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التقوى

م فهيا مبادئ الإسالم احلقة وتعالميه ال�امية،  �ألّف الإمام املهدي وامل�سيح املوعود  زهاء 22 كتااب ابللغة العربية الفصيحة والبليغة، قدَّ
آن الكرمي. آلف الأبيات من الأشعار الرائعة يف العرفان الإله�ي ومدح النيب  واإظهار مزاايه العظمية ومدح الإسالم والقر� هنا � ومضَّ

آية عظمية؛ ويه تعلُّ حرضته الإجعازي لأربعني �ألفا من اللغات العربية يف ليةل واحدة، اإذ علَّمه هللا تعاىل  لقد جتلت يف هذه الكتاابت �
اجلذور والنحو والرصف والأساليب والرتاث والشعر والأدب والأمثال والثقافة العربية واللهجات العربية الفصيحة املتنوعة. ولقد ظهر 
تيان مبثل كتاابته وجعزوا عن ذكل، كام جتلَّ يف تطعمي كتاابته و�أشعاره ابلرتاث العريب  هذا التعلُّ يف قوة لغته فتحدى اخلصوم مرارا لالإ
وُمَلِحه، بل ويف جتديد اللغة وربطها برتاهثا، بل ويف اإنشاء حركة للحفاظ عل الرتاث العريب واسستدامة ربط ماضهيا حبارضها معاك�ا 
م درجة ابإعالن �أن هللا تعاىل قد  بذكل تيارا اكن قد ساد يف العامل العريب وسعى اإىل ت�طيح اللغة بل واإهاملها والتخيل عهنا، بل تقدَّ

م الأدةل العديدة عل ذكل وحتدى هبا. علَّمه ب�أن العربية يه �أمُّ الأل�سنة و�أعظم لغات العامل بال منازع، وقدَّ
ويف املقالت التالية سيتضح جانب من �أعامل حرضته ومظاهرها، كام سُيَدُّ تلقائيا عل الاعرتاضات حول اللغة العربية وعل ر�أسها 

الهتام ابلرسقة من ُكتب الأدب العريب اكحلريري واهلمذاين وكذكل من الشعر اجلاهيل.

تــميم  أبو دقة

يف أواخــر القــرن التاســع عشــر وبــداايت القــرن 
العشرين، كانت اللغة العربية تبدو وكأنا تلفظ 
أنفاســها األخــرية، وبــدأت موجــة بني املثقفــني العرب تنادي 
هبجرة اللغة العربية وعدم السعي لتطويرها واستبقائها مدَّعني 
أبنــا ال تصلــح للعلــوم احلديثــة، وأنــا صعبة التعلُّــم والتعليم، 
وقد انتهى دورها، وأصبح واجبا اســتبداهلا بصورة ما، ســواء 
ابســتخدام اللهجــات العربيــة وتقنينهــا أو ابعتمــاد اللغــات 

األجنبية خاصة يف العلم والتعليم.

كانت هذه املوجة يف الواقع ليست إال جانبا ملوجة اإلحلاد 
الي بدأت تســود العال العرب واإلســالمي، وبســبب ارتباط 
العربية ابإلسالم أصبح واجبا التخلص من العربية أو القضاء 
عليهــا أو قطــع الصلــة مــع جذورهــا خلدمة هــذه املوجة، ألن 
بقاء اإلسالم مرتبط ابلعربية وبقاء العربية مرتبط ابإلسالم.

وال شــك أن عــددا مــن األدابء والشــعراء العــرب كانــوا ضــدَّ 
هذه املوجة، وكان منهم الشاعر الكبري حافظ إبراهيم الذي 

كتب قصيدة مؤثِّرة على لسان العربية قال فيها:

�ِم  �ل�ِا
ِّ

��ل��س ��ِو�  
�ُق �ل�ِا

ِّ
��ل��� �قْ��ِ �

ِ
�ودِ �عِه�ل

ُ
�ع ْ

�ا�م�و � 
ِح
�قْ� �ا�م��سسِ ��ْو�ُ � ِد

ِ
�قِّ��ق ����ِ�رِ�لِن ِ��قِ � ��له�ل��ن ِء � �ْح�قِ�ا ���نِ�ىق �أ



19

التقوىالمجلد الواحد والثالثون، العدد الرابع، ذو القعدة وذو الحجة 143٩ هـ، آب/ أغسطس  201٨ م

