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 واجبنا نحو لغت القرآن الكريم في ظل التحدياث المعاصرة
(Our Obligation towards Promotion of the Language of the 

Qur’┐n Keeping in View the Contemporary Challenges) 
  

 يب يب حامده سيد 
 زلمد سليم

 
 

Abstract: 
 

Arabic is spoken by more than two-hundred sixty million people throughout the world 

and is the main language of most of the Middle East. The global importance of Arabic 

language in today’s world cannot be overlooked keeping in view the growing presence 

of the Middle East in our daily news. Arabic plays an important role in the Islamic faith 

because Arabic is the language of the Holy Qur’┐n. We all feel touched when we open 

up a good translation of the meaning of the Qur’┐n and we ponder and wonder at the 

beauty of the words and the deep meanings within. But in reality we are just seeing a 

glimpse of the real treasure that the Qur’┐n is. The main theme highlighted in this article 

is to manifest the sublime rank and characteristics of the Arabic among other languages 

of the world. Through this  article, an attempt has been made to educate and make an 

appeal to all Muslim nations, especially the youth, to keep themselves well aware of all 

modern tools and resources for the promotion, development and  dispersal of this 

language to each and every corner of the world. Languages other than Arabic are 

advancing day to day while Arabic is legging behind, mainly due to our negligence and 

carelessness. The concluding part of the article points out that if we fail to fulfill our 

responsibilities towards this language, we would not be able to unify the Muslim 

countries and would not be able to  understand the real spirit of the Qur'┐n and Sunnah, 

the basic sources of Islam.  
 

 

صػلى اهلل  على أشرؼ اخللق ، كأفصح العرب ، زلمد بن عبدكالصالة كالسالـ  احلمد هلل رب العادلُت ،
 ، كعلى آله كصحبه أفضل الصالة كأمت التسليم.  اهلل عليه كسلم

 

ضػامتا كحافاػا ذلػا  القػرآف الكػرمكقػد اػاف  مكانػ  اللةػ  العربيػػػ  كمتهلتهػا الرفيعػ  ، فهػاا ثػع عػن  كبعد
فهػػػإ كإف اانػػػ  لسػػػاف العػػػرب إد أ ػػػا لةػػػ  الػػػدين كلةػػػ  ادلسػػػلمُت   اػػػل مكػػػاف،  ػػػا  ,إىل يػػػـا القيامػػػ 

                                                 

 ادلساعدة بكلي  اجلتاح، جامع  بشاكر األستاذة  
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؛ كهػػػػإ إىل مسػػػ ل    ةايػػػػ  األعليػػػ  تػػػايقػػػرأكف اتػػػا م ، كيتقربػػػػاف  إىل ر ػػػم بالػػػدعان كالعبػػػػادة ،   انتقل
ككاقػ  اللةػ  العربيػ  ، العربيػ  ككسػاهلهم   زلاربتهػا للةػ  كاالـ سػاإل ضػد مك مػا يضػمر الػاين اإلشارة إىل 

ب بتان هاه األم  ب ف يهباا خلدم  هاه اللة  ؛ كيعلماا أف تعلمهػا كدػدمتها كالػدفاع عتهػا  تا  أهب،اليـا 
 ضرب من ضركب العبادة ، إذا ما ابتةى بكل ذلك كجه اهلل كالدار اآلدرة. 

   

 بيةمكانة اللغة العر 
 

كان  سامي  ، كمتهل  رفيع    نفاس أبتاهها احملبُت ذلا ، كالةيػارين عليهػا ، كالعػارفُت قػدرها مللة  العربي  
، ) نػهؿ بػه الػركح صػلى اهلل عليػه كسػلم كمكانتها ، كذلك لكا ا لة  القرآف الكرم،  ا نهؿ على زلمػد 

صػلى  رسػاله –عػه كجػل  –كقػد أرسػل اهلل  1األمُت على قلبك لتكاف مػن ادلتػارين بلسػاف عػريب مبػُت 
ػػل  إىل العػػرب داصػػ اهلل عليػػه كسػػلم   –عػػه كجػػل  -كقػػد ادتػػار اهلل  .للتػػاس اافػػ  بشػػَتان كنػػايران ، ْك يىلرسل
كهػاا اددتيػار  2آدػر اتبػه ، لةػ  القػرآف الكػرم )إنػا جعلتػاه قرآنػا عربيػا لعلكػم تعقلػاف  لةػ اللة  العربيػ  

ةػػػ  إظلػػا تعػػػاد إىل مػػػا دتتػػاز بػػػه مػػن مركنػػػ  كاتسػػػاع ، كقػػدرة علػػػى ادشػػػتقاؽ ، مػػن اهلل  عػػػه كجػػل ذلػػػاه الل
كالتحػػ  كالتصػػريو ، كةػػٌت   ادلفػػردات  كالصػػي  كاألكزاف. هػػاه اخلصػػاها الفريػػدة كادلهايػػا الك ػػَتة هػػإ 

 ، كازدادت مساان كرفع . آف الكرم ، فشرف   اا اددتياراليت رشح  هاه اللة  لتكاف لة  القر 
 

: تفقهػاا   العربيػ  فا ػا   فضػيل  هػاه اللةػ  يقػاؿ رضػإ اهلل عتػه أمَت ادلػممتُت عمػر بػن اخل ػاب فهاا 
  3تهيد   العقل ، كت ب  ادلركنة.."

 4كيقاؿ أيضا : "تعلماا العربي  فا ا تهيد   ادلركنة"
  6التحا..يقاؿ: ما أحدث التاس من مركنة أفضل من طلب  5زلمد بن سالـ رمحه اهللبصدده يقاؿ ك 

يقاؿ : " د أس ؿ عن عقل رجل ْ يدله عقله على أف يتعلم من  7رمحه اهلل كهاا التابعإ اجلليل قتادة
 8العربي  ما يصلح به لسانه"

 

العربيػػػ  لةػػػ  ااملػػػ  زلببػػػ  عويبػػػ  تكػػػاد تصػػػار ألفا هػػػا مشػػػاهد : »9كيقػػػاؿ الػػػداتار عبػػػد الاهػػػاب عػػػهاـ
كتكػػػاد تتولػػػإ معانيهػػػا   أجػػػراس األلفػػػاظ؛ ا ظلػػػا المااػػػا ال بيعػػػ ، كدت ػػػل المااػػػا د ػػػرات التفػػػاس، 

 10«د اات الضمَت، كنبضات القلاب، كنربات احلياة



 

 2011دسمبر -يوليو أهمية النصيحة في الكتاب و السنة ۲، عدد ۲:جشاور اسالميكسپ
  

101 

 

يقاؿ ادلستشرؽ الفرنسإ : ادلستشرقُت من لاا فللة  العربي  حتتل أيضا مكان  ابَتة   نار ادلتصفُت
ةَتهم من األمم مبا   ى عل كباست اع  العرب أف يفادركا » عن اللة  العربي :  11لايس ماسيتياف 

 12«أيديهم من جاام  الكلم اليت حتمل من مسّا الفكر كأمارات الفتاة كادلركنة ما د م يل له 
 

من أةػرب ادلدهشػات أف تتبػ  تلػك : » 13ادلمرخ الفرنسإ آرنس  ريتاف عن اللة  العربي  يقاؿاالك ك 
مػػن الرّحػػل، تلػػك اللةػػ  الػػيت فاقػػ  اللةػػ  القاميػػ ، كتصػػل إىل درجػػ  الكمػػاؿ كسػػد الصػػحارل عتػػد أمػػ  

أداااا بك رة مفردااا كدقػ  معانيهػا، كحسػن ناػاـ مبانيهػا، كاانػ  هػاه اللةػ  رلهالػ  عتػد األمػم، كمػن 
يـا علم   هرت لتا   حلل الكماؿ لدرج  أ ا ْ تتةَت أم تةَت ياار؛ حىت إ ا ْ يعرؼ ذلا   ال 

نكػاد نعلػم مػن شػ  ا إد فتاحااػا كانتصػارااا الػيت د تبػارل، أطاار حيااػا د طفالػ  كد شػيذاد ، كد 
كد نعلم شبيهان ذلاه اللة  اليت  هرت للباح ُت اامل  من ةَت تدرج، كبقي  زلافا  على ايا ا من اػل 

 . 14«شاهب  
 

ن التكيو إف اللة  العربي  من اللُت كادلركن  ما ؽلكتا ا م» :15بيتما يقاؿ ادلستشرؽ األمريكإ كليم كرؿ 
كفق مقتضيات العصر، كهإ ْ تتقهقر فيما مضى أماـ أم لة  أدرل من اللةات اليت احتك   ا، 

  16«كهإ ستحافظ على ايا ا   ادلستقبل اما حافا  عليه   ادلاضإ
 

ليسػ  لةػ  العػرب أةػٌت لةػات العػاْ فحسػب، بػل الػاين نبةػاا   »فيقاؿ:  17أما العاْ األدلاين فريتتباغ
يو  ا د ؽلكن حصره، كإّف ادتالفهم عتا   الهماف كالسوايا كاألدالؽ أقاـ بيتتا ضلن الةربان عػن الت ل

  18«العربي  كبُت ما ألّفاه حوابان د نتبُت ما كرانه إد بصعاب 
 

كبعد؛ فتلك شهادات ثق اللة  العربي ، كليس هتاؾ من لة  حتمل مػن الةػٌت مػا حتملػه اللةػ  العربيػ  مػن 
  19فاؽ رحب ؛ كهاا عتصر من عتاصر دؽلامتها كعادليتها..سع  كآ

 

 فضل القرآن على اللغة العربية
  احملافا  على اللة  العربي  إذ بقي  م  مركر الهمن شاب  فتي ن ، فقد الكبَت للقرآف الكرم الفضل ا

 حفاها القرآف من الضياع .
 

