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Abstrak: Al-Qur’an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW. dalam bahasa Arab. Keberadaan al-Qur’an di tengah-tengah umat Islam dan 

menjadi acuan pokok dalam segala aspek kehidupan yang merupakan bahasa pemersatu 

umat Islam di dunia dan menjadi tonggak dasar dalam pengembangan dan pelastarian 

bahasa Arab yaitu bahasa pusha. Khususnya ia mampu menangkal pemikiran para 

orientalis yang mereka berancana untuk menghancurkan bahasa Arab pusha dan 

mereka berupaya untuk menukarnya kedalam bahasa Arab ‘amiyah. Penggunaan 

bahasa al-Qur’an (bahasa Arab) dalam shalat menunjukkan bahwa al-Qur’an 

memberikan konstribusi yang berarti dalam pengembangan bahasa Arab di dunia Islam. 

Upaya apapun yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam tidak akan berhasil selama 

umat Islam masih berpegang kepada al-Qur’an.  
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 ٓوذٓــز
 

٤ز د٤ٖ أد٘جء ثعٔجػ٤َ, ٝ كٞم أسك ثُذػٞر ٢ٛ ُـز ثُٞف٢ ٝثُوشإٓ ثُٔ٘ـضٍ ًجٗش ثُِـز ثُؼشد      

دخجصْ ثُشعجالس ػ٠ِ خجصْ أٗذ٤جةٚ دمحم, ثُ٘ذ٢ ثُؼشد٢ فِٞثس هللا ٝعالٓٚ ػ٤ِٚ. ُٝوذ ًجٕ دِٞؽ ثُِـز 

ثُؼشد٤ز ٛزٙ ثُذسؽز ٖٓ ثٌُٔجٍ ثُزٟ أػذٛج ُ٘ضٍٝ ثُوشإٓ دٜج فذعج ؽ٤ِال ص٤ٔضس دٚ ػشد٤ز ثُوشإٓ 

أُغ٘ز هش٣ؼ, ػ٠ِ أخٞثصٜج ك٠ ثُلق٤ِز ثُغج٤ٓز, ٢ٛٝ ثُؼذش٣ز ًضذش دٜج ثُضٞسثر, ٝث٥سث٤ٓز ثُض٠ ك٠ 

ًضذش دٜج ثألٗجؽ٤َ كذو٠ ثُوشإٓ دٌٔجٍ ُغجٗٚ , ٝآ٣ز د٤جٗٚ ػ٠ِ ف٤ٖ أفجح ثُضقش٣ق ٓجٗضٍ ٖٓ ًالّ 

خجهخ د٤ٖ ثرث ًجٗش ُـز ثُؼشح ٝع٤ِز ثُض (. 138:  8811هللا ك٠ ثُضٞسثر ٝ ثإلٗؾ٤َ.) ؽج٤ٖٛ :

أد٘جةٜج, كئٕ ُـز ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ ٝع٤ِز ثُضخجهخ د٤ٖ أكشثد ثُذؾش ًِْٜ, ٝد٤ٖ ث٠ُُٞٔ عذقجٗٚ ٝصؼج٠ُ, 

 ُٜٝزث كئٕ ُـز ثُوشإٓ صخضِق ٖٓ ف٤ظ أعِٞدٜج ٝهش٣وز صش٤ًذٜج.

ٜٓ٘ج, ٝإٗٚ ُٖٔ ثُظِْ ُِـز  ؽ٤ٔؼج ػٖ ثإلص٤جٕ دٔغِٜج أٝدأهقشثألٓش ثُزٟ ٖٓ أؽِٚ ػؾض ثُخِن      

شإٓ ٓجدثّ ثألٓشًزُي, إٔ ٗوٍٞ ػٜ٘جإٜٗج ُـز ثُؼشح ثُٔقذٝدر ثألكن رثس ثُٔؼج٠ٗ ثُٔؼذٝدر ثُض٠ ثُو

ٖٓ ثُٔؼِّٞ إٔ ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ  (.1: ٣8818غَٜ ٓنجٛجصٜج د٤ٖ أِٜٛج دؼنْٜ دؼل.) ػذذ ثُشف٤ْ: 

ر ٗضٍ دئفذٟ أهٟٞ ثُِٜؾجس ثُؼشد٤ز ٝ ٢ٛ ُٜؾز هش٣ؼ, ٝثٗضؾشس ٛزٙ ثُِٜؾز ُضٌٕٞ أهٟٞ أػٔذ

ٝثٗضوِش ٖٓ ًٜٞٗج ُـز ثُٔق٤ِز إ٠ُ إٔ أفذقش ُـز ػج٤ُٔز , كؼج٤ُٔز ثُِـز ثُؼشد٤ز ٝ أًغشٛج فالدز, 

  ثُِـز ثُؼشد٤ز ٣غضذٍ ػ٤ِٜج ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ .
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ٞف ٣ظَ ثُوشإٓ ٛٞ إٕ ثُوشإٓ ٛٞ ث٣٥ز ثٌُذشٟ ٝ ثُٞف٤ذر ثُض٠ أصجٛج هللا ُ٘ذ٤ٚ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص, ُٝغ       

ث٣٥ز ثُذ٤ج٤ٗز ثُقٞص٤ز, ٝ ث٤ٌُٗٞز ٝثُؼو٤ِز ثُض٠ ؽؼِٜج هللا دعضٞس ٛزٙ ثألٓز ٓ٘ز ًجٗش, ٝ إ٠ُ إٔ 

٣٘ض٠ٜ ٛزث ثُخِن, ك٠ٜ ٝالؽي أٓز ثُوشإٓ ... ف٘ؼضٜج آ٣جصٚ ٝ صؼج٤ُٔٚ, ٝ ثسصذو ٝؽٞدٛج دٞؽٞدٙ 

 ٓقلٞظج دؼ٘ج٣ز هللا ثُؼ٤ِْ ثُخذ٤ش.

