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 األول الباب

 مقدمة

 خيلفلة البحث . أ

وذلك ألن مجيع أنشطة احلياة البشرية  .التعليم مهم جدا حلياة اإلنسان

تتطلب املعرفة، وطريقة واحدة للحصو  على املعرفة هو أن يذهب من خال  عملية 

والدليل على ذلك  .أيضا األمر الذي يعترب من الدين اإلسالميالتعليم هو  .التعليم

رسو  هللا صل هللا عليه وسالم قا  وجود التزام على كل مسلم أن طلب العلم، كما 

يف القرآن، وذكر هللا أيضا عن  .طلب العلم فريضة على كل مسلم واملسلمات : 

ا الَِّذينا آماُنوا ِإذاا ِقيلا لاُكْم ت افاسَُّحوا يف " فضائل الناس الذين لديهم املعرفة  ايا أاي ُّها

اْلماجااِلِس فااْفساُحوا ي اْفساِح اَّللَُّ لاُكْم واِإذاا قِيلا اْنُشُزوا فااْنُشُزوا ي اْرفاِع اَّللَُّ الَِّذينا آماُنوا 

ُ ِباا ت اْعماُلونا خاِبرير ِمْنكُ   2(اا :اجملدلة .) ْم واالَِّذينا أُوُتوا اْلِعْلما داراجااٍت وااَّللَّ

                                                             
 

 (  :القران سورة المجدله .)



وذلك . مناقشة التعليم يف اإلسالم، لن تكون منفصلة عن مناقشة العربية 

 ألن املصادر الرئيسية لإلسالم، ومها القرآن واحلديث على حد السواء يف العربية

 اليت حتتوي على كلمات هللا، وكشف للنيب دمحم ابعتبارها معجزة القرآن هو كالم هللا.

القرآن الذي هو كتاب املسلمني املقدس الذي حيتوي على . عن طريق املالك جربائيل

العقيدة، والعبادة، القانون، حتذير، قصص ومما يد  على تطور العلم والتكنولوجيا 

بينما احلديث هو املصدر  . النيب دمحماليت تكون ِبثابة مرجع ودليل حلياة الناس من 

ميارس احلديث عادة من قبل النيب سواء من حيث  .الثاين للتعاليم اإلسالمية

 . 1الكلمات واألفعا  والقوانني أو موافقة من النيب إىل ما يقوم به أصحابه

مث ابعتبارها لغة القرآن واحلديث، واللغة العربية ستكون واحدة جيب أن  

يتعلمها، يتقن، أو على األقل مفهومة من قبل مسلم حىت يتمكن من فهم قوانني 

 .الشريعة اإلسالمية، وكذلك دون اخلروج عن الروح اليت هي يف القرآن واحلديث
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تعلم اللغة " 'بن اخلطاب حو  أمهية تعلم اللغة العربية، مث قا  عنه عمر 

 ."العربية، ألن العربية احلقيقية اليت هي جزء من دينكم

كالمها له عالقة  .اللغة العربية والقرآن مها العنصران اللذان ال ميكن فصلها

وكان هللا قد أوضح يف كلمته اليت  .وثيقة جدا، حيث لغة القرآن هي اللغة العربية

ناا  :“تنص  ي ْ إِلاْيكا قُ ْرآانا عارابِيًّا لِّتُنِذرا أُمَّ اْلُقراى واماْن حاْوهلااا واتُنِذرا ي اْوما واكاذاِلكا أاْوحا

حىت تكون قادرة  7.4: الشورى ”.اجلْاْمِع الا راْيبا ِفيِه فارِيقر يف اجلْانَِّة وافارِيقر يف السَِّعريِ 

تعلم القرآن أن خال   .على السيطرة القرآن، جيب على املرء أن يعرف العربية جيدا

يكون مسلما ميكن معرفة القوانني املتعلقة الصالة والزكاة والصالة، وغريها من 

يف الواقع، خبالف ما  .األعما  الدينية اليت ميكن أن تكون وسيلة للتواصل مع ربه

هو وسيلة لالتصا  مع بين البشر، واللغة العربية هي أيضا وسيلة لالتصا  بني 

 .ه وتعاىل الذي يتحقق يف شكل الصالة، والصالة والذكراإلنسان وهللا سبحان

                                                             
 
 (7:القران سورة الشورى )



يف تعليم اللغة العربية املطالعة هو املواد اليت جيري تدريسها مسبقا ألن تصنف 

املواد كألة العلم الذي هو شرط أساسي لتقييم وتعليم الكتاب أصغر بعيدا، لكن 

م هرمي الذي ليس هذا كله بسبب ألن النظا. نظام التعليم غري فعالة بشكل مالحظ

 4.منهجي واالنتخاابت الكتاب األصفر غري ذات صلة

دراسة اللغة العربية فرض الكفاية، وهذا يعين أنه جيب أن يكون هناك بعض 

اللغة العربية أن نفهم القرآن كمرجع لدينا يف  الدرس فائدة .الناس الذين دراسته

د، كل شخص جيب أن ومع ذلك، عندما ينظر كل فر  .من اجلانب الشعب .احلياة

العربية من العلم اإللزامي اليت ميكن أن تساعد على تنفيذ إلزامية كما  اللغة يتعلم

 .بسبب أفعا  مل يكن قادرا إال العربية .مساعدته للصالة، وقراءة القرآن أو الذكر

جيب أن يكون قادرة على قراءة القرآن ابللغة العربية حىت لو كان من الذاكرة، 

 .أن تكون قادرة على ارتداء الذكر العربيةو ال  قراءة اللغة العربية، وتصلي من خ
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ابإلضافة إىل أن تكون قادرة على تشغيل إلزامية العربية، ودرس العربية 

أما ابلنسبة ألولئك الذين يريدون أن يفهموا يف الشريعة  .ألغراض أخرى أدين السنة

أجل فهم القرآن وتعاليم النيب  عمق ال يزا  جيب عليها أن تعلم اللغة العربية من

 .ملسو هيلع هللا ىلص بشكل صحيح

مث مع تطور العصر، وأييت اللغة العربية كلغة معرتف هبا من قبل اجملتمع 

حىت اللغة العربية هي اللغة الرمسية املستخدمة من قبل معظم دو  العامل،  .الدويل

ل أغلبية مسلمة يف يف البلدان ابإلضافة مث .وخاصة يف منطقة الشرق األوسط

يتميز بظهور مؤسسات  .اندونيسيا كما ساعدت بشكل غري مباشر نشر اللغة العربية

معظم .إسالمية خمتلفة تريد أي شكلية غري الرمسي يف إندونيسيا اليت تعلم اللغة العربية

يف الواقع هذا ال حيدث  .الناس يعتقدون أن اللغة العربية هي لغة صعبة التعلم ومملة

 .ا يكون الشخص يريد أن يتعلم اللغة العربية اليت لديها حالة معنوية عاليةعندم

وعالوة على  .بسبب الروح العالية هو ضروري عند الذهاب اىل تعلم اللغة العربية



ذلك، هناك آايت من القرآن الكرمي أمران أن تعلم اللغة العربية وابلتأكيد ال سبب 

 .للرفض

الناس الذين ال يعرفون اآلايت تتحدى حىت  ولكن يف كثري من األحيان جند

إذا  .بني الطالب والطالباتتعلمت اللغة العربية ال تزا  العديد من الذين ال يعرفون

ابلطبع  .استمر هذا اجلهل اليت استخدمت لصنع ان صورة للغة العربية يزداد سوءا

المية أرض ليس من العد  خصوصا حنن الذين من املتوقع األكادميية اجلامعة اإلس

اإلسالم يف مشا  سومطرة أن تكون أكثر دراية وفهم أفضل، انهيك لنا كمدرسة 

من .احملتملني أن نعرف ابلتأكيد ما اآلايت أمر ذلك أن املتعلمني أكثر حقيقية تعلم

املشاكل هذه املشاكل مث أان مهتم إلجياد ودراسة آايت القرآن من أجل معرفة 

لطالب، الطالبات ميكن أن تكون ساعدت يف معرفة ما املتعلمني للغة العربية أو ا

هي اآلايت والتعليق، وأنمل أن أي طالب أطو  من اإلسالم الذين ال يعرفون من 

 .اآلايت



 أسئيلةالبحث . ب

 :من املشاكل املذكورة، ميكن أن تصاغ املشكلة كما يلي 
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 : والغرض من هذا البحث هو احلل لصياغة املشكلة على النحو التايل

 .معرفة اللغة العربية .2
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 .ثفوائد البح. د

 فوائد النظرية (2

هذا البحث أنمل أن إضافة البصرية للطالب او الطالبات لتكون أكثر 

 .نشاطا يف تعلم اللغة العربية من خال  آايت القرآن الكرمي

 فوائد العملية (1

هذا البحث ميكن أن تكون مفيدة للطالب أو طالب للمساعدة يف 

 .عملية البحث عن وأمر آايت من القرآن الكرمي لتعلم اللغة العربيةتسهيل 

 هلك  البحث. ف

كان الباحث جيعل هيكل البحث ىف هذا البحث العلمي كي ترتتب الكتابة 

 :مرتبا، وكتابة هذا البحث العلمي تنقسم إىل مخسة أبواب كما يلى



البحث  الباب األو  حيتوى عن املقدمة، يتكون من خلفية البحث وأسئلة

 . وأهداف البحث وفوائد البحث وهيكل البحث

آايت القرآن تكون من تعريف التحليل ي ،النظري إلطارالثاىن حيتوى عن ا البابو 

 .الدراسة السابقةو  .تعلم اللغة العربيةباملتعلقة 

در اصع البحث وما نو النهجوأ الباب الثالثيحتوى عن طرق البحث، تتكون منو 

 .البياانت وطرق حتليل البياانتالبياانت وطرق مجع 

النتيجة العامة والنتيجة الباب الرابع حيتوى عن حتليل البياانت، يتكون من و 

  .الباب اخلامس حيتوى عن اخلامتة، تتكون من اخلالصة واالقرتاحاتو  .اخلاصة

 

 

 



 الثاين الباب

 األساس النظرية

 التحيلل  - أ

 تعريف التحيلل  (1

التحليل 1.بيان اجزائها و وظيفة كل منها: حتليل اجلملة ( :التحليل) 

