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حناول يف هذه املشاركة أن جنتهد ،للتعريف باللغة العربية اليت حسب اعتقادي ال مثيل هلا يف اللغات القائمة يف العامل واليت فاقت يف
عددها اآلالف ،وذلك نظرا للميَّز اليت ستُذكر يف البحث ،وهو حسب ما ورد يف العنوان املذكور ،وما فيه من قضايا تفرض علينا وحنن
كمسلمني ،بغض النظر عن أصولنا ،أو لغاتنا األصلية ،وال ملواقع تواجدنا اجلغرايف على أحناء املعمورة ،وإمنا جمرد أننا مسلمون واحلمد
هلل ،أن يكون لنا انتماء وخصوصية حنو هذه اللغة ،لغة القرآن اليت ُشرفت بنزول خامت الرسالت هبا ،وبكتابة ما ختم ونسخ كل الرساالت
السماوية هبا .من هنا سنحاول الكتابة يف اللغة العربية وأداهبا ،والعمل على عرض واقع اللغة العربية ،منذ نزول الرسالة احملمدية وما تلى
ذلك حىت يومنا هذا ،وما جيب علينا فعله بسبب التحديات والرتاكمات وغريها من املسائل اليت أشرنا هلا من خالل العنوان والنقاط
املذكورة وحماورها التابعة هلا .وهو ما جنده يف طيات هذه املشاركة يف حالة اكتماهلا .إذ نتعرض فيها للغة وأداهبا ودورها ومكانتها
وعالقتها باللغات األخرى ،وما له عالقة بالدراسات القرآنية والبالغية واألدب اإلسالمي .فمن خالهلا سنوضح تلك اجلزئيات وتلك
الدراسات ،وأمهيتها بالنسبة للغة والشريعة وأحكامها واستمراريتها ،باعتبار أن اإلسالم صاحل لكل زمان ومكان ،وبدون اللغة وتطورها
فال تستطيع الشريعة أن تستمر وتتفاعل مع األحداث وال تستطيع مواكبتها يف األحكام وما يتبع ذلك .وعليه فمن خالل هذه
نبني أمهية هذا املوضوع ،ونعاجل بعض اإلشكاليات اليت ختص اللغة ووضعها احلايل ،مع الوقوف على األهداف
املشاركة ،قد نستطيع أن ن
املنشودة من خالل مشاركتنا هذه .
إن اللغة العربية ُوجدت كغريها من اللغات يف العامل ومنذ القدم ،ومل تكن يف واقعها ناضجة ومكتملة حسب ما هي عليه اآلن؛ وإمنا
كانت عبارة عن عدة لغات أو هلجات تلهج هبا تلك القبائل العربية املتناثرة عرب صحراء اجلزيرة العربية ،وال تربطهم رابطة ،اللهم إال
رحلة الشتاء والصيف وما تأيت به من الشمال ،أو ما سبق اإلسالم بفرتة وجيزة يف سوق عكاظ ،وما كان جيري فيه من تباري بني
منو ونضج هذه اللغة ،حىت أن جاءها أفصح من نطق هبا ،وهو سيند الكائنات وخامت
فحول القبائل من شعر ونثر ،وهو ما ساهم يف ّ
الرسل واألنبياء حممد بن عبداهلل النيب األمي( )1صلى اهلل عليه وسلم.
شرفها اهلل تعاىل بنزول القرآن الكرمي
إذ رفع الغمة وأنقض األمة َّ
كل سبل احلياة مبا فيها اللغة العربية ،اليت ّّْ
وغري الواقع والتاريخ ،و ّ
بلساهنا( ،)2حيث آخا بينهم وبني لغاهتم وهلجاهتم املتعددة ،فظهرت العربية الفصحى( )3وهي يف ثوهبا اجلديد ،من خالل ما نزل هبا
من آيات بيننات ،مبا حتمله من معاين ومصطلحات وقيم إميانية ربانية جديدة ،ويُدعى من خالهلا اجلميع لإلميان باهلل ،وما يتطلب
ذلك من أسس عملية وقولية مجة ،تتمثل فيما يُعرف يف اإلسالم بأركان اإلسالم اخلمسة.
فاللغة العربية رغم وجودها قبل اإلسالم ،ورغم ما ُوجد فيها من شعر قد ال يضاهى حاليا ،ومن نثر ر ٍاق ال يزال حيتفظ مبكانته
وبريقه بل وجدته وطرافته ،إال أننا نستطيع أن نقول أن العربية مل تنضج ومل تكتمل يف صورهتا املثلى إال بعد ظهور اإلسالم ونزول
القرآن هبا ،وما تبع ذلك من خطوات بناءة وجليلة وفاعلة مبا تعنيه الكلمة.

حي ينمو ويتطور( ،)4حسب الظروف واإلمكانيات اليت تقتضيها التطورات البشرية والعلمية يف
واللغات كلها عبارة عن كائن ن
خمتلف جماالهتا ،وما يتبع ذلك خبصوص األحكام الشرعية بالنسبة للعربية خاصة ،اليت جيب عليها ودون اللغات األخرى أن تواكب
كل التطورات وما ينتج عنها من علوم وقضايا خمتلفة ،لتتماشى ومبدأ أن اإلسالم صاحل لكل زمان ومكان.
ّ
زمن ما؛ ألن
وهذا ما يفرض على العربية من أن تكون لغة حيَّة متطورة ونامية ويقضة يف نفس الوقت؛ وال تتوقف عند ٍّ
حد أو ٍّ
العربية بعد اإلسالم أصبحت لغة دين وأي دين إنه دين اإلسالم الذي يعين اجلميع ودون استثناء ،وبذلك أصبحت تعين اجلميع
وعليها رسالة عظيمة ال مثيل هلا بني اللغات يف العامل.
أال وهي رسالة اإلسالم اخلالدة ،فالعربية قبل اإلسالم رغم أهنا منت وارتقت حسب ما هو موجود ،ومثالنا يف ذلك ما نراه يف
املعلقات السبع أو العشر اليت تعد أفضل ما أنتجه الشعراء العرب ،وغريها من أوجه األدب اليت ال ختفى على أحد ،ولكننا ال نَ ّْشتَ ّّْم
{وإِذَا بُ نشَر
منه إال رائحة سوق عكاض وما كان جيري فيه من مخر وتعامل بالرباء وجواري ورمبا حىت وأذ للبنات ،فلننظر لقوله تعاىلَ :
ِ
ب لِ ّّْلر ّْْحَا ِن َمثَالً ظَ َّل َو ّْج َههُ ُم ّْس َوّداً َوّْه َو َك ِظيِ ٌم}[ 43الزخرف  ،]16يف الوقت الذي انقلبت فيه هذه اللغة ،فيما بعد
َح َد ُه ّْم مبَا َ
ضَر َ
أَ
منزلة من رب العاملني ،وأحاديث نبوية شريفة ممن ال ينطق عن اهلوى عليه الصالة والسالم ،وكلها تدعو لإلميان ونبذ
إىل نصوص قرآنية َّ
الكفر واإلحلاد واخليانة.
وهو ما جعل الناس يدخلون يف دين اهلل أفواجا ،واختلط بسبب ذلك العرب بالعجم ،ما جعل اللغة يف وضع جديد ،إذ دخلها
على اثره اللحن وأصبح اخلطأ متفشيا حىت وصل آيات الكتاب املقدس أال وهو القرآن الكرمي.
وهو ما جعل العرب يفزعون ويفكرون فيما بعد ،يف كيفية احلفاظ على لغتهم وختليصها من اللحن املتفشي والنامي بينهم .وذلك
ما كان سبباً يف ظهور بعض العلوم أو القواعد اليت تعاجل تلك القضايا ،وهو ما اعتربنا بسببه أن العربية مل تكتمل ومل تنضج إال بعد
اإلسالم ،وهو ما قد نربهن عليه فيما بعد.
فلنالحظ كيفية ظهور ما يسمى بالنحو وأسبابه وأمهيته بالنسبة ملا هو ٍ
أت
رضعوهنا يف احلليب ،من أهل
فعلم النحو مل يكن موجودا عند العرب ،ومل يكونو هم يف حاجة إليه ،فلغتهم وكما يقول املثل يُ َ
البادية ،وذلك باعتمادعم على السليقة ،اليت كانوا ميتازون هبا قبل االختالط بغريهم يف صحرائهم وبواديهم.
ولكن وبعد انتشار اإلسالم واتساع رقعة األمة جغرافيا وعدديا .واختلط احلابل بالنابل ،وأصبحت اللغة مهددة ،وجتاوز اللحن
الكالم العادي إىل كتاب اهلل العزيز األمر الذي أفزع العلماء منهم.
ومن ذلك ما روي أن أعرابيا قدم على عمر ـ ـ يطلب منه أن يدله على من يقرئه شيئا من القرآن ،بعد أن كان قد أقرأه رجل سورة
ِ
ِ
التوبة ،فقال{ :أ َّ
ني َوَر ُسولُهُ}[ 9التوبة  .]3بكسر الالم عطفاً على اجملرور ،فقال األعرايب :أو قد برئ اهلل من
َن اهللَ بَِرىءٌ م َن املُ ّْش ِرك َ
رسوله؟! إن يكن اهلل تعاىل برئ من رسوله فأنا أبرأ منه ،فبلغ عمر مقالة األعرايب فدعاه ،فقال يا أعرايب أتربأ من رسول اهلل صلَّى اهلل
عليه وسلم ،فقال :يا أمري املؤمنني إين قدمت املدينة وال علم يل بالقرآن فسألت من يقرئين القرآن ،فأقراين هذا سورة براء ،قال{ :أَ َّن
ِ
ِ
ني َوَر ُسولُهُ} فقلت :أو برئ اهلل تعاىل من رسوله؟ إن يكن اهلل تعاىل بريئا من رسوله ،فأنا أبرأ منه ،فقال عمر :ليس
اهللَ بَِرىءٌ م َن املُ ّْش ِرك َ
ِ
ِ
هذا يا أعريب ،فقال األعرايب :كيف هي يا أمري املؤمنني؟ فقال {أ َّ
ني َوَر ُسولُهُ} فقال األعرايب :وأنا واهلل أبرأ ممن
َن اهللَ بَِرىءٌ م َن املُ ّْش ِرك َ
برئ اهلل ورسوله منهم :فأمر ـ ـ أن ال يقرئ القرآن إال عامل باللغة(.)1