( عٞسر, ك٤ٜج ) 883إٓ ثٌُش٣ْ, كئٕ ٖٓ ثُٔؼِّٞ إٔ ثُوشإٓ ٣نْ د٤ٖ دكض٤ٚ )ٝ أٓج ػٖ عٞس ثُوش      

( آ٣ز , ٝهذ ثهضل ٗضٍٝ ٛزث ثُوذس ٖٓ ًالّ هللا عالعج ٝ ػؾش٣ٖ ع٘ز , ٢ٛ ػٔش دػٞر ثُ٘ذ٠  5125

ُٞف٢ ملسو هيلع هللا ىلص دٞف٢ هللا د٤ٖ هٞٓٚ, هن٠ ٜٓ٘ج عالط ػؾشر ك٠ ٌٓز , ٝ ػؾشر أػٞثّ ك٠ ثُٔذ٣٘ز, ٝ ًجٕ ث

٣ض٘ـضٍ ػ٤ِٚ ًِٔج دػش ث٤ُٚ فجؽز ٖٓ صؾش٣غ, أٝ ثعضخالؿ دسط , أٝ د٤جٕ فٌْ, أٝ صؼج٤ُْ, ث٠ُ إٔ 

(, ٝٓض٤ٔضر أ٣نج ألٕ صش٤ًخ ُـز ثُوشإٓ ؽذ٣ذ ُْ  131إًضَٔ ػ٠ِ ٛزث ثُ٘قٞ ثُذجُؾ ثٌُٔجٍ.)ؽج٤ٖٛ:

ج ٖٓ ُـز ثُؼشح, صؼٜذٙ ُـز ثُؼشح هذَ رُي ُْٝ صأس دٔغِٚ دؼذ رُي, ُٝـضٚ أػ٠ِ ًؼذج ٝأع٠ٔ أكو

٣ٝقلع ثألُٝىقلظش ثُغج٤ٗز, كٔج ًجٕ ُِـز ثُؼشح إٔ صذو٠ ٝإٔ صذّٝ ث٠ُ ػقشٗج ٛزث ُْ ٣ضـ٤ش ٜٓ٘ج 

ؽ٤ب ٝهذ ك٤٘ش أخٞثصٜج أٝ صذذُش ُٞال إٔ ُـز ثُوشإٓ هذ ف٘ش ػ٤ِٜج ٝمٔضٜج ث٠ُ فذسٛج 

 ٝثعضٞػذضٜج ك٠ ؽٞكٜج. 

ع٤جدصٜج ػ٠ِ ؽذٚ ثُؾض٣شر, كِوذ دٜش ٝالػؾخ ك٠ إٔ ٣قون ثُوشإٓ ُِٜؾز هش٣ؼ ثعضٌَٔ       

ثُؼشح دِـضٚ , ٝأػؾضْٛ دأعِٞدٚ, كضأعشٝث دٚ ٝعشٟ ك٠ ٗلٞعْٜ ٝأكتذصْٜ عش٣جٕ ثُ٘جس ك٠ ثُٜؾ٤ْ 

كقجس ٓ٘جسث ُِؾؼشثء ٝثُخطذجء ٣ٜضذٕٝ دِـضٚ ٝٓؼج٤ٗٚ ك٠ صؼذ٤شثصْٜ إهضذجعج ٝصن٤ٔ٘جٝإعضؾٜجدث , دَ 

ك٠ ًالٓٚ إال مْ ًالٓٚ ؽ٤تج ٖٓ ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ كوذ إٔ ثُؼجٓز ٖٓ ثُؼشح ًجٗش الصشٟ ثُشؽَ د٤ِـج 

سٟٝ ثُؾجفع دٖ ػٖ ث٤ُٜغْ : إٔ ػٔشثٕ دٖ فطجٕ خطخ خطذز ػ٘ذ ص٣جد أٝ ػ٘ذ إد٘ٚ كأػؾخ دٜج 

ثُ٘جط عْ ٓـش دذؼل ثُٔؾجُظ كغٔغ سؽال ٣وٍٞ ُذؼنْٜ : ٛزث ثُلض٠ أخطخ ثُؼشح ُٞ ًجٕ ك٠ 

 (. 15:  8815خطذضٚ ؽ٤ب ٖٓ ثُوشإٓ.) ػ٢ِ:

ُٜزث ًِٚ فون ثُوشإٓ ُِؼشح ُٜؾز ٓٞفذر هٞس ثُؾض٣شر ٖٓ أدٗجٛج ث٠ُ أهقجٛج, فض٠ ك٠       

ثُؾ٘ٞح ف٤ظ ًجٗش ُٜؾز ف٤ٔش الصضثٍ ؽجس٣ز ػ٠ِ ثُغ٘ز دؼل ثُوذجةَ ثُؾ٘ٞد٤ز, دَ إٕ ُـز ثُوشإٓ 

ثُض٠ ٢ٛ ُٜؾز هش٣ؼ إٓضذ إٗضؾجسٛج ٤ُظ د٤ٖ ثُوذجةَ ثُؼشد٤ز كقغخ دَ صؼذس رُي ث٠ُ عجةش 

ثألخشٟ ثُض٠ دخِش ك٠ ثإلعالّ ٝثسصذطش دٚ ٝدذُٝضٚ ٖٝٓ عْ ًجٕ ُٜج ٝؽٞدٛج ك٠ ٓؾجسم  ثألؽ٘جط

ثألسك ٝٓـجسدٜج إر أفذقش ُـز ػجٓز سع٤ٔز ألَٛ ثُٔٔج٤ُي ثٌُغ٤شر ثُض٠ كضقٜج ثُٔغِٕٔٞ, كوذ 

أعِْ أؿِذْٜ, ٝ ثٗذٓؾٞث ك٠ ثُؼشح ٓٔج دكؼْٜ ث٠ُ ٛؾشر ُـجصْٜ ثألف٤ِز ٝصؼِْ ثُؼشد٤ز ٤ُقووٞث 

لغْٜ ٝع٤ِز ُِضلجْٛ ٓغ أخٞصْٜ ثُؼشح ثُٔغ٤ِٖٔ ٤ُٝضٌٔ٘ٞث ٖٓ كْٜ ثُوشإٓ ٝ ثُغ٘ز ٝ صؼِْ أفٌجّ ألٗ

ٛ٘جى أعش ُِوشإٓ ك٠ ثُلقق٠ ٝٛٞ أعش ٣ذخَ ك٠ ف٤ْٔ صطٞس ثُِـز ٝصٞعؼٜج كِوذ ثًضغذش  ثُذ٣ٖ.

