
 كيف تنهض اللغة العربية
 عبد السميع أفندي البطل من حذاق مدرسي المدارس األهلية بحث لألستاذ

 العربية المتصور بمناسبة االحتفال بأحمد شوقي بك أمير عرضه على مؤتمر اللغة
 : مقدمة مناسبة لالحتفال ما نصه قال بعد -الشعراء بمصر 

 ( آمالنا في المؤتمر )
 الغيورين من شداة األدب ، والذادة عن لسان العرب ، عقد طالما تمنت نفوس
 والتشاور في حالة اللغة ومستقبلها ، وما يجب عمله على أبنائها ؛ مؤتمر كهذا للبحث

 أمام هذا التنازع المستحر بينها وبين اللغات الحية قبل تطبيق قانون لتثبيت قدميها
 . على المصروع منهن في ميدان التجاذب بقاء األصلح

 وما نرى اللغة في وقت بمسيس حقًّا ! إن الفرصة سانحة ، والوقت مساعد ،
 أصبحت فيه اللغات أداة من الحاجة إلى هذه المباحث أشد منها في هذا الوقت الذي
 وصناعاتها ومخترعاتها وكل أدوات المزاحمة في الحياة الزاخرة بعلومها وآدابها

 . ناحية من نواحيها
 بتنظيم االحتفال بشاعرنا العبقري أن دعوا كر للقائمينوإن مما يذكر بالش

 رأي في خدمة اللغة ونهضتها أن يقدمه لهم ؛ دعوة جفلى , كل من له اقتراح أو عنده
 واسعًا يجدر بكل غيور على اللغة أن يلجه ليكون له ما بعده ، ففتحوا بذلك بابًا

 . غير متوان وال متواكل
 اعة المحتفلين بالشكر والثناء ، عارًضا عليهمهذا الضعيف إلى جم لذلك يتقدم

 عرض خبير زاول تعليمها بضع عشرة -الالحب إلى تعليم اللغة  ما يراه الطريق
 عيوب كثيرة في طرق التدريس ، ويرى أنها هي التي قعدت سنة بدت له في خاللها

 كالتصنيفبله النهوض بها وخدمتها من طريق العمل  - بالمتعلمين عن إجادة لغتهم
 . العرفي والترجمة والتعريب والوضع

 إصالحها ولما كان استقصاء هذه العيوب , وشرح مضارها , وذكر طرق
 ورب رأيت أن أسلك سبيل اإليجاز ، -بالتوسع المطلوب ال يتسع له وقت المؤتمر 

 . قليل خير من كثير
 ؛ كان ذلك يرتئي نشره فإذا أسعدني المؤتمر بقبول هذه الرسالة ونشرها فيما
 مكمنها , ووجدت تربة إعزاًزا للفكرة وأطير لها ذكًرا ، والفكرة متى برزت من

ا مالئًما ، نمت وترعرعت وآتت أكلها ضعفين  . خصبة ، وجوًّ
*** 
 ( الموضوع )

 النشيطة ، فسبيل تلقينهن ليست اللغة العربية ببدع من اللغات الحية الناهضة
 أردناها غضة بضة ، وما سبيلهن المهيع للغتنا إذاوالتبحر فيهن ، هو عين السبيل 

 لنا من وسيلة إلى إتقان لغتنا في إال الحفظ والتقليد في الكتابة والمحادثة ، وليس
 : باطل وضالل وإليكم أسوق الدليل قليل من الزمن غير هذه الطريقة ، وما سواها

 طر األكبر من، فينفق الش يقضي الطالب في مدارسنا صدر حياته بتعلم اللغة
 وكلما أمعن فيها زاد بعًدا , هذا الزمن في دراسة الوسائل بطريقة ملتوية غير مفيدة

 ، وأضناه التعب ، وقعد عن الغاية , وإن هو وصل إليها ؛ وصل وقد أنهكه السرى
 بحيث يقتدر على به الملل ، وهيهات أن يحصل شيئًا نافعًا يكسبه ملكة الذوق

 تكون طريقة أو كتابة رسالة عالية األسلوب ؛ لذلك أرى أنارتجال خطبة بليغة ، 
 : التعليم هكذا

*** 
 ( النحو والصرف )

 والصرف مطلوبة لذاتها ، بل لتعصم اللسان عن الخطأ في ليست قواعد النحو
 تعليمها سهلة قريبة المنال ، مقتصًرا فيها على القواعد النطق ، وكلما كانت طريقة

 كان ذلك أدعى إلى -إليها في تصحيح اللسان وتركيب الجمل  األساسية التي يحتاج
 وتوفير جزء كبير منه يصرف في دراسة اللغة نفسها ؛ لذلك , االقتصاد في الوقت

 [1النحو والصرف عند الفراغ من المدارس االبتدائية ] يجدر أن يفرغ من دراسة
 اعى في ذلكعلى العمل في كل قاعدة وبحث ، ومر مراعى في ذلك تطبيق العلم

 الدراسة المختلفة ، فيُْستَغْنَى إذن عن كثير أيًضا سنة التدريج مع الطالب في سني
 بعضها ، كالتوسع في الكالم على المبتدأ والخبر من أبواب النحو والصرف كلها أو



 ومواضع اإلعالل واإلبدال والتصغير والنسب والمجرد والمزيد من األسماء ،
 التعجب وصيغ االستغاثة والندبة واالختصاص يما ( , وفعليواإلمالة وإعراب ) ال س

 في االستعمال ، وعدم االشتباه في بعض الصيغ والمنادى المرخم ، لعدم الحاجة إليها
 لحالة واحدة ال تختلف عنها ، واإلعراب ال يكسبها إذا جهل إعرابها ، ألنها مالزمة

 . وقت فيما ال يجديواضطراب الذهن وقتل ال شيئًا جديًدا إال التهويش
 أثناء المطالعة ، والتنبيه إلى مواضع والمهم في تثبيت القواعد : التطبيق في

 سالمة المفردات ، وجعلها موافقة الرفع والنصب والجزم والجر وتوابعها ، مع
 , ككل شيء في أوله -األمر  للفصيح ، وقد يكون ذلك صعبًا على الطالب في أول

 التنبيه ، وال نريد من يه لسانه مع طول الدربة ، وكثرةثم ال يعتم أن يمرن عل
 . القواعد أكثر من هذا

