
المجلد الواحد والثالثون، العدد الخامس، ذو الحجة ومحرم - 1439-40 هـ، أيلول/ سبتمبر  201٨ م

34

التقوى

إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم

ُز املَْعُلْوَماِت الِديِنَيِة َكنـْ

2- إزالة األوهام

الثالثة األوىل بعد  الكتاب اجلليل، هو من كتبه  هذا 
وإزالة  املرام،  وتوضيح  اإلسالم،  فتح  الدعوى، وهي: 
األوهام. وقد صدرت مجيعها يف مستهل عام 1891م. 
املسيح  وفاة  مسألة    انقش  الكتاب  هذا  ويف 
القرآنية  اآلايت  سرد  خالل  من  إبسهاب  الناصري 
واألحاديث النبوية، ومسألَة ختم النبوة، وتناول حبث 
املذكورة  العادية  غري  وأعماِله  الدجال  األعور  حقيقة 
يف األحاديث، ونزول املسيح عند منارٍة بيضاء شرقي 
ِقبل  من  املثارة  االعرتاضات  بعض  تناول  مث  دمشق. 
ردًّا  عليها  ورّد  املضلني  الضالني  واملشايخ  األعداء 

ال. مفصَّ
التنصري  حبركة  القائمني  للقساوسة  تصدى  وهكذا 
العشرين،  القرن  وأوائل  عشر  التاسع  القرن  أواخر  يف 
وإبثباته وفاة املسيح الناصري؛ أقام سدا منيعا أمام هذا 

السيل اجلارف )حركة التنصري( الذي أصاب حىت كثريا 
وإبثباته  املسلمني،  من  واألشراف  املساجد  أئمة  من 
م  هشَّ والنقلية  العقلية  ابلرباهني  الناصري  املسيح  وفاَة 

العمود الفقري للمسيحية.
إىل  املسيحية  من  واستعادهم  املسلمني  شجع  ولقد 
اإلسالم وقال هلم أبنه ال داعي للرعب، إذ قد أثبت 
من الكتاب املقدس أن الذي اختذه املسيحيون إهًلا قد 

أتى عليه الفناء.
دُعوا  وهو:  خمتوما  سرا  لكم  »أبوح  للمسلمني  وقال 

املسيح مُيت، فإن يف موته حياَة اإلسالم« 
وفّسر كلمات »التويف« و«النـزول« و«الرفع« وأثبت 
برباهني ساطعة أنه هو املصداق للنبوءات اليت وردت 

يف األحاديث عن املسيح يف آخر الزمان.
وأورد يف هذا الكتاب وصية أساسية فيما خيص احلوارات 
واملناظرات مع املسيحيني، فقد َكتب: »تذكروا جيدا 
وا األسلوب يف مجيع املناقشات  أنه يتحتم عليكم أن تغريِّ
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واحلوارات اليت ختوضوهنا مع املسيحيني، وأثِبتوا هلم أن 
املسيح بن مرمي قد فارقْته احلياة يف احلقيقة هنائيا، هذا 
هو احلوار الوحيد الذي بنجاحكم فيه ستطُوون صفحة 
الدين املسيحي من وجه العامل، أما احلوارات األخرى 
دينهم  إن  اجلدوى،  وعدمية  الوقت  قتل  فهي  معهم، 
يرتكز على عمود وحيد وهو أن املسيح بن مرمي ما زال 
موا هذا العمود مث أجيلوا  يرتبع يف السماء حيا، فحطِّ
من  بقعة  يف  املسيحي  الدين  ترون  هل  وقولوا  النظر 
العامل!؟ وملا كان هللا  يريد هو اآلخر أن يتحطم هذا 
العمود إراب إراب، وجُيري نسيَم التوحيد يف أورواب وآسيا، 
فقد أرسلين وكشف علّي بوحيه اخلاص؛ أن املسيح بن 

مرمي قد أتى عليه الفناء.« 
مث إن دعواه هذه عن وفاة املسيح الناصري وقوله أنه 
هو  من أرسله هللا مثيال له قد أثر معارضة شرسة 
من املشايخ والقساوسة، فهامجوه واهتموه أبشنع التهم 
املشايخ  وقام  بعضهم–  قتل  مبحاولة  اهتامه  منها   –
مبساندة القساوسة، وكّفروه  وأابحوا هنب عقاره 
وما إىل ذلك من اعتداءات بشعة، ويف هذه الظروف 

نصح  أبناء مجاعته قائال:
وّفقنا  بيعيت،  حظرية  يف  دخلتم  الذين  أصحاب  »اي 
إليكم  وُينَظر  قالئل  أنتم  اليوم  ُيرضيه،  ملا  وإايكم  هللا 
االبتالء  مرحلة  وتعيشون  واالحتقار،  االزدراء  بنظرة 
وْفق سنة هللا القدمية واملستمرة، ستبذل اجلهود من كل 
جهة لتتعثروا، وسوف تتعرضون لكل نوع من األذى، 
وسوف تسمعون - من العدو - أقاويل شىت، وكل من 
سيؤذيكم بلسان أو يٍد، خُييل إليه أنه يؤيد اإلسالم، 
السماوية  االبتالءات  من  لشيء  تتعرضون  وسوف 
أيضا امتحااًن لكم. أال فامسعوا اآلن: إنكم لن تنتصروا 

السخرية  أو ردِّ  وتتغلبوا ابللجوء إىل منطقكم اجلاف 
بسخرية أو إطالق الشتائم مقابل الشتائم، ألنكم إذا 
وجتتمع  قلوبكم،  تقسو  فسوف  الطرق  هذه  اختذمت 
نظرة  إليها  وينظر  منها  هللا  ينفر  أقاويل  جمرد  عندكم 
امشئزاز، فحذار أن جتمعوا عليكم لعنتني؛ لعنة اخللق 
ولعنة هللا أيضا،... إن هللا  كنـز هائل، فاستعدوا 
بغية كربى  إنه  به،  للفوز  واملشاّق  املصائب  لتحّمل 

وغاية قصوى فضّحوا أبرواحكم لتنعموا به.« 

الرتمجة العربية هلذا الكتاب اليت قام هبا الداعية عبد اجمليد 
عامر متوفرة عرب موقع اجلماعة الرمسي
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