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النطق.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  النطق. - 305الموضوع :  -موضوعات علمیة من الخطب 

1995 -05-12  

الحمد � رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین, اللھم ال علم لنا إال ما  

وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطالً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین, أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن 

  نات القربات .وحول الشھوات إلى ج

  بم شرف هللا اإلنسان عن بقیة مخلوقاتھ, ولماذا قدم هللا تعلیم القرآن على اإلنسان ؟

أیھا األخوة الكرام, الموضوع العلمي ھو أن النطق أشرف ما خصَّ هللا بھ اإلنسان، بل إن النطق ھو  

ى بالعین ، ولكنھ یدرك حینما یتكلم الصورة المعقولة لإلنسان، لقد میزَّ هللا اإلنسان بالعقل، والعقل ال یر

  اإلنسان، فالكالم ھو الصورة المعقولة لإلنسان، قال هللا تعالى:

ْنَساَن * َعلََّمھُ اْلبَیَاَن﴾ ْحَمُن * َعلََّم اْلقُْرآََن * َخلََق اْإلِ   ﴿الرَّ

  ]4-1[سورة الرحمن اآلیة: 

لق اإلنسان؟ قدم تعلیم القرآن على خلق اإلنسان ال شكَّ أنكم تعلمون, لماذا قدم هللا تعلیم القرآن على خ 

ألنَّ ھذا التقدیم تقدیم رتبي، فاإلنسان ال معنى لوجوده من دون منھجٍ یسیر علیھ، ولذا أتبع هللا سبحانھ 

  وتعالى ذلك, بقولھ: (علمھ البیان) .

ن بقیة جاءت جملة (علمھ البیان) تفسیریة، أي إن أخص خصیصٍة لھذا اإلنسان التي تمیزه ع 

المخلوقات أنھ علمھ البیان، ولعل هللا سبحانھ وتعالى علمھ البیان من أجل أن یعرفھ، وعلمھ البیان من 

ف الناس بھ .   أجل أن یعّرِ

  ما ھي خصائص اللغة كما بینھا العلماء :

  

  اللغة ھي صلة الوصل بین اإلنسان وواقعھ : -1

ن تجرید الوجود المادي, لو قلت: كلمة شجرة ھذا مفھوم، أیھا األخوة, قال العلماء: باللغة یستطیع اإلنسا 

مفھوم الشجرة، لو قلت: حیوان، لو قلت: إنسان، لو قلت: حریة، ھذه الكلمات تجریٌد للواقع, فباللغة 
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یستطیع اإلنسان أن یجرد الواقع، وباللغة یستطیع اإلنسان أن یحقق الوعي بھ، یجرده ویعیھ، وباللغة 

  ر عما في نفسھ، ویفھم ما في نفس اآلخرین .یفھم ویفَّھم، یعبِّ 

  اللغة ھي صلة الوصل بین أفراد النوع : -2

اللغة كما قال العلماء: صلةٌ راقیةٌ جداً بین أفراد النوع، ھناك اتصاٌل عضلي، وھناك اتصاٌل لغوي، فإذا  

، فخرج, ھذا اتصال، أردت أن تخرج إنساناً من دون لغٍة علیك أن تدفعھ بیدیك، أما إذا قلت لھ: اخرج

  ولكنھ من أرقى أنواع االتصال .

  اللغة ھي األداة التي یفكر بھا اإلنسان : -3

اللغة كما قال العلماء: أداة التفكیر، فنحن نفكر باللغة، وقد ورد في بعض األحادیث، أن اللغة قوام  

  لعربیة فھو عربي .االنتماء لھذه األمة: لیست العربیة بأحدكم من أٍم أو أب، ولكن من تكلم ا

  إذا أحببت ھذه اللغة، وتكلمت بھا، وفكرت فیھا، انتقل إلیك ما فیھا من تراث .... 

أیھا األخوة الكرام, باللغة المكتوبة ینتقل العلم إلى أماكن بعیدة، باللغة المكتوبة ینتقل العلم من جیٍل إلى  

  جیل، وھذا ما أشارت إلیھ اآلیة الكریمة, قولھ تعالى:

ْنَساَن * َعلََّمھُ اْلبَیَاَن﴾﴿عَ    لََّم اْلقُْرآََن * َخلََق اْإلِ

  ]4-2[سورة الرحمن اآلیة: 

  أو قولھ تعالى: 

ْنَساَن َما لَْم یَْعلَْم﴾   ﴿اْقَرأْ َوَربَُّك اْألَْكَرُم * الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم * َعلََّم اْإلِ

  ]5- 3[سورة العلق اآلیة: 

  اللغة ھویة لإلنسان : -4

أیھا األخوة الكرام, لكن ھناك حقیقةً دقیقةً جداً، ھو أن ھذه اللغة ال قیمة لھا, لوال أن اإلنسان مستقٌل  

بصوتھ وبصورتھ، لكَّ صورةٌ خاصة، ولكَّ صوٌت خاص، وھذا اإلنسان مزوٌد بإدراك ھذه الفروق، لو 

ً تقول لھ: أنت فالن، أودع هللا فیك إدر ً اتصل بك ھاتفیا اك الفروق بین األصوات، وال تنسى أنَّ إنسانا

  أیھا األخ الكریم, أنك نسیج وحدك في صوتك، وأن نبرات الصوت ھویةٌ تامة .