ش٣ْ ٓغَ ثُلقق٠ دجُوشإٓ أُلجظج ؽذ٣ذر ُْ صٌٖ ٓؼشٝكز ُذٟ ثُؼشح دٔذُُٜٞج ثُزٟ فذـٜج ثُوشإٓ ثٌُ

ثٌُلش ٝثإل٣ٔجٕ ٝثُ٘لجم ٝثُقالر ٝ ثُقّٞ ٝثُشًٞع ٝثُغؾٞد ث٠ُ ؿ٤ش رُي ٖٓ ثألُلجظ ثُض٠ 

 (.  12ثسصذطش دجُذ٣ٖ ثُق٤٘ق ٝأفذقش ٓقطِقش ك٠ ثُِـز ٝثُؾشع.)ػ٢ِ: 

( إٔ ثُٔغجُز ُْ صٌٖ ٓغأُز ثُلجظ أمجكٜج ثُوشإٓ ث٠ُ  11: ٣ٝ8852شٟ ثُذًضٞس ؽٞه٠ م٤ق )     

ٝثٗٔج ٓغأُز د٣ٖ ؽذ٣ذ ُٚ ٓنٔٞٗٚ ثُزٟ ُْ ٣ٌٖ ثُؼشح ٣ؼشكٞٗٚ (( ٣ٝزٛخ ث٠ُ إٔ ثُِـز كقغخ )) 

ًَ ٓجؽجء دٚ ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ ٖٓ دػٞر ُِضٞف٤ذ, ٝػظجس ٝػذش ٖٓ ثُضجس٣خ , ٝصوش٣ش ُِذؼظ ٝثُ٘ؾٞس, 

ٝصؾش٣غ ُٔج ٣٘ذـ٠ إٔ صٌٕٞ ػ٤ِٚ ف٤جر ثُ٘جط ك٠ أعشْٛ ٝٓؾضٔؼْٜ ًَ ٛزث ٝؿ٤شٙ ثُزٟ ثؽضَٔ ػ٤ِٚ 

دغٞسٙ ثألسدؼز ػؾشر ٝٓجةز ٣ؼذ ك٠ سأ٣ٚ ثدضذثء دؼذجسصٚ ٝ ٓؼج٤ٗٚ ٣ٝشٟ إٔ ٓج ًغذضٚ ثُؼش  ثُوشإٓ

د٤ز دؼذ رُي ٖٓ ػظجس ػٖ ثُقغٖ ثُذقشٟ ٝ ؿ٤شٙ ٖٓ ًذجس ثُٞثػظ٤ٖ إٗٔج ٛٞ ك٤ل ثُوشإٓ 

 ٝٓؼ٤٘ٚ ثُـض٣ش.  
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ثإلفجهز دٚ ك٠ ٛزٙ ثُؼؾجُز , إال إؽجسر ٓؾِٔز ث٠ُ ص٘ٞع أٓج ٓنٕٔٞ ثُوشإٓ كٜٞ ٓج الٗغضط٤غ       

ٛزث ثُٔنٕٔٞ ٓج د٤ٖ ثُذ٤ٗج ٝث٥خشر , كٜٞ ك٠ أٓش ثُذ٤ٗج ال ٣ضشى فـ٤شر ٝالًذ٤شر ٣ِضّ ثُضؾش٣غ 

ُٜج, إال ٝهذ ُٔغٜج إؽٔجال أٝ صلق٤ال, ٛذث٣ز ُِ٘جط ك٠ ٓغ٤شصْٜ ث٤ٓٞ٤ُز , ٌٝٛزث ٗؾذ ك٤ٚ ثُضؾش٣غ, 

شثةغ هللا , أٝ ثُز٣ٖ أِٛٔٞث ؽش٣ؼز هللا ٖٓ ثُغجدو٤ٖ , ٝأْٛ ثُونج٣ج ثُض٠ ٝهقـ ثُز٣ٖ صٔغٌٞث دؾ

سًض ػ٤ِٜج ثُوشإٓ هن٤ز ثُٞفذث٤ٗز , ٝالػؾخ ك٠ رُي كئٕ دػٞر ثُ٘ذ٢ ملسو هيلع هللا ىلص ُْ صٌٖ إال ث٠ُ ثُضٞؽٚ هلل 

 ٝفذٙ دجُضٞف٤ذ ثُخجُـ :  

 ذ, ُْٝ ٣ٌٖ ُٚ ًلٞث أفذ(( عٞسر ثإلخالؿ .)) هَ ٛٞ هللا أفذ , هللا ثُقٔذ, ُْ ٣ِذ ُْٝ ٣ُٞ      

ُٝزُي ٣ؾخ إٔ ٗوشس ٛ٘ج إٔ ثُوشإٓ ُْ ٣ضؼشك ُون٤ز ٝؽٞد هللا , ألٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘جى ٝثهغ ك٠       

ف٤جر ثُؼشح ٖٓ أد٘جء ثعٔجػ٤َ ٝفٍٞ د٤ش هللا ٣٘ل٠ ٛزث ثُٞؽٞد , ًٝجٗش دػٞر ثُوشإٓ ٝثإلعالّ 

ِْ هش٣ؼ ٝثُؼشح أٗٚ هللا ثُقن , ٌُْٜٝ٘ صؼِوٞث ك٠ ٓ٘قذز ػ٠ِ ٗل٢ ثُؾشًجء هلل ثُقن, ثُزٟ صؼ

)) ٓجٗؼذذْٛ إال ٤ُوشدٞٗج ث٠ُ هللا صُل٠ (( ثُضٓش  (  133ء صػٔج دوُْٜٞ : ) ؽج٤ٖٛ :ؿلالصْٜ دجُؾشًج

   2آ٣ز  

ُٝوذ ٣ضقذط ثُوشإٓ ك٠ عذ٤َ إعذجس ٛزٙ ثُٞفذث٤ٗز ثُخجُقز هلل ػٖ ثٌُٕٞ ٝٓج٣نْ ٖٓ أؽشثّ        

فجًٔز ُِٔجدر , كئرث دٚ ٣وذّ ثُقو٤وز ثُٔطِوز ك٠ أٝؽض ػذجسر , ٝأػظٜٔج ًؾلج ػٖ  ٝأدؼجد ٝهٞث٤ٖٗ

 ثُقوجةن ٝ ثُغٖ٘ . 

