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Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Eksistensi 

Bahasa Arab menurut Yusuf Al-Qardhawi dan apa saja usaha Syeikh Yusuf Al-

Qardhawi dalam pengembangan Bahasa Arab di era modern. Adapun jenis 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian linguistik, 

edukatif dan historis. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode 

dokumentasi dan metode kepustakaan. Sedangkan metode analisis data yaitu studi 

tokoh. 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa eksistensi 

bahasa arab menurut Syeikh Yusuf Al-Qardhawi ada 3, yaitu bahwasanya bahasa 

arab adalah syarat untuk menjadi seorang mujtahid, bahasa arab merupakan 

kebudayaan islam dan bahasa internasional. Sedangkan usaha Syeikh Yusuf Al-
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universitas-universitas dan pertemuan-pertemuan di masjid, serta membuat buku 

bahasa arab untuk sekolah tingkat menengah pertama dan menengah atas untuk 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 تمهيدال

على صفوة محدا كشكرا  الذم أنعم نعما كثَتة كقدرة كافية، كالصبلة كالسبلـ 

اخللق، حبيب ا زلمد صلى ا عليو كسٌلم الذم أخرج  الناس من الظلمات إىل النور 

 كأرشدىم إىل الصراط ادلستقيم كعلى آلو كأصحابو أمجعُت1 كبعده1

دكر الشيخ  قد ًٌب الباحث كتابة الرسالة العلمية من أكذلا إىل آخرىا دبوضوع "
" كىو الستيفاء أحد الشركط ادلقررة للحصوؿ بيةيوسف القرضاكم ُب تطوير اللغة العر 

على درجة اإلجازة اجلامعية ُب كلية الًتبية بقسم تعليم اللغة العربية للجامعة اإلسبلمية 
 احلكومية سومطرة الشمالية1

كقد مٌن ا على إنتهاء إعداد ىذه الرسالة العلمية فلو سبحانو باحلمد كالثناء، 

شكر كالتقدير كالعرفاف إىل الذين كاف ذلم فضل ُب كتابة ىذه كبعده أف يقدـ الباحث بال

 الرسالة خبصوص على عدة ادلشرفُت، فلذلك يقدـ الباحث الشكر كالتقدير إىل:

كالديٍت خليفة سوباريامن ك سؤكدة الذين ذلما الوقت للتشجيع كيؤتا اجتهادا ُب كل  1ُ

 يث ال حيتسب1زماف فا رزاؽ ادلتُت عسى أف يؤتيهما ا رزقو من ح

إخواف ابوبُت سليماف جهدل ك أمحد سلماف كألخي الصغَت زلمد داكد ىم  1ِ

 الذين شاجعوين ُب انتهاء ىذا البحث1



 
 

 
 

فضيلة رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية للجامعة اإلسبلمية احلكومية  1ّ

 سومطرة الشمالية ميداف، الدكتور سبلـ الدين ادلاجستَت1

الدكتور ذكاذلادم ادلاجستَت كادلشريف األكؿ كالدكتور ذك الفهم لوبيس فضيلة  1ْ

ادلاجستَت كادلشريف الثاين، الذاف قد أشرفا للباحث كأعطى اإلرشادات كالتوجيهات 

 الغالية ُب كتابة ىذه الرسالة1

فضيلة زلاضركف للجامعة اإلسبلمية احلكومية سومطرة الشمالية ميداف، الذين  1ٓ

 كثَتة1يعٌلموف علوما  

 إخواين الذين ساعدكين ُب الدراسة كُب إسباـ كتابة ىذه الرسالة1 1ٔ

 

 ـ َُِٖمايو  َُميداف، 

 الباحث 

 

 خير اإلحسان
 ََُُِّّْرقم القيد:
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 الباب األو ل

 المقد مة

 خلفية البحث 1أ 

لئلتصاؿ مع بعضها بعض، كىي اللغة اليت سبيز البشر أكثر من غَتىا اللغة ىي أداة 

من ادلخلوقات، كضلن كثَتا ما نسمع التعبَت أف اللغة البشرية اللغة ىي مصدر احلياة 

 .كالقوة البشرية ُب التواصل

كيرل اخلرباء أف اللغة ىي ألهنا كصف ا سبحانو كتعاىل اليـو كغدا حيث كلد 

 ّّ(: ِلبت توفَت اللغة1 قاؿ ا تعاىل، ُب سورة البقرة )شخص على األرض ج

                           

                       

ُب تلك اآلية كما يفسر ا ُب كلمتو، يا آدـ يعلمهم أمساء األشياء ٍب آدـ 

يذكرىم ٍب يقوؿ ا، ال أعرؼ أسرار السماء كاألرض1 من التفسَت أعبله صرحية أف اللغة 

قد ًب تدريسها من كقت النيب آدـ سيهينغا ىو دائما ُب العامل ًب العثور على الغداء ُب 

 شكل لغة1

كالوظيفة الرئيسية للغة ىي النظاـ الرمزم ألصوات الكبلـ ادلستخدمة ُب التواصل 

من قبل اجملتمع، لغة جيدة تتطور على أساس نظاـ، كىذا ىو رلموعة من القواعد اليت 
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لغة الشعب ديكن التعبَت عن العيش معا ُب السندات1  يطيع ادلستخدـ، كبالتايل فإف

كأيضا ُب ديننا، اإلسبلـ ىو لغة كاحدة فقط دبثابة كسيلة للتواصل بيننا كبُت ا، اللغة 

 العربية1

معلوـه أٌف تعلمى العربية كتعليمى العربية فرضه على الكفاية،  ":قاؿ ابن تيمٌية رمحو ا 

على اللحن ، فنحن مأموركف أمرى إجيابو أك أمرى استحبابو  ككاف السلف يؤٌدبوف أكالدىم

أف ضلفظ القانوف العريب ، كنيصلح األلسن ادلائلة عنو ، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب 

كالسٌنة ، كاالقتداء بالعرب ُب خطاهبا ، فلو تيرؾ الناس على حلنهم كاف نقصان كعيبان " 

 ِِٓ/ِّالفتاكل 

، احلقيقة ىي أف اللغة أوالعلم اللغة العربية1 اجلواب: ىناؾ سبباف كراء أمهية ت

العربية ال ديكن فصلها عن الدين اإلسبلمي الذم حيتضنو أكثر من مليار شخص1 ككما 

ىو معركؼ، فإف الكتاب ادلقدس كادلصادر الرئيسية للدين مكتوبة باللغة العربية1 زيادة 

مي عموما، كفهم دراسات اإلسبلـ1 االىتماـ بدراسة اللغة العربية ُب العامل اإلسبل

ىي اللغة العربية اليت أصبحت اللغة الرمسية ُب العامل، كدراسة اللغة العربية إىل  والثانية

 حد معُت1 كلكٌن تعليم اللغة العربية ُب اندكنيسيا ليس لو الًتقية من قبلو1

كخاصة  كنظرا ألمهية اللغة العربية للحياة البشرية، كخاصة بالنسبة للمسلمُت،

للمسلمُت الذين يرغبوف ُب تعلم اللغة العربية، ٍب جاءت الشخصيات اليت تلعب دكرا ُب 
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تطوير اللغة العربية1 اللغة العربية أكثر سهولة للغة العربية1 من خبلؿ إنشاء أعماؿ سلتلفة 

 مثل القواميس كالتعليقات ككتب الًتمجة1

ير اللغة العربية ىي من الكثَت من الشخصيات اليت دكرىا مهم جدا ُب تطو 

األجانب، كعدد قليل جدا من األرقاـ حىت احلد األدىن الذين يأتوف من األرخبيل1 كما 

زلمود يونس كالشيخ مصطفى حسُت كخطيب مينانغكابوم كياسُت الفداين كالشيخ 

 ادريس ادلربوم كالشيخ يوسف القرضاكم1

ية العربية، مثل الشيخ زلمود كقد أتاحت ىذه األرقاـ أعماال سلتلفة ُب رلاؿ التنم

يونس، كعملو الشهَت كانتشاره ُب األرخبيل، كما يستخدـ عملو تقريبا مجيع األكواخ 

الداخلية ُب األرخبيل1 كبادلثل مع اإلماـ زركاسي كالشيخ مسطفى حسُت الذم انتشر 

 عملو أيضا ُب األرخبيل1

ألرخبيل كادلناطق األخرل1 كادلشكلة التالية ليست فقط مع تطور اللغة العربية ُب ا

إف تطور اللغة العربية يشهد اآلف تطورا سلتلفا مع الفًتات السابقة1 كيتطلب تطوير اللغة 

العربية احلالية أساسا فلسفيا للمنهجية ادلناسبة كالوظائف ادلناسبة1 إف تطوير اللغة العربية 

 لمُت ُب العامل1ليس كافيا للعامل فحسب كتوب تراث، بل ىو أيضا لغة موحدة للمس
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فاللغة العربية ال تستخدـ فقط لنقل علـو الدين، بل ىي أيضا لغة دكلية 

تستخدمها كسائل اإلعبلـ مثل التلفزيوف كالصحف اليت يتم توسيع نطاقها على الصعيد 

الداخلي1 كلذلك، فإف تطوير اللغة العربية ضركرم للتكيف مع عصر كاحد من 

الذين انتشركا دائما الدعوة باستخداـ العربية ىو الشيخ الشخصيات كادلفكرين ادلسلمُت 

يوسف القرضاكم1 انو مشهور جدا مع فتاكىو اليت تناقش األشياء احلديثة أك األحداث1 

كيتناكؿ الكثَت من أعمالو القوانُت اإلسبلمية1 كمن ادلثَت لبلىتماـ أف لديو أيضا فكرة 

ر احلديث1 كىو قلق جدا إزاء التنمية رائعة جدا عن مدل اللغة العربية ُب ىذا العص

العربية للمجتمع اإلسبلمي ُب ىذه احلقبة احلديثة1 كىذا ليس غريبا بالنظر إىل خلفية 

الشيخ يوسف القرضاكم الذم عزز اللغة العربية بعد حصولو على درجة البكالوريوس ُب  

ضاكم يًتكز كلية أصوؿ الدين ُب جامعة األزىر1 كىذا يدؿ على أف الشيخ يوسف القر 

 على فهم اللغة العربية كتطويرىا1 

كبصرؼ النظر عن كونو كاعظ ىو أيضا شخصية ادلفكرين ادلسلمُت1 ال هترب 

من كجهة نظره دلشكلة التعليم1 انو قلق جدا مع التعليم ك أمهية العربية ُب عامل التعليم1 

الًتبية بالعربية بعنواف كمن الواضح أنو كتب كتابا يركز على الًتبية اإلسبلمية كعبلقتها 

1 ُب كتابو جعل صياغة الًتبية اإلسبلمية لفًتة كجيزة اإلسبلمية كادلدرسة حسن البنا

صفحة فقط يشرح كيف ينظر إىل الًتبية  ََُكصلبة حيتوم ىذا الكتاب على 
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اإلسبلمية من اجلوانب ادلادية كاجلسدية كالعقبلنية1 يوسف القرضاكم يشرح أف من 

ة ادلسلمُت أف ترتفع1 كاحد من ادلسلمُت ىو العربية يقتبس1 القرأف سورة الضركرم لوحد

 ِٓ( :ِّادلؤموف )

                 

اآلية ىي اقًتاح للوحدة1 كيوضح يوسف القرضاكم أف ىذا الدين اإلسبلمي 

العربية، كما أف كتبو تستخدـ أيضا العربية الواضحة1 كلذلك فإف أمة النبيل نشأ ُب اللغة 

اإلسبلـ جيب أف تستخدـ اللغة العربية1 كتب يوسف القرضاكم على النحو التايل: ٍب إف 

ىذ اإلسبلـ احلنيف نشأ عربيا ككصل أىل األمم عن طريق العرب1 كجاء كتابة الكرًن 

على ىذ اللساف يـو كاف ادلسلموف مسلمُت،  بلساف العرىب مبُت، كتوحدت األمم بامسو

 ُكقد جاء ُب األثر : ) إذا ذٌؿ العرب ذٌؿ األسبلـ (1

حيتاج يوسف القرضاكم أيضا إىل حاجة اجملتهد إىل فهم اللغة العربية اليت يفسرىا 

أف اجملتهد احلديث جيب أف يكوف قادرا على فهم اللغة العربية1 كتب يوسف القرضاكم 

تايل: كال بد للمجتهد أف يكوف عادلا بالعربية، دبعٌت أف يعرؼ اللغة على النحو ال

كعلومها معرفة تسَت لو فهم خطاب العرب1 ك ذلك أف القرآف الكرًن قد نزؿ بلساف 

 عريب مبُت كالسنة قد نطق هبا رسوؿ عريب1  

                                                           
 مكتبة كىبةالًتبة األسبلمية كمدرسة حسن النب، يوسف القرضاكم، 1
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كعلى أساس تصرحيات يوسف القرضاكم أعبله،فالباحث مهتم جدا بدراسة  

سف القرضاكم عن اللغة العربية1 ككاف لديو فكر كيف كجود العربية ُب كيفية تفكَت يو 

الًتبية اإلسبلمية،كيف تعلم العربية؟ ككيف إسهاـ يوسف القرضاكم ُب تطوير اللغة 

العربية ُب ادلعاصرة1 كينطلق من تلك ادلسألة، فأراد الباحث أف يبحث عن تطوير اللغة 

دور الشيخ يوسف القرضاوي في ادلوضوع "العربية عند الشيخ يوسف القرضاكم ربت 

 "1تطوير اللغة العربية

 تحديد البحث  .ب 

تركز ىذه الدراسة على سَتة الشيخ يوسف القرضاكم1 ُب ىذه السَتة، شرح 

احلياة الكاملة للشخصية من الطفولة إىل الشيخوخة1 ك تيدا فقط، ُب ىذه الدراسة 

يوسف القرضاكم ُب اإلسبلـ، ككيف يفسر أيضا كيف أمهية العربية كفقا لرأم الشيخ 

 إسهاـ الشيخ يوسف القرضاكم ُب تطوير اللغة العربية ُب ادلعاصرة1

 أسئلة البحث .ج 

 1 ما أمهية اللغة العربية عند الشيخ يوسف القرضاكم؟ُ

 1 ما ىو إسهاـ الشيخ يوسف القرضاكم ُب تطَت اللغة العربية ُب ادلعاصرة؟ِ
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 أهداف البحث  .د 

