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اللغة و الدین والمعتقدات
پوهندوی دکتور عبدالرافع علیمی
التمهید
ً
الحمد هلل والصالة والسالم على أفصح العرب وأبلغهم بیانا سیّدنا محمد القائل( :أنا أفصححا العححرد یححد
أني من قریش) وعلى آله و صحبه وسلم .أما بعد
فإن هللا تعالى أرسل رسله إلى الناس بشرائعه لیبینوها لهم ویشرحوها لهم ،وأكبر وسيیلة أعتميد علیهيا
هئوالء أثناء أداء رسائلهم هي اللغة ،وعليى هي ي یقيوب سيبحانه وتعيالى﴿ :وميا أرسيلنا مين رسيوب إال
بلسان قومه﴾ وقد أكد هللا تعالى لرسولنا محمد صلی هللا علیه وسلم بأن وظیفته ومهمته التبیین ﴿وأنزلنيا
إلیك ال كر لتبین للناس ما نزب إلیهم﴾ وه ا التبیین والتفهیم ال یتم إال باللغة واللغة العربیة التي أنزب بها
القرآن الكریم كانت أفصح اللغات ،ل ا أختارهيا هللا لتكيون لغية الوسيیلة لبیيان ئيرائعه فيی العيالم قياب
تعالى ﴿ :لسان ال ي یلحدون إلیه أعجمي وه ا لسان عربي مبيین﴾ ،وفيي هي ا البحيل المتواايذ الي ي
عنوانه (اللغة والدین والمعتقدات) أحاوب فیه أن أواح عالقة اللغة باليدین و دورهيا الي ي تلعبهيا فيي
الدین ،ولتوسذ ه ا المواوع وعلمي المتوااذ ،أقتصر على الدین اإلسالمي واللغة العربیة ،ألن هما
الل ان یهمان أكثر فأكثر ،و كل واحد منهما له دور في اآلخر ،اإلسالم له دور في إبقياء اللغية العربیية
واالحتفاظ ببنیتها األصلیة إلى یومنا ه ا ،كما أن للغة العربیية دور فيي نشير اإلسيالم و بیيان ئيرائعه
للناس ،والهدف الرئیس من ه ا البحل هو بیان مكانة اللغة العربیة وعالقتهيا باإلسيالم ،و تحقیقيا ً لهي ا
الهدف قد تطرقت إلى المواوعات التالیة:
ماهیة اللغة ،ماهیة الدین ،ارورة اإلنسيان باليدین ،اللغية العربیية وعالقتهيا باليدین اإلسيالمي ،اللغية
العربیة عبر التاریخ اإلسالمي ،تأثیر اإلسالم في اللغة العربیة ،مكانة اللغة العربیية فيي اإلسيالم ،هيل
اللغة العربیة لغة العرب خاصة أم لغة كافة المسلمین؟
ومن خالب ه ي المواوعات یمكن أن نصل إلى ما أسعي إلیه في هي ا البحيل ،وأسيأب هللا عيز وليل
التوفیق والسداد وهو الولي وعلیه التكالن.
مصطلحات البحل :الدین ،اللغة ،مکانة ،العالقة ،التأثیر.
الدراسات السا قة
کتب العلماء المهتمین باللغة والدین حوب المواوع کتبا ً نفیسية و ألفيوا فیهيا رسيائل مهمية مسيتقلة أو
کتبوا المواوع خالب تألیفاتهم من القرون السابقة ،و مين الکتيب المعاصيرة التيی اسيتفدت منهيا فيی
کتابة ه ا البحل:
ي تعلیم اللغة العربیة والدین اإلسالمي للدكتور حسین سلیمان قورة (  1986م) ،دار المعارف ،قاهرة.
الطبعة الثالثة.
ي عالم األدیان بین األسطورة والحقیقة للدكتور فوزي محمد حمید ( 1992م) .النائر :دار حطین،
دمشق.
ي اللغة والدین والهویة ( 2000م) ،للدكتور عبد العلي الود غیري.
ي لماذا اللغة العربیة تالیف دكتور عدنان علي الرااء النحوي ،چاپ اوب ،دار النحوي للنشر
والتوزیذ ،ساب 1998م.
ي المعجم الموسوعي للدیانات والعقائد والم اهب والفرق والطوائف والنحل في العالم من فجر التاریخ
حتى العصر الحالي ،تالیف استاذ سهیل زکار – دار الکتب العربي _ دمشق _ قاهري ،ب ت.
ي زبان ئناسي عربي ،تالیف داکتر محمود فهمي حجازي ،ترلمه سید حسین سیدّي ،انتشارات آستان
قدس راوي  1379خورئیدي.
ي علم و دین نوئته ایان باربور ،ترلمه بهاء الدین خرمشاهي ،مرکز نشر دانشگاهي ،چاپ پنجم
 1385خورئیدي.
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أما اللغة اإلنساني لم تحتفظ بوحدتها كما هي بدأت بل تشيعبت إليى
ئعوب مختلفة ومتباینة ،یقيوب اليدكتور حسيین سيلیمان قيورة فيي
كتابه تعلیم اللغة العربیة والدین اإلسالمي:
«إن اللغيية اإلنسييانیة لييم تحييتفظ بالوحييدة التييي بييدأت بهييا ولكنّهييا
إنشعبت إلى لغات متعدّدة ولهجات متباینية وقسي ّمها بعي العلمياء
إلى ثالثة أقسام وفصائل:
أألولييى :فصييیلة اللغيية الهندیيية _ األوربیيية منهييا اللغيية الفارسييیة
واالنجلیزیة والفرنسیة.
والثانیة :اللغة السامیة_ الحامیة ومنها اللغة العربیة واللغة العبریة.
والثالثة :فصیلة اللغات الطورانیة ومنها على ما قیل اللغة التركیة.
ویرلذ السبب في ه ا اإلنشعاب واالختالف إلى ثالثة عوامل:
▪ البیئات المختلفة التي عائت اللغة اإلنسان فیها.
▪ المساحات الشاسعة التي انتشرت بین ربوعها.
.1
▪ الجماعات العدیدة التي تحدثت بها »
ماهیة الدین
ً
تعریف الدین لغتا و اصطالحا:
أما كلمة الدین عند اللغویین :الدین في اللسان العرب :الدین بالكسر
الجزاء ،وقد دنته دینا ً بالكسر ،اإلسالم والقهر والغلبية واالسيتعالء
والسلطان والحكم والتدبیر والتوحید واسم لجمیذ ما یتعبد هللا عز و
لل به والملة والورع.
وفي معجم الوسیط:
) الدّین :الدیانة ،و اسم لجمیيذ ميا یعبيد بيه هللا .والملية .واإلسيالم.
واالعتقيياد بالجنييان واإلقييرار باللسييان وعمييل الجييوار باألركييان.
والسیرة والعادة .والحاب .والشأن .واليورع .والحسياب .والمليك .و
السلطان .والحكم .والقضاء .والتدبیر؛ د .أدیين ،و دیيون ،وأدیيان.
و یقاب قوم دین ،أي دائنون(.2
أما الدین عند العلماء ( :اصطال الدین یستخدم في اإلسالم بمقابلة
الكلميية ) )Religionبشييكل عييام و ه ي ا یشييمل الييدین اإلسييالمي
واألدیان التي كانت قبل الوحي بالعقیدة ویتضمن االصطال داللية
على الدیونیة وااللتزام بمعنى والبات الميؤمن تجياي هللا فيي عليوم
الدین اإلسالمي ،و یشمل الدین كالً من العقیيدة واإلیميان والعميل،
أي ممارسة مفياهیم الشيریعة ،و كثیيرا ً ميا یقابيل بتعبیير اليدنیا أي
مجاب الحیاة الدنیویة).3
یقوب قرااوي في كتابه مدخل لمعرفة اإلسيالم نياقالً عين محميد
عبدهللا دراز( :الدین هو االعتقاد الجازم بولود ذات _ أو ذوات _
غیبیة علویة ،لها ئعور واختیيار ،ولهيا تصيرف و تيدبیر للشيئون
التي تعني اإلنسان ،االعتقاد من ئيأنه أن یبعيل عليى منالياة تليك
ال ات السامیة في رغبة و رهبة و في خضوع و تمجید) ،و بعبارة
مولزة هو :اإلیمان ب ات اإللهیة ،لدیرة بالطاعة والعبادة.
ه ا إن نارنا إلى الدین من حیل هو حالة نفسیة بمعني التدین ،أما
إذا نارنييا إلیييه ميين حیييل هييو حقیقيية خارلیيية فنقييوب :هييو لمليية
نوامیس الناریة التي تحدد صفات تلك القوة اإللهیة ولملة القواعد
العلمیة التي ترسم طریق عبادتها ،فه ا التعریف یشيمل اليدین مين
حیل هو و لو كان قائما ً على الشر والوثنیية ،و ذليك ألن القيرآن
1
 .قورة .حسین سلیمان قورة (1986م) .تعلیم اللغة العربیة والدین اإلسالمي ،الطبعة
الثالثة_ دار المعارف القاهرة .صص .33-27
2
 .ابراهیم انیس ورفاقه (1986م) .المجم الوسیط .مجمذ اللغة العربیة بالقاهرة،
باب الداب.
3
 .زکار ،سهیل زکار( .ب ت) .المعجم الموسوعي للدیانات والعقائد والم اهب
والفرق والطوائف والنحل في العا لم د 1 :ص .419 :النائر :دار الكتب
العربي – دمشق – القاهرة.

أسباد البحث
تنطلق أسباب ه ا البحل من السؤالین الرئیسین:
▪ ماهي العالقة بین اللغة العربیة والدین اإلسالمي؟
▪ هل اللغة العربية لغة العرب خاصة أم لغة املسلمني مجيعاً؟
▪ فرضيات البحث
▪ تنطلق الدراسة من فرضيات ننتظمها ملخصاً فيما يلي:
▪ بني اللغة العربية و الدين االسالمي عالقة وتيدة ال تقبل اإلنفكاك أبداً.
▪ اللغة العربية هي اللغة األويل جلميع املسلمني مهما كانت لغتهم األوىل.
منهج البحث
يستند هذا البحث إىل:
▪ املنهج الوصفي ،التحليلي ،التحقيقي ،التارخيي.
بسم هللا الرحمن الرحیم
اللغة والدین والمعتقدات
ماهیة اللغة
ً
إذا كانت اللغة هي وسیلة التخاطب والتفاهم فإنها تشكل أیضا ميادة
حیویة للتأثیر وتعتبر قاعدة لتحویل التولیهات والعقایيد ،و خاللهيا
یتم تحطیم إمبراطوریات إلیجاد بدائل عبر تعابیر البالغیة ،أي ميا
یمكنه من إحداث تغییر في العقوب والتفكیر ،و قد یكون ه ا التغییر
على قواعد و أسس عاطفي أو عليى قواعيد عقليي أو عليى قواعيد
أسطوري و أوهام .ونالحظ فيي اغليب تحيوالت التيي نعرفهيا فيي
العالم القدیم أنها كانت تتم بواسطة إمكانات الخارقة لكل مصيلح أو
نبي أو رلل سیاسي ،وفي قدرته عليى إخضياع سيلطة اللغية التيي
یوحي بها لتثبیيت منهياد دعوتيه ،حیيل یيأتي إعجازهيا مسيتوعبا ً
لشروط اللغة المتداولة وتطویذ بالغتها للتأثیر في األتباع وه ا ميا
لعل العالقة بین اللغة والدین تأخ بعدا ً متميایزا ً فيي أي اصيطال
قادم عند كل لماعة من الجماعات البشریة .فإذن اللغة بصفة عامة
وبمعناهييا الواسييذ أداة التفيياهم و وسييیلة التعبیيير بييین الطوائييف و
المخلوقات.
فالحیوانييات بأنواعهييا المختلفيية تتفيياهم كييل قبیليية أفرادهييا بلغتهييا
الخاصة وإن لم تكن ذات مقاطذ وحروف وكلميات ،ومين ثيم نجيد
عند كل حیوان لغتها الخاصة التي تصدرها عند الحالة عند رویية
بعضهم بعضاً ،عند إحساسهم بالخطر أو غیر ذلك ،وهنيا بعي
األسالیب من التعبیر التي ال یقوم على األصوات بل یؤدي وظیفتيه
بالحركة أو اللمس أو الشم أو نحيو ذليك .و إئيارة إليى هي ي ،اللغية
المنسوبة لغیر اإلنسيان لياء فيي القيرآن الكيریم ﴿ َو َو ِر َ
سيلَ می َمانل
ث ل
ئي ميء
نطقَ الطی ِمر َوأوتِینَا ِمن لكي ِّل َ
ع ِلّ ممنَا َم ِ
اس ل
دَاوودَ َوقَا َب یَا أَیُّ َها الن ل
ض لل مال لمبِینل ﴾ [النمل.]16 :
إِن َه َا لَ له َو مالفَ م
و إذا انتقلنا إلى لغة اإلنسان نجيدي أنهيا :العبيارة التيي یكشيف بهيا
یوايح بهييا مقصييودي وهييي تتمیييز بالمقيياطذ
المييتكلم عيين نفسييه و
ّ
والحروف والكلمات والجمل ذات التركیب الخاص.
و في نشأة لغية اإلنسيان هنيا ناریيات مختلفية ،الناریية األوليى
تقييوب :إن األصييل فييي نشييأة اللغيية هييو اإللهييام اإللهييي .والناریيية
الثانیيية :ترلعهييا إلييى الموااييعة واالتفيياق واالرتجيياب ،و ميين
سر البالغية :إن أصيل
المسلمین ابن سنان الخفالي یقوب في كتابه ّ
اللغة موااعة ال توقیف.
و ناریة الثالثة تمیل إلى أن الفضل في نشأتها األولى هي الغریيزة
الخاصة التي زود بها لمیذ األفراد النوع اإلنساني مما یقدّري على
التعبیر عن كل مدر حسي أو معنوي بكلمة خاصة به.

