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 الرحيمبسم هللا الرمحن 
 

 مقدمة شيخنا العالمة زهري الشاويش حفظه هللا:
 

 العربية وحي رابيناللغة 
 , وتفسريا , ووعظا  ورقما  , تالوةعقيدَة, و 

 بقلم: زهري الشاويش                                               
 

امدن بد م م لك احلمد    يب،  االالد و االسد ل  سدد  دي   آمد  امجلد   اهيد   د          
 ابددددم :                           سد دين هللا  الغة القرمجن الكرمي؛  آافظا  
  يبغب إيلَّ األخ الفاضل بركي ال نمسي, أن أطس   سد يب الت  القي ِّمة:فق       

 (( العتاب ملن تكلم بغري لغة الكتاب ))
ي ا  سما  اا دما   اصالد ا   فمدا   فجزاه هللا اخلري   سد كرمي فمس   احسن ظن . ااج ت ف     
يف  -محيدد و لكددل األمددة؛ لسرجدد   إق لغددة القددرمجن  ااحلفدداة  سددد رب يددة األمددة  ددا يمتدد   اد دد و

 ال الة األم ية: اخل فة الراش و, مث أ ل أ ل  ,السابقةالسسفية يبج   إق الم  د  - أ منا ربذه
  ابسطد  يف اخلطدا  األيد ي  ري مقند   أب دس    الدالضدالة الرد  سد الشم بية  افيا      
 :االيت ه  في االغريو  ال ت بر ال

 د حسنات المربية كس ا. 1
   ي   التقسي  الفا  .ّيَّ دبا د 2
  الن  يددددة الشددددريفة األحاديدددد  حي دددد مددددن   ا مددددن اا ت الكر ددددات صقددددل مددددن كتددددا  هللاا ددددد 3

المسدددم ا  الددد   و ربدددلصقسددد   مدددن  ددد   مدددن أ مبدددا  السدددس  الالددداح امددد ا ن مدددن بقددد ل مدددن كددد ل
 االف م.

  , بال ا  ما ربم  سي .هبذا األ س   من أبناء أمت  مش ا  د أقن  الذين 4
   افيما مل يقس .  فيما قال -املفرتض  -املخال  ب  د افيما  قش 5
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حدددن اصت يددددل من دددا ليسدددة  يدددد  ال تدددة, اطسمدددل  سي ددددا  دددا ة ا ددد كا إيل  امل أبرك ددددا اقددد       
 األض د امل ايبك. 

   الكنددددي صسدددديت ايف الددددزمن الط يددددل الدددديت  دددد   امددددرت  سددددي   , جدددد ت في ددددا الفا دددد وف 
 , الكن اج ت في  ما أفادين. سي  من ق ل لأطسمما مل أذكر أصي   اكذلك مفالسة
بن دد   متمد دو جب اصددب مدن م ضدد  ات مَّ لددأ - سدد  ددغر حجم دا  -م  ددما  ايبأيدل صقاشدا       
يف ربدذه  بكدل مدا ,منتالدرا   سدد مدن  قشد  بمد  ثه داايدر  أيي الشيخ بركي احالرربا,  إلي ا

 مشددر ة, فاحتددا  لدد  أبدد ا  الرجدد   لس دد  مت اضددما  مدد  اخلالددم  مددبد    مددن ممددب  ابقددي الكسمددة
 ال فاق االت اف , م س طة اجل اصب. ةلراي حام   ا 

  املّي جسيسّي مها:  ما  رفناه  ن امهل ربذا      
زايل  مدد  يالدد م  ثيدد  يدد يبد حجددا يالددم  كس ددا  حجددة اال دد ل آمدد  بددن آمدد  الغدد     
اخلالدم إال   سدكال ا جاص دا ,  كس دافيزحي ا  مث يرد  سي ا  ,  يبو يمجز  ن االبيان هبا  اح  ابال

  .- يبمح  هللا - لس   الذي أيباده الغزايل الرج  
, كدد ل اخلالددد ليمددرض أيضدددا     ل أمحدد  ابدددن بيميددة؛ ايف مبلفابددد اكددذلك مهسددد  شدديخ اال ددد     

 .من مذارب  م  جزاا  ن إيراده  لذين ا
 االددديت مل يق ل ربدددا  مث يقددد ل كدددم احلددد  األبسدددا  - الددديت قال ربدددا -ابمددد  ذلدددك يفنددد  أقددد اكم      

 .- يبمح  هللا -ااض ا  جسيا  م  األدلة 
دددبركدددي يف يب دددالت  الالدددغريو  أصددد  عدددذربب هبدددذين المالِّ  أيدددي الشددديخ اقددد  اجددد ت  نددد            ّي  دم 
لدرتك م الدتكسم بسغدة  -بسطد   -ذين  داب  م يف آاالدة إقندا  الد -د ربد ي ما امن مشد  س -

  , املنزل من يب  األيب  .الكتا 
*   *   * 

اأغسد  م مدن  - اق  يبأيل يف  مل أيدي فضد    دن يبده  سدد مدن بقد ل مدن يالشدم بيّي      
بشدداهبا   ,ة الم ا دديةطسدد  اخل فدما  ,اخل فددة األم يدةا  اخل فددة الراشد و, يف  الدر -بقدا  اودد   

 أهمّي. يف ال فا   ن   ة لغة اال  ل  اك ل الال ابة الكرال   , تما   ايبدا  جامما  
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 )) عيـن  اخببـار ((ااصظر مح بد   سدد الشدم بية, االدزصا, االقرامطدة, يف مق مدة كتابد :      
ي  ا ديسة لضدر  السدنة, , الدذين اذدذ الشدم بي ن التشد-يبمحد  هللا  -ملبلف  ابن قتي ة الد ين يبي 

 امجل ال يل, ااال  ل, االمرابة يف مجن ااح . 
الت صسددي  - مث اجدد ت مندد  بشدداهبا  أيضددا   فيمددا كت دد  شدديخي السددي  آمدد  اخلضددر حسددّي     

يف كتابد  الدذي بشدرفل بط مد   دنة , ل1874ربدد 1291شيخ األزربر يف مالر  مث - األ ل
اقدد ل لدد  شدديخنا الم مددة آمدد   لفددتح؛ل ب مشدد  مدد  االيدد و مكت ددة دايب ا1960ربددد 1380

 هبجة ال يطايب:
 (( دراسات يف العربية واترخيها)) 

 ددن لغددة ربددذا مث اجدد ت  ندد  أيددي بركددي لقطددات مددن كسمددات  سمدداء دافمدد ا يف  الددر       
 أذكر أمهسة  ن م من غري حالر:  ,القرمجن
آمد د آمد  امدن بمد ربم مشدا ي:  , االسدي  آمد  يبشدي  يبضدا,مالدطفد  دادق الرافمدي     
 , اأجم  الزربااي.جة األثري, هبيري ال ين الزيبكسي ,آم   مي  األفغاين ,شاكر
  اال ا يدددة الشددديخ  -يبمحددد  هللا  - أمهدددال: أمحددد  يبابدددب النفددداخ مدددن بمددد ربماالدددذين جددداءاا      

  ادافمد, ااأل دتاذ مندذيب أبد  شدمر, االمشدرات  دن كت يب  د  ن آمد  زيبزايب الال المطايب  اال  
 .الضاد ن لغة 

 ا ا قال  الشيخ آم  اخلضر حسّي:     
" حريبت ما  نناجيكم ب  يف ربذا املقال, اأبيل يف ي ل حتريره  سدد شد   أاحدي هبدا إق      

بمددا املسددامرين, فددالت    سيدد  حددال السغددة مددن ج ددة  حياكددا, الدد ن أشدد   ه كيدد   ددري يف 
صكددايبه, فددع  صمددرتز لدد  مبزيددة ال  دد   راق ددا, ابسدد    سيدد  مددن دال ددل فالدداحت ا مددا ال  كددن إ

 اأ مال الفكر, ألصنا أمة ث  اصظر, ال أمة بقسي  اضغط  سد األفكايب.
اال أظ در يف ربددذا امل قدد  بد   ض املفاضددسة بين ددا ابدّي لغددات أيددرض, مث أقضدي كددا  ملزيددة      

ن ددا ابدددّي مدددا االسدد اق, فدددعن شددرز منزلت دددا, اقددرايب حياكدددا, ال يت قدد  يف بياصددد   سددد امل ازصدددة بي
   اربا من السغات.

اال اد ي فيما أ  ق  من ش ارب  حسدن ا, أن هيمد  يا دة كدا, ال يشدايبك ا في دا لسدان,      
فددعذا أايبد  يف  دددسك ا فضدديسة يم ددد ربا بمددا احلاضدددرين مدددن لغددة أيدددرض, فدد  يندددا  صفسددد     
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د  ددن حياضدد ا, يرجنددا مددن  دد يل الغددرض االقالدد  مددن اال تشدد اد, إذ يكفينددا دا يددا  إق الددذا 
ا ربضددا   كمددم إق االحتفدداة هبددا, إن غريربددا مددن األلسددنة ال يف ق ددا بفددن مددن فندد ن ال يددان. " 

                                                                                                اصت د ك م  يبمح  هللا. 
*   *   * 

: كددد ل صقسددد   دددن  سمددداء األمدددة, الدددذين  ددداربم اصقدددل مدددن  ة أيدددي الشددديخ بركددديايف يب دددال     
ك م م الناف  املفي , بغمد ربم هللا هيمدا  برمحتد , اأحسدن هللا إلدي م, اجدزاربم  ندا يدري اجلدزاء, 

 مبا ق م ا من صف  ا سم ألمة اال  ل.
 :من كتا أمح  ابن بيمية, مث ينقل  ن شيخ اال  ل      

 خمالفة أصحاب اجلحيم (( )) اقتضاء الصراط املستقيم, يف
إذا دة املمسكدة المربيدة  مقابسدة يل مد      أن قسل  ن : إصد  أحسدن كتدب ابدن بيميدة  يفا      
 ل.1963ربد   1384لسم دية  نة ا

يب    لسم مددة   دد  هللا بددن  يدد ن األي دايي  نقدل  ددن كتددا أيددي الشدديخ بركددي ي مث اجد ت     
  غدري امدا بمد ربا صقد ل كهدريو 19يف الالدف ة  ربدد 276ربدد, 213مسسم بدن قتي دة الد يت يبي ي 

ط د  املكتدب اال د مي,  أصد  صقدل  دن ط مدة غدري ط مدة أيدي الد كت يب مندذيب أبد  شدمر امليد اين؛
 .اربي األحسن ل, أبيببمة جمس ات,2008ربد   1429احملققة  نة 

و اهللا أيبجدد  أن يكتددب الت فيدد  االسدد اد أليددي بركددي ال نمسددي, اأن يس ددم كددل  طدد  المدد د     
 إق احل  االال ا .

 امجير د  ا  أن احلم  هلل يب  الماملّي.     
 ل.2009لس جرو.  1430حازمية بريات, أااير ذي احلجة من المال      
 

 زربري بن مالطفد الشاايش                                                 
 احلسيدندي                                                
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 :املؤلف مقدمة
 

احلمدد  هلل الددذي أصددزل القددرمجن ك مددا  منظمددا , اصز لدد  ثسددب املالدداح منجمددا , اجمسدد   لت ميدد  
ُمفتت ددددا  ا ال ددددتماذو  تتمددددا , اأاحدددداه  سددددد قسددددمّي متشدددداهبا  اآكمددددا ؛ احيددددا   طقددددا  ب ينددددات 

لقا دم, آمد  بدن .. االال و االسد ل  سدد يسيدل هللا أ، اقرآان  عربيا  غري ذي عنجاحجا, 
  دد  هللا بددن   دد  املطسددب بددن رباشددم, ا سددد مجلدد  األط ددايب, ايسفا دد  مددن األيتددان ااأل دد ايب, 

 , امن  سد طريق م ارب ي م  ايب, أما بم :ا سد هي  امل اجرين ااألصالايب
فددعن النددا  قدد  يبمدد    ددن قدد   ااحدد و, اغددزا   سددد كددل األ ددم و؛ فغددزا  سددكري.. امجيددر 

 غزا لغ ي!فكري.. امجير إ  مي.. ا 
فالددايب الشدد ي ة الناشدد ة يتفددايران برطدداصت م األ جميددة, ايالددف ن لغتنددا الغاليددة الماليددة  لتخسدد  

 بكدر الم مدة قدال الشديخ االرجمية! اربدذا ج دل مدن م  دريح, ا د ء أد  بسغدة القدرمجن ق ديح..
 : اخدب مع لسا  العرب -7يف هسة اادا  : يبمح  هللا أب  زي   بن     هللا

 . لسان المر  اشما رربم يف لساهنابغيري الن ي  ن •
 .الن ي  ن الس ن •

 .الن ي  ن التكسم بغري المربية •

 [39-37اربد ]ممجم املناربي السفظية ص .الن ي  ن شما ر الكفايب السفظية •
اربددذا كسدد  لددي  بغريددب, ف ددبالء قدد  يبضددم ا مددن اال دد ل الغددر، مددن امل دد  حددن املشدديب! لكددن 

  ربدذا املن ددد طد   المسدم االدد  او, اأربدل الالد   اكدد او! الغريدب المجيدب املريددب: أن ين د
فتسم  أح ربم يرطن يف ديبا   ام ا ظ  برطاصة األ اجم, ثجة أن املالطس ات اجل ي و قد  

 ش ل هبا املماجم! ال  صطقل لغتنا, لقالل مقر ة لنا:
 َوِسْعُت كتاب هللِا لفظا  وغاية  *** وما ِضْقُت عن آٍي بِه وِعظاتِ 

 يُق الينَم عن وصِف آلٍة *** وتنسيق أمساٍء ملخرتعاتِ فكيف أض
 1أان البحُر يف أحشائه الدرُّ كامٌن *** فهل سألنا الغّناَص عن صدفايت

                                                
 .1/253دي ان حافن إبراربيم  1
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ألربدل الالدد   مدي اربدا أ  أغد ص يف أ مدداق براثندا املدت طم, ألهدد  بمدا األ د از, رب يددة 
 ااالصالاز.

