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Abstract 

We explain in this research on the Islamic finance system and its development over the 

past three decades. The foundation of the Islamic finance system in the global economic 

system. With the mention of models of financial and banking institutions used the Islamic 

finance system. Where the size of Islamic financing assets amounted to two trillion 

dollars. The research mentioned examples of Islamic finance in some economic sectors 

including housing, auto finance and air transport. 
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Introduction 

Islamic finance is growing within international finance. In its modern form, Islamic 

banking started with pioneering experiments in the early 1960s in Egypt. The Mit-Ghamr 

Islamic Saving Associations (MGISA) mobilized the savings of Muslim investors, 

providing them with returns that did not transgress the laws of the Shari'ah. The MGISA 

attracted a flurry of deposits, which grew at the rate of more than 100 percent per year in 

the first three years of operations. Later, the Pilgrims Fund Corporation (PFC) enabled 

Malaysian Muslims to save gradually and invest in Shari’ah-compliant instruments, with 

the purpose of supporting their expenditures during the Hajj period (pilgrimage). In 2012, 

the PFC had eight million account holders and deposits of more than $12 billion. 

Formally, Islamic banking started in the late 1970s with a handful of institutions and 

negligible amounts, but it has increasingly grown over the past two decades, with total 

assets reaching about $2 trillion at end-2014.   

                  The establishment of the Islamic Development Bank (IsDB) in 1975 was a 

watershed moment for Islamic banking, coming just after the establishment of the first 

major Islamic commercial bank—the Dubai Islamic Bank—in the United Arab Emirates. 

The success of the latter led to the establishment of a series of similar banks, including 

Faisal Islamic Bank (Sudan) and Kuwait Finance House (Kuwait)—both in 1977. As 

early as the late 1970s, steps were taken in Pakistan for making the financial system 

compliant with Shari’ah principles. The legal framework was then amended in 1980 to 

allow for the operation of Shari’ahcompliant profit-sharing financing companies, and to 

initiate bank finance through Islamic instruments. Similarly, Iran enacted a new banking 

law in August 1983 to replace conventional banking with interest-free banking. The law 

gave banks a window of three years for their operations to become compliant with 

Islamic principles. Sudan’s efforts to align its entire banking system with Shari’ah 

principles began in 1984. 

                The financial infrastructure, including standards setting and regulatory 

institutions, has also been catching up with the rapid growth of Islamic financing. 
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 International standard-setting institutions were established to guide the operations of the 

industry around the world,Although standardization of Islamic products across different 

countries remains a challenge. Since 1991,the Accounting and Auditing Organization for 

Islamic Financial Institutions (AAOIFI), based in Bahrain, has been issuing accounting, 

auditing, and Shari’ah standards for financial reporting at Islamic financial institution 

                The Islamic Banking and Finance is supported by a detailed, easy to use 

Instructor Manual, powerful Test Bank Generator and dynamic PowerPoint Slides. It's all 

part of the Pearson service. This introductory text provides students with a conceptual 

framework for understanding the key concepts, theories and principles associated with 

Islamic banking and finance. Important elements of the discipline are explained over ten 

chapters, providing students with a thorough understanding of the central products and 

services the Islamic banking and finance industry offers. Current issues and concerns 

pertinent to Islamic banking and finance are also considered, giving readers insight into 

the possible future directions of this rapidly growing industry. Students are encouraged to 

connect with the subject matter through the inclusion of case studies and practice 

problems based on current industry trends and practices. With an emphasis on engaging 

readers through the use of relevant and applicable material and activities, this book gives 

students an excellent grounding in Islamic banking and finance. 

Research Questions 

This research is guided by the following questions: 

1- Reasons for the emergence of Islamic finance 

2- Factors affecting the emergence of Islamic finance 

3- The differences created by Islamic finance in many financing sectors 

 

Significance of the Study 

The current study is significant for the following reasons: 

1- Concerns Many people are turning to Islamic finance rather than other banks 

2- To clarify the methods of Islamic finance in many sectors of finance 
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3- Encourage orientation to the Islamic banking sector in the global economic 

system 

4- Statement of main building blocks for enhancing the stability of the Islamic 

financial system 

 

Brief Modern History of Islamic Finance 

• Interest in reviving a banking and financial system started in early 1900s. 

• 1950 s – Appearance of early writings about problems of conventional economic 

systems and how Islam’s principles of economics offer an alternative. 

• 1960 s – End of colonialism and independence of countries 

• 1970 s – Oil revenues (Petro-$) create demand for banking without interest.  1st 

Islamic bank in Dubai is established. 

• 1980 s – Growth of commercial banking 

• 1990 s – Emergence of Islamic funds and investment banking 

• 2000 s – Capital markets and Globalization 

Islamic Financial Institutions and Their Role 

Islamic financial institutions are distinguished by their keeping away from lending or 

borrowing on interest. An Islamic bank accepts investment deposits on a profit sharing 

basis. It supplies some of these funds to businessmen on a profit sharing basis. But 

currently other modes of finance permitted by Shariah are in greater use so that these 

banks can earn profits for their shareholders and depositors. Islamic investment 

companies operate like mutual funds. 

 They invest clients' monies in common stock or use them to earn profits through Islamic 

modes of finance as Islamic banks are doing. 
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      Broadly speaking, there are two ways in which Islamic banks and other Islamic 

financial institutions can mobilize private savings for public sector projects related to 

infrastructure.  

The first way is based on profit sharing and can be applied to projects capable of yielding 

measurable monetary returns e.g.in the form of a toll tax for using a highway or motor 

vehicles licensing fees for using roads in general, etc. Funds mobilized in this framework 

can be rewarded by a percentage share of the actual returns. 

                Secondly, funds can be mobilized by selling at a higher than cost price services 

/ benefits of certain infrastructures which are 'purchased' on deferred payment from the 

private sector which builds them for the government in expectation of good returns on 

their investments. Thus an airport can be built by a private company, local or foreign, and 

sold or rented to the government which pays the installments due out of money collected 

as airport tax and landing fees etc.It may be noted that whereas the returns to the investor 

in the first mentioned way is variable it is predetermined in the second case. Islamic 

economists have devised certain financial instruments under both frameworks reported 

above. We proceed to describe them.For many banks and customers in the Middle East 

and Islamic world, the availability and the ability to apply Islamic Shariah rules on 

financial activities is very important. In some cases, business and technical barriers can 

limit the ability to apply and offer financial services that are implemented according to 

Shariah rules. In this point, we discuss enforcing Shariah rules from information 

technology viewpoint and show how such rules can be implemented and enforced in a 

financial establishment. Security authorization standard XACML is extended to consider 

Shariah rules. In this research XACML architecture, that is used and applied in many 

tools and system architectures, is used to enforce Shariah rules in the banking sector 

rather than its original goal of enforcing security rules where policy management systems 

such as XACML are usually used. 

             We developed a model based on XACML policy management to show how an 

Islamic financial information system can be used to make decisions for day to day, 
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       Bank activities. Such a system is required by all Islamic banks around the world. 

Currently, most Islamic banks use advisory boards to provide opinions on general 

activities. The gap between those high level general rules and decision for each customer 

business process is to be filled by Islamic financial information systems. 

 

 The flexible design of the architecture can also be effective where rules can be screened 

and revisited often without the need to restructure the authorization system implemented. 

Authorization rules described here are not necessarily the perfect reflection of Shariah 

opinions. They are only shown as a proof of concept and a demonstration of how such 

rules can be written and implemented. 

 

The main building blocks for enhancing the stability of the Islamic financial system 

include: 

• Developing a robust liquidity infrastructure for facilitating both liquidity risk 

management at Islamic banks and helping conduct monetary operations and liquidity 

management by central banks.  