 اللغة العربية عند الشيخ يوسف القرضاكم11 معرفة أمهية ُ

 1 دلعرفة إسهاـ الشيخ يوسف القرضاكم ُب تطَت اللغة العربية ُب ادلعاصرة1ِ

 فوائد البحث .ه 

كاستنادا إىل أىداؼ البحث ادلذكورة أعبله، فإف فوائد البحث الواردة ُب ىذه 

 الدراسة ىي كما يلي:

 الفوائد النظرية 1ُ

ادلتوقع أف يستكشف ىذا البحث الكتب كمن الناحية النظرية، من 

الكبلسيكية للعثور على النظريات العربية1 كمن ادلتوقع أف يسهم ىذا البحث 

مسامهة إجيابية ُب عامل التعليم بشكل عاـ لتطوير التعليم العاـ العريب1 فضبل عن 

 إضافة كتوسيع ادلعرفة من ادلعرفة عن يوسف القرضاكم ُب تطوير اللغة العربية1

 فوائد العملية:ال 1ِ

للمدارس: مساعدة ادلدارس ُب إعداد اسًتاتيجيات التعليم كالتعلم،  (ُ

 كخاصة ُب التعلم العريب1
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للمعلمُت: مساعدة ادلعلمُت ُب تطوير خطط التعلم، ككذلك ادلساعدة ُب  (ِ

إعداد الكتب ادلدرسية كفقا للمناىج الدراسية، كخاصة على تعلم اللغة 

 العربية1

لطبلب على تنمية االىتماـ بتعلم اللغة العربية، للطبلب: مساعدة ا (ّ

 كخاصة العربية1

للباحثُت: تطوير رؤل كمعرفة عن الشخصيات اليت تلعب دكرا ُب التنمية  (ْ

 العربية1

للباحثُت اآلخرين: مادة مرجعية حوؿ البحث1 كال سيما ُب دراسة دراسة  (ٓ

 الشخصيات اليت تلعب دكرا ُب تطوير اللغة العربية1
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 الباب الثانى

 الدراسة الن ظري ة

 الشيخ يوسف القرضاوي (أ 

 سيرة الشيخ يوسف القرضاوي 1ُ

االسم الكامل للقرضاكم ىو يوسف بن علي بن يوسف1 القرضاكم ىو اسم 

، كينسب إىل ذريتو1 كىو معركؼ Al-Qardahعائلتو مأخوذة من منطقة ىي القرضة 

ماىاال آؿ كوبرا ، Saffat al-Turabباسم يوسف القرضاكم، كلد ُب قرية صفاط الطراب، 

أك  ُِٔٗسبتمرب  ٗمصر  ،mahallah al kubra negri gharbiyah نيغرم غاربيا،

 ق1 ُّْْ

ما جاء القرضاكم من دينية قوية، كالده كمزارع كالدتو كالتاجر1 أصبح يتامى عند

توُب كالده مرتُت كنصف1 ٍب احتفظ بو عمو أمحد1 كاف عمو األب كابن عمو شقيقو1 

 نشأت دبحبة كاكتسبت امتياز األسرة1

عاما1 كاف قدًن جدا كيفتقر إىل  ِٗحاليا يوسف القرضاكم يبلغ من العمر 

متهما اخرين ُب قضية التجسس  ُِْالطاقة1 كما حكم على القرضاكم باالعداـ مع 

كالسطو على سجن كادم نطركف اماـ زلكمة مصرية1 كاعترب أنو قرار خاطئ ألنو مل 

ما إذا كاف ىناؾ أم سجناء من قادة يكن إىل كادم نطركف طواؿ حياتو، كأنو ال يعرؼ 
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مجاعة اإلخواف ادلسلمُت1 كأعلن أنو مل يفعل ذلك ألنو درس دائما، كحاضر، ككاف ُب 

 قطر حىت ال يفعل ما قاؿ لو1

 دراسة الشيخ يوسف القرضاوي 1ِ

ُب سن اخلامسة، درس القرضاكم ُب كتابو ُب قريتو حلفظ القرآف الكرًن1 كحبلوؿ 

تديرىا كزارة الًتبية كالتعليم ادلصرية1 ُب  Ilzamiyah ة إلزاميةسبع سنوات، دخل مدرس

ىذه ادلدرسة، درس الرياضيات، كالتاريخ، كالصحة، كغَتىا1 كمنذ الطفولة تلقى تعليما 

 رمسيا من خبلؿ ادلدارس ادللكية ُب الصباح كالتعليم الديٍت ُب فًتة ما بعد الظهر1

ت، أكمل تبلكة القرآف كامبل مع كيذكر القرضاكم أنو قبل أمره عشر سنوا 

كمن سن مبكرة ، كاف يطمح إىل الدراسة ُب جامعو األزىر دركس قوانُت التجويد1 

كأصبح أحد العلماء1 ككفقا لراية، فاف األزىر ىو برج العلم ، كلذلك فانو متأثر من 

علماء األزىر ُب رلتمعو بصفتو الشيخ امحد زلمد صقره ، كالشيخ امحد عبد ا ، 

 كالشيخ امحد بطاح ، كالشيخ عبد ادلطالب بطاح1

كيذكر القرضاكم اف السكاف طلبوا منو، منذ قراف الكرًن ، اف يصبح الكاىن ُب 

ىذا ىو أشاده ُب  .الصبلة ، كخاصو الصبلة ألنو يستطيع قراءه القراف بشكل صحيح
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كيوفر جو ادلنزؿ  .كقت مبكر جدا ألنو ليس لديو فرصو للعب كما يتمتع هبا االقراف

 كاالسره كاجملتمع أسهما كبَته ُب تشكيل ركحو1

كاف سكاف رلتمع للشيخ يوسف القرضاكم الذين تضرركا كيعطي جوائز 

، بدات معاف القرضاكم ُب قراءه Tantaكُب معهد طنطا  .لؤلطفاؿ الذين حيفظوف القراف

كلكن الكتب األخرل الكثَت من الكتب1 انو ال يقتصر علي قراءة الكتاب ادلعٌُت ، 

كىو مولع جدا قراءة الكتب اليت رباكؿ  .لتوسيع األفكار كالقضاء علي العطش ضلو العلم

يائسو للحصوؿ علي ىذه الكتب من خبلؿ مكتبو دار الطنطا القطب أك استئجارىا من  

 ّكُب معهد طنطا ، درس معايل القرضاكم مع البهي اخلويل ،ِ.كليو ادلكتبة ُب العظمة

كالشيخ سعدراكم موتاكايل1 كاثناء الفًتة اليت درس فيها ُب معاليو  .زلمود الديفتارالشيخ 

كعندما كاف عمره مخسو عشر عاما بعد زبرجو من طنطا ، كاصل  .طنطا، توفيت كالدهتا

 .درسو ُب جامعو األزىر

، أكمل القرضاكم دراستو ُب كليو أصوؿ الدين1 كقد  ُّٓٗ-ُُِٓٗب العاـ 

الطبلب الذين ياخذكف بعد ذلك متخصصا  َُٖلطالب األفضل من انتهي بوصفو ا

ُب كليو اللغة العربية دلده سنتُت1 كحصل علي درجو البكالوريوس كدبلـو التعليم من 
                                                           

ُب ىذا الوقت كانت قراءة القرضاكم إىل عامل األدب العريب من خبلؿ قراءة كتب ادلنفلوطي ، كمصطفى الصادؽ 2
 الرفاعي ، كطو حسُت ، كعباس العقاد ، كأمحد أمُت

 1َُ-ٗ(، ص1 ُٓٗٗ، )القاىرة: مكتبة كىبة، ُب الطريق إىل ا احلياة الربانية كالعلمالقرضاكم: ّ
 



12 
 

 
 

، اتصاؿ درس الدراسات العربية االكاددييو  ُُٕٓٗب  .طالب ََٓادلستوم األكؿ مع 

 .بلـو ُب األدب العريباليت تديرىا جامعو الدكؿ العربية التايل حصل علي د

كقع القرضاكم دبلوما عاليا زلتمبل ُب كليو العلـو الدين ُب رلاالت التبلكة 

كدبلـو ادلاجستَت اجلامعي ُب علم القراف الكرًن  َُٔٗكاحلديث حبيث ينهي تعليمو ُب 

ُب فقو الزكاة من  Pd. Dككليو السنو األزىر الفهد1 ٍب يستعد للحصوؿ علي الشرطة

ف تنتهي دلده سنتُت1 بسبب السياسية مصر غَت جيد ،فكاف عليو اف يعلق الواجب ا

ُب كتابو  Ph. Dحصل علي  ُّٕٗكأخَتا ُب  .السنوات ادلاضية ُّدراستو علي مدم 

االطركحو اليت ربصل علي الثناء كتصبح فخر معظمهم من اكالماؾ دبا ُب ذلك ادلودكد 

 كزلمد مبارؾ1 تلقي ربذيرا من االمتيازات1 

 الشيخ يوسف القرضاوي معلم .4

اكثر من الشخصية كالشخصية اليت تؤثر علي القرضاكم1 كُب كتاهبا يل فيكَتيو 

الوحدة ناىهوا اليت أملينا يل اإلسبلـ ُب السيد عبد ا العسيلي يل اإلسراء الشهيد ، 

 Nahwa Wahdah Fikriyyah li Al-‘Amilina Liاقًتح يل العمراف الشهداء حسن البنا1 )

Al-Islam Fi Daw’ Syahrh ‘Ilmi Mufassil li Al-Usul Al-‘Isyrina li Al- Imran As-

Syahid Hasan Al-Banna. 1) ،كقاؿ اف الكثَت من ادلعنية مع الشيخ كالدعوة كالشباب
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مثل البهي اخلويل، كزلمد الغزايل، كسيد صربم، كفريد كامل، كبيت عبد العزيز عبد 

 ْكمصطفي البلمع، كعباس ُب اجلانب كغَتىم1 اخلالق، كعمر التلماساين،

ككفقا للقرضاكم، اعطي الكثَت من القطاع اخلاص االنطباع باف احلياة ُب عقلو 

كأعرب عن  .كالركح الركحية ىي حسن البنا كانت مشرفو علي االخواف ادلسلمُت

مندىش بصفو خاصو لشخصيو حسن البنا اليت منحتها ا بعض ادلزايا علي النقيض من 

الناس اآلخرين، كاليت ُب حد ذاهتا العلم كالًتغيب، كاألفكار، حركو، الرقية كاجلهاد 

إلنتاج جيل من القراف الكرًن، اجملاىد ادلسلم رباين، للسياسي احلديث ، كاختار اليد 

اف تاثَت  .عندما حسن البنا ُب القاىرة، القرضاكم يدرس ُب طنطا .ٓتمعكإصبلح اجمل

حسن البنا ضخم علي نفسو كعلي شخصيو الًتبيو اليت كتب فيها كتابا بعنواف الطبية 

.Islamiyyahwa Madrasah Hasan Al-Tarbiyah Al-At-الدينية كاحلسن البنا1 

banna.اىد العظيم ُب العديد من كتاباتو ، كجيلب القرضاكم أيضا أمثلو علي ىذا اجمل

كخاصو ُب رلاؿ الدعوة1 كُب كتاب الًتبية الديٍت كحسن البنا، كتب القرضاكم عن مبدا 

التعليم األساسي الذم كاف يقـو بو حسن البنا القاعدة1 القرضاكم يشرح اف حسن البنا  

اقع كليس كاف منشئا ليس مدمرا، عامبل مل يكن الكثَت من الكبلـ، نظره علي الو 

                                                           
 1ُُ(، صGemaInsani ،ََِّ 1، ترمجة عبد احلي الكتٍت، )جاكرتا: ُب كداع العاملالقرضاكم،  يوسفْ
ضلول كحدة فكرية للعاملُت لئلسبلـ ُب دكع الشرح العلم منفصل لؤلصوؿ العشرين للعمراف الشهيد يوسف القرضاكم، ٓ

 1ٕ(، ص1 ُٔٗٗ، )القاىرة: مكتبة كىبة، حسن البنا الشم اإلسبلـ
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خيايل1 ككفقا لبللقرضاكم الًتبية ىي األفضل ألنو الًتبية االسبلميو ادلثالية اليت هتدؼ إىل 

تكوين جيل جديد من ادلسلمُت، فهم يفهموف اإلسبلـ بفهم حقيقي، ادلؤمنُت مع 

االدياف العميق كاإلحساف ُب نفسك كاالسره لتنمو سعادتو، كالرببر مع الشريعة ككذلك 

 .ٔموتوحيد آال

باإلضافة إىل حسن البنا ، أعجب القرضاكم بشخصيات مثل البخارم اخلويل 

 .كل من ىذه الشخصيات ىي شخصيات متعلمة من حركة اإلخواف  .كزلمد الغزايل

كفقا للقرضاكم ، فإف تعليم حركة اإلخواف أكثر ذكاءن لركحو من التعليم الرمسي الذم 

 ٕ.درسو ُب األزىر كمعلميو ، بعدـ إنكار مسامهتهم ُب تشكيل شخصو كمصَته

ككاف اخلويل ىو ادلسؤكؿ عن تعليم القرضاكم ُب حركة اإلخواف ألنو كاف رئيسنا 

 .بنا ما تقدـ اخليلو زلاضرات عامة ُب مقر اإلخوافغال .دلقر اإلخواف ُب منطقة القرضاكم