 اكتب: بركي بن م ايبك ال نمسي
 ربد1430
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 متهيد:تنطئة و 
 

مدن املمسد ل أن السغدة المربيدة ق يددة يف ذاكدا قد و ممن يدة, اكاصددل يف زمدن اخل فدة إضدافة إق ق كددا 
أ  العربيـة اسـتمدت يدرض االمدال ابدن حدزل األص لسدي يبمحد  هللا املمن ية ق يدة قد و ماديدة.. ف دذا 
 طدل بسدق د دالدة أربس دا اديد ل , إذ السغدة يسدقط أكهرربدا ايقنهتا من قنة الدولة اإلسـالمية

غددريربم  سددي م يف أمدداكن م , أا بددنقس م  ددن د يبربددم اايددت ط م بغددريربم. فعةددا يُقيدد  لغددة األمددة 
ا س م ا اأي ايبربا قد و دالت دا اصشداد أربس دا. اأمدا مدن ب سِّفدل دالدت م, اغسدب  سدي م  د اربم, 

اطر. ]االحكدال يف اا تقس ا  خل ز ااحلاجة االذل اي مة أ  ا  م فمضم ن فدي م مد ت اخلد
 [1/32أ  ل األحكال 

فسما كان احلكم اال  مي يبا  ا , االقضاء مبا أصزل هللا  ا  ا , اصتشدرت لغتندا يف يببد   المداملّي, 
ا د يب ربا إق غددري  مددن األ جمددّي, حددن أ د ح أربددل أايبا  يتفددايران بددتمسم لغتنددا, ايت ددارب ن 

ا د داربم إق منا دد ة شددم هبم؛ قددال "ألفددايبا"  لدتكسم هبددا.. حددن ضدداق األمدر  سددد أيب هبددم,  دد
  يف القدددددرن التا ددددد  املدددددي دي: " إن إيددددد اين املسدددددي يّي ي يب ددددد ن كتدددددب فق ددددداء Alvaroي

. اأ ددفاه إصددي ال أجدد  اليدد ل بــل لــتعلم أســلنب عــر  بليــ املسدسمّي اف  ددفت م ال لتفنيدد ربا, 
ن الشددد ا  املسدددي ي الدددذين  سماصيدددا  يُق دددل  سدددد قدددراءو الكتدددب ال ينيدددة أا حدددن اال يدددل؛ بدددل إ

 تدازان مبد ارب  م الفا قدة أ د   ا ال يمرفد ن  سمددا  اال أد   اال لغدة إال السغدة المربيدة, ذلدك أهنددم 
يق سدد ن  سددد كتددب المددر  يف هنددم اشددغ , ا ممدد ن من ددا مكت ددات ضددخمة بكسف ددم األمدد ال 

املســيحين  حــ   لقــد يســيالطا سددة يف ال قددل الددذي حيتقددران الكتددب املسددي ية اين ددذاهنا... 
ـــة بتـــاب ابللغـــة الالتينيـــة ـــو اخلـــف مـــنهم واحـــدا  يســـتتيع كتاب ـــن اـــد ب ..". لغـــتهم, ول

, اأثدددر احلضدددايبو المربيدددة يف أايبا  لزيغريددد  رب صكددد  82-81]حضدددايبو اال ددد ل جلدددرا ين ددداال ص
 [529ص

,  fondacoالفندد ق   , كددد: ديددل إق السغددات األايبابيددة أكهددر مددن ألدد  كسمددة  ربيددةالقدد  
 cangemiحجدددال   ,  rahbaيبح دد    ,  defetariدفدددرت   ,  douane ان   ديدد
املسددح القسدد ي ي ,  tariffaبمرفددة   ,  scheek ددك   ,  kabelكابددل ي  ددسك     ,  

يباحددة اليدد  ,  gittareقيهددايبو   ,  felukeفس كدد  ي قددايب      ,  calslumبدد        
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حدددرايبو   ,  sucre دددكر    , bazzariotu زايب   ,  raketeي مضدددر  الكدددرو     
carara  ,    بر ددددددددددددددديtarsia  ,   مندددددددددددددددزل األمدددددددددددددددريmisilmeri  ,   املقنطدددددددددددددددرات

almuquantarat  ,   الك دد لal khohol  ,   سددكري askari  ,    السددي
cid  ,   مسددكّيmesquino  ,   طا دددةtasse  ,   يزاصددةgasena  ,   يسدددايبو

cassara  ,   سقمدددة alcamo  ,    بربيدددtrabia  ,   فددد ايبوfavara  ,   السددددكة
zecca  ,   الرطلrotola  ,   املمالروmazzara  ,   القالدرcassaro  , ال طديخ

  pastecca  ,   اخلسياgaliggi  ,   احملتسبalmotacen 2... إخل 
اأمدا اليدد ل فقدد  بسدسط  سددد األمددة أيباذكدا, ا ا دد ا أ دد ا  ا, فد  ُبسددتغر   جمت ددا, اال كهددرو 

 ددا! حدن بسدا احلددال في دا؛ أن حدد ثي بمدا مشدا ي أن شدديخ  الم مدة صقيددب الس دن مدن أبنا 
أمح  جس  مستمما  خلط ة أح  املشايخ المر , فسما اصت د من يط ت , التفل الشديخ صقيدب 
اقدددال لشددديخي: ربدددل ربدددذا اخلطيدددب أ جمدددي  قدددال شددديخي: فظننددداه قددد  ا دددطاد  سيددد  حلندددا  يف 

فكدنن األ دل  عجيـ!  عـر  وي يلحـن  خ صقيدب: السغة, اقسنا ل : بل رب   ر،. فقدال الشدي
 رب  الس ن الي  اال را !  -ربذه األ ل-يف المر، 

! كددم  طددا ك    ديددل الشددمى  سددد احلجددا  فقددال لدد : كددم  طدداء ك  قددال: ألفددّي. قددال: احيددك 
قددال: ألفددان. فقددال: فسِّددم  حلنددل  فيمددا ال يس ددُن فيدد  مِّهسُددك   قددال: حلددن  األمددرُي فس نددُل, اأ ددر  

مرُي فن ربُل, امل أكن ليس ن األمري فدن ر   أ   سيد , فدنك ن  كداملقر   لد  بس ند , ااملسدتطيل األ
 سيدددد  بفضددددل القدددد ل ق سدددد . فن ج دددد  ذلددددك مندددد , اارب دددد  مدددداال . ]المقدددد  الفريدددد  البددددن   دددد  يببدددد  

2/125] 
امدددا ربدددذا ال اقددد  الدددذي صميشددد  إال  طدددط مددد يبا  مدددن األ ددد اء, اقددد  بدددذل ا لت قيقددد  اجل ددد  

علمــنا الفريســية, ففــي ذلــح بدمــٌة حقيقيــٌة قددال  بسيدد ن ل مهتدد  ال افدد و إق مالددر:  اء..االمندد
 [11.اربد ]السغة المربية يف التمسيم المايل المل ايبك صللنطن

                                                
 [. 255 مران ص اصظر ] الم قات بّي الشرق االغر  لس كت يب  مي  2
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عّلمـنا لغتنـا وايشـروها اق  كاصل أاق ب  يات احلاكم الفرصسي جليشد  الزاحد  إق اجلزا در: 
.اربددد]السغة المربيددة يف ,ائــر فقــد حكمناهــا حقيقــةحــ  مكــم اجل,ائــر, فــ ذا حكمــت لغتنــا اجل

 [11التمسيم المايل المل ايبك ص
 ددب أن صنشدددء ها ددة بكدد ن برهددا   بيننددا ابددّي م يددّي مددن  السدد يبد ميكددايل  ددن اكندد : اقددال 
وســـتكن  هـــاع اجلماعـــة هنديـــة يف اللـــن  والـــدم ارلي,يـــة يف الـــاو  والـــرأي واللغـــة يب يتندددا 

 [32بية اال  مية احلرو  لسن اض: ص حن  الرت ] .والتفكري
إينا لن يسمح بنجند لغٍة واحدٍة وشـعٍ! واحـٍد وديـٍن واحـٍد اقال الال ي ين ليفي أشك ل: 

 ل[1964ي لي ,  15.اربد ]جري و األي ايب املالرية, يف الشر  اخوسط
 يف  اال احنطدددل إال كدددان أمرربددددا مدددا ذلددددل لغدددة شدددمب إال ذل: قدددال األديدددب األملمدددي الرافمدددي

يسـتعمرها   الـياملسـتعمر لغتـه فرضـا علـم اخمـة  اخجنـي ومن هنا يفـر   ربا  اإد يبذ
 [ 2/33ربد ] احي القسم . افيها ويركبهم هبا  ويشعرهم عظمته

ا ددد ل اجددد د بددد  ي االيرتا دددات المالدددرية ..  : أمحددد  بدددن آمددد   ددد ي  الغمدددايبي يف كتااقدددال 
  ابمدا األقطدايب الديت كاصدل حتدل  ديطرو الكابب يف احلي المظيم كاد يت قد  اليد ل يف املغدر 

اال ددتممايب؛ كدداجلزا ر فعصدد  ي جدد  يف كهددري مددن األحيدداء الكتددا   لسغددة األجن يددة اال ي جدد  في ددا 
خ  تعليمهم إمنا كا  يف املدارس اإلفررية الي ال تعلم إال بلغتهـا وكتابتهـا الكتا   لمربيدة 

 ربد. اإلسالمبقصد القضاء علم اللغة العربية الي هي أساس ا
"ألفددايبا" ف ددذه ج دد د األ دد اء اليدد ل قدد  مجبددل أكس ددا ضددمفّي, حددن كدد   أن صقدد ل مهسمددا قالدد  

لقــد يســي املســلمن  حــ  لغــتهم, ولــن اــد بــو اخلــف مــنهم واحــدا    : ... "Alvaroي
 ..".يستتيع كتابة بتاب ابللغة العربية

رمحن الشديخ يبمحدد  هللا اقدد  كددان القد  كنددل يف  ددغري أجسدد  إق الن د ي أ،   دد  هللا   دد  الدد
قد  أريب  ج د  , ا دا حد ثي بد  ا  3مممرا  ق  جاز املا ة مدن  مدره فن دتفي  مند  يف السغدة االفقد 

حست م : بركي .. ربل بالد ق أصد  جسد  إيل  بمدا الشد ا  فسدنلت م  دن مدر اغرابت  أص  قال يل
هللا الدددرمحن الدددرحيم"  فسدددم  يف ال يبا دددة  فقدددال ا: حندددن يف اجلاممدددة. فقسدددل كدددم: أ ربددد ا يل "بسدددم

                                                
قيدددل  دددن االمدددال الزربدددري أصددد : كدددان يا إق المجدددا ز ااألشدددياخ االالددد يان اذاات اخلددد ايب, االالدددغري االك دددري, فيسدددنكم   3

 [114اي احه م, حن ح ض  سما   ظيما . ]بستان المايبفّي لسن اي ص
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ن يف اجلاممدة اال بمرفد ن إ درا  "بسدم هللا : أصدتم ب يب د  م. فقسدل كديستطيم ا اقال ا: ال صمرز
 حنن هنتم ابللغة االرلي,ية أكثر   : الرمحن الرحيم" ! فقال ا
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 :بصائص اللغة العربية, وممي,اهتا الاهبية

 
 :-جعلنا هللا وإايكم منهم-غة أهل اجلنة أوال : اللغة العربية ل

 
يباض ابدن أ، الد صيا ن دناده  ددن أصد  بدن مالددك يبضدي هللا  ند  قددال: قدال يب د ل هللا  ددسد هللا 

 يل أربددل اجلنددة اجلنددة  سددد طدد ل مجدل  ددتّي ذيبا ددا  بددذيبا  املسددك,  سددد حسددن يدد سيدد  ا ددسم: ي
صــــلم هللا عليــــه وعلــــم لســــا   مــــد  ,ا سددددد مددددي د  يسددددد ثدددد   اث ثدددد ن  ددددنة ,ي  ددد 
 [6/43]حسن  األل اين يف السسسسة الال ي ة  .. .وسلم

.اربدد اقددال "لســا  أهـل اجلنــة عــر "ايباض دااد بدن احلالدّي  ددن  كرمدة  ددن ابدن   ددا  قدال: 
 .اربد"لسا  أهل اجلنة عر " قيل قال الزربري: 

 :ة""الكافية الشافية يف االصتالايب لسفرقة الناجي قال االمال ابن القيم يف ص صيت 
 4ولقد أتم أثر أب  لساهنم *** ابملنتق العر  بري لسا 

أ  آدم عليــه الســالم كايــت لغتــه يف اجلنــة اأيددر  ابددن  سدداكر يف التددايبيخ  ددن ابددن   ددا : 
, فسما  الد  س   هللا المربية, فتكسم  لسر صية, فسما    يبد   سي  المربية. إال أن     العربية

ان األال الذي صزل ب  مجدل من اجلنة  ربيا  إق أن بد ُم  الم د  املسك بن ح يب يق ل: كان السس
ر صيا .اربد ]املزربر لسسيط ي   [1/3اطال, ُحر ِّز ا ايب  ِّ

 القيامددة يدد ل االسسددان ,لق مدد  صددى كددل  بددرجم مث ةمربيدد ل إال احددي ينددزل مل: الهدد يبي  ددفيان قددالا 
 [حامت أ، ابن يبااه.اربد ]ةعربيابل تكلم اجلنة دبل فمن , لسر صية

وال قالددل املستشددرقة األملاصيددة الدد كت يبو مج  مددايبي شدديمل: االسغددة المربيددة لغددة  م  دديقية لسغايددة, ا 
, 44.اربدد ]جمسدة جممد  السغدة المربيدة, اوسد أستتيع أ  أقنل إال أهنا ال بّد أ  تكن  لغة اجلنـة

 [46, ص1 
 ولساُ  اجلنِة مْن لُغي *** للُحنِر هبا والِنلدا ِ 

را  *** ب ينظلُّ أُ د  ٍ  فد ت انِّ ديبدد مفتخِّ  اٍن   ذ 
                                                

 .2/350شر  القالي و الن صية لس كت يب آم  يسيل ربرا  "فالل يف لسان أربل اجلنة"   4
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ميكِّ إلُ  األك انِّ  لُغيت   أهل  أُغنيٍة *** حي 
5 

 
 اثييا : اللغة العربية لغة القرآ  والسنة:

 
 حكمـا أي,لنـاع وكـالحاقدال بمداق: ي , تعقلن  لعلكم اعربي قرآان أي,لناع إانقال هللا بمداق: ي

