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الحمد هلل رب العالميف، والصالة والسالـ عمى النبي األمي العربي الياشمي الذي 
آتاه اهلل جوامع الكمـ وخاطب العرب بمغاتيا وليجاتيا، ووحد طريقيا وعرفيا ربيا، وىداىا 
: سبميا، فجعؿ مف فرقتيا وحدة، ومف فقرىا غنى ومف ضعفيا قوة، وبيف ليا أسس الوحدة

. بالديف الذي يجمع، والمغة التي توحد والثقافة التي تؤلؼ

ذا كاف حديثنا عف التعريب ووحدة األمة في ىذه المرحمة الخطيرة مف مسيرة أمتنا  وا 
ونحف نرى ما صنع المستعمر في بالد العرب والمسمميف مف تقطيع وتجزئة فإننا نجد في 

تاريخ األمـ ساعات عصيبة ومحنًا وشدائد كاف لمعمماء في إنقاذ األمة مف شرورىا 
. وآثارىا المدمرة جيد عظيـ

لما غزا نابميوف األلماف وجزأىا ومزؽ وحدتيا، قاـ رجاؿ الفكر فييـ يبعثوف المغة "
. ويحيوف وحدتيا معمنيف أف الوطف ميما يتجزأ، فيو وطف المغة الواحدة

ف أمما كثيرة مزقيا االستعمار فاعتصمت بوحدة المغة واتخذت مف ذلؾ سالحًا  وا 
. ()ضد التفرقة ورمزًا لمتحرير

وقد واجيت األمة العربية ولغتيا في تاريخيا الطويؿ المعاناة نفسيا، فكاف عمماء 
العربية في مواجية الحركات الشعوبية حيف واجيوا غزو الباطنية وعقائدىا، وكاف عمماء 
العربية في مواجية التغريب حيف واجيوا غزو المستعمر منذ مطمع ىذا القرف ولقد كانت 

عّمموا لغتنا وانشروىا حتى "أولى توصيات الحاكـ الفرنسي في الجزائر لجيشو الزاحؼ 
. ()"نحكـ الجزائر، فإذا حكمت لغتنا الجزائر فقد حكمناىا حقيقة

 

 

 

 

 



 109 

 

 
أيها العمماء األجالء، أيها اإلخوة الكرام 

إذا أردنا أف نحدد معنى التعريب وأثره في وحدة األمة، فمنتأمؿ في المعنى المقابؿ 
وىو التغريب وأثره في فرقة األمة، لنجد المياديف التي يواجو فييا التعريُب التغريب 

والعجمَة في المغة األدبية والعممية، وفي العامية وليجاتيا، وىو الميداف الذي يسعى أف 
ينفذ إليو ومنو الحاقدوف عمى األمة العربية واإلسالمية المتربصوف بيا شرًا قديمًا وحديثًا، 

ويجعموا لغة العمـ في الجامعات ىي المغة األجنبية، . ليزيدوا األمة العربية ضعفًا وانقساماً 
. ولغة التخاطب بيف الناس ىي المغة العامية

أحب : "وقد لفت األستاذ طو حسيف األنظار إلى ىذا وقرع ناقوس الخطر وىو يقوؿ
أف ألفت نظر أدبائنا الذيف يطالبوف بااللتجاء إلى الميجات العامية، إلى شيء خطير، ما 
أرى أنيـ قد فكروا فيو فأحسنوا التفكير، ىو أف العالـ العربي اآلف، وكثيرًا مف أىؿ العالـ 
الشرقي كمو يفيـ العربية الفصحى ويتخذىا وسيمة لمتعبير عف ذات نفسو ولمتواصؿ القوي 

بيف أقطاره المتباعدة، فمتحذر أف نشجع الكتابة بالميجات العامية فيمعف كؿ قطر في 
ليجتو، وتمعف ىذه الميجات في التباعد والتدابر، ويأتي يـو يحتاج فيو المصري إلى أف 
يترجـ إلى ليجتو كتب السورييف والمبنانييف والعراقييف، ويحتاج أىؿ سورية ولبناف والعراؽ 
إلى مثؿ ما يحتاج إليو المصريوف مف ترجمة الكتب المصرية إلى ليجاتيـ، كما يترجـ 

". الفرنسيوف عف اإليطالييف واإلسبانييف، وكما يترجـ ىؤالء عف الفرنسييف
أييما خير؟ أف تكوف لمعالـ العربي كمو لغة واحدة ىي : ولنسأؿ أنفسنا آخر األمر

المغة الفصحى، يفيميا أىؿ مراكش كما يفيما أىؿ العراؽ، أـ أف تكوف ليذا العالـ لغات 
بعدد األقطار التي تتألؼ منيا، وأف يترجـ بعض عف بعض؟ أما أنا فأوثر وحدة المغة 
ىذه فيو خميقة بأف يجاىد في سبيميا المؤمنوف بيا، وبأف يضحوا في سبيميا بكؿ ما 

. ()"يممكوف
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ذا كانت المغة عند األمـ وسيمة لمتعبير عف األغراض واألفكار فإنيا بالنسبة إلينا  وا 
نحف العرب دعامة وحدتنا، ومظير رائع لموحدة التي أوجدىا اإلسالـ بيف العرب مف 

. الخميج إلى المحيط
ذا ذىب بعض الكاتبيف إلى  أف الحد المغوي لموطف العربي اليـو ىو وحدة الحد  "وا 

الصحيح لموطف الذي تتطمع اآلماؿ إليو، إنو الوطف الذي تحده شمااًل لغة األتراؾ وتحده 
شرقًا لغة الفرس، ويمتد جنوبًا في بالد العرب حتى البحر، ويتسع غربًا في الشماؿ 

. العربي اإلفريقي حتى المحيط
ىذه الحدود الواسعة اليـو ىي حدود المغة العربية الواحدة، ىي حدود وطننا الروحي 

. ()"الكبير بال حدود وال حواجز مف الخميج إلى المحيط، وطف المساف العربي المشترؾ
ويعبر األستاذ المازني في معرض رده عمى دعاة العامية والتغريب عف ىذا المعنى 

إف اإلنساف ال يستطيع أف يفكر إال باأللفاظ فيي وحدىا أداة التفكير، فال سبيؿ إليو "
بدونيا، ومف المستحيؿ أف تتمثؿ معنى مجردًا عف ألفاظ معينة، ولكؿ لغة أساليبيا 

وطرائقيا، فأساليب التفكير وطريقة التصور خاضعة لألساليب التي يتألؼ عمى مقتضاىا 
الكالـ في المغات المختمفة، ومف ىنا يتفؽ ويتشابو أبناء كؿ لغة ويختمفوف عف أبناء كؿ 

. ()لغة أخرى وىذا فرؽ ما بيف اإلنجميزي والفرنسي، وما بيف اإلنجميزي واليندي
والثقافة الواحدة المشتركة التي أوجدىا القرآف العظيـ بيف األمة العربية واإلسالمية 
والتي يمدىا مف نوره محافظًا عمى وجودىا وىويتيا عمى الرغـ مف العوادي والمعوقات 
وأسباب التقطيع والتمزيؽ، ىي الحد الصحيح لوطف اإلسالـ واألساس المبارؾ لوحدة 

