 التلقا ء األلاف فحاذفت والاواو األلاف س كن ن اجتم  ألف ، انقلبت
 .ب لضم واوال حرةت ثم الس كنني
 لقاوا؟ مان وحاذفت اإلداا  يف القاوا يف الاواو ضمت لم  قي  وإن
 ثلقا  ب لضام الواو حرةت فلو ضمة لقوا يف اليت الواو قب  أن  ف جلواب

 قبلها  ألن القاوا يف وحرةات ثلقلها ، فحاذفت به  انلط  اللس ن ىلع
 .فتحة
مْ  نن إِ  قَ ل وا َشيَ ِطيِنِهمْ  إ  َخلَْوا َوإَِذا)  تع   قوهل  لام  قيا  أن (َمَعك 
 هنا  "خلاوا"  هل قيا  ب بلا ء؟ توصا  أن وعرفها  "إ " با "خلوا" وصلت
  الفرزدق قو  ومنه وانرصفوا، ذهبوا بمعىن

 جماااي ق بلااا  تاااراين كياااف
 

 بلطاااِن  ظهاااره أماااري أاب 
 

 عاااي زيااا دا اهلل قتااا  قاااد
 
 

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

  .َةَف مزنلة أنز  مل 
 ابلا ء، بمعىن "إ "  قوم وق   .ضعف وفيه م ، بمعىن "إ "  قوم وق  
 إ  املاؤمنني مان خلاوا وإذا املعاىن  وقيا  .وسيبويه اخللي  يلب ه وهذا

 وقد اتلكسر، ىلع شيط ن مج  والشي طني .ب به  ىلع "إ " فا شي طينهم،
 يف رسونااملفا واختلاف .االساتع ذة يف ومعنا ه اشتق قه يف القو  تقدم
 .الكفار اؤسا ء هام  والسادي عب س ابن فق   هن ، ب لشي طني املراد
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 .الكها ن هام  املفرساين من مج  وق   .اجلن شي طني هم  اللكيب وق  
 .ذكر من مجي  يعم واخلر اإليم ن عن ابلعد معن ه اذلي الشيطنة ولف 
 .أعلم واهلل

َم )  تع   قوهل ْستَْهِزئ ونَ  حَنْن   إِنن  .إيلاه نادى بما  مكاذبون أي (م 
 قا   واستهزأ، به هزئ  يق   واللعب، السخرية  واهلزء .س خرون  وقي 
  الراجز
 طيسااالة أم ماااي هزئااات قااد

 

 هل ماا   ال معااِدم  أااه ق لاات 
  اآلخر ق   كم  االنتق م،  االستهزاء أص   وقي  

 مادج  بلليف منهم استهزؤوا قد
 

 جاّثم الصح صاح وس، رساتهم 
 

 ويساخر ويعا قبهم، منهم ينتقم أي (بِِهمْ  يَْستَْهِزئ   اّللن  )  تع   هلقو
 قاو  هاذا .اذلناب ب سام العقوبة فسىم استهزائهم، ىلع وجي زيهم بهم

 ذلاك مان الكمهم، يف كثرا ذلك تستعم  والعرب العلم ء، من اجلمهوا
  لكثوم بن عمرو قو 
 عليناااا  أحااااد جيهلاااان ال أال
 

 ليناا اجل ه جهاا  فااوق فنجهاا  
 قا   وإنما  عقا ، ذو باه يفتخار ال واجلها  جهم، انتص اه فسىم 

  .بينهم  املخ لفة من اللس ن ىلع أخف فيكون الالكم لزيدو 



عبقرية اللغة العربية ومجالياتها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

 

 

 98 

 

 بمث  ذكروه وجزاء هل جواب  لف  بإزاء لفظ  وضعوا إذا العرب واكنت
 وقا   .والسانة القرآن ج ء ذلك وىلع معن ه، يف هل خم لف  اكن وإن لفظه
 َفَماِن )  وقا   [.41  الشاواى] (ِمثْل َها  َسيِّئَةٌ  َسيِّئَة   وََجَزاء  )  وج  عز اهلل

مْ  اْعتََدى وا َعلَيْك  مْ  اْعتََدى َم  بِِمثِْ   َعلَيْهِ  فَ ْعتَد   [194  ابلقارة] (َعلَيْك 

 وجب، ح  ألنه اعتداء، يكون ال والقص ص .سيئة يكون ال واجلزاء
وا)  ومثله امْ )و [.54  عماران آ ] (اّللن   َوَمَكارَ  َوَمَكر  ونَ  إِننه   يَِكياد 
ِكيد   َكيْداً،

َ
َم )و [.16 - 15  الط اق] (َكيْداً  َوأ ْساتَْهِزئ وَن، حَنْان   إِنن  اّللن   م 
 ملكارهم جزاء هو إنم  هزء وال مكر سبح نه منه ولي  (بِِهمْ  يَْستَْهِزئ  

ونَ ) وةاذلك كيدهم، وجزاء واستهزائهم َا ِدع  َ  خي  اوَ وَ  اّللن مْ  ه  ه   (َخا ِدع 
ونَ ) [.142  النس ء] مْ  فَيَْسَخر  مْ  اّللن   َسِخرَ  ِمنْه    [.79  اتلوبة] (ِمنْه 

 وال تملوا حى يم  ال اهلل إن"  وسلم عليه اهلل صىل اهلل اسو  وق  
 وأناتم املعىن وقي  .وتملوا أي الواو بمعىن حى  قي  ".تسلموا حى يسلم
 تقطعاوا حاى أعما لكم ثاواب عنكم  يقط ال املعىن  وقي  .تملون
 هازء البرش تلم  يف يه أفع ال بهم يفع  تع   اهلل نإ  قوم وق   .العم 
 اإله لاة جتماد كما  جتماد انلا ا إن"  اوى ما  حساب ومكر، وخدع
  ".بهم فتخسف منج ة ويظنونه  عليه  فيمشون
اوالَ  َوإَِذا)  تع   قوهل يف عب س ابن عن ص لح أيب عن اللكيب واوى  ق 
ياانَ  ِ  وذكاار فااذكرهم الكتاا ب، أهاا  مناا فقو هاام (آَمنناا  قَاا ل وا آَمن ااوا اذلن
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 ىلع -الكفر يف اؤس ءهم يعي شي طينهم إ  خلوا إذا وأنهم استهزاءهم،
ْستَْهِزئ ونَ  حَنْن   إِننَم ) دينكم ىلع معكم إن   ق لوا تقدم م   بلصاح ب (م 

مْ  بِِهامْ  ْهِزئ  يَْساتَ  اّللن  ) .وسلم عليه اهلل صىل حممد ه  ادُّ  اآلخارة، يف (َوَيم 
 يف يسابحون فيقبلاون تع لوا،  هلم يق   ثم اجلنة، من جهنم ب ب هلم يفتح
 إيلهام، ينظارون احلجا   يف -رااالس ويه- األاائك ىلع واملؤمنون انل ا،
 اهلل قاو  فذلك منهم، املؤمنون فيضحك عنهم، سد ابل ب إ  انتهوا فإذا
 مانهم املؤمناون ويضاحك اآلخرة، يف أي (بِِهمْ  يَْستَْهِزئ   اّللن  )  وج  عز
ينَ  فَ يْلَْومَ )  تع   قوهل فذلك األبواب، دونهم غلقت حني ِ  ِمانَ  آَمن اوا اذلن

فن اِ  ونَ  الْك  َاائِِك  ىلَعَ  يَْضَحك 
َ
ونَ  األ ر   انل ا أه  إ  [35 - 34  املطففني] (َينْظ 

فن ا   ث وَِّب  َهْ  )   [.36  املطففني] (َيْفَعل ونَ  وااَكن   َم  الْك 
 انلعام باداوا استدااجهم هو واالستهزاء اهلل من اخلداع  قوم وق  
 ادلنيا  يف اإلحسا ن من هلم يظهر وتع   سبح نه ف هلل عليهم، ادلنيوية
 أناه فيظناون اآلخارة، عذاب من عنهم ويسرت عنهم، يغيب م  خمف
 كلناه البرشا تلما  ىلع فهاذا عذابهم، حتم قد تع   وهو عنهم، ااض

  وسلم عليه اهلل صىل قوهل اتللوي  هذا ىلع ود  وخداع، ومكر استهزاء
 مع صايه ىلع مقايم وهاو حياب م  العبد يعطي وج  عز اهلل اأيتم إذا"

وا فَلَمن )  اآلية بهذه نزع ثم ".استداا  منه ذلك فإنم  وا َم  نَس  ار   بِاهِ  ذ كِّ
بَْواَب  َعلَيِْهمْ  َفتَْحنَ 

َ
ِّ  أ ء   لك  وا إَِذا َحىن  َيْ وت اوا بَِم  فَرِح 

 
مْ  أ َخاْذنَ ه 

َ
 َبْغتَاةً  أ
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امْ  فَإَِذا اونَ  ه  بِْلس  ِطا َ  م  يانَ  الَْقاْومِ  َدابِار   َفق  ِ اوا اذلن ِ  َواحْلَْماد   َظلَم   اَبِّ  ّلِلن
  [.45 - 44  األنع م] (الَْع لَِمنيَ 
مْ )  تعا   قاوهل يف العلما ء بعض وق   ه   ال َحيْا    ِمانْ  َسنَْساتَْداِج 
ونَ   .نعمة هلم أحدث ذنب  أحدثوا لكم  [182  األعراف]  (َيْعلَم 

َم ) تع    قوهل والقط   الوقف وجوب يانَ  يَْستَِجيب   إِنن ِ  يَْساَمع ونَ  اذلن
م   َوالَْمْوَت   .[36]األنع م (ي رَْجع ون إيَِلْهِ  ث من  اّللُّ  َيبَْعث ه 
ينَ  يَْستَِجيب   َم إِنن )  تع   قوهل القرطيب  ق   ِ  سم ع أي (يَْسَمع ونَ  اذلن
 يسامعون ما  يقبلاون اذليان املؤمناون وهم احل ، وإاادة وتفهم إصغ ء

  قا   ثام الالكم. وتم وجم هد، احلسن معن ه ق   ويعملون؛ به فينتفعون
م   َوالَْمْوَت )  بمزنلة هم أي وجم هد؛ احلسن عن الكف ا؛ وهم (اّللن   َيبَْعث ه 
 مان لك املاوت  وقيا  .حجاة إ  يصاغون وال يقبلون ال أنهم يف تاملو

م  ) .ماا    إ  هاادايتهم بعااثهم األو  وىلع للحساا ب؛ أي (اّللن   َيبَْعااث ه 
 بعاثهم هو  احلسن وعن .وسلم عليه اهلل صىل اهلل وبرسو  ب هلل اإليم ن

 يف – املاو  حضاوا عناد يعاي – حممد ي  بك يؤمنوا حى رشةهم من
 .ادلني  يف إلجل ءا ح  

  أحدهما ترجيح مع األمرين جواز
ًدى ِفيهِ  َايَْب  الَ  الِْكتَ ب   َذلَِك  الم) تع    قوهل تنِقني ه   .[2]ابلقرة  (لِّلْم 
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 الايت احلروف يف اتللوي  أه  اختلف "الم"  تع   قوهل القرطيب  ق  
 مان ومج عاة اثلاواي وسافي ن الشاعيب اعمار فقا   السواة، أوائ  يف

