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 حيثيات استحقاق التكليف 
بأداء رسالة اإلسالم الحضارية

د. حسين صبري)*(

ملخص الدراسة

تركز هذه الدراس��ة عى حتليل رس��الة اإلس��الم احلضارية، وحتديد مكان��ة اللغة العربية 

منه��ا، حيث إن االس��تدالل بقول��ه تع��اىل ژ ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئېئ ژ ]األنع��ام: 124[، 

يربهن عى أن الرس��الة ُجعل��ت فيمن يصلح هلا، ألّن الله عّز وجل يصطف��ي للنبّوة من علم أنه 

يصل��ح هلا، وهو أعلم باملكان الذي يضعها فيها، والظرفية الزمانية التي تناس��ب قدر الرس��الة 

وعظمة مقاصدها.

فاخلطاب القرآين يعطي أولوية االهتامم إىل من حيمل الرس��الة، ال إىل الرس��الة نفس��ها، أي 

إىل اإلنس��ان الذي س��يتحمل تكليف محل الرسالة، قبل النظر إىل بناء أّمة الرسالة، هذا اإلنسان 

ه��و من س��يحمل عبء التبليغ عى الوجه ال��ذي ُيريده الله تعاىل، هكذا كان مقصد الرس��الة 

األول؛ هو الرتكيز عى جوهر اإلنسان، فتكاملت ظرفية املكان والزمان واإلنسان، وأدي هذا 

التكامل إىل وجود ثالثة مقومات، هي:

التي جعلت املسلمني يدركون أن هلم أصاًل واحًدا، جتى يف اإلعجاز   الروح اجلامعة:  �

البياين والتناغم العضوي النفي الذي حازوا عليه طبًعا ال تكلًفا، وكأّن قوة قد منحتهم 

هذا االنسجام هتيئة ملا ينتظرهم من َمهّمة سامية لتمكني الدين ونرشه بني الناس.

التي تؤس��س لل��روح اجلامعة، حيث كانت ه��ذ املنظومة بني العرب   منظومة القيم:  �

نظاًما عمليًّا ميارسونه، ال حيتاجون ملامرسته إىل عهد يوثقه، أو تدوين ُيذكرهم به.

)*( أستاذ الفلسفة اإلسالمية املشارك - جامعة زايد - أبو ظبي - دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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التي ُتعد أقوى جتسيد لعملية االستحقاق، والتي جتلت عرب آيات الله   قدسية الكلمة:  �

تعاىل املوحى هبا قرآنًا عى لس��ان النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص، والذي جتى يف نظَم القرآن وبيانه، 

إعجاز األلفاظ واملعاين والدالالت. و

الكلمات املفتاحية:

االستحقاق - القيم - الوحي - الروح اجلامعة - اللغة - الفكر.

Abstract:

The thesis focuses on the civilizational message of Islam, and identifying the 
position of the Arabic Language therein, depending on the holy verse: “Allah is 
most knowing of where He places His message“)Surat Al-An’aam, verse no. 124(, 
which proves that this message was sent to those who are fit for it, because Allah 
Almighty chooses for the prophecy who He knows is fit for it, and He knows well 
where to place His message, which means that the message of Allah has a specific 
place that it can only be placed in.

The Qur’anic speech gives the attention priority to the person who carries the 
message, rather than the message itself, i.e., to the human being before looking 
at building the nation of the message, because this man is the one who will bear 
the burden of communicating the message in the way that Allah intended. Thus, 
the first aim of the Holy message was to focus on the essence of man, so that the 
casual of time, place and human was integrated in the entitlement process, and this 
integration resulted from a set of ingredients, the most important of which are:

 The collective spirit � : that made Muslims realize that they have one origin, 
manifested, of course, in the rhetoric inimitability and the physical and 
psychological harmony they had acquired as if a force had given them this 
harmony in order to prepare them for the lofty mission of empowering 
religion and spreading it among people.

 The system of values: �  that establish this spirit, that was a practical system 
practiced among the Arabs, who need neither an order to force it nor an 
inscription to remind them thereof.

 The sanctity of words � : which is the most powerful embodiment of the 
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entitlement process, manifested through the Holy verses of Allah Al-
mighty, revealed by Quran on the tongue of Prophet Muhammad, peace be 
upon him, as well as in the system of the Holy Quran and its inimitability of 
words, meanings and denotations.

Key Words:

Entitlement, values, Revelation, Collective spirit, Language, Thought.

متهيد

لرس��الة اإلس��الم مقاصُد رشعية كربى؛ ه��ذه املقاصد هي غايات، خيتار اخلالق س��بحانه 

لتنفيذها ما يواتيها من ظرفية املكان، الزمان، واإلنسان، ليك تتم تلك املقاصد عى الوجه الذي 

يرضاه الله  من الرس��الة، ورمبا نش��أت من هنا الفرضية األوىل للدراس��ة، التي تتمحور 

حول إش��كالية االنس��جام بني ه��ذه الظرفية ورس��الة اإلس��الم احلضارية كونه ميث��ل اخلامتية 

يف دي��ن الل��ه تعاىل للن��اس كافة، نتج عنه��ا عديٌد من األس��ئلة ميثل كل منها فرضية مس��تقلة، 

 

هذه األسئلة هي:

هل هتيأ لإلسالم ظرفية الزمان واملكان، واإلنسان، التي مُتكِّن لتنفيذ رسالته؟ � 

وما العنارص التي جسدت هذه الظرفية؟ � 

إىل أي درجة كان االنسجام بني أبعاد هذه الظرفية؟ و � 

وألي مدى كانت الرسالُة احلضارية معربًة عن هذا االنسجام، وتلك الظرفية؟ � 

هذه األسئلة هي فرضيات موجهات للدراسة؛ وهي ما دفعت الدراسة إىل منهجية تارخيية، 

عامدها؛ النقد والتحليل، للكشف عن التوافق بني الظرفية التي أُتيحت لرسالة اإلسالم منذ بدء 

ظه��وره، والغايات األخالقية من رس��الته احلضارية، فموضوع الدراس��ة حدٌث تارخيي، كان 

لزاًما معه اس��تخدام منهج تارخيي يس��رب تفاصيل املواقف واألحداث التي صاحبت الرس��الة، 

ليسر جنًبا إىل جنب مع منهج حتلييل الستجالء عنارص الظرفية اإلنسانية واملكانية واإلنسانية 

التي اضطلعت بأداء الرس��الة، ومنه��ج نقدي لتقييم درجة التوافق بني أبع��اد تلك الظرفية التي 

جتلّت بني أمة العرب يف: الروح اجلامعة، منظومة القيم، وقدسية الكلمة.
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ومن األسباب التي أدت إىل اختيار هذا املوضوع حماًل للدراسة:

استجالء دور العرب كعنرص أسايس يف التكليف بأداء الرسالة. � 

الرتكيز عى مهمة اللغة العربية - وهي وعاء الوحي القرآين - يف أداء الرسالة. � 

الربط بني رسالة اإلسالم، وقيمة اللغة ودورها. � 

 � تأكي��د أث��ر املخ��زون القيمي العريب يف مح��ل تبع��ات التكليف بالرس��الة احلضارية 

لإلسالم.

 � حتلي��ل عن��ارص القوة يف االنت��امء الذي هي��أ للعرب الق��وة الدافعة لتحم��ل مهمة أداء 

الرسالة.

هتدف دراس��تنا إىل التحقق من الفرضيات املوجهة للبحث، وبيان وجوه اإلعجاز يف كون 

الوحي القرآين نزل بلس��ان عريب مبني، يف جزي��رة العرب، ومحلته أمة العرب للناس، وأن لتلك 

األمة مربرات اس��تحقاق التكليف بحمل الرسالة، هذا البيان فيه أسباب تؤكد أمهية ورضورة 

اس��تمرار املس��ئولية امللقاة ع��ى عاتق العرب واملس��لمني؛ بتواص��ل املّد احلضاري اإلس��المي 

 

يف الزم��ن الراه��ن، الذي يواج��ه فيه اإلس��الم عديًدا من التحدي��ات، لعل أمهها ه��و التحدي 

الوجودي واحلضاري.