. العقيدة
وليذا فإنني أدعو إلى الربط بيف الوعي الحضاري لإلسالـ عقيدة وحضارة وثقافة 

كما أدعو إلى الربط بيف الدراسات المغوية في خدمة كتاب . ونظاـ حياة، والوعي المغوي
كما . العربية المعجز القرآف الكريـ والسنة النبوية، وبيف وجود األمة ثقافة ولغة وحضارة

أدعو إلى إمعاف النظر في التفريؽ بيف مصطمحي، العرب، واألعراب، وأف العرب الذيف 
لـ يعوا اإلسالـ إيمانًا وحضارة، ىـ أعراب يعيشوف في جو القبيمة، لـ يتخمصوا بعد مف 

آثار الجاىمية، ولـ يتسموا عطر الوحدة وكرامتيا، وىـ مدعووف لمعمـ النافع والعمؿ 
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الصالح والفيـ العميؽ ألىداؼ الرسالة وتعاليميا التي جاد بيا القرآف الكريـ، وعاشتيا 
: وال يقؼ أماـ التغريب والعامية إال أمراف. ىذه األمة في تاريخيا الطويؿ

سياسة وقانوف يفرض المغة العربية الفصيحة في المدارس والمعاىد والجامعات في  -1
الدوؿ العربية واإلسالمية، لتكوف العربية الفصيحة لغة العمـ والثقافة تمكف أبناء 
األمة العربية واإلسالمية مف تحقيؽ التواصؿ الثقافي والعممي واالجتماعي فيما 

كما تمكنيـ مف االتصاؿ بكنوزىـ الحضارّية التي تزخر بيا المكتبة العربية . بينيـ
اإلسالمية، فتوحد بيف الحاضر والماضي، وترسخ جذور انتمائيـ ليويتيـ الحضارية 

. لغة وأدبًا وثقافة وفكراً 
وسياسة وقانوف يحارب األمية وتعميـ التعميـ اإلجباري ويمكف أجيزة اإلعالـ في  -2

الدوؿ العربية مف االرتفاع بالعامية إلى الفصحى الميسرة فيما تبثو باإلذاعة 
وفيما تنشره مف أدبنا المسرحي الحي . والتمفزيوف مف أشرطة مسجمة وأسطوانات

 .()"الذي يتكاثر مع األياـ غير متجانؼ عف تفصيح العامية وال تيسير الفصحى

أيها اإلخوة، 
إف وحدة المغة العربية مف المحيط إلى الخميج ليست مقتصرة عمى جانب األدب 

إف أـ كمثـو ليست وحدىا رمز ىذه : "أو كما يقوؿ األستاذ مازف المبارؾ. والشعر والغناء
إنيا تتناوؿ المفاىيـ األساسية في بناء األسرة .. إنيا أعمؽ وأوسع وأشمؿ" الوحدة

والمجتمع، إنيا لغة القرآف الكريـ والسنة المطيرة وشروحيا، وىي لغة الفقو والتشريع، 
المعبرة عف وحدة األمة االجتماعية في أحكاـ األسرة وعاداتيا وتقاليدىا، وفي أنماط 
. الحياة االجتماعية وعاداتيا في األفراح واألتراح وفي العبادات والمعامالت المختمفة

ف أي خمؿ في فيميا والخروج عف أصوليا وأساليبيا سيفضي إلى انقساـ خطير  وا 
في األمة نفسيا ييدد وحدتيا الفكرية والثقافية والحضارية، وىذا ما جعمني في ىذه 

: المحاضرة أنبو عمى أمريف
 دور عمماء العربية والتفسير واإلعجاز القرآني في مقاومة العجمة –األمر األوؿ  -1

وحاولوا مف خالؿ .. والشعوبية والشعوبييف الذيف قالوا إف لمعربية ظاىرًا وباطناً 
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الخروج عف أساليب العربية أف يعبثوا بديف األمة ووحدتيا، وأف ييدموا حصوننا مف 
. الداخؿ

مسؤولية مؤسساتنا العممية المعاصرة في مقاومة ىذه العجمة مف جديد، وىذه  -2
الحجب التي تحجب أبناء العرب والمسمميف في المدارس والمعاىد عف جوانب 

 .األصالة في بناء شخصية اإلنساف العربي

وليذا فإنني أدعو الجامعات العربية إلى ىدفيف عظيميف يتصالف برسالتيا في 
: بعض الوعي الحضاري

بعث الوعي المغوي ورفع شعار النيضة المغوية وتوفير أسبابيا في : اليدؼ األوؿ -1
وفي إذكاء روح العربية . التعميـ بالمغة العربية الفصيحة بالكميات األدبية والعممية

. بيف أبنائيا كتابة وخطابة وشعرًا ونثراً 
بعث الوعي الحضاري بالثقافة اإلسالمية لمربط بيف المغة والحضارة : اليدؼ الثاني -2

ف مادة الثقافة . والفيـ الشامؿ لإلسالـ عقيدة وعبادة وخمقًا وحضارة ونظاـ حياة وا 
اإلسالمية مع مادة نظاـ اإلسالـ التي تبنتيا الجامعات العربية في اجتماعات 
رؤسائيا لتكوف متطمبًا جامعيًا لكؿ أبناء العرب في جامعاتيـ ىي مظير مف 

 .مظاىر الوحدة وأساس مف مكوناتيا يحسف أف نحافظ عمييا ونرعاىا

واألمر اآلخر الذي أرغب في دؽ جرس الخطر لمتنبيو عميو ولفت األنظار إليو ىو 
ىذا الحجاب السميؾ بيف تراثنا الفقيي والقانوني، وبيف كثير مف عمماء القانوف وأساتذتو 

فمجمة األحكاـ الشرعية وشروحيا ومصادر القانوف المدني . وطالبو في جامعاتنا العربية
األردني الفقيية ال يكاد يدرسيا أو يرجع إلييا رجاؿ القانوف وأساتذتو في الجامعة األردنية 

. والجامعات العربية، لإلفادة منيا في دراساتيـ وأبحاثيـ القانونية
وال يغيب عف الباؿ أف الغزو االستعماري لمبالد العربية اإلسالمية رافقو غزو ثقافي 
قانوني تربوي، كاف تغيير القوانيف وتغريبيا سياستو األولى التي عمؿ مف خالليا عمى 

. تغريب األمة ثقافة وفكرًا وقانونًا وأعرافاً 
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ولقد قامت جامعة الدوؿ العربية مشكورة في سبيؿ الوحدة القانونية التي ال ينكر 
أثرىا العظيـ في توحيد األمة، بمقاومة أسباب الفرقة القانونية بيف البالد العربية، باعتماد 

. أسس عربية إسالمية لمتوحيد تمتقي عمييا الدوؿ العربية
وكاف التشريع العربي اإلسالمي ىو األساس الذي اعتمدتو جامعات العرب، وكاف 
القانوف المدني األردني المستمد مف الفقو اإلسالمي بمذاىبو المتعددة ىو الذي اعتمدتو 

 – بإذف اهلل –ولقد أنجز ىذا المشروع . لجنة توحيد القوانيف المدنية في البالد العربية
. مضمومة إليو مصادره الفقيية والقانونية