ِ
ِ
ني ُمّْنتَ ِق ُمو َن}[ 32السجدة  ،]22ويف
ومثال ذلك كذلك ما روي أن احلجاج كان يقرأ "اجملرمون" يف قوله تعاىل{ :إِنَّا م َن املُ ّْج ِرم َ
ِ
ِ
ب إِلَّْي ُك ّْم نم َن اهللِ َوَر ُسولِِه}[ 9التوبة  ،]24كان يقرأ
َح َّ
قوله تعاىل{ :قُ ّْل إن كان ءابَآ ُؤُك ّْم َوأَبّْنآ ُؤُك ّْم وإ ّْخ َوانُ ُك ّْم  ...أ َ
برفع "أحب" وقياسه النصب.
وقيل أن احلجاج ّأم قوما فقرأ {إِ َّن َربـَّ ُهم هبِِم يـَ ّْوِمئِ ٍذ َّخلَبِ ٌري}[ 100العاديات  ،]11بفتح مهزة إن ،مث تنبه إىل الالم يف "خلبري" وأن
قبلها ال يكون إال مكسورا فحذف الالم منها.
ِ
ِ
ني َح َّىت يـُ ّْؤِمنُوا}[ 2البقرة  ،]19بفتح تاء
{وَال تـُّْنك ُحوا املُ ّْش ِرك َ
ومن ذلك أن أعربيا مسع أبا احلسن البصري( ،)2يقرأ قوله تعاىلَ :
تنكحوا بدل ضمها ،فقال األعرايب :سبحان اهلل هذا قبل اإلسالم قبيح ،فكيف بعده! قيل له إنه حلن ،والقراءة :وال تُنكحوا ،بالضم،
ِ
حرَم اهللُ.
فقال :قبحه اهلل ،فال جتعلوه بعدها إماما فإنه حي ّّْل ما ّّْ
ئ
وقد بلغ اللحن يف كتاب اهلل إىل حد يؤدي إىل الكفر والعياذ باهلل ،فقد روي أن سابقا األعمى كان يقرأ{ :اخلَالِ ُق البَا ِر ُ
ص نوُر}[ 59احلشر  ،]24بفتح الواو بدل كسرها ،وكان ابن جبان يقول له إذا لقيه :يا سابق ما فعل احلرف األخري ،تشرك
املُ َ
باهلل(.)3
فمثل هذه األسباب وغريها هي اليت جعلت العلماء يفزعون لنصرة لغتهم وْحايتها من الضياع ،وعلى ضوئه ظهرت العديد من
الع لوم اليت مل تعرفها العربية ومل يكونوا العرب يف حاجة إليها فيما سبق ،وهو ما ساهم يف منو اللغة وتطورها ،إذ ظهر ما يعرف بالنحو
العريب ،ومت تقنني قواعهده من مصادر عده أمهها كان الشعر( )4والقرآن الكرمي.
فهو وكما يذكر مهدي املخزومي يف قوله" :وهو أصدق مرجع ،وأصح مصدر يرجع إليه النحاة يف تقنني القوانني واستخراج
األصول"(.)5
وكما احتيج للنحو كانت احلاجة كذلك للعديد من العلوم األخرى اليت ظهرت فيما بعد ،كالصرف وعلم املعاين والبالغة وغريها من
الفروع اليت حيتاج إليها املف نسر لتالوة القرآن تالوة صحيحة وكما أنزل على صاحبه عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم ،واألهم من
تالوته هنا هو فهم معانيه وذلك الستنباط األحكام اليت أنزل القرآن من أجلها.
فالعربية ليست غاية يف حد ذاهتا وإمنا هي الوسيلة اليت ال يُفهم القرآن وال ميكن الوصول ملكنونه إال بالتضلع فيها هي وعلومها
املختلفة .وعلى إثر ذلك ظهرت العديد من املؤلفات لذات الغرض ،ككتاب أثر القراءات القرآنية يف تطور الدرس النحوي لعفيف
دمشقية ،وأثر القرآن الكرمي يف اللغة العربية ،للشيخ أْحد حسن الباقوري ،وغريمها من املؤلفات.
وظهرت املتون والشروح واحلواشي على اختالف أنواعها ومسمياهتا.
ومنت وجتذرت اللغة يف منوها وتطورها كما هو ظاهر ومألوف عند اجلميع.
ولكن ويف نفس الوقت فال ننسى وال يغيب عن أذهاننا ،أنه وكما الحظنا ورأينا أن هناك من هو حريص على بنائها وتطورها
واستمراريتها ،جند كذلك من هو يعول ويشتغل ضدها ويعمل على طمسها والقضاء عليها ،واالشتغال ضد اللغة يف الواقع ال يعين أهنا
هي املنشودة واملقصودة يف حد ذاهتا ،وإمنا الغاية والغرض واهلدف األساسي فهو أبعد وأخطر من ذلك.
حيري الكثريين ممن ال يهدأ هلم بال وال يرتاح هلم
فاملقصود واملنشود األمثل يف هذا هو ذلك الدين القومي ،الذي َّ
غري العامل وال يزال ن
ضمري إال وإن قضوا عليه.

ومن تلك الوسائل اليت يتخذوهنا يف ذلك بعد فشلهم مرارا وتكرارا ،باعتبار أن اللغة هي إحدى مقوماته وإحدى وسائل استيعابه
وفهمه واحلفاظ عليه هو وأحكامه وتشريعاته ،املتمثلة يف القرآن الكرمي الذي حيوي كل مكوناته ومستلزماته ،وهو ما جنده يف قوله
ٍ
ِ
{حن ُن نـَّّْزلّْنَا
اب ِم ّْن ِشيء}[ 6األنعام  ،]38والكتاب الذي تكفل اهلل تعاىل حبفظه ،كما يف قوله تعاىلَّْ :
{ماَ فَـ ّّْرطّْنَا ِيف الّْكتَ َ
تعاىلَ :
ون}[ 15احلجر  ،]9فلم يبق هلم إذا سوى اللغة ،وخاصة بعد فشلهم فيما كان يتأملونه من وراء احلروب
ال ّّْذكَِرى َوإِنَّا لَهُ َحلَافِظُ ّْ
الصليبية( )1وما كان بعدها من دسائس ومؤامرات .ويف الواقع فهم مل يرتكو هذا وال ذاك .وهلم يف ذلك أساليب وأالعيب وجتارب
عدة ومتنوعة ال حتصى يف عددها وال يف أشكاهلا وال يف ألواهنا.
منها أن العربية أصبحت ال تواكب العصر ،وجيب االهتمام مبا يسمى باللغات احلية ،وأن العربية وكما هي معروفة فهي لغة بدو وال
تصلح جملتمع متحضر ،وأهنا لغة شديدة الصعوبة عسرية يف قواعدها ،وعليه فهم ينادون باحلرف الالتيين بدل احلرف العريب األصيل وال
بد من التجديد ،وهو ما نادى به ومنذ زمن بعيد ابن مضاء القرطيب( )2يف كتابه الرد على النحاة ،ولكن سالحه كان غري ماضي بل
مما كان سبباً يف ظهور العديد من املؤلفات ،فكثرت الشروح واملختصرات اليت ختدم لغة القرآن وتستمد منه األحكام ،فظهرت مؤلفات
البن احلاجب ،وابن مالك ،وابن هشام ،وأيب حيان األندلسي والسيوطي واألمشوين وغريهم.
ويف أوائل القرن العشرين عاد صوت ابن مضاء من جديد يف آدان فئة من العلماء فطالبوا بالتيّسري ،أمثال :إبراهيم مصطفى وكتابه
إحياء النحو ،وقد رد عليه حممد عرفة يف كتابه النحو والنحاة بني األزهر واجلامعة ،الذي طبع يف عام 1937م.
كما ظهر للوجود تيّسري قواعد تدريس اللغة العربية ،وهو من تأليف طه حسني( )1الذي طبع يف عام  1938م .وكتب أخرى
دت عليهم جلنة ألفت بدار العلوم املصرية ،كما
ألْحد أمني ،وإبراهيم مصطفى ،وعلي اجلارم ،وحممد أيب بكر إبراهيم ،وغريهم إذ َر ّْ
ألقى األمني اخلويل يف مجعية اجلغرافية امللكية سنة 1945م حماضرة بعنوان :هذا النحو ،غايته منها القضاء على اإلعراب ،وغريها من
احملاضرات واملقاالت ،الغرض منها إبعاد املسلمني عن اللغة اليت يفهمون هبا كتاب اهلل وهو بيت القصيد(.)2
ومل تتوقف هذه املهاترات والتعديّات بل جتددت وتنوعت ،فمنها ما هو يدور حول القضاء على اللغة ،ومنها ما هو يقصد مباشرة
إىل اللب املنشود أي القرآن الكرمي ،الذي يُعد مبثابة العمود الفقري هلذا الدين وأساس هذه األمة ،فبالقضاء عليه يصبح الدين جسدا
بال روح وبالتايل يسهل ابتالعه وهضمه.
وعليه فقد تعددت وتنوعت تلك املؤامرات يف أشكاهلا وأنواعها وأصحاهبا.
ومن تلك األفعال اخلسيسة واملؤامرات الدنيئة ،ما جنده فيما تصدى له د .عمرو خليفة النامي( ،)3يف مقاالته اليت كان يكتبها يف
الستينات من القرن املاضي ،وهو يدافع فيها عن اإلسالم وعن لغته العربية ،وهو ما يعترب ردا على بعض أولئك األدباء والكتاب،
أمثال طه حسني ،واملسرت "وليم جيفورد بالكراف"( ،)4والصادق النيهوم( )5وغريهم.
ورده الذي كان عن د .طه حسني ،سببه ما جاء يف كتابه " يف الشعر اجلاهلي" ،الذي كان يلقيه يف صورة حماضرات على طلبة
كلية اآلداب يف اجلامعة املصرية حينذاك ،إذ شكك حسب قوله يف الشعر اجلاهلي( ،)1وقرر أن كثريا من حقائق القرآن موضوعة
أيضا(.)2
ومما كتبه يف ذلك ،رده عن املسرت "ويليم جيفورد بالكراف"( ،)3عندما قال" :مىت توارى القرآن ومدينة َم َّكةَ عن بالد العرب،
ميكننا عندئد أن نرى العريب يتدرج يف سبيل احلضارة ،اليت يـُّْبعِ ُدهُ عنها إال حممد وكتابه"(.)4

ورد كذلك عن الصادق النيهوم( )5بسبب كتاباته ومقاالته اليت كانت ترد يف صحيفيت احلقيقة والرائد الليبيتني ،واليت كان يردد
الرمز ويبطل بذلك املعجزات الربَّانية(.)6
فيهما أفكارا ضالة حول تفسري القرآن ،يدعو فيها إىل تفسري القرآن حسب َّ
العلَ ّْم الليبية( ،)8ويف مقال
وكذلك مقالته اليت كانت بعنوان" :إىل مىت يبقى املسيح بدون أب"( ،)7فرد عليه النامي يف صحيفة َ
كان بعنوان" :رمز أم غمز يف القر آن"(.)9
ومما سطّّْره النامي ومن خالل ردوده على أولئك املتجنّـ نني على اللغة وعلومها ومصادرها وآداهبا املختلفة.
الصليبية والصهيونية الكثري من اجلهود للحيلولة بني املسلمني وقُرآهن ِم ،مبا أتيح هلم ..،وكانت لتلك
جند قوله" :وقد بذلت أجهزة َّ
اجلهود مظاهر ِع َّدةٌ.
نف ساف ٍر أو ٍ
على أن أخطر طريق سلكه هؤالء ،هو حتميل آلة اهلدم ملن يسهل عليهم ذلك ،وال يستَـّْن َكر منهم األمر يف عُ ٍ
عداء
ُ
ُ ّْ ُ
ظاه ٍر ،وكان أن َْحُّلوا آلة اهلدم ألمساء مسلمة ،وظهرت بني املسلمني أصوات تد ِ
ن
ك يف حقائق الوحي،
َّعي أسطورة القرآن ،وتشك ُ
ي اجلليل؛ مدعيَّة حتكيم العلم والعقل ،وما إىل ذلك من ادعاءات خمتلفة  ..إمنا هدفها هو
وتَـ ّْرِج ُع ذلك إىل غري مصدره العُّْلّ ِو ن
التشكيك يف القرآن الكرمي وزعزعة عقيدة اإلسالم يف قلوب املسلمني بعد ذلك..
أسيادهُ ،فكان ـ كما يريدون ـ أكثر
ْحل طه حسني ـ وهو صاحب اسم إسالمي ـ راية اهلدم فأحسن ْحلها ،ومضى هبا كما يريد ُ
ُجرأةً وجسارة..
وأخذت هذه احلملة املسعورة سبيلني رئيسيني:
قصد أحدمها إىل احلرف العريب فادعَّى قصوره وتعقيده وعدم إيفائه حباجة الكتبة واملؤلفني ،وتعددت االقرتاحات باخرتاع
·
ص ُحف طرابلس ..بلغ األمر أن اقرتح بعضهم استبدال احلرف
حروف جديدة للغة العربية ..وأذكر أن هذه الشطحة قد وصل ُ
العريب الشريف باحلرف الالتيين( ،)1ومن أشهر أصحاب هذه الدعوة يف البالد العربية ،املدعو سعيد عقل( ،)2وقد اصدر
ن
كتابا طبعه باحلرف الالتيين فعال ..
التحامل الشديد على أسلوب النَّحو والقواعد اللغوية للغة العربية  ..ووجدوا من دعا
·
والسبيل الثاين هلذه احلركة هو ذلك َّ
الصورتني ،برزت دعوة أخرى ذات هنج رهيب ،وهي الدعوة إىل
إىل حنو جديد ،ومن كتب حنوا جديدا ..وإىل جانب هاتني ُّ
العامية ،وبدال من أن نرفع العامة إىل لغة القرآن اليت ُحتّْيينا هبديه ونوره ،صرنا هنبط إىل مستوى السوقة ،نتلطف شهواهتم،
ونستلطف عواطفهم ونتذلل لعقليتهم"(.)3
فتلك كانت بعضا من األمثلة اليت أوردناها عن اللغة العربية ،وما كانت عليه يف السابق وما تعرضت له يف تارخيها املعاصر سواء
أكان إجيابيا أو سلبيا.
وهو ما يفرض على اجلميع التنبه واليقضة ملا حياك ضد هذه اللغة ،ولكن جيب ويف نفس الوقت أال تأخذنا العاطفة واإلنتماء
وننسى ما جيري يف العامل ،كواقع حي وملموس ،وهو سريع اخلطى ويتقدم تقدما جبارا ومذهال يف نفس الوقت ،وهو ما يفرض على
اللغة وأصحاهبا التنبُّه وأخذ احليطة واحلذر ،وإال فالزمن له القدرة على جتاوز كل متوقف ودون متييز.
فهذه اللغة اليت تكفَّل اهلل تعاىل حبفظها( )1واليت ال ننكر أننا يف حاجة إليها ،وال ميكن أن نستغين عنها ولو أوتينا علوم األولني
واآلخرين يف اللغات األخرى ،ألن هذه اللغة فهي أم اللغات متثل اإلسالم الذي هو ديننا ومنبع ثقافتنا ،الذي قال فيه سبحانه وتعاىل:
ِ
اآلخرةِ ِمن ّْ ِ
ِ
ِ
ِ
ين}[ 3آل عمران .]84
{وَم ّْن يـَّْبتَغى َغّْيـَر ا ِإل ّْس َال َم ديناً فَـلَ ّْن يـُ ّْقبَ َل منّْهُ َوَه َو ِِيف َ ّْ
اخلَاس ِر َ
َ