م  متاحدة   لةتها كديتها كشريعتها : " أصبح ادلسلماف بقاة القرآف أ20يقاؿ فيليب دم طرازم
اخلافقُت كسياستها ، فقد مج  شتات العرب ، كمن ادلقرر أنه لاد القرآف دلا انتشرت اللة  الفصحى   
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، كلاد القرآف دلا أقبل األلاؼ من البشر على قرانة تلك اللة  كعلى اتابتها كدرسها كالتعامل  ا ػ، كلاد القرآف 
البلداف اليت انضم  لإلسالـ يت قاف بلهو  يستعومها أهل البلد اآلدر ، كقد حفظ  لال أهل ال بلد من

  21القرآف التفاهم بالعربي  بُت الشعاب اإلسىالمي  كبُت العرب 
 

  23" إف اللة  العربي  حافا  على كجادها كصفاهها بفضل القرآف : 22كيقاؿ سيديا
  العربي ، فقد حّاؿ اد ا من قصاهد   الةهؿ كاذلوان كقد اثّر هاا الكتاب العايم آثارا بعيدة   اللة

كاددا بال  ر ككصو اخليل كاجلمل كالسياؼ كالرماح إىل أدب عادلإ ؼلاض   مشاال اإلنساف ك 
احلياة، يتام أماره الديتي  كالدنياي ، ف رتقى األدب العريب رقّيا ْ يكن ػللم به، كاتسع  آفاقه، 

آف كالفرقاف كالكافر كادلشرؾ كادلتافق كالصالة، فمدلادت هاه ادلفاظ ْ فاهرت فيه الفاظ م ل القر 
كاان  اللة  العربي  هإ اليت محلها العرب معهم   فتاحاام، فانتشرت   العاْ  تكن من قبل.

 اإلسالمإ مجيعه من الصُت ادطلسإ، إذ اان  تالكته فرضا مكتابا على ادلسلمُت.
 

ايم   حفظ اللة  العربي  كذياعها كانتشارها   ماليُت ا َتة من التاس كبالك اصبح للقرآف فضل ع
.   24عرب اجياؿ متعاقب  كقركف مًتادف  إىل اليـا

 

الاين هم لقد لفت  هاه العالق  ادلتيت  كالراب   القاي  بُت اللة  العربي  كعلـا اإلسالـ ادلذتلف  أناار 
وـا على هاه اللة  بكل ما أكتاا من قاة ، مستذدمُت  اإلسالـ ، فقاماا بالتذ يد كالتدبَت لله ضد

ال الاساهل ادلمكت   من أجل القضان على هاه اللة  كالتيل متها ، د لكا ا لة  من اللةات احلي  
اليت يتكلم  ا قـا أك جتس معُت بل لكا ا لة  القرآف الكرم كلة  ادلسلمُت اليت يتاقو عليها فهم 

 كتعاليمه .  الدين كاستيعاب أحكامه
 

 للغة العربيةالذين هم ضد اموقف 
 

من هومتهم الشرس  على هاه اللة  إظلا ها ق   الصل  كحت يم الاين هم ضد اللة  العربي  إف هدؼ 
اجلسار الااصل  بُت ادلسلمُت من العرب كةَتهم ، كبُت ديتهم كتراثهم كحضارام ، كمبا أف هاه اللة  

األم  اإلسالمي  رأل أعدان اإلسالـ أف حت يم هاه اللة  سيساعد بال من العاامل األساس   تاحيد 
شك   تفتي  الاحدة الكربل ادل مال  بُت الشعاب اإلسالمي  كسيضعو األمل   حتقيقها   الاق  

 احلاضر . 
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متهم ها مسًت "سيديا " إف اللة  العربي  حافا  على كجادها ادلستشرقُت يقاؿ كاحد من ادلتصفُت 
هها بفضل القرآف ، كمن   فاف ال هاه احملاكدت إلفساد جاهرها هإ مب اب  هوـا على كصفا

  25ل  .لاإلسالـ ، يتذفى كران عبارات ااذب  كمض
 

كهاا احلاام الفرنسإ   اجلهاهر يقاؿ   ذارل مركر مئ  ست  على استعمار اجلهاهر : "إنتا لن نتتصر 
ؿ القرآف العريب من كجادهم ، ك كيتكلماف العربي  ، فيوب أف نه  على اجلهاهريُت ما داماا يقرأكف القرآف
  26كتقتل  اللساف العريب من ألستتهم .

 

هدفهم ها إقصان القرآف عن الت ثَت   حياة األم  ليسهل عليهم الاين ضد اللة  العربي  إذف همدن 
زلفاظ ثفظ اهلل كرعايته  إذدؿ هاه األم  كضماف تبعيتها للةرب كالشرؽ . كما علماا أف هاا الكتاب

كيقاؿ عه من قاهل ) ها الام أرسل رساله باذلدل كدين  27) إنا ضلن نهلتا الاار كإنا له حلافااف 
  28احلق لياهره على الدين اله كلا اره ادلشرااف 

 

 في محاربة اللغة العربيةالمحاربين للغة العربية وسائل 
 ان سلتلف    حر م للة  القرآف ، كمن تلك الاساهل: سبالن شىت كطرقزلاربيب اللة  العربي    سلك

 

 الدعوة إلى العامية وإحياء اللهجات المحلية : ـ 1
اللة  العربي  الفصحى بالدعاة إىل هور الفصحى كإقصاهها من حياام ، أل ا سبب زلاريب   اهتم

ىل إحيان اللة  العامي  ت درهم كالعاهق دكف تقدمهم كحلاقهم لراب احلضارة كدعاا   الاق  نفسه إ
كاستذدامها   الت ليو كادلذاطب  ، كألقاا   ذلك احملاضرات ، كعقدكا التدكات كألفاا الكتب ، كاتباا 

األدلاين اجلتسي  كالام ااف مديران لدار  29كأكؿ من دعا إىل ذلك كألو فيه الداتار كذلم اسبيتا ’التقارير
يعده  30بان عتاانه " قااعد العربي  العامي    مصر ـ كض  اتا1880الكتب ادلصري  . ففإ ست  

الباح اف أكؿ زلاكل  جدي  لدراس  ذلو  من اللهوات العربي  احمللي  ، كدعا سبيتا   اتابه إىل اختاذ 
العامي  لة  أدبي  ثو  صعاب  اللة  العربي  الفصحى ، كأشار ب ريق  ما ارة إىل فتح العرب دلصر ، 

بُت أهلها كقضاهها على اللة  القب ي  لة  البالد األصلي . كها ػلاكؿ  اا إثارة  كنشر لةتهم العربي 
 العتصري  العرقي  ادلصري  ضد اللة  العربي  . 

عامان   عمل  49ـ بعد أف قضى من عمره   مصر 1932الام مات عاـ  31كيعد )) كيلكااس   
الفاسد.كيعد )) كيلكااس     ي  كالتبشَت بديتهداهب كجهد متااصل من أجل دعاته على مهامج  اللة  العرب
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من أطاؿ ادلبشرين نفسان كأا رهم إحلاحان، فقد باؿ جهادان ابَتة بُت الت ليو كاحملاضرات من أجل دعاته ، 
ـ نشر " كيلكااس" رسال  بعتااف :" ساريا كمصر كمشاؿ أفريقيا تتكلم الباني  د 1926فم الن   ست  

لدعاة   هاه الرسال  إىل ضركرة اختاذ العامي  لة  للتعليم بدؿ العربي  الفصحى . كاقًتح العربي  ". كقد كجه ا
حتديد مدة زمتي  مقدارها عشر ستاات ، كرأل أف هاه ادلدة افيل  بتذليا ادلصريُت من الصذرة ال قيل  

 اليت يعاناف متها باستذداـ العربي  الفصحى . 
 