• Strengthening the banking supervision and regulation framework with a set of 

comprehensive, cross-sectoral prudential standards for Shari’ah-compliant institutions 

and markets, such as capital adequacy and the loss-absorbing feature of unrestricted profit 

sharing investment account holders, and corporate governance including Shari’ah 

governance issues.  

• Developing a Shari’ah-compliant financial safety net infrastructure, including a 

SLOLR facility, emergency financing mechanisms, and deposit insurance, to support the 

soundness and resilience of Islamic financial institutions and the conventional financial 

services industry in times of distress. 
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Fundamental concepts for Islamic finance 

Before considering the different types of Shariah compliant structures which can be used 

in financing, it would be useful to first understand some of the basic principles that 

differentiate Islamic financing from the conventional (i.e. interest bearing) method. 

- One of the most important tenets of Islamic finance is the prohibition of "riba", 

which in simple terms, means "extra" or "excess". 

 This prohibition against excesses has been interpreted by Islamic scholars to mean a 

prohibition against the charging or receipt of any interest. As a result, interest is 

banned in all types of Islamic transactions. 

- Islamic banking is also an asset-backed system. Shariah does not recognise the 

time value of money. Money has no intrinsic value and is simply perceived as a 

medium of exchange. Under Shariah, it is believed that profits should only be 

generated as a result of a business activity or when a commodity is traded. 

- Another key feature of Islamic finance is the prohibition of gharar (uncertainty 

and ambiguity) in contacts which makes conventional speculative transactions 

(such as derivatives, futures and insurance) difficult to reconcile with Shariah. 

- There are also certain activities which Shariah deems as haram (forbidden) such 

as dealing with weapons, gambling, alcohol and pork. 

Examples of Islamic finance for some sectors 

Islamic finances for Building 

Financing infrastructure building: Role of Islamic financial institutions 

Infrastructure refers to roads, bridges, railways, water-ways, airways, and other forms of 

transportation and communications as well as water supplies, electricity and telephone. 

          It also includes financial institutions and such public services as health and 

education. More generally it includes all institutional prerequisites of efficient working of 

competitive markets and expansion in production. 
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            The building up of infrastructure requires huge amounts of capital. The benefits of 

these huge investments are great but many of them are indirect and all of them accrue 

gradually over a long period of time. In the developing countries, especially, the private 

sector either lacks the means to undertake these projects or it is unable to find the (low) 

returns and (long) time period involved suitable. So the state is called upon to undertake 

these projects in order to create an environment suitable for growth and development. 

         It is presumed that government revenue from all sources including politically 

sustainable levels of taxation falls short of the amounts needed for financing 

infrastructure. So the issue before us is how to mobilize public's savings for this purpose. 

In an interest free Islamic economy the question is: how can the Islamic financial 

institutions help in this regards. 

Islamic finances for Car  

Islamic car finance lets you spread the cost of your next car without paying interest - also 

known as Halal car finance .Islamic - or Halal- finance is a way of spreading the cost of a 

new or used car that's compatible with the faith. It offers access to finance, while 

adhering to Islamic restrictions on lending with interest and speculating. 

          This might sound like an excellent way to cut the cost of your car repayments but 

the amount you borrow is more than the market value of the car, and so it's rarely cheaper 

than conventional finance. In fact, it can often be more expensive and your deposit is 

usually larger too. 

Islamic finance doesn't offer the same range of options as conventional finance. For 

example, Personal Contract Purchase (PCP) which offers low monthly payments, and 

allows you to return the car or buy it at the end, is not available. 
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How does Islamic car finance work? 

 

It's not possible to apply for an Islamic finance loan with BuyaCar, but you may be able 

to arrange this separately. 

In general, Islamic finance takes the form of a personal loan. The lender buys the vehicle 

from a seller and then recoups the money by charging monthly instalments over an 

agreed term.  Instead of charging interest, lenders significantly increase the price of the 

vehicle to absorb the cost of lending. As the price is higher, the deposit required is also 

larger. 

Results:  

Through the above can be said that Islamic finance. Secures fair financial transactions. 

Without financial speculation it could affect the public. 

Islamic finance unlike conventional finance, the cost of your monthly repayments under 

Islamic finance can vary depending on the value you choose and your profile. If you're in 

a steady job with a good income, then you're likely to be seen as a low-risk borrower, 

which can increase your chances of being accepted for finance and may reduce your 

monthly repayments. Putting down a large deposit will also cut your instalments. 
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 Conclusion 

When it first appeared in the mid-1970s, Islamic finance was generally dismissed as an 

inconsequential epiphenomenon of the oil boom. Introducing the religious factor in what 

was perceived as a quintessentially secular area struck many as bizarre, and many critics 

asserted that the growth of Islamic banks was bound to remain stunted. However, in 

reality, Islamic finance experienced growth rates in the double digits, and has become a 

permanent feature of the global financial system. It did not, however, quite live up to its 

original billing. While it has come near to the structure of conventional banking, Islamic 

banking did offer an alternative. Islamic products, while lacking originality, retained their 

specific features. Islamic institutions warded off predatory transactions and vulture funds. 

And Islamic banks avoided investing and partnering with institutions belonging to non-

halal sectors. Because of this, Islamic banks are criticised for being conservative and for 

upholding the Shariah law.  

 

At a time when conventional banking was transforming beyond recognition, Islamic 

banks remained conservative and ethical. These qualities served them and shielded them 

from the financial meltdown. In sum, as the financial crisis has brought about a rare 

moment of reflection and critical thinking, the logic of Islamic finance can no longer be 

dismissed out of hand. At the same time, it may be dangerous to overstate the virtues of 

Islamic finance and present it as a panacea, especially since its principles state what is 

permissible and not what is necessarily advisable. Islamic finance is still in its early 

stages of development and is still beset by tensions and problems. 
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 المستخلص

الجهود المنظمة والمخططة لتطوير معارف ، وخبرات ،  والتدريب  وأساليب اإلنماء  نتحدث في هذا البحث عن 

واتجاهات المتدربين ، وطرائق أداء سلوكهم بغية تمكينهم من استغالل إمكاناتهم وطاقاتهم بما يساعد على رفع كفايتهم 

غة أهمية بال الفرد ألداء مهام إدارية وفنية بكفاءة عالية يكون مردودها ذا ةتهيئ وفي ممارسة أعمالهم بطريقة منتظمة 

مجموعة اهداف للتطوير جودة التدريب على جميع  والعمل على وضعفي تطوير الفرد والمجتمع بشكل عام. 

 المستويات. 

 

 جودة التدريب، تطوير المعارف،  التدريب  الكلمات المفتاحية: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 مقدمة :

علي تنمية طاقاتهم الجسمانية والعقلية و االجتماعية و  والعاملين هو مساعدة الفتية والشباب تدريب أن هدف ال

الروحية كأفراد وكمواطنين مسئولين وأيضا كأعضاء في مجتمعاتهم المحلية والوطنية والعالمية . وقد يعتبر البعض 

حديد ور في تأن هذا أمر صعب التحقيق .. و هو في الواقع كذلك إذا أخذنا في االعتبار العوامل العديدة التي يكون لها د
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سنحاول تقديم بعض ما نعتقد انه من عوامل تحقيق دراسه نجاح أو فشل محاوالتنا . ونحن من خالل عرض هذا ال 

 النجاح .