1ينضم )ربذير للمبشرين(Tazkirat Al-D'atٍب ًب مجع نتيجة زلاضرتو ُب كتاب بعنواف 

القرضاكم إىل اخلويل ُب حلقة تسمى قتيبة الزبيح1 ما يقصد بو الزبيح ىو نيب ا 

كالسبلـ الكعبة1 أصدقاء  إمساعيل أ1 س1 الذم بٌت كالده النيب إبراىيم عليو الصبلة

القرضاكم ُب ىذه اللغة ىم أمحد أسار ، زلمد دامرداسي مراد ، عبد العظيم الديب ، 

                                                           
 1ْ(، ص1ُِٗٗ، )القاىرة: مكتبة كىبة، الًتبية اإلسبلمية كمدرسة حسن البنايوسف القرضاكم، ٔ
 1ُٕ-ُِ(، ص1 ُٓٗٗ، )القاىرة: مكتبة كىبة، ُب الطريق إىل ا احلياة الربانية كالعلمالقرضاكم: يوسف ٕ
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عبد الوىاب الباتتانوين1 تقاـ احلبلقة كل يـو اثنُت بعد صبلة الفجرُب غضوف ذلك ، 

 قبل الفجر يفعلوف األفعاؿ الركحية ليشعركا أف ملذات كأجواء اإلذلية عالية جدا1 

كما ديتلك القرضاكم عبلقة كثيقة مع زلمد الغزايل، منذ أف كاف القرضاكم ال 

يزاؿ طالبان ُب طنطا1ككتبت عبلقة القرضاكم مع الشيخ زلمد الغزايل ُب كتابو بعنواف 

عرؼ القرضاكم شيخ زلمد الغزايل دلدة نصف قرف تقريبا1 ككفقان   .""كادل العامل

ب نقي كأخبلؽ رليدة كتصميم قوم كاحًتاـ للقرضاكم، فهو رجل ذك فكر ذكي كقل

 ٖ.عبلقة القرضاكم بالشيخ زلمد الغزايل عندما شعر كبلمها بسجن الطور .ذاٌب مستيقظ

ُب اجملاؿ األكادديي ، تأثر القرضاكم دبحمد عبد ا دراز1 كحسب كلماتو، فإف 

ُب القرآف1  داراز لديو معرفة كفكر إسبلمي أصلي، خاصة ُب كتبو مثل فلسفة األخبلؽ 

كما كاف للقرضاكم عبلقة خاصة بالشيخ زلمود سيلوت قبل أف يصبح الشيخ ُب 

 .الذم كاف يدرس موضوع الفلسفة لو ٗاألزىر ككذلك مع الشيخ عبد احلميد زلمود

جيتمع القرضاكم مع زمبلئو دائما مع زلمود سيلوت كعبد احلكيم زلمود ليتحدثوا عن 

ة من كلية أصوؿ الدين، عبد احلكيم زلمود يعلم القرداكم اإلسبلـ معهم1 ُب السنة الرابع

من دالؿ من قبل اإلماـ زلمد   Bugitمع إشارة خاصة إىل كتاب tasawuf ُب موضوع

 .الغزايل

                                                           
 1ُُِ،111ص1 ُب كداع العامليوسف القرضاكم، ٖ
 ُٖ، ص1 نفس ادلرجعٗ



16 
 

 
 

ُب األزىر، درس القرضاكم أيضا مع زلمد سلتار بدير كزلمد أمُت أبو الركس، 

كعبد احلميد الساذيل كانا معلمُت ُب ككبلمها كانا مدرسُت للًتمجة الشفوية1زلمد أمحدين 

رلاؿ علـو احلديث، صاّب أشرؼ العيسوم، زلمد يوسف كالسيفياين الظواىرم، ُب رلاؿ 

التوحيد الدكتور زلمد غبلب ىو مدرس ُب رلاؿ الفلسفة كطيب النجار ىو مدرس ُب 

 .رلاؿ أصوؿ الفقيو

منحة دراستهم1يرسم  إهنم مجيعنا مدرسوف القرضاكم الذين لديهم تأثَت كبَت على

القرضاكم بشكل كبَت من معلميو، لكن كما يعًتؼ، فهو ليس نسخة كربونية أك يفقد 

ىويتو، على الرغم من إعجابو1ىم رلرد ملهمُت كمناذج كمراجع من حيث الفكر 

كالسلوؾ فقط1كذكر من بُت مواىب ا لو ىو أف يعجب بشخص ما كلكن ال جيعلو 

اكم أنو شلنت  كليس نسخة عن كاحد منهم1إنو ببساطة أعمى يصاب بو1يشرح القرض

 .يأخذ تفكَتىم كالسلوؾ الرائع

بُت الشخص الذم أعطى االنطباع إىل ركحو ىو الشيخ رشيد رضا، مؤلف  

ا لكن أفكاره رشيد رضا جعل  كتاب تفسَت ادلنار1على الرغم من أنو مل يلتق أبدن

القرف الذم اقًتح أفكار جديدة القرضاكم معجبنا بو1رشيد رضا، كسيط من ىذا 

للمسلمُت ادلتقدمُت1 كاقًتح اإلصبلح كالتجديد كاالجتهاد كالعودة إىل القرآف كالسنة 

 .كادلنهاج السلفي1كتأثر القرضاكم أيضا باإلماـ الغزايل كابن تيمية كابن القيم
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مية، غالبان ما يستشهد القرضاكم بالعلماء الثبلثة ، كىم اإلماـ الغزايل، كابن تي

كابن القيم1كقد أشار إىل حياتو ادلبكرة، فهو معجب جدان باإلماـ الغزايل مع "إحياء علـو 

كاف القرضاكم   .الدين" الذم ىو أكؿ كتاب يقرأ كطفل، ٍب قرأ كتب بقايا ابن تيمية

يعجب بو حىت ينقل أفكاره كركحو1ىو الشخص الذم أعطى الفكر األكؿ لو، كما 

كىو اإلماـ ابن القيم1 على الرغم من أف القرضاكم معجبا  أعجب بتلميذ ابن تيمية،

بشخصيتُت، إال أنو ال حيوؿ دكف حدكث اختبلؼ ُب نصف ادلشاكل حيث أف الرجلُت 

 َُ.خيتلفاف مع األشخاص السابقُت

، فإف أحد االنتقادات ادلوجهة ُب كثَت IshomTalimahككما يكتب إيشـو تلمو 

كرث عمبلن علميان ال يقدر بثمن، حىت يومنا ىذا، فهو  من األحياف إىل القرضاكم ىو أنو

ال يرعى التبلميذ الذين ينشركف آرائو كالفقو1أساسا ىذه ادلشكلة ليست ىركبنا من الفكر 

يتفهم كيدرؾ ىذه ادلشكلة حىت يعطي اجلواب1 كفقا للقرضاكم فإف السبب  .القرضاكم

 :ىو

كافينا لو الختيار الطبلب1 أعلن القرضاكم أكالن ، مل يوفر اجلو احلقيقي لقطر جونا  

أنو إذا كاف ُب مصر، فسينشأ من بُت يديو ادلئات من التبلميذ1بعد ذلك أعطى 

القرضاكم مثاؿ زلمد األزىر ُب ذلك الوقت كطالب1ىناؾ عدد كبَت من الطبلب الذين 

 شغل ، ٍبُُٔٗجاء القرضاكم إىل قطر ُب عاـ  .يدرسوف، كالذين يفتقدكف العلم حقنا
                                                           

 111ُّص1 ُب الطريق إىل ايوسف القرضاكم، َُ
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منصب مدير أكادديية الدين، كحصل على حصتُت ُب الصف الثاين كالثالث فقط1 

كنادرنا ما يرسل اآلباء أطفاذلم إىل أكادديية الدين، حىت من البعض استقالوا1إىل جانب 

 .ذلك، عددىم ال يصل إىل ثبلثُت، كمعظمهم ليسوا عربان 

ُب ادلاضي كاف ادلعلم مضطربنا ثانيان، أكقاتنا سلتلفة عن ادلاضي من حيث الدراسة1

ا لصعوبات العلـو  ا كصبورنا جدن للغاية ُب زراعة طبلبو دبعرفتو، ككاف طبلبو متحمسُت جدن

اليت طالبوا هبا1اآلف أشياء من ىذا القبيل ال ربدث مرة أخرل1على الرغم من أنو قد سبت 

كيل رلموعة يتم زلاكلتو حىت يتسٌت للعلـو أف تتدفق بشكل جيد، على سبيل ادلثاؿ تش

 .استقباذلا مع ليقو العبلمة الذم يعقد كل أسبوع، كلكن كل ىذه اجلهود تفشل كتتوقف

بعض األشخاص الذين حيبوف القرضاكم حياكلوف عقد اجتماعات منتظمة، 

حيث جيتمع الطبلب للقاء معو حىت يتمكنوا من اتباع منجو ، كليس لشرح فركع 

عن ادلنهاج ُب العديد من ااضرات كادلناقشات، ٍب الدين1قرأ القرضاكم مرة تبلميذه 

بعد ذلك يعطي  .أكد القرضاكم الطبلب على كتابة األكراؽ كفقا للمنهاج الذم قالو

تقييما للنقاط اخلاطئة كاليت ىي أيضا نقاط الكتابة الصحيحة1لكن ىناؾ مشكلة كبَتة 

 .ن العاملتواجو، يصعب مجع طبلب الشيخ، بينما ىم ُب أجزاء سلتلفة م

مع ىذه التغَتات السريعة ُب الوقت ككجود مرافق تعليم حديثة متطورة بشكل 

متطورة مثل اإلنًتنت، فقد سبكنت األداة من توصيل أناس من بانيا للتعلم مباشرة من 
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مدرس أك استاذ أك شيخ1أرل أدكات التكنولوجيا ادلتقدمة كادلعلومات أصبحت أداة قادرة 

 .القرداكم1 أنشأت ىذه ادلنشأة جامعة كبَتة ستصدر اخلرجيُت على نشر أفكار كآراء

ىناؾ بعض تبلميذ القرضاكم، مثل الدكتورة القاعدة داغي من العراؽ، كالدكتور 

عصاـ البشَت من السوداف، كمصطفى مليكة من مصر، كالشيخ خالد السعد من 

ن ال ديكن البحرين، كمكي مكي من سوريا، كىادئ كليد، كىادم من قطر كغَتىم شل

 .ُُذكرىم كاحدا تلو اآلخر

 مهنة يوسف القرضاوي .3

كاف القرضاكم قد عمل كخطيب كخطيب كزلاضر ُب سلتلف ادلساجد1ٍب 

أصبح مشرفنا على أكادديية األئمة، كىي ادلؤسسة التابعة لوزارة األكقاؼ ُب مصر1بعد 

زىر1ُب ىذا ادلكاف،  ذلك انتقل إىل شؤكف اإلدارة العامة لقضايا الثقافة اإلسبلمية ُب األ

 .كاف يشرؼ على ادلطبوعات كمجيع األعماؿ الفنية ُب رلاؿ الدعوة

ًب تعيينو كعاملة إغاثة ليصبح مديرا ُب مدرسة ثانوية ُب دكلة  ُُُٔٗب عاـ 

قطر1مع ارتفاع الركح ادلعنوية قاـ بتطوير كربسن ىاـ جدا ُب ادلكاف كصلح ُب كضع 

للنجاح ُب اجلمع بُت الكنوز كاحلداثة القددية ُب نفس  أساس متُت جدا ُب رلاؿ التعليم

 .الوقت

                                                           
 ُْٕ(، ص1 ََُِ، )القاىرة: دار التوزيع كالنشر اإلسبلمية، القرضاكم فقيهاإصاـ تليمة، ُُ
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ًب تأسيس كلية الًتبية للطالبات كطبلب اجلامعات، كىو رائد  ُُّٕٗب عاـ  

 .جامعة قطر1ًب تكليف القرضاكم بتأسيس قسم الدراسات اإلسبلمية كأصبح رئيسها

ًب تعيينو لقيادة ادلؤسسة، كما أصبح أكؿ عميد لكلية  ُٕٕٗبعد أربع سنوات، ُب عاـ 

الشريعة كالدراسات اإلسبلمية ُب جامعة قطر1أصبح عميد الكلية حىت هناية العاـ 

 .َُٗٗ-ُٖٗٗالدراسي 

ًب تعيينو ُب قطر ليصبح زلاضرنا ضيفنا ُب شركة اجلزير1ُب  ُُٗٗ-َُُٗٗب  

منصب رئيس اجمللس ُب مجيع اجلامعات كاألكاددييات ُب الببلد1بعد ىذا البلد، شغل 

 ُُُُْب عاـ  .ذلك عاد للعمل على كاجباتو االعتيادية ُب مركز أحباث السنة ُب قطر

ىػ، ًب منحو من قبل البنك اإلسبلمي للتنمية )باصلكا( خلدماتو ادلصرفية1بينما ُب عاـ 

جائزة ادللك فيصل عن خدماتو ُب رلاؿ  ىػ ًب تكرديو مع السيد صديق منحتو ُُّْ

 .األسلمة

حصل على جائزة من اجلامعة اإلسبلمية ُب ماليزيا من أجل  ُُٔٗٗب عاـ  

حصل على جائزة من سلطاف بركنام دار السبلـ  ُٕٗٗخدماتو ُب علم ادلعرفة1ُب عاـ 

 .عن خدماتو ُب الفقو
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 القرضاكم مصنفات الشيخ يوسف  1ٓ

تأثَتان عميقان ُب تطوير اللغة العربية اليت ال ديكن إنكارىا إال لقد ترؾ القرضاكم 

من قبل ادلتعجرفُت كادلتغطرسُت، أك األشخاص الذين ال يريدكف االعًتاؼ حبقوؽ 

الكتب اليت كتبها القرضاكم تقـو على ضلو متزايد دبكتبات  .اإلنساف كادلسامهات العلمية

من األكراؽ، سواء ُب اجملبلت أك ُب اجملبلت إسبلمية1باإلضافة إىل أنو كتب ادلقابلة 

 .العلمية1بعض كتب القرضاكم ذلا تأثَت كبَت ُب مجيع اجملاالت

 قسم تعليم اللغة العربية أك األدب

 الًتبية اإلسبلمية (ُ

 العامل ك التغية (ِ

 يوسف الصدؽ (ّ

 ادلسلموف قدديوف (ْ

 نفحات ك لفحات (ٓ

 قسم العلـو القرآنية كالسنة

 العظيمكيف نتعامل مع القرآف  (ُ

 ادلدخل لدراسة السنة النبوية (ِ

 الصرب ك العلم ُب القرآف الكرًن (ّ
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 العقل ك العلم ُب القرآف الكرًن (ْ

