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بسم الله الرحمن الرحيم
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل س يدان محمد ،وعىل مجيع الأنبياء واملرسلني.
أأ ما بعد..

فهذه ومضات رسيعة عن ادلكتور عبده الراحجي ،رمحه هللا تعاىل:
 االسم والنشأة :
عبده عيل ا براهمي الراحجي.
ودل يوم السبت 27 :من رجب الفرد  1356هـ .املوافق  2من أأكتوبر 1937م .يف قرية كفر الرتعة
اجلديد ،مركز رشبني ،مدينة املنصورة ،شامل ادللتا ،حمافظة ادلقهلية ،مجهورية مرص الع ربية ..تعود
أأصول عائلته ا ىل اململكة الع ربية السعودية ..كبري أأ رسته ومعيدها..
 التعليم :
حصل عىل درجة الليسانس يف الآداب قسم اللغة الع ربية جامعة السكندرية ،بتقدير ممتاز مع
م رتبة الرشف ،عام 1959م .وعىل درجة املاجس تري يف الآداب يف العلوم اللغوية حتت عنوان:
(مهنج ابن جين يف كتابه احملتسب) ارشاف ادلكتور حسن عون من اجلامعة نفسها يف  13يونيو
1963م .مث عىل درجة ادلكتوراة يف العلوم اللغوية أأ يضً ا ،حتت عنوان( :اللهجات الع ربية يف
القراءات القرأآنية) يف  1يناير1967م .ارشاف ادلكتور الس يد أأمحد خليل ،من اجلامعة نفسها.
 عبده الراجحي طالبًا :مما أأخربين به ادلكتور عبده الرحجي  ،أأنه جاء ا ىل جامعة ال سكند رية ،قاصدا قسم اللغة
الجنلزيية ،ال أأن معيد اللكية ه
وَّجه اىل قسم اللغة الع ربية ،وأأرص عىل ذكل ..واكن هيضم جيدا ما
يلقيه ادلاكترة من نصوص الرتاث ،مث بعد أأن ينهتيي ادلكتور احملارض من ا لرشح ،يلتف الطالب
حول زميلهم عبده الراحجي ليفرس هلم ما مغض علهيم من احملارضة ،وهكذاٍ ،
مرات  ..ومن انتاجه





العلمي يف مرحةل ادلراسة( :فهرس خمطوطات املسجد الأمحدي بطنطا) ،وقد اكن ُمعيدًا بقسم اللغة
الع ربية ،وأأع هد هذا الفهرس مشاركة مع زميهل ا ملُعيد بقسم الفلسفة :جالل أأ بو الفتوح ،والأ س تاذ
ادلكتور :عيل سايم ا لنشار..
 أساتذته :من أأ ساتذته:

 الش يخ بالل عبد اجلواد ،يف (كتّ اب الق رية).مدرس اللغة الع ربية ،يف املرحةل ال بتدائية.
 الأ س تاذ محمد موىسّ ، ادلكتور محمد محمد حسني ،يف مرحةل الليسانس. ادلكتور عيل سايم النشار ،يف مرحةل الليسانس.ـ ادلكتور حسن عون يف مرحةل املاجس تري.
ـ ادلكتور أأمني اخلويل يف مرحةل ادلكتوراة.
ـ ادلكتور الس يد أأمحد خليل يف مرحةل ادلكتوراة.
 ادلكتور محمود السعران. تالمذته :لل راحجي عدد كبري من التالمذة املنترشين يف أأحناء العامل العريب وال ساليم اكفة؛ ممن تتلمذوا
عىل يديه يف مرحةل الليسانس أأو يف مرحليت املاجس تري وادلكتوراة؛ وما من جامعة أأ و مؤسسة
ذكرا ما..
لغوية ال وجتد للراحجي ً
 الراجحي وابن جين :
من خالل حصبيت لهذا العامل اجلليل رمحه هللا تعاىل تبني يل أأنه اكن متأأث ًرا جدًّا (بأ أيب الفتح عامثن
ابن جين) عىل وجه خاص ..وليس أأدل عىل ذكل من رساةل املاجس تري( :مهنج ابن جين يف كتابه
احملتسب)؛ ولعلمي أأن الش يخ اكن حيبه وجيل عقليته ..اس تأأذنته يف أأن أأقرأ أ عليه كتاب (اللمع) لبن
جين ،و(توجيه اللمع) لبن اخلباز ..ومن اجلدير أأنه قد اكن هل مع ٌل ما عىل كتاب (رس صناعة العراب
لبن جين)؛ اذ عندي خبط يده اجلزء الثاين من الكتاب يف حوايل  400صفحة ..وهل حتليالت رائعة
وتعليقات مفيدة عىل ٍ
نصوص من كتاب اخلصائص ،ويه مطبوعة ،ومنشورة ..وقد اكن يقول يل( :قال





نننت  -يف ابدئ الأمر -أأن ابن جين خشصية معارصة..