 في الحياة العملية والحياة الخاصة وإذا تحققت هذه النقاط أصبحت هنالك فرصة مناسبة لما نتوقعه من نجاح 

علي مستوي الوحدة أو المجموعة المحلية أو المحافظة أو المنطقة نجد سواء  تدريب والحركةيات الوفي جميع مستو

 -وهي : ا بعد معرفة مفهوم التدريب أن هناك ثالثة شروط للنجاح يجب االلتزام بها سوف نتعمق به

 .والموظفين والعاملين في القطاعات العامه. تقديم برنامج جيد لألعضاء من الفتية والشباب 1

 دة .. تدريب جيد للقا2

 . توفير الدعم المناسب3

   مفهموم التدريب 

يشير مفهوم التدريب الى انه : أهم أساليب اإلنماء المهني ويعرف بأنه " الجهود المنظمة والمخططة لتطوير معارف 

بغية تمكينهم من استغالل إمكاناتهم وطاقاتهم بما  طرائق أداء سلوكهمتحسين ، وخبرات ، واتجاهات المتدربين ، و

يساعد على رفع كفايتهم في ممارسة أعمالهم بطريقة منتظمة " او هو األداة التي تهيئ الفرد ألداء مهام إدارية وفنية 

بكفاءة عالية يكون مردودها ذا أهمية بالغة في تطوير الفرد والمجتمع بشكل عام. يجب ان نضع مجموعة اهداف 

 هذه االهداف، أي اتخاذ اهداف طبيققع ادارة التدريب من القادة تللتطوير جودة التدريب على جميع المستويات. وتتو

مؤسسة او جهة . والمطلوب من القادة تحديد االهداف التي تضعها العمليةيب كاهداف خاصه في حياتهم الالتدر

اليومية. التدريب والتعلم لقد كانت هناك دوما عالقة بين  وتحويلها الى افعال قابلة للتطبيق في النشاطات التدريب

التدريب والتعلم في اكتساب المعرفة والمهارات و االتجاهات. ويسيطر التدريب على الخطوات االولى في حياة القائد 

. اتوالمؤسسحيث يتم ترتيب هذه الخطوات بواسطة نظام تدريبى او بواسطة المسئولين عن التدريب بالجمعيات 

بواسطة  التطوير التنافسي المنظموفانه يتخذ مبادرات نحو التدريب والتعلم،  متدربين ندما يصبح القائد جزءا من الوع

 الفرد هي:وتطوير تذويب  التي تساعد في بعض النقاط 

 برامج المتدربين االولية، وتصميم الوظيفة، وتناوب الوظائف، الحوافز، وبرامج المهن، وغيرها.  

 

 االتجاهات الحديثة في التدريب

 . توصيل المعلومة لآلخرين كثيرة ومتنوعة ، فمنها ماهو مسموع ومنها ماهو مكتوب ومنها ماهو مرئي طرق

 

 ونحن نعلم أنه كلما زادت الحواس المستخدمة في تلقي المعلومات ، كلما زادت قدرة المتلقي على تذكر المعلومة.
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ل ى المنظمات، وأفضل استثمار تستثمره كمسئوو لذلك يعتبر التدريب مفتاح النجاح على المستوى الفردي أو مستو 

 .هو تدريب العاملين حولك، فالتدريب يدخلك باب المنافسة العالمية

الفهم ...التقليدي الذي كان ينظر للتدريب وسيلة لتحقيق األرباح وتحسين اإلنتاجية من خالل معالجته لمشكالت نقص 

 .المعارف لكالمهارات أو المعلومات وكذا

اهات الحديثة في التدريب ، فهي تعتمد على المشاركة الفعالة بين المدرب والمتدرب ، وبالتالي فالمتلقي أما االتج

 . يطور من مهاراته سواء الوظيفية او العملية للتدريب فيها يعتمد على كافة حواسه لتلقي المعلومة ، وهذا ما يجعله 

 أهمية البحث : 

تحفيز مفهوم التدريب داخل المؤسسات والمنظمات والهيئات و مدى فعالية ترجع أهمية البحث إلى أنه خصص لدراسة 

التدريب والتطوير للشباب والعاملين في المؤسسات والمنظمات والقطاعات الحكومية والخاصة . وزيادة القدرات 

 تحقيق التنافسية .الوظيفية والبدنية للمتدربين مما يؤدي الى رفع الكفاءة و

 أهدف البحث . 

 بيان اهمية التحفيز نحو التدريب لرفع كفاءة العاملين والمتدربين في الحياة العامه والحياة العملية  -

 شرح اساليب التدريب الناجحة لتحقيق أكبر قدر ممكن في عملية تطوير التنافسية -

 الشبابية  نتائج التدريب الناجح للمؤسسات والمنظمات وتطوير القدرات -

 شكلة البحث:م

تطبيق اغلب المؤسسات والمنظمات لمبداء التدريب والتطوير للعاملين وعدم تبني البرامج تكمن مشكلة البحث في عدم 

  والسياسات التدريبية والتطويرية للموظفين والشباب . وتأثير ذالك سلبا على االنتاجية والقدرة التنافسة .

 منهج الدراسة 

 لقد اعتمد البحث على استخدام المنهج الوصفي التحليلي. 

 تساؤالت البحث:

 بالتخفيز لتبني اساليب وبرامج تدريبية ناجحة .ــ ما المقصود 

 

 البرامج التدريبية على رفع القدرات وتطوير المهارات للعاملين والشباب .ــ ما مدى كفاية 

 المبحث االول : 

 والمستوى الوظيفي تقسيمات التدريب حسب الهدف
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باعتبار أن التدريب وسيلة لتحقيق أهداف المؤسسة و ذلك من خالل تنمــية األفراد و االرتفاع بمستويات أدائهم ، فإنه  

يختلف باختالف أهداف الهدف مـنه وطبيعة العمل والمستوى الوظيفي. ويختلف من مؤسسة الى أخرى حسب طبيعة 

 .قدرتها المالية و إمكانياتها و عدد األفراد الذين يعملون بهاالعمليـة االنتاجية نفسها وحسب م

وبناءا على ذلك،يمكن أن نقول أن هناك تقسيمات عديدة ألنواع التدريب، فهناك من يصنفها حسب الهدف و منها من 

 .يصنفها حسب المستوى الوظيفي أو نوع الوظـيفة و آخرون يصنفونها حسب المكان و مرحلة التوظيف

 :رحلة التوظيف والمستوى الوظيفيحسب م.

ال يقتصر التدريب على فئة معنية من العاملين دون أخرى،بل يشتمل كافة أنواع فئة العاملين من مشرفين وعمال 

 :صناعيين ... الخ . ولكن بشكل يمكن تصنيف التـدريب حسب مرحلة التوظيف الى نوعين هما

 ويقصد به العاملين الجدد:  التدريب في المراحل االولى من التوظيف - 

 و هـو تـدريب العـاملين القــدامى: التدريب في مراحل متقدمة من التوظيف- 

 :التدريب في المراحل األولى من التوظيف

و هو التدريب الذي يحصل عليه الفرد في األيام األولى من التحاقه لتعيينه فـي الوظيفة . و هو بمثابة تهيئة 

مل الجديد الذي أصبح مسندا لكل واحد منهم وكيفية ادائه و إعالمهم أيضا بأنظمة المنشأة و األفراد وتعريفهم بالع

أهدافها و سياستها و بالمـــهام و المسؤوليات التي عين فيها كل منهم و بكيفية النهوض بأعبائها و عالقة عمله 

ام للمنشأة الذي وجدت من أجله كما بأعـمال اآلخرين ، ومدى مساهمة العمل الذي يقوم به في تحقيق الهدف الع

يحاط كل فرد منهم علما بظروف العمل كاألجور والتقنيات والخدمات التي تقدمها المؤسسة للعاملين وغيرها من 

 .األمور التي تتعلق بأنظمة العمل في المنشأة

 :التدريب في مراحل متقدمة من التوظيف

و يهدف هذا النوع من التـدريب إلى اكتساب العاملين مهارات و و يقصد به تدريب العاملين القدامى في المنشأة 