ٖٓ ٗجف٤ز أخشٟ ٓجٝمؼٚ ثُوشإٓ ٖٓ ثُوٞر ثُٞثه٤ز ُقلع ثُِـز ثُؼشد٤ز دجإلمجكز ث٠ُ ٗؾشٛج ك٠        

ٖٓ ثٌُٔجٍ ثُِـٟٞ , ٤ًق ال  ثألهطجسٝصٞع٤غ سهؼضٜج كوذ ؽذد ك٤ٜج ٝٛزدٜج ٝعٔج دٜج ث٠ُ ثُزسٝر ثُؼ٤ِج

ٝهذ ٝعؼش ثُوشإٓ ُلظج ٝؿج٣ز, ًٝإٔ ك٠ ثُغٔٞ دٜج إؽجسر ث٠ُ ػج٤ُٔضٜج ثُٔوضشٗز دؼج٤ُٔز ثُشعجُز 

 ثُض٠ صقِٜٔج.

 (:  54: 8888ٝٓغَ ٛزث ثُغٔٞ دٜزٙ ثُِـز ٣قضجػ ث٠ُ أٓٞس عالعز )ثُش٢ٓٝ:      

 صٞع٤غ ثُٔقطِقجس ٝ ثُٔذُٞالس .   -(8)              

 دسء ثٗقشثكٜجٝدخٍٞ ثُذخ٤َ دٜج .  -(1)              

 ثُضؼذذ دضالٝصٚ د٘قٚ ثُؼشد٢ .  -(2)              

إٕ ثُوشإٓ ف٤ٖ ٗضٍ دِـز ثُؼشح هذ أفذط صأع٤شٙ ثُظجٛش ك٤ٜج, كٜزدٜج ٝسهن ٖٓ  : األهراألول 

جٍ ثُؾشى ث٠ُ فجٍ فٞؽ٤ٜج, ٝعٔج دأعِٞدٜج كٜٞ ف٤ٖ ٗوَ أِٜٛج ٖٓ فجٍ ثٌُلش ث٠ُ ثإل٣ٔجٕ, ٖٝٓ ف

ثُضٞف٤ذ, ؽجء دقؾذ ٖٓ ثألُلجظ ثإلفطالف٤ز, ٝ ثُٔذُٞالس ثإلعال٤ٓز , ثُض٠ ُْ ٣ٌٖ أُٝتي ٣ؼشكٜٞٗج 

رًش ثدٖ كجسط هجةلز ٖٓ ثُؼِّٞ ثُؾشػ٤ز ٝٓقطِقجصٜج ثُض٠ ؽذس ػ٠ِ ُـز ثُؼشح ,   ٖٓ هذَ.

َ ٛزٙ ثُشعجُز, كجألُلجظ ٝالؽي إٔ ٓغَ ٛزث ٓٔج ٢ٔ٘٣ ثُِـز ٣ٝض٣ذٛج ؽٔٞال ٝإصغجػج ٣ٝؤِٜٛج ُقٔ

ٝػجء ُِٔؼج٠ٗ , ٝدوذسٓج صضغغ أُلجظ ثُِـز, أٟ ُـز,دوذس ٓجصؼظْ هذسصٜج ػ٠ِ فَٔ ثُٔؼج٠ٗ , ٝ 

ثُشعجالس ثإلعال٤ٓز رثس ٓؼجٕ عج٤ٓز ؽجِٓز ػجٓز ٌَُ ثُ٘جط ك٠ ًَ صٓجٕ, ٝ ك٠ ًَ ٌٓجٕ , ٝفن 

 ٜج .ُٜزٙ ثُٔؼج٠ٗ إٔ صخضجس ثُِـز ثُِض٠ ٗغضط٤غ ٗوِٜج ٝ ثُضؼذ٤ش ػ٘

كوذ دسأ ثُوشإٓ صقش٣ق ثُِـز ثُؼشد٤ز , ٝفجٍ دٕٝ عش٣جٕ ثُِٜؾجس ثُٔق٤ِز  :  األهر الخاًي 

ٝإٗضؾجسٛج, ٝأفذـ عذث ٤٘ٓؼج دٕٝ دخٍٞ ثٌُِٔجس ثألػؾ٤ٔز ثُض٠ صنؼق ٛزٙ ثُِـز أٝ صٖٞٛ هٞصٜج, 

, كذو٤ش دذوجةٚ أٝ صلٌي ٤ًجٜٗج. د٤٘ٔج ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ ُٝـضٚ ثُؼشد٤ز ٖٓ ٝؽجةؼ سدطش ثُِـز دجُوشإٓ 

 ٝفلظش دقلظٚ ثُزٟ صؼٜذ هللا دٚ .

ثُزٟ أػجٕ ػ٠ِ عالٓز ثُِـز ثُؼشد٤ز كؾؼَ ثُضؼذذ دضالٝر ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ د٘قٚ  :  األهر الخالج 

ضالٝر , ٝإٔ دٌَ فشف ػؾش ثُؼشد٢ دأُلجظٚ ٝ فشٝكٚ ثُؼشد٤ز ٝ ثُقظ ػ٠ِ رُي دذ٤جٕ كنَ ثُ

ج٤ُٔز دؼذ إٔ ًجٗش ُـز ٓق٤ِز, ٝٛزث ثُز١ ٤ُظ ٗضجػ دٜزث أفذقش ثُِـز ثُؼشد٤ز ُـز ػ فغ٘جس .

