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ُهـ1443جماديُاألولي13ُُُُُُُُُعليُالهويةُ ُُوالحفاظُ ُالقرآنُ ُلغة ُ

 م 2021ديسمبر  17                 د/ خالد بدير                      

ُ:الخطبِة عناصُرُُ                  
 القرآِن لغِة العربيِة اللغِة مكانُة: أوًلا

 الديِن بعلوِم العربيِة اللغِة ثانًيا: عالقُة
  على الهويِة الحفاُظ: اثالًث

 المـــوضــــــــــوُع
ُُونشهدُ ُُ،انُ أعمالُهُُاُوسيئاتُهنُ أنفسُهُُمنُشرورُهُُبهُهُُعليهُونعوذُ ُُونتوكلُ ُُبهُهُُونؤمنُ ُُهُ ونستغفرُ ُُإليهُهُُونتوبُ ُُهُ ونستعينُ ُُهُ حنمدُ ُُللُهُُاحلمدُ 

ُ: أما بعُدُُعليهُوسلم.ُصلىُللاُ ُ،هُ ورسولُ ُهُ حممًداُعبدُ ُلهُوأنُ ُالُشريكُ ُهُ وحدُ ُإالُللاُ ُأنُالُإلهُ 
 القرآِن لغِة العربيِة اللغِة مكانُة: أوًلا

ُُ:ُ}فقالُ ُُ.تعاىلُُللاُهُُنُآايتُهمُهُُكونيةًُُُمُآيةًُمُولغاتهُههُهن تُهألُسُُاختالفُ ُُوجعلُ ُُتعاىلُالناسُ ُُللاُ ُُلقدُخلقُ  تهههُخ ْلق ُالسَّم او اته و مهْنُآاي 
ن تهك ْمُُ ُأ ْلسه ف  ُو اْختهال  ٍتُلهْلع الهمهيُ و اْْل ْرضه اي  َُل  ُذ لهك  ُُ–تعاىلُُُُللاُ ُُهُ رحُ ُُ–ُُكثيٍُُُابنُ ُُاإلمامُ ُُ.ُيقولُ (22الروم:)ُُ{و أ ْلو انهك ْمُإهنَُِّفه

:"ُ ُالليعنه ُبلغةُه: ُإفرنجُ ،ُوهؤالءُرومُ ،ُوهؤالءُكرجُ العربُهُُغات،ُفهؤالء ُبربرُ ،ُوهؤالء ،ُُ،ُوهؤالءُهنودُ ،ُوهؤالءُحبشةُ ،ُوهؤالء
ُُنُاختالفُهمُهُُإالُللاُ ُُذلكُمماُالُيعلمهُ ُُ،ُإىلُغيُه،ُوهؤالءُأكرادُ ،ُوهؤالءُأرمنُ ،ُوهؤالءُخزرُ وهؤالءُصقالبةُ ،ُُوهؤالءُعجمُ 

ُ{."أ.هـللعامليُِفُذلكَُلايتٍُُ،ُ}إنُ بنُآدمُ ُلغاتُه
ُُاُلغةُ ،ُوكفىُهباُشرفًاُوفخًراُأنُ ُُظمىُِفُاإلسالمُهعُ ُُوأمهيةٍُُُمبكانةٍُُُحظيتُُُْ(،ُحيثُ ُالعربيةُ ُُاللغةُ )ُُُُهذهُاللغاتُهُُنُأفضلُهومُه

ُأ نـْز ْلن اه ُقـ ْرآًَّنُع ر بهيًّاُل ع لَّك ْمُتـ ْعقهل ونُ تعاىل:ُ}ُُُُ.ُقالُ ُُالكريُهُُالقرآنُه ل ْتُُ:ُ}ُُُ-ُُوجلُ ُُعزُ ُُُ–(.ُوقال2ُُ{)ُيوسف:ُُُُإهَّنَّ ُف ص ه كهت اب 
ت ه ُقـ ْرآًَّنُع ر بهيًّاُلهق ْوٍمُيـ ْعل م ونُ  ُقـ ْرآًَّنُع ر بهيًّا}ُُُُُ:ذكرهُ ُُوقالُجلُ (.3ُُُُفصلت:0ُُُُ{.آاي  ن اُإهل ْيك  يـْ ُأ ْوح  (.7ُُ{)ُالشورى:ُُو ك ذ لهك 