 المعلم لنجحت نجاًحا باهًرا في أقل زمن ولو وجدت هذه الطريقة عناية من
 من نتائجها أن صار الطالب مع قلة وقد جربتها أنا نفسي في درس خصوصي فكان
 ثالثة من المدارس الثانوية بحيثال الدروس بعد سنة واحدة في مستوى طلبة السنة
 وال تسل عن باقي فروع اللغة ، كنت أعطيه من التطبيقات ما كنت أعطيهم إياه ،

 . فقد أظهر فيها مهارة عجيبة
*** 
 ( البالغة )

 البالغة إحساس روحي ، وشعور وجداني ، وسالمة في الذوق ، وملكة في
 ، مزاولة الكالم البليغ نظًما ونثًراوال يتهيأ ذلك كله ألمثالنا إال بكثرة  النفس ،

 من ومحاكاته كتابة وقوالً ، فمن كان حظه من القراءة والحفظ وفيًرا ؛ كان قسطه
 نأت البالغة عظيًما ، ومن كانت حافظته مهزولة مجدبة ، وقريحته بليدة مفلسة ؛

 ، عنه البالغة بجانبها ، ولوت عنه أعنتها ، وشمست به رامحة ، ورفسته جامحة
 صبر وهيهات أن يذلل قيادها ، ويمتلك عنانها ، إال بفضل دربة ومرانة ، وطول

 . وأناة
 حفظة عرف ذلك رجال األدب المبرزون ، األقدمون منهم والمحدثون ، فكانوا

 ويبعثها بارعين ، ورواة ناقلين ، والتاريخ يحدثنا عنهم بما يثير في النفس العجب ،
 أربعة نا يتصور أن شاعًرا كأبي تمام كان يحفظعلى تلمس السبب ، فمن في زمان

 أو عشر ألف أرجوزة غير المقطعات والقصائد ، وال يخجل أن يسميه الناس أديبًا ،
 يخلع هو هذه الخلعة السنية على غيره من األدعياء ؟

 الخبر بعض المبالغة ، ولكنه يفيد على كل حال في قد يكون في مثل هذا
 . موضوعنا

 مواربة : إن قراءة هذه الكتب التي يطلقون عليها كتب غيرلذلك أقول في 
 مهزلة في الحياة ، فما كانت إال مبعدة للبالغة عن طالبها ، مضيعة للوقت ، -البالغة 

 ، وما علمنا يوًما أن ضليعًا في البالغة وقواعدها ، خبيًرا ، حابسة لها عن ورادها
 اللهم أو شاعًرا مفلقًا ، أو خطيبًا مصقعًاواصطالحاتها ، كان كاتبًا مجيًدا ،  برسومها

 باألشباح إال إذا كان ممن لم تشغلهم المباني عن المعاني ، ولم ينصرفوا إلى العناية
 والذوق في مجردة عن األرواح ، في حين أنك تستطيع أن تعد ألوفًا من أهل الخبرة

 ولكنهم عرفوها رًسا ،البالغة ، وهم لم يقرؤوا من قواعدها حرفًا ، وال سمعوا فيها د
 في نفوسهم ، بالتقليد والمحاكاة ، والموازنة بين كالم وآخر ، فانطبعت صورتها

 شقاشقهم بها وتغلغلت في صدورهم ، ثم جرت على لسانهم عفًوا ال قصًدا ، وهدرت
 أراد ، وتنزل به لعمري هي البالغة التي تبلغ بصاحبها ما -طبعًا ال تعمالً ، وتلك 

 . ، ويقتاد بها العاصي ، ويستدنى القاصي في كل واد
 إذا ذكرت لكم الطريقة التي نتبعها في دراسة البالغة بالمدارس وقد أخجل
 . وأخبرتكم كيف نضحي بوقت الطلبة بال جدوى الثانوية ،

 لعلوم البالغة ، وال يجهلون التطبيق إن الطلبة ال يجهلون القواعد األساسية
 سنتين من عمرهم ، ولكنها دراسة فنية , وينفقون فيهعليها ، إنهم يدرسون ذلك 

 يكسب ملكة الذوق ، ويشعر بجمال اصطالحية محضة ، ال حظ فيها للعلم من حيث
 التشبيه أو االستعارة وأركانهما المعنى وطالوته ، فيعرف الطالب مثالً مواقع

 التصريحيةاألصلية والتبعية ، و وإجراءهما بطريقة فنية ، ويفرق بين االستعارة
 التشبيه المجمل والمفصل والمكنية ، والمرشحة والمجردة والمطلقة ، ويعرف



 ذوقه ال يساعده على والمرسل والمؤكد والبليغ االصطالحي وغير البليغ ، ولكن
 استعارة بديعة طريفة ، التمييز بين تشبيه بليغ رائع ، وآخر مبتذل خامل ، وال بين

 أن يبين المحسنات ذلك في البديع ، فهو يستطيع وأخرى ركيكة سخيفة ، وقل مثل
 الخيال مبتذل المعنى ، وال البديعية فيما يقرأ من النظم ، ولو كان مهلهل النسج فاتر
 بحاجته من المحسنات ؛ طار تساعده بالغته على إدراك هذه العيوب ، بل متى ظفر
 كم نفسه يجري في علموهذا الح , بها فرًحا غير ناظر إلى ما وراءها من حسن أو قبح

 . المعاني
 . فساد هذه الطريقة وعقم نتيجتها وأظنني لست بحاجة إلى التدليل على

*** 
 ( خير الطرق لدرس البالغة )

 الطرق عندي لدرس البالغة دراسة جدية نافعة ، أن يوضع كتاب وأنفس
 والشواهدالفن عبد القاهر الجرجاني في اإلكثار من األمثلة  مختصر على طريقة إمام
 دونه من كالم الفصحاء ، ويوجه األستاذ نظر تالمذته إلى ما البليغة من القرآن فما
 البالغة ونكتها ، واإلحساس الذي شعرت به نفوسهم عند أودع فيها من أسرار

 واهتزازه حين استخراج دفائنها ، ثم يقفي على ذلك بسرد قراءتها ، وارتياح القلب
 غة والروعة ، ويوازن بين القولين ، ويزيّل بين النفوسالبال عدة شواهد دونها في
 تستقيم طباع الطلبة ، وتسلم أذواقهم ، فال ترمحهم البالغة في الحالين ، عند ذلك
 . هاربة ، بل تضع في أيديهم زمامها ، وتسفر لهم عن بدرها مولية ، وال تجمح بهم