 كيف نتعامل مع السنة النبوية (ٓ

 قسم الفقو ادليداين ك أصوؿ الفقو

 احلبلؿ ك احلراـ (ُ

 االجتهاد ُب الشريعة االسبلمية (ِ

 ادلسلموف ك العودلة (ّ

 من فقو الدكلة ُب اإلسبلـ (ْ

 ادلعاصر بُت االنضباط ك االنفراطاالجتهاد  (ٓ

 قسم االقتصاد االسبلمي

 فقو الزكاة (ُ

 مشكلة الفقر ك كيف عاجلها اإلسبلـ (ِ

 بيع ادلراحبة اآلمر بالشراء (ّ

 فوائد البنوؾ ىي الربا احلراـ (ْ

 دكر القيم كاألخبلؽ ُب اإلقتصاد اإلسبلمى (ٓ
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 كتب صغَتة ُب صعود اإلسبلـ

 الدين ُب عصر العلم (ُ

 اإلسبلـ ك الفن (ِ

 النقاب للمرأة بُت القوؿ ببدعيتو كالقوؿ بوجوبو (ّ

 فتاكل للمرأة ادلسلمة (ْ

 الدور (ب 

 تعريف الدور .2

جزء من ادلهاـ الدكر ىو الشيء الذم حيتوم على األشياء، من بُت أمور أخرل: 

الرئيسي اليت جيب أف يقـو هبا إدارة، أمناط السلوؾ اليت من ادلتوقع أف تصاحب حالة، 

 اجملموعة أك ادلؤسسة، ادلهاـ ادلتوقعة من شخص أك تكوف شليزة اجلزء دالة لشخص ما ُب

ُب قاموس كامل لغة اإلندكنيسيا العصر أٌف الدكر لو كالدالة لكل متغَت ُب عبلقة سببية1

ىو شلثلة كالتدكير ىو شيئ كونو بعضا أك سيد الراع األفضاؿ ُب حدت الشيئ 

 ُِكالواقعة1

                                                           
12

Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru, (Surabaya: Amelia, tt), h. 320. 
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)احلالة(1 كعندما يقـو شخص ما دبمارسة الدكر ىو عملية للموقف الديناميكي 

احلقوؽ كالتزامات كفقا دلوقفو، فانو ديارس دكرا1 كاف الفرؽ بُت ادلوقف مع الدكر لصاّب 

 ُّالعلم1 ال ديكن تقسيم كل منهما ألف أحد يعتمد علي اآلخر كالعكس1

دكر القاموس الكبَت ككفقا للغة االندكنيسية، فإف الدكر لو ادلعٍت علي النحو 

 ُْالتايل: "دكر العمل ىو ُب القياـ بو شخص أك رلموعة من الناس ُب حدث"1

 نظرية األدكار كفقا للخرباء ، مثل ما يلي: 

كفقا دلا ذكرتو مَتتوف أف الدكر يعرؼ بأنو منط سلوكي متوقع من شخص  1ُ

حيتل مركزا معينا1 كيعرؼ عدد من األدكار بأدكار االجهزة )رلموعات 

دكر اجلهاز ىو اكتماؿ العبلقات القائمة على األدكار الدكر(1 التايل فاف 

 اليت ديلكها الناس ألنو حيتل مركزا اجتماعيا خاصا1

كنظرية كيوفر ىذا الدكر اطارا  ُٖٓٗكفقا للسنوات دكجَتٌب بريتشارد  1ِ

 مفاىيميا ُب دراسة السلوؾ ُب ادلنظمة1

سلوؾ أك كذكركا أف الدكر "ينطوم علي أمناط خللق ادلنتجات بدال من  1ّ

 ُٓ."اجراء

                                                           
13

Soerjono Seokanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: CV Rajawali,1982), h.11 
14

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008 : No  1173 
15

 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial  (EdisiRevisi), (Jakarta: Pt. RinekaCipta, 1991), h.  255. 
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ككاف دكر الشركة كفقا للتغطية اليت تشَت إليها بوصفها مفهوما حوؿ ما ديكن  1ْ

أف يفعلو ُب أدارة الشركة ، التاكيد ال ديكن فصلها عن دكر الشركة بأكملها 

 ُٔ.دبا ُب ذلك عناصر العبلقات العامة

ن من خبلؿ بعض الفهم للدكر أعبله ، كخلص الباحثة أف الدكر ىو عمل م

 .الطابع الذم ىو خبَت ُب رلالو كمع أفعالو ، كىو برنامج يسَت بشكل جيد

 الدور أنواع .1

دكر نشط ، كدكر نشط ىو الدكر الذم يقـو بو الشخص ُب التقادـ أك دائما ُب  (أ 

 .اعمالو اليت يقـو هبا ُب ادلنظمة

دكر احلزب ، فاف الدكر ىو الدكر الذم يقـو بو احلزب الذم يستند فقط إىل  (ب 

 .عدـ أك إىل أكقات معينوال

كدكر الدكر السليب كالسليب ىو الدكر الذم مل يتم القياـ بو1 ىذا الشعور بالطبع  (ج 

 .يهدؼ أٌف الدكر السليب ىو الدكر الذم يستخدـ فقط كرمز

دكر ادلزيد من العركض علي كظيفة التكيف نفسك ، ككعملية1 كالدكر الذم  

 .اديلكو الشخص يشمل ثبلثة أشياء من بينه

                                                           
 

16
 Roderick Martin, ,Sosiologi Kekuasaan, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1993) ,h. 

69. 
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يشمل الدكر القواعد ادلرتبطة بوضع الشخص ُب اجملتمع1 لذا ، فإف الدكر ىنا  1 أ

 .ديكن أف يعٍت اللوائح اليت توجو الشخص ُب اجملتمع

 .الدكر الذم يقـو بو شخص ما ُب اجملتمع 1 ب

 .دكر سلوؾ الشخص مهم أيضا بالنسبة للهيكل االجتماعي للمجتمع 1 ت

 الشخصيالدور  .4

تطوير اللغة العربية اليت ديكن أف يقاؿ أف الوقت  األرقاـ اليت تلعب دكرا ُب

لتكوف متعددة ادلوىوبُت ، ألنو ال علم كاحد فقط اهنم يتعلموف كلكن الكثَت من ادلعرفة 

اليت تعلمواىا1 دبا ُب ذلك اللغويات العربية األرقاـ أكثر من ام كقت مضي منهم مثل 

اهنم يعرفوف الكثَت من العلـو ذلك ، إىل جانب معرفو الكثَت عن اللسانيات ، كما 

 .األخرل

كقد نظر عدد من اللغويُت العرب علي إيبلء اىتماـ باللسانيات منذ احلركة 

العلمية ُب إطار السيادة االسبلمية1 لديهم نتيجة دلمارسة ُب رلاؿ علم الصوتيات ، 

لسانيات مورفولوجيا ، كبناء اجلملة ، كادلفردات1 الناس الذين يقوموف بالتجريب ُب ال

لتصنيف اجملموعتُت1 اجملموعة االكيل اليت تضع االىتماـ علي بناء اللغة ، ُب حُت اف 

اجملموعة الثانية االنتباه إىل النحوم كمعنيها1 رلاؿ الدراسة الذم قامت بو اجملموعة االكيل 
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ىو  بوصفها اللغة االصلليزية )اليت ًب تعيينها( أك علم اللغة العربية ، ُب حُت اف احلقل

 .الذم يصور من قبل اجملموعة الثانية بأنو بلغة أك لغوية أك علم اذلوايات

من الشرح أعبله ، ديكننا اف نستنتج اف كجود الطابع الذم يلعب دكرا ُب اللغة العربية ، 

 .سيكوف مفيدا ُب فهم العربية كتسهيبل كبَتا للطبلب ُب تعلم العربية

 التطوير (ج 

 تعريف التطوير

كعند  ُٕعمـو لغة اإلندكنيسيا معٌت التطوير ىو شيئ متضخم1ُب قاموس 

Crow and Craw  التطور شكل التغَت النوعية مع اذٌباه خَت الفكرة كالركحية كاخللقية

كاإلجتماعية1 الطور أيضا شكل التغَت الكمي كلكن تنظر بتوزين الصفة ادلستقبلة بصفة 

 زلصولة1

 اللغة العربية (د 

 تعريف اللغة العربية 1ُ

اللغة العربية ىي إحدل اللغات القددية اليت عرفت باسم رلموعة اللغات 

السامية، كذلك نسبة إىل ساـ بن نوح عليو السبلـ، الذم استقر ىو كذريتو ُب غرب 

آسيا كجنوهبا حيث شعبة اجلزيرة العربية1 كمن ىذه اللغات السامية: الكنعانية، النبطية، 

                                                           
17

Yandianto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung: M2S, 1996), h. 252. 
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غة العربية أف تبقى، ُب حُت مل يبق من تلك اللغات إاٌل البابلية، احلبشية1 كاستطاعات الل

 ُٖبعض اآلثار ادلنحوتو على الصخور ىنا كىناؾ1

حيث ربوم العربية من األصوات ما ليس ُب غَتىا من اللغات، كفيها ظاىرة 

اإلعراب كنظامو الكامل، كفيها صيغ كثَتة جلموع التكسَت، كغَت ذلك من ظواىر 

ارسوف أهنا كانت سائدة ُب السامية األكىل اليت اضلدرت منها كل اللغوية، يؤكد لنا الد

 ُٗاللغات السامية ادلعركفة لنا اآلف1

كاللغة العربية أكرب لغات اجملموعة السامية من حيث عدد ادثُت، كإحدل أكثر 

اللغات انتشارا ُب العامل، يتحٌدثها أكثر من أربعمائة كاثنُت كعشرين مليوف نسمة، كيتوزع 

زلدثوىا ُب ادلنطقة ادلعركفة باسم الوطن العريب، باإلضافة إىل العديد من ادلناطق األخرل 

اجملاكرة كاألحواز كتركيا كتشاد كمايل نيجريا كمالزيا كأندكنسيا كغَتىا من الدكؿ 

 َِاإلسبلمية1

كاللغة العربية تعد من أطوؿ اللغات عمرا، كتعد أقرب اللغات إىل اللغة األـ1 

ة الوحيدة اليت حافظت على بنيتها ككتب ذلا البقاء دكف ربريف قبل اإلسبلـ، ٍبٌ فهي اللغ

زادىا ا كرامة كعزة كاختارىا لغة لكتابو العزيز، كحفظت حبفظو1 ٌٍب عٍت هبا أىلها 

                                                           
 1َُ، )القاىرة: مكتبة ابن سيناء للنشر كالتوزيع(، ص1 اللغة العربية كاحلصوة العلمية احلديثةد1 غنيم، كاـر السيد، ُٖ

 1ّّ(، ص1 ُٓٔٗاألصللو مصرية، ، )القاىرة: مكتبة ُب اللهجات العربية إبرىيم أنيس، ُٗ
العربية الفصحى بُت برنامج اللغة العربية ككسائل اإلتصاؿ اجلماىَتم، ندكة العربية عمار، أمحد، مجل، زلمد، َِ

 1َُُ، ص1 ككسائل اإلتصاؿ اجلماىَتم
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فليست ىنالك لغة نالت من الرعاية كإلىتماـ كالبحث مثلما نالت العربية، كليست 

 ُِسبلكو اللغة العربية1 ىنالك لغة سبلك الًتاث الذم

كاللغة العربية لغة إنسانية حية، ذلا نظامها الصوٌب كالصرُب كالنحوم كالًتكييب،  

كما أللفاظها داللتها اخلاصة هبا1 كقد رأل العلماء أف كل خركج عن ىذا النظاـ اللغوم 

اللفظة ادلتكامل يعد حلنا، سواء أكاف ىذا اخلركج حبلط الكبلـ بلغة أخرل، أـ باستعماؿ 

ُب غَت موضوعها، أـ ُب سلالفة أم عنصر أساسي من عناصر كياهنا اللغوم اليت دييزىا 

 ِِعن غَتىا من اللغات اإلنسانية1

كتعربة اللغة العربية الواحدة من اللغات العريقة ُب العامل اآلف، يرجع تارخيها إىل 

م اليت يرجع تاريخ ما ال يقل عن ألف كمجس مائة سنة، بشكل الذم نقلتو إلينا ادلعاج

تدكينها إىل هنايات القرف الثاين اذلجرم كبدايات القرف الثالث اذلجرم، كالسيما بعد 

 ِّظهور صناعة الورؽ ُب البلداف العربية1

ىنا نستنتج بأٌف مفهـو اللغة منهج كنظاـ للتفكَت، كالتعبَت، كاإلتصاؿ كقد اىتٌم 

اللغوية العميقة، كتفسَت عمل اآلليات الفكر اللغوم احلديث،بالكشف عن ماىية البنية 

الدقيقة دلنظومة اللغة، سبيزت عندىا اللغة العربية بأهنا كاحدةمن اللغات اإلنسانية 
                                                           

، ص1 ُط1 (، ََِٔ، )القاىرة: دار النشر للجامعات: علم اللغة: مدخل نظرم ُب اللغة العربيةزلمود عكاشة، ُِ
ٓٔ-ٕٓ1 
 1ِٓ، ص1 ٓ(، ط1 ُٖٗٗ، )بَتكت: دار النفائس، خصائص العربية كطرائق تدريسهانايف د1 معركؼ، ِِ
-www.arصباحا1 ٗٓ:َٕأبريل، الساعة  َّبتصرؼ من موقع ككبيديا ادلوسوعة احلرة، يـو اإلثنُت، ِّ

wikipedia.org. 
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ادلعاصرة، اليت يتحدث هبا ادلبليُت من العرب كادلسلمُت كىي إحدل لغات منظمة األمم 