 فايه .رس كتباه من كت ب لك يف وهلل القرآن، يف اهلل رس يه  املحدثني
 فيها ، ياتلكم أن جياب وال بعلماه، تعا   اهلل انفارد اذلي املتش به من

 بكار أيب عان القاو  هاذا واوي .ج ء  كم  ونقرأ به  نؤمن ولكن
 الليا  أباو وذكار .عنهما  اهلل ايض ط لاب أيب بان يلع وعن الصدي 

 املقطعاة احلروف  ق لوا أنهم مسعود وابن وعثم ن مرع عن السمرقندي
 يف املقطعاة احلاروف جند لم  ح تم أبو وق   .يفرس ال اذلي املكتوم من

 .به  وعز ج  اهلل أااد م  نداي وال السوا، أوائ  يف إال القرآن
 بان احلسن حدثن   األنب اي بكر أبو ذكره م  املعىن هذا ومن  قلت
 عان الواساطي املناذا أبو حدثن  ط لب أيب بن بكر أبو حدثن  احلب ب
 اهلل أن  قا   خثيم بن الربي  عن مرسوق بن سعيد عن مغو  بن م لك
 ما  ىلع وأطلعكام شا ء، ما  بعلم منه ف ستلثر القرآن هذا أنز  تع  
 اذلي وأما  عنه، تسللوا فم بن ئليه فلستم نلفسه به استلثر م  فلم  ش ء،

 القارآن بكا  وم  به، وخترون عنه لونتسل اذلي فهو عليه أطلعكم
  .تعملون تعلمون م  بك  وال تعلمون،
 عان مع نيه  سرت  القرآن من حروف  أن يوضح فهذا  بكر أبو ق  
 أثياب بها  آمان فمان وامتح ن ، وج  عز اهلل من اختب اا الع لم، مجي 
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 الق يض يعقوب بن يوسف أبو حدثن  .وبعد أثم وشك كفر ومن وسعد،
 عن سفي ن عن مهدي بن الرمحن عبد حدثن  بكر أيب بن حممد حدثن 

 مؤمن آمن م   ق   اهلل عبد عن ظهر بن حري  عن عم اة عن األعم 
ينَ )  قرأ ثم بغيب، إيم ن من أفض  ِ  [.3  ابلقرة] (بِ لَْغيِْب  ي ْؤِمن ونَ  اذلن

 أاى، اهلل أنا  (الار) أعلام، اهلل أن   ق   (الم)  قوهل يف عب س ابن
 عان تاؤدي والمم أن ، معىن عن تؤدي ف أللف .أفص  اهلل أن  (امل )
  وقا   الزج   القو  هذا واخت ا .أعلم معىن عن تؤدي وامليم اهلل، اسم

 العارب تكلمات وقاد معاىن، عن يؤدي منه  حرف لك أن إ  اذهب
 منها ، احلاروف الايت اللكما   باد  ووضع  هل  نظم  املقطعة ب حلروف
  كقوهل

 ق ف فق لت قيف  هل فقلت
  زهر وق   .وقفت ق لت  أااد

 فاا  رشا وإن خاارا  باا خلر
 

 تاا  أن إال راالشاا أايااد وال 
 .تش ء أن إال  وأااد .فرش رشا وإن  أااد 

 أخار  إذا إال نلقصا نه  الساكون ىلع احلاروف هذه ىلع والوقف
 اإلعاراب؟ مان حما  هلا  ها   واختلف .تعربه  فإنك عطفته  أو عنه 
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 يه وإنما  مضا اعة، أفعا ال وال متمكنة، أسم ء ليست ألنه  ال،  فقي 
 .وسيبويه اخللي  مذهب هذا .حمكية فيه اتلهء حروف بمزنلة
 خر عنده أنه  ىلع الرف  عنده فموضعه  السوا أسم ء إنه   ق   ومن
 تكاون أو .ابلقرة سواة هذه  تقو  كم  ،(الم) هذه أي مضمر، ابتداء
 ابان وقا   .الرجا  ذلك زيد  تقو  كم  ذلك، واخلر االبتداء ىلع افع 

 أو (الام) اقارأ  تقاو  كما  نصب، موض  يف (الم)  انلحوي َكيس ن
 إنها   عبا س ابن لقو  ب لقسم، خفض موض  يف  وقي  .(الم) عليك
 .به  اهلل أقسم أقس م

 (للمتقني هدى فيه ايب ال الكت ب ذلك) 2  اآلية
 قاد "ذلاك"و .الكتا ب هذا املعىن  قي  (ب  الِْكتَ  َذلَِك )  تع   قوهل
 كما  اغئب، إ  لإلش اة موضواع اكن وإن ح ا إ  اإلش اة يف تستعم 

اَه َدةِ  الَْغيْاِب  اَعلِم   َذلَِك )  وعز ج  نفسه عن اإلخب ا يف تع   ق    َوالشن
ف ف قو  ومنه ،[6  السجدة] (الرنِحيم   الَْعِزيز     ن دبة بن خ 
 متنااه ياالطر والاارمح هل أقااو 

 

 ذلاااك أناا  إنااي خف فاا  تلماا  
 هاذا، موضا  موضاوع القارآن، إ  إشا اة "ذلاك" فاا .هاذا أن  أي 

 وعكرماة عبيادة أيب قو  وهذا .فيه ايب ال الكت ب هذا الم  تلخيصه
ت نَ  َوتِلَْك )  تع   قوهل ومنه وغرهم ، جن  [83  األنعا م] (إِبَْراِهيمَ  آتَيْنَ َه  ح 
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ِ  آيَ     تِلَْك )  مل  لكنه  هذه، أي [252  ابلقرة] (بِ حْلَ ِّ  َعلَيَْك  َنتْل وَه  اّللن
 ذلك معمر  وق  " ابلخ اي ويف .تلك فقي  بعد  كلنه  ص ا  انقضت
دًى ) ".القرآن هذا الكت ب تنِقنيَ  ه  امْ )  كقوهل وداللة، بي ن (لِلْم   َذِلك 
ْكم   ِ  ح  م   اّللن مْ  حَيْك   .اهلل حكم هذا [11  املمتحنة] (بَيْنَك 
 يف السامم علياه قاوهل ومناه ،"ذلاك" بمعاىن "هذا" ج ء وقد  قلت
 .أعلام واهلل ابلحار، ذلك أي "ابلحر هذا ثب  يرةبون"  حرام أم حدي 
 .اغئب إ  إش اة ب به ىلع هو  وقي 

 أي "الكت ب ذلك"  فقي  عرشة، أقوا  ىلع الغ ئب ذلك يف واختلف
 ال والارزق واألج  والشق وة ب لسع دة اخلمئ  ىلع كتبت اذلي الكت ب
 ىلع كتبات   اذلي أي الكتا ب، ذلاك  وقيا  .هل مبد  ال أي فيه، ايب
 أيب عان مسالم صاحيح ويف ".غضيب سبقت امحيت أن" األز  يف نفيس
 اخللا  اهلل ىاقضا ملا "  وسلم عليه اهلل صىل اهلل اسو  ق   ق   هريرة
 يف "غضيب تغلب امحيت أن عنده موضوع فهو نفسه، ىلع كت به يف كتب
  ".سبقت"  اواية

  واملعاىن لكيهم ، واإلجني  اتلوااة إ  إش اة "الكت ب ذلك" أن  وقي 
 يف ملا  جا م  القرآن هذا أي الكت بني، ذينك مث  أو الكت ب ن ذانك الم

 اهلل ق   القرآن، من بش هد االثنني عن "بذلك" با فعر الكت بني، ذينك
 [68  ابلقرة] (َذلَِك  َبنْيَ  َعَوانٌ  بِْكرٌ  َوال فَ اٌِض  ال َبَقَرةٌ  َه إِنن )  وتع   تب اك
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 إ  إش اة "ذلك" أن  وقي  .وسيليت وابلكر، الف اض  تينك بني عوان أي
 السم ء يف اذلي القرآن إ  إش اة "ذلك"  الكس يئ وق   .املحفوظ اللوح
 ىلع يازن  أن لكت با أه  وعد اكن قد تع   اهلل أن  وقي  .بعد يزن  لم

  املارد قا   .الوعاد ذلك إ  ف إلش اة كت ب ، وسلم عليه اهلل صىل حممد
 اذليان ىلع باه تساتفتحون كناتم اذلي الكت ب ذلك القرآن هذا املعىن

 الايت احلاروف "الام"  ق   من قو  يف املعجم حروف إ   وقي  .كفروا
 .منه  ب نلظم حتديتكم
 كتيباة،  قيا  ومناه مجا ، اإذ يكتاب كتاب من مصدا والكت ب
 مجعات إذا  ابلغلة وةتبت   .كت ئب ص ا  اخلي  وتكتنبت .الجتم عه 

ْفري بني ه  ش    ق   سر، أو حبلقة امَِحِ
 بااه حللاات فَزااياا  تاالمن ال
 

 بلسااي ا واكتبهاا  قَلوصااك ىلع 
 
 

 الرتكيب: مجايلات من
 اتلنغيم 
نَت  إِننَك  ذ ْق ) تع    قوهل ميع اقرأ

َ
  [49]ادلخ ن (الَْكِريم ِزيز  الْعَ  أ

الن ) سبح نه  وقوهل
َ
وا أ د  ِ  يَْسج  ي ّلِلن ِ ِْر    اذلن اَم َواِ   يِف  اخْلَاْبءَ  خي   السن

اِْض 
َ
ونَ  َم  َوَيْعلَم   َواأل ْف   [25]انلم  (ت ْعِلن ون َوَم  خت 
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َغا ث وا يَْستَِغيث وا َوإِن) سبح نه  وقوهل ْهاِ   بَِما ء ي  اوهَ الْو   يَْشاوِي اَكلْم   ج 
اب   بِئَْ   َ ْرَتَفًق  وََس ءْ   الرشن  [29]الكهف (م 
 الايت وادلالال  املع ين إ  الوصو  وح و  اآلتية الرتاكيب ميع قرأا

 يفياد ساوف منه  ترةيب لك أن تمح  فسوف ترةيب، لك من نفهمه 
 االسااتهزاء تفيااد أن ويمكاان اتلعجااب، تفيااد أن وممكاان انلااداء

 الايت وانلغماة السي ق حسب واذلم، ملدحا تفيد أن وممكن والسخرية،
 ترةيب  لك فيه  يءء
 سمم ي  -
 عبقري ي   -
 اذلين ابن ي  -
 وسلم عليه اهلل صىل الرسو  الكم من أمك. ثكلتك -
 وسلم عليه اهلل صىل الرسو  الكم من من نوم ن. ي  قم -
 وسلم عليه اهلل صىل الرسو  الكم من تراب. أب  قم -

 نستعم  لم إذا واحدة دالهل حيم  امل ضية رتاكيبال من ترةيب فلك
 استفه م. أو تعجب عمم   بوض  كت بته أو نطقه يف اتلنغيم
 لك حيمله  أن يمكن عديدة دالال  استفدن  اتلنغيم استعملن  فإذا
 اآليت  انلحو ىلع وذلك امل ضية البسيطة الرتاكيب من ترةيب
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 انلطا  يف اتلنغايم ب ستعم  و السمم، نداء احلقييق املعىن سمم  ي 
   نستفيد أن يمكن
 سواء غريب خر ىلع تعليق  العب اة هذه نقو  عندم  اتلعجب  -
  نستغربه أو نستهجنه أو به نفرح كن 

 نوافا  ال أو نرفضاه طلاب ىلع تعليقا  نقوهلا  عندم  الرفض  -
 عليه.