*** 
 ( األدب وتاريخه )

 ، ولذلك لما تتعبد طريقته ، وال تزال فجة ثمرتههذا فن حديث العهد بمدارسنا ، 
 يتجرعه ولم تجذب التالمذة إليه روعته ، وأكثرهم يستثقله ؛ فيلفظه ، ومنهم من
 الكوامخ ؛ وال يكاد يسيغه ، لو أضيف إليه قليل من التوابل ، ووضع بجانبه بعض
 . الشتهته نفوسهم ولم تصد عنه ، ولفتحت له صدورهم ولم تنقبض دونه

 ، ورأيي أن يبدأ بدراسته عندما يضع التلميذ قدمه على عتبة المدارس الثانوية
 بطريق فيدرس له في السنتين األولى والثانية حالة اللغة في عصورها المختلفة ال

 مثالً أن يتكلم التلقين والحفظ ، بل بطريق االستنباط واالستقالل ، فإذا أراد األستاذ
 ووجه في عصر من العصور ، استعرض طائفة منه ،عن مميزات النظم أو النثر 

 والغلو ، نظر الطلبة إلى ما فيها من متانة التركيب وقصر الجمل ، وقلة االستعارة
 وصف وترك التمهيد ، والبعد عن العجمة ، إن كان الكالم في نثر الجاهلية ، أو
 المعاركو الخمر ومجالس الشراب واألنس ، والقصور البديعة ومحاسن الطبيعة ،
 واألخيلة الحربية ، واألساطيل البحرية ، وعذوبة األلفاظ والمحسنات البديعية ،

 . الجملية ، إن كان الكالم في مميزات النظم في العصر العباسي
 . ذاك تكون دراسة األدب نافعة شائقة ال يملها الطلبة عند

 اللغة منالنابهين , ومن لهم أثر بارز في  وفي باقي السنين يدرس ترجمة
 العلوم كالفقهاء والمؤرخين بالطريقة المتقدمة الكتاب والخطباء والشعراء ومدوني

 وبيئته وحياته المادية واألدبية وصلة الثانية باألولى عينها ، فيذكر المترجم نشأته
 أثر في نفسه وأفكاره وتخيالته ، ثم تعرض أثارة من وتأثرها بها ، وما لذلك من

 فيها من حسن وإبداع ، أو تقليد لقول سابق ، أو تكلف تاذ إلى ماقوله ، وينبه األس
 . باد ، وما أشبه ذلك

 ويحسن أن تدرب التالمذة على إجراء موازنات بين شاعر وشاعر ، أو
 ، وكاتب وتاجر ، فإن ذلك مما يزيد في سالمة الذوق وصحة الحكم ، خطيب ومثله

 . وتفتق القريحة وتنبيه الذهن ،
 وأسلوبه وأثره التوسع في الكالم على القرآن الكريم : إعجازه ويتوسع بعض

 ليستعان به على في اللغة ، ويقرر جزء كبير منه في كل سنة لدرسه وحفظ بعضه ؛
 وتثقيف إصالح النفوس التي استفحل مرضها ، وأعيا نطس األطباء عالجها ،
 بعلمي صلة ذلكاأللسنة التي اعوجت ، وخصوب الملكات التي أجدبت ، وال يخفى 

 . األخالق والبالغة
 ((يتبع بمقال تال  ))

__________ 



سيقيمونها  المكرمون ألحمد بك شوقي أذاعوا في دعوتهم التي نشرتها الجرائد أن الحفلة التي كان (*)
ة , من المباحث مفيًدا للغة العربي ستكون كهيئة مؤتمر للغة العربية ، وطلبوا إلى الكتاب أن يكتبوا ما يرونه

المكرمين , ثم ظهر أن فكرة المؤتمر كانت أمنية فقط ،  فبادرت إلى كتابة هذه الرسالة وإرسالها إلى جماعة
 . الرسالة بعد حذف مقدمتها التي كانت في التعريف بشعر شوقي بك وقد رغبت إلى المنار في نشر

 
 

 عبد السميع البطل : الكاتب
__________ 

 كيف تنهض اللغة العربية
( 2 ) 

 ( جاء في الجزء الماضي تتمة ما )
 : فقه اللغة ومتنها

 األشياء أو وضعها أو معرفة مرادفها يضطر التلميذ كثيًرا إلى تصوير بعض
 خزانة فكره ما ينفق منه ، وهنا يظهر أو ضدها ؛ فيتعاصى عليه ذلك ، وال يجد في

 ويتنفس الصعداء ،ويكسر قلمه ،  عجزه عن إبراز ما في نفسه ، فيطوي صحيفته ،
 صورة تهيأت له , فال يكاد أو يركب متن التعسف والركة ، ويؤدي مراده على أية

 . يبين
 تدفقًا ، ولوجد من ثوبها الفضفاض ولو درس فقه اللغة ؛ لتدفقت عليه األلفاظ

 . خير حلة يجمل بها فكره ، ويجلي ما في نفسه
  تحس له وجوًدا ، وحسبكومع أهمية هذا العلم ال تسمع به في مدارسنا وال

 . في جهل التالمذة وفقرهم المدقع في اللغة ذلك
 الطلبة في تضاعيف الكتب التي وأما متن اللغة ؛ فيكفي فيه ما يحفظه

 المعنى الصحيح واشتقاقه ، يدرسونها , والقطع التي يحفظونها مع الضبط ومعرفة
 كتب وتدوينها في كراساتال ولكي تكون الفائدة محققة ؛ يحسن تجريد األلفاظ من
 . الطلبة لسهولة حفظها والرجوع إليها عند الحاجة

ا يجدر بالمعلم االلتفات إليه ، وهو تعويد  التالمذة وهنا أنبه إلى شيء مهم جدًّ
 كلهم يجهل مراجعة الكلمات , والكشف عليها في معاجم اللغة ، فإن جلهم إن لم يكن