ُُ.ُالكريُهُُالقرآنُهُبعربيةُهُاليتُتشيدُ ُنُاَلايتُهمُهُذلكُ ُإىلُغيُه
ُكانُللاُ ُ رمضانُ،ُُُُشهرُ ُُعليهُوسلم،ُومنُالشهورُهُُصلىُللاُ ُُاحممدًُُُومنُالرسلُهُُ،ُُجربيلُ ُُمنُاملالئكةُهُُتعاىلُاصطفىُ ُُوإذا

ُُعليهُوسلمُأفضلُ ُُصلىُللاُ ُُحممدٍُُُْلمةُهُُاختارُ ُُ-ُُوتعاىلُُهُ سبحانُ ُُُ-ُُللاُ ُُ.ُفإنُ ُُالقدرُهُُ،ُومنُالليايلُليلةُ ُُاجلمعةُهُُيومُ ُُومنُاْلايمُه
ُُلغةُ ُُوذلكُْلنُ ُُ:ُ»الكريُهُُللقرآنُهُُلغةًُُُالعربيةُهُُختيارُهالُُمعلاًلُُُ-ُُِفُتفسيهُهُُ–ُُكثيٍُُُابنُ ُُاإلمامُ ُُيقولُ   ،ُُُُالعربيةُ ُُوهيُُاللغاتُه
وأوسعُ هُ وأبينُـ ُُاللغاتُهُُأفصحُ ُُالعربُه وأكثرُ هُ اُ أتديةًُهُ ا،ُ تقومُ ُُاُ اليتُ أُ ابلنفوسُهُُللمعاينُ فلهذاُ ُُأبشرفُهُُالكتبُهُُأشرفُ ُُنزلُ ؛ُ

ُُشهورُه  ِفُأشرفُُهُ إنزالُ ُُئُ دُه،ُوابتُ اْلرضُهُُبقاعُهُُ،ُوكانُذلكُِفُأشرفُهاملالئكةُهُُأشرفُهُُ،ُبسفارةُهالرسلُهُُ،ُعلىُأشرفُهلغاتُهال
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فُ وهوُرمضانُ ُُالسنةُه ُكل ُهُُلُ مُ كُ ،ُ ُُُُ،الوجوهُهُُمن تعاىل: إليكُ مباُأوحينُ ُُالقصصُهُُأحسنُ ُُعليكُ ُُنقصُ ُُ}حننُ وهلذاُقالُ هذاُُُاُ
ُ.أ.هـُ«هذاُالقرآنُ ُاُإليكُ نُ إحيائُهُ{ُبسببُهنُ القرُآ
مُُهُ أكرمُ ُُوكرامةًُُُ،تعاىلُُاُمنُللاُهاختصاصًُُُاْلممُهُُمجيعُهُُاتُهُعلىُلغفضاًلُُُالعربُهُُُللغةُهوجدَّنُ ُُ:ُ»-للاُ ُُرحهُ -ُُُُالفراءُ ُُويقولُ 

ُ.ُ)صبحُاْلعشى(ُ.«نُاللغاتُهاُمُههُ ِفُغيُهُماُالُيوجدُ ُنُاإلجيازُهفيهاُمُهُهُيوجدُ اُأنُ هُ صُهنُخصائُهومُهُ،هبا
ُ(.الرسالة)ُُ".ُاُألفاظًاهُ ا،ُوأكثرُ مذهبًُُاْللسنةُهُأوسعُ ُالعربُهُلسانُ "ُُ:ُ-ُرحهُللاُ ُُ–ُالشافعيُ ُاإلمامُ ُويقولُ 

ُُ.ُورسولهُهُللاُهُاُمنُحب ُههُ حبـَُُّوْلنُ ُ؛ُالقرآنُهُاُلغةُ ْلنُ ُ؛ُهذهُاللغةُ ُحيبَُُّأنُُْمسلمٍُُعلىُكل ُهُلذلكُجيبُ 
نُ،ُومُ العربُ ُُأحبَُُُّالعربَُُُّالنيبَُُُّنُأحبَُّ،ُومُ عليهُوسلمُُصلىُللاُ ُُهُ رسولُ ُأحبَُُّللاُ ُنُأحبَُّمُ ُُ:ُ"-للاُ ُُرحهُ –الثعاليبُُُيقولُ ُ

