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بل  اللغة،  معرفة 
الواسع  واالطالع 
وحده  يكفي  ال  عليها، 
أو شاعرا  أديبا  الشخص  يصبح  لكي 
اإلنسان  حيتاج  بل  فذا،  كاتبا  أو 
أهلها،  ومعايشة  اللغة  يف  مترُّس  إىل 
ودراسة معمقة ومطوَّلة آلداهبم املكتوبة 
الضروري  من  فإنه  لذلك  واملسموعة. 
اللغة  انصية  ميتلك  أن  يريد  ملن 

يعيش  أن  وكتاهبا  أدابئها  من  ويكون 
طويلة. لسنوات  اللغة  أهل  بالد   يف 

ران بقصة ألحد كبار علماء  وهذا يذكِّ
تعلَّمها  الذي  اهلند،  الفارسية يف  اللغة 
فارس  بالد  زار  قد  يكن  ومل  اهلند  يف 
للتجول  الزايرة  قرر  فعندما  قبل،  من 
يف تلك البالد، كان يف ضيافة إحدى 
جالسا  أن كان  وصادف  العائالت، 
من  أحد  يكن  ومل  يغلي،  قدٌر  وبقربه 

يف  ما  وأخذ  منه،  قريبا  البيت  أهل 
الغطاء،  وحيرِّك  وينسكب  يفور  القدر 
لتنبيههم،  البيت  أهل  ينادي  أن  فأراد 
فوجد نفسه كاألبكم؛ إذ مل يعرف ماذا 
ينبغي أن يقول، وإذا بفتاة صغرية أتيت 
وترى املشهد، مث تنادي أمَّها بكلمات 
الكبري! العامل  هذا  أعجزت   بسيطة 

قواعد  وال  مفردات  ليست  فاللغة 
أساليب  هي  بل  فقط،  وصرفا  وحنوا 

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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مكتوب  وتراث  وهلجات  وتراكيب 
والنكات  األمثال  يشمل  ومسموع 
العربية  ويف  وغريها.  واألدب  والشعر 
وهذه  لغات،  اجلزئيات  هذه  تسمى 
 التسمية وردت بكثرة يف كتب الرتاث.

املسيح  فقد كان  سبق،  ما  إىل  ونظرا 
على  والسالم  الصالة  عليه  املوعود 
وهذا  العربية،  اللغة  على  جيد  اطالع 
نه من تدبُّر القرآن الكرمي واحلديث  مكَّ
الشريف وكتب الرتاث اإلسالمي بصورة 
عن  دفاعه  يف  ظهر  ما  وهذا  معمَّقة، 
اإلسالم الذي ابتدأه منذ عام 1872 
واهلندوس  املسيحيني  على  الردود  يف 
وغريهم، قبل مشروع الرباهني األمحدية. 
مث جتلَّى ذلك يف كتاب الرباهني األمحدية 
الذي بدأ مشروعه عام 1880 والذي 
اإلسالم  صدق  على  األدلة  فيه  م  قدَّ
املسيحيني  شبهات  على  فيه  وردَّ 
أن  بيد  وغريهم.  وامللحدين  واهلندوس 
هذا االطالع مل يكن كافيا لكي يتمكن 
حضرته من كتابة الكتب العربية ونظم 
األشعار، ألن هذا كان يتطلَّب معايشة 

واطالعا واسعا على اللغات العربية.
الصالة  عليه  املوعود  املسيح  كان 
والسالم قد ُعنيِّ من هللا تعاىل يف عام 
1882مأمورا بكل وضوح، وكان يبدو 
اإلسالم  عن  الدفاع  هي  مأموريته  أن 
الذي  الرباهني  مشروع  وكان  وجتديده، 