ذكرت فيما سبق هو من باب الرتف أو الثراء الزائد ،وإمنا هو من باب
إذن من هنا فتعلُمنا للعربية وسعينا يف سبيلها ،مل يكن وكما ُ
احلاجة واحلاجة القصوة وامللِ ّّْحة ،يف هذا العصر املنعوت باإلمربيقي(.)2
ُ
ألن ما يشدنا أو يربطنا هبذه اللغة هو ليس ما جنده فيها من شعر مقفى وال ما فيها من نثر وأدب منمق فقط ،وإمنا يشدنا إليها
ما جاء هبا من آيات قرآنية كرمية ،كاليت مرت بنا فيما سبق ،وغريها من األحاديث النبوية الشريفة ،اليت مجيعها تنادي لإلميان باهلل
وتدعو إىل العمل الصاحل.
ِ
ك مبارٌك لِي َّدبـَّروا آَياتِِه ولِيتَ َذ َّكروا أُولُوا األَلّْب ِ
ِ
اب}[ 38ص .]28
ومثالنا يف ذلك قوله تعاىل{ :كتَ ٌ
َ
اب أَنّْـَزلّْنَاهُ إلَّْي َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ّْ
وحنن ويف الواقع قبل هذا املؤمتر وبعده وهلل احلمد مسلمون ،فما جاء يف هذه اآلية وغريها من اآليات القرآنية الكرمية ،يعنينا بل حنن
مطالبون بفهم القرآن وتدبُّره واستيعاب ما جاء به ،وذلك حىت نتمكن من القيام بواجباتنا حنو خالقنا ورازقنا ومعبودنا ،على أكمل
وجه يف كل ما جاء ونادى به يف نطاق أركان اإلسالم اخلمسة من االلتزامات اليت ال يكتمل إمياننا إال هبا.
وهذا ال يتأيت إال بوسيلة واحدة ال ثاين هلا ،أال وهي العربية اليت جندها هي وبقية علومها بيت القصيد يف هذا املؤمتر وحماوره ومن
ُدعي إليه من كرماء البحاث واملختصني يف هذا اجملال من شىت بقاع األمة اإلسالمية.
مرت علينا منذ حني وقصدناها منذ البداية.
وعود على بدء فلنرجع لكلمة التدبُّر ،اليت وردت يف اآلية الكرمية ،واليت ّّْ
وحىت لكي نتمكن من فهمها واستيعاهبا حسب السياق الذي أتت فيه خالل اآلية الكرمية واملذكورة ،حنتاج للوسيلة اليت ُمتكننا من
ذلك ،وهي اللغة اليت وردت هبا تلك الكلمة يف تلك اآلية النازلة من رب السماوات واألرض وهو خياطب عباده املؤمنني املخلصني،
احل نق فَاعب ّّْد اهلل ُخمّْلِصاً لَه الدنين َأال هللِ
ك الّْكِتَ ِ
فيما هو واجب يف حق اإلميان وحق اإلخالص ،كما يف قوله تعاىل{ :إِنَّا أَنّْـَزلّْنَا إِلّّْْيّ َ
َ
اب ب َّْ ّْ ُ
ُ َ
ِ
اخلَالِ ِ
الزَمر .]2،3
الديِ َن ّْ
ص}[ُّ 39
حل لنا يف هذا سوى التسليم مبا هو موجود وقائم يف هذه اللغة من وسائل فهم واستيعاب للعربية هي وعلومها وفروعها
وال َّ
املختلفة ،لنتمكن من فهم القرآن وتدبُّره واألخذ مبعانيه كاملة ،وبالتايل أحكامه املنشودة من وراء العملية املعقدة اليت تبدأ من بداية
نزول القرآن من اللوح احملفوظ إىل مساء الدنيا ،ومنها عرب جربيل عليه السالم إىل النيب األمي صلى اهلل عليه وسلم .مث ما تلى ذلك من
خطوات حىت يومنا هذا املنعوت كما ذكرنا بالعصر األمربيقي ،والغرض من ذلك هو ليس التغين بألفاظة وال التباري على تالوته
وحفظه والتفنن يف ذلك ،بقدر ما هي مسؤولية ُعرضت على اجلبال فأبني أن حيملنها وْحلها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال.
وعلى هذا األساس فما جيب حنو العربية والتحديات املعاصرة ال تنتهي وال تتوقف عند ما ذكرناه أو أشرنا إليه فحسب ،وإمنا
مسؤولياتنا أكرب وأعظم من ذلك ،وهي كما ذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم يف قوله" :لقد عدنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب
آال وهو جهاد النفس"(.)1
فما ذُكر هنا ال ميثل حىت اجلهاد األصغر ،أما اجلهاد األكرب واملعنيني به خبصوص هذه اللغة والتحديّات املعاصر اليت تتصدى هلا
هي ورسالتها اخلالدة ،املتمثلة يف نشر اإلسالم وإيصاله لكل بقاع العامل ،واعالم أولئك البشر وافهامهم هلذا الدين ،وهو واجب اجلميع
ويقع علينا ودون استثناء ،فنحن وحسب الواقع القائم ِ
مق ِ
صُّرون يف حق اهلل ودينه القومي ،فاألمة وحسب ما جيري يف الساحات نراها
ضائعة ودينها القومي حيتضر ،بسبب التمزق والتشردم الذي كان من ورائه سرطان املذهبية ،فالدين براء منا ومما جيري باسم املذهبية
املتعصبة اليت حتولت يف واقعها وكأهنا أديان مستقلة وليست مدارس فقهية أصوهلا واحدة وهدفها واحد ومصدرها واحد وهو الكتاب

والسنة الصحيحة ،فمن أين أتت هذه الرتهات اليت كانت سبباً فيما نراه وجيري يف كل من افغانستان والعراق وسوريا واليمن ويف تونس
وليبيا وتركيا وإيران  ..والقائمة تطول(.)2
ليس هذا هو املقصود من قوله تعاىلُ { :كّْنتم خيـر أ َُّم ٍة أُخ ِرج ِ
َّاس تَأّْمرو َن بِالّْمعر ِ
وف َوتَـّْنـ َه ّْو َن َع ِن الّْ ُمّْن َك ِر َوتُـ ّْؤِمنُو َن بِاهللِ}[3أل
ّْ َ ّْ
َ ّْ ُ
ت للن ِ َ ُ
ُ ّْ َ ّْ َ
عمران .]110
وإمنا املقصود وحسب التحديات املعاصرة للغة واليت يقصدها هذا املؤمتر ،تتمثل فيما سبق ذكره خبصوص هذه اللغة والتحديات اليت
تواجهها ،ومن مت االنتقال للخطوة اليت تليها وتكملها وهي من الضرويات األساسية اليت البد منها وإال فال معىن ال للعربية وال ملا فيها
من علوم وأدبيات ،ألن اللغة مهمتها ودورها املنوط هبا ال يقل عن اإلنسان ووجوده يف هذا الكون ،فمهمته ال تتمثل يف احلياة واألكل
{وَما َخلَ ّْق ُ ِ
ّْس
والشرب والنوم كبقية الكائنات ،وإمنا َّ
شرفه اهلل تعاىل بالعقل واخلطاب ،وهنا تكون املسؤولية ،كما يف قوله تعاىلَ :
ت اإلنّ َ
اجلِ َّن إِالَّ لِيـعب ُد ِ
ون}[ 51الذاريات.]56
َو ّْ
َ ّْ ُ
واللغة اليت قصدناها وحتدثنا عنها ال تتمثل مهامها فيما ذكرناه فيها هي وعلومها وآداهبا ،ونتوقف عند هذا احلد ليُشعرنا هبا إمرؤ
القيس أو زهري بن أيب سلمى أو عنرت بن شداد ،أو لنعي من خالهلا ما جرى يف حرب الباسوس أو داحس والغرباء ،أو لتتغىن وتطربنا
هبا أم كلثوم وفريوز وغريمها( )1وينتهي بنا املطاف إىل هذا احلد ،ال وألف ال.
فهذه اللغة وخاصة بعد نزول الوحي هبا وتشريفها بالقرآن الكرمي ،أصبحت هلا رسالة خالدة ومسؤولية عظمى ،أال وهي نشر هذا
الدين وإيصاله لكل أحناء املعمورة وافهامهم له ،وذلك ال يتأتى إال بالتضحيات والتضحيات اجلسام عرب األيام والعصور ،فلكل عصر
مسؤولياته وواجباته امللقات عليه ،حسب الظروف واألحداث وما يستجد من مواقف وهي قد ال حتصى ونتائجها ال ميكن توقعها أو
التنبؤ هبا.
فما قصدناه يف هذه اللغة اليت نزل هبا هذا القرآن الكرمي وهي اللغة العربية ،اليت حنن نتتبع خطواهتا ونتحسس مضامينها منذ بداية
هذه الورقة وكل ما جاء فيها ،ذلك كله لنتمكن ونعمل العمل الصحيح ،الذي قد يوافق ما أراده اهلل تعاىل يف هذا الدين القومي وهو يف
صورته املثلى.
وهذا ال يتأتى وال ميكن الوصول إليه ،إال بامتالك أدواته وأسلحته املناسبة املتمثلة هنا يف علوم العربية ،وما يتبع ذلك من العلوم
والدراسات اإلسالمية املكملة لذلك ،كمعرفة أسباب النزول ومعرفة املكي واملدين والناسخ واملنسوخ واحملكم واملتشابه وغريها من
املعطيات والضوابط األخرى اليت ال ميكن االستغناء عنها مبا يف ذلك ما وصل إليه العلم من اكتشافات ،وما وصل إليه فيما يعرف
ب وحيل الكثري من املعضالت
حديثا بالعامل الرقمي( ،)2وما متكن بسببه من ازالة اللثام بسبب قدراته وإمكانياته ،إذ استطاع أن َّ
يقر َ
السابقة اليت أصبحت اآلن ويف معظمها مدللة ويف متناول اليد لتساعد بظهورها واتضاحها على تدبُّر القرآن والعمل على استيعابه
وفهمه الفهم الصحيح وكما ينبغي.
األمر الثاين يف هذا املوضوع والذي نقف عليه من خالل هذه الورقة ،وما سبق فيها خبصوص العربية من حيث نشأهتا وما تعرضت
له يف املاضي سواء أكان إجيابا أو سلبا ،هو التنبُّه لقضيتني أساسيتني ومها تُعدان من صميم ما نادى به هذا املؤمتر خبصوص
التحديات املعاصرة ،والبد منهما باإلضافة ملا أشري إليه فيما سبق.
فأوىل هذه التحديّات تنحصر فيما جيري يف هذا العامل من تطور علمي وتكنولوجي ال يوصفان.

