
 (1)اللغة العربية أساس هنضة أمتنا ووحدهتا -1

 للدكتور عبدالكريم خليفة

 جْمَعملَيس ارَئ

تحتللللدراسار لللغودرامكانلللتديزغ لللتديتينلللاضد،للل درااالللودراحغ لللا د،للل دي   لللغود
رابحثدراعمي د، درأليمدرايتقسيت؛د،ه دسعغيتدأ غ نتد، دتاثنقدراصالوداتاطنسد

يالغلدتزلانندرأليلتقداالسدر لتطغعودهل  ددسعغئمدراتفغهمدبنندرأل،لارسدارااغيعلغود،ل 
ابنندأ،زغادرا غسدداحنانتدبنندرامكت ديندحنثده داكت راسار غودأندتبنندراصمتدر

اأحغ ن للللهمداأعيللللغاهمقدابعبللللغاضدأأللللاندر للللتطغعودأندتبللللنندأندرامكللللتدان للللودأسرضد
امتعبناد،قط دااز هغدعمىدصمتداطنسضدبغاحنلغضدرافزانلتداراعغطفنلتدارماتيغعنلتداهل  د

شلللعاأ دأ،لللارسرعداايغعلللغوقدابغاتلللغا د،لللمنداهلللغدسثلللغارعدعينقلللتد،للل درا لللما در   لللغ  درا
2)بيأتمفدأشزغاهداأ ارعه دق(

،غامكتدأّمدراتفزنا دايغدزغنداميعا،تدأندتأت دإاىدحنادرااااسديندساندرامكلت د
اهللل د،للل درااالللود ف لللهدعملللىدصلللمتداثنقلللتدبغاحنلللغضدراعغطفنلللتدا   لللغن دبأحغ ن لللهد

غندمدن تأسمدرامكتدامتعبنادعندش ءديعنندأاد،زاضديحسسضد،قط دار فعغمته؛د،غ   
بللللدن لللتعيمهغدامتعبنلللادعلللند ف لللهقدااللل رد،يلللندراارالللأدأندمد أأللل دبعلللنندرمعتبلللغاد
راصللااضدراتلل دتصللغادعمنهللغدرأل،زللغاد،ح للأ دبلللديللندرااراللأدأن للغعدأند أألل دبعللنند

تزممقداهل ردنع ل  ده  درأل،زغادابنندح غ لنتدرايلبنندرمعتبغادراعالاغودرات دتااسد
بطبنعتدراحغل درااغ أدراعغطف درال  دتيثملهداكلتدهل ردرافلاس دابغاتلغا داكلتدراايغعلتد

د أاداكلللللتدرأليلللللت داالللللسد هلللللأدبعلللللنددرابلللللغحثنندإالللللىدأندزلللللالدراع صلللللانن درافزلللللاد
اراعلللللللغطف  دمدن فزلللللللغندعلللللللندرمألللللللتالطد،للللللل دزللللللللداكلللللللتقدار  ردر لللللللتث ن غدرامكلللللللغود
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دتمللل دراتللل دتعلللسدألللغا دراحنللللغضد–هدألللغصرمصلللطالحنت دارامكلللتدراعمينلللتدي هلللغدبااللل
مدنأمللللاديطمقللللغعديللللنداللللانددأيز  للللغدأند قللللالدإندراتعبنللللادعللللندأنللللتد،زللللاضد-بطبنعتهللللغ
1)عغطف  قدااسد هأدبعندعميغءدرامكتد،ل درازشلفدعلندساادرامكلتد،ل دراياتيلع د(

نداظنفللتدرازميللغودإ يللغدزغ للودراتللأثناد،لل دأ،زللغادرآلأللانن دمدأندتقللامدإإاللىدراقللال د
ندرازثنلاديلندإاد قالعديااسرع؛دابع لهمدنل هأدإالىدأبعلسديلند ال د،نقلالدب قلدرأل،زغ

