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ية لسلسلة منشورات الملكة التقد�ي

ن س�ي مام عبد السالم �ي مؤسسة الإ

تتشرف مؤسسة اإلمام عبد السالم ياسين بتقديم »سلسلة منشورات مؤسسة اإلمام 
بسط  تتوخى  األكاديمية  واألبحاث  الدراسات  من  سلسلة  وهي  ياسين«،  السالم  عبد 
نظرية المنهاج النبوي التي أثلها اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل عرب أزيد من أربعة 
عقود من الرتبية والدعوة والجهاد والتنظير والتنظيم، وتعميق البحث يف القضايا الكربى 

والمعالم الرئيسة لهذه النظرية.

نظرية  النبوي  المنهاج  نظرية  اعتبار  من  السلسلة  هذه  إصدار  يف  المؤسسة  وتنطلق 
متكاملة تضمنت رؤى تجديدية حول مختلف القضايا التي هتم الفرد والمجتمع واألمة 
المسلم  الفرد  بتأهيل  الغاية اإلحسانية   تربية وتنظيما وزحفا. وهدفها األساس نشدان 
ليحقق العبودية الكاملة هلل تعالى ارتقاء يف مدارج القرب منه سبحانه وتعالى من إسالم 
إليمان إلحسان، ويف نفس الوقت السعي نحو تحقيق الغاية االستخالفية العدلية بإعادة 
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كما يتوخى هذا المشروع اإلسهام يف بناء عالم تسوده قيم العدل واإلحسان بمعناها 
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ومن خالل ما سبق، يستشرف هذا المشروع الطموح أفق تحقيق البشارة النبوية يف 
النبوي والراشدي، ويف نفس الوقت  ثانية)))، تستلهم مبادئها من اإلرث  خالفة راشدة 
يف  اإلنسانية  ثمرة  هي  وأفكار  وآليات  نظم  من  يتيحه  مما  لتستفيد  العصر  على  تنفتح 
فهو  وجدها  فحيث  المؤمن  ضالة  »الحكمة  إذ  والتقدم،  الرقي  نحو  التاريخية  مسيرهتا 

أحق بها« كما أخرب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص))).

وإن مؤسسة اإلمام عبد السالم ياسين إذ تقدم للباحثين والمهتمين اإلصدار األول 
اإلمام  عند  النبوي  المنهاج  نظرية  المفهومي يف  »الجهاز  المعنون ب  السلسلة  من هذه 
للتواصل  استعدادها  تعلن عن  السالسي  الحسن  األستاذ  للباحث  ياسين«  السالم  عبد 
بالبحث  النهوض  أجل  من  واألكاديمية  العلمية  والمراكز  الباحثين  كل  مع  والتعاون 

األكاديمي الجاد والمثمر.

ومؤسسة اإلمام عبد السالم ياسين مؤسسة علمية أكاديمية عالمية، هتدف إلى تطوير 
وتعميق البحث يف المشروع التجديدي لإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل، والتعريف 

به، وترجمته، وإعداد المتخصصين يف الدراسات المنهاجية. 

الباحثين  لجميع  عالميا  علميا  مرجعا  تكون  أن  إلى  ذلك  خالل  من  تسعى  وهي 
والمتخصصين والمهتمين بدراسات المنهاج النبوي، وذلك من خالل:

التعريف بمشروع اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل.	 
جمع وتصنيف وحفظ وترجمة تراث اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل.	 

)))  قال  النعمان بن بشير بن سعد : »كنا قعوًدا يف المسجد )مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص( وكان بشير رجال يكف حديثه، 
الّله ملسو هيلع هللا ىلص يف األمراء؟ وكان حذيفة حاضًرا مع  يا بشير بن سعد، أتحفظ حديث رسوله  أبو ثعلبة فقال:  فجاء 
بشير، فقالت حذيفة: أنا أحفظ خطبته، فجلس أبو ثعلبة، فقال حذيفة: قال رسول الّله  ملسو هيلع هللا ىلص: تكون فيكم النبوة 
ما شاء الّله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، تم تكون خالفة على منهاج النبوة، ثم تكون ما شاء الّله أن 
ا فتكون ما شاء الّله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن  تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملًكا عاضًّ
يرفعها، ثم تكون ملًكا جربية فتكون ما شاء الّله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة على 

منهاج نبوة. ثم سكت«. ورواه أحمد بن حنبل يف مسنده.
))) أخرجه الرتمذي يف كتاب: العلم، باب: ما جاء يف فضل الفقه على العبادة 687)، وأخرجه ابن ماجه يف 

كتاب: الزهد، باب: الحكمة 69)4.
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الجامعات 	  مع  بالتنسيق  اهلل  رحمه  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  تراث  مدارسة 
والهيئات والمراكز العلمية والباحثين.

التواصل والتعاون مع المؤسسات والمنظمات التي تعنى هبذا المجال.	 
العمل على تحقيق التقارب بين كل دول العالم يف مجاالت الفكر والفن والعلوم 	 

والرتبية عن طريق التبادل وتقوية مشاعر التعاون والتضامن.
ولتحقيق هذه األهداف، توظف مؤسسة اإلمام عبد السالم ياسين مختلف الوسائل 

المتاحة والممكنة، وخاصة:

واأليام 	  العلمية  والمؤتمرات  والملتقيات  والمحاضرات  الندوات  تنظيم 
الدراسية، والمشاركة فيها.

إصدار المطبوعات والدوريات والمجالت وإنشاء المواقع اإللكرتونية، وإعداد 	 
الوسائط السمعية البصرية.

ترجمة أعمال اإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل والدراسات ذات الصلة إلى 	 
مختلف اللغات.

المراكز 	  مع  والتعليمي  والفني  واألكاديمي  العلمي  التعاون  اتفاقيات  عقد 
األكاديمية والباحثين.

ومراكز 	  العلمي،  والتطوير  البحث  ومراكز  الثقافية  والمراكز  المكتبات  إنشاء 
التعليم والتعلم.

مقرها  يوجد  -حيث  إستانبول  بمدينة  النور  األكاديمية  المؤسسة  هذه  رأت  وقد 
الدولي األول  المؤتمر  لتوصية صدرت عن  تنفيذا   ،(0(4 أبريل  المركزي-  يف شهر 
ياسين«  السالم  عبد  اإلمام  عند  النبوي  المنهاج  نظرية  يف  الكريم  القرآن  »مركزية  حول 

الذي نظم بنفس المدينة بتاريخ ) و) دجنرب ))0).

 د. عمر أمكاسو
رئيس مؤسسة اإلمام عبد السالم ياسين 

الرباط رمضان 1436 
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قد�ي ت

يلتفتون  ال  لكنهم  للغة،  البالغية  البيانية  التواصلية  بالوظائف  عموما  الناس  يقر 
اللغة  عن  وكناية  تعبيرية  وحدة  أصغر  باعتبارها  فالكلمة  اإليجادية.   لوظيفتها  غالبا 
إنما  الوجود كله  بل  الوجود.  الموجودات يف  الكل، تسبق  الجزء وإرادة  باب إطالق  من 
هو نتيجة ألمر الهي كالمي كما يليق به سبحانه بال شبيه وال نظير، صيغ على فعل 
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الوظيفة اإليجادية للغة والتي سبقت الوظائف األخرى كلها. وهذا ما انتبه إليه كثير من 
المتكلمين األقدمين، لكن لم يلتفت إليه إال قليل من اللسانيين المحدثين. 

منصور  أبو  ذكره  ما  »يس«،  سورة  من  السابقة  اآلية  تفسير  يف  األقدمون  ذكره  مما 
الماتريدي: إنه عبارٌة عن سرعِة اإليجاِد وتكوينِِه عند تعلِق إرادتِِه بال تراخ وال تعّذر، وقال 
اإلمام البيهقي األشعري بأنه عبارة عن حكم اهلل األزلي الذي َيخلُق بمقتضاه األَشياَء التِي 
... و بما أن صفات اهلل تعالى ال تشبه صفات مخلوقاته، فاهلُل  يِّ

َأَراَد وجوَدَها بالكالِم األزلِ
متكلٌم بكالٍم ليَس َحرًفا وال َصوًتا؛ ألَنَّ الكالَم الذي يكوُن بالحرِف والصوِت مخلوٌق، 
واهلُل ال َيتَِّصُف بِحادٍث. و يؤكد هذا المعنى قول أبي حنيفَة النعمان رحمة اهلل عليه يف 

»الفقِه األكربِ« : »نحن نتكّلم باآلالت والحروف واهلل َيتكّلم بال آلة وال حرف«.

للغة  اإليجادية  للوظيفة  كبيرا  شأنا  أولوا  الذين  المعاصرين  اللسانيين  ومن 
بعده  من  ثم   J. Austin اوستين  جون  األمريكي  اللساين  والفيلسوف  السوسيولوجي 
الوظيفة اإليجادية  إلى  الذي أشار   ،J.Searle السائر على دربه جون سورل  وارث نظريته 
للغة بوضوح يف عنوان كتابه الموسوم بعبارة: »كيف توجد األشياء بالكلمات؟«. وبتعبير 
أفصح يراعي مقاصد المؤلف ومراده من مؤلفه يحق لنا أن نعيد صياغة العنوان على 
ملموسة«.  وأشياء  محسوسة  أفعال  إلى  المتكلم  كالم  يتحول  »كيف  التالي:  الشكل 
وفحوى نظريتهم أن اللغة تتمتع بخاصية عجيبة تمكن المتكلم من تحويل الكلمات 



9 تقديم

والعبارات إلى أشياء لها وجود ومادة عينية يف واقع الناس. تماما كما يستطيع التجار 
إلى خدمات  أو قطع معدنية  نقدية  المال من طبيعة ورقية  وأصحاب األعمال تحويل 
والعبارات  الكلمات  تحويل  أولئك على  قدرة  الحال  وبطبيعة  مادية.  ومقتنيات  عادية 
إلى أشياء تتفاوت من متكلم آلخر تماما كما تتفاوت قدرة هؤالء على تحويل المال إلى 
 P. Bourdieu »أعيان. اللغة هبذا المعنى رأس مال رمزي، وسلطة معنوية بتعبير »بورديو
تحول إلى واقع محسوس بإمكان كل إنسان أن يستفيد منه ويوظفه توظيفا إيجاديا بقدر 

ما يمتلكه من بيان وملكة تواصلية. 

نعم الكلمة أساس وجود كل موجود، بل هي جزء ماهية كل موجود و إكسير مادته 
ُح  ِبّ َس

ُ
الذي يبعث فيها الروح، يستوي يف ذلك اإلنسان والحيوان والجماد، قال تعالى: ﴿ت
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لهذا  وتبعا  الكون.  هذا  يف  هلل  أوجد  ما  أعظم  من  واإلنسان  )اإلسراء:44(.  ْم﴾  ُه َح ي ِب ْس
َ
ت

من كالم.  عليه  جبل  ولما  منه  أنشأ  لما   نتاج  هو  إنما  اإلنسي  الموجود  فهذا  االعتقاد 
ولذلك قال الفالسفة يف تعريفهم لإلنسان بأنه »حيوان ناطق«. وكأين هبم يقولون إن القيمة 
المضافة التي تميز اإلنسان عن غيره من المخلوقات هو القدرة على الكالم. فهو جزء 
لألمر  نتاج  هو  إنما  الوجود  يف  شيء  كل  أن  ذلك  يستقيم:  ال  الزعم  هذا  لكن  ماهيته. 
اإللهي القاهر المصاغ على شكل الكلمة/األمر »كن«.. وعليه فكل الموجودات صادرة 
البذرة وتبسق  فإهنا تتفتق عن  »الكالمية«.. وحين  تنشق األرض عن  البذرة  عن نفس 
ْم﴾. لذلك نفهم سر عدول فالسفة آخرين عن  ُه َح ي ِب ْس
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التعريف األول لإلنسان واستعاضتهم عنه بتعريف آخر يقول إن »اإلنسان حيوان  عاقل«.

ولئن كانت صفة »الكالم« ال تميز اإلنسان عن غيره من المخلوقات، فإن صفة البيان 
)الرحمن:4-3)  بيان﴾  ال عمله  سان  ن الإ ﴿خلق  تعالى  فاهلل  الغرض.  لهذا  إليه  أضيفت 
والبيان ليس مجرد »التسبيح« الجبلي، بل هو »القدرة على اإلفصاح عما يف الضمير«، 

كما يقول أهل اللغة.

وبما أن صفة البيان نفسها مشرتكة بين جميع بني البشر فقد ميز اهلل الناس بعضهم 
اَواِت  َم سَّ ال  

ُ
ق
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َ
ِه خ ِت آ�يَ ْن  عن بعض بصفة أخرى هي صفة اللسان. قال اهلل تعالى: ﴿َوِم
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اللسان منطقا ولغة. ويبدأ اختالف األلسن من أمة إلى أمة، ثم ينحدر فتجد االختالف 
من قبيلة إلى قبيلة، وهكذا نزوال إلى أن يظهر ويفصح عن نفسه من فرد إلى فرد. ويف 
كل المستويات تختلف اللغات تماما كما تختلف سحنات األقوام شعوبا، بل تختلف 
عبثا  وال  صدفة  ليس  ولذلك  أفرادا.  أصابعهم  بصمات  تختلف  كما  أصواهتم  نربات 
يف  وهلل  واحدة.  آية  يف  وألسنهم  الناس  ألوان  اختالف  بين  الحكيم  العليم  اهلل  جمع  أن 

خلقه  شؤون.

هل هذه صفة تنوع وتمييز أم صفة تفاضل وتمايز؟. أما عند اللسانيين فال تفاضل 
وال تمايز بين اللغات. وأما لدى النحويين وزمرة من المفكرين فالتمايز حاصل ووارد. 

حجة األولين أن اللغة أداة مشرتكة بين كل أبناء مجموعة لغوية يستعملوهنا للتواصل 
بينهم، وقد يستعملوهنا للتواصل مع غيرهم إن حصل التفاهم وتم البالغ ألزمان مديدة 
و يف مواطن عديدة. ويعربون عما يشاؤون كما يشاؤون بأريحية دون خلل وال َملل وال 
كلل.  ولم يحتاجوا قط  لتغيير لساهنم إال عند االضطرار للتعبير عن مستحدث مبتدع 

نشأ يف حضارة غير حضارهتم.

وحجة اآلخرين يف قولهم بالتفاضل تنبني عن كون األقوام والشعوب يتفاضلون يف 
اللغات  فغنى  ألحوالهم.  تبعا  لغاهتم  وكذلك  عمراهنم،  وتشعب  حضاراهتم  محصلة 

وفقرها إنما يأيت نتيجة لغنى الحضارة وفقرها. 

من هنا نفهم تفضيل علماء اإلسالم للغة القرآن وهي شيء آخر غير اللغة العربية 
فاللغة  القرآن.  معاين  برتجمة  التعبد  يجيزوا  لم  كوهنم  من  العلة  ندرك  كما  الُمألَيكة. 
النداء  لغة  الوحي،  لغة  هي  مميزة.  عربية   )language variety( لغوية«  »تنويعة  القرآنية 
الروحي«،  »اإليجاد  لغة  أخرى  بعبارة  هي  اآلخرة.  ولغة  المقدس،  لغة  اإللهي،  والبيان 
لها قدرة »خالقة« على التعبير عن المعاين الدينية، ولها قدرة »سحرية« بما تحمله من 
معاين »سماوية« على قلب ما يف النفوس. ألم يقل قائلهم: »إن لكالمه لحالوة وإن عليه 
لطالوة«. وليس ذلك إال للغة القرآن. قال األستاذ عبد السالم ياسين رحمه اهلل يف حواره 
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مع صديقه األمازيغي: »َلْو انحصرْت المقارنة بين اللسان العربي وألسنِة الشعوب على 
مزايا هذه وبالغة تلك، وليونة األخرى ويبوستها وِخصبها وَجْدهبا وثروتِها وفقرها ونحوها 
وصرفها وتراثها وشعرها ونثرها، لكان مجاٌل للغة تفاِخُر العربية وتنازلها وتساميها. لوال 
أن اللسان العربيَّ مصطفًى مختاٌر بين اللغات كما هم الرُسل عليهم السالم مصطَفْين 

من الناس، ولوال أن القرآن كتاَب اهلل ورسالَته...«.

قسرا  ال  واعتقادا،  وحبا  طوعا  باألفضلية  غيرها  لها  يقر  أن  يجب  ذلك  أجل  من 
بل  لربِّه.   ا  القرآن عاقَّ ُلَغة  ياسين رحمه اهلل من عق  يعترب األستاذ  إذ  نفاقا.  أو  ومجاملة 

يذهب أبعد من ذلك حين يقول »عصاه من عصاها. كفر به من كفر هبا«...

سماهتا  و  القرآن  وللغة  عموما،  ووظائفها  للغة  التصور  هذا  من  بنحو  واسرتشادا 
الذي  النظري  إطاره  المحرتم  الرمبوق  الصادق  عبد  الدكتور  صديقنا  بنى  خصوصا، 
تناول من خالله  موضوع كتابه: »لغة القرآن  يف خطاب األستاذ عبد السالم ياسين«. ويف 
تقديري فإن هذا الُمَؤَلف الذي حظي بالنشر من طرف مؤسسة اإلمام عبد السالم ياسين 

وَحظيُت من قبلها بشرف التقديم له، خطوة مهمة يف الدراسة العلمية للموضوع. 

ياسين، وعن  السالم  بفكر األستاذ عبد  دراية  أبان من خالله صاحبه عن  إنه بحث 
أو  القدماء  عند  سواء  خصوصا،  القرآن  للغة  وقضية  عموما  اللغة  بقضايا  واسع  إلمام 

لدى  المحدثين.

تارة  فهو  موفقا.  ذكيا  جمعا  وتحليلية  استقرائية  منهجية  بين  المؤلف  فيه  جمع 
يستعرض النصوص من مؤلفات األستاذ عبد السالم ياسين رحمه اهلل ويربطها ويقابلها 
اإلمام  كتب  يف  المتناثرة  األفكار  يركب  وتارة  الفن.  آهل  من  غيره  عند  من  بنصوص 
المكنونة يف ثنايا عبارته يف قالب تجميعي توليفي  يفصل المجمل، ويوضح اإلشارة،  
ويحرر العبارة. توسل المؤلف إلى كل ذلك بلغة انسيابية رقراقة جميلة، وأساليب عربية 
بالغية راقية، وعبارات نقية من لوثة الدخيل بال إطناب وال حشو، وال غرابة وال تكلف. 

تذوق  القرآن ورغبة يف  بلغة  الكتاب شغفا  هذا  اقتنيت  العزيز  القارئ  أيها  أنك  فلو 
عباراهتا الفصيحة وأساليبها البالغية البيانية فأبشر، فقد ظفرت بما  يمتعك ويؤنسك. 
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ولو أنك أردته لالستفادة مما يحمله من مضامين وأفكار ونصوص عن الدرس اللغوي 
بمضمون اجتماعي فلسفي فأعلم أنك قد وقعت على بغيتك. ولو التمست من خالله 
االطالع على جانب مهم من فكر اإلمام ياسين  لوجدت ضالتك ولغرفت حتى رضيت.

فاستمر رعاك اهلل يف قراءته إلى هنايته، وادع لصاحبه األستاذ الصادق الرمبوق  بالربكة 
بالرحمة  ياسين«  السالم  عبد  »اإلمام  أجله  من  ُألف  ولمن  القبول،  وجميل  العلم  يف 
والرفعة والرضوان، وللعاملين على نشره يف مؤسسته بالتوفيق والجزاء الحسن، ولمقدمه 

بالمغفرة وحسن الخاتمة.

د. محمد الغازي

أكادير 21 رمضان 1436 موافق 8 يوليوز 2015
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) - منذ زمن مبّكر من تاريخه التأليفي)))، وبالضبط يف ثاين مؤلفاته -اإلسالم غداً: 
أفرد  كتابًا،  األربعين  ناهزت  التي  الفتنة-)))  زمن  يف  المنهاج  وحركية  اإلسالمي  العمل 
األستاذ عبد السالم ياسين رحمه اهلل فقرة كاملة من إحدى عشرة صفحة تحت عنوان: 
»لغة القرآن«))) يف الفصل السابع من »اإلسالم غداً«، وعاد بعد عشرين سنة ليخصص 
ويف  الديمقراطيين«.  الفضالء  مع  »حوار  كتاب  يف  القرآن«  لـ»لغة  صفحتين  من  فقرة 
مجموع كتاباته، يبدو بوضوح أن خطابه يحفل بالحديث عن »لغة القرآن« ويزخر هبا؛ 
فال يخلو مؤلف من مؤلفاته من التنويه بالصنع اإللهي الذي مشج اللغة العربية وأدغمها 
يف القرآن إدغامًا وشيجًا جعل منها جزء ماهية الوحي والدين، والتذكير بمناط تأهيلها 
المفتوحة  المتجددة  والتنبيه على كفاءاهتا  الخالق سبحانه ورسالته،  لتكون وعاء كالم 

على أفق الريادة الحضارية.

لقد كان مبتدأ هذا الكتاب، والقصد األول منه، عند اإلعداد للمشاركة بورقة يف مؤتمر 
البحث  هو  النبوي«)))،  المنهاج  نظرية  يف  الكريم  القرآن  »مركزية  بـ  المعنون  اسطنبول 
مادة  وأنا أجمع  لكنني،  ياسين«.  السالم  القرآين يف خطاب عبد  البيان  »أثر  يف موضوع: 
تصور  يف  القرآن  للغة  تخصيَصه  حينئذ  أزمعت  والذي  للموضوع،  األول  المبحث 
األستاذ، فوجئت بالكم الهائل من النصوص التي تعالج موضوع »لغة القرآن« يف مؤلفاته، 
ناهيك عن التوسع الكبير الذي جعل من لغة القرآن إشكالية حقيقية، متقدمة الطرح، 

)))  باكورة تأليف األستاذ عبد السالم ياسين رحمه اهلل كانت سنة )39)هـ / )97)م، بعنوان: اإلسالم بين 
الدعوة والدولة، ثم أتبعه سنة 393)هـ / 973) بكتاب: اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف 

زمن الفتنة.
)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، الدار البيضاء، مطابع 

النجاح، 973)م.
)3)  المصدر نفسه، ص 696.

)4)  نظم المؤتمر بتاريخ: 31-30 دجنرب ))0)م.
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النبوي«.  المنهاج  بـ»نظرية  المعروفة  الكربى  نظريته  مع  ومتساوقة  النسق،  ومتكاملة 
النبوي«.  المنهاج  نظرية  القرآن يف  »لغة  ببحث  المشاركة  إلى  العزم  فرتتب عنه تحويل 
وألننا كنا ملزمين باالنضباط ألرضية المشاركة التي توجب االقتصار على عدد محدود 
زاً، شديد االختصار، ولم يسعفنا يف توسيعه وإغنائه  من الكلمات، فقد جاء البحث مركَّ

وتوفيته حقه من الدراسة إال هذا الكتاب.

إن الحضور المكثَّف والطاغي للغة القرآن يف هذا الخطاب، يدفع المتتبع إلى دراسة 
د منّظر، ويغريه بتقصي طبيعة  مكانة لغة القرآن الكريم يف مؤلفات كاتب مكثر، ومقعِّ
هذا الحضور وأبعاده ومراميه، ويحفزه الستجالء إجاباته عن اإلشكاالت التي تطرحها، 
باعتبارها  اللغة  على  والمراهنة  اللغوي،  التعدد  من  والموقف  بالقومية،  اللغة  كعالقة 

رافعة البنيان الحضاري، وقدرة هذه اللغة على استيعاب العلوم وتوطينها...

يتوخى هذا الكتاب بسط مدخل يتولى جمع مواد الموضوع ومحاوره وأفكاره وترتيبها 
بالكثرة، والتنوع،  تتسم  الناظم لنصوص  الخيط  ينّقب عن  وإلحاقها بفصولها. مدخل 
الجزئيات  ببيان  المويف  والتكرار  اإلشكاالت،  ومعالجة  المطروقة،  المجاالت  وتعدد 

المتفرعة عن الكليات النظرية عنده...

البحث منهجًا مزدوجًا: استقرائيًا، وتحليليًا؛ فيمدنا استقراء  ) - نعتمد يف هذا 
القرآن  لغة  مكانة  تبين  التي  بالنصوص  اهلل  رحمه  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  كتب 
ووظائفها يف خطابه ونظريته المتميزة على هذا الصعيد، ويسعفنا التحليل يف استقصاء 

كنه هذه المكانة ومجاالهتا، ويف استكشاف أسلوب نقد التوجهات المغايرة.

المتآزرة  المتضايفة  النصوص  ترتيب  يسّهل  الذي  الحصر  منحى  نحوت  وقد 
المتجانسة تحت فصلها ثم مبحثها، خاصة وأن عناوين الفصول ومباحَثها ترتِجم وجهًا 
بعينه تتضافر الشواهد الملتحمة اآلخُذ بعضها بحجزة بعض على بيانه وتحليله، إفرادًا 

لذلك الوجه وإبرازًا لنواحيه.

يجلو هذا الكتاب عمق أصالة خطاب األستاذ عبد السالم ياسين رحمه اهلل ونظريته، 
خة لتجلي الرحمة اإللهية،  من حيث ارتباطهما بلغة القرآن يف دالالهتا اإليمانية المرسِّ
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وأبعادها اإلنسانية العاصمة من الردة عن األكرمية ارتماًء يف مهواة مادية لم َتِن آلُتها هتدر 
آدمية اإلنسان منذ عصر الحداثة.

نين كل فصل مبحثين، على الشكل اآليت: سنتناول الموضوع عرب أربعة فصول، مضمِّ

ر اللغة الئحَة مطالب التغيير المعاصر المنشود،  يقف الفصل األول على بيان َتصدُّ
وقيام هذه اللغة مقام أساس صرح البناء وقمته يف آن معًا، إلى الحّد الذي تعتَبر فيه أمَّ 
المرتبة  الرغم من إقرار منّظرنا أن األسبقيات تتزاحم على  المطالب والرغائب. فعلى 
القاعدة والتاج يف اآلن  اللغة محّل  األولى، كل منها يريد أن تعطاه األسبقية، فإنه يحّل 
َم المقومات، وأُمَّ ما ُيطلب. آيُة هذا الجْعل عنده، تأسيُسه النظريُّ  نفسه، جاعالً إياها مقوِّ
صعودًا  الصرح  وْصِفها  حين  اللغَة  ُتنزل  مزدوجة،  بطريقة  والرغائب  المطالب  لصرح 
منزلَة القاعدة واألساس، وتسمو هبا حين إعادة وصِفها الصرَح نزواًل منزلة الرأس والقمة. 
ها الصرَح  هكذا يفضي أستاُذنا من بيان ترتيب هذا الصرح إلى إثبات هيمنة اللغة ولفِّ

رأسًا وقاعدة.

العربية  التشريف يف  العربية، حاصرًا هذا  اللغة  الثاين مناط تشريف  الفصل  ويعالج 
التي هي جزء ماهية الوحي والدين، ال سائر لغة الضاد التي أليكها النصارى العرب ومن 
على مذهبهم من القوميين المسلمين. إن موجب التعلق بلغة الضاد عند عبد السالم 
باللغة  الخاص  التعلَق  يُعّد  لذلك  القرآن.  لغة  كوهنا  جهة  من  حصرًا  هو  إنما  ياسين 
مضمون  عن  فصله  يمكن  ال  اللغة  شكل  ألن  الدين،  صميم  من  هو  تعلقًا  القرآنية، 
الرسالة. فالعربية عنده جزء ال يتجزأ من الدين، جزء ال يتجزأ من الوحي، إذ هي حاملته 
وحاضنته، هي الوعاء، هي الرحم، هي الجسم، جمالها ليس هو القيمة، لكن القيمة ما 
حمله إلى عقلنا وقلبنا ذلك الجمال، بياهنا ليس الغاية والمنى، لكن ما أبانه من معان.

على  عنده  دائر  الشرف  هذا  ومناط  موضع.  ما  غير  يف  بالشرف  نعتها  من  ُيكثر  لذا 
القرآن، فما صارت كذلك إال بحمل القرآن وصحبته. بل إن باب القرآن ممتنِع موَصد 
الشريف  اللسان  المبين،  العربي  اللسان  إال  المفتاح  وما  معه،  مفتاح  ال  من  وجه  يف 
باختيار اهلل له حامالً لخطابه. هي مشرفة من قبل الحق سبحانه إذ هي البيان والتبيين. 
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ولمكانة هذا »الكمال«، تأبى لغة القرآن إال أن تتقيد هبا اللهجاُت األخرى كما محت من 
قبُل لغات العرب جميعها على فصاحتها وقوة الفطرة يف أهلها وردَّْتها إلى لغة واحدة 

هي  القرشية.

هكذا تصير اللغات األخرى يف جنب لغِة القرآن، الحسناِء الرائعِة الجمال، َسِمَجاٍت 
قبيحاٍت شوهاواٍت رذيالٍت إن راودها شيطاُن مزاحمِة الحسناء والمشاغبِة عليها. كما 
يذهب عبد السالم ياسين رحمه اهلل إلى أن روعة األسلوب وجزالة اللفظ ال تكفي لتفسير 
اإلعجاز القرآين. إن القرآن كالم اهلل عز وجل تقمص لسانًا بشريًا. فإعجازه ذايت، إعجازه 
من مصدره اإللهي، إعجازه من كون الفطرة البشرية عرفت فيه سطوة األلوهية وتعرفها.

ويناقش الفصل الثالث والء اللغة العربية المتأرِجح بين القومية والقرآن، مربزًا الفرق 
الجوهري بين الوالءين، من حيث التضاد المطلق بين العصبية القومية واالنتساب هلل 

عز وجل.

قومية  يريدها  من  كل  كتاباته  يف  يخاصم  اهلل  رحمه  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  إن 
من  النقيض  على  للقرآن،  هو  إنما  والءه  أن  معلنًا  القرآن،  بلغة  ال  الضاد  بلغة  ناطقة 
لينزل  واختارها  اهلل  شرفها  لغة  بامتالك  هو  يغتبط  فعندما  للغة.  القوميين  العرب  والء 
إلينا فيها ذكره، يعترب العروبيون أن العروبة قدمت لإلسالم وللقرآن هذه اللغة العبقرية. 
أعطت  أهنا  ويقّر  اللغات،  بين  فريدة  مؤهالت  العربية  للغة  ُيْثبت  ياسين  أن  صحيح 
الوحي خصائصها البالغية، لكنه يصرح يف اآلن نفسه أن هذه اللغة القومية عقيم من 
العرب، فلما شرفهم اهلل باإلسالم  كوهنا قومية. إهنا لغة كان يتكلمها جاهليون بجزيرة 
وشرف لغتهم بتحميل خطابه أصبحت إعرابًا إلهيًا وبيانًا. ولوال ذلك ال انقرضت يف 
الغابرين. إن العربية إنما حييت واستعصت على الدهر بحياة القرآن. وإن العربية بال 
قرآن تعطيك العروبة بكل أمراضها المعروضة على العالم. أمراض تعكسها لغُة الجرائد 
َيكُة العاجزة عن أن تحمل ألفاُظها ما تحمله األلفاظ من دالالت خلفية إيمانية يف  اْلُمأْل
لغة القرآن. أليكة كان النصارى العرب فرساَنها منذ عصر النهضة، منذ أن صاروا رواد 
األدب العربي والصحافة العربية والتأليف العربي واألكاديمية العربية. لقد كانوا الرعيل 
األول يف ركب العلمانية، والطليعَة التي دخل بواسطتها الفكُر العلماين شامخ الرأس إلى 



17مقدمة

ديار أمة العرب المسلمين، وما فتُِئوا منذ قرنين ُيعالجوَن اللساَن العربّي لُيطاوَِع الّتعبيَر 
عربيٌة  لغٌة  أيدينا  بين  هي  وها  اإلسالم.  دين  عن  دًا  مجرَّ العصريِّ  الواقع  عن  العصريَّ 
عصرية الييكيٌة ما بينها وبين لغة القرآن من قرابة إال ِصَلُة اللفظ والحرف، لغة معلمنة 
فقدت كفاءهتا التعبيرية حين أصبحت عاجزة كل العجز عن التعبير عن البعد الروحي.

ويتطرق الفصل الرابع إلى لغة القرآن من جهة كوهنا الوسيلة األنجع لمنازلة الهجوم 
الثقايف الغربي، واألداة الفعالة الستيعاب العلوم وتوطينها واستنقاذها من األليكة الطارئة 

عليها، واستعادة وحدة المسلمين يف العالم.

يطغى واقع المنازلة الميدانية بين اإلسالم والغرب على خطاب األستاذ عبد السالم 
ياسين رحمه اهلل، خاصة عند حديثه عن وظيفة اللغة المتحكمة يف صياغة المفاهيم 
وما  اللغة  بين  الفصل  يتعذر  فعنده  الكربى.  الوجودية  التصورات  وبناء  الثقافة  وبلورة 
المادية  اللغة  هي  مثلما  الوحي،  ماهية  جزء  العربية  فإن  رسالة؛  من  وتتضمنه  تحمله 
الثقافية  اإللحادية »جزء ماهية« الكفر. لذا يمّكن إتقان لغة القرآن من محاربة الهيمنة 

األجنبية واحتاللها عقول أبنائنا وميادين حياتنا.

يف  القرآن  بلغة  التحدث  بأن  اهلل  رحمه  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  خطاب  ويقر 
والمتعة  و«السعادة«  والمنفعة  واللذة  والفن  والثقافة  الفلسفة  حديث  فيه  ساد  عصر 
المثقفين  قاموس  المفردات يف  من  كلمة  فما من  َمدخل صعب.  وتوابعها  والمردودية 
هناك  معناها من  له دالالت ومرجعيات  إال  منها  ما  فلسفية.  لها خلفيات الييكية  إال 
وإن كان مبناها يتأرجح ويرتنح ليزعم أنه عربي))). لكن صاحب نظرية المنهاج النبوي 
ال يجد من االستجابة لهذا التحدي بّداً. لذا يضطر إلى استعمال مصطلحات العصر 
ليعلم  أصولها  فيكشف  المفردات،  مصادر  يستكنه  واع  استعمال  لكنه  ومفاهيمه، 
الكشف  الحركة اإلسالمية ومرشديها، عرب  قيادات  يُعّم  نقد صارم  هويتها وما تحمله. 
إلى لغة عصرية الييكية تزداد  القرآن وانزالقه  عن انحراف الخطاب اإلسالمي عن لغة 

عن ذكر اهلل والغيب واآلخرة ُبعداً.

)))  تنظر فقرة »لغة القرآن وعصر المادة« من المبحث الثاين من الفصل الرابع يف هذا الكتاب.
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لًة فقط لمنازلة الثقافات األجنبية والفلسفات الغازية، بل هي  وليست لغة القرآن مؤهَّ
أيضًا شرط العزة المستقبلية. فال سبيل إلى نقل التكنلوجيا وتكوين العقول المبدعة 
إال باالعتماد الكلي على لغة القرآن أداة تعليم وبحث وعمل. وهنضة المسلمين تتوقف 
المكاسب  على  السيطرة  سلطان  العملية،  الكفاءة  سلطان  القرآن  لغة  اكتساب  على 
مدرٌِك  ذلك  إلى  وهو  العلوم.  بتلك  لالستقالل  الصالحية  سلطان  البشرية،  العلمية 
اللغة  هذه  تستطيع  فكيف  المطلوبة؛  العلمية  الكفاءة  العربية  اكتساب  مهمة  صعوبة 
استيعاب العلوم الكونية وتحاشَي سطوهتا المادية يف آن معًا؟ كيف نتعلم لغات العلوم 

ونحذقها دون أن ُتعدَينا فلسفة تلك اللغات وكفُرها؟

ال يرى منظرنا من سبيل إلى استعادة عزة المسلمين خارج استعادة عزة لغة القرآن، 
شؤون  عن  منكفئة  المختربات،  عن  معزولة  محنّطة  لغة  إلى  العربية  تحويَل  مستنكرًا 
الحياة. ومع أن منّظرنا يدرك أن مهمة االستنقاذ والتوطين ضاربة يف الُعسر، فإنه ال يراها 
م لغة  متعذرة، خاصة وأن هذه اللغة هي التي حملت كالم اهلل ورسالته، فال بديل عن تقدُّ

القرآن لحمل جسامة استنقاذ العلوم وتوطينها إال المكوث على هامش التاريخ.

3 - إننا غالبًا ما نْعمد إلى تقليب وجوه الكالم لرتكيز مقصود األستاذ عبد السالم 
ياسين رحمه اهلل يف األذهان واألفهام، مفسحين المجال بين الفينة واألخرى لـ»الكاتب 
ياسين  مقاالت  معضدين  إليه«)))،  اهلل  أحسن  الرافعي  صادق  مصطفى  البليغ  البارع 
يِّق«)))، ولغيره من العلماء والمفكرين لتزيد نصوُصهم بعَض المعاين  بأسلوبه »الشيق الرَّ
القارئ، مع أستاذنا وثلة منتقاة من المختصين يف  يتابع  بيانًا وتقريراً. هكذا  والحقائق 

الباب، السابقين منهم والمعاصرين، من شتى المذاهب والمشارب:
أ- بيانًا وافيًا لغنى المفردة القرآنية وثرائها الذي نقل اللفظة العربية من طور إلى 

طور فيما ينعته اللغويون بالطفرة اللغوية الفريدة يف تاريخ اللغات.
ب- لمحًة تاريخيًة تفي بغرض الوقوف على دور النصارى العرب يف أليكة العربية.

)))  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، الدار البيضاء، مطابع أفريقيا الشرق، ط)، 000)م، 
ص 355. فقرة »لغة القرآن وعصر المادة« من المبحث الثاين من الفصل الرابع.

)))  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط)، 996)م، )/ 3)).
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من  جوالت  القرآن  لغُة  فيها  تخوض  حقيقية  لغوية  لحرب  مناسبًا  وصفًا  ج- 
المواجهات الشرسة فكريًا وعلميًا وسياسيًا.

د- تحليالً مستفيضًا لمجهود لغوي تنظيري، حجاجي، حي بتفاعله مع إشكاليات 
العصر الكربى وقضاياه المصيرية، لكن من وجهة نظر قرآنية ال تلتزم الصرامة األكاديمية 

ولغتها المحايدة »الباردة«))).

إلى  ونسبتها  جميعها،  النقول  توثيق  على  حرصنا  مدى  على  القارئ  وسيقف 
مصادرها ومراجعها، يف هامش اإلحالة ويف الئحة المصادر والمراجع، ولو كانت كلمة 
يتيمة. وإنه ما لنا عن كثرة االستشهاد بنصوص من مؤلفات عبد السالم ياسين محيد؛ 

فعلى خطابه مدار هذا الكتاب.

وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي العربي المبعوث رحمة للعالمين.

الّصادق الّرمبوق

بر 2013 طنجة، 26 محرم 1435، موافق 30 نون

)))  تنظر الفقرة رقم 3 من خاتمة هذا الكتاب.
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بما أن لفظة »أُّم« تدل يف العربية على »أصل كل شيء«))) ومرجِعه)))، فقد أطلقها عبد 
السالم ياسين على األساس الذي عنه تتفرع، وإليه ترجع، مطالُب الشعوب وتطلعاُتها 
نحو الرقي، جاعالً مرجع هذه الرغائب كلها إلى أصل واحد هو اللغة التي يعتربها بمثابة 
العمود الفقري لمقومات المستقبل المنشود ]المبحث األول[، بل، ألسبقيتها المطلقة، 

هي عنده أساس صرح هذا المستقبل وسقُفه يف الوقت نفسه ]المبحث الثاين[.

م املقومات ّوِ مق

1. تزاُحم األسبقيات

ليست اللغة عند عبد السالم ياسين »هي الفكر« و»هي الرمَز الحامل للمعرفة«))) 
فحسب، بل إن لها عنده القدَح المعّلى يف »سلم األسبقيات«، على الرغم من إقراره، 
يف خضم بحثه عن تجديد سلم األسبقيات هذا، أن »األسبقيات تتزاحم على المرتبة 

األولى!«)))، تتزاحم »على الباب كل منها يريد أن ُتعطاه األسبقية«))).

وهذا االحتفال والتقديم منه للغة عمومًا، يتساوق بشكل الفت مع جديد االكتشافات 
والفتوحات يف علم اللغة، والتي أقرت أن »اللغة ليست أداة يف أيدي الناس فحسب«، بل 
»اللغة أكرب منهم جميعًا«؛ فهي »ليست مجرد أعراف وقوانين يملكها المجتمع. اللغة 

تملك المجتمع إن صح التعبير. اللغة أكرب من الجماعة«))).

)))  ابن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أحمد، )ت. 395ه(، مجمل اللغة، تحقيق: زهير عبد المحسن 
سلطان، بيروت، مؤسسة الرسالة، 986)م، ) /)8.

)))  ابن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أحمد، )ت. 395ه(، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السالم 
محمد هارون، بيروت، دار الفكر، 979)م، 3 /63).

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص )70.
)4)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط)، 994)م، ص36).
)5)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، 

ط)، 995)م، ص 98.
)6)  ناصف، مصطفى، النقد العربي: نحو نظرية ثانية، سلسلة عالم المعرفة، عدد 55)، ذو القعدة 0)4) / 

مارس 000)م، ص 7)).
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اللغة، يف خطاب عبد السالم ياسين، َتحمل بمجموعها »تجربة الشعب الناطق هبا، 
حساسيته وفكره وأسلوبه يف الحياة ونظرته لإلنسان، ومكانه يف الكون، ومصيره وقيمه«، 
وهي »تمثل يف نفس الوقت رباطًا أساسيًا يلم المجتمع، رباطًا يقرب بين الناس وإن 
اختلف العرق واختلف الدين«. وأكرب من هذا، متى شّكلت اللغة مع العرق رباطًا وثيقًا، 
و»كان الرباط الديني ضعيفًا بانسالخ الناس عن الدين«، فإهنا تستطيع »حرب الدين«، 

وتكون هي والعرق »خطرًا عليه«))).

لقد اشتغل عبد السالم ياسين جديًا يف كتاباته بإعادة النظر جذريًا يف »أولويات ما 
ُيطَلب«)))، يف سياق مساهمته يف التنظير لـ»رسم خط المستقبل اإلسالمي«)))، والتهييء 
لهذا »المشروع المجتمعي الكبير، مشروع المستقبل اإلسالمي«)))، »الضروريِّ تاريخيًا، 

الواجب دينيًا، اآليت بحول اهلل يقينيًا«))).

سّلم  رأس  على  األستاذ  يضعها  التي  األولويات  على  العجلى  اإلطاللُة  وتكفي 
له  األسبقيات، والتي هتم مجاالت ذات راهنية حّساسة، إلدراك كنه مركز الثقل الذي تشكِّ
اللغُة بالنسبة إلى هذا السّلم، حيث أنه، وهو يقرتح وينّظر لبناء صرح المستقبل، أحّل 
اللغة من هذا الصرح محّل القاعدة والتاج معًا، تدليالً منه على ما للغة من مكانة معتربة 

ومنزلة متقدمة جدًا يف تصوره.

وقد تيّسر لنا إحصاء اثنتي عشرة صيغة تعكس هذا التزاحم وتشرحه، يف مجاالت: 
تحرير العقل المسلم، والتعليم بصفة عامة، وتعليم اللغة العربية للشعوب المسلمة 
الفردية،  الضمائر  وتبليغه  اإلسالم  نداء  وإسماع  اإلحساين،  والمطلب  وعرهبا،  عجمها 
واإلصالح  البيئي،  والمأزق  للناشئة،  السليمة  الفطرة  وحفظ  واألسرة،  المرأة  ووضعية 

الزراعي، ومراجعة الخطاب اإلسالمي، ومطلب العدل، والتنمية واالقتصاد.

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، المحمدية، مطبعة فضالة، ط)، 989)م، ص 9.
)))  ياسين، عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، بيروت، الشركة األوروبية اللبنانية للنشر، 990)م، ص55.

)3)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 49).
)4)  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط)، 996)م، ص 339.
)5)  ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط)، 997)م، ص 0).
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وللوقوف على عباراته المتنوعة الداللة على تزاحم األسبقيات على المرتبة األولى 
المتزاحمة  األسبقيات  لهذه  انطالقًا من صياغته  لنا،  يتبين  األولويات، وحتى  يف سلم 
لها على  اللغة عنده، ومقداُر تقديمه  قْدُر  السبق يف سلم األولويات،  نيل قصب  على 
الصيغ  نورد  األولويات،  الئحة  رأس  على  عنده  الموضوعة  الملّحة  المطالب  سائر 
للرتكيز  استجماعًا  شواهدها  دين  مشدِّ المصيرية،  للقضايا  العاكسَة  عشرة،  االثنتي 

على  المقصود:

أ- »تحرير العقل المسلم أولوية من مقدمات األولويات«))).

ب- »تعليم اللغة العربية للشعوب المسلمة عجمها وعرهبا لما يتحتم أن نجعله يف 
صدر األولويات«))).

ج- »للتعليم مكان الصدارة يف أولويات البناء«)))، و»القومة الرتبوية التعليمية لخطورهتا 
وبالغ أهميتها ينبغي أن ُتْحَشَر إليها جهود األمة مع أسبقيات األسبقيات«)))، فـ»ليس 
الكونية  العلوم  وخرباُء  الشريعة،  وحَمَلُة  القلوب،  أطباُء  َيجتمع  أن  من  أَلحَّ  وال  أسبَق 
ليقودوا معركة تحرير النفوس والعقول بعد انتهاء معركة اإلطاحة بأهل الباطل«)))، وإن 
»ضرورة الضرورات أن نحيي يف األجيال من البنين والبنات فطرة اإليمان يف الطريق إلى 
الحكم وبعد الوصول إليه. أولى األولويات لحكومة اإلسالم أن تمهد للدعوة حتى تقيم 

األَود، وتِصَل من الفطرة ما انقطع من السند، وُتصلح منها ما فسد«))).

د- »يف عصرنا توشك هذه العروة القلبية أن تتالشى. لذلك يكون المطلب اإلحساين 

)))  ياسين، عبد السالم، محنة العقل المسلم بين سيادة الوحي وسيطرة الهوى، الرباط، مؤسسة التغليف 
والطباعة والتوزيع للشمال، ط)، 994)م، ص 3)).

)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 30).
)3)  المصدر نفسه، ص ))).

)4)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، دار لبنان للطباعة والنشر، ط)، 009)م، ص 57).
)5)  المصدر والصفحة نفسهما.

)6)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص )37.
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أسبق المطالب يف سلم األولويات«))). »يف أعلى سلم المطالب اإلحسان وهو أن تعبد 
اهلل كأنك تراه«))). »يف دولة القرآن تحتل الغاية اإليمانية اإلحسانية الصدارة«))).

ه- »أولوية األولويات عندنا هي إسماع نداء اإلسالم وتبليغه الضمائر الفردية. تبقى 
المعركة السياسية االقتصادية، وتقدم بلداننا يف ميادين التصنيع والتنمية، وتحريرها من 
النهب الرأسمالي والتخلف، واقتحامنا صراعات العولمة أهدافًا هامة جداً، لكن مصير 

اإلنسان وحقه يف معرفة حقيقة وجوده هي الغاية العظمى«))).

الحكومة  برنامج  يف  األولويات  أولوية  واألسرة  المرأة  وضعية  تكون  أن  »يجب  و- 
اإلسالمية والمنظمات الخيرية«))).

ز- »تفرُّغ األمهات لتنشئة األجيال المومنة وحفظ الفطرة سليمة من أسبق المهمات 
المستقبلية«))).

ح - »علينا أن نظل واعين بأولوية األولويات: أن نتفانى يف تنمية قدراتنا كما يفعل 
اآلخرون إلى أن تعثر البشرية على مخرج ينقذها من المأزق البيئي القادم ال محالة«))).

ط - »ال بد أن تضع الحكومة اإلسالمية يف مقدمة واجباهتا حريتها لتغيير هذا المنكر 
»إصالح  شئت«)))،  ما  سمها  األسبقيات،  أول  يف  قومة  زراعية.  ثورة  أو  زراعي،  بإصالح 

زراعي هو أسبق األسبقيات«))).

)))  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط)، 998)م، 1/24.
)))  ياسين، عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص 76.

)3)  ياسين، عبد السالم، جماعة المسلمين ورابطتها، دار لبنان للطباعة والنشر، ط)، )43)ه / ))0)م، ص9).
)4)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، وجدة، مطبوعات الهالل، ط)، 000)م، ص 83-84.

)5)  المصدر نفسه، ص 06).
)6)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 83).

)7)  المصدر نفسه، ص 300.
)8)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص 55).

)9)  ياسين، عبد السالم، من أجل فتح حوار مع النخبات المغربة، يف: مجلة الجماعة، السنة الثالثة، العدد 
السابع، محرم - صفر - ربيع األول، )40)ه، ص 46.
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ي - »وما دام الفكر المسيطر والخطاب المعلن هو الثقافة الالييكية الفلسفية التي 
النار  البشرية يف طفولتها، وإن  تقول إن اهلل من اخرتاع اإلنسان، وإن الجنة حلم حلمته 
بعبع خوفت به اإلنسانية أطفالها، فإن أسبق أولويات التغيير اإلسالمي هي سد الذريعة 

التي دخل علينا منها ويدخل التيار الكافر الملحد«))).

والعدل  الجادة.  السياسية  الربامج  يف  المطالب  كل  العدل  مطلب  »يتصدر   - ك 
المسلمة وتشرئب  األمة  إليه  تتطلع  ما  أهم  لقيامه-  والتهييء  به -إقامُته  اهلل  أمر  الذي 
إلى تحقيقه طوائف األمة المستضعفة يف األرض، أمة اإلسالم«))). »العدل كلمة جامعة 
ومطلب أساسي يف عصر أصبحت فيه قسمة األرزاق وإنتاجها وتمويل عملية التنمية 

وتنظيم ذلك تحديًا قاتالً يف وجه األمة«))).

مكاهنا  تأخذ  أن  واإلحصاء  والكم  والتوزيع  واإلنتاج  واالقتصاد  للتنمية  بد  »ال  ل- 
المؤمن  لرحلة  المسهلة  الدنيوية  األهداف  مرتبة  يف  المطالب،  مقدمة  يف  الشرعي، 

والمؤمنة إلى رهبما«))).

2. جهاد كلمة

القارئ ما يطبع كل هذه األولويات من صيغة الضرورة،  وليس بمستعص أن يدرك 
الفوري  إلى استحقاق مكانة »التنفيذ  وصبغة اإللحاح، بشكل يرشحها جميعها فعالً 
مقدمات  من  »أولوية  آنفًا:  البارزة  العبارات  عليه  تدل  ما  ذلك  مستقبالً؛  العاجل« 
و»أسبقيات  البناء«،  أولويات  يف  الصدارة  و»مكان  األولويات«،  و»صدر  األولويات«، 
«، و»ضرورة الضرورات«، و»أولى األولويات«، و»أسبق  األسبقيات«، و»ليس أسبَق وال أَلحَّ
و»أولوية  الصدارة«،  و»تحتل  المطالب«،  سلم  و»أعلى  األولويات«،  سلم  يف  المطالب 

)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 08).
)))  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 5.

)3)  ياسين، عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص 77.
)4)  المصدر نفسه، ص 77.
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و»مطلب  األولويات«،  و»أسبق  األسبقيات«،  و»أسبق  األسبقيات«،  و»أول  األولويات«، 
أساسي«، و»مقدمة المطالب«.

لكن عبد السالم ياسين، يف تنهيجه لـ»الربنامج اإلسالمي، أي إعادة عرضه على نسق 
األسبقيات القرآنية«)))، ويف ترتيبه »المطالب الحيوية التي تجعُل من أمة قوة يف الدنيا«، 
المطالب والرغائب«)))،  أُمَّ  ينبني على بعض«)))، يجعل »اللغَة  وهي »مطالب بعضها 
هذه  تضعها  التي  الُمحرجة«،  »األسئلة  أن  معتِقدًا   ،)86 )ص  المقومات«  َم  و»مقوِّ
الثقافية، بل هي  »المطالب والتحديات« على اللغة، »ما هي من قبيل الخصوصيات 
من قاموس حياة األمم، وموت األمم، واندثاِر األمم هباء منثورًا يف فضاء تاريخ مفلس«، 
الباردة«  الساخنة  العالمية  »الحرب  أتون  يف  منظم«،  و»هنٍْب  شاملة«  »حرب  خضم  ويف 
السالبة«  الناهبة  الشاملة  »الحرب   ،)(09 )ص  ومستضعفيه«  العالم  مستكربي  »بين 

)ص33)).

وإذا جاز لنا أن نستعير عبارة ناقد أدبي متخصص، فإن اللغة، يف خطاب عبد السالم 
الحياة«))).  نشاط  نفسه  »هو  تصوره  يف  اللغوي«  »النشاط  ألن  كربى«،  »مشغلة  ياسين، 
وأكثر من هذا، يقدم األستاذ جهاد اإلسالميين باعتباره جهاد كلمة. قال: »جهادنا جهاد 

كلمة«، »والكلمة القرآن«))).

وألن »لغة جهاد، هي لغة القرآن«)))، و»جهاد الكلمة من فرائض الدين«)))، فقد أدرج 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم وتحدي الماركسية اللينينية، بدون دار الطبع، ط)، 987)، ص )3.
)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط)، 997)م، ص08).

)3)  المصدر نفسه، ص 09). ولتوالي استشهادنا بنصوص من كتاب »حوار مع صديق أمازيغي«، وتفاديًا 
من  الثاين  المبحث  هناية  وإلى  هنا  من  سنكتفي،  ذاته،  المصدر  من  التوثيقية  باإلحاالت  الهامش  إلغراق 
الفصل األول: »اللغة أساس الصرح وقمته«، بذكر رقم صفحة كل استشهاد بين هاللْين دون تثبيت اإلحالة 

أسفل الصفحة.
)4)  ناصف، مصطفى، النقد العربي: نحو نظرية ثانية، ص 255-256.

)5)  ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص 335.
)6)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص ))).

)7)  ياسين، عبد السالم، المنظومة الوعظية، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط)، 996)م، ص 4).
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األستاذ ضمن أبواب الجهاد، عندما سرد »أحد عشر بابًا من أبواب الجهاد«))) يف كتاب 
الخطاب  بارتقاء  فيه  الكلمة والحجة«)))، طالب  بابًا سماه: »جهاد  النبوي«،  »المنهاج 
اإلسالمي المعاصر يف طرح قضايا اإلنسان إلى المستوى القرآين، وأقر فيه أن اإلسالميين، 
من أجل إبالغ »العالم اإلسالم، بحاجة إلى لغة، إلى خطاب«، »خطاٍب يبلغ األسماع، 
ويخرق أسوار الحصار اإلعالمي ضد اإلسالم، ويقارع كتائب الغزو الفكري«))). ثم بَسط 
الروح والنفس والعقل والجسم،  يناجي  القرآين وتموَُّجه ومستوياته وهو  تنوع الخطاب 
اإلسالم  دعوة  حاملي  وعاتب  والقوة«،  اللين  بين  والرتهيب،  الرتغيب  بين  و»يرتاوح 
المطلوَب لخطاهبم؛  المثَل األعلى  أن يظل  ينبغي  الذي  القرآين  النموذج  لتفريطهم يف 
»وألننا ال نحسن أن نخاطب بمعاين القرآن جيَلنا وزماننا، يبقى القرآن آيات تتلى تعبداً، 

وتبقى السنة النبوية زينة ثقافية، وكنزًا يليق به أن توصد عنه ميادين الواقع«))).

وعلى طول كتابنا هذا، سيقف القارئ عمليًا على الجهد التنظيري العميق والمكثف 
الذي بذله عبد السالم ياسين يف سبيل إعادة فتح »ميادين الواقع« لتغشاها لغة القرآن، 

وخطاب القرآن. جهد تنظيري خاض جهادًا كبيرًا لنقد مسألتْين اثنتْين:

أ- »الفجوِة العظيمة بين معاين الحياة الواقعية وبين الواقع اللفظي التاريخي الذي 
تحمله ألفاظ متبلورة ال تتطور إال بتعاقب أصباغها البديعية«، إلى درجة عْجز »العالِم 
بعد عصر التوسع العلمي« عن مخاطبة »معاصريه بلغة القرون الوسطى«، وعْجِز »العربيِة 
ر« يف أداء المعاين »أداًء حيًا«. إن اللغة العربية، على  المبلوَرة« عن إسعاف »فكِر المفكِّ

هذا الصعيد، »ال تزال تبحث عن طريقها كما نبحث نحن المسلمين«))).

ب- الخطاِب المادي البحت، الخالي »من ذكر اهلل عز وجل«، الدائر »حول الكتل 
البشرية، والتاريخ، وداء الطبقية، والصراع بين الدول، وأمراض االقتصاد، والهيمنة )...( 

)))  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، بال دار الطبع، ط)، 0)4)هـ / 989)م، ص)38.
)))  المصدر نفسه، ص 394.
)3)  المصدر نفسه، ص 397.
)4)  المصدر نفسه، ص 398.

)5)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص 704.
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البلد وذاك، والسالح، والحرب والسلم،  الكرة األرضية، وحالة االستهالك يف هذا  على 
واألحالف. هذا إلى جانب الخطاب عن الثقافة، واللهو واللعب، والغانيات والعبث«))).

وقد استغرق هذا النقد مساحة واسعة من مجمل تصور عبد السالم ياسين، لسطوته 
من  نِه  وتمكُّ فيه،  وتغلغله  والمعاصر  الحديث  اإلسالمي  الخطاب  على  تأثيره  وشدة 

أليكة العربية التي هي لغة القرآن))).

)))  المصدر نفسه، ص )40.
)))  تنظر معالجة الموضوع يف المبحث األول من الفصل األخير من هذا الكتاب.
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ته
ة

غة أساس الرصح و� ل ال

1. مؤسسة سياسية

صحيح أن »للغة ارتباطًا عضويًا بالفكر، والشعور، ومظاهر الحياة المادية، وبواطن 
الحياة الروحية، وبالسلوك، واألخالق، وبالعلوم، وبالعدل، والتنمية، ونظام الحكم« )ص 
33)(، لكن اللغة، يف تصور عبد السالم ياسين، أكربُ وظيفًة وأشد فاعليًة من هذا؛ فهي 
سة السياسية المركزية« )ص  سٌة سياسية كربى« )ص 64)(، بل هي »المَؤسَّ عنده »مؤسَّ
66)(، والسالح األهم »يف ُمْعَتَرك القضايا المصيرية الكربى يف العالم« )ص 265-266(، 
و»أُسُّ البناء كله« )ص 64)( و»أساُس الصرح« يف »بِناء القوة والقدرة« الذي هو »صرٌح من 

طبقات بعضها أساس لبعض« )ص 0))).

بطريقتين؛  ذلك  يفعل  والرغائب،  المطالب  صرح  ترتيب  األستاذ  يصوغ  فحين 
نزواًل  وصعوداً:

اللغة  هانت  مَتى  اللغة.  الصرح  أساس  ويف  اإلسالمية،  الوْحَدة  البناء  قِمة  فـ»يف   - أ 
ومّزقت قدرَتها وقوَتها الرغائُب القومية الضيقة، وقضمت أجنحتها، سقطت اللغة، وخرَّ 
والقدرة  القوة  َصرح  قمة  بين  وتفاعل  وتقاُبٌل  »تجاوٌب  إذن  فهناك   .)((0 )ص  الصرح« 
وبين أساسه. وحدُة كيان مجاهٍد بوحدة لغة جهاد، هي لغة القرآن. وبين القمة والقاعدة 
شيء«.  أّوَل  قوية  »ولغة  وتكنولوجيا،  وتنمية،  عدل،  من   ،)((( )ص  وأعمدٌة«  طبقات 
»ويتسلسل تساند الصرح َطَبقًا على َطَبٍق من األهم إلى المهم، من وحدة أم رغائبها 

اللغة إلى علوم وتكنولوجيا أم مطالبها اللغة« )ص )))).

ب - وعندما يراجع عبد السالم ياسين »بناَء الصرح من أسفله إلى أعاله«، فإنه يجد 
»وحدة اللغة، وقوة اللغة، وقدرة اللغة على توحيٍد، هي جذر األساس، والُجْلمود الثابت 
التوحيد،  قرآِن  د،  الموحِّ القرآن  بلغة  ناطقًا  الحْكم  »نظام  البناُء«. ويجد  اهناَر  تزعزع  إن 
وباستنطاق   .)((4( ومسلمة«  مسلم  لكل  الالزمِة  وطاعتِه  تعالى،  اهلل  توحيِد  وعقيدِة 
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لغة القرآن وترجمتها لتعلن »موقفها« من قضايا الحكم المعاصر، يتمكن عبد السالم 
البناء اإلسالمي المنشود عنده وقطب  القرآن »مربط فرس« صرح  ياسين من جعل لغة 
ٌل مبَدأُها، ُحرٌّ شكُلها وتوزيُعها  رحاه. يقول: »بلغة القرآن يقول استقراُرنا: أنا ُشورَى منزَّ
أن يكون ذكيًا يف االقتباس من حكمة األمم. على َمتن االستقرار السياسي، ويف ِحضنه، 
بِحاِر  يف  هبا  وتسَبُح  وتديرها  المتعلمة  األدمغة  تغذيها  تنمية  ثم  الجهود،  يعبُئ  تعليٌم 
المنافسة العالمية وأمواجها. وعلى متن التنمية المتعلمة عدل شامل، وعلى متن العدل 

وحدة. وقد تأملنا الصرح فوجدنا اللغة أّم الرغائب والمطالب« )4)) - 5))).

اللغة  هيمنة  إثبات  إلى  والرغائب  المطالب  صرح  ترتيب  بيان  من  األستاذ  يفضي 
ها للصرح رأسًا وقاعدة. يقول »الوحدة تريد عدالً، والعدل يريد تنمية، والتنمية تريد  ولفِّ
تعليمًا وعلومًا، وتوطين كل ذلك يريد حكمًا شوريًا، وأساس كل ذلك الوحدة اللغوية. 

وحدة لغة القرآن تتضمن وحدة اإليمان بالقرآن«.

يرفض ياسين قْلَب هذا النظام الذي يجعل من اللغة الكلَّ يف الكّل؛ ذلك أن إصرار 
القوميين العرب على إعطاء األسبقية المطلقة للوحدة ال يعدو، عنده، أحالم العروبيين. 
فـ»لو قلبنا النظاَم وقلنا: الوحدة أساس كل شيء، واللغة آخُر السلسلة، لوقعنا يف دوامة 

الشعارات التي استهلكت المسلمين العربان القوميين واستهلكوها«. )ص 8))).

مطالب  سائر  على  اللغة  تقديم  من  ياسين  السالم  عبد  إليه  ذهب  لما  وتأكيدًا 
التي  القائلة: »اللغات من أعظم شعائر األمم  ابن تيمية  سلم األولويات، نورد مالحظة 
فعندهم:  المذهب؛  يقررون هذا  المعاصرين  المفكرين  أن بعض  يتميزون«))). كما  هبا 
المقوم األساسي، ألهنا سبيل  لم تكن هي  إن  اللغة إحدى مقومات األمة،  أن  »ال شك 
وإعادة  تفكيرها،  نمط  وتنظيم  األمة،  وصياغة  هبا،  االنفعال  وتحقيق  العقيدة،  توصيل 
بناء نسيجها، وحماية ذاكرهتا، وبناء سياجها الثقايف، والحيلولة دون اخرتاقه«))). وعندهم 

8)7هـ(، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب  )))  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراين، )ت. 
الجحيم، تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل، بيروت، دار عالم الكتب، ط7، 999)م، )/ 9)5.

النجاح  مطبعة  البيضاء،  الدار   ،4( عدد  األمة،  كتاب  سلسلة  العربية،  شرف  يف  إبراهيم،  السامرائي،    (((
الجديدة، ط)، 994)م، مقطع من تقديم: عمر عبيد حسنه، ص 8) - 9).
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أيضًا أن »اللسان العربي هو خط الدفاع األول عن اإلسالم«))).

يقول مصطفى صادق الرافعي: »إنما اللغة مظهر من مظاهر التاريخ، والتاريخ صفة 
األمة، واألمة تكاد تكون صفة لغتها ألهنا حاجتها الطبيعية التي ال تنفك عنها وال قوام لها 
بغيرها، فكيفما قلبت أمر اللغة من حيث اتصالها بتاريخ األمة واتصال األمة هبا وجدهتا 
الصفة الثابتة التي ال تزول إال بزوال الجنسية وانسالخ األمة من تاريخها واشتمالها جلدة 

أمة أخرى«))).

عبد  حمل  ما  هو  والرغائب،  المطالب  أُمَّ  اللغة  اعتبار  أن  عليه،  بالتنبيه  والجدير 
صديقه  مجادلة  فيه  وّسع  اللغوية،  للمسألة  خاص  مؤلف  إفراد  على  ياسين  السالم 
)ص5(،  شخصيتهما«  تتجاوز  قضية  حول  الناس  من  مأٍل  »على  ومحاورَته  األمازيغي 
وناقش فيه »مسألة ازدواج االنتماء بعمق«، وانتقدها بشدة، مقررًا أن »القلَب والعقل ال 
العقل إال هم  القلب وُلبِّ  يتسعان ألكثَر من قضية كربى«، وأنه »ال يسكن يف ِشغاف 
متعددة يف ظل  قضايا جانبية  تستكنُّ  قد  العْمر.  ويشغل  والنهار  الليل  يستغرق  واحٌد 
قضية العمر وتحت جناحها دون أن تزاحمها« )ص63(، وأنه »ما َثمَّ ُحرٌّ ال ُيعطِي كل 
والئه للحق الذي يومن به« )ص77(، وأن نوع وجود هذا الُحّر وطعَمه ولوَنه، إنما َيكوُن 
من نوع لغة قلبه وروحه وطعِمها ولوهنا وما تحمله من حقائق يؤمن هبا وآماٍل تراود ِشغاَف 

القلب، وأن تماُسك وجوده رهين بقوة اللغة التي يتكلمها )ص 93).

2. اللغة والقضايا المصيرية

اللغة على صرح  بيان هيمنة  الحي)))، ويف سياق  الثقافة«  »اللغة هي وعاء  أن  وبما 
المطالب تقعيدًا وتتويجًا، يعلن عبد السالم ياسين، أن »اإلسالم قضيُة عمر كل مسلم«، 

السنة  الحق،  دعوة  سلسلة  المواجهة،  معركة  يف  معًا  واإلسالم:  العربي  اللسان  رزق،  السيد  الطويل،    (((
برابطة  والنشر  الصحافة  إدارة  المكرمة،  مكة  986)م،  407)هـ/نوفمرب  األول  ربيع   ،60 العدد  السادسة، 

العالم اإلسالمي، ص33.
)))  الرافعي، مصطفى صادق، تحت راية القرآن: المعركة بين القديم والجديد، بيروت، المكتبة العصرية، 

)00)م، ص 38 - 39.
)3)  وايف، عبد الواحد، فقه اللغة، القاهرة، هنضة مصر للطباعة والنشر، ط3، 004)م، ص 86).
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وأن »القرآن ولغته قضيٌة تسبق يف كالِم« كلِّ مسلم، وأن انتساب كل مسلم يسبق انتساَبه 
إلى لسان قومه، كما يسبق نسَب أجداده )ص 63).

وعلى طول كتابه »حوار مع صديق أمازيغي«، ال يرتدد عبد السالم ياسين يف »تسفيه« 
المطالب التي تقوم على أساس لغات ولهجات يقدمها أصحاهبا باعتبارها بديالً ُملغيًا 
للغة القرآن، بديالً معتنِقًا »األبعاَد اإلنسانية«. لذلك يستفهم قائالً: »ما هي رسالة الثقافة 

األمازيغية واللغِة األمازيغية إلى اإلنسانية؟« )ص 69).

وإدراكًا منه لكون »الطابع الثقايف اللغوي الشعري اإلبداعي هو أهّم ما يمّيز المطالب 
األمازيغية«، ينكر عبد السالم ياسين على من يقّزم اعتناق األبعاد اإلنسانية ويحصرها 
يف نيل »مبدٍع أمازيغي، وشاعٍر شلحّي، وفنان ريفي« »جوائَز عالمية« )ص 70(، »كأننا 
ي اللهجات، وعرض  شعب بدائي ال سبيل له إلى العالمية اإلنسانية الوسيعة إال بتبنّ

الفلكلورات على السائح والجائح!« )ص 34)).

69( ال تعني، عند عبد السالم  إن معانقة »األبعاد اإلنسانية األوسع واألشمل« )ص 
ياسين، إال »تصدي النبغاِء األذكياِء عباقرِة الفكر من بني مازٍغ للمعضلة التاريخية التي 
تتخبط فيها أمتهم المسلمة، وُيعاين منها شعبهم األمازيغي وشعُبهم المغربي«، مْعضلِة 
»التخلف وما يسيُر يف ركابِه الَبِشع من كُروٍب وويالت«. وهي عنده معضلة ال معاَدلة، 
بمفتاح  إن قطعَت رأسًا وظِفرَت  ينات رأسْين وبابْين وُقفلين:  نّ التِّ مِثَل بعض  ألن »لها 

دك الرأس اآلخر، وأغلق عليك القفُل اآلخُر باَب المستقبل« )ص 70). باٍب وُقفلٍ، هدَّ

عرب  ياسين،  السالم  عبد  نظر  يف  يتم،  ال  التاريخية  التخلف  لمعضلة  التصدي  إن 
»المرجعية العرقية« التي »تزيد يف طيننا بِّلة ويف قلوبنا ِعّلة«، وإنما تتم، وينبغي إنجازها، 
بـ»عناق الواسع الشامل اإلنساين« الذي ينحو إلى تحقيق ثالثة مطالب إنسانية مشرتكة 

من جهة، وملحة على وضعنا المرتدي من جهة ثانية:

ة حكم، وعداَلِة حكم، و«ديمقراطية« حكم«. أ - »اكتساِب حريَّ

ب - »االنفتاِح الشجاِع على مكتسبات العقل البشري يف ميادين التنظيم اإلداري، 
وتوطين العلوم والتكنولوجيا«.
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َمت  ج - »توحيِد جهود األمة وكسر أغاللها، وخرق الُحُدود القطرية الَقَفصيِة التي َقزَّ
ْتها وأوهنتها«. األمة وشلَّ

جانبية«،  »مشاغل  حول  يتمحور  الذي  االنتماء«  »ازدواُج  دوهنا  َيُحول  مطالب  وهي 
مثل »ثقافية المطلب األمازيغي« واالنكباب »على الرتاث األمازيغي والتاريخ األمازيغي 
الضارب يف أعماق الماضي«. هي مشاغل جانبية يف عصر تحشد األمم فيه »كل جهودها، 
وكل طاقاهتا، وكل إمكانياتِها المادية والبشرية لخوض معركة البقاء يف عاَلم تندثر فيه 
َتة يف هوامش الُفلكلور الثقايف«  الكيانات المبعثرة، وُتْعَزل فيه الشعوب الضعيفة المَفتَّ

)ص )7).

هنا، ينبه عبد السالم ياسين على ما تشكله »المشاغل الجانبية« من تأبيد لمعضلة 
واللهجات  باللغات  وإضعافها  القرآن  لغة  مزاحمة  سياسة  بسبب  أمتنا،  يف  التخلف 
الضرائر، وبعبارة أوضح وأفصح، بسبب »حرب لغوية تقاتل فيها األمازيغية« وغيُرها »لغَة 
القرآن« )ص 36)(، حتى بات »الثوب اللغوي يف بالد المسلمين َيُضمُّ سبعين رقعة من 
اللغة السيدة«  ُمَلَوثة، كلها عالة، كلها تحتكِم إلى  ألوان واختالف، كلها عاجزة، كلها 
واالقتصاد  لإلدارة  المسيرة  اإلفرنجية  اللغة  هي  بالفعل  السيدة  »واللغة   .)((6 )ص 
ُة وخذلها أهلها. ما هي َعَجَزت  ّي َزت اللغة العرب ودواوين الدولة« )ص 34)(. وهكذا »ُعجِّ
وهي القوية على حمل رسالة اهلل، وال هي ضاقت وهي الواسعة، وال هي أجَدبْت وهي 
قرآهنا  هبجر  وإهماُلها،  العربية،  خذالن  فهو  األهمُّ  التعجيز  »أما   .)((6 )ص  الخصبة« 
َلِمْن  المسلمين يف أوطاهنم  المّلة عن  لغِة  »منْع  فإن  7))(؛  أواًل )ص  ونبذ مصحفها« 
العلوم،  اقتناء  إلى  مسيرهتا  بعرقلة  »ثم  التنزيل«)))،  لكتمان  واألسباب  الوسائل  أقوى 

والتعبير عن العلوم« ثانيًا )ص 7))).

يقرتح   ،)((9 )ص  اللغة«  ذات  يف  ال  باللغة  ينطق  َمْن  يف  والِحكَمة  َرة  ْب »الِع وألن 
بانخراط حازم يف مشروع  المشاغل، واستعاضتها  ياسين هجرًا كليًا لهذه  السالم  عبد 
وفراشة  ولهجة  »لغة  إحياء  عاكفون على  توطين مستحيل ونحن  العلوم. وهو  توطين 

)))  األوراغي، محمد، لسان حضارة القرآن، الرباط، دار األمان، ط)، 0)0)م، ص 0)).
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لسانيٍة« تريد »الرتفيه عن هوّية محلية عرقية مكبوتة« يف زمن الِجّد والكشِف عن الساق 
)ص 9))).

السؤال هنا هو: بأّي »اللغات األمازيغية« سنلج ميدان العلوم، »والحال أاّل حّظ لها 
َن صناعةً،  جميعًا يف مجال العلم«)))؟ »أباألمازيغية نستطيع أن نستقل بعلوم، وأن نوطِّ
وأن نطور تكنولوجيا؟«. »أتستطيع أن َتْحِمَل َحْوَصَلُتها مكتسبات العقل البشري وعلوَم 
أمريكا وِخربات اللغة السيدِة يف الدنيا العلومية التكنولوجية: اإلنجليزيُة ال تزال؟« )ص 
)0)(. هل تنهض »لغة شعبية مثل اللغة الرببرية األمازيغية« »بالمهمات المنتظرة من 
لغة متطورة قابلة للتطور يف عالم الصراع الُمَعْوَلم«؟ )ص 64)(. »هل تقوى األمازيغية 
على تحقيق« هذه المطالب؟ هل ُتسعفنا طفرات العصر المذهلُة الخارقة وُتمهلنا كي 
عاَلم  إلى  هبا  تطير  أجنحة  لألمازيغية  تنُبت  ريثما  المظلمة  التاريخ  دهاليز  يف  »ننتظِر 
التنمية، ويتحول  العاَلم الهابط الحابط الذي يرتدى فيه تعليمنا، وتنَسدُّ فيه آفاق  غيِر 
»البلديون«  منه األميون والمتعلمون  ويِفرُّ  التنمية واالزدهار كابوسًا مزعجًا،  ُحْلم  فيه 

واألذكياء العبقريون؟« )ص09)).

نرجئ الحديث عن اقرتاحات عبد السالم ياسين، الخاصة بتوطين العلوم، إلى آخر 
مبحث يف الفصل الرابع من هذا الكتاب، مكتفين بالتذكير بما يراه من ضرورة تجاوز 
الهّشة. ويف هذا  الفلكلورية  الكيانات  لمعتنقيها يف سجن  الحابسة  العرقية  المرجعية 
الثقافة األمازيغية واللغِة  آنفًا عن رسالة  به  السياق، يوسع ياسين سؤاله الذي استفهم 
وما  اإلنسان،  إلى  رسالتنا  وما  اإلنسانية،  يف  نحُن  »من  يقول:  اإلنسانية.  إلى  األمازيغية 
وظيفتنا يف هذه الدنيا نحن األمَة اإلسالمية بشعوهبا العربية والفارسية والرتكية والهندية 

واألمازيغية والصينية وسائِر شعوب اإلسالم؟« )ص73).

المكينَة  منزلتها  تتبّوأ  فتئت  »ما  اللغوية -والتي  المسألة  بأسبقية  اعتقاده  إطار  ويف 
المستقبلي،  للبناء  مشروع  أي  يف  العربية«)))-  النهضة  انبثاق  منذ  الُهوية  أركان  ضمن 

)))  المرجع نفسه، ص )7).
)))  المسّدي، عبد السالم، المسألة اللغوية يف الفكر العربي المعاصر، يف: الثقافة العربية يف القرن العشرين: 
ط)،  العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  بيروت،  جماعي،  كتاب  بلقزيز،  اإلله  عبد  إشراف:  أولية،  حصيلة 

))0)م، ص 687.
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وسعيًا منه لحسم إشكالية االنتماء المزدوج حسمًا يتساوق وتصوره القاضي بإعطاء 
األولوية المطلقة للغة القرآن، يفتتح عبد السالم ياسين معالجته للمزاحمة »الضرائرية« 
التي تشكلها األمازيغية تجاه اللغة العربية، باعتبارها لغة الوحي، بمجموعة من األسئلة 
المصيرية الكربى، تتعلق باللسان العربي من جهة كونه »سبيل المؤمن إلى القرآن«)))، 

من قبيل:

ْيِهما وإلى الثقلين نزلت  - »ُتَرى، رجل مسلم وامرأة مسلمة يعلمان أن رسالة رهبما إَل
م لغة الكتاب المنزل؟«. ران يف تعلُّ باللغة العربية، هل ُيقصِّ

- »ُتَرى، مسلم ومسلمة يعلمان أن صالهتما ال تصح إال بقراءة آيات من كتاب اهلل، 
َره وفهمه عبادة، وأن كل َحْرٍف يتلونه بخشوع وتدبر وفهم  وأن تالوة القرآِن عبادة، وأن تدبُّ
بعشر حسنات، وأن الحسنَة الواحدَة الخالَد ثواُبها ونورها يف الداِر اآلخرِة خير من الدنيا 
وما فيها، هل يكوُن شيٌء يف الدنيا أسَبق عنده وعندها من تعلم لغة القرآن ليتُلَو وتتُلَو، 

َر، وليفهَم وتفهَم؟«. َر وَتَتدبَّ وليتدّب

- »ُترى، مومن ومومنة يسمعان إخبار رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الصادِق المصدوِق بأن مناديًا 
م القرآن  اَء القرآن وُحّفاظه قائالً: اقرْأ وارَق، أفيحبسه حابٌس عن تعلُّ ينادي يوَم القيامة ُقرَّ

وحفظه وتالوته ليحظى بالمكانة العليا عند اهلل؟« )ص 79).