حيلل حتليال ِبعىن حتقيق على كل حدث مقا   -مشتق من اللغة العربية حلل

حل بلمكان حيل حلوال وحمال وحال : حلل. وأفعل شيئا آخر ملعرفة احلالة الفعلية

 2.وذلك نزو  القوم ِبحلة، وهو نقيص اإلرحتا : ال، بفك التضعيف اندر 

وتكمن أمهية حتليل الكتب الدراسية يف أهنا عمليةتشخيصية عالجية 

تقود إىل تطوير املناهج، وحتسني مستواىلكتب الدراسية، وهلذا جند أن كل دو  

العامل ُُتضع املناهجممثلة ابلكتب الدراسية لعمليات التحليل املستمر، وهتدف 
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ال يُطّوروال يُعّد  سوف منوراء ذلك إىل حتسينها وتطويرها؛ ألن املنهاج الذي 

على أن ( 1002(فقد أكد مرسي  .ينظر إليه بعد حني على أنه منهاج متخلف

الكتاب املدرسي يف أحسنتصور له جمموعة من اخلربات النامية اليت يتطلب 

األمرمراجعتها من حني إىل آخر، حىت تواجه حتدايت احلاضر،والكتاب املدرسي 

 7.جامدةاثبتة والعكس صحيح الذي ال يتغري يفرتض أن احلياة

 تعريف التعيللم .1

اإلصطالح هو ايصا  املعلم العلم واملعرفة إىل أذهان التالميذ، ِبعناه 

بطريقة قومية، وهي طريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من املعلم واملتعلم الوقت 

املعلم : واجلهد يف سبيل احلصو  على العلم واملعرفة، فالتعلم أركان أربعة هي 

 . واملتعلم واملادة والطريقة
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تحليل محتوى كتب التربوية أإلسالمية للمرحلة الثنوية في الردن في ضوء . المجلة األرنبية في العلوم التربوية
   49. ص( 2 40،  عدد  0 مجلد ) نظرية الذكاءات 



فبني الرتبية . إىل أذهان التالميذ هو الرتبية العقلية ايصا  العلم واملعرفة

على " التعليم"ويطلق لفظ . والتعليم عموم وخصوص، فالرتبية أعم من التعليم

 .التدريس، فاملعلم هو املدرس

وألن جماالت التعليم قد تعددت، فلم يقتصر على املعلومات فقط، بل 

. إخل...وجسمية وإجتماعيةيكاد يشمل اجلميع نواحى الشخسية من عقلية 

أصبح التعليم مرادفا للرتبية، فاملعلم هو املرىب ، ورجا  العليم هم رجا  الرتبية، 

 8.وزارة املعارف قد أصبحت هي وزارة الرتبية والتعليم

 تعريف اليلغة  .0

اللغة هي أصوات يعرب هباكل قوم عن أغراضهم، كما قا  ابن جىن يف 

اللغة يف . كل لفظ وضع ملعىن: اجب ، قا  ابن احل 44/ 2: اخلصائص 

اإلصطالح هي طريقة إنسانية خالصة لإلتصا  الذي يتم بواسطة نظام من 

                                                             
 

 31. ص, (1 38: دار المعارف )، التوجيه في التدريس اللغة العربية، دكتور محمود على السمان



جمموعة من العادات الصوتية، الىت يتفاعل : الرموز الىت تنتج طواعية أو هي 

يعرف علماء 2.بواسطتها أفراد اجملتمع اإلنساين، ويستخدموهنا يف أمور حياهتم

" العلم الذي يدرس اللغة دراسة عملية" احلديث علم اللغة أبنه  اللغة يف العصر

العلم الذي جيعل من اللغة موضوعا له فيدرسها يف ذاهتا ومن " ويقا  أيضا أنه 

 20".أجل ذاهتا

جمموعة من الرموز الصوتية اليت حيكمها نظام معني واليت : واللغة  

ا من أجل حتقيق اإلتصا  ويتعرف أفراد جمتمع ذي ثقافة معينة على الدالالهت

 22.بعضهم وبعض

 21اللغة هي أصوات يعرّب كل قوم عن أغراضهم:يف معجم الوسط قا  
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عالم الكتب الحديث، : األردن-إربد)، مبادئ تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاالدكتور الحافظ عبد الرحيم الشيخ، 

  11. ، ص(1002
30

الجامعة اإلسالمية الحكومية مالنج، )، الخاص لتعليم اللغة العربيةالهجوم مجلة عربية للبرنامج دمحم عبد الحميد،

  333. ، ص(1002
33

  11. ، صتطوير مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها، المراجع السابق
31

  13 . ، ص(1002المكتبة اإلسالمية، استنبول، )، طساالمعجم الودكتور ابراهيم مسطفى، 



 تعريف اليلغة العربلة ( أ

اللغة العربية هي إحدى اللغات املولدة من اللغة السامية حىت تتطور من 

وقت إىل أخر، ولكن ابلرتاكيب الثابتة هذه اللغة حتتل مكانة مهمة جدا على 

 24.األرض

اللغة العربية هو ما اتفق عليه اجلميع العرب من األلفاظ والعرب خالف 

فاللغة العربية هي لغة  24.العجم مسوا عراب ألن البالد اليت سكوهنا تسمى العرابت

وهي لغة القومية اليت تربة حاضران ِباضينا، وتربطنا . التعليم والثقافة يف جمتمعني

 21.برتاث األابء واألجداد

 :ك بعض رأي اخلرباء عن تعريف اللغة العربية، وهيهنا

  22"اللغة الغربية هي أصوات حمتوية على احلروف اهلجائية" :عند أمحد حشم 
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الجامعة اإلسالمية الحكومية )، عملية للبرنامج الخاص لتعليم اللغة العربيةالهجوم مجلة عربية دايال حلمي، 

  31.، ص(1002مالنج، 
32

 1، ص (1033الحرمين، جاي اندونسي، )، الكفرورياسماعيل حميدي،
33

 31. ، صالتوجيه في التدريس اللغة العربيةالمرجع السابق، 
32

 2. ، ص(دار الكتب العلمية، بيروت) القواعد األساسية للغة العربية،احمد الهشم، 



  اللغة العربية هى الكلمات اليت يعرب العرب " :عند شيخ مصطفى الغاليني

 27"عن أغراضهم 

واحلديث، سواء تعريف آخر يبني أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي 

الدين اإلسالمي األساسي ولغة الثقافة اإلسالمية مثل فلسفة وعلم الكالم، وعلم 

 28.احلديث، والتفسري، وغري ذالك

التعاريف قدمها خرباء السابقة نظرا إىل، حمتوى الصياغة على الرغم من 

أهنا خمتلفة، ولكن يرى املؤلفون أن املقصود أو اهلدف، هي وسيلة من الرسائل 

اهلجائية اليت يستخدمها العرب يف لالتصا  والتفاعل اإلجتماعي على حد سواء 

 .شفواي وخطيا

 .وظائف اليلغة ( ب
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  1. ، جزء األول، ص(3882المكتبة السرية، بيروت، )، جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليين،  
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إن اللغة وظائف معتددة، منها ما هو متعلق ابلفرد نفسه، ومنها ما هو 

 :متعلق بعالقة الفرد ابجلتمع، وميكن حصر هذه الوظائف فيما أييت

 وظلفة شخصلة 

على التعبري ( املتحدث أو الكتاب)وامكانية الشخص ويقصدهبا قدرة 

عن أفكاره الداخلية، ومايؤد ابرازه من حقائق مفاهيم، ومدركات لديه، ابإلضافة 

حب أو بغض أو سرور أو : اىل قدرته على التعبري عن عواطفه ومشاعره من 

 .إخل...حزن أو إعجاب أو احتقار

 وظلفة نفسلة 

إن اللغة تؤثلر يف أدائها على نفسية اإلنسان تؤثريا قد يكون مشجعا 

ومعزوزا، ورافعا ملعنوايته، قد يكون مشبطا، وخفضا للروح املعنوية، ذالك أن 

القدرة اللغوية املعنوية واستعماهلا بنجاج جتعل الفرد املتعلم سواي يف نفسه، 

ن أداء اللغة أداء سليما، فاإلنسلن قد يشعر ابخلجل، أو اخلوف الذي يعجزه ع



ولذالك جييب تشجيع األفراد املنعزلني اخلجولني، فتحل مشاكلهم ِبا حيقق هلم 

 .شيئا من املهارة يف اإلستعما  اللغوي

 وظلفة تذوقلة خلاللة. 

وتشري هذه الوظيفة اىل عملية اإلبداع والتأليف سواء يف الشعر أو يف 

الناس الذي لديهم ملكة الوظيفة ليست النثر، وهذه الوظيفة ليست عامة يف كل 

عامة يف كل الناس، وإمنا هي تقتصر على بعض الناس الذين لديهم ملكة 

خاصة، وموهبة فطرية، فينبغي تنمية هذه الوظيفة لدى املتعلم إذا ظهرت لديه 

موهبة اإلبداع، وهذه الوظيفة من الصعب تعلمها مامل تكن لدى املتعلم موهبة 

 22.لديه استعداد فطرى هلااإلبداع، ويكون 

 القرآن - ب

 تعريف القران .1
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 13. ، ص(3881دار المسلم، )، لقرانمباحث في علوم ا، احمد فؤاد عليان



ضم احلروف والكلمات : أتيت ِبعىن اجلمع والضم ، والقراءة : قرأ 

ببعضها إىل بعض يف التنزيل ، والقران يف األصل كاالقراءة ، مصدر قرأ ِقراءة 

-28-27 -إن علينا مجعه وقرأنه، فإذا قرانه فاتبع قرانه) قا  تعاىل . وقراان

ابضم كالغفران والشكران ، ( ُفعالن)أي قراءنه ، فهو مصدر على وزن ( ةالقيام

مسى به املقروء تسمية للمفعو  . قرأته قرءا وقراءة وقراان ، ِبعىن واحد: تقو 

وقد خص القران ابلكتاب املنز  على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فصار له كالعلم .ابملصدر 