��قِ�ىق ���ش�ا
ِ

��شح�م�ُق �ح
�لقِّ �ىق ���ن�ا ��سِ ��ْن �ُق ��ل�نشكَ ْ

��ع
ِ
ِ��ن
�

سن�ىق
�ل�ق��ِق

�
��و   ِ �ن �نِ�ا

ِّ
��ل����ش ���ن�ىق  � �مً   ��ق ��شكُ �ِ�ِم�و��ن�ىق  ��ن

��س�ىق
�أ ِش�ْد   ����ِ�ر� ��ن

أ
���م   �

�ا   �
ِّ

��د�قُ ��و�ا��ش
ِ
��ِو��ل

��قش��ق  ه�
 ��و�عن

����نظ�اً ��ن
ِ
للِ� ��ل � ِ

�ن ���ُق �ا�ِك�قش�ا ��و��مِ

��ل��ق 
آ
� ِ

�و�ِم �ع�ن ��ِو���شك��ن ��ل�ق ُق �
�� �ق ِ

���ن
أ
�ك�قشك��ن �

���ن��

�م�ن  ��ل��د�  ��ا ��أش�� � �ا �ح��س�
أ
��لل�ن��شح� ���ن�ىق � ��ن�ا �

أ
�

����ِشسن�ىق
ِ�نشه���ى  �مِ���ا

�لنه���ى  ��و��ق
أ
�ِحُك�م  � �قش�ا ��ِو�ق

��كن

�نّسن�ىق  ش�اأ
ِ  ���ن

�ن �و��ن�ىق   ��له�لرّن��ش�ا
ُ
���نش�ل�ا   �قِ���ِكه�ل

��شَ��ق  ��و�ِم�ن
ً
�ّ �ن ِ ��شحِ �����نشَح��ن �ِل �

� ش�ا ���ى ���ِر��ن
أ
�

�ًا  سن
َف�نُّ ��ن �قِ    �لِق رن� ��مُ����ِن �م     ��نا

ُ
��

ِ
��شه�ل

أ
�وْ�     �

�لِق
أ
�

 ٌ
�ِع�ن ِ ��ن�ا �����نشَح��ن � ِ ِ�ن

��ن ش�ا �م �م�ن ��ن
ُ
ُ����ظحِ��نُ����

�لق
أ
�

�ُم 
�م�قشحُ ��قِر �لق�و��ش�اً �عِه�لِ

ِّ
��ل����ظ ���و�ِن �

شحُ �ل�و �ِقرْن��ن
�
��و

�م�ًا 
����نظحُ
ْ

�ع
ِأ
� ِ ِ��قشح��ق

رن �ل��ن
� � ِ

�ن
ْ
��ط
��ِ

�ق �لن
ن
لّلُ� ��� ��م��ِق�ى �

�قُش��  ����ْن ِ
�ل�نِشه���ى  ��و�ِح��ن

� ���ن�ىق � ��ىق  ِد � ��ِود �ِن 
����ْن ِ
�ِح��ن

��ل����شح����ُق �ُم���ْطِر���ٌق  ِ ��و� ْ�ن
ر

�����ِن ��ه�لِ �
ِأ
ْ�ُق �

ر
��ِن ��و���نش�ا

��قش�اً
ِ
��ل �دِ   ��شَح�ْن ��أشِ ر�

ِ
�ل��ن
�   �لق�و�مً   ��ن�ا

ِّ
���ى �ا�ك��ل

أ
�

ّش��ق  ��ن
 ��س�ِن
ِ
���ن�ىق �ِم���شح�  ِ �ن �قّش�ا

ُ
ُ ��له�ل���ك

ع
���شح�ِم�

أ
��و�

لّل� �ع�ن��شح�ُم  �و�مِ�ىق  -  �ع��نش�ا �
ر��نِ�ىق ��مق

ُ
�ق�ه��ن

ِأ
�

رِ��ى 
���ا �ا����شَ�ا ���ِ نِح  ���ن�ق

�ن� ِ
�

ْ
���نشح �ل�ا

� �و���شَ��ق �
ُ
ِ�ْق ��ل

ر
ِ���

���ْق����ق  ن �ُ
��ش��ق� شَح�ِمّ ��س�ن ً ���ن ْ�ن

�و
�ِ
�ْق �ا��� ِء ش�ا ��ن

���ن

 ٌ
�ل ِ

���هن ُ ��ش�ا
ع
شحَ�م� ��ل��ن ��و�  ِ �ن �ا

ّق
�
ُ
������ل ����ى �ِم������شَحِ� � �أ

�ل�نِشه���ى 
� �ِق ���ن�ىق �

ْ
�ق
ِ
�ا�م �  �ُ��� �ٌق �لق�ن �ا �ِح�قش�ا ّ

��ش �اأ
���ن

 
ُ
