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وأعلى شأنها، حيث أنزل بها خير كتبه و أفضلها، والصالة والسالم على أفضل  العربية اللغة الحمد هلل الذي رفع       

 دأّما بع ،آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحساٍن إلى يوم الدين األنبياء وخاتم المرسلين، نبينا محمد وعلى

ومن آياته خلق السموات إنَّ اللغة هي أداة االتصال والتفاهم بين أبناء البشر، وهي آية من آيات هللا العظمى " ف       

لوحيد الذي ينطق ويعبر عّما في "، فاإلنسان هو المخلوق اواختالف ألسنتكم وألوانكم إنَّ في ذلك آليات للعالمين واألرض

 .حزن وما إلى ذلكضميره من أحاسيس وتصورات وأحالم وفرح و

اللغة هوية البشر، فقد رافقت اإلنسان منذ فجر التاريخ وتطورت بتطوره فطبعت مختلفات  وتعد       
ديثا إال بسبب تعدد الحضارات التي شيدها اإلنسان بطابعها الخاص. و ما تعدد الثقافات واختالفها قديما وح

اللغات نفسها وتمايزها فيما بينها. فاللغة ضرورة من ضرورات الحياة نعيشها كل يوم، بل كل لحظة ونستنشقها 
كما نستنشق الهواء ، وهي أعظم اكتشاف خدم به اإلنسان نفسه ، ففتح عالمه المغلق فأوصل نفسه بنفسه 

رثتها الشعوب ر تتابع األزمان وتلون المكان فووينقلهما عبوبغيره، واستطاع أن يبني حضارته ويسجل ثقافته 
 جيال بعد جيل.

هي حلقة الوصل التي تربط الماضي غة هي األداة التي سجلت منذ أبعد العهود أفكارنا و أحاسيسنا، وإن الل       

 تقبل.بالحاضر بالمس

ل لغى يلغى إذا هذى. ومن معاني اللغو: أي تكلمت وأصلها لغوة، ولغات. وقي ؛اللغة مأخوذة من لغوت و        
 النطق ، واللغا: الصوت، و)لغوى الطير( أصواتها. 

و قد اختلف العلماء في تعريف اللغة و مفهومها ، و ليس هناك اتفاق شامل على مفهوم محدد، ويرجع ذلك إلى        

وات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، أو هي نظام ارتباط اللغة بكثير من العلوم،  فيعرفها ابن جني بقوله : أما حدها فأص

 من الرموز الصوتية يتم بواسطتها التعارف بين أفراد المجتمع، أو هي ظاهرة اجتماعية تستخدم لتحقيق التفاهم بين الناس 

غ والتواصل. فاللغة هي سلسلة من األصوات الدالة المتواضع عليها عند جماعة لغوية معينة يستعملونها كأداة للتبلي       

و هذا التعريف يتفق مع كثير من التعريفات الحديثة للغة، بحيث تضمن العناصر األساسية للغة البشرية فهي ذات طبيعة 

صوتية وظاهرة اجتماعية تختلف من مجتمع آلخر. واللغة أيضا قدرة ذهنية مكتسبة يمثلها نسق من الرموز االعتباطية 

مع ما. و هذه القدرة الذهنية تتكون من جملة المعارف اللغوية تخص المعاني والمفردات المنطوقة يتواصل بها أفــراد مجت

 .  النهائيا من النصوص لسامع فتمكنه من إنتاج وفهم عددواألصوات والقواعد تتولد وتنمو في ذهن المتكلم ا

للتفاهم فيما  اإلشاراتمن الرموز و  ا  لإلنسان مثله مثل كل الحيوانات التي تمتلك نظام -جلعزو–هي نعمة من هللا و       

 " .  علمنا منطق الطيروفيقال : لغة الحيوان، ولغة الطير، ولغة النبات،  قال تعالى : "  بينها،

لم تتوفر لها عوامل الديمومة و  إذافهي تنمو و تترعرع و تشب و تشيخ و قد تموت  الحي،واللغة كالكائن        

 االستمرار . 

