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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 

امحلد هلل اذلي أأنزل القرأ ن بلغة العرب ورمحة مجليع الأمم وأأشهد أأن ال 

ال هللا فضل العرب عىل العجم وأأشهد أأن محمدا عبده ورسوهل هل ا   ا 

أأفصح من نطق من اخللق وتلكم صىل هللا عليه وعىل أ هل وسمل وعىل 

 .أأحصابه أأهل ادلين والفصاحة والش مي 

 : أأما بعد 

فقد تعددت أأساليب أأعداء اال سالم وطرقهم وتنوعت يف حماربة 

بعادمه عن ديهنم وسلكوا يف ذكل لك الوسائل القبيحة  اال سالم وأأههل وا 

أأذانهبم ومقدلهيم من املتظاهرين ابملةل والطرق امللتوية، واس تعانوا ب

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  احلنيفية

پ  پ  پ           ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  

 ٢٣: التوبة چٺ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٹ ٹ چ و

ٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀپ
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ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڤٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ

 ٠٣١: البقرة چڄ  

ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ٹ چ ٹ و

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   

ڳ  ڳ  ڳ    ڳک  ک  گ  گ   گ  گ

 ٠٠١: آل عمران چڱ  ڱ             ں  ں     ڱڱ

ڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ڍ     ڌ  ٹ ٹ چ  و

 ١٨: النساء چڎڌ

 
 تالىق عىل اال سالم أأعداؤه هل 

 

 نسفّه  -ال حيامه هللا  -يريدون 

  

 بيتا من زجاج وأأهنم فظنوه 

 

 يطوقون ابلثوب املهلهل لفّه  
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  هنصفهدم نأأيت عىل غدا فقالوا 

 

 وبعد غد ال بد هندم نصفه  

 

 نياب حىت تناثرت لأ فعضوه اب

 

 قطع كفه  ابلأظفارومن دق  

 

ن وسائلهم املاكرة اخلبيثة يف الصد عن اال سالم وأأههل احلرب عىل لغته مف

بعاد  العربية والزتهيد فهيا نشاء مراكز وجامعات ومدارس الرضار ال  اب 

املسلمني عهنا اترة، وفرضها ابال رهاب اترة أأخرى، ولقد حقق اجملرمون 

شيئا من خمططاهتم، فسقط من سقط يف ش باكهم، ودخل من دخل 

يف حجرمه الضيق املظمل، ممن مل تكتب هل الهداية من اذلين أأمعى هللا 

ني أأمعى البرص والبصرية، ومن بصائرمه وخمت عىل قلوهبم كطه حس

سار عىل طريقه من الزمرة احلقرية، وقد رد علهيم من رد من علامء 

بن حسني االرشيعة ممن عرف حقيقهتم الضاةل الهاوية مكحمد بن محمد 

( اال سالم واحلضارة الغربية ) و( حصوننا همددة من داخلها )يف كتابيه 

والبيان وادلليل والربهان  فهجم عىل أأواكرمه املظلمة الهدامة ابحلجة

 .جفزاه هللا خريا عن اال سالم واملسلمني 

ويف هذه الرساةل بيان أأمهية اللغة العربية ورضر اللغات الأجنبية 

ووسائل وطرق الهدامني يف الزتهيد من الأوىل والرتغيب والرتوجي 

 : للأخرى وقد رتبهتا اكلتايل 

 .وتعلميها يف وجوب تعمل اللغة العربية الفصحى : فصل 
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 .يف فضل تعلمها وتعلميها ومصاحلهام ومنافعهام : الثاين 

ال حلاجة : الثالث   .يف حترمي اللغة الأجنبية وتعلميها والتحدث هبا ا 

مفاسد وأأرضار وخطورة اال عراض عن اللغة العربية والزتهيد : الرابع 

قبال علهيا   .فهيا وتعمل اللغات الأجنبية والتحدث هبا واال 

 .أأساليب الكفار ومكرمه يف حماربة اللغة العربية :  اخلامس

 .احملاربون للغة العربية واملعتدون علهيا مث اخلامتة : السادس والأخري 

ن ريب لسميع ادلعاء   .نفعين هللا هبا وسائر املسلمني ا 

 

 

 

 صاحل بن عبد هللا بن خلف البكري: تأأليف 
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 تعلميهاوجوب تعمل اللغة العربية الفصحى و 

 

: الروم ٢٣: الرعد چ  ژڎ  ڈ  ڈ  ژٹ ٹ چ  

٨١ 

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ         ٹ ٹ چ 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  

 ٣١ - ٣٣: الزمر چى  ى  ائ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٹ ٹ چ و

 چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  
 ٢ - ٠: فصلت

ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ٹ ٹ چ و

 ٣: يوسف چے  
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ىل أأيب موىس أأما بعد : معرو بن دينار قال عن  فتفقهوا : ) كتب معر ا 

نه عريب (يف الس نة وتفقهوا يف العربية واعربوا القرأ ن فا 
(1) 

هنا من : )وعنه قال  هنا من دينمك ، وتعلموا الفرائض فا  تعلموا العربية فا 

( دينمك
(2)

 

ذا وه: ) قال ش يخ اال سالم ابن تميية يف اقتضاء الرصاط املس تقمي 

ليه ،  اذلي أأمر به معر من فقه العربية وفقه الرشيعة، جيمع ما حيتاج ا 

ىل فقه أأقواهل،  لأن ادلين فيه أأقوال وأأعامل، ففقه العربية، هو الطريق ا 

 ( وفقه الس نة هو فقه أأعامهل 

جيب عىل لك مسمل أأن يتعمل من لسان العرب ما : ) قال الشافعي 

(.يبلغه هجده يف أأداء فرضه 
(3) 

 

ن هللا تعاىل ملا أأنزل ( : ) 862: ) قتضاء م يف الل ش يخ اال سالقا فا 

كتابه ابللسان العريب، وجعل رسوهل مبلغا عنه للكتاب واحلمكة 

ىل هذا ادلين متلكمني به، مل يكن  ابللسان العريب، وجعل السابقني ا 

ال بضبط اللسان، وصار اعتبار التلكم  ىل ضبط ادلين ومعرفته ا  سبيل ا 

قامة شعائر به أأسهل ع ىل ا  ىل أأهل ادلين يف معرفة دين هللا وأأقرب ا 

 ( .ادلين 

                                                 

