
 منطلق:

إّن الحديث عن اللغة العربية الفصحى لذو شجون، ليس ألننا ننتمي إلى هذه اللغة العريقة في األصالة والتمّكن، وال ألننا نتحدث     
لبالدنا وشعبنا، وال ألنها لغة أّمة بأكملها منذ مئات السنين، ولكن لما بها ونعبّر بواسطتها، أو نكتب بها، وال ألنها اللغة الرسمية 

يحاصر هذه اللغة الصامدة عبر العصور من أزمات تلو األزمات؛ من استدمار يسعى بكل الوسائل واإلمكانات لطمس اللغة العربية 
ته لفعل سيمدد بقاءه في البالد المحتلة، وسيطيل سيطرونسخ آثارها، واالجتهاد في مقابل ذلك على ترسيخ لغته اعتقادا منه بأن هذا ا

عليها، ومن تنّكر بعض أهلها، إذ يرون فيها عجزا وضعفا وقصورا عن مواكبة التطور، وغير صالحة للسير في ركب التقدم 
 واالزدهار.

دات صور واتهامها بعدم مواكبتها مستجإذا كان الحّط من مستوانا، والنيل من معتقداتنا، ورمي لغتنا العربية بالعقم والضعف والق   
العصر... صفات ينعتنا بها غير الناطقين باللغة العربية منذ عهد عهيد، فهو أمر ليس غريبا علينا، وال على أّي عاقل، ألن هذا 

تنا بذلك، ذي ينعاألمر قديم، وال يحمل ما يثير الغرابة والدهشة، ولكن الذي يستثير الحافظة ويوقظ اإلحساس باألسف، أن يكون ال
واحد من إخواننا أو أقاربنا أو طالبنا، ومما ال شك فيه أن هذا األمر يزيد تعقيدا وال ينبئ بخير وسيكون هذا الشيء عرقلة وتثبيطا 

  في سبيل تطوير اللغة العربية وإخراجها وأهلها من غيابات تلك التهم الباطلة .

ي معرض حديثه عن احتكاك المثقفين العرب المباشر باألجانب بعضا من تأثرهم بصورة ولقد ذكر األستاذ أبو القاسم سعد هللا ف    
واضحة بالثقافة الغربية ونمط الحياة هناك، فذكر في مقال له في هذا الصدد مجموعة من الكتّاب الذين ألفوا كتبا كاشفين عن إعجابهم 

آة( لحمدان خوجة، وكتاب )تخليص اإلبريز( لرفاعة الطهطاوي، بما اطلعوا عليه في فرنسا وانجلترا وغيرها؛ منها كتاب )المر
ومن آثار هذا االتصال ظهور فئة تشّكك في قدرة اللغة العربية على مسايرة العصر ومواكبة التّطور، وتحث » وغيرها حيث قال: 

      [1].« العرب على اليقظة واالجتهاد ونبذ الجمود

 
 

 

أمام هذه الحقيقة المؤلمة وددت أن أسهم بتوفيق من هللا عز وجل بما تيسر، في إزالة بعض الغموض الذي يعتري كثيرا من    
لتي يغفل عنها كثير من الناس في المعمورة. لقد حملت إخواننا وطالبنا، وأضع يدي على مواطن القوة الكامنة في اللغة العربية، وا

اللغة العربية في طياتها حضارات عريقة في التاريخ البشري منذ آالف السنين، وال نغض الطرف عن أنها اللغة الوحيدة المنفردة 
نزل بلسان عربي مبين فكان للغة » التي هي لسان القرآن الكريم. هذا الكتاب السماوي الخالد الذي قال فيه األستاذ محمد داوود: 

العربية مزية ال تتأتّى لغيرها من اللغات، وكما أثر القرآن الكريم في األمة العربية، في أخالقها وعقيدتها وشتّى نواحي حياتها فقد 
ومهما نقول عن فضل القرآن الكريم على اللغة العربية، فال يمكن أن نحقق تعليقا  [ii]« أثر أيضا في اللغة العربية تأثيرا بالغا.. 

 نهائيا على ذلك.

 

 :اللغة العربية في عهدها األول

ت والدوام والخلود ... وحملت من اإلنصاف أن نشير إلى بعض المواضع التي ساعدت اللغة العربية فيها على التألق والثبا   
 بمفرداتها وتراكيبها تراثا يزخر بشتى المعارف والحقائق، والفنون واآلداب...
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