 .الشخصي

موع القران، وعلى اية من  اايته ، فإذا ويطلق ابالشراك اللفظي على جم

وإذا قرئ القران ) مسعت من يتلو اية منالقران صح أن تقو  إنه يقرأ القران 

 .األعراف-201-فاستمعوا له وأنصتوا

وذكر بعض العلماء أن تسمية هذا الكتاب قراان من بني كتب هللا لكونه 

) كما أشار تعاىل إىل ذلك بقوله .جامعا لثمرة كتبة ، بل جلمعه مثرة مجيع العلوم 



ما فرطنا يف ) وقوله ( النحل-82-وأنزلنا عليك الكتاب تبياان لكل شيء

 .(األنعام -48-الكتاب من شيء

وذهب بعض العلماء إىل أن لفظ القران غري مهموز األصل يف 

اإلشتقاق، إما ألنه وضع علما مرجتال على الكالم املنزيل على النيب صل هللا 

وسلم وليس مشتقا من قرأ ، وإما ألنه من قرن الشيء ابلشيء  إذا ضمة عليه 

وهذا رأي -إليه ، أو من القرائن ألن اايته يشبه بعضها بعضا فالنون أصلية

 .مرجوح ، والصواب األو 

طقية ذات األجناس القران الكرمي يتعزر حتديده اب لتعاريف املن

ا ، واحلد احلقيقي هلهو حبيث يكون تعريفه حدا حقيقي .والفصولواخلوص

هن أو مشاهدا ابحس كأن تشري إليه مكتواب يف \استحضارمهعهودا يف ا 

بسم ) الصحف أو مقروءا ابللسان فتقو  هو ما بني هاتينالدفتني ، او تقو  هو

 (من اجلنة والناس: إىل قوله . . . احلمد هلل رب العاملني  .هللا الرمان الرحيم 



: ه يقرب معناه ومييزه عن غريه ، فيعرفونه أبنه ويذكر العلماء تعريفا ل

جنس ىف التعريف، ( فاالكالم)كالم هللا ، املنز  على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، املتعبد بتالوته 

 خيرج كالم غريه من اإلنس واجلن واملالئكة ( هللا)يشمل كل كالم ، وإضافته إىل 

قل لو كان البحر مداد ) ه خيرج كالم هللا الذي استأثربه سبحان( املنز  )

-202-لكلمات ريب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ريب ولو جئنا ِبثله مددا

ولو أن ما يف األرض من شجرة أقالم والبحر ميده من بعده سبعة ( )الكحف 

 (لقمان-17-أحبر ما نفدت كلمات هللا 

أنز  على األنبياء قبله كا على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، خيرج ما ) وتقييد املنز  بكونه 

 .التوراة واإلجنيل وغريمها

إن قلنا  –خيرج قراءت االحاد ، واألحاديث القدسية (املتعبد بتالوته )و 

ألن التعبد بتالوته معناه األمر بقراءته يف  –إهنا منزلة من عند هللا أبلفاظها 



القسية  الصالة وغريها على وجه العبادة، وليست قراءة االحاد واألحاديث 

 .كذالك

 تسملة القرآن .0

رِبا نتساء  عن تسمية القرآن، ملاذا دعا القرآن الكرمي القرآن الكرمي؟ 

الذي هو اسم عضو يف القرآن الكرمي؟ وفقا لإلمام الشافعي أن يعطي اسم من 

ودعا هللا هذا الكتاب من املسلمني سورة القرآن كما دعا  .القرآن هو هللا نفسه

م التوراة على موسى ومزامري النيب داود واإلجنيل إىل النيب هللا كتب سابقا ابس

 10.العشاء وصحوف نظرا إىل النيب إبراهيم وغريه من األنبياء

ووفقا لبعض علماء القرآن، مشتق من اسم القرآن من الوسط قرأ مجع 

 .لقرآن مجع حمتوى معىن كتاب املزامري والتوراة واإلجنيلدعا القرآن ألان .وترتاكم

على الرغم من أن  .تسمية القرآن هو تسهيل التعرف على القرآن ككلمة هللا
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لفرقان لتنزالاو هناك أمساء أخرى من القرآن ذكرها يف القرآن الكرمي كما الفرقان 

الذكر هناك , التنزالملتكررة مخسة عشر مرات,القرآن الكرمي وتكرر تسع مرات

وابإلضافة إىل هذه ,مرة 232ب وتكرر اسم الكتا,واحد وتسعون مرة يف القرآن

) أذكر أيضا أمساء أخرى للقرآن كما املبني -األمساء، السيوطي يف كتابه آ  إتقان

 .(مرات 44) و النور( مرات 4) الكالم   (27)الكرمي ( مرات 125

مث مع ينقسم آنج تنمية التارخيية املصاحبة هلذا الكتاب إىل فصو  

الذين يرغبون  .طويلة، متوسطة، قصريةاآلايت تتكون من أوصاف 6614و114

القرآن جتميعها يف  ,يف استكشاف الفئات فرتة من الرتاجع يف الفقرة املقابلة

 19/30اآلايت آية مكية وهو  .نسختني، النسخة آية مكية والنسخة املدينة املنورة

تتعلق ابإلميان والتهديد واملكافآت، قصة  .من حمتوايت القرآن، قصرية عموما

يف  .جمموع الفقرة اآلية4.780واملكية سورة  ,السباق السابق وأخالق الشعب

من حمتوايت القرآن جمموعها 11/30حني أن الفقرة املدينة املنورة وهو 



مجيع املمرات املدينة املنورة على املدى الطويل، ويتضمن إرشادات  .اآلايت1،456

اعية،العالقة بني الدين بشأن القانون، فإن كال من قوانني العالقات االجتم

 12.والقانون العريف، والقانون الدستوري، وطريقة قانونية للتجارة مع اجلمهور

آية مكية واملدينة  .حمتوايت حمتوى القرآن ليست سلسلة من الروايتني

إذا كان هناك فقرة اليت ال عالقة هلا املدينة ابلطبع انه سوف ترتافق مع  .املنورة

حمتوى القرآن ولدت الكثري من جمموعة  .والعكس ابلعكس الفقرة املكية سورة،

متنوعة من التخصصات للحياة، مما جيعل القرآن يستحق أن يكون معجزة 

وجود القرآن للبشرية مجعاء جلعل املزامري والتوراة واإلجنيل مل يعد  .للبشرية مجعاء

لفعل يف ألن القوانني والتوجيهات الواردة يف هذه الكتب وقد وردت اب .صاحلا

 .القرآن ومعرتف هبا من قبل حامل دقائق من املزامري والتوراة واإلجنيل

ومع ذلك، مت إزالة معلومات عن القرآن يف هذه الكتب واستبداهلا رمسية 

لذلك كان هناك ال توجد الرسل االعرتاف وكتبهم على قناة القرآن،  .أخرى
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العظة، والقرائن هندسة والواقع أن املعرض هو قصص خيالية،  .وونبوة دمحم

على سبيل املثا ، قدم غامضة جدا حىت  .معلومات حو  جميء دمحم .الصليب

ويرد اخلرب يف إجنيل  .أنه من غري الواضح ابلضبط من هو النيب العشاء املساعد

إذا كنت حتبين، سوف طاعة أوامر بلدي، وأان سوف أطلب من اآلب  :يوحنا

 16-15 :14)عد أنه ميكث معكم إىل األبد وقا  انه سوف اعطيكم آخر املسا"

هذا املعزي الذي يزعم املؤرخون  .فرك ليتوسمساعد هنا يف اليواننية هو , (

نفسها والناس أتباع عشاءاىل جانب ذلك، النيب  .املسلمني مثل دمحم أو أمحد

بن نوفل والقس حبرية، وأكد أيضا جميء نيب بعد ان شاهد دمحم  ورقهكما  .ورع

وسجلت املعلومات النيب العشاء  .ليتداو  حاليا مع عمه إىل الشام الصغري،

 .واالعرتاف اجلزئي أتباعه املخلصني يف القرآن الكرمي سوره الصف االية

 

 



 

 

 

 

 

 

 الثالث الباب

 منهجلة البحث

 ثالنهج وأنواع البح . أ

يف منهجية البحث، واملعروفة ابسم النهج الكمية والنوعية، فضال عن 

هذه الدراسة، قام الباحثون يف إعداد هذه الورقة يتم  .االثنني معامزيج من 

هنج النوعي هو البحث أن املزيد من الرتكيز على مجع  .تضمينها يف هنج نوعي



والتحليل النوعي يف عرض البياانت، وحتليل  (األرقام ال شكل)البياانت النوعية 

ع هنج نوعي هو دراسة يف حني بني أنواع البحوث م .البياانت، واالستنتاجات

وأجرى الباحثون , احلالة، السرية الذاتية، والظواهر، االثنوغرافيا ومكتبة البحوث

دراسة مشلت يف هذا النوع من األدب البحوث أو ميكن أن يسمى البحوث 

البحوث املكتبية هو نوع من األحباث اليت أجريت من (.البحوث املكتبية)املكتبية 

مجع البياانت من مصادر من الكتب واجملالت، قبل الباحثني من خال  

 .11والكتب، واملقاالت، وبعض الكتاابت

 

 

 حبث الكائن . ب

واهلدف من هذا البحث هو آايت من القرآن الكرمي يف دراسة اللغة 

 العربية

 مصادر البلاانت.ج
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البياانت هي املعلومات تسجيل األدلة من احلقيقة املقابلة؛ املواد 

مصادر البياانت يف البحث هناك، ومها البياانت  .البحوثاملستخدمة كما دعم 

 األولية والبياانت الثانوية

 األوللة صادرامل .1

اليت مت  (العدادين) البياانت األولية هي البياانت املأخوذة من امليدان

بياانت مأخوذة  .احلصو  عليها عن طريق املالحظة واملقابالت واالستبياانت

اعتمادا على املتغريات املدروسة، مثل السن والتعليم واالحتال ، واآلخر 

 .14االجتماعية واالقتصادية /يسمى البياانت الدميوغرافية 

 

 

 الثانوية املصادر .0

هي مصدر البياانت البحثية اليت حصل  (الثانوية)البياانت الثانوية 

اليت مت احلصو  )وسيلة وسيط عليها ابحثو بشكل غري مباشر من خال  
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البياانت األولية (أو غريها / عليها وتسجيلها من قبل الوكاالت ذات الصلة و

 14.يف هذه الدراسة هي آايت من القرآن الكرمي يف دراسة اللغة العربية

يف حني أن هذا البحث هو البياانت الثانوية مصدر البياانت 

 ميكن الباحث دعم البياانت الثانوية، ومصادر البياانت اإلضافية اليت

مصادر البياانت الثانوية املستخدمة هي الكتب أو الواثئق  .األساسية

 .األخرى املتعلقة يف هذا النقاش

 تقنلات مجع البلاانت . د

تقنية مجع البياانت هي الوسائل اليت يستخدمها الباحثون يف 

 :طرق خمتلفة جلمع البياانت، وهي .احلصو  على حبوث البياانت

بينما استخدم  .الستبياانت واملقابالت واملالحظة واالختبار والتوثيقا

 .الباحثون يف هذه الدراسة املنهج واثئق

ووفقا سدرمينيت، واثئق هي تقنيات مجع البياانت اليت ال هتدف 

الوثيقة هي وثيقة  .بصورة مباشرة يف هذا املوضوع، ولكن من خال  وثيقة

شخص أو مؤسسة ألغراض اختبار حدث مكتوبة أنه بيان مكتوب من قبل 

على استعداد، ومفيدة ملصادر البياانت واألدلة وطبيعية املعلومات اليت 
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يصعب احلصو  عليها، من الصعب العثور على وفتح الفرصة ملزيد من 