معارف جديدة يتطلبها التقـدم في العـلوم اإلداريـة التكنولوجيا فيساعدهم على تحسين قدراتم في إنجاز العمل 

 ،وتطوير المعارف و المهارات التي اكتسبوها من قبل،

 : ما مرحلة المستـوى الوظيفي فتشملمما يؤدي الى رفع قدراتهم وكفاءتهم في العمل. أ 

 التدريب المهني -

من المعارف والمهارات واالستقاللية في الحكم  و هو التدريب في مجال الحرف التي تتطلب مدى كبير و متنوع 

 . والتقدير

  التدريب التخصصي -

خبرات ومعارف متخصصة الفنية والمهنية.فهو يتطلب  يشمل هذا النوع من التدريب وظائف أعلى من الوظيفة

 لمزاولة مهن أو عمل متخصص

 التدريب االداري -
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أو الوسطى أي العاملين بالوظائف اإلدارية ، فهو  يشمل فئات اإلداريين في المستـويات اإلشرافيـة أو العـليا 

 .الجوانب السلوكية والقيادية والمالية والمحاسبة و التخطيطية يتضمن مجاالت واسعة تتركز حــول

 تدريب المتدربين - 

بتطوير وتنمية مهاراتهم و رفع كفاءاتهم ليتمكنوا من  ويتم تدريب المتدربين بغرض إعدادهم للقيام بدورهم و ذلك

 . إيصال المعلومات

  أنواع التدريب حسب مكانها

 يمكن تصنيف أنواع التدريب حسب المكان الذي يتم فيه تدريب العاملين إلى نوعين

 . المؤسسة أو خارجهافإما أن يكون داخل 

  التدريب داخل المؤسسة·

تكاليفه مقارنة مع التدريب الخارجي.وكذلك أقصر مدة  يعتبر هذا النوع من التدريب أكثر انتشارا بسبب انخفاض

التدريب فهذا النوع من التدريب يقوم عن طريق مدربين ينتمون إليها ومن خارجها ،بحيث تتعاقد المؤسسة معهم 

ل سة داخج تدريبية واإلشراف على تنفيذها .و يتم في قاعات متخصصة للتدريب أو قاعـات دراإلجـراء برام

 .لالمؤسسة أو في موقع العم

 التدريب خارج المؤسسة·

خارج محيطها وذلك بسبب توافر األدوات التدريبية  في بعض األحيان، تفضل المؤسسة القيام بتدريب العـمال 

وسبب عجزها في إنجاز برامج تدريبية أفضل .و قد تم هذا النوع في المؤسسات  المتاحة بشكل أفضل في الخارج

  خاصة بالتدريب أو يتم عن طريق برامج حكومية

 حسب الغاية منه

 : يمكن تصنيف أنواع التدريب حسب الغاية منه إلى األنواع التالية

 التدريب برامج التوجيه و·

في تقديم الفرد عمله وتعريفه بالمحيط الذي يعمل فيه و  دورهـا يخص هذا النوع العاملين الجدد، و يتمثل 

 . عن طريقة العمل و الدور الذي تلعبه هذه الوظيفة في تحقيق األهداف العامة الوظائف األخرى، و إعطائـه فكرة

 

 

فة لوظيالتأقلم والتكيف مع ا و يعتبر هذا النوع من التدريب مهم في حياة العامل الجديد ألنه يساعده عـلى          

 .الجديدة ، و آدائه لعمله بشكل جيد و التأقلم بشكل عام مع المحيط الداخلي للمؤسسة

  التدريب العالجي·

و عمل يكون قد خضع فيه لبرامج تدريبية سابقة . يحتاج الفرد الى برامج تدريبية عالجية في حالة فشل في أداء 

ومعرفة أسباب هذا الفشل لتستطيع المؤسسة إزالة  لهذا ،تصمم المؤسسة برنامج تدريبي ثاني إلدارة النقص
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 .النقائص التـي كانت سبب قشل الفرد واالستفادة من البرامج التدريبية 

 التدريب على األمن ·

سالمته و سالمة عمله و أيضا المحافظة على ممتلكات  يهدف هذا النوع إلى تحسيس العامل بأهمية األمن لحفظ

 . مباني و مخزونات و غيرها المؤسسة من معدات و أدوات و

و بالتالي مراقبة لإلنتاج و وسائله بالمؤسسات ذات الجودة التي تقوم بتدريب أفرادها على الرقابة من الحوادث  ·

 .والمحافظة على اآلالت

 التدريب بغرض الترقية ·

عني ؤوليات أكبر ، وهذا يوظيفة أعلى منها مع تحمل مس يقصد بمفهوم الترقية انتقال الفرد من وظيفة معينة إلى 

أن الوظيفة الجديدة تتطـــلب مهارات و معارف خاصة بها و رغبة الفرد في االرتقاء ، مما تولد لديه رغبة في 

 . اكتسـاب المزيد من المهارات المعارف ألداء العمل المطلوب منه وفق مستوى المطلوب

 :المبحث الثاني 

 تحفيز التدريب وفوائده في رفع الكفاءه وانجاز االعمال بشكل منتظم : أهمية 

اصبح تطوير المعارف والمهارات هو أمر حيوي لصحة المنظمات واستمرارها وزيادة قدرتها التنافسية . نحن 

على  ننعيش في عصر تكنولوجيا المعلومات المتغير يومياً ، وهذا يؤثر على المنظمات ليس فقط على تقدمها ولك

رأس المال الفكري، التدريب هو أحد األساليب الرئيسية لصيانة وتحسين رأس المال الفكري ، وبالتالي فإن جودة 

. الموظفين غير المدربين أو غير مدربين تدريبا جيدا يكلف ايؤثر على قيمته ات والمنظماتالمؤسس التدريب في

 كما يؤثر التدريب فى استبقاء الموظفين الماهرين ذوى الكفاءة ، أكثر بكثير لدعم من الموظفين المدربين تدريبا جيدا

 إذا ما نظر إلي التدريب كاستثمار وليس كمصروف ، يمكن أن تنتج عوائد عالية .

 

 : تحفيز التدريب داخل المؤسسات والمنظماتمن فوائد 

هم على وضع األوليات لتحقيق *التدريب يساعد الموظفين على تطوير مهاراتهم فى آدائهم الوظيفى وزيادة قدرت

 أهداف المنظمة .

 . سة او المؤس *التدريب يساعد على زيادة اإلنتاجية مما يؤثر بشكل إيجابى على زيادة القدرة التنافسية للمنظمة

*التدريب يساعد على بناء الثقة لدى الموظفين وتطوير اآلداء مما يساعم فى تحسين معنويات فريق العمل، كما 

 الرضا الوظيفى وتحفيز الموظفين زيادة في كفاءة العمليات ، مما يؤدى إلى تحقيق مكاسب مالية. يؤدى إلى

*التدريب يساعد على انخفاض معدل دوران العمالة بصورة تحقق االحتفاظ بموظفين على درجة عالية من الكفاءة 

 والمهارة الفنية واالدارية مما يعنى زيادة ثقة العمالء بالمنظمة .
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 دريب يعطى المنظمة القدرة على اكتشاف مشاكل العمل مبكراً والقدرة على حلها بطرق علمية ومبتكرة.*الت 

*التدريب يحقق زيادة اإلبتكار ويساعد على توليد أفكار جديدة نتيجة االحتكاك بالخبرات المختلفة للشركات المتواجدة 

ق وستتبنى استراتيجيات تزيد من قدرة المنظمة لتحقيفى البرنامج التدريبى وبذلك سوف تمتلك المنظمة قوة جديدة 

 المنافسة فى السوق بمنتجات وخدمات تتناسب مع رغبات وتطلعات العمالء .