س ناد( 6/111)رواه ابن أأيب شيبة  ) 1  حصيح لكنه منقطع ولكن هل شواهد اب 

 (6/112)رواه ابن أأيب شيبة (  2

رشاد الفحول (  3  (181)ا 
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ن نفس اللغة العربية من ادلين، ومعرفهتا فرض ( : ) 892) وقال  فا 

ن فهم الكتاب والس نة فرض  ال بفهم اللغة . واجب، فا  وال يفهم ا 

ال به فهو واجب  .العربية  .وما ال يمت الواجب ا 

هو واجب عىل  ما: ومهنا .  يانما هو واجب عىل الأع : مث مهنا 

 . (الكفاية

ومعرفة لسان العرب فرض عىل لك مسمل من جمهتد : ) قال املاوردي 

 (.وغريه 

رشاد الفحول  اعمل أأنه ملا اكن الكتاب ( : ) 82)قال الشواكين يف ا 

والس نة واردين بلغة العرب واكن العمل هبام متوقفا عىل العمل هبا اكن العمل 

 (.واجبات هبا من أأمه ال
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 فضل تعمل العربية وتعلميها ومصاحلها ومنافعها 

 

 . فهم الكتاب والس نة وأأقوال السلف وضبطها : الأوىل 

ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ٹ ٹ چ 

 ٣: يوسف چے  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٹ ٹ چ و

پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    پپ

 ٠١٢: النحل چٺ  ٺ   ٺ  ٿ  

ن فهم الكتاب والس نة ( : ) 816) قتضاء قال ش يخ اال سالم يف ال فا 

ال به فهو  ال بفهم اللغة العربية، وما ال يمت الواجب ا  فرض، وال يفهم ا 

 ( .واجب 

قوة العقل اذلي هو الفهم : والعمل هل مبدأأ، وهو ( : ) 866: )وقال 

وهو قوة املنطق، اذلي هو البيان والعبارة ، والعرب : واحلفظ، ومتام 

فظ وأأقدر عىل البيان والعبارة ، ولساهنم أأمت أأفهم من غريمه ، وأأح

 (.الألس نة بياان ومتيزيا للمعاين مجعا وفرقا 
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منا الطريق احلسن اعتياد اخلطاب ابلعربية حىت ( : ) 816: ) وقال  ا 

يتلقهنا الصغار يف املاكتب ويف ادلور فيظهر شعار اال سالم وأأههل، 

الكتاب والس نة ويكون ذكل أأسهل عىل أأهل اال سالم يف فقه معاين 

نه . والكم السلف  ىل أأخرى فا  خبالف ممن اعتاد لغة مث أأراد أأن ينتقل ا 

 ( . يصعب 

ن هللا تعاىل ملا أأنزل كتابه ابللسان العريب، ( : ) 862: ) وقال  فا 

وجعل رسوهل مبلغا عنه ابلكتاب واحلمكة ابللسان العريب، وجعل 

ىل هذا ادلين متعلمني به، مل يكن سبي ىل ضبط ادلين السابقني ا  ل ا 

ال بضبط اللسان، وصار اعتبار التلكم به أأسهل عىل أأهل  ومعرفته ا 

قامة شعائر ادلين  ىل ا   ...( .ادلين يف معرفة دين هللا وأأقرب ا 

 .حصة العبادة واس تقامهتا : الثانية 

 ٠٢: الشورى چ  گڑ  ڑ  ک   ک  ک  کٹ ٹ چ 

 ٣٢: البقرة چڱ  ڱ  ٹ ٹ چ و

ى  ى    ۉ  ې   ې  ې  ېٹ ٹ چ و

 ٣١: الزمر چائ  

قامة ادلين والصالة به وال ميكن  واللسان الأجعمي أأعوج وال ميكن ا 

قامهتام قامة اللغة العربية  ا  ال اب   .ا 
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 قراءة القرأ ن وتدبره : الثالثة 

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ٹ ٹ چ 

 ٣٣: محمد چڳ  ڳ  

 ٣: المزمل چٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ و

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  چ  ٹ ٹو

 ٣٨: ص چڃ   چ  چ    ڃ 

ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٹ ٹ چ و

ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ۅۋ   ۅ  ۋٴۇ

 ٣٣: فصلت چ  ىې

فال يقرؤه بغري العربية، : فأأما القرأ ن ( : ) 818)قال ش يخ اال سالم 

سواء قدر علهيا أأو مل يقدر عند امجلهور، وهو الصواب اذلي الريب 

 ( فيه 

ال حبفظ لغته  حفظ ادلين وضبطه وال يمت: الرابعة   .حفظ ادلين ا 
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 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ     ٹ ٹ چ 
 ٨: الحجر

ن هللا تعاىل ملا أأنزل كتابه ( : ) 862) قال ش يخ اال سالم  وأأيضا فا 

ابللسان العريب، وجعل الكتاب واحلمكة ابللسان العريب، وجعل 

ىل حفظ ادلين  ىل هذا ادلين متلكمني به؛ ومل يكن سبيل ا  السابقني ا 

ال بضبط اللسان و   (. معرفته ا 

 . والسابقني الأولني  التأأيس ابلنيب : اخلامسة 

وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ٹ ٹ چ 

 ٣٠: األحزاب چېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی     

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ٹ ٹ چ و

 ٠٢٣: البقرة چ  ژژ

ن هللا تعاىل ملا أأنز : ) قتضاء قال ش يخ اال سالم يف ال ل كتابه فا 

ابللسان العريب، وجعل رسوهل مبلغا عنه ابلكتاب واحلمكة ابللسان 

ىل  ىل هذا ادلين متلكمني به، مل يكن سبيل ا  العريب، وجعل السابقني ا 

ال بضبط اللسان، وصار اعتبار التلكم به أأسهل عىل  ضبطه ومعرفته ا 

قامة شعائر ادلين، وأأقر  ىل ا  ب أأهل ادلين يف معرفة دين هللا، وأأقرب ا 
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ىل مشاهبهتم للسابقني الأولني من املهاجرين والأنصار يف مجيع  ا 

