احلم�د هلل ال�ذي أكرمن�ا بأفضل كت�ب رب العاملني القرآن

املنزل بلس�ان عريب مبني ،ويرسه للقارئني واملتعلمني ،وحفظه

ذكرى للذاكرين.

بع�د ًا ،وق�د كان م�ن الثامر املرة لترك هذه اللغ�ة الفصحى أن

وحني دخل املس�تعمر اجلزائر س�يطر على التعليم وجعله

ال�ذي كان من مقاصده تعارف املس�لمني وتالمحهم وتفامههم

مبادئنا ،وكان حكم من يكتب أي طلب رسمي بغري الفرنسية

فاتت املس�لمني كثري من املقاص�د واملنافع الدينية ،فصار احلج

والصالة والسالم عىل سيدنا حممد أفصح األنبياء واملرسلني

كأن�ه قد خال من ه�ذه املنافع أو كاد :كان املس�لمون يف عهود

القائ�ل« :خريكم من تعلم الق�رآن وعلمه» ،وعىل آله وصحبه

ويعرف بعضهم مهوم بعض فيتناصحون ،ويلتقون يف عهودنا

الذي كانت رس�الته القرآن ،ومرياث�ه القرآن ،ووصيته القرآن،
محلة القرآن ومبلغيه إىل العاملني.

وال سبيل إىل األخذ هبذه الوصية إال التمسك هبذا الكتاب

العظيم متس�ك القارئ املتدبر ال متسك القارئ الذي يتلوه فمه

ولسانه ،ويغفل عنه عقله وجنانه.

أول وسيلة لفهم القرآن:
وإن أول وس�ائل التدب�ر معرف�ة لغ�ة القرآن الكري�م اللغة

الس�لف يلتقون يف احل�ج فيتفامهون بلغة الق�رآن ،ويتعاونون،
هذه فيتحادثون باإلشارات لغة الصم والبكم فال يتفامهون.

وأشد من ذلك وأدهى أنه يف كثري من األحيان تكون واسطة
التفاهم بينهم لغ َة أعدائهم ومس�تعمرهيم عوضا عن لغة نبيهم

أي ضياع يضيعون
ولغة كتاب رهبم ،فيا حرس ًة عىل املس�لمني َّ
ويف أي ٍ
واد هييمون حني هيملون لغة القرآن.

 سورة يوسف ،اآلية. 2 :
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وال س�يام رشح مفرداته  -يف بيوت اهلل ،هي وس�ائل بس�يطة يف

هي أول الوسائل ملعرفة كتاب ربنا الذي أخرجنا من الظلامت

لغ�ة الق�رآن يف الع�امل اإلسلامي حين انتش�ار اإلسلام أي�ام

إهنا ليس�ت لغة ميت�ة ،هي أوس�ع اللغات وأق�در اللغات عىل

مظهرها ،عظيمة يف أثرها ،وهي نفس�ها الوس�ائل التي نرشت

اخللف�اء الراش�دين والقادة الفاحتين والعلماء العاملني الذين

إىل النور ،وهي أول الوس�ائل إىل الوحدة العربية واإلسالمية،
اس�تيعاب كل ثقافة ،وقد جعلها آباؤن�ا لغة العلم لكل راغب

البل�دان وكل األزمان أن العدو هيتم بتدمري سلاح عدوه بادئا

غير عريب أش�هر علامء اللغ�ة العربية وأكربه�م تأثريا يف علوم

حني عملنا هبا أفضل األمم حاال ،وأعظم األمم قوة وسلطانا،

لغريها من الوسائل أش�د تركا ،وكان عن غاياته ومعانيه أشد

التعلي�م الرس�مية ،وكذلك حلقات تفسير الق�رآن الكريم -

حيوك أعداؤنا من الفتن لنا ،ولكن ليس عىل حساب لغتنا التي

وم�ن أراد أن يع�رف أمهي�ة لغة الق�رآن فلينتب�ه إىل حرص

فحين انكسرت تركي�ة يف احل�رب العاملي�ة األوىل كان أه�م

وم�ن ت�رك أول الوس�ائل إىل الق�رآن -وه�ي لغت�ه -كان

مكات�ب تعليم القرآن الكريم للصغ�ار قبل أن يدخلوا مراحل

فوائده يف نقل العلوم ويف تعرف ما جيري يف العامل ،ويف تعرف ما

بالق�رآن ،وإذا بتلك األم�م احلريصة عىل دينها تس�ابق العرب

ومعن�ى ذلك أننا إذا مل نتعلم لغة القرآن ال يمكننا أن نتعقل

وأشدها ضعفا وهوانا.

