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 نصوص مختارة للشيخ ابراهيم اليازجي
 )وفًقا للتسلسل الزمين(

 

 1أدب المدارس

 أفإذا خرجتم من هذه املدرسة ويف 
م
وصيكم به املثابرة على درس ما تلقّيتموه أم نة باستكمالكم دروسها، فأّول ما ذ  ؤ  يديكم اإلجازات امل

ليه النسيان؛ فإّن آفة العلم، كما قيل، إمهاله. فاجعلوه حديث النفس يف خلواتكم، وتذّكروه إفيها، وتعّهد الذاكرة به، خمافة أن يسرع 
ل صوره يف بدائهكم. وترسخ مسائله يف خمّيالتكم، ومتثم يف جمالسكم، وروِّضوا بأسراره خواطركم، حّّت تستحكم ملكته يف أذهانكم، 

س، ولكن استزيدوا ما وصلت اليه أيديكم منه، وخذوا أنفسكم بإدمان البحث وال تقنعوا منه بالقدر الذي ب ملِّغتموه يف حلقات الدر 
وغريبها؛ فإّن املدرسة ال تضمن ألحد ممّن تلّقى علومها أن خيرج  2ناّدهاحاطة  بأطرافها، واستظهار سائل واإلواإلستقراء، إلدراك كّل امل

ا، وال ذلك يف غاية شيء من املدارس، وال يف ط  
ً
ا يف بيته ويف مقام شغله، وهو أستاذ نفسه، على  قه،و  منها عامل

ً
وإّّنا العامل يصري عامل

 احلقيقة، يبّلغها الكمال بإدمان اجلهد، وتكرار املطالعة واالشتغال.

ا منهم حدً أا جلياًل، غري أّّن ال أطرئ أحصوا من األصول والقياس حظ  رم على آحاًد منكم بلغوا يف التحصيل مبلًغا عزيزًا، و ك  ن  ولست أم 
ر الذين بلغوا هذه املنزلة، وانتهوا اىل آخر بشِّ بأنّه قد استوىل على شيء من غايات العلم، وال تقّرب من حدود الكمال فيه، ولكيّن أم 

أفئدهتم كاء ذ من  تم د  ه  ا ع  مب العلم. ورجائي،الدروس، بأّّنم قد صاروا أهاًل ألن يضعوا قدمهم يف أّول درجة من سمل م م ل  درجة من سم 
على آثاره، إذا مل هتّب عليهم ريح  3ون عن قليل يف سواد أهل العلم القائمني برفع مناره، والتطريسص  ح  وثبات عزائمهم، أّّنم سيم 

 ذا جاوزمتوها ملإها، واسأل لكم العافية منها. و كم شر  رم وهو اآلفة اليت أمحذّ  ال  الكسل، اليت تطفئ نور الذكاء، وتنسف حصون الثبات؛ أ  
 اع.ي  نال بض  بو ه ن، وال على جهدكم أن يم  4كم أن تمكس عمعلى عزائ أخش  
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 صضرورة التخص  
ألسراره ودخائله، حميطًا مبا تشّعب من فروعه  1ا إذا كان راسخ القدم فيه، مستنبطً  ال ينفع بعلمه، إأّل ولست أزيدكم بيانًا، أّن العامل  

  نال إاّل ا ال يم ومسائله؛ وذلك ممّ 
م
. ولذلك 3إلحصائه 2توّخى حفظه، وإخالء الذ ر ععة، وتفريغ الذهن ملا يم راج  بطول املزاولة، وتكرار امل

رسخ يف يفإّّن أنصح للمستزيد منكم، أن ال يتعّرض ملا ال يعنيه من العلم، وال يتجاوز ما درسه إىل غريه، قبل أن يستويف حظّه منه، و 
ومياًل إىل املزيد، فليكن يف ما جيانس مأخذه، وينضّم يف سلكه، حبيث ال يكون انتقال  عالتوسّ جد من نفسه قدرة على و   ملكته. وإن  

، 4الذهن بعيًدا، وال تتعارض فيه صور العلوم مبا يضعف ملكتها فيه، وتضيق احلافظة عن إحصائه. على أّن املرء مفطوٌر على التطالّ 
سع مذهب الفكر، ويبعد مرمى البصرية، فال ميتنع على من ، ويتّ لعلٍم فائدة تتوفّر هبا ماّدة العق مولٌع باالّطالع على ما مل يعلم، ولكلّ 

ذلك حبيث ال  ليه من سائر العلوم، ويشحذ ذهنه مبا يصل إليه اّطالعه من املدارك. ولكن ليكن  إشاء منكم أن يزين علمه مبا يضّم 
دون التبّحر وقصد اإلحاطة، لئاّل يقصر باعه عن تناول كّل  5صر فيه على حّد املشاركةا هو فّنه اجلدير بالتوّسع فيه، وليقتيصرفه عمّ 

فالنًا املنعوت بعاّلمة العلماء، وفيلسوف العصر، وقد أحاط مسعتم أّن  واحد من العلوم اليت يتوخ اها، فيخرج متخلًِّفا يف اجلميع. وإن  
حال، وتلقني الغرور. وهؤالء مشاهري علماء املتقّدمني واملتأّخرين، ال تكادون  مبتفّرق العلوم وأصبح يف كّل منها إماًما، فإّّنا

م
هو تزيني امل

سائر العلوم األمخر  إاّل يف ق والتربيز، إاّل وهو قد اشتمهر جبنٍس من العلم، ومل يكن له ب  شار إليه بالس  جتدون واحًدا منهم، ممّن يم 
 كات.مشار  

 آداب النقد والمناظرة
أن تكاشفوا الناس  هل العلم، إرادة  أللبحث فيه، فال تتفّرغوا للنقد والتخطئة والتنبيه على هفوات  6تم كم جملس أدب وتشّمر  وإذا ضم  

