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التقوى

إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم

َكْنُز الَمْعُلْوَماِت الِديِنَيِة

5- )آئينه كمالت إسلم( مرآة كمالت اإلسلم
ينطوي  وهو  الوساوس«،  »دافع  أيضا  يسمَّى  الكتاب  هذا 
على جزأين؛ أحدمها ابللغة األردية وكتبه سيدان املسيح املوعود 
 يف عام 1892م، أما اجلزء الثاين فهو ابللغة العربية وكتبه 

 يف أوائل عام 1893م.
كان سبب أتليف هذا الكتاب اجلليل أن حركة التنصري وأنشطة 
أعمال  القساوسة -اليت قد ُوصفت يف األحاديث أبهنا من 
على  يشّنون  القساوسة  وكان  أوجها،  على  الدجال- كانت 
اإلسالم ومؤسِسه  والقرآِن اجمليد غارات ال تعّد وال حتصى، 
أنفسهم  املشايخ وعلماء اإلسالم هم  ومن جهة أخرى كان 
يؤمنون أبمور تدعم معتقدات القساوسة وتثبت أفضلية املسيح 
النبيني حممد  الرسل سيدان خامت  أفضل   على  الناصري 
املصطفى ، األمر الذي يشكل العمود األساسي الذي يقوم 
عليه بناُء حركة التنصري. ابإلضافة إىل ذلك فإن العلماء الذين 
هنضوا للدفاع عن اإلسالم وللرد على اعرتاضات األعداء هم 
اآلخرون بدأوا يشرحون املعتقدات اإلسالمية بتفاسري ختالف 
اإلسالم  وكان  بصراحة،  النبوية  واألحاديث  القرآن  نصوص 

وكاد  واألنصار،  األعداء  أيدي  على  عرضة ألضرار جسيمة 
وجهه الَوّضاء خيتفي من أمام أنظار الناس، عندئذ ويف مثل 
القادايين  هذه األوضاع الصعبة أّلف سيدان املرزا غالم أمحد 
اإلسالم«  ومّساه »مرآة كماالت  اجلليل،  الكتاب  هذا   
وأيًضا » دافع الوساوس« ليعكس الوجه الرائع اجلّذاب اخلالب 
لإلسالم وليكشف على الناس حماسنه وكماالته، وليّطلع أهل 
ففي  السامية لإلسالم.  والتعاليم  القرآن  الدنيا على كماالت 
هذا الكتاب بنّي  حقيقة اإلسالم، وانقش مسائل الوحي 
والنبوة، وتناول بث وجود املالئكة وأعماهلم ابلتفصيل، كما 
الفلسفة  ِقبل  من  حوهلا  تثار  اليت  والوساوس  الشبهات  فّند 
املرتعبني  والعلماء  املشايخ  معتقدات  إبصالح  وقام  احلديثة، 
واملتوجسني من حركة التنصري، ودحض األفكار والشروح اليت 
تقول إن املسيح أفضل األنبياء كافة، وأثبت أن سيدان حممد 

 هو أفضل الرسل وهو سيد األولني واآلخرين.