~ ~ 267

International Journal of Advanced Academic Studies

http://www.allstudyjournal.com

یناقشون في إبراهیم ودیانتيه ،وكيل فریيق كيانوا یقوليون إنيه كيان
َصي َرانِیوا َولَ ِكين
یهودیا ً أو نصرانیاًَ ﴿ :ميا َكيانَ ِإ مبي َراهِی لم َی لهود وِیيا َوالَ ن م
َكانَ َحنِیفًا ُّم مس ِل ًما َو َما َكانَ ِمنَ مال لم مشي ِركِینَ ﴾[آب عميران .]67 :وقياب
هللا تعالى:
َ
َ
ل
ل
اصيطفَى لكي لم
وب َیيا بَ ِنيي إِن ّ
﴿ َو َوصى بِ َها إِ مبي َراهِی لم بَنِیي ِه َویَ معقي ل
َّللاَ م
الدِّینَ فَالَ ت َ لموتلن إَال َوأَنتلم ُّم مس ِل لمونَ ﴾ [البقرة.]132 :
سى یَا َقي مو ِم إِن لكنيت ل مم
و یقوب هللا تعالى حكایة عن موسىَ ﴿ :و قَا َب لمو َ
اّلل فَعَلَ می ِه ت ََوكللوام ِإن لكنتلم ُّم مس ِل ِمینَ ﴾ [یونس.]48 :
آ َمنتلم بِ ّ ِ
و أیضا ً یقوب هللا حكایة عن أصحاب عیسى:
َّللا َقيا َب
اري إليى ّ ِ
﴿ فَلَميا أ َ َحيس ِع َ
یسيى ِمي من له لم مال لك مفي َر َقيا َب َمي من أ َ َ
نصي ِ
اّلل َو م
ائي َه مد ِبأَنيا لم مسي ِل لمونَ ﴾ [آب
نصي ل
َّللا آ َمنيا ِبي ّ ِ
ار ّ ِ
مال َح َو ِاریُّونَ ن مَحينل أ َ َ
عمران .]41 :و محمد خاتم األنبیاء بعل باإلسيالم _ دیين الرسيل
لمیعاً_ مصدقا ً لما بین یدیه من األدیان و مصححا ً لما أصابها مين
تحریف و تبدیل ،متمميا ً مكيارم األخيالق التيي لياء بهيا رسيل هللا
َاب
لمیعا ً ،یقوب هللا مخاطبا ً محمدا ً علیه السالمَ ﴿ :وأَنزَ ملنَا ِإلَیمكَ مال ِكت َ
علَ میي ِه َفياحم لكم بَ میينَ لهم
ص ِدّقًا ِلّ َما بَیمنَ یَدَ می ِه ِمنَ مال ِكتَا ِ
ب َو لم َهی ِمم ًنيا َ
ق لم َ
بِ مال َح ّ ِ
م
َ
عما َلاء َ ِمنَ ال َح ّق ﴾ [المائدة.]8 :
ِب َما أَنزَ َب ّ
َّللال َوالَ ت َت ِب مذ أ مه َواء له مم َ
ضرورة اإلنسان الدین
إن العقیدة الدینیة عنصر أصیل یسایر الطبیعية اإلنسيانیة مني أقيدم
العصور ،و له ا السبب إن الناس عبير التياریخ الحیياة الطویيل قيد
مرت بهم أطوار دینیة متباینة االتجاهات ،مختلفة المشارب ،حینما
لييم یهتييدوا إلييى التوحیييد ،عييددوا آلهييتهم و لعلييوا لكييل ماهيير ميين
مااهر الحیاة إلها.
و لقد كانت الرسل و األنبیاء عليیهم السيالم فيي أثنياء هي ي الرحلية
الطویليية للبشييریة ،معييالم طریييق لهدایيية النيياس إلييى حیييل ینبغييي
الخضوع و تجب العبادة و تصيحیحا لمعنيى العقیيدة اإلنسيانیة فيي
البحل عن اإلله و لكن بتدرد مذ مستوى حضارتهم الفكریية لكيي
یصحح دنیاهم.
و حینما نتحدث عن وظایف الدین التي تبيرز أهمیية الحیياة للنياس
نركز على الدین اإلسالمي ألنه لماع األدیان السيابقة و المتناسيب
تطييورا ً مييذ أرقييى مييا وصييل إلیييه اإلنسييان ميين فكيير و معرفيية و
حضارة علمیة وعمرانیة.
و لم یكن من المعقوب أن یخلق هللا اإلنسيان و یسيكنه األرض دون
أن یشرع له من األسس و القواعد و أنمياط التعاميل و السيلو ميا
ینام حیاته فیهيا ،و یعبيّ د ليه طریيق االتصياب بربيه الي ي خلقيه و
بأخیه اإلنسان ال ي یقاسمه الولود و العیش والحیاة ،فلقد كان هي ا
التشریذ ارورة طبیعیة اقتضتها ظروف معیشة ه ا اإلنسيان فيي
األرض لیصل إلى ما یراى خالقه ال ي قدر فهدى و أنشأ الولود
لغایات نبیلة مستهدفة ،وهنا ارورة أخري له ا التشيریذ نبعيت
من الحكمة التي اقتضت أن ینزب آدم و حواء على األرض بعيد أن
تتألا نار العداوة بینهما و بین إبلیس ال ي عصى ربه و طرد مين
رحمته لعدم امتثاله ألمر هللا بالسجود آلدم ،و مين ثيم نصيب نفسيه
یعد طردي و إغوائه أداة اإلاالب واالنحراف عن ئرع هللا آلدم و
ذریته من بعدي ،قاب هللا تعالى حكایة عن اإلبلیس:
ص َرا َ
یم ثلم آلتِیَن لهم ِ ّمن بَی ِمن
﴿قَا َب فَبِ َما أ َ مغ َو میتَنِي أل َ مقعلدَن لَ له مم ِ
طكَ مال لم مست َ ِق َ
عين ئيمائلهم َوالَ ت َِجيدل أ َ مك َثي َر له مم
عي من أَی َمميا ِن ِه مم َو َ
أَ میدِی ِه مم َو ِم من خ مَل ِف ِهي مم َو َ
ئَا ِك ِرینَ ﴾ [األعراف.]16 :
و إذا فييالرءوف بعبييادي كیييف یتيير عبييادي دون هدایيية فييي هيي ا
الصييراع العنیييف مييذ ذلييك العييدو العنیييد اللييدود ،و دون التسييلیح
باإلرئاد المبین في مقابلة ذلك اإلصرار العنیيد مين الشيیطان إليى
إاالب اإلنسان و امهم بكيل حیلية خبیثية إليى أعوانيه و زمرتيه
المرلومین ،أن اإلنسان بدون هي ي الهدایية و ذليك اإلرئياد سيوف

