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  * ترحب %لة �لتقو� # هذ� �لز��ية ”�لتقو� منكم ��ليكم“ �ميع �ملسامها� من قر�ئها �لكر��.

 * تع3 �ملسامها1 عن 0*�- �لقر�- "ليس بالضر"*�  عن *�( ��لة.
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* �صلت 
� 8سرo "�لتقو�"  
 æأل� من  
لكتر�نية  Uسالة 
ظفر  �8د  مقبو/  �لكرمي 
باجلامعة  �لعربية  �للغة  8ستا. 
باكستا�.   -  oبوU �أل�دية، 


ليكم W ما يلي نصها:
-  غمر� قل¡ فرحة عاUمة 
�فتتاحية عد0  8قر8  �8نا  �ليو� 
شبكة   Cع  �٢٠٠٦ يناير 
ملوضوعها  �.لك  �إلنترنت 
مكانة  حو/  �ألÌية  �لبالغ 
�للغا�  بني  �لعربية  �للغة 
�لقدمية ��حلديثة حتت عنو�� 
"�كم َعزَّ 8قو�� ِبِعزِّ لغا�". 
�لعربية   �8 فيه  شك  ال  مما 
�للغا�  بني  عالية  مكانة  �ا 

نطق  لغة   /�8 �8ا  مبا  كلها 
ֲדا �إلنسا� ��للغا� �ألخر� 
منها.  �تشعَّبْت  تفرََّعْت 
 Qلقدما�  Vلعر� عر�  �لقد 
�تفاخر��   �للغة   tهذ مكانة 
بفصاحتها �بالغتها �حافظو� 
�مقوماִדا.  ميز�ִדا  على 
�ألسف  كل  �ألسف  �لكن 
نُسو�  �ملعاصرين   Vلعر�  �8
 ،oللغة �ملجيد� tعلو شأ� هذ
حيث 
�م ال يتكلمو� �للغة 
�لعربية �لفصحى بل يتكلمو� 
 Vلعر�  Qلعلما�  qح �لعامية 
8يضا   oلدكاتر��  Qأل0با��
 oJكب مشكلة  من  يعانو� 
عند �لتكلم باللغة �لفصحى. 

من  "�لتقو�"   o8سر 8شكر 
 U8نظا للّفت  قل¡  8عما& 
 tهذ تعلم  يَّة  8َهمِّ  �
  Qلقّر��
�لعرV �أل�ديو�  8ما  �للغة. 
مسؤ�لية  �لنا�  8كثر  فإ�م 
أل�  �خلصو~،  هذ�   W
�إلسالمية  �جلماعة  مؤسس 
 oJأل�دية 8سد� خدمة كب�
%مد  نبينا  �لغة  �لقر��  للغة 
صلى �هللا عليه �سلم �8علن 
بأمر من �هللا تعا� �8 �لعربية 
 �Uقصا �بذ/  �أللسنة.   �ّ8
�للغة   tهذ  Uال�0ها  tجهد
 Jٍقا� بتأليف ُكَتيٍَّب صغ qح
لتعلم هذt �للغة �حتو� على 
 bل� �لعربية  �جلمل  بعض 

حياته   W  Qملر� 
ليها  �تا� 
إلثبا�  8عماله  8ما  �ليومية. 
�لعربية 8ُمًّا لكل �للغا� كما 
فهو  �الفتتاحية   W .كرمت 
مشر�¶ جباU يتطلب جهو�0ً 

مكثفة ��U0سا� عالية.
�الفتتاحية  موضو¶   �8  �U8
�لد��فع  
حد�  سيكو� 
�أل�ديني   Vلعر� قيا�   �

 Qضو W سا� �ملختلفة�Uبالد
Gا/   W  oملعاصر� �لعلو� 
إلثبا�  �حلديثة  �للسانيا� 
صد& ما 8علنه سيدنا �إلما� 

�ملهد< عليه �لسال�.
�لشكر  جزيل  م�  �لكم 
��الحتر��   
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ـــاِ� �َألَم ــِن  ع �ْثُت   Uٍــُر� ــْس ــم ِب
ــة �ي ــدَ �ِ�  ¦ِ�U  �
 فَجذبِني 
Qِألْصــِفــيــا� Vَــي شـــر� ــِن ــَرَب �8ش
�ملؤمنَني  Jَـــ 8م ــا  َي ــًر�  ــك ــُش ف
فــوً�� فــوجــْدُ�  ¹ِلًصا  َتِبْعُتَك 
قلِبي  &َ�Uَ ــْن  َم يا   Uُمــســر� ــا  8َي
ــاِ� 
َم  Çلـُحس�  oَ�َلــقــد� ــْســَت  8ََل
حِبيـبـي؟ �ألْعلى  �لقائَد  8َلْسَت 
ــا0ٍ ن ــلِّ  ك  W ــًر�  ــشِّ ــب ُم ــَت  ــْس 8ل

ماِمي؟ يا  َخْصُمَك  �ليوَ�  فأين 
ٍّ/.ُ ــاَ�  ــَب ِل ــُد�ُّ  ــَع �ل َلــِبــَس  ــا  8َم
باعـِتز�ٍ�  ��Jُفِســ قـومي  فــَيا 
¦ٍU8 ــلِّ  ُك  W ــر��  ــُش ��ْن 8ِفيُقو� 

�ي ــا  ي حبيِبِك  على  �صـــلِّ 
�ِ�� ــدَّ ــال ب َمسيِحَك  على  ــلِّ  �ص

ماِميِ  Uِــر� ــْس م ــَر  ــْم ُع �طــوِّ/ 

�ألمــاِ�  Uِ�0  �
 ــي  ــَدِن ــاUْش ف
�لَبَياِ� بأطعمِة  �8ْطــَعــَمــِنــي 
ــاِ� ــزَّم ـــًر� ُطــــوَ/ �ل ـــَوقَّ ُم
�َ�ـــَو�ِ� ــَن  ِم ــوُ�  جن قد  ِبحبَِّك 
عاِ� بالطِّ  @ُUَـــد ُي ليَس  �Gــًد� 
َجَناِني  W موًجا   Uَــا ص  @َ0ُ�0َ�ِ
�للِّساِ� ــلِّ  ُك على  َفَضاِئلُكم 
ــاِ� ــَن �ِجل  �
 �لعاِشقَني  ــو0ُ  ــُق َت
ُمستَعاِ�  ٍّVU ــوُ�  ص ــَك  ــْوُت �ص
باللِّساِ�  oَUَــا ــس �َخل ــاَ/  ن ــا  8م
ــا� َن ــدِّ ــبُّ �ل ــُه ح ــَت Íــَل ــتَّ �ش
ــاِ� �ألم  �
 ــِوِمي  ــَق �ل �لنهِج  على 
ــاِ� ــألم ــٍة ُبــــذ��Uً ل ــاUك ــب ُم
َحَناِ�  �. خلِقك   Jَــ خ %مَّد 
ــأِ� ش ــلِّ  ك  W ـــْن  8ِع �اَعته 
ــاِ� ــس ــــ�Jٍ� ِح بــَعــافــيــٍة �خ
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