 . ذلك
 كبير ، عاجمنا أصبحت بحاجة إلى تهذيب: إن م -واألسف شديد  -وأقول 

 الحاجة إلى ولم تعد أداة صالحة مع بقائها على ما هي عليه بل أقول : إننا في أشد
 . ( معجم عصري ) وأريد أوسع معنى لكلمة عصري

 تفترض الوقت لبحث هذا الموضوع , وترغيب حكومة ولعل جماعة المؤتمر
 , فهي أحرى الحكومات بذلك لوجوه كثيرةوالتنشيط  مصر في العمل لذلك بالمساعدة

 . ال محل لبسطها اآلن
*** 

 المطالعة
 اإلنشاء والمحفوظات هي إحدى األركان الثالثة المهمة في تكوين اللغة , أعني

 تفيد المطالعة حيث تكون والمطالعة ، ويجب اإلكثار منها مع الفهم والتطبيق ، وإنما
 وما دونهما من كالم , ككالم هللا ورسوله كتبها منتقاة من أعلى الكالم وأبلغه

 كل الوجوه ، فينبغي الفصحاء في الجاهلية واإلسالم ، وال أرى لذلك كتبًا تصلح من
 . الطلبة وأسنانهم وضع كتب لذلك يراعى فيها الشروط السابقة ، ومالءمتها لحال

*** 
 اإلنشاء

 ، وتصحح كتابتهمالموضوعات المختلفة  يكتب الطلبة ما يستطيعون كتابته في
 والمعنوية واألسلوبية والتعابير العامية بدقة وعناية ، ويقفون على أخطائهم اللفظية
 الصواب فيها ؟ , ويحسن باألستاذ أن والمبتذلة والدخيلة ، ويرشدون إلى مواضع

 ورديئها ، ويشجع المجد بإظهار يقرئ بعض الطلبة موضوعاتهم ليوازن بين جدها
 فيجتهد في اللحاق به ، كما يحسن روح الغيرة في نفس المقصر ؛استحسانه ، لتدب 

 . بإرشاده أن يقرأ التلميذ موضوعه غير مصحح ؛ ليصلحه
 بطريقة وال بأس أن يتخولهم بدرس عناصر الموضوع قبل الكتابة فيه



 . المحاورة واالستنباط
*** 

 المحفوظات
 نبغ خطيب أو شاعر ،ملكة اللغة والبالغة ، وما  هي الركن الضخم في تكوين
 محفوظه مدد ال ينفد ، وهؤالء شعراء الجاهلية أو كاتب إال بعد أن كان له من

 , رواة ناقلين ، قبل أن يكونوا شعراء مبرزين واإلسالم قضوا عهد الثقافة والمرانة
 االختيار والفهم والتطبيق نقوله هنا ، وأنفع المختار وما قلناه في المطالعة من حيث

 . هللا ورسوله , فينبغي اإلكثار منهما أواله بالتقديم كالمللحفظ و
*** 

 العروض والقوافي
 درس هذا العلم يتوقف عليه قرض الشعر , فكثير من الشعراء ال أقول : إن

ا ، وأكثر الذين يعرفونه يتعاصى عليهم معالجة النظم ؛ ألن المفلقين يجهلونه جهالً   تامًّ
 على دواوين الشعراء وحفظ الكثير المتخير منهاتقوى بالعكوف  قرض الشعر ملكة
 ومعارضته ، وتلك طريقة المتقدمين والمتأخرين , وحسبك وفهمه ، ثم تقليده

 الشعر في العصر الحديث , فقد كان فحالً من فحول بالبارودي رحمه هللا مجدد
 العروض والقوافي , بله النحو والصرف الشعراء دون أن يتعلم اصطالحات

 . ةوالبالغ
 يكن شاعًرا بطبعه أن يقرأ ما يقرأ من الشعر نعم إن هذا العلم يفيد من لم

 عليه فهمه ، وال يعزب عنه مراد الشاعر ، صحيًحا سليًما من االضطراب ، فيسهل
 . التبريز فيه وقد يكون منشًطا له إلى معالجته , ثم

 في لذلك يحسن وضع مختصر فيه ؛ ليدرس على الطريقة التي رسمناها
 بحره ، القواعد كأن يقرأ األستاذ البيت أمام الطلبة ، ثم يبين لهم وزنه ، ويسنده إلى
 على ويرشدهم إلى ما فيه من زحاف أو علل ، ويساعدهم بمعرفة األسباب واألوتاد
ا , حتى  يثبت طريقة الوزن ، ثم يأتي بآخر من نوعه ويطالبهم بوزنه , وهلم جرًّ

 . ذلك في أذهانهم
 بمعارضته ، أو يضع ن يطرح أمامهم بيتًا من األبيات , ويطالبهموال بأس أ

 تنشيًطا ألفهامهم ، وشحذًا معنى من المعاني , ثم يطالبهم بالنظم فيه ، فإن في ذلك
 . لقرضه لقرائحهم ، ومعينًا على قرض الشعر لمن عنده استعداد

*** 
 الكلمة األخيرة

 العلماء المحتفلين بتكريم أمير هذه فكرتي في تعليم اللغة , أقدمها لجماعة
 وفيهم كبار رجال التعليم في وزارة الشعراء , وكلهم إمام في اللغة غيور عليها ،

 نظم التعليم ومراقبة سيره في معارفنا المصرية ، وهم الذين يسند إليهم وضع
 الناس بلمس عيوب التعليم المدارس , ووضع التقارير الضافية له ، بل هم أجدر

 تسيطر عليهم رقابة أجنبية ، ضررها ، وقد أصبحوا اآلن والحمد هلل أحراًرا ال وتالفي
 . وال تغل أيديهم عن العمل قوة دنلوبية

 الكلمة الهادئة المتواضعة تتقبل بقبول حسن ، فتكون نواة ألبحاث ولعل هذه
 الباب ، بل جذوة إلضرام ثورة أدبية تأتي على األخضر واليابس مستفيضة في هذا

 . العتيقة الرثة ن نظم التعليمم

 . ورحمة هللا وهللا يوفق من شاء لخير األشياء , و
 البطل عبد السميع ... ... ... ... ... ... ... ...

 الثانوية مدرس األدب بالمدارس ... ... ... ... ... ... ...

