
 فضائل اللّغة الَعربية وعلومها: وكيف يمكن تعلّمها
 

 

 
 

 أوغلو األستاذ نظام الّدين إبراهيم

 

 اللّغةُ العربيّةُ 

َمِل. تعني تعلّم    الفََصاحةَ والباَلغةَ وكذلك تصحيح  الخطأَ الَحاِصل من عدم فَهِم وتَفهِم الج 

قّدسِة ، بل ت عتبر من أقدِس اللّغاِت لغة في  3000إنّها لغة مهمةٌ من بين  العالم. وت عتبر  اللّغة  العربية  من اللّغاِت الم 

ترادفاِت والتشبيِه والَمجازِ الّسريانيِّة والي ونانيِّة والعبرانيِّة و:األربعِة  ، وكذلك لغة .الَعربيِّة، ألنّها غنيّة بالكلماِت والم 

 القرآن الكريم والتي تجمع فيها كلمات دينيّة لكافة لغات األديان. وأشاَد ماريو بِْل، مؤلف كتاب قصة اللغات، بأن  

ً لإلنكليزية في نهضتها وكثيٍر من العربيةَ هي اللُّغة العالمية  في حضاراِت الع صوِر الوسطى، وكانت ر افداً عظيما

قوائَم بما اقتبسته هذه اللغات من مفرداٍت عربيٍة، وأولها اإلسبانية ثم الفرنسية  Littreاألوربيّات، وقد أورد قاموس 

 .1الف لغة، وتقدر المفردات باآل 27واإليطالية واليونانية والمجرية ، وكذلك ألرمنية والروسية وغيرها، ومجموعها 

 فضائل اللغة العربية باألدلّة النّقليّة

َعَرَف عظمةَ اللغة العربية َمْن اط لع عليها وتعل مها وغاص في أسرارها من العرب في القديم والحديث ، وال 

ً وثقةً بها، لكّن االّطالع  عجب في أْن يشهدوا بعظمتها ألنهم أهل اللغة، واالّطالع على أقوالهم يزيدنا علما

على شهادات غير العرب في العربية له َطْعٌم آخر، ألنّهم عرفوا قيمةَ لغتنا وهم ليسوا منّا، وهو ما يدفعنا إلى 

ي نفوس أبنائنا. إّن كثيراً من أبناء محاولة معرفة ما عرفوه منها، لنزداد اعتزازاً بها ونغرس االعتزاز ف

 المسلمين يجهل فضل لغته وجوانب عظمتها. 

يمكن بيان فضل العربية ببعض األدلة: ففي القرآن الكريم نجد آيات كثيرة على اللّغة العربيّة: كقوله تعالى : 

ً لعل كم تعقلون »  ً عربيّا ً لعلّكم تعقلون إن ا جعلناه  ق» [ ، 2]يوسف: « إن ا أنزلناه ق رآنا ً عربيّا « رآنا

إن ا سمعنا قرآناً عجباً، يهدي إلى » [ ، 2]الّزمر: « ق رآناً عربيّاً َغيَر ذي عوجٍ لعل هم يت قون » [ ، 3]الّزخرف:

شِد فآمن ا بِه  لت: « ق ل هو لل ذين آمنوا هدًى وشفاٌء » [ ، 2]الجّن: « الرُّ [ ، والهدى: يعني العقل 44]ف ّصِ
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أولئك ال ذين هداهم هللا  وأولئك هم أولو » عظمة في البصيرة ومعرفة حقائق األمور، كما في قوله تعالى: وال

[. ونرى أيضاً في قول الرسول ، صلى هللا عليه وسلم: حين شّجع أصحابه على تعلّم 18]الّزمر: « األلباب 

وقيل للرسول « . خيركم من تعلّم القرآَن وعلّمه »  وقوله :«. تعلّموا العربيّة وعلّموها النّاَس » اللّغة فقال : 

ل ؟ قال :  هم » و: «. فَصاحة  لسانِه » صلى هللا عليه وسلم : ما الجمال في الّرج   «. من تعلم  لغةَ قوٍم أَِمَن شر 

دور، وكذلك عبادةٌ يتبيّن من كّل هذا أّن تعلَُّم اللّغة العربيّة هدايةٌ ورحمة،ٌ ثّم ب شرى ونور وِشفاٌء لما في الصّ 

وتعقٌّل وتوّسع لألفق، بما أّن طلب العلم فرٌض وما اليتم إالّ به يكون أيضاً فرضاً، لذا ي مكن القول بما قاله ابن 

معلوٌم أّن تعلَم العربية وتعليَم العربية فرٌض على الكفاية، ألنّه ال ي فهم العلوم اإلسالميّة » تيميّة رحمه هللا : 

