
 العر��ة وعلومها 
 في البالغة  زد�ادواال ،ك�ف�ة المحافظة على سالمة اللغة

 
 كیف أستط�ع أن أحافظ على سالمة لغتي وأن أزداد في البالغة األدب�ة؟  :السؤال

أن تعرف من قواعد اللغة ما �عینك على ذلك �النظر في كتب اللغة العر��ة بجم�ع   أوًال: :الجواب
وغیرها   ،واالشتقاق ،والوضع ،والبد�ع ،والمعاني ،والب�ان ،والصرف ،النحو  :فروعها االثني عشر

فتبدأ  ،وتقرأ ف�ه ما یؤهلك لمعرفة اللغة ، -مثًال –فتبدأ �النحو  ،من الفروع التي ذكرها أهل العلم
ثم �عد ذلك  ،وتنظر في شروحه )قطر الندى(ثم تحفظ  ،و�عض شروحها -مثًال –) اآلجروم�ةـ(ب
س�ما وأنها معتمدة في كثیر   البن الحاجب ال )الكاف�ةـ(ب )القطر( وٕان استبدلتَ  )،ألف�ة ابن مالك(

ل هي من أشعار العرب ألن الشواهد ، وتعتني �كتب الشواهد؛ من األقطار مع شروحها المعوَّ
  (شرح شواهد شروح األلف�ة) في  ، فتقرأوتقرأ في شروحها ،علیها والمعتمد علیها في تقر�ر القواعد 

 ،الشروح كلها فیها شواهد  ،(شرح شواهد األشموني)و ،(شرح شواهد ابن عقیل)و، -مثًال –للعیني 
في شرح شواهد  ب خزانة األد (ومن أعظم ما �ستفاد منه في هذا ال�اب  ،وهذه الشواهد لها شروح

؛ ألنك تقرأ اللغة طرًدا عین على فهم اللغةوهو كتاب جامع ماتع �ُ  ،لل�غدادي )شروح الكاف�ة
ثم   ،لتقر�ر قواعد اللغة العر��ة وشرحها و��انها تقرأ اللغة طرًدا فْت لِّ كتب التي أُ الففي وعكًسا، 

ثم �عد   ،فتستفید في األول القاعدة والمثال والشاهد مشروحة ،تقرأها عكًسا من خالل كتب الشواهد 
بنى عل�ه القاعدة مع علوم  ذلك تأتي إلى كتب الشواهد فتقرأ الشاهد الذي هو آخر شيء ثم تُ 

و�ذكر ما  ،ثم یذكر مناسبته ،�ترجم لقائلهو  ،یذكر لك الشاهد ف ،افهي مجام�ع نافعة جد�  ،أخرى 
 ،إلى غیر ذلك مما هو موجود في كتب الشواهد  ،و�ذكر ما ف�ه من غر�ب  ،�عده من األب�ات 

طبِّق فال  ثم �عد ذلك تحاول أن تُ  ،هذه مرحلة .ستعان �ه على تثبیت القواعد وهي من أنفع ما �ُ 
الناس غیر   ألن  ؛نعم قد �صعب عل�ك التعامل مع الناس بتطبیق القواعد  ،تقرأ إال �اللغة العر��ة

ولیت   ،تكون مسخرة للناسف ،ألن �ستمعوا الكالم العادي بلغة العرب  -الس�ما العامة -مؤهلین 
في كتاب   مع أهل العلم أو قرأتَ  لكن إذا تعاملتَ  ،لكن هذا ف�ه صعو�ة ،ون على هذار�َّ الناس یُ 

ثم �عد ذلك اقرأ على من �عینك على تقو�م   ،واحرص على عدم اللحن ،د اللغةأو في خط�ة اعتمِ 
ألنك ما   ؛قد تلحن ألنك �معرفتك لكتب النحو قد تجید القواعد وتض�ط القاعدة وٕاذا قرأتَ  ؛لسانك

ت شی ،القراءة دتَ تعوَّ  ه وصححه فأنت حینئٍذ إال ردَّ  ًئافإذا قرأت على شیخ یهتم �العر��ة وال �فوِّ
ا إذا اقتصرت على المعرفة من خالل الكتب نعم تض�ط القواعد  أم ،تتقن النطق �العر��ة وال تلحن

لنفسك وقد  ا فأنت تقرأ الكالم صح�حً  ،فهم إذا قرئ صح�ًحاألن الكالم إنما �ُ  ؛وتفهم الكالم
حتى أمام   أو قرأتَ  أو خطبتَ  تض�طه وتشكله مضبوًطا متقًنا على ضوء القواعد لكن إذا تحدثتَ 



وأن هذا  ،ألنك ض�طت القاعدة ؛لكن المعنى یتضح لك وتفهمه ،دتَ ألنك ما تعوَّ  ؛الناس قد تلحن
لكن الذي �عصم اللسان   ،وهكذا إلى آخره ،تمییزوهذا  ،حالوهذا  ،وذاك هو المفعول ،هو الفاعل

ن العلماء  ن هو مِ د والمران واعتماد القراءة الصح�حة �عد إدامة القراءة على مَ من الخطأ هو التعوُّ 
 للعر��ة والذین �حرصون على تصح�ح وتقو�م اللسان.المتقنین 

 وقل مثل هذا في �ق�ة فروع العر��ة.  ،وقل مثل هذا في البالغة، كتسب هذه الملكةتو�هذا 

 ه 9/1435/ 13  المئتانبرنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة  المصدر:

 


