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بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،سيدان حممد وعلى آله و هحب
كثريا ،وبعد:
وسلم
ً
تسليما ً

فهه جم ومةعههة حملههن ا اضهراَ تلهل ههى علههى شههب ة اليريه ل هللا ،بعنههةا دورة بصهها ر دعههداد املسههلم الههراب  ،فههر ل اللغههة

فيها علنةان  :اللغةل العربية بني التحدايَ واستشراف اآلحملال.

رسالةل اعت ا ٍر واعتزاز واعتزام ل اللغة العربية
بني يدي ا اضرة رسالةل اعت ا ٍر واعتزا ٍز واعتزام ل حملل ة ال لب وأحملرية الع ل واتج الرأس.

أعت ه ر ليههأ ،أعت ه ر ليههأ عههن ع ههة و لههأ وت صههريي ح ح ههأ وتهراجعههو عههن ك هدحملتأ و حملعهها ح البلهع هد عنههأ ح ه

أ بحنا غرابء أو كدان أ ن ة ل ن عل ًرا عا دو .
واعتهزاز ،أعتههز كنههأ اابههة العملمههى واملنحههة ال ههملص وا ههةدرة املصههةنة والههدرة امل نةنههة فمنه احليههاةل وأنه ا حملهها ل وأنه
تدبرَ كتاب ل ح حمرابأ وحملا عش حملع سيدي ال ح سيةرك؛ ل ا أعته ُّز بأ.
ا حملل ،فما عرف ل ريب ال بأ وحملا
ل

وتعليما.
تعلما
وأعتزم على شرف اخلدحملة وتالح ا فةة ل
ً
وحسن االحملتثال ومجيل اد بال ً
فهل ت بليين سيديت واح ًدا حملن أبنا أ ،لغيت العربية؟
حماور حماضراَ اللغة
ا اضراَ اا حماور أذكر حملنها:
ا ةر ا ول :لغة فريدة ح السماَ واخلصة ياَ.
السميا للغة العربية.
ا ةر الثا  :امل انة ُّ
ا ةر الثالث :شبهاَ وردود.

السبيل لعز العربية.
ا ةر الرابع :كيف
ل
ودا أان ذا أ تيف ل م حملن أزادري ال لفصحى وحملن د ا اللغة وحملن حملها هنهَف لنها علمهانان حملهن ا هدحملني وا هد ني ،وأسهمل

هف ا لَحملهة
مجيعها ه جم السلسهلة وأ يبهارك ح ال ها مني علهى تلهأ الشهب ة املباركهة الهيت دا ًمها تلهتح ل
هللا عز وجهل أ ينفعنها ً
ب ل ل جدي ٍد لحملفي ٍد وانف ٍع ن كري حملن لسئل وأكرم حملن أجاب.
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صة يَاَ
ا ةر ا ول :لغة فريدة ح السماَ واخلل ل
ا ةر ا ول حةل السماَ واخلصة ياَ اليت حمليَهز هللا -عز وجل -ا تلأ اللغهة املباركهة العمليمهة لغهة ال هرآ ال هر ،

هل حملهها
لغهة الاهاد ،اللغهة العربيهة .تلهأ السهماَ واخلصها ل الهيت لحملنحه ل
وودبه تلهأ اللغهة أذ لك لردها ذكه ًرا لومه ًال مث نهلفص ل
سر حملنها.
تهي َ
أوال :دو لغة الفصاحة .اثنيًا :لغة الثراء والرتادف .اثلثًا :لغة داللة أ ةاهتا على املعا ال يهلن ر.
ً

حملسا :دو لغة العروض ،واملةسي ى -حملةسي ى الشعر ،-فهو كما لو ف كهنا اللغة الشهاعرة
رً
ابعا :سعة املفرداَ .كا ً
كما ال ا ستاذ عباس حممةد الع اد.
سابعا :دو لغة التخفيف والتيسري.
سادسا :دو لغة الثباَ واملرونة واملياوعة.
ً
ً

َايب :حملا البالغة؟ ال" :البالغةل ادجياز".
اثحملنًا :دو لغة ادجياز ،وأفال حملا ح بالغة العرب ادجياز ،كما لسئل العت ُّ
اتسعا :دو لغةل ادعراب ،ال ي ُّ
يدل على املعا .
ً

هريا ،ل هن لوجهدَ لحملت ها رةً ح
تلأ ل
بعض السماَ اليت اتَسم ا لغةل العرب ،ومل تلهةدب لغريدا حملن اللغاَ ال نه ًرا يس ً
تلأ اللغة ،ال يهلن لردا لحملن ر عندجم حملس ة حملن علم.
اللغة العربية لغة الفصاحة
اخلا ية ا ول حملن كةاص تلأ اللغة دو الفصاحة ،امليزة ا ول حمليزة الفصهاحة ،فمها الفصهاحة؟ الفصهاحة ح اللغهة دهو

الةضةح والبيا .
ل
الصهب لح أي بهدا وهههر ،وأفصهح اللها ذا
يهل ال :أفصح الصيب ذا ني  ،وأفصح ا عجمو ذا حتهد ابلعربيهة ،وأفصهح ُّ

نلزع حملن رغةت .
ا الفصيح" ،حملثل يلارب عند اجنالء ا حملةر واتااحها.
وح املثل العريب ال د " :وحت ال َرغةة اللَ ل
ارو ل لدة أفص لح حملين لس ًاان" ال صل.٣٤:
ونهزل ذلأ ح ال كر احل يم ح هةل هللا -تبارك وتعال" :-وأكو د ل
ومجلههها ،وح أدههل اللغههة العربيههة اخلللَههل ههن لو ه لفةا بتلههأ
فالفصههاحةل دههو وههة واضههحة ح حملفههرداَ اللغههة ،وح تراكيبههها ،ل
الصفاَ.