ُ)فقهُاللغةُوسرُالعربية(ُ.."والعربُهُالعجمُهُعلىُأفضلُهُالكتبُهُُفضلُ أُاليتُهباُنزلُ ُالعربيةُ ُُأحبَُُّالعربُ ُأحبَُّ
ُُنيتُْب ُُُهذهُالعربيةُ ُُإنُ :ُ"ُُُُُ-ُُرحهُللاُ ُُ–صادقُالرافعيُُُُمصطفىُ ُُ.ُيقولُ ُُعجيبُ ُُسحريُ ُُلغويُ ُُهلاُمذاقُ ُُالعربيةُ ُُاللغةُ ُُإنُ 

ُأصلٍُ ُفالُترمُ ُُااُخالدًُشباهب ُ ُُجيعلُ ُُسحري ٍُُُعلى ُأُ ،ُْلن ُ متوتُ والُُُُعليها ُاْلزلُهُُعدتُْا ينُهُُااُدائهرًُف لكًُُُمن .ُُالعظيميُهُُاْلرضييُهُُللنيه 
ُُُ.ُ"ُالسحرُهُاُأخذةُ كأنُ ُُمنُاالستهواءُهُعجيبةُ ُفيهاُقوةُ ُُكانتُُُْنُث َّ،ُومُه-عليهُوسلمُُُصلىُللاُ ُ-ُللاُهُرسولُهُوسنةُهُللاُهُكتابُه

ُ)ُحتتُرايةُالقرآنُ(ُُ.
ُكانتُْ ُ.ُاُِفُاإلسالمُههُ اُومكانتُـ هُ هلاُأمهيتُـ ُالعربيةُ ُاللغةُ ُوهكذا

 الديِن بعلوِم العربيِة اللغِة ثانًيا: عالقُة
ُُأنُُْدونُ ُِفُعلمهُهُيتكلمُ ُُأنُُْأوُأصويلُ ُأوُفقيهُ ُُأوُحمدثُ ُمفسرُ ُاُ،ُفالُيستطيعُ هُ كل ُهُُالدينُهُبعلومُهُقويةًُُُعالقةًُُالعربيةُهُللغةُهُإنُ 

ُُ.ُِفُهذاُالشأنُهُالعلماءُهُأقوالُ ُرتُْثُ اُ.ُلذلكُكُ هُ ألفاظُهُوداللةُهُُالعربيةُهُملًاُابللغةُهعاُيكونُ 
ُاالرازيُ ُُالفخرُ ُُيقولُ  ُُملُيفهمُُُْكذلكُُهُلوُملُيكنُْومعناه؛ُْلنُ ُُاللفظُهُُمبقتضىُ ُُاعارفًُُُاملكلفُ ُُيكونُ ُُأنُُُْاالجتهادُهُُشرطُ ُُأنُ ُُعلمُْ:"

ُكاُُ،امنهُشيئًُ .)ُاحملصولُ(ُُ"والشرعيةُ ُُالعرفيةُ ُُواْللفاظُ ُُاللغةُ ُُيعرفُ ُُأنُُُْوجبُ ُُااُوشرعًُوعرفًُُُمعناهُلغةًُُُقدُيفيدُ ُُنُاللفظُ وملا
ُُأنُالُإلهُ ُُبهُهُُحىتُيشهدُ ُُهدهُ جُ ُُماُبلغهُ ُُالعربُهُُمنُلسانُهُُيتعلَّمُ ُُأنُُُْمسلمٍُُُ:ُ"علىُكل ُه-ُُرحهُللاُ ُُ–ُُالشافعيُ ُُاإلمامُ ُُيقولُ ُوُُ.

ُللاُ  ُكتابُ هُ ورسولُ ُُهُ حممًداُعبدُ ُُ،ُوأنُ لهُ ُُالُشريكُ ُُهُ وحدُ ُُإالَّ ،ُُعليهُمنُالتكبيُهُُابلذ هكرُفيماُافُت هضُ ُُتعاىل،ُوينطهقُ ُُللاُهُُ،ُويتلوُبه
ُ)الرسالة(ُُ.ُ".ُذلكُوغيُهُوالتشه دُهُمنُالتسبيحُهبهُُوأ مهرُ 
ُُ،ُوالُيقدرُ والثيابُ ُالداب ةُ ُُفيستعيُ ُالنائبةُ ُُهُ تنوبُ ُم،ُفإن ُالرجلُ كُ واُمنُألسنتُهأصلحُ ُُ:ُايُبنَُّيهبنُهلُمروانٍُُُبنُ ُُامللكُهعبدُ قالُُ"ُُو
ُ)ُالرسائلُاْلدبيةُللجاحظُ(ُ.".هُ فصاحتُ ُالرجلُهُومجالُ ُ،ُالل سانُ ُيستعيُ ُأنُْ
وي ذ ر ون،ُوالُُُُونُ م،ُمماُأيتُ هُهمُومعادُههُهِفُمعاشُهُُالعبادُهُُفيهُمصالُ ُُلُ ،ُف صُ هُ وتنزيلُ ُُللاُهُُكالمُ ُُالقرآنُ ُُ":-رحهُللاُ –ُُالفاراُبُُيقولُ ُو

