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 أثر القرآن الكريم يف اللغة واألدب

 : الكريم القرآن 

[ ، فيو آيات بينات، ودالئل 1القرآن )ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آَياُتُو ثُّم ُفّصَمْت ِمن ّلُدْن َحِكيٍم َخِبيٍر( ]ىود:     
 واضحات، وأخبار صادقة، ومواعظ رائقة، وشرائع راقية، وآدا عالية، بعبارات تأخذ األلباب .

وأساليب ليس ألحد من البشر بالغًا مما بمغ من الفصاحة والبالغة أن يأتي بمثميا، أو يفكر في      
 محاكاتيا فيو آية اهلل الدائمة، وحجتو الخالدة، )اّل َيْأِتيِو اْلَباِطُل ِمن َبْيِن َيَدْيِو َواَل ِمْن َخْمِفِو َتنِزيٌل ّمنْ 

  عمر رسولو ليبمغو قومنو وىم فحول البالغة، وأمراا الكالم .[ ، أنزل اهلل24َحِكيٍم َحِميٍد( ]فصمت: 

فاىتدى بو من صح نظره واستحصف عقمو، ولطف ذوقو، وصد عنو أىل العناد والمكارة والمجاج      
فتحداىم أن يأتوا بمثمو فنكصوا ثم بعشر سور مثمو فعجزوا، ثم بسورة من مثمو فانقطعوا فحق عمييم 

)ُقل ّلِئِن اْجَتَمَعِت اإِلْنُس َواْلِجّن َعَمَر َأن َيْأُتوْا ِبِمْثِل َىَذا اْلُقْرآِن اَل َيْأُتوَن ِبِمْثِمِو َوَلْو إعجازه قال تعالر: 
 [ .88َكاَن َبْعُضُيْم ِلَبْعٍض َظِييرًا( ]اإلسراا: 

أي كتاب سماويًا كان أو غير سماوي في المغة  ولمقرآن فضل عمر المغة فقد أثر فييا ما لم يؤثره     
التي كان بيا، إذا ضمن ليا حياة طيبة وعمرًا طوياًل، وصانيا من كل ما يشوه خمقيا ويذوي غضارتيا 
فأصبحت وىي المغة الحية الخالدة ومن بين المغات القديمة التي انطمست آثارىا، وصارت في عداد 

أحدث فييا عمومًا جمة وفنونًا شتر لواله لم تخطر عمر قمب، ولم المغات التاريخية األثرية وأنو قد 
يخطيا قمم منيا، والنحو، والصرف، واالشتقاق، والمعاني، والبديع، والبيان واألدب والرسم، والقرااات، 

 والتفسير، واألصول، والتوحيد والفقو .

تعمر حسب الوقائع ومقتضيات  قد نزل القرآن الكريم عمر رسول اهلل صل اهلل عميو وسمم منجماً      
األحوال في بضع وعشرين سنة، وكان عميو الصالة والسالم يأمر كتابة وحيو بكتابة ما ينزل وتوفي 
رسول اهلل صمر اهلل عميو وسمم والقرآن كمو مكتوب، وفي صدور الصحابة محفوظ، وفي مدة اإلمام 

مان زيد بن ثابت وعد اهلل بن الزبير وسعيد عثمان كثرت الفتوحات وانتشر القراا في األمصار فأمر عث



بن العاص ونعبد الرحمن بن الحارث بن ىشام فنسخوا تمك الصحف في مصحف واحد مرتب السور 
 واقتصر فيو من جميع المغات عمر لغة قريش لنزولو بمغتيم .

ميا ىداية كان رسول اهلل صمر اهلل عميو وسمم فصح الناس وأبينيم وأحكميم، وكانت حياتو ك      
رشادىم في معاشيم ومعادىم وليذا  ونورًا وأفعالو وأقوالو جميعيا مددًا يستمد منو الخمق سدادىم وا 
حرص المسممون عمر حفظ ذلك األثر العظيم حرصًا لم توفق مثمو أمة في حفظ آثار رسوليا فجمعوا 

ال يدخل تحت حصر من كالمو ووف أفعالو وأحوالو األسفار الضخام ووعوا منيا في صدورىم ما 
نما كان في توضيح قرآن أو تقرير حكم أو  وكالمو صمر اهلل عميو وسمم منزه عن المغو والباطل وا 
إرشاد إلر خيرا أو تنفير من شر أو في حكمة ينتفع الناس بيا في دينيم ودنياىم عبارة ىي في 

ولذلك كان تأثيرىا في المغة واألدب  الفصاحة والبالغة واإليجاز والبين بالدرجة الثانية بعد القرآن الكريم
 بالمنزلة التالية لكالم اهلل تعالر .

 أثر القرآن الكريم يف اللغة واألدب :

كالفقو والحديث والتفسير والتوحيد ير من العموم الدينية والمسانية لمقران الكريم أثر كبير في نشأة كث     
 وظير أثره واضحًا في المغة واألدب . والنحو والصرف ،

 أثره يف اللغة :

وّحد ليجات العرب في ليجة واحدة ىي ليجة قريش التي نزل بيا ، وبيذا قّوى روابط الوحدة بين  -1
 العرب ، وزاد من مقومات القومية العربية .

 زكاة والحج ( .استعمل بعض الكممات استعمااًل جديدًا كمفظة ) المؤمن والكافر والصالة وال -4

، والكممات الخشنة التي ال تالئم الحياة الجديدة ىّذب ألفاظ المغة ، وخّمصيا من الكممات الغريبة  -3
. 



نشر المغة في األقاليم التي نزل بيا ، كبالد الفرس والروم ومصر ن وجعميا لغة رسمية لتمك  -2
 البالد .

 . ضمن خمود المغة وبقائيا ، وصانيا من االنقراض -5

 نشأت في ظمو العموم المغوية كالنحو والصرف . -6

 أثره يف األدب : 

تأثر بو األدباا ، فنقميم الر نمط جديد من التفكير والتعبير والتصوير مما تجده شائعًا في كل ما  -1
 ُأثر عن أدباا ذلك العصر من شعر وخطب ورسائل .

وخطبو ووصاياه ، لتكون عونًا ليم عمر فيم  دفع المسممين الر جمع شعر ما قبل اإلسالم ، ونثره -4
 آيات القرآن الكريم وتفسيره .

كان حافزًا عمر نشأة العموم البالغية لما اشتمل عميو من صور بالغية مختمفة كالتشبيو والكناية  -3
 والمجاز ، وغير ذلك من أساليب البالغة .

 اخِلطابة :

ىي القيام بالتعبير عن مجموعة األفكار المتصمة بعضيا ببعض في موضوع ما عن طريق      
إلقائيا أمام جميور من الناس ، والخطابة في األصل فن أدبي يعتمد عمر القول الشفوي في االتصال 

 يًا من اآلراا حول مشكمة .أبالناس إلبالغيم ر 

؛ ألنيا تيدف الر التأثير واإلقناع ، وتعبر عن عقيدة وىي من أشد األنواع األدبية التزامًا      
ورأيو في مشكالت الوجود ، وىي تشتد باشتداد األزمات التي ترتبط بمصير الجماعة وتقرير الخطيب 

مستقبميا ، كما تنقل السامع من موقف الر آخر ، ومن عقيدة الر أخرى باعثة فيو نزعة العمل 
 اإليجابي .



وتشيع في عصور البداوة ، حيث يطرب االنسان لالنفعال العنيف ، وينقاد اليو  وتزدىر الخطابة      
بيسر وسيولة ، وتكّون العاطفة مع الخيال عنصرين أساسيين في الخطابة بيدف تحويل األفكار الر 

 عواطف عن طريق وسائل متعددة .

بما يشخص أمامو ويراه ا يتأثر وتتعاظم ضرورة الخيال في الخطابة ؛ ألنيا ُتعنر بالتأثير ، والمر      
درجت الخطابة وبخاصة في العصور البدائية عمر  ا، أكثر مما يتأثر بما يدأب لتمثيمو في ذىنو ، ليذ
 تمثيل العواطف تمثياًل حسيًا ماديًا عبر الخيال . 

 أىداف الخطبة اإلسالمية وأغراضيا :

 واليوم اآلخر . دعوة الناس الر اإليمان باهلل ومالئكتو ورسمو وكتبو -1

 الحث عمر الجياد واالستشياد في سبيل اهلل . -4

 شرح آداب الدين وفضائمو . -3

 أقسام اخلطبة :

 تتكون الخطبة من ثالثة أقسام ىي :

 المقدمة :  -1

وتكون المدخل لمخطبة ، يتوسل بيا الخطيب ليميد ألفكاره ، ويستثير انتباه السامعين ، لكي      
ر تقباًل لألفكار التي سيتولر الخطيب عرضيا والتأثير بيا ، ويبدأ الخطباا يصبح السامع أكث

بالمقدمات التي تستثير القارئ وتجذب انتباىو ، وعمر نجاح المقدمة أو فشميا يتوقف نجاح الخطيب 
 أو فشمو .

ية قدمة باختالف الموضوع فيناك موضوعات مثيرة بحد ذاتيا ، كالموضوعات السياسوتختمف الم     
والقومية ، وىناك موضوعات يكثر الصد عنيا كالتي تعنر بالوعظ واإلرشاد وبصورة غيبية فيي 



ضعيفة االتصال بوجدان السامعين ، ليذا وجب عمر الخطيب أن يعنر بالمقدمة ، مراعيًا الدقة 
في واالنضباط ، فضاًل عن الوضوح واإليجاز ، ومن أىم شروط المقدمة أن تتناسب مع الخطبة 

 لموضوع وفي الطول واإليجاز .ا

 العرض : -4

ويقصد بو معالجة الموضوع ، وىي أىم قسم من أقسام الخطبة ، وىو يعتمد عمر الثقافة التي      
تثير السامع بالتعجب واالندىاش فضاًل عن الموىبة الذاتية ، وعن الحماسة والمشاركة ، وينتقل 

 الثانوية بتدرج وتطور .العامة الر األفكار الخطيب فيو من األفكار 

 الخاتمة : -3

وتكون موجزة قصيرة بالنسبة الر الخطبة ذاتيا ، ولكنيا ال تقل تأثيرًا عنيا ، فكما أن المقدمة تعد      
السامع لمتأثر وتجتذب حواسو ، فإن الخاتمة ىي التي تبقر من الخطبة في نفس السامع ؛ ألنيا تكون 

الخاتمة واستخالص فكرة  آخر مرحمة يتركز عمييا انتباىو ، وقد دأب الخطباا عمر إيجاز خطبيم في
 عامة رئيسة توقظ سائر األفكار التي تصدى ليا الخطيب . 

 أنىاع اخلطب : 

عمر أنواع ثالثة : االستشارية ، والقضائية ، كان أرسطو أول من عني بتقسيم الخطابة      
والتي واالستداللية ، فالخطبة التي تتصدى لموضوع يجري في المستقبل ىي الخطبة االستشارية ، 

تتصدى لموضوع سابق ىي الخطبة القضائية ، والتي تقتصر عمر المواضيع الحاضرة ىي الخطبة 
االستداللية ، وتأخذ الخطب االستشارية جانب النصح واالرشاد والتحذير ، والخطب القضائية جانب 

 الدفاع واالتيام ، أما الخطب االستداللية فيدفيا المدح والذم .

 

 



 ون عمر األقسام اآلتية :وقد قسميا المحدث

قامة الحكم فييا ، سواا كانت في الخطب السياسية :  -1 وىي الخطب التي تتعمق بتنظيم الجماعة وا 
المجالس النيابية أم في االجتماعات االنتخابية أو الندوات أو المحافل الدولية ، وتستخدم في الدفاع 

 الجياد .عن األوطان والتحريض عمر مياجمة العدو والحث عمر 

 الخطب القضائية :  -4

وىي الخطب التي تمقر في دور المحاكم ، وتعتمد النصوص القانونية والبراىين الصحيحة       
 الثقافية ويقوم بيا المحامون . لألصولوتجري وفقًا 

 الخطب الدينية :  -3

ن ، وحضيم عمر وىي الخطب التي تمقر في المساجد والكنائس ، وتعتمد التأثير عمر السامعي    
في غالبيتيا تقميدية تستعيد معاني مكررة ، وقد تستغرق في أبحاث الفضيمة ، وترك متاع الدنيا ، وىي 

 وأصول غيبية حتر تفقد الحس االنساني الصادق والتأثير االخالقي المباشر .

 خطب المحافل : -2

وىي الخطب التي دعاىا أرسطو بالخطب االستداللية حيث تعتمد التكريم أو التأبين ، وىي      
تنصرف الر الناحية الجماعية ؛ ألنيا ال تعتمد عمر االدلة والبراىين والجدل والنقاش كالخطب 

 السياسية والقضائية ، بل عمر اكتشاف األفكار واإلبداع .

 

 

 