ىل أأن قال (.. أأمورمه اء فارس، بنولهذا ملا عمل املؤمنون من أأ : ) ا 

يف حتقيق  ابالجهتادوغريمه هذا الأمر، أأخذ من وفقه هللا مهنم نفسه 

ىل  حسان ا  املشاهبة ابلسابقني، فصار أأولئك من أأفضل التابعني هلم اب 

 ( . القيامة، وصار كثري مهنم أأمئة لكثري من غريمه يوم 

واعمل أأن اعتياد اللغة يؤثر يف العقل واخللق وادلين ( : ) 816)وقال 

تأأثريا بينا، ويؤثر أأيضا يف مشاهبة صدر هذه الأمة من الصحابة 

 ( .والتابعني، ومشاهبهتم تزيد يف العقل وادلين واخللق 

وتأ لفهم عىل اختالف أأجناسهم  اجامتع لكمة املسلمني: السادسة 

 وبدلاهنم 

حصوننا همددة من ) قال محمد محمد حسني رمحه هللا يف كتابه العظمي 

وادلين واللغة هام أأمه دواعي الألفة والامتسك يف لك ( : ) 82( )داخلها 

نساين فادلين هو اذلي يوحد العادات والأمزجة، فيجمتع الناس  جممتع ا 

نونه س  يأألفون وفامي يعافون، وفامي يس تح ، وفامي فامي حيبون وفامي يكرهون

وفامي ينفرون منه، عىل أألوان معينة من غذاء الأبدان والنفوس، واللغة 

يه الوعاء اذلي يش متل عىل ذكل لكه، ويه أأداة التفامه اليت ال يمت 

هنا بعد ذكل جتمع أأمزجة الناس وأأذواقهم عىل أألوان .بدوهنا تواصل  مث ا 

ب البيانية يف اجملال الفين، ذلكل اكنت املعاهد معينة من الأسالي

واملؤسسات اليت تقوم عىل صيانة ادلين واللغة يه مبثابة احلصون 
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ة بأأمرها خليقة واملعاقل اليت تسهر عىل حاميتنا وسالمتنا، واكنت العناي

عداد العدة احلربية والصناعية م أأن تنال من اهامت نا مثل ما تناهل العناية اب 

 ( .بل أأشد 

 الفصاحة والبيان والتعبري والمتزي للمعاين : السابعة 

نس يبرصون ماال يبرص أأحصاب العربية جن اال  : ) الشافعي قال 

(غريمه
(1)

  

قوة : والعمل به مبدأأ، وهو ( : ) 816) قتضاء قال ش يخ اال سالم يف ال

قوة املنطق، اذلي هو :  العقل اذلي هو الفهم واحلفظ، ومتام، وهو 

لعبارة، والعرب مه أأفهم من غريمه ، وأأحفظ وأأقدر عىل البيان البيان وا

والعبارة، ولساهنم أأمت الألس نة بياان ومتيزيا للمعاين، مجعا وفرقا جتمع 

ذا شاء املتلكم امجلع، مث ميزي بني لك  املعاين الكثرية يف اللفظ القليل،ا 

ش يئني مشتهبني بلفظ أ خر خمترص كام جتده من لغهتم يف جنس 

ن، فهم مثال يعربون عن القدر املشرتك بني احليوان بعبارات احليوا

من : جامعة ، مث ميزيون بني أأنواعه يف أأسامء لك أأمر من أأموره 

ىل غري ذكل من خصائص  الأصوات ، والأوالد، واملساكن، والأفعال ا 

 (.اللسان العريب، اليت ال يسرتاب فهيا

 .زايدة العقل وادلين واخللق : الثامنة 

                                                 

س ناد حصيحرواه ابن أأيب حامت يف أ داب الشا(  1  فعي اب 
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ولهذا اكن اذلين تناولوا ( : ) 862)قتضاء ال سالم يف الخ اقال ش ي

منا حصل ذكل مبتابعهتم لدلين احلنيف،  العمل واال ميان من أأبناء فارس، ا 

 ( .بلوازمه من العربية وغريها 

واعمل أأن اعتياد اللغة يؤثر يف العقل واخللق، وادلين تأأثريا : ) وقال 

هذه الأمة من الصحابة قواي بينا، ويؤثر أأيضا يف مشاهبة صدر 

 ( .والتابعني، ومشاهبهتم تزيد العقل وادلين واخللق 

ظهار شعار اال سالم وأأههل ومتزيمه عن غريمه : التاسعة   .ا 

ن )  : (811)قال ش يخ اال سالم يف اقتضاء الرصاط املس تقمي  فا 

اللسان العريب شعار اال سالم وأأههل، واللغات من أأعظم شعائر الأمم 

 (.ون اليت هبا يمتزي 

 .ربط أ خر املسلمني بأأوهلم : العارشة 

ىل اال سالم وأأمئة املسلمني لأن السابق ابلعربية وحديهثم  مهمالكني ا 

 . ابلعربية وكتهبم ومؤلفاهتم هبا 

  .ادلخول يف فضائل العرب : احلادي عرش 

ن اذلي عليه أأهل ( : ) 821) قتضاء قال ش يخ اال سالم يف ال فا 

أأن جنس العرب أأفضل من جنس العجم،  الس نة وامجلاعة اعتقاد

 (. عربانهيم ورساينهيم، ورومهيم وفرس هيم، وغريمه 

وامس العرب يف الأصل اكن اسام لقوم مجعوا ثالثة ( : ) 811)وقال 

 : أأوصاف 
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 أأن لساهنم اكن اللغة العربية : أأحدها 

 .أأهنم اكنوا من أأوالد العرب : الثاين 

 ( . عربأأن مساكهنم اكنت أأرض ال: الثالث 

ومن تش به من العرب ابلعجم حلق هبم، ومن تش به ( : ) 862)وقال 

 ( .من العجم ابلعرب حلق هبم 

التحلل من قيود الزمان واملاكن والسهوةل يف التفامه : الثانية عرش 

 .  والس تفادة

خوانه املسلمني  فاملسمل املتلكم ابلعربية ال حيس بقيود يف التخاطب مع ا 

، وال يف قراءته كتب احلديث والعربية والتارخي يف أأي ماكن اكنوا

 .يف أأي زمان كتبت فكأمنا ختاطبه هو  والس تفادة مهنا والشعر وغريها

 . رقة الطبع : الثالثة عرش 

من تعمل القرأ ن عظمت قميته، ومن نظر يف الفقه نبل : ) قال الشافعي 

مقداره، ومن كتب احلديث قويت جحته ، ومن نظر يف اللغة رق 

(طبعه 
(1)

  

 

 

 

 

                                                 

 رواه البهيقي يف املدخل ( 1
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ال حلاجة     حترمي تعمل اللغة الأجنبية وتعلميها والتحدث هبا ا 

 ولبعض الأشخاص ممن متكن يف العمل الرشعي واللغة العربية

 