 «.لعربيّة إالّ باللّغة ا

 األحاديث الّضعيفة حول فضل العرب واللغة العربية

بُّ العرب من اإليمان » ـ 1  .2« ح 

  3«فمن أحّب العرب فقد أحّبني ومن أبغض العرب فقد أبغضني » ـ 2

 .4«أ حّب العرب لثالٍث ألّني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنّة عربي» ـ 3

 .5«فليس منّا ولم يدخل شفاعتي ولم تنله موّدتي من غش  العرَب » ـ 4

 .6« إذا ذل ت العرب  ذل  اإلسالم  » ـ 5

 فضائل اللغة العربيّة في المصادر العربية

تعل موا العربيّة فإنّها » ، و: «.تعل موا الن حو كما ت عل مون السُّنن والفرائَض » ـ قول عمر رضي هللا عنه : 1

 «.من دينكم 

له ، ومن أحب  النّبي أَحب  إّن َمن أَحب  هللاَ أحب  رسو» ـ قول الثّعالبي في كتابه فقه اللغة وسرُّ العربية : 2

العَرَب، وَمن أحب  العرَب أحب  اللُّغة العربيّةَ التي بها نزَل أفضَل الك تِب على أفضَل العجِم والعرِب، وَمن 

ته  إليها  «.أحب  العربيّةَ ع نَي بها وثابَر عليها، وصرَف ِهم 

ين، ومعرفت ها فرٌض وواجٌب، فإن  فهم الِكتاِب والسُّنِة إّن اللغةَ العربيّ » ـ قول ش يخ  اإلسالم ابن تيميّة: 3 ةَ من الّدِ

وليس أثر اعتياد اللغة » .وقوله أيضاً: « فرٌض، وال ي ْفهم  إالّ باللغِة العربيِة، وما ال يتُّم  الواجب  إالّ بِه فهو واجٌب 

ن تأثيرا قوياً بّيِناً، ويؤثر أيضاً في مشابهة الفصحى مقصوراً على اللسان ، بل يتعمق حتى يؤثر في العقل والخلق والدي

 .7« صدر هذه األمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق
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يكرهون تغييَر شعائِر العرِب حتى في المعامالت ، وهو التكلُّم بغير وما زال السلف » ـ قال ابن تيميّة رحمه هللا : 4

َمْن تكلّم في مسجدنا بغير العربية » العربية إالّ لحاجة ، كما نص  على ذلك مالك والشافعي وأحمد، بل قال مالك : 

وها لغير الحاجة، ولحفظ مع أّن سائر األلسن يجوز النطق بها ألصحابها، ولكن سوغوها للحاجة، وكره« أ خِرَج منه 

 .8« شعائر اإلسالم 

ال ب ّد في تفسير القرآن والحديث من أن ي عَرف ما يدّل على مراد هللا :» ـ قال شيخ اإلسالم ابن تيميّة رحمه هللا 5

وطبنا بها مّما ي عين على أن نفقه مراَد هللاِ ورسوِله ورسوله من األلف اظ ، وكيف ي فَهم كالم ه . فمعرفة العربية التي خ 

بكالِمه ، وكذلك معرفة داللة األلفاظ على المعاني ، فإّن عاّمة ضالل أهم البدع كان بهذا السبب ، فإنّهم صاروا 

 .9« لٌّ عليه ، وال يكون األمر كذلك يحملون كالَم هللاِ ورسوِله على ما يَّدعون أنّه دا

معلوٌم أّن تعلَم العربية وتعليَم العربية فرٌض على الكفاية، وكان السلف يؤّدبون أوالدهم » ـ قال ابن تيميّة رحمه هللا : 6

حن مأمورون أمَر إيجاٍب أو أمَر استحباٍب أن نحفظ القانون العربي، ون صلح األلسن المائلة عنه، فيحفظ على اللحن، فن

 .10« لنا طريقة فهم الكتاب والسنّة، واالقتداء بالعرب في خطابها ، فلو ت رك الناس على لحنهم كان نقصاً وعيباً 

بأنها من كالم أهل الجنّة، وهو المنّزه بين األلسنة من كل نقيصة، والمعّلى » ـ قول الفارابي يمدح العربية ويقول : 7

 . 11« من كل خسيسة، ولسان العرب أوسط األلسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً 

وإنّما يعِرف  فْضَل القرآن َمْن عرف كالم العرب ، فعرف علم اللغة وعلم » ـقال ابن قيّم الجوزيّة رحمه هللا : 8

 .12 «العربية ، وعلم البيان ، ونظر في أشعار العرب وخطبها ومقاوالتها في مواطن افتخارها ، ورسائلها ... 

