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٢٦

التقوى

�لبيا&  "علمه  �إلنسا&  خلق  للذ^  �حلمد 
منها  "بث  لسا&  لكل  �مًّا  �لعربية  "جعل 
�لسنة � �لبلد�& "شاf �& تكو& لغة �لقر¹& 
"�نزله على قلب خ� �ألنا> "�فصح �لبشر "جامع جو�مع 
عبد�  "على  "�لسال>  �لصال�  عليه  �ملصطفى  �لكلم �مد 
�ملسيح �ملوعو6 �لذ^ ُ"هب ملكة خاgقة للعا�6 � �للسا& 
�لعربية فُعلِّم بفضل �هللا �ملنا& �gبعني �لفا من �للغا- �لعربية 
مناهج   � �لدهر  "�حد  "�صبح  "سحبا&  �لنابغة   o"فجا
من  "يعز   fيشا من  �لفضل  يؤ«  �أل6بية؛  "�لعلو>  �لبالغة 

يشاf "هو على كل شيf قدير.
)& �هللا � قد شّر� �لعربية �علها لغة كتابه �لكرمي �لذ^ 
 Lصد� "هو  فقا\  "�ألoما&  �أليا>  ¹خر   %( ´فظه  "عد 

�لصا6قني:
ْكَر َ")ِنَّا َلُه َلَحاِفُظو&َ﴾ (�حلجر: ١٠) ﴿)ِنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا �لذِّ

�لعرv؛ �& كا& gسو\  فكم هي نعمة كب�� علينا Ãن 
�ملسيح   &�" عربًيا،  �لكرمي  �لقر¹&  عربًيا، "كتابنا   � �هللا 
�ملوعو6 � كتب لنا ما يزيد على عشرين كتابا بلغتنا؛ 
فهل نعي حقا هذ� �لنعمة "نقدgها حق تقديرها؟ )& من 
�بسط حقوL هذ� �للغة �لعظيمة علينا �& نتقنها "نعطيها 
حقها فال نسمح ألنفسنا )ال �& نكتب "نتكلم بلغة سليمة 
�Ùية  �"ال6نا  نعلم   &�" فصحى،   "� فصيحة  تكن   �  &(
�للغة �لعربية "�& ÃرÍ عليها حرصنا على كل غاٍ\ لدينا. 
تلك هي مسئولية �لعر� عموما "�ملسلم �لعر� خصوصا 
فما بالك لو كنت �
ديا؟ )& نصر� �إلسال> منوطة بغلبة 

في رحاب العربيةفي رحاب العربية

”واهللا َألْن أُْهجى بالعربية، أحبُّ إليَّ من أن أُمدح بالفارسية!“

بقلم �لدكتوg: "سا> �ل�bقي
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�لكرمي،  �لقر¹&   � باآلخرين  "صفو�  "�لذين   � �ملوعو6  �ملسيح  2اعة 
"فهمها أل²ا  �لعربية  تعلم  على  يكو& حريصا   &� عموما  �أل
د^  فعلى 
�ملسئولية  �لكرمي، "تصبح  �لقر¹&  لغة  �لدينية "هي  �لعلو>   vسا¡ �كتسا�
�عظم عندما يكو& �أل
د^ عربًيا. "ال يعÔ كالمي هذ� �ال ²تم باللغا- 
�ألعجمية "�ال نتعلمها بل هذ� "�جب علينا "ضر"�g �يضا. )& �6gنا نصر� 
�إلسال> �حلق ")يصا\ تعاليم �ملسيح �ملوعو6 � فال بد من معرفة لغا- 
 %( vديو& �لعر
�ألقو�> �ألخرG. "ال بد �& يأ« �ليو> �لذ^ يتوجه به �أل
تعلم �للغة �أل6gية �لx نشر ֲדا �ملسيح �ملوعو6 � جّل كتاباته مبا حتويه من 
كنوg oبانية. لقد كا& �ملسلمو& �أل"�ئل من غ� �لعرv كالفر¡ "غ�هم 
يتعلمو& �لعربية )% g6جة �إلتقا& "يذ"بو& فيها كل �لذ"با& ح� ال ُيعرفو� 
�لر�ا&  �بو   ��لشه �لعا�  قو\  هنا  "�ضر4  �لعجم؛  من   <� هم   vٌعر�

�لب�"4 (٣٦٢-٤٤٠ هـ) �لفاgسي �ألصل )] قا\:

َّ من �: ُ�مدQ بالفا�سـية!“ w� ُّهللا َألْ: ُ�ْهجـى بالعربيـة، �حـب�/”

فكم كا& حب �لب�"4 عظيما  ذ� �للغة �لx �ُنز\ ֲדا �لقر¹& �لكرمي. ")4 
ألgجو Ógية �ليو> �لذ^ نستفيق به كأ
ديني عرv "ننكب فيه على تعلم 
لغة �ملسيح �ملوعو6 � �نكباv من سبقنا من �لعلماf �ملسلمني �لعجم على 
لغتنا �لعظيمة، فننهل من هذ� �لنبع �لصا� مباشر� 6"& "سيط "نشرv من 
قربته �لx 6عانا )ليها بلسا& عر� مبني، "ننقلها )% لغتنا �لعظيمة ليفيد منها 

كل من ينطق بالضا6، يقو\ �ملسيح �ملوعو6 �:

حب  عن  �لعربية)  �للغة  (فسلفة 
 	 �جلهد   Eيبذ  � /من   ” �للغة: 
من  �مر   	 �إلتقا:  ��جة  بلو{ 
حياته  �تسمت  �جلوهرية،  �ألمو� 
بتبلد �لشعو� /��الE �لشخصية، 
/�صبح  �لعمل،  عن  /�لقعو� 
�يدنه �لتها/: /�لسطحية 	 سائر 
�ألمو�“. )& �هل �لغرv من )جنليز 
"فرنسيني "�ملا& "غ�هم يتعصبو& 
يتعلمها   &� على  "يصر"&  للغتهم 
طالֲדم من �ملو�طنني "�ألجانب على 
�صو ا، "على �& يعتذg من pطئ 
بقوله �" بكتابته فيها. �ليس �أل"% 
بنا �& نكو& �كثر حرصا "�هتماما 
بل  �لتعصب   vبا من  ليس  بلغتنا 
 Âمنو عظيمة  gسالة  لغة  لغتنا  أل& 
ֲדا )حياf �هل �ألÁg على �ختال� 
من  ")خر�جهم  "�عر�قهم  6ياناִדم 
�لظلما- )% �لنوg "جلبهم )% �هللا 

�لو�حد �ألحد.
�للغة  ֲדذ�  ִדا"ننا   �كب هو  "كم 
 fألخطا�  Gنر �ننا  ح�  �لعظيمة 
فيها "�صبحت  قد شاعت   ���لكث
 %( فتسربت   ا  يؤبه  ال  g�6جة 
"�ملرئية  �ملسموعة  �إلعال>  "سائل 
�ملكتوبة  "�ملطبوعة ")% �إلعالنا- 
على جان�  مكا&  �ملنتشر� � كل 

kيـد��/ rهللا مقصـد مهجـ�
rيا �يها �لنا� �شـربو� من قرب

�& �ب  بد  ال  "طنه  "من �ب  �إلميا&  من  �لوطن  �& حب   ال شك 
كتابه   � �مني  عثما&   gلدكتو� يقو\  �إلتقا&.  g6جة  فيها  "يبلغ  لغته 

	 كل �شـح �لقلـم /�إلمال>
قد ملئ من نو� �ملفيض سـقائي
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٢٨

التقوى

 %(  �gإلشا� من  هنا  بد  "ال   .sgلشو��" �لطرقا- 
 vمن �لصو� ��لسخف �ملأثوg � �& �خلطأ �ملشهوg خ
�ملهجوg؛ فاخلطأ �لشائع ليس ضربا من �لتطوg "شيوعه 
"تسمع   Gتر  &� �لعجب  "من   .fلبقا� حق  يعطيه  ال 
�ملثقفني �لعرv "�ملسئولني � "سائل �إلعال> �ملختلفة 
pطئو& بكالمهم "كتاباִדم ì6� &"6 شعوg بالذنب 
"�ملسئولية �ما> من يستمعو&  م "من يعتb"²م �لقد"� 
"يأخذ"& عنهم؛ عيبهم هذ� ال ميس لغتهم "مكانتهم 
"ثقافتهم فقط بل ميس gجولتهم كما قا\ �أل6يب طه 

حسني:
”)& �ملثقفني �لعرv �لذين � يتقنو� معرفة لغتهم، ليسو� 
 �نقص كب بل � gجولتهم  �لثقافة فحسب،  ناقصي 