ش يخي ابن جين كذا وكذا)...؛ ح ى انين ُ
 مسريته اجلامعية :
بدأ أ حياته العلمية واملهنية يف ميدان التدريس اجلامعي معيدًا يف لكية الآداب جبامعة ال سكند رية،
مدرس ا س نة  1967م .مث أأ س تا ًذ ا للعلوم اللغوية س نة  1977م..
س نة  1961مّ .مث ً
 اإلعارات والزيارات واملؤمترات :
 معار ا ىل جامعة بريوت الع ربية. 1983 - 1979 ، 1975 - 1971 ، همامت علمية جبامعات أأملانيا وبريطانيا وا لمنسا والياابن وأأ زبكس تان وتتارس تان وروس يا. أأ س تاذ زائر جبامعة صنعاء ،ويف معظم اجلامعات الع ربية. مؤمتر العالقات ال سالمية البزينطية ،سالونيك ،اليوانن 1979 .م. الندوة الأ وىل للسانيات ،الرابط ،املغرب 1981 .م. مؤمتر مشالكت تعلمي اللغة الع ربية ابجلامعات الع ربية ،ال سكند رية 1981 .م. الندوة الأ وىل لتعلمي اللغات ،الكويت 1985 .م. معار ا ىل جامعة المام محمد بن سعود ال سالمية. 1989 - 1987 ، ندوة مشالكت تقنية احلاسوب واللغة الع ربية ،الرايض. مؤمتر تطوير اللغة الع ربية يف مالزياي 1990 ،م.وغريها كثري ،مما يعقد يف اجملامع اللغوية ومؤسسات التعلمي.
 املناصب العلمية واإلدارية :
تقدل مناصب ادا رية وعلمية عديدة طوال مسريته العلمية:
 معيد بقسم اللغة الع ربية ،جامعة ال سكند رية. 1967 - 1961 ، مدرس بقسم اللغة الع ربية ،جامعة ال سكند رية. 1972 - 1967 ، أأ س تاذ مساعد بقسم اللغة الع ربية ،جامعة ال سكند رية. 1977 - 1972 ، أأ س تاذ بقسم اللغة الع ربية ،جامعة ال سكند رية. 1977 ، معيد لكية الآداب جبامعة بريوت الع ربية. -مدير مركز تعلمي اللغة الع ربية ل ألجانب جب امعة ال سكند رية .وهو من أأ ّسسه.





 مديرمعهد ادلراسات اللغوية والرتمجة يف جامعة ال سكند رية. رئيس قسم اللغة الع ربية ،جامعة ال سكند رية. وكيل لكية الآداب لدلراسات العليا والبحوث ،جامعة ال سكند رية. رئيس قسم تأأهيل معلمي اللغة الع ربية لغري الناطقني هبا ،جامعة المام محمد بن سعودال سالمية.
 عضو مجمع اللغة الع ربية. عضو احتاد الكتّ اب املرصي. عضو اللجنة ادلامئة للرتقية ا ىل درجة الأ س تاذ املساعد والأ س تاذ يف اجلامعات املرصية. أأ س تاذ فاحص لالنتاج العلمي ابجلامعات الع ربية وجامعات رشق أ آس يا. عضو جلنة ادلراسات الأدبية واللغوية ابجمللس الأعىل للثقافة. عضو جلنة حتقيق الرتاث ابجمللس الأعىل للثقافة. ان ُتخب عضوا ً مبجمع اللغة العربية ابلقاهرة ـ مجمع اخلادلين ـ يف ش باط (فرباير)عام  2003م .يفاملاكن اذلي خال بوفاة ادلكتور محمود خمتار..
 اجلوائز اليت حصل عليها قبل وفاته :
 جائزة اجلامعة التقدي رية. جائزة طه حسني. اجلوائز والتكرميات اليت كانت بعد وفاته :
 جائزة ادلوةل التقدي رية. عقد مجمع اللغة الع ربية تأ أبينا هل يف مايو . 2010 كام فعلت ذكل جامعة ال سكند رية ،وبعض املؤسسات الأخرى الع ربية ،والأجنبية. من التكرميات أأيضا اجملمو ُع الكبري اذلي كتبه عنه الأصدقاء والزمالء والتالميذ ،يف املعاملال نسانية يف خشصيته ،والقمي العليا ،وخدمته للعمل واللغة عىل وجه اخلصوص.
 بعد موته بعام ،صدرت رساةل دكتوراة تركية ،بعنوان( :عبده الراحجي والتطبيق النحوي). -وبعدها ،رساةل ماجس تري لبنانية ،بعنوان( :اجلهود اللغوية واملعرفية لدلكتور عبده الراحجي).