 ِْادلتحددة1

جلنة، كىو ادلنزه من بُت كقاؿ الفاريب ُب ديواف األدب: ىذا اللساف كبلـ أىل ا

األلسنة من كل نقصية، كادلعلمى من كل خسيسة، كادلهذب شلا يسهجن أك يستشنع، 

فبٌت مباين باين هبا مجيع اللغات من إعراب أكجده ا لو، كتأليف بُت حركة كسكوف 

حبله بو، فلم جيمع بُت ساكنُت أك متحركُت متضادين، كمل يبلؽ بُت حرفُت ال يأتلفاف، 

 يعذب النطق هبما، أك يشنع ذلك منهما ُب جرس النغمة، كحس السمع كالغُت مع كال

اخلاء كالقاؼ مع الكاؼ كاحلرؼ ادلطبق مع غَت ادلطبق، مثل تاء اإلفتعاؿ مع الصاء 

كالضاد ُب أخوات ذلما، كالواك الساكنة مع الكسرة قبلها كالياء الساكنة مع الضمة قبلها، 

 ِٓكل ال ربصى1ُب خبلؿ كثرة من ىذا الش

إٌف الٌلغة العربٌية من أبرز الٌلغات على اإلطبلؽ كأكثرىا جزالةن ُب األلفاظ كقيدرةن 

على استيعاب ادلعاين اجللٌية، إذ تيدعى بلغة الٌضاد، كىي لغةه فضفاضةه كاسعةي ادلدل 

ثر كالبياف، كقد كاف العرب سابقان يتفاخركف بقدرهتم على نظم الٌشعر كضرب األمثاؿ كالنٌ 

َى حىٌت اختلطت بالعرب عناصرى من العجم الذين  كالببلغة، كمازاؿى الٌلسافي العريٌب فصيحان

تأٌخر؛ حيث 
ي
دخلوا ُب اإلسبلـ عصرى الٌدكلة األمويٌة، كبشكلو أكرب ُب عصر العٌباسيُت ادل

                                                           
 1ّ-ُ)ايسسكو(، ص1 ، اللغة العربية للجميععبد البديع د1 قمحاكم، ِْ
ادلزىر ُب علـو اللغة كأنواعها، النوع الثاين كالعشرين، معرفة خصائص عبد الرمحن بن أيب بكر جبلؿ الدين السيوطي، 25

 1 ُٖٗ، ص1 ُ، )مصر(، ط1 اللغة ادلطبعة السعادة
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أيعجمت األلسنة كتأثٌر بىريق لغة الٌضاد، فاحتاجى األمر أف يقف رجاؿ القواعد لضبط 

صطلحات اليت ليست منها1األلس
ي
 نة كتقوًن اعوجاجها، كتنقيحها من الٌدخائل كادل

 نشأة اللغة العربية 1ِ

تيعترب الٌلغة العربٌية من أقدـ الٌلغات، كيعود أصلها إىل الٌلغات الٌسامية، كتيعترب 

األقرب إليها من بُت مجيع الٌلغات اليت تعود لنفس األصل، كيعود أصل أقدـ نصوصو 

رى عليها إىل القرف الثٌالث بعد ادليبلد، كىي نصوص شعريٌةه جاىلٌيةه تتمٌيز بببلغة عربٌية عيثً 

نتظم، كترجح أغلب األقواؿ بأٌف أصل الٌلغة 
ي
لغتها، كأسلوهبا الرٌاقي، ككزهنا الشعرٌم ادل

العربٌية يعود لببلد احلجاز ُب شبو اجلزيرة العربٌية، كتطٌورت مع الٌزمن نتيحةن لعٌدة عوامل، 

ختلفة مثل سوؽ عكاظ1 كتيعترب 
ي
منها تعدُّد احلضارات كتعدُّد ذلجاهتا، كإقامة األسواؽ ادل

األسواؽ من أبرز العوامل اليت أثٌرت كتسٌببت ُب ظهور الٌلغة العربية الفصيحة كتطٌورىا  

 ِٔكثَتان1

 أهمي ة اللغة العربي ة ومكانتها 1ّ

ـٌ من أىٌم مٌيزات اإلنساف الطبيعٌية كاالجتماعٌية، كىي  تيعترب الٌلغة بشكل عا

الوسيلة األفضل للٌتعبَت عن ادلشاعر كاالحتياجات اخلاٌصة بالفرد كاجلماعة، كتأٌب أمهٌية 

                                                           
-ُِ-َُِٔاطلع عليو بتاريخ ، ديواف العرب، دكر القرآف الكرًن ُب تطور اللغة العربية كآداهباعبد الكرًن البوغبيس، 26

 1 بتصرؼ1َٕ
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جتمع الرئيسٌية، كمن أىٌم عوامل البناء ُب 
ي
الٌلغة العربية من أهٌنا من أحد ميكٌونات ادل

تلف احلض جتمعات سلي
ي
ارات كالثٌقافات، كىي الٌسبب الرئيسٌي ُب قياـ الٌدكؿ كإنشاء ادل

ختلفة؛ ألٌف الٌتواصل الذم يتٌم عن طريق الٌلغة ىو الٌلبنة األساسٌية ُب عملٌية البناء 
ي
ادل

ىذه، كقٌوة كببلغة الٌلغة ييعرٌب بشكل كبَت عن سباسك اجملتمع الٌناطق هبا، كاىتمامو هبا 

لومها، كآداهبا، كضوابطها، كىذا ييعٌد أمجل أشكاؿ الريقٌي ُب الٌتفكَت كبقواعدىا، كع

 
ي
حافظة على لغتها1كالٌسلوؾ لدل ادل

ي
 ِٕجتمعات ادل

حىًظيىت الٌلغة العربٌية دبا مل ربظى بًو أيٌة ليغةو من االىتماـ كالعناية، كىذا أمري ا  

م شرؼ كأكربى أمهٌيةو لٌلغة العربٌية؛ ألٌف نافذه فيها؛ ألهٌنا ليغةي القرآف الكرًن كىذا بدكره أعظ

ا جٌل جبللو اختارىا من بُت ليغات األرض ليكوف هبا كبلموي اخلالد الذم أعجز بًو من  

كافى كمن سيأٌب إىل قياـ الٌساعة، كال يكوفي ىذا اإلعجاز إاٌل لكوف ىذًه الٌلغة ربتمل 

 ثقل الكبلـ اإلذلٌي كقٌوة اخلطاب الربٌاين1

ٌيت الٌلغة العربٌية بلغة القرآف كالسيٌنة، كقاؿ تعاىل: )كىلىقىٍد نػىٍعلىمي أىنػَّهيٍم يػىقيوليوفى   مسي

ا ًلسىافه عىرىيبٌّ ميًبُته(  ًإمنَّىا يػيعىلِّميوي بىشىره ًلسىافي الًَّذم يػيٍلًحديكفى إًلىٍيًو أىٍعجىًميٌّ كىىىذى

هم آيات القرآف كمقاصدىا كمعانيها ككل ىذا ييشَت إىل أمهٌية الٌلغة العربٌية ُب ف 

بشكل كاضح؛ ألٌف القرآف نزؿ بلسافو عريٌب فصيح كميًبُت ُب عصرو كاف ميعظم الٌناس 

                                                           
 .ِِ-ُٕ(، ص1 ََِٗ، )نشأة اللغة كأمهيتهاد1 حاًب علو الطائي، 27
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يتباىوف كيتفاخركف بببلغة كفصاحة لغتهم، كإدلامهم بقواعدىا، كضوابطها، كقد نزؿ 

، كمجلو بليغة جٌدان، ربتوم على الكثَت م ، كتراكيبى ن الٌتشبيهات القرآف الكرًن دبعافو

كاالستعارات، كاألساليب اللغويٌة البليغة، شلٌا أضاؼ دلكانة الٌلغة العربٌية درجاتو كثَتةو، 

 ِٖحىٌت أصبحت الٌلغة اخلالدة الوحيدة ُب العامل1

سبتٌد أمهٌية الٌلغة العربٌية إىل العبلقة الوطيدة بينها كبُت الثٌقافة كاذلويٌة اخلاٌصة  

لٌتواصل بينهم، كىي اليت تيعرٌب عن تفكَت األمم، كالوسيلة األكىل بالٌشعوب، فهي كسيلة ا

ختلفة حوؿ العامل، كدبا أٌف الٌلغة العربٌية ىي ادلسؤكلة عن كٌل 
ي
ُب نشر ثقافات األمم ادل

ٌيزىا عن باقي األممىذه األمور فهي إذان اليت تيشٌكل ىويٌة األٌمة الثقافيٌ   1ِٗة اليت سبي

ؤلٌفات العلمٌية ُب شىٌت يتمٌيز الٌتاريخ العلم 
ي
ٌي العريٌب باحتوائو على الكثَت من ادل

ٌيزة عن  ؤلٌفوف العرب يكتبوف ميؤلَّفاهتم بطريقة شلي
ي
اجملاالت العلمٌية بالٌلغة العربٌية، ككاف ادل

غَتىم، كتكوف ميؤلَّفاهتم تتحٌدث ُب أكثر من زبصصٍّ علمٌي كاحد، مثل كتاب إمساعيل 

سٌمى )عنواف الٌشرؼ الواُب ُب علم الفقو كالعركض كالٌتاريخ بن أيب بكر بن ادلقرٌ 
ي
م ادل

كالنحو كالقواُب(؛ فهذا الكتاب يتحٌدث عن الفقو، كعلم العركض كالقواُب، كغَتىا من 

ختلفة، كىذا يدٌؿ على عبقريٌة الٌلغة العربٌية؛ ألهٌنا تيتيح اجملاؿ بشكلو كبَت 
ي
العلـو ادل

                                                           
-َٓ-ِٖ، تفسَت، اطلع عليو بتاريخ أمهية اللغة العربية ُب فهم القرآف الكرًن كتفسَتهعبد ا علي زلمد العبديل، 28

َُِٖ1 

 1َُِٖ-َٓ-ِٖ، اجلريرة، اطلع عليو بتاريخ دة األمةاللغة العربية كأثرىا على كحناصر الدين األسد، 29
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و 
ى
ختلفة ببعضها دكف أف يضعوا القارلء ُب دٌكامة من للكيتَّاب بأف يربطوا ادل

ي
اضيع ادل

ؤٌلف الواحد1
ي
 َّالتشٌتت كعدـ الفهم نتيجةن لتعدُّد ادلواضيع ضمن ادل

، كالٌتكنولوجيا، كالثٌقافة،   إٌف الٌلغة ىي الوعاء األساسي الذم حيتوم العلـو

كالٌتاريخ، كاحلضارة، كاذلوية، كادلشاعر، فإف استطاعت أٌمةه اافظة على لغتها ستكوف 

من أكثر األمم تقدُّمان كتطٌوران، كمن الواضح أيضان أٌف ىنالك ميشكلةه ُب تعليم كنشر 

احلايٌل بالٌلغة العربٌية، كاعتماد الٌلغة اإلصلليزيٌة غالبان ُب الٌتعليم ُب العلـو ُب العصر 

اجلامعات العربٌية كأحيانان ُب ادلدارس أيضان، كتكٌونت ىذه ادلشكلة بسبب ضعف 

حتول العريٌب ُب العلـو اجلديدة، كافتقار اجلانب العلمٌي العريٌب للميؤلٌفات ادلكتوبة 
ي
ادل

حتول العلمٌي قدديان جٌدان ال ييؤخذ بو، أك أنٌو بالٌلغة العربٌية، كإ
ي
ف كجدت أحيانان يكوف ادل

، بالٌرغم من أٌف تعليم العلـو بالٌلغة العربٌية أسهل كأكثر إمتاعان؛  غَت صحيحو أك غَت ميوٌثقو

ختلفة، 
ي
نظران ألٌف الٌلغة العربٌية تيعطي رلاالن لئلجياز كالٌتعبَت بشكلو كبَتو عن ادلواضيع ادل

ادلفردات كاألساليب  هي لغةه مىرًنةه جدان ُب شرح األمور العلمٌية ُب ظٌل الوفرة الكبَتة ُبف

 ُّاللغويٌة1

 

                                                           
 1َُِٖ-َٓ-ِٖ، إسبلـ كيب، اطلع عليو بتاريخ مكانة اللغة العربية كأصالتهاأمحد فاؿ بن أمحد، 31
 ِِ-ٓص1  تعليم العلـو كالتكنولوجيا باللغة العربية كأثره ُب تنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية،أ1د1 زلمد مراييت، 31
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 مزايا وخصائص العربية .3

تيعٌد الٌلغة العربٌية لغةن خالدةن، كلن تنقرض مع مركر الٌزمن أبدان حسب دراسة 

 
ي
ستقبل، كتتمٌيز الٌلغة جلامعة برمنجهاـ أيجريت للبحث ُب بقاء الٌلغات من عدمو ُب ادل

العربٌية بالكثَت من ادليزات اليت توجد ُب لغة الٌضاد فقط كال توجد ُب غَتىا من الٌلغات، 

 ِّ:ذكىر من ىذه ادليزات ما يأٌبكيي 

الفصاحة: كىي أف خيلو الكبلـ شلٌا يشوبو من تنافرو بالكلمات، كضعف  1ُ

 الٌتأليف، كالٌتعقيد اللفظٌي1

عٌت ادلراد1  1ِ
ى
 الًٌتادؼ: كىو أف يدٌؿ عدده من الكلمات على نفس ادل

ـٌ أك   1ّ األصوات كداللتها على ادلعاين: دبعٌت أف يفهم معٌت الكلمة بشكلو عا

 دقيق من خبلؿ الٌصوت فقط، كىذه من أىٌم ادليزات اخلاٌصة بالٌلغة العربٌية1

فردات: تزخر الٌلغة العربٌية بعددو كافرو    1ْ
ي
فردات، كال ربتوم لغةه كثرة ادل

ي
جٌدان من ادل

 أخرل على عدد أكثر أك ييساكم العدد الذم ربتويو لغة الٌضاد1 

علم العركض: كىو العلم الذم ينظم أكزاف الٌشعر كحبوره، كيضع القواعد الرئيسٌية  1ٓ

لكتابة الٌشعر، شلٌا جعل الٌشعر العريٌب ىو األكثر ببلغةن كفصاحةن نتيجةن التٌباعو 

ٌددة، كقواعدى رئيسٌيةو1 أكزافو   زلي

                                                           
 ِٕ-َٔ، ص1 عبقرية اللغة العربيةزلمد عبد الشاُب القوصي، ِّ
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الثٌبات احلٌر: من أكرب الٌتحديات اليت كاجهتها العربٌية ىو ثباهتا كانتصارىا على   1ٔ

