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افتتاحـيـة
والسلام عىل س�يدنا
احلم�د هلل رب العاملينَّ ،
والصالة َّ

حممد وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..
وبعـــد:

فيسر « دائرة الشؤون اإلس�لامية والعمل الخيري بدبي -

إدارة البح��وث » أن تق�دِّ م
إصدارها اجلديد « أم�ن اللغة عمق
َ
اس�تراتيجي ألم�ن المجتمع واألفراد » جلمه�ور القراء وطلبة

العلم املتطلعني إىل املعرفة .ويتناول هذا الكتاب جانب ًا مهم ًا يف

بن�اء ُلحمة املجتمع ،واملحافظة عىل كيانه ،وحتقيق اس�تقراره،
ومحايته من كل دخيل.

وأمن اللغة ال يقل أمهي ًة عن غريه يف منظومة األمن العام،

إذ إن اللغ�ة رك�ن ركني ،وأس�اس متين ،يف بن�اء احلضارات

وهنضته�ا ،وه�ي الوس�يلة الفاعل�ة يف حتقيق كل أنماط النمو
لألمم واملجتمعات اإلنسانية.
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وه�ذا اإلنج�از العلم�ي جيعلن�ا نقـ�دم عظي�م الش�كر

والدع�اء ألرسة آل مكت�وم حفظها اهلل تعاىل الت�ي حتب العلم

وأهله ،وتؤازر قضايا اإلسالم والعروبة بكل متيز وإقدام ،ويف

مقدمتها صاحب الس�مو الش�يخ حممد بن راشد بن سعيد

آل مكت�وم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم

ديب الذي يشيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع

أصحابه ُ
وطالبه.

راجني من العيل القدي�ر أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا

التوفي�ق والس�داد ،وأن يوفق إىل مزيد م�ن العطـاء عىل درب
التميز املنشـود.

وبينما الكت�اب يف طريق�ه إىل املطبعة اس�تأثرت رمحة اهلل

تع�اىل بمؤلفه األخ الدكتور عبد اهلل البشير ،فرحل ع ّنا فجأة،

وه�و يف نرضة ش�بابه ،وقد بلغ من العمر أش�ده ،فإنّ�ا هلل وإنّا

إلي�ه راجعون ،نس�أل اهلل تعاىل ل�ه املثوبة واجلنة مع من س�بقه
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من العلماء العاملني ،وأبل�غ التعازي م ّنا ل�كل حمبيه ومعارفه

وذوي�ه ،ولألمة اإلسلامية قاطب�ة ،إذ إن فقد العلماء ثلمة يف

الدين ال تس�د ،ومصيبة من أعظم املصائب التي ُترزأ هبا األمة

اإلسالمية.

موت
قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهُ « :

ألف عابد أهون من موت عامل بصري بحالل اهلل وحرامه ».

ٍ
م�ال
لعم�رك م�ا الرزيــ� ُة فق�دُ

متـ�وت وال بعــير
ف�رس
وال
ُ
ٌ

ولك�ن الرزيــ�ة فق�د ش�خـص

يـم�وت بموتــ�ه خـل�ق كثير
ُ

رح�م اهلل الفقي�د رمحة واس�عة ،بما أس�دى إىل األمة من

ٍ
وإرش�اد ونصح ،كام نس�أله  -س�بحانه -
ونفع
خدمة للعلمٍ ،

أن حيف�ظ علامءن�ا ،ويب�ارك يف أعامره�م وأعامهل�م ،إن�ه ويل
ذلك والقادر عليه.
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وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

حممــد وعىل آله
بي
َ
األمي اخلاتم سيدنا َّ
ِّ
وصلىَّ اهلل عىل ال َّن ِّ

وصحبه أمجعني.

الدكتور سيف بن راشد اجلابري
مدير إدارة البحوث
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احلم�د هلل رب العاملين ،والصالة والسلام عىل منته

العظمى ،سيدنا ونبينا حممد وعىل آله وصحبه.
وبعــد:

م�ن اهلل تع�اىل عىل عبي�ده بنعمة األم�ن ،ومن
فق�د ّ

عظي�م ق�دره قرن�ه باإليامن ،وربط الس�لم باإلسلام يف
حديث آخر.

كام كان يف ربطه  -يف احلديث  -بني األمن والعافية

دالل�ة أكي�دة على اعتب�اره ركن� ًا ال يس�تهان ب�ه يف حياة

املجتم�ع وبق�اء األم�ة ،وقد قال املن�اوي تعليق� ًا عىل ما

تق�دم :ألن هبام  -أي األمن والعافية  -ما يتكامل التنعم

أمــن اللـغـــــة
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بالنعم ،ومن ال يعرف قدر النعم بوجداهنا ،عرف بوجود
فقداهنا  .اهـ.

وقد يستشعر الناظر مما تقدم حتمية الرتابط بني األمن

واالستقرار ،وأنه لواله ما كانت تنمية أو تطور .

وحيث كانت مفاهيم األمن متعددة األركان ،خمتلفة

الصور واألش�كال ،فقد أدى أه�ل كل فن دورهم فيها بام
حتققت بـه الرسالة املنشودة .

ومل�ا كانت اللغة العربية س�يدة اللغات  ،وأضحى

لساهنا قاعدة ال يستهان هبا ،فعليها َتن ََّزل الوحي ،وهبا يكون

الولوج يف ه�ذا الدِّ ين ،وعليها تصح�ح العبادات القولية
 -والفعلية أحيان ًا  -فقد أوالها الرشع أمهية كربى ،وجعل

 التيسري رشح اجلامع الصغري (.)892/2

 وص�ف اللغ�ة العربي�ة بأهنا «س�يدة اللغات» ه�و البن األثري
يف املثل السائر (.)158/1
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أمنها أرض ًا ال تس�تقيم بدونه كثير ًا من القواعد الرشعية،
وعليه تدور املرحلة الثانية من االحتساب ،ففي احلديث:
« فإن مل يستطع فبلسانه » .
وحي�ث أدرك�ت القيادة أمهي�ة األمن اللغ�وي ،بادر
اخلليفة عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه بتكليف أيب األسود
ال�دؤيل بنقط حروف اللس�ان العريب ،ومما نقله يف حاش�ية
الصبان عىل الترصي�ح قوله :وقد تضافرت الروايات عىل

أن أول من وضع النحو أبو األس�ود ،وأنه أخذه أوالً عن
عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه .
وق�د أس�هم علماء اللغ�ة يف توثي�ق مع�امل األم�ن
واالطمئن�ان يف عه�د اخلليف�ة الراش�د عمر ب�ن اخلطاب
 السنن الكربى للبيهقي (.)94/6

 حاشية الصبان عىل رشح األشموين (.)23/1
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ريض اهلل عن�ه ،وذلك ملا دهش رس�ول قيصر من مظاهر

األم�ن ،فق�ال كلمت�ه املش�هورة :عدل�ت فأمن�ت فنمت،
فرتمجها الشعراء نظم ًا ،فقال حافظ إبراهيم:
أصبح�ت َم َث ً
ال
حق
ْ
ـول� َة ٍّ
وقـ�ال َق ْ

ِ
وأصبح ُ
اجليل يرويـها
اجليل بع�د

بينهم
أقم�ت ال َعـ�دْ َل
لم�ا
َ
َأ ِمن َ
ُ
ْ�ت ّ

فنمت ن�وم قري�ر ال َع ْي ِ
ـ�ن هانيـها
َ
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ً
أوال :مفهوم األمن :
األم�ن عموم ًا عدم توقع مكروه ،وأدق مفاهيمه :أنه

م�ا عاكس اخل�وف ،وأصله لغة :طمأنين�ة النفس ،وزوال
اخلوف .

وق�د تعددت أش�كاله ومفاهيم�ه ،فكان من�ه األمن

الديني ،ومن أكرب شواهده :الرضوريات اخلمس ،ومن
أعظ�م ما يتنزل حتت حفظ الدِّ ين  -وهي الرضورة األوىل

منه�ا  :-أمن اللس�ان العريب ،وذلك باعتب�اره ركيزة تقوم

عىل اعتامدها كثري من األعامل القولية يف الرشيعة .

وم�ن أش�كاله ومفاهيم�ه أيض� ًا :األم�ن العلم�ي
 التعريف�ات ( ،)55/1التوقي�ف على مهمات التعري�ف
(.)94/1

 املوافقات (.)8/2
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 -ص�دور ًا وورود ًا  -وما يس�عى خلدمت�ه يف كافة امليادين

املعتربة ،كالفتوى ،واملدارس العلمية باختالفها ،وجمالس
الوعظ واإلرشاد ،وأماكنها ،ونحو ذلك .

ومنها كذلك :األمن االجتامعي ،وتتنزل حتته مفاهيم

األمن األرسي ،واألمن الصحي ،وأمن اجلوار ،وغريها.

وم�ن دالئ�ل التوس�ع يف اعتباراته رشع� ًا :االعتداد

باألم�ن اإلش�اري  ،وق�د رتب علي�ه  -إجياب ًا وس�لب ًا -
عدد ًا من الترشيعات واملؤاخذات املعلومة  .

ولما كان لكل مفهوم  -غالب ًا  -خمالفه ،فقد ن ّبه الرشع
ّ

عىل األمن السلبي ،والذي يقود إىل الطغيان والكفران ،

ونحو ذلك .

 السري الكبري (.)275/1

 صحيح البخاري (.)329/10

 اجلامع ألحكام القران (.)306/1
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ً
ثانيا :قدسية األمن مستمدة من قدسية مصادره:
من املس�تقر عق ً
ال أن املس�تفاد من يشء يأخذ حكمه،

واملتولد من مفهوم يرسي عليه قانونه .