راي لغئلدراظللغهاضد،لل دطبنعللتدراتفزنللادان للود،لل دراحقنقللتدأزثللاديللندي للغئلداكانللتقققد
ندراي طللقدايللغداارءدراطبنعللت دبلللدحتللىدراانغ للنغودزمهللغد،لل دااهاهللغ دإ يللغدهلل د ار 

ندسار للتد رامكلتداظللغهاضدبغابللتد،لل دب نلتدراتيغعنللتد رودطبنعللتداكانلتد،لل دأ غ للهغ دار 
ند فهللمدأزثنللاديللندحقللالدرافزللاقققداهزلل ردنت للفدرآلندشللنئغعد،شللنئغعدأ  للغ دإ ردأاس للغد

رامكلت دار  ردأاس لغدأند لساسدرامكلت د،عمن لغددرافزادارا تلغ درافزلا  د،غاارالأدأند لساس
2)أند للساسدعيمهللغد،لل دراياتيللع دابعبللغاضدأأللاند،للمندطبنعللتدرامكللتدمدتفهللمدإمديللندق(

داتيعدرا  دُتيغاسد،نهدرامكتداظغئفهغقأاللدراي

أمد لللللاندأندراطلللللاقدراأغصلللللتدبلللللغاتفزنادإ يلللللغدتشلللللنعد،للللل دراياتيلللللعدبا لللللغطتد
سار دتداالتصللغل دايللندثللمدراتللأثناد،لل در رمتصللغلقققداتظلللدرامكللتدراا للنمتدراائن للن

يللغد هيللغدات ب ه  ب حللادتلل زلادرايغ لل دع للسدرافللاسداراايغعللتدااعنهيللغدبغاحغ للا داتاالع 
لقداالللسدر لللتطغعودرمبحلللغثدرامكانلللتدأندتقلللاادأندرافلللاسدنزت لللأديلللندرامكلللتدبغاي لللتقب

طلللاقدراتفزنلللادراشلللغئعتد،للل دراياتيلللعدراللل  د يلللغد،نللله داأندرزت لللغأدرامكلللتدرزت لللغأد
نمدايبلللغس دهبغا لللاااضداطلللاقدراتفزنلللاقدامدشللل دأندهللل  درا تلللغئ دراعمينلللتدتطلللا ديفلللغ

نتعمللقدبغازتللأدرايسا للنت دديعن للتدعمللىدي   للغت غدراتعمنينللتدراتابانللت دامد للنيغد،نيللغ
اا عدراي غه درا منيتدرات دتاتزادعمىدأندزلديعممدهاديعممداكت داأندزلدزتلغأد

ندهلللل  دراعالاللللغودراع للللانتدبللللنندرامكللللتدابللللنندراحنللللغضدإيسا لللل دهللللادزتللللغأداكللللتقققد
رماتيغعنلللت داتلللسعمدرالللاأ دراللل  دادر   لللغ نتد،للل داينلللعدياغمتهلللغدرافزانلللتداراعغطفنلللتد
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نعللنفد،لل دبيللاضدلثللااضداكانللتلداأندراتقللسمدراعميلل داراتق لل دنللاسرسددنندراعللغامدرآلأنقللالد
 لغاضدبت غاعدزبنا دانبّشادبأندر   لغندابيلغدنقلفدعملىدأعتلغأد،الاداسنلسديلندراح

هدتقسيغعدهلغئالعد،ل دطلاقدرمتصلغلدرافاسنلتداراايغهنانلت در   غ نتقدااسدأحسثده ردزملد
 دار  رعللتدرايائنللتداراي للياعتد امد للنيغد،لل دياللغلدراهللغتف داراال للمز  داراطنللارن

ااحللللالودرم تزشللللغفدإاللللىد دارا للللاالدعمللللىدراقيللللا دارألايللللغادراصلللل غعنت دارا للللن يغ
د، للالعدعللندراتقللسمدراهغئلللد،لل دتق نللغودراطبغعللتداساادرا شللاداراصللحغ،تققق درازارزللأ

