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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.

التناص مصطلح أديب نقدي يعين أن
ّ
نص أديب بنص آخر أو يتأثر
يتشابه ٌّ
به ،ويكون هنالك تطابق يف بعض
األلفاظ واألساليب ،وهو على ثالثة
أنواع أساسية؛ وهي :التطابق بني
النصني يف الشكل واملضمون ،أو
َّ
االنفصال بني النصني ،أو موت النص
النص الثاين.
األول يف ِّ
التناص
ومييز النقاد بوضوح بني
ِّ
التقوى

والسرقة األدبية اليت تسمى «التالص»
واليت تعين أن أيخذ أديب عمل
غريه وينسبه لنفسه ،إبجراء بعض
التعديالت البسيطة أحياان .وجوهر
التالص متعلق ابملضمون أساسا ،ألن
إجراء بعض التعديالت األسلوبية ال
املتالص كثريا.
يؤثر على املضمون
ِّ
التناص ،وعلى نقيض
وابلعودة إىل
ِّ
التالص ،فإنه عمل ال يقدر عليه إال

كبار األدابء والكتاب والشعراء من
أبناء اللغة واللسان ،ممن لديهم اطالع
واسع ومعرفة عميقة ابللغة واألساليب
واألدب والثقافة وانسجام كامل معها،
حبيث يو ِّظف الكاتب بعض األساليب
واملصطلحات والتعابري واألمثال يف
نصه ليق ِّدم معاين جديدة ،ويضفي
ِّ
النص عراقة وتواصال مع الرتاث
على ِّ
واألدب والثقافة ،ويلفت االنتباه أيضا
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التناص ،وعلى نقيض التالص ،فإنه عمل ال يقدر عليه إال كبار األدباء والكتاب
وبالعودة إلى
ِّ
والشعراء من أبناء اللغة واللسان ،ممن لديهم اطالع واسع ومعرفة عميقة باللغة واألساليب
واألدب والثقافة وانسجام كامل معها ،بحيث ِّ
يوظف الكاتب بعض األساليب والمصطلحات
النص عراقة وتواصال مع التراث
نصه ليقدِّ م معاني جديدة ،ويضفي على
ِّ
والتعابير واألمثال في ِّ
واألدب والثقافة ،ويلفت االنتباه أيضا إلى بعض المعاني التي قد يختزلها أيضا في لفظ أو لفظين
يشيران أحيانا إلى قصة طويلة أو عبرة يعرفها أهل اللغة والثقافة بمجرد أن يسمعوا هذين اللفظين.

إىل بعض املعاين اليت قد خيتزهلا أيضا
يف لفظ أو لفظني يشريان أحياان إىل
قصة طويلة أو عربة يعرفها أهل اللغة
والثقافة مبجرد أن يسمعوا هذين
اللفظني.
وابلعودة إىل املسيح املوعود عليه
الصالة والسالم ،وتعلُّمه أربعني ألفا
من اللغات العربية يف ليلة واحدة كما
أخرب ،واليت قلنا إهنا تشمل اجلذور
واألساليب واألمثال والنكات
واألحاديث واآلداب العربية املتنوعة،
تناصه
فإن هذا قد برز بوضوح يف ِّ
واختياره لتعابري وردت يف الشعر
اجلاهلي وأشعار كبار شعراء العرب
الحقا وكذلك النصوص األدبية
اليت صيغت إلظهار املقدرة اللغوية
وإلمتاع القراء هبا كمثل مقامات

تناصه رائعا
اهلمذاين واحلريري .وكان ُّ
جدا ،حبيث إنه استخدم هذه التعابري
اليت كانت يف األصل قد استُخدمت
ألغراض املتعة واستعراض املقدرة
األدبية يف قصص اتفهة ال قيمة هلا
نصا مليئا اب ِحل َكم واملعارف
ليق ِّدم ًّ
ُّ
اللدنية ويري يف الوقت نفسه أن هللا
تعاىل قد خزَّن يف عقله الباطن شعر
العرب وآداهبم بصورة إعجازية ،إذ
أصبح بعد هضمها قادرا على توظيفها
كابن اللغة والرتاث الذي عاش يف بالد
العرب وعايشهم ،بل وكأنه قد عاش يف
عصور عديدة مما مل يتوفر ألي أديب
عريب من قبل .والقارئ اخلبري املنصف
يقر
لنصوص حضرته ال ميلك إال أن َّ
وخير ساجدا جلمال هذه اللغة
بذلك َّ
وهذه املضامني.

لقد كان هذا التناص من أهم مظاهر
معجزة تعلُّم حضرته اللغة العربية يف ليلة
واحدة ،ألن هذا ال َق ْدر من املقدرة ال
ميكن أن يتيسر لشخص كمثله عاش يف
عصره ويف بالد بعيدة عن بالد العرب.
يقر به من لديه خربة ومعرفة
هذا ما ُّ
دقيقة هبذه األمور ويراه معجزة عظيمة.
أما اجلهلة الذين دفعهم تعصبهم إىل
االعرتاض األجوف فال يستطيعون رؤية
هذا وال يستطيعون التمييز بني الزجاج
واألملاس ،بل قد يلتقطون زجاجة َّبراقة
ويفضلوهنا على أملاسة ابهظة الثمن
جلهلهم بقيمتها .لذلك ورد على لسان
املسيح يف اإلجنيل“ :الَ ُتـ ْع ُطوا الْ ُق ْد َس
ْكالَبَ ،والَ تَ ْط َرُحوا ُد َرَرُك ْم ق َّ
لِل ِ
ُدا َم
النَازِيرِ ،لِئَ َّ
َْ
وس َها ِبَ ْرُجلِ َها َوَتـ ْلتَ ِف َت
ال تَ ُد َ
َفـتُ َم ِّزق ُ
َك ْم” (إ ِْنِ ُ
يل َم َّت )6 : 7
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