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ملخص البحث

الطيبني  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  والسالم  الصالة  و  العاملني  رب  هللا  احلمد   
الطاهرين وصحبه أمجعني وسلم تسليام كثريا. وبعد.

الرشيف  النبوي  احلديث  من  اللغوية  املعرفة  عىل  للوقوف  حماولة  فالبحث 
وتراكيبه  النحو  وعلم  ومدلوالهتا  املفردات  من  مبارشاً  اتصاالً  هبا  يتصل  وما 
والترصيف وأبنيته واالشتقاق وعلوم البالغة وغريها. انطالقا من أنّ احلديث 

الرشيف مصدر رئيس للعلوم واملعارف عامة ومنها املعرفة اللغوية. 

صلة  من  واحلديثة  القديمة  اللغوية  الدراسات  تناولته  ما  بالعنوان  أقصد  وال 
عىل  والنحو،  اللغة  علامء  به  يستشهد  نقليا  دليال  وكونه  العربية  بعلوم  احلديث 
الوقوف عىل  اللغة والنحو بل املقصود  الرغم من اخلالف يف االستشهاد به يف 
يف  اليها  االستناد  ينبغي  التي  الرشيف  احلديث  يتضمنها  التي  اللغوية  املعرفة 

دراساتنا اللغوية. 
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امللف: يف التسليم ملدينة العلم وأبواهبا

Abstract
Praise be upon the Almighty and peace be upon our 

prophet Mohammed and his chaste  posterity and all his 
companions .

After that...
The present research paper endeavours to fathom 

the linguistic knowledge in the honest prophetic tradition 
such as diction, connotation , syntax and its structures, 
conjugation and its forms, derivation  , eloquence and so 
forth. Due to the fact that the honest tradition is a salient 
source for sciences and tacit knowledge ; the linguistic 
knowledge is one of these ; never do I mean that the 
title the old and current linguistic studies manipulate 
designates the nexus between the tradition and Arabic 
sciences regarded as transpiring evidence the grammarians 
and linguists strike , though there is a controversy about 
the allusions between language and syntax ,that is to say, 
it is to ponder over the linguistic knowledge ,the honest 
tradition purports, be alluded in the linguistic study.
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... مهاد ...

ال خيفى عىل أحد ما للحديث الرشيف من مكانة عالية ومنزلة رشيفة بني العلوم؛ 
فهو مصدر الترشيع بعد القرآن الكريم؛ بل هو املبني للقرآن الكريم والشارح له. 
آ  مَ يأيت بعده يف املنزلة العلمية ذلك ان النبي ال ينطق عن اهلو. قال تعاىل ﴿وَ

﴾ (سورة األنبياء١٠٧). نيَ مِ ـٰلَ عَ لْ ةً لِّ َ محْ ـٰكَ إِالَّ رَ نَ لْ سَ أَرْ

وقد منّ اهللا تعاىل عيلّ بدراسة احلديث الرشيف وتأمله والتدبر فيه، وكان خري 
ومشكالهتا  اليومية  احلياة  مهوم  من  غيظ  وكاظم  ومؤدب  يل  ومواس  م  معلّ
التعامل معها. فضال عن ذلك يزيدين علامً وحباً مجاً للمعرفة والعلوم  ومعرفة 
ومنها علوم اللغة العربية التي أختص هبا. وجييل يل حقائق ومعرفة دقيقة باللغة 
الرشيفة  األحاديث  والسيام  خاصة،  وعلومها  العربية  واللغة  عامة  االنسانية 
العربية وأصلها  واللغة  يرتبط هبا،  االنسانية عامة وما  اللغة  ذكر  فيها  يرد  التي 
اللغة  دراسة  البحث  هذا  يف  حاولت  وقد  الكريم.  والقرآن  بالدين  وارتباطها 
للمتقي  العامل  (كنز  كتاب  معتمدا  الرشيف،  النبوي  احلديث  ضوء  يف  العربية 
اهلندي) مصدراً رئيسا يف الدراسة لكونه جامعا لكتب احلديث الرشيف مستفيدا 

من تأخره. فضال عن املصادر االخر للحديث الرشيف. 

وعىل الرغم من أنّ اصطالحات علوم اللغة العربية مل ترد يف احلديث الرشيف 
بمدلوالهتا املعروفة مثل اللغة والنحو والرصف وغريها اال ان املتدبر باحلديث 
العربية  علوم  ويرفد  اللغوية،  للمعرفة  رئيسا  مصدرا  جيده  الرشيف  النبوي 
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امللف: يف التسليم ملدينة العلم وأبواهبا

العلمي وحيافظ  الرصينة، ويطورها ويصحح مسارها  الدقيقة  العلمية  باملعرفة 
﴾ (سورة األنبياء١٠٧). نيَ مِ ـٰلَ عَ لْ ةً لِّ َ محْ ـٰكَ إِالَّ رَ نَ لْ سَ آ أَرْ مَ عليها. قال تعاىل ﴿وَ

فلو تتبعنا مصادر كثري من العلوم ومنها علوم العربية لعرفنا أهنا بدأت مالحظات 
يسرية يلقيها النبي حممد املعلم األول عىل الصحابة، والنبي ال ينطق عن 
اهلو إنام هو وحي يوحى، أخذها الصحابة، يفكرون هبا ويطوروهنا حتى بلغت 
عند التابعني وتابعيهم واضحة األسس واألصول، فنشأت العلوم بكلّ فروعها: 
والفيزياء  كالكيمياء  الرصفة  العلوم  وبعض  والفلسفية،  والفقهية،  اللغوية، 
العامل  يف  احلضارات  بمختلف  العلامء  من  عدد  يد  عىل  تطورت  التي  وغريمها، 
حتى عرصنا هذا الذي عرف بـ (االنفجار املعريف). ذلك أن العلوم التي نشأت 
بفضل القرآن الكريم واحلديث الرشيف أخذت تتطور حتى اكتملت وتفرعت 
كاهلنود  السابقة  احلضارات  أصحاب  إليه  صل  توّ ما  عليها  يد  وزِ ومتازجت 
واليونانيني وغريهم عن طريق الرتمجة يف عصور الحقة ثم انتقلت هذه العلوم 
إىل أوروبا فأسهم علامؤها بتطويرها فنشأت احلضارة الغربية احلديثة وبلغت ما 
بلغته من رقي يف مجيع امليادين: الفلسفية والتكنولوجية والطبية وغريها. فكان 
رسول اهللا املعلم األول هلذه العلوم، فكم من آية أو كلمة يف القرآن الكريم 
أفكار  أو  كتاب  أو  لبحث  ومنطلقاً  دافعاً  كان  رشيف  ي  نبوّ حديث  من  وكم 
ن علامً من العلوم املعروفة لدينا اليوم، أو كانت الدافع الكتشاف  رت لتكوّ تطوّ
معارف جديدة. واألمر نفسه نجده لد الفالسفة القدامى فقد استقوا معارفهم 

من األنبياء بطرق خمتلفة. 

الدين وعلوم  بيِّنا يف خمتلف علوم اإلسالم، سواء منها علوم  أثرا  إنَّ للحديث 
العربيَّة  الفضل عىل علامء  أم غريمها. وإنَّ علامء احلديث كان هلم  العربيَّة  اللغة 
ق منها  لَ نطَ يُ التي  القواعد واألسس  أُخذت  إذ عنهم  العلوم األخر؛  وخمتلف 
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 مد تبنيِّ  ونشأهتا  العربية  علوم  إىل  متفحصة  نظرة  وإن  علم،  كل  تدوين  يف 
كان  إذ  العربيَّة؛  علوم  خمتلف  وبني  ام،  لْ عِ بصفته  النبوي  احلديث  بني  االرتِباط 
ا  النحو كان متأثرً نت فيه كتب  وِّ النحويَّة، ودُ طت فيه احلركة  «العرص الذي نشِ
بام نشط فيه من علوم الدين من حديثٍ وفقه، وعلوم العقل من جدل وكالم». 
العربية، ال  الباحثني مواصلة البحث يف هذا اجلانب املهم يف لغتنا  لذلك أدعو 
سيام انه األساس الذي انطلق منه أجدادنا يف وضع علوم العرب ذلك إن العلوم 
اإلسالمية ومنها علوم العربية نشأت يف ظل اجلو الروحي اإلسالمي مما جعل 
النبوي  واحلديث  الكريم  بالقرآن  املتمثلة  االسالمية  باملعرفة  تتأثر  العلوم  هذه 
أمهية  تتبنيّ  هنا  من  العربية.  علامء  من  األوىل  الطوائف   لد سيام  ال  الرشيف 
ارتباطاً  به  الرتباطها  اإلسالمي  الفكري  الرتاث  ضوء  يف  العربية  اللغة  دراسة 
ال انفصام له، إال إهنا فُصلت عنه لد الدارسني املتأخرين واملعارصين يف ظل 

احلضارة املادية الغربية التي اجتاحت املسلمني.

وكان لعلامء احلديث الفضل عىل علامء العربيَّة وخمتلف العلوم األخر؛ إذ عنهم 
ق منها يف تدوين كل علم، وإن نظرة متفحصة  لَ نطَ أُخذت القواعد واألسس التي يُ
ام، وبني  لْ إىل علوم العربية ونشأهتا تبنيِّ مد االرتِباط بني احلديث النبوي كونه عِ
نت  وِّ طت فيه احلركة النحويَّة، ودُ خمتلف علوم العربيَّة؛ إذ كان «العرص الذي نشِ
ا بام نشط فيه من علوم الدين من حديثٍ وفقه، وعلوم  فيه كتب النحو كان متأثرً
العقل من جدل وكالم». حتى ظاهرة الرحلة إىل بَوادي احلجاز ونَجد وقبائل 

وسط اجلزيرة العربيَّة يف طلب اللغة، كانت تقليدا للرحلة يف طلب احلديث(١).

