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أ�لّف ا إلمام املهدي وامل�سيح املوعود زهاء  22كتااب ابللغة العربية الفصيحة والبليغة ،ق َّدم فهيا مبادئ ا إلسالم احلقة وتعالميه السامية،
َّ
ومضهنا �آالف أالبيات من أالشعار الرائعة يف العرفان ا إلله�ي ومدح النيب  و إ�ظهار مزاايه العظمية ومدح ا إلسالم والقر�آن الكرمي.
لقد جتلت يف هذه الكتاابت �آية عظمية؛ ويه ُّ
التعل ا إلجعازي حلرضته ألربعني أ�لفا من اللغات العربية يف ليةل واحدة ،إ�ذ َّعلمه هللا تعاىل
اجلذور والنحو والرصف و أالساليب والرتاث والشعر و أالدب و أالمثال والثقافة العربية واللهجات العربية الفصيحة املتنوعة .ولقد ظهر
التعل يف قوة لغته اليت حتدى اخلصوم مرارا ل إلتيان مبثل كتاابته وجعزوا عن ذكل ،كام َّ
هذا ُّ
جتل يف تطعمي كتاابته و أ�شعاره ابلرتاث
العريب وم َُل ِحه ،بل ويف جتديد اللغة وربطها برتاهثا ،بل ويف إ�نشاء حركة للحفاظ عىل الرتاث العريب وا�ستدامة ربط ماضهيا حبارضها
معاكسا بذكل تيارا اكن قد ساد يف العامل العريب وسعى إ�ىل تسطيح اللغة بل و إ�هاملها والتخيل عهنا ،بل تق َّدم درجة إبعالن أ�ن هللا
تعاىل قد َّعلمه ب أ�ن العربية يه أ� ُّم أالل�سنة و أ�عظم لغات العامل بال منازع ،وق َّدم أالدةل العديدة عىل ذكل وحتدى هبا.
سي ُّد تلقائيا عىل الاعرتاضات حول اللغة العربية وعىل ر أ�سها
ويف املقاالت التالية سيتضح جانب من أ�عامل حرضته ومظاهرها ،كام ُ َ
االهتام ابلرسقة من ُكتب أالدب العريب اكحلريري واهلمذاين وكذكل من الشعر اجلاهيل.

شــهد األدب العــريب يف
اجلاهليــة ،مث ابتــداء مــن
العصــر األمــوي خاصــة،
بــروز فـ ِّـن املعارضــات والنقائــض يف
الشــعر؛ وهــو أن ينظــم شــاعر قصيــدة
علــى نفــس الــوزن والقافيــة الــي نظــم
عليهــا شــاعر قبلــه معاصــر أو ســابق،
ويســتخدم تعابــره وصــوره الشــعرية إىل
حــد كبــر ليُظهــر براعتــه .والفــرق بــن
التقوى

املعارضــات والنقائــض أن املعارضــات
تكــون يف نفــس املوضــوع وال حيــاول
الثــاين نقــض األفــكار اليت لدى األول،
أما النقائض فتحتوي على نقض األول
أو على األقل تتناول موضوعا آخر.
وقــد عــرف األدب العــريب معارضــات
كثــرة ،وأشــهرها قصيــدة الــردة
للبوصــري الــي عارضهــا عــدد مــن
الشعراء ومنهم أمحد شوقي أخريا ،الذي