ُأمر به من هللا تعاىل هو البداية الفعلية 
بدأت  قد  اليت كانت  املأمورية  هلذه 
للدفاع  بتصدُّر حضرته  قبل  عمليا من 
ومقاالت  حوارات  يف  اإلسالم  عن 
اآلرية  واهلندوسية  املسيحية  على  للرد 
من هللا  ُأمر  عام 1889  وغريها. ويف 
من  ُأخرب  مث  اجلماعة،  بتأسيس  تعاىل 
هللا تعاىل يف هناية عام 1890 أبنه هو 
حتدثت  الذي  حصرا  املوعود  املسيح 
الكرمي واحلديث  القرآن  األنباء يف  عنه 
الشريف، وأن عيسى  قد تويف ولن 
م هذه األدلة ابتداء من  يعود بنفسه. وقدَّ
اإلسالم،  عام 1891 يف كتابه »فتح 
توضيح املرام، إزالة األوهام«، وبعد هذه 
الدعوى أصبح من املُلحِّ أن يبلِّغ الرسالة 
ابللغة العربية، وهذا ما طالبه به اخلصوم 
ولكن  أيضا.  أصحابه  فيه  به  رغَّ ما  مث 
حضرته رأى أنه ليس مبقدوره أن يكتب 
الكتب ابلعربية ألنه ليس متمكنا ذلك 
على كتابة  قادرا  جيعله  الذي  ن  التمكُّ

واألدابء  الكتاب  فيها  يضاهي  ُكتب 
ويتحداهم،  بل  العرب،  والشعراء 
هللا  من  آية  أيضا  املقدرة  هذه  وتكون 
أن هنالك ضرورة  فعندما وجد  تعاىل. 
وحاجة إىل ذلك، تضرَّع إىل هللا تعاىل، 
علَّمه يف  إذ  العظيمة؛  املعجزة  فكانت 
ليلة واحدة، وهي ليلة 1/12/ 1893 
الكثري جدا من اللغات العربية، وُأخرب 
من هللا تعاىل أن هذا التعليم كان أربعني 
األربعني  وهذه  اللغات.  هذه  من  ألفا 
يتعلق ابللغة من جذور  تشمل كل ما 
وأساليب وتراكيب وحنو وصرف وتراث 
ونكات  وأمثال  شعر  من  متنوع  أديب 
وغريها، مث بدأ بعد ذلك بكتابة سلسلة 
اثنني  زهاء  بلغت  اليت  العربية  الكتب 
معظمها  يف  وكانت  كتااب،  وعشرين 
حتدِّايت ما زالت قائمة حىت اليوم، وما 
زال اخلصوم عاجزين عن اإلتيان مبثلها، 
واقتصر كالمهم منذ ذلك الوقت على 
هم  وعجزوا  سخيفة،  انتقادات  جمرد 

هي  بل  فقط،  وصرفا  ونحوا  قواعد  وال  مفردات  ليست  فاللغة 
يشمل  ومسموع  مكتوب  وتراث  ولهجات  وتراكيب  أساليب 
األمثال والنكات والشعر واألدب وغيرها. وفي العربية تسمى هذه 
التراث. كتب  في  بكثرة  وردت  التسمية  وهذه  لغات،   الجزئيات 
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للتحدي وأيتوا  يستجيبوا  أن  أبنفسهم 
مبثلها، فلم يفعلوا ولن يفعلوا.

أما كيف حدثت هذه املعجزة؟ فتفصيل 
ذلك ما يلي:

كتاب  يف  احلادثة  هذه  ذكر  جاء 
»مكتوب أمحد«، إذ قال حضرته:

“إن كمايل يف اللسان العريب، مع قلة 
جهدي وقصور طليب، آية واضحة من 
الناس علمي وأديب.  لُيظهر على  ريب، 
املخالفني؟  فهل من معارض يف مجوع 
من  ألفا  أربعني  ُعّلمت  ذلك  مع  وإين 
العربية، وُأعطيُت بسطة كاملة  اللغات 
يف العلوم األدبية، مع اعتاليل يف أكثر 
فضل  وهذا  الفرتات،  وقّلة  األوقات، 
الُفرات،  بين  من  أبرع  جعلين  أنه  ريّب 
الفرات.  املاء  من  بياان  أعذب  وجعلين 
املهديني،  اهلادين  من  جعلين  وكما 
جعلين أفصح املتكلمني. فكم من ُمَلٍح 
ُأعِطيُتها، وكم من عذراء ُعّلمُتها، فمن 
العلماء، وحوى حسن  كان من لسن 
البيان كاألدابء، فإين أستعرضه لو كان 

من املعارضني املنكرين.
وُأعطيت  والنثر،  النظم  يف  ُفقت  وقد 
الفجر، وما هذا فعل  نورًا كضوء  فيها 
العاملني.  رب  آية  إاّل  هذا  إْن  العبد، 
فمن أىب بعد ذلك وانزوى، وما ابرزين 
وما انربى، فقد شهد على صدقي ولو 