ِین ﴾ [الکافرون]6:
يد ِ
س ّماي دینا ً كما في قوله تعالى ﴿ لَ لك مم دِینل لك مم َو ِل َ
غی َمر اإلسالم دِینًا فَلَن یل مق َب َل ِم منهل َو لهي َو ِفيي
و قوله تعالىَ ﴿ :و َمن َی مبت َِغ َ
اآلخ َرةِ ِمنَ مالخَا ِس ِرینَ ﴾ [الكافرون ،]6 :ثيم تيابذ كالميه و قياب :قيد
ِ
يرف علميياء اإلسييالم الييدین بأنييه« :واييذ اإللهييي سييائق ل ي وي
عي ّ
العقوب باختیارهم إلى ما فیه الصلح في الحاب و الفيال فيي المي ب
».4
فهييو مييرادف لكلميية ناييام أو ميينها فييي اصييطالحات الحدیثيية مييذ
ئييموب ه ي ا المفهييوم لویمييان واالعتقيياد فييي القلييب والسييلو فييي
الواقذ ،والشریعة لكل لوانب المجتمذ اإلنساني.
يرف الييدین الييدكتور علييي احمييد مييدكور فييي كتيياب ناریييات
ویعي ّ
المناها التربویة ویقوب :
(الدین فيي التصيور اإلسيالمي _ عقیيدة و ئيریعة أي أنيه تصيور
اعتقييادي ینبثييق عنييه ناييام أو ميينها لحكييم الحیيياة بمييا أنييه تصييور
اعتقادي و كل منها لحكم الحیياة هيو _ دیين _ فيدین لماعية مين
البشر هو المنها ال ي یصرف حیاة ه ي الجماعة مذ ئموب مفهوم
لویمان واالعتقاد في القلب والسلو في الواقذ) .5
قاب دكتور فوزي محمد حمید في كتابه عالم األدیان بین األسطورة
والحقیقة :الدین هو االنقیاد والطاعة وااللتزام بمبدأ ،أو عقیدة یدین
بها و یخلص لها ،والتدین :فطرة داخل اإلنسان وغریزة في ذاته و
يون اليينفس
هييو لييزء ميين كیانييه و ولييودي كبقیيية الغرائييز التييي تكي ّ ِ
البشييریة  ...و ه ي ي الغریييزة الدینیيية مشييتركة بييین كييل األلنيياس
البشریة من أئدها همجیية و أدناهيا حضيارة حتيى أرقاهيا فكيرا ً و
تطورا ً وهي موليودة فیهيا مني فطرتيه األوليى .عين أبيي هریيرة
راي هللا عنه عين رسيوب هللا صيلى هللا علیيه وسيلم قياب « :كيل
ینصيرانه أو یمجّسيانه،
یهودانيه أو
ّ
مولود یولد على الفطرة فيأبواي ّ
كمثل البهیمة تنتا البهیمة ،هل ترى فیه لدعاء؟».6
و من المعروف لدی الدارسین :أن األدیان نوعان:
▪ األدیان السماویة أو الكتابیة على معني أن لها كتابيا ً نيزب مين
السييماء یحمييل هدایيية هللا للبشيير مثييل الیهودیيية والنصييرانیة
واإلسالم.
▪ األدیان الوثنیة أو الواعیة تنسب إلى األرض ال إلى السيماء،
وإلى البشر ال إليى هللا ،مثيل البوذیية والهندوسيیة والمجوسيیة
وغیرها من األدیان.
و األصيل إن األدیيان السيماویة واحيدة فيي أصيولها العقائدیية وإن
اختلفت ئرائعها باختالف أزمنتها وه ا ما بینه القرآن و أ ّكدي:
وحيا َوالي ِي أو َحی َمنيا ِإلَ میيكَ َو َميا
ِین َما َوصيى ِبي ِه نل ً
﴿ ئ ََر َ
ع لَ لكم ِ ّمنَ الدّ ِ
سى أَ من أَ ِقی لموا الدِّینَ َو َال تَتَفَرقلوا ِفیي ِه
ی
ع
و
ى
س
و
م
و
ِیم
ه
ا
مر
ب
إ
ه
ب
َوص مینَا ِ ِ َ َ َ ل َ َ ِ َ
عو له مم إلیه َّللال یَجم تَبِي إلیه َمن یَشَاء َویَ مهدِي
علَى مال لم مش ِركِینَ َما ت َ مد ل
َكب َلر َ
یب﴾ [الشوری.]13 :
إلیه َمن یلنِ ل
عةً َو ِم من َها ًلا ﴾ [المائدة.]48 :
و قاب تعالىِ ﴿ :ل لك ّل َلعَ ملنَا ِمن لك مم ِئ مر َ
حینما نقرأ القرآن نجد أن دین هللا واحد ،أنزب هللا به لمیيذ كتبيه و
بعل به لمیذ رسله ،وهيو (اإلسيالم) یقيوب هللا تعيالى﴿ :إِنَّ الح يدِین
ّللا اإلسالم﴾ [آب عمران ،]19:فإذن كل الرسل كانوا مسيلمین
ِعند ي ِ
و دعوا إلى اإلسالم كما رد عليى الیهيود والنصيارى حینميا كيانوا
 .4القرااوي .یوسف القرااوي (2005م) .مدخل لمعرفة اإلسالم ،مقوماته،
خصائصه ،أهدافه ،مصادري .صص 9/ي  ..10النائر :مكتبة وهبة القاهرة.
 .5مدكور .علي احمد (1997م) .ناریات المناها التربوي .ص.138 :
النائر :دار الفكر العربي ،الطبعة األولى.
 .6محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاري الجعفي ،الجامذ المسند الصحیح
المختصر من أمور رسوب هللا صلى هللا علیه وسلم وسننه وأیامه = صحیح
البخاري ،المحقق :محمد زهیر بن ناصر الناصر .لزء  ،5ص .182:النائر:
دار طوق النجاة ،الطبعة :األولى1422 ،هي .حمید ،فوزي محمد حمید
(1992م) .عالم األدیان بین األسطورة والحقیقة .ص .8 :دمشق دار حطین.
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یختلف في ئأنها مسلم أو كيافر و ليم ینكرهيا أحيد مين قيوم محميد
صلي هللا علیه وسلم ال ي نزلت في عهدهم الرسالة المحمدیة ،فيإن
هللا رسّخ ه ي الحقیقة و ثبتها في أكثر من مواذ في كتابه ،فهنيا
ثالثة عشر مواذ أ ّكد هللا فیها أن هي ا القيرآن نيزب بلسيان عربيي
یعني باللغة العربیة التي یفهمها محمد صلي هللا علیه وسلم و قومه
و یتقنها العرب المعاصرون لزمن النزوب.
ع َربِیوا لعَل لك مم تَ مع ِقللونَ ﴾ [یوسف.]21 :
▪ ﴿ إِنا أَنزَ ملنَايل قل مرآنًا َ
َ
ع َربِ ویيا َو َليئِ ِن اتبَ معيتَ أ مهي َواءهلم بَ معيدَ َميا
▪ ﴿ َو َك َلِكَ أَنزَ مل َنيايل لح مك ًميا َ
ي َوالَ َواق ﴾ [الرعيد:
َلاء َ ِمنَ مال ِع ملي ِم َميا َليكَ ِمينَ ّ ِ
َّللا ِمين َو ِلي ّ
.]37
ّ
ّ
َ
ل
َ
ل
م
ل
ل
ر
شي
ب
ه
مي
ل
ع
ی
ا
م
ن
إ
ل
و
ق
ی
م
ه
ن
أ
م
ل
ع
ن
َ
د
َ
سيانل الي ِي ی ملل ِحيدلونَ
ونَ
ل
▪ ﴿ َولَقَ م ل ل م َ
ِ َ َِ ل َ ل ِ َ
ي ُّمبِ ل
س ل
ین ﴾ [النحل.]103 :
ان َ
ي َوهَي َا ِل َ
ع َربِ ٌّ
إلیه أ َ مع َج ِم ٌّ
سانِكَ ِلت ل َب ّ
ش َِر ِب ِه مال لمت ِقيینَ َوتلني َِر ِبي ِه قَ مو ًميا ُّليدوا ﴾
▪ ﴿ فَإِن َما َیس مرنَايل ِب ِل َ
[مریم.]97 :
م
ل
ً
صير مفنَا فِیي ِه ِمينَ مال َو ِعیي ِد لَ َعل لهي مم
و
ا
یي
ب
ر
ع
ا
ن
آ
ر
ق
ي
َا
ن
ل
▪ ﴿ َو َك َلِكَ أَنزَ
و
م
ل
َ
َِ َ َ
م
َ
ل
یَتقلونَ أو یلحم دِث ل له مم ِذك ًرا ﴾ [طه.]113 :
َ
ع َليى
▪ ﴿ َو ِإنهل لَت َِنزیي لل َربّ ِ مال َعيالَ ِمینَ َنيزَ َب ِبي ِه ُّ
اليرو ل ماأل ِميینل َِ َ
ي ُّم ِب يین ﴾[الشييعراء:
س يان َ
قَ مل ِب يكَ ِلت لَك يونَ ِم ينَ مال لمن ي ِِرینَ بِ ِل َ
ع َر ِب ي ّ
.]102-105
م
ل
َ
آن ِم ين لك ي ِّل َمث َ يل ل َعل له ي مم
ر
ي
ق
ال
ا
ي
ه
ي
ي
ف
اس
ي
لن
ل
َا
ن
ب
م
ر
َ
اي َ ِ ِ ِ
▪ ﴿ َولَ َق ي مد َ
م ِ
ل
ل
غی َمر ذِي ِعي َود لعَل لهي مم یَتقيونَ ﴾ [الزمير:
ع َربِیوا َ
یَت َ َك لرونَ قرآنًا َ
.]26-27
ل
َ
ل
ل
صيل م
ت آیَاتيهل ق مر ًآنيا
▪ ﴿ حم ت َِنزیي لل ِ ّمينَ اليرحم َم ِن الير ِح ِیم ِكتيَ ابل ف ِ ّ
ع َر ِبیوا ِلّقَ موم یَ معلَ لمونَ ﴾ [فصلت.]31 :
َ
م
َ
َ
َ
ل
ل
َ
َ
َ
ل
ل
َ
َ
ً
م
ي
▪ ﴿ َول مو َلعَلنَايل ق مرآنا أ مع َج ِمیوا لقالوا لي موال ف ِ ّ
صيلت آیَاتيهل أ أ مع َج ِمي ٌّ
ي قل مل ه َلو ِلل ِینَ آ َمنلوا لهدًى َو ِئفَاء َوال ِینَ َال یلؤم ِمنلونَ ِفيي
َو َ
ع َر ِب ٌّ
م
َ
َ
َ
ع ًمى أول ِئيكَ ی َلنيادَ مونَ ِمين مكيان بَ ِعیيد ﴾
عل می ِه مم َ
أذانهم َوق لر َوه َلو َ
[فصلت.]44 :
ل
َ
ً
ع َر ِبیوا ِلّتلن َِر ألم مال لقي َرى َو َمي من َح مولَ َهيا
ا
ن
آ
ر
ق
ی
ل
إ
َا
▪ ﴿ َو َك َلِكَ أو َح مین ِ مكَ م
َ
م
یيق ِفيي ال َجني ِة َوفَ ِر ل
ب فِیي ِه فَ ِر ل
یيق ِفيي
َوتلن َِر َیي مو َم مال َج ممي ِذ َال َر میي َ
الس ِعیر﴾ [الشوری.]7 :
م
ل
ل
ل
ع َربِیيو ا لعَلكي مم ت َ مع ِقليونَ ﴾
▪ ﴿ حم َو مال ِكت َا ِ
ین إِنا َلعَل َنيايل ق مر ًآنيا َ
ب مال لمبِ ِ
[الزخرف.]3-1 :
َ
َ
سانِكَ لعَل له مم یَت َ ك لرونَ ﴾ [الدخان.]58 :
▪ ﴿ فَإِن َما یَس مرنَايل بِ ِل َ
صي ِدّ لق
▪ ﴿ َو ِمن قَ مب ِل ِه ِكت ل
وسيى ِإ َم ً
َاب لم َ
اميا َو َرحم َميةً َو َهي َا ِكتيَ ابل ُّم َ
م
َ
َ
م
ع َربِیوا ِلّیلن َِر ال ِینَ ظل لموا َوبلش َرى ِلل لمحم ِسنِینَ ﴾ [األحقاف:
سانًا َ
ِلّ َ
.]12
ه ا و باإلاافة إلى ما في قوله تعالى:
َّللال َمين
لضي ُّل ّ
س ملنَا ِمن ر ل
ان قَ مو ِم ِه ِلی َلبي ِیّنَ َليي لهم فَی ِ
سوب إِال بِ ِل َ
﴿ َو َما أ َ مر َ
س ِ
َیشَاء َو َی مهدِي َمن َیشَاء َوه َلو مال َع ِز ل
یز مال َح ِكی لم ﴾ [ابراهیم.]4 :
لماذا ه ا التوكید و اإللحا في القرآن الكریم بأن الكتاب ال ي یلتلى
على الكفار من العرب هو بلسانهم ال ي یحسنونه مذ أن المسألة ال
یحتاد إلى التوكید؟
إن السبب فيي ذليك إثبيات نبيوة محميد صيلی هللا علیيه وسيلم أميام
قومه ،فبین هللا لهم المعجزة التيي خيص هللا بهيا نبّیيه علیيه السيالم
دون بقیة الرسل؟ و هي معجزة القرآن الكریم و هي الدلیل األكبير
على نبوته و ثبوت ه ي المعجزة من ولهین:
أوالً :أمیيية الرسييوب اليي ي ال یعييرف الكتيياب و ال القييرأة و عييدم
معرفته من الكتب السابقة السماویة ﴿ َو َما لكنيتَ تَتم لليو ِمين قَب ِملي ِه ِمين
ِكت َاب َو َال ت َ لخ ُّ
َاب مال لمب ِمطللونَ ﴾ [العنكبوت.]4 :
طهل بِیَ ِمینِكَ إذا ال مرت َ
ثانیاً :ه ا القرآن الكریم نفسه منزب بلسان عربي مبین الي ي عجيز
فصييحاء العييرب و بلغييائهم عيين تقلیييدي و محاكاتييه و النسييا علييى