  :نظريات في ذلك هناك أربع أننعلم  أنن نشأة اللغة فقد ذهب العلماء في ذلك مذاهب شتى ، فيكفينا ع أما       
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اللغة العربية من أهم اللغات اإلنسانية التي حملت إلينا عبر العصور من ثمار العلوم وابتكار العلماء وأخبار و       

ارتباطا  وثيقا ، حيث تؤكد كل الحقائق التاريخية أّن اللغة القرون واألمم التي خلت، وهي مرتبطة بالعقيدة اإلسالمية 

إنَّا نحن نزلنا الذكر وإنّا له العربية ما نشئت إال خدمة للنص القرآني، وحفظا  له من اللحن مصداقا  لقوله تعالى: " 

 ". لحافظون

بها ونعتز بها، ويجب علينا أن هي ركن من ثابت من أركان شخصيتنا، فيحق أن نفتخر   -إذن-فاللغة العربية        

نذود عنها ونوليها عناية فائقة، ويتمثل واجبنا نحوها في المحافظة على سالمتها وتخليصها مما قد يشوبها من اللحن 

والعجمة، وعلينا أن ال ننظر إليها بوصفها مجموعة من األصوات وجملة من األلفاظ والتراكيب، بل يتعين علينا أن 

ا ، فنؤمن بقوتها و غزارتها و مرونتها و قدرتها على مسايرة التقدم في شتى المجاالت ، كما تعد نعتبرها كائنا حي

مقوما من أهم مقومات حياتنا و كياننا ، و هي الحاملة لثقافتنا و رسالتنا و الرابط الموحد بيننا والمكون لبنية تفكيرنا، 

  ن األمم .والصلة بين أجيالنا، و الصلة كذلك بيننا و بين كثير م

 وقد واجهت العربية عدة تحديات، منها:      

اتهامها بالعقم والجمود والقصور ، وأنها لم تعد مالئمة ألساليب القرن الحادي والعشرين؛ عصر الثورة  -1

 المعلوماتية واالختراعات الفضائية.

ش العرب في أسر وقبائل، ونقول إّن الكلمات العربية ال تعيش فرادى منعزالت بل مجتمعات مشتركات كما يعي

وللكلمة جسم وروح، ولها نسب تلتقي مع مثيالتها في مادتها ومعناها، فخاصية )االشتقاق( من أعظم ما امتازت به 

اللفظي والمعنوي، ومن الطريف لمعرفة سعة هذه اللغة ما العربية، فباالشتقاق عملت العربية على زيادة موروثها 

األصبهاني أّن الخليل ذكر عدد أبنية كالم العرب المستعمل والمهمل من غير نقله صاحب )المزهر( عن حمزة 

 تكرار، وهي:

(، وما ذكره د. محمد نعمان 12305412أبنية وأربعمائة واثنا عشر) اثنا عشر مليون بناء وثالثمائة وخمسة             

ة من اللغة العربية خمسة ماليين وتسعون ألفا الدين الندوي في مجلة األدب اإلسالمي،حيث قال: عدد األلفاظ المستعمل

 وأربعمائة لفظ، بينما نجد الفرنسية ال تحتوي إال على خمسة وعشرين ألف كلمة ، واالنجليزية على مائة ألف كلمة.

، وذلك من بثبات األصول ومرونة الفروع، وبهذه المرونة عولجت مسألة المصطلحات -كذلك -وتتميز العربية        

قدرتها الفائقة على استخدام أكثر من طريقة لتثبيت ألفاظ جديدة في قاموسها: كالقلب المكاني والنحت والتعريب خالل 

 .......وغيرها من إبدال وإدغام وإظهار وإخفاء.

وكذلك هي لغة المترادفات، إذ يكثر أن يكون للمسمى الواحد أكثر من مفردة لغوية واحدة، بل قد تصل إلى        

ات بل المئات، فمعاني)العين( تنيف عن المائة، ومعاني)العجوز( تنيف على الثمانين، ومعاني )الكرم(تنيف على العشر

 الثالثين، وذكر صاحب القاموس في مادة)سيف(أن للسيف اسماء تنيف على األلف.

ل أعداء اإلسالم طمسها أما عالمات اإلعراب والتي تتميز بها العربية دون غيرها من اللغات األخرى فيحاو         

 بدعوى تبسيط النحو.

ذا يها، ويضيع هذا التميز إذا اختل هيميز الوظائف النحوية ففبينما تلزم الكثيرات من اللغات متكلميها بترتيب معين        

أن تقول:  تتبع ترتيب : فاعل+ فعل+ مفعول به، إذا أردت أن تقول: أكل زيد طعاما، فيجب-مثال -الترتيب، فاإلنجليزية 

زيد أكل طعاما، وال يجوز أن تقول: أكل زيد طعاما، أما في العربية فأنت تقول: أكل زيد طعاما، وزيد أكل طعاما، أكل 

 طعاما زيد، وطعاما أكل زيد، وطعاما زيد أكل، فتأمل هذا وتدبره.