أن اهلل تعاىل حفظها بواس�طة بس�يطة غفل املس�تعمر عنها هي

اللغات التي تتداوهلا أم�م األرض كثريا كاإلنجليزية ،فهذا له

بإمه�ال أهله�ا وال حتيا إال بعناي�ة أهلها ،وقد اعتن�ى هبا آباؤنا

اهتمام أعداء اإلسالم مبحاربة اللغة العربية:

باألهم فاملهم ،وإن عدونا حني أراد دخول بالدنا اإلسالمية يف

ورصن�ا حين أمهلناه�ا وتقاعس�نا عنها م�ن آخ�ر األمم حاال

ه�و اإلعدام ،وكادت اللغة العربية تنمحي من كل لس�ان لوال

الذي�ن يدس�ون الس�م يف الدس�م ،فنح�ن ال ننكر فائ�دة تعلم

ختدم�ك أينام رست من بلاد الدنيا ،وهذا أس�لوب املخادعني

فتح�وا قلوب األم�م وورثوها الق�رآن لغة وتفسيرا وأحكاما

أع�داء اإلسلام على حرهبا ،فمن أه�م قواعد احل�رب يف كل

معاين القرآن وأن نتدبر عرب القرآن ووصاياه وأحكامه التي كنا

بلغته ليق�رأ أبناؤنا ثقافت�ه دون ثقافتنا ،وليتعلم�وا مبادئه دون

لغ�ة قديم�ة ال فائ�دة لك منها الي�وم ،تعلم اللغ�ات احلية التي

في�ه من غري الع�رب ،ولكننا أمهلناها وجهلناها حتى ش�ككنا

العربي�ة ،وق�د نّبي لن�ا ذلك ربنا س�بحانه وتع�اىل فقال﴿ :ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ ،أي أنزلن�اه
بلغتكم لكي تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه.

لغ�ة القرآن ،ال يقول لك اترك لغة الق�رآن لكن يقول لك هذه

حتطيم اللغة العربية،
ش�تى بقاع األرض كان من أهم مقاصده
ُ
إلغاء اللغة العربية
رشوط االستسلام الذي س�موه اس�تقالال َ
من املدارس ،وإلغاء الكتاب�ة باحلروف العربية ،وإلغاء الكالم
بالعربي�ة حت�ى يف األذان ال�ذي هو ش�عار اإلسلام يف كل بلد
إسلامي ،رشطوا ذلك مع رشوط أخرى كلها قطع لألمة عن

القرآن قوال وعمال.
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وأخالقا وأعامال ،وبتعليم لغة القرآن الكريم وصلوها مبارشة

فيها املش�ككون وزعم�وا أهنا لغة ميتة ،واللغ�ات ال متوت إال

يف خدم�ة الق�رآن وخدم�ة لغة الق�رآن حتى كان س�يبويه وهو

فكانت يف أيامهم أوس�ع اللغات انتش�ارا ،وهؤالء املشككون

اللغة العربية.

وهذا الذي وقع يف اجلزائر وقع يف كل بلد من بالد اإلسالم

دخله املستعمر وإن تفاوت مقداره حسب طول املدة.

حماربة العربية بالدعايات ما هو هدفها؟:

رغبون�ا عنها إىل لغات املس�تعمرين لنكون تبعا للمس�تعمرين

يف ثقافتن�ا وعلومنا وأفكارن�ا ،وثمرة ذلك أن نكون تبعا هلم يف
سلوكنا وأعاملنا فيظل االستعامر مسيطرا علينا إىل األبد.

من أضرار جهلنا بلغتنا:
نح�ن نحت�اج إىل العودة اجل�ادة إىل العربية الفصحى فهي

وال ننسى أن املستعمر بعدما خرج من بالد اإلسالم ظاهرا

وسيلة وحدتنا وأي ( هلجة ) حملية نتخذها بديال عنها ال تؤدي

االهتامم بثقافة املس�تعمر دون ثقافتنا ،ولغة املستعمر دون لغتنا

كل من�ا نفس�ه هل يفهم املع�اين باللغات املحلية غير لغة بلده

ترك فيها اس�تعامرا باطن�ا هو أولئك الذين يدع�ون الناس إىل

4

ه�ذا ال�دور ،وإن أ ّدت ش�يئا من�ه فه�و أداء ضعيف ،وليس�أل

5

على الوجه الت�ام؟ فإذا ع�رف أن اجلواب ه�و (ال) فليعلم أن
ً
اآلخرين
أيض�ا ال يفهمون املعاين بلغته املحلية كام ال يفهم هو

إبراهي�م علي�ه السلام ،واختب�ار اهلل للمخلوقين ال ألجل أن

إنك حتتاج إىل وضع قواعد جديدة لكل لغة حملية ،ولن يمكن

هلم ما يعلمه من أحواهلم فيكافئهم عىل اخلري باخلري وعىل الرش

كأن بين�ك وبينه حجابا وحيرمك من التزود من كتب تفسيره

للناس فضائله فيتخذوه إماما يقتدون به.

م�ن األحادي�ث النبوي�ة الكثيرة الت�ي تتص�ل هبا حين تتعلم

املعاين بلغاهتم ،ف�إذا قال بعض الناس يمكن أن نتعلم قيل له:

ذل�ك برسعة كافية ،ول�و عملن�اه جلعلنا لغتنا جمم�وع لغات،

وكل من�ا يدع�و إىل لغت�ه ،وهذا ه�و التفرق بدال م�ن الوحدة
واإلخاء والتعاون.