اقددال  , ااق اال ايل مددن هللا مددن لددك مددا المسددم مددن كجدداء مددا بمدد  أربدد اءربم اب مدل الدد ن عربيــا
 وهــاا أعجمــي إليــه يلحــدو  الــاي لســا  بشددر يمسمدد  إةددا يق لدد ن أهنددم صمسددم القدد بمدداق: ي
 لمس ددم ال  يدد  مدن فيدد  ا ددرفنا عربيـا قــرآان أي,لنــاع وكــالحاقددال بمداق: ي , مبــو عــر  لسـا 
  سدد *األمدّي الرا  ب  صزل *الماملّي يب  للتنزي اإص اقال بماق: ي , ذكرا كم حي   أا يتق ن
  ددد   ذي غددري عربيــا قــرآاناقددال بمددداق: ي , مبــو عــر  بلســـا  *املنددذيبين مددن لتكدد ن قس ددك
اقددال بمدداق:  , يمسمدد ن لقدد ل عربيــا قــرآان مج بدد  فالددسل كتددا اقددال بمدداق: ي , يتقدد ن لمس ددم

 مجمندد ا لسددذين ربدد  قددل ر وعــ أأعجمــي آايتــه فصــلت لــنال لقــالنا أعجميــا قــرآان جعلنــاع ولـني
 مكدددان مددن يندددادان أال ددك  مددد  سدددي م اربدد  اقدددر مجذاهنددم يف يبمندد ن ال االدددذين اشددفاء ربدد ض
 يد ل ابندذيب ح كدا امدن القدرض أل لتندذيب عربيـا قرآان إليح أوحينا وكالحاقال بماق: ي , بمي 

 عربيـــا قـــرآان جعلنــاع إاناقددال بمددداق: ي , السدددمري يف افريدد  اجلندددة يف فريدد  فيددد  يبيددب ال اجلمدد 
 مصــد  كتــاب  وهــاا ايبمحددة إمامددا م  ددد كتددا   ق سدد  امددناقددال بمدداق: ي , تعقلــن  لعلكــم
 مددن بينددة جدداءكم فقدد  اقددال بمدداق: ي , لسم سددنّي ابشددرض ظسمدد ا الددذين لينددذيب عربيــا لســاان
 هللا مدن جداءكم فقد  :يبمحد  هللا يف بفسدري ربدذه اايدة ابدن كهدري االمدال   قدال ايبمحة ارب ض يببكم
 ااحلددرال لس دد ل بيددان فيدد   ظدديم قددرمجن عــر ال النــي وســلم عليــه هللا صــلم  مــد ســا ل علــم

 ي .اربدددد اقدددال بمددداق: ف مدددا ايقتفددد ن يت م صددد  الدددذين لم ددداده هللا مدددن ايبمحدددة القسددد   يف ملدددا اربددد ض
 :يبمحدد  هللا ابددن كهددرياالمددال   قددال لدد ا ق مددا بدد  ابنددذيب املتقددّي بدد  لت شددر بلســايح يســرانع ف منــاي

 الفصـيح املبـو عـر ال اللسـا  وهن آم    أي  بسساصكي القرمجن يمي  يسر ه فعةاي: اق ل 
  مدبمنّي بد  كداص ا  مدا  سدي م فقدرأه *األ جمدّي بمدا  سدد صزلناه ال يربد اقال بماق: .االكامل
 ال  دن األ داجم مدن يبجدل  سدد صدزل لد  أصد  :يبمح  هللا يف بفسري ربذه اايدة ابن كهرياالمال قال 

                                                
 أبيات لسشا ر آم   الال  س ش.  5
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اقدال االمدال  .اربددب  يبمند ن ال افالداحت  ب ياصد  الكتدا  ربدذا  سي  اأصزل كسمة  ةمربيال من ي يبي
  فمرز  سدم السغدة ا سدم َمْن عرف كالم العرب وإمّنا يعرف فضل القرآ ابن القيم يبمح  هللا: 

المدددر  ايط  دددا امقااالكدددا يف مددد اطن افتخايبربدددا   المربيدددة  ا سدددم ال يدددان  اصظدددر يف أشدددمايب
 اربد..ايب ا س ا

ال الري أص   د ل: مدا بقد ل يف   ن احلسني يف إيضا  ال ق  ااالبت اء ايباض أب  بكر األص ايب 
 ".يبيهم أحسننا يتعلمن  لغة"ق ل يتمسم ن المربية  قال: 

إ  مــن قددال الهمددالى: ". ا ابب يــ,ل القــرآ  بلســا  قــريشاقدد  بدد   ال خددايبي يف  دد ي  : "
ه وســلم, ومـن أحــ! النـي أحــ! العــرب, أحـ! هللا أحــ! رسـنله املصــتفم صـلم هللا عليــ

ومــن أحــ!ع العــرب أحــ! اللغــة العربيــة الــي هبــا يــ,ل أفضــل الكتــ! علــم أفضــل العجــم 
.اربددد ]فقد  السغدة ا ددر  والعـرب, ومـن أحــ! العربيـة عـاث هبــا واثبـر عليهـا, وصــرف ّ تـه إليهـا

 [2المربية ص
لشديخ أجمد  الزربدااي يبمحد  هللا: اق  ح ثنا شيخنا     الغي الك يسدي المراقدي حفظد  هللا  دن ا

أص  كان إذا مر يف الطري  ايبأض قالا ة أا ايبقة مكت    سي ا  لسغدة المربيدة فعصد  حيمس دا ممد  
 ربد. اهاع لغة القرآ اال ي   ا  سد األيبض ايق ل : 

 لغيت   ثرا   ت ا  *** ق   غد كلَّ الُشطآنِّ 
 اي برَي بياٍ  ابرَكُه *** ر  يف آي القرآ ِ 

 6د كا  رسنُل هللِا هبا *** َمَثال  أعلم يف التبيا ِ ق
 

 : من شروط املفي:حننها وصرفها ومعاييها وأساليبها ؛معرفة اللغة العربية اثلثا :
 

حيل ألح  أن يفيت يف دين هللا إال يبج    ايبفا بكتا  هللا  القال االمال الشافمي يبمح  هللا: 
أتايس  ابنزيس   امكي  ام صي  اما أيبي  ب  افيما بنا خ  امنس ي   امب كم  امتشاهب   ا

أصزل  مث يك ن بم  ذلك بالريا  ث ي  يب  ل هللا  سد هللا  سي  ا سم  لنا خ ااملنس خ  

                                                
 أبيات لسشا ر آم   الال  س ش.  6
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ويكن  بصريا  ابللغة  بصريا  ابلشعر ومبا حيتاج  رز من القرمجن   ايمرز من احل ي  ما
 [157 /2 الفقي  ااملتفق ]ربد ا ..إليه للعلم والقرآ 

افرض  سد من قال  التفق   يف ال ين كما ذكر  أن : يبمح  هللااقال االمال أب  آم  ابن حزل 
يستمّي  سد ذلك من  ا ر المس ل مبا بقتضي  حاجت  إلي  يف ف م ك ل يبب  بماق  اك ل ص ي  

 ففر   أيب سنا من يب  ل إال بسسان ق م  لي ّي كم اماي سد هللا  سي  ا سم. قال بماق: 
وجل  وعن الني صلم هللا  علم الفقيه أ  يكن  عاملا بلسا  العرب ليفهم عن هللا ع,

عليه وسلم  ويكن  عاملا ابلنحن الاي هن ترتي! العرب لكالمهم الاي به ي,ل القرآ   
وبه يفهم معاين الكالم الي يُعرب عنها اببتالف احلركات وبناء اخلفاظ  فمن جهل اللغة 

احلركات قعة علم املسميات  وجهل النحن الاي هن علم ابتالف وهم اخلفاظ النا
فلم يعرف اللسا  الاي به باطبنا هللا تعاىل ويبينا عليه , الناقعة البتالف املعاين

  ألص  يفيت مبا ال ي يبي  اق  هناه السالم  ومن ي يعرف ذلح اللسا  ي حيَِّل له الفتيا فيه
امن النا  ي . ابق ل  بماق: بق  ما لي  لك ب   سم الا ي هللا بماق  ن ذلك بق ل  بماق:

أصتددم ربددبالء حاججتددم فيما لكم ب   دددسم فسم  رباي . ابق ل  بماق: من  ادل يف هللا بغري  سم
ددددد ن فيما لي  لكم ب   دددسم لي  لكم ب   سم  ابق ل ن أبف اربكم ماي اقال بمدداق:  .حتاجُّ

 [126 -124 /5االحكال البن حزل ] . .  ظيم احتس  ص  ربينا ارب   ن  هللا
 ايبفا  من ... املفيت املستقل  اشرط : أن يك ن  بن الال   يبمح  هللا:ااقال االمال أب   مرا 

أد  املفيت ..اربد ]وعلمي النحن  واللغة سم القرمجن  ا سم احل ي   ا سم النا خ ااملنس خ  
 [87-86 ص

هللا: فددعن هللا بمدداق ملددا أصددزل كتابدد   لسسددان المددر،, اجمددل  اقددال شدديخ اال دد ل ابددن بيميددة يبمحدد 
يب دد ل  م سغددا   ندد  لسكتددا  ااحلكمددة بسسدداص  المددر،, اجمددل السددابقّي إق ربددذا الدد ين متكسمددّي 

ي يكن سبيل إىل ضبط الدين ومعرفته إال بضبط اللسا , وصارت معرفته مـن الـدين, ب , 
دين يف معرفة دين هللا, وأقرب إىل إقامـة شـعائر علم أهل الوصار اعتبار التكلم به أسهل 

, , يف مجيـع أمـنرهم اخولو من املهـاجرين واخيصـار, وأقرب إىل مشاهبتهم للسابقوالدين
ا نذكر إن شاء هللا بماق بمدا مدا قالد  المسمداء, مدن األمدر  خلطدا  المدر،, اكراربدة م اامدة 

 [ 143غريه لغري احلاجة...اربد ] االقتضاء ص

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 16 - 

 من ا اجمل ااح و صف  من يسقكم الذي رب ي ء يف بفسري ابن كهري  ن  ق ل  بماق:اجا
 يبهبما هللا د  ا أثقسل فسما ب  فمرت يفيفا مح  محسل بغشاربا فسما إلي ا ليسكن زاج ا
  ب  فمرتي ق ل   ن احلسن  نلل:  أي   قال ..الشاكرين من لنك صن  احلا مجبيتنا ل ن
 .اربدب  فا تمرت ربي إةا ,هي ما لعرفت اعربي رجال كنت  لن: قال
 قال شرز ال ين حيىي الممريطي:ا 

 وكا  متلناب  أشدع التلِ! *** من النرى حفُظ اللساِ  العر 
 7كي يفهمـنا معاين القرآِ  *** والسنِة الـدقيقــِة املعاين

 الالدداحلّي.. فكسمددا ازداد املفدديت ب  ددرا  يف السغددة ازداد ف مددا  لنالدد ص الدد حيّي, اكدد ل السددس 
هللا  من العلم ابللسـا  الـاي جعلـه -أي املتفقه -وما ازداد  قال االمال الشافمي يبمح  هللا:

 .اربدله لسا  من بتم به يبنته وأي,ل به آبر كتبه كا  بريا  
ديل أب  ي    القاضي  سد الرشي  امم  الكسا ي, امها يف ُمذاكرو ا ازحة فقال:   أمري 

ك يف ق  غسب  سيك! فقال:   أ  ي   , إص  لينبيي أبشياء يشتمل املبمنّي, إن ربذا ال
 سي ا قسى اأتيذ مبجامم . فقال الكسا ي:   أ  ي    ربل لك يف مسنلة ! فقال: يف 
حنٍ  أا فق   قال: بل يف فق . فض ك الرشي  اقال: بُسقي  سد أ، ي    الفق ! قال: صمم. 

قال ل,وجه: أيِت طالٌق ا  دبلِت الدار؟ قال: إذا قال: اي أاب ينسف, ما تقنل يف رجل 
دبلت طلقت. قال: أبتأَت اي أاب ينسف  فضحح الرشيد مث قال: كيف الصناب؟ 
فقال: إذا قال "أْ " وج! الفعل ووقع التال , دبلت الدار بعد أو ي تدبل, وإ  قال 

 [374 ا م ص] ح ا   ابن  "إْ " ابلكسر ي جي! وي يقع التال  ح  تدبل الدار.
واعلم أ  اعتياد اللغة يـؤثر يف العقـل واقلـق والـدين  قال شيخ اال  ل ابن بيمية يبمح  هللا:

أتثريا  قناي  بينا , ويؤثر أيضا  يف مشاهبة صدر هاع اخمة من الصحابة والتابعو, ومشـاهبتهم 
 ت,يد العقل والدين واقلق.

