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        التقوى              فبراير  42020 

ِفْبَراِيُر اأَلْبَيُض، 

ُيَباَرُك ِفيِه أَْقَواٌم

   نبوءات تحققت                 االبن الموعود

التقــومي  يف  العــام  أشــهر  اثين  هــو 
شــهر  أقصــر  وهــو  امليــادي،  والتقــومي  اليوليــاين 
علــى مــدار العــام، إذ يقــل عــدد أايمــه عــن ثاثــن 
يومــا، فيكــون مثانيــة وعشــرين يوًمــا علــى مــدار أربــع 
يتــم تســعة وعشــرين يوًمــا يف  ســنوات بســيطة، مث 
وقــد  دواليــك.  وهكــذا  الكبيســة،  اخلامســة  الســنة 
الرومــاين  الطقــس  مــن  امســه  »فربايــر«  اكتســب 
غــر  والنقــاء،  الطهــارة  ويعــي   )februm( »فيــربوم« 
املفارقــات أن تكونــت عنــه يف  أنــه مــن أعاجيــب 
الثقافــة الشــعبية الرومانيــة نفســها انطباعــات ســلبية 
أيضــا، ولكــن األمــر خمتلــف متاًمــا ابلنســبة إلينــا حنــن 
املســلمن األمحديــن، إذ يُعــد فربايــر شــهرًا مرتبطًــا 
بــربكات خاصــة، ففــي العشــرين مــن هــذا الشــهر، 
يوًمــا قضاهــا  أربعــن  اعتــكاف دامــت  مــدة  وبعــد 

املســيح املوعود )عليه الصاة والســام( يف مدينة هوشــيار بور، 
تلقــى حضرتــه النبــوءة الشــهرة يف أوســاط اجلماعــة اإلســامية 
األمحديــة عــن والدة ابــن حلضرتــه يكــون مســتحًقا لقــب حميــي 
الديــن ومعينــه.. فهــذا التاريــخ إذن ليــس اتريــخ مولــد شــخص 
حضــرة املصلــح املوعــود ، وإمنــا هــو اتريــخ نشــر النبــوءة عــن 

ذلــك املولــد املبــارك بعــد تلقيهــا مــن هللا تعــاىل.
وعلــى هامــش احلديــث عــن النبــوءات يتســاءل البعــض عــن ســر 
ابلتقــومي    املوعــود  املســيح  تلقاهــا  الــي  النبــوءات  ارتبــاط 
امليــادي ال اهلجــري، كان اجلــواب أن تلــك النبــوءات أُعلنــت 
يف وســط يضم أانًســا من كافة الطوائف يف شــبه القارة اهلندية، 
فإىل جانب املســلمن كان هناك املســيحيون واهلندوس والســيخ 
وطوائــف أخــرى مل تكــن تعتمــد علــى التقــومي اهلجــري اإلســامي 
ينشــرها حضرتــه  الــي  النبــوءات  تعنيهــا  ولكــن كانــت  أصــًا، 
، وكان مــن الضــروري أن يتابعوهــا، ومــا كان ذلــك ليتســى 
لــو ربــط حضرتــه حتققهــا ابلتاريــخ اهلجــري. وعلــى أيــة حــال، 

فــاهلل تعــاىل رب الزمــان مهمــا كان التقــومي وطريقــة احلســاب.
صدقهــا  متحريــن  اإلهليــة  النبــوءات  فلــك  يف  نــدور  وحــن 
ومصداقهــا، فإننــا نتوقــف مليًّــا أمــام طائفــة مــن النبــوءات ذات 
تــزال  ال  أهنــا  يف  عظمتهــا  وتتجلــى  خاصــة،  وظــروف  طبيعــة 
تفــرض صدقهــا علــى أويل األلبــاب يف كل وقــت، فــا يقتصــر 
حتققهــا علــى زمــن واحــد أو فئــة واحــدة مــن النــاس، ال ســيما 
إذا كان حتققهــا ذاك يصــب يف شــرف اإلســام، ذلــك الديــن 
العظيــم، ونبيــه الكــرمي ســيدان حممــد املصطفــى  الــذي ال تــزال 
سلســلة أدلــة صدقــه وفضلــه متصلــة حــى يومنــا هــذا. كذلــك كل 
مــا مــن شــأنه أن يُظهــر شــرف اإلســام والقــرآن والنــي العــدانن 
 فقــد كتــب هللا تعــاىل لــه احليــاة، بــل واإلحيــاء نفســه، إننــا 
نتحــدث عــن حميــي الديــن، وال شــك أن مهمــة إحيــاء الديــن 
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 ، املوعــود  املســيح  ببعــث  ســلًفا  بــدأت  قــد 
وإهنــا ملســتمرة ابســتمرار سلســلة خلفائــه الراشــدين 
إبذن هللا تعــاىل، فمــا اخلليفــة إال ظــل النــي والقائــم 
مقامــه، ويف البشــارة مبولــد املصلــح املوعــود نلمــح 
إشــارات عديــدة يُفَهــم منهــا اتصــاف ذلــك االبــن 
املوعــود بصفــة اإلحيــاء علــى وجــه الظليــة، بــل وإن 
ذلــك اإلحيــاء الروحــاين املبــارك ليفــوق يف عظمتــه 
إحيــاء فــرد واحــد أو بضعــة أفــراد. وحــن نتحــدث 
عــن الــربكات الــي قيضهــا هللا تعــاىل لإلســام احلــق 
املتمثــل يف اجلماعــة اإلســامية األمحديــة، فحــدِّث 
بــربكات  األمــر  يتعلــق  حــن  الســيما  حــرج،  وال 
العهــد املبــارك للخليفــة الثــاين للجماعــة اإلســامية 
األمحديــة، ســيدان مــرزا بشــر الديــن حممــود أمحــد 
 الــي يضيــق عــن عدِّهــا نطــاق احلصــر، ويتجــاوز 
مــن مصاديــق  النبَــذ  العصــر. فمــن  أثرهــا اإلجيــايب 
نبوءة »يـَُباَرُك ِمْنُه أَقـَْواٌم« أن حضرة املصلح املوعود 
وضع نظاًما حمكما كان من نتائجه فيما بعد أن مت 