تعلموا رطانة الأعامج، وال  ال: ) قال معر : عن عطاء بن دينار قال 

ن السخطة تزنل  تدخلوا عىل املرشكني يف كنائسهم يوم عيدمه، فا 

 .وغريه وهو حصيح ( 1629)رواه عبد الرزاق( معلهي

ال نقصت  ما تلكم رجل الفارس ية: ) وقال  ال خب، وال خب ا  ا 

 .رواه ابن أأيب شيبة وغريه( مروءته

 . املكر واخلداع والغش : اخلب 

ال تعلموا رطانة الأعامج، وال تدخلوا علهيم كنائسهم، : ) وقال عطاء 

ن السخط يزنل علهيم   (.9/11)أأيب شيبة رواه ابن ( فا 

عن محمد بن سعد بن أأيب وقاص مسع قوما : وعن داود بن أأيب هند قال 

رواه ابن ( ما ابل اجملوس ية بعد احلنفية : ) يتلكمون ابلفارس ية فقال 

 .أأيب شيبة

مسى هللا الطالبني من فضهل يف الرشاء والبيع جتارا، : )  وقال الشافعي

مه رسول هللا مبا مسى هللا به من ومل تزل العرب تسمهيم التجار، مث سام

التجارة بلسان العرب، والسامرسة امس من أأسامء العجم، فال حنب أأن 

ال اتجرا، وال ينطق ابلعربية فيسمى  يسمى رجل يعرف ابلعربية اتجرا، ا 
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شيئا ابلعجمية وذكل أأن اللسان اذلي اختاره هللا عز وجل لسان 

 (. ن خامت أأنبيائه محمد العرب، فأأنزل به كتابه العزيز وجعهل لسا

فقد كره الشافعي ملن يعرف العربية، أأن ( : ) 818)قال ش يخ اال سالم 

يسمي بغريها، وأأن يتلكم هبا خالطا لها ابلعجمية، وهذا اذلي قال الأمئة 

 ( .مأأثور عن الصحابة والتابعني 

-وأأما اخلطاب هبا من غري حاجة يف أأسامء الناس والشهور : ) وقال 

فهو مهنيي عنه، مع اجلهل ابملعىن بال ريب، أأما  - وحنو ذكل اكلتوارخي

نه كره أ ذرماه، وحنوه  مع العمل به فالكم أأمحد بني يف كراهته أأيضا، فا 

 . ومعناه ليس حمرما 

لسان سوء : وأأظنه س ئل عن ادلعاء يف الصالة ابلفارس ية فكرهه وقال 

لهنيي عن وهو أأيضا قد أأخذ حبديث معر ريض هللا عنه اذلي فيه ا! 

نه قال   : رطانهتم، وعن شهود أأعيادمه، وهذا قول ماكل أأيضا، فا 

هنيى معر عن : يدعو هبا وال حيلف هبا، وقال  حيرِم ابلعجمية، وال ال) 

هنا خب: ) رطانة الأعامج وقال  فقد اس تدل بهنيي معر عن الرطانة ( ا 

 ( مطلقا 

ية اليت يه ما اعتياد اخلطاب بغري اللغة العرب أأ و ( : ) 816: )وقال 

      شعار اال سالم ولغة القرأ ن حىت يصري ذكل عادة للمرص وأأههل، 

أأو لأهل ادلار، أأو للرجل مع صاحبه، أأو لأهل السوق، أأو للأمراء، 
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أأو لأهل ادليوان، أأو لأهل الفقه، فال ريب أأن هذا مكروه لأنه من 

 (. التش به ابلأعامج، وهو مكروه 

ن خرى واللسان تقارنه أأمور أأ : ) ل وقا من العلوم والأخالق، فا 

العادات لها تأأثري عظمي فامي حيبه هللا أأو فامي يكرهه، فلهذا أأيضا جاءت 

الرشيعة بلزوم عادات السابقني الأولني، يف أأقواهلم وأأفعاهلم، وكراهة 

ىل غريها من غري حاجة   ( .اخلروج عهنا ا 

رث ما فاللكمة بعد اللكمة من العجمية، أأمرها قريب، وأأك: ) وقال 

ما لكون اخملاطب أأجعميا، أأو قد اعتاد العجمية، : يفعلون ذكل  ا 

 (.يريدون تقريب الأفهام 

 . وس يأأيت يف مفاسد تعمل اللغة الأجنبية والتحدث هبا زايدة بيان 
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 عن اللغة العربية والزتهيد فهيا مفاسد وأأرضار وخطورة اال عراض

لهيا   بال علهيا وادلعوةوتعمل اللغات الأجنبية والتحدث هبا واال ق   ا 

 

 .عدم فهم الكتاب والس نة وفقه سلف الأمة : الأوىل

ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٹ ٹ چ 

 ٣٣: فصلت چ ۋٴۇ

 . هدم ادلين اال ساليم وحماربته : الثانية 

فاللغة العربية شعار اال سالم وأأههل والزتهيد فهيا والرتوجي لغريها حرب 

 .عىل اال سالم وأأههل 

 .بعاد املسلمني عن ديهنم ا  : الثالثة 

بعاد  ىل جهر العربية الفصحى بأأي وس يةل اكنت املقصود مهنا ا  فادلعوة ا 

املسمل عن دينه، لأن القرأ ن عريب والرسول عريب ودواوين اال سالم 

 . ابلعربية

 تفريق لكمة املسلمني وتنافرمه وصعوبة التفامه فامي بيهنم : الرابعة 

 بط بني املسلمني وتأ لفهم وتفامههم فاللغة العربية من أأعظم الروا

عن تفاعل الفكر (كويلرينغ )قال أأحد أأعداء املسلمني ولغهتم وامسه 

يران  يران عامال . ) اال ساليم والفكر الغريب يف ا  اكن الصفويون يف ا 
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اثرة نوع من القومية ادلينية  ذا حص هذا التعبري  -عىل ا  وقد نتج عن  -ا 