: 8811ػجهلز ٝال٤ُٝذ ٟٛٞ, ٌُٝ٘ٚ ثُقن ٝ ثُقو٤وز, ٓغَ هٍٞ ٓجًضذٚ ثُٔغضؾشم أ.ُٝل٘غضٕٞ )
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( : " ٜٝٓٔج ٣ٌٖ ٖٓ ؽ٤ب كئٕ ثإلٗوالح ثُؼظ٤ْ ثُزٟ أفجح ثُِـز ثُؼشد٤ز, إٗٔج فذط ػوخ 183

ضٌِْ دٜج ؽؼٞح ًغ٤شر ؽذث كوذ ٗضؿ ػشح ظٜٞس ثإلعالّ, كوذ ثٗوِذش ث٠ُ ُـز ػج٤ُٔز ص

ثُقنشٝثُذجد٣ز ٖٓ أهشثف ثُؾض٣شر صقش ه٤جر أدطجٍ ثُٔغ٤ِٖٔ ث٠ُ ؽ٤ٔغ ٗٞثف٢ ثُٔؼٔٞسر ٝ كضقٞث 

ثُٔٔج٤ُي ٝثألٓقجس دجعْ ثُذ٣ٖ ثُق٤٘ق ك٠ صٖٓ ٝؽ٤ض, ًٝجٗش ثُِـز ثُؼشد٤ز صغج٣ش ْٛ خطٞر 

 ْٜٗ ػ٤ِٜج.خطٞر, ك٠ ؽ٤ٔغ ثُذالد ثُض٠ ثٗضؾشٝث ك٤ٜج ٝدغطٞث عِطج

شر, كوذ دذأس صضذِذَ ٝأعش ثُوشإٓ أعشٙ ثُؾذ٣ذ ك٠ ؽ٤ٔغ ثُِٜؾجس ثُؼشد٤ز ك٠ ؽ٤ٔغ أٗقجء ثُؾض٣     

ٝصنطشح ٝص٘ؾزح دوٞر ث٠ُ ُـز ثُوشإٓ فض٠ ثٗذٓؾش ًِٜج ك٠ ُٜؾضٚ, ثُض٠ ٢ٛ ُٜؾز ثُقؾجص ًٔج 

ًجٕ ٣٘طوٜج خجفز أَٛ ٌٓز ". ُٝٔجًجٗش ثُؾ٤ٞػ ثإلعال٤ٓز صوٞك ثُؼشٝػ, ٝصذ٤ذ ثُٔٔج٤ُي , 

ٕ ثُِـجس, ٝصٔقٞ أؿِخ ٝصو٤ْ ٌٓجٜٗج دٝال إعال٤ٓز ٝه٤ذر ثألسًجٕ, ًجٗش ثُِـز ثُؼشد٤ز صوٞك أسًج

آعجسٛج ٖٓ ثُٞؽٞد , ٝصأخز ٢ٛ ٌٓجٜٗج ٖٓ ثألُغٖ , فض٠ أفذقش دؼذ رُي أٓٔجٝؽؼٞدج إعال٤ٓز 

 خجُقز .

     

 اللغة العربية وأعذاء اإلسالم: 

وجود اللغة للفكر واألدب مع هلجات حملية للتعامل, ظاهرة طبيعية عرفتها العربية من قدميها اجلاهلي, وتعرفها   
دنيا ىف سائر اللغات احلية , لكن اإلستعمار استغل هذه الظاهرة الطبيعية ليحارب الفصحى بلهجاهتا الشعبية ال

متزيقا لوحدة اللغوية و الفكرة اإلسالمية, فرجت دعاوى تتهم الفصحى ابلعقم و البداوة , وتلقى عليها مسئولية 
جات وجودان احلديث وترى عليها املفتاح السحري لتقدمنا ختلفنا, وتدعو للعامية فتزعم هلا القدرة على الوفاء حبا

 العلمي و احلضاري والوسيلة امليسرة لتثقيف اجلماهري و تعليم األميني .
ُوذ ثعضـَ ثإلعضؼٔجس ظجٛشر ٝؽٞد ثُؼج٤ٓز دؾجٗخ ثُلقق٠ ٤ُقجسح ثُلقق٠ دِٜؾجس 

ز ثُٞثفذر ثُٔؾضشًز ٢ٛ ثُِـز ٓضؼذدر , ٝٝؽذ ك٠ ثخضالف ثُِٜؾجس ثإله٤ٔ٤ِز رس٣ؼز ُِونجء ػ٠ِ ثُِـ

ثُؼشد٤ز ثُض٠ صشدو ثُٔؾشم دجُٔـشح دأٝثفش ثُضلجْٛ ٝ ثُضؾجٝح دقلز خجفز ثألْٓ ثإلعال٤ٓز 

ُٝوذ ػشف ثإلعضؼٔجس ًَ ٓجك٠ ٝعؼٚ ألفذثط ثُلقَ د٤ٖ ثُق٤جر  (.55: 8822.)ػذذ ثُٞثفذ:

ُوشإٓ دقٞسر ٓذجؽشر , ثُؼشد٤ز ٝد٤ٖ ثإلعالّ , إر ًجٕ ؽشح ٖٓ هذَ صؾجسح ٓش٣شر ك٠ ٓقجسدز ث

كِْ صغلش ؽٜٞد ثُٔغضؾشه٤ٖ ثُٔؾ٘ذ٣ٖ ُزُي , ك٠ ثُطؼٖ ػ٠ِ ثُوشإٓ ٝصؾ٣ٞٚ فٞسر سعٍٞ هللا 

 إال ػٖ خزالٕ ٝكؾَ . -ملسو هيلع هللا ىلص

ْٛ ٣قجُٕٝٞ ٓقجسدز ثإلعالّ صقش عضجس ثُٔذ٤ٗز أٝ ثُضوذّ أٝ ثُضطٞس, كضِي ًِٜج دػجٟٝ 

٠ِ صقو٤ن ٛزٙ ثألٛذثف, كنال ػٖٔ ٣قجُٕٝٞ دثةٔج ثُضٞك٤ن صؾٞص ػ٠ِ ثٌُغ٤ش٣ٖ , ٖٓٔ ٣قشفٕٞ ػ