  



 سالم محمود:  لكاتب

__________ 

 العربية باللغة عليكم

 اللغات سيدة

 واإلرشاد الدعوة جماعة رئيس سالم بك لمحمود مقالة

 ( المصريين الطلبة بمجلة نشرها) 

 

وح   بِهِ  نََزلَ *  العَالَِمينَ  َرب ِ  لَتَنِزيل   َوإِنَّه  }   ِمنَ  ِلتَك ونَ  قَلْبِكَ  عَلَى*  األَِمين   الرُّ

نِذِرينَ  بِين   َعَربِي    بِِلَسان  *  الم   ( مبين قرآن( )  195-192:  الشعراء{ )  مُّ

 كتابه في مراًرا فذكرها هللا شرفها التي مصر أبناء ، األنجاب الطلبة أيها

 تركوا الذين ، الصالحين األشراف أجدادنا لغة(  العربية اللغة)  بتعلم عليكم ، الحكيم

 الدين بفتوحات األقطار يعم المفيدة أعمالهم تأثير زال وما ، األمم بين ذكر أحسن

 ، سلطانها وقوي حلت أينما التي المطهرة الشريعة وانتشار ، المستمرة الحنيف

 . األفكار وسامي المبادئ طيب أحيت

 هاجر السيدة وزوجته الخليل إبراهيم لغة هي.  الحية اللغات أقدم العربية اللغة

 ؛ العتيق البيت ببناء هللا أكرمهم الذين ، الوعد صادق إسماعيل وابنهما المصرية

 . وأمنًا للناس مثابة ليكون

 كلها ولكن ، العربية من أقدم أخرى لغات يعرفون اآلثار علماء أن في شك ال

 يوم إلى الكون صحيفة من وانمحى اندثر وأغلبها ، القراطيس في ذكرها ودفن ماتت

 شاهقة أبنية حديثًا وجدت.  منتشر جراد كأنهم األجداث من أهلها يخرج حين البعث

 إلى اآلئلة جدرانها على غريبة كتابات محفورة العمران أساليب في راقية أمم أسستها

 الكتابات تلك أخيًرا قرئت ولما.  الجبال أحضان في أو الصحاري وسط السقوط

 وأنها ، والسالم الصالة عليهما مريم ابن عيسى زمن من تقرب أنها علم العجيبة

 لغتنا مستعمالت من كلها تكون وقواعدها وتراكيبها ألفاظها تكاد متينة عربية بلغة

 المجيد القرآن لغة وصفوا إنهم حتى ، العلماء أدهش ما وهذا.  الحالية الفصحى

 الحسناء كالغادة وهي عرفت يوم من ألنها ؛ وشيخوخة طفولة لها ليس التي باللغة

 . اليمين ألصحاب األتراب العرب األبكار من كأنها ، والعافية الشباب حلل في

 أرنست العالمة العرب لسان شأن في ذكره ما ، الموضوع هذا في ننقله ومما



 تاريخ)  كتاب في األقران شهرته فاقت الذي ، الصيت الطائر المستشرق ذاك رينان

 : قال حيث(  السامية اللغات

 الكمال درجة إلى وتصل ، القوية اللغة تلك تنبت أن المدهشات أغرب من

 مفرداتها بكثرة أخواتها فاقت التي اللغة تلك.  الرحل من أمة عند الصحاري وسط

 يوم ومن ، األمم عند مجهولة اللغة هذه وكانت.  مبانيها نظام وحسن معانيها ودقة

 إنه حتى ، يذكر تغيير أي تتغير لم أنها درجة إلى الكمال حلل في لنا ظهرت علمت

 شأنها من نعلم نكاد ال.  شيخوخة وال طفولة ال حياتها أطوار كل في لها يعرف لم

 ظهرت التي اللغة لهذه شبيًها نعلم وال.  تبارى ال التي وانتصاراتها فتوحاتها إال

 . شائبة كل من خالصة لكيانها حافظة وبقيت ، تدريج غير من كاملة للباحثين

 مائة ثالث قبل ماتوا الذين وشعرائها كتابها كالم يفهم ال الفرنسية اللغة تجد

 التي أوربة لغات وباقي اإلنكليزية اللغة وكذلك.  الطالسم حل في مهر من إال سنة

 وتبديل مستمر تغيير في الحديثة اللغات تلك وكل.  وإعجابًا فخًرا وتتيه اآلن تتباهى

 وبون.  الفرنسيس عند(  زوال)  ولغة مثالً (  موليير)  لغة بين بعيد فبون.  مستديم

 . اإلنجليز عند(  روسكن)  ولغة(  ملنن)  لغة بين أبعد

 بين من األكرم عبده باصطفاء شأنها ورفع هللا كرمها التي العرب أمة أما

 التي شريعتها تحمل آلة لغتها جعلت فقد ، النبيين خاتم ليكون ؛ أشرافها أشراف

 اللغة تلك فاكتسبت.  الدين هذا بعد دين وال بعده نبي ال إذ ؛ األفالك دامت ما ستدوم

 منطق صارت أن وقت من ، لسان فيه يباريها ال مركًزا البشر لهجات بين المشرفة

 . بالجسد الروح امتزاج المجيد بالكتاب وامتزجت ، السماء في أنفسهم المالئكة

 ؛ الفصاحة صفات وأجمل ، البالغة هبات أرقى العربية األمة أوتيت وقد

 المعجزة تلك.  والكتب الصحف دامت ما المستمرة الباقية المعجزة تلك لقبول لتتهيأ

 البيان ألئمة وكانت ، كتابة وال قراءة يعرف ال أمي نبي يد على ظهرت التي

 . بخذالن المعاند أمامه ويبهت ، باحترام العاقل أمامه يقف حدًّا والكالم

 العلماء استقصى وقد ، والبالغة بالبيان الزمان قديم من العرب وصفت) 

 الشعر ألن ؛ مجتمعة األخرى األمم سائر شعراء على يربون فوجدوهم ، شعراءهم

 ( . ارتجاالً  القصائد يقصدون اإلبل رعاة لتجد حتى ، العرب عند سليقة

 عرفوا فإنهم ، األجنبية األمم علماء فحول عند األكبر االحترام له العرب لسان

 يقدر من عند نفسها العربية األمة قدر ارتفع وبذلك ، الصفات بأعلى فوصفوه مكانته



 . قدرها حق األشياء

 كتابه في البروتستانت كبار من وهو تزويمر.  م.  س اإلنجليزي القسيس قال

 ( . اإلسالم مهد.  العرب جزيرة)  المشهور

 ومجال المادي االستعمار ميدان في األوفر النصيب لهما لسانان يوجد) 