 وقد دار نقاش أأمايم عن حماو ٍةل مرصية ،يف جامعة الزقازيق ،عن اعداد رساةل ماجس تري عنجانب ما.
الراحجي من ٍ
 ومن تكرمي هللا تعاىل هل أأ يضا ،ما يكتبه الباحثون عن كتبه ،والوقوف عىل مهنجه يف التناولللمسائل اللغوية .
 ومن أأج ّل التكرمي بقاء كتبه يف قاعات ادلرس الأاكدميية وغريها ،مما يصهل ابلأحياء ،وجيعلالثواب موصول؛ (عمل ينتفع به).
 مؤلفاته :
 - 1ا عراب القرأآن الكرمي.
 - 2التطبيق الرصيف.
 - 3التطبيق النحوي.
 - 4ادلكتوراة = اللهجات الع ربية يف القراءات القرأآنية.
 - 5الشخصية ال رسائيلية.
 - 6الع ربية اجلامعية لغري املتخصصني.
 - 7اللغة وعلوم اجملمتع.
 - 8املاجس تري = مهنج ابن جين يف كتابه احملتسب.
 - 9النحو العريب وادلرس احلديث.
دراسات لغوية ابللغة الجنلزيية.
-11
دروس يف املذاهب النحوية.
-11
عبد هللا بن مسعود.
-12
عمل اللغة التطبيقي وتعلمي الع ربية.
-13
فقه اللغة يف الكتب الع ربية.
-14
يف التطبيق النحوي والرصيف.
-15
فهرس خمطوطات املسجد الأمحدي بطنطا.
-16
حمارضات يف الأدب املقارن.
-17
همارات الع ربية يف النحو والرصف.
-18





هرياقليطس.
-19
ويف أأخرايت حياته اكن يعمل عىل اخراج مؤلهف كبري ،حتت عنوان( :معامج القرأآن
- 21
الكرمي)؛ واكن قد أأجنز (املعجم النحوي) منه ،يف حوايل  700صفحة تق ري ًب ا؛ غري أأن هذا
الكتاب مل يُطبع ،ومات الش يخ ،والكتاب مازال خمطو ًطا عىل الورق؛ ومل نعرف عنه شيئا،
ويف أأثناء الكتابة اكن رمحه هللا تعاىل يطلعين عليه ،وذكل مرات؛ تشجيعا يل وتواضعا منه يف
أآن واحد.
ابلضافة اىل معل أآخر هو (موسوعة القراءات) اليت اكنت ابلشرتاك مع ادلكتور محمد
- 21
أأ سعد النادري ،وادلكتور عصام نورادلين ،ومحمود عبد الصمد اجليار ..وتويف الراحجي قبل أأ ن
ينهتيي العمل.
هل أأ يضً ا عدد من املقالت العلمية املنشورة يف اجملالت الع ربية والجنلزيية ،وقد
- 22
كتاب برعاية دار الصحابة للرتاث بطنطا.
مجعت مهنا ما تيرس يل احلصول عليه ،ونرشُتُ ا يف ٍ
ُ
ومن انتاج الراحجي العلمي ذكل القدر الهائل من املناقشات العلمية لرسائل
-23
املاجس تري وادلكتوراة وغريهام.
ومن انتاجه كذ كل التق ريرات العلمية عىل البحوث والرتقيات.
-24
وكذكل املقدمات الرائعة النافعة عىل الكتب والرسالت؛ ل س امي اصدارات الهيئة
-25
العامة لقصور الثقافة (اذلخائر) ،عىل كتاب الصاحيب ،مثال.
وكذكل (اجملالس النحوية) ،و(اجملالس الرصفية) ،و(اجملالس ال عرابية)؛ ويه
-26
رشائط صوتية مفيدة جدًّ ا ،حوايل  27ساعة صوتية.
 موت ولَ ده :
ما من خشص شاهد مرامس دفن ودله البكر (محمد) ال وحييك كل ابندهاش وا عظام ما جرى
الصرب ،ويلقي عليك ُ ُمج ًال من خطبة الراحجي عىل القرب..
ميان وحتقق ُ
يف تكل احلادثة؛ حيث جتيل ال ُ
جاهرا خاش ًع ا بقوهلٍ :
رضيت اي رب) فال تصفها
(راض اي رب ُ /
أأما حيامن رفع رأأسه اىل السامء ً
احلروف..





 عبده الراجحي والقرآن الكريم :
واندرا جدًّا ما
 حيفظ القرأآن الكرمي؛ واكن يبدأ أ يومه بساعة يقرأ أ فهيا القرأآن الكرمي بعد الفجرً ،يتخلف عن ذكل..
