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 امللخص 

 من أدلة تفضيل العربيَّة يف القرآن.: العنوان

يدور جدل من قديم حول كون العربية أفضل اللغات، وال يزال هذا اجلدل 

قها بحجة أن اهلل  ٍع تفوُّ ا إىل يومنا هذا، فالناس يف هذا عىل رضبني: مدَّ مستمرًّ

عاء.  اختارها لكتابه الكريم، ورافض هلذا االدِّ

البحث لينظر يف القرآن الكريم ويتأمل بعض آياته، مثبتًا ومن هنا جاء هذا 

ق العربية، ومتيُّزها عىل بقية اللغات من خالل أدلة عقلية مستنبطة من القرآن  تفوُّ

الكريم، دون الدخول يف هذا اجلدل، أو استدعاء منطلقات الفريقني، أو مناقشة 

 األقوال ومنازعها.

ملثبِتة لفضل العربية من القرآن وحده، وَحَرص البحث عىل أن تكون األدلة ا

 تأكيًدا هلذا التفوق، وإمعاًنا يف إثبات هذا املعنى، وتقريره.

 وقد توصل البحث إىل ثامنية أدلة تثبت للعربية الفضل، وهي عىل النحو التايل:

 الدليل األول: اختيار األفضل في جنسه إلنزال القرآن.
 ته.الدليل الثاني: احتفاء القرآن بعربي  
 للثقلين. × الدليل الثالث: عموم رسالة النبي

 الدليل الرابع: الثناء على القرآن.
 الدليل الخامس: تحدي القرآن للثقلين.

 الدليل السادس: نفي العجمة عن القرآن مع وصفه بالبيان.
 الدليل السابع: تفصيل القرآن.

 الدليل الثامن: تيسير القرآن.
هل هلددذه األدلدددة بمقدِّ  لدددتخ بفهرسددني للم دددادر ة وُأتبعدددتخ بةامتددة،مددوُقدددِّ  وذيِّ

 واملوضوعات.

 أسأل اهلل أن ينفع به، وصىل اهلل عىل نبيِّنا حممد وآله وصحبه.
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 دقمة امل
 احلمد هلل وحده، وصىل اهلل وسلَّم عىل من ال نبي بعده، أما بعد:

 اهلل هلا 
ِ
ة جليلة، تتمثَّل يف اصطفاء َيت اللغة العربية بمزيَّ

من بني سائر فقد حظِ

اللغات لتكون وعاء كتابه العزيز، الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، 

 عربيًّا مبينًا، فارتبطت العربية هبذا احلبل املتني. ×واختياِر خاتم الرسل 

ة اجلليلة استقر يف يقني كثري من املسلمني تفضيُلها  وألجل خت ي ها هبذه املدَهمَّ

ح به أكثر أهل عىل غريها من ال لغات، وغدا هذا اعتقاًدا عندهم، وهو ما رصَّ

العلم، لغويني وغريهم، متقدمني وحمدثني
(1)

، ولعله من أقوى أسباب استنهاض 

زين هلا،  مهة مجع من غري العرب ليكونوا من علامء هذه اللغة، ومن املنظِّرين املربِّ

 إذا»ها، يقول ابن جنِّي: تخ ائ ها، وأرسار صناع واستوقفتهمبعد أن شغفوا هبا، 

قَّة،  تأملت حال هذه اللغة الرشيفة، الكريمة اللطيفة؛ وجدت فيها من احلكمة والدِّ

قَّة ما يملك عيلَّ جانب الفكر، حتى يكاَد يطمح به أماهل غلوة  واإلرهاف والرِّ

«السحر
(2)

. 

ن م غري أن هذا االعتقاد لقي منازعة عند بعضهم، فأنكر أن تكون لغٌة أفضَل 

...وقد قال قوهل: العربية أفضل اللغات؛ ألنه هبا نزل : » لغة، يقول اإلماهل ابن حزهل

: وهذا ال معنى له؛ ألن اهلل  قد أخربنا أنه مل يرسل  كالهل اهلل تعاىل، قال عيلٌّ

 وقال تعاىل:، ﴾ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿ رسواًل إال بلسان قومه، وقال تعاىل:

                                           
هذا التفضيل للعربية هبذا االعتبار مستفيض، سواء يف كتب التفسري، أهل يف مقدمات بعض ( 1)

الكتب التي تناولت العربية وقضاياها، أهل فيام ُعقد من أبواب وف ول هلذا املعنى بعينه، أهل يف 

 ت، أهل يف غري ذلك.أبحاث منشورة يف بعض املجال

، والغلوة: الغاية يف سباق اخليل، واملعنى: أن مجال هذه اللغة يدنيه من غاية 1/84اخل ائص ( 2)

 السحر.
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هلل تعاىل ووحيه، وقد أنزل التوراة، فبكل لغة قد نزل كالهل ا، ﴾ہ ہ ہ ھ﴿

بالعربانية، وأنزل ال حف عىل إبراهيم  واإلنجيل، والزبور، وكلَّم موسى 

  بالرسيانية، فتساوت اللغات يف هذا تساوًيا واحًدا، وأما لغة أهل اجلنة وأهل

«ما جاء يف النص واإلمجاع، وال نص وال إمجاع يف ذلك إالالنار فال علم عندنا 
(1). 

يف علم اللغة، ذهبوا هذا املذهب، فقالوا بأال  املتة  نيثم إن بعض املحدثني 

العربية، وبنوا رأهيم هذا عىل مبدأ من مبادئ علم اللغة  حتى عىل أخرى، مزيَة للغةٍ 

احلديث، ينكر التفاضل بني اللغات، وهو مبدأ أنتجته الدراسات اللغوية الغربية، 

ائلون هبا، وقد رأيت مقاالٍت عدًة وصفحات ثم شاعت هذه الفكرة، وكثر الق

متعددة يف الشبكة العنكبوتية يتحدث فيها أبناء العربية عن أنه ال فضل لعربيتهم 

ل غريها عليها،  عىل غريها، وأهنا كسائر لغات العامل، بل ربام اشتطَّ بعضهم ففضَّ

وا هذا املبدأ  أن الذي نزل هبا القرآن هلوأ ئهاأبنا من حقِّ العربية عىلفهل كان  يتلقَّ

دون أن ، ويعلموه أبناء جيلهم، دراساهتم وحمارضاهتم بألسنتهم، فيشيعوه يف

عن هذا االصطفاء الذي خصَّ اهلل به لغتهم  التةيلِّ السهل  نَ أمِ  ؟خيتربوا صحته

ا عىل العربية من ثناءاتالرغم  ،ألجل مبدأ نظريٍّ مل ُيرَبَهن عليه ِقبَل  الكثرية جدًّ

 ؟!الذين عرفوا مكانتها بلَه علامَء العربية قنياملسترش

لست يف هذا البحث معنيًّا بمناقشة هذا املبدأ وُمعتَمده، كام أنني لست معنيًّا 

بمناقشة ابن حزهل فيام قال، وال بإيراد أقوال العلامء ون وصهم حول فضل العربية، 

وال بنقل ن وص  وال بعرض أدلة أيٍّ من الفريقني، مثبتي فضل العربية، ونفاته،

 املسترشقني املثنني عىل العربية بام هي أهله.

لت آيات الكتاب العزيز، وربطت بعضها ببعض، واستنبطت منها نغري أن ي تأمَّ

                                           
 .1/48اإلحكاهل يف أصول األحكاهل ( 1)



 أ. حسن بن غرم العمري                                          من أدلة تفضيل العربية في القرآن          

372 

ق العربية عىل غريها، وتشهد بفضلها عىل ما سواها، ومل  أدلة أرى أهنا تثبت تفوُّ

أقطع يف الداللة، وأقوى  أعتمد يف هذه األدلة عىل غري القرآن الكريم؛ ليكون ذلك

يف احلجة، وقد وجدت من العلامء من ذكر بعض هذه األدلة أو أشار إليها كام 

 سيتَّضح أثناء البحث.

قِ  ها من خالل ومن هنا فإن هدف هذا البحث هو: إثبات فضل العربية، وتفوُّ

 لتايل:النظر العقيل يف آيات القرآن الكريم، وقد اجتمع يل ثامنية أدلة، عىل النحو ا

 الدليل األول: اختيار األفضل يف جنسه إلنزال القرآن.

 الدليل الثاين: احتفاء القرآن بعربيَّته.

 للثقلني. ×رسالة النبي الدليل الثالث: عموهل 

 الدليل الرابع: الثناء عىل القرآن.

 الدليل اخلامس: حتدي القرآن للثقلني.

 البيان.الدليل السادس: نفي العجمة عن القرآن مع وصفه ب

 الدليل السابع: تف يل القرآن.

 الدليل الثامن: تيسري القرآن.

وجه داللتها، واهلل املوفِّق واهلادي إىل سواء  وبيانهذه األدلة،  عرضوفيام ييل 

 السبيل، وصىل اهلل عىل نبيِّنا حممد وآله وصحبه، واحلمد هلل رب العاملني.
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 لو:  اتيير  األضلل  ي نسه  نإزاا: الدقآن المليل األ

ة الوحي والنزول بالقرآن من   جربيل اختار اهلل  من بني املالئكة لدَمهمَّ

،  [102:النحل] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿:األرض، فقال السامء إىل

عىل جربيل يف القرآن الكريم يف آيات متعددة، وذكره يف معِرض  وقد أثنى اهلل 

د عظمة هذا املَلك وفضلَ الثناء عليه بام  ژ  ژ ڑ ڑ ک ﴿ ه، فقال:يؤكِّ

 ﴾ڱڱک ک ک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

كر بعد التعميم بذكر املالئكة، فقال: [79:]البقرة ه وميكائيَل بالذِّ ں  ڱ﴿ ، وخ َّ

، [74:البقرة] ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  ں

ِله الوحَي ونزوله به  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ ، فقال:ووصفه باألمانة يف حتمُّ

د ذلك مع صفات أخرى تدل عىل رشفه، وعلو منزلته، ورفعة  [174:راء]الشع ، وأكَّ

ڳ   ڱ ڱ ڱڱ   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ    ۀ  ہ ﴿ مكانته عند خالقه، فقال:

 .التكوير[] ﴾ہ
ًدا  -سبحانه-واختار  هلذا القرآن من بني البرش عامة واألنبياء خاصة رسوله حممَّ

ًدا النبي األكرهل، والرسول األعظم، ليوحي إ × ليه به، فيبلِّغه الناس، وليكون مؤيَّ

ه وقد أخرب اهلل عن نبيِّه  به معجزًة من بني سائر النبيني، له يف رسالته، فة َّ

ه بفضائل مل يؤهِتا  له عىل غريه، ويرفع مكانته، ويعيل منزلته، فة َّ امل طفى بام يفضِّ

نبيًّا قبله، وأثنى عليه ثناًء كثرًيا، يف آيات كثرية
(1)

رد من األحاديث ال حيحة وو ،

واآلخرة ما يدل عىل فضله عىل سائر البرش يف الدنيا
(2). 

                                           
مطلُع سوريت النجم، والقلم، وسوُر الضحى، والرشح، والكوثر، وغريها، كام أن  -مثاًل -ينظر ( 1)

 ىل نفسه إضافة ترشيف بلفظ )عبده( يف مخسة مواضع...اهلل أضاف نبيَّه إ

منها أحاديث اخل وصية له، التي تدل عىل أنه أعطي ما مل يعط نبيٌّ قبله، ومنها ما يدل عىل أنه ( 2)

 =أول من يبعث، وأنه صاحب الشفاعة، واحلوض، واملنزلة الوحيدة يف اجلنة، وأنه سيد الناس
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ة اإلسالهل، فةّ ها بحمل هذا القرآن، وأكرمها به،  واختار من بني األمم أمَّ

 .[110:]آل عمران ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ بقوله:تها خرييَّ  وقد نصَّ عىل
ڳ ڱ ڱ ڱ  ڳ﴿ واختار خري الزمان إلنزال القرآن، فقال:

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ ، بل اختار له أكرهل ليلة وأعظمها، فقال: [141:]البقرة ﴾ڱ

 .]القدر[ ﴾پ پ پ ڀ ڀڀ     ڀ ٺ        ٺ ٺ ٺ ٿ ٻپ
وال ريب أننا إذا أخذنا يف االعتبار وجود لغات عدة وقت التنزيل بدا لنا فضل »

«ورشفها عىل سائر اللغات، وتكريم اهلل باختيارها لغًة لكتابه األخري العربية
(1). 

 وبالنظر إىل هذا االختيار واالصطفاء من اهلل تعاىل ملا هو أكرهل وأفضل يف جنسه

 ليقرتن بكالمه الكريم، يكون االستدالل به عىل فضل العربية من وجهني: مما سبق

أن العربية أل ق بالقرآن من أي يشء آخر، فإهنا املالزمة له منذ التكلم  األول:

ناته، وليست شيًئا منف اًل عنه به إىل أن ُيرَفع، بل هي جز ن من مكوِّ ء منه، ومكوِّ

قد اختار  كام هو حال غريها مما ُذكر، فالكالهل ال يكون إال بلغة، وإذا كان اهلل 

األفضل  × األفضل يف جنس املالئكة إلنزال القرآن، واختار حممًدا جربيل 

مله، واختار شهر يف جنس البرش لتبليغه، واختار أمته الفضىل يف جنس األمم حل

رمضان وليلة القدر األفضلني يف جنس الزمان لنزوله فإن كون العربية أفضَل يف 

جنس اللغات من باب أوىل؛ ألن إنزال القرآن وتبليغه قد انقضيا، لكن ارتباطه 

بلغته مستمرٌّ ال ينقيض، فاختيار األفضل ملا هو جزء من القرآن مالزهل له مستمر 

 من اختيار األفضل مما هو منف ل من القرآن، مستقل عنه. معه ال ينفك عنه أوىل

أن اهلل تعاىل ذكر تنزيل هذا القرآن باللسان العريب يف سياق ذكره ملن هو  الثاني:

                                                           

 يوهل القيامة. = 

 .41القرآن ألنور اجلندي ص الف حى لغة( 1)



 (ه3414 ةذو الحج)          عشر  سسادالعدد ال       مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية 

372 

گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ﴿ أفضل يف جنسه تعظياًم هلذا القرآن، فقال سبحانه:

، فلو مل يكن ]الشعراء[ ﴾ڱ  ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ    ۀ

فضل األلسنة ما كان يف ذكره مزيد تعظيم، وكان يكفي ذكر من نزل اللسان العريب أ

وهو األفضل يف جنس املالئكة وذكر  جربيل  به، ومن نزل عليه، فلام ذكر

بل خصَّ قلَبه وهو األفضل يف جنس األعضاء ×النبي 
(1)

وذكر يف هذا السياق ، 

ازل به والنازل عليه عىل اللغة التي نزل هبا دلَّ عىل فضلها عىل جنسها، كام َفُضل الن

 جنسيهام.

َل بالنزول  وقد ُيستشكل عىل هذا االستدالل بكون جربيل  هو املوكَّ

ته مق ورة عىل النزول بالقرآن، وإذا كان كذلك مل يكن  بالوحي عامًة، فليست َمَهمَّ

يف ذكره دليل عىل فضل العربية، لنزول غري القرآن بغريها، واجلواب عن هذا: أنه 

ق ود االستدالل هبذا عىل ق ر َمَهمة جربيل عىل النزول بالقرآن دون غريه ليس امل

ِل بالوحي  من الكتب، إذ ليس األمر كذلك، وإنام املق ود تقرير كون جربيَل املوكَّ

هو األفضَل يف جنسه، ثم ضم هذا املعنى إىل تفضيل غريه مما له صلة بالقرآن عىل 

وأمته والزمان  ×بتفضيل النبي حممد جنسه، فتفضيل جربيل عىل جنسه مقرون 

الذي نزل فيه القرآن عىل أجناسهم، ويكون جمموع ذلك هو الدليَل عىل فضل 

 العربية بالنظر إىل جنسها.

 

                            

                                           
دت فسد الجسد كله، أال ...أال وإن في الجسد مضغة، إذا َصَلحت صلح الجسد كله، وإذا فس»( 1)

 .(12)احلديث  1/20صحيح البةاري  «وهي القلب
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 المليل الثرزي  احيفرء الدقآن  بعآبيَّي 

، وبيان أوجه اشتمل القرآن عىل عدد كبري من اآليات يف معِرض الثناء عليه

فضله، وصفات متيُِّزه، والناظر يف تلك اآليات جيد أهنا جعلت من معايري عظمته 

أخرب أنه أنزله عربيًّا يف سياق »فاهلل جل جالله ومقاييس رفعته أن كان عربيًّا، 

التمّدح والثناء عىل الكتاب بأنه مبني مل يتضمن لبًسا، عزيز ال يأتيه الباطل من بني 

وذلك يدل داللة ظاهرة عىل رشف  خلفه، تنزيل من حكيم محيد، يديه وال من

«اللغة التي ُأنزل عليها
 (1). 

عىل فضل العربية وِعَظم مكانتها باختيار القرآن هلا لتكون  االستداللومع أن 

ٌ جيلٌّ  لغته وأبلغ يف تفضيل العربية عىل  داللةً  أعظماحتفاءه بعربيته ، إال أن بنيِّ

د هذا  وامتدح بكونه عربيًّا، أساًسا من أسس عظمته هو، غريها، إذ ُجِعلتخ  وُأكِّ

 املعنى بنفي غري العربية من األلسنة األعجمية عنه.

ھ  ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ  ﴿ ففي قوله تعاىل:

هذا الكتاب بد)املبني(، كام جعل من  -سبحانه-، وصف ]يوسف[ ﴾ے

پ پ   پ پٱٻ ٻ ٻٻ﴿ أوصافه كوَنه )عربيًّا(، ويقول:

لت[ ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ڀ اًل من عنده، وبكونه ]ف ِّ ، فامتدحه بكونه منزَّ

ا بالعرب بل أنزل  مفّ اًل، وبكونه قرآًنا عربيًّا، ومعلوهل أن هذا القرآن ليس خاصًّ

ا، منها قوله تعاىل: ٿ  ٹ    ﴿ للناس مجيًعا، واآليات الدالة عىل ذلك كثرية جدًّ

ٺ ٿ    ٺ ٺ   ٺ   ﴿ ، وقوله:[88]النحل ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ک ک   ک    گ گ گ گ  ڳ ڳ  ﴿ ، وقوله: [17:]األنعاهل ﴾ٿ ٿ ٿ

ُفه بالعربية جانب من جوانب عظمته، وهكذا يتكرر  [9:]الشورى ﴾ڳ ، فوصخ
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،  [49:]الرعد ﴾ڎ ڈ ڈ ژژ﴿هذا املعنى يف عدد من اآليات، كقوله تعاىل:

ۇ ﴿ ، وقوله:[114:]طه ﴾ىئ يئ جب حب  خب مب ىب يب﴿ وقوله:

ۅ ۅۉ ۉ ې  ې ې ې  ۇ ۆ  ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

ڇڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿ ، وقوله:]الزمر[ ﴾ى ى

 .]الزخرف[ ﴾ڈ ژ

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿ ويف قوله تعاىل:

ذكر التوراة والقرآن ووصف كالًّ بام متيَّز به، فكان من  ،[12:]األحقاف ﴾ی

أوصاف القرآن التي ُيمتَدح هبا أنه بلسان عريب، وُخصَّ هبذا الوصف مع الوصف 

 لت ديق من بني أوصاف كثرية جليلة للقرآن!با

گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ    ڱ    ڱڱ ڱ ں ﴿ ويقول اهلل تعاىل:

َيظهر فيه  -خاصةً -، وهذا املوضع ]الشعراء[ ﴾ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ    ۀ

 
ِ
القرآن بعربيته جليًّا، فإن اهلل تعاىل ملا أراد بيان عظمة هذا القرآن ذكر  معنى احتفاء

ر هذا امل ده، فأخرب أنه هو بنفسه توىلَّ تنزيله، واختار من ال فات ما يقرِّ عنى ويؤكِّ

من بني األنبياء  × الروح األمني من بني املالئكة لينزل به، واختار النبي حممًدا

لينذر به، واختار اللسان العريب ليتكلم به، ثم زاد عىل ذلك بوصف اللسان العريب 

 بالبيان.

ق العربية  -خاصة-الشعراء ن أن هذا االستدالل بآيات سورة ظَ وقد يُ  عىل تفوُّ

يلزهل من تكرار الدليل  إذ ال، ولكن األمر ليس كذلك، نفسه الدليل السابق هو

ق  الواحد تكرار وجه االستدالل به، والفرق بني االستداللني هبذا الدليل عىل تفوُّ

العربية: أن األول يراد منه االستدالل عىل تفضيل العربية عىل جنسها بذكر هذا 

ل عىل جنسه، وأما هذا الدليل  اللسان العريب يف سياق َمن ذكره اهلل وهو مفضَّ
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معايري تعظيم هذا القرآن،  فاملراد منه االستدالل عىل تفضيل العربية بام ذكره اهلل من

وهي: كونه من عند اهلل، وكون من توىّل النزول به هو جربيل، وكون من توىلَّ 

اللغة التي نزل هبا هي اللغة العربية، وإال يكن  وكون،  × حممًدا النذارة به هو

ذلك فال فائدة من ذكر هذا اللسان العريب ووصفه باملبني يف معِرض تعظيم هذا 

 القرآن.

وهذا الدليل مرتَّب عىل الدليل السابق؛ ألنه إذا ثبت كون اللسان العريب خري 

القرآن يف هذا  فإنه يكون من مقاييس عظمة هذا -يف الدليل السابق -األلسنة 

 الدليل.

د للدليل السابق؛ ألنه إذا تبنيَّ من هذه اآليات كون  كام أن هذا الدليل مؤكِّ

َلنِي  د أن ذكره يف سياق املفضَّ اللسان العريب من مقاييس عظمة القرآن الكريم تأكَّ

 عىل جنسيهام تفضيل له عىل جنسه.

اًل من رب  إىل كونه بالنظرفهذه اآليات األخرية تدل عىل أن القرآن عظيم  منزَّ

بالنظر ، ثم ]النساء[ ﴾ڇ   ڇ     ڇ   ڍ ڍ  ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈڈ﴿ العاملني،

 ×أمور أخرى، منها معيار منزلة جربيل بني املالئكة، ومعيار منزلة النبي حممد  إىل
 بني الرسل، ومعيار منزلة اللسان العريب بني األلسنة.

وصف اهلل القرآن بكونه عربيًّا يف إنام »ل الرازي يف تقرير هذا الدليل: يقو

ا ثبت أن لغة العرب أفضل والتعظيم وهذا املطلوب ال يتم إال إذ معرض املدح

 «اللغات
(1). 
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 للثدقلني ^ المليل الثرلث  عموم  سرل  السيب

ًدا ۀ ﴿ أن بعثه للناس كافَّة، × من األشياء التي خص اهلل هبا النبي حممَّ

ة، وإذا  ، [24:سبأ] ﴾ہ ہ ہ ہ وكان كل نبيٍّ يبعث إىل قومه خاصَّ

ًدا كان اهلل  إىل  × قد بعث كل رسول إىل قومه بلساهنم، فإنه بعث النبي حممَّ
ة بالعربية، يقول اهلل تعاىل:  ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿اإلنس واجلنِّ عامَّ

ک ک   ک    گ ﴿ :يف مقابل ذلك ، ويقول[8:]إبراهيم ﴾ڱ ڱ ں

ٿٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ ، ويقول:[9:]الشورى ﴾گ گ  ڳ ڳ  ڳ گ

ٱ ٻ ٻ    ٻ  ٻ پ      ﴿ ، ويقول:[1:]إبراهيم ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ

وآيات أخرى تدل عىل أن هذا القرآن  ،]اجلّن[ ﴾پ پ پ ڀ   ڀ ڀ  ڀٺ

 مرَّ ذكر بعضها يف الدليل السابق. بيان للناس أمجعني،

ُل هذه اللغة أداة رسالة النبي حممدٍ  ة، والكتاِب الذي ُأنِزل معه ا × فَجعخ لعامَّ

ة بالعرب-عىل اإلنس واجلن كافَّة  مع اقت ار  -وإن كانت العربية يف أصلها خاصَّ

رسالة كل نبيٍّ غريه ولغته عىل قومه خاصة دليٌل عىل تفضيل العربية عىل غريها، ملا 

عرب يلزهل عىل ذلك من كون كل لسان تابًعا للعربية، ال العكس، ومن استغناء ال

عن لغة غريهم يف عبادهتم هلل التي ما ُخلق اجلن واإلنس إال هلا، مع عدهل استغناء 

فإذا كانت األلسنة خمتلفًة بام ال »غري العرب عن العربية، يقول اإلماهل الشافعي: 

يفهمه بعُضهم عن بعض فال بدَّ أن يكون بعضهم َتَبًعا لبعض، وأن يكون الفضل 

 (، وكل أهل× تابِع... بل كلُّ لسان َتَبع للسانه )يعني النبييف اللسان املتََّبع عىل ال
«دين َقبخله فعليهم اتِّباع دينه

 (1). 
 ×فإنزال اهلل تعاىل القرآن العظيم لعموهل الثقلني، وإرساُله النبي الكريم 
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بالرسالة اخلالدة وكالمها باللغة العربية دليل عىل تفضيلها عىل غريها من اللغات؛ 

الة العامة جلميع املكلفني عىل اختالف لغاهتم، وكون مجيع اخللق حلملها الرس

 تابعني يف ألسنتهم هلذا اللسان.
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 المليل الآابع  الثسرء على الدقآن 
ر انف ال العربية  القرآن كالهل اهلل، واللغة العربية أداة ذلك الكالهل، وال ُيَت وَّ

دح القرآن بيشء ا به، فقد أصبحت جزًءا منه، فإذا امتُ عن القرآن؛ المتزاجه

داق ذلك يف قول اهلل تعاىل: ڳ ڳ ﴿ فللعربية ن يب من ذلك املدح، ونجد ِم خ

ِل اهلل ]احِلجر[ ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱں بحفظ القرآن،  ، فاآلية بيِّنة يف تكفُّ

ق حفظه إال بحفظها، ولذا كانت هي اللغة  لكنَّ ذلك استلزهل حفظ لغته، وال يتحقَّ

الوحيدة التي عاشت هذا التاريخ الطويل كله، فال نجد هلا نظرًيا، وما يوجد من 

لغات اليوهل أق ر عمًرا بكثري من عمر العربية، وما نشأ مع العربية من لغات يف 

أول أمرها ال وجوَد له اليوهل، ومل يكن ذلك ليتحقق لوال حفظ اهلل لكتابه الذي 

 أنزله هبا.

ا، لكنني أقت ر عىل بعض ما يتضح واآليات التي امتُ  ِدح هبا القرآن كثرية جدًّ

 معه الثناء عىل العربية استلزاًما؛ لكوهنا جزًءا منه.

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ ﴿ يقول اهلل تعاىل:

، فهل قشعريرة [24:]الزمر ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ

فهموه من ا ت وروه وملإال  -القرآن-جلود املؤمنني عند سامع أحسن احلديث 

 من معان؟! محلتهألفاظ هذه اللغة وما 

 ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿ ويقول سبحانه:

، فأحسن الق ص عىل اإلطالق هو ق ص القرآن املوحى إىل أكرهل [4:]يوسف

 اخللق باللغة العربية!

پ پ پ ڀ   ڀ ڀ  ڀ ٺ     ٱ ٻ ٻ    ٻ  ٻ پ  ﴿ ويقول اهلل تعاىل:

ڍ   ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ ، ويقول:]اجلّن[ ﴾ٿ ٿٺ  ٺ ٺ
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ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ڍ

  ويقول:،]املائدة[﴾ڳکککگگگگ

، ويف ]النساء[ ﴾ۅ ۅ   ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائائ﴿

هاتني اآليتني األخريتني وصف للقرآن باإلبانة، وال شك أن لغته وسيلة ذلك عىل 

 ما سيأيت تف يله.

 ﴾ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ    گ﴿ : ويقول 
ام ال روح له، ويف فين هذه اآلية مدى قوة تأثري القرآن حتى ، ويالحظ م [21:]احلرش

ل عليه هذا القرآن بعينه ما يدل عىل  تقييد ذلك األثر للجبل بكونه حاصاًل له لو ُنزِّ

 خ وصيته، إذ مل يقل )لو أنزلنا قرآًنا(، ولغته جزء منه.

ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ  ﴿ بل إن يف قوله تعاىل:

ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى  ائ 

لت ﴾ۇئۇئ  إشارًة إىل ارتباط تأثري القرآن بكونه عربيًّا، فإنه ملا قابل  [88:]ف ِّ

 -مجيًعا -العريب بالعجمي أخرب عن هذا القرآن الذي ُجعل عربيًّا بتأثريه يف الناس 

فهو للمؤمنني هدى، وشفاء، ولغري املؤمنني عليهم عمى، وهذا التأثري للقرآن من 

رت فيه، يقول تعاىل:املعاين التي تك ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھھ ﴿ رَّ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ ، ويقول:]اإلرساء[ ﴾ھ ے ے ۓ   ۓڭ

ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ 

نفُسه القرآن  فهذا، ]التوبة[ ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ

عىل الكافرين وزيادة يف  عذاٌب  وهوزيد يف إيامهنم، يهلم و هداية للمؤمنني وشفاءٌ 

 .ذلك  قيحتقلغته وسيلة يف ، وضالهلم ونفورهم

ومن أوضح اآليات التي تستلزهل الثناء عىل العربية لثنائها عىل القرآن قول اهلل 
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 ﴾ڇ ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ﴿ تعاىل:
، فإن كون هذا القرآن قد أعىل اهلل منزلته، وجعله مهيمنًا عىل كل كتاب [84]املائدة

ل باللسان الع ريب يقيض بأن يكون هلذا اللسان حظ ظاهر قبله، وناسًةا له، وهو منزَّ

 من ذلك الفضل، وتلك املنزلة.

ويدخل يف هذا املعنى ما ُخصَّ به القرآن من أسامء تدل عىل تعظيمه والثناء 

 عليه، كتسميته بد)الفرقان(، ونحوه.

ثناء يستلزهل الثناء عىل اللغة  وهوواآليات الواردة يف الثناء عىل القرآن كثرية، 

ُرك هذا التي محل أمجل الشعر! مل يكن هذا من ته، ومثال ذلك لو قيل لشاعر: ِشعخ

ت وير، العىل  ااملدح للشعر مقت ًرا عىل مدح نفس الشاعر التي أبدعته، وقدرهت

بل إن اللغة التي استةدمها  وترتب املعاين يف تلك النفس، ومراعاة األحوال،

عن عناية العرب بألفاظ لغتها وكام يقول ابن جني املدح،  ستنال حظها منالشاعر 

فإهنا ملا كانت عنوان »: إمعاًنا يف العناية بمعانيها وحرًصا عىل الوصول إىل غاياهتا

معانيها، وطريًقا إىل إظهار أغراضها ومراميها، أصلحوها ورتَّبوها، وبالغوا يف 

ا يف الداللة عىل وأذهب هبليكون ذلك أوقع هلا يف السمع،  حتبريها وحتسينها

«الق د
فكذلك ملا أريد للقرآن أن حيمل املعاين العظاهل اختري له اللغة القادرة ، (1)

عىل محل رسالته، وكون هذا القرآن املثنى عليه الثناُء العطر، املمدوح ب فات ال 

تكون يف غريه حتى الكتِب الساموية قد اختريت له لغة العرب من بني سائر اللغات 

دليٌل عىل فضلها عىل غريها، وتفضيلها عىل ما سواها؛ حللوهلا منزلة مل  - لينزل هبا

حتلَّها لغة أخرى، وبلوغها درجة ال تتحقق لغريها، من جهة ما يلزهل عىل ثناء اهلل 

عىل القرآن من الثناء عىل لغته بام ال نظري له يف اللغات األخرى، بل مل يرد يف الثناء 
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االستلزاهل وال عىل سبيل غرِيه؛ فالكتساهبا من الثناء عىل غريها يشء ال عىل سبيل 

ل هبا ما مل حيظ به فرد من أفراد جنسها؛  املستلَزهل عىل ثناء اهلل عىل القرآن املنزَّ

واكتسائها من مدح اهلل لكتابه العزيز الذي اختريت له فأصبحت بألفاظها 

ألجل ذلك  -غريها وتراكيبها ونحو ذلك من أحواهلا جزًءا منه ما ال وجود له يف 

 علت منزلتها؛ وجاوزت نظرياهتا من اللغات.

أَوليس ثناء اهلل عىل كتابه املنزل هبا وما استلزهل من الثناء عليها تفضياًل هلا عىل 

 غريها مما مل يكن له يشء من ذلك؟
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 المليل اخلرةس  حتمِّي الدقآن  للثدقلني

ى اهلل  بمثل القرآن أو بمثل بعضه، وعمَّ بالتحدي َمن  يأتواأن لق اخل حتدَّ

ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ﴿ دونه يف أكثر من آية، من ذلك قوله تعاىل:

، ويف انقطاعهم عن ]يونس[ ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ

وا إىل »فددمعارضة التحدي دليل عجزهم،  دُّ لوال أهنم حني سمعوا القرآن وحني حُتُ

وا بالعجز معارضته سمعوا كالًما مل  يسمعوا قط مثله، وأهنم رازوا أنفسهم فأحسُّ

عن أن يأتوا بام يوازيه أو يدانيه أو يقع قريًبا منه لكان حمااًل أن يدعوا معارضته وقد 

عوا فيه، وطولبوا به «حتدوا إليه، وُقرِّ
وإذا كانوا عاجزين عن اإلتيان بسورة من ، (1) 

 .أوىل مثله فعجزهم عام هو أكثر من ذلك من باب

 -وليس العرب وحدهم-ومن َثمَّ أخرب اهلل تعاىل عن عجز اجلن واإلنس قاطبة 

ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ فقال:

 .]اإلرساء[ ﴾ڤ    ڤ ڤ ڦڦ
ًة،  ة عىل الثقلني كافَّ ويف كون هذا القرآن مهيمنًا عىل مجيع الكتب قبله، وحجَّ

ا إىل قياهل الساعة ثم جييء التحدي عىل  دليٌل  مع ذلك كلِّه بالعربية خاصةً  ومستمرًّ

قها عىل سائر اللغات منذ   .نالقرآ بدء التحدي إىل أن ُيرفعتفوُّ

د هذا املعنى بأن الكتب التي أنزهلا اهلل  كلَّها  ×عىل أنبيائه قبل حممد  ويتأكَّ

 ين يفمن عند اهلل ثم مل حتمل هذا التحدَي الذي جاء به القرآن عربيًّا؛ يقول الباقالَّ 

وقد بيَّنا قبل هذا أنه مل يكن ذلك معجًزا لكونه »معرض كالمه عن إعجاز القرآن: 

عبارة عن الكالهل القديم؛ ألن التوراة واإلنجيل عبارة عن الكالهل القديم، وليس 
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«ذلك بمعجز يف النظم والتأليف
 (1)

 ، بينام القرآن معجز يف نظمه وتأليفه.
ا أهل هو اإلعجاَز البياين وقد نزل متحوإذا كان أوضح صور إعجاز القرآن  ديًّ

مل يدع يف نفس بليغ منهم ولو حكَّ بيافوخه السامء موضع »البيان يف بياهنم ثم 

عي وتقول، وخِذَيت الُقروهل فلم متلك أن  طمع، حتى خِرَست األلسن عن أن تدَّ

«ت ول
كان عجز غريهم من باب أوىل (2) 

ومن ثم كان هذا دلياًل عىل فضل ، (3)

العربية التي كانت قادرة عىل أن ُيفرض هبا التحدي عىل اخللق أمجعني رغم 

 اختالف أزمنتهم وأمكنتهم ولغاهتم.

 

                            

                                           
، املق ود من إيراد هذا النص هو التنبيه عىل معنى: )أن القرآن العريب 220إعجاز القرآن ص( 1)

ا، مع أنه والتوراَة واإلنجيَل ونحَومها من الكتب الساموي ة هو الكتاب الوحيد الذي نزل متحديًّ

من عند اهلل، لكنه مل يرد التحدي يف غري القرآن العريب(، مع رصف النظر عن األمر العقدي 

 واجلدل الكالمي يف نص الباقالين.

 .47دالئل اإلعجاز ص( 2)

 .210ينظر إعجاز القرآن ص( 4)
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 المليل الهردس  زفي العجم  عن الدقآن  ةع لوصف  برلبير 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ  ڀ ﴿ يقول اهلل تعاىل:

 .]النحل[ ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ 

قه، وذلك أنه ملا ردَّ اهلل  هذه ة عىل متيُّز اللسان العريب وتفوُّ بالدليل  اآلية دالَّ

، يف  × العقيل عىل املرشكني بأن الذي كانوا يزعمونه يعلِّم النبي القرآن أعجميٌّ

دُّ عىل جمرد نفي العجمة عن القرآن، وتكذيِب  حني أن هذا القرآن عريب مل يقت ر الرَّ

بل زاد عىل ذلك بوصف اللسان العريب باإلبانة دون اللسان  ما قاله املرشكون،

بة فحسب لكان يكفي أن يكون  األعجمي، ولو كان املق ود نفي هذه الِكذخ

الكالهل: )لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب(، فيح ل بذلك الرد 

ي دلَّ عىل عىل زعمهم، فلام ُخصَّ اللسان العريب بالبيان يف مقابل اللسان األعجم

اللغات  فضل العربية، يقول ابن فارس يف )باب القول يف أن لغة العرب أفضل

فوَصَفه »: -﴾ۀ ڻ  ۀ﴿ ومنها-(بعد أن أورد آيات سورة الشعراءوأوسعها

جلَّ ثناؤه بأبلغ ما يوصف به الكالهل، وهو البيان... فلاّم خصَّ جّل ثناؤه اللسان 

«قارصة عنه وواقعة دونه العريب بالبيان ُعلم أن سائر اللغات
 (1). 

 قد امتدح القرآن الكريم باإلبانة يف عدة مواضع، منها قوله: وإذا كان اهلل 
التي -، وكانت الوسيلُة لتحقيق تلك اإلبانة ]يس[ ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ۆئ  ۆئ﴿

كوَنه باللسان العريب كان ذلك  -هي من صفات القرآن الظاهرة املرتتبة عىل لغته

ِقه، وال سيَّام أن اهلل عز وجل وصف اللسان نفسه بأنه مبني.دلياًل عىل فضله وت  فوُّ

د هذا الفضل بتسمية القرآِن اللساَن العريب بالعريب، واللساَن غري العريب  ويتأكَّ

                                           
 .12ال احبي ص ( 1)
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باألعجمي؛ لداللة مادة )ع ر ب( عىل معنى الوضوح واإلبانة واإلف اح
(1)

 ،

ال ترى أن ت ريف )ع ج أ»هل( عىل ضد ذلك، يقول ابن جني:  وداللة مادة )ع ج

ذلك: الَعَجم ألهنم ال هل( أين وقعت يف كالمهم إنام هو لإلهباهل وضد البيان، من 

«ألن البهيمة ال تف ح عام يف نفسها... ؛ ومنه )جرح العجامء جبار(يف حون...
(2) ،

 فارتقى اللسان العريب عن غريه إلف احه.
ۅ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿ ويف قوله تعاىل:

تأكيد عىل ما سبق يف صدر  ]الشعراء[ ﴾ۀڻ   ۀ   ﴿ قوله: بعد ﴾ۉۉ

هذا الدليل، من وصف اللسان العريب باإلبانة يف مقابل عجمة غريه، كام أن فيه 

إشارًة إىل فضل العربية بالنظر إىل ذكره عدهل إيامن املرشكني هبذا القرآن مع كونه 

اًل عىل عريب، فإذا كانوا مل يؤمنوا به م ع أنه خليق باإليامن به لكونه باللسان عربيًّا منزَّ

يؤمنوا به لو نزل عىل بعض  فََلَالَّ  العريب املبني وأنه ليس منزاًل عىل أعجمي

 األعجمني من باب أوىل.

 
                            

 

                                           
 .8/277معجم مقاييس اللغة البن فارس ( 1)
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 المليل الهربع  تفصيل الدقآن 
اًل  ، يقول اهلل من أوصاف القرآن الظاهرة املتكررة يف الثناء عليه كونه مف َّ

، ]األعراف[ ﴾ڀڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿ تعاىل:

 ، ويقول:]هود[ ﴾گگ ڳ   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ں ں  ﴿ ويقول:

 ،[118:]األنعاهل ﴾ک ک  گ گ گ گ   ڳ ڳ ڳ ڳ﴿

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڱ ڱ  ﴿ ويقول:

 ، إىل غري ذلك من اآليات.]يونس[ ﴾ہ ھ ھ       ھ ھ ے ےۓ

اًل صفة التف يل للقرآن بكونه  وقد ُقيِّد حتقيق  بالعربية، يقول اهلل تعاىل: منزَّ

لت ﴾ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ  ۅ﴿ -، فبنيَّ [88:]ف ِّ

أنه لو أنزل القرآن بغري العربية العرتضوا عليه بعدهل تف يله، فجعل  -سبحانه

-صفة التف يل مقابلة للعجمة، فدل امتناع تف يل القرآن لوجود جعله أعجميًّا 

عىل أن ح ول التف يل الثابت هلذا القرآن متحقق عن طريق  -ان كذلكلو ك

 العربية، وهذا دليل تفوق هلا عىل غريها، ولو قيل مكان اآلية: )ولو جعلناه قرآناً 

أعجميًّا لقالوا لوال ُجِعل عربيًّا( مل يظهر منه تفضيل اللسان العريب، وإنام يكون 

م، فلامَّ جعل اعرتاضهم متَّجًها إىل عدهل جمرد اعرتاض منهم عىل كونه بغري لساهن

كون أعجميًّا دل عىل أن تف يله املت ف به مرتبط بكونه عربيًّا، يتف يله حني 

لتخ آياته، أي ُأنزلتخ عربيَّةً : » ن قتيبة يف تفسريه هلذه اآليةيقول اب  أي: هالَّ ُف ِّ
لة باآلي، كأنَّ التف يل للسان العرب «مف َّ

(1). 
پ پ  ڀ ڀ ﴿ عنى قوله تعاىل يف مطلع السورة نفسها:ويؤيد هذا امل

 ، فقرن بني وصف آيات هذا الكتاب بالتف يل والعربية.﴾ٺٺ ڀ ڀ
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وصف التوراة بالتف يل مع  -تعاىل-وقد ُيعرَتض عىل هذا االستدالل بأن اهلل 

گ ڳ  ک ک ک ک گ گ گ﴿ كوهنا بغري العربية، فقال:

ٿ ٿ ٹ ٹ  ٺ  ٺ ٿ ٿ﴿ ، وقال:[118:]األنعاهل ﴾ڳ ڳ

، واجلواب عن هذا: أن التف يل املذكور يف [181:]األعراف ﴾ٹ ٹ   ڤ

من احلالل واحلراهل، وما أمر اهلل به  كل يشء هاالتوراة هو يف وظيفة التوراة بتف يل

وهنى عنه
لة نفسها للتوراة اوصفً  وليس ،(1) لة بل هي مف ِّ ، وأما القرآن بأهنا مف َّ

لفهو نفسه   .مف َّ

 جاء ذكروإنام  ومل يرتَّب عليها، ذكر من تف يل التوراة مل يربط بلغتها،ما كام أن 

ًبا عىل كونه  جمرًدا من عالقته باللغة،التف يل  بينام وصف القرآن بالتف يل جاء مرتَّ

 بالعربية.

ثم إن االستدالل هنا إنام هو بالنظر إىل القرآن نفسه فيام لو اختلفت لغته؛ فنزل 

مع نزوله عربيًّا، فنزوله بالعربية حقق له صفة التف يل، ولو نزل  هأعجميًّا، ومقارنتِ 

بغري العربية ما حتققت له تلك ال فة، وليس االستدالل قائاًم عىل مقابلة القرآن 

بغريه من الكتب، فكونه أفضلها واملهيمن عليها ثابت من أدلة أخرى، كام أن 

- ا ال فة قد حتققت للتوراةالكالهل ليس عىل وجود التف يل يف التوراة، فكون هذ

وهي بغري العربية ال يشكل عىل االستدالل هبا يف القرآن، فالتوراة  -لو حتققت

اًل  ن التوراة إلو قيل -يشء، والقرآن يشء، وليس يلزهل من كون كلٍّ منهام مف َّ

لة أن مستوى التف يل فيهام واحد، كام أن حتقق ذلك للتوراة بغري العربية ال  -مف َّ

 بغريها. منه حتققه للقرآنيلزهل 

                                           
 .109، 14/102ينظر تفسري الطربي )جامع البيان يف تأويل القرآن( ( 1)
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لو  بهوهبذا ُيعلم أن االستدالل هو بالنظر إىل مقارنة القرآن بلغته التي نزل هبا 

 نزل بغريها.
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 المليل الثرةن  تيهري الدقآن 

د هذا املعنى مراًرا، فقال يف عدة آيات من سورة  يرسَّ اهلل تعاىل القرآن، وأكَّ

 .﴾ڻ ۀ    ں ں ڻ ڻ    ڻ﴿ ر:القم

ر أن اهلل تعاىل أنزل هذا القرآن للناس أمجعني، وليس مق وًرا عىل قرِّ تومن امل

العرب، وقد مرَّ عدد من اآليات الدالة عىل هذا املعنى
ومع ذلك كان من ، (1)

 وسائل تيسريه للناس أن نزل بالعربية، وهذا ما يدل عليه الق ر يف قوله تعاىل:

، ]مريم[ ﴾ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿٿ  ٺڀ ڀ ڀ ٺ ﴿

 .]الدخان[ ﴾ەئ ې ى ى ائ ائ﴿ : وقوله

ق العربية حيتمل وجهني  : واالستدالل هبذا الق ر عىل تفوُّ

فيكون املعنى  ،× األول: أن يكون تيسري القرآن حم وًرا يف لسان النبي العريب

أي مل  يف اآليتني بعد ثبوت وصف التيسري للقرآن: )وما يرسناه إال بلسانك(،

ق هذا التيسري إال لكونه عربيًّا،يت ثم بنيَّ علة التيسري، وهي البشارة والنذارة  حقَّ

والتذكري، فينح ر هذا التيسري هلذه األسباب يف اللسان العريب، دون غريه؛ 

أي إنام يرسنا هذا القرآن الذي »ثري: ، يقول ابن كاصطفاًء له من بني سائر األلسنة

اللغات وأجالها وأحالها  جليًّا بلسانك الذي هو أف ح أنزلناه سهاًل واضًحا بيِّنًا

«وأعالها
 (2). 

الثاين: أن يكون تيسري القرآن باللسان العريب حم وًرا يف التعليل املذكور، من 

البشارة والنذارة والتذكري، فيكون املعنى: )وما يرسناه بلسانك إال لتبرش به املتقني 

 نزول القرآن باللسان العريب يف هذه وتنذرهم، ولتذكريهم(، فينح ر -عموًما-

                                           
 للثقلني(. × رسالة النبيالقرآن بعربيَّته( و)عموهل  ينظر دليال )احتفاء( 1)

 .9/224تفسري القرآن العظيم البن كثري ( 2)
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، األسباب، وعليه يكون املعنى أن غريه من األلسنة غري قادر عىل القياهل هبذه املهمة

 وحتقيق البشارة والنذارة والتذكري.

 قائم. للسان العريباتفضيل الدليل عىل وعىل أيِّ املعنيني ف
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 اخلرمت 

اآليات الواردة فيه  ربطعرضته يف هذا البحث املوجز هو حماولة ل وبعد، فام

ها عىل قريناهتا من قِ دالالهتا فيام يتَّ ل بمنزلة العربية، وتفوّ بعضها ببعض، وفهِم 

لها لتكون لغة الوحي املعجز ببيانه.  اللغات، األمر الذي أهَّ

 فيام ييل:ويمكن تلةيص ما سبق عرضه يف البحث وما توصل إليه من نتائج 

  أن اختيار اهلل عز وجل لغَة العرب لتكون لغة القرآن الكريم دليل عىل

تفّوق هذه اللغة عىل غريها من اللغات، من جهة أن اهلل تعاىل قرن كون هذا القرآن 

اًل باللسان العريب بكونه اختار هلذا القرآن ما هو أفضل يف جنسه ليقرتن به،  منزَّ

 ×الئكة للنزول به، واختيار خاتم الرسل حممد من بني امل كاختيار جربيل 
من بني البرش لتبليغه، واختيار أمة اإلسالهل من بني األمم حلمله، واختيار شهر 

 رمضان من بني الشهور، وليلة القدر من بني الليايل زماًنا لنزوله.

  أن امتداَح القرآن بكون العربية لغَته، والثناَء عليه لكونه نزل هبا دليل عىل

 فضلها عىل غريها.

  لعموهل الثقلني باللغة العربية مع  جاءت × رسالة النبي حممدأن كون

 اختالف لغاهتم دليل عىل فضلها.

  أن الثناء عىل القرآن وخاصة فيام كان للغته أثر فيه يستلزهل الثناء عىل تلك

 ا.اللغة، يف حني أنه مل ُيثَن عىل غريها من اللغات، ويف هذا تفضيل هلا عىل غريه

  أن كون القرآن العريب جاء متحّدًيا للثقلني كافة إىل قياهل الساعة عىل

اختالف لغاهتم دليل عىل فضل لغته العربية عىل كافة اللغات، إذ كانت هي احلاملة 

 لذلك التحدي.
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  أن نفي العجمة عن القرآن والت ريَح بكونه نزل باللسان العريب ثم

ِق العربية.خت يص هذا اللسان بوصف البيان دليل ع  ىل تفوُّ

  عىلصفة التف يل التي امُتدح هبا القرآن يف غري موضع منه  ترتيبأن 

 باللغة العربية دليل عىل فضل تلك اللغة. اًل نزّ مكونه 

  اًل بلغة النبي أن ق ر صفة التيسري التي ُوصف هبا القرآن عىل كونه منزَّ

 العربية دليل عىل فضلها عىل غريها. ×حممد 

د هذه األدلة التي أوردها البحث أن أطمئنَّ إىل تفضيل العربية، وأستطيع بع

ح بعض العلامء بةالف ذلك، وأن أجزهل بأن املبدأ الذي ينكر تفاضل  وإن رصَّ

اللغات ال يتناول العربية، وال يأيت عليها، مع رصف النظر عن مدى صحته فيام 

 خيص اللغات األخرى.

إلزالة شك من ال يزال يشك يف  -حسب ظني-وأن األدلة املذكورة كافيٌة 

ق لغة القرآن عىل غريها، وحاملٌة له عىل أن يعتقد فضلها؛ فإن هذه األدلة  كام -تفوِّ

ليست جمرد إشارات نادرة، أو ملحات عابرة، بل هي معاٍن  -تبنيَّ أثناء عرضها

رها القرآن الكريم غري مرة، وتضافرت اآليات يف التأكيد عليها ، واضحٌة جلية قرَّ

 وقد حَرصت عىل ذكر قدٍر وافر منها إثباًتا هلذا املعنى، وترسيًةا له.

فاهلل أسأل أن يبارك لنا يف القرآن العظيم، ويعلمنا منه ما جهلنا، وصىل اهلل عىل 

د وآله وصحبه، واحلمد هلل رب العاملني.  نبيِّنا حممَّ
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