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المقدمة:
زول ال ُقر� ِآن الكريم� ،أ�ش َّدها ،فن�ش�أت َن�ش�أ ًة جديدة ،و�ش َّقت طري َقها
لق ��د ِ
بلغت اللُّغ ُة العرب ّية ب ُن ِ
إ�سالم جع َلها ُلغ� � َة َّ
لوم
لوم كا ّفة� ،إذ ال ُب َّد م ��ن ِ
معرف ِتها ل َمن �أرا َد ال ُع َ
�إل ��ى الآف ��اق ،لأنَّ ال َ
ال�شريع ِة وال ُع ِ
�كام ّ
�سان ال َع� � َرب ،فقد ارت َب َط ِت
وال�س ّنة وهُ ما ب ِل ِ
ال�شرع ّي ِة ك ِّلها من الكت � ِ
�اب ُّ
ال�شرع َّي ��ة ،فم� َأخ ُذ الأح � ِ
ً
�صحيحا بغير اللُّغ� � ِة العرب َّية ،ف َمن
�ام َفه ًما
ارتباط ��ا وثي ًقا،
إ�سالم
وي�صعب َف ُ
ُ
ً
هم الإ�س�ل ِ
العرب َّي� � ُة بال ِ
وجهل العرب ّي َة فقد �ض� � َّل َّ
�أغف � َ�ل ه ��ذه الحقيق َة َ
َ
بحكمِ هَ ،
و�ش َّط في
الطريقَ ،
وانحرف َ
بعقيدت ��ه ،وزا َغ ُ
هم لها ،فق ��د ُر ِو َي �أنَّ �أبا
كثير من
ِ
َقول ��ه ،وهذا ما َنج� �دُه في ٍ
االنحرافات للجه � ِ�ل بالعرب َّي ِة و�سو ِء ال َف ِ
عم ��رو بن العال ِء كان يقول :ال ِع ُلم بالعرب َّي ِة هو الدِّ ينُ ب َعي ِنه ،فبل َغ َ
ذلك عبد اهلل بن ال ُمبا َرك ،فقال:
لجهلِهِ م بذلك ،فق ��د رووا �أنَّ اهلل قال لعي�سى «�أنا
�سيح َ
َ�ص � َ�دق ،لأ ّن ��ي ر�أيتُ ال َّن�صارى قد ع َب ��دوا ال َم َ
أنت ُبن ّيي» ف ِبت ُ
ُ
وتعوي�ض َّ
وتقديم الباءِ،
َخفيف اللاّ ِم
ال�ض َم ِة بال َفتحة َك َفروا(((*»(((.
َو َل ْد ُت َك و� َ
ُ
وق � َ
�ال تعال ��ى ع ��ن َبن ��ي �إ�سرائي ��ل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾(�سورة البقرة ،)58 :قال ر�سول اهلل ﷺ:
لح َّطت
« ...ف َب َّدل ��وا وقال ��واِ :حطة :ح ّبة في �شعرة»((( والمعنى ك ِلمة �أُ ِم َر به ��ا بنو �إ�سرائيل لو قالوها ُ
فح َّرفوا ال َك ِل َم فقالوا :ح َّبة اً
بدل من ِح َّطة« ،وكانَ َق�صدُهُ م خالف ما � َأمرهُ م اهلل به
عن ُهم �أو َزا ُرهمَ ،
((( (*) وقد وقع ت�صحيف بهذه الكلمة �أي�ض ًا ،حيث ذكر الع�سكري ما وهم فيه اجلاحظ فقد جاء يف كتابه «البيان والتبني» قال:
«�سمعت يون�س يقول :ما جاءنا عن �أحد من روائع الكالم ،ما جاءنا عن النبي ﷺ ،قال �أبو بكر :و�إمنا هو عن البتّي ،وكان
ف�صيح ًا ،ف�أما النبي ﷺ ،فال �شك عند امل ّلي والذمي �أنه �أنه كان �أف�صح النا�س» (�شرح ما يقع فيه الت�صحيف والتحريف،
الع�سكري� ،ص.)90
((( معجم الأدباء ،ياقوت احلموي ،دار الغرب الإ�سالمي ،حتقيق� :إح�سان عبا�س ،ج� ،1ص .9
((( رواه البخاري ،كتاب التف�سري ،باب َ
وال�س ْل َوى».)4479( ،
«وظ َّل ْلنا ع َل ْي ُك ُم ال َغ َ
مام و�أنزَ لنا عل ْي ُك ُم ا َملنَّ َّ
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جز وهو ال َعذاب»(((.
ف َع َ�صوا وتم َّردوا وا�ستهز�ؤوا فعاقبهم اهلل بال ِّر ِ
و ُنو ِر ُد ِم اً
والتالع ِب بها ،حيثُ ُح ِّو َل َل ُ
فظ الجاللة اهلل �إلى
ألفاظ
تحريف ال َك ِل ِم
ثال عن
وتغيير ال ِ
ِ
ُ
ِ
فر التكوين م ��ن الن�سخة المطبوعة عام (« )1811هكذا �سمى
ال� � َّر ّبَّ ،ثم �إلى َيه َوه ،فقد جا َء في ِ�س ِ
�إبراهي ��م ا�سم المو�ض ��ع مكان يرجم اهلل زائره» وف ��ي الترجمة المطبوعة ع ��ام  1844وردت هكذا
«فدعا
الن�سخ المتداولة اليومَ :
«دعا �إبراهيم ا�سم ذلك المكان :ال َّر ّب يرى» .وفي ِ�سفر التكوين في َ
(((
�إبراهيم ا�سم ذلك المكانَ :يهواه يراه» «الإ�صحاح الثالث والع�شرون الفقرة الرابعة ع�شرة» .
فهم كما و�صفهم اهلل عزوجل ﴿ﮭﮮ ﮯﮰ�(﴾..سورة المائدة)13 :
«والتحري ��ف :هو تغيير الحرف عن معناه ،والكلمة عن معناه ��ا وهي قريبة ال�شبه كما كانت اليهود
تغي ��ر معاني الت ��وراة بالأ�شياء»((( .فالتحريف تغيي ��ر للكلمة بق�صد وتعمد ،وه ��ذا يطلق عليه كالم
�صحف فهو ما ين�ش�أ عن التبا�س في الح ��روف ،وينقل الع�سكري عن الخليل�« :إن
ّ
مح ��رف ،و�أم ��ا ال ُم َّ
(((
ال�صحف ��ي الذي يروي الخط�أ على قراءة ال�صحف ب�أ�شباه الحروف» فالت�صحيف �أن تقر�أ الكلمة
الم�صحفين ،وحذر عن الحمل عنه ��م ،لتداخل الألفاظ،
ذم
ِّ
�أو تكت ��ب خط� ��أ ،دون �أن يتلقنها ،وق ��د َّ
واخت�ل�اط المعاني ،وقراءة الكالم على خالف ما يريده �صاحب ��ه ،و�إذا كان الت�صحيف ي�شكل تلك
الظاه ��رة الخطيرة ،بت�صحيف كلمة فالجهل باللغة ي� ��ؤدي �إلى االنحراف في المعتقد واالبتداع في
الدين ،فت�صدى العلماء لهذه الظاهرة وتعريتها وك�شف خباياها وخفاياها و�آثارها.
وقد تن َّب َه ال ُ
انحراف في ال ّدين َ
أوائل وال ُعلماء ُ
و�ش َط ٍط في
لخطور ِة الجهل باللُّغة ،وما ي�ؤ ّدي �إلى
ٍ
ال َقول والفعل ،فكتب ابن ج ّني ذو اال ِّتجاه االعتزالي «�إنَّ �أكث َر َمن َ�ض َّل من �أهل ال�شريعة عن الق�صد
َّ
وا�ستخف حل َمه �ضع ُفه في هذه اللغة الكريمة
فيه ��ا ،وحا َد عن الطريق ِة ال ُمثلى �إليها ،ف�إ َّنما ا�ستَهوا ُه
ال�شريفة»(((.