ط الفصاحة ح ال لمة امللفردة
 -لش لرو ل

حملهها حملعههل ةلنهها كلمههة فصههيحة؟ الفصههاحةل ح ال لمههة امللفههردة ال تتح ه ال للهة امللف هردة حملههن ال ههة عيههةب :حملههن تنههاف ٍر ح
احلروف ،وخمالفة الةضع ،والغرابة .طبعا د ا حملةضة ييلةل شرح  ،ول ن أنك حملن برنوس ا الم وأ ٍ
حملثلة سريعة.
ً
ل
 .١أال ت ة حروفها حملتنافرة
ب علهى
ال ت ة ل ال لمةل فصيحةً ال ذا كلص حملن ال ة عيةب :حملن تنافلر احلروف ،حملا حملعل تهنهافلر احلهروف؟ أي يصهعل ل
حملثال عابةا على ا عرايب هةل ملا لسئل عن ان ت كيف تركتها؟
ادنسا أ ي رأدا دو تهلعثلٍم أو تتعتلع ،حملن ذلأ ً
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تنافر حروفها.
ال" :تركتلها ترعى ااعخع" ،ف لمة دعخع عيب فيها حملن عيةب الفصاحة ودة ل

التنافر شدي ًدا ك لمة ااعخع ،و د ي ة التنافر كفي ًفا ك لمة لحملستشزراَ اليت و ف ها احملهرن ال هي
ودي ة د ا
ل
ش هعر حمبةبت ه " ،جدا ل ه حملستشههزراَ ل العلههال" ،و كهها لحم هها ح د ه ا الة ههف ،ول ههن عيههب علي ه ذلههأ؛ خلللههةجم حملههن
الفصاحة ،وتنافرَ حروفها.

 .٢أال ختالف الةضع
هثال ههة لل
اثنيًا ت ة ال لمة لخملَةً ابلفصاحة ذا كالف الةضع ،أي جاءَ على غري ةانني الصرف العهريب ،حملهن ذلهأ حمل ً
ال َ
شاعر :احلمد هلل العلو ا جلل ،ف لمة ا جلل فأ التاعيف والصةاب فيها أ ي ةل ا جهل ،ول هن راها اضهير ل
ذلأ؛ لاروراَ الةز وال ةاح.
فتنافر احلروف عيب لخملٌّ ابلفصاحة ،وخمالفة الةضع عيب لُي ُّل ابلفصاحة.
 .٣أال ت ة غريبة
ك لأ حملن العيةب اليت يلعاب عليها الغرابة ،والغرابة أي أ حيتاج ادنسا ل أ يبحهث عهن ال لمهة ح حملعهاجم اللغهة و هد
جيههددا أو ههد ال جيههددا ،ل ههن ادنسهها الفصههيح يتخههري ال لمههة سلسههة املخههارج ،سهههلة النُّي ه  ،تلي هاب الةضههع الصههرح
الشاعر أبة يةن النحةي ملا ال:
و ةانني العربية ،مث ال ت ة ل غريبةً؛ ل ا عيب
ل
حملا ل ل م ت مكم لُت عل َو كت م لكئ ل م على ذي جن ٍَة افرن عةا

كثريا على ا لسنة فهو كلماَ غريبة؛ ل ا عيب ح فصاحت .
فالت م لكؤ واالفرن ا ال يدور ً
تلأ دهو شهروط فصهاحة ال لمهة :أال ي هة فيهها تنهافلهر ح احلهروف ،وأال ي هة فيهها خمالفهة للةضهع الصهرح وأال ت هة

غريبةً على ا وا .

ط فصاحة ال الم
 -شرو ل

تنافر ال لماَ لوتمعة ،فهذذا كها ال هالم
مث دناك فصاحة ال الم ،ي ة ال الم
فصيحا ذا كال أي ً
ً
اا حملن عيةب ،حملنها ل
الشاعر ال ي لجيه لل حملن لدة ومل يتعهرف عليه أحهد
ب النُّي ل ب وتم ًعا في ة عيبًا أك َل ابلفصاحة ،حملن ذلأ حملا ال
يصعل ل
ل
ُّ
حملن لكتَاب الشعر وحملن لكتَاب ال َدواوين ،بي حملش لهةر يستدلة ب على تنافر ال لماَ لوتمعة والبي حملشهة هةله  :و هملل
حرب ا ا ٍ فر ولي لهرب مل ٍ
ٍ
حرب مل.

كلمههة ههمل ،وحههرب ،وحمل هها  ،و فههر ،علههى انفراددهها سهههلةل النُّي ه  ،ت ههة س ههلة الني ه  ،أحملهها ذا اجتمع ه ي ههة فيههها
الصعةبة وخمالفة ةاعد وأ ةل الفصاحة العربية.

الم ذا كا ضعي ًفا ح التمليف ،أو ذا كا في تع يد لفمل ٌّو أو تع يد حملعنةي.
عاب ال ل
ك لأ يل ل
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لكال ةل ال الم :اللغة العربية دو لغة الفصاحة ،وضعةا اا ضةابط و ةاعد يل اس عليها حملن كالف ال ةاعهد تلهأ ف م ها
د كرج عن فصاحة العرب.
اللغة العربية لغة الثراء والرتادف
ادف ،وللهرتادف حمل ههال وحمل هال ،لغهة العهرب حملههع أ ده جم الملهادرة راهها
حملهن ا حملهةر الهيت ييَ ههزَ ها اللغهة العربيهة هههادرة التهَهر ل
هيال علههى ضههعف
تلهعجه لهز حملههن أراد تهعلُّههم العربيههة ح أول ا حملههر و ههد تلشه ل عليه ههعةبة ،ال أ الصههعةبة ليسه دا ًمهها دله ً

الشوء ،فراا كان الصعةبة دو الدليل ا كمل على جةدة الشوء وعملمت .
ل؛ ليصههياد جههةدرةً ولؤلههؤة راهها أتعب ه
حمله ً
هثال حملههن الةا ههع :ال ه ي يصه ل
هياد و هةً لرَاهها ال لمه ه لدجم ،أحملهها حملههن يهتحه َ ل
هني ويهت ههربَ ل
يصياد جةدرةً أو لؤلؤة.
يصياد و ةً وحملن
اليَلب ،ل ن شتا شتا بني حملن
ل
ل

