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التقوى

يف  سابقا  بينَّا  قد  كنا 
املقاالت  من  العديد 
بعثة  مهام  من  أنه كان 
املسيح املوعود عليه الصالة والسالم 
إحياء اللغة يف عصر كانت قد بدأت 
أهلها، بل  فيه تذوي ويهجرها  اللغة 
من  املتغرِّبني  من  امللحدين  بعض  إن 
أواخر  يف  العرب  واألدابء  الكتاب 
القرن  وبداية  عشر  التاسع  القرن 
وقطع  اللغة  تسطيح  أرادوا  العشرين 
وأصالتها  وجذورها  برتاثها  صلتها 
وجتريدها من مجالياهتا اليت ازدانت هبا 
على مدى عصورها. هؤالء مل يكونوا 
اللغة األمسى  العربية هي  يؤمنون أبن 
لغة  بكوهنا  متتاز  اليت  بل  واألعظم 
لها على  إهلامية اختارها هللا تعاىل وفضَّ
سائر اللغات، وكانوا يرون أن القضاء 

على  القضاء  يتطلب  اإلسالم  على 
العربية  على  القضاء  أن  العربية كما 
اإلسالم  ظهر  قصم  إىل  سيؤدي 
بعث  الزمن  انداثره. ويف هذا  وبداية 
الصالة  عليه  املوعود  املسيح  هللا 
إىل  ويعيدها  اللغة  ليحيي  والسالم 
جمدها لتكون كما كانت دوما عنصرا 

مهما يف هنضة اإلسالم وتقدمه.
املوعود  املسيح  أن  السابق  يف  بينَّا 
)عليه الصالة والسالم( كان قد تعلَّم 
أربعني ألفا من اللغات العربية يف ليلة 
اجلذور  تعين  اللغات  وهذه  واحدة، 
والنحو والصرف والرتاث  واألساليب 
وكذلك  والشعر  العرب  واألدب 
القدمية  العربية  اللهجات  خمتلف 
معىن  يتضمنه  ما  وهذا  األصيلة، 
كلمة »لغات« اليت كانت تستخدم 

هبذه املعاين يف كتب الرتاث. وقد بينَّا 
ظهر  والرتاث  لألساليب  تعلُّمه  أن 
والنثرية  الشعرية  ومعارضته  ه  تناصِّ يف 
احلريري  ومقامات  اجلاهلي  للشعر 
ابلنصوص  ارتقى  أنه  وغريها، وكيف 
اليت كانت  أغراضها  من  وأخرجها 
الفسق  إىل  تدعو  أو  واتفهة  بسيطة 
اإلسالم  أغراض خدمة  إىل  والفجور 
السامية،  وقيمه  وأخالقياته  وتعاليمه 

منا األمثلة على ذلك. وقدَّ
استحي  قد     أبنه  بينَّا  كذلك 
أيلفها  يعد  مل  اليت  املهجورة  اجلذور 
يف  وأدخلها  املعاصر،  العرب  القارئ 
نصوصه، وكان من أهم مظاهر ذلك 
كتابه »سرية األبدال«، إضافة إىل ما 

