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جماليات اللغة العربية من خالل النصوص القرآنية
إعداد

. الدكتور طاهر إنوا إبراهيم،الدكتور موسى يوسف تمبي
Abstract
This Paper is circulating and moving towards elaborating the beauties of Arabic language
through the noble Qura’n, where the two Researchers discuss the relationship between

Arabic language and the noble Qur’an as they (Researchers) discussed on the wording
and sentences of the noble Qur’an and the topics that are related to the paper. The two
Researchers have finally concluded with the following: The use of Qur’anic wording and

construction of sentences is the best way of successful Arabic teachings. The noble

Qur’an contains sufficient words and sentences for practical teachings that covered every
parts of Arabic language, but this would not be achieved except when the mutual and

authentic objectives are obtained. The good and relevant strategies are needed and the
use of current teaching materials assist. The two Researchers made suggestions and

observations on how to tackle the challenges of successful teachings of Arabic language.
Organizing seminar workshops for Arabic Teachers and providing a comprehensive
method for teaching Arabic.

:مستخلص البحث

يدور موضوع هذا البحث حول " جماليات اللغة العربية من خالل النصوص القرآنية والذي تحدث الباحثان
من خالله العالقة بين اللغة العربية والقرآن الكريم كما تحدثا عن المفرادات والتراكيب القرآنية والعناصر

: المتعلقة بالبحث وتوصل الباحثان في النهاية إلى ما يلي

 ويحتوي القرآن،أثبتت النتائج أن استخدام المفردات والتراكيب القرآنية؛ أفضل وسيلة لنجاح تعليم اللغة العربية
 لكن، التي تغطي كل فروع اللغة ومهاراتها،الكريم على مفردات وتراكيب كافية في نجاح العملية التعليمية
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ذلك ال يتأتّى إال بعد أن يتم صياغة أهداف صحيحة ،ويخطط محتوى حسب معايير دقيقة ومناسبة ،وتستعمل

طرق تعليمية حديثة .وقد أورد الباحثان بعض التوصيات التي ستعين في معالجة معوقات تعليم اللغة العربية
من بينها-:

أوال :إقامة دورات مكثفة لتدريب معلمي اللغة العربية في مدارس التحفيظ القرآنية.

ثانيا :إعداد منهج متكامل لتعليم اللغة العربية عبر المهارات اللغوية ،والقواعد النحوية ،والبالغية ،واإلمالئية،
من خالل القرآن الكريم.
ثالثا :إجراء التحليل التقابلي بين األصوات العربية وأصوات لغة الدارسين ،واالهتمام بالتمييز بين الخط
اإلمالئي والعثماني ،واجراء دراسة حول مقارنة مفردات القرآن بالشائع من مفردات اللغة العربية المعاصرة.

رابعا :عمل معجم مصور لمفردات القرآن المحسوسة بالمعاجم في القرآن الكريم ،والعمل على إيجاد مطبعة
حديثة لطباعة المنهج الحديث ،والبحوث التربوية والمنهجية التي أجريت في هذا المجال لتعين المعلمين

والطالب على حد سواء.
اختيار التعبيرات اللغوية من القرآن الكريم

ينبغي علينا عندما نقوم باختيار مادة علمية من خالل القرآن الكريم ألجل تقديمها للطالب  ،أن

ولمعدي برامج اللغة العربية ألغراض
ندرك أهمية جمع هذه التعبيرات في شكل جدول ،حتى يسهل للباحثين
ّ
خاصة ،وكذلك المعلمين ،االستفادة منها عند ممارستهم للعملية التعليمية .وفيما يلي نماذج من التعبيرات
القرآنية الواردة في القرآن؛ التي يمكن تأليف النصوص الحوارية من خاللها ،ووضع نصوص والدروس المتعلقة

بالمهارات األربعة التي تهدف إلى ترقية مستوى الطالب من خالل هذه المهارات المشهورة ،ومن ثم نقوم
بتقديمها للحفظة أو طالب مدارس تحفيظ المعني بهذه الدراسة ،وهم من غير الناطقين بالعربية.
ويظهر للباحثان أن السبب الذي جعله يضع تعريفاً ألهداف منهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