ـ ونقل شيخ اإلسالم عن اإلمام أحمد كراهة الَرطانِة ، وتسميِة الشهوِر باألسماِء األعجميِّة ، والوجه  عند 9

 « . العربيةكراهة  أن يتعّود الرجل النطَق بغير » اإلمام أحمد في ذلك 

ما ذل ت لغة  شعٍب إالّ ذل  ، وال انحّطت إالّ كان أمره في ذهاٍب وإدباٍر » ـ قال مصطفى صادق الرافعي رحمه هللا : 10

، ومن هذا يفرض األجنبيُّ المستعمر  لغته فرضاً على األّمة المستعَمرة ، ويركبهم بها، وي شعرهم عظمته فيها، 

ً مؤبّداً، وأّما ويستلِحقهم من ناحيتها، فيح ً ثالثةً في عمٍل واحٍد : أّما األول فَحْبس لغتهم في لغته سجنا كم عليهم أحكاما

هم من  الثاني فالحكم على ماضيهم بالقتل محواً ونسياناً ، وأّما الثالث فتقييد مستقبلهم في األغالل التي يصنعها، فأمر 

 .13« بعدها ألمره تَبٌَع 

ة اّلتي تقوم  بكفاية العامة فيما يحتاجون إليه لدينهم االجتهاد في تعلّم لسان العرب 11 ـ ذكر الشافعيُّ أَّن على الخاص 

أقاويل المفّسرين من الصحابة والتابعين، من ولغاتها ، التي بها تمام التوصُّل إلى معرفة ما في الكتاب والسُّنن واآلثار و

مَل  األلفاظ الغريبة، والمخاطباِت العربيّة، فإّن من َجِهَل سعة لسان العرب وكثرة ألفاظها، وافتنانها في مذاهبها َجِهَل ج 

اخلة  على من َجِهَل علم الكتاب، ومن علمها، ووقف على مذاهبها، وفَِهم ما تأّوله أهل التفسير فيها، زالت عنه الشبه الد  

 .14« لسانها من ذوي األهواء والبدع 

 فضائل اللغة العربيّة في المصادر الغير العربية
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 قالها عربٌي أم غير عربي.  من أجل معرفة فضل لغة القرآن يجب علينا من قراءة هذه األقوال سواءً 

ْدِهشات أن تنبَت تلك اللغة  القوميّة  وتصل إلى درجة الكمال » ـ قوال المستشرق الفرنسي رينان : 1 من أغرب الم 

ّحل، تلك اللغة التي فاقت أخواتها بكثرةِ مفرداتها ودقِّة معانيها وحسِن نظاِم مبانيها،  وسط الصحاري عند أّمٍة من الر 

لها في كّل أطوار حياتها طفولةٌ وال شيخوخةٌ، وال نكاد نعلم من شأنها إالّ فتوحاتها وانتصاراتها التي ال  ولم ي عرف

 .15«ت بارى وال نعرف شبيهاً بهذه اللغة التي ظهرت للباحثين كاملةً من غير تدّرج وبقيت حافظةً لكيانها من كّل شائبة 

ـ قول المستشرقة األلمانية الّدكتورة في الفلسفة أنا ماري شيمل ، والتي ترجمت القرآَن الكريِم الى األلمانية 2

 «.جنِّة واللغة  العربية  لغةٌ موسيقيّةٌ للغايِة، وال أستطيع  أن أقول إالّ أنها ال ب د  أْن تكوَن لغة  ال: » 

ً للغة العربية أبقى على روعتها » ـ قال المستشرق المجري عبد الكريم جرمانوس: 3 إن  في اإلسالم سنداً هاّما

وخلودها فلم تنل منها األجيال المتعاقبة على نقيض ما حدث للغات القديمة المماثلة، كالالتينية حيث انزوت تماماً بين 

ً ، وكان ألسلوب القرآن جدران المعابد. ولقد كان لإلسالم ق وة تحويل جارفة أثرت في الشعوب التي اعتنقته حديثا

الكريم أثر عميق في خيال هذه الشعوب فاقتبست آالفاً من الكلمات العربية ازدانت بها لغاتها األصلية فازدادت قوةً 

، فاأللماني المعاصر مثالً ال يستطيع ونماًء. والعنصر الثاني الذي أبقى على اللغة العربية هو مرونتها التي ال ت بارى 

أن يفهم كلمةً واحدةً من اللهجة التي كان يتحدث بها أجداده منذ ألف سنة ، بينما العرب المحدثون يستطيعون فهم آداب 

 .16« لغتهم التي كتبت في الجاهلية قبل اإلسالم 

إن العربية الفصحى لتدين حتى يومنا هذا بمركزها العالمي أساسياً لهذه » ـ قال المستشرق األلماني يوهان فك: 4

ً لوحدة عالم اإلسالم في الثقافة  الحقيقة الثابتة ، وهي أنها قد قامت في جميع البلدان العربية واإلسالمية رمزاً لغويا

