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Abstract 

 

The current paper highlights the strong relation between the 
Arabic Language and its divine book- the Glorious Qur'an- 

Besides, this relation and its diversified types are crystal clear in 

the Glorious book. Moreover, they have great influences on 

Arabs and the Arabic language as well. The first speaks about 

the horizon of extension in our glorious Arabic Language and its 

greatest. 

The second examplifying some analytic examples for the 

pheneweron of significance-extensity in the Holy Quran. 

The third showes a chosen groups of affecting Pheneweuons on 

significance-extensity extending the sewantic horizons and 

fumally the couclusion which contains the main results I have 

reached with an index of sources and referuces of the research. 

These impacts are as follows: Arab people moved from desert 

areas of the peninsula to cities and the ascended the throne of 
domination and sovereignty and maintaining the integrity of the 

Arabic Language by unifying this great language and expanding 

aspects of languages and its uses not to mention other impacts 

that will be found by the readers in the body of the paper. 
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THE GLORIOUS QUR'AN AND THE ARABIC LANGUAGE SOVEREIGNTY 

 
 القرآن الكريم وسيادة العربية

 

 2 نعطة حيدر
 

 ملخص
 

بحكع  -القخآن الكخيع  -تصخق البحث لبيان مجػ العالقة الػشيجة الُسبخمة بيغ المغة العخبية وكتابيا األكبخ 
عمى المغة الكخيسة  -ولػ جدئيًا  -كػن القخآن الكخيع عخبيًا؛ فسا جاء بو مغ خرائز وسسات يشدحب 

، وتجدجت ىشا وىشاك التي كانت وعاء لو وندل بيا، وىحه العالقة بأشيافيا السختمفة قج ض يخت بذكل جميٍّ
في ربػعيا، وتجمَّت برػر شتى تسحػرت حػل جسمة مغ اآلثار السيسة التي بان انعكاسيا السؤثِّخ عمى 
العخب والعخبية عمى حجٍّ سػاء؛ مغ أىسيا: االنتقال بأىل تمظ البادية والجديخة إلى عخش الديادة وقسة 

ن، ومشيا: الحفاظ عم ى المغة العخبية مغ االنجراس والزياع والفشاء، ومشيا: تػحيج تمظ الحزارة والتسجُّ
المغة الدامية وتيحيبيا والدسػ بأسايبيا، وإعالء شأنيا بيغ المغات، ومشيا: تػسيع جػانبيا ونصاق 
استعساليا، زيادة عمى آثار أخخػ سيججىا قارئي الكخيع بيغ صحائف البحث، متمػة بأىع الشتائج التي 

 .بحث، وثبت ألىع السرادر والسخاجع التي أفجت مشيا في إثخاء السادة العمسية لمبحثاكتشفيا ال
 

 .القخآن، العخبية، العشاية، الديادة، الحفع، التصػر، التيحيب، التػسع، الدسػ الكلطات الطفتاحية:
 

 الطقدمة
لع يحَع كتاٌب في الػجػد بسا حطي بو القخآن الكخيع مغ بحث وتشقيب ودراسة، ومغ تػارٍد لمعمساء وتزافٍخ 
لمجيػد؛ إذ مأل عمى القجماء مشيع والسحجثيغ مذاعخىع، وداعب أحاسيديع، وأخح بتالبيب قمػبيع، والمذ 

وُشغَميع الذاغَل؛ فرخفػا لو  يتيعبالسكان األسسى، وكان محطَّ عشا ىتساميعٱمغ  ستأثخٱشغاف أفئجتيع، و
تيا عشج بابو؛ فألَّفػا  مغ جيػدىع شخفًا جمياًل، ويسَّسػا نحػه، وحصُّػا رحاليع في رحابو، وأناخػىا وعقمػا أِزمَّ
يغ، وحفاضًا عمى ىحا الكتاب الكخيع مغ أن يقتحسو خصأ في  فيو، وُعشػا بو عشاية فائقة؛ حخاسة ليحا الجِّ

ل عميو أحج ما لع يقمو؛ حتى لع نجج  أوالشصق أو الفيع،  ع حخَمو دخيٌل ال يخضى عشو، أو أن يتقػَّ أن يتقحَّ
غشاء عشو بأحٍج مشيع، وما زالت الجراسات القخآنية تتػالى مح أن رتَّل جبخيل القخآن عمى قمب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وإلى 

 .يػم الشاس ىحا
فيسو وتفييسو، والكذف عسا يفتح هللا لو مغ مغاليقو لشعسة مدبغة العبج إلى كتاب ربو؛ لسحاولو  نرخافٱ إن

جديمة تخفع صاحبيا عغ سفاسف دنياه، وتبارك لو في لحطات عسخه؛ فيرحػ مغ غفمة وسبات، ويشتزخ 
فيػ مع كل حخف يخوزه  اء؛مغ ُيبذ وفتات، ويخقَّ مغ غمطة مجفاة، ويتألأل بالشػر يكدػه الجسال والبي

                                                           
 dr.haider2020arts@gmail.com .عخاقال ،الجامعة العخاقية، عمػم القخآن(كمية اآلداب )قدع ، حيجر عمي نعسة: الجكتػراألستاذ  2
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ه ويدت حوقو؛ عمَّو يكذف الخبيء مغ سخه، ويصاوع العريَّ مغ معشاه؛ يذعخ بفيس الشعسة اإلليية ويتسالَّ
 !تدتحق كل ثشاء عميو

أخرب الكتاب الكخيع عشج ندولو القفخ السججب؛ فأنبت لمجنيا أزاىيخ إندانية فػَّاحة بالذحػ والعبيخ،  لقج
ُيشزخىا الشجػ مغ حدشو. ومغ ىحا السشصمق كانت ىحه اإلشاللة محاولة متػاضعة لمتحميق في سساء كتاب 

اذة  جستخخاٱهللا، وفي فزاء نرو الستخامي، والػقػف عمى تخػمو وأشخافو؛ بغيو  بعس مغ درره وآللئو األخَّ
 .وما أحجثتو مغ آثار في لغتشا العخبية، كان مغ شأنيا أن تتبػأ عخش الديادة عمى لغات األرض شخاً 

 
 آثار القرآن الكريم في العرب والعربية

سة، إنسا يتأتى لمسدمع عغ شخيق تمظ المغة الكخي  إن كمسة هللا عخبية، وإن االترال األول واألخيخ با
ىي مخكد  -إذًا  -فالمغة  متيازات؛ٱيعخف مغ خالليا ما عميو مغ أعسال وواجبات، وما لو مغ حقػق و

ومعخفة السديج عسا يشتطخه  لػجػد،االترال والتالقي بيغ الخالق والسخمػق، وىي السفتاح لفيع حقيقة ىحا ا
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گويمػح في أفقو مغ السػت، والبخزخ، والبعث والشذػر! ﴿

تع  عشيا: فيزًا ربانيًا معجدًا قج ، وأن تكػن فيزاً  [، وىل أعطع مغ أن تقارن الكمسة بخوح هللاہ \﴾ ]ہ
 .3(بالبيان؛ عمع أن سائخ المغات قاصخة عشو، وواقعة دونو خبيالمدان الع  )فمسا خز هللابالعخبية؟! 

تصسع في أن يتعجػ سمصانيا جديختيا؛ فتزخب الحلة، وتفخض « العخبية»كانت لغة ىحا الكتاب السبيغ  وما
الييسشة عمى أخجان ليا: لغات نست في أحزان الحزارة، وتخعخعت بيغ سسع السجيشة، وتقمبت في أعصاف 

ىحه المغة يحمع يػمًا  بغٱ كاننعيع السجنية. وما كانت تتصمع ألن تدتأثخ دونيا بالسكان األسسى: مسالظ ما 
 نتدعياٱقج  -كتابيا األكبخ  -أن يحيا بيا، فزاًل عغ أن يكػن الديج السترخف فييا؛ ولكغ القخآن الكخيع 

مغ أحزان الرحخاء، وأتاح ليا ممكًا فديح األرجاء، تشتقي مشو أللفاضيا ومعانييا وأغخاضيا وأساليبيا ما لع 
. وكان ليا مع الحزارة كالم آخخ كثيخ، وشأن مثيخ، وكانت ليا كستكأ ئيةبجاتسكشيا مشو حياتيا البجوية ال

مخسمي وثيخ. فبعج أن كانت ثخوتيا في حجود بيئتيا؛ غجت غشية في كل فشػن الحياة؛ فأقبل الشاس إلييا، 
نحػىا  نرخفػاٱوتػافجوا عمييا مغ كل حجب وصػب أفػاجًا: رجااًل، وعمى كل ضامخ مغ كل فج عسيق، و

 .بالحاجة إلى فيع ديشيع الججيج، والتفاىع مع أوليائيع مغ العخب عيغجفػ م
تعد األمع بسا تسمظ وما يشزع إلى رقعتيا؛ فكحلظ تعد بأن ليا لدانًا غالبًا يجتسع عميو مغ أىميا  ومثمسا

الكثيخ الكثيخ؛ بل ىي بيحا المدان أقػػ وأعد. فالتسمظ فان، والمدان باق، والشفػس آبى عمى الحكع، وأعدخ 
ة، وأبقى عمى التػاصل، وأدوم في وشيج ػ عمى أن تدتحل؛ ولكشيا مع المدان أقخب رحسًا، وأوثق صمة، وأقػ 

 4العصاء
                                                           

ىـ/ 1410-، ويشطخ: المدان العخبي مطيخ لغػؼ لمسعجدة اإلليية الخالجة )القخآن الكخيع(، مجمة الزاد )العجد الخابع 4الراحبي/ ص 3
 .28م(، ص1990

والمدان العخبي مطيخ لغػؼ لمسعجدة اإلليية الخالجة )القخآن الكخيع(، مجمة الزاد ، 28يشطخ: أزمة التعبيخ األدبي بيغ العامية والفرحى/ ص 4
 .33-32م(، ص1990ىـ/ 1410-)العجد الخابع 
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كانت العخبية مع اإلسالم: لغة قامت معيا لمعخب دولة الكالم؛ لكغ ىحه الجولة بقيت بال ممظ حتى  ىكحا
جاء القخآن الحؼ بمغت بو مغ الفراحة والبيان مبمغًا مغ السمظ لع يعخف تاريخ العخب لو مثياًل مغ قبل، 

اإلسالم العخبية لدانًا لو، فإذا  تخحٱحابو ذلظ، أو سػلت ليع بو أنفديع! لقج ولغ يعخف مغ بعج إن رام أص
كان اإليسان بو ىجاية ونػرًا؛ كان اإلسالم مغ ذلظ الشػر شبيعتو وحقيقتو، وكانت المغة العخبية مشو السطيخ 

 .ىانالحؼ تخاه العيػن، والرػت الحؼ تدسعو اآلذان، والسدخب الحؼ يدمظ بو إلى القمػب واألذ
ىحه األمة بأن أندل القخآن الكخيع بالمدان العخبي السبيغ؛ فكان لمغة العخبية مدية ال تتأتى   حبا هللا لقج

لمغة سػاىا. وكسا أثخ القخآن الكخيع في األمة العخبية: في أخالقيا، وعقيجتيا، وتعامالتيا، وشتى مشاحي 
 :يسكغ لشا إجسالو في السحاور الدبعة اآلتية ؛5المغة العخبية تأثيخًا بالغاً  حياتيا؛ فقج أثخ كحلظ في

 
 الحفاظ على اللغة العربية من االندراس والضياع والفظاء

بالقخآن  رتبصتٱلقج تدشت لمعخبية الفرحى ضخوف خاصة لع تتػافخ ألؼ مغ لغات العالع جسع؛ ذلظ ألنيا 
الكخيع مشح أربعة عذخ قخنًا، ودون بيا التخاث العخبي اإلسالمي الثخ الحؼ كان محػره ذلظ الكتاب العديد في 

ذلظ ألنيا غجت جدءًا ال يتجدأ مشو  ؛بحفطيا ما دام يحفع ديشو وكتابو  كثيخ مغ مطاىخه. وقج تكفل هللا
 [.ڱ \﴾ ]ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿
العشاية بالمغة العخبية مشح ضيػر اإلسالم، وأصبح العمع بالمغة العخبية وعمػميا  عمى  وقج تػافخ عمساؤنا)

 ستسختٱ)فيحه العخبية الفرحى التي ؛ 6لكخيع ندل بيحه المغة الذخيفة(ا عمسًا بالجيغ اإلسالمي؛ ألن القخآن
بالقخآن الكخيع عشرخ  رتباشياٱحية أربعة عذخ قخنًا، والتي ستدتسخ في حياتيا إلى ما شاء هللا. تدتسج مغ 

