
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

لتكون لغة توثيق املحارض الرسمية وأوراق   عند إنشاء األمم املتحدة اعتمدت مخس لغات  1945يف عام   

و املؤمترات،  أثناء  املبارشة  والرتمجة  االجتامعات  أثناء  والروسية   اللغة  هيالعمل  واإلنجليزية  اإلسبانية 

والفرنسية،  و مملكة  تقدمت    1973ديسمرب  18ويف    والصينية  العربية  املغرب  باقرتاح  السعوديةاململكة 

لتكون العربية  اللغة  سادسة   إلدراج  املتحدة  فأقرت    ،لغة  سادسة األمم  رسمية  لغة  لتكون  العربية  اعتامد 

تتحدث هبا الوفود العربية، وتصدر هبا وثائق األمم املتحدة، وأصبحت لغة رسمية يف اجلمعية العامة لألمم  

 واهليئات التابعة هلا. 

واإل والفرنسية  اإلنجليزية  بعد  الرابعة  املرتبة  يف  العربية  اللغة  يف  وتأيت  اللغات  ترتيب  حيث  من  سبانية، 

انتشارا اللغات  أكثر  أكثر من   الكرة األرضية، وهي تعد من  يتكلم هبا  العامل،  تقريبا    422يف  مليون نسمة 

ناهيك عن غريهم املاليني من املسلمني الذين حيرصون عىل تعلمها لفهم كتاب   ، وهم سكان الوطن العريب

 اهلل وسنة رسوله. 

والفقه وعلوم الدين اإلسالمي، فهي حمفوظة بحفظ الوحي املنزل   النبوية   القرآن الكريم والسنةفهي لغة  

،  (2يوسف:  ){إِنَّا َأنَزْلنَاُه ُقْرآًنا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلونَ }هبا، قال تعاىل يف آيات عديدة منّوها بشأن اللغة العربية:  

وُح اأْلَِمنُي َعىَل َقْلبَِك لَِتُكوَن ِمْن املُْنِذِرين بِلَِساٍن َعَريِبٍّ }  ،(113طه:  )  {بِيًّاَوَكَذلَِك َأنَزْلنَاُه ُقْرآًنا َعرَ } َنَزَل بِِه الرُّ

َلْت آَياُتُه ُقْرآًنا َعَربِيًّا لَِقْوٍم َيْعَلُمونَ }،  (195-193الشعراء:  ){ُمبنِيٍ  بِيًّا  إِنَّا َجَعْلنَاُه ُقْرآًنا َعرَ }،(3فصلت:  ){كَِتاٌب ُفصِّ

 .(3الزخرف: ){َلَعلَُّكْم َتْعِقُلونَ 

التيني،   أصلها  كلها  أوروبا  لغات  اللغة،  حفظ  الذي  هو  أوروبا  ففالقرآن  دول  وتعددت  انقسمت  لام 

 . الخ…ظهرت عرشات اللغات فيها كالفرنسية واألملانية والربتغالية واالسبانية 

 إذا حتدثت بالفصحى يفهمك العريب يف أي مكان. فأما اللغة العربية بقيت حمفوظة بالقرآن، 

إن اللغة العربية هي شعار الدين، والقرآن ال يقرأ كام أنزله اهلل تعاىل إال بالعربية، وال يتعبد بتالوته إال هبا،  

 بلسان العرب، ومن هنا كان تعلم  وكل النصوص التي جاء فيها فضل قراءة القرآن، فإنام مرادها قراءته 



 

 

 

أن   بد  الفاحتة ال  به كقراءة  إال  العبادة  تتم  فام ال  الواجب واملستحب؛  بني  دائرا  العريب لكل مسلم  اللسان 

 .يقرأها األعجمي بلسان عريب، وال تغنيه ترمجتها أو فهم معانيها شيئا، وال تصح صالته إال هبا

تيمّية رمحه اهلل ابن  الدين ومعرفتها فرض واجب؛ فإن فهم   يقول شيخ اإلسالم  العربية من  )اللغة  تعاىل: 

 .الكتاب والسنة فرض، وال يفهم إال بفهم اللغة العربية، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب(

ة التي هتمل لغَتها أمٌة حتتقر نفَسها،  فاعتزاز باإلسالم،  واالعتزاز هبا    واللغة العربية مصدُر عزٍّ لألمة؛ األمَّ

 .والدونية  وتفرُض عىل نفِسها التبعية 

لو نظرنا إىل غرينا من االمم وأصحاب اللغات األخرى لوجدنا اعتزازهم بلغاهتم وحرصهم عليها فعىل  و

املثال بينهم،  ،  سبيل  الوحيد  اللسان  وجعلوها  مواهتا،  وأحيوا  قربها،  من  عربيتهم  أخرجوا  قد  اليهود 

التدريس لطالهبم، حتى يف لغة  العلمية ال يدرسوهنا ألوالدهم إال بالعربية  وارتضوها   واليابانيون،  املواد 

اللغات   يفرضوا  ومل  إليها،  الغربيني  كتب  وترمجوا  بالدهم،  يف  العلم  لغة  وجعلوها  لغتهم،  عىل  حافظوا 

ما يصدر،  الغربية عىل طالهبم  الكوريون، والصينيون  له   وهكذا فعل  الغرب إال وينربي  كتاب علمي يف 

 .املرتمجون ليطبع من الغد باللغة الصينية 

لغَة   كأنَّ  أسامئهم،  تغرَبْت  حتى  لغتِنا،  عن  أوالدنا  وألسنة  ألسنَتنا  ونقيص  أنفَسنا،  ُب  نغرِّ نحُن  ولألسف 

 القرآِن ضاقْت فلم جيد الوالدان إال أسامًء أجنبيَة! 

أبناء املسلمني يف بالد الغرب ال  معظم نام  ي بيتقنون لغتهم القومية،  املسلمني جتد أوالد غريومما يؤسف أيضًا 

 أو يفهموهنا ببطء شديد، وهذا يضيع هويتهم، ويضيع انتامءهم لدينهم وألمتهم .  يتكلمون العربية،

 :يرجع لعدة أسباب غرببالد الوهذا التدهور يف اللغة العربية بني أبنائنا يف 

العربي  -1 باللغة  التحدث  األبناء  عىل  الوالدان  فرض  باللغة عدم  يتحدثون  األطفال  وترك  املنزل  يف  ة 

 !اللغة العربية ويرد عليهم الطفل باللغة األجنبيةالوالدان ب يتكلم ، ف األجنبية

األجنبيةالوالدان  يتكلم    أحياناو  -2 باللغة  األطفال  للرشح  ،  مع  وقت  لدهيام  فليس  للوقت  اختصارا 

 !!والرتمجة

اللغة العربية يف معظم بلدان   -3 املهجر يف املركز اإلسالمي يف يوم السبت أو األحد أي يوم واحد  تعلم 

 وهذا ال يكفي وحده لرتسيخ اللغة يف عقول االبناء . ، فقط يف األسبوع



 

 

 

يتكلموا بلهجتهم أحيانًا  من دول خمتلفة و  معظم من يقوم بتدريس اللغة العربية أشخاص متطوعون -4

   .، وهنا مسؤولية املدرسةة الدارجة أو يرشحون اللغة العربية باألملاني

ال   -5 أبنائنا  معظم  أن  فنالحظ  إجازته  يوم  وهذا  درايس،  أسبوع  من  مرهق  اليوم  هذا  يف  الطفل  يكون 

 حيبون الذهاب للتعلم يف املركز ويفضلون التمتع بيوم اجازهتم . 

   . قلة الكتب العربية التعليمية املوجهة لألطفال يف الغرب -7

 ام احلل؟ ف 

تعلمها   -1 وأمهية  الفصحى،  العربية  اللغة  مزايا  هلم  نرشح  بأن  الفصحى  العربية  لتعلم  هنيأهم  أن  علينا 

 .الرتباطها بالقرآن الكريم 

 ل بني اللغات . فضجعل الطفل حيب لغته ويفتخر هبا ويعتقد أن اللغة العربية هي األ -2

 عربية يف املنزل . عىل األب واألم متابعة ما درسه األبناء يف مدرسة اللغة ال  -3

 احلرص الشديد عىل إلزام األبناء عىل النطق بالعربية معهم وداخل املنزل.  -4

 متابعة القنوات املفيدة العربية كي يعتاد عليها الطفل ويتعلم اللغة بشكل أفضل. -5

 . متابعة املسلسالت الكرتونية االسالمية اهلادفة وامللفوظة بالعربية الفصحى -6

 .االهتامم بتحفيظه القرآن من الصغر وتعليمه لفظ احلروف بشكلها الصحيح  -7

بمامرسة -8 يلتزم  القرآن، ومن  ويستحسن أن خيصص رب األرسة حوافز تشجيعية ملن حيفظ مزيدا من 

 .العربية الفصحى من أبنائه داخل املنزل

ا تزيد يف املروءة. وتعلموا العربية أختم بقول لسيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه: ))تعلموا العربية فإهن

 فإهنا من الدين((. 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 