مشئزاز يف الصدور، يبعث النفار منكم يف النفوس، واالمببلغ علمكم، وتومهوهم أّنكم أرفع ممّن ختطّئونه مقاًما، وأوسع علًما؛ فإّن ذلك 
ون األلسنة بالغّض رم وأهدافًا للطاعنني؛ وت مغ    7بون أنفسكم أغراًضا للقارضنيعني الكراهة  من رصفائكم وأّناطكم، وتنص  ظون بوتملح  

من مزيّتكم وإحسانكم، فيكون ذلك سبًبا يف حّط مقامكم، ونصب العداوة لكم، والوقوف لكم باملرصاد فيما تتوّخونه من املقاصد، 
ر بفضٍل أو مزيٍّة، واعرتف له سواد الناس، والسّيما أهل ه  التحذير من الطعن على من اشتم  وأحّذركم كلّ جهون إليه من الرغائب. وتتّ 

ثان د  كم ومناصبيكم، يف حني أنتم، على ح  ء ع له، فأكثرت أعداكم غرًضا لكّل من تشيّ م أنفس  تم فعلتم، جعل   العلم، بالتقّدم؛ فإّنكم إن  
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، والدافعني إىل التقّدم يف مراتب الشهرة احوال الدنيأ، أحوج الناس إىل االستكثار من الصحابة واألصدقاء، واملشايعني يف 1أمركم
ّ الناس س  س  والفضل. وال ت    واًء يف معرفة الصواب، فإّن ذوي العلم فيهم نفٌر معدود، واملنصفون من أولئك قليل، وفيهم من ال يهّمه ُبم

ر، فال شه  ه، أو سبق إىل ومهه من أفضلّية األ  لماحلّق، فال يتفرّغ للبحث يف دعواكم، وإّّنا حيكم مبجّرد ما تقّرر يف عأن يعرف موضع 
طائل. وإذا كان ذلك حال العلماء، وهو الواقع يف كثري من األمر، فما الظّن بغريهم ممّن ال أداة له للحكم، وال على تصلون منها 

 موقع عنده للفصل ؟

عرتاض عليهم ولو غلطوا، فإّن فيد، وإيّاكم واالجالستم أهل العلم، والسّيما ذوي التربيز منهم، فليكن مقعدكم منهم مقعد املست وإذا
 ر  د  خذت عليهم، وال تأمنون أن يرموكم فيما ال خترجون منه. وإذا اعرتض عليكم عارف وأظهر لكم خطًأ ب  هم ممّا أ  جم ر  يف علمهم ما خيم 

تم إىل ع  ستكبارًا، بعدما عرفتم احلّق، فإّن ذلك سبًبا يف حرمانكم فوائد مجّة. وإذا دمف  اًة و ف  ن   حتجاج واملكابرة أ  سرعوا إىل االمنكم، فال ت
ع احلّق، وخيفي وجه الصواب، ي  ض  ستعالء إلقناعه باحلّق، فإّن ذلك ممّا يم ذ اخلصم بالعنف واالخ  ف والتحقري، وأ  ل  ل، فتحاموا الص  د  ج  

شتغال مبغالطته وجداله؛ ولكن من هو دونكم علًما، واال يّاكم ومساجلة  إف من سالح العاجز.و ل  ويعود عليكم بالتهمة، ألّن الص  
شني علمكم، ويستدرجكم إىل ما يستزّل وكابر فأقلعوا عنه إقالًعا مجياًل، لئاّل ي   إىل الصواب إرشاد املفيد، فإن أىبينبغي أن ترشدوه 

 عون عنه بصفقة املغبون.رج  من الطريق الذي أخذمتوه عليه، وت   ونؤت  فتم أقدامكم، 

 ال أدري
حّذركم الدعوى، فإّّنا آفة الفضل، وحمّل النكري، ولو كانت حق ا؛ وقد اعتادت النفوس أن تنفر منها، وتبخس صاحبها من حّقه؛ وأم 

تسعًة؛ فما الظّن مبن كان له عشرة واّدعى مخسني؟ وإيّاكم والتمويه يف حّّت لو كانت له عشرٌة، واّدعى عشرًة، اجتهدوا ان جيعلوها له 
العلميّات واخللط فيما ال تعلمون، حذار  ان يقوم لكم يف املرصاد من يزّيف علمكم، ويرّد بضاعتكم عليكم، فتقعون يف النقصان من 

ولو يف العلم الذي جتّرد له، وقضى عليه  ،اجلواب عن كّل شيء ن  س  حيم  ًما حّّت سّمى عال  ال ي مل  أّن العا ُبم  س  حيث تطلبون املزيد. وال ت   
على جهله.  هم ه بقصوره، ويطلع  ر رب  من أعظم فضائل العلم، أن يبصِّ  أيّامه؛ فإّن العلم ال ينتهي إىل حّد يقف عنده، بل قد تقّرر أنّ 

ة بضاعته، وضعف مداركه. فال خيجلن  العارف منكم إذا سمئل عن كّل شيٍء علًما، فقد دّل على قلّ   ع  ومن اغرّت بنفسه، وظّن أنّه و س  
شيء، فلم حيضره، أن يقول: ال أدري؛ فإّن قول القائل: ال أدري خرٌي من أن يمقال له: أخطأت. بل قد عمد  ذلك من مجلة مناقب ذي 

 "حّّت إّن السيوطي عقد بابًا يف كتابه  العلم وأدلّة كماله فيه؛
م
فيمن سمئل من العلماء عن شيء فقال: ال أدري؛ فذكر عّدة من  "ره  ز  امل