وسوف تتكون الدراسة مما ييل:

التمهيد. � 

عنارص أداء الرسالة. � 

اإلسالم والفكر. � 

حيثيات استحقاق التكليف بأداء رسالة اإلسالم احلضارية، وهي: � 

الروح اجلامعة. � 

منظومة القيم. � 

قدسية الكلمة. � 

واخلامتة. � 
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عناصر أداء الرسالة

إنسانّيته التي  إن غاية اإلسالم أن جيعل من اإلنسان كائًنا واعًيا، أّول جتلّياته الوعي بذاته، و

ال تتم عى وجه صحيح إال مبنهج من الس��امء، يفس��ح أمام العقل القدر الذي يستطيع من الفهم 

والعلم واإلصالح؛ هل��ذا يف كلامت مخس يعلن الوحي أّن ژ ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئېئ ژ 

 

]األنع��ام: 124[ والت��ي ذهب كث��ٌر من املفرسين يف فهمها إىل أّن اإلس��الم رس��الة ُجعلت فيمن 

يصل��ح هل��ا، ألّن الله عّز وجل يصطف��ي للنبّوة من َعلم أنه يصلح هلا، وه��و أعلم باملكان الذي 

يضعه��ا فيها(1). وُقرئت »رس��الته« و»رس��االته« عى صيغة اجلمع، واملعىن أّن للرس��الة موضًعا 

خمصوًصا ال يصلح وضعها إال فيه، فمن كان خمصوًصا موصوًفا بتلك الصفات التي ألجلها يصلح 

وضع الرسالة فيه كان رسوال(2)، وأمجل البعض خمصوصّية الصفات »مبن هو مأمون عليها«(3)، 

فارت��أى »األمان��ة« الصفة اجلامع��ة املانع��ة الواجبة حلمل تبعات التبليغ لرس��الة الس��امء، فإن 

»حي��ث« الواردة يف اآلية قد اعُتربت أهنا املوضع من خلقه الذي يرتضيه ويصطفيه رس��وال(4)، 

فدلّت ظرفّية املكان عى إنس��انّية اإلنسان يف أجّل مراتبها، مثلام دّل الكامُل اإلنساين عى طهر 

امل��كان ال��ذي اختر النطالق الرس��الة؛ فتأّكد أّن »الرس��الة فضل من الله تع��اىل خيتّص به من 

يش��اء من خلقه، ال يناله أحد بكسب، وال يتوّسل إليها بسبب وال نسب«(5)، واشتملت اآلية - 

ترصحًيا وتضميًنا - العنارص الالزمة بالرضورة ألداء رسالة السامء اخلامتة، حيث:

ال يتجه فهم من أُبلغوها إال إلقران الرسالة بالله تعاىل. � 

 � وأّن أول م��ن يتلقاها هم أهل هذا امل��كان املخصوص »جزيرة العرب« والذين توفر 

هلم ما ميكنهم من اتباع الرسالة، وأداء واجب الدعوة، ومهّمة التبليغ للكافة.

 )1) الزخمرشي: الكش��اف، حتقي��ق عادل أمحد عبد املوج��ود وعيل حممد معوض، مكتب��ة العبيكان، الرياض، 
ط 1، 1998م، ج2، ص: 393، وابن كثر: تفسر القرآن العظيم، حتقيق: سامي بن حممد السالم، دار طيبة، 

الرياض، ط 2، 1999م، ج 2، ص: 332.
)2) الرازي: التفسر الكبر، دار الفكر، بروت، ط 1، 1981م، ج 13، ص: 186.

)3) القرطب��ي: اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق: عبد الله بن املحس��ن الرتيك، مؤسس��ة الرس��الة، بروت، ط 1، 
2006م، ج 9، ص:21.

)4) حممد أبو زهرة: زهرة التفاسر، دار الفكر العريب، بروت، جملد 5، ص: 2658.
)5) حممد رشيد رضا: تفسر املنار، مطبعة املنار، القاهرة، ط 2، 1947م، ج 8، ص: 39.
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وأن قد اختر النطالق الرسالة أطهر بقاع األرض. � 

، إذ إن هناك من س��يحولون قدر جهدهم دون إنجاح الرس��ول ملسو هيلع هللا ىلص   وأّن العوائق مّجة �

إنفاذ الرس��الة منذ اللحظة األوىل لفيض النبّوة يف مّكة، والتي كان ملوقعها »أثر بالغ  و

يف وح��دة العرب وهنضتهم، فقد كان��ت متجرة للعرب ومثابة للن��اس، وكان لقريش 

مكانتها من احلضارة، وكانت أهلها أكرث القبائل بالشعوب اختالطًا، وكانوا عى آثارة 

من العلم بالكتب املنزلة، وهتّيأت هلم الوسائل لثقافة اللسان والفكر«(1). 

هل��ذا فطن العرب - من آمن، ومن تأخ��ر إميانه، بل ومن جحد وعاند - أّن حمّمًدا عليه الّصالة 

لُة الرسالة، كام َعِقل الذين آمنوا أن عليهم واجب التبليغ، مثلام أدركوا  والس��الُم ومن معه هم مَحَ

أن الزمان واملكان واإلنسان فيام يرونه ماثاًل أمام أعينهم ال يشكلون الكفاية لتامم التبليغ، حيث 

أعامر حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وصحبه حمدودة، كلٌّ بأجله، ومّكة ضّيقة حتى تس��ع آفاق الرس��الة، وغاياهتا، 

وليس بأيدهيم - بعد وحي الله تعاىل - غر ما وعته صدورهم من أثر الفطنة واحلكمة التي كانت 

ة، وعرفوا هبا يف أرج��اء اجلزيرة وما حوهلا، فام جادت به قرائحهم  هلم وظلّت فيهم مؤثّرة ومس��رِّ

 

يف لسان عريّب فصيح، دّل عى أّن له يف نفوسهم أصواًل من االعتقاد بخالق، وتقديًرا حلسن اخللق.

اإلسالم والفكر:

ل��ذا فم��ن األوىل أن ال نذه��ب مع من يّدعي أّن نش��وء الفكر يف اإلس��الم وما صاحبه من 

الوعي بالدين كان مبدؤه اللحظة األوىل لوحي الس��امء، حتديًدا حني ال مس��ْت كلمة ژ چ ژ 

السمع اإلنساين يف لفظ عريّب مبني، انترش خربه يف األرض عى لسان الصادق األمني، ألن هناك 

فرًقا بني اإلس��الم والفكر الذي ينتسب لإلسالم، فاإلسالم كياٌن مكتمٌل بناؤه، خزانته نصوص 

الوح��ي التي أيقن املس��لمون صّحتها من القرآن والس��ّنة، فال جمال لكائ��ن من كان أن يضيف 

إليها، إال فهاًم هلا، أو درًس��ا ومتحيًصا، أو سرًبا لدالالهتا، أو حتقيًقا ملرداهتا، أما الفكر الذي نشأ 

بسبٍب من نصوص الوحي، فوعاؤه اللغة، هلذا تظّل لغة العرب - أداة هذا الفكر- منظومة أوىل 

متكاملة وفاعلة وحمّددة هلوّية اإلنسان وما حيمل من تراث وقيم وحكمة، وحمددة أيًضا لرسالة 

اإلسالم احلضارية، التي هي غايته العليا يف إسعاد اإلنسان.

)1) أمحد حسن الزيات: تاريخ األدب العريب، دار هنضة مرص، القاهرة، ص: 16، 17.
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 هل��ذا فمن غر العس��ر علين��ا أن ندرك - فيام محلت��ه ژ چ ژ وما تالها من آي��ات بّينات - 

م��ن حتفي��ز للفك��ر، وتوكي��د ع��ى عربّي��ة اللس��ان يق��ول : ژ ڳ ڳ  ڳ ڳ 

 

ڱ ڱ ڱ ژ ]إبراهيم: 4[ ألهنم أقرب إليه، فإذا فهموا عنه وتبّينوه وتنوقل عنهم وانترش، 
قامت الرتاجم ببيانه وتفهيمه، كام أنه يكون أبعد من التحريف والتبديل، وأسلم من التنازع 

واالختالف«(1). فالفهم تابٌع للف��ظ، والنرش تابٌع للنقل، والبيان تابٌع للرشح، فيام اتصل بتنبيه 

ز يف عقوهلم الوعي، ويف نفوسهم التسليم بأمر  أفهام الناس إىل ما ينطق به لسان الوحي وهو حُيفِّ

الل��ه تعاىل، ألّن فيهم من س��يحمل هذا األمر إىل قومه، ثم إىل جن��س العرب، وهم املوكل إليهم 

محل الرسالة إىل الناس كاّفة، ومن غاياهتا الكربى تشييد رصح جديد من الوعي اإلمياين، الذي 

ال يكون إال ببناٍء جديد من الفكر.

فاخلط��اب الق��رآين نظ��ر - أّول م��ا نظ��ر - إىل من حيمل الرس��الة، ال إىل الرس��الة نفس��ها، 

 

إىل اإلنس��ان قبل النظر إىل بناء أّمة الرسالة، إذ اإلنسان الصحيح فكره صحيٌح معتقده، صحيٌح 

وعيه، صحيٌح والؤه للدين احلق، وهو من س��يحمل عبء الرس��الة ع��ى الوجه الذي أراده الله 

تعاىل، هكذا كان مقصد الرسالة األول هو جوهر هذا اإلنسان العريب، الذي يسكن تلك البقعة 

الوع��رة حيث مل تكن األرض مثبطة لعزميته، صارفة هلّمته عن احلركة واحلياة، مثلام فعلت ما 

عداها من صحراوات بساكنيها، فكأهنا القساوة التي أعطيت لغاية، وُرّتبت لقصد، أن تصون 

ه بسالس��ة احلروف، وس��لطان الكلمة، ومتكنه وهو  للعريب خياله، وُتعيل يف نفس��ه العّزة، ومتدُّ

إبداعاته،  جيابه الصحراء وش��ظف العيش من قّوة التأّمل، كانت لغته س��احة رحب��ة لفكره، و

ومآث��ره، وأيام��ه، ومرصًدا لتجاربه وحكمته ووعيه، هتُيًؤا ملا ه��و آت من إعجاز أعظم ما فيه 

أنّه من جنس ما كن فيه نبوغ لساهنم وتفّرده.