الرتادف ح اللغة العربية أحملر ال يهلن ر ،وحملزيَة حملن حملزاايدا ال لمحد ،لدرجة أ علماءان -علماء اللغة العربيهة -حتهد ةا عهن
هثال السهيف ذلكهر له حملئهاَ ا وهاء ،وا سهد ،والعسهل ،حه أهنهم هنَفةا
ذلأ وعه َددوا أوهاء كثهرية لهبعض املفهرداَ ،فم ً
حملثال:
لكتلهبًا كاحمللة ح بعض د جم ا شياء ليلهعدد لوا أواءدا .حملن ذلأ ً
َ
ض
امللصهن ل
هااب وَههاجم "اله َرو ل
َف اله ي كتهبله ههاحب ال هاحملةس الفههريوز آابدي -رمحه هللا -ههاحب ال هاحملةس ا ههيط ،ألههف كته ً
املس لةف فيما ل اوا ل ألةف" ،وكمن ي ةل دناك حملن أواء اللغة وحملفرداهتا حملا ل أكثر حملن حملئاَ ا واء.
اها ذكهروا
هااب آكهر ح أوهاء احليَهة ،وأي ً
هااب ح أوهاء ا سهد ،وكت ً
ابن كالةيه -رمحه هللا -ودهة حملهن علمهاء النحهة هنَف كت ً

كتااب ح أواء العسل او "تر ي ل ا سل لتصفي العسل".
ً
وابن فارس ذكر أن مجع لألسد أكثر حملن حملئة ومخسني اوًا.

وحتار طرفة أدبية ح د ا امل ام عرض للشاعر املشههةر أبهة العهالء املعهري ،ودهة شهاعر حملعهروف بفلسهفت  ،و لهنف
في ال تب ،والرسا ل لدرس في  ،يروص أن أراد يةًحملا أ يدكل على الشريف املرتاهى ،فعثهر برجهل ر لجه ٍل جهال  ،ده ا
الشاعر أبة العالء املعري كها كفيهف البصهر ،أعمهى ،بينمها دهة شهو ذ به يصهيدم بر لج ٍهل جهال فتعثَهر برجليه  ،ف هال

هرف سهبعني اوًها
هب حملهن ال يع ل
الرجل ا ال  :حملن د ا ال لب؟ فرد علي ا ًال أبة العهالء ،علهى البديههة والسهرعة" :ال ل ل
يعرف سبعني اوًا لل لب".
لب حملن ال ل
لل لب" ،ف ا ردا لحملفح ًما ،ال ل " :ال ل
جاء ادحملام السيةطو -رمح هللا -و نَف حملنملةحملةً حملعروفهة وووهها ب ةله " :التَهب هري حملهن حملعه َرة املعهري" ،كمنه يتهملأ حملهن عهار

هرف سههبعني اوًهها لل لههب" ،وتلههأ صههيدة حملشهههةرة بههدأدا
هب حملههن ال يعه ل
أيب العههالء املعههري؛ حه ال يلسهب ملهها ههال" :ال له ل
ب ةل :
هلل محد دا لم الةل  ...مث التل على النيب
للمرتاى ودكال
د ن ل الث ل
اَ عن أيب العال  ...ملا أتى ل
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لب ال ي حملا أبصرا
ال ل شخل ب د عثرا  ...حملن ذلأ ال ل
ملا ل لأ اجملهل
ف ال ح جةاب ً
ةال جلو  ...لحملع ً
لب حملن مل يدر حملن أوا  ...سبعني حملةحمليا ل عال
ال ل

واسرتسل ح د جم ال صيدة ح أتى على ريبًا حملن سبعني اوًا لل لب.

اللغة العربية لغة املفرداَ ،لغة لحتم لد على ذلأ ،و د شهد ب لأ ال ا و والدا  ،ف لأ أستاذان -رمحه هللا -ا سهتاذ

علههو عبههد الةاحههد واح ي ههةل " :الملوفيسههةر دودهاحملر مجههع املفههرداَ العربيههة املتصههلة اب ملههة وشههؤوهنا فتجههاوزَ أكثههر
حملن مخسة آالف وستما ة وأرب ٍع وأربعني كلمة".
مث بعد ذلأ ي ةل املستشرق ا ملا نةلدك ودة حملعروف بدراست للغة العربيهة وأدب العهرب وحاهارهتم ،ي هةل " :نه ال
بد أ يزداد تعجب املرء حملن وفرة حملفرداَ اللغة العربية عنهدحملا يعهرف أ عال هاَ املعيشهة لهدص العهرب بسهيية جهدا"..
هريب البهدوي؟ كيمهة ويه وحتميه حملهن حهر الشهم
عال اَ املعيشة عنهد العهرب كانه بسهيية جهدا ،حملهاذا يعهين الع ُّ

وحملهن

حمليهرجم ،وعنههدجم حيههاة بدا يههة جههدا ،أغناحمله يرعادهها ،حيههاة مههة البدا يههة والبسههاطة وحملههع ذلههأ كانه لغته مههة ،فههذذا كانه
حياتله َم هةً ح الت تههري ،فههذ لغت ه كان ه َمهةً ح العيههاء والههةفرة ،ي ههةل :حيات ه بسههيية جههدا " ..ول ههنهم ح داكههل د ه جم
الدا رة يرحملزو للفرق الد ي ح املعل ب ٍ
لمة كا ة".
اهها ابلصههيس النحةيههة ،ع ه َددوا ا لفهها امللسه هتهعملة
والعربي هةل ال السههي ية ليس ه غني هةً ف ههط ابملفههرداَ ول نههها غنيههة أي ً
وا لفا املهملة ح اللغهة العربيهة كمها ذكهر اخلليهل بهن أمحهد الفراديهدي -رمحه هللا -وحملها أدراك حملها اخلليهل! عنهدحملا يهل كر

اخلليهل تله كر حماسه لهن اللغهة ،وحملفههاتيح علههةم اللغهة ،اخلليههل بههن أمحههد الفراديهدي -رمحه هللا -ذلههأ الرجهل اله ي ههال عههن
هةَ هللا أ يفههتح عله َهو بعله ٍهم مل يهلفههتح علههى أحه ٍهد به حملههن هبلههو،
نفسه " :ل ههد كنه ل ههةار ال عبههة؛ فشهرب ل حملههن زحملههزم ،ودعه ل
ففتح هللا علي بعلم الع لروض".