وقوانني  نظريات  مثال  عىل  أساسها  يف  وقوانينهم  النحاة  نظريَّات  قامت  وقد 
يارُ هذا الشأنِ وأساسُ هذا  أهل احلديث، الذين يقول عنهم ابن جني: «وهم عِ
تواتر وآحاد، كأصحاب احلديث(٢).  إىل  ل  النقْ مون  يقسّ النحاة  فكان   ،« البنيانِ
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، كانوا  دّ رَ تُ اللغة ومن  ه يف  بل روايتُ قْ تُ ن  مَ مون عىل  يتكلَّ اللغويون  وعندما كان 
غة أن  اللُّ ناقل  ابن فارس: «يشرتط يف  مون عىل طريقة أهل احلديث، قال  يتكلَّ
ا، و يشرتط يف نقل احلديث،  ا كان أو عبدً الً كان أو امرأة، حرًّ ، رجُ الً يكون عدْ

وإن مل تكن الفضيلة من شكله»(٣).

وجه  عىل  واحلديث  ة  عامَّ الدين  علوم  بني  القائمة  العالقة  لنا  تتبنيَّ  وهكذا 
اخلصوص، وبني علوم العربيَّة عىل اختالف أنواعها، حتَّى صدق قولُ السيوطي: 

«علم احلديث واللغة أَخوان جيريان من وادٍ واحد».(٤)
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ل  املبحث األوّ

فصاحة النبي وعلمه باللغة

كان رسول اهللا أعلم الناس باللغات وأفصح العرب لسانا وأبينهم معاين وقد 
أكد ذلك بقوله: أنا أعربكم أنا من قريش ولساين لسان بني سعد بن بكر(٥). أنا 
النبي ال كذب أنا ابن عبد املطلب، أنا أعرب العرب، ولدتني قريش ونشأت يف 
بني سعد بن بكر فأنى يأتيني اللحن (٦) . أعطيت فواتح الكلم وجوامعه وخوامته 

(٧). أعطيت جوامع الكلم، واخترص يل الكالم اختصارا (٨) .

 وكان  يفرس كثريا من األلفاظ تفسريا يدلّ عىل أنه األعلم باللغة يشتق منها 
ما يعربّ به عن املعنى الدقيق، فقد كان أفصح العرب وأعلمهم باللغة والبالغة... 
وكان أهل الفصاحة يسألونه عن معاين كثري من األلفاظ وحتى الواضحة عندنا 
إال هو  لوقتها  اهللا وال جيليها  إال  يعلمها  ال   : قوله  نحو من ذلك وهو كثري 
ولكن سأحدثكم بمشاريطها وما بني يدهيا، أال! إن بني يدهيا فتنا وهرجا، قيل: 
الناس  بني  يلقى  وأن  القتل،  احلبشة  بلسان  هو  قال:  اهلرج؟  ما  اهللا  رسول  يا 
التناكر فال يعرف أحد، وحتف قلوب الناس، ويبقى رجرجة «أراد رذالة الناس 
ورعاعهم الذين ال عقول هلم. ال تعرف معروفا وال تنكر منكرا» (٩) . علمها عند 
ريب ال جيليها لوقتها إال هو ولكن سأخربكم بمشاريطها وما يكون بني يدهيا: 
إن بني يدهيا فتنة وهرجا، قالوا: يا رسول اهللا! الفتنة قد عرفناها فاهلرج ما هو؟ 
قال: بلسان احلبشة القتل، ويلقى بني الناس التناكر فال يكاد أحد أن يعرف أحدا 
(١٠) . من اقرتاب الساعة أن ترفع األرشار وتوضع األخيار ويفتح القول وحيبس 
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العمل، ويقرأ يف القوم املثناة ليس فيه أحد ينكرها، قيل: وما املثناة؟ قال: ما كتب 
سو كتاب اهللا (١١) . ال تزال األمة عىل رشيعة حسنة ما مل يظهر فيهم ثالث: ما 
قالوا:  السقارون،  فيهم  اخلبث، ويظهر  فيهم ولد  العلم، ويكثر  منهم  يقبض  مل 
وما السقارون؟ قال: برش يكونون يف آخر الزمان تكون حتيتهم بينهم إذا تالقوا 

التالعن (١٢) .

ة أحاديث نبوية رشيفة كثرية تتناول تفسري لفظة أو تركيب مما يدلل عىل أنّ  وثمّ
منها  العربية يشتقّ  باللغة  أعلمهم  اللغة وكان  العرب  م  يعلّ رسول اهللا كان 
  ما يشاء من األلفاظ التي تدلّ الداللة الدقيقة عىل املعنى واملضمون. وكان
عاملا باللغات غري العربية عن طريق االعجاز، وكذلك اللهجات العربية وكان 
م العرب بحسب هلجاهتا مهام غمضت، من ذلك قول رسول اهللا: عن  يكلّ
 :سمع رجال يقول: يا شاهان شاه! فقال رسول اهللا أيب هريرة أن النبي
اهللا ملك امللوك (١٣). وعن عمران بن حصني قال: قدم وفد بني هند -هم قبيلة 
  باليمن كانوا يتكلمون بألفاظ غريبة وحشية ال تعرفها أكثر العرب- وكان
خياطب كل قوم ويكاتبهم بلغتهم وذلك من أنواع بالغته  فكان يتكلم مع كل 
ذي لغة غريبة بلغته ومع كل ذي لغة بليغة بلغته اتساعا يف الفصاحة واستحداثا 
لأللفة واملحبة فكان خياطب أهل احلرض بكالم ألني من الدهن وأرق من املزن، 
إىل  فانظر  الغضب  من  وأرهف  اهلضب  من  أرسى  بكالم  البدو  أهل  وخياطب 
دعائه ألهل املدينة حني سألوه ذلك فقال: اللهم بارك هلم يف مكياهلم وبارك 
هلم يف صاعهم ومدهم، ويف رواية، اللهم بارك لنا يف مترنا وبارك لنا يف مدينتنا 
وبارك لنا يف صاعنا وبارك لنا يف مدنا، اللهم إين أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك 
إبراهيم ملكة ثم انظر دعاءه لبني هند وقد وفدوا عليه يف مجلة الوفود فقام طهفة 
بن رهم اهلندي يشكو اجلدب إليه فقال: يا رسول اهللا أتيناك من غوري هتامة...  

.(١٥) (١٤)
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املبحث الثاين

أصل اللغة العربية

الدين  لغة  هي  العربية  اللغة  أن  د  يؤكّ الرشيفة  األحاديث  من  كثري  يف  ورد  ما 
الكريم  القرآن  الكريم (كالم اهللا تعاىل) وقد استعملها  القرآن  االسالمي ولغة 
استعامالً بليغاً عالياً معجزا يف أعىل أسلٍوب لغوي عرف عرب التأريخ. فاألحاديث 
ال  وأهنا  واعجازها  وقدسيتها  العربية  اللغة  خصوصية  عىل  قاطعة  داللة  تدل 
وتصحح  للعربية،  واملعارصين  القدامى  فهم  عىل  وترد  األخر.  اللغات  تشبه 
لغة األعراب  العربية  يعدون  فالقدماء  اللغة.  فقه  للدراسات يف  العلمي  املسار 
من  وابلغ  أفصح  كانت  الصحراء  قلب  يف  بالبداوة  موغلة  كانت  وكلام  البدو 
لغات القبائل الساكنة يف احلرض أو يف أطراف اجلزيرة العربية ملجاورهتا لألمم 
األعجمية. وانّ القرآن الكريم نزل باللغة نفسها التي يتكلموهنا بل باألساليب 
وابانة  لغة  الناس  أفصحَ  كانوا  لغتهم وأهنم  يتبعوهنا يف  التي  والطرائق والسنن 
أساليبها.  يف  يربعون  استعامهلا  حيسنون  التي  نفسها  باللغة  التحدي  نزل  لذلك 
وا كل مزية كريمة ورشيفة فيها اىل العرب ال سيام لغة قريش. وقليال من  وقد ردّ

التدبّر يف األحاديث أدناه جيد تقاطعا دالليا بينها وبني ما ذكرناه. 

هناك  ليس  مثل  احلديث  اللغة  علم  أطروحات  مع  اللغة  فهم  يتقاطع  وكذلك 
اىل  تتفرغ  أو  متوت  ثم  تتطور  ثم  تولد  اللغات  وان   أخر لغة  من  أفضل  لغة 
لغات كام حدث للغة الالتينية. وان العربية أحد اللغات السامية وفرع منها... 
وغري ذلك مما يتقاطع مع حقيقة اللغة العربية. قال رسول اهللا: أول من فتق 
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أهلم إسامعيل هذا  ابن أربع عرشة سنة (١٦).  املبينة إسامعيل وهو  بالعربية  لسانه 
اللسان العريب إهلاما (١٧). يا أهيا الناس! إن الرب رب واحد وإن األب أب واحد 
وإن الدين دين واحد، وليست العربية بأحدكم من أب وال أم فإنام هي اللسان، 
فمن تكلم بالعربية فهو عريب (١٨). إن العربية اندرست فجاءين هبا جربيل غضة 
طرية كام شق عىل لسان إسامعيل. عن إبراهيم بن هدبة عن أنس قال: قال 
أصحاب النبي: يا رسول اهللا! مالك أفصحنا لسانا وأبيننا بيانا قال: فذكره 

(١٩). جاءين جربيل فلقنني لغة أيب إسامعيل (٢٠).

قضية السامع

اللغة، فضالً  التي مجعها رواة  اللغوية  املادة  احلقّ أنّ الشكوك حتوم يف كثري من 
عن اختالطها يف مستويات لغوية متباينة كالشعر والنثر واللهجات والقراءات 
ال يمكن للباحث االطمئنان اليها من غري حتقيق ودراسة واسعة. واألحاديث 
العرب  كالم  اختالف  د  وتؤكّ الشكوك.  هذه  تؤيد  أهنا  يبدو  املذكورة  الرشيفة 
عن كالم اهللا يف النصّ القرآين يف بحث (العربية قبل اإلسالم)، إبان نزول 

القرآن.