 املقصود املعىن فهم يف السياق دور
 العريب  الشعر يف الرتةيب   مج يل من أدبية ونصوص نم ذ 
  البسيت  الفتح أبو
 وأدياب دهاره، واكتاب عرصاه، ش عر تع   اهلل امحه الفتح أبو اكن
 اائا  شاعر وهل معا ةوه؛ باذلك دل شاهد كم  ،وانلرث انلظم يف زم نه،
 ابلمغياة الصانعة فياه تشاي  كم  ابلديعة، واملع ين احلكم فيه تكرث
 الشا فيع اإلما م يف كثارة مادائح وهل ع،مطبو شعر ديوان وهل العذبة،
 ذكره الش فعية، الس دة فقه يف اجلويي( خمترص )رشح وهل عنه، اهلل ايض
 . الظنون( )كشف ص حب هل

 أقاواهل فمان واتلبادي ، اتلجناي  فياه يكارث بادي ، اائ  نرث وهل
 من ح سده. أاغم ف سده، أصلح من األمث    جمرى جر  اليت احلكيمة
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 سع دة من الع دا . س دا  الس دا ، اعدا  أدبه. أض ع غضبه، أط ع
ك،  الرضا  العفا ف، حاد العقا . شاع ع الفهم حدك. عند وقوفك َجدِّ

منينة. من تضحك املنية ب لكف ف.
 
 حسانت مان الضعة. اائد ادلعة، األ

 انلق . جهبذ العق ، السنة. لزوم اجل ننة، أحصن أوص فه. حسنت أطرافه،
  ف تك. م  ىلع تلس فم ق تك، م  بيق إذا ص ف.األو أحسن اإلنص ف،

 نقصا ن   د نيا ه فااي الامرء زيا دة
 

 ران  اخسا اخلار حمِض  غر واحبه 
 قلاوبهم تَساتعبد انل ِس  إ  أحسن 

 
 إحسا ن اإلنسا ن اساتعبدَ  فط مل  

 خلدمتَهِ  تَْسىع كم اجلسم خ دمَ  ي  
 

 ؟ راناخسا فياه مم  الربحَ  أتطلب 
 فضا ئله  واستكم  انلف  ىلع أقاب  

 
 إنس ن با جلسم ال با نلف  فلنت 

 أما    ذلي ِمْعوان ً  ادلهر عاىل وةان
 

 ِمْعاوان الااحرّ  فااإن ناداك يرجو 
 معتصام  اهلل بااحب ِ  ياديك واشادد 

 
 أاةاا ن خ نتاك أن الارةن فاإنه 
 عواقباهِ  فاي ي احمد اهلل يَاّتِ   مان 

 
وا من شارّ  وياكفهِ    ها نوا ومن َعزُّ
 طلاب   يف اهلل بااغر اساتع نَ  مان 

 
 وخااذالن َعاااجزٌ  نااا َةه فااااإن 
 وأخادان خمن الاحقيقة عالاى  هل فليَ   َمن اعً  لالخر كا ن مان 
 ق طباة انلا س ج د ب مل   ج دَ  مان 

 
 فااّت ن لإلنسا ن والاام   إلاياه، 
 غاوائلهم من يَسلم انل س سا لم َمانْ  

 
 حاذالن لعانيا قرير وهو وعا َش  
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 عواقباه يف حيصادْ  الرشّ  يزاع مان
 

 إباا ن الااّزاع ولاحصدِ  نادامة، 
 ويف نا م األرشاا إ  اسااتن مَ  مان 

 
 وثاااعب ن صاااٌ   ماناااهم   اِدائااااه 
 همتاه احلارّ  أن الاابرشِ  اّيا  كان 

 
 عانوان الابرش   وعاليه  صاحيفةٌ  
 فلام األماوا لك يف الاّرف  واافا  

 
 إنسا ن يااذممه ولام ي افا ياندم 
 خاارق جااره حاا  ياغاااّرنك وال 

 فا خل رق 
 بنيااا ن املااارء وافااا    هااادمٌ  
 ومااقداة إمااكن كا ن إذا أحسن 

 
 إماكن اإلحس ن عاىل يادومَ  فالن 

 ف غماهِ  با ألنواا ياازدان فا لروض
 

 يزدان واإلحس ن با لعد ِ  والاحر 
 غمتلاه تهتك ال وجهك حر صانْ 

 
 صاّوان الااوجه لااحر حار فالك 
 تطلب ها  اخلرا  فاي الاتاكس  دع 

 
 كاسمن با خلرا  ياسعد فالي  

 وتاىق نىه من يعرى للمرء ظاّ   ال
 

 وأفاانااا ن أوااٌق  أظالاتاااه   وإن 
 دوتلاه واتله   مان أعاوان   والان س 

 
 أعااوان عاا دته إذا عااليه وهام 
 ()  راحص ب ق    م   غر من سحب ن 

 
 ساحب ن امل   ثَاراءِ  فاي قٌ (و)با  
 ماذالً  بااه وّشاا ء الارس تاوِدع ال 

 
 رسحا ن ادّلو يف غنما ً  اعاى فام  
 حاا زم ناادب   غااار تاااستشر ال 

 
 وإعامن رسااإ فاايه اساتوى قاد يق  
 اةاااضوا إذا فااارس ن فالااالتدابر 

 
وا فايه    فرسا ن للحرب كام  أبارُّ
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اقاااداةٌ  ماواقااايٌت  ولاألماااوا  م 
 

 ومااازيان حاادٌ  لاااه أمااار وةاااا  
 تطلباه األمار يف عاجمً  تاكن فام 

 
 حباران انلضا  قاب  ي احمد فالي  
 عاوز من سدّ  قد م  العي  من كاىف 

 
ر فافايه   وغااني ن قااني ن لالااح 
 مااعيشته مان ااض الاقن عةِ  وذو 

 
 فغضاب ن أثارى أن احلرص وص حب   
 هي عا رش خمً  عاقله الافى حسب 

 
ااااّمن إخاااوان تاحااا م ه إذا   وخ 
 فاااله ماااوطنٌ  باكاااريم   نَابااا  إذا 

 
 أوطا ن األاض باسي، فاي وااءه 
 سا عده باا لعزّ  فاارح ً  ظاا مل ً  يا  

 
 يقظ ن ف دلهر سنة   فاي كانت أن 

 ساارته املاريضّ  الااع لم أيااه  ياا 
 

 اّيا ن الاام ء باغر فالنت أبارشْ  
 جلا  يف تأصبح لو اجله  أخ  وي  

 
 ظماآن شااّك  ال باينه  ما  فالنت 
 أبااداً  دائاام ً  سااروااً  تاحسنب ال 

 
 أزما ن ساا ءته زماانٌ  ساّره مان 
 جياره الاادين فااإن كاارس وةاّ   

 
 جاران الادين قان ةِ  لاكرس وما  
 

 العبد: بن رفةلط العريب الشعر يف الرتكيب مجايلات ومن

 سنة ابلحرين يف ودل عليه. غلب لقب و"طرفة" العبد. بن عمرو هو 
 قد فيكون م. 569 سنة احلرة ملك هند، بن عمرو عهد يف وقت  م، 543
  القتي ". "الغمم ب سم عرف وهلذا فق،، اعم  وعرشين ستة اعش
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 واألم. األب جهاة مان شعرائه  بكرثة عرفت ألرسة طرفة وينتي
 عليها . ما هل فا وين اخلمار يعا قر اللهو، حي ة ىلع اعكف  صب ه يف واكن

 وهاو أباوه ما   وقاد اهلجا ء. ىلع جريئ  جعله قومه يف ماكنه ولكن
  وظلموه. م هل يقسموا أن أعم مه فلىب صغر
 أخياه إبا  يرى وااح قبيلته إ  اعد اتلمرد وطلة عليه اشتّد  ومل 
 إ  جمدداً  فع د نهره. عمه ابن م لاكً  قصد ومل  منه. رسقت أنه  إال "معبد"
 والغزو. ةاإلاغا
 قوهل  شعره اوائ  ومن
 مرسااام ح جاااة يف كنااات إذا
 

 توصاااه وال حكيمااا  فلاسااا  
 يوماااا  منااااك ن صااااحٌ  وإن 

 
 تقصااه وال عنااه تناال فاام دناا  
 اتلااوى عليااك أماار باا ب وإن 

 
 تعصاااه وال بليبااا  فشااا وا 
 حقاه مان تناتق  ال احل  وذو 

 
 نقصاااه يف القطيعاااة فاااإن 
 جملااا  يف ادلهااار تاااذكر وال 

 
 حتصااه لاام أناات اإذ حااديث  
 أهلاااه إ  احلااادي  ونااا  

 
 نصااااه يف الوثيقااااة فااااإن 
  :العتاهية أيب ةديقص الشعر يف الرتكيب اتمجايل ومن 

 كيسا ن بان ساويد بان الق سم بن سم عي إ هو  الش عر اسم 
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 تلقيبه سبب يف وقي  ،العت هية أبو لقبه ،اسح ق أبو كنيته والًء، العزني
 إنسا ن أنات يوما ً  هل قا   املهادي عبا يسال اخلليفة أن العت هية بليب

عتنه متحذل   . م 
 الارمحن عباد الشايخ ق م قد و ،مطبوع شعر ديوان هل العت هية أبو و
 أليب واحلكماة الزهاد قصا ئد بتساجي  - تعا   اهلل حفظاه - احلمنّي 
 مجيلة ويه اإلسممية التسجيم  يف ت ب ع مسجلة أرشطة يف العت هية
  الف نية. ب دلني  والزتهيد احلكم من فيه  مل  جداً،
  العت هية  أبو ق  

 ابَلِطاار   اخلاا ئن   إالّ  ادّلهاارَ  ياالمن   ال
 

 ياذا   وما  ياليت ما  يعق    ليَ   َمنْ  
 وَمانْ  اإلهلَ  خ َف  َمنْ  الّرشدَ  جيه    ال 

 
 الِفَكاار   ديِنااهِ  يف وهّمت ااه   ىساأماا 
 لصا حِبه  فيها  فِكاَرةٌ  ىضاما فيم  

 
 معتاَر   الارأِي  يف ظرت  بص ذا اكن أن 
بتَنااونَ  وأياانَ  القاارون   أياانَ    نلاا  الم 

 
 والشاجر   املا ء   فيها  املدائنَ  َهذي 
 بااهِ  ماا َ   أنااورشوان كرسااى أياانَ  و 

 
لَكاه   وأفاىن الّزم نِ  ْةف     الِغاَر   م 
 وَمانْ  انلايبّ  بعادَ  اتل ىق أه    أينَ  بْ   