المسلمين، فقد أخرج نفسه طوعًا  العربية من  اللغة  ومعلوم أن »كل من ال يعرف 
نَ  �ي مِلِ ْس امل َن  ِم  
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)))  المرجع نفسه، ص 9)).

)))  المرجع نفسه، ص 7)).
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القرآن متوقف على اإللمام بلغة القرآن«، و»يف نطاق خصائص اللسان العربي«))). بل إن 
التوفيق والسالمة، يف تصور عبد السالم ياسين، إنما يحّصلهما »من استقام قلبه وعقله 

ولسانه بلغة القرآن  العربي«))).

مصيرية  دنيوية  بإشكاليات  ياسين  السالم  عبد  عند  تلتحم  أخروية  مصيرية  أسئلة 
ها يف فلك أولوية اللغة وأسبقيتها ونحن نعالج االستجابة لـ»تحدٍّ تاريخي  أيضًا، تدور كلُّ
مصيري« يقتضي استجماع القوة وامتالكها يف عالم ال شبح لألقزام فيه. وكيف نقتحم 

سوق العلوم الكونية بلغات »متنازعة متجاذبة« عاجزة؟ )ص04)).

اإلسالمي،  العالم  رابطة  مطابع  مكة،  واالنحسار،  االنتشار  بين  العربي  اللسان  الرحمن،  عبد  خليف،    (((
سلسلة دعوة الحق، العدد )0)، 0)4)هـ / 990)م، ص 9.

)))  ياسين، عبد السالم، ُسنّة اهلل، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ط)، 005)م، ص 330.
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ن د�ي ة ال ية جزء ماهي عرب ال

1. القرآن والثورة اللغوية: حديث اختصاصيين

اللغويين،  لالختصاصيين  الفقرة  هذه  يف  الباب  بفتح  الثاين  الفصل  افتتاح  نفضل 
نسمع منهم كلمة »أهل الذكر« يف الثورة اللغوية التي »فّجرها« القرآن الكريم، ثم نعرج 
العربية،  اللفظة  القرآنية يف  المفردة  التي أحدثتها  اللغوية  الطفرة  الثانية على  الفقرة  يف 

ضاربين أمثلة لذلك من خطاب عبد السالم ياسين.

يجِمع من تمكنّا من االطالع على مؤلفاهتم، من دراسي اللغة العربية المتخصصين 
أو المفكرين المشاركين بنسب متفاوتة يف هذا العلم، على أن »نزول القرآن كان بمثابة 
)الثورة( اللغوية«، وأن من نتائج هذه الثورة وْضَع »العربية على بداية الطريق إلى الحضارة 
الثقافية، أو الثقافة الحضرية«، وافتتاَح بداية لتاريخ »عملية إبداعية هائلة يف مجال العقل 
المسلم«، ونشوَء »علوم كثيرة ما كان لها أن تكون لوال نزول القرآن«. وللوقع المصيري 
يقال:  أن  يصح  هذه،  الجديدة  القرآنية  الواقعة  أو  اللغوية«  »الثورة  أحدثته  الذي  الهائل 

»لقد تقرر مصير العربية المشرتَكة هبذا الكتاب المبين«))).

خاف  وغير  القديمة«)))،  اللغوية  الدراسات  مدار  هو  القرآين  »النص  أن  فمعلوم 
ابتداًء أن »الواقعة القرآنية كانت يف نقطة المركز من عملية جمع اللغة«))). وقد الحظ 
رئيسية من مواد  مادة  القرآن ترتاوح يف كل  ابن منظور من  أن »شواهد  جورج طرابيشي 
آيات وعشر، وقد تصل إلى عشرين كما يف مادة »أََمم«، لدرجة  معجمه ما بين خمس 
العرب«. ويضيف طرابيشي  آياته، يف تالفيف »لسان  نثره، بجميع  أعيد  قد  القرآن  »أن 
إثر هذه المالحظة: »وإذا أخذنا بعين االعتبار التكرار الذي أوقع فيه ابَن منظور منهُجُه 

)))  شاهين، عبد الصبور، عربية القرآن، ص )3، والهالالن منه.
)))  حللي، عبد الرحمن، المفاهيم والمصطلحات القرآنية: مقاربة منهجية، يف: مجلة إسالمية المعرفة، السنة 

التاسعة، العدد 35، شتاء 5)4)ه / 004)م، ص 69.
)3)  طرابيشي، جورج، إشكاليات العقل العربي، ص 54).
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ص الكبير الذي كانه ابن منظور  التجميعي، فقد يكون مباحًا لنا أن نقول إن ذلك الملخِّ
لم  القرآين  النص  من  واحدة  »كلمة  هناك  وهل  ورباع«))).  وثالث  مثنى  القرآن  نسخ  قد 
يتضمنها »لسان العرب«؟. بل »إننا ال نستطيع إال أن نالحظ أن العبارة األكثر ترددًا يف 
كل مادة من مواده اللغوية هي: »قوله تعالى:«، أو »يف التنزيل:«، أو »يف التنزيل العزيز:«))).

سائر  على  المتجددة  تأثيراته  تنقضي  ال  لغويًا  »َمنْجمًا«  الكريم  القرآن  صار  لقد 
إلى معجم عليه تدور معاجم متنوعة  ألفاظه  التنزيل، وتحولت  الالحقة لفرتة  العصور 
متجددة يف كل األزمنة. وقد كان استيعاُب هذا المعجم األرقى واألنقى فصاحًة وموسوعية، 
لتحفيظه  العلمية  الدواعي  أظهر  من  وأساليبه،  مفرداته  منوال  على  والجرياُن  وضبُطه 
للناشئة من طلبة العلم عن ظهر قلب؛ ذلك أن »الذين يحفظون القرآن الكريم يظفرون، 
يف الواقع، بميزة تحصيل ثروة لغوية« ظلت العمود الفقري الماسك للغة المشرتَكة بين 
أقطار البالد العربية حتى بعد فرتة االستعمار. بل إن هذه الثروة اللغوية »هي أكثر ما تعرفه 
لغتنا المعاصرة، إلى جنب ما بقي مستعمالً من اللغة خارج النص القرآين مستمدًا من 

حصيلة الشعر الجاهلي، ونثر ذلك العصر«))).

بقدر  فقط  هذا  ولكن  تأسيسه يف معجم،  قد »جرى  الجاهلي«  »الشعر  أن  صحيح 
ما أن وظيفة المعجم أن يضع نفسه يف خدمة قراءة النص. والنص المقروء يف الحضارة 
المرجعي« لكل ما  القرآن. فهو »اإلطار  التعريف نص  العربية اإلسالمية هو بألف والم 
عداه، وهو »المركز« لكل دائرة يمكن أن ترتسم حوله«)))، إلى درجة أن »كل ما نجد من 

اتصال بين الشعر اإلسالمي والشعر الجاهلي إنما مّر عرب القرآن«))).

الشعر  يف  نتبّينها  أدب  لغة  كوهنا  من  العربية  نقلت  قد  العزيز  التنزيل  »لغة  أن  كما 
القديم إلى لغة علم دقيق لها »مصطلحها الشريف«. إن ما ندعوه »األلفاظ اإلسالمية« 

)))  المرجع نفسه، ص 58)، والتشديد منه.

)))  المرجع نفسه، ص 54)، والتشديد منه.
)3)  شاهين، عبد الصبور، عربية القرآن، ص 8.

)4)  طرابيشي، جورج، إشكاليات العقل العربي، ص 89)، والتشديد منه.
)5)  شاهين، عبد الصبور، عربية القرآن، ص 8.
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هو شيء من هذه اللغة الفنية االصطالحية«))). وقديمًا، »الحظ المفسرون وعلماء اللغة 
ورود كلمات يف القرآن الكريم بمعان غير المعاين التي وردت فيها يف الشعر الجاهلي، 

ويف استعمال العرب قبل نزول القرآن«))).

ق فيها بفضل  إن »ما عرفته العربية من تطور يف مجال المصطلحات العلمية قد تخلَّ
بمثابة  اعتربت  والتي  الداللة،  المحددة  األلفاظ  من  بالكثير  آياته  ذخرت  الذي  القرآن 

المصطلحات العلمية«))).

قال ابن فارس يف حديثه عن هذه المعاين التي »إنما عرفت مع القرآن الكريم ونتيجة 
استعماله لها يف مواقعها وسياقاهتا الجديدة«))): »كانت العرب يف جاهليتها على إرث 
 )...( أحوال،  حالت  باإلسالم،  ثناؤه  جل  اهلل  جاء  فلما   )...( لغاهتم،  يف  آبائهم  إرث  من 
بزيادات زيدت، وشرائع شرعت،  أَُخر،  إلى مواضع  ألفاظ من مواضع  اللغة  ونقلت من 
ى اآلِخُر األّوَل«))). وقال العسكري: »وقد حدثت يف اإلسالم معان  وشرائط شرطت، فَعفَّ
وسميت هبا أسماء كانت يف الجاهلية لمعان أخر«))). وقال الرافعي: »لقد كانت القبائل 
العربية مادة هذه اللغة وسبب اتساعها واستفاضتها، وكان فحول الشعراء من الجاهلية 
القرآن  جاء  ثم  وبديعًا،  واستعارة  مجازًا  واإلبداع  التفنن  يف  قبيلة  منهم  واحد  كل  كأن 

الكريم فكان الغاية كلها«))).

قوة  على  مهم  مؤشر  الحضارات،  جميع  يف  هو،  النحو  »علم  أن  من  الرغم  وعلى 
م الذي يصوغ يف قانون كلي ما يعرفه سائر  اشتغال العقل المجرد«))) القائم بـ»دور المنظِّ

)))  السامرائي، إبراهيم، يف شرف العربية، ص 37 - 38.
)))  المرجع نفسه ص47.

)3)  شاهين، عبد الصبور، عربية القرآن، ص 8.
)4)  السامرائي، إبراهيم، يف شرف العربية، ص 49.

اللغة ومسائلها وسنن  الصاحبي يف فقه  395ه(،  الرازي، أحمد، )ت.  القزويني  ابن فارس بن زكرياء    (5(
العرب يف كالمها، الناشر: محمد علي بيضون، ط/)، 8)4)هـ / 997)م، ص 44.

)6)  العسكري، أبو هالل، )ت. 395ه(، األوائل، طنطا، دار البشير، ط/)، 8)4)ه، ص 45.
)7)  الرافعي، مصطفى صادق، تحت راية القرآن: المعركة بين القديم والجديد، ص 0).

)8)  طرابيشي، جورج، إشكاليات العقل العربي، ص 0)).
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الناس بمحض الطبع«)))، فإن دارسي »الحضارة العربية اإلسالمية التي توسعت كدائرة 
صدور  عنه  كان  الذي  المركز  هو  القرآين  »النص  أن  الحظوا  القرآين«)))،  النص  مركزها 
النحو العربي وإليه وروده. ولوال مركزية النص القرآين لما أخذ النحو من البداية األهمية 
المنطق والفلسفة والتاريخ كعلوم  الفقه والكالم كعلوم للدائرة األولى، ثم  التي أخذها 

للدائرة الثانية«))).

النحو  ونشأة  القرآنية  الواقعة  بين  »تربط  التي  العضوية«  »الصلة  هذه  يثبت  ومما 
القرون  امتداد  وعلى  للهجرة،  األول  القرن  منتصف  و»منذ  أنه،  تطوره«،  ثم  العربي 
المتتالية الالحقة، احتل النص القرآين يف الممارسة النحوية مكانة مركزية تتكافأ وتلك 
التي احتلها فيها الشعر الجاهلي واإلسالمي و«كالم العرب«. ولسنا نحتاج إلى أكثر من 
أن نفتح أي كتاب يف النحو لنقع على أدلة عيانية وإحصائية قاطعة«. »هذا كله إذا بقينا 
يف إطار كتب النحو العامة. أما إذا يممنا شطر الكتب المتخصصة يف نحو القرآن، فإن 

الشواهد المرجعية للنحاة من اآليات القرآنية ال تعود قابلة للحصر«))).

اللغوي عند العرب،  الباحثين المتخصصين »يف تأريخ الدرس  وقد أرجع كثير من 
هذا  »نشأَة  العربية«)))،  عبقريَة  ر  »يصوِّ الذي  النحو«)))  لتاريخ  تعرضهم  عند  وبخاصة 
دخول  نتيجة  »اللحن«  انتشار  »إلى  العرب«،  عند  اللغة  علوم  و»نشأَة  وتطوره«،  الدرس 
من  الكريم  القرآن  لحفظ  نشأ  اللغوي«  »الدرس  أن  أي  اإلسالم،  يف  عربية  غير  شعوب 
عرضت  التي  اللحن  غائلة  رد  بسبب  وضع  قد  العربي  »النحو  أن  بمعنى  اللحن«))). 

)))  طرابيشي، جورج، من إسالم القرآن إلى إسالم الحديث: النشأة المستأنفة، بيروت، دار الساقي باالشرتاك 
مع رابطة العقالنيين العرب، ط)، 0)0)م، ص 94) - 95).

)))  المرجع نفسه، ص 75.
)3)  المرجع نفسه، ص 58)، والتشديد منه.

)4)  المرجع نفسه، ص 63) - 64) - 65).
)5)  الراجحي، عبده، فقه اللغة يف الكتب العربية، ص 34.

)6)  ناصف، مصطفى، النقد العربي: نحو نظرية ثانية، ص 3).
)7)  الراجحي، عبده، فقه اللغة يف الكتب العربية، ص 34.
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لأللسنة، وتجاوزت هذا الحد، فكان من ذلك لحن يعرض للقّراء يف كالم اهلل«))).

التاريخية تتعين بحاجات فعلية وال تقبل بالتالي التفسير  لكن، و»بما أن الظواهر 
اللحن هو  أن »شيوع  يقتنعون  آخرين، ال  باحثين محققين  فإن  المحض«)))،  بالسلب 
السبب الذي دعا أهل العلم لوضع ضوابط تعين المعربين على دفع غائلة هذا الذي 
تسرب يف اللسان العربي«)))، بل يعزون واقعة تأسيس النحو العربي إلى »السعي »لفهم« 
النص القرآين باعتباره مناط األحكام التي تنتظم الحياة«))). وعليه، فليس النحو إال ثمرَة 
وجوه  من  أنماطًا  القرآن  لغة  »يف  وجدوا  الذين  َبل  قِ من  القرآين«  الدرس  على  »االطالع 
القول« دفعتهم إلى »أن يضعوا أوائل الضوابط النحوية«، قبل أن تتوسع مشّكلًة »النحو 
الدرس  من  »بسبب  النحو  نشأ  لقد  إذن،  المعروفة«))).  المظان  يف  ُسّجل  كما  القديم 
والعلوم  العربية«  »علوم  ُتدعى  التي  العلوم  طائفَة  بالقرآن  العنايُة  وّلدت  فكما  القرآين؛ 

اإلسالمية األخرى، كذلك جاء علم النحو شيئًا من عدة هذه العلوم المعروفة«))).

وبالتعليل نفسه فّسر المختصون »نشأة البالغة وتطّوَرها«، حيث تُعود، يف نظرهم، 
»مثل سائر العلوم اللغوية والفقهية وغيرها يف الحضارة العربية اإلسالمية، إلى الحدث 
التي تحكم  القوانين  إلى وضع  الحاجة  القرآن وانتشار اإلسالم ظهرت  فبنزول  القرآين؛ 
رسالة  هو  حيث  من  السليم  الفهم  فهَمه  وتْضَمن  لغوي،  نص  هو  حيث  من  عمله 

سماوية تصدر منها األحكام وما اتصل هبا من عقائد وعبادات«))).

لقد »كانت العناية األولى باللغة استجابًة إلى ما توجبه المحافظُة على القرآن الكريم 

)))  السامرائي، إبراهيم، من أساليب القرآن، عمان، دار الفرقان، وبيروت، مؤسسة الرسالة، ط)، 407)هـ/ 
987)م، ص 6.

)))  طرابيشي، جورج، إشكاليات العقل العربي، ص 59).
)3)  السامرائي، إبراهيم، يف شرف العربية، ص 36.

)4)  الراجحي، عبده، فقه اللغة يف الكتب العربية، ص 35.
)5)  السامرائي، إبراهيم، يف شرف العربية، ص 36 - 37.

)6)  السامرائي، إبراهيم، من أساليب القرآن، ص 9.
)7)  الزّناد، األزهر، دروس يف البالغة العربية، الدار البيضاء، المركز الثقايف العربي، ط)، )99)م، ص 7.
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م معانيه من حفظ مادته اللغوية وما ترمي إليه من دقيق الداللة والمغزى، وصحيح  وتفهُّ
المبنى والمعنى«))). إن »فهم القرآن الكريم ال يتأتى إال إذا عرفنا تفسير كلماته«. وهذا 

هو »السبب األول الذي دعا العلماء إلى العناية باللغة«))).

إن »سعي العرب الحثيَث إلى تكوين معرفة علمية للغة، كان يتضمن غاية مقّدسة، 
أال وهي معرفة الفكر الدينّي الجديد«))). وهكذا »أنتج العرب هذه الثروة الضخمة يف 

مجال الدرس اللغوي«))).

فإذا تجاوزنا اللغة والنحو إلى سائر العلوم، فإن الدارسين الذين يثبتون تاريخيًا أن 
حول  متمركزة  »حضارة  المركز«)))،  متحدة  »حضارة  هي  اإلسالمية«  العربية  »الحضارة 
النص«)))، وأن »ما يُقوم لهذه الحضارة مقام الذات هو النص بما هو كذلك«)))، حتى 
أن  النص«)))، يؤكدون  إهنا: »حضارة  إيجازًا واختصارًا مباشرًا داالًّ،  يقال عنها،  أن  يصح 
بالركائز  العربية  أمّدت  »قد  اإلسالمية،  األلفاظ  لمعجم  نة  المكوِّ االصطالحية،  اللغة 
من  أفادا  قد  الكالم،  وعلم  المنطق،  فعلم  اإلسالمية.  العلوم  جملة  عليها  قامت  التي 
من  الدارسون  أفاده  ما  كله  هذا  وليس  التنزيل.  لغة  يف  وردت  التي  الفنية  الذخيرة  هذه 
من  استمدهتا  وأصواًل  قواعد  لها  اتخذت  قد  اإلسالم  علوم  سائر  أن  ذلك  التنزيل،  لغة 
القرآن  العلوم؛ »فعلوم  لهذه  الراسخة«  القاعدة  القرآن  لقد »كان  الشريفة«))).  اللغة  هذه 

)))  عبد الغفور عطار، أحمد، مقدمة الصحاح، تقديم: عباس محمود العقاد، بيروت، دار العلم للماليين، 
ط)، 399)هـ /979)م، ص 35.

)))  المرجع نفسه، ص 43.
)3)  عودة، ناظم، تكوين النَّظرية يف الفكر اإلسالمي والفكر العربي المعاصر، طرابلس، دار الكتاب الجديد 

المتحدة، ط)، 009)م، ص 68.
)4)  الراجحي، عبده، فقه اللغة يف الكتب العربية، ص 35.

)5)  طرابيشي، جورج، إشكاليات العقل العربي، ص 68).
)6)  طرابيشي، جورج، من إسالم القرآن إلى إسالم الحديث: النشأة المستأنفة، ص 8)).

)7)  المرجع نفسه، ص ))).

)8)  المرجع نفسه، ص 7)).
)9)  السامرائي، إبراهيم، يف شرف العربية، ص 38.
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من  الجهابذة  التي جناها  اليانعة  الثمار  من  عامة، هي  اإلسالم  الحديث وعلوم  وعلوم 
كتاب  اهلل«))).

شمسها  ودائرة  ومنبعها،  العلوم  مفجر  لهو  القرآن  كتابنا  »إّن  اإلتقان:  يف  قال 
ومطلعها«))).

»إن هذا الدرس القرآين الذي أوجد طائفة من العلوم اإلسالمية ألمر حضاري يف حد 
للهدي  باالنتقال  تم  الذي  القديم  العربي  للمجتمع  الحضاري  التقدم  أن  وذلك  ذاته، 
الجديد مما جاء به اإلسالم لكفيل أن يحفز الدارسين إلى الوصول إلى هذه العلوم«))).

اللغة، فبادروا إلى استنزافها  إنما يتمثل كلّيًا يف  القرآن  العرب أن إعجاز  َفِهم  »لقد 
تفسيرًا وتمحيصًا وتفلسفًا َطَبَع علومهم كلها، هبذا الطابع، ولعلهم يف ذلك خير من 
وفعالً  للمعنى.  منتجة  إنما  وسيلة،  مجرد  ليست  اللغة  أن  يف  سوسير  دو  مقولة  ق  طبَّ
كانت اللغة، يف الرتاث العلمّي لإلسالم، هي مفتاح الدخول إلى المعنى، أو هي المعنى 
بعينه. وكانت يف مرحلة من مراحل النقد، هي المعيار األساسّي الذي ال يمكن التفريط 
فيه، وهو ما تسّبب يف نشأة النقد اللغوّي أوالً، ثم النقد البالغّي، ثم النقد الفيلولوجّي، 
الدين  وأصول  والتفسير  الحديث  علوم  كانت  هكذا  الجمالّي.  النقد  من  شذرات  ثم 
وأصول الفقه والبالغة والنقد والمنطق والفلسفة وعلم الكالم، ال تستغني مطلقًا عن: 

التفسير باللغة«))).

فإن  لذا  اإلسالمية«)))،  الثقافة  ينبوع  »هي  القرآن،  بلسان  الناطقة  العربية  اللغة  إن 
استمرار  إمكانية  يف  أو  اإلسالم«،  علوم  عن  العربية  اللغة  فصل  »يف  المسلمين  تفكير 

)))  السامرائي، إبراهيم، من أساليب القرآن، ص 6.
مؤسسة  بيروت،  المندوره،  سعيد  وتدقيق:  مراجعة  القرآن،  علوم  يف  اإلتقان  الدين،  جالل  السيوطي،    (((

الكتب الثقافية، ط)، 7)4)هـ / 996)م، مجلد )، جزء )، ص 8).
)3)  السامرائي، إبراهيم، من أساليب القرآن، ص 9.

)4)  عودة، ناظم، تكوين النَّظرية يف الفكر اإلسالمي والفكر العربي المعاصر، ص )7، والتشديد منه.
ة القطب، ص 5). )5)  جابر العلواين، طه، لسان القرآن ومستقبل األمَّ
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»علوم اإلسالم وعلوم الشريعة بدون استخدام اللغة العربية«، كان أمرًا متعذرًا)))، بل غيَر 
ر أصالً. »فقد فتح القرآن الكريم وأحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص للغة العربية أبوابًا كثيرة من  متَصوَّ
فنون القول، فعولجت هبا أمور لم تكن العربية لتعنى بعالجها من قبل، وذلك كمسائل 
الطبيعة  وراء  فيما  والجدل  الدينية،  والعقائد  والتاريخ،  والقصص  والتشريع،  القوانين 
والمعامالت  القضاء  وأصول  األسرة،  وشؤون  السياسية،  والنظم  االجتماعي،  واإلصالح 

ودراسة الفلك والطبيعة والحيوان والنبات.. وهلم جراً«))).

وعمومًا، إن »بين اللغة العربية وعلوم اإلسالم رابطة ال تنفصم بأي حال من األحوال، 
القرآين يقوم  بين لغاهتا ودياناهتا«)))، ألن »األصل  العالم  رابطة قلما توجد يف حضارات 

لكل دوائر الحضارة العربية اإلسالمية مقام المركز«))).

الشاهق.  القرآن، وإنما تصاعدت حول عموده  المعارف، »إنما نمت يف ظالل  فهذه 
فهو موطن االستنباط، وهو مظنة القاعدة، وهو يف الوقت ذاته هدف تلك النهضة العلمية 
كلها: تشرحه، وتكتشفه، وتستكنهه، وتؤكد إعجازه، وليس هناك مقدمة لكتاب من كتب 
القدماء، يف اللغة، أو البالغة فضالً عن علوم القرآن أو الثقافة الشرعية عمومًا، إال وهي 

تشير إلى أمر كهذا بكل الصراحة والوضوح«))).

»ما من مؤلِّف يف أي علم من هذه العلوم«، »إال ويقدم لعمله يف هذا العلم بأن وراءه 
الحفاظ على الكتاب العزيز«))).

)))  أبو حاتم الرازي، أحمد )ت ))3ه(، كتاب الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية، عارضه بأصوله وعّلق 
الدراسات والبحوث  المعّلق، مركز  الحرازي، نص من مقدمة  اليعربي  الهمداين  اهلل  عليه: حسين بن فيض 

اليمني، ط)، 5)4)ه / 994)م، ص 0).
)))  وايف، عبد الواحد، فقه اللغة، ص 94.

)3)  أبو حاتم الرازي، أحمد )ت ))3ه(، كتاب الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية، نص من مقدمة المعّلق، 
ص )).

)4)  طرابيشي، جورج، من إسالم القرآن إلى إسالم الحديث: النشأة المستأنفة، ص 69).
)5)  العرابي الحارثي، فهد، قال ابن عباس .. حدثتنا عائشة، ص )).

)6)  الطويل، السيد رزق، اللسان العربي واإلسالم: معًا يف معركة المواجهة، ص 34.
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وليس لهذا من داللة سوى »التأكيد على االلتحام الشديد بين اللغة والدين«))). »ويف 
كل تلك المصنفات والكتب، إن لم يكن الشاهد البالغي من القرآن، فهو من الشعر«))).

اإلسالم  عهد  يف  الذرى  أعلى  إلى  وارتفعت  مجدها،  »أوج  العربية  اللغة  بلغت  لقد 
األول، ألهنا أصبحت جزًء من الدين«)))، »أصبحت لغَة القرآن والديِن الجديد والرسوِل 

الصادق األمين«))).

لهذه  األول  األدبي  النص  الصدارة بصفة كونه  »القرآن مكان  يتبوأ  أن  الطبيعي  ومن 
األمة، والكتاب المبين المعجز«، وأن تكون »دراساُته العامَل األكرب يف العناية بتدوين اللغة 

وجمع الشعر ورواية الفصيح، وبحث طرائق اللغة يف التعبير، وأساليبها يف البيان«))).

الجديد  ودينهم  العرب  لغة  بين  يربط  الذي  الرباط  اكتسب  وذاك،  هذا  من  وأكثر 
بناَء التوسع المعريف على أساس  »قدسيته المتصلة بإيمان المؤمنين«. وإذا استحضرنا 
لغة مرتبطة باإليمان، »يمكننا أن نقول إن المشروع الحضاري يف اإلسالم اقرتن بأداة لغوية، 
أضحت على قدر من الشمول والقدسية. لقد ارتبط مصير »اللغة« بـ»الكتاب« نفسه. 
الرتباط  ونظرًا  وجل.  عز  اهلل  وعد  كما  »محفوظًا«  الكتاب  ذلك  دام  ما  محفوظة  فهي 
ذلك  »أداة«  عليه هي  بناء  اللغة،  تكون  أن  بد  فال  أيضًا،  بالكتاب  الحضاري  المشروع 

المشروع الشرعية، كما كانت قبل ذلك هي أداة الكتاب األصلية«))).

2. المفردة القرآنية

ما دام أن القرآن عنده »هو العلم، وهو المنهاج، وهو الربنامج، وهو النور الهادي إلى 

)))  العرابي الحارثي، فهد، قال ابن عباس .. حدثتنا عائشة، ص 3).
)))  المرجع نفسه، ص 46).

)3)  عبد الغفور عطار، أحمد، مقدمة الصحاح، ص 3).
)4)  المرجع نفسه، ص 7).

)5)  زغلول سالم، محمد، أثر القرآن يف تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري، قّدم له محمد خلف 
اهلل أحمد، القاهرة، مكتبة الشباب، ط)، بدون تاريخ، ص 0).

)6)  العرابي الحارثي، فهد، قال ابن عباس .. حدثتنا عائشة، ص 8).
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صراط اهلل«، و»هو الفهم، وهو العلم، وهو الحياة«)))، »هو الخطاب وهو المعرفة وهو 
الحق«)))، فال غرو أن »يغتبط« عبد السالم ياسين يف خطابه اغتباطًا »بامتالك لغة شرفها 
اهلل عز وجل واختارها لينزل إلينا فيها ذكره«)))، ويقرَر أن »الفهم عن اهلل« ال يتم إال »بإتقان 
لغة القرآن«)))؛ إذ »هي اآللة والوسيلة لفهم ما أنزل علينا بلسان عربي مبين. فال بيان 
إال هبا، أي ال وضوح«))). »وهي خاصية ال تتوفر ألي لسان يف األرض، للتعبير عن مراد 
اهلل سبحانه يف كتابه إلى الناس، وكما أراد لكالمه أن يكون مبينًا. فالبيان هنا مستخدم 
بالمعنى األخص الذي يعرب عن القمة التي بلغتها اللغة يف أداء مراد اهلل سبحانه، وهي 

قمة لم تبلغها أية لغة، يف أي كالم أو فن من الفنون اإلنسانية: نثرًا وشعراً«))).

ولما كان »الكنْز اْلُمودَع يف اللغة« هو »كتاب اهلل وسنة رسوله«)))، وبما أنه »ال يصلح 
البيضاء إال لغة القرآن«)))، فإننا »سنبقى ُصمًا عن معنى ديننا إن لم  لتوضيح الجادة 
ُنْتِقن لغة القرآن، ُبْكمًا عن تبليغ دعوة اهلل إن اخرتنا َرطاَنة األْعجام على اللسان العربي 
المبين«)))، ذلك أن »لغة القرآن الحاملة لدعوة اإليمان«)1))، »تبقى وستبقى اللغة الوحيدة 

القادرة على حمل رسالة اهلل إلى اإلنسان«)))).

بّيٌن إذن أن موجب التعلق بلغة الضاد عند عبد السالم ياسين وعند »العرب القوميين« 
ليس واحداً. صحيح أنه يقول: »نحب هذه اللغة ونعتربها كما يعتربوهنا أجمل اللغات 

)))  ياسين، عبد السالم، القرآن والنبوة، دار لبنان للطباعة والنشر، ط)، 0)0)م، ص 3).
)))  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، بدون دار الطبع، ط)، 989)م، ص 0).

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 9.
)4)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 00).

)5)  المصدر نفسه، ص 5)).
)6)  شاهين، عبد الصبور، عربية القرآن، المنيرة، مكتبة الشباب، بال طبعة وال تاريخ، ص 5).

)7)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 87.
)8)  ياسين، عبد السالم، القرآن والنبوة، ص 90.

)9)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 85).
البيضاء، مطبوعات  الدار  الطالب والطالبة: إلى كل مسلم ومسلمة،  )0))  ياسين، عبد السالم، رسالة إلى 

األفق، 995)م، ص 6.
))))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص 7.
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وأشرفها«)))، لكن هذا الحب واالعتبار لها منه إنما هما من جهة كوهنا لغة القرآن. بل إنه 
ال يفتأ يقيم عالقة جدلية متشابكة بين ثالثي يستحيل يف تصوره الفصل بين عناصره: 

الدين، والقرآن، والعربية.

صميم  من  الدين،  من  هو  تعلقًا  القرآنية،  »باللغة  الخاص  التعلَق  يُعّد  نراه  لذلك 
الدين  الرسالة«))). وإذا كان »هذا  اللغة ال يمكن فصله عن مضمون  الدين، ألن شكل 
هو قرآن اهلل«، فإن »تاريخ هذا الدين يف قرآن اهلل، وإن حكم هذا الدين يعرضه كتاب اهلل« 
ر الفصل بين الدين ولغة خطابه؛ »إنه خطاب  دة. ومن هنا تعذُّ بخطاب مؤّدى بلغة محدَّ

الرب لعبده، خطاب جاء بلسان عربي مبين ال ينفصل إيماننا عن بيانه«))).

أن  ياسين  السالم  عبد  يقرر  مألوفة عند علماء األصول«،  »عبارة  وباستعمال  هكذا، 
قائالً:  العبارة  هذه  من  مراده  ويشرح  ماهيته«.  »جزء  هي  القرآن،  إلى  باإلضافة  العربية، 

»معناها أن العربية جزء ال يتجزأ من الدين«)))، »جزء ال يتجزأ من الوحي«))).

إن العربية ركن ركين من القرآن. وألّن »ركَن الشيء جزُء ماهيته«، وألن هذه الماهية 
»ال تتّم بدون جزئها«)))، و»المتناع اختالف الماهية واختالف جزئها«)))، بلغة األصوليين 

دائمًا، فإن العربية »جزء أصيل يف قرآنية القرآن«))).

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 9.
)))  المصدر نفسه، ص )).

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص 696.
)4)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 4).

)5)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 58).
النهى لشرح  أولي  دقائق  اإلرادات:  منتهى  )05)ه(، شرح  يونس، )ت.  بن  الحنبلي، منصور  البهويت    (6(

المنتهى، تحقيق: عبد اهلل بن عبد المحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط)، ))4)هـ / 000)م، 5 /8)).
)7)  الحوالي، سفر بن عبد الرحمن، ظاهرة اإلرجاء يف الفكر اإلسالمي، دكتوراه بإشراف محمد قطب، دار 

الكلمة للنشر والتوزيع، ط)، 0)4)هـ / 999)م، ص 5)3.
)8)  العرابي الحارثي، فهد، قال ابن عباس .. حدثتنا عائشة: )فصول يف تآخي »األدبي« و»الشرعي« يف الثقافة 

العربية(، بدون دار الطبع، ط)، 6)4)ه / 995)م، ص 0).
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الرحم،  هي  الوعاء،  »هي  وحاضنته«)))،  حاملته  هي  »إذ  القرآن  ماهية  جزء  العربية 
حفاظ  اللسان  على  و»الحفاظ  الدين«)))،  صميم  »من  إذن  »العربية«  الجسم«))).  هي 

على  الدين«))).

القرآن  »بالغة  الرافعي:  وقال  الدين«))).  من  العربية  اللغة  نفس  »إن  تيمية:  ابن  قال 
وجزالُته من العربية بمنزلة القطب من الرحى«))).

وألّن »بيان القرآن هو الربهان يف عقيدة المومن، وهو الكلمة الفصل«)))، فإن الغيرة 
»على العربية التي أنزل هبا القرآن«، من الغيرة »على الدين الذي علمه الرسول المبعوث 
ة  لـ»الهويَّ جوهريًا«)))  نًا  مكوِّ وخدمُتها،  تعُلمها  القرآن،  »لغة  أليست  بالقرآن«)))؛ 

اإليمانية  اإلحسانية«)1))؟

من  سورة  عشرة  إحدى  يف  العربية  باللغة  نزوَله  آياته  يف  الكريم  القرآن  ل  سجَّ »وقد 
سوره«))))، واصفًا »نفسه بأنه عربّي«. وبذا صارت »عروبة القرآن أحد أهم أوصافه«)))). 
وليس معنى هذا النصِّ من القرآن الكريم، »مرارًا وتكرارًا على كونه »نزل بلسان عربي 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 4).
)))  المرجع نفسه، ص )).

)3)  عبد الغفور عطار، أحمد، الزحف على لغة القرآن، بيروت، بدون دار الطبع، ط)، 385)هـ / 965)م، 
ص 48).

)4)  الطويل، السيد رزق، اللسان العربي واإلسالم: معًا يف معركة المواجهة، ص 33.
)5)  ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ) /7)5.

)6)  الرافعي، مصطفى صادق، تحت راية القرآن: المعركة بين القديم والجديد، ص 9).
)7)  ياسين، عبد السالم، الرسالة العلمية، وجدة، مطبوعات الهالل، ط)، )00)م، ص 60.

)8)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 33).
)9)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط)، 998)م، ) /495.

)0))  المصدر نفسه، ) /494.
))))  رّواس َقلَعه جي، لغة القرآن: لغة العرب المختارة، دار النفائس، بال تاريخ، ص 7.

ط)،  الدولية،  الشروق  مكتبة  القاهرة،  القطب،  األمة  ومستقبل  القرآن  لسان  طه،  العلواين،  جابر    ((((
7)4)هـ/ 006)م، ص 8).
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مبين«، »فقط أن كلماته عربية، بل معناه أن »العربية جزء ماهيته«، كما يقول األصوليون، 
بمعنى أن اللغة العربية، كأساليب يف التعبير ومخزون ثقايف، مكون من مكونات ماهيته، 
لم يكن  العرب. ولو  أيضًا حسب معهود  بل  بكلمات عربية،  ليس فقط  نزل  قد  فهو 
حسب معهودهم لما أمكن أن يفهموه«))). وهكذا بات »التالزم بين القرآن ولسان العرب 
أبديًا«، حتى أن »من ال يحسن اللسان ال يفهم القرآن«. وليس األمر »عصبية قومية«، 
يتعلمه  القرآن  لسان  على  وعجم  عرب  من  انكب  من  كل  يتحملها  »مسؤولية  لكنها 

ويدُرسه وُيَدّرسه ويتقنه«))).

ل القرآن إثر النّّص على عروبته مباشرة يف قوله  إن معنى التعقيب برتجي حصول تعقُّ
تعالى: ﴿إنا جعلناه قرآنا عربيًا لعلكم تعقلون﴾. )الزخرف، )(، ويف قوله سبحانه: ﴿إنا 
ر  أنزلناه قرآنا عربيًا لعلكم تعقلون﴾. )يوسف، )(، »أن عروبة القرآن سبيل لتعقله، وتيسُّ
فهمه لمن نزل إليهم حتى ينشروا يف العالمين رسالته«))). هو »قرآن عربي مبين يخاطب 
قومًا يعقلون عن اهلل يف آياته المنزلة يف الكتاب المكنون، ويف آياته المنشورة يف كتاب 

الكون وما يحدث فيه من تقلبات«))).
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وقال تعالى: ﴿َوك

 َواق﴾، )الرعد 37(. »ويف هذه اآلية شهادة لهذا اللسان العربي 
َ
ٍ َول

ّ
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َ
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َ
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بحكمة القول، ودقة األداء وسداد اللفظ والعبارة، والقدرة على استيعاب دقائق المعاين، 
وقصص  ومواعظ،  تشريع  من  العزيز  الكتاب  يف  جاء  »ما  وجميِع  الحكم«)))،  وروائع 

وأخبار، وعلوم ومعارف«، على اختالف »مستويات التعبير« وتنوُِّعها))).

مركز  بيروت،  بالقرآن،  التعريف  يف  األول  الجزء  الكريم:  القرآن  إلى  مدخل  محمد،  الجابري،  عابد    (((
دراسات الوحدة العربية، ط)، 006)م، ص 95).

)))  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ) /64).
)3)  الطويل، السيد رزق، اللسان العربي واإلسالم: معًا يف معركة المواجهة، ص 5).

)4)  ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص 336.
)5)  الطويل، السيد رزق، اللسان العربي واإلسالم: معًا يف معركة المواجهة، ص 5).

)6)  المرجع نفسه، ص )).
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 ،)( )فّصلت،   ،﴾ ً
ا ي عرب  

ً رآ�ن ق ه  ت آ�ي ّصلت 
ُ
ف ﴿كتاب  تعالى:  كقوله  أخرى،  شواهد  ويف 

ه﴾، )فّصلت،43(، دالئل  ت وا لول فصلت آ�ي ال ق  ل
ً
ا مي  أعب

ً رآ�ن اه ق ن و جعل وقوله سبحانه: ﴿ول
»على اقرتان عروبة القرآن بالقدرة على التفصيل والبيان«، حتى لكأّن »التفصيل والبيان 
بالتنويه؛  العربي، جديرة  باللسان  اللسان« وحده. وهي نكتة خاصٌة  من خصائص هذا 
حيث »إن اهلل تعالى لم يذكر، يف أي كتاب أنزله، اللساَن الذي نزل به«، إال ما كان مِن 
هو  الذي  القرآن«  »لساِن  الخاتم،  الوحي  بلسان  احتفاًء  الكريم«،  القرآن  يف  »ذلك  ذِكر 
»أداُة القرآن وآيُته التي قهرت المخالفين والجاحدين، وأقامت عليهم الحجة وألزمتهم 
الجادة، وأبلستهم فانقطعوا عن اللجاجة، ومن هنا أصبح القرآن الكريم ولساُنه حقيقًة 
ُيطَعن اآلخر«))).  واحدة ال ينفك أحدهما عن اآلخر، وُيعتَدى على أحدهما من حيث 
إن »اإلسالم العظيم، ال يمكن بحال أن ينفك عن اللغة العظيمة«))). لهذا يوصي عبد 
بااللتصاق  تعالى،  اهلل  تفسير كالم  األمثل يف  ياسين، عند حديثه عن األسلوب  السالم 

»بالكلمة القرآنية«، مع حْمل »شرف الشعار القرآين يف كليات الشريعة«))).

المتكلم  يستخدمها  التي  األدوات  أقوى  من  أداة  اللغة  أن  أحد  على  يخفى  و»ال 
لتبليغ مقاصده إلى المخاطب وللتأثير فيه بحسب هذه المقاصد؛ وبقدر ما تكون هذه 
األسباب مألوفة للمخاطب وموصولة بزاده من الممارسة اللغوية، فهمًا وعلمًا، يكون 

التبليغ أفيد والتأثير أشد«))).

الكتاب  العربية سرًا خالدًا هو هذا  الرافعي أن »يف  ومن هنا، يؤكد مصطفى صادق 
لذا  الكريم«))).  القرآن  قائم على أصل خالد هو  دين  »لغة  إذ هي  )القرآن(«)))،  المبين 

)))  المرجع نفسه، ص 6).
)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 60).

)3)  ياسين، عبد السالم، نظرات يف القه والتاريخ، ص )).
)4)  عبد الرحمن، طه، تجديد المنهج يف تقويم الرتاث، الدار البيضاء، المركز الثقايف العربي، ط)، 994)م، 

ص 45).
)5)  الرافعي، مصطفى صادق، تحت راية القرآن: المعركة بين القديم والجديد، ص 39.

)6)  المرجع نفسه، ص 6).
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قائم  شيء  منهما  يزال  ال  إذ  الدين،  على  الحرص  جهة  من  اللغة  على  الحرص  »يأيت 
كاألساس والبناء ال منفعة فيهما معًا إال بقيامهما معًا«))). »ولقد نبه علماؤنا رحمهم 
لغة  بين  الوثيق  االرتباط  نّبهوا على »مثل هذا  المهمة«))).  القضية  إلى هذه  تعالى  اهلل 
العرب والقرآن«)))، »االرتباِط الحيوي بين اإلسالم والعربية«)))، حيث كانوا يعلمون »أن 
العربية ليست »مجرد« لغة تدرس كما تدرس »اللهجات« أو غيرها من »اللغات«، وإنما 
تمامًا  يدركون  »وكانوا  الكريم«)))،  بالقرآن  بارتباطها  األمة،  حياة  جوهر  تمثل  لغة  هي 
العربية«))).  العقيدة والتزام الشريعة بغير  ين، وأنه ال سبيل إلى فهم  الدِّ العربية من  أن 
»والدين  قالوا:  عليها«))).  والحديث  القرآن  فهم  يتوقف  التي  العربية  »تعلم  فأوجبوا 
يوجب على معتنقيه تعلم العربية؛ ألهنا لغة القرآن ومفتاح فهمه«)))، و»ألهنا لغة القرآن 
التي تقوم هبا حجته«))). وقالوا: »إن علَم العربية يف الدين بالمحّل األعلى، والمقام األعّز 
التي عليها  الخطاب، وقنطرُة اآلداب،  إلى فهم  يرتقى  فيه  الذي  الّسّلُم  إذ هو  األسنى، 

المجاُز إلى معرفة السنة والكتاب«)1)).

)))  المرجع نفسه، ص )).
)))  السامرائي، إبراهيم، يف شرف العربية، من مقدمة عمر عبيد حسنه، ص 7).

)3)  العرابي الحارثي، فهد، قال ابن عباس .. حدثتنا عائشة، ص 36).
)4)  شاهين، عبد الصبور، عربية القرآن، ص )).

)5)  الراجحي، عبده، فقه اللغة يف الكتب العربية، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، )39)هـ / 
)97)، ص 5.

)6)  السامرائي، إبراهيم، يف شرف العربية، من مقدمة عمر عبيد حسنه، ص 7).
)7)  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراين، )ت. 8)7هـ(، الرد على المنطقيين، تقديم: سليمان الندوي، 
تحقيق: عبد الصمد شرف الدين الكبتي ومحمد طلحة بالل منيار، بيروت، مؤسسة الريان للطباعة والنشر 

والتوزيع، ط)، 6)4)هـ / 005)م، ص ))).
000)م،  ط3،  والتوزيع،  للنشر  المعارف  مكتبة  القرآن،  علوم  يف  مباحث  مناع،  القطان،  خليل  ابن    (8(

ص330 - )33.
للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  القاهرة،  المنار(،  )تفسير  الحكيم  القرآن  تفسير  رشيد،  محمد  رضا،    (9(

990)م، 1/25.
)0))  بحرق، جمال الدين محمد بن عمر )ت. 930ه(، فتح األقفال وحّل اإلشكال بشرح المية األفعال، 

الدار البيضاء، دار الرشاد الحديثة، ط)، 7)4)هـ / 006)م، ص 5.



لغة القرآن يف خطاب عبد السالم ياسين 56

قال الشاطبي: »إن هذه الشريعة المباركة عربية، ال مدخل فيها لأللسن العجمية«، 
الطريق  يكون من هذا  إنما  فهمه  الجملة، فطلب  العرب على  بلسان  نزل  »القرآن  وإن 
خاصة«، »فمن أراد تفهمه، فمن جهة لسان العرب يفهم، وال سبيل إلى تطلب فهمه من 
غير هذه الجهة«))). »وإذا كانت الشريعة عربية؛ فال يفهمها حق الفهم إال من فهم اللغة 
النمط ما عدا وجوه اإلعجاز، فإذا فرضنا مبتدئًا يف  الفهم؛ ألهنما سيان يف  العربية حق 
فهم العربية فهو مبتدئ يف فهم الشريعة، أو متوسطًا فهو متوسط يف فهم الشريعة... فإن 
انتهى إلى درجة الغاية يف العربية كان كذلك يف الشريعة؛ فكان فهمه فيها حجة كما كان 
فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة، فمن لم يبُلغ شأَوهم، 
فقد نقصه مِن فهم الّشريعة بمقدار الّتقصير عنهم، وكلُّ َمن قُصر فهُمه لم ُيَعدَّ حّجةً، 

وال كان قوُله فيها مقبواًل«))).

وقد كان ابن جرير الطربي سّباقًا إلى بيان هذا »التوافق« بين العربية والقرآن، و الذي 
قال فيه الشاطبي: »إهنما سيان يف النمط«. قال الطربي بعد كالم عن عربية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
وعربية القرآن: »فالواجُب أن تكون معاين كتاب اهلل المنزل على نبيه محمد ملسو هيلع هللا ىلص لمعاين 
كالم العرب موافقةً، وظاهُره لظاهر كالمها مالئمًا، وإن باينه كتاُب اهلل بالفضيلة التي 
ن )...( أن يكون ما يف كتاب اهلل  فَضَل هبا سائَر الكالم والبيان«، »فإْذ كان ذلك كذلك، فبيِّ

المنزل على نبيه محمد ملسو هيلع هللا ىلص من ذلك يف كّل ذلك له نظيراً، وله مِْثالً وشبيهًا«))).

قال ابن قتيبة: »وإنما يعرف فضل القرآن َمن كُثر نظُره، واتسع علمه، وفِهم مذاهَب 
العرب وافتناَنها يف األساليب، وما خّص اهلل به لغتها دون جميع اللغات، فإنه ليس يف 
جميع األمم أّمة أوتيت من العارضة، والبيان، واتساع المجال، ما أوتيته العرب خّصيصًا 
من اهلل، لما أرهصه يف الرسول، وأراده من إقامة الدليل على نبّوته بالكتاب، فجعله علمه، 

)))  الشاطبي، إبراهيم بن موسى، )ت. 790ه(، الموافقات يف أصول الفقه، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط)، 7)4)هـ / 997)م، ) /)0) - )0).

)))  المرجع نفسه، 5 /53.
القرآن، تحقيق: عبد اهلل بن عبد  تأويل آي  البيان عن  0)3ه(، جامع  ابن جرير الطربي، محمد، )ت.    (3(

المحسن الرتكي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، ط)، ))4)هـ / )00)م، ) /)) - 3).
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كما جعل علم كل نبي من المرسلين من أشبه األمور بما يف زمانه المبعوث فيه«))).

المقومات األساسية يف  ارتباطًا جعلها من  الكريم  »بالقرآن  ترتبط  العربية  اللغة  إن 
رسالة  بين  الوثيق  االلتحام  وإن  أخرى«))).  لغة  أية  من  أكثر  والمسلمين  العرب  حياة 
الوحي وأداة أدائها، يظل أظهر خصائص القرآن الكريم على مر األزمان؛ و»نحن هكذا 
يشبهه  تداخالً شديداً. وليس  الشرعي  األدبي مع  فيه  يتداخل  ثقايف متصل،  تراث  أمام 
يف ذلك أي تراث ثقايف آخر عند أي أمة أخرى من األمم«؛ »فاإلسالم له لغته »الواحدة«، 
وثقافته مرتبطة ارتباطًا شديدًا ووثيقًا بتلك اللغة. فهي معجونة هبا، وليس من دم يتدفق 

يف شرايينها وعروقها أقوى من دمها«))).

»فالكتاب هو »الرسالة« نعم! ولكن اهلل سبحانه وتعالى أراد لهذه الرسالة أن تكون، 
أيضًا، يف أداء خاص )معجز( إظهارًا لعظمتها، وتأكيدًا لقيمتها، ودعمًا لنفوذها، ودليالً 
على »نبوة« حاملها«))). »إن القرآن على هذا النحو »نص« ال نستطيع أن نفصل آلياته 

)اللغة يف أداءاهتا المتفوقة( عن مضموناهتا )الدعوة والتشريع(«))).

إال كعالقة  بالقرآن  العربية  »فليست عالقة  يفرتقان«،  والقرآن صنوان ال  »العربية  إن 
الماء بمنبعه، وال شك لدينا يف أن القرآن هو النبع الذي تدفقت منه العربية«)))، و»هذا 
لغتنا  »إّن يف  الرافعي:  قال  للفصم«))).  قابل  القرآن غير  العربية مع  الذي عقدته  الِقَران 
معنًى دينيًا هو سرُّها وحقيقُتها، فال تجُد من رجل َروى أو صنَّف أو أملى يف فّن من 
بعد  الفنوُن  استّقلِت  ثم  الكريم،  للقرآن  ِخدمًة  إال  بذلك،  عهِدهم  أّوَل  اآلداب  فنون 

)))  عبد اهلل بن مسلم، ابن قتيبة الدينوري، )ت. 76)ه(، تأويل مشكل القرآن، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، 
بيروت، دار الكتب العلمية، بال طبعة وال تاريخ، ص 7).

)))  لطفي جمعة، رابح، العربية لغة القرآن الكريم، يف: مجلة الدارة، السنة التاسعة، العدد 9، شتاء 5)4)ه/ 
004)م، ص 0).

)3)  العرابي الحارثي، فهد، قال ابن عباس .. حدثتنا عائشة، ص 4) - 5).
)4)  المرجع نفسه، ص 0).

)5)  المرجع نفسه، ص ))، واألقواس منه.
)6)  شاهين، عبد الصبور، عربية القرآن، ص 7.

)7)  طرابيشي، جورج، إشكاليات العقل العربي، بيروت، دار الساقي، ط)، )00)م، ص 59).
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ذلك وبقي أثُر هذا المعنى يف فواتح الكتب. والقرآن نفُسه حادثة أدبية من المعجزات 
الحقيقية التي ال ُشبهَة فيها«))).

»لقد كان نزول القرآن بالعربية حدثًا فريدًا يف تاريخ الدين واإلنسان، ذلك ألن ضرورة 
استمراره آية باقية لدعوة اإلسالم، حقق من الناحية التاريخية استمرار العالقة بينه وبين 
بيان العربية، بحيث يظل هذا البيان قرآنيًا، يفسر القرآن، ويحيا بالقرآن«))). و»ألن ماهية 
المفردات القرآنية ال تنفصل عن ماهية معنى القرآن« إذ »هي متحققة يف المفردة القرآنية 
القرآين  النص  لفهم  المفاتيح  بمثابة  تعترب  القرآنية  »المفردات  وألن  ومعنى«)))،  حسًا 
وكرائمه،  وواسطته  وزبدُته،  العرب  كالم  ُلّب  هي  القرآن  »ألفاظ  فإن  معانيه«)))،  واكتناه 
الشعراء  حّذاق  مفزع  وإليها  وِحكمهم،  أحكامهم  يف  والحكماء  الفقهاء  اعتماد  وعليها 
والمشتقات  عنها  المتفرّعات  األلفاظ  وعدا  عداها  وما  ونثرهم.  نظمهم  يف  والبلغاء 
منها هو باإلضافة إليها كالقشور والنوى باإلضافة إلى أطايب الثمرة، وكالحثالة والتبن 

باإلضافة إلى ُلبوب الحنطة«))).

ل اللفظ طاقات داللّية  »إن »لسان القرآن« يخرج اللفظ عن كونه مجّرد لفظ؛ ألنه يحمِّ
يفّرغها ويملؤها، ويمنحها  فهو  القرآن هبا،  نطق  قبل  األلفاظ  تلك  أحد يف  يعهدها  لم 
معاين ودالالت، ما كان لشاعر أو ناثر أو مجموعة كبيرة أو صغيرة من أساطين العربية 
أن تمنحها تلك الدالالت«))). لقد »َمنَح اللفَظ العربيَّ امتدادًا يف المدلول، فأحدث ثورة 

)))  الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب، راجعه واعتنى به: درويش الجويدي، بيروت، المكتبة 
العصرية، 3)4)هـ / )00)م، ) /3) - 4).

)))  شاهين، عبد الصبور، عربية القرآن، ص 76 - 77.
)3)  أبو عزب، سليمان عبد اهلل موسى، اإلبداع اللفظي يف القرآن الكريم: دراسة نقدية، لندن، مجلة الجامعة 

اإلسالمية، عدد 5، كانون الثاين - آذار 995)م، ص 03) - 4))..
)4)  حللي، عبد الرحمن، المفاهيم والمصطلحات القرآنية: مقاربة منهجية، يف: مجلة إسالمية المعرفة، السنة 

التاسعة، العدد 35، شتاء 5)4)ه / 004)م، ص )7.
)5)  األصفهاين، الراغب، )ت. )50ه(، معجم مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: نديم مرعشلي، بيروت، دار 

الفكر، )97)م، ص ن من »مقدمة المؤلف«.
ة القطب، ص 7)، والتشديد منه. )6)  جابر العلواين، طه، لسان القرآن ومستقبل األمَّ
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لغوية لم تعرفها لغة من لغات البشر«))).

ومسيرهتا  معانيها  وَنَتتبَّع  الكريم،  القرآن  مفردات  من  كلمة  أية  نأخذ  حين  »إننا 
وصيرورهتا ودالالهتا عرب العصور بدًء من عصر التنزيل، فسيتضح لنا أن هذه المفردات 
وتقوم  المستجدات،  تلك  لتستوعب  تنفتح يف كل عصر على مستجّداته وإشكالياته 
المتتّبع  »للباحث  لتّتضح  إنه  معاٍن أخرى يف وقت الحق«، حتى  لتنفتح على  برتقيتها 

ُتها، وكوهنا مفاهيم كاملة، وليست مفردات لفظية«))). حيوّيُة »مفردات القرآن« وفاعلّي

حتى إنه بات »من الممكن النظر إلى »المفردة القرآنّية« باعتبارها »مفهومًا« يضم 
معاين عديدة يستوعب هبا لغات عصر التنزيل، وينفتح بعدها على سائر المعاين األخرى 
التي يستفيد الفكر اإلسالمي واإلنساين من استعماله فيها ليستوعبها«. »وأحيانًا تبدو 
عرب  عنها  يتكّشف  التي  والدالالت  المعاين  من  كّمًا  يدخر  »مفهومًا«  القرآنية  الكلمة 
تكشف  وكما  أحشائه،  يف  يضمه  أو  عليه،  ينطوي  عّما  الكون  يكشف  كما  العصور 
بمفردات  »التفكير  أن  على  ياسين  السالم  عبد  يصّر  لذلك  كنوزها«))).  عن  األرض 
اإلسالم وتراكيبه«، يناقض كلية التفكير بـ»قاموس الثقافة« الذي »ُتزاِحم مفرداُته وتراكيُبه 
ومفرداتِه  الدين  مقاصَد  والرمزيُة  الموضوعيُة  واعتباراُته  ومقاصُده  ونظاُمه  وترابطاُته 

وتراكيَبه ونظاَمه«))).

إن »األلفاظ العربية ذات مدلول لغوي محدد، ولكن مدلولها القرآين غير محدد، أي: 
إننا نعرف مبتداها، ولكنا ال نعرف منتهاها«. وهذا الوضع القرآين الجديد المذهل، لم 
ينشأ »عن النمط التأليفي الذي صيغت به آياته«، »وإنما ينبع الجديد من مالحظة ظاهرة 
التغير الداللي التي سجلتها مجموعة كبيرة من األلفاظ القرآنية، حتى إن اللفظ يبدأ يف 
لسان أهل الجاهلية محدود الداللة، فإذا هو معنى ال يطيق العقل أن يدركه، أو يحدد 
داللته يف لغة القرآن«؛ »فاأللفاظ الدالة على صفات اهلل«، مثالً، »ذاُت داللة ال هنائية إذا 

)))  شاهين، عبد الصبور، عربية القرآن، ص 93.
ة القطب، ص 67. )))  جابر العلواين، طه، لسان القرآن ومستقبل األمَّ

)3)  المرجع نفسه، ص 76.
)4)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 475.
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»أضاف  لقد  اإلنسان«.  هبا  وصف  إذا  محدودة  داللة  ذات  وهي  قرآين،  سياق  يف  جاءت 
القرآن إلى رصيد اللغة وبياهنا«، »امتدادًا ال هنائيًا يف مدلول الكلمة«، »وما زال احتمال 

تغير المعنى قائمًا، بل هو األمر المؤكد«))).

اللغة  هذه  توسعت  العربية،  داخل«  شديدًا  »تغلغالً  وحضارته  اإلسالم  وبتغلغل 
وإيحاءاهتا  واحتماالهتا  وجوهها  وتعددت  وتكثفت  »الجديد«،  لتغطي  »وتوالدت، 
تضخم،  وهكذا  إلخ،  والمجازي...  بالعقلي  أو  والمعنوي،  بالحسي  لتحيط  وأبعادها، 
وما انفك يتضخم، معجم اللغة. وهكذا هنضت اللفظة نفسها بمهمات إضافية جديدة 
متعددة، إن صح التعبير«، لتؤدي يف الوقت ذاته »معنى لغويًا، وآخر شرعيًا، وثالثًا أدبيًا 
أو نقديًا... إلخ«. وقد ظلت اللغة، إلى أيامنا هذه، »تنوء بحموالت ثّرة، تنهل من منابع 
اإلسالم، أو مناهل التمدن الجديد الذي استدعاه أو استحثه التصور الحضاري الجديد 
أيضًا«. »ولو تتبعت اللغة العربية، حتى يف استعماالت غير المسلمين، فستالحظ أهنا 
اإلسالم،  بثقافة  مشحونة  فاأللفاظ  اإلسالمية.  مرجعيتها  عن  االنفكاك  على  تقوى  ال 
والتعابير مغموسة غمسًا يف فكر له عمقه الديني«. »فاللغة نفسها هي لغة متدّينةٌ«، إلى 
درجة أننا »ال نعرف لغة تتكرر فيها، بصفة تلقائية، شفاهة وكتابة، ألفاظ دينية محضة 

كاهلل، والنبي، أو تعبيرات كالقسم واألدعية، بمثلما يحدث هذا يف اللغة العربية«))).

هكذا »تتحول المفردة القرآنية يف خصوصياهتا وسياقها، وأماكن وأساليب استعمالها 
يف القرآن الكريم، إلى عالم مكتنز، ومفهوم ممتلئ بالدالالت واإليحاءات«))).

»ومما ال نقضي منه عجبًا يف تتبع فلسفة هذه اللغة العربية العجيبة، أننا نرى أكثر 
القرآن  »وجاء  وضعها«،  أصل  يف  المعنى  دقائق  من  شيٌء  ينقصها  ال  كالتامة  ألفاظها 
الكريم من هذا بالعجائب التي تفوت العقل، حتى إن أكثر ألفاظه لتكاد تكون مختومةً، 
آتية ال ريب فيها«، وهذا هو  العلوم والفلسفُة خواتَمها يف عصور  لتُفّض  َنزلْت كذلك 

)))  شاهين، عبد الصبور، عربية القرآن، ص 86 - 87 - 89.
)))  العرابي الحارثي، فهد، قال ابن عباس .. حدثتنا عائشة، ص 23-24.

اهلل،  كتاب  يف  المقارن  التحليلي  الموضوعي  التفسير  القرآنية:  المفاهيم  قاموس  اللطيف،  عبد  بري،    (3(
بيروت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 999)م، ص 0).
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ما يصطلح عليه اللغويون بـ»التوليد«، أي »أخذ معنى من معنى غيره بطريقة من طرق 
»ال  إهنا  حتى  اللغة،  هذه  بأسرار  محيط  تعبير  أدق  هي  هذه  »التوليد«  وكلمة  األخذ«. 
ها أو يحيط إحاطَتها،  يخرج عنها شيء من أسرار النبوغ، وال تجد ما يسد يف ذلك مسدَّ
وال نظن يف لغة من اللغات ما يشبهها يف هذه الداللة واستيعاهبا كل أسرار المعنى؛ إذ 
هي بلفظها نصٌّ على حياة الكون يف الذهن اإلنساين، وأنه يتخذه وسيلًة إلبداع معانيه، 
كما يّتِخذ سرُّ الحياة بطَن األم وسيلًة إلبداع موجوداته؛ وأن المعاين تتالقح فيلد بعُضها 
ر الفكر وإخراج سالالت من  بعضًا يف أسلوب من الحياة، وأن هذه وحَدها الطريقُة لتطوُّ

المعاين بعُضها أجمُل من بعض«))).

األصلي  العربي  استعمالها  من  الكلمة  تحول  عن  المستفيضة  التوطئة  هذه  سقنا 
ها على استيعاب ال محدود وال متناه  د المحدود، إلى مفردة قرآنية تنفتح مسامُّ المحدَّ
آلفاق إنسانية مستجدة باستمرار، بغرض تتبع بعض المواطن التي وظف فيها خطاُب 
هذه  أمثلة  من  القرآنية.  للمفردة  المدهَش  الداللي  االنفتاح  هذا  ياسين  السالم  عبد 

المواطن:

ة﴾ )البلد ))(، واستخالصه من  َب
َ
ق َع َم ال َح َت

ْ
 اق

َ
ال

َ
أ - توسيعه لمدلول قوله تعالى: ﴿ف

يف  الغيث«  و«أّوُل  ابتكرها.  التي  المفاهيم«  »رأَس  البلد«  سورة  من  المقتبسة  »العبارة 
الداللي  التوسيع  ويستمر  العلم«.  من  بكثير  حبلى  »العبارة  إن  قوله  هو  التوسيع  هذا 
يف مثل قوله: »فها هي األلفاظ تعطينا داللة على أن االقتحام دخول شجاع يف شدائد، 
الطريق صاعدة  الجبناء، وعلى أن  أنه منابذة للخوف، بل هجوم على ما يخيف  على 
لكن يف وعورة. بعبارة أخرى فإن العبارة تصور لنا الخصال النفسية القلبية العقلية عند 

المدعوين لالقتحام كما تصور طبيعة المسلك الموضوعية«))).
»اقتحام العقبة يحدد لعمل المومن الفاعل ذي اإلرادة الحرة اتجاهًا صاعداً، وينصب 
بين عينيه صورة مستقبل يتجاوز التاريخ األرضي، فيقرتح على المومن مسيرة إلى اهلل 

)))  الرافعي، مصطفى صادق، وحي القلم، بيروت، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، ط)، 6)4)هـ / 
005)م، ص 977.

)))  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص 54، والتشديد منا.
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من ماض يثقل حاضره بالموروث، عرب حاضر متموج بالفتن«))).
مقصورْين  ظال  اللذْين  والعقبة  االقتحام  كلمتْي  مدلول  إغناء  من  يتمكن  وهكذا 
ن، ومن االرتقاِء بـ»العبارة المفتاح« هذه إلى معنى هو بالمحرك  على حكم فقهي معيَّ
الحركة  »عنصر  على  تركيزه  االعتبار  بعين  أخذنا  إذا  أشبه،  الفالسفة  عند  التاريخي 
والمغالبة اإلرادية للواقع«)))، وتأمْلنا قوله: »إن اقتحام العقبة ليس عملية واحدة تنتهي 

ويبلغ مداها، إنما هي عملية مسرتسلة دائمة«))).
يتم  حتى  ويغالبها  فتمانعه  العقبة  له  تتعرض  إرادي  تحرك  إذن  العقبة  »اقتحام  إن 
المجاهدة  الجماعة  إلى اهلل عز وجل، وحركة  المؤمن يف سلوكه  الفرد  االقتحام. حركة 
صيغة  العقبة«  »اقتحام  التاريخية«))).  مسيرهتا  يف  األمة  وحركة  التغييرية،  حركتها  يف 
النداء الذي وجهه اهلل عز وجل لإلنسان يهيب به أن يتحرك ويغلب العوارض ليعرف ربه 
ويطيعه وينال رضاه يف الدار اآلخرة. يجيب المؤمن نداء ربه مرتاحًا لما جاءت به الرسل، 
مصدقًا للوحي منصاعًا لألمر. يستجيب قلبًا وقالبًا، رحمة وحكمة، علمًا وعمالً«. 
للتنفيذ على  العبد، فردًا وأمة، نداَء ربه بتحركه  بتلبية  النداء واالستجابة  هكذا »يتقابل 
وعي تام بمصدر النداء وطبيعة العقبة«))). »اإلسالم، حين نفهمه حركة القتحام العقبة، 
والقوة، والعلم،  الشاملة، والمحرك،  المعرفة  نداء واستجابة، رحمة وحكمة، يكون هو 
والقدرة التنفيذية يف حركة االنبعاث والحياة، ويف مسار العبد من دنياه التي فيها معاشه 

إلى آخرته التي فيها معاده«))).

النص:  سياق  على  الزائد  القرآنية  للمفردات  الجديد  التجلي  هذا  مسوغًا  قال  ثم 
عربي  بلسان  أنزل  الكريم  القرآن  ألن  اعتبار  بكل  جدير  وهو  األلفاظ،  تعطيه  ما  »ذاك 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص 30.
)))  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص 7)، والتشديد منا.

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص 34).
)4)  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، المصدر نفسه، ص 6).

)5)  المصدر نفسه، ص 9).
)6)  المصدر نفسه، ص 0)، والتشديد منا.
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مبين. أما ما يعطيه النص من معاين االقتحام ومعاين العقبة فهو يف سياق اآليات«))).

 ﴾ َ
ول

أُ
ال ِة  يَّ ِل اِه الب َج  ُّ �بَ

َ
ت ْجن  َّ �بَ

َ
ت  

َ
﴿َول تعالى:  قوله  يف  التربج  لمدلول  توسيعه   - ب 

من  خرجت  اللغوية:  الداللة  أصل  يف  معناه  المرأة  »تربجت  كان  فإذا   .)33 )األحزاب، 
إلى  الداللة  فانصرفت  لّلفظة  القرآن  وتخصيُص  المفسرين  اصطالُح  و»َغَلب  برجها«، 
إظهار المرأة مفاتن جسمها وزينتها«، فإن عبد السالم ياسين ال يجد من حرج، خاصًة 
وأن »القرآن أنزله اهلل تعالى بلسان عربي مبين«، يف الرجوع »إلى الجذر اللغوي لنعمق 

فهم التربج«.

وهكذا يصل األستاذ، بعد سؤاله عن ماهية »الربج الذي خصصه القرآن للمسلمة«، 
والذي »إن خرجت منه دخلت يف حكم الجاهلية، ووصفت بأهنا متربجة«، »ومشارِكة يف 
نشر الجاهلية، ومساِهمٌة يف الحياة الجاهلية«، إلى أّن »التربج الكلي هو خروج المرأة من 
برجها اإلسالمي مظهرًا ووظيفة وأخالقًا ودينًا. هو ميلها عن اإلسالم وخيانتها لمهمتها 

الحربية القتالية يف صد الجاهلية والدفاع عن اإلسالم وإرساء ركائزه وتشييد بنيانه«))).

للخطاب  مغاير  ثّرار  طرح  اللفظة  من  يتدفق  اللفظة،  لينبوع  الداللي  التفجير  هبذا 
اإلسالمي المألوف، فتصبح »المومنات« مكلفات شرعًا وضرورًة تاريخيًة بـ»أن يشاركن 
المومنين يف الجهاد إلقامة دولة اإلسالم ووحدة المسلمين«، ذلك أن »برجهن الدفاعي«))) 
»الذي خصصه القرآن وجسدته السنة للمسلمة، ليس سجنًا وخنقًا وجدرانًا«))) و»ِخْدرًا 
لالنعزال«)))، »إنما هو موقع من مواقع الدفاع عن العقيدة لكيال يطغى حكم الجاهلية، 
وعن مقومات الَوالية بين المومنين لكيال تغتالها حمية الجاهلية وعصبيتها وقومياهتا 
المفرقة«)))، »موقع دفاع يف قتال هن فيه المدد إن كان الرجال طليعة. هن مستودع القوة 
االحتياطية إن كان الرجال يتقدمون يف صف الطعان. ثم إن للمومنات مجاالت هن فيها 

)))  المصدر نفسه، ص 55، والتشديد منا.
)))  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، )/43)، والتشديد منا.

)3)  المصدر نفسه، )/46)، والتشديد منا.
)4)  المصدر نفسه، )/43).
)5)  المصدر نفسه، )/46).

)6)  المصدر نفسه، )/43)، والتشديد منا.



لغة القرآن يف خطاب عبد السالم ياسين 64

الطليعة والصف األول، وغيرهن المدد واالحتياط«))). »من برجها االسرتاتيجي الجهادي 
تبعث المومنة ُبعوثًا يف طليعتها البنات واألبناء«، »جيل يتقدم بالدعوة ُقُدمًا بعد جيل، 
راسخًا علُمه بما هي المهمة، ثابتة أقدامه، متوكالً على ربه. وَيكون برج المومنة مشتالً 
وَمْرفإٍ  األحضان،  يف  مالٍذ  رَد  مجَّ ال  الغازية،  للبعوث  ومنطلقًا  الطيب،  الشجر  لرتبية 

للمراكب المنكسرة، ومطعٍم ومضجع«))).

صحيح أن األستاذ يعتقد أن »صالح نساء المسلمين هو المنطلُق الضروريُّ العتقال 
الجاهلية وَسّد منابعها وَخنِْقها والقضاء عليها يف المهد«، ألن »فتنة النساء وضياع النساء 
وتشرد النساء وُبؤس النساء ما مثلها فتنة«)))، لكن هذا االعتقاد ليس سوى جزء ال يتجزأ 
من تصور متكامل متساوق، يقرتح »العالج الكلي، والتعليم الكلي، والتدريب الكلي 
يف  والبطولة  للجندية  ويؤهلها  إلسالم،  جاهلية  من  لعالم،  عالم  من  المرأة  ينقل  الذي 
برجها«. هو تصور يجعل المرأة والرجل كليهما جنديْين؛ فـ»داخل الربج وخارجه رجل 
وامرأة، ال ُتنتظر منهما حماية للموقع وال بطولة يف الجهاد، ما لم يتحرر الرجل والمرأة 
من النظرة الدونية التقليدية التي كانت تحيل المرأة إلى عضو مكفول مهمش وتقنعها 
باعتبار نفسها كذلك، تتحايل للدفاع عن وجودها بحيل الضعفاء وكيد المضطَهدين«))).
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َ
ج - توسيعه لمدلول الحفظ يف قوله تعالى: ﴿ف

 الل﴾ )النساء، 34(. لقد أوحت كلمتا »حافظة للغيب« لعبد السالم ياسين »أن 
َ

ظ ِف ا َح َ
�بِ

هناك ما يضيع إن لم تحفظه«، و»أن هناك غيبًا وحضوراً«، لهذا وضع للفقرة المخصصة 
لهذا الموضوع يف كتاب »تنوير المؤمنات« عنوانًا جامعًا »إشارًة للمفهومين األساسيين 
سبع  يف  الكلمتين  داللة  يوسع  األستاذ  وطفق  الحافظية«))).  »حضرة  المسألة«:  يف 

)))  المصدر نفسه، )/46)، والتشديد منا.

)))  المصدر نفسه، )/40)، والتشديد منا.
)3)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص )49.

)4)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، )/44)، والتشديد منا.
)5)  المصدر نفسه، )/88. )تنويه: نكتفي يف االستشهادات الثمانية اآلتية المنقولة عن »تنوير المؤمنات«، 

ج)، بوضع رقم الصفحة بين هاللين(.
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المهام  توزيع  إلى  والدليل  المفتاح  هي  قرآنية  كلمات  »عند  خاللها  وقف  صفحات، 
عًا مجال الحافظية من  وتكاملها وشمولها« )ص 89( يف الحياة الزوجية األسرية، موسِّ
الحيز الفقهي الضيق الذي يقُصره »على حفظ حقوق الزوج«، ليشمل »كل حقوق اهلل 
المسلم«  المجتمع  يف  القانتات  الصالحات  »حافظية  فإن  وعليه،  الزوج«.  هبا  المكلفة 
عنده، »ال تقتصر على ُشغل بيوهتن وإرضاء أزواجهن، بل تنطلق أواًل من إرضاء اهلل عز 
وجل وترجع إليه« )ص 90(. حافظية تشمل عنده »أثمَن شيء يف حياة األمة استحق أن 
به اهلل تعالى عليه يف كتابه الحكيم وينيط المرابطة عليه بشطر اإلنسانية، بشطر األمة،  ينَ
بشطر البيت المسلم«: »عبادة اهلل تعالى، تلك العبادة المعلولة بخوف العقاب األخروي 
ورجاء الجنة ورضى المولى وقربه. هي رحلة الرجل والمرأة يف دنياهما، ومن دنياهما، وعرب 
دنياهما إلى ما يرجوان من صالح آخرهتما« )ص 89(. حتى إذا أوشك األستاذ على إيراد 
الحديث النبوي الشريف ذي الصلة، المختوم بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »وإذا غبت عنها حفظتك يف 
نفسها ومالِك«، قال مسوغًا هذا التوسيع الداللي: »نأخذ من حديث نبوي شريف إشارة 
االنطالق. يقف المفسر والفقيه والمحدث عند نص الحديث وداللته المباشرة. ونتخذه 
نحن مفتاحًا لفهم أشمل« )ص 90)))). ثم عرض حافظية المرأة على مقاصد الشريعة 
)ص)9(،  واسع«  باب  من  العليا  الشريعة  مقاصد  على  دخلت  المرأة  هي  »وها  قائالً: 
النبوي، فنجدها شاملة، مسؤولية ال تنحبس يف  الفهم  الحافظية بمفتاح  نقرأ  »وهكذا 
منفتحة  برهة  وبعد   .)9(-9( )ص  اليومي«  المعاش  هموم  ويف  الزوجية،  بيت  جدران 
على لمحات ذات صلة من لمع »فقيه المقاصد اإلمام الشاطبي« يف شأن الضروريات 
الخمس والحاجيات ومقاصد الشريعة التحسينية، أبى ياسين إال أن يضاعف من إثراء 
مفهوم الحافظية بما كان من الطبيعي أن يقُصر دونه عصُر اإلمام الشاطبي المختلف 
الشاطبية  الحفظ  لصيغة  يُعد  لم  حيث  وقضاياه،  ومشاكله  ومستجداته  عصرنا  عن 
زمانه  يف  فيجد  يجتهد  األصولي  »الفقيه  كان  فإذا  ُيحَفظ.  ما  فيه  ضاع  عصر  يف  معنى 
ومكانه وأحواله أشياء يجب االحتفاظ هبا ضرورة«، فإننا يف عصرنا »نحتاج إلى اجتهاد 
مشفوع بجهاد يْبصر األمور يف شمولها، ويستنبط األحكام من أصولها«، حتى ال »يغيب 

)))  التشديد منا.
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إذن،  فنحن  النهائية!« )ص93(.  والغاية  الكلية،  الكلي واألهداف  المشهد  المنظر  عن 
وحاجِة  والمستقبلية،  الحالية  همومنا  »إلى  لاللتفات  مدعوون  ياسين،  خطاب  يف 

المسلمين إلى اجتهاد ُيشرك الصالحات القانتات يف الجهاد العام لألمة« )ص93).