�ري على ت َعلُّ � ِ�م اللُّغ ِة ل َفهمِ ه ��ا و�إتقا ِنها الن ِتف ��ا ِء ُّ
ال�شبه ِة ع َّمن ُيري� � ُد الحديثَ عن
ويح ��ثُّ الأزه � ُّ
طاب
الإ�س�ل�ام و�أحكامه فقال« :فع َلين ��ا �أن
َ
روب ِخ ِ
نجتهد في تعلُّ ِم ما ُيت َو َّ�صل بت َعلُّمِ ه �إل ��ى معرف ِة ُ�ض ِ
الكت ��اب ،ث � َّ�م ال�سنن المب ِّينة ل ُمجمل التنزي ��ل ،المو�ضحة للت�أويل ،لتنتَفي ع ّن ��ا ُّ
ال�شبهة الداخلة على
((( تف�سري القرطبي ،دار �إحياء الرتاث العربي بريوت ،ج� ،1ص .411
((( الوعي الإ�سالمي ،الكويت( ،من غرائب املحاكمات يف التاريخ) حممود مهدي �إ�ستانبويل ،العدد ( ،)93رم�ضان 1395هـ -
1975م� ،ص .69
((( ل�سان العرب ،ابن منظور( ،مادة حرف) ،ج� ،9ص.43
((( �شرح ما يقع فيه الت�صحيف والتحريف ،احل�سن بن عبد اهلل بن �سعيد الع�سكري ،حتقيق عبد العزيز �أحمد ،مطبعة م�صطفى
البابي احللبي و�أوالده مب�صر ،ط1383 ،1هـ 1963 -م� ،ص.13
((( اخل�صائ�ص ،ابن ج ّني ،حتقيق حممد علي النجار ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب1406 ،هـ 1986-م ،ج� ،3ص.248
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كثي ��ر م ��ن ر�ؤ�ساء �أهل ال َّزي ��غ والإلحادَّ ،ثم على ر�ؤو� ��س ذوي الأهواء وال ِب َدع ،الذي ��نَ ت�أ َّولوا ب�آرائِهِ م
العجم َّية دون معرفة ثا ِقبةَ ،
ف�ض ّلوا
–ج َّل َ
وعزّ -ب َلك َنتِهِ م َ
المدخولة ف�أخط�ؤوا ،وتك َّلموا في كتاب اهلل َ
و� َأ�ض ّلوا»(((.
وق � َ
�ال ال�شاطب � ُّ�ي ذاك ًرا الم� َ
أهل ال ِب َد ِع ،والزَّيغ ف ��ي اعتقادهم «ومنها تخر�صهم على
آخذ على � ِ
وال�س َّن ��ة ال َعرب َّي ْين مع ال ُعر ِّو عن عل ��م العربية الذي يفهم به ع ��ن اهلل ور�سوله،
ال ��كالم في الق ��ر�آن ُّ
ف َيفتاتون على ال�شريعة بما فهموا ،ويدينون به ،ويخالفون ال ّر ِا�سخين في العلم ،و�إنما دخلوا ذلك من
جهة تح�سين َّ
الظنِّ ب�أن ُف ِ�سهم ،واعتقادهم �أ َّن ُهم من �أهل االجتها ِد واال�ستنباط ،ولي�سوا كذلك»(((.
اً
ا�ستدالل بقوله تعالى:
َحكيم،
وي�ض � ُ
�رب في هذا مثلاً الخوارج فهم يزعمون ويعتقدون «�أن ال ت َ
مبني على �أنَّ ال َّل َ
فظ ور َد ب�صيغ ِة ال ُعموم ،فال يلحقه
﴿ﮈ ﮉ ﮊﮋ﴾ (�س ��ورة يو�س ��ف )40 :ف�إ َّنه ٌّ
تخ�صي� ٌ��ص ،فلذلك �أعر�ضوا عن ق ��ول اهلل تعالى﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾
(�س ��ورة الن�ساء ،)35 :و�إال فلو علموا تحقي ًق ��ا قاعدة العرب في �أنَّ العموم لم يرد به الخ�صو�ص لم
ي�سرع ��وا �إل ��ى الإنكار ولقالوا ف ��ي �أنف�سهم :هل هذا الع ��ا ّم مخ�صو�ص؟ فيت�أ َّولون ..وكثي� � ًرا ما ُيو ِق ُع
الجه � ُ�ل بكالم الع َرب ف ��ي َمجازٍ ال ير�ضى بها عاق ��ل ...وما ا�ستد ّلوا عليه من الأح ��كام الفرع ّية �أو
َ
(((
كالم الع َر ِب �إلى ا ِّتباع ِال َه َوى» .
الأ�صول ّية فهو َعينُ ال ِبدعة �إذ هو ُخرو ٌج عن َطريقة ِ
وم ��ن �أمع ��ن في �أق ��وال المالحدة ومن وافقهم من �أه ��ل البدع يجد «�أنهم عم ��دوا �إلى �ألفاظ
مجمل ��ة م�شتبه ��ة تحتمل في لغات الأمم معاني متعددة ،و�صاروا يدخل ��ون فيها من المعاني ما لي�س
ه ��و المفهوم منها في لغات الأمم ،ثم ر َّكبوها و�أ َّلفوها ت�أليف ًا طوي ًال بنوا بع�ضه على بع�ض ،وعظموا
قولهم ،وه َّولوه في نفو�س من لم يفهمه ،وال ريب �أن فيه دقة وغمو�ض ًا لما فيه من الألفاظ الم�شتركة
والمعان ��ي الم�شتبهة ،ف�إذا دخل معه ��م الطالب وخاطبوه بما تنفر عنه فطرته ف�أخذ يعتر�ض عليهم
قالوا له� :أنت ال تفهم هذا ،وال ي�صلح لك .ثم ينقلون النا�س في مخاطبتهم درجات  -كالقرامطة-
حتى يو�صلوهم �إلى البالغ الأكبر والنامو�س الأعظم ،الذي م�ضمونه جحد ال�صانع ،وتكذيب ر�سله،
وجح ��د �شرائعه ،وف�ساد العقل والدين ،والدخول في غاية الإلح ��اد ،الم�شتمل على غاية الف�ساد في
المبد�أ والمعاد»(((.
النجار1384 ،هـ 1964-م،
((( تهذيب اللُّغة ،الأزهري ،الدار امل�صرية للت�أليف والرتجمة ،حتقيق عبد ال�سالم هارون ،حممد علي ّ
ج� 1ص.4
((( االعت�صام ،ال�شاطبي ،املكتبة التجارية الكربى مب�صر ،ج� ،1ص .237
((( املرجع نف�سه� ،ص .238
((( درء تعار�ض العقل والنقل ،ابن تيمية ،حتقيق د .حممد ر�شاد �سامل ،اجلمهورية العربية املتحدة ،وزارة الثقافة -مركز حتقيق
الرتاث ،اجلزء الأول ،مطبعة دار الكتب� ،1971 ،ص ،296 -295بت�صرف.
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ال�ضالالتَ ،
وم َّمن ز َّلت بهم الأقدام ،وابتدعوا في َّ
و�ش ّطوا في الجهاالت ،الك ّرام َّية(((* لجهلهم
فظ عجيب ،فقال« :باب كيفوفية اهلل،
بالعرب ّي ��ة ،وقد تك َّل َم زعيمهم في كتاب عذاب القبر ب�أم � ٍ�ر و َل ٍ
�سن َمعر َفته بموا�ضع العربية ..لع َّله
ف�ل�ا يدري العاقل َّ
يتعجب من لفظه الذي �أط َل َقه؟ �أم م ��ن ُح ِ
مم َّ
�أراد �أن يختر َع من نف�سه عبار ًة لم ي�سبق �إليها تليقُ بعقله ف�إ َّنه قد قال عن مكان معبوده :له حيثوث َّية
يخت� ّ��ص بها»((( وقوله« :ف ��ي باب ال َّر ّد على �أ�صح ��اب الحديث في الإيمان :ف�إن قال ��وا ب�أحموقيتهم
الإيم ��ان ق ��و ٌل وع َمل َ
أحدثوه من ِب َد ٍع
قيل لهم ك ��ذا»((( فاعتقادهم ومنطوق كالمهم يف�ضحهم بم ��ا � َ
ُ
هم
وخ ٍ
رافات وت�أويل ت َع ُّ�سفي يعود �إلى جهلهم بالعرب ّية .فجه ُل ه�ؤالء بالعربية هو الذي �صدَّهُ م عن َف ِ
الإ�سالم الفهم ال�صحيح.