 .التوسع يف معرفة ما هو خفي

 تقنلات حتيلل  البلاانت . ه

مجعها ابستخدام مرة واحدة وقد مت حتديد البياانت الضرورية اليت مت 

كان التحليل  .تقنيات مجع البياانت، والنشاط التايل هو حتليل البياانت

حيث غالبا ما  .(حتليل احملتوى)املستخدمة يف هذه الدراسة على حتليل احملتوى 

يتم حتليل البياانت وصفي فقط وفقا حملتوايته، وابلتايل ويسمى هذا النوع من 

 11.(ليل احملتوىحت)التحليل أيضا حتليل احملتوى 

هي تقنية  (حتليل احملتوى)وفقا لتحليل احملتوى كالوس كريبندورف 

ومن صحة البياانت  (تكرار)البحوث لصنع االستدالالت اليت ميكن حماكاهتا 

ويف الوقت نفسه، وفقا ارينتو حتليل  12.عن طريق األخذ بعني االعتبار السياق

النتائج على الظاهرة من خال   احملتوى هو املنهج العلمي لدراسة واستخالص

 17.(النص)االستفادة من الوثيقة 
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اخلطوات اليت أجراها ابحثون يف حتليل البياانت يف هذه الدراسة على 

 :النحو التايل

 (.إعادة النظر)مجع البياانت والتحقق  .2

ُتفيض البياانت، يف هذه احلالة الباحثون حتديد وفرز البياانت ذات  .1

وسيتم حتليل البياانت ذات الصلة،  .غراض البحثالصلة، وأقل أمهية أل

 (.ال حتليلها)يف حني سيتم تعيني بياانت أقل أمهية جانبا 

مرة واحدة يتم تقليل البياانت، فإن اخلطوة التالية هي  .عرض البياانت .4

 18عرض البياانت اليت تغطي

 حتديد (2

 تصنيف (1

 عمل (4

 شرح البياانت يف منهجية وموضوعية وشاملة (4

 املعاين (1

 .وخلص الباحثون إىل أن النتائج حسب الفئة .االستدال  .4

 الكتابة النظاميات (2
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من أجل هذا الرتتيب تركز كما جيب أن يكون مث وضعت تدابري لتسهيل 

يف تفسري القرآن  .الكتابة من عرض هذه اآلايت من السهل جدا أن نفهم

املقارنة  حتليل عاملي من :الكرمي، وهناك أربعة أنواع من وسائل النمو، وهي

من أربعة أنواع من طرق  .كل من هذه الطرق هلا معايريها اخلاصة .واملوضوعية

التفسري يف هذه احلالة كنت فقط ابستخدام أسلوب واحد من التفسري التحليل، 

ألن املؤلف يريد لتحليل عنوان بناء على آايت من القرآن الكرمي يف تعلم اللغة 

ليق من كتب طريقة التفسري تفسري هذا التحليل العربية، وسيتم ذكر املراجع التع

 طريقة التحليل والكتابة اخلطوات التالية .وتفسري ابن الكشف كثري

تفسري التحليل هو وسيلة لتفسري القرآن الكرمي اليت أدىل هبا وسيلة 

لتوضيح آايت من القرآن الكرمي يف خمتلف اجلوانب، وكذلك شرح الغرض الواردة 

أنشطة يفسر فقط اآلية اآلية، رسالة بعد الرسالة، وهذا يعين أن فيه حبيث املفسر 

نطق معني، بناء اجلملة، اجلمل التقارب مع مجل أخرى، أسباب النزو ، نسخ 

 .واملنسخ، فيما يتعلق ابلفقرة تفسريها

، )سخيفة( النظاميات املنهج التحليلي مسبوقة عادة يشري إىل االرتباط

أسباب النزو  (رتوين، موضحا خلفية تراجع إلكرتوين سواء بني اآلية أو بريد إلك

، وحتليل املفردات ولفظ يف سياق اللغة العربية، وتقدمي مضمون الفقرة عامليا، )هلا



وشرح القانون اليت ميكن استخالصها من الفقرة، مث شرح معىن وهدف 

ما ألمناط التفسري والعلوم االجتماعية، وعادة  .الواردة يف الفقرة" الشخصية

 .12صاحب احلجة نقال عن رأي العلماء والنظرايت العلمية املعاصرة

 خطوات طريقة تفسري حتيلل 

يف استخدام طريقة تفسري التحليل، وهناك تفسري اخلطوات اليت يتم 

 :استخدامها عادة، وهي

 مكي واملدين يوضح يف بداية الرسالة .2

 (إن وجدت)شرح أسباب النزو   .1

 ذلك دراسة اللغة يشملشرح معىن املفردات، ِبا يف  .4

إعراب والبالغة صف العناصر فلسفه، الببغاوات، واإلعجاز العلمي يف  .4

 القرآن تقدمي حمتوى له بشكل عام ومعىن الفقرة

 شرح القانون اليت ميكن استخالصها من اآلايت اليت نوقشت .1

 أسيلوب التحيلل  الزائد . أ

ن ترتيب منظم قادرة على العثور بسهولة تفسري بريد إلكرتوين أو فقرة، أل .2

 .لآلية أو حرف يتبع الرتتيب على النحو الوارد يف املخطوطات
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السخيفة بني بريد إلكرتوين أو بريد إلكرتوين أو  /بسهولة حتديد أمهية  .1

 اآلية مع آايت أخرى

يسمح لتقدمي تفسري جلميع اآلايت، وإن كان التفسري األساسي من فقرة  .4

 تفسري اآلايت نفسه أو نفسها واحدة هو تكرار اآلايت األخرى، إذا مت

 تقريبا

حيتوي على العديد من جوانب املعرفة، ِبا يف ذلك القانون، والتاريخ،  .4

 .والعلوم

 

 علوب طريقة تفسري حتيلل  . ب

 توليد األفكار اجلزئية واملتناقضة يف حياة املسلمني .2

عامل الذاتية ليس من السهل جتنبها مثل يتم تفسري اآلايت لتربير رأيه  .1

 املتكررة تفسريها، وخاصة يف اآلايت اليت لديها نفس املوضوعمعجب 

 40تدفق الفكر إسرائيليات .4

 صحة البلاانت اهلندسلة.ج
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جيب أن يكون الباحثني للقيام صحة البياانت اليت مت مجعها قبل لتحليل 

من أجل ضمان صحة  .وتفسري نتائج البحوث من أجل شرعية وصحيحة

التثليث هو  .استخدم الباحثون تقنية التثليثالبياانت يف هذه الدراسة، 

بياانت خارجية . االسلوب الذي يستخدم صحة البياانت والتحقق شيء آخر

تقنية التثليث األكثر  .لفحص األغراض أو على سبيل املقارنة ضد البياانت

 42استخداما هي الفحص من خال  مصادر أخرى
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 عالباب الراب

 ثنتــائج البح

 نتلجة عامة - أ

 اليلغة  (1

اللغة هي أصوات يعرب هباكل قوم عن أغراضهم، كما قا  ابن جىن يف 

اللغة يف . كل لفظ وضع ملعىن: ، قا  ابن احلاجب  44/ 2: اخلصائص 

اإلصطالح هي طريقة إنسانية خالصة لإلتصا  الذي يتم بواسطة نظام من 

الىت يتفاعل جمموعة من العادات الصوتية، : الرموز الىت تنتج طواعية أو هي 

يعرف علماء  41.بواسطتها أفراد اجملتمع اإلنساين، ويستخدموهنا يف أمور حياهتم

" العلم الذي يدرس اللغة دراسة عملية" اللغة يف العصر احلديث علم اللغة أبنه 
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الكتب  عالم: األردن-إربد)، مبادئ تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاالدكتور الحافظ عبد الرحيم الشيخ، 

  11. ، ص(1002الحديث، 



العلم الذي جيعل من اللغة موضوعا له فيدرسها يف ذاهتا ومن " ويقا  أيضا أنه 

 44".أجل ذاهتا

جمموعة من الرموز الصوتية اليت حيكمها نظام معني واليت  :واللغة  

ويتعرف أفراد جمتمع ذي ثقافة معينة على الدالالهتا من أجل حتقيق اإلتصا  

 44.بعضهم وبعض

 .41اللغة هي أصوات يعرّب كل قوم عن أغراضهم: يف معجم الوسط قا  

 اليلغة العربلة (0

اللغة السامية حىت تتطور من اللغة العربية هي إحدى اللغات املولدة من 

وقت إىل أخر، ولكن ابلرتاكيب الثابتة هذه اللغة حتتل مكانة مهمة جدا على 

 42.األرض
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الجامعة اإلسالمية الحكومية مالنج، )، الهجوم مجلة عربية للبرنامج الخاص لتعليم اللغة العربيةدمحم عبد الحميد،

  333. ، ص(1002
12

  11. ، صتطوير مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها، المراجع السابق
13

  13 . ، ص(1002المكتبة اإلسالمية، استنبول، )، طساالمعجم الودكتور ابراهيم مسطفى، 



اللغة العربية هو ما اتفق عليه اجلميع العرب من األلفاظ والعرب خالف 

فاللغة العربية هي لغة  47.العجم مسوا عراب ألن البالد اليت سكوهنا تسمى العرابت

وهي لغة القومية اليت تربة حاضران ِباضينا، وتربطنا . الثقافة يف جمتمعنيالتعليم و 

 48.برتاث األابء واألجداد

 :هناك بعض رأي اخلرباء عن تعريف اللغة العربية، وهي

  42"اللغة الغربية هي أصوات حمتوية على احلروف اهلجائية" :عند أمحد حشم 

  الكلمات اليت يعرب العرب اللغة العربية هى " : عند شيخ مصطفى الغاليني

 40"عن أغراضهم 
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الجامعة اإلسالمية الحكومية )، الهجوم مجلة عربية عملية للبرنامج الخاص لتعليم اللغة العربيةدايال حلمي، 

  31.، ص(1002مالنج، 
12

 1، ص (1033الحرمين، جاي اندونسي، )، الكفرورياسماعيل حميدي،
1 

 31. ، صريس اللغة العربيةالتوجيه في التدالمرجع السابق، 
18

 2. ، ص(دار الكتب العلمية، بيروت) القواعد األساسية للغة العربية،احمد الهشم، 
20
  1. ، جزء األول، ص(3882المكتبة السرية، بيروت، )، جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليين،  



