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احلؿد هلل أكزل الؼرآن بؾساٍن طريٍب مبنٍي، أمحده سبحاكه 

وأشفُد أن ال إله وأشؽره طذ كَِعِؿِه واسلُله ادزيَد من فضِؾه، 

إال اله وحده ال رشيك له يف ألوهقته ويف ربوبقته ويف أسامئه 

وصػاته، وأشفد حمؿدا طبده ورسوله العريب  األميُّ األمنُي 

صذ اهلل طؾقه وطذ آله وصحبه الغر ادقامني،وسؾم تسؾقام 

 فُلوصقؽم أهيا الـاس وكػيس أ س رعدكثرا إىل يوم الدين 

يا أهيا  )بتؼوى اهلل طز وجل ففي خر الوصايا وأفضل العطايا

 (الذين آمـوا اتؼوا اهلل حق تؼاته والمتوتن إال وأكتم مسؾؿون

() .

 اهلل ُيـزُل طذ كل كبي كتابًا بؾسان قومه، إن :أيهس املؤ نوا

 إاِل َرُسولٍ  ِمنْ  َأْرَسْؾـَا َوَما}: تـزيؾه حمؽم يف ثـاؤه جل قال

َ  َقْوِمهِ  بِِؾَسانِ   طؾقه اهلل صذ حمؿدٍ  لـبقه وقال . () {َ ُمْ  لُِقَبنيَنِّي

                                                           

 .102:سورة آل طؿران، آية ()

 .4:  سورة إبراهقم، آية()
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َ  إاِل اْلِؽَتاَب  َطَؾْقَك  َأكزْلـَا َوَما}: وسؾم  اْخَتَؾُػوا الَِّذي َ ُمُ  لُِتَبنيَنِّي

 :قال الطزي رمحه اهلل .() {ُيْمِمـُونَ  لَِؼْومٍ  َوَرمْحَةً  َوُهًدى فِقهِ 

 .جاهال إلقه هُيَْدى بام كانَ  منْ  مفتدًيا، به يؽونَ  أن جائز فغر

 فنكام قوم، إىل أرسؾه ثـاؤه جل هللِِ رسولٍ  كلَّ  أن إًذا تبني فؼد

 كبٍي، طذ أكزله كتاٍب  وكلَّ  إلقه، أرسؾه من بؾسان أرسؾه

 أرسؾه أو أكزله من بؾسان أكزله فنكام أمة، إىل أرسؾفا ورسالةٍ 

 إىل أكزله الذي اهلل كتاب أن ووصػـا، قؾـا بام فاتضح. إلقه

 طؾقه اهلل صذ حمؿد بؾسان وسؾم، طؾقه اهلل صذ حمؿد كبقـا

ٌ  طربقًّا، وسؾم طؾقه اهلل صذ حمؿد لسانُ  كان وإذْ . وسؾم  فبنيَنِّي

 فؼال ربِـا، تـزيلِ  حُمؽمُ  كطَق  أيًضا وبذلك. طريبٌّيب  الؼرآنَ  أن

قال .() {َتْعِؼُؾونَ  َلَعؾَُّؽمْ  َطَربِقًّا ُقْرآًكا َأكزْلـَاهُ  إِكَّا}: ذكره جل

                                                           

 .64:  سورة الـحل، آية()

 .2: سورة يوسف، آية ()
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 َوَذلَِك أِلَنَّ ُلَغَة ":  ()اإلمام ابن كثر يف تػسره  ذه اآلية 

اْلَعَرِب َأْفَصُح الؾَُّغاِت َوَأْبَقـَُفا َوَأْوَسُعَفا، َوَأْكَثُرَها َتْلِدَيًة 

ُف اْلُؽُتِب  تِي َتُؼوُم بِالـُُّػوِس؛ َفِؾَفَذا أكزَل َأرْشَ لِْؾَؿَعاِِن الَّ

ِف  ُسِل، بِِسَػاَرِة  َأرْشَ ِف الرُّ ِف الؾَُّغاِت، َطَذ َأرْشَ بَِلرْشَ

ِف بَِؼاِع اأْلَْر ِ  َواْبَتَدَئ إِْكَزاُلُه يِف ادَْاَلِئَؽِة، َوَكاَن َذلَِك يِف َأرْشَ