فال�صل ��ة وثيق ��ة بين العلوم ال�شرعية والعل ��وم اللغوية� ،إذ ال ب َّد ف ��ي التف�سير والحديث من �أن
يع ��رف م ��ا يدل على مراد اهلل ور�سوله م ��ن الألفاظ ،كي ال يتالعب بالن�صو� ��ص وتف�سر على ح�سب
ه ��وى المف�س ��ر وميوله «فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعي ��ن على �أن نفقه مراد اهلل ور�سوله
بكالم ��ه ،وكذلك معرفة داللة الألفاظ على المعاني ف� ��إنَّ عا ّمة �ضالل �أهل البدع كان بهذا ال�سبب،
ف�إنه ��م �ص ��اروا يحمل ��ون كالم اهلل ور�سوله على ما ي َّدعون �أنه دال علي ��ه ،وال يكون الأمر كذلك»(((،
وفي هذا قال الإمام الأ�شعري« :ولو كان القر�آن بل�سان غير العرب لما �أمكن �أن نتدبره وال �أن نعرف
معانيه �إذا �سمعناه ،فل َّما كان من ال يح�سن ل�سان العرب ال يح�سنه»(((.
التفل�سف الغريب والبعيد عن م�صادر
ويذك ��ر ال�شيخ محمد �أبو زهرة ،وهو يتح َّدث عن جذور
ُ
الدِّ ي ��ن ،بل والمتناق�ض مع منه ��ج الإ�سالم وفكر الم�سلمين� ،أ َّنه «في �آخ ��ر الع�صر الأموي والع�صر
العبا�س ��ي ت ��و َّر َدت على العقل العربي الفل�سف ��ة الهند ّية والفل�سفة اليونانية ع ��ن طريق الفر�س لأ َّنها
ال�سريان لأ َّنهم ورثوا الفل�سفة اليونانية ،و�أل َب�سوها
كان ��ت مت�أ ِّثرة بالفل�سفة اليونانية ،كما جاءت من ّ
لبو�سه ��م الدين ��ي ،وم�سوحه ��م الالهوت ّية ،وع ��ن طريق اليون ��ان �أنف�سه ��م ،لأنَّ بع� �َ�ض الموالي من
َ
الفل�سفة في �آرائهم ،و�أخذوا عنها كثي ًرا في
الم�سلمين كان يجيد اليونانية ،وقد ت�أ َّث َر المعتزلة بهذه َ
((((*) الك َّرامية� :أ�صحاب حممد بن ك َّرام ،دعا �إىل جت�سيم معبوده ،وزعم �أ َّنه ج�سم له حدود ونهاية من حتته واجلهة التي
يالقي منها عر�شه ،وهذا �شبيه بقول الثنوية� :إنَّ معبودهم الذي �س ّموه نو ًرا يتناهى يف اجلهة التي تالقي الظالم و�إن مل يتنا َه
من خم�س جهات ،تويف حممد بن ك ّرام �سنة ( ،255الفرق بني ال ِف َرق .)216
((( الفرق ب َني ال ِف َرق ،عبد القاهر البغدادي ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،مكتبة حممد علي �صبيح مب�صر� ،ص .220
((( التب�صري يف الدين� ،أبي املظفّر الأ�سفراييني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1408 ،2هـ 1988-م� ،ص.103
((( كتاب الإميان ،الإمام ابن تيمية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1403 ،1هـ 1983 -م� ،ص.105
((( الإبانة عن �أ�صول الديانة ،ال�إمام �أبو احل�سن الأ�شعري ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،ط1405 ،1هـ 1985 -م� ،ص.81
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ا�ستداللهم فظهرت في �أد َّلتهم و�أق ِي َ�ستهم»(((.
ويرى ال�شيخ محمود �شلتوت �أن االبتداع يرجع �إلى �أ�سباب منها «الجهل ب�أ�ساليب اللغة العربية
(((
خدام العقل ،وق َّدموه على ال�شرع،
حي ��ث تفهم بع�ض الن�صو�ص على غير وجهه ��ا» فبالغوا في ا�س ِت ِ
والأحكام عندهم تثبتُ به ،ولم يجدوا من الأمويين معار�ضة ،فهم لم ُيثيروا عليهم �شغ ًبا وال حر ًبا،
وجد ُخلفا�ؤها في المعتزلة َ�سي ًفا
َّندق ��ةَ ،
طم �سبيل الإلحاد والز َ
«ول ّم ��ا جا َء ِت ال ّدول ُة الع ّبا�س ّية ،وقد ّ
َم�سل � اً
�شجعوهم على اال�ستمرار في نهجه ��م ،فل ّما جا َء الم�أمون ،وقد
�ول على الزَّنا ِدق ��ة لم يغلوه ،بل ّ
نف�سه من المعتزلة� ،شا َي َع ُهم وق َّر َب ُهم و�أدناهُ مَ ،
وجعل من ُهم ُح ّجا َبه و ُوزرا َءه ،وكانَ يعق ُد
كان يعتب ��ر َ
انتقل م ��ن ال ُم َ
َ
المناظ ��رات بينهم وبين الفقهاءَّ .ثم َ
ناظرات �إلى التهديد بال َأذى ال�شديد ،بل �إنزاله
وحاول �أن َ
َ
بالفعل..
يحمل الفقهاء على القول ب�أنَّ ال ُقر�آنَ َمخلوق»(((.
دات ال َف َل�سفة ال ّدخيلة والأف ��كار ال ُم�ستَو َردة ،التي �أظ َه َرها المعتَزلة
تل � َ�ك ال ِفتن ُة كانت من وا ِف ِ
ورح َم ُ
اهلل ال�شافع � َّ�ي القائل« :ما َ
َركهِ م
ا�س واخت َلف ��وا � اّإل لت ِ
للنا� ��س و�أجبروا النا� � َ�س عليهاِ ،
جهل ال ّن ُ
(((
ال�سيوطي على ذلك بقوله:
ِل�س ��انَ الع َر ِب َوميلِهِ م �إلى ِل�س � ِ
�ان �أر�سطاطالي�س» (اليوناني) ،ويع ِّل ��قُ ُّ
أمون من ال َقول َ
في الر�ؤي ِة وغير
«و�أ�ش ��ا َر
ال�شافعي بذل � َ�ك �إلى ما َ
زم ِن الم� ِ
حد َث في َ
ُّ
بخل � ِ�ق القر�آن و َن ِ
ذلك من ال ِب َدع ،و�أنَّ �س َب َبها الجهل بالعرب ّية والبالغة المو�ضوعة فيها من المعاني والبيان والبديع،
وال�س َّنة ..ولم ينزل القر�آن وال
الجام ��ع لجميع ذلك قوله ل�سان الع َرب الجاري عليه ُن�صو�ص القر�آن ُّ
�صط َلح الع َرب َومذاهبهم في المحاورة والت ُ
ال�س َّن� � ُة �إال على ُم َ
َّخاطب واالحتجاج واال�ستدالل ،ال
�أت َِت ُّ
(((
على ُم َ
�صط َلح يونانِّ ،
وا�صطالح» .
ولكل َق ٍوم ُلغ ٌة ِ
ث ��م �إن المبتدع ��ة ي�ستعملون �ألف ��اظ الكتاب وال�سنة واللغ ��ة ولكن يق�صدون به ��ا معاني �أُ َخ َر،
«فلي�س ��ت تل ��ك العبارات مما �أثبته القر�آن ،ب ��ل قد يكون معناها المعروف في لغ ��ة العرب التي نزل
به ��ا الق ��ر�آن منتفي� � ًا باط ًال ،نف ��اه ال�شرع والعق ��ل ،وهم ا�صطلح ��وا بتلك العبارات عل ��ى معان غير
معانيه ��ا ف ��ي لغ ��ة العرب ،فتبق ��ى �إذا �أطلقوا نفيه ��ا لم تدل في لغ ��ة العرب على باط ��ل ،ولكن تدل
ف ��ي ا�صطالحه ��م الخا�ص على باطل ،فم ��ن خاطبهم بلغة العرب قالوا� :إنه ل ��م يفهم مرادنا ،ومن
خاطبهم با�صطالحهم �أخذوا يظهرون عنه �أنه قال ما يخالف القر�آن»(((.