أستاذ اللةات  33  ـ الام اشًتؾ م  زميله ))فيليات1926عاـ 32))باكؿ   كقد تال )) كيلكااس    اإلصلليهم 
الشرقي  جبامع  )امربدج    كض  اتاب باللة  اإلصلليهي  أمسياه ) ادلقتضب   عربي  مصر   كها يتتاكؿ الدعاة 

  العامي  .. ْك إىل اختاذ العامي  بدد من الفصحى . كقد حاكد   اتا ما أف يضعا قااعد لتسهيل تعليم اللة
 يتسيا أف ياارا ب ْ كحرق  ما تعانيه اللة  العربي  من صعاب . 

 

ْك يقو األمر عتد هاه اجلهاد الفردي  ، بل إف حكامات ادحتالؿ قد سع  كشوع  إنشػان جراهػد 
 .34ـ كحده سب  عشرة حريدة1900باللة  الدارج  ، كقد صدر متها عاـ 

  
أم اؿ " سالم   ػلملاف احلقد ذلاا الدين من ادل جارين كادلستةربُت لقد تبٌت عدد من العرب الاين

الام أثٌت على" كيلكااس"كأشاد جبهاده كعده أحد ادلذلصُت دلصر   قاـ بعده أمحد  35 ماسى"
الال يعد من أكاهل ادلصريُت الاين محلاا لاان الدعاة إىل العامي  بعد أف مهد ذلا أعدان  36ل فإ السيد
ة  من ادلستشرقُت كقد دعا إىل دتصَت اللة  العربي  ، كاتب   ذلك عددان من ادلقادت اإلسالـ كالل
، كزلماد  38،   جان بعدذلك قاسم أمُت 37ـ   صحيف  "اجلريدة" 1913نشرت عاـ 

  40..كةَتهم 39تيمار

 
 

   إلغـاء الحرف العربي والكتابـة بالحرف الالتيني. 2
الفصحى الدعاة إىل إلةان احلرؼ العريب كادستعاض  عته للة  زلارباا اكمن الاساهل اليت سلكها 

باحلرؼ الالتيٍت ، كذلك بعد أف شعر اعدان اإلسالـ ب ف الدعاة إىل العامي  ْ جتد قبادن متاسبان ، 
ففكركا   طريق  أدرل حتقق ذلم ما يريدكف ، كقد افتتح هاه الدعاة ادلستشرؽ الفرنسإ" لايس 

ـ، كشلا جان   1929قى زلاضرة   مج  من الشباب العريب   باريس عاـ عتدما أل 41ماسيتاف"
  42زلاضرته: إنه د حياة للة  العربي  إد إف اتب  ثركؼ دتيتي  
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، فػدعا إىل اسػتبداؿ احلػركؼ العربيػ  بػاحلركؼ الالتيتيػ  ، كطػرح  43كقد حتمس ذلاه الفكرة كتبتاهػا عبػد العهيػه فهمػإ
 44ـ 1943مايا ست   3ليت عقدها رلم  اللة  العربي    فكرته هاه   اجللس  ا

 

"فػػػ كىل للػػػاين يقالػػػاف بػػػاحلركؼ الالتيتيػػػ  أف يكشػػػفاا القتػػػاع عػػػن  45كيقػػػاؿ األسػػػتاذ عبػػػدالقادر محػػػهة 
كجاههم ، كأف يقالاا : إ م يريدكف   احلقيق  هدـ اللة  العربي .كاذلدؼ الام يعلتانػه إظلػا هػا تسػهيل 

إظلػػػا هػػػا تضػػػيي  اللةػػػ   –كلكػػػتهم ؼلفانػػػه  –يفهػػػا ، كلكػػػن اذلػػػدؼ الػػػام يرمػػػاف إليػػػه اللةػػػ  العربيػػػ  كختف
كتدمَتها ، ألنه لا دت  الكتاب  بػاحلرؼ الالتيػٍت فػاف اثػٍت عشػر حرفػا مػن حػركؼ العربيػ  ستضػي  لعػدـ 
ؿ كجػػاد احلػػرؼ ادلقابػػل ذلػػا   احلػػرؼ الالتيػػٍت ، كهػػاه احلػػركؼ هػػإ : ال ػػان كاجلػػيم كاحلػػان كالػػداؿ كالػػاا

كالصػػػاد كالضػػػاد كال ػػػان كالاػػػان كالعػػػُت كالةػػػُت كالقػػػاؼ ، ألنػػػه دياجػػػد   احلػػػركؼ الالتيتيػػػ  مػػػا يقابلهػػػا 
بتصها، كساؼ تددل   حركؼ أدرل كتضي  احلركؼ األصلي  .   ماذا سيكاف مصػَت ذلػك الػًتاث 

لقػرآف كالسػت ؟؟ العلمإ الضذم الام انتوته العقاؿ ادلسلم  على مدار التاريخ؟؟ كماذا سيكاف مصَت ا
  46إف اذلدؼ ها هدـ العرب كتدمَت اإلسالـ.

 

 المناداة باللغة الوسطى: -3
 

كالػػدعاة إىل زلػػارباا اللةػػ  العربيػػ   بعػد أف جػػرب   الػػدعاة إىل العاميػػ  كإحيػػان اللهوػػات كهوػػر الفصػػحى ىل
ذ لة   كس ى، كهإ لةػ  الكتاب  باحلرؼ الالتيٍت، كرأكا أف ت ثَتعلا زلدكد فكركا   كسيل  ثال   كهإ اختا

الصحاف  دكف الفصحى كفاؽ العامي  ، كهإ زلاكل  ماارة هدفها فصػل اللةػ  العربيػ  الفصػحى عػن لةػ  
الكتابػػػ  كالتحػػػدث لتكػػػاف دتهيػػػدا دسػػػتذداـ العاميػػػ  ، فػػػ رادكا التػػػدرج   ذلػػػك . كقػػػد محػػػل لػػػاان هػػػاه 

 50َتهم. كة49تافيق احلكيم 48كأمُت اخلايل 47الدعاة متهم:فريد أباحديد
 

 قضية تطوير اللغــة:  
بعد أف سلك األعدان شػىت السػبل ذلػدـ الفصػحى كجػدكا أف التتػاهت الػيت تاصػلاا ذلػا ْ تكػن مرضػي  كمشػوع  
، ففكػػركا   كسػػاهل أدػػرل أا ػػر تػػ ثَتان فذػػرج مػػن يتػػادم بت ػػاير اللةػػ  كإصػػالحها كاػػايبها كتيسػػَتها، كالهػػا 

ادلعلػػػن مجيػػػل كنبيػػػل ، كهػػػاه الػػػدعاة أك هػػػاه الاسػػػيل  مػػػن أد ػػػر  أمسػػػان كمصػػػ لحات براقػػػ  كجاابػػػ  ، كاذلػػػدؼ
:"....كلػيس اخل ػر الكبػَت   الػدعاة إىل العاميػ  كد هػا    51 زلمد زلمد حسػُت الاساهل اما يقاؿ الداتار
أك الػػدعاة إىل إب ػػاؿ التحػػا كقااعػػد اإلعػػراب أك إسػػقاط بعضػػها فالػػداعاف  ػػاه  الػػدعاة إىل احلػػركؼ الالتيتيػػ 
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اات من ضةار اذلدامُت كمةفلػيهم الػاين لػيس ذلػم د ػر العتػاة شلػن يعرفػاف ايػو ؼلػدعاف الصػيد بادفػان الدع
الشػػراؾ، كايػػو يسػػتدرجاف التػػاس بتهكيػػر الكػػالـ إف اخل ػػر احلقيقػػإ   الػػدعاات الػػيت يتادهػػا دب ػػان اذلػػدامُت 

عػػػػاف   اسػػػػب عاجػػػػل كد شلػػػػن ؼلفػػػػاف أةراضػػػػهم اخل ػػػػَتة ، كيضػػػػعا ا   أحػػػػب الصػػػػار إىل التػػػػاس، كد ي م
 52ي لباف انقالبان سريعان.

> 

 اخل ر احلقيقإ ها   قباؿ مبدأ الت اير نفسه ألف التسليم به كاألدا فيه د يتتهإ عتد حد معُت. 
 