 .7الحياة
تمظ المغة؛ فأندل بيا كتابو، وقيس لو مغ خمقو مغ يتمػه صباح مداء، ووعج بحفطو   أن شخف هللا ولػال

عمى تعاقب األزمان. لػال ذلظ كمو؛ ألمدت العخبية الفرحى لغة أثخية دارسة، حاليا في ذلظ السريخ 
الالتيشية، أو والسشعة؛ ك فعتتدغ ليا، ولع تتييأ عػامل الح السأساوؼ كحال لغات العالع األخخػ التي لع

)كغيخىا مغ لغات البذخ خاضعة لمتغيخ والتبجل، ولمدوال والفشاء. وإن القخآن الكخيع بحكع الدشدكخيتية؛ فيي 
أنو لدان اإلسالم الشاشق، ومعجدتو الباقية. ىػ الحؼ حفطيا مغ الزياع... فحخص كل مدمع عمى ألفاضو 

بالسعجدة، وتعبجًا بتالوتو. ولػ أنو جاء كسا جاء غيخه مغ الكتب؛ الضصخت العخبية أن تقف وحجىا  ضاً حتفاٱ

                                                           
 .55، والعخبية الفرحى وليجاتيا/ ص12-11، وبحػث مشيجية في عمػم القخآن الكخيع/ ص23يشطخ: العخبية وعمع المغة الحجيث/ ص 5
 .78بحػث ودراسات في المغة وتحقيق الشرػص/ ص 6
م(، 1989ىـ/1409-، والحفاظ عمى سالمة المغة العخبية )مجمة الزاد/ العجد الثالث 9مطاىخه، وعممو، وقػانيشو/ ص-التصػر المغػؼ  7

عػن إلى تغييخ الحخف العخبي (، ولساذا يج23م(، )ص1989ىـ/1409-(، واإلسالم والكتابة العخبية )مجمة الزاد/ العجد الثالث 11-9)ص
 (.78-75م(، )ص1989ىـ/1409-)مجمة الزاد/ العجد الثالث 
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في معتخك الحياة؛ فال تدال تتصمع إلى التججيج حتى تربح في مبجئيا ونيايتيا لغتيغ أو لغات متبايشة، أو 
 .8!(تسذي إلى السػت، وتجب إلى الفشاء؛ حتى تربح في ذمة التاريخ

المغة العخبية الفرحى؛ حتى وصمت إليشا سالسة، معافاة، ثابتة، شامخة،  نبثقتٱبيغ تمظ الذعاب الػعخة  مغ
إلى ما شاء هللا رب  زدىارىاٱحية أربعة عذخ قخنًا، وستدتسخ في حياتيا وعصائيا و ستسختٱأبية. قج 

مغات اإلندانية األخخػ لجاتيا مغ ال -وما سيريب في قابل األيام  -العالسيغ، غيخ آبية بسا أصاب 
قاشبة؛ ما دامت ىي وحجىا التي تستُّ إلى كتابو العخبي السبيغ بأواصخ القخبى، ووشائج الخحع. تدتسج مغ 

 .9بو عشرخ الحياة؛ ما دام ذلظ االرتباط مدتسخًا، والرمة وثيقة رتباشياٱ
، وبات جميًا واضحًا لكل ذؼ 10(الكخيعغ آثار القخآن )عمسشا أن بقاء تمظ المغة الذخيفة إلى اليػم أثخ م وبحا

حجًى أن ))العامل الحاسع في ضيػر العخبية الفرحى، والتسكغ ليا ىػ القخآن. فكسا كان لمقخآن أثخه الكبيخ 
 .11األول في حياتيا وديسػمتيا عاملفي حياة العخب؛ كان لو أثخه في لغتيع، وال يدال ىػ ال

ألدب المفطي الخصيغ؛ لتزافخت أسباب عجة وتجاعت وتكالبت مغ كل القخآن السبيغ، والجيغ الستيغ، وا فمػال
حجب وصػب عمى ضياع المغة العخبية عمى مخ األيام وتػالي األحقاب والدشيغ! ومغ جسمة تمظ األسباب: 

الدمان باستيالء األمع  نػائب، وذىاب سمصانيع، وتخادف 12كب الحزارة الحافج بتخمف أىمياتخمفيا عغ ر 
 .الميجات العامية وتفذييا في أقصارىا وأمرارىا وبيغ صفػف أىميا وأنرارىا ستفحالٱوعمى بالدىع، 

لع يكغ القخآن العطيع حاضخًا وسط تمظ األزمات، وعقب تمظ الشػائب والسمسات الغالظ الذجاد؛  ولػ
جرس إال الجتاحتيا الجػائح، وشػحت بيا الصػائح، وقامت عمييا الشػائح، وصارت كالمغات التاريخية ال ت

 .13ومعاناة مفعشج الزخورة، وال تطيخ إال في مػاضع خاصة، وال يشصق بيا إال بعج مخانة وتك
قػلو بأن « غة العخبية مغ الزياعالقخآن الكخيع حفع الم»عغ الذيخ إبخاىيع الشعسة تحت عشػان:  جاء

تخمف السدمسيغ... وبيحا )الكػارث التي حمت بالسدمسيغ كثيخة، ال تعج وال تحرى، وكان ليا وقعيا في 
أن ما أصاب أمتشا  ػتعخضت لغتشا إلى نكبات ونكبات، وأصابيا الزعف واليػان فتخات مغ الدمغ. ول

ىػ الحؼ حفع ىحه المغة، وحساىا مغ الزياع حيغ   أصاب أمة أخخػ؛ لسا بقي شيء مغ لغتيا، ولكغ هللا
[. وىكحا فإن لمقخآن الكخيع الفزل ڱ \﴾ ]ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿  :تكفل بحفع القخآن الكخيع. قال

 .14(نقخاضاألكبخ في حفع المغة العخبية وجعميا تدتعري عمى الحوبان واال

                                                           
 .35 -34أثخ القخآن الكخيع في المغة العخبية/ ص 8
، وعمع المغة، 9مطاىخه وعممو وقػانيشو/ ص -، والتصػر المغػؼ 8 -7، وفي التصػر المغػؼ/ ص414يشطخ: فرػل في فقو العخبية/ ص 9

 .141، و180 -179وأبحاث ومقاالت في المغة/ ص ،151لمزامغ/ ص
 32أثخ القخآن الكخيع في المغة العخبية/ ص 10
 .55، ويشطخ: العخبية الفرحى وليجاتيا/ ص116أبحاث في العخبية الفرحى/ ص 11
 ([.137/ 1، )«ح ف د»مادة:  -الحفج: اإلسخاع ]يشطخ: تاج المغة وصحاح العخبية  12
 .2ي العخاق/ صيشطخ: السباحث المغػية ف 13
 .12لغة القخآن/ ص 14
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العخبية عمى الغدو الفكخؼ والمغػؼ الستتابع، وتجاوزت  ستعرتٱأبمغ األثخ في أن   كان لكتاب هللا لقج
يتمى في الغجو واآلصال،   شتى االنكدارات في الحزارة العخبية اإلسالمية، وبقيت ما بقي كتاب هللا

لمعخبية دون غيخىا مغ  دةوعادت مغ ججيج تتشفذ الرعجاء بعسق، وتدتعيج رواءىا ورونقيا. وإنيا لسي
)الكتاب الػحيج الحؼ ضل محتفطًا لفزل في ذلظ لمقخآن الكخيع؛ ذلظ ع تتغيخ. وكان االمغات؛ لع تتبجل، ول

بمغتو، وسيطل كحلظ محتفطًا بيا، ويحفطيا مغ عاديات الدمغ؛ فال يريبيا الفشاء كسا أصاب المغات مغ 
 .15(ألنيا لغة القخآن ؛قبميا؛ بل ستطل باقية ما بقي الميل والشيار

)إن في اإلسالم سشجًا ىامًا لمغة العخبية، أبقى عمى روعتيا «: ج الكخيع جخمانػسعب» السدتذخق السجخؼ  قال
وخمػدىا؛ فمع تشل مشيا األجيال الستعاقبة؛ عمى نقيس ما حجث لمغات القجيسة السساثمة؛ كالالتيشية؛ حيث 

حجيثًا،  عتشقتوٱأثخت في الذعػب التي  جارفةتسامًا بيغ ججران السعابج! ولقج كان لإلسالم قػة تحػيل  ندوتٱ
 زدانتٱوكان ألسمػب القخآن الكخيع أثخ عسيق في خيال ىحه الذعػب؛ فاقتبدت آالفًا مغ الكمسات العخبية 

 .16(بيا لغاتيا األصمية؛ فازدادت قػة ونساءً 
يستيا يتػارػ وقعغ العخبية وفزميا الحؼ ال  «Theodor Noldeke تيػدور نػلجكو» السدتذخق األلساني وقال

 .17()إن المغة العخبية لع ترخ حقًا عالسية إال بدبب القخآن واإلسالمالدامقة: 
بمغت العخبية بفزل القخآن مغ االتداع مجًػ ال تكاد تعخفو «: )كارل بخوكمسان»ذخق األلساني السدت وقال

المدان الحؼ أحل ليع أن أؼ لغة أخخػ مغ لغات الجنيا، والسدمسػن جسيعًا مؤمشػن بأن العخبية وحجىا 
 .18(يدتعسمػه في صالتيع

)أن القخآن الكخيع كان محػرًا لجسع الجراسات العخبية التي قامت في األساس لخجمتو. نخػ بػضػح تام  وىكحا
ة تذبو الالتيشية، ومغ بيشيا الجراسات المغػية، ولػاله النجثخت المغة العخبية الفرحى، وأصبحت لغة أثخي

)مغ أقػػ واحجًا  -كسا كان  -أبج الجىخ  قى. وال يدال ذلظ الكتاب العطيع الخالج، وسيب19والدشدكخيتية(
 ية غيخ العخبية في العالع كمو...بيغ أبشاء الذعػب اإلسالم نتذارىاٱأسباب بقاء العخبية، ومغ أىع عػامل 

 .20(«إن الجيغ مخجح لبقاء العخبية»خمجون ~ كان مريبًا حيغ قال:  بغٱومغ ثع فإن 
)والحسج ؛ ما نرو: « المغة والتصػر»عشػان: لسحسج محيي الجيغ، تحت « في عمع المغة»في كتاب  جاء

يجعل المغة تفقج  -أؼ التغيخ باستسخار  -فقج حافع القخآن الكخيع عمى لغتشا مغ االنجثار؛ ألن التصػر 
 .21(الحؼ يحفع قػاعج ىحه المغة الكخيعىػيتيا، بل تشجثخ، وىحا لع يحجث بالشدبة لمغة العخبية؛ لػجػد القخآن 

                                                           
 .56، ولغة الزاد/ بحث: لساذا يحارب الحخف العخبي؟! ص 171، ويشطخ: أبحاث ومقاالت في المغة/ ص14لغة القخآن/ ص  15
 .3، ويشطخ: قال غيخ العخب عغ العخبية/ ص301الفرحى لغة القخآن/ ص  16
 .9ب عغ العخبية/ ص، ويشطخ: قال غيخ العخ 133المغة العخبية، لحسجان/ ص  17
 .11، ويشطخ: قال غيخ العخب عغ العخبية/ ص274مغ قزايا المغة العخبية السعاصخة/ ص  18
 .115فرػل في فقو العخبية/ ص  19
 (.475/ 1بغ خمجون )ٱ، ويشطخ: مقجمة 222 -221أبحاث في العخبية الفرحى/ ص  20
 .12ص  21
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)لغة القخآن الكخيع مغ المغات الحية التي ال تسػت، وال تشقخض، وال يشتابيا تمظ العػامل غجت  بتزافخ
القرػر؛ وذلظ ألنيا مختبصة بكتاب سساوؼ مقجس... وسخ ذلظ أنو ما دام مدمع عمى وجو ىحه السعسػرة 

الستعجست لغة العخب، وأضحت  سبيغ؛)ىحا الكتاب العخبي ال، ولػال 22لغتو باقية( ؛ فإنيتعبج بكتاب هللا 
اليخم والزعف، ويأخح بيجىا إذا ألع بيا التخمف  عتخاىاٱفي عجاد المغات السيتة؛ فيػ الحؼ يججد شبابيا كمسا 

 .23(والخكػد
 

 تهحيد اللغة العربية
وتأثيخه « القخآن الكخيع»المغة العخبية بسرجرىا األصيل  رتباطٱال مشاص مغ القػل بأن واحجًا مغ مطاىخ 