ورد يف الكتب األخرى.
أما اجلانب اآلخر من استحياء اللغة 

تــميم  أبو دقة

المسيح الموعود وإحياء  القواعد واألساليب
العربية التي ال يألفها المعاصرون
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واألساليب  القواعد  استحياء  فهو 
العرب  للقارئ  العربية  املألوفة يف  غري 
املعاصر، واليت هي من صميم العربية، 
وهذا لكي يردُّ حضرته القارئ العرب 
األساليب  هذه  ويعيد  الرتاث  إىل 
أن  بعد  احلياة  إىل  القواعد  وهذه 
وكرهها  عموما  املعاصرون  هجرها 
وعافها التسطيحيون امللحدون أعداء 
الكتب  ندقق  كنا  وعندما  اللغة. 
العربية حلضرته فقد لفت نظرن عدد 
اليت كانت  والقواعد  األساليب  من 
تبدو غري مألوفة، ولكن بعد البحث 
وقررن  بل  أبهنا صحيحة كلها،  تبنيَّ 
البحث عن أمثلتها يف القرآن الكرمي 
أوال مث احلديث الشريف مث غري ذلك 
من كتب األدب والرتاث، وقد وفقنا 
وقد  أمثلتها.  على  للعثور  تعاىل  هللا 
الطبعات  مقدمات  يف  ذلك  أثبتنا 
احلديثة من كتب حضرته العربية اليت 
بدأن إبصدارها يف بداية القرن احلال. 
التبليغ  من كتاب  منوذجا  هنا  وأنقل 
وضعناها  اليت  التنبيهات  هذه  من 
ذيله  ويف  العرب  القارئ  انتباه  للفت 
بعض النقاط اليت وردت يف مقدمات 

أخرى:
مهاًل أيها القارئ العزيز!

الكتاب كلماٌت  هذا  لقد وردت يف 
غريبًة  وهلة  ألول  تبدو  قد  وتعابري 

من  ولكنها  املعاصر،  العربية  لقارئ 
الحًقا  سيتضح  العربية، كما  صميم 
من خالل الشواهد اليت سقناها من 
وكتب  الشريفة  والسنة  الكرمي  القرآن 
املوعود  املسيح  ولرمبا كان  الرتاث. 
بعض  لُيظهر  استخدمها  قد   
اللغة  هذه  من كنوز  به  حباه هللا  ما 
الذين  للمشايخ  إفحاًما  املقدسة، 
نعتوه ابجلهل التام هبذه اللغة املباركة. 
على  واألساليب  التعابري  هذه  ومن 

سبيل املثال ال احلصر: 
على  وحُله  اللفظ  ظاهر  ترُك  أول: 

: املعىن، وهو كثري، كقوله
بيت  وجرياَن  النبوة  أرض  أهل  اي   -
الكعبة  أي   )33 )ص  العظمى  هللا 

العظمى.
- أجد قليب مائال إىل القرآن ودقائقها 
القرآن  )ص 103( أي إىل صحيفة 

ودقائقها.
القرآن  يف  ذلك كثرية  على  واألمثلة 

الكرمي منها قول هللا تعاىل:
ا َظَلُموا﴾  ﴿ِتْلَك اْلُقرَى َأْهَلْكَناُهْم َلمَّ

)الكهف:60(
ويقول الثعاليب: »من سنن العرب ترُك 
حكِم ظاهِر اللفظ وحُله على معناه 
والنفس  أنفس،  ثالثة  يقولون:  كما 
مؤنثة، وإمنا حلوه على معىن اإلنسان 
   أو معىن الشخص.... وقال هللا
ِبِه﴾ فذّكر السماَء  َفِطٌر  ُمنـْ َماُء  ﴿السَّ
على  الكالم  حل  ألنه  مؤنثة،  وهي 
العربية  وأسرار  اللغة  )فقه  السقف«. 
ص 368 و369، املطبعة العصرية، 

بريوت 1999(
ابن  خصائص  عن  السيوطي  ونقل 
َغوٌر من  النوع  أن هذا  جين: »اعلْم 
فسيح،  نزح  ومذهب  بعيد،  العربية 