 واقع العربية اليـــوم 
 

، كحسرة شديدة ، إف التا ر   حاؿ اللة  العربي  اليـا   رلتمعاتتا كبالدنا العربي  كاإلسالمي  يشعر ب ْ عميق 
لكا ا د حتاى مبا تستحقه من احًتاـ  ، كليس  عتدهم   ادلكاف الالهق كادلاض  ادلتاسب . كمْم جدان أف 

فلةتتا تتعرض أللااف من اذلور كاإلقصان كادلضايق  كالتشايه من أا ر . تكاف هاه التارة كذلك ادلاقو من أحباهها
   اآليت: أبتاهها ، ك  عقر دارها، يتم ل ذلك 

إف لةػػ  ادلسػػتعمر للػػبالد اإلسػػالمي  هػػإ لةػػ  الشػػعاب ادلسػػلم    تلػػك الػػبالد   أا ػػر دكؿ أفريقيػػا ػػػ 1
كآسيا. كترل القليل من ادلسلمُت ػلسن اللةػ  العربيػ  ،كيعػرؼ ذلػا قػدرها.أما البقيػ  فهػم د ػلسػتاف ةػَت 

 القرآف،لة  ديتهم كعبادام. لة  ادلستعمر،م  أ م مسلماف كااف من الااجب أف يتقتاا لة  
إف اللة  األجتبي  هإ لة  التعليم اجلامعإ   األقساـ العلمي    ا َت من جامعاتتػا بػل   جامعػات ػ  2

الدكؿ العربي  ، فال ب كاذلتدسػ  كالعلػـا كةَتهػا مػن العلػـا التوريبيػ  الهػا د تػدرس إد باللةػ  األجتبيػ  
العػػدكؿ عتهػػا إىل األجتبيػػ  كعػػدـ كجػػاد زلػػاكدت جػػادة لتعريػػب تلػػك مػػ  قػػدرة اللةػػ  العربيػػ  كسػػعتها ، ف

  العلـا أمر مْم كزلَت.
إف مػن ادلمسػو جػدان أف تكػاف اللةػ  السػاهدة   ادلرااػه الصػحي  كادلستشػفيات كاػالك   الفتػادؽ ػ  3

كادلااقػػػ  مػػػن  هػػإ اللةػػػ  األجتبيػػػ    الػػػبالد العرببػػػ  مػػػ  أف ةالبيػػػ  األطبػػػان كالعػػػاملُت   تلػػػك ادلمسسػػػات
  العرب. بل إف األْ يهداد كتتضاعو احلسرة حيتما تبحع عمن ػلسن العربي    تلك ادلااق  فال جتده.

  فمن ادلسمكؿ عن هاا التذاذؿ كالتتكر ؟؟
إف مػػن ماػػاهر الةػػهك األجتػػيب ذلػػك الكػػم اذلاهػػل مػػن ادلفػػردات الػػيت تسػػلل  إىل لةتتػػا العربيػػ    حػػُت ػػػ 4

ال تكػػػاد تسػػػتم  إىل متحػػػدث إد كجتػػػد   ثتايػػػا حدي ػػػه بعػػػ  تلػػػك الكلمػػػات ، ةفلػػػ  مػػػن أهلهػػػا ، فػػػ
 كخباص  معشر ادل قفُت ةَت مدراُت خل ارة  هاا ادلسلك .
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إف مسػمكلي  رلػػام  اللةػػ  العربيػػ  كأقسػػاـ العربيػ    جامعاتتػػا جػػد عايمػػ    الػػدفاع عػن لةػػ  القرآف،كصػػد هػػاا السػػيل 
،فيتلقفهػػػا التػػاس مسػػػتذدمُت ذلػػػا فتصػػػَت مػػ  الػػػهمن مفػػػردة زلليػػػ  اجلػػارؼ مػػػن ادلفػػػردات األجتبيػػػ  الػػيت  تتسػػػلل اػػػل يـا

مست نسػػ .إف الااجػػب هػػا تعريػػب تلػػك ادلصػػ لحات كادلفػػردات قبػػل دداذلػػا ليتعػػرؼ التػػاس علػػى ادلسػػمى العػػريب قبػػل 
 ةهك ادلفردة األجتبي    البالد العربي .

هة دلػػػن يػػػتكلم  أيػػػا مػػػن اللةػػػات األجتبيػػػ  كمػػػن ماػػػاهر هوػػػر الفصػػػحى كةربتهػػػا تلػػػك التاػػػرة ادلتميػػػ -5
كخباصػػػ  اإلصلليهيػػػ    الاقػػػ  الػػػام يالقػػػإ فيػػػه مػػػن ػلػػػاكؿ أف يتحػػػدث بالفصػػػحى شػػػيئان مػػػن ادسػػػتههان 
كالسذري  من اجملتمػ  الػام يعػيي فيػه . كرمبػا يكػاف ذلػك   بعػ  األكسػاط العلميػ  الػيت مػن ادلفػًتض 

  قعر أك تشدد   التماس الةريب .  ركادها أف يلتهماا العربي  الفصحى  دكف ت
إف من مااهر عدـ اهتماـ باللة  كةربتها بُت أهلها مػا يالحػظ علػى بعػ  معلمػإ ادلراحػل ادلذتلفػ  ـ 6

بشكل عاـ ، كمعلمإ اللة  العربي  بشكل داص من ضعو   ادلستال العلمإ ، فًتل بعػ  ادلعلمػُت 
ب ، بل إنه د يستذدـ إد اللهو  احمللي  ، كذلك د ػلرص على ادلتهاـ بالفصحى أثتان تدريسه لل ال

  يعاد لسببُت اثتُت:
 

 أكذلما: عدـ اهتمامه بالعربي  الفصحى.
 

كمن ادلْم حقان أف نرل كنسم  بع  األساتاة   بع   ا: عدـ إدلامه بقااعدها كأصاذلا.كثانيهم
العلمي  يستذدـ ةَت الفصحى الكليات كادلعاهد ادلتذصص  كها   فصله أك أثتان متاقش  الرساهل 

  بكل جسارة.
 

كقػػػد سػػػاعد   إفػػػراز هػػػاا ادلسػػػتال ادلتػػػدين ل البتػػػا   اللةػػػ  إضػػػاف  إىل ماسػػػبق عػػػدـ كجػػػاد ادلػػػتهت الدراسػػػإ 
ادلذتػار بعتايػػ  ، كبعػػد دراسػ  متعمقػػ  كلػػا أردنػا أف نسػػ ؿ هػػل هتػػاؾ حتديػد دقيػػق مػػن حيػع الكػػم كالكيػػو دلػػا 

مػػػػن حصػػػػيل  لةايػػػػ    اػػػػل مرحلػػػػ  دراسػػػػي  ؟ كهػػػػل هتػػػػاؾ حصػػػػر ل لفػػػػاظ يتبةػػػػإ  أف ػلصػػػػل عليػػػػه ال الػػػػب 
كاألسػػاليب كالًتاايػػب الػػيت اسػػت اع التلميػػا أف ػلصػػل عليهػػا    ايػػ  اػػل مرحلػػ  ؟ جلػػان اجلػػااب مفهعػػان . إف 
 تعليم اللةات دارج الاطن العريب ؼلض  لدراسات علمي  دقيق  يتاافر عليها رلماعػ  مػن دػربان الًتبيػ  كالتعلػيم
كاللةػػات كادجتمػػػاع ، حتػػػدد مػػػا هػػػا م لػػػاب لكػػػل مسػػتال، امػػػا أ ػػػم قػػػد قػػػاماا باعػػػداد معومػػػات كقػػػااميس 
لةايػػ  تتاسػػب اػػل مرحلػػ  كحتتػػام علػػى ادلفػػردات الػػيت درسػػها ال الػػب   تلػػك ادلرحلػػ  ، ركعػػإ فيهػػا ادلسػػتال 

 53الفكرم كالهمٍت لل الب.
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 تجــاه لغــة القـرآن  اواجـبنا 
رض السابق ما تعانيه لة  القرآف من ةرب  بُت أهلها كأبتاهها كأشرنا إىل ما قاـ كيقػـا  هػر من دالؿ الع

مػػن جهػػاد ابػػَتة حملاربػػ  هػػاه اللةػػ  مبذتلػػو الاسػػاهل كشػػىت السػػبل . كهػػم   احملػػارببُت للةػػ  العربيػػ   بػػه 
، كتيسػػَت  الاقػػ  الػػام ػلػػارباف فيػػه لةػػ  القػػرآف يبػػالاف اػػل مػػا ؽلكػػن  مػػن  أجػػل ددمػػ  لةػػاام كنشػػرها

تعلمها لكل من يرةب   ذلك فًتاهم يفتحاف ادلرااه ، كيقيماف ادلعاهػد الػيت تقػـا مبهمػ  تعلػيم لةػتهم 
. أما اللة  العربي  لة  دين نهؿ  ا دَت الكتب كآدرها ، فصارت بالك لة  للمسلمُت   ال مكػاف . 

