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التقوى

س: هــل تعــرف أمســاء بعــض كتــب املســيح املوعــود 
 بللغة الردية؟

ج: لقد ألف ابللغة األردية عشرات الكتب، منها:
1- الراهني األمحدية   2- إزالة األوهام

3- حقيقة الوحي 4- سفينة نوح 
5- آئينــه كمــاالت إســالم )مــرآة كمــاالت اإلســالم( 

6- جنـگ مقدس )احلرب املقدسة(
7- ايك غلطى كا ازاله )إزالة خطأ(

8- سرمه جشم آريه )كحل لعيون اآلراي(
9- ست جبشن )القول احلق( 

10- جشمه معرفة )ينبوع املعرفة(
وفيما يلي تعريف موجز بكل منها: 

1- الرباهني المحدية
هــذا الكتــاب القيــم هــو أول كتــاب لســيدان مــرزا غــالم 

أمحــد القــادايين ، وقــد صــدر اجلــزء األول منــه يف 
عام 1880م واجلزء األخري )الرابع( يف عام 1884م، 
مث صــدر اجلــزء اخلامــس منــه يف عام 1905م يف كتاب 

مستقل. 
يقول  عن هذا الكتاب الضخم القيم، ذاكرًا الرؤاي 
الي رآها قبل صدوره خبمســة عشــر عاما تقريبا: »... 
هــذا العبــد املتواضــع تشــّرف بــزايرة خــامت األنبيــاء حممــد 
املصطفــى ، وبيــان ذلــك إبجيــاز أن أحقر العباد هذا 
رأى يف املنــام يف عــام 1864 أو 1865م - أي قريبــا 
من الزمن الذي كان هذا الضعيف ما زال مشــغوال يف 
 ، تصيل العلم يف أول عمره- ســيَدان خامَت األنبياء
وكان يف يد هذا العبد املتواضع كتاٌب ديي يبدو أنه من 
أتليفه، وحني وقع نظرُه  على هذا الكتاب، ســألي 
ابللغــة العربيــة: مــاذا مّسيتــه؟ فقلــت: لقــد مسيتــه قطبيــا، 
وتقق يل تعبرُي ذاك االسم بصدور هذا الكتاب املعَلن 

إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم
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عنــه أبنــه كتــاب حمكــم وغــري قابــل للتفنيــد والدحــض، 
وأعلنــُت بتقــدمي عشــرة آالف روبيــة ملن أييت بنظريه من 
األداين األخــرى أو يفنّــده. وغايــة القــول إنــه  تناول 
مي ذاك الكتاب، وحني أصبح يف يد الني ، انقلب 
مبّس يده  إىل فاكهة غاية يف الروعة واجلمال تشــبه 
اجلوافَة شكال والبطيَخ حجما، فلما أراد  أن يقطع 
تلــك الثمــرة إىل شــرائح ليوزّعهــا علــى احلضــور تدفــق 
منها عســل كثري لدرجة أنه قد تبللت يُده  ابلعســل 
حــىت املرفــق. كان خــارَج البــاب ميّــٌت فاســتعاد احليــاة 
إبعجــاز النــي ، مث نــض وقــام خلفــي، وكان هــذا 
العبــد املتواضــع يقــوم بــني يَديــه  قيــاَم مســتغيٍث أمام 
احلاكم، وكان  جالسا على الكرسي ابجلاه واجلالل، 
وبعظمة احلاكم، وكالبطل اجلليل. وملخص القول: إنه 
 أعطاين شرحية ألقدمها لشخص استعاد احلياة من 
جديــد، مث أعطــاين الشــرائح األخــرى، فقدمــُت تلــك 
الشــرحية األوىل للــذي عــاد إىل احليــاة مــن تــوّه، فأكَلهــا 
فورا، وملا فرغ من أكلها، الحظُت أن الكرسي املبارك 
للرســول  قــد ارتفــع مــن مكانــه األول ارتفاعــا كبــريا، 
وبــدأ جبينُــه املبــارك يلمــع ويشــرق ابنتظــام دون انقطاع 
مثلما ترسل الشمس أشّعـتها ويف ذلك إشارة إىل نضرة 
مه. وبينما أان أشاهد ذلك النور  الدين اإلسالمي وتقدُّ
اســتيقظُت. واحلمــد هلل علــى ذلــك. )اخلزائــن الروحانية، 

اجمللد األول، الراهني األمحدية، الصفحة 276-274(
لقــد كتــب الشــيخ حممــد حســني البطالــوي مــن أهــل 
احلديــث تعليقــا طويــال علــى هــذا الكتــاب وأســهب يف 

تقريٍظ نَشــره يف ســتة أعداد من جملته »إشــاعة الســنة« 
يــرأس تريرهــا، وأشــاد مبحاســنه وكماالتــه،  الــي كان 
وكان هــذا الشــيخ مــن أشــهر علمــاء اإلســالم الكبــار 
وذائــع الصيــت يف اهلنــد مــن أقصاهــا إىل أقصاهــا، فقد 
قــال »هــذا الكتــاب يف رْأينــا - يف هــذا العصــر ونظــرا 
إىل األوضاع الراهنة- كتاب ل يسبق له مثيل يف اتريخ 
اإلســالم، وال نعرف عن املســتقبل لعّل هللا حيدث بعد 
ذلك أمرا. ومؤلِّفه هو اآلخر تقََّق ثباُت قدمه يف نصرة 
اإلســالم بنفســه ونفيســه وقلمــه وكالمــه وحالــه وقالــه، 

وقد قّل نظريه يف األسالف«. 
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