*التدريب يساعد المنظمة على فتح مجاالت لدراسة والبدء فى مشروعات جديدة يمكن ان تحقق للمنظمة مزيداً من 

 االرباح .

 

 النتائج 

نستنتج مما سبق مدى أهمية التدريب للعاملين والتحفيز على التديب لما يعكس ذالك من نتائج في القدر والكفاءة 

 للمتدربين منها :

 .العمل على محماسه وزيادة ،ين والعاملين الموظف مهارات رفع -1

 . األخرين منافسة على قدراتهم وتعزيز ،مومعلوماته ين والعاملينالموظف مهارات تجديد -2

 على الحرص عند وذلك دائم، بشكل والصناعة التكنولوجيا في تحصل التي التغيرات مواكبة على القدرة -3

 . مستمر بشكل ين والعاملينالموظف تدريب

 . السابق من أكبر وأجر العمل، في ترقية على ين والعاملينا الموظف حصول -4

 .العمل في مهاراته واستخدام للتعلّم، حافزا   منحه -5

 

 الخاتمة

 يحتاج دق. جيد تدريب إلى حاجة في فهم والموظفين بتحقيق أكبر قدر من الكفاءة واالنتجاية  عاملينال مكنتيحتى 

 حتياجاتا لتحديد التدريب عملية في األشخاص من العديد تدخل إلىالى التحفيز لتبني البرامج التدريبية و  األمر

 .التدريب هذا فاعلية وتقييم البرنامج التدريبي المناسب اختيار و الفرد احتياجات وأيضا المنشأة

 

 مواكبةو العمل حاجات تلبية على قادرة بشرية كوادر إعداد الى تتطلع جهة ألي استراتيجيا   خيارا   التدريب يعتبر

 مال نظرا   كبيرة أهمية الخدمة أثناء للتدريبكما أن   .العمل مجاالت في تحدث التي السريعة والتغيرات التطورات

 الحلول أفضل معرفة خالل من ،أوالمهنة  تتطلبها جديدة ومهارات معارف من ين والعاملينللموظف التدريب يهيئه

 لىع ويساعد ورفع كفاءة العمل  أداء في من عملية التمكن يزيد مما هلمهنل مممارسته أثناء تواجههم  التي للمشكالت

 .والتقدم للرقي تسعى جهةأي مؤسسة او   إليه تطمح الذي المنشود المستوى إلى والوصول  األخطاء تجنب
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 المراجع 

 م2212 – االنصاري عبدالجليل   للدكتور البشرية العملية في المدربين تدريب برنامج  •

 م1111 بيبتوني جميس– بروس الن العاملين تحفيز فن  •

 2211- الفقي ابراهيم الدكتور -االخرين تحفيز كيفية  •
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ة قوم قطرية إلي لغة و تحولها من لغلدين اإلسالمي في اللغة العربية مظاهر أثر ا

 دين عالمية

 

 احمد بن علي الظفيري

  الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة

 @htomail.comdhafiri.a: Email 

   

 المستخلص

اللغة التي علم اهللا بها  كما بينت الدراسات الحديثة وأنها، الراجح أن اللغة العربية هي أقدم اللغات على اإلطالقمن 

الجنة  ومع نزول اإلسالم حدث الكثير من مظاهر التأثير على اللغة العربية وذالك  ل وهي لغة أه، آدم األسماء كلها

لفصاحة وبالغة القرآن الكريم . وهذا ماركزنا فيه في هذا البحث . تسلسال من المقدمة ونشأة اللغة العربية وتأثير 

 صدر اإلسالم والحياة االدبية.  راإلسالم على اللغة العربية  في عص

 

 دب العربي ، البالغة ، االاالسالم ،  لغة العربية ال ت المفتاحية:الكلما 

 

 

 

  

 

 

 المقدمة

 صحابهوأ لهآ علىو عليه هللا واتصل دمحم نادسي ءلضاا طقن نم فصح،وا دلعباا دسيِّ على بلكتاا َّزلمُنِ هللا دلحما

 .دلميعاا ومي لىإ له نلتابعيوا

 رخآ لىإ مسلو عليه هللا صلى دمحم لنبيا بعثة نم دةلممتا رةلفتا كتل وه مإلسالا درص ربعص ودلمقص:إن ادبع ماأ  

 نب على مإلماا نلمسلميوا مإلسالا خليفة نمنيؤلما 44 رةلهجا نم ـه رميأ لبمقت تنتهإ لتيوا نيدشرالا ءلخلفاا مياأ

 واكانو تعازلمناوا روبلحا تفنيها دتكا كلمة على مجتمعة رغي قةزمم مةأ مإلسالا لقب ربلعا نكا.يةولنبا معا بالط
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 ونيصنع واكانو رةللحجا ديسجو ثنيةوبال نيدي مهاظمع مةأ  واكان،و دلفاسا دلعقائا تتقاسماو فةرالخا هاودتس جاهلة مةأ 

 ءجا مادعنو بألسباا بأتفة  بعضا  مبعضه ليقت نكا،و  لها ونيخضعو لها ونلذيو بلخشأو ا رلتما نم مألصناا

 هللا َّأن نمؤي نم ممنه نفكا عليها ونيعكف واكان لتيا مالصناا هذه طمفح معليه رنتصوا تابعيهو دمحم مبهرحا مإلسالا

 لىإ تلماظلا نم مجهراخإ هي  ربلعا في مإلسالا كهارت لتيا رآلثاا ظمعأ نم نكا،و نمؤي ال مبعضهو دمحم ثبع

 لسياسيةا ةلحياا بنواج كافة في ننهضته في هرثاآ ملإلسال نكا كما مله معيشة  ضعوو مهدحيوبت مقا ثحي ورلنا

 سعوا صبحأ دبألأن ا وه مإلسالا ثهدحأ ذيلا بيدألا رالث.وا بيةدألوا يةوللغوا ألخالقيةوا إلجتماعيةوا يةدإلقتصاوا

  رالفكاا ددمتعو لمعانيا

 . را  تاثي ركثوأ عةرو دشا ذىالا ملنتاجه لجع مما ثيدلحوا رآنلقا نم ءبادألا سقتبوا  

 نشأة اللغة العربية وتطورها

إحدی اللّغات الّساميّة ،وقد تباينت آراء العلماء في تعيين منشإ هذه اللغات وما قد يکون لها من الّصلة اللغة العربية هي 

باللّغة الّساميّة األصليّة . والثابت أّن بين اللغات الساميّة قرابة واضحة، و أنها جميعا  وليدة لغة سامية عاّمة قد بادت 

يرون و منها،والذي نعرفه إنّما هو نتيجة مقارانات نقيمها بين شتّی الفروعوصارمن المتعّذرعلينا أن نعرف شيئا  يذکر

أّن صفات الساميّين العنصريّة، و منها اإليمان الشديد والتعّصب والتصّور، تدّل علی اصل صحراوّي يجعلونه بالد 

امّی وإن کانت اآلراميّة أقدم يری جماعة من الباحثين والمحققين أّن العربيّة أقرب من أخواتها إلی األصل السّ  .العرب

منها عهدا  ؛ و قد تکون العربيّة أرقی اللّغات الساميّة وأشّدها فصاحة و إتساعا . يذکر الفاخوري نقال  عن الدکتورطلس 

إّن أقدم النصوص العربيّة الفصيحة الّتي ُعثر عليها ترجع إلی الفترة الّتي تمتّد »حول تطور اللغة العربيّة حيث يقول:

 ن القرن الثالث بعد الميالد إلی القرن الخامس . وهذه النصوص هي الشعر الجاهلي ، والحکم الجاهليّة .م

