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كلمة �لتقو�٢

تز0�0 %نة �للغة �لعربية بني تفريط 8بنائها �Hططا� 
8عد�ئها R ظل عصر �لعوملة �تعد0 �لوسائط �لسمعية 
��لبصرية ��نتشاZ مناهضي �لثقافة �لغربية R �لعاV �إلسالمي، 
حيث 8صبحت لغة �لضا0 تتعر[ لطعنا� عنيفة.. بني ُمشكك 
R حيويتها �قدZִדا على fا��Z �لعصر، �منسلخ منها dجة 
ُت 
ليه بصلة على 8سس عرقية �قومية �0عيا 
� نبذها  n8ا ال َتمُّ
�مؤكد� على �ستبد�/ r8ديا� حر�فها برموq 8خرo، �هلم 
 R 8صبحت تنفخ tل� vِلدعو�� �ملُْنَكَر� xهذ yجر� من 8صحا
ُجَها من يريد�� �8 َتْنَفِصَم �Z| �للسا� �لعر}  َجَها �ُيَؤجِّ ناZ 8جَّ

عن �ألمة ح� تنمحي تلك �لصلة بيننا �بني �لقر�� �لكرمي!!
8صبحت  قدمية  لغة  �لعربية  �للغة  بأ�  �ֲדتاًنا  ظلًما  8شاعو�  لقد 
عاجزv عن مو�كبة �لتقد� �لعلمي، قاصرv عن �لتباZ< مع �للغا� 
�حلية f Rا/ �لعلو�. �قالو� 
� �لعلو� �ملعاصرv تنتج R كل يو� 
من  ُينتج  ما  تستهلك  فهي  �لعربية  �8ما  جديد  مصطلح  مائة 
��ائل؟! �غ�  �لركب  مصطلحا� فقط، فكيف ستلحق ֲדذ� 
.لك من �مل��ZC �لو�هية. مع �8 �لعربية �ا 8سوv بأقدZ �للغا� 
فعل  ما.�  �لتاZيخ..  فاسألو�  بل �تتفو& عليها.   vملعاصر� �حلية 
�لغرy للتوصل 
� �لنطق باخلا� ��لطا� ��لصا0! �ما شاֲדها؟ 
 ��Zشا

� �العتما0 على Zسو� �حركا� � xيضطر علما� V8
جديدv ُتضا� 
� r8ديا� حر�فه ليلفظها كما نلفظها �ن 
R لساننا �لعر}؟! �كتب �ملستشرقو� ��ملستعمر�� ��لباحثو� 
�لصوتية  �فوبياته  r8دياته   Zبافتقا �عتر�فا  �لكث�  H Rطوطاִדم 
(�ملخا�Z �لصوتية ألحر� �للغة)! 8ال يدّ/ .لك ما ألrديتنا �لعربية من 

ميزv �لتفو& ��لكما/ ��لثر��، �8 على قلوy 8قفا�ا!! 
نه ليس 
من �لصدفة �8 تشتد سها� �لتشكيك ضد �للغة �لعربية مع تز�من 
��جو� �لشنيع على �لقر�� �لكرمي، حيث يتهمونه بأنه ما ��0 
يعلن 8نه بلسا� عر} مبني فلما.� ��0Z فيه كلما� 8عجمية! 
يقو0ها  �هذ� فيض من غيض من شبها� �لة عاملية منظمة 
�لدّجا/ بشقه �لدي  ��لثقاR مع qمرv من 8تباعه ِمـمْن ُهْم ِمن 
8بنا� جلدتنا.. �هذ� �الִדا� R حق �لقر�� �ملجيد ال ينم 
ال عن 
�لعاملية �حكمة تنـزله من عند  �لقر�� �Zسالته  جهل dقيقة 

�هللا بلسا� عر} مبني! 
�لدجالية   oلقو� حتيكها   tل� �لنعر��   xهذ تستهدفه  ما   /�8  �

8بنا� �إلسال�  �لكرمي �صلة  �لقر��  لغة  مبكر �0ها� هو 
ضعا� 
به �بني 8حكامه �تعاليمه 
معانا R تغريب �لعقو/ بقيم �جتماعية 
 tبّر�& يستهني بالقيم �لر�حية �ل yقالب جذ� R ثقافية منحطة�

شبا¥ �لغر�ئز � v0حّث عليها �لدين �حلنيف، ليحّل %لها فكر �ملا
��لنََّعَر�� �جلاهلية.. �حيثما حتقق هذ� ��د� �قعت �ألمة بني 
�جلسد  يهد�  من  بني   &Zفا ال   .
 ��لتَّنص�،  �لتَّغريب  اَشَتْي  َكمَّ
��لر�| ��للسا� �لعربية 
. كل �ملعا�/ R ��د� ��حدv!! �هذ� 
�يشرئّب  ��حد  هد�   R يتحد   �8 له  كا�  ما  ��ّد��  �لثالو§ 
�تد�عت  �لسيل  كغثا�  �ملسلمو�   Zصا  �8 لوال  �يتطا�/  بعنقه 
�ألمم عليهم كما تد�عى �ألكلة على قصعتها، �قد كانت �8/ 
عشر  �لر�بع  �لقر�  مطلع  عند  �لثالو§  هذ�   Zظهو 
Zهاصا� 
 Z0يا �Zسني! حيث صاZجر< كما ال ¨فى على 8حد من �لد���
�ملسلمني حتت قبضة �الستعماZ �لغر} �لذ< طالت سطوته Zبو¥ 
 !��Cكلها ��طئها كما يغطي �جلر�0 �ملنتشر �خلضر�� ��لغ ]Zأل�
حيث عمل على نشر ثقافته �فكرx عC مستشرقيه �منّصريه �لذين 
 R معانا
V يتو�نو� للحظة ��حدR v توجيه �لطعنا� 
� �لعربية 
�لطعن بالقر�� �لكرمي ��إلسال� �لعظيم ..�من عجائب قدZ �هللا 

َوَكـْم َعـزَّّ َأْقَواٌم 
ُلَغـاِت..!! ِبِعـزِّ 
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تعا� �عظيم فعله �8 بعث سيدنا �8د عليه �لسال� �لذ< جا� 
�لدجالية  �لفنت   xهذ 
Zهاصا�  بد�ية  عند  �عدx سبحانه  �فق 
��ائجة ضد �لدين ليتصدo لذلك �لثالو§ �لعقائد< ��ألخالقي 
��لفكر< ��د�� �لذ< 8تى به �لدجا/ 
� �لعاV �إلسالمي، فكا� 
عليه �لسال� خ� مد�فع عن هذ� �لدين بتأييد من yZ �لعاملني، 
 vليلة ��حد R به �8 عّلمه سبحانهZ كا� من �لة �ياته من�
Z8بعني 8لف جذZ من جذ�Z �لعربية متحديا ֲדذx �ملعجزv كل 
8ثبت  بل  �لتحد<  هذ�  عند  �ألمر  يقف   V� ،yمكابر �مكّذ
�n8ا  �لبشر،  عرفها  لغة  �8قد�  ��للغا�  �أللسنة   �8 �لعربية   �8
مبا يؤكد  ب�Cهني عديدv على .لك  �لر�ا�، �0لّل  من �حي 
.لك باعتباZها تلك �أل� �.لك �لرَِّحم �لذ< تولّد� منه كل 
�للغا� �تفرعت منها، كوnا 8صل لسا� �لبشرية. لقد �ستبشر 
مؤلفو �ملعاجم �لعربية ��لباحثو� ��للغويو� �لعرy خ�� مبا 8علنه 
�لدهشة ��إلعجاy مبا  يتمالكو� 8نفسهم من   V� عليه �لسال�
 R سع 8حد من �للغويني ��لباحثني� R يكن V .

ليه،  Z8شا

شكالية � �بد�يتها  �للغة  لغز  حقيقة   �
 يصل   �8 �للسانيا� 
�لبيا�  لفظ  جعل  �هللا   �8 كيف  �لسال�  عليه   Z8شا� تنوعها! 
 vZشا
  R مبني بعر}  �لعربية  �لقر�� ��صف   R للعربية صفة 
 oفصاحتها �علو مقامها عند �لر�ن، بينما �أللسنة �ألخر �

لتعليم  نفسه   �
 عز�ها  �ما  بل  �لشأ�!  هذ�  مبثل  توصف   V
�إلنسا�، بل اها 8عجمية!! �هي كل ما ال يكا0 يبني لسانه 
�ال ُيحفظ نظامه، �كا� 
عالنه هذ� ضربة �صدمة لكل عد� 
للقر�� �لكرمي �لكل من يشكك R عربية بعض كلما� �ياته 
 oبعد .لك شّك سو يبقى  
. ال  ֲדا  نز/   tل� �للغة  �8 ®تقر 
 �8� ،Zا عربية �ألصل ��جلذn8� ��0لتسليم بعربية تلك �ملفر�
�جو0ها R �للسا� �ألعجمي يؤكد قطعا �8 �لعربية هي �ألصل 