(. ثعضـَ خقّٞ ثُؼشد٤ز ٝأػذثء 242د٤ٖ ٓذجدا ثإلعالّ ٝهنج٣ج ثُؼقش ثُقذ٣ظ ) ؽج٤ٖٛ: 

ثإلعالّ ٛزٙ ثُظجٛشر ثُِـ٣ٞز ُِذػٞر ث٠ُ ثفالٍ ثُؼج٤ٓز ٓقَ ثُلقق٠ . ٝهذ دذأس ك٠ ٓقش صٖٓ 

ٛزٙ ثُذػٞر ثُذًضٞس ثألُٔج٠ٗ ُِْٜٝ عذ٤ضج, ف٤٘ٔج ًجٕ ثإلفضالٍ ثُذش٣طج٢ٗ , ًٝجٕ أٍٝ ٖٓ أهِن 

ّ . ُْٝ ٣ٔل ػجّ فض٠ صِولش ٛزٙ ثُذػٞر فق٤لز )  ٣8111ؼَٔ ٓذ٣شث ُذثس ثٌُضخ ثُٔقش٣ز ػجّ 

ثُٔوضطق ( ثُٔؼشٝكز د٤ُٜٔٞج ثإلعضؼٔجس٣ز , ٝأخزس صشٝػ ُٜج ك٠ أٝعجه هشثةٜج, كضقذٟ ُٜج 

 (.42ٓؼشٝف: دط: ثُقش٣قٕٞ ػ٠ِ عالٓز ثُؼشد٤ز ٝأعٌضٞٛج ) 

ّ ( ثُزٟ ًجٕ ٜٓ٘ذعج ٣ؼَٔ ك٠ 8815عْ ٣أص٢ ٓغضؾشم ثإلٗؾ٤ِض١ ثعٔٚ ٤ُْٝ ًٌُٝٞظ )

ٓؾجٍ ثُش١ ثُٔقش١ ك٠ ظجٛش ثألٓش , د٤٘ٔج ًجٕ ك٠ فو٤وضٚ ٖٓ دٛجس ثإلعضؼٔجس, إر ًجٕ ٣ظٜش 

جس ُقوذز ثُضٞدد ٝ ثُضغجٓـ ُؼِٔجء ثُذ٣ٖ ٝأ٠ُٝ ثألٓش , فض٠ ثعضطجع إٔ ٣غض٠ُٞ إفذثس ٓؾِز ثألصٛ

 ٖٓ ثُضٖٓ, كجصخزٛج ٓ٘ذشث ُِذػٞر ث٠ُ ثُؼج٤ٓز ف٤ظ ٣وٍٞ ك٠ إفذٟ ٓقجمشصٚ :

)) هن٤ش ػؾش ع٘ٞثس ف٤ٖ ً٘ش ك٠ خذٓز ثُقٌٞٓز ثُٔقش٣ز ٝأٗج ثؽشف ػ٠ِ ٓذسعز 

ثُٜ٘ذعز , ٝأٓضقٖ هِذضٜج ًٝ٘ش أؽذ ٖٓ ثُطِذز ٖٓ ٣ؼذٕٝ فوجٖٓ ثألر٤ًجء , ٌُْٜٝ٘ ًجٗٞث ٣غ٤شٕٝ 

ْٜٗ ٣وشأٜٝٗج دجُِـز ثُلققز ثُٔقط٘ؼز , ٤ُٝظ دجُِـز ثُٔقش٣ز ثُق٤ز (() ك٠ دسٝعْٜ دذالدر أل



Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab 

190 

 

ٖٝٓ رُي أ٣نج ٣وٍٞ دشًِٝٔجٕ )) ٣ذذٝ إٔ أٝةَ ػِْ ثُِـز ثُؼشد٤ز عضذو٠ دثةٔج  (.128ؽج٤ٖٛ : 

ػٖ ٓقجدس ؽذ٣ذر صؼ٤ٖ ػ٠ِ  -ٓقٞهز دجُـٔٞك ٝ ثُظالّ, ألٗٚ ال٣ٌجد ٣٘ضظشإٔ ٣ٌؾق ثُ٘وجح دؼذ

 (.35: 8811( ) سك٤ذر: دقغٜج ٝٓؼشكضٜج(

ٌٝٛزث ٣ظٜش ُ٘ج ثُضذسػ ك٠ صوذ٣ْ ثإلصلجم ٝثإلعضؼٔجسٟ مذ ُـز ثُوشإٓ , كوذ دذأ ثُٔخطو 

 ٓضذسؽج ٌٛزث :

 ٤ٓضز . –ؽجٓذر  –ثُؼشد٤ز فؼذز  -8

 ثُؼشد٤ز ٤ُغش ُـز ُِؼِّٞ . -1

 ثإلٗؾ٤ِض٣ز ُـز ثُضؼ٤ِْ . -2

 الدذ ٖٓ صذ٠٘ ثُشٓٞص ثُالص٤٘٤ز ك٠ ثٌُضجدز ثُؼشد٤ز . -3

 خجر ثُالص٤٘٤ز ُـز أدد٤ز, ًٔج أفذقش ثإلٗؾ٤ِض٣ز ُـز ُِضؼ٤ِْ.٣ؾخ ثص -4

ٌُٖٝ ٛؤالء ُْ ٣ؼِٔٞث ٝفذْٛ, دَ ثعضطجػٞث إٔ ٣ؾ٘ذٝث ُْٜ ػٔالء ُِـز ثُؼشد٤ز ك٠ ٓقش, 

ٝك٠ ُذ٘جٕ هذ صضأعش آكٌجسْٛ ػٖ دؼل أكٌجسث٥ؽجٗخ ثُؼذ٤٤ٖٗٝ. ٝػ٠ِ رُي كوذ ٝهق عالٓز ٓٞط 

 دثػ٤ز ث٠ُ ٤ٗز ثُلقق٠, هجٍ ك٤ٚ :