يران وبني بقية أأجزاء العامل اال ساليم اليت  هذا أأن وهنت الروابط بني ا 

تتلكم العربية، وقد ساعد احلمك الهبلويل عىل هذا اال جتاه، وذكل 

يران ابلعرب واال سالم  بتشجيعه التقاليد الفارس ية اليت س بقت اتصال ا 

نشاء أأاكدميية هممهتا التخلص من املفردات .  ىل درجة ا  وقد بلغ ذكل ا 

ىل  حالل مفردات فارس ية العربية اليت وجدت سبيلها ا  اللغة الفارس ية وا 

 (.قدمية خالصة حملها 

ىل أأهوية اذلين ال يعلمون من الهيود والنصارى وغريمه : اخلامسة  امليل ا 

 .والتش به هبم 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ٹ ٹ چ 

ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

  ڭھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ  ھ   ھ

 ا – ٠١: يةالجاث چڭ  ڭ  ڭ      ۇ  

ومن : )  قال رسول هللا : وعن ابن معر ريض هللا عهنام قال 

س ناد حصيح ( تش به بقوم فهو مهنم   . خرجه أأمحد اب 

ن اللسان (  ) 181)قال ش يخ اال سالم يف اقتضاء الرصاط املس تقمي  فا 

العريب شعار اال سالم وأأههل، واللغات من أأعظم شعائر الأمم اليت هبا 
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يمتزيون، ولهذا اكن كثري من الفقهاء وأأكرثمه يكرهون يف الأدعية اليت 

 ( . أأن يدعى هللا أأو يذكر بغري العربية : يف الصالة واذلكر 

التسهيل لأعداء اال سالم من الس يطرة عىل املسلمني : ة السادس

 .وبدلاهنم

لن ننترص عىل : ) قال احلامك الفرنيس يف اجلزائر قبل اس تقاللها 

القرأ ن ويتلكمون ابلعربية، فيجب أأن نزيل  يقرءوناجلزائريني ماداموا 

 (.لسنهتم أأ أ ن من وجودمه ونقتلع العربية من القر 

وفرضت : ) كتابه اال سالم واحلضارة الغربية وقال محمد محمد حسني يف 

ادلول الغربية الغازية لغاهتا ثقافهتا يف البالد اليت احتلهتا تيسريا عىل 

الغرب املس تعمر يف التعامل من انحية، ومتهيدا حملو طابع املس تعمرات 

 ..( .الشخيص وامتصاصها من انحية أأخرى 

 .نقصان العقل وادلين واخللق : السابعة 

واعمل أأن اعتياد اللغة يؤثر يف العقل، واخللق : ) ش يخ اال سالم قال 

وادلين تأأثريا بينا، ويؤثر أأيضا يف مشاهبة صدر هذه الأمة من الصحابة 

 ( والتابعني ومشاهبهتم تزيد العقل وادلين واخللق 

 ( . ومن طلب العربية رق طبعه : ) وتقدم قول الشافعي 

اذلين تناولوا العمل واال ميان من أأبناء ولهذا اكن : ) وقال ش يخ اال سالم 

منا حصل ذكل مبتابعهتم لدلين احلنيف، بلوازمه من العربية  فارس، ا 

منا هو بتخلفهم عن هذا . وغريها  ( .ومن نقص من العرب ا 



 

23 

 

 

 . فساد العبادة أأو نقصاهنا : الثامنة 

ال ابلعربية وكذكل تكبأ  ال بفاحتة الكتاب وال قراءة للقر فال صالة ا   رية ن ا 

اال حرام والتسلمي وهام من أأراكن الصالة وهناك غري هذه مما اشرتط 

الفقهاء أأو أأوجبوا النطق هبا ابلعربية وال خالف يف غري الواجبة 

 .اس تحباب النطق هبا ابلعربية 

جتوز واتفقوا عىل أأنه ال ( : ) 6/218)قال ش يخ اال سالم يف الفتاوى 

ترمجته بغري العربية عند عامة وكذكل  -ن أ  يعين القر  -الصالة بتفسريه 

 (.أأهل العمل 

 احلرمان من فضل العرب : التاسعة 

امس العرب يف الأصل اكن اسام لقوم مجعوا : ) قال ش يخ اال سالم 

 :ثالثة أأوصاف 

 .أأن لساهنم اكن اللغة العربية : أأحدها   

 . أأهنم اكنوا من أأوالد العرب : الثاين 

 ( . عرب أأن مساكهنم اكنت أأرض ال: الثالث 

من تش به من العرب ابلعجم حلق هبم ، ومن تش به من العجم : ) وقال 

 ( . ابلعرب حلق هبم 

 .جهر القرأ ن وعدم تدبره : العارشة 
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ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ٹ ٹ چ 

 ٢١: الفرقان چۋ  ۅ  ۅ  

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ٹ ٹ چ و

 ٣٣: محمد چڳ  ڳ  

عدم تعلمها جهر للقرأ ن، لأن القرأ ن ال وال ريب أأن جهر اللغة العربية و 

ال ابللغة العربية  يقرأأ ا 

ال بتعمل العربية : وأأيضا    .ال ميكن تدبر القرأ ن ا 

 .النفاق واخلداع ونقصان املروءة : احلادي عرش 

ال نقصت ما تلكم رجل الفار : ) قال معر  ال خب ، وال خب ا  س ية ا 

 رواه ابن أأيب شيبة ( تهوءمر 

 .خلداع والغش املكر وا: واخلب 

 . الهالك والكذب عىل هللا وعىل رسول : الثانية عرش 

أأرأأيت الرجل يتعمل : ) قال حيىي بن عتيق سأألت احلسن، قلت 

حسن ) :طق ويلمتس أأن يقمي قراءته، قالالعربية، يطلب هبا حسن املن

ن الرجل ليقرأأ ال ية، فيعها بوهجها، فهيكل فهيا  (فتعلمها اي أأيخ، فا 
(1)

 

                                                 

س ناد حصيح ( 192/ 1) رواه اخلطيب يف الفقيه واملتفقه (  1  .اب 



 

25 

 

كنت عند ابن هبرية جفرى احلديث، حىت ذكروا : امل بن قتيبة قال س

وهللا ما اس توى رجالن فهمهام واحد ومروءهتام واحدة، : العربية فقال

ال أأن أأفضلهام يف ادلنيا وال خرة اذلي  أأحدهام يلحن وال خر ال يلحن، ا 

هذا أأفضل يف ادلنيا، ! أأصلح هللا الأمري : فقلت : قال . ال يلحن 

نه : ابهل فضل فهيا؟ قال  حته وعربيته، أأرأأيت ال خرة مالفضل فصا ا 

يقرأأ كتاب هللا عىل ما أأنزل، واذلي يلحن حيمهل حلنه عىل أأن يدخل 

صدق : قلت : يف كتاب هللا ما ليس منه، وخيرج منه ما هو فيه، قال 

(الأمري وبر
(1)

 

ن بين  اتعلمو : ) قال الأمصعي  رسائيلالنحو، فا  ، كفروا بلكمة واحدة ا 

ين ودّلتك : اكنت مشددة خفففوها، قال هللا  اي :  فقرءوا( ايعيىس ا 

تك خمفف فكفروا  ين ودلد (عيىس ا 
(2)