((( تاريخ املذاهب الإ�سالمية ،الإمام حممد �أبو زهرة ،دار الفكر العربي� ،ص .131-130
((( �أ�سباب البدع وم�ضارها ،ال�شيخ حممود �شلتوت ،الدار املتحدة ،دم�شق ،ط1423 ،1هـ 2002-م� ،ص.22
((( املرجع نف�سه� ،ص .132
((( �سيرَ �أعالم ال ُّنبالء ،الذهبي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط1422 ،11هـ 2001-م ،ج� ،10ص .74
((( مناهج البحث عند مف ّكري الإ�سالم ،علي �سامي ال َّن ّ�شار ،دار املعارف  -م�صر -ط� ،1978 ،4ص .195
((( درء تعار�ض العقل والنقل ،ابن تيمية ،م�.س� ،ص.223
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الج ُ
جامه ��ا ،والزَّيغ في
�اط ال َمعاني وا�س ِت ْع ِ
هل باللُّغ� � ِة العرب َّية ال ُف�صح ��ى �أ ّدى �إلى اخ ِت�ل ِ
ه ��ذا َ
وتد ُّبر ال ُق ��ر�آن ،وق ��د �أو َر َد هذا المعنى
االعتق ��اد ،واه ِت ��زاز ال َّركائ ��ز الأ�سا�سية لحقائق الإ�س�ل�امَ ،
لجهلِهِ م باللُّغ ِة العرب ّية ،ولو كانوا َّ
مط ِلعين على
أ�صمعي« :تزَ َند َق ه� ��ؤالء ال َقوم َ
و�أ َّك � َ�ده العلماء ،قال ال ّ
ال�ش ُّك في الدِّ ينَ ،
خفاي ��ا اللُّغ ِة ل َفهِ موا حقيق َة ال ُقر� ِآن والحديث ،و َلما اع َتراهُ ��م َّ
ُّهر ّي� :إ َّنما
وقال الز ِ
أ�صمعي
�أخط� ��أ ُ
النا�س ف ��ي كثير من ت�أويل الق ��ر�آن لجهلهم ب ُلغ ِة ال َع� � َرب .وقال �أبو عبيد� :سمع ��تُ ال َّ
يق ��ول� :سمعتُ َ
راق ل ِق َّل ِة
الخليل بنَ �أحمد يقول� :سمعتُ �أيوب ال�سختياني يقول :عا َّم ُة َمن تَزَ َند َق بال ِع ِ
غير ت�أوي ِله»((( وعن
الح َ�سن قال�« :أه َل َك ْت ُهم ال ُعجمة ،يت�أ َّولونَ ال ُقر�آنَ على ِ
ِعلمِ هِ ��م بالعرب ّية»((( .وعن َ
ثعلب ،قال�« :سمعت ابن الأعرابي يقول :ما ر�أيت قوم ًا �أكذب على اللغة من قوم يزعمون �أن القر�آن
مخلوق»(((.
�سان ال َع َر ِب ،ف�ل�ا ُيف َهم و ُي َف َّ�سر � اّإل ب َمعرف ِة ُلغ ِة ال َع َرب ،ف َم ِن ا ْبتَغى بديلاً عنها
فال ُق ��ر�آنُ َنزَ َل ب ِل ِ
�أو كان جاهلاً بها ،ف�إ َّنه لن َ
هم ال َمطلوب ،ويق ُع في الزَّي ِغ َّ
وال�ضاللَ ،ومن ع ِل َمها ان َت َفت
ي�صل �إلى ال َف ِ
ال�ش َبه وال ُم�شكالت التي يواجهها َمن َ
عنه ُّ
جهل ل�سا َنها.
والجه ��ل بالعربية ي�ؤدي �إل ��ى تف�سير خاطئ وت�أويل فا�سد في معنى الآي ��ات القر�آنية ،قال ابن
العرب ��ي« :اتفقت الأم ��ة على �أن لحم الخنزير ح ��رام بجميع �أجزائه ،والفائدة ف ��ي ذكر اللحم �أنه
حي ��وان يذبح للق�ص ��د �إلى لحمه ،وقد �شغفت المبتدعة �أن تقول :فما ب ��ال �شحمه ،ب�أي �شيء حرم؟
وه ��م �أعاج ��م ال يعلم ��ون �أنه من قال لحم ًا فقد ق ��ال �شحم ًا ،ومن قال �شحم ًا فل ��م يقل لحم ًا؛ �إذ كل
�شح ��م لحم ،ولي�س كل لحم �شحم ًا من جهة اخت�صا�ص اللفظ»( ،((1ومن ثم كانت اللغة هي المرجع
ال ��ذي يرجعون �إليه �إن وقع تنازع في الأحكام  . .فمث�ل ً�ا الج ّبائي نقل عنه «وقال الجبائي وابنه� :إن
الم�ضطر هو الذي فعل فيه غي ُره فع ًال ،وهذا تنازع يرجع �إلى اللفظ ،وما ذهبنا �إليه هو اللغة ،وهو
المعروف عند العرب»(.((1
ولق ��د �ض ّل بع�ضهم في تف�سير قوله تعالى ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾
(�سورة الن�ساء« )3 :وذهب بع�ض �أهل الظاهر �إلى �إباحة الجمع بين ثمان ع�شرة؛ تم�سك ًا ب�أن العدل
ف ��ي تل ��ك ال�صيغ يفيد التكرار ،والواو للجمع ،فجعل معنى مثنى اثنين اثنين وهكذا ،وهذا كله جهل
((( الزينة يف الكلمات الإ�سالمية العربية� ،أبو حامت الرازيَ ،
عار�ضه ب�أ�صوله وع َّلقَ عليه ح�سني الهمذاين ،حتقيق :د .عبد اهلل �سلوم
ال�سامرائي� ،ص .117-116
((( االعت�صام ،ال�شاطبي ،م�.س ،.ج� ،1ص .239
((( بغية الوعاة ،ال�سيوطي ،املكتبة الع�صرية� ،صيدا – بريوت141419 ،هـ 1998م ،ج� ،1ص.105
(� ((1أحكام القر�آن ،ابن العربي ،حتقيق علي حممد البجاوي ،عي�سى البابي احللبي و�شركاه ،ط1387 ،2هـ 1967-م� ،ص .54
( ((1املرجع نف�سه� ،ص.55
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بالل�سان وال�سنة ،ومخالفة لإجماع الأمة»(((.
والجاحظ مع علو كعبه في الأدب واللغة �إال �أنه �أخط�أ حيث «زعم �أنَّ �إبلي�س كان من المالئكة
لأن اهلل تعال ��ى ا�ستثن ��اه منهم ،ومنع �أن يك ��ون اال�ستثناء من غير جن�س الم�ستثن ��ى منه ،وقلنا �إنما
ا�ستثناه منهم لأنه كان حينئذ معهم فخالف الأمر وع�صى وا�ستكبر و�أبى وكفر ،وقد �أجاز النحويون
ا�ستثناء ال�شيء من غير جن�سه ،وتك َّلموا في �إعرابه و�سماه الب�صريون منهم ا�ستثناء منقطع ًا ،ولي�س
للجاحظ علم بما �أجمع عليه النحويون فال اعتبار بخالفه لهم»(((.
