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 دستور اللغة العربية 

العربية يف  تقليدية  وغري  نمطية  غري  بحوث  إىل  الطموح  كان  البدء  عىل   ،يف  منها  فكان 

دراسة   املثال  ُجم »حول    سبيل  التي  مُ األلفاظ  الكريم    ة  كّس  ومُ   حة  صح  عت  القرآن  يف 

القاعدة  «،م1998 بدقة  تتسم  العربية  أن  إىل  منها  السياق  ،خلصنا  عبقرية  »ثم    ،ومرونة 

النمطية  «،م2002العربية   البعد عن  التي تتمثل بشكل رئيس يف  العبقرية   عن  فضل    ،تلك 

 ال نجدها يف غري العربية.  متفردة   خصائص  

كل   بعيد  مثال  العربية  وهذا  لغتنا  يف  النمطية  عن  إىل    ،البعد  النسب   ( شطا  –ربا  )ففي 

  : كان النسب إليهام (بردى  -ويف )فرنسا   ،فذ  ومل حُت   ، حتولت األلف إىل واو  ،ي  وشطو  ي  بورم 

 .بحذف األلف املدية (بردي –نيس  ر  ف  )

نمطية   العربية  كانت   لُ   ولو 
الكلذم يف  أُ   ،فت  الكلي  بقم أو  يف  الوقتم   ،ت  ذاتمهويف  جتد     

منطقية   متام  متام    العربية  ُح   ،اا  مثلذم ملاذا  يف  حُت   ،(بردى  –فرنسا  )   :فت  يف  ذ  ومل    –ربا  )ف 

األمثلة    ؟(شطا هذي  مقطعني  ألن   = العنارص  قليلة  الجم  قصري    ،األخرية صغرية  األول 

 .أربعة أصوات  (والثاين طويل مفتوح = )ص ح + ص ح ح ،مفتوح

مثل   املديةذ  حُت   (بلجيكا  –فرنسا  )ويف  األلف  طويلة  ؛ف  الكلمة  أن  عددة  مت  ،وذاك 

ث    ،العنارص منطقي  ومن  منها  الذف  مربر  م كان  مثل  )  ،اا  مقاطع يف سبعة  بلجيكا(  ثلثة   = 

 (. ص ح ص + ص ح ح + ص ح ح) :أي ؛أصوات 

النمطية  غري مامثال   البعد عن  للعربية عن    :أي  ؛سبق من  املتفردة  مثال من اخلصائص 

الل   من    يف   للحركات   نظام  يّس أ  هو   العربية  يف  الركات   فنظام   -لغة   تصغري  -غيات غريها 

  ويف أي    ،أكونر  .د  .ج  هبذا  قال  الذي  ! أ؟نب    به  ومن  !هبذا؟  قال  من  إهلي  يا   ،كله  العامل   لغات 

ذكر فيه أن أبسط نظام للحركات يف العامل    «،Phonetics»كتاب قال هذا؟ يف كتابه الشهري  

 . « u i a »هو هذي الثلث: 
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الكّسة   :أي  ؛إذن أبسط نظام للحركات يف كل لغات العامل هو هذي الركات الثلث  

سكيموجرينلند يف  إولغة    ،العربية الفصحى  :وهن موجودات يف لغتني  ،والفتحة والضمة

جرينلند اللغتني  ،جزيرة  بني  صلة  هناك  هل  كندا،  رشق  شامل  ولغة    :أي  -تقع  العربية 

 .ال يظهر يل يشء من ذياك اليشء -هؤالء اإلسكيمو؟ 

أكونر  هو  الل    ؟فمن  اإلنجليزيإنه  لندن  ،غوي  جامعة  تلميذ    ،من  جونز كان  لدانيال  ا 

 . املعياريةصاحب نظرية الركات 

ن   العربيةا حادم اع  ف سم دلم واآلن  اللغة  الفكرةُ   ؛رين إىل دستور  بأن   حيث  الشائعة تشيع 

بني قواعدها    ال رابط   ،امتام    فوضوية  هي  -اخلصوص  وجه  عىل  العربية    واللغة    -لغة    أية  اللغة  

ولكن كام قال أستاذنا الدكتور حممود قاسم العميد األسبق    ؛املختلفة وبني أنظمتها املختلفة

 : لكلية دار العلوم

الفكرة دليل   متام    ؛ عىل صحتهاليس شيوع  العكس  الفكر  ،ابل عىل   شائعة    ةُ كلام كانت 