تعريف آخر يبني أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي واحلديث، سواء 

الدين اإلسالمي األساسي ولغة الثقافة اإلسالمية مثل فلسفة وعلم الكالم، وعلم 

 42.احلديث، والتفسري، وغري ذالك

صياغة على الرغم من التعاريف قدمها خرباء السابقة نظرا إىل، حمتوى ال

أهنا خمتلفة، ولكن يرى املؤلفون أن املقصود أو اهلدف، هي وسيلة من الرسائل 

اهلجائية اليت يستخدمها العرب يف لالتصا  والتفاعل اإلجتماعي على حد سواء 

 .شفواي وخطيا

 .وظائف اليلغة ( ت

إن اللغة وظائف معتددة، منها ما هو متعلق ابلفرد نفسه، ومنها ما هو 

 :متعلق بعالقة الفرد ابجلتمع، وميكن حصر هذه الوظائف فيما أييت
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 وظلفة شخصلة 

على التعبري ( املتحدث أو الكتاب)ويقصدهبا قدرة وامكانية الشخص 

عن أفكاره الداخلية، ومايؤد ابرازه من حقائق مفاهيم، ومدركات لديه، ابإلضافة 

أو بغض أو سرور أو  حب: اىل قدرته على التعبري عن عواطفه ومشاعره من 

 .إخل...حزن أو إعجاب أو احتقار

 وظلفة نفسلة 

إن اللغة تؤثلر يف أدائها على نفسية اإلنسان تؤثريا قد يكون مشجعا 

ومعزوزا، ورافعا ملعنوايته، قد يكون مشبطا، وخفضا للروح املعنوية، ذالك أن 

سواي يف نفسه،  القدرة اللغوية املعنوية واستعماهلا بنجاج جتعل الفرد املتعلم

فاإلنسلن قد يشعر ابخلجل، أو اخلوف الذي يعجزه عن أداء اللغة أداء سليما، 

ولذالك جييب تشجيع األفراد املنعزلني اخلجولني، فتحل مشاكلهم ِبا حيقق هلم 

 .شيئا من املهارة يف اإلستعما  اللغوي



 وظلفة تذوقلة خلاللة. 

أليف سواء يف الشعر أو يف النثر، وهذه وتشري هذه الوظيفة اىل عملية اإلبداع والت

الوظيفة ليست عامة يف كل الناس الذي لديهم ملكة الوظيفة ليست عامة يف كل الناس، 

وإمنا هي تقتصر على بعض الناس الذين لديهم ملكة خاصة، وموهبة فطرية، فينبغي 

فة من تنمية هذه الوظيفة لدى املتعلم إذا ظهرت لديه موهبة اإلبداع، وهذه الوظي

 .الصعب تعلمها ما  تكن لدى املتعلم موهبة اإلبداع، ويكون لديه استعداد فطرى هلا

 نتلجة خاصة - ب

 :إن اآلايت القرآنية تبحث عن اللغة العربية كلغة القرآن هى ممّا أيتى

 (0:يوسف)إان أنزلناه قرأان عربلا لعيلكم تعقيلون  .1

وذالك ألن لغة العرب ( إان أنزلناه قرأان عربيا لعلكم تعقلون )تفسري إبن كثر 

فلهذا , أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها أتدية للمعاين اليت تقوم ابالنفوس 



أنز  أشرف الكتاب أبشرف اللغات علي أشرف الرسل بسفارة أشرف املألكة وكان 

, اله يف أشرف شهور السنه وهو رمضانوابتدي إنز , ذلك يف أشرف بقاع االرض 

 (يوسف) ,فكمل من كل وجوه

أنزلنا هذا الكتاب الذي فيه قصة يوسف يف ( إان أنزلناه)تفسري الكشف 

ألن القران اسم جنس يقع على  , ومسي بعض القران قراان ( قرأان عربيا)حا  كونه 

ولو ) يلتنس عليكم إرادة أن تفهموه وحتيطوا ِبعانية وال( لعلكم تعقلون)كله وبعضه 

 .(جعلنا قرأان عجميا لقالوا لو ال فصلت اايته

ولئن اتبعت أهوائهم بعد ما جاءك من العيلم ما , وكذلك أنزلناه حكما عربلا .0

 (32: الرعد)لك من هللا من ويل وال واق 

أي وكما أرسلنا قبلك املرسلني ( وكذلك أنزلناه حكما عربيا)تفسري إبن كثر 

كتاب من السماء كذلك أنزلنا عليك القرأن حمكما معراب شرفناك به وأنزلنا عليهم ال

ال أيتيه الباطل من )وفضلناك علي من سواك هبذا الكتاب املبني الواضح اجللي الذي 



أي ( ولئن اتبعت أهوائهم) وقوله ( بني يديه وال من خلفه تنز  من حكيم محيد 

ما لك من هللا من ويل وال ) انه أي من هللا سبح( بعد ما جاءك من العلم ) ارائهم 

بعد ما صاروا إليه من , وهذا وعيد ألهل العلم أن يتبعوا سبيل أهل الضالله( واق

 (الرعد.)سلوك السنه النبويه واحملجه احملمديه علي من جاء هبا أفضل الصالة والسالم

وكذالك أنزلنله حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما )تفسري الكشف 

 (ن العلم ما لك من هللا من وىل وال واقجاءك م

ومثل ذالك االنزا  أنزلناه مأمورا فيه بعبادة هللا وتوحيده ( وكذالك أنزلنله ) 

حكمة عربية مرتمجة ( حكما عربيا ) واالنذار بدرا اجلزاء ,والدعوة إليه وإىل دينه 

 إىل أمور يوافقهم كانو يدعون رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص. وانتصابه على احلا  , بلسان العريب 

لئن ات بعتهم على : فقيل له , عليها منها أن يصلي إىل قبلهم بعد ما حوله هللا عنها

حذلك , دين ما هو إال أهواء وشبه بعد ثبوت العلم عندك ابلرباهني واحلجج القاطعة

وهذا من ابب اإلهلاب , فال يقيك منه واق, وأهلكك, هللا فال ينصرك انصر 



زاّ  وأن ال يز  , والبحث للسامعني على الثبات ىف الدين والتصلب فيه, هييجوالت

وإال فكان رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص من شدة الشكيمة , حجةعند الشبهة بعد استمساكه اب 

 ِبكان

ولقد نعيلم أهنم يقولون إمنا يعيلمه بشر لسان الذي ييلحدون إلله أعجمي  .3

 (123: النح )وهذا لسان عريب مبني 

ولقد نعلم أهنم يقولون إمنا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون ) تفسري إبن كثر 

يقو  تعاىل خمربا عن املشركني ما كانوا يقولونه ( إليه أعجمي وهذا لسان عريب مبني

. من الكذب والفرتاء والبهت أن دمحما إمنا يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرأن بشر

وكان بياعا , ني أظهرهم غالم لبعض بطون قريشويشريون إىل رجل أعجمي كان ب

وذاك كان , ورِبا كان رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص جيلس إليه ويكلمه بعض شيئ,يبيع عند الصفا 

أعجمي السان ال يعرف العربيه أو أنه كان يعرف الشيئ اليسري بقدر ما يرد جواب 

لسان ) ليهم يف افرتائهم ذالك فلهذا قا  هللا تعاىل رادا ع,اخلطاب فيما ال  بد منه



أي فكيف يتعلم , أي القرأن( الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب مبني 

من جاء هبذا القرأن يف فصاحته وبالغته ومعانه التاته الشاملة الىت هي أكمل من 

كيف يتعلم من رجل أعجمي ؟ ال يقو  , معاين كل كتاب نز  على بين إسرائيل

كان : قا  دمحم بن إسحاق بن يسار يف السريه . مسكة من العقل هذا من له أدىن

رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيما بلغين كثريا ما جيلس عند املروة إىل سبيعة غالم نصراين يقا  له 

ولقد نعلم أهنم يقولون إمنا يعلمه بشر ) جرب عند لبعض بين احلضرمي فأنز  هللا 

وكذا قا  عبد هللا بن  ( وهذا لسان عريب مبني لسان الذي يلحدون إليه أعجمي 

 . وعن عكرمة وقتاده كان إمسه يعيش , كثري 

وقا  ابن جرير حدثين أمحد  بن دمحم  الطوسي حدثنا أبو عامر حدثنا 

إبراهيم بن طهمان عن مسلم بن عبد هللا املألئي عن جماهد عن ابن عباس قا  كان 

وكان , وكان أعجمي اللسان , قينا ِبكة وكان امسه بلعام .رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص يعلم

فقا  إمنا يعلم بلعام ,  يدخل عليه وخيرج من عندهاملشركون يردون رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص



ولقد نعلم أهنم يقولون إمنا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه ) فأنز  هللا هذه األية 

, هو سلمن الفا رسي : وقا  الضحاك بن مزاحم ( أعجمي وهذا لسان عريب مبني 

وقا  عبد هللا بن , أسلم ابملدينةوهذا القو  ضعيف ألن هذه االية مكية وسلمن إمنا 

فكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص مير هبما , كان لنا غالمان روميان يقران كتااب هلما بلساهنا : مسلم 

وقا  , فأنز  هللا هذه األية , فقا  املشركون يتعلم منها , فيقوم فيسمع منهما 

جل كان يكتب الذي قا  ذالك من املشركني ر : الزهري عن سعيد بن املسيب 

.) فاراتد بعد ذالك عن اإلسالم وافرتى هذه املقالة قبحه هللا,الوحي لرسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 (النحل

غالما كان حلويطب بن عبد العزى قد أسلم (: أرادوا ابلبشر)تفسري الكشف 

غالم , هو جرب : وقيل. وحسن إسالمه امسه عائش أو يعيش وكان صاحب كتب

كاان يصنعان السيوف ِبكة , جرب ويسار: عامر بن احلضرمي وقيل عبدانرومي كان ل

فكان رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا مّر وقف عليهما يسمع ما يقران ,ويقران التوراة واإلجنيل