وتعتب ��ر اللغة حجة وحكم� � ًا في المناظرات يلج�أ �إليها لإفحام الخ�ص ��م وتبكيته ون�سف �آرائه،
فيح�سم الأمر للمحتج بها ،ومن كان �ضعيف ًا فيها كان �ضعيف ًا في مناظرته ،ففي مناظرة �أبي �سعيد
ال�سيرافي ومتى ال�شهيرة ،يقول �أبو �سعيد لمناظره« :بل �أنت �إلى تعرف اللغة العربية �أحوج منك �إلى
تعرف المعاني اليونانية ،ثم يقول له :فحدثني عن الواو وما حكمه؟ ف�إني �أريد �أن �أب ّين �أنَّ تفخيمك
للمنط ��ق ال يغن ��ي عنك �شيئ ًا ،و�أنت تجه ��ل حرف ًا واحد ًا . .ومن جهل حرف� � ًا �أمكن �أن يجهل حروف ًا،
وم ��ن جهل حروف ًا ج ��از �أن يجهل اللغة بكاملها ،ف�إن كان ال يجهلها كله ��ا ولكن يجهل بع�ضها ،فلعله
يجهل ما يحتاج �إليه»(((.
أف�ص ُح الع َر ِب ِل�سا ًنا ،فلي�س هُ َ
ناك �إجما ٌع
النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س َّلم هو � َ
وعل ��ى ال ّرغ � ِ�م من �أنَّ َّ
أعاج َم قد تدا َو َلت الأحاديث قبل تَدوينها ،ف َرووها بما �أ َّدت
ديث
على
بالح ِ
ّ
النبوي ،لأنَّ ال ِ
ِ
اال�ستدالل َ
ذلك َل ُ
�إليه ��م عبارتهم« ،فلم يحت َّج بها ال ُعلماء ل َع � َ�دم ُوثوقِهِ م �أنَّ َ
�سول �ص ّلى اهلل عليه و�س َّلم،
فظ ال َّر ِ
القواعد ال ُك ّل َّية .و�إ َّنما كانَ َ
�إذ لو َو َثقوا َ
ذلك لأم َرين:
إثبات
ِ
لجرى َمجرى ال ُقر�آن في � ِ
بذلك َ
� َأحدُهُ ما� :أنَّ ال ُّروا َة َج َّوزوا ال َّن َ
قل بالمعنى..
الحدي ��ث ،لأنَّ كثي ًرا من ال ُّرواة كانوا غير
الأم ��ر الثاني� :أ َّن ��ه وق َع ال َّلحنُ كثي ًرا في ما ُر ِو َي من َ
َع� � َر ٍب َّ
المهِ ��م وهُ م ال يع َلمونَ
ب�صناع� � ِة ال َّن ْحو ،فوق َع ال َّلحنُ في َك ِ
بالطبع ،وال يع َلم ��ونَ ل�سانَ ال َع َر ِب ِ
َ
�سان ال َع َرب»((( فه�ؤالء لم ُيط َبعوا على اللُّغ ِة
ذلك ،وقد وق َع في َكالمهم وروا َيتهم غير ال َف�صيح من ِل ِ
ال�صحيح ��ة ال َف�صيحة كالع َر ِب ُ
المهِ م ورِوا َي ِتهم ،لذلك
الخ َّل�ص ،فال ي�أمن من ال َّلحن وال َهف� � ِو في َك ِ
حر َ�ص �أئ َّم ُة الحديث على تعلُّ ِم العرب ّية و�إتقانها قبل ط َل ِب الحديث كي ال يق َع َلحنٌ في كالمهم« ،عن
ِ
((( ينظر تف�سري القرطبي ،ج� ،5ص.17
((( ينظر �أ�صول الدين ،عبد القاهر البغدادي ،ط ،1ا�ستانبول ،مطبعة الدولة1346 ،هـ � ،1928 -ص.297
((( الإمتاع وامل�ؤان�سة� ،أبو حيان التوحيدي ،املكتبة الع�صرية� ،صيدا  -بريوت� ،ص ،129-128بت�صرف ي�سري.
((( االقرتاح يف علم �أ�صول ال َّن ْحو ،ال�سيوطي ،حتقيق حممد ح�سن ال�شافعي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1418 ،1هـ 1998-م،
�ص  .31-30بت�ص ُّرف.

الجنان

153

Al JINAN

المحور الثاني :دراسات إسالمية

َركت ما
لحنتُ  ،فقال لي :يا �أبا ُ�سفيان! ت َ
َوكي ��ع قال� :أتيتُ الأع َم�ش �أ�س َمع منه الحديث ،ف ُكن ��تُ ُر َّبما َ
ه َو �أولى بك من الحديث ،ف ُقلتُ  :يا �أبا ُم َح َّمد! و� ُّأي �شيءٍ �أ ْو َلى بي من الحديث؟! فقال :ال َّن ْحو .ف� ْأم َلى
علي الحديث»(((.
علي الأع َم ُ�ش ال َّن ْحوَّ ،ثم � ْأم َلى َّ
َّ
وال َّلح ��نُ ُيع ُّد من القبائح والم�س ��اوئ التي �أخذت ته ُّز � ِأل�سن َة العربي ��ة ال َف�صيحة .بل � َ
أخذ يه ُّز
اللغ ��ة نف�سها التي هي لغة ال َوحي ،وهي �أ ُّم ال ُف�صحى وال َف�صاحة ،وكانوا يتخ َّوفونَ من ال َّلحن لدرجة
�أ َّنه ��م كانوا يع ّدونه �إث ًما ي�ستغف ��رونَ منه« ،ح َّد َثنا الخليل بن �أحمد ق ��الَ :ل َحنَ �أيوب ال�سختياني في
َجاب له �إذا لحن ،ق ��ال ُ
ال�س َلفُ « :ر َّبما
ح� ٍ
�رف فقال� :أ�ستغف ُر اهلل»((( ويخ�ش ��ى �أحدُهُ م � اّأل ُي�ست ُ
بع�ض َّ
(((
دعوتُ ف َلحنتُ  ،ف� ُ
َجاب لي» .
َ
أخاف � اّأل ُي�ست َ
اال�ست�شراقُ وال ُّلغة:
ُ
أ�سا�س معرف ِة اللُّغات ال�شرق َّي ِة التي هي الو�سيلة للتع ُّرف على ح�ضارات
يقوم
اال�ست�شراق على � ِ
ُ
إ�سالم واللُّغ ُة العرب َّية ،وحا َولوا درا�سة اللُّغة العرب َّية لإخ�ضاع الم�سلمين
الأُ َمم ال�شرق ّية ،وعلى ر�أ�سها ال ُ
«لت َ
َزول ال َع َقب ُة ال ُكبيرة التي تقف في �سبيل تحويل الإن�سانية كلها �إلى العقيدة الكاثوليكية»(((  ،ومن
حمالت َ�ش ِر�سة من االحتقار والت�شويه وال َو�صف
�صوم ��ه� -إلى
ٍ
إ�سالم  -من ِق َبل ُخ ِ
ث � َّ�م فقد تع َّر َ�ض ال ُ
ب � ِّ
قامت َدعوة �أو كتابة ع ��ن الإ�سالم ب َمو�ضوع َّية و�إن�صاف ف�إ َّنها ال تنجو من
ال�سوء .و�إن َ
�كل �أو�صاف ُّ
ط�ش ال َكني�سة ،كما قال ريالند ..« :ينبغي على المر ِء �أن يتع َّل َم اللُّغ َة العرب َّية و�أن ي�س َم َع مح َّمدً ا ﷺ
َب ِ
َني ال ُكتُب العربية (الإ�سالمية) و�أن يرى بعينه هو
وهو يتح َّدث في ُل َغته ،كما ينبغي على المر ِء �أن يقت َ
ولي� � َ�س ب ُعيون ال َآخرين»((( ،فما كان من الكني�س ��ة � اّإل �أن ح َّر َمت تَدا ُو َل الكتاب لأ َّنها ال تريد للحقيقة
�أن ترى ال ُّنور.
تم�سك الم�ست�شرقي ��ن بالأ�ساليب البالية –عا ّمة -في
فمن �أه � ّ�م الم� ِآخذ على اال�ست�شراق هو ُّ
فهم الإ�سالم وتَنا ُوله ،وال ُّروح العدائية التي تحملها درا�ساتهم حول الإ�سالم.
