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التقوى

إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم

َكْنُز الَمْعُلْوَماِت الِديِنَيِة

3- حقيقة الوحي
املوعود  املسيح  أواخر كتب  من  اجلليل  الكتاب  هذا 
الرؤاي  حقيقة    فيه  بنيَّ  ضخم  وهو كتاب   

والوحي واملنام، وُطبع يف 1907/5/15م.  
ولقد قسمه  على أربعة أبواب؛ األول منها يف بيان 
أولئك الذين ينالون حظا من الرؤى الصادقة أو يتلقون 
بعض اإلهلامات الصادقة، لكنهم مع ذلك ال ميّتون إىل 
ألي  مدعاة  ليست  الرؤى  هذه  ومثل  بصلة،    هللا 
فخر أو مباهاة، ألنه قد لوحظ أن املومسة اليت متارس 
أحياان.  األخرى  هي  رؤاها  تتحقق  والرذائل،  الدعارة 
والباب الثاين خصصه  لبيان حقيقة أولئك الذين 
الصادقة  اإلهلامات  أو  الصادقة  الرؤى  أحيااًن  يتلقون 
أما  برابطة نوعا ما لكنها ليست كبرية،  ويتصلون ابهلل 
من  يتلقون  الذين  أولئك  فيه  ذكر  فقد  الثالث  الباب 
على  وحيوزون  وأصفاه،  وجه  أكمل  على  الوحي  هللا 
كامل الشرف ابملكاملة واملخاطبة اإلهلية، وتتحقق رؤاهم 

جبالء مياثل سطوع الصبح، ويتصلون ابهلل أبواصر احلب 
مثلما  وذلك  وأصفاه،  وأمّته  وجه  أكمل  على  والعشق 
تكون صلُة األنبياء والرسل املصطفني ابهلل. ويف الباب 
الرابع بنّي  مفّصال أن هللا  بفضله وكرمه جعله 
من املذكورين يف الباب الثالث، واستشهادا على ذلك 
فقد أورد  عددا من إهلاماته مدعومًة بسلسلة من 
األحداث الشاهدة على حتققها، وعشراِت اآلايت على 
واآلايت  له،  النبوءات  مئات  وسّجل  دعائه،  استجابة 
اليت كان حتقُّقها شهادًة  واألنفس،  اآلفاق  العديدة يف 

 . على وجود هللا وحقانية اإلسالم وصدقه
وأكرب اآلايت وأبرزها اليت حتققت له هو انتصارُه على 
األعداء  من  العمالقة  صار  فقد  املباهلة،  يف  خصومه 
)اآلريني(،  اهلندوس  من  ليكهرام  مثل:  املباهلة  فريسة 
وعبد هللا آهتم من املسيحيني يف اهلند، والقسيس الدكتور 
املتحدة  الوالايت  النبوّة- يف  دوئي -الذي كان يّدعي 
من  الُكثر  وأمثاله  اللدهيانوي  هللا  وسعَد  األمريكية، 
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: املسلمني. ويف ذلك يقول
»ما السّر يف أنين كنت - بزعمهم- سيئا ورذيال وخائًنا 
وكذااب لكن كل من تصّدى وانربى يل فقد هلك، كل 
دعاؤه  انقلب  علّي  دعا  أُبيد، وكل من  قد  من ابهلين 
احملكمة خاب  الدعوى ضدي يف  رفع  عليه، وكل من 
وأخفق... ففكروا هلل؛ ملَ ظهر هذا األثر املعاكس، ملَ ُقِتل 
األبرار إزائي وقد عصمين ومحاين يف كل قضية ومناظرة 

ومواجهة؟ أفال حيقق ذلك كرامًة يل!؟
يف آخر الكتاب انشد  مجيع املسلمني واملسيحيني 
واهلندوس، كاّل إبهله احملَّبب عنده؛ أن يقرأوا كتابه هذا 

من البداية إىل النهاية. 
وقد ُترجم هذا الكتاب اجلليل إىل العربية، وهو منشور 

يف موقع اجلماعة على االنرتنت. 

4- )كشيت نوح( سفينة نوح
عام 1902م،  القيم يف  الكتاب  هذا    أّلف  لقد 
وقد سبق أن تنبأ بتفشي الطاعون وحتققت النبوءة وظهر 
مليواًن  روايٍة  حبسب  التهم  قد  الذي  الفتاك  الطاعون 
وثالمثائة رجل، وأوجدت احلكومة مصال ضد الطاعون، 
فيه أن هللا  أوحى  الكتاب وبنيَّ  عندئذ كتب هذا 
إليه قائال »إين أحافظ كل من يف الدار«.. أي سيعصم 
هللا تعاىل كلَّ من سيدخل بيته . وتنبأ أنه لن ميوت 
من  املراد  أن  شرح  ذلك  مع  لكن  فأرة،  حىت  بيته  يف 
الدار ليس مقصورا على بيته املبين من الطني واآلجر، 
وإمنا املراد هي اجلماعة وتعليماته، وإن الذي أيوي إىل 
داره هذه فلسوف يعصم من الطاعون. مث أورد تعليماته 
يصيبه  فلن  هذه  بتعليمايت  وعمل  يب  آمن  من  وقال: 

الطاعون. وحتقق ما قال حرفيا.

AN INVITATION TO FAITH

NOAH’S
ARK

From 1896 to 1914 the plague ravaged British India, and 
more particularly, the province of Punjab. During these 
perilous times, as towns and cities were devoured, the British 
government undertook efforts to save the people from this 
pandemic through inoculation. It was in this backdrop that 
Mirza Ghulam Ahmad of Qadian penned Noah’s Ark in 
1902. In it the author elaborates the essence of his teachings 
andand states that those who sincerely follow its tenets would be 
saved miraculously from the onslaughts of this epidemic, 
even without inoculation.  is was a prophecy vouchsafed to 
him by God. History testiies to the magniicent fulilment 
of this prophecy.

 e book Noah’s Ark shines as a beacon of hope not only for 
the people of the past, but also now and shall continue to 
grant salvation to the world in all ages. It is a book that stands 
as one of the most innuential works of the Promised Messiah 
and Mahdi, and continues to transform lives even today.
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