عامل الٌزمن كالتطٌور، ُب حُت أٌف الٌلغات األخرل مثل اإلصلليزية قد تطٌورت 

 كاختلفت بشكل كبَت عرب الٌزمن1

فردات ُب الٌلغة ال  1ٕ
ي
عربٌية أصلها ثبلثٌي، ٍب يأٌب األصل الٌتخفيف: كىو أف أغلب ادل

فردات العربٌية1 
ي
 الرباعٌي، ٍبٌ اخليماسٌي على الًٌتتيب ُب كثرة انتشاره ُب أصوؿ ادل

 خصائص اللغة العربية .2

إٌف اخلصائص اللغة العربية ىي خصائص الشيئ ما انفردبو دكف غَته من صفات 

يرد لو فخصائص اللغة )ال أك مزيا، كخصائص كل شيئ امنا تكوف حبسبو ك حبسب ما 

بد اف تكوف مزايا كصفات زبصها من حيث ىي لغة سواء أكانت ُب مفرداهتا من حيث 

الغزارة ك حسن  التأليف مثبل أـ معانيها من حيث دقة التعبَت أك عبلقة التناسب بُت 

 ( 1 ٕاالفاظ كادلعاين، أـ ُب األساليب من كجوه ادلعاين كدرجاهتا ( ) حسن جبل 1 ص 

كاالئمة اٌلذين ذكركا اللغة العربية خصائص كنو ىوا هبا كاف يقصدكف كال شٌك ما 

تنيو كلمو )خصائص( تلك، كىي انفراد الشيئ دبا ال يوجد ُب غَته، فهم يعنوف 

خبصائص اللغة  العربية األمر )مستحسنة( اليت تنفرد هبا اللغة العربية، كال يوجد ُب غَتىا 

 من اللغات1 
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عنونو بعبارة )خصائص اللغة العربية( كلو جانباف : )تفصيل ما ًب كىذا اٌلذم ي

نسبو من خصائص للغة العربية ك شرحو كبياف مدل ربققو ُب العربية ككجو استحساهنا ًب 

ربقيث دعول االختصاص كذلك بادلقابلة بُت العربية كغَتىا  بشأف موضوعات كُب 

غات االخرل( )حسن جبل مرجع سابق حدكد ك ُب ادلتاح من ادلعرفة كالعلومات عن الل

 1ٔص 

: يقوؿ صائص ما سنذكر للجاحظ كابن فارسكلعل من أكثر النصوص مجعا للخ

اجلاحظ )كال بد اف نذكر الدليل على اف العرب انطق، كاف لغتها أكسع، كاف لفظها أدؿ 

دليل كاف اقساـ تأليف كبلمها اكثر، كاالمثاؿ إيل ضربت فيها أجود كأسَت )كاف نذكر( ال

على1 اف البديهة مقصورة عليها، كاف االرذباؿ كاالقتضاب خاص فيها، كما الفرؽ بُت 

 1ّّٖ-ّٖٓاشعارىم كبُت الكبلـ اٌلذم تسميو الرـك كالفرس شعرا( )اجلاحظ ص 

أما ابن القتيبة ذكر من خصائص اللغة ) بالبياف كالزيادة حركؼ ادلباين ُب العربية 

الشعر ظن كالعركض، كالتغَت بعد حركؼ الكليمة بقدر ما عنها ُب غَتىا، كاالعراب، ك 

تغَت من مدلوذلا ضلو النضج، كالنضج  كىو ما مساه ابن جٍت التصاقب كارتباط الداللة 

بالصيغة ُب ضلو ضحكة بالضم، كضحكة  بضم ففتح، كُب ضلو مبطن، كبطُت كمبطاف، 

 كالبطن )كحذر( ، كمبطوف ( )ابن قتيبة تأكؿ مشكل القرآف1
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كقد تبعو ابن فارس ُب أكثر من ذلك كأضاؼ الًتادؼ، )كما أضاؼ اختصاص 

العرب حبفظ األنساب كليست كثيقة الصلة بالعربية إاٌل اف احتسبنا ىا سبثل سندا للغة ٍب 

 ذكر كثَتا من اخلصائص اجلزئية اليت مساىا سنن العرب منثورة ُب عشرات األبواب1

 أف لكل حرؼ سلرجو كصوتو اخلاص بو (ُ

 عة مفرداهتا كتراكبها من زلسناتس (ِ

سعيها ُب التعبَت كقدرهتا على التعريب كاحتواء االلفاظ نت اللغات  (ّ

 األخرل بالشركط دقيقة 

 غزارة صيغتها ككثرة أكزاهنا (ْ

ظاىرة اسنات البديعية مثل اجملاز كالطياؼ ك اجلاس ك ادلقابلة   (ٓ

 كالسجع كالتشبيو

يها من زلسنات كما أضاؼ الفرايب فنوف اللفظ كالببلغة كالفصاحة كما ف (ٔ

 حسن التأليف1  
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 الدراسة السابقة (ه 

زين خَتين بادلوضوع )دكر الشيخ زلمد إدريس ادلربوم ُب تطوير اللغة العربية( 

شعبة تدريس اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم اجلامعة اإلسبلمية احلكومية سومطرة 

 1 َُِٔالشمالية ميداف سنة 

ىذا البحث دلعرفة دكر الشيخ زلمد إدريس ادلربوم ُب تطوير اللغة يهدؼ 

العربية1 كىذا البحث يبسط عن أعماؿ الشيخ زلمد إدريس ادلربوم كتربيتو ُب تعليم اللغة 

 العربية1
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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 نوع البحث .أ 

استخدـ الباحث ىذا البحث ىو البحث الكيفي1 إٌف البحث الكيفٌى ىو 

البحث الذل يستخدـ بو الباحث لبحث األحواؿ من موقع البحث العادلى، ككاف 

البحث فيو أداة البحث، كالتحليل من الوصف القياسي، ك تؤكد نتائج البحث النوعى 

ىو البحث الذل يستخدـ بو الباحث لبحث كالبحث الكيٌفى  ّّتأكيدا كبَتا َب ادلعٌت1

 ّْمجيع أحواؿ ادلوقع العادلٌية كأٌما األداة َب ىذا البحث ىو الباحث1

فنوع البحث ىذا البحث ىو البحث الكيفي ألٌف ىذا البحث مستخدـ دلعرفة 

 موضوع البحث يعٍت عندكر شيخ يسوؼ القراضاكل ُب تطوير اللغة العربية1

كتبية1 كادلقصود بذلك الدراسات اليت يتعمد فيها يكوف ىذا البحث دراسة م

 ّٓالباحث كلية على ادلكتبة للحصوؿ على مادتو العلمية1

ىذا البحث من البحوث الطبيعية ألٌف البحث ال توجد بيانات حبثيو ملفقو كاليت 

 أصبحت أداه القياس ُب ىذه الدراسة ىي الباحثُت أنفسهم1

                                                           
33 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D, Alfabeta, 

Bandung, 2013, h 9. 

34 Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan 

dan Tenaga Pendidikan, Kencana prenada Media Group, Jakarta 2010, h. 279. 
 ُٖٓ، ص1 ُ(، ط1 ُْٗٗ، )بأكت : مسسةالرسالة،قواعد أساسية ُب البحث العلميسعيد إمساعيل صيٍت، ّٓ
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 وجهة البحث .ب 

كجهة البحث ىذا البحث ىي كجهة لغوية ككجهة تعليمية ككجهة تارخيية1 

الوجهة اللغوية تٌصور اللغة بالعلمية1 كأما الوجهة التعليمية ىي العقد ادلنظم كادلخطوط 

ادلسألة ُب اجملتمع بنظر ُب كادلوٌجو باشًتاؾ اإلنساف كاجملموعة كاجملتمع مجيعا لتحليل 

عوامل اإلجتماعي كاإلقتصادم كالثقاُب1 ك أما الوجهة التارخيية ىي كجهة اليت ربلل 

األغراض كادلشاكل اجلغرافية على أساس العلميات ادلظاىرة ك تتوقع عملية األغراض ك 

 ادلشاكل ُب ادلستقبل1

 أدوات البحث .ج 

الكتايب أك الدراسة ادلكتبية1 ىذا البحث ليس البحث ادليدين كلكٌن البحث 

الباحث يبحث عن الكتب ك األعماؿ للشيخ يسوؼ القراضاكل ُب تطوير اللغة العربية1 

فأدكات مجع البيانات ىذا البحث ىو الباحث نفسو1 كىو كادلخط كالعامل كجامع 

 البيانات كادلعلومات كاٌل كادلفٌسر1 كعبلمات الباحث كأدكات البحث كما يلي:

 ث كأدكات البحث يقدر أف حيلل البيانات ادلوجودات1الباح 1ُ

كاف اإلنساف كأدكات البحث يقدر أف يأخذ ادللخص من البيانات  1ِ

 اجملموعات الستخدامو ُب إجياد التأكيد كالتغيَت كالتصليح كالًتديد1
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 موضوع البحث .د 

موضوع البحث ىذا البحث ىو الشيخ يسوؼ القراضاكل ُب تطوير اللغة 

ع البحث ىذا البحث ىو البيانات ادلكتوبات ُب ادلكتبة1 البيانات من  العربية1 موضو 

كتوب تربية اإلسبلمية ُب مدرسة حساف البنا قاموس ادلربوم ك كالكتب ادلعضودة ىذا 

 البحث1

 مصادر البيانات .ه 

 ادلصادر األكلية (ُ

أما ك ّٔادلصادر األكلية ىي الكتب ادلألوفة ادلباشرة دبؤلفو أك فاعل التاريخ كالوثائق1

ادلصادر األكلية ىذا البحث تربية اإلسبلمية ُب مدرسة حساف البنا كأعماؿ األخرل 

 للشيخ يسوؼ القراضاكل1

 ادلصادر الثانوية (ِ

كأما ادلصادر الثانوية ىي ادلصادر من غَت ادلصادر األكلية، ليس من موضوع 

ٌدات1 كادلصادر البحث1 ادلصادر الثانوية عادةن من البيانات كالوثائق أك البيانات ادلع

 الثانوية ىذا البحث ىي الكتب اليت يتعلق بالبحث أك دبنهجية البحث1

                                                           
36

Masganti, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam, (medan: IAIN press, cet. Ke-1, 

2011), hlm. 176. 
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 طريقة جمع البيانات .و 

طريقة مجع البيانات ىذا البحث ىي باستخداـ ادلبلحظة كالوثائق ُب الدراسة 

ادلكتبية1 باستخداـ ادلبلحظة إلجياد تصوير ادلسألة اليت تكوف موضوع البحث1 ُب 

ادلكتبية ىي البحث لتحليل البيانات كمجع البيانات كالكتب كالوثائق كاجملبلت الدراسة 

 ّٕكاألخبار كالرسائل1

ىذه الطريقة ىي طريقة مجع البيانات بتحليل البيانات كادلعلومات ليس من 

اإلنساف، يعٍت ربليل األخبار ادلكتوبة مثل الكتب مراجع ادلناسبة كالوثائق كاحلاصل 

 البحث1

 يل البياناتطريقة تحل .ز 

 Contentطريقة ربليل البيانات ادلستخدمة ُب ىذا البحث ىي التحليل الضمٍت

Analysis 1 عندKlaus Krippendorff  أٌف التحليل الضمٍت ىو طريقة البحث لصناعة

 ّٖ، كصحيح البيانات باىتماـ موضوعها1(replicable)االستدالؿ اليت ديكن تكرارىا

                                                           
37

Mardiant, Panduan Penulisan Skripsi,(Medan:Fak.IlmuTarbiyahdanKeguruan, 2013), h. 

