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قلنا من قبل إن معجزة 
يف  العربية  اللغة  تعلُّم 
كانت  واحدة  ليلة 
املسيح  معجزات  أعظم   إحدى 
املوعود عليه الصالة والسالم واليت هلا 
يّطلع  أن  يستطيع  إذ  الدميومة،  صفة 
يقرأ  من  ودالئلها كل  آاثرها  على 
الصالة  عليه  املوعود  املسيح  كتب 

والسالم وتراثه.
وقد عرفنا أن ما تعلَّمه املسيح املوعود 
الليلة  تلك  يف  والسالم  الصالة  عليه 
من  ألفا  أبربعني  عنه  عربَّ  ما  كان 
“اللغات العربية”، ونظرا إىل ما تعنيه 
أن  نستطيع  العربية   يف  »لغة«  كلمة 
والنحو  اجلذور  هو  املقصود  أن  نفهم 
واألدب  والشعر  واألساليب  والصرف 

واألمثال والرتاث والثقافة، ومن املعلوم 
اللغات هبذا املعىن ال حصر  أن هذه 
ألفا  أربعني  قيمة  تكون  وبذلك  هلا، 

ذخرية كبرية بال شك.
أما ملاذا كان هذا التعليم؟ وملاذا كان 
واجبا أن يكون التعليم يف »اللغات« 
املعاين؟  تلك  تشمل  اليت  العربية 
فاجلواب هو أنه ال بد من هذا القدر 

م فهيا مبادئ الإ�الم 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 الإ�الم والقر� هنا � ومضَّ

آية عظمية؛ ويه التعلُّ الإجعازي حلرضته لأربعني �ألفا من اللغات العربية يف ليةل واحدة، اإذ علَّمه هللا تعاىل  لقد جتلت يف هذه الكتاابت �
اجلذور والنحو والرصف والأ�اليب 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  هذا التعلُّ يف قوة لغته اليت حتدى اخلصوم مرارا لالإ
العريب وُمَلِحه، بل ويف جتديد اللغة وربطها برتاهثا، بل ويف اإنشاء حركة للحفاظ عل الرتاث العريب وا�ستدامة ربط ماضهيا حبارضها 
م درجة ابإعالن �أن هللا  معاك�ا بذكل تيارا اكن قد �اد يف العامل العريب و�عى اإىل ت�طيح اللغة بل واإهاملها والتخيل عهنا، بل تقدَّ

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

الهتام ابلرسقة من ُكتب الأدب العريب اكحلريري واهلمذاين وكذكل من الشعر اجلاهيل.
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فهل ِمن ُمعاِرض يف مجوع املخالفني؟ 
ألًفا من  أربعني  ُعلِّمُت  وإين مع ذلك 
اللغات العربية، وُأعطيُت بسطًة كاملة 
يف العلوم األدبية، مع اعتاليل يف أكثر 
فضل  وهذا  الفرتات،  وقّلة  األوقات 
الُفرات،  بين  ِمن  أبرََع  جعلين  أنه  ريب 
الُفرات.  املاء  بيااًن من  وجعلين أعذَب 
املهديني،  اهلادين  من  جعلين  وكما 
جعلين أفصح املتكلمني. فكْم ِمن ُملح 
ُأعطيُتها، وكم من عذراَء ُعلِّمُتها! فمن 
كان ِمن ُلْسِن العلماء، وحَوى ُحْسَن 
البيان كاألدابء، فإين أستعرضه لو كان 

من املعارضني املنكرين.
وُأعطيُت  والنثر،  النظم  يف  ْقُت  فـُ وقد 
ِفْعَل  فيها نورا كضوء الفجر، وما هذا 
العاملني.  رب  آية  إال  هذا  إْن  العبد، 
فمن أىب بعد ذلك وانزوى، وما ابرَزين 
وما انربى، فقد شِهد على صدقي ولو 

كتم الشهادة وأخفى.

اي حسرة على الذين يذكرونين إبنكار! 
ملَ ال أيتونين يف ِمضمار؟ يشَهقون يف 
مكاهنم كحمار، وال خيرجون كُممار، 
إْن هم إال كُعوٍد ما له مثر، أو كنخل 
خيدعون  ذلك  مع  مث  متر،  عليه  ليس 
أو  َخرِبٍة،  إال كداٍر  هم  إْن  اجلاهلني. 
ما  الناس  يعّلمون  منقّضة.  جدران 
يفعلون.  ال  ما  ويقولون  يعَملون،  ال 
خَبْت انرهم، وَتوارى ُأوارهم، وختم هللا 
شحوهبم،  بعد  وأابدهم  قلوهبم،  على 
فرتاهم كأموات غرِي أحياء ساقطني«. 