 
اَوا   اآليا     بفضاِلِهم   ج ءْ     والسُّ
دْ   عااد 

 
يَ   بكاار   أباا  أ ّوهَلاامْ  الِصاادِّ

َ
 أ

 
َمار   يا  الفضاِ   يف بعِدهِ  ِمنْ  ون دِ    ع 
اادن و  ثماا ن   بعاادِ  ِماانْ  ع   َحساان   أباا  ع 

 
م  فاااإنن   َكر   ي اااْروى فضااالَه   وي ااادن
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 لاارِِّهم   فيهاا  اتل ااىق أهاا    يبااَ   لَاامْ 
 

 َعمااروا ماا  األماامك   اجلباا برة   وال 
 تواَِّطها  أن واحاذاْ  نلفِسَك  ف عمْ   

 
اا يف  ة  ه   َصااَدا   وال ِواْدٌ  هلاا  ماا  ون
 وقاادْ  الّراشاادونَ  إال اهللَ  حيااذا   ماا  

 
 احلاذا   الَمْحاذواةِ  ِمانَ  الرنشايدَ  ي نء 
اار  و   ومغِفاارةً  اضااوان ً  ي عِقااب   الصن

 
حبَةِ  وَخْر   انّلج ِح  م   ر    الصُّ  الصُّ

 َسااَفر   ىلع ادلنياا  هااذه يف انّلاا س  
 

 ر  الّسافَ  ياينقضا ما  بهم قريب   وعن 
 بعيشااااِتهِ  ااض   قاااا نِ ٌ  فماااانهم   

 
م    فتَِقاار   والقلااب   مااورِسٌ  وماانه   م 
 ق نَِعاةً  ت ْماِ   لمْ  أن انلنْفَ   ي شِب    م  

 
َْ   ولو يءٌ   لِكها  يف َكارث   ابِلاَدا   م 
ِجع هاا  أحي ناا ً  تَشاابَ    انلنْفاا   و   فر 

 
بُّ  املج َعةِ  حنوَ    وابَلَطار   العايِْ   ح 
 أثَاارٌ  هل   ادلنياا  يف اعَش  ماا  الَماارْء   و 

 
 أثَااار   هل   ادلنيااا  ويف يماااو    فمااا  
  

 فيها: يقول اذلي املتنيب قصيدة العريب الشعر يف الرتكيب مجايلات ومن
اااادام   ت َساااالّيهِ  ماااا  ف ااااؤادٌ   الم 

 
ْماارٌ    اللِّئاا م   َتَهااب   ماا  مثاا    وع 
ااااه   وَدْهاااارٌ    ِصااااغ اٌ  ناااا ٌس  ن س 

 
ثَااٌ   هلاامْ  اكنااْت  وإنْ    ِضااخ م   ج 
م   أناا  وماا    فاايهم باا لَعيِ   ِماانْه 

 
 الاارناغم   اذّلَهااِب  َمعااِدن   ولكاانْ  
اااام   َغاااارَ  أاانِااااب    ل ااااوكٌ  أّنه   م 

 
َفتنَحاااااةٌ   م   م  ي اااااون ه   ِنيَااااا م   ع 
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 فيهاااا  الَقتْاااا    حَيَاااارّ  بلْجساااا م  
 

 الّطعااااا م   إالّ  أقْران هااااا  ومااااا  
ااارّ  مااا  وَخيْااا      َطِعااانيٌ  هلااا  خَيِ

 
نَاااا  كاااالنّ    ث َماااا م   فَوااِِسااااه  َُ
 ِخاايّل  ق لااَت  َماان ال أنااَت  يل ااَك َخل 

 
َ  وإنْ    والااااالَكم   اتّلَجّماااا    َكاااارث 
 َعْقاا    بَغاارِ  احِلفاا ظ   ِحاازيَ  ولااو 

 
ناااَ   جَتَّناااَب    احل سااا م   َصااايَقِلهِ  ع 
نَجاااِذٌب  اليشاااءِ  وِشااابْه     إيَلْاااهِ  م 

 
نَ   نْي ن  وأْشاااابَه  غاااا م   بااااد   الطن
 حَمَاااا    ذو إالّ  َيْعاااا    لاااام ولَااااوْ  

 
 الَقتَااا م   واحنَاااّ،  اجلَااايْ    تَعااا   
ْسااااتَِح ٌّ  إالّ  يَااااْرعَ  لاااام ولَااااوْ    م 

 
تْبَِتاااااهِ   م   لر  َسااااا م   أسااااا َمه   الم 
 فااا لَغواين الَغاااواين َخاااِرَ  وَمااانْ  

 
 َظااااامم   ِناااااهِ بَواطِ  يف ِضاااااي ءٌ  
ااكرَ  الّشااب ب   اكنَ  إذا   والّشيْااا السُّ

 
 احِلمااا م   يهَ  ف حلَيااا ة   َهّمااا ً  ااااب   
ٌّ  ومااااا    بِب ْخااااا    بَمعاااااذوا   لك 

 
ٌّ  وال  ْااااااا    ىلع لك 

 ي ااااااامم   خب 
 وِماااثيْل جاااراين ِمثْاااَ   أاَ  ولااام 

 
قاااا م   ِمااااثِْلِهم   ِعناااادَ  لِمااااثيْل   م 
 فيهاا  اأيااَت  اْشااتََهيَْت  ماا  باالاْض   

 
وت هاااا  فلَاااايَ     الِكاااارام   إالّ  َيف 
 فيهااا  األْهاااِ   َنْقااا    اكنَ  فَهااامّ  

 
 اتّلماااا م   ِمنهاااا  ألْهِلهاااا  واكنَ  
ْخاار   ر  َصااخْ  ِماانْ  اجلَاابَمنِ  بهاا  

 وفَ
 

غياااا    ذا أنَ فَاااا    اللُّاااااكم   وذا الم 
 ولِكااانْ  َمواِطِنااهِ  ِماانْ  ولَيَْسااْت  

 
ااارّ    الَغمااا م   َمااارّ  َكمااا  بهااا  َيم 
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نِْجياااة   ابااانَ  اهلل َساااىَق   َساااَق ين م 
 

 فِطاااا م   لراِضااااِعهِ  ماااا  بااااَدا   
 الَعَط يااا  فَوائِاااِدهِ  إْحااادى وَمااانْ  

 
 اذّلمااا م   َعط يااا ه   إحااادى وَمااان 
 َعلَينَااا  باااهِ  الّزماا ن   َخااايفَ  وقااد 

 
اّ  كِسااالِْك   ْفيااااهِ  ادلُّ  انّلظاااا م   خي 
ااااروَءة   هل   تَااااَ ّ    ت ااااؤذي ويهَ  الم 

 
 الَغااارام   هل   يَاااَ ّ  يَعَشاااْ   وَمااانْ  
 للَااايىْل    اقَيااا َهاااَوى َتَعلَّقهااا  

 
 َساااَق م   باااهِ  فَلَااايَ   وواَصااالَه  
 َظْرفااا ً  وَياااذوب   َااكنَاااةً  يَاااروع   

 
ااا أم أَشااايْخٌ  ي اااداَى فَمااا    مم  غ 
ااااه     نَااااداه   يف الَمساااا ئِ    وَتْمِلك 

 
 ي ااارام   فااام اجِلااادا ِ  يف وأّمااا  
 وِعااااازٌّ  رَشٌَف  نَاااااواهِلِ  وقَااااابض   

 
 ذام   القااومِ  بعااِض  نَااوا ِ  وقاابض   
 أيَاااا د   هَل   الّرقاااا ِب  يف أق مااااْت  

 
 احلَمااا م   وانّلااا س   األطاااواق   يهَ  
ااادّ  إذا   ِعْجاااٌ   فِتلْاااَك  الِكااارام   ع 

 
 اعم   ت َعااادّ  حااانيَ  األنْاااواء   كَمااا  
مْ  تَااايق  ااامْ  يف مااا  َجبَهااا ت ه   َذَااه 

 
 اللِّطاااا م   َحااااِيَ  بِشااااف اِه  إذا 
مْ  ولااو   جتاادو رِ اْ احلَشاا يف َيّمْمااتَه 

 
وا َصااالّوا اذلي ألعَطاااوْكَ    وصااا م 
ااوا فااإنْ    فاايِهمْ  اخلَيااَ   فااإنّ  َحل م 

 
ااارام   بهااا  والّرمااا حَ  ِخفااا ٌف    ع 
م    لَكناااامٌ   اجِلفاااا ن   وِعنااااَده   م 

 
 اتلُّااؤام   ْرب  اوالّضاا الّطْعااِن  ا  وَشْ  
مْ اَ ن صاااا  ه   َحيَاااا ءً  بلْعي نِناااا  ّرع 

 
 الّساااه م   و جاااوِهِهم   َعااان وتَنْب اااو 
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 الَمعااا يل مااانَ  حَيِْمل اااونَ  قَبياااٌ  
 

 اجلساادالِعظ م   ماان مَحَلَااْت  كماا  
مْ  وأنااَت  أنااَت  أنااَت  قَبيااٌ     ماانه 

 
كَ   َمااا م   الَمِلاااك   رٌ اْ بِشااا وَجااادُّ  اله 
 الَعَط ياااا  ت َمّزق ااااه   ماااا ٌ   لَِماااانْ  

 
 األناااا م   ااَغئِِبااااهِ  يف َرك  اْ وي شاااا 
وكَ  وال   فااارتىَْض  صااا حبَه   نَاااْدع 

 
ااااحبَة   ألن  ااااب   بص   اذّلَماااا م   جَيِ
ه     سااااا ِمِريٌّ  كلنّاااااَك  حت  ياااااد 

 
ه    اااذام   فيهااا  يَااادٌ  ت صااا فِح   ج 
ونَ  مااا  إذا   قااا ل وا َعاااَروْكَ  العااا لِم 

 
 اإلماااا م   احِلااااْر   أيّهاااا  أفِااااْدن  
ااااونَ   ماااا إذا  ْعِلم   قاااا لوا اأوْكَ  الم 

 
ْعلَااام   بَهاااذا   اللُّهااا م   جلاااي   ا ي 
اانْت  لقااد   حااى األوقاا     بااَك  َحس 

 
 ابتِسااا م   الاااّزَمِن  فَااامِ  يف كلنّاااَك  
عطيااَت  

 
ْعااَ،  لاام اذلي وأ  َخلْااٌ   ي 
 

 والساامم   َاّبااَك  َصاامة   َعلَيااَك  
 أيض   قص ئده ومن 

 الّزَم نَاا  ذا قَبلَناا  انّلاا س   َصااِحَب 
 

مْ َوعَ    َعنَ نَاا  َماا  شاالنِهِ  ِماان نَاا ه 
ّصااااة   َوتََولّااااْوا  اااامْ  بِغ  ّه   ِمنْااااا لك 

 
مْ  رَسّ  َوإنْ  ااااه     أْحيَ نَااا  َبْعَضاااه 
ّبَمااا   ِسااان   ا   يَلَ يِلاااا الّصاااني َ  حت 