ولم�ا كان األم�ن عموم� ًا  -واألم�ن اللغ�وي

خصوص� ًا  -مس�تمد ًا م�ن النص�وص القرآني�ة والنبوية،

وتعاملات الس�لف ،وما اس�تقرت عليه األم�ة ،فقد أكد
ذلك عظي�م قدره ،ولزوم تقديس�ه ،وكونه رضورة ملحة

رشع ًا وحيا ًة .

وعلى ٍّ
كل ،فق�د تع�ددت مش�اهد وروده يف الق�رآن

الكري�م والس�نة النبوية  -م�ع اختالف مناس�باته  -فورد
ِ
وج ِعل
منَّ� ًة ،ودعا ًء ،ومناجاةً ،و ُق ِرن بالعب�ادات املتنوعةُ ،
بس�اط ًا لتوفر رشوط أدائها متكامل�ة ،وجاء التنويه بعظيم

قدر اإليامن باهلل مرتبط ًا بـه ،وناسبه مع الطمأنينة ،وعاكسه
مع اجلوع واخلوف .
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أمــن اللـغـــــة

وق�د تناوله العلماء  -ترصحيـ ًا وتلوحي� ًا  -باختالف

فنوهن�م ،وق�د يعود ذلك  -قطع� ًا  -إىل اعتباره جرس ًا آمن ًا
تعرب ب�ه الدعوة إىل القلوب ،ولواله مل�ا متكّن محلة األمانة

من اإلسهام يف تبليغها .

وكان يف تناول�ه فقه ًا  -عباد ًة ومعامل ًة  -دالل ًة أكيد ًة

على عدم انف�كاك العب�ادات أو املعامالت ع�ن الضوابط

األمني�ة يف ع�رف الفقه�اء ،وس�واء كان�ت حمص�ورة ،أو

متعدية .

وم�ن مظاه�ر العناي�ة العلمي�ة ب�ه :تل�ك املصنف�ات

املتعددة يف السياسة الرشعية ،وما تناولوه فيها من األبواب

والفصول ،وق�د تعاضدت مجيعها عىل اعتبار االس�تقرار

األمني أرضية الزمة لنضوج التحصيل العلمي .
 األشباه والنظائر ،للعالمة السيوطي (.)168/1

 املصدر السابق (.)328/4
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ً
ثالثا :قدسية اللغة العربية مستمدة من قدسية
النصوص الشرعية:
تن�زل الق�رآن الكري�م باللغ�ة العربي�ة ،ق�ال تع�اىل:
﴿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﴾ ،وق�ال
ع�ز وج�ل ﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ّ
ﭞ ﴾ ،وج�اءت النص�وص النبوي�ة هب�ا كذل�ك،
فنوه�ت هب�ا وأعلت من ش�أهنا ،ف�أدرك أه�ل العلم تلك
القدسية التي أحاطت اللغة العربية ،فنصوا عىل عدم جواز

ِ
�ب من جوازه
ق�راءة الق�رآن الكري�م إال بالعربية ،وما نُس َ
بغريها إىل أيب حنيفة فقد رجع عنه ،وأفتى بحرمته.

 سورة الشعراء :اآليات . 195-192

 سورة فصلت :اآلية . 3
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ويف رشح الطحاوي�ة :وقال�وا :ل�و قرأ بغير العربية،

فإ ّما أن يكون جمنون ًا فيداوى ،أو زنديق ًا فيقتل  .اهـ.

ولم�ا أراد امللح�دون الطعن يف الدِّ ي�ن حاولوه لغة،
ّ

فأنك�روا عربي�ة بع�ض األلف�اظ القرآنية ،كـ « قس�ورة »،

و« ُك ّبارا » ونحومها ،وقد أسقطتها النصوص يف وقتها ،ثم

توالت اجلهود العلمية يف دحض تلك الشبهات املتساقطة
عىل الدين من باب لغته ،ففي املوافقات :إن هذه الرشيعة

املباركة عربية ،ال مدخل فيها لأللسن العجمية  .اهـ.

ومن رسيان قدس�ية النصوص الرشعية عليها :ما نبه

علي�ه العلامء من حتري�م الرقى بغري العربي�ة ،ففي املدخل

البن احلاج :وقد قال مالك رمحه اهلل يف الرقى بغري العربية:
وما يدريك لعله كفر  .اهـ.

 رشح الطحاوية (صـ.)392

 املوافقات (.)119/4

 املدخل البن احلاج املالكي (.)91/4
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ويف حاش�ية الدس�وقي :وال هبا ،أي بغري العربية مع

معرفته لسائر اللغات كام يف املواهب  .اهـ.

ويف خمتصر اخل�ريش :وال ب�د يف السلام أن يكون

بالعربي�ة ،ف�إن قدر على اإلتيان به بغير العربية فال يأيت

بــه  .اهـ.

ومم�ا زاد اللغ�ة العربي�ة قدس�ية ومهاب�ة يف نظ�ر أهل

العل�م :اهتمام اخللف�اء الراش�دين والصحاب�ة ريض اهلل
عنه�م هب�ا ،وقد روى أب�و بكر ابن أيب ش�يبة ،عن عمر بن
زي�د ،قال :كتب عم�ر ريض اهلل عنه إىل أيب موس�ى ريض
الس�نة ،وتفقهوا يف العربية،
اهلل عنهّ « :أما بعد :فتفقهوا يف ُّ

وأعرب�وا الق�رآن ،فإنّه
ع�ريب »  .وورد عن ُأ ّيب بن كعب
ّ
 حاشية الدسوقي (.)362/2

 خمترص اخلريش (.)344/3

 املصنف البن أيب شيبة (.)29328
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ون ِح ْف َظ
ريض اهلل عنه أنّه قالَ « :ت َع َّل ُموا العرب َّية كما َت َع َّل ُم َ

ال ُق ْرآن » .

وه�ذا الذي أمر ب�ه عمر ريض اهلل عنه م�ن التفقه يف
الس�نة ،والتفق�ه يف العربية ،جيمع ما حيت�اج إليه املرء ،ألن
ُّ
الدِّ ي�ن فيه فقه أقوال وأعامل ،ففق�ه العربية هو الطريق إىل

فقه أقواله ،وفقه السنة هو الطريق إىل فقه أعامله.

 املصنف البن أيب شيبة (.)29329
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ً
رابعا :األمن عند اللسانيني:
أدرك اللسانيون  -باختالف رضوهبم  -حتمية األمن

يف ه�ذه احلي�اة عموم� ًا ،ويف امليادين الرشعي�ة خصوص ًا،

فج�ادت قرائحه�م يف معتربات�ه ،وفاض�ت أقالمه�م يف

مرتكزاته .

وق�د تق�دّ م أن م�ن أش�هر مس�امهاهتم :التب�اري يف

توثي�ق الدهش�ة القيرصية من االس�تقرار األمني يف العهد

العمري.

ومم�ا حفظه الدهر من إنش�ادهم يف أم�ن اجلار :قول

األعشى:

ِ ِ
�م
�ن
�م َأ ْم ٌ
جلاره ُ
ق�و ٌم ُبيوت ُُه ُ
ِ
ضمت املح�ذور ُة الفزعا
يوم� ًا إذا

 ديوان األعشى (صـ.)3

أمــن اللـغـــــة

22
ومن براعتهم يف تناوله تشبيه ًا :
ألنت عندي وإن ساءت ظنونك يب

أحىل من األمن عند اخلائف الوجل
وحيث أدرك اللسانيون عظيم دوره يف نجاح سياسة
الرعية ،أنشدوا فيه :
إذا سست قوم ًا فاجعل اجلود بينهم
وبين�ك تأم�ن كل م�ا تتخ�وف
ف�إن كش�فت عن�د امللمات عورة
كف�اك لب�اس اجل�ود ما يتكش�ف

 أمايل القايل (.)14/1

 املصدر السابق (.)114/1
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ً
خامسا :اللحن اللساني من املعايب العلمية:
املس�تقر عند أه�ل العلم اعتب�ار اللحن م�ن املعايب

الكربى يف حق كل مشتغل بالعلم وفنونه .

ومن لطائف توصيفه ﷺ عند أهل اللغة :كونه أفصح

م�ن نط�ق بالض�اد ،وكان من ش�غلهم التذكير بفصاحته

ﷺ ،وكراهت�ه للحن وأنه أنكره من نفس�ه ،ففي احلديث:

« فأنَّى يأتيني اللحن » ،وحلن رجل عنده ﷺ فقال ﷺ:

« أرش�دوا أخاك�م فقد ض�ل » ،ويف احلدي�ث « :رحم اهلل
امرء ًا أصلح من لسانه »  .

وق�د حكى التاريخ م�ن أخبار اخللفاء الراش�دين ما

يؤك�د ذلك ،كقول أيب بكر الصدي�ق ريض اهلل عنه « :ألن
 املعجم الكبري للطرباين (.)5437

 فيض القدير ،للمناوي (.)23/4

24
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أق�رأ ُ ِ
إلي م�ن أن أقرأ وأحل�ن »  ،ومنها
وأ ْس�قط ،أحب ّ
استش�هاد اخلليفة عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه باحلديث

املتقدم ،وذلك ملا أساء قوم عنده الرمي ،فقرعهم ،فلحنوا
يف االعتذار ،فقال « :واهلل خلطؤكم يف لس�انكم أش�د عيل

من خطئكم يف رميكم » ثم ذكر احلديث .