ِف  ـَِة َوُهَو َرَمَضاُن، َفَؽُؿَل ِمْن ُكلَنِّي اْلُوُجوهِ  َأرْشَ . ."  ُشُفوِر السَّ

 إنَّ الؼرآَن َكزَل بؾساِن بعِض العرِب قال طز :أيهس املللموا

ُه َلَتـزيُل }: وجل  وُو  بِهِ  كزَل  * اْلَعادنَِيَ  َربَنِّي  َوإِكَّ  * األِمنيُ  الرُّ

 .()() {ُمبنِيٍ  َطَريِب   بِِؾَسانٍ  * ادُْـِْذِرينَ  ِمنَ  لَِتُؽونَ  َقْؾبَِك  َطَذ 

 ."الؾغة: ادراد بالؾسان هـا":  () قال اإلمام الطويف

                                                           

 .(365 / 4) تػسر ابن كثر ()

 .195-192:  سورة الشعراء، آية()

  (12-11 / 1)تػسر الطزي ()

 .)235ص)الصعؼة الغضبقة يف الرد طذ مـؽري العربقة ()
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 طريب، كؾه الؼرآن أن طذ الداللة يف قؾـا قد: جعػر أبو قال .

 قراءة وأن مجقعفا، ألسن دونَ  العرب بعض بللُسن كزل وأكه

 ببعض- أضفرهم بني هي التي ومصاحَػفم -القوم ادسؾؿني

  (). مجقعفا دون الؼرآن هبا كزل التي األلسن

 إن اهلل كزل الؼرآن  فجعؾه َطربقًا ُمبقـًا تِبقاكًا :إخوة ا دين

َلهُ  ُقْل )وَتثبقتا وهًدى وَرمحًة ُمػصاًل ُمقرسًا ، قال اهلل تعاىل  َكزَّ

ِذينَ  لُِقَثبَنِّيَت  بِاحْلَقَنِّي  َربَنِّيَك  ِمنْ  اْلُؼُدسِ  ُروُو   َوُهًدى آَمـُوا الَّ

ى ُمْ  َكْعَؾمُ  َوَلَؼدْ  (102) لِْؾُؿْسِؾِؿنيَ  َوُبْْشَ اَم  َيُؼوُلونَ  َأ َّ  ُيَعؾَنِّيُؿهُ  إِكَّ

ُمبنٌِي  َطَريِبٌّيب  لَِسانٌ  َوَهَذا َأْطَجِؿيٌّيب  إَِلْقهِ  ُيْؾِحُدونَ  الَِّذي لَِسانُ  َبَْشٌ 

مْحنِ  ِمنَ  َتـِْزيٌل  حم)وقال طز وجل  .() ((103) ِحقمِ  الرَّ  الرَّ

َؾْت  ِكتاٌب  قال .  () ( َيْعَؾُؿونَ  لَِؼْومٍ  َطَربِقًّا ُقْرآكاً  آياُتهُ  بقـت ُفصَنِّي

                                                           

 (73 / 1)تػسر الطزي ()

 103-12:سورة الـحل، آية ()

 .3-1: سورة فصؾت، آية()
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 ال:وقال الؼرصبي. ()طؾؿوه ولو كان غر طريب دا :الثعؾبي

 طذ مركب كالم الؼرآن يف لقس أكه األئؿة بني خالف

 غر لساكه دن أطالما أسامء فقه وأن العرب، غر أسالقب

 واختؾػوا. ولوط وكوو وطؿران وجزيل كنرسائقل العرب،

العرب  غر كالم من مػردة أطالم غر ألػاظ فقه وقع هل

َكا َوَلَؼدْ }.() ْ ْكرِ  اْلُؼْرآنَ  َيرسَّ ِكرٍ  ِمنْ  َفَفْل  لِؾذَنِّي قال ابن .(){ُمدَّ

 وإبالغه بحػظه وتؽػل مبني، طريب بؾسان أكزله :سعدي 

 ويبؾغوكه يػرسوكه، من العؾامء من له وققض البْش، جلؿقع

احلجة  به وتؼوم ا داية بذلك لتتم ومعاكقه، ألػاضه لؾـاس

فلمر طثامن، »: طن الزهري، وأخزِن أكس بن مالك، قال.()