قد برهن جبروت التراث العربي الخالد على أنه أقوى من كل محاولة يقصد بها زحزحة العربية الفصحى والمدنية ، ل

عن مقامها المسيطر، وإذا صدقت البوادر ولم تخطئ الدالئل فستحتفظ العربية بهذا المقام العتيد من حيث هي لغة 

 .17«المدنية اإلسالمية 

» وهللا يقول لنبيّه: « قرآناً عربياً » عندما أوحى هللا رسالته إلى رسوله محمد أنزلها :» ـ قال جوستاف جرونيباوم 5

ة العربية في شرفها، ، وما من لغة تستطيع أن تطاول اللغ« فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لّداً 

فهي الوسيلة التي اختيرت لتحمل رسالة هللا النهائية ، وليست منزلتها الروحية هي وحدها التي تسمو بها على ما أودع 

هللا في سائر اللغات من قوة وبيان، أما السعة فاألمر فيها واضح، ومن يتّبع جميع اللغات ال يجد فيها على ما سمعته 

عربية ، وي ضاف جمال الصوت إلى ثروتها المدهشة في المترادفات . وتزيّن الدقة ووجازة التعبير لغة تضاهي اللغة ال

لغة العرب، وتمتاز العربية بما ليس له ضريب من اليسر في استعمال المجاز، وإن ما بها من كنايات ومجازات 

األسلوب والنحو ليس من المستطاع  واستعارات ليرفعها كثيراً فوق كل لغة بشرية أخرى ، وللغة خصائص جّمة في

أن يكتشف له نظائر في أي لغة أخرى، وهي مع هذه السعة والكثرة أخصر اللغات في إيصال المعاني، وفي النقل 

إليها، يبيّن ذلك أن الصورة العربية ألّي مثل أجنبّي أقصر في جميع الحاالت ، وقد قال الخفاجي عن أبي داود 

أنه إذا نقل األلفاظ الحسنة إلى السرياني قب حت وخّست ، وإذا ن قل  -غتين العربية والسريانية وهو عارف بالل -المطران 

ً ، وإن الفارابي على حّق حين يبّرر مدحه العربية بأنها  الكالم المختار من السرياني إلى العربي ازداد طالوةً وحسنا
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، والمعلّى من كل خسيسة ، ولسان العرب أوسط األلسنة  من كالم أهل الجنّة ، وهو المنّزه بين األلسنة من كل نقيصة

 .18« مذهباً وأكثرها ألفاظاً 

له الفَخار  بوفرةِ كتِب وإذا استثنينا الصين فال يوجد  شعٌب آخر  يحّق » ـ قال المستشرق األلماني أوجست فيشر : 6

 .19« علوِم لغتِه ، وبشعوِره المبكِر بحاجته إلى تنسيِق مفرداتها ، بَحْسِب أصوٍل وقواعَد غيَر العرب

تلّون مكان المركز، سواًء في الزمان أو المكان، بالنسبة إن العرب في مجال المعجم يح» ـ قال هايوود: 7

 « .للعالم القديِم أو الحديِث ، وبالنسبة للشرِق أو الغربِ 

ويسهل على المرء أن يدرَك مدى استيعاِب اللغِة العربيِة واتساعها » ـ قال المستشرق ألفريد غيوم عن العربية : 8

م القديم بكل يسٍر وسهولة، بوجود التعدد في تغيير داللة استعمال الفعل للتعبير عن جميع المصطلحات العلمية للعال

ً يشرح به وجهة نظره حيث يقول : ...« واالسم  إن الجذر الثالثي باشتقاقاته البالغة » ، ويضرب لذلك مثالً واضحا

يصدر إيقاعاً طبيعياً ال سبيل إلى أن األلَف َعّداً ، وكٌل منها متّسق اتساقاً صوتياً مع شبيهه ، مشّكالً من أّي جذر آخر ، 

اإلنكليز( عندما ننطق بفكرة مجّردة ال نفكر بالمعنى األصلي للكلمة التي استخدمناها، فكلمة )تخطئه األذن ، فنحن 

(Association( مثالً تبدو منقطعة الصلة بـ )Socins( وهي األصل، وال بلفظة )Ad ومن اجتماعهما تتألف لفظة ، )

(Association  كما هو واضح وتختفي الدالّة مدغمة لسهولة النطق ، ولكن أصل الكلمة بالعربية ال يمكن أن )

ً ، فوجود األصل يظّل بَيّناً محسوساً على  يَْستَِسّر ويَْستَِدّق على المرء عند تجريد الكلمة المزيدة حتى يضيع تماما

 .20« ل تحتها ، هو بالغةٌ غريزيةٌ عند العربي الدوام، وما يعّد في اإلنجليزية محّسناٍت بديعيةً ال طائ