فكان أن تالقت نص��وص الوحي مع مكنون احلكمة من لغة العرب، وما طوته صدورهم 

من خمزون حضاري، وبقية مما ترك األولون من اخلر، والنزوع اإلمياين، والفكر؛ وكان نتيجة 

التالقي أن تبّدل يف زمن وجيز هذا اإلنسان من بدوي أّمي بسيط إىل عاقل واٍع بجوهر الرسالة 

التي خَتَّرْتُه أهاًل هلا، ومن جامد إىل متغّر، ومن جاهيّل إىل معَترِب وُمفّكر يف قيمة اإلنسان التي 

تعل��و - باإلمي��ان الصحيح - فوق قيمة الكائنات كله��ا، ألن الفكر من هذا العريب هو الواجهة 

التي ُيستدلُّ هبا عليه، فام يصل ما بني الفكر واإلنسان إمّنا هي ماهّيته، وكينونته التي هبا يتاميز، 

)1) الزخمرشي: الكشاف، ج 3، ص: 362.
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وما يصل ما بني الفكر واإلنسان هي رابطة جدلّية، مًعا يتكامالن، أخًذا وعطاًء، تأثًرا وتأثُّرا. 

وليس هناك يشٌء أعظم جتس��يًدا للفكر م��ن وعاء الكلمة الذي فيه ينه��ض، وتتجّى إبداعاته، 

ومثل��ام تكون جدلّية الوصل بني اإلنس��ان وفكره، تكون بني الفكر واللس��ان، فتصر الكلمة 

م��رآة الفك��ر، فحيثام انتظم ال��كالم ودّق، دّل عى علّو الفكر ونظمه ودّقت��ه، فكيف إذا صار 

ا ألمٍة فرض متّيزها املكاين والزماين واإلنساين عى جمموع أفرادها  الكالم هبذا الوصف سمًتا عامًّ

أن تكون الكلمة رّسهم ونجواهم، روحهم ووجاهتهم، وجعهم ومقصدهم.

هكذا قبل اإلسالم كان العرب - رغم أّمّيتهم الغالبة فيهم - مطبوعني ال يتكلّفون، والكالم 

عليهم أس��هل وأيرس، وعلّة ذلك أهنم »مل حيفظوا إال ما التحم بصدورهم، واّتصل بعقوهلم من 

غر تكلّف وال قصد«(1). من هنا اس��تطاعت الكلمة أن حتمل خصائص احلكمة عى ألسنتهم، 

بانش��غال وجداهم واستاملة عقوهلم باألحداث التي يعايش��وهنا، فكانت عفوّيتهم يف التعبر، 

ومل يتّم هلم ذلك إال بقدرات مكينة اس��تقّرت يف طباعهم وأّدت هبم إىل وضع اللفظ يف نصابه، 

واملعىن يف حروفه.

حيثّيات استحقاق الرسالة

وبس��بب أّن رسالة الس��امء يف هداية البرش بالغة األثر، فقد كان هلا أواهنا، وأرضها، ومن 

يتكّف��ل هبا، والظّرفّية اإلنس��انّية الت��ي توجبها، والظرفّية اإلنس��انية التي تكف��ل بقاءها، هلذا 

تعاضدت يف استحقاق املكان والزمان واإلنسان لرشف أداء الرسالة احلضارية لإلسالم؛ ثالثٌة 

من احليثيات، هي: 

1 -  الروح اجلامعة:

فاإلنس��ان هو املقص��د األول لإلس��الم، معتقده، ونفس��ه، ووعيه. أما س��اللة العرب وقد 

اُخترت لتكون أّول ش��اهد عى خامتّية الدين؛ كان هلا ذلك »مبا هي عليه من مالحة الس��حنة 

 وتناس��ب األعضاء، وحس��ن التقاطيع ووض��وح املالم��ح«(2)، فالعريب مل تعطّل��ه آفات البدن 

م��ن ِق��رص أو ضع��ف أو نقص، فال جت��د فيه صف��رة غالبة، وال مح��رة غالبة، وال س��واد غالب، 

 

)1) اجلاحظ، البيان والتبيني، حتقيق عبد السالم هارون، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط 7، 1998م، ج 3، ص: 28.
)2) الرافعي: تاريخ آداب العرب، مكتبة اإلميان، املنصورة، مرص ج 1، ص: 34.
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وال بياض شديد، إمنا هو توسط بني هذا كله، وال جتد عليه طبًعا غالًبا، إمنا اعتدال بني االنفعالية 

الزائدة والرتاخي الش��ديد، فاعتدلت آلة اجلسد باستواء الطباع »من الكرم واألنفة واألرحيّية 

وعّزة النفس والش��جاعة« ما أدى إىل أهنم كان��وا أرحب صدرا لتلقي الدين اجلديد، مما عداهم 

من األمم التي كانت سائدة زمن الرسالة. 

ووص��ف الع��رب أهنم »كانوا أهل ه��ذه اللغة املعج��زة التي ناس��بتهم بأوضاعها يف معاين 

الرتكي��ب«(1)، حماولة فيها ِج��دة، من غر ما عصبية أو عنرصية إلرج��اع اإلعجاز البياين عند 

العرب إىل التناغم العضوي النفي الذي نالوه يف خلقتهم، كأّن قّوة قد منحتهم هذا االنس��جام 

هتيئة ملا ينتظرهم من َمهّمة سامية إلقرار الدين ومتكينه.

وأبانت طبيعة املجتمع الصحراوي الذي عاش��ه الع��رب عقوًدا - قبل بعثة النبي ملسو هيلع هللا ىلص- عن 

بداوت��ه، وعن متايز طبقي ينتس��ب ويفخر ويعيل فيه الفرد انت��امءه لقبيلته، ورغم قّوة االنتامء 

الذي ظّل حموًرا أّوليًّا تش��ّكلت حوله حياة اإلنسان العريب، ورغم التباين امللحوظ بني القبائل، 

ا وجاًها ونس��ًبا، وماال، فإّن رابطًا خفيًّا ظّل يرسي بينهم،  والتصنيف الصارم الذي آلت إليه عزًّ

يعيل الوش��ائج والصالت التي جتمعهم، حتى تش��عر أّن روًحا ملهمة واحدة هي األكرث رسوًخا 

يف وعيهم، تتغلغل يف أوصاهلم، وتذكرهم يف كّل حني أن جذورهم واحدة، رمبا هلذا ال يتمكن 

ال��دارس من الفه��م الدقيق لتاريخ الوعي يف اإلس��الم إال بالبحث فيام س��اد ه��ذه املنطقة قبل 

النب��ّوة، حي��ث إّن »ظهور اإلس��الم ال ميكن أن ُيفهم مس��تقاًل عن مايض الع��رب يف جاهلّيتهم، 

ألن روح األم��ة ميتد ع��رب الزمان حتى لو تقلب��ت عليها األديان، وتط��ورت يف هلجاهتا ولغاهتا 

وعاداهتا«(2)، ذلك مّما دعا بروكلامن أن يقرر أّن »العرب مدينون بإحساسهم أهّنم يؤلّفون أّمة 

واح��دة«(3)، إذ إّن وعي العرب - فرادى - بقيمة مجعه��م يف أرض واحدة وماٍض واحد مل يكن 

خلًوا من مضامني كرث، إذ هو إحساس ميلؤه الوعي بالدم والرتاب واملصر، وقد متّكن اجلاحظ 

م��ن وصف تل��ك احلال بأّن العرب »يشء واحد يف الطبيعة واللغة، واهلّمة والش��امئل، واملرعى 

والراية، والصناعة والش��هوة«(4)، هذه الش��يئّية الواحدة كانت هلا آثاره��ا، فبقدر ما أعطتهم 

)1) املرجع نفسه، ج 1، ص 34.
)2) عيل إبراهيم حسن: التاريخ اإلسالمي العام، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة، ص: 3.

)3) بروكلامن: تاريخ الشعوب اإلسالمية، ترمجة: نبيه أمني فارس ومنر البعلبيك، دار العلم للماليني، بروت، 
ط 5، 1968م، ص: 29.

)4) اجلاحظ: البيان والتبيني، ج 3، ص: 291.
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م��ن تفّرد بنياهنم العضوي واللغوي والفكري واالجتامعي واخللقي؛ فإهّنا نالت منهم يف وصف 

زمنهم باجلاهلية، وانسحب ذلك - ظلاًم - عى أيامهم، وشعرهم، وُخلقهم ووعيهم وأحكامهم، 

وتأسس تعميم ال يستند إىل علم، وال إىل تأريخ صحيح، وال إىل تقييم منصف.