یضل ألنه ال یعلم ما مسلك الضالب واالنحراف و ما طریق الهدى
و الرئاد.7
أما إذا غاب اليدین عين مسير الحیياة ال یبقيي ئييء فيي األرض
محله وال یبقيي ئييء ثابتيا ً و تختيل المقياییس و تيزوب المعياییر و
یصبح حرام األمس حالالً ،و حالب األمس حراماً ،و ما یقير الیيوم
یلغي غدا ً و ما یثبت غيدا ً یلغيي بعيد غيد ،ألن اإلنسيان تنطليق ميذ
هوى نفسه ليیس هنيا أصيل یرليذ النياس إلیيه أو یعترفيون بيه،
فحینئ یصبح البشر نوعا ً من الحیوانات السائمة تماما ً بل لعليه فيي
ه ي الحالة یكون أرداء أنواع الحیوانيات ،إذ أنيه سیسيخر إمكاناتيه
العلمیة فيي طریقهيا المنحرفية فیيأتي بميا الیسيتطیذ أي حیيوان _
مهما كان ئریرا ً _ أن یفعل أقل منه بمرات.
إذا غيياب اإلسييالم عيين العييالم ال یبقييي معييه ئيييء فييي محلييه ألن
اإلسالم هو األصل الرباني الوحید الصحیح السلیم عين االنحيراف
و التحریف وهو وحدي ال ي یستطیذ البشریة أن تفييء إليى ظليه و
بدون ه ا فان كل ئيء في اإلنسان و لونسان یضیذ.
لاء اإلسيالم لیحيافظ عليى قضيایا خميس هيي أهيم ئييء بالنسيبة
لونسان ،لياء اإلسيالم لیحيافظ عليى اليدین ،لیحيافظ عليي العقيل،
لیحافظ على الماب ،لیحافظ على النفس و النسل.8
فإذا غاب اإلسالم عن مسر الحیاة لیس على وله األرض دیين و
ال عند اإلنسان عقل و ال یملك احد ماالً و لیس هنا حرمية لينفس
اإلنسان وال حرمة للنسل اآلدمي.
فإذن اإلسالم ارورة مهمية لحیياة اإلنسيان فيي لمیيذ مجاالتيه و
لیس لونسان حیاة بدون اإلسالم.
إن حالة اإلنسان إلى اليدین عامية ،و إليى اإلسيالم خاصية لیسيت
حالة ثانویة وال هامشیة ،إنها حالة أساسیة أصلیة تتصل بجيوهر
سر الولود و أعمق أعماق اإلنسان.
الحیاة و ّ
یقوب القرااوي في كتابه مدخل لمعرفة اإلسالم:
و لقد عرف النياس بالمشياهدة و التجربية و اسيتقراء التياریخ ،أن
العقیدة الدینیية ال یغنيي غناهيا ئييء فيي تربیية الضيمیر و تزكیية
األخالق ،و تكيوین البواعيل التيي تحفيز عليى الخیير ،والضيوابط
التي تردع عن الشر ،حتى قاب بع قضاة العصر فيي بریطانیيا-
و قد هاله ميا رأى مين ليرائم موبقية ،رغيم تقيدم العليم ،و اتسياع
الثقافيية ،و دقيية القييوانین « بييدون األخييالق الیولييد قييانون وبييدون
اإلیمييان ال تولييد أخييالق ،ثييم یتييابذ كالمييه و یقييوب :و الغييرو أن
اعتراف بع المالحدة أنفسهم بأن الحیياة ال تسيتقیم بيدون دیين ،
بدون عقیدة في هللا و في الجزاء و في اآلخيرة ،حتيى قياب فيولتیر:
لو لم یكن هللا مولودا ً لولب علینا أن نخلقه أي نخترع للنياس إلهيا ً
یرلييون رحمتييه و یخييافون ع ابييه و یلتمسييون رايياءي فیعملييون
الصالحات ،و یتجنبون السیئات ،و یقيوب ميرة أخيري سياخراً :ليم
تشييككون فييي ولييود هللا ،و لييوالي لخييانتني زولتييي ،و سييرقني
خادمي .و قاب (بلوتارخ) :إن مدینة بيال أرض تقيوم علیهيا ،أسيهل
من قیام دولة بال إله ».9
الدین اإلسالمي و عالقتها اللغة العر یة
من المعلوم أن القرآن الكریم ال ي هو للنياس كافية ،العيرب وغیير
العرب و ختم هللا به لمیذ كتبه و رساالته السماویة بلسيان عربيي
مبین أي بلغة العيرب التيي یفهمهيا محميد صيلي هللا علیيه وسيلم و
قومه ،ميذ أنهيا حقیقية ثابتية ال تحتياد إليي برهيان أو دلیيل ،و ليم
 .انار كتاب تعلم اللغة العربیة والدین االسالمي من ص382ي،284
للدکتورحسین سلیمان قوري.
8
 .حوی ،سعید حوى (1992م) .اإلسالم  ،صص209 :ي  . 216النائر :ئركة
ئهاب الجزایر.
9
 .القرااوي ،مدخل لمعرفة االسالم صص.21-20 :
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َميا ت ل مبيدلونَ َو َميا لكنيت ل مم ت َ مكت ل لميونَ ﴾ [البقييرة ،]33-31 :إن هللا علييم آدم
األسماء كلها و لكن لیس لنا مصدر من قرآن و السنة ميا هيي هي ي
األسماء كلها؟ إنه علم الغیب؛ و لكننا نعليم أن هللا سيبحانه و تعيالى
عل ي َم مالقلي مرآنَ خ ََل يقَ
قييرن خلييق اإلنسييان بتعلیمييه البیييان ﴿ :الييرحم َمنل َ
عل َمهل مالبَیَانَ ﴾ [الرحمن.]4-1 :
اإلنسان َ
إن هللا تعالی قرن خلق اإلنسان بأن لعل له عینین و لسانا ً و ئفتین
و سمعا ً و بصرا ً و فؤادا ً و اللسان و الشفتان منطليق اللسيان یدفعيه
الفؤاد ال ي یعيي و العيین التيي تبصير و اآلذان التيي تسيمذ ﴿ :أ َ َلي مم
ئفَتَی ِمن َو َهدَ مینَايل النجم دَی ِمن ﴾ [البلد.]11-8 :
سانًا َو َ
نَجم َعل لهل َ
ع مینَی ِمن َو ِل َ
م
م
َ
َ
ل
اسي لك من أنيتَ َوزَ مو لليكَ ال َجنية َو لكيالَ
و نعلم من اآلیات ﴿ َوقلنَا یَا آدَ لم م
ِم من َها َرغَدا ً َحی ل
مل ِئئمت ل َما َوالَ ت َ مق َر َبا هَي ِ ِي الش َج َرةَ فَت َ لكونَا ِمينَ مالايا ِل ِمینَ
م
َ
ل
م
ل
فَأَزَ ل له َما الش می َ
ضك ممل
م
م
عن َها فَأخ َر َل له َما ِمما كَانَا فِی ِه َوقلنَا ا مهبِطوا بَ مع ل
طانل َ
ع إليى ِحيین ﴾ [البقيرة:
عد ٌّلو َولَ لك مم ِفيي األرض لم مسيتَقَ ٌّر َو َمتيَ ا ل
ِلبَ مع
َ
 ،]35-36أن آدم علیييه السييالم لمييا نييزب إلييى األرض كييان مييزودا ً
بزاد عایم ،أوالً تجربتيه ميذ الشيیطان الي ي سيیال عيدوا ً آلدم و
ذریته و ثانیا ً العلم ال ي علّميه هللا إیياي و لعيل البیيان كيان مين هي ا
العلم.
من ه ي البیان ال ي ال نعلم منه إال ما علّمنا هللا خرلت اللغات كلها
في تاریخ اإلنسان و منه أي من ه ا البیيان خرليت اللغية العربیية
التي اختاري هللا لغة دینه و رسالته التيي تمیيزت مين سيائر اللغيات
بنموها و تطورها ال ي استقرت علیه عند نزوب الوحي.
و من ه ا كله ندر أن للغية بصيفة عامية و اللغية العربیية بصيفة
خاصة ممیزات و إن ه ي الممیزات ترفذ اللغة العربیة فيوق سيائر
اللغات ،و لقد لاء علمياء المسيلمین فأخي وا یكتشيفون عين عامية
مير العصيور
ه ي اللغة و نواحي تمییزهيا؛ و تيوالي العلمياء عليى ّ
یكتشفون فيي هي ي اللغية كنيزا ً بعيد كنيز كأنهيا تختيزن الجيواهر و
الأللي و األحجار الكریمة كلها ،و ظليت اللغية العربیية تطليق مين
كنوزها و ت ّ
یسير هللا لهيا المواهيب الغنیية
شذ مين عبقریتهيا ،كلميا ّ
القادرة ،و ستال لغة القرآن ت ّ
شذ أنوار البیان مدی الدهر.10
تكيو ن الفكير
كما نفهم أن اللغة هي إحدى العواميل الرئیسيیة التيي ّ
اإلنساني و إنها تنمو مذ اإلنسان من طفولته ،تنمو مذ نميو لسيمه
و طاقاته و فطرته التي فطري هللا علیها و عقیدته التي یؤمن بها .و
ّ
یايالن مغروسيین
إذا كانت الفطرة سلیمة ،فان اإلیميان و التوحیيد
فیها ،لیكونا العقیدة التي یؤمن بها و یحملها و لتايل الفطيرة قيادرة
على رسالة اإلسالم و دین هللا كما أنزله على رسوله وعبيدي محميد
صلی هللا علیه و سلم لیكون للعالمین ني یرا ،فاإلسيالم هيو دیين هللا
ال ي اختاري لعبادي لمیعا ً یحمله القيرآن و السينة ،و اللغية العربیية
هييي اللغيية التييي اختارهييا هللا لدینييه لمیعيا ً للقييرآن و السيينة لیكييون
البالغ بها أمینا دقیقيا ً و لیكيون التلقيي أیضيا ً بهيا أمینيا دقیقياً ،وهللا
ال ي خلق الفطرة ،فجعلها قادرة ً على تلقي اللغة العربیة تلقیا ً یحمل
رسالة هللا و دینه.
و اللغات األخرى غیر العربیة تنمو مذ اإلنسان في بیئية و یتلقاهيا
لتكييون اللغييات و اختالفهييا آیيية ميين آیييات هللاَ ﴿ :و ِم ي من آیَ ِات ي ِه خ مَل ي لق
السموات َواألرض َو م
ف أ َ مل ِسنَتِ لك مم َوأَ ملي َوانِ لك مم ِإن ِفيي ذَ ِليكَ َآل َیيات
اختِ َال ل
ِلّ مل َعا ِل ِمینَ ﴾[ الروم.] 22:
و تاييل هي ي اللغييات آیيية ميين آیييات هللا ،حتييى تييؤدي دورهييا الي ي
یریدها هللا لها ،و حتى تبرز من بینها عامة اللغة العربیة و لیكون
دور ه ي اللغات و دور ئيعوبها و أممهيا أن یفسيحوا المجياب للغية
العربیيية ال أن یزاحموهييا و یصييارعوها و یسييدوا السييبیل أمييام
النحوي ،عدنان علي راا النحوي (1998م) .لماذا اللغة العربیة .صص:
.78 -72
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منوالييه ،كمييا عجييزوا عيين تصيينیفه فييي أي فيين ميين الفنييون التييي
یعرفونها.
فإذن نقوب :لقد أكرم هللا تعالى اللغة العربیة حین نزب بهيا كتابيه و
حین كتب له ا القرآن الخلود األبدي بحفايه مين التغییير و التبيدیل
كمييا حييدث لغیييري ميين الكتييب السييابقة مثييل التييوراة و اإلنجیييل و
غیرهما ﴿ ِإنا نَحم نل نَز ملنَا ال ِ ّ مك َر َو ِإنا لَهل لَ َحافِ ل
اونَ ﴾ [الحجر.]9 :
و من هنا أصبحت اللغة العربیة – لغة القران – تحتل مكانة رفیعة
ومنزليية ئييریفة مقدسيية فييي نفييوس المسييلمین المييؤمنین و أصييبح
الحفاظ علیها لزءا ً من الحفاظ على القرآن و صیانتها من صيیانته
و تعلمهييا مرتبطيا ً بتعلمييه ،فحفييظ القييران ال یتصييور القیييام بييه إال
بالحفيياظ علييى أصييواته و كلماتييه و لملييه و نقطييه و فواصييله و
مختلف تراكیبه.
و نعلم أن اللغة تختزن بيین أحرفهيا و كلماتهيا فكيرا ً و تصيورا ًو
ه ا یتسلسل بین الكلمات و الجمل و یتلبس الحروف و الكلمات من
خالب تاریخ الطویل ،كانت اللغة تنمو معه و تصارع.
و ربما نلميس بعي ماياهر التياریخ و الصيراع بيین الكلميات و
التعبیرات و نلمس بع النواحي التصور و الفكر و بعي معيالم
طبیعة األمة التي تحملها ،و التيي نميت معهيا و ربميا نلميس رو
ذلييك و معالمييه فييي لييرس اللغيية و موسييیقاها و فييي دقيية بیانهييا و
بالغتها و في تركیبها و أسلوبها مما یعطي اللغة خصائص متمیزة
التي تنفرد بها.
إن اإلسالم لاء رسالة ربانیية لیلهيا كنهارهيا ،و أن هللا سيبحانه و
تعالى أمرنا أن نبلغ ه ي الرسالة دون تغییر أو تبدیل أو مساومات،
و حین یعرف الداعیة مهمته بصورة وااحة دقیقية و تسيتقر هي ي
الحقیقة في نفسه و یعلم أنها تكلیف من عند هللا و أنه ال یحل ليه أن
یبدب مهمته بهواي یسّهل علیه بعدئ واذ المينها لیبّليغ رسيالة هللا
إليى النيياس لمیعيا ً و سييیعرف بصييورة وااييحة أن اللغيية العربیيية
لزء ال یتجزأ من منهاد هللا و إنها مفتا كتاب هللا ال ي ال یفهم إال
باللغة العربیة ال بسواها و أن القران الكریم بغیير اللغية العربیية ال
یعتبر قرآنا ً و ال تكون معانیه إال تقریبیة غیر دقیقية دون أن تحميل
صورة الدقیقة التي أوحى بها هللا إلى محمد صيلي هللا علیيه وسيلم،
وعندئي یييدر الرلييل الي ي یييدعى إلييى اإلسييالم أن مسييئولیته أن
یدرس اللغة العربیة لیحسن فهمه لكتاب هللا و سنة نبیه محمد صلي
هللا علیه وسلم و لتحسن عبادته و لیال إیمانه ینمو و یزداد بفضيل
هللا و هدایته كلما استمر في مصاحبة منهياد هللا مصياحبة عمير و
يرفهم مسييئولیاتهم التييي
حیيياة ،و حینئ ي یجييب علييى الييداعي أن یعي ّ
سیحاسبهم هللا علیها یوم القیامة و األمانة التي یحملونها و یجب أن
یوفوا بها ،إن أوب ه ي المسئولیات هي اإلیمان و التوحیيد ثيم یيأتي
بعد ذلك أداء الشعائر و أركان اإلسالم ثم یأتي بعد ذلك تدبر منهاد
لیعيرف سيائر التكيالیف الربانیية
هللا و دراسته باللغة العربیة ،هي ا ّ
التي كلفها هللا بها والتي سیحاسبه علیها یوم القیامة ،یمكن أن یدعو
الداعي بأي لغة یمكنيه البيدء بهيا ،و لكين یمثيل هي ا مرحلية أولیية
یجييب تجاوزهييا بالسييرعة الممكنيية ،و یجييب تجاوزهييا بقناعيية
الطرفین :الداعي و من یدعوي ،أما الداعي فهو مومن ب لك لصيفاء
إیمانه و صدق علمه ،و أما الميدعو فهيو یيؤمن بي لك كحقیقية مين
الحقا یق اإلسالم و تزداد قناعته كلما زاد علمه.
و نعتقد أن اللغات كلها نشأت من أصل واحد أوله اللغية التيي كيان
آدم علیييه السييالم یتحييدث بهييا زولتييه و أوالدي و لقييد علّ يم هللا آدم
األسماء كلها و ألبأس أن نعتقيد أن آدم علیيه السيالم ّ
عليم زوليه و
أوالدي مما علّمه هللا ،فهل اللسان و البیان مما علمه هللا ؟
نفهم من آیة:
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لمیذ األمم تعّلم اللسان العربي بالتتبذ لمخياطبتهم للقيرآن و التعبيد
له) .و یقوب الفقهاء الحنفیة( :للعربیة فضيل عليى سيائر األلسين و
هي لسان أهل الجنة من تعلّمها أو علّمها غیري فهو مألور) ،فكلميا
ازداد فهم اإلنسان بالعربیة كان أقدر على فهم اإلسيالم ،و ال یعنيي
ه ا (كون اللغة العربیة  -هي اللغة الرسمیة لألمة اإلسالمیة) إفناء
بقیة اللغات ،بل المسألة هك ا :ال بد لألمة المسلمة من لغة مشتركة
تتفاهم بها و لیس معقوالً أن تكون هي ي اللغية غیير العربیية و هيي
لغة عبادتهم و تكون لغة اإلنسان األصلیة لغة ثانیة له یدرد بها مذ
أبنيياء لنسييه ،و ال یعنييي ه ي ا إثييارة العربیيية فحائييا ،بييل إن تعلّ يم
العربیة فخر لمن تعلّمها یقوب علیه السالم« :یا أیها الناس إن الرب
واحد و إن األب واحد و إن اليدین واحيد و لیسيت العربیية بأحيدكم
من أب و ال أم و إنما هي اللسان فمن تكلم بالعربیة فهو عربي».12
قاب الدكتور تویجري :واللغة العربیة هي وعاء الثقافية اإلسيالمیة،
و هي أداة المثلى لمعرفة مبياد اليدین الحنیيف و فهيم أحكاميه ،و
هي اللغة الوحیدة في العالم التي تيرتبط باليدین ارتباطيا ً ال انفصيام
له .فاللغية العربیية لغية اإلسيالم ،ألنهيا لغية القيرآن الكيریم و لغية
حييدیل رسييوب هللا محمييد صييلي هللا علیييه وسييلم و لغيية صييحابته
األبرار راوان هللا علیهم ،ال ین صنعوا تياریخ اإلسيالم و فتحيوا
أقطار األرض و نشروا دین الحق بها.13
اللغة العر یة عبر التأریخ اإلسالمي
من الواقذ أن اللغة العربیة تمر الیوم بتحدیات و صعوبات لم ترها
في تاریخها ،و ذلك نابعة مين واقيذ المسيلمین ،لقيد فقيد كثیير مين
المسلمین الحافز اإلیماني لتعلیم اللغة العربیة و حتى ظين بعضيهم
االستغناء عن اللغة العربیة و دراسية القيرآن و السينة النبویية بيأي
لغيية أخييرى إذا ترلمييا إلیهييا ،و تبييذ ه ي ي الايياهرة الضييعف فييي
التصور اإلیماني والتوحید ،والضعف في تيدبر منهياد هللا و فهميه
و ممارسته في واقذ الحیاة.
و قييد أدر األعييداء أهمیيية اللغيية العربیيية و خطييورة منزلتهييا فييي
اإلسالم فكان من أهم محاوالتهم إاعاف صلة المسلم بلغة العربیة
و إاييعاف ئييعوري بضييرورة التمسييك بهييا ،ومييذ ه ي ا فييان اللغيية
العربیة والهيت هي ي التحيدیات بقيوة و ثبيات و صيمود و سيجلّت
انتصييارات كثیييرة فييي مواقييذ عدیييدة و مييا زاب تييرى كثیييرا ً ميين
یصييرون علييى تعلييیم العربی ية و
المسييلمین فييي بلييدان اإلسييالمي ّ
استخدامها و یرتحلون إلیيه لدراسية اإلسيالم و لغية العربیية ،إنهيم
یصيرون عليى
یفعلون بحافز إیمياني؛ و تيرى عيدة مين المسيلمین
ّ
حفظ القرآن الكریم دون أن یعرفوا اللغة العربیة ،مذ أن االستعمار
الفرنسي في غرب العالم اإلسالمي و استعمار البریطاني في ئرق
العييالم اإلسييالمي ح ياوب كييل المحاوليية بالقضيياء علييى العربیيية و
بفرض لغاتهم في لمیذ أو أكثر مجاالت العیش والحیاة ،ه ي كلهيا
ظاهرة تدب بإصرار المسلم على اللغة العربیة و ارتباطهيا بيالقرآن
الكریم.
نمر على تياریخ األميم اإلسيالمیة ،نيرى أن الشيعوب أقبليت
حینما ّ
على تعلّم اللغة العربیة إقباب ئوق و رغبة بعد أن أسلمت و آمنيت
وعرفت منزلة اللغة العربیة في اإلسالم و بدأت العربیة تنشر بيین
الشعوب انتشيارا ً یحیير العقيوب و نبيذ مين الشيعوب غیير العربیية
عباقرة في اللغة العربیة و أئمة فیها.