ً عالميةً إال بسبب » ـ قال المستشرق األلماني نولدكه عن العربية وفضلها وقيمتها: 9 إن اللغة العربية لم تَِصْر حّقا

إلسالم ، وقد وضع أمامنا علماء  اللغة العرب باجتهادهم أبنيةَ اللغة الكالسيكية ، وكذلك مفرداتها في حالة القرآن وا

كماٍل تاّمٍ ، وأنه ال بّد أن يزداد تعجب المرء من وفرة مفردات اللغة العربية، عندما يعرف أن عالقات المعيشة لدى 

ة يرمزون للفرق الدقيق في المعنى بكلمٍة خاّصٍة، والعربية الكالسيكية العرب بسيطةٌ جداً ، ولكنهم في داخل هذه الدائر

ليست غنيّةً فقط بالمفردات ولكنها غنيةٌ أيضاً بالصيغ النحوية ، وتهتّم العربية بربط الجمل ببعضها ... وهكذا أصبحت 

ة، ثم أصبحت لغةَ المعامالت والعلوم، البدويّة( لغةً للدين والمنتديات وشؤون الحياة الرفيعة ، وفي شوارع المدين)اللغة 

وإن كل  مؤمٍن غالباً جداً ما يتلو يومياً في الصالة بعض أجزاء من القرآن، ومعظم المسلمين يفهمون بالطبع بعض ما 

 يتلون أو يسمعون، وهكذا كان ال ب ّد أن يكون لهذا الكتاب من التأثير على لغة المنطقة المتّسعة ما لم يكن ألّي كتابٍ 

سواه في العالم ، وكذلك يقابل لغة الدين ولغة العلماء والرجل العادي بكثرة، ويؤّدي إلى تغيير كثيٍر من الكلمات 

 .21« والتعابير في اللغة الشعبية إلى الصّحة 

استطاعت العربية أن تبرز طاقة الساميين في معالجة التعبير عن » ـ قال المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون: 10

أدق خلجات الفكر سواًء كان ذلك في االكتشافات العلمية والحسابية أو وصف المشاهدات أو خياالت النفس وأسرارها 

العلمي، والعربية من أنقى اللغات، فقد تفّردت بتفّردها في  . واللغة العربية هي التي أدخلت في الغرب طريقة التعبير

طرق التعبير العلمي والفني والصوفي، إّن التعبير العلمي الذي كان مستعمالً في القرون الوسطى لم يتناوله القدم ولكنه 

انية والصوفية فإنها لم تحتفظ أما األلفاظ المعبّرة عن المعاني الجدلية والنفس.وقف أمام تقّدم القوى المادية فلم يتطّور 
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ثّم ذلك اإليجاز الذي تتسم به اللغة العربية والذي ال .بقيمتها فحسب بل تستطيع أن تؤثر في الفكر الغربي وتنّشطه 

 .22« شبيه له في سائر لغات العالم والذي ي عّد معجزةً لغويةً كما قال البيروني 

كيف يستطيع اإلنسان أن ي قاوم جماَل هذه اللغة ومنطقَها السليم » ـ قالت المستشرقة األلمانية زيغريد هونكة : 11

ناس وسحَرها الفريد ؟ فجيران العرب أنفسهم في البلدان التي فتحوها سقطوا صرعى سحر تلك اللغة ، فلقد اندفع ال

الذين بقوا على دينهم في هذا التيار يتكلمون اللغة العربية بشغٍف ، حتى إن اللغة القبطية مثالً ماتت تماماً ، بل إن اللغة 

 .23« اآلرامية لغة المسيح قد تخلّت إلى األبد عن مركزها لتحتّل مكانها لغة محمد 

بلغت العربية بفضل القرآن من االتساع مدًى ال تكاد تعرفه أيُّ لغٍة » ـ قال المستشرق األلماني كارل بروكلمان : 12

ً مؤمنون بأن العربية وحدها اللسان  الذي أ ِحّل لهم أن يستعملوه في صالتهم  أخرى من لغات الدنيا، والمسلمون جميعا

وهَب هللا  اللغة العربية مرونةً جعلتها قادرةً على أن تدّون الوحي أحسن تدوين » . و قال د. جورج سارتون : 24« ...