ي��رى البعض أّن »اجلاهلّية« ليس��ت مش��تقة من اجله��ل الذي هو ضد العل��م ونقيضه، إمنا 

هي مش��تقة من اجلهل مبعىن السفه والغضب والّنزق«(1)، وهذا الكالم فيه نظر، إلّن ما خلفته 

اجلاهلية من آثار لغوية حييل اجتامع احلكمة التي نطقت هبا هذه اآلثار مع ما ُيظّن أنه الّسفه، 

فإّن اجلاهلية ال تكون إال يف العصبّية التي جتمع أوصال اإلنسان وخياراته كلها يف دائرة ضّيقة، 

وحت��ول بينه وبني س��عة األفق، وعمق الفك��ر، وأصالة اخلُلق، وانضاف��ت إىل العصبّية ثورات 

الغضب وما ينجم عنها من اندفعات كانت توقد حروًبا ونزاعات كربى بينهم ألسباب ال قيمة 

هل��ا. الغريب أنه طوال هذا الزمن ما ختى عرب اجلزيرة عن أن ُيذّكر بعضهم بعًضا بأهنم ذوو 

قرىب ورحم، يؤّيد ذلك ما قيل بأّن »كّل قبيلة يف عرب اجلاهلية كانت تؤمن بنس��بها وتعتز به 

وبأهن��ا تع��ود إىل أصل واحد، فهي من دم واحد، وحلم واحد، م��ن أجل ذلك عربوا عن القرابة 

باللحم��ة«(2). لعلّه لذلك ميكن القول إنّه خمطئ من ظّن أّن للجاهلية زمًنا أو ش��خوًصا أو أرًضا 

بعينها، فقد دّل لفظها عى أهّنا »اس��م للحال وهو الغالب يف الكتاب والسّنة« وقد يكون »اساًم 

لذي احلال« كانت يف األصل صفة ولكن غلب عليه االستعامل حتى صار اساًم؛ فال ُيقال غالًبا 

 إال ع��ى حال الع��رب التي كانوا عليها قبل اإلس��الم، وملا كانوا عليه م��ن مزيد اجلهل يف كثر 

م��ن األعامل واألحكام«(3)، من ش��واهد ذلك ما روي عن أحدهم بأن��ه كان ُملَزًما بأّن ينرص 

أخاه يف امللامت، وليس له أن يتس��اءل أهو ظامل أم مظلوم(4) يف إش��ارة إىل التعصب الذي غلب 

عليهم، وورد ذلك شعًرا فيام قاله دريد بن الّصّمة:

إْن َغ��َوْت أن��ا م��ن غزّي��ة  إن َترُش��ْد َغزّيُة أْرُشِد(5)وه��ل  َغَويُت و

)1) شوقي ضيف: تاريخ األدب العريب يف العرص اجلاهيل، دار املعارف، القاهرة، ط 24، 2003م، ص: 50.
)2) املرجع نفسه، ص: 57.

)3) األل��ويس: بل��وغ األرب يف معرفة أحوال العرب، حتقيق: حممد هبجة األثري، دار الكتب العلمية، بروت، 
ج 1، ص: 15 وما بعدها.

)4) بروكلامن: تاريخ الشعوب اإلسالمية، ص 18.
)5) أبو زيد بن أيب اخلطاب القريش، مجهرة أشعار العرب، حتقيق: حممد عيل البجاوي، دار صادر.
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وقد روى البخاري يف صحيحه قول الرس��ول ملسو هيلع هللا ىلص أليب ذر الغفاري عندما عرَّ رجاًل بأّمه: 

»إنّ��ك امرٌؤ في��ك جاهلّية«(1)، مما ُيعّزر النظ��ر إىل اجلاهلية باعتبارها ح��ااًل أخالقية متدنّية، 

عندما تنتاب الفرد جتعل نظرته لألمور قارصة، وأحكامه باطلة، وترّصفه شائًنا، لكنها ال تعدم 

ما جبل عليه باألصل من طباع اخلر واحلكمة وعّزة النفس، وكان هذا ش��ائًعا عند العرب قبل 

البعثة النبوّية، لذا كانت الس��يادة يف لس��اهنم لتلك اخلصال األصيلة، وليس لتلك احلال املتدنّية 

الت��ي هي وحدها متّثل بحّق فحوى اجلاهلّية، مع ذل��ك ظلّت لغتهم ديواهنم وجوهر وجودهم، 

ويظ��ل أعظم ش��اهد عليه��ا أش��عارهم التي دلّ��ت عى »احلقب��ة الت��ي تكاملت للغ��ة العربية 

خصائصها«(2).

اق��رتن الش��عر بالعرب، هل��ذا يقول األل��ويس: »لفظ الع��رب يف األصل اس��م لقوم مجعوا 

ع��ّدة أوص��اف؛ أحدها: أّن لس��اهنم كان اللغة العربي��ة، والثاين: أهنم كانوا م��ن أوالد العرب، 

والثالث: أّن مس��اكنهم كانت أرض العرب«(3)، فجعل العربية باللس��ان والدم واألرض، وهذا 

حتلي��ل ال يصم��د أمام دخ��ول كثر من غر العرب يف اإلس��الم بع��د الفتوحات، وص��اروا ممّن 

أتقن��وا العربية لس��انًا وس��كنوا أرض الع��رب، دون أن تتحّقق فيهم رابطة ال��دم كام ال يصمد 

أم��ام وجود من توافرت فيه رابطة الدم واللس��ان لكنه فقد رابطة الس��كىن باألرض، فالعربية 

إمنا تتقّوم يف أساس��ها باللس��ان، وهذا مما أضفى تلك الروح الواحدة التي هبا يصر الوالء األّول 

لإلس��الم؛ ف��إّن كالم الل��ه تعاىل ال ُيعق��ل »أن ينزله عى نظ��م ليس من لس��اهنم، ألنه ال يكون 

حّج��ة عليهم«(4)، مّما أعطى احلرف الع��ريّب مرونته القصوى وخصوصّيت��ه التي مل تكن لغره 

 

من احلروف بالدرجة نفسها يف النظم والصياغة والداللة، فوق ما كان له من الدالالت الفكرية 

واألخالقي��ة واالجتامعي��ة، حيث ظّل احلرف العريب ش��اهًدا عى أّن للعرب قبل اإلس��الم نوًعا 

 

من العلم، وش��كاًل من احلضارة، وروًحا متّيزهم، حتى قيل: إّن أّمة العرب »مش��هورة عند األمم 

من العّز واملنعة«(5)، وصار احلرف العريب »جزًءا ال يتجّزأ من اهلوية الدينية والقومية، وذلك 

 )1) البخ��اري، اجلامع الصحي��ح، رشح وتصحيح: حمب الدين اخلطيب وآخ رون، املكتبة الس��لفية، القاهرة، 
ط 1، 1400ه�، ج 4، كتاب األدب، حديث 6050، ص: 100.

)2) شوقي ضيف: تاريخ األدب العريب يف العرص اجلاهيل، ص: 38.
)3) األلويس: بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب، ج 1، ص: 11.

)4) الزركيش: الربهان يف علوم القرآن، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، ج 2، ص 92.
)5) صاع��د األندل��ي: طبقات األم��م، حتقيق: األب لويس ش��يخو اليس��عوعي، املطبع��ة الكاثوليكية لآلباء 

اليسوعيني، بروت، 1912، ص: 41.
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بغّض النظر عن املكان والزمان الذي ُيكتب فيه«(1)، ألنه امتّد بني من تدين باإلس��الم لينس��ج 

بينه��م العالقات واألوارص والتواصل، فأمدهم بس��بب متني للوالء ل��ألرض واالنتامء للمكان؛ 

ألّن األرض ه��ي »الت��ي تقّرر احلياة االجتامعية«(2)؛ فلم تكن س��بًبا يف عزل��ة العريب عن األمم 

التي حتيط به؛ فالعرب »مل يكونوا يف منأى عن احلضارات الكربى التي جاورهتم«(3)، اتصلوا 

هب��م، وأدركوا »أّن موقع بالدهم املتوس��ط بني أعظم الدول وأقدم احلض��ارات كان له الفضل 

يف اتس��اع جتارهتم«(4)، فعرفت مدهنم، وعى رأس��ها مكة، فقيل يف ِعظَم ش��أهنا وزعامتها عى 

الع��رب »أهن��ا كانت بيت جتارهتم وكعبتهم املقّدس��ة، فيه��ا يقيمون أعيادهم وأس��واقهم التي 

 

مل تكن جتارية وحس��ب، بل وأدبّية أيًضا، ُتعرض فيها س��لع الش��عر، فيتنافس الشعراء ويقوم 

بينه��م املحكمون« وهذا ما أدى إىل أن »س��يطرت لغتها بحك��م مكانتها« حتى »أصبحت لغة 

األدب الرفيعة«(5)، فامتزجت طريقتهم يف املعيشة مع سبلهم يف املعرفة امتزاًجا فريًدا، كانت 

في��ه معيش��تهم مطّية ملعارفه��م، وكانت معارفهم مهاًدا ملعيش��تهم، ما جعله��م يتآلفون يف روح 

واحدة، هي أّول ما استحّقوا به أن يكونوا األجدر بأمانة االنتصار لإلسالم.

2 - منظومة القيم:

ليس��ت ال��روح اجلامعة ألمة مبعزل عن نظام ُخلقي متني يؤّس��س هل��ا، بل ال تكون هناك 

أّم��ة، وال تك��ون هن��اك روٌح توص��ل بني أفراده��ا من غر ه��ذا النظام، الذي ظ��ّل بني العرب 

نظاًما عمليًّا ميارس��ونه، ال حيتاجون ملامرس��ته إىل عهد يوثقه، أو تدوين يذكرهم به، وكانت له 

شواهده وآثاره، فقيل عن شعورهم بالرشف أنه »كان بالغ احلساسية يف الصحراء«(6)، رمبّا ألّن 

الصح��راء من طبعها أهنا تفضح مكنوناهتا، وال تس��رت من حيتمي هبا هن��اًرا عن األبصار وال لياًل 

عن األس��امع، ما جعل العريب جريًئا ال يأبه خلطر، مالًكا إلحساس��ه بعّزته وعّزة قومه، َحِييًّا، 

حريًصا، ذا نخوة ومروءة؛ ما دفع ابن خلدون ليقول يف العرب أهّنم: »أرسع الناس قبواًل للحّق 

)1) ألكس��ندر ستيبتس��فيتش: تاريخ الكتابة، ترمجة حممد األرناؤوط، سلسلة عامل املعرفة، العدد 169، يناير 
1978م، ص: 219.

)2) بروكلامن: تاريخ الشعوب اإلسالمية، ص: 17.
)3) توفيق برو: تاريخ العرب القديم، دار الفكر املعارص، بروت، ط 1، 1996م، ص: 271.