وكان هو  -أي اللحن  -أحد عوامل القبول أو الرد،

عن�د عمر ب�ن عبد العزيز رمح�ه اهلل تعاىل ،ومم�ا يحُ كى عنه

قول�ه :إن الرج�ل ليكلمني يف احلاجة يس�توجبها ،فيلحن

ف�أرده عنه�ا ،وكأين أقض�م حب الرم�ان احلامض لبغيض

اس�تامع اللح�ن ،ويكلمني آخ�ر يف احلاجة ال يس�توجبها،

فيعرب فأجيبه إليها ،التذاذ ًا ملا أسمع من كالمه  .اهـ

وم�ن ش�واهد اعتباره�م للفصاح�ة القرش�ية :م�ا
 مراتب النحويني (صـ.)23

 اجلامع ألخالق الراوي (.)81/2
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كتب�ه عمر ب�ن اخلطاب إىل عب�د اهلل بن مس�عود ريض اهلل

عنه�م « :فإن اهلل تعاىل أنزل القرآن بلغ�ة قريش ،فإذا أتاك
كت�ايب ه�ذا فأقرئ الن�اس بلغ�ة قري�ش ،وال تقرئهم بلغة

هذيل » .اهـ.

ولم�ا كان من املمكن أن يغرت البعض بجامل اللس�ان
ّ

وحالوة النط�ق ،بادر أهل التمكني إىل التحذير من ذلك،
فف�ي اخلطب العمرية « :ال يعجبنك�م من الرجل طنطنته،

ولكن�ه من أدى األمان�ة ،وكف عن أع�راض الناس ،فهو
الرجل » .

وقد قاد توهم اللحن  -أو العجز البياين  -إىل التحاكم

العلمي يف املجالس السلطانيةُ ،فأشخص أبو عثامن املازين
إىل الواثق ،وكان السبب يف ذلك أن جارية غنت:

 إيضاح املوقف (.)13/1

 السنن الكربى (.)288/6
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إن ُمصا َبــك�م رجــ ً
لا
�م ّ
أ ُظ َل ْي ُ
�م
أهـ�دى الس�ــال َم حتـي� ًة ُظ ْل ُ

ف�رد بعض النّ�اس عليها نصب « رجل ً
ا » ،وظن أنه

خبر ّ
إن ،وإنما ه�و مفعول املص�در ،ومصابك�م يف معنى
إصابتك�م ،وظل�م خبر ّ
إن ،فقال�ت :ال أقبل ه�ذا ،أو ال

أغيره ،وقد قرأته كذا عىل أعلم الناس بالبرصة ،أيب عثامن
املازين ،فتقدم بإحضاره  .اهـ .

وحي�ث كانت امل�دارس النحوي�ة  -باختالفها  -مما

تتن�ازع فيه ال�والءات العلمية ،فقد ش�هد التاري�خ تنازع ًا
بني مدرس�تي البرصة والكوفة يف بالط اخلالفة العباسية،

وفيها تناظر س�يبويه والكسائي ،فاس�تعان ثانيهام بأعراب
احلطم�ة ،والذي�ن ال يعت�د البرصي�ون بأقواهل�م ،فدارت

الدائرة عىل أوهلام .

 بح�ث وتقوي�م نظريات جتدي�د النحو (ص�ـ )9وانظر :أخبار
النحويني البرصيني (صـ.)57
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ث�م جييء انتص�ار التلميذ ألس�تاذه ،فقصد األخفش

بغداد ،فناظر الكس�ائي يف مائة مسألة فخ ّطأه ،فأدرك علو

كعب�ه ،فاختذه مؤ ّدب ًا ألوالده ،وتلقى عليه كتاب س�يبويه،
وكان أب�و العب�اس ثعلب يفضل األخف�ش ،ويقول :كان

أوسع الناس علم ًا  .اهـ.

وق�د أش�عرت الرواي�ات املتعاقب�ة ع�ن املناظ�رات
املتالحقة :أمهي�ة األمن اللغوي يف االس�تقرار االجتامعي
باختلاف صوره وأش�كاله ،وقد تقدم كي�ف كان لتناظر
س�يبويه والكس�ائي دالالت كبيرة يف أوس�اط املجال�س
السياس�ية ،فنصح الوزير حييى الربمكي س�يبويه أال يقدم
على مناظرة الكس�ائي ،قائال « :فإنه ش�يخ مدينة السلام
وقارئه�ا ،ومؤدب ولد أمري املؤمنني ،وكل من يف املرص له
 املصدر السابق (صـ.)9

28
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ومعه  .اهـ ،وملا بلغ أمري املؤمنني هارون الرشيد ذلك أمر

وزيره الربمكي بتمكينهام من املناظرة العلمية .

وحي�ث أدرك رج�ال البلاط الس�لطاين  -وقته�ا -

حج�م املتنازعني ،وريادهتما العلمية ،وما قد يس�ببه ذلك

م�ن التوت�ر االجتامع�ي والطبقي ،ب�ادر الوزي�ر الربمكي
فقال :قد اختلفتام ،وأنتام رئيسا بلديكام ،فمن حيكم بينكام،

وه�ذا موضع مش�كل ؟ وملا انترص ع�رب احلطمة ملذهب
الكسائي ،ابتدر الوزير الربمكي فأشار عىل هارون الرشيد

تسوية فيها ترضية ،فأمر له بعرشة آالف درهم  .اهـ.

 بحث وتقويم نظريات جتديد النحو (صـ.)9
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ً
سادسا :األمن اللغوي عمق اسرتاتيجي:
املس�تقر يف مفاهي�م علماء السياس�ية الرشعي�ة،

وانطالق� ًا من نظري�ة املقاص�د الرشعية ،تعدد الش�عاب

األمنية ،فللدين أمنه ،وللنفوس أمنها ،ولألنساب أمنها،

وللعق�ول أمنه�ا ،ولألموال أمنها ،ومما ال ش�ك فيه ينزل
أمن اللس�ان ،وما يش�مله من محاية اخلطاب ولغته ،حتت

مظلة األمن الديني.

ومن نظر س�يدرك تل�ك املكانة الكبيرة التي أوالها

تن�زل الق�رآن الكريم ،وعىل
العلامء للس�ان الع�ريب ،إذ به َّ

معاين ألفاظه ُف ِهمت النصوص الرشعية .

ّ
ولع�ل الناظر يف حرك�ة التاريخ ،ي�درك أن كثري ًا من

احل�وادث وامللمات  -التي أحاطت باألمة  -كانت س�بب ًا
يف تأس�يس كثير م�ن العل�وم ،أو تدوي�ن أصوهل�ا خوفـ ًا

من اندثارها .

أمــن اللـغـــــة
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وم�ن مش�هور الدواف�ع التارخيي�ة إىل تدوي�ن القرآن

الكري�م :حروب ال�ردة ،وما متخضت عنه من استش�هاد

كثري من القراء ،فجاء توجيه القيادة بجمعه .

وم�ن الدواف�ع األمني�ة  -أو التارخيي�ة  -التي قادت

علماء أص�ول الفق�ه إىل تدوينه تل�ك اخليف�ة املتوقعة من

اختلاط األلس�نة ،وذهاب قواعد االس�تثامر احلكمي من
عق�ول أهل العلم ،وذلك بعد أعوام طوال من الفتوحات

اإلسالمية ،فكانت الرسالة لإلمام الشافعي وغريها .

وأما أس العلوم العربية ،ومصدر االحتكام فيها ،وهو
ّ

علم النحو ،فقد كانت الدواعي إليه أظهر من سواه ،إذ قد
خال�ط العرب العجم  -نتيجة حل�روب طويلة  -فتغريت

تلك امللكة ،بام ألقى إليهم السمع من خمالفات املستعربني
م�ن العجم  -والس�مع أبو امللكات اللس�انية  -ففس�دت
بما ألق�ي إليها مما يغايره�ا ،جلنوحها إليه باعتياد الس�مع،

عمق اسرتاتيجي ألمن اجملتمع واألفراد
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وخشي أهل احللوم  -أي العقول  -منهم أن تفس�د تلك
امللكة رأس�ا ،ويطول العهد ،فينغلق القرآن واحلديث عىل

الفه�وم ،فاس�تنهضوا م�ن جم�اري كالمهم قوانين لتلك
امللك�ة ،مطردة ش�به الكلي�ات والقواعد ،يقيس�ون عليها

سائر أنواع الكالم ،ويلحقون األشباه منها باألشباه ،مثل:

أن الفاعل مرفوع ،واملفعول منصوب ،واملبتدأ مرفوع ،ثم
رأوا تغري الداللة بتغري حركات هذه الكلامت ،فاصطلحوا

عىل تس�ميته إعرابا ،وتسمية املوجب لذلك التغري عامال،
وأمث�ال ذلك ،وص�ارت كلها اصطالح�ات خاصة هبم،
فقيدوه�ا بالكت�اب ،وجعلوه�ا صناع�ة هل�م خمصوص�ة،

واصطلحوا عىل تسميتها بعلم النحو  .اهـ .

ومن أمثلة هذا الفس�اد الداعي لوضع النحو :أن ابنة
 بحث وتقويم نظريات جتديد النحو ،لألس�تاذ الدكتور البشري
حممد البشري (صـ)3

32
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أيب األس�ود قالت له يوما :يا أبت ما أحس� ُن السامء؟ قال:

أي بني�ة نجومه�ا ،قالت :إين مل أرد أي يشء منها أحس�ن،
إنما تعجب�ت م�ن حس�نها ،ق�ال :إذن ،فقويل :ما أحس� َن

السامء  .اهـ.