في السابق؛ هو لمواكبة هذا المجتمع الذي ال يتحدث اللغة العربية كاللغة األم ،كما أن الباحثان استطاعا أن
يلم به ،حتى يفقه
يضعا منهج التحليل التقابلي وتحليل األخطاء كمبدأ يجب على كل مدرس للغة العربية أن ّ
اء كانت أخطاء صوتية أو نحوية أو صرفية أو داللية ،ثم يقوم األستاذ
مواضع األخطاء التي ترتكب؛ سو ً

بتحليلها وتفسيرها وشرحها للطالب .وقد جمعها الباحث من بطون المعاجم العربية وعلى رأسها المعجم السياقي
للتعبيرات االصطالحية ،ولسان العرب ،والمعجم الوسيط ،والقاموس المحيط وغيرها.

وهذه نماذج مختارة جمعها الباحثان على سبيل التمثيل.
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نماذج مختارة من جماليات اللغة العربية

جمال العربية في قوله تعالى  ( :عليهم نار مؤصدة ) ق أر أبو عمرو  ،وعيسى بن عمر  ،وحمزة  ،ويعقوب،
وحفص بالهمز هاهنا  ،وفي سورة الهمزة .وق أر غيرهم بال همز  ،وهما لغتان وهي المطبقة  ،قال الفراء وأبو
عبيدة  :يقال  :أصدت الباب  ،وأوصدت إذا أطبقت  ،وقيل معنى الهمز المطبقة  ،وغير الهمز المغلقة ،
ومنه قيل للباب وصيد .وقال اإلمام أبو زرعة بن زنجلة  :فمن همزه جعله ( فعلة ) من  :آصدت الباب أي
 :أطبقته مثل آمنت  ،فاء الفعل همزة  ،تقول آصدت يوصد إيصادا  ،ومن ترك الهمز جعله من أوصد يوصد

إيصادا  ،فاء الفعل واو  ،قال الكسائي  :أوصدت الباب  ،وآصدته إذ رددته.

جمال العربية في قوله تعالى (( :وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً وان كادت لتبدي به))أي :على قول أكثر
المفسرين الهياً ساهياً من كل شيء إال من ذكر موسى وهمه.

وقال الحسن وابن اسحاق وابن زيد  :يعني فارغاً من الوحي الذي أوحى هللا تعالى إليها حين أمرها أن تلقيه
في البحر.

وقال الكسائي( :فارغاً) أي ناسياً .وقال أبو عبيدة  :فارغاً من الحزن لعلمها بأنه لم يغرق وهو من قول العرب:
دم فرغ إذا كان هد اًر ال قود فيه وال دية ،وقال الشاعر:

*فلن تذهبوا ِفرغاً بقتل ِ
حبال
فإن يك أذو ٌاد أُصبن ونسوةٌ ْ
ْ
وقال العالء بن زياد :فارغاً  :ناف اًر  ،وق أر ابن محيصن وفضالة بن عبيد :فزعاً بالزاي والعين ،من الفزع.

وقال بعضههم  :الهاء في به راجعة إلى موسى عليه السالم ومعنى الكالم :إن كادت لتبدي به أنه ابنها من
شدة وجدها ،وعن ابن عباس :أي كادت تقول :وا ابناه ،وقال مقاتل :لما رأت التابوت يرفعه موج ويضع.

جمال العربية في قراءة قوله تعالى  ((:و منوة الثالثة األخرى ))

ق أر بن كثير  ،و ابن محيصن ،و حميد ،ومجاهد ،و السلمي ،واآلعشى ،عن أبي بكر ،عن عاصم (( :ومناءة

)) بالقطع و المد وأنشد عاصم رحمه هللا دليالً على المد:
ِ
مناءة ** على الشنئ فيما بيننا ابن تميم
أال هل أتى تيم بن عبد

و ق أر الباقون بالقصر من غير همز  ،وهي اختيار أبي عبيد ،وأبي حاتم .
و قال الكميت األسدي :

و قد آلت قبائل ال تولي ** مناة ظهورها متحرفينا

قال قتادة :هي لخزاعة  ،وكانت بقديد
و قال ابن زيد :و هو بيت بالمشلل يعبده بنو كعب .
و قال الضحاك :مناة صنم لهذيل وخزاعة يعبدها أهل مكة .
119
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قيل  :إن اشتقاقها من ناء النجم ينوء نوءاً .