لهجات العامية واللغات المناطقية ومن التحديات التي تواجه العربية تلك الرامية إلى أن نستبدل بالفصحى ال -2

آذانا صاغية  -حتى اآلن -لكننا نحمد هللا أنهم لم يجدواواإلقليمية القومية الضيقة أو أحيانا إحياء لغات قديمة ميتة.

لهذه الدعوة الماكرة الخبيثة التي تمهد للحرب على كتاب هللا)القرآن الكريم( وإلحاق الضرر باإلسالم وتشتيت 

 ن.شمل المسلمي

ونزيد: إنه توجد في كل لغة من لغات العالم الحية لغة فصحى ولهجات عامية محكية، ومهما اختلفت اللهجات        

 بحسب المناطق والبلدان فإن المرجعية تكون للفصحى، فاالزدواجية ظاهرة عامة لها أصولها ومقوماتها النفسية



ّن من المبالغة أن نتصور أّن هناك ذلك البون الشاسع المتوهم واالجتماعية، وليست ذات صبغة َمرضية،وعلى كل حال فإ

 ائر الدول العربية.بين عاميتنا وفصحانا خاصة بعد أن خطا التعليم بالناس خطوات واسعة نحو الفصيحة في س

العربي ومع ذلك نالحظ إعراض المتعلمين عن دراسة اللغة العربية أو حتى الحديث بعربية فصحى، ولعل المجتمع        

يحة يعيش حالة انفصام، فالعربي عندما يقرأ القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو الشعر القديم فإنّه يقرأه بعربية فص

     العربية الفصيحة ليستخدم العامية. صحيصة، لكنه عندما يتحدث يترك

راكيب و صرف و نحو و أدب و خيال ، واللغة العربية أقدم اللغات التي ما زالت تتمتع بخصائصها من ألفاظ و ت       

العربيات من : حميرية وهي تعد أم مجموعة من اللغات  تعرف باللغات األعرابية التي نشأت في شبه جزيرة العرب ، أو 

بها إلى لغة أُم يطلق عليها  نفون كل السالالت اللغوية ويعودونو بابلية وآرامية وعبرية وحبشية ، وعلماء اللغة حديثا يص

 للغة السامية( . )ا

بعض و يقال إن العربية تنحدر من اللغة اآلرامية؛ و هي التي تكلم بها آرام بن سام بن نوح عليه السالم، و      

ن قحطان ، نها نسبة إلى يعرب بن يشجب بى مدينة " عربة " في بالد تهامة، وقيل إالعربية إل لغةالعلماء نسب ال

سموا كذلك نسبة  إلى  –أيضا  –كلم العربية على صورتها المعروفة، وقيل أول من ت وهو أبو العرب العاربة؛

 فصاحة لسانهم في اإلعراب.

ب األخرى، وهذا يقتضي أن تكون إّن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وهو مهيمن على ما سواه من الكت            

 لغته؛ أرسله هللا للبشرية جمعاء، واختار هللا ،ياء والمرسلينمهيمنة على ما سواها من اللغات، وهي لغة خاتم األنب لغته

إنه تعالى: "  قالاللغة العربية، وهذا يعني صالحيتها ألن تكون لغة البشرية جمعاء، ينبغي أن ندرك أبعاد هذه المسألة، 

، فلما وصفها هللا بالبيان " لمنذرين بلسان عربي مبينلتنزيل رب العالمين، نزل به الروح األمين، على قلبك لتكون من ا

لم أن سائر اللغات قاصرة عنها، وهذا وسام شرف وتاج كلل هللا به مفرق العربية، خصوصا  حين ناط بها هللا كالمه عُ 

"،  كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون""، وقال تعالى:  إنّا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلونالمنزل، قال تعالى: " 

  "، من هنا قال حافظ على لسان العربية: قرآنا عربيا غير ذي عوج" وقال

 اتآي به  وعظ وما ضقت عن   ةــــــاً وغايـاب هللا لفظـكت وسعت          

 اتــــاء لمخترعـق أسمـوتنسي              فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة        

ضخم الذي تمتلكه العربية التي وسعت هذا القرآن بكل أبعاده وآفاقه، إنها فهو يشير إلى الطاقات الهائلة والمخزون ال       

 إنّا نحن نزلنا الذكر وإنّا له لحافظون ".لغة الخلود حيث ال يمكن أن تزول عن األرض إال أن يزول هذا الكتاب المنزل " 

جمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لوال فصلت آياته، أأعوقال تعالى: "        

 وشفاء"

لو قارنا اللغة العربية مع اللغات األخرى التضح أّن اللغة العربية هي أفضلها في تركيزها وإيجازها وشمولها، و       