فتهـــا فــر  واجـــ!, فـــ   فهـــم الكتـــاب وأيضــا  فـــ   يفـــا اللغـــة العربيــة مـــن الـــدين, ومعر 
 .وما ال يتم الناج! إال به فهن واج!والسنة فر , وال يفهم إال بفهم اللغة العربية, 

                                                
 .6صظم ااجرامية ص 7
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مدب مدا يبااه , اربدذا ممث من ا: ما رب  ااجدب  سدد األ يدان, امن دا مدا ربد  ااجدب  سدد الكفايدة
ب  مدر إق : كتن يزي  قال: ح ثنا  يسد بن ي ص   ن ث يب  ن  مر بأب  بكر بن أ، شي ة

وتفقهــنا يف العربيــة وأعربــنا القــرآ  , أ، م  ددد يبضددي هللا  ندد : يأمددا بمدد , فتفق دد ا يف السددنة
تعلمــنا العربيــة ف هنــا مــن مجيددر  ددن  مددر يبضددي هللا  ندد  أصدد  قددال: ي. ايف حدد ي   ف يــه عــر 

قدد   ندد  مددن ف, اربددذا الددذي أمددر بدد   مددر يبضددي هللا ابمسمدد ا الفددرا ا فعهنددا مددن ديددنكم  ,ديــنكم
لمربيددة ربدد  , ففقدد  االمربيددة افقدد  الشددريمة,  مدد  مددا حيتددا  إليدد , ألن الدد ين فيدد  أقدد ال اأ مددال

  [179-178الطري  إق فق  أق ال , افق  السنة رب  فق  أ مال . اربد ]االقتضاء ص
 

 رابعا : بعض ما متي,ت به اللغة العربية عن غريها:
 

 س كددة إن السغدة المربيددة أمدك بركي ددا , اأاضددح بيدا   
, اأ ددذ  مدذاقا .. قددال ابددن يسد ان: اكاصددل امل

.اربدددد ]مق مدددة ابدددن أحـــّق امللكـــات وأوضـــحها بيـــاان  عـــن املقاصـــداحلا دددسة لسمدددر  مدددن ذلدددك 
 [546يس ان ص

بم  أن ذكر إها  أربل السنة ااجلما ة  سد أن جدن  ابن بيمية يبمح  هللا اقال شيخ اال  ل 
 صي م ايبامدي م افر دي م.. ا داق األدلدة  سدد اصدي م ا در المر  أفضل من جدن  المجدم ,    

 كم األسدنت م اأي ق دم ما ايتال ا ب  يف  قد –اهللا أ سم–: ا  ب ربذا الفضل ذلك مث قال
قد و  :اربد  , االمسدم لد  م د أاأ ماكم. اذلك أن الفضل: إما  لمسم الناف , اإما  لممل الالاح

نط , الذي رب  ال يان االم دايبو. االمدر  ربدم المقل الذي رب  الف م ااحلفن, اعال, ارب : ق و امل
ولســـاهنم أّا اخلســـنة بيـــاان  ومتييــــ,ا  . اأحفدددن اأقددد يب  سدددد ال يددددان االم دددايبو, أف دددم مدددن غدددريربم

للمعــاين, مجعــا  وفرقــا , جيمــع املعــاين الكثــرية يف اللفــظ القليــل, إذا شــاء املــتكلم اجلمــع, مث 
 [ 141إخل ] االقتضاء ص..صرميي, بو كل شيئو مشتبهو بلفظ آبر ممي, خمت

ـــيال  أ  رب ايدددرض ابدددن فدددايب  أن السغدددة المربيدددة أفضدددل السغدددات اأا دددم ا,  إذ يكفـــي ذلـــح دل
. الذلك ال يقد يب أحد   العاملو ابتاراها خشرف رسله وباا رساالته, فأي,ل هبا كتابه املبو

يددل  ددن السددر صية إق مددن الددرتاجم أن ينقددل القددرمجن الكددرمي إق السغددات األيددرض, كمددا صُقددل اال 
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والسب! يف ذلح يعـند إىل احل شية االرامية, ابُرهل الت يباو االزب يب ا ا ر كتب هللا  لمربية. 
 [13. ]الالاحى البن فايب  صأ  العجم ي تتسع يف اجملاز اّتساع العرب

 بمدد  , فقدد  قددال االمددال اخلسيددل بددن أمحدد  يبمحدد  هللاوتتميــ, اللغــة العربيــة بثــراء عظــيم يف أبنيتهــا
أبنيددددة المربيددددة املسدددددتممل مندددد  اامل مددددل,  سدددددد مراب  ددددا األيببدددد  مدددددن الهنددددا ي االه ثددددي االر  دددددي 

كتدا  المدّي[ يف حدّي يدرض اصظدر  كسمدة. ]  "12.305.412"ااخلما ي من غري بكرايب ف سا 
بمدددا ال ددداحهّي أن املسدددتممل من دددا ال يزيددد   دددن يددداصّي ألددد  كسمدددة. ] جيدددب السغدددة حلمدددادو 

 [44ص
مال السي طي يف ممرض بفضيس  لسغة المربية  سد  ا ر السغات مزا  ايالا ص السغدة اذكر اال

 المربية, ا ا ذكره:
 كهرو املفردات ااالبسا  يف اال تمايبو االتمهيل. -1
 التم يا: ارب  إقامة الكسمة مقال الكسمة. -2

 فك  االدغال, اذفي  الكسمة  حلذز, حن : مل يُك. -3

    تم  يف لغة المجم ث ثة   اكن.برك م اجلم  بّي الساكنّي, اق -4

السمدر  مدا لدي  لغددريربم, ف دم يفرقد ن  حلركدات اغريربددا بدّي املمداين. ]اصظدر املزربددر  -5
 اما بم ربا[.  1/321لسسي طي 

: اذلدك ومن بصائص اللغة العربية داللة بعض احلروف علم املعاين ,  قال االمال ابن جدي 
  أ  اكا  ألح ا  املم    ن ا هبا بربي  دا, ابقد مي أهنم ق  ُيضيف ن إق ايتيايب احلراز ابش ي

قا  لس دددرز  سدددد    دددل املمدددب املقالددد د  ددد   مدددا يضددداربي مجيدددره, اب  ددديط مدددا يضددداربي أا دددط ,   
االغدددرض املطسددد  . ف دددرز يالتددداء  إذا جددداء رين الكسمدددة دل   سدددد القطددد : بدددل  احل دددل. بدددرت 

تتايب االظسمدددددة ااخلفددددداء: غابدددددل المضددددد .. احدددددرز يالغدددددّي  يف أال الكسمدددددة يددددد ل   سدددددد اال ددددد
الشم , غاص املاء, غط  الس  ا ...إخل. احرز يالن ن  يف أال الكسمة ي ل  سد الظ د يب 

 [2/163اال از: صف , صفخ, ص ل...إخل ]اخلالا ص البن جي  
مـن السـهل جـدا  ", قدال المدامل الفرصسدي مايب دي: ومن بصائص اللغة العربية سـهنلة تعلمهـا

, فق ا ددد ربا الدديت بظ دددر ممقدد و ألال صظدددرٍو ربددي قيا دددية امضددد  طة ة العربيــةتعلُّــم أصـــنل اللغـــ
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فـــاو الـــاهن املتنســـط يســـتتيع مصـــيلها أبشـــهٍر قليلـــٍة بشدددكل  جيدددب ال يكددداد ُيالددد ق, 
 [46, ص1,  44.اربد ]جمسة جمم  السغة المربية, اوس "وجبهٍد معتدل

 يف السغة المربية : 8قال الم مة آم  هبجة األثري 
   و الش ا   سد السيايل *** ف  ي ص  مشيب  من محارباُ سَّ 

 ي شيُخ ال ربر حاال  بم  حال *** اما بنفكُّ بزرب  يف   اربا
  ج ل كا , امن د ُت ا الال ايبض *** بُدغ ذ ِّي إِّيب بة  ال صيا لغاربا
 ح اربا  يبُئ األ  ات أحسد *** اأ ذ   ما ي رِّزُّ ب    اربا

 م  االيقا  ب قُِّم  يطاربا ُمند غَّمة  كنن  كا يب طا  ***
 9ربي الفال د لنا از يب  اح   ***  سينا برربا امب يبضاربا 
 صغذي ا أبصفسنا احنمي *** ق ا ت ا , اصرمي من يبماربا

 
 
 
 
 
 

 احملف,ات؛ للتكلم خبري اللغات:
 
 أ ية اللغة العربية لتال! العلم:: أوال  
 

حّي براربم يمكف ن  سد بمسم السغات  يزرب  كهري من ط   المسم يف بمسم السغة المربية, يف
 األجن ية, امل يكن ربذا من رب ي السس  األالّي, اال من فمل األ مة امل  يّي.

                                                
 .  السغة المربية ض  جمم –من  سماء السغة يف القرن المشرين   8

 ازيب : مسجن .  9
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خ  أعرب آية "بكر الال ي  يبضي هللا  ن  قال :  فضا ل القرمجن  ن أ، يباض أب    ي  يف
 ".اربدأحفظ آية أح! إيّل من أ 

عليه بريا   يبصر العربية كمثل رجلمن طل! احلديث وييباض اخلطيب  ن شم ة قال: ا 
 [2/26 اجلام ] وليا له رأس 

 النحن الاي يتل! احلديث وال يعرف مثل ن محاد بن  سمة قال:  [2/27] ايباض أيضا  
  خمالة وال شعري فيها مثل احلمار عليه

النحن أ   عرفعلم طال! العلم إذا ي ي أبنف ما أبافُ إ  : قال األ ممي يبمح  هللاا 
 ري .اربد ]( فْليتبنْأ مقعَدُع من النارِ  عليع  من كابَ عليه السالم: )قنله  مجلة يف يدبلَ 

 [10/178أ  ل الن  ء 
إال لالستعاية علم  -يمي: المربية ااألي ايب– ما أردُت هبا :يبمح  هللا الشافميقال االمال ا 

 [10/75.اربد ] ري أ  ل الن  ء الفقه
شذيبات الذربب,البن المماد .اربد ]العلنم كل اهتدى إىل نالنح يفتَبَحرع  مناقال أيضا : 

 [231 احلن سي
ومن العلنم الي تل,م صاح! احلديث معرفته لإلعراب  : يبمح  هللا ابن اجل زي االمال قالا 

 [129ص اادا  الشر ية ااملنح املر ية] .اربدلئال يلحن ولينرد احلديث علم الصحة
واللغة ما  النحن وحق علم طال! احلديث أ  يتعلم مناقال االمال ابن الال   يبمح  هللا: 

 [400املق مة ص.اربد ]يتخلص به من شو اللحن والتحريف ومعرهتما
أ  يتعلم من النحن ما يسلم به من  وعلم طال! احلديثاقال االمال الن اي يبمح  هللا: 

 .اربداللحن والتصحيف
 :أ  ال  افرا ا  أمران مة ااملتكسم في االشاطى يبمح  هللا: ا سد الناظر يف الشرياالمال اقال 

كالعر  يف كنيه عارفا   أال يتكلم يف شيء من ذلح ح  يكن  عربيا  أوأح مها: 
فمن ج ل ربذا من "هللا:  . قال الشافمي يبمح ابللسا  العر   ابلغا  فيه مبل  العرب

س  ما   ل  سم ا  بك فتكس  الق ل يف -ابسساهنا صزل الكتا  اجاءت السنة-لساهنا 
غري  -إن اافق - بمض   امن بكس  ما ج ل اما مل به ل ممرفت  كاصل م افقت  لسال ا 
 لفرق بّي اخلطن  آم دو اهللا أ سم  اكان خبط   غري ممذايب إذ صط  فيما ال حييط  سم 
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االسنة بغري  سم  االال ا  في ا". مث قال الشاطى: اما قال  ح   فعن الق ل يف القرمجن
 إذا أشكل عليه شيء ف يه يسأل أهلرصي ما: ... ق  هنينا  ن التكس بكس   ا 

 ..اربدالعربية
أا مت  ددطا  ف دد   اإذا فرضددنا م تدد    يف ف ددم المربيددة ف دد  م تدد ئ يف ف ددم الشددريمة أيضددا :  قددالا 

إق الغايدة يف المربيدة كدان   مت  ط يف ف م الشريمة  ااملت  ط مل ي سا ديبجدة الن ايدة  فدعذا اصت دد
الفالدد اء  الالدد ابة اغددريربم مددن ك يف الشددريمة  فكددان ف مدد  في ددا حجددة  كمددا كددان ف ددمكددذل

فهـم الشـريعة مبقـدار التقصـري  فمن ي يبل  شأوع فقـد يقصـه مـن  الذين ف م ا القرمجن حجة
  .اهـمقبنال   عنهم  وكل من قصر فهمه ي يكن حجة  وال كا  قنله

كدذيب الكمدال يف أ داء "يف مق مدة كتابد   ياحلدافن أبد  احلج دا  ي  د  ابدن الزكدي املِّدز ِّ اقدال 
العربيـة   ينبغـي للنـا ر يف كتابنـا هـاا أ  يكـن  قـد حصـل طرفـا  صـاحلا  مـن علـم :"الرجدال

اأ ل    امددن  سدددم األ دد ل االفدددرا   امددن  سدددم احلدد ي  االتدد ايبيخحننهــا ولغتهـــا وتصــريفها
 ..اربدالنا 

يف ربذه الفن ن رب  ممرفة  تالدر  ايب احملتا  إلي امن جمل املق يبمح  هللا:  الش كايناالمال قال ا 
بــل االســتكثار مــن في ددا فقدد  أبمدد    مددن  تالددراكا أا كتددا  مت  ددط مددن املبلفددات امل ضدد  ة
ي,يـد اجملتهـد قـنة يف البحـث  وبصـرا   املمارسة هلا  والتنسع يف االطـالع علـم متنالهتـا ممـا

ال ب  أن به ل لد  املسكدة الق يدة يف  أص  ااحلا ليف االستخراج  وبصرية يف حصنل متلنبه. 
 ..اربداملمايب ة  اكهرو امل زمة لشي خ ربذه الفن ن ربذه المس ل  اإةا به ل ربذه املسكة بط ل

 ", فاهلل هللا يف إحراز املفتا  ا  ل بضيم ..اللغة العربية مفتاح العلنماكان يقال: "
 النحن زين للف  *** ُيكرمه حيث أتم

 * فحقه أ  يسكتا ** من ي يكن يعرفه
 

 علم تعلم اللغة العربية والتحدث هبا:: احلث اثييا  
 

يد    الندا  أبفضدل الم دايبات, اأبسدا الب  لالداحب املدن ا الالد يح, مدن لسدان فالديح؛ كدي 
 الكسمات.
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م  ددد األشددمري  أ،  يباض أبدد  بكددر األص ددايبي يف إيضددا  ال قدد  ااالبتدد اء أن  مددر كتددب إق
 ".اربدالكالم قبلح بتعلم العربية ف هنا تدل علم صناب مر من"يبضي هللا  ن ما أن 

. اربدددد ]ال يدددان "تعلمـــنا النحـــن كمـــا تعلمـــن  الســـنن والفـــرائض":  نددد  أيضدددا  أصددد  قددداليباي ا 
 [2/161لسجاحن 

.اربدد العاقـل أحـرص علـم إقامـة لسـايه منـه علـم طلـ! معاشـهاقدال  دسيمان بدن   د  املسدك: 
 [4/477]اوالسة البن قتي ة 

, اال  سددد امددرأو أحسددن مددن مــا رأيــُت علــم رجــل أحســن مــن فصــاحة: ريين قددالا دن ابددن  دد
 [2/172ش م. اربد ] ي ن األي ايب 

 يب ضددة .اربددد ]يبااه أبدد  صمدديم يفازيددن النسدداء الش م ,زيــن الرجــال النحــن: اقددال ابددن شدد مة
 [املتمسمّي

ك مدن كددان , ايالدغر يف  يندم  يف  ددّي مدن كندل يف  يند   ددغريا  إذا  درك أن بمظداقدال أيضدا : 
يددك  سددد املنطدد  ابُدد صيك مددن السسطان.اربددد ] يدد ن , فعهنددا ُرر فــتعلعِم العربيــةيف  ينددك  ظيمددا  

 [2/172األي ايب 
يف  10النحـــن يف العلـــم مبن,لـــة امللـــح يف القـــدر والرامـــح : اقدددال ابدددن قتي دددة الددد ين يبي: ايقدددال

 [2/172. اربد ] ي ن األي ايب : اإلعراب ِحلية الكالمويقال التي!.
صدبمر أن صدتمسم القدرمجن  مث السدنة  مث  كاص ا يدبمران أا كندا  : ن     هللا بن بري و  ن أبي  قالا 

  .اربد ]يبااه أب  صميم[مث العربيةالفرا ا  
قددال : أبيددل   دد  هللا بددن دااد فقددال: مددا  الميندداء أ،  ددن [9/351]الددذربى يف السددري  ذكدرا 

قسدل : قد  حفظدل القدرمجن. قدال:  فدت فن القدرمجن. جداء بدك   قسدل: احلد ي . قدال: اذربدب
د فقرأت المشر حن أصفذب . فقدال يل: اذربدب  71:د ااية ي ص  .. اابل  سي م ص ن ص  : ياقرأ

ب ر. قددال: فن ددا أقددر   اان فددتمسم الفددرا ا . قسددل: قدد  بمسمددل الالددسب  َ  َ  َ  َ ااجلدد  االددُك
ا مدي مدن    قسدل: ألن أيدي مدن أ، إليك ابن أييك أا  مك  قسل: ابن أيدي. قدال: امل

  قدال: فسدم قدال علمتهـا قبـل هـاين قـال: اذهـ! ا،   فـتعلم العربيـة . قلـت : قـدجد ي. 