)) ُْ أسد٤ٖ ؽ٤ٔغ ٖٓ ػشكضْٜ ؽخقج ٣وشأ ًَ ٓج ٣وغ صقش ٗظشٙ ٖٓ ؿ٤ش ُقٖ , أ٤ُظ ٛزث 

دشٛجٗج ػ٠ِ ٝؽٞح إفالؿ ثُِـز ثُؼشد٤ز , ك٠ إٔ ثُِـجس ثألخشٟ ٣وشأ ثإلٗغجٕ ٤ُلْٜ, أٓج ك٠ ثُِـز 

 (.121ثُؼشد٤ز كئٗٚ ٣لْٜ ٤ُوشأ ... رُي ًجٗش ثُوشثءر ػ٘ذٗج ٖٓ ثفؼخ ثُلٕ٘ٞ (( ) ؽج٤ٖٛ: 

ذذٝ إٔ ٛزٙ ثُقِٔز ػ٠ِ ثُلقق٠ ٖٓ ثُضث٣ٝز ثُؼ٤ِٔز ًجٗش ثُض٤ٜٔذ ثُغ٤جع٢ ػ٠ِ صوذ٣ْ ٣ٝ

 ثُضخط٤و دٔج ٣ٌضذٚ ثُوجم٢ عِٞف ُٝٔٞس, ٝ هذ ٣ؼَٔ ك٠ ٓقجًْ ٓقش, كوذ أُق ًضجدج دؼ٘ٞثٕ :

 () ثُؼشد٤ز ثُٔق٤ِز ك٠ ٓقش 

 ٝأٗطٕٞ ٓطش ػ٘ذٙ ًضجح دؼ٘ٞثٕ :

 () هٞثػذ ثُِـز ثُؼج٤ٓز ك٠ ٓقش 

( ٝهذ ػَٔ أ٣نج ًغِلٚ 8818-8142ص٢ دؼذٙ ٓغضؾشم أُٔج٢ٗ ٛٞ ًجسٍ كُٞشط ) عْ ٣أ

ك٠ ٓؾجٍ ثٌُضخ, كٌجٕ أ٤ٓ٘ج ٌُِٔضذز ثُخذ٣ٞ٣ز دجُوجٛشر, ٝأُق ػذر ًضخ أٝ سعجةَ ك٠ ثُؼج٤ٓز 

 ثُٔقش٣ز, ٝأؽٜشٛج ًضجدٚ :

 (ثُِٜؾز ثُؼج٤ٓز ثُقذ٣غز ك٠ ٓقش  )

٘ٞث دجُذسثعجس ثإلعال٤ٓز ٣ٌجدٕٝ ٖٝٓ ٗجف٤ز آخشٟ إٔ ًغ٤شث ٖٓ ثُٔغضؾشه٤ٖ ٖٓٔ ػ

٣ضلوٕٞ ك٠ ثُقٌْ ػ٠ِ ثُوشإٓ دأٗٚ ٤ُظ ٖٓ ػ٘ذ هللا , ٝ إٔ دمحمث ملسو هيلع هللا ىلص ثعضو٠ ٓجدصٚ ٝالع٤ٔج هققٚ ٖٓ 

 ثألفذجس ٝثُشٛذجٕ ثُز٣ٖ ًجٕ ٣ِوجْٛ ك٠ أعلجسٙ, أٝ ٣ضقَ دْٜ ك٠ ٌٓز .

صقجُٚ ثُغطق٢ أع٘جء سفِضٚ ثُضؾجس٣ز ) إٕ دمحمث أخز ٣ؾٔغ ٓجٝؽذٙ ك٠ ثعْ ٣وٍٞ كُٞذصض٣ٜش : 

ٝهذ ًجٕ  ( .52: 8812( ) ٗوشر: ٝؽذٙ , عْ أكجد ٖٓ دٕٝ أ١ ص٘ظ٤ْ , ٜٓٔج ًجٗش هذ٤ؼز ٛزث ثُزٟ

ٓؾشًٞ ٌٓز ٣ضػٕٔٞ إٔ ثُوقـ ثُض٠ ؽجء دٜج ثُوشإٓ ثٗٔج صؼِٜٔج دمحم ٖٓ ٗقشث٢ٗ أػؾ٢ٔ ثُِغجٕ 

ؼج٠ُ: > ُٝوذ ٗؼِْ أْٜٗ ٣وُٕٞٞ ثٗٔج ٣ؼِٔٚ ًجٕ ك٠ ٌٓز, ًٝجٕ سد ثُوشإٓ ػ٠ِ صػْٜٔ : هجٍ هللا ص

 ( .812دؾش. ُغجٕ ثُزٟ ٣ِقذٕٝ إ٤ُٚ أػؾ٢ٔ , ٝٛزث ُغجٕ ػشد٢ ٓذ٤ٖ <)عٞسر ثُ٘قَ : 

إٕ ثإلٗضوجٍ ٖٓ ثُلقق٠ ث٠ُ ثُؼج٤ٓز ٓؼ٘جٙ إٗوطجع ثُقِز د٤ٖ ثألٓز ثإلعال٤ٓز ٝ ثإلعالّ, 

 ٕ ٣ضشًٞٛٔج ك٠ ف٤جصْٜ ثُؼ٤ِٔز.ثُٔضٔغَ دٌضجح هللا ٝع٘ز سعُٞٚ ملسو هيلع هللا ىلص إ٠ُ أ

ٓجصُ٘ج ٗضزًش إٔ ثُؼِٔجء ٝثُٔؾضٜذ٣ٖ دذءث ٖٓ أفقجح سعٍٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝثُضجدؼ٤ٖ ٝثُغِق 

ثُقجُـ هذ دزُٞث ؽٜٞدْٛ ك٠ ثُ٘ؾجهز ثُؼ٤ِٔز, ٌُٖ إٔ ٛؤالء ثُٔضلشٗؾ٤ٖ ٓجًجٕ ُْٜ إٔ ٣غضٔضؼٞث 

ُؼشد٤ز ثُلقق٠, ثُض٠ ٗوِش ُْٜ كِغلز ث٤ُٞٗجٕ ٝثُٜ٘ذ د٘ضجؽٜج ثُؼ٢ِٔ ٝثُضٌُ٘ٞٞؽ٢ ٝثُلِغل٢ ُٞال ث