 نهاية ال وعناد مسابقة في اآلن وهما ، والعربي اإلنجليزي:  وهما هللا إلى الدعوة

 ، اآلخر منهما كل يلتهم أن يريد ، والمال النفوذ مستودع السوداء القارة لفتح ؛ لهما

 أعني.  البشري العالم على السيادة طلب في المتنافستين للقوتين المعضدان وهما

 ( . واإلسالم النصرانية

 : بوست جورج الشهير القسيس وهو آخر إنجليزي وقال

 لها التي األقطار اتساع إلى نظرنا إذا االنتشار في لغة كل تفوق العرب لغة) 

 األعمال مستقبل في التأثير على نظرنا إذا لغة كل أيًضا تفوق وهي.  سلطان فيها

 ( . اإلنجليزية لغتنا إال اللغات تلك كل من نستثني وال ، البشرية

 عن نقالً  لسانهم يصف ، العرب علوم من المتمكنين اإلنجليز علماء أحد وقال

 : آنفًا المذكور(  تزويمر)  كتاب

 عجيبة مقدرة وفيه.  غيره عن بنفسه غني ، الدخيل شوائب من خالص إنه) 

 وقواعده ، تعد وال تحصى ال ومفرداته ، األفكار وإظهار المعاني إيضاح على

 الدينية الموضوعات عرض يسهل به وباالختصار ، المتانة غاية في النحوية

 قليلة أخرى لغات وبعض اإلنجليزية إال لغة تفوقها ال بطريقة ، والعلمية والفلسفية

 ( . الوسطى أوربا في النصراني الدين رقاها

 أهل عند الدنيوية المعارف مدح أراد ، الظرفاء الفالسفة ألحد بكلمة ولنستشهد

 : فقال ، األقصى الشرق في اليدوية والصنائع أوربا

 ، الصين أهل وأيدي ، اإلفرنج مخ:  أشياء ثالثة على الكمال استوى) 

 ( . العرب ولسان

 إن:  قلنا فإن ، بأخواتها قارناها إذا كمالها في مثيل العرب للغة ليس حقًّا

 وبجانب.  أقدس بالقرآن فالعربية ، واإلنجيل التوراة أهل عند مقدسة لغة(  العبرية) 