 .25« ها طالوة وفيها متانة ... بجميع دقائق معانيه ولغاته ، وأن تعبّر عنه بعباراٍت علي

إن اللغة العربية أسهل لغات العالم وأوضحها ، » ـ أّكد المستشرق ريتر أستاذ اللغات الشرقية بجامعة إستنبول: 13

طريقٍة جديدةٍ لتسهيل السهل وتوضيح الواضح. إن الطلبة قبل االنقالب األخير في فمن العبث إجهاد النفس في ابتكار 

ألن الكتابة  –تركيا كانوا يكتبون ما أمليه عليهم من المحاضرات بالحروف العربية وبالسرعة التي اعتادوا عليها 

ف الالتينية ، ولذلك ال يفتأون يسألون أما اليوم فإن الطلبة يكتبون ما أمليه عليهم بالحرو –العربية مختزلةٌ من نفسها 

أن أعيد عليهم العبارات مراراً، وهم معذورون في ذلك ألن الكتابة اإلفرنجية معقّدةٌ والكتابة العربية واضحةٌ كّل 

 الوضوح، فإذا ما فتحَت أّي خطاٍب فلن تجَد صعوبةً في قراءةِ أردأ خّطٍ به، وهذه هي طبيعة الكتابة العربية التي تتسم

 .26« بالسهولة والوضوح 

ابن معلم اللغة العبرية وأحد خريجي جامعة  Afram Noam Chomskyـ العالم اللغوي أفرام نعوم تشومسكي 14

 يهودٌي كبير، فإنه أقّر بالحق العربي وبمكانة العربية، وقد تزّعم بنسلفانيا ، وهو أستاذٌ في معهد ماساشوست ومفكرٌ 

الدراسات اللغوية المعاصرة وكّون نظريةً جديدةً قلبت الفكر اللغوي رأساً على عقب، أصدر كتابه األول في التراكيب 

 Descriptive Linguisticsم نقد فيه مدرسة علم اللغة الوصفي 1957في سنة  Syntactic Structureالنحوية 

التي كانت سائدةً في الغرب حتى عهٍد قريٍب ، وقد ميّز بين بنيتين في الجملة هما البنية العميقة والتركيب السطحي ، 

ّجه إليه في سنة  م 1989وأوضح أن البنية األولى هي أساس الثانية. نّوه تشومسكي في معرض رّده على استفساٍر و 

ةٌ على نظريته في دراسة اللغة ، وأنه قرأ كتاب سيبويه كمرجعٍ له بأن تأثيراِت النحو العربي كبير
27. 

 بأن العربية هي اللغة العالمية في حضارات العصور الوسطى،« قصة اللغات » ـ أشاد ماريو بِْل مؤلف كتاب 15

ً لإلنكليزية في نهضتها وكثيٍر من األوربّيات، وقد أورد قاموس  قوائَم بما اقتبسته هذه  Littreوكانت رافداً عظيما

اللغات من مفرداٍت عربيٍة ، وكانت أولها اإلسبانية ثم الفرنسية واإليطالية واليونانية والمجرية وكذلك األرمنية 

 .28ر المفردات باآلالف لغة ، وتقد 27والروسية وغيرها ، ومجموعها 
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ليست لغة العرب أغنى لغات العالم فحسب، بل إن الذين نبغوا في التأليف بها :» ـ قال المستشرق األلماني فرنباغ 16

فنا عنهم في الزمان والسجايا واألخالق أقام بيننا نحن الغرباء عن العربية وبين ما ال يكاد يأتي عليهم العّد ، وإن اختال

 .29« ألفوه حجاباً ال يتبّين ما وراءه إالّ بصعوبة 

لعربية لم تتراجع عن أرض دخلتها لتأثيرها الناشئ من كونها لغة دين ولغة مدنية، ـ قال األستاذ ميليه :" إن اللغة ا17

وعلى الرغم من الجهود التي بذلها المبشرون، ولمكانة الحضارة التي جاءت بها الشعوب النصرانية لم يخرج أحد من 

بي المبين، حتى اللغة الالتينية األم اإلسالم إلى النصرانية ، ولم تبق لغة أوربية واحدة لم يصلها شيء من اللسان العر

 . 30"الكبرى، فقد صارت وعاًء لنقل المفردات العربية إلى بناتها 

نسي في المغرب هي اللغة العربية ، بل ـ قال الفرنسي جاك بيرك :" إن أقوى القوى التي قاومت االستعمار الفر18

اللغة العربية الكالسيكية الفصحى بالذات ، فهي التي حالت دون ذوبان المغرب في فرنسا ، إن الكالسيكية العربية هي 

 .  31"التي بلورت األصالة الجزائرية ، وقد كانت هذه الكالسيكية العربية عامالً قوياً في بقاء الشعوب العربية 

 أقساُم ُعلوُم اللغِة العربيةِ 

ً وهي:  ِِ واإلمالِء )قوانين  الكتابِة(. 1يمكن تقسيمها إلى إثني عشر علما سن  الخّطِ ـ علم  الّصرِف 2ـ علم  ح 

ترادف3)تَصريف  الَكلمِة(.  ـ 5ـ علم  اإلشتقاِق )إيجاد  الكلمِة الجديدةِ من المصادِر(. 4ات واألضداد. ـ علم الم 

ـ ع لوم  األدِب: وتشمل على كتابة )النّثِر، الخطابِة، 6علم  الن حِو وعلم  اإلعراِب )بيان تركيب الجملة وتحليلها(. 