 
 اإلْحَساا نَ  ت َكااّدا   َولَِكاانْ  اااهِ  
َّماااا   نَاااا ةً  الّزَماااا ن   أْنبَااااَت  لك  َُ 

 
  ِسااانَ نَ  الَقنَااا ةِ  يف الَمااارْء   َاّةاااَب  
اااَراد    اااوِس  َوم   مااان أْصاااَغر   انّلف 

 
 َتتََفااا َن  َوأنْ  فياااهِ  َتتََعااا َدى أن 
 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ.د خليل عبد العال زايد

 

 

 

 007 

 

 الَمنَ يَااا  ي ااامي الَفاااى أن َغااارَ 
 

 الَهَوانَاااا  ي اااامي َوال اكحِلَاااا     
 ِلااااَ  ّ  َتاااابىَْق  احلَيَاااا ةَ  أن َولَااااوَ  

 
 الّشااااْجَع نَ  أَضاااالّنَ  لََعااااَدْدنَ  
اانْ  لاام َوإذا   ب اادٌّ  الَمااوِْ   ِماانَ  يَك 

 
ااونَ  أن الَعْجاازِ  فَِماانَ    َجبَ نَاا  تك 
نْ  لم م  لّك   ِ    أنا يف الّصعِب  من يك   اكنَاا  هااوَ  إذا فيهاا  َسااْهٌ   اااف 
  

 ابلوصري  قصيدة العريب الشعر يف الرتةيب مج يل   ومن
رِ  أِماانْ   ساالمِ  بااذي جااران   تااَذكُّ

 

  بادمِ  مقلةً  من جرى دمع ً  مزجَت  

  ظماةاك تلقا ءِ  مان الاريح   هبنِت  أمْ  

 
  إَضامِ  ِمانْ  الظلْم ءِ  يف الَرْق   وأْوَمَض  

  اكففاا  قلااَت  أن لعينيااَك  فماا  

 
 اْساتَِفْ   ق لْاَت  أن ِلَقلِْبك وَم  َهَمت  

  يَِهااااااااااااااااااااااااااااامِ 

 
حَيَْسب  

َ
ابُّ  أ نْكاِتمٌ  احل ابن  أن الصن   م 

 
نَْساِجم َبانْيَ  م     ومضاَطِرمِ  مناه   م 

  لَا   َط  َدْمعا ىلًَعَ  ت ِرْق  لَمْ  الَهَوى لوالَ  

 
 لَاامِ والعَ  ابلاا نِ  ذلكاارِ  أاقااَت  وال 
بن  ت نِْكر   فكيَف     َشاِهَدْ   ما  بعدَ  ح 

 
ْما ِ  عادو    عليَك  بهِ   اَقم ادلن   والسن

ايْ  الوْجد   َوأْثبََت   ةً  َخطن   وَضاىًن  َعاْرَ

 
يَْك  ىلَعَ  ابَلهاا اِ  ِمثْااَ      والَعاانَمِ  َخاادن

  فالاقي أهوى من طيف   رسى نعمْ  

 
اِ   َيْعاارَتِض   واحل اابُّ   لَمِ  الاا ن

َ
  باا أل

ْذاِيِّ  الَهَوى يف الئِِي  ي      َمْعاِذَاة الع 

 
 تل امِ  لام أنصافَت  ولاو إيلاَك  ميِّ  
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ْسااترَِت   رِسِّي ال حاا يِلَ  َعااَدتَْك    بم 

 
  بمنحسااامِ  والدايئ الو شااا ةِ  عااان 

 لَْساات   لِكاانْ  انلُّْصااحَ  حَمنَضااتِْي  
ه   ْساااااااااااااااااااااااااااَمع 

َ
  أ

 

ِحبن  نإ  ا ِ ا َعن الم  اذن   َصاَممِ  يف لع 

  عاذ    يف الشيِب  نصيحَ  اتهمت   إين 

 
يْب    ْبَعد   والشن

َ
  اتلَُّهام َعاِن  ن ْصح   يف أ

اا َات فااإنن     اتعظااْت  ماا  ب لسااوءِ  أمن

 
  واهلارمِ  الشايِب  بناذيرِ  جهله  من 

ْ   وال  َعدن
َ
  قِاَرى اجلَِميِ   الِفْعِ   ِمنَ  أ

 
  حمتشاامِ  غاار بارأيس لاامن أ ضايف   

ْعلَاام   كناات   لااو 
َ
ه   ماا  أينِّ  أ   أَوقِّاار 

 
  باا لكتمِ  منااه   يل باادا رِساً  كتماات   

 غوايتهاا  ماان حمجاا  بِااَردِّ  يل ماان 
 

  باا للجمِ  اخليااِ   مجاا ح   ي ااَردُّ  كماا  

مْ  فم    َشاْهَوتِه  رَ اَكْسا ب ملعا ِ   تَر 

 
َقااوِّي الطعاا مَ  أن    انلهاامِ   شااهوة ي 

  َشابن  تهملاه   أن اكلطفاِ   وانلف    

 
بِّ  ىلع    َيانَْفِطم َتْفِطْماه   وإنْ  الرنض ِع  ح 

َااه   أن وحاا ذاْ  هواهاا  فاا ةْف     ت َويلِّ

 
  يَصامِ  أو ي صامِ  تاوىلن  م  اهلوى أن 

  ساا ئِمة األعماا  ِ  يف ويهَ  َوااِعهاا  

 
  ت ِسام فام الَماْرَى  اْستَْحلَِت  يِهَ  وإنْ  

اانَْت  َكاامْ   ةً  َحسن   ق تِلَااة لِلَْماارءِ  ذَلن

 
امن  أن يداِ  لم حي    من  َسامِ  يف السُّ   ادلن

س ئَِ   َواْخَ    وع   ِمن ادلن   ِشابَ  َوِمانْ  ج 

 
  اتلَُّخاامِ  ِماانَ  رَشٌّ  خَمَْمَصااةً  فَاار بن  

ْم َ  واْستَْفِرغ    اْماتأَلْ   قاد َعنْي   ِمنْ  ادلن

 
  انلناَدمِ   مِحْيَاة َوالْاَزمْ  الَمحا ِامِ  ِمنَ  

 واعصاهم  والشيط نَ  انلف ن  وخ لِف  
 

ماا  وإنْ     فاا تهم انلُّصااحَ  حَمنضاا كَ  ه 
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  َحكَما ً  َوال َخْصام ً  منهم  ت ِط ْ  َوال

 
  واحلَكمِ  اخلَْصمِ  كيْدَ  َتْعرِف   فلنَْت  

  َعَماا    بِاامَ  قَااْو    ِماانْ  اهلل أْساتَْغِفر   

 
  عقامِ  ذلي نسامً  باه نسابت   لقد 

  باهِ  ائتمار    م  لكنْ  اخلرَ  أمرتَك  

 
  اساتقمِ  لك يلقو فم  استقمت   وم  

  ن فِلااة الَمااوِْ   قبااَ   تَااَزونْد    وال 

 
َص ِّ  ولَمْ  

 
امِ  ولَامْ  فَاْرض   ِسَوى أ ص 

َ
 أ

  

 ودلي": "إىل اتلهايم حممد الشاعر قصيدة
 تنم ال طهرك وح  ،بي ي  لك ق دم أن 

 ابتسم إذا الشيه فمك من أب ك حترمنن  ال
 ضم بيدّي  هلفة يف أضمه  تلك حلواك
 تضطرم جبنيب خ فقة   ولك إيلك، أسىع
 نغم ادلني  يمأل صي حك ألىق فلعلي
 هم لكن  أنىس ..اهلمن  وأنىس فريح من فلطر
.. ولكم ، وةم تعبت   األلم من شبعت وةم شقيت 
 وتلتئم اجلراح ترت ح احللو نداك وىلع
 اللكم يف وتلثغ تدعوي إيلك استمعت ثم

 نظم من أبلغ وسمعت ن ثر أقدا فسمعت
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 القلم كتب م  وفقت اللس ن نط  م  ج وز 
  فهم تعي م  لك ولكن يع، عن وسكت
 وأتلهم مل ك من أرشب يدي بني ألق ك
 ثلم شفتيك من منك أشب  لست ضمك، وأطي 
 املنرصم انله ا حاكي   يل حتيك وتروح
 املبتسم الشيه فمك يف اللكم   وتعرث
  انلغم م  حي يت ي  أتداي سميع، ىلع نغم
 وتنسجم وتسرتيح الرؤوس هل تدوا يء
 املنتظم املسر ىلع خط ك تقوى ال وتهم
 وتصطدم عنه وحتيد ب ألث ث تعرث وتروح
 ب لقدم فيه تدوس تسر يك قليب وفرشت
  ألم هل وجد  مل  فعلت لو أنك أقسمت
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 اهلذيل: صخر أبو العريب الشعر يف اللغة مجايلات
ِي ي أبكاى وأضاحك َواذلن ِ  أم  َواذلن

 
ماار أماا   

َ
ي أمااره اأْل ِ ْحيَاا  َواذلن

َ
 َوأ

 لقد كنت آتيه  َويِف انلنف  هجرها  
 

ْهر َم  طلا  الْفْجار   بت ت ً ألخرى ادلن
َااَهااا  فجااا ءة 

َ
ن أ
َ
اااَو إاِلن أ  َفَمااا  ه 

 
 فلبهاات اَل عاارف دلّي َواَل نكاار 
ي قد كنت ِفياِه هجرتَها   ِ  وأنىس اذلن

 
 َكَم  قد تنيّسا لاّب شا ابه  اخْلمار 
 َم  ترةت يل من شذًى أهتادي بِاهِ وَ  

 
 راَواَل ضاال  إاِلن َويِف عظمهاا  كساا 
ن أاى 

َ
 َوقد تََرةتِي أغاب، الْاوَْح  أ

 
 أيلفااني ِمنَْهاا  لاام يفزّعهماا  نفاار 
ينِّ قااد علماات لَاانِئ باادا 

َ
 خَمَ فَااة أ

 
 يل اهلجر ِمنَْه  َم  ىلع هجرها  َصار 

ْداِي إِذا انلنفاا  أرشفاات "
َ
ينِّ اَل أ

َ
 َوأ
 

 ىلع هجرهاا  َماا  ياابلغن يِب اهلجاار 
ىب الْقلاااب إاِلن حبهااا  اعمرياااةً  

َ
 أ
 

 لََه  كنياة عمار َولَايَْ  لََها  َعْمارو 
 تَكاا د يَاادي تناادى إِذا َماا  ملسااته  

 
 رضاوينبت يِف أطرافها  الْاَواق اخْلا 
 َوإِينِّ تلعااااروي ذلكااااراك نفضااااة 

 
 َكَم  انتفض العصفوا بللاه الْقطار 
 لياااة أننااا تمنيااات مااان حااايب ع 

 
 ىلع ام  يِف ابْلَْحر لَايَْ  نلا  وفار 
 ىلع َدائِاام اَل يعاار الْفلااك موجااه 

 
ْعَداء واللج  اخْلرضا 

َ
 َومن د وننَ  اأْل

بَاة  َُ  فنقيض هموم انلنف  يِف غار َا
 

 ىش نميمتاه ابْلَْحاراويغرق من خنا 
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ْهار بياي َوَبينَها   عجبت لسايع ادلن
 