هؤالء مل يكونوا يؤمنون بأن العربية هي اللغة األسمى واألعظم بل التي 

اللغات،  سائر  عىل  لها  وفضَّ تعاىل  الله  اختارها  إلهامية  لغة  بكونها  متتاز 

أن  كام  العربية  القضاء عىل  يتطلب  اإلسالم  القضاء عىل  أن  يرون  وكانوا 

القضاء عىل العربية سيؤدي إىل قصم ظهر اإلسالم وبداية اندثاره. ويف هذا 

الزمن بعث الله املسيح املوعود عليه الصالة والسالم ليحيي اللغة ويعيدها 

إىل مجدها لتكون كام كانت دوما عنرصا مهام يف نهضة اإلسالم وتقدمه.
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الكالم  وفصيح  القرآن  به  ورد  وقد 
املذكر  كتأنيث  منظوًما،  أو  منثورًا 
وتذكري املؤنث وتصوُّر معىن الواحد يف 
فمن  الواحد.  يف  واجلماعِة  اجلماعة، 
رََأى  ا  َلمَّ ﴿فـَ   قوله  املؤنث  تذكري 
﴾.. أي  َهَذا َربِّ َقاَل  اَبزَِغًة  ْمَس  الشَّ
)األشباه  اجِلرم(«  )أو  الشخص  هذا 
اجلزء  للسيوطي،  النحو،  يف  والنظائر 
األوىل،  الطبعة   102 ص  الثاين، 

بريوت  الرسالة  مؤسسة 
.)1985

اهلمزة  ختفيف  اثنًيا:  
ا،  جدًّ كثري  وهو  وقلُبها، 

: كقوله
برّيون منها )ص  - فنحن 
مجُع  بريئون  أي   )14

بريٍء.
يف  يصيبون  الذين   -
وال  املسالك  استقراء 
ال  أي   )88 )ص  خُيطون 

خيطئون.
أشكال  وقلبها  اهلمزة  ولتخفيف 
)انظر جامع  العربية  وقواعد كثرية يف 
مصطفى  للشيخ  العربية  الدروس 
الغالييين، اجمللد الثاين ص 121 طبعة 

)1994
اثلًثا:  ورود األفعال النادرة االستعمال، 

 : ومثاله قوله

الذي  الكرمي  الرب  ربكم  - »إن هللا 
وأمأل  األرض  نوادر  أعطاكم من كل 

بيوتكم منها...« )ص 65(
ومثاله يف الرتاث:

عن سيف بن عمرية قال: حدثين من 
مسع أاب عبد هللا يقول: من كظم غيظا 
هللا  أمأل  أمضاه  ميضيه  أن  شاء  ولو 
قلبه يوم القيامة رضاه. )الكايف، لثقة 
الثاين، كتاب  الكليين، اجلزء  اإلسالم 

اإلميان والكفر ابب كظم الغيظ. دار 
الطبعة  طهران،  اإلسالمية  الكتب 

الرابعة، 1365 هش(
الَعلم،  على  »ال«  دخول  رابًعا:  

: ومثاله قوله
سراة  دماُء  له  ُسفك  الذي  أهذا   -
العرب وعظائِم القريش ببدٍر )صفحة 

.)118

ومن نظائره يف الرتاث: 
أن صفوان    فبلغ رسوَل هللا   ...«
أمية وعكرمة بن أب جهل وعبد  بن 
قد  عمرو  بن  وسهيل  زمعة  بن  هللا 
واألحابيش  القريش  من  مجعوا مجاعة 
 »... ليقاتلوا رسول هللا  ابخلندمة، 
دخوله   ،8 سنة  حيان،  ابن  )ثقات 
مكة، الطبعة األوىل 1395هـ مطبعة 
جملس دائرة املعارف العثمانية، حيدر 
الثاين  اجلزء  اهلند،   آابد 

صفحة 49(
بن  الزبري  »وأما  وأيًضا: 
أبو  فكنيته  املطلب  عبد 
القريش  أجّلة  ِمن  الطاهر، 
)املرجع  وفرساهنا...« 
السابق، السنة العاشرة: أوالد 

عبد املطلب صفحة 135(
التذكري  جواز  خامًسا: 
اجملازي  املؤنث  يف  والتأنيث 

: كقوله
واي  جلسارهتم؟  تنشق  ال  مل  مساء!  اي 
)ص  جلرميتهم؟  تتزلزل  ال  مل  أرض! 