ى ، وهذه اللفظة ال تفرق بين المثنThey :لنأخذ مثال  ففي اللغة اإلنجليزية عندما تتكلم عن مجموعة من الناس تقول

والجمع، وال تفرق بين الذكور واإلناث، أّما في اللغة العربية فتوجد ألفاظ : هم، هن، هما، هذان، هاتان كل لفظة تشير إلى 

 تستعمل لكافة المعان، وهذا ليس من الدقة في شيء. Theyمعنى مختلف عن المعنى اآلخر، أّما في اإلنجليزية فإن لفظة 

" فلفظة )قالتا( تعبر عن أن هناك اثنتين من النساء تا ال نسقي حتى يصدر الرعاءقالوورد في سورة القصص "        

نجليزية فعلينا أن نستبدل هذه اللفظة بأربعة لفظات لنفي بالمقصود ى نفسه في االتقوالن شيئا، وإن أردنا أن نأتي بالمعن

 ، بحيث ال يحدث أي لبس.The two women saidفنقول: 

: -صلى هللا عليه وسلم -العلماء أن الكالم بغير العربية لغير حاجة قد يورث النفاق، قال رسول هللا ويرى كثير من        

"، فال نعجب إذا علمنا أّن من العلماء من أوجب تعلم من يحسن أن يتكلم بالعربية فال يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق"

 وكره"، فإنها من دينكم ة فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائضتعلموا العربيالعربية وإتقانها، قال عمر بن الخطاب "

ألن  واجب؛ إن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرضقال ابن تيمية: "يعرف العربية أن يتكلم بغيرها،  الشافعي لمن

أبي الريحان "، وقد أثر عن به فهو واجب فهم الكتاب والسنة فرض، وال يفهم إال بالعربية وما ال يتم الواجب إال

 ألن أشتم بالعربية خير من أمدح بالفارسية".البيروني قوله "



ات انطباقا  من ، وشهدوا لها بأنها من أقرب اللغوقد مدحها وذكر محاسنها رجال يعرفون غيرها من اللغات الراقية       

من أغرب المدهشات أن تنبت تلك "قال المستشرق "آرنست رينان" في كتابه "تاريخ اللغات السامية": النظم الطبيعية، 

مفرداتها ودقة معانيها  رجة الكمال عند أمة من الرحل، تلك اللغة التي فاقت أخواتها بكثرةاللغة القوية، وتصل إلى د

من خواص اللغة العربية وفضائلها أنها أقرب سائر "، وقال المطران يوسف داءود الموصلي: " وحسن نظام مبانيها

المنطق، حيث إن عباراتها سلسلة طبيعية، يهون على الناطق صافي الفكر أن يعبر عما يريدمن دون  اللغات إلى قواعد

 تصنع وتكلف".

هكذا فعل سلفنا الصالح في خدمتهم للغة القرآن أحبوها حبا  عظيما ، ووهبوا لها نفوسهم، فنقحوها ووضعوا قواعدها        

ات الفضائية واالختراعوالصفاء، أما نحن عرب عصر التكنولوجيا وأصلوا نحوها وصرفها حتى بلغت درجة الكمال 

فخلف من بعد السلف خلف تنكروا للغتهم  :والثورة المعلوماتية فقد نشأ فينا التخاذل والتكاسل والتقاعس فكنّا كقول أحدهم

 واحتقروها، ونظروا إليها نظرة ازدراء واتهموها بالعجز والقصور وعدم صالحيتها للعصر.

إّن خدمتك للغة العربية تعني خدمتك للقرآن ولو من وجه بعيد، وإن السلف الصالح ما قصروا في خدمتها حيث        

تعلمها لما لها من مكانة مقدسة في نفوسهم، غاروا عليها،  رآن، وعكفوا علىجاهدوا بالجهد والمال والوقت لخدمة لغة الق

ولوثة اإلفرنج، فقضوا سني حياتهم في تقعيدها وإشادة أركانها ورسم غاروا على بيانها المعجز أن تدنسه عجمة العجم 

 أوضاعها.

ولعّل أقل ما نعمل ألجل اللغة العربية إغناء المكتبات العامة بالمؤلفات التي تحث على تعلم اللغة العربية للناطقين        

اضرها غتها، وتفكيرها بغير أدواتها، وقياس حولغير الناطقين بها؛ ألّن من أكبر مصائب األمة أن يكون تعليمها بغير ل

  بمعايير وضوابط غريبة عنها، ولهذا علينا أن ال نتخذ العربية غاية بل وسيلة يعبر بها الفرد عن حاجاته المختلفة.

   