فلننظر مثال ملا استجد يف العديد من اجملاالت كالطب واهلندسة والفلك وغريها من العلوم اليت ال حتصى ،فاللغة العربية وحسب
الواقع الذي نعيشه أصبحت غري قادرة حىت أن جتاري أو تواكب تلك التطورات املدهلة لترتجم ما تعنيه تلك األمساء واملصطلحات
اليت استجدت وفُرضت علينا وأصبحنا ملزمني بالتعايش معها أو بالتعامل هبا.
فنحن حاليا نعيش يف القرن الواحد والعشرين من ميالد املسيح عليه السالم ،وهو ما يُنعت بعصر "العوملة" ،الذي انفجرت فيه
العلوم التطبيقية والتكنولوجية انفجاراً مذهالً ،ال ميكن لنا مواكبته حىت من حيث تصنيفها ،فمثال يف جمال احلاسوب والشبكة
العنكبوثية املعروفة بـ"النت" ،ظهرت علينا الكثري من املصطلحات واملسميات اجلديدة والغريبة عن اللغة العربية وبيئتها.
فنجد يف جمال االتصاالت :كلمة "النت"" ،والفيس بوك"" ،والتويرت" "وآي فون"" ،وآي باد" وغريها.
ويف جمال اهلاتف احملمول :كـ"الفايرب"" ،والسفت وير"" ،واستغرام" وغريها من املسميات.
ويف جمال الطباعة وأجهزة احلاسوب جند مصطلح" :الوندوز"" ،والديبدي"" ،واألبديت" وغريها من املخرتعات واملسميات اليت مل
نستأنس هبا ومل نألفها يف العربية وال حنسن حىت نطقها النطق الصحيح والدقيق( ،)1واآلن ال نستطيع أن خنطو خطوة واحدة مع
العامل إال باستيعاهبا واألخذ هبا بل والتعامل عن طريقها ومن خالهلا.
فمثل هذه القضايا اليت ختص اللغة ومنها ما هو فيما خيص املصطلحات ،اليت تعد يف النهاية من مهام أو اختصاصات جمامع اللغة
العربية وما ينتج عنها من املعاجم اليت هلا جماالهتا وختصاصتها(.)1
إذ املصطلح وما يتبعه وهو من مهام واختصاصات اجملامع اللغوية ،وهي ذات أمهية كربى يف حياة اللغات ،وتوحيده مما يزيده أمهية،
ويضعف من البلبلة اللسانية يف االستعمال ،وال يتحقق هذا إال من خالل التخطيط اللغوي وقرار السياسة اللغوية املوحدة ،على نطاق
األمة ،كما هو معمول به يف لغات متقدمة ،كالفرنسية حيث تكون مجعية التنميط اللغوي ( )AFNORاليت تقوم بوضع
املصطلحات وتوحيدها (.)2
فاستعمال املصطلح املتعدد والداللة واحدة حيدث فوضى وربكة فكرية ،كما هو احلال يف مصطلحي :علم اللغة واللسانيات،
فاألول شاع يف املشرق العريب ،والثاين شاع يف دول املغرب الكبري.
واألدهى واألمر هي تلك اخلالفات اليت جندها فيما خيص توحيد املصطلح واليت أوصلت املناقشات يف بعض االجتماعات اللغوية
أحيانا ،إىل درجة تفضيل مناقشة البحوث العربية يف ندوات بغري اللغة العربية( ،)3جتنبا للخالف واجلدل يف الدعوة إىل تعديل
املصطلحات الثابتة(.)5( )4
واآلن إذا مت التساهل يف اجملامع واشتغل كل على حاله ،فسيأيت يوما جند فيه أنفسنا ،وكما كانت اجلزبرة العربية قبل نزول الوحي،
أي لكل قبيلة بل لكل عشرية لغتها وهلجتها ،وحسب رأي فال مانع من تعدد اجملامع واللجان ومراكز البحث وتنوعها هنا وهناك،
ت أسود يف أبيض إال بعد االتفاق يف جلنة مشرتكة تضم كل
ولكنه البد من ختطيط وتنسيق جيمع اجلميع حتت سقف واحد ،وال يـُثَّْبّ ّْ
اجملامع وتكون حتت سيطرهتا كل املعاجم ،ويتوهلا املختصون حسب قدراهتم وإمكانيتهم العلمية والتخصصية واملهنية واملعرفية ،دون
النظر ألصوهلم أهم من الغرب أم من الشرق أو هم من هنا أو من هناك ،وإال فعلى الدنيا السالم.
القضية الثانية وامللحة يف هذا الظرف وهي تعد من باب التحديات املعاصرة اليت ستستفحل إن مل يُنتبه إليها وتؤخذ مبا تستحقه من
حسابات وما يرتتب عنها من نتائج.

أال وهي إعادة النظر يف قضية تفسري القرآن الكرمي ،وذلك وفق أسس جديدة ومعطيات علمية عصرية مناسبة ،وهذا ال يعين أننا
نشك فيما هو موجود من التفاسري وما جاء فيها يف السابق ،وال نتهمها كما يقول بعض املتنطعني بأهنا كتب صفراء أو نَصفها
بالتخلف ،فال وحشا وكال من هذا وذاك.
فالتفاسري وكما يعلم اجلميع ،فهي موجودة وستبقى كما هي ولكل مكانته ولكل أسلوبه وأدلته وطرق استنباطه ،وما يعتمد عليه يف
ذلك.
بل تلك التفاسري وما جاء يف معظمها فال يستطيع أحد من األجيال الالحقة واحلالية أن يتقول فيها ،من حيث لغتها وأسلوهبا وما
اعتمدت عليه يف معطيات مجة ،وال ينكر أحد أنه كان هلم السبق يف ذلك ،من حيث اللغة ومصادرها ومعرفة علومها املختلفة ،وما
بنيت عليه من خالل ما قام به السلف الصاحل الذين هم أقرب وأجدى من غريهم ومن أتى من بعدهم يف ذلك ،وهم يف هذا كما
قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ،عندما سئل أي الناس خري ،قال" :قرين مث الَّذين يلوهنم مث الَّذين يلوهنم .)1( "..
ولكن ومن الناحية العلمية وفيما خيص قضية التفسري ال ننكر أنه ما جاء أو كان يف القرن الثالث أو القرن الرابع اهلجري ،قد يكون
أفضل مما كان عليه يف القرن الثاين( ،)2بسبب ما كان وما ظهر واستجد من علوم يف ذلك الوقت ختص اللغة العربية واحلديث النبوي
وما تلى ذلك يف علوم القراءات والتجويد ،بسبب ما شهدته اللغة من تطور يف علومها وما ظهر فيها واستجد من مستجدات كعلم
النحو والصرف والبالغة وغريها من العلوم ،مثل علم اجلرح والتعديل بالنسبة للحديث النبوي الشريف ،وما مت بعد ذلك من خطوات
بناءة يف جانب علم القراءات والتجويد وما تبع ذلك من تطور؛ وال نستطيع أن نفصل مثل هذه الدراسات عن مصدرها األساسي
وهي اللغة العربية ،اللهم إال من باب الرتتيب والتبويب الفين.
ألننا عندما ندرس مثال حسن األداء يف تالوة أو يف ترتيل القرآن ،جند أنفسنا يف ذات اللغة وذات احلروف ،إال أننا ندرسها أو
نبحث فيها من جوانب قد ختص ما يعرف بعلم التجويد أو الرتتيل ،الذي ينشده كل من يسعى يف تالوة للقرآن لتسنُم مرتبة املهرة يف
تالوة كتاب اهلل ،والذين ترتقي درجاهتم أحيانا إىل مراتب السفرة الكرام الربرة(.)1
وهذا يعد فرع من فروع اللغة وآداهبا ،فهي يف النهاية تعد وجوه لعملة واحدة وال تكتمل القضية إال بأجزائها أو فروعها املكونة هلا.
فمثال البحث يف أحكام التجويد هو يعين البحث يف احلروف والتعمق يف خمارج احلروف وصفاهتا الالزمة والعارضة والوقوف على
تفاصيلها الدقيقة ،ومن هنا فالتجويد عبارة عن خطوات جيب أن يتبعها القارئ أو التايل للقرآن الكرمي ،حىت يتمكن من ترتيله كما
املزنمل  ،]4وذلك ال يتم إال مبعرفة تلك األحكام وتلك الشروط
{وَرتِ ّْل الّْ ُقَرآ َن تَـ ّْرتِيالً}[َّ 73
أراده وطلبه ُمننزله من نبينه يف قوله تعاىلَ :
فيما خيص املصطلحات العربية وما جيب فيها.
والتجويد يف واقعه يُعد من صميم اللغة ،فهو وكما يذكر أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين( .." :)2قطب التجويد ومالك التحقيق
معرفة خمارج احلروف وصفاهتا" .. ،كما يضيف أيضا .." :هو إعطاء احلروف حقوقها وترتيبها ..من غري إسراف وال تعسف وال إفراط
وال تكلف"(.)3
ص وال متطيط وال غريها من املسميات
أليس هذا درس يف أساسيات اللغة وهو فيما خيص احلروف والنطق هبا كما جيب ،بدون قَ ّّْ
اليت جندها يف علم التجويد :كـ "التشنيع ،والتضييع" وغريها من الصفات األخرى :كـ " التمضيغ ،وال بالتعويج ،وال بالرتعيد ،وال
بالتقطيع ،وال بالتطنني ،وال باحلصرة" ،وهي الصفات اليت جيب أن يتمتع هبا كل ٍ
تال بالعربية ،سواء أكان املتلو قرآنا أو غريه ،ولننظر
يف هذا للقنوات الناطقة بالعربية( )4وما تقدمه من برامج ونشرات وما هي أحوال اللغة فيها.