نت أن رسول اهللا كان يبدل األسامء  وستمرّ بنا األحاديث الرشيفة التي تضمّ
تعريب وأسلمة  بحملة  قام  قد   أن رسول اهللا يدلل عىل  مما  اسالمية  بأسامء 

املجتمع الذي يدخل االسالم. 

ان كثرة األلفاظ اجلديدة والرتاكيب التي ادخلها اإلسالم املتمثلة بالنصّ القرآين 
واحلديث الرشيف اكرب دليل عىل اختالف العربية اختالفاً كبرياً بعد نزول القرآن 
ت داللتها يف ضوء االستعامل  الكريم، ناهيك عن األلفاظ والرتاكيب التي تغريّ
يف  قامت  التي  التعريب  محلة  عن  فضال  اجلديدة.  اإلسالمية  والرشيعة  القرآين 



٧١

ا هلا  عرص رسول اهللا. وقد قام هبا بنفسه بتفسري إدخال ألفاظ جديدة مفرسّ
كام مرَّ بنا، وبإبداله أسامء الناس بأسامء اسالمية كام سيتضح.

 وحسناً فعل الدكتور إبراهيم السامرائي بام اصطلح عليه بـ (كلم القرآن) التي مل 
يسبق إليها كـ «الغاسق» (الفلق٣) وهو القمر(٢١).

 وقد ذكرت يف بعض أبحاثي األخر العوامل التي أدت إىل التشويه واخللط 
والشعوبية  السياسية  والعوامل  القبيل  التعصب  منها  ونثراً،  شعراً  والوضع 
عن  ناهيك  الظهور،  وحبّ  كالتكسب  الشخصية  العوامل  عن  فضالً  والدينية 
قرن  من  أكثر  استمرت  الذي  اللغوية  الدراسات  تاريخ  يف  املفرغة)  (احللقة 
ونصف القرن بعد نزول القرآن، قبل تدوين الرتاث اإلسالمي واللغوي. وقد 
شهدت هذه احللقة رصاعاً سياسياً عىل السلطة والسيام بني العرب وغريهم من 
 ،املسلمني وبني املسلمني وامللحدين والشعوبيني والفالسفة واألديان األخر
ورد   (حممد النبي  (معجزة  الكريم  للقرآن  وجه  الذي  العنيف  واهلجوم 

الطعون يف لغته والشبهات.

اللغوية  الدراسات  عليها  بنيت  التي  العلمية  األسس  احللقة  هذه  وشهدت 
عىل  املسلمني  أفعال  ردود  عىل  املبنية  واملنطقية  العقلية  والفرضيات  والقرآنية، 
املطاعن التي وجهت للغة القرآن. فنسبوا إىل العرب ما مل يقولوه، وقوهلم بأن 
فان  العرب.  بلغة  إال  القرآن ال يفرس  العرب، وان  هلجة قريش أفصح هلجات 
مل  ما  اليهم  فنسبوا  حيسنون،  بام  إال  قوماً   يتحد وال  معجزاً  يكون  ال  القرآن 
يقولوه. قال ابن فارس عن سنن العرب يف كالمه: « لتكون حجة هللا  عليهم 
أكرب ولئال يقولوا، إنام عجزنا عن اإلتيان بمثله ألنه بغري لغتنا وبغري السنن التي 
اظهر  بمثله  اإلتيان  عن  عجزهم  ليكون  وخماطباهتم،  أشعارهم  يف  يسلكوهنا 
وأشهر».(٢٢) والسنن او املجازات التي ذكروها كلها حتاكي أساليب العدول يف 
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القرآن التي ختالف القياس النحوي ملخاطبة الواحد باجلمع واالثنني والعكس 
وغري ذلك والتي طعن هبا أعداء اإلسالم.

من  يكونوا  مل  الرواة  جلّ  ان  من  الرواة)  (األعراب  كتاب  مؤلف  عجب  وقد 
من  وليسوا  العروبة  رصحيي  غري  وإهنم  العربية،  عنهم  تنقل  الذي  األعراب 

العرب الصليبة(٢٣)، وهذا خالف املنطق.

الدارس  فعىل  أما غريه  القرآين،  النصّ  به هو  املوثوق  العريب  الوحيد  النص  إنّ 
الدراسة  لنا  لتستقيم  إليه  ندعو  ما  وهذا  عليه.  األحكام  بناء  قبل  منه  التثبت 
بنظام  املرتبط  ونظامه  نفسه  ه  نصّ ضوء  يف  القرآين  النصّ  ندرس  وان  والنتائج. 

دوا هذه احلقيقة(٢٤). العربية. وقد أشار الباحثون املعارصون إىل ذلك وأكّ

 قال رسول اهللا: يا أهيا الناس! إن الرب رب واحد وإن األب أب واحد، وإن 
الدين دين واحد، أال! وإن العربية ليست لكم بأب وال أم إنام هي لسان، فمن 

تكلم بالعربية فهو عريب (٢٥).

اإلنسان،  ليست من وضع  العربية  اللغة  أن  القدامى  الدارسني  وير كثري من 
من  ة  عدّ قال   ، إهلاماً إياه  أهلمها  أو   إسامعيل النبي  عىل  تعاىل  اهللا  أنزهلا  بل 
ب بن  رُ العلامء، أحدهم ابن قتيبة: «تعلم اسامعيل العربية من اليمن من ولد يَعْ
بلَتْ األلسن ببابل، وسار  م بالعربية حني تبلْ ل من تكلّ قحطان. وكان يعرب أوّ
بلسانه  عاد  بعده  نطق  ثم  بيته،  أهل  من  اتبعه  ومن  ولده  يف  اليمن  ترك  حتى 
 .(٢٧)« مْ هُ رْ م ثم جُ سْ ليق ثم طَ مْ ديس ثم عِ ر(٢٦)، ثم جَ حْ وشخص حتى نزل الشِّ
وكان العلامء يرون أن يف لغة العرب أرساراً غيبية، وإهنا ال حييط هبا إال نبي. قال 
األزهري: «لسان العرب أوسع األلسنة مذهباً، وأكثرها ألفاظاً، وما نعلم أحداً 
تها حتى ال يكون  حييط بجميعها غري نبي، ولكنها ال يذهب منها يشء عىل عامّ

موجودا فيها»(٢٨).
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يدل هذا القول عىل أن أهم ما خلق اهللا تعاىل لد اإلنسان اللغة، فهي من السعة 
البرشية وهي عقول  العقول  أتم  والغرابة والتعقيد ما ال حييط هبا ويدركها إال 
األنبياء، ولذلك جعل اهللا تعاىل معجزته اخلالدة يف اللغة وقد يكون معنى عدم 
اإلحاطة هذه ضياع أكثر لغة العرب، وهو سبب صعوبة تفسري القرآن الكريم 

تفسرياً هنائياً.

اللغات.  سائر  عىل  متمكنة  العرب  لغة  هذا  «فعىل  الرازي:  حاتم  أبو  قال   
واللغات كلها منقادة هلا وأقبلت األمم كلها إليها يتعلموهنا رغبة فيها، وحرصاً 
عليها، وحمبة هلا وفضالً أبانه اهللا تعاىل فيها للناس ليبني هلم فضل حممد عىل 
سائر األنبياء»(٢٩). فقد كانوا ال يفصلون بني العربية والدين اإلسالمي، فكالمها 
مكمل لآلخر، فال يكون أحد من دون اآلخر. فالصلة بينهام روحية واهللا أعلم 
آخر  ليكون  اإلسالم  وانتخب  اإلسالم،  لرشيعة  أنتخبها  إذ  العربية  بأرسار 

الرشائع وأرقاها.
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املبحث الثالث

اجلانب الروحي يف اللغة العربية 

إن اإليامن بوحدة العلوم، وبمصدرها اآلهلي، الغيبي، الروحي رشط لإلبداع، 
بدّ من متازجها  الفهم الصحيح، فال  ورضورة من رضورات تطويرها وفهمها 
وتالقحها إلنتاج اجلديد منها، وهنا يكمن اإلبداع واالبتكار، وإن علوم العربية 
من أهم العلوم التي اعتنى هبا أجدادنا، والسيام أهنا انبثقت من دراسات دينية 
تتبعنا  فلو  الرشيف.  واحلديث  الكريم  بالقرآن  التفكري  أثراها  فلسفية،  روحية 
مصادر كثري من العلوم لوقفنا عىل ذلك، ومنها علوم العربية إذ بدأت مالحظات 
يسرية يلقيها النبي حممد عىل الصحابة، والنبي ال ينطق عن اهلو إنام هو 
وحي يوحى، أخذها الصحابة يفكرون هبا ويطوروهنا حتى بلغت عند التابعني 
اللغوية،  فروعها:  بكلّ  العلوم  فنشأت  واألصول،  األسس  واضحة  وتابعيهم 
والفقهية، والفلسفية، وبعض العلوم الرصفة كالكيمياء والفيزياء وغريمها، التي 
تطورت عىل يد عدد من العلامء بمختلف احلضارات يف العامل حتى عرصنا هذا 
الذي عرف بـ (االنفجار املعريف)(٣٠). ذلك أن العلوم التي نشأت بفضل القرآن 
صل  يد عليها ما توّ الكريم أخذت تتطور حتى اكتملت وتفرعت ومتازجت وزِ
إليه أصحاب احلضارات السابقة كاهلنود واليونانيني وغريهم عن طريق الرتمجة 
بتطويرها  علامؤها  فأسهم  أوروبا  إىل  العلوم  هذه  انتقلت  ثم  الحقة  عصور  يف 
امليادين:  مجيع  يف  رقي  من  بلغته  ما  وبلغت  احلديثة  الغربية  احلضارة  فنشأت 

الفلسفية والتكنولوجية والطبية وغريها. 
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هكذا تاريخ العلوم واحلضارات تنتقل من أمة إىل أخر، إال انّ األوربيني عندما 
ألسباب  الروحية  اجلوانب  وبني  بينها  فصلوا  حضارهتم  املسلمني  من  أخذوا 
آية أو  العلوم، فكم من  دينية أو عرقية. فكان رسول اهللا املعلم األول هلذه 
ي رشيف كان دافعاً ومنطلقاً لبحث  كلمة يف القرآن الكريم وكم من حديث نبوّ
ن علامً من العلوم املعروفة لدينا اليوم، أو كانت  رت لتكوّ أو كتاب أو أفكار تطوّ
القدامى  الفالسفة   لد نجده  نفسه  واألمر  جديدة.  معارف  الكتشاف  الدافع 
احلضارة  بناء  أن  يف  شكّ  وال  خمتلفة.  بطرق  األنبياء  من  معارفهم  استقوا  فقد 
الغربية املعارصة عىل أنقاض احلضارة اإلسالمية الروحية املفقودة والدليل عىل 
هذا اهتاممهم البالغ باحلضارة العربية اإلسالمية وبكتبها ال سيام كتب املذاهب 
الروحية كالصوفية والباطنية ممن عنوا بالتأويل وباطن النصوص، وهو أمر ال 

خيفى عىل أحد.