نشــر تعليم اإلســام داخل وخارج شــبه 
القــارة اهلنديــة، وأبــدى حضرتــه رغبتــه 
يف وجــود دعــاة يتقنــون لغــات متعــددة، 
تيســرًا لنشــر اإلســام ولذلــك اهلــدف 
أســس هيئــة دعــوة التبليــغ عــام 1919م 
ومــن  األمحديــة،  اإلســامية  واملدرســة 
خاهلمــا ســعى إلرســال دعــاة مســلمن 
ممــا أدى إىل افتتــاح مراكــز تبشــرية يف 
ذلــك  إســامًيا يف  بلــًدا  وأربعــن  ســتة 
آنــف  الربكــة  مفهــوم  وبوضــع  الوقــت. 
اإلســامية  اجلماعــة  وقائــع  إىل  وابلنظــر  االعتبــار،  يف  الذكــر 
األمحديــة عموًمــا جنــد أن مهمــة تبليــغ الدعــوة أخــذت تصطبــغ 
ابلصبغــة الرمسيــة واملنظمــة يف العهــد املبــارك خلافــة ســيدان املصلــح 
املوعــود ، فانتشــرت فــروع اجلماعــة ومراكزهــا ألول مــرة يف 
خــارج شــبه القــارة اهلنديــة، وازدادت وتــرة التبليــغ ونشــر الــربكات 
تســارًعا إبطــاق مشــروع التحريــك اجلديــد عــام 1934م. وهــذا 
كلــه غيــض مــن فيــض إجنــازات حضرتــه وبــركات عهــد خافتــه 

املبــارك.
ويف عــدد جملــة التقــوى لشــهر فربايــر األبيــض حنتفــي ســوايًّ هبــذه 
املناســبة املباركــة، أي النبــوءة عــن املصلــح املوعــود  وســيكون 
والتنويريــة،  اإلصاحيــة  حضرتــه  إبجنــازات  املــرة  هــذه  احتفالنــا 
وذلــك عــرب عــدة مقــاالت، منهــا مــا يتنــاول ابإلشــارة أســلوب 
حضرتــه يف عــاج كــربى املشــكات اإلســامية، والــي متكــن مــن 
خاهلــا فتــح جمــاالٍت معرفيــة جديــدة، متثلــت يف ســياحة حضرتــه 
الروحانيــة، فندعــو هللا تعــاىل أن تنفــع حمتــوايت هــذا العــدد، وكل 
ينفــع  ممــا  املزيــد  لتقــدمي    القــراء، وأن يوفقنــا أعــزاءان  عــدد، 

النــاس فيمكــث يف األرض، آمــن.
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 حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد

 املصلح املوعود
اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود والإمام املهدي a j

﴾﴿

ال ِسرِّيّة في الدين

   شواهد قرآنية                  دالالت  روحانية

﴿قُــْل لَــْو أَنـْتُــْم َتِْلُكــوَن َخَزائِــَن َرمْحَــِة َربِّ ِإًذا َلَْمَســْكُتْم 
ْنَســاُن قـَُتورًا﴾ )اإلســراء 101( نـَْفاِق وََكاَن اْلِ َخْشــَيَة اْلِ

شرح الكلمات
أمســكتم: أَمَســَك الشــيَء بيــده: قَبضــه. أَمَســَك املتــاَع 
على نفســه: حَبســه. أَمَســَك عن األمر: كفَّ عنه وامتنَع 

)األقــرب(.
قــَر  النفقــة.  يف  عليهــم  ضيَّــق  عيالــه:  علــى  قـــَر  قَتــورًا: 
الشــيَء: ضــمَّ بعَضــه إىل بعــض. الَقتــور كَصبــور املضيِّــق 

)األقــرب(. البخيــُل  النفقــة؛  يف  عيالــه  علــى 
اإلنفــاق: أَنَفــَق الرجــُل: افتقــَر وفــِي زاُده. أنَفــَق مالَــه: 

صَرفــه وأَنَفــَده )األقــرب(.

التفسري 
عــاد احلديــث هنــا مــرة أخــرى إىل الــروح، حيــث أخــرب 
هللا تعــاىل أن الفــرق بــن مــن يتلقــى الوحــي اإلهلــي وبــن 
أولئــك الذيــن يســمَّون »األرواحيــن« هــو أن أصحــاب 
الوحــي اإلهلــي يوّزعــون الكنــوز الســماوية بغــر حســاب، 
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ألن هللا تعــاىل أيمــر كل واحــد منهــم أن »بـَلِّــْغ، بـَلِّــْغ«؛ 
وغمــوض  ســرية  يف  يعيشــون  »األرواحيــن«  ولكــن 
هــذه  