: كنت يوًما مشاهريهم وكربائهم، كاألصمعي وابن دريد واألخفش وأيب حات، وغريهم من أهل هذه الطبقة. قال أبو عبداهلل الزعفراّنّ 
ال أدري، وإليك تمضرب أكباد االبل، حبضرة أيب العبّاس ثعلب فسمئل عن شيء، فقال: ال أدري. فقال له بعض من حضر: أتقول 

                                                           
 .ه وابتداؤهلثان األمر: أوّ د  ح   1
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عن مسئلة فقال: ال أدري، فقيل  وإليك الر حلة من كّل بلد؟ فقال: لو كان ألّمك بعدد ما ال أدري متٌر الستغنت. قال: وسئل الشعبّ 
 ال أدري: ال أدري. انتهى مبعناه. ]يف ما[ شيء تأخذ رزق السلطان؟ فقال: ألقول فيما له: فبأيّ 

األشراف تصّدت يوًما ألحد مشاهري العلماء  1ك ما حكاه بعض علماء العصر من الفرنسيس، قال: إّن إحدى خواتنيويقرب من ذل
يف جملٍس حافل، فقالت له: أ مطٌر يكون بعد اهلالل أم صحو؟ فقال: ال أدري. قالت: إذاً فما عّلة اتصال الغيث يف هذا العام؟ قال: 

سكان املشرتي يكونون على خلقتنا؟ قال: أيّتها السّيدة إّّن ال أعلم شيًئا من ذلك. فقالت: يا  هذا ممّا ال نعلمه. قالت: أتظّن أنّ 
 فقال: حّّت يقول أحيانًا إّّن ال أعلم شيًئا.؟ يتبّحر املرء يف العلم إًذاً  عجًبا، فلم  

 خطر التأليف
أو س ع ة  علمٍ  وتي هم من فضل  دون الشهرة، ومكاشفة الناس مبا أم الفائدة والنفع  أحدكم للتأليف يف علٍم من العلوم، فليتوخ   2انت د ب  وإذا 

اّطالع، لئاّل ينصرف مهّه إىل التشاغل مبا ال تدعو إليه الفائدة املقصودة من تأليفه، وحيشو كالمه مبا يفوت طور الدارس من غامض 
يطرح املستفيد يف جلج ال يمدرك هلا ساحاًل ويصبح كتابه ضربًا من املعاياة.  املسائل وغريبها. فبينا هو يريد إثبات براعته وطول باعه، إذ

الناس عن تآليفهم  لّتهم، فأضاعوا فضل علمهم يف سبيل أمثال هذه السفاسف؛ ورغبوهذا ممّا سقط فيه كثرٌي من أكابر العلماء وج  
 ر  إىل غريها، فطم 

م
 الت.م  ه  حت يف زوايا امل

ق ثقة الناس منكم واطمئناّنم إىل األخذ عنه، ن رمز  ، فإيّاكم والتسرّع يف إثبات األحكام العلمّية، خصوًصا م  وسواٌء ألّفتم، أو حاضرت
لئاّل يفشو الوهم، وتفسد احلقائق العلمّية. وال تثبتوا حكًما قبل الوقوف على صّحته، ومعرفتكم من أنفسكم القدرة على إيضاحه مّت 

فتكون منزلتكم منزلة الناسخ الذي ينقل صمو ر احلروف، وال يعلم ما وراءها. واعلموا  ؛قولوا: هكذا ن  ق ل ناسمئلتم عنه، لئاّل تضطّروا أن ت
عابٍ تم حب   أّنكم مّت أ   حرجة، وأوردكم موارد  و ب ي  ل ة، ملا تعلمون من كثرة املتهافتني  3م ألنفسكم نقل ما ال تعلمون، وّرطكم ذلك يف ش 

 على التأليف بقصد الشهرة أو الكسب، ف ه موا ما ينقلونه أم مل يفهموه. فإذا مل تعتصموا بالبحث يف كّل مسئلة تتلّقوّنا عن غريكم، مل
األوهام، وذريعة يف إفساد العلم، والسي ما وحنن يف عصر قل  ر يعسر عليكم املخرج منه، وكنتم سبًبا يف نش]يف ما[  ماتأمنوا الوقوع في

 الفساد. ّقاده، فيفشو الغلط من غري نكري، وتتلّقاه الناس من وجه الثقة فيعم  ن م 

ا وكّلكم يعلم مبا صارت إليه حالة العلم يف هذه األقطار، وما حنن فيه مذ مئات من السنني، من التخّلف والوقوف، حالة  كون غرين
ستنباط، إىل أن من األمم اليت ر قي ت بعدنا يف معارج املدنّية، مل تزل عاكفًة على إدمان البحث والتحقيق، دائبًة يف سبيل الكشف واال

                                                           
 ا من لغة الترت.ّنّ إك، قيل ب هبا نساء امللوك عند العرب والرت  ق  ل  مجع خاتون، وهي املرأة الشريفة، ت    خواتني: 1
 .انتدب الشيء: اجّته إليه وتعّرض له 2
ع بش   3  .بالكسر ،عاب: طرق، واحدها ش 
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به يط بلغوا من الب س طة يف العلم والتبّحر يف مداركه، واستقصاء غاياته، ما هو معلوم؛ وزادوا عليه وفّرعوا منه ما ال يقف عند حّد وال حي
به ممّا ال عنه، فضاًل عن ذهاب ما كان يف خزائننا من بقايا علوم الس ل ف، إاّل ما ال غناء إحصاء. وكّل ذلك ممّا خ ل ت  كتبنا ومدارسنا 

سرتجاع تلك الذخائر، ونقل هذه املستحدثات إىل لساننا العريّب لنلحق ايتعّدى آداب اللسان. فنحن اليوم يف أمّس احلاجة إىل 
دعت إليه ]يف ما[ يكن فيما القوم، ونستأنف خطواتنا يف السبيل الذي تقّدمونا فيه. فإذا عمدت إىل شيء من التأليف، فلبأولئك 