وق�د ح�از كثير م�ن أه�ل العل�م رشف التوصي�ف

باألس�بقية ،كزيد ب�ن ثابت ريض اهلل عن�ه يف ريادة اجلمع

الق�رآين ،والش�افعي يف تدوين عل�م أصول الفق�ه  -وإن
نازع يف ذلك احلنفية  -وأيب األسود الدؤيل يف علم النحو
ونقط احلرف ،وغري ذلك .

وق�د يتأخ�ر بعضهم ،في�درك من فت�وح اهلل تعاىل ما

ُي ْعيل أس�همه عىل س�ابقيه يف فنه ،كأيب زكري�ا الفراء ،وفيه

قال ثعل�ب :لوال الفراء ملا كانت اللغة  .اهـ ،ألنه حصلها

وضبطه�ا ،وفي�ه قيل :لوال الف�راء لس�قطت العربية  .اهـ
 بحث وتقويم نظريات جتديد النحو (صـ.)3
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قال يف بح�ث وتقويم نظريات جتدي�د النحو :ألهنا كانت

تتن�ازع ،ويدعيها كل م�ن أراد ،ويتكلم الناس عىل مقادير
عقوهلم وقرائحهم ،فتذهب  .اهـ.

ولم�ا تن�اول اإلم�ام الغزايل رمح�ه اهلل تعاىل املس�ائل

اللغوي�ة يف مصنفات�ه األصولي�ة اعتربه�ا عم�دة عل�م
األصول  ،وقال ابن السيد :فإن الطريقة الفقهية مفتقرة

إىل األدب ،مؤسس�ة على أصول كالم الع�رب ،وإنام كان

احتياجه�م إليها لكوهن�ا من مجلة كالم الع�رب ،وختتلف

األحكام الفقهية باختالف معاين ألفاظها  .اهـ.

ولم�ا أعل�ن املجته�دون املتقدمون عن ظه�ور ثمرة
ّ

إبداعه�م العلم�ي ،وال�ذي ح�ازوا ب�ه قص�ب الس�بق يف
 املصدر السابق (صـ.)8

 املستصفى يف األصول (.)2/2

 مقدمة حتقيق كتاب الشعر ،أليب عىل الفاريس (.)14/1
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تقري�ر القواعد االجتهادية ،كان من مجل�ة ما تم تأكيده يف

مقدماته :اس�تمداده  -يف أح�د جوانبه الثالثية أو الرباعية
عىل رأي  -من اللغة العربية .

ق�ال اب�ن احلاج�ب :وأم�ا العربي�ة فلأن األدلة من

الكتاب والسنة عربية  .اهـ  ،ومما وجه به اإلمام الغزا ُّيل

االس�تمدا َد األص�ويل من املناب�ع اللغوية :ك�ون األصويل

مدفوع� ًا إىل ال�كالم يف فح�وى اخلط�اب وتأوي�ل أخب�ار
الرسولﷺ ونصوص الكتاب  .اهـ

ومم�ن نبه عىل عظيم قدرها اإلمام الش�افعي رمحه اهلل

تع�اىل فق�ال :ال يعلم أحد م�ن إيضاح مجل عل�م الكتاب
أح�د جهل س�عة لس�ان الع�رب ،وكثرة وجوه�ه ،ومجاع

 املخترص ،البن احلاجب (.)30/1

 املنخول من تعليقات األصول (صـ.)60
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معانيه وتفرقها ،ومن علمه انتفت عنه الش�به التي دخلت

عىل من جهل لساهنا   .اهـ

ورصح يف أكث�ر م�ن موضع ،بوج�وب معرفته  -أي
ّ

اللس�ان العريب  -عىل كل مس�لم ما بلغه اجلهد فيه ،فقال:
فعىل كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده .

اه�ـ ،وقال أيضا :والعلم به عند العرب كالعلم بالس�نة

عند أهل الفقه  .اهـ .

وق�د قط�ع اإلم�ام الش�اطبي الطري�ق على كل م�ن

ح�اول ،أو س�يحاول ،فهم الرشع عن غري طريق اللس�ان
الع�ريب ،فقال :فطلب فهم�ه  -أي القرآن  -إنام يكون من

ه�ذا الطري�ق خاصة  ..فمن أراد تفهمه ،فمن جهة لس�ان
 الرسالة (صـ.)50

 املصدر السابق (صـ.)48

 املصدر السابق (صـ.)42
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الع�رب يفه�م ،وال س�بيل إىل تطل�ب فهمه م�ن غري هذه
اجلهة  .اهـ .

وأس�هم ابن ف�ارس يف تعليل وج�وب تعلم اللغة،

فق�ال :لئلا حيي�دوا يف تأليفه�م ،أو فتياه�م ،عن َس�نَن
االستقراء ،ثم قال :وكذلك احلاجة إىل علم العربية ،فإن

اإلع�راب هو الفارق بين املعاين ،أال ت�رى إذا قلت :ما

أحسن زيد،مل تفرق بني التعجب ،واالستفهام ،والنفي،
إال باإلعراب  .اهـ.

وكان يف تقري�رات ال�رازي أظه�ر ترصي�ح بحتمي�ة

إدراكها ،إذ قد نقل درجة لزومها من فرض الكفاية اىل ما هو

أعىل ،فقال :ألن معرفة الرشع ال حتصل إال بواسطة معرفة
اللغة والنحو ،والعلم هبام ال حيصل إال بالنقل املتواتر ،فإنه

 املوافقات (.)64/2

 البحر املحيط (.)391/1
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ل�و انتهى النقل فيه إىل حد اآلحاد ،لصار االس�تدالل عىل
مجلة الرشع اس�تدالال بخرب الواح�د ،فحينئذ يصري الرشع
مظنونا ،ال مقطوعا ،وذلك غري جائز  .اهـ.

وال يفوت عن النظر س�ببية فس�اد اللس�ان العريب يف

املس�ارعة بتدوين علم أصول الفقه ،إذ قد كان االختالط

والتداخل االجتامعي بني األعاجم والعرب  -والذي كان

يف أصل�ه ناتج عن الفتوح اإلسلامية  -من أكرب العوامل
التي أثمرت ضعف ًا يف امللكات اللسانية .

وإنما اعتبره املؤرخ�ون األصوليون س�بب ًا يف تدوين

العلم البتناء االس�تنباط  -بل االجتهاد يف أفرعه وحماوره
كاف�ة  -على سلامة اللس�ان ومعرف�ة دالالت األلفاظ،

ويعن�ي اهني�ار هذا الركن اهني�ار جدار االجته�اد ،والذي
 املصدر السابق (.)391/1

38
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ه�و عن�وان الثقة الترشيعية يف علامء األمة ،ولذلك س�ارع
األصولي�ون فحموا أصول االجتهاد م�ن العبث والتباين
فدونوه ووضحوا معامل طرقه .
وق�د عق�د الس�بكي مقارن�ة تارخيية بين املرحلتني
الزمنيتين من حي�ث املفاهيم اللغوي�ة والرشعية ،فقال:
الصحاب�ة وم�ن بعده�م كان�وا عارفني ب�ه  -أي أصول
الفق�ه  -بطباعه�م ،كام كان�وا عارفني النح�و بطباعهم،

قب�ل جم�يء اخلليل وس�يبويه ،فكان�ت ألس�نتهم قويم ًة،
وأذهاهنم مس�تقيمة وفهمهم لظاهر كالم العرب ودقيقه
عتيد ،ألهن�م أهله الذين يؤخذ عنه�م ،وأما بعدهم فقد
فس�دت األلس�ن وتغيرّ ت الفهوم فيحتاج إليه كام حيتاج

إىل النحو  .اهـ.

 اإلهباج يف رشح املنهاج (. )16/2

عمق اسرتاتيجي ألمن اجملتمع واألفراد

39

وما قاله  -رمحه اهلل ٍ -
كاف يف إدراك حقيقة االهنيار

الذي حلق باألفهام ،وسبر غور التدين يف مقدرة العقول

على إدراك مقاصد الرشع من غري حاجة إىل قواعد علم

أصول الفقه .

ومن شواهد احلذر من فساد اللسان العريب ،وتأثرياته

الس�لبية عىل ق�درات ومفاهيم االس�تنباط ،ق�ول العالمة
السيوطي رمحه اهلل تعاىل ... « :إىل أن فسدت األلسنة بكثرة

املولدين ،نظم ًا ونثر ًا ،عن مسلم وعن كافر » .اهـ.

وم�ن دالئ�ل أمهيته�ا اشتراط املعرف�ة اللغوي�ة يف

املجتهد ،قال الش�اطبي :ال غنى باملجتهد عن بلوغ درجة

االجتهاد يف كالم العرب  .اهـ .

 االقرتاح يف علم أصول النحو (صـ.)14
 املوافقات (.)118/4
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كما عاب�وا من مل ي�درك ذلك ،قال الش�اطبي :فمن مل

يبلغ ش�أوهم فقد نقصه من فهم الرشيعة بمقدار التقصري
عنهم ،وكل من قرص فهمه مل يعد حجة ،وال كان قوله فيه

مقبوالً  .اهـ.

وقد ت َقدّ م اعتبار الدالالت اللفظية من أوثق املباحث

األصولي�ة باللغوي�ات ،إذ ه�ي يف حقيقتها مس�تقاة من
الينابي�ع اللغوي�ة ،وإنام جي�يء الدور األصويل يف التس�ليم

بنتائجه�ا ،واعتباره�ا م�ن مرش�دات النظ�ر االجتهادي

وموجهاته يف الدالئل الرشعية.