 

ن : ) وقال  ذا مل يعرف النحو أأن  أأخوفا  ما أأخاف عىل طالب العمل ا 

مقعده من  وأأ من كذب عيل متعمدا فليتب: )  يدخل فامي قال النيب 

حن يف حديثه، مفهام رويت عنه مل يكن حلاان، ومل يل لأنه  ( النار 

(وحلنت فيه كذبت عليه 
(3) 

 

                                                 

 ( .826)روضة العقالء الن حبان (  1

 روضة العقالء (  2

  روضة العقالء(  3
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 أأساليب الكفار ومكرمه يف حماربة اللغة العربية      

نشاء جامعات ومدارس ومعاهد ومراكز لتعلمي اللغات الأجنبية  -1 ا 

لاكفة املس توايت اكال جنلزيية والأملانية والفرنس ية وغريها وتشجيع 

لهيا وتعظمي تكل ا غراؤمه املنتس بني ا  للغات يف نفوس الطلبة، وا 

بوظائف ودورات ودمعهم ماداي ومعنواي مع ما لهذه اجلامعات واملدارس 

ىل  واملعاهد من احلرب عىل اال سالم وأأههل ابلتشكيك فيه وادلعوة ا 

املس تعمر فهذه  النرصانية والعلامنية، ونرش الرذيةل والعمل مع العدو

داخل دوةل مسلمة ولبيان  اجلامعات واملدارس دوةل اس تعامرية يف

خطر هذه املدارس واجلامعات أألف أأحد علامء املسلمني بكر أأيب زيد 

املدارس العاملية الأجنبية الس تعامرية اترخيها : ) رمحه هللا كتااب بعنوان 

 ( . وخماطرها 

ىل العامية ودراس هتا وما كتب فهيا من ال اثر وال داب مما  -8 ادلعوة ا 

 ( . عيب الأدب الش) يسمونه 

ىل ( : ) حصوننا همددة من داخلها ) قال محمد محمد حسني يف  ادلعوة ا 

استبدال العاميات احمللية ابلفصحى، دعوة تساندها أأهجزة ذات نفوذ 

 ( .وأأموال تبذل بسخاء
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صالهحا  -8 ىل جتديد اللغة وتطويرها وهتذيهبا وا  ويف لك ) ادلعوة ا 

واحدا هو التحلل من  الأحوال وعىل اختالف الأسامء يعنون شيئا

(القوانني والأصول اليت صانت اللغة مخسة عرش قران 
(1)

 

حياء الفنون الشعبية والأدب الشعيب وأأول ما نشأأ  -1 بعض  ابقرتاحا 

 (تدعامي دلعوهتم الس تعامراملسترشقني من رجال 
(2)

 

 .دراسة اللهجات وميت اللغات  -2 

حياء اللغات ادلارسة اكمحلريية والفرعو  -6  .نية ا 

ىل القومية والشعوبية اكلرببرية والفارس ية والرومية  -1 ادلعوة ا 

 .  والفرعونية

حياء الرتاث الشعيب  -2 ىل ا   . ادلعوة ا 

ليه  -9  .اقرتاح أأسامء جديدة لتقس مي الالكم وغريه اكملس ند واملس ند ا 

ذهاب قدسيهتا  -12  . فصل اللغة العربية عن ادلين وا 

س ناد تدريس اللغة ال -11 ىل من ال حيسن ا  عربية يف مدارس املسلمني ا 

 . اللغة العربية أأوال يصلح لتدريسها

ظهارها يف املالبس وعىل احملالت  -18 الرتوجي للغات الأجنبية وا 

 . والس يارات ويف البضائع وغريها 

 ت واملدارس والفنادق واملطارات فرض اللغات الأجنبية يف اجلامعا -18

                                                 

 ( 122)حصوننا همددة من داخلها (  1

 ( . 828)حصوننا همددة من داخلها (  2
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جياد فرص معل ملن يتح -11  . دثون ابللغات الأجنبية وجييدوهنا ا 

ادلعوة والعمل عىل اخلروج عن قواعد اللغة وتغيري قوايف الشعر  -12

 .مس الشعر احلراب
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 احملاربون للغة العربية واملعتدون علهيا             

 

-احملاربون للغة العربية الفصحى لغة القرأ ن والس نة واملعتدون علهيا كثري

فهم ملا جعزوا عن حماربة اال سالم ولغته عالنية اجتهوا مبكر  -كرثمه هللا ال

ىل أأساليب ماكرة خسيسة يف حماربهتا وبأأسامء خداعة خيدعون هبا  مهنم ا 

يعمل حقيقة خداعهم، اكلتجديد ، والتطوير، ومسايرة  املغفلني ممن ال

حياء الرتاث اجلاهيل، والفنون وال داب الشع  بية العرص واحلرية، وا 

واملعتدون . والقومية واحلداثة كام س بق أأن بينا ذكل يف أأساليب املاكرين

مهنم ما بني دول وأأحزاب ومنظامت وهيئات وحصف وجمالت وكتاب 

مسلمني وغري مسلمني وعرب وجعم ومنافقني ومغفلني وأأشدمه مكرا 

ذا  ن هتجر ا  وخداعا ورضرا من يزمع أأنه من أأنصارها واحملامني عهنا من ا 

ىل ما يريدونه من تطوير وتعديل كام فعل طه حسني مل خت ضع ا 

: ) ورشذمته املاكرة قال محمد بن محمد يف حصوننا همددة من داخلها

بصفهتم العربية  العزتازوكثريا مهنم لضعف خشصياهتم وفقداهنم 

     واال سالمية، حيمك ترصفاهتم شعور معيق ابلنقص ميكن أأن نسميه 

يف تفكريمه ويف ترصفاهتم ويف مبالغهتم يف  فيبدون( عقدة اخلواجة) 

ىل املراجع الأجنبية وا لهيا والال شادة هبا  والاال شارة ا  ستشهاد ستناد ا 

 -هبا واس تعامل مصطلحاهتم كأهنم يريدون أأن ينسلخوا من ماضهيم 
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انسالخا اكمال وأأن يثبتوا لأنفسهم يف دنيا املتفرجنني  -الوضيع يف ومههم 