يعلم حاهلم فهو سبحانه يعلم الرس وأخفى بل ألجل أن يظهر

وال تق�ل يكفيني أن أقرأ ترمجة تفسير القرآن فهذا جيعلك

بالرش ،وقد اخترب س�بحانه س�يدنا إبراهيم عليه السلام ليظهر

الكثيرة الت�ي تتصل هب�ا حين تتعلم لغ�ة القرآن كما حيرمك

خطأ فهم القرآن يؤدي إىل الشك فيه:

م�رة كثرية
أخ�ي الق�ارئ ..إن إمهالنا لغة الق�رآن له نتائج ّ

زيادة عىل تفرق املس�لمني وزي�ادة عىل تبعيتهم للمس�تعمرين
وزي�ادة على حرماهنم من الصل�ة بالق�رآن الكري�م ،فالقضية

ليس�ت قضية حرمان من القرآن فقط ،إهنا أسوأ من ذلك فهي
ت�ؤدي إىل فهمه فهما خطأ يزيف معانيه ،فهن�اك أخطاء قائمة

عىل اجلهل بمعاين كلامته كام قال بعضهم حني س�ئل عن معنى

األنص�اب يف قول�ه تع�اىل ﴿ :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ فقال األنصاب معناها:

النصاب�ون الذي�ن حيتالون على الن�اس .أما معناه�ا الصحيح

فهو احلج�ارة التي كان أهل اجلاهلية ينصبوهن�ا لذبح الذبائح

عندها ولعبادهتا.

وهن�اك أخط�اء قائمة عىل اجله�ل بقواعد تركي�ب اجلملة
بع�ض اجلهل�ة ق�ول اهلل تع�اىل:

يف اللغ�ة العربي�ة كما فّس�رّ
﴿ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾ فق�ال إن إبراهي�م اختبر اهلل
 سورة املائدة ،اآلية. 90 :
 سورة البقرة ،اآلية. 124 :

تع�اىل ،فعك�س معن�ى اآلي�ة ،ومعناها ه�و أن اهلل تع�اىل اخترب

هبذا كل أخ مسلم غري عريب حتى نقرتب كلنا من القرآن أكثر،

واعلم أهيا القارئ أن هذا الفهم اخلاطئ يف كثري من اآليات

هو وس�يلة أعدائنا إىل تش�كيكنا يف كتاب ربنا حتى ننسلخ منه
متاما انسالخ العمل وانسالخ اإليامن فنكون من الكافرين.

فاح�رص أهي�ا الق�ارئ على تعل�م لغ�ة الق�رآن الكري�م:

َ
تعل�م مع�ا َ
ين مفردات�ه،
وقواع�د تركي�ب مجل�ه أوال ث�م تعل�م
ْ

تفسيره ليك�ون تدب�رك له أيسر وأكث�ر وليكون عمل�ك مبنيا

أه�م ما تقتن�ي يف بيت�ك كتابا يرشح
على عل�م حمك�م .وليكن ُّ

لغ�ة الق�رآن ،وحيرمك م�ن التواصل التام م�ع إخوتك العرب
وإخوتك املسلمني.

وال تن�س أهي�ا القارئ املس�لم أب�دا قول اهلل تع�اىل﴿ :ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ وال تن�س أب�دا

وصية رسول اهلل ﷺ« :خريكم من تعلم القرآن وعلمه» فإن

ِ
وأوص هب�ذا كل أخ مس�لم وكل صاحب
توس�ع بع�د ذل�ك،
بيت مسلم.

وأنت أهيا القارئ املسلم غري العريب تعلم أوال معاين كلامت

الصالة واألذان والس�ور القصار التي حتفظها ثم تعلم تفسريها

وتعلم احلروف العربية والكتابة العربية لتقرأ القرآن مبارشة ثم
اس�أل عن معاين كلامته واحدة واحدة جتد أنه يسهل عليك بعد
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لغـة القـرآن

أول مراحل تعلمه بعد قراءته أن تتعلم لغته حتى تفهمه.
***

إعـــداد
الدكتور  /حممود أمحد الزين
كبري باحثني بإدارة البحــوث
1429هـ 2008 -م

مف�ردات الق�رآن بإجي�از ث�م كتاب�ا يفسر معاني�ه بإجي�از ث�م

ذل�ك تعلم لغة الق�رآن ثم تفهم القرآن وتدب�ر القرآن ،وأوص
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وجتتمع عليه قلوبنا أكثر.

مالحظة ( :باملطوية آيات قرآنية ،فينبغي االهتامم هبا ).

دا ئرة الشــؤون اإلســالمية والعمـل اخلـريي بـدبـي
إدارة الـبـحــوث
هاتف + 97146087777 :فاكس + 97146087555
ص .ب - 3135 :ديب
اإلمارات العربية املتحدة
mail@iacad.ae

 رواه البخاري 439/15 ،برقم 4639

8

www.iacad.gov.ae

					

					

اإلخـراج

حسـن العـزاين