 .السیوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،لالب الدین السیوطي ( ب ت ) ،لمذ
الجوامذ أو الجامذ الكبیر ،لزء  ،1ص .26740 :سعید حوي ( 1992م )،
االسالم ،ص.340 - 339 :
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 .التویجري ،علىالعزیز بن عثمان (  2004م ) .مستقبل اللغة العربیة
ص.37:
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امتدادها ،ذلك بيأنهم بهي ا الصيراع إنميا یصيدون عين سيبیل هللا و
یحاربون دینه ،فعند ما تغیب اللغية العربیية أو تضيعف فيان صيلة
اإلنسان بمنهياد هللا تتوقيف أو تضيطرب وعليى قيدر ميا تضيعف
اللغة العربیة یضعّف التلقي من منهاد هللا و إذا اعف هي ا التلقيي
اعف اإلیمان و التوحید و ااطربا.
قویية غنیية عنيد
إنها أمور مترابطة یغ ي بعضها بعضا ً ما داميت ّ
اإلنسان ،و یضعف بعضها بعضيا حيین تضيعف أو تي وي .فاللغية
العربیة و اإلیمان هما مفتاحا فهيم كتياب هللا و تيدبري ،و كتياب هللا
باللغيية العربیيية یاييل یييروي اإلیمييان و التوحیييد فييي اإلنسييان ،و
اإلیمان و التوحید یاالن ینمیان إقباب اإلنسان على اللغة العربیة و
على القرآن و یال التأثیر متبادال ًماایا ً مذ اإلیمان ،كما أن القيوة
تورث القوة ،و الضعف یؤرث اعفا ً و الهدایة كلها بیيد هللا یهيدي
من یشاء من عبادي إلى صراط مستقیم ،فالقضیة إذن لیسيت قضيیةً
عابرة و ال قضیة دنیویة إنها ترتبط بأخطر قضیة في حیاة اإلنسان
و آكبر حقیقية فيي الكيون ،إنهيا قضيیة اإلیميان و التوحیيد و تلقيي
رسالة اإلسيالم _ قرآنيا ً و سينة ،تلقیيا ً أمینيا ً دقیقيا ً ال یيتم إال باللغية
العربیة ،إنها ترتبط بأخطر قضیة في حیاة كل إنسان ألنها القضيیة
التي تقرر مصیري في الدنیا و اآلخرة كما قلنا إنها قضیة اإلیمان و
التوحید.
أما غیاب اللغة العربیة أو هوانها فيي حیياة الفيرد المسيلم أو األمية
المسلمة ،یفتح المجاب لتسرب اللغات األخرى مذ ثقافتهيا و نهجهيا
و دینها فیتسرب  -الدین الجدیيد – ئيیئا ً فشيیئا و یبيدأ التنيازب عين
اإلسالم؛ ّ
ي تنازب عن اإلسالم مهما بدأ صيغیرا ً سيیتلوي تنيازب
إن أ ّ
اكبر ثم اكبر و هك ا ،و إن أخطير التنيازب هيو التنيازب عين اللغية
العربیة ألنه تنازب یؤدي إلى هجر الكتاب و السنة ثم إلىاايطراب
اإلیميان و خلليه ثييم إليى ايعف األميية و تمزقهيا ئيیعا ً واحزابيا ً و
ئعوبا ً و أقطارا ً و مبادي مسيتوحاة ،یصيارع بعضيها بعضيا ً فيال
تحيس بعييد ذليك إال والييدیار تضيیّذ و األعيراض تنهييك و الفوالييذ
تتوالي.
ً
إنه تنازب یبدأ أوب األمر هینا و لكنه ینتهي بالتنيازب عين اليدین ثيم
عن البالد ثم لتغرق األمة في ظالم الفوالذ و الم سي!
فاللغة العربیة لغة الوحي و لغة النبوة الخاتمة و لغة القرآن الكيریم
و لغة الصالة و الدعاء و سيائر الشيعائر و لغية تبلیيغ رسيالة هللا و
لغة تلقیها.
فإذا كانت اللغة العربیة تتمتذ به ي الممیيزات و الخصيائص فكیيف
ال یهرع المؤمن الصادق في إیمانه و حبه هلل و لرسوله و لكتابيه و
سنة نبیه.
فاللغة العربیة لزء الیتجزاء من منهاد هللا فیصبح منهاد هللا ال ي
لاء من عند هللا و بلّغه رسوله صلی هللا علیيه وسيلم ،فلي لك نيری
أن اللغة العربیية یجيب أن تكيون هيي اللغية األوليي فيي حیياة كيل
مسييلم ،لتكييون لغيية عبادتييه و لغيية دعوتييه و اللغيية األولييى ألدبييه و
إنتاله الفني و لتكون لغة العلم و الفكير و لتكيون هيي اللغية األمية
المسلمة و الدولة المسلمة و لغة تعاملها الدولي.11
قاب سيعید حيوی فيي كتابيه القيیم (اإلسيالم) :إن اإلسيالم عقیيدة و
سلو و اللغة إنما هي تعبیر عن ه ي المعاني فهي وسيیلة ال غایية
لي لك إذ أرسييل هللا كييل نبييي بلسييان قومييه ...و اخييتالف األلسيينة و
األلوان آیة من آیات الرحمن فإذن ه ا االختالف أمر عيادي ،غیير
أن الكتاب والسنة بلغة العرب في رسالة خياتم المرسيلین ،و العيالم
كله مكلف به ي الرسالة ،و الیفهم ه ي الرسيالة إال باللغية العربیية،
فله ا كان بدیهیا ً أن تكون العربیة هي اللغة الرسيمیة للبشير لمیعيا ً
و لألمة اإلسالمیة خاصة؛ قاب اإلمام الشافعي( :إن هللا فرض على
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یضذ أیضا ً ئریعة لدیدة للتعامل في كل مجياالت الحیياة ،اليدنیا و
العلیا ،و یقدم تصورا ً و رویةً لدیدین و ئاملین و عمیقین للعيالم و
یحدث توازنا ً كبیيرا ً بيین عيالمین ،عيالم الغیيب و الشيهادة و عيالم
الرو و المادة ،عيالم العقيل و عيالم اليوحي عيالم األرض و عيالم
السماء.
و یعطي ب لك تفسیرا ً لكثیير مين الايواهر الكونیية و معنيى لدیيدا ً
لولود اإلنسان و الحیاة على سطح األرض و كان له ا كليه تيأثیري
القوي ال ي امتد قرونيا ً إليى الیيوم فيي تغییير العيادات و التقالیيد و
أنميياط العييیش والسييلو فض يالً عيين أنميياط الحكييم و االقتصيياد و
االلتماع و العمران.
و كان البد له ي المفاهیم من لغة لدیدة قادرة على اسيتیعاب أعميق
الدالالت و أدق المعاني التي لاء بها اإلسالم.
طورها و ن ّماها و حیاها
لقد خدم اإلسالم لغة القرآن خدمات للیلةّ :
الستیعاب مختلف العلوم النقلیة و العقلیة حتى أصيبحت لغية اليدین
و الفكيير و الثقافيية و التقنیيية و اإلدارة و االقتصيياد و السیاسيية و
الحضارة العالمیة طیلة قرون عدیدة إليى عصير اسيتعمار الغربیية
الحدیثة.