 للق رأآن الكرمي أأمهية ملموسة وتقد ٌمي ملحوظ يف أأ عامل الراحجي لكّها؛ يف املاجس تري ،يفادلكتوراة ،يف مجيع أأ عامهل.
ٍ
جلسات قرأآني ًة منتظمة يف بيته.
 اكن يرتدد عىل أأهل القرأآن والقراءات ،ونل مد ًة يعقدقدرا من اللغة ،مث نتبعه بعد ذكل بتالوة القرأآن الكرمي ح ى نط ّبق
 لكّام ذهبت اليه ،نقرأ أ أأ ًول ًما أأخذانه يف أأثناء القراءة؛ فنعرب ،ونوجّه ،ونعل ّل ،وجن ّود  ...اخل .واكنت اجللسة الواحدة ل تقل يف
الغالب عن ثالث ساعات ،ومتتد أأحياانً ا ىل مخس ساعات ّ ٍ
وست  ،وأأحيا انً اليوم لكه..
وهب جفأأة بصوت مرتفع( :وا براهمي اذلي
 اكن يردد كثريا من الآايت ،وهو يف شدة املرض ،هه
وّف  ،اي ش يخ محمود) ،ومرة نانية بنفس الوصف( :وربك الأكرم)..

 قراءاتي معه: قرأأت عليه :التطبيق النحوي ،والتطبيق الرصيف ،وشذور اذلهب :قرأأ ُتا اكمةل .وقرأأ تكذكل أأبوااب كثرية من (رشح الهداية للمهدوي) ،و(توجيه اللمع لبن اخلباز) ،و( أأ رسار البالغة،
ودلئل الجعاز للجرجاين)  ...اىل غري ذكل .وقبل ذكل رشح يل أأبواب النحو خبط يده يف عرشين
خيص ص يل وقتً ا لتعلميي اللغة الجنلزيية..
جلسة ،والرصف يف س بع جلسات .كام اكن ّ
عيل خمت ًة برواية حفص عن عامص ،ويف بعضها ٌ
عرض لختالف القراءات العرش ،عرضً ا
 قرأ أ هوسامعًا ،من أأول القرأآن الكرمي اىل أآخره ،مث أأجزته بس ندي املتصل اىل س يدان محمد صىل هللا عليه
ّ
وسمل .مث خمتة برواية شعبة عن عامص؛ من أأول القرأآن الكرمي اىل سورة ابراهمي .وعندها نزل به
مرض املوت ،وقد اكن يذهب يف اغامء أأحياان ،وحيامن يفيق ،يسأألين  -مرات  -عام وصل ا ليه يف
خمتة رواية شعبة..





 الوفاة كنت أأذهب اليه يف الصباح قبل موعد الزايرة يف املستشفى ،ح ى منتصف الليل أأحياانً ..كثريا)؛ ويرددها.
 كنت لكام سأألته عن حصته ،وهو يف أأشد املرض ،قال( :حنمد هللا محدً ا ًويقول ( :طهور ،ان شاء هللا).
 من العجيب أأنه ملّح مبوعد موته قبل أأن ميوت حبوايل عرشين يومًا ..حفصل أأنه رمحه هللا قدقال يف أأول شهر أأبريل وهو انمئ أأو مغمى عليه :اليوم  26وغدًا 27؛ ومس ع ذكل منه ابنه الأ س تاذ
قلت يف نفيس أأخىش أأنه س ميوت يف هذين اليومني؛ واكن ال أ ُمر ...فتويف يوم  26ودفن
هشام؛ ف ُ
يوم  . 27واكن يقول أأ ش ياء كثرية من ( العمل) وهو مغمى عليه ..
 يف أآخر يومني اكن لكام أأفاق من اغامئه وهو عىل الفراش خشص ببرصه ا ىل السامء وحده قبعينيه بشدة ووَّجه مي أله الرسور واحلبور والهبجة ـ كأنه ليس م ريضً ا ـ ويشري بيديه ا ىل السامء،
ً
قائال  ( :أأ قبلوا  ..تعالوا) وحياول أأن يهنض .وقد حدث هذا الأمر حوايل مخس مرات..
 ويف املوعد ..جاء الأجل ،بعد الظهر بنصف ساعة ..هنض ،وكأنه حصيح معاّف؛ وأأ وىصأأ ههل ،ونطق ابلشهادتني ،وخرجت روحه خبف ٍة وسهوةل..
 اكن ذكل يوم الثنني  12من جامدى الأوىل  1431هـ ،املوافق  26من أأبريل  2010م .بعدرصاع ٍ م رير مع ٍ
مرض عضال .وقد ُص ّيل عليه يف مسجد املواساة ،ودفن يف مدافن املنارة ،حبي
احلرضة ،ال سكند رية..