؛ فتحػلت بفزمو مغ التشػع 24تالف القبائل العخبيةفييا: تػحيجه لتمظ المغة بعج أن كانت تختمف ليجاتيا باخ
)لكل قبيمة مغ قبائل العخب لغة إذ كان  ليجات كثيخة؛ -قبل ندولو  -إلى التػحج بعج أن كانت تتقاسسيا 

 .25(يا، ويؤخح عشياتشفخد ب
العخب عمى لغتو. ولػ لع يجتسعػا؛  جتسعٱ)فقج وضح لظ أنو لػال القخآن وأسخاره البيانية؛ ما مغ حال؛  وكأؼ

لتبجلت لغاتيع باالختالط الحؼ وقع ولع يكغ مشو بج... وىكحا يتدمدل األمخ حتى تدتبيع العخبية؛ فال تبيغ 
الحؼ قبخه السرخيػن « الييخوغميف»ىحا  ةآلثار، وتشدل مشدلإال بزخب مغ إشارة ا -وىي أفرح المغات  -

 !26(في األحجار، وأحيتو ىحه األحجار
)فبقاء القخآن عمى وجيو العخبي مسا يجعل عغ الجشدية العخبية في القخآن:  الخافعي في معخض حجيثو قال

العتبار االجتساعي، وفي كأنيع في ا -ألػانيع؛ مغ األسػد، إلى األحسخ  ختالفٱعمى  -السدمسيغ جسيعًا 
)ومغ السعمػم بالزخورة أن القخآن . وأضاف: 27صق في لغة التاريخ بمدان واحج(يش أنفديع جدع واحج عتبارٱ

فييا مغ محاسغ ىحه الفصخة المغػية التي جعمت أىل كل  ستجسعٱقج جسع أولئظ العخب عمى لغة واحجة؛ بسا 
 .28(يخونيا كسااًل لسا في أنفديع مغ أصػل تمظ الفصخة البيانية لدان يأخحون بيا، وال يججون عشيا مخغبًا؛ إذ

لمعخب جامعة تع مغ خالليا تػحيجىع تحت لػائو، يديخون عمى مشػالو، ويتفيأون « القخآن الكخيع»أقام  وبحا
ي نصاقو، ضاللو. ليذ في جانب المغة فحدب؛ بل شال أثخه السبارك جسيع مجاالت الحياة التي تجخل ف

القمػب، متجاندة السداج،  ة)وبو صار العخب أمة واحجة، مؤمشة، مػحجة، متآلفوكميا داخمة في نصاقو، 
متحجة المدان، متذابية البيان. وبو صار السدمسػن في صجر اإلسالم أمة واحجة، ال يفخق بيشيا جشذ، وال 

                                                           
 .5مشاىج وآراء في لغة القخآن/ ص  22
 .9السجخل لجراسة القخآن الكخيع/ ص  23
 .19يشطخ: أثخ القخآن الكخيع في المغة العخبية/ ص 24
 .141، وأبحاث ومقاالت في المغة/ ص24مجخل إلى تفديخ القخآن وبيان إعجازه/ ص -، ويشطخ: عمػم القخآن 8الفيخست/ ص 25
 .83ص (، ويشطخ: إعجاز القخآن والبالغة الشبػية/80/ 1تاريخ آداب العخب ) 26
 (.88/ 1السخجع نفدو ) 27
 .81إعجاز القخآن والبالغة الشبػية/ ص 28
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. 29(ق إال االعتداز باإلسالم والقخآنع يبكل ىحه الفػارق في نػر اإلسالم، ول نريختٱلػن، وال لغة؛ فقج 
)كانت العخب في جاىميتيا عمى إرث مغ إرث آبائيع في الدياق يقػل اإلمام أحسج بغ فارس~: وفي ىحا 

باإلسالم؛ حالت أحػال، وندخت ديانات، وأبصمت أمػر،  لغاتيع وآدابيع وندائكيع وقخابيشيع. فمسا جاء هللا 
اضع إلى مػاضع أخخ بديادات زيجت، وشخائع شخعت، وشخائط شخشت؛ فعفى ونقمت مغ المغة ألفاظ مغ مػ 

وشغل القػم... بتالوة الكتاب العديد الحؼ ال يأتيو الباشل مغ بيغ يجيو وال مغ خمفو، تشديل  ول،اآلخخ األ
 .)30 ، وحفع سشغ رسػل هللامغ حكيع حسيج، وبالتفقو في ديغ هللا 

 
 تهذيب اللغة العربية

؛ فقج السحػر الثالث مغ عػامل تأثيخ القخآن الحكيع في لغتو العخبية السجيجة؛ فديادة عمى ما تقجموىحا ىػ 
)صفى القخآن الكخيع ىحه المغة؛ فأشاع في االستعسال أصفى ألفاضيا جخسًا، وأدقيا تعبيخًا، وأحالىا نغسًا، 

في مخاعاة داللة األلفاظ، وإيخادىا مػاردىا  جقةال لتدمٱوأورد كل لفطة في مكانيا السشاسب ببخاعة فائقة، و
 .31(بصخيقة تعجد عشيا الخالئق

بأن العخب أمة أكثخىا ضارب في الرحخاء، لع يتحزخ مشيا إال القميل؛  -وكمشا يعمع حتسًا  -ما عمسشا  وإذا
ه؛ يدداد فال جخم أن كان في لغتيع الخذغ الجاف، والحػشي الغخيب! ولعل مغ يقخأ األدب الجاىمي ويتجبخ 

أجسل ما تخف بو نصقًا في األلدغ،  لفاضوإيسانًا بسا لمحزارة مغ أثخ في المغة! والقخآن الكخيع قج تخيخ أل
بالسكان األسسى الحؼ  -بعج  -وقخعًا لألسساع؛ حتى كأنيا الساء سالسة، والشديع رقة، والعدل حالوة. وىػ 

 .32أدىذيع، وحيخ ألبابيع
انيغ البالغة السختمفة؛ وىع مغ ىع. جيابحة المغة، وأساشيغ الفراحة، وفخسان قػاىع في أف 33أن رازوا وعقب

البيان، وأرباب القجرة والسمكة التي ال تعخف لمحج حجًا وال لمقخار قخارًا. وىع ذوو اإلحداس السخىف، وأصحاب 
خونو ىحا التجبخ، لمقخآن ىحا التعخض، ويتجب عخبالحوق الخاقي، الخفيع؛ فيل مغ السسكغ أن يتعخض أولئظ ال

ويعجبػن بو ىحا اإلعجاب. ثع تكػن لغتيع كسا كانت قبل ذلظ؟! ال ريب أن ألفاظ المغة تأثخت بالقخآن تأثخًا 
 .بالغاً 

ججيج؛ كان لو أثخ في خمق معان ججيجة  شتخاعٱوكسا أثخ القخآن في معاني المغة مغ حيث ما جاء بو مغ )
بيشيع؛ فترخف فييا، وىحبيا، وزاد فييا، أو نقز مشيا، ووضعيا تتشاول معانييع التي كانػا يتعاورونيا 

                                                           
 .9السجخل لجراسة القخآن الكخيع/ ص 29
 .27 -26مجخل إلى تفديخ القخآن وبيان إعجازه/ ص -(، ويشطخ: عمػم القخآن 14/ 1الراحبي في فقو المغة ) 30
 .55، والعخبية الفرحى وليجاتيا/ ص12كخيع/ ص، ويشطخ: بحػث مشيجية في عمػم القخآن ال61صفاء الكمسة/ ص 31
 .56يشطخ: أثخ القخآن الكخيع في المغة العخبية/  32
 ([.358/ 5الخوز: التجخبة، يقال: رازه يخوزه روزًا؛ إذا جخب ما عشجه وخبخه؛ أؼ: عمسو ]يشطخ: لدان العخب ) 33
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فييا ما ال يدسح ليا  نمػاضع تشاسبيا؛ بحيث أصبحت تالئع كل األذواق في كل العرػر. بعج أن كا
 .34(بالبقاء إال في عرخ جاىمي لو ذوق خاص

التقعخ في الكالم، والغخيب، في تيحيب تمظ المغة الباع الصػلى؛ إذ نحى عشيا  كان لكتاب هللا  لقج
واأللفاظ الحػشية الثقيمة عمى الدسع. ومغ يتأمل مشثػر العخب قبل ندول القخآن، ويترفح في الذعخ 

واألصػات الشابية؛ مثل:  لثقيمة،الجاىمي؛ يبرخ كثيخًا مغ الكمسات الحػشية، والتخاكيب السدتيجشة، واأللفاظ ا
، «اليعخع»، «السمصاط»، «البخرات»، «شجحسخ »، «جحمشجح»، «مدتذدرات»، «جحير»
 .35... وغيخ ذلظ كثيخ«فخنقعػاٱ»
 

 الدطه باللغة العربية
)لقيت العخبية في العرػر الستقجمة شسػخًا ورفعة بيغ لغات األرض بعج ندول القخآن الكخيع، وبجء لقج 

رقعة الستكمسيغ بيا مغ حجود الريغ شخقًا،  متجتٱتجارسو وتجبخ آياتو؛ فدارت في العرػر اإلسالمية، و
أفكار عمساء اليػنان والخومان،  ياإلى حجود البختغال غخبًا، ونطع بيا الذعخ، وألفت بيا الكتب، ونقمت إلي

الحزارات البذخية الػافجة  ستػعبتٱونقمت ىي أفكار عمساء السدمسيغ مغ الفقياء والفالسفة والسفكخيغ، و
 .36(ي؛ فتعخبت مفخدات العمػم، وتخجست الشرػص العمسية واألدبية والثقافيةعمى السجتسع اإلسالم

ذلظ كمو مزافًا إلى عجاد أسباب الخفاه التي تييأت، وعػامل االزدىار التي تزافخت، ومعارج الدسػ  وكان
 الً تراٱالعخب بمغتيع  ترلٱ)السحرمة الشيائية، وآلت إلى أن  التي دنت فتجلت؛ والتي أدت بسجسػعيا في

 .37(ليا فكانػا أمشاء محافطيغ عمييا وفػاوثيقًا، ال نخػ لو مثياًل في األمع األخخػ، وأسعفتيع بسا يعػزىع، و 
)خصت خصػات واسعة بشدول القخآن الكخيع؛ فازدىخت ألفاضًا ودالالت نجج المغة العخبية السجيجة قج  وبحا

يجة تجخل معجع الذعخاء والخصباء، والستحجثيغ، وأساليب وصػرًا، وبجأت األلفاظ القخآنية بجالالتيا الجج
 .38(في التعبيخ عغ الحياة الججيجة نصالقةٱوتكدبيع 

  العخبية الفرحى لع تخمج عمى مخ األزمان، ولع يستج بيا العسخ أربعة عذخ قخنًا، وإلى ما شاء هللا فالمغة
مغ أسخار الخمػد وأسباب البقاء؛  متمكتوٱإال لسا تحسمو بيغ شياتيا مغ نقاء العشاصخ وعشاصخ الشقاء، ولسا 

الستسثمة بيحا التخاث الحزارؼ الثخ، وتمظ اآلداب والسبادغ الداخخة، بمو العقيجة الدامية؛ الستسثمة بكتاب 
بو، ورفع قجرىا؛ فتخبعت   ذلظ الكتاب العديد الحؼ شخفيا هللا -القخآن الكخيع  -اإلسالم والعخبية األكبخ 

 .39وتػجت بتاج الديادة والسمظ عمى سائخ أخجانيا مغ لغات العالع األخخػ جسع عمى عخش الديادة،

                                                           
 .141، ويشطخ: أبحاث ومقاالت في المغة/ ص96أثخ القخآن الكخيع في المغة العخبية/ ص 34
 .38يشطخ: العخبية وعمع المغة الحجيث/ ص 35
 .101، ويشطخ: ص23لغة الزاد/ بحث: لساذا يحارب الحخف العخبي؟! ص 36
 .12، وبحػث مشيجية في عمػم القخآن الكخيع/ ص79، ويشطخ: فرػل في فقو العخبية/ ص130وتصبيقًا/ ص نطخية -السذتخك المغػؼ  37
 .103لغة الزاد/ بحث: لساذا يحارب الحخف العخبي؟! ص 38
 .55، والعخبية الفرحى وليجاتيا/ ص171يشطخ: أبحاث ومقاالت في المغة/ ص 39
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الحؼ كان « الخسػل»؛ كمفع 40الخقي بجالالت كثيخ مغ األلفاظكان لمقخآن أثخه البالغ، ودوره الفاعل في  كسا
عمى  داللتيا في اإلسالم، وغجت تصمق رتقتٱيصمق عمى مغ يحسل رسالة مغ إندان إلى إندان آخخ. ثع 