ولکن من يدقّق في هذه الّنصوص يجدها کاملة مهّذبة، ذات نحو متّسق وصرف منظم، و قواعد عروضيّة و شعريّة 

هد تطورت فيها وتدرّجت إلی هذاالکمال الّذي وجدناه راقية،وال شّک في أّن اللّغة العربيّة قد مّرت بأطوار بعيدة الع

 رهايکّل ظاهرة من مظاهر األمة کاآلداب أو اللغة أو الشرائع أوغ خيوإذا تدبرنا تار .في الشعر الجاهلي ثّم في القرآن

به إال  شعريال  ا  يخف را  يفي نموها س ريتس تهايباعتبارما مّر بها من األحوال في أثناء نمّوها وإرتقائها و تفرعها ، رأ

 . ليبعد إنقضاء الزمن الطو

 

 

عنه  عبرونيظاهرا  وهو ما  را  يالشؤون تغ ريدفعة واحدة ، فتغ تيتأ ةيّ البطئ و ثبات قو ريذلک الس تخلليو

من  عةيإثر مهاجرة إقتضتها الطب یاألمم عل نيبالنهضة.وسبب تلک النهضات في الغالب احتکاک األفکار باإلختالط ب

س النّا حمليأو نبوغ قائد طّماع  ريکب لسوفيأو متشرع أو ف یّ سبب اإلختالط ظهور نب کونيقحط أو خوف ... أو 

 . فتتحاک األفکار وتتمازج الطبائع، فتتنوعةيّ أواإلجتماع ةيّ اسيالفتح و الغزو أو أمثال ذلک من اإلنقالبات الس یعل

د فتدخرها قرونا  بع رييغة تابعة لکّل ذلک بل هي الحافظة آلثار ذلک التغواآلداب ،واللّ  انيالعادات و األخالق و األد
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تعرضت لهذه  ةيالعرب فاللغة .لهيأو الشرائع، و إذا تبدل شئ منها حفظت آثار تبد دابزوال تلک العادات أو اآل 

ها من ال و القلب و دخل، فتنوعت ألفاظها بالنحت و اإلبد یأحوال شت ی، وتقلبت عل ةيّ الطوارئ مثل سائر اللغات الح

قبل اإلسالم  ةياللغة العرب کانت.خيالتار درکهايفي أعصر مختلفة قبل أن تدّون وتضبط في أزمنة لم  ةيّ األلفاظ األعجم

و  ليو هذ سيو مضر وق عةيو رب ميکلغات تم بيإختالف في اللفظ والترک نهايتعرف بلغات القبائل ، وب دةيلغات عد

 کما هو مشهور ... رهايقضاعة وغ

أبعدها عن اإلختالط . وبعکس ذلک القبائل التي کانت تختلط باألمم  ةيّ األصل ةيّ هذه اللغات شبها باللغة الّسام وأقرب

الشام و  یفقد کانوا أهل تجارة و سفر شماال  إل ش،يالشام و خصوصا  أهل مکة من قر لييکأهل الحجاز مما  یاألخر

ّما ع وفضال   بالد الحبشة. یفارس و مکا وراءه و غربا  إل جيخل یإل وشرقا   منيبالد ال یالعراق و مصر و جنوبا  إل

کانوا  نيالذ ري، غ ونيواألحباش و المصر ةيّ منيالفرس واألنباط وال هميحول الکعبة من األمم المختلفة وف جتمعيکان 

أو دخلها من اإلشتقاقات و  هايإرتقاء اللغة بما تولد ف ی. فدعا ذلک إل یوالنصار هوديال ةيمن جال هايإل نزحوني

 . یاألخر اتله في اللغ ليمما ال مث بيالتراک

 أهمية البحث : 

يركز على دور السالم في توحيد الهجات العربية المختلفه والمظاهر التي ادخلها االسالم ترجع أهمية البحث إلى أنه 

والتغييرات التي طرأت على الحياة االدبية للعرب في الجاهلية . وكيف تحولت في حياة العرب من التهذيب والبالغة 

 اللغة العربية من لغة مهمشة الى لغة عالمية.ومدى حفاظ القرآن الكريم على اللغة العربية الى أخر الزمان .

 أهدف البحث . 

 يهدف البحث الى عدة أمور أبرزها . 

 بية بيان لمحة تأريخية عن نشأة اللغة العر -

 المظاهر التي أثر بها االسالم على اللغة العربية في العصر الجاهلي وعصر صدر االسالم . -

 دور القرآن الكريم من تطوير بالغة وفصاحة اللغة العربية والحفاظ عليها . -

 العوائق التي تواجهها اللغة العربية في العصر الحديث . -

 

 

 منهج البحث:

وإيراد  ،والمؤرخين االسالميينائي التحليلي المقارن، من خالل عرض آراء العلماء يعتمد البحث على المنهج االستقر

 لمتنوعة.اع إلى المصادر والمراجع الفقهية ، وذلك بالرجواللغوية والبالغية للغة العربية في القرآن الكريم نصوص ال

 

 خطة البحث:
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  اللغة العربية في عصر صدر االسالمالمبحث األول:  

 أثر القرآن الكريم في اللغة العربية وتحويلها الى لغة عالمية: مبحث الثاني ال

 مظاهر تأثير االسالم على الحياة االدبية : لثالثا مبحثال

 الخاتمة والتوصيات 

 المبحث االول : 

 اللغة العربية في عصر صدر اإلسالم 

وة اإلسالم الذي أخرج الناس من ـمن أعظم العصوراإلسالمية أثرا فقد انتشرت فيه دعيعد عصر صدر اإلسالم 

المؤمنين أخوة متحابين ال ل وجعر، ورسم لهم طريق الفضيلة والخي، ق ـة الحـظلمات الجاهلية إلى نور اإليمان وهداي

 الصراع والكراهية واألثرة.ل عوامهم الضغينة والحقد وال تطمس بصيرتهم ـتفسد نفوس

 ف بينهم(ـاهللا ألـن ولك، ف بين قلوبهم لو أنفقت ما في األرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ـ) وأل

أكثر المعتقدات والعادات ل ادى بالتوحيد  وأبطـالشرك والوثنية ونل لقد أثر اإلسالم في حياة العرب االجتماعية فأبط 

ة ـاد بالكهان والعرافين وحرم الخمر والميسر واالستقسام باألزالم والمعاملـعتقالتي كانت شائعة في الجاهلية كاال

ذلك كان يهدف ل ي كـوف،  وحرمان المرأة من الميراث ،ووأد البنات خوف العار أو الفقر واألخذ بالثأر،  ا ـبالرب

 اهللا فيها :ل لتحقيق قووعلى مستوى األمة اإلسالمية ، ي ـع المحلـاإلسالم إلى سعادة الفرد واألسرة في نطاق المجتم

 للناس(  ) كنتم خير أمة أُخرجت  

ا بالدرجة األولى أن نبين هذا التأثير من ناحية ـويهمن،  وه ـتى الوجـكان للقرآن الكريم أثر كبير في حياة العرب من ش

 ،  حوشية األلسنة سهولة وبالغةل وبد،خشونة الطباع عذوبة وسالسة ل زأحاـاب معجـفالقرآن كتب ،اللغة واألد

 

،  ورقة في األسلوب ، وروعة في الحجة ،    ورقة في التعبير والتصوير ، في التفكير ًوأورث   العرب وضوحا

 د في المقص ًفي الغرض ونبال ًوشرفا

ذ بمجامع قلوبهم بيانه الساحر وأسلوبه ـوأخ، وبهرهم أسره ، القرآن بلسان عربي مبين فراع العرب سحره ل نز