العلامء  أجدادنا  وضعها  التي  خاصة  والعربية  عامة  اللغة  مباحث  من  كثرياً  إن 
فإن  معارصة،  بمصطلحات  ولكن  املعارصون،  الغربيون  اللغة  علامء  تناوهلا 
 أكثر مناهج علم اللغة احلديث الغريب ونظرياته وأفكاره، نجد هلا اشارات لد
املعارصون بشكل مبارش  الغربيون  لع عليها  أطّ القدامى. وقد  املسلمني  علامئنا 
وغري مبارش وتأثروا فيها. فإذا كان علامؤنا القدامى قد وضعوا علومهم خدمة 
للقرآن الكريم يف ضوء التفكري بآياته واحلديث الرشيف، فالنتيجة واضحة هي 
إنّ الغربيني قد استفادوا من لغة القرآن الكريم وآياته وعلم احلديث الرشيف، 
وكان عليهم أن يواصلوا البحث فيه ويف لغته يف ضوء ما وصلوا إليه من نتائج 

باهرة(٣١).
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 وكان  يلمح املعاين الروحية يف اللغة ويربط بني األسامء واجلانب الروحي 
تليق  ال  التي  األسامء  تغيري  عىل  حريصا  فكان  والشؤم  الفأل  حيث  من  الغيبي 
الناس يف مجيع اجلوانب  تغيري جذري حلياة  بالدين اجلديد االسالم. فاالسالم 
االسم  بني  رابط  وجود  عىل  يدلل  مما  واألشياء  الناس  وأسامء  اللغة  يف  حتى 
واملسمى أو أن لألسامء تأثريا عىل مسمياهتا. فقد ورد يف بايب: األسامء والكنى 
كان  قالت:  عائشة  عن  اآلتية:  األحاديث  العامل  كنز  من  األسامء  وحمظورات 
رسول اهللا إذا سمع االسم القبيح غريه، وكان رجل اسمه مضطجع، فسامه 

رسول اهللا منبعثا (٣٢).

أبيه أن عمر بن اخلطاب مجع كل  عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن 
بينة  فأقاموا  آباؤهم  ليغري أسامءهم، فجاء  الدار  نبي فأدخلهم  غالم اسمه اسم 
أن رسول اهللا سمى عامتهم، فخىل عنهم، قال أبو بكر: وكان أيب فيهم (٣٣). 

عن عبد اهللا بن جراد قال صحبني رجل من مؤتة فأتى النبي وأنا معه فقال: 
احلارث  أسامئكم  خري  إن  قال:  األسامء؟  خري  فام  مولود  يل  ولد  اهللا!  رسول  يا 
تسموا  وال  األنبياء  بأسامء  وسموا  الرمحن،  وعبد  اهللا  عبد  االسم  ونعم  ومهام، 

بأسامء املالئكة، قال: وباسمك؟ قال: وباسمي، وال تكنوا بكنيتي (٣٤).

عن ابن عباس أن رسول اهللا كان يف جملس فقال رجل: يا سعد! وقال آخر: 
يا سعد! وقال آخر: يا سعد! فقال رسول اهللا: ما مجع ثالثة سعود يف حديث 

إال سعد أهله (٣٥).

عن ابن عمر أن كثري بن الصامت كان اسمه قليال، فسامه النبي كثريا، وأن 
مطيع بن األسود كان اسمه العاص، فسامه النبي مطيعا، وأن أم عاصم بن 
عمر كان اسمها عاصية، فسامها رسول اهللا سهلة، وكان يتفاءل باالسم (٣٦).
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عن عتبة بن عبد السلمي قال: كان النبي إذا أتاه الرجل وله االسم ال حيبه 
حوله (٣٧).

ويسار  وبأفلح  وبركة  بيعىل  يسمى  أن  ينهى  أن   النبي أراد  قال:  جابر  عن 
ينه  ومل  ثم قبض  يقل شيئا  بعد عنها، ومل  رأيته سكت  ثم  وبنحو ذلك،  وبنافع 

عنها، ثم أراد عمر أن ينهى عنها ثم تركه (٣٨).

فسامه  أسود،  اسمه   النبي أصحاب  من  رجالً  إنَّ  قال:  سعد  بن  سهل  عن 
رسول اهللا أبيض (٣٩).

عن احلكم عن سعيد بن العاص قال: أتيت النبي ألبايعه، فقال: ما اسمك؟ 
قلت: احلكم، قال: بل أنت عبد اهللا، قال: فأنا عبد اهللا يا رسول اهللا (٤٠).

العمق الروحي لأللفاظ

إن اللغة وعاء الفكر وإن وظيفتها هي التعبري عن الفكر البرشي(٤١). فضالً عن 
ذلك هلا سلطة وتأثري عىل اإلنسان فوظيفة البيان الكالمية قبل كل يشء سلطة 

املتكلم عىل السامع التي ال تقل تأثرياً عن سلطة احلاكم عىل املحكوم.

ة أقوال كثرية عن رسول اهللا والصحابة رضوان اهللا عليهم والتابعني وأئمة  ثمّ
املسلمني من العلامء. ال يمكن تفسريها إال يف ضوء اجلانب الروحي. ذلك ان 
الروحي  باجلانب  واإليامن  تأويلها  وبدون  والعقل.  العلم  مع  يتقاطع  ظاهرها 
 يف العربية يصعب التصديق هبا وقبوهلا. من ذلك ما نقل يف األثر عن النبي
أن سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن الكريم وهو أمر اختلف فيه العلامء(٤٢)، 
الكالم ال  الكريم معنىً ال لفظاً فمثل هذا  القرآن  املشهور أهنا تعدل  والتفسري 
ة جانب يف اللغة، مل هيتمّ به علامء  يصدر إال من خالق اللغة أو عامل بامهيتها. ثمّ
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وجود  وإن  اإلنسان،  بوساطة  واملوجودات  بالكون  عالقة  غة  للّ ان  هو  اللغة، 
اإلنسان رشط اساس لتتم هذه العالقة. 

وآله  عليه  اهللا  صىل  حممد  النبي  أن  جيد  واألدعية،  األذكار  كتب  عىل  املطلع  إن 
وسلم قد أكد عىل أن لبعض الرتاكيب تأثرياً روحياً سلطوياً عىل اجلوانب املادية 
لد اإلنسان، وأن ترديدها رشط عىل املسلم بحسب املواقف واحلاالت النفسية 
مها اهللا تعاىل لنبيّه  التي متر به، فهي توقف البالء وتنزل الرمحة وتفتح اخلري، علّ
 كاإلستعاذة والبسملة واحلوقلة واحلسبلة والتكبري والتسبيح وغري  الكريم 

ذلك(٤٣).

جاء يف حتفة الذاكرين(٤٤) عن النبي حممد: من قال ال حول وال قوة إال باهللا، 
 ، ، وإن توقع بالءً وأمراً مهوالً كانت له دواءً من تسعة وتسعني داءً أيرسها اهلَمُّ
إِنَّا  نا اهللا ونعم الوكيل عىل اهللا توكلنا، وإن أصابته مصيبة قال ﴿إِنَّا هللاِ وَ بُ قال حسْ
﴾، وإن أخذه إعياء من شغل أو طلب زيادة قوت، فليسبح اهللا عند  ونَ عُ يْهِ راجِ إِلَ
أربعاً وثالثني..  ليلة ثالثاً وثالثني وليحمد اهللا ثالثاً وثالثني، وليكرب  نومه كل 
وإن خاف سلطاناً، أو ظاملاً قال اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أعزُّ من خلقه مجيعاً، اهللا 
ك  هم جلَّ ثناؤك، وعزّ جارُ ذر… اللهم كن يل جاراً من رشِّ أعزّ مما أخاف وأحْ
التامة من  اهللا  يقول ((أعوذ بكلامت  الفزع  ك، ثالث مرات.. وعند  إله غريُ وال 
غضبه وعقابه ورش عباده ومن مهزات الشياطني وأن حيرضون))، وغري ذلك من 
ة أو وضع نفيس أو خوف أو مصيبة قول خاص هبا.  الكثرية لكل شدّ األقوال 
إذا لبس ثوباً جديداً، وإذا  اليسرية، فعىل املسلم أن يقول ((كذا))  حتى األمور 
دخل السوق أو خرج منه يقول ((كذا)) … وإذا رأ يف ماله أو يف نفسه أو يف 
ذنه  ن يف أُ غريه ما يعجبه يقول كذا، وإذا اشرت دابة أو رقيقاً وإذا أُيت بمولود أذّ
حيث والدته ويقول كذا، وإذا رأ ما حيب وما ال حيب.. وإذا رأ أخاه املسلم 
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وإذا  احلمد هللا عىل كل حال،  فليقل  وإذا عطس  يكره،  ما  وإذا سمع  يضحك، 
ذنه.. وإذا خدرت رجله، وإذا غضب.. وغري ذلك من األحوال النفسية  طنَّت أُ

واملادية التي يتعرض هلا اإلنسان يف شؤونه اليومية(٤٥).

