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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

املعارضة الشعرية، كما هو معروف، هي أن ينظم شاعٌر 
قصيدًة على نسق قصيدةٍ لشاعٍر قبله، سواء كان معاصرا 
أو مــن زمــن مــاٍض، ويســتخدم فيهــا ذات الوزن والقافية 
والتعابــر والصــور، مث ُيظهــر براعتــه يف توظيــف التعابــر 
والصــور بصــورة أمجــل وأكمــل. وكلمــا كان قــادرا علــى 
توظيف تعابر وصور أكثر كان هذا عالمة على مقدرته 
وبراعته وإبداعه. وتدخل ضمن هذا الفن النقائض اليت 
يســعى فيها كل شــاعر لنقض الخر، ولكن املعارضات 

ه وتلفت االنتباه إىل العمل  ال تستهدف النقض بل توجِّ
السابق لتظهر الراعة يف العمل الالحق.

يف هــذا اجملــال قــد تفــوَّق املســيح املوعــود عليــه الصــالة 
والســالم وأظهــر مقــدرة مذهلــة كانــت بــال شــك دليــال 
على التعليم اإلعجازي للغة العربية الذي علَّمه هللا تعاىل 
إايه. وســأقدم هنــا منوذجــا ملعارضــة حضرتــه للحريري يف 
بضعــة أبيــات وردت يف مقامتــه احلراميــة، إذ قــال يصف 

حملَّة بي حرام يف البصرة:

�ه�ِم�ا ����ِج�ة ر�ْة 
��جحَ ر  ����ِ�

��ل��ضَ��� ��وا ِر  ��جحْ ��ل��م� �� �ِم�ِ� ا ضَ�ا ��� ���م�ودِ�

�ود 
ُ
�عع ْ
�ا�م�و  ا

�
�ة� �ا�م���شسِ ِ ا

��ض��ة رِا
ِ
�� �ُة  ر� ضحِ  �ُم�ْ����

�م��ة �����ة �ع��
ِ
��ل��شَحر ِ ا ِد��

�ل�اأ
� �عِ��ة ا ��ِ�ا ضِ ����ِ��ة ���ص ��و �ة  ر����ِ�ا �ا�م��عضَ�ا ِ ا

�ّ�
�ِ���� ������ة 
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ص ما يريد احلريري قوله يف هذه البيات هو أنك يف  وملخَّ
هذه احمللة تستطيع أن جتد املساجد والعابدين والعلماء وقرَّاء 
ــارات  القــرآن وحلقــات الذكــر وتســتطيع أن جتــد أيضــا اخلمَّ

واحلاانت ودور اللهو، فتستطيع أن ختتار ما تشاء.
أما املسيح املوعود عليه الصالة والسالم فقد استخدم كثرا 
مــن هــذه التعابــر مــن هــذه البيــات القليلــة الــيت هــي مثانيــة 
أبيــات وضّمنهــا يف قصيــدة طويلــة لــه بلغــت مئــة وواحــدا 
وعشــرين بيتــا، ذكــر فيهــا ميــل النــاس إىل الدنيــا والشــهوات 

هم على  وكيف أهنم بذلك أفسدوا دينهم ودنياهم، مث حضَّ
الرجوع إىل القرآن الكرمي ومدحه ووصفه وصفا رائعا وذكر 
صفاتــه ومجالــه وحســن بيانــه وعظمتــه الفائقــة، وردَّ خالهلــا 
على القسيسني النصارى وتوعَّدهم ابلردود املفحمة مقابل 
فحشــهم وإســاءهتم إىل اإلســالم والني ، وكيف أهنم هم 
الذيــن مييلــون النــاس إىل الدنيــا والشــهوات، هذا إضافة إىل 
معــان أخــرى أيضــا. وســأنتخب بعــض البيــات مــن هــذه 

القصيدة، إذ يقول حضرته:
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أ
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املعارضة الشعرية، كا هو معروف، هي أن ينظم شاعٌر قصيدًة 