                                                
 الرامك : شيء أ  د  سط  ملسك .  10
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  قسدل: فدتح بسدك الد ل فدتح بسدك اكسدر ربدذه  مر د يمي حّي طمن د   ّلَل َّ   لِّسمسدسمّي   مل
 ..اربدنالايب  فقال: ل  ح ثل أح ا حل ثتكااال ت اكسر ربذه  سد اال تغاثة   سد ال  اء

:  قددددل الرجددددل : اكددددان يقددددال[ 185-2/184ن قتي ددددة الدددد ين يبي ]  يدددد ن األي دددايب قدددال ابددددا 
 :م ف ن  حتل لساص  .. اقال الشا ر

 كفم ابملرِء عيبا  أ  تراُع *** له وجٌه وليا له لسا ُ 
 وما ُحسُن الرجاِل هلم ب,يٍن *** إذا ي ُيسعِد احلُسَن البيا ُ 

 
 اللحن فيها:علم العربية وتعلمها وخمافة رص اثلثا : احل

 
حيددتم اال دددتغفايب ااالصكددايب! فددد  يقراصددد  كددان  دددس  األمددة األييدددايب, يددران أن الس دددن يف السغدددة 

 في م, بل يضرب ن  سي  أبنا  م.
أرشــدوا ذكددر االمددال السددي طي يبمحدد  هللا: أن يبجدد   حلددن  ثضددرب   ددسد هللا  سيدد  ا ددسم فقددال: ي

ا سم أص  قال: يأ  من قريش اصشنت   . ايباي من لفن النى  سد هللا  سي أباكم فقد ضلّ 
, وهاا أبن بكر الصديق يشـدد النكـري علـم يفسـه إ  أبتـأيف بي  مٍ  فنَّنَّ يل الس ن! . 

اصظدر املزربدر لسسدي طي اربدد ]اذلك حّي يق ل: "ألن أقرأ فُن قط أحب إيل  من أن أقدرأ فنحلن".
2/199] 

كم يف لســـايكم أشـــد علـــيع مـــن وهللا قتـــؤ ايباي أن  مدددر بدددن اخلطدددا  يبضدددي هللا  نددد  قدددال: 
 مدل يب د ل هللا  دسد هللا  سيد  ا دسم يقد ل: ييبحدم هللا امدرءا  أ دسح مدن  بتئكم يف رمـيكم.

 [242لساص  . ]األض اد البن األص ايبي ص
كـاينا يضـربن   -يبضدي هللا  دن م- سيدا  اابدن   دا  اابدن  مدر  ايباض اخلطيدب ال غد ادي أن

 11.اللحن أبناءهم علم
كــا  ابــن عبــاس "الماليددة قددال:   ددن أ، يبي يف إيضددا  ال قدد  ااالبتدد اءألص دداايباض أبد  بكددر ا
 .لنجتن   قيل يمسمنا الال ا  اقيل يمسمنا اخلطن". يعلمنا اللحن

                                                
 [2/28. ]اصظر "اجلام " لسخطيب اللحن أهنم كاينا يضربن  أوالدهم علمايبد  ن ها ة من السس    11
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. اربد ]اجلدام  البدن   د  الد  أعربنا احلديث, ف   القنم كاينا ُعْراب  ا ن االمال األازا ي قال: 
1/292] 

ـــابر وتنقـــع اللحـــن شـــيباثاقدددال   ددد  املسدددك بدددن مدددراان: " ]ال يدددان لسجددداحن  اربدددد".ارتقـــاء املن
2/161] 

. اقدددال   ددد  اللحـــُن يف الكـــالم أقـــبُح مـــن اجلـُــدري يف النجـــهاقددال مسدددسمة بدددن   ددد  املسدددك: 
 [2/173. اربد] ي ن األي ايب اللحن يف الكالم أقبُح من التفتيق يف الثنب النفيااملسك: 

]حسيددة األاليددداء  اربددد.أســتغفر هللا, فقدددال: ا ددن  ددمي  قددال: حلددن أيددد   السددختياين  ندد  قتددادو
3/11] 
  د  الدرمحن  دن أبيد  قدال: جداء   ن الم ا  بن املغريو بن 302 /1يباض اخلسيسي يف االيبشاد ا 

فقددرأ كدم الدد يباايبدي اكددان يبديء  كتددا      د  المزيددز الد يباايبدي يف ها ددة إق أ، ليمرضدد ا  سيد 
إىل إصـالح لسـايح قبـل النظـر يف  كنـت  وحيـح اي دراوردي أيـتالسسدان يس دن فقدال أ،: 

 اربد.هاا الشأ  أحنج منح إىل غري ذلح
, فأيفقــت ةســة عشـر ألفــا  علــم النحــن قدال آمدد  بدن احلسددن: بدرك أ، ث ثددّي ألدد  ديبربدما 

, امخسددددة  شددددر ألدددد   سددددد احلدددد ي  االفق .اربددددد ]صشدددد ايب احملاضددددرو اأي ددددايب املددددذاكرو والشــــعر
5/185] 
 اربدد.مـُت يف بُتـنِ  الَعـرِب عشـريَن سـنة  آبـا َأْشـعارَها  ولغاهتـاَأق ن االمال الشافمي قال: ا 
 [2/42ي مناقب الشافمي لس ي ق]

 : ي  قددال  ددمبِّ بددنِّ    دد هللاِّ الددزُّب ري  َتــداِء أمــرِع َيتلــ! الّشــعر  وأاّيم ا ددن ُمال  كــاَ  الّشــاِفعيُّ يف ابـْ
 1يف مناقدددددب الشدددددافمي ي ] أيرجددددد  ال ي قدددددي اربددددددمُث  أيدددددذ  يف الفقددددد ِّ بد م  .الّنـــــاِس  واخدَب  

  [97ا 96ص
. اربددد ]ممددامل يف مــا فقــدت إبــراهيم احلــر  مــن  لــا حنــٍن أو لغــٍة ةســو ســنة: قددال ثمسددبا 

 [56طري  طسب المسم ص
قال أب  رب ل المسكري: حكي يل  دن بمدا املشدايخ أصد  قدال: يبأيدل يف بمدا قدرض النَّد ط ا 

س بدد , فقددال: فددن فالدديح الس جددة حسددن ال يددان, فسددنلت   ددن  دد ب فالدداحت   مدد  ُلكن ددةِّ أربددل جِّ
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كنـت َأعمـد يف كـل يــنم إىل ةسـو ورقـة مــن كتـ! اجلـاحظ. فــأرفع هبـا صـنيت يف قراءهتــا, 
 [72.اربد ]احل   سد طسب المسم صفما مرع   إال زما  قصري ح  صرُت إىل ما ترى

.اربددد نةطلبــت إعــراب القــرآ  ةســا  وأربعــو ســنة, أو أربعــو ســقددال احلددر بددن   دد  الددرمحن: ا 
 [3/82]التايبيخ الك ري 

أشـكل علـيع ابب مـن النحـن, فأيفقـت فيـه آاييـة آالف درهـم حـ  قال يس  بن ربشال: ا 
: ياصيدددة ألددد  1/578, ايف  دددري أ ددد ل النددد  ء 1/172.اربدددد ]ممرفدددة القدددراء الك دددايب حَاقتـــه
 ديبربم.[

حــاِ  حلــاٌ  إذا كتــ! حلــاٌ , فكتــ! عــن اللا ددن الددرحى قددال:  مددُل بمددا أ دد ابنا يقدد ل: 
 [2/28]اجلام  لسخطيب  آبر, صار احلديُث ابلفارسية 

ُ   ِّد:
 اأصش  امل
رُِّمدددددددددددد ُ بُ  ااملددددددددددددرءُ  *** كددددددددددددنِّ ل  األ   مددددددددددددن لسددددددددددددانِّ  طُ ُسدددددددددددد   يد   الن دددددددددددد ُ  ددددددددددددس  يد   إذا مل    ك   نِّ   

 12نِّ األلُسدددددددددددد قدددددددددددديمُ مُ   ددددددددددددا من ددددددددددددافنجسُّ ***   دددددددددددداسَّ أج   مددددددددددددن المسدددددددددددد لِّ  فددددددددددددعذا أيبدت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
قال الشيخ بكر أب  زي  يبمح  هللا: ل ما المسماء بمقيب  سد ما أصش ه امل د من أن أجلَّ المس ل  سم الت حي , لكن  12

 [216اجل لة ربنا صس ة إق  س ل االة, اهللا أ سم.اربد ]شر  كتا  حسية طالب المسم ص
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 من التكلم بلغة اخعجمو: تنفري املسلمو,
 

 :13عن الرطاية بلسا  اخعاجمأوال : النهي 
 

 ندد ما صن ددد بمددا طدد   المسددم  ددن يبطاصددة األ دداجم, يظندد   قدد  أبينددا ب  ددة صكددراء, أا يبك نددا 
 آ ثة يرقاء! الكن األمر  سد ي ز ما يظن ن, احيس  ص  ايت مه ن.

مــن كــا  حيســن أ  يــتكلم ابلعربيــة فــال ي ددن يب دد ل هللا  ددسد هللا  سيدد  ا ددسم أصدد  قددال: يباي 
: يبااه السددسفي   قددال شدديخ اال دد ل ابددن بيميددة يبمحدد  هللايــتكلم ابلعجميــة ف يــه يــنرث النفــا 

خلطا , اأما يبفمد  فم ضد  ب دّي. اربدد ]االقتضداء ن ناد ممراز .. اربذا يش   ك ل  مر بن ا
 [177ص
". اربددددد ] أيرجدددد  ة اخعــــاجمال تعلمــــنا رطايــــ":  مددددر بددددن اخلطددددا  يبضدددي هللا  ندددد  قددددال  دددنا 

 [172ال ي قي, اقال شيخ اال  ل: ن ناد   يح. اصظر االقتضاء ص
                                                

  يف أقسددال مددا جدداء 17بدد  زيدد  حددّي قددال يف كتابدد  " ممجددم املندداربي السفظيددة " يصقدد  أحسددن الشدديخ الم مددة بكددر أ 13
, مصتلحات إفررية, وعبارات وافدة أعجميـة, وأسـالي! منلـدة لغـة, مرفنضـة شـرعا   -11الن ي  ن  يف الكتدا  : 

شددد ي  هبددا, ا دددن طدددريق م  امحَّالددة احلطدددب يف ربددذا:  ددداح ة اجل لدددة: " الالدد افة " ف سُِّجدددل ِّ الكدداب ّي مدددن الالددد فيّي ا ل دد   
 ا تشرت بّي املسسمّي. اربد
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". اربدددد ]اصظدددر االقتضدددداء قـــال عمـــر: إايكـــم ورطايــــة اخعـــاجم دددن  طددداء بدددن يسدددايب قددددال: "ا 
 [172ص
 ابن أ، شي ة [  ] أيرج اربد."ال تعلمنا رطاية اخعاجم"قال : أيضا   ن  طاء ا 

:   ق مدا  يتكسمد ن  لفايب دية فقدال  أن آمد  بدن  دم  بدن أ، اقداص  دا ن دااد بن أ، ربند
 ] أيرج  ابن أ، شي ة [ اربد."ما ابل اجملنسية بعد احلنفية"

" : يف ثنا  إصكايبه  سد بما أربل زماص : "ال ج  الهالد قال شيخ اال  ل ابن بيمية يبمح  هللا 
؛ , وبـدلنعخهنـم غـريوا فيـه كـالم العـرب؛  أن ربدذا الكد ل املد زان كد ل فا د  مفدردا  أا مرك دا  

ال ذلدددك  دددا عجددد  القسددد   ااأل دددا , ابنفدددر  نددد  المقددد ل . اأمهدددبقددد كم: مدددا  ددد ا ابددد اا ا ددد اا
 .االط ا 

, أثره الستة  شدر" فعص  لي  من أازان المر ؛ اال رب  من جن  الشمر اال من اأما "مرك اب 
 .من جن  األ جا  االر ا ل ااخلطب اال

وكــا  الســـلف يؤدبـــن  ؛ " فـــر  علــم الكفايـــةأ  "تعلـــم العربيــة , وتعلـــيم العربيــة ومعلــنم
فــنحن مــأمنرو  أمـــر إجيــاب أو أمــر اســـتحباب أ  حنفــظ القـــاين   .أوالدهــم علــم اللحـــن