إن واقيذ اللغيية العربیيية یتييأثر كثیيرا َ بواقييذ المسييلمین ،فهييي تقييوي
بقوتهم و تضعف بضعفهم ،كما قاب ابن حزم « :قوة اللغة فيي قيوة
أهلها » ،14و قياب ابين خليدون « :غلبية اللغية بغلبية أهلهيا » ،15و
لمیذ اللغات تخضذ له ي القاعدة ،و لكين اللغية العربیية تبقيي فيي
المیدان تصيارع التحيدیات و یبقيي حیية و غنیية بكيل خصائصيها
مهما ایّق علیها و مهما ائتد المكر و الكید لتوهینها أو عزلها
عن المیدان.
و اختالف اللغيات بيین األميم و الشيعوب آیية مين آیيات هللا تحميل
العبييرة للتأمييل و التييدبر ﴿ َو ِميي من آ َی ِاتيي ِه خ مَليي لق السييموات َواألرض
َو م
ف أ َ مل ِسنَتِ لك مم َوأ َ ملي َوانِ لك مم إِن ِفيي ذَ ِليكَ َآل َیيات ِلّ مل َعيا ِل ِمینَ ﴾[اليروم:
اختِ َال ل
 ،]22و لكن اللغة العربیية تمیيزت بخصيائص ليم تتيوفر ِألي لغية
أخرى ،منهيا :أنهيا نعمية مين هللاَ ،مين هللا علیهيا وعليى المسيلمین
وعلى الناس كافة حین اختارها لغة رسالته إلى عبادي و لغة دینه و
حین تعهد بحفظ ال كر ال ي ال ي أنزله على رسيوله و نبیيّ ه محميد
صلی هللا علیه وسلم ،و ه ا یعني أنيه تعهيد بحفيظ دینيه و قرآنيه و
سنة نبیه ،و اللغة العربیة التي هي وعاء ال كر كله و بیان مادتيه ﴿
ِإنا نَحم نل نَز ملنَا ال ِ ّ مك َر َو ِإنا لَهل لَ َحافِ ل
اونَ ﴾ [الحجر.]9 :

مكانة اللغة العر یة في اإلسالم
كما أئرنا أن الروایات التاریخیة تشهد بأن اللغة العربیة كانت لغة
العرب وحدهم قبل اإلسالم و قبل بدأ الوحي على محميد صيلی هللا
علیه وسيلم ،و لكين مني أن بيدأ اليوحي عليى خياتم األنبیياء محميد
صلی هللا علیه وسلم باللغية العربیية و اختيارا هلل سيبحانه و تعيالى
ه ي اللغة لتكون لغة الوحي و النبوة و لغة القيرآن؛ أصيبحت اللغية
العربیة لغة رسالة اإلسالم لغة المسيلم و لغية األمية المسيلمة ميدي
الدهر.
و لقد نميت اللغية العربیية مين خيالب تياریخ طویيل ميرت بيه فيي
لزیرة العرب و ما لاورها حتيى تمیيزت بروعية البیيان و لمياب
یهيز
التعبیر و أصبحت غنیة بنغماتها و موسیقاها و أصيبح البیيان ّ
العربي ممن عرف اللغة العربیة و أتقنها و أصبحت اللغة كنزا ً في
حیاة العربي تؤثر في فكري و نهجه.
فما نزب القرآن إال نضجت اللغية و اسيتقرت ،لتسيتقر بهيا قواعيد
اإلسالم و أصبحت اللغة العربیة متمیزا ً بجوامذ الكلم مما ال یتیسر
في أي اللغة االخري حتى كان من خصائص النبي علیه السالم أن
أوتي لوامذ الكلم ،فعن أبي موسي األئعري عين الرسيوب صيلي
هللا علیه وسلم أنه قاب «:أعطیت لوامذ الكلم و خواتمه».17
و عن أبي هریرة :قاب صلي هللا علیه و سلم « :نصرت بالرعب و
أعطیت لوامذ الكلم » .18و لاء القرآن الكریم لیبيین منزلية اللغية
العربیة في اإلسالم و لیبین أن اللغة العربیة مين خصيائص منهياد
هللا ،فهیّا لنتشرف مرة أخرى في رحاب القرآن:
ل
ع َربِیوا لعَل لك مم تَ مع ِقلونَ ﴾
﴿ الر تِ ملكَ آیَاتل مال ِكت َا ِ
ین إِنا أَنزَ ملنَايل قل مرآنًا َ
ب مال لمبِ ِ
[یوسف.]3 :
م
َ
م
َ
َ
َ
عليى
و ك لكَ ﴿ :وإِنهل لت َِنزی لل َربّ ِ العَال ِمینَ نَزَ َب بِ ِه ُّ
الرو ل األ ِميینل َِ َ
ي ُّم ِبيین ﴾ [الشيعراء– 191 :
سان َ
قَ مل ِبكَ ِلت َ لكونَ ِمنَ مال لمن ِِرینَ ِب ِل َ
ع َر ِبي ّ
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تأثیر اإلسالم في اللغة العر یة
إن تييأثیر اإلسييالم فييي اللغيية العربیيية عمیييق ،كبیيير ،و لييه مايياهر
متعددة ،ن ّمر على بع ما یهمنا في ه ا البحل:
إنه عمل على حفيظ هي ي اللغية و ايمان اسيتمرارها و وحيدتها و
لعل منها لغة الحیاة بحیاة اإلسالم على الدوام ،إذ كان من الممكين
أن تمضي العربیية فيي طریيق االنقسيام عليى نفسيها إليى لغيات و
لهجات تتباعد الشقة بینها ،و تضعف الوئيائا والصيالت الالحمية
بین فصائلها إلى ما یؤب األمير كميا آليت إلیيه اللغيات األخيرى .ال
نقييوب إن اإلسييالم اسييتطاعت أن یمنييذ التطييور و لكيين نقصييد أنييه
اسييتطاعت أن یحييافظ علييى وحييدة اللغيية التييي تجمييذ بييین سييائر
اللهجيات مهمييا تفرعييت و تشييعبت و هييي اللغيية الفصييحى ،والي ي
یؤمن بأن القرآن حقیقة خالدة مجبر أن یؤمن بأن اللغة القيرآن هيي
اللغة الفصحى.
قاب عبدا لعلي الود غیري ما نصه:
« فاإلسالم هو ال ي لعل ه ي اللغة من لغة محلیة إقلیمیة إليى لغية
عالمیة تتجاوز صحراء الجزیرة إلى سائر القيارات و المحیطيات،
و اإلسالم هو ال ي حولها من لغة قوم معنیيین و قبائيل معینية إليى
لغة أمة ئعوبها و أممها و ألناسها المختلفة ،و من هنا كيان تيأثیر
العربیة في اللغات الشعوب اإلسالمیة تأثیرا ً وااحا ً و كبیرا ً » ثيم
تييابذ كالمييه و أايياف  «:و ميين هنييا أیضييا ً نفهييم لميياذا وقييف
المستعمرون من فرنسیین و غیرهم في وليه تعليیم القيرآن و فيتح
الكتاتیب في المناطق التي سیطروا علیهيا؟ ألنهيم وليدوا أن تعليیم
القرآن یيؤدي إليى تعليیم العربیية و نشيرها و بالتيالي إليى تعریيب
المناطق التي یریدون فرض لغاتهم األلنبیة علیها».16
القرآن لم یأت فقط لیؤكد عقیدة التوحید التي أنزليت بهيا الرسياالت
و الكتب السابقة و لیس لیتعبيد فحسيب ،و لكين لياء أیضيا ً لیحيدث
ثورة عارمة یغیر بها كيل أواياع الحیياة االلتماعیية و الدینیية و
االقتصادیة و السیاسیة السائدة أن ا  ،فكان ه ا التغییير یشيمل كيل
العالقات البشریة في مختلف أبعادهيا :عالقية الخيالق بيالمخلوق و
الحاكم بيالمحكوم و عالقية الفيرد بيالفرد و باألسيرة و المجتميذ ،و

17
 .األلباني ،أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین ،بن الحاد نو بن نجاتي بن
آدم ،األئقودري األلباني ( ب ت ) صحیح لامذ الصغیر و زیاداته .النائر:
المكتب اإلسالمي 1069 / 350/1 .رواي أحمد وابن عمرو.
 .18الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني الیمني ( ب ت ).
الفتح الرباني 732/41/22 :رواي أحمد.

محمد سیال وعبد السالم بن عبدالعالي ( 1994م ) ،دفاتر فلسفیة  .سیال،
نصوص مختارة ،ص .48 :دار توبقاب للنشر ،الطبعة األولئ.
15
 ،المرلذ السابق ،نصوص مختارة ص .48
 .16الود غیري .عبد العلي الود غیري (2000م) .اللغة والدین والهویة.
ص .31:دار توبقاب للنشر ،الطبعة الألولی.
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عن ابن عباس عن النبي صيلي هللا علیيه وسيلم انيه قياب « :أحبيوا
العرب لثالث:ألني عربي والقرآن عربي وكالم أهل الجنية عربيي
» .19
و عن أنس عن النبي صلي هللا علیه وسلم أنيه قياب «:حيب قيریش
إیمان وبغضيهم كفير فمين أحيب العيرب فقيد أحبنيي ومين أبغي
العرب فقد أبغضني».20
و یقييوب سييعید األفغيياني « :لكييل دیيين لغيية و لغيية دیيين اإلسييالمي
العربي ».21
إن لوسالم فضل على اللغة العربیة فهو ال ي أعطاهيا القداسية ،و
نلمس ه ا بكل الحواس حینما نيرى أحيدا ً مين المسيلمین فيي بليدان
الغیر الناطقة بالعربیة إذا رأى المتكلم بالعربیة یحترميه و یبجّليه و
إن كان المتكلم على غیر دینيه ،فيإذن النجيد لهيا سيببا ً إالّ احتراميه
بالعربیة ألنها لغة دینه و لغة القرآن ال ي ال یأتیه الباطيل مين بيین
یدیه و ال من خلفه ما دامت السموات واألرض.
یتأكد عبد العلي الود غیري و یقوب ما نقتطف منها ما یلي:
« أن فضيل اإلسيالم عليى العربیية كبیيير ليدا ً كميا قلنيا فهيو الي ي
أحیاها و نماها و رقاها و طورها ثم عمل عليى حفاهيا و تخلیيدها
و نشرها في اآلفاق و بین سيائر األميم و الشيعوب حتيى أصيبحت
لغتهم المفضلة بل المقدسة باعتبارها لغية القيرآن و السينة واآلثيار
اإلسالمیة الخالدة.
فإذن نسيأب هل اللغة العربیة لغة العيرب خاصية أم لغية المسيلمین
كافة ؟
ً
یمكننا أن نسارع في الجواب و نقوب طبعا إنها اللغة العرب خاصة
و لیس لغة كافة المسلمین ألن المسلمین متكون من قبائل و ئعوب
ذات لغات و ألسنة مختلفة ،و إن الدین اإلسالمي هو الجيامذ بیينهم
اس ِإنيا َخلَ مق َنيا لكم ِ ّمين ذَ َكير َوأ ل َ
نثيى
كما لاء في القيرآن ﴿ َیيا أَی َُّهيا الني ل
َو َلعَ ملنَا لك مم ل
ارفلوا إِن أ َ مكي َر َم لك مم ِعنيدَ َّللاِ أَتم َقيا لك مم إِن َّللاَ
ئعلوبًا َوقَبَائِ َل ِلتَعَ َ
یر ﴾ [الحجرات.]13 :
ع ِلی لم َخبِ ل
َ
و یمكن أن یأخ البع حجة من ه ي اآلیة التي وردت فيي سيورة
الروم:
م
م
َ
ل
ف أ َ مل ِسنَتِ لك مم َوأ َ مل َوانِ لك مم ِإن
ال
ت
اخ
و
األرض
و
السموات
ق
َل
خ
ه
ت
ا
ی
آ
ِ
ِ
ِ
﴿ َو ِم من َ
ل
َ
َ
م
ّ
فِي ذَلِكَ َآل َیيات ِلل َعيا ِل ِمینَ ﴾ [اليروم ،]22 :بيأن العربیية لغية قومیية
خاصة بالعرب.
ً
أما إذا أمعنّا النار نعلم أن العربیة حقا كانت قبل نزوب الوحي لغة
العرب وحدهم لكنّهم بعد أن نيزب بهيا الكتياب العزیيز الي ي أمرنيا
بحفاه و صیانته و التعبد به و االحتكام إلى ئریعته ،فإنها تحولت
إلى لغة لمیذ المسلمین و إلى كل من یيدخل دیين اإلسيالم مجيدداً،
فهي بعد اإلسالم لغة األمة ال لغة القبیلة ،حري بهيا أن تسيمي لغية
القرآن أو لغة العالم اإلسالمي من أن تسمي لغة العيرب ،أميا اآلیية
السابقة ال كر فلیس فیها ما ینق ه ا ،ألنها واردة في سيیاق آخير
و هو تعداد آیات هللا أي دالئله و براهینيه عليى أنيه الخيالق القيادر
ال ي أولد كل ئيء؛ و الخطاب في ه ي اآلیة و اآلیات التيي قبلهيا
و بعدها من سورة اليروم التيي نزليت بمكية ليیس مولهيا ً إليى فئية
المسلمة فهي یومئ فئة قلیلية مين العيرب ليیس بیينهم اخيتالف فيي
 .الطبراني،ابوالقاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي (
1427هي 2006 -م ) .د .387 ،9 :المحقق :حمدي بن عبد المجید السلفي .دار
النشر :مكتبة ابن تیمیة – القاهرة ،الطبعة :الثانیة .البیهقي ،أبو بكر أحمد بن
الحسین بن علي بن موسى ال لخس َمر مو ِلردي الخراساني ،عن ابن عباس .470 /3
النائر :مكتبة الرئد للنشر والتوزیذ بالریاض بالتعاون مذ الدار السلفیة
ببومباي بالهند .الطبعة :األولى 1423 ،هي  2003 -م.
20
 .الطبراني ،أبوالقاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي (
ب ت ) .المعجم األوسط .د ،6 :ص .92:النائر :دار الحرمین – القاهرة.
21
 .األفغاني ،سعید األفغاني (1971م) .من حاار اللغة العربیة ،ص .34 :دار
الفكر بیروت لبنان .الطبة الثانیة.
19