 ا إذف جتاه هاه اللة  ؟ غلب عليهم تعلمها كتعليمها كددمتها كنشرها.....فما الااجب عليت
 

غلب عليتا أف نقـا خبدم  هاه اللة  ، كتيسَت أمر تعلمها للمسلمُت كةػَت ادلسػلمُت . كذلػك بػ ف تقػـا 
احلكامات اإلسالمي  كاذليئات كادلمسسات اخلَتيػ  كالتعليميػ  كالدعايػ  بافتتػاح ادلػدارس كادلرااػه كادلعاهػد 

إلسػالمي  مػن أجػل نشػر لةػ  القػرآف كتقريبهػا إىل نفػاس كقلػاب   سلتلو بالد العػاْ ، كخباصػ  الػبالد ا
إف معرفػػ  اللةػػ  مػػن »كاجػػب:  54كعقػػاؿ ادلسػػلمُت ألف أمػػر تعلمهػػا امػػا يقػػاؿ شػػيخ اإلسػػالـ ابػػن تيميػػه

الدين كمعرفتها فرض كاجب، كإف فهم الكتػاب كالسػت  فػرض، كد يفهػم إد بفهػم اللةػ  العربيػ ، كمػا د 
اخللد   الػدين عتػد أهػل البػدع إىل:  -رمحه اهلل -كأرج  ابن تيمي   55«كاجبيتم الااجب إد به فها 

إف معرفػ  العربيػ  الػيت داطبتػا  ػا شلػا يعػُت علػى أف نفقػه مػراد اهلل »قل  فهم اللةػ  العربيػ ؛ حيػع يقػاؿ: 
لػى كرساله بكالمه، كاالك ضالؿ أهل البدع ااف ذلاا السبب، فانه صاركا ػلملاف اػالـ اهلل كرسػاله ع

 56 «ما يدعاف أنه داؿ عليه كد يكاف األمر االك
 57كأكجب شيخ اإلسالـ ابن تيمي  على ادلسلم تعلم العربي ؛ فقاؿ: كياضح هاا ادلفهـا اجلاحظ

للعرب أم اؿ كاشتقاقات كأبتي  كماض  االـ يدؿ عتدهم على معانيهم »؛ إذ يقاؿ: ه  159-255)
لكتاب كالست  كالشاهد كادل ل، فاذا نار   الكالـ ك  كإراداام... فمن ْ يعرفها جهل ت كيل ا

  58«ضركب من العلم، كليس ها من أهل هاا الش ف هلك كأهلك

 

امػػا غلػػب عليتػػا أف نعػػد األسػػتاذ ادلمهػػل احملػػب للةتػػه كادلػػتمكن متهػػا ليقػػـا مبهمػػ  تدريسػػها كتعليمهػػا أم اللةػػ  
دمػػ  هػػاه اللةػػ  كيضػػحإ مػػن أجلهػػا ، كسػػيعمل جاهػػدا العربيػػ  ؛ ألف هػػاا التػػاع مػػن األسػػاتاة سيتفػػػػا    د

 من أجل حتبيب اللة  للتاشئ  فيقبلاا عليها بتفاس مفتاح  كقلاب متلهف . 
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امػػا أف علػػى اجلهػػات ادلسػػمكل  إعػػادة التاػػر   متػػاهت التعلػػيم بػػُت احلػػُت كاآلدػػر ، كادتيػػار ادلتاسػػب 
ب يقـا بت ليفػه كإعػداد مادتػه كصػياةتها الام ػلقق اذلدؼ . كهاا بال شك يت لب إعداد اتاب متاس

طلبػػػػ  مػػػػن أسػػػػاتاة اللةػػػػ  العربيػػػػ  كالًتبيػػػػ  ، يراعػػػػى فيػػػػه مت لبػػػػات اػػػػل مرحلػػػػ  مػػػػن ادلفػػػػردات ، كاأللفػػػػاظ 
كالًتاايػػب كاألسػػاليب مػػ  العمػػل علػػى إغلػػاد قػػااميس متاسػػب  لكػػل مرحلػػ  حتػػام مػػا درسػػه ال الػػب مػػن 

 59. حصيل  لةاي  ، على أف يكاف لكل مرحل  قاماسها
 

 

االك يتبةإ إةتان ادلكتب  العام  بادلملفات اليت حتع على ايفي  تعلم العربي  كتسهيل تعلمها للتاطقُت 
 ا كلةَتالتاطقُت  ا , باإلضاف  إىل استةالؿ الاساهل ادلرهي  كادلسماع  كادلكتاب  إىل أقصى حد شلكن 

 . خلدم  العربي 
 

تهػا تفػرط   هايتهػا ، كتضػي  ماضيها،كختسػر مسػتقبلها. فعليتػا كأدَتان فاف األمػ  الػيت د حتػافظ علػى لة
أف نعمػػل جاهػػدين مػػن أجػػل احملافاػػ  علػػى هػػاه اللةػػ  عهيػػهة قاي ،نصػػد عتهػػا ايػػد األعػػدان ، كهومػػات 
ادلًتبصُت،كسهاـ احلاقدين . كإف العمل خلدم  هاه اللة  كالدفاع عتهػا نػاع مػن أنػااع العبػادة يتقػرب بػه 

 فاعله إىل ربه.
 
 
 

 حواشی والتعلیقاث ال
 

 

1
  .391الشعران:  

2
 .3الهدرؼ:  

3
 1/77 ’ـ 1938 -هػ 1357’ م بع  دار ادل ماف ’ ياقات احلمام  ’معوم األدبان   

4
’ اضالري’ مكتب  ادلعارؼ ’ حتقيق د. زلماد ال حاف’ اخل يب البةدادم’ اجلام  ألدالؽ الراكم كآداب السام     

 25-2ص ’ هػ1403
إماـ   األدب , من أهل البصرة , له عدة اتب متها : طبقات الشعران  محد بن سالـ بن عبيد اهلل اجلمحإ,  5

اجلاهليُت كاإلسالميُت, كطبقات فحاؿ الشعران. ) األعالـ , دَت الدين بن زلماد بن زلمد بن علإ بن فارس، 
 146/ 6ـ , 2002أيار / مايا  -  عشر الهرالإ, دار العلم للماليُت, ط: اخلامس

 وه اجملالس ك انس اجملالس ك شحا الااهن ك اذلاجس , مجاؿ الدين ابا عمر ياسو بن عبد اهلل بن زلمد بن   6
 .1/64عبد الرب بن عاصم التمرم ادلالكإ ابن عبد الرب القرطب,
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 000م ادكسإ: صح يب بدرم، من شوعا م. )الافر رضإ اهلل عته قتادة بن التعماف بن زيد بن عامر ادنصارم   7
ـ  ااف من الرماة ادلشهارين. شهد ادلشاهد الها م  رساؿ اهلل صلى اهلل عليه كسلم  644 - 000هػ =  23 -

ست . له سبع  أحاديع. كها أدا " أيب سعيد  65كاان  معه يـا الفتح راي  بٍت  فر. كتا  بادلديت  كها ابن 
 . 5/189) عالـاأل )اخلدرم " دمه .

 71ص’ ت ليو فضيل  الشيخ العالم  سليماف بن مسحاف التودم احلتبلإ  رمحه اهلل تعاىل تتبيه األلباب,  8
ـ  عاْ باددب.  1959 - 1894هػ =  1378 - 1312عبد الاهاب بن زلمد بن حسن ابن ساْ عهاـ : )  9

رم. كلد   الشابك )من قرل اجليهة، مبصر  كددل األزهر. كخترج مبدرس  القضان الشرعإ )بالقاهرة  كدرس  ا. مص
  كادتَت مستشارا للشمكف الديتي  1923كاجته إىل اجلامع  ادلصري  القدؽل ، ف حرز شهاداا   اآلداب كالفلسف  )ست  

لشرقي ، جبامع  لتدف، كناؿ متها درج  " الداتاراه "   اآلداب   السفارة ادلصري  بلتدف، فالتحق بقسم اللةات ا
الفارسي . كعاد إىل القاهرة فمتح شهادة الداتاراه   األدب من جامعتها. كدرس الفارسي    الي  اآلداب )باجلامع  

  كنقل 1948ي  )ست  ادلصري     ااف عميدا لتلك الكلي ، إىل أف عُت كزيرا مفاضا دلصر   ادلملك  العربي  السعاد
  ْك يلبع أف أحيل إىل ادلعاش فكلفته السعادي  إنشان جامع  1954إىل البااستاف. كأعيد إىل السعادي  سفَتا )ست  