و قال بعضهم :الالت،والعزى ،ومناة ،فوقف الدوري عن السكائي ،والبزي ،عن ابن كثير (( الالة )) بالهاء.
( قال الفراء :أصلها اله مثل شاه ،وهي :من الهت ،أي :اختفت.

جمالية العربية:

أقوال المفسرين في قوله تعالى (( :فأرسلنا عليهم الطوفان)).
قال ابن عباس رضي هللا عنهما  ،كان أول اآليات الطوفان  ،وهو الماء أرسل هللا تعالى عليهم السماء.

وروى الضحاك عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :الطوفان الغرق.
وقال عطاء ومجاهد :الطوفان الموت.

وروت كذلك عائشة رضي هللا عنها عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال  :هو الموت الذريع الجارف.

وقال وهب بن منبه  :الطوفان الطاعون بلغة اليمن.

وقال أبو قالبة :الطوفان الجدري ،وهم أول من عذبوا به.

وقال مقاتل  :الطوفان هو الماء ،طفا فوق حروثهم ،وقال األخفش والمؤرج  :هو السيل الشديد.
وقال بعضهم هو كثرة المطر والريح  ،قال الشاعر :
والزؤد :الفزع

العيس أدركنا نكائثها **خرقاء يعتادها الطوفان والزؤد
تضحي إذا
ُ

وروى أبو ظبيان عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :الطوفان أمر من أمر هللا طاف بهم ،ثم ق أر  :فطاف
عليها طا.
جمال العربية في قراءة ( بئيس ).....................................
بؤس.
البأس  :الشدة ،وبئيس :شديد وجيع  ،والفعل منه بؤس َي ُ

ق أر أهل المدينة ْ :بيس بكسر الباء وسكون الياء من غير همزة على وزن ِف ْعل ،وق أر ابن عامر ِب ْئس على وزن
ِ
ئس )) بفتح الباء وسكون الياء وفتح الهمزة على وزن
ف ْعل إالّ أنه همزه ،وق أر عاصم في رواية أبي بكر َ :
((ب ْي َ

َف ْي َعل  ،مثل صيقل قال الشاعر:
كالهما كان رئيسا بيئسا ** يضرب في الهيجاء منه القونسا
وق أر بعض قراء البصرة ( َبِئس ) بفتح الباء وكسر الهمزة على وزن َح ِذر
يقول قيس الرقيات :
ليتني ألقى رقية في * خلوة من غير ما بأس
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وق أر الحسن ((ِب ْي َس))بكسر الباء وفتح السين على معنى بيس  :العذاب  ،وق أر مجاهد ((بايس))على وزن
(بِّيس) بفتح الباء
(ب َيس ) بفتح الباء والياء من غير همز  ،وق أر نصر بن عاصمَ ،
فاعل  ،وق أر أبو ياس َ :

وكسر الياء مشددا من غير همز …،

جمال العربية في قوله تعالى (( :كذبت ثمود بطغواها )).