)مكتوب أمحد، ص 89 - 90(
ُيظهر  أن  أيضا  تعاىل  هللا  شاء  وقد 
معجزة هذا التعليم ليس يف قوة اللغة من 
شعر ونثر فحسب، بل يف ظهور تناصٍّ 
من روائع األدب العريب واألشعار؛ أي 
ورود بعض اجلمل والرتاكيب واألشعار 
واألمثال من تراث العرب وأدهبم، لكي 
لع عليه ويستشعره من يعرف  يعرفه ويطَّ

الكبري من االطالع واملعرفة واالنسجام 
والقوم  اللغة  تراث  يف  واالستغراق 
ليصبح املرء كاتبا فذا أو شاعرا جميدا. 
ولكن، مبا أن هذا القدر من العلم يف 
مل  وتراثها  أدهبا  يف  واالستغراق  العربية 
عليه  حلضرته  قبل  من  تيسر  قد  يكن 
الصالة والسالم، فكان ال بد أن يهبه 
هللا تعاىل إايه بصورة إعجازية ويدخله 
يف عقله الباطن، مث يبدأ مسرية الكتابة 
للغاية،  املتقنة  اإلعجازية  العظيمة 
وكذلك نظم الشعر اجلزل، ويتحدى به 
العرب والعجم، ويثبت من خالل ذلك 
أيضا أنه ابلفعل مبعوث من هللا تعاىل، 
من هللا  آية  هي  إمنا  املقدرة  هذه  ألن 
تعاىل نظرا إىل ظروفه، لذلك قال عليه 

الصالة والسالم حول هذا األمر:
“وإن كمايل يف اللسان العريب، مع قلة 
جهدي وقصور طليب، آيٌة واضحة من 
ريب، لُيظِهر على الناس علمي وأديب، 

وقد عرفنا أن ما تعلَّمه املسيح املوعود عليه الصالة والسالم يف تلك الليلة كان ما عربَّ عنه بأربعني 

ألفا من “اللغات العربية”، ونظرا إىل ما تعنيه كلمة »لغة« يف العربية  نستطيع أن نفهم أن املقصود 

هو الجذور والنحو والرصف واألساليب والشعر واألدب واألمثال والرتاث والثقافة، ومن املعلوم 

أن هذه اللغات بهذا املعنى ال حرص لها، وبذلك تكون قيمة أربعني ألفا ذخرية كبرية بال شك.
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العربية وأدهبا وتراثها، ويرى أيضا كيف 
هذا  يف  عظمى  مقدرة  حاز  قد  أنه 
الرائعة،  كتاابته  يف  وتوظيفه  التناص 
وهذا مما ال يقدر عليه إال كبار األدابء 
جدا  هام  فارق  مع  ولكن  والكتاب. 
عن غريه، وهو أن هذا التناص مل يكن 
مقصودا أو متكلَّفا، بل كان موحى به 
ومتواردا، حبيث استخدمه حضرته دون 
به، ورمبا اطلع الحقا على  أن يعرف 
أنه كان قد ورد مسبقا يف أدب العرب 
أو شعرهم، وليس ضروراي أن يكون قد 
اطلع على هذا التوارد كله. ولكن هذا 
سيعرفه  من  منه كل  سيستفيد  التوارد 

من القراء واملتلّقني.
جانبني؛  من  املعجزة  تتضح  وهكذا 
العربية  الكتابة  على  القدرة  األول 
هبا  حتدى  اليت  اإلعجازية  الفائقة 

العرب والعجم وال يزال، وهذا اجلانب 
يظهر من قوة اللغة، والثاين هو ثبوت 
أربعني  علَّمه  قد  تعاىل ابلفعل  أن هللا 
ألفا من اللغات العربية، وفقا للمعاين 
اليت ذكرانها سابقا، من خالل ظهور 
التناصِّ املتوارد غري املقصود املوحى به. 
املظهرين  هذين  رؤية  بعد  عجب  وال 
بعض  حياول  أن  اآلية  هلذه  الباهرين 
ترغم  ألهنا  إنكارها،  املتعصبني  اجلهلة 
منذ  البعض  فادعى  وحترجهم،  أنوفهم 
الصالة  عليه  املوعود  املسيح  زمن 
يف  التناصِّ  بعض  ورود  أن  والسالم 
كتاابته إمنا هو نوع من السرقة!! وهذا 
الرد  يستحق  ال  الذي  اجلهل  يف  قمة 
املستغرق  الكاتب  أن  فمعلوم  عليه. 
سيستشعر كل  وتراثها  وأدهبا  لغة  يف 
نه  من حيتك به ويرى مدى قدرته ومتكُّ

هذا التناص وتوظيفه يف كتاباته الرائعة، وهذا مام ال يقدر عليه إال كبار األدباء والكتاب. 

