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  )وسائل أعداء الدين يف صرف املسلمني عن تعلم لغة الكتاب املبني ( 
  

والصالة والسالم على أفصح مـن    ، احلمد هللا رب العاملني أنزل القرآن الكرمي بلسان عريب مبني           
  :نطق بالضاد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد

 لغات البشر وهـذا فيـه       فقد حازت العربية شرفاً عظيماً إذ اختارها اهللا سبحانه لكتابه من بني           
ِإنا جعلْناه قُرآنا   {: قال اهللا تعاىل  . مرتبة رفيعة ومنقبة فريدة كيف ال وهي لغة الفصاحة والبالغة والبيان          

وِإنـه  {: وقال تعـاىل   .}قُرآنا عرِبيا غَير ِذي ِعوٍج لَّعلَّهم يتقُونَ      {:وقال تعاىل . }عرِبيا لَّعلَّكُم تعِقلُونَ  
الَِمنيالْع بِرتيلُ رلَت*الْأَِمني وحلَ ِبِه الرزن*نِذِرينالْم كُونَ ِمنِلت لَى قَلِْبكِبٍني*عم ِبيراٍن عِبِلس{.  

ذا أن من أعظم مقاصد تعلم اللغة العربية واالهتمام ا فهم الكتاب والسنة فإنه ال سبيل                 فعلم
  .ومعرفته وفهمه إال بضبط اللسان وصارت معرفته من دين اهللا عز وجلإىل ضبط الدين 

وقد علم أعداء الدين أمهية اللغة العربية وشرفها وعلو منـزلتها ودورها يف فهم املسلمني لدينهم               
  -: صرف املسلمني عن لغتهم وذلك بوسائل شىت نذكر منها– بكل ما أوتوا من قوة –فحاولوا 

ليزية هي لغة العلوم الدنيوية فأعرض كثري من املسلمني عن اللغة العربية وشـِغلوا               جعلهم اللغة االجن   -١
ولـيس  ،  منسياً باللغة االجنليزية وأصبحت اللغة العربية ال تدرس إال لالختبار وبعد االختبار تصري نسياً            

معىن ذلك أننا حنرم تعلم اللغة االجنليزية للحاجة إليها من أفراد قليلني من املسلمني فقد أمر النيب صلى اهللا        
عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم العربية كما رواه أبو داود والترمذي وأمحد ومل يأمر الصحابة كلـهم              

  .ومل ينشغلوا ا
ة تارة بوصفها بالصعوبة والتعقيد وتارة بأـا ال تناسـب عـصر العلـم                تنفريهم عن اللغة العربي    -٢

واالختراع وتارة بإثارة الشبهات حوهلا فلرمبا جندوا من اتباعهم من يدرس اللغة العربية للطعن فيها وهم                
  ).املستشرقني(ما يسمون بـ 

طـه  (وخري مثال علـى ذلـك        استقطام لبعض املنتسبني لإلسالم حىت تحارب اللغة من الداخل           -٣
فبوحي من أساتذته املستشرقني نادى بأعلى      ) عميد األدب العريب  (الذي يلقب كذباً وزوراً بـ      ) حسني

صوته بوجوب استبعاد اللغة العربية ودفنها يف مقابر التاريخ وقد دعا أبناء العربية إىل التنكر هلا واستبداهلا               
ا لغة بدوية ال تناسب عصر العلم واالختراعباللغة اليونانية أو الالتينية وزعم أ.  



 ٢

 ندعوا املسلمني مجيعاً أن ال يستجيبوا ألعداء الدين وأن يقبلوا على تعلم علوم اللغة فهي              :وأخرياً
ومن فضل اهللا علينا أن يوجـد يف مراكزنـا          ، ضرب من ضروب العبادة يتقرب ا إىل اهللا رب العاملني         

  .واحلمد هللا رب العاملني، يعلِّمون هذا العلم لوجه اهللا الكرمي، نومساجدنا علماء وطلبة علم بارزي
  

  :وكتبه 
  أبو معاذ أبو بكر بن أمحد باصلعة
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