ومن هنا فقضية اللغة تعد وحدة متكاملة ،مبا فيها من فروع وجزئيات قد يراها البعض بأهنا خارج نطاق اللغة وعلومها ،ولكن الواقع
واملنطق ال يفنرق بني الشيء وفروعه املكملة له ومقوماته التابعة له بطريقة أو بأخرى ،فالعلوم اليت تستخدم فيها أسس العربية أو
حروفها أو شيء من علومها لسبب أو آلخر فهي تعد من صميم العربية وما يتبعها من ضوابط هنا أو هناك.
أما ما أقصده هنا ويف النقطة الثانية وبناء على ما حصل أخريا وحتديدا فيما نراه يف العقود القليلة والقريبة جدا من تقدم علمي ،فال
غريت املفاهيم وقلبت األوضاع واملوازين رأسا على عقب ،ومن خالل
يستطيع أن ينكره إال مكابر ،ألن ما ظهر من تطورات مذهلة َّ
وقرب للناس ما كانوا هم يف حاجة إليه
ذلك فقد أزاح العلم ويف خمتلف اجملاالت ،اللثام على العديد من القضايا اليت كانت مبهمةَ ،
منذ أربعة عشر قرنا أو يزيد.
وهو ما جيب على اللغة العربية أن تواكبه ومن مجيع النواحي حىت تستوعب ما استجد .ومثالنا يف ذلك:
ِ
ض ..من حيث أمركم اهلل 2[}..البقرة .]220
{ويَ ّْسئَـلُونَ َ
ك َعن الّْ َمحيِ ّْ
قوله تعاىلَ :
اخلّّْْنّ ِزي ِر 2[} ..البقرة .]172
نم َو َحلّْ َم ّْ
وقوله{ :إَِّمنَا َح ّّْرَم َعلَّْيّ ُك ّْم الّْ َمّْيّتَةَ َوالّْد َ
ويف غريها من األمثلة اليت قد جندها يف العديد من اآليات واألحاديث النبويَّة الشريفة ،كقوله صلى اهلل عليه وسلم.." :كل مما
يليك" ،وهنيه عن النفخ يف الطعام والشراب ،وما جاء عنه يف اختناث األسقية وغريها من القضايا.
فلو عدنا للتفاسري القدمية واليت كانت تعتمد عن املأثور وما ذكره السلف الصاحل ،اليت سبقت عصر العلم واكتشافاته ،ومل تلحق مبا
توصل إليه العلم من اكتشافات خمتلفة كما نراه اليوم ،يف جمال الفريوسات وامليكروبات واجلراثيم وما له عالقة باجملهريات ،وما توصل
َّ
إليه العلماء واخلرباء يف عامل البكترييا بأنواعها ،إذ كانوا هم يف عصور مل يتوصل فيها العلم ومل يعرف العامل ال امليكروبات السبحية وال
العنقودية( .)1وال البكترييا العصوية وال ما يعرف باللسانيات احلاسوبية وما شاكلها من أمور.
من هنا نستطيع أن نقول أن ما يسمى بالتفسري العلمي ،سيكون له دوره ومكانه االجيايب ،وقد يفي بشيء من متطلبات العصر،
ويواكب احلياة مبا فيها من تطورات وتعقيدات مجة ،وقد يعمل على حل بعض القضايا املزمنة اليت ال زالت تنتظر وقد يستجيب ملا
اب ِمن ش ٍ
قصده اهلل تعاىل يف قوله{ :ما فَـ ّْرطّْنَا ِيف ِ
الكتَ ِ
يء}[ 6األنعام .]38
َ
َ ّ
والدليل على ذلك هو :لو عدنا آلية احليض السابقة الذكر ،وحاولنا استيعاهبا وفهمها من خالل ما جاء يف التفاسري السابقة لعصر
عما وصل إليه الباحثني والدارسني لعامل
العلم واكتشفاته ،لوجدنا بونا شاسعا وواسعا بينها وبني من حياول تفسريها حاليا ،إذا وقف َّ
امليكروبات والفريوسات واجلراثيم وغريها من التطورات كما أسلفنا ،بعد أن ظهر ما يعرف بامليكروسكوبات والتليسكوبات واجملهريات
وغريها من اإللكرتونيات ومشتقاهتا ،وما خيربوننا به يف هذا املضمار من إكتشافات مدهلة ومفيذة يف نفس الوقت.
وبالتايل سنقف على احلمكة من هني اهلل تعاىل عباده ،عن معاشرة النساء خالل فرتة احليض بل حترميه لذلك حترميا قطعيا ،ألن
خمالفة أمره يعد حراما ،كما جاء يف اآلية الكرمية{ :فَ ّْ ِ
نساءَ ِيف الّْ َم ِح ِ
يض} ،وملاذ هذا األمر وما سبب هذا االعتزال املطلوب؟!
اعّتَزلُوا الن َ
وهي املهمة األساسية املرجوة من اللغة ،اليت نتحدث عنها ونستميت يف سبيلها.
إذ أجاب العلم عن بعض تلك األسباب وتلك التساؤالت ،ورمبا سيأيت اليوم الذي سنقف فيه عن الكثري مما خيص هذا اجملال.
وال نستطيع أن نأيت مبا ذُكر يف هذا اخلصوص ،فذلك ليس جمالنا وال مبتغانا ،ولكن رمبا سنذكر أمثلة مقتضبة فيما يعنينا وحنتاج إليه
فيما خيصنا ونتحدث فيه.

إذ يذكر د .حمي الدين طالو العليب يف قوله .. " :جيب االمتناع عن مجاع املرأة احلائض ألن مجاعها يؤدي إىل اشتداد النزف
الطمثي ،ألن عروق الرحم تكون حمتقنة وسهلة التمزق وسريعة العطب ،كما أن جدار املهبل يكون سهل اخلدش ،وتصبح إمكانية
حدوث اإللتهابات كبرية ،مما يؤدي إىل التهاب الرحم أيضا أو حيدث التهاب يف عضو الرجل ،بسبب اخلدوش اليت حتصل أثناء
االنتصاب واإلحتكاك.
كما أن مجاع احلائض يسبب امشئزازاً لدى الرجل وزوجه فيصاب بالربود اجلنسي (العنة) "(.)1
كما يضيف أيضا وهو متحدثا عن األذى الذي يف احمليض .." :ويكون الرحم متقنرحا نتيجة لذلك متاما ،كما يكون اجللد
مسلوخا ،فهو معرض بسهولة لعدوان البكثرييا الكاسح ..وتقل مقاومة الرحم للميكروبات الغازية نتيجة لذلك ،ويصبح دخول
امليكروبات املوجودة على سطح القضيب ،يشكل خطرا دامها على الرحم.
يقل إفراز املهبل للحامض الذي يقتل
ومما يزيد الطني بلة أن مقاومة املهبل لغزو البكترييا تكون يف أدىن مستواها أثناء احليض ،إذ ّ
تقل املواد املطهرة املوجودة يف املهبل أثناء احليض(.)2
امليكروبات ،ويصبح اإلفراز أقل ْحوضة إن مل يكن قلوي التفاعل ،كما ّ
هلذا فإن إدخال القضيب إىل الفرج واملهبل يف أثناء احليض ،ما هو إال إدخاال للميكروبات يف وقت ال تستطيع فيه أجهزة الدفاع
أن تُقا ِوم ،كما أن وجود الدم يف املهبل والرحم يساعد على منو تلك امليكروبات وتكاثرها.
ومن املعلوم أن على جلد القضيب ميكروبات عديدة ،ولكن املواد املطهرة واإلفراز احلامضي للمهبل يقتلها أثناء احلمل( ،)3أما
أثناء احليض فأجهزة الدفاع تكون مشلولة ،والبيئة الصاحلة لتكاثر امليكروبات متوفرة " (.)4
زيادة على خطورة معاشرة النساء يف احمليض ،وما يرتثب عن ذلك من مضاعفات خطرية.
ويضيف د .البار قائال" :األذى ال يقتصر على ما ذكره من منو امليكروبات يف الرحم واملهبل الذي يصعب عالجه ،ولكن يتعداه
إىل أشياء أخرى ،منها:
 -1إمتداد االلتهابات إىل قنايت الرحم فتسدها ،أو تؤثر على شعرياهتا الداخلية اليت هلا دور كبري يف دفع البويضة من املبيض إىل
الرحم ،وذلك يؤدي إىل العقم ،أو إىل احلمل خارج الرحم ،وهو أخطر أنواع احلمل على اإلطالق .. ،وإن مل تتدارك األم يف
احلال بإجراء عملية جراحية سريعة فإهنا ال شك تالقي حتفها.
 -2امتداد االلتهاب إىل قناة جمرى البول ،فاملثانة فاحلاليبني فالكلى ،وأمراض اجلهاز البويل خطرية ومزمنة.
 -3ازدياد امليكروبات يف دم احليض وخاصة ميكروب السيالن "(.)1
ويضيف قائال .." :فاألدى ال يقتصر على احلائض يف وطئها ،وإمنا ينتقل إىل الرجل الذي وطئها أيضا ،فإدخال القضيب إىل
املهبل املليء بالدماء يؤدي إىل تكاثر امليكروبات ،والتهاب قناة جمرى البول لدى الرجل ،وتنمو امليكروبات السبحية والعنقودية ،على
وجه اخلصوص يف مثل هذه البيئة الدموية.
وتنتقل امليكروبات من قناة جمرى البول إىل الربوستاتا واملثانة ،والتهاب الربوستاتا سرعان ما يزمن لكثرة قنواهتا الضيقة امللتفة ،واليت
نادرا ما يصلها الدواء بكمية كافية لقتل امليكروبات املختفية يف تالفيفها ،فإذا أزمن التهاب الربوستاتا فإن امليكروبات سرعان ما تغزو
بقية اجلهاز البويل التناسلي ،فينتقل إىل احلالبني ،ومنه إىل الكلى ،وما أدراك ما التهاب الكلى املزمن ،إنه العذاب حىت حيني األجل..
وال عالج "(.)2

وقد تنتقل امليكروبات من الربوستاتا إىل احلويصالت املنوية ،فاحلبل املنوي ،فالرببخ ،فاخلصيتني .وقد يسبب ذلك عقما نتيجة
انسداد قناة املين أو التهاب اخلصيتني.
ويذكر د .البار نقال عن الربوفيسور عبداهلل باسالمة ،أن اجلماع أثناء احليض قد يكون أحد أسباب سرطان عنق الرحم(.)3
فلننظر ولنم نحص يف قوله تعاىل الذي أمرنا فيه باعتزال النساء{ :فاعتزلوا النساء يف احمليض} (.)4
وما انسحب عن هذه اآلية الكرمية من تفسري وفهم ملا جاء فيها ،استنادا على ما مت التوصل إليه علميا وما مت اكتشافه طبيا
وكلينكيا ،هو ما يعنينا خبصوص بقية اآليات اليت ذكرناها أو أشرنا إليها فيما خيص اللغة العربية وعلومها املختلفة ،واليت تعني وتساعد
على فهم اآليات القرآنية وتدبُّرها ،وهو ما قد مي نكننا من التعامل مع التحديات املعاصرة ،اليت قصدها هذا املؤمتر الذي حنن نعمل يف
نطاقه وحتت توجيهاته.
الس َماءَ} ،وقارنا بني ما جاء يف تفسري معىن هذه اآلية قدميا ،وبني ما جاء فيمن
صعَّ ّْد إِ َىل َّ
كذلك لو عدنا لقوله تعاىلَ ..{ :ك َم ّّْن يَ ّّْ
لتغري املقصود من كلمة
يفسرها حاليا وبعد ما وصل اإلنسان إىل سطح القمر ،وما الحظه العلماء من فوارق بني هذا وذاكَّ ،
يص ّع ّْد( )1وما يقصده تعاىل من ضربه لألمثلة ملن يتدبَّر وملن يتعض من أويل األلباب.
ّ
وبظهور امليكروسكوبات الدقيقة واجملاهر الكاشفة للمكريوبات واجلراثيم والفريوسات الدقيقة املتمثلة يف البكترييا بأنواعها ،والوقوف
على الكثري من الدقائق اليت كانت غائبة عنا يف املاضي ،نستطيع أن نفهم معىن حترمي الدماء واخلمر وحلم اخلنزير ،ونفهم ملاذا هنى النيب
عن النفخ يف الطعام والشراب ،وكل ذلك بعد وصول العلم لتلك النتائج ومعرفة الكثري مما كان جمهوال ،وبعد أن ُعرف أن يف جوف
اإلنسان ذاته ،نوع من البكترييا وهي تالزمه وال تضره ما دامت وهي باقية يف جوفه ،أما يف حالة اخراجها من اجلوف بسبب النفخ
مثال إ ىل الطعام أو الشراب ،فستنقلب ويف حلظات خاطفة إىل بكترييا ضارة عليه وعلى غريه ،وعليه فلننظر للنيب صلى اهلل عليه وسلم
الذي هنانا عن ذلك منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ،ومل نقف عن سبب النهي إال بعد حوايل 1400عام ،وهو ما يدل على أنه وما
ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى.
ِ
ك ُمبَ َارٌك لِيَ َّدبـَُّروا أَيَاتِِه َولِيَتَ َّذ َّكَر
اب أَنّْـَزلّْنَاهُ إِلَّْي َ
فذالكم ما قصدناه من احنيازنا للغة العربية ،وما نرمي إليه من ذكرنا لقوله تعاىل{ :كتَ ٌ
أُولُواّْ األَلّْب ِ
اب}[ 38ص .]29
َ
ّْ
يف أول ما جاء يف هذه الورقة املتواضعة واملوسومة بـ " اللغة العربية وآداهبا بني الواقع والتحديات".
وحنن ال نقف عند هذا احلد فحسب ،بل الواجب حيتم علينا مجيعا اظهار ما ميكن اظهاره يف هذا اجملال ،لنتبث وباحلقائق الدامغة،
أن العربية ليست بعاجزة وال بقاصرة وال مبتخلفة عن الركب ،وإمنا إن وجد فيها شيء من ذلك العجز أو ذلك القصور والتخلف ،فهو
يتمثل يف مستعمليها والناطقني هبا من أبنائها الذين تتقاذفهم أمواج وتيارت الثقافات املهيمنة على الساحة ،تارة باالستعمار وأساليبه
النكراء ،وتارة بالعوملة وما حتمله معها من متبطات فاعلة وهدامة.
وهنا فقد ال يتم الصمود وال يكون التحدي مبا تقتضيده الظروف من مواجهات إال بتضحيات مجة ،ال يقدر عليها إال أولوا العزم
ِ
ين أ ََمنُوا َو َع ِملُوا
من أبناء هذه األمة الوالدة وما أكثرهم ،بسبب ما وعدهم اهلل تعاىل من خريات ،كما يف قوله تعاىل{ :إ َّن الَ نذ َ
ِ
ِ ِ
َّ ِ ِ
ِ ِِ
ٍ
ين فَ َيها أَبَداً}[ 98البيننة .]7،8
الصاحلَات أُولَئِ َ
ك ُه ّْم َخ ّّْري الَِّْربيِئَةَ َجَز ُاؤُه ّْم عنّ َّْد َرنهب ّْم َجن ُ
َّات َع ّْدن َّْجت ِري م ّْن ّْحتت َها األَنّْـ َه ُار َخال َد َ
ألن الدفاع عن اللغة يعين الدفاع عن الدين ،والدفاع عن الدين يعين اجلهاد الذي آياته يف القرآن هي أكثر من أن تعد وحتصى،
واجلهاد املقصود هنا مل يكن مشروطا بالقتال يف اجلبهات والدخول يف احلروب وما يرتتب عنه ،بل حيصل ويكون بالعديد من الوجوه،