بل  متكلَّفا،  أو  يكن مقصودا  التناص مل  أن هذا  فارق هام جدا عن غريه، وهو  ولكن مع 

كان موحى به ومتواردا، بحيث استخدمه حرضته دون أن يعرف به، ورمبا اطلع الحقا عىل 

أنه كان قد ورد مسبقا يف أدب العرب أو شعرهم، وليس رضوريا أن يكون قد اطلع عىل 

واملتلقني. القراء  من  سيعرفه  من  كل  منه  سيستفيد  التوارد  هذا  ولكن  كله.  التوارد  هذا 

من اللغة بورود تناصٍّ وتعابري يف كالمه 
غريبة  تعابريه  إذا كانت  أما  وكتاابته. 
املتلقي  يشعر  فلن  جديدة  وأساليبه 
الرتاث ولن يتذوقها،  اللغة أو  ابن  أبنه 
التناص واستخدام  أن  هذا فضال على 
التعابري املعروفة واألساليب املألوفة خيتزل 
كثريا من األمور اليت يعرفها أهل اللغة 
والثقافة وجيعلهم يشعرون ابأللفة معها. 
سريى  املتدبر  فإن  حال،  وعلى كل 
حني  يف كل  املتجددة  اآلايت  هذه 
املخالفون  املنكرون  أما  هبا،  ويستمتع 
ولن  وعمى،  غيظا  إال  تزيدهم  فلن 
الشمس  حيجبوا  أن  هؤالء  يستطيع 
بغرابل، ولن يكون صراخهم وعويلهم 
واعرتاضهم إال سببا للفت انتباه الناس 
إىل هذه املعجزة الرائعة اليت ستتمكن 

من قلوب الطيبني وستخلب ألباهبم.
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خاطرة: مسن حلفاوي - تونس

أان األمحدي، ال كذب..

أان األمحدي، ال كذب..
 أان الذي استوى للصف وصلى واقرتب.
وصلى على رسول هللا، وغنم وطرب.
فاحلمد هلل على الدين الذي شرعه هللا،
و كرم به اهلنود والروم والفرس والعرب.

اي رب إين أحب »األمحديني« 
وأحب سيدان اإلمام املهدي الذي جاء لنا 

مبا لذ وطاب من األفكار والرؤى اليت كلها ذهب.
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خاطرة: أسامة عبد العظيم - مصر

من  عجيبة  لغة  وبيين  نصره هللا  املؤمنني  أمري  بني خطب 
كلمات  أنتظر  املتواصل..  والشغف  الروحي  االجنذاب 
حضرته كل أسبوع بفارغ الصرب كما يتوق حبيب لفلتات 
أان  ختاطبين  أهنا  أشعر   .. وحني  وقت  حبيبه كل  لسان 
قليب  أان وهتدهد على  أان وتعاجل مهومي  وتتناول خواطري 

أان .. وكأن حضرته والدي الشفوق الذي يتعاهد ولده كل 
الكلمات  خالل  من  له  ويسكب  حنانه،  بفيض  أسبوع 
سوم  من  قلبه  أثخنت  جراحا  له  ويداوي  جتاربه،  عصري 
الدنيا وتناوشاهتا .. إنين أجد يف اخلطبة األسبوعية جوااب 
الوقت  واجب  توجيهاهتا  يف  وأتلمس  املتجددة  لتساؤاليت 
أسبوعية  بغريه. هي مدارج  عنه  االنشغال  الذي ال يصح 
للمعراج الروحاين حنو العرش.. وجذابت قوية لفؤادي اهلائم 
حبثا عن الذات العليا. إهنا نفخة رابنية تتجدد كل أسبوع 
لتبث يف األرواح دماء إميانية متجددة فال أيسن ماؤها أبدا 
.. فطوىب ملن تعلق سعه وبصره بكالم إمام زمانه وخليفة 
العناية  يد  أبدا.. بل حتوطه  وقته، وهللا مث وهللا لن يضاع 
اإلهلية، وحتفظه ميني القدرة الرابنية فيحيا يف جنة اخللد قبل 
األوان.. اللهم ثبتنا على دينك، على خطى حبيبك حممد 
صلى هللا عليه وسلم، وخلف خادمه الصادق أمحد عليه 
الصالة والسالم، ويف ظل اخلالفة األمحدية الراشدة، خالفة 

آخر الزمان.. آمني مث آمني. 
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الناس  فالتف  يومًا،  البصرة  بسوق  أدهم  بن  إبراهيم  مرَّ 
ندعو  لنا  ما  هللا،  يرمحك  إسحاق!  أاب  اي  وقالوا  حوله، 
قلوبكم  أمتم  إبراهيم: ألنكم  فقال  لنا؟  ُيستجاب  فال  هللا 
بعشرة أشياء: عرفتم هللا، فلم تؤدوا حقوقه، وزعمتم حب 
به،  تعملوا  ومل  القرآن،  وقرأمت  بسنته،  تعملوا  ومل  رسوله، 
وأكلتم ِنَعم هللا، ومل تؤدوا شكرها، وقلتم أبن الشيطان لكم 
هلا،  تعملوا  ومل  حق،  اجلنة  أبن  وقلتم  ختالفوه،  ومل  عدو، 
وقلتم أبن النار حق، ومل هتربوا منها، وقلتم أبن املوت حق، 
وانتبهتم  هبم،  تعتربوا  ومل  مواتكم،  ودفنتم  له،  تستعدوا  ومل 
عيوبكم«. ونسيتم  الناس،  بعيوب  فانشغلتم  نومكم،  من 
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