يقال عغ غيخه « الخسػل»... وما قيل عغ مرصمح 41بأداء رسالة إلى بشي البذخ  اإلندان الحؼ يكمفو هللا
 .مغ األلفاظ كثيخ

إن السترفح لتاريخ األمة العخبية، وشبائعيا، ومسيداتيا؛ يخػ مغ سالمة عشرخىا، وصفاء جػىخىا، وسسػ 
[، بعج أن صيخىا اإلسالم، وشيخىا ک \﴾ ]ڃ ٿ ٺ ٺ ٺمسيداتيا. ما يجعمو يحكع مصسئشًا بأنيا صارت ﴿

قج أثخ في األمة العخبية ىحا التأثيخ  قخآن)فإذا كان ال؛ !42 القخآن، ونفى خبثيا وأزاح عشيا الخان سيج األنام
الحؼ ال يرل إليو إال اإلجسال، وال يكاد يجركو التفريل؛ فميذ األثخ الحؼ أحجثو في لغتيا بأضيق مغ 

مغ األمة  نقياداً ٱلقبػل ىحا األثخ، وأكثخ  ستعجاداً ٱأحجثو فييا. كيف والمغة العخبية أعطع األثخ الحؼ 
 .43!(العخبية؟

السجج، وميج لمغتيع سبيل  )أن القخآن الكخيع ىػ الحؼ أخخج العخب فعاًل، وشق ليع شخيقمغ ريب في  وما
؛ بل بمغ بو حخصو عمى االرتقاء بذأنيا حجًا بات فيو جميًا لكل ذؼ عيشيغ مقجار العشاية واالىتسام 44(الدؤدد

المغة  كتدبتٱاإلسالم مغ سساء القخآن؛  شسذ)لسا بدغت  السبارك بتمظ المغة السجتباة؛ فـمغ ذلظ الكتاب 
ل عميو مغ ألفاظ مػحية، وكمسات العخبية قػة في البيان، وجدالة في المفع، وفخامة في السعشى؛ بسا تذتس

 .45(مذخقة، وتخاكيب بجيعة
ة العخبية بالقخآن أىع السطاىخ العجيجة األخخػ لحلظ االرتباط الستيغ، والعخػ الػثيقة التي وصمت المغ ومغ

 التحػل مغ الخواية الذفيية إلى التجويغ والتقعيج؛ ]إذ[ لع يكغ لمعخب قبل القخآن الكخيع كتاب؛الكخيع: ذلظ )
األمة بفزل القخآن مغ األمية إلى التحزخ؛  ػلتبل كانػا يحفطػن األشعار، ويتشاقمػن األخبار... وقج تح

فانتذخت الكتابة، وضيخت العمػم، ودونت الشرػص الجيشية، كسا دونت الشرػص األدبية. والتجويغ مغ 
 .46...(لػازم حيػية المغة وديسػمتيا

)ال يخفى عمى القارغ الكخيع، ونذأة عمػم العخبية؛ إذ العخبية بالقخآن  رتباطٱأىع تمظ السطاىخ األخخػ:  ومغ
أثخ القخآن الكخيع في نذأة عمػم العخبية. فكان رسع السرحف، وعمع الشقط والذكل أساسًا لتكسيل الكتابة 

أساسًا لعمع األصػات المغػية، وضبط الشصق  اءاتنطسيا اليجائية. وكان عمع التجػيج والقخ  ستقخارٱالعخبية، و

                                                           
 .90يشطخ: داللة األلفاظ/ ص 40
 .38عمع المغة الحجيث/ ص يشطخ: العخبية و  41
 (.330/ 1مشاىل العخفان في عمػم القخآن ) 42
 .11 -9أثخ القخآن الكخيع في المغة العخبية/ ص 43
 .141، ويشطخ: أبحاث ومقاالت في المغة/ ص46أثخ القخآن الكخيع في المغة العخبية/ ص 44
 .5السذتخك المفطي في الحقل القخآني/ ص 45
 .141، ويشطخ: أبحاث ومقاالت في المغة/ ص224ص أبحاث في العخبية الفرحى/ 46
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العخبي. وكان عمع الشحػ والرخف يدتجيب لحاجة الجارسيغ لمبشاء المغػؼ لمقخآن الكخيع، كسا كان عمع 
 .47...(التفديخ والسؤلفات في معاني القخآن رافجًا كبيخًا في السعجع العخبي

كان العخب األوائل قج أوججوا المغة مفخدات فانية؛ فإن القخآن السجيج قج أوججىا تخاكيب خالجة باقية،  وإذا
معجع تخكيبي غيخ القخآن ونذأت ليحه المغة فيسا بعج معاجع كثيخة تجسع مفخداتيا وأبشيتيا؛ ولكغ ليذ ليا 

لسدمسػن عمػميع ومعارفيع. فسا مغ عمع وا لعخبا ستسجٱ)ظ الكتاب العطيع، والشػر السبيغ . ومغ ذل48الكخيع
الستيشة. أو  ، ولػال تمظ الػشائج الحسيسة، والخوابط49(و بالقخآن سبب، ولو مشو ورد ومجدمغ عمػميع إال ول

)لػال ىحا الكتاب؛ لسا كانت ىحه الثخوة الصائمة مغ العمػم التي تجور حػل القخآن ولغة بعبارة أدق وأوثق: 
 .50(و الػاسعةفي رحاب جػلالقخآن، وت

لع تحع بو لغة  ىتساماً ٱ)حطيت العخبية باىتسام عمسائيا تاب العطيع، والشػر السبيغ؛ فقج ىحا الك وبفزل
غيخىا مشح زمغ مبكخ فيسا نججه مغ ضبط إعخابيا، وبشاء مفخداتيا، وإحراء ألفاضيا، ودراسة ضػاىخىا، 

مغ محاولة ضبط أدائيا. وصػاًل  غػؼ ػل العسل الموتحميل بشاىا وتخاكيبيا ودالالتيا، ودراسة أصػاتيا. وتح
درس العخبية بالجرس القخآني؛ ليفزيا إلى نتيجة مػحجة؛ ىي  تحجٱإلى ضبط قخاءة القخآن الكخيع... وىكحا 

)وىكحا نخػ أن القخآن الكخيع كان محػرًا لجسع الجراسات العخبية التي ؛ 51سالمة التفكيخ(سالمة الشصق، و 
بيشيا الجراسات المغػية. ولػاله النجثخت المغة العخبية الفرحى، وأصبحت  غلخجمتو، ومقامت في األساس 

 .52(لغة أثخية تذبو الالتيشية، والدشدكخيتية
 

 تهسيع جهانب اللغة العربية
عمى بعس الجػانب السيسة التي ال يججر باىتسام الباحثيغ والجارسيغ  -في جػلة سخيعة  -بعج أن تعخفشا 

راسة عمػم المغة العخبية وعالقتيا بأسيا الستيغ القخآن السجيج أن يشج أو يذيح بػجيو عشيا مغ والسيتسيغ بج
ذلظ األثخ البالغ ذؼ الجػانب  البالبيا مغ قبميع. كحلظ يجب أن ال يعدب عغ  ىتبالٱوال  كتخاث،ٱغيخ 

لمغة   وأحاديث الخسػل )فتح القخآن الكخيعمظ المغة ذلظ الكتاب العطيع؛ إذ الستعجدة الحؼ أحجثو في ت
العخبية أبػابًا كثيخة مغ فشػن القػل؛ فعػلجت بيا أمػر لع تكغ العخبية لتعشى بعالجيا مغ قبل؛ وذلظ كسدائل 

والتاريخ، والعقائج الجيشية، والججل فيسا وراء الصبيعة، واإلصالح االجتساعي،  رزالقػانيغ والتذخيع، والق
ة والحيػان وأصػل القزاء والسعامالت، ودراسة مطاىخ الفمظ والصبيعوالشطع الدياسية، وشؤون األسخة، 

                                                           
 .227 -226السخجع نفدو/ ص 47
 .775(، وأثخ الجالالت المغػية في التفديخ عشج الصاىخ بغ عاشػر/ ص228/ 1يشطخ: تاريخ آداب العخب ) 48
 .9السجخل لجراسة القخآن الكخيع/ ص 49
 .9السخجع نفدو/ ص 50
 .27، ويشطخ: مقجمة الرحاح/ ص57لغة الزاد )لساذا يحارب الحخف العخبي؟!(، ص 51
 .115فرػل في فقو المغة/ ص 52
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نػعًا خاصًا بالعمػم السدتشبصة مغ ذلظ الكتاب « إتقانو»، وقج عقج الديػشي ~ في 53(والشبات... وىمع جخاً 
 .54الكخيع؛ وىػ الشػع الخامذ والدتػن 

يع كان السحػر الحؼ نذأت حػلو جسيع )إن القخآن الكخ يقػل الجكتػر عجنان دمحم زرزور: ىحا الدياق  وفي
معارف العخب التي ججت في حياتيع بعج اإلسالم؛ حتى صح لشا ما أشخنا إليو... مغ أن القخآن الكخيع 

عمى عمػم القخآن  شتسمتٱالتي  سعةيذكل السرجر األول لمثقافة العخبية اإلسالمية؛ ىحه الثقافة الغشية الػا
ليا لغة العخب بعج ندول  تدعتٱوالحجيث، واألدب والمغة، والديخة، والفمدفة، والفقو، واألصػل، والتي 

 .55(القخآن
)المغة العخبية مغ أوسع المغات، وأغشاىا، وأدقيا ترػيخًا، أحجًا شظ أو يداوره ريب في كػن  يشتاب ال

العشاية بالمغة العخبية مشح ضيػر اإلسالم، وأصبح العمع بالمغة  عمى  وأوسعيا محىبًا. وقج تػافخ عمساؤنا
 .56(العخبية وعمػميا عمسًا بالجيغ اإلسالمي؛ ألن القخآن الكخيع ندل بيحه المغة الذخيفة

)والعخبية جج غشية بثخوة لغػية ال قجرة ألحج عمى أن ل األستاذ أحسج عبجالغفػر عصار: ىحا الدياق يقػ  وفي
؛ ألن ىحه الثخوة مغ الزخامة والدعة بحيث ال تدمذ قيادىا لسغ يخيج حرخىا أو يحرييا إحراءً 

بغ حبيب البرخؼ ~  يػنذ، وحكى 57«قج درس مغ كالم العخب الكثيخ!»إحراءىا... وقج قال الكدائي~: 
لجاءكع افخًا؛ إليكع مسا قالت العخب إال أقمو. ولػ جاءكع و  نتيىٱما »عغ أبي عسخو بغ العالء ~ أنو قال: 

 .. وإن السدتعسل مغ العخبية في عرخنا الحاضخ ال يديج عمى عذخة آالف مادة58«عمع وشعخ كثيخ!
وقج بمغت العخبية في الغشى والدعة والحفػل في السفخدات المغػية حجًا لع تبمغو ولع تجانو ولع تجاره لغة ...