وكلمة الع لروض كما دة حملعلةم حمل ا ح حمل ة ،ود ا العلم املختل -وسيميت حملعنا حديث عن خمتصر -علهم ُيهتل بهةز
الشعر ،وضبي  ،ونملم .

اخلليل بن أمحهد الفراديهدي ملها نملهروا ح حملعجهم العهني وح غهريجم حملهن املعهاجم وجهدوا أ ده جم ا لفها امللسهتهعملة ح اللغهة
العربيههة بهلغه ر مهها ههد يههددس ادنسهها ل عنهدحملا يسههمع ول حملههرة ،بلغه مخسههة حملاليههني وتسه ٍ
هعة وتسههعني أل ًفهها وأربعما ههة
ل ل
ً
ٍ
هل د ه جم اخلمسههة حملاليههني
كلمههة ،مخسههة حملاليههني وتسههعة وتسههعني أل ًفهها وأربعما ههة كلمههة لحملسههتخدحملة ح اللغههة العربيههة ،وا ه ل
ألك َ حملن أ ل ستة حملاليني وستما ة وتسعني أل ًفا وأربعما ة كلمة.
السيف ل اسم واحد ح لكل اللغهاَ جنهد
فانملر ل راء اللغة العربية ح حملفرداهتا لن مد لغةً أكرص حملثلها أب ًدا ،فذذا كا
ل
ل حملئاَ ا واء ،ود ا ح كث ٍري حملن املفرداَ.
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اللغة العربية تتفرد بعلم العروض وكهنا اللغة الشاعرة
اللغة العربية اا حملزيَة أكرص تهف َردَ ا علهى كثه ٍري حملهن اللغهاَ ،حملهن تلهأ امليهزاَ أهنها -اللغهة العربيهة -ييهزَ بعل ٍهم لهي
ٍ
هالم كهالم لحم ٍ
هالم حملهن ال لحيبُّهة اللغهة العربيهة و
هب ل لغته  ،ول نه ك ل
ح أي لغة أكهرص ودهة عل لهم الع لهروض ،ولهي ده ا ال ل
در لسةدا حملن املستشر ني.
ل ل آن ًفا أ ال ي وضع علم الع لروض دة اخلليل بن أمحهد الفراديهدي -رمحه هللا ،-اخلليهل بهن أمحهد الفراديهدي وضهع
حبرا ،مث جاء ا كفس وزاد حب ًهرا واحه ًدا ،ودهة يلسه َمى حبهر امللتهدارك؛ كمنه تهدارك علهى اخلليهل وزاد
د ا العلم مخسة عشر ً
حبرا واح ًدا.
ً
عجيهب ح أحملهر ده ا الرجهل ،العلههةم تلشهب ل النَهبهتههة ،ت هة ل به رةً ،مث فسهيلةً ،مث تنمههة لت هة شههجرةً ،ال أ ده ا الرجههل
وضههع علمهها ،بههل علمههني ،بههل ال ههة عله ٍ
هةم ،واسههت رَ حملههن يةحملههها مل يلاههف ليههها ال النَه لر اليسههري جههدا ،حمل هن ذلههأ علههم
ً
الع لروض ال ي وضع  ،ك لأ دة أول حملن وضع لحملعج ًما على ههر ا رض ،ال أ ةل ح اللغهة العربيهة أبه ًدا بهل أول لحملعجهم
لوضع حملهن حملعهاجم اللغهاَ دهة حملعجهم العهني للخليهل بهن أمحهد الفراديهدي -رمحه هللا ،-ودهة هاحب ال َ
اهبط والتشه يل
امة والفتحة وال سرة وال َ
ال ي نعرف اآل حملن ال َ
هاحب ده ا العلهم ،وكهم هللا -عهز وجهل -حملهنح
ش َدة والس ة  ،دة
ل
د ا ال َر لجل حملن الفال حملا مل ل نح ل ث ٍري حملن علماء اللغة.

ريا شديد الف ر ،وطالبل كانةا أيكلة حملا ل َ وطاب ا حيبة حملن اليعهام ويلبسهة
عجيب ح أحملر د ا الرجل أن حملاَ ف ً
حملا يشانو حملن الثياب.
اخلليل بن أمحد الفراديدي وضع علم الع لروض ،ذلأ العلم ال ي ال عن ابن فارس -رمح هللا -ودهة حملهن كبهار علمهاء
اللغهة هاحب كتهاب حمل ههايي
حيح حملن س يم ".

ف
اها ،ي هةل" :مث للعهرب العههروض اله ي دهة حمليهزا ل الشهعر ،وبه يهلعههر ل
اللغهة ،حملعجهم ههيم أي ً

و د أشار كثري حملن املستشر ني ل اكتصاص العربية بعلم الع لروض ،ف ال املستشهرق الفرنسهو لهةي

حملاسهينية ح حب ٍ
هث

ام الثَه افة العربية ابلنسبة ل املدنية العاملية" ،ي ةل املستشهرق حملاسهينية " :وأحملها ح علهةم اللغهة فهذ الف هر
ل بعنةا "حمل ل

ساحملو مل يصل ل علم العروض ال عند العرب ال غري".
ال َ
ني كصها ل تلهأ اللغهة وأهنها لغهة
و د أفاض وزاد ح د ا ا حملر ا ستاذ عباس حممةد الع َ اد ح كتاب "اللغة الشاعرة" يهلبه ل