د - توسيعه لمدلول »حمية الجاهلية«، وهي السمة الرابعة من سمات الجاهلية«)))؛ 
الروح  بكليات  »تحيط  اجتماعية«  سياسية  فكريًة  »سمات  عنده،  للجاهلية،  فإن 
الجاهلية،  األربعة«: »ظن  إلى« »هذه األصول  الكريم ويردها  القرآن  الجاهلي«، »يصفها 
السمة  يحلل  وهو  لكنه،  الجاهلية«))).  وحمية  الجاهلية،  وتربج  الجاهلية،  وحكم 
البيان  من  اهلل  وسع  بما  واسعة  »نفهمها  قال:  العمياء«،  العصبية  »هي  التي  األخيرة، 
السياسي  المسلم  تجعل  عنادية  ثقافية  قومية  حزبية  عصبية  المبين  العربي  القرآين 
والمسلمة السياسية يناضالن ضد دين يزعمان أهنما جزء منه. نفهمها عصبية واسعة 
ال ُتضارُّ وال تزاحم الحمية القبلية. قبائل عرقية يف الجاهلية األولى، عشائرية ال تزال 
التي اقتطفناها من  أثناء ذلك وبعده«))). ومن الشواهد األربعة  يف عصرنا، قومية حزبية 
مؤلفاته، نقف على نماذج من هذا التوسيع الداللي للمفردة التي نحن بصددها. قال: 
»حمية الجـاهلية« هي روح المعبود القومي. هي نقيصة يف الدين وفتنة عظيمـة ألهنا 
عصبيتها«،  الجاهلية  وحمية  الغضب،  لغة  »الحمية  الملة«))).  وحدة  أساس  تنُقـض 
»هي سياج الجاهلية ودائرهتا وقفلها. العصبية هي ملخص الجاهلية وخالصتها. وإن 
ذكرت يف القرآن متأخرة يف الرتتيب فما هي نتيجة بل هي المقدمة. ما هي البنت بل هي 
األم«))). »الحمية الجاهلية« هي »التي تحرك اليوم جنون العنف الحديث«))). »حمية 
الجاهلية« قبل اآلن كانت ُتتصور عصبية قبلية، أو تكتالً قوميًا، وهي منذ ماركس يف 

)))  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ) /46)، والتشديد منا.
)))  المصدر نفسه، ) /)4).

)3)  المصدر نفسه، ) /46)، والتشديد منا.
)4)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص )49.

)5)  ياسين، عبد السالم، سنّة اهلل، ص 9).
)6)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص ))).
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َتطور لتصبح لها أبعاد عالمية شمولية يف صيغة الصراع الطبقي«))).

ر يف القرآن الكريم عشر مرات، ستٌّ منها  هـ - توسيعه مدلول لفظ »األعراب« المكرَّ
يف سورة التوبة وحدها، واثنتان يف الفتح، وواحدة يف األحزاب، ومثلها يف الحجرات.

المجتمع  لتصنيف  ياسين، »مفهوم قرآين أساسي  السالم  األعراب، يف خطاب عبد 
هم  لغة  فاألعراب  لغوي،  مدلول  وللكلمة  لألعراب،  صفة  و»األعرابية  اإلسالمي«)))، 
سورة  معانيه  تبين  قرآنيًا  و»مدلواًل  إسالميًا«)))  معنى  للكلمة  أن  كما  البدو،  العرب 
التوبة«))). و»ليس األعرابيُّ هبذا المصطلح ويف هذا التصنيف من سكن الخيمة ورعى 
الجمال، لكن األعرابيَّ هو كل شخص انطبقت عليه أوصاف األعرابية كما بينتها سورة 

التوبة وغيرها«))).

بدرجة  بل  وأجناسهم  بلغاهتم  الناس  يميز  »ال  لألعراب،  القرآين«  »المعنى  إن 
إيماهنم«)))؛ فقد »كان أعراب عصر التنزيل ُبداًة يسكنون الخيام ويرعون اإلبَِل. جفاٌة لم 
المهاجرون  تعلمه  الذي  اإليماين  األدب  َية  ِحْل مِن  ُغْفٌل  ورسوله،  اهلل  إلى  هجرة  هتذهبم 
نؤمن  »تعال  بمجالس:  االستكمالية  الدروس  ويف  ملسو هيلع هللا ىلص،  محمد  مدرسة  يف  واألنصار 

ساعة«))).

آياهتما  من  يتجلى  األعراب،  من  المتخلفين  ذكر  الفتح  وسورة  التوبة  سورة  و»يف 
والشك  والرتبص،  النفاق،  بأخالق  تقرتن  الجهاد  عن  المتخلفة  األعرابية  أن  البينات 
النفقة، وإيثار الراحة، واالشتغال باللذات واألهل والولد  يف نصر اهلل ووعده، والبخل يف 
عن األمر العام، والخوف من العدو ذي البأس الشديد، والتولي عن اهلل ورسوله وطاعة 

)))  ياسين، عبد السالم، سنّة اهلل، ص 0)).
)))  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 374 - 375.

)3)  المصدر نفسه، ص 39.

)4)  المصدر نفسه، ص 56.
)5)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /509.

)6)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 356.
)7)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ) /45.
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غيرهما، والتلهف على الغنيمة الباردة«))).

وأنصاٍر  مهاجرين  إلى  للمسلمين  القرآينَّ  »التصنيف  ياسين  السالم  عبد  يعتمد 
المسلمين  من  اهلل  شاء  ما  وفيهم  األعراب  دائرة  ثم  واإلحسان،  اإليمان  أهل  نواُة  هم 
والكرم  المروءة  سلم  يف  والساقطين  الدين،  يف  الفقه  والقليلي  والمنافقين  المستورين 

والعقل والخلق«))).

القرآن والسنة مسلمون أسلموا ولم يهاجروا إلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  إن األعراب »هم يف 
وال نصروه نصرة األوس والخزرج رضي اهلل عنهم. فاألعراب يف القرآن والحديث هم، يف 
مقابل المهاجرين واألنصار، قوم مسلمون يف أطراف جماعة المسلمين سكنًا وإيمانًا. 
جماعة المسلمين هم المهاجرون واألنصار على عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ونعلم يف سيرة 
الجهاد النبوي غناءهم يف اإلسالم وسابقتهم«))). لقد »كانت أخالق المهاجرين واألنصار 

مغايرة ألخالق األعراب على عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«))).

»ونقرأ سورة التوبة لنعلم أن األعراب خليط من مسلمين صادقين، وآخرين منافقين، 
من  طبقٌة  »األعراُب  خليط«)))،  اهلل:  عهد  يخونون  وآخرين  متخلفين،  قاعدين  وآخرين 
المسلمين خليٌط، ال تتميز بإيمان وال هجرة وال نصرة«))). »ومن األعراب منافقون، ومن 
األعراب من يؤمن باهلل واليوم اآلخر، ومنهم من يتخذ ما ينفق مغرما ويرتبص بالمؤمنين 

الدوائر، ومنهم، ومنهم«))).

وظل األستاذ معتمدًا هذا التصنيف إلى أواخر كتاباته، ألسباب ثالثة على األقل:

أ - العتقاده من وجه أّول أن »التصنيف على عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان داخل الجماعة 

)))  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص 5).
)))  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /594.

)3)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 39.
)4)  ياسين، عبد السالم، ُسنَّة اهلل، ص 49).

)5)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 39.
)6)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /509.

)7)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 375.
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المنزل  المسؤولة  المسلمين«  »جماعة  فكانت  أعراب.  -أنصار-  مهاجرون  يلي:  كما 
المهاجرون  هم  المسؤولية،  وتحميل  التنفيذ،  وطلب  والنهي،  باألمر  القرآن  عليها 
﴾. أما األعراب  ْ

وا ُن نَ آَم ِذ�ي
َّ
ا ال َ �يُّ

َ
واألنصار. يسميهم القرآن باسم واحد حين ينوه هبم: ﴿�يَ أ

فهم يف حاشية األمة وأطرافها مسؤول عنهم ال مسؤولون«))).

لتحليل  المعيار  هي  تعود  أن  ينبغي  القرآن  »معاين  أن  ثان  وجه  من  العتقاده   - ب 
أن  ينبغي  الفلسفات.  تغزونا  أن  قبل  الصالح  سلفنا  عند  كانت  كما  واآلفاق  األنفس 
يكون القرآن والسنة، وهي شرح القرآن وبياُنه وتطبيُقه، هما المرجع ال المقارنات المادية 
للوضعية التي يعتمدها ما يسمى بـ«العلوم اإلنسانية«، فيسحب سلوَك الحيوان على 
سلوك اإلنسان، ويقارن أنظمة المجتمعات البشرية بعضها مع بعض من نقطة االرتكاز 

ة«))). يَّ ومنطلق النظر ونموذج الكمال، وهو الحضارة الغربية الدوابِّ

ج - العتقاده من وجه ثالث أن »على هوامش األمة ال بد من وجود مسلمين أشتات 
على  قاعدية  أعرابية  هوامشه  يف  تكون  أن  بد  ال  قائم  إسالمي  مجتمع  »وكل  وألوان«، 
»األعرابية يف  وأن  النبوي«)))،  العهد  أعراب  اهلل عز وجل من صفات  ما وصف  أصناف 
اإلسالم تبقى صفًة بعد انقراض حضارة البدو رِعاء اإلبل«)))، وبعد ذهاب »أجيال رقيقي 
اإليمان  مرتبة  إلى  ترقى  ال  بإسالميٍة  القرآن  وصفهم  الذين  البادية  سكان  من  الدين 
النغالق القلوب«))). تبقى صفًة »تدَمُغ كلَّ َمن حالت ِصفاته النفسية أصاًل عن دخول 
اإليمان يف قلبه«)))، و»عَلمًا على ِغلظة يف الِحس لم يرققها اإليمان، وكثافة يف الطبع لم 
تلطفها مجالسة أهل اإليمان، وجفوة يف الحس والمعاملة والشعور والكالم واللهجة لم 

)))  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 6)4.
)))  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /594.

)3)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 374 - 375.
)4)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ) /45.

)5)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 55.
)6)  المصدر نفسه، ص 55.
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ْدهنا آداب اإليمان. هذا إلى سطحية يف الفكر وسوء ظن بالعالمين«))). تستأِنسها ولم تمِّ

َة أَشدَّ ما تكون الحاجة  وما دامت »األعرابيُة مظهَر النفاق، والخموِل، وخذالِن القِضيَّ
إلى النصير«، ومظهَر »إسالِم الخمول«، و»االستسالِم، واالستقالة، والركود«)))، وما دام أن 
»غثاَءنا الحالي خليط فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك، فتصنيف الناس على عهدنا 
وما بعده ال ينطلٌق إال من هذا التصنيف، ليس تكفيرًا ألحد وال تضليالً له، »لكن نميز 

الصادقين حتى ال نحسب أن عدد المحوقلين يغني شيئًا يف حقائق الجهاد«))).

َيُعّد »الخصوصيات  ُتلفيه  القرآين على عصرنا،  التصنيف  وإعمااًل منه لتمديد هذا 
الثقافية« الضيقة نوعًا من األعرابية إذا تعلق األمر بمسلمين. يقول: »إن كان إسالم المرء 
إسالمًا أعرابيًا، ظاهرًا بال باطن، نطقًا باللسان وجهالً أو جحودًا بالَجنان والنية والعقل، 
فال عليه بعدها أن ينتسب ألمازيغية أو شلحية أو تركية أو صينية. فهو أعرابي بالمفهوم 
ِل 
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للتوسيع  ياسين  السالم  التي سقناها نماذَج الستثمار عبد  إلى هذه األمثلة  وإضافة 
الداللي للمفردة القرآنية، نورد أخرى تتعلق بتوظيفه المتكرر لمعجم الراغب األصفهاين 
يف االتجاه ذاته. وبالمناسبة، فإن »معجم مفردات ألفاظ القرآن«، هذا »السفر الجامَع ما 
المؤلف  فيه  القرآين محتوًى، يف قاسم مشرتك ركز  اللغوي شكالً، والمعنى  اللفظ  بين 
األستاذ  معجَم  يكون  يكاد  رائدة«)))،  معجمية  دراسة  القرآنية  المفردات  دراسة  على 
اللغويَّ الوحيد، سواء يف ذلك عند تصريحه -وهو األغلب- باسم الراغب)))  ومصدره 

)))  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ) /45.
)))  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 34.

)3)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 39.
)4)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 66).

)5)  األصفهاين، الراغب، )ت. )50ه(، معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص ز من »مقدمة المحقق«.
)6)  ذكره باسمه تسعًا وعشرين مرة عّدًا، يف أربعة عشر كتابًا. وقد عدلنا عن سرد الئحة الصفحات ومصادرها 

حذر الحشو.
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»قال  أو  اللغة«)))،  أهل  »قال  بقوله:  إليه  تلميحه  عند  أو  الفن«)))،  هذا  إمام  »هو  الذي 
اللغوي«)))، أو »قال علماء اللغة«)))، إال يف ما ندر جّداً، يف مثل نقله عن »لسان العرب«))) 

البن منظور دون تسميته، أو عن »فيض القدير« للمناوي دون ذكره))).

بل إن األستاذ، يف مطلع القرن الخامس عشر الهجري، تاريخ تأليفه »المنهاج النبوي 
تربية وتنظيمًا وزحفًا«، حين أرشد اإلسالميين يف هذا الكتاب إلى »أسماء كتب لتكون 
مرجعًا ودليالً عامًا«))) يف مجاالت متعددة، لم يوص، يف »اللغة العربية« إال بـ»مفردات 
من  الثاين  »المجلس  يف  الشباب  أوصى  وهبذا  األصفهاين«))).  للراغب  القرآن«  ألفاظ 
 ،(((»(40( الحرام  محرم  من  العشرين  الجمعة  يوم  المنعقد  النبوي  المنهاج  مجالس 
يف  وتعتمدوه  تقتنوه  أن  الشباب  معشر  لكم  أساسي  كتاب  هو  القرآنية«  »األلفاظ  قال: 
فهم اللغة العربية لغة القرآن، ألنه بدون فهم اللغة ال تفقهون الكتاب الذي أنزل بلسان 

عربي مبين، واإلبانة هي البيان وهي التوضيح وهي اإلدراك الصايف الناصع«)1)).

اللغوية«))))،  أوضاعها  يف  القرآنية  الكلمات  »وْضع  مِْن  ياسين  يرومه  عّما  وناهيك 
باالعتناء  المعاجم  بين سائر  تفّرد من  الذي  المعجمي،  المصدر  استغنائه هبذا  فإن يف 

)))  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ) /48).
)))  ياسين، عبد السالم، يف: العدل: اإلسالميون والحكم، ص 50، و57)، و44)، و)49، و496، و508، 

وتنوير المؤمنات، ج)، ص 5).
)3)  المصدر نفسه، ص 376، ومحنة العقل المسلم بين سيادة الوحي وسيطرة الهوى، )).

)4)  ياسين، عبد السالم، يف: العدل: اإلسالميون والحكم، ص 43، و44، و96)، و الشورى والديمقراطية، 
330، و5)3، وحوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 53)، والرسالة العلمية، ص 9).

)5)  ياسين، عبد السالم، يف: العدل: اإلسالميون والحكم، ص 63، و)5)، و559.
)6)  المصدر نفسه، ص 508.

)7)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 46.
)8)  المصدر نفسه، ص 48.

)9)  ياسين، عبد السالم، الفطرة وعالج القلوب، سلسلة دروس المنهاج النبوي )، مطبوعات األفق، ط)، 
998)م، ص 5.

)0))  المصدر نفسه، ص 7).
))))  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص 90).
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الحصري بما ورد يف القرآن الكريم من مواد لغوية، من »التكريس القرآين للغة العربية«))) 
ما ال يخفى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يبدو األستاذ منسجمًا غايًة مع استماتته 
وصالبته يف المنافحة »الّشرسة« عن لغة القرآن، بما هي لغة القرآن، وليس عن لغة الضاد 
وال عن »قومية ناطقة بلغة الضاد ال بلغة القرآن«)))؛ فليست »األلفاظ العربية من كالم 

اهلل حتى تكون يف الرتكيب القرآين«))).

آفاقًا مْشرعة على تعاط جديد  ياسين  السالم  فيها عبد  يرتاد  التي  من هذه األمثلة 
مع قضايا فكرية وسياسية معاصرة مصيرية، بما يدعم تصوره، لكن عرب آلية التوظيف 

ع والتمديد الخالّق لمعاين المفردات القرآنية مصاغًة بقلم الراغب األصفهاين: الموسَّ

»العدل«،  كتاب  من  األخوي«)))  لـ»العمران  عقده  الذي  الخامس  الفصل  يف   - أ 
الخلدوينَّ  المدلول  »يشمل  جامع  بشكل  هذا  الجديد  مفهومه  صياغة  فيه  رام  والذي 
رين  »لعمران«، والمدلول العصريَّ »لحضارة«، لكن »مربوَطْين بتوّجه القاصدين المعمِّ
خصص  لآلخرة«)))،  الدنيا  من  العابرة  المستقبلية  السكة  منهاج  على  المتحضـرين 
الفقرة الثالثة لموضوع »الزكاة«)))، حيث اقتبس من الراغب تعريفه للزكاة، لكن يف سياق 
القلبية لنبصر  بالطمأنينة  لنا  يخدم مضمون مفهوم »العمران األخوي« ذاته. قال: »من 
أمر اآلخرة من خالل حجاب الدنيا، ولننظم شؤون الدنيا بمعايير اآلخرة، معايير الدين 

)))  استعرنا العبارة من: طرابيشي، جورج، إشكاليات العقل العربي، ص )6)، على ما يف لفظة »تكريس« 
اَسُة مِْن َهَذا،  ِت اْلُكرَّ ِعِه، َواْشُتقَّ من الخروج عن معناها اللغوي األصلي الدال »َعَلى َتَلبُِّد َشْيٍء َفْوَق َشْيٍء َوَتَجمُّ
أِلَنََّها َوَرٌق َبْعُضُه َفْوَق َبْعٍض« ]ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 69/5)[، إلى االستعمال المعاصر الدال 
التثبيت والتعيين األحادي الدائم. وال يخفى ما يف هذا التحول الداللي للفظة التكريس يف االستعمال  على 

المعاصر من التأثر البّين بالقاموس الخاص بالطقوس المسيحية.
)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 9.

)3)  المصدر نفسه، ص )).
)4)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 75).

)5)  المصدر نفسه، ص 76)، والتشديد منا.
)6)  المصدر نفسه، ص 85).
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ة اهلل تعالى يف األمور الدنيوية واألخروية«))).  القيم! الزكاة هي »النمو الحاصل عن بركـ
هكذا قال الراغب رحمه اهلل. ال انفصال عنده وعند أمثاله بين بركة اهلل يف الدنيا وبركته 
يف اآلخرة«))). ثم طفق يتوسع يف التحليل، مع النص على هذه الربكة المعتَبرة »باألمور 
الدنيوية واألخروية«، ترسيخًا لفحوى مفهومه وشموليته. ومما قاله يف هذا السياق: »يف 
المال ومِلكيته وزوالها بزوالك موعظة تذكرك باآلخرة وبرجوعك إلى ربك يف يوم ال ريب 
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راء  فريضة دينك وتتزكى وتفلح«. »على أرض التكليف، والمسؤولية عن الِمْلك، والشـ
واإلقراض، والنصاب الشرعي، ومستِحقِّ الزكاة، والعامِل عليها، ومقاتلِة اإلمام مانَِعها، 
الدنيا وكرامة  الدنيوية لتضمن للمسلمين خير  وصـرفها يف وجوهها، تتجلى بركة اهلل 
اهلل  حق  يتقبلون  وإنما  تربعًا  يتلقون  ال  فهم  والمسألة.  الحاجة  ذل  ولتقيهم  العيش، 

المرتتَب يف ذمتك َدينًا ال يسقط بالتقادم وال بالموت، وال ُتعفيك منه أعذار«))).

»اإلحسان«،  كتاب  من  والرتف«)))  »التقلل  بـ:  المعنون  السادس  الفصل  يف   - ب 
استهل هذه الفقرة بتعريف الرتف اعتمادًا على معجم الراغب. قال: »الرتف هو »التوسع 
يف النعمة«))) كما قال الراغب األصفهاين رحمه اهلل«. لكنه، هذه المرة، لم يكتف ببيانه 
المعجمي، بل زاد عليه ما يتيح له إدراج حاالت معاصرة من الرتف عند معالجة الموضوع. 
اْلُمفضي إلى الفسق والفساد واإلفساد«))). و»إن  النعمة  التوسع يف  بأنه  قال: »وأضيف 
اللذة، فنحن نوسعه ليشمل كل  اللغة: االستهالك واالهنماك والذوبان يف  كان الرتف يف 
قصور وكل ارتداد عن اقتحام العقبة«، »باعتبار أن كل ما أترف فيه اإلنسان فإنما يعوقه 

)))  األصفهاين، الراغب، معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص 8)). )تنويه: ألن عبد السالم ياسين ال يوثق 
نقوله عن الراغب، فإننا ملزمون هنا بتوثيق ما نعرضه منها(.

)))  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 87).
)3)  المصدر نفسه، ص 87) - 88).

)4)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /478.
)5)  األصفهاين، الراغب، معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص 70.

)6)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /478.
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عن اقتحام العقبة«))).

وذّم األستاذ الرتف يف غير هذا الكتاب على طريقة التوسع الداللي ذاهتا؛ فهو »أمثولة 
المثالت وأّمهن، وأفظع العصبيات واألنانيات«، و»األثرة الشرهة الدوابية«، و»إخالد إلى 
المادي  المعطى  اإلنسان مع  الدال على ذهاب  القرآين  المفهوم  الرتف »هو  األرض«))). 

واالجتماعي«))).

»الرتف مذموم يف القرآن ألن الرتف قرين االستكبار والكفر والصد عن سبـيل اهلل«))). 
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ر فحشاء، واهلل ال يأمر بالفحشاء. المرتفون  اْلُمَدمِّ القَدري ال باألمر الشرعي، ألن الرتف 
جمعهم  فباعتبار  المستكربون.  هم  »والمرتفون  وحلفاؤهم«))).  المستكربين  إخوان 
واستئثارهم  الناس  على  استعـالئهم  وباعتبار  مرتفون.  هم  لألرزاق  واحتكارهم  للمال 
بالجاه والسلطان هم مستكربون«))). وغالبًا ما يجتمع االستكبار والرتف يف عشيرة، أو 
عصبية، أو طغمة عسكرية، أو أسرة مالكة، أو حزب وحيد. يف عصرنا ما تشاء من نماذج 
الفسق الرتيف والظلم االستكباري، بل هما مضافان إلى الكفر والردة والخيانة هلل ولرسوله 

وللمؤمنين«))).

سببه  لكنها  ومسخنا،  النحطاطنا  مظهرًا  فقط  و»ليست  قذرة«،  عصبية  »المرتفون 
ُعرِّف  وإذا  الخليعين«.  وانحالل  البائسين،  وبؤس  الثائرين،  لثورة  الموّلد  معه،  الدائر 
الظلم  أفدَح  يكون  التعريف  »هبذا  الرتف  فإن  محله«،  غير  يف  الشيء  وضع  بأنه  »الظلم 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص 35 - 36.
)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم بين الدعوة والدولة: المنهاج النبوي لتغيير اإلنسان، ص 87).
)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص 9).

)4)  ياسين، عبد السالم، الخالفة والملك، دار اآلفاق، ط)، ))4)هـ / )00)م، ص )5.
)5)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /478.

)6)  ياسين، عبد السالم، رجال القومة واإلصالح، منشورات الصفاء لإلنتاج، ط)، )00)م، ص )5.
)7)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /478.
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وأعتاه«)))، »وإن ترف المرتفين أهم أمراضنا وأشدها فتكًا«))).

ويشيد عبد السالم ياسين بتحليل ابن خلدون »لسقوط الدول وتفتـت المجتمع«، 
الفساد  عامل  فيها  يدمج  وإنما  واالقتصادية،  السياسية  العوامل  عند  يقف  »ال  لكونه 
»تركيب  الرتف  القرآن«))). وألّن  يسير يف خط  التحليل  الرتف. هذا  الناتج عن  الخلقي 
توجد  »ال  أنه  يجزم  ياسين  فإن  واالجتماع«،  والسياسة  االقتصاد  لحركة  مواكب  نفسي 
الماديـين وتحليلهم. هذا جانب  الفالسفة  المؤرخين  يقارهبا يف فكر  كلمة وال مدلول 

من جوانب تفوق التحليل اإلسالمي على التحليل المادي«))).

على  ليستْوُلوا  السلطان  استغلوا  قوم  القرآن،  يف  المستكربون،  »المرتفون  نعم، 
االقتصاد، أو العكس، أو تحالَف أصحاُب المال مع أصحاب السيف«)))، لكّن القرآن 
نفسه يضيف إلى هذا القْدر الذي ليس سوى »طبقية ككل الطبقيات«، »مدلواًل آخر ال 
تتعرض له التحليالت البشرية، هو كون المرتفين المستكربين يُصدون عن سبيل اهلل، 
ويحاربون ديَن اهلل، ويقاتلون األنبياء. ألن سبيل اهلل ودينَه وأنبياءه تعني تحـرير اإلنسـان 
اقتصاديًا،  محرومة  طبقة  ليسوا  القرآين  اللفظ  يف  والمستضعفون  البشر.  عبودية  من 
التكتل  من  أيضًا  ممنوعون  طبقة  هم  بل  فقط،  اجتماعيًا  محتقرة  سياسيًا،  مقهورة 

ومقاومة الظلم تحت لواء اإليمان بأن ال إله إال اهلل«))).

للسالم  وهتديده  العالم،  بتوازن  وإخالله  وعاهته،  الرتف  »بوصف  ياسين  يقصد  ال 
العالمي، وسحقه للشطر األكرب من اإلنسانية، مجّرَد مساهمة يف »ذم الدنيا« كما عقد 
الغزالي يف إحيائه فصالً طويالً لذم الدنيا من وجهة نظر السالك إلى اهلل الفرِد يف القرن 
الخامس الذي كان الفتح اإللهي فيه للناس وعلى الناس غير ما هو اآلن«، بل يقصد، 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم بين الدعوة والدولة: المنهاج النبوي لتغيير اإلنسان، ص 87).
)))  المصدر نفسه، ص 888).

)3)  ياسين، عبد السالم، الخالفة والملك، ص 83.
)4)  المصدر نفسه، ص 83 - 84.

)5)  ياسين، عبد السالم، رجال القومة واإلصالح، ص )5.
)6)  المصدر نفسه، ص )5 - 53.
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المجتمع  ثنايا  يف  يعشش  وما  والرتف  الظلم  محاربة  ضرورة  على  التأكيَد  الذم،  »بعد 
المحقور المذل المفقر من باليا هتدد السالم يف العالم والسالم االجتماعي يف كل قطر 
»غمرات  لخوض  دعوة  هو  بل  »الدنيا«،  »من  هروبًا  ليس  و«الدنيا«  »الرتف  ه  ذمُّ قطر«. 
نا كلَّ ذي كبد  برُّ الناس، يشمل  العدل، والكفاية، واألخوة بين  الجهاد ليقوم يف األرض 

رطبة يف األرض«))).

»الفصام  بفقرة  افتتح  العلمانية«،  والقومية  »اإلسالم  من  الثالث  الفصل  يف   - ج 
النكد«، ناقش فيها القضية الشائكة؛ قضية »انفصال الدولة عن الدين«، واختار عنوانًا 
تعبيَر  تبنيا تجاه اإلسالم«،  المسلمين  مثقفي ذراري  تبناه بعض  »الذي  االنفصام  لهذا 
»سيد قطب«. وألّن اللفظة األولى من العبارة: »الفصام«، ليست مفردة قرآنية، صار إلى 
الشيء  »فصم  قال:  اللغوية.  بالمداورة  المتمّرسة  المعجمية  ذاكرته  من  ارتجااًل  بياهنا 
بعضه  وأبان  إذا قطعه  بالقاف  تام. وقصمه  انفصال  بدون  أي  إبانة،  بدون  بمعنى قطعه 
عن بعض«. ثم، جريًا على طريقته يف ما نحن بصدده، عّقب شارحًا شطَر العبارِة الثاينَ: 
»النكد«، لكوهنا مفردة قرآنية، استنادًا إلى معجم الراغب. قال: »وقد وردت كلمة »نكد« 
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﴾ )األعراف، 57(. قال الراغب األصفهاين رحمه اهلل: »النكد كل شيء خرج  ً
دا ِك

َ
 ن

َّ
ُرُج ِإل
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ّر  إلى طالبه بتعسر. يقال رجل نَكٌد ونكٌِد )بفتح الكاف وكسرها( وناقة نكداء طفيفة الدَّ
صعبة الحْلب)))«))).

الظاهرة  محلالً  األستاذ  التفت  هذا،  األصفهاين  المعجمي  البسط  من  واستلهامًا 
الدين  انفصاِم  النكد«،  لـ»الفصام  المصاحب  الشديد  العنت  يف  المتمثلة  المعاصرة 
عن الحياة الدنيوية«)))، بما هو فصل شاقٌّ بين اإلسالم والحياة العامة. قال: »هذا نبت 
نكد أعسر ظهر بيننا ساقه وزهره وثمره، بعد أن أودعت بذوره وسقيت جذوره يف عقول 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /480.
)))  األصفهاين، الراغب، معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص 6)5.

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 45.
)4)  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص 49.
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أبنائنا ونفوسهم بفالحة الغزو الثقايف وسقي التعليم المنفصم. وترى أن أعداء اإلسالم 
يتمسحون  فهم  النادر.  يف  إال  واالنقسام  باالنقطاع  جهارًا  يعرتفون  ال  جلدتنا  بني  من 
منّا  هو  ال  يتوالد،  فينا  النكد  والنبت  أليفة،  فصام  فكلمة  بآخر.  أو  بأسلوب  باإلسالم، 
فنأنس إليه، وال هو يعلن هويته اإللحادية مخافة البينونة عن الجماهير المعبودة. وحول 
هذه النقطة تدور جهود التلفيق اإليديولوجي وتدور اإلشكالية العسيرة النكداء«. »وقد 
بدأت هذه الناقة القليلة الخير تدر، بل تفرز، إيديولوجية تداهن الدين وتراوغه على رقعة 

»جغرافية  الكالم«))).

د - يف كل من »المنهاج النبوي« و«الشورى والديمقراطية« و«العدل«، عقد فقرة لمفهوم 
الَوالية. ويف جميعها وّسع تعريف الراغب لهذه المفردة القرآنية بعد إيراده بتمامه، مكررًا 
األصفهاين:  الراغب  قال  الثالث.  يف  مضموَنه  وُمختِصرًا  والثاين،  األول  الكتابْين  يف  إياه 
»الوالء والتوالي أن يحُصل شيئان فصاعدًا حصواًل ليس بينهما ما ليس منهما، ويستعار 
ذلك للقرب من حيث المكاُن ومن حيث النسبة ومن حيث الدين ومن حيث الصداقة 

والنصرة واالعتقاد، والوالية النصرة، والوالية تولي األمر«))).

بقوله:  المعجمي  التعريف  على  بالتعقيب  النبوي«  »المنهاج  يف  اكتفى  وحيث 
»الوالية قرب بين المؤمنين وتناصر وأخوة ووحدة األمر الجامع بينهم«)))، فقد نّبه القارئ 
يف »الشورى والديمقراطية« على عبارة تستحق العناية. قال: »اجعل باَلَك حفظك اهلل! 
»حصواًل ليس بينهما ما ليس منهما«. اللغة تنفي الدخيَل، والقرآُن الكريم يعطينا سياق 
الوالية وتساُوقها ووظيفتها وشروطها«))). هو تنبيه يؤازر سياق نقده الحاّد لالييكية التي 
تفصل ما يْجمعه اإلسالم؛ فكما أّن نظام اإلسالم »يف الحكم: الشورى«، فإن نظامه »يف 
عازلة  فاصلة  الييكية  صبغة  من  دخيل  وال  َوالَيةً«)))،  ى  يسمَّ والتعاضد  والربِط  اإلدماج 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 45.
)))  األصفهاين، الراغب، معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص 570.

)3)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 56.
)4)  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 8)3.

)5)  المصدر والصفحة نفسهما.
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حددها  كما  الشورى«)))  »قاعدُة  عنده،  هي،  المومنين«  بين  »الوالية  ألن  البّتة،  بينهما 
السياق القرآين؛ والحال أن »الشورى ال يمكن أن تجرد من سياقها القرآين«))).
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يرجع سياق هذه وهذه إلى ُبدٍّ واِحٍد: إلى االستجابة هلل ورسوله. والصالة جامعة، واألمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة مؤكدة. خيٌط يربط اآلمرين بالمعروف الناهين عن 
المنكر بالغاضبين على االستبداد والتهريج واستغفال الناس. هو االنتصار على البغي«.

أرضية  على  لاللتقاء  لإلسالميين  الالييكية  دعوَة  ياسين  السالم  عبد  يرفض  هنا، 
على  والديمقراطية«  الشورى  بين  المشرتك  »االنتصار  هي  مشرتكة«  ُعْروٍة  »على  الّشّد 
»نرتك  يقول:  والَوالية«.  الشورى  بين  المتكامل  السياق  »كل  نسيان  بشرط  لكن  البغي، 
مثالً الصالة والزكاة وطاعة اهلل ورسولِه لُيْفسح لنا المناضلون ذوو الرصيد الماجد مقعدًا 
فنطيَعه ورسوله، ونستجيَب  ِدنا،  تعالى خالِقنا وسّي اهلل  إلى  نتوُب وإّياهم  أم  بجانبهم؟ 
س على اعتبار هذه الوالية صلًة بين  له استجابَة العباِد الصالحين؟«))). هو رفض مؤسَّ
الخالق وعباده، ال مجرد عالقة بشرية عابرة هنا يف الدنيا. يقول: »الَواليُة بين المومنين 
ن القرآُن سياَقها من أمر بالمعروف وهني عن المنكر وإقامة الصالة  والمومنات كما بيَّ
ُم  ُه َحُ ْ �يَ َس  

َ
ِئك

َٰ
ول

ُ
﴿أ تعالى:  اهلل  قال  السياق  آخر  يف  والناس:  اهلل  بين  وصلة  الزكاة،  إيتاء 

﴾))). )التوبة، )7(. و»بالَوالية بين المومنين يتصل حبل المومنين جماعًة بحبل اهلل  ُ لَّ ال

عز وجل، فيكوُن القوي العزيز سبحانه لهم نصيراً، ويكونون أحبته يف األرض يحبون فيه 
ويعادون فيه«.

إن الَوالية الواجبة بين المومنين، يف خطاب عبد السالم ياسين، »هي اللحام الكلي 

)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 85.
)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص 0)3.

)3)  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 9)3.
)4)  المصدر نفسه، ص ))3.



فة جزء ماهية الوحي 79الفصل الثاين: اللغة المشرَّ

الجامع لوحدة المومنين حاملي الرسالة المخاطبين بالقرآن«، هي »اللحمة الجامعة، 
قبيل  من  »ليست  هي  األخوي«)))،  للعمران  العملية  اإليمانية  العاطفية  القاعدة  هي 
ية ُتْلِحق هؤالء بأولئك. بل هي ُلحمٌة عَقدية وروح سارية«))). َسبِ إضافة سياسية أو قرابة َن

الذكر، مجرد نماذج، على سبيل االستصحاب ال الحصر،  لقد كانت األمثلة اآلنفة 
تتبعنا فيها أسلوب عبد السالم ياسين يف إخصاب »الخطاب اإلسالمي هبذه الكلمات 
التي  القرآنية  المفردة  الذي هو أحد أظهر خصائص  الداللي  التوسيع  القرآنية«)))، ويف 
ارتقت باللفظة العربية من طبيعتها االستعمالية العادية المحدودة، إلى رحاب من الثراء 

والغنى ال ينفد.

)))  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 43).
)))  المصدر نفسه، ص 44).

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم وتحدي الماركسية اللينينية، ص 9)).
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فة َّ فة امل�ث ي غة ال�ث ل ال

1. لغة صحبت القرآَن

الفصل  فقرات  إحدى  ياسين  السالم  عبد  عنَون  هكذا  الشريفة«)))؛  العربية  »اللغة 
السابع من كتابه »إمامة األمة«.

لغة القرآن، »اللغة العزيزة«)))، هي يف خطاب األستاذ »لغة عظيمة«)))، لذا ُيكثر من 
نعتها بالشرف يف غير ما موضع؛ فهي »العربية الشريفة«)))، و»اللغة الشريفة الُمَشرَّفة«)))، 
المنيفة«)))، و»لغة شرفها اهلل عز  الشريفة  القرآنية  المحتد«)))، و»اللغة  الشريفة  و»لغتنا 

وجل واختارها«)))، »شرفها اهلل واصطفاها«)))، وجعلها »أشرف اللغات«)1)).
بتالوة كالمه«))))، »والعربية همزة وصل  العبُد شّرفنِي ربي  وأنا  اهلل سبحانه،  »تكلم 

لينة بين كالم اهلل وبيني أنا العبُد المَشّرف«)))).
البيان،  مراتب  الجامعة ألكمل  اللغات،  بأشرف  اهلل  »كّرمه  يتشرف هبا من  لغة  هي 
بالعربية  القرآن  بأوجز لفظ وأكمل تعريف«)))). ففي نزول  المبينة لما تتصوره األذهان 

)))  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 85).
)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 59).

)3)  المصدر نفسه، ص 59) - 60).
)4)  ياسين، عبد السالم، القرآن والنبوة، ص )0).

)5)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص )).
)6)  المصدر نفسه، ص )).

)7)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص )3).
)8)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 9.
)9)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 85.

)0))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 9.

))))  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 97.
))))  المصدر نفسه، ص 98.

)3))  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراين، )ت. 8)7هـ(، الرد على المنطقيين، ص 0))، والتشديد منا.
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»إنعام اهلل على عباده؛ ألن اللسان العربي أكمل األلسنة وأحسنها بيانًا للمعاين. فنزول 
الكتاب به أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغيره«))).

فما الشرف يف لغة العرب؟ وما الحتد واإلنافة؟

العلو.  فالشرف:  وارتفاع.  علو  على  يدل  أصل  والفاء  والراء  »الشين  فارس:  ابن  قال 
إليه...  تنظر  بصرك  رفعت  إذا  الشيء،  استشرفت  ويقال:  العالي...  الرجل  والشريف: 
»الحاء  وقال:  أعاليها«))).  األرض:  ومشارف  وتعلوه.  عليه  تشرف  المكان  والمشرف: 
والتاء والدال أصل واحد، وهو استقرار الشيء وثباته. ومنه المحتد، وهو األصل«))). وقال: 
»النون والياء والفاء يدل على االرتفاع والزيادة«))). هذا ما يقول به األستاذ؛ ذلك أن »اهلل 
اختار العربية لتكون وعاء التنزيل، وأداة اإلبانة«))). فشرف العربية، إذن، استقراُرها وثباُتها 
ها وارتفاُعها بزيادة تتفوق  يف أرض التعبير عن المراد اإللهي ومخاطبِة الفطرة. شرفها علوُّ

َق كالم الخالق عن كالم المخلوق، وال مقارنة! هبا على سائر اللغات تفوُّ
بقــدره ُيــزَرى  الســيف  أن  تــر  إذا قيــل إّن الســيف أمضــى مــن العصــاألــم 

فإّن »كالم اهلل جّل ثناؤه أعلى وأرفع من أن يضاهى أَو يقابل أَو يعارض بِِه كالم، وكيف 
ال يكون كذلك وهو كالم العلي األعلى خالق كّل لغة ولسان«؟)))، و»كالم اهلل ال يقاس به 
كالم الخلق، فإن فضل القرآن على سائر الكالم كفضل اهلل على خلقه«)))، و»الفرق بين 

المسيح، تحقيق: علي بن  الصحيح لمن بدل دين  الجواب  8)7هـ(،  الحراين، أحمد، )ت.  تيمية  ابن    (((
999)م،   / 9)4)هـ  ط)،  العاصمة،  دار  السعودية،  محمد،  بن  وحمدان  إبراهيم  بن  العزيز  وعبد  حسن 

) /69، والتشديد منا.
)))  ابن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أحمد، )ت. 395ه(، معجم مقاييس اللغة، 3 /63).

)3)  المصدر نفسه، ) /35).

)4)  المصدر نفسه، 5 /374.
)5)  السامرائي، إبراهيم، يف شرف العربية، من مقدمة عمر عبيد حسنه، ص 5).

اللغة ومسائلها وسنن  الصاحبي يف فقه  395ه(،  الرازي، أحمد، )ت.  القزويني  ابن فارس بن زكرياء    (6(
العرب يف كالمها، ص 0).

العلمية، ط)،  الكتب  دار  الكربى،  الفتاوى  8)7هـ(،  الحراين، )ت.  الحليم  بن عبد  تيمية، أحمد  ابن    (7(
408)هـ / 987)م، ) /35).
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كالم اهلل وكالم البشر، هو كالفرق بين ما تبدعه القدرة من كائن ذي روح وعقل وإبداع، 
وما تحدثه أصابع األطفال من عرائس الرمال، وهلل المثل األعلى«))).

فما مناط هذا الشرف البالغ درجة القداسة؟

غير خاف ابتداًء أن مناط هذا »الشرف الكبير«))) دائر حصرًا على القرآن، فما صارت 
كذلك إال »بحمل القرآن وصحبته«))). إن »اللغة العربية الشريفة« إنما هي »لغة اإلسالم 
لغة القرآن«)))، هذا هو سر عظمتها؛ »لغة عظيمة هي لغة القرآن الكاملة الواصلة بين 
حقائق األرض ومعاين السماء، المضيئة بما هي وحي طريق الدنيا إلى اآلخرة، الهادية 

بما هي هدى إلى الصراط المستقيم. صراط اهلل له ما يف السماوات وما يف األرض«))).

قال ابن كثير: »إن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاين 
التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات«))).

إن »اختيار العربية لغة التنزيل للخطاب السماوي، أو لتكون لغة خطاب اهلل األخير 
بأداء  لها  وتكليف  اللغات،  سائر  بين  من  لها  تشريف  شك  بال  »هو  البشر«)))،  إلى 

وتوصيل الخطاب اإللهي للناس بما هي أهٌل له«))).

ومن شرفها الذي ال يضاهى، أن باب القرآن والسنّة ممتنِع موَصد يف وجه من ال مفتاح 
الشريف  اللسان  المبين،  العربي  الخاصية إال »اللسان  المتفرد هبذه  المفتاح  معه، وما 

)))  شاهين، عبد الصبور، عربية القرآن، ص 6).
)))  السامرائي، إبراهيم، يف شرف العربية، من مقدمة عمر عبيد حسنه، ص 0).

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص )).
)4)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ) /79.

)5)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 59) - 60).
)6)  ابن كثير، إسماعيل، )ت. 774ه(، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب 

العلمية، بيروت، ط)، 9)4)هـ، 4 /3)3.
)7)  السامرائي، إبراهيم، يف شرف العربية، من مقدمة عمر عبيد حسنه، ص 9).

)8)  المرجع نفسه، ص 8.
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مراتب  تتفاوت  اللغة  فهم  يف  الكفاءة  »على  فإنه  لخطابه«))).  حامالً  له  اهلل  باختيار 
َفة التي أنزل هبا القرآن«)))؛ هي  ة المشرَّ يَّ الباحثين يف الشريعة«))). ما المفتاح إال »العرب
المشرفة من وجهين معًا: لكوهنا وعاء للخطاب اإللهي من وجه، فقد »شرفها اهلل عز 
وجل أن اختارها وعاء لكالمه العزيز«)))، ولكوهنا وسيلة بيان مراده سبحانه من وجه ثان، 
فـ »هي مشرفة من قبل الحق سبحانه إذ هي البيان والتبيين«))). لذا يشدد االختصاصيون 
على أن »االرتباط الوثيق بين لغة العرب وكالم اهلل هو مشيئة إلهية«)))، وليس اخرتاعًا 

تاريخيًا وصناعًة بشرية.

إن »أهم روابِِط اإلسالم على اإلطالق كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسّلم. 
وكتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسّلم مفتاحهما الوحيد اللغة العربية. اللسان 
تعبير  وأداة  المقدس،  لكالمه  وِعاًء  وجعلها  واصطفاها  اهلل  شرفها  لغة  المبين.  العربيُّ 
وتبليٍغ للرسالِة الخالدة التي تخرب اإلنسان عن معنى وجوده يف هذه األرض، وعن مصيره 

بعد أن ُيَدسَّ بعد الموت يف هذه األرض«))).

العربية، »مذ اختارها اهلل عز وجل وعاًء لكالمه«، من مجرد  لقد رفع الوحي اإللهي 
»لغة قومية« إلى مرتبة االصطفاء، فتحولت »إلى لغة حضارية، وأداة لتبليغ رسالته إلى 
الخلق«)))، فاكتسبت قداسة أبدية. لقد »كانت لغة العرب يف الجزيرة قبل اإلسالم لغة 
خطابة وشعر، لغة العاطفة الرقيقة ولغة الفخر والعصبية واألمجاد. فلما اصطفاها اهلل 
جل شأنه وأودعها خطابه للخلق، ولما حدث هبا النبي صلى اهلل عليه وسّلم وأصحابه 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص 696.
)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 6).

)3)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 88.
)4)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 85).

)5)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 57) - 58).
)6)  العرابي الحارثي، فهد، قال ابن عباس .. حدثتنا عائشة، ص )4).

)7)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 84 - 85.
)8)  األوراغي، محمد، لسان حضارة القرآن، ص )5.
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وأجيال المومنين من بعده، اكتسبت قداسة وتبلورت يف البيان القرآين المعجز«))). فما 
عزُّها إال »من عز الخطاب اإللهي«))).

اهلل  حق  »يف  أُطلق  وإذا  والتربيك«))).  و»التطهير  والتنزيه  التعظيم  لغةً:  والتقديس 
تعالى«، فالمراد تنزيهه سبحانه أو تعظيمه أو تربئته »عما يلحق المخلوقين من ضروب 
ومخاطُِب  الكتاِب،  ُل  »منَزِّ هو  وجل  عز  اهلل  أن  دام  وما  واألعراض«))).  والذموم  العيوب 
أولي األلباب«، و»هو المتكلم بالقرآن«، و»القرآن كالمه، وكالمه صفته)))«، فقد حصل 
ٍس. هو سبحانه المتكلم بالقرآن، وِعاُء كالمه القدسيِّ اللفُظ  ٌس يف ُمَقدَّ بين أيدينا »ُمَقدَّ
نطاق  يف  والرتكيب  والبالغة  اللفظ  دخل  العربية.  والبالغة  العربي،  والرتكيُب  العربي، 

ِس ما دام اللفظ لفظ القرآن، والرتكيب آيات القرآن، والبالغة بياَن القرآن«))). المَقدَّ

م لغة القرآن، بلفظ  ومن تجليات هذا التقديس، أّن على كل من اعتنق اإلسالم تعلُّ
س«))). ثم إننا »نعلم  القرآن، فرضًا واجبًا إلقامة الصالة. إن العربية هنا، هي »لغة المقدَّ
إلهي  لكونه  الديني،  النص  من  األصلي  وجهه  على  حفظه  بضرورة  ُيشعر  نصَّ  ال  أنه 

المصدر«))). من هنا »رسوُخ قدسية القول القرآين يف المجال التداولي العربي«))).

لذا، فإن اهلل »أمر المؤمنين، وهم يبنون حضارهتم الجديدة، أن يقرأوا القرآن، وأن يتلوه، 
وأن يتدبروه«. وهو عندما أمرهم »بأن يفعلوا ذلك، قرن فعله باإليمان، ووعد من يفعله 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص )70.
)))  المصدر نفسه، ص 705.

)3)  ابن سيده، علي، )ت. 458ه(، المحكم والمحيط األعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، بيروت، دار 
الكتب العلمية، ط)، ))4)هـ / 000)م، 6 /5)).

الرتاث  إحياء  دار  بيروت،  جفال،  إبراهم  خليل  تحقيق:  المخصص،  458ه(،  )ت.  علي،  سيده،  ابن    (4(
العربي، ط)، 7)4)هـ / 996)م، 5 /)3).

)5)  قال ابن تيمية: »كالم اهلل صفُته«. انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، 3 /6)3.
)6)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 97.

)7)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص 74).
)8)  عبد الرحمن، طه، الحق العربي يف االختالف الفلسفي، ص 8)).

)9)  المرجع نفسه، ص 9)).
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بالثواب. ولهذا فبعد أن أخذ القرآن مكانه يف وجدان العرب، وبعد أن أصبح اإلسالم حياة 
التحام  فأكثر،  أكثر  يزداد،  كان  فيهم،  والالوعي  بالوعي  شديدًا  التحامًا  يلتحم  يومية، 

اللغة بالدين«))).

العربية عّظمْتها يف نفوس أهلها، وساعدهتا على  باللغة  التي أحاطت  القدسية  »إن 
االنتشار عند غير أهلها، السيما من المسلمين الذين يريدون، بعد أن آمنوا، أن تكون 
األخرى،  أدواته  يف  أيضًا  ولكن  حتمًا،  مضمونه  يف  اإلسالم  بكتاب  مباشرة  صلتهم 

ومنها  اللغة«))).

البالد  العربية من طرف شعوب  للغة  التعظيم  إن هذا  تقول:  الدارسين  إن مالحظة 
المفتوحة، ناهيك عن أهلها، هو ميل الحق ونزوع مكتَسب أضفاه عليها القرآن الكريم. 
وتدليالً على »هذا التكريس القرآين للغة العربية«))) يقولون: »وال يقدم لنا التاريخ شاهدًا 
البلدان المفتوحة. ولكن القرآن،  واحدًا على حب فطري للغة الفاتح من قبل شعوب 
الذي نزل بلسان العرب، هو ما أوجد تلك التبعية للغة العربية قبل أن تفرض نفسها 

لغًة للحضارة المشرتكة«))).

»لقد اختار اهلل عز وجل أن يضع كالمه يف أرقى أداءاهتا. وال شك أن نتيجة كهذه من 
شأهنا أن تضفي على اللغة العربية قدسية خاصة. فاللغة، أو اإلعجاز البالغي، لم يعودا 
يف هذه الحالة »وسيلة« ال أكثر، من الوسائل المهادنة المحايدة، التي ال تعدو أن يكون 
مفهومه  يف  »االتصال«  غاية  تحقيق  على  العمل  مجرد  أو  األفكار،  نقل  مجرد  غرضها 
البسيط، بين األرض والسماء، أو بين الوحي والناس. بل إن اللغة أو اإلعجاز، هنا، هما 
»غاية« محددة واضحة. وهي مقصودة، وترتبط أساسًا بقيمة الكتاب الكلية. فالكتاب 
هو »الرسالة« نعم! ولكن اهلل سبحانه وتعالى أراد لهذه الرسالة أن تكون، أيضًا، يف أداء 
خاص )معجز( إظهارًا لعظمتها، وتأكيدًا لقيمتها، ودعمًا لنفوذها، ودليالً على »نبوة« 

)))  العرابي الحارثي، فهد، قال ابن عباس .. حدثتنا عائشة، ص 7).
)))  المرجع نفسه، ص 9).

)3)  طرابيشي، جورج، إشكاليات العقل العربي، ص )6).
)4)  المصدر نفسه، ص 59)، والتشديد منه.



لغة القرآن يف خطاب عبد السالم ياسين 86

أبرز خصائصه  الكتاب، ومن أسسه، ومن  إذن، من مقومات  األداء هو،  فذلك  حاملها. 
التي ال تتحقق غايته، وال يستقيم هدفه بدوهنا«))).

نعم، لقد »تعلقت اإلرادة اإللهية باللسان العربي، لكن هذا اللسان، ما أن حمل هذه 
الدعوة وتقرر التعبد به وبما حمله، حتى خرج بقوميته إلى أفق الكونية، فأصبح لسان 
كل مسلم يف كل قوم، ال فضل فيه للعربي على غير العربي، حتى كأن عروبة اللسان 
جزء ال يتجزأ من إسالم اإلنسان«))). »إن نزول الدين اإلسالمي باللسان العربي جعل منه 

لسان كل المسلمين«))).

»أن  تعني  العربي«)))،  للسان  التعبيرية  األفضلية  ُتقرر  التي  اإلعجاز  »قاعدة  إن 
يف  اسُتعِمل  العربي  »اللسان  وأن  العربي«)))،  البيان  بواسطة  تحقق  الخطابي  اإلعجاز 
القرآن الكريم بوجوه من التأليف وطرق يف الخطاب يعجز الناطقون عن اإلتيان بمثلها 

عجزًا  دائمًا«))).

»فالمتوسط من أهل اللسان ال يدرك من قوة إعجاز القرآن ما يدركه الفحل الخبير 
بدرجات البالغة وأسرار البيان. وكلما ارتقى اإلنسان يف درجات إحاطته بأساليب العرب 
ارتقى بالمقابل يف اكتشاف قوة اإلعجاز يف كالم اهلل سبحانه وتعالى. فشرط سرب الغور 
الحقيقي لإلعجاز هو معرفة قيم اإلبداع الصميمية يف اللغة، فال يكفي أن يكون اإلنسان 

عربّيًا كي يكتشف كل ما يف القرآن من إعجاز«))).

»القرآن، يف حقيقة األمر، ليس مجرد »كالم« يف العربية، بل إنه، فوق ذلك، »إعجاز« 

)))  العرابي الحارثي، فهد، قال ابن عباس .. حدثتنا عائشة، ص 0).
ط)،  العربي،  الثقايف  المركز  البيضاء،  الدار  الفلسفي،  االختالف  يف  العربي  الحق  طه،  الرحمن،  عبد    (((

006)م، ص 97)، والتشديد منه.
)3)  المرجع نفسه، ص 00).

)4)  عبد الرحمن، طه، تجديد المنهج يف تقويم الرتاث، ص 6)3.
)5)  المرجع نفسه، ص )33.
)6)  المرجع نفسه، ص 55).

)7)  العرابي الحارثي، فهد، قال ابن عباس .. حدثتنا عائشة، ص 38) - 39).
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»قرآنية«  يف  أصل  هكذا  »اإلعجاز«  أن  أي  نصوص.  من  فيها  ما  وأرقى  أنقى  فهو  فيها، 
القرآن، فهو أحد أدلة وحيه ونزوله من عند اهلل. كما أنه تأكيد لـ«مرجعية« القرآن يف لغة 
العرب »وأساليب كالمهم«. فالقرآن لم ينزل »بلسان عربي مبين« فحسب، بل إن اللغة 
العربية، أبعد من ذلك، »أصل« يف القرآن نفسه. فهي األخرى، على هذا، جزء أصيل من 

قرآنيته، ألن القرآن يف غير العربية ليس قرآنًا، بل تفسيرًا للقرآن«))).

»إن عبقرية فكر كل أمة تتجلى يف ُلغتها، يف َمجازها واستعاراهتا. ولغُتنا العزيزة حين 
ينطق ما حكماُء األمة تكتنز مثل هذه الدرر الثمينة التي قرأناها«))).

نّص علماُؤنا رحمهم اهلل على أن »لهذه اللغة الشريفة لشأنًا ليس كسائر اللغات«))). 
واألستاذ ال يفتأ يقارن بين اللغة العربية وغيرها من اللغات، مقارنة هي أبعد شيء عن 
الحمية اإلثنية والتعصب القومي والنعرة اللغوية. لذا ُنلفيه حريصًا على بيان »محل 
أن يكون سوى سّر شرف  النزاع«، صريحًا يف تسمية مناط األفضلية، والذي ال يمكن 

العربية عينِه، أعني القرآن الكريم، كالم اهلل تعالى.

ال  الباحثين  »جمهور  بأن  نذّكر  ياسين،  عند  العربية  شرف  مناط  لعرض  وتمهيدًا 
المعاين  التعبير عن  السامية على  اللغات  أقدر  العربية هي  اللغة  أن  أبدًا يف  يختلفون 
المجردة«)))، ذلك أن »الطابع الوزين للمفردة العربية يهيئها للفهم المجرد«)))، كما أن 
»يف العربية مساحة واسعة للتعبير عن المعنى، فال يعرب عن المعنى بعبارة واحدة وال 
بطريقة واحدة، بل يعرب عنه بعبارات عّدة وبطرائق مختلفة، وهذه العبارات ال تؤدي معنى 
االختالف  األخرى شيئًا من  العبارة  معنى  تختلف عن  عبارة  إن كل  بل  البتة،  مماثالً 

)))  المرجع نفسه، ص 35).
)))  ياسين، عبد السالم، جماعة المسلمين ورابطتها، ص 99.

)3)  الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، )ت. 7)8ه(، بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، تحقيق: 
محمد علي النجار، القاهرة، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية - لجنة إحياء الرتاث اإلسالمي، 996)م، 

.4(8/ (
)4)  رّواس َقلَعه جي، لغة القرآن: لغة العرب المختارة، ص )).

)5)  طرابيشي، جورج، إشكاليات العقل العربي، ص 35).
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قليالً أو كثيراً، وغن كانت كلها يجمع بينها إطار عام«))).

والشعور  الحّب  يف  الرقيق  اإلحساس  عن  للتعبير  الوسيلَة  تملُك  اللغة  »هذه  إن 
بالعّزة، ولها تأثيرها الشعري الرائع يف واقعية المالحظة«)))، و»قدرُتها على تقديم األوعية 

التعبيرية« »عن كل حالة شعورية«))).

دقة هذه  يعلم  العربية وأسرارها،  باللغة  المعرفة  من  الذي عنده شيء  أن  و»ال شك 
اللغة العظيمة يف التعبير عن المعاين، وسعة مساحتها التعبيرية، وقدرهتا الهائلة على 
توليد المعاين، وعلى التوسع يف المعنى وتفوقها الفني حتى تصل إلى درجة اإلعجاز«))).

»ولذلك اختارها اهلل تعالى لتكون لغة القرآن المعجز، وألن هبا يتحقق اإلعجاز«))). 
تطورًا  القرآن  لغة  »يف  إن  بل  هذا))).  الباحثين  جمهور  »إجماع«  عن  شّذ  بمن  عربة  وال 

دالليًا واسعًا عن لغة الشعر الجاهلي، أو العصر الجاهلي«))).

يقول عبد السالم ياسين مبّينًا هذا المناط: »شرف اهلل عز وجل العربية بأن جعلها 
ويقول:  سموق«))).  يطاوله  ال  سموق  وذلك  لإلنسان.  األخيرة  لكلمته  األبدي  الوعاء 
اكتسبت روحانية وقدرة على  القرآن وصحبته  الُمَشرفة بحمل  الشريفة  اللغة  »إن هذه 
القدرة  وتلك  الروحانية  تلك  اإلحسان.  ونبضات  اإليمان  مشاعر  ووصف  القلوب  غزو 
رسالة  عن  التعبير  »على  قدرة  اكتسبت  غيرها«)))،  لغة  أي  يف  توجد،  وأنى  نجدها،  ال 

))4)هـ / 000)م،  )))  السامرائي، فاضل صالح، الجملة العربية والمعنى، بيروت، دار ابن حزم، ط)، 
ص 37).

)))  المرجع نفسه، ص 5).
)3)  السامرائي، إبراهيم، يف شرف العربية، من مقدمة عمر عبيد حسنه، ص 9).

)4)  السامرائي، فاضل صالح، الجملة العربية والمعنى، ص 5.
)5)  رّواس َقلَعه جي، لغة القرآن: لغة العرب المختارة، ص )).

)6)  راجع: طرابيشي، جورج، إشكاليات العقل العربي، من ص )7 إلى ص 76).
)7)  السامرائي، إبراهيم، يف شرف العربية، ص 45.

)8)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص )6).
)9)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص )).
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تحِملها وْحَدها يف الدنيا واآلخرة«)))، فال غرو أن تكون »كل لغة غيرها منقوصة األعضاء 
مبتورهتا عديمة الكفاءة عن التعبير يف ميدان الرحمة«)))؛ و»من يحدث الظمآن عن غير 

ما يروي غلته مباشرة فقد أبعد وأوحش«))).

2. لغة الرحمة والحكمة

ْي: »الرحمة« و«الحكمة«  ننبه هنا، على أن عبد السالم ياسين، يستعمل يف خطابه كلمَت
لغويًا  »مفتاحًا  يعتربه  اصطالحي  استعمال  عنده  فهو  محدوداً«))).  خاصًا  »استعمااًل 

ل به التفاهم بينه وبين قرائه))). وفكريًا« يسهِّ

معاين  »كلَّ  ميداهنا:  التعبيَر يف  القرآن  عربيُة  تنفرد و«تحتكر«  التي  بالرحمة  فيقصد 
»تلك  هي  عنده،  الرحمة،  واألخروية«))).  والملكوتية  والقلبية  والقدرية  الربانية  الغيب 
العالقَة اإليمانية اإلحسانية«))) النازلَة الصاعدة بين العبد وربه. فهي من جهة »ما جاء من 
ُق القلب بتلك الهداية«،  اهلل تعالى للعبد هدايًة كبعث الرسل إليه«، وهي من جهة »تعلُّ
وصف  الفريدة،  الخصيصة  ولهذه  بربه«))).  للعبد  القلبية  »العالقة  أخرى،  بعبارة  أو، 

ياسين العربية بـ»لغة القلب«))).

والمقصود عنده بالحكمة، »ما تدركه الحواس ويعالجه العقل وتأمر به الشريعة«)1)). 

)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 9)).

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص )).
)3)  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص 46.

)4)  المصدر نفسه، ص 46.
)5)  ياسين، عبد السالم، القرآن والنبوة، ص )0).

)6)  المصدر والصفحة نفسهما.
)7)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص )).

)8)  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص 7).
)9)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص )).

)0))  ياسين، عبد السالم، القرآن والنبوة، ص )0).
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فهي »اجتهاد العقل وإنجازه لمقتضيات الرحمة«))). أو، بعبارة أخرى، »تصرُُّف العقل، 
قابلة  وأثناء صياغتها صياغة  اهلل عز وجل،  لشريعة  فهمه  أثناء  المرحوم،  المؤمن  عقل 
كلمة  إن  نواهيها«))).  عن  والزجر  واالمتناع  أوامرها  تنفيذ  على  السهر  وأثناء  للتطبيق، 
ألوامرها،  تطبيق  ثم  ألحكامها،  واستنباٍط  للشريعة،  وتلقٍّ  »تفكير،  على  تُدّل  حكمة، 
والتماس أحسن السبل لذلك«))). وعليه، فإن الحكمة »عقلية راجعة يف معرفة األهداف 
والغاية إلى الوحي، آخذة بالتجربة التي تمكن اإلنسان من ضبط حركة الكون والسيطرة 

على تفاعالته ليتسنى له تطبيق الشرع«))).

الذي  اللغوي  للقانون  كغيرها،  العربية،  خضوع  جيدًا  يدرك  ياسين  السالم  عبد  إن 
القرآن عن سائر  تفّرد عربية  فإن  لذا،  ها وزجَرها.  مدَّ وانحساَرها،  اللغات  تطور  يحكم 
اللغات، عنده، محصور بتعبيرها يف ميدان الرحمة، »أما ميدان الحكمة فالعربية فيها، 
ككل اللغات، محتاجة إلى االقتباس، قابلة لإلثراء«)))؛ فناهيك عّما قرره االختصاصيون 
النظر«)))  من  مزيد  إلى  مفتقر  السمحة  اللغة  هذه  من  كثيرًا  شيئًا  »أّن  مِن  العربية  يف 
عمومًا، فإهنا محتاجة يف عصرنا خصوصًا إلى خدمة »لتستوعب العلوم الكونية سالَح 

الحاضر والمستقبل«)))، ولَتحمل »زينة اإلفصاح عن المعارف الكونية«))).

إن »تاريخ اللغات المقارن، ال يمكن إال أن يكون وصفيًا محضًا، بعيدًا عن أي سياق 
تفاخري«)))، وبعيدًا أيضًا عن أية نظرة تبخيسية لسائر اللغات. ذلك »أن اللغة ال تسير 
تبعًا لألهواء والمصادفات، وال وفقًا إلرادة األفراد؛ وإنما تخضع يف سيرها لقوانين ثابتة 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص )).
)))  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص 7).

)3)  ياسين، عبد السالم، القرآن والنبوة، ص )0).
)4)  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص 8).

)5)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص ))، والتشديد منا.
)6)  السامرائي، إبراهيم، من أساليب القرآن، ص 6.
)7)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ) /)5).

)8)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 57) - 58).
)9)  طرابيشي، جورج، نظرية العقل العربي، بيروت، دار الساقي، ط)، 999)م، ص 64.
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مطردة، ال يد ألحد على وقف عملها أو تغيير ما تؤدي إليه«))).

اللغوي  القانون  بجريان  يقول  الذي  المحض«  »الوصفي  المقتضى  هبذا  و«التزامًا« 
الكوين على اللغة العربية يف »ميدان الحكمة«، وإثباتًا لتطورها باعتبارها لغًة »ناميةً، مِْن 
شأهنا النماُء واالزدياد«)))، نورد هنا إحدى مالحظات إبراهيم السامرائي، وهو »اختصاصي 
معاصر يف اللغة العربية«))) ومشارٌك »يف إشادة صرح العربية لتعود مادة حياة نشيطة«)))، 
تتعلق باإلثراء المستمر الذي أغنى معجم العربية عرب تاريخها، بشكل جعل منها، »على 
سعتها«، »وحدًة متكاملة، أو قل سلسلة متصلة الحلقات«. »إن إضافات صاحب »لسان 
العرب«، مثالً، وهو المتأخر، »إلى المعجمات التي سبقت عصره، مفيدٌة كل اإلفادة«، 
وإنك »واجد يف »لسان العرب« األعالَق النفيسة التي خال منها »صحاح« الجوهري، ثم 
إنك لتجد إضافات أخرى يف »تاج العروس« أفادها المرتضى الزبيدي مما عرفه يف عصره 
المتأخر فاجتهد، وكان اجتهاده صائبًا، أن يضمها إلى المعجم«. وإن »اللغوي«، أّيًا كان 

تخصصه، »محتاج أشد الحاجة« »إلى هذه اإلضافات«))).

كما قرر هذا اللغوي األلمعي خضوع العربية لما أسماه بـ»سنّة التطور« التي تخضع 
لها »اللغات كافة«. فمن »الثابت أن التطور اللغوي يحدث يف مادة اللغة التي تؤلف بنيتها 
وكياهنا، وأعني بذلك األلفاظ التي تبنى منها اللغة. هذه األلفاظ يخضعها االستعمال 
الزمان  يستدعيها  جديدة   Sématique داللية  ظالل  ذات  معنوية  خصوصيات  فتجد 
والمكان«، »وليست العربية بدعًا بين اللغات«، وال »بنجوة من الذي يطرأ على غيرها 

من اللغات«))).

 / 403)هـ  ط)،  والتوزيع،  للنشر  عكاظ  مكتبات  شركة  جّدة،  والمجتمع،  اللغة  الواحد،  عبد  وايف،    (((
983)م، ص 7.

)))  السامرائي، إبراهيم، العربية تاريخ وتطور، بيروت، مكتبة المعارف، ط)، 3)4)هـ / 993)م، ص )).
)3)  طرابيشي، جورج، إشكاليات العقل العربي، ص 5)).

)4)  السامرائي، إبراهيم، العربية تاريخ وتطور، ص )).
)5)  المرجع نفسه، ص 0).

)6)  المرجع نفسه، ص 375.
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لذلك لم يتجمد »معجم العربية« ولم يتحجر »عند المادة القرآنية، فقد استوعبت 
أبدعتها  التي  الجديدة،  واألساليب  والرتاكيب  المفردات  من  كثيرًا  واقرتضت  اللغة 
عبقرية األجيال، مع المحافظة التامة على أداء اللغة يف أصواهتا ولحنها ونربها، ونظامها 
الهجائي، وبنائها التصريفي، وضبطها اإلعرابي، مع ثراء دالالت األلفاظ وتغير جزئياهتا، 

رفعة وضعة، ضيقًا وسعة«))).

فحينما يرمي عبد السالم ياسين سائر اللغات بالخرس والصمم والكسح))) والعجز 
والبرت)))، فإنما، وفقط، لخاصيتْين اثنتْين تنفرد هبما لغة القرآن وخطاُبه:

أ- لتفردها بكمال التعبير عن المراد اإللهي، وعن العالقة اإليمانية اإلحسانية النازلة 
صماء  خرساء  بجانبها  اللغات  والتبيين.  البيان  »هي  قال:  وربه.  العبد  بين  الصاعدة 

كسيحة عاجزة برتاء عن البيان والتبيين والرتجمة عن الوحي«))).

اخرتاعًا  ليس  اإللهي،  المراد  عن  التعبير  يف  العربية  »كمال«  عن  هنا  الحديث  إن 
وال بدعة ياسينية، فقد أشاد ابن قيم الجوزية، مثالً، بكمال »هذه اللغة العظيمة القدر، 
المفضلة على سائر لغات األمم«))). قال يف موضعْين من كتاب »بدائع الفوائد«: »وهذا 
من بديع اللغة ومحاسنها وكمالها«)))، »وهذا من بديع اللغة وكمالها«))). وقال الرافعي: 
ل من العرب منزلة الفطرة اللغوية«، »بما احتواه من األساليب، وما تناوله  »إن القرآن تنَزَّ
من أصول الكمال اللغوي«، وإّن »الفطرة ال تنقاد إال باإلذعان، وال تذعن إال لما يكون يف 

)))  شاهين، عبد الصبور، عربية القرآن، ص )).
)))  من معاين »الكاف والسين والحاء«: »عيب يف الخلقة«، و»الكسح، هو العرج. واألكسح: األعرج«. ابن 

فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، 5 /79)، و) /94).
)3)  »الباء والتاء والراء أصل واحد، وهو القطع قبل أن تتمه... ويقال للرجل الذي ال عقب له أبرت. وكل من 

انقطع من الخير أثره فهو أبرت«. المصدر نفسه، ) /94).
)4)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 57) - 58).

)5)  ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، )ت. )75هـ(، بدائع الفوائد، مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى 
الباز، بدون طبعة 6)4)هـ / 996)م، ) /6)).

)6)  المصدر نفسه، ) /59)، والتشديد منا.

)7)  المصدر نفسه، 3 /577، والتشديد منا.
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حد كمالها المطلق، وليس يف تاريخ العرب اللغوي من ذلك بالتحقيق قبل القرآن وال 
ه »خصائص أسلوب القرآن«))) السبعة، قال الزرقاين: »إن  بعده غير القرآن«))). وبعد عدِّ

ألسلوب التنزيل سبع خواص ال توجد واحدة منها على كمالها يف أي كالم آخر«))).

ولمكانة هذا الكمال يف المطلق القرآين، كانت لغة القرآن كاملة، بل هي »الكاملة«))) 
بـ»ال« اإلطالقية، كما مّر بنا آنفًا.

وألّن »الحاجة القبلية اإليمانية ال يروي غلتها إال اللفظ العربي، لفظ القرآن الكريم«، 
فإن »لغات الشعوب اإلسالمية غير العربية، مثل اللغة الفارسية وهي لغة عريقة راقية، 
واللغة الرتكية، واألردو وهي أحدث منهن، ما وسعها إال أن تستقي من معين لغة العرب 
المشرفة بالوحي لتكتسب بعض الروحانية فتعرب عن بعض حاجات المسلمين العجم 
القرآن  لفظ  العربي،  اللفظ  إال  غلتها  يروي  ال  التي  اإليمانية  القلبية  الحاجة  دون  ما 
الكريم«))). إن »اللغات الدنيوية تتخبط يف الفراغ الروحي«))). إن »دعوة الرسل وخطاب 
سبحانه  خلقها  التي  اإلنسان  كوامن  إثارة  على  يعتمدان  القرآن  يف  عباده  وجل  عز  اهلل 
قبل العقل ومن وراء العقل وفوق العقل يف طيات الكائن البشري حتى يميل المعنى 
القرآن أساسية. فهي يف  الحق. وكلمة »سمع« يف  إلى »سماع«  قلبًا  المسمى  اإلنساين 
صحيح،  ذلك  وعكس  كثير«))).  القرآن  يف  وهي  اإليمان.  ومدخل  القلب  مفتاح  القرآن 
القلوب عجماء  المبين، لكن  العربي  باللسان  القرآن  تقرأ  الَخِرَبَة  القلوب  »نرى  لذلك 

صماء ال أثر فيها ألمانة اإليمان، فهي أعجز عن تحمل أمانة القرآن«))).

)))  الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب، ) /73، والتشديد منا.
فّواز  به:  واعتنى  القرآن، حققه  العرفان يف علوم  مناهل  العظيم، )ت.367)هـ(،  الزرقاين، محمد عبد    (((

أحمد زَمرلي، بيروت، دار الكتاب العربي، ط)، 5)4)هـ / 995)م، ) /43).
)3)  المرجع نفسه، ) /)6)، والتشديد منا.

)4)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 59) - 60).
)5)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 66).

)6)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص 7.
)7)  ياسين، عبد السالم، القرآن والنبوة، ص 4).

)8)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /4)).
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بين  متعاضدتين«)))،  والحكمة  »الرحمة  بين  بالجمع  القرآين  الخطاب  لتفرد   - ب 
»رسالة  العالمين«، هي  إلى  اهلل  »رسالة  إّن  معًا.  آن  والجسد يف  والفكر  الروح  مخاطبة 
الخطاب  هو  البشرية  الفطرة  إلى  الموجه  القرآين  الخطاب  »إن  والحكمة«))).  الرحمة 
بين  المتالئي)))  المتموج  اإللهي  المانع  الجامع  أسلوبه  إن  الجهاد.  لغة  هو  الشامل، 
التحريض  بين  والزجر،  االستنهاض  بين  والرتهيب،  الرتغيب  بين  والبشارة،  اإلنذار 
العاطفي والتنوير العقلي، لهو وحده القادر على تبليغ دعوة اإلسالم واإليمان والجهاد 
إلى أعماق القلوب«))). و»بين الخطاب باإلحسان والعرفان، والخطاب بالعدل، مساحة 
أغوارها،  يف  والنفس  أشواقها،  يف  الروح  ليناجي  القرآين  الخطاب  فيها  يتموج  خصبة، 
والعقل يف تجريده، والجسم يف حاجاته«))). »تتالشى اللغات وأساليب التعبير، ويبقى 

الخطاب القرآين يخاطب دائمًا قلوب البشر وعقولهم«))).

مه لغة القرآن هو »حركة«، هو »عالقة حية: بين العبد وربه رحمة،  إن اإلسالم الذي ُتقدِّ
وبينه وبين الكون حكمة«))). وهكذا يستحيل، يف لغة القرآن، »فصل معاين القلب عن 
بروح  اجتماعيًا«  »تركيبًا  َتعرض  القرآن  لغة  إن  والسياسية«.  االجتماعية  الحياة  مجال 
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ها إلى »الرحمة الجامعة بين المومنين،  بِِسْرب معاين الرحمة والحكمة«، من حيث لفِّ
ولمن  هلل  بمحبتهم  اهلل  ليحبهم  ويرشحهم  برهبم،  العباد  يصل  عضويًا  وَتواُددًا  محبًة 
يحبهم اهلل«، معاينَ الحكمة يف العزة على الكافرين وجهادهم والجهر بمعاداهتم. وتمام 
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َ
﴿ذ إلهي:  عطاء  محض  كلتيهما  والحكمة  الرحمة  أن  بوضوح  يعلن  الكريمة  اآلية 

)))  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص 37.
)))  ياسين، عبد السالم، الخالفة والملك، ص 37.

)3)  هكذا يف المصدر، ولعله: »المتأللئ«.
)4)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 400.

)5)  المصدر نفسه، ص 398.
)6)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص 33.

)7)  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص 9).
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ٌه قلبي  أول المؤمنين، ويلقننا بتلقينه، موقف اإلنسان الحر الذي« »صالُته ونسكه توجُّ
لّله عز وجل خالص. محياه وما يف المحيا من مقومات مادية ومعنوية وعقلية وعلمية 
وعتادية هي من لوازم القوة، كله لّله رب العالمين. ومماته ُنْصب عينيه، ولقاؤه رّبه عز 
وجل مطلبه«. »هذا الموقف« الواعي المؤّثر »يف التاريخ«، الشامل »كل نشاط المجتمع«، 
ه له، هو الذي أنشأ »جماعة حية حياة اإليمان، حاملة على أكتافها عبء الرسالة،  الموجِّ
وعبء تبليغها، وعبء الجهاد من أجلها«. هو »موقف واحد جمع العلم والعمل، جمع 

الرحمة والحكمة، تضافرت يف القلوب والعقول والجهود«))).

اللغة  هذه  و»إن  القرآن«))).  روح  عليها  غلب  وحكمة،  رحمة  لغة  العربية  »اللغة  إن 
القلوب  غزو  على  وقدرة  روحانية  اكتسبت  وصحبته  القرآن  بحمل  المَشرَّفة  الشريفة 
ووصف مشاعر اإليمان ونبضات اإلحسان. تلك الروحانية وتلك القدرة ال نجدها، وأنى 

توجد، يف أي لغة غيرها«))).