ْهارفَلَمن  اْنَقىض َم  بَيْن   نَ  ساكن ادلن
 في  حب يلاىل قاد بلغات يِب املادى 

 
 وزد  ىلع َماا  لَاايَْ  يبلغااه  اهلجاار 
 َوَياا  حبهاا  زِْديِن جااوًى لك يَلْلَااة 

 
ينا م موعادك انلنضا 

َ
 راَوَي  سالوة اأْل

 هجرتك َحىن قي   َم  يعرف اهْلاوى 
 

 وزاتك حايت قيا   لَايَْ  هَل  َصار 
ن  الصب الْم َص ب 

َ
ي بِاهِ  صدقت أ ِ  اذلن

 
و ساحر 

َ
 تب ايح حب خ مر الْقلب أ

ْحيَا ء َما  دمات َحيناة 
َ
 في  حباذا اأْل

 
ْمَوا  َم  ضامك الَْقاْر  

َ
 َوَي  حبذا اأْل

 اوعاااةٌ  لاذكااااراك تلعاااروي وإيّن  
 

 القطار بلنلاه العصفوا انتفض كم  
 
 

 

 نواس: أيب شعر يف العربية اللغة مجال ومن
 تجااردامل فت تااه مااواد خااد وذا 
 
 

 

 لاي  حم سان  منها  العني تلم  
 تنفد
 
 

 معا د منها  جازء لك يف ف حلسن
 ماااااااااااااااااااااااااااردد

 
 

 يتجدد وبعضه انته ء يف فبعضه 
 
 

  قوهل و
 ما ءِ  نََضت َعنه  الَقميَ  لَِصبِّ 

 
 احلَياا ءِ  ف اارط   وَجَههاا  فَااَواندَ  
 ِمنهااا  اَكملااا ءِ  ااَحاااةً  َوَمااادن  

 
َعااااد   ماااا ء   إِ    إِناااا ءِ  يف م 
  

َ
   َشخَ  الَرقيِب ىلَع اتَلداينَاأ
 

ساابَلَِت  
َ
 الِضااي ءِ  ىلَع  الَظااممَ  فَل
ابح   فَغ َب    يَلا    حَتاَت  ِمنها  الص 

 
 ماا ءِ  فَااوَق  يَقِطاار   املاا ء   َوَظاا ن  
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  اخلمسة: أبناء  يريث ذؤيب أيب وقول
َميَمة   ق لَت
 
 شا ِحب ً  جِلِساِمَك  م  أ

 

نذ     يَنَفا    م لِاَك  َوِمث    ِابتََذلَت  م 
َجبت هاا  

َ
ن فَل

َ
ننااه   جِلِسااِيَ  ماا  أ

َ
 أ

 

ودى 
َ
 فَوَدنعااوا ابِلاامدِ  ِماانَ  بَااِين  أ

ودى 
َ
عَقباااوي بَاااِين  أ

َ
اااةً  َوأ  غ صن

 
قاا دِ  بَعاادَ    ت قِلاا    ال وََعااَرةً  الر 
ي  اياااِهم   ِلااالش ِمتنيَ  َوتَاااَجاُّ

 
 أ

 
تََضعَض    ال ادَلهرِ  لَاَريِب  أنّاي  

َ
 أ

  .... القصيدة آخر إ  
 م  وعبقريته الرتةيب مج يل   من به  الرث ء يف كثرة قص ئد وهن ك

 ديل . إ  حيت   ال
 ابنةه رثةاء يف ( الرويم ابن ) قصيدة أيضا الرثاء قصائد عيون ومن 

  قوهل  يف، حممد
 ساااالوة تااوهم يء ماا  حممااد

 

 الوجاااد مان قليب زاد إال لقليب 
 لكيهماا  ابلااا قيني أخويْااَك  أاى 

 
 الزنْدِ  من أواَى لألحزانِ  نِ يكون  
عاااا  لااَك  ملعااب   يف لَعااِاب  إذا   ذلن

 
 ما  غارِ  مان انلا اِ  بمثاِ   فؤاِدي 

 قْصااااااااااااااااااااااااااادِ 
 

 أو كرثتها  يف تقا  وال عاددا حتيص ال قص ئد احلدي  الشعر ومن
 يف كما  واملجا ال ، املوضاواع  لك يف القديم العريب الشعر من مج هل 
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 الصابوا، عبد صمح ن يج، إبراهيم م،إبراهي ح ف  شويق، أمحد أشع ا
 ال ممان العربياة ابلاان مجي  يف وغرهم العتيبة، سعيد م ن  قب ين، نزاا
 املثا    سابي  ىلع خاذ أشاع اهم، أو أسم ئهم الستقص ء ابلح  يتس 
 يقو   وهو شويق أمحد
 َوث باا  َساام َغااداةَ  قَلاايب َساالو

 
 ِعت بااا  هَل   اجلَمااا  ِ  ىلَع  لََعااا ن  
   َوي ساا 

َ
 َصااواب   ذو احلَااواِدِث  يف ل

 
  َصااواب هَل   اجلَماا     تَااَركَ  َفَهاا  
ناات    لت   إِذا َوة 

َ
 يَوًماا  الَقلااَب  َساال

 
 اجلَواباا  قَلايب َعاان ادَلما    تَاَوىّل  
ااالوِع  بَااانيَ  َويل   َوحَلااامٌ  َدمٌ  الض 

 
م   ي الوايه ه   الَشاب ب  ثَِكَ   اذلن
مااوِع  يف رنَب اتََساا  لاات   ادل   َوىّل   َفق 

 
َ  وَ   لوِع  يف َصفن لات   الض   ث با   َفق 

 
 

ِلَقااْت  َولَااو  َحديااد   ِماان ق لااوٌب  خ 
 

 الَعااذاب  مَحَااَ   َكماا  مَحَلَااْت  ملَاا  
حباا ب   

َ
ااقيت   َوأ اامفً  بِِهاامْ  س   س 
 

 َحب با  ر  اقَِصا ِمان الوَص    َواكنَ  
 بِسااا ط   ىلَع  الَشاااب َب  َون َدمنااا  

 
تَِلااف   الااَ اِ   ِماانَ    رَشاباا  خم 
  ُّ  ي طاوى َساوَف  َعاي     ِط بِس َولك 

 
 َوط باا  بِااهِ  الَزماا ن   طاا َ   َوإِن 
نن  

َ
م   الَقلااَب  َكاال  َغريااٌب  بَعااَده 
 

هااِ   ِذكاارى اعَدتااه   إِذا 
َ
 ذاباا  األ

ل ااِ   َعاان ي نبيااَك  َوال   اللَياا يل خ 
 

ِحبنااةَ  َفَقاادَ  َكَماان 
َ
 َوالَصااح ب  األ

خاا  
َ
نياا  أ اى ادل 

َ
فااىع د نياا كَ  أ

َ
 أ

 
ن  ت بَاااااِدّ      إِه بااااا  آِونَاااااة   لك 
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نن 
َ
قَ،  َوأ يَقااا    الااار 

َ
 ه ِجعااا     أ

 
تااَرع   

َ
 ن باا  الِساالمِ  ِظاام ِ  يف َوأ
 اعِشااقيه  ت َشااِيّب   َعَجااب   َوِماان 

 
 َكع باا  بَرَِحااْت  َوماا  َوت فناايِهمْ  
نيااا  يَغااارَتُّ  َفَمااان   فَاااإِيّن  بِ دل 

 
بلَياات   بِهاا  لَِبساات   

َ
 اثِلي باا  فَل

ّ  إ  الِقياا نِ  َضااِحك   هَلاا    َغاايِب 
 

 تَغاا ىب إِذا اللَبيااِب  َضااِحك   يلوَ  
 وََشاااواكً  َواًدا بَِروِضاااه  َجنَيااات   

 
 وَصا ب  َشاهًدا بَِكلِساه  وَذ قت   
اَ  فَلَم 

َ
كًما  اهللِ  ح كامِ  َغارَ  أ  ح 

 
اَ  َولَااام 

َ
 ب بااا  اّلَلِ  بااا ِب  دونَ  أ

ماااات   َوال  شااااي ءِ  يف َعظن
َ
 إاِل األ

 
َدَب  الِعلاامِ  َصااحيحَ  

َ
 الل ب باا  َواأل

اااار ّ  وَجااااهَ  إاِل ماااات  َكرن  َوال   ح 
 

َقاااِاّ     الَراغبااا  الِماااَنَ  قَوَماااه   ي 
اَ  َولَااام 

َ
 داءً  املااا  ِ  مَجااا ِ  ِمثاااَ   أ

 
 م صاا ب  بِااهِ  ابَلخيااِ   ِمثااَ   َوال 
 َوِزنهااا  َشاااهَوت ه   تَقت لاااَك  فَااام 

 
 راب اَ الشاا أو الَطعاا مَ  تَااِزن   َكماا  
ااذ  يّاا مِ  بِلَنيااَك  وَخ 

َ
 ذ خااًرا َواأل

 
عااِ،  

َ
ااتَه  حِ  اهللَ  َوأ  احتِساا ب  صن
حااداَث  ط لَعااَت  فَلَااو 

َ
 اللَياا يل أ

 
قَرَبهاا  الَفقاارَ  وََجاادَ   

َ
 انتِي باا  أ

نن  
َ
 َحياااا ة   يف َخاااارٌ  الااااِرن  َوأ
 

باااىق 
َ
 ثَوابااا  صااا ِحِبهِ  بَعااادَ  َوأ
نن  

َ
 ف ِعلياااهِ  يَصاااَدع   رن االَشااا َوأ
 

اَ  َولَااام 
َ
ًا أ  آبااا  رِّ ابِ لَشااا َخاااِرّ

  إِذا بِاااا بَلننيَ  فَِرفًقاااا  
 ياااا يلاللَ

 
عقاا ِب  ىلَع  

َ
َعااِت  األ َُ و

َ
 الِعق باا  أ
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وا َولَااام اااكرَ  َياااتََقان  ايلَتااا ىم ش 
 

اعءَ  ادناَعااوا َوال   الم سااتَج ب  ادل 
 وَصا موا َصالّوا ر  الَِمعَشا َعِجبت   

 
 ِكااذاب  َوت ااىق ِخشاايَةً  َعااواِهرَ  
مْ   ااامًّ  املااا  ِ  ِحيااا َ   َوت لفااايه   ص 

 
ه بااا  بِِهااامْ  الاااَزاكةِ  دايع إِذا 

َ
 أ

 ِمنااه   اهللِ  نَصاايَب  َكتَمااوا لََقااد 
 

نن  
َ
ااِ   لَاام اهللَ  َكاال  انِلصاا ب  حي 
 َشاايئً  اهللِ  حِب ااِبّ  يَعااِد  َوَماان 

 
ِبّ    وَخ با  َهاًوى َضا ن  املا  ِ  َكح 
اادَ  

َ
َقراءِ  اّلَل   أ ا بِااااااا لف   بِااااااارًّ
 

يتاااا مِ  
َ
بًّاااا  َوبِ أل  َوااتِب باااا  ح 

 َعلنماااوه   قَاااوم   َصاااغرِ  فَااار بن  
 

َمةَ  وََحااىم َساام   َسااون  الِعراباا  الم 
 َوفَخااااًرا نَفًعاااا  ِلَقوِمااااهِ  َواكنَ  