ن اذلين نشأأوا يف هذا التفر ج واذلين يترصفون عىل ماكان أأثبت من ماك

أأوائل الثالثينيات  و اذلين اثروا يف أأواخر العرشينياتهذا النحو مه 

مطالبني ( دار العلوم) من هذا القرن عىل العاممة حني اكنوا طالاب يف 

اكنوا يف ذكل الوقت يريدون أأن ينسلخوا من ( الطربوش ) بلبس 

باعدوا بني أأشخاصهم وبني لك ما يربطهم هبذه صفهتم ادلينية وأأن ي 

اكنوا يريدون أأن خيلطوا أأنفسهم بطالب املدارس املدنية العلامنية . الصفة

اذلي نشأأ أأكرثمه فيه يف ( الأزهر ) وأأن يقطعوا صالهتم بطالب 

بتدائية والثانوية  واذلين سافروا من هؤالء ومن خلفاهئم  .املرحلتني اال 

ىل ىل اجنلرتا  – أأوراب يف بعثات تعلميية ا  عاد كثري مهنم  –أأكرثمه ا 

ىل دراسة  تصحبه زوجة أأوربية هؤالء مه اذلين يتصدرون ادلعوة ا 

مع التطور  –يف زمعهم  –اللهجات العامية يف هذه الأايم، متش يا 

الغريب احلديث لدلراسات اللغوية، ومه بذكل يسريون يف أ اثر اذلين 

العربية كيدا للعرب وللمسلمني من  يس تخدهمم الس تعامر يف هدم اللغة

 اهـ( حيث يشعرون ومن حيث ال يشعرون 

 : من هؤالء احملاربني للغة العربية واملعتدين علهيا 

 -ال رمحه هللا  -رأأسهم يف اال حلاد والرش الهدام طه حسني املرصي  -1

ويف الأرض أأمم : ) قال فيه ( مس تقبل الثقافة يف مرص ) يف كتابه 

يثارا دليهنا وال احتفاظا به، وال متدينة كام  يقولون، وليست أأقل منا ا 
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أأن تكون لها لغهتا  ولكهنا تقبل يف غري مشقة وال هجدحرصا عليه، 

الطبيعية املأألوفة اليت تفكر هبا ،وتصطنعها لتأأدية أأغراضها، ولها يف 

الوقت نفسه لغهتا ادلينية اخلالصة اليت تقرأأ هبا كتهبا املقدسة وتؤدي هبا 

فالالتينية مثال يه اللغة ادلينية لفريق من النصارى واليواننية .واهتا صل

يه اللغة ادلينية لفريق أ خر، والقبطية يه اللغة ادلينية لفريق اثلث، 

 ..( والرساينية يه اللغة ادلينية لفريق رابع 

 وتزوج  مهنا ذلي درس يف فرنسا ورضعا -العامل للغرب  فهذا املاكر

تكل ادلوةل اليت أأقامهتا الهيود وأأشد ادلول حراب  منيوأأيد غزوها للمسل

عىل املسلمني وديهنم ولغهتم وأأرضهم وأأخالقهم وقد قال أأحد زعامهئم كام 

ذا أأزلنا القرأ ن من وجودمه واقتلعنا ) تقدم  ال ا  لن ننترص عىل اجلزائريني ا 

بعادمه عن  يريد -( أألسنهتم العربية من  أأن يبعد املسلمني عن ديهنم اب 

غهتم، وأأن حيرصها يف املسجد مؤقتا، ويرضب الأمثةل ابلنرصانية وفرقها ل

الضاةل تروجيا لها ويشكك اترة وخينس اترة ويدلغ اترة ويندس يف 

 . الرتاب اترة أأخرى

من قبل يف ( وملور )والكمه هذا ترديد ملا قاهل القايض اال جنلزيي ) 

(عامية مرص ) كتابه 
(1)

 

ىل ( ) تيسري القواعد يف اللغة ) كتابه  ودعا املتفرنس اخملذول يف ا 

العدول عن قواعد النحو الثابتة املتدارسة اليت اجمتع علهيا العرب 

                                                 

 ( 819)دة من داخلها حصوننا همد(  1
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واملسلمون زاعام أأهنا مل تعد صاحلة وأأهنا سبب ضعف الطالب 

(وختلفهم
(1) 

 . وهل غري ذكل من املكر واخلداع واحلرب والهدم 

يف بريوت أألقى حمارضات يف أأنيس فرحية املدرس ابجلامعة الأمريكية  -8

ىل دراسة اللهجات السوقية وأ داهبا وادلفاع عهنا )  من فوق ( ادلعوة ا 

منرب جامعة ادلول اال سالمية 
(2)

 

محمد حسني هيلك رئيس حصيفة الس ياسة الأس بوعية يف كتاب هل  -8

 ( .زينب ) قصة عن الريف وفهيا احلوار ابلعامية ويه قصة 

ة يف القاهرة هل مقال قدمه مجمع اللغة العربيأأمحد حسن الزايت عضو  -1

ىل ( م 1926)ر الأول للمجامع اللغوية العلمية بدمشق متللمؤ  دعا فيه ا 

لعربية للزمن والتساهل يف بعض قواعد اال عراب وعدم امسايرة اللغة 

 -التشدد يف قبول املس تحدث من الألفاظ والأساليب وتطوير اللغة 

ىل الهامتم ابلعاميةحىت تقرتب من العامية -زمع   .، وا 
(3)

 

براهمي مصطفى صديق طه حسني يف كتابه امليت  -2 حياء النحو ) ا  ( ا 

ىل تبويب جديد للنحو من ابتاكره  .دعا ا 
(4)

 

 ( تيسري النحو والرصف واال مالء ) منصور فهمي صاحب كتاب  -6

                                                 

 ( 112)حصوننا همددة من داخلها (  1

 ( 882)حصوننا همددة من داخلها (  2

 .وما بعدها ( 118)حصوننا همددة من داخلها (  3

 .حصوننا همددة من داخلها (  4
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 ( .تيسري الكتابة واخلط ) و ( دراسة اللهجات العربية ) و

 .د ادلاعي عىل متصري اللغة العربيةلطفي الس ي -1
(1) 

 ( وجال جال ( ) رش رش )عبد العزيز القويص يف كتبه  -2

ىل ما-9 ليه طه حسني أأمحد عبد السالم التونيس دعا ا   .دعا ا 
(2) 

ىل الكتابة  -12 عبد العزيز ابشا فهمي اكن يدعو يف الأربعينيات ا 

 .ابحلروف الالتينية 

 ( عامية مرص ) يف كتابه ( ر ومل) القايض اال جنلزيي  -11

حصيفة املقتطف املرصية لصاحهبا فارس منر اذلي اكنت صلته  -18

اال جنلزيي مشهورة معروفة واكن املسرت مسامرت مستشار  ابالحتالل

السفارة اال جنلزيية زوجا البنته
(3)