حملثيال ح كل لغاَ العامل.
شاعرية ال مد اا ً
تتميز اللغة العربية ابلثباَ احلر

اا أهنا تهتَس لم ابلثباَ احللر ،حملاذا نعين ابلثباَ احلر؟
حملن حمليزاَ اللغة العربية أي ً
حملثال اللغة ادجنليزية ،ودهو ابلتصهنيف العهاملو دهو ر هم واحهد ح العهامل ،اله ي
لة نملران ح أي لغ ٍة حملن لغاَ العامل ولت ل ن ً
حملثال لش سبري ال ي مل لر علي ال رو تلهعد على أ ابع اليد الةاحدة ،دة لحملاير ذا كا
يريد أ ي رأ رواية ً
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لحملثه َ ًفا جنليزاي حملاير أ تلهتهرجم ل الروايةل ب لغ ٍة تلشب ل لغة عصرجم؛ كو يهفهمها.
هةل الهيت حتفهظ اللغهة حملهن التغيهري حه تب هى لغهةً اثبتهة،

أحملا اللغة العربية فرغم أهنا تتسم ابملرونة ال أ فيهها ا ه ور وا
ٍ
حملثال الحملر ال ي
حملثال راا ت رأل صيد ًة
لةاحد حملن الشعراء ا ادليني ،ت رأل صيد ًة ً
ل لأ ً
حملثال هة لل زدري بن أيب لسلمى:
عةام الناس ي رنو ا بياَ ويفهمةهنا ،حملن ذلأ ً

أو ل لهزدري بهن أيب لسهلمى فتجهد

حةال -ال أاب لأ -يسمم
سئم ل ت اليف احلياة وحملن يعس مثانني ً
وأعلم علم اليهةم وا حمل هبهل ل ول نين عن علم حملا ح غ ٍد عم
ل
وحملن جيعل املعروف ح غري أدل ي ل ن مح لدجم ذحملا علي ويهندم
حتتاج ل لحملتهرج ٍم لأ حملع أ بيننا وبني زدري بهن أيب لسهلمى هرو حملتياولهة تزيهد
ا رأ صيدت بيلةاا مد املعا واضحةً ال ل

هران؛ نه شهاعر جههادلو بهل ادسهالم ،فعلهى أ هل ت هدير حمله َر عليه ريبًها حملهن مخسهة عشهر هرًان ،وحملههع
علهى ا ربعهة عشهر ً
ذلأ لغت حملا زال تلهفهم.
اا شاعر جادلو يتحد ل عن ال َ
شرف والعرض ي ةل:
وا رأ للسمةأل بن غريض بن عادايء ودة أي ً
مجيل
ض ل ف ل ُّل رد ٍاء يهرتدي
ذا املرءل مل يدن حملن اللؤم عر ل
ل
لة تللي على ٍ
طالب ح الصفةف ا ول حملن التعليم االبتدا و لفهمها ،ملاذا؟ لغة اا أ ةل.
فاللغة العربية حملن واهتها وكصة هياهتا الثبهاَ احلهر؛ فههو اثبتهة ح أ هةاا و كانه فيهها هدر كبهري حملهن املرونهة والتَيهةر
واالتسا لته بل كل ٍ
جديد يهلةض لع ح لجعبتها.
هاال للعهرب ،ت هادم عليهها العهه لد حملنه ل لهرو ٍ عه َدة،
هعارا أو ح ًمها أو لكيبًها أو أحملثلهةً ،أحملث ً
ف لنا أ اللغة العربية راها ته هرأل أش ً
حملثال هة لل عنرتة بن شداد ملا ال:
وحملع ذلأ م لد ال ار العادي يفهمها ويتدبردا ،حملن ذلأ ً
ض طرح حملا بدَ ل جاريت ح يلةاري جاريت حملموادا
وأغل ُّ

هاعرا عفي ًفها ،والشهادد فيه أ البيه ده ا حملهع أنه بيننها وبينه هرو عه َدة ال أننها ن هرأل البيه
ده ا الشهاعر ا هادلو كها ش ً
ونفهم دو حملش َة ،وتلأ حمليزة للغة العربية ال جنددا ح سةادا.
صار -رمح هللا:-
ي ةل الدكتةر حسني ن َ
" َ أكبهر حت ٍد واجهت ل العربية كا عندحملا أكرجها ادسالم حملن جادليَ ٍة غنيَ ٍة لك َل الغل ح ادبدا ا ديب ،كانه ف هريًة لكه َل
الف ههر ل حههد ادحملههالق ح ادنتههاج العلمههو ،مث أل ههى هها ح ال ههرنهني الثهها والثالههث ااجههري ،ح حبه ٍر زاكه ٍر حملههن احلاههاراَ

والعلةم والفلسفاَ والفنة وكهل هنةف املعرفهة الهيت ابت رهتها ا لحملهم امللتامخهة للجزيهرة العربيهة كهالفرس والهروم والسهراي

واملصريني ،وا حملم البعيدة كااند والصني والتهُّرك والملبر وشعةب أسبانيا ،ول ن العربية مدَ
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وردا ح علم ا رض".

اللغة العربية لغة جديرة ابلب اء واخللةد

اللغة العربية لغة ييَهزَ ابالشت اق ،والرتادف ،والتعريب ،فهو لغة جديهرة ابلب اء ،و د نلشر حملن سهن ٍ
ةاَ ليلهة أ اللغهة

اهها تلهثبه ع ه
العربيههة لغههة لحملهه َددة ابالن هراض بعههد حههني ،ف احمله دراسههة كههملص ح أورواب أي ً
على ههر ا رض اليت ستب ى ارونتها و لدرهتا على االستيعاب دو اللغة العربية.