 سأ ألته مرة ،وحنن نقرأ أ يف شذور اذلهب( :كيف يكون ب ّري بك بعد موتك؟) قال( :ابملذاكرة،والاجهتاد يف العمل والعمل).
 نبذ من كتابات ه وأقواله :
-

ان مطلق العبودية هلل تعاىل ..لهيي مطلق احل رية للعبد.
لول ال سالم ..لتأأخران ،وتأأخرت لغتنا أأ كرث من ذكل.
الزم السامحة والوسطية وال يغال يف ادلين برفق.
العمل سؤال.
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احتاكك احلجارة يومض ًانرا؛ مفا ابل احتاكك العقول.
اجلامعة أأس تاذ ،والأس تاذ احلق جامعة؛ وما تذكر جامعة عىل مر التارخي ال ويقال ان فهيا
فالان وفالان من الأساتذة ،ول يذكر أأ س تاذ ال ويقرتن به امس جامعته ...أأ ساتذ شق
لنفسه يف العمل جمرى تدفقت فيه ومنه مياه كثرية.
من أأجعب العجب يف حياتنا الع ربية املعارصة أأن مشلكة ما قد تنشأ أ ،وتظل تمنـو
وتتضخم ،مث ل يكون منا ال نعايشها املعايشة الودودة؛ لأننا أأهل أُ لفة وأأ حصاب ع ررشة،
غري ان
وتسودان يف هناية الأمر حاةل مس تتبة من الطمأأنينة ،ومن السكينة ،حيسدان علهيام ُ
من خلق هللا.
ومن جعب أأننا كثريا ما نتجاهل احلقائق املاثةل بني نهرانينا من كرثة ا لفنا لها.
الأ س تاذ ل يس تحق صفة الأ س تاذية ال مبا خيلف من تالميذ.
همام يبلغ ال نسان من العمل ..فيجب عليه أأل يفقد القدرة عىل التلمذة.
جيب أأن ندرك أأنه ليس أأحد فريدا يف اببه؛ بل هو حلقة يف سلسةل طويةل مضيئة منذ
اجهتادات اخلليفة الأ ول ريض هللا عنه ا ىل يومنا هذا.
أأن تكون أأس تاذا ..يعين :أأن تكون طالبا دامئا للعمل؛ واذ ذاك ،يتحول دليك مقياس
الزمن ا ىل مقياس واحد ..هو مقياس الجناز يف طلب العمل.
ل ط ريق ا ل ط ريق العمل ..ول عمل ال ابخالص.
رصا تتفجر فيه املعرفة ،ويتالصق الجناز العلمي يف ايقاع رسيع ،وليس
اننا الآن نعيش ع ً
من حقنا أأن ننجرف مع الس يل ،وليس من حقنا أأيضً ا أأن نتخلف عن ال ركب؛ فاملعرفة
العرصية ل تعرف السدود وامنا يه تقتحم علينا حياتنا من لك سبيل ،مقصودة مرصودة،
تتاكلب علهيا تيارات من لك ماكن ،تتغري وسائلها وأأدواُتا وتتوحد غاايُتا .ويه تيارات
تتوجه ا ىل ش بابنا عىل وجه اخلصوص ،وما ينبغي لنا أأن نواَّجها ابخلطبة البليغة،
أأ وابلعبارة الراننة ،وامنا الأمر أأمر عمل ،فهو أأخطر طريق ،وهو أأ حص ط ريق .وأأ ول هذا
الأمر أأن نعرف ما منكل ،وأأن نقدمه للناس عىل ما ينبغي أأن يكون التقدمي.
مثة حقيقة راخسة ل جيادل فهيا أأحد؛ يه أأن الع ربية لغة طبيعية كغريها من اللغات
الطبيعية يف العامل ،لكهنا يف الوقت نفسه تاكد متثل حاةل فريدة ل يرشكها فهيا غريها من
اللغات؛ فهيي اللغة املعارصة الوحيدة اليت اتصل اترخيها اتصال اكمال دون انقطاع منذ
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وصلت ا لينا نصوصها الأ وىل قبل س تة عرش قران من الزمان.
أأ ود أأن أأؤكد أأن مثة مبدأأين جيب أأن يكوان أأصلني يف لك ما نصدره الآن وفامي يقبل من
الزمان :الأول  -أأنه ل تمنية ،ول تقدم ،ول حتقيق لذلات دون تعلمي حصيح .الثاين  -أأنه ل
تعلمي حصيح يف بالدان دون تعلمي حقيقي للغة الع ربية .وهذان املبدأآن لكيان Universal
ينطبقان عىل البرش مجيعا ،ل ي رتكنان اىل يشء من العاطفة أأو الانامتء القويم والثقايف،
بل يستندان اىل نتاجئ ودراسات علمية تؤكد أأن املعرفة ل تكون ال اذا سكنت لغة
أأ حص اهبا.
