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إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم

َكْنُز الَمْعُلْوَماِت الِديِنَيِة

7. ايك غلطى كا ازاله )إزالة خطأ(
هذا الكتيب الصغري ألفه سيدان املسيح املوعود  يف عام 
اإلسالمية  اجلماعة  أفراد  أحد  أن  ذلك  وسبب  1901م، 
األمحدية قد ُسئل: هل تعتقدون بنبوّة الرجل الذي تؤمنون به 
  إماما مهداي ومسيحا موعودا؟ فأجابه ابلنفي. فكتب
وشرح دعواه وقال: هذا اجلواب غري صحيح وغري مناسب 
ويتسبب يف سوء فهم؛ فإذا كان هللا الذي أرسلين، خياطبين 
أبلقاب تصرّح بنبّويت ورساليت، فكيف ل أن أأوِّهلا من عندي 
نبويت غري مستقلة، وليست  أن  نبيا؟ غري  وأقول أبن لست 
مبنأى عن نبوّة سيدي ومرشدي خامت النبيني ، إذ أنين نب 

من جهة، وُأّمتـيٌّ )أي من أمة النب ( من جهة أخرى.
وكتب : إن هللا تعاىل قد أطلعين على غيبه وكشف علّي 
أمور الغيب بكثرة، ونشرُت نبوءايت بني الناس قبل أن تتحقق، 
العيان، ويبلغ عدد  مث حتققْت، وهلا ألوف مؤلفة من شهود 
هذه النبوءات آلفا، وإن هللا ل يكشف الغيب بكثرة إل على 
األنبياء والرسل كما يقول : ﴿َعاملُ اْلَغْيِب َفال ُيْظِهُر َعَلى 

َغْيِبِه َأَحًدا * ِإل َمِن ارَْتَضى ِمْن َرُسوٍل﴾ )اجلن: 28-27(
النب  بلقب  خاطبين  إّل،  أوحى  ما  يف    هللا  إن  وكتب: 
معه  والذين  هللا  رسول  »حممد  وحيه:  يف  قال  إذ  والرسول؛ 

أشداء على الكفار رمحاء بينهم« وقال »ل يظهر على غيبه 
وقال »جريُّ هللا يف حلل  ارتضى من رسول«  إل من  أحدا 
وما  أهلـها  فأنكروه  الدنيا،  يف  نذير  »جاء  وقال:  األنبياء« 
شديٍد،  قويٍّ  بصوٍل  صدقه  وُيظهر  يقبله،  هللا  ولكن  قبلوه، 

صوٍل بعد صول«

﴾﴿
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8. سرمه جشم آريه )كحل  لعيون اآلري(
كان سيدان املسيح املوعود  ما زال يف مدينة هوشيار بور بعد 
نشر نبوءته عن املصلح املوعود يف 2/20/ 1886م، إذ طلب أن 
ياوره أستاذ الرسم لله ُمرل دهر من اآلراي، فقِبل  طلبه. ويف 
هذا الكتاب تفاصيل ذلك احلوار وشروطه ونتائجه. واملواضيع اليت 
نوقشت يف هذا احلوار هي: تقمص األرواح، وخلق األرواح، ومعجزة 
شق القمر. ولقد أثبت  يف هذا احلوار صدَق اإلسالم ورسوِل 
اإلسالم  والقرآِن الكرمي بدلئل ساطعة، ودحض معتقدات اآلراي 
اليت تقول أبن األرواح غري خملوقة، وهي أزلية. كما أثبت معجزة شق 
القمر، وقال للذين يّدعون أنه خيالف سنن الكون: هل أحطتم بسنن 
الكون كلها علما حىت تقولوا هذا يوافقها وذاك خيالفها؟! وقدم أمثلة 

كثرية اثبتة أن أمورا كثرية ظهرت خالفا للمعتاد.

9.  ست بـتشن )القول الق(
هذ الكتاب أثبت فيه  أن الشيخ غورو اباب اننك - الذي 
يف  ولد  أنه  مع  صاحلا  مسلما  السيخ- كان  داينة  مؤسس  ُيعّد 
من  فخرج  اهلندوسية،  الطقوس  ُتعجبه  مل  ولكن  هندوسي؛  بيت 
اإلسالم.  يف  ستجدن  إنك  إليه:  فأوحي  ربه،  عن  يبحث  بيته 
فأسلَم وابيع شيخا مسلما، مث ذهب إىل مكة ليحّج البيت العتيق، 
وقد ُعثر على مصحف صغري ضمن مقتنياته املباركة، وقد كشف 
 أن العباءة اليت كان يلبسها »اباب اننك« دائما، هي األخرى  
عليها  مكتوب  ألنه  وذلك  مسلما،  أنه كان  على  ساطع  برهان 
يَن ِعْنَد اللَِّ اإْلِْساَلُم﴾ )آل عمران: 20(  آايت قرآنية مثل ﴿ِإنَّ الدِّ
وشهادة »ل إله إل هللا حممد رسول هللا« وما إىل ذلك من التعابري 
اإلسالمية اليت تبني جبالء أنه كان من صلحاء اإلسالم. ومعلوم أن 
السيخ كانوا يعرضون هذا القميص يف املؤمتر السنوي هلم، لكنهم 
الصورة،  تلك  ونَشر    املوعود  املسيح  سيدان  صّوره  أن  بعد 
وأعلن أن صاحب ذلك القميص كان مسلما، توقفوا عن عرضها. 