�غ�ها فر¥ منها.. 
��لعجيب �8 �لعربية �لt متتلك 8كC عد0 من جذ�Z �لكلما� 
�للغا� �ألخرo مثيال! ُتوصف   R ال جند �ا tمشتقاִדا ��ل�
حق  فيقدn�Zا  مقامها  يعلمو�  قومنا  ليت  فيا  ��لعجز  بالفقر 
قدZها �ها �ن ندعوكم لالعتز�q ��الهتما� بالعربية لغة �لقر�� 

�لعظيم.

nم خططو�  بل  ��للغة  �لدين  تقتصر على   V لكن هجماִדم�
للتصفية �جلسدية.. فالدنيا قاطبة تعلم بتلك �حلملة �ل�Z tجت 
على  شجعت  حيث  �إلسالمية  �لبال0   R �لغربية   oلقو� �ا 
حتديد �لنسل R �0/ �لعاV �إلسالمي ��فر� لذلك �لوسائل 
�8بنا�  8هاليها  تشجع  كانت  �لوقت  نفس   R� ��لتسهيال�، 
جلدִדا على �إلجناy ح� 
� بعض �لد�/ �لغربية تقد� هبا� 
��با�  تتو��  �أل�/ ±  �ملولو0   yجنا
 عند   vلألسر فائقة  مالية 
 yلإلجنا تشجيعا  �.لك   oألخر� �لتسهيال�  مع  �حلكومية 
��لتكاثر فيما بينهم. فنحن ال نستغرy من سياسة �ال��0qجية 
 o8خر vُيعاِملوننا مر �لغربية �ها هم  �لد�/  �لt عو0تنا عليها 
مكانتها  �تشويه  �لعربية  �للغة   Z�0 ִדميش  �لوقاحة..  بنفس 
�لغربية  �لد�/  ُترسل  �لوقت  بالعقم �R نفس  �لعلمية ��ִדامها 
كث� من Zعاياها من باحثني �
Z�0يني �ساسة لتعلم 8صو/ �للغة 
�لعربية R �0/ �لشر& �أل�سط بأعد�0 كب�v، هذ� 
� جانب 

قبا/ عد0 كب� ِمَمن V يتمكنو� للسفر 
� �لد�/ �لعربية حيث 

nم ينخرطو� R مؤسسا� تعليمية %لية R بلد�nم لتعلم �للغة 
�لعربية. �8فا�0 بعض �لتقاZير �8 �إلقبا/ على تعلم �للغة �لعربية 
�للغا�  بتعلم  باملقاZنة   vZلصد�� ®تل  �لغربية  �لد�/  بعض   R
ثاقبة �عر� �8 سر  �لتاZيخ بعني   yلغر�  µZ0 لقد .oألخر�
بدينهم �حلنيف  �لتاZيخ كامن R متسكهم   Cملسلمني ع� جنا| 
�لذ< متثل �لعربية 8ساسه �بنيانه �ملتني �توصلو� 
� �8 8حسن 
طريقة للقضا� على �ملسلمني هي 
قصا� �لعربية من حياִדم كي 
يتجهو� �و ��ا�ية خطوv بعد 8خرo. ففي بضع سنني سيتخر� 
8ساتذv لغة عربية غربيني سيقر��Z مناهجنا �لد�Zسية �يؤلفو� 
8بنائنا  من  �إلسالمية  ��وية  سيسلخو�  �هكذ�  .لك   R كتًبا 
�يلقنوnم ميوعة �مفاسد �شذ�. �لغرy. فها �ن نضع �لنقا¶ 
�حلملة   xهذ خلفية  �حلبيبة  ألمتنا  نكشف  كي  �حلر��  على 
�لشرسة. 8جاZنا �هللا �
ياكم من شر�Zهم �جعلنا �
ياكم ِممَّن 
ُيعز�� �8 �أللسنة ��فقنا R خدمة لغة �لقر��.. �Zحم �هللا من 

قا/: َ�َكْم َعزَّّ 8َْقَو�ٌ� ِبِعزِّ ُلَغاِ�..!!