حنن يف حاجة اىل تغيري جوهري يف التعلمي وليس اىل اصالحه عىل ما يتنادى به الناس .
من معضالت احلياة العربية املعارصة أأننا حني نتصدى لقضية ما ل ندرسها درسا يشمل
عنارصها يف أآن واحد ،بل يغلب علينا حبث لك عنرص يف صورة منعزةل.
قد يكون من انفةل القول أأن نؤكد أأن مناجه التعلمي امنا يه تطبيق ملواقف نظ رية ،بعضها
يناقض بعضها الآخر مناقضة اكمةل يف أأ سسها الفلسفية ،وأأن النظرايت تبقى جت ريدات ما
مل تتحول ا ىل واقع فعيل ميارسه الناس ممارسة حقيقية .وأأن أأ فضل املناجه يه اليت
يس تخلصها لك جممتع مبا يناسب خصائصه الثقافية والتا رخيية.
الأديب العريب احلق هو اذلي ينبغي أأن يؤسس أأدبه عىل فكر عريب وعىل ذات ع ربية
وهؤلء اذلين ننتظر مهنم ادلور ..وجيب أأن يكون النضال ليس ابلشعار وا منا أأن نعرف
ذاتنا حق املع رفة ..وأأان أأ شك يف وضوح اذلات الع ربية يف الأجيال الع ربية املعارصة
وأأتصور دور الأديب العريب احلقيقي هو أأن يصل اىل معق اذلات الع ربية وأأن يشعر هبا
لك فرد يف العامل العريب.
اذلي نراه أأن خصائص املهنج العريب ل ينبغي أأن نفتش عهنا عند أأ رسطو أأ و عند الهنود
وا منا نتحراها ّف البيئة ال سالمية وخباصة عند الفقهاء واملتلكمني.
اذلي ل شك فيه أأن علوم اللغ ة عند العرب نشأأت ّف نالل القرأآن ،وأأ هنا وغريها من
العلوم اكنت ُتدف ا ىل خدمة النص الكرمي.
يعيش العامل الآن عرص العمل ولكن العرب مل يدخلوا هذا العرص اىل الآن ،والتخلف اذلي
نعيشه يرجع يف أأساسه اىل غياب املهنج ،وأأود أأن أأ ؤكد أأنه ل يقترص عىل موضوعات
العمل ،وامنا هو أأداة تعاجل هبا لك جوانب احلياة يف :الس ياسة ،والاقتصاد ،والأدب،
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والطب ،واللغة ،والكرة ،والس باحة ،والطهو ،وطريقة تناول الطعام ،وتنظمي الوقت،
وتوزيع العمل ...ا خل.
س نة هللا تعاىل يف الكون قد اقتضت أأل تكون هذه احلياة عىل هيئة واحدة ،وامنا تتعدد
وتتنوع وختتلف ابختالف املاكن والزمان .من هنا مل يكن تنظمي السالم لقواعد احلركة يف
احلياة تنظامي واحدا جامدا ل يتغري؛ بل وجدان فيه عىل امتداد اترخيه تنوعا وتعددا
واختالفا يصدر يف أأصهل عن هذه الس نة ال لهية يف الكون .
اذا اكن اخلطباء ي رفعون أأصواُتم بأأن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ترك هذه الأمة عىل
احملجة البيضاء ليلها كهنارها ..فينبغي أأن نفهم من ذكل أأنه ل ماكن لغموض أأ و تغافل
أأ وجتاهل ،بل نلقي الضوء عىل لك ما جيد أأمامنا يف احلياة ول نرتك فيه نقطة واحدة يلفها
الظالم.
حني أأراين يف اجملمع الع ريق أأعمل عمل اليقني أأن ذكل حصاد أأجيال متوالية من امل ربني
واملعلمني ،أأ سهم لك واحد مهنم يف صناعة ا نسان.
لنذكّر قومنا  -دامئًا  -أأن التمنية ل تتحقق ابلتخطيط الاقتصادي والس يايس حفسب ،بل
يس تحيل وجودها ما مل تقم عىل قاعدة لغوية مكينة.
من أأ سف أأن أأ شري اىل أأن املواطن الفرنيس اذلي ّ
يعمل الف رنس ية خارج وطنه يعفى من
منانرا محلاية تراب الوطن ،وهذا حق ،فكيان
اجلندية؛ فهم جيعلون تعلمي اللغة الوطنية ً
الأمة ولغهتا ل ينفصالن.
لقد أأمران أأن حناسب أأنفس نا قبل أأن حناسب ،وأأمران ابتقان العمل؛ فكيف تكون
حماس بة النفس ان مل تكن مراجعة ما تعمل؛ ننظر فيه ،وخنتربه ،ونعدّ هل ،أأ و نعد ل عنه.