ذلههأ يا ًحملهها ،اللغههة الةحيههدة

هل اله ُّهدول ا وروبيههة
هريا حملههن ا لحملههم بههدنوا يسههجلة اترُيهههم وت هرا هم وحاههارهتم ابللغههة العربيههة ،كههمورواب ،لجه ُّ
ل ه ا وجههدان كثه ً

بهدأَ تلسهج لل اترُيهها ابللغهة العربيهة ،روسهيا بهدأَ تلسهج لل اترُيههها ابللغهة العربيهة ،ملهاذا؟ هنها اللغهة الهيت لكتهب اها الب ههاء

والصههمةد بب ههاء كتههاب هللا -عههز وجههل ،-ومل ال؟ و ههد ههال هللا ح ح ه كتاب ه َ " :ان َنه لهن نه َزلنهها ال ه كر و َان ل ه ل حلههافمللة "
آان عربيهها" الزكههرف ،٣:فههذذا كهها ال ههرآ حمفةهًهها حبفههظ هللا ،وال ههرآ
احلجههر ،٩:وال ههرآ ابللغههة العربيههة " َان جعلنههاجمل لههر ً
ابللغة العربية ،حملعل د ا أ اللغة العربية حمفةهة حبفظ هللا -عز وجل.-
تتميز اللغة العربية ابلتخفيف واليلسر وادجياز

حمليزة أكرص حملن حمليزاَ اللغة العربية ووة حملن واهتا دو وة التخفيهف ،وهةل التَخفيهف وهة ال تلهن لهر ح اللغهة العربيهة أبه ًدا،
ٍ
ولك ُّل دار ٍ
ودارس لغريدا ية لن ا يام الي ني.
س للعربية
ههةل

حملعلهةم أ ا هةل اللغةيههة ل هل كلمههة ح العربيهة حملههن االسهم والفعههل حملها أ ت ههة ال يهة أو رابعيههة أو مخاسهية ،ا
الثال ية لل الم ح العربية لألواء وا فعال حملا أ ت ة حملن ال ة أحر ٍ
ف أو أربعة أو مخسة ،د جم دهو ا هةل وال تزيهد
ل
على ذلأ ،وأكثر د جم اسهتخدا ًحملا دهو ا هةل الثال يهة ،لهة نملهران ل العربيهة مهد أكثهر كهالم اللغهة العربيهة ي هة ل لال َهو
ا ل ،و لَة لرابعو ،وأ ُّل ال ليل ي ة ل لمخاسيا.
الفعههل ابلههزايداَ ال هيت تسههب ل الفعههل أو تهلح ه ال يصههل ال ل سههتة أحههرف ،فههمكثر فعه ٍهل ح اللغههة العربيههة سههتة أحههرف،
اسم ح اللغة العربية سبهعةل أحر ٍ
وأكثر ٍ
ف.
ل
و ذا نملران ابملل ارنة اليسيهرة بني بعض املفرداَ ح اللغة العربيهة وادجنليزيهة والفرنسهية وا ملانيهة جنه لد البههة شاس ًهعا ،فمهن
حملثال :كلمة أب ،ابلعربيهة كهم حهرف؟ حرفها " ،أب" و كها دنهاك حهرف حمه وف دهة الهةاو لحه ف ل نهها كلمهة
ذلأ ً
"أب" حرفا .

ابدجنليزية  ،fatherكم حرف؟ ابلعريب حرفا  ،وح ادجنليزية ت ريبًا ستة أحرف.
وح الفرنسية .Le père

ألم Mother ،ابلفرنسية .La mere
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كلمة جد ،ابلعربية جد ،ابدجنليزية  .grandfatherطيب جهدة  ،Grandmotherلهة نملهرَ ل كلمهة "جهد" حملهن
حرفني ف ط ،اليت تل تهب وتلنيه حرفها ف هط ،انملهر ل ادجنليزيهة والفرنسهية وغريدها حملهن اللغهاَ مه لد البههة شاس ًهعا بهني
يلسر وك َفة اللغة العربية و ل وطةل احلروف ح اللغاَ ا كرص.
اللغة العربية ًذا دو لغهة تعتمه لد علهى اليلسهر وادجيهاز وتلهأ حملزيَهة أكهرص حملهن حملهزااي اللغهة العربيهة ودهو وهة ادجيهاز ،و هد ًا
لسئل بعاهم ودة العتَايب :حملا البالغة؟ ال" :البالغةل ادجياز".
وادجيههاز ح اللغههة العربيههة وبالغتههها انزلههة ال ههالدة حملههن الع ههد ،والسههةار حملههن املعصههم ،فالعربي هةل دههو لغ هةل ادجيههاز ،مجيلههة ح
هازا ح
هازا ح نلي ه ال لمههة ،جيه ً
هازا ح رسههم ال لمههة حملههةجزة ،جيه ً
هاز ح اللغههة ل ه أش ه ال كثههرية ههد ي ههة ل جيه ً
جيازدهها .وادجيه ل
جيازا ح كل شوء ،ح أهنم عدوا ادجياز رأس بالغة العربية.
جيازا ح العبارةً ،
ا ملةً ،

أنةا ادجياز-:
وادجياز كما دة حملعلةم سما  ،وسيميت
حملا الفار لق بني جياز ال صر و جياز احل ف؟

هاز نةعها  :جيهاز ابل صهر ،و جيهاز ابحله ف،
َدر هللا لنا دورًة ح البالغة ،ادجي ل

هظ ليههل ،أداء املعههل ال بههري بلفه ٍ
 جيههاز ال صههر أ ي ههؤدَص املعههل ال بههري بلفه ٍهثال ههة لل هللا -تبههارك
هظ ليههل ،حملههن ذلههأ حمله ً
ل
ل
هاب" الب ههرة ،٢١٢:ههف عنههد كلمههة "بغههري حسه ٍ
وتعههال" :-واللَ ه ل ي ههرلز لق حملههن يشههاءل بغههري حسه ٍ
هاب" وانملههر ل كههالم َ
العالحملههة
الراحههل -رمحه هللا -الشههيحم حممههد عبههد هللا دراز ح كتابه ال ههيم املههاتع "النبههم العملههيم" ودههة حملههن أمجههل حملهها لكتههب ح العصههر

احلههديث ح بالغههة ال ههرآ ال ههر  ،كتههاب النبههم العملههيم للشههيحم الراحههل الههدكتةر حممههد عبههد هللا دراز ودههة حملههن كبههار علمههاء
َ
ٍ
هل الفهل
ا زدر ،ي ةل ح هةل هللا -تبارك وتعهال" -والل ه ل يههرلز لق حملهن يشهاءل بغهري حسهاب" " :ال لمهة ح كتهاب هللا حملث ل
هعاعا آكههر ،فههذذا
هعاعا لحملعيَهنًها ،فههذذا نملههرَ حملههن زاويه ٍهة أكههرص وجههدَ شه ً
حملهن املههاس ،كلمهها نملههرَ ليههها حملههن زاويه ٍهة أعيتههأ شه ً
نملرَ ليها لحمل تملةً أك َ عينأ أطيافلها وأضةاندا اليت ال لحتص لر وال تلهعد".
فاللغههة العربيههة تتسههم كهنهها لغههة ادجيههاز ،وحملعلههةم أ ادجيههاز ح اللغههة العربيههة نةعهها  :جيههاز ابل صههر و جيههاز ابحله ف ،جيههاز
ظ ال ليل حملعا كثرية.
ال صر أ لحي َمل اللف ل