 وليس بالشعر . ًوظنوه شعرا، و بالسحر ـا هـوم ًموه سحرافتوه، المعجز القاصم 

أنزله الذي يعلم السر في السموات واألرض إنه ل ) وقالوا أساطيراألولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيال( . ) ق

 (    ًرحيما ًكان غفورا

 رائع اآليات ومحكم البينات : نـالكتاب والحكمة ويلقي إليه بما يطالع الناس به مل وادعوا أن رجال يعلم الرسو
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 سان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين (.ـل، شرـ)ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه ب 

، وا دون الخضوع لسحره واإلنصات لبيانه ـويحول،  ه ـطغاتهم وجهد عتلتهم أن يصرفوا الناس عن هدايتل ولقد طو

 ال تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون(. الذين كفروال )وقاوا:  فما وا استطاع

 :توحيد اللهجات العربية في عصر صدر االسالم أثر اإلسالم في  

 .توحيد اللهجات العربية المختلفة وإذابة فروقها اللغوية ال سيما الشمالية والجنوبية -

 .توحيد معظم اللغات المختلفة من حول العرب ودحرها بعد تعّرب أهلها -

 .من التغير واالنقراض وحفظها توحيد اللغة العربية عبر عصورها التاريخية  -

 

 المبحث الثاني 

 أثر القران الكريم في اللغة 

لعل أبرز مظاهر أثر الدين اإلسالمي في اللغة العربية هو تحولها من لغة قوم قطرية إلي لغة دين عالمية، ومن التعبير 

مجاالت حضارة واسعة، ومن االنزواء في شبه جزيرة العرب إلي االنتشار في عن مكونات حياة ضيقة إلي استيعاب 

 .أنحاء الكون

 ”إنّا أنزلناه قرآنا عربيا لعلّكم تعقلون” قال تعالى:

 ”إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون” وقال تعالى:

 ”عربيا غير ذي عوج لعلّهم يتّقون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلّهم يتذكرون قرآنا”وقال تعالى:

 

 

 

هذه اآليات تؤكد حقيقة عروبة القرآن، فمن المعلوم أنّه نزل بلسان العرب وأساليبهم في التخاطب، فكان فيه ما في 

العربية من الظواهر اللغوية التي بلغ بها نهاية البالغة ومرتبة اإلعجاز، وقد نفى القرآن أن يكون فيه لسان غير عربي، 

    ،” ولقد نعلم أنّهم يقولون إنّما يُعلُّمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين“تعالى:  قال

، ومع أّن القرآن جاء على المألوف في ”ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لوال فّصلت آياته أأعجمي وعربي” وقال تعالى:

وقوانينها التركيبية العامة، وكان عربيا جاريا على أساليب العرب  لغة العرب من حيث الحروف والمفردات والجمل

وبالغتهم، فإنّه قد أعجزهم بأسلوبه المتميز ونظمه البياني ونهجه في الخطاب للعقل والعاطفة وتأثيره في الخاصة 

 والعامة، وذلك سّر إعجازه البياني وتأثيره الروحي ، 
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وإنّه لكتاب عزيز ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه “عصر، قال تعالى:  وقد تحدى أرباب البيان والبالغة في كل

قل إلن اجتمعت اإلنس والجّن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله ولو ”، وقال تعالى:” تنزيل من حكيم حميد

القرآن، فتكفي اإلشارة إلي  وال أريد هنا أن أخوض في مسألة وجود ألفاظ أعجمية في” كان بعضهم لبعض ظهيرا

المزيل للخالف ، أعني قول أبي عبيدة القاسم بن سالم:)والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا، وذلك أّن 

هذه الحروف أصولها عجمية كما قال الفقهاء إالّ أنّها سقطت إلي العرب فأعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلي 

ربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكالم العرب، فمن قال إنها عربية فهو صادق ومن ألفاظها فصارت ع

قال عجمية فهو صادق( ،ولكن أشير إلي مسألة أخرى وهي ما يفهم من )المبين( فيما ورد وصفا للسان عربي في قوله 

ح وإنّه لتنزيل رب العالمين، نزل به الرو”لى:وقوله تعا” لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين”تعالى:

فهل يفهم من ذلك أّن العربية قبل نزول الوحي قد كانت في حالة .األمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين

ة وهذا مستبعد ألن اللغ انحدار وبدأت تغمض في التخاطب بما تفرع عنها من لهجات، وجاء القرآن بلسان عربي مبين

لعربية التي بدأت تتالشى ثم اندثرت كما يقول المؤرخون هي العدنانية، والقرآن لم يأت بهذا اللسان، أو أن العربية قبل ا

ومتباينة في الفصاحة، وأّن من تلك اللهجات لهجة قريش التي كان لها  نزول القرآن الكريم كانت ذات لهجات متعددة

تها ما جعلها توحد تلك اللهجات في لغة واحدة وهي اللسان العربي المبين من النفوذ والسيطرة بعلو مقامها وسمو رتب

مهما يكن من أمر فإن  الذي نزل به القرآن، وأّن العربية منها المبين ومنها غير مبين، والقرآن جاء باللسان المبين؟

 ألّن م يكن بهذا المعنى إالّ القرآن نزل في أعلى درجات البيان ألن وصفه بالعربي وصف بالبيان، فاإلعراب بيان، ول

أصله )العرب( وذلك لما يعزى إليها من الفصاحة واإلعراب والبيان ووصفه بـ )المبين( تأكيد لما يفيده )عربي( وزيادة 

ي غيرها وأنّه يقع من التفاضل في العربية ما ال يقع ف تقتضيها المغايرة، فكونه مبينا يعني أنّه أفصح ما يكون من العربية

للغات، ولذلك رفعه عن أن يكون أعجميا وجعله في أعلى درجة من درجات البالغة، وهي درجة اإلعجاز التي من ا

اختص بها، ويشهد لذلك كما ذكرت أّن هللا تعالى وصفه بأنّه بلسان عربي مبين وكرر ذلك في مواضع كثيرة وبيّن أنّه 

معت قل لئن اجت” قال تعالى: على أن يأتوا بمثله،  وتحدى به البشر في أكثر من موضع رفعه عن أن يجعله أعجميا

 اإلنس والجّن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهير

 

 :العربية باقية ببقاء القرآن

العربية قبل القرآن كانت في لهجات متباينة ليس في طريقة النطق فحسب بل في بنية الكلمة وما يعتريها من إبدال 

وإعالل وبناء وإعراب، وفي اختالف ذوات الكلمات الدالة، وكان لبعض اللهجات خصائص، ومن ذلك ما يعرف 

 بالكشكشة 

 

( وغير ذلك مما يخص 23والششنة واللخلخانية والطمطمانية )والكسكسة والعنعنة والفحفحة والعجعجة واالستنطاء 

 . البناء ومما يخص التركيب كاإلعمال واإلهمال واختالف العمل
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وبنزول القرآن الكريم أخذت تلك اللهجات تتقارب ويزول ما بينها من اختالف فالتقت في لسان واحد هو اللسان  

 العربي المبين الذي نزل به القرآن الكريم،

توحيد العربية في لسان واحد كتب لها الخلود، ألن هذا اللسان سلك بها سبيل الرسوخ والصمود أمام األلسنة التي وب 

 : صادفتها في بقاع انتشارها وذلك بما أتيح لها من

نقاء وصفاء، حيث تخلصت بفضل القرآن من حوشي الكالم ومستهجنه، وارتقت بالمعجم القرآني في أسماع  - 

 .ها وأذواقهمالناطقين ب

يسر وسهولة بما اكتسبت من بالغة القرآن وبيانه من حسن النظم وتنوع األنساق وانضباط التراكيب وسالمة  - 

 .األساليب

تقنين وتقعيد، فالغيورون على القرآن لم يتأخروا في استنباط القواعد وصياغة القوانين، ففيما وضعوا من علوم وما   - 