21.   
38

Klaus Krippendorf, Content Analysis: Introduction To Is Theory And Methodology, 

Penerjemah Farid Wajidi (Jakarta: RajawaliPers, 1991) h. 15. 
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االقتضاء لدعم دقو البحث1 كيقدـ ىذا العرض و ٍب ُب تدابَت الًتاص حسب 

كلذلك ، فاف التحليل اتوم أك الضمٍت   .عامو عن توزيع ادلوضوع كفقا لفئات زلدده

 .ّٗيستند إىل رام اخلرباء كادلقارنة من أجل ادلساعدة ُب فهم حالو البيانات ادلقدمة

ذباىا عند تنفيذىا ككما ىو احلاؿ مع ام أسلوب آخر ، ستكوف الطريقة أكثر ا

عند القياـ .باستخداـ اإلجراءات اليت ًب تنسيقها كترتيبها بدقو ، ككذلك التحليل الضمٍت

 : بتحليل اتول عن طريق ربليل ادلفاىيم جيب اتباع اخلطوات التالية

 ربديد مستول التحليل  1ُ

جيب على الباحث أف حيدد مستول التحليل، أم فيما إذا كاف سَتمز كلمة 

 كاحدة أك رلموعة من الكلمات

 ربديد عدد ادلفاىيماليت سَتمزىا 1ِ

جيب على الباحث أف حيدد عدد ادلفاىيم اليت سَتمزىا، كىذا يقتضي ربديد 

رلموعة من ادلفاىيم كالفئات اددة مسبقان، كغالبان ما تكوف األكثر عبلقة دبوضوع 

 كأسئلة البحث1 

 مفاىيم معينة، أـ لتكراراتو؟ ىل يرمز فقط لوجود :ربديد نوع الًتميز  1ّ
                                                           

39
Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 126. 
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بعد ربديد عدد من ادلفاىيم للًتميز، على الباحث أف حيدد نوع الًتميز الذم 

 سيقـو بو، كىل سَتمز كيسجل كجود ادلفهـو فقط أـ تكراره داخل النص1

 ربديد طريقة التمييز بُت ادلفاىيم  1ْ

كما تظهر سباما على الباحث ىنا أف حيدد مستويات التعميم 1 ىل ترمز ادلفاىيم  

 ُب النص، أـ من ادلمكن ترميزىا حىت كلو ظهرت بشكل سلتلف 

 ربديد قواعد لًتميز النصوص  1ٓ

ربديد قواعد ترميز النصوص يساعد على التأكد من اتساؽ الًتميز من خبلؿ 

 النص على طريقة كاحدة 

 ربديد مصَت البيانات غَت الضركرية  1ٔ

ل البيانات غَت الضركرية أك على الباحث أف حيدد ما إذا كاف سيتجاى

 استخدامها إلعادة اختيار أك تغيَت عملية 1

 ترميز النص  1ٕ

يتم ترميز النص إما يدكيان عن طريق قراءة النص ككتابة ادلفاىيم كتكرارىا أك من 

 خبلؿ عدد من برامج احلاسب اآليل 1 
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 ربليل النتائج 1ٖ

بيانات كاستخراج ما يراه بعد الفراغ من عملية الًتميز يبدأ الباحث ُب اختبار ال

 من استنتاجات كتعميمات1 

 تأكيد صحة البيانات .ح 

تأكيد صحة البيانات ىذا البحث ىو بذؿ اجلهد كتوسيع كظيفة ادلراقبة1 أٌف 

بذؿ  .بذؿ اجلهد ُب تدبَت البيانات مهمة للباحث للحصوؿ علي نتائج زلدده كدقيقو

 اجلهد دبعٌت يبلحظ بأكثر حذر كمستمرة1

يفة ادلراقبة الختبار مصداقية البيانات البحثية ، كيفضل اف تركز علي توسيع كظ

االختبار ضد البيانات اليت ًب اسًتجاعها ، سواء كانت البيانات اليت ًب احلصوؿ عليها 

بعد التحقق من صحتها اـ ال ، تغَتت اـ ال1 إذا كانت بعد التحقق صحيحا ، فقد يتم 

 .إهناء توسيع ادلبلحظات
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 الباب الرابع

 عرض اليانات وتحليلها

 اللغة العربية عند الشيخ يوسف القرضاوي أهم ية (2

 أمهٌية اللغة العربية كما تلي:عند الشيخ يوسف القرضاكم أٌف 

 اللغة العربية ىي إحدل الشركط ليكوف اجملتهد (أ 

للمجتهد أف يكوف عادلا بالعربية، دبعٌت أف يعرؼ اللغة كعلومها معرفة كال بد 

تيسر لو فهم خطاب العرب1 كذلك اف القرآف الكرًن قد نزؿ بلساف عرىب مبُت كالسنة 

قد نطق هبا رسوؿ عرىب، كىذا خيص السنة القولية1 كالسنة الفعلية كالتقريرية قد نقلها 

 لبياف1أصحابو، كىم عرب من أىل الفصاحة كا

كما قاؿ اإلماـ الغزاؿ، القدر الذل 1 فكاف ال بد أف يعرؼ من اللغة كالنحو

يفهم بو خطاب العرب ك عادهتم ُب االستعماؿ، إىل حد دييز بو بُت صريخ الكبلـ 

كظاىره كرلملو، كحقيقتو كرلازه، كعامو كخاصو، كزلكمو كتشاهبو، كمطلقة كمقيده، 

 زنصو، كفحواه، كاحنو ك مفهومو1
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قاؿ الغزاؿ : كالتخفيف فيو أنو ال يشًتط أف يبلغ درجة اخلليل ك ادلربد، كأف 

يعرؼ مجيع اللغة، ك أف يتعمق ُب النحو، بل القدر الذل يتعلق بالكتاب كالسنة 

 َْادلقاصد منو1كيستوىل بو على مواقع اخلطاب، كدرؾ حقائق 

ال بد للمجتهد إذف من معرفة معاىن ادلفردات كدالالهتا، حىت يكوف استنباط 

احلكم منها صحيحا ككثَتا ما يؤدل االختبلؼ ُب تفسَت معاىن الكلمات سباب ُب 

 اختبلؼ الفقهاء ُب األحكاـ ادلأخوذة منها1

﴿فقوؿ تعاىل :            ﴾  :البقرة(

( تقتضى من اجملتهد أف يبدؿ جهده لتحديد معٌت ) القرء ( ُب االية، أىو احليض ِِٖ

 أـ الطهر1

كالنصوص الىت كردت َب الرضاعة كإلرضاع ُب القرآف مثل قولو 

﴿تعاىل:                ﴾  :اليعرؼ (1 ِّ)النساء

احلكم ادلستنبط منها أال بتحديد معٌت الرضاعة كالرضاع كاإلرضاع أىو رلرد كصوؿ اللنب 

إىل اجلوؼ، كلو عن طريق الوجور ُب احللق أك السعوط ُب األنف، أـ ىو امتصاص اللنب 

 من الثدل بطريق الفم كااللتقاـ1

                                                           
 َّٓص  ِادلستصفى للغزاؿ ج َْ
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منها على سبيل احلقيقة كما   كال بد للمجتهد من معرفة دالالت اجلمل، ما كاف

كاف على سبيل اجملاز أك الكناية، كدالالت التقدًن كالتأخَت كاحلذؼ زاحلصر، كغَتىا شلا 

 يشملو علم ادلعاىن كالبياف1

﴿فقولو تعاىل:     ﴾ حيتمل أف يراد بو احلقيقة،كما ىو مذىب

يكوف كناية عن اجلماع، كما قاؿ ابن عباس  الشافعى، كىو رلرد دلس البسرة للبشرة، كأف

اللمس كادلبلمسة ُب القرآف كناية عن اجلماع" 1 كىو ما تدؿ عليو االستعماالت  " إفٌ 

 القرآنية بالفعل1

 يفهم ُب ضوئو قراءة ككذلك البد للمجتهد من إتقاف علم النحو كالصرؼ، حىت

﴿ مثل قراءة:                ﴾ خبفض ) أرجلكم ( بطريق

 ُْاجملاكرة كما ىو معركؼ1

ككذلك ذكر الشوكاف ُب ىذا الشرط للمجتهد : أف يكوف عادلا بلساف العرب 

حبيث ديكنو تفسَت ما كرد ُب الكتاب كالسنة من الغريب كضلوه1 قاؿ : كال يشًتط أف 

يكوف حافظ ذلا عن ظهر القلب، بل ادلعترب أف يكوف متمكنا من استخراجها من 

                                                           
 1ِّ، ص1 ِ(، ط1 ُٖٗٗ، )كويت: دار القلم للنشر كالتوزيع، اإلجتهاد ُب الشربعة اإلسبلميةيوسف القرضاكم،  ُْ
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سن تقريب، كىذبوىا أبلغ هتذيب، كرتبوىا مؤلفات األئمة ادلشتغلُت بذلك، كقد قرهبا أح

 ِْعلى حركؼ ادلعجم ترتيبا ال يصعب الكشف عنو، كال يبعد االطبلع عليو1 

كمن النحوم حيملو علي علم العربية، إذا الشريعة إمنا تتلقى من الكتاب كالسنة، كقاؿ 
 1 ْتعاىل : إبراىيم :

                              

               

 1فبل بد من اتقاف العربية ليعرؼ البياف ادلشار إليو ُب اآلية الكرًن 

كمن متصوؼ حيملو على علم العبد حبالو، كمقامو من ا عرا كجٌل، أك العلم 

 باإلخبلص كآفات النفوس، كمداخل الشيطاف إليها1

كقاؿ ابو طالب ادلكي : ىو العلم دبا يتضمنو احلديث اٌلذم فيو ادلباين اإلسبلـ 

)) بٍت اإلسبلـ مخس1(( 1 ألف الواجب ىذه اخلمس1 فيجب العلم بكيفية العمل فيها، 

 ّْكيكفيو الوجوب1

كجهة كىو مولٌيها كاٌلذم أره أف كىكذ تعٌددت اآلرء، كاختبلفت األقواؿ،  كلكل  
 العلم الواجب طلبو كتعلمو، عينا على ادلسلم ىو ما ال بٌد لو منو  ُب دينو أك ُب دنياه1 

                                                           
 1ِْ، ص1 ِيوسف القرضاكم، ط1  ِْ
 ٕٖ، ص القاىرةدار الصحوة:  الرسوؿ ك العلم،يوسف القرضاكل،  ّْ
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 أما ُب دينو، فبل بٌد لو أف يتعٌلم من علـو السرع :

 ما يعرؼ بو عقيدتو معرفة يقينية صحيحة، سادلة  من الشركيات كاخلرافات1 (ُ

و ظاىرا،  بأف تكوف على الصورة ادلشركعة، كباطنا كما يصحح بو عبادتو لربٌ  (ِ

 بأف تتواٌفر فيها النٌية اخلالصة ا تعاىل1

كما يركي بو نفسو، كيظهر بو قلبو، بأف يعرؼ الفضائل ) ادلنجيات (  (ّ

 ليتحرىا كيتخلق هبا، كيعرؼ  الٌرذائل ) ادلهلكات ( ليتجنبها كيتوقاىا1

سو، أك أسرتو، أك مع الناس، حكاما كما يضبط بو سلوكو ُب عبلقتو مع نف

كزلكومُت مسلمُت كغَت مسلمُت، فيعرؼ ُب ذلك احلبلؿ من احلراـ، كالواجب من غَت 

 الواجب كاالئق من غَت االئق1

 اللغة العربية ىي ثقافة اإلسبلـ (ب 

إف اإلسبلـ قد فرضها فريضة الزمة ال مناص منها أف يعمل كل إنساف خلَت بلده 

كأف يتفاىن ُب خدمتو، كأف يقدـ أكرب ما يستطيع من اخلَت لؤلمة الىت يعيش فيها، كأف 

يقدـ ُب ذلك األقرب فاألقرب رمحا كجوارا، حىت إنو مل جيز أف تنقل الزكوات أبعد من 

، إثارا لؤلقربُت بادلعرؼ، فكل مسلم مفركض عليو أف يسد ادلسافة القصرة إال لضركرة

الثغرة الىت ىو عليو كأف خيدـ الوطن الذل نشأ فية، كمن ىنا كاف ادلسلم أعمق الناس 

كطنية كأعظمهم نفعا دلواطنيو، ألف ذلك مفركض عليو من رب العادلُت، ككاف اإلخواف 
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ا ُب خدمو قومهم، كىم يتمنوف ادلسلمُت أشد الناس حرصا على اخلَت كطنهم، كتفاني

ذلذه الببلد العزيزة اجمليدة كل عزة كرلد ككل تقدـ كرقى، ككل فبلح كصلاح كقد انتهت 

 إليها رياسة األمم اإلسبلمية حبكم ظركؼ كثَتة تضافرت على ىذا الوضع الكرًن1

ٍب إف ىذا اإلسبلـ احلنيف نسأ عربيا ككصل إىل األمم عن طريق العرب1 كجاء 

الكرًن بلساف عرىب مبُت، كتوحدت األمم بامسو على ىذا اللساف يـو كاف  كتابو

ادلسلموف مسلمُت، كقد جاء َب األثر : ) إذا ذٌؿ العرب ذٌؿ اإلسبلـ ( كقد ربقيق ىذا 

ادلعٌت حُت داؿ سلطاف العرب السياسى كانتقل األمر من ايديهم إىل غَتىم من األعاجم 

صبة اإلسبلـ كحراسة كأحب ىنا أف ننبو إىل أف كالديلم كمن إليهم، فالعرب ىم ع

اإلخواف ادلسلمُت يعتربكف العركبة كما عرفها النيب صلى ا عليو كسلم فيما يركيو ابن  

كثَت عن معاذ بن جبل رضى ا عنو :" أال إف العربية اللساف1 أال إف العربية اللساف " 

د اإلسبلـ كإقامة دكلتو كإعزاز كمن ىنا كانت كحدة العرب أمرا البد منو إلعادة رل

سلطانو، كمن ىنا كجب على كل مسلم أف يعمل إلحياء الوحدة العربية كتأييدىا 

 ْْكمناصرهتا كىذا ىو موفق اإلخواف ادلسلمُت من الوحدة العربية1

 

 

                                                           
 1ْٔ، ص1 ّ(، ط1 ُِٗٗ، )القاىرة: مكتبة كىبة، الًتبية اإلسبلمية ك مدرسة جسن البنايوسف القرضاكم،  ْْ
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 اللغة العربية ىي اللغة العادلية (ج 

إف   جيب أف نشجع إنشاء ادلدارس، كأف نشجع على األخص التعليم الغرىب1

كثَتين من ادلسلمُت قد زعزع اعتقادىم حينما تعلموا اللغة اإلصلليزية إف الكتب ادلدرسية 

 ْٓالغربية ذبعل االعتقاد بكتاب شرقي مقدس أمرا صعبا جدا1

كمعٌت ىذا أهنا تشكل أيضا ُب اإلصليل  ك التوراة1 اليت يؤمن هبا ادلبشركف 

ادلبشرين إذا تزعزع اعتقاد الناس با كيدعوف إليها فيما زعموا1 فما اٌلذم يفيد 

 كبااآلخرة، كتزلزؿ إدياهنم بالكتاب ادلقدسو1 لو مل يكونوا من عمبلء االستعمار كمطاياه1

كىذا يدلنا بوضوح على أف غاية ىؤالء ادلبشرين ليست دينية خالصة كما يظٌن 

اف ىذا ىدفهم بعض الٌناس ، كأهٌنم اليرجوف يعملهم ىذا ا كالدار االخرة، فلو ك

التجهوا أكؿ ما يتجهوف إىل ادللحدين كادلديُت اٌلذين يكونوف معظم السكاف ُب أكركبا1 

أك اذبهوا إىل الشعوب الوثنية، بلد أف يتجهوا إىل أعظم أمة مؤمنة موحدة ُب األرض، 

 كىي أمة اإلسبلـ1 

 الشيح يوسف القرضاوي في تطوير اللغة العربية في الزمان العصري إسهام (1

 التطوير باألدب (أ 

                                                           
 ُِ، ص ُٖٖٗ احلوؿ ادلستوردة ككيف جنت على أمتنا،يوسف القرضاكل،  ْٓ
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من العلـو التيتسٌلط عليها الشيخ يوسف القرضاكم1  اللغة العربية ىي العلم