العــر , ويصــلح اخلســن املائلــة عنــه, فــيحفظ لنــا طريقــة فهــم الكتــاب والســنة, واالقتــداء 
لم حلنهم كا  يقصا  وعيبا  , فكيف إذا جـاء قـنم إىل ابلعرب يف بتاهبا. فلن ترك الناس ع

اخلســـنة العربيـــة املســـتقيمة, واخوزا  القنميـــة: فأفســـدوها مبثـــل هـــاع املفـــردات واخوزا  
املفسدة للسا , الناقلة عـن العربيـة العـرابء إىل أيـناع اهلـااي , الـاي ال يهـاي بـه إال قـنم 

  من اخعاجم التماطم الصميا ؟  
, بالء قددد ل بركددد ا املقدددامرو  أليددد ي, ا جدددزاا  ن دددا: ففت ددد ا القمدددايب  أللسدددنة: اربدددقدددال أيضدددا  ا 

غـة والناجـ! علـم املسـلمو املبال. لسمقل اال ين من القمدايب  أليد ي االقمايب  أللسنة أفس 
ري شـــعائر العـــرب حـــ  يف , وهجـــرهم .. ومـــا زال الســـلف يكرهـــن  تغيـــيف عقنبـــة هـــؤالء

يـص علـم ذلـح مالـح والشـافعي  كمـا, " إال حلاجـة العربيـةاملعامالت, وهـن "الـتكلم بغـري
, مع أ  سائر اخلسـن من تكلم يف مسجدان بغري العربية ُأبرَِج منه: وأمحد, بل قال مالح

, احلفدن شدما ر , وكرهنهـا لغـري احلاجـةخصـحاهبا, ولكـن سـنغنها للحاجـة جينز النتق هبا
 , اجمدل األمدة المربيدة يدريابمد  بد  ص يد  المدر،هللا أصدزل كتابد   لسسدان المدر،,  ؛ فدعناال د ل
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فكيـف مبـن تقـدم علـم الكـالم العـر  . حفدن شدمايبربم مدن عدال حفدن اال د ل , فالايباألمم
إةددا ربددذا  فيغــريع ويبدلــه, وخيرجــه عــن قاينيــه ويكلــف االيتقــال عنــه؟   –مفــردع ومنظنمــه–

الرجدددل الماقدددل  إقصظدددري مدددا يفمسددد  بمدددا أربدددل الضددد ل مدددن الشدددي خ اجل دددال حيددد  يالدددم ان 
ل إذ بمدددد  ن دددد   المقدددد ل ااألد ن, ابكميددددل صدددد   , فددددعهنم ضدددداداا الر دددد  في ك صدددد  ا نه صدددد 

  د يح المقدل فنفسد اا . فدعذا جداء ربدبالء إقاأللد ان, احرل مدا يغدري المقدل مدن هيد  االصسان
ه, هلـم والاين يبدلن  اللسا  العـر  ويفسـدوي,  قس  اف م , فق  ضاداا هللا ايباغم ا حكم 

اا الـــام والعقـــاب بقـــدر مـــا يفتحنيـــه, فـــ   صـــالح العقـــل واللســـا , ممـــا يـــؤمر بـــه مـــن هـــ
. , وضد ذلـح ينجـ! الشـقا  والضـالل واقسـرا اإليسا , ويعو ذلح علم متام اإلميا 

 [ 255-32/252اهللا أ سم . أربد ] جمم   الفتااض 
إق أن قدال: اأمددا  [ 172.. ] االقتضداء ص وهـاا عمــر هنـم عـن تعلـم لســاهنم: اقدال أيضدا  

: -املسدددمد ثدددر –, فقدددال أبددد  آمددد  الكرمددداين ابسدددمية شددد  يبربم  أل ددداء المجميدددة ,الرطاصدددة
" قسدل ألمحد : فدعن لسفدر  أ مدا  اشد  يبا , يسدم هنا أب داء ال ابب تسمية الشـهنر ابلفارسـية"

مجذيبمدداه,   ددن جماربدد  حدد يها  أصدد  كددره أن يقددال:. ايباض فيدد  فكــرع ذلــح أشــد الكراهــةبُمددرز, 
 دن [ مث قدال 174. ]االقتضداء صف   كا  اسـم الرجـل أمسّيـه بـه؟ فكرهـهاذي ماه. قسل: 

ـــة, فـــ   اللســـا  العـــر  شـــعار : االمدددال أمحددد  كراهتـــه أ  يتعـــند الرجـــل النتـــق بغـــري العربي
, وهلــاا كــا  كثــري مــن اإلســالم وأهلــه, واللغــات مــن أعظــم شــعائر اخمــم الــي هبــا يتميــ,و 

, أ  يُــدعم هللا أو يــاكر رهم يكرهــن  يف اخدعيــة, الــي يف الصــالة والــاكرهــاء أو أكثــالفق
 . ربيةبغري الع

ايتس  الفق اء يف أذكايب الالس ات: ربدل بقدال بغدري المربيدة  اربدي ثد   ديبجدات أ  ربدا  اق 
القدددرمجن. مث الدددذكر ال اجدددب غدددري القدددرمجن, كالت ر دددة  الهدددا , اكالت سيدددل, االتشددد    نددد  مدددن 

 .اء أا بس يح أا بك ري أا غري ذلك, من د الذكر غري ال اجب أاج  ما, مث
 يب , اربد  الالد ا  ,   اء ق يب  سي ا أا مل يقد يب  ند  اجلم دمجن: ف  يقر ه بغري المربيةفنما القر 

. الذي ال يبيب في . بل ق  قال غري ااح , إص   تند  أن يدرتجم  د يبو, أا مدا يقد ل بد  اال جداز
 . القاديب  سد المربيةة اأ  اب  يفاايتس  أب  حنيف
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برهددة القددرمجن, ربددل يرته ددا المدداجز  ددن المربيددة, ا ددن : فددايتس  يف مندد  اأمددا األذكددايب ال اج ددة
بمسم دا  افيدد  أل دد ا  أمحدد  اج ددان: أشدد   ا بكد ل أمحدد : أصدد  ال يددرتجم, اربدد  قدد ل مالددك 

 .ارب  ق ل أ، ي    اآم  االشافمي: يرتجم اإ  اق, االهاين
 , ارب  ق لطسل   ب . امن فمل بيب فاملنال ص من ال ج ّي, أص  ال يرتجما ر األذكااأما  

 .مالك اإ  اق ابما أ  ا  الشافمي
يكددره ذلددك بغددري المربيددة اال ب طددل. امددن أ دد ابنا مددن قددال: لدد   : أصدد ااملنالدد ص  ددن الشددافمي
 .ذلك, إذا مل حيسن المربية

كالتس يددة االتسددمية  سددد –االددذكر : مددن الالدد و االقددراءو احكددم النطدد   لمجميددة يف الم ددادات
 .اغري ذلك, ممراز يف كتب الفق  –كالنكا  االس مان–ايف المق د االفس خ  –الذبي ة

فهـن  –كـالتناريخ وحنـن ذلـح–وأما اقتـاب هبـا مـن غـري حاجـة يف أمسـاء النـاس والشـهنر 
اهته أيضـا , فكالم أمحد بو يف كر  . وأما مع العلم بهمنهي عنه, مع اجلهل ابملعىن بال ري!

 .ع, وحننع ومعناع ليا  رما  : آذرماف يه كرع
اربد  أيضدا  قد  أيدذ  لسـا  سـنء ل  اء يف الالد و  لفايب دية فكرربد , اقدال: اأظن  ُ  ل  ن ا

  ندد  الددذي فيدد  الن ددي  ددن يبطدداصت م, ا ددن شدد  د أ يددادربم, اربددذا قدد ل ثدد ي   مددر يبضددي هللا
. اقدال: هندد  مدر  دن  يـدعن هبـا وال حيلـف هبـاال حُيـرِم ابلعجميـة وال: مالك أيضا ؛ فعص  قال

" . اقدددال  ل بن دددي  مدددر  دددن الرطاصدددة مطسقدددا  , فقددد  ا دددتيبطاصدددة األ ددداجم, اقدددال : "إهندددا يدددب 
 مدل : مد  بدن   د  هللا بدن   د  احلكدم قدالالشافمي فيما يبااه السسفي ن ناد ممراز إق آ

اال يد  رددايبا , امل بددزل يف الشددراء :   ددد هللا الطدال ّي مددن فضدس  آمد  بددن إديبيد  الشددافمي يقد ل
هللا بد  مدن التجددايبو  , مث  داربم يب د ل هللا  دسد هللا  سيدد  ا دسم مبدا   ددالمدر  بسدمي م التجدايب

يعـرف العربيـة  والسماسرة اسم من أمساء العجم, فـال حنـ! أ  يسـمم رجـلبسسان المدر , 
ي ابتـارع لح أ  اللسا  الـا, وذتق ابلعربية فيسمي شيئا  أبعجمية, وال يناتجرا  إال اتجرا  

أيبيائه  مد صـلم هللا , فأي,ل به كتابه الع,ي, وجعله لسا  باا هللا ع, وجل لسا  العرب
, خيـــه قـــدر علـــم تعلـــم العربيـــة أ  يتعلمهـــاينبغـــي لكـــل أحـــد ي: عليـــه وســـلم, وهلـــاا يقـــنل

 .جميةاللسا  اَخْوىل أب  يكن  مرغناب  فيه من غري أ  حيرم علم أحد أ  ينتق أبع
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فقد كرع الشافعي ملن يعرف العربية أ  يسّمي بغريها, وأ  يتكلم هبا بالتـا  هلـا ابلعجميـة, 
وهاا الاي قالـه اخئمـة مـأثنر عـن الصـحابة والتـابعو. وقـد قـدمنا عـن عمـر وعلـي رضـي 

  [ 176-175. ] االقتضاء صهللا عنهما ما ذكرع
 
 
 
 

 تها بغريها من بنارم املروءة:لعربية من املروءة, وخمالتالكالم اباثييا : 
 

ال  ت د ان يف حتالديل املدراءو  -إال مدن يبحدم هللا–املتنمل يف حال ط   المسم الي ل,  د ربم 
ابددد قي ي ايبم دددا؛ ف دددذا يسددد   ل دددا  الكدددافرين, اربدددذا يركدددب داا  املتسدددكمّي, اربدددذا يدددتكسم 

هتم أشـدع إبقـاء  مـن رأيُت ُفساقا  كاينا علم مـروءا: بن أ د ادقال ي    بك ل األ جمّي! 
, املددددراءو أل، بكددددر املددددرز ن 8/238. اربددددد ]حسيددددة األاليدددداء قــــراِء هــــاا ال,مــــاِ  علــــم أدايهنــــم

أن يكدد ن مكسفددا  ُمسددسما   ثقددة يف شددراد املفدديت: ابددن الالدد   يبمحدد  هللا االمددال اقددال  [49ص
لدد  غددري   ألن مددن مل يكددن كددذلك فق  وُمســقتات املــروءةمتن,هــا مــن أســباب الفســق مددنم     

 [.86 - 85ص  أد  املفيت] .. اح ل  تماد اإن كان من أربل االجت اد.
أيرجد    ]مـن تكلـم ابلفارسـية زادت يف ببثـه ويقصـت مـن مروءتـهيباي  ن أص  مرف  دا : ي

 [4/88 احلاكم يف املست يبك
أحــٌد ابلفارســية إال بــ!ع أو  مــا تعلــم: ايباي  ددن  مددر بددن اخلطددا  يبضددي هللا  ندد  أصدد  قددال

, 9/11ااه ابددن أ، شددي ة يف املالددن  يب . اربددد ]وال ببُــث أو بــ!ع إال ذهبــت مروءتــه ,ببــث
 [68املراءو أل، بكر املرز ن ص

, املدراءو أل، 3/296. اربدد ] يد ن األي دايب تعلمـنا العربيـَة ف هنـا ت,يـُد يف املـروءة:   أيضدا  ا ن
 [78ص بكر املرز ن

, 257. اربددد ]شددمب اال ددان  وت,يــُد يف املــروءةتعلمــنا العربيــة ف هنــا ت,يــد العقــلَ :   أيضددا  ا ندد
 [81املراءو أل، بكر املرز ن ص
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. اربدد ]أيرجد  السان قداط : ما املراءو  قال: أد    يب , يبضي هللا  ن  قيل لممرا بن الماصا 
 [24/337ابن  ساكر يف  يبيخ دمش  
. اربدد ]احلسيدة الفصـاحةما أحدث الناس مروءة  أعج! إيلع مـن : اقال االمال الزربري يبمحد  هللا

 [43, املراءو أل، بكر املرز ن ص3/364
 [2/1/643ربد ]هبجة اوال  . االفصاحة من املروءة: ا ن  أيضا  قال

ربدد ]املدراءو أل، بكدر املدرز ن . اإقامة اللساِ  والسداُد املروءُة العظمـم: ا ن ابن امل ايبك قدال
 [70ص

مــا أحــدَث يُمس ِّمنددا الن دد , فقددال لدد  أ،: ممس ِّمنددا : يددر   سينددا أ، ا ا ددن ربشددال بددن  ددراو قددال
 [ 72املراءو أل، بكر املرز ن صربد ]. االناُس مروءة  أفضُل, أو أعجَ! إيلع من النحن

, أو مسعته يُعـِرُب يف كالمـه, ة حتكم كم  ملراءو حن يُمرف ا: يبجل  يبأيت  يباك ا  : ث ثاقال المتى
جدل  مشمددل مدن يبا  ددة : يب حتكدم  سددي م  مل اصدة حدن يُمرفدد اثددة  . اث أا مشمدل  مند  يبا  ددة طي دة

 سددد ظ ددر , أا يبأيتدد  أو مسعتــه يــتكلم يف مصــٍر مــن أمصــاِر العــرب ابلفارســية, ص يددٍذ يف آفددل
 [62ص, املراءو أل، بكر املرز ن 3/296طريٍ  يناز  الق   يب. اربد ] ي ن األي ايب 

م كم  ملراءو حن يتكسم ا: يبجدل  يبأيتد  يباك دا , اقال األ ممي: قال بما احلكماء: ث ثة حُيك
رجــل , اث ثددة حُيكددم كددم  لدد  ءو حددن يُمرفدد ا: أو مسعتــه يـُْعــربأا مشمددل مندد  يبا  ددة طي ددة, 

, ايبجددل يبأيتدد   سدد طريدد  ينداز  يف القدد يب, ايبجدل مشمددل مندد  يـتكلم ابلفارســية يف مصــٍر عـر 
 [3/188يبا  ة ص يذ.اربد ]اوالسة البن قتي ة 

 
 الرطاية بلغة اخعاجم ينع من التشبه هبم:لثا : اث
 

يف يضم ما صميش  من اصفتا , يالمب  سد املرء عييز أربل الال  , فق  ذا  كهدري مدن م يف 
 جمتممات غريربم؛ فسكن ا مساكن م, ايبك  ا مراك  م, ال س ا ل ا  م, ابكسم ا بسساهنم..