كل ،فام تقدم م ْش ِ
وعىل ٍّ
�ع ٌر  -جزم ًا  -بارتباط اللسان
ُ

العريب وأمنه بدنيا ه�ذه األمة وآخرهتا ،وأهنا ال تنفك عنه

بوجه من الوجوه ،عقيدة ورشيعة ومعاملة .
 املوافقات (.)118/4

 املس�تصفى ( ،)315/1التوضي�ح ( ،)29/1الوص�ول إىل
األصول (.)97/1
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ً
سابعا :مؤاخذات شرعية مبناها اللسان العربي:
مم�ا تقدم ي�درك الناظ�ر أمهية اللس�ان ديان�ة وحياة،

َّ
وأن يف أمن�ه وحس�ن اس�تعامله نجاة من الوقوع يف ش�بكة
العقوبات واملؤاخذات الرشعية .

وق�د كان يف أمره ﷺ زيد ب�ن ثابت ريض اهلل عنه أن

يتعل�م اللغة الرسياني�ة  -حذر ًا من اطالع غير املأمون -

داللة عىل حتمية التالزم بني األمن واللسان ،وإن تغايرت
إشاراته .

وال ينبغ�ي أن يغف�ل الناظ�ر هن�ا :الوقائع اللس�انية

املتع�ددة من املنافقني ،وم�ا تنزل فيها م�ن اآليات ،كقوله

تع�اىل ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﴾  ،وغريها.
 سورة التوبة ( ،)74وانظر :تفسري القرطبي (.)2489/1
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وق�د ت َق�دَّ م ارتب�اط كثير م�ن الترصف�ات الرشعي�ة

 -قولي�ة أو فعلية  -باللس�ان العريب ،وعىل اعتباره جاءت

العقوب�ات واملؤاخذات الرشعية املتعددة ،وس�واء ما كان
منها متعلق�ا بالعبادات أو املعاملات ،كالنكاح والطالق

والبيوع والظهار ونحوها .

وحي�ث كان�ت الفتوى مما ال ُيس�تغنى عنه�ا يف مجيع

األزم�ان ،وكان املفت�ي فيه�ا م�ع اهلل تع�اىل كاملرتجم عن

الق�ايض  .اه�ـ ،فقد اعتربها العلامء م�ن خطوط الدفاع
األوىل ع�ن األم�ة ،وم�ن ركائ�ز اس�تقرارها األمن�ي ،إذ
ال�وازع الدين�ي  -وال�ذي تتحىل به األم�ة  -جيعلها تنتظر
 -غالب� ًا  -فتواه ،قال ابن عابدين :فغفلة املفتي يلزم منها:

رضر كبري يف هذا الزمان  .اهـ.

 املوافق�ات ( ،)379/5فت�ح العلي املال�ك ( ،)3/1املجموع
للنووي (.)40/1

 حاشية ابن عابدين (.)301/4
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وقد تناول الفقهاء ضمان املفتي ،وكان تناوله عنوان ًا

كبير ًا يف العناي�ة بالفتوى ،وتأمني املس�تفتي من خماطرها،
وتنبيه املفتي إىل ورود مالحقته قضائي ًا .

ولم�ا كان للهيئ�ات التنفيذية  -قض�ا ًء وإفتا ًء  -دور
ّ

كبري يف توصيل ناتج ديواهنام  -إجياب ًا أو سلب ًا  -فقد أدرجه
الفقهاء يف قائمة املؤاخذات الرشعية .

وقد حرصوا عىل وض�ع ضوابط النقض والتعقيب،

ومل يرتك�وا ذلك عىل إطالقه ،وق�د جتاوزت نصوصهم يف
هذا الشأن حد النقل .

وقد تسارعت املخاوف األمنية من ولوج الدخيل يف

ميدان الفتوى ،فب�ادرت كثري من الدول إىل تقنني اإلفتاء،
 حاشية الدسوقي ( ،)51/1رشح الكوكب املنري (،)514/4
املعيار املعرب (.)502/2

 مواهب اجلليل (.)103/7
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وم�ا انفكت األجه�زة الترشيعي�ة  -تبع ًا ملفهوم السياس�ة

الرشعي�ة  -ع�ن رقاب�ة كل من يتص�در ملنص�ب الفتوى،
ب�ل تعدى ذلك إىل إجراء اختب�ارات توثيقية عىل كفاءهتم

العلمية .

وق�د كان من مجلة توجيهاهت�م أو حماذيرهم الرشعية

فيه�ا :عدم اخلوض يف فت�اوى الطالق ،أو إطالق التكفري

أو التفس�يق ،أو م�ا م�ن ش�أنه حتلي�ل ال�دم ،أو العرض،
أو امل�ال ،أو غريه�ا ،وخاص�ة تل�ك املتعلق�ة بالترصفات
اللسانية ،والتي قد يفهم منها اخلروج عن الديانة .

ولما كان من املحتمل وقوع املفتي يف حبائل املستفتي
ّ

وحتايل�ه ،حذروا املفتي من الوق�وع يف ذلك ،قال اللقاين:

وإذا قصد الناس أن جيعلوه ُسلم ًا للوصول للمحارم ،فال

يساعدهم عىل ذلك  .اهـ.
 الفقيه واملتفقه (.)190/2

 أصول الفتوى (صـ ،)324كشاف القناع (.)299/6
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ومن مراس�يم الس�لطان حمم�د بن عب�د اهلل يف تنظيم

احلرك�ة العلمي�ة واملناه�ج الدراس�ية :ما يدل على اعتامد
املص�ادر اللغوي�ة م�ن ركائ�ز األم�ن العلم�ي ،ومم�ا جاء
التنصي�ص علي�ه فيه�ا :وك�ذا كتب النح�و ،كالتس�هيل،

واأللفية ،وغريمها ،من كتب هذا الفن ،والبيان باإليضاح،

واملط�ول ،وكتب الترصيف ،ودواوين الش�عراء الس�ت،
ومقامات احلريري ،والقاموس ،ولس�ان العرب ،وأمثاهلا
مم�ا يعين على فه�م كالم الع�رب؛ ألهن�ا وس�يلة إىل فهم
كتاب اهلل وحديث رسول اهلل ﷺ وناهيك هبا نتيجة .

وقد ارتبط كثري من األزمات العلمية بخوارق األمن

اللغ�وي ،كإجب�ار خلف�اء بني العب�اس عىل البيع�ة بيمني
الطالق ،وفتنة القول بخلق القرآن ،وغريها .

 ضامن املفت�ي ( ،)171/1وانظر :إدارة األزمات العلمية عند
املالكية  -القايض عياض نموذج ًا  -من أبحاث ندوة القايض
عياض بجامعة سيدي حممد بن عبد اهلل.
 ترتيب املدارك (.)74/1
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ومم�ا رتب�ه الشرع م�ن العقوبات على التج�اوزات

اللس�انية الغفلة عن األم�ر باملعروف والنه�ي عن املنكر،

ففي احلديث « :ما من قوم يعمل فيهم باملعايص ،يقدرون
أن يغيروا عليهم ،وال يغريوا ،إال أصاهبم اهلل بعقاب قبل

أن يموتوا » .

وق�د ش�هدت التج�اوزات اللس�انية فنون� ًا م�ن

االحتس�اب ،ورضوب� ًا م�ن العقوب�ات واملؤاخ�ذات

الشرّ عي�ة ،وم�ن أمهه�ا :ب�وارز اللس�ان الس�لبية ،كالغيبة
والنميمة والشائعة والكذب وغريها .

ومم�ا ح�كاه التاريخ ع�ن اخلليفة عمر ب�ن اخلطاب

ريض اهلل عنه :حبسه احلطيئة يف هجائه بعضهم ،وتوعده
بقط�ع لس�انه ،ومل يطلق�ه حت�ى اعت�ذر ش�عر ًا ،ويقال:

إنّ�ه ريض اهلل عنه اشترى من�ه أعراض املس�لمني بثالثة

آالف درهم .

 صحيح ابن حبان (.)536/1
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ولما كان اللس�ان من عناوي�ن الظاهر ،وقد يتعاكس
ّ

م�ع الباطن  -غالب ًا  -فقد تتوقف القيادة يف اعتامده حجة،
ومما رواه اإلمام مالك بن أنس رمحه اهلل تعاىل :منع اخلليفة

عم�ر بن اخلطاب ريض اهلل عنه تميم ًا الداري من الوعظ،
وذلك مل�ا قال له :دعني أدع�و اهلل
ِّ�ر النّاس،
ُّ
وأقص و ُأ َذك ُ

فق�ال عمر :ال ،فأع�اد عليه ،فق�ال :أنت تري�د أن تقول:

متيم
الداري ،فاعرفوين  .اهـ .
ُّ
أنا ٌ

وحي�ث كان اللح�ن م�ن املعاي�ب الكبرى  -كما

ت َق�دَّ م  -فقد طال التقريع من أس�اء يف لس�انه عند اخلليفة

عم�ر ب�ن اخلط�اب ريض اهلل عن�ه ،وكتب إىل أيب موس�ى
األش�عري  -ريض اهلل عنهما  -يف ش�أن كاتبه  -وقد حلن

يف كت�اب بعثه إليه ،فقال :فارضب كاتبك س�وط ًا واحد ًا،
ّ
وأخر عطاءه سنة  .اهـ .