ـ علم البالغة : ويشمل 7بي، وحياةِ األدباِء. المقالِة، القّصِة، الّشعِر، المسرحيِة، الحكِم واألمثاِل، التاريِخ األد

ـ علم 11ـ علم العَروِض. 10ـ علم ِفقه  اللُّغِة. 9ـ علم اللّغة أو المعاجم. 8على )علم المعاني والبديع والبيان(. 

ـ علم الن قد األدبي. باإلضافة إلى هذه العلوم يوجد فن التأويل وفهم الجمل المعقدة وصناعة   12القَوافي. 

 التّرجمة.

 كيف يمكن تعلّم اللّغة العربية

 ـ نتعلم حفظ الكلمات العربية واستعمالها في الجمل:1

كلمات ثّم يتعلّم كيفية استعمال هذه الكلمات في  10فيبدأ الّطالب في المرحلة األولى بحفظ الكلمات يومياً على األقل 

 .كلمة 3000إلى  2000داخل جمل بسيطة، وأن تصل حفظ الكلمات على األقل مابين 

 .ثّم يبدأ بتعلّم القواعد البسيطة. وبقراءة النصوص والحكايات القصيرة مع ترجمتها

ويكثرها حسب قابليته. ثم يشتري كتاب قواعد اللّغة العربية وافي  5000وفي المرحلة الثانية يكمل حفظ الكلمات 

والجرائد اليومية والمجالّت مع ترجمتها بقدر اإلمكان  يحتوي على كافة المواضيع. وأخيراً يبدأ بقراءة الكتب األدبية

 .بعد توفير عدة قواميس جيّدة
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ً بعض الوسائل األخرى في تعلم اللّغة مثل استماع الّراديو والتّلفزيون والكاسيتات وأقراص ) ( CDهناك أيضا

 .وإنترنيت، وهناك مواقع كثيرة لتعليم اللّغة

َملَكة( خاصة أو اجتهاد أكثر وذلك بالتّكلم مع األصدقاء كثيراً )يحتاج إلى موهبة  مالحظة: المحادثة والتّكلم شيء أخر

ولغة القرآن الكريم إذا أمكن ونحو أو الذّهاب إلى أحد البالد العربية والبقاء هناك والتّكلم مع الذين يتكلّمون الفصحى 

 .ذلك

 واعد اللّغة العربية:ـ نتعلم كيفية تكوين كافة الجمل في اللّغة العربية من كتب ق2

 الجملة اإلسمية

بتدأ[ + إسم ]َخبَر[: 1  ـ إسم ]م 

بغداد  ذ ِهَب إليها األستاذ ./ بغداد  ذاِهٌب إلى بغداَد./ األستاذ  ذاِهٌب ـ محّمٌد طالٌب./ القائد  ش جاعٌ./ هذا أخي./ 

 .بغداد  مذهوٌب إليها./ إليها

 : ـ ]أداة[ + إسم )إسم ألداة( + إسم ]خبرها[2

كاَن هللا  غفوراً رحيماً./ إّن هللاَ غفوٌر رحيٌم./ عسى هللا  أْن يغفَر./ كاَد النّهر  ينقضي./ ليس )ما( الّطالب  

 مجتهداً./ ال إلهَ إالّ هللا. 

َضاف إليه): 3 َضاف( +إسم (م   ـ إسم )م 

ٌل جميل  األخالِق./ هذا ِكتاب  األستاِذ./ باب  بيٍت./ خاتم  فِّضٍة.  ـ َرج 

 ـ إسم )َموص وف( + إسم (ِصفَة): 4

 ـ جاءْت الَمرأة  الَجميلة ./ هذا تِلِميذٌ نشيٌط./ َرأيت  الَمرأةَ الَجميلةَ. 

 ـ َعطف: ـ الَمعط وف + أَداة  َعطف + العَطف :  5

علَّم والّرئيَس.  َجاَء َسليٌم وَسِعيٌد./ َرأيت  الم 

 الجملة الفعلية

 ـ فِْعٌل + ]فَاِعٌل[: 1
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من شهيداً./ ما َجاَءنا  باهلل./ َكفى األستاذ   ./ ذهَب إلى بغدادَ ذهَب األستاذ   إلى بغداَد./ إلى بغدادَ  ألستاذ  ذهَب ا

./  نعَم العبد  ./ أْن تنجحَ ./ يَسّرني بشير  أحمد . بِئس الّطالبأيّوب 

 ـ فِْعٌل )َمجه ول( + ]نَائِب فَاِعٌل[: 

./ ك سي الفقير  ثوباً./ س لّ   َم على أحمَد. ف تَح الباب 

 ـ ]أَداةٌ[ + فِْعٌل + فَاِعٌل : 2

 إْن تجتهْد تنجْح./َمْن يطلب يِجْد./ لْم يَق ْم أحمد ./ال تكِذْب./ لن ي فلَح الكاذبوَن./ حتى يأتَي أخي.