كتم الشهادة وأخفى.« )1(

التعليم  هذا  أن  إىل  حضرته  أشار  قد 
وهي  واحدة،  ليله  يف  حدث  قد 
بكتابة كتاب  بدءه  سبقت  اليت  الليلة 
هلذا  األول  املظهر  الذي كان  التبليغ 
مقدمة كتاب  يف  جاء  فقد  التعليم، 
قال حضرته: إذ  ذكرها،  نفسه   التبليغ 

الرسالة  هذه  أكتب  أن  أنوي  “وكنُت 
ابألردية ولكن علمُت الليلة من بعض 
اإلشارات اإلهلامية أنه جيب أن أكتبها 

ابلعربية”
وحول قصة هذه املعجزة، ورد يف جريدة 
الكرمي  عبد  املولوي  كتبه  مما  احلكم 

السيالكويت  ما تعريبه:
الكتب  الدافع وراء أتليف  أان  “كنت 
ابللغة العربية، ولقد ألقى هللا تعاىل يف 
م  ُتقدَّ أبن  احلماس  غريي  قبل  روعي 
هذه النعمة السماوية للعرب يف قوالب 
عربية، وبناء على ذلك ألف حضرته أوال 
كتاب »التبليغ« الذي ُضّم إىل كتاب 
هو  قليب  وإن  اإلسالم.  مرآة كماالت 
اليت طرأت  الرتدد واحلرية  األدرى حبالة 
على حضرته إثر التماسي هذا، لقد قال 
براءة ونقاوة ودومنا تصنع: رأيك  بكل 
صائب متاًما، ولكنه عمل حساس وهو 
فّكر  مث  واستطاعيت.  قدريت  خارج عن 
املسودة  سأجهز  حسًنا،  فقال:  ملًيا 
إىل  سنرتمجه  ذلك  وبعد  أوال  ابألردية 
)أي  احملرتم  واملولوي  وأنت  أان  العربية 

كان  متعاونني.  الدين(  نور  املولوي 
االلتماس قد مّت، فلما كانت الليلة تلقى 
حضرته من هللا القادر احلكيم عز امسه 
وحًيا هبذا اخلصوص أن يكتب ابلعربية، 
ُأعطي  قد  أبنه  فورًا  تعاىل  هللا  وطمأنه 
اللغة العربية  القدرة على قدر كبري من 
وسُتجري روح القدس على لسانه وقلمه 
ما  وهذا  الكتابة.  عند  العربية  اللغات 
ألف حضرته  ما  فأول  ابلفعل،  حصل 
معه  الذي كنت  التبليغ  كان كتاب 
إىل  برتمجته  وتشرفت  أتليفه  فرتة  طيلة 
الفارسية. وقد كتب لغة عربية فصيحة 
وبليغة حبيث كتب أحد األدابء العرب 
 : املوعود  املسيح  إىل  قراءته  بعد 
إىل  آيت  أن  التبليغ  قراءة  بعد  متنيت 
قاداين ماشًيا على رأسي فرًحا ونشوة.

البطالوي  حسني  حممد  املولوي  وكان 
أن  ضجة  قبل  من  أقاموا  قد  وأمثاله 
( ال  املوعود  املسيح  حضرته )أي 
وليس  العربية  من  واحدة  يعرف صيغة 
عنده أي إملام ابلصرف والنحو وغريمها 
العربية. وقبل إصداره فتوى  العلوم  من 
التكفري بقليل قال يف ثورة غضبه خالل 
يف  الدين  حسام  احلكيم  مع  جداله 
املرزا جمرد  مسجدان يف سيالكوت: إن 
حمرر بسيط يكتب ابألردية وأىّن له أن 
يعرف العربية، فلماذا تبالغون يف مدحه 
للقضاء  وأدّبر  حاال  وسأذهب  وثنائه، 



25

التقوىالمجلد الثالثون،  العدد التاسع، ربيع الثاني وجمادى األولى 143٩ هـ،  كانون الثاني/ يناير 201٨ م

على أمره يف ملح البصر. وكانت نتيجة 
هذا التهديد والغضب أن أصدر الحًقا 
من  خرجت  اليت  تلك  التكفري  فتوى 