قال بعض العلماء: إنھا ھویةٌ كمثل ھویة اإلنسان المأخوذة من صورتھ، صورة وجھك ھویة، ونبرة  

  وبصمتك ھویة . صوتك ھویة، وتركیب الدم ھویة، ورائحة الجلد ھویة، وقزحیة العین ھویة،

أیھا األخوة الكرام, ومن آیات هللا عزَّ وجلَّ اختالف اللغات بین القبائل والشعوب، واختالف اللھجات  

بین البطون، وعلى مستوى المدن، وعلى مستوى األحیاء، وعلى مستوى األسرة، وعلى مستوى 

كل إقلیم لغةٌ خاصة، ولكل شعٍب األفراد، لكل أسرةٌ كلمات تكثر من تردادھا، ولكل حيٍ لغةٌ خاصة، ول

  لغةٌ خاصة، ولكل أمٍة لغةٌ خاصة, وھذه من آیات هللا الدالة على عظمتھ, قال هللا تعالى:
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  ﴿َوِمْن آَیَاتِِھ َخْلُق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالُف أَْلِسنَتِكُْم َوأَْلَوانِكُْم﴾

  ]22[سورة الروم اآلیة: 

  یفرق بھا اإلنسان بین األشیاء المختلفة : اللغة ھي األداة التي -5

أیھا األخوة الكرام, شيٌء آخر؛ ھو أنَّ هللا عزَّ وجلَّ لوال أنّھ أودع فینا القدرة على التفریق بین النبرات  

في األصوات لما كان لھذا االختالف معنى، لو تشابھت الصور والنبرات اللتبس األمر على الناس، ولو 

برات ولم نملك القدرة على التفریق اللتبس األمر على الناس، فال بدَّ من االختالف اختلفت الصور والن

  في الصور والنبرات، وال بدَّ من القدرة على التفریق.

أیھا األخوة الكرام, األذن السلیمة تعرف كلَّ إنساٍن بصوتھ، وھذه من آیات هللا الدالة على عظمتھ، لذلك  

لھیة رفعت الُشبَھ برفع الَشبَھ، وأزالت األشكال باختالف األْشكال, وقال قال بعض العلماء: القدرة اإل

العلماء: إنَّ تحقیق شخصیة اإلنسان عن طریق صوتھ، ال تقلَّ قیمةً عن تحقیق شخصیتھ عن طریق 

  صورتھ .

اإلنسان یحقق شخصیتھ بواقع تسعة وتسعین في المئة، وقد أشارت بعض األبحاث إلى أنَّ صوت  

   الصوت وحده یبرز شخصیتك، ھذه من آیات هللا الدالة على عظمتھ, قال هللا تعالى:

  ِمیَن﴾عَالِ ﴿َوِمْن آَیَاتِِھ َخْلُق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالُف أَْلِسنَتِكُْم َوأَْلَوانِكُْم إِنَّ فِي ذَِلَك َآلَیَاٍت ِللْ 

  ]22[سورة الروم اآلیة: 

ْنَساَن * َعلََّمھُ اْلبَیَاَن﴾ ْحَمُن * َعلََّم اْلقُْرآََن * َخلََق اْإلِ   ﴿الرَّ

  ]4-1[سورة الرحمن اآلیة: 

  خالصة القول :

أنت إنسان مكرم, علمك البیان، تفھم ما یقال، وتنقل بلسانك ما في نفسك، وتقرأ ما كتب، وتكتب لتعبِّر,  

لى فھم النص الشفھي، وعلى التعبیر الشفھي، والقدرة على فھم النص المقروء، والتعبیر القدرة ع

المكتوب، ھذه من أركان اللغة التي كرم هللا بھا اإلنسان، ثمَّ أن اللغة أداة اتصاٍل بین أفراد النوع، أداة 

ن تخصص لكلَّ إنساٍن إنساناً اتصاٍل دقیقة بكلمٍة واحدة، یأتمر الناس وینتھون باللغة، ولوال اللغة لوجب أ

  یدفعھ إلى بیتھ .

 