. هوا سلمان الفراسي: بل هو يعلمين وقيل : يعلمانه  فقيل ألحدمها فقا  : فقالوا 

وهو ملحد وملحدود إذا أما  حفره عن , حلد القرب وحلده ويقا  أ. اللغه : واللسان 

أحلد فالن : فقالوا , فحفر يف شق منه مث استعري لكل إمالة عن استقامة, االستقامة

) ألنه أما  مذهبه عن االستقامة إليه لسان , ومنه امللحد. وأحلد يف دينه, يف قوله

ذو بيان وفصاحة ردا لقوهلم ( لسان عريب مبني) القران( وهذا ) غري بني ( أعجمي 

اللسان : ويف قراءة احلسن . بفتح الياء واحلاء( يلحدون) وقرئ . وإبطاال لطعنهم 

لسان لذي )اجلملة اليت هي قوله : فإن قلت . الذي يلحدون إليه بتعريف اللسان 

ألهنا مستأنفة جواب لقوهلم , ال حمل هلا : ما حملها ؟ قلت ( يلحدون إليه أعجمي

وإذا جاءهتم اية ) بعد قوله . 214:األنعام( هللا أعلم حيث جيعل رسالته) قولهومثله 

 .214.األنعام( قالوا لن نؤمن حىت نؤتى مثل ما أويت رسو  هللا

وكذالك أنزلناه قرأان عربلا وصرفنا فله من الوعلد لعيلهم يتقون أو حيدث هلم  .3

 (113 :طه) ذكر 



عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم وكذالك أنزلناه قرأان ) تفسري إبن كثر 

وملا كان يوم املعاد واجلزاء ابخلري والشر واقعا : يقو  تعاىل ( يتقون أو حيدث هلم ذكر

) ال حمالة أنزلنا القرأن بشري ونزيرا بلسان عريي مبني فصيح ال لبس فيه وال عي 

أو ) الفواحش يرتكون املامث واحملارم و : أي ( وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون 

 (طه) ,إجياد الطاعة وفعل القرابت: وهو ( حيدث هلم ذكرا

: أي . 22: طه( كذالك نقص ) عطف على ( وكذالك )تفسري الكشف 

أنزلنا القران   41وكما أنزلنا عليك هؤالء االايت املضمنة للوعيد, ومثل ذلك اإلنزا 

حبيث يراد منهم ترك  ليكونوا, مكررين فيه اايت الوعيد , كله علي هذه الوترية 

. يطلق على الطاعة والعبادة. كما ذكران. والذكر. املعاصي أو فعل اخلري والطاعة

وسكن بعضهم الثاء . حتدث أنت : أي , حندث وحتدث ابلنون والتاء: وقرئ

 :للتخفيف كما يف 

                                                             
. ليكونوا على رجاء التقوى والتذكر : الصواب يف تفسريها : قا  أمحد . اخل....معناه وكما أنزلنا عليك هذه أالايت الضمنة للوعد: قا  حممود41

لعله يتذكر ) نقل عن سيبويه يف تفسري لعلى أو  هذه السورة عند قوله تعاىل  والعجب أنه. وقد تقدمت أمثاهلا . وإال فلو أراد هللا من مجيعهم التقوى لو قعت 
 .ألن املعتقد الفاسد حيذوه إىل هذا التأويل الباطل وهللا الوفق: مث رجع عن ذلك ههنا.كوان على على رجائكما :أن معناه ( أو خيشى



 44إمثا من هللا وال واغلفاليوم أشرب غري مستحقب

 (113: الشعرأ)بيلسان عريب مبني  .3

القرأن الذي أنزلناه إليك أنزلناه : أي ( بلسان عريب مبني)تفسري إبن كثر 

مقيما , ابللسان العريب الفصيح الكامل الشامل ليكون بينا واضحا  الظاهرا للعزر 

حدثنا عبد هللا بن أيب , حدثنا أيب : قا  ابن أيب حامت . دليال إىل احملجه, للحجة 

ليب عن موسي بن دمحم عن إبراهيم التيمي عن ابيه حدثنا عباد بن امله, بكر العتكي 

كيف ترون : " بينما رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص مع أصحابه يف يوم دجن إذ قا  هلم : قا  

قالوا " فكيف ترون قواعدها ؟", قا  . ما أحسنها وأشد تراكهما : قالوا " بواسقها ؟

ما أحسنها وأشد , قالوا " ا ؟فكيف ترون جريه" , قا  . ما أحسنها وأشد متكنها 

ما أحسنها وأشد استدارهتا , قالوا " فكيف ترون رحاها استدرات ؟" , قا  . سواده 
                                                             

 عن شرهبا يف شغل شاغل  حلت يل اخلري وكنت امرءا44
 إمثا من هللا وال واغل مستحقب  فاليوم أشرف غري

حالت يل اخلمر بعد أن  : فلما قتل مجاعة منهم قا  , كان حلف ال يشرب اخلمر حىت يقتل بىن أسد الذين قتلوا أابه حجرا , المرئ القيس
. ُتفيفا للوزن فسكن, وكان حقه الرفع لعدم اجلازم , فاليوم حني أخذت الثأر أشرب , كانت حرما على وكنت يف شاغل يل عن شرهبا

الدخل : والواغل , واالستحقاب ُتييل, احلامل له على ظهره ومنه احلقيبة فشبه اإلمث ابلشيء احملمو  ملشقته على النفس: واملستحقب للشيئ 
ى وال متطفل عل, حيث بررت يف قسمي.فاليوم أشرب ما شئت حا  كوىن غري متحمل ذنبا من هللا. على الشربني من غري أن يدعوه أي

 .الشاربني



بل يشق , قالوا " أم يشق شقا ؟, أم خفقم , فكيف ترون برقها أوميض . " قا  . 

 اي رسو  هللا أبيب وأمي: فقا  رجل : قا  " احلياء احلياء إن شاء هللا " قا  . شقا 

وإمنا أنز  , حق يل : " قا  قفا  . ما أفصحك ما رأيت الذي هو أعرب منك 

مل ينز  . وقا  سفيان الثوري , ( بلسان عريب مبني ) وهللا يقو  , القرأن بلساين 

مث ترجم كل نيب لقومه وللسان يوم القيامة ابلسراينيه فمن دخل , وحي إال ابلعربية 

 .(الشعراء ) حامت  اجلنه تكلم ابلعربيه رواه ابن أيب

. فيكون املعىن, اما أن يتعلق ابملنذرين  ( بلسان عريب)تفسري الكشف 

وإمسعيل , وشعيب , وصاحل , هود: لتكون من الذين أنذروا هبذا اللسان وهو مخسة

 44نزله بلسان عريب: فيقون املعىن . وإما أن يتعلق بنز . ودمحم عليهم الصالة والسالم

ما نصنع ِبا ال : ولقالوا, لتجافوا عنه أصال, له ابللسان األعجمي إلنه لو نز , لتنذربه

                                                             
فإن هللا تعاىل هبان أنه منز  بلغتهم اليت ال يعرفون غريها وعلى لسان عريب . واعلم أن االايت األو  كاملقدمات هلذه االايت : عاد كالمه قا 44

فقد , تغلق على أفهامهم من معانيه وما نزله على لسان أعجمي قد يعتزرون أبنه ال يفهمهم ما اس,لو أشكل عليهم فهم شيئ منه لكان البيان عنده عتيداانجزا 
يعين بقوله قدر : قا  أمحد .ولكن مل يوفقهم بل قدر عليهم أهنم ال يؤمنون, وسلكه يف قلوهبم ومكنهم من فهمه أشد التمكني, أزاح أعذارهم ودحض حججهم 

وهو , وهذا تقرير جلواب عن سؤا  مقدر. ىل أراد منهم أهنم ال يؤمنون واحلق أن هللا تعا. ألن التقدير عنده العلم , غليهم أهنم ال يءمنون علم أهنم ال يؤمنون 
عن حقائق .الكشاف )وهللا أعلم . فكيف يسلك احلق فيها؟ فيجاب عنه هبذا اجلواب, ال يلجها بوجه وال بسبب. قلوهبم انئية عن قبو  احلق . أن يقا 

 112.اجلزء الثالث ه. لقاسم جار هللا حممود بن عمر بن دمحم الزخمشريغوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل اإلمام أيب ا



أن تنزيله ابلعربيه اليت هي لسانك ولسانك : نفهمه فيتعذر اإلنزاربه وفيي هذا الوجه

ألنك تفهيمه ويفهمه قومك ولو كان أعجميا لكان . قومك تنزيل له على قلبك

تفهم معانيها وال تعيها انزال على مسعك دون قلبك ألنك تسمع أجراس حروف ال

فإذا كلم بلغته اليت لقنها أوال ونشأ عليها وتطبع , وقد يكون اجلل عارفا بعّده لغات

مل يكن قلبه إال إىل معاين الكالم يتلقاها بقلبه وال يكاد يفطن الأللفاظ كيف , هبا

ها مث وإن كلم بغري تلك اللغة وإن كان ماهرا ِبعرفتها كان نظره اوال يف ألفاظ, جرت

 .فهذا تقرير أنه نز  على قلبه لنزوله بلسان عريب مبني, يف معانيها

 (3: فصيلت)كتاب فصيلت اايته قرأان عربلا لقوم يعيلمون  .2

قرأان ) وأحكمت أحكامه , بينت معانيه : أي ( كتاب فصلت اايته ) 

فمعانيه وألفاظه واضحة غري , أي يف حا  كونه قرأان عربيا بينا واضحا ( عربيا 

أي ( كتاب أحكمت ءايتهُ مث فصلت من لدن حكيم خبري ) شكلة كقوله تعاىل م

, ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ) هو معجز من حيث لفظه ومعانه 



أي إمنا يعرف هذا البيان ( لقوم يعلمون : ) وقوله تعاىل ( تنزيل من حكيم محيد 

 (فصلت . ) والوضوح العلماء الراسخون

يف لفظه ومعناه ومع , هللا تعاىل القرأن وفصاحته وبالغته وأحكامه ملا ذكر 

كما قا  , وتعنت , كفر عناد , نبه على أن كفرهم نه , هذا مل يؤمن نه املشركون 

( ه مؤمنون فقرأه عليهم ما كان ب* ض األعجمي ولو بزلناه على بع: ) عجا وجل 

لو ال : ) وجه التعنت والعناد  وكذالك لو أنز  القرأن كله بلغة العجم لقالو على

وألنكروا . أي لقالوا هال أنز  مفصال بلغة العرب ( فصلت أايته أأعجمي وعريب 

أأعجمي وعريب ؟ أي كيف ينز  كالم أعجمي على خماطب عريب ال : ذالك فقالوا 

عيد بن جبري وهكذا روي هذا املعين عن ابن عباس وجماحد وعكرمة وس! يفهمه 

 . والسدي وغريهم 

. امسا للسورة كانت يف موضع املبتداء( حم)إن جعلت ) تفسري الكشف 

خرب ملبتدأ حمذوف ( تنزيل )وإن جعلتها تعديدا للحروف كان .خربه( تنزيل )و



وجوز الزجاج أن .أو خرب مبتدأ حمذوف . بد  من تنزيل أو خرب بعد خرب( كتاب )