د اقتــاب بغــري اللغــة العربيــة, الــي هــي وأمــا اعتيــا: قددال شدديخ اال دد ل ابددن بيميددة يبمحدد  هللا
شــعار اإلســالم ولغــة القــرآ  حــ  يصــري ذلــح عــادة للمصــر وأهلــه, أو خهــل الــدار, أو 

فـال للرجل مع صاحبه, أو خهل السن , أو لألمـراء, أو خهـل الـدينا , أو خهـل الفقـه, 
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ا كدان املسدسم ن ارب  مكراه كما بقد ل. اكدذ, ري! أ  هاا مكروع ف يه من التشبه ابخعاجم
املتقدد م ن ملدددا  دددكن ا أيبض الشدددال امالدددر, الغددة أربس مدددا يباميدددة, اأيبض المدددراق اير دددان الغدددة 
أربس مددا فايب ددية. اأربددل املغددر  الغددة أربس ددا بربريددة  دد َّداا أربددل ربددذه الدد  د المربيددة, حددن غس ددل 

  سد أربل ربذه األمالايب: مسسم م اكافرربم, اربكذا كاصل ير ان ق  ا .
, واعتــادوا اقتــاب ابلفارســية حــ  غلبــت علــيهم, وصــارت ا يف أمــر اللغــةمث إهنــم تســاهلن 

العربيــة مهجــنرة عنــد كثــري مــنهم, وال ريــ! أ  هــاا مكــروع. وإمنــا التريــق احلســن اعتيــاد 
ـــة. حـــ  يتلقنهـــا الصـــغار يف املكاتـــ! ويف الـــدور فيظهـــر شـــعار اإلســـالم  اقتـــاب ابلعربي

يف فقـــه معـــاين الكتـــاب والســـنة وكـــالم وأهلـــه, ويكـــن  ذلـــح أســـهل علـــم أهـــل اإلســـالم 
]االقتضددداء  .الســـلف. خبـــالف مـــن اعتـــاد لغـــة مث أراد أ  ينتقـــل إىل أبـــرى, ف يـــه يصـــع!.

 [ 179-178ص
اقدددال الشددديخ الم مدددة  ددداح بدددن إبدددراربيم ال سي دددي يبمحددد  هللا: لغتندددا المربيدددة كامسدددة فددد  حتتدددا  إق 

لعمـنم مـا رايبو احاجدة ما دة ال  د ز. بكميل اال بطميم... فتمسم السغات األجن ية من غري ض
روي عنــه صــلم هللا عليــه وســلم )مــن تشــبه بقــنم فهــن مــنهم( وعمــنم قنلــه صــلم هللا عليــه 

اقدال  مدر يبضدي هللا  ند : ال بمسمد ا يبطاصدة األ اجم.اربدد  وسلم: )ليا منـا مـن تشـبه بغـريان(.
 [3/883]السسس يل يف ممرفة ال ليل 

النهــي عــن  :هللا أبدد  زيدد  يبمحدد  هللا: ايف األد  مدد  الكفددايباقددال الشدديخ الم مددة بكددر بددن   دد  
النهــي عــن التشــبه ابملشـــركو يف  : : ايف جمددال التشددد . إق أن قددال.التشــبه هبــم يف ألفــا هم

 [ 39ربد ] ممجم املناربي السفظية ص.ااخلفاظ
ر كـالح فـ   تعلـح لغـة الكفـااقال الشيخ الم مة     الكرمي بن  اح احلمي  حفظد  هللا: 

تشبها  هبم ابللسا , وقد هناان صلم هللا عليه وسلم عن التشبه هبم وقال: )من تشـبه بقـنم 
 [21اربد ]ال  ي   سد أربل الغس  االتش ي  صفهن منهم(.

 
 : الضعف يف اللغة العربية من أسباب ال,ي  والضالل:رابعا  
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د في دا مدن الزيدا  دن  سدد مدن فدر  , فُيخشددغة المربية ربي لغة النال ص اااريبمر ممنا أن الس
 املسايب.

 مددددل أيدددد    يقدددد ل : مددددل اخلسيددددل بددددن أمحدددد  يقدددد ل: األ ددددمميقددددال أبدددد    يدددد  : مددددل 
 14.اربدعامة من ت,يد  من أهل العرا  جلهلهم ابلعربيةيق ل:  ينالسختيا

ـــرتِكهم لســـاَ  العـــرب, :   هللاقدددال االمدددال الشدددافمي يبمحدددا  ـــاُس وال ابتلفـــنا إال ل مـــا جهـــل الن
 [10/74. اربد ] ري أ  ل الن  ء سا  أرستاطالياوميِلهم إىل ل

أهـل الشـريعة عـن القصـد فيهـا وحـاد عـن التريقـة  إ  أكثـر مـن ضـل مـن: قدال ابدن جديا 
حلمــه ضــعُفه يف هــاع اللغــة الكرميــة الشــريفة الــي  ف منــا اســتهناع واســتخف املثلــم إليهــا 

 .اربدهبا بنط! الكافة
اذددذ   ددامل حددن إذا مل ي دد : ي ددسد هللا  سيدد  ا ددسم لاقدد  قددا اقدال االمددال الشدداطى يبمحدد  هللا:

يكــن هلــم لســا   خهنــم إذا ي   النددا  يب ا ددا  ج دداال   فسدد س ا فددنفت ا بغددري  سددم فضددس ا اأضددس ا
 رجع إىل فهمه اخعجميصلم هللا عليه وسلم   عر  يرجعن  إليه يف كتاب هللا وسنة يبيه

   قددددال احلسددددن ال الددددري يبمحدددد  هللا:وعقلــــه اجملــــرد عــــن التمســــح بــــدليل يضــــل عــــن اجلــــادة
 .اربد"العجمة يتأولنيه علم غري أتويله أهلكتهم"

احدتا ا   الندايب مسدنلة يسد د أربدل الك دا ر يف بن   ي  ملا  ظره يف اقال  مرا بن الم ء لممرا
يشدددري إق مدددا يف القدددرمجن مدددن ال  يددد   سدددد -  سددد  ا ددد ه ا ددد  هللا اهللا ال ابدددن   يددد  أن ربدددذا
  ربدذا ا يد  ال ا د   مـن العجمـة أُتيـتَ فقال ابدن المد ء:  -في ا لنايب ااخلس دبما الك ا ر  

 :الشا ر قال

 م   ي امنجز إيمادي ملخس  *** أا ا  ب  أا  ب  اإين اإن

 د ز لسرجدل صكدا   قد ل مدن ز دم أصد  امل نيدة  سدد اجل دل  لمربيدة امدن أمهسدة التفا دري اخلاط دة
  ك  ا مدددا طدددا  لكدددم مدددن النسددداء مهدددب اثددد   ايب  فددداصي بسدد  حرا دددر مسدددت ال  بق لددد  بمددداق

ااية: فداصك  ا إن  ممب امل يشمر مبمب فُمال امفمل اأن: قال الشاطى بس  صس و  فاوم  
 .أيببما  أيببما   أا ث ر  ث ر   أا اثنتّي اثنتّي ش تم

                                                
 ."الرد إق األمر األال يفالكتا  املبمل  "يط ة يفذكره أب  شامة  14
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ألن القدرمجن  من اخلنزير إةدا ربد  الس دم  اأمدا الشد م ف د ل إن احملرل: امن ذلك ق ل من قال
الدد   ددرز أن الس ددم يطسدد   سددد الشدد م خبدد ز الشدد م فدد   .الشدد م إةددا حددرل الس ددم دان

 ..الس م ملا قال ما قال يطس   سد
بسددد  ا الددد ربر فدددعن هللا ربددد  الددد ربر  يقسدددب السيدددل  ال: يامدددن ذلدددك قددد ل مدددن قدددال يف حددد ي 

  ربر إذا أ ددابتكماربددذا ج دل  فددعن املمددب ال بسدد  ا الدد .ال ربريددة أبن فيدد  مددذربب  ,االن دايب

   تم ال ربر اقد  السدب  سدد  فعن هللا رب  الذي أ ابكم فعصكم إذا مالا ب اال بنس  ربا إلي 
 .الفا ل ال  سد ال ربر

اقتـأ يف العربيـة يف كـالم  كيـف يقـع فقـد  هـر هبـاع اخمثلـة: الشداطى يبمحد  هللااالمدال  قدال
ي إىل مريــف الكلــم عــن وأ  ذلــح يــؤد صــلم هللا عليــه وســلم هللا ســبحايه وســنة يبيــه 

ألهندم  در  مل حيتداج ا يف ف دم كد ل هللا    االالد ابة يبضد ان هللا  سدي م بدراء مدن ذلدكمناضعه
لدي  بمدر، السسدان بكسد  ذلدك حدن  إق أداات اال بمسم  مث مدن جداء بمد ربم  دن ربد  بماق
 ..اربد سم 
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 ,داية, حنل مسألة الرطاية:املشبهات بعض ال
 

 حديث: )من تعلم لغة قنم أمن مكرهم(:أوال : 
 

 ندد  : "مددن بمسددم لغددة قدد ل أمددن مكددرربم", ا شددت ر  ندد  كهددري مددن النددا  ا دد ام م حدد ي لقدد  ا
 .لي  بال يحح ي  م ض   الت قي  االتنقيح,   ه 

أمـا مـا يتشـد  بـه الـبعض روايـة عـن قال الشيخ الم مدة  داح بدن إبدراربيم ال سي دي يبمحد  هللا: 
فهـن حـديث ابطـل  (مـن تعلـم لغـة قـنم أمـن مكـرهم: )عليه وسلم أيه قـال الني صلم هللا 

 [3/883.اربد ]السسس يل يف ممرفة ال ليل ال أصل له
ومن اخمثلة علم هـاا: )مـن تعلّـم لغـة ال اد ي يف "املقدرت ": بن ربادي مق ل احمل   اقال الشيخ 

 ..اربداحلديث حبث عنه الباحثن  فلم جيدوا له أصال   قنم أمن مكرهم( هاا
ربدددذه   احلميددد  فدددك هللا أ دددره يف جددد ا  لددد   دددن  ددد  الكدددرمي بدددن  ددداح اقدددال الشددديخ الم مدددة

الش  ة: اأ ظم حجة  ن ربم ق كم: "من بمسم لغة ق ل أمن شرربم". بمض م  مل ربذا ح يها  
لسندى  دسد هللا  سيد  ا دسم, ابمضد م حيدتا بدذلك ليقند  مناز د , اال يد يبي ربدل ربد  مدن كدد ل 

  سيدد  ا ددسم أل مدددن كدد ل غددريه, اربددل ربدد   ددد ا  أل يطددن, فددامل م  ندد ه دفددد  النددى  ددسد هللا
 مناز   اال ربم  ن ه غري ذلك...

ليا هاا من كالم الني صلم هللا عليه وسلم, وقد قال صلم هللا عليه وسـلم: )مـن   أوال :
 كاب علي متعمدا  فليتبنأ مقعدع من النار(.
ابدن  مدر يبضدي هللا  ن مدا: يمدن حيسدن أن يدتكسم بل ق  قال  سد هللا  سي  ا سم يف ح ي  

 لمربيددة فددد  يددتكسم  لمجميدددة فعصدد  يددد يب  النفدداق  ذكدددره شدديخ اال ددد ل يف " اقتضدداء الالدددراد 
املستقيم", اذكر أيضا  ح ي   مر يبضي هللا  ن  قدال: قدال يب د ل هللا  دسد هللا  سيد  ا دسم: 

ة فعصدد  يدد يب  النفدداق . احسدد ك أبمددر يمددن كددان حيسددن أن يددتكسم  لمربيددة فدد  يددتكسم  لفايب ددي
 ي يب  النفاق شرا .

كذلك فق  هند  مر يبضي هللا  ن   ن يبطاصة األ اجم, اقال أيضا : مدا بمسدم الرجدل الفايب دية 
 إال يب, اال يب يبجل إال صقالل مراءب .
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اقدد   دد  آمدد  بددن  ددم  بددن أ، اقدداص ق مددا  يتكسمدد ن  لفايب ددية فقددال: مددا  ل او  ددية بمدد  
 فية...احلني
هــؤالء الــاين تعلمــنا لغــة اخعــاجم هــم الــاين وقعــنا يف مكــرهم, قــال تعــاىل: )أال يف  اثييــا :

ددن  جمددل  الفتنـة ســقتنا( فقدد  بمسمد ا  سدد م م, ابشدربت ا قسدد هبم, افي ددا مدن فسدداد اال تقداد, امِّ
 دا ال صيا ربي الغايدة, امِّدن  مد   الكفدايب امد دكم, امدن الالد يب احملرمدة, اغدري ذلدك مدن ال اطدل 

 ال  فد, فنين األمان من مكرربم !
هاا الكالم غري صحيح وال يستقيم, ف   اخمـا  مـن مكـر النـاس لـيا سـببه معرفـة  اثلثا :
, فالنا   كر بمض م بد ما الغدت م ااحد و! كدذلك فدعن األمدان مدن املخدااز إةدا ربد  لغتهم

ن كدداده امكددر بدد , قددال بطا دة هللا, االت كددل  سيدد , ف دد   دد  اص  حيمددي   دد ه املددبمن احيفظدد   دد
 يدري اهللا هللا ا كدر ا كران  رج ك أا يقتس ك أا ليه ت ك كفراا  الذين بك  كر اإذيبماق: 
فم م   سد هللا  سي  ا سم مكر ب  ق م  امل  ند  ذلدك  ند  ممرفتد  لسغدت م, الكدن   املاكرين

 [22-21  ص]ال  ي   سد أربل الغس  االتش يصفم  دف  هللا  ن  امحايت  ل .اربد 
قال شيخنا احلافن  سيمان بدن   در المسد ان فدك هللا أ دره يف جد ا  لد   دن ربدذا احلد ي : ا 

األ دداجم ااملخاط ددة هبددا  اقدد  كددره أربددل المسددم بمسددم يبطاصددة ,ال أعلــم هــاا حــديثا  وال أ ــن لــه أصــال  
  الرزاق يف يبطاصة األ اجم   يبااه    ب ان حاجة ايباي  ن  مر يبضي هللا  ن  أص  قال ي ال بمسم ا

  .اربد234/  9  اال ي قي يف السنن ي  1609املالن  ي 
 

 زيد بن اثبت رضي هللا عنه للغة اخعاجم:تعلم اثييا : 
 

ي صدد ن بمددا الدد  او: أبن الالدد ابة بمسمدد ا السغددات,  ددا  مسدد   ت دد  يف ذلددك أ  امددا , ايبأ  
!أ مدددددا  مالددددد  ربددددد  بمسدددددم زيددددد  لددددد ما السغدددددات  محددددد  أ االمدددددالااه كمدددددا يف احلددددد ي  الدددددذي يب ] َ 

 [.  اغريه ن ناد حسن5/186ي
 اج ا  ربذه الش  ة من اج ه:

 أن النى  سد هللا  سي  ا سم أمر زي ا  فقط بتمسم ذلك, امل يمر هي  الال ابة. -1
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أن زي  بن ربل يبضي هللا  ن  بمسم ذلدك يف اقدل قالدري ييف مخد   شدرو ليسدة ,  -2
  اجم.يف بمسم لغة األ -أا أغس  –امل يقا  مره كس  

فقد  يباي أن الندى  دسد هللا  ؛ااحلاجدة, اربدي بقد يب بقد يبربا أن ذلك كان لسضدرايبو -3
  سي  ا سم كان ال يمن من ي  د  سد الكتب.