 حق المجيد الكتاب يتلون مسلم مائة نجد ، وتجلة باحترام التوراة يقرأ واحد فرد

 في العبادة لسان(  الالتيني)  إن:  قلنا وإن.  أظهر وإجالل أعظم باحترام تالوته

 أهل بين والمغربين المشرقين مساجد في أعم اإلسالم فلسان ، الكاثوليكية الكنائس



 المؤذن ترى أال.  الزمن ساعات تواصل متواصلة به والصالة ، جميعًا التوحيد

 العربي باللسان الشرق أقصى في الفيلبين جزر في الفجر صالة إلى المؤمنين يدعو

 مئذنة من صداها يتردد ، أهلها من واأللوف المئات تكبيرات تكبيراته فتتبع ، المبين

 تلك في صالته قضيت فإذا.  واد إلى واد ومن ، جبل إلى جبل ومن ، مئذنة إلى

 الصين في فسمعته مطالعه في الفجر تنقل ، غيرها إلى منها األذان تنقل ، الجزر

 والقدس ، المنورة والمدينة المكرمة مكة في ثم ، وفارس الهند في ثم ، وسيبيريا

 في ثم ، هللا بحماية المحروسة مصر في ثم ، المحمية والقسطنطينية الشريف

 يصل ثم ، األقصى المغرب في ثم ، والسودان الجزائر في ثم.  الخضراء تونس

 ، الغرب أقصى في األمريكان شواطئ حتى األوقيانوس إلى الرخيم الصوت هذا

 العظيم الخالق لعبادة ؛ والفالح للصالة الناس قام النور وبزغ الفجر طلع كلما فهكذا

 . حثيثًا يطلبه النهار الليل يغشي الذي

 الموجة تطرد ، المتالطم البحر كأمواج األذان أمواج تسمع الشمس دوران مع

 لحظة تفوت فال ، العميق نومهم من الصالحين العباد لتوقظ الغربية أختها الشرقية

 . ترتيل وللقرآن عبادة هلل وفيها إال الزمن من

 وكانت األلمانية أو اإلنكليزية ثم الالتينية ثم القديمة اليونانية إن:  قيل فإن

 كاملة آلة كذلك العربي لساننا فإن ، اإلفرنج بين األفكار ومبادلة آالت زالت وما

 . كثيرة أخرى وجهات وأفريقيا آسيا في المسلمين بين والعلوم األفكار لمبادلة

 العرب لغة أن أجبنا ، أوربا في السياسة أهل لغة الفرنسيس لغة إن:  قيل وإن

 جمعاء اإلسالمية األمم ألن ؛ االجتماعية الشؤون هذه مثل في منها أقوى رابطة

 بها يعرف مثالً  المسكوبي فالعالم ، بواسطتها وثيقًا ارتباًطا ببعض بعضها مرتبط

 بها يعرف البوسنوي والعالم.  وطنه أهل يرشد ثم الصالح الرجا رأس أهل شؤون

 العام اللسان بذلك يتناول الجاوي والعالم.  جنسه أبناء وينبه المصري القطر أحوال

 األفكار تتبادل وهكذا ، وفارس والقوقاز القسطنطينية أحوال عن معلوماته الجامع

 . المفيدة

 واألخالقية األدبية العلوم المسكونة أنحاء في تنشر العزيز الكتاب لغة

 الوثقى والعروة القوية الرابطة فهي.  وغيرها والشرعية والسياسية واالجتماعية

 في بالتدريج األضداد وتتشابه المختلفة األجناس تتقارب بها.  لها انفصام ال التي

 ال ، الغراء الشريعة معرفة في الناس تتساوى وبها ، والمبادئ واألخالق األحكام



 بروح)  رابطة أقوى فهي.  والحمر والصفر ، والبيض السود بين ذلك في فرق

 . وغيرها والوطنية الجنسية روابط كل متانة وتفوق(  ظله وفي القرآن

 األرض مشارق في الجديدة اللغات أكثر على الفضل لها العربية اللغة

 الجنوبية أمريكا وسكان والبرتغيز األسبانيول قواميس من أخرجت فلو ، ومغاربها

 ، العرب من رطانتهم اكتسبتها التي والحلى ، العربية المفردات جميع مثالً  والوسطى

 ، والبكم العي مجاهل في ولتاهت ، ساميًا فكًرا تبدي أن األمم تلك عرفت لما

 . وأدبائها بشعرائها تتباهى أن اآلن ولعجزت

 مختلفات من يزينها ما كل من جردناها لو أنفسهم الفرنسيس لغة تكون وأين

 . الحجاز فصحاء

 والجاوية والهندوستانية والتركية الفارسية مثل اإلسالمية باللغات بالك فما

 أخرجنا لو حقًّا.  وإخوانهم والبربر والتتار السودان ألسنة من وغيرها ، والماليو

 -كتابها من المتفرنجين بعض ذلك يطلب كما - اللغات تلك في التي العربية المفردات

 . فيها حياة ال مفككة عظاًما.  الميت كهيكل لبقيت

 فشريعته ، النبيين خاتم هو العربي النبي ألن ؛ المستقبل لغة هي العرب لغة

 هو المطهرة الشريعة تلك حامل الكريم والقرآن ،(  قدمنا كما)  القيامة يوم إلى باقية

 وجهه على دينهم يفهمون ال ألنهم ؛ الشعوب بين حية العربية اللغة بقاء في السبب

 كانت أيًّا األخرى اللغات جميع تموت فلذلك.  األبها الكريم الكتاب هذا من الصحيح

 المشهورين اإلفرنج علماء أحد أجاد وقد.  وجمالها بهائها في العرب لغة وتبقى

 األرض أجواف في سياًحا فيها فرض ، خيالية قصة كتب إذ ، الواسعة بعلومهم

 حتى األرضية القرى طبقات يخترقون السياح هؤالء وجعل العميق البحر قعر تحت

 في فكروا وطنهم إلى الرجوع أرادوا ولما,  ذلك من يقرب ما أو وسطها إلى وصلوا

 إلى المستقبلة األجيال علماء وصلت إذا ، اآلبدين أبد إلى ذكرهم يحفظ أثر ترك

 ،(  العربية)  باللغة كتابة الصخور على ينقشوا أن بينهم فيما فاتفقوا ، رحالهم محط

 ، العربية اللغة تلك اختياره سبب عن ، القصة هذه كاتب فرن جول سئل ولما هذا

 يرفع حتى حية هي وتبقى غيرها يموت أن في شك وال المستقبل لغة إنها:  قال

 أجدادك لغة في الطاعنين طعن أن واعلم ، اللبيب القارئ أيها فتأمل ، نفسه القرآن

 . بها يعتد ال ثرثرة األماجد

ونَ  الَِّذينَ  يَْستَِوي َهلْ  ق لْ }  ونَ  الَ  َوالَِّذينَ  يَعْلَم   ( . 9:  الزمر{ )  األَْلبَابِ  أ ْول وا يَتَذَكَّر   إِنََّما يَْعلَم 