كاتب �أو ُمف ِّك ٍر �أن ين � َ
�زل �إلى �ساحة ال َبحث� ،إال وه ��و م� َّؤه ٌل و ُمطي ٌق
بع � َ�د ه ��ذا ،هل ُي�س َم � ُ�ح ل ّأي ٍ
((( اجلامع لأخالق الراوي و�آداب ال�سامع ،اخلطيب البغدادي ،حتقيق :حممد عجاج اخلطيب ،م�ؤ�س�سة الر�سالة بريوت ،ط،3
1416هـ 1996-م ،ج� ،2ص .12
((( �أخبار ال َّن ْح ِويني ،لأبي طاهر عبد الواحد بن عمر�( ،ضمن درا�سات ون�صو�ص لغوية) ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط1427 ،1هـ
2006م� ،ص .27((( الإي�ضاح يف علل ال َّنحو ،لأبي القا�سم الزجاجي ،حتقيق مازن املبارك ،دار النفائ�س ،بريوت ،ط1406 ،6هـ 1996 -م� ،ص .96
((( اال�ست�شراق واخللف ّية الفكر َّية لل�صراع احل�ضاري ،د .حممود حمدي زقزوق ،كتاب الأمة -قطر ،عدد ( ،)5ط1404 ،1هـ،
�ص .28
((( () املرجع نف�سه� ،ص .34
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�زول فيه بح ِّقه ،ليكونَ َمو�ضوع ًيا و�إال �أل ِق َي َع َم ُله في �س ّلة المه َمالت« ،وقد حدِّ َدت �شروط َمنوطة
لل ُّن � ِ
ُ
ف�شرط
بثالث ��ة �أمور :اللُّغة ،والثقاف ��ة ،والأهواء� ...أ ّما اللُّغ ��ة التي ن�ش�أ فيها �صغي� � ًرا (الم�ست�شرق)
ُنزوله ال َميدان� :أن َيكونَ ُم ً
حيطا ب�أ�سرارها الظاهرة والباطنة ،وبين تمام الإحاطة بها و ُق�صور هذه
إ�سقاط والإهمال .و�أ ّما الثقافة وهي �س ٌّر من
�ضي�ض ال ِ
الإحاطة ،يرتفع قدر ما يكتبه� ،أو ينزل �إلى َح ِ
الأ�س ��رار الملثمة ،وحقائقها عميقة بعيدة الغور مت�ش ّعبة ...فبها يرتفع �أي�ض ًا قدر ما يكتبه� ،أو ينزل
�إلى ح�ضي�ض الإهمال.
و�أ ّما الأهواء فهي الداء المبيرَّ ،
وال�ش ُّر ال ُم�ستَطير ،وال َف�سا ُد الأكبر� ،إن هو � َّألم ب� ّأي عمل �إلمامة
عمل متق ّذر منبوذ كريه ،حتى ولو جا َء َك هذا العمل
خفيف ��ة الدبيب بله الوطء المتثاقل� ،أحاله �إلى ٍ
وعطورِه و�أ َت ّمها زينة»(((.
في �أح�سن ثيابه وحل ِّيه ُ
هذه ُ�ش ٌ
روط ال ُيخ َت َل ُف في �ش�أنها ،في �أيِّ ُ�أ َّمة ،وفي �أيِّ ثقافة ،ف َمن لم تَجتَمع فيه هذه ال�شروط
ل ��م ي ُك ��ن �أهلاً لل ُّنزول �إلى ميدان البحث ،ف�إنْ َف َع َل فهو ُم َت َك ِّل ٌم ال �أك َثرَّ ،ثم ال ُيل َت َفتُ �إلى قوله وال ُيع َت ُّد
والكتاب ِة واللُّغ ��ة ،لأ َّنه ال يمتلك الأداة التي ُتخو ُل ��ه لذلك ،وكال ُمه ُح َّجة
ب ��ه عند �أه ��ل
ِ
البحث وال ِع ِلم ِ
أعجم � ّ�يٌ ،
علي ��ه ال ل ��ه« ،وال ُم�ست ُ
َعليم ِبال ِده ،ومغرو� � ٌ�س في �آدا ِبها
نا�شئ في ِل ِ
َ�شرق َف ًتى � َ
�سان ُ�أ َّم ِت ��ه وت ِ
�سان
و َثقا َف ِته ��ا ،ث � َّ�م يتح َّو ُل فج�أ ًة ليبد�أ في ت َعلُّ ِم ُلغ ٍة ُ�أخرى (هي العرب ّي ُة هُ نا) ُمفارقة كل المفا َرقة ل ِّل ِ
ُ
الذي ن�ش�أ فيه �صغي ًرا ،ول َثقا َفته التي َ
أبجدهوز في
ارت�ض َع لبانها ياف ًعا،
فيبتدئ َت َعلُّ َم �أ ِلف باء تاء� ،أو � َ
و�صر َفها و َب َ
مي
الغتَها ِ
و�شع َره ��ا و�سائ َر �آدا ِبها وتواريخها ،عن � َ
العربي ��ة ،ويتل ّقى العرب َّية َنح َوها َ
أعج ٍّ
بي ...ويق�ضي في ذل ��ك ب�ض َع َ�س َنوات قالئلَّ ،ثم يتخ َّر ُج لنا ( ُم�ستَ�شر ًقا) ُيفتي في
مثل ��ه ،وب ِل ٍ
�سان ع َر ّ
العربي.
العربي ،والدِّ ين
العربي ،والتاريخ
�سان
ال ِّل ِ
ّ
ّ
ّ
غريب عن اللُّغة وهذه
قل عا ِق � ٍ�ل �أن تكونَ ب�ض ُع َ�س َنوات قالئل كافية لطا ِل � ٍ�ب ٍ
كي � َ�ف َيجو ُز في َع ِ
�صبح ُم ً
والباطنة ،وبعجائ � ِ�ب تَ�صاري ِفها التي
حيطا ب�أ�س ��را ِر اللُّغ ِة و�أ�ساليبه ��ا الظاهرة
ِ
حا ُل ��ه� ،أن ُي َ
تج َّم َع ��ت وت َ
أح�س ��نُ �أحواله �أن يكون في منزل ِة طا ِل ٍب
َداخ َل ��ت على َم ِّر ال ُق ِ
رون البعيدة في �آدابها ...و� َ
أعج ُب ال َع َج ِب،
ع َر ٍّبي في الرابعة ع�شرة من عمره� ،أي هو في َط َبق ِة ال َعوام الذينَ ال ُيع َت ُّد ب�أقوالهم .ف� َ
وتاريخنا ودي ِننا»(((.
� َإذن� ،أن يع َّد �أح ٌد �شي ًئا م ّما ك َت َبه (ال ُم�ستَ�شرقون) في ُل َغ ِتنا و َثقا َف ِتنا
ِ
َوم ��ن لم ُيت ِق � ِ�ن العرب َّي َة َ -ل ً
خا�ص ًة �إذا كان في
فظا وكتاب ًةَ -
رام ُه بي ��نَ ال ّن ِ
فقد هَ ي َب َت ُه واح ِت َ
ا�س َّ
ا�س عليه� ،سواء كان من الم�ست�شرقي ��ن �أم من غيرهمَ ،ح َكى �أبو جعفر
موق ��ع الم�س�ؤولية ،وج� � َّر�أ ال ّن َ
((( املتن ّبي ر�سالة يف الطرق �إىل ثقافتنا ،حممود حم ّمد �شاكر ،مطبعة املدين مب�صر1407 ،هـ � ،1987-ص.66-65
((( املرجع نف�سه� ،ص .69-68
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حاجتي ل َكث ��ر ِة َجم ِعه ،فر�أيتُه ،وقد � ْأم َلى على
جل�س َر ُج ٍل ف�أحجمتُ عن م�س�ألة َ
�أ َّن ��ه قال« :ح�ضرتُ َم َ
كا ِت ِب ��ه ،ولم �أكتُب ّ
بخطي �إلي � َ�ك خو ًفا من �أن َ
تقف على ردا َوته فكت � َ�ب كا ِت ُبه (ردا َءته) على ما يجب
ح�سنُ الهِ جاء؟ �أينَ الواو؟ ف�أث َبتَها
فد َنوتُ
حينئذ في عيني ،فاجتر�أتُ عليه َ
الكاتب فخ�س ٍ
فقالَ � :أما ُت ِ
ُ
حاجتي»(((.