داخقإ
ازلغنداهلل ردراتقللسمدراعميل دراتق لل دساادزبنللاد،ل دإحللسرثدتكنلللارودزبنلاضد،لل دراحنللغضد

دامد نيغد ا دراتطاادرا  دأصغأدتق نغودرمتصغلدرامكا ق د   غنغعنتداب  دراتيرم
لإ  لغدمد لارلد،ل دبلسءديلغدمدبلسدأندنزلانددا، ده ردراصسسدنقالدأحسدرابغحثنندرامكاننن 

ألالديللاضد،لل د د،لل حند شللهسدرآلندزبنللاضد،لل داظللغئفدرامكللتدبغا  للبتدإاللىدرابشللاقدتكنلللارو
 تيغعدرا غسداينعلغعد،ل دريزغندر داد د ا أألينتد، دراعغامدبيزغندراق غءدعمىدرإ دراتغانخ

زيغد شهسدي غ، تدرازميتد دأاداارءتهمدرازميغود ف هغ درامحظتد ف هغدإاىدراصاود ف ه
دق(1)لراي ياعتدامزميتدرايقااءض

 عنفد، دأ مده ردرا ِّبغقدراعمي داراتق  درا  د دا حند، دراااودراحغ ا
نديأتملللفدراشلللعاأداعميلللغئهمديلللندألللاللداكلللغتهمدابلللن دنشللليلداينلللعدأ لللارعدرايعا،لللت

أت للللغءل دأنللللندتقلللللعداكت للللغدراعابنلللللتد دراقاينللللتدراتلللل دمدنلللللتّمدر بللللسرعدرافزللللا دإمدبهلللللغ
اأنندنقعدعميغ  غد، ده ردرايازأدر   غ  دامح غاضدد-امداكتدا غدبناهغد–رافصحى

  داعمللىدزللد،للمندهللدراحسنثلت!!!داأاللس  دبنلاداربللأد،ل در اغبللتدعلندهلل ردرات لغ لق
تانديلندأالاهلغد دأان ودرامكتدياسضدرأليتدقعسيهغدمدُتكّناد، درأليادشنئغعددرااببتدأا

راظللغهاضدر   للغ نتدراتلل دتتاّ للسد،نهللغدراحنللغضد دزيللغدأشللا غد للغبقغعد د رتهللغ!!دأان للودرامكللت
رافزانلتداراعغطفنللتدارماتيغعنللتداهل  دراشللعاأدأاداتملل درأليلتعقققد،يللغ ردع للغ غد قللالد

تأللاند د،لل ديح للتدراتيللاقداراتشللتوداراتشللا م دبلللدر  للالينت درآلناأيت للغدراعابنللتد

                                                 

ن دص1) دق4-3(در ظا درا عار



ألندراسيغءدت نلد،نهديندزلداغ لأ؛داأالالد داحان غععدأاالديانارعديانارعدصارعغعدسرينغعد
بلللللد دألنديعظللللمدراللللسيغءدت للللنلدبللللنندأب للللغءدرأليللللتدراارحللللسضداراشللللعأدراارحللللس دحان للللغعد

تديلندراعلسادرانهلاس دايلاأنداعملىديقابل دراايغعتدراارحسضدايندهمد،ل دأ لسقدارحلس
دي هق

 دنداراللعدراحللغلدا للارينسدرألشللنغءدتق لل دبللأندتزللاندرامكللتدراعابنللتدرافصللحىإ
د هغداز ا قار ددق، ديح تدتارا ديح تده  درأليت دتبعغعدا ا دزمه

 دعلسرءدرامكلتدراعابنلتأايلند دااسدنقفدرابغحثاندرامكانانديندأغا ده  درأليلت
أالالدالسدنقلفدهل مءدحنلغاندأيلغمد دنندصلفا،هغيندحغاسننداياتلاانند،ل دسرأمهلغدابل