وقال اإلمام الصادق: ((عجبت ملن بُيل بأربع كيف يغفل عن أربع، عجبت 
ملن أُعجب بأمرٍ كيف ال يقول (ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا)... وعجبت ملن خاف 
رٍ  الوكيل)... وعجبت ملن خاف من مكْ قوماً كيف ال يقول (حسبي اهللا ونعم 
مكر به كيف ال يقول (أفوض أمري إىل اهللا)... وعجبت ملن أصابه غمٌّ أو كرب 

كيف ال يقول (ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني)))(٤٦).

يف  رد  مطّ مفهوم  صياغة  إىل  ينتهي  ان  فطناً   ، مؤمناً كان  إذا  هنا  للدارس  يمكن 
مجيع احلاالت هو أن هذه الرتاكيب مفاتيح ملا يف الغيب مما خلق اهللا تعاىل ذلك 
أن العلامء أثبتوا نقالً وعقالً أن للغيب سلطة عىل الظاهر، يقول الفخر الرازي 
رمحه اهللا تعاىل: «أما الروحانيات فإنام حيصل تكوينها وخروجها إىل الفعل دفعة، 
ومتى كان األمر كذلك كان حدوثها شبيهاً بحدوث احلرف الذي ال يوجد إال 
يف اآلن الذي ال ينقسم فلهذه املشاهبة سميت نفاذ قدرته بالكلمة، وأيضاً ثبت 
يف عامل املعقوالت أن عامل األرواح مستولٍ عىل عامل األجسام، وإنام هي املدبرات 
راً﴾(٤٧). فقوله: (أعوذ بكلامت اهللا  بِّراتِ أَمْ ُدَ املْ ألمور هذا العامل كام قال تعاىل ﴿فَ
التامات)، استعاذة من األرواح البرشية باألرواح العالية املقدسة الطاهرة الطيبة 
يف دفع رشور األرواح اخلبيثة الظلامنية الكدرة، فاملراد بكلامت اهللا التامات، تلك 

األرواح العالية الطاهرة»(٤٨).

فكأن هلذه العبارات قوة أو سلطة علينا، السيام القرآن الكريم يقول الشيخ ابن 
عريب أنه رأ سورة ياسني عىل هيئة رجل يدفع عنه املوت عندما غيش عليه، ويف 
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كتب التفسري يذكر املفرسون السور كأهنا أرواح عاقالت، أو أشياء هلا قوة حتمي 
اإلنسان من الضاللة(٤٩).

 قال احلكيم الرتمذي يف كتابه (نوادر األصول) الذي تناول فيه هذه اآلثار عن 
النبي، ورشحها رشحاً روحياً إسالمياً مثل: سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله 
إال اهللا، واهللا أكرب، وحسبي اهللا، وإنا هللا وإنا إليه راجعون، وغريها قال عنها: «إن 
د هذه الكلامت نفعته يف  لكل مقال حرمة، واهللا تعاىل ال يضيع حرمته، فإذا ردّ
م هبا عىل يقظة وانرشاح صدر،  هذه املواطن بأن كنّ شفعاء إىل اهللا تعاىل، وإذا تكلّ

وجد اهللا تعاىل يف هذه املواطن قد كفاه».(٥٠)

عن  داللتها:  يف  املضمون  تطابق  أن  باألسامء  يريد   اهللا رسول  كان  لذلك 
حممد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أيب سلمة سألته: ما سميت ابنتك؟ قال: 
سميتها برة، قالت: إن رسول اهللا قد هنى عن هذا االسم، سميت برة فقال 
رسول اهللا : ال تزكوا أنفسكم، اهللا أعلم بأهل الرب منكم، فقالوا: ما نسميها؟ 

قال: سموها زينب(٥١).

عن الزهري أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف سامه النبي أسعد. (٥٢).

عن أسامة بن أخدري أن رجال من بني شقرة يقال له ارصم وكان يف النفر الذين 
أتوا النبي فأتاه بغالم له حبيش اشرتاه من تلك البالد. فقال: يا رسول اهللا! 
أنت؟  ما اسمك  قال:  بالربكة،  له  أن تسميه وتدعو  إين اشرتيت هذا وأحببت 
قال: أنا أرصم، قال: بل أنت زرعة، قال: ما تريده؟ قال: أريده راعيا، فقال: هو 

عاصم هو عاصم، وقبض النبي كفه(٥٣).

وقد  بالعربية،  مستعيناً  اجلاهلية  احلياة  جذور  اجتث  شاملة،  ثورة  اإلسالم  إن 
اإلسالم  عقيدة  مع  تتفق  معاين  ألفاظها  من  كثرياً  وألبس  جديدة  بحلة  كساها 
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إىل  مستنداً  املصطلحات،  صياغة  يف  الثانية  واملعاين  املجاز  مستخدماً  الساموية 
سيام  ال  ألفاظها  اتساع  وطرائق  اجلاهلية  يف  العربية  بخصائص  تستنري  أسس 
احلسيات  عىل  الوجود  تصويرها  يف  تقرص  مل  أهنا  ومنها  كثرية  العربية  مزايا  أن 
اإلسالم  قبل  العربية  الكلامت  من  كثرياً  هذا  منح  البدائية(٥٤).وقد  كاللغات 
والركوع  والزكاة،  والصوم  الصالة  مثل:  الرشيعة  ميدان  يف  قرآنية  مدلوالت 
والسجود، والدين والكفر وغري ذلك فنسخت معانيها السابقة وماتت وحتولت 
إىل معان جديدة، تبقى هلا وشائجها التي ترتبط هبا بالداللة اجلديدة (املجازية)، 
بلسان  يطوف  شبحاً  ليس  «الكالم  بأن  واللغة  النفس  علامء  قول  ذلك  يدعم 
بروكا  أعلن  كام  والعقل  العقلية»  ملكته  بل هو جزء من  عنه  ثم خيتفي  املتكلم 

جمموعة امللكات والقدرات، وليس جزءاً مادياً من أجزاء اجلسم(٥٥).

إن املسلمني أدركوا أن هناك معاين إسالمية قد كوهنا القرآن الكريم وأن بعض 
الكلامت قد حتول معناه عام كان عليه قبل نزول القرآن الكريم … نتيجة استعامله 
هلا يف مواقعها وسياقاهتا اجلديدة وقد قال أبو هالل العسكري: «ومل يعرف أهل 
اجلاهلية من ذلك شيئا»(٥٦). وقال ابن فارس: «نقلت من اللغة ألفاظ من مواضع 
إىل مواضع أخر، بزيادات زيدت، ورشائع رشعت…»، وقال أبو حاتم الرازي 
يف كتاب (الزينة يف كلامت الناس ومعانيها): «اإلسالم هو اسم مل يكن قبل مبعث 
النبي، وكذلك أسامء كثرية مثل األذان والصالة والركوع والسجود مل تعرفها 
العرب إال عىل غري هذه األصول، ألن األفعال التي كانت هذه األسامء هلا مل تكن 
فيهم، وإنام سنّها النبي وعلمها اهللا تعاىل إياه، فكانوا يعرفون (الصالة) إهنا 

الدعاء.. وعىل هذا كانت سائر األسامي»(٥٧).

إن التعرف عىل هذا اجلانب لد علامء العربية يفيدنا يف تصور هذا العلم الذي 
البدّ أنه مرتبط بشخصهم وبأخالقهم وبزهدهم وانقطاعهم إىل اهللا. وهذا أبو 
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اإلسالمي  الروحي  اهلدف  أوضح  (الزينة)،  ه  سامّ كتاباً  صنّف  الرازي  حاتم 
ها لغة  ح بذلك مراراً، وعدّ فيه و كشف عن اجلوانب الروحية يف العربية ورصّ
حمقق  جعل  ما  وهذا  الفارسية،  لغته  ومنها  اللغات  سائر  عىل  وفضلها  سة  مقدّ
ح أن يكون  القسم الثالث من الكتاب املتعلق بأصحاب األهواء واملذاهب يرجّ
أبو حاتم الرازي من أصل عريب «ذلك أن محاسه للعربية وفضل العرب ولغتهم 
ة  تامّ العرب  لغة  (أن  عىل  وتأكيده  الزينة  كتابه  من  األول  القسم  يؤلف  الذي 

احلروف) ال يمكن أن يأيت إال من إنسان يتصل أصالً هبذه األمة»(٥٨).

لغة  ومنها  اللغات  سائر  عىل  وفضلها  العربية  بقدسية  يؤمن  العربية  عامل  كان 
عن  يبحث  أخذ  ألنه  دراساهتا  بعد  بذلك  إيامناً  يزداد  ثم  دراستها،  قبل  قومه، 
موضع تلك القدسية يف العربية، قال الزخمرشي: «اهللا أمحد عىل أن جعلني من 

علامء العربية، وجبلني عىل الغضب للعرب والعصبية»(٥٩).
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لغة القرآن الكريم

تعاىل: وقال   ،  ﴾ نِنيَ مِ ؤْ مُ لِلْ ةٌ  َ محْ رَ وَ فاءٌ  شِ وَ  هُ ما  آنِ  رْ الْقُ مِنَ  لُ  نَزِّ نُ :﴿وَ تعاىل  قال   
مْ  يْهِ لَ وَ عَ هُ رٌ وَ قْ ِمْ وَ نُونَ يفِ آذاهنِ مِ ؤْ ينَ ال يُ الَّذِ فاءٌ وَ شِ دً وَ وا هُ نُ ينَ آمَ ذِ وَ لِلَّ لْ هُ ﴿قُ

.﴾ يدٍ كانٍ بَعِ نَ مِنْ مَ وْ نادَ ى أُولئِكَ يُ مً عَ

من  قال:  أنه   عنه وروي  داء.  كل  من  شفاء  القرآن  يف   :اهللا رسول  قال 
نالته علة فليقرأ عليها أم الكتاب سبع مرات. وأحاديث كثرية تنقلها الكتب عن 
من  لنوع  عالجاً  آية  أو  سورة  كل  يف  ان  عىل  دوا  أكّ األطهار  واألئمة   النبي
األمراض النفسية واجلسدية، وقد استغل بعضهم هذه األحاديث فزادوا عليها 

ما ال يعقله عاقل.