منه و�س�ألتُه َ
�صو�ص ال�شريع ��ة ،لأ َّنها عرب ّي ��ة ،و�إذا كان
أهم ِ
معرف� � َة العرب َّي� � ِة م ��ن � ِّ
العوام � ِ�ل في َفه � ِ�م ُن ِ
�إنَّ ِ
إتقان العرب ّية ف�ضلاً عن ال َّت َب ُّح � ِ�ر فيها ،غير م� َّؤهلين لالجتهاد
بع� �ُ�ض الع� � َر ِب الذينَ لم يتم َّكنوا من � ِ
واال�ستنب ��اط فيه ��ا لع � َ�دم تو ُّفر ال�ش ��روط فيهم ،ومنهم َم ��ن �ض َّل في فق ��ه ال ُّن�صو�ص ل َع � َ�د ِم درا َيته
أعاجم (الم�ست�شرق ��ون) وهُ م َقليلو الب�ضاعة ف ��ي اللُّغة -هذا �إن
بالعرب ّي ��ة ،فه ��ل ي�ستطي ُع ه� ��ؤالء ال ِ
كاملة عن الإ�س�ل�ام؟ �أم �أ َّن ُهم ب َقد ِر ما فقهوا
وا�ضحة ِ
ُج� � ِّردوا من ال َه َوى وال َّت َع ُّ�صب� -إعط ��ا َء �صور ٍة ِ
احتراما وتقدي ًرا،
وعندئذ هل ت�ستح ُّق �أبحاثهم ودرا�ساتهم
من اللُّغة �ست�أتي ت�ص ُّوراتهم و�أحكامهم،
ٍ
ً
وتاريخ و ُلغة؟؟
تف�سير و�شريع ٍة
إ�سالم من
ٍ
ٍ
فيما يتع َّلقُ بال ِ
َوعب َثقا َفتَها؟
توج ُد �أ َّم ٌة تَر�ضى �أن َيكت َُب عن َح�ضا َرتها و َثقا َفتها َمن ال ُيت ِقنُ ُل َغتَها وال ي�ست ُ
هل َ
إ�سالم
كتب عن الإ�س�ل�ام  -وهذا َو�ص ُفه -ف� ُ
إنتاج ��ه َ
ف َم ��ن َ
بحجمِ ه وب ُم�ستَوى َم ِعرفت ��هَ ،
وجهله ُلغة ال ِ
ال�سبيل.
�سينعك�س َجهلاً بت ََ�ص ُّورا ِته و� ِ
ال�ص ِ
أحكامه ،هذا �إن لم َي ِ
نحر ْف عن جا َد ِة َ
ُ
واب وي�ض ّل عن �سوا ِء َّ
راف قدي ًم ��ا وحدي ًثا ،وهذا يقت�ضي
االنح ِ
الجه � َ�ل بالعرب ّي ِة من �أ�سباب ِ
تب َّي ��نَ َلنا فيما �سبقَ �أنَّ َ
المحافظة التّا ّمة على ال َّن ِّ�ص الحا ِفظ وال�ضا ِبط َ
فظه،
بح ِ
لتلك اللُّغة ،وهو ال ُقر�آن الكريم ال َمحفوظة ِ
والخا ِلدة ُ
الحجر ،)9 :فال
بخلو ِده ،قال تعالى﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾(�سورة ِ
ُب� � َّد م ��ن بقائه ب ُل َغته التي َ
نزل به ��ا وهي العرب َّية ،كما قال �سبحان ��ه ﴿ﮣﮤ ﮥ﴾ ُّ
(ال�ش َعراء:
روف غير عرب َّية.
بح ٍ
 )195لهذا حظ َر ال ُع َلما ُء كتاب َة ال ُقر� ِآن ُ
حمد
بالحروف الالتين َّية ،ف�أجا َبت َ
بعد ِ
وق ��د ُ�س ِئ َل ْت لجن ُة ال َفت ��وى في الأزهر عن كتابة ال ُقر�آن ُ
الح ��روف الالتين َّي َة المعروف َة خالية من
وال�سالم عل ��ى ر�سوله بما َن ّ�صه« :ال َ�ش َّك �أنَّ ُ
اهلل َّ
وال�ص�ل�اة َّ
الكريم بها
تب القر�آنُ
ُ
ِع َّد ِة ُحروف توافقُ العرب َّية ،فال ت�ؤ ّدي جميع ما ت�ؤ ّديه الحروف العرب ّية ،فلو ُك َ
العربي ــ كما يفهم من اال�ستفتاء ــ لوق َع ال ُ
إخالل والت ُ
فظه ،ويتبعهما
ظم
َّحريف في َل ِ
ّ
على طريق ِة ال َّن ِ
تغيي ��ر المعنى و َف�س ��اده ،وقد َ
الكريم من ك ّل ما يع ِّر�ضه
ق�ضت ُن�صو�ص ال�شريعة ب�أن ُي�صانَ ال ُق ��ر�آنُ
ُ
�ام َ�س َل ًفا َ
وخ َل ًفا على �أنَّ ك َّل ت ََ�ص ُّر ٍف ف ��ي ال ُقر� ِآن ي�ؤ ّدي �إلى
للتَّبدي ��ل والتَّحري ��ف .و�أجم َع ُع َلما ُء الإ�س�ل ِ
ال�صحاب ُة
تغيير في معناه ممنو ٌع من ًعا باتًّا ،و ُم َح َّر ٌم تَحري ًما ِ
تَحري � ٍ�ف في َل ِ
فظه �أو ٍ
قاط ًعا ،وقد التزَ َم َّ
((( �صبح الأع�شى ،القلق�شندي ،وزارة الثقافة والإر�شاد القومي ،امل�ؤ�س�سة امل�صرية العا ّمة ،ج� ،1ص .49
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روف العرب َّية»(((.
ر�ضوان اهلل عليهم َومن َب َ
بالح ِ
عدهُ م �إلى َي ِومنا هذا كتاب َة ال ُقر� ِآن ُ
والكناية ،والتَّقديم وال َّت�أخير ،و ُم َ
خاطبة
والحذفِ ،
وف ��ي العرب َّي ِة من ال َمجازات واال�س ِتعاراتَ ،
الجميع ُم َ
َ
َ�ص بالعرب ّية
هنالك من َخ
الجميع� ،إلى ما
الواحد،
ِ
خاط َب َة ِ
والواحد ُمخاطب َة ِ
َ
�صائ�ص تخت ُّ
«ولذل � َ�ك ال يقدر � َأح ٌد من التَّراجم على �أن ين ُق َل القر�آن �إلى �شيءٍ من ال ِأل�سنة ،كما ُن ِق َل الإنجي ُل من
رج َمت التَّورا ُة والزَّبور �إلى العرب َّي ��ة ،لأنَّ ال َع َج َم لم تت َِّ�سع في
ال�سريان َّي ��ة �إلى الح َب�ش َّي ��ة وال ُّروم َّية ،و ُت ِ
ِّ
(((
ال َمجا ِز ا ِّت�سا َع ال َع َرب» .
و�س ُّره ف ��ي عرب َّيته ،وت�أثي ُره في عرب َّيته،
فال ُق ��ر�آنُ �أنز َله اهلل تعالى عرب ًيا ،وي�أبى �أن ي�ستعجمِ ،
وتد ُّب ُره بعرب َّيته« ،و�إ َّنه َ
منبت
وهدا َيت ��ه ف ��ي عرب َّيته ،و ِتال َو ُته بعرب َّيت ��هَ ،
عربيَ ،
ونبت في ٍ
ِ
نزل في َج� � ٍّو ٍّ
َ
عرب � ٍّ�يَّ ،
للعربي
ال�سبيل في ال َّن َظر �إليه وفي تَف ُّهمه �إ َّنما هو
عربي ،و�أنَّ
عربيٍ ،
وعقل ٍّ
فهم ٍّ
ّ
وع�ش َ�ش في ٍ
�أو المتع ّرب مع �أنَّ الر�سالة عا ّمة ،وبعثة �صاحبها �إلى ال ّنا�س كا َّفة»(((.