 دراتلل دصلليسودشللغيأتدحّنللت دهلل  دراظللغهاضدراتلل دتتينللادبهللغدرامكللتدراعابنللتدرافصللحى
االلمدناللادعمنهللغديللغداللاندعمللىدرامكللغود دأيللغمد ارئللأدراللسهادااعغاعللهدعبللادراقللاان

امدشللل دأندهللل مءددقاتلللغانخدثلللمدتحّمملللودإالللىداكلللغودزثنلللاضراعغيلللتدراتللل دظهلللاود،للل در
اابيللغديللندرااغ للأدرالل  د دننداللسد ظللااردإاللىدرامكللتدرافصللحىديللنداغ للأدارحللسرابللغحث

يللللندحنللللثدينمهللللغد حللللادراتق للللنمدإاللللىداكللللغودااهاللللغو؛د دن للللتهانهمد،لللل دحنللللغضدرامكللللت
ارأليثملتددقكتدعغيتدإمدتق يود،ل داكلغودزثنلاضان تسااندعمىد ا دبأ هديغدظهاودا

االسد،لغتهمدأنده غال دأن لغعددقامد لنيغدراقسنيلتدي هلغ دعمىد ا دزثناضد، دتغانخدرأليم
اهلاد دنتعغانديعدراينلد حادراتق نمدإاىداكغودااهاغو دينالعدسأاد، دحنغضدرامكت

ا حللللللندإ رد ظا للللللغدإاللللللىدهلللللل نندراينمللللللننددقنلللللللد حللللللادرااحللللللسضدرايتارنللللللسضدرمت للللللغعراي
ي هيلللغد لللغامدعلللند،عللللدد الللسدأّندزلللاّلعد درايتعغا لللنند،للل دحنلللغضدزللللداكلللتديلللندرامكلللغو

أندرمتاغ د حادراتق نمدأااندينداناندبعندرامكانننددقغوأحسرثدت ثاد، دراايغع
ارألسالتدعملىددقعمنهدعيمنتدراتطاادراطبنعنتدامكلتاأ همدنطمقاندرمتاغ د حادراتاحس د

 دإالللىداكلللغودعلللسضدهللل  درافا  لللنت ديلللثالعد د،قلللسدر ق للليودرامكلللتدراالتن نلللت د اللل دزثنلللاض
نثلللتقققدازللل ا در ق للليودرامكلللتدار نطغانلللتدراحس دارااايغ نلللت د لللبغ نتار  داراباتكغانلللت

ابناهلغقققدااللديثللد ال د دارافالي زنلت دارألايغ نلت درااايغ نتدإاىدرامكغودر  امنانلت



ي للناتهغدحتللىدرااالللوددتلل دأصلللغبودزلللداكللتديلللندهلل  درامكللغودعبلللا،لل دراتطللاارودرا
دراحغ اققق

تعيلللللد،لللل د دانللللانداكانللللاندسأللللااندأنده غالللل داللللاندمدناللللاادراتكغ،لللللدع هللللغ
اأنده  دراقاندراياّحسضدزغ ود، دراعصلاادراتغانأنلتدأالاند،ل د دااحسضرمتاغ د حادر

حقنقلللتدرأليلللاديللللندراقلللاندرايقّ لللليت؛داأ هلللغدازللل ا د،لللل درااالللودراحغ للللادعملللىدااللللهد
عمللىدراللابمد داحاللتهمد،ل د الل دأ لهدا للتزاندزل ا دنقن للغعد،ل دراي للتقبلق دراأصلاص

أندعللللسسددإم ديلللندأندعللللسسدرامكللللغودرآلندأزثللللادي للللهد،للل دبعللللندراعصللللاادرايغ للللنت
،لل دعصللا غدرايللاسحمدبغا للزغند درايتزميللنندبمكللتديللندرامكللغودراي بثقللتدعللنداكللتدعغيللت

 للعغ،غعدي للغعفتديللندأهللاد،لل ديعظللمدراحللغمودأزثللاد دراسحغيللغعداللمدُنع للاقفديللندابللل
1)ياياعدرا نندزغ اردنتزمياندتم درامكتدراعغيت دق(