ـَ لـ تطبؽ الدوؿ العربية ىذا القانوف المدني العربي  ويبقى السؤاؿ الذي يصرخ بنا ِل
اإلسالمي األصيؿ وتتخمص مف القوانيف الغربية األجنبية لتحقيؽ التعريب والوحدة لغة 

. وقد طبقتو مع األردف السوداف ودولة اإلمارات العربية المتحدة وباكستاف. وقانوناً 

وال ينكر أحد أثر القانوف في توحيد األمة وترسيخ جذور وحدتيا الثقافية واالجتماعية 
. في مياديف األسرة وأحكاميا والمعامالت المدنية واالقتصادية وغيرىا

أيها اإلخوة الكرام ... أيها العمماء األجالء

دماء : في كؿ بمد عربي اصطمى بنار المستعمر نجد َمْعَمَمْيف صارخيف لممقاومة
الشيداء وأقالـ العمماء، في مواجية االحتالؿ لألرض، والثقافة، والمغة والحضارة في 

في الجزائر والمغرب وتونس . أرض فمسطيف واألردف ولبناف وسورية، ومصر، والعراؽ
. وليبيا وموريتانيا والسوداف وغيرىا مف دوؿ إفريقيا

وعمى سبيؿ المثاؿ التقى دعاة التغريب والعامية مع الذيف احتموا أرض لبناف، في 
. ـ1973خندؽ واحد سنة 

دعوة  (جرنؽ)كما يمتقي ىؤالء وىؤالء اليـو في السوداف الشقيؽ، وتحمؿ حركة 
. محاربة العربية في السوداف، كما تحمؿ سياسة المستعمر في التجزئة والتقطيع
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يمانًا  وتعيش دوؿ المغرب العربي حركة التعريب المباركة دفاعًا عف التراث وا 
بانتمائيا ألمتيا العربية وجذورىا الحضارية لتواجو الفرنسة التي حاوؿ المستعمر الفرنسي 
. أف يقضي مف خالليا عمى الوجود العربي واإلسالمي، وىوية األمة وانتمائيا الحضاري

وبعد ىذه المقدمة المطولة أرجو أف أبيف أف المقصود بالتعريب في ىذه المحاضرة 
مقاومة العجمة والتغريب بالكممة المفردة، والتعبير، والفكر، وتحرير لغة الخطاب بيف 

الناس ولغة العمـ، بيف العمماء، في العمـو اإلنسانية أو العمـو المادية مف العجمة 
والتغريب في التعبير، والفكر، حتى تمتقي ىذه األمة عمى منيج عربي مبيف في لغة 
، لتجد األجياؿ العربية الخصائص  الخطاب والحوار والتربية والتعميـ، وفمسفة العمـو

المميزة الموحدة ليا لغة وقيمًا، وتصورًا شاماًل لإليماف، والكوف واإلنساف والحياة، ولتجد 
الثقافة واحدة توجو سموكيا وتعامميا الحميد في ظالؿ األسرة والمجتمع، وفي بناء الفرد 

. والجماعة
وليس ىدفي مف ىذه المحاضرة أف آتي باألدلة والبراىيف المبينة لدور المغة في 
نما أف أقؼ عند تصور الوحدة بالمغة مف خالؿ ىذا اإلحساس  وحدة األمة فحسب، وا 

سالمو . الصادؽ بالوحدة الذي كاف يممؾ قمب العربي في جاىميتو وا 

ومف خالؿ ىذه القيـ الكريمة التي مكنت المغة ليا في بناء الشخصية العربية التي 
وقد كاف ىذا اإلحساس قويًا عميقًا . وجد اإلسالـ فييا تربتو الخصبة فآتت أحسف الثمرات

سالمو يقاـو بو حجب ليجات المغة التي تمبسيا الكممات  في نفس العربي في جاىميتو وا 
وقد عبر العربي عف ىذا اإلحساس أحسف تعبير بسوؽ . فال يفقو العربي كالـ أخيو

عكاظ الذي كانت تجتمع فيو قبائؿ العرب قبؿ اإلسالـ حوؿ البيت ليجدوا وحدتيـ المؤقتة 
في ظؿ الكعبة يتنسموف في ظميا األمف والسالـ، ويتبادلوف التجارة، ويسمعوف أجمؿ 

وكانت مكة المكرمة مظيرًا لموحدة حيث تمتقي في ظميا . القصائد مف أعظـ الشعراء
الميجات العربية وتتآلؼ ويغني بعضيا بعضًا، وكانت لغة قريش أفصح لغات العرب 

وليجاتيا، والمصفاة التي تنقى فييا المغة مف الحوشي والغريب، وتظفر بأفصح الكممات 
. والميجات
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وكاف الشعر يييئ ألسباب الوحدة بيذه المغة الجميمة الفصيحة التي تسري في قبائؿ 
حساسيـ  العرب العاشقيف لمبالغة، والتعبير الجميؿ، فيصوغ أذواقيـ وليجاتيـ األدبية وا 

بالجماؿ، جماؿ القبيمة في وحدتيا وترابطيا، واالعتزاز بيا أو جماؿ القيـ التي يتفاخروف 
بيا في إكراـ الضيؼ، والوفاء بالعيد، واإلحساف إلى الجار وتنفيِس كربة المحزوف، 

والجائع، واإلصالح بيف الناس، وحمِؿ الديات عف العاجزيف، وردِّ ظمـ المعتدي، وقيـِ 
. الشجاعة والكرامة، والَغْيرة عمى العشيرِة، والِعرض ورفض الدنية والعار

وييمني في ىذا المقاـ بياُف أثر ىذه المغة ببالغتيا وجماليا وسحرىا في توحيد 
الشخصية العربية قبؿ اإلسالـ، بما رسختو مف قيـ واحدة كاف ليا أثر عظيـ في إقناع 
العرب باإلسالـ ودخوليـ في ديف اهلل أفواجًا بعد أف زالت القوة الظالمة التي كانت تفتف 

. الناس وتصدىـ عف ديف اهلل

 اإلسالـ والنصرة، فقالوا وىذا ما عبر عنو وفد بني شيباف حيف عرض عميو النبي 
واهلل إنؾ لتدعو إلى مكاـر األخالؽ، فإف شئت أف ننصرؾ مف العرب نصرناؾ، : لو

  ولكف بيننا وبيف كسرى عيد أال ُنْحِدث حدثًا، وال نؤوَي محدثًا، فقاؿ ليـ النبي الكريـ 

د إذ أفصحتـ بالصدؽ، ال يحمؿ ىذا الديف إال مف أحاطو عف جميع جوانبو . ما أسأتـ بالرَّ

وكانت القيـ االجتماعية عند العرب متسمحة ببالغة األدباء والشعراء في مدحيـ 
لمف أنصؼ بيا، وىجائيـ لمف فرط فييا لتضع جذورًا أعمؽ لموحدة بيف العرب أفرادًا 
وأسرًا وقبائؿ إلى أف بعث اهلل فييـ نبيو العربي القرشي الياشمي بمساف عربي مبيف، 