َ
ضرب الشيحم حممد عبد هللا دراز ا ا حمل ً
هثال ح كتابه "النبهم العملهيم" ح ههةل هللا -تبهارك وتعهال" -والل ه ل يههرلز لق حملهن يشهاءل
اب" ،ف ال" :وانملر ل هةل "بغري حساب" دل اي ترص بغهري حس ٍ
بغري حس ٍ
هاب علهى ذنه ٍ
ب ارت به فيمتيه الهرزق ،أم بغهري
ٍ
ٍ
حساب أ أيتي الرزق حملن د ا الباب".
يدك لل ح ابب العد واحلساب ،أم بغري
حساب أي رزق كثري ال ل
ظ ال ليل املعا ال ثرية.
انملر تلأ ال لماَ ال ليلة
جياز ال صر ،لحي َم لل اللف ل
تتحمل حملعا كثرية ،فه ا ل
ل
ف د ا ابب حملن أبةاب بالغة ال رآ ال ر .
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هب ا حملههر،
ههال ادحملههام عبههد ال ههادر ا رجهها -رمحه هللا -ح كتابه دال ههل ادعجههاز" :واحله ل
ف ابب يلشههب ل السههحر ،عجيه ل
صهم عهن ادفهادة أبههني لةفهادة ،فهرتاك أنيه حملها ت هة ذا مل تهنيه  ،وأبههني حملها
ترص ب تهرك ال كر أفصح حملن ال كر ،وال َ

ت ة ذا مل تلا".

هرف ا فعهال املسهاعدة
حملثال أ اللغة العربيهة ال تع ل
فادجياز وة كملص وعمليمة واضحة حملن واَ اللغة العربية ،فمن ذلأ ً
هثال اله ي يلسه َمى ح ادجنليزيهة  verb to beأو  ،verb to doاللغهة العربيهة ت هةل
كمها تعرفهها اللغهاَ ا كهرص ،حمل ً

حملثال " :لحم َمد سعيد" ،ال ت ةل " :لحم َمد ي ة سعي ًدا".
ً

"دة سعيد" ،ل ن ابدجنليزية  ،he is happyفه ا الفعل املساعد لي

ح اللغة العربية ن ابب حملن أبةاب ادجياز.

هثال ال َ
هب أو ه َدم ،تلههأ
اللغههة العربيههة لرَاهها عبَ ههرَ برسههم لح لروفههها اجيههاز ،فمه ً
شه َدة ح اللغههة العربيههة ك لمههة ر َد أو حمله َر أو حه َ
ال َ
ش َدة اليت تلهةضع على احلرف نهة حملن أنةا ادجياز ح رسم ال لماَ.

حملثال :التثنية ،ت ةل :لحملثه َل ر لجل ر لجال  ،حملثل احملرأة احملرأات  ،فالتثنية عالحملهة تلهلحه ل ركهر املثهل ،كه لأ ا مهع،
وحملن ذلأ ً
أحملا ح كث ٍري حملن اللغاَ ال تعرف عالحملهة التثنيهة بهل تاهع ال لمهة بشه ٍل آكهر ليسه كهه جم اللةا ه واللةاحه ح اللغهة
العربية.

رتا ،فراها علهمل عهن لمجل ٍهة كاحمللهة ب لم ٍهة واحهدةٍ لحملتَصهلة ،راها علهمل عهن مجل ٍهة حملت احمللهة
هل لحملسهت ً
اللغة العربية د أييت فيهها الفاع ل
حملههن الفعههل والفاعههل واملفعههةل ا ول واملفعههةل الثهها ح روههة كلمه ٍهة تلهرسههم لحملتَصههلةً ح لح لرفههها ،ك هةل هللا -تبههارك وتعههال-
"فسههي في له لم اللَه ه ل" الب ههرة ،١٣٧:س هي في لهم ،أو هةل ه " :أنهللزلحمل ل لمةدهها" دههةد ،٢٨:أنهلل هزم د ه ا الفعههل فعههل حملاههار ،
والفاعل ضمري حملسترت وال اف حملفعةل ب أول ،واااء حملفعةل ب اث .
تعرف ادجياز ح كتابتها وح لمجلها اا ال تعرف لغة أكرص ،اللغة العربيهة لغهةل ادجيهاز ح تراكيبهها ،لغهة ادجيهاز
اللغة العربية ل

ح روها ،لغة ادجياز ح حملفرداهتا.

تتميز اللغة العربية بةجةد ادعراب وداللت على املعا
اهها تتَس هم بسه ٍ
س هاحمليَة تعههرف
همة أكههرص ودههو ادع هراب وداللت ه علههى املعهها  ،نعههم دنههاك بعههض اللغههاَ ال َ
اللغههة العربيههة أي ً
ادعراب ل ن ال يهلعرف لغة على ههر ا رض تعرف ادعراب وتش يل ال لمة وحتفل ب كاللغهة العربيهة ،وادعهراب ده ا

اا ضرب حملن ضروب ادجياز ،وضرب حملن ضروب تهف ُّرد اللغهة العربيهة ،اللغهة العربيهة ه ا ادعهراب تعيهو ا ملهة سهعة
أي ً
ليس ح أي ٍ
لغة أكرص.
كتااب" .دو لمجلهة ال تلصهاإ ال
لة أك ان ً
حملثال يلارب ويل كر ح د ا الباب :ح ادجنليزية عندحملا ن ةل "أعيى حممد كال ًدا ً
كمها يل هال ” ”subject_verb_ objectتبهدأ  ،Mohamed gave Khaleda a bookال تلصهاإ ال ه جم
اليري ة ،لة أردان أ نهلعمل بصيغ ٍة أكرص ح اللغة ادجنليزية أو الفرنسية لن مد ال ةرةً واحدة ،ملاذا؟
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عنددم عراب.