)4) عيل إبراهيم حسن: التاريخ اإلسالمي العام، ص: 495.
)5) شوقي ضيف: تاريخ األدب العريب يف العرص اجلاهيل، ص: 50.

)6) بروكلامن: تاريخ الشعوب اإلسالمية، ص: 20.
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واهلدى لس��المة طباعهم من عوج امللكات وبراءهتا من ذميم األخالق«(1)، وكان هذا بسبب 

»ما اختّصوا به يف عقوهلم وألس��نتهم وأخالقهم وأعامهل��م«(2)، لذا يصعب الفصل بني ما أويت 

الع��رب من نقاوة يف أخالقه��م أّكدهتا أعامهلم وأنَبأْتنا عنها ألس��نُتهم، وب��ني ما محلت عقوهلم 

من قّوة ليس��ت باهلينة يف متييز طيب األخالق عن فاس��ده، ينقل اجلاحظ عن احلارث بن حلزة 

اليشكري قوله: 

م فيه العه��ود والكفالُءواذك��روا حل��ف ذي املج��از وما قدَّ

َتْنُقُض م��ا يف امله��ارق األهواُءح��ّذر اخل��ون والتع��ّدي وهل

و»امله��ارق« هي الصحيف��ة البيضاء يكتب فيها، يدلل اجلاحظ بذل��ك عى علّو الكلمة 

ب��ني العرب ألن من ش��أهنم »ت��رك اللفظ جيري عى س��جّيته وعى س��المته، حّتى خيرج عى 

خر صنعة وال اجتالب تأليف«(3)، وال يكون للّغة آالهتا من س��المة احلبك ودّقة العبارة عى 

لس��ان أصحاهبا إال لس��المة اخللق الذي ميّدها باأللفاظ والرتاكيب، بسبب ذلك يرّد ابن جيّن 

إغفاهلا املعاين أّن »الع��رب كام ُتعىن بألفاظها  ع��ى م��ن ادعى عى العرب عنايتها باأللف��اظ و

فُتصلحها وهُتّذهُبا وتراعيها، وتالحظ أحكامها، بالشعر تارة، وباخلطب أخرى، وباألسجاع 

الت��ي تلتزمه��ا وتتكلّف اس��تمرارها، فإّن املع��اين أقوى عنده��ا، وأكرم عليه��ا، وأفخم قدًرا 

 

يف نفوس��ها«(4)، وقد اعُت��ربت فخامة املعاين الت��ي أرادها العرب يف لغته��م نوًعا من احلكمة، 

ورضًب��ا من العلم، إذ مها - احلكمة والعل��م - نتاج أخالقهم، التي هي »عصارة خربة يف احلياة 

وفهم ألرسارها يدّبجها ذهن زيّك، ومتتاز بصفة التجريد التي جتنح هبا نحو آفاق الفلسفة«(5)، 

لكن��ه جنوح إىل التفلس��ف يف خصوصّية عملّي��ة مل تكن إال هلم، ما اعتربه��ا البعض موهبة 

روحّي��ة عاّمة يف الدرجة األوىل، لكنه��ا عند العرب جتلّت يف الش��عر »الذي ترعرع عندهم 

وازده��ر يف رعاي��ة الدين«(6)، م��ا ينبئ عن تغلغل احل��ّس الديين يف نفس الع��ريب مما بقي من 

أثر الرس��االت الساموية الس��ابقة يف اجلزيرة العربية وما حوهلا، فال نصل إىل أواخر العرص 

)1) ابن خلدون: املقدمة، حتقيق: حجر عاص، دار ومكتبة اهلالل، بروت، ط 1986م، ص: 104.
)2) األلويس: بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب، ج 1، ص: 19.

)3) اجلاحظ: البيان والتبيني، ج 3، ص: 7.
)4) ابن جين: اخلصائص، حتقيق: حممد عيل النجار، املكتبة العلمية، بروت، ج 1، ص: 215.

)5) حممد توفيق أبو عيل: األمثال العربية يف العرص اجلاهيل، دار النفائس، بروت، ط 1988م، ص: 147.
)6) بروكلامن: تاريخ الشعوب اإلسالمية، ص: 29.
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اجلاهيل حتى نجد استعداًدا »لفكرة اإلله الوحد«(1)، بل قيل: »إّن العرب القدماء قبلوا فكرة 

إله واحد متعال«(2)، لذلك يؤمن البعض أّن »الوثنّية مل تكن بني العرب، وأهّنا ترّسبت إليهم 

وكان أثره��ا قلي��اًل يف حياهتم االجتامعّي��ة«(3)، كأّن فطرة العريب ت��أىب يف صميمها أن ختضع 

نفس��ه أو تنس��اق إرادت��ه وراء م��ادة جامعة ما صنعته��ا إال يداه، م��ا يع��ّزز أن وثنّية العرب 

 

»مل تظهر كثًرا يف أشعارهم وال جاءت هبا رواياهتم وال خلقت هلم نظاًم عقلية أو اجتامعية، 

إضاف��ة إىل قل��ة مباالهتم هبا أحيانًا، كال��ذي كان يصنع صناًم من متر ث��م إذا جاع أكله«(4)، 

وقد ش��هد اجلاحظ لقس بن س��اعده الذي ي��راه خطيب العرب قاطب��ة »الحتجاجه للتوحيد 

إميان��ه بالبعث«(5)، ومل يكن هذا املنح��ى يف التدين عند العرب   وإلظه��اره معىن اإلخالص و

إال ملوافقت��ه خلل��ق أصيل فيه��م، وللداللة عى أّن دي��ن الكرثة من العرب قبل اإلس��الم، ودين 

 الفط��رة الت��ي ضلّلته��ا العصبية احلادث��ة فيهم، لكنه��ا الفطرة الت��ي كانت تؤم��ن بإله واحد 

يف أعامقه��ا وتفع��ل اخل��ر من غ��ر نظام مع��ني للعبادة. ُي��روى يف ذل��ك عن أفن��ون التغلبي 

 

وهو شاعر جاهيل قديم قوله:

إذا ه��و مل جيع��ل ل��ه الل��ه واقيًّ��العم��رك ما يدري امرٌؤ كيف يتقي

وما قاله عبيد بن األبرص:

الن��اس حيرم��وه يس��أل  الل��ه ال خيي���ب(6)م��ن  وس��ائ�ُل 

وما قاله لُبيد يف معلّقته:

قس��م اخلالئق بيننا عالمها(7)فاقن��ع مبا قس��م امللي��ك فإمّنا

)1) شوقي ضيف: تاريخ األدب العريب يف العرص اجلاهيل، ص: 96.
)2) أولري: الفكر العريب، تعريب: إسامعيل البيطار، دار الكتاب اللبناين، بروت، ط 1982م، ص: 53.

)3) عمر فروخ: تاريخ الفكر العريب، دار العلم للماليني، بروت، ط 4، 1983م، ص: 158.
)4) املرجع نفسه، ص: 159.

)5) اجلاحظ: البيان والتبيني، ج 1، ص 52.
)6) عمر فروخ: تاريخ الفكر العريب، ص 158.

)7) الزوزين )احلس��ني بن أمحد(: رشح املعلقات الس��بع، حتقيق: جلنة التحقيق يف الدار العاملية، الدار العاملية، 
بروت، ط 1993م، ص: 109.
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وقول طرفة بن العبد:

عى النفس من وقع احلسام املهّند(1)وظل��م ذوي الق��رىب أش��ّد مضاض��ة

يف أمث��ال ه��ذه احلكمة صوٌر عّدٌة ت��دّل عى مناذج احلكمة العملية التي انترشت وس��ادت 

بني العرب، مما ُيعرّب عن خلق قويم امتزج بتدين صحيح، عطّلته جاهلية آن أوان انحس��ارها، 

��ا خلرب جديد، اقرتب زمنه، ومل يكن االنشغال  ما يعين أّن يف أصحاهبا اس��تعداًدا وتأهبًّا وتعطّشًّ

إمنا هو مك��وٌن أصيٌل من الروح اجلامعة  باخل��رب اجلديد - الذي يدنو أوانه - انش��غااًل عابًرا، و

الت��ي دفع��ت بعًضا من الع��رب إىل العزل��ة عن الن��اس، أو العزوف ع��ن األوث��ان، أو التنرّص، 

 

أو التفتيش عن أمارات الرسالة اخلامتة التي ستلتئُم هبا اللبنة األخرة من بناء الدين الصحيح.