� ِ��ش�ِد  ��ن

��شَ��ِق �ق�ا
�ل�ا ���ق

��ٌق  � �ا  �ِم��ش�ا ّ
��ش ��و�أ

��قِ�ىق ْ�ُق �ح�قش�ا
��ْ���ِق��ِس��ن �وْ�مِ�ىق ���نش�ا

��مِق ْ�ُق  
��ق د ��و��ن�ا

��ق�ىق � �ِل ��ِش�د
�
�و

 ��ل��ِق
ْ
ع

ِن
شح� ��ن

أ
� 
ل�م
�م�ُق ���نش�ا ��قشحِ

ِ
�ع

��قِ�ىق ْد�ُق  ��ن�نش�ا
ِأ
��ِو� ءً   �ك��ن�ا

ِأ
�ل�ًا   ��و�

� ش�ا ِ���ن

ِ
�ق ً ��نش�� ��و�ِع����نظ�ا ��ىق

آ
��ْق�ُق �ع�ن � ِ

��و��ش�ا ���ن

؟ ِ
�ق ِ��ش�ا

ر
ءً      ��ُم��ْن��ق ��س��س�ا

أ
�      ِ

ق
��و��قِ��ْن���ِس�ق��

؟ ��ق�ىق ���ن�ا ��� �ع�ن ����د �و�
�����ن �ل�و� �

� ء ��شه�ل ���ش�ا
���ن

��قِ�ىق ���ش�ا
ُأ
ءُ   � ��و� �ل��ّد

� �  
نِّ
�ْن   ��شَح� ��و�أ ��و��ش�نْ�����مْ 

��ق�ىق ��ش��ق�نِ  ��ِو���نش�ا
�ن �ِق

أ
 ��شه�ل�ق�����م �

���نُ ش�ا ��ن
أ
�

! ِ
�ق ��نش�ا

ُ
���  

ّ
ِ
ن
� ��شحِ �ٌم   ��ن �و�

��مق
أ
� 
نِّ
��وك�م ��شَح�

ِ
�ق ��ل�ه�لِ���َ�ا �و�ِن  ��ن�ا

�لق
�مْ   ��ق�اأ

ُ
�ل�قش�قِ����

�قش�ا   �
��كن

؟ ��ق�ىق  �ِح�قش�ا
ِع
��ن�قشك�

ِ
د��ىق ���ن�ىق  �

أ
�وِ� د��ىق   �لِن ��قُ�نش�ا

ِ
�ق �قً   ��و����َس�ق�ا

ِ
ر
�ح�قشَ�� �ِم�نْ   ��شَ��ْ�

�ن��ش�ا   �ق

��قِ�ىق ه�ل��ق�نِ    ��كِق�نش�ا
�ن    �لق

أ
���ا    �     ��سه�ل�ق

نُّ
� ��قِ��شحِ

ِ
�ق �ل�حِ���شَح��

� ��أشح�مِ    � � ً    د ��ل�ُ��نّ  �لن��قشه�ل�ن

ِ
�ق �� ��نشحِ

��لل�نِّ �مِ  �
����نظحُ
ْ

�ع
�ل�اِأ

� �  
ِ
ءً  ��ن�قشه�ل�ك �ِح�قش�ا

�ق ��ن�ا
أ
��نش��قِر  � ِ�ىق   ��ن

�قشسن
��ن ِر  ��قس�د ش��ن

�ل��ق
� �ِم�نِ   �

��ق�ىق �أ��ِش��ق�ن   ��نُ��ش�ا �ا
ِّ
��ل��� �ّن   �

أ
�   ُ

�م
ِ
��س�ال

���نشَ�اأ

�ق؟ ���مْ   �لق�ّق���شه�لِ   ��نشح���و�
����ى    �����نش��ق ً  � �أ

ِ
�ق ��

ُ
�ِل ���نشح ���ن�ىق �ِم��سسهق �ع�ىق  ���نش�ا

�ل�اأ
� � ُ

�ن ��ش�ا
ُ
���

ِ
�ق �قه�ل��نش�ا ِ      �مُ�حن

ن
� �ل�و�

� �ل�اِأ
� ه�ل��ِق     �

ِّ
���ك �م����

��قِ�ىق ���ك�ا ���ِط ���ِ� ���سْ
ِ
ِ����ِد �ن ��أِ�ىق ��ن ش�ا ���ْ��ُق ���ن

ِ
��م

ِ
�ن

��ق�ىق ���نش�ا ���رُّ�ُم�و��ِ�  �ُ ���ن�ىق �لقه�ل�ك � �ُق  ن�ِن
��و��قُ�ن

ِ
�ق ْ  �ن��سح�ِم�ا

��� ���ْم �لقُ��ِق
��شَح�ْ�ِر��ىق   �

ِ
�ٌق  ��� �م��شَ�ا

 