وكتاب عربي معجز ببالغتو وبيانو، ونقميا ىذه النقمة العظيمة إلى الوحدة حيف نقميا مف 
تعدد اآللية إلى اإليماف باهلل الواحد، ومف ىمـو الحياة الصغيرة، وأىدافيا القبمية القائمة 

عمى المدح واليجاء والغزؿ والبكاء عمى األطالؿ والتفاخر باآلباء إلى تصور جديد 
ومنيج جديد، رسـ لإلنساف طريؽ سعادتو في الدنيا واآلخرة، عقيدة وعبادة، وخمقًا 

وسموكًا، ومنيج حياة، وطير العقيدة مف الشرؾ والوثنية، وخمص القيـ العربية الكريمة مف 
غموىا وتطرفيا، ورسـ ليا منيجو الوسط، الذي ييدـ أسباب الفرقة والنزاع والشقاؽ ويرسخ 

. أسباب الوحدة والتآلؼ الروحي واالجتماعي لغة وثقافة وحضارة
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وحدة المغة ووحدة األمة 

ذا شعر العربي في ظؿ الجاىمية وانقساميا بحاجتو إلى العربية التي توحده، فكاف  وا 
لممعمقات وتداوليا بيف القبائؿ العربية ورواة الشعر والشعراء، واألدباء والنقاد، وما يحَظوْف 
شاعة  بو مف تقدير في القبائؿ العربية، والمحافؿ األدبية، أثر في تصفية المغة وتنقيتيا، وا 

. العربية الجميمة والمصفاة بيف القبائؿ العربية
وكاف نزوؿ القرآف الكريـ بمساف عربي مبيف، وآياتو البينات المعجزات، التي تحدى 
بيا العرب تحديًا ليدركوا إعجازه، ويتذوقوا بالغتو، ويتساموا إلى آفاؽ ىدايتو، وكاف مف 
أسباب وحدة ىذه األمة التي ارتبطت فييا العقيدة والمنيج والسموؾ بالمغة ارتباطًا وثيقًا 

وكاف الوعي المغوي واألدبي عند أبناء األمة مف أسباب وحدة مشاربيـ وأذواقيـ 
دراؾ  وتصوراتيـ لمحياة وتجاوبيـ مع الديف وقيمو وأخالقو وأىدافو، وكاف فقو العربية وا 

جماليا في مفرداتيا وتركيبيا وأساليبيا أمرًا تفرضو العقيدة اإلسالمية، كما يفرضو 
. االنتماء إلى ىذه األمة حضارة ووالءً 

وما كانت العناية بالعربية نحوًا وصرفًا وبياف مفرداتيا وتراكيبيا يتقدـ عمى العناية 
بالعربية في بالغتيا وجماؿ أساليبيا، وكاف حرص المؤسسات العممية عمى تدريس كتب 

األدب وشرح النصوص األدبية منسجمًا مع تعميـ العربية قراءة وكتابة حتى ال تكوف 
العربية كممات ومفردات أقرب إلى العجمة، وبعيدة عف التعبير الجميؿ المتصؿ بجذوره 
الحضارية، ولتكوف وحدة األمة الحضارية ماضيًا وحاضرًا ومستقباًل شجرة مباركة لمغة 

العربية الفصحى وما تحممو مف كنوز أدبية وفكرية، وتحت ىذا العنواف نعرؼ سر اىتماـ 
عمماء المغة العربية واإلسالمية في تاريخيا الطويؿ برواية كتب األدباء وخطبيـ وتصنيؼ 

. المؤلفات التي تجمع التعابير الجميمة في فنوف الحياة المختمفة مف المغرب إلى المشرؽ
 (البصائر والذخائر)لممبرد، و  (الكامؿ)البف عبد ربو األندلسي، و  (العقد الفريد)فػ 

ألبي  (األغاني)البف قتيبة، و (عيوف األخبار)لمحصري، و  (زىرة اآلداب)ألبي حياف و 
الفرج األصفياني وغيرىا مف كتب األدب والتراجـ وشروح دواويف الشعراء واآلثار األدبية 
كاف ليا أثرىا العظيـ في وحدة األمة لغة وثقافة وتاريخًا وذوقًا جمياًل يوحد بيف العرب 
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في المشرؽ والمغرب كما توحد بيف العرب في أقطارىـ حتى ينتقؿ الشاعر مف بغداد إلى 
األندلس أو مف األندلس إلى المشرؽ يحمؿ أجمؿ قصائده ليجد عند أمرائيا وعممائيا 

. الحظوة والرعاية
وليس المجاؿ متسعًا لالستشياد، ولكف أقؼ عند أبي العالء المعري وتعميقو عمى 

: أبيات مف الشعر حمميا معو أحد شعراء األندلس
 وقانا لفحة الرمضاء  واد
 ىبطنػػا دوحػة فحنػا  عمينػا

 سقاه مضاعؼ الغيث العميـ
 حنو المرضعػػات عمػى اليتيػـ

 (حنو المرضعات عمى الفطيـ فأبدليا بيا: فقاؿ لو أبو العالء، قؿ)

 وأسقانا عمى ظمأ زالالً 
 يصمو الشمس أّنى واجيتنا
 تروع حصاه حالية العذارى

 

 أرؽ مف المدامة لمنديـ
 فيحُجبيا ويأذف لمنسيـ

 فتممُس جانب العقد النظيـ
 

ثـ يمقاه بعد سنوات في بغداد، فيسمعو . أنت أشعر مف في الشاـ: فيقوؿ أبو العالء
، عاطفًا بيف (بغداد)ومف في : قصيدة أخرى ال تقؿ عف سابقتيا رقة وعذوبة، فيقوؿ لو

. الجممة السابقة والالحقة ليوحد بيف المقاءيف والزمنيف في ساعة واحدة
: أيها العمماء األجالء

لقد كانت المؤسسات العممية تشعر بمسؤوليتيا اإليمانية والتاريخية لترسيخ وحدة 
األمة بتعمـ العربية وتعميميا نصًا وروحًا وأدبًا وذوقًا، ولذلؾ كاف حفظ القرآف الكريـ 

والحديث النبوي الشريؼ والمعمقاِت وأشعاِر بشار وأبي تماـ والمتنبي وغيرىـ مف كبار 
الشعراء مف محفوظات أبناء األمة عمى تباعد ديارىـ وأقطارىـ كما كانت شروحيا 

وكاف عمماء التفسير، وعمماء . واالتصاؿ عف طريقيا بالعربية نصًا وجمااًل وذوقاً 
الحديث، وعمماء المغة، وعمماء الفقو وغيرىـ يرحموف مف المشرؽ إلى المغرب، ومف 

. المغرب إلى المشرؽ يعمقوف ىذا الود
، راسخة الجذور في مناىج الدراسة االبتدائية (المطالعة العربية)وكانت مادة 

واإلعدادية والثانوية والجامعية، في جامعة األزىر الشريؼ والزيتونة وفاس، تحقيقًا ليذا 
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كما كاف ىدؼ مؤسسات التعميـ اإلسالمية في بقية البالد العربية واإلسالمية . اليدؼ
وفي وقت مبكر مف عمر الدعوة اإلسالمية شعر العمماء . مقاومة االنحراؼ والفرقة