ِ
احلِكّْم ِة والّْموعِظَِة ّْ ِ ِ
{أد ُعوا إِ َىل سبِ ِيل ربن َ ِ
َح َس ُن}ٍ[ 16النّحل ،]125وإذا
منها وكما جاء قي قوله تعاىلّْ :
احلَ َسنَة َو َجاد ّْهلُم بِالَِّيت ه َي أ ّْ
ك ب ّْ َ َ َ ّْ
َ َ
مل يصلح هذا األسلوب ،وفُرض القتال فلسنا كلنا مطالبون بااللتحاق باجلبهات وامتشاق السالح ،بل هناك طرق ومسامهات أخرى
هلا مكانتها وفاعليتها كاليت جاءت يف قوله تعاىلِ :
اخلَّْي ِل تُـ ّْرِهبُو َن بِِه َع ُد َّو اهللِ َو َع ُد َّوُك ّْم
استَطَ ّْعّتُ ّْم نم َن َّقوةٍ َوِمن ِربَاط ّْ
{وأَع ُّدوا َهلُ ّْم َما ّْ
َ
ين ِم َن ُدوهنِِ ّْم َال تَـ ّْعلَ ُمونـَ ُه ّْم اهللُ يـَ ّْعلَ َم ُه ّْم}[ 8األنفال .)1(]60
َو َ
آخ ِر َ
وجهادنا يف جمال اللغة ال ينحصر يف وجه دون آخر ،بل يتحقق وبكل الطرق والوسائل ،فحىت احلث والتشجيع عليها باللسان يعد
جهادا ،كما جاء يف قوله صلى اهلل عليه وسلم" :من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يسطع فبلسانه فإن مل يسطع فبقلبه وذلك
أضعف اإلميان"(.)2
وكذلك بالنسبة للعربية فكل ما يق ّدّْم ألجل تعلُمها ونشرها واحلفاظ عليها والعمل على استمرارها يف املستقبل وأخذها ملكاهنا بني
اللغات الفاعلة ،فهو يعد من قبل اجلهاد والنضال يف سبيل اللغة ،اليت بدوهنا فال جند القرآن الكرمي كما أنزل وال اإلسالم الصحيح
وأحكامه اخلالدة وهي كما ابتغاها خالقنا ورازقنا.
وذلك إن مل يكن من صميم هذا البحث أو هذه الورقة ،فهو من صميم هذا املؤمتر الذي نادى الباحثني واملختصني من كل حدب
وصوب لتدا رك التحديات املعاصرة هلذه اللغة ،اليت أصبحت تؤرقنا مجيعا وحنن يف عقر ديارنا ،بسبب ما نراه وما نسمعه من ختلي
واضح عن لغة القرآن واستعمالهتا ،نظرا للضوضاء اإلعالمية الغربية املصتنعة واملستحكمة علينا وعلى أبنائنا ،مما أبعدهم عن لغتهم
واستعماالهتا الصحيحة ،وإن استعملوها فتجدها وهي مشوهة يف نطقها هي وحروفها وخمارجها ،فالكثري منا ال ميينز بني السني والصاد
والظاء والضاء والزين والسني وغريها من احلروف القريبة من بعضها يف املخارج(.)3
وعليه فإن ما خيص العربية والتحديات املعاصرة ال يتوقف عند معاجلة ما خيص اللغة من حيث علومها وخصائصها الدقيقة ،بقدر
ما هو يتسع للمعاين الشاسعة واخلالدة العظيمة يف مضامينها املختلفة ،فاللغة العربية ال تتلخص مهامها يف استيعاهبا الضيق الذي ال
يتعدى حدود احلروف وخمارجها احملدودة ،بقدر ما يتسع هذا النداء الحتواء األهداف النبيلة املتمثلة يف رسالتها اخلالدة ،وهي نشر
اإلسالم وما يرتتب عن ذلك ،وكما أسلفنا فالعربية بعد اإلسالم أصبحت هلا غاية مثلى ،تضع على عاتقها هي ومن ينطق هبا
جيب اإلسالم كل األديان السماوية اليت سبقته ،فكذلك العربية رسالتها تتعدى
مسؤوليات جسام تتخطى كل اللغات يف العامل ،كما ُّ
كل احلدود والتوقعات وال تتم إال بتلك األهداف السامية والنبيلة اخلالدة.
من هنا فال نعفي اللغة وال نعفي أنفسنا ،من املسؤولية امللقات علينا من خالل ما جاء يف قوله تعاىل وهو بالعربيةُ { :كنّْتُمء َخ َّّْري أ َُّم ٍة
ُخ ِر َّج ِ
َّاس تَأّْمرو َن بِالّْمعر ِ
وف َوتَـّْنـ َه ّّْو َن َع ِن الّْ ُمّْنّ َك ِر َوتُـ ّْؤِمنُو َن بِاهللِ}[ 3أل عمران  ،]110وغريها من اآليات اليت تكمل بعضها
أ ّّْ ّْ
َ ّْ ُ
ت للن ِ َ ُ
البعض ،وتؤكد على املسؤولية امللقات على الناطقني هبا ،لقوله تعاىل:
ِ
اه ُدوا ِمّْنّ ُكم ويـ ّّْعلَم الّْ ِ
ين}[ 3أل عمران.]142
ّْخلُوا ّْ
ين َج َ
{أ َّْم َحسّْبّتُ ّْم أّ ّن تَ ّد ُ
ّْ َ َ ُ َ
صاب ِر َ
اجلَنّّْةَ َوملَّا يـَ ّْعلَ ُم اهللُ ال نذ َ
من هنا ومن خالل ما جاء يف هذه الورقة ،وما نادى به هذا املؤمتر عرب ما طرحه من اشكاليات وحماور متعددة وهادفة ،نستطيع أن
نتنادى ونتكاتف ونقف أمام التحديات ،كما وقفوا الذين سبقونا وعملوا على حل املعضالت وجتاوزوا السلبيات والصعاب(،)1
ِ
ِ
اك إَِّال َكافَةً لَلن ِ ِ
ِ
َّاس َال يـَ ّْعلَ ُمو َن}[ 34سبأ ،]28وقل اعملوا
{وَما أ َّْر َس ّْلنَ َ
وحنقق ما جاء يف قوله تعاىلَ :
َّاس بَشرياً َونَذيراً َولَك ّْن أَ ّكّْثَر الن َ
فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون.
وما بعد العسر إال اليسر وإن عزمت فتوكل .وباهلل التوفيق والسالم
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·
جملة كلية الدعوة اإلسالمية ،طرابلس ،العدد .18
·
جملة كلية الدعوة اإلسالمية ،طرابلس ،العدد .22
·
مدرسة الكوفة  ،مهدي املخزومي ،مطبعة احلليب ،ط .2
·
عمرو النامي مسرية عطاء يف درب اخلري ،سلطان بن مبارك بن ْحد الشيباين ،مكتبة األنفال ،عُمان ،ط .2008 ،1
·
إذاعة "منت كارلوا" املرئية ،الناطقة بالفرنسية.
·
صحيفة اللغة العربية اإللكرتونية.
·

* سورة الزخرف اآلية الثانية.
بدأت يف مجع وكتابة حيتيات هذه املشاركة املباركة بإذن اهلل تعاىل ،يف يوم اجلمعة  19من رمضان املوافق
( )1ـ مالحظة :وللعلم فقد ُ
لـ  ،2016 .6 .24وذلك بعد حلظات من إذاعة خرب خروج بريطانيا من االحتاد األوريب ،بسبب االستفتاء الذي أجري باخلصوص،
هذا اليوم الذي ُوصف يف أوربا باليوم املشؤوم ،ويف بريطانيا بيوم الزلزال ،وهذا يعين بالنسبة لنا كمسلمني الشيء الكثري ،فخروج
بريطانيا من االحتاد األوريب ،يعين بداية هناية هذا االحتاد العنصري املدموم ،الذي كان يضم  508مليون أوريب ،مبا فيهم من شيوع
وكفره ال يتفقون يف شيء فيما بينهم وال يربطهم ببعضهم رابط سوى حقدهم الظاهر واخلفي على اإلسالم ،فهم هبذا االحتاد أصبح
ينطبق عليهم ولألسف ومع الفارق يف التمثيل؛ قول النيب صلَّى اهلل عليه وسلم ،وهو يصف ترابط املؤمنني ..[ :ترى املؤمنني يف
توادهم وتراْحهم كاجلسد الواحد  ]..ـ الذي ترتبع يف وسطه دولة الفاتيكان املسيحية ـ والكل يعلم ما تقوم به الفاتيكان وأتباعها يف