فإنه ال يجد إال كالمًا كالكالم.  إيماين قلبيِّ  القرآن بدون استعداد  يقرأ  ولكن، »من 
إن كان عربيًا ُقّحًا أخذته فصاحُة القرآن المعجزة، وبالغته وبياُنه. فإن كان من أعجام 
اللسان والقلب فإنما هو جْرٌي على سطح الَحْرِف القرآين. وَيهدي اهلل من شاء أن يشرَح 
صدره لإلسالم حتى هبذه القراءة. إن اهلل على كل شيء قدير. فإذا قرأ المومن كتاَب اهلل 
عز وجل بالتعظيم الالزم، والتعرُِّض للرحمة باإلقبال على اهلل عز وجل تقربا إليه بتالوة 

كتابه وتداُرِسه، َغنَِم مزيدا من اإليمان، ومزيدا من النور«))).

)))  ياسين، عبد السالم، القرآن والنبوة، ص 35.
)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 87.

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم وتحدي الماركسية اللينينية، ص 55.
)4)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص )).

)5)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 63).



لغة القرآن يف خطاب عبد السالم ياسين 96

ويف هذه النقطة تحديداً، ينبغي أن نتذّكر أن للعربية ميزتْين اثنتْين تنفرد هبا:

اإللهي،  باألسلوب  اإللهية  الذات  عن  تعّبر  التي  الوحيدة  اللغة  »هي  العربية   - أ 
الذات  عن  التعبير  على  القدرة  تمتلك  سواهما  وال  الفرنسية  وال  اإلنجليزية  وليست 
اإللهية باللفظ واألسلوب الذي اختاره اهلل لذاته فيما أنزله بلسان عربي مبين. وهذه منزلة 

استأثرت هبا العربية، ولن تتطاول إليها أية لغة ألي شعب«))).

ب- »لغة القرآن ليست مجّرد لغة طبيعية َمثُلها َمثل أية لغة إنسانية خاصة، وإنما هي 
م هبا يف عالم الملكوت؛  لغة ذات كونية خاصة؛ وتتمثل يف أمرين: أحدهما أن اإلله تكلَّ
ومعلوم أنه ال كونية تعلو على كونية األلوهية المطلقة. والثاين أن اإلنسان يتعّبد هبذه 
اللغة يف عالم اْلُملك؛ ومعلوم أن العبادة ال تصح بغيرها، فتكون لغًة للناس جميعًا يف 
صلتهم بعالم الملكوت«. إن »اللسان العربي ينطق بكالم اإلله يف تنزُّهه المطّلق، كما 

ده المخَلص«))). ينطق بكالم اإلنسان يف تعبُّ

ولمكان هذا »الكمال«، تأبى لغة القرآن »إال أن تتقيد هبا اللهجاُت األخرى كما محت 
لغة  إلى  وردهتا  أهلها  يف  الفطرة  وقوة  فصاحتها  على  جميعها  العرب  لغات  قبُل  من 
واحدة هي القرشية«))). فـ»من المعلوم بالضرورة أن القرآن جمع أولئك العرَب على لغة 
واحدة، بما اسَتجمع فيها من محاسن هذه الفطرة اللغوية التي جعلت أهَل كل لسان 
يأخذون هبا وال يِجدون لهم عنها َمرَغبًا، إذ يروهنا كمااًل لِما يف أنفسهم من أصول تلك 
يقفوا على سبيل  فيه من مذاهبها دون أن  الرغبة  البيانية، مما وقفوا على حد  الفطرة 
َفق يف شيء من هذه األشياء -كهذا  اتَّ القدرة عليه. ومِن شأن الكمال المطلوب إذا هو 
الكمال البياين يف القرآن- أن َيجمع عليه طالبيه مهما تفرقت بينهم األسباُب المتباينة، 

والصفاُت المتعادية«))).

)))  خليف، عبد الرحمن، اللسان العربي بين االنتشار واالنحسار، ص )).
المركز  البيضاء،  الدار  والعلم،  الفكر  العملية يف  العمل: بحث عن األصول  الرحمن، طه، سؤال  عبد    (((

الثقايف العربي، ط)، ))0)م، ص )5 - 53، والتشديد منه.
)3)  الرافعي، مصطفى صادق، تحت راية القرآن، ص 44.

)4)  الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب، ) /69.
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»كان الزعيم عالل الفاسي رحمه اهلل يلقب المختار بـ«فقيه الجرومية« لُرسوخ قدم 
السوسي يف علوم العربية، ولغيرته على اللغة العربية«))). ويحكي األستاذ عبد السالم 
م محمد المختار السوسي رحمه  ياسين غضَب »العالمة الفقيه األديب الشاعر المعلِّ
اهلل«))) »من لغة ُيْرضعوهنا الصبيان يف ُعْقر بيٍت وقرية كانت مدرسة َخرََّجت علماء وأدباء 
الصالح )وال  العالمة  الفقيه  الفحل  »وُيعرب شاعرنا  ثم يضيف:  نفسه«،  المختار  منهم 
لغته  فيها  مدح  قصيدة  من  فيقول  حسيبه(  واهلل  كذلك  نحِسبه  أحداً،  اهلل  على  ُنزكي 

الحبيبة:

راحهـــا اهلل  ـــع  قطَّ أُكّفـــًا  ــِمَجات«))).نمـــدُّ  َغــى السَّ إلــى غيرهــا مــن اللُّ
لغة  هي  الجمال  رائعة  »حسناء  هكذا:  السوسي  المختار  بيت  على  األستاذ  يعّلق 
نا نستجدي  القرآن. َسِمَجاٌت))) قبيحاٌت شوهاوات رذيالت غيُرها من الّلَغى إن مددنا أكفَّ
من لغة غيرنا وفكر غيرنا ِعزاً. تلك كانت غيرة السوسي رحمه اهلل على لغته العربية«))).

إن »العربية أو اللسان العربي، يمتلك من الخصائص والصفات والقدرات التعبيرية، 
العربيُة حاملًة للذكر  أية لغة أخرى، أو أي لسان آخر«))). لقد »استمرَّت  ما ال تمتلكه 
ين، وبقيت، مذ اختارها اهلل للعبارة  بيِّ النَّ المحفوظ كما أنزَله ربُّ العالمين على خاَتم 
يف  الفتقادِها  الخاصية  هبذه  تنفرد  وهي  بكالمه.  الخالق  مع  االتصال  لغَة  شرعه،  عن 
غيرها من اللغات المنتشرة يف عالم اليوم. بل ليس من بين اللغات البشرية لغٌة تشارك 

)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 7)).
)))  المصدر نفسه، ياسين، ص 6)).

)3)  المصدر نفسه، ص 30).
350ه(، معجم ديوان  الفارابي، إسحاق، )ت.  الحسين  إبراهيم بن  ابن  المالحة«.  نقيض  )4)  »السماجة: 
للصحافة  الشعب  دار  مؤسسة  القاهرة،  أنيسبيروت،  إبراهيم  مراجعة:  عمر،  مختار  أحمد  تحقيق:  األدب، 
والطباعة والنشر، 003)م، 3 /99. و»السين والميم والجيم أصل يدل على خالف الحسن. يقال هو سمج 
وسمج، والجمع سماج وسماجى. ومن الباب السمج من األلبان، وهو الخبيث الطعم«. ابن فارس، أحمد، 

معجم مقاييس اللغة، 3 /99.
)5)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 30).

)6)  السامرائي، إبراهيم، يف شرف العربية، من مقدمة عمر عبيد حسنه، ص 8.
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العربيَة يف حمل الخطاب اإللهي محفوظًا من التحريف ومصونًا من الزيادة والنُّقصان. 
ُن عبادَة  ُيؤمِّ ِك به كحفظ العربية له، وال ما  بينها ما يحفظ كالَم اهلل المتنسَّ وليس من 
اهلل بكالم اهلل كما يكون بالعربية، فباستقاللها يف حمل الخطاب القرآين انفردت بوظيفة 

التواصل الرباين«))).

وبرنامج  حياة،  »فلسفة  أمازيغي«  صديق  مع  »حوار  يف  ياسين  السالم  عبد  يعرض 
حياة«، ُيهمان موقفه مما نحن بصدده، نعني مقارنة اللغة العربية بسواها من اللغات؛ 
إّن العربية عنده، »باعتبارها لغَة القرآن«، هي لغُة روحه، وآياِت اهلل التي يتلوها يف صالته 
وجه  يف  »النظر  يطيق  ال  أنه  يعلن  لذا  أعماقه.  يف  المرتدِّدة«  النغمُة  »هي  مصحفه  ويف 

الضرائر  المسَتِفّزات«))).

ويف معرض بيان دواعي هذه المقارنة وفحواها، ال يرتدد عبد السالم ياسين يف الجزم 
ر قياس ما ال يقاس، ألهنا َلو انحصرت »بين اللسان العربي وألسنِة الشعوب على  بتعذُّ
مزايا هذه وبالغة تلك، وليونة األخرى ويبوستها وِخصبها وَجْدهبا وثروتِها وفقرها ونحوها 
وُتساميها«،  وُتنازُلها  العربيَة  تفاِخُر  لُلغٍة  مجاٌل  لكان  ونثرها،  وشعرها  وتراثها  وصرفها 
« المراد عرضه على المفاضلة إياها، هو من »طبيعة« خاصة  لكّن هذا »اللسان العربيَّ
جداً، هو لساٌن »مصطفًى مختاٌر بين اللغات«، تمامًا »كما هم الرُسل عليهم السالم 

مصطَفْين من الناس«))).

منتِصرًا  َة  يَّ العرب َيْعِصي  »من  فإّن  وحصراً،  تحديدًا  االصطفائية  الخصوصية  ولهذه 
للغة قومه، ولهجة أّمه«، ليس، يف خطاب عبد السالم ياسين، »ُحّرًا يأَنُف من أن ُيستَذلَّ 
وجوُده«، و»من يعُكف على لغة قومه ولهجة أمه وأهازيج جدته«، ليس »مثقفًا أصيالً ذا 

ٍة يف التاريخ، ومجٍد يف الدنيا«))). هَويَّ

)))  األوراغي، محمد، لسان حضارة القرآن، ص 50 - )5.
)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 93.

)3)  المصدر نفسه، ص 96.

)4)  المصدر نفسه، ص 97.
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نطقًا  بكوهنا  إالَّ  تالوٌة  هي  »ما  القرآن  تالوة  بأن  السياق،  هذا  يف  األستاذ،  يذّكر  كما 
لمعانيها  تتسع  أن  لها  -وأّنى  المنزلة  المعاين  ُترِجَمت  إن  قرآن  هو  ما  المنّزِل.  باللفظ 
لغةٌ!- إلى أكثر اللغات ِحْذقًا وفصاحة«. وال يرتدد يف دمغ من يسعى إلى توهين لغة القرآن 
وتنحيتها واستالل روحها بالكفر، معتبِرًا شناعَة خذالن القرآن ذاتِه يف هذا المسعى. قال: 
»فإذا كتبُت أّن من كفر باللسان العربي فقد كفر باهلل، فإنما أعني ُلغَة القرآن وآيات القرآن. 
وبما أن خدَمَة العربية بعلومها هي خدمٌة للقرآن وفهم القرآن«)))، وبما أن »كل ما يخُدم 
الدين، والتوبة، والصالة، والعبادة، والرجوع إلى اهلل، يخُدم اللسان العربي الذي به أنزلت 
رسالة الدين والتوبة والصالة والعبادة والرجوع إلى اهلل«)))، »كان التعميُم حقيقًا«. »وبما 
ات األقالم والمحابر، خذالٌن مباشر للقرآن  أن خذالن العربية واستفزازها، بالضرائر وُبنيَّ

واستفزاز له«)))، وبما أن »كل ما يوهنه يوهنها«)))، »كان خذالهنا لِخذالنه  شقيقًا«))).

الدنيا واآلخرة به  هما عنده »إيمانان متالزمان به وهبا، أو كْفران متعانقان إلى خزي 
ُه من عق ُلَغة رسالِة ربه،  وهبا. نعوذ باهلل من الكفر والكْفران«. فال غرو أن يكون قد »عقَّ ربَّ

عصاه من عصاها، كفر به من كفر هبا«))).

وعلى هذا رأي شكيب أرسالن حين جزم أن من يحارب هذه اللغة ال يحارب العربية 
فقط، لكنه يحارب »منها القرآَن«))).

ين  وعلى مشارف ختم هذا الفصل، نثير قضية ذات صلة؛ إهنا عمُل الالييكين الَحَداثويِّ
»النص  لسلطة  تقويضًا  ولغتِه،  القرآن  تقديس  يتمثل يف  اعتقادي«)))  عائق  »إزالة  على 

)))  المصدر والصفحة نفسهما.
)))  المصدر نفسه، ص 89.
)3)  المصدر نفسه، ص 97.
)4)  المصدر نفسه، ص 89.
)5)  المصدر نفسه، ص 97.
)6)  المصدر نفسه، ص 89.

)7)  الرافعي، مصطفى صادق، تحت راية القرآن: المعركة بين القديم والجديد، ص 9).
)8)  عبد الرحمن، طه، روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية، الدار البيضاء، المركز الثقايف 

العربي، ط)، 006)م، ص 78)، والتشديد منه.
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اإلسالمية«))).  العربية  الحضارة  بامتياز  هي  التي  المقدس  النص  حضارة  يف  المقدس 
إهنم »يعتربون القرآن تراثًا عتيقًا يستحق كل تمجيد كما تستحق المخلفات الموروثة، 
شريطة أن يبقى على رفوفه، وال بأس أن يكون ترنيمة يتلهى برتديده الغيبيون السذج«))).

نص  أي  َمثل  َمَثُله  لغوي  »نص  النصوص«)))،  من  نص  عندهم  القرآن  و»إنما 
بشري«)))، »نص تاريخي صاَحَب حركة ثورية وَرَسم إديولوجيَتها«)))، نص »كما يصطلح 
اإلسالمولوجيون على النص اصطالحًا يسوي يف القيمة القرآن الكريَم مع ألف ليلة وليلة 
مع مقطوعة من الشعر الجاهلي. كلها عندهم نصوص تتساوى يف تاريخيتها وظرفيتها 
وإنسانيتها«))). هو نص تاريخي بالمعنى الذي َيُؤول إلى أنه »منتج بشري ثقايف«، ولذا 
فهو »قابل للنقد، واألخذ والرد«)))، و»بحاجة إلى أن »يعيدوا قراءته«)))، أي، بلغة قرآنية، 
البنيوية«)1))، إلى  اللسانية  بحاجة إلى أن يؤولوه »بالهوى«)))، »مستندين إلى المناهج 
إلى »علوم حديثة ال تعرف  المادية والجدلية واإلحصائية والبنيوية«))))،  »المنهاجيات 
َرّبكُه اعتبارات قداسية«))))،  القرآن إال نصًا من النصوص، تشرِّحه تشريحًا موضوعيًا ال ُت
س »فهمًا تشّككيًا عدميًا يذيب النص المقروء يف غيابات الالأدرية المطلقة«)))). وتؤسِّ

)))  طرابيشي، جورج، من إسالم القرآن إلى إسالم الحديث: النشأة المستأنفة، ص )7).
)))  ياسين، عبد السالم، القرآن والنبوة، ص )).

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 9).
)4)  عبد الرحمن، طه، روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية، ص 00)، والتشديد منه.

)5)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 0).
)6)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 46.

)7)  شاهين، عبد الصبور، عربية القرآن، ص 6).
)8)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 9).

)9)  ياسين، عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص )).
)0))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 9).

))))  ياسين، عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص )).
))))  ياسين، عبد السالم، حوار الشورى والديمقراطية، ص 03) - 04).

)3))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 9).
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يعترب عبد السالم ياسين تناُوَل »أصحاب اللسنيات لغة القرآن وعلوم اللسان العربي 
دفعة  المسلمين  إبعاد  تريد  بأدوات صنعت هناك، وبخلفيات الييكية« »زندقًة جديدة 
واحدة عن القرآن«)))، بعد أن »يتم تجريد النص القرآين من قدسيته ليصنفوه مع النصوص 

التاريخية، يحتل بينها مكانته على سلم التطور اإلديولوجي يف الفكر العربي«))).

بحسب  قرآنية  آية  »قراءُة  أركون:  لمحمد  مقال  من  الخامسة  الفقرة  عنوان  يقول 
المنهجية التاريخية والفيلولوجية واألنرتبولوجية الحديثة«))).

ه،  وعلى الرغم من ذلك، يقول التاريخ والواقع: إّن »لسان القرآن« أمر آخر فوق ذلك كلِّ
ه اللسانّيون، وال يستطيعون العروج إلى عليائه ال بالتحليل وال بالتفكيك، وال  فال يمسُّ
هم،  بمناهج الّلسانّيات، وال بمناهج السيمائّيات؛ ألن هناك شيئًا قد غفل عنه هؤالء كلُّ
بين  البشرّي؛ فسّووا بذلك  إلهّيًا وبين الخطاب  بين الخطاب حين يكون  الفرق  وهو 

وا  كثيراً«))). وا وأضلُّ خطاب رّب األرباب وخطاب ابن الرتاب، فضلُّ

للقرآن  المادية  القراءات  هذه  تغييب  ينتقد  وهو  ياسين  السالم  عبد  قلم  يجف  ال 
لما يستوجبه التحري العلمي من »حذر منهجي يحمي« الباحث المدقق »من الوقوع 
بالموضوعية  يضحون  من  ُك  َيَتَملَّ الذي  المذهبي  االنحراف  من  زئبقية،  انطباعية  يف 
وينظرون إلى الواقع نظرة قاصرة« تقيس المجتمعات المختلفة صميميًا على بعضها 
قياس المطابقة، وتقيس كالم الخالق على كالم المخلوق حذو النعل بالنعل. والحال 
وقابليات  لتصورات  التعاقبي  التطور  االعتبار  بعين  تأخذ  التي ال  المعزولة  »القراءة  أن 
الخاص.  ماضيها  من  انطلقت  إذا  إال  اآلخرين  حاضر  تحدد  أن  يمكن  ال  ما،  مجتمع 
الطين  يزيد  قد  الذي  السطحي  المالحظ  يد  من  للتاريخ  الدقيق  المغزى  يفلت  إذ 
يف  وتماديًا  أعمى  صدامًا  النتيجة  فتكون  َمَرضية،  لدوافع  البداية  منذ  بخضوعه  بلة 

)))  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ) /)7).
)))  ياسين، عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص )).

ثقافية شهرية تصدر عن  الوحدة، مجلة فكرية  والتاريخ والحداثة، يف: مجلة  أركون، محمد، اإلسالم    (3(
المجلس القومي للثقافة العربية، باريس، العدد )5، 989)م، ص )).

ة القطب، ص 6) - 7)، والتشديد منه. )4)  جابر العلواين، طه، لسان القرآن ومستقبل األمَّ



لغة القرآن يف خطاب عبد السالم ياسين 102

التعامي«))).

جزء  الوحي،  ماهية  جزُء  كوهنا  جهة  من  مكتَسب  ختامًا،  العربية،  اللغة  شرف  إن 
ماهية الدين، ال تنفصل عنه بحال؛ فهي التي صِحبت القرآن حمالً لخطابه، وإعرابًا 
الرحمة،  بلسان  اإلنسان  لغات  من  سواها  دون  منها  انفرادًا  لمراده،  وبيانًا  رسالته،  عن 
بتجسير العالقة الصاعدة النازلة بين اهلل تعالى وعباده المتشوفين إلى نيل الزلفى منه 

سبحانه.

وعليه، فإن القرآن »هو عماد لغة العرب األسمى: تدين له اللغة يف بقائها وسالمتها، 
وتستمّد علوَمها منه على تنوعها وكثرهتا، وتفوق سائر اللغات العالمية به يف أساليبها 

وماّدهتا«))).

»وبصحبتها للوحي، ولزومها له وخدمتها، أمكن لها أن ُتصبح طول تاريخ اإلسالم 
اإلسالمي،  األدب  وتوجيه  اإلسالمي  الفقه  تحديد  يف  الحاسم  األثر  ذات  والمسلمين 

وصبغ الحضارة اإلسالمية«))).

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص 78.
)))  الزرقاين، محمد عبد العظيم، )ت. 367)هـ(، مناهل العرفان يف علوم القرآن، ) /)).

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 66).
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ية؟ عرب ة ال َمن َصنع عبقري

1. لغة دين، ال قوم

ألن »اإلسالم، ديَن اهلل الحق، ال يقوم إال على كسر العصبيات وإبدالِها بوالية اإليمان 
بال  كتاباته  يف  يعادي  بل  ياسين،  السالم  عبد  يخاصم  ونصيحته«)))،  وطاعته  ومحبته 

هوادة، كلَّ من يريدها »قومية ناطقة بلغة الضاد ال بلغة القرآن«))).

وقبل استقصاء تحقيق عبد السالم ياسين مناَط عبقرية اللغة العربية »العالَق« بين 
الوالء للقومية والوالء للقرآن، نتبين أواًل مدى معاداة الرجل للقومية سواء كانت »عربية 
أو عجمية«، بما هي »رباط جديد مصطنع مستورد يف بالد المسلمين«))). ومعروف أن 
األستاذ أفرد للقومية العربية المتعلِمنة كتابًا خاصًا بعنوان: »اإلسالم والقومية العلمانية«.

َصة عنده »يف  إن القومية، يف خطاب ياسين، جزء من »عوامل الغثائية الذاتية« الملخَّ
أربعة أشياء لها فروع«، وهي: »اهنياُر الرتبية على اإلسالم، وقوُة الوالء للقومية، واستفحاُل 
ُة الجاهلية«، »أُمَّ  الطبقية، وفساُد الحكم«))). بل إنه يسّمي »العصبية«، التي هي »حميَّ

الفتن«))).

ننّوه ابتداًء إلى أن القومية التي يعاديها الرجل، ويطيل نقدها وتبخيسها، ويقول عنها: 
»ال مجد لنا بقوميتنا ولن يكون«)))، هي تلك التي:

أ - »تعلمنت«، حتى ال »تكاد تجد قوميًا ال يعتقد المذهب العلماين حتى ولو كان 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص )69.
)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 9.

)3)  المصدر نفسه، ص 44).
)4)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /4)5.

)5)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 493.
)6)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم بين الدعوة والدولة: المنهاج النبوي لتغيير اإلنسان، ص 5.
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يف شخصه وبإخالص متدينًا«)))، فإنه »نادرًا ما تفرتق القومية عن العلمانية«))).

َقُة المانعة من وحدة المسلمين«)))،  ب - »تكون ُقطرية«)))، وتكون »هي هي المفرِّ
والحال أن »قطرية القومية ومحليتها« تنايف »عالمية اإلسالم«))). و»اإلسالُم رسالة عالمية 
نعيش يف  الذي  القطري  التشتت  بدأ  »وإنما  واللغة«)))،  العرق  تنحصر يف  أن  يمكن  ال 
على  للمسلمين  المفرق  ووباؤنا  »داؤنا  هي  التي  القومية«)))  استيقظت  يوم  شظاياه 

حيثيات النسب«))).

بقدمها  وداست  رجليها  »َمدَّت  جاهلية  إلى  وحميتها  بعصبيتها  تحولت   - ج 
يذكر  شيئًا  العروبة  تكن  ولم  اإلسالم  تخرب  عروبة  على  حسرتا  و»يا  اإلسالم«)))،  راية 

لوال  اإلسالم!«)1)).

د - تصّر على أن الخالص الوحيد الممكن هو الذي يكون وفق النموذج الغربي. 
»عندهم ماثالً يف العقول والضمائر تاريخ أوربا، فال يتصورون سبيالً للخالص التاريخي 

إال بمحاكاة ذلك التاريخ«)))).

أما »إن كان االنتماء القومي َلْونًا َوَطْيفًا يف راية الَوالية الجامعة«، فإن »الراية القومية« 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 34).
)))  المصدر نفسه، ص 33.

)3)  المصدر نفسه، ص 34).
)4)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 493.

)5)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 44).
)6)  المصدر نفسه، ص 9)).

)7)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 436.
)8)  المصدر نفسه، ص )5).

)9)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 494.
)0)) ياسين، عبد السالم، مقدمات لمستقبل اإلسالم، تطوان، مطبعة الخليج العربي، ط)، 005)م، ص16-15.

))))  المصدر نفسه، ص 6).
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َتُكون »رِْفدًا لإلسالم وَسنَدًا له«))).

يرى ياسين أن القومية العربية، بتقّلصها من معناها الذي يعني »يف منشئها صعودًا 
من االنتماء الجزئي العرقي وغيره إلى مستوى أرفع«، انمسخت إلى »نزول تفتتي من 
الوعي،  قاتلة: »هبوط يف  انتكاسات  تفتتًا تصاحبه ثالث  المفقودة«،  الوحدة اإلسالمية 

وتقلص يف الوجود، وضمور يف الشخصية السياسية«))).

يتشبث  كما  العربية  باللغة  »تتشبث  الحاضرة«،  التاريخية  محنتها  يف  »العروبة  إن 
النهضة،  ومنها  هبا  خيبة.  كل  من  مرجعهم  وإليها  معولهم  فعليها  منقذه.  بيد  الغريق 
وهبا الحياة والبطولة، لسر عظيم يقدرونه لها كما نؤمن نحن باهلل عز وجل وتأييده«))). 
وال يجد ياسين يف هذه »العقيدة العروبية« التي ترى أن »مجرد الرجوع لّلغة«، باعتبارها 
»تناسب  أحالمًا  إال  الثرار«،  الينبوع  ذلك  مصبات  »يفتح  والحياة«،  العبقرية  »ينبوع 
وتعوض  ملتهبة،  شعاراٍت  السياسة  ميدان  يف  تتجلى  التي  القومية  االنفعالية  تمامًا 
بالخطب  االقتصاد  ميادين  يف  المخلفة  والوعود  الحكم  يف  والفشل  العسكرية  الهزائم 
عكاظ  يف  أجدادنا  عهد  منذ  والنخوة  السؤدد  سماء  إلى  القح  العربي  ترفع  التي  الرنانة 

ومحافل  العروبة«))).

فصل  »جريمَة  ونّفذوا  القرآن«،  عن  اللغة  »فصل  ْبر  كِ العرب«  »القوميون  توّلى 
عن  العبارة  منطوق  فصل  جريمَة  الرسالة،  مضامين  عن  والبيان  التبليغ  وسيلة 

مضمون  الدعوة«))).

يخالف  »اإلسالم  وأن  الجاهلية،  إفرازات  أظهر  القومية  بأن  األستاذ  يذّكر  ما  كثيرًا 
من  فرتة  »ليست  عنده  والجاهلية  ومضمونًا«.  شكالً  وأهدافًا،  منطلقًا  الجاهلية، 

)))  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 494.
)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 34).

)3)  المصدر نفسه، ص 0).

)4)  المصدر نفسه، ص )).
)5)  المالخ، أحمد، شوكة اإلسالم ))(، يف: مجلة الجماعة، السنة األولى، العدد الخامس، ربيع األول - 

ربيع الثاين 400)ه، ص 75.
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التاريخ.  انتهت وانقطعت، بل »الجاهلية معنى سار يف  الجزيرة«  العرب يف شبه  تاريخ 
الجاهلية عصبية قبل كل شيء، أي تقلص يف الوجود من االنتساب إلى الّله عز وجل 

إلى االنتساب القومي ال غير«))).

يعلن عبد السالم ياسين بوضوح أن »والء العرب القوميين للغة التي نزل هبا القرآن 
كوالئنا للقرآن«))). والوالء لُلغٍة قومية غيُر الوالء للغة وحي منزل؛ إن »القومية انتساب 
طبيعي إلى أصل المولد والنشأة«، »واإلسالم ال يخاصم بأي وجه ما هو من أصل الخلقة 
ارتقى  إن  فطريًا  و»يبقى  فطري«،  وضع  »هذا  ألن  البشر«،  وجود  مقومات  من  هو  وما 
باإلنسان« إلى منزلتْين يرتفع يف سّلمهما إلى ما فوق االنتساب الطيني الطبيعي: إلى 
»نضِج التعارف والتعاون« أوالً، ثم »إلى كرامة االنتساب لّله عز وجل باكتساب التقوى 

والعمل الصالح« ثانيًا))).

ال يتقابل الوالُء للقومية -باعتباره ارتباطًا سالليًا بالعرق أو الجنس)))- واالنتساُب 
هلل، إال إذا »انتكست المسيرة، وتكربت األسرة على األسر، والقبيلة على القبائل، والقومية 
يف  وبالدخول  التشاحن،  بالتعارف  واسُتبدل  الشعوب،  على  والشعب  القوميات،  على 
السلم الدخول يف حرب العصبيات«. وهذا »واقٌع منتكس« يعجز اإلنسان يف ظّله عن 
»اقتحام العقبة إلى اقتسام الكرامة اإلنسانية مع بني اإلنسان، وإلى التميز باألكرمية مع 
المتقين واألتقين«، فتْفُسد الفطرة، وتِصير »األسرة والشعُب والقومية عّشًا موبوًء تتوالد 
الطاغوت  المروءة، والتناكر والعدوان، والعداء يف ذات  مبيدات اإلنسانية، وقاتالت  فيه 

األسري القومي«))).

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 64).
)))  المصدر نفسه، ص 9.

)3)  المصدر نفسه، ص 37).
)4)  المسّدي، عبد السالم، المسألة اللغوية يف الفكر العربي المعاصر، يف: الثقافة العربية يف القرن العشرين: 

حصيلة أولية، ص 687.
)5)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 37).
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عن  »المجردون  العروبيون  يْقلب  حينما  واالنتكاس،  االرتكاس  يكون  ما  وأظهر 
الدين، المقبولون لدى السدة الالييكية«)))، ظهر المجن لصنع الخالق، وينسبون إلى 
ر وإلغاءٍ، ال نسبَة ترّق وابتغاء مقتضى نداء  المخلوق صناعة وخلقًا وإبداعًا، نسبَة تنكُّ

الخالق الحاث على النظر االعتباري يف السماوات واألرض واآلفاق واألنفس.

لكن العروبة ال تُكون »شقاقًا عن اإلسالم أبداً« إذا كانت »بمعنى تبني لسان القرآن، 
وتبني العرب بصفتهم أمناء الوحي السابقين، وحب العرب لسابق فضلهم ولما يرجى 
دائمًا من غنائهم«. »ال تكون العروبة القائمة باإلسالم شقاقًا« إال إذا تحّزب »العرب لغير 

الّله عز وجل«، وصارت »الدعوة إلى قوميتهم نّدًا وضرة للدعوة إلى الّله عز وجل«))).

يغتبط  فعندما  أميل؛  المفاصلة  وإلى  أشبه،  بالمفارقة  هي  مقابلة  األستاذ  يقيم  هنا 
ذكَره«،  »فيها  إلى عباده  لينزل  اهلل عز وجل واختارها«  لغة شرفها  »بامتالك  اإلسالميون 
يعترب »العروبيون«، يف المقابل »أن العروبة قدمت لإلسالم وللقرآن هذه اللغة العبقرية«. 
وحين ينظر أولئك »إلى صنع اهلل عز وجل، حيث خلق قومًا، ودرجهم يف أطوار النشأة، 
لوحيه،  لتكون وعاء  هيأها  الّله عز وجل يف سابق علمه  كان  لغة  لديهم  تطورت  حتى 
كما هيأ رجالً من بين أولئك القوم لتلقي ذلك الوحي«، يرى هؤالء »أن عبقرية األسالف 
ونباهة العرق وشرف األرومة معطيات )موضوعية( أفرزت اللغة العبقرية وأفرزت النبي«. 

فال غرو أن تنهي هذه المقابلة بقول األستاذ: »فشتان ما بيننا«))).

بين من  ما  أبعد، وشتان،  ما  كافة«)))، لكن  الحضارات  »النرجسية سنُّة  أن  صحيح 
ينسب للخالق سبحانه جماَل الصنعة، ُمقّرًا أن »اإلسالم مِنٌّة على ذلك اللسان«، وهو هو 
َمْن »كشف قدرَته، وحّوله إلى لسان عالمي«)))، وبين من ُيْلبس القوميَة »أنا« الفرعونية، 

)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص34).
)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 56).

)3)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 9 - 0).
)4)  طرابيشي، جورج، إشكاليات العقل العربي، ص )9.

)5)  الطويل، السيد رزق، اللسان العربي واإلسالم: معًا يف معركة المواجهة، ص 8).
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اإلسالم  ظهور  واعتبار  عربية،  عبقرية  النبوة  واعتبار  عربيًا،  »خطابًا«  القرآن  »باعتبار 
تاريخًا قوميًا مجيداً. أفرز كلَّ ذلك، يف اللحظة المناسبة الحتمية، تاريٌخ اضطرب يف 
أحشاء العرب، حملته الرحم القومية، وحضر عملية الوالدة وأشرف عليها عبقري من 
بني جلدتنا. فأي حاجة مع هذا للبناء الفوقي اإلديولوجي المتمثل يف األلوهية والنبوة 
والوحي؟!«))). شتان ما بين من يعتقد أن »القرآن ميراث المسلم، وهو حقيقة إسالمه 
وشريعة حياته، وروح سلوكه وسلوك األمة يف كل الميادين«)))، وبين من يعترب »اإلسالم 
أن  زاعمًا  خالدة«)))،  العروبة  وتْبقى  اإلسالم،  وفات  مضى  العروبة،  مفاخر  من  مفخرة 
»الدين  وأن  التاريخ«،  يصنع  الذي  هو  الدين  وليس  الدين،  يصنع  الذي  هو  »التاريخ 
الحقيقي« للناس يف العالم القديم ينطلق من تقديس قوميتهم ودولتهم«، وأن »حدود 

الدين كانت تتطابق مع حدود القبلية أو القومية أو الدولة«))).

القرآن  عبقرية  صنعت  قومية  لغة  باعتبارها  للعربية  االنتصار  هذا  مثل  على  نقف 
صناعة الشرط لمشروطه، عند عربي الييكي جذري ال يتعذر عليه أن يقع »يف اإلسالم 
األول« »على نص يكافئ يف الداللة االنفصالية نصَّ اإلنجيل القائل على لسان المسيح: 
»اعطوا ما هلل هلل، وما لقيصر لقيصر«)))، ويعتقد، بناًء عليه، أن »بذرة العلمانية، أي التمييز 
بين األخرويات والدنيويات، أو بين الدين والسياسة، أو بين الخالفة والسلطنة، موجودة 
إن  يقول:  المسيحية«))).  وتاريخ  المسيحية  يف  وجودها  اإلسالم  وتاريخ  اإلسالم  يف  إذن 
العربية »لغة شاءت لها ظروف الجغرافية والتاريخ أن تكون غنية. أو فلنقل بتعبير أدق: 

)))  ياسين، عبد السالم، مقدمات لمستقبل اإلسالم، ص 7).

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص )3.
)3)  المصدر نفسه، ص 34.

)4)  الجباعي، جاد الكريم، القومية العربية واإلسالم السياسي: مقاربة أولية، يف: مجلة الوحدة، العدد )5، 
989)م، ص 48.

)5)  طرابيشي، جورج، هرطقات عن الديمقراطية والعلمانية والحداثة والممانعة العربية، بيروت، دار الساقي 
باالشرتاك مع رابطة العقالنيين العرب، ط)، 006)م، ص 0).

)6)  المرجع نفسه، ص 34.



111الفصل الثالث: العربية بين الوالء للقومية والوالء للقرآن

إهنا كانت لغة غنية. ولوال غناها لما أمكن تصور الواقعة القرآنية«))).

هما اتجاهان متقابالن تقابل المتأهب لالنقضاض على نقيضه: »هؤالء تأصلوا يف 
البعثة النبوية ويف القرآن ويف شريعة سماوية وعهد نموذجي، وأولئك يف العرق، وخاصة 

يف اللغة والثقافة«))).

هذه  يرفضون  اإلسالميين  وأن  خاصة  ونقيضان،  ضدان  الصعيد،  هذا  على  هما، 
مخصوصة  أعمال  »يف  المخلوق  إلى  »َيْحضر«  ال  »الخالق«  أن  ويعتقدون  الالييكية، 
»المخلوقية«  دامت  فما  كبيراً،  علوًا  ذلك  عن  اهلل  تعالى  سواها،  فيما  عنه«  »وينصرف 
وصفًا ال ينفك عن اإلنسان مطلقًا، فليس له ُبّد من أن يأتسي باآلداب والحقوق التي 
لها  وأثبت  المخلوقية،  نفسه  عن  نفى  وإال  ُينجزه،  عمل  كل  يف  الوصف  هذا  يوجبها 

وصف »الخالقية«))).

سْت أسماُؤه، إذا أراد أن ينشر لغًة اختارها لشريعته، وبعث من أهلها  إن »القادر، تقدَّ
عليه،  اهلل  صلواُت  محمٍد،  بعثُة  »كانت  وهكذا  كافة«.  الناس  إلى  شرَعه  غ  ليبلِّ رسواًل 
َن على األرض أمًة عقيدُتها  لينُشَر شرَْع اهلل بين الناس كافًة بلسان قومه خاصةً، ولُيكوِّ

القرآن وقاعدُتها اللغُة العربية«))).

والفصل ما بين »العقيدة القرآنية« و«القاعدة اللغوية«، هو ما حَمل طه عبد الرحمن 
إلى التمييز بين ما يعتربهما نقيضْين: »القومية الحية«، و«القومانية«. ذلك أن »القومانية«، 
عنده، »تتكّلف -تقليدًا للفصل الغربي بين الدنيا والدين- فصَل العروبة عن اإلسالم، 
مع أن هذا الفصل بات إنجازه مستحيالً، بل بات تصوره غير معقول، ألنه لوال رسالة 
اإلسالم التي ُخصَّ هبا نبي عربي بلسان عربي، َلَما كانت ثمة يقظة قومية عربية، بل إن 
اإلسالم تجلى أول ما تجلى بصورة القومية العربية، ال بصورٍة غيرها«. إن »القومانية هي 

)))  طرابيشي، جورج، إشكاليات العقل العربي، ص 88)، والتشديد منه.
)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 34.

)3)  عبد الرحمن، طه، سؤال العمل: بحث عن األصول العملية يف الفكر والعلم، ص 3).
)4)  األوراغي، محمد، لسان حضارة القرآن، ص 9)) - 0)).
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الجمود على مقومات عربية مخصوصة زَعم بعُضهم تجريَدها من صبغتها اإلسالمية، 
مع أن هذا التجريد، إن لم يكن أمحل المحاالت، فمن دونه خرط القتاد)))«))).

إلى  الظاهرة  إضافة  العروبة  إلى  »اإلسالم  إضافة  إال  العروبيين  للقوميين  شغل  ال 
»أن اإلسالم  زاعمين  إنتاجه«،  بعُض  العربي وكأنه  اللسان  إلى  »القرآن  سببها«، وإضافة 
دين«. ومن  النظر عن كل  بقطع  أماجد  العرب عرب  أن  أو  قبل كل شيء،  العرب  دين 
كان منهم »معتزًا باإلسالم عن إيمان أو عن حمية تراثية، سمعته يقلب مدلول اآليات 
الكريمة، فال يعزو للوحي شرف العروبة، بل يمتن على العالم بأن قومه العرب هم نشروا 
هذه الرسالة العالمية العظيمة بعد أن حملوها يف أحضاهنم. وسمعته يؤلف المكونات 
و»الرسالة  »اإلسالم«  ر  صيَّ ملحداً،  منهم  كان  ومن  العربي«،  الرسول  لعبقرية  العربية 
والرسوَل، موجًة من موجات التاريخ العربي«؛ فما اإلسالم بعدئذ إال »من أمجاد العروبة 
الخالدة«. ليس اإلسالم يف نظره سوى »ثورة عربية وحدت العرب فأصبحوا قوة سياسية 

عسكرية هبا خرجوا من نطاقهم المحلي إلى المصير الباذخ«))).

العربية، يف خطاب عبد السالم ياسين، »عقيم من كوهنا قومية«. والعرب، حين  إن 
ينسبوهنا إلى أنفسهم عوض أن ينتسبوا إليها ليِعّزوا »بعّز اإلسالم«، إنما يغلقون عليهم 
»آفاق اإلسالم«))). ينسى العرب القوميون أنه لوال الوحي الذي غشي العربية، »لكانت 
من  رفعها  الذي  العظيم  اإلسالم  لوال  النمسخت،  بلورها  الذي  القرآن  لوال  غابرة،  لغة 
تاريخًا، وال كان ألهلها من األصالة  الوثنية لما رفعت يوما رأسًا، وال سجلت  ماديتها 

)))  »دون ذلك خرط القتاد«، َمَثل »يضرب لألمر دونه مانع«، و»إذا كان ال يوصل إليه إال بشدة«. و»الخرط: 
قشُرك الورَق عن الشجرة اجتذابًا بكفك، والقتاد: شجر له شوك أمثال اإلبر«. انظر: ابن إبراهيم بن الحسين 
الفارابي، إسحاق، )ت. 350ه(، معجم ديوان األدب، 2/218، و: الميداين، أحمد، )ت. 8)5هـ(، مجمع 

األمثال، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، بيروت، دار المعرفة، بال تاريخ، ) /65).
)))  عبد الرحمن، طه، الحق العربي يف االختالف الفلسفي، ص 03)، والتشديد منه.

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 67).
)4)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص 697.
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ما يستحق الفخر، ومن الهوية ما يليق بالذكر«))). فما العربية سوى »لغة كان يتكلمها 
خطابه،  بتحميل  لغتهم  وشرف  باإلسالم  اهلل  شرفهم  فلما  العرب،  بجزيرة  جاهليون 
أصبحت إعرابًا إلهيًا وبيانًا. ولوال ذلك، ال انقرضت يف الغابرين«))). »إن العربية إنما 
حييت واستعصت على الدهر بحياة القرآن«)))، ال بخاصية قومية ذاتية. وهبذه الصحبة 
وعرضًا،  طواًل  األرض  يف  سار  العربية  اللغة  »ذكر  فإن  فقط،  القرآنية،  والحياة  القرآنية، 

وسار يف التاريخ، وله الخلود«))).

2. لغة اإلعجاز

إن »القرآن ذو ماهية مزدوجة، عربية اللسان، إلهية المضمون. ومن الصعب إثبات 
نزل  منها  أن كالًّ  من  الرغم  األخرى على  السماوية  للكتب  المزدوجة  الهوية  مثل هذه 
بلسان القوم الذين جاء مخاطبًا لهم. ذلك أن عروبة لسان القرآن ليست على مستوى 
اللغة كلغة فقط، بل أيضًا على مستوى ما انفرد به من البالغة والفصاحة والنظم، وهي 
أمور خاصة به تحدى العرب أن يأتوا بمثله فلم يفعلوا فعّد ذلك إعجازًا لهم. أما الكتب 
السماوية األخرى فلم يذكر بشأهنا شيء من هذا القبيل، كما أن التوراة واإلنجيل اللذين 
فيهما  وإنما اإلعجاز  اللغوي«،  نوع من »اإلعجاز  أي  يفيد  ما  فيهما  أيدينا ال نجد  بين 
يكمن يف ما ينسب إلى أنبيائهما من »آيات خارقة للعادة« كعصا موسى وإبراء عيسى 

الصم والبكم... إلخ«))).

لقد أوتيت »أمة العرب العارضة وحاسة البيان وذوق البالغة، لهذا جاءهتا المعجزة 
من هذا القبيل. وهي معجزة خالدة«))).

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 67).
)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص 697.

)3)  المصدر والصفحة نفسهما.
)4)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 66).

)5)  عابد الجابري، محمد، مدخل إلى القرآن الكريم: الجزء األول يف التعريف بالقرآن، ص 97).
)6)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 7).
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إن »اإلسالم دين تنزيل بقدر ما أن المسيحية دين تجسيد. أو فلنقل أيضًا إن اإلسالم، 
ال المسيحية كما يقول إنجيل يوحنا باإلحالة إلى ثقافة اللوغوس اليوناين، هو دين تجلي 
التي  البيانية  الكلمة. أو كما عّرف نفسه بنفسه دين إعجاز الكلمة. فلوال الحساسية 
شحذهتا العربية -ويف المقام األول شعراء العربية الجاهليون- لما أُخذ العرب بمعجزة 

التنزيل انئخاذ))) النصارى بمعجزة عيسى«))).

لقد ظّل »األميون والكتابّيون« يتحّدون الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن يأتيهم »بآية تثبت مصداقية 
رسالته«)))، و»لم يتخّلوا على مدى اثني عشر عامًا من حوار الرسول معهم عن طلب 
الُحجج  القرآن ضدهم ورغم كل  يديره  الذي  الِحجاج  المعجزة، وهذا رغم كل  برهان 

التي يجنّدها لتفنيد مطلبهم«.

لكّن القرآن الكريم رّد على تحّديهم بأسلوب غير مألوف؛ لقد »صاغ تحديًا مضادًا 
مفعوله:  أتى  التحدي  هذا  أن  القرآين«. »وال جدال يف  »اإلعجاز  اسم  عليه الحقًا  أُطلق 
وعلم  التفسير  كتب  جميع  يف  مركزية  عقيدة  غَدت  اإلعجاز  فرضية  أن  على  فعالوة 
الكالم، فقد بقي القرآن على امتداد أربعة عشر قرنًا هجريًا فريَد نوعه، ال محاكي له وال 
مضارع معرتَفًا به، وتم تكريسه بوصفه المعجزة الباقية على مدى الزمن لرسول ما أويت 

معجزة غيره«))).

ولكون المعجزة هنا »مِن نوع الكالم«)))، فإن »القرآن ال يحتاج إلى معجزة من خارجه 
تؤيد صدَقه وكوَنه ُمنَزاًل من عند اهلل. بل هو نفسه يحمل معه برهان إعجازه. إنه التأثير 

العميق يف قلوب الذين ال يتخذون منه مسبقًا موقفًا رافضًا مكذبًا«))).

وبالفعل، فإن »الشيء الوحيد، الذي يفهم من القرآن بأكمله أنه معجزة خاصة بالنبي 

)))  هكذا يف المرجع: »انئخاذ«، انفعال من أخذ، للداللة على المطاوعة.
)))  طرابيشي، جورج، إشكاليات العقل العربي، ص 88)، والتشديد منه.

رابطة  مع  باالشرتاك  الساقي  دار  بيروت،  اإلسالم،  يف  العقل  سبات  أو  المعجزة  جورج،  طرابيشي،    (3(
العقالنيين العرب، ط)، ))0)م، ص )).

)4)  المرجع نفسه، ص 7) - 8) - 9)، والتشديد منه.
)5)  أبو زهرة، محمد، المعجزة الكربى القرآن، دار الفكر العربي، 390)هـ / 970)م، ص 9.

)6)  عابد الجابري، محمد، مدخل إلى القرآن الكريم: الجزء األول يف التعريف بالقرآن، ص 84).
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محمد ملسو هيلع هللا ىلص، هو القرآن ال غير، فالقرآن يكفي ذاته بذاته يف هذا الشأن«))).

سبقتاه،  اللتين  التوحيديتين  الديانتين  عن  بالتمايز  مصداقيته،  اإلسالم  »بنى  لقد 
بخالف  المعجزة،  هذه  أن  والحال  القرآين.  اإلعجاز  هي  يتيمة  واحدة  »معجزة«  على 
سجل المعجزات يف الديانتين التوحيديتين السابقتين، ليست من طبيعة مادية، بل من 

طبيعة عقلية إن جاز التعبير«))).

العقل  تتحدى  التي  العظمى  المعجزة  فهو  مبين؛  بلسان عربي  اهلل  نزله  »القرآن  إن 
البشري يف كل ميدان إن كانت معجزات الرسل تحدته يف نطاق معين. تتحداه وهتديه 
وترشده، وتدعوه إلى اإليمان والتوبة، وتفصل له الشريعة المنجية. معجزة القرآن ُتفحم 

العقل وتقنعه، أو يرتدى فيجحد«))).

وأكثر  عقلية،  وإّما  حّسّية  إما  »وهي  للعادة«،  خارق  أمٌر  »المعجزة  السيوطي:  قال 
ّية لبالدهتم وقّلة بصيرهتم، وأكثر معجزات هذه األمة  معجزات بني إسرائيل كانت حسِّ
عقلّية لفرط ذكائهم، وكمال أفهامهم، وألّن هذه الشريعة َلّما كانت باقية على صفحات 
إن  البصائر«.  ذوو  ليراها  الباقية؛  العقلية  بالمعجزة  ُخّصت  القيامة،  يوم  إلى  الدهر 
»معجزات األنبياء انقرضْت باْنقراض أعصارهم فلم يشاهدها إال َمْن حضرها، ومعجزة 
ّية تشاَهد  القرآن مستمّرة إلى يوم القيامة«، وإن »المعجزات الواضحة الماضية كانت حسِّ

باألبصار كناقة صالح وعصا موسى، ومعجزة القرآن تشاَهد بالبصيرة«))).

يف  الناس  ويقرأها  يراها  األجيال،  تخاطب  »قائمة  تظّل  آخر«،  نوع  »من  معجزة  إهنا 
يف  زمان  يحدها  ال  التي  الباقية  الخالدة  للرسالة  »مناِسبة  هبذا  فتكون  عصر«)))،  كل 
المستقبل«، و»تبقى الحجة ما بقيت الشريعة، وذلك محقق يف القرآن فهو حجة قائمة 

)))  المرجع نفسه، ص 87).
)))  طرابيشي، جورج، المعجزة أو سبات العقل يف اإلسالم، ص 65).

)3)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ) /64).
)4)  السيوطي، جالل الدين، اإلتقان يف علوم القرآن، مجلد )، جزء 4، ص ))3.

)5)  أبو زهرة، محمد، المعجزة الكربى القرآن، ص 3).
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على العرب والعجم إلى يوم الدين، وهو معجز لكل الخالئق«))).

يظل  وأن  الدهر«،  أبد  الباقية  الكربى،  آيته  الكريم هو  القرآن  يكون  أن  اهلل  »لقد شاء 
حسية  آية  الخاتم  لنبيه  يرد  و»لم  عصر«،  لكل  هداية  مبين،  عربي  بلسان  »محفوظًا 
اختالف  على  البشر  غفالت  توقظ  أن  تملك  »آية  دائمة«،  عقلية  آية  أرادها  بل  مؤقتة، 
أوطاهنم ولغاهتم، ومستوياهتم، فكان القرآن معجزة اللغة والفكر معًا لكل اللغات، وكل 

البشر«))).

ذاته  كان يف حد  العربية  باللغة  الكريم  القرآن  نزول  أن  ياسين  السالم  عبد  يغفل  ال 
دليالً على فضل هذا اللسان وسمو قدره، لذا تراه ُيْثبت أن لهذه اللغة »مؤهالت فريدة 
بين اللغات«))) أّهلتها لالصطفاء اإللهي، »فلوال األهلية، لما كان االختيار«)))، ويقّر أهنا 
فألفاظها  الخلود،  إلى  ارتفعت  ثم  ومن  البالغية،  خصائصها  وأعطته  الوحي  »حملت 
له  وإن  لثروات  العربي  اللسان  »يف  أن  يعلن  بل  ومعانيه«))).  ألسراره  مراكب  ومبانيها 
إلمكانات عّز أن توجد يف لسان غيره«)))، ويجهر باالعتزاز هبا: »لنا معشر العرب َولوع 
بلساننا العربي وهو لنا خزانة الثقافة وصيغة الجد والطرافة. وهو لنا أدب منقول وشعر 
نرمي  ومعجزتنا  الثقافية  وغايتنا  ومفخرتنا،  القومية  لغتنا  العربية  مملول.  غير  مكرر 
بالبهتان من اهتمها بالعقم، ونتصفح آثارها يف حرب وسلم وحق لنا أن هنتم بلغة قومية 

ونستهدف لها تجديدًا تساير به العصر«))).

وما  الغاية؛  المعجزةِ،  المفخرة،  هذه  رحى  بقطب  مذّكرًا  يستدرك  يفتأ  ال  أنه  غير 
القرآن«. إن  قطب الرحى إال حْمل الخطاب اإللهي، حتى صار »اللسان العربي« »لغَة 

)))  المرجع نفسه، ص 4).
)))  شاهين، عبد الصبور، عربية القرآن، ص 67.

)3)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص)3).
)4)  السامرائي، إبراهيم، يف شرف العربية، من مقدمة عمر عبيد حسنه، ص 7).

)5)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 67).
)6)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص 700-701.

)7)  المصدر نفسه، ص 697.
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القرآن، عند األستاذ، هو »لغة حياة ولغة جهاد ال يفهم خطابه العربي بفصاحة لسانه 
إن كان القلب منه أعجم، وإنما يفهمه إن أضاف إلى فصاحة اللسان فصاحة اإليمان. 
وقد أخربَنا الصحابة الكراُم أهنم أوتوا اإليمان قبل القرآن. فسمعوا آياته باكين خاشعين 
قارئين مجتمعين، وسمعه قومهم الجاهليون وهم يف مثل فصاحتهم اللسانية، فشهدوا 

بإعجازه وبالغة كالمه وعجبوا، لكنهم ما بكوا من خشية، وال اجتمعوا من فرقة«))).

لذا، فإن عبد السالم ياسين ال يعتّد بجمال العربية منفردًا معزواًل عن القرآن ولغته 
ذلك  وقلبنا  عقلنا  إلى  ما حمله  القيمة  لكن  القيمة،  هو  ليس  فإّن »جمالها  ورسالته؛ 
اُه  َن

ْ
ل َع  َج

الجمال، بياهنا ليس الغاية والمنى لكن ما أبانه من معان. قال اهلل عز وجل: ﴿ِإ�نَّ
صلى  رسوله  يخاطب  قائل  من  عز  وقال   .)( )الزخرف،   .﴾ َ

ون
ُ
ل ِق ْع

َ
ت  ْ كُ

َّ
ل َع

َّ
ل ا  يًّ َرِب َع  

ْرآ�نً
ُ
ق

﴾. )الزخرف، 195-194(. ثم  ٍ
ن �ي ِب مُّ  ّ

يٍ بِ
َر� َع اٍن  َس ِل ِب نَ  ِذِر�ي ن ُ الْ َن  ِم  

َ
ون

ُ
ك َت اهلل عليه وسّلم: ﴿ِل

حتى  اهلل  كالم  من  العربية  األلفاظ  هي  ما  ومعنى،  لفظًا  وجل  عز  الّله  كالُم  القرآن  إن 
بالقرآن يف الصالة مجزئًا، وتكون  اللفظ  القرآين. وعندئذ فقط يكون  الرتكيب  تكون يف 
الصالة صالة«))). إن »اللسان العربي إن نطق بلغة القرآن لسان جميل بديع يزينه شرف 

الخطاب اإللهي«))).

لقد »بَلغ العرُب يف عقد القرآن مبلغًا من الفصاحة لم يعرف يف تاريخهم من قبل، 
فإّن كل ما وراءه إنما كان أدوارًا من نشوء اللغة وهتذيبِها وتنقيحها واّطرادها على سنن 
االجتماع«، حتى »قامت فيهم بذلك دولُة الكالم، ولكنها بقيت بال َملِك، حتى جاءهم 
الفطنُة  به  تنفُذ  حيث  من  وينفُذ  وآداهبم،  العرب  تاريخ  يف  يبحث  َمن  »كّل  إن  القرآن«. 
وتتأّتى الحكمة، فإنه يرى كلَّ ما سبق على القرآن -من أمر الكالِم العربي وتاريخه- إنما 

كان توطيدًا له، وهتيئًة لظهوره، وتناهيًا إليه، وُدَرَيًة إلصالحهم به«))).

الشعر والنثر،  القرآن، »إلى درجة سامية يف مجال  نزول  قبيل  العربية«،  لقد »ارتقت 

)))  المصدر نفسه، ص 697 - 698.
)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص )).

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص 700.
)4)  الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب، ) /37).
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القرآن )بلسان عربي مبين(. وإذا  بنزول  التعبير«، لكنها »قفزت قفزة هائلة  وسائر فنون 
﴾، فإن معنى ذلك أن البيان لم يتوفر لنص  ٍ

ن �ي ِب ّ ُم
يٍ بِ
َر� ٍان َع َس ِل وصف القرآن يف اآلية بأنه ﴿ِب

الكمال  من  الدرجة  العربية هذه  اللغة  بلوغ  كان  »لقد  بيانه«))).  قبله يف مستوى  لغوي 
الذي أعدها لنزول القرآن هبا حدثًا جليالً«)))، حتى بات »القرآن الكريم حّجَة الفصحى 

وحارَسها ونموذجها األعلى«))).

أيضًا،  مرهون  لكنه  ذاهتا«،  اللغة  بخصائص  »مرهون  القرآن  إعجاز  أن  صحيح 
وبدرجة أعلى خارجة عن الطوق البشري، »بالقدرة اإللهية العليا التي أعادت إنتاج تلك 
أمام  أنفسهم  يجدون  الناس  جعل  ما  العالقات  من  بينها  أقامت  هي  أو  الخصائص، 

»نص« يتفوق على أي تجارب بشرية أخرى«))).

وال أدل على هذه »القدرة اإللهية العلية« من حدوث هذا »االنقالب« األكمل األرقى 
اللغة،  تاريخ اإلنسان منذ عرف  أمر لم يحدث يف  بمجرد »تأثير كتاب على لغة، وهو 
الحال  أما يف هذه  القرون واألجيال،  تتطور عرب  أن  باللغات  فالعهد  اللسان.  واستخدم 
القرآنية فقد حدث التطور فجأة«، ومن أول لحظة لوحي لم يستغرق نزوُله سوى »ثالث 
وعشرين سنة«))). »ومن هنا، يعترب القرآن أعظم جامعة لغوية صنعت العربية، وهذبتها، 
وأطلقت األلسن هبا، حين انطلق الصحابة بعد وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ينشرون اإلسالم بنشر 
هدفًا  القرآن  نشر  فكان  وسوره،  آياته  وعجمًا،  عربًا  المسلمين،  وتحفيظ  القرآن، 

عقائديًا، إلى جانب كونه انتشارًا للغة الجديدة، لغة النص القرآين«))).

قال الرافعي: »إن هذه العربية بنيت على أصل سحري يجعل شباهبا خالدًا عليها فال 
ين العظيمين، كتاب اهلل  رين األرضيَّ هترم وال تموت، ألهنا أعدت من األزل َفَلكًا دائرًا للنيِّ
وسنِّة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ومن ثم كانت فيها قوة عجيبة من االستهواء كأهنا أَْخذة السحر، ال 

)))  شاهين، عبد الصبور، عربية القرآن، ص )3.
)))  المرجع نفسه، ص 67.

)3)  عبد الغفور عطار، أحمد، مقدمة الصحاح، ص 4).
)4)  العرابي الحارثي، فهد، قال ابن عباس .. حدثتنا عائشة، ص )).

)5)  شاهين، عبد الصبور، عربية القرآن، ص 93 - 94.
)6)  المرجع نفسه، ص 9)) - 0)).
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يملك معها البليغ أن يأخذ أو يدع«))).

إن »يف القرآن قدرة خارقًة على أن تعيد إلى الفصحى شباهبا دائمًا«، حتى إن أساليب 
الكّتاب الولهين بالقرآن يف كل عصر، لتبُلغ »من الروعة والجمال وسالمة البناء وجمال 
هندسته ما يفوق سائر عهودها الماضية«))). لقد جمعت العربية إلى كوهنا »لغَة كتاب 

مقدس«، احتواَءها »على بواعث الحياة والبقاء«))).

لقد »كانت لغة العرب يف الجزيرة قبل اإلسالم لغة خطابة وشعر، لغة العاطفة الرقيقة 
ولغة الفخر والعصبية واألمجاد. فلما اصطفاها اهلل جل شأنه وأودعها خطابه للخلق، 
بعده،  من  المومنين  وأجيال  وأصحابه  وسّلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  هبا  حدث  ولما 
اكتسبت قداسة وتبلورت يف البيان القرآين المعجز. فكانت يف الصدر األول من اإلسالم 
لغة قوة وإيمان، ثم يف العصور التابعة لغة حساب وديوان ولغة علم وعرفان. وما عجزت 
يف  المحلق  التصرف  عن  وال  الحيايت  التنظيم  حاجات  يف  المنطلق  التصرف  عن  قط 

أجواء العاطفة والشعر«))).

هي »الطفرة القرآنية«. ذلك أن »القرآن نقل اللغة العربية من طور إلى طور. حولها من 
لها لتكون يف مرحلة تالية لغة حضارة. وتديين اللغة العربية  لغة شعر إلى لغة دين، وأهَّ
قد يكون هو التطور األهم يف تاريخها بإطالق. وقد ال نجد له مثيالً يف تاريخ اللغات«))).

النص  هذا  فإن  مطلقة«،  بداية  اللغوية  الناحية  من  يمثل  ال  القرآين  »النص  كان  وإذا 
ذاته يمثل »طفرة يف التطور، أو بالتعبير الخلدوين نشأة مستأنفة«)))، -»بمعنى القطيعة 
قوته  »ورغم  ثانية«.  للعربية والدة  القرآين ضمن  »النص  إن  »بل  معًا«)))-،  واالستمرارية 

)))  الرافعي، مصطفى صادق، تحت راية القرآن: المعركة بين القديم والجديد، ص 6).
)))  عبد الغفور عطار، أحمد، الزحف على لغة القرآن، ص )7.

)3)  المرجع نفسه، ص 79.
)4)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص )70 - 703.

)5)  طرابيشي، جورج، إشكاليات العقل العربي، ص 08)، والتشديد منه.
)6)  المرجع نفسه، ص 09).

)7)  طرابيشي، جورج، من إسالم القرآن إلى إسالم الحديث: النشأة المستأنفة، من صفحة غالف الكتاب.
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التثبيتية الهائلة، فإنه ما كان للغة العربية قاعدة هبوط، بل قاعدة انطالق«))).

كلمة واحدة تلخص »قطب رحى هذه المفخرة الغاية المعجزة« التي كانتها اللغة 
العربية: »القرآن محفوظ، محفوظة فيه لغته«))). وإن »العربية بال قرآن تعطيك العروبَة 
بكل أمراضها المعروضة على العالم. إهنا لغة الفرقة والكراهية، وما على األرض اليوم 
السالم  عبد  يقول  اللغة«)))،  موحدي  قومًا  أعرف  »وال  موحدة«)))،  بلغة  ينطقون  قوم 
ياسين، »أشدَّ تباغضًا وتباعدًا وتقاتالً من قوم العروبة«)))، وال »استعملوا اللغة الموحدة 

سالح حرب كما استعمله القوميون العرب«))).

إننا، يف عصرنا الحاضر، َنحمل »لغَة القرآن شاهدًا على انحطاطنا، ألننا هبطنا هبا من 
عز الخطاب اإللهي وعز الجهاد اإليماين الرامي لوحدة اإلنسانية يف حرية اإلسالم، إلى 
عاطفية أبلُغ ما نسمعها هتاجيًا وتفاخرًا وحنقًا وكراهية«))). إن »العرب بلغتهم الموحدة 
على نغمة قومية ومضمون تراثي مهجن مدجن ما هم قوم واحد، بل هم أقوام متنافرة 
متناحرة«))). وما من وحدة وقوة خارج لغة القرآن؛ »لغة واحدة موحدة هي لغة القرآن، لغة 

الجهاد والجماعة والعزة، ولغة التقوى والمعية مع اهلل«))).

تمثِّل لغة القرآن الحصن الحصين للعربية من أن تنقلب إلى لغة حنق وكراهية، ألن 
»الثقافة اإلسالمية«، بعدم انتساهبا »إلى أحد أو إلى جماعة«، »تمتاز بخاصية عدم االنتماء 

)))  طرابيشي، جورج، إشكاليات العقل العربي، ص 09).
)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 7)).

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص 700.
)4)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 65).

)5)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص 700.
)6)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 65).

)7)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص 705.
)8)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 65) - 66).

)9)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص 700.
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إلى قوم«)))، وألن »المجال التداولي العربي لم تطبعه إال ثقافة القرآن، ولم يصنعه إال 
تاريخ اإلسالم«))). وألن »األصل يف المجال العربي رسالُة اإلسالم، وليس غيَرها«))).

قال الرافعي: »إنما القرآن جنسية لغوية تجمع أطراف النسبة إلى العربية، فال يزال 
أهله مستعربين به، متميزين هبذه الجنسية حقيقة أو حكمًا، حتى يتأذن اهلل بانقراض 
وردَّهم  الناس،  على  القرآن  حفظها  التي  العربية  هذه  ولوال  البسيط.  هذا  وطيِّ  الخلق 
إليها، وأوجبها عليهم، لما اّطرد التاريخ اإلسالمي وال تراخت به األيام إلى ما شاء اهلل، 

ولما تماسكت أجزاء هذه األمة وال استقلت هبا الوحدة اإلسالمية«))).

إن للقرآن يداً، ال تطويها صروُف الدهر، يف »تثبيت العربية الفصحى والحؤول دون 
تآكلها تحت رحى العاميات«))). »وذلك من عجيب تقدير اهلل يف العربية، لمكان القرآن 
منها، حتى ال يدُخَل يف طمِع أحٍد وال تناَله يُد متناِول، فهو محفوظ بالقَدر كما ترى«)))، 
الدائرة،  الحرب  عن  رغمًا  المبين،  العربي  القرآن  لسان  وصمود  خلود  يف  السر  »وهو 

الخفية والظاهرة، التي تشهرها عليه القوات المعادية والمكابرة«))).

اللغة، وتثبيت صورهتا  القرآن يف تاريخ اإلنسانية حدثًا فريدًا هو حفظ  لقد »سجل 
المهمة يف  ينهض هبذه  أن  يمكن  القرون، على حين ال  اللفظية والرتكيبية على مدى 
تاريخ أية لغة إنسانية كتاٌب معين، مهما يكن شأنه«))). »ولوال القرآن، وما صاحبه من 
إال  العربية  من  بقي  »ما  وتناقله«،  مراجعته،  واستمرار  الصدور،  يف  حفظه  على  حرص 

)))  األوراغي، محمد، لسان حضارة القرآن، ص 8).
)))  عبد الرحمن، طه، الحق العربي يف االختالف الفلسفي، ص )0).

)3)  المرجع نفسه، ص 03).
)4)  الرافعي، مصطفى صادق، تحت راية القرآن: المعركة بين القديم والجديد، ص 39.

)5)  طرابيشي، جورج، إشكاليات العقل العربي، هامش 7)3 من ص 66).
)6)  الرافعي، مصطفى صادق، تحت راية القرآن: المعركة بين القديم والجديد، ص 7.

)7)  المكي الناصري، محمد، التيسير يف أحاديث التفسير، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، ط)، 405)هـ / 
985)م، ) /57.

)8)  شاهين، عبد الصبور، عربية القرآن، ص 47).
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أقل القليل، ولتشرذمت إلى عدة لغات بعدد لهجاهتا«)))، إلى »لغاٍت مستقلة ال عالقة 
بينها، إال ما يكون من عالقة بين لغات الفصيلة الواحدة«)))، كما حدث لالتينية.

إن »سلطة النّص وسلطة النحو مّكنتا اللغة العربية من تحقيق استثناء مطلق يتحّدى 
الحقائق العلمية المألوفة: أْن ُتَعّمر لغة بما يزيد على سبعة عشر قرنًا من دون أن تنسلخ 
عنها أبنيتها الصوتية والصرفية والنحوية، وأن يكون َمَددها يف البقاء مقصورًا على تطّور 

الدالالت: يف اشتقاق األلفاظ، ويف تكييف دالالهتا، ويف صياغة األساليب«))).

العامية  اللهجات  هضم  على  األوربية  اللغات  سائر  من  »أقوى  القرآن  لغة  ظلت 
ما  عليها  يجري  أن  من  مأمن  يف  يدعها  جوهري  »بعنصر  عنها  زها  لتميُّ المختلفة«)))، 
هذا  أصول  ُكتبت  وهبا  خطر؛  ذي  سماوي  دين  لغة  العربية  أن  وذلك  تلك.  على  جرى 
الدين تشريعًا وحكمة وثقافة. وعلى رأس هذه األصول: القرآن، معتَمد المسلم ومرجُعه 
يف شؤونه الدينية وعقيدته الروحية. وقد قدس نص القرآن كما أنزل بالعربية الفصحى، 
يف  راسخة  الدينية  العقائد  كانت  ولما  نصوصها.  معه  تقدس  تكاد  له،  مالزمة  فبقيت 
القلوب، على الرغم مما يقال من أن تطور المدنية سيقضي على تأثير هذه العقائد، 
فإن العربية باقية ببقاء اإلسالم، أي القرآن«))). »فما دام القرآن محفوظًا، واإلسالم قائمًا، 
يَتح  اللغات، »فلم  أما سواها من  الفناء«.  اللغة  العربية موفورة، فلن يكتب لهذه  وأمته 
لها أن تكون لغة كتاب سماوي مقدس له حرمته يف اللغة، وله أثره يف صوهنا وحياطتها، 
ومن ثم خضعت« تلك اللغات »للناموس الطبيعي«)))، أي للقانون اللغوي الكوين الذي 

يسري على اللغات البشرية جميعها.

)))  المرجع نفسه، ص 8.
)))  المرجع نفسه، ص 77.

)3)  المسّدي، عبد السالم، المسألة اللغوية يف الفكر العربي المعاصر، يف: الثقافة العربية يف القرن العشرين: 
حصيلة أولية، ص 689.

)4)  الطويل، السيد رزق، اللسان العربي واإلسالم: معًا يف معركة المواجهة، ص 66.
الجديدة،  بالحلمية  الشابوري  سكة   6 النموذجية،  المطبعة  العربية،  اللغة  مشكالت  محمود،  تيمور،    (5(

مستلزم الطبع والنشر مكتبة اآلداب ومطبعتها بالحماميز / ت 373999، بال تاريخ، ص 6.
)6)  المرجع نفسه، ص 7.
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»المعجم  ز  تميُّ يف  يتمثل  اللغات«،  من  وغيرها  العربية  بين  هائالً  فرقًا  هناك  »إن 
القرآن  وجود  إلى  نظرًا  واالستقرار،  الثبات  من  »بالكثير  للعربية«  والرتكيبي  اإلفرادي 
الكريم، وبيانه يف الحديث الشريف«. »فهذه العربية مقروءة ومكتوبة ومحفوظة يف صدور 
وتجويدًا  ترتيالً  القرآن،  لغة  بحروف  تتعبد  األمة  زالت  وما  اإلسالم،  كان  منذ  األجيال 
ومْوسقة، بل ما زالت لغة القرآن هي األنموذج األمثل الذي يحتذى على أقالم الكتاب 

المعاصرين مهما اختلفت اتجاهاهتم وموضوعاهتم وأهواؤهم«))).

اللغة  وليست  العربية،  اللغة  يحفظ  الذي  هو  الكريم  القرآن  أن  القول  »وخالصة 
العربية هي التي تحفظ القرآن«)))؛ فهو الذي »كفل لها االستمرار والنماء«. إن »العربية 

تدين بصورهتا الكاملة للقرآن ال ريب«)))، فهو هو »واهب الحياة لهذه  اللغة«))).

العربي.  االستعمال  أرقى عادات  نزوله على وفق  للعربية،  الحياَة  القرآن  ومِن وْهب 
فقد حكى ابن القيم عن »بعض األصوليين«، ولم ُيسّمه، قوله: »إن الخصائص اإللهية ال 
تدخل يف األوضاع العربية، بل األوضاع العربية مبنية على خصائص الخلق، واهلل تعالى 
أنزل القرآن بلغة العرب وعلى منوالهم، فكل ما كان يف عادة العرب حسنًا أنزل القرآن 

على ذلك الوجه، أو قبيحًا لم ينزل يف القرآن«))).

قال الرافعي: »لوال القرآن وأسراره البيانية ما اجتمع العرب على لغته، ولو لم يجتمعوا 
وتختبل  الفطرُة  تنتِقض  حتى  بّد،  منه  يكن  ولم  وقع  الذي  باالختالط  لغاُتهم  لتبّدَلت 
الطباع، ثم يكون مصير هذه اللغات إلى العفاء ال محالة، إذ ال يخلفهم عليها إال من هو 
أشد منهم اختالطًا وأكثر فساداً، وهكذا يتسلسل األمر حتى تستْبهم العربيُة فال ُتبين 
-وهي أفصح اللغات- إال بضرب من إشارة اآلثار، وتنزل منزلة هذا »الهيرغليف« الذي 
قربه المصريون يف األحجار وأحيته هذه األحجار. وذلك معنى من أبين معاين اإلعجاز، إذ 

)))  شاهين، عبد الصبور، عربية القرآن، ص )).
)))  المرجع نفسه، ص 79.

)3)  المرجع نفسه، ص 48).

)4)  المرجع نفسه، ص 49).
)5)  ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، )ت. )75هـ(، بدائع الفوائد، ) /50.
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َفق يف لغة من لغات األرض غير العربية، وهو لم يتفق لها إال بالقرآن«))). ال تجده اتَّ

يقول ابن تيمية: »إن اللسان العربي شعار اإلسالم وأهله«))). ويقول: »اللغة العربية 
هي شعار اإلسالم ولغة القرآن«))).

عندما ينّص عبد السالم ياسين على أن »اللغة اإلسالمية هي لغة القرآن«، فإنه يعّقب 
للتو: »وال دخل للقومية يف هذا«))). ذلك أن »اللغة العربية فقدت االنتساب إلى قومها 
منذ أن اختارها اهلُل جل وعال لكالمه يف القرآن الكريم، وزاد رسوُله األمين صلى اهلل عليه 
َهِة إلى المسلمين، فصارت بذلك لساَن حضارة القرآن  وسّلم فعّبر هبا عن سنته الموجَّ
بدليل وجودِها حيث يوجد اإلسالم يف أي ركن على األرض«))). فـ»باصطفاء العربية لغًة 
للقرآن، تحولت اللغُة العربية من القومية إلى الكونية«؛ فلم تعد »لغَة قوم أو قطر، بل 
صارت لغة دين، يتعلمها كل مسلم لدينها الكوين«))). ولم يعد خطاُب القرآن »منحصرًا 
»خطابًا  وال  سواه«،  إلى  يتجاوزه  ال  العصر  بذلك  »خاصًا  وال  وبيئته«،  النبي  عصر  يف 
عربيًا محضًا ال يجوز أن يتجاوز العرَب إلى غيرهم بحال«))). لقد »أّكد القرآن على 

ته بالقدر الذي أكد فيه على »عربية اللسان« الذي نزل به«))). عالمّي

إن مخاطبة القرآن للفطرة، بمعزل عن قومية المخاَطبين، هو ما أهنض المسلمين 
غير العرب لخدمة لغة الفطرة وخطاهبا. »فاإلسالم ليس قومية، إنما اإلسالم رجوع إلى 

الفطرة، إلى الفاطر الخالق، وامتثال ألمره، وقيام بحقه«))).

)))  الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب، ) /70 - )7.
)))  ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ) /9)5.

)3)  المرجع نفسه، ) /6)5.
)4)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم بين الدعوة والدولة: المنهاج النبوي لتغيير اإلنسان، ص )3).

)5)  األوراغي، محمد، لسان حضارة القرآن، ص 96.
)6)  المرجع نفسه، ص 8)).

ة القطب، ص )). )7)  جابر العلواين، طه، لسان القرآن ومستقبل األمَّ
)8)  المرجع نفسه، ص 30.

)9)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم بين الدعوة والدولة: المنهاج النبوي لتغيير اإلنسان، ص 0)).
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قاطبة  اإلنسانية  اللغة ألن اإلسالم دين  أبقى  إنما  الكريم  القرآن  العقاد: »ولكن  قال 
وليس بالدين المقصور على شعب أو قبيل«. و»إن هذه الفضيلة اإلنسانية التي ال تفرق 
اللغة  لخدمة  أهنضت  التي  لهي  والحبشي،  القرشي  بين  وال  واألعجمي،  العربي  بين 
أناسًا من األعاجم غاروا عليها من حيف الجاهلية، أي أهنم غاروا عليها من لغة أمهاهتم 
وآبائهم، ألهنا لغتهم على المساواة بينهم وبين جميع المؤمنين بالقرآن الكريم كتاب 
اإلسالم. ولو كان هذا الكتاب »عصبيًا« ال يشرك يف تراث الدين أحدًا غير أبناء لغة من 

اللغات، لما جاءت الغيرة عليه من األعاجم كما جاءت من أبناء قحطان وعدنان«))).

للناس  إذ جاء  العالم كله؛  ديَن  الدين »ليس ديَن مجتمع مخصوص، وإنما  إن هذا 
إذ  كله،  البشري  التاريخ  ديَن  وإنما  مخصوصة،  زمنية  فرتة  ديَن  ليس  »أنه  كما  كافة«، 
الدنيا  »لغة  اختصاصي،  لغويٍّ  وبتعبيِر  إهنا،  ببقائه«))).  ويبقى  كان  منذ  لإلنسان  جاء 
المتحضرة، لغة العربي وغيره مسلمًا كان أم غير مسلم«))). وعليه، فإن »اللغة العربية 
الذي  الشرف  شرفت  ما  كذلك  كانت  ولو  هبا،  يتكلمون  قوم  لغة  وليست  اإلسالم  لغة 
حظيت به منذ فجر اإلسالم وإلى أن يرث اهلل األرض ومن عليها. ومن ثم فهي محفوظة 

بحفظ الكتاب العزيز الذي نزل هبا«))).