والقادة المجاىدوف بخطر االختالؼ في تعدد الميجات والقراءات لمقرآف الكريـ حيف التقى 
جند الشاـ وجند العراؽ والحجاز في فتوح بالد ما وراء النير كؿٌّ يقرأ بقراءة أحد الصحابة 

القراء، فيذا يقرأ بقراءة أبي بف كعب في الشاـ وىذا يقرأ بقراءة عبداهلل بف مسعود في 
العراؽ، فاختمفوا وتعالت أصواتيـ، فأسرع حذيفة بف اليماف إلى عثماف بف عفاف يحذره 
مف االختالؼ في قراءة القرآف الكريـ الذي سيؤدي إلى اختالؼ األمة وتمزقيا بعد أف 

إال أف سارع إلى -  رضي اهلل عنو–فما كاف مف عثماف . وحدىا اهلل باإلسالـ وكتابو
تدارؾ ىذا الخطر باألمر بتشكيؿ لجنة مف الحفاظ األثبات عمى رأسيا زيد بف ثابت الذي 

كتب المصحؼ في عيد أبي بكر الصديؽ، ليعيد كتابة ست نسخ مف المصحؼ عمى 
ليجة قريش ولغتيا ويوزعيا عمى األمصار اإلسالمية في المدينة والشاـ، والبصرة، 

. والكوفة، ودمشؽ لتكوف مرجع األمة التي تتوحد عمييا لغة وكتابًة وليجة وحرفاً 
وكما قاومت األمة االختالؼ في القراءات والميجات قاومت االنحراؼ بالكممة 

ونطقيا واستخرجت عمـ النطؽ والتالوة لمكممة العربية خدمة لمقرآف الكريـ، كما استخرجت 
كما . عمـ النحو والصرؼ واإلعراب صيانة لمساف مف االنحراؼ بالتعبير العربي السميـ

قاومت االنحراؼ في فيـ الكممة بضبط لفظيا ونطقيا، وتحرير معناىا، وألفت المعاجـ 
كما قاومت االنحراؼ في فيـ أساليب العربية بوصفيا أصواًل . المتعددة ليذا الغرض

وسدت الطريؽ أما الشعوبية . لمتفسير يمتـز بيا المفسر لمنص بالعربية، نصًا وأسموباً 
ورجاليا الذيف حاولوا أف يفسدوا العربية مف الداخؿ بعد أف عجزوا عف طمس لغتيا 

. ومفرداتيا
: أيها العمماء األجالء

ونظرًا ليذا االرتباط الوثيؽ بيف ديف األمة ووجودىا الحضاري ولغتيا سجؿ تاريخ 
الحضارة العربية اإلسالمية أف أئمة المغة العربية وبالغتيا وبيانيا ىـ أئمة عمـو القراءة 

وىـ الذيف وضحوا القواعد واألسس لعمـو القراءات . واإلعجاز والتفسير لكتاب اهلل تعالى
واإلعجاز والبياف والتفسير التي اتصمت بميراث النبوة والصحابة رضواف اهلل عمييـ، ثـ 

اقتفتيا األجياؿ مف بعدىـ في البالد العربية واإلسالمية، فكانت كتب ىؤالء األعالـ 
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مراجع العمـ في الجامعات والمدارس المعاىد وحمقات العمـ في المساجد تبني شخصية 
األمة الحضارية وتوّحُدىا لتمتقي شخصية العالـ والمتعمـ عمى ثقافة اإلسالـ في ظؿ وحدة 

. العقيدة والكتاب والسنة وأصوؿ االجتياد
فعمماء القراءات، كالكسائي، وابف عامر، وعاصـ، ىـ مف أئمة المغة، وأئمة العربية، 
وبالغتيا، ىـ أئمة عمـو اإلعجاز والتفسير وأذكر عمى سبيؿ المثاؿ عبدالقاىر بف عبد 

ىػ الذي تمرس بكتب أبي عمي الفارسي وتخرج عمى 471الرحمف الجرجاني المتوفى سنة 
ألبي عمي الفارسي، وألؼ كتاب  (اإليضاح)طريقتو في النحو، فألؼ شرحيف عمى كتاب 

، في النحو ثـ التفت إلى ما وراء النحو، مف أسرار العربية المتجمية في (العوامؿ المئة)
تأليؼ الجمؿ عمى اعتبارات خصوصية تتفاوت في الحسف والقبوؿ بحسب ما تزيد أو 
تنقص مف الوفاء بمتممات المعاني، بعد اشتراكيا في الوفاء بأصوليا وذلؾ ما كاف 

األدباء مستغرقيف في التنويو بو واستقصاء أمثمتو مف لدف عبداهلل بف المقفع إلى بشر بف 
المعتمر إلى سيؿ بف محمد السجستاني، ثـ إلى الجاحظ وابف المعتز، واتصمت بيذا الفف 

نظرية إعجاز القرآف، فجعميا الجاحظ في اإليجاز، وجعميا الواسطي في النظـ وجعميا 
الرماني في البديع، إلى أف جاء أبو بكر الباقالني، الذي ربط بيف فف البالغة ونظرية 

الذي بيف فيو  (دالئؿ اإلعجاز)اإلعجاز، ثـ جاء عبدالقاىر الجرجاني، وأخرج كتابو 
جيات الحسف البالغي وعممو وضبطيا في قوالب محكمة مف التعبير، فجاء عممو عماًل 
أساسيًا منيجيًا كشؼ فيو عف معنى اإلعجاز البالغي، انتفع فيو بجيود مف سبقو ووضع 

لألجياؿ منيجًا واضحًا يمتقوف عميو ويحفظ مسيرة العربية في فيميا وبيانيا مف 
االنحراؼ، وفتح لعمماء التفسير بابًا واسعًا يمجوف منو لتجمية إعجاز القرآف الكريـ وآيات 

. ()بيانو
 (دالئؿ اإلعجاز، وأسرار البالغة)وكاف مف خير المنتفعيف بعمـ عبدالقاىر وكتابيو 

، تطبيقًا عمميًا لكتابي عبدالقاىر (الكشاؼ)اإلماـ جاراهلل الزمخشري، الذي كاف تفسيره 
. رحمو اهلل تعالى

بمزاياه البيانية والبالغية  (الكشاؼ)وموضع الشاىد في محاضرتي ىذه أف كتاب 
عجازًا تعاقبت عميو أقالـ أئمة  أرسى وحدة بيانية بالغية لفيـ كتاب اهلل تعالى بالغة وا 

البالغة والبياف مف كبار المفسريف في المشرؽ والمغرب وأرسى أساسًا لموحدة بيف العمماء 
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وشروحو وىذه المدرسة البيانية  (الكشاؼ)وال يزاؿ كتاب . وطالب العمـ وأساتذة العربية
البالغية التي بيف أصوليا شاممة لتفاسير البيضاوي، وأبي السعود، والنسفي، واأللوسي، 

، لمسيد محمد (المنار)ممتدة إلى المدرسة البيانية في العصر الحديث ممثمة في تفسير 
، والتفسير (في ظالؿ القرآف)، وتفسير سيد قطب (أستاذ اإلماـ محمد عبده)رشيد رضا 