 
ًذى اكنَ  تََرةاااوه   َولَاااو 

َ
 واَعبااا  أ

 جايمً  لََعا ن  اساتََطعَت  ما  َفَعِلّمْ  
 

اِدث   َسيَليت   الع ج با  الَعَجاَب  حي 
 يَلًساا  الااَ ِّ  َشااب َب  ت رِهااْ   َوال 

 
م   ايلَاالَس  فَااإِنن    الَشااب ب  خَياارَتِ
 اشاارِتااكً  الااِرزَق   ِل   اخلاا ي ريااد   

 
قواًماا  َخاا ن  يَااك   َوإِن 

َ
 وَحاا ىب أ

ِجاادن  َحااَرمَ  فَماا    يََديااهِ  َجااىن الم 
 

اا َوال   الم صاا ب  َوال الَشاايِقن  نيَِسَ
 فَريااٌ   يَهِلااْك  لَاام ابل خاا    َولَااوال 

 
قاادااِ  ىلَع  

َ
مْ  األ  ِغضاا ب  تَلقاا ه 

هِلاااهِ  تَِعبااات   
َ
 َوقَااابيل لَوًمااا  بِل

 
 اخِلط باا  َساائِموا قَااد الااِرِّ  د اعة   
يّن  َولَاااو 

َ
 مَجااا د   ىلَع  َخَطبااات   أ

 
 الِعااذاب  ايلَناا بي َ  بِااهِ  فََجااْر    
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لَاام
َ
فضاا َجاارى لِلَهااواءِ  تَاارَ  أ

َ
 ىافَل

 
كااواِ   إ  

َ
َق  األ  الِقب باا  َواخاارَتَ

نن  
َ
 ىاتَغشاا اآلفاا قِ  يف الَشاامَ   َوأ
 

 ايلَب با  تَغىش َكم  ِكرسى ِحىم 
نن  

َ
سااد   ت ااروى املاا ءَ  َوأ

 
 ِمنااه   األ

 
 الالِكباا  تَلَعل ِعهاا  ِماان َويَشاايف 
م   اهلل   وََساااّوى   الَمن يااا  بَيااانَك 

 
مْ   ااَدك  اباا  الر سااِ   َماا َ  َووَسن  الرت 
اَسااَ   

َ
مْ  اعئِاامً  َوأ  يَتيًماا  ِماانك 
 

 ق با  فَااكنَ  اجلَام ِ  ذي ِمن َدن  
 َساااابيمً  بَيننَااااه   الااااِرِّ  نَاااايِبُّ  

 
 الِشااع ب  َوَهاادى ِخاامهَل   وََساانن  
َق    فياهِ  انلا س   ىاعيسا بَعدَ  َتَفرن

 
ااامْ  اكنَ  جااا ءَ  فَلَّمااا    َمت بااا  لَه 
 رَش ّ  نَااَزاعِ   ِماان انلَفااِ   وَشاا يف 

 
 اذِلئ باا  َطب ئِِعهاا  ِماان َكشاا ف   
اااابمً  لِلَهاااادِي  بَي ن ااااه   َواكنَ    س 

 
 اغبااا  لِلَحاااِ ّ  َخيل اااه   َواكنَااات 
 َحاااّى  الَمجااادِ  بِنااا ءَ  وََعلنَمنااا  

 
َخااذ 
َ
اِض  إِمااَرةَ  ن أ

َ
 اغِتصاا ب  األ

 بِاا تَلَمّي  الَمط ِلااِب  نَياا    َوماا  
 

نياا  ت ؤَخااذ   َولَِكاان   ِغمباا  ادل 
 َمناا ٌ   قَااوم   ىلَع  ىااستَعصاا َوماا  

 
ااامْ  اكنَ  اإِلقااادام   إِذا   ِااكبااا  لَه 
ااْت  اهلاا دي َمااودِل   جَتَااىّل    َوَعمن

 
ه     َوالِقصااا ب  ابَلاااوادي بَشااا ئِر 
سااَدْ   

َ
يناا َوأ  َوهااب   بِناات   ةِ لِلَرِ
 

قَااِت  بَيضاا ءَ  يَااًدا   الِرق باا  َطون
ناااًرا َوّه ًجااا  وََضاااَعته   لََقاااد   م 

 
 الِشااه ب  الَساام وا    تَااِا   َكماا  
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 نااوًاا ابَليااِت  َساام ءِ  ىلَع  فَقاا مَ 
 

ااةَ  ِجباا َ   يء  اي ضاا   َوانِلق باا  َمكن
 ِمسااًك  الَفيحا ء   يَارثِب   وَض َعت 

 
اجاا ءً  القاا ع   َوفاا حَ  

َ
 َوط باا  أ

ب  
َ
 قَاداي جا َوز    قَاد الَزهاراءِ  أ
 

 انتِساا ب  يِلَ  أن بَياادَ  بَِماادِحَك  
 بَياا ن   ذو ابَلمَغااةَ  َعااَرَف  فَماا  

 
 ِكت باااا  هَل   َيتنِخااااذكَ  لَاااام إِذا 
 قَاادًاا فَاازِد    املاا ِلكنيَ  َمااَدحت   

 
 الَساح ب  اقتَد    َمَدحت َك  فَحنيَ  
لت   

َ
بناااا ءِ  يف اهللَ  َساااال

َ
 ديااااي أ

 
اا فَااإِن   إج باا  يل الوَساايلَةَ  ِن تَك 
 ِحصاانٌ  ِسااواكَ  لِلم سااِلمنيَ  َوماا  

 
م   رُّ االَضاا ماا  إِذا  ااه   َون باا  َمسن
نن  

َ
 َعلَايِهمْ  َجرى حنيَ  انلَحَ   َكل
 

طاا اَ  
َ
ااِ ّ  أ راباا  مَملََكااة   بِك   غ 
 نااوًاا اكن َساابيلََك  َحَفظااوا َولَااو 

 
امْ  انل حاوِس  ِمنَ  َواكنَ    ِحج با  لَه 
اامْ  بَنَياَت   خاامقِ  ِماانَ  لَه 

َ
 ا كنًاا  األ

 
 فَ نَهااااَدمَ  الاااار كنَ  فَخااا نوا 

 اضاااااااااااااااااااااااِطراب 
 

مْ  َواكنَ   َمهيبًاااا  فيهاااا  َجناااا ب ه 
 

خااامقِ  
َ
جاااَدا   َولأَل

َ
 ت ه بااا  أن أ

 ِذئبًاا  اللَياا    لَساا وى فَلَوالهاا  
 

 قِراباا  املاا يض الصاا ِام   وَساا وى 
هااا  ق ِرنَااات فَاااإِن   بِِعلااام   َماكِام 

 
 ب ِصااع  بِِهماا  الع اام تَااَذلنلَِت  
 ِعلاام   َمساايح   الَزماا نِ  َهااذا َويف 

 
َماامِ  بَااي ىلَع  يَاار دُّ  

 
 الَشااب ب  األ
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  نايج: إبراهيم
 الَهاَوى أيانَ  تساْ   ال ف اَؤاِدي يا 
 

 َفَهااَوى َخيَاا     ِماانْ  َةْحاا ً  اَكنَ  
ْطااااَمهِلِ  ىلَعَ  وارْشَْب  ِاْسااااِقي 

َ
 أ

 
ْماا    َط لََماا  َعاايِّ  واْاوِ    َاَوى ادلن
ْمسا احل ابُّ  َذاكَ  َكيَْف  

َ
 َخاَراً  ىاَ أ

 
َح ِديْااِ   ِماانْ  وََحااِديْث ً  

َ
 اجلَااَوى أ

ل ااام   نَااَداىَم  ِمااانْ  َوبَِساااا ط ً    ح 
 

بَااداً  تَااَواَاوا هاام 
َ
ااوَ  أ  اْنَطااَوى َوه 

  
َه  َيْهاادا لَاايَْ   ِاَي حاا ً  يَاا   َعْصااف 
 

يْت   نََضَب    اْنَطَفا  َوِمْصابَ يِح  الزن
نَاا  

َ
تَاا     َوأ ُْ

َ
 َعَفاا  َوْهاام   ِماانْ  أ

 
يف 

َ
ْمااارَ  َوأ  َوَف  َمااا  نِلِااا س   الع 
 َخنَْجاااِرهِ  ىلَعَ  َتَقلنبْااات   َكااامْ  

 
 َغَفا  اجلَْفان   َوالَ  َما َ   الَهَوى الَ  
ْفرانِاااااهِ  ىلَعَ  الَقلْاااااب   َوإذا   غ 

 
نَمااا    َعَفااا  انلنْصااا    بَاااهِ  اَغاَ  لك 
  

 ّديم يف ِماااّي  اَكنَ  َغَرامااا ً  يَااا 
 

وْ  اَكلَماااوِْ   قَاااَدااً  
َ
اااه   َف أ  َطْعم 

رِْساااهِ  يف َسااا َعةً  قََضااايْنَ  َمااا    ع 
 

ْمااارَ  وقََضااايْنَ   تَِماااهِ  يف الع 
ْ
 َمل

 َعيْنَيْااهِ  ِماانْ  َدْمَعااةً  انْاازِتَايع َماا  
 

 فَِمااهِ  ِماانْ  بَْسااَمةً  َواْغِتَصاا يب 
ْياانَ  ِشااْعري يَلْااَت  

َ
 َمْهااَريب ِمنْااه   أ

 
ْياانَ  
َ
 َدِمااهِ  ِماانْ  َهاا اٌِب  َيْميضاا أ
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نَْساا لَْساات  
َ
 اَْغااَريْتِي َوقَاادْ   كِ أ

 
نَاا َداةِ  َعااْذِب  بَِفاام    يْااْ   الم  ُِ  َا

 َكيَاااد   حَنْاااوي َتْمتَااادُّ  َوَياااد   
 

ْ   الَمْوِ   ِخَم ِ  ِمنْ   ادن  ِلَغِريْا  م 
يْلَاااااةَ  يَااااا  آهِ   قْاااااَدايم ُِ

َ
 إَِذا أ

 
قَْدام   َشَكِت  

َ
ْشاَواكَ  األ

َ
ِريْاْ   أ  الطن

  
 
ااااااااا اي َيْظَمااااااااال  هَل   السن

 
ْياانَ  
َ
يْااْ   َذيناا كَ  نَيْااِك َعيْ  يف أ  الَرِ
  

نَْساا كِ  لَْساات  
َ
ْغااَريْتِي َوقَاادْ  أ

َ
 أ

 
اَى  مِّ  بِ ذلُّ ْدَمنْات   الشُّ

َ
اوحْ  فَل م   الطُّ

نْاااااااِت  
َ
 َساااااااَم يئ يف ا وحٌ  أ
 

ْعل و لَِك  َوأنَ  
َ
يّن  أ

َ
 ا وحْ  حَمْاض   فََكل

نناا  قَِماام   ِماانْ  لََهاا  يَاا    بَِهاا  ك 
 

اااايْنَ  َنااااتََمَ     وحْ َنب اااا َوبرِِسن
بَْراِجَهاا  ِماانْ  الَغيْااَب  نَْستَِشاافُّ  