 . أو أكثر خطأ   ،اا أكثر خطئ  فأكثر األفكار شيوع   ،كانت خاطئة

اللغ الفكر  العربية نقلة نوعية يف  اللغة  العربية تبدو يف قسم   ؛ويدستور  اللغة  حيث إن 

هذه الدقة التي تبدو شديدة    ،ويف بعضها اآلخر شديدة املرونة  ،كبري منها دقيقة شديدة الدقة

 . الوضوح يف دستور اللغة العربية

استغرق   ،يف حوايل ألف صفحة  هن  رشُح   ،هذا الدستور عبارة عن مخس وسبعني مادة

أربع  إنجازُ  من  ها حوايل  طُ   ،م 2013إىل    2009سنوات  املواد  بم ثم  هن يف حوايل وحد    عت 

 . م 2013عرشين صفحة يف العام 
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 :أمثلة كثرية نقدمها من دستور لغتنا لعربية

املعربة يف عربية بني يعرُ   :يف املادة الادية والثلثني  -1 البتة  تنتهي مطلق    ب الاألسامء   ا 

 :ولذا ؛بضمة طويلة أي ؛مد   بواو

املدية    لت تيك الواو  لكن العربية حو    ؛بواو مد    (أجرو  –أدلو  )  هو  (جرو  -دلو)جع    -

 .بياء مدية (أجري –أديل )إىل 

العربية    - )كّسى)عربت  إىل  الفارسية  نطق    (خّسو(  طويلة  رسام    ،ابفتحة  ألن   ؛ياء 

رابعة املدية  الضمة؛  األلف  كراهية  مثل    ،إهنا  حتاول  فالعربية  يف    الفرار    الضمتني  توايل  من 

الرازي  (ذليل  –سير  )  جع  ومها  ،(للُ وذُ   –رُسُ )  ،مثل الّسير»  :قال    أ    :وجع 
وُسُ سم ر ة 

الراء استثقاال    ،بضم  يفتحها  الضمتنيوبعضهم  الجتامع  اجلموع  ،...  من  أشبهه  ما   ؛وكذا 

 . «ذليل وذلل :نحو

شيئ   وجدنا  العاميات  بل  بعض  يف  كهذا  العامة    ، املرصيةا  جتد  الرشقية  حمافظة  ففي 

جع  (بت  كُ )يقولون:   التاء  بدل  )  بفتح  حتاشي    (بتُ كُ )كتاب(  والتاء  الكاف  لتوايل بضم  ا 

مثل  ،ضمتني يف  كام  املعربة  األسامء  هناية  املدية  الواو  حتايش  مرص  يف  العامة  حياول   : وكذا 

العامة ما سبق من األمثلة بواو   (زيزو  –كيمو  )  :وكذلك مثل  ،بواو مد  (طوكيو) إذا تنطق 

 . وليس )كيلو( (كيلوْ ) وكذا ،(زيزوْ  – كيموْ  –طوكيْو  ) :ساكنة (لينة )نصف حركة

 ،التفعيلة العروضيةو  ،الكلمةو  ،املقطع)  :ال تبدأ العربية  :يف املادة السادسة والستني -2

ا مما  ال تبدأ شيئ  ( صغرى أو كربى، أو وتد جمموع أو مفروق ،الفاصلة :مثل ؛أجزاء التفعيلةو

اخلرم   ،وال بصامت ساكن  ،ال طويلة وال قصرية  ،سبق بحركة التي    -ففي  العلل  وهو من 

الزحافات  فإن   ،بمتحركني  أتبد  أن  رشط  التفعيلة  من  األول  املتحركُ   فذ  حُي   -جتري جمرى 

ب  ذم ُح  منهام  األول  اآلخرقم ف  حذفُ   ،ي  يصح  فل  واحد  بمتحرك  التفعيلة  بدأت  إذنفإن   ، ه 

ف  ذم ( ُح   o/o  /   : )باخلرم تصبح(    o / o/   /  )   :قارن بني  ،بساكن  التفعيلةُ   ملاذا؟ حتى ال تبدأ  

 ي اآلخر. قم املتحركني وب   أحدُ 
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ف بدأت التفعيلة  ذم إن ُح   ،رك واحدتحألهنا بدأت بم  ؛ال يصح فيها خرم(    o / o /)    و:

 هو غري وارد يف عروض العربية.( وo / o : )لتصبح بساكن  

أيض   التفعيلةو  ،الكلمةو  ،املقطع  :اوكذا  يبدأ بحركةف  ، أجزاء  فتحة   ؛ ال كل ما سبق ال 

كّسة وال  البتة    ،وال ضمة  طويلة  حركة  هذا  ؛امطلق    وال  انتقل    العامية   يف  -ر ظم ُح   أو  -بل 

واللهجة املرصية مثال    ،قصرية  أو  طويلة  بحركة  الكلمة  وال  املقطع  يف  بدء    ال  حيث  ؛العربية

 .عىل هذا

  بصامتي   ينتهيا  أن  يمكن  -وكذا املقطع  -ويف النهاية جتب اإلشارة إىل أن الكلمة العربية

 :كام يف ،وهو يشء ممنوع يف بداية الكلمة أو املقطع ،ساكني

 .ص ح ص ص :أي ؛بدر عند الوقف -

 ص ح ح ص ص  :أي ؛عام عند الوقف -

الثلثني  -3 املادة  ر    :يف  العربية  اللغيات   عة  بْ الكلمة  بالقصرية جد    ،بني كلامت   ، اال هي 

الطويلة بالطويلة  هي  اخللق    ،وال  سيد  وصف  من  الوصف  هذا  قبسنا    عليه   اهلل  صىللقد 

وال هو بالقصري،    ،اال هو بالطويل جد    ،الرجال  يف  عة  بْ ر    أو  ،الرجال  بني  عة  بْ ر    كان  إذ  ؛وآله

فإن كان بني الطوال مل يظهر أنه قصري، وكأن املطلوب   ،إذا كان بني القصار مل يظهر أنه طويل

 . قصريهم وطويلهم ،اخللق عىل مسافة واحدة من كل الرجال  سيدُ  أن يكون  

وتم ذلك من خالل جمموعة من الضوابط    ،عة بي كلامت اللغياتب  كلامت العربية هن ر  

 هذي اآلليات منها:  ،ربعةً  ا أن تكون ربعةً مً ا ولزيمة العربية حتاًم ل  واآلليات التي آلت بالك  

الك    -أ تكون  أن  وسامهتا  وسيامئها  الفصاحة  عالئم  غري  ل  من  حد    يمة  عن  خارجة 

 :مثل ،أو غري عرب ،سواء أكانت من أصل عرب  ،يف الطول :أي ؛ االعتدال

 . حبة القلب :أي ؛يداءو  سويداواهتا( جع ُس ) -
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 ومها من أصل غري عريب. ،(أذربيجان –)مغناطيس  -

البلغة)ومن   علوم  ال»لقارئي:    قرأُت   (كتاب  األبنية  الثلثي    أصول  يف  إال  حتسن 

الرباعي وما جرى    ،جحمرش  ،صهصلق  :مثل  -ما مخايس األصل أ  ،دج  ْس ع  :نحو  ،وبعض 

إال ما كان من   ،من هذا الرضب يف القرآن الكريم  م مل يوجد يشء  ومن ث    ،فإنه قبيح  -رامها جم  

 .(1) «وإبراهيم ،إسامعيل :مثل ،أسامء األنبياء

 :السيوطي

أ  بد  حرف يُ   :األصول ثلثة»   :قال فيها  ،هرم زهم مُ   هي زاهرةُ   (هزهرم مُ )السيوطي له كليمة يف  

حُي   ،به بهوحرف  الوسط  :أي  -شى  يف  يُ   -يكون  عليهوق  وحرف  غري   ،ف  مستثقل  الرباعي 

وكذا الرباعي فل شك يف   ،من الثنائي  وأمكن    إذا كان الثلثي أخف  ، فمتمكن متكن الثلثي

وإذا كان الرباعي مع قربه من الثلثي إنام استعمل منه األقل   ،ثقل اخلاميس وقوة الكلفة فيه

لذا قل    ؛ة الترصف والثقلن ظم فام ظنك باخلاميس عىل طوله وتقارص الفعل الذي هو م    ،رزالن

 .(2) «اخلاميس أصل  

ما إىل    هذا  متيل  العربية  فإن  األسامء  من  واملزيد  املجرد  اخلاميس  وجود  برغم  أنه  يعني 

ولذا مل   ه؛ه ومزيدم جمردم   ،قدر اإلمكان عن اخلاميس  مبتعدة    ،ثم الرباعي  ،ا واضح  الثلثي ميل  

اسم مخايس مزيد بياء مدية قبل   «سلسبيل»  :مثل  ،يقع يف القرآن من هذا غري نزر نادر قليل

 . اآلخر

 : منها ،توازن الكلمة وربعتها  تسري باجتاه   وقواعد   يف املقطع العرب عدة ضوابط   -ب

البتة    - العريب من عنرص واحد  املقطع  ا  ال حركة وال صامت، ال يقل مطلق    ،ال يتكون 

 . صامت وحركة ،ا عن عنرصينمطلق  

 

 (.16علوم البالغة )البيان، المعاين، البديع( )ص (1)

 (.1/193المزهر يف علوم اللغة ) (2)
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 .الكثرة الغالبة من الكلامت ال تزيد عن أربعة مقاطع  -

 ،الكتابية عن سبعة مقاطع  الكلمة العربية يف وحدهتا    -بحال من األحوال  -وال تزيد  -

سوابق   من  هبا  اتصل  يف  «همكفسيكفي»و  «أنلزمكموها»مثل:    ،ولواحق    مهام  جاءتا  وإن   ،

 .ن هذا النوع من الكلامت قليل نادرأالقرآن الكريم إال 

املغلقة  - املقاطع  إىل  العربية  القصرية  ، متيل  سيام  املفتوحة  املقاطع  توايل  فيها    ، ويقل 

املقاطع   باختصار  أحدها  تغلق  العربية  فإن  أربعة  عن  زادت  لو  القصرية  املقاطع  هاتيك 

تاء الفاعل  )  وحذف إحدى الركات القصار، كام يف إسناد الفعل إىل ضامئر الرفع املتحركة

يف  (النسوة  نون  –  الفاعلني  عىل  الدالة  نا  –  :كام 

ت ب كتبُت  -  .kataba-  katabtu –ك 

 :دعم الكلمة الضعيفة -ج

متحرك    - واحد  حرف  بعد  جاءت  إن  السكت  حركة)هاء   + قصري    (صامت  مقطع 

 ي    ف  و  »  :مفتوح كام يف األمر من اللفيف املفروق
م هذا الفعل األمر هباء  عم دُ ف  ،اوجوب    «ه ي فم فم

إجاع    ،السكت أجعني  أجعني  العربية  علامء  إجاع  وبإجاع  ال  ،اا  بقي  حرفني  ففإن  عىل  عل 

املذكور    (صامتني) الفعل  من  املضارع  يف  يفم   : يفي»كام  يفم   ،مل  علامء    «،همل  اختلف  وهنا 

فام    ثلثةفصارت  فإن زادت الكلمة عن حرفني    ؟هل هاء السكت واجبة أم جائزة  :العربية

 .العلامء بني تام   باتفاق   جائزة   اهلاء كانتفوق  

وهي   ،(صامتني)وهي كليمة ضعيفة معتمدة متكئة عىل حرفني    «،كم»يف النسب إىل    -

ي» :صح ص، ولذا دعمتها العربية بتضعيف امليم عند النسب :مقطع واحد مغلق  . «كْم كم 

وهذا مثال  ،الصغرية الضعيفةالذف من الكلمة الطويلة وعدم الذف من الكلامت  -د

نقول ما  عىل  فاقع  ثلث   :ساطع  حاالت  هلا  مشددة  بياء  املنتهية  الياء   : هن  ،األسامء  قبل 

واحد حرف  فقط  :املشددة  كليمة    ،صامت  يف  جاء    ؛«حي  »كام  متحرك  صامت  عندنا  إذ 

  ؛ الوقف غري يف ؛األول ساكن والثاين متحرك ،والصامت املشدد صامتان ، بعدمها ياء مشددة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





9 

الياء األوىل   ، الوقف عندنا صامتان فقط  عند  إذ لكن    ؛كام هي، أو كام هيه  عند النسب تبقى 

تفرق   حتى  واو  إىل  تتحول  املشددة  الثانية  والياء  الكليمة  ياء  ياء   ،بني  أو  النسب  كان  أو 

 . قبل الياء املشددة حرفان صامتان «،حي  حْي ي حيوي  » :الحظ ،النسب أداة النسب

العربية بيشء طريف عجيب ياءين  ،وهنا تفجؤك  إىل  املشددة  الياء  أهنا تقسم  ما  أ  ،وهو 

فتُ  يفالثانية  كام  النسب  ياءي  مع  تتناسب  كي  واو  إىل  علوي  »  :حوهلا  ي  عيْل   «، عيل  

  كام   واو  إىل  الثانية  حتولت  ثم  الياءين،  إحدى  حذف  -أرضابه  عىل  جاء  وما  -لقد تم يف املثال

 ،ترى

فأكثرقبل   أحرف  ثلث  الياءين  أو  املشددة  قوال  حُت   ،الياء  الياءان  واحد  ذف  يف  ،ا    : كام 

د ع  يُ   اسم    ف يف أي  ذ  فت التاء املربوطة كام حُت ذم لقد ُح ؛  «أو سكندري  ،سكندري  إسكندرية  إ»

 .النسب كام ترى وحل مكاهنام ياءُ  ،فت الياءانذم للنسب، ثم ُح 

اإلعراب يف عربية    -4 ملف  يعرُ ويف  وقفة    ب  بني  للدستور  طريق    كان  لوضع خارطة 

 : منها ،هذي اخلارطة متثلت يف عدة ركائز   ،لل مشكلة اإلعراب وحل ألغازه

والنحو  -أ الرصف  املؤمنني  :مكتشف  أمري  طالب    ،هو  ايب  بن    لقد   ،السلم  عليهعيل 

وقام   ،(هـ  67ت  )  الدؤيل  األسود  أيب  لتلميذه  أعطاها  التي  واألسس  األركان  ورسم  خطط

  هذا النحو    ما أجل    : لتلميذه ومريدهعلق أمري املؤمنني قائل    ،التلميذ بتنفيذ اخلطة املرسومة

 ! الذي نحوت  

عيلي  اإلمام  نطق  أن  يوم  والذيوع    ومن  اخللود  إىل  النحو  مصطلح  دخل  اجلميلة  هبذه 

 واالنتشار إىل اآلن. 

الرصف   بالنحو  املقصود  كان  بعُض   ،كليهام  والنحو    لقد  يزال  يتعرض  الكُ   وال  تاب 

مسم   حتت  واحد  للعلمني  إىل   ،النحو  : هو  ؛ى  النحو  عن  الرصف  استقل  الحق  وقت  ويف 

 . اآلن
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 :مثل ،ترصة مفهومةقدم الدستور تعريفات حمددة خم -ب

 . نظام الكلمة :الرصف -

 .نظام اجلملة :النحو -

 .دون صلة بالزمن ،ىالكلمة تدل عىل معن  :االسم -

واملضارع للحال أو   ،األمر للمستقبل  ،وهي مرتبطة بالزمن  ، ىالكلمة هلا معن   :الفعل  -

 . االستقبال واملايض للاميض

ليس    -ج   اإلعراب  أن  الدستور  اإلعراب  ،النحويوكد  ليس  جزء   ،والنحو  اإلعراب 

 فقط فقط من النحو الذي هو نظام اجلملة.

 :ييل لفهم مشكلة اإلعراب علينا ما

 .فهم دقيق ومتييز واضح بني األسامء واألفعال والروف -

 البعد عن العشوائية يف اإلعراب.  -

 . مفه  الثقة يف أن اإلعراب يشء يمكن أن يُ  -

وإن بدأت بفعل    ،فإذا بدأت باسم فهو مبتدأ حمتاج خلربه  ،هاحم فتت  اجلملة يف مُ فتاح  مم   -

للمعلوم فاعل  -للفاعل  :أي  -مبني  إىل  مبني    ،احتاج  كان  نائب    ا وإن  إىل  احتاج  للمجهول 

 .احتاج إىل اسم وخرب  -كان وأخواهتامثل:  -اوإن كان ناقص   ،فاعل

الروف  - من  اإلعراب  قصة  ونُ   ،نبدأ  أبناء  ف  حونحفظ  قاعدة  ظ    الروُف )  :كلية    نا 

 .هلا من اإلعراب  والروف مبنية ال حمل   ،(جيعها مبنية

الذي مل تتصل به نون النسوة أو    اللهم إال املضارع    ،إذ هي جيعها مبنية  ؛نثني باألفعال  -

 .نون التوكيد

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





11 

 . قليلها مبني، لعلة ومربر  ،ب األسامء معظمها معر   -

باملجرورات   - نبدأ  األسامء  إعراب  يف    ،عند  منحرصة  اجلر  اجلر  )فأسباب   –حرف 

 . ليس إال (اإلتباع حركة – التبعية –  اإلضافة

الرئيسة للجمل  ،الرفع للعمد  -   – اخلرب  –  املبتدأ  –  الفاعل  نائب  –الفاعل  )  :األركان 

 .لخإ...( إن خرب –  كان اسم

والوايش  - للفضلت  منصوبة  (املفاعيل )  :مثل  ،النصب    –الال  )ثم    ،كلها 

 .لخإ...(التمييز

تّسب جزء منه إىل اللغيات األخر    ه لعل  ،متكامل  نظام    ب  اإلعراب يف عربية بني يعرُ   -

 . كام يف الروسية واألملانية واللتينية

العربية من    - التعبري الذي يشيع عىل ألسنة متحدثي  ويف ختم حديثنا هنا نشري إىل هذا 

  اجلامعة   يف   العربية  اللغة  شعبة  سموا  إهنم   حتى  ؛القرآن  لغة   العربية  بأن  مثل  املاليزيني  

وفيام ترى فإن هذا التعبري بالغ األمهية  ؛  ()شعبة لغة القرآن  :دهم باسمعن  العاملية  اإلسلمية

املستويات   ؛هنا شتى  عىل  بقواعدها  العربية  اللغة  أن  يعني  إنه  ورصفية    -حيث  صوتية 

؛  وحي من الساموات العىل  ،بنص ساموي  ،من السامء  دة  هي مؤي    -لخإ...  .ونحوية وداللية

الوحيد الذي نزل من السامء  ف الكتاب  الكريم هو    أو   ،نفسها  القراءةوب  نفسه  النصبالقرآن 

القراءة   ، ذاهتا  القراءةوب  ذاته  النصبالساموات    من رب    القرآن    لقد أخذ جربيُل   ،قل طريقة 

 وسلم   عليه  اهلل  صىل ثم من حممد    ،ذاهتا  القراءةوب  ذاته  النصباخللق عن جربيل    وأخذه سيدُ 

عم ا هنار  جهار    مشافهة    ،جيل  عن  جيل    تابعيهم،  وإىل  ،التابعني  إىل  ومنهم  ،الصحابة  إىل ا  يان  ا 

 . ابيان  

ل  بمهم )﴿    :قال تعاىل ت ْعج 
ان ك  لم س 

ْك بمهم لم ر  ُقْرآن ُه )16ال  حُت  ُه و  ْع  يْن ا ج  ل  اُه  17( إمن  ع  ْأن  ا ق ر  ( ف إمذ 

( ُقْرآن ُه  بمْع  ات  )(  18ف  ي ان ُه  ب  يْن ا  ل  ع  إمن   اهلل   لقد كان رسوُل   ،[19-16]القيامة:    ﴾  (19ُثم   اهلل صىل 

ها يف  ولذا طمأنه الباري بأنه سيجمع اآليات كل    ؛ا من القرآنعليه وسلم خيشى أن ينسى شيئ  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





12 

ولكن    ؛ليس هذا فقط  ،يف صدرك  :أي  ؛﴾  إِنَّ َعلَْينَا َجْمعَه    ﴿   :بل نسيان يشء منها  ،صدره

 .القراءة طريقة   :أي ؛﴾ ( فَإِذَا قََرأْنَاه  فَاتَّبِْع ق ْرآنَه  17َوق ْرآنَه  ) ﴿

  ، الفاعل  ونائب  ،اخلربو  ،املبتدأ  وكذا  ،مرفوع  الفاعل  إن»  :مثل    مثل  ومن هنا فإذا قلنا   

منصوبة  ،لخإ  ...إن  وخرب  ،كان  واسم النوعني    ،واملفاعيل  كل  واألمر  واملايض  والروف 

 . من قرآن ريب متعددة ا بشواهد  هذا مؤيد   دنا كل  جو ،«...مبني  

لغة يف العامل يكون   أول  أن تكون  ويرشحها    ،الدستور ودقة العربية  وهذا ما يدعم فكرة   

 .ويف سائر مستوياهتا ،د التي تتكئ عليها يف قواعدهامُ هلا دستور حيدد األسس والعُ 

 األستاذ الدكتور 

 ة خادم اللغة العربي -أمحد مصطفى أبواخلري
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