ال تزاؿ : اقوؿ. ، وتفسير بعض سور القرآف الكريـ لمحمد المبارؾ(لبنت الشاطئ)البياني 
، ىي القاعدة األساس في الدراسات البيانية (الكشاؼ)مدرسة عبد القاىر والزمخشري في 

والبالغية لكتاب اهلل تعالى في جميع كميات الشريعة والمغة العربية في البالد العربية 
. واإلسالمية

وموضع الشاىد مف ناحية أخرى أف كبار أئمة البالغة والبياف والعربية والتفسير 
كانوا في مواجية العجمة والشعوبية بالمغة والفكر، وعاشوا في مواطف المواجية واصطموا 
بنارىا وكانت مؤلفاتيـ في العربية والتفسير والبالغة والبياف مف أسمحة المقاومة لمشعوبية 
في العقيدة والفكر، ولمعجمة في الكممة والتعبير ولمتغريب في الثقافة والمنيج، إذ كانت 

. المعركتاف متصمتيف مقترنتيف
: وىذا ما يظير جميًا مف خالؿ تقديمي صورة موجزة عف سيرة ىؤالء األئمة واألعالـ

الزمخشري، والرازي، والبيضاوي، وأبي السعود، فاإلماـ جاراهلل أبو القاسـ محمود ابف 
عمر الزمخشري فخر خوارـز نشأ في بيئة عممية أدبية إسالمية، وعرؼ خطر الشعوبية 
عمى اإلسالـ والعربية فتمكف مف عمـو العربية وانقطع لروايتيا وتحقيقيا، وخدمة عموميا، 
مفضاًل ليا مناصرًا لخصائصيا، ومحاربًا لممنتقصيف قدرىا مف الشعوبييف معتزًا بما ناؿ 

. مف عموميا واالنتساب ليا
 (المفصؿ)وقد افتّف في تآليفو العجيبة بالتنويو بالعربية وفضميا، وىاجـ في كتابو "

الصادفيف عف العربية، المتطمعيف إلى تفضيؿ غيرىا عمييا والزىد في عموميا، المحاوليف 
عممًا : اتخاذ لغٍة غيرىا أداة آلدابيـ ومعارفيـ وأفكارىـ، ولقد أبدع الزمخشري في العربية

نشاًء، فخمَّؼ ثروة عظيمة في األوضاع المغوية مثؿ   (أساس البالغة)وذوقًا، وروايًة، وا 
الذي وضعو معجمًا عمى قاعدة التفريؽ في كؿ مادة بيف استعماالتيا في المعاني 

الحقيقية األصمية استعماالتيا في المعاني المجازية، ىي غية لـ تصعد إلييا ىمُة غيره 
. ِمْف قبمو وال ِمْف بعده



 121 

في تفسير غريب الحديث، وىو معجـ لالستعماالت المفظية العربية  (الفائؽ)وكتاُب 
الواردة في األحاديث النبوية، فتح لو بابًا واسعًا في لغة الحديث ليكوف مرجعًا لمعمماء مف 
بعده يساعد في تكويف وحدتيـ الثقافية والعممية في دراسة الحديث النبوي الشريؼ وفيمو 

. ، في األمثاؿ(المستقصى)وكذلؾ كتابو 
، الشيير الذكر الطائر الصيت، الذي عكؼ الناس عمى شرحو (المفصؿ)وكتابو 

. ()"ودراستو أكثر مف ثمانية قروف
ىػ والمتوفى 543اإلماـ فخر الديف محمد بف عمر بف الخطيب الرازي، المولود سنة 

نشأ - رضي اهلل عنو- ىػ، وىو عربي قرشي مف ساللة سيدنا أبي بكر الصديؽ606سنة 
في البالد األعجمية وعاش فييا، واستقرت أسرتو أواًل بطبرستاف، وكاف مولده في مدينة 
الري، وىي العاصمة الكبرى يومئٍذ لبالد العراؽ العجمي، شرقي سمسمة الجباؿ اإليرانية 
الكبرى وقد بادت اآلف وتوجد خرائبيا عمى مقربة مف مدينة طيراف عاصمة الجميورية 
اإلسالمية اإليرانية، وينسب إلى مدينة الري كثير مف مشاىير العمماء، في فنوف الثقافة 

: ، عمى خالؼ القياس، منيـ أبو بكر الرازي(الرازي)اإلسالمية، وصيغة النسب إلييا 
الفقيو الحنفي المعروؼ بالجصاص، وأبو بكر بف زكريا الرازي عالـ الطب والكيمياء، 

واإلماـ فخر الرازي، المفسر المعروؼ، وكثيرًا ما يخطئ بعض الكاتبيف فيحسبوف كممة 
، قد (مفاتيح الغيب)وكاف ىذا اإلماـ المفسر بتفسيره الكبير . الرازي لقبًا لشخص واحد

تميز بخصائص الدفاع عف اإلسالـ عقيدة وشريعة، واالنتصار لمبادئو، ورد شبيات 
. أعدائو مع إلمامو بثقافة عصره، فكاف مثاًل لمقاومة العجمة والشعوبية عمى السواء

أصمو مف شيراز، في جنوبي إيراف، بيا كانت نشأتو العممية : اإلماـ البيضاوي
األولى، وبيا تخرج في الفقو واألصوؿ واألدب والمنطؽ والحكمة مقتفيًا آثار اإلماـ 

الغاية القصوى في دراسة )الغزالي والرازي، وكانت دراستو ومؤلفاتو في الفقو، ككتاب 
، وىو مختصر معتمد في فروع الفقو الشافعي، اعتنى بو فقياء الشافعية وكثرت (الفتوى

منياج الوصوؿ إلى عمـ )، في أصوؿ الفقو، واسمو (المنياج)شروحيـ عميو، وكتاب 
، وىو عظيـ الشيرة واسع الرواج، ال يزاؿ موضع دراسة العمماء في الجامعات (األصوؿ

اإلسالمية ومدارس العمـ الشرعي مف عصر تأليفو إلى القرف الحاضر، ولـ يزؿ عمدة 
وكاف تفسيُر البيضاوي الذي أكمؿ .الدراسة في أصوؿ الفقو منذ القرف الثامف إلى اليـو
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ىػ قد اعتمد في دراستو لتحرير 685تأليفو في تبريز التي استقر فييا إلى حيف وفاتو سنة 
لمفخر  (التفسير الكبير)لمزمخشري، و  (الكشاؼ): تفسيره ىذا عمى التفسيريف العظيميف

الرازي، فجعؿ اعتماده في بياف األلفاظ والتراكيب وتحميؿ المباني الستخراج نكت المعاني 
عمى تفسير الكشاؼ، واعتمد في إبراز روح الحكمة القرآنية وعرض نظرياتيا مف نواحي 

الفمسفة وأصوؿ الديف وأصوؿ الفقو عمى المرجع في ذلؾ وىو تفسير اإلماـ الرازي، فأحمو 
الناس منذ ظيوره وانتشاره في النصؼ الثاني مف القرف السابع محؿ االعتماد واإلقباؿ 
وعكفوا عميو عكوفيـ عمى المرجع األصيؿ لمتفسير، إذ استأثر بالجمع بيف التفسيريف 