َ
 أ

 
وحْ  يف ِظَمالً  انلن َس  َونََرى  اف   الس 
  

نْااِت 
َ
ْساانٌ  أ ااَح ه   يف ح   يَااَزْ   ل اامْ  ض 

 
ْحااَزان   ِعنْااِدَي  َواَنَاا  

َ
َفااْ   أ  الطن

اا ِّ  َوَبَق يَاا    اََحااْ   َاْةااب   ِماانْ  الظِّ
 

ي ااوط    فَااْ   جَنْاام   ِماانْ  انلُّااواِ  وَخ 
َ
 أ

  ْ ل
َ
ْنيَااا  َماااح  أ  َسااائِم   بَِعيْااايْ  ادلُّ
 

اَى 
َ
يِلَ  َوأ ْشااابَ حَ  َحاااو 

َ
 الَملَاااْ   أ

ْشاامْءِ  فَااْوَق  َااقِصاا     
َ
 الَهااَوى أ

 
ْعواَل     ْجاَداِث  فَاْوَق  م 

َ
َماْ   أ

َ
 األ
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ْمااار   َذَهااَب   فَااا ْذَهيب َهبَااا ءً  الع 

 
اانْ  لَاامْ   كِ  يَك   َشاابََح  إالَ  وَْعااد 

ْهاار   َذَهااَب  قَاادْ  َصااْفَحةً    بَِهاا  ادلن
 

ْثبَاااَت  
َ
 َوحَمَااا  َعلَيَْهااا  احل ااابن  أ

ااري   فَرِحاا ً  َوَاقيْصاا ِضااْحيِك  ا ْنظ 
 

نَاااا  
َ
اااا    َوأ مْحِ

َ
 ذ حِبَاااا  قَلْباااا ً  أ

 َطاا ئِراً  ا وَحاا ً  انلناا س   َوَيااَراين 
 

َ   َطْحانَ  َيْطَحن ِي  َواجلََوى   الارن
  

نْاااِت   َفَهاااَوى َخيَااا يل تِْمثَااا َ   ك 
 

َااَدْ   الَمَقااااا ِديْر   
َ
 يَاااااِدي الَ  أ

َمااْت  َماا ذا تَااْداِ  لَاامْ  َوحْيََهاا    َحطن
 

َمْت   ْ   تَا يج َحطن  َمْعبَاِدي َوَهادن
نَْفااارِدِ  ايلَااا ئِِ   َحيَااا ةَ  يَااا    الم 

 
َحاادِ  ِماانْ  بِااهِ  َماا  َيبَ باا ً  يَاا  

َ
 أ

َفاا ااً  يَاا    بَِهاا  َماا  الفَِحاا     َُ
 

ونَ  يَاا  .. نَااِء   ِماانْ   ااك  بَاادِ  س 
َ
 األ

ْياانَ  
َ
 َساا ِحرٌ  َحِبيااٌب  َعيْااي ِماانْ  أ
 

 وََحيَااا ءْ  وََجاااَمٌ   ن بْاااٌ   ِفيْاااهِ  
 َمِلاااكً  ياَيْمشاا اخل ْطااَوةِ  َواثِاا    

 
َياا ءْ  َشاايِهُّ  احل ْسااِن  َظاا لِم     الِكْرِ
ااْحرِ  َعِباا     ْنَفاا ِس  السِّ

َ
َ   َكل  الاارُّ

 
ْرِف  َس ِهم    ْحَممِ  الطن

َ
 الَمَسا ءْ  َكال

اااق    رْشِ لَْعاااةِ  م   َمنِْطِقاااهِ  يف الطن
 

ااَم ءْ  َوَتْعِبااْر   انلُّااواِ  ة  ل َغاا   السن
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 اآلتية  األموا ذكر جيدا اخلت م ويف
 وإنم  فق،، قواعده  بتعلم يكون ال الفصىح العربية تعلم أن -1

 يء وأو  وحم اكتاه، ينطقها  من إ  واالستم ع ألف ظه  بنط  يكون
 وحما اكة الكاريم، القارآن تاموة إ  االستم ع هو املح اكة يف يس عدن 
 مت حة. أخرى وسيلة أي من أو الكريم القرآن إذاعة من وتراكيبه مجله
 ومج هل . العربية اللغة عبقرية أرساا من رس وهذا
 جمتمعا   خلا  جياب السا ب  اهلدف حتقي  جن ح أج  ومن -2
 يف بينه ، فيم  ب لفصىح وتتع م  الفصىح تتحدث كثرة أو قليلة لغوية
 هادفن  سنحق  ذلك وعند العم ،و والش اع واملسجد واملداسة ابليت
 أيض  ذلك وعند واخللود، ابلق ء الفصيح ملستواه  ونضمن لغتن ، وننرش
 به . اتلحدث ومج   متعة م  ونعي  العربية اللغة بعبقرية نشعر
 اللغااة نرشا يف بادواه  تانهض أن اإلعامم وسا ئ  ىلع جياب -3

 يف كبار دوا هلا  يكاون أن ويمكنها  إيله ، انل س وجذب الفصيحة
 املجتمع  . هذه خل 
 مان املجتمعا  ، هاذه خلا  يف أيضا  كبر دوا لألرسة كم   -4
 الفصىح. تكلم يف أفراده  ومجي  أبن ئه  ترغيب خم 
 ذلك. حتقي  يف كبر دوا هلم  واجل معة املداسة -5
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 ذلك. يف كبر دوا هل  العب دة دوا -6
 ذلاك  أمثلاة ومان ذلاك، يف آخر دوا هل  احلكومية املؤسس   -7
 يف العهاد ويل أطلقاه ،2119 ظايب أباو يف العربية" اللغة تطوير رشوع"م

  يه  حم وا عدة يف اإلم اا  دولة
  العربية اللغة ىلع احلف ظ -1
 العرص ملتطلب   واستج بته  وحيويته  اللغة تنمية ضم ن -2
 وتوظيفه  اجلديدة ب تلقني   اللغة عمقة حتدي  -3
  العلي للحص د اللغة استيع ب مت بعة -4
  اعملية عربية شبكة تللسي  العربية ابلي ن   قواعد ي توس -5
 املساتوى ىلع ب لعربياة احل سوبية اتلقني   جودة مستوى اف  -6

  ادلويل
 اسارتاتيجية ضاوء يف العربياة املؤسسا   باني اجلهود تنسي  -7

 ش ملة
 وال ق  عن  إعممية أو إذاعية برام  ب  عن اتلوقف اواة -8
 املتلكماون خيتا ا انلط  من طرائ  زيجت أخرى برام  واستبداهل  تق ،
 يش ءون. م  منه 
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 اهلل، باإذن وخلودها  بق ئه  رس وهذا مستوي  ، العربية اللغة -9
 عان نبح  أن وعلين  متطواة، العربية اللغة أن نؤمن أن علين  وينبيغ
 مساتوي ته  ولك الفصاىح اللغاة باني تق اب  نصن  جتعلن  اليت الوس ئ 

 العريب. الوطن يف اعمي   من عنه  نت  وم  العربية واللهج  
 حي تنا  يف األجنبياة اللغ   استخدام من اإلقم  علين  ينبيغ -11
 العاريب با خل، اتلواص  وعلين  اتلج اية، املحم  الفت   ويف ايلومية

 . وغره  االجتم يع اتلواص  وس ئ  يف
 لغا   وهنا ك مثم، اكألمل نية قواعده  يف صعبة كثرة لغ   هن ك

 العلم ء  بعض ق   كم  غره  من تقرتض مثم لفرنسيةاك
The Story of Language p.151 

 فيها  فوجاد لكماة 4635 ىلع اشتم  فرنيس معجم فح  تم يقو  
 األصاي  املصادا يعاد اذلي المتيي األص  إ  ينتي فق، لكمة 2128
 66و األمل نياة، مان 614و ايلون نية، اللغة من 925 ووجد الفرنسية، للغة
 ماان 119و اإليط يلااة، ماان 285و اإلجنلزييااة، ماان 154و اللكتيااة، ماان

 من 4و العرية، من 36و العربية، من 146و الرتغ يلة من 11و اإلسب نية،
 اللغاا   ماان 99و الرتةيااة، ماان 34و الساامفية، ماان 25و اهلنغ ايااة،
 من خ يلة لغة توجد وال اهلندية، األمريكية اللغ   من 62و األسيوية،



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ.د خليل عبد العال زايد

 

 

 

 035 

 

 غار لفظاة مئيت قرابة العربية اللغة تستقب  يوم ولك األجنيب، عنرصال
 قا   كما  كثارة، لغا   إ  منها  االقرتاض تم العربية واللغة عربية،
 كثار يف أن وجاد حي  امله جرة األلف ظ عن حبثه يف تونء آ  دكتوا
 أصاوته  وبانف  معن ه  بنف  فصيحة عربية ألف ظ  الع لم لغ   من

 ماؤتمر يف حبثاه يف ابل حثني بعض ب لغ وقد اللغ  ، هذه ،خب مكتوبة
 مجي  أن اأى حي  م2118 اعم الفيوم ج معة العلوم بداا العربية اللغة
 عربياة، ألفا ظ إ  ترجا  أنه  أي عريب، أصله  األخرى اللغ   ألف ظ
 ألفا ظ لوجاود الصاحة مان بعضاه خيلاو ال اكن وإن مب لغة، فيه وهذا
 اللغاة يف األصاو  عربياة غر ألف ظ ووجود ألخرى،ا اللغ   يف عربية
 ... ساين ء ساندس، طاوا، ازميا ، بست ن، إبري ، لكمة مث  من العربية
 يف أما  اآلخار، بعضاه الشاعر يف وواد بعضاه القرآن يف واد مم  وغره 
 بارغم وهاذا عربياة، الغر ب أللف ظ لغتن  امتأل  فقد احل ا عرصن 
 وتتطويا  تعرياب هل حيادث األيا م م  أنه الإ العربية اللغة ىلع خطره
 وأوزانه  وأصواته  ألنظمته  إخض عه يف بعبقريته  العربية اللغة وتنجح
 وهاذا العربياة، با حلروف ويكتب اكلعريب، أو عريب فيصبح وصيغه ،

 م تت قد العربية لغتن  بلن حنكم جيعلن  وال اللغ  ، لك يف حيدث أمر
 ... ستمو  أنه  أو
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 سايدن  ىلع وسالم والصامة العا ملني اب هلل احلمد أن ان دعو وآخر
 وسلم وصحبه آهل وىلع حممد

ْوزِْعيِن  َرب  )
َ
ْشُكرَ  أن أ

َ
ْنَعْمَت  ال ِت  نِْعَمَتَك  أ

َ
ى  ىلع أ ي   وىلََعَ   وَادِلَ

نْ 
َ
ْعَمَل  وَأ

َ
ْدِخليِْن  تَْرَضا ُ  َصاحِلًا أ

َ
احِلنِيَ  ِعَبادِكَ  يِف  بِرمَْحَتَِك  وَأ  (الص 
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