 نوازل ابن سهل ( )1159/2فتاوى الربزيل (.)393/4

 مراتب النحويني (صـ)23

48

أمــن اللـغـــــة

ولعله�م إذ أدرك�وا دور الرتبي�ة املنزلي�ة يف تقوي�م

اخل�روق اللغوي�ة ،فق�د عهد عنه�م تأدي�ب أوالدهم عىل
اللحن ،وق�د روي ذلك عن عدد من الصحابة ،كعمر بن

اخلط�اب ،وعلي ب�ن أيب طال�ب ،وابن عب�اس ،ريض اهلل

عنهم ،وغريهم  .

 أخبار النحويني (صـ ،)26اجلامع ألخالق الراوي (.)85/2
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ً
ثامنا :اعرتاضات علمية مبناها األخطاء اللغوية:
أدركت اخلالفة تلك اآلثار السالبة للتداخل اللغوي

عىل فصاحة اللسان العريب ،فسارعت يف تأسيس احلواجز

البياني�ة ،ومما حكاه اب�ن األنباري عن أيب األس�ود الدؤيل
قال :دخلت عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ريض اهلل

عنه ،فوجدت يف يده رقعة ،فقلت :ما هذا يا أمري املؤمنني؟
فقال :إين تأملت كالم الناس ،فوجدته قد فس�د بمخالطة

هذه احلمراء  -يعني األعاجم  -فأردت أن أضع هلم شيئ ًا
يرجعون إليه ،ويعتمدون عليه  .اهـ.

وعىل ٍّ
كل ،فقد استقر عند املحققني أن فساد اللسان

أو التخوف من حصوله كان س�بب ًا يف تأسيس فن العربية

باختلاف صنوفه�ا ،ق�ال أب�و الطي�ب احللب�ي :أول ما

اإلعراب،
اخت�ل م�ن كالم الع�رب فأح�وج إىل التعل�م
ُ
 املفصل يف تاريخ العرب واإلسالم (صـ.)237
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ألن اللح�ن ظه�ر يف كالم امل�وايل واملتعربين م�ن عه�د
النب�ي ﷺ  .اهـ ،ويف طبقات اللغويني والنحاة :ففش�ا
الفساد يف اللغة العربية ،واستبان منه يف اإلعراب الذي هو

َح ْل ُيها ،واملوض�ح ملعانيها ،فتفطن لذلك من نافر بطباعه

س�وء أفهام الناطقني من دخالء األمم بغري املتعارف من

�و ذل�ك وغلبته،
كالم الع�رب ،فعظم اإلش�فاق من ُف ُش ِّ
حتى دعاهم احلذر من ذهاب لغتهم وفس�اد كالمهم إىل
أن سببوا األسباب يف تقييدها ملن ضاعت عليه ،وتثقفيها

ملن زاغت عنه  .اهـ.

قال يف جمموع الفتاوى  -تعليق ًا عىل حماججة جدلية :-

إن هذا الكالم املوزون كالم فاس�د مفرد ًا أو مركب ًا ،ألهنم
غيروا في�ه كالم العرب ،وبدّ ل�وه ،بقوهلم :ماع�وا وبدوا

 مراتب النحويني (صـ.)23

 طبقات النحويني واللغويني للزبيدي (صـ.)11
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وعدوا ،وأمثال ذلك مما ت َُم ُّجـه القلوب واألسماع ،وتنفر

عنه العقول والطباع .

وأم�ا مركبات�ه ،فإنه ليس م�ن أوزان العرب ،وال هو

م�ن جنس الش�عر ،وال م�ن أبحره الس�تة عشر ،وال من
جنس األسجاع والرسائل واخلطب .

ومعل�وم أن تعل�م العربي�ة وتعليمه�ا ف�رض على

الكفاي�ة ،وكان الس�لف يؤدبون أوالدهم على اللحن،
فنح�ن مأم�ورون  -أمر إجي�اب أو أمر اس�تحباب  -أن
نحف�ظ القان�ون الع�ريب ،ونصل�ح األلس�ن املائل�ة عنه،

فيحف�ظ لن�ا طريق�ة فه�م الكت�اب والس�نة ،واالقت�داء

بالعرب يف خطاهبا .

�م قال :فلو تُرك النّاس عىل حلنهم كان نقص ًا وعيب ًا،
ُث َّ

فكيف إذا جاء قوم إىل األلسنة العربية املستقيمة ،واألوزان
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القويمة ،فأفسدوها بمثل هذه املفردات واألوزان املفسدة

للس�ان الناقلة عن العربية ال َعرباء إىل أنواع اهلذيان ،الذي
ال هَيذي به إال قو ٌم من األعاجم ال َّطامطِم الصميان ؟ .
ومما قرره يف شأن املؤاخذات الرسمية عىل متجاوزي

القواعد اللغوية :والواجب عىل املسلمني املبالغة يف عقوبة

هؤالء ،وهجرهم ،واستتابتهم  .اهـ.

وقد تبني فيام تقدم كيف كره الس�لف مغايرة السامت

العربية ومن أبرزها التكلم بلس�اهنا  -إال حلاجة معتربة -

ومم�ا حكي ع�ن اإلمام مالك رمحه اهلل تع�اىل :من تكلم يف
مسجدنا بغري العربية ُأخرج منه  .اهـ

 جمموع الفتاوى (.)252/32

 جمموع الفتاوى (.)252/32
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تاسعا :اخلطأ اللغوي ً --
ً
ً
استعماال  --وآثاره
فهما أو
على األمـة:
د ّل�ت الش�واهد املتعاقبة عىل خط�ورة اخلطأ اللغوي

 فهم ًا أو اس�تعامالً  -وكم قادت صور من�ه إىل مقاتل أوخصام مل يسلم منه كبار القوم فض ً
ال عن صغارهم .

فعن س�امل ع�ن أبيه ق�ال :بعث النب�ي ﷺ خالد بن

الوليد إىل بني جذيمة فدعاهم إىل اإلسلام فلم حيس�نوا
أن يقول�وا :أس�لمنا  ،فجعل�وا يقولون  :صبأن�ا صبأنا ،
فجع�ل خالد يقتل منه�م ويأرس  ،ودفع إىل كل رجل منا

أسيره  ،حت�ى إذا كان يو ٌم أمر خال�د أن يقتل كل رجل
منّا أسيره  ،فقلت :واهلل ال أقتل أسيري وال يقتل رجل

من أصحايب أسريه  ،حتى قدمنا عىل النبي ﷺ  ،فذكرناه
فرفع النبي ﷺ يده  ،فقال « :اللهم إين أبرأ إليك مما صنع

خالد » ،مرتني .

 صحيح البخاري (.)4340
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قال ابن بط�ال  :فاملراد :أن العجم إذا قالوا  :صبأنا ،

وأرادوا بذلك اإلسالم  ،فقد حقنوا دماءهم  ،ووجب هلم

األمان  ..فسواء خاطبنا العجم بلغتهم  ،أو خاطبناهم هبا
عىل معنى األمان  ،فقد لزم األمان وحرم القتل .اهـ.

ق�ال املهل�ب :ومل يفه�م خالد م�ن قول�ه  ( :صبأنا )

أهنم يريدون به أسلمنا  ،ولكن محل اللفظة عىل ظاهرها ،
وتأوهل�ا أهنا يف معنى الكف�ر  ،فلذلك قتلهم  ،ثم تبني أهنم
أرادوا هب�ا أس�لمنا  ،فجهلوا فقال�وا  :صبأن�ا  ،وإنام قالوا

ذلك ،ألن ً
قريشا كانت تقول ملن أسلم مع النبي ﷺ :صبأ

فلان  ،حتّى صارت هذه اللفظة معروفة  -عند الكفار -

وع�ادة جاري�ة  ،فقاهل�ا هؤالء الق�وم  ،فتأوهل�ا خالد عىل
وجهها  ،فعذره النبي ﷺ بتأويله  ،ومل يقد منه .اهـ.

 رشح صحيح البخاري البن بطال (.)352/5
 املصدر السابق (.)352/5
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ومما حكاه اإلمام مالك يف باب األمر بالوفاء باألمان

يف س�بيل اهلل ،ع�ن رج�ل م�ن أه�ل الكوف�ة  :أن عمر بن
اخلطاب ريض اهلل عنه كتب إىل عامل جيش  -كان بعثه -

إن�ه بلغني أن رجاالً منكم يطلبون العلج  ،حتى إذا اش�تد

يف اجلب�ل وامتنع  ،قال رجل  :مرتس  -يقول  :ال ختف -
ف�إذا أدركه قتل�ه  ،والذي نفيس بي�ده  ،ال أعلم أحدً ا فعل

ذلك إال رضبت عنقه .

ومم�ا أخرجه البخاري :وقال عمر ريض اهلل عنه  :إذا

ق�ال  :مرتس فقد آمنه  ،إن اهلل يعلم األلس�نة كلها ،وقال:
تكلم ال بأس.

ومما ذكره رواة السيرة عن خالد بن الوليد ريض اهلل

عن�ه م�ع مالك ب�ن نويرة مش�هور  ،وم�داره على عبارة :
 موطأ مالك (.)921

 صحيح البخاري (.)101/4
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( أدفئ�وا أرساكم ) ،إذ قد ظن بعض القوم أن مراده قتلهم

 كما ه�ي لغ�ة كنان�ة  -فقتل  -تل�ك الليل�ة  -رضار بناألزور مالك ًا  .اهـ.