 ؛ الفصيح العربي لساننا في الطعن بعيد أمد من المتفلسفين بعض اعتاد

 وإما ، السهم طائش ديني تعصب إما:  األغراض هذه ومنشأ ، النفس في ألغراض

 علماء بين عوان حرب زمننا في فقامت ، ويصم يعمي الذي االستعماري الجشع

 عدم أو باستطاعتها لغتنا عن الحكم في اختالفهم سببها ؛ المستشرقين اإلفرنج

 ففريق ، بالحديثة المنعوتة العلوم وتدوين الدقيقة األفكار عن التعبير استطاعتها

 ، بعضهم أقوال من شيء عليكم مر فقد لها الناصرون فأما.  خذلها وفريق نصرها

 عن المعجز والعي ، التعبير مادة في المدقع بالفقر رماها من فمنهم الخاذلون وأما

 ، بالغنى لها اعترف من ومنهم.  بهتانه ظاهر وهذا ، اللغات من الغرض تأدية

 حد ال كثرة ماله كثر برجل أهلها وشبه ، الحد عن زاد مفرط غناها أن زعم ولكن

 . به االنتفاع وفاته وتدبيره حصره عن فعجز ، لها

 ننهض أن المصريين معشر علينا فيجب ، لغتنا به رميت ما بعض هذا

 لساننا على الحكم إلى اآلن بعد عاقل يجرؤ ال حتى ، األدبية وبالفنون القوية بالعلوم

 األجانب من العريضة الطويلة الفتاوى تعطى أن يصح وال ، رأينا أخذ بعد إال المبين

 . مسموع صوت لنا يكون أن غير من نرزق أحياء ونحن ، العربية أمور في

 حبها في نتفانى وأن ، الجميلة بلغتنا نعتني أن علينا واجب أول أن شك ال

 الذين واإلحسان الفضل أهل من الماضية العصور في سبقنا من فعل كما وخدمتها

 التماس في البالد وجابوا ، الليالي وسهروا ، األموال وصرفوا ، الشهوات على تغلبوا

 سيكون ، األفاضل الطلبة أيها وأنتم.  وأفادوا فاستفادوا ، جهلوه حروفها من حرف

 . الفرص تفوت أن قبل لذلك فاستعدوا ، العاجل القريب في عظيم شأن لكم

 نحيي فبها.  النجاة ودرع ، الحياة هذه جهاد في البتار الماضي سالحنا لغتنا

 الصين مكاتب في المدفونة الثمينة كنوزهم ونظهر ، الدائرة الواسعة أجدادنا علوم

 إال نستخرج لم ولو ، والقسطنطينية أسبانيا خصوًصا أوربا وفي ، والسودان والهند

 ال العلوم فإن.  لكفانا إليها حاجة في ونحن نسيت التي العديدة االصطالحية األلفاظ

 على نقدر ال فإننا ، أجنبية ألفاًظا نستعمل دمنا وما ، باألسماء إال تنشر وال تفهم

 كتب من الجهيد الجهد بعد نحن تعلمنا وإن ، صعوبة بكل إال األمة عامة تعليم

 . األجانب

 واالصطالحات العربية في أغلبها موجود والجماد والنبات الحيوان أسماء

 ال أنها ندعي أن الجهل ومن ، كتبنا في كذلك موجودة ، والفلسفية الفلكية الطبية



 التي السطور بطون في المدفونة والفنون العلوم باقي مصطلحات وكذلك ، توجد

 كما مستهجنة بمعجرفات األلسنة ِللي   تلجئنا ضرورة فال.  األولون آباؤنا لنا تركها

 في نظائرها موجودة مصطلحات عن التعبير في ؛ الثرثارين المتفيهقين بعض يفعل

 . كتبنا

 أو المستحدثة المسميات على الدالة األعجمية الكلمات تعريب من مانع وال

 في كثيرة عربية اصطالحات أدخلت كما ، الضرورة عند عجميتها على استعمالها

 . وغيرها اإلفرنجية الشعوب قواميس

 يجد فإنه ، عينيه فليفتح ، فقيرة اللغات سيدة أن العجمة أهل من يدعي ومن

 من كان إن الحق إلى وليرجع ، عربي أصلها متعددة فنية ألفاظًا رطانته نفس في

 : الحج{ )  الصُّد ورِ  فِي الَتِي الق ل وب   تَْعَمى َولَِكن األَْبَصار   تَْعَمى الَ  فَإِنََّها}  أهله

46 ) 

*** 

َما َوَجعَلَ  أ َجاج   ِمْلح   َوهَذَا ف َرات   عَْذب   َهذَا البَْحَرْينِ  َمَرجَ  الَِّذي َوه وَ }   بَْينَه 

 ً وراً  َوِحْجراً  بَْرَزخا ْحج   الشعوب بين خطير مقام لمصر(  53:  الفرقان{ )  مَّ

 محمد أيقظ أن يوم من العظيم العلمي ولترقيها ، األبحر ملتقى من لمكانها ؛ اإلسالمية

 رويت صافيًا ينبوًعا كانت التي المطابع بينهم وأنشأ ، أهلها أذهان الكبير علي

 العلوم طالب أغلب على الفضل له المنيف وأزهرها.  األقطار جميع بفيضه

 ، الباهرة كالشمس(  اإلسالمية الجامعة)  فهذه المسكونة أنحاء في المنتشرين الشرعية

 . المخلصون هللا عباد بها يستضيء

 أهل سواء ، المطهرة باألراضي القاطنين في فيوًما يوًما يزداد مصر وتأثير

 إلى المحبوبة مصر ذكر ينتقل ومنها ، حولها هللا بارك التي البقاع أو والمدينة مكة

 . والمغارب المشارق في المسلمين أوطان باقي

 إسالميين عالمين وسط ألنها ؛ المستقبل في أهمية ستزداد األدبية مصر وظيفة

 عظيم باشتياق يتعانقا أن يريدان اللذان األفريقي والعالم األسيوي العالم هما:  كبيرين

 . ويتحابا

 لها وأن ، وحبيبه الحبيب بين تصل التي القنطرة هي مصرنا أن يخفى وال

 . الذكر أهل عند الشأن هذا في كبيرة مزايا

 ذا اإلفرنجي العالم تربط كوصلة سيتخذ المبارك قطرنا فإن ، أخرى جهة ومن



 آباءها عليها وجدت ما على جمدت ، عديدة بأمم الجميلة والفنون المنعشة المعارف

 . واالنحالل الفوضى أسباب من

 . الجديد السلطاني الطريق ذلك في خطوة أول(  المصرية الجامعة)  هي وها

 والفنون المعارف تلك نوصل هل ، الجديدة هذه وظيفتنا في نعمل فماذا

 نعمة باب نكون حتى ، اإلسالمية وأذواقنا مبادئنا حسب لها مكيفين رأي باستقالل

 إال تعمل وال ، تحرك حسبما تعمل صماء آلة نكون أو وعجم عرب من إخواننا على

ا  حسبما وظيفتنا ستؤدي ، باردة وغنيمة سائغة فريسة يصيروا ألن فنهيئهم ، شرًّ

 تكون وال ، بالعكس والعكس النتيجة حسنت التربية حسنت فإن ، تربيتنا تكون

 إن إال محمدية المبادئ تكون وال ، محمدية مبادئ على تأسست إذا إال جيدة التربية

 وعرفنا العربية باللغة أحطنا إذا إال يتأتى ال وهذا ، العزيز الكتاب من استخرجناها

 علماء يسبقنا أن ال وعجائبها محاسنها إظهار في مخلوق كل وفقنا ، أسرارها

 ويتركونا ، وغيرها(  برلين)  و(  اليدن)  و(  كمبريدج)  أساتذة:  مثل ، األجانب

 سفسطة من فيها بما الهين ، السقيمة الثقيلة الحواشي مجاهل في تائهين وراءهم

 . عقيمة دقيقة

 ترقية إلى تؤدي اإلسالم وخدمة ، اإلسالم يخدم فإنه ، العربية اللغة يخدم من

 لهم يكون علمي جهاد عن المصريون الطلبة يحجم فهل.  أجمعين كلهم اإلنسان بني

 ؟ األوفر الحظ الموحدين ولجماعة العزيزة ولمصرهم ، األبدي الفخر بعده

 العربية الشعوب وتزيد ، علومه وتنتشر ، القرآن يسود العربية اللغة برقي

 . كله اإلسالمي المجموع ويترعرع يقوى واحد آن وفي ، وتترعرع فتقوى ارتباًطا

 . المختلفة األمم وسط المستقبل في مكانتهم علو إلى المصريون الطلبة فلينظر

 خدمة األول شرطها(  عالية أدبية رقابة)  تكون أن تشبه التي الخطيرة المكانة تلك

 على المجيد هللا كتاب فهم ألجل ؛ والسالم الصالة أفضل عليه القرشي النبي لسان

 . الحكيمة اآلية معنى كثيًرا وليتدبروا.  به بالعمل العالم سعادة إلى يوصل وجه

ةً  َجعَْلنَاك مْ  َوَكذَِلكَ }  ً  أ مَّ تَك ون وا َوَسطا س ول   َويَك ونَ  النَّاِس  َعلَى ش َهدَاءَ  ل ِ  َعلَْيك مْ  الرَّ

 ( . 143:  البقرة{ )  َشِهيداً 
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