6- جنگ مقدس )احلرب املقدسة(
هذا الكتاب يف احلقيقة يضم تفاصيل احلوار بني سيدان املسيح 
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عام  يف  جرى  الذي  آهتم  هللا  عبد  والقسيس    املوعود 
1893م واستمر من 1893/6/5 إىل 1893/6/22، وقد 
نوقشت يف احلوار ألوهية املسيح وبنّوته هلل والكّفارة والثالوث، 
وصدُق رسول هللا  والقرآن الكرمي ومعجزات اإلسالم. ويف 
آخر احلوار نشر سيدان أمحد  النبوءة الشهرية عن آهتم 
اهلاوية  احلق يف  يكتم  الذي  الفريق  ُيلقي  أن    ودعا هللا 
خالل خسة عشر شهرًا إن مل يكّف عن إطالق الشتائم على 
نبينا  ونْشر الكتب املعادية لإلسالم واملثرية للفن واملسيئة 
إىل مكانة النيب  وشرِفه، لكن آهتم ارتعب من عظمة النبوءة 
واعتزل مثل هذه احلوارات ومل ينشر أي كتاب. ويف أثناء احلوار 
ظهر أتييد من الغيب ملمثل اإلسالم سيدان أمحد ، وذلك 
اليت  الرباهني  وأن  أمامهم  اهلزمية  وجدوا  حني  املسيحيني  أن 
قدمها مندوب اإلسالم غري قابلة للدحض، جلأوا إىل الدجل، 
وقد حاولوا التأثري يف احلضور من خالل تقدميهم ثالثة مرضى 
أنك  تّدعي  إنك   : قائلني لسيدان أمحد  أبمراض خمتلفة 
مثيل املسيح، واملعروف أن املسيح كان يربئ املرضى ويشفيهم 
بتمرير يده عليهم، نرجو منك أن تشفي هؤالء املعاقني واملرضى 
أبمراض خمتلفة بلمسة يديك. عندئذ بدا نوع من االضطراب 
على املسلمني؛ حىت أن بعض األمحديني أبدوا شيئا من القلق، 
لكنه  مل ُيظهر أي اضطراب ومل يقلق قط بل ظّل جالسا 
  ه بكل هدوء وطمأنينة، وحني أهنى القسيس كالمه توجَّ
بكل رابطة جأش وسكينة خبطاب إىل املسيحيني وقال: أيها 
املسيحيون هذه فرصة ساحنة لكم إلثبات إميانكم؛ فقد ورد 
املؤمنني:  للمسيحيني  فيها  يقول  للمسيح  نبوءًة  األانجيل  يف 
إن كان فيكم إميان يساوي حبة خردل، فسوف يصدر منكم 
ما يصدر مين اليوم من املعجزات. فها قد أحضرمت املرضى؛ 
فأثبتوا يل اآلن إميانكم أواًل بشفائهم، ألن املسيح قد قال: إن 
كان فيكم إميان يساوي حبة خردل وأمرمت اجلبل أن ينتقل من 
مكانه فسوف ينتقل، لكنين ال أطالبكم بنقل اجلبل لُبعده عنا، 

الذين قد أحضرمتوهم  وإمنا أطالبكم بشفاء هؤالء املرضى - 
أنتم- بلمسة من أيديكم، فإذا متكنتم من شفاء هؤالء املرضى 
أنكم  وأعرتف  احلوار،  ينتهي  فسوف  أبيديكم،  بلمسهم 
املؤمنون الصادقون واحلائزون على النجاة، وإن مل تستطيعوا، 
فعبثا متثّـلون املسيحية يف حالة خلوّكم من إميان مثقال حبة من 
خردل، وهكذا قَلب عليهم ما أعّدوا له، وخالل حلظات أخرج 

املسيحيون كل أولئك املرضى وكأهنم مل يكونوا. 
الفقه  يف  املتخصص  امللتزم  العامل  أن  احلوار  هذا  نتائج  ومن 
واحلديث األستاذ القاضي أمري حسني  واألستاذ ميان نيب 
خبش  قد ابيعا سيدان املسيح املوعود ، كما أن اللواء 
ألطاف علي خان زعيم كبورهتلة - الذي كان قد تنّصر وكان 
جالسا مع املسيحيني يف أايم احلوار- أسلم من جديد على 
يد سيدان املسيح املوعود . وتبني للنصارى أن خصمهم 
اليت  املؤلفات  وأن  اإلسالم  عن  الدفاع  يف  له  مثيل  ال  بطل 
قاسية  ضربة  متثل  لإلسالم  وأتييدا  داينتهم  إلبطال  أنتجها 
الكثرية،  املسيحية  اجلمعيات  بذلك  وأقرت  الصليب.  لكسر 
ايليكوت  جان  تشارلس  غلوسرت  أسقف  اللورد  فقد كتب 
العاملي  القساوسة  مؤمتر  جلسات  إلحدى  يف كلمته كرئيس 
اجلديدة يف  احلركة  آاثر  »إن  بلندن:  عقد يف 1894  الذي 
اإلسالم تتجلى على اآلفاق؛ فقد أخربين اخلرباء املّطلعون أبنه 
يف اململكة الربيطانية اهلندية يقولون: يربز لنا إسالم من طراز 
جديد، وترتاءى لنا آاثره هنا وهناك حىت يف هذه اجلزيرة... 
هذا أعدى أعداء املستحداثت اليت تستوجب علينا عدَّ دين 
حممد جديرا ابلنفور والكراهية، وبسبب هذا اإلسالم اجلديد 
املاضي يف  اليت حققها يف  العظمة نفسها  بدأ حممد يستعيد 
التغريات بكل سهولة، ث إن  أول عهده، وميكن معرفة هذه 
يتسم  بل  نفسه  يكتفي ابلدفاع عن  اجلديد ال  هذا اإلسالم 
بسمات اهلجوم، ومما جيلب لنا األسف أن بعض األذهان منا 

متيل إليه«. 