 

 ( رابطة اللغة والأمة) منري العجالين يف  -18

 .ة مجمع اللغة العربية يف القاهر  -11

الأمريكية يف ( برنس تون ) محمد خلف هللا أألقى لكمة يف جامعة  -12

أأن يقبل الرأأي العام اقرتاحا : ) مؤمتر الثقافة اال سالمية اقرتح فهيا 

صالح يقوم عىل  ضافة  الحتفاظلال  ابلطريقة العربية يف الكتابة مع ا 

                                                 

 ( .886)حصوننا همددة من داخلها (  1

 ( 116)حصوننا همددة من داخلها (  2

  (192)ا حصوننا همددة من داخله(  3
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أأحرف جديدة للحراكت القصرية، تدخل هبا احلراكت يف صلب اللكمة 

(ىل نظام الكتابة الغربية ع
(1)

 

املؤمتر الأول للمجامع اللغوية العلمية شهده مندوبون من خمتلف  -16

واكن الهدف منه ( اليونسكو ) البالد العربية ومندوب ميثل هيئة 

ىل العامية  (مسخ اللغة الفصحى أأو تبديل قواعدها وخطها وادلعوة ا 
(2)

 

بدعوة من جامعة  (م1928)مؤمتر الثقافة اال سالمية عقد يف  -11

ليه مندوبون من خمتلف البالد اال سالمية ( برنس تون ) الأمريكية دعي ا 

ىل املغرب غراب، واشرتك معهم عدد مساٍو من  من أأندنوس يا رشقا ا 

الأمريكيني، بعضهم من رجال وزارة اخلارجية وبعضهم من دعاة 

 .مي النرصانية اذلين يسرتون أأهدافهم الهدامة حتت امس البحث العل

كعبد العزيز املقاحل والربدوين وحسن  أأحصاب احلداثةومهنم  -12

ىل الشعر احلر واخلروج عن قوايف الشعر  اللوزي وأأمثاهلم من ادلاعني ا 

 .العريب وتغيري قواعده

يطاليا وفرنسا  -19 منظمة اليونسكو ووراءها الأمم املتحدة وأأمرياك وا 

 . والهيود 

 .ة اال شرتاكية والبعثية والعلامنية ودعاهتاومن احملاربني للغة العربي -82

                                                 

 ( .882)حصوننا همددة من داخلها (  1

 .ر ورد علهيم متوقد بني رمحه هللا ما حصل يف املؤ ( 811)نفس املرجع ا(  2
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يف وكثري من هذه املؤمترات واللقاءات الهدامة اكنت يف بالد الغرب و

رشاف اليونسكو ودعاة النرصانية  جامعاهتم يف أأوراب وبالد اال سالم واب 

ودول غربية وأأمرياك واكن الهدف مهنا الس يطرة عىل توجيه الثقافة 

مية والعربية والرتوجي ل راء اجامتعية ومذاهب والتعلمي يف البالد اال سال

ال مشاريع الهيود والغرب ومطامع أأمرياك يف هذه  س ياس ية ال ختدم ا 

املنطقة، ولقد بذلت املؤسسات الأمريكية والصهيونية الأموال لهذه 

املؤمثرات واجلامعات ودعاهتا بسخاء يبلغ حد السفه دلمع الرتبية والتعلمي 

(-زمعوا–
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ( .162و  81)حصوننا همددة من داخلها (  1
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 :اخلامتة                                 

 

عىل املسلمني أأن هيمتوا بلغهتم العظمية ويعزتوا هبا ويتعلموها ويف اخلتام  

ويعلموها، وحيذروا وحيّذروا من أأساليب الأعداء ومكرمه يف الصد عهنا 

هنم كام فرض من املتظاهرين ابال سالم وغريمه، وأأن يفرضوها يف بدلا

وأأعظم ما . فزوال لغهتم زوال ديهنم وعزمه وبدلاهنمم وأأعظم الكفار لغهت

 : حيفظون به لغهتم الفصحى 

قراءة القرأ ن بتدبر وتفاسريه وكتب الغريب املؤلفة فيه وتعلمها  -1

 .وتعلميها وفرضها يف املدارس واجلامعات واملعاهد واملراكز 

 .دراسة كتب احلديث ورشوحه وتدريسها وكتب الغريب منه -8

دراسة كتب اللغة وتدريسها يف املدارس واجلامعات واملعاهد  -8

 واملراكز 

 .دراسة دواوين الشعر اجلاهيل الزنيه وشعراء اال سالم وتدريسها  -1

نشاء املدارس واجلامعات ذلكل  -2  .ا 

 .البتعاد والزتهيد والتحذير من املدارس الأجنبية  -6

هم وأألسنهتم ابللغة التحدث بني املسلمني عىل اختالف أأجناس  -1

 .العربية الفصحى حىت تتعود أألسنهتم ذكل 

ال يف  -2 بعاد اللغات الأجنبية من اجلامعات واملدارس وعدم تدريسها ا  ا 

أأن يتعمل  -فقط  -أأمر زيد بن اثبت   حاالت ولأشخاص فالرسول
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رسائل هبا فتعلمها يف مخسة عرش يوما  الرساينية لأنه اكنت تأأتيه 

أأوقاهتم يف تعمل  ذهبأأن يتعلموها ومل ت ر الصحابة لكهمفقط، فمل يأأم

اللغات الأجنبية، ومل يتفرغوا لها وال اهمتوا هبا بل لمتسكهم بديهنم 

. وعزمه وكامهلم فرضوا لغهتم عكس املهنزمني الناقصني اذلين ختلوا عهنا

عن النيب  ال أأصل هل ( لغة قوم أأمن مكرمه من تعمل :) وأأما حديث 

 . ليه وسملصىل هللا ع 

فنسأأل هللا أأن يوفق املسلمني حاكما وشعواب لالعتناء بديهنم ولغهتم 

ظهارها والمتسك هبام حىت يعود هلم عزمه وجمدمه كام وعدمه هللا  وا 

نه ويل ذكل والقادر عليه  .س بحانه ا 

 

ال هللا س بحانك اللهم وحبمدك أأشهد أأن ال هل ا  ال رشيك هل  وحده ا 

 صىل هللا عليه وسمل أأس تغفرك وأأتوب وأأشهد أأن محمدا عبده ورسوهل

ليك   .ا 

 

 . صاحل بن عبد هللا بن خلف البكري/ كتبه               
 

 

 

 

 