زيد بن ثابت، وسعقد بن العاص، وطبد اهلل بن الزبر، وطبد 

                                                           

 .(285 / 8)الؽشف والبقان طن تػسر الؼرآن = تػسر الثعؾبي ()

  (68 / 1)تػسر الؼرصبي ()

 .17:سورة الؼؿر، آية ()

  .(9: ص)تقسر الؽريم الرمحن البن سعدي ()
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، « الرمحن بن احلارث بن هشام، أن يـسخوها يف ادصاحف

إذا اختؾػتم أكتم وزيد بن ثابت يف طربقة من »: وقال  م

طربقة الؼرآن فاكتبوها بؾسان قريش، فنن الؼرآن أكزل 

. () «بؾسا م فػعؾوا

 إن َتعُؾَم الؾغِة العربقِة ُمفٌم جدا؛أل ا لغُة الؼرآِن :أيهس اإلخوة

هبا ُيؼرُأ، وُيعَرُف وُيػُفم، وكذلك ُيؼرُأ هبا حديُث الـبِي وسـُته 

وُُيػظون من الؾحِن واخلطلِ والُعْجَؿِة يف الـُطِق ،فالبد من 

 .تعُؾِؿفا ومعِرفتِفا وَفْفِؿفا وَوْبطِفا؛ لَِػْفِم الؼرآِن والسـةِ 

 الؾغةِ  كػَس  إن ":  () قال شقُخ اإلسالِم ابُن تقؿقة رمحه اهلل

  الؽتاِب  َففمَ  فنن واجٌب، فرٌ   ومعِرفَتفا الدين، من العربقةِ 

 يتمُ  ال وما العربقِة، الؾغةِ  بػفمِ  إال ُيػفمُ  وال فرٌ ، والسـةِ 

                                                           

صحقح (498 )أخرجه البخاري باب كزل الؼرآن بؾسان قريش والعرب وقول اهلل تعاىل حديث  رقم ()

 .(182 / 6)البخاري 

  .(527 / 1)اقتضاء الرصاط ادستؼقم دخالػة أصحاب اجلحقم ()
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 طذ واجٌب  هو ما مـفا ثم.واجٌب  ففو به إال الواجُب 

 . " .الؽػاية طذ واجٌب  هو ما ومـفا األطقان،

 إن هذه الْشيعة ":  () وقال اإلمام الشاصبي رمحه اهلل

ادباركة طربقة، فؿن أراد َتَػُفَؿفا فؿن جفة لسان العرب 

 . " ُيػَفم، وال سبقل إىل تطؾب ففؿفا من غر هذه اجلفة

َؾْت  َلْوال َلَؼاُلوا َأْطَجِؿقًّا ُقْرآًكا َجَعْؾـَاهُ  َوَلوْ }: َوَقاَل   آَياُتهُ  ُفصَنِّي

َؾْت ] {َوَطَريِبٌّيب  َأَأْطَجِؿيٌّيب   َطَذ  َيُدلُّ  ِِمَّا َذلَِك  َغْرِ  إىَِل  .[44: ُفصَنِّي

 اْلَعَجِم، بِِؾَسانِ  َواَل  َأْطَجِؿيٌّيب  َأكَّهُ  اَل  اْلَعَرِب، َوبِِؾَسانِ  َطَريِبٌّيب  َأكَّهُ 

َؿُه، َأَرادَ  َفَؿنْ   إىَِل  َسبِقَل  َواَل  ُيْػَفُم، اْلَعَرِب  لَِسانِ  ِجَفةِ  َفِؿنْ  َتَػفُّ

َفِة، َهِذهِ  َغْرِ  ِمنْ  َفْفِؿهِ  َتَطؾُِّب  ادَْْسَلَلِة  ِمنَ  ادَْْؼُصودُ  ُهوَ  َهَذا اجْلِ

() . 