أ فيه من احلقائق بقواعد ز  ت   كر، تذر ًعا إىل بّث مثل هذه العلوم يف البالد، ملا تعلمون من أنّنا قد انتهينا إىل عصر ال جيم  احلاجة ممّا ذم 
ف صاحل من ألسنة أولئك القوم، وعندكم من ر  خرتاع بابتكار معاّن الغزل واملديح. وكّلكم آخذ بط  ن االوالبيان، وال يمستغىن مالنحو 

م ة   ب ة وراء ظّل العمج  ، ترد وّنا يف قالب عريّب، أصول العلوم الطبيعّية والرياضّية وغريها، ما ميّكنكم من نقل كثري من الفوائد احملتج 
ا يف البالد، فتتوفّر بذلك علوم الوطن، وتتزيّن مكاتب اللغة مبا تزيدوّنا من مثل هذه التصانيف املرسومة فيها أمساؤكم، مبا وتنشروّن

 يضمن لكم الثناء والذكر الباقي على األحقاب.

 اليازجي،الشيخ إبراهيم 
 .16 -6ص  ]د.ت.[،، بريوت، مكتبة صادر، ، مختارات من إبراهيم اليازجي13مناهل األدب العربّي، "أدب املدارس" يف 

### 

 العامّية والفصحى
 هل ُتكتب العربّية بالحرف الالتينّي؟ 

. هو مشكل قدمي يف تاريخ اللغة العربّية كثريًا ماحاول اخلوض فيه العلماء، فتبار وا يف تعداد الرباهني واحلجج يف فضل كّل من اللغتني
العامّية بالفصحى إىل القول بنسخ احلرف العريّب وإحالل احلرف الالتييّن حمّله. ومن املمتع حق ا  وقد جتاوز بعضهم الرغبة يف استبدال

أن نسمع يف هذه القضّية رأي كبري اللغوينّي املعاصرين وقد أثاره، قبل نصف قرن، كتاب للمسرت و ل مور اإلنكليزّي، أحد قضاة حمكمة 
 ت سهيل درس العربّية على أبناء قومه، معتمًدا على العامّية املدو نة باحلرف الالتييّن. فكان اف األهلّية بالقاهرة، رمى فيه إىلناإلستئ

 للشيخ إبراهيم نظر يف األمر تناول فيه املوضوعني محيًعا. قال بعد مقّدمة طويلة: 

رًا، وهو  " والذي عندنا أّن السبب الواقعّي يف هذه احلركة، والداعي إىل إحداث هذا اإلنقالب العظيم يف األّم ، هو السبب املذكور آخ 
لغتني م الما جييده األجنّب يف اللغة املكتوبة من األلفاظ اليت ال يفهمها إاّل املتعّلمون، وحينئٍذ كان جيد من نفسه أنّه ال بّد له من تعل  

نه وبني مجيًعا. أل نّه لو تعّلم اللغة العامّية وحدها، مسع من ألفاظ العاّمة ما ال يفهمه، أل ّن أدىن تغيري يف صورة اللفظة يقف حجابًا بي
ال سّيما يف فهم معناها. والقوم ال يستغنون عن كلتا اللغتني، إحدامها للمفاوضات اللسانّية واملصاحل اليومّية، واألخرى لفهم ما يمكتب و 
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واوين... اجلرائد السياسّية، وال نقول يف أوراق احلكومة ألّن هلذه لغة ثالثة ال ت مع د  من هذه وال تلك، ونعين هبا اللغة املعروفة بلغة الد
 أن يتداركوها.  ن  و  وم ن   وهذه ال نعلم بأّي طريقة ي   

، أنّه ل ّما كانت  لال خيلو من الصّحة، والذي نقّدره، من معىن هذا القو وأّما كون اللغة العامّية أصلح لنشر املباحث العلمّية، فلعّله 
هذه اللغة فاقدة الروابط، وألفاظها غري مقي دة بأوزان حمر رة، وال معّرضة للحركات اإلعرابّية كالصيغ الفصيحة، كان من املمكن أن 

وغريمها، من غري حاجة إىل وضع مرادفات هلا من العربّية، أو إفراغها تدخل فيها مجيع األلفاظ األعجمّية املستحد ثة يف العلم والصناعة 
ج ر م ، من األمور اليت  رتكّية يف هذه األيّام وهذا، واليف قالب من قوالب التعريب. وحينئٍذ تكون منزلتها من هذه اجلهة منزلة اللغة ال

ل علوم العصر يف مدارسنا، ممّا ال كالم فيه؛ ولكن أكثر مصطلحات ينبغي لّكل عريّب أن يعريها نظرة اهتمام، فإّن اضطرارنا إىل إدخا
ا تلك العلوم ال لفظ له يف لساننا، أل نّه ممّا استمحدث بعد انقطاع عهد العلم عند العرب، بل رمّبا نشأ هناك فروع من العلم مل يكن هل

عن العلوم اليت تبّدل رمسها، كالكيمياء، واهليئة، وفضاًل عن  رسم عندهم، وال عرفوا شيًئا منها، كالكهربائّية والبخار وغريمها، فضاًل 
أمساء اآلالت واملصطلحات الصناعّية ، حبيث كان أكثر اللغة العلمّية ممّا ال مرادف له عندنا، وأصبح ال ميكن التعبري عنه إاّل بأحد 

لعربّية يف أوزاّنا ومقاطعها ، فتؤّدي إ ىل تشويه وجه اللغة  وجهني: إ مّا بأن نستخدم األ لفاظ األعجمّية عينها، وهي تمباي ن األ وضاع ا
وإ فساد حماسنها؛ وإّما بأن نتكّلف تعريب بعضها ووضع مرادفات للبعض اآلخر، وهذا على ما نرى ال موضوع له اليوم مع انقطاع 