عىل نســق قصيدةٍ لشاعٍر قبله، سواء كان معارصا أو من زمن ماٍض، 

ويستخدم فيها ذات الوزن والقافية والتعابر والصور، ثم ُيظهر براعته 

يف توظيف التعابر والصور بصورة أجمل وأكمل. وكلا كان قادرا عىل 

توظيــف تعابر وصور أكرث كان هذا عامة عىل مقدرته وبراعته وإبداعه.
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���ل�ٍا �����ُ�د��� ��و�ح�م��ل�ِة �ح� ��و�ِم�ا ��ة�در���ة ا

�ع��ة ����ش�ا
�ل�اأ

� ��ة ا ���� �� ُ� �م����لِ �������
��� ِ

�� �لُة�ِ�����ْ
���ةشً�ا لل�  ����د �� ا ����� �ا�ك�ةشَ�ا ّ اأ

ل�م
��شَ�ا

......

ٍر
ِ
ر ِ ُد

�ل�ا �م��ش��ل
�
 اأ

��
آ
����ةشحرا

� ��و��شَ�ا ا
�ا �� ��ب�ة

��س�� ��ل�����ا  ا
�ا�����ُّ

أ
��و��شَ�ا �م��ّ��ْة  ا

ل�م ��و�ع��ةش��ل
��أ�ِة �ِم�� ��ش�ا ���ش�� �م�ا ����

ٍ
��

���� ���� ��و ���   �ِم�� �لة��ش�د
ِّ
�ة �ا����ل ِ

ّ
�ة������ك

ْ����ةِش��  ك����ةرٍا ر�
  ��شحُ

ِّ
ر ��ة��شَ�ا  ِد

أ
را

�ا
ٍ ���� �����ة  ��

آ
����يجحرا

� ك ��ش�ا ا درا
أ
��و��ش�ا ا

   ��عُش��ل�و�م
�

�ورٌ  �ِم�
ِ  �ل�

�� ُ�ورا
��  �ل�

ِ
���

�ة
�
��� ���ِة ����ر �لأ��ة  ��شَ�ا را ����شَ�ا �ٌم   �ا���ل�ا

�ٌ�
�  ِد��ْ� �ا �� �ل�����م���  �ع��ش�د ���ِ

� �ُة ا ��ة�ا
ِأ
ا

ٌ
�� �ِم��ش��ل

آ
ك�و��  �����ل��ةشحرا �ة�� �لة

أ
��وا

........
��  ��ل�����ْ�

آ
����ةشحرا

� ������ة ا ��ل���ور  ��وك��ل  ا
�ا �� ��ش��ل�ة ��ل�����ا �ِ�  ا را

 ���ش�� �����ل��ش�ا  ��ةشحُ

ـ���ٍد ر����ش�� ����� ْ �م���ا
��
ُ
��طط��ل

�� �ْم ��وا
ُ

��ةشح ����

.......
�ِع����ة��ش�ا ����ل�ا �م ا �����ى ���ِي���ا

���
�ل�ا ��

�
��و

.....
ٌ
����ر شحر   �ا�ك��ل�م��ش�ا ����ش�ٌد  ��و���� ���

آ
��وا

 

�� ��ة�ا
�ل�اِأ

� ر���   �ا�ك�ا ��ل�����شَ�ا �ةش��لِ   ا ��� ���ِ�ا
أ
ا

�����ة ا د
�ل�اأ

� �ة ا دا ����ل �ع�� ���ة ��ضِ ��و�ة��ش�د�
�� ش���ا ��ل��� �لة��ة   ا ��ٍ��ا   ����ةع����د �ة��ش�ا ��واأ