ُتصص ابلصفة فساغ وقوعه  ووجهه أن تنزيال. خربه( كتاب)مبتدأ و( تنزيل )يكون 

من أحكام وأمثا  : ميزت وجعلت تفاصيل يف معاين خمتلفة( فصلت أايته) مبتدأ 

أو .فرقت بني احلق والباطل : أي, فصلت:وقرئ .وغري ذالك, ووعد ووعيد, ومواعظ

قراان عربيا )فصل من البلد : من قولك, فصل بعضها من بعض ابختالف معانيها 

أريد هبذا الكتاب املفصل قراان من صفته  :أي ,املدح نصب على االختصاص و (

لقومه )فصلت اايته يف حا  كونه قراان عربيا: أي,هو نصب على احلا  : كيت وقيل

أي لقوم عرب يغلمون ما نز  عليهم من االايت املفصلة املبينة بلساهنم ( يعلمون

( لقوم يعلمون) مب يتعلق قوله:ال يلتبس عليهم شيء منه فإن قلت ,العريب املبني 

أو فصلت اايته . أي تنزيل من هللا ألجلهم ,جيوز أن يتعلق بتنزيل أو بفصلت : قلت

, أي قراان عربياكائنا لقوم عرب, وألجود أن يكون صفة مثل ما قبله وما بعده .هلم 

أو خرب مبتدأ . صفة للكتاب , بشري ونزير.لئال يفرق بني الصالت والصفات وقرئ



تشفعت إىل فالن :من قولك , ال يعقلون وال يطيعون ( سمعون فهم ال ي) حمذوف 

 .فكأنه مل يسمعه,ولكنه ملا مل يقبله ومل يعمل ِبقتضاه, ولقد مسعه , فلم يسمع قويل

وكذلك أو حلنا إللك قراان عربلا للنزر أم القرى ومن حوهلا وتنزر يوم اجلمع  .2

 (2:الشورى )ال ريب فله فريق يف اجلنه وفريق يف السعري 

ومن )وهي مكة ( أو حينا إليك قراان عربيا لينزر أم القرى )تفسري إبن كثر 

، حدثن شعيب، عن الزهري، أخربان ابو سلمة نب عبد حدثنا ابو اليمان( حوهلا

أنه مسع رسو  هللا صلى : الرمحن أن عبد هللا بن عدي بن احلمراء الزهرى أخربه 

وهللا إنك خلري أرض هللا " فيسوق مكةهللا عليه وسلم  يقو  وهو واقف ابحلزورة 

وتنذر يوم اجلمع )  وأحب أرض هللا إىل هللا ولو ال أين أخرجت منك ما خرجت

يوم جيمعكم ليوم اجلمع ذلك يوم () ال رسب فيه فريق يف اجلنة وفريق يف السعري

ذلك يوم جمموع له الناس وذلك يوم  مشهود وما ) 2:سورة التغابن ( التغابن

ألجل معدود يوم أيت ال تكلم نفس إال إبذنه فمنهم شقي  نؤخره إال



حدثنا هاشم بن القاسم ، حدثنا ليث ، حدثين : قا  اإلمام أمحد . 41(وسعيد

رضي هللا –أبو قبيل املعافري ، عن شفي األصبحيت ، عن عبد هللا بن عمرو 

أتدرون ما :" ،فقا  خرج علينا رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص وىف يده كتاابن : قا   –عنهما 

ال إال أن ُتربان اي رسو  هللا فقا  للذي ىف يده : قلنا : قا  " هذان الكتاابن ؟

هذا كتاب من رب العاملني، أبمساء أهل اجلنةوأمساء أابئهم وقبائلهم ، : " اليمني 

مث قا  للذي يف " ال يذاد  فيهم وال ينقص منهم أبدا  -مث أمجل على اخرهم

تاب أهل البار أبمسائهم وأمسائ أابئهم وقبائلهم مث أجعل اخرهم هذا ك:" يساره 

فألي شيء :قا  اصحاب رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص " ال يزاد فيهم وال ينقص منهم ابدا –

سددوا " إذا نعمل أن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ قا  رسو  هللا عليه وسلم 

وإن , وإن عمل أي عمل, وقارب ، فإن صاحب اجلنة حيتم له بعمل اجلنة 

مث قا  بيده فقبضها ، " صاحب النار خيتم له بعمل النار ، وإن عمل أي عمل 

فريق :" مث قا  ابليمىن فنبذ هبا فقا  " فرغ ربكم عز وجل من العباد :" مث قا  
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فريق ىف اجلنه وفريق يف  )"فريف يف السعري:" ، ونبذ ابليسرى فقا "ىف اجلنة

حدثنا عبد الصمد، . رمحه هللا,قا  اإلمام أمحد"( ز وجلالسعري عد  من هللا ع

أخربان اجلريزي عن أيب نضرة ، أن رجال من  -يعين ابن سلمة -حدثنا محاد

أبو عبد هللا دخل عليه أصحابه : أصحاب النبيصلى هللا عليه وسلم يقا  له

 ما يبكيك ؟ أمل يقل لك رسو  هللا صلى هللا: يعودونه وهو يبكي، فقالوا له 

مسعت ولكن , بل : قا " خذ من ساربك مث أقره حىت تلقاين:" عليه وسلم 

إن هللا قبض بيمينه قبضة، وأخرى ابليد األحرى ، قا  : رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقو 

 .فال أدري ىف أي القبضتني اان: يلهذه هلذه ،وهذه هلذه وال أاب

قبلها  إشارة إىل معىن األية وذلك( أوحينا إليك ) ومثل ذلك : تفسري الكشاف 

من أن هللا تعاىل هو الرقيب عليهم وما أنت برقيب عليهم ولكن نذير هلم ألن 

قراان عربيا )هذا املعىن كرره هللا ىف كتابه ىف مواضع مجة ولكاف مفعلوبه ألوحينا و

حا  من املفعلوبه أي أوحينا إليك وهو قران عريب بني البس فيه عليك لتفهم ( 



إشارة إىل مصدر أوحينا وز أن يكون   لك وال تتجاوز حد اإلنزار ، وجيما يقا

: يقا ( لتنزر) أي ومثل ذلك االحاء البني املفهم أوحيناإليك قراان عربيا بلسانك 

إىل املفعو  ( لتنذر أم القرى) أنذرته كذا وأنذرته بكذا وقد عدى األو  أعين 

أهل أم ( أم القرى)ىل املفعو  الثايناألو  والثاين ، وهو قوله وتذر يوم اجلمع إ

من العرب ، وقرئ لينذر ابلياء ( ومن حوهلا ( )واسئل القرية: )القرى كقوله تعاىل

يوم )يوم القيامة ألن خالئق جتمع فيه قا  هللا تعاىل( يوم اجلمع )والفعل للقران 

كل   جيمع بني: جيمع بني األرواح واألجساد وقيل : وقيل ( جيمعكم ليوم اجلمع 

اعرتاض ال حمل له، قرئ فريق وفريق ابلرفع ( ال ريب فيه )عامل وعمله و

: على منهم فريق ومنهم فريق والضمري للمجموعني ألن املعىن  والنصب فالرفع

ويوم تقوم )يوم مجع اخلالئق والنصب على احلا  منهم أي مفرتقني كقوله تعاىل 

  (ة يومئذ يتفرقونالساع

 (3: الزخرف)لعيلكم تعقيلون  إن جعيلناه قرأان عربلا .1



أي بلغة العرب ( قرأان عربيا ) أي أنزلناه ( إن جعلناه ) تفسري إبن كثر 

بلسان ) أي تفهمونه وتتدبرونه كما قا  تعاىل ( لعلكم تعقلون )فصيحا واضحا 

 ( الزغرف ( ) عريب مبني 

 إن جعلناه)أقسم ابالكتاب املبني وهو القران وجعل قوله ) تفسري الكشف 

لتناسب الفسم واملقسم ,وهو من اإلميان احلسنه البديعة )42(جوااب للقسم( قرأان عربيا 

 : وكوهنما من واد واحد ونظريه قو  أيب متام, عليه

 وال  نوار أرض وميض وثنا ايك إهنا إغريض

 47هزه يف الصباح روض أريض  وأقاح منور يف بطاح

                                                             
ووجه .تنبيه حسن جدا :قا  امحد (اخل...جوااب للقسم( إن جعلناه قرأان عربيا )أقسم ابالكتاب املبني وهو القران وجعل قوله  2

أي يتعقلوا ,مث جعل املقسم عليه تعظيم القران أبنه قران عريب مرجوبه أن يعقل به العاملون ,بعظيم وإمنا يقسم ,التناسب فيه أنه أقسم ابالقران 
وإمنا يقسم الشعراء ِبثل هذا اإلشعارأبنه يف غاية احلسن ,وكذالك أقسم أبو متام ابالثنااي,اايت هللا تعاىل فكان جواب القسم مصحسحا للقسم 

 فجعل القسم عليه مصحيحا للقسم وااله أعلم,وهو من أحسن تثبيهات الثنااي , ال أهنا هي أغرض  ,مث جعل القسم عليه كوهنا احلسن ,
نور :واألقاح . شديد الربيق واللمعان:والوميض .واحدة نوارة ,كرمان نور الشجر  :والطلع والنوار .الربد ,واإلغريض ,أليب متام 27

فالقسم وجوابه متعلقان .أي ثنايها إغريض : إهنا ,مقدم أسناهنا : أقسم بثناايها أي: جاهبي أبيض طيب الرئحة واألريضرطيب األرض فيكون نضرا
 =ووميض نعت مقطوع.فإضافتها إليه للتشبيه ,وشبههما ابلربدوبنوار األرض الشبيه ابلاللئ,بشييء واحد



الواضح :وقيل . وأساليبهم ألنه بلغتهم,البني للذين أنز  عليهم ( املبني)