هثال ت هةل:
أحملا اللغة العربيهة هنها تعهرف ادعهراب فمعيتنها طللرًها عه َدة ،ريبًها حملهن عشهر طل لهرق للتعبهري عهن ده جم ا ملهة ،فم ً
هااب أعيهى
هااب ،وت هةل :كت ً
كتااب ،وت ةل :كال ًدا أعيى حممهد كت ً
كتااب ،انملر ،وت ةل :حممد أعيى كال ًدا ً
أعيى حممد كال ًدا ً

كتااب كال ًدا أعيى حممد ،وت ةل :كتا ًاب كال ًدا حممد أعيى ..ود ه ا طل لهرق عديهدة وحملت ها رة ،ملهاذا؟
حممد كال ًدا ،وت ةلً :
ادعراب ل لن احب اللغة العربية حملن أ يهل دم ويهلؤكر دو حر ٍج علي  ،أحملا ح غريدا حملن اللغهاَ ال يسهتييع أ يهل هدم
وال يستييع أ يهلؤكر.
كتااب"؟ أ ةل :ال.
كتااب" دو دو "حممد أعيى كال ًدا ً
راا يسمل سا ل :ودل مجلة "أعيى حممد كال ًدا ً

كتااب" مجلهة فعليهة ،ملهاذا؟ تبهدأل بفعهل ،فهنها ألسهند ادعيهاء ل حممهد حملهرة واحهدة" ،أعيهى لحم َمهد
مجلة "أعيى لحم َمد كال ًدا ً

كتااب" ادسناد دنا أي العال ة بني الفعل والفاعل مل حتد
كال ًدا ً

ال حملرةً واحدة.

كتااب" حممد ح املثالني دة ال ي يعيو ،ل ن الفارق بينهما أ َ املثال الثها "حممهد
ل ن عندحملا أ ةل "حممد أعيى كال ًدا ً
أعيههى "..أ ههبح ا مل هةل مجل هةً اويههة ،اهها حملبتههدأ وكب ههر مجلههة فعليههة ،فهههو مجلههة داكههل مجلههة ،فم ههبح ادسههناد دنهها
سنادين ،لي

سنادا واح ًدا.
ً

هااب" ده ا ُيتلهف يا ًحملها عهن "حممهد
وي ةل البالغيُّة " :و سنادا أ ةص حملهن سهناد" ،فعنهدحملا ت هةل" :أعيهى لحم َمهد كاله ًدا كت ً
هريا عهن التعبهري ابالسهم ،والتعبهري اب ملهة الفعليهة
كتااب" ،وده ا حملعهروف ح البالغهة ،التعبهري ابلفعهل ُيتل ل
أعيى كال ًدا ً
هف كث ً
كثريا عن التعبري اب ملة االوية.
ُيتلف ً

له ه ا جن ههد به هراديم -عليه ه الس ههالم -ك هها أك ههرم حمل ههن املال ههة ح ه ههةل هللا -تب ههارك وتع ههال " :-ذ دك ل ههةا عليه ه فه هها لةا
سهال ًحملا ۖ ههال سهالم" اله ارايَ ،٢٥:وانملهر ل الفههارق بههني ا ملتهني " ،ذ دكلههةا عليه ف ههالةا سهال ًحملا" أي نلسههل لم عليههأ
سال ًحملا ،لمجلة فعلية ،فلما ر َد عليهم ال" :سالم" أي أحملري سالم ،ع َملوا دهم ال هاء السهالم اب ملهة الفعليهة ،والفعليهة اها
زحملن لحم َدد ال تتجاوزجم ،أحملا ر ُّد براديم -علي السالم -ف ا اب ملة االوية ،وا ملة االويهة ال تعهرف الزحملها  ،بهل يهدل
ٍ
اديم عليه
على عمةم السالم ح لكل و  ،فيمها حملاهى وفيمها سهيميت وح حاله اله ي ي هة ل فيه  ،له لأ هالةا" :كها بهر ل
السالم أبلس حملن املال ة وأكرم ح ردجم".

ذلههأ ال ي ههة ل ال ح اللغههة العربيههة ودههة ادعهراب ،ذلههأ ادعهراب اله ي ل ههن حملههن ته ههد ٍ و كههري ،وحملههن ذكه ٍر وحه ٍ
ف،
ل
للجمل ال ي ة ل ال ح اللغة العربية.
وحملن ط ٍو ل
ًذا دو لغهة يهزة ،زاددها فخاحملهةً وزاددها عهزا وزاددها فا ًهال أ كتهاب هللا -عهز وجهل -ذلهأ ال تهاب اخلهاُت اله ي دهيمن
على كل حملا سب نزل ا؛ تشري ًفا اا ،وتشري ًفا دلها.
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اخلاية
اها حملهن وهاَ و هفاَ اللغهة العربيهة ،وحملهن أراد أ يعهةد
أسمل هللا -عز وجل -ح هناية د جم احلل ة أ ن ة د بيَهنَا بع ً
ل تلأ املادة فهو شب حملمكةذة حملن ٍ
كتاب وجدتل ودهة حملنشهةر ولحملتهداول ،كتهاب ههيم جهدا اوه "عب ريهة اللغهة العربيهة"،

ال اتههب ا سههتاذ حممههد عبههد الشههاح ال ة ههو ،طبعههة امللنملَمههة ادسهالحملية للرتبيههة والعلههةم والث افههة ،أسههمل هللا أ ينفعنهها اهها
كتب أسات تلنا وعلمانان د ًا وحديثًا ،وأ حيفظ جناب اللغة ،وأ حيميها حملن كل كي ٍد وسةء.
و ل ل ٍاء آكر.
والسالم علي م ورمحة هللا وبركات .
ُت حبمد هللا
شاددوا الدرس للنشر على الن ح سم تفريس الدروس ح حملنتدايَ اليري ل هللا وتفالةا دنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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