......
�� �ل��َش�ة�ا

� �ِ���ش�ا �ُ������ُ  ا ا ��أش�ِد  ر� را
����

�� ��ل�ِح���ش�ا ����ل  ا ����ة��ة ��شِ ر���ِ��� ا ���ا ��ضمَ

�����ة ��ِ�ا �ا��شمَ ر   ا ك�ا �ل�
أ
ٍر  ��وا ���شحرا

أ
��وا

�����ة شَ�ا �� ��و��� ا   �ا���دّ�
ِّ
ّك�ة  �ا����ل �لة��

�� ��ب�ة�ِ��ا �ل�ا
ا  � ��ش�ا   دِ�

ِّ
��� �لة���ا  �ر ش�ِد

����
�� ِش���ا ��ل��� ���و  ا

��  ٌ
��ل�� شَ�ا ��ةرٌ  ���

شمَ��� ���
�� ��ش�ا

ُ
��ل��� ��    �ا�ك�ا �ورٌ   �ِم��   ����ةش�ا

��و�ل�
�

ِرا�
ّ
�ل��ِّ��ة

� ��وا    � ��ش�د �ل   �ل�
� ��شَا ���

�����ة ���ة��ش�ا
� ْ�ة  ا

��� ��ل���ِ ��وا ��ْ��ِل 
ِّ
�لة�و��ش�ا  ���ِ��ل

ِأ
ا

؟ �����ة �ل ����ا �����م�����
� ا ا ����ة���  ����� ����ش�د�

�
��و

........
�� ش�ا ��� �����د ����� ا  اأ

�ل�و��
��ل�� ���شَ�ا

� �ل ا �ة��ض��ة

�����ة �ا�م��ش�ا ع�����  ا
���ة
أ
����� ا ����ا اأ

ْ
ر  ����� ���شحِ

�� ����ه�وا ��كة��  ��وا �وا
ِ
�ل��ع
�  ا

ِّ
  ����شحر

ْ ��� ��و��ِ�

.......
�� ش�ا ش��ةر ���

�
���ط� �م�� لة������ �ل�ا �ل����ش�ة�ا

�
��و

.....
�� ��ب�ة���ا �ل�ا

� ���ة  ا ���ر�� �م������� د�

                                )نُور  الحق(



المجلد الواحد والثالثون، العدد الثاني، رمضان وشوال 143٩ هـ، حزيران/ يونيو  201٨ م

22

التقوى

فبالنظــر إىل هــذه البيــات املختــارة، نرى أن الفارق هائل بني 
املسيح املوعود عليه الصالة والسالم واحلريري سواء يف املعان 
مهــا حضرتــه أو يف املقــدرة والغــزارة الشــعرية  والرســالة الــيت قدَّ
والبيانيــة. فمقابــل اســتخدام هــذه التعابــر احملــدودة يف هــذه 
البيات القليلة قدَّم حضرته عشرات التعابر الروع، ووظف 
تعابر احلريري يف إطار رسالته السامية اليت قدمها وارتقى هبا من 
 املعىن التافه الذي قدمه احلريري إىل هذه املعان العظيمة والرائعة.

والواقــع أنــه رمبــا يكــون مــن الظلــم عــزو ذلــك إىل املعارضــة 
الشــعرية؛ إذ كيــف ميكــن مقارنــة مثانيــة أبيــات - يقــول فيهــا 
احلريــري إنــك إذا زرت تلــك احمللــة فيمكــن لك أن جتد املتقني 
اق والُفجار أيضا فتنسجم  والزهاد فتنسجم معهم أو جتد الفسَّ
معهــم إن شــئت! - مــع مئــة وواحــد وعشــرين بيتــا مليئــا هبذه 

املعان الرائعة والتعابر العظيمة الراقية اللذيذة السلسة.
أما يف النثر، أو ما ميكن تسميته ابملعارضة النثرية اليت قلنا إن 
املسيح املوعود عليه الصالة والسالم كان مبتكرها يف الدب 
م مثاال الرتقاء حضرته بتعابر  العريب ورائدها بال منازع، سأقدِّ
ــه بقصــد اإلمتــاع ال  احلريــري الــيت تبــدو حمشــورة حشــرا يف نصِّ
أكثر لتصبح هذه التعابر يف نصِّ املسيح املوعود عليه الصالة 
والسالم موظفة يف حملِّها متاما وعلى أحسن ما يكون، وتقدم 