بطغيانها وعدوانها  ،وعن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال  :اسم العذاب الذي جاءهم الطغوى  ،فقال :
كذبت ثمود بعذابها .
طغواها بضم الطاء ،وهي لغة كالفتوى ،والُفتوى،
وقراءة العامة بفتح الطاء  ،وق أر الحسن ،وحماد بن سلمة ب ُ
الحسنى ،وكان قياسها :الطغيا
والفتيا .وقال أبو حيان  :وقراءة الحسن ،وحماد على أنهما مصدر؛ كالرُّجعى ،و ُ

بالياء ،كالسقيا ،لكنهم شذوا فيه ،وقال القرطبي :وقيل :هما لغتان.
جمال العربية في قوله تعالىِ((:إَلي ِه يصعد اْل َكلِم َّ
الصالِ ُح َي ْرَف ُع ُه))
الطِّي ُب َواْل َع َم ُل َّ
ْ َ ْ َُ
ُ
عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم في قول هللا تعالى:

قال  ((:هو قول الرجل  ،سبحان هللا  ،والحمد هلل ،وال إله إال هللا ،وهللا أكبر ،إذا قالها العبد عرج بها ملك

فحيا بها وجه الرحمن عز وجل فإن لم يكن عمل صالح لم يتقبل منه))
إلى السماء ّ
واختلف العلماء في حكم هذه الكناية ،ومعنى اآلية:

فقال أكثر المفسرين لها في قوله تعالى (( :يرفعه)) راجعة إلى الكلم الطيب ،يعني أن العمل الصالح يرفعه
الكلم فال يقبل القول إال بالعمل  ،وهذا اختيار نحاة البصرة قال الحسن وقتادة :الكلم الطيب ذكر هللا  ،والعمل
الصالح أداء فرائضه  ،فمن ذكر هللا ولم يؤد فرائضه رد كالمه على عمله ،وليس اإليمان بالتمني وال بالتحلي

 ،ولكن ما وقر في القلوب وصدقه األعمال  ،فمن قال ُح ْسناً وعمل غير صال.
العلماء))
جمال العربية في قوله تعالى(( :إنما يخشى هللاَ من عباده
ُ

روي عن عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه أنه ق أر ((إنما يخشى هللاُ )رفعا والعلماء نصبا
وهو اختيار أبي حنيفة على معنى يعلم هللا  ،وقيل :يختار .
 ،والقراءة الصحيحة ماعليه العامة

وقيل نزلت هذه اآلية في أبي بكر الصديق رضي هللا عنه ا إذ ظهر عليه خوف حتى عرف فيه  ،فكلمه
النبي صلى هللا عليه وسلم .
فأنزل هللا تعالى (( إنما يخشى هللا من عباده العلماء))في أبي بكر

وفي الحديث (( :أعلمهم باهلل أشدهم له خشية ))..
121
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وقال مسروق  :كفى بالمرء علما أن يخشى هللا وكفى بالمرء جهال أن يعجب بعلمه  ،وقيل أتى رجل الشعبي
قال :
أفتني أيها العالم  ،فقال الشعبي  :إنما العالم من خشي هللا

وروى ابن عساكر عن الشعبي أنه قال :إنا لسنا بالفقهاء  ،ولكنا سمعنا الحديث فرويناه .
ولكن الفقهاء من إذا علم عمل  ،وفي رواية عن ليث قال  :كنت أسأ…
بالغة القرآن:

ُع َد ْت البالغة عنص اًر مهماً في علم اللغة ،فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفروع اللغة العربية ،ولها دورها األساسي
في إدراك معنى اللغة العربية وفهمها ،فهي ترشدنا إلى الطريقة التي نعبر بها عن أغراضنا ،ونبني بها المعاني
الكامنة في نفوسنا في أحسن صورة.

فالبالغة هي إصابة المعني المراد ،وادراك الغرض بألفاظ سهلة عذبة سليمة من التكلف ،فهي العلم أو الفن
الذي يستطيع األديب من خاللها نقل ما يريد.

والبالغة ليست مجرد تدريب على القدرات والخبرات اللغوية ومعرفة بعض قواعدها والقدرة على تذوق النص
األدبي وبيان مواطن الجمال فيه ،وانما هي فضالً عن ذلك تدريب الطالب على الجانب العاطفي المعنوي.

لقد كان للقرآن الكريم األثر الكبير في ظهور البالغة بهذا الشكل عند العرب ،ومن دالئل األثر الكبير والفائدة

العظيمة للقرآن في البالغة العربية ،ظهور كثير من المصنفات والمؤلفات القيمة حول…
المبحث الثاني:
عالقة اللغة العربية بالقرآن الكريم.