"مهني �يضا“.
فما هو �لسبيل )% �لتمكن من �لعربية ")تقا²ا؟

يقو\ �بن خلد"& � مقدمته: ”)& حصو\ ملكة �للسا& 
�لعر� )منا هو بكثر� �حلفظ من كال> �لعرv ح� يرتسم 
� خياله �ملنو�\ �لذ^ نسجو� عليه تر�كيبهم، فينسج 
هو عليه "يتَنزَّ\ بذلك منـز\ من نشأ معهم "خالط 
عبا�gִדم � كالمهم، ح� حصلت له �مللكة �ملستقر� 
فملكة  كالمهم“.  Ãو  على  �ملقاصد  عن   �gلعبا�  �
تكتسب  مما  �كثر   sلسما�" باحلفظ  تكتسب  �للغة 
بالضابط "�لقاعد�، فد"g كتاv �لقو�عد يأ« الحقا، 
"لذلك كا& �أل"�ئل يرسلو& �بناfهم صغاØg )% �لبا6ية 
ليسمعو� �للغة �لصافية "�فظوها فتنشأ لديهم �لسليقة. 
تركيب  بل �  ليست مبفر�6ִדا  �لعربية  �للغة  "فصاحة 
�لفاظها، كما �& �للحن �ملوسيقي �جلميل ليس بعالمة 

موسيقية منفر�6 بل بضمها )% غ�ها.
�لعربية  من  �لتمكن  هو  منا   vملطلو�  ì6أل� "�حلد 

من  �لتضلع  ميكن   �  fألخطا� من  �خلالية  �لسليمة 
�لفصيحة � �لفصحى. "ملا كا& مستوG �ألf�6 بالعربية 
سليقة  معظمنا   Gلد يعد   �"  ìتد قد  �ملتعلمني   Gلد
�ين   %(" "�لفصيحة  �لفصحى  جند  فأين  سليمة  لغوية 
 g6نرسل �طفالنا لنيل هذ� �لسليقة؟ فقد �صبح من �لنا
� هذ� �أليا> �لتمكن من ®اs لغة عربية �gقية ميكن 
�لقيا¡ عليها "�القتبا¡ منها؛ فال بد من �تباs �ملنهجية 
]�ִדا �لx نتبعها عند تعلمنا لغة �عجمية سليمة "]لك 

"فق ما يلي:
 �.  قر��f �لكث� من �لنصوÍ �لفصيحة �لقدمية "�حلديثة 
�ملفر�6- "�لتر�كيب  �لنظر �  )نعا>  ُمَتَرِ"يَّة، مع   �ًfقر�
�"ال6نا  نَعو6   &�" عليها.  "�لقيا¡  "�ستعما ا  حلفظها 
منذ صغرهم قر�fَ� هذ� �لنصوÍ؛ "يأ« على g�¡ قائمة 
�لكتب �لقر¹& �لكرمي � �ألحا6يث "�لس�� "ما كتب 
�أل6باf �لعرv "فطاحل شعر�ئهم. "ال بد لنا كأ
ديني 
عرv باإلضافة ملا سبق �& نقر� مر��g "تكر��g ما كتبه 
�ملسيح �ملوعو6 � بالعربية "�لذ^ "صف كماله � 

هذ� �للسا& بقوله:
 gللسا& �لعر�، مع قّلة جهد^ "قصو� � ßكما &ّ("”
طل�، ¹ية "�ضحة من gّبى، ليظهر على �لنا¡ علمي 
"��6، فهل من معاÁg � 2وs �ملخالفني، ")4 مع 
]لك ُعّلمُت �gبعْين �لفÒ ِمن �للغا- �لعربّية، "�عطيُت 
�كثر   �  ßعتال� مع  �أل6بّية،  �لعلو>   � كاملة  بسطة 
 Ôجعل �نه  gّبى  فضل  "هذ�  �لفتر�-،  "قّلة  �أل"قا-، 
 fملا� من   Òبيان  vعذ�  Ôجعل" �لفر�-،   Ôب من   sبر�
 Ôجعل �ملهديني،  � ا6يني  ِمن   Ôجعل "كما  �لفر�-، 
"كم  �عِطيُتها،  ُمـَلٍح  من  فكـم  �ملتكلمني،  �فصح 
 Gحو" ،fُعلمتها، فمن كا& ِمن ُلسن �لعلما f�gِمن عذ
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ُحسن �لبيا& كاأل6باf، فإ4 �ستعرضه لو 
كا& من �ملعاgضني �ملنكرين. "قد ُفقُت � 
 fكضو Øgلنظم "�لنثر، "�عطيت فيها نو�
�لفجر، "ما هذ� فعل �لعبد )& هذ� )ّال ¹ية 
 ،G"بعد ]لك "�نز ï� لعاملني، فمن� vّg
على  شهد  فقد   ،Gbن� "ما   4ogبا "ما 