ألفاظها وحروفها من املغازي واأل سرار، ومع أئّمة اللغة عندنا إ ىل بعض صحف األ وائل ينّقبون يف خالل سطورها، ويبحثون عّما تت 
اشتغال الكت اب مّنا بتقومي أ و د السياسة والذود عن حياض الشرق بأسّنة أ قالمهم املاضية... وما دام أصحاب اللغة نائمني عن 

أشار به مؤلِّف الكتاب وم ن على رأيه، االهتمام بسّد ث مل م ها واملصري هبا إىل جماراة لغات العصر، فهي، وال حمالة، صائرة إىل أقبح ممّا 
معىن  حبيث إّن اللغة العلمّية ولغة احلديث ستمصبح كلتامها فرًعا م ن املالطّية؛ وال تبقى اللغة الفمصحى إاّل يف اجلوامع واحملاكم. وهذا

اليوم ، وال نرى وجًها العرتاض بعض اجلرائد  موت اللغة، ال تموص فم اللغات امليتة بغري ذلك. فإن  كانوا راضني هبذا فهو ممت س نٍّ هلم من
ر  إال  مبا يعود إىل ترقية عقول األّمة. وإال  بقي ابن الشرق يف القرن ال ق نا النصيحة، ومل يمش  عشرين  على صاحب الكتاب، فإنّه قد ص د 

 كما كان البدوّي يف زمن اجلاهلّية. 

ت يف رسم اهلجاء العريّب، فمّما ال يمباىل به بالقياس إىل األّمة نفسها إ ن كان وأما مسئلة الكتابة وعدم وجود صور أل صوات احلركا
من النظر إليها جّمرًدا، ولو كان من أصعب العقبات بالقياس إىل األجنّب الذي يروم تعل م اللغة والقراءة يف كتبها. وهذا على احلقيقة 

ال نتعّداها، فإذا رممس  ت  باحلروف كما هو الشأن يف اللغات األمروبّية، جاء لفظ  املشاكل اليت يعسر حل ها، ألّن احلركات عندنا مقادير
 الكلمات ممن ك رًا، ورمّبا التبس بعضها ببعض فلم يبق  فرق بني س ل م مثاًل وسامل  وسليم، إذ يكون بعد السني ألف وبعد الالم ياء يف

قات ل، ملا هناك من االختالف الفاحش يف املعىن، وحينئٍذ ال يبقى غىن عن الّكل، وقد جييء ما هو أنكر من ذلك كما يف مثل قت ل و 
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وضع عالمات متيِّز احلركة من احلرف فعاد األمر إ ىل الشكل وهو يمغين وحد ه بدون احلروف. وذلك فضاًل عّما يف التزام التحريك يف 
عٍف آخر يف األقّل. فجملة الرسم، سواء كان باحلرف العريّب أم الالتييّن، من إ طالة هجاء الكلم ات، واقتضاء الكتابة زمًنا أ طول إ ىل ض 

ت بم إال  بصورة حركات، ألّن لفظها ليس لفظ احلروف الكاملة، وال هي داخلة يف بمنية الكل مات، ما يمقال إّن احلركات يف العربّية ال تمك 
ة ما هناك أنّه ميكن استنباط طريقة متم كِّن املطابع من وضع احلركات وإّنّا الغرض األ صلّي منها االنتقال من مقطع إىل مقطع. لكّن غاي

على وجه أسهل، وحنئٍذ ال يمش ك ل إ ال  احلرف الذي ميكن التباسه ولو على األ جنّب، فتكون مطبوعاتنا على مثال بعض الكتب اليت 
 بة ما فيه. تمط ب عم للتعليم يف املدارس، وإن  كان األمر على ّكل حال فيه من الصعو 

 بقي أنّه على تقدير خروج هذا الرأي إىل الفعل، فإن  ما يتخل صم منه األجنّب يقع فيه الوطيّن، بل يقع يف أشّد مضًضا منه، على ما
تعّلم  اللغة سنذكره. ونعين بالوطيّن هنا املسلم الذي هو العنصر الغالب يف البالد. فإنّه مع تعليمه قواعد اللغة العامّية، ال يستغين عن 

الفصحى إل حكام قراء ة القرآن، وتلّقي احلديث، وفهم نصوص الشرع املبنّية عليهما. وال بّد لبلوغ هذه املنزلة من قراءة كتب النحو 
يدرسها والبيان واللغة وسائر علوم األدب. وهذه ّكلها، إن  مل يتعّلمها يف مدارس البالد، لزمه أن  يتعّلمها يف مدارس أخرى خاّصة، أو 

ا باحلرف يف منزله؛ وكالمها ال يستطيعه إال  األغنياء، فضاًل عم ا فيه من املشّقة وإضاعة الزمن. وكذلك يلزمه أن يتعل م قراءت ني: إحدامه
ل ممص ط ل ح عليه العريّب لتالوة القرآن، ألنّه ال جيوز له أن يكتبه حبرف أجنّب إال  عند الضرورة على خالف، واألخرى باحلرف الالتييّن ا

ري إليه  يف البالد ملطالعة ما يمنشر فيها من الكتب واجلرائد ولدراسة العلوم العصريّة اليت يمرام كتابتها باللغة واحلرف املذكور ين، على ما أمش 
ه لة . ومن هنا يعلم املؤلِّف وغريه أّن ا ت س  لعربّية ال تمقاس يف ذلك بالطليانّية يف التأليف. وال خنال التسليم بذلك كلِّه من األمور ال ممس 

 واليونانّية، إذ ليس يف هاتني اللغتني شيء من األمر الدييّن الذي أشرنا إليه، بل فيما ]يف ما[حدث أخريًا يف أمر ترمجة اإلجنيل إىل
على هذا اإلنقالب من اخلسران اجلسيم اليونانّية احلديثة ع ربة كافية، مع انتفاء احملذور الذي ذكرناه. وبقي، وراء ذلك كّله، ما يرتّتب 

صى من كتب العلم والتاريخ وغريمها، حبيث يتعّذر نقل هذا الكتب بأسرها إىل احلرف اجلديد، وال يبقى سبيل لألعقاب  بضياع ما حيم
على تعليم األجنّب لغة  إذا تغرّي احلرف الذي يقرأون به. ولذلك فالذي نراه لواضعي هذه الطريقة أن يقتصروا فيها إىل تناول ما فيها،

البالد، وال يتجاوزوا إىل ما وراء ذلك من التبديل يف شؤون األّمة، فإّن حماولة هذا اإلحداث فيها ليس يف شيء من احلكمة وال هو من 
 األمور اليت يساعدها اإل مكان.  