اللغة العربية رمز الحضارة اإلسالمية وقلبها النابض ،ووسيلة أبنائها لتدوين عطاءاتهم في مجاالت

العلم والفكر والثقافة ،وأداتهم لخوض غمار المعترك الحضاري ،والتفاعل المثمر مع نتاج اآلخرين.

وقد استطاعت اللغة العربية بفضل ما لها من خصائص البقاء ،التي تستمده من القرآن الكريم ،ولكونها حامل ًة
لرسالة اإلسالم ،أن تستوعب كل ما أفرزته الحضارات األخرى في مجاالت الحياة كافة وتصوغها وفق منظور
إسالمي خالص .فلم تستطع اللغة العربية أن تصل إلى ما وصلت إليه اآلن إال بعد أن كانت عالقتها بالقرآن
وثيقة ،وكأنها وعاء له فشملها حفظ القرآن الذي تكّفل به هللا عز وجل.

كانت اللغة العربية قبل نزول الوحي محصورة في الجزيرة العربية ،يتحدث بها أهلها غير متطلعين ألن يجعلوها

لغة لغيرهم ،فجاء القرآن فأخرجها من القومية إلى العالمية ،وانتشرت مع…
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المفردات القرآنية.

إن مااا يحتوي عليااه القرآن الكريم من ألفاااظ وكلمااات غزيرة ،التي تُعااد ثروة هااائلااة على اختالف
اشا ا ا ا ا ا ااتقااقااتهاا من الحقول المتعاددة ،تفياد باأن القرآن فياه كمياة من المفردات ،تكفي ألن ُيعتماد عليهاا في إعاداد

منهج دراسي لعملية التدريس؛ ألن المفردات القرآنية محدودة ومعدودة.

يقول الزرقاني ،في حصا ا ا اار كلمات القرآن الكريم" :ذكر بعضا ا ا ااهم إن كلمات القرآن  77934أربع

وثالثون وتسا ا ااعمائة وسا ا اابعة وسا ا اابعون ألف كلمة .وذكر بعضا ا ااهم غير ذلك ،قيل وسا ا اابب االختالف في عدد
الكلمات ،إن الكلمة لها حقيقة ومجاز ،ولفظ ورسم ،واعتبار كل منها جائز".

وقد ورد من األحاديث في اعتبار الحروف؛ ما أخرجه الترمذي عن ابن مسا ااعود مرفوعاً" :من ق أر

حرفا من كتاب هللا فله به حسانة ،والحسانة بعشار أمثالها ،ال أقول (الم) حرف ،ولكن ألف حرف ،والم حرف،

وميم حرف" .وأخرج الطبراني عن عمر بن الخطاب مرفوعا " :القرآن ألف ألف حرف وس اابعة وعش اارون ألف

حرف " قال السا ا اايوطي بعد أن أورد الحديث :رجاله ثقاة ،إال شا ا اايم الطبراني ،محمد بن عبيد بن آدم بن أبي
إياس ،تكلم فيه الذهبي ثم قال " :وقد ُحمل ذلك ،أي العدد المذكور في هذا الحديث على ما ُنساام رساامه من
القرآن ،إذ الموجود اآلن لم يبلغ ه ااذا الع اادد .وهو يري ااد أن ه ااذا الرقم الكبير ال ااذي يروى في ه ااذا الح اادي ااث،
ملحوظ فيه جميع الحروف النازلة من القرآن ما نسم منها وما لم ينسم وهللا تعالى أعلم".
ويقول يوسا ا ا ا ا ا ااف الخليفاة أبو بكر في هاذا الصا ا ا ا ا ا اادد" :المفردات القرآنياة محادودة ومعادودة ،وقاد باذل

العلماء المس االمون قديماً وحديثاً جهوداً لحص اارها ،وعلى هذه المحاوالت ،ذكرها الس اايوطي حيث قال "إن عدد

كلمات القرآن  77934أو  " 77277ويبدو أن االختالف ناش ا ا ا اائ من أن بعض ا ا ا ااهم يعتبر البس ا ا ا ااملة آي ًة من
الساورة؛ مع االختالفات في القراءات ،بزيادة أو نقص بعض الكلمات ،ومعلوم أن هذا الرقم يشامل عدد مرات
التكرار ،ويش ا اامل كل المش ا ااتقات ،من أس ا ااماء ،وأفعال ،كما يش ا اامل األدوات ،فإذا ُحذف التكرار انحص ا اار عدد
الجذور ،بخالف مشا ااتقاتها في نحو  ،1453فإذا أضا اايف إلى ذلك األدوات ،واألسا ااماء الجامدة ،والضا اامائر،
وغيرها انحصر عدد مفردات القرآن في بضع آالف مفردة.

أعد محمد حساين أبو الفتوح ،إحصاائيات للكلمات القرآنية ،فذكر أن الكلمات القرآنية المائة األولى
ّ
األعلى في الشا ا ا اايوع؛ بلغ تكرارها  4138مرةً ،أي بنسا ا ا اابة  % .56من مجموع كلمات القرآن ،وان الخمسا ا ا ااة
والعشرين األولى األعلى في التكرار بلغ عدد تكرارها  32،339كلمة.

ومن بين هذه الكلمات الخمس ااة والعش ارين هناك  13أداة ،واس اامان فقط ،هما اس اام الجاللة (هللا) و

(رب) ،وثالثة أفعال ،هي (قال) و(آمن) و(كان) وض ا ااميران ،هما (هم) و(هن) ،واس ا اام اإلش ا ااارة (هذا) واس ا اام
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الموص ا ا ااول( ،الذي) واتض ا ا ااح أن مش ا ا ااتقات (آمن) تجاوز  500كلمة ،وأن (قال) ومش ا ا ااتقاتها بلغت أكثر من
 1770كلمة ،وأن (كان) ومشتقاتها بلغت .1422
هااذه األرقااام تبين لنااا أهميااة التركيز على تاادريس نظااام االشا ا ا ا ا ا ااتقاااق في اللغااة العربيااة ،وفي منهج

تعليمها؛ بغرض فهم القرآن الكريم ،حيث يم ّكن الدارس من أن يش ا ا ااتق من الجذر الواحد عشا ا ا ارات المفردات،
وأن تكرار الكلماات القرآنياة في سا ا ا ا ا ا ايااقاات مختلفاة ،يعتبر تعزي اًز لهاا ،وأن الكلماات التي ال تتكرر في القرآن
كثيرة ،يمكن تعزيزها عن طريق التدريبات ،باستخدامها في جمل مختلفة.

ومما يلفت النظر هنا ،أن بعضا ا ااً من هؤالء الحفاظ ،وخاصا ا ا ًة الذين درسا ا اوا في الخلوات ،يعرفون
عدد ورود أي كلمة في القرآن الكريم ،فمثالً إذا سا ا ااألته عن كلمة (األسا ا ااباي) فيجيب لك أنها وردت بالكس ا ا ارة
ثالث مرات ،وبالفتحة مرة واحدة ،وهو بالطبع ال يعرف سبب نصبها وال جرها.

أما الص ا ا اايغ الصا ا ا ارفية للمفردات القرآنية بالنس ا ا اابة لهؤالء الدارس ا ا ااين ،فمألوفة ومحفوظة ،من حيث
النطق والتعرف على شا ا ا ا ا ا اكال الكلماة .فقاد اقترح يوسا ا ا ا ا ا ااف الخليفاة أن يقادم المنهج عادداً محادوداً من الكلماات

الجديدة بمعناها في كل درس ،وأن ُيراعى تقديم الكلمات المحسوسة عن الكلمات ذات المعنى التجريدي ،وأن
يسا ا ااتفيدوا من المفردات القرآنية التي اسا ا ااتعارتها لغات الدارسا ا ااين من العربية ،وأصا ا اابحت جزًءا من قاموسا ا ااهم
اللغوي ،ويمثاال ذلااك عاادداً مقا ّاد اًر من المفردات الاادينيااة ،مثاال الصا ا ا ا ا ا ااالة ،والزكاااة ،والحج ،واإليمااان ،والكفر،
والجنة ،والصادقة ،والرساول ،وآية ،وساورة ،وحق ،وشاهادة ،وامام ،وحرام ،وحالل ،وتكبير ،أو مفردات الصاالة
وأسماء الرسل ومفردات أحوال األسرة مثل زوج ،وطالق.
التراكيب القرآنية:

إن الناظر إلى القرآن الكريم ليجد أنه احتوى على عدد كبير من التركيبات التي يمكن اس ا ا ا ااتخدامها

في عملياة االتص ا ا ا ا ا ا ااال ،وقاد تتبع البااحاث هاذه التعبيرات الواردة في القرآن الكريم فوجاد عادداً ال باأس باه من

المفردات والتراكيب التي يمكن االس ا ا ا ا ا ااتفادة منها في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وبخاص ا ا ا ا ا ااة
الحفظااة ،فااإنهم قااد ألفوا هااذه المفردات والتعبيرات وحفظوهااا إال أنهم لم يفهموا هااذه المفردات والتراكيااب ولم

ظفاات هااذه المفردات
يعرفوا كيف يوظفوهااا في عمليااة التواص ا ا ا ا ا ا اال اللغوي في مواقف الحياااة المختلفااة ،فااإذا ُو ّ
والتعبيرات القرآنية ووضاعت في شاكل نصاوص حوارية أو قرائية وُقدمت لطالب هذه المدارس الذين يحفظون
كمية كبيرة من الساور واآليات أو يكونون قد حفظوه كامالً فإن هذا بال شاك ين ّمي قدراتهم في التواصال باللغة
العربية ويساعدهم على فهم أكثر النصوص القرآنية.

لجأ العلماء اللغويون إلى اسا ا ا ا ا ااتخدام اآليات القرآنية في تطبيق القواعد النحوية ،فيما يسا ا ا ا ا اامىبالنحو

التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم ،وذلاك ألن التراكياب القرآنياة ،كاافياة لضا ا ا ا ا ا اارب األمثلاة والنمااذج للقواعاد
124
© 2021 |Published by https://easpublisher.com/journal/yandoto/home

وتو" مجلة أكاديمية للغة العربية وآدابها – العدد الخامس شوال1442 ،ه
"َﭘْنُد ُ

‘YANDOTO, 2021; 5(1): 117-127

النحوية .وقد كتب في ذلك عدد ال بأس به ،حيث انفردت د ارس ا ااة تراكيب القرآن مص ا اااحب ًة للقواعد ،وهذه من
وتفهماه ،لاذلاك تُع ّاد خادماة النص
الحركاات اللغوياة الواسا ا ا ا ا ا اعاة ،التي قاامات حول القرآن تهادف إلى فهم القرآن ّ

المقدس في أعلى طبقة ،فاإلمام محمد بن إدريس الشا ا ا ااافعي يقول" :إن من أدرك أحكام هللا في كتابه ،نصا ا ا ااً
واس ا ا ااتدالالً ،ووفقه هللا للقول والعمل بما علم منه ،فاز بالفض ا ا اايلة في دينه ودنياه ،وانتفت عنه ِّ
ونورت
الرَيبّ ،
في قلبه الحكمة ،واستحق في الدين موضع اإلمامة".

ينبغي أن تتوقف المادة المقدمة لهذا المنهج على تراكيب القرآن ،وحول الجملة القرآنية بأقسامها المختلفة
"شاابه الجملة ،الجملة البساايطة ،الجملة المركبة ،الجملة المعقدة أو الممتدة" .كما أن المنهج ينبغي أن يسااتفيد
من المدارس اللغوية العربية ،ما يناس ااب خص ااائص التراكيب القرآنية ،التي من خص ااائص ااها التقديم والتأخير،

والذكر والحذف ،والتشبيه ...وتقديم المعموالت في الجملة ،وغيرها من األساليب.
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