نختم هذا المبحث عن عبقرية العربية بالتنبيه على الرأي الفريد لألستاذ عبد السالم 
الموضوع  هذا  يف  ُألِّف  ما  على  به  يستدرك  والذي  القرآين،  اإلعجاز«  »مناط  يف  ياسين 
وأجادوا  وأفاضوا  علماؤنا  فيه  أكثر  الذي  النفيس  المجال  هذا  يغني  بديعًا  استدراكًا 

رحمهم اهلل.

لقد »كان تحدي الخالق سبحانه لخلقه أن يأتوا بحديث مثل القرآن إبرازًا لإلعجاز 

)))  عبد الغفور عطار، أحمد، مقدمة الصحاح، نص من مقدمة عباس محمود العقاد، ص 7.
)))  عبد الرحمن، طه، سؤال العمل: بحث عن األصول العملية يف الفكر والعلم، ص )5، والتشديد منه.

)3)  السامرائي، إبراهيم، العربية تاريخ وتطور، ص 303.
)4)  عبد اللطيف علي، محمد حسن، أثر القرآن الكريم والسنة النبوية يف اللغة العربية وآداهبا، الدار البيضاء، 

مطبعة النجاح الجديدة، ط)، 005)م، ص )4.
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يف وسط قوم هم أهل الكهانة والسحر والشعر والقصص«)))، و»كانت قريش، والعرب 
فيهم، فحاروا  المؤثر  فعله  القرآن  ناحية يكتسب  أن تضبط من أي  معها، ال تستطيع 
األسلوب  »روعة  ولعّل  كاهن؟!«،  ساحر؟  شاعر؟  المرجعي:  بإطارهم  مقارنة  تصنيفه  يف 
القرآين.  اإلعجاز  لتفسير  تكفي  ال  الروعة  تلك  لكن  منهم.  كثيرًا  راعت  اللفظ  وجزالة 
فوا يف اإلعجاز القرآين  كما ال يكفي مناطًا له وعلة ما فصله علماؤنا المسلمون حين ألَّ

وفصلوا أسبابه«))).

نعم، »لقد أدرك اللغويون القدامى أن لغة التنزيل هي لغة الخالق األعظم، وأهنا ليست 
كلغة العرب أهل اللسن والفصاحة، وأن لها خصائص عالية اكتسبت هبا »اإلعجاز«)))، 
و»أكثروا من الكالم يف« هذا اإلعجاز »وجاءوا بقبائل من الرأي«)))، غير أن منتهى ما بلغه 
الجرجاين)))، يف كتابه »دالئل اإلعجاز«، هو »أن  القاهر  الذي كانه عبد  الكبير  البالغي 
بالغة الكالم ترجع إلى خصائص يف نظمه. وأكمل هذه النظرية بنظرية أخرى يف كتاب 

»أسرار البالغة« خالصتها أن جمال الكالم يرجع إلى مبلغ تأثيره يف النفوس«))).

أما السكاكي، فقد صرّح بعجزه عن وصف سّر اإلعجاز. قال: »واعلم أن شأن اإلعجاز 
عجيب، يدرك وال يمكن وصفه، كاستقامة الوزن يدرك وال يمكن وصفها، وكالمالحة، 

ومدرك اإلعجاز عندي هو الذوق ليس إال«))).

»حسن  هي:  أربعة،  يف  اإلعجاز  أوجه  »الشفا«)))  يف  حصر  فقد  عياض،  القاضي  أما 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 0).
)))  المصدر نفسه، ص )).

)3)  السامرائي، إبراهيم، يف شرف العربية، ص 35.
)4)  الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب، ) /0).

)5)  )ت. )47هـ(.
)6)  زغلول سالم، محمد، أثر القرآن يف تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري، ص 0).

6)6هـ(، مفتاح العلوم، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم  )7)  السكاكي، يوسف بن أبي بكر، )ت. 
زرزور، بيروت، دار الكتب العلمية، ط)، 407)هـ / 987)م، ص 6)4.

بيروت، دار  المصطفى،  بتعريف حقوق  الشفا  544هـ(،  اليحصبي، )ت.  ابن موسى  القاضي عياض،    (8(
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 409)هـ / 988)م، من ص 58) إلى ص 69).
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تأليفه والتئام كلمه وفصاحته ووجوه إيجازه وبالغته الخارقة عادة العرب«، و»صورة نظمه 
ونثرها  نظمها  ومناهج  العرب  كالم  ألساليب  المخالف  الغريب  واألسلوب  العجيب 
الذي جاء عليه«، و»ما انطوى عليه من األخبار بالمغيبات وما لم يكن ولم يقع فوجد 
البائدة  واألمم  السالفة  القرون  أخبار  من  به  أنبأ  و»ما  أخرب«،  الذي  الوجه  على  ورد  كما 

والشرائع الداثرة«.

وقد عّدد عبد السالم ياسين األسباب األربعة أو الخمسة التي ُيرِجع إليها اللغويون 
القرآن  إخبار  اللفظ وبالغة األسلوب. -2  اإلعجاز، وهي: »-1 جزالة  مناط  والبالغيون 
بأحوال القرون السابقة التي ما كان للعرب هبا خرب. -3 إخبار القرآن بأحداث مستقبلية 
حدثت فعالً يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص وبعده. -4 إخباره بعلوم كونية سابقة الكتشاف البشر. 

وقد يشيرون إلى التشريعات المعجزة السامية بكل مقياس«.

ثم عّلق على هذه األسباب قائالً: »بيد أننا نرى أن محاولة استكناه أسباب اإلعجاز 
لن تنتهي إلى شيء يمكن أن نضع عليه أيدينا وَكأَْن قد فرغنا من اكتشاف حقيقة القرآن. 
فالقرآن كالم اهلل عز وجل لفظًا ومعنى ورسالة«. »القرآن كالم اهلل عز وجل تقمص لسانًا 
بشريًا. فإعجازه ذايت، إعجازه من مصدره اإللهي، إعجازه من كون الفطرة البشرية عرفت 

فيه سطوة األلوهية وتعرفها«))).

لغة  السطوة  فإن  مقصود؛  هنا  »السطوة«  لعبارة  ياسين  السالم  عبد  استعمال  إن 
بَقهِرهم من فوق«)))، هي »القهر والعلو«))) يف اآلن ذاته، هي  النّاس  هي »الَبْسط على 
 

َ
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المغلوبون  أقروا أهنم  النفس، وكأهنم  إلى  الكالم  آذاهنم كما ترى، وما هي إال سبيُل  يف 
ما  سمعوه«))).

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص )).
وإبراهيم  المخزومي  مهدي  تحقيق:  العين،  كتاب  70)ه(،  )ت.  أحمد،  بن  الخليل  الفراهيدي،    (((

السامرائي، دار ومكتبة الهالل، بال طبعة وال تاريخ، 7 /77).
)3)  ابن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أحمد، )ت. 395ه(، معجم مقاييس اللغة، 3 /)7.

)4)  الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب، ) /8)).
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العهد  المِقّرين هبا، من ذلك  لها  المذعنين  السطوة، على لسان  ُترتَجم معرفُة هذه 
إلى انقطاع الخليقة، بالتعبير عن األدب الجّم عند الحديث عن الذات اإللهية العلّية 
المتكلمِة بالقرآن؛ فيختلف، اختالفًا بّينًا، وال يتساوى أبداً، »أدُب الخطاب يف ذات الحق 
َرز هبا  سبحانه وتعالى، وأدب الخطاب يف ذات غيره«، حتى إّن »أدواِت التعبير التي ُيْحَت
عادة من الوقوع يف إساءة األدب مع الوقوع يف إساءة األدب مع حضرة الُقُدس«، و»عباراِت 
لهذه  المدركين  خطاب  ماهية  جزَء  َتصير  المقام«)))،  هبذا  الالئقة  والتقديس  التعظيم 
تعظيمهم  يف  المؤمنين  جمهور  يستعملها  التي  »العبارات  ومن  إيمان.  إدراك  السطوة 
لكتاب اهلل: »القرآن الكريم« أو »القرآن العزيز« أو »القرآن الحكيم« أو »القرآن المبين » أو 

»اآلية الكريمة« أو »قال اهلل تعالى« أو »صدق اهلل العظيم«))).

ذات  مؤلفاته  أحد  العربية  اللغة  يف  بارز  معاصر  اختصاصي  يفتتح  أن  غرو  ال  لذا، 
الصلة بقوله: »فإن أحسن الكلم ما تناول كالم الخالق العظيم«، »لقد ُحبِّب إليَّ أن أتزود 
بفيض من كالم اهلل وأنا حدث غرير، فأقبلت عليه تعلمًا وقراءة وتالوة وتجويداً«. »لقد 
عكفت على هذا الكتاب، ولقد فتح اهلل عليَّ فيه، حتى إذا انسلخت عني حقبة الصبا، 
وأقبلت أّيام الطلب، بدا لي أن أقف وقفات جديدة أستوحي من هذا الكتاب ما أعانني 
به اهلل«، »وليس شيء أحّب إلي من نظر هاٍد أطلع فيه على ما أهتدي إليه بعونه تعالى 

من فوائد هذه األفانين العلية«))).

هذا بعُض إقرار الفطرة البشرية التي عرفت يف خطاب القرآن سطوة األلوهية وتعرفها. 
و»الفطرة إنما هي »أكمل االستعدادات القيمية التي يمكن أن ُيخَلق هبا الكائن الحي«، 
فيكون الَخلق اآلدمي قد ُخلق باستعدادات قيمية ليس لها نظير عند أي مخلوق آخر، 
مرتبة  أعالها  متعددة، من  مراتب  دقيقة ذات  القيم معان  أن  نوعًا؛ ومعلوم  قْدرًا وال  ال 
الروحية هي  القيم  الروحية، وأعلى مرتبة يف  القيم  القيم األخالقية، وأعلى منها مرتبُة 

)))  عبد الرحمن، طه، العمل الديني وتجديد العقل، الدار البيضاء، المركز الثقايف العربي، ط4، 006)م، 
ص )3.

)))  عبد الرحمن، طه، روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية، ص 78) - 79).
)3)  السامرائي، إبراهيم، من أساليب القرآن، ص 5 - 6.
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التي َينزلها »اإليمان باإلله الواحد«))).

إن »للفطرة يف القرآن مفهومًا خاّصًا« يعطي هذا اللفَظ »مدلوَل استواِء الِخلقة الباطنية 
لإلنسان، المجبولِة على اإليمان باهلل جل وعال ومعرفته«))). الفطرة هي »البداهة التي 
تقول يف أعماقه قبل التجربة وبعد التجربة: ال بد لكل صنعة من صانع«))). هي »َقبوُل 
ألوهيته سبحانه والخضوُع له«)))، هي »إقامة الوجه هلل عز وجل على مقتضى الميثاق 
األزلي الذي أحقه ربنا سبحانه على بني آدم«)))؛ »لقد أشهَد الحقُّ كل إنسان، وهو َنسمة 
بة يف صلب آدم وقبل إظهاره يف العالم المرئي«)))، فشِهدوا، وعليه، فإن »اإلنسان ُفطِر  مغيَّ
الطْبعي  وعيُّ  الطَّ الّتلقائيُّ  التعّبد من أّول َخْلقه«)))، فالفطرة هي هذا »االستعداد  على 
لَقبول حقائق وجود اهلل تعالى، وخالقيته، وألوهيته«)))، هي »االستعداد لتلقي اإليمـان 

واالستقامة عليه«))).

فإن  بسلطاهنا،  لها  القاهرة  األلوهية  تدرك سطوة  أم جحدت،  أذعنت  الفطرة،  وهذه 
»اإلعجاز القرآين يتجلى من خالل تضمين معنى إلهي يف قالب لغوي يفهمه البشر«)1)). 
وقد كانت ثمرة إدراك هذه السطوة إسالم مدركيها؛ »فقد اتضح لهؤالء، أن الكالم الذي 
يتفوه به محمد بن عبد اهلل، هو كالم فوق إمكانات البشر، وهو أبعد من متناولهم. إن 

)))  عبد الرحمن، طه، سؤال العمل: بحث عن األصول العملية يف الفكر والعلم، ص 74)، والتشديد منه.
)))  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 7)).

)3)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ص ) /59).
)4)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 6)).

)5)  ياسين، عبد السالم، سنّة اهلل، ص 64).
الثقايف  المركز  البيضاء،  الدار  االئتِمانية،  َسَعة  إلى  الَعْلمانية  َضْيق  مِن  ين:  الدِّ ُروح  طه،  الرحمن،  عبد    (6(

العربي، ط)، ))0)م، ص 384.
)7)  المرجع نفسه، ص 98).

)8)  ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص 07).
)9)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 455.

)0))  حللي، عبد الرحمن، المفاهيم والمصطلحات القرآنية: مقاربة منهجية، يف: مجلة إسالمية المعرفة، 
السنة التاسعة، العدد 35، شتاء 5)4)ه / 004)م، ص 65.
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»جدة« القرآن، أو نقول »فجائيته« البالغية الخارقة، مما لم يألفه الناس فيما عرفوا من 
»منجز« البلغاء والفصحاء، كانت الدليل على أنه ليس إنشاء بشرّيًا«)))، »فلم يسعهم 
إزاءه إال التسليم بروعة أثره يف النفوس، ويف العقول، واعرتف بلغاؤهم وأولو الفطن منهم 

بذلك األثر، وتحيروا فيه«))).

لقد »أذعنت العرب لبالغة القرآن، فما وسع عظماَء قريش إال أن يعرتفوا بما لم يكن 
يف وسعهم إال االعرتاف به«))). قال الوليد بن المغيرة للمأل من قريش حين سمع من 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »فواهلل ما فيكم رجل أعلم باألشعار مني، وال أعلم برجز وال بقصيدة مني، وال 
بأشعار الجن، واهلل ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذا، وواهلل إن لقوله الذي يقول حالوة، 
ليحطم  وإنه  يعلى  وما  ليعلو  وإنه  أسفله،  مغدق  أعاله،  لمثمر  وإنه  لطالوة،  عليه  وإن 

ما  تحته«))).

وروى البيهقي يف دالئل النبوة وغيُره قصة ترشيح عتبة بن أبي ربيعة نفَسه للقدوم 
على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، إنفاذًا لحضِّ أبي جهل، »والمأِل من قريش«، أن يلتمسوا إليه »رجالً 
عالمًا بالسحر والكهانة والشعر«، فيأتيهم »ببيان من أمره«. فلما أتاه، سمع منه رسول 
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ا﴾ )فصلت، 2-1( »فقرأ حتى بلغ« ﴿ف يًّ َرِب َع

عتبة،  فرجع  عنه«،  يكف  أن  الرحم  وناشده  فيه،  على  عتبة  »فأمسك   ،)(( )فصلت، 

)))  العرابي الحارثي، فهد، قال ابن عباس .. حدثتنا عائشة، ص )).
)))  زغلول سالم، محمد، أثر القرآن يف تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري، ص 9).

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 7) - 8).
)4)  ذكره الحاكم النيسابوري )ت. 405هـ(، واللفظ له، يف المستدرك على الصحيحين، ]تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ط)، ))4)هـ / 990)م، ) /550. قال الذهبي: »هذا حديث 
معرفة  االستيعاب يف  463هـ( يف  الرب )ت.  عبد  وابن  يخرجاه«[،  ولم  البخاري  اإلسناد على شرط  صحيح 
األصحاب، ]تحقيق: علي محمد البجاوي،  بيروت، دار الجيل، ط)، ))4)هـ / )99)م، 2/433[، وابن 
ط)،  الفكر،  دار  بيروت،  زكار،  سهيل  ]تحقيق:  والمغازي،  السير  كتاب  سيرته:  يف  )5)هـ(  )ت.  إسحاق 
398)هـ / 978)م، ص )5)[، واأللباين )ت. 0)4)هـ( يف صحيح السيرة النبوية، عمان، األردن، المكتبة 

اإلسالمية، ط)، بال تاريخ، ص 58)[.
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أتاه كرباء قريش يستفسرونه، أخربهم عن  إليهم. فلما  واحتبس عن قريش، ولم يخرج 
سبب مناشدته إياه الرحم أن يكف، قال: »وقد علمتم أن محمدًا إذا قال شيئًا لم يكذب، 

فخفت أن ينزل بكم العذاب«))).

لقد أدركوا جميعهم سطوة األلوهية لحظة إنصات الفطرة وتلقيها الخطاب القرآين 
من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فمًا ألذن، »لكن عنادهم وكفرهم منعاهم من بناء اإليمان على اإلذعان. 
فقاوموا التنزيل وصاحب الرسالة بكل وسائل المقاومة. ومن أهمها منعهم العرب من 

االستماع لدعوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص التي كان لبها وأسلوهبا تالوة اآليات  البينات« ))).

ومما قاله الوليد بن المغيرة بعد أن راجعه أبو جهل وكرباء قريش: »وإنه سحر يفرق 
به بين المرء وابنه، والمرء وأخيه، والمرء وزوجه، والمرء وعشيرته«. »فتأّمْل كيف وصف 
تأثيَر القرآن يف النفس العربية، حتى ينتزع الرجَل من أهله وعشيرته وخاصِّ أهله وعشيرته 

انتزاعًا كأنه مسلوُب العقل، فال يتمّكث وال يلوي على  شيء«))).

إن »عرب الجاهلية أذعنت منهم الفطرة القريبة لبالغة القرآن، وبقي القلب مطبوعًا 
عليه«)))، على سبيل التمرد والنعرة والعناد، ال على سبيل اليقين واالعتقاد.

َي الوحِي ذاَته، كان يعالج ثَقل هذا القوِل الثقيل))) الذي يخشع  إن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، متلقِّ
له الجبُل ويصّدع لو أُنزل عليه))). »ومتى عَرفنا أن »الجبل« يف االستعمال يرمز للشيء 
الصلب الثقيل، وأنه، لو ُألقي عليه هذا القول، لخشع وتصّدع وهبط، أدرْكنا أن يكون هذا 

الكتب  دار  قلعجي،  المعطي  عبد  ]تحقيق:  النبوة،  دالئل  يف  له،  واللفظ  458هـ(،  )ت.  البيهقي  رواه    (((
دالئل  يف  430هـ(  )ت.  نعيم  وأبو   ،]2/202 988)م،   / 408)هـ  ط)،  للرتاث،  الريان  ودار  العلمية، 
النبوة، ]تحقيق: محمد رواس قلعه جي، وعبد الرب عباس، بيروت، دار النفائس، ط)، 406)هـ / 986)م، 

)  /30)[، واأللباين يف صحيح السيرة النبوية، ص 60).
)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 7) - 8).

)3)  الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب، ) /9)).

)4)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 9).
)5)  قال تعالى مخاطبًا رسوله ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿إنا سنلقي عليك قواًل ثقياًل﴾. )المّزّمل، 4).

للناس  األمثال نضرهبا  لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية اهلل، وتلك  القرآن على جبل  أنزلنا هذا  )6)  ﴿لو 
لعلهم يتفكرون﴾. )الحشر، ))).
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القول أثقل من كل ثقيل؛ وهل مِن عجب عندئذ أن يجد المتلقي األول، عليه الصالة 
والسالم، يف جسمه شيئًا من أثر هذا الثقل، مع أن فؤاده قد ُثّبت بما لم ُتثبَّت به الجبال، 
د جبينه عرقًا، وتْبُرك  فتسمع أذنه صوتًا قويًا كصلصلة السلسلة على الصفاة، ويتصفَّ

به ناقته، وتكاد فخذه َترضُّ فخذ فتاه!«))).

يرى عبد السالم ياسين، أن تأثير القرآن الكريم »على العرب األولين« كان مضاَعفًا، 
وعاطفة  عربية  بأذن  الخاص  االستعداد  وسمَع  الفطرة،  سمع  سمعين:  »سمعوه  ألهنم 
عربية واستئناس بالبالغة والجرس«. إن القرآن، إْذ »يذّكر الناس بما يف أعماق الفطرة«، 

»يذّكر العرب على مستويين اثنين«))).

ها  الغاية كلَّ بلغ  العرب مبلغًا عظيمًا غير مسبوق، بل  القرآن على  تأثير  بلغ  لقد 
ه وقعًا؛ فـ»ما من كتاب سكن يف أعماق  مما ُيراد لخطاب أن يبُلغه يف أكمل وجه وأشدِّ
أهل لغة ما سكن القرآن. وال كان أبلغ تأثيراً، وال أشد حفزًا للعزائم، وال أدعى لالحرتام 
والتقديس، وال أقدر على صرف وجوه الناس وقلوهبم وعقولهم وجهودهم للجهاد حتى 

الموت يف سبيل اهلل«.

أكان ذلك يا ترى لميزة خارقة يف لغة الخطاب؟ قال ياسين: »ما كان ذلك وال يكون 
بخاصية يف اللغة العربية، إنما كان يكون بما تحملته اللغة العربية من بركات الوحي 
اها من هيبته. إن اهلل تبارك وتعالى خالُِق العرب وخالق لغتهم وخالق  اإللهي، وما تغشَّ
لتجلي وحيه وظهور  اختاره  الذي  المحل  الفطرية. وقد جعل سبحانه يف  استعداداهتم 
رسوله ورسالته ظروفًا قابلة لتلقي كل ذلك، صالحة لحمله ونصره. وكانت عروبة العرب 
اللغوية مكمالً الستعداداهتم األخرى المواكبة والمساعدة. اجتمع كل ذلك فتبلور خيرًا 

وقوة، أخالقًا ورجولة، يف القالب اإلسالمي وبالروح اإلسالمية«))).

ومن أجل مزيد استيعاب لمغزى استدراك عبد السالم ياسين، القائل باإلعجاز الذايت 
نستحضر  اهلل،  كالم  يف  األلوهية  سطوَة  البشرية  الفطرة  بإدراك  عنده  ر  والمفسَّ للقرآن، 

)))  عبد الرحمن، طه، سؤال العمل: بحث عن األصول العملية يف الفكر والعلم، ص )9)، والتشديد منه.
)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص )).

)3)  المصدر نفسه، ص )).
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عربي  بلسان  ترتيالً  يرتل  حين  النفوس  يف  تأثيرًا  أبلغ  القرآن  كان  إذا  التالي:  »السؤال 
أنزل  أّنه  به لو  ليتأثروا  ليفهموه وبالتالي  العرب ما كانوا  القرآن يقرر أن  مبين، وإذا كان 
إليهم جملة واحدة بغير لساهنم، فما القول بالنسبة إلى األقوام الذين أسلموا أو ُيدعون 

إلى اإلسالم وهم ال يعرفون العربية؟«))).

يقول استدراك عبد السالم ياسين مرتَجمًا بعبارتنا: لقد استوى، ويستوي، يف االنئخاذ 
ِمِن بالقرآن، من كانت العربيُة لساَنهم، ومن لم تكن لهم لسانًا؛ فكالهما  اآلِسر المهْي
تأخذه، بدرجة أو بأخرى، سطوة األلوهية يف كالم اهلل الذي تقمص لسانًا بشريًا. »إن من 
استعداد  اإلنسانية،  الفطرة  أعماق  يف  وذكرى  تبصرة  هو  »الذكر«.  الكريم  القرآن  أسماء 
لسماع النداء اإللهي الذي يتضمنه القرآن. لذلك نشاهد تأثير القرآن الكريم متلوًا مجودًا 
أو مقروًء نصًا على السامع والقارئ«. إن »القرآن يذكر الناس بما يف أعماق الفطرة«)))، 
لذلك يخلب نظُمه العقول، »ويشد االنتباه حتى تغرس كلماته يف الوجدان: وجدان أي 
إنسان، عربيًا كان أم غير عربي، متعلمًا كان أم أميًا«)))، وهكذا »نرى األميين يف قلب 
الريف يستمعون إلى قارئ القرآن الكريم بإصغاء عظيم، ومتابعة تامة، واستجابة وجدانية 
واعية، يصّلون على النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا ذكر يف اآلية، ويطلبون من اهلل الرضوان إذا تحدثت اآلية 

عن الجنة، ويستعيذون من غضب اهلل إذا تحدثت اآليات عن النار«))).

تثويرًا عقديًا  تزال ُتحدث  القرآنية دون سواها بكوهنا أحدثت وما  و»تختص اآليات 
جوهريًا ال يمكن أن ُيحدثه كالم آخر ولو بلغ من الكمال ما بلغ، وما ذاك إال ألنه يرفع 
مفهوم »التوحيد« إلى أعلى درجات التجريد التي لم يرفعه إليها قوٌل غيره، ال سابق وال 

الحق، اعتبارًا لوصف »التعالي المطلق« الذي يقوم بالذات اإللهية«))).

)))  عابد الجابري، محمد، مدخل إلى القرآن الكريم: الجزء األول يف التعريف بالقرآن، ص 84) - 85).
)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص )).

)3)  الطويل، السيد رزق، اللسان العربي واإلسالم: معًا يف معركة المواجهة، ص 86.
)4)  المرجع نفسه، ص 87.

)5)  عبد الرحمن، طه، روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية، ص 99)، والتشديد منه.
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إن القرآن، باعتباره »قواًل صادرًا عن الباثِّ المطلق اهلل«)))، » يتميز عن سائر األقوال 
ه غيابًا ماديًا مطلقًا«)))؛ إن »اْلُمْلقي« هنا ذاٌت ُقدسية تتكلم من وراء حجاب  بغياب باثِّ
الحس«)))، بقول ثقيل ذي »أنوار زكية، وأسرار خفية، ترتقي به الروح يف المنازل الّسنية، 

وتفيض منه على القلب معارف خاصة«))).

إن »الماليين يف القارات كلها«، »يقرأون القرآن باللغة العربية، ويقدسون هذه اللغة، 
ألهنا لغة القرآن، ولغة نبيهم عليه الصالة والسالم، ولغة دين اإلسالم. وإن الكلمة التي 
يجهلون معناها، ُتذّكرهم باهلل وبكتبه وبرسله وباليوم اآلخر«))). إنه »ضوُء ُعْلوِيُّ نافذ يف 

األعماق، ال يرتك للهارب من دينه والمرتدد والراجع موئالً وال ملتحداً«))).

)))  يوسف، ألفة، تعّدد المعنى يف القرآن: بحث يف تعّدد المعنى يف اللغة من خالل تفاسير القرآن، تونس، دار 
سحر للنشر، 003)م، ص 9).
)))  المرجع نفسه، ص 405.

)3)  عبد الرحمن، طه، سؤال العمل: بحث عن األصول العملية يف الفكر والعلم، ص )9).
)4)  المرجع نفسه، ص )0).

)5)  عبد الغفور عطار، أحمد، الزحف على لغة القرآن، ص 33.
)6)  ياسين، عبد السالم، الرسالة العلمية، ص )4.
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1. نقد الالييكية

إن عبد السالم ياسين، وهو يطلق عبارة اللغة العربية، فإنه يعني حصرًا لغة القرآن، 
أي »آيات اهلل المنزلة هبا ال مطلق اللفظ العربي«))).

إنه يعني »لغَة الكتاب المنزل«)))، »تلك الصافيَة المتينة، ال لغة الجرائد«))) العاجزة 
عن أن تحمل ألفاُظها ما تحمله األلفاظ »من دالالِت خلفيٍة إيمانية يف لغة القرآن«))).

كتب واحد من المتخصصين يف الدراسات اللغوية يقول: »إن العربية مقرتنة باإلسالم، 
ُطبعت  الذي  هذا  من  انسلخت  إذا  فني،  تاريخي  أدبي  وجود  من  أخرى  لعربية  وليس 

عليه، فكان منها قلبًا وقالبًا«))).

يف هذا الصدد، يتهم األستاُذ ياسين النصارى العرَب بالجناية على لغة القرآن، عرب 
إخضاعها بالتدرج إلى أليكة مْحَكمة، بعد أن كانت وعاَء الخطاب اإللهي، ولغَة الوحي، 
حتى صيروها »لغة معلمنة فقدت كفاءهتا التعبيرية« حين أصبحت »عاجزة كل العجز 

عن التعبير عن البعد الروحي«))).

وبما أن الالييكية عمومًا، وأليكة اللغة العربية خصوصًا، تستغرق حيزًا معتَبرًا يف 
مؤلفات عبد السالم ياسين، فإنه يحسن بنا أن نتلّبث يسيرًا عند موقفه هذا الموضوع، 

قبل بيان حيثيات نقده للنصارى العرب وتفاصيله.

)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 58).
)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 79.

)3)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 5)).
)4)  ياسين، عبد السالم، ُسنَّة اهلل، ص )4.

)5)  السامرائي، إبراهيم، يف شرف العربية، من مقدمة عمر عبيد حسنه، ص 7).
)6)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص 5).
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وأول ما نعرض له يف هذا الباب، عدول األستاذ عن استعمال لفظ »العلمانية« بعد 
أن استخدمه لما يناهز عشرين سنة؛ لقد ساق كلمة »العلمانية« أول مرة، وبشكل يتيم 
)97)، ودرج على هذا االستخدام  الدعوة والدولة«))) سنة  بين  عابر، يف كتاب »اإلسالم 
اإلسالميون  »العدل:  كتاب  مسودة  كتب  حين   ،(990 سنة  إلى  المستفيض  المكثَّف 

والحكم«.

كان  الهوى«  وسيطرة  الوحي  سيادة  بين  المسلم  العقل  »محنة  كتاب  أن  صحيح 
أسبق صدوراً، لكن استعمال ياسين لعبارة »الالييكية« أول مرة يف هذا المؤلف الصادر 
عبارة  استعمال  عن  العدول  من  ذلك  قبل  قرره  لما  استئنافًا  إال  يكن  لم   ،(994 سنة 
 (3 »االثنين  بـ:  فاتحُته  المؤرَّخة  والحكم«  اإلسالميون  »العدل:  كتاب  يف  »العلمانية« 

ر صدوره إلى سنة 000). صفر ))4)«)))، أي سنة )99)م، ولكن المتأخِّ

ص لعرض تصور اإلسالميين لمسألة الحكم، شرح ياسين  ففي هذا الكتاب المخصَّ
مع  »حوار  كتاب  يف  َلّمح  كان  وإن  »العلمانية«،  لفظة  يف  زهده  سبب  مرة،  ألول  لقرائه، 
الفضالء الديمقراطيين« الصادر سنة 994) إلى هذا العدول تلميحًا خاطفًا عابرًا وغيَر 

ر وال مسوَّغ. مفسَّ

لقد استعمل مصطلح »العلمانية«، على حد قوله، »جريًا على اصطالٍح َوَضَعُه من 
يعنيهم أن يموهوا الحقائق باألسماء الجذابة«، يعني هبم الذين »صاغوا كلمة »علمانية« 
ليرتجموا مفهوم »الييكية«. لكنه قرر مراجعة هذا االستعمال، فرأى أن يحتفظ »باالسم 
إلى  ترجموها  التي  العجمية  األصلية  »الكلمة  َي  ِق ْب ويْسَت األعجمي«)))،  مبناه  على 
لـ»البضاعة  منه  تسميًة  »العلمانية«،  يكتب  وال  »الالييكية«،  فيكتب  »العلمانية«)))، 
»َوثاق  من  ها  فكِّ عرب  الشريفة«،  »علم«  لكلمة  و»تنزيهًا  األصيل«)))،  باسمها  الفكرية 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم بين الدعوة والدولة: المنهاج النبوي لتغيير اإلنسان، ص 36).
)))  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 5).

)3)  المصدر نفسه، ص 469.
)4)  المصدر نفسه، ص 5).

)5)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 5).
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لتبقى  »علم«،  الشريف  باللفظ  رْبَطها  نُفـكَّ  أن  َفْتلَِها  َحلِّ  »وأول  ها«.  وُغلِّ الالييكية 
مكشوفًة معروفة األصل والفصل«))).

يميز عبد السالم ياسين بين علمانية ساذجة بليدة تسّل سيف العداوة يف وجه اإلسالم 
جهارًا هناراً، وبين علمانية تكتم فحيحها وهي تنفث سم عدائها رويدًا رويداً. وعليه، فإن 
»الخطر العلماين الذي ينبغي ألهل اإليمان أن يرتقبوه، ويحرتسوا منه أشد االحرتاس، ليس 
المجاِهرة  اإلسالم،  بتعييب  المصرِّحة  الثالّبة«  دة  المهدِّ أنياهبا  عن  الكاشفة  العلمانية 
زور))).  ْي  ثوَب البسة  وهي  المسلمين  إلى  المتسربة  الرقطاء  العلمانية  »لكنه  بتنقيصه، 
إهنا علمانية »جغرافية الكالم« المستقبلية الرتاثية المجددة. تلك التي تمجد اإلسالم، 

وتنتقد الماركسية واإلمربيالية وتتزلف للمخزون النفسي الجماهيري«))).

معـاصرينا  من  المغربين  »مكر  هو  ُمقبل«)))،  إسالٌم  »والوقت  المرتقَّب،  الخطر 
الذين«))) »غيروا اللهجة وأْخَفوا النفاق تحت عبارات حاذقة متمرسة بالجدل، معجونٍة 
دوا منهجية  بماء الحياد األكاديمي، والتوثيق المْضبوط، والموضوعية العلمية«)))، و»قعَّ
فعل  كما  يحاربوها  لم  الفصحى،  بالعربية  وأشادوا  إسالمية،  عربية  بمفاهيم  مطعمة 
األوائل، واستشهدوا بالقرآن واعتزوا بالرتاث. هم يف سرائرهم يد واحدة وكلمة وافدة على 

)))  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 469.
الناَس،  بذلك  يريد  الدنيا،  يف  الزهد  أهل  ثياب  تشبه  الثياب  يلبس  »الرجل  زور،  ثوَبْي  الالبس  قالوا:    (((
الزور والرياء«. ]الهروي، القاسم بن سالّم،  وُيظِهر من التخشع والتقشف أكثر مما يف قلبه منه، فهذه ثياب 
)ت. 4))هـ(، غريب الحديث، تحقيق: محمد عبد المعيد خان، حيدر آباد – الدكن، مطبعة دائرة المعارف 
بزيِّهم،  ويتزيا  النُّساك،  ُلْبس  يلبس  كمن  »معناه:  وقالوا:   .](53/  ( 964)م،   / 384)هـ  ط)،  العثمانية، 
ثوَبْي زور، لخالف سريرتِه عالنيَته«. ]أبو بكر  الفساق. فُجِعل البس  أفعال  وينطوي على خالفهم، ويفعل 
الناس، تحقيق: حاتم صالح الضامن،  الزاهر يف معاين كلمات  8)3هـ(،  القاسم، )ت.  األنباري، محمد بن 

بيروت، مؤسسة الرسالة، ط)، ))4)هـ / )99)م، ) /384[.

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 7)).
)4)  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 76.

)5)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 357.
)6)  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 76.
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أن السيَر يف مهيع الحضارة الغربية هو المنجاة«))). هؤالء يعتربهم عبد السالم ياسين 
»من أخبث الذراري القوميين«، ألهنم »ال يقطعون يف خطاهبم وشعاراهتم مع اإلسالم، بل 

يتلبسون باإلسالم فيلبسون على الناس وال كتلبيس إبليس«))).

لقد »ُولدت الالييكية« يف »حوض »فلسفة التنوير«، »ومنه نبعت«. ومن هذا الحوض 
»تفرعت جداول متشاهبة على اختالفها، متآخية يف العداء للدين«))). من هنا، يرى عبد 
السالم ياسين، أن الالييكية التي »اتخذت شكلين« يف مرحلة أولى، و»أشكاال عدة« يف 
مراحل الحقة، ليست سوى »الييكية واحدة«)))، »ُمقنعًة أو سافرًة، البسًة مسوح اإلسالم 
العداء  درجة  تتفاوت  إنما  واحدة،  »علمانية  عنده  هي  وتلوهنا«))).  يها  تَلوِّ يف  متنكرًة  أو 
للدين، وتختلف الزاوية اإلديولوجية لنقد الدين، وإن تماثلت األسباب السياسية للتعامل 
التلفيقي معه«)))، »درجات هي يف العداء للدين، ال تميز دينًا من دين، وتسحب ذنوب 
ى  َتسمَّ ما  كل  على  لينين،  وخنقها  ماركس،  وعاهبا  فلتير،  منها  سخر  التي  الكنيسة 

دينًا«))).

مقاتلة  مناضلة  الدينية  الييكية  جوهراً:  معانيها  »أصفى  لكّن  واحدة،  الييكية  هي 
هي  الالدينية«  الالييكية  »عقيدة  إن  وبورقيبة«))).  كمال  مصطفى  الييكية  مثل  للدين 
»اجتثات هذه النباتاِت الضارَّة الطفيلية الظالمية التطرفية الرجعية التي تسمى إيمانًا، 
الغيَب«)))،  اآلخرَة، وتسمى  وُتسمى  الوحي،  ى  اهلل، وتسمَّ اهللَ، وتسمى رسوَل  وتسمى 
بآالم وأحالم«،  بآالم رجل مهووس  تتغذى  نفسية  والنبوءة« سوى »حالة  »الوحي  فليس 

)))  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 357.
)))  ياسين، عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص 78.

)3)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص )3).
)4)  المصدر نفسه، ص 9)).

)5)  المصدر نفسه، ص 39.
)6)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 4)).

)7)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 9)).
)8)  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 96).

)9)  المصدر نفسه، ص 4.
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وليس اهلل سوى »أسطورة«))).

أشكال  تعّدد  عن  الديمقراطيين«،  الفضالء  مع  »حوار  يف  ياسين،  السالم  عبد  ر  يعبِّ
الالييكية الواحدة، وعن تفاوت درجة عداء هذه األشكال للدين، بقوله: »إن القوم خليط«، 
أن  إلى درجة  الالييكية،  فئات  ب محاولة تحديد تخوم  تَصعِّ »الخلطة«  أن هذه  معتبِرًا 
التصنيف التقليدي الثنائي »يمين« / »يسار« ال يكفي ألنه غير إجرائي يف »فرز محتوى 
الكيس الالييكي المحشورة فيه وجوه بائسة وأخرى إلى الصالح واالستصالح أقرب«))).

تفصيليًا  بيانًا  للحوار«)))،  »أرضية  األستاُذ، يف فصل  الخليط، سّبق  ولتشاُبك هذا 
))(، هكذا بالجمع، يف صيغٍة ُترتِجم تعدد وجوه  لما سّماه »نفسيات وذهنيات« )ص 
الالييكين ومذاهبهم ومشارهبم، ودواخلهم النفسية قبل ذلك وبعده. وقد رّصع األستاذ 
يف هذه الفقرة تصنيفًا وصفيًا لهذا الخليط المزيج المتشابك، نضطر إلى نقله، على 
طوله، إلفادته فيما نحن بإزائه. قال: »دون أصحاب التشبع الفكري بمناخ الالييكية ودون 
ودون، تجد السادرين يف ظالم االنحطاط وليل التبعية الثقافية. ودون أصحاب االعتداد 
طفيليين  وأولئك  هؤالء  دون  تجد  وربائبه.  االستعمار  وكالء  تجد  ودون،  ودون  بالنفس 
يمتصون دماء األمة، وهم على ناصية السلطة أو يف حواشي المائدة، يأكلون من فتات 
السلطان، ويساهمون يف خنق الحركة اإلسالمية متواطئين مع أعداء الحركة اإلسالمية. 
قد يكون من بين هؤالء األخسين من يدمن على لوك اإلديولوجية الرفضية الثورية يجدون 
لها مذاق من يستلذ عذاب النفس وهم يرون اإليديولوجية تتهاوى. لكن عامتهم إنما 
يخشون اإلسالم وشريعة اإلسالم على مواقعهم يف السلطة أو حواشيها، وعلى امتيازاهتم 
ومصالحهم ومصداقيتهم«. »وطائفة أخرى من المثقفين ما هبم من بأس إال أهنم يرتعون 
الخلفية  الحديقة  نعيم  المرتفين ويف  كنف  لكن يف  األدبية،  »المعاناة«  من  بحبوحة  يف 
َرِن  للرأسمالية. ما هبم من بأس! وهاك يمين الفتنة ويسار الجهنمية، جمعتهما لك يف َق

الثقافة والالييكية ضرورة الحوار!« )ص 24-25).

)))  ياسين، عبد السالم، الرسالة العلمية، ص )4.
)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 5).

)3)  المصدر نفسه، ص 7).
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ويف هذ الفصل، فقراٌت ترتى صيغت عناوينُها لمزيد تفصيل لهذه التعددية الالييكية؛ 
اللربالي«،  )3(، »الالييكي  القح« )ص  8)(، »الالييكي  الالييكي« )ص  وهي: »اإلسالم 
»واليساري« )ص 34( أخيراً. وتحت هذه العناوين جميعها، يستكشف األستاذ، من وجه 
الرادفة وراء  العميقة  النفسية  الدوافع  ليتوسم »مالمح  أول، نفسيَة بعض من يخاطب، 
المظهر الثقايف« )ص ))(، وليحدد، من وجه ثان، ماهية اللغة التي ينعقد هبا هذا الحوار 
)ص  نتحاور؟«  لغة  »بأي  الفصل:  هذا  فقرات  إحدى  عنواُن  يسأل  هكذا  الطرفين.  بين 
6)(، أما الالييكي، فـ»يريدها حوارًا باللغة المشرتكة«، أي »المشرتكة بينه وبين حميمه 

هناك«، »بينه وبين أستاذه من هناك«، ال المشرتكة بينه وبين أبناء جلدته )ص 7)).

بـ«القّديسة«،  الالييكية  ينعت  أن  ياسين  السالم  لعبد  يحلو  كتاب،  من  أكثر  ويف 
البديع من  التعبير  »القديسة الئيكية«)))، مستعيرًا هذا  الفقرات هكذا:  فيعنون إحدى 
الحركة اإلسالمية«)))، هو »فرانسوا بورغا،  الخرباء يف شؤون  الفرنسيين  الباحثين  »أحد 
المراقب اليقظ لمسيرة اإلسالم«)))، ليطلقه »على الييكية أصحابنا المثقفين العرب«؛ 
النصارى  يتمسك  كما  الحكم  يف  الالدينية  بمذهب  أصحابنا  تمسك  »إلى  منه  إشارًة 
بأصنامهم«))). ولمكان هذه الصنمية، ال يرتدد عبد السالم ياسين يف نعت الالييكية بأهنا 

دين))). يقول: »الالييكية ديٌن، الالييكية شريعةٌ، الالييكية ملُة »المجتمع المدين«))).

يعترب األستاذ هذه »القّديسة«، »المعصومة المرتَجمَة حرفيًا«)))، النسخَة األفتَك من 
الالييكية، واألشدَّ عداًء يف سياق الحرب على اإلسالم؛ لقد »تسلمت »القديسة الييكية« 
بحقدها  فربهنت  اإلسالم،  على  تشنها  »المقدسة«  الكنيسة  كانت  التي  المعركة  لواء 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص 76.
)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 9).

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص 76.
)4)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 9).

)5)  يف: الشورى والديمقراطية، ص 344، وحوار مع صديق أمازيغي، ص )6).
)6)  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 4.

)7)  المصدر نفسه، ص 33.
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وعنادها أهنا أكثر ضراوة«))).

الحضاري  للتساكن  وصيغٌة  معاٍش  وتدبيُر  عاّم  »أمٌن  عقيدهتا  يف  السياسة  وألّن 
ساحة  من  اإلسالم  إقصاء  »تقرتح  الييكية«  »القديسة  فإن  السلطة«)))،  على  والتداول 

الحكم«)))، ألنه »ال مدخل للدين يف كل هذا«))).

السالم  عبد  يخرج  ال  منها،  موقفه  عرض  ويف  الالييكية،  أو  للعلمانية  تعريفه  ويف 
ياسين عن هذا المنحى العام الذي تحدده »القديسة الييكية«. وإذا رمنا تجميع عناصر 

هذا التعريف والموقف، فالحاصل لدينا يصير كاآليت:

أ- تعريف العلمانية / الالييكية: »الالييكية دعوة لتأسيس الحكم على مبدإ فصل 
الدين عن الدولة«)))، وعْزلِه »عن الحكم«))) و»عن الساحة العامة«)))، »وتنظيِم السياسة 
على قواعَد عصرية ال يكون لإلسالم فيها كلمة«))). هي دعوة إلى »وهتميِش الشـرع«)))، 
بنصفه  أو  باإلجماع  وتتوحد  البشرية  النفوس  هتواه  »بما  المطاف،  آخر  والحكِم،  وإلى 
ودواوين  المحاكم  يف  السيادَة  وحده  الوضعيُّ  القانوُن  »ليتولى  عليه«)1))،  وأقله  وثلثه 
الحكومة وتفاصيل العقود وُمجمل الدستور، ليكون القانون الوضعيُّ سيدًا مطلقًا يف 
»الدين  إن شاءوا«))))، ألن  الخاصة  الشرع يف حياهتم  ْزَوى  ولُي امة،  العـ المسلمين  حياة 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص 84.
)))  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص )3.

)3)  المصدر نفسه، ص 33.

)4)  المصدر نفسه، ص )3.
)5)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 356.

)6)  المصدر نفسه، ص 469.
)7)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص )6.

)8)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 356.
)9)  المصدر نفسه، ص 469.

)0))  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 9).
))))  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 469.
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شأن خاص«)))، وألن »المصلحة إنما يضمنها العقل المتصرف على ضوء المكتسبات 
اإلنسانية المتطورة يف ميادين القانون واالجتماع واالقتصاد والسياسة«، وليس »نصوٌص 
ُعْمُرها أربعَة عشر قرنًا«، وعاجزٌة عن »أن تستجيب لمستجدات هذا العصر ومشاكله 

التي ما عرفتها الجزيرة العربية منذ أربعة عشر قرنًا«))).

ٍر إسالمي ال يكتفي بإعالنه أن »الوحي  ب- الموقف من الالييكية: يف خطاب ُمنظِّ
أصل معرفتنا«)))، وأن »كتاب اهلل ينطق بالحق على الناس«)))، و»أن األمر واحد يف التعليم 
والعبادات  العقيدة  واحد،  امتداد  يف  لآلخرة  تمهيد  الدنيا  اإللهي؛  والتكليف  القرآين 
وتدبير المقومات الدنيوية شيء واحد، السياسة فرع متصل مباشرة بالعقيدة، االقتصاد 
له ثوابت وحدود وأخالقيات هي دين«)))، بل يزيد على ذلك دعوًة إلى أن »نتحاكم إلى 
معيار المطلق القرآين«)))، طبيعي جّدًا أن تكون الالييكيُة »عملية عدوانيًة على الدين«، 

و»َوثاقًا وُغالًّ يف األعناق«))).

يرى عبد السالم ياسين، وهو ينقل عن فرانسوا بورغا ويعقب على تحليله، أن ُقدوم 
هذه  وظفت  التي  الغربية«  الجيوش  »انتصار  صادف  المسلمين،  ديار  إلى  الالييكية 
العبارة »لضمان حقوق الغرباء الذين استوردوها، أو األقليات غير المسلمة النصرانية 
الالئيكية  أن  أي  لتوطيد هيمنتهم.  الغرباء  اعتمد عليها غالبًا هؤالء  التي  اليهودية  أو 
المستقَدَمة« »يف حقائب الغزاة« إلى بالد المسلمين المستعَمرة، هي جزء »من الرتسانة 
االستعمارية التي مكنت الجيوش من اغتصاب البالد، وتمهيد السبيل النتزاع األراضي 

)))  ياسين، عبد السالم، الرسالة العلمية، ص )4.
)))  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 44).

)3)  ياسين، عبد السالم، مقدمات لمستقبل اإلسالم، ص )).
)4)  المصدر نفسه، ص 60.

)5)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 9)).
)6)  ياسين، عبد السالم، الرسالة العلمية، ص )6.

)7)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 469.
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وانتهاك حرمة الثقافة والمقدسات اإلسالمية«))).

لكن نقد الالييكية، يف خطاب األستاذ، ال يكتفي هبذا الكشف عن األصل االستعماري 
لمعاداة   » الرئيسيَّ و»المظهر  الركيزة  يعتربه  ما  إليه  يضيف  بل  للمفهوم،  »الحربي« 
لمعنى  َد  المهدِّ »الدخيل  رفضهم  وهو  للمفهوم،  المغزّوين  المستعَمرين  المسلمين 

وجودهم، إلسالميتهم، لوالئهم هلل عز وجل وإيماهنم به«))).

د الفلسفة، والزمُتها الالييكيةُ، النقيَض الجذرّي  يف خطاب عبد السالم ياسين، تجسِّ
كامل  وهو  »العقلنة«،  إلى  الدائمة  وحاجتها  لبشريتها  نسبية  هي  القرآين.  للمطلق 
لمصدريته اإللهية. وبلسان أحد أساطين التنظير لتوطين الالييكية يف بالد المسلمين، 
فألن  معقلنًا،  خطابًا  بالتعريف  الفلسفة  تكن  »ولئن  النسبية«،  بنَت  »الفلسفُة  تُكون 
النسبي هو وحده الذي يحتاج إلى أن يعقلن نفسه. أما المطلق فيفرض نفسه فرضًا 

بوصفه معطى من َقْبل العقل ومن فوقه«))).

إن الحضارة العربية اإلسالمية التي »كانت قائمة على مركزية النص«)))، و»التي هي 
م بإطالق«  نموذج مكتمل لـ«حضارة كتاب«، قامت من األساس على »أصل متقدم مسلَّ

على حد تعبير الشاطبي«))).

نختم عرض موقف ياسين من الالييكية بقوله الحاسم: »إن صُلحت الالييكية قاعدة 
ٍع لغيرنا، فنحن ال َيصُلح أمُرنا وال جمُعنا إال باإلسالم«)))، ألنه »ال وجود يف اإلسالم  تجمُّ
للكهنوت«، و»الفصل بين الدين والدولة ال موضع له فيه، لسبب بسيط هو أن الوالء هلل 
عز وجل ال يحتاج عندنا إلى وساطة من أحد. فالقضية كانت أبدًا شخصية، والعالقة 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص 79 - 80.
)))  المصدر نفسه، ص )8.

)3)  طرابيشي، جورج، نظرية العقل العربي، ص 88.
)4)  طرابيشي، جورج، من إسالم القرآن إلى إسالم الحديث: النشأة المستأنفة، ص 68).

)5)  المرجع نفسه، ص 97.
)6)  المصدر نفسه، ص 587.
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باهلل كانت دائمًا مباشرة. فاإلسالم ال يعرتف بمفهومي العلمانية والالئيكية«))).

نقضًا  الالييكية  يناقض  القرآن  ألن  القرآن،  لغة  أليكة  ياسين  السالم  عبد  يرفض 
الذي  الالييكي  العلماين  الهذيان  من  نرتاح  حتى  القرآن  »لنقرأ  األستاذ:  يقول  مطلقًا. 
ذلك،  عكس  لنا  يقول  العظيم  القرآن  بالسياسة.  له  عالقة  ال  اإلسالم  أن  الناس  ُيَعّلم 
اهلل عليهم وسلم وهم يف جهاد مع  وإبراهيم وموسى ومحمدًا صلى  نوحًا  لنا  ويصور 
قضايا عصرهم. يظهرهم لنا وهم يف مواجهة مباشرة مع الحدث السياسي يف عصرهم، 
يف صراع وعراك منظم ضد االستبداد والظلم يف عصرهم. هؤالء هم اإلسالم، اإلسالم هو 
طاعتهم للواحد األحد، اإلسالم هو حركتهم، اإلسالم هو نياهتم وأعمالهم، اإلسالم هو 

وفاؤهم وتعظيمهم لشرع اهلل الموحى به إليهم«))).

يف خطاب عبد السالم ياسين، ال تنفصل الطاعة الفردية بحاٍل عن الطاعة الجماعية. 
إنه يعترب »طاعة اهلل عز وجل يف المال وقسمته، والملكية وإلجامها، وكفالة المسلمين 
يف  مقرتنة  سبحانه  للمولى  الفردية  و»الطاعَة  الصالة«،  »يف  كالطاعة  تمامًا  وتكافلهم«، 
كما  منفصلة  غير  هبا  متصلة  لها،  مسايرة  العام،  الشأن  يف  بطاعته  الجماعي  السلوك 
يجيب العلمانيون«. »إن طاعة اهلل تعالى الفردية تتعلق بذمة المسلم وتنظر إليها، أما 
بذمة جماعة  فتتعلق  السياسة واالقتصاد،  أي يف  والمال،  الحكم  الجماعية، يف  طاعته 

المؤمنين المخاطبة بالقرآن، المنوط هبا تكليف إقامة دين اهلل يف األرض«))).

وما دامت الالييكية »الالدينية« تناصب »العداء للدين«)))، و»تتنصل من كل دين«)))، 
الدين، وُتنسيه  السياسّي وحزَبُه من شؤون  «)))، »وُتَفرُِّغ  الَقِصيِّ الركن  الدين »يف  وتطرح 
ركن  »يف  ومبيُتهُ«  »َمقيُلُه  الذي  الدين«  شؤون  من  يده  نُْفَض  لَي وتشجعه  الدين،  شؤون 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص 69.
)))  المصدر نفسه، ص 9).

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم وتحدي الماركسية اللينينية، ص ))).
)4)  ياسين، عبد السالم، الرسالة العلمية، ص 67.

)5)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 49.
)6)  ياسين، عبد السالم، محنة العقل المسلم بين سيادة الوحي وسيطرة الهوى، ص 85.
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المسجد)))، »وما دام الفكر المسيطر، والخطاب المعلن هو الثقافة الالييكية الفلسفية 
البشرية يف طفولتها، وإن  التي تقول إن اهلل من اخرتاع اإلنسان، وإن الجنة حلم حلمته 
التغيير اإلسالمي هي سد  أولويات  فإن أسبق  أطفالها،  اإلنسانية  به  بعبع خوفت  النار 
الذريعة التي دخل علينا منها، ويدخل التيار الكافر الملحد«)))، وإنه »مِْن فِقه األولويات 
وسماٍء  عفنة،  بإفرازات  ْرَشُح  َت أرض  من  اإللحاد  فكر  بإزاحة  نبدأ  أن  والبناء  الدعوة  يف 
ْوء على عقول الناس من على كرسي األستاذ الملحد يف الجامعة، ومجثم  تمطر مطر السَّ

الصحايف واإلذاعي واإلعالمي السائر يف الركاب، الحائد عن الصواب«))).

ممرات  وإغالق  التامة  القطيعة  يعني  ال  الالييكية،  من  الحاسم  الموقف  هذا  لكن 
المتحررة من  الممكنة مستقبالً. »فمهما بلغت حدة خصامنا للالئيكية )...(  االلتقاء 
اإلنسان  بوابة حقوق  تتفتح يف وجهنا  »فقد  ياسين،  السالم  يقول عبد  ديني«،  مبدإ  كل 
لندلف إلى ممرات تقودنا إلى ضمائر الغربيين المفطومين عن الروحانية المحرومين 
شن  وليس  اإلسـالم،  صوت  إسماع  هو  األسمى  هدفنا  مادام  للوجود،  معنى  أي  من 

الحروب وتسعير نيران الحقد بين الناس«))).

2. النصارى العرب وأليكة العربية

وعودًا إلى أليكة النصارى العرِب لغَة القرآن، يصف عبد السالم ياسين سعي هؤالء 
إلى هذه األليكة قائالً: »يريدوهنا قومية ناطقة بلغة الضاد ال بلغة القرآن، ينشدون أمجاد 
اللغة العربية، ويتيهون هيامًا هبا ويرفعوهنا مكانًا ساميًا. إهنا نوع وثنية، حيث تستحيل 
اللغة هي الروح، هي األصل والفصل، هي الحاضر والمستقبل، هي التاريخ والحقيقة، 

هي الكل«))).

)))  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 73).
)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 08).

)3)  ياسين، عبد السالم، الرسالة العلمية، ص )4.
)4)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص 83.

)5)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 9.
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يف  خدمة  لكنها  العربية،  اللغة  بخدمة  العرب  للنصارى  ياسين  السالم  عبد  يشهد 
اتجاه أليكتها. يقول: »جنت عربية النصارى العرب على لغة القرآن. والقومية جامعة، 
نحو  نحوها  ال  جامعة.  المنكرة-  المصحفة  -العجمية  والعربية  جامعة،  والالييكية 

القرآن، وال صرفها وال اشتقاقها وال مبناها وال معناها«))).

لقد انتقد إبراهيم السامرائي باستفاضة هذا الّركم الجرائديَّ للعربية قائالً: »إن العربية 
تراث ضخم ال بد لطالبها من أن يشقى يف إدراكها، وأين هذا يف عداد هؤالء المتأدبين« 
من »أصحابنا« الذين »ال يعرفون العناء الذي ينبغي لهم يف إحراز هذه اللغة«؟ »وكيف 
المعاصر؟  الفكر  خطرات  يسجلوا  أن  يوم  كل  الصحف  هبا  ُد  تسوَّ عربية  يف  لهم  يتاح 
لقد سعى طائفة منهم بأساليب مختلفة إلى صغار الغربيين ممن يقرزمون))) شيئًا من 
عربية ال تعين على ترجمة أدهبم، وظنوا بذلك أهنم بلغوا الدرجات العلى«، يحسبون أن 
»الحداثة« ال ينبغي أن تكون إال »يف حيز الجديد الذي ضاعت فيه الكلمة واعُتدي على 

ُحَرمها، وأُهينت أيما إهانة«.

لغات  مأخوذًا من  الصحف  مما يصنع يف  اللغوية شيء  مادهتم  أن  نسي هؤالء  لقد 
توحي،  التي  العربية  الكلمة  يف  األصالة  عناصر  لجملة  فاقدًا  هبويته،  يشعرك  ال  غربية 
كانت  هنا  ومن  القرون.  طوال  أفادته  وما  التاريخية،  ومسيرهتا  تاريخها  إلى  تشير،  بل 
اللغوية عن  البنية  يّدعون من »سْلخ  ببيئتها«، ال كما  الصلة  أهنا قوية  »األصالة«؛ ذلك 

بيئتها وظروفها«))).

البالغ«)))،  وأثرها  األمة وحيويتها  القليلة يف جسم  القلة  لـ»فاعلية هذه  منه  واعتبارًا 

)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 85.
اِعر الدون، ُيَقال: ُهَو يقرزم الّشْعر«: »َيجيُء به َرِدّيًا«. انظر: ]ابن سيده، علي، )ت. 458ه(،  )))  »الِقْرزام: الشَّ
 / ))4)هـ  ط)،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت،  هنداوي،  الحميد  عبد  تحقيق:  األعظم،  والمحيط  المحكم 
000)م، 6 /9)6[، و]الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، )ت. 7)8ه(، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب 
تحقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نعيم العرقُسوسي، بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

والتوزيع، ط/8، 6)4)هـ / 005)م، ص 48))[.
)3)  السامرائي، إبراهيم، العربية تاريخ وتطور، ص 366 - 367 - 368 - 369.

)4)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 0)).
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وتأثيرها »يف عهد مبكر من عهود »النهضة« »واإلصالح«)))، ال يكتب ياسين »الصيغة 
»نصارى  عن  تتحدث  والتي  والمعاصرة،  الحديثة  الكتابات  يف  المعتادة  اإلضافيةَ« 
لة »تأيت هبم تبعًا إضافيًا«، بل يكتب »صيغة التعريف«  العرب«، ألهنا صيغة مموِّهة مضلِّ
التي »ُتْثبت لهم ذاتية وأصالة«: »النصارى العرب«. قال عن فاعليتهم: »يقودون كثيرًا من 
العرب بالزمام، ثقافيًا وحزبيًا وإعالميًا«)))، وكانوا منذ عصر النهضة »رواد األدب العربي 
اللغة«،  »أخوة  صارت  حتى  العربية«،  واألكاديمية  العربي  والتأليف  العربية  والصحافة 

على أيديهم، »تتعاظم لتلطم أخوة الدين«))).

نهم  وتكفينا لمحة تاريخية عابرة مِْن متخصص يف الموضوع، كي ندرك أسباب تمكُّ
من هذه المكانة الريادية القيادية التي احتلها النصارى العرب؛ »ففي أوائل القرن الثامن 
يد  على  العربية  اللغة  علوم  يف  للتعمق  حَلب  يف  المسيحيين  من  عدد  هنض  عشر، 
الدين اإلسالمي. وقد  أعني مشايخ  يومذاك،  ناصيتها  تملك  كانت  التي  الوحيدة  الفئة 
العربي  األدب  شعلُة  امتدت  ومنهم  بشغف.  الصحيحين  والنثر  الشعَر  بعضهم  كتب 
من  كجزء  بحماس  العربية  اللغة  يدرسون  التوّظف  يف  يرغبون  الذين  وكان  لبنان،  إلى 
إعدادهم المهني، وكانوا ينقلون إلى أوالدهم ما قد تعلموه. وهكذا نشأت أسر بكاملها 
من رجال األدب، وقد خرج من هذه األسر، كآل اليازجي والشدياق والبستاين، مؤسسو 

هنضة العرب األدبية يف أوائل القرن التاسع عشر«))).

على  الحصول  بقصد  بنهم  العربية  اللغة  دراسة  مجرد  من  الحقًا  تطور  األمر  لكن 
المؤرخ  قال  األوروبي.  النمط  وفق  العربية  البالد  وضع  لتغيير  التطلع  إلى  الوظيف، 
المتخصص: »زاد عدد المتعلمين من أبناء الطبقة الوسطى يف سورية ومصر، وساهموا 
يف التجارة والسياحة، وتعرفوا على أوروبا وعلى مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، واحرتام 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 4)).
)))  المصدر نفسه، ص 0)).
)3)  المصدر نفسه، ص 59).

)4)  العودات، حسين، العرب النصارى: عرض تاريخي، دمشق، األهالي للطباعة والنشر والتوزيع، ط)، 
)99)م، ص 86) - 87).
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القانون، وأصول التشريع، وفصل الدين عن الدولة، مما جعلهم ينظرون إلى مجتمعاهتم 
بمنظار آخر، ويطمحون لتحديثها وتطويرها«))).

صحيح أن مسلمين عربًا شاركوا يف »الدعوة للمساواة بين أتباع المذاهب الدينية، 
الدولة،  عن  الدين  وفصل  المواطنة،  ومعيار  األساس،  الرابطة  هي  القومية  واعتبار 
هم  أساسًا«،  التيار  »هبذا  هنضوا  الذين  لكن  العربية«)))،  والثقافة  العربية  اللغة  وإحياء 
اإلرساليات،  مدارس  يف  تعلموه  بما  متأثرين  مسيحيون،  عرب  وسياسيون  »كتاب 
وهنوض  والمساواة  والحرية  باالستقالل  منه  يتعلق  فيما  وخاصة  أوروبا،  جامعات  ويف 
فيها عن  العامة  التي اختلفت »الظروف  القومية«)))، وبالخصوص يف سورية  الحركات 
العرب  من  النهضويين  معظم  كان  الكواكبي،  الرحمن  عبد  فـ»باستثناء  ظروف مصر«؛ 
الزمنية،  السلطة  الروحية عن  السلطة  المسيحيين«. لقد »طالب هؤالء صراحة بفصل 

ونادوا بالتفاف الجميع حول فكرة القومية العربية«))).

»لقد تبلور هذا االتجاه العلماين العقالين عند المفكرين الذين اتصلوا بالغرب وعاينوا 
معطياته الحضارية وسعوا إلى احتذاء النموذج الغربي«، ونعني هبم على الخصوص تلك 

»الفئات المسيحية اللبنانية السورية المهاجرة إلى مصر«))).

ضد  عاليًا  العربية  القومية  لواء  رفع  من  أول  المسيحيون  واألدباء  »المفكرون  كان 
تركيا،  يف  الطورانية  القومية  على  رّد  من  أّوَل  كانوا  العثمانية«)))،  الترتيك  حركة  حملة 
مسيرته،  وحداة  الجهنمي،  الدرب  هذا  رواَد  يزالون  وال  العربية.  بالقومية  »ينادون  فهّبوا 

)))  المرجع نفسه، ص 88).
)))  المرجع نفسه، ص 88) - 89).

)3)  المرجع نفسه، ص 89).

)4)  المرجع نفسه، ص 98).
)5)  أبا عوض، أحمد، والفارابي، عبد اللطيف، الحركات الفكرية واألدبية يف العالم العربي الحديث، الدار 

البيضاء، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط5، 407)هـ / 986)م، ص 9).
العربية اإلسالمية، يف: صحيفة »القدس  الثقافة والحضارة  الدين، دور المسيحيين يف  )6)  األعرجي، عالء 

العربي«، عدد الثالثاء ) /9 /009)م.
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وسدنة معابده الوثنية«))). وكما أدى هذا الصراع القومي الطاحن إلى تفتيت أمة اإلسالم، 
بفصلها عن  نفسها  العربية  اللغة  »القضاء على  إلى  وأفتك،  أشد  أيضًا، وبجرعة  أدى 
بالمرة. ولن تحي ولن  القرآن هو القضاء عليها  اللغة عن  أّن »عزل  القرآن«))). والحال 
يكون لها وجود عالمي إال إذا ارتبطت بدعوة اإلسالم«)))، مثلما أّن »محاربة لغة القرآن«، 

ليس إال »تمهيدًا لعزل القرآن«))).

لقد بدأوا »يف النصف األول من القرن التاسع عشر بالمطالبة بإصالح الدين ومحاربة 
والمطالبة  العربية  القومية  إلى  بالدعة  القرن  هناية  مع  وانتهوا  والفساد،  االستبداد 

باالستقالل عن جسم الدولة العثمانية«))).

وناشرون  صحافيون  عامتهم،  ومن  رهباهنم  من  العرب،  النصارى  من  »نبغ  لقد 
دخل  التي  الطليعة  كانوا  لقد  العلمانية«.  ركب  يف  األول  الرعيل  فكانوا  وبحاثون... 

بواسطتها »الفكُر العلماين شامخ الرأس«))) إلى ديار أمة العرب المسلمين.

مِن هذا »الرعيل األول يف ركب العلمانية«، »بطرس البستاين )9)8)/ 883)م(« الذي 
»كان مارونيًا، وتربى يف األديرة المارونية، ثم اشتغل يف القنصليتين الربيطانية واألمريكية«، 
باللغة  الناطقين  جميع  بعروبة  ويؤمنون  العربية،  بالحضارة  يفتخرون  »الذين  من  وكان 
العربية مسلمين ومسيحيين«. و»نادى يف ذلك الوقت المبكر بالوحدة الوطنية، وكتب 
وفصل  األديان،  بين  بالمساواة  »وطالب  الوطني«،  الشعور  وأهمية  أهميتها  عن  كثيرًا 
الدين عن الدولة، أي فصل السلطة الروحية عن السلطة الزمنية، وتبنى الرتبية )التعليم( 
الحديثة واقتباسها عن  العلوم  إلى تعلم  العربية«، »ودعا  باللغة  بااللتزام  العربية ونادى 

)))  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 439.
)))  المالخ، أحمد، شوكة اإلسالم ))(، يف: مجلة الجماعة، ص 85.

)3)  المرجع نفسه، ص 76.
)4)  عبد الغفور عطار، أحمد، الزحف على لغة القرآن، ص 59).

)5)  العودات، حسين، العرب النصارى: عرض تاريخي، ص 89).
)6)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص ))) - 3)).
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أوروبا  حضارة  على  االطالع  دون  الشرق  ينهض  أن  يمكن  ال  أنه  ورأى  ونشرها،  أوروبا 
وعلومها«، فإن »شعوب الشرق ال تستطيع المضي يف طريق الرقي السريع إال باستعارة 
الثقافة األوروبية«، »مع توحيد ورص صفوف السكان الذين تفتتهم الخصومة الدينية، 

وعلى أساس المشاعر الوطنية«))).

»اللساَن  يعالِجون  وعجم«،  عرب  من  المسلمين  َل  »قْب العرب،  النصارى  فتِئ  وما 
اآلباء  »كان   .(((» العصريِّ الواقع  عن  العصريَّ  الّتعبيَر  »لُيطاوَِع  قرنين«،  »منذ  العربّي« 
اليسوعيون يف لبنان أول من أدخل الطباعة لبالد العرب، ونشروا مع األناجيل المرتجمة 

ورسائل التنصير مجموعات من كتب العربية وقواميسها«))).

ثوا معجماِت  لقد »عالج اآلباُء اليسوعيون يف لبناَن، َوَوطنوا المطبعة والطباعة، وَحدَّ
اللغة العربية، وأحدثوا معجماٍت، وطبعوا كتب ُتراٍث، وتاريَخ عرب، وشْعَر عرٍب. كل 
لغة  بخدمة  الظاهر  يف  منشغالً  اإلسالم،  بلغة  سًا  ُمَتلبِّ اإلسالم،  دين  عن  دًا  مجرَّ ذلك 
بالدعم  اليسوعية، مستظهرًا  اليسوعية وغير  التنصير  الوالََء لحركة  اإلسالم، مستْبطِنًا 

التنصيري اليسوعي وغير اليسوعي«))).

الرتجمة  نشاط حركة  يفسر  ما  الغربية، وهذا  للثقافة  نقل واسعة  نّفذوا »عملية  لقد 
عندهم، باإلضافة إلى الجرائد والمجالت التي يشرفون عليها«))).

المعارف،  دائرة  بتأليف  وبدأ  المحيط(،  )القاموَس  البستاين  »أّلف  مؤرُخنا:  يقول 
دائرة  أول  اثني عشر جزًء، وكانت  بعده إصدار  أبناؤه من  منها، وأتم  وأصدر عدة أجزاء 
معارف عربية تكتب حسب األسلوب األوروبي، كما أنشأ صحفًا عديدة وكتب فيها«))).

)))  العودات، حسين، العرب النصارى: عرض تاريخي، ص 93) - 94).
)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 86 - 87.

)3)  ياسين، عبد السالم، سنّة اهلل، ص )3).
)4)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 86-87.

)5)  أبا عوض، أحمد، والفارابي، عبد اللطيف، الحركات الفكرية واألدبية يف العالم العربي الحديث، ص 30.
)6)  العودات، حسين، العرب النصارى: عرض تاريخي، ص 94).
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لقد كان »المعلم بطرس البستاين مؤسس أول مدرسة عربية حديثة، وأول معجم عربي 
مطول حديث باسم »محيط المحيط«، الذي يحتوي على مفردات القاموس المحيط 
ألفاظ ومصلحات حديثة،  العربية من  اللغة  استجد يف  ما  إلى  باإلضافة  للفيروزآبادي، 
فضالً أول موسوعة عربية جامعة، منذ عام 875) )دائرة المعارف(، وأول صحيفة عربية 
مختصر،  عربي  معجم  أول  معلوف  لويس  األب  أنشأ  كما  سورية«.  »نفير  أسمها  راقية 
تاب  اسمه »لمنجد« بمجلد واحد، كان وما يزال مرجعًا ضروريًا لجميع الدارسين والكـُ

العرب، السيما قبل صدور »المعجم الوسيط«.

ومن هؤالء المسيحيين الذين قدموا عطاءات ثمينة للمكتبة العربية؛ جورجي زيدان، 
مؤسس »مجلة الهالل« الغراء يف عام )89)، ومؤلف العديد من الكتب، ومنها أول كتاب 
يف »تاريخ العرب قبل اإلسالم«. وهو أول من حاول إعادة كتابة التاريخ العربي اإلسالمي، 
من خالل تدبيج الروايات التاريخية. ومنهم العالم الكبير شبلي شميل، وسليم تقال 
مؤسسي  من  نمر  وفارس  صروف،  ويعقوب   ،(875 عام  منذ  األهرام  صحيفة  مؤسس 
والفكرية  العلمية  البحوث  يف  تخصصت  التي  »المقتطف«  الصيت،  الذائعة  المجلة 

واألدبية الراقية، وذلك منذ عام 876)«)))، على يد »يعقوب صروف«))).

ينافح  وكان  موسى،  سالمة  القبطي  يديرها  كان  التي  هي  هذه،  »الهالل«  ومجلة 
فيها عن العامية المصرية، ونشر يف »أحد أعدادها الصادرة سنة 7)9)م» مقااًل بعنوان: 
»اللغة الفصحى واللغة العامية ورأي السير ولكوكس«، وهو »مهندس إنجليزي وظفته 
كل  فيها  جمع  محاضرة  )345)ه(  7)9)م  »سنة  ألقى  مصر«،  يف  الربيطانية  الحكومة 
لغتهم هجرًا شديداً«.  العرب هجر  إلى  أن يطلب  إلى  تجاربه واختباراته، وانتهى منها 
السيد  بال  يشغل  الذي  الكبير  الذي  »والهّم  هذا:  مقاله«  يف  موسى  »سالمة  وقال 
ولكوكس، بل يقلقه، هو هذه اللغة التي نكتبها وال نتكلمها، فهو يرغب يف أن هنجرها 
إلى  يدعونا  »إنما  آدابنا وعلومنا«، وهو  فيها وندوِّن هبا  فنؤلف  العامية  لغتنا  إلى  ونعود 
هجرة اللغة الفصحى هجرًا تامًا، واصطناع العامية، وقد ترجم هو نفسه اإلنجيل إلى 

)))  األعرجي، عالء الدين، دور المسيحيين يف الثقافة والحضارة العربية اإلسالمية، يف: »القدس العربي«.
)))  أبا عوض، أحمد، والفارابي، عبد اللطيف، الحركات الفكرية واألدبية يف العالم العربي الحديث، ص 30.
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له األسلوب،  فيلذ  المصري  يقرأها  ترجمة حية  إلى  فيه  فوفق  المصرية،  العامية  اللغة 
من  النفس  يف  أوقع  اعتقادي  يف  وهو  البلدية،  النكهة  منه  يشم  مألوفًا  جوًا  فيه  ويرى 
اإلنجيل المرتجم إلى اللغة الفصحى«. وزاد سالمة موسى: »ولست أحمل على اللغة 
الفصحى إال لسببين: أولهما صعوبة تعلمها، وثانيهما عجزها عن تأدية أغراضنا األدبية 
لغة  نتعلم  كما  نتعلمها  إننا  نقول:  أن  يكفي  فإنه  الصعوبة،  اما من حيث  العلمية.  أو 
أجنبية«، »ولست أشك يف أن اللغة العامية تفضل اللغة الفصحى وتؤدي أغراضنا األدبية 
أكثر منها«، و»إننا نرطن الفصحى رطانة ولم تشرهبا بْعُد نفوسنا، وال أمل يف أن تشرهبا 

ألهنا لغة غريبة عن  مزاجنا«))).

أما مجلة »المقتطف«، فهي التي حملت راية استبدال )اللغة العامية( باللغة العربية 
»وصاغت  العلوم«،  كتابة  يف  العامية(  )اللغة  الحديث  لغة  اتخاذ  »واقرتحت  الفصحى، 
موظفًا  كان  الذي  /883)م(   (8(8( سبيتا  ولهلم  األلماين  المستشرق  آراء  بأسلوهبا 
بدار الكتب المصرية«؛ فقد نّبه يف كتابه »قواعد اللغة العامية يف مصر« الذي أّلفه »سنة 
الحديث  لغة  بين  االختالف  بسبب  مصر  يف  النشاط  نواحي  كل  ر  »تأثُّ على  880)م«، 
ر حصول المرء »يف فرتة التعليم االبتدائي القصير حتى على  ولغة الكتابة«، وعلى تعذُّ
نصف معرفته بلغة صعبة جدًا كاللغة العربية الفصحى«، كما هاجم فيه »طريقة الكتابة 

العقيمة، أي بحروف الهجاء المعقدة«))).

الذي  القول  »خطأ  إظهار  يف  مثالً،  )87)م(،   /  (800( اليازجي  ناصيف  نجح  كما 
كان سائدًا بأن العربية ال تتنصر، وأثبت أن بإمكان العرب المسيحيين أن يساهموا يف 
يعمل من أجل  أن  دينه  كان  العربية، وطالب كل عربي مهما  الثقافية واألدبية  النهضة 
تراث ثقايف مشرتك للعرب، وساهم فعالً يف بعث اللغة العربية، التي أصبحت فيما بعد 

وسيلة أساسية من وسائل النهضة العربية«))).

)))  عبد الغفور عطار، أحمد، الزحف على لغة القرآن، ص 53-54-55-56.
)))  المرجع نفسه، ص 50 - )5 - )5.

)3)  المرجع نفسه، ص 00).



153الفصل الثالث: العربية بين الوالء للقومية والوالء للقرآن

من  طائفة  التطوير  مِشَعَل  َفْت  وتلقَّ فعالً،  العرب  لغة  العرُب  اليسوعيون  »طّوَر  لقد 
كان  عربية  ومجالٍت  جرائَد  وأسسوا  مطابع،  وأسسوا  مصَر،  على  وفدوا  لبناَن  نصارى 
بالعربية  قارئ  كل  وعلى  اإلسالمي  العربي  العالم  على  إشعاع  قرن  من  أزيد  منذ  لها 

من  المسلمين«))).