)65
ونظريه يف القرآن الكرمي:

َهَذا  َقاَل  اَبزَِغًة  ْمَس  الشَّ رََأى  ا  َلمَّ ﴿فـَ
﴾ )األنعام: 79( َربِّ

﴿السماء منفطر به﴾ )املزمل: 19(
وقال الشاعر: 

﴾﴿



25

التقوىالمجلد الحادي والثالثون، العدد الحادي عشر، جمادى الثانية ورجب 1440 هـ، آذار/ مارس 2019 م

﴾﴿

َها   َفال ُمزَْنٌة َوَدَقْت َوْدقـَ
َقاهَلا َقَل إِبـْ                 َوال َأْرَض أَبـْ

ص  ج2  جين،  البن  )اخلصائص 
املعىن،  على  احلمل  يف  فصل   411

عامل الكتب بريوت(«
ليست سوى مناذج من كتابني  وهذه 
إىل  الرجوع  للقارئ  وميكن  ثالثة،  أو 
هذه  ومراجعة  العربية  حضرته  كتب 
من كل  أمثلة  أوردت  اليت  املقدمات 
القرآن  يف  ومثيلها  وقواعدها  كتاب 

الكرمي أو احلديث أو كتب الرتاث.
يعرفها  ال  األمور  هذه  فإن  وابلطبع، 
إال املتعمقون يف اللغة العربية الذين قد 
خالل  من  ولكن  اآلن،  قلَّة  أصبحوا 
الصالة  عليه  املوعود  املسيح  كتاابت 
األساليب  هذه  ستصبح  والسالم 
مستخدمًة  املألوفة  غري  القواعد  وهذه 
الثورة  تلك  إىل  وستؤدي  جديد  من 

وهكـــذا، فقد يرى التســـطيحيون امللحدون لجهلهم أن هذه األســـاليب املخالفة للأملـــوف؛ كالتذكري والتأنيث، 

وتـــرك ظاهر اللفظ وحمله عـــىل املعنى، وتلزيـــم املتعدي وتعدية الـــالزم يف األفعال، وقطـــع النعت لتقوية 

املعنـــى، ومخالفـــة املألـــوف يف قواعـــد العدد، وجـــواز رفع اســـم إن، وجواز إثبـــات حرف العلة يف االســـم 

املنقـــوص عنـــد الرفـــع والجر، قـــد يرونها أخطـــاء ويرفعـــون عقريتهم معرتضـــني، ولكن هذا إمنـــا يدل عىل 

جهلهـــم من ناحية وعىل رغبتهـــم يف وأد اللغة وقطعها من تراثها الذي ســـجلته أمهـــات الكتب واحتفظت به.

بعناصرها  املستهدفة  اإلحيائية 
املختلفة.

التسطيحيون  يرى  فقد  وهكذا، 
األساليب  هذه  أن  جلهلهم  امللحدون 
املخالفة للمألوف؛ كالتذكري والتأنيث، 
املعىن،  اللفظ وحله على  وترك ظاهر 
يف  الالزم  وتعدية  املتعدي  وتلزمي 
املعىن،  لتقوية  النعت  وقطع  األفعال، 
العدد،  قواعد  يف  املألوف  وخمالفة 
إثبات  وجواز  إن،  اسم  رفع  وجواز 
عند  املنقوص  االسم  يف  العلة  حرف 

اللغات العربية  إن استحياء هذه األساليب والقواعد هو جانب من تلك 

التي علِّمها حرضته من األربعني ألفا، وكان واجبا أن تظهر، وقد ظهرت يف 

هذا الجانب أيضا كام ظهرت يف الجوانب األخرى من قبل لتدمغ املنكرين. 

الرفع واجلر، قد يروهنا أخطاء ويرفعون 
عقريهتم معرتضني، ولكن هذا إمنا يدل 
على جهلهم من نحية وعلى رغبتهم 
اللغة وقطعها من تراثها الذي  يف وأد 
سجلته أمهات الكتب واحتفظت به.
إن استحياء هذه األساليب والقواعد 
هو جانب من تلك اللغات العربية اليت 
علِّمها حضرته من األربعني ألفا، وكان 
واجبا أن تظهر، وقد ظهرت يف هذا 
اجلانب أيضا كما ظهرت يف اجلوانب 

األخرى من قبل لتدمغ املنكرين. 