غة لع يتجاوز عذخة اآلالف مغ السػاد؛ عمى وجو ىحه البديصة لغاية اآلن. ومع أن ما يدتعسل مغ ألفاظ الم
وآدابو؛ بل وسعت روافج الحزارة  وفشػنوفإنيا لع تزق عغ كل حاجات اإلندان وتجاربو وخػاشخه وعمػمو 

 .59(والعمػم غيخ السعخوفة عشج العخب في أزىى العرػر اإلسالمية
)قج أضاف  ميتيا في شتى مشاحي الحياة؛ فـاعلتمظ المغة، وتشسية لعمػميا، وإنعاشًا لجػانبيا، وإبخازًا لف وإثخاءً 

القخآن الكخيع أنسػذجًا لمتعبيخ بالعخبية لع تعخفو العخبية مغ قبل، أنسػذجًا لو الخمػد والبقاء ال تسدو يج 

                                                           
، 22، و16مجخل إلى تفديخ القخآن وبيان إعجازه/ ص -، وعمػم القخآن 93، ويشطخ: نحػ القخآن/ ص119 -118فقو المغة، لػافي/ ص 53

 .141وأبحاث ومقاالت في المغة/ ص
 (.253 -244/ 2يشطخ: ) 54
 -، ويشطخ: الحفاظ عمى سالمة المغة العخبية )مجمة الزاد/ العجد الثالث 27مجخل إلى تفديخ القخآن وبيان إعجازه/ ص -عمػم القخآن  55

، ولساذا يجعػن إلى تغييخ 23م(، ص1989ىـ/1409 -، واإلسالم والكتابة العخبية )مجمة الزاد/ العجد الثالث 11 -9م(، ص1989ىـ/1409
 .75م(، ص1989ىـ/1409 -الحخف العخبي )مجمة الزاد/ العجد الثالث 

 .78بحػث ودراسات في المغة وتحقيق الشرػص/ ص 56
 (.1749/ 1(، وتاج العخوس )48/ 2(، ويشطخ: تيحيب المغة )593/ 2لدان العخب ) 57
(، والسفرل في 401/ 2(، و)345/ 1مغة )(، ويشطخ: السدىخ في عمػم ال386/ 1(، والخرائز )25، و4/ 1شبقات فحػل الذعخاء ) 58

 (.259، و251، و85/ 17(، و)69/ 1تاريخ العخب قبل اإلسالم )
 .24 -23مقجمة الرحاح/ ص 59
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ترشف إلى شعخ ونثخ. فمسا ندل القخآن؛ صارت  قخآنالتغييخ والتحخيف. لقج كانت العخبية قبل ندول ال
ي العخبية ثالثة: قخآنًا، وشعخًا، ونثخًا. وال يشبغي أن يرشف القخآن تحت عشػان الشثخ؛ نساذج التعبيخ المغػؼ ف

 .60(ألن القخآن ليذ بشثخ، وال بذعخ. إنو كالم رب العالسيغ
، التي 61«األلفاظ اإلسالمية»ما يعخف بـالقخآن الكخيع مغ أسساء ججيجة. وىػ  ستحجثوٱذلظ أيزًا: ما  ومغ

)تقبمت العخبية لمعخب معخفة بيا مغ قبل ىحا؛ إذ ني اإلسالمية الججيجة التي لع يكغ جاءت تعبيخًا عغ السعا
ومغ الجالالت اإلسالمية التي وضعيا  د،مغ عرخ السبعث زادًا سخيًا مغ أساليب البيان القخآني السعج

، «الزالل»و ،«اليجػ»، و«اإلسالم»، و«الكفخ»، و«اإليسان»، و«[الخسالة»القخآن أللفاظ مغ العخبية؛ كـ]
، «الشار»، و«الجشة»، و«القيامة»، و«البعث»، و«الداعة»، و«الدكاة»، و«الرالة»، و«الشفاق»و
الحياة اإلسالمية مغ ججيج  ستحجثتٱألفاضيا لمجاللة عمى ما  تصػيع، وتييأت العخبية ل62إلخ«... الرخاط»و

 .63(السعاني، وما واجيت مغ آفاق
في ذلظ الباب أيزًا األلفاظ االصصالحية التي نذأت في رحاب العمػم الذخعية السختبصة بالقخآن  ويجخل

 .إلخ«... الرخف»، و«الشحػ»، و«التفديخ»، و«أصػل الفقو»، و«الفقو»، و«التػحيج»الكخيع؛ كـ
أن  64«غ القخآني العمػم السدتشبصة مالشػع الخامذ والدتيغ: ف -اإلتقان »لشا اإلمام الديػشي في  وأبان

ىشالظ أكثخ مغ ستيغ عمسًا مغ عمػم العخبية نذأت وشبت وتخعخعت في رحاب القخآن الكخيع؛ مغ أجل 
مغ أجل  نبثقتٱقج  فإنياالسحافطة عميو مغ المحغ، وبغية االرتفاع بو عشو مغ جانب. ومغ جانب آخخ؛ 

 .محاولة فيسو وإدراكو
الدبب السباشخ والخئيذ  -بحق  -غ القػل بأن القخآن قج غجا دام ذلظ كحلظ؛ فال مشاص لشا وال مفخ م وما

. وأنو أضحى 65تيظ العمػم مرصمحاتو الخاصة بوالكامغ وراء نذأة عامة عمػم العخبية، وكان لكل عمع مغ 
إزاء أشياء فػق المغة وما  -مع ذلظ كمو  -مفجخ عمػم العخبية؛ عمى أنشا نبقى مغ القخآن  -بال مشافذ -

)في الكتاب العديد أساليب وتخاكيب ال يسكغ أن يفي غيخىا ؛ إذ إن 66ػاعجىا وآدابياف مغ قتعار 
 .67(بسعشاىا

كان ذلظ كحلظ؛ فال بج مغ القيام الجائب عمى خجمة ذلظ الكتاب الكخيع، والجستػر السشطع العطيع. ومغ  وإذا
أجل خجمة القخآن الكخيع، ومحاولة تيديخ فيسو والشصق بو عمى السدمسيغ مغ األعاجع، ومغ أجل صيانتو 

خجمة ذأت عمػم متخررة لن إذمغ المحغ والتحخيف؛ فقج قامت جيػد جبارة وفخيجة لخجمة ىحا الكتاب، 
                                                           

 .36العخبية وعمع المغة الحجيث/ ص 60
 .17يشطخ: داللة األلفاظ/ ص  61
 (.294/ 1وما بعجىا، والسدىخ ) 44تشطخ األلفاظ اإلسالمية في: الراحبي/ ص 62
 .55شا والحياة/ صلغت 63
 (، وما بعجىا.244/ 2يشطخ: ) 64
 .37 -36يشطخ: العخبية وعمع المغة الحجيث/ ص 65
 .129يشطخ: مباحث في عمػم القخآن، لمرالح/ ص 66
 .12 -11، ويشطخ: بحػث مشيجية في عمػم القخآن الكخيع/ ص93نحػ القخآن/ ص 67
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بسعشاىا الجامع الذامل؛ لجراسة كل ما يترل « عمػم القخآن»، مغ أبخزىا 68القخآن السبيغ بذكل مباشخ
كأدوات لفيع ىحا الكتاب؛ مثل عمػم الشحػ،  ستخجمتٱبالقخآن الكخيع... يزاف إلى ىحا قيام عمػم 

 .69...(والرخف، والبالغة
؛ إذ 70ا التي لع تكغ مقخنة ليا لػالهعمػمي ستخخاجٱلخئيذ لحفع العخبية، وكان القخآن السجيج الدبب ا وبحا

)خصػات واسعة... فازدىخت ألفاضًا ودالالت وأساليب وصػرًا، بفزل ندولو بيا بسكان عمي، وخصت حطيت 
 صالقةنٱتجخل معجع الذعخاء والخصباء، والستحجثيغ، وتكدبيع  -بجالالتيا الججيجة  -وبجأت األلفاظ القخآنية 

 .71(في التعبيخ عغ الحياة الججيجة
 

 اللغة العربية ستعطالٱتهسيع نطاق 
أن ترل لغتيع إلى ما  -القخآن  لػال -)لع يكغ في وسع العخب سا ال ميخب مغ معخفتو كحلظ: أنو وم

وصمت إليو مغ الشفػذ والقػة، ومغ الدعة واالنتذار... وجسمة القػل أن المغة العخبية ما كانت تصسع أن 
مغ أحزان الرحخاء، وأتاح ليا ممكًا فديح األرجاء؛  نتدعياٱيتعجػ سمصانيا جديختيا... ولكغ القخآن الكخيع 

غخاضيا وأسمػبيا، ما لع تسكشيا مشو حياتيا البجوية. فبعج أن كانت ثخوتيا في تأخح مشو أللفاضيا ومعانييا، وأ 
إلييا مجفػعيغ بالحاجة إلى  نرخفػاٱحجود بيئتيا؛ أصبحت غشية مغ كل فشػن الحياة؛ فأقبل الشاس عمييا، و

 .72(وإلى معخفة أحكام الجيغ، وأداء واجبات اإلسالم عخب،التفاىع مع أوليائيع مغ ال
)أن أولئظ الفاتحيغ كانػا كمسا دخمػا أرضًا؛ دخمتيا المغة معيع... فجخمت العخاق، والذام، ريب في  وال

ومرخ، والدشج، وبخارػ، وخػارزم، وسسخقشج إلى كاشغخ، وبالد األنجلذ، وبالد السغخب... فخخجت بحلظ 
مى الخغع مغ أن بعزيا ع ة؛مغ محبذ شال لبثيا بو، ومكثيا فيو. وتزعزع أماميا لغات األمع السفتػح

كانت لغة حزارة، فييا ما يفتقخ إليو السدمسػن في حياتيع الججيجة الدياسية  -كالمغة الفارسية  -
واالجتساعية؛ حتى لع تجخؤ لغة عمى الػقػف إلى جانبيا، وبقيت ىي المغة الخسسية لدائخ السسالظ 

 .73(اإلسالمية
)المغة العخبية قبل ندول القخآن الكخيع وبعجه كانت ب عغ بال أحجنا أيزًا العمع بأن يججر أن ال يعد  ومسا

لغة حزارة؛ ولكشيا لع تتػقف عغ الشسػ؛ وإنسا سايخت متغيخات الحياة، وعبخت عغ السدتججات؛ فكانت لغة 

                                                           
إلى مائة « اإلتقان في عمػم القخآن»سبعة وأربعيغ نػعًا، في حيغ أوصميا الديػشي في « البخىان في عمػم القخآن»ذكخ الدركذي في كتابو  68
 ثشيغ مغ األنػاع، وجعميا ثسانيغ نػعًا عمى سبيل اإلدماج.ٱو

 .141، وأبحاث ومقاالت في المغة/ ص93لقخآن/ ص، ونحػ ا40(، والعخبية وعمع المغة الحجيث/ ص505/ 1بغ خمجون )ٱيشطخ: مقجمة  69
 بسعشى: قادرة وضابصة وشائقة.« مقخنة»، و271يشطخ: إعجاز القخآن والبالغة الشبػية/ ص 70
 .12 -11، ويشطخ: بحػث مشيجية في عمػم القخآن الكخيع/ ص103لغة الزاد/ بحث: لساذا يحارب الحخف العخبي؟! ص 71
 .1، ويشطخ: السعجع الحؼ نصسح إليو/ ص49 -48العخبية/ ص أثخ القخآن الكخيع في المغة  72
 .45أثخ القخآن الكخيع في المغة العخبية/ ص 73
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السرشفات، . وقج وضعت بيا لفشػن الدياسة، واالقتراد، واالجتساع، كسا كانت لغة اآلداب والعمػم وا
 .74(بيغ العخب والعالع، وأىع ركغ مغ أركان وحجة العخب ترالٱوتخجست إلييا الكتب، وكانت وسيمة 

الحؼ شخأ  أجلِّ السطاىخ األخخػ الرتباط العخبية بالقخآن الكخيع: ذلظ الحجث الجديع، والتصػر الجمل ومغ
كانت العخبية قبل اإلسالم لغة مجسػعة مغ )التحػل مغ السحمية إلى العالسية؛ ]إذ[ عمييا؛ والستسثل بحلظ 

تعبخ عغ حاجات الحياة العخبية آنحاك؛  انتاألقػام تتػزع في الجديخة العخبية بيغ الحػاضخ والبػادؼ... وك
لغة لع تتػافخ ليا مقػمات المغة  -لحلظ  -لكشيا لع تكغ واسعة االنتذار خارج الجديخة العخبية؛ فكانت 

بية بعج اإلسالم إلى لغة عالسية بكل معشى الكمسة؛ فكان يحخص عمى تعمسيا العخ  نتقمتٱالعالسية. و
 .75(السدمسػن مغ كل األجشاس

)يخجى أن تكػن ىحه المغة بعج قخن مغ الدمان لغة الكخيع، وبفزل معجدتو الخالجة؛  أجل ذلظ الكتاب ومغ
حتى اآلن. وفي شميعتيع أىل اليشج، والساليػ السدمسػن، ومعيع في آسيا وأفخيقيا  السالييغ مسغ لع يتكمسػىا

. ومغ أجل ذلظ الكتاب الكخيع، وبفزل معجدتو 76(د صمة بمغة القخآن عمى مخ الدشيغشعػب تشسػ وتددا
بعجما المغة العخبية، ودخػل الشاس في ديغ هللا أفػاجًا مغ شتى بقاع األرض.  نتذارٱالخالجة تخجى سعة 

إلى تعمع العخبية؛ رغبة مشيع في أداء العبادات والذعائخ  -وبخغبة عارمة  -السدمسػن مغ غيخ العخب  تجوٱ
 .77ما كان ليتحقق ليا لػال القخآن الكخيع نتذاراً ٱالمغة العخبية  نتذختٱ قجالجيشية، وتالوة القخآن؛ لحا ف

 
 آثار أخرى للقرآن الكريم في اللغة العربية

القخآن الكخيع في المغة العخبية لع يقترخ عمى الجػانب التي مخت معشا آنفًا، وإنسا تعجػ تأثيخه ما إن تأثيخ 
)التي تجفع بحخكة ما، أو نيزة أدبية، أو غ ذلظ التأثيخ كبقية السؤثخات ذكخناه إلى جػانب أخخػ؛ إذ لع يك