إن »فرح أنطون )874) / ))9)م(«، الذي »لعله« كان »من أهم النهضويين السوريين«، 
صحف،  لعدة  محررًا  وكان  ونيويورك،  مصر  بين  وعاش  898)م،  عام  مصر  إلى  »نزح 
وترجم إلى العربية عددًا كبيرًا من المؤلفات األوروبية«، »ونادى بالعلمانية وفصل السلطة 
الروحية عن السلطة الزمنية«، وقّعدت »نظريُته يف الدولة« لهذا الفصل بشكل ليس غير 
مسبوق فقط، بل وأيضًا بمسوغات ومقوالت ومفاهيم سيرددها دعاة هذا الفصل من 
بعده لردح من الزمن غير قصير؛ حيث اعترب أن »الدين يبتغي العبادة والفضيلة وفقًا 
للكتب المنزلة«، وأن »السلطة الدينية« التي تمتلك »سلطة سياسية«، »تضطهد الذين 
يخالفوهنا، وباألخص المفكرين«، العتقادها أن دينها يملك »الحقيقة« التي على الناس 
يف  البشرية  الحرية  صيانة  فهي  الحكم،  غاية  »أما  الخالص«.  »لبلوغ  سبيلها  سلوك 
حدود الدستور. لذلك ال تضطهد الحكومات الناس بسبب آرائهم«. ثم »إن السلطات 
الدينية تشرتع لآلخرة، لذلك كان من شأن سلطتها أن تتعارض وغاية الحكومة التي إنما 
الدينية ضعيفة بطبيعتها«، ألن »الجمع بين الدين  العالم«. إن »السلطات  تشرتع لهذا 
والسياسة مما يضعف حتى الدين نفسه؛ إذ ينزله إلى حلبة السياسة ويعرضه لجميع 

أخطار الحياة السياسية«))).

صحيح أن النصارى العرب »كانوا وال يزالون أقلية ضئيلة العدد، عاشوا قرونًا جسمًا 
غريبًا كل الغربة يف المجتمع المسلم«)))، لكن فاعليتهم يف اتجاه الدعوة إلى الالييكية 
والتعبئة لها واستمالة المفكرين والمصلحين من المسلمين العرب كانت قوية والفتة 
للغاية، إلى درجة أن ما جرى من استعمال المسلمين العرب للعربية إنما كان »تبعًا 

)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 87.
)))  العودات، حسين، العرب النصارى: عرض تاريخي، ص 03) - 04).

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص ))).
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وال  كانوا  صنعها،  إلى  بل  العصرية،  العربية  إحياء  إلى  سبقوا  الذين  العرب  للنصارى 
يزالون«))). فقلد »تَقّدم »موارنُة الشام« ركَب »القومية العربية« التي »استيقظت من سبات 
اإلسالم«، و»عالجت أواًل لغَتها لتعرب عن المعاين العصرية«، »ثم أعقب محاوالهتم الجمُّ 
الغفير من العرب، المروِّضين للغة العربية على تحّوٍل أدبي يعلن تحواًل حضاريًا«. »ومنذ 
ذلك، أريدت العربية على مِهنة مهينة هي خدمة القومية العربية، فجاءت عجفاء جرداء 

يف جرائدها، وجاءت عجماء غير مبينة على لسان الساسة ويف كتب  المرتجمين«))).

النصارى  األولين  العلمانية وحملتها  »الصورة عن  أن  ياسين  السالم  يرى عبد  لهذا 
العرب ال تكتمل دون عرض مواز لحركة اإلصالح اإلسالمية والنهضة اإلسالمية على 
يد جمال الدين األفغاين وتالمذته«. لقد بلغ تأثير النصارى العرب أوجه »يف األربعينات 
حزب  عفلق  ميشيل  النصراين  أسس  عندما  النصارى  بتاريخ  العشرين  القرن  من 

البعث  العربي«))).

إن اليقظتْين النهضويتين، النصرانية و«األفغانية«، وإن اتحدتا يف العمل على »التحرر 
من النير العثماين«، إال أن اليقظة األولى وّظفت »الوسائل الثورية«، بينما توسلت »الثانية 
إلى نفس الهدف بالتسلل الثقايف لنسف البناء من أساسه«. لكن تأثير النصارى العرب 
النهضويين  تبني  إلى  انتهى  مثالً،  )90)م(،   /  (849( الكواكبي  الرحمن  عبد  على 
»األفغانيين« لدعوة تدبير الحياة الدنيا بمعزل عن األديان؛ فإن »الدينونة هلل، وهو سبحانه 
ولي السرائر والضمائر«، ودعوِة »تطبيق قوانين واحدة على الجميع، تستند إلى مبادئ 
الرحمن  عبد  قال  القومية«))).  والنزعة  الوطن  »حب  ودعوِة  الواعية،  والعدالة  العقالنية 
الكواكبي: »يا قوم، وأعني بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين، أدعوكم إلى تناسي 
األحقاد واإلساءات، وما جناه اآلباء واألجداد. )...( دعونا يا هؤالء نحن ندبر شأننا، نتفاهم 
ر حياتنا  بالفصحاء، ونرتاحم باإلخاء، ونتواسى يف الضراء، ونتساوى يف السراء. دعونا ندبِّ

)))  ياسين، عبد السالم، سنّة اهلل، ص 34).
)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص 704.

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 4)).
)4)  العودات، حسين، العرب النصارى: عرض تاريخي، ص 99).
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الدنيا ونجعل األديان تحكم يف األخرى فقط. دعونا نجتمع على كلمات سواء، أال وهي: 
فلتحي األمة، فليحي الوطن، فلنحي طلقاء أعزاء«))).

غير  من  بالضاد  »الناطقين  إلى  العرب،  النصارى  إلى  ه  الموجَّ هذا  خطابه  ففي 
الشرف  بيت  سليل  المسلم  وهو  يقرتحه،  دواء  »من  الكواكبي  يجد  لم  المسلمين«، 
هبذا  الكواكبي  يتفرد  ولم  الدنيا.  عن  الدين  فصل  العلمانية:  الوصفة  سوى  والعلم، 
المذهب من بين دعاة النهضة واإلصالح، فالزعيم الثاين يف تلك المدرسة نفسه، الشيخ 
و»اهتم  العقل«،  مستنير  »كان  الذي  905)م(،   /  (849( الّله«)))،  رحمه  عبده  محمد 
كانت  إذن  الفكرة  والقطع.  الوضوح  بنفس  الدعوة،  نفس  »يدعو  ومّجده«)))،  بالعقل 
بالضاد من  »الناطقين  فئة  إلى  بتوجهه  إال  الكواكبي  يفيدنا  الوقت، وما  رائجة يف ذلك 

غير المسلمين« ليدلنا على أهم المخاطبين الذين تقدم لهم هذه التنازالت«))).

ومن حينها، بات »تفكير المثقفين العرب« يتموج، »تحت قيادة النصارى العلمانيين، 
مع األحداث السياسية والرغائب القومية«))) »والموضات الثقافية«))).

»كان النهضويون اإلصالحيون ينتقدون الجمود العقلي والتقليد، ويشيدون بالعقل 
والتأكيد  العقل،  وتمجيد  الديني  باإلصالح  »أساسًا  واهتموا  الحر«)))،  االعتزالي 
معذورون،  وهم  يشعروا،  لم  »لكنهم  والدين«)))،  العلم  بين  تناقض  وجود  عدم  على 
كانوا  ما  نقيض  إلى  دفعاهم  العارم  الوطني  وحماسهم  الغربية  بالحضارة  انبهارهم  أن 
ينتقدونه، فأوغلوا يف السطحية العقالنية، وسقطوا يف شراك الفكر العلماين، حتى بدر 

بيروت، دار  الرحمن، طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، تقديم: أسعد السحمراين،  الكواكبي، عبد    (((
النفائس، ط3، 7)4)هـ / 006)م، ص 56) - 57).

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 5)).
)3)  العودات، حسين، العرب النصارى: عرض تاريخي، ص )9).

)4)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 5)).
)5)  المصدر نفسه، ص 7)).
)6)  المصدر نفسه، ص 8)).
)7)  المصدر نفسه، ص 5)).

)8)  العودات، حسين، العرب النصارى: عرض تاريخي، ص 95).
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من أساطينهم ما نقرأ صراحة براحًة من أن الدين لآلخرة فقط، وندبر ما سوى ذلك أو 
نتفاهم على تبني »ما قرر األولون وما اكتشفه اآلخرون«))).

لم تكن دعوة النصارى العرب إلى العلمانية كالمًا يالك، وال تنظيرًا لالستهالك، بل 
انتهت بتنحية »وزير  بلغت قوة الفعل وحيويته عندهم إلى قيادة سالمة موسى حملة 
جعل  قراره  بسبب  949)م«،   / 368)هـ  »سنة  بك«،  بدر  »مرسي  المصرية،  المعارف« 
ر  يعمِّ لم  وهكذا  النجاح«.  لبلوغ  فيها  االمتحان  من  بد  ال  أساسية  مادة  الدين  »دروس 
التشهير  حملة  وقاد  له،  موسى  سالمة  »تصدى  أن  بعد  شهرين«،  »إال  الوزارة  يف  الوزير 
بالدين اإلسالمي، وحمل لواءها، وكتب يف جريدة »النداء« يف العدد الصادر يف شهر ذي 
تتحدى  »الرجعية  بعنوان:  جهواًل  حاقدًا  مقااًل  949)م(  )سبتمرب  368)هـ  سنة  القعدة 
الزمن«، استنكر فيه »تقييد التعليم يف الجامعة، وبعث التعليم الديني يف المدارس على 
الرغم مما سيحدثه من خالف وشجار بين المسلمين واألقباط«، كما هاجم فيه »عباس 

محمود العقاد« لمعارضته »فصل الدين عن الدولة«))).

سالمة موسى هذا، هو الذي أّرخ شاهُد عياٍن معاصٌر نموذجًا من أنشطته المؤّثرة. 
المسيحيين  الشبان  بجمعية  محاضرة  موسى  سالمة  ألقى  936)م،  نوفمرب  »ويف  قال: 
بالقاهرة حضرها كثير، بينهم أدباء وكتاب وأساتيذ يف الجامعة وطالب، وهاجم العربية 

واإلسالم كعادته«))).

العربية  اللغة  يف  تنفخ  أن  وفاعليُتهم  العرب  النصارى  دينامية  استطاعت  وعمومًا، 
روحًا غير روحها، حتى صارت المرتِجمَة المكينة، والناطقَة األمينة، عن مشروع إقصاء 
الدين من الحياة العامة. وقد تمكنوا من إنجاز هذا التحول الرهيب تدريجيًا عرب أزيد 
من قرن؛ ومعلوم أن »التطور اللغوي بطيء للغاية يف العادة وال يقع تحت الشعور، مثله 
يف ذلك مثل من يتملى صفحة وجهه يوميًا يف المرآة فيرى نفسه يف ثباته ال يف تغيره«))). 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 5)) - 6)).
)))  عبد الغفور عطار، أحمد، الزحف على لغة القرآن، ص 40 - )4.

)3)  المرجع نفسه، ص 6).
)4)  طرابيشي، جورج، إشكاليات العقل العربي، ص 08).
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وإن »من »مستقر العادة« أال ينتبه المعاصرون إلى التغيرات التي تطرأ على اللغة التي 
يتكلموهنا وأن »يرتاءى لهم أهنم ما زالوا يتكلمون اللغة عينها التي تكلمها أسالفهم«))).

طور  المغربون«)))،  العرب  النصارى  وهم  الذات،  يف  المندس  الذايت،  »الباعث  هذا 
»العربيَة فعالً، لكن بقصد إعالمي، ال بقصٍد َغيوٍر على الكنْز الُمودَِع يف اللغة -كتاِب اهلل 
وسنة رسوله- وال بقصد تقوية العربية على حمل أسباب القوة من علوم كونية وتجارب 
بشرية نافعة. وما تبِع المجهوَد اليسوعيَّ النصراينَّ يف مجامِع اللغة العربية وأكاديميات 
التنصيري. وها هي بين أيدينا لغٌة  َلْم يحد كثيرًا وال قليالً عن المقصد  اللغة العربية 
عربيٌة عصرية الييكيٌة يف صحف اإلعالم والمجالِت المصورة واإلذاعات والتلفزيونات. 
لغة  وبين  بينها  ما  الصرف،  قعيدُة  النحو،  فاِسَدُة  المعاين،  المباين، مرتَجَمُة  لغٌة ركيكُة 
القرآن الُمبينَِة من قرابة إال ِصَلُة اللفظ والحرف. لغة عصريٌة ِجْسٌم، َتسكنُه روٌح دخيلٌة 
ُط المسكوَن، فال َتسمُع من َهْمِس العربية إالَّ أنينا وحنينًا إلى  َتَتملمُل الييكيُتها وتَتخبَّ
ْين وتعبيرين«))). سالِف عزها، يوَم كانت ُلغَة الدين والدنيا، ال ينفِصُل الدين والدنيا ِشقَّ

هكذا صارت العربيُة »لغَة َصحافة يقوُدها من أنفها أوالُد النصارى العرِب إلى الُهجانة 
فقدت  معلمنة  »لغة  صارت  العرب«)))،  النصارَى  أمرضها  »عربيًة  صارت  والرََّطاَنِة«))). 
الروحي«.  البعد  التعبير عن  العجز عن  كل  »عاجزة  أصبحت  التعبيرية« حين  كفاءهتا 
بواسطة  ورسالته  اإلسالم  مضمون  عن  والتعبير  اإلسالم  يف  »التفكير  اإلمكان  يف  وهل 
المرتَجَمة  العربيُة  »اصطبغت  القلب«؟))).  معاين  عن  لتعرب  تتسع  »ال  معلمنة«)))  لغة 
نة« التي »تساير الموضوعية وتصمت ال تنطق، وتتعقلن وتتحاشى أن تقول ربي  بالمهجَّ

)))  المرجع نفسه، ص ))).
)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 8)).

)3)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 87.
)4)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 85).

)5)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 89.
)6)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص 5).

)7)  ياسين، عبد السالم، القرآن والنبوة، ص )3.
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اهلل«، »بمفاهيم الثقافة العالمية الممسوحة« »من ذكر اهلل«))).

هذه القاعدة المركزية يف التعاطي مع اللغة العربية هي ما يحّدد موقفه من القوميين 
العرب. بل إنه يذهب إلى حّد اهتامهم بخيانة لغة القرآن، »هؤالء القوميون العرب خانوا 
القرآن يف شيء  لسان  ما هم من  العروبة وثمرهتا.  أن اإلسالم زهرة  إن هم زعموا  القرآن 
نحوه وصرفه وبالغته  العربي يف  اللسان  يعرفون  ثقافة عامة، ال  بضاعتهم  الذين  هؤالء 
القرآن  لسان  األولين ِحس.  العرب  لهم من سليقة  العربية وال  يعرفون علوم  وبيانه، ال 
لسان كامل محفوظ. حفظه القرآن، ما هو حفظ القرآن. لسان كامل وغيره ناقص ولو 

كانت الحروف عربية والثقافة َيلهج هبا َلْغٌو من الكالم يثرثر بلغة الضاد«))).

يصف عبد السالم ياسين صعوبة الحوار مع المغّربين الذين أضربوا عن لغة القرآن، 
ويتكلمون »بعربية عربوفونية مجردٍة من الدين، بريئة من الدين«)))، قائاًل: »وكأنك تحاول 
إدخال الجمل يف َسّم الِخياِط حين تحاول إدخال مفاهيم باتت غريبة عن عقول دقيقِة 
الصنِع ذاِت أبراج مراقبة ومعاقل تحقيق كارتزياين عقالين منطقي. ذاِت شبكة تصفية 

يِقَظٍة ال يتسلل منها الدخيُل المختلُط«))).

»ثم إن هؤالء السادة والسيدات »المفرنكين« ال يرون يف ما ينشر بالعربية سوى ثرثرة 
ممجوجة، فهذه اللغة ليست يف نظرهم الكليل سوى أداة محلية يتواصلون هبا مع الرعاع 
األميين. مهما جهدت لتتواصل مع النخبة المغربة، فخطابك ليس سوى لغط مبهم ما 
دمت تتحدث بالعربية ، خاصة إذا كنت ملتحيًا ال يتشدق بكالم أهل الحرفة الصحفية 

وال يتمضمض بالصيغ المهجنة«))).

صحيح أن عبد السالم ياسين دّشن حوارًا مع الُمغربين »بني جلدتنا«، وصحيح أنه 

)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 64) - 65).
)))  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ) /65).

)3)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص )3).
)4)  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 00).

)5)  ياسين، عبد السالم، مذكرة إلى يهمه األمر، بدون دار الطبع، ط)، 999)م، ص )3.
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يصر على أن »الحوار معهم يتحتم ولو طال«)))، لكن هذه الثرثرة بلغة الضاد منقطعًة 
عن لغة القرآن، تَصّعب الحوار وتعرقل خطواته، وبخاصة مع »القوميين العرب« الذين 
»يريدون أن يبدأوا بعلمنة العربية، بجعلها لغة عامة«، و»عامية، تخاطب كل العقول، ال 
الكونية، مندمجة فيها، ال يرون  العقالنية  بالدين«، و»لغة عقل متفتحة على  صلة لها 
لها مستقبالً ما لم تكتسب المرونة من تطليق المفاهيم الدينية الغبية واعتناق الواقع 

اإلجرائي المتطور«))).

النفوس«)))،  للقومية مرتكز يف  أن »االنتماء  الحوار والحال  ُتغدق شجرة هذا  وكيف 
»ونحن قلوبنا قومية ما تنتسب للقرآن«)))؟ »من أين تبدأ حوارك مع من يجهل العربية 
»ليس  من  مع  إعالمية«)))،  جرائدية  مهجنة  هبا  »الناطقين  مع  جرائدية«)))،  جمالً  إال 
المحشو  المرتجم  األكاديمي  الكالم  أو  الجرائد  عبارات  إال  العربية  اللغة  من  يعرف 
بالمصطلحات الغربية المتوهجة المتربجة التي جاءت من قاموس الفالسفة و«علماء 
النفس«، »وال خرب عنده بأساليب القرآن وجوامع كلم السنة«)))، والحال أن »بعضهم ال 
الركيك، ونحن عاجزون عن اصطناع  تفكيره  مألوف  ينفصل على  أن  يقدر  يحب وال 
العربية  حقيقة  يعرفون  ال  بمن  رأفًة  المبينة  القرآنية  العربية  بالكلمة  ينحط  خطاب 

ومجازها، وبالغتها وبياهنا، وأساليب الخطاب العربي اإلسالمي«؟))).

يعترب عبد السالم ياسين معركَة أليكة العربية، من جهة كوهنا لغة القرآن، أبرَز مظاهر 
»إشكالية الصراع بين ثقافات علمانية مادية وبين رسالة اإلسالم«، بين الييكين يكدون 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /)48.
)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 3).

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص )70.
)4)  المصدر نفسه، ص 698.

)5)  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 64.
)6)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص )6).

)7)  المصدر نفسه، ص )5.
)8)  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص )3.



لغة القرآن يف خطاب عبد السالم ياسين 160

الدين ال دخل له يف  المسلمين »وشعورهم وممارستهم أن  ليتكرس يف ذهن  ليل هنار 
األمر«)))، وبين من »ال والء له وال شخصية وال هوية وال مرجعية وال تاريخ إال اإلسالم«)))، 
وهو صراع َيفتح يف نظره »آفاق مقاومة تغريب لغتنا وعلمنتها وبرتها«، بالقدر ذاته الذي 
يفتحه من »آفاق اإلثراء الفعلي« لهذه اللغة))). هو صراع يستوجب التطهير والتنوير معًا؛ 
لها بخدمتها وتطويرها الستيعاب  المستفحلة، وتنويرًا  الطارئة  لها من األليكة  تطهيرًا 

العصر وعلومه وقضاياه.

)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص )7.
)))  المصدر نفسه، ص )7.

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 3).
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جنبية
أ
ة ال ي اف ق ث ة ال لة اهليمن

َ
از من

1. اللغة واحتالل القلوب

نكرر، مقلبين أوجه الكالم، أن عبد السالم ياسين إنما ينافح عن لغة القرآن »حاملِة 
الخالق  هبا  خاطب  كلمة  »آخر  حاملِة  اإلنسان«)))،  إلى  الخاتمة  ورسالته  اهلل  كلمة 
والقلب  اللسان  »لغة  هي  حيث  من  القرآن«)))،  رِسالَة  الحاملة  القرآن  »لغِة  خلقه«)))، 
واإليمان«)))، والتي يمّكن إتقاُنها من »محاربة الهيمنة الثقافية األجنبية واحتاللها عقول 
أبنائنا وميادين حياتنا«)))، حيث »تقرأ وتسمع خطابًا بألفاظ عربية، لكن بمعان تلعنها 

لغة القرآن«))).

يطغى واقع المنازلة الميدانية المفتوحة المستعرة بين اإلسالم والغرب، و»المجاهبة 
المهزومة«)))،  اإلديولوجيات  فلول  وبين  اإلسالميون  يقرتحه  وما  اإلسالم  بين  المباشرة 
على خطاب األستاذ. وأظهر ما يكون ذلك عند حديثه عن وظيفة اللغة المتحكمة يف 
صياغة المفاهيم وبلورة الثقافات وبناء التصورات الوجودية الكربى. فعنده »ال يمكن أن 
نفصل بين اللغة وما تحمله وتتضمنه من رسالة«؛ فإن العربية جزء ماهية الوحي، مثلما 
هي »اللغة المادية اإللحادية ''جزء ماهية'' الكفر«))) سواء بسواء. وعنده أيضًا »أن أقرَب 

َمسلك الحتالل القلوب والتمكن فيها: اللغة«))).

)))  ياسين، عبد السالم، الرسالة العلمية، ص )3.
)))  ياسين، عبد السالم، القرآن والنبوة، ص 63.

)3)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 83.
)4)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 47).

)5)  المصدر نفسه، ص 214-215.
)6)  المصدر نفسه، ص 400.

)7)  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص 30.
)8)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 5).

)9)  ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص 75).
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واحرتازًا من التهمة الجاهزة التي ترمي مثل هذا التصور بافتعال معركة وهمية لغوية 
غير موجودة، نذّكر بأن طه عبد الرحمن يتحدث عّما يواجه »المجتمع المسلم« »من 
تتوارد  تفتأ  ال  إذ  منها؛  َيخرج  كيف  يعرف  ال  كربى  مفهومية  فتنة  يف  متمثل  فكرٍي  تيٍه 
عليه كثرة متكاثرة من المفاهيم التي تضعها المجتمعات األخرى، فيأخذ يف التخّبط 
يف معاقدها ومغالقها، بل يف متاهاهتا وأحابيلها، ال قدرة له على استيعاهبا، وال طاقة له 

على صرفها«))).

بل أكثر من هذا، يرى أن »األمة المسلمة« »لم تتعرض يف تاريخها لحرب مفهومية، 
أو على األصح العتداء مفهومي، تعرَُّضها له يف أيامنا هذه؛ وقد اتخذ هذا االعتداء شكل 
إلزام األمة بمفاهيم مخصوصة الغرُض منها إعادة صياغة عقول المسلمين وأخالقهم، 
ثرواهتم  على  االستيالء  أو  وطباعهم  عاداهتم  إفساد  وراء  سعيًا  قيادهم،  يسهل  حتى 

راهتم«))). ومقدَّ

وقبل صياغة طه عبد الرحمن لمقولة �االعتداء المفهومي� بأربعة عقود، اعَترب غيوٌر 
على العربية المواجهَة الضارية بين أنصار لغة القرآن وأعدائها »حربًا مقدسة« يف حق من 
ينافحون عن لغة »القرآن المبغيِّ عليه«)))، »ويدفعون عن ُحَرمها البغاَة المتقحمين«))). 
إن »المؤمنين بالقرآن من أنصار لغته«، مْجَبرون على »الذب والجهاد دفاعًا عن القرآن 

حتى يبقى على أصالته اللغوية وأسلوبه العربي المبين المعجز«))).

ثم »إن للمفاهيم الفلسفية مسارًا وسيرورة، ومآاًل وصيرورة. فالمفاهيم ال تولد جاهزة 
وال راشدة. بل هي حاملة بالضرورة لتاريخها كما لما قبل تاريخها«)))، »وأيُّ استخدام 

)))  عبد الرحمن، طه، روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية، ص ))، والتشديد منه.
)))  عبد الرحمن، طه، الحق اإلسالمي يف االختالف الفكري، الدار البيضاء، المركز الثقايف العربي، ط)، 

005)م، ص )30، والتشديد منه.
)3)  عبد الغفور عطار، أحمد، الزحف على لغة القرآن، ص 56).

)4)  المرجع نفسه، ص 58).

)5)  المرجع نفسه، ص 60).
)6)  طرابيشي، جورج، نظرية العقل العربي، ص 54).
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للمفهوم مرتبٌط بالضرورة بتجربة تاريخية ومعلن عن هذه التجربة«))).

بالكلمة )أي  الشيء  بأن »امتالك  نذّكر  أن  الصدد،  المفيد، يف هذا  ولربما يكون من 
وتبقى  اليد  قوة  تذهب  فقد  يتعداه،  قد  بل  باليد،  امتالكه  عن  قوًة  يقل  ال  بالمفهوم(، 
قوة الكلمة؛ والغالب أن قوة اليد األبقى هي التي سبقتها قوة الكلمة؛ كما أن التغيير 
بالكلمة ال يقل أثرًا عن التغيير باليد؛ بل قد يتجاوزه، فقد ينقطع أثر اليد ويستمر أثر 
َمه تغيير الكلمة«. هذا تقرير مّطرد  الكلمة؛ والغالب أن تغيير اليد األبقى هو الذي تقدَّ
ْره باألمم يف تقلبات أحوالها  بِ د يف جميع الشعوب، وهو يف أمة اإلسالم أوكد، »فاْعَت مؤكَّ
المادية مع ثباهتا على مبادئها وعقائدها؛ واألمة المسلمة ال بد لها من تحصيل قوة يف 
مجال المفاهيم تثّبت وتغّذي وتوّجه تطلعاهتا إلى تحصيل قوة يف مجال األشياء، عسى 

أن تقوم من سقطتها الحضارية  الكربى«))).

فجملة: »اإلسالم دين«، مثالً، تؤّدي يف لسان الالييكية معنى مناقضًا كليًا لما تؤّديه 
يف لسان القرآن. إن »إنسان العصر الالييكي« يفهم من هذه جملة »أنَّ اإلسالم عالقة بين 
اإلنسان وربه ال عالقة لها بالمجتمع ونظامه، وال بالحكم واختياره، وال بقسمة األرزاق 
غير مدلول  الدين يف صورة  لتصور  الفضالء صعوبة  المثقفين  لدى  وإنتاجها«))). و»إن 
ممارساٌت  أي  رلجيون:  »الدين  شخصي!«)))،  "رلجيون"  »اإلسالم  "رلجيون"«))).  كلمة 
شخصية،  قضية  التقدير  أحسن  يف  هو  أو  مجرمة.  متهمة  مشبوهة  كهنوتية  كنسية 
واقتناع ُيحرتُم مع رِثاء متسامح«. »اإلسالم دين هبذه المعاين«، »اإلسالم ممارسات واقتناع 

شخصي«)))، »اإلسالم "رلجيون"! اسكت ال تدخل السياسة يف الدين!«))).

لغته، وأن اإلسالم كالمسيحية مجموعة من  القرآن كاإلنجيل يف  »أن  يتصورون  هم 

)))  غليون، برهان، اإلسالم والعروبة، يف: مجلة الوحدة، العدد )5، 989)م، ص 9.
)))  المرجع نفسه، ص )30.

)3)  ياسين، عبد السالم، القرآن والنبوة، ص )9.
)4)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 45.

)5)  ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص 6).
)6)  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 35) - 36).

)7)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 73).
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يتعّسر  ر  تصوُّ وهو  الطقس.  بانتهاء  "االلتزام"  فينتهي  يؤدوهنا«)))،  والشعائر  الطقوس 
الحياة والممات والدنيا واآلخرة«))) بال  الذي »يستوعب  القرآنية  العبودية  عليه مفهوُم 

استشكال وال تحير.

وحتى أولئك الذين انتقدوا هذا التصور "الرلجيوين"))) لإلسالم، إن جاز التعبير، ونادوا 
بضرورة مراجعة هذا الموقف األيديولوجي، الزائف وغير المطابق للتاريخ والواقع، ونّبهوا 
على أن اإلسالم »لم يكن يف يوم من األيام بالنسبة للعرب مجرد دين، حسب االستعمال 
الراهن لهذه الكلمة يف المسيحية أو البوذية أو يف الثقافة الغربية الحديثة«، وأّن »تجربة 
و»أن  البوذية«،  مع  الهند  المسيحية وال  مع  أوربا  تجربة  أبدًا  ليست  اإلسالم  مع  العرب 
بالنسبة  المسيحي  الدين  تاريخ  يكن  لم  العربي  للمجتمع  بالنسبة  الدين  هذا  تاريخ 
السياسة  يف  للعربي  واألخير  األول  الحقيقي  المرجع  »صار  اإلسالم  وأن  للغرب«، 
والعلم واألخالق وفلسفة الحياة والسلوك كما هو مرجعه يف الدين، وبدونه ليس للفرد 
يكن  لم  هذا  نقدهم  فإن  اإلطالق«)))،  على  آخر  مرجع  أي  والطبيعي  العادي  المسلم 
لواقع  المرحلية  المراعاة  بتكتيك  لِة  المتوسِّ الكالم"  "جغرافية  اسرتاتيجية  إال جزًء من 
المخزون النفسي للجماهير، باعتباره أنجع وسيلة لتفادي »عنف رد الفعل الذي يمكن 
أن يصدر عن المجتمع الذي يخاف من حرمانه من قاعدة وأدوات تواصله ومعامالته، 
أي من مدنيته وطابعه كمجتمع مدين، عندما يتعرض هذا الرأسمال المعنوي األول إلى 
التبذير أو التجريح أو الهجوم أو العدوان من أي طرف جاء«. إهنم يدركون جيدًا أن »على 
المدنية واإلسالم، وبين  بين  العميق  هذه الصخرة«، صخرِة »التعلق الشديد والتماهي 
المجتمع ودينه، تحطمت وسوف تظل تتحطم كل محاوالت اإلصالح الديني والسياسي 

التي لم تدرك الفارق يف التجربة الدينية ومكانة اإلسالم يف المجتمع العربي«))).

)))  الطويل، السيد رزق، اللسان العربي واإلسالم: معًا يف معركة المواجهة، ص )9.
)))  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 58.

)3)  نسبة إلى كلمة »religion« الفرنسية.
)4)  غليون، برهان، اإلسالم والعروبة، يف: مجلة الوحدة، العدد )5، 989)م، ص 9.

)5)  المرجع نفسه، ص 0).



167الفصل الرابع: لغة النزال.. واالستقبال

بًة  وليس أشلَّ لفكر أمة اإلسالم وال أقتَل من استمرارها يف إدمان استيراد المفاهيم معلَّ
جاهزة. »ال يمكن لألمة اإلسالمية أن تتحرر يف فكرها إال إذا أقلعت عن عادهتا يف نقل 
المفاهيم الفكرية عن غيرها، ال ألن هذا النقل مذموم يف حد ذاته، وإنما ألن طول أََمده 

ورثها الكسل الذي ال يكون معه فكر، ناهيك عن اإلبداع«))).

ه الذي ليس  »ومعلوم أن األخذ الذي ليس معه عطاء ال يكون إال تقليداً، وأن التشبُّ
العربي  اإلسالمي  الفكر  تحديث  يكون  اعتقاالً؛ وحينئذ، ال  إال  يكون  استقالل ال  معه 

تحديثًا حقيقيًا، وإنما تحديثًا وهميًا وحسب«))).

صحيح أن هذا النقل مشروع ومطلوب »ومفيد لتفاعل اآلراء وإثراء األفكار وتوسيع 
المدارك«، لكن، متى كانت هذه اإلفادة »من جانب واحد، فإهنا ال تعدو كوهنا استتباعًا 
للجانب اآلخر؛ واألمة المسلمة ال تزال إلى حد اآلن أمة تابعة يف كل شيء، غيَر متبوعة 
يف أي شي)))«)))، وإّن »محاولة تحديث الفكر اإلسالمي العربي ال تخرج عن نطاق األخذ 
بأفكار اآلخرين وعن حّد التشبه بعقولهم«))). »وال مخرج لها من هذه التبعية الًمميتة إال 

بإنشاء مفاهيم من عندها تعرب هبا عن أمور حدثت أو تحدث يف أحضاهنا«))).

أصاب  الذي  الفكري  التيه  هذا  »من  المسلم  المجتمع  َيخرج«  أن  يف  مطمع  »فال 
العقول فيه«، »ما لم يهتِد إلى إبداع مفاهيمه أو إعادة إبداع مفاهيم غيره، حتى كأهنا من 

إبداعه ابتداًء«))).

على  التمنع  شديد  ملتو،  عمومًا  المعاصر  العربي  الفكر  يف  اإلشكالي  الطرح  إن 
التتبع واإلدراك، ناشب معرتض ال ُيستخرَج بعُضه إن اسُتخرج إال بعسر وبشق العقول، 

)))  عبد الرحمن، طه، الحق اإلسالمي يف االختالف الفكري، ص )30.
)))  عبد الرحمن، طه، روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية، ص 58)، والتشديد منه.

)3)  هكذا يف المرجع، بال همز. ولعله سهو مطبعي.
)4)  عبد الرحمن، طه، الحق اإلسالمي يف االختالف الفكري، ص )30 - )30، والتشديد منه.

)5)  عبد الرحمن، طه، روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية، ص 58)، والتشديد منه.
)6)  عبد الرحمن، طه، الحق اإلسالمي يف االختالف الفكري، ص )30، والتشديد منه.
)7)  عبد الرحمن، طه، روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية، ص )).



لغة القرآن يف خطاب عبد السالم ياسين 168

ُق المسالك العتماده على مفاهيم فلسفية ليس اإلغراق يف التجريد عيَبها الوحيد،  ضّي
وال اإلمعاَن يف التعقيد الصناعي الذي ال يزداد إال تعارضًا وبعدًا عن الخطابين الطبيعي 
والتداولي نظريًا وتبليغيًا، بل أيضًا برتُها من نسقها الغربي األصلي بعنف، وإدخالها 

على النسق اإلسالمي العربي المغاير بعنف.

والمنظرين  المفكرين  َبةً� موقوفًا على  المفاهيم �معلَّ استيراد  التحذير من  وليس 
اإلسالميين الذين يقطعون أن »االقتباس من خارج الفكر اإلسالمي العربي ال ُيجدي يف 
تحديث هذا الفكر«)))؛ فحتى لو اختلفت زوايا النظر وتقابلت على سبيل الضدية يف 
هذه المسألة، فإن بعض المفكرين من ذوي االتجاه الالييكي الجذري القّح، يرفضون 
»التلصيق يف الممارسة المعرفية«، ويعتربونه »غير جائز، ألن فيه إخالاًل أواًل بمبدأ االلتزام 
للتطويع، وبالتالي  قابلة  ثانيًا حيادية وال  "الملصقة" ليست  العناصر  المنهجي، وألن 
للتوظيف يف سياق ُمخارج. فالمفاهيم والعناصر المعرفية ال فعالية إجرائية لها إال بقدر 

ما تنتظم يف نسق يقوم لها مقام النسيج الضاّم«.

"تلصيق"  فرفض  عندهم؛  مشروط  ذلك  لكّن  النقل،  هذا  باستحالة  يقولون  ال  إهنم 
المفاهيم على هذا النحو »ال يعني أهنا غير قابلة بإطالق لإلزاحة من نسق إلى نسق 
آخر. ولكن هذا بشرط مزدوج: أال تبرت بعنف عن نسقها األول وأال تدخل بعسف على 
نسقها الثاين. والشرط األول يقتضي أخذها يف سياقها مثلها مثل السمكة التي ال تنقل 
من حوض إلى حوض إال يف مائها. والشرط الثاين يقضي بتبيئتها بحيث تتغير جزئيًا 
يلفظ  قد  لفظها كما  إلى  أن يضطر  بدون  الثاين  النسق  لتتالءم مع  يكفي  الذي  بالقدر 
ويلغي  هويتها  يفقدها  الذي  بالقدر  كليًا  تتغير  ال  وبحيث  المزروع،  العضو  الجسم 

فاعليتها«))).

وأفدح من تبعية استيراد المفاهيم الجاهزة، و"الّتزّين" بوضع "التسّول الثقايف"، وضِع 
دة«)))، ما نّبه عبد السالم  ة ذليلة مقلِّ الوقوف »على أبواب "األنساق الثقافّية" موقف تبعيَّ

)))  عبد الرحمن، طه، روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية، ص )).
)))  طرابيشي، جورج، إشكاليات العقل العربي، ص 90) - )9).

ة القطب، ص 8). )3)  جابر العلواين، طه، لسان القرآن ومستقبل األمَّ
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ياسين عليه من تسّرب المادية الدنيوية إلى المفاهيم اإلسالمية ذات الماهية اإليمانية 
المادي  الفهم  من  هبا  علِق  مما  ونطهرها  المفاهيم  نصحح  »أن  إلى  دعا  لذلك  أصالً. 
الدنيوي«، حَذرًا من إفراغ »مفاهيم قرآنية نبوية من محتواها اإليماين ولبها اإلحساين إن 
الفقه،  الحكمة،  »العلم،  َقبيل:  من  العام«،  الفكري  القاموس  ضوء  على  قرأناها  نحن 
العقل، الرشد، التفّكر، التدبر، النظر«. ذلك أن أضراب »هذه المفاهيم المفاتِح«، على 
أصلها الذي رّسخته لغُة القرآن، »تحمل شحنات قلبية«، و»ما منها كلمة إال ومدلولها 
اإليمان، وداللتها على اهلل، وعلى حكمة وجود اإلنسان، وعلى مصيره إلى الجنة والسعادة 

األبدية إن رَشد، أو النار والشقاء األبدي إن َغَوى«))).

هي »مفاهيم ُيفيدنا أن نميز مدلوالهتا اإلسالمية لنستعملها االستعمال الذي يخدم 
َرِب »للنشيد الدنيوي المتاعي  َبالَغنَا«))). لكن بسبب هذا التسّلل المادي الناتج عن الطَّ
هوائيةً«  قوقعاٍت  مصدراً،  القدسية  حقًا،  الشريفة  الكلمات  »هذه  صارت  اللذايت«)))، 
أًة »بفكر ممسوح من اإليمان«)))، و»اختلطت المفاهيم، ووقع بعض المسلمين يف  معبَّ
ُمحاكاة الخطاب الغربي بلغة غربية، ومصطلحات غربية، وترجمة على النسق الغربي 
مٍة من الغيبيات، أنيسٍة ُمؤنِسٍة يف  لمفاهيم إسالمية يف صيغة لفظية مرتَجمة َزنيمة ُمَعقَّ

مدلوالهتا المشرتكة، بمدلوالهتا المشرتكة لعقوٍل مشرتكة«))).

كل  وعلى  العربي  اللسان  على  والخلط  وثة)))  اللُّ »استفحلت  ذلك،  لكل  ونتيجة 
منها  لُتْقَطَع  المسلمين،  لغات  وهوجمت  العربية  هوجمت  بل  باإلسالم.  ينطق  لسان 
األوداُج وُتحّز منها األطراف وتقطع ِصالهتا باللغة القرآنية«. وإنما كان فصلها »عن لغة 

)))  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ) /68.
)))  ياسين، عبد السالم، رجال القومة واإلصالح، ص )5.

)3)  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 96.
)4)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ) /68.

)5)  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 96 - 97.
)6)  »الالم والواو والثاء أصل صحيح، يدل على التواء واسرتخاء ولي الشيء على الشيء. يقال: الث العمامة 
يلوثها لوثًا، ويقولون: إن اللوثة: االسرتخاء، ويقولون: مس من الجنون«. ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس 

اللغة، 5 /9)).



لغة القرآن يف خطاب عبد السالم ياسين 170

أ أجياٌل ال تستطيُع تقرُأ يف المصحف«، وألجل »استئصال العروق التي تصل  القرآن لُتنَشَّ
العربي والعجمي بالمصحف«))).

َثْت ُخْلَطُة الجاهليين منا النفوس، وكدرت العقول، وتغلغل َسَخُمها))) إلى  لقد »لوَّ
المعاين  المفاهيم، واشتبكت  القلوب«))). »تلوثت األلفاظ والمصطلحات، وتداخلت 

بمادية الثقافة الدوابية األرضية المحيطة الغازية«))).

وأضراهبما  و"التغريب''  "التبعية"  عبارتا  تعكِس  ياسين،  السالم  عبد  خطاب  يف 
تابع  المعريف ملتقطًا من مخازن غيرك، فأنت  فـ»مادام جهازك  اللوثة والسخم بجالء؛ 
ال فكاك لك من التبعية. تنظر نفسك والعالم والتاريخ بمنظار غيرك إذ ال لغة لك إال 
لغته، وال منطق إال منطقه، وال حقيقة إال حقيقته. وتكذب على نفسك إن زعمت أنك 
تخدم خصوصيتك الثقافية بمشاركتك يف المهرجان الثقايف العالمي تتكلم فيه بلغتك 
المهجنة وأنت ال تشعر، وتنشد األشعار، وتلقي المحاضرات عن الرتاث المجيد«. وال 
مخّلص من شراك هذه التبعية إال لغة القرآن: »أنت تابع، وثقافتك تابعة، وال تخدم إال 
األسياد، حددوا لك يف نطاق التبعية مهمة تؤديها بلغتك التابعة. لغتك يا مسلم، لغة 
لْت منها وهبا ذاتيتك اإلسالمية، وإال فأنت يف مدرسة التغريب العالمية  القرآن. إن تأصَّ

المستفحلة الغازية، أنت تلميذ  فيها«))).

2. لغة القرآن وعصر المادة

يتساءل الخطاب المنهاجي عن مصير صفاء لغة القرآن ونقائها يف جو هيمنة هذه 
اللوثة: »أال يوشك الريح الجارف أن يلقينا إلى تلك األجواء المختلطة حين نفتح نوافذ 

الحوار ليستنشق قوم هواءنا؟«.

)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 6)).
))3ه(،  )ت.  محمد،  األزدي،  دريد  بن  الحسن  ابن  سوده«.  أي  وجهه  اهلل  سخم  السواد،  »السخم:    (((

جمهرة اللغة، ) /599.
)3)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 46).

)4)  المصدر نفسه، ص 46).
)5)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص )6).
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تتحدد مقاربة هذه اإلشكالية يف هذه النظرية بواقعية التعامل مع العصر: »إن تعاملنا 
بمرونة الحكمة مع أساليب الفكر المعاصر يدخل يف إطار تعاملنا مع الواقع المعاصر 
النصارى  الكلي«. لكن عبد السالم ياسين، إذ يسعى إلى الحوار، فإنه يرفض مجاملة 
العرب وإرضاَءهم من خالل التنازل عن لغة القرآن لفائدة عربيتهم المؤليكة. هكذا يرفع 
عبارة »ال« يف وجه »وسائط فكرية و''مفاهيم'' يألفها نصارى العرب دون سائر العرب«))). 
لغة  حكاية  »إلى  يقول،  بنا«،  حاجة  »ال  ومسلمين.  نصارى  العرب  مجاملة  يرفض  هو 
ما  الجسور  »يمد  إذ  فهو  الفكر«)))؛  ممسوخو  يفهمنا  لكي  والفلسفة  اإلديولوجيات 
أمكنه، ال تبلغ به المجاملة أن يفتح ذريعة من خاللها ينفلت منه اإلخالص لّله عز وجل 
وحده ال شريك له. والكلمة السواء التي يدعو إليها ال يمكن أن تكون كلمة الفلسفة، 
إنما هي كلمة العلم، علم الحق الذي يطلب التجربة، ويطلب اليقظة، ويطلب التأكد 

من النتائج«))).

عقلهم  لُخلوِّ  ''الطبيعية''  بساطتهم  نعني  الوحي،  نزول  إبان  العرب  سذاجة  إن 
''الجمعي'' من تأثيرات ميراث فلسفي ما، انعكست على لغتهم سذاجًة مماثلة. لقد 
ومكتسبات  نفسية  بعوامل  فطرته  عن  مفصواًل  الجاهلي  العربي  الساذج  العقل  »كان 
لذلك  يكن  »لم  الحضاري«،  الميدان  يف  كسب  كبير  العقل  لذلك  يكن  »لم  دنيوية«، 
الساذج مكتسبات فلسفية تراكمت مذاهبها، وال مذاهب سياسية إيديولوجية تناقضت 
مكتسباهتا«، »لم يكن أمامه وال خلفه كتلة من األشياء واألفكار التي أنتجتها حضارته. 
كانت الحواجز والموانع أمام الهداية نفسية أكثر شيء«))). »كان العقل الذي أسلم بين 
يدي الوحي على عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عقالً ساذجًا لما يستغلظ بإنجازاته الحضارية«))). 
ل بمعان فلسفية أو معرفية  وإْذ »لم تحمل العربية قبل القرآن رسالة دينية، كما لم ُتحمَّ

)))  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص 0).
)))  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 400.

)3)  المصدر نفسه، ص 4).
)4)  ياسين، عبد السالم، محنة العقل المسلم بين سيادة الوحي وسيطرة الهوى، ص )).

)5)  المصدر نفسه، ص 58.
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قد تزاحم المعاين التي أراد القرآن إيصالها للناس«، فإهنا كانت بالتالي »خالصًة لمفاهيمه 
تطويعها  القرآن  استطاع  لسان محايد  فهي  والمفاهيم،  المعاين  ومعانيه من دون سائر 

لمضامينه«))).

لذا فإن »أولئك العتاة األولين قاوموا وقَع« القرآن »المباشَر بالحجز الساذج المباشر كما 
فعل قوم نوح من قبل حين غطوا آذاهنم باألصابع وغطوا وجوههم بالثياب فِْعَلة مجتمع 
طفولي«. أما يف زمننا هذا، فإن العتاة المعاصرين »تدفعهم لإلنكار نفُس النية، ويدفعهم 
متطورة  بوسائل  واالستماع  السماع  عن  الناس  وآذان  آذاهنم  يصمون  لكنهم  االستكبار، 
هيأها المجتمع المتحضر«، وما هو إال »األسلوب العصري من آخر طراز لذلك الموقف 
الكفري الخالد، موقف جعل األصابع يف اآلذان، واستغشاء الثياب، واإلصرار واالستكبار، 
ألوان من  وثياهبم  الحسية،  األصابع  أنفسهم ال هذه  أصابعهم من صنع  أن هؤالء  لوال 
الجامعي،  المنصب  معه  واستكبارهم  وإصرارهم  والفلسفات،  والمناهج  ''المعارف'' 

واالطالع الموسوعي والمؤلفات والحيثية المرموقة يف األوساط االستشراقية«))).

على  ياسين  السالم  عبد  حرص  مدى  جليًا  يبدو  الحوارية،  كتاباته  مجموع  من 
يعلن يف  الصريح،  الواضح  الحوار  هذا  تشويش«. وهو يف سبيل  من كل  »تواصل خال 
أكثر من موضع من مؤلفاته رفضه أن يكون الخطاب العربي المعلَمن هو الناطَق باسم 
اإلسالم ولسانه، والمعّبر عن رسالته؛ فـ»أن تأتمن على رسالة اإلسالم لغًة يعرف عاَلُمها 
الداللي والثقايف فرقًا صارخًا بل معارضًا لإلسالم هو يف حد ذاته شروع يف عدم التفاهم 
ُنلِزم كلمات لغة معينة حْمَل  التواصل«، كما أن الخطاب يصبح »هجينًا حين  وعدم 
معاين لغة أخرى وعواطِفها وقيمها«))). والحال أن »حاجتنا إلى العودة للخطاب القرآين 
والنبوي، وكالهما ذكر هلل واآلخرة، لمن أمس الحاجات حتى ال نتيه وتضيع منّا ُمْسَكة 

اإليمان بالغيب التي عليها مدار اهتدائنا وفالحنا«))).

)))  جابر العلواين، طه، لسان القرآن ومستقبل األمة القطب، ص 9) - 30.
)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 8) - 9).

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص 4) - 5).
)4)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /))3.
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غير أن خطاب عبد السالم ياسين ذاته يقر بأن »التحدث بلغة القرآن يف عصر ساد فيه 
حديث الفلسفة والثقافة والفن واللذة والمنفعة و''السعادة'' والمتعة والمردودية وتوابعها 
َمدخل صعب«؛ »فال الخيُر وال الشر وال المصلحة وال المفسدة تقاس بمقاييس تعرفها 

الفطرة فتليُن إليها، وتطمئن إليها النفس المومنة بالمعاد فتسلك بباعثها«))).

فإّن  المصلحة«،  »كافلة  باعتبارها  الشريعة«  »عن  مثالً،  المسلم،  يتحدث  فعندما 
»كلمة ''مصلحة'' يف ُعرف العصر الدارج ال رائحة فيها وال يف شيء مما ُينَطق أو ُيكتب 
يف حضن الجَدل الحضاري التنموي الثقايف لآلخرة. فأّنى نتفاهم مع رواد نادي السياسة 

الجائحة؟«)))، يقول ياسين.

بًا« »ُأْلِقم منذ طفولة عقله ُطعمة الُعجمة  تِضيق الحيلة إن جئت تحاور »نشًء ُمغرَّ
القلبية وإن انطلق لسانُه بلغة الضاد«؛ ألّن »عاَلمه الذهنّي مسكون بالالييكية الفلسفية، 
ال يفهم عنك إن لم تحدثه بلغة العصر التي ال يفهم غيرها«)))، والحال أن األستاذ يرفض 
االنحدار »مع لغة الشارع الثقايف«؛ فإّن »لغة المثقفين شوائب من الكالم المرتجم ال تفقه 
الوافدة؛  بأصولها  تعلق صميمي  اللغة من  ْبطنه هذه  ُت ناهيك عما  دبير«،  من  قبيالً  له 
فـ»ما من كلمة من المفردات يف قاموس المثقفين إال لها خلفيات الييكية فلسفية. ما 
منها إال له دالالت ومرجعيات معناها من هناك وإن كان مبناها يتأرجح ويرتنح ليزعم أنه 
عربي. ما منها إال ينكر وجود اهلل، ويسخر بمن يصدق بالبعث والنشور والجنة والنار 

والجن  والمالئكة«))).

إنه ال يرفض وكفى، بل ينتقد بشدة بالغة ما يسميه انضباع المسلمين وانصباَغهم 
بـ»الحضارة المادية المستكربة يف األرض«، حتى ألفوا أن يكتبوا »بحروف عربية وكلمات 
عربية معاينَ ليست من القرآن وال من السنة«، فجاءت لذلك »بعيدَة الروح والمعنى عن 
اإلسالم بقدر بعد اللفظ عن اللفظ، وبقدر تلوث المدلوالت القرآنية يف أذهاننا بالّدوالِّ 

)))  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 47).
)))  المصدر نفسه، ص 46).

)3)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 9) - 0).
)4)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 6).



لغة القرآن يف خطاب عبد السالم ياسين 174

اإلسالم،  بمعاين  الجاهلية  مفاهيُم  المعاصرة  الذهنية  يف  »تختلط  وهكذا  األرضية«))). 
وتحتل لغَتنا كما احتلت أرضنا وعقولنا، فيغُمض علينا  ديننا«))).

ومن أظهر الكلمات الحاملة لتلك الخلفيات الالييكية الفلسفية، كلمة ''رولجيون'' 
''رولجيون'' تعني الدين، لكن كما هو  »التي تفوح منها رائحة الكاثوليكية المعلمنة«. 
ُمداٌن محنَّط معزول عن الحياة العامة يف ثقافة الحداثة، وليس كما هو منصوص عليه يف 
القرآن. قال عبد السالم ياسين يف هذا الصدد: »حتى نصفي حسابنا مع كلمة ''رولجيون''، 
نحتاج إلى حذر شديد من هذه الكلمات التي أفرَغْتها من مضموهنا العلمانيُة األوروبية 
والالييكية الفرنسية. ليس اإلسالم ''رولجيون'' بالمعنى الناقص والسافل للكلمة، لكنه 
اإلسالم  المنزل.  للشرع  خضوع  هو  بل  ''رولجيون''،  اإلسالم  ليس  خالقنا.  هلل  استسالم 

مشارَكة كاملة وعازمة يف الحياة اإلنسانية، يف التاريخ اإلنساين ويف الحدث اإلنساين«))).

وعلى طول خطابه، يف جميع كتبه، يرفع عبد السالم ياسين ستار الرباءة والجاذبية 
تخلف،  تقدم،  مثل  العربية،  إلى  المرتجمة  العصر،  لسان  يف  »السارية  الكلمات  عن 
حضارة، اقتصاد، حرية«، وغيرها من األلفاظ المشحونة »بتيار جذاب. إهنا تتجلى للفكر 
بمجلى األشياء والمعاين اإليجابية. وال يزيدها الغموض الذي يصحبها عندما تستعمل 

يف الجدل والنقد والمطالبة إال قدرة على اإلغراء«))).

يعترب األستاذ »أن أَلّد أعداء القرآن ُهم الناطقون بلغة مرتجمة، لفُظها وَمبناها عربيان 
ومعانيها أعجمية كافرة«. وهؤالء، يف تصوره، متََّهمون بتحويل اللغة إلى:

أ - »معيار وجدار«)))؛ معيار لتصنيف الييكي مستوَرد مزروع عنوًة يف بيئة ال تحتمله، 
وجدار َيُحول ُسْمكه الالييكي دون تدشين حوار جاّد. »هذا الجدار الالييكي يْشُطُر ذاتية 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /))5.
)))  ياسين، عبد السالم، القرآن والنبوة، ص )9.

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص 8).
)4)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص 3).

)5)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 473.



175الفصل الرابع: لغة النزال.. واالستقبال

المسلمين ومفاهيمهم ووعيهم وسلوكهم. من هذا الجانب الدين ومن ذاك الدولة. من 
هذا النقُل ومن ذاك العقُل. من هذا اآلخرُة يشتغل هبا المتبتلون، ومن ذاك الدنيا يقدر 

عليها أهُلها«))).

ب - »آلة من آالت التمويه«، حين »ينافقون الشعب المسلم ويتملقونه بتبني لهجته 
ولغة دينه، ويتباَهْون يف معارض الثقافات القومية بلغة أصيلة مجيدة ترفع الرأس عالية 

بين األقوام«))).

الطرفين  كال  من  اللغة«  هذه  »حب  يف  يجد  إْذ  المنهاجي،  الخطاب  صاحب  لكن 
»جسرًا متينًا للحوار والتقارب والتفاهم ما دمنا نعشق نفس المالحة«، ال »يسعى أن 
التفاهم بأي ثمن«)))، لذا يرى أن أول خطوة يف »نْقب الجدار  يمد الجسور ويبسط يد 
اًل تعميَق »البحث يف الداللة  للحوار«)))، هي عدم قبول »استعمال أدوات غيرنا«، مفضِّ
يجد  مع هذا، ال  الوارد))). وهو  معتنقي هذا  مع«  تفاهم  ليمّد »جْسر  للوارد«،  اللفظية 
بّداً،  الكلي'' و''المدخل الصعب''  المعاصر  الواقع  ''التعامل مع  لتحدي  من االستجابة 
فيضطر إلى »استعمال ألفاظ وتعابير دخيلة مرتجمة هجينة« ليقتصد »يف الوقت مخاطبًا 
بعض الناس بما يفهمون«)))، ويصطنع »اللغة التي يألفها المثقفون« ليحاورهم محاواًل 
»إسماع كلمة اإلسالم«))). يقول: »وللتفاهم من ألفاظ العصر نقتنص«))). فعلى الرغم 
من أن »خطابنا اإلسالمي يفقد أصالته«، فإنه إنما يفعل، كما يقول، »ليفهم عنا غيرنا«))). 
ذلك أن »تبليغ المثال اإلسالمي اإليماين، وتفكيَره وتقديَره، يف زمان مكتظ بأشياء حضارة 

)))  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص )47 - )47.
)))  المصدر نفسه، ص 473.

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 9.
)4)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 473.

)5)  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 4)) - 5)).
)6)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 6).

)7)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 5.
)8)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 347.

)9)  ياسين، عبد السالم، »رسالة القرن« الملكية يف ميزان اإلسالم، الرباط، مطبعة الساحل، )40)هـ، ص 37.
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يمسك بزمامها غيُرنا، ال بد أن يمر من امتحان التعبير المتداخل«))).

إذن، حتى وإن استعمل أستاذنا »األلفاظ المستحدثة مكرهًا«)))، غير أنه:

يف  يفرط  ال  استعمال  عواهنه.  على  مطلقًا  وليس  ظ،  متحفِّ مشروط،  استعمال   - أ 
رؤوسنا  نرفع  أن  آن  لّله  والحمد  اليوم  »فإننا  للتفاهم:  لغة  اصطناعه  حال  المضمون، 
فإن  العام  العقل  يفهمها  لغة  اصطنعنا  فإذا  أحكامها.  وإطالق  الرسالة  بخلود  اعتزازًا 

مضمون الرسالة ال مساومة فيه«))).

لتعود  المستقل،  اإلسالمي  النموذج  بربوز  اهلل  يأذن  أن  »إلى  مؤقَّت  استعمال   - ب 
مرجعيتنا كما كانت وكما يريدها اهلل عز وجل منا إرادة تكليف قرآنية سنية ال غير«))). 
»حتى إذا عز اإلسالم، وانتصرت لغة القرآن، وصارت لنا األشياء، يف ملكنا ومن صنعنا 

وتحت سيادتنا، عربنا بالفصيح األصيل وذهبت الرطانة الهجينة بذهاب التبعية«))).

ج - استعمال واع يمقت الجزافية، ويأبى إال يستكنه مصادر المفردات؛ نشأًة وداللة 
ات  اللغة، ويبُسط خلفيَّ وتوظيفًا ومسارًا وتأثيراً، »ليحّدَد المفاهيم، ويْصُقل مدلوالت 
المصطلحات  بعض  أصول  كشف  عن  أحيانًا  نستغني  لن  أننا  »بيد  العبارات«))): 
وما  هبويتها  علم  على  ونحن  علينا  ِرُد  َت لنراها  أعقاهبا  على  سيرها  وإعادة  العصرية 
تحمله، فإن المستوردين من غيرنا، إنما يلقفون هذه األلفاظ جزافًا«)))، ونحن، والكالم 
له، »نحرص على تميزنا يف االصطالحات«))). ذلك »أن تدقيق المعاين وربطها بأصولها 
التمريج الذي حدث  القرآنية يعطينا أدوات فكرية تساعد على فقه ديننا، والتميز عن 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /))5.
)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص 340.
)3)  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص 59.

)4)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /))5.
)5)  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص 4.

)6)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 73.
)7)  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص 4.

)8)  ياسين، عبد السالم، جماعة المسلمين ورابطتها، ص 38.
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ما يجب على  آكد  »وإن من  الجاهلية«))).  بلغات  احتكاكها  العزيزة من جراء  لغتنا  يف 
المفكر المسلم أن يتميز بألفاظه يف هذا المجال الفكري المشرك، يف سوق الخطاب 
السياسي الحضاري الفكري الذي يعج هبذه المصطلحات المستحدثة التي تجر من 

ورائها تاريخ بالد نشأهتا، ونكهة تلك األرض ولوهنا وروحها«))).

يضع عبد السالم ياسين الكلمات »على أصولها اللغوية القرآنية«))) رجاء أن تتضح 
مسلمين  قاصدين  على  المفاهيم  تختلط  ال  أن  على  و»حرصًا  جهة،  من  معانيها  له 

ُتهم إلى المستقبل الدنيوي واألخروي يجب أن تكون واضحة«))) من جهة أخرى. ِسكَّ

سرت  الجاهلية  »لغة  أن  ويعتقد  القرآين«)))،  البياِن  بجالِء  عينُه  »اكتحلت  وألنه 
الخطاب  وأن  أوجه حياتنا«)))،  التشبه هبم يف سائر  كما سرت عدوى  لغتنا  عدواها يف 
ال يكون إسالميًا إن لم يكن قرآنيًا)))، وأن »الفكر المرتَجم يرتصدنا يف كل جملة«)))، 
هذا  عن  القرآن«)1))  بلغة  وللمعتزين  القرآن  »للغة  يعتذر  ما  كثيرًا  فإنه  و»يالحقنا«)))، 
بإزاء كلمات  القارئ إن وضعنا كلمات أجنبية  »ليعذرنا  يقول:  االستعمال االضطراري. 
عربية. وُعذرنا أننا نفكر كما يفكر أبناء جيلنا بأدوات نحتت يف الغرب، وقصدنا أن نتفاهم 
بدقة«)))). »فاعُف أّيها السليُم من لوثات الفكر المغرب إن صادفت فيما تقرأ التواًء يف 

)))  ياسين، عبد السالم، جماعة المسلمين ورابطتها، ص )5.
)))  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص 3).

)3)  ياسين، عبد السالم، جماعة المسلمين ورابطتها، ص )5.
)4)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 75).

)5)  ياسين، عبد السالم، الرسالة العلمية، ص 59.
)6)  ياسين، عبد السالم، القرآن والنبوة، ص )3.

)7)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص )40.
)8)  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص 4.

)9)  المصدر نفسه، ص 0).
)0))  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 6).

))))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم بين الدعوة والدولة: المنهاج النبوي لتغيير اإلنسان، ص 5).
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»ومعذرًة  ويقول:  النبوي«))).  واللفظ  القرآين  المصطلح  وانغماضًا عن  الفكر  تَعرُّجات 
انتظار استقرار على المفاهيم اإلسالمية  التي ينوب بعضها عن بعض يف  عن األلفاظ 
اللسان«)))،  زلل  من  اهلل  »أستغفر  فيقول:  االستغفار  من  ُيكثر  كما  ترَسَخ«))).  أن  بعد 
ويقول: »أستغفر اهلل من تعابير ومصطلحات فرضتها علينا ضرورة مخاطبة الناس على 
قدر عقولهم. ويجد المرء َحَرجًا، منذ لوََّث لغَتنا الشريفة أصحاُب الفكر المرتجم، أن 
ْي القَدر والشرع كما يجمع القرآن وتجمع السنة«)))، ويقول: »أستغفر  يجمع بين لساَن
مع  للتفاهم  الحاجة  إليه  تعبير شدتني  القيوم من  الحي  إال هو  إله  اهلل ال  العظيم  اهلل 

عصر مادي«)))، ويقول: »أستغفر اهلل العظيم من النطق بلغة الغافلين عن  اهلل«))).

ال شك أن يكون القارئ الحظ، يف النصوص التي نقلناها عن عبد السالم ياسين، مدى 
إْغالظه القول على الخطاب العربي الذي ُيدمن التعابير المرتَجمة، مّتِهمًا إياه »بالتعبير 
اللغَة  واصفًا  القرآن«)))،  بلغة  القرآن  تعّقل  عن  األفئدة  وانطماس  العقول  عجمة  عن 
المرتَجمة بكوهنا »لغة عربيًة عصرية الييكية مرتَجَمَة المعاين، ما بينها وبين لغة القرآن 
ينِة من قرابة إال ِصَلُة اللفظ والحرف«)))، و»لغًة هجينة«، و»لغة مسكونة«)))، نتيجَة  اْلُمبِ
وقوِع »بعض المسلمين يف ُمحاكاة الخطاب الغربي بلغة غربية، ومصطلحات غربية، 
وترجمة على النسق الغربي«)1))، و»استعماِل ألفاظ وتعابير دخيلة مرتجمة هجينة«))))، 

)))  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 9).
)))  ياسين، عبد السالم، جماعة المسلمين ورابطتها، ص 38.

)3)  المصدر نفسه، ص 86.
)4)  ياسين، عبد السالم، القرآن والنبوة، ص 37.

)5)  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 6)).
)6)  ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص 63.

)7)  المصدر نفسه، ص 6).
)8)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 87.

)9)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 59).
)0))  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 97-96.

))))  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 6).
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واستخداِم »الكلمات الجديدة السارية يف لسان العصر، المرتجمة إلى العربية« »يف سوق 
الخطاب السياسي الحضاري الفكري الذي يعج هبذه المصطلحات المستحدثة«))).

الجديد  هبا  ْبدْلنا  »اسَت القول«  من  »طرائُق  المعاصرة«  »لغتنا  عن  »ُحِجبت«  لقد 
المرتجم عن لغات الغرب«، حتى »حفلت العربيُة بالجديد المرتجم« الذي »غزا ما يدرج 
فيه القوم فيما يكتبون«، إلى درجة أنه »قد يهولك أن تسمع يف خطبة صالة الجمعة أن 
الخطيب يستعمل ''ذر الرماد يف العيون'' ليريد الخداع أو نحو هذا، والعبارة مرتجمة. وما 

كان أغنى العربية عن هذه األساليب الدخيلة«))).

ر بناء من األبنية، أو ثقل أسلوب  »إن يف العربية سعة وفنونًا من االستعمال، فإذا َتعسَّ
من األساليب، صار المعرب إلى شيء آخر. أليس سهالً أن نلجأ إلى أسلوب اإلضافة 
فنقول: ''أنظمة التسوية'' بداًل من ''األنظمة التسووية''؟ واإلضافة تؤدي ما يؤديه أسلوب 
حشو  يف  الواوين  اجتماع  من  الحاصل  البغيض  الثقل  من  نتخلص  وبذلك  النسب، 

الكلمة الواحدة وهو ''التسووية''«))).

سقنا هذا التنبيه على إشكالية االرتباك اللغوي الشديد الذي ينفثه التعبير المرتَجم، 
ألنه، بعبارة أبي سعيد السيرايف، »ال سبيل إلى إحداث لغة يف لغة مقّررة بين أهلها«))). 
و»عندما تتغير اللغة، يتغير التنوير، كما تتغير طريقة التصدي للمشاكل، السياسي منها 

واالجتماعي واالقتصادي«))).

لذا، ما يعتِّم عبد السالم ياسين أن يحّذر من إفراغ لغة القرآن من صبغتها اإليمانية 
جراء اكتساح اللغة المادية وغشياهنا مجاالت الحياة جميعها. وعندما يقول إن » مداخلة 
لسان أعجمي ذي مضمون كفري ال تلبث أن تجر المثقف إلى تشرب روح تلك الثقافة 

)))  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص 3).
)))  السامرائي، إبراهيم، العربية تاريخ وتطور، ص )).

)3)  المرجع نفسه، ص )36.
)4)  التوحيدي، أبو حيان، )ت. 400ه(، اإلمتاع والمؤانسة، تحقيق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل، 

بيروت، دار الكتب العلمية، ط)، 4)4)هـ / 003)م، ص 97.
)5)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص 8.
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الكافرة«)))، فإنه عن خربة وتجربة ومعايشة يكتب ويحكم؛ فعلى سبيل المثال، الحظ 
أن »يف خطاب الجيل الثاين من الشباب الوطني َشْحناٍت من األلفاظ الثورية التقدمية 
إال  ُيَؤدَّى  ال  جديد  فكر  عن  للتعبير  إليها  بالحاجة  يومًا  شَعُروا  اليسارية،  التاريخية 
ومعه  الثوريُّ  الغضُب  والقلوَب  العقول  فاحتل  العربية.  إلى  ُمرتَجمًة  جديدة  بألفاظ 
لغُته، وُعِقلت األْلسُن عن اللفظ العربي القرآين، فإذا اإلسالم ''ذاكرة تاريخية''، وإذا الذي 
الذي وجهه يف وقت  بالنقد  منه شبيه  النقد  التاريخ«))). وهذا  أن يحاسبك هو  تخشى 
لوا »لغَة القرآن مفاهيمهم وتصوراهتم الماركسية، ما  مبكر للشيوعيين العرب الذين حمَّ

تكبدوا إال عناء نقل الفكر الرائد الملحد«))).

الشريفة  العربية  َرَمت  العصر  لغة  »إن  العربية.  إال  المصاب  وما  رام؛  من  رمية  هي 
والقلبية  السماوية  المعاين  »غياب  إلى  أفضى  اختالطًا  المفاهيم«  فاختلطت  بدائها، 
الغافِل  واالنطباِع  والتقليد  بالَعْدَوى  »أحدث  غيابًا  ِرنا«،  ْي َغ الناس  كالم  من  واألخروية 
يف  الصافية  ة  يَّ العرب َغة  اللُّ أن  »ذلك  الغيبي«))).  اإليماين  محتواها  من  لُِلغتنا  تفريغًا 
ة بحياة القرآن ومفاهيم القرآن، سكنتها شياطيُن اللغة األجنبية  الخطاب القرآين، الحيَّ
َرة القاطعِة وظيفةً«))). »واصطبغ حتى الخطاُب اإلسالمي« »بمفاهيم  المبتوَرِة أْصالً، الباتِ

الثقافة العالمية الممسوحة« »من ذكر اهلل«))).

األستاذ  نقِد  عديِل  على  ومرشديها  اإلسالمية  الحركة  قيادات  لدى  تقع  أن  ويِعّز 
للخطاب اإلسالمي المعاصر الذي »تسطَّح وسكت عن البالغ األخروي«)))، »زهقت منه 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 5).
)))  ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص 75).

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص 6).
)4)  ياسين، عبد السالم، القرآن والنبوة، ص )0).

)5)  ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص 49).
)6)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 64).

)7)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 9)3.
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س هواء الجاهلية وينطق نطقها«))). نقد اّطرد يف خطابه  الروح وبقي جسمًا ثقافّيًا يتنفَّ
على شكل تحذير متكرر من »''نقد الوقت''، أي العملة الرائجة«، والذي »هو مزيج من 
يكشف  الرجل  انفك  فما  السطحي«))).  واإلسالم  الثقايف  واإلسالم  السياسي  اإلسالم 
الالييكية  إلى  تمتُّ  عصرية  لغة  إلى  وانزالَقه  القرآن،  لغة  عن  الخطاب  هذا  انحراف 

بصالت، لغة تزداد عن ذكر اهلل والغيب واآلخرة ُبعداً.

ر اإلسالمي المغربي المكثر يف هذ الميدان، ينبه على  فمنذ كتاباته األولى، والمنظِّ
العالمية  اإلعالمية  الجلبة  اقتحام  على  قادر  تواصلي  خطاب  إلى  اإلسالميين  حاجة 
المستندة على صورة نمطية تحجب صوت اإلسالم: »إننا بحاجة لنُفهم العالم اإلسالم، 
أسوار  ويخرق  األسماع،  يبلغ  لخطاب  نحن  »بحاجة  خطاب«،  إلى  لغة،  إلى  بحاجة 

الحصار اإلعالمي ضد اإلسالم، ويقارع كتائب الغزو الفكري«))).

وهو إْذ يحدد ابتداًء نوع الخطاب المقصود، أي الخطاب القرآين »المنسجم، الجامع 
نوعيته  إلى مصير هناك)))، سيرًا يرتتب على  فيه سيرًا  »الدنيا  تُكون  الذي  المنجمع«، 
مصيُر اآلخرة«)))، وإذ يعلن التتلمَذ »للقرآن وحده«، والخضوَع »لسلطة السنة المطهرة، 
باذلين الجهد لكيال تطغى اللغة المحملة يف هذا العصر بالماديات على خطابنا«)))، 
طرح  بأن  واإلقرار  المعاصر،  اإلسالمي  الخطاب  بقصور  االعرتاف  عن  يتوانى  ال  فإنه 
اإلسالميين »لقضايا اإلنسان كما طرحها الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، دون 
المستوى المطلوب بكثير«. لذلك يصف هذا الوضع »الناتج عن قصورنا« بـ»العي يف 

الخطاب، والعجز عن إثبات الحق يف العقول، وعن تبليغه لألسماع«))).

)))  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /0)5.

)))  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /5)4.
)3)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 397.

)4)  الجملة يف األصل هكذا: »الدنيا فيه سير إلى مصير هنا«، وهو خطأ مطبعي بّين؛ فإن سياق الجملة يتحدث 
عن مصير هناك يف اآلخرة.

)5)  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 05).
)6)  ياسين، عبد السالم، ُسنَّة اهلل، ص )5).

)7)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 395.
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من تجليات هذا القصور يف »خطاب كثير من األدبيات اإلسالمية«، استمراُر اندهاش 
أهل هذه األدبيات »بحضور الدنيا ودهاقنتها«، إما خشيًة من »الحديث عن الغيب«، أو 

»غفلًة وانمساحًا وتسّطحًا«))).

وكِال السببْين، إنما هو ''ثمرُة'' تعايش المسلمين مع الفكر المادي، »مع الحضارة 
المادية«، ونتيجُة »دخول الفكر المادي والفلسفة الوضعية والتصور الجدلي التاريخي 
لإلنسان والمجتمع يف عقل المسلمين وقلبهم وسائر كياهنم المعنوي«، حتى » أفقدهم 
الروح«)))، وحتى بات اإلسالميون يعتربون »التحدث عن اهلل والقرآن، عن المبعث بعد 
من  الَخواء  على  خطاُبهم  »فدل  العلمية«)))،  اللباقة  أصول  يخرق  سلوكًا  الممات، 
اإليمان، وعلى الغربة الكاملة عن الدين، وعن النية الدينية، وعن ذكر اهلل عز وجل، وعن 

اآلخرة، وعن التقوى«))).

مظهرًا  إال  األخروي«،  البالغ  »عن  وسكوُته  اإلسالمي«،  الخطاب  »تسطُّح  ليس 
الثقافية الدوابية«.  الِمْثلية البشرية«، وخضوِعه »للهيمنة  لـ»انخناس« هذا الخطاب »يف 
الغالبة  للثقافة  وال مخرج، يف تصور عبد السالم ياسين، من هذا االنخناس والخضوع 
الكاسحة، إال باالئتساء بـ»جهاد الرسل عليهم السالم« يف »مقاومة إغراء هذه الِمثلية«، 
و»مقاومة المحيط االجتماعيِّ الثقايفِّ الجاهل بخرب اآلخرة، الساكِت عنه، المعادي َمْن 
يتكلم فيه«. لذلك فإنه »من واجبنا اآلَكِد أن نتقدم برسالة اهلل للعالمين يف عزة وشموخ 
وثقة. فاإلنسانية جمعاء أمة االستجابة، ويف سمعها يجب أن نُبثَّ كلمة اهلل الخالدة«))).

الفكري  اإلسالم  »منشأ  اإلسالميين  هبجران  البشرية''  الِمثلية  إغراء  ''مقاومة  تبدأ 
َرَبْت عنه لغة  الثقايف«)))، أي بإقالعهم عن محاكاة »خطاب عقالينّ تَوّلى عن الوحي، واغَت

)))  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ) /97).
)))  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /9)5.

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص )8.
)4)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /9)5.

)5)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 9)3 - 0)3.
)6)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /306 - 307.
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ن  القرآن«)))، ومجاراة الثقافة المادية يف إثبات »أن القرآن سبق إلى الدعوة للعقالنية، وبيَّ
مزايا العقل«، فإن هذا »التدحرج أسفل العقبة« لن ينتهي هبم »إال وقد تجّردوا عن معاين 
العقل القلبي الذي هو العقل عن اهلل وإلى اهلل وباهلل ومن اهلل«)))، ذلك أن »العقل القرآين 
واقف على عتبة القلب، خادم مطيع، سامع لنداء المنادي لإليمان، تائب مستجير بربه 
عز وجل. نظر يف الكون نظرتين فرجع خاسئًا حسيرًا كاالًّ مهزومًا لما هالُه من عظمة 

الخلق الدالة على عظمة الخالق«))).

ة«،  وإن ما ينتج على كتابة »دعاة اإلسالم الفكري الثقايف« »هبذه اللغة المشرتكة الثقافيَّ
إلى  يتعدى مفعوله  اآلثار«،  ئ  اهلل من سيِّ الممسوح من ذكر  و»ما يرتتب على خطاهبم 
لة عنه« يف حقهم »أسلوبًا مألوفًا«،  المغفِّ اهلل  الغافلة عن  اللغة  أجيال »أصبحت هذه 
فينشؤون عليها »يف أحضان إسالم أجوف منبهر مأخوذ، يولي وجهه نحو الكون ومن 
فيه وما فيه، إال أوقاتًا مخصوصة مستثناة يولي وجهه فيها نحو بيت اهلل لينُقر الصالة 
والحضارة  الفكر  للغة  المباينة  كل  المباينة  اهلل  آيات  ليقرأ  المصحف  يوليها  أو  نْقراً، 

والبديل«))).

وإدانتها  وتبخيسها  رفضها  ياسين  السالم  عبد  يكرر  التي  البدائل''  ''لغة  وبمناسبة 
»القلوب عن اهلل والدار اآلخرة«، مع اشتغال »العقول  يف مؤلفاته، يرى األستاذ أن غفلة 
بحركات األدمغة العدوة، تجادلها وتقاتلها من منطلق أن اإلسالم نظام للحكم أفضل، 
وأن تاريخ اإلسالم أمجد، وأن لنا أصالة وآباء وأجدادًا كرامًا، وأن لنا حضارة عظيمة تبهر 
بأربعة  البشرية  القوانين  أحدث  »على  وتتقدم  تتفوق  الشريعة«  »مقاصد  وأن  الدنيا«)))، 
َبل  قِ من  الخطاب  تسطيح  بـ»يسرها، ومرونتها، وشموليتها«)))، هو سبب  قرنًا«  عشر 
»التيار التسطيحي الذي يدفع بالخطاب اإلسالمي إلى الحديث عن الدنيا وعن البديل 

)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 95).
)))  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /306.

)3)  المصدر نفسه، ) /9).
)4)  المصدر نفسه، ) /307.

)5)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، )/ 97).
)6)  ياسين، عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص 65.
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اإلسالمي الحضاري يف غفلة، َبل إغفال، عن ذكر اهلل وذكر المعاد«))).