قلمه بعد أايم قليلة. )2(
ويف هناية املقالة اليت ُنشرت يف احلكم 

ُكتب ما يلي:
ُأعجب حضرة  لقد  ابلقبول:  “شرٌف 
حجة اإلسالم بشكل خاص ابلرسالة 
عبد  للمولوي  التكملة  مع  السادسة 
حضرته  السيالكويت، وأمر  الكرمي 
بنشرها يف صورة كتيب منفصل عالوة 
تطبع  على جريدة »احلكم«. وسوف 
منفصل  كتيب  بصورة  الرسالة  هذه 
املدير« ذلك.  هلل على  احلمد   أيضا. 

كذلك ورد ذكر هذه املعجزة يف رواية 
 ، سيتهي  نيب  غالم  امسه  لصحايب 
أمحد  بشري  مرزا  حضرة  أوردها  واليت 

، فقد جاء فيها:
قال يل ِميان غالم نيب سيتهي صاحب: 
املسيح  وكان  قاداين  يف  »مرة كنت 

»مرآة  بتأليف  يقوم    املوعود 
كماالت اإلسالم«، فاستشار اجلماعَة 
العلماء  إىل  الدعوة  تبليغ  كيفية  يف 
فبدأ  الزوااي،  أصحاب  من  واملتصوفة 
تباُدل اآلراء هبذا الشأن، فقال املسيح 
كتاب  أتليف  جيب   : املوعود 
ابلعربية من أجلهم، ولكن املشكلة أين 
ال أجيدها. غري أين سأكتب ابألردية 
بيته،  حضرته  دخل  مث  معا.  ونرتمجه 
وملا عاد جاء بشيء مما كتبه ابلعربية، 
واملولوي  الدين  نور  املولوي  رآه  فلما 
املولوي  أن  لدرجة  ُذهال  الكرمي  عبد 
عبد الكرمي قال إنين قرأت الكثري من 
العربية  هذه  مثل  أَر  مل  ولكين  العربية، 
الرائعة. فقال املسيح املوعود : لقد 
كنت دعوت هللا هبذا الصدد، فُعلِّمُت 
 .)3( العربية«  من  مادة  ألف   ٤0 منه 
كذلك جاء ذكر هذه املعجزة يف رواية 
صحايب آخر وهو احلافظ صويف غالم 

حممد ، إذ جاء فيها:

أربعني  علمين  هللا  إن  حضرته  “قال 
ليلة  يف  العربية  اللغة  مواد  من  ألفا 
واحدة.« )٤( وهكذا، فقد كانت هذه 
أعظم معجزات  زالت من  املعجزة وال 
وكان  الساعة،  قيام  إىل  أتثريا  حضرته 
قد سبق النبأ عنها يف احلديث الشريف 
هللا  »يصلحه  معاين  ضمن  من  أيضا 
ملعجزة  الواقع ظلٌّ  ليلة«، وهي يف  يف 
القرآن الكرمي الذي ال تنقضي عجائبه، 
املنكرين  رؤوس  يدمغ  زال  ال  والذي 

الكاذبني ويبكتهم.

1. مكتوب أمحد.
٢. احلكم 1901/3/3م،  مث يف كتيب واقعات 
صادق  حممد  مفيت  ومرتبه:  مؤلفه  صحيحة، 
الثاين  تشرين  شهر  يف  طبع  األمحدي  العثماين 

1901 ص 113-112.
ج1،   ،3٤6 رقم  الرواية  املهدي،  سرية   .3

ص315.
٤. سجل رواايت الصحابة، اجمللد السابع، رواية 

رقم 89.

“إن كمالي في اللسان العربي، مع قلة جهدي وقصور طلبي، آية واضحة من ربي، لُيظهر على الناس 
علمي وأدبي. فهل من معارض في جموع المخالفين؟ وإني مع ذلك ُعلّمت أربعين ألفا من اللغات 
العربية، وُأعطيُت بسطة كاملة في العلوم األدبية، مع اعتاللي في أكثر األوقات، وقلّة الفترات، وهذا 
) فضل ربّي أنه جعلني أبرع من بني الُفرات، وجعلني أعذب بيانا من الماء الفرات.   )املسيح املوعود