ُللسيوطي(ُ.ُ-املزهرُِفُعلومُاللغة ".ُ)هذهُاللغةُهُِفُعلمُهُإالُابلتبحرُهُمعانيهُهُوإدراكُهُهُهإىلُعلمُهُسبيلُ 
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ُُواملتكلمُهُُيعةُهِفُالشُرُُعلىُالناظرُهُُ:ُُ»-ُُرحهُللاُ ُُُ–ُُالشاطيبُ ُُيقولُ ،ُُِفُالشريعةُهُُهلاُمنُالقولُهُُتقنُهاملُُابلعربيةُهُُالعاملُهُُواُغيُ ومنعُ 
ُكالعرب ُهعربيًُُُمنُذلكُحىتُيكونُ ُُِفُشيءٍُُُلمُ الُيتكُُأنُُُْ،اُوفروعًُفيهاُأصواًلُ ُكونهُهُُاُأو فيهُُُُا،ُابلغًُالعربُهُُاُبلسانُهعارفًُُُِف

ُ.ُ)االعتصام(ُُ.ُ«ُالعربُهُمبالغُ 
ُ.العربيةُهُإالُبفْهمُهُُالُي فهمُ ُ،ُواإلسالمُ فهوُواجبُ ُإالُبهُهُ،ُوماُالُيتم ُالواجبُ واجبُ ُالد هينُفرضُ ُوذلكُْلنَُّمعرفةُ 

ُكانـواُيرونُ أنُ ُالسلفُهُومنُفقهُه ُُالُتنفصلُ ُمنُالدينُهُُيـ ع د ُالعربيةُ ُالعالءُهُوُبنُ رٍُمُْفقدُكانُأبوُعُ ُ،ُُ»منُالدينُهُالعربيةُ ُاللغةُ ُم
ُ«.فقال:ُصدقُ ُاملباركُهُُبنُ ُللاُهُُذلكُعبدُ ُعنها،ُفبلغُ ُعنهُوالُينفصلُ 

ُأنَُّعلمُ ׃ "-ُُرحهُللاُ ُُُ–ُُالسيوطيُ ُُيقولُ ُو ُالكفاايتُه؛ُْلنُ منُالدينُهُُاللغةُهُُوالُشكَّ ُمعاينُألفاظُههُمنُالفروضه ُُ،ُوبهُت عرف 
:ُ»ُتـ ع لَّم واُاْلع ر بهيَّة ُف إهنَّ اُُ-عنهُُُُرضيُللاُ ُُ-ُُاخلطابُهُُبنُ ُُ)املزهرُِفُعلومُاللغةُوأنواعها(ُ.ُلذلكُقالُعمرُ ".ُُوالسنةُهُُالقرآنُه

ُاْلمُ  ُاْلع ْقل ،ُو ت زهيد ُِفه ُ(ُ.)شعبُاإلميانُللبيهقيُ.ر وء ةهُ«تـ ثـ ب هت 
ُواستخراجُهُالنصوصُهُفهمُهُوُالتفسيُهعلىُُ،ُفهيُتساعدُ ُوالسنةُهُالقرآنُهُعلومُهُبكل ُهُوثيقةُ ُوعالقةُ ُهلاُصلةُ ُالعربيةُ ُإذنُفاللغةُ 

ُُحىتُأاتينُأعرابيانُهُُ،واْلرضُهُُالسماواتُهُُماُفاطرُ ُُهُقال:ُماُعرفتُ أنُ ُُرويُعنُابنُعباسٍُمنهاُ.ُومنُذلكُماُ"ُُُُاْلحكامُه
ُ.ابنُكثيُ(".ُ)ُتفسيُاهُ ا،ُأيُابتدعتُـ ا:ُأَّنُفطرت ُ أحدمه ُ ،ُفقالُمنُبئرٍُُخيتصمانُه