دول بدوال السؤثخ، أو بانتياء الطخف عمسية، أو فشية، لفتخة مغ الفتخات، أو حقبة مغ الحقب، ثع تختفي وت
مرجر إليام لمجارسيغ والباحثيغ في المغة، والشحػ، والذخيعة،  -وما زال  -الحؼ وججت فيو؛ بل كان القخآن 

؛  ، وما زال السؤثخ باقيًا بإرادة هللا78(األمػر التي تزسشيا الشز القخآنيوالتخبية، والقانػن وغيخىا مغ 
 . فاألثخ باق كحلظ بإذنو

وكأؼ مغ حال؛ فإن العشاية بأمخ المغة كانت جدءًا مغ التغييخ الذامل الحؼ أحجثو اإلسالم في حياة العخب. 
درس لغػؼ مشطع قبل اإلسالم؛ وإنسا كانػا يعشػن بالفراحة والبالغة وما لو بيسا تعمق في  لبتةٱفمع يكغ ليع 

ميقة لغػية أصيمة. ثع تع تعديد السػقف بأن أندل ىجؼ مغ ممكتيع المغػية الفصخية التي كانت تدعفيع بيا س
 .القخآن الكخيع بمغتيع؛ فكان أول كتاب مجون تذيجه العخبية

                                                           
 .101لغة الزاد/ بحث: لساذا يحارب الحخف العخبي؟! ص 74
 .226أبحاث في العخبية الفرحى/ ص 75
 مغ السقجمة.« ح»القخآن الكخيع وأثخه في الجراسات الشحػية/ صفحة  76
 .16مجخل إلى تفديخ القخآن وبيان إعجازه/ ص -، وعمػم القخآن 39بية وعمع المغة الحجيث/ ص يشطخ: العخ  77
 .64 -63فقو المغة، لمسبارك/ ص 78
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الجيػد التي بحليا السدمسػن األوائل في مجال قخاءة القخآن الكخيع وكتابتو بجاية لمجرس المغػؼ العخبي؛  وتعج
، ونقمت الكتابة العخبية إلى مخحمة االستخجام الػاسع إذ إن قخاءة القخآن وحجت الذكل الدائج لمعخبية الفرحى
عالمات الحخكات، ونقاط اإلعجام التي ميدت بيغ  عالتي تبعيا تكسيل جػانب الشقز فييا؛ والستسثمة باختخا 

 .79الحخوف الستساثمة في الرػرة
)التحػل مغ التغيخ إلى الثبات؛ ]إذ[ الػثيق بو: ذلظ  رتباشياٱمطاىخ تأثخ العخبية بالقخآن الكخيع و ومغ

كانت المغة العخبية قبل اإلسالم شميقة مغ كل قيج، تدتجيب لكل مؤثخ، فمع تجون، ولع يجتسع الشاشقػن بيا 
العخبية بعج اإلسالم إلى مخحمة ججيجة  نتقمتٱعمى مثال يحتحونو؛ وىحا مغ صفة المغات غيخ السجونة... و

 .80...(ب ودورىا الحزارؼ الججيج الحؼ مشحيا إياه الجيغ اإلسالميمغ الثبات واالستقخار، تتشاس
مغ بيغ سائخ لغات  جتباىاٱو  ما تقجم ذكخه ليكاد يذي بالعشاية اإلليية بتمظ المغة التي حباىا هللا إن

أىميا مغ بيغ سائخ أمع األرض ألداء تمظ الخسالة  جتبىٱاألرض، وجعميا تخجسان رساالتو وكالمو. بعجما 
بػحي مغ سياق  -ولتبميغ ذلظ الكالم العخبي السبيغ إلى الخمق أجسعيغ. ويزع بجسمتو  -بعج حسميا  -

دط، ويذيج الذيادة العجل عمى أن السػازيغ الق -التخكيب في الجسل، أو مغ سياق الػاقع في التاريخ 
عسمت لغة التشديل عمى  )لمحجث القخآني تأثيخه العطيع في العخبية ودفعيا خصػات فديحة إلى األمام. فقج

 .81(تػحيج ىحه المغة
بيغ دفتيو مغ األسخار الكامشة، والعمػم الكاممة،  -كتاب اإلسالم والعخبية األكبخ  -حػػ القخآن الكخيع  لقج

ومزييا قجمًا  ستسخارىاٱواألفانيغ السختمفة لتمظ المغة السجتباة، ومغ عػامل بقائيا، ومقػمات نجاحيا و
غخائب نكت يمصف مجركيا، ومدتػدعات أسخار يجق مدمكيا، وحقائق آداب ال يختجى الػقػف عمى ماىية 
كشييا، وفخائج حكع كامشة، وقالئج درر مشطػمة تسمظ بحق عمى شالبيا مغ عباد هللا العمساء األفئجة 

 .واأللباب!
 

 الـخــاتــطـة:
ع وما أحجثو في المغة العخبية، والتي أفزت إلى سيادتيا؛ ال يدعشي وفي ختام بحثي عغ آثار القخآن الكخي

 :إال أن أقيج أىع الشتائج التي تػصمت إلييا خالل البحث والجراسة، وىي كاآلتي
يتأتى لمسدمع عغ شخيق تمظ المغة  إنسا  إن كمسة هللا عخبية، وإن االترال األول واألخيخ با .1

 -إذًا  -فالمغة  متيازات؛ٱالكخيسة، يعخف مغ خالليا ما عميو مغ أعسال وواجبات، وما لو مغ حقػق و
ىي مخكد االترال والتالقي بيغ الخالق والسخمػق، وىي السفتاح لفيع حقيقة ىحا الػجػد، ومعخفة السديج 

 !.لبخزخ، والبعث والشذػرعسا يشتطخه ويمػح في أفقو مغ السػت، وا
                                                           

 .51يشطخ: أبحاث في العخبية الفرحى/ ص 79
ولغة الزاد/ ، 1، ويشطخ: فقو المغة وسخ العخبية/ ص141، وأبحاث ومقاالت في المغة/ ص226 -225أبحاث في العخبية الفرحى/  80

 .90ص
 .24مجخل إلى تفديخ القخآن وبيان إعجازه/ ص -، ويشطخ: عمػم القخآن 232، وفقو المغة السقارن/ ص194دراسات في المغة/ ص 81
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تصسع في أن يتعجػ سمصانيا جديختيا؛ ولكغ القخآن الكخيع « العخبية»ما كانت لغة ىحا الكتاب السبيغ  .2
مغ أحزان الرحخاء، وأتاح ليا ممكًا فديح األرجاء، تشتقي مشو أللفاضيا  نتدعياٱقج  -كتابيا األكبخ  -

. فبعج أن كانت ثخوتيا في حجود ئيةو حياتيا البجوية البجاومعانييا وأغخاضيا وأساليبيا ما لع تسكشيا مش
 .بيئتيا؛ غجت غشية في كل فشػن الحياة

ليذ في ىحه األرض أمة كانت تخبيتيا لغػية غيخ أىل ىحه الجديخة، فسا كان فييع كالبيان آنق مشطخًا،  .3
يخ األمع أعجب مغ نذأة وأبجع مطيخًا، وأمج سببًا إلى الشفذ، وأرد عمييا بالعاقبة. وأؼ شيء في تار 

؛  -المغة العخبية  - حالغػية تشتيي بسعجدة لغػية؟! فإذا ما نحغ فقجنا محػر التجسع اإلسالمي ى
تبجدنا، وسيل عمى السػتػريغ والحاقجيغ والذعػبييغ أن يسخروا مػجاتيع الثقافية والفكخية واالقترادية 

 !.لتصػيشا وتبتمعشا زرافات ووحجانا
ىحه األمة بأن أندل القخآن الكخيع بالمدان العخبي السبيغ؛ فكان لمغة العخبية مدية ال   لقج حبا هللا .4

تتأتى لمغة سػاىا. وكسا أثخ القخآن الكخيع في األمة العخبية: في أخالقيا، وعقيجتيا، وتعامالتيا، وشتى 
 :ي السحاور اآلتيةمشاحي حياتيا؛ فقج أثخ كحلظ في المغة العخبية تأثيخًا بالغًا؛ يسكششا إجسالو ف

 .الحفاظ عمى المغة العخبية مغ االنجراس والزياع والفشاء -
 .تيحيب المغة العخبية والدسػ بيا -
 .تػسيع جػانب المغة العخبية -
 .المغة العخبية ستعسالٱتػسيع نصاق  -

لغة القخآن الكخيع ىي المغة اإلندانية الػحيجة الحية التي ال تسػت، وال تشقخض، وال يشتابيا القرػر؛  .5
وذلظ ألنيا مختبصة بكتاب سساوؼ مقجس، وسخ ذلظ أنو ما دام مدمع عمى وجو ىحه السعسػرة يتعبج 

العخب، وأضحت في  ةلغ؛ فإن لغتو باقية؛ فمػال ىحا الكتاب العخبي السبيغ؛ الستعجست  بكتاب هللا
اليخم والزعف، ويأخح بيجىا إذا ألع بيا  عتخاىاٱعجاد المغات السيتة؛ فيػ الحؼ يججد شبابيا كمسا 

 .التخمف والخكػد
 رتبصتٱلقج تدشت لمعخبية الفرحى ضخوف خاصة لع تتػافخ ألؼ مغ لغات العالع جسع؛ ذلظ ألنيا  .6

بالقخآن الكخيع مشح أربعة عذخ قخنًا، ودون بيا التخاث العخبي اإلسالمي الثخ الحؼ كان محػره ذلظ 
 .بوبحفطيا ما دام يحفع ديشو وكتا  الكتاب العديد في كثيخ مغ مطاىخه. وقج تكفل هللا

تابع، العخبية عمى الغدو الفكخؼ والمغػؼ الست ستعرتٱأبمغ األثخ في أن   لقج كان لكتاب هللا .7
يتمى في الغجو   وتجاوزت شتى االنكدارات في الحزارة العخبية اإلسالمية، وبقيت ما بقي كتاب هللا

 .واآلصال
تمظ المغة؛ فأندل بيا كتابو، وقيس لو مغ خمقو مغ يتمػه صباح مداء، ووعج   لػال أن شخَّف هللا .8

سة، حاليا في ذلظ السريخ بحفطو عمى تعاقب األزمان؛ ألمدت العخبية الفرحى لغة أثخية دار 
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السأساوؼ كحال لغات العالع األخخػ التي لع تتدغ ليا، ولع تتييأ عػامل الحفع والسشعة؛ كالالتيشية، أو 
 .الدشدكخيتية

بفزل القخآن الكخيع مفتاحًا إلى الساضي  -وىي لغة مػحجة  -لقج صارت المغة العخبية الفرحى  .9
ات ىحه المغة ال تػازيو أية لغة أخخػ، وغجت لغة لمجيغ العخبي بكل جػانبو السذخقة؛ ذلظ أن ثب

 .والسشتجيات وشؤون الحياة الخفيعة، ثع أصبحت لغة السعامالت والعمػم
لمغة العخبية أبػابًا كثيخة مغ فشػن القػل؛ فعػلجت بيا أمػر لع   لقج فتح القخآن الكخيع وأحاديث الخسػل .10

كسدائل القػانيغ والتذخيع، والقرز والتاريخ، والعقائج تكغ العخبية لتعشى بعالجيا مغ قبل؛ وذلظ 
وشؤون األسخة، وأصػل  لدياسية،الجيشية، والججل فيسا وراء الصبيعة، واإلصالح االجتساعي، والشطع ا

القزاء والسعامالت، ودراسة مطاىخ الفمظ والصبيعة والحيػان والشبات... فكان بحق السحػر الحؼ 
خب التي ججت في حياتيع بعج اإلسالم، وشكل السرجر األول لمثقافة نذأت حػلو جسيع معارف الع

 .العخبية اإلسالمية
لقج أقام القخآن الكخيع لمعخب جامعة تع مغ خالليا تػحيجىع تحت لػائو، يديخون عمى مشػالو، ويتفيأون  .11

ي نصاقو، ضاللو. ليذ في جانب المغة فحدب؛ بل شال أثخه السبارك جسيع مجاالت الحياة التي تجخل ف
متجاندة السداج،  لقمػب،وكميا داخمة في نصاقو؛ فبو صار العخب أمة واحجة، مؤمشة، مػحجة، متآلفة ا

متحجة المدان، متذابية البيان. وبو صار السدمسػن أمة واحجة، ال يفخق بيشيا جشذ، وال لػن، وال لغة؛ 
 .كل ىحه الفػارق في نػر اإلسالم، ولع يبق إال االعتداز باإلسالم والقخآن نريختٱفقج 