و یؤكد القرآن الكریم ه ي الحقیقة الهامة فيي عيدد غیير قلیيل مين
سوري؛ ففي سورة الرعد یأتي ظل ممتد مذ التشيریذ والحكيم الي ي
تتسذ له اللغة العربیة:
ع َر ِبیوا َولَئِ ِن ات َبعمتَ أَ مه َواءهلم َب معدَ َما َلاء َ ِمنَ
﴿ َو َك لِكَ أَنزَ ملنَايل لح مك ًما َ
َ
ي َوال َواق ﴾ [الرعد.]37 :
مال ِع مل ِم َما لَكَ ِمنَ ّ ِ
َّللا ِمن َو ِل ّ
و یرتبط التفصیل في سورة فصلت باللغة العربیة التيي تتسيذ لهي ا
التفصیل و بیانه:
صلَ م
ع َربِیوا ِلّقَ موم یَ معلَ لمونَ ﴾ [فصلّت.]3 :
﴿ ِكتَابل فل ِ ّ
ت آیَاتلهل قل مرآنًا َ
و نرى لماب الواو و استقامة المعني و دقته في كل ما یعراه
القرآن الكریم في قضیة اإلیمان و التوحیيد و نبيأ الغیيب و العليم و
التشریذ و القصص و غیر ذلك ،نرى كليه مرتبطيا ً باللغية العربیية
اس ِفيي
ا َر مبنَا ِللني ِ
التي لاء بها قرآنا ً عربیا ً غیر ذي عود َ ﴿:ولَقَ مد َ
ع َر ِبیوا غ مَیي َر ذِي ِعي َود
آن ِمن لك ِّل َمثَل ل َعل له مم َیت َ َك لرونَ قلرآنًا َ
َه َا ا ملقل مر ِ
لعَل له مم یَتقلونَ ﴾ [الزمر.]28 -27 :
و لقد لاءت رسالة اإلسالم و نيزب اليوحي األميین باللغية العربیية
لیخاطب القرآن الكيریم ئيعوب األرض كلهيا بمختليف ألناسيها و
أعراقها و لغاتها به ا اللسان العربي المبین.
و حسبنا لنعلم عامة ه ي اللغية أن نيدر أن هللا سيبحانه و تعيالى
هو ال ي اختارهيا و اصيطفاها و رايیها لكتابيه و لدینيه و لعبيادي
المييؤمنین فوسييعت كتيياب هللا آی يا ً و حكميية و بیان يا ً معجييزا ً یتحييدي
العرب أوالً ،أهل الفصاحة و البیان أن یأتوا بمثله و یتحيدي النياس
كلهم و یتحدي اإلنس و الجن فأصبحت اللغة العربیة لغة العبيادة و
الطاعة في الصالة و سائر الشعائر و الیعتبر القران قرآنيا ً إذا نقيل
إلى لغة أخرى ،إنما هو من أبواب التفسیر غیر الدقیق یصلح لینقل
بع المعاني و ال یصلح لینقل اإلعجاز و المنهاد الرباني.
فقييد حملييت اللغيية العربیيية بفضييل ميين هللا تمييام الييبالغ و كمالييه و
اإلن ار و البشيرى والرحمية للعيالمین والعليم الحيق الي ي ال یأتیيه
الباطل من بین یدیه و ال من خلفه والبیان المعجز المیسير للي كر و
الهدى و النور و الشفاء و الموعاة و الحكمة و أدب القوب و نهيا
العمل.
فقد أمر هللا رسوله صيلی هللا علیيه وسيلم أن ّ
یبليغ للنياس كافية ميا
أنزب إلیيه فيان ليم یفعيل ذليك فيال یكيون قيد ّبليغ رسيالته ﴿ َیيا أَی َُّهيا
سيالَتَهل
الر ل
نز َب ِإلَیمكَ ِمن ر ِبّكَ َو ِإن ل مم تَ مف َع مل فَ َميا بَل مغيتَ ِر َ
سو لب بَ ِلّ مغ َما أ ل ِ
م
م
َ
َ
َّللاَ ال یَ مهدِي القي مو َم ال َكيافِ ِرینَ ﴾ [المائيدة:
اس إِن ّ
َو ّ
ص لمكَ ِمنَ الن ِ
َّللال یَ مع ِ
ِیرا َولَ ِكين
یرا َو َني ً
اس بَ ِشي ً
س ملنَا َ ِإال كَافيةً ِلّلني ِ
 .]67وك لكَ ﴿ :و َما أ َ مر َ
اس َال یَ معلَ لمونَ ﴾ [سباء .]28 :كي لك ﴿ :إِن ِفيي َهي َا لَبَ َال ً
غيا
أ َ مكثَ َر الن ِ
م
م
ّ
َ
ً
سلنَا َ ِإال َرحم َمة ِللعَالَ ِمینَ ﴾ [األنبیاء.]107 :
ِلّقَ موم َ
عابِدِینَ َو َما أ مر َ
فأصبحت اللغة العربیة وعاء القرآن و لغة السينة النبویية و منهياد
الربانیة .و من هنا ندر مسؤولیتنا أن ننمي لدى المسلمین خاصية
و الناس عامة الشعور و اإلحساس بضرورة دراسة اللغية العربیية
حتى یفقهوا كتاب هللا و سنة نبیه و حتى نكون قد أوفینا اليبالغ بميا
أنزب و أدینا األمانة التي كلّفنا بحملها.
هل اللغة العر یة لغة العرد خاصة أم لغة المسلمین جمیعاً؟
اللغة العربیة هي العروة الوثقى التي تجمذ بین الشعوب العربیية و
الشييعوب اإلسييالمیة التييي ئيياركت فييي ازدهييار الثقافيية العربیيية
اإلسالمیة ،و له ا بخالف الكثیر من اللغات تبوأت مكانية خاصية،
عایميية و رفیعيية لييدی الشييعوب العييالم ميين الصييین والیابييان إلييى
االمریكا في أقصى الغرب و من الجنوب إليى الشيماب ،ألنهيا لغية
القرآن الكریم و لغة اليدین عميالً بقوليه تعيالى ﴿ :إِنيا أَنزَ مل َنيايل قل مر ًآنيا
ع َر ِبیوا ل َعل لك مم ت َ مع ِقللونَ ﴾ [یوسف ،]2 :واآلیات التي ذكرناها قبل.
َ
ئرف النبي صلي هللا علیه وسلم اللغة العربیة بأحادیل النبویية
لقد ّ
الشریفة و ن كر منها ما یلي:
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بیيينهم و المسييلم ال یتعمييق فهمييه لوسييالم إالّ بييالرلوع إلييى كتييب
التفسييیر و الحييدیل و الفقييه و األصييوب و ئييروحها و فیهييا تبیييین
للشریعة و أحكامها ،و لسنا على الخطأ إن قلنا :إن من أهيم أسيباب
فرقة المسيلمین الیيوم سيوء فهمهيم اإلسيالم عليى حقیقتيه و تخليي
المسلمین عن رابطة أساسیة كانت باألمس باإلايافة إليى اليدین و
هي رابطة اللغة ،فعلى العالم اإلسالمي أن یوحّدوا كلمتهم و یقيوي
الرابطة بینهم أال و هي رابطية لغية القيرآن _ لغية العربیية _ لغية
نبینا محمد صلي هللا علیه وسلم و لغة أهل الجنة.
تمییز اللغة العر یة من سائر اللغات
إن اللغة التي حملت ه ا الحق ال ي ال یأتیه الباطل من بيین یدیيه و
ال من خلفه و حملت ه ا اإلعجاز ال ي تحدي بيه القيرآن اإلنيس و
الجن على أن یأتوا بسورة من مثله فييهي لغية متمیيزة كيل التمییيز
من لغات البشر.
فللغة العربیة لماب متمیز من سائر اللغات أنيه لمياب الوايو و
الدقة فيي المعنيي و سيائر الوليوي و ال تنطبيق قواعيد الجمياب فيي
اللغات األخرى على قواعد الجماب فی اللغة العربیية .و مميا یؤكيد
ه ي الحقیقة ،أنه عند نقل القرآن والسنة إلى لغة غیر اللغية العربیية
فييإن المعيياني ال تسييتوفي كمييا هييي مسييتوفاة باللغيية العربیيية و إن
اإلعجاز ال ي تحمله القرآن الكریم یفقد كثیيرا ً مين خصائصيه و ال
یبقي الكالم عندئ كالم هللا و ال القرآن قرآنا ً وال التالوة تالوة.
یقوب عدنان علي الرااء النحوي ما ملخصه:
« و في اللغة العربیة و ألفياظ القيرآن الكيریم وتعبیراتيه ميا یتعي ر
نقله إلى لغة أخيرى فكلميات :اليوالء  ،اآلیية  ،اإلحسيان  ،التقيوى
عيرض هي ا األدنييى ،قيدم صييدق ،و أملييي لهيم ،أمييام ،عيياكفین ،و
كلمات كثیرة و تعبیيرات قرآنیية كثیيرة أعجيزت العيرب أن یيأتوا
بمثلها ،فأنى للغات غیر العربیة أن تأتي بمثلها.
و كلمة آیة تترلم في اللغة االنجلیزیة " " Signeو ئتان بین هي ي
و تلك و بین ظاللهما ،و أن لفاة آیة لفاة معجيزة بنفسيها ،تيوحي
باإلعجاز و السمو ال ي ال یبلغ.
و من أنفسكم تحمل معاني و ظالالً ممتيدة غنیية ندیية تعجيز عنهيا
الترلمة االنجلیزیة " " From Youو أزوالا لتسكنوا إلیها ملیئية
بييالاالب ال تبلغهييا الترلميية االنجلیزیيية " Metes dwell in
 "tranquility wilh themفكلميية السييكن و مشييتقاتها غنیيية
المعاني و الاالب ،و كلمة الرحمة تترلم حینيا ً " "Mercyو حینيا ً
آخر" "Kindnessو لكن كلمة الرحمة تال أغنيى معنيى و أنيدى
ظالال ًو أوقذ لرساً.
و ال تتمیز اللغة العربیة بمفرداتها و ألفاظها و كلماتها و ميا تحميل
من معان و ظالب و لرس فحسب ،و لكنها تتمیيز كي لك ببنائهيا و
صیاغتها ،حین ینام معنى إلى معنى و ظل إلى ظل و لرس على
ي المؤثر ».24
لرس ،لتبلغ الصیاغة درلة عالیة من الجماب الفن ّ
و إن نقارن ه ي الكلمات في الفارسیة نجد إما تترلم بنفسيها و إميا
معاني قریبة منها فكلمية آیية فيي الفارسيیة تتيرلم ب (عالمية) أو
(نشانه) واألولى عربیة و الثانیية أیضيا ً ال تفيي معنيي كلمية آیية و
تبقي كلمة (آیة) مذ صداها و لرسها.
المعتقدات
المعتقدات لمذ المعتقد و هو العقیدة ،مأخوذة من العقد و هو ربيط
الشيء ،و اعتقدت ك ا عقدت علیه القليب والضيمیر ،و العقیيدة ميا
یدین به اإلنسان .في معجم الوسیط:

اللسان و إنما إليى كافية البشيریة مين أمية اليدعوة الي ین ليم یيدخل
اإلیمييان فييي قلييوبهم فیعرفييوا وحدانیيية هللا و قدرتييه علييى الخلييق و
البعل و هئوالء كانوا كثیرة و ألناسا ً و ألوانا ً و لغات فنيبههم إليى
التدبر و التفكر في مثل ه ي األمور للوصوب إلى طریق اإلسيالم و
االلتحاق بالفئة القلیلة من ال ین آمنوا.
سيوب
س ملنَا ِمن ر ل
و نعرف من اآلیة التي وردت في القرآنَ ﴿ :و َما أَ مر َ
َّللال َمن یَشَاء َویَ مهدِي َمن یَشَاء َوه َلو
لض ُّل ّ
ان قَ مو ِم ِه ِلیلبَ ِیّنَ لَ له مم فَی ِ
إِال بِ ِل َ
س ِ
مالعَ ِز ل
یز مال َح ِكی لم ﴾ [إبراهیم.]6 :
و إن كان العرب أوب مخاطبي القرآن و لكن سيائر األميم معنیيون
بالخطياب أیضيا ً ميين اإلنيس و الجيين؛ فلغية العربیية كمييا أنهيا لغيية
العرب لغة كل من آمن بياهلل ربيا ً و باإلسيالم دینيا ً و بمحميد نبیيا ً و
رسوالً.
لیس اللغات األخرى كما أئرنا قبل إال لیدب على آیات هللا ،و كيون
المسييلمین عنييدما أصييبحوا ئييعوبا ً و دوال ًو مجموعييات و ألنيياس
ذات لغييات خاصيية ال ینييافي أن تكييون اللغيية العربیيية لغيية لمييیعهم
لامعيية لسييائر المسييلمین و قاسييما ً مشييتركا ً بیيينهم علييى اخييتالف
ألسنتهم المحلیة و لهجاتهم الخاصة و رمزا ً لهيویتهم التيي توحيدهم
داخل أمتهم و إنهم مطالبون بتعلمها و إتقانها و المحافاية علیهيا و
امان انتشارها و استمرارها.
مرة أخرى نتصفح كتاب اللغة و الدین و الهویة حیل قياب صياحبه
ما ملخصه:
« و إذا قرأنا المعجم القرآني بمفرداته و تراكیبه نرى أنه قد سیطر
على العربیة الفصیحة سيیطرة تامية حتيى إن العربیية الدارلية ليم
تخل من التأثیر فکم من المسلمین ال یقوب في كالمه العيادي  :بسيم
هللا _ مائاء هللا _ الحمد هلل _ حسيبي هللا _ إن ئياء هللا _ ال حيوب
و ال قوة إال باهلل_ سبحان هللا _ هيدا هللا _ رحميه هللا _ال اليه إال
هللا _ یا فتا _ یا رزاق _ یا هللا _ یا رحمن _ یا رحیم _ یا كيریم
_ العیاذ باهلل _ أعوذ باهلل  -غضب هللا _ اتق هللا و أمثالها.
ه ي ا مييا یؤكييد إسييالمیة اللغيية العربیيية بعييد نييزوب الييوحي بهييا و
انتشارها في اآلفاق بانتشار الفتو و العلوم و تداوب القرآن الكریم
و ما حوله من ثقافة و أدب .و تأثیر القرآن فيي حیياة المسيلمین قيد
یصل إلى أبعيد مين ذليك و أعميق ،و یتجليی ليك ميرة أخيري فيي
أسمائهم التي أصبحوا یتسمون بها.
و یتجلييی لييك أیضيا ً فييي عييادات األفييرا و األتييرا و المعایييدة و
النكييا و آداب األكييل و الشييرب و النييوم و اللبيياس و التحیيية و
االستقباب و التودیذ و غیرها .و هك ا تصيبح اللغية العربیية ليزءا ً
من حیاة الیومیة للمسلم بعاداتها و تقالیدها و تقلبات أحوالها ».22
یقوب دكتور محمد ائتاتو:
« واللغة العربیة هيي اللغية األم و لغية التواصيل ألكثير مين 300
ملیون عربي یعیشون في عدة دوب عربیة ،و بالرغم من أن العدید
من اللهجات الدارلة قد تفرعت عن ه ي اللغة في مختلف المناطق
العربیة ،فإن الفصیحة تبقي هي الملهم األوب ،والمحر األساسي،
للثقافة العربیة غربا ً و ئرقاً ،فهي لغة السیاسة و اآلداب و اإلبيداع
و الصحافة و البحل و اإلدارة و القانون و العلم و ميا إليى ذليك .و
هي لغة الدین و الثقافة الدینیية و الروحیية ألكثير مين ملیيا رد مين
المسلمین ».23
كما قلنا إن اللغة العربیة أصيبحت بعيد نيزوب اليوحي بهيا ،رابطية
قویة من الروابط التي تجمذ بین المسلمین باعتبارها لغية مشيتركة
بینهم ،الن به ي اللغة كتيب تيراثهم اليدیني و الحضياري المشيتر
 .الود غیري .عبد العلي الود غیري (  2000م ) .اللغة والدین والهویة .ص:
 .42_ 36دار توبقاب للنشر ،الطبعة الألولی.
23
 .لغة الحق ولغة القانون ،الجزء الثالل منشورات معهد الدراسات و األبحاث
والتعریب2004/م.
22

 45 – 43لعدنان علي الرااء  .:أنار كتاب :لما ذا اللغة العربیة ص
النحوي.
24
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األمر لیس أمرا ً بسیطا ً بل األمر عمیق لدا ً یتعلق بأخطر أمور في
حیاة اإلنسان وهي قضیة فهم كتاب هللا و سنة رسوله وعلى قدر ما
تضييعف اللغيية العربیيية یضييعف التلقييي ميين منهيياد هللا و بقييدرها
یضييعف اإلیمييان ،إنهييا أمييور مترابطيية یغيي ي بعضييها بعضييا ً و
یضعف بعضها بعضا ً ما دامت قویة أو اعیفة عنيد اإلنسيان ،ألن
اللغة العربیة و اإلیميان بياهلل هميا مفتاحيا فهيم كتياب هللا و تيدبري،
القضیة لیست قضیة عابرة و ال دنیویة ،إنها ترتبط بيأخطر قضيیة
في حیاة اإلنسان و أكبر حقیقة في الكون قضیة التوحید واإلیمان و
ي رسالة اإلسالم.
تلق ّ
إن اللغيية لهييا دور خيياص لتحویييل األفييراد إلييى مجموعيية ثقافیيية
مترابطيية ،و ال یولييد أي دیيين وعقیييدة فييي العييالم إالّ و انتشييرت
بواسطة اللغة ،و أي أمة انزوت و تخلت و تنازلت عين لغية دینهيا
األصييلیة إالّ و تعراييت لالنحييراف و االنهیييار و انسييحبت عيين
هویتهييا األصييلیة؛ فييإذن اللغيية العربیيية هييي العييروة الييوثقى و قنيياة
االتصيياب بييین المسييلم و دینييه ،ألنهييا لغيية القييرآن الكييریم و السيينة
النبویيية و لغيية ال ي ین صيينعوا تيياریخ اإلسييالم ،و لغ ية الييدین ال ي ي
ارتضاي هللا له ي األمة لیكونوا ئهداء على الناس و یكيون الرسيوب
علیهم ئيهیداً ،و ال یبقيي الميؤمن مؤمنيا ً و ال المسيلم مسيلما ً إالّ أن
یقبل لمیذ ما لاء به الرسوب صيلي هللا علیيه وسيلم ﴿ یأیهيا الي ین
أمنوا أدخلوا في السلم كافة ﴾ [ البقيرة ،] 208 :و أهيم ميا لياء بيه
الرسوب القرآن ال ي نزب بلسان عربي مبین ،هنا قاعدة معروفية
عند الفقهاء و هي ( :ما الیتم الوالب إال به فهو والب ) ،فمعرفية
اللغيية العربیيية والبيية دینیيية علييى كييل مسييلم ،طبعيا ً هنييا مراتييب
تختلف بالنسبة للمؤمن العادي و المؤمن المثقف.
فنسأب هللا العایم أن یجعلنا واقفین عاملین بكتابه و أن یحشرنا ميذ
نبیه و رسوله محمد العربي صيلي هللا علیيه وآليه و صيحبه وسيلم
تسلیما ً كثیرا ً كثیراً.
فهرس المصادر والمراجع
 .1القرآن الكریم.
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مجمذ اللغة العربیة بالقاهرة.
 .7البخاري .محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاري الجعفي
(1422هي) .صحیح البخاري ،المحقق :محمد زهیر بن ناصر
الناصر ،النائر :دار طوق النجاة ،الطبعة :األولى.
 .8البستاني .فؤاد إفرام (2005م) .منجد الطالب -دار المشرق
بیروت .الطبعة الحادیة و الخمسون.
 .9البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى
ال لخس َمر مو ِلردي الخراساني1423( ،هي2003 /م) .ئعب
اإلیمان .النائر :مكتبة الرئد للنشر والتوزیذ بالریاض

( العقیدة عبارة عن الحكم ال ي ال یقبيل الشيك فیيه ليدی معتقيدي .و
في الدین :ما یقصد به االعتقياد دون العميل _ كعقیيدة وليود هللا و
بعثة الرسل .لمذ عقائد ) .25
26
و في منجد الطالب ( :المعتقد االعتقاد :ما یعتقدي اإلنسان ) .
و العقیدة في الشرع اإلسالمي :هي اإلیمان باهلل و مالئكتيه و كتبيه
و رسله و الیوم اآلخر و اإلیمان بالقدر خیري و ئري .و یاهير مين
التعریف اللغوي عدم الفرق بيین اليدین و المعتقيد ،ألن المعتقيد ميا
یعتقد به اإلنسان و یتدین به و إن كان ه ي االعتقاد بياطالً ،ألن هللا
تعالى س ّمى ما یعتقد به المشركون دینا ً كما لاء فيي القيرآن ﴿ :لكيم
دینكم ولي دین ﴾ [کافرون .]6 :و یؤید ه ا بع التعریفات اليدین
عند العلماء ،و لاء في التعریف ال ي اختاري القرااوي « :اليدین
هو االعتقاد الجيازم بوليود ذات _ أو ذوات _ غیبیية علویية ،لهيا
ئييعور و اختیييار ،و لهييا تصييرف و تييدبیر للشييئون التييي تعنييي
اإلنسان ،االعتقاد من ئأنه أن یبعل على منالاة تلك ال ات السامیة
فييي رغبيية و رهبيية وفييي خضييوع وتمجیييد وبعبييارة مييؤلزة هييو:
اإلیمان ب ات اإللهیة ،لدیرة بالطاعة والعبادة».27
قاب الدكتور فوزي محمد حمید « :هك ا كانت تعالیم هللا عز و ليل
لرسوله الكریم محمد صلی هللا علیه وسلم حین قاب ﴿ :و ما أرسيلنا
ميين قبلييك ميين رسييوب إال نييوحي إلیييه أنييه الإلييه إال أنييا فاعبييدون ﴾
[األنبیيياء .]25 :فجمیييذ الرسييل مبلغييون الييدعوة إلييى وحدانیيية هللا
وعبادته من دون العالمین حیل قياب ﴿ :وإلهكيم إليه واحيد الإليه إالّ
هو الرحمن الرحیم ﴾ [ البقرة .]163 :فقد ظهر الرسل ال ین دعيوا
إلى عبادة اإلله الواحد األحد .كما ظهر بع الفالسيفة و الحكمياء
حولييوا أفكييارهم إلييى معتقييدات الروحیيية أمثيياب بييوذا ،و
اليي ین ّ
ً
كونفوئیوس ،بینما اعتقد الفرس إن زردائت أرسيل نبیيا لهيدایتهم
و كتابهم المقدس هو « :األوفیستا » .یقوب ابين عبياس « :إن أهيل
فارس لما مات نبی ّهم كتب لهم إبلیس المجوسیة ».28
ّ
یفيرق بيین
و خالب دراسة المواوع اطلعت عليى بعي اآلراء،
الييدین و المعتقييد؛ أن الييدین ینحصيير اطالقهييا علييی أدیييان سييماویة
كالیهودیيية و المسييیحیة و اإلسييالم ،و المعتقييدات مجالهييا عييام و
یشتمل علی أدیان سماویة و غیر سماویة مثل البوذیة و الهندوسيیة
وغیرها من الدیانات.
وال ي أراي أنه لیس هنا فرق كبیر بین الدین والمعتقدات ال سيیما ً
بعد ميا رأینيا إن هللا تعيالى سي ّمى عقیيدة المشيركین دینياً؛ غیير أن
مصطلح المعتقدات ال یقتصر عليى اليدین ،و إن كانيت المعتقيدات
الدینیيية هييي األكثيير تماسييكا و قييدرة علييى اإلسييتمرار و التييأثیر ،و
یمكن أن تتشكل المعتقدات حوب آراء و أفكار و مشاعر سیاسیة أو
قومیيية أو وطنیيية أو  ...و الييدین ،بصييفته مناوميية عقائدیيية ،هييي
توحید مجموعة من الناس و تحقیق اسيتمرار المجتميذ موحيدا ً فيي
إطييار صييیرورة التيياریخ .وهللا اعلييم بالصييواب و إلیييه المرلييذ و
الم ب.
النتیجححة
و في نهایة ه ا البحل المتوااذ المؤلز القصیر حسب فهمي عن
الدین و نصوصه وصلت إلى أن العالقة بین اللغية و اليدین عالقية
قویة محكمة ال تقبل االنفكا أبداً ،كلما قوي و ائيتد اإلیميان یشيتد
عالقة اإلنسان بلغة الدین و كلما تشتد العالقة باللغة العربیية یيزداد
المؤمن إیماناً ،فكماب إیمان المؤمن معلق بفهمه اللغة العربیية ،ألن
 .المعجم الوسیط ،ص. 489/
 .منجد الطالب ص 489 /دار المشرق بیروت 1986م.
27
 .مدخل لمعرفة االسالم للدكتور یوسف قرااوي.
28
 .عالم األدیان بین االسطورة والحقیقة للدكتور فوزي محمد حمید ص12/ي13
دمشق دار حطین .1993/
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