أيضــا كتــب معارضــة لســينية البحــري.
أما النقائض فأشــهرها نقائض الفرزدق
وجريــر .ومــن أشــهر أبيــات النقائــض
املعروفــة بينهمــا مــا قالــه الفــرزدق:
َّإن الذي َ
السماء بىن لَنَا......
مسك
َ
دعائم ُه أَ َع ُّز وأَ ْط َو ُل
بيتًا ُ
فرد عليه جرير:
ماء مَُ ِ
أخزى الذي َ
اش ًعا......
مسك َّ
الس َ
يض األَ ْس َف ِل
وبىن بِنَ َاء َك يف ا َحل ِض ِ
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ليقــوم مــن اســتطاع مبــا قــام بــه حضرته
وقــد حتــدى املســيح املوعــود 
ونقائضهما خالدة يف األدب العريب.
وأييت مبضامــن ومعــا ٍن كالــي أتــى هبا،
معارضيــه ليأت ـوا مبثــل مــا أتــى ،وأن
وقــد كان االهتمــام منصبــا إىل حــد
ولكــن مل يســتطع أحــد مــن معارضيــه
يضمن ـوا أدهبــم هــذا الفـ َّـن ،ولكنهــم
كبــر علــى الشــعر ألنــه كان أهــم
ِّ
الذيــن عاصــروه وإىل اليــوم أن أيت ـوا
وقف ـوا عاجزيــن ،وفـ ُّـروا مــن خزيهــم
صنــوف األدب العــريب ،يتلــوه إىل ح ـ ٍّد
بشــيء مــن هــذا أو حــى أن حياول ـوا،
لعــدم قدرهتــم علــى جماراتــه ابالدعــاء
مــا فــن اخلطابــة املرجتلــة الــذي شــهد
وبذلــك ثبــت طــول ابعــه وعلـ ُّـو كعبــه،
أن هــذا الفــن الــذي اســتخدمت فيــه
شــيئا شــبيها ابملعارضــات ،ولكــن مل
وثبت صدقه أيضا؛ إذ إن هذه القدرة
تعابري ومفردات وردت يف أدب سابق
يكــن األمــر ظاهــرًة كمــا كانــت ظاهــرة
اإلعجازية إمنا هي آية رابنية من آايته
على أنه «ســرقة»! وبذلك فقد أعلنوا
املعارضات والنقائض.
الكثرية اليت أعطاه هللا تعاىل إايها.
عجزهــم وحاول ـوا التغطيــة علــى هــذا
أمــا املعارضــة النثريــة ،فلــم يشــهدها
واليــوم ،مــا زال بعض الســفهاء جيرتُّون
العجــز إباثرة هــذه التهمــة الســخيفة،
األدب العــريب مــن قبــل ،وكان املســيح
أسلوب ال ُف َّرار املهزومني الذين ُّفروا من
مــع أن هــذا الفـ َّـن ليــس إال فرعــا للفــن
املوعــود  حبــق رائدهــا وجمددهــا
وجه حضرتهَّ ،
ويدعون بكل
ضمــن
بــا منــازع .فقــد َّ
كتبــه العربيــة تعابــر مــن هذه االبتكارات التي َّ
سيطلع عليها الباحثون ســخف وبــذاءة أبن حضرته
احلريــري واهلمــذاين ،املنصفون يوما وتصبح فروعا من األدب العريب تد َّرس قــد ســرق مــن احلريــري أو
واســتطاع بــكل اقتــدار يف الجامعات ،وســيعرتف العامل بهذا التجديد اللغوي اهلمذاين أو الشعر اجلاهلي،
أن يو ِّظفهــا توظيفــا رائعا العظيم الذي مل يخطر ببال أحد من العرب من قبل .وهــم عاجــزون عــن أن أيت ـوا
بســطر واحــد يضاهــي مــا
لتقــدمي املعــاين واملعــارف
األصلــي الــذي هــو فـ ُّـن املعارضــات
قدمه حضرته  .وبذلك فإن هؤالء
الدينيــة العميقــة ،وأخرجهــا من إطارها
صح نسبة هذا
والنقائض الشعرية ،ولو َّ
يق ِّدمــون خبزيهــم واهنزامهــم وعجزهم -
العابــث الالهــي الــذي وضعــت مــن
الفن إىل السرقة لكان أوىل أن توصف
مــع رفــع عقريهتم ابالهتامات الســخيفة
أجلــه .وهــذا الفــن حبــق يســتحق أن
بــه املعارضــات والنقائــض ،وهــذا ما ال
 صــورة متجــددة هلذه اآلية ،ويلفتونيُــدرس دراســة مســتوفية مــن الباحثــن
االنتبــاه دون قصــد أو وعــي منهــم إىل
يقول به عاقل .علما أن حضرته 
ليصبــح منوذجــا حيتــذى ،علمــا أنــه
هــذه اإلبداعــات واالبتــكارات الــي
قد مارس فن النقائض مع بعض شعر
ليــس فنًّــا ســهال وال يقــدر عليه إال من
أتــى هبــا حضرتــه؛ هــذه االبتــكارات
احلريــري ومــارس املعارضــة وخاصــة مع
أعطي بسطة يف علم العربية وأساليبها
اليت سـ َّ
ـيطلع عليها الباحثون املنصفون
اخلليفــة األول نــور الديــن القرشــي يف
ومفرداهتــا وتعابريهــا وصورهــا ،وهذا ما
يومــا وتصبــح فروعــا مــن األدب العريب
قصيــدة يف كتــاب كرامــات الصادقــن
تيســر للمســيح املوعــود  الــذي
ـدرس يف اجلامعات ،وســيعرتف العامل
وأثبت براعته يف هذا الفن أيضا.
تـ َّ
علَّمــه هللا تعــاىل أربعــن ألفــا مــن هــذه
هبــذا التجديــد اللغــوي العظيــم الذي مل
واليوم ،ما زالت أعماله يف كتبه العربية
اجلوانــب يف العربيــة والــي تُسـ َّـمى
خيطر ببال أحد من العرب من قبل.
معروضة والتحدي الذي فيها مطروحا
اصطالحا بـ «لغات».
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