ُكنتُ قالُُاْلصمعي ُهُُعنُُورويُ ُُ" ُو السَّارهق ة ُف اْقط ع واُأ ْيدهيـ ه م اُُ:ُ}ُُهذهُاَليةُ ُُ،ُفقرأتُ ومعيُأعرابُ ُُاملائدةُهُُسورةُ ُُأقرأُ ُُ: و السَّارهق 

ُح كهيمُ  ع زهيز  ُك س ب اُن ك ااًلُمهن ُاَّللَّهُو اَّللَُّ  ُكالمُ ا،ُفقالُاْلعرابُ "ُسهوًُُُرحيمُ ُُغفورُ ُُوللاُ :ُ"ُُفقلتُ ُُ.(38ُُاملائدة:ُُ).ُُ{ُُج ز اًءُمبه ا :ُُ
ُكالمُ نُهذا؟ُفقلتُ مُ  (ُفقال:ُاَلنُُحكيمُ ُُعزيزُ ُُ:ُ)وللاُ ،ُفقلتُ "،ُثُتنبهتُ ُُرحيمُ ُُغفورُ ُُ:ُ"ُوللاُ ،ُفأعدتُ ،ُقال:ُأعدُْللاُهُُ:

ُُورحمُ ُُ،ُفلوُغفرُ ابلقطعُهُُ(ُفأمرُ حكيمُ ُُ؟ُقال:ُايُهذاُ)عزيزُ كيفُعرفتُ :ُُ؟ُقال:ُالُ.ُفقلتُ املائدةُ ُُأحتفظُ :ُُفقلتُ ُُ،تُ أصبُْ
أمرُ  فهمُ ابلقطعُهُُملاُ فقدُ انتهى.ُ العزةُهُُأنُ ُُاْلميُ ُُاْلعرابُ ُُ.ُ املغفرةُهُُغيُ ُُواحلكمةُهُُمقتضىُ تعاىلُُُُللاُ ُُ،ُوأنُ والرحةُهُُمقتضىُ
ُكتابهُهُهُ موضعُ ُاسمٍُُُكلَُّيضعُُ  ُ.ُ"ُ)ُتفسيُاملنارُ(ُ.من

يُ ُُو ممهَّاُيذكرُ ،ُُُُللنص ُهُُاملضادُهُُ،ُأوُالفهمُهُُِفُاخلطأُهُُمنُالوقوعُهُُواْلفهامُ ُُالعقولُ ُُحتفظُ ُُاللغةُهُُومعرفةُ ُُفدراسةُ  اُالس ه ُه ذ  م اُُ"ُُاقُُِفه
:ُم ر ْرتُ ر و اه ُأحدُاللغويي،ُُ ُطريقيُهُُق ال  ن از ةًُُُفـ ر أ ْيتُ ُُِفه ُرجاًلُُُ،ُو مسعتُ عُ يَّشُ ت ُُُج  ْلي اءُهُيْسأ ل:ُمنُاملتوِف ه ُ(ُف قلتُ وك سرهُالف اءُُُ)ابه

،ُف ضُ ُل ه :ُللاُ  ُكُهُبتُ رُهس ْبح ان ه ُو تـ ع اىل  ُللحريري(ُ.ُ–ُدرةُالغواصُِفُأوهامُاخلواص)ُ"أ م وتُ.ُدتُ ح ىتَّ
النحاةُهُُعكفُ ُُوغيهُهُُهلذاُاملوقفُه ُُُُ؛ُُواللغةُهُُالنحوُهُُعلومُهُُواللغوييُعلىُدراسةُهُُكثي ُمنُ ،ُُُُالكريُهُُالقرآنُهُُلغةُهعلىُُحفاظًا

ُُ.ُِفُاخلطأُهُمنُالوقوعُهُوصيانًةُللسانُه
لذلكُك رهه ُُُُُ،دينُهالُُهويةُهُوُُوروحُهُُهيُتعبي ُعنُكيانُهُُ،ُوالعربيةُ وروحٍُُُهيُتعبي ُعنُكيانٍُُُاللغةُ ُُإنُ ُُ:على الهويِة الحفاُظ: اثالًث

