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، أو رف بهتع انكيال يكون هلا  -من األمم امه أي-األمة أنمات املقررة ل، أو املسصبح من احلقائق الثابتةألقد 
، إىل غري ذلك من الروابط اليت والرتاثية ية واالجتماعية والدينيةلغتها وحدودها العلمية والنفس انبكيإال  رف هبا،تعحدود 

، ويتناشدون ويتفاخرون ويتنافرون هبا يتواصلون، ت اللغة العربية متأل اآلفاق يف العصر اجلاهليناك . وقدبني الناس أشتن
 .نمثله حىت األ يةانسناإلمل تعرف  اعرفي أدابوينتجون يف كل ذلك 

، يقرؤونه، ا الكتاب الكرميوالناس مجيعا على هذ . وتوفر املسلمونأنتهى العصر اجلاهليف الكرمي نآونزل القر 
أن بعد ، مبثله أيتوا أنواعجزهم ، الناس حرسلغوي  انبيبه  افإذ، تراكيبه أسرارملون يف أ، ويتوحيللون لغته ويتدبرون آايته،

ن م ألهيدفع قائل نآالقر  يستمعوا إىل آايت أنس بعد الغامر الذي شغل النا طباعناال ناوك يفعلوا ذلك، أناهم دحت
 ه يعلوأنو  ملثمر أعاله أنملغدق و ه أسفل أنفا كالما وهللا أنقد مسعت ل: يقول نأوهللا ما هذا بكالم بشر. وآخر  :يهتف

 منيبب قلب فيأتيههو؟  أين-صلي هللا عليه وسلم-عن حممد  ويسال، هأن. وآخر يتحرك قلبه ويهتز وجد على عليهيوال 
 حممدا رسول هللا. أنو ، إال هللا لهأن ال إشهد أه: ل ويقول

، الر، حم، ملأ، وأصواهتا، حبروف لغتهم، ه نزل بلغتهمأن ا كالم هللا،ن هذأب وأقنعهم، الناس رأاثالذي  أكثر ناوك
م اإليقاع املؤثر، وعرفوا يف شعره، ويتفاخرون يتباهون هبا، واانكطسم ... بل نزل ابألساليب اليت  ، طس، ق ،ص

والرتاكيب اللغوية العجيبة اليت وافقت  كثر من اإليقاع والفواصلأ، فجاءهم مبثل ذلك و والقوايف الرائعة والتقسيم اجلميل،
 انز أو  أن، بل -هللحاش -شعر نآه ورد يف القر أنا ال يعين . وهذهانز أو و بعد ذلك بتفعيالت الشعر  ما عرفوه، يف كثري منها
وا يطربون ناا ك، فإذعندهم القول أبساليبالكرمي  نآزل القر أنكن هللا عز وجل لبعد، و   تكن قد عرفتمل الشعر وحبوره

والرتاكيب ما يثري  فيه من األلفاظ نآا القر أن هذف، حمددة انز أو ا تسري على أهنبعد  اليت عرفوا فيما وأشعارهمألقواهلم 
، على مر القرون الباطل أيتيهاإليقاع إىل الربط احملكم بني القول واملعىن مما ال  هذا زاو يتجولكنه ، إيقاعا حمببا إىل النفس

 .ناالزم دوامت اناملكمهما اتسع 
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اليت  انالبلد أهلوتكلم هبا ، وغراب شرقايف األقطار  تشرتانو رفت األمة العربية اإلسالمية بعد ذلك بلغتها، ع
يف مشال إفريقيا  ، أوبني النهرين واهلند شرقا وما نات يف خراسناك لغة أي أن نومل نعلم حىت األ، اإلسالم تشر فيهاأن

متها أ، واللغة القوية تصنع تفرض لغتها األمة القوية أنذلك  ؛أو بعدههلا ذكر قبل الفتح  ناقد ك، غراب روابأو دلس و نواأل
ويتعلمها الناس ، واآلداب والفنون العلوم يف ااهنلسوتكون ، اللغة تصنع األمة، هي املعادلة اخلالدة وهذه، العزيزة القوية

الدول اإلسالمية  وتشكلت، وهكذا دخلت األمم كلها يف اإلسالم، وأدبمن فكر وعلم  ويدخلون فيها بكل ما عندهم
رواب أو استيقظت  امتدت قروان طويلة حىت، العربية حضارة إسالمية عربية سامقة واتسع العلم واملعرفة وصنعت اللغة، القوية

املتني  ا الكيدهل دكيوت، وتبعدها عن لغتها، فصارت حتارب األمة العربية اايت القرن الثامن عشر،سباهتا العميق يف بد من
 .تشرتانو اليت هبا عزت امتها ، على هذه اللغة اليت ليس هلا هدف إال القضاء، امة الكثريةديف الدعوات اهل

فال ، يةانسناإلنتفاعل مع احلضارة  ، أومن جديد تناحضار  ونصنع، نعود إىل سابق جمد امتنا وعزهتا أنردان أفإذا 
لغتهم األم هي السبيل إىل قوهتم  أنوعلى االعتقاد  على حب لغتهم أبناءانننشئ  أنو ، نعيد اجملد واالحرتام للغتنا أن بد

 أنإىل لغتنا جيب  تناعود التفريط هبا. ويف سبيل وعدم، األرض للغاهتم أممابحرتام  مثلهأونضرب هلم ، وعزهتم وجمدهم
 أنو ، اللغة يف بناء جمد األمة وعزهتا أبمهية مؤمنايكون كل فرد  أنوامهها ، واألساليب اليت تعني على ذلك نضع اخلطط

بكل وسائل  تنايف حيا تشرتن أنو ، عليها ية واحلرصبالدولة كلها على االلتزام ابلعر  أجهزة ناو تتع أنو  تبىن املناهج السليمة
، حباجة إىل محلة وطنية واسعة فاللغة ؛واجب على كل مواطن وهذا، اللغة العربية املشرقة ةصور  م واالتصال واملعرفةاإلعال

لغة العلم ، اإلسالمية الواسعة لغة احلضارة، يف سبيل إعادة اجملد واحلياة إىل اللغة العربية تسهم فيها كل مؤسسة بدورها
 واملعرفة على مر القرون.
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