وأابه ما حتتاج , الذي أابن طرق اهلدى من طرق الضالله( املبني )وقيل . للمتدبرين 

أو ِبعىن .ِبعىن صرياانه معدى إىل مفعولني ( جعلناه )إليه األمة يف أبواب الداينة

قراان )و[2:األنعام( ]وجعل الظلمات والنور)كقوله تعاىل, حلقناه معدى إىل واحد

أي , 10معناها ومعىن الرتجي 42لتالحظ  48مستعار ملعىن اإلداره: ولعل. حا ( ربياع

ولئال يقولوا لو ال فصلت اايته ,إرادة أن تعقله العرب : خلقناه عربيا غري عجمي :

بل هو قراان جميد يف لوح ) قوله تعاىل , أم الكتاب اباكسر وهو اللوح : وقرئ,

ألنه األصو  الذي أثبتت فيه , تاب مسي أبم الك[ 11-12:الربوج( ]حمفوظ

لكونه معجزا من بينها , على رفيع الشأن يف الكتاب .الكتاب منه تنقل وتستنسخ 

وهو مثبت يف , منزلته عندان منزلة كتاب مها صفتاه : ذو حكمة ابلغة أي( حكيم)

 .أم الكتاب هكذا

                                                             
 ذلك غري ما مرةقد بينا فساد : قا  أمحد ( فسره ابإلراداة ) ولعل مستعار ملعىن اإلرادة: قا  حممود 48
 .ليالحظ: لعله ( لتالحظ معناها ) قوله 42
 .أو معىن: لعله ( ومعىن الرتجي )قوله 10



ر ومن قبيله كتاب موسي إماما ورمحة وهذا كتاب مصدق لسان عربلا للنذ .1

 (10:االحقاب)الذين ظيلموا وبشرى ليلمحسنني 

إماما ورمحة وهذا  ) وهو التوراة ( كتاب موسي  , من قبله ) تفسري إبن كثر 

: أي ( لسان عربيا )ملا قبله من الكتاب : أي ( مصدق ) يعين القرأن ( كتاب 

مشتمل على : أي ( لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنني ) فصيحا بينا واضيحا 

 (األحقاف. ) ذارة للكافرين والبشاره للمؤمنني الن

وقا  الذين كفروا للذين ءامنوا لو كان حريا ما سبقون إليه وإذ مل يهتدوا به 

ومن قبله كتاب موسى إماما ورمحة وهذا كتاب ( 22)فسيقولون هذا إفك قدمي

نا هللا إن الذين قالوا رب(21)مصدق الساان عربيا لينزر الذين ظلموا وبشرى للمحسنني

أولئك أصحاب اجلنة خالدين ( 24)مث الستقاموا فال خوف عليهم وال هم حيزنون

 (24)فيها جزاء ِبا كانو يعملون



عامة من : قالوا, ألجلهم وهو كالم كفار مكة ( الذين أمنوا)تفسري الكشف 

فلو كان ما جاء , يعنون الفقراء مثل عمار وصهيب وإبن مسعود ,يتبع دمحما السقاط

قالت بنو :ملا أسلمت جهينه ومزينه وأسلم وغفار: وقيل.ا ما سبقنا إليه هؤالءبه خري 

إن أمة : لو كان حريا ما سبقنا إليه رعاء البهم وقيل: عامر وغظفان وأسد وأشجع

, فكان عمر يضرهبا حىت يفرت مث يقو  لو ال أين فرتت لزدتك ضراب,لعمر أسلمت 

: وقيل. إليه دمحم حقا ما سبقتنا إليه فالنة لو كان ما يدعو: وكان كفار قريش يقولون

ال بد من :فإن قالت .كان اليهود يقولونه عند إسالم عبد هللا بن سالم وأصحابه 

هو العامل ( فسيقولون)ومن متعلق لقوله ( وإذ مل يهتدوا به)يف قوله  12عامل فالظرف

العامل : قالت فما وجه هذا الكالم ؟ ,لتدافع دالليت املضي واالسقبا  ,يف الظرف 

( فلما ذهبوا به)كما حذف من قوله,لداللة الكالم عليه ,يف إذ حمذوف

وإذا مل يهتدوا به ظهر عنادهم فسيقولون :وتقديره, حينئذ االن:وقوهلم [ 21:يوسف]
                                                             

إن مل يكن مانع من عمل فسيقولون يف الظرف أال تنايف : قا  أمحد((. اخل...ال بد من عامل الظرف وغري مستقيم أن يعمل فيه ))قا  حممود   
هذا إفك : ألن القوم قد حرموا اهلدايه وقالو , فإن االستقبا  ها هنا إمنا خرج خمروج اإلشعار بدوام ما وقع ومضي , عفهذا غري مان, دالليت املضي واالستقبا 

كان اهلداية واقعة وما   وقد( إال الذي فطرنىفإنه سيهدين )كما قا  إبراهيم ,فعرب عن وقومه مث دوامه بصيغة االستقبا ,قدمي وداموا على ذلك وأصروا عليه 
ولوال دخلو الفاء ( فهو يهدين)وقوله يف األخرى( سيهدين )وهذا طريق اجلمع بني قوله ,مث دوامها فعرب بصيغة االستقبا  , عن وقوعها ولكن أخرب ,  ضية

فوجب تقدير ,  وقطعت الفعل عن الظرف املتقدم, ولكن الفاء املسببة دلت بدخوهلا على حمذوف هو السبب, على الفعل لكان هذا الذي ذكرته هو الوجه 
 فتعني ما ذكره  الزخمشري ألجل الفاء ال لتنايف الداللتني وهللا أعلم, مصادفة الظرف للعامل والفعل املعلل لعلته: احملذوف عامال فيه لينتظم بتقديره عامال أمران 



حيث انتصب به الظرف وكان قوله ,فهذا املضمر صح به الكالم , هذا إفك قدمي

[ 124:البقره(]حىت يقو  الرسو )أن قوله  مسببا عنه كما صح إبضمار( فسيقولون)

أساطري : كقوهلم( إفك قدمي)وقوهلم . واملضارع انصبه , جمرورها ( حىت)ملصادفة

وهو انصب , مبتداء ومن قوله ظرف واقع خربا مقدما عليه ( كتاب موسى)األولني

, ومن قبله كتاب موسى : وقرئ. يف الدار زيد قائما : كقولك , على احلا ( إماما)

كما ,قدوة يؤمت به يف دين هللا وشرائعه ( إماما) ومعىن. وأتينا الذين قبله التوراة: على 

لكتاب ( كتاب مصدق)القران ( وهذا )ملن امن به وعمل ِبا فيه ( ورمحة)يؤمت ابإلمام

مصدق ملا بني يديه : وقرئ. أو ملا بني يديه وتقدمه من مجيع الكتاب. موسى 

وجيوز أن ( مصدق)والعامل فيه , ضمري الكتاب يف مصدقحا  من ( لساان عربيا)و

وجوز أن . ويعمل فيه معىن اإلشارة , لتخصصه ابلصفة  11ينتصب حاال عن كتاب

لينزر ابلياء : وقرئ . يصدق ذا لسان عريب وهو الرسو  : أي, يكون مفعوال ملصدق

                                                             
وهو النصب على : أعززمها بثالثوجهان حسنان : قا  أمحد. اخل...أجاز حممود يف نصبه أن يكون حاال عن كتاب اُتصصه ابلصفة11

 وهللا أعلم( فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندان) وهذه الوجوه يف قوله تعاىل, االختصاص



لى حمل يف حمل النصب معطوف ع( وبشرى) من نذر ينذر إذا حذر: ولينزر, والتاء

 .ألنه مفعلوبه,لينزر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الباب اخلمس

 اإلختتام

 اخلالصة . أ

 :البياانت والتحليل البياانت فاليخلص الباحثةىف األمور التالية  بعد مجع

اللغة العربية هي إحدى اللغات املولدة من اللغة السامية حىت تتطور من  .2

مهمة جدا  وقت إىل أخر، ولكن ابلرتاكيب الثابتة هذه اللغة حتتل مكانة

اللغة العربية هو ما اتفق عليه اجلميع العرب من األلفاظ  .على األرض

 .والعرب خالف العجم مسوا عراب ألن البالد اليت سكوهنا تسمى العرابت

وهي لغة القومية اليت تربة . فاللغة العربية هي لغة التعليم والثقافة يف جمتمعني

 واألجدادحاضران ِباضينا، وتربطنا برتاث األابء 

 إن اآلايت القرآنية تبحث عن اللغة العربية كلغة القرآن هى ممّا أيتى .1

  (1:يوسف)إان أنزلناه قرأان عربيا لعلكم تعقلون 

 ولئن اتبعت أهوائهم بعد ما جاءك من , وكذلك أنزلناه حكما عربيا

 (47: الرعد)العلم ما لك من هللا من ويل وال واق 



 علمه بشر لسان الذي يلحدون إليه ولقد نعلم أهنم يقولون إمنا ي

 (204: النحل)أعجمي وهذا لسان عريب مبني 

  وكذالك أنزلناه قرأان عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو

 (224: طه) حيدث هلم ذكر 

  (221: الشعرأ)بلسان عريب مبني 

  وكذلك أو حينا إليك قراان عربيا لينزر أم القرى ومن حوهلا وتنزر يوم

 (7:الشورى ) اجلمع ال ريب فيه فريق يف اجلنه وفريق يف السعري

  (4: الزخرف)إن جعلناه قرأان عربيا لعلكم تعقلون 

  ومن قبله كتاب موسي إماما ورمحة وهذا كتاب مصدق لسان عربيا

 (21:االحقاب)لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنني 

يف لفظه ومعناه ومع , مه ملا ذكر هللا تعاىل القرأن وفصاحته وبالغته وأحكا .4

, وتعنت , كفر عناد , نبه على أن كفرهم نه , هذا مل يؤمن نه املشركون 

فقرأه عليهم ما  * ض األعجمي ولو بزلناه على بع: ) كما قا  عجا وجل 



وكذالك لو أنز  القرأن كله بلغة العجم لقالو على وجه ( ه مؤمنون كان ب

أي لقالوا هال أنز  ( ه أأعجمي وعريب لو ال فصلت أايت: ) التعنت والعناد 

أأعجمي وعريب ؟ أي كيف : وألنكروا ذالك فقالوا . مفصال بلغة العرب 

 ينز  كالم أعجمي على خماطب عريب ال يفهمه

 اإلقرتاحات . ب

 :اعتمادا على هذا التحليل الباحثة فتقرحح عما يلي

ل ابلبحث إلمتام هذا البحث أو يعمللقارء، ينبغ أن يواصل هذا التحليل  .2

 مماثال إذا النحث لذايدة قيمة علم اللغة العربية

 كذالك كله الذي تريد الباحثة ليكون ما ميكن حمتاج لنمو تربية اللغة العربية
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