صدقي "لو كتم �لشها�6 "�خفى“.
 �. "�لرجوs �ملتكرg )% �ملعاجم �للغوية 

�جليد�.
قو�عد   � جيد   vبكتا "�الستعانة   .� 

�لعربية.
 fعلى بعض معاجم �ألخطا sالطال�"  .� 

�لشائعة.
�لعربية  باللغة  �لكتابة   f�6� "حتسني 
 �  sلسما� "كثر�   �fلقر�� كثر�  يتطلب 
�لتنبه  �لقيا¡ على ما قر�نا "ما ®عنا مع 
 � �لشائعة  "�للغوية  �لنحوية   fلألخطا
 &(  Áعر� "لسو�  �ملعاصر�.  �لكتابا- 
بعض   Gلتقو� ºلة  خال\  من  �هللا   fشا
 �هذ� �ألخطاf "�لصو�v فيها مع �لتذك
بأهم �لقو�عد �لنحوية "�لصرفية "�للغوية 
لنفيد منها "Ãسن �f�6نا � �لكتابة بلغتنا 
�لعظيمة �gجيا �هللا �& تكو& نفعا للكاتبني 
�لد�عمة  باألمثلة   »¹ "سو�  بالعربية، 
من  عهدنا  مما  فقط  ليس  للتصحيح 
�ملسيح  كال>  "من  بل  �لعربية  �لكتابا- 
�جتمع  �لذ^  �للسا&  ֲדذ�   � �ملوعو6 

فيه � د^ "�لبيـا&.

١. �خلطأ 	 �ستعماE: (َتو�َجَد)
َتو�َجَد فالٌ&: �Gg من نْفسه �لوْجَد "�لوْجد: هو �ُحلب �لشديد �" �حلز& 

.Lعلى َ"ْفقِِ �لسيا
.(�gلتو�جد � �ملد� vعلى �لطال) :فال تقل

 ...gحلضو� vقل: على �لطال"
(...Ágيستخر� �حلديد �ملتو�جد � �أل) :ال تقل"

"قل: يستخر� �حلديد �ملوجو6...
يقو\ �ملسيح �ملوعو� �:

”")4 ®عت �& بعض �جلهالf "طائفة من �لسفهاf يقولو& )& �خلسو� 
"�لكسو� � gمضا& ")ّ& كنا جند مؤّيد� �لفرقا& "مع ]لك يوجد � 
�ألخباg "يتلى � �آلثاg "لكنا لسنا مبطمئنني "عاملني بأنه ما "قع � �ّ"\ 

�لزما& "ما ثبت غر�بته عند �هل �أل6يا& فكيف نكو& مستيقنني".

٢. �خلطأ 	 �ستعماE: (م�/�)
 �جاf � (�ملعجم �لوسيط): «باg_ �ُهللا �لشيfَ "فيه "عليه: جعل فيه �خلَ

._gَكة» فهو مباbل�"
�ألمر:  على  «بر_  َفَلِزَمه.»،  موضٍع   � �ناَ¢   :��لبعُ «َبَرَ_  فيه:   fجا"  

"�ظب» فاألمر مb"_ عليه!! �^ ُمو�َظٌب عليه.
ال تقل )]&: (مb"_ جناحك �" o"�جك)

"قل: مباg_ جناحك...
يقو\ �ملسيح �ملوعو6 � � سياL ]كر� ¹يتـي �لكسو� "�خلسو�:

فلنقل )]�: مباg_ �حتفالنا مبر"g مئة عا> على �خلالفة �لر�شد� �أل
دية... 
 .(..._"bم) ملؤمنني "يا 2اعة �ملؤمنني. "ال تقل� �مباg_ يا سيد^ يا �م

(يتبع)

"قد نبذ"� �لتقوf�g" G ظهوgهم
""�هللا )& �ليـو> يـوٌ> مبـا�ٌ�

"�ْلَهْتُهم �لّدنيـا َعن �ملو% �لَغِني
�ملَُهْيِمِن �ّيـاَ> َنصـر  رنـا  يَذكِّ