لقج صفى القخآن الكخيع ىحه المغة؛ فأشاع في االستعسال أصفى ألفاضيا جخسًا، وأدقيا تعبيخًا، وأحالىا  .12
، وإيخادىا الجقة في مخاعاة داللة األلفاظ لتدمٱنغسًا. وأورد كل لفطة في مكانيا السشاسب ببخاعة فائقة، و

معاني ججيجة؛  قتزتٱججيجة،  اليعمػاردىا بصخيقة تعجد عشيا الخالئق. كسا جاء العخب بأغخاض وتع
إذ نأػ عغ الكثيخ مغ األلفاظ التي تعبخ عغ معان ال يقخىا اإلسالم، وال يخضى مداولة أسبابيا، 

 .والػقػع في آثارىا
الحؼ كان « الخسػل»الالت كثيخ مغ األلفاظ؛ كمفع كان لمقخآن أثخه البالغ، ودوره الفاعل في الخقي بج .13

داللتيا في اإلسالم، وغجت تصمق  رتقتٱيصمق عمى مغ يحسل رسالة مغ إندان إلى إندان آخخ. ثع 
يقال عغ  «الخسػل»بأداء رسالة إلى بشي البذخ. وما قيل عغ مرصمح   عمى اإلندان الحؼ يكمفو هللا

 .غيخه مغ األلفاظ كثيخ
خآن قج أثَّخ في األمة العخبية ىحا التأثيخ الحؼ ال يرل إليو إال اإلجسال، وال يكاد يجركو إذا كان الق .14

التفريل؛ فميذ األثخ الحؼ أحجثو في لغتيا بأضيق مغ األثخ الحؼ أحجثو فييا. كيف والمغة العخبية 
 !.فديا؟مغ األمة العخبية ن نقياداً ٱلقبػل ىحا األثخ، وأكثخ  ستعجاداً ٱأعطع 

ريب في أن القخآن الكخيع ىػ الحؼ أخخج العخب مغ البجوية إلى السجنية، وشق ليع شخيق السجج،  ما مغ .15
وميج لمغتيع سبيل الدؤدد؛ بل بمغ بو حخصو عمى االرتقاء بذأنيا حجًا بات فيو جميًا لكل ذؼ عيشيغ 
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العخبية  كتدبتٱتى ح قخآن؛مقجار الحفاوة بتمظ المغة السجتباة. فسا أن بدغت شسذ اإلسالم مغ سساء ال
قػة في البيان، وجدالة في المفع، وفخامة في السعشى؛ بسا تذتسل عميو مغ ألفاظ مػحية، وكمسات 
مذخقة، وتخاكيب بجيعة! وبحا تحػلت بفزل القخآن الكخيع مغ السحمية إلى العالسية؛ فكان يحخص عمى 

 .تعمسيا السدمسػن مغ كل األجشاس
فزل معجدتو الخالجة؛ يخجى أن تكػن ىحه المغة بعج قخن مغ الدمان مغ أجل ذلظ الكتاب الكخيع، وب .16

لغة السالييغ مسغ لع يتكمسػىا حتى اآلن. وفي شميعتيع أىل اليشج، والساليػ السدمسػن، ومعيع في آسيا 
الكخيع، وبفزل  لكتابوأفخيقيا شعػب تشسػ وتدداد صمة بمغة القخآن عمى مخ الدشيغ. ومغ أجل ذلظ ا

المغة العخبية، ودخػل الشاس في ديغ هللا أفػاجًا مغ شتى بقاع  نتذارٱالجة تخجى سعة معجدتو الخ
إلى تعمع العخبية؛ رغبة مشيع في  -وبخغبة عارمة  -السدمسػن مغ غيخ العخب  تجوٱاألرض. بعجما 

 .أداء العبادات والذعائخ الجيشية، وتالوة القخآن
العخبية: التحػل مغ الخواية الذفػية إلى التجويغ والتقعيج؛ إذ مغ أىع مطاىخ أثخ القخآن الكخيع في المغة  .17

لع يكغ لمعخب قبل القخآن الكخيع كتاب؛ بل كانػا يحفطػن األشعار، ويتشاقمػن األخبار. وال شظ في أن 
. وقج تحػلت األمة بفزل القخآن تجويغالحزارة ال تبشى عمى الخواية الذفػية، والعمػم ال بج ليا مغ ال

ية إلى التحزخ؛ فانتذخت الكتابة، وضيخت العمػم، ودونت الشرػص الجيشية، كسا دونت مغ األم
 .الشرػص األدبية. والتجويغ مغ لػازم حيػية المغة وديسػمتيا

العخبية بالقخآن الكخيع، ونذأة عمػم العخبية؛ فكان رسع  رتباطٱومغ أىع تمظ السطاىخ األخخػ:  .18
نطسيا اليجائية، وكان عمع  ستقخارٱتكسيل الكتابة العخبية، والسرحف، وعمع الشقط والذكل أساسًا ل

والرخف  لشحػالتجػيج والقخاءات أساسًا لعمع األصػات المغػية وضبط الشصق العخبي، وكان عمع ا
يدتجيب لحاجة الجارسيغ لمبشاء المغػؼ لمقخآن الكخيع، كسا كان عمع التفديخ والسؤلفات في معاني القخآن 

 .ي السعجع العخبيرافجًا كبيخًا ف
الػثيق بو: التحػل مغ التغيخ إلى الثبات؛ إذ كانت  رتباشياٱومغ مطاىخ تأثخ العخبية بالقخآن الكخيع و .19

المغة العخبية قبل اإلسالم شميقة مغ كل قيج، تدتجيب لكل مؤثخ، فمع تجون، ولع يجتسع الشاشقػن بيا 
العخبية بعج اإلسالم إلى مخحمة ججيجة  نتقمتٱوعمى مثال يحتحونو؛ وىحا مغ صفة المغات غيخ السجونة. 

 .مغ الثبات واالستقخار، تتشاسب ودورىا الحزارؼ الججيج الحؼ مشحيا إياه الجيغ اإلسالمي
بمغت العخبية في الغشى والدعة والحفػل في السفخدات المغػية حجًا لع تبمغو أية لغة أخخػ عمى وجو ىحه  .20

ألفاظ المغة لع يتجاوز عذخة اآلالف مغ السػاد؛ فإنيا لع تزق  البديصة شخًا. ومع أن ما يدتعسل مغ
الحزارة والعمػم  روافجعغ كل حاجات اإلندان وتجاربو وخػاشخه وعمػمو وفشػنو وآدابو؛ بل وسعت 

 .غيخ السعخوفة عشج العخب في أزىى العرػر اإلسالمية
لكشيا لع تتػقف عغ الشسػ؛ وإنسا كانت المغة العخبية قبل ندول القخآن الكخيع وبعجه لغة حزارة؛ و  .21

سايخت متغيخات الحياة، وعبخت عغ السدتججات؛ فكانت لغة الدياسة، واالقتراد، واالجتساع، كسا 
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وسيمة  وكانتكانت لغة اآلداب والعمػم والفشػن. وقج وضعت بيا السرشفات، وتخجست إلييا الكتب، 
 .عخببيغ العخب والعالع، وأىع ركغ مغ أركان وحجة ال ترالٱ

إذا كان العخب األوائل قج أوججوا المغة مفخدات فانية؛ فإن القخآن السجيج قج أوججىا تخاكيب خالجة باقية،  .22
ونذأت ليحه المغة فيسا بعج معاجع كثيخة تجسع مفخداتيا وأبشيتيا؛ ولكغ ليذ ليا معجع تخكيبي غيخ 

عخب والسدمسػن عمػميع ومعارفيع. فسا ال ستسجٱالقخآن الكخيع. ومغ ذلظ الكتاب العطيع، والشػر السبيغ 
مغ عمع مغ عمػميع إال ولو بالقخآن سبب، ولو مشو ورد ومجد، ولػال ىحا الكتاب؛ لسا كانت ىحه الثخوة 

 .الصائمة مغ العمػم التي تجور حػل القخآن ولغة القخآن، وتجػل في رحابو الػاسعة
عمى العشاية بالمغة العخبية مشح ضيػر اإلسالم، وأصبح العمع بالمغة العخبية   لقج تػافخ عمساؤنا .23

حية أربعة  ستسختٱوعمػميا عمسًا بالجيغ اإلسالمي؛ ألن القخآن الكخيع ندل بيحه المغة الذخيفة؛ وبحا 
ة؛ وبحا الكخيع عشرخ الحيا قخآنبال رتباشياٱعذخ قخنًا، وستدتسخ في حياتيا إلى ما شاء هللا، تدتسج مغ 

كانت العشاية بأمخ المغة جدءًا مغ التغييخ الذامل الحؼ أحجثو اإلسالم في حياة العخب؛ فمع يكغ لمعخب 
درس لغػؼ مشطع قبل اإلسالم؛ وإنسا كانػا يعشػن بالفراحة والبالغة في ىجؼ مغ ممكتيع المغػية  لبتةٱ

قف بأن أندل القخآن الكخيع بمغتيع؛ فكان . ثع تع تعديد السػ غػيةالفصخية التي كانت تدعفيع بيا سميقة ل
درس العخبية بالجرس القخآني؛ ليفزيا إلى نتيجة مػحجة؛  تحجٱأول كتاب مجون تذيجه العخبية. وىكحا 

 .ىي سالمة الشصق، وسالمة التفكيخ
 كان القخآن الكخيع محػرًا لجسع الجراسات العخبية التي قامت في األساس لخجمتو، ومغ بيشيا الجراسات .24

 .المغػية. ولػاله النجثخت المغة العخبية الفرحى، وأصبحت لغة أثخية تذبو الالتيشية، والدشدكخيتية
مغ بيغ سائخ  جتباىاٱو كل ما تقجم ذكخه وإيخاده يكاد يذي بالعشاية اإلليية بتمظ المغة التي حباىا هللا  .25

بيغ سائخ أمع األرض ألداء  أىميا مغ جتبىٱلغات األرض، وجعميا تخجسان رساالتو وكالمو. بعجما 
 .أجسعيغ مقولتبميغ ذلظ الكالم العخبي السبيغ إلى الخ -بعج حسميا  -تمظ الخسالة 

 
 :الــطــــــــراجــــــعالطصادر و 

 .القخآن الكخيع -
 .م2005ىـ/ 1426، 1أبحاث في العخبية الفرحى: أ. د. غانع قجورؼ الحسج/ دار عسار )عسان(، ط -
 .م1988ىـ/ 1408، 2أبحاث ومقاالت في المغة: أ. د. رمزان عبجالتػاب/ مكتبة الخانجي )القاىخة(، ط -
ىـ(، دار اإليسان 911اإلتقان في عمػم القخآن: أبػ الفزل جالل الجيغ عبجالخحسغ بغ أبي بكخ الديػشي )ت -

 .م2003ىـ/ 1424، 1)اإلسكشجرية(، ط
ىـ/ 1389، 1أ. د. أحسج حدغ الباقػرؼ/ دار السعارف )القاىخة(، طأثخ القخآن الكخيع في المغة العخبية:  -

 .م1969
أزمة التعبيخ األدبي بيغ العامية والفرحى: إبخاىيع بغ إسساعيل اإلبيارؼ، وإبخاىيع محسػد رضػان/ دار السعخفة  -

 .م2004ىـ/ 1425، 2الجامعية )اإلسكشجرية(، ط



 
Haıder AL–ZUBAIDY    

 

IJHER 

 International Journal of Humanities and Educational Research 
Volume 2, Issue 4, December 2020, p.38-60 

58 

(، ذو الحجة 3، )ج«الزاد»لشعيسي/ بحث مشذػر في مجمة اإلسالم والكتابة العخبية: أ. د. حدام سعيج ا -
 .م1989ىـ/ آب 1409

إعجاز القخآن والبالغة الشبػية: األستاذ مرصفى صادق الخافعي/ مخاجعة وضبط: األستاذ دمحم سعيج العخيان/  -
 .م1965ىـ/ 1384، 8السكتبة التجارية الكبخػ بسرخ )القاىخة(، ط

 .م1996ىـ/ 1416، 2الكخيع: مػسى إبخاىيع اإلبخاىيع/ دار عسار )عسان(، طبحػث مشيجية في عمػم القخآن  -
العخاق(،  -بحػث ودراسات في المغة وتحقيق الشرػص: أ. د. حاتع صالح الزامغ/ دار الحكسة )السػصل  -

 .م1990ىـ/ 1411
ىـ(، تقجيع 794ركذي )تالبخىان في عمػم القخآن: أبػ عبجهللا بجر الجيغ دمحم بغ دمحم بغ بيادر بغ عبجهللا الد  -