صورة بيانية رائعة.
بقتــل  شــااب  يتهــم  شــيخ  قصــة  ذاكــرا  احلريــري  قــال  فقــد 
يلــي: كمــا  مفتعلــة  بصيغــة  القَســم  منــه  ويطلــب   ابنــه 

رَِر، والُعيوَن  »فقال الشــيُخ للُغالم: ُقْل والذي زّين اجِلباَه ابلطُّ
َلِج، واملباسَم ابلفَلِج، واجُلفوَن ابلّسَقِم،  ابحَلَوِر، واحَلواِجَب ابلبـَ
والنوَف ابلّشَمِم، واخُلدوَد ابلّلَهِب، والّثغوَر ابلّشَنِب، والَبناَن 
نَــَك ســْهواً وال  ْلــُت ابـْ ــَرِف، واخُلصــوَر ابهليَــِف، إنّــي مــا قتـَ ابلتـّ

عْمداً، وال جعْلُت هاَمَتُه لَسْيفي ِغْمدًا«. )املقامة الرحبية(
ــر صفــات مجال النســاء يف هذا القَســم؟ وملاذا  فمــا عالقــة تذكُّ

مل يطلــب منــه أن يقســم ابهلل العظيــم املنتقــم اجلبــار مثال، فهذا 
الذي ينسجم مع السياق؟ أما ذكر صفات مجال النساء هنا 
إمنــا يعــي أن الشــخص مفتــون مــراتح البــال ال يشــعر ابلضيــق 
علــى مقتــل ابنــه، بــل يتذكــر النســاء ويتطلــع إليهــن! وهــذا لــو 
 كان علــى الرض الواقــع لــكان ساجــة مــا بعدهــا ساجــة.

اســتخدم  فقــد  والســالم  الصــالة  عليــه  املوعــود  املســيح  أمــا 
الكــرمي  القــرآن  وصــف  وهــو  مجيــل  ســياق  يف  التعابــر  هــذه 
قــال: إذ  للمناســبة،  متامــا  ومناســبا  رائعــا  الوصــف   وجــاء 

»أعطــي لــه )القــرآن( حــظٌّ اتم مــن كل مــا ينبغــي يف احملبوبــني 
مــن االعتــداالت املرضيــة، واملالحــات املتخطفــة، كمثــل َحــَوِر 
لَــِج احلواجــب، وهَلَــِب اخلــدود، وَهيَــف اخلصــور،  العيــون، وبـَ
َلِج املباســم، ومشم النوف، وَســَقِم اجلفون،  وَشــَنب الثغور، وفـَ

رر املزينة«. )التبليغ( َرِف البنان، والطُّ وتـَ
والســالم  الصــالة  عليــه  حضرتــه  حــوَّل  فقــد  وهكــذا 
مــع  املنســجم  غــر  للحريــري  الالغــي  العابــث  الــكالم 
الكــرمي! القــرآن  وصــف  يف  رائعــا  ليكــون كالمــا   الســياق 
أخــرا، فــإن هذيــن جمــرد مثالــني هلــذه املعجــزة البيانيــة البالغيــة 
حلضرتــه. وإننــا ندعــو الباحثــني والنقاد احملرتفني – بغض النظر 
عــن موقفهــم مــن اجلماعــة أو إمياهنــم ابملســيح املوعــود - أن 
يتناولــوا هــذه النصــوص ويدرســوها لعلهــم يســتفيدون يف ترقيــة 
الذوق الديب العريب املعاصر وإعادته إىل أصالته وجزالته وقوته 
بعــد أن تــردى الــذوق العــام وانتشــرت الكتــاابت الركيكة املبىن 
واملعىن اليت ال صلة هلا ابملاضي والرتاث الديب العريب بل هي 

كشجرة اجتثت من فوق الرض ما هلا من قرار.
إن هــذا النــور الســماوي الــذي نــزل مــع املســيح املوعــود عليــه 
الصالة والسالم كان ال بد أن يعطي هذه الدفعة للغة العربية 
وآداهبا، وهذا ما حتقق ابلفعل وما نراه ونلمسه كل يوم بفضل 

هللا تعاىل.