  .345ص’)معوم ادلملفُت ادللك   الرياض، ف نش ها. كتا  بالسكت  القلبي  )فو ة  مبتهله بالرياض.
كحتديااا   عصر العادل "، عبد الرزاؽ عبد الرمحن السعدم، ثع متشار   "مقامات العادلي    اللة  العربي    10

، ص. ه 1429رلل  آفاؽ ال قاف  كالًتاث، مراه مجع  ادلاجد لل قاف  كالًتاث   ديب، العدد ال الع كالستاف، شااؿ 
47. 
نسإ، مستشرؽ فر  Louis Massignonـ  :  1962 - 1883هػ =  1382 - 1299لايس ماستياف )  11

من العلمان. من أعضان اجملمعُت العربيُت   دمشق كالقاهرة. مالده ككفاته بباريس. تعلم العربي  كالفارسي  كالًتاي  
  إىل ااتشاؼ " 1908 - 1907كاددلاني  كادنكليهي  كعٍت باآلثار القدؽل  كأدت مشاراته   التتقيب عتها بالعراؽ )

  كاستهااه 1913حات الفلسفي  " بالعربي ،   اجلامع  ادلصري  القدؽل  )قصر ادديضر " كدرس " تاريخ ادص ال
ط " كنشر " ديااف احلالج " م  ترمجته  -التصاؼ ادسالمإ فكتب عن " مص لحات الصافي  " ك " أدبار احلالج 

كعن " سلماف إىل الفرنسي  ك " ال ااسُت " للحالج، كتشب  بآراهه. كاتب عن " ابن سبعُت " الصا  األندلسإ 
 ’األعالـ)الفارسإ " كاجته إىل فكرة تاحيد الديانات الكتابي  ال الث. كنشر " متتذبات من نصاص عربي  داص . 

عبد الةفار محيده ’طبقات ادلستشرقُت’ ك مراه ادلديت  ادلتارة لدراسات كثاث اإلستشراؽ  .5/247-248)
 .19ص’

12
كما بعدها؛  245ـ، ص.  26/1/1949عن جريدة األهراـ، عدد  ، علإ عبد الااحد كا  نقالن «فقه اللة »   

 ."دالص  ثع العالم  لايس ماسيتياف، ادلعتاف بػ: "مقاـ ال قاف  العربي  بالتسب  إىل ادلديت  العادلي 
 

اليت دعا فيها إىل نقد  ليساعاشتهر بًتمجته  رنسإف، ممرخ كااتب  1823 - 1892(فرباير) 28أرنس  ريتاف   13
ا تارؼلينا علمينا كإىل التمييه بُت العتاصر التارؼلي  كالعتاصر األس اري  ادلاجادة   الكتاب ادلقدس.  ادلصادر الديتي  نقدن

http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1892
http://ar.wikipedia.org/wiki/1823
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9
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كداض نقاشنا حاد م  ادلفكرين  للقـالالك كقعدت كأرة  كأزبدت. فاشتهر أيضنا بتعريو  ااثاليكي م   ،طبعنا قا
اف من   أدل 1870اف الاين ااناا يركف سكاف متق إ ألهاس كلارين )الفرنسيتُت اللتُت اان  أدلانيا حتتلها متا دلاأل

حيع العرؽ فرّد ريتاف قاهال إف ادنتمان إىل قـا ليس مس ل  عرؽ بل مس ل  إرادة ككصفه بالػاستفتان اليامإ. فال يهاؿ 
هاا التعريو للقـا يلعب دكرنا ابَتنا   تصار الفرنسيُت لشعبهم كهايتهم. فلالك أصبح ريتاف رمهنا من رماز فرنسا 

 .ق امسه على ا َت من ادلدارس كادلباين العمامإ.)كيكيبيديا ادلاساع  احلرة, جيمإ كيله اجلمهاري  العلماني  القامي  كأطل
ar.wikipedia.org/wiki/. 

14
زلماد السيد،ثع متشار   رلل  رلم  اللة  العربي    دمشق،اجلهن «التمكُت للة  العربي : آفاؽ كحلاؿ»   

 .309ص. ’ ه 1429ال اين،اجمللد ال الع كال ماناف،ربي  األكؿ،ست  
 

ـ  يتعته ادصلليه ب أيب الدراسات  1632 - 1561هػ =  1041 - 968كليم بدكؿ:مستشرؽ إصلليهم)  15
العربي ،كيعده ادكركبياف من " ادلستعربُت ".ااف يقاؿ عن العربي : إ ا لة  الدين الفريدة، كإ ا أعام لة  للسياس ، 

ؿ من نقل معاين القرآف الكرم إىل اللة  ادصلليهي . له "معوم عريب"   من اجلهاهر السعيدة إىل ثر الصُت. كها أك 
سبع  رللدات، قاؿ الداتار برنارد لايس:ْ يتشر لسان احلظ. كبُت مملفاته ادل باع    اصللًتة " نصاص عربي  "ك " 

 alastair 8/123األعالـ  ).معوم " للمفردات العربي  ادلستعمل    اللةات الةربي  من العصر البيهن إ إىل أيامه 
hamilton.willian bedwell.the arabist(1563-1632)leiden.1985.p69.. 

 .309ص ’ "التمكُت للة  العربي : آفاؽ كحلاؿ"، زلماد السيد   16
ـ مستشرؽ أدلاين.أحد أبرز ادلستشرقُت األدلاف الاين 1991-1911هػ =1411-1330فيلهلم هافرباخ :  17

كختصا بشكل داص   األدب األندلسإ كادلةريب. كقد حصل على درج  ’ ات اإلسالمي  كالعربي  الدراسباهتماا 
ـ كناؿ من جامع  برسالد درج  األستاذي    ادستتشراؽ 1938الداتاراه   العلـا اإلسالمي  من جامع  باف عاـ 

 .. 98ص ’ قعدة. )تتم  األعالـكعمل   عدة جامعات أدلاني  . تا    أكاهل شهر ذل ال’كالعلـا السامي  
 ..309"التمكُت للة  العربي : آفاؽ كحلاؿ"، ص.   18
 .47مقامات العادلي    اللة  العربي  كحتديااا   عصر العادل ، ص   19
ـ : ممرخ  3918 - 3281هػ =  3131 - 3121فيليب )الفيكان   بن نصر اهلل بن أن اف دم طرازم)  20

ن أعضان اجملم  العلمإ العريب، كمن أعياف السرياف الكاثاليك. أصله من ادلاصل، من أسرة الصحاف  العربي . أديب م
آثاري .هاجر أسالفه إىل حلب.كتفرقاا   بالد الشاـ كمصر. نسبتهم إىل جدة ذلم امسها هيالن ، اان  طرازة فقيل ذلم 

  اآلبان اليساعيُت. كاشتةل بالتوارة كاتسع  ثركته. بتا ال رازة كلد فيليب ببَتكت. كتعلم   ادلدرس  الب ريراي    بكلي
ط " أربع  أجهان مته،  -كدأب على الت ليو كالكتاب    اجملالت كبع  الصحو. كصتو " تاريخ الصحاف  العربي  

ط " أربع  أجهان ك " أصدؽ ما ااف عن تاريخ لبتاف  -جهنا، ك " دهاهن الكتب العربي    اخلافقُت  31كها   
ط " رسال ، ك " عالقات ملاؾ العرب مبلاؾ  -ط " رللداف، ك " عصر العرب الاهيب  -  من أدبار السرياف كصفح
ط " أيضا، ك " إرشاد ادعارب إىل  -ط " صةَت، ك " ادلذ اطات ادلصارة كادلهكق  عتد العرب   أكربا  -فرنسا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85


 

 2011دسمبر -يوليو أهمية النصيحة في الكتاب و السنة ۲، عدد ۲:جشاور اسالميكسپ
  

112 

 

 

ط " اراس ، ك " السالسل التارؼلي   -ي  ادلصارة ط " ك " نباة سلتصرة   الصحو العرب -تتسيق الكتب   ادلكاتب 
ط " رللد فيه شئ من تاريخ أسرته، ك " الرأم ادمُت   حل بع  ادلشاال الهغلي   -  أساقف  ادبرشيات السرياني  

   .1/389)األعالـ  ك’811ص’ )معوم ادلملفُت ط " كضلا ثالثُت اتابا كرسال  ما زال  سل اط  . -عتد الشرقيُت 
ص ’ 1982 ’ 1ط’ دار الكتاب اللبتاين لل باع  كالتشر كالتازي  ’ الداتار أنار اجلتدم’الفصحى لة  القرآف  21
32.. 
ـ  مالده  1875 - 1808هػ =  1292 - 1223لام )لايس  بيَت أكجُت أميلإ سيديا:مستشرؽ فرنسإ. ) 22

ا عته صاحب الًتمج  بع  اللةات الشرقي . ككفاته بباريس. ااف أباه )جاف جاؾ إمانايل من ادلستشرقُت أيضا.أد
كاشتةل بعلم الفلك، كعل  شهرته.  1823كخترج بكلي  هترم الراب ، كعُت مدرسا للتاريخ   الي  " بارباف " ست  

ألفه بالفرنسي ، كأشرؼ علإ مبارؾ باشا على ترمجته إىل العربي   Histoire des Arabesكها صاحب اتاب " " 
ط " كمن  -ط "   ترمجه عادؿ زعيًت، اامال، كمساه " تاريخ العرب العاـ  -الص  تاريخ العرب مهابا، كمساه " د

آثار " سيدبا " العربي ، نشره اتاب " جام  ادلبادئ كالةايات   اآلدت الفلكي  " ؿ أيب احلسن علإ ادلرااشإ، م  
 . .5/246) األعالـ )ترمجته فرنسي .

 ..18ص ’ الفصحى لة  القرآف  23
 .ridhaalattar@yahoo.com فضل القرآف على اللة  العربي  , مقاؿ رضا الع ار  24
 .18ص , 1979دار ادعتصاـ لل باع  كالتشر كالتازي  .’الداتار أنار اجلتدم’ ادلمامرة على الفصحى  25
 .. 31ص  ’ 1978’ال بع  التاسع   ’جالؿ العاْ’ كا أهلهقادة الةرب يقالاف دّمركا اإلسالـ أبيد  26
 9احلور:  27
 33التاب :  28
’ هػ1422من رجب  2 ’زلماد ابراهيم زلمد علإ’ مق ع  من ثع "مكان  اللة  العربي  "   29

 .zahra1.com/BHOOTH/1Makanat-Allogah.htm .ـ19/9/2001ادلاافق
ـ  أقاـ مدة مبصر. له اتاب   "  1883 - 1818هػ =  1300 - 1233فلهلم سپيتا:مستشرؽ أدلاين. )  30

  5/156)األعالـ ) ذلوات ادلصريُت العامي  " كرسال  عن أيب احلسن " ادشعرم " كماهبه، االعلا باددلاني  .
محن حسن الشيخ : عبد الر ’ أجتحػ  ادلكػر ال ػالثػ  كداافيها التبشَت اإلستشراؽ اإلستعمار دراس  كحتليل كتاجيه   31

 .299ص’ دار القلم  دمشق ’ 8حبتك  ادليداين, ط
 (القاهره،  1932 ياليه  : 28مات - اذلتد،  1852 سبتمرب : 27كلد ) :بادصلليهلكيلياـ كيلكااس  دالسي  32

كيلكااس عمل مشاري   .العراؽك  تاراياك  جتاب افريقياىف  للرلس مد  بري ا  عمل مشاري  ابَته ااف مهتد
ك ااف ها اكؿ كاحد يقًتح على احلكامه ادلصريه انشان سد ىف اسااف ك اماف  سد اساافضذمه للرل ىف مصر اعلها 
 ./ar.wikipedia.org/wiki كيبيديا ادلاساع  احلرةيك  .)قتاطر اسياطمن اصلازاته التانيه مشركع 

mailto:ridhaalattar@yahoo.com
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%89
http://arz.wikipedia.org/wiki/27_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://arz.wikipedia.org/wiki/27_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://arz.wikipedia.org/wiki/1852
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://arz.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87
http://arz.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87
http://arz.wikipedia.org/wiki/1932
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%89
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7&action=edit&redlink=1
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شيكاسلافااإ. تعلم ـ  من أصل ت 1944 - 1904هػ =  1363 - 1322باكؿ اراكس:مستشرؽ أدلاين،)  33
  جامع  براغ، كتلقى العلـا الشرقي  جبامع  برلُت، كعُت   معهد التاريخ للعلـا بربلُت،   مدرسا جبامعتها ست  

ـ كانتدب للتدريس   الصارباف )بباريس    أستاذا للةات السامي    جامع  فماد ادكؿ )مبصر  ست   1933
ط  ثالث  أجهان، ك )رسال     -)رسال    تاريخ ادفكار العلمي    اإلسالـ  ف قاـ إىل أف مات متتحرا. له 1936

ط  نا كتعليق، كساعد ماسيتياف على نشر )أدبار  -فهرس  اتب زلمد بن زاريا الرازم ؿ أيب الرػلاف البَتكين 
بن جبَت، ك  رلل  ال قاف  مبصر احلالج  كله   داهرة ادلعارؼ ادسالمي  دراسات عن ادلستتصر كالرازم كابن الراكندم كا

 ك ماساع  422ص’ ) معوم ادلملفُت   مقادت له عتاا ا )من مترب الشرؽ  كةَت ذلك  . 1944)ست  
 .313ص.’1984’دار العلم للماليُت’بَتكت’عبد الرمحاف بدكم’ادلستشرقُت

 

 .127ص’ الفصحى لة  القرآف, أنار اجلتدم     34
ـ  ااتب مض رب ادجتاه  1958 - 1887هػ =  1378 - 1304رم: )سالم  ماسى القب إ ادلص  35

كالتفكَت. كلد   قري  افر العفإ بقرب الهقازيق. كتعلم بالهقازيق كباريس كلتدف. كدعا إىل الفرعاني . كشارؾ   
 الكتيس  ت سيس حهب اشًتااإ، ْ يلبع أف حله ادصلليه كاعتقلاه كسوتاه مدة. كجحد الديانات   شبابه كعاد إىل

 1927كعمل   التدريس   رأس حترير رلل  اذلالؿ كال شئ، حىت عاـ    سن ادربعُت، كأصدر رلل  )ادلستقبل 
كقاـ ثمل  على الصحاف  اللبتاني  مبصر،فتشرت دار اذلالؿ رساهل خب ه ت ب  أنه ااف عيتا عليها حلكام  صدقإ. 

الاايت  كمج  التاشركف مقادت له، بعضها مًتجم،   اتب متها  اتابا، طبع  الها.  40كصتو كترجم ما يهيد على 
)اليـا كالةد  ك )سلتارات سالم  ماسى  ك )  احلياة كاددب . كاتب   رلالت كصحو متعددة ْ يكن يستقر   

يتاصر  ادنق اع إىل إحداها، إىل أف مات   أحد مستشفيات القاهرة. كااف ا َت التوٍت على اتب الًتاث العريب،
 .  772ص’ . كمعوم ادلملفُت 3/107األعالـ )  )بدع  الكتاب  باحلرؼ الالتيٍت.

ها امحد ل فإ السيد رهيس رلم  اللة  العربي    القاهرة : لقب ب ستاذ اجليل , كلد     قري  برقُت مبصر ست    36
 .  . 111/ 3ـ. ) انار : األعالـ . 3981ـ, كتا  ست  3231

 148ص ’ أنار اجلتدم القرآف ,الفصحى لة    37
تاصرته ـ  ااتب باحع، اشتهر مب 1908 - 1863هػ =  1326 - 1279قاسم بن زلمد أمُت ادلصرم: )   38

للمرأة كدفاعه عن حريتها./اردم ادصل.كلد ببلدة " طرة " مبصر.كانتقل م  أبيه " الضابد أمَت أدم زلمد بك أمُت 
" إىل ادسكتدري ، فتش  كتعلم  ا،   بالقاهرة. كأامل دراس  احلقاؽ   " مانبلييه " بفرنس . كعاد إىل مصر ست  

كم  ادلذتل  . فمستشارا مبحكم  ادستئتاؼ.كتا  بالقاهرة.له " حترير ادلرأة فكاف كايال للتاهب العمامإ باحمل 1885
ط " كااف لصدكرعلا دكم. كنشر له اتاب ثالع مسإ " المات قاسم بك أمُت " كألمحد  -ط " ك " ادلرأة اجلديدة  -

’ ـ1995’دار األمُت ’ رلدم سيد عبد العهيه’.) ماساع  ادلشاهَت  ط –دااإ رسال    سَتته مساها "قاسم أمُت 
  649ص’ .ك معوم ادلملفُت141-139ص

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A
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ها زلماد تيمار,أديب مج  بُت ال قاف  العربي  كالةربي  , برع   األقصاص  , كناؿ عدة  جااهه من اجملام . )   39
 . الرياض: مكتب  الدراسات.1للتفصيل انار: القص  القصَتة   مصر ك"زلماد تيمار". محهة زلمد با قرم . ط

  .161-111ـ .ص1979 -هػ 1399
 .8الفصحى لة  القرآف,ص  40
ـ  مستشرؽ فرنسإ، من العلمان. من أعضان  1962 - 1883هػ =  1382 - 1299لايس ماستياف: )  41

اجملمعُت العربيُت   دمشق كالقاهرة. مالده ككفاته بباريس. تعلم العربي  كالفارسي  كالًتاي  كاددلاني  كادنكليهي  كعٍت 
  إىل ااتشاؼ " قصر ادديضر " كدرس 1908 - 1907اآلثار القدؽل  كأدت مشاراته   التتقيب عتها بالعراؽ )ب

  كاستهااه التصاؼ ادسالمإ فكتب 1913" تاريخ ادص الحات الفلسفي  " بالعربي ،   اجلامع  ادلصري  القدؽل  )
يااف احلالج " م  ترمجته إىل الفرنسي  ك" ط " كنشر " د -عن " مص لحات الصافي  " ك " أدبار احلالج 

ال ااسُت"للحالج،كتشب  بآراهه. كاتب عن" ابن سبعُت" الصا  األندلسإ كعن" سلماف الفارسإ" كاجته إىل فكرة 
 .5ص’  كطبقات ادلستشرقُت679ص’ معوم ادلملفُت )تاحيد الديانات الكتابي  ال الث.

 .175الفصحى لة  القرآف, ص  42
هػ =  1370 - 1287يه فهمإ " باشا " ابن الشيخ حوازم عمرك، حفيد زلمد عمر مبارؾ: )عبد العه   43

ـ من رجاؿ القضان مبصر. كلد   افر ادلصيلح  )من قرل ادلتافي   كتعلم باألزهر،   مبدرس   1951 - 1870
فرهيسا حملكم   1925ني  ست  احلقاؽ بالقاهرة.كاحًتؼ احملاماة. كجعل من أعضان اجلمعي  التشريعي ،   كزيرا للحقا
  كانتذب رهيسا حلهب 1918ادستئتاؼ ادهلي ، فرهيسا حملكم  التق  كادبراـ. كها أحد ممسسإ الافد ادلصرم عاـ

كمسإ " عضاا "   رلم  اللة   1942  اعتهؿ السياس . كتاىل نقاب  احملامُت ست   1924ادحرار الدستاريُت ست  
ط " ككض  رسال    اتاب  العربي  باحلركؼ  -نسي  " مدكن  جاستتياف   الفقه الركماين العربي . كترجم عن الفر 

  4/25 -4/24)األعالـ )الالتيتي ، قابل  بادستتكار كالتق . كتا  بالقاهرة. 
’  ادلتصارة -طبع  دار ادماـ الشافعى’ كآثارها   مصر ، د. نفاس  زاريا سعيد  تاريخ الدعاة إىل العامي   44
 .208ص
ـ  صحا   1941 - 1880هػ =  1360 - 1297عبد القادر " باشا " بن زلمد بن عبد القادر محهة: )  45

ممرخ، من ابار الكتاب   السياس  ادلصري . كلد   شربدي  )التابع  للبحَتة، مبصر  كتعلم احلقاؽ بالقاهرة، 
 1910ير جريدة " ادهايل " اليامي  بادسكتدري  ست  ـ،   انق   للصحاف ، فًتأس حتر  1902كاحًتؼ احملاماة ست  

بالقاهرة. كأبلإ   قضي  مصر الاطتي  بالنا مااارا. كجعل من أعضان رللس  1923إىل أف أصدر" البالغ " ست  
ط " جهآف. كترجم عن ادصلليهي   -الشياخ، كمن أعضان اجملم  اللةام. كصتو " على هامي التاريخ ادلصرم القدم 

ط " من ت ليو سالطُت باشا  -ط " ك " السيو كالتار   السااداف  -لتاريخ السرم لالحتالؿ الربي اين دلصر " ا
(Slatin معوم ط " عن الفرنسي .كتا  بالقاهرة. - كترجم   صباه عدة ركايات، متها " ادمَتة دم اليو (

  .4/45)األعالـ  .ك187-186ص’ادلملفُت 
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 .184الفصحى لة  القرآف, ص  46
ـ  أديب مدرس مصرم، من أعضان اجملم   1967 - 1893هػ =  1387 - 1310زلمد فريد أبا حديد: )  47

      القسم 1914اللةام بالقاهرة. نش  بُت دمتهار كدسانس، كخترج بالقسم األديب من مدرس  ادلعلمُت العليا )
بيا كادلةرب.كعُت مديرا للم باعات، فاايال الكتب، ادلساهإ من مدرس  احلقاؽ ادللكي . كاشتةل   التعليم مبصر كلي

  30كعميدا دلعهد الًتبي ، فمستشارا فتيا بازارة الًتبي  كالتعليم. كااف من دعاة إطالؽ التام من قياد القاا . له ضلا 
 .  6/329 األعالـ  )تا  بالقاهرة.’ اتابا أا رها قصا 

اللةام مبصر.كلد   قري   ـ  من أعضان اجملم  1966 - 1895هػ =  1385 - 1313أمُت اخلايل: )  48
شاشام بادلتافي  كتعلم باألزهر خترج مبدرس  القضان الشرعإ.كعُت للشمكف الديتي    السفارة ادلصري  بركم  ف حدث 
 أزم  محل  حكام  إي اليا على طلب نقله، فتقل إىل برلُت،كأثار أزم  أدرل، فدعته حكامته إىل مصر.كعُت أستاذا

فمديرا لل قاف  العام  بازارة الًتبي  كالتعليم إىل  1953  اجلامع  ادلصري  )القدؽل     ااف كايال لكلي  اآلداب إىل ست  
  .400ص’ )معوم ادلملفُتك ا أحيل إىل ادلعاش كم ل مصر   عدة ممدترات. كتا  بالقاهرة. 1955ست  

ـ  باإلسكتدري  من أب مصرم كأـ تراي  . ناؿ 1898-هػ 1316كلد حسُت تافيق امساعيل أمحد احلكيم   )  49
اجازة احلقاؽ من القاهرة. كها ااتب كمسرحإ ابَت , راهد ادلسرحي  العربي  .كله عدة مملفات متها:ياميات ناهب 

.  ـ 1998 –هػ 1418األرياؼ ,كعدال  كفتاف كةَته. ) انار : تتم  األعالـ . دَت الدين الهرالإ. دار ابن حـه . 
1 /95.   

50
 .185الفصحى لة  القراف. ص    

ـ  أديب إسالمإ , باحع, مفكر , نا قد,كلد   1983-1912هػ = 1453-1331زلمد زلمد حسُت)   51
ساهاج مبصر كعمل أستاذا ل دب العريب جبامع  اإلسكتدري  . كله زلاضرات متعددة أبرزها زلاضرة عن اإلسالـ 

 . 135-134/  2  الكتب. كله أيضا مقادت عديدة .)انار: تتم  األعالـ . كاحلضارة الةربي  . كقد حقق بع
 -هػ 1387’ ق ر : مكتب  ال قاف  كالكاي  كمكتب  ادلتار’ 1ط’ زلمد زلمد حسُت’ حصانتا مهددة من دادلها  52

 .213ص’ ـ 1967
 .205,ص، ه 1369  م بع  الست  احملمدي ، ست’ شيخ اإلسالـ ابن تيمي  ’ اقتضان الصراط ادلستقيم  53
ها شيخ اإلسالـ اإلماـ أبا العباس: أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالـ بن عبد اهلل بن زلمد بن اخلضربن زلمد   54

 661كلد يـا ادثتُت العاشر من ربي  األكؿ ثراف ست   .بن اخلضر بن علإ بن عبد اهلل ابن تيمي  احلراين   الدمشقإ
  ستاات انتقل م  كالده إىل دمشق؛ هربنا من كجه الةهاة التتار ، كامتحن شيخ اإلسالـ هػ، كدلا بل  من العمر سب

بسبب فتااه   مس ل  ال الؽ ، كطىللب مته أف ؽلتت  عن اإلفتان  ا فلم ؽلتت  حىت سون   القلع  من دمشق ب مر من 
 ليل  ادثتُت العشرين من شهر ذم كتا  .هػ دلدة مخس  أشهر كبضع  أياـ721هػ إىل ست  720ناهب السل ت  ست  

للداتار  ")نقال عن اتاب " دعاكل ادلتاكهُت لشيخ اإلسالـ ابن تيمي   .  ست 67  هػ كعمره )728القعدة ست  )
 . 139-161، طب  دار ابن اجلازم بالدماـ ، ص-كفقه اهلل  -عبداهلل الةصن 
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