العربية من نحو وصرف وأصوات وتجويد وكتابة خدمة جليلة للغة العربية تكفل لها سطروا من قوانين في علوم 

 .البقاء واالنتشار

اتساع وشمول، فكل العلوم التي انبثقت عن اإلسالم من فقه وعقيدة وكالم وتفسير وقراءات كانت بالعربية بل كان  - 

م التي نشأت في حضن الحضارة العربية من فلك من شرط المشتغل في أّي منها اإللمام بعلم العربية، وكل العلو

ورياضة وطب وكيمياء كانت بالعربية ترجمة وتأليفا، وهذا االتساع وطّد أركانها ورّسخ مقامها، وإن تأوربت هذه 

األخيرة ـ وهو ما يدعو إلي إصالح الحال بالترجمة والتعريب ـ فإّن العربية باقية ببقاء القرآن وخالدة بخلوده ألنه 

 إنّا نحن نزلنا الذكر وإنّا له”يل اتصال العبد المسلم بربه وال سبيل غيره، وهو محفوظ إن شاء هللا، قال تعالى:سب

( ، يذكر أحد الباحثين في رحاب هذه اآلية أّن الذكر ذكران، ذكر بالقلب ، وذكر باللسان وفي ذلك 24”)لحافظون

يشمل الحافظ والمحفوظ، وهذه من أعظم المبشرات بخلودية القرآن معنيان: المادة العلمية، والجارحة البشرية والحفظ 

 واللسان العربي واإلنسان العربي العربي

 

 المبحث الثالث 

 أثر اإلسالم في الحياة األدبية

حدثت الكثير من التغيّرات الجذرية في حياة العرب مع ظهور اإلسالم، حيث انتقلوا من حياة التجزئة والقبلية إلى التوحد 

في دولة، وكان للشعر والشعراء مكانة كبيرة وانتشار واسع قبل ظهور اإلسالم، ولكن مع نزول القرآن ببالغته وفصاحته 

 الكاملة فقد تأثير الشعراء وانعكس ذلك في الحياة األدبية للعرب.

 :أبرز آثار اإلسالم على الشعر والشعراء 
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قلّت الفنون األدبيّة التي كانت منتشرة قبل اإلسالم وتطّورت بعض الفنون األخرى وظهرت فنون جديدة، فمع ظهور   

اإلسالم قضي على سجع الكهان الذي يرتبط بالوثنية الجاهلية، وظهر سجع جديد مرتبط بالدين اإلسالمي يستخدمه 

موه من اإلسالم وبدء يظهر أنماط جديدة من الشعر كشعر الخطباء في خطبهم. بدأ الشعراء يدعون في شعرهم ما تعلّ 

الجهاد، والفتوح اإلسالمية، والشعر الديني وأصبح شعرهم يتصل بالقيم والمثل اإلسالمية. حافظ الشعراء على أغراض 

هو مدح الّرسول و الشعر التقليدية التي استخدموها قبل اإلسالم، على سبيل المثال المديح فظهر ما يسّمى بالمديح النّبوّي،

 الكريم، 

 ومن رواده حّسان بن ثابت األنصارّي وهذا مثال على شعره:

 وأجمل منك لم تَرقطُّ عيني وأعظم منك لم تلِد النّساُء ُخلِقَت مبّرأ  من كّل عيب كأنّك قد ُخلِقَت كما تشــاءُ  

استخدام الشعر لوصف المعارك والفتوحات اإلسالمية التي خاضها المسلمين، وتصوير بطوالت الصحابة الفردية  

 والجماعية ووصف شجاعتهم وثباتهم الشديد وتصوير هول المعارك، 

 ويقول الشاعر بشر بن ربيعة الخثمعّي في معركة القادسيّة:

 المكرُّ عسيُر عشية ودَّ القوم لو أّن بعضهم يُعـار جناحـيَّ طائٍر فيطيرُ وقع سـيوفنا بباب قديٍس و -هداك هللا-تذّكر  

استخدام الفخر الذي كان منتشر في شعر الجاهلية استمّر بأنواعه المختلفة فاستخدموه لتصوير الشجاعة، والكرم،  

 والعفة، وأيضا  لالفتخار في الجهاد، والإليمان، والتقوى، والخوف من النار، 

 لنّابغة الجعدّي: أقيم على التّقوى وأرضى بفعلها وكنت من النّار المخوفة أحذرافيقول ا

 

 

 التوصيات 

 إلى االلتفات الحفاظ على اللغة العربية وجوهرها وارتباطها الوثيق بالدين اإلسالمي و بضرورة الدراسة توصي

 .ودراستها إلخراجها والطالب للباحثين وبسطها مكنوناتها واستخراجلفات االدبية واللغوية للغة العربية المؤ

 

 الخاتمة 

 ردةلمفا ذبه مإلسالإن ا ،لتأثير اإلسالم على اللغة العربية   خالصة لتشك التي النتائج مـاه عند نستوقف في الخاتمة

 ميرلكا رآنلقا بجمع مإلنشغاله كلوذ مإلسالا دض رعص في راءلشعا قلة مإلسالا نةرزا لىإ نلجاهلييا ولغ نم يةرلشها

 بيرتقو ملتفاه لغة هربإعتبا مإلسالا في رلشعا مكانة على دلي رلشع مسلو عليه هللا صلى ولسرلا دتأيي. هظحفو

 ويللغا داءألا في وهو خلقه نم الو يهدي نبي نم طللباا يأتيه ال نلعالميرب ا مكالرآن فالق.  إلسالميا نيدلا ممفاهي

 نلبياا ضحويو فةدلمستها اللةدلا ربيض رآنلقا في لفنيا ريولتصوا سلقياا عليها ونيك لتيا يةرلمعياا لصحةا ليمث
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 الناحية من الجاهلي النثر عن جوهريا النبوة عهد في الفني النثر لمعاني انا وسمو ظأللفاا راقشإ خالله نم ودلمقصا 

 هي فالصحراء بعد تغير قد يكن  واالساليب االلفاظ بوصف ،م ـل نفسه الحياة لشك الن ذلك لصـتت التي الشكلية

  تجد فلم نـم مافيها لبك الصحراء

 

 هذا ومعنى دةـجدي مظاهر االسالمية الدعوة منبثق عند العربية البيئة،ووديان لوسهو لورما لجبا،ونجاد ووهاد، ي ـف

 ومعانيه الن النثر اغراض اما،راـتغي تغير قد شك بال فانها. العهدين كـذين ينـب دةـواح تـكان  لاليخا منازع ان

  عن  ًجديدا ًتوجيها واحاسيسهم،التعبير الى والقلم اللسان ودفع  االسالم بظهور  ًمحسوسا،لفناـاس كماــ  كما االسالم

  .أغراضه

 

 المراجع 

  د محمد يوسف الشربجي –أثر القران الكريم في اللغة العربية والتحديات المعاصرة 

  االستاذة هناء الردادي –جامعة أم القرى  –األدب األسالمي 

 كلية التربية قسم  –جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  - ةلنبوا عهد في اءلشعروا لشعرا على مإلسالا ثرأ

 محمدين نسليما هللا عبدد. –شعبة لغة عربية  –اللغات 

 الدكتور علي أبو القاسم عون -ا أثر اإلسالم في العربية وإيثار المسلمين له

  د. أوريل بحر الدين  العربيةدراسة تاريخية عن أثر القرآن الكريم في اللغة 

 الناشر: دار المعرفة للنشر   الدكتور شلتاغ عبود شراد - كتاب اثر القران في الشعر العربي الحديث

   م1891الطبعة: االولى  والطباعة والتوزيع والترجمة
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