الكرامة،  هذه  تعاىل  اهللا  وهبهم  ممن  كثري  التاريخ  مراحل  أثناء  اشتهر  وقد 
الدراسات  أثبتت  وقد  اهللا،  بإذن  فيشفون  الكريم  بالقرآن  املرىض  يعاجلون 
عالج  يف  واضحاً  تأثرياً  الكريم  للقرآن  أن  احلديثة  والنفسية  الباراسيكولوجية 
األمراض. ويف منظمة (إباء) اجريت جتارب وبحوث رأت أن السنابل التي يتىل 
نوعاً من غريها.  إنتاجاً وأفضل  أكثر  الكريم يف (تسجيل) تكون  القرآن  عليها 

وغري ذلك من النتائج التجريبية العلمية(٦٠).

مل  فإن  فابكوا  قرأمتوه  فإذا  وكآبة  بحزن  نزل  هذا  إن   :اهللا رسول  وقال 
كنز  كتاب  احلديث يف  (رقم  منا  فليس  به  يتغن  مل  فمن  به  وتغنوا  فتباكوا  تبكوا 
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العامل٤٦٠٠٠). اقرؤوا القرآن وابكوا فإن مل تبكوا فتباكوا ليس منا من مل يتغن 
بالقرآن (٦١). 

البحث، وقد  له هذا  يتسع  الكريم واعجازه وأرساره ال  القرآن  انّ احلديث يف 
 :جاء باألثر: من أراد أن يكلمه اهللا فليقرأ القرآن». ويف ذلك قال رسول اهللا
 ﴾ نيَ مِ اكِ مِ احلْ كَ من قرأ منكم التني والزيتون فانتهى إىل آخرها ﴿أَ لَيْسَ اهللاُ بِأَحْ
الرتمذي  رشح  األحوذي  حتفة  ويف  الشاهدين.  من  ذلك  عىل  وأنا  بىل،  فليقل: 
ذلك  أليس  إىل  فانتهى  القيامة،  بيوم  أقسم  ال  قرأ  من  و/٢٧٦.   رقم٣٣٤٤/ 
بقادر عىل أن حييى املوتى فليقل بىل، ومن قرأ واملرسالت فبلغ فبأي حديث بعده 

يؤمنون، فليقل آمنا باهللا (٦٢).

تالوة القرآن الكريم(٦٣) 

عباده  به  تعاىل  اهللا  أمر  ما  التالوة وضعت التباع  اذ  القراءة  التالوة ختتلف عن 
والقراءة وضعت من أجل تعبد وحفظ ما انزل اهللا تعاىل وما كتب يف الكتاب.  
وأهل  الكتابني  أهل  وحلون  وإياكم  وأصواهتا  العرب  بلحون  القرآن  اقرؤوا 
الفسق فإنه سيجيء بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح 
ال جياوز حناجرهم مفتونة قلوهبم وقلوب من يعجبهم شأهنم (٦٤). إن من أحسن 
الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه خيشى اهللا (٦٥). إن هذا نزل 
به  يتغن  مل  فمن  به  وتغنوا  فتباكوا  تبكوا  مل  فإن  فابكوا  قرأمتوه  فإذا  بحزن وكآبة 
القرآن حسنا  يزيد  الصوت احلسن  فإن  بأصواتكم  القرآن  زينوا   .(٦٥) منا  فليس 
(٦٥). لكل يشء حلية وحلية القرآن الصوت احلسن (٦٦). اقرؤوا القرآن بلحون 

العرب وأصواهتا وإياكم وحلون أهل الكتابني وأهل الفسق فإنه سيجيء بعدي 
قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح ال جياوز حناجرهم مفتونة 
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قلوهبم وقلوب من يعجبهم شأهنم (٦٧). يا أهل القرآن ال توسدوا القرآن واتلوه 
حق تالوته آناء الليل والنهار وافشوه وتغنوا به وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون 

وال تعجلوا ثوابه فإن له ثوابا (٦٨).

أمهية حفظ القرآن الكريم

عن أيب العالية قال: قال عمر: تعلموا القرآن مخس آيات مخس آيات فإن جربيل 
نزل بالقرآن عىل النبي مخس آيات مخس آيات. (٦٩). إن مثل صاحب القرآن 
 .(٧٠) ذهبت  أطلقها  وإن  أمسكها  عليها  عاهد  إن  املعقلة  اإلبل  صاحب  كمثل 
الرجال  بيده هلو أشد تفصيا من قلوب  الذي نفيس  فو  القرآن  تعاهدوا   ٢٧٥٥
من االبل من عقلها (٧١). ٢٧٥٦ تعلموا كتاب اهللا وتعاهدوه وتغنوا به فو الذي 
نفيس بيده هلو أشد تفلتا من املخاض يف العقل (٧٢). حفظ الغالم الصغري كالنقش 
يف احلجر وحفظ الرجل بعدما يكرب كالكتاب عىل املاء (٧٣). إذا قام أحدكم من 
الليل فاستعجم القرآن عىل لسانه فلم يدر ما يقول فلينرصف، فليضطجع (٧٤). 
إن هللا تعاىل مالئكة يف األرض تنطق عىل ألسنة بني آدم بام يف املرء من اخلري والرش 
احذروا    .(٧٦) بالصاحب  الصاحب  واعتربوا  بأسامئها،  األرض  اعتربوا   .(٧٥)

فراسة املؤمن! فإنه ينظر بنور اهللا وينطق بتوفيق اهللا (٧٧).

النص  ألنه  فائقة  عنايةً  الكريم  بالقرآن  واملعارصون  القدامى  النحاة  عني  لقد 
فقد  مجيعها.  االسالمية  والدارسات  العلوم  عليه  قامت  الذي  املعجز  االهلي 
كان القرآن الكريم احلافز لوضع النحو العريب بنى النحاة عليه قواعدهم وكان 
لبعض النحاة اهتامم متميز بالقرآن الكريم يف مؤلفاهتم مثل: ابن مضاء القرطبي 
الذي دعا اىل األخذ بظاهر النص القرآين وهاجم من يدعي الزيادة فيه وهذا ما 
بالقرآن اعرابا وتفسريا وما  الذين آهتموا  النحاة  أماله عليه مذهبه. فضالً عن 



٨٦

امللف: يف التسليم ملدينة العلم وأبواهبا

دعا  وقد  وغريهم.  حيان  وأيب  والزخمرشي  والفراء  األخفش  ذلك:أمثال:  اىل 
أصحاب التيسري النحوي املعارص اىل ربط النحو بالقرآن الكريم، ألنه األصل 
ودرسوا  الكريم،  القرآن  أمهية  عىل  ونبّهوا  النحو.  عليه  يبنى  أنْ  ينبغي  الذي 
أساليبه وتراكيبه ودعوا اىل االقتداء هبا واالنحاء نحوها. و أعادوا دارسة النحو 
العريب يف ضوئه فظهرت دعوات ومصطلحات مثل: نحو القرآن ونظرية النحو 

القرآين وظهرت كتب درست أساليبه دارسة مفصلة. 
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املبحث اخلامس

اللسان والنطق وعيوبه

 يؤكد رسول اهللا عىل أمهية اللفظ والنطق يف األداء اللغوي ويف تثبيت املعنى 
اإليامن   .(٧٨) لسانه  فصاحة  الرجال  مجال    :قال سليام.  نطقا  بنطقه  واقراره 
معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل باألركان (٧٩). اإليامن باهللا اإلقرار باللسان 
وتصديق بالقلب وعمل باألركان (٨٠). اإليامن بالقلب واللسان واهلجرة بالنفس 

واملال (٨١).

ه عيباً، وعياً ومرضا  النطق غري الصحيح ويعدّ العيّ يف  يتشاءم من     وكان 
ًوخلال يف التعبري وفصاحة املتكلم عىل الرغم من سالمة املعنى وااليامن يف قلبه 

د عىل الفصاحة واالبانة وذلك الرتباط ذلك بالذكاء والقوة وااليامن. ويؤكّ

 قال رسول اهللا: إن العي عي اللسان، ال عي، القلب والعقل من اإليامن (٨٢). 
 عن أيب احلويرث أن أم أيمن قالت يوم حنني سبت اهللا أقدامكم فقال النبي
يف  سعد  ابن  وأورده   ،(٨٣) اللسان  عرساء  فإنك  أيمن  أم  يا  اسكتي  فذكره:   –
وإنكم  برش  أنا  إنام   :قوله أيضا  ذلك  ومن   .  (٢٢٥/  ٨)  الكرب الطبقات 
ختتصمون إيل، فلعل بعضكم أن يكون أحلن بحجته من بعض، فاقيض له عىل 
نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنام هي قطعة من النار، فليأخذها، 

أو ليرتكها (٨٤). 