ٝػِْٜٞٓ, ًٔج ٗوِش ث٤ُْٜ ٓج أٗضؾٚ ثُؼِٔجء ثُٔغِٕٔٞ أٓغجٍ : ثٌُ٘ذ١, ٝثدٖ ث٤ُٜضْ, ٝثُخٞثسص٢ٓ 

ٝثُذ٤ش٢ٗٝ ٝثُشثص١ ٝثدٖ ع٤٘ج ك٠ ػِّٞ ثُش٣جم٤جس ٝث٤ٔ٤ٌُجء ٝثُطخ ٝثُلِي ٝثُلِغلز ٝؿ٤شٛج, 

 س ٓشثؽؼْٜ ك٠ ؽجٓؼجس أٝسٝدج فض٠ ك٠ ٣ٞٓ٘ج ثُقجمش.ٝثُض٠ ًجٗش ٓقجدس ٓؼجسكْٜ ٝأٜٓج
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 : الخالصة واإلقتراحة

 

دؼذ ٓج هذّ ثُذجفظ ٖٓ دقغٚ ثُؼ٢ِٔ دٜ٘ج صوذ٣ْ ثُخالفز ٝثإلهضشثؿ ُإلعضلجدر ػ٠ِ ثُوجسا           

 ٓ٘ٚ ٓج٢ِ٣ :

 

عذقجٗٚ إٕ ثُوشإٓ دِـضٚ ثُؼشد٤ز ٢ٛ ٝع٤ِز ثُضخجهخ د٤ٖ أكشثد ثُذؾش ًِْٜ, ٝد٤ٖ ث٠ُُٞٔ  -(8

 ٝصؼج٠ُ, ُٜزث كئٕ ُـز ثُوشإٓ صخضِق ٖٓ ف٤ظ أعِٞدٜج ٝهش٣وز صش٤ًذٜج.

ُـز ثُوشإٓ أػ٠ِ ًؼذج, ٝأع٠ٔ أكوج ٖٓ ُـز ثُؼشح, ٣ٝقلع ثأل٠ُٝ فلظش ثُغج٤ٗز, كٔج ًجٕ ُِـز  -(1

ثُؼشح إٔ صذو٠ ٝإٔ صذّٝ ث٠ُ ػقشٗج ٛزث ُْ ٣ضـ٤ش ٜٓ٘ج ؽ٤ب ٝهذ ك٤٘ش أخٞثصٜج أٝ صذذُش ُٞال إٔ 

 ثُوشإٓ هذ ف٘ش ػ٤ِٜج ٝمٔضٜج ث٠ُ فذسٛج ٝثعضٞػذضٜج ك٠ ؽٞكٜج.ُـز 

إٕ ثُِـز ثُؼشد٤ز ثُلق٤قز ك٠ ثُوشٕ ثُٞع٤و ٢ٛ ُـز ثُؼِّٞ ُٝـز ثُذ٣ٖ دقلز خجفز, دؼذ ٓج  -(2

مؼق ثُٔغِٕٔٞ ٖٓ ثُؼِّٞ ثُقذ٣غز آٗزثى , فض٠ ظٜشس ثُضقذ٣جس ػ٠ِ ٛزٙ ثُِـز إٓج إٔ صٌٕٞ ٖٓ 

ثُزٟ هجّ دٜج ثُٔغضؼٔشٕٝ ٝثُٔغضؾشهٕٞ ُضذ٤ٓش ثُِـز ثُؼشد٤ز ثُلقق٠  ثُـضٝ ثُذثخ٢ِ أّ ثُخجسؽ٢

 دإٔ ثُونجء ػ٤ِٜج هنجء ػ٠ِ ثُِـز ٝثُذ٣ٖ ثإلعال٢ٓ.

أػذثء ثإلعالّ ْٛ ٣قجُٕٝٞ صٞع٤غ إٗضؾجس ثُِـز ثُؼج٤ٓز ك٠ ثُٔؼجٛذ ٝثُؾجٓؼجس ثإلعال٤ٓز  -(3

ٔقطِقجس ثُؼ٤ِٔز ُضذ٤ٓش ثُقنجسر دٔقش ُٝذ٘جٕ, عْ ٓقجُٝضْٜ ثعضخذثّ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ك٠ ثُ

 ثإلعال٤ٓز ٝػِٜٞٓج.

ٖٝٓ ٗجف٤ز ػذّ ٝؽٞد ثُذشٗجٓؼ ثُٔضٌجَٓ ك٠ ػ٤ِٔز ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ ُِـز ثُؼشد٤ز , ٝػ٠ِ ٛزث  -(4

 ثألعجط إٔ صٌٕٞ سؿذضْٜ ثُطِذز ك٠ ثُِـز ثُؼشد٤ز ٗغذز مت٤ِز .

 

ٗجف٤ز مذ ثألػذثء ثُٔضشدق٤ٖ دٔج أْٜٗ ٣ؾخ ػ٤ِ٘ج ثإلٛضٔجّ دقٔج٣ز ثُِـز ثُؼشد٤ز ٝ ثُوشإٓ ٖٓ  -(5

ال٣شمٕٞ إٔ ثإلعالّ دِـضٚ ثُؼشد٤ز ع٤طش ػ٠ِ ثُؼِّٞ ثُقذ٣غز ثُض٠ صضأعش ػ٠ِ فشًضْٜ ُضذ٤ٓش 

 ثُؾؼٞح ثإلعال٤ٓز ػ٤ِٔج ٝفنجس٣ج.

ٖٓ ٛزث ثُٞمغ الدذ ػ٤ِ٘ج إٔ ٗنغ ثُٜٔ٘ؼ ثُٔضٌجَٓ ك٠ ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُِـز ثُؼشد٤ز إ٠ُ إٔ  -(2

 ر ػ٘ذ ثُٔغ٤ِٖٔ خجفز د٤ٖ ثُطِذز ك٠ ثُؾجٓؼجس ٝ ثُٔؼجٛذ ثإلعال٤ٓز.صقذـ ٓضٞكش
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