سبيل القضاء على اإلسالم ولغته العربية ـ هذه الدولة اليت مساحتها ال تتعدى أربعني هكتارا ،وسكاهنا ال يتجاوزون ألف نسمة .وهبذا
قد نتنفس السعداء ،فباهنياره قد تنهار "العوملة" البغيضة ،ونتذكر قول اهلل تعاىل يف سورة الرومَ ..{ :ويـَ ّْوَمئِ ٍذ يـَ ّْفَر ّْح الّْ ُم ّْؤِمنُو َن30[}..
الروم  .]3وبإذن اهلل تعاىل سي نخف علينا احلمل ،وأرجو أن يكون مؤشر ألفول جنم إسرائيل وحترر القدس السليبة .وال نستبق
األحداث.
ت تَـّْتـلُوا ِمن قِّْبلِ ِه ِمن كِ ٍ
ك إِذً الَّّْرتَابُوا الّْ ِمّْب ِطلُو َن}[29
تاب َوَال َختُطُّهُ بِيَ ِمينِ َ
( )1ـ وتأكيدا على أمينته ما جاء يف قوله تعاىل{ :وما ُكّْن َ
العنكبوت .] 48
( )2ـ {لِت ُكو َن ِمن الّْمنّ ِ
ّْذ ِرين بِلِس ٍ
ان َعَرنيب ُمبِِني}[ 26الشعراء .]195 ،194
َ
ُ
َ
( )3ـ وهذه اللغة وبعد نزول القرآن الكرمي هبا وانتشار اإلسالم هبا يف شىت بقاع العامل ،أصبحت لغة اجلميع وال ختص العرب وحدهم،
فقد ساهم يف منوها وتطورها وانتشارها واستمرارها كل املسلمني وخاصة النخب منهم الذين ظهروا فيما بعد ،أمثال العالمة سيبويه
(ت 180هـ) الذي ألف أعظم كتاب يف حنوها وهو فارسي األصل ،وأيب الفتح عثمان بن جين املوصلي الرومي اليوناين (ت392هـ)
صاحب أعظم كتاب يف العربية وفقهها وهو كتاب اخلصائص ،وغريمها كثر ممن سامهوا يف بناء صرح هذه اللغة وهم ليسوا من العرب،
أمثال :أْحد بن حممد أبا سليمان اخلطايب البسيت األفغاين (ت 388هـ) ،وأبابكر حممد بن الطيب الباقالين (ت403هـ) ،وعبد
القاهر بن عبد الرْحن اجلرجاين (ت 471هـ) ،وغريهم ممن كانوا يف الدراسات القرآنية وفروع العربية وآداهبا .جملة كلية الدعوة
اإلسالمية.44 /2 ،
فاللغة العربية بعد اإلس الم أصبحت للجميع وباجلميع واألسبيقية ملن كانت له املقدرة والعطاء ،وذلك كاإلميان الذي قال فيه تعاىل:
َكَرَم ُك ّّْم ِعنّ َّْد اهللِ أَتّْـ َقا ُك ّْم}[ 49احلجرات .]13
{إِ َّن أ ّْ
( )4ـ وأقصد بالتطور هنا هو ذلك النمو والتقدم الذي نراه يف بعض اللغات اليت ال ختفى على أحد ،وإال الرتاجع واإلضمحالل حىت
الزوال ،فكم من لغات سادت مث بادت.
( )1ـ جملة كلية الدعوة اإلسالمية ،العدد .274 /22
ب يف
وش َّ
( )2ـ احلسن بن يسار البصري ،أبو سعيد :تابعي كان إمام أهل البصرة ،وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء ،ولد باملدينةّ ،
كنف علي بن أيب طالب.
قال الغزايل :كان احلسن البصري أشبه الناس بكالم األنبياء ،وأقرهبم هديا من الصحابة ،وكان غاية يف الفصاحة.
ويل عمر بن عبد العزيز اخلالفة ،كتب إليه :إين قد ابتليت هبذا األمر فانظر يل أعوانا يعينوين عليه .فأجابه احلسن :أما أبناء
ملا َّ
الدنيا فال تريدهم ،وأما أبناء اآلخرة فال يريدونك ،فاستعن باهلل .األعالم للزركلي.226 /2 ،
فإذا كان هذا احلسن البصري وهذه مكانته وهو قد وقع يف اللحن ،فأين حنن من ذلك.
( )3ـ املصدر السابق ،ص .275
( )4ـ فالشعر يعدونه ديوان العرب.
( )5ـ مدرسة الكوفة ،د .مهدي املخزومي ،مطبعة احلليب ،ط  ،2ص .51
( )1ـ وعندما دخل قائدهم القدس منتصرا أيت إىل قرب صالح الدين األيويب ،ووضع رجله عليه ،وخاطبه قائال ها قد عدنا يا صالح،
وهو مما يدل على حقدهم وتصميمهم على ذلك.

( )2ـ أْحد بن عبدالرْحن حممد بن مضاء بن عمري اللخمي  ،أبوالعباس ،عامل بالعربية ،أصله من قرى شذونة ومولده بقرطبة ،ويل
القضاء بفاس ومراكش ،تويف يف اشبيلية592 ،هـ ،من كتبه" :تنزيه القرآن عما ال يليق من البيان"" ،واملشرق يف اصالح املنطق" يف
النحو" ،والرد على النحاة" .األعالم للزركلي.146 /1 ،
( )1طه بن حسني بن علي بن سالمة ،من كبار احملاضرين يف مصر ،وأحدث ضجة يف عامل األدب العريبُ ،ولد يف املنيا بصعيد
مصر ،وأصيب باجلدري يف الثالثة من عمره فكف بصره .وهو أول من نال شهادة الدكتوراه يف مصر ،تويف  .1973األعالم للزركلي،
.231/3
( )2ـ جملة كلية الدعوة اإلسالمية ،العدد 276 /22ـ .281
( )3ـ ولد النامي يف نالوت جببل نفوسة بليبيا ،سنة  ،1939وحتصل على شهادة الدكتوراه من جامعة كمربد يف بريطانيا ،وهو باحث
وأديب ومفكر إسالمي ،من األساتذة اجلامعيني الذين كانوا يشار إليهم بالبنان يف ليبيا ،وهو مغيب من قبل القذايف ،منذ 1984
وحىت اليوم .معجم أعالم اإلباضية ،665 /3 ،دراسات عن اإلباضية ،عمرو خليفة النامي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ص ،9
عمرو النامي ،مسرية عطاء وخري ،سلطان بن مبارك الشيباين ،مكتبة األنفالُ ،عمان ،الطبعة األوىل  ،2008ص .22
( )4ـ مل أعرت له على ترمجة.
( )5ـ كاتب صحفي ولد يف بن غازي بليبياَّ ،
أعد أطروحته يف الدكتوراه يف األديان املقارنة ،هاجر جلنيف وأقام هبا حىت الوفاة .عمرو
النامي ،مصدر سابق ،ص .80
( )1ـ وهو ما رد عليه مصطفي الصادق الرافعي رْحه اهلل ،يف كتاب له ،كان بعنوان" :املعركة".
والرافعي كما هو معلوم عامل يف األدب ،وشاعر من كبار الكتاب ،أصله من طرابلس الشام ،تويف يف طنطا مبصر  ،1937له
كتاب يف إعجاز القرآن والبالغة النبوية.
الذي مما جاء فيه وسطره فيه فيما خيص حسن األداء يف ترتيل القرآن والتحكم يف خمارج احلروف من مجال وتأثريه يف العرب عند
مساعهم للقرآن ،قوله .." :فلما قرئ عليهم القرآن ،رأوا حروفه يف كلماهتا ،وكلماته يف مجلها ،أحلانا لغوية رائعة؛ كأهنا الئتالفها
وتناسبها قطعة واحدة ،قراءهتا هي توقيعها فلم يفتهم هذا املعىن ،وأنه أمر ال قبل هلم به" .األعالم للزريكلي ،235/7 ،اجمللة األردنية
يف الدراسات اإلسالمية ،مج  ،9عدد /2أ ،سبتمرب 2013م ،ص .165
( )2ـ عمرو النامي ،مسرية عطاء وخري ،مصدر سابق ،ص .210
( )3ـ هذا الرد جاء يف أحد مقاالته املذكورة وكان بعنوان" :مهر احلضارة الغربية".
سر قوة هذه األمة وترابطها وتواقفها وانتظام أواصر األخوة الكاملة بني أجزائها هو اإلسالم ..
ومما جاء يف ذلك الرد .." :أن ّّْ
وأصل منهاجه ودستور نظامه هو القرآن ..وقد سلك أعداؤنا ُسبلهم  ..للتعرف على كتاب هذا الدين ولغته وأدبه وفكره وحضارته
 ..والعاقلون يعرفون كذلك أن كل ذلك مل يتم ألن الغرب كان يفتش عن دين ليعتنقه أو لغة ليلتزمها ،أو أدب يقتبس منه ،ولكن كل
ذلك يتم ليتعمق األعداء يف معرفة هذه األمة اليت يرتبصون هبا الدوائر ،ويعدون العدة الستئصال شأفتها ،والقضاء على حضارهتا،
وتدمري وجودها ،ومسخ وجهها اإلسالمي األصيل" .املصدر السابق ،ص .209 ،208
( )4ـ عمرو النامي ،مصدر سابق ،ص .208

( )5ـ والنيهوم انتقده ورد عليه بسبب خطاؤه واهتامه للقرآن ،أكثر من واحد ،من بينهم د .املرزوقي يف موضوع كان بعنوان:
"املستش رقون وقضية مجع القرآن الكرمي  ،"..فقد اهتمه بأنه قام مبا قد يعجز عنه الغرب ضد اإلسالم والقرآن الكرمي ،وذلك من خالل
منهجهم التشويهي .جملة اهلدي اإلسالمي ،وزارة األوقاف الليبية ،العدد .59 /8
( )6ـ املصدر السابق ،ص .80
( )7ـ نفسه ،ص .81
( )8ـ الصادرة يف 1969 .4 .18م.
( )9ـ ومما ذكره النامي يف رده عن النيهوم ،ما نصه( .." :خزعبالت) النيهوم .. ،أن كل ما فعله [النيهوم] هو أنه عدَّل قليال يف
عقيدة اليهود يف هذه املسألة ،وجاء لِيُـَزنوَرها على القرآن من غري مستَـنَ ٍد وال ٍ
دليل" .املصدر السابق ،ص .82
يوم ننسى فيه
( )1ـ والقصد هنا كما يوضحه النامي رْحه اهلل .هو .." :وواضح أن القصد من هذه الدعوة اهلدامة وخالصته أن جييء ً
فتنقطع صلتنا بالقرآن وتُراث السلف".
وحيجب كل مرياثنا الكرمي العزيز ،الذي ُكتب وطُبع به عن األجيال اليت جتهله،
العريبُ ،
احلرف ن
ُ
عمرو النامي ،ص .212
( )2ـ سعيد بن فاضل بن بشارة عقل ،ولد بالدامور بلبنان ،كانت له صحيفة واشرتك يف حترير العديد من الصحف  ،قتل شنقا يف
بريوت إن كان هو املقصود ،األعالم للزريكلي.99 /3 ،
( )3ـ عمرو النامي ،مصدر سابق ،ص  208ـ .213
( )1ـ وذلك من خالل ما جاء يف قوله تعاىل{ :إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون}[ 15احلجر  ،]9فبحفظه للقرآن يتم حفظ هذه
اللغة.
أقر بأن املعرفة تتضاعف خالل سنة أو
( )2ـ الذي تتضاعف فيه املعرفة كما يذكر عامل املستقبليات األمريكي(مبكنسيرت فوللر) ،الذي ّ
سنتني ،وهو ما يكون سبباً ضاغطا على اللغة العربية ومنوها وترمجاهتا ومالحقاهتا لألمور .العلوم االجتماعية واإلنسانية يف عصر الثورة
املعلوماتية ،صحيفة اللغة العربية اإللكرتونية.
( )1ـ حديث مشهور.
( )2ـ ويا ليت نستفيد من الدول الغربية حىت يف معامالهتا وعالقاهتا مع بعضها ،اليت حناول أن حنتدي هبا وحناكيها يف كل شيء ،حىت
يف طريقة اإلمساك بالشوكة عند تناول الطعام ،فنجد الكثريين منا وملسايرة الغرب فيرتك اليمني ويقبض الشوكة بالشمال ،حىت ال
يقولون عنه أنه متخلف.
ففي املذهبية يا ليت نقتضي هبم ،فهم يف مصاحلهم واستعمارهم لآلخرين ،جياملون بعضهم البعض ويتنازلون عن مصاحلهم
لبعضهم البعض ،وال تقوم بينهم كما تقوم بيننا بسبب املذهبية املتخلفة ،ال منازعات كالمية وال حروب باألسلحة الفتاكة واحملرمة
دوليا ،كاليت تتقد ونراها بيننا يوميا وحنن ندعي اإلسالم واإلسالم منا يف هذا براء.
( )1ـ فاألمر بالنسبة للغة وناطقيها جد خطري واملستقبل أراه أخطر.
أعطيك مثاال حيَّا جرى يف يوم  2016 .7 .28وأنا يف البيت حيث أدير مؤشر التلفاز ،وإذا يب أقع على القناة الفرنسية اللعينة
الناطقة بالعربية ِ
"منت كارلوا" ،فهذه القناة تتبع بطريقة أو بأخرى للفاتيكان اليت أشرت هلا يف أول مالحظة يف هذا البحث ،وهي
موجهة توجيها دقيقا وخطريا وهادفا ،ضد أجيالنا وديننا احلنيف ،وال أستطيع أن أصف الصورة أو أن أنقل الواقع إال بالعودة للربنامج