                                                           

 . 2/64ادوافؼات ()

 .(102 / 2)ادوافؼات ()



 
ٌي
  مب

ٌي
  عرب

ُن
             شمكة ا لربسعد رن  مداهلل ا لرب.د                   لسا

 
8 

 
 معرفة الؾغة ":  () وقال اإلمام ادبارك جمد الدين ابن األثر

واإلطراب مها أصل دعرفة احلديث وغره، لورود الْشيعة 

نَّ الؾغَة العربقَة لغُة إ: قال اجلاحظو ؛ . " ادطفرة بؾسان العرب

 وطؾقه مداُر ةِ الؼرآِن الذي يـطوي طذ الوحِي والْشيع

أَبحاثِفم، وطذ َقدِر َتضُؾِعِفم مـفا يؽوُن إِدراُكُفم دعاِن 

 . () الؼرآِن ومتَُؽـُفم من تلويل آياتِهِ 

إن ادُالحَظ حِلاِل بعِض ادسؾؿنَي جيُد هتاوكًا يف :أيهس املتقوا

الؾغِة ومعِرفتِفا بل أصبَح طربقًا أطجؿقًا، بل إنَّ األبـاَء 

والبـاِت أصبحْت الؾغُة العربقُة أصعَب ادواِد الدراسقة فػقفا 

بعُض  مهًا وَغاًم حتى حلَن من ت ُُيػؼون ويتلخرون، فصار

 وَقؾَب َمعاَِن الؼرآِن واحلديِث ،يُمُم الـاس يف الؼرآنمن 

                                                           

 . 1/37جامع األصول ()

 .(10 / 1)البقان والتبقني ()
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 وهو  و بعُض ادعؾؿنَي ُيعؾؿون الطالَب ،بعُض الطالب

 وَُياُففا، حتى أصبح إخوُكـا العجُم أوبَط لؾغِة جيفُل العربقةَ 

العربقِة، فصاروا يلتوكـا بػضِل اهللِ طؾقفم؛ لِقعِؾُؿوَكـا ُكطَق 

الؼرآِن واحلديِث، ويعؾؿون أبـاءكا، فؼد فضؾَّفم اهللُ طؾقـا 

بحرصفم طذ الؼرآن واحلديِث،والدولُة وفؼفا اهللُ بذلت 

كا وَبـاتِـا ، ففل كعوُد 
ِ
الغايَل والـػقَس ؛ لتعِؾقؿـا وتعؾقِم أبـاء

وكرجُع لؾؿـبِع الذي الَيـَضُب، وكرفُع بُِؾغِة ِكتابِـا وُسـِة كبِقـِا 

. رأسًا؟

 
ُن
  اا هسا

ُن
: أيهس اارسا

وا
ُن
ر
َ
ع
ُن
وا  امل

ُن
علم

ُن
 هل َكرىض أن يعقَش األبـاُء والبـاُت :أيهس امل

والطالُب والطالباُت اليعرفون كتاَب رهِبِم وسـَة َكبِِقِفم، 

ُبوا  م ُبعَدها ادطؿوهم ،  ابذروا فقفم ُحَب الؾغِة العربقِة، وقرَنِّي

ُبوهم يف الؾغِة العربقِة؛لقعقشوا سعداَء بَِػفِم  وشِجُعوهم، وَرغَنِّي
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كتاِب َرهِبِم ، وَففِم َسـِة َكبِِقفم، وَيؿتثؾوا أوامرمها ، ويتجتـبوا 

كواهقفام، ويتؾذذوا ببالغتفام، ويعؾؿوا طادقَة ِدِيـفم وبالَغَة 

ِكتاِب رهِبِم وُسـِة َكبِِقِفم، ويتؾَذَذوا كام تؾَذَذ َكبُِقُفم وصَحابُتُه 

َوإِكَُّه )وتْشفوا بْشفؽم الذي رشفؽم اهلل به .بالؼرآِن والسـةِ 

. () {َلِذْكٌر َلَك َولَِؼْوِمَك 

/ وكتبه

سعد بن عبداهلل السرب . د

إمام وخطيب جامع الشيخ عبداهلل اجلاراهلل بالرياض 

 4/3/1436اخلميس 

salsaber@hotmail.com 

 

                                                           

 .44: سورة الزخرف، آية ()
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