3 - قدسّية الكلمة: 

يبل��غ إعجاز الرس��الة املحّمدية أرقى وأتّم حاالته عرب كل��امت الله تعاىل املوحى هبا قرآنًا 

 

يف قلب وس��مع وعى لس��ان صاحب الرس��الة، ومن وجوه إعج��ازه نظمه، والنظ��م يتوخى أثر 

الكلمة وقّوة هذا األثر، فام جدوى أن خُياطب بالنّص القرآين من ال قدرة له عى إدراك احلرف 

إعجاز األلفاظ واملعاين والدالالت، منطق الرس��االت الساموية أن يكون  والس��ياق والنظم و

املخاط��ب عى القدر الذي يس��تطيع مع��ه الوعي باخلطاب، مثلام دلّتنا اآلي��ات القرآنية عى أّن 

املخاِط��ب هو أعلم حيث جيعل رس��الته، لذا أصابت الرس��الة موضعه��ا. وكل حماولة لتقويض 

اللس��ان العريب تصي��ب الدين يف صميمه، فبهذا اللس��ان صارت للعرب رضوهب��م من الكالم، 

والفك��ر، وهو ما أّدى إىل اعتبار أّن »البحث يف بداية التفكر الفلس��في اإلس��المي يس��تدعي 

إملامة جمال الفكر العريب واجتاهاته حني ظهر اإلس��الم«(2)، فام تأسيس الفكر يف ظل اإلسالم 

إال عى أساس قدسية الكلمة عند العرب، يقول الرافعي: »إّن تعاقب ثالثة عرش قرنًا من تاريخ 

األدب اإلسالمي مل ينشئ لغة أفصح مما نطقت به العرب قبل ذلك«(3)، والقدرة عى بنيان اللغة 

بالق��در الذي أصابت��ه العرب فيه داللة عى عل��ّو ملكاهتم يف الفهم، إذ »كان��ت مدارك العرب 

الذي��ن س��معوا القرآن من مبلغه أعى مقاًما يف ذلك ألهنم فرس��ان ال��كالم، وجهابذته، والذوق 

)1) أمحد األمني الشنقيطي: املعلقات العرش، دار النرص للطباعة والنرش، ص: 84.
)2) مصطفى عبد الرزاق، متهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ص: 101.

)3) الرافعي: تاريخ آداب العرب، ج 1، ص: 16.
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عندهم موجود بأوفر ما يكون وأصّحه«(1)، ومل تؤّس��س مداركهم يف تركيب الكالم والوعي 

ب��ه واحلك��م عليه إال عى ملك��ة ذوقّية متفّردة. ينق��ل األلويس عن املربد قول��ه »كانت العرب 

تستدل باللحظة واللفظة«(2)، فقد عرفوا االستدالل، وكانت هلم معاير يتسدلّون هبا، ما يعين 

أّن العرب مارسوا فكًرا نقديًّا، وخاضوا غامر التعليل املنطقي، والتحليل املنطقي.

تس��اءل ابن جين: أكانت العرب تطيل؟ فقال: نعم لتبل��غ. وقيل: أكانت توجز؟ قال: نعم 

ليحفظ عنها«(3)، فقد أدركوا الغاية من البيان، وعلموا أّن الكالم ما ال يكون إال أصواًتا مفيدة، 

والكلم��ة يف لس��اهنم »تقع عى احل��رف الواحد من حروف اهلجاء، وتقع ع��ى لفظة مؤلفة من 

مجاعة ح��روف ذات معىن، وتقع عى قصيدة بكامهلا وخطبة بأرسه��ا«(4)، وفطنوا أّن للكلمة 

س��حًرا وأث��ًرا، بل هي »من أكرث ما ُتس��تامل به القل��وب، وُتثىن به األعن��اق«(5). وثين األعناق 

في��ه داللة رصحية عى إش��باع العقل؛ ألّن من غاي��ات الوحي اإلهلي أن حي��دث يف العقل ِهزة، 

 

ويف النف��س صح��وة والتفاتة ملا فيها من احلق، ولعّل هذا كان س��بًبا قويًّ��ا يف أّن أصحاب الرّدة 

واملتنّبئني مل يعودوا إىل الوثنية التي كانوا عليها قبل اإلس��الم، فقد أحدث اإلس��الم يف النفوس 

يقظ��ة، كان من ش��أهنا بني املس��لمني أهن��ا »أخضع��ت كّل املناه��ج إىل قانون البح��ث العقيل 

الواع��ي«(6)، هك��ذا كان فعل كلامت الله التام��ات يف العقل العريب ال��ذي مّكنه إرثه اللغوي 

 والنف��ي واخللق��ي واالجتامعي م��ن أن يتلقاها م��ن منبعها الرائ��ق، فلم جتد من��ه يف األغلب 

- ويف سنني قصار - إال اإلذعان بوعي، والتسليم برضا، ومن ثّم اإلميان.

إمنا  ومل يتوّق��ف إب��داع الكلمة يف لس��ان العرب قبل البعث��ة النبوّية عى ص��ورة بعينها، و

تع��ّددت صوره وتنّوعت أغراضه يف اللغة، مبا يؤّهله��ا لتلقي لغة القرآن مبا يليق هبا، حتى قيل: 

إّن لغ��ة العرب هي توفيق من الله س��بحانه، وأهنا وحي؛ إلن تأم��ل حاهلا يوصلنا إىل أن نعي أّن 

)1) ابن خلدون: املقدمة، ص: 343.
)2) األلويس: بلوغ اإلرب يف معرفة أحوال العرب، ج 1، ص: 30.

)3) ابن جين: اخلصائص، ج 1، ص 83.
)4) ابن منظور: لس��ان العرب، حتقيق: عبد الله عيل الكبر وآخرون، دار املعارف، القاهرة، املجلد اخلامس، 

ص: 3922.
)5) اجلاحظ: البيان والتبيني، ج 1، ص: 14.

 )6) حمم��د الس��يد الوكيل: يف ع��رص اخللفاء الراش��دين، دار املجتمع للن��رش والتوزيع، ج��دة، ط 4، 1993م، 
ص: 23، 24.
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فيه��ا »احلكمة والدّقة، واإلرهاف، والّرقة«(1)، فقد كان »كالمهم واس��ع، ولكّل مقام عندهم 

مقال خيتّص به«(2)، وقد اضطرب ابن خلدون يف تأصيل املسألة، إذ وهو يقول أّن اللغات كلّها 

مل��كات يف اللس��ان للعبارة عن املعاين فإنه جي��زم »أّن اللغة للعرب بالطب��ع أي بامللكة األوىل« 

ولذل��ك كان الكالم الع��ريب »أوجز وأقّل ألفاظً��ا وعبارة عن مجيع األلس��ن«(3)، وعى ما ذلك 

 م��ن ش��بهة تناقض بني الق��ول بالطبع ال��ذي يولد مع املتكل��م، والقول بامللكة ال��ذي ال يكون 

إال اكتس��اًبا، لك��ن مراده كان جليًّا يف متييز اللس��ان الع��ريب الذي فيه تكم��ن الداللة األقوى 

ع��ى أّن م��ا أوجد ه��ذا التمّيز هو رضب راٍق م��ن التفكر. يقول األلويس وه��و يفتتح خطابه 

 

 عن العرب بأهنم »جيل من الناس مل يزالوا موس��ومني بني األم��م بالبيان يف الكالم، والفصاحة 

يف املنط��ق، والذالقة يف اللس��ان«(4)، إضافة إىل دّق��ة التحليل واملوضوعي��ة تقتضيان التمييز - 

ول��و عى املس��توى النظري - ب��ني براعة املتكلم وج��ودة اللس��ان، إذ األوىل حتكمها اعتبارات 

املتكلم من خربة وحكمة ومتّكن من استعامالت اللغة، بينام الثانية حتكمها اعتبارات احلروف 

واملف��ردات ومادة اللغ��ة وروحها وخصائصها من مرونة ودّقة وس��عة. هذا التمييز ال ُيس��قط 

بحال التكامل احلاصل بني الطرفني بحيث يصعب الفصل بينهام يف لسان العرب، هذا التكامل 

الذي ما جعل شيًئا يف العلم أو الفكر أو الوجدان عصيًّا عى اللسان العريب أن يصفه، وأن يعرّب 

عنه، وأن يوسع له ألفاظه ومعانيه.

ي��روي ابن النديم عن الكن��دي قوله: »ال أعلم كتابة حتتمل من جتلي��ل حروفها وتدقيقها 

م��ا حتتم��ل الكتابة العربية«(5)، ألن ال��كالم »هو الذي يعطي للعلوم منازهل��ا، ويبنّي مراتبها، 

ويكش��ف عن صورها، وحيين صنوف مثرها، وي��دّل عى رسائرها«(6)، وكّل صورة لفظّية عند 

الع��رب »فإمنا ه��ي بدهية وارجت��ال، وكأنه إهلام«(7)، ه��ذا ما جعل »عامة الع��رب وخاصتهم، 

وصغره��م وكبره��م، ورجاهل��م ونس��اءهم، قد تس��اووا يف أهّن��م أحفظ من غره��م؛ أليامهم 

)1) ابن جين: اخلصائص، ج 1، ص: 47.
)2) ابن خلدون: املقدمة، ص: 342.

)3) املرجع نفسه، ص: 344، 345.
)4) األلويس: بلوغ اإلرب، ج 1، ص: 8.

)5) ابن النديم: الفهرست، حتقيق: رضا جتدد، ص: 13
)6) اجلرجاين: أرسار البالغة، حتقيق: حممد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بروت، ط 1، 1988م، ص1.

)7) اجلاحظ: البيان والتبيني، ج 3، ص: 28.