المجلد الواحد والثالثون، العدد الرابع، ذو القعدة وذو الحجة 143٩ هـ، آب/ أغسطس  201٨ م

20

التقوى

قــد  ولألســف،  الوطيــس،  حاميــة  املعركــة كانــت  ولكــن 
ُحسمت نسبيا ملصلحة أعداء اللغة والرتاث من امللحدين 
ديــن اآلن، مع  أو الذيــن يضمــرون اإلحلــاد، وأصبحــوا ممجَّ
أنم كانوا عناصر ختريب سيكتشــف الناس يوما ما فعلوه 

وينبذونم.
مــن هــؤالء كان املدعــو طــه حســني، الــذي ال يضــرُّه أنــه 
كان ضريــرا، بــل مــا يضــرُّه أنــه كان ملحــدا أعمــى بصرية، 
وقــد جتــرَّأ إىل درجــة أن أصــدر كتــااب بعنــوان »يف الشــعر 
اجلاهلي« شــكك فيه يف اإلســالم واألنبياء واتريخ العربية 
وعــدَّ أن النبــوة كذبــة كبــرية وأن الشــعر اجلاهلــي ل يكــن 
ســوى أكذوبــة اخرتعهــا املســلمون يف العصــر األمــوي وما 
م بعــض القرائــن الــي تدل على احنراف نفســي  بعــده، وقــدَّ
فــادح أقــرب إىل اجلنــون نتيجــة اســتيالء ســوء الظــن عليه. 
وقــد ثرت ضجــة يف ذلــك احلــني، وتعــرَّض للمحاكمــة، 
مث اضطــر لتعديــل الكتــاب وأصبــح بعنــوان »يف األدب 
اجلاهلــي«، ولكــن تيــاره اإلحلــادي املشــكك يف اإلســالم 
والداعــي إىل نبــذ الــرتاث العــرب ابعتبــاره ليــس إال جمــرد 
أكاذيــب، مث أســلوبه يف الكتابــة اخلــايل مــن اجلمال والقوة 
واجلزالة واملنقطع عن تراث العربية قد ساد، وأصبح يسمى 
ظلما وعدواان من تياره بـ »عميد األدب العرب«! بصفته 
مبتــدع الكتابــة العربيــة املعاصــرة اخلاليــة مــن القــوة واجلزالــة 
ــنات اللفظيــة والبديعيــة الــي أصبحــت بنظــره ونظــر  واحملسِّ
اتبعيــه أمــورا اتفهــة ممجوجــة مملــة. مث أدى هــذا التيــار إىل 
التباعــد عــن العربيــة شــيئا فشــيئا إىل أن وصــل احلــال إىل 
مــا هــو عليــه اآلن، حبيــث قلَّ بشــدة مــن يتكلم أو يكتب 
بعربية صحيحة ســليمة قومية، حبيث تشــعر عندما تقرأ له 
أو تســمع أبنــه اســتمرار للــرتاث واألدب العــرب وتشــمُّ يف 

أدبه نسائم األصالة والعراقة. 
ويف ظــل هــذه الظــروف، ويف حلكــة هــذا الزمــان، شــاء 
هللا تعاىل أن حييي اإلســالم وحييي العربية معه، فأرســل 
املســيح املوعــود عليــه الصــالة والســالم لينفــخ روحــا يف 
اإلســالم ويعيده إىل جمده وقوته، وُيعلي حجته الدامغة 
وتظهر على اإلحلاد واألداين والفلسفات كلِّها، وسلَّحه 
بعربيــة إعجازيــة رائعــة بديعة أعادت ربط األدب العرب 
ابلــرتاث، فكتــب شــعرا ونثــرا حاكــى فيــه بدائــع األدب 
مــه يف خدمــة الرســالة اإلســالمية بعــد أن  العــرب، وقدَّ
جــرَّده مــن اللغــو والدعــوة إىل اّتبــاع اهلــوى والتحريــض 
علــى العنــف والفاحشــة واالســتغراق يف الدنيــا وملذاهتــا 
األمــر الــذي كان موضــوع أكثــر أدب الــرتاث. وبذلــك 