لدي  ك مندا يف " تابنددا" ملدن يددتمسم لغدة األ داجم حلاجددة, بدل ربددذا أمدر ال أب  بدد ,  -4
بسغددة  اطددب المددر  يقدداِّ  مددره يف املفضدد ل  ددن الفاضددل, أا الكددن  تابنددا ملددن 

يف أ ل ممددد ادو, امل يتخدددذربا  األ ددداجم؛ فزيددد  يبضدددي هللا  نددد  بمسدددم لغدددة األ ددداجم
 ا يسة ملخاط ة المر  األق ا . 

للحاجـــة أمـــا تعلـــم اللغـــة اخجنبيـــة قددال الشددديخ الم مدددة  ددداح بدددن إبدددراربيم ال سي ددي يبمحددد  هللا: 
مددر الر دد ل  ددسد هللا فيجدد ز ألن زيدد  بددن ربددل يبضددي هللا  ندد  بمسددم السغددة السددر صية أب املاســة.

 سي  ا سم ليقرأ الكتب اليت بالل إلي   سد هللا  سي  ا سم مدن مسد ك زماصد  اغدريربم. ايكتدب 
 [3/883زي  بن ربل يبضي هللا  ن  ج اهبا بسغت م..اربد ]السسس يل يف ممرفة ال ليل 

ربدددذه  احلميددد  فدددك هللا أ دددره يف جددد ا  لددد   دددن اقدددال الشددديخ الم مدددة   ددد  الكدددرمي بدددن  ددداح
لشدد  ة: صمددم, أمددر النددى  ددسد هللا  سيدد  ا ددسم زيدد  بددن ربددل أن يددتمسم كتددا  الي دد د ليقددرأ لدد  ا

, فهـاع كمـا تـرى ضـرورة عظيمـة يف الـدينايكتب ل  ذلك, حي  مل يمن من الي د د  سيد , 
مث إيـــه أمـــر واحـــدا  فقـــط, فهـــل جُيعـــل ذلـــح دلـــيال  ملـــا أمجعـــت عليـــه اخمـــة اليـــنم إال أقـــل 

 [22سد أربل الغس  االتش ي  ص]ال  ي    الناس؟ 
اقدد  بُسددي املسددسم ن يف ربددذا : -فددك هللا أ ددره–قددال شدديخنا احلددافن  ددسيمان بددن   ددر المسدد ان 
السغات األجن ية ضدرايبو مس دة يف كهدري مدن امل دن  المالر  لرطاصة األ جمية اأ  ح بمسُم بما

 . العامــة واملصــاو وال ســيما مصــاو املســلمو وهــاا جــائ, خهــل احلاجــاتااأل مددال 
دددر  صية  اقددد  أمدددر الندددى  دددسد هللا  سيددد  يبااه أمحددد  يا دددسم زيددد  بدددن ربدددل أن يدددتمسم السغدددة السُّ

األ مدددش  دددن ربدددل بدددن   يددد   دددن زيددد  بدددن ربدددل ايبااه الرتمدددذي  مدددن طريددد    5/182ي
بن أ، الز د  ن أبي   ن يايبجدة بدن زيد  بدن ربدل  دن أبيد     من طري      الرمحن2715ي

 :  ددسد هللا  سيد  ا ددسم أن أبمسَّددم لد  كسمددات مددن كتدا  ي دد د قددال ين يب دد ل هللاأمدر  : زيد  قددال
قدال: فسمدا  فما مّر   يصف شهر ح  تعلمتـه لـه سد كتا   قال :  يإين اهللا ما مجمن ي  د
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إق ي  د كت ل إلي م اإذا كت  ا إلي  قرأت ل  كتاهبم  . ايبااه أمح  ا أبد   بمسمت  كان إذا كتب
ايالفد  غدريه فدتكسم يف ابدن  ,اغدريربم اقدال الرتمدذي ربدذا حد ي  حسدن  د يحااحلداكم  دااد
يتفدرد  الز د فقد  ضدمف  حيدي بدن ممدّي اأمحد  اها دة ااثقد  مالدك اغدريه اال أب  بد  إذا مل أ،

 (95/7)  حل ي  اق  ا ت  ث يه  غري ااح  ااخل  آف ة اق   سق  ال خايبي يف   ي  
وهــاا ال  واحلاجــة للمصــلحةجــناز تعلــم اللغــة اخجنبيــة  وهــن دليــل علــم .جازمددا  بالدد ت 

وجعلهـا فرضـا  يف منـاهل التعلـيم يف  وأما تعلم هاع اللغـة لغـري حاجـة .ينازع فيه أهل العلم
والتـأثر هبـم وهـن مـامنم شـرعا  وأقـبح  أكثر املستنايت فهاا دليل علم اإلعجـاب ابلغـرب

 .ولغة اإلسالم منه إقرار م,امحة اللغات اخجنبية للغة القرآ 

املسددسمّي  دن ف ددم القددرمجن افقدد   امهدل ربددذا البدد   أن ايباء ه أيد  أثيمددة امددبامرات م يبا ددة لمدزل
فدعذا ا تداد الندا  . بف دم السغدة المربيدة السنة فعن ف م القرمجن االسدنة ااجدب اال  كدن ذلدك إال

ض الكهدري ا ددز  األجن يدة  دايبت السغددة المربيدة م جد يبو لدد  يف بيد كم اب دربدم التخاطددب  لسغدة
احين ددا برقَّددب الفسدداد اامليددل إق  سدد ل الغددربيّي اا تندداق  دد يل   سددي م ف ددم القددرمجن ااال دد ل

 .اربد نمت  ب د اال تممايب يف ال ال المربية فاهلل املستمان اورمّي اربذا ما
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :-يسأل هللا حسن اقامتة–اقامتة 
 

 ما في ا من ش و اح و, الكن:أ سم أن بما من  يقسب ايبقاا  يست جن بما 
 ال تلماث يف هناها *** أان ال أهنى سناها
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 ناهاـع هللا لـرف*** داد هاع ـلغة اخج
 قددل ال : بدل أ  يف كدل مدا  د  إصدي أ درز مدا  در  مدن يبأ دي, فسدم أأتِّ ثددرٍز مدن كيسدي, 

اربر االدد  مهسدي إال كمهدل إصسدان يبأض جد   امددا" قا دل.. مقتد ي ال م تد ي.. مت د  ال م تد  ..
كمهدددل شدددخص ديدددل   :أا ااحدددٍ  م مهدددرو ربندددا اربنددداك فجمم دددا اصظم دددا يف  قدددٍ   ييندددةاديبيبا   

يد ربش األبالدايب  فامتد ت يد ه برفد   مدااال يباد ااألزربدايب  األيايبح يقة غناء في ا من أحا ن 
 15"...هبجة لسقسب افتنة لسمّي فكاصلإلي ا فجمس ا يف  قة ااح و  ااضم ا يف كن   

منا د ة لخييدايب, لي طند ا أصفسد م  سدد المربيدة, اينزربد ا ألسدنت م ربذه ااريب, إال اما همل 
  ن الم ايبات األجن ية.

امل أه  ما همل لينكب ط   المسم  سد  س ل االة اينشغس ا هبدا  دن غريربدا, بدل ال اجدب 
 يف تلبــــيا إبلــــيا ابددددن اجلددد زي يبمحدددد  هللا قددددالأن يمطددد ا كددددل  سددددم حقدددد , اينزلدددد ه مسددددت ق , 

قد  لد    سدد ه د يبربم فشدغس م بمسد ل  ذكر تلبيسه علم أهل اللغة واخدب:"  :159يص
الن ددد  االسغدددة مدددن امل مدددات ال زمدددة الددديت ربدددي فدددرض  دددّي   دددن ممرفدددة مدددا يسدددزم م  رفاصددد  مدددن 

ومبــا هــن أفضــل مــن علــنم , الم ددادات  امددا ربدد  أاق هبددم مددن مجدا  النفدد   ا دد   القسدد  
فدددعن  أذهبنا ال,مــا  يف علـــنم ال تــراد لنفســـها  بـــل لغريهــا التفســري, واحلـــديث, والفقــه, فـــ

 االصسان إذا ف م الكسمة  فين غي أن يرتقد إق الممل هبا  إذ ربي مرادو لغريربا.
فدرتض االصسددان مددن م ال يكداد يمددرز مددن مجدا  الشددريمة إال القسيدل  اال مددن الفقدد   اال يستفددل 

أصكددم مددن   ظدديم اقدد  ييددل كددم إبسددي :امدد  ربددذا ففددي م كدد  إق بزكيددة صفسدد  ا دد   قس دد   
ولعمـري  سماء اال  ل  ألن الن   االسغة من  س ل اال  ل  اهبا يمرز ممب القرمجن المزيدز  

ولكــن معرفــة مــا يلــ,م مــن النحــن إلصــالح اللســا   ومــا حيتــاج إليــه مــن   إ  هــاا ال ينكــر
ذلددك فضددل ال حيتددا  امددا  دد ا   اربدد  أمددر الزل اللغــة يف تفســري القــرآ  واحلــديث أمــر قريــ!

إليد   اإصفداق الزمدان يف حتالديل ربددذا الفاضدل الدي  مب دم مد  بددرك امل دم غسدط  اإيهدايبه  سدد مددا 
ولن اتسع العمر ملعرفة الكل كا  حسنا   ولكـن رب  أصف  اأ سد يبب ة كالفق  ااحل ي  غنب  
 . اربد"العمر قصري  فينبغي إيثار اخهم واخفضل

                                                
 .. 37:يف فرضية النقا " يص الس ا   ايب الة بمن ان "12:ال يان" يص يباا  مق مة الالاب ين لكتاب  "اصظر:  15
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, اا سمد ا أن مدن أدال 16 ال جلدة من اشيء االراحة  لغ او ين ااا تم اابشراا اقايبب ا فس دااي
طددرق ال ددا  كدداد أن يسجدد , امجيددر د دد ا  أن احلمدد  هلل يب  المدداملّي, االالدد و االسدد ل  سددد 

 أشرز األص ياء اإمال املر سّي.
 

 اكتب: بركي بن م ايبك بن     هللا ال نمسي
 و املالطفد  سد هللا  سي  ا سمفجر ي ل  رفة لسنة ث ثّي اأيببمما ة األ  من ربجر 

 هللا أك , هللا أك , ال إل  إال هللا, هللا أك , هللا أك , اهلل احلم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :فهرس املنضنعات
 العننا                                                                          رقم الصفحة

 
 2............... ................ فظ  هللامق مة شيخنا الم مة زربري الشاايش ح

                                                
  ا .أيرج  ال خايبي يف   ي    ن أ، ربريرو مرف    16
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 6............................... ............................... مق مة املبل 
 8 ب ط ة اع ي  ...............................................................

 12......... ............يالا ص السغة المربية, ا يزاكا الذرب ية .................
 12...... ............. -جمسنا هللا اإ كم من م-أاال : السغة المربية لغة أربل اجلنة 

 13رصيا : السغة المربية لغة القرمجن االسنة ........................................ 
 14شراد املفيت..  : منحن ربا ا رف ا امماصي ا اأ الي  ا ؛ممرفة السغة المربية رلها :

 17................ ...........يبابما : بما ما عيزت ب  السغة المربية  ن غريربا...
 20احملفزات؛ لستكسم خبري السغات............................................... 
 20أاال : أمهية السغة المربية لطالب المسم........................................ 

 22 ..............................رصيا : احل   سد بمسم السغة المربية االت    هبا
 23 ..........................رص  سد المربية ابمسم ا ا افة الس ن في ارلها : احل

 27 ....................................بنفري املسسمّي, من التكسم بسغة األ جمّي
 27 ...................................... ن الرطاصة بسسان األ اجم أاال : الن ي

 31 ...........رصيا : الك ل  لمربية من املراءو, ا الطت ا بغريربا من ي ايبل املراءو
 32 ...............................الرطاصة بسغة األ اجم ص   من التش   هبمرلها : 

 33 .....................لمربية من أ  ا  الزيا االض ليبابما : الضم  يف السغة ا
 36 .................................بما الش  ات املزداصة, ح ل مسنلة الرطاصة

 36 ...............................أاال : ح ي : يمن بمسم لغة ق ل أمن مكرربم 
 37 .........................رصيا : بمسم زي  بن ربل يبضي هللا  ن  لسغة األ اجم

 40 ...........................................-صسنل هللا حسن اخلاعة–اخلاعة 
 42ف ر  امل ض  ات........................................................ 
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