ث يف التاريخ املذكور وحتت عنوان "فقرة املمنوعات" ،لنرى الغرائب والعجائب اليت مرت يب وشاهدهتا يف ذلك اليوم،
املذكور الذي بُ َّ
وهي ال تتفق ومثلنا العليا وال ترضى هبا قيمنا اخلالدة ،واليت منها ما شاهدته كذلك يف ذلك اليوم ،فيما خيص االنتخابات األمريكية،
إذ ظهر أوباما وهو عبارة عن زجني أفريقي أمريكي ،وهو يعانق كلريي زوجة الرئيس األمريكي السابق كلننت ،وكل منهما ممتشق لآلخر
ويطبطب وحبرارة على ظهر صاحبه وأمام املأل ،والرئيس كلننت واقفا مع بقية اجلمهور ويصفق مع املصفقني ويهتف مع اهلاتفني وبكل
حرارة لذلك العناق ولتلك القبالت. ..
فنقل مثل هذه املشاهد يف مثل هذه القناة وهو موجه للعرب املعروفة قيمهم مسبقا ،مل يأت من فراغ بل هو ممنهج ودقيق التوجيه
 ...واألهم من هذا ما بُث من نفس القناة ويف نفس الفقرة والتوقيت بتاريخ  ،2016 .8 .4وهو فيما خيص املرتدين املسلمني ويا
ليت شعري.
( )2ـ وإذا كان وحسب قول منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ،ويف تقريرها  2010املشار إليه يف صحيفة
اللغة العربية اإللكرتونية ،إذ تذكر بأن العامل اآلن أكثر حاجة من أي وقت مضى ،إىل العلوم االجتماعية واإلنسانية وذلك للتصدي
للتحديات الكبرية اليت تواجه اجملتمعات البشرية= .
= فاللغة العربية وما يتبعها اليت تعد جزءا من العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،قد تقع عليها املسؤولية يف هذا الشأن أكثر مما مضى،
يف سبيل هذا اجملتمع اإلنساين الذي سيطرت عليه املادة وأصبح تائها ،ومل جيد من يأخذ بيده ويرشده للصواب ،ال فكريا وال روحيا،
وذلك حسب ما جاء يف اآلية الكرمية اليت سبق ذكرها {كنتم خري أمة أخرجت للناس.}..
( )1ـ فتلك املسميات أو املصطلحات دخلت إلينا ومن دون إذن منا ،واستقرت بيننا ونتعامل هبا شئنا أم أبينا ،أُدخلت يف املعاجم أو
مل تُدخل أُقرت من قبل اجملامع العربية أم مل تُقر ،فهي موجودة وفرضت نفسها ويتعامل هبا القاصي والداين منا ،وال يستطيع وحسب
الواقع أن يقصيها أحد وهذه هي العوملة بعينها.
( )1ـ وهنا وعلى ذكر اجملامع اللغوية وما يتبعها من معاجم ،إذ والبد من التوقف عندها ولو لربهة ،فاجملامع العربية اليت ظهرت بعد
احنسار الدولة العثمانية ،وتنهنهت اللغة العربية ،وبدأت تطل وبصورة رمسية من هنا وهناك.
إال أن ما ترتب عن تلك الفرتة من ظهور لعدة جمامع ،كاليت جندها يف سوريا والعراق ومصر واألردن وغريها ،فطريقة ظهورها كان
معطوبا أصال وأصبح جربها صعبا ،وال ميكن اصالحه بالطريقة اليت تسري عليه اآلن ،إن مل تتحد أو تتوحد يف عملها وما تنتجه من
مصطلحات متعددة ومتنوعة ومتضاربة أحيانا ،وهو ما قد يرجعنا بالنسبة للغة للمرحلة اليت سبقت اإلسالم ،إذ كانت لكل قبيلة عربية
لغتها وهلجتها ،حىت أن أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم ونزل القرآن بالقريشية ،اليت كانت أقرب اللهجات للعربية الفصحى ،ومت
توحيدهم على تلك اللغة وهي لغة القرآن.
فاجملامع احلالية إن تركت على ماهي عايه ،فسيأيت يوما وجند فيه عدة لغات عربية ،بدال من لغة واحدة.
( )2ـ أعمال جممع اللغة العربية ،د .حممد رشاد ْحزاوي ،ص .545
( )3ـ وهذا ال خيتلف كثريا عما ذكرناه خبصوص املذاهب اإلسالمية وما وقعت فيه من تنافر مقيت.
( )4ـ جملة كلية الدعوة اإلسالمية ،العدد .496 /18
( )5ـ فإذا كان هذا هو حال اجملتمعني أو الباحثني ،سواء كانوا يف صورة أفراد أو مؤسسات كمجامع اللغة ،فكيف هي منتجاهتم وما
نوع الثقة اليت ستعطى يف مصطلحاهتم اليت يتوصلون إليها؟!.

وتنازهلم يف هذا عن العربية مهما كانت األسباب واملسببات واستعماهلم لغري العربية يف مثل هذا ،هو يف حدذاته جرمية كربى نكرا،
وال ميكن السكوت عليها ،فإذا كان متخصصوا اللغة يستعملون لغات أخرى يف سبيل نقاش أو عالج قضايا يف اللغة العربية ذاهتا،
أليس هذا هو اعرتاف صريح ومؤكد وموثق بعدم صالحية اللغة العربية ،وهو دليل قاطع على قصورها وعدم قدرهتا على النمو والتطور،
وهو ما يوجب هدم تلك املؤسسات على من فيها ،واللغة هلا أبناؤها ومن هم حريصون عليها ،كما قال أيب طالب :أنا يل إبيلي
وللبيت رب حيميه ،وهذه اللغة فهي كذلك متكفل هبا من أنزل هبا قوله تعاىل{ :وهذا لسان عريب مبني}[ 16النحل . ]103
( )1ـ صحيح مسلم بشرح النووي ،85 /16 ،فضل الصحابة.
( )2ـ ودليلنا يف ذلك وكمثال ما أوردته الباحثة ،أ .أمال بنت سيف البلوشية ،يف صحيفة اللغة العربية اإللكرتونية ،القائلة بأنه :يُعد
القرن الثاين اهلجري ،البدايات الرائدة الدراك األصوات باملعىن ،لدى علماء العلوم العربية ،مثل اخلليل بن أْحد الفراهيدي وتلميذه
سيبويه ،إذ أوجدوا إشارات الصلة بني اللفظ ومدلوله ..وخاصة يف اللفظ القرآين الذي جتلى فيه اإلعجاز القرآين والبالغي ،كما يف
صلت .]2
قوله تعاىل{ :كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون}[ 41ف ن
رب العزة إىل
فاملتأمل يف بالغة القرآن الكرمي يلحظ االنسجام ّ
الصويت يف تكوين كلماته ؛ املؤدية يف تشكيل املعىن املراد إيصاله من ّ
بين البشر سواء أكان للسامع أو القارئ ،العامي أو ِ
علما.
ّ َ
ٌ
العامل أو املتعمق ً
فمثل هذه األمور اللغوية مل جندها يف القرن اهلجري األول أو فيما سبقه ،ألن اللغة وكما سبق وأن أشرنا فلن تنضج ومل تصل ملثل
هذا إال فيما بعد.
( )1ـ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج  ،9عدد  /1أ ،2013 ،ص .156
( )2ـ ويقال له ابن الصرييف ،أحد حفاظ احلديث ،ومن األئمة يف علم القرآن ورواياته وتفسريه ،له أكثر من مئة تصنيف ،منها التيسري
يف القراءآت السبع .األعالم للزركلي .206 /4
( )3ـ اجمللة األردنية ،مصدر سابق.159 ،157،
( )4ـ اليت تفوق يف عددها  190قناة عربية.
( )1ـ دراسات فقهية يف قضايا طبية معاصرة ،جملموعة من األساتذة ،دار النفائس األردن.182 /1 ،
( )1ـ املصدر السابق ،ص .178
( )2ـ وهنا جيب أن نتذكر قوله تعاىل { :ويف أنفسكم أفال تبصرون}[ 51الذاريات .]21
( )3ـ هنا ورغم أن النص املقتبس واملنصوص عليه ال جيوز التدخل فيه أو تغريه ،وإمنا السياق والصواب حسب رأي يقتضي أن يكون
على النحو اآليت" :أثناء الظروف العادية أي يف غري فرتيت احليض والنفاس وهي الفرتة اليت تكون فيها املرأة صحيحة ومعفاة من
احليض والنفاس ،وكذلك الفرتة اليت تكون فيها معافاة رغم أهنا غري حامل".
( )4ـ املصدر السابق ،ص .179
( )1ـ نفسه ،ص .180ـ
( )2ـ املصدر السابق ،ص .182
( )3ـ نفسه ،ص .183
( )4ـ املصدر السابق ،ص .182

يصعَّد رمبا ال نعيها وال نفهمها وال نتصورها قبل عصر الفضاء ،أما بعد ارسال السفن الفضائية وما ترثب عنها ،من
( )1ـ فكلمة ّّْ
معرفة انعدام اجلادبية عند البعد مبسافة عن سطح األرض ،وما يرتتب عن ذلك من فقدان للوزن بسبب انعدام اجلادبية وانعدام
يص َّعد يف السماء ،وبعد تعرفنا عما سبق
األكسجني ،وغري ذلك من التغريات والتطورات واملعطيات ،وهو ما جيعلنا نعي ونتصور معىن ّّْ
يص ّّْعد قد يصاب باإلغماء والعياذ باهلل.
ذكره فبمجرد مساع أحدنا كلمة ّّْ
( )1ـ فاهلل تعاىل ويف هذه اآلية الكرمية مل ينادنا بأن نلتحق باجلبهات ،بل أمرنا بأن نعد هلم القوة بكل وسائلها املختلفة ،وهو ما يعين
يف اللغة أن نساهم مبا نستطيع ومبا أمكن من التعليم واحلفاظ عليها وحماربة الظواهر اليت تقضي على اللغة وعلومها ،وغريها من الوجوه
السلبية.
( )2ـ صحيح مسلم بشرح النووي ،مصدر سابق ،22 /2 ،النوافح العطرة يف األحاديث املشتهرة ،حممد بن أْحد الصفدي ،احلديث
رقم ،2154 :ص .379
( )3ـ وهو ما أصبح له خطورته على اللغة ومجاهلا ،وهذا وبسبب حتديد مساحة البحث وعدد أوراقه مسبقا ،فال أستطيع طرحه
ومناقشته هنا ،وإمنا أحيل القارئ الكرمي على مقال كتبنه األستاذة نوال بنت سيف البلوشية ـ  ،عرب موقع صحيفة اللغة العربية
ومسُو امل ّْع َىن يف القرآن الكرمي" .وذلك ملعرفة ما أبتغيه هنا.
اإللكرتوين ،حتت عنوان" :االنسجام الصويت بني َمجَال املبىن ُ
َ
َ
( )1ـ وتأكيدا على منو اللغة العربية وعلى ما ذكرناه خبصوص عدم اكتماهلا قبل اإلسالم ،الذي أشرنا إليه يف بداية هذه الورقة ،نرد ما
يؤيد ذلك وهو ما ذكرته الباحثة العمانية أ نوال بنت سيف البلوشية.