يقارن  أهل األرض  المتسابق مع  التمجيدي«))) »اإلسالمي  الخطاب  »يتمدد  وهكذا 
بين ما ال تصح المقارنة فيه«)))، »ناسيًا أن مقارنة شرع اهلل عز وجل بشرائع البشر نزول 
لدين  الخلق وسوقيتها«)))، و»إنزال  أرضية اخرتاعات  إلى  بالشرع من سماويته وعلويته 
إلى  رسول  عبد  حملها  اهلل  رسالة  كونه  من  واآلخرة،  للدنيا  الجامعة  شموليته  من  اهلل 
تسويته  إلى  إلهيًا«،  نورًا  كونه  من  واآلخرة،  الدنيا  يف  الفالح  طريق  كونه  من  اإلنسانية، 
ال  المسلمون  اإللهي  وبمصدره  به  يومن  الذي  »الوحي  وأن  األرضية«)))،  »بالمذاهب 

يصح أن ننزله منزل ما اخرتعه اإلنسان وقننه وشرعه«))).

المواجهة  وضرورُة  »المقابلة  تشغلنا  أن  بد  ال  وطبيعتها،  المقارنة  منطق  وبضرورة 
َر نظرتنا، وتقلب موازيننا«، حتى إنه ال »نتقدم باإلسالم  والمناجزة عن واجب التميز، وتكدِّ
إلى أنفسنا« إال باعتبار وجهه ''البدائلي''، »وكأنه ''بديل حضاري''. وبما هو بديل حضاري 
فال بد أن يكون متفوقًا على اْلُمبدل منه« على أصعدة »اإلنتاج والتوزيع« و»نظام الحكم« 

والتنمية و»الكرامة، و''التقدم''، واالزدهار، والرفاهية، و''العطاء'' الثقايف والفني«))).

الجاهلي  النموذج  أمام  لوجه  »وجهًا  المعاصر  اإلسالمي  الخطاب  يقف  هكذا 
المتفوق بمادياته وصناعته وعلومه واخرتاعه وتنظيمه وسالحه وماله«)))، أمام »الحضارة 
المقابِلون  فيبصر  ية«)))،  الدوابِّ ''السعادة''  هدف  غير  هدف  بال  الهائمة  الحواسية 
عليهم  الواقعة  »التحديات  ويقّدرون  الجاهلي«،  الغرب  مرآة  »يف  أنفَسهم  المقارِنون 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /330.
)))  ياسين، عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص 65.

)3)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 8)).
)4)  ياسين، عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص 65.

)5)  ياسين، عبد السالم، القرآن والنبوة، ص 89.
)6)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 8)).

)7)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل، ص 50) - )5).
)8)  المصدر نفسه، ص )5).

)9)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /4)5.
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الجاهلية،  ألهبة  معاكسة  بأهبة  والمناجزة  »للمواجهة  ويتأهبون  الجاهلي«،  بالمعيار 
مماثلة لها تمامًا كما تتماثل الصورة المنعكسة يف المرآة مع النموذج«)))، ألّن »البديَل 
مالطفة،  بَزيه  يتزّيا  أن  يوِشك  منه،  المبَدل  طبيعِة  من  نٍَة  ّي ب على  يكن  لم  إن  اإلسالمي 
ويتكلم بلغته مجاملة، ويْصطنِع أسلوبه ُمداراًة، فال يشُعر يومًا إال وقد تجنّس بجنسية 
اْلُمبدل منه. وبما أن هذا الُمْبَدل منْه هو نفُسه بديٌل، فالطريق ُممَهَدة من تناُزل لتناُزٍل، 
ِرَدةٍ«))). وإنما يؤَتى المقارِنون ''البدائليون'' من ها  ومن مالطفة لمالطفة، نحو مِثليٍة ُمطَّ
المنقطَع عن اهلل واليوم اآلخر ويتمّثلونه، قضيًة  الناجز  المثل األرضي  هنا، »فيتشّربون 
وصراعًا وقيمًا ووسائل وأهدافًا وخطة واسرتاتيجية وتكتيكًا، ويخجلون من ''غيبيات'' 
إسالمهم، »وال ذكر يف كل ذلك هلل، وال لآلخرة، وال لمعنى وجود اإلنسان يف األرض، وال 
للجنة والنار، وال للثواب والعقاب، وال للنبوءة والرسالة، وال لألمانة الباقية يف أعناق األمة 
منا  المنذرة«، يف »دهرية جديدة« »زعزعت  المبشرة  الخاتم ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  تبلَغ رسالة  أن 
العقيدة، وحلت منا ما كان مربوطًا من عرى اإلسالم، وفتقت ما كان مرتوقًا من شعب 

اإليمان«))).

نعُته  للناس،  وخطاهبم  بينهم،  فيما  اإلسالميين  خطاب  على  القول  إغالظه  ومن 
لهذا »الحديث عن األهداف الدنيوية التي يحققها الشرع، مع إغفال الغاية األخروية«)))، 
تحقق  برأسمالية جديدة  وعٌد  ''البديل''  بحلوله  اإلسالم  أن  »يوهم  الذي  الخطاب  لهذا 
ما عجزت عنه الرأسمالية اللربالية، ووعٌد بالنََّصَفة االجتماعية، وكأن ''الحل اإلسالمي'' 
للكلم عن مواضعه«)))،  بل تحريف  »تشتٌُّت وضياع،  بأنه  اشرتاكية منقحة عبقرية«)))، 
و»خلط فظيع، وذبيحة حرام لم يذكر اسم اهلل عليها«)))، و»سكوت يف الخطاب اإلسالمي 

)))  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل، ص )5).
)))  ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص 03).

)3)  ياسين، عبد السالم، سنة اهلل، ص )5).
)4)  ياسين، عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص 65.

)5)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /4)5.
)6)  ياسين، عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص 65.

)7)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /4)5.
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ُمريب«، و»جرياٌن مع تيار التغفيل عن اهلل عز  وجل«))).

بتنمية  يبشر  زائدًا  ماديًا  مفتاحًا  »ليس  ياسين،  السالم  عبد  تصور  يف  اإلسالم،  إن 
أْسرََع، وبمستوى معيشة أرفع، وبمرافق لالستمتاع واالسرتواح أوسع«، بل هو، »يف عنايته 
القصوى بالجانب الحسي«، »إنما مهد بتوطئة الدنيا لساكنيها طريَق اآلخرة، وإنما دعا 
إلى الرب واإلحسان والرتاحم ليكسب العباد بإسعاد بعضهم بعضًا يف الدنيا سعادة األبد، 
وندد بالظلم والرتف واالستكبار يف األرض ألن الظلم ونتائجه عوائق مانعة تُصد هبمومها 
ومتاعبها األرضية الناس عن طلب ما عند اهلل وعن التجرد هلل، وندد بالفقر والقلة والذلة 
والمسكنة ألهنا جميعًا أضداد لشرف االستخالف يف األرض وإعمارها، ومن ثم أضداٌد 

لكمال إيمان المؤمن وإحسان  المحسن«))).

على  ياسين  السالم  عبد  يقرتح  وخطابه،  القرآن  لغة  عن  الشرود  لداء  وعالجًا 
اإلسالميين:

بنا  تذهْب  »ال  الدنيا:  أهل  وبشروط  الغفلة  حال  على  الدنيا  منافسة  عن  نأَيهم  أ- 
الغفلة إلى التباري مع اللذاتيين يف ميداهنم وبشروطهم«))).

التيار  يجرفنا  لكيال  »ونحن،  بمعانيه:  والصدع  باإليمان  الجهر  ب- حرَصهم على 
أن  وينبغي  به.  نصرح  أن  وينبغي  إيماننا.  نعلن  أن  ينبغي  الدوابي،  الحضاري  الفكري 
نقاتل  ولن  نصرح  ولن  نعلن  فلن  اإليمان  معاين  عن  نائمًا  إسالمنا  كان  إن  عنه.  نقاتل 
َس  حتى يستيقظ فينا اإليمان«)))، »ال بد أن نتكلم يف البديهيات لنصحح المسار ولنؤسِّ

خطابنا، وهو مرآة لما ُتكنه النوايا، على تقوى من اهلل«))).

وتفادَي  القرآين«،  الرفيع  مستواهما  »من  ومحاّجتهم  بخطاهبم  النزوَل  َبهم  تجنُّ ج- 

)))  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 68.
)))  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /4)5.

)3)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 49).
)4)  المصدر نفسه، ص 48).

)5)  المصدر نفسه، ص 68.
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معًا«.  والعقل  العاطفة  إلى  المتعاقب  »التوجه  مع  والبشارة«،  النذارة  »عن  تجريدهما 
هذا هو المنهاج الذي يحفظ هبوط »إيماننا إلى مستوى المواجهة بين المعاين األرضية 
نذكر  ولم  الدنيوية،  »التحركات  نطاق  يف  والمحاّجة  الخطاب  قْصر  فإن  وإال،  تتقاتل. 
اآلخرة، ولم نصور لخصمنا ولمن ندعوه الموت وما بعدها، واآلخرة وحساَبها، والموقف 
وأهواَله، والجنة والنار، ال يكون خطابنا إسالميًا ألنه ال يكون بذلك قرآنيًا«، »ولن يكون 
حاجات  بين  واآلخرة،  الدنيا  بين  ربط  إذا  إال  إسالميًا  األرض  أهل  أسئلة  عن  الجواب 
الجسم يف رحلته، بين الوالدة والموت وبين حاجات اإلنسان أن تزكو نفسه بالطاعات 

والعبادات، لتكون دار الخلود بالنسبة إليه دار نعيم ال دار شقاء«))).

ينبغي  اإلسالمي  البالغ  »إن  المادي:  الفلسفي  الخطاب  محاكاة  عن  إقالَعهم  د- 
يه وتحذلقه الفلسفي. يجب أالَّ ننهزم أمام  أال يحاكي الخطاب الثقايف الجاهلي يف تَثنِّ
العقالنية الكافرة التي تكشط))) من كالم من يحاور المغربين على أرضهم كلَّ نداءات 

القلب الحارة«))).

وللتنويه، نذكر أن عبد السالم ياسين كتب، يف ثاين صفحة من باكورة تأليفه، ''اإلسالم 
بالفكر  يسميه  عّما  اللغويَّ   " اإليماينَّ  "التعالي  هذا   ،(97( سنة  والدولة''،  الدعوة  بين 
الجاهلي. قال: »من الصدق مع اهلل يف النصح المخلص، يستمد من يدعو إلى اهلل، وسط 
الفتنة العارمة، الشجاعَة والطمأنينة ليقول كلمة الحق، ال يوارب وال يلتمس لونًا من 

ألوان الفكر الجاهلي يموه به فكره لئال يقال "رجعي"«))).

ياسين  السالم  عبد  يستعمل  اإليمان،  معاين  من  القاحل  الخطاب  القتفاء  بًا  وتجنُّ
على  منه  حرصًا  »''حضارة''«،  كلمة  يستعمل  وال  »''عمران''«،  كلمة  مفاهيمه  أحد  يف 
تجنيب خطاب المسلمين من اختالط المفاهيم المؤّدي إلى ارتباك قصد سفرهم نحو 

)))  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص )40.
)))  »الكاف والشين والطاء كلمة تدل على تنحية الشيء وكشفه. يقال: كشط الجلد عن الذبيحة«. ابن فارس، 

أحمد، معجم مقاييس اللغة، 5 /84).
)3)  ياسين، عبد السالم، القرآن والنبوة، ص 53.

)4)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم بين الدعوة والدولة: المنهاج النبوي لتغيير اإلنسان، ص 4.
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الكلمة  العربيُّ  هبا  يرتِجم  ''حضارة''،  »كلمة  أّن  ذلك  واألخروي«.  الدنيوي  »المستقبل 
''سفلزسيون''« ترجمَة المعَجبين »بزينة الدنيا وَبْهَرِجها«، يف »حلة من الهيبة  الفرنجية 
»ال  ترجمٌة  هي  محض«؛  دنيوي  ماديٌّ  »مدلولها  ألّن  الرتجمة  هذه  يرّد  وهو  والجالل«. 
بئ عن شيء من معنى اإلنسان ومصيره، ال تنبئ عن البعث والجزاء والخلود يف الدار  ُتنْ

اآلخرة. فهي ِخداٌج)))«.

يستعمل ''عمران'' وليس ''حضارة'' »ألن الحضارة ''وسائل منفعية مادية للحياة''. وال 
فون للحضارة آخرًة وال يعرتفون برب حتى يكوَن بين ُقُصودنا وُقصودِهم  يعرف اْلُمَرصِّ

معنًى مشرتك تجمعنا معهم عليه كلمتهم المرتجمة ''بحضارة''«))).

ليست هذه المرَة اليتيمة التي يختار األستاذ استعمال كذا دون كذا من األلفاظ ذات 
الداللة المفهومية عنده. فعلى سبيل المثال، عندما استعمل كلمة ''قومة''، قال معّلالً: 
»أسَتْعِمل كلمة ''قومة'' وال أستعمل ''ثورة'' ألجعل بيني وبين ما تحمله اللفظة المألوفة 
العنف والفوران والغليان حاجزاً، وألضع فكري على قواعد قرآنية إسالمية،  من معاين 
أستعمل  وقال: »ال  قواعده«))).  العبارات عن  ْسَتِزّله  َت قرآنيًا ال  إسالميًا  العمل  فيكون 
حاضر  ويف  سلبيًا-  استعمااًل  يستعملوهنا  -وكانوا  تاريخنا  يف  مؤداها  ألن  ثورة  كلمة 

العالم ال يتطابق مع المطالب اإلسالمية«))).

إن عبد السالم ياسين ال ينتقل »بين الكلمات لمجرد التميز يف اللفظ«)))، بل ألّن 
»األسماء ُتفيض من معانيها وحقائقها على المسميات إن اْسُتعيَرْت«)))، وألّن »للكلمة 

)))  »الخاء والدال والجيم أصٌل واحٌد يدلُّ على النقصان. يقال َخَدَجت الناقة، إذا ألَقْت ولَدها قبل النِّتاج. 
فإْن ألَقْته ناقَص الَخْلق ولِتمام الَحْمل فقد أْخَدَجت. ويف الحديث: »كلُّ صالة لم ُيْقَرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي 

ِخَداٌج«. ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، ) /64).
)))  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 75).

)3)  ياسين، عبد السالم، ُسنَّة اهلل، ص 90).
)4)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /)6).

)5)  ياسين، عبد السالم، رجال القومة واإلصالح، ص 8.
)6)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /500.
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والتعبير وأسلوب التخاطب انعكاسًا مباشرًا على العمل. ولئن لم نستغن عن العبارات 
التي نشأت يف تاريخ غير تاريخنا، وأرض غير أرضنا، وصدرت عن ذهنية مخالفة لفكرنا، 
ووظفت يف وظائف ال عالقة لها بأهدافنا، نوشك أن يْجرفنا التعبير المنحرف عن قصدنا، 

إلى انحراف يف جهادنا«))).

ال ينضب قلم عبد السالم ياسين، سواء حين يدّبج يقينه يف فاعلية لغة القرآن واعتدادِه 
والمعاصر،  الحديث  اإلسالمي  الخطاب  يؤاخذ  وهو  أو  وثقى،  وعروًة  نجاة  طوَق  هبا 
متأّسفًا على عدم إحسانه »التشبَع بلغة القرآن«، لقصور أصحابه وانحدارِهم »مع لغة 

الشارع الثقايف«))).

وخطاهبا  ثقافتها  غلبت  »قد  رأيه،  يف  الدوابية«  الحواسية  المادية  »الحضارة  إن 
الجهنمي وهيمنت حتى إنك تقرأ كتب اإلسالم الثقايف من الدفة إلى الدفة فال تجد ذكرًا 
الذي  الساحة''  بـ»''منطق  التأثر  بسبب  استثناء غير مقصود«)))،  إال  لليوم اآلخر  هلل وال 
ه لوال كلمات  يجرفنا فال نشعر إال ونحن نتحدث حديثا هو بحديث الالييكيين أشبـ

َتحنُّ حنيَن الثكلى إلى وليدها«))).

الممسوح  الثقايف« »خطاهبم  الفكري  ياسين على »دعاة اإلسالم  السالم  يعيب عبد 
ة« المنصرفة »إلى الجري لتاليف  من ذكر اهلل«، حين »يكتبون هبذه اللغة المشرتكة الثقافيَّ
التخلف الشنيع الذي تعاين منه األمة يف ميادين المعرفة الكونية والعلوم والصناعات«، 
عليها  فينشأ  مألوفًا،  أسلوبًا  عنه  لة  المغفِّ اهلل  عن  الغافلة  اللغة  هذه  »أصبحت  حتى 
َلف يف أحضان إسالم أجوف منبهر مأخوذ، يولي وجهه نحو الكون ومن  الَخَلُف بعد السَّ
فيه وما فيه إال أوقاتًا مخصوصة مستثناة يولي وجهه فيها نحو بيت اهلل لينُقر الصالة 
والحضارة  الفكر  للغة  المباينة  كل  المباينة  اهلل  آيات  ليقرأ  المصحف  يوليها  أو  نْقراً، 

والبديل«))).

)))  ياسين، عبد السالم، رجال القومة واإلصالح، ص 8.
)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 6).

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /))3.
)4)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 70 - )7.

)5)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /307.
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هي خشيٌة من استمرار »كثيرين من الكتبة عن اإلسالم« يف »استعمال اللغة العقالنية 
إنه »ال ترُشح من  القرآن«، حتى  القرآن وبيان  البعيدة عن  الثقافية، من خالل عباراهتم 
العقالين''  الثقايف  ''الحضاري  أصلها  على  اصطبغت  مادية  سطحية  أفكار  إال  أقالمهم 
انزلق  مما  أكثر  اإلسالميين  خطاب  ينزلق  »أن  من  خشيٌة  شفافة«))).  إسالمية  بصبغة 
المصطلح.  فيها  ويدخل  اآلخرين  مصطلح  يف  تدخل  فضفاضة  معقمة  لغة  تبني  إلى 
فتبتعد عن لغة القرآن وحقائق القرآن. وقد سرى هذا التطبع منذ زمان حتى إنك لتقرأ 
والنار  والجنة  لآلخرة  وال  للرسول  وال  هلل  ذكرًا  تجد  فال  تقرأ  ما  السوق  ''إنتاجات''  من 
والحق والباطل«))). بل إن »الكتب ''اإلسالمية''« ذاَتها »جّفت من ذكر اآلخرة نعوذ باهلل، 
وتسطحت على سوق المفاضلة يف المصالح وضماناهتا بين قوانين جاءت من شرق 
كل  احذف  اإليمان.  ذلك  طلق  مصلحي  وضعي  وغرب  والرساالت،  بالوحي  يؤمن 
إشارة إلى الوحي وغيبياته لتحظى بمصداقية عند قرائك. وسالم على الدعوة! وسالم 

على الدين!«))).

هو تخوُّف ناتج ليس فقط عما »لهذه الكلمات الوافدة مع الغزو االستعماري« من 
القرآنيةَ، وتزحزح  األلفاظ  »تغزو  أيضًا، وأساسًا، ألهنا  بل  »بريق« و»فخفخة« و»طنين«، 
مع  المنساق  المتكلم  يشعر  أن  دون  الخطاب،  يف  محلها  لتحل  اإلسالمية،  المفاهيم 

العادة االستعمالية أنه يتناقض« ويقع »يف الخلط المفهومي«))).

ويضرب ياسين مثالً لهذه المفاهيم التي »تتزحلق، وتخرج من نظام علمي إلى نظام، 
فتفقد قوهتا وأصالتها ومغزاها«، مفهوم ''المسؤولية''. فالمسؤولية، »كما نستعِمل الكلمَة 
اليْوَم، لفٌظ َتْرجم معنًى أجنبّيًا. فهو جريٌح يئِّن مما أصابه من دحرجة وزحلقة مثل سائر 
الحديثة  الوثنية اإلغريقية والمادية  العالمية.  الثقافة  لغة  الرتجمانة عن  العربية  األلفاظ 
ويْجرف  األلفاظ  على  يتقاطر  ذلك  كل  المستحدثة،  والفنون  المتتالية  والفلسفات 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /98.
)))  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 53.

)3)  ياسين، عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص 60 - )6.
)4)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 474.



191الفصل الرابع: لغة النزال.. واالستقبال

بعد  فإذا هي أشباح يف األذهان  النبوية،  القرآنية  األلفاظ عن مدلوالهتا  األلفاظ ويزحلق 
أن كانت حياة وباعثة حياة«. هكذا »يصيب الفهوَم واأللفاَظ والدالالت ''تعِريةٌ'' تارِيخية 
الفهم وداللة  فيتحول مركز  الفالحي.  الجغرايف  المصطلح  الرتبة'' يف  ''تعرية  نقول  كما 
اللفظ، فإذا أنت ترى مِن فْعل الناس وخطابِهم ما ينبئ عن خمود الذكاء وخمول الذكاء. 
وإذا بحديث المسؤولية العظيم يصبح يف الخطاب والفعل تربيرًا للواقع. وإذا بالكلمة 

المفتاح يف الحديث هي ''راع'' وليس ''مسؤول''«))).

ال منجاة من هذا ''االنزياح القارّي'' للخطاب اإلسالمي عن أصوله اإليمانية الكربى إال 
ز لغته، »ولذلك َحقَّ على اإلسالميين أن ُيلحوا على ما كان مسكوتًا عنه لبداهته  يف تميُّ
الَكلِِم  يقاتلون يف صف  العبارة،  يتميزوا يف  أن  المومنين. وَحقَّ  العلماء  يف كالم سلفنا 
بالقرآن قويًا.  أن يكون خطابنا  المعريف«))). »يجب  التلوث  السنية كل عوامل  الُقرآنية 
فال نسكت عن بعض ما ال تسيغه عقول الجاهلية المريضة. ال نخاف يف اهلل لومة الئم 

أن نقول كلمة الحق. نجهر وال هنمس«))).

بيان ُيرجى، وال بالَغ،  لذا ال يرتدد عبد السالم ياسين يف حسم المسألة معلنًا: »ال 
واَل َمْسَلَك إلى قلوب العباد، وال أصالَة للخطاب اإلسالمي إال باألسلوب القرآين السني 
ْسِمع القلوَب البائسة  الربيء من َلَوثات الفلسفة وُعجمات الحذلقة الثقافية«))). إنما »ُي
النافرة من فلسفة المسلمة الدوابية، المتقززَة المشمئزة من حياة بال معنى، من يحدثها 
عند  المعاين  هذه  وتغطس  رهبا.  عبادة  وعن  وجودها،  معنى  وعن  اآلخرة  وعن  اهلل،  عن 
الخطاب اإلسالمي السياسي الثقايف يف ماهيات خارجية، ومقوالت عن الناس، والعدو، 
والظلم، وإعداد القوة، ومناجزة العدو، ومقاتلته. كل ذلك ونفس المخاطب، ومصيره بعد 

الموت، وقضيته مع اهلل، أحوال مسكوت عنها«))).

)))  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ) /)30.
)))  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 47).

)3)  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 399.
)4)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 9).

)5)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص )3).
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لماذا يا ترى يشرتط األستاذ، لتحقيق أصالة الخطاب اإلسالمي، صياغَة هذا الخطاب 
بأسلوب قرآين بريء من لوثات الفلسفة؟ أهو محض إقحام للفلسفة ولوازمها الثقافية 

يف الموضوع؟

قال ''أهل الّذْكر'': إن »لكل قوم مجالهم التداولي«، و»ال قوَم بغير مجال«)))، وإن اللغة، 
ل لهذا القول  كما هو معلوم، »هي المحل الذي يتشكل فيه القوُل الفلسفي، وال تشكُّ
ه اللغوي«))). »وحتى الفلسفة، أعلى أشكال العقل وأكثرها تجريدًا يف  ر بمحلِّ بغير تأثُّ
اللغة  بنية  عن  بمعزل  مفاهيمها  واستيعاب  فهمها  يمكن  ال  نفسه،  عن  التعبير 

المكتوبة  هبا«))).

رُة يف التاريخْين  وغير خاف أن المحّل اللغوي الذي تشّكلت فيه الفلسفة المسيطِ
»هتويد  عن  الرحمن  عبد  طه  يكتب  وهنا  األلماين.  الفضاء  هو  والمعاصر،  الحديث 
الثامن عشر مركزًا  القرن  ''ألمانيا'' منذ هناية  ''األلمانية''« قائالً: »لقد أضحت  الفلسفة 
عالميًا للثقافة اليهودية«، »وتجلى تأثير الثقافة اليهودية يف المجال الفلسفي بأشكال 
فالسفة  »أعظم  ر  تأثُّ أوال:  أربعة«:  منها  »بالذكر  الرحمن  عبد  طه  خص  وقد  مختلفة«. 
يف  »المسيحية  ازدياد  ثانيًا:  مباشر«.  غير  أو  مباشر  بطريق  اليهود  بفالسفة  األلمان 
''مارتن  ''الربوتستانية'' قربًا من اليهودية'' بفضل »اإلصالح الديني الذي تزعمه  صورهتا 
لوثر''«، إلى درجة أن »فالسفة األلمان ذوي العقيدة ''الربوتستانية''« كانوا »أكثر استعدادًا 
اقتباس  ثالثًا:  معها«.  والتفاعل  اليهودية  الثقافة  ''األوروبيين'' الحتضان  من  من غيرهم 
مفاهيمهم  بعض  األقل،  على  ونزعاهتم،  اتجاهاهتم  اختالف  على  األلمان،  »فالسفة 
نون تآليفهم ونصوصهم  المحورية وأفكارهم الجوهرية من كتاب التوراة، كما كانوا يضمِّ
اجتهادات وتأويالت يهودية«. رابعًا: قيام »الفلسفة اليهودية بدور الوسيط بين الفلسفة 
''اليونانية'' والفلسفة ''األلمانية''«، وتوطيدها »ركائز العقالنية المجردة التي تجمعهما«، 

)))  عبد الرحمن، طه، الحق العربي يف االختالف الفلسفي، ص 98).
)))  المرجع نفسه، ص 53.

)3)  طرابيشي، جورج، إشكاليات العقل العربي، ص 78.
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دًة »بذلك الطريق لظهور المسيحية التي نزل فيها روح القدس منزلة ''اللوغوس''«))). ممهِّ

إن وضوح المطالب وأصالَتها من أمارات قوة خطاب األستاذ. لكنه يظل، مع قوة هذا 
الخطاب، مدركًا صلب اإلشكالية يف هذا الصدد، فيصوغها على النحو اآليت: »المشكل 
أن نطور أداة للتعبير عن العصر دون أن نضيع بعيدًا عن لغة القرآن، أن نسعف العقل 

بأداة إجرائية مع تقوية لغة القلب«))).

الثقافات األجنبية والفلسفات  لًة فقط لمنازلة  ليست لغة القرآن، عند األستاذ، مؤهَّ
حًة أيضًا لطرد شتى أصناف الطواغيت التي تستعبد الناس: »السؤال  الغازية، بل مرشَّ
الحكم،  لطواغيت  لعينٍَة  عبودية  كل  لطرد  العباد  برب  العباد  ربط  هو  أخي  يا  الُملِحُّ 
وطواغيت الظلم االجتماعي، وطواغيت البيداغوجيا اإللحادية. هذا الربط يقوله القرآن 
بوضوح، وهذا التحرير من الطاغوتية ال ُيفصح عنه إال البيان القرآين واللغة القرآنية«))).

)))  عبد الرحمن، طه، الحق العربي يف االختالف الفلسفي، ص 60 - )6.
)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص )).

)3)  ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص 66).



لغة القرآن يف خطاب عبد السالم ياسين 194

ية ل قب عزة املست ط ال لغة �ث ال

1. لغة القرآن وتوطين العلوم

يصر عبد السالم ياسين على تحميل تخلف المسلمين ''جريرَة'' تخلف العربية. 
»كانت  ويقول:  وكسلنا«))).  تخلفنا  نحن  لكن  تعجز،  وكيف  لغتنا  عجزت  »ما  يقول: 
ُة  ّي َزت اللغة العرب لغُة القرآن عزيزة بعزة المسلمين، فلما ذلوا خذلوها«)))، ويقول: »ُعجِّ

وخذلها أهُلها«))).

وليس مذهبه هذا سوى جزء من جدال فكري طويل عريض ال يزال يداور، منذ مرحلة 
النهضة، جدليَة تخلف العربية وتخلف أهلها؛ فحيث ُيرجع بعضهم تخلف المسلمين 
إلى تخلف ذايتّ يف لغتهم التي »ال ُتعّد من بين اللغات الحية« بسبب كوهنا »تعبيرًا عن 
العلم،  على  قائم  عصر  يف  علمّية''  ''لغة  تكون  أن  تصلح  فال  برهاينّ''،  ال  بياينّ،  ''عقل 

مستند يف كل جوانبه إليه«)))، يعترب آخرون الطرَح مجّرَد »مغالطة منطقية ترّد التخلف 
الراهن للثقافة العربية إلى تخلف اللغة العربية، مع أن اللغة ال تتخلف وال تتقدم إال 
قلب  طريق  عن  يجيبون  وعندما  لها«))).  الحاملة  الثقافُة  تتقدم  أو  تتخلف  ما  بقدر 
»المعادلة« يقولون: »فليس ألن لغتنا تخلفت تخلفنا، بل ألننا تخلفنا تخلفت لغتنا. 
فليست اللغة عامل التخلف، بل مظهره وتعبيره. ولو كانت العربية هي ذلك العامل 
البنيوي الثابت، ''الالتاريخي''، للتخلف، فكيف نفسر أهنا قدمت األداة اللغوية والعقلية 
المجتمعات  تفقده  »فما  تقدمًا؟«))).  واألكثر  عصرها  يف  األزهى  هي  كانت  لحضارة 

)))  ياسين، عبد السالم، الرسالة العلمية، ص )3.
)))  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 87).

)3)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 6)).
ة القطب، ص 4). )4)  جابر العلواين، طه، لسان القرآن ومستقبل األمَّ

)5)  طرابيشي، جورج، إشكاليات العقل العربي، ص 58).
)6)  المرجع نفسه، ص 39) - 40).
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العربية اليوم ليس لغة التقدم وحدها، بل أيضًا وأساسًا واقعة التقدم نفسه؛ ليس فقط 
''المادة اللغوية الضرورية للتعبير عن الجانب العلمي، الصناعي والتكنولوجي خاصة، 
يف عالمنا المعاصر''، بل أيضًا وأساسًا هذا الجانب العلمي ذاته؛ ليس فقط المفردات، 
بل أيضًا وأساسًا ''األشياء الحضارية'' بما هي كذلك«. »فلغة مجتمع متخلف وثقافٍة 

متخلفة هي لغة متخلفة«))).

»ومن البديهي أن اللغة تتبع أهلها، فبهم تتقدم، وهبم تحيا، وهي ظلهم، وليس من 
الواقع أن تكون اللغة متقدمة كل التقدم يف أمة متأخرة«))).

ويذهب بعض الباحثين إلى غير هذا الوجه؛ فيلقون بالالئمة على عزل لغة القرآن، 
معتربين »أن هتميش ''لسان القرآن'' قد أحدث قطيعة غير معلنة بين المسلمين وتراثهم، 
وقد أّدى ذلك إلى انعدام ''اإلبداع''، وتراجع القدرات الفكرّية واالجتهادّية، وسلوك سبيل 
التدهور الحضاري، والدخول يف دّوامة األزمات الثقافية«. وكل المشاريع التي »ُطرحت 
لتجاوز تلك األزمات« بمعزل عن »إحياء ''لسان القرآن''«، إنما كان مأْتاها من »عدم إدراك 

ضرورة ذلك لمشاريع النهوض«))).

أن  يكاد  اللغة  فتاريخ  وتاريخها،  جماعتها  بحاضر  وثيقًا  ارتباطًا  »ترتبط  اللغة  إن 
يكون هو تاريخ شعوهبا«)))، وهذا بالضبط هو »ما يتجه إليه اللغويون المحدثون من أن 
اللغة ظاهرة اجتماعية تحيا بحياة المجتمع وتتطور بتطوره وتتشكل بالبيئة التي هي 

فيها«))).

تأثر بحضارة  أيما  اللغة  الرواد االختصاصيين يف هذا المجال: »تتأثر  قال واحد من 
إلى  ونظرها  ثقافتها،  ودرجة  العقلية،  واتجاهاهتا  وعقائدها،  وتقاليدها،  ونظمها،  األمة، 

)))  المرجع نفسه، ص 58) - 59).
)))  عبد الغفور عطار، أحمد، الزحف على لغة القرآن، ص 04).

ة القطب، ص 5)، والتشديد منه. )3)  جابر العلواين، طه، لسان القرآن ومستقبل األمَّ
)4)  علي، نبيل، العرب وعصر المعلومات، سلسلة عالم المعرفة، عدد 84)، أبريل 994)م، ص 7)3.

العالم  رابطة  ولغته، مكة، مطابع  القرآن  إعجاز  الوهاب زهران، دحض مفرتيات ضّد  عبد  البدراوي،    (5(
اإلسالمي، سلسلة دعوة الحق، العدد 48، 406)هـ / 985)م، ص 8)).
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الحياة، وشئوهنا االجتماعية العامة.. وما إلى ذلك. فكل تطور يحدث يف ناحية من هذه 
النواحي يرتدد صداه يف أداة التعبير. ولذلك تعد اللغات أصدق سجل لتاريخ الشعوب«، 
مظاهر  مختلف  يف  ما  لغة  أهل  هبا  مر  التي  األدوار  استخالص  »يْمكن  أنه  درجة  إلى 
لغُتهم، »ويف ضوء خصائصها يف  اجتازهتا«  التي  المراحل  »الوقوف على  حياهتم«، عرب 

كل مرحلة منها«))).

قال الرافعي: »لقد أهملنا اللغة ثم أهملناها حتى صارت معنا إل حال من الجفوة 
جعلتها كالواعلة))) علينا والغريبة عنا، وجعلتنا من نقص فهمنا فيها بحيث نضطر إلى 
التماس شيء غيرها نفهمه، فصار إصالح اللغة كأنه ُدربة إلفسادنا وإفسادها فيما نتوهم 
دربة إصالحنا، وإنما هما خطتان ال تفضي كلتاهما إلى شر من أختها مبدأ أو ُمنقلبًا. 

وإن أقبح ما ترى من شيئين أن يكون أحسن الرأي تركهما جميعًا«))).

إنه »ليس ممكنًا تحقيق هنضة جديدة« »إال على أساس العودة إلى لغة القرآن لفظًا 
راً.. ونصًا وتطبيقًا«))). ومعنى.. وتالوة وَتَدبُّ

والقوة  والصناعات  العلوم  يف  تخلفنا  »أن  ياسين  السالم  عبد  يعترب  عامة،  بصفة 
ينا عن القرآن. ال العكس«))). أما  وضروريات الحياة ناتج عن تخلفنا عن اإلسالم، وتخلِّ
يف خاّصة ما نحن بصدده، وعلى هذا المذهب الذي يجعل عجَز العربية »معلواًل قبل أن 
يكون علة«)))، و»أن المشكلة ليست يف قدرة اللغة، وإنما يف تخلف أهلها وعجزهم«))) 
وانحسارهم »ونكوصهم الحضاري«)))، ويف إرغام اللغة العربية »على االعتزال طيلة قرون 

)))  وايف، عبد الواحد، اللغة والمجتمع، ص 3).
)))  هكذا يف المرجع، بمّد الواو. ولعله خطأ مطبعي؛ ففي المعاجم كلها: الوعلة، بدون مد: أنثى تيس الجبل.

)3)  الرافعي، مصطفى صادق، تحت راية القرآن: المعركة بين القديم والجديد، ص 38.
)4)  شاهين، عبد الصبور، عربية القرآن، ص 79.

)5)  ياسين، عبد السالم، محنة العقل المسلم بين سيادة الوحي وسيطرة الهوى، ص 3)).
)6)  طرابيشي، جورج، إشكاليات العقل العربي، ص 59).

)7)  السامرائي، إبراهيم، يف شرف العربية، من مقدمة عمر عبيد حسنه، ص 0).
)8)  المرجع نفسه، ص 5).
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عديدة« بمقداٍر لم تعرفه »أي لغة بشرية«)))، ويف تعّرضها »الكتساح واجتياح من جسارة 
وسائل اإلعالم وأقالم العوام«)))، فإن عبد السالم ياسين ُيرجع تخّلَف العربية وقصورها 
يف أزمنتنا الحديثة والمعاصرة »عن مساَيرِة الموكب العلومي التكنولوجي العالمي« إلى 

أربعة أسباب:

»منذ  وُذّلهم  وكسلهم)))  وتخلفهم  وعجزهم  وضعفهم)))  المسلمين  تقهقِر   - أ 
أهملوا اللغة الشريفة لغة القرآن«))) وخذلوها))) وطرحوها وهي »جزء من ماهيتهم«))). 
ْقنا هذا السبب، ألن  إن »العربية مرضت بمرض المسلمين وزالت عن مقامها«))). سّب
ياسين يرفض أن »نعزو للغزاة المستعمرين وحدهم تأخر اللغة العربية، بل نعرتف برتددنا 
واهتامنا للغتنا بدل أن نتهم بالتقصير أنفسنا«؛ فإن »العجز منا والتقصير واالنقطاع«))).

لبالدنا زمانا«، فما  الحسي  باالحتالل  »الغزاة  له  الذي مّهد  الثقايف«  ب - »االحتالِل 
انسحبوا إال بعد التمكين للغتهم يف جسم المحتل، عرب »تغييب القرآن، ولغة القرآن، 
اللغة  واصلة  ووصلتنا  أصولنا  عن  انفصلنا  حتى  الغازية  المدارس  عن  القرآن  وتلقيح 
هبم، تابعين وهم أسياد، متعلمين وهم أساتدة، سامعين ولهم الكلمة«. »سادونا زمانًا 

بالجيوش واإلدارة، وهم يسودوننا اليوم بلغاهتم وحمولتها الثقافية العلومية«)1))..

القرآن،  اللغوي بين لغة  الَتناُزُع والتشاكس بين المسلمين على والئهم  ج - طروِء 

)))  األوراغي، محمد، لسان حضارة القرآن، ص 9.
)))  ياسين، عبد السالم، الرسالة العلمية، ص )).

)3)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 85.
)4)  ياسين، عبد السالم، الرسالة العلمية، ص )3.

)5)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 99).
)6)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 87).

)7)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 99).
)8)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص 704.

)9)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 58).
)0))  المصدر والصفحة نفسهما.
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المغربين  بـ»طائفة  انتهى  تناُزٌع  أوربا«)))،  بنات  من  »َضّرات  وبين  األم،  اللغة  هي  التي 
المصنوعين يف تلك المدارس الغازية« إلى تقدير للغات الضرات بال حدود، وإعجاٍب 

وترام ومواالة »للغة األعجام السادة«))).

محلية«  لـ»لهجات  األجنبيات«،  »الغريمات  الّضّراِت  اللغات،  هذه  تجييِش   - د 
ْبن معها على العربية)))، هبدف »خنق العربية وعرقلة تقدمها«)))، وتعجيزها »عن  تألَّ لَي
وظيفتها  أداء  عن  وشلها  العربية  إقصاء  يستهدف  منّظم  غزٌو  »إنه  الدنيا«.  شؤون  إقامة 

األخروية والدنيوية معًا. يف رِكاٍب واحٍد: اإللحاُد يف الدين والقزامُة يف  الدنيا«))).

»اللغَة  خالية  أزمنة  خالل  كانت  التي  العربية  اللغِة  بقوِة  ياسين  السالم  عبد  يِشيد 
ناهضًة  والشريعة،  العقيدة  مستوى  على  موّحدًة  قوية  لغًة  الدنيا،  يف  قوية  ألمة  الوحيدة 
بأعباِء المعاشات الدنيوية وما َيلَزمها من علوم اإلنسان وعبقريات األجيال البشرية«، كما 
»أوَعْت تلَك العلوَم والتجارَب يف َحْوصلتِها الواسعة، ترجمت وطورت وأْثَرْت وأغنت«))).

لكنه يتساءل عن قدرة اللغة العربية على استمرار عطائها الحضاري، يف سياق ظرف 
مغاير يقطع مع الروحانية التي اكتسبتها »بحمل القرآن وصحبته«، حيث لم يُعد لقدرهتا 
»على غزو القلوب ووصف مشاعر اإليمان ونبضات اإلحسان« فاعلية. يقول التساؤل: 
المسلمين،  علوم  وحملت  السنة،  وحملت  القرآن،  حملت  التي  العربية  اللغة  »هذه 
وحملت حضارة عظيمة، هل بوسعها أن تحمل لمستقبل األمة حضارة اليوم والغد وما 
يكون هذه الحضارة من مضمون تقني علمي مادي؟ هل تبلغ هذه اللغة الشريفة اليوم 

وغدًا رسالة تحرير اإلنسان كما بلغت من قبل؟«))).

)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 85.
)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 58).

)3)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 85.
)4)  المصدر نفسه، ص 99.
)5)  المصدر نفسه، ص 84.
)6)  المصدر نفسه، ص 85.

)7)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص )).
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يف جوابه عن هذا التساؤل، ال يكتفي ياسين برتشيح اللغة العربية، ضمن هذا الظرف 
حين  بعيدًا  يذهب  بل  ذاهتا،  الحضارية  بالفاعلية  التحدي  هذا  مع  للتعاطي  النقيض، 
يقول:  المستقبلية.  لعزهتم  ضروريًا  شرطًا  القرآن  لغة  من  المسلمين  ن  تمكُّ يجعل 
سماع  العقبة  واقتحام  محمولة،  التحرير  فرسالة  يرفع  لم  ظهرانينا  بين  القرآن  دام  »ما 
العقول  وتكوين  التكنلوجيا  نقل  »أما  ويقول:  منشودة«))).  له  واالستجابة  مطلوب، 
المبدعة فال سبيل إليه أبدًا إال باالعتماد الكلي على اللغة اإلسالمية أداة تعليم وبحث 
وعمل، اللغة اإلسالمية هي لغة القرآن«))). ويضيف »ُترى، هل تقوم للمسلمين قائمٌة إن 
ِل العربيِّ الُمبيِن،  ِه المنزَّ لم يكن الكتاُب المنَّزُل عندهم محفوظًا مدروسًا مفهومًا بنصِّ
معمواًل به ألن الناس مسلمون، معمواًل به على صواٍب ألنه مفهوم على َوْجِه دالالت 
نحوًا  العربية  اللغة  أتقنوا  العلماء  الفقهاء  المجتهدين  العربية، على صواٍب ألن  اللغة 

وبالغة ولفظًا ومعنى؟«))).

لغة  من  تمّكنهم  دون  المسلمين  هنضة  باستحالة  القاطع  اإلنكاري  االستفهام  هذا 
الكتاب العربيِّ الُمبيِن، مصاٌغ عنده يف نّص آخر بأسلوب خربي مباشر يقرن بين هذه 
وعدل  تحرير  والعقبة  العقبة،  اقتحام  على  قدرتنا  »إن  يقول:  العلمية.  وكفاءهتا  اللغة 
وسيادة، تتوقف على اكتساب لغتنا الشريفة المحتد سلطان الكفاءة العملية، سلطان 
السيطرة على المكاسب العلمية البشرية، سلطان الصالحية لالستقالل بتلك العلوم 

والسير هبا ُقُدمًا نحو القوة الحقيِق هبا من يستخلفهم اهلل عز وجل يف األرض«))).

يعي عبد السالم ياسين جيدًا أنه »لن تكون للكلمات القرآنية، والمفاهيم اإلسالمية، 
والمدلوالت التي تشير إليها قيمة يف معايير العصر المادية إن لم يكن االقتصاد القوي، 
والصناعة ذات البأس، والوجود السياسي الموحد لألمة، من وراء الكلمات والمفاهيم 
والمدلوالت«)))، وأن زينة أية لغة تبحث عن مكان لها تحت شمس العصر هي »حلّي 

))) ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص )).
)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم بين الدعوة والدولة: المنهاج النبوي لتغيير اإلنسان، ص )3).

)3)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 79.
)4)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص )).

)5)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص 4) - 5).
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العلوم الكونية«، وأن »لغتنا العزيزة« بدون هذه الحلي تظل »عاطلة«))) يف زمِن »ما يفتحه 
اهلل عز وجل على الناس من آياته الكربى يف تخوم النجوم والمجرات والعوالم الكربى، 
ويف الصغير الصغير الذري والجَزْيئِي، ويف علوم اإللكرتونيات الطائرة بمعارف اإلنسان 
من  يتوالد  ما  ويف  الوراثية،  والهندسة  الوراثة  علوم  ويف  المذهلة،  السرعة  جناح  على 

علوم  ويتفرع«))).

اإلشكال عند عبد السالم ياسين هو: »كم من خدمة تنتظر منا اللغة العربية الشريفة، 
لغة اإلسالم لغة القرآن، التي َوسَعت الِعْلم باهلل وبرسالة اهلل إلى اإليمان لتستوعب العلوم 

الكونية سالَح الحاضر والمستقبل«))).

»فال يزال على العرب المسلمين أن يتشرفوا بخدمة اللغة الشريفة، وتحميلها زينة 
اإلفصاح عن المعارف الكونية كما هي مشرفة من قبل الحق سبحانه«))). ال يزال عليهم 
أن يجتهدوا لتكون »لغَة العصر ولغة الحضارة الجديدة«، وأن يعيدوا »لها شيئًا مما كان 
لها من المكانة والقوة والسعة طوال عصور مضت«)))، وأن يعانوا »ثقل الكلمة وحيزها 
التكنولوجيا«))). وليس  تواجه  مادة حضارية  إلى  قديمة  بداوة  َلها »من  التاريخي« وتحوُّ

م عاصٌم لهذه اللغة الكريمة«))). »غيَر العمل الجاّد المنظَّ

إن الذي يقرِّب هذا الرجاء النظري اآلمِل، والجهَد الميداين المبذوَل لتواكب العربية 
وقابليتها  ومرونتها  اللغة  هذه  سعة  هو  التحقق،  إمكانية  من  العلوم،  الحثيث  التطور 
عن  إعالنًا  اللغوية  القرآن  آيُة  »كانت  فلقد  الكربى؛  الحضارية  التحوالت  الستيعاب 
صالحية اللغة العربية علميًا وإنسانيًا لحمل وترشيد مفاهيم الحضارة، والتعبير عنها 

)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 58).
)))  ياسين، عبد السالم، الرسالة العلمية، ص 5).

)3)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ) /)5).
)4)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 57) - 58).

)5)  السامرائي، إبراهيم، العربية تاريخ وتطور، ص 303.
)6)  المرجع نفسه، ص 366.

)7)  السامرائي، إبراهيم، العربية تاريخ وتطور، ص 363.
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أن  بد  ال  البالغ،  االقتدار  هبذا  وآياته  للقرآن  تتسع  التي  اللغة  ألن  مستواها،  يكن  مهما 
تكون أقدر على التعبير عن أي مستوى من مستويات تقدم اإلنسان عرب كل العصور«))).

لقد »لبثت قرابة ألف وخمسمائة سنة تؤدي مهمتها على وجه َمْرضّي، وها هي ذي 
على  الدرس  لسان  فنراها  الحديث،  العصر  يف  العمراين  واألدب  العلمي  الرقي  تطاوع 
اختالف مراتبه، والكتب على تباين فنونه، وأداة الخطابة يف منابر القضاء والمحافل على 
شتى أغراضها. وحسبنا الصحافة مصداقًا لهذه الحقيقة، فقد النت العربية للصحف 
والمجالت، تعرب عن شؤون الحياة العامة والخاصة. وال جرم أن بقاء الفصحى على هذا 
النحو يكاد يعد معجزة يف عالم اللغات، ولكنها معجزة لها مسوغاهتا الطبيعية التي ال 

افتعال فيها وال قسر«))).

لكن تنظير عبد السالم ياسين يف هذا الصدد، غير مقصور على طلب تطوير اللغة 
نوع  ومن  أعمق،  إشكالية  إلى  ذلك  يتعدى  بل  وتوطينها،  العلوم  الستيعاب  وتطويعها 
خاص، وذات أولوية جّد معتَبرة يف تصوره، وتكاد تكون غير مطروقة عند غيره؛ فناهيك 
كونية وتجارب  القوة من علوم  أسباب  العربية على حمل  »تقويِة  مهمة  أن  إدراكه  عن 
فإنه  الهينة،  بالمهمة  ليست  المطلوبة،  العلمية  الكفاءَة  واكتسابِها  نافعة«)))،  بشرية 

يتساءل عّما إذا كان يف مقدور هذه اللغة تحاشَي السطوة المادية لهذه العلوم.

كنا  »لما  أنه  ذلك  للعلوم.  الناقلة  اللغة  براءة  عدم  بسبب  حقيقي،  إشكال  هو 
يف  متأصلة  مفاهيم  تحمل  التي  اللغة  ألفاظ  فإن  الوقائع،  عن  للتعبير  اللغة  نستعمل 
القيم الثقافية، ال تلبث أن تتوسط بيننا وبين الوقائع التي نريد وصفها«))). فإذا كان هذا 
حال لغة ُتستعَمل استعمااًل ذاتيًا عاديًا أو ''طبيعيًا''، فكيف يكون حال لغة منقولة عن 

ثقافة علومية الييكية الروح؟

)))  شاهين، عبد الصبور، عربية القرآن، ص 77 - 78.
)))  تيمور، محمود، مشكالت اللغة العربية، ص 7 - 8.

)3)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 87.
)4)  عبد الرحمن، طه، تجديد المنهج يف تقويم الرتاث، ص 36.
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وألن اإلسالميين ما زالوا »يف األطوار األولى التأسيسية«، وألن »حياة اإليمان هي سر 
بقاء هذه األمة وزاد انبعاثها«، يحرص األستاذ حرصًا على تسديد األنظار نحو القصد 
على  اإلسالميين  فيحث  العويص؛  اإلشكال  هذا  عن  اإلجابة  تنحوه  أن  ينبغي  الذي 
اكتساب مهارة طرح »األسئلة الكفيلة بعرض الواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي 
الماديات  تنكر  ال  التي  معاييرنا  على  وللمستقبل،  للحاضر  وللعالم،  اإلسالم  لبالد 
الضروريات،  سلم  ويف  الوجود  يف  والجسمانية  الماديات  أسبقية  وال  والجسمانية، 
باهلل عز وجل  الغائية، حياَة اإليمان  الحياَة  المادية  الجسمية  الضرورة  تبني على  لكن 

وباليوم  اآلخر«))).

بة، ما منها إال من يخرب بغير خرب الوحي،  إن »َمْسلحة العلوم تزخر بالعجائب المعجِّ
وهي  اإلسالم،  لمستقبل  عويصة  مشكلة  تعرتضنا  »وهنا  الوحي«))).  خرب  بنقيض  بل 
وكفرها؟«))).  اللغات  تلك  فلسفة  ُتعدَينا  أن  دون  ونحذقها  العلوم  لغات  نتعلم  كيف 
كيف نتحّرز ونتحفظ »مما يف باطن هذه العلوم الكونية المصوغة صياغة موضوعية من 

جراثيم الجهل باهلل، والتجهيل به؟«))).

الفلسفة  رياح  منها  إلينا  تدخل  األمة  جنب  يف  المفتوحة  الخطيرة  الذريعة  هذه  »إن 
ذات  والمشكلة  سريع.  عالج  إلى  حاجة  لفي  األعجمية،  اللغات  وثغرة  ذريعة  المادية، 
والتكنولوجيا،  العلوم  حاملة  بصفتها  اللغات  تلك  المتالك  الملحة  الضرورة  حدين: 

وكيف يمكن أن تقيم حاجزًا بين متعلم لغة ما وبين ما تتضمنه من عقائد وقيم؟«))).

اهلل«،  ذكر  من  »الممسوحة  ولغَتها  الكونية«،  للعلوم  الحديثة  »الصياغة  نتقي  كيف 
والتي »ال تتحدث من قريب وال من بعيد عن إله موجود أو غير موجود«؟، كيف نتعاطى 
ضجيعتها  إلى  »َتكِل  التي  الحيادية''  ''العقالنية  وهذه  الموضوعّي''  ''الصمت  هذا  مع 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 35.
)))  ياسين، عبد السالم، حوار الشورى والديمقراطية، ص 38).

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 5).
)4)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 64).

)5)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 5).
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الخالق  باهلل  العلم  إلى  الفكري  التطلع  معالم  وردم  الفطرة  تخريب  مهمَة  الفلسفة 
المحيي المميت«؟))). كيف نتمكن »من طرد النموذج الجاهلي مع استخالص ما هو 
قسمة مشرتكة بين البشرية كالعلوم الكونية والصناعية التقنية«؟))). كيف يكون الجواب 
عن هذه األسئلة مقبواًل معتَبرًا »بالميزان اإلسالمي«)))، حيث »يستوعب حقائق عصرية 
اإليمان  ُيمّس جوهُر  أن  »دون  انطفأت«)))،  القرآن ال على سرج  يبصرها على مصباح 
باهلل ورسله واليوم اآلخر«)))، فيُكون »اإليمان هو الرائد، والعقُل تبعًا منفذاً«، و»الروحانية 
يف  والسعي  وجل  عز  اهلل  و»حبُّ  وحصنًا«،  وعاًء  المادية  والقوُة  اللب،  هي  واألخالقية 

مرضاته هو الغاية، وما سواه أهدافًا ثانوية ووسائل«؟))).

لذلك فإن »أحوج ما تكون أمة اإلسالم لخدمة اآللة اللغوية حتى ال تطغى على القلوب 
ُعْجمة تحملها يف أحشائها هذه العلوم المادية الصمُّ أهلها، الُبْكم عن كلمة  اهلل«))).

إلى  النفوذ  عن  والعقل  القلب  عجمة  حالت  أو  اللسان  يف  العجمة  دخلت  »فإن 
أسرار اللغة فال أمل يف أن يبلغ النداء اإللهي محله من الوعي، وال أن تستشرف العقول 

المستعجمة المستغربة إلى مجالي العلم بكتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص«))).

يف  العقدي  األصل  »انحسار  مستقبالً:  العلوم  لتوطين  المرتقَبة  التأثيرات  من  إن 
المجال التداولي العربي؛ فمثالً كل ما كان يتم تعظيمه بواسطة اللسان العربي، ال ينتقل 
بالضرورة إلى اللسان المنقول، فيأخذ، على مر األيام، يف االنمحاء من القلوب، إن جزًء أو 
كالً«)))، علمًا بأن »المعاين العقدية التي يتلقاها المخاطب تكون مؤسسة على المعاين 

)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 64).
)))  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، ص 64).

)3)  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، )3.
)4)  ياسين، عبد السالم، الرسالة العلمية، ص 83.

)5)  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 363.
)6)  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، )3.

)7)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ) /)5).
)8)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 4).

)9)  عبد الرحمن، طه، تجديد المنهج يف تقويم الرتاث، ص 60).
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التوجيهية، فبعض  قيمته  تغيير  المعريف سوف يمضي يف  اللغوية«))). »كما أن األصل 
المتقولة،  باللغة  إدراكه  بالضرورة  يتأتى  اللغة األصلية، ال  بواسطة  إدراكه  يتأتى  ما كان 

فيذهب مع مرور الزمن على العقول، فال يعود أحد يلقي إليه باالً«))).

تغير  مهما  طبيعتها  تتحول  ال  البشرية  »النفوس  أن  يعتقد  ياسين  السالم  عبد  ألّن 
ْبَلى  المشهد الحضاري والنمط المعاشي«)))، وألن »البديهة الفطريَة البسيطة، التي ال َت
وال يرجع ِحجاُج القرآن أهل الطغيان إال إليها«، و»نداَء الفطرة وإيقاظ البديهة وحكمة 
َل األول على إيقاظ اإلنسان  القرآن باقيٌة يف مكان العزة«)))، و»ال تزال وستبقى هي المعوَّ
عن  بدياًل  يرى  ال  العويصة''،  ''المشكلة  هذه  عن  جوابه  يف  فإنه،  غفلته«)))،  نومة  من 
الضامنة  الكونية  العلوم  »طلب  يف  المتمثل  االسرتاتيجي  التحدي  هذا  غمار  خوض 
التي »ال مسكن لألمة على وجه األرض وال  الضرورية  المعارف  األمة«)))، وتوطين  قوَة 
مستقبل لها إن لم تجاهد األمُة الكتساهبا وترويضها والتسلح هبا«)))، يف عالم »تحُكمه 
موازين القوى المادية االقتصادية، تحكمه القوى العسكرية والسالحية«، وال مكان فيه 
لن  أوضح:  »بعبارة  الفقيرة«))).  والكيانات  العزالء،  واألخالقيات  الحالمة،  »للمثاليات 
يف  قيمة  إليها  تشير  التي  والمدلوالت  اإلسالمية،  والمفاهيم  القرآنية،  للكلمات  تكون 
والوجود  البأس،  ذات  والصناعة  القوي،  االقتصاد  يكن  لم  إن  المادية  العصر  معايير 

السياسي الموحد لألمة، من وراء الكلمات والمفاهيم والمدلوالت«))).

العلوم  لكن اصطالح عبد السالم ياسين، وهو جزء من جوابه على تحدي توطين 

)))  عبد الرحمن، طه، تجديد المنهج يف تقويم الرتاث، ص 60).
)))  المرجع نفسه، ص 60) - )6).

)3)  ياسين، عبد السالم، الرسالة العلمية، ص 6).
)4)  المصدر نفسه، ص )3.
)5)  المصدر نفسه، ص 30.

)6)  ياسين، عبد السالم، وصيتي، بال طبعة وال تاريخ، ص )). تنويه: يف ص 4 من الوصية: »فرغ منها يوم 
الخميس 8) محرم 434)«.

)7)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ) /66.
)8)  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص )3.

)9)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص 4) - 5).
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بمنجاة من لغتها المؤلَيكة، يفرِّق بين ''العلم'' و''العلوم''. فمع إلحاحه المتكرر يف أكثر 
من كتاب على أن توطين العلوم غاية اسرتاتيجية ومسألة حياة أو موت، وأن األمة بدوهنا 
رٌة، بلهاء،  َنكِ الَمَواطن، جوعانة، َعْزالُء،  »عريانة«، و»ليس لها قدم تزاحم األقدام يف هذه 

: غثاء«)))، فإن العلم عنده علمان يختلفان مضمونًا وَمْصدرًا ووعاَء تَلقٍّ

أ- » علم باهلل وبغيب اهلل مصدره الوحي ال مصدر له غيُره، وآلة تلقيه القلب المومن 
ينير العقل الراجع من تأمالته كليالً يتتلمذ على الوحي«))). وال ُيتعّلم ''العلم'' إال »بلغة 

العلم، وهي العربية لغة القرآن«))).

أسرار، وما رتب  أرضه وسمائه من  اهلل يف  أودعه  »ما  اهلل«، مصدره  بكون  ب- و»علم 
سبحانه من أسباب، وما سخر سبحانه لإلنسان تسخيرًا طبيعيًا، وما جعل لتسخيره 
أسبابًا على اإلنسان أن ُيرادف التجارب، ويجمع المعارف، وَيخرتع المناهج، ويصطنع 
وكافِرهم«)))،  مؤمنِهم  اإلنسان  بني  بين  اْلُمشاع  العقل  »آلُته  علٌم  لتوفيرها«.  اآلالت 
»العقُل المعاشي المشرتك بين البشر، متفاوتين يف ذكائه أفراداً، متقدمين أو متخلفين 

يف مضمار فروسيته أمما وعصوراً«))).

إن قصد عبد السالم ياسين هو »أن تدل صيغة الجمع على العلوم الكونية التجريبية، 
لتبقى كلمة ''علم'' باإلفراد دالة على العلم الكامل الشامل: العلم باهلل وبخلقه وبدنياه 
أما  أو شقاوته«.  اإلنسان وسعادته يف اآلخرة  وآخرته، وبحكمته ورحمته، وبمعنى وجود 
»العلوم الكونية وما تلد من صناعات«، فإهنا إن حّيدهتا الفلسفة وأفرغتها من ''العلم''، 
بل  لإلنسان«،  والخير  والرخاء  األمن  لتوفير  اإلنسان  مشروع  خدمة  يف  »تكون  لن  فإهنا 
وعن  ربه  عن  غافال«  الدنيا  هموم  يف  وانغماسه  المادة  يف  ارتباكه  أسباب  »من  ستكون 

مصيره بعد الموت«))).

)))  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ) /)6).
)))  المصدر نفسه، ) /)5).

)3)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 80.
)4)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ) /66.

)5)  المصدر نفسه، ) /)5).

)6)  المصدر نفسه، ) /3)).
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''العلم''، حين  انصراُف »مفهوم  التمييز، هو  إلى هذا  ياسين  السالم  ما اضطر عبد 
المهيمنة  للحياة،  الضرورية  األرض،  يف  الرائجة  الكونية  العلوم  إلى  عصرنا،  يف  يطلق 
على مسار البشرية«، األمر الذي يؤثر على خطاب »الناطق اإلسالمي« حين يركز »على 
''المعرفة'' و''أسلمتها''، وصياغتها صياغة إسالمية، وضبطها لتخدم األهداف اإلسالمية«، 
لتفادي »سوء استعمال المشركين الكافرين« للعلوم الكونية وسيلًة للدمار »الذي يهدد 
مستقبل العالم«. ويف انشغال الخطاب اإلسالمي »هبذا الرتكيز« على المفهوم المعاصر 

ـ''العلم''، »انشغاٌل عن العلم اإليماين«))). ل

الخطاب  يف  تحملها  التي  الداللة«  نفس  تحمل  ال  المفردة  ''علم''  »كلمة  إن 
عن  »لنعّبر  فإنما  األستاذ،  يقول  المعرفة«،  و  العلم  عن  »نتحدث  حين  لذلك  القرآين. 
الحقيقة الموحى هبا، منطلقين من مبادئنا، مستعملين جهازنا المفهومي الذي حدده 

القرآن  الكريم«))).

العلمية  بالفجوة  »الوعي  بين  ياسين  السالم  عبد  ُيزامِن  الجامع،  الخطاب  هبذا 
يتساءل«  الهائلة يف ديننا«. ومن »المنطلق اإلحساين،  بالفجوة  التكنولوجية«، و»الشعور 
التجريبية،  العلوم  بين  فريدة  تركيبة  يف  الجمع  »إلى  الطامحة  اإلسالمية  الصيغة  عن 
وبين العلوم الشرعية الفقهية، باعتبار أن اإلسالم تشريع الهي سماوي بديل عن التشريع 
إلى  مستندة  كونية  »علومًا  يطلب  الذي  المبدع  التقسيم  وهبذا  البشري«))).  األرضي 
العلم باهلل والعلم بشريعة اهلل«)))، يقّدم ضمانة حاسمة يف االحرتاز من عدوى الالييكية 
بئ المسلمين أن الّسعَي، الضروريَّ  التي هي جزء ماهية لغة علوم العصر. هو تقسيٌم ينْ
الواجَب المتالك القوة المطلوبة، ينتهي إلى بطالن وضالل وخسران إن محض الطالُب 
عمَره وأفناه يف شحذ آلة اقتفاء الطبيعة والكون، منقطعًا عن الوحي، معرضًا عن »العلم 
الكون  علوم  تحصيل  كان  و»مهما  اآلخر«.  واليوم  باهلل  »اإليماِن  عن  حقًا«،  الشريف 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /94.
)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والحداثة، ص 7)) - 8)).

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، 94 - 95.
)4)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ) /8)).
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ومهارات الدنيا، وصناعات التقنية، كبيرًة، فنْفع ذلك يف الدنيا«، ال يتعداها؛ إّن الرتقي »يف 
السلم االجتماعي«، وكْسَب المال والشهرة، »ال يزن عند اهلل شيئًا«))).

اإلعداد  مع  بالموازاة  االسرتاتيجي،  التحدي  هذا  غمار  خوض  عن  بديل  ال  نعم، 
التعليمي الرتبوي المبّكر المستمر ألجيال ناشئة تتشّبع بلغة القرآن، وتتأّصل منها وهبا 
مة الصانعة المخرتعة«)))  اْلُمنَظِّ مة  ى أدمغُتها وعقوُلها »اْلُمنَظَّ ذاتيُتها اإلسالمية)))، وُتربَّ
»الناهبة وتدرَّب على الصراع العلومي التكنولوجي التنظيمي اإلداري التجاري الصناعي 
د بالثقة يف اهلل، وبالعلم بما أنزل اهلل من  المعلومايت التواصلي المادي والالمادي«، و»ُتزوَّ
كتاب وبما سن للعالم من أقدار األسباب والمسببات«)))، ضمانًا الستنقاذ »أجيال اليوم 
والغد من حبائل التغريب وشبكات التلييك«)))، وافتكاكها من أغالل التبعية والتلمذة 
يف »مدرسة التغريب العالمية الغازية«)))، فإن طريقنا هو »االستقالل لنستطيع الجواب 

على تحديات العصر«))).

تأكيد،  فإهنا، بكل  هًة وجهة علمانية«،  إذا كانت »موجَّ الشامل«،  بمعناها  »الرتبية  إن 
خوض  يبتدئ  لذا،  الحياة«))).  مرافق  وسائر  الدين  بين  منيعًا  حاجزًا  »َتصنع  سوف 
غمار هذا التحدي االسرتاتيجي، عند عبد السالم ياسين، بجعل »القرآن محور العملية 
الرتبوية ومورد العلم وجامع العلوم«، بحيث يكون حفظ القرآن »مادة أساسية يف المدرسة 
األساسية وما بعدها«، فـ»من القرآن يتعلم األطفال القراءة والكتابة، ومنه يتضلعون من 
اللغة، نحِوها وصرفِها وبالغتها«، و»ُتوَضع أرقى وسائل التعليم المادية، وتوضع الخربة 

)))  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ) /66 - 67.
)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص )6).

)3)  ياسين، عبد السالم، وصيتي، ص )).
)4)  ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص 337.

)5)  ياسين، عبد السالم، الرسالة العلمية، ص )7.
)6)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص )6).

)7)  ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص 4)).
العالم  رابطة  مطابع  مكة،  اإلسالمي،  للعالم  الفكري  الغزو  مقاومة  وسائل  حّسان،  محمد،  حّسان   (8(

اإلسالمي، سلسلة دعوة الحق، العدد 5، )40)هـ / 989)م، ص )8.
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الرتبوية«، وفق »أحَدث ما وصلت إليه العبقرية العلومية، يف خدمة ِحفظ القرآن«))).

د الناشئة بالقرآن الكريم »منذ نعومة أظفارهم«، أن »يسمو هبم، ويقوم  إن مِن شأن تعهُّ
وأسلوبية  لغوية  بثورة  ويزودهم  الصحيحة،  العربية  بالصوتيات  ويأخذهم  ألسنتهم، 
واسعة«. إن »الدور القرآين يف بناء الفصحى عند ناشئتنا، يغطي كل المراحل اللغوية من 

صوتية، وتصريفية، ونحوية، وبالغية«))).

ال يرتدد عبد السالم ياسين يف التعاطي مع هذا »التحدي الكبير«، فال نكوص عنده 
عن »أن يتعلم المسلمون ويتبنوا النافع على حذر من منطق األشياء الذي يغلب فيهدد 
واللغات«  »والثقافات  العلوم  توطين هذه  يتهيب عواقب  إنه ال  اإلنسان«)))،.  مستقبل 
إتقاهنا وإجادهتا والجد يف  الحق، وال يعوقنا عن  المطبق بعلم  التي »ال يضيرنا جهلها 

نقل ما هو نافع عنها«، شريطة:

»التحصين  فإن  النبوي«)))؛  البيان  ومقاييس  القرآن،  بـ»مصفاة  الدائم  التسلح   - أ 
بي القرآين ال يعوَّض«))). اللُّ

الدراسُة  هذه  تؤكَد  وأن  إسالميًا،  األجنبية  باللغة  الدراسة  مضموُن  يكون  أن   - ب 
»الباعَث القرآينّ وال ُتصادمه«))).

إن عبد السالم ياسين، على وعيه هبذا اإلشكال / التحدي، ال يرى من سبيل إلى 
تخفق  أن  انتظار  »يف  يقول:  القرآن.  لغة  عزة  استعادة  خارج  المسلمين  عزة  استعادة 
المفاهيم  ابتداء من تأصيل  القوة  نتخذ أسباب  الزمان،  العز اإلسالمي على هامة  بنود 
اإلسالمية يف معينها: الوحي«))). نجد مثل هذا الربط والتالزم بين المْجَدْين يف سؤاله: 

)))  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ) /60).
)))  الطويل، السيد رزق، اللسان العربي واإلسالم: معًا يف معركة المواجهة، ص 44).

)3)  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 365.
)4)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 63).

)5)  المصدر نفسه، ص 65).

)6)  المصدر نفسه، ص 63).
)7)  ياسين، عبد السالم، يف االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، ص 5).
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»مجد العرب، بل مجد المسلمين، أين هو منذ أهملوا اللغة الشريفة لغة القرآن؟«)))، 
إلى مستقبل اإلسالم، وعدل  الرديئة  »النداء من حاضر األزمات والكوارث  ويف حسمه: 
اإلسالم، والعزة باهلل، والطهارة بسنة رسول اهلل، إما يكون بلغة القرآن وبيان القرآن، وإما 
يهرف الهارفون))) بما ال يعرفون«)))، ويف تقريره: »فوجودنا المعنوي، وعزُتنا، ومستقبُلنا، 
رهٌن بأن يعاد لهذه اللغة مجُدها وسيادُتها. وسنبقى ُصمًا عن معنى ديننا إن لم ُنْتِقن 
العربي  اللسان  على  األْعجام  َرطاَنة)))  اخرتنا  إن  اهلل  دعوة  تبليغ  عن  ُبْكمًا  القرآن،  لغة 
المبين، عاجزين َكِسيحيَن عن استنقاذ العلوم الصناعية الكونية وتوطينها إن لم تكن 

لغُتنا واحدًة قويًة فصيحًة يف كل الميادين«))).

يستنكر األستاذ تحويَل العربية إلى لغة محنّطة معزولة عن المختربات، منكفئة عن 
شؤون الحياة، »متقلِّصٍة يف نطاق تخلفها العلومي«))): »لقد كادت العربية بما همشها 
وعاداها المتفرنجون أن تصبح لغة َكَهنوتية يف الكتب الفقهية وعلى منابر الوعظ الوديع 
الُمسالم، أو لغَة َصحافة يقوُدها من أنفها أوالُد النصارى العرِب إلى الُهجانة والرََّطاَنِة. 
ال وجوَد للعربية، وال يكاُد، يف مختربات العلوم، وملَتقيات الُخرباء، ودروِس التخصص 
واستنباُط  والحديث،  القرآن  فهم  وهو   ، األصليِّ العربية  اللغة  ميدان  يف  وحتى  العالي. 
حياة  من  الشريعة  تنحيُة  ها  أهمُّ ألسباب  المطلوبةَ،  الفعالية  تلك  تجد  ال  األحكام 
المسلمين العامة، وفساُد الَمَلَكِة اللغوية التي ُتَعد من المقوِّمات األساسية لالجتهاد«))).

يقتضي  العربية  عن  والعزل  التهميش  هذا  رفع  أن  هنا  نذّكر  أن  القول  نافل  من 
من  على  الرافعي  ُينكر  هكذا  العصر.  علوم  حمل  بوظيفة  تنهض  حتى  اللغة  إصالح 

)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 99).
)))  »الهرف: شبه الهذيان من اإلعجاب بالشيء«. الفراهيدي، الخليل بن أحمد، )ت. 70)ه(، كتاب العين، 

.45/ 4
)3)  ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، 335.

)4)  »الرطانة: كالم ال يفهم، ويخصُّ بذلك كالم العجم«. ابن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أحمد، 
)ت. 395ه(، مجمل اللغة، ) /)38.

)5)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 85).
)6)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص )6).

)7)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 85) - 86).



لغة القرآن يف خطاب عبد السالم ياسين 210

مجمٌع  النهضة  هذه  يف  للغة  يكون  أن  ووجوب  اللغوي،  اإلصالح  وجوب  »يف  يماري 
يحوطها«  ويصفيها.

حتى »إذا صارت العربية لغة العلوم والفنون الحديثة«، وضع لها أهُلها ما يعّبر عن 
التقنية،  االخرتاعات  وأصناف  المخربية  االكتشافات  ضروب  من  جدًا  كثيرة  ضروب 
معتبِرين »يف وضع أسمائها تباُيَن ما بينها يف طبقات التشريح« ومراتب التصنيع، وإال، 
ماذا نصنع »بضروب سائر الحيوان والنبات وغير النبات مما ال يأيت عليه اإلحصاء من 
متعلقات العلوم وفروعها، وهل تجزُئ يف ذلك كله ألفاظ لسان العرب وكتب الحيوان 
معانيه  واختلفت  أوضاعه  واضطربت  ألفاظه  أطلقت  مما  إليها  وما  العربية  والنبات 
اللفظة الواحدة بكثرة ما تطلق عليه يف هذه  واستفاضت حدوده، حتى ليصح أن تعم 

اللغة شطرًا من معاين العلم التي هي فيه؟«))).

ومع أن عبد السالم ياسين يدرك أن مهمة استنقاذ العلوم وتوطينها ضاربة يف الُعسر، 
لغيره)))،  مرتعًا  وتْركِها  الواطئة«  »السهول  هجران  يف  دأبه  على  فإنه،  التمنّع،  يف  ذاهبة 
ط الشدائد المخيفة والدخول الشجاع فيها)))، ال يرى هذه المهمة  وعلى مذهبه يف توسُّ
متعذرة، خاصة وأن هذه اللغة هي التي حملت كالم اهلل ورسالته. و»إلى حين تستقل 
العربية وتتحلى ويثبت لها قدم يف ميادين الخربة والعلوم والصنائع والكشوف«)))، يرى 
األبواب  العربية حتى تصير مستقلة مفتوحة  تدريب  »المهمة سامية شريفة، مهمة  أن 
العلوم،  مجاالت  يف  اللغات  موكب  تتقدم  وحتى  والتكنولوجيا،  الكونية  العلوم  على 
العلوم يؤهلها لذلك  إمامًا يف عالم  تابعًا، سيدة ال خادمة. تكون إن شاء اهلل  إمامًا ال 
وثروهتا  اشتقاقها،  ومرونة  خصوبتها،  ويؤهلها  تعالى،  اهلل  رسالة  من  حملت  بما  فرادهتا 

التي ال تطاول«))).

)))  الرافعي، مصطفى صادق، تحت راية القرآن: المعركة بين القديم والجديد، ص 45.
)))  ياسين، عبد السالم، وصيتي، ص 0).

)3)  هذا هو تعريف مفهوم االقتحام عنده يف: ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص 54.
)4)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 63).

)5)  المصدر نفسه، ص )6).
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ولوج  يف  العربية  نجاُح  فيه  ُيتوّقع  الذي  األفق  هذا  عن  المتخصصين  أحد  كتب 
عصر العلوم: »منذ بدايات القرن العشرين، ُكتب للغة العربية أن تجتاز بفالح امتحانًا 
ُوفقت  القرن حتى  ينته  و»لم  الطباعة«،  االنخراط يف عصر  الحداثة، هو  امتحانات  من 
العربية يف كسب الرهان التكنولوجي الذي ألقته عليها اآلليات الحاسوبية، فانخرطت 
العربية بفضل جيل جديد من أبنائها يف الحداثة المعلوماتية، فتعددت المراكز المنتجة 
للربمجيات اللغوية، وَألَِف أهل العربية فضاء الذكاء الصناعي، وانفسح األمل يف إنجاز 

المشاريع التي صاغها أصحاهبا كحلم من األحالم«.

يتجه  التي  اإلدراكية«،  »البحوَث  ُتِمّد«  أن  العربية  اللغة  بوسع  أّن  فيه  مراء  ال  »ومما 
»الفكر اإلنساين بثبات نحو ترسيخها«، »بما ال تمّده به األلسنة المتداَولة األخرى؛ ألهنا 
لغة إعرابية أوالً، واشتقاقية ثانيًا، ومتوفرة ثالثًا على منظومة من الوصف النحوي يرَقى 

إلى درجة عالية من التجريد الّصوري«))).

إن »العربية من أكثر مالَئمًة للمعالجة اآللية بالحاسوب، بل ُيَعّد ذلك ظاهرة مثالية، 
مما  قوانينها،  اّطراد  من  به  تتميز  لما  وذلك  هبا،  وشهدوا  التقنيون،  ذلك  على  وقف 
والمعاجم  والنحو  كالصرف  اللغوية  مستوياهتا  من  كثير  يف  )معيارية(  قياسية  يجعلها 

واألصوات«)))، حيث »تنتظم كثيرًا من مستوياهتا اللغوية قواعُد مطردٌة«))).

عند عبد السالم ياسين، يبدأ توطين العلوم واستنقاذ »المعارف الكونية المحتَكرة 
الغريبة«)))،  هنا  »الغائبة  وألمانيين«،  يابان  من  المتعلمين  بالد  »يف  المَشرَّفة«  هناك، 
بتبنّي لغة »علومية« حّية تعوِّض عجز اللغة األم إلى حين. فكل أمة »تريد البقاء يف هذه 
العلومية  المكاِسب  قوية تحِمل  لغة حية  تبنِّي  لها »من  قوّيةً«، ال مناص  األرض حية 
وحصائل  اإلنسانية  العقول  وعبقريات  اإلنسانية  بالجهود  تجمعت  التي  التكنولوجية 

)))  المسّدي، عبد السالم، المسألة اللغوية يف الفكر العربي المعاصر، يف: الثقافة العربية يف القرن العشرين: 
حصيلة أولية، ص 689 - 690.