مجلة الجمعية الفلسفية المصرية )السنة التاسع والعشرون ــ العدد التاسع والعشرون(122

وحروهبم ووقائعهم وما قيل فيها من ش��عر وخطب، وما جرى من املفاخرات واملنافرات بني 

قبائلهم، وضبط أنس��اهبم وأسامء فرساهنم وأس��الفهم«(1). هذه الذاكرة احلافظة التي أعطوها 

إمنا ارتقت لتعتيل ُرتب الوع��ي، والرتتيب، والتصنيف؛ صحيح  م��ا اقترصت عى رتبة احلفظ، و

مل يس��تطع العق��ل العريب آنذاك أن ميارس هب��ذه املهارات العلمية نوًعا م��ن العلم، أو رضًبا من 

التفلسف وفق ما عرفه الحًقا، لكنها محلت ثقافة متيزت »بفنون األدب من خطابه ونرث وأمثال 

وش��عر، تنثال فيها املعاين انثيااًل دون تكلّف«(2)، م��ا أّدى إىل اعتبارها نوًعا من احلكمة، يقول 

مصطف��ى عب��د الرزاق بع��د أن رسد كثًرا من أخبار حك��امء العرب مما ورد عند الشهرس��تاين 

واألل��ويس واب��ن أيب أصيبعة والقفطي واألصبهاين وغرهم بأّن الع��رب زمن نزول القرآن كان 

هلم حكم��ة وهي »تفكر عميل«(3)، فهل ُيعّد وجود هذا التفك��ر العميل تأهياًل للعقل العريب 

ألن يتفاع��ل بالق��در الالزم - عقلًيا ووجدانًيا - مع النص القرآين؟ مؤّكد هذا وصحيح إىل درجة 

بعي��دة، وق��د واكب هذه احلكم��ة صور عّدة من املع��ارف مثل »علمهم باإلنس��ان واأليام وما 

ينط��وي يف ذل��ك من املناقب واملثالب، ثّم يلي��ه معرفتهم بالنجوم ومطالعه��ا، ومعرفتهم الطبّية 

التي عرفوها بالتجربة، كام كانت هلم عناية خاصة بالفراس��ة والقيافة، وهي تتبع األثر« رغم 

م��ا يعتق��د صاحب هذا الرأي »أّن ه��ذا كلّه رضوب أّولية من املعرفة تق��وم عى جتربة ناقصة 

وال تؤس��س عى قاعدة وال عى نظرية، ما يعين ضعف التسبيب العقيل عندهم«(4)، ولإلنصاف 

ف��إّن هذه ال��رضوب من املعرفة كانت ش��ائعة عند العرب وبني من جاوره��م من األمم، ورمبا 

كانت تتقارب يف رتبتها، ويف أغراضها، لكن ما متيز منها لدى اجلنس العريب إمنا هو أثر الكلمة 

إبداع��ات اللغة وصنوفه��ا؛ فإّن هناك من ي��رى أّن الع��رب يف اجلاهلية كانت هلم  وأحواهل��ا و

علوم مثل »علم اإلنس��ان والتواريخ واألديان وعل��م الرؤيا، وعلم األنواء«(5)، هكذا نرى أن 

نت��اج الفكر العريب قبل اإلس��الم قد أعُترب معرف��ة، أو نوًعا من النظ��ر، أو حكمة، وقيل علاًم، 

ل وُيرّكز التحليل عى أبني��ة اللغة عند العرب ودالالهتا، ألهنا  أم��ا غاي��ة البحث يف هذا أن ُيفصِّ

ستكشف عن الدرجة التي هتّيأت فيها العقلية العربية الستقبال النص القرآين، ألن هذه الدرجة 

 

)1) األلويس: بلوغ اإلرب، ج 1، ص: 38.
)2) توفيق برو: تاريخ العرب القديم، ص: 272.

)3) مصطفى عبد الرزاق: التمهيد، ص: 111.
)4) شوقي ضيف: تاريخ األدب العريب يف اجلاهلية، ص: 83، وما بعدها.

)5) الشهرستاين: امللل والنحل، دار الكتب العلمية، بروت، ط 2، 1992م، ج3، ص: 262، وما بعدها.
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هي ما ستبين الحًقا االنطالقات الكربى للفكر يف اإلسالم، واإلمكانات الرائدة للوعي بالدين 

فيام أبدعه املسلمون يف شتى جماالت اللغة والعلم والفلسفة.

وقد تنّوعت أبنية اللغة يف اللس��ان العريب، يق��ر اجلاحظ أنه ال يعرف اخلطب إال »العرب 

والف��رس«(1) ما يؤّكد إجالل العرب لوقع الكلمة، ما اعتربه البعض أكرب فضائلهم، وأهنم فاقوا 

يف ذلك الش��عوب، ألن تقديرهم كان »للكالم املنثور، إىل جانب الشعر«(2) وقد كانا - الشعر 

والن��رث - مها وعاء احلكمة عند العرب، وحماًل لصناع��ة أجادوا فيها مجيًعا، ومل تقترص احلكمة 

إمنا قيض هلا كثرات من نس��اء اجلزي��رة، حييك اجلاحظ عن ابنة  وقيم��ة الكلمة عى الرجال و

عامر بن الظرب العدواين الذي حكم العرب يف اجلاهلية، أن أمرها أبوها أن تقرع له بالعصا إذا 

تغاف��ل عن احلكم والصواب وجار عن القصد، ويذكر غرها، ويصفهن بأهنن »من حكيامت 

العرب«(3)، كام مل تقترص حكمة العرب التي صيغت يف أغلبها ش��عًرا عى قبيلة دون أخرى، 

يروي ابن النديم أس��امء عّدة لقبائل يف اجلاهلية ُعرفوا بأش��عارهم، فُيقال »أشعار طيء، أشعار 

بين كنانة، أش��عار فزارة«، ويذكر غرهم(4)، واألهم يف هذا األمر أّن تلك األشعار قد منحتهم 

»لغة ش��عرّية مرّكزة تس��مو عى مجيع اللهجات وتس��تغرقها«(5)، فهل هو ترتي��ب مقصوًدا أن 

تنصهر هلجات العرب - بفضل من أش��عارهم - حتى تسود بينهم لغة واحدة، فتوحد مشاعرهم 

وأذهاهن��م، وتوج��ه عواطفهم وجهة واحدة، حتس��ًبا ملا س��يأتيهم من جن��س حروفها وحًيا من 

الس��امء عى لس��ان واحد منهم، يغر مس��ار حياهت��م، وهيبهم عًزا ورشًف��ا يف الدين فوق عزهم 

ورشفهم يف اللسان ورقّي الكلمة؟

تق��ول »هونكة« التي عش��قت العرب واملس��لمني وأنصفته��م، أّن لغة الع��رب »مطواعة 

 

يف ألفاظها إىل درجة نجدها فيه تدعو إىل نظم العواطف واملش��اعر ش��عًرا«(6)، ما رصحت به 

حيدد أخص خصوصيات الكلمة عى لسان العرب، والتي تتمثل يف:

)1) اجلاحظ: البيان والتبيني، ج3، ص: 27.
)2) آدم ميتز: احلضارة اإلسالمية، تعريب: حممد عبد اهلادي أبو ريدة، دار الكتاب العريب، بروت، ط 5، ص: 440.

)3) اجلاحظ: البيان والتبيني: ج 3، ص: 38.
)4) ابن النديم: الفهرست، ص: 193.

)5) بروكلامن، تاريخ الشعوب اإلسالمية، ص: 26.
)6) هونكه: ش��مس العرب تس��طع عى الغرب، ترمجة فاروق بيضون وكامل دسوقي، دار اجليل، بدون طبعة، 

1993، ص: 511.
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طواعية حروف اللسان العريب حتى تكاد أن حتول مشاعر الناس وعواطفهم شعًرا. � 

 � وقدرهت��ا املتكافئة يف أن تعرّب عن وجدانيات اإلنس��ان الع��ريب مثلام تعرب عن قضاياه 

وانشغاالته العقلية.

 � واعتباري��ة الكلم��ة حتى صار هلا س��لطة احلاكم الذي يدبر، والق��ايض الذي حيكم، 

والشاهد األمني الذي يوثق األحداث.

فال يكون للكلمة تقدير، وال يبدو هلا أثر، وال حتوز عى تقديس الناس هلا، إال أن تكون 

نتاًجا وجدانًيا عقلًيا لغوًيا يف آن.

كان��ت الكلمة الش��عرية »ترمجان أفكاره��م«(1)، بل صارت هلم »لغ��ة ثانية«(2) وظلت 

»دي��وان علومهم وأخبارهم وش��اهد صواهبم وخطئهم وأصاًل يرجعون إليه«(3)، بل نُس��ب إىل 

عمر بن اخلطاب  قوله: »كان الش��عر علم الق��وم، ومل يكن هلم أصّح منه«(4)، حيث 

مج��ع هذا العل��م بني قصائده مناذج حكمته��م، ودالئل نبوغهم، وحل��و فضائلهم، كام عرب عن 

ضيق عصبيتهم وسوء مسلكهم. وأعظم شاهد عى ذلك ما ورد يف معلقاهتم، وشاع وانترش عى 

ا عن أثر الكلمة يف توجيه حياهتم، فمن ال يذكر لعمرو بن كلثوم: اللسان العريب معرّبً

علين��ا أح��ٌد  جيهل��ّن  ال  فنجهل فوق جهل اجلاهليناأال 

وهو نفسه يقول:

إنا س��وف تدركن��ا املنايا ومقدريناو ل��ن��ا  م��ق��درة 

وه��و يص��ف وصًفا دقيًق��ا درجة احلس العالية يف نف��س العريب برشف��ه ومنزلته، بكل هذا 

القدر من التعايل واألنانية والتعصب التي كثًرا ما أخضعت أعناقهم لسلطاهنا، إذ يقول:

إذا ُقَب��ٌب بأْبطُِحه��ا ُبنين��اوقد عل��م القبائل من َمَعدِّ

)1) انظر حتقيق أمحد ش��اكر وعبد الس��الم هارون لكتاب املفضليات للمفضل الضبي، دار املعارف، القاهرة، 
ط 6، ص 5.