مكللتد حللاديللغمدأبللاديحيللسدبللندحللامدإاللىدراعاريلللدراتلل دتلل ثاد،لل دراااللسدأشللغادر 
ب قاطدسااتدأهمهغ داسأالد دلإندرامكتدن قطدأزثاهغدانبطلد،قغل  دراتق نمدارم سثغا

،م يلغدنقنلسداكلتددققمهمديندسنغاهمدارألتالطهمدبكنلاهمأادب  دبناهمدعمنهغد، دي غز هم
 درأليتداعمايهغداأأبغاهلغدالاضدسااتهلغدا شلغطدأهمهلغدا،لاربهمققداأيلغديلندتمفلودساالتهم

،ي للياند دارشلتكماردبللغاأافداراحغالتدارال لداأسيللتدأعلسرئهم دمابملأدعملنهمدعللسّاه
 دا  نغندأ  غبهمداأأبغاهم داابيغدزغند ا د ببغعدا هغأداكتهم دي همدياودراأارطا

2)ايعمامدبغاعقلد اااضل داه ردياااسدبغايشغهسضدابناسدعمايهمق دق(

أ هلغدد اس د ظاضديا اعنتدابصااضدعمينت دا حندإ رد ظا غدإاىدرامكتدراعابنت
يلللند دنصلللسقدعمنهلللغديلللغدنصلللسقدعملللىداينلللعدرامكلللغو داكلللتديلللندهللل  درامكلللغودرا غينلللت

ندسار لتدعمينللتدااحلسرثدرازبنلاضدراتل دأثلاود،لل در داددالار نندراحنلغضدا لارينسدرألشلنغءق
،غصللدبلنندرافتلاضدراتل دعغشلتهغددتل س دب لغدبغا لاااضدإالىدإاغيلتدحلسّد دحنغضدهل  درامكلت

حتلىد لاالدراقلاسندرازلانمددرعد،ل دأعيلغقدراتلغانخه  درامكتدبأصااهغدرات دت اأدبعنلس
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ي ل د دابنندحنغضده  درامكتدرافصحىدراياسهاضدرا غينتداراياّحلسض دلبم غندعاب ديبننل
اىدرألبسق ا، ده ردراصسسدنقالدربلنددأندشّا،هغدرهللد بحغ هداتعغاىدبغات انلدراعانادار 

بيلغدد د الدعمىد بنهملااسدأّصدرهللدتعغاىده  درأليتد، دزتغبهمده ردرايدراااا  
 لللهدتعلللغاىدتزّفللللدبحفظلللهدساند لللغئاد،مدقرأليلللمد،للل دزتبهلللغدراي االللتالللمدنزلللندأليلللتديلللند

 لغدالهداحلغ،ظانلقققدإ غد حند اا غدرال زادار دلداغلدتعغاى  دان غإاامدنزلدحفظهد درازتأ
 د زلغارعدعتلارعدار دا لغ غعداأعظيهلمدع لغسرعدادراعاأدألندرهللدتعغاىدتحّسندب ااضدي هدأ،صفد

ثمدامدنالدنتمىدس غءدرامنلديند ّنفداثيغ يئلتد دنقسااردعمىدأندنأتاردبآنتدينديثمه،ممد
االلللمدن للللتطعدأحللللسديلللل همديعغا للللتهد،لللل د ديللللعدزثللللاضدرايمحللللسننداأعللللسرءدراللللسنن د لللل ت
1)ش ءل دق(

أ دابلد االدراقاسندرازانمدبهغداحنلغعد دأيغدرافتاضدرألااىديندحنغضدرامكتدراعابنت
حثنند،للل دتلللغانخدرامكلللتدراعابنلللتدرافصلللحىدا،قههلللغد،لللمندرابلللغ دد عملللىد لللنس غديحيلللس