)))  مِير علم، يحيى، العربية والرتاث: مقاالت ودراسات يف العربية وقضاياها المعاصرة والرتاث العلمي 
العربي، الكويت، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط)، 3)4)هـ / 3)0)م، ص )58.

)3)  المرجع نفسه، ص 604.
)4)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ) /66.
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ُيِعّد الستقالله  التجارب اإلنسانية، ال مناص لها من تبني لغٍة أْجنبية«؛ فال غنى لمن 
ويستعّد له »عن اللغات العلمية الحية«))) التي هي »األداة الضرورية لكسب العلوم«)))، 
و»المفتاح الضروري لولوج الدوائر العليا من العلوم«)))، فإنه »ال يستغني أحد يف العالم 
الحديث القريب التواصل المبني على المسابقة والمنافسة، واسرتاق السمع العلومي، 

عن إتقان لغة أو لغات أجنبية. وسيصبح بمثابة األمي من ال يتقن إال لغة قومه«))).

المعارك  لخوض  التَسلُّح  يف  »فرصتها  من  العربية«  »اللغة  تمكين  على  وحرصًا 
المصيرية الكربَى«)))، وتنظيرًا لتطوير لغتنا لنُوعَيها علوم العصر وُنوطنها هبا)))، و»إلى 
والصنائع  والعلوم  الخربة  ميادين  يف  قدم  لها  ويثبت  وتتحلى  العربية  تستقل  حين 
الكونية«،  بالعلوم  العالمة  اللغات  إال عن طريق  العلوم  إلى  لنا  والكشوف«، »ال طريق 

»واللغة األجنبية -ليس كل لغة أجنبية- مفتاح تلك اآلفاق«))).

وتعضيدًا لمذهبه هذا، يذّكر عبد السالم ياسين بأن الشعوب الغربية المتقدمة طوروا 
ومع  والتكنولوجيا«،  العلوم  إلى  مباشرة  بوابات  »لهم  صارت  حتى  وخدموها،  لغاهتم 
ذلك »ال يجدون حرجًا وال عليهم من هتديد بتتبيع ثقايف إن هم عززوا قدراهتم التعليمية 
بلغة عالمية ثانية هي االنجليزية«))). لذلك ُتْلفيه يوصي العلماء أن »يتخصص منهم 
متخصصون لدراسة الموضوع، متخذين لذلك العدة من إتقان لغة العصر، خاصة اللغة 

السائدة اليوم، أعني اللغة اإلنجليزية وغدًا تسود أجود اللغات وأذكاها«))).

)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 84.
)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 65).

)3)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 84.
)4)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 65).

)5)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 66).
)6)  المصدر نفسه، ص 84.

)7)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 65).
)8)  المصدر نفسه، ص 60).

)9)  ياسين، عبد السالم، الرسالة العلمية، ص )3.
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لكن ياسين، إذ َيقَبل »االزدواجية اللغوية الضرورية ريثما، بين لغة األمة وبين لغٍة من 
ُلغات العلوم والصناعة«)))، يحذر من ثالثة مزالق:

من  المتعلم  »يتحصن  أن  قبل  أعجمية«  بلغة  لالحتكاك  المتعلم  »تعريض   - أ 
داخله«، و»ما لم يصلب عوده على االستقامة، وما لم تكتمل شخصيته اإليمانية«. إن 
النقص يف  الشاكلة من  التعريض، على هذه  أن هذا  الشامل« يرى  الرتبوي  »العالج  هذا 
المستويات المذكورة، »مخاطرة«)))؛ إن »لغة التعليم ومطلب التعّلم هو القرآن ولغته، 
بي القرآين ال يعوض«، وإننا »متى فتحنا على  وبالغته ونربته«)))، ذلك أن »التحصين اللُّ
الخرساء،  الممسوحة  الثقافة  نوافذ  قلبه،  يف  القرآن  وباعث  اإليمان  تمكن  قبل  الطفل، 

وأبواب اللغات الوثنية، فإنما نعرضه ألعاصير الشك، وأوبئة  الكفر«))).

م اللغات األوربية -الضروريِة ضرورًة قصوى- إلى غير أجل«))).  ب - أن يكون »تعلُّ
فهو إذن تبنٍّ مؤقت، و«اقرتاض« إلى أجل مسمى، يف انتظار استواء اللغة األّم »لكي تْخُلَف 
يف غٍد قريب أو بعيٍد اللغَة األجنبيَة العالمية الضرورية ريثما«))). فليست »اللغة األجنبية 
الضرورية ريثما«، عندنا، سوى » عارية وَعصًا يتوكأ عليها األعرج. فذلك من ضرورات 
المعاش أن يتوكأ األعرج ريثما تصح رجاله«))). هو مجرد اقرتاض »قبل أن يمكن اهلل عز 

وجل لنا يف األرض فتكون لغُة القرآن هي لغة  اإلنسان«))).

ج - أن ُتّتَخذ االزدواجية الضرورية المؤقتة ذريعًة ومطيًة لتوطين »ازدواجياٍت محلية«؛ 
فـ»أما أن تتقاتل فيما بيننا، نحن المسلمين، وتزدوج، وتتثلث، وترتبع، لغاٌت ولهجات، 

)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 34) - 35).
)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 5).

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص 696.
)4)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 65).

)5)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 88.
)6)  المصدر نفسه، ص 05).
)7)  المصدر نفسه، ص 35).

)8)  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 9)3.
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فذلك التمزيُق المميُت. ُتفضي االزدواجيات المتقاتلة إلى ازدواجية يف الَوالء، وُيفضي 
ازدواُج الَوالء عاجالً أو آجالً إلى خصام«، ذلك أن »االزدواجيات المتصارعة يف الساحات 
الثقافية، ال تلبث أن ُتشعل حريقًا سياسيًا يف البيت، وأن ُتْحِرق األخَضَر باليابس«، حتى 
»ُيسحب الشعب الواحد إلى الحرب األهلية التي ال تبقي وال تذر«))). وما من مجتمع 
»يرتصُّ أفراُده، وتتماسك عشائره، مع تعدد لغاته« ولهجاته؛ فوجود لغات ولهجات »يف 
ال  »كما  أخرى«،  وانتشار  لغة  بانقراض  تنتهي  قوة«  »عالقة  يف  ُيدِخلها  المحيط،  نفس 

يمتنع أن تحّل لهجٌة محّل اللغة« المقررة بين أهلها))).

باعتبارها مطلبًا تسعى  القوة  بين  وثيقًا  ياسين ربطًا متسلسالً  السالم  يربط عبد 
األمم المعاصرة إلى امتالكه، والتعليم باعتباره سياسة تتدرج يف تحقيق هذا المطلب 
النفوس  هتييء  يف  التعليم  إليها  يستند  أداة  باعتبارها  واللغة  االسرتاتيجي،  الحيوي 
والعقول وتأهيلها وتدريبها على الرتقي للوصول إلى سبب بقاء األمم وعزهتا يف عصر ال 

يعرتف بالضعفاء.

إن »القوة يف دنيا اليوم والغد، تنميٌة واقتصاد، اقتصاد وتنمية، تعليم وأدمغة، تدريب 
ومهارة، إبداع ودراية، يقظُة عقٍل وفسيُح حيَلٍة«))). و»لغة التعليم واسطة تبليغ للرسالة 
الرتبوية الباعثة وللمضمون التعليمي العملي. وهي بين المجالين واسطة تواصل«))). 

فما هو يا ترى حال لغة التعليم عندنا؟

لها »مكانًا منعزاًل  أن  الرتبية عندنا مريضة؛ ذلك  لغة  أن  ياسين  السالم  يعتقد عبد 
يف برامج المدرسة عن المكان المخصص للربامج العامة«، وأهنا »ُتَدرَّس بلغة عجمية 
صرفة أو عجمية معربة مرتجمة« »تحتوي على آيات ونتف«. والحصاد ليس سوى مرض 
إنصاف  و»إنتاج  الوالء«،  و»تشتت  الثقافية«،  السيكيزوفرينيا  هي  الشخصية.  »انفصام 
المتعلمين العالة على أنفسهم وعلى المجتمع«. إنه »تعليم هجين للغة هجينة«، وإهنا 

)))  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 9)3.
)))  األوراغي، محمد، لسان حضارة القرآن، ص )8.

)3)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 84.
)4)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 59).
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»لغة مسكونة لتعليم مسكون«))). »وهذا االنفصام بعض ما فعلته فينا معاشرة الفكر 
التصور والسياسة والممارسات  التعليم، كما على مستوى  الالييكي«))) على مستوى 

الحياتية اليومية.

الخالصة العامة لمعضلة اكتساب القوة هذه، عند عبد السالم ياسين، هي أنه يتعّذر 
»أن نضع على الّسّكة الصحيحة تعليمًا صحيحًا بلغة مريضة. ال َيسير على السكة 
الصحيحة تعليم سياسته مرتددة، ولغاته متنازعة متجاذبة. ومن َثمَّ فال تنميَة ُترَجى إْذ ال 
َنْت، وال مهاراٍت اكُتسبْت، وال درايات ُتُدرَِّب على إعمالها وإكمالها. ومن ثم  عقوَل ُكوِّ

فالركود والخمول والموت«))).

إنه »مِْن طلِب المحال أن ننتظر من لغات متخاصماٍت مقتسماٍت الوْقَت والموارَد 
نَّ أدمغة، وأن ُيْشِرْفن على تنمية«. والجهوَد أن يتقدْمن بتعليم، وأن ُيَكوِّ

االزدهار  ومفتاَح  اإلنساين،  االزدهاِر  »مفتاح  هي  التعليمية«  »السياسة  كانت  فإذا 
فيصح  تصح  التعليم  »لغة  فإن  وعزهتا،  وقّوتِها  األمة«  حياة  مفتاح  أي  االقتصادي، 
قَة تعض على  الممزِّ السياسة  المتخلفة، »نرى  فيسُقم«))). ويف بالدنا  التعليم، وتسُقم 

َرَغٍة َجْوفاَء جْدباَء«))). بِه يف دائرة ُمْف قة كما َيَعضُّ الَحنَش على ذَن اللغة المَمزَّ

وليس من وسيلة تؤدي إلى هذا المطمح العظيم وترتجمه عن أهلها الطامحين »إال 
لغة عظيمة، هي القرآن الكاملة الواصلة بين حقائق األرض ومعاين السماء«))).

للغة  وإهنا  وأقواها،  اللغات  ألجمل  وإهنا  المنبعث،  اإلسالم  لغة  العربية  اللغة  »إن 
م لغة القرآن لحمل جسامة استنقاذ  الوحيدة الخالدة«))). لذا ال بديل عند الرجل عن تقدُّ

)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 59).
)))  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 00).

)3)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 84.
)4)  المصدر نفسه، ص 05).
)5)  المصدر نفسه، ص 8)).

)6)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 159-160.
)7)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص 705.
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العلوم وتوطينها إال المكوث على هامش التاريخ: »سيبقى المسلمون لقطاء متطفلين 
المجالين  يف  القرآن  لغة  على  يرتكز  ال  تعليمهم  مادام  والصنائع  العلوم  عالم  يف 
مبناه  من  مستقيًا  به  موصواًل  لذلك،  هذا  مسايرًا  الفكري،  والتعليمي  القلبي  الرتبوي 

ولفظه  ومعناه.

مقدمة ال بد منها عالم إن أردنا أن نطوع األشياء لمقاصد اإلسالم. صياغة للعلوم بلغة 
القرآن ال بد منها إن طمعنا يف صياغة اإلنسان والعالم وطبعمها بطابع القرآن وصياغته. 

تبليغ رسالة ال إكراهًا وبطشًا«))).

هو طموح مستقبلي ضخم ذاك الذي ال يكف عن المراهنة على لغة القرآن. طموح 
يعي استحالة »أن يتحقق النمو والنهوض الحضاري بغير اللغة«))). طموح يرى توطين 
العلوم ممكنًا يوم تسود لغة القرآن: »وبعد غد يف أفق الخالفة على منهاج النبوة تسود 
لغة القرآن إن شاء اهلل يف ميادين العلوم بتفوق الحكمة وفصل الخطاب، بسيادة العدل 
ورسالته  اهلل  كلمة  حاملة  المصطفاة،  العزيزة  لغتنا  اهلل  شاء  إن  تسود  والحق.  والشورى 

الخاتمة إلى اإلنسان«))).

إن تحقيق المشروع الضخم، مشروع »كسب العلوم وترويض التكنولوجيا وتوطينِها 
القومي  االنفعال  »جيشان  بواسطة  ياسين  السالم  عبد  نظر  يف  يتأتى  لن  يئِها«)))،  يِ وتْب
قومة  إلشعال  يكفي  الذي  بالباعث  ليست  بالعربية  والفخر  »االعتزاز  فإن  العربي«؛ 

تستنقذ العربية من وهدة التخلف العلومي«))).

صحيح أن المسلمين اليوم »قابعون يف زاوية متواضعة منهزمة جدًا من زوايا التاريخ 
تدير  أخرى  »أفكارًا  وأن  الكبيرة«،  أعدادهم  المعاصر رغم  الحضاري  والواقع  المعاصر 

)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص )6).
)))  السامرائي، إبراهيم، يف شرف العربية، من مقدمة عمر عبيد حسنه، ص 30.

)3)  ياسين، عبد السالم، الرسالة العلمية، ص )3.
)4)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 68.

)5)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 60).
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الفكر البشري، وقيمًا، وعلومًا، وتكنولوجيا«، لكنه طفق »يبزغ يف أفق التاريخ المعاصر 
أمل جديد لإلسالم، طليعة متحفزة ال مناص لها من أن تغشى كل المنتديات، وأن تلج 
آلة للبيان،  العالم وتخالطه، وأن تخاطب بكل فصاحة وبكل  كل األبواب، وأن تداخل 

شأن الواثق بذاتيته، المعتز بشخصيته«))).

إن الرجل، مستشرفًا مستقبل ما يسميه »دولة القرآن« التي »يجب أن يسود القرآن« 
فيها »سيادة مطلقة«)))، ومثلما يرى أن »كسب العلوم والجهاَد يف تحصيلها قضيُة حياة 
أو موت يف حق األمة«)))، وإيمانًا منه بعدم جدوى »االعتزاز والفخر بالعربية«، واعتقادًا 
فإنه  الشديدة،  العصبية  والحساسية  الزائد  القومي  االنفعال  من  أكرب  التحدي  بأن  منه 
ِؤ لغة القرآن مقاَم السيادة إلى مرتبة الجهاد.  ال يرتدد يف ترقية السعي العامل على تبوُّ
»تجاهد  أن  األمة  وعلى  الجهاد«،  يف  مساهمة  العلوم  هذه  الجهاد »الكتساب  أن  فكما 
الكتساب المعارف الضرورية وترويضها والتسلح هبا«)))، فإن »تسويد لغة القرآن يف دولة 
وسيلة  من  يرى  ال  إنه  بل  بسواء.  أيضًا، سواء  واجب«)))  لذلك  والجهاد  بديهة،  القرآن 
أخرى إلنجاز مهمة »توطين الُعلوم الكونية يف بالد اإلسالم وتطويرها واستثمارها«))) غير 
هذا الجهاد. يقول: »بجهاد إسالمي منبعث على أعلى من العزة القومية فقط تتضافر 
»وإن  الكونية«))).  المجاالت  يف  وتسويدها  العربية،  لرتقية  المسلمة  الشعوب  جهود 
نصاعة بياننا حين نعرب عما يريده جند اهلل وما يخططون إحداثه يف حياة األمة والعالم 
لمن أَجّل وسائل الدعوة«)))، ويحثُّ المسلمين عربًا وعجمًا على االنخراط الفّعال يف 
»جهاِد تحديث اللغة العربية وترويضها لَتحمل أسراَر العلوم الكونية وخربات التجارب 

)))  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص 0) - )).
)))  ياسين، عبد السالم، القرآن والنبوة، ص 8).

)3)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 44).
)4)  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، ) /66.

)5)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 59).
)6)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 78).

)7)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 60).
)8)  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج، ص )).
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البشرية، ولتصبح اللغة العالميَة المنافِسَة يف كل الميادين، الجديرَة بحمل روح رسالة 
اهلل إلى اإلنسان الُمودََعة يف اللسان العربي المبين، يف كتاب نزل به الروح األمين. لتحمل 

ْرُفُل يف ُحَلِل زينتِها الكونية«))). الرسالة الخالدة وهي َت

وما دام أن »المعركة اللغوية معركة حياة أو موت«)))، وأن »اللغة بأهلها المخلصين 
بالقدرة  لتحليتها  اإلسالمية  القومة  أجياَل  ينتظر  العزيزة  اللغة  فإن »شرف خدمة  لها«، 
على وصف اآللة، وابتكار المخرتعات«)))، خاصة وأنه »ال َينُقصنا من اللغة شيء وهي 
على ما هي عليه من إحكام األوضاع والرتاكيب واالتساع للمفردات ولو أَقبَلت كأعناق 
السيل، ولكن ينقص هذه اللغَة رجال يعملون ويحسنون إذا عملوا، ويعرفون كيف يتأتى 

عمُلهم إلى اإلحسان، وكيف يكون عملهم عمالً«))).

إن النهوض بالعربية دليُل حياهتا. قال العقاد: »إن يف العربية لمادًة عجيبة، وإن من 
حياهتا أن ينهض الناهضون يف عصرنا هذا لتجديد قديمها، ونفي الخطأ عنها، وتصحيح 
العامي منها«، و»تأليف المعاجم إنما هو حركة بعث وتحصيل وتوسيع وكسب لمادة 
جديدة«))). و»يف دولة القرآن« المرتَقبة، »وحيثما كان الرب ربًا والقرآن كتاَبه، يجب أن 

تكون لغة القرآن سيدَة اللغات«))).

2. لغة القرآن وتوحيد األّمة

عصر  يف  »القوة  هي  الوحدة  أن  وبحكم  التاريخية،  الضرورة  بحكم  يمتّد،  تسويد 
الكيانات الكبيرة«)))، إلى تعليم العربيِة الشعوَب اإلسالمية جميَعها، إذ »ال شك يف أن 

)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص ))).
)))  عبد الغفور عطار، أحمد، الزحف على لغة القرآن، ص 78).

)3)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 59).
)4)  الرافعي، مصطفى صادق، تحت راية القرآن: المعركة بين القديم والجديد، ص 46.

)5)  الصعيدي، عبد الفتاح، ويوسف موسى، حسين، اإلفصاح يف فقه اللغة، تصدير: عباس محمود العقاد، 
القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، 348)هـ / 9)9)م، ص )ن(.

)6)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 86).
)7)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 84.
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اللغة الواحدة توحد بين الناس الذين يتكلموهنا«)))، وقد »كان لسان القرآن حجر الزاوية 
يف تكوين أمتنا«)))، »وال علم وال فقه وال قرآن إال بعربية، ولغِة عربية، وَحْرِف عربية، وَلْفظ 
ٍة، وبالغة عربية، ومدارس عربية، وُمَدرِّسي عربية«)))، »وإن تعليم اللغة  ّي عربية، ونحو عرب
األولويات.  صدر  يف  نجعله  أن  يتحتم  لما  وعرهبا  عجمها  المسلمة  للشعوب  العربية 
التفاهم والتقارب وتبادل  النبع الواحد كما توحد  ُتوحد اللغة القدرة على االستقاء من 

المصالح. وكل ذلك شرط وفرض وضرورة تاريخية لتوحيد المسلمين«))).

العربّية  غير  المسلمة  الشعوب  تربط  التي  األساس  الوسيلة  هي  القرآن«  »لسان  إن 
م بنياهنا، وتعيد بناء وحدهتا، وتسرتّد  باإلسالم«، و»ال يمكن لهذه األّمة أن تعي ذاهتا، وترمِّ
بـ«لسان  رواهبا  إحياء  بدون  النهوض،  نحو  طريقها  وتشق  واإلبداعّية،  الفكرّية  فاعلّيتها 
القرآن«، وربط سائر لغاهتا به، سواء أكانت لغة كتابة، أو لغة تشريع وفقه وقانون، أو لغة 
فلسفة، أو اقتصاد، أو اجتماع، أو سياسة، أو طب، أو هندسة؛ فاألّمة التي ال تفكر بلغتها، 
وال تتعامل مع العلم بلساهنا، ال يمكنها أن تعالج أزماهتا الفكرّية والمعرفّية والحضارّية، 
»اللغة  أن  كما  النهوض«))).  إلى  طريقها  تشق  أو  حضارّيًا،  مشروعًا  لنفسها  ى  تتبنّ أو 
العربية هي األداة الوحيدة لتيسير التفاهم بين جميع إخوان العقيدة، إذ ال بد لتفاهمهم 
من لسان مشرتك، ومن الطبيعي أن يكون هو اللسان العربي ألنه لسان العبادة، وألن غير 

المسلمين يقرأون القرآن، وفيهم من يحفظه فيسهل عليهم تعلم لغة القرآن«))).

القرآن  من  أدنى  حّدًا  يتعلمان  إال  دينهما،  على  يحرصان  ومسلمة  مسلم  من  »وما 
الكريم بلفظه العربي، فيكون ذلك وصلة لكالم اهلل عز وجل، وشرطًا يف صحة العبادات، 

)))  سّيد، سعيد، الثقافة العربية بين الوحدة والتكامل، يف: الثقافة والمثقف يف الوطن العربي، سلسلة كتب 
المستقبل العربي، العدد 0)، كتاب جماعي بيروت، مركز الدراسات العربية، ط)، )00)م، ص 9)).

)))  جابر العلواين، طه، عربية القرآن ومستقبل األمة القطب، يف: مجلة إسالمية المعرفة، السنة التاسعة، العدد 
35، شتاء 5)4)ه / 004)م، ص 3).

)3)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص )8.
)4)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 30).

ة القطب، ص 5) - 6) - 7)، والتشديد منه. )5)  جابر العلواين، طه، لسان القرآن ومستقبل األمَّ
)6)  خليف، عبد الرحمن، اللسان العربي بين االنتشار واالنحسار، ص )).
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وشعورًا إيمانيًا ال يعوضه شيء غير التبلغ أو التضلع من الكتاب العربي المبارك«))).

ثم »إن معظم الشعوب اإلسالمية مهما تكون لغاهتا مختلفة عن العربية، فهي متأثرة 
هبا إلى حد واضح، فاألوردية -كما يقول الخرباء- فيها من األلفاظ العربية ما يزيد على 
الخمسين يف المائة، ويقرب من هذه النسبة كمية األلفاظ العربية المنبثة يف الفارسية، 

وتليها الرتكية ثم المالوية... إلخ«))).

المصاحف.  يف  مرتلة  كلها  اإلسالم  دار  لغة  وهي  العربية،  البالد  لغة  العربية  »إن 
واالنبعاث اإلسالمي يهدف آخر األمر لوحدة دار اإلسالم، فال بد من اتخاذ لغة القرآن لغة 
للوحدة اإلسالمية. وحيثما بدر االنبعاث االسالمي، ولو يف غير بالد العرب، فاستعاضة 
لغة  يعتمدوا على  لم  ما  المسلمون عالة  القرآن ضروري. وسيبقى  بلغة  القومية  اللغة 

القرآن اعتمادًا كليًا ال يقيد بشرط«))).

مفكرين  نداءات  تلتقي  المصيري،  االسرتاتيجي  المطلب  هبذا  المناداة  وعلى 
ومتخصصين كثيرين. يقولون: »يبدو تعليم لغة القرآن للمسلمين كافة من الضروريات 
االسرتاتيجية إلخراج العالم اإلسالمي من الفتنة التي استوطنته منذ مدة«))). و»إّن أهم ما 
تتوقف عليه حياة األّمة المسلمة وهنضُتها -والعرب يف موقع القلب منها- هو وعُيها 

بوحدهتا، ومبادرُتها إلى إعادة بناء دعائمها ويف مقّدمتها  اللغة«))).

الثقافية  والقاعدة  المشرتك،  والصعيد  الجامع،  »الميثاق  هي  اللغة  أن  وحيث 
والفكرية، والحصن العقلي لألمة، ووسيلتها إلى الرتقي والنهوض«)))، يجزم عبد السالم 
ياسين أن »عالمية اإلسالم تجر معها، كما َيجّر الملزوُم الزَمه، عالميَة لغِة القرآن«، وأنه 
ليس لـ»المليار مسلم ونيفًا مستقبل أمام التكتالت العظمى التي لها وحدها الحياة 

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص )).
)))  خليف، عبد الرحمن، اللسان العربي بين االنتشار واالنحسار، ص )).

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم بين الدعوة والدولة: المنهاج النبوي لتغيير اإلنسان، ص )3).
)4)  األوراغي، محمد، لسان حضارة القرآن، ص 45).

ة القطب، ص 3). )5)  جابر العلواين، طه، لسان القرآن ومستقبل األمَّ
)6)  السامرائي، إبراهيم، يف شرف العربية، من مقدمة عمر عبيد حسنه، ص 9).
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إال  هذا  عن  عوض  »ال  وأنه  القرآن«،  لغة  المشرتكة  لغتها  إسالمية  بوحدة  إال  مستقبالً 
التشرذم يف اللهجات القومية«))).

األمة،  أبناء  إليه  يسعى  الذي  العزيز  للمطلب  الهامة  »الدعامَة  القرآن  لسان  يزال  ال 
وهو استعادة الوحدة، ولن يكون هذا المطلب عسيرًا ما دامت وحدة اللسان باقية«))). إن 
»لغة القرآن« كانت وستظل »هي »الجامعة« فيما بين« المسلمين يف العالم، »مع تفرق 
وبين  بيننا  »فليس  شتى«)))؛  غربية  دول  من  لمستعمرين  وخضوعها  اإلسالمية،  الديار 
المسلمين« يف العالم »رابطٌة لغوية البتة، بل الرابطة دينية. وعندما تنفصم عرى الروابط 
القرآن  يقرأون  العالم  أنحاء  المسلمين يف  لذا ترى »كل  الدين«)))،  تبقى رابطة  جميعًا 

بالعربية، ويتعبدون بحروفه«))).

»الصورة  تحقيق  دون  َتُحول  التي  المعوقات  أظهر  ياسين  السالم  عبد  يستحضر 
طموح  تحقيق  ودون  واحدة«)))،  األمة  تكون  أن  »هو  الذي  القرآين«  والمطلب  المثالية 
ال  القرآن  لغة  لكن  السؤال:  »وُيطرح  يقول:  المسلمة.  للشعوب  العربية  تعليم 
يف  مختلفون  يتكلموهنا  ومن  المتنوعة  العلوم  عن  الحاضر  شكلها  يف  التعبير  تتحمل 

اصطالحاهتم  واتجاهاهتم«.

لكنه يخرب قارئه أن تنظيره الخاص بالمساهمة الفّعالة والدور الريادي للغة القرآن يف 
توحيد المسلمين، إنما يستشرف أفق يقظة األمة، وال يتقيد بواقع خمولها الراهن. قال: 
»ومثل هذا السؤال ذو موضوع إن لم تكن تعبئة. ونحن إنما نتكلم عن مستقبل تعود فيه 

الروحانية اإلسالمية والسمت اإلسالمي والتعبئة  اإلسالمية«))).

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 59) - 60).
)))  الطويل، السيد رزق، اللسان العربي واإلسالم: معًا يف معركة المواجهة، ص 40).

)3)  عبد الغفور عطار، أحمد، الزحف على لغة القرآن، ص 49.
)4)  المرجع نفسه، ص 64.

)5)  شاهين، عبد الصبور، عربية القرآن، ص 77.
)6)  ياسين، عبد السالم، ُسنَّة اهلل، ص 95).

)7)  المصدر نفسه، ص )3).
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عودُة الروحانية والتعبئة معناها أن عبد السالم ياسين ينظر، بعبارة طه عبد الرحمن، 
القيام به  ينبغي  ق، وإنما على أهنا واجب  »إلى األمة المسلمة، ال على أهنا واقع متحقِّ
يف ظروف الواقع المتحقق؛ أو بعبارة أخرى«، ينظر »إليها، ال على أهنا مجموعة أحداث 
َيٍم تسعى إلى أن ُتساهم يف توجيه  نة، وإنما على أهنا مجموعة قِ نشهدها متحيزًة ومتحيِّ
ل واجبات األمة  األحداث المشهودة«؛ وهذه النظرة إلى األمة المسلمة ال تقتصر على تأمُّ
الواقع  هذا  تغيير  كيفية  التنبيه على  إلى  تتطلع  وإنما  الواقع،  استقالل عن  وقَيِمها يف 

على قدر الطاقة، حتى ينهض هبذه الواجبات ويأخذ هبذه القيم«))).

ثم إن الثورة اإلعالمية المعلوماتية الحديثة »التي قلَبت كل المقاييس، وتؤذُِن بقْلٍب 
أوَسَع وأعمق يف المستقبل«)))، قد قّربت الشقة، وطّوعت المستحيل، وأجابت عن كثير 
التاريخية منها والحالية. فـ»إن كان عاق تعميَم العربية يف  من التحديات ذات الصلة، 
تاريخنا سعُة المساحة وتباعُد الشقة وتصارُُع القوميات وفشوُّ العجمة، فإن مشروع وحدة 
البعيد  المسلمين الذي يبشر به ويحمله اإلسالميون، ثم الثورة التواصلية التي قربت 
من  أقصاها،  إلى  أقصاها  من  البصر  لمح  يف  والمعلومات  والصوت  الصورة  وأبلغت 

شأهنما أن يجعال تعميم اللغة القرآنية الشريفة المنيفة يف متناول الهمة«))).

يعقد عبد السالم ياسين على ناصية العمل اإلسالمي الجاد، وعلى هّمة المؤمنين 
المستيقظين من غفالهتم، أمَل توحيد المسلمين اعتصامًا بالعروة الوثقى: لغِة القرآن. 
مومن  بفكر  مزودة  مؤمنة  قرائح  تتجند  إسالمي،  عمل  للمسلمين  يكون  »ويوم  قال: 
القلوب  وحدة  عن  القرآنية  اللغة  وستفصح  اهلل،  كتاب  وهبدي  اهلل  بتقوى  مستظل  حر 
بين  اللغة  أمام توحيد  لنا عقبات  تبدو  اللغة. وإن كانت  الفكر والعمل بوحدة  ووحدة 
القرآن، وإهنم  اقتحام للعقبة وما للمسلمين لغة إال لغة  كل المسلمين، فإنما اإليمان 

ألغراب يف لهجاهتم كغربتهم المفروضة عليهم يف القوميات الجاهلية«))).

)))  عبد الرحمن، طه، الحق اإلسالمي يف االختالف الفكري، ص 6) - 7)، والتشديد منه.
)))  ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص ))).

)3)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص )3).
)4)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص 706.
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إن »لغتنا العربية قد اكتسبت من القرآن المجيد ونزوله هبا أبعادًا جعلتها لغة غير 
الذايت،  التجدد  أخرى على  لغة  فيها  تشاركها  قدرة ال  وأعطتها  واالندثار،  للموت  قابلة 
يف  راغبين  الناس  من  الماليين  تجعل  التي  والنفسية  الروحية  األبعاد  على  واالشتمال 
تعلمها والمهارة فيها. فاالنطالق منها يف عملية بناء الوعي المشرتك والثقافة الموحدة 
انطالق سليم وميسر عندما تصدق العزائم«)))، إهنا »دعامة األساس وحجر الزاوية لهذه 

الوحدة، عندما توجد اإلرادة الصادقة«))).

وليس من مصير يرتصد الممزَّعين يف لغاهتم القومية سوى استمرار الذّلة التاريخية 
المتجسدة يف التبعية الثقافية الحضارية. إن »لغات المسلمين القومية لغات ذليلة على 
صورة الغثاء البشري، إهنا لغات متخلفة تتسكع على موائد الثقافات األجنبية ولغاهتا، 
ولكل منا ثقافته الحضارية، فإذا اجتمع المفتونون منا فبلغة الجاهليين يتفاهمون، وإن 
فرقة  التواصل  عن  وعاقتهما  جسميًا  لقاء  اللقاء  كان  بأخيه  الصادق  المسلم  اجتمع 
اللسان، إال أن يرطن أحدهما لصاحبه بلسان ثقافته العالمي. وما جاءنا هذا الذل إال من 
فرقتنا. وإذا دعونا لالجتماع فلسنا ندعو إلى اجتماع ثقايف على لسان موحد فقط. لكن 

ندعو الجتماع على القرآن وجهاده وأخوته بين المؤمنين وطاعته وشريعته«))).

إن »األمة اإلسالمية متفرقة واهنة، وال يجمعها إال القرآن العربي المبين«)))، »ذلك ألن 
التبعية  لهم كم سياسي. وهم يف قبضة  نًة جرائدية إعالمية،  بالعربية »مهجَّ الناطقين« 
من  أضاعوا  لما  الثقافية  التبعية  قبضة  يف  وهم  المشتت،  بالكم  تليق  كما  السياسية 

إسالميتهم الموحدة، وقرآنيتهم الموحدة، ولغة قرآهنم الموحدة«))).

ال يلّم المسلمين إال »لغة القرآن التي جمعت قلوهبم على كلمة اإليمان والتقوى«)))؛ 

)))  جابر العلواين، طه، عربية القرآن ومستقبل األمة القطب، يف: مجلة إسالمية المعرفة، ص 3).
ة القطب، ص 3). )))  جابر العلواين، طه، لسان القرآن ومستقبل األمَّ

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدًا: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، ص )70.
)4)  المصدر نفسه، ص 699.

)5)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص )6) - )6).
)6)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص ))).
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فليست لغُة القرآن »لغَة التفاهم المشرتك بين الشعوب اإلسالمية«))) فقط، بل، عند عبد 
السالم ياسين، إن »لغة القرآن نسيُج وحدتنا«))). ومتى توحدت األمة تحت قرآهنا، ارتقت 
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يغسل مرض  المبين«))). و»ال  العربي  بلساهنا  التنزيل،  ولغة  التنزيل،  بعيدًا عن  شهود، 
الغثائية عنا إال ماُء القرآن«))).

يرى عبد السالم ياسين أن الوحدة اإلسالمية هي أفق المسلمين يف العالم؛ يقرأ هذا 
األفق عند حديثه عن »هنضة إسالمية رائدة يف تركيا«، و»ثورة يف إيران«، »ونموٌّ اقتصادي 
الماليين  باكستان«، و»عشرات  البناء يف  وإندونسيا«، و»ُقوة عسكرية يف طور  ماليزيا  يف 
م المعارِف العلومية التكنولوجية يف الهند«. وهم يف نظره  من المسلمين الُمْرتقين سلَّ
»أقوام عجم ترتسم يف آفاق مستقبلهم وحدة إسالمية عالمية«، »عجٌم كانوا وال يزالون 
ته، وشْوكَة بأْسه، ونور هدايته«، وإنما »شرُفهم  وسيبَقْوَن إن شاء اهلل ِعزَّ اإلسالم، وعُضَد ُفُتوَّ

بنُصرة اإلسالم ال باالنتماء الِعرقي«))).

ونشِرها  القرآن  لغة  خدمة  مسؤولية  العرَب  المسلمين  ياسين  السالم  عبد  يَحّمل 
القرآن.  الملقاة على عاتقهم يف  بالمسؤولية  رًا  العرب، مذكِّ للمسلمين غير  وتعليمها 
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الرسالة،  مضمون  هو  إليه  ملسو هيلع هللا ىلص  أوحي  الذي  و»هذا   .)43 )الزخرف،   ﴾ َ
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وَمن  الوحَي  ى  تلقَّ َمن  نَسب  رفع  تميزًا  الجاهلية  شرعة  عن  اإلسالم  معالم  تميزت  به 
آمن به معه إلى السماء، بينما بقيت نسبة القومية ومن لصق هبا وتعصب لها وشيجة 
تذكر  القومية، فال  الوشيجة  اإللهي رفع ذكر  السامية ومصدره  الوحي ومرتبته  أرضية. 

)))  األوراغي، محمد، لسان حضارة القرآن، ص 8)).
)))  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص )3).

)3)  السامرائي، إبراهيم، يف شرف العربية، من مقدمة عمر عبيد حسنه، ص )3.
)4)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 46).

)5)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 63).
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العروبة إال ذكر معها اإلسالم. لغة العرب حملت الوحي وأعطته خصائصها البالغية، 
وبصحبتها  ومعانيه.  ألسراره  مراكب  ومبانيها  فألفاظها  الخلود،  إلى  ارتفعت  ثم  ومن 
والمسلمين  اإلسالم  تاريخ  طول  ُتصبح  أن  لها  أمكن  وخدمتها،  له  ولزومها  للوحي، 
ذات األثر الحاسم يف تحديد الفقه اإلسالمي وتوجيه األدب اإلسالمي، وصبغ الحضارة 

اإلسالمية«))).

ون﴾ إشارة إلى »أن العرب -دون غيرهم من األقوام- قد 
ُ
ل
َ
أ ْس

ُ
 ت

َ
ويف قوله تعالى: ﴿َوَسْوف

جعلهم اهلل يف المرتبة األولى من مراتب مسؤولية التبليغ، وما من شك يف أن التبليغ ال 
يأيت بأعظم النتائج وأسلمها إال مع نقل القرآن باللفظ، المنزل على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، كما أنه 

أنفع لقارئ القرآن من أن يكون على معرفة باللسان الذي نزل به القرآن«))).

»المسلمون يف العالم ينظرون إلى المسلمين العرب نظرة اعرتاف بالجميل، ينظرون 
أصبح يف  المنبعث  المتيقظ  اإلسالم  »ركب  إن  المجاهدين«.  الصحابة  أبناء  إلى  فيهم 
العرب  المسلمين  وإن  بالمسلمين،  للتقدم  الوحيد  المرشح  العالمية  السياسة  منطق 
من  وتمكنهم  العربي  بالنبي  رحمهم  بحكم  الركب  هذا  لقيادة  المرشحين  يزالون  ال 
بإسالمهم  ويبقون،  كانوا  اإلسالمية،  األمة  نواة  هم  العرب  شرفوا.  هبا  التي  الوحي  لغة 
وعروبتهم، بإسالمهم قبل عروبتهم. وإهنا لمسؤولية ما هي بالزعامة. إهنا لرسالة، ما هي 
﴾«))) عن إضاعة هذا  َ
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الذكر، عن التفريط يف هذا الشرف.

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 66).
)))  خليف، عبد الرحمن، اللسان العربي بين االنتشار واالنحسار، ص 0).

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلسالم والقومية العلمانية، ص 70).
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) - الحظ »أستاذ الدراسات اللغوية بجامعة قطر«)))، بحّق، أن »اللغة العربية أو »اللغة 
القرآنية« تحتل »منزلة متميزة يف المعمار المعريف لكتابات« األستاذ عبد السالم ياسين 
أمر ملحوظ ال  تنظيرًا وتطبيقًا،  رحمه اهلل، وأن »حضورها وسرياهنا يف شرايين مؤلفاته 
تخطئه العين، فقد كان على وعي عميق بأهمية اللغة العربية، وتأثيرها يف فهم الدين 
وإدراك أسرار العبارة القرآنية، وتوحيد األمة على كلمة سواء«، وأنه »قد نحت قائمة من 
المصطلحات والعبارات، وطبعها بطابعه الخاص، إلى الحد الذي يمكن فيه الحديث 
الشرعية  السياسة  حقل  يف  وخاصة  اللغوية،  الشيخ  باستعماالت  خاص  معجم  عن 

والروحانيات«))).

التعلق  تجليات  على  الكتاب،  هذا  يف  معنا،  وقف  قد  يكون  القارئ  أن  شك  وال 
رسالة  صياغة  من  نه  تمكُّ وسّر  خطابه،  قوة  سّر  وعلى  القرآن،  بلغة  الفريد  الياسيني 

اإليمان القرآنية يف قالب زمان تحديات ما بعد الحداثة.

ينتظر أن تبذل  التي  العلمية  الدراسة ليست سوى عتبة لمزيد من الجهود  إن هذه 
إلدراك خصائص خطاب األستاذ عبد السالم ياسين رحمه اهلل من جهة أولى، والستيعاب 
كنه تعويله االسرتاتيجي على لغة القرآن، سواء يف معالجة قضايا العصر المصيرية، أو يف 

نقد حاضر الحركة اإلسالمية ومسارها، أو يف التنظير لمستقبلها، من جهة ثانية.

إن »لغة القرآن« يف خطاب األستاذ عبد السالم ياسين رحمه اهلل لم تحظ بعد ببحث 
جدي متخصص يستفرغ الوسع المعريف الستخالص المرتكزات النظرية يف هذا الباب 

)))  بلحبيب، رشيد، لغة القرآن الكريم يف كتابات الشيخ ياسين: المنزلة والوظائف، يف: كتاب أعمال المؤتمر 
النبوي عند األستاذ عبد السالم  المنهاج  الكريم يف نظرية  القرآن  الدولي األول يف موضوع: مركزية  العلمي 
))0)م، تقديم: إدريس مقبول، تنسيق علمي  ) دجنرب   - ( 434)هـ /  8) محرم   - (7 ياسين، استانبول 

وإشراف: محمد رفيع، عبد العظيم صغيري، عبد الصمد الرضى، بدون طبعة وال تاريخ، ج )، ص 837.
)))  المرجع نفسه، ج )، ص 837 - 838.
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محاولتنا،  تساهم  أن  فرجاؤنا  واكتماالً.  وثمرة  ومسارًا  وامتدادًا  واشتغااًل  وضعًا  حصراً، 
النهوض  إلى  المقتدرين  همة  توجيه  يف  تحسيسي،  أولي  مدخل  سوى  ليست  التي 
أو  التحليل  أو  للوصف  التي نصطنعها  النظرية،  »أن األجهزة  منا  يقينًا  المطلب،  هبذا 
التفسير«، ما هي إال »أجهزة« »نبتدعها ابتداعًا لنالحق ونقارب هبا الظاهرة المدروسة«. 
»ومهما بلغت من الكفاية الوصفية والتفسيرية«، فإنه »يبقى دائمًا يف اإلمكان أن نستبدل 

مكاهنا أجهزة أخرى ال تقل عنها إنتاجية إن لم تفقها«))).

عبد  األستاذ  كتب  من  بنقول  االستشهاد  كثرة  من  التقليل  اإلمكان  يف  يكن  لم   2-
خطاٍب  يف  هو  بعينه  لمحور  االستقصائي  الّتتّبع  أن  ذلك  اهلل؛  رحمه  ياسين  السالم 
تنظيري تأسيسي ركيزٌة كربى كتلك التي تشّكلها »لغة القرآن«، ليس له، على حد تعبير 
يقيد  لم  ما  هدفه  إصابة  يف  النجاح  ومن  المصداقية  من  حظًا  يصيب  »أن  طرابيشي، 
نفسه« هبذا الخطاب، »ويحذوه بما يكاد يشبه النعل بالنعل«. فهو إذن »اضطرار منهجي 

إلى التزام مبدأ »حذو النعل بالنعل«))).

إّن »لغة القرآن« يف خطاب األستاذ عبد السالم ياسين رحمه اهلل، إذا جاز لنا استعارة 
عبارته يف غير هذا الموضوع، ال تزال »أرضًا عذراء تنتظر أن يستوطنها مستكشفون«))). 
مطبوعة  الكتاب،  أبواب  من  بعينه  باٍب  نْظِم  على  قة  منسَّ منتقاة  نصوصًا  عرضنا  فإذا 
فإنما  الالزمة،  العلمية  الجدية  من  األدنى  الحّد  مع  الشخصي،  الباحث  بأسلوب 
وإعادة  واالجرتار  التكرار  عيب  ولتفادي  نا،  سعْي العذراء«  »األرض  تلك  الستكشاف 

اإلنتاج  رمْينا.

ثم إن بعض رواد الفكر العربي المعاصر، المنافحين عن المنهجية األكاديمية، هم 
أول من يتجاوزها عند االقتضاء، أي عند تعاطيهم لمواضيع من طينة ال تحيا إال باالرتواء 
من ماء النصوص الطويلة. تجد مثل هذا التجاوز يف كتاب الجابري: »العقل األخالقي 

)))  عبد الرحمن، طه: تجديد المنهج يف تقويم الرتاث، ص 50.
)))  طرابيشي، جورج، إشكاليات العقل العربي، ص 7.

)3)  ياسين، عبد السالم: اإلسالم والحداثة، ص 86).
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العربي«))). وقد قال قبل ذلك يف غير هذا الكتاب: »إننا نؤمن بأهمية اعتماد النصوص«، 
»فهي وحدها التي تكبح جماح الرغبة وتضع حدًا لالستهتار يف الكتابة«))).

-3 نختم الكتاب بالتنبيه على مسألة تعمدنا إرجاءها إلى هذا الحّيز؛ تتعلق بكون 
أسلوب األستاذ عبد السالم ياسين رحمه اهلل، عمومًا، ال يتقيد بالطريقة األكاديمية، وال 
يلتزم بمنهجيتها، وال ينضبط لصرامتها، سواء يف موضوع بيان فضل لغة القرآن واإلشادة 
بمكانتها وتوسيع وظائفها، أو يف سائر المواضيع التي عالجها يف مؤلفاته. فهو، يف كتاب 
»اإلحسان«، مثالً، ينفي أن يكون قصُده عرَض »علم التصوف عرضًا أكاديميًا تاريخيًا 
موثقًا«)))، وقال إنه أكثَر »يف هذا الكتاب من اقتطاف نصوص من أطايب الكالم« لشيوخ 
الطويلة«، وتربّأ من  النصوص  أن تسرد  تأبى  التي  للمنهجية األكاديمية  وعلماء »خرقًا 
مستلزمات هذه المنهجية األكاديمية بقوله: »لست من قيس وال قيس مِنِي!«، مصرحًا 

أن قصده من هذا الخرق هو أن يهدي »القارئ من عيون البالغة وأزاهر البيان«))).

المنهجية«  التعامل ب«الصرامة  األكاديميُّ على  الورَع  »َمْن يحمله  بنفسه  نّبه  وقد 
ال ُيْلَقون بااًل ألفكار غير منظمة ومفاهيم غير مرتبة ممنهجة«)))، على إفالت أسلوبه 
األكاديمية يف  اْلُمنْعرجات غير  »لعل  قال:  منه وقرار.  األكاديمية عن وعي  القبضة  من 
كتابتي يعَيى هبا الحليم من العقالء. ولعل تكريري ألوجه الكالم وتقليَبه ُتمل المنطِق 

المألوف«))). لكنه يفّسر اختياره هذا المنحى بمسّوغات نجملها هكذا:

األصلية  اللغوية  المدلوالت  عن  الشاردين  لمحاوريه  اللغوية  الحويصلة  ضيق   - أ 

العربية،  الثقافة  يف  القيم  لنظم  نقدية  تحليلية  دراسة  العربي:  األخالقي  العقل  محمد،  الجابري،  عابد    (((
بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط)، 006)م.

الوحدة  دراسات  مركز  بيروت،  وتجلياته،  محدداته  العربي:  السياسي  العقل  محمد،  الجابري،  عابد    (((
العربية، ط4، 000)م، ص 53.

)3)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /7).

)4)  ياسين، عبد السالم، اإلحسان، ) /)).
)5)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 0).

)6)  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 37.
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يف  مستحَسن  هو  ما  تستقبح  التي  الجرائدية  اللغة  يف  المتسطِّحين  العربية،  لأللفاظ 
الكالم العربي، وتسرتذل منه المستجاد. يستغرب األستاُذ قائالً: »لكن ما حيلتي إن كان 
بعضهم يقرأ بعض ما أكتب فيقول« كذا وكذا، على منوال ما قلناه ونمطه))). وضرب 
»ُتْرِجمْت  حيث  بالفضالء«)))،  »محاورهتم  يريد  من  نَعَت  أن  بعد  وقع  بما  مثالً  لذلك 
العربية  إلى  أعيدت  ثم  المغربين،  لوائح  يف  المشرفة  الفرنسية  اللغة  إلى  »الفضالء« 
شتم  »كلمة  أهنا  الظانون«  و»ظن  وتحقير«،  سخرية  كلمة  فقيل:  الظن،  سوء  طريق  من 
أن  حين  يف  عليهم«،  صيحًة  يحسبوهنا  »ُفضالَء«،  سّماهم  »من  فرفضوا  واستعالء«)))، 

األستاذ ما كان يقصدها »إال أدبًا من آدابنا اإلسالمية«))).

َرَبْت عنه لغة القرآن  هو تشنّج لغوي ناتج عن »خطاب عقالينّ تَوّلى عن الوحي، واغَت
حتى اَل يقرُأ يف« عبارات »الواعِظ إال السباب والشتم. وكأن وعيَد القرآن وأمر اهلل تعالى 
ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص بالقول الغليظ البليغ للمنافقين، ُمنَكٌر من القول وزور وسباٌب وشتائم«))).

ببيان  الديمقراطيين«  الفضالء  كتاَبه »حوار مع  الرغم من تصديره  حصل هذا على 
الطبقة  من  للمثقفين  الزيادة.  »والفضل  قال:  واستعماالً.  لغة  الفضالء  كلمة  من  مراده 
السياسية فضل علوم، وفضل اهتمام بالشأن العام، وفضل معرفة بما يجري يف العالم، 
وبما يعني حاضر األمة وتاريخها، وبما َيرتاءى يف آفاق مستقبلها، وبما يتصارع من قوى 
الحرية،  حب  وفضيلة  المعارف،  فضل  معه  متزكٍّ  يتزكى  »فهل  أفكار«،  من  ُيْقرتَح  وما 
بفضائل الدين ليكون لنا معه لقاء؟«))). ولذا نصَّ يف الكتاب الموالي على نأيه عن أي 
قصد تجريحي لمحاوريه حين يطلق العبارة إياها. قال: »إخواين الفضالء -وصدقوين أْن 

)))  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 37.
)))  يقصد كتابه المعنون بـ: »حوار مع الفضالء الديمقراطيين«.
)3)  ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص 340.

)4)  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص ))3.
)5)  ياسين، عبد السالم، حوار مع صديق أمازيغي، ص 95).

)6)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 3 - 4.
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ال سخرّية وال نفاق يف لهجتي-«)))، كما طالبهم بالكّف عن سوء الظن الذي يشيطن 
فيها  يعترب  ال  والحوار  للتفاهم  لغة  من  »هل  قال:  بقاموسهم.  المتقيد  غير  الخطاب 

الفضالء الالييكيون كل كلمة خارجة عن قاموسهم غمزًا ولمزًا وإهانة!«))).

ب - رفُضه مجاراة ما توجبه »الموضوعية« األكاديمية من اصطناع خطاب عصري 
جاف مباشر لفظًا، بريٍء من المعتَقد المْسبق مضمونًا. هو رفٌض منه للّتدّلي واالستفال 
إلى سفوح من »ال يحب وال يقدر أن ينفصل عن مألوف تفكيره الركيك«. وها هنا، يعلن 
أنه عاجز »عن اصطناع خطاب ينحط بالكلمة العربية القرآنية المبينة رأفًة بمن ال يعرفون 
اإلسالمي«)))،  العربي  الخطاب  وأساليب  وبياهنا،  وبالغتها  ومجازها،  العربية  حقيقة 
وعاجز عن تصنّع »األسلوب األكاديمي المحايد »العلمي« المرتاح، المتدثر يف أحضان 
العافية »الموضوعية«، بل يخرق هذا الحياد معلنًا »أن اإللحاد سخافة عقلية، وأن الردة 
عن الدين كارثة يف الدنيا على األمة، خزٌي أبدي يف الجحيم لمن اغرت بسخافاٍت أفرزهتا 

العقول الكافرة المريضة المطبوع عليها«))).

مراعيًا  يعظ،  أسلوٍب  ومنواله،  القرآين  األسلوب  غرار  على  بالجريان  تشبُثه   - ج 
الوعظ والشأن  بين  يفرق،  البليغ أخرى، ويجمع، ال  تارة، والقول  الّلّين  بالقول  المقام، 
العام. قال: »ويا أهَل الصرامة المنهجية ال َتْعجلوا علينا أْن قّلْدَنا َسَلفنا وتشبثنا بأصلنا 
مِن  ورسوله  وآياته  اهلل  بعد  لنا  فليس  التقليدوية«،  الماضوية  »الغيبية  بحجتنا  وِجئنا 
َمبدإٍ«))). وقال: »فالمرجو مِن الُعّمار الفضالء أن يبذلوا ُجهدًا -حدًا أدنى من الُجهد- 
مع  متشابكًة  الوعِظ  كلمَة  ضرورًة،  سياسيٍّ  أصال،  دَعويٍّ  خطاٍب  من  يستبينوا  لكي 

كلمِة  السياسة«))).

)))  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 70).
)))  المصدر نفسه، ص 04).

)3)  المصدر نفسه، ص )3.
)4)  ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص )).

)5)  ياسين، عبد السالم، العدل: اإلسالميون والحكم، ص 4).
)6)  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 74).
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لذا نلفي قوة وشدًة وجهرًا بما يضمره غيُره ويتهيبون من إعالنه يف مجادلة بعضهم، 
وخاصة عندما يتعلق األمر بالمجاهرة بمحاداة اهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص وعقيدة المسلمين. لكنه، 
يقول: »ال يحجْبك  القرآين.  التزام هذا األسلوب  بالقصد من  قارَئه  يذّكر  نفسه،  يف اآلن 
أخي ما تحسبه عنفًا لفظيًا وكيلة شتائم عن الرسالة التي يتضمنها خطابنا«، فإنه »من 

ِع الجاحد«))). دين اإلسالم: القوُل البليغ يصلت يف وجه المعاند، وُتْقرَُع به أُمُّ رأس تنطُّ

الزجر«  و»قوارع  التلّطف  بين  وبليغه)))،  القول  لين  بين  مّر،  كما  يمزج،  خطاب  هو 
»تقرع آذان المتمرد على اهلل«)))، و»تصَفع وجه اإللحاد والنفاق«))).

متاريَس  بليغة  »كلمٌة  تخِرق  أن  رجاَء  نفسه«)))،  يف  البليَغ  »القول  يوظف  خطاب 
المنعة الثقافية العقالنية جداً«)))، والتزامًا منه بـ»سنته ملسو هيلع هللا ىلص« يف »الدفع بالتي هي أحسن 
حوارًا مع كل ذي عقد سليم، يومن باهلل العظيم، وبما جاء به مصطفاه من خلقه الرؤوِف 
سقيم،  العقل  ضال  القلب  عليل  منافق  كل  عن  باإلعراض  إليه  أوِحي  الذي  الرحيم، 
ْرنا  وبالقول البليغ يطَعن به يف خاصرة عديم المروءة اللئيم«))). ذلك أّن »ِجدال العقالِء أُمِ
أن نتبع فيه التي هي أحسن. أما المتَجّهُمون لدينهم فمذهبنا معهم الكلمة البليغة التي 
أمر اهلل أن نقولها لمن يعَلُم اهلل ما يف قلوهبم، وتبدو لنا مِن ترهاهتم وتْغِريداتِهم الحبيسة 
يف حظيرة ثقافة هاوية ماضية نربات السخرية مما نْحُن نعّظُم، واللمز يف أعراض نحن 

نجّل أصحاهبا«))).

)))  ياسين، عبد السالم، الرسالة العلمية، ص 76.
فِي  َلُهْم   َوُقْل  َوِعْظُهْم  َعنُْهْم  َفَأْعِرْض  ُقُلوبِِهْم  فِي  َما  اهلُل  َيْعَلُم  ِذيَن  الَّ تعالى: ﴿ُأوَلئَِك  قوله  إلى  استنادًا    (((

َأْنُفِسِهْم َقْواًل َبلِيًغا﴾ )النساء، 63).
)3)  ياسين، عبد السالم، المنظومة الوعظية، ص 6).

)4)  ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص 0).
)5)  ياسين، عبد السالم، المنظومة الوعظية، ص 6).

)6)  ياسين، عبد السالم، الرسالة العلمية، ص 75.
)7)  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 3.

)8)  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية، ص 304.
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إن تشبث األستاذ عبد السالم ياسين رحمه اهلل هبذا األسلوب، هو عنده من »اإليواء 
إلى الركن الشديد: كتاِب اهلل عز وجل يف القال والحال. يف الحال والقال«. وهو يعتقد أنه 
حين يستعمل »الكلمة الغليظة والعبارَة البليغة والوصف الَخِشن«، فإنه ال يحيد بذلك 
»عن ِشرعة القرآن ومنهاج السنة«، بل يكون التمس »وسائل البالغ والتبليغ« مِْن تقليده 
»الخطاَب النبوي واألمر القرآين«)))، والحال أن عبارات »اإلعراض والوعظ والقول البليغ« 

ليست »من مقوالت الخطاب الثقايف!«))).

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا محمد 
النبي العربي المرسل كافة للناس بشيرًا ونذيراً.

)))  ياسين، عبد السالم، حوار الماضي والمستقبل، ص 333 - 334.
)))  المصدر نفسه، ص 6).
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ة املصادر واملراجع
أ

ل�

) - املصادر

1.1. مؤلفات عبد السالم ياسين

اإلحسان، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط)، 998)م.- 

اإلسالم بين الدعوة والدولة: المنهاج النبوي لتغيير اإلنسان، الدار البيضاء، مطبعة - 
النجاح، ط)، )97)م.

اإلسالم غداً: العمل اإلسالمي وحركية المنهاج يف زمن الفتنة، الدار البيضاء، مطابع - 
النجاح، ط)، 973)م.

اإلسالم والحداثة، وجدة، مطبوعات الهالل، ط)، 000)م.- 

اإلسالم والقومية العلمانية، المحمدية، مطبعة فضالة، ط)، 989)م.- 

اإلسالم وتحدي الماركسية اللينينية، بدون دار الطبع، 987)م.- 

الخالفة والملك، دار اآلفاق، ط)، ))4)هـ / )00)م.- 

الرسالة العلمية، وجدة، مطبوعات الهالل، ط)، )00)م.- 

الشورى والديمقراطية، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط)، 996)م.- 

العدل: اإلسالميون والحكم، الدار البيضاء، مطابع أفريقيا الشرق، ط)، 000)م.- 

الفطرة وعالج القلوب، سلسلة دروس المنهاج النبوي )، الدار البيضاء، مطبوعات - 
األفق، 998)م.

القرآن والنبوة، دار لبنان للطباعة والنشر، ط)، 0)0)م.- 
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المنظومة الوعظية، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط)، 996)م.- 

المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، بال دار الطبع، ط)، 0)4)هـ / 989)م.- 

إمامة األمة، دار لبنان للطباعة والنشر، ط)، 009)م.- 

تنوير المؤمنات، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط)، 996)م.- 

حوار الماضي والمستقبل، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط)، 997)م.- 

حوار مع الفضالء الديمقراطيين، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط)، 994)م.- 

حوار مع صديق أمازيغي، الدار البيضاء، مطبوعات األفق، ط)، 997)م.- 

رجال القومة واإلصالح، منشورات الصفاء لإلنتاج، ط)، )00)م.- 

رسالة القرن الملكية يف ميزان اإلسالم، الرباط، مطبعة الساحل، )40)ه.- 

البيضاء، مطبوعات -  الدار  إلى كل مسلم ومسلمة،  الطالب والطالبة:  إلى  رسالة 
األفق، ط)، 995)م.

ُسنَّة اهلل، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ط)، 005)م.- 

مطبوعات -  البيضاء،  الدار  الشرعية،  والضوابط  اإليمانية  البواعث  االقتصاد:  يف 
األفق، ط)، 995)م.

محنة العقل المسلم بين سيادة الوحي وسيطرة الهوى، الرباط، مؤسسة التغليف - 
والطباعة والتوزيع للشمال، ط)، 994)م.

مذكرة إلى يهمه األمر، بدون دار الطبع، ط)، 999)م.- 

مقدمات يف المنهاج، بدون دار الطبع، ط)، 989)م.- 

مقدمات لمستقبل اإلسالم، تطوان، مطبعة الخليج العربي، ط)، 005)م.- 

نظرات يف الفقه والتاريخ، بيروت، الشركة األوروبية اللبنانية للنشر، ط)، 990)م.- 

وصيتي، بال طبعة وال تاريخ.- 
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2.1. مؤلفات العلماء

اللغة، تحقيق: رمزي  ))3ه(، جمهرة  ابن الحسن بن دريد األزدي، محمد، )ت.   -
منير بعلبكي، بيروت، دار العلم للماليين، ط)، 987)م.

- ابن تيمية الحراين، أحمد، )ت. 8)7هـ(:
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تحقيق: علي بن حسن وعبد العزيز 	 

بن إبراهيم وحمدان بن محمد، السعودية، دار العاصمة، ط)، 9)4)هـ / 999)م.
شرف 	  الصمد  عبد  تحقيق:  الندوي،  سليمان  تقديم:  المنطقيين،  على  الرد 

والنشر  للطباعة  الريان  مؤسسة  بيروت،  منيار،  بالل  طلحة  ومحمد  الكبتي  الدين 
والتوزيع، ط)، 6)4)هـ / 005)م.

الفتاوى الكربى، دار الكتب العلمية، ط)، 408)هـ / 987)م.	 
عبد 	  ناصر  تحقيق:  الجحيم،  أصحاب  لمخالفة  المستقيم  الصراط  اقتضاء 

الكريم العقل، بيروت، دار عالم الكتب، ط7، 999)م.
- ابن جرير الطربي، محمد، )ت. 0)3ه(، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: 
والتوزيع واإلعالن، ط)،  والنشر  للطباعة  دار هجر  الرتكي،  المحسن  عبد  بن  اهلل  عبد 

))4)هـ / )00)م.
- ابن خليل القطان، مناع، مباحث يف علوم القرآن، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 

ط3، 000)م.
- ابن سيده، علي، )ت. 458ه(:

المحكم والمحيط األعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، بيروت، دار الكتب 	 
العلمية، ط)، ))4)هـ / 000)م.

العربي، 	  الرتاث  إحياء  دار  بيروت،  جفال،  إبراهم  خليل  تحقيق:  المخصص، 
ط)، 7)4)هـ / 996)م.

- ابن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أحمد، )ت. 395ه(:
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الصاحبي يف فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، الناشر: محمد علي 	 
بيضون، ط/)، 8)4)هـ / 997)م.

مجمل اللغة، تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، بيروت، مؤسسة الرسالة، 	 
986)م.

معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، بيروت، دار الفكر، 	 
979)م.

- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، )ت. )75هـ(، بدائع الفوائد، مكة المكرمة، 
مكتبة نزار مصطفى الباز، بدون طبعة 6)4)هـ / 996)م.

- ابن كثير، إسماعيل، )ت. 774ه(، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمد حسين 
شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)، 9)4)هـ.

- أبو حاتم الرازي، أحمد، )ت ))3ه(، كتاب الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية، 
مركز  الحرازي،  اليعربي  الهمداين  اهلل  فيض  بن  حسين  عليه:  وعّلق  بأصوله  عارضه 

الدراسات والبحوث اليمني، ط)، 5)4)ه / 994)م.

حسن  محمد   : تحقيق  والمؤانسة،  اإلمتاع  400ه(،  )ت.  حيان،  أبو  التوحيدي،   -
محمد حسن إسماعيل، بيروت، دار الكتب العلمية، ط)، 4)4)هـ / 003)م.

نديم  تحقيق:  القرآن،  ألفاظ  مفردات  معجم  )50ه(،  )ت.  األصفهاين،  الراغب،   -
مرعشلي، بيروت، دار الفكر، )97)م.

- السكاكي، يوسف بن أبي بكر، )ت. 6)6هـ(، مفتاح العلوم، ضبطه وكتب هوامشه 
وعلق عليه: نعيم زرزور، بيروت، دار الكتب العلمية، ط)، 407)هـ / 987)م.

- السيوطي، جالل الدين، اإلتقان يف علوم القرآن، مراجعة وتدقيق: سعيد المندوره، 
بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، ط)، 7)4)هـ / 996)م.

- الشاطبي، إبراهيم بن موسى، )ت. 790ه(، الموافقات يف أصول الفقه، تحقيق: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط)، 7)4)هـ / 997)م.
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المغني عن حمل األسفار يف  806هـ(،  الحسين، )ت.  بن  الرحيم  العراقي، عبد   -
األسفار، يف تخريج ما يف اإلحياء من األخبار: )مطبوع هبامش إحياء علوم الدين(، بيروت، 

دار ابن حزم، ط)، 6)4)هـ / 005)م.

- العسكري، أبو هالل، )ت. 395ه(، األوائل، طنطا، دار البشير، ط/)، 8)4)ه.

مهدي  تحقيق:  العين،  كتاب  70)ه(،  )ت.  أحمد،  بن  الخليل  الفراهيدي،   -
المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، بال طبعة وال تاريخ.

- الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، )ت. 7)8ه(:

بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، تحقيق: محمد علي النجار، القاهرة، 	 
المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية - لجنة إحياء الرتاث اإلسالمي، 996)م.

القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، إشراف: 	 
محمد نعيم العرقُسوسي، بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط/8، 

6)4)هـ / 005)م.

حقوق  بتعريف  الشفا  544هـ(،  )ت.  اليحصبي،  موسى  ابن  عياض،  القاضي   -
المصطفى، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 409)هـ / 988)م.

اإلشكال  وحّل  األقفال  فتح  930ه(.  )ت.  عمر  بن  محمد  الدين  جمال  بحرق،   -
بشرح المية األفعال. الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة، ط)، 7)4)هـ / 006)م.

- رضا، محمد رشيد. تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(. القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، 990)م.

- عبد اهلل بن مسلم، ابن قتيبة الدينوري، )ت. 76)ه(. تأويل مشكل القرآن، تحقيق: 
إبراهيم شمس الدين. بيروت: دار الكتب العلمية، بال طبعة وال تاريخ.



لغة القرآن يف خطاب عبد السالم ياسين 240

) - املراجع

1.2. الكتب

- أبا عوض، أحمد، والفارابي، عبد اللطيف، الحركات الفكرية واألدبية يف العالم العربي 
الحديث، الدار البيضاء، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط5، 407)هـ /986)م.

- أبو زهرة، محمد، المعجزة الكربى القرآن، دار الفكر العربي، 390)هـ / 970)م.

- األوراغي، محمد، لسان حضارة القرآن، الرباط، دار األمان، ط)، 0)0)م.

- البدراوي، عبد الوهاب زهران، دحض مفرتيات ضّد إعجاز القرآن ولغته، سلسلة دعوة 
الحق، العدد 48، مكة، مطابع رابطة العالم اإلسالمي، 406)هـ / 985)م.

دقائق  اإلرادات:  منتهى  )05)ه(، شرح  يونس، )ت.  بن  الحنبلي، منصور  البهويت   -
أولي النهى لشرح المنتهى، تحقيق: عبد اهلل بن عبد المحسن  الرتكي، مؤسسة الرسالة، 

ط)، ))4)هـ / 000)م .

- الحوالي، سفر بن عبد الرحمن، ظاهرة اإلرجاء يف الفكر اإلسالمي، دكتوراه بإشراف 
محمد قطب، دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط)، 0)4)هـ /   999)م.

- الراجحي، عبده، فقه اللغة يف الكتب العربية، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر، )39)هـ / )97).

- الرافعي، مصطفى صادق:

المكتبة 	  بيروت،  الجويدي،  درويش  به:  واعتنى  راجعه  العرب،  آداب  تاريخ 
العصرية، 3)4)هـ / )00)م.

العصرية، 	  المكتبة  بيروت،  والجديد،  القديم  بين  المعركة  القرآن:  راية  تحت 
)00)م.

وحي القلم، بيروت، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، ط)، 6)4)هـ 005)م.	 

- الزرقاين، محمد عبد العظيم، )ت. 367)هـ(، مناهل العرفان يف علوم القرآن، حققه 
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واعتنى به: فّواز أحمد زَمرلي، بيروت، دار الكتاب العربي، ط)، 5)4)هـ / 995)م.

- الزّناد، األزهر، دروس يف البالغة العربية، الدار البيضاء، المركز الثقايف العربي، ط)، 
)99)م.

- السامرائي، إبراهيم:

العربية تاريخ وتطور، بيروت، مكتبة المعارف، ط)، 3)4)هـ / 993)م.	 

يف شرف العربية، تقديم عمر عبيد حسنه، سلسلة كتاب األمة، عدد )4، الدار 	 
البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ط)، 994)م.

من أساليب القرآن، عمان، دار الفرقان، وبيروت، مؤسسة الرسالة، ط)، 407)هـ 	 
/ 987)م.

ابن حزم، ط)،  دار  بيروت،  والمعنى،  العربية  الجملة  فاضل صالح،  السامرائي،   -
))4)هـ / 000)م.

اللغة، تصدير:  فقه  اإلفصاح يف  الفتاح، ويوسف موسى، حسين،  الصعيدي، عبد   -
عباس محمود العقاد، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، 348)هـ / 9)9)م.

المواجهة، سلسلة  العربي واإلسالم: معًا يف معركة  اللسان  السيد رزق،  الطويل،   -
العالم اإلسالمي،  برابطة  والنشر  الصحافة  إدارة  المكرمة،  60، مكة  العدد  الحق،  دعوة 

السنة السادسة، ربيع األول 407)هـ / نوفمرب 986)م.

- العرابي الحارثي، فهد، قال ابن عباس .. حدثتنا عائشة: )فصول يف تآخي »األدبي« 
و»الشرعي« يف الثقافة العربية(، بدون دار الطبع، ط)، 6)4)ه / 995)م.

للطباعة  األهالي  دمشق،  تاريخي،  عرض  النصارى:  العرب  حسين،  العودات،   -
والنشر والتوزيع، ط)، )99)م.

أسعد  تقديم:  االستعباد،  ومصارع  االستبداد  طبائع  الرحمن،  عبد  الكواكبي،   -
السحمراين، بيروت، دار النفائس، ط3، 7)4)هـ / 006)م.
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الغرب  دار  بيروت،  التفسير،  أحاديث  يف  التيسير  محمد،  الناصري،  المكي   -
اإلسالمي، ط)، 405)هـ / 985)م.

التحليلي  الموضوعي  التفسير  القرآنية:  المفاهيم  قاموس  اللطيف،  عبد  بري،   -
المقارن يف كتاب اهلل، بيروت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 999)م.

الشابوري  6 سكة  النموذجية،  المطبعة  العربية،  اللغة  - تيمور، محمود، مشكالت 
ت   / بالحماميز  ومطبعتها  اآلداب  مكتبة  والنشر  الطبع  مستلزم  الجديدة،  بالحلمية 

373999، بال تاريخ.

- جابر العلواين، طه، لسان القرآن ومستقبل األمة القطب، القاهرة، مكتبة الشروق 
الدولية، ط)، 7)4)هـ / 006)م.

سلسلة  اإلسالمي،  للعالم  الفكري  الغزو  مقاومة  وسائل  حّسان،  محمد،  حّسان   -
دعوة الحق، العدد 5، مكة، مطابع رابطة العالم اإلسالمي، )40)هـ / 989)م.

- خليف، عبد الرحمن، اللسان العربي بين االنتشار واالنحسار، سلسلة دعوة الحق، 
العدد )0)، مكة، مطابع رابطة العالم اإلسالمي، 0)4)هـ / 990)م.

- رّواس َقلَعه جي، لغة القرآن: لغة العرب المختارة، دار النفائس، بال تاريخ.

- زغلول سالم، محمد، أثر القرآن يف تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري، 
قّدم له محمد خلف اهلل أحمد، القاهرة، مكتبة الشباب، ط)، بدون تاريخ.

- شاهين، عبد الصبور، عربية القرآن، المنيرة، مكتبة الشباب، بال طبعة وال تاريخ.

- طرابيشي، جورج:

إشكاليات العقل العربي، بيروت، دار الساقي، ط)، )00)م.	 

باالشرتاك مع رابطة 	  الساقي  دار  بيروت،  العقل يف اإلسالم،  أو سبات  المعجزة 
العقالنيين العرب، ط)، ))0)م.

الساقي 	  دار  بيروت،  المستأنفة،  النشأة  الحديث:  إسالم  إلى  القرآن  إسالم  من 
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باالشرتاك مع رابطة العقالنيين العرب، ط)، 0)0)م.

نظرية العقل العربي، بيروت، دار الساقي، ط)، 999)م.	 

هرطقات عن الديمقراطية والعلمانية والحداثة والممانعة العربية، بيروت، دار 	 
الساقي باالشرتاك مع رابطة العقالنيين العرب، ط)، 006)م.

- عابد الجابري، محمد:

الوحدة 	  دراسات  مركز  بيروت،  وتجلياته،  محدداته  العربي:  السياسي  العقل 
العربية، ط4، 000)م.

مدخل إلى القرآن الكريم: الجزء األول يف التعريف بالقرآن، بيروت، مركز دراسات 	 
الوحدة العربية، ط)، 006)م.

- عبد الرحمن، طه:

العربي، 	  الثقايف  المركز  البيضاء،  الدار  الفكري،  االختالف  يف  اإلسالمي  الحق 
ط)، 005)م.

العربي، 	  الثقايف  المركز  البيضاء،  الدار  الفلسفي،  االختالف  يف  العربي  الحق 
ط)، 006)م.

ط4، 	  العربي،  الثقايف  المركز  البيضاء،  الدار  العقل،  وتجديد  الديني  العمل 
006)م.

ط)، 	  العربي،  الثقايف  المركز  البيضاء،  الدار  الرتاث،  تقويم  يف  المنهج  تجديد 
994)م.

المركز 	  البيضاء،  الدار  اإلسالمية،  الحداثة  تأسيس  إلى  المدخل  الحداثة:  روح 
الثقايف العربي، ط)، 006)م.

المركز 	  البيضاء،  الدار  االئتِمانية،  َسَعة  إلى  الَعْلمانية  َضْيق  مِن  ين:  الدِّ ُروح 
الثقايف العربي، ط)، ))0)م.

سؤال العمل: بحث عن األصول العملية يف الفكر والعلم، الدار البيضاء، المركز 	 
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الثقايف العربي، ط)، ))0)م.

- عبد الغفور عطار، أحمد:

الزحف على لغة القرآن، بيروت، بدون دار الطبع، ط)، 385)هـ / 965)م.	 

للماليين، 	  العلم  دار  بيروت،  العقاد،  محمود  عباس  تقديم،  الصحاح،  مقدمة 
ط)، 399)هـ / 979)م.

- عبد اللطيف علي، محمد حسن، أثر القرآن الكريم والسنة النبوية يف اللغة العربية 
وآداهبا، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ط)، 005)م.

أبريل   ،(84 المعرفة، عدد  المعلومات، سلسلة عالم  العرب وعصر  نبيل،  - علي، 
994)م.

- عودة، ناظم، تكوين النَّظرية يف الفكر اإلسالمي والفكر العربي المعاصر، طرابلس، 
دار الكتاب الجديد المتحدة، ط)، 009)م.

- مِير علم، يحيى، العربية والرتاث: مقاالت ودراسات يف العربية وقضاياها المعاصرة 
 / 3)4)هـ  ط)،  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  الكويت،  العربي،  العلمي  والرتاث 

3)0)م.

عدد  المعرفة،  عالم  سلسلة  ثانية،  نظرية  نحو  العربي:  النقد  مصطفى،  ناصف،   -
55)، ذو القعدة 0)4) / مارس 000)م.

- وايف، عبد الواحد:

اللغة والمجتمع، جّدة، شركة مكتبات عكاظ، ط)، 403)هـ / 983)م.	 

فقه اللغة، القاهرة، هنضة مصر للطباعة والنشر، ط3، 004)م.	 

- يوسف، ألفة، تعّدد المعنى يف القرآن: بحث يف تعّدد المعنى يف اللغة من خالل 
تفاسير القرآن، تونس، دار سحر للنشر، 003)م.
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2.2. الدوريات والكتب الجماعية:

- الثقافة العربية يف القرن العشرين: حصيلة أولية، إشراف: عبد اإلله بلقزيز، كتاب 
جماعي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط)، ))0)م.

العدد0)،  العربي،  المستقبل  كتب  سلسلة  العربي،  الوطن  يف  والمثقف  الثقافة   -
كتاب جماعي بيروت، مركز الدراسات العربية، ط)، )00)م.

القرآن الكريم يف  الدولي األول يف موضوع: مركزية  العلمي  المؤتمر  - كتاب أعمال 
نظرية المنهاج النبوي عند األستاذ عبد السالم ياسين، استانبول 18-17 محرم 434)هـ 
تنسيق علمي وإشراف: محمد رفيع،  ))0)م، تقديم: إدريس مقبول،  ) دجنرب   - (  /

عبد العظيم صغيري، عبد الصمد الرضى، بدون طبعة وال تاريخ.

- صحيفة »القدس العربي«، عدد الثالثاء ) / 9 / 009)م.

- مجلة إسالمية المعرفة، السنة التاسعة، العدد 35، شتاء 5)4)ه / 004)م.

- مجلة الجامعة اإلسالمية، عدد 5، كانون الثاين - آذار 995)م.

- مجلة الجماعة، السنة األولى، العدد الخامس، ربيع األول - ربيع الثاين 400)ه.

- مجلة الجماعة، السنة الثالثة، العدد السابع، محرم - صفر - ربيع األول )40)ه.

- مجلة الدارة، السنة التاسعة، العدد 9، شتاء 5)4)ه / 004)م.

للثقافة  القومي  المجلس  عن  تصدر  شهرية  ثقافية  فكرية  مجلة  الوحدة،  مجلة   -
العربية، باريس، العدد )5، 989)م. 
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