 ُ.ُُوهُمنهفأ خرهجُ ُالعربيَّةُهُبغيُهَُّنُ ِفُمسجدُهُم نُتكلَّمُ :ُُ؟بلُقالُمالكُ ُُ،حاجةٍُُدونُ ُالعربيةُهُبغيُهُالرطانةُ ُالعلماءُ 
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ُرجليُومهاُي ُت  اط ن انُه ُْبن ُاخْل طَّابه ُع م ر  ،ُفعالمه  اُابلده رَّةهُوقال:ُ»الُأمَُُُُّوقدُرأىُسيد َّن  )مصنفُُُ.«اُإىلُالعربيةهُسبياًلُيُ ا،ُابتغُهمُ لكُ ِفُالطوافه
ُأوالد هُ ُُُ-عنهماُُُُرضيُللاُ ُُ-ُُعمرُ ُُوكانُابنُ عبدالرزاق(ُ.ُُ ُُ-عنهُُُُرضيُللاُ ُُ-ُُعليُ ُُ.ُوضربُ مُعلىُاخلطأُهوالُيضرهب ُ ُُاللَّحنُهعلىُُُُيضرب 

ُ.ُعلىُاللَّحنُهُاحلسن ُواحلسيُ 
ُوُُاُالعربيةُهنُ علىُهويتُهُُاحلفاظُ ُُلذلكُجيبُ  ُ،ُولغة ُالتشريعُهاملطهرةُهُُوالسنةُهُُالكريُهُُاُلغة ُالقرآنُهعلىُأنُ ُُالعربيةُهُُمنُالنظرهُإىلُاللغةُهُُالُبدَُّ،ُ

ُأساسيُ العظيمُهُُاحلضاري ُهُُوتراثهُهُُاالعتزاز ُهباُاعتزازًاُابإلسالمُهُُيكونُ ُُحبيثُ ُُُ،اإلسالمي ُه ُاْلمةُهُُ،ُفهيُعنصر  ُوالشخصيةُهُُاإلسالميةُهُُمنُمقوماته
ُجوانُهُُللمعرفةهُوالثقافةُهُُاُوعاءُ إليهاُعلىُأنُ ُُ،ُوالنظرُ اإلسالميةُه ُملُ ؛ُْلنَُّاْلمَّة ُاليتُتُ اُللدراسةُهبذاتهُ ُُجمرد ُمادٍةُمستقلةٍُُُتكونُ ا،ُوالُُهُ بُهبكل ه

هُ نفس هُ ُُاُأمة ُحتتقرُ لغتـ هُ  ُعلىُنفسه إالُُُ،ُوالُاحنطتُْلُ إالُذُ ُُشعبٍُُُلغةُ ُُتُْوماُذلُ ُُُ":-ُُللاُ ُُرحهُ ُُُ-ُُالرافعيُ ُُيقولُ ُُُ.الثقافيةُ ُُاُالتبعيةُ ا،ُوتفرض 
فيها،ُُُهُ مُعظمتُ هُ مُهبا،ُويشعرُ هُ ،ُويركبـُ املستعمرةُهُُفرًضاُعلىُاْلمةُهُُهُ لغتُ ُُاملستعمرُ ُُاْلجنيبُ ُُومنُهذاُيفرضُ ُُ،وإدابرٍُُُِفُذهابٍُُُهُ كانُأمرُ 

ُفاحلكمُ ُ:وأماُالثاينُ.بًداسجًناُمُؤُهُهمُِفُلغتُههُهلغتُهُفحبسُ ُ:أماُاْلولُ ُ.واحدٍُُِفُعملٍُُعليهمُأحكاًماُثالثةًُُُها؛ُفيحكمُ مُمنَُّنحيتُهويستلحقهُ 
ُ(ُ.".)ُوحيُالقلمُُتبعُ ُُهُهاُْلمرُههُ مُمنُبعدُههُ فأمرُ ُُ،اهُ اليتُيصنعُ ُُمُِفُاْلغاللُههُهمستقبُلُُفتقييدُ ُُ:وأماُالثالثُ ُُ.حمًواُونسياَّنًُُمُابلقتلُهماضيهُهلىُُُع