 .م2001ىـ/ 1421وتعميق: مرصفى عبجالقادر عصا/ دار الفكخ )بيخوت(، 
« مختزى الحديشي»تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس: أبػ الفيس دمحم بغ دمحم بغ عبجالخزاق الدبيجؼ، السمقب بـ -

 .م1994ىـ/ 1414، 1م(، دار الفكخ )بيخوت(، ط1791ىـ/ 1205)ت
 .م1974ىـ/ 1394، 2األستاذ مرصفى صادق الخافعي/ دار الكتاب العخبي )بيخوت(، ط تاريخ آداب العخب: -
مطاىخه، وعممو، وقػانيشو: أ. د. رمزان عبجالتػاب/ مكتبة الخانجي )القاىخة(، ودار الخفاعي  -التصػر المغػؼ  -

 .م1983ىـ/ 1404، 1)الخياض(، ط
محة األزىخؼ/ تحقيق: أ. د. دمحم عبجالسشعع خفاجي، تيحيب المغة: أبػ مشرػر دمحم بغ أحسج بغ األزىخ بغ ش -

 .م2001ىـ/ 1422، 1واألستاذ الذيخ محسػد فخج العقجة/ دار إحياء التخاث العخبي )بيخوت(، ط
(، ذو الحجة 3، )ج«الزاد»الحفاظ عمى سالمة المغة العخبية: أ. د. أحسج مصمػب/ بحث مشذػر في مجمة  -

 .م1989ىـ/ آب 1409
ىـ(، تحقيق: الذيخ دمحم عمي الشجار/ دار 392الفتح عثسان بغ جشي السػصمي، الشحػؼ )تالخرائز: أبػ  -

 .ىـ1371الكتب )القاىخة(، 
 .م1961ىـ/ 1380، 1دراسات في المغة: أ. د. إبخاىيع أحسج الدامخائي/ مصبعة العاني )بغجاد(، ط -
 .م1984ىـ/ 1404، 5ة(، طداللة األلفاظ: أ. د. إبخاىيع أنيذ/ مكتبة األنجمػ السرخية )القاىخ  -
ىـ(، تعميق وحػاشي: 395الراحبي في فقو المغة: أبػ الحديغ أحسج بغ فارس بغ زكخيا القدويشي، الخازؼ )ت -

 .م1998ىـ/ 1418، 1أحسج حدغ بدج/ دار الكتب العمسية )بيخوت(، ط
)تػفي نحػ سشة أبػ نرخ إسساعيل بغ حساد الجػىخؼ، الفارابي، «: تاج المغة وصحاح العخبية»الرحاح  -

 .م1979ىـ/ 1399، 2ىـ(، تحقيق: األستاذ أحسج عبجالغفػر عصار/ دار العمع لمسالييغ )بيخوت(، ط393
 .م1983ىـ/ 1403صفاء الكمسة: أ. د. عبجالفتاح الشيغ/ دار السخيخ )الخياض(،  -
ىـ(، 232الجسحي بالػالء )ت شبقات فحػل الذعخاء الجاىمييغ واإلسالمييغ: أبػ عبجهللا دمحم بغ سالم بغ عبيجهللا -

 .م1998ىـ/ 1419، 1تحقيق: األستاذ محسػد دمحم شاكخ/ دار الفكخ العخبي )القاىخة(، ط
 .م2004ىـ/ 1424، 1العخبية الفرحى وليجاتيا: أ. د. حدام البيشداوؼ/ مكتبة الثقافة الجيشية )القاىخة(، ط -
 .م2001ىـ/ 1422يب )القاىخة(، العخبية وعمع المغة الحجيث: د. دمحم دمحم داود/ دار غخ  -
 .م1989ىـ/ 1410كمية اآلداب )قدع المغة العخبية(،  -عمع المغة: أ. د. حاتع صالح الزامغ/ جامعة بغجاد  -
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مجخل إلى تفديخ القخآن وبيان إعجازه: أ. د. عجنان دمحم زرزور/ السكتب اإلسالمي )بيخوت(،  -عمػم القخآن  -
 .م1991ىـ/ 1412، 3ط

ىـ/ 1427، 2لقخآن: األستاذ أحسج أنػر سيج أحسج الجشجؼ/ دار السعخفة الجامعية )اإلسكشجرية(، طالفرحى لغة ا -
 .م2006

 .م1980ىـ/ 1400، 2فرػل في فقو العخبية: أ. د. رمزان عبجالتػاب/ دار الجيل )القاىخة(، ط -
 .م1986/ ىـ1406، 1فقو المغة: أ. د. عبج الحديغ السبارك/ مصبعة جامعة البرخة )العخاق(، ط -
 .م1973ىـ/ 1393، 7فقو المغة: أ. د. عمي عبجالػاحج وافي/ دار نيزة مرخ )القاىخة(، ط -
 .م1978ىـ/ 1398، 2فقو المغة السقارن: أ. د. إبخاىيع أحسج الدامخائي/ دار العمع لمسالييغ )بيخوت(، ط -
صل، الشيدابػرؼ، الثعالبي فقو المغة وسخ العخبية: أبػ مشرػر عبجالسمظ بغ دمحم بغ إسساعيل العخبي األ -

 .م1993ىـ/ 1414، 1ىـ(، دار ومكتبة اليالل )بيخوت(، ط429)ت
أبي يعقػب »الفيخست: أبػ الفخج إسحاق بغ دمحم بغ أبي يعقػب بغ الشجيع التسيسي، السػصمي، السعخوف بـ -

 .م1978ىـ/ 1398ىـ(، دار السعخفة )بيخوت(، 438)ت« الػراق
مجسػعة بحػث حػل القخآن الكخيع والمغة العخبية/ مشذػرة في مػقع السكتبة الذاممة قال غيخ العخب عغ العخبية:  -

 .عمى شبكة اإلنتخنت
القخآن الكخيع وأثخه في الجراسات الشحػية: أ. د. عبجالعال سالع مكخم/ مؤسدة عمي جخاح الرباح )الكػيت(،  -

 .م1978ىـ/ 1398، 2ط
ىـ(، دار 711جالل الجيغ مكخم بغ مشطػر اإلفخيقي، السرخؼ )تلدان العخب: أبػ الفزل جسال الجيغ دمحم بغ  -

 .م2005ىـ/ 1426، 1الفكخ )بيخوت(، ط
أ. د. ىادؼ نيخ لعيبي/ بحث مشذػر في «: القخآن الكخيع»المدان العخبي مطيخ لغػؼ لمسعجدة اإلليية الخالجة  -

 .م1990ىـ/ تسػز 1410، الجدء الخابع، ذو الحجة «الزاد»مجمة 
إصجار: السجسع العمسي العخاقي )بغجاد «: م1997وقائع نجوة دائخة عمػم المغة العخبية بيػم الزاد » لغة الزاد -

 .م1998ىـ/ 1418األعطسية(،  -
 .م2002ىـ/ 1423، 2المغة العخبية: د. نحيخ حسجان/ مؤسدة شباب الجامعة )اإلسكشجرية(، ط -
الكتاب العخب،  تحادٱسعيج الفمق/ مغ مشذػرات مػقع التحجيات والسػاجية: أ. د. سالع مبارك  -المغة العخبية  -

 .م2004ىـ/ تذخيغ الثاني 1425مكتبة األسج )دمذق(، ومػقع السكتبة الذاممة عمى شبكة اإلنتخنت، رمزان 
 .م1981ىـ/ 1401، 1لغة القخآن: أ. د. عبجالجميل عبجالخحيع/ مكتبة الخسالة )بيخوت(، ط -
خمػد ومطاىخ الجسػد: أ. د. دمحم نعسان الجيغ الحدشي، الشجوؼ/ بحث مشذػر لغة القخآن الخالجة بيغ مقػمات ال -

التابعة لخابصة األدب اإلسالمي العالسية، دائخة الذؤون الجيشية والعسل الخيخؼ « األدب اإلسالمي»في مجمة 
 .م1995ىـ/ 1416الثانية(،  الدشة -السسمكة العخبية الدعػدية(، )العجد الدابع  -)الخياض 

ىـ/ 1391، 1، دار السعارف )القاىخة(، ط«بشت الذاشئ»شا والحياة: أ. د. عائذة عبجالخحسغ، السعخوفة بـلغت -
 .م1971

، «الزاد»لساذا يجعػن إلى تغييخ الحخف العخبي؟! أ. د. رشيج عبجالخحسغ العبيجؼ/ بحث مشذػر في مجمة  -
 .م1989ىـ/ آب 1409، ذو الحجة 3ج
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 .م1991ىـ/ 1411، 18بحي الرالح/ دار العمع لمسالييغ )بيخوت(، طمباحث في عمػم القخآن: أ. د. ص -
 .م2000ىـ/ 1421، 3مباحث في عمػم القخآن: الذيخ مشاع بغ خميل القصان/ مكتبة السعارف )بيخوت(، ط -
مجمة الزاد: ترجر عغ الييئة العميا لمعشاية بالمغة العخبية في جسيػرية العخاق )بغجاد(، رئيذ التحخيخ: أ. د.  -

م، والعجد الثالث، ذو الحجة 1989ىـ/ كانػن الثاني 1409حسج مصمػب/ العجد الثاني، جسادػ اآلخخة أ
 .م1990ىـ/ تسػز 1410م، والعجد الخابع، ذو الحجة 1989ىـ/ آب 1409

ىـ/ 1412، 1السجخل لجراسة القخآن الكخيع: أ. د. دمحم بغ دمحم بغ سػيمع أبػ شيبة/ مكتبة الدشة )القاىخة(، ط -
 .م1992

ىـ(، شخح 911السدىخ في عمػم المغة وأنػاعيا: أبػ الفزل جالل الجيغ عبجالخحسغ بغ أبي بكخ الديػشي )ت -
لبشان(،  -وضبط: دمحم أحسج جاد السػلى، ودمحم أبي الفزل إبخاىيع، وعمي دمحم البجاوؼ/ السكتبة العرخية )صيجا 

 .م1986ىـ/ 1406، 1ط
 .م1980ىـ/ 1400، 1وتصبيقًا: أ. د. تػفيق دمحم شاىيغ/ مكتبة وىبة )القاىخة(، ط نطخية -السذتخك المغػؼ  -
ىـ/ 1417، 2السذتخك المفطي في الحقل القخآني: أ. د. عبجالعال سالع مكخم/ مؤسدة الخسالة )بيخوت(، ط -

 .م1996
ىـ/ 1408، 4طنذأتو وتصػره: أ. د. حديغ دمحم نرار/ دار مرخ لمصباعة )القاىخة(،  -السعجع العخبي  -

 .م1988
 -السعجع الحؼ نصسح إليو: الذيخ دمحم حدغ آل ياسيغ الخدرجي، الشجفي/ السجسع العمسي العخاقي )بغجاد  -

 .م1992ىـ/ 1412األعطسية(، 
خمجون: أبػ زيج ولي الجيغ عبجالخحسغ بغ دمحم بغ دمحم بغ خمجون الحزخمي األصل، التػندي السػلج،  بغٱمقجمة  -

ىـ/ 1408، 2ىـ(، تحقيق: خميل شحادة/ دار الفكخ )بيخوت(، ط808يمي، السغخبي، السالكي )تاألنجلدي، اإلشب
 .م1988

مقجمة الرحاح: األستاذ أحسج عبجالغفػر عصار/ تقجيع: األستاذ عباس محسػد العقاد/ دار العمع لمسالييغ  -
 .م1979ىـ/ 1399، 2)بيخوت(، ط

العخبية لمتخبية والثقافة والعمػم بجامعة الجول العخبية/ األستاذ دمحم مغ قزايا المغة العخبية السعاصخة: السشطسة  -
 .م1990ىـ/ 1410، تػنذ، 16(، ج38شػقي أميغ/ د )

 .م1984ىـ/ 1404، 1مشاىج وآراء في لغة القخآن: أ. د. دمحم بخكات حسجؼ أبػ عمي/ دار الفكخ )عسان(، ط -
يع الدرقاني، تحقيق: الذيخ سميع الكخدؼ/ دار إحياء الكتب مشاىل العخفان في عمػم القخآن: الذيخ دمحم عبجالعط -

 .م1953ىـ/ 1372، 3القاىخة(، ط -العخبية )عيدى البابي الحمبي وشخكائو 
ىـ/ 1394األعطسية(،  -نحػ القخآن: أ. د. أحسج عبجالدتار الجػارؼ/ مصبعة السجسع العمسي العخاقي )بغجاد  -

 .م1974


