
المجلد الواحد والثالثون،  العدد األول، شعبان ورمضان 143٩ هـ،  أيار/ مايو  201٨ م

34

التقوى

إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم
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 س: اذكر أمساء بعض كتب املسيح 
املوعــود  ابللغــة العربيــة، مــع 

نبذة عن كل منها؟ *

ج.  3- كرامات الصادقني 
لقــد ألّــف  هــذا الكتــاب البليــغ 
ابللغة العربية يف 1893م رّدا على ما 
نشــره الشــيخ حممد حســن البطالوي 
يف جملته »إشــاعة الســنة« الصادرة يف 
ينايــر/ كانــون الثــاين عــام 1893م، 

  أرســل  1893/3/30م  ويف 
إىل الشيخ حممد حسن البطالوي ردًّا 

على ما نشره يف جملته.
املوعــود  املســيح  علــى  اعــرتض  فقــد 

 أبنــه ليــس لــه إملام ابللغة العربية 
وجاهــل وســفيه وال يعــرف مــن علــوم 
الكــرمي ومعارفــه شــيئا، وغــر  القــرآن 
  جديــر أبن ينــال العــون مــن هللا
كــذاب   – ابهلل  والعيــاذ   – ألنــه 
ودجــال، وادعــى الشــيخ أبنــه هــو قــد 

أحرز الكمال يف العلم والفضل. 
لقــد قــدم  اقرتاحــا لتمييــز احلــق 
مــن الباطــل يف أن خيتــار كال الفريقن 
الكــرمي عــن  القــرآن  مــن ســور  ســورة 
ــرها بلســان عــرب  طريــق القرعــة ليفسِّ
ع، ويودعه  مبــن وبنــصٍّ مقفًّــى مســجَّ
حقائــق ومعــارف ال توجد يف الكتب 
األخــرى، ويلحــق بــه قصيــدًة مؤلفــة 

* نشــران يف عــدد الشــهر املاضــي نبــذة تعريفيــة 
عن كتابن حلضرته  ومها »التبليغ«  

و »محامة البشرى«. )التقوى(
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مــدح رســول هللا  بيــت يف  مــن مائــة 
 ابللغــة العربيــة الفصيحــة البليغــة، 
وكل ذلــك يف غضــون أربعــن يومــا، 
وبعــد انقضــاء امليعــاد جيــب أن يقــرأ 
كال الفريقــن تفســره علــى النــاس يف 
اجتماع عام. وأعلن : إذا غلبين 
الشيخ حممد حسن البطالوي أو جاء 
مبــا ُيعــادل مــا ســأقدمه أان، فســوف 
أمــا  أعــرتف خبطئــي، وأحــرق كتــي، 
إذا كان الشــيخ هــو املغلــوب، فليعلــْن 

توبته أمام املأل يف اجمللس نفسه. 
وقــام  إثــر هــذا التحــدي بتأليف 
نيســان  أبريــل/  يف  -وذلــك  كتــاب 
1893م، ويف أســبوع واحد- ضّمنه 
تفســرًا لســورة الفاحتــة، وأبيــاات شــعرية 
يف مــدح رســول هللا ، متامــا كمــا 
فكتــاُب  التحــدي.  إعــالن  يف  نشــر 
»كرامــات الصادقــن« هذا؛ هو ذاك 
الــذي أعــّده مقابــل الشــيخ  التفســر 

البطالوي. 

4- حتفة بغداد
لقــد ألَـّـف  هــذا الكتيِّب يف متوز 
1893م، وســبب ذلك يعود إىل أن 
شــخصا يدعــى عبــد الــرزاق القــادري 
حيــدر  مدينــة  مــن  أرســل  البغــدادي 
آابد اهلندية إىل سيدان املسيح املوعود 
العربيــة؛  ابللغــة  ورســالة  نشــرًة   

وصــف فيهــا إعــالَن ســيدان مــرزا 
غــالم أمحــد القــادايين أبنه املســيح 
خمالًفــا  املهــدي  واإلمــام  املوعــود 
وأنــه  الغــرّاء،  احملمديــة  للشــريعة 
مبقتضــى ذلــك يســتوجب القتــل، 
وأن كتابــه »التبليــغ« ُمعــاٍد للقرآن 

الكرمي.
املوعــود  املســيح  ســيدان  رّد  ولقــد 
علــى  الكتيــب  هــذا  يف   
نشــرته ورســالته ابلي هي أحســن، 
وببالــغ اللطــف واألدب، وأودعــه 
صــدق  علــى  وبراهــن  دالئــل 
دعــواه أبنــه مبعــوث مــن هللا، وأن 

املســيح الناصــري  قــد تــويف 
وأن  اآلخريــن،  األنبيــاء  كســائر 
بــل ال  الوحــي اإلهلــي مل ينقطــع، 
تــزال املكاملــة اإلهليــة مســتمرًّة إىل 

يومنــا هــذا. وقــد ذكــر  فيه أيًضا 
احملمديــة  األمــة  اجملدديــن يف  سلســلة 
الذيــن بعثهــم هللا  لتجديــد الديــن 
ثالثــة عشــر  خــالل  الشــريعة  وإقامــة 
قــران مضــى مــن اتريــخ اإلســالم وْفــق 
  مــا تنبــأ به ســيدان حممد املصطفى
َعــُث هِلَــِذِه اأُلمَّــِة  بـْ يف قولــه: »ِإنَّ هللَا يـَ
ُد هَلَا  َعَلى رَْأِس ُكلِّ ِماَئِة َســَنٍة َمْن جُيَدِّ
َها« )أبو داود؛ كتاب املالحم(. ِدينـَ

 وقــد كتــب  يف هــذا الكتيــب 
أنــه يقصــد مــن هــذا التأليــف إصالح 
أفــكار الســيد البغــدادي، وقد نصحه 
مــن  أمــر  أي  عليــه  التبــس  إذا  أبنــه 
غامضــا  ووجــده    دعــواه  أمــور 
غــر واضــح؛ فليســأله عنه وليستفســر 
عنــه منــه. ث نصحــه أبن ال ينخــدع 
ابلفتاوى الي أصدرها املشــايخ ضده 
أن  عليــه  جيــب  بــل  لتكفــره،   
بنفســه ابحلضــور  مــن األمــر  يتحقــق 
عــن  أحوالــه  ليعايــن  قــاداين  يف  إليــه 
عينيــه،  أبم  احلقيقــة  ويــرى  كثــب، 
ــل وعثــاء الســفر  وإذا مل يســتطع حتمُّ
الطويــل ومشــاّقه، فعليــه أن يســتخر 
هللا ويســأله أن يكشــف عليــه حقيقــة 
أعجبــك  »إذا  وقــال:   . دعــواه 
تطلعــين  أن  فالرجــاء  االقــرتاح،  هــذا 
االســتخارة  بــدء  عنــد  ذلــك  علــى 

ألدعو لك أان اآلخر«. 
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