فقد قام حبركة جتديدية إحيائية يف العربية.
ومبــا أن نصوصــه العربيــة مرتبطــة بدعوتــه، فأصبــح لزامــا 
علــى مــن يؤمــن بــه وينضــم إىل مجاعتــه أن يرقِّــي لغتــه 
ويتعلم من علومه، وبذلك فقد أحدث نضة يف أتباعه 
حبيــث أخــذوا يتقدمــون ويرتقــون يف العربيــة، وأثَّــر أيضــا 
يف معارضيه الذين اضطروا إىل مراجعة نصوصه وحماولة 
ــه األنظــار إليهــا. والنتيجــة النهائيــة هــي  نقدهــا ممــا يوجِّ
أن العربيــة وتراثهــا قــد أصبحــت مــن جديــد يف قلــب 
احلــدث، وازداد االهتمــام هبــا ســواء ممــن آمــن بــه واتبعــه 
أو ممــن يعارضــه. وهــذه هــي ســنة هللا تعــاىل، الــذي لــه 
جنود السماوات واألرض، حبيث يستخدم خْلقه مهما 
كانت نياهتم وتوجهاهتم خلدمة مشيئته ويسريهم عليها 

طوعا أو كرها.
وبفضــل هللا تعــاىل، فإننــا نــرى يف اجلماعــة اإلســالمية 
األمحديــة أن العــرب قــد طــوروا لغتهــم كثــريا وتفجــرت 
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فيهــم ينابيــع الشــعر واألدب، وكذلــك قــد تطــور العجــم 
علــى  واحلــرص  لالهتمــام ابلعربيــة  أخــرى  مــرة  وعــادوا 
تعلُّمهــا والرغبــة العارمــة يف أن يصبحــوا متبحريــن هبــا 
متمكنــني منهــا، بعــد أن كانــت موجــة اإلحلــاد أيضا قد 

دفعتهم إىل االستهانة هبا واإلعراض عنها.
النهضــة  هــذه  النــاس  وســيتلمَّس  األايم  وســتمضي 
اجلديــدة للغــة العربيــة ويدركونــا ويِقــرّون هبــا، وســتزداد 
نسبة املتقنني للعربية سواء من األمحديني أو املعارضني، 
وسنشهد مزيدا من النصوص واألشعار واآلداب العربية 

ويف ظل هذه الظروف، ويف حلكة هذا الزمان، شاء الله تعاىل أن يحيي اإلسالم ويحيي العربية معه، فأرسل املسيح 

املوعود عليه الصالة والسالم لينفخ روحا يف اإلسالم ويعيده إىل مجده وقوته، وتعلو حجته الدامغة وتظهر عىل 

اإللحاد واألديان والفلسفات كلِّها، وسلَّحه بعربية إعجازية رائعة بديعة أعادت ربط األدب العريب بالرتاث، فكتب 

مه يف خدمة الرسالة اإلسالمية بعد أن جرَّده من اللغو والدعوة إىل اّتباع  شعرا ونثا حاىك فيه بدائع األدب العريب، وقدَّ

الهوى والتحريض عىل العنف والفاحشة واالستغراق يف الدنيا وملذاتها األمر الذي كان موضوع أكث أدب الرتاث. 

وبفضل الله تعاىل، فإننا نرى يف الجامعة اإلســالمية األحمدية أن العرب قد طوروا لغتهم 

كثريا وتفجرت فيهم ينابيع الشعر واألدب، وكذلك قد تطور العجم وعادوا مرة أخرى 

لالهتامم بالعربية والحرص عىل تعلُّمها والرغبة العارمة يف أن يصبحوا متبحرين بهــا متمكنني 

منها، بعد أن كانت موجة اإللحــاد أيضا قد دفعتهم إىل االســتهانة بها واإلعراض عنها.

الرائعة اجلميلة الي تاكي الرتاث ومتاثله يف قوته وجزالته. 
أمــا لــو بقــي احلــال علــى مــا هــو عليــه فرمبــا ل يكــن ليــأيت 
قــرن آخــر إال ول يبــق مــن العربية إال القشــور، وألصبحت 

اللهجات العربية لغات، ولضاعت العربية إىل األبد.
وأقــول أخــريا حلافــظ إبراهيــم وللشــرفاء مــن أدابء العــرب 
وشعرائهم ممن كان حيزنم حال العربية يف زمنهم، قرُّوا عينا 
وارقــدوا بســالم، فالعربيــة خبــري، وســتعود لتكــون لغــة العــال 

األوىل يف يوم من األايم جمددا.
فاحلمد هلل رب العاملني على فضله ومننه.