مساعدة لو ُب تطوير اللغة العربية1 كليتسٌلط ُب اللغة العربية كاألدب القدرة  تككان

 النصوص الشريعة ليس لو الصعوبة فيو1

تربية الشيخ يوسف القرضاكم ُب بيئة اللغة العربية ادلؤثرة1 كتربية الشيخ يوسف 

القرضاكم ُب جامعة األزىار مصر كىي حصن اللغة العربية1 الطبلب ُب جامعة األزىار 

يتعلموف النحو )القواعد اللغة العربية( بدرجة متنوعة1 كىم يتعلموف الكتب الًتاث كىي 

تلك الكتب1 كمن الكتب الًتاث ىي الكتاب "مغٍت عٌلم لتفهيم الكتب اليت البد ذلا ادل

كعندما  اللبيب" ك"شرح إبن عاقل" الذم يتعلمونو الطبلب قبل أف يدخلوف إىل اجلامعة

 جيلسوف ُب مرحلة األكىل1

ترقية علم اللغة للشيخ يوسف القرضاكم من ىذه ادلرحلة1 فبل تعجب إذا كاف 

عن اللغة العربية1 حىت أعطى كاحد من معٌلمو  الشيخ يوسف القرضاكم يفهم جيدا

اللقاب "عٌلمة" عندما جلس الشيخ يوسف القرضاكم ُب الصف الرابع بادلدرسة 

لو قدرة جيدة ُب علم اللغة كىو نادر أف اإلبتدائية1 كىذا ألٌف الشيخ يوسف القرضاكم 

 ية إاٌل قليبل1يعمل األخطاء ُب اادثة اللعة العربية أك ُب القواعد اللغة العرب
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ككاف الشيخ يوسف القرضاكم الشيخ يوسف القرضاكم ىو شاعر مشهور1 

شاعر عند مازاؿ ُب ادلرحلة ادلراحقة1 كأٌلف الشيخ يوسف القرضاكم األشعار كالركاية 

 اخليالية اليت كانت أٌكؿ مهنتو ُب قسم العلـو كاألدب1 

اخليالية ىو "يوسف الصديق" اليت تقٌص عن النيب يوسف عليو  كموضوع الركاية

 السبلـ1 

ٍب ألف الشيخ يوسف القرضاكم الشعر بادلوضوع "نفحت ال لفحت" 

ك"ادلسلموف قادموف"1 كتب الدكتور عماف الدين خليل سَتة الشيخ يوسف القرضاكم 

الشريعة1 كما كتب منظوكر من اجلهة األدبية كاللغوية ُب كتاب الذم نيشر بالكلية 

الدكتور حييي عيد ُب الكتاب الذم يبحث عن األدب للشيخ يوسف القرضاكم 

 Alqardhawi Sebagai Penyair"1"لشاعر بادلوضوع القرضاكم كا

 .إف إتقاف لغة القرضاكم كاضح ُب تعبَتاتو عندما تقرأ أعمالو أك تسمع زلاضراتو

يم العريب كالكاتب العريب الكبَت أمحد حسن الزياد ُب الواقع أنا أقرأ تعبَتاتو مع ادلعلم العظ

من ادلبلئم للقرضاكم أف  .كأنا أخسره بادلمتلكات اليت كانت موجودة ُب زمن الزياد

حيصل على لقب "العمارة اللغة العربية" ألنو قادر على كضع عبارة بشكل مناسب 

جمو حبيث يرل إنو مثل مهندس معمارم يعرؼ أين جيب كضع الطوب كفقان حل .كمعاِب

ككذلك األمر  .أكلئك الذين ينظركف إىل ادلبٌت مجيبلن للغاية كال يشعركف باالفتقار إليو
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سيتمكن القارئ من قراءة كل ذلك بسببو كعينيو  .بالنسبة للقرضاكم ُب تعبَتاتو األدبية

كإذا كاف القراء يريدكف قراءة عبارات القرىضاكم اجلميلة دكف جهد كبَت ،  .ُب كتبو

فعندئذ قم بقراءة سَتة قصَتة للشيخ يوسف القرضاكم ُب ىذا الكتاب حوؿ موضوع 

 .التعبَت اجلوىرم كاجلميل للشيخ يوسف القرضاكم""

كما ذكرنا عمق علم القرضاكم ُب لغتو كقوتو كقد أدل ذلك إىل فهم نصوص 

الآللئ أبعد من ذلك كاف قادران على إزالة  .القرآف كالسنة دكف الكثَت من الصعوبة

 .ادلوجودة ُب القرآف الكرًن ، القرآف ىو كتاب بلغة عالية جدان كلن يفهمو إال اللغويوف

 : القرآف ال ييفهم إاٌل باألدبيُت1انتظركا ما قالو الشيخ الغزايل عندما قاؿ

كىو يقوؿ: ال أعرؼ كيف ديكن للمرء أف يدرؾ اإلسبلـ كلكن ُب حد ذاتو ال 

 ْٔأساسو ادلتُت ُب فقو اللغة كاآلية كالنثر1يوجد أم معٌت لؤلدب ، كال 

قاؿ عٌلمة ابن بادس: إٌف العامل لن يصبح الشخص ادلتدين إدياننا باإلسبلـ ما مل 

بدكنو ال ديكن أبدا أف  .يصبح كاىنان ُب الفقو كالكهنة ُب القرآف كاألئمة ُب فقو السنة

ًب الكشف عنها ، كلو يعود ،  بالنسبة للغة العربية ىي لغة القرآف اليت .يطلق عليو كاىن

 1ْٕكىذا ىو احلاؿ مع احلديث الذم ىو إنارة لو ، كالذم ًب إرساؿ رسوؿ ا معو

                                                           
 1َُُ، )دار الكتب(، ص1 كيف نفهم اإلسبلـالشيخ الغزايل، ْٔ
 1ْ، )بَتكت: دار الغرب اإلسبلمي(، ص1 حياتو كاثارهابن بادس عمار الطليب، ْٕ
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الشيخ يوسف القرضاكم ُب سنوات مراىقتو حاكؿ إعداد رسالة ماجستَت ُب 

الفقو ُب ىذه احلالة كاف ىناؾ شيء ما سبقو ، عبلمة بن قتيبة الذم أراد أف ينهي ُب 

 1دراسو العربيو عليليو بعد حصولو على دبلومو ُب اللغة كاألدبادلهاد 

 ادلوصبلت1 إستعماؿ اللغة العربية ُب (ب 

اإلتصاؿ اإلجتماعي كالدعوة ككتابة الكتب كإجابة إستعماؿ اللغة العربية ُب 

الشيخ يوسف القرضاكم لو نسب من نسب العريب كلو سكن  األسئلة عند اإلفتاء1

  مصر1 الشيخ يوسف القرضاكم ُب

يرل الباحث أٌف جهود الشيخ يوسف القرضاكم ُب تطَت اللغة العربية ال يوجد 

 ُب أعمالو إاٌل باللغة العربية1 كل أعمالو كتب باللغة العربية1 

 ر ُب اللغة العربيةاشعألصناعة ا (ج 

كما ذكر الباحث أٌف الشيخ يوسف القرضاكم ىو شاعر مشهور1 ألف الشيخ 

ادلوضوع "نفحت ال لفحت" ك"ادلسلموف قادموف"1 كتب يوسف القرضاكم الشعر ب

الدكتور عماف الدين خليل سَتة الشيخ يوسف القرضاكم منظوكر من اجلهة األدبية 

 كاللغوية ُب كتاب الذم نيشر بالكلية الشريعة1
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 ادلثاؿ:

 بناء أدلة حكيمة الستعادة العدالة

 رفع الغزاة النبيلة كالشجاعة لتحقيق اجملد العظيم

 استيقظ لتدمَت كل األغبلؿ كما حاف الوقت

 ألف البشرية تتعطل عامل احلب بدكف دين

 دعونا نعيد الشعب ، نعمة لكل الطبيعة

 ال تقوؿ؛ ماذا؟ ألننا مسلموف

 ،يا أخي اإلسبلـ ُب كل مكاف

 تسلق التل كإجراء الدعوة إىل الصبلة

 رفع القرآف كمؤسسة العصر

 ضلن مسلموف! ضلن مسلموف! امؤل كل ركن بقولو "ضلن مسلموف!

 أين توجد احلقيقة كالعدالة ، ىذا ما ضلن فيو

 ضلن على استعداد للموت بدالن من اإلذالؿ

 كم ىو مجيل ادلوت ُب سبيل ا !!!
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 تدريس اللغة العربية ُب اجلامعات كاحللقات ُب ادلسجد جانب بيتو (د 

أنٌو يعٌلم اللغة العربية جهود الشيخ يوسف القرضاكم ُب تطوير اللغة العربية يعٍت 

ُب اجلامعات كاحللقات ُب ادلسجد جانب بيتو1 ىذا داٌؿ على أٌف الشيخ يوسف 

 القرضاكم لو نشاط كإرادة كاجلهود ُب تطوير اللغة العربية1

 تواسطة كالثانوية بللغة العربية ادلستخدـ ُب دكلة القطر1كتابة الكتب للمدرسة ادل (ق 

 تطوير اللغة العربية ىو أنٌو كتب الكتب اسهاـ الشيخ يوسف القرضاكم ُب

للمدرسة ادلتواسطة كالثانوية باللغة العربية ُب دكلة القطر1 أراد الشيخ يوسف القرضاكم 

أف يكوف التبلميذ ُب دكلة القطر ماىرا ُب فلم اللغة العربية، إٌما ُب القواعد أك الصرؼ أك 

 لقرضاكم ُب تطوير اللغة العربية1الكبلـ العربية1 كىذا أحد من إسهاـ الشيخ يوسف ا
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 الباب الخامس
 االختتام

لك احلمد كلك الشكر با رب العادلُت، قد ساعد الباحث ُب انتهاء ىذا 

يصلح للباحث إذا مل البحث، كبعد أف يبحث عن ىذه ادلوضوع ُب األبواب السابقة ال 

يقدـ النتائج منو1 كلذلك ُب ىذا الباب سيقدـ الباحث بتلخيص نتائج البحث 

 كاالقًتاحات اليت شلكننا اإلستفادة1

 النتائج (أ 

اللغة العربية ىي أمهٌية اللغة العربية عند الشيخ يوسف القرضاكم ىي ثبلثة، تعٍت  1ُ

اللغة العربية ىي ك  ة اإلسبلـاللغة العربية ىي ثقافك  إحدل الشركط ليكوف اجملتهد

 1اللغة العادلية

 ىو الشيح يوسف القرضاكم ُب تطوير اللغة العربية ُب الزماف العصرم إسهاـ 1ِ

صناعة األشعار ُب اللغة و إستعماؿ اللغة العربية ُب ادلوصبلتو التطوير باألدب

كتابة و تدريس اللغة العربية ُب اجلامعات كاحللقات ُب ادلسجد جانب بيتهك العربية

 الكتب للمدرسة ادلتواسطة كالثانوية بللغة العربية ادلستخدـ ُب دكلة القطر

 االقتراحات (ب 

لًتقية محاسة التعلم التبلميذ خاصة على تعلم اللغة العربية، قدمت الباحثة بعرض 

 اإلقًتاحات اليت يشعرىا احلاجة ُب تعلم اللغة العربية، يعٍت:
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للتبلميذ، كينبغي للتبلميذ اإلنتباة دائما إىل الدركس اليت نقلها ادلعلم بعناية، ال  1ُ

 يكوف كسوؿ حبمل القاموس العريب1

لؤلساتيذ، ينبغي عملية التعلم كالتعليم للمادة اللغة العربية أف يتواصل  1ِ

مسركراباستخداـ طرؽ متنوعة ككسائل اإلعبلـ ادلناسبة1 ىذا ىو لتنشيئ الدكافع 

 كإرادة التعلم للتبلميذ ُب عملية التعلم كالتعليم خصوصا للمادة اللغة العربية1

للمدارس، ينبغي للمدارس ليساعد ادلعلمُت ُب ادلنهجية التعليمية كالوسائل  1ّ

 لدل التبلميذ1التعليمية كجيعلوا عملية التعليم مسرة 

 االختتام (ج 

من  ىذا البحث نقائص كاألخطاء1 كلذا يرجو الباحثأٌف  ؼ الباحثكأخَتا، عر 

 سادات القراء تقدًن اإلقًتاحات كالنقد حيث ينفع لعامة ادلشتغلُت بالدراسة ُب اجلامعة1

دكر الشيخ يوسف فقد ًب حبمد ا تعاىل كتابة ىذا البحث ربت ادلوضوع "

"1 نسأؿ ا أف جيعل ىذا البحث خالصا لوجو الكرًن، وير اللغة العربيةالقرضاكم ُب تط

 آمُت يا رب العادلُت1
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جاكرتا:  1، ترمجة عبد احلي الكتٍتع العاملُب كدا 1 يوسف القرضاكم

GemaInsani1 ََِّ1 

ضلول كحدة فكرية للعاملُت لئلسبلـ ُب دكع الشرح العلم 1 يوسف القرضاكم

القاىرة:  1منفصل لؤلصوؿ العشرين للعمراف الشهيد حسن البنا الشم اإلسبلـ

 1ُٗٗٔ1 مكتبة كىبة

 1، القاىرة: مكتبة كىبةالبنا الًتبية اإلسبلمية كمدرسة حسن1 يوسف القرضاكم

ُِٗٗ1 

 1، القاىرة: مكتبة كىبةُب الطريق إىل ا احلياة الربانية كالعلم1 يوسف القرضاكم
ُٗٗٓ1 
 1القاىرة: مكتبة كىبة 1ُب الطريق إىل ا احلياة الربانية كالعلم 1القرضاكميوسف 
ُٗٗٓ1 
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