فه ��و يب ّين ما تتم َّيز به طبيعة العربية من الفوارق عن �سائر اللُّغات م َّما يجعلها �أكثر ُبعدً ا عن
ترجم و�أ�ش� � ّد ا�ستع�صا ًء على الترجمة ،هذا �إلى طبيعة اللُّغة .وهُ َ
ناك �أم ٌر � َآخر يبدو �أكث َر
متن ��اول ال ُم ِ
الكتاب ت�أب ��ى �أن يكون له نظي ٌر ُيحاكي ��ه ،ال من ُل َغته وال
�أهم َّي� � ًة وه ��و �إعجا ُز ال ُق ��ر�آن� ،إذ «�إنَّ طبيع َة
ِ
ألوان �إعجازِه
م ��ن غير ُل َغته ،وذلك هو معنى �إعجازه البالغيَ ،وم ��ن �أرا َد �أن يت�ص َّو َر هذا ال َّلون من � ِ
فل َينت ِق ��ل ه ��و �إلى هذا الكتاب و ُلغ ِت ��هَ ،
فيتذ َّوقه به ��ا وب�أ�ساليبها ومن ال ُمحال �أن ينتق � َ�ل هذا الكتاب
عر�شه الذي ب َّو�أه اهلل �إ ّياه وهو ُ
العزيز ،تار ًكا َ
عر�ش اللُّغة العرب َّية»(((.
َرجمت ��ه �إلى اللُّغات
ث � َّ�م ل ��و ُف َتح الباب لترجم ِة ال ُق ��ر� ِآن �إلى لغ ٍة ما ،فعنده ��ا ُف َتحت الأبواب لت َ
العبري للت ��وراة والإنجيل ،م ّما يع ّر�ض الدِّ ين
جمي ًع ��ا ،مم ��ا يع ّر�ض الأ�صل لل�ضياع ،كما �ضا َع الأ�صل
ّ
والأح ��كام للتغيي ��ر والتبدي ��ل ،وهو حرا ٌم بالإجم ��اع ،و ُمخا ِل � ٌ
�ف لل ُق ��ر�آن لأنَّ اهلل تعالى قال ﴿ﮇ
لي�س عرب ًيا.
ﮈ�( ﴾..سورة الزُّخ ُرف )3 :وت َ
َرج َمتُه تجع ُله َ
الجاحظ« :و َف�ضيل� � ُة ِّ
ترجم َة ِّ
ال�ش ِعر َمق�صو َر ٌة على
ال�ش ِعر
العربي ،قال ِ
ب ��ل �إ َّننا نج ُد َمن يم َن ��ع َ
ّ
َرج ��م ،وال يجو ُز عليه ال ّنقل ،ومتى ح ّو َل ُّ
الع� � َربِّ ،
تقط� � ُع َنظمِ ه و َب ُط َل َوز ُنه،
وال�شع� � ُر ال ُي�ستَطا ُع �أن ُيت َ
((( مناهل العرفان ،الزرقاين ،ج� ،2ص .30
((( ت�أويل م�شكل القر�آن ،ابن قتيبة ،دار الرتاث ،القاهرة ،ط1393 ،2هـ 1973-م� ،ص .21
((( كتاب حدث الأحداث يف الإ�سالم الإقدام على ترجمة القر�آن ،ال�شيخ حممد �سليمان ،مطبعة جريدة م�صر احل َّرة ،ط،2
1355هـ� ،ص .117
((( مناهل العرفان يف علوم القر�آن ،حممد عبد العظيم الزرقاين ،دار �إحياء الكتب العربية ،عي�سى البابي احللبي و�شركاه ،ج،2
�ص.33
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آداب ال ُفر�سُ ،
فبع�ضها
وذه � َ�ب ُح�س ُن ��ه ...وقد ُن ِق َلت ُكت ُُب الهِ ن � ِ�د ،و ُت ِ
رج َمت ِح َك ُم اليونان َّية ،وح ِّو َل ��ت � ُ
انتق�ص �شي ًئا ،ولو ُح ِّو َلت ِحكم ُة الع َرب َ
لبطل َ
ازدا َد ُح�س ًناُ ،
ذلك المعجز الذي هو ال َوزن،
وبع�ضها ما
َ
مع �أ َّنهم لو ح َّولوها لم يجدوا في معانيها �شي ًئا لم تَذ ُك ُره ال َع َجم في ُك ُت ِبهِ م»(((.
ال�ش ِعر كي ال َ
ف� ��إذا من� � َع �أه ُل االخ ِت�صا�ص ترجم� � َة ِّ
الم َب َ�شر
يبطل َوز ُنه
ويذهب ُح�س ُن ��ه ،وهو َك ُ
َ
أف�صح ،فمن باب �أولى يحظر ترجمة كتاب اهلل تعالى .ف� ُّأي ُلغ ٍة تق�ص ُر عنه،
يمك ��نُ �أن ُي�ؤ َت ��ى بمث ِله و� َ
َرجم �إليه ��ا ويبقى له �إعجا ُزه و َبيا ُنه ،غير العربية ،لأنزله �سبحانه بها ،ولكن
ول ��و �أنَّ ُلغ ًة ُيمكن �أن ُيت َ
جعله اهلل تعالى عرب ًيا ،فكفى العرب ّية �ش َر ًفا و َق ْد ًرا.
الجه � ُ�ل باللُّغ ِة ي�ؤ ّدي �إل ��ى الزَّي ِغ َّ
واالنح ��راف ،ف�إنَّ تعلُّ � َ�م العرب َّي ِة �ضرور ٌة
وال�ش َطط ِ
ف� ��إذا كانَ َ
�سان ال ُم�س ِلم ليكونَ المم ِّثل
�شرع َّية ،و�ضرور ٌة علم َّي ��ة ،و�ضرور ٌة لغو َّية ،وحاج ٌة اجتماع َّية لالرتقا ِء ب ِل ِ
ل ��ه وال ّن ِاطق با�سمِ ه وال ّداعي �إليه بالبي ��ان وال َف�صاحة ،بعيدً ا عن �أيِّ خط�أ �أو َلحن ،وقد َ
بذل ال ُع َلما ُء
�سان ،وال يزالون.
َقويم ال ِّل ِ
ُجهودًا عظيم ًة في مقا َوم ِة ال َّل ِ
حن وت ِ
خاتمة

لق ��د ارتبطت العربية بالإ�سالم ارتباطا وثيق ًا ،فمن �أغف ��ل هذه الحقيقة وجهل العربية ،فقد
�ض� � ّل الطري ��ق ،وزاغ بحكمهّ ،
و�شط في قوله ،وهذا ما نجده عند كثي ��ر من الفرق و�أ�صحاب الأهواء
قديم� � ًا وحديث� � ًا ،فمن �أهم الم�آخ ��ذ على �أهل البدع جهله ��م بالعربية ،مما �أ ّدى �إل ��ى انحرافهم في
عقائده ��م ،و�شططهم في ا�ستنباط الأح ��كام ال�شرعية ،وتابعهم الم�ست�شرق ��ون في ذلك  ،فهم لم
يحيطوا ب�أ�سرار اللغة الظاهرة والباطنة ،لإعطاء �صورة وا�ضحة كاملة عن الإ�سالم ،ودعاة العامية
كذل ��ك ال توج ��د عندهم الدراي ��ة الكاملة باللغة العربي ��ة الف�صيحة ،فهل تر�ضى �أم ��ة �أن يكتب عن
ثقافته ��ا وح�ضارته ��ا من ال يتقن لغتها وي�ستوعبها؟ فالقر�آن عرب ��ي ،وال�سنة عربية ،فال يفهمان �إال
بمعرفة العربية و�إتقانها وا�ستيعابها.

((( احليوان ،اجلاحظ ،حتقيق عبد ال�سالم هارون ،من�شورات املجمع العلمي العربي الإ�سالمي ،بريوت ،ط1388 ،3هـ 1969-م،
ج� ،1ص.75
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