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التقوى

إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم
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س: ماذا تعرف عن القصيدة اإلعجازية 
اليت نظمها املسيح املوعود ؟ 

 29 بــن  مــا  ُعقــدت  ج: 
ُمــّد«  قريــة »  و1902/10/30م يف 
– شــرقي مدينة أمرتســار- مناظرة بن 
املســيح املوعــود  وخصومــه حــول 
مــوت املســيح الناصــري  ونزولــه، 
املناظــرة  هــذه  يف  حضرتــه  مثّــل  وقــد 
ويف   ، شــاه  َســْرَور  ســّيد  املولــوي 
وعلــى   - اخلصــوم  أاثر  املناظــرة  هــذه 
األمرتســري-  ثنــاء هللا  الشــيخ  رأســهم 
واالفــراءات  األكاذيــب  مــن  الكثــري 
ويقــول  واالعراضــات...  واالهتامــات 
1902/11/6م-  -يف  أبنــه   
قــد ألقــي يف روعــه أبن ينظــم قصيــدة 
ابللغة العربية عن هذه املناظرة، فتضرع 
إىل هللا كــي يؤيــده بــروح القــدس لنظــم 

قصيــدة بســيطة تتنــاول أحداث مناظرة 
»ُمــّد« وأن تكــون هــذه القصيــدة آيــًة، 
فاستجاب هللا لدعائه. ويقول  ما 
تعريبــه »فدعــوت هللا تعاىل أن وفِّْقين اي 
ريب القديــر لنظــم هــذه القصيــدة آيــًة. 
فاســُتجيب دعائي وُأعطيُت قوة خارقة 
مــن روح القــدس وأهنيت نظم القصيدة 
يف خســة أايم. ولــو مل يشــغلين شــغل 

آخر ألهنيتها يف يوم واحد« 
وهــذه القصيــدة اإلعجازية تتكون من 
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وقد أهنى  هذه القصيدة بقوله: 
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هذا وقد أرسل  هذه القصيدة إىل 
خصومــه معلنًــا عن جائزة قدرها عشــرة 
آالف روبيــة ملــن أييت بنظريهــا خــالل 
عشرين يوًما تبدأ يف 1902/11/20م 

وتنتهي مساء 1902/12/10م...
هــذه  وجعــل  املكذبــن،  هللا  فأخــزى 

القصيدة آية ملن يعتر.
  وهذه القصيدة موجودة يف كتابه
  إعجــاز أمحــدي« الــذي جعلــه«
ضميمــة لكتابــه »نزول املســيح« الذي 
ُترجــم هــذا  ألفــه ابللغــة األرديــة، وقــد 
الكتــاب أيضــا إىل العربية، وهو موجود 
شــبكة  علــى  اجلماعــة  موقــع  يف  اآلن 

اإلنرنت. 
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 س: اذكر أمساء بعض كتب املســيح 
املوعود  بللغة العربية، مع نبذة 

عن كل منها؟
ج:   1- التبليغ 

هــذا الكتــاب أول مــا كتبــه  ابللغــة 
العربيــة، وهــو يف احلقيقــة رســالة وجههــا 
إىل املشــايخ العرب بقصد أن ينصحهم 
  وكان  نفوســهم،  إبصــالح  فيهــا 
ينــوي أن يكتبهــا ابللغــة األرديــة، لكــن 
حضــرة املولــوي عبــد الكرمي الســيالكويت 
 أشار عليه أن تكون ابللغة العربية، 
فيهــا  وســّجل  العربيــة،  ابللغــة  فكتبهــا 
الراهــن علــى صــدق دعــواه. وأحلقهــا 
اإلســالم«  كمــاالت  »مــرآة  بكتــاب 
الــذي كتبــه  ابألرديــة، وقــد ُطبــع 
تضــّم  الرســالة  وهــذه  1893م،  ســنة 
القصيــدة الرائعــة يف مــدح النــي  الــي 

تبدأ بـ:
اي عن فيض هللا والعرفان

         يسعى إليك اخللق كالظمآن

2- حامة البشرى
األفاضــل  العــرب  اإلخــوة  أحــد  كان 
وامســه حممــد بــن أمحــد املكي، قد اطلع 
دعــوى  علــى  اهلنــد  يف  ســياحته  أايم 
ه  ســيدان املســيح املوعــود ، فشــدَّ
قــاداين  إىل  الزمــان  إمــام  زايرة  شــوُق 
-دار األمــان- وأقــام هنــاك بضعة أايم 
ويشــاهد  اإلمــام،  إىل كالم  يســتمع 
آايت وخــوارق تظهــر علــى يــد ســيدان 
أمحــد . تشــرَّف ببيعتــه يــدا بيــد، 
وملــا رجــع إىل بــالده، بــدأ ينشــر دعــوة 
اإلمام املهدي يف تلك البالد الطاهرة، 
يف    أمحــد  ســيده  إىل  أرســل  مث 
فيهــا  أبلغــه  رســالة  1893/8/4م 
معــاًف،  آمنــا  بــالده  إىل  وصولــه  عــن 
ابملســيح  النــاس  بشــر  قــد  أنــه  وذَكــر 
بعضهــم  مالحظــات  وســجل  املوعــود 
وانطباعاهتــم املختلفــة، وضّمنها بشــارة 
أنــه حــن ذكــر لصديقــه التاجــر الســيد 
علــي طائــع - املعــدود ضمــن زعمــاء 
شعب عامر- دعواه  ابلتفصيل، 
أبدى األخري سروره البالغ، وطلب منه 
  أن يلتمــس مــن املســيح املوعــود
ليوزّعهــا  عنوانــه،  علــى  إرســال كتبــه 
القــوم  وأعيــان  العلمــاء  علــى  بــدوره 
لرغبتــه  فاســتجابًة  املشــرفة،  مكــة  يف 
الطيبــة ألَـّـف  عنــد وصــول هــذه 
الرســالة إليه هذا الكتاب ابللغة العربية 
الفصيحة السلسة، وعّده أتييدا مساواي 

لتبليــغ احلــق، ومّساه »محامة البشــرى«، 
وكتب شعراً عربيًا فصيحًا على صفحة 
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يف  الكتــاب  هــذا    لقــد كتــب 
أواخــر ســنة 1893م وُنشــر يف فرايــر/
  شــباط عام 1894م وقد أودعه
دعــواه أنــه هــو املســيح املوعــود املنتظر، 
املفصلــة  والشــواهد  ابلراهــن  مقرونــة 
علــى صدقــه، وانقــش فيه حبوث خروج 
األعور الدجال ووفاة املســيح الناصري 
ونزولــه، وفنّــد االعراضــات املثــارة مــن 
ومعتقداتــه  دعــواه  علــى  املشــايخ  ِقبــل 

إبسهاب. 