ومم�ا ح�كاه اللس�انيون يف أبواب التض�اد اللغوي:

أن زي�د بن عبد اهلل بن دارم وف�د عىل بعض ملوك محري،

فألف�اه يف متصي�د ل�ه على جب�ل مشرف  ،فس�لم عليه

وانتس�ب له ،فق�ال له امللك :ث�ب  -أي اجلس -
وظن
ّ

الرجل أنه أمر بالوثوب من اجلبل  ،فقال :س�تجدين أهيا
املل�ك مطواع ًا ،ثم وثب م�ن اجلبل فهلك  ،فقال امللك:
م�ا ش�أنه ؟ فخربوه بقصت�ه  ،وغلطه يف الكلم�ة  ،فقال:

أم�ا أنه ليس�ت عندنا عربي�ة ،من دخل ظف�ار محر  ،أي:
فليتعلم احلمريية  .اهـ.

 معجم البلدان لياقوت احلموي (.)455/1

 املزهر للسيوطي (.)204/1
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ً
عاشرا :مقاصد املستشرقني يف اللغة العربية ً
سلبا
ً
وإجيابا:
ب�وب اب�ن عبد البر  -يف كتابه االس�تيعاب  -باب ًا يف
ّ

ذكر من كان يرتجم له ﷺ بالكتاب كتاب الرسيانية .

وق�د ارتبط�ت ه�ذه التعليمات النبوي�ة  -يف موضع

آخر  -باألم�ن ،فعن زيد بن ثابت ريض اهلل عنه قال :قال

رس�ول اهلل ﷺ  « :إن�ه تأتين�ي كت�ب من أن�اس  ،ال أحب
أن يقرأهن كل واحد ،فهل تستطيع أن تتعلم الرسيانية ؟»
ق�ال  ،قلت :نعم  ،فتعلمتها يف س�بعة عشر يوم ًا   ،ويف

لف�ظ الب�ن حب�ان :ق�ال األعم�ش :كان�ت تأتي�ه كت�ب ،
ال يشتهي أن يطلع عليها  ،إال من يثق به .

 االستيعاب البن عبد الرب (. )160/1

 مس�ند اب�ن أيب ش�يبة ( )116/1الس�نن الكبرى للبيهق�ي
( )211/6املعجم الكبري للطرباين (.)76/5

 صحيح ابن حبان (رقم .)7136
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واقترن الترصي�ح النب�وي  -يف تعل�م العرباني�ة -

باحل�ذر م�ن مكايد اليه�ود  ،فعن زيد ب�ن ثابت ريض اهلل

لما قدم النبي ﷺ املدينة ُأيت به  -يعني نفس�ه -
عن�ه قالّ :

إلي�ه  ،فقرأت عليه  ،فق�ال يل  « :تعلم كتاب اليهود  ،فإين
ال آمنهم عىل كتابنا ».

وح�كاه اب�ن عب�د الرب يف االس�تيعاب بلف�ظ  « :فإين

م�ا آمن هيودي ًا على كتابة » ،وقال عن�ه  :أخرجه البخاري

معلق� ًا يف باب ترمجة احل�كام  .اهـ  ،وأخرجه الرتمذي يف

سننه بلفظ  « :إين واهلل ما آمن هيــود عىل كتاب ».

ولم�ا توق�ع الش�ارع حماولة املس�اس بثواب�ت األمة

املسلمة من خالل اللغة  ،حذر من الوقوع يف رشاك الرتمجة

 -وهبرجته�ا  -إىل العربي�ة  ،وخاص�ة م�ا يتعل�ق بالديانة

 السنن الكربى للبيهقي (. )211/6

 سنن الرتمذي ( )67/5وقال  :حديث حسن صحيح .
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والكت�اب  ،فع�ن أيب هريرة ريض اهلل عنه ق�ال  :كان أهل

الكت�اب يقرؤون الت�وراة بالعرباني�ة  ،ويفرسوهنا بالعربية

ألهل اإلسلام  ،فقال رس�ول اهلل ﷺ  « :ال تصدقوا أهل

الكت�اب  ،وال تكذبوه�م  ،و﴿ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ﴾ » اآليــة  .

ق�ال يف الرتاتي�ب اإلدارية :وهبذا يعل�م حكم تعلم

اللغات األجنبية  .اهـ  ،ويف اجلزء الثالث  -من صبح

األعش�ى  :-ينبغ�ي للكاتب أن يتعلم لغ�ة من حيتاج إىل

خماطبت�ه أو مكاتبت�ه من اللغ�ات غري العربي�ة  ،فكذلك
ينبغ�ي أن يتعلم من اخلط�وط غري العربية م�ا حيتاج إليه

من ذلك  .اهـ  .

 سورة البقرة :اآلية . 136

 صحيح البخاري (رقم .)4485

 الرتاتيب اإلدارية للكتاين (.)187/1
 صبح األعشى (.)7/3

أمــن اللـغـــــة

60

وحي�ث أدرك فقهاء املذهب املالكي ما تعنيه اللغات

األخ�رى  -دع�وة ودع�اء  -بالنس�بة أله�ل العل�م  ،فقد

تس�ارعوا إىل تأوي�ل م�ا روي عن أمير املؤمنين عمر بن
اخلط�اب ريض اهلل عن�ه م�ن ذمه تعاط�ي لغ�ة األعاجم ،

وحك�ي نحوه عن اإلمام مالك بن أنس رمحه اهلل تعاىل،
وم�ن ه�ؤالء  :اب�ن يون�س  ،وأب�و احلس�ن  ،وصاح�ب

وخرجها ابن رش�د
التوضي�ح  ،واب�ن احل�اج يف مدخله ّ ،

 يف البيان والتحصيل  -عىل ما ال يكون يف تعلمه منفعة،وأ ّم�ا ما في�ه منفعة  -كتعلمه لرتمجة م�ا حيتاجه اإلمام ،كام

تعلم�ه زيد بأمر النبي ﷺ  -وما أش�به ذلك مما تدعو إليه
الرضورة  ،فغري مكروه  .اهـ.

 ق�ال اب�ن القاس�م  -يف املدون�ة  -وأخربين مال�ك أن عمر بن
اخلط�اب  -ريض اهلل عنه  -هنى عن رطانة األعاجم  ،وقال :
ب  .اهـ  .انظر  :املدونة البن القاسم (.)123/1
إهنا َخ ٌّ
 البيان والتحصيل البن رش�د ( ، )146/18وانظر :الرتاتيب
اإلدارية للكتاين (.)187/1
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ق�ال يف الرتاتي�ب اإلداري�ة :فظه�ر أن هن�ي عم�ر ،

وكراهة مالك  ..بالنس�بة ملن مل تدع�ه هلا رضورة  ،أو كان

تعليم�ه للغة األجنبية مع ازدرائه للغت�ه وآداهبا وعلومها،
ه�ذا م�ع اعرتافنا الي�وم بأن لغ�ات العجم ص�ارت اليوم
مفتاح العلوم الكوني�ة  ،التي أصبحت رضورية ملجارات

العج�م ،والرتق�ي بين األم�م  ،وص�ارت أيض�ا مفتاح� ًا
للتعارف  ،الذي أصبح رضوريـ ًا للعيش  ،وأمن اإلنسان

عىل حقوقه حني االختالط  .اهـ  .

ومم�ا رضب�ه احلاف�ظ الس�يوطي م�ن نامذج اس�تعامل

السلف للغات األعاجم  -ومتكنهم منها  -أن عبد اهلل بن

الزبير ريض اهلل عنهما كان له مائة غالم  ،كل غالم يتكلم
بلغة  ،وكان ابن الزبري يكلم كل أحد بلغته  .اهـ.

 الرتاتيب اإلدارية (.)206/1

 تاريخ اخللفاء للحافظ السيوطي (.)213/1
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وم�ن املمك�ن رب�ط ه�ذا املفه�وم العق�دي  -حول

الرتمج�ة  -بجهود االس�ترشاق  ،عىل اختلاف مقاصدها

 -س�لب ًا وإجياب ًا  -ال س�يام وأن بداية ظهوره كانت عقدية،

واملقص�د منه�ا البح�ث يف اإلسلام  ،وحماولة ال�رد عليه
 -م�ن خالل ما ُيدرك من علومه  -وإن كان االس�ترشاق

تط�ور  -يف أهدافه وغايات�ه  -لتتخذ الفائ�دة العلمية
ق�د ّ
واالقتصادية موقعا متقدما ضمنها .

وق�د انربى كثري م�ن املفكرين املعارصي�ن إىل فضح

حم�اوالت التش�ويه املتعم�د يف تقديم صورة اإلسلام إىل

الغ�رب  -والت�ي قاده�ا رواد االس�ترشاق األوائ�ل يف

العص�ور األوروبي�ة الوس�طي  -ومم�ا صن�ف يف ذل�ك :
اإلسلام والغ�رب لنورمان دانيال  ،وصورة اإلسلام يف

العصور الوسطى لريتشارد سوذرن .