في تحميمو البياني، ورده لمشعوبية التي حاولت إبعاد العربية عف  (الكشاؼ): المتكامميف
الحياة، وحجب القرآف عف الناس، والرازي الذي َبيَّف أصوؿ الديف ودافع عنيا ودحض 

. شبو أعداء اإلسالـ وتوسع باالستشياد باآليات غير خارج عف العربية وأصوليا
العالمة شيخ اإلسالـ أبو السعود العمادي المتوفى في أواخر القرف : أبو السعود

العربية :  وكاف أبو السعود كاتبًا أديبًا فائؽ العبقرية في المغات الثالث982/العاشر
والفارسية والتركية وقد اضطمع عيدًا طوياًل بالتدريس في قبرص، والقسطنطينية وعواصـ 
أخرى في البالد التركية وكاف يشارؾ في جيوش الجياد مع السمطاف سميماف القانوني، 

 (الكشاؼ)وأثناء حصار قمعة بمغراد كاف يدرس الطمبة المالزميف لو سورة الفتح بتفسير 
إرشاد )ويممي عمييـ حاشيتو، وقد وضع تفسيره المعروؼ بتفسير أبي السعود وسماه 

مضيفًا ( البيضاوي)و ( الكشاؼ)معتمدًا عمى  (العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب العظيـ
إلييما ما اقتضتو طبيعة العصر وطبيعُة المواجية لممدرسة الباطنية في التفسير التي 
واجيتيا الدولة العثمانية بأسمحة المجاىديف وأقالـ العمماء المتمسكيف بأصوؿ العربية 
وأصوؿ الديف، وكاف ليذا التفسير مكانتو في معاىد البالد اإلسالمية قاطبة وال يزاؿ 

مرجعًا عظيمًا مف مراجع التفسير في كميات الشريعة، والمعاىد العممية اإلسالمية إلى 
. يومنا ىذا

شياب الديف محمود )كاف ظيور اإلماـ الشياب األلوسي :تفسير الشياب األلوسي
، في أرض (القرف الثالث عشر اليجري/ ىػ1217بف عبداهلل األلوسي الذي ولد سنة 

العراؽ في ظؿ الخالفة اإلسالمية العثمانية، وكاف العراؽ بعد انتقالو مف سمطنة إيراف 
وشواىيف إيراف الصفوييف ميدانًا لمواجية أصحاب العقائد التي تحاوؿ أف تفسر آيات 
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القرآف تفسيرًا خارجًا عف أصوؿ العربية خدمة لعقائدىـ الخاصة، وكاف لتفسير اإلماـ 
رساء األصوؿ العربية في فيـ  األلولسي أثره العظيـ في مواجية االنحراؼ والعجمة وا 

اآليات معتمدًا عمى مدرسة البياف القرآني وأئمتو وعمى رأسيـ عبد القاىر الجرجاني وأبو 
السعود والبيضاوي وغيرىـ وامتد أثر ىذا التفسير في البيئات السنية في البالد األعجمية 
بإيراف وأفغانستاف واليند، واحتمت بغداد بمد األلوسي مكانتيا الثقافية لتكوف مركز إشعاع 

وكاف ظيور . عربي إسالمي لمعمـو الشرعية والعربية المقاومة لمنزعات الرافضية والباطنية
اإلماـ األلوسي في عيد السمطاف محمود الثاني، المعروؼ عيُده بعيد اإلصالحات 

والتنظيمات، والخروج عف سمطاف التقاليد والعوائد، وقد أولى السمطاف محمود ابنو عبد 
ألصحاب القيـ السامية في العمـو اإلسالمية )الحميد رعايتو لتحقيؽ أىدافو في اإلصالح 

مف أبناء األقاليـ العثمانية العربية وأبناء  البالد األناضولية والرومية الراسخي القدـ حقًا 
 وكاف مف أعظـ ىؤالء العمماء الذيف اعتبروا ( )(في العمـو المتمكنيف مف المغة العربية

سند الحركة اإلصالحية المحمودية التي قاومت األعجمية لغة وقيمًا ومنيجًا متمثاًل 
بالباطنية وبعض تفاسير الصوفية الخارجة عف أصوؿ التفسير شيخ اإلسالـ أحمد عارؼ 

حكمت في تركيا، وىو قطب الدائرة ومكتبتو التي تزخر بروائع المخطوطات والذخائر 
والمؤلفات اإلسالمية موجودة، يؤميا العمماء وطالب العمـ في المدينة المنورة، وشيخ 

اإلسالـ إبراىيـ الرياحي في تونس، والشيخ خالد النقشبندي الكردي والشيخ محمد أميف 
. ()بف  عابديف في الشاـ، والشيخ األلوسي في العراؽ

وكانت التفاسير التي تروج في العالـ اإلسالمي في القرف الثاني عشر اليجري ثالثة 
: أصناؼ

 (مثؿ تفسير البيضاوي، وتفسير أبي السعود)التفاسير العممية الُسنِّية : الصنؼ األوؿ
وىي مصوغة في قالب مف التحرير المدقؽ المحتاج إلى شرح وىوامش وبياف فال ينتفع 

. بيا إال صفوة العمماء وطالُب العمـ في المجالس العممية
التفاسير العممية الشيعية، وقد اشتممت عمى تفسيرات باطنية : الصنؼ الثاني

. أعجمية تأباىا المغة وتنكرىا أصوؿ الشريعة وأصوؿ التفسير
صنؼ التفاسير الصوفية التي تعتمد عمى أذواؽ غير متقيدة : الصنؼ الثالث

فكانت الثغرة كبيرة . بالطرائؽ العممية، وال محكمة االستخراج عمى قواعد المغة وعموميا
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في احتياج العالـ اإلسالمي إلى تفسير يواجو التفاسير األعجمية الباطنية والذوقية عند 
الصوفية غير المقيدة بقواعد المغة، نظرًا ألف التفاسير المعتمدة لغة وأصواًل مف التفاسير 

براز المعاني،  العممية السنية لـ تكف مراجع قائمة بنفسيا ببسط البحوث واألنظار، وا 
يجازىا فنيض . وتحميؿ مآخذىا، إال بالجمع بيف األصوؿ وحواشييا نظرًا الختصارىا وا 

اإلماـ األلوسي يسد ىذه الثغرة وألؼ تفسيره العظيـ الذي ال يزاؿ مف أعظـ مراجع 
ولكف األلوسي، عمى . التفسير البياني لدى عمماء الشريعة وعمماء المغة إلى يومنا ىذا

الرغـ مف ذلؾ حاوؿ أف يقيـ حدًا فاصاًل بيف التفسير المعتمد عمى أصوؿ العربية وبيف 
ما يسمى التفسير اإلشاري المعتمد عمى الذوؽ ليقوؿ لمدارسيف إف ىذا غير ذاؾ، فأعقب 

التفسير البياني بمفتات إشارية ذكر فييا أقواؿ الصوفية في اآليات بالمعاني الذوقية 
ليتحاشى االدعاء بأف المعاني الصوفية ىي المقصود في األصؿ وحكـ عمى ذلؾ بأنو 
اعتقاد الباطنية والمالحدة، وتجنب أف يجعؿ تمؾ المعاني الصوفية تفسيرًا، كما فعؿ 