نزللغساندأندنايعللاردعمللىدأ  للغدمد عمللمدشللنئغعدعللندطفااللتدهلل  درامكللتقققداأندأاللسمديللغد
مدهلل  دساصلللدإان للغديللندسثغاهللغدهللاديللغدنعللافدبللغألسأدرااللغهم قققدانااللعدتللغانخدأالل
صللاصدرآلثلغادرألسبنلتدإاللىدراقلاندراأللغيسدبعلسدرايلنالسدعمللىدأبعلسدتقللسناقققداهل  درا 

ارند)رزتيلغلداّاتهلغداعظيتهلغ( دبعلسدأندفل راعابنلتدرافصلحىد،ل دعدرألسبنتدتيّثلدرامكلت
 دقققدابعللسدأندتكّمبللوداهاللتديللنداهاغتهللغضد،لل دراتطللاادارماتقللغءراتللغاوديارحلللدزثنللاد

هلغدا ثا هلغدت دشلعا هغداأطغب دعملىدأأارتهلغدار لتأثاودبينلغسنندرألسأ ده داهاتدالانف
2)، ديأتمفدراقبغئلدراعابنت دق(

لبنلللادأ لللهديلللندداحلللالدهللل ردرايا لللاعدنقلللالدرأل لللتغ دعمللل دعبسراارحلللسدار،للل  
أندرامكللتدراعابنللتداللسد دراي للّممدبللهدرآلنداللسنديعظللمدرايحللسثننديللندعميللغءدرم تشللارق

اأ للهدمدتزللغسد درحتفظللودبزثنللاديللندرألصللالدرا للغيّنتدراقسنيللتد،لل ديفاسرتهللغدااارعللسهغ
ا للبأدإاللىد شللأتهغد،لل دأاللسمديللاطندانااللعدردقساهغد،لل د الل دأنللتداكللتد للغيّنتدأأللانتعلل
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دبلل ا د،للاصدرحتزغزهللغدبغامكللغود دابقغئهللغد،لل دي طقللتدي للتقمتدي عااللت دام للغيننن ،قمّللو 
1)اامدُت قاَّلداهغد بلدزثناضدامبعسدعندأصمهغدراقسنم درألأان دق(

حللللالد شللللأضدرامكللللتدراعابنللللتدار  ردأألللل  غدبعللللنندرمعتبللللغادهلللل  دراظللللاافدرألأنللللاضد
إ رداللمدتزللندهلل  دراعابنللتدهلل درامكللتدرا للغيّنتدرألم د،للالدشلل دد ل دأيز  للغدأند قللادايارط هللغ

أ هغدرااانثتدراائن تداهغ ديلندحنلثدأصلالدب نتهلغدايفاسرُتهلغقداابيلغدنلااَّفداأن لغدهل رديلغد
د هأدإانهدرأليغمدأباديحيسدبندحامدرأل سا  دابلد حادت عتداااندا صلف دإ دنقلال 

هل داكلتدُي لادد–را انغ نتداراعبار نتداراعابنلتندلإمدأندرا  دااف غدعمنهداعمي غ دنقن غعدأ
نللاقد ي  للا ف دتدارحللسضدتبللساودبتبللسلدي للغزندأهمهللغاكللد–اابنعللتدمداكللتدح  2) د،حللسثد،نهللغداق  د(

إ ردارمد كيللتدأهلللدراقنللاارن دايللندراقناار لل دإ ردارمد كيللتدد زغالل  دنحللسثديللندرأل سا لل
اكلللتدأهللللد،حلللصدقدا حلللند الللسديلللند للليعدايلللندراأار لللغ  دإ ردارمد كيتهيلللغرأل سا للل  د

 هلغداكلتدأألاندبنلاداكلتدأهللدأندنقال دإدرابماط داه دعمىدانمتدارحسضديندااطبت دزغس
 للهدبياللغااضدأهلللدرابمللسضدبأيللتدأأللاندتتبللسلداكتهللغدطبللت؛داهزلل رد،لل دزثنللاديللندراللبالس؛د،مااد

3)تأيمهدتبسنالعدمدنأفىدعمىدين دق(

د
                                                 

1(درايصساد ف ه دص1) دق6
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