ُقـ ْومٍُإهَّنَُُّ:"ُُ-ُُعنُهُُرضيُللاُ ُُ–ُُاخلطابُهُُبنُ ُُعمرُ ُُيقولُ اُ.نُ اُوهويتُهنُ ُبلغتُهَّنُ ِفُاعتزازُهُُالعزةُهُُكلُ ُُفالعزةُ  ُُُُُ؛ك نَّاُأ ذ لَّ مه إْلهْسال  ابه ُاَّللَُّ  ف م ْهم اُ،ُُف أ ع زََّّن 
ُا ُاْلعهزَّة ُبهغ ْيهُم اُأ ع زََّّن  بهههُأ ذ لَّن اُاَّللَُّ ن ْطل ب  ُ"ُ.)ُاحلاكمُوصححهُووافقهُالذهيب(ُ.َُُُّللَُّ 

ُكبارًاُِفُأعيُهنُ جيعلُ ُاُالعربيةُهنُ اُوهويتُهنُ اُبلغتُهنُ كُ متسُ ُإنُ  ُ،ُأواِفُعينهُصغيًُُُنُكنتُ مُ ُُِفُعيُهُُعظمُ تُُأنُُْكُ شربمة:ُ»إذاُسرَُّابنُ ُاَلخرين.ُيقولُ ُا
ُكبيًُمُ ُُكُ ِفُعينُهُيصغرُ  ُاَلدابُالشرعيةُالبنُمفلح(ُ."ُ)ُُالعربيةُ ُُ،ُفتعلمُْانُكانُفيها

ُأنُ ُُواليقيُهُُالعلمُهُُمتامُ ُ،ُولنعلمُ ُُأوُزيفٍُُُحتريفٍُُُكل ُهُُُنعليهاُمُهُواحلفاظُ ،ُُُُالكريُهُُالقرآنُهُُ،ُلغةُهُُالعربيةُهُُابللغةُهُُتمسكُ الُُمسلمٍُُكل ُهعلىُُُُفيجبُ 
ُكتابُ ُُ–وتعاىلُُُُهُ سبحانُ ُُ–ُُللاُ  ُل ه ُحل  افهظ ونُ .ُقالُتعاىل:}ُُُُهُ ودينُ ُُهُ حافظ  ُو إهَّنَّ ُحن ْن ُنـ زَّْلن اُالذ هْكر  ُاَّللَّهُص لَّىُاَّللَُّ ُُ(.ُو يـ ق ولُ 9احلجر:ُُ)ُُ{.إهَّنَّ ر س ول 

أت ُُُْع ل ْيههُو س لَّم :ُُُ» ُاْلم ْبطهلهي ،ُو  ُاْلغ الهي ،ُو انْتهح ال  ف ون ُع ْنه ُحت ْرهيف  ُخ ل ٍفُع د ول ه ُيـ نـْ ُك ل ه اُاْلعهْلم ُمهْن .)ُالبيهقيُِفُ«ُُوهيل ُاجلْ اههلهيُ حي ْمهل ُه ذ 
ُالكربى(.

ُأمهية ُُنُُأنُُُْيناعلف مُعليهاُهُ مُونعودُ هبُ ندرَُُّ،ُوأنُُُْالكريُهُُالقرآنُهُُلغةُهُُالعربيةُهُُاللغةُهُُومكانةُهُُُعلىُمنزلةُهَّنُ أوالدُ ُُنربُ ُُوأنُُُْا،هُ تـُ ومكانُـ ُُهذهُاللغةُهعرف 
ُأنُْنُ ْلُُ؛ ُكماُجيب  ُهباُالُبغيُهنُُهُالُغىنُلناُعنها، ُالُتكفيُالسباحةُ ُُاُ،ُوعليناُأنُْهُ عتزَّ ُِفُمكنونههُهُُفيه،ُبلُأنُُُْنعلم ُأنَُّاللغة ُحبر  ،ُنغوص 

ُهُلباًساُجذااًبُ.هُوتلبسُ اليتُتصنعُ ُُوالبديعةُ ُمنهُاملعاينُاجلميلةُ ُُونستخرجُ 
 ،،،وسوٍء مكروٍه ا من كلَِّنا وبالَدَنا ومصَرَنديَنَ يحفظ  أْن اللَه نسأُل

 كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية            ،،،،،         وأقم الصالَة                   الدعاء،،،،،،،                     
 جريدة صوت الدعاة اإلخبارية     د / خالد بدير بدوي

 رئيس التحرير

 د / أحمد رمضان 

 جريدةمدير ال

 الشيخ / محمد القطاوى 