 انظ�ر  :املوق�ع االلكتروين ملرك�ز املدين�ة املن�ورة لدراس�ات
وبحوث االسترشاق.
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وقد أمعن املس�ترشقون فيام يمك�ن أن يكون مدخ ً
ال
يف رضب اإلسلام  ،واس�تقر مكره�م على إس�قاطه من
خالل إس�قاط لغة وحيه  ،فنقدوا نحـوي�ة القرآن الكريم
 رغم أهنا حتتكم إليه ال العكس  -وما أدركوا أن أبا بكروج�ه  -يف مجع�ه األول للق�رآن
الصدي�ق ريض اهلل عن�ه ّ
الكريم  -باعتامد اللسان القريش عند االختالف .
وحيث أدرك رجال التفسري ما قد تكنه تلك الغرائب
 أو ختفيه يف طياهتا  -بادروا إىل فك لبسها  ،وتوضيح ماوأصلوا هلا يف كالم العرب ما يؤيدها،
أشكل يف إعراهبا ّ ،
كنص�ب الفاع�ل  -تعظيم ًا ومدح� ًا  -يف قول�ه تع�اىل :

« املقيمين » ،وم�ن نامذجه�ا عن�د الع�رب ش�عر ًا،
قول اخلرنق:
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هـــ�م
ال يب َعــ�دَ ْن قوم�ي ال�ذي
ُ

الجــ�ز ِْر
س�م ال ُعـــ�داة وآفـــ� ُة ُ
ّ

عـت�ر ٍك
النازلــين بكــ�ل ُم َ

والطــيب�ون معــاقـــ�دَ األزر
وكقــول العكيل :
أمر ُمرش�دهم
وكل قوم أطــاعوا َ
أطاعت
إال ن َُميــر ًا
أمـــر غــاوهيا
ْ
َ
ولم�ا ُيظعـن�وا أحــد ًا
الظاعنين ّ

دار نُخـــ ّليه�ا
والقائل�ون
ْ
لم�ن ٌ

وق�د رصد التاريخ ع�دد ًا من حماوالهت�م يف تقويض
اللغ�ة العربي�ة  ،ف�كان منه�ا  :اس�تبدال احل�رف الع�ريب

عمق اسرتاتيجي ألمن اجملتمع واألفراد

65

بالالتين�ي  ،وإحي�اء اللهج�ات املحلي�ة  ،ومم�ا صن�ف يف
ذلك :كتاب مرص احلديثة للورد كرومر  ،وعارض حافظ
إبراهيم حماولته  -شعر ًا  -فقال :
قضي�ت على أم اللغ�ات وإهن�ا
قض�اء علين�ا أو س�بيل إىل الردى
وم�ن حماوالهتم يف عزل الفصحى  -من اللغة  -عن
ميدان الكتابة والتحدث  :املناداة باعتامد لغة وسطى  ،ومما
س�اعد يف تعميق اهلوة بينها وبين أهلها  :إمهاهلا يف مناهج
التعليم عىل اختالف مراحله .
ّ
ولع�ل الق�دح يف قدس�ية اللغ�ة العربي�ة  ،ورصف
النظ�ر عن ارتباطها  -يف حتمية البق�اء  -بالقرآن الكريم،
مم�ا وس�ع البون بينها وبين كثري من أهله�ا  ،وجييء تقرير
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اليونس�كو  -مؤخ�ر ًا  -باعتباره�ا م�ن بين لغ�ات عاملية
معرض�ة لالنق�راض ،م�ن أكبر الش�واهد عىل اس�تمرار
عوامل تقويضها .
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حادي عشر :تصرفـات حاضرة يف محايــة اللغــة
العربـية:
أدرك�ت املؤسس�ات العلمي�ة يف الع�امل الع�ريب

واإلسلامي تل�ك اهل�وة الس�حيقة بين األم�ة ولغته�ا،

فحاولت جاهدة تقريب تلك املس�افة تارةً ،ووضع لوائح

وإرشادات وقوانني تار ًة أخرى .

وقد اس�تقر يف املفاهيم السياس�ية املعارصة :انحصار

املخاط�ر املتوقعة  -يف أي لغة  -عىل مكانتها ،وتوس�عها،
وتأثريها ،وجتددها أو تطورها املتالحق .

ولما كانت اللغة العربية إنام تس�تمد قدس�يتها  -كام
ّ

تبني سابق ًا  -من قدسية مصادر الترشيع اإلسالمي ،فقد

تس�ارعت ال�دول العربية واإلسلامية إىل ابت�كار ما من

شأنه اعتامدها .
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وحي�ث أدرك�ت الدوائ�ر العلمية عم�ق الرتابط بني

األم�ن اللغ�وي واألم�ن االجتامع�ي باختلاف ص�وره

وأش�كاله ،وأن القضاء على اهلوية الديني�ة أو الوطنية إنام
يبدأ باللغة وينتهي هبا ،فقد تداعى أهل العلم  -باختالف

أدياهن�م وألس�نتهم  -إىل لفت األنظ�ار إىل تلك األخطار
املتوقع�ة ،فصنف لويس جان كتابا ع�ن ( :حرب اللغات

والسياس�ات اللغوي�ة ) ،وق�د صدر الكتاب ع�ن املنظمة

العربية للرتمجة عام 2008م.

وم�ن املب�ادرات اإلماراتي�ة الرائ�دة :اعتماد جمل�س

ال�وزراء اللغ�ة العربي�ة لغ� ًة رس�مية يف مجيع املؤسس�ات

واهليئ�ات االحتادي�ة يف إم�ارات الدول�ة كاف�ة  .اهـ ،وهو

م�ا يعترب تعزي�زا لق�رار اعتبار الع�ام 2008م ع�ام اهلوية

الوطنية.

ومنه�ا :تأس�يس مجعي�ة محاية اللغ�ة العربي�ة يف دولة
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اإلمارات العربية املتحدة ،ومن مشاريعها الرائدة :مسابقة
مج�ع األخط�اء اإلعالني�ة ،ويوم اللغ�ة العربي�ة ،واملعجم

التارخيي للغة العربية ،وغريها .

ومن مس�امهات ملتقى إربد الثق�ايف :تنظيمه حمارضة

عن دور التخطيط اللغوي يف حتقيق األمن اللغوي .
وختامـــ ًا:

فلع�ل ما س�بق ٍ
ّ
كاف يف الداللة عىل عظي�م قدر هذه

اللغة ،وأن أمنها يعني أمن الوطن؛ يف دينه وأرضه.
وهلل احلمد رب العاملني.

والصلاة والسلام على الفات�ح اخلات�م ﷺ وآل�ه

وصحبه .

***
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فهرس املصادر

أوالً :مصادر رشعية:
 	)1األحكام الس�لطانية والواليات الدينية ،أليب احلسن عيل
اب�ن حممد بن حبيب البرصي امل�اوردي ،مطبعة مصطفى
البايب احللبي ،القاهرة ،مرص (بدون)

 	)2أحكام السوق ،أو كتاب النظر واألحكام يف مجيع أحوال
الس�وق أليب زكري�ا حيي�ى ب�ن عمر ب�ن يوس�ف الكناين

األندلسي (289ه�ـ) اعتنى به جلال اجله�اين ،تقديم:

أبو س�لامن حممد العمراوي السجلاميس ،الطبعة التونسية

( بدون).

 	)3البح�ر املحي�ط يف أص�ول الفق�ه ،للزركشي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،هـ .

 	)4تنبي�ه احلكام عىل مآخ�ذ األحكام ،ملحمد بن عيس�ى ابن
املناصف (620هـ) ،مكتبة دار الرتكي للنرش1988 ،م.
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 	)5كش�ف املش�كل م�ن حدي�ث الصحيحين ،أليب الف�رج
عبد الرمحن ابن اجلوزي ،دار الوطن ،الرياض 1997م.

ثاني ًا :مصادر لغوية
 	)1طبقات النحويين واللغويني ،أليب بك�ر الزبيدي ،حتقيق
حممد أبو الفضل ،دار املعارف ،الطبعة الثانية .

 	)2املثل الس�ائر يف أدب الكاتب والش�اعر ،لضياء الدين ابن
األثير ،حتقي�ق :أمح�د احلويف ،وب�دوي طبان�ة ،دار هنضة

مرص للطباعة والنرش والتوزيع ،القاهرة (بدون).

 	)3بح�ث وتقويم نظري�ات جتديد النحو ،لألس�تاذ الدكتور

البشير حمم�د البشير ،رس�الة دكت�وراه غري منش�ورة يف
جامعة األزهر1973 ،م

 	)4التعريف�ات للجرج�اين ،دار الكت�اب الع�ريب ،بيروت،
1405هـ
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ثالث ًا :مصادر أمنية:
 	)1األم�ن يف الق�رآن الكري�م ،للدكتور عب�د الرمحن بن عيل
الناشب ،اجلنادرية2010 ،م.
 	)2ح�رب اللغ�ات والسياس�ات اللغوي�ة ،تألي�ف لوي�س
ج�ان كالفي ،ترمجة حس�ن محزة ،املنظم�ة العربية للرتمجة
2008م.
 	)3دراس�ة عن مفهوم الذات وعالقته بمس�تويات الطمأنينة
االنفعالية ،حممود حسني ،جملة العلوم االجتامعية ،جامعة
الكويت ،جملد  ،15العدد .)1987( 3
 	)4األم�ن النفسي دعام�ة أساس�ية لألم�ن القوم�ي الع�ريب
والعاملي لألس�تاذ حام�د زهران ،عامل الكت�ب ،القاهرة،
(2003م).
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رابع ًا :مصادر يف السياسة الرشعية:

 )1س�لطة ويل األم�ر يف تقييد س�لطة الق�ايض ،للدكتور حممد
اب�ن عبد اهلل املرزوق�ي ،مكتبة العبي�كان ،الطبعة األوىل،

2004م.

 )2السياس�ة الرشعي�ة يف إصالح الراع�ي والرعية ،ألمحد بن
عبد احلليم ابن تيمية ،مطبعة دار املعرفة ( بدون )

 )3الطرق احلكمية يف السياس�ة الرشعي�ة ،البن القيم ،مطبعة
املدين ،القاهرة ( بدون ).

خامس ًا :مواقع الكرتونية:

 )1شبكة املعلومات القانونية لدول جملس التعاون اخلليجي.

 )2جامع�ة نايف للعل�وم األمني�ة ،الرياض ،اململك�ة العربية
السعودية

 )3اللجن�ة اإلسلامية العاملي�ة للمرأة والطف�ل ،وهي إحدى
جلان املجلس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة .

***
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