 الشيخ إبراهيم اليازجي،
ت ب العربّية باحلرف الالتيينّ  ، الطبعة ، الشيخ إبراهيم اليازجي، في اللغة واألدب41الروائع، عن: البستاّن، فؤاد افرام،  نقاًل ؟" "العامّية والفصحى، هل تمك 

 .  56 -52(، ص 1952)الطبعة األوىل  1956الثانية، بريوت، املطبعة الكاثوليكّية، 

### 
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 لغة الجرائد

وما هلا من التأثري يف مداركها، وأذواقها، وآداهبا، ولغتها، وسائر  تقّدم لنا، يف املقال السابق، كالٌم من بيان موضع اجلرائد من األّمة،
 ملكاهتا، والسّيما مع كثرهتا وانتشارها يف عهدنا احلايّل، حّّت أصبحت حبيث تصدر األلوف منها كّل يوم، وت مو ز ع بني أيدي القرّاء،

 فيتناول كّل قارىء منها على حسب وسعه واستعداده.

الرتاكيب  اقتباسهم صمور  و نتشار صناعة القلم عندنا، وتدريب الكّتاب على أساليب اإلنشاء، اأّن ذلك كان سبًبا يف وليس م ن ي من ك رم 
إىل املختلفة، وإحياء الكثري من اللهجة الفصحى، حّّت بني عاّمة الكتّاب، ممّا آذن بانتعاش اللغة يف كبوهتا، وأحيا اآلمال يف ع و د ها 

 قدمي رونقها.

تفّقدت اجلرائد أ نفسها، وجدهتا قد انطلقت إىل طور جديد من الفصاحة، وجزالة التعبري كما تتبنّي ذلك، من املقابلة بني حال بل إذا 
الكثري من جرائدنا اليوم، وما كانت عليه عاّمة اجلرائد منذ حنو عشر سنوات أو دوّنا، والفضل يف ذلك، وال شّك، عائٌد إىل هذه 

إسلوب الفصاحة  عنها من املباراة بني األقالم وازدحام القرائح يف حلبات الس ب ق، فضاًل عّما هتّيأ هبا من إنتشار الكثرة نفسها مبا نشأ
 ورسوخ ملكة اإلنشاء.

ري جرائدنا ألفاظًا قد شذ ت عن منقول اللغة، فأمن ز لت يف غري منازهلا، أو استمعملت يف غ ضبيد أنّنا، مع ذلك كلِّه، ال نزال نرى يف بع
نتشار الوهم ا، وذهبت مبا فيها من الرونق وجودة السبك، فضاًل عّما يرتّتب على مثل ذلك من مشو هةً  معناها، فجاءت هبا العبارةم 

 واخلطإ، والسّيما إذا وقع يف كالم من يموث ق به، فتتناوله األقالم بغري حبث وال نكري.

اإلعراب، وأبعد من مظاّن التصحيح لرجوعها إىل النقل دون القياس، فيكون الغلط وال خيفى أّن الغلط يف اللغة، أقبح من اللحن يف 
 وأشّد استدراًجا للسقوط يف دركات الوهم.  فيها أسرع ت  ف شًِّيا،

ليد، القدم الراسخة يف اللغة واإلنشاء، يعتمدون أحيانًا على التق  والعجب هنا أّنك كثريًا ما ترى أناًسا من متقّدمي الكّتاب، وذوي
وأصبح كثرٌي من ألفاظ اجلرائد لغة خاّصة  أهل الصناعة، حّّت فشا النقل بني تلك الطبقات كّلها،  من هو دوّنم من أصاغر ورمّبا قّلدوا

 هبا تقتضي معجًما حباله.
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اف منه أن تفسد اللغة بأيدي   ول ّما هو الفساد الذي ال نصارها واملوكول إليهم أمر إصالحها، و أكان االستمرار على ذلك ممّا خيم
ر د  لذلك هذا وننّبه على ما فيها مع بيان وجه صّحتها من  ،الفصل، نذكر فيه أكثر تلك األلفاظ تداواًل  صالح بعده، رأ ينا أن ن مف 

 نصوص اللغة.

وصيانة أقالمهم من مثل  ويف يقيننا أّن وصفاءنا األفاضل يتل ق ون ذلك منّا خدمة  إخالٍص هلم، ال نقصد هبا إاّل احملافظة على اللغة،
وعورة مسلكها، وشكاسة ترتيبها ممّا كان وال  هذه الشوائب، مع كفايتهم مؤونة البحث والتنقيب يف كتب اللغة على ما هو معلوٌم من

بفضله،  صّحة تلك األلفاظ منها، واهلل نسأل أن يمور د نا مجيًعا موارد الصواب  شّك هو السبب يف جتافيهم عن مراجعتها، واستثبات
 تسديده. ن  وجّل، وح س   عزّ 

، يريدون هبا معىن ال م رارفمن تلك األلفاظ: لفظة التحوير اليت مل يبق  كاتبم جريدٍة، وال مؤلِّف كتاٍب، إال و ر د ت  يف كالمه مئاٍت من 
 حكام وأشباهها.التنقيح، والتعديل، والتهذيب، وما جرى هذا اجملرى وذلك يف الكالم على الشروط، واملعاهدات، واأل

 ض.يالتحوير يف اللغة مبعىن التبي  ّماهذه اللفظة يف شيء من كتب اللغة مبعىًن من هذه املعاّن، إ ن د  ر  ومل ت  

قال: حو ر الثوب إذا قّصره وبّيضه، ومنه احلّواري للدقيق األبيض، وهو لباب الب مرِّ وأجوده وأخلصه، وقد حو ر الدقيق إذا بّيضه، يم 
 ألفاظ هذه املاّدة يرجع إ ىل معىن البياض.غالب و 

 فما ضّر لو استعملوا يف مكان هذه اللفظة إحدى الكلمات اليت ذكرناها يف مرادفها.