)2) هونكة: شمس العرب تسطع عى الغرب، ص: 507.
)3) ابن خلدون، املقدمة، ص: 353.

)4) ابن جين، اخلصائص، ج 1 ص 174.
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وأنا املهلك��ون إذا ابتلينابأن��ا املطعم��ون إذا قدرنا

النازلون بحيث شيناوأن��ا املانع��ون إذا أردن��ا وأنا 

وأنا اآلخ��ذون إذا رضيناوأنا التاركون إذا سخطنا

أطعنا إذا  العاصمون  وأنا العازم��ون إذا عصيناوأنا 

إىل أن يقول:

ويرشب غرنا ك��دًرا وطيناونرشب إن وردنا املاء صفًوا

وخيتتم كالمه:

صب��يٌّ  لن��ا  الفط��ام  بل��غ  خِترُّ ل��ه اجلبابُر س��اجدينا(1)إذا 

 وتكاد أن تتوحد العاطفة التي تش��كل دالالت الكلمة الش��عرية ب��ني العرب، يقول زهر 

ابن أيب سلمى يف معلقته:

ليخف��ى ومه��ام ُيكتم الل��ه يعلِمفال تكتم��ّن الله ما يف نفوس��كم

لي��وم احلس��اب أو ُيعّج��ل فُينَقِميؤّخر فيوض��ع يف كتاٍب فيّدخر

وجتري احلكمة عى لسانه فيقول:

ولكن��ين ع��ن عل��م م��ا يف غ��د عِموأعل��م م��ا يف اليوم واألم��س قبله 

مُتْت��ُه وم��ن ختط��يُء ُيعّم��ر َفيهِرِمرأيت املنايا خبط عشواء من ُتِصْب

ويقول فيام ذهب مثاًل بني العرب إىل اليوم:

فلم يبق إال صورة اللحم والدم(2)لس��ان الفتى نصٌف ونصٌف فؤاده

فيام نجد لدىل لبيد بن ربيعة اشتياًقا إىل منهل صاف لإلميان؛ إذ يقول:

قس��م اخلالئق بيننا عالمها(3)فاقن��ع مبا قس��م امللي��ك فإمنا 

)1) الزوزين، رشح املعلقات السبع، ص: 114 وما بعدها.
)2) زهر بن أيب سلمى، ديوان زهر بن أيب سلمى، رشح: محدي طامس، دار املعرفة، بروت، ص: 68.

)3) الزوزين: رشح املعلقات السبع، ص: 109.
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ويقول زيد بن عمرو بن نفيل يف اجلاهلية )وهو أبو س��عيد بن زيد أحد العرشة املبرشين 

باجلنة(:

زالال(1)أس��لمت وجهي ملن أسلمت له  عذًب��ا  حتم��ل  امل��زن 

وقد حيك عن خالد بن س��نان ب��ن غيث أّن النبّي ملسو هيلع هللا ىلص، قال: »ذلك نب��ي أضاعه قومه، وملا 

أتت ابنته رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فسمعته يقرأ: »قل هو الله أحد« قالت: كان أيب يقول هذا(2).

ويقول صاحب »مجهرة أش��عار العرب« إن من زع��م أن يف القرآن غر العربية قد افرتى، 

ألن��ه »ق��د يداين اليشُء اليشَء، وليس من جنس��ه وال ُينس��ب إليه ليعلم العامة ق��رب ما بينهام، 

ويورد شواهد عّدة ملا يف لغة العرب من كلامت ورد ذكرها يف القرآن من اللفظ املختلف وجماز 

املعىن، من مثل:

قول عمرو بن معد يكرب:

أخ��وه مف��ارُق  أخ  الفرقدانوكل  إال  أبيك  لعمر   

وقول زهر بن أيب سلمى:

عيّل ومع��رويف هبا غر منكربأرض فالة ال ُيس��دُّ وصيدها

وقول النابغة:

قم يف الربية فاحددها عن الفندإال س��ليامن إذ ق��ال امللي��ك له

وقول األعىش:

واجب احلق قريب رمحهوأتاين صاحب ذو حاجة

وقول طرفة بن العبد:

ال وال يبخل منهم من ُيَسلال يقال الفحش يف نادهيم

)1) ابن قتيبة: املعارف، حتقيق: ثروت عكاشة، دار املعارف، القاهرة، ط 4، ص: 5.
)2) املرجع نفسه، ص: 62.
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وقول أمّية بن أيب الصلت:

وك��ن رّب يب رؤوًف��ا حفيًّا(1)رّب ال حترم��ين جّن��ة اخلل��د

ه��ذه الن��امذج الش��عرية التي تكاثرت يف اللس��ان العريب قب��ل البعثة النبوية، قد س��ادهتا 

خط��راٌت ال حُتىص، تعرب عن حس ديين يتصل بقضايا اإلنس��ان والق��در واملوت واليوم اآلخر، 

واجلنة والعذاب والعدل، ما ينبئ عن انش��غاهلم هبذه القضايا حد االس��تحواذ عى نصيب غر 

إمنا تعداه  قلي��ل م��ن كالم العرب، ال��ذي مل يقف حد التعب��ر عن قدس��ية الكلمة بالش��عر، و

إىل التعبر باألمثال، التي كانت س��جاًل أليامهم، وش��خوصهم، ومواقفه��م، بل كثًرا ما حتّولت 

أشعارهم إىل أن تصر بعًضا من أمثاهلم، يقول طرفة بن العبد:

بعضن��ا فاس��تبق  أفني��ت  من��ذر  حنانيك بعض الرّش أهون من بعض(2)أب��ا 

اعت��ىن الع��رب باملثال عناية ق��ّل نظرها بني األم��م قدميًا، أقحموه��ا يف كّل ميادين حياهتم 

»ف��كان لكّل رضب م��ن رضوب حياهتم مثل يلهج ب��ه«(3)، وخًرا أص��اب من خصص جهده 

وبحثه يف قيمة املثل العريب يف العرص اجلاهيل، إذ يقول: إّن »جهاد الذهن فيها وس��يلة يف نحت 

الكلمة وتناغم الس��ياق«(4)، فاألمثال ما كانت ترمجة لنش��اط فكري غر بس��يط، مورس بني 

العرب، فقد أورد املفضل الضبي يف أقدم ما وصل إلينا من كتب، عديًدا من األمثال العربية(5)، 

بتوثيق حمكم ملجريات احلدث الذي نبت منه املثل، ما يدّل عى ما كان للكلمة يف املثل العريب 

من مقدرة عجيبة بليغة موجزة للتفاعل اللحظي بني األحداث، وما يدّل عى تدافع احلياة العربية 

وحيوّيتها وانفعال العقل هبا، وعفوّية اللسان العريب يف فهم دالالهتا واختزاهلا، وجتريدها إىل 

ه��ذا احلد م��ن احلكمة والبالغة واالقتدار الذي س��يمكِّن حمم��ًدا ملسو هيلع هللا ىلص وصحبه من االضطالع 

مبهمة الرسالة احلضارية للدين اخلاتم.

)1) أبو زيد حممد بن اخلطاب القريش: مجهرة أشعار العرب، دار صادر، بروت، ص 11 وما بعدها.
)2) الزخم��رشي: املس��تقيص من أمثال العرب، مطبع��ة جملس دائرة املعارف العثامنية، حي��در آباد، اهلند، ط1، 

ج2، ص: 10.
)3) حممد توفيق أبو عيل، األمثال العربية يف العرص اجلاهيل، ص: 44.

)4) ( املرجع نفسه، ص: 63.
)5) املفضل الضبي: أمثال العرب، مطبعة اجلوائب، القسطنطينية، ط 1، ص: 3.
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خامتة الدراسة

إن م��ن أجّل مثار البحث يف العلم؛ أن تتحقق فرضياته عى نحو موثق، وأن تتضح نتائجه، 

وقد توصلت دراستنا إىل نتائج عدة، من أبرزها:

 � أنَّ االس��تحقاق الذي أّهل العرب ليك يكونوا أول من حيمل مهمة تبليغ الدين اخلاتم، 

إمنا ُتشكل أواًل يف إنسانية اإلنسان، الذي مكنه مبا حيمل من التاريخ واحلكمة والبيان 

واخلُلُق؛ أن يكون جديًرا هبذا االستحقاق.

 � أنَّ الظرفي��ة املكانية، والزمانية، اللتني توفرتا لالس��تحقاق؛ قد تضاف��را مًعا، جنًبا إىل 

جنب مع إنس��انية اإلنس��ان، لتجعل من أمة املسلمني األوائل منوذًجا لإلميان، عى غر 

مثال سابق أو الحق.

 � أنَّ مهمة الرسالة يف الدين، أو العلم، أو البحث، أو األدب، ال يكون هلا قدٌر، أو أثٌر، 

إال بقوة غاياهتا، ونُبل مقاصدها.

 � أنَّ مق��درة اللغ��ة العربية عى أن تكون لس��انًا للوح��ي، لدليٌل عى ما لتل��ك اللغة من 

خصائ��ص عظمى؛ ما جيعلها وعاًء للعلم والفكر والنظم التي محلتها رس��الة اإلس��الم 

احلضارية لكل الناس.

 � أنَّ الرعاي��ة التي جيب أن حتظى هبا اللغة العربية؛ ليس��ت بأقل م��ن تلك الرعاية التي 

جيب أن تكون لتحقيق مقاصد الرشع اإلسالمي احلنيف.
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