. (البياف)الشيخ إسماعيؿ حقي في تفسيره المسمى بػ 
وفي مطمع ىذا القرف الرابع عشر اليجري كانت العجمة، أو الضعؼ سمة البالد 

الضعُؼ السياسي، والضعؼ العممي واالجتماعي، والضعؼ : العربية واإلسالمية
 –العسكري والعجمة أو الضعؼ في المغة وآدابيا، وقد أحسف اإلماـ السيد، رشيد رضا 

ظير ضعؼ المغة في القرف الخامس : "في تتبع تاريخ ىذا الضعؼ بقولو- رحمو اهلل
اليجري، وكانت في ريعاف شبابيا، وأوج عزىا وشرفيا، وكاف أوؿ مف ألـ بيا الوقوؼ 

عند ظواىر قوانيف النحو ومدلوِؿ األلفاظ المفردة، والجمؿ المركبة واالنصراُؼ عف معاني 
األساليب ومغازي التركيب وعدـ االحتفاؿ بتصريؼ القوؿ ومناحيو، وضروب التجوز 

". والكناية فيو
أقوؿ وكاف ىذا أثرًا لمعجمة التي غمبت في بالد المسمميف، وباتت تيدد وحدة األمة 
لغة ثقافية وفيمًا مشتركًا عمى منيج عربي مبيف لمكتاب والسنة مصدري المغة والتشريع، 
مصدري العقيدة والديف، وتسمحت بيذه العجمة ومنيجيا المنحرؼ في فيـ لغة الكتاب 
الكريـ والسنة المطيرة الطوائُؼ الباطنية التي اتخذت مف ىذه التفسيرات المنحرفة في 
القديـ والحديث سندًا لعقائدىا الفاسدة التي مزقت وحدة األمة ومقاومتيا، وجعمتيا شيعًا 

وىذا ما بعث عزيمة الشيخ عبد القاىر الجرجاني، . متنافرة يضرب بعضيا رقاب بعض
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 كما –إماـ عمـو المغة في عصره إلى تدويف عمـ البالغة، ووضع قوانيَف لممعاني والبياف 
 (أسرار البالغة) فوَضع كتابو –ُوضعت قوانيف النحو عند ظيور الخطأ في اإلعراب 

ليواجو بداية العجمة التي أخذت تظير باستبداد المفظ والعناية بو عمى جماؿ المعاني، 
. وحاوؿ بكتابة تأييد المعاني، ونصرىا، وتعزيز جانبيا وشدَّ أزرىا

وقد كشؼ عف ىذه العجمة في عصره بأسموب لطيؼ العالمة الشيخ محمد رشيد 
 –لإلماـ عبد القاىر الجرجاني  (دالئؿ اإلعجاز)رضا، مف خالؿ التعريؼ بكتاب 

أما الكتاب فيعِرؼ مكانتو مف يعرؼ معنى البالغة وسر : "بقولو- رحميما اهلل تعالى
 عبد –وقد خمؼ مف بعد .. قواميا انتقاء  األلفاظ الرقيقة أو الكمماِت الضخمة الغريبة

َخْمؼ جعموا البالغة صناعة لفظية محضة، فقالوا المسند يعّرؼ لكذا وكذا، - القاىر
إلخ ولـ يبينوا السر في ذلؾ، ولو يوازنوا بيف مسند منّكر عرفتو .. وينّكر لكذا وكذا

البالغة وآخر نّكرتو، وىو مثمو، ولـ يبينوا السبب في ذلؾ، ولـ ُيعَنوا بإيراد الشواىد 
. واألمثمة والبحث في الفروؽ

وقد اختار أىؿ ىذه األزمنة المجدبة القاحمة عمى مثؿ كتب عبد القاىر الخصبة 
، والقواعد والمشافيات في كتب المتأخريف،  الحافمة غيرىا مف الكتب لكثرة الحدود والرسـو
فكاف أثرىا فييـ أف حرموا مف البالغة والفصاحة، حتى إف أعمميـ بيذه الكتب وأكثرىـ 

اجتيادًا بيا ىـ أعجزىـ عف اإلتياف بالكالـ البميغ والصحيح قواًل وكتابة، وال غرو فقد قاؿ 
!! ليسوا بمغاء (البالغة)إف بعض فحوؿ ىذا الفف : أحد كبار مؤلفي ىذه الكتب المشيورة

ثـ .." ففصؿ بيف البالغة وعمميا، وجعمو غير مؤد إلييا فمـ يبؽ إال أنو ابتدع ليتعبد بو
ولوال أف فيض اهلل لمعربية في ىذا العصر األستاذ اإلماـ الشيخ : "يتابع السيد رشيد قولو

محمد عبده فطفؽ يحيى كتب السمؼ النافعة وعموميـ لكنا في يأس مف حياة ىذه المغة 
". الشريفة بعدما قضى عمييا وأساتيا

دالئؿ ): وكاف األستاذ محمد عبده أوؿ مف قاـ بتصحيح كتابي عبد القاىر
حضار نسخ منيما والعناية بتصحيحيما ونشرىما (أسرار البالغة)و  (اإلعجاز ، وا 

وبيَّف السيد رشيد رضا حالة الضعؼ المغوي واألدبي التي واجييا اإلماـ . وتدريسيما
خوانو بقولو وكاف مف أثر فساد ذوؽ المغة ): محمد عبده، بإحياء كتب عبد القاىر وا 

اختيار ىذه الكتب التي ممكت العجمة عمييا أمرىا عمى الكتب التي تيديؾ إلى العمـ 
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الصحيح بمعانييا، وتيدي إليؾ الذوؽ السميـ بأساليبيا ومناحييا، فكادت كتب عبد القاىر 
. ()"تمحى وتنسخ، وصارت حواشي السعد تطبع وتنسخ

ليذا بادر اإلماـ إلى تدريس الكتاب في : "ويقوؿ السيد رشيد رضا في موضع آخر
األزىر الشريؼ عقب شروعنا في طبعو، فأقبؿ عمى حضور درسو مع أذكياء الطالب 
كثيروف مف العمماء والمدرسيف وأساتذة المدارس األميرية، وقد قاؿ أحد فضالء ىؤالء 

. ()"إننا قد اكتشفنا في ىذه الميمة معنى عمـ البياف: األساتذة بعد حضور الدرس األوؿ
ىذا ما حرصت عمى بيانو مف أثر الدراسات القرآنية تفسيرًا وبالغة وبيانًا عبر 
العصور في مقاومة العجمة والتغريب، وخدمة العربية وحفظيا كممات مفردة وجماًل 
وجمااًل وأسموبًا في معرض حديثنا عف دور العربية والتعريب في وحدة األمة، عقيدة 

وما العربية إال لساُنيا الناطؽ وكتابيا المعجز . وحضارة وثقافة، ولغة وىوية وانتماءً 
الصادؽ وقمبيا الخافؽ بكنوز قيمو وحضارتو وتراثو لتكوف أقوى مف أسباب الفرقة 

. واالنقساـ، وروحًا تسري في قمب ىذه األمة لموحدة والوئاـ
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