٨٨

امللف: يف التسليم ملدينة العلم وأبواهبا

العناية بالنطق واألداء وكذلك بأعضاء النطق 

ارتباط الكالم بطبيعة االنسان يعربّ به عامّ يف نفسه من فضائل أو رذائل فالكالم 
هو االنسان نفسه أو كام قال بوفون االسلوب هو الرجل نفسه. فالكالم اذن أو 
اللغة ليست اعتباطية يف انعكاس عن املتكلم نفسه تعرب عن علمه أو جهله أو 
سلوكه اخللقي من حيث األخالق احلميدة أو اخلبيثة، وللكالم تأثري كبري حيدثه 

ويصنع الواقع وحيدد اجتاهات الفرد وسلوكه. 

فضال عن ذلك فان ارتباط اللغة بالوجود وبأفعال الناس واالحداث التي جتري 
 الكالم باعضاء  حسب نوع الكالم وطبيعة االنسان الذي يصدره. ويربط 
النطق وأن ثمة صلة بينهام من حيث االصالح والفساد بحيث اذا صلح اللسان 

صلح االنسان وحيث عىل تطهري آلة النطق (األفواه) بالوضوء باملاء.

قال رسول اهللا: احلدث حدثان: حدث اللسان وحدث الفرج، وليسا سواء، 
فتنة  ستكون  إهنا   .(٨٥) الوضوء  وفيهام  الفرج،  حدث  من  أشد  اللسان  حدث 

تستنظف العرب قتالها يف النار! اللسان فيها أشد من وقع السيف (٨٦).

االنسان   لد الصويت  جهاز  يشبّه  الرشيفة    أحاديثه  من  آخر  حديث  ويف 
وهو  القلم.  يشبه  واللسان  احلرب  أو  املداد  يشبه  الريق  املحربة حيث  أو  بالدواة 
النطق  ورموز  الكتابة  رمز  بني  االرتباط  اىل  اشارة  ذلك  ويف  رائع.  بليغ  تشبيه 
 واالخر السمع  بحاسة  تدرك  (النطق)  االوىل  لكن  اللغة  عن  يعربان  كالمها 
القرآن  نظفوا أفواهكم فإهنا طرق   :النظر. قال رسول اهللا (الكتابة) بحاسة 
(٨٧). أنقوا أفواهكم باخلالل فإهنا مسكن امللكني احلافظني الكاتبني وإن مدادمها 

 .(٨٨) الفم  الطعام يف  عليهام من فضل  أشد  وليس يشء  اللسان  وقلمهام  الريق، 
نظفوا أفواهكم فإهنا طرق القرآن (٨٩). السواك يزيد الرجل فصاحة (٩٠).



٨٩

بالغيب وباهللا  املربطة  العرفانية  الروحية  العلوم  العلوم،  ويفرق بني جانبني من 
تعاىل، وعلم مرتبط باللغة اجلانب املادي بالعقل واملنطق (احلجة). العلم علامن 
فعلم يف القلب وذلك العلم النافع، وعلم عىل اللسان فذلك حجة اهللا عىل ابن 

آدم   (٩١).

خطورة اللسان وأثره يف التوجيه والتأثري يف املسلمني 

عن األحنف عن عمر قال: كنا نقول يف عهد النبي: إنام هيلك هذه األمة كل 
منافق عليم اللسان، فاتق يا أحنف أن تكون منهم.

وعن اإلمام عيل قال: كنا جلوسا عند النبي وهو نائم فذكرنا الدجال 
فاستيقظ حممرا وجهه فقال: غري الدجال أخوف عندي عليكم من الدجال أئمة 

مضلون (٩٣).

عن احلارث عن اإلمام عيل قال: قال رسول اهللا: إين ال أخاف عىل أمتي 
مؤمنا وال مرشكا إن كان مؤمنا منعه إيامنه، وإن كان مرشكا منعه ارشاكه، ولكن 
أخاف عليها منافقا عليم اللسان يقول ما تعرفون، ويفعل ما تنكرون (٩٤). أيضا 
عن ابان قال: قال رسول اهللا: يؤتى بعصابة من أمتي يوم القيامة وهم القراء 
إياك ربنا قال: فمن كنتم تسألون؟ قالوا:  فيقال هلم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: 
إياك ربنا، قال: فمن كنتم تستغفرون؟ قالوا: إياك ربنا فيقول كذبتم عبدمتوين 
ثم  سلسلة  يف  فينظمون  بالقلوب  مني  وفررتم  باأللسن  واستغفرمتوين  بالكالم 

يطاف هبم عىل روؤس اخلالئق فيقال: هؤالء كذابو أمة حممد (٩٥).
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التنطع بالكالم والتشدق

تعلموا العلم قبل أن يرفع، فإن أحدكم ال يدري متى يفتقر إىل ما عنده وعليكم 
بالعلم، وإياكم والتنطع (ويف احلديث: هلك املتنطعون) هم املتعمقون املغالون يف 
الكالم، املتكلمون بأقىص حلوقهم. مأخوذ من النطع، وهو الغار األعىل من الفم، 
ثم استعمل يف كل تعمق قوال وفعال (٩٦) والتبدع والتعمق وعليكم بالعتيق (٩٧). 
رشار أمتي الثرثارون واملتشدقون املتفيهقون، وخيار أمتي أحاسنهم أخالقا (٩٨). 
سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويرشبون أنواع الرشاب، ويلبسون 
ألوان الثياب، ويتشدقون يف الكالم، فأولئك رشار أمتي (٩٩). رشار أمتي الذين 
غذوا بالنعيم، الذين يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب، ويتشدقون يف 
الكالم (١٠٠). رشار أمتي الذين ولدوا يف النعيم، وغذوا به، ويأكلون من الطعام 
يف  ويتشدقون  ألوانا  الدواب  من  ويركبون  ألوانا،  الثياب  من  ويلبسون  ألوانا، 
الكالم (١٠١). سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كام تأكل البقر من األرض (١٠٢). إن 

املتشدقني يف النار (١٠٣). لعن اهللا الذين يتشدقون يف اخلطب تشقيق الشعر (١٠٤).

التشدق من اإلكامل

أبغض الناس إىل اهللا تعاىل البليغ الذي يتخلل بلسانه ختلل الباقرة بلساهنا (١٠٥). إن 
اهللا ليبغض الرجل البليغ الذي يلعب بلسانه كام تلعب الباقرة (١٠٦) والعسكري 
الراء:  الضاد وسكون  بفتح  إن اهللا ال حيب هذا ورضبه (ورضبه:  يف األمثال). 
مثله.انتهى.قاموس. ح). يلوون ألسنتهم للناس يل البقرة لساهنا باملرعى، كذلك 
يلو اهللا ألسنتهم ووجوههم يف جهنم (١٠٧). يأيت عىل الناس زمان يتخللون يف 

الكالم بألسنتهم، كام تتخلل البقر بألسنتهم و هو اقرار يف ذم الغيبة (١٠٨).
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رفع الصوت يف الكالم

إن اهللا يكره من الرجال الرفيع الصوت، وحيب اخلفيض من الصوت (١٠٩). إن اهللا 
ليكره الرجل الرفيع الصوت، وحيب الرجل اخلفيض الصوت (١١٠).

 ... اخلامتة ... 

ال خيفى عىل أحد ما للحديث الرشيف من مكانة عالية ومنزلة رشيفة بني العلوم؛ 
فهو مصدر الترشيع بعد القرآن الكريم بل هو املبني للقرآن الكريم والشارح له. 

.(ال ينطق عن اهلو) يأيت بعده يف املنزلة العلمية ذلك ان النبي

ففي البحث حماولة للوقوف عىل املعرفة اللغوية يف احلديث النبوي الرشيف   
وتراكيبه  النحو  وعلم  ومدلوالهتا  املفردات  من  مبارشاً  اتصاالً  هبا  يتصل  وما 
والترصيف وأبنيته واالشتقاق وعلوم البالغة وغريها. انطالقا من أنّ احلديث 

الرشيف مصدر رئيس للعلوم واملعارف عامة ومنها املعرفة اللغوية. 

وعىل الرغم من أنّ اصطالحات علوم اللغة العربية مل ترد يف احلديث الرشيف 
بمدلوالهتا املعروفة مثل اللغة والنحو والرصف وغريها اال ان املتدبر باحلديث 
النبوي الرشيف جيده مصدرا رئيسا للمعرفة اللغوية، ويرفد علوم العربية وعلم 
العلمي  مسارها  ويصحح  ويطورها  الرصينة،  الدقيقة  العلمية  باملعرفة  الداللة 
﴾ (سورة األنبياء١٠٧). نيَ مِ ـٰلَ عَ لْ ةً لِّ َ محْ ـٰكَ إِالَّ رَ نَ لْ سَ ا أَرْ مَ وحيافظ عليها. قال تعاىل ﴿وَ

الدراسة  يف  رئيسا  مصدرا  اهلندي)  للمتقي  العامل  (كنز  كتاب  اعتمدت  لقد 
لكونه جامعا مجع كتب احلديث الرشيف التي سبقته ولسهولة ترتيبه. فضال عن 

املصادر االخر للحديث.
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٥. (رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٣١٨٨٤)
٦.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٣١٨٧٣)
٧.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٣١٩٢٩)

٨.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل ٤٤٠٨٧)
٩.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٣٨٥٤٣. والنهاية ١٩٨/٢)

١٠.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٣٨٥٤٤)
١١.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٣٨٥٦٤)
١٢.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٣٨٥٦٨)
١٣.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٤٥٩٩٢)

١٤.(احلديث يف كتاب كنز العامل٣٠٣١٧)
١٥.واجلانب الروحي للغة العربية، أ.د. حسن منديل حسن العكييل، دار املغرب، بغداد٢٠٠٣.