 ـ فِْعٌل + فَاِعٌل+ ]َمفع وٌل بِه[: 3

حمٌد زيداً./ كتَب الّرسالةَ./ أكلت  التّفاحةَ.  َضرَب م 

 فَاِعٌل+ َمفع وٌل بِه أّول+ ]َمفع وٌل بِه ثاِن[: )ظّن وأخواتها(: ـ فِْعٌل+4

 َجعَل األستاذ  الّدرَس َسهالً./ إتّخذَ هللا إبراهيَم خليالً.

ميّز(+ ]تمييز[: 5  ـ فِْعٌل+ فَاِعٌل أو َمفع وٌل بِه )م 

ل  ِعلماً./ إشتعَل الّرأس  شيباً.َطاَب أحمد  نفساً./ َزرعت  الَورَد في الحديقِة./ أنا أكثر  منَك ماالً./ زَ   اَد الّرج 

ستثنى[: 6 ستثنى منه ( +أداة إستثناء +]م   ـ فِْعٌل+فَاِعٌل )م 

 جاء الّطالب  إالّ نفساً./ ما جاَء القوم  غير  سعيٍد./ ما قاَم إالّ زيٌد.

 وجمل أخرى كثيرة.

 ـ نتعلم مراحُل تعليم الّلغة3

ـ التّعبير  4ـ التّعبير الّشفهي والمحادثة الجيّدة . 3ـ الّسماع  وفَهم  الَمسموعِ. 2ـ الِقراءة  وفَهم المقروِء. 1وهي 

 التّحريري ، أي كتابة القصص والمقاالت ونحو ذلك.

 ـ نتعلم شروُط التّوفيق في التعليم4

. 1وهي كاألتي:  بُّ  ر  المواضيعِ.ـ تكرا 4ـ الّصبر  على االجتهاِد. 3ـ العَزم  واإلرادة  . 2ـ الّرغبة  والح 

 ـ نتعلم أسباُب النّجاحِ في التعليم5
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%، يدخل فيها الّصفات الذّاتية والذّكاء وقابلية التّعلم  50ـ الّطالب  الجيّد : وله تأثيره  نسبة 1وهي كاألتي 

حيط  الجيّد : ولها ـ العائلة  الجيّدة  وال 3%.  25ـ األستاذ  الجيّد  واإلدارة  الجيّدة : وله تأثيره نسبة 2واالستيعاب.  م 

ً أّن هذه النّسب تخمينية وزيادتها تدل على أهميتها، ثّم إهمال أحد هؤالء واجبه  25تأثيرها نسبة  %. علما

 فسوف تؤثر بشكل سلبي وتنازلي على نسبة أسباب النجاح عند الّطالب. 

 الحواشي

 .17انظر: فن الترجمة وعلوم العربية ، إبراهيم بدوي الجيالني ، ص1

 .3668الجامع الصغير ، 2

عن الحاكم في المستدرك والّطبراني في المعجم .370ص  3666فيض القدير شرح الجامع الّصغير رقم انظر:  3

وضعيف عند األباني، انظر ضعيف الجامع الصغير لأللباني رقم . الوسيط صحيح حسن ، وعن الهيثمي متروك

2684. 

وهو ضعيف ، انظر : سلسلة « أنا عربي ، و القرآن عربي ، و لسان أهل الجنة عربي » ورد الحديث بلفظ : 4

 .161األحاديث الضعيفة ، رقم 

 .545حديث موضوع ، انظر السلسلة الضعيفة ، رقم 5

 .495حديث موضوع ، ضعيف الجامع الصغير ، رقم 6

 .207اقتضاء الصراط المستقيم ، ص كتاب:  7
 .32/255الفتاوى ، 8

 .111كتاب اإليمان ، ص 9

 .32/252الفتاوى ، 10

 . 30ة القرآن ، أنور الجندي ، ص الفصحى لغانظر :  11

 .7الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ، ص  12

 .34 – 3/33وحي القلم ، 13

 .1/5مقدمة التهذيب ، األزهري ، 14

 .24/8ربي ، مجلة اللسان الع15

 .301الفصحى لغة القرآن ، أنور الجندي ، ص 16

 .302 المصدر السابق ، ص17

 . 306نفسه ، ص 18

 مقدمة المعجم اللغوي التاريخي ، أوغست فيشر.19
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