وهذه مسأأةل جوهرية ما ينبغي لنا أأن نغض الطرف عهنا ،أأو أأن نرجهئا اىل حني الانهتاء
من كيت وكيت ،وامنا املراجعة ادلامئة مطلوبة ،وليس مثة معل برشي اكمل عىل الطالق.
واين لأ شهد هللا أأن كث ًريا مما نعل ّمه يف حاجة اىل مراجعة ،وعىل أأخص اخلصوص تعلمينا
للع ربية.
ليس من العدل أأن نتغافل عن احلقائق الصارخة ،بل الواجب الفرض أأن نتعمل كيف ّ
نعمل،
فرداي ،وامنا العمل
وأأل يتوقف لنا سعي يف سبيل التقان .ولنعمل أأن العمل ل ميكن أأن يكون ًّ
جامعة ،وكيف نفهم الشورى ان مل تكن احتاكك عقل بعقل ،يتودل عنه الضوء اذلي ينري
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الط ريق.
ان وجود عامية وفصيحة يشء طبيعي يف اللغات ،والقضية قضية تعلمي ..واذلي أأ ود أأ ن
أأ ؤكده أأنه ل توجد ازدواجية لغوية يف العامل العريب ،لأن العاميات ليست من لغة أأخرى..
والعريب الأيم يفهم الفصحى ويس تجيب لها ،وان اكن ل ينتجها ،وعلينا أأن نبحث عن
ممكن اخلطر يف جمال أآخ ر ،وأ آراه يف تعلمي الع ربية.
جيب أأن نعرتف بأأننا ختلفنا عن الركب ..ففي عصور الازدهار اكنت الع ربية منوذجا للك
اللغات ،واكن العلامء يقدلون النحاة العرب كام حدث يف الأندلس ..أأما الآن فنحن مل نصنع
شيئا ،ومل نتقدم خطوة ،ل من حيث الفادة من ادلرس احلديث حفسب؛ بل م ن حيث
ادراكنا احلقيقي للرتاث.
ليس هناك عائق أأمام ازدهار الع ربية يف العامل املعارص ال يشء واحد ،هو أأن ندرك أأنه ل
ط ريق ال ط ريق العمل ..ول عمل ال ابخالص.
ل توجد الآن مدارس حنوية يف العامل العريب ،ول توجد تيارات فك رية حقيقية ،وا منا يوجد
عىل أأحسن تقدير لغويون مس هتلكون ،يتبعون اجتاها لغواي هنا أأوهناك ،وهذا التباع يفتقد
ا لمتثيل يف الأغلب ،فضال عن أأنه يفتقد املشاركة الفاعةل.
علينا أأن نعرتف بأأن نشاطنا اللغوي يف الع ربية مريض ،والعافية موجودة ناهرة ،لكننا
نتنكب الط ريق.
اللغة حركة ال نسان ،وسكونه ،وفعهل ،بل يه هو تالزما وجوداي.
ما من سلوك م رفوض ال وراءه شهوة تصم الفرد واجملمتع ابلتأأخر ،وتكشف عن نقص
حقيقي يف فهم ال سالم.
(اس تووا واعتدلوا ،اس تقميوا يرمحمك هللا)؛ ماذا يفهم املسلمون الآن من هذا النداء
العظمي؟ان اس تواء الصف يف الصالة ليس سوى رمز لس تواء جممتع املسلم ني ،وما
الاس تواء والاعتدال والاس تقامة ال الانضباط ،واحرتام القواعد اليت يس تقر علهيا أأ هل
الرأأ ي لصالح اجملمتع وتقدمه.
ليس من بيننا أأحد يشك يف أأن أأمه قضية تواجه العامل العريب قضية التعلمي ،فاما أأن
يكون دلينا تعلمي حقيقي مالمئ واما ما تعلمون مجيعا ،وليس من بيننا أأحد يشك يف أأن
تعلمي اللغة الأوىل قلب أأي تعلمي ،وحني يصيب هذا القلب خلل ما يهنار هذا التعلمي من
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أأ ساسه.
ان أأمه خصائص املواطنة أأن يشرتك الناس مجيعا يف أأمور وطهنم ،ول يتحقق ذكل ال
بوجود أأساس ثقايف ومعريف مشرتك يطلق عليه اخملتصون اجلذع الثقايف للوطن ،وهذا
اجلذع يتأ آلك لك يوم بفعل الواقع البائس للتعلمي العام.
ان احلياة النسانية لبد أأن تعمتد عىل ما عندها أأ ًول ،وعلهيا أأ يضا أأل تغمض عيهنا عىل
لك ما حيدث يف العامل ،وأأن تتصل به وتعرفه وأأن تمتثهل ،وأأن يصدر عهنا بعد ذكل أأ ي
تطور صدورا داخليا ممزتجا مبكوانُتا اذلاتية.
اللغة العربية لغة طبيعية مثل اللغات الطبيعية الأخرى ،لكهنا ختتلف عهنا اختالفا أأ ساس يا،
فهيي لغة ممتدة التارخي ،حياُتا موصوةل غري منقطعة ،ومن مث فان ما حدث من تغيري جوهري
يف الجنلزيية والفرنس ية والأملانية مل حيدث يف العربية وهذا التصال يف احلياة جعل الفصحى
املعارصة ق ريبة جدا من فصحى الرتاث.
مسأأةل العامية وادلعوة اىل اس تعاملها أأمرها معروف ،وأأنن أأنه من اخلري أأل نلقي الهيا ًابل،
لأ هنا دعوة تقتل نفسها بنفسها ،وحنن نعرف احملاولت اليت بد أأت منذ القرن املايض،
انهتت مجيعا اىل الفشل ،وليس غ ريبا أأن نرى اذلين يد عون ا ىل العامية يس تعملون
الفصحى يف دعوُتم ،لأهنا يه اليت ت رتبط بعقول الناس ووجداهنم فضال عن أأنك ل
تس تطيع أأن ختاطب العرب يف مجيع أأقطارمه ال ابللغة اليت يفهموهنا مجيعا ويه الفصحى،
وأأحصاب ادلعوة اىل العامية يسعدون حني جيدون من يتصدى دلعوُتم ابلنقد لأن هذا
وحده يعطي دعوُتم شيئا من احلياة.
أأ ؤكد أأن احلرب عىل الع ربية ليس مقصورا عىل ادلعوة اىل اس تخدام العامية أأو اىل كتابة
الع ربية حبروف لتينية أأو فينيقية أأ و غريها .فهااتن دعواتن حتمالن املوت اذلايت منذ
البداية ،لكن احلرب احلقيقية الآن فمين يس تعمل العربية يف أأمناط غري ع ربية ،حبيث جند
الكما ع ربيا من حيث الأصوات لكنه موضوع يف قوالب تعبريية ل متت اىل الثقافة الع ربية
ول ا ىل املعرفة الع ربية.
النحو العريب نشأ أ ملواَّجة اللحن اذلي بدأ أ يتفىش يف اجملمتع ال ساليم بعد اتساع الفتوح؛
وأأعتقد اعتقادا قواي أأن هذا جيايف احلقيقة ،لأن النحو نشأ أ مع العلوم ال سالمية الأخرى
لهدف حمدد هو حماوةل فهم النص القرأآين ومسأأةل الفهم مسأأةل ل هناية لها ،اذ ل يقال ان ًّنصا
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ما قد فُهم الفهم الأمكل اذلي ل حماوةل بعده ،ومن هنا اكن لبد من الأخذ ابلأدوات اليت
تعني عىل فهم نص القرأآن الكرمي.
لشك أأننا مقرصون جدا يف تقدمي الرتاث؛ لأننا مقرصون يف درسه ويف فهمه.
ل ننكر افادتنا من َّجود الاسترشاق؛ لكن علينا أأن ننبه اىل اختالف الغاايت واختالف
املناجه.
ياكد الجامع ينعقد عىل أأن تعمل أأي يشء ل حيدث يف فراغ ،أأ ي ان التعمل ل ميكن أأن
يتحقق ال اذا اكن مرتبطا بيشء معروف دلى املتعمل ،ومن مث فالبد أأن جيري التعمل يف
س ياق مأألوف .وهذا القانون الأسايس من قوانني التعلمي هو اذلي ينتج القاعدة املعروفة عن
رضورة الانطالق من املأ ألوف ا ىل غري املأ ألوف.
اذلي لشك فيه أأن اخلطاب هو الأ ساس يف النشاط اللغوي.
يس تحيل التقدم يف معل علمي حقيقي دون وجود اطار نظري حيمكه وحيدد مساره.
اللغة تعمل الأخالق ،وتبين الفكر ،وتقوي الشخصية.
اذا كتبت شيئا ..فانظر فيه مرة أأخرى.
م ى ضاعت اللغة ..ضاع مس تقبلنا.
كن مشعة حترتق لتيضء للآخ رين .

وبعد ،فانين أأود أأن أأنوه مبا قدمته دار الصحابة للرتاث بطنطا من جمهود يف اعادة نرش مجيع ما
أأنتجه الأس تاذ ادلكتور عبده الراحجي؛ كام أأطمع من هللا تعاىل وحده أأن يتقبل ذكل منا ،وجيعهل
خالصا هل س بحانه.
امحلد هلل رب العاملني.
محمود عبد الصمد اجليار
b66msr@gmail.com