ول: تقّدم ومن ذلك قوهلم: تقّدم إليه بكذا، يعنون رغب إليه فيه، وسأله قضاءه، وإّّنا يمقال: تقّدم إليه مبعىن أ و ع ز  إليه أو أ م ر هم، تق
 مري إىل عامله أن يفعل كذا وكذا فهو على عكس املعىن الذي يريدونه كما ترى.األ

وش ك ر  له إلحسانه. صمو ٌر ال تكاد تتعّداها كتابات األكثرين، وكّلها حائدة  ،وش ك ر  إلحسانه ،ومن ذلك قوهلم: ش ك ر  له على إحسانه
نعمة  اهلل وشكر تم تم وكذلك شكر   ،اهللبوشكر تم  ،وشكر تم هلل ،عن الصواب. قال يف تاج العروس شكره وشكر له... وشكر تم اهلل

 أفصح. اه.  الملوبا ،تمهم وشكر تم لههبا. ويف البصائر للمصّنف... يمقال شكر  

 وأحسن منه وأوضح تفصياًل ما جاء يف األساس. ،ويف لسان العرب قريٌب منه، وهو الخيلو من إهبام وقصور
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فالن... اه. فعملم من صريح عبارته أّن الشكر ي مع د ى إىل  شكر تم اهلل نعمته، واشكروا يل، وقد يمقال شكر تم فالنًا يريدون نعمة   :قال
ه، جبّر اأّلّول ونصب الثاّن وهو األشهر يف صنيعت   شكر تم لزيدٍ  :له أي املنع م بالالم وإىل املشكور به، أي النعمة بنفسه. تقول املشكور

 صل استعمال هذا احلرف.أ

شكر تم زيًدا على تقدير ممضاٍف   شكر تم لزيد، وشكر تم صنيعة  زيد، وجيوز أن تقول  ني فتقول:مّث جيوز لك أن تذف أحد املتعلِّق  
 أي صنيعة زيد. حمذوفٍ 

ل: شكرته على إ حسانه كما تقول: وأّما تعديته إىل املشكور به بعلى فيجوز على تضمني الشكر معىن احلمد، وحينئذ متتنع الالم فتقو 
 محدته على إ حسانه للمطابقة بني االستعمالني. فتأّمل.

شيء ومن ذلك قول بعضهم: مّزق الكتاب إربًا إربًا، وقطع  احلبل إربًا إربًا، أي قطعة قطعة، وأكثرهم يقرأها أر بًا أر بًا بفتحتني وليس 
 من ذلك بصواب.

ب العضو فهو خاّص مبا له أعضاء وال جيوز بًا، ومعىن اإلر  بًا فإر  كسر اهلمزة وسكون الراء أي إر  ببًا إر بًا قطّعت الذبيحة إر   :يمقال إن ّما
 استعماله للكتاب واحلبل وأ مثاهلما. وأّما األر ب بفتحتني فمعناه احلاجة.

بضّم العني وفتح الراء، على   يف قراءهتم ومن ذلك قوهلم: خرج فالٌن عمصار ى يوم كذا، يريدون وقت العصر، وأكثر ما مسعت اللفظة
مثال قمصارى وخمزامى، وال وجود هلذه اللفظة يف كتب اللغة، ولعّل أّول من قاهلا أراد أن تكون بفتح العني وكسر الراء وتشديد الياء  

ر يّة النهار كما يقولون جئته صبحّية وظهريّة، وك ّل ذلك مل يرد  شيء منه يف استعمال كأّّنا مجع عص ر يّة، من قول العاّمة جئته ع ص 
 العرب.

أ و ج ب  ومن ذلك قوهلم: أوجبين إىل كذا، أي أجلأّن إليه، وأضطّرّن وإّّنا يمقال: أ و ج ب تم األمر، وال يمقال: أ و ج ب تم الرجل، فالصواب 
 علّي كذا.

أظهرته وقد أعلنته لفالن كما  : أ علنت األمر وباألمر أييمقال  ّماومثله قوهلم أعلنت فالنًا باألمر، على حّد أعلمته به مثاًل، وإن
 ه إليه كما يمؤخ ذ من عبارة لسان العرب.تم تمه لهم. ويقال أيًضا أعلن  أظهر    تقول

جيًما، وا من ألفه لتواّله، وما حنسبهم إاّل أرادوا هذا اللفظ األخري بعينه أي لفظ تواّله فأبد فالٌن األمر، أي  ّجومن ذلك قوهلم: تول
 فمعناه دخل مثل وجل اجملّرد.  ّجوهو من غريب التحريف. فأّما تول
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إذا انفتل راجًعا  ويقولون: أشار عليه بكذا فانصاع ملشورته، يعنون انقاد وأطاع، وال وجود لذلك يف اللغة، لكن يمقال: انصاع الرجل
ع  الشيء يصوعه ص و ًعا فانصاع أي فرّقه، فتفّرق مل جيىء يف هذا نصاع القوم، إذا مّروا سراًعا، ويف اللسان ص ا امسرًعا، ويف األساس 

 احلرف غري ذلك.