١٦.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٣٢٣٠٩)
١٧.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٣٢٣١١)
١٨.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٣٣٩٣٦)
١٩.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٣٢٣١٣)
٢٠.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٣٢٣١٤)

٢٤.الرد عىل النحاة، ابن مضاء القرطبي، حتقيق د. شوقي ضيف، دار املعارف بمرص (د.ت.).
٢٥.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٣٧١٣٢)
٣٢.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٤٥٩٩٤)
٣٣.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٤٥٩٦٦)
٣٤.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٤٥٩٧١) 
٣٥.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٤٥٩٧٢) 
٣٦.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٤٥٩٧٣)
٣٧.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٤٥٩٧٤)
٣٨.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٤٥٩٨٦)
٣٩.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٤٥٩٨٨)
٤٠.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٤٥٩٩١)
٤٩.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٤٥٩٩٣)
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٥٠.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٤٥٩٩٦)
٥١.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٤٦٠٠٠)

٥٩.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٢٧٩٤)
٦٠.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٢٧٩٢)

٦١.النرش االلكرتوين: أمهية احلديث النبوي يف الدراسات اللغوية والنحويةشبكة األلوكة / د يارس 
رابط   ٦٥٩٧ زيارة:  هجري   ١٤٣٠/١/٢٨  - ميالدي   ٢٠٠٩/١/٢٥ اإلضافة:  تاريخ  درويش 

املوضوع
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٦٢.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٢٧٩٤) 
٦٣.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٢٧٨٨)
٦٤.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٢٧٨٩) 
٦٥.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٢٧٦٧)
٦٦.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٢٧٦٨)
٦٧.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٢٧٧٩)
٦٨.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٢٨٠٣)

٦٩.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل ٢٩٣٤٣)
٧٠.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٢٧٥٤) 

٧١.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٤٦٠٠٠)
٧٢.(ن–املعقل٢٧٥٦)

٧٣.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٢٧٥٩) 
٧٤.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٢٨١١)

٧٥.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٣٠٧٣٨)
٧٦.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٣٠٧٣٤)
٧٧.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٣٠٧٣١)
٧٨.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٢٨٧٧٥)

٧٩.(احلديث رقم١٢)
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٨٠.(احلديث رقم٣)
٨١.(احلديث رقم٤ كنز العامل، املجلد األول، الفصل األول: يف حقيقة اإليامن)

٨٢.(احلديث رقم٥٧٨٧)
٨٣.(رقم احلديث٢٩٩٢٦)

٨٤.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٧٩٢٧)
٨٥.(رقم٢٦٣١٠ الديلمي عن ابن عباس)

٨٦.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٣٠٨٥٢)
٨٧.(رقم ٢٨٠٤الديلمي عن أنس)

٨٨.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٤٠٨٣٩) 
٨٩.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٢٦١٦٢)

٩٠.(رقم ٢٨٠١الديلمي عن أنس)
٩١.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٢٨٦٦٧)
٩٢.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٢٩٤٠٨)
٩٣.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٢٩٤١٤)

٩٤.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل ٢٩٤١٦)
٩٥.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٢٩٤١٨) 

٩٦.(النهاية ٧٤/٥. ب)
٩٧.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٢٨٨٦٥)
٩٨.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٧٩١٠) 
٩٩.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٧٩١١)

١٠٠.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٧٩١٢)
١٠١.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٧٩١٣)
١٠٢.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٧٩١٤)
١٠٣.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٧٩١٥)
١٠٤.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٧٩١٦)
١٠٥.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٧٩١٨)

١٠٦.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل ٧٩١٩) 
١٠٧.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٧٩٢٠)
١٠٨.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٧٩٢١)
١٠٩.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٧٩٤٣)
١١٠.(رقم احلديث يف كتاب كنز العامل٧٩٤٤)



٩٥

املصادر واملراجع

القرآن الكريم. 
الدين  ــالل  ج ــرآن،  ــق ال عــلــوم  يف  ١.اإلتــقــان 
الفضل  ــو  اب حممد  حتقيق   #٩١١ السيوطي 

ابراهيم، مكتبة املشهد احلسيني، مرص (د.ت)
٢.أصل العرب ولغتهم بني احلقائق واالباطيل، 
العريب،  الفكر  دار  هالل،  حامد  الغفار  عبد  د. 

أمرية للطباعة، الكويت ١٩٩٦. 
٣.أصول الشعر العريب، ديفيد مرجيلون، ترمجة: 

ابراهيم عوض، دار الفردوس ٢٠٠٦.
٤.الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين الزركيش 

٧٩٤# حتقيق حممد ابو الفضل ابراهيم (د.ت).
٢١.اخلصائص، ابو الفتح عثامن بن جني، حتقيق 
العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  النجار،  عيل  حممد 

بغداد ١٩٨٥.
٢٢.اخلالف النحوي يف ضوء حماوالت التيسري، 
د. حسن منديل حسن، اطروحة  كلية االداب، 

اجلامعة املستنرصية١٩٩٦.
٢٣.احلياة الروحية يف اإلسالم، د.حممد مصطفى 
البايب  العربية، عيسى  الكتب  إحياء  دار  حلمي، 

احللبي ورشكاؤه، مرص١٩٤٥.
العربية،  اإلسالمية  الكلامت  يف  ٢٦.الــزيــنــة 
الرازي ٣٢٢#  بن محدان  أبو حاتم أمحد  الشيخ 
حتقيق حسني بن فيض اهللا اهلمداين، ط١، مركز 

الدراسات والبحوث اليمني١٩٦٤.
يف  العرب  وسنن  اللغة  فقه  يف  ٢٧.الصاحبي 
السيد  حتقيق   #٣٩٥ فارس  بن  امحد  أ.  كالمها 
القاهرة  احللبي،  عيسى  مطبعة  صقر،  امحــد 

(د.ت).

فتحي  د.  العريب،  النحو  يف  الشذوذ  ٢٨.ظاهرة 
النارش  بريوت،  والقلم،  ن  دار  ط١،  جني،  الدّ

وكالة املطبوعات، الكويت ١٩٧٤.
٢٩.العدول عن النظام الرتكيبي يف النص القرآين 
(اطروحة ثانية) د. حسن منديل العكييل، جامعة 

بغداد، كلية الرتبية للبنات ٢٠٠٨.
نمو  يف  دراســـة  اللغوي  التطور  ــل  ــوام ٣٠.ع
اد،  وتطور الثروة اللغوية، د.أمحد عبد الرمحن محّ

ط١، دار األندلس، بريوت ١٩٨٣.
ابن اجلزري  القراء،  النهاية يف طبقات  ٣١.غاية 
اخلانجي  مكتبة  برجشرتارس،  ج.  نرش:   #٨٣٢

بمرص ١٩٣٢.
عبدة  د.  العربية،  الكتب  يف  اللغة  ٤١.فــقــه 

الراجحي، دار املعرفة اجلامعية ١٩٨٠.
٤٢.قوت القلوب يف معاملة املحبوب ووصف 
طريق املريد إىل مقام التوحيد، أبو طالب املكي، 
صادر،  دار  ط١،  مكارم،  نسيب  سعيد  حتقيق 

بريوت ١٩٩٥.
احلكيم  النفس،  وأدب  الرياضة  ٤٣.كــتــاب 
احللبي  البايب  ــري،  أ.ج.أرب د.  حتقيق  الرتمذي، 

بمرص١٩٤٧.
ــفــنــون، حمــمــد عيل  ــالح ال ــط ٤٤.كـــشـــاف اص
لطفي  ج.  حتقيق   #١٠٢٥ التهانوي  الفاروقي 
عبد البديع، د. عبد املنعم حممد حسنني، املؤسسة 

املرصية العامة، القاهرة ١٩٦٣.
 ١٨٧٦–١٩٨٤ العربية  الدوريات  ٤٥.كشاف 
إعداد عبد اجلبار عبد اجلبار عبد الرمحن، ط١، 
الدار  اخلليج،  لدول  اإلعالمي  التوثيق  مركز 

العربية للموسوعات، بريوت ١٩٨٩.
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 #١٠٩٤ الكفوي  البقاء  أبــو  ٤٦.الكليات، 
حتقيق د. عدنان درويش، وحممد املرصي، ط٢، 

مؤسسة الرسالة، بريوت١٩٩٨.
مؤسسة  طبعة  اهلندي،  للمتقي  العامل  ٤٧.كنز 

الرسالة ١٩٨٩
ابن منظور،  العالمة  العرب املحيط،  ٤٨.لسان 
تقديم الشيخ عبد اهللا العالييل، إعداد وتصنيف 

يوسف خياط، دار لسان العرب، بريوت.
مصطفى  د.  واملغامرة،  العقل  بني  ٥٢.اللغة 
مطبعة  باإلسكندرية،  املعارف  منشأة  مندور، 

أطلس ١٩٧٤.
الربكان  أبو  النحو،  أصــول  يف  األدلــة  ٥٣.ملــع 
جدل  يف  ــراب  ــ األغ مــع  مطبوع  األنـــبـــاري، 
دار  ط٢،  األفــغــاين  سعيد  حتقيق  األعـــراب، 

الفكر، بريوت١٩٧١.
ابو عبيدة ٢١٠# حتقيق حممد  القرآن،  ٥٤.جماز 
فؤاد سزكني، ط١، نرش اخلانجي بمرص١٩٦٢.
الطربي،  القرآن،  تفسري  يف  البيان  ٥٥.جممع 
األعــلــمــي  ــة  ــس ــؤس م ط١،  جلـــنـــة،  حتــقــيــق 

للمطبوعات، بريوت ١٩٩٥.
ابــراهــيــم  الــتــنــزيــل، د.  ــن بــديــع لــغــة  ــ ٥٦.م
السامرائي، ط٢، مؤسسة الرسالة، دار الفرقان، 

عامن ١٩٨٦
ــول يف مــعــرفــة أحــاديــث  ــ ــوادر األص ــ ــ ٥٧.ن
صــارد،  دار  الــرتمــذي،  احلكيم   ،الرسول

بريوت، (د.ت).
تاريخ  الكريم  القرآن  يف  والنظائر  ٥٨.الوجوه 
رسالة  اجلبوري،  مطلك  الرمحن  عبد  وتطور، 

ماجستري، آداب، بغداد ١٩٨٦.