ته بفي. قال يف لسان العرب: ويمقال: عهد إيل  ي  د  ع  ومن ذلك قوهلم: ع ه د  إليه أمر كذا، فيستعملون ع ه د متعّديًا بنفسه، والصواب: ت   
التقّدم إىل املرء يف الشيء... اه.  والعهدم  ،يعين الوصّية واألمر ،ليكم يا بين آدمإ أعهد أ مل  وجّل: يف كذا أي أوصاّن... ومنه قوله عزّ 

 وقد علمت معىن التقّدم يف حمّله.

لظّنهم أنّه مبعىن جيب، وليس كذلك ألنّه يف األصل مطاوٌع بغى   ومن ذلك قول بعضهم، ينبغي عليك أن تفعل كذا فيعّدونه بعلى،
ن  كان ال جيوز أن  يمقال انبغى وانطلب هبذا املعىن، ولكّنه من األلفاظ اليت جرت كذلك إه قيل يتطّلب لك و فكأنّ  ،الشيء ، مبعىن طلبه

 ستعمال ال تتعّداه.على ألسنة العرب، وألزمت وجًها من اال

 ،نبغي هلا أ ن تدرك القمرال الشمس ي :ومنه ،ر، ومل يمسم ع عنهم إاّل موصواًل بالالمسّ يوهو يمستعم ل عندهم مبعىن جيوز، ويصلح، ويت
 وما عّلمناه الشعر وما ينبغي له.

 املتصرّفة. ]غري[ ولذلك يعّده أكثرهم من األفعال الغري ،وال يكاد يمست عمل إاّل بصيغة املضارع كما رأي ت  

ون هذا احلرف الزًما مبنزلة فيستعمل ع ت له األموال املقتضية، م  ومن هذا القبيل قوهلم: هذا العمل يقتضي له كذا من النفقة، وقد جم 
 قال: إفعل ما يقتضيه كرمك أي ما يطالبك به كما يف األساس.يم  ،اقتضى هنا مبعىن طلب جيب، وهو اليمستعمل كذلك البّتة، ألنّ 

ن ًدا إىل ضمري العمل، وقد جم  :فالصواب أن يمقال األموال عت له  م  هذا العمل يقتضي كذا من النفقة باستعمال الفعل متعّديًا ممس 
 املقتضاة بصيغة اسم املفعول.

فيستعملون هذا احلرف الزًما أيًضا ال تكاد جتده يف   ،هذا األمر قاصٌر على كذا أي مقصوٌر عليه، ال يتعّداه إىل غريه :ومثله قوهلم
 كذلك وهو غريب.  كالمهم إاّل 

على كذا إذا مل جتاو ز  به إىل غريه.  إيّاه... وقصر تم الشيءتم نفسي على الشيء إذا حبستها عليه وألزمتها قصر   :قال يف لسان العرب
 إذا جعلت در ها له، وناقٌة مقصورٌة على العيال يشربون لبنها. اه. قصر تم اللقحة على فرسي يمقال:
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ندهم الذكّي هم عيعنون املروءة، وعزّة النفس، وليس ذلك يف شيء من كالم العرب. ولكّن الش    ويقولون فالن من ذوي الشهامة
 املتوّقد الفؤاد، وجييء مبعىن السّيد النافذ احلكم يف األمور.

 ل. وكل ه بعيٌد عن املعىن الذي يريدونه كما ترى.ممول اجلّيد القيام مبا محمِّ  ح  هم يف كالم العرب الوقال الفرّاء: الش  

عن املطامع الدنيئة، واملكاسب املمقوتة، وال معىن لطهارة  لف النفس، منزّهوقريٌب من ذلك قوهلم: فالن طاهر الذيل، يريدون أنّه ظ  
زة،  ،الذيل هنا كما ال خيفى. ولكن  هلذه الكناية معىن آخر ال خيفى على اللبيب ومثلها هو عفيف املئزر، ونقّي الثياب، وطاهر احلج 

 قال النابغة:  .وطّيب معقد اإل زار

م  ي  و ن  بالر حيان  يوم السباسب  حيم     ر قاقم النعال  ط يٌِّب حمجمزاهتم

ناضج،  أيو ي ن ي ٌع يانع،  ّّنا يقال مثرٌ إويقولون غصٌن يانع، أي نضري أو رطب، وكذا زهرٌة يانعة، وروٌض يانع، وال يأيت ينع هبذا املعىن 
 انع إذا لّون.وقد ي  ن ع  الثمر وأ ينع، إذا أدرك وحان قطافه، واليانع، أيًضا، األمحر من كّل شيء، ومثٌر ي

: قال يف املقامة النصيبّية .ة الغّواصومن الغريب أّن هذا الوهم و ر د  يف كالم  أناٍس من املتقّدمني، وممّن و ه م  فيه احلريري صاحب در  
يشّي أيًضا يف خطبة "وكان يوًما حامي  الوديقة يانع  احلديقة". وفس ر  الش ريشّي "يانع احلديقة" بقوله: "ناعم الروضة". وجاء للش ر 

ر غصٍن يانٍع". ومن كالم القاضي شهاب الدين بن فضل اهلل: "حّّت تدّفق ّنره  شرحه: "ومل ي  ز ل  يف كّل عصر من محلته بدر طالع وز ه 
 وأينع زهره"، رواه صاحب "فوات الوفّيات". وقال الصفدّي: 

 موكذا كسوف البدر وهو متا  يا م ن حواهم اللحدم غصًنا يانًعا 

 اليازجي، الشيخ إبراهيم
 .37 – 28، ص 1984، مجعه وقّدم له نظري عّبود، الطبعة األوىل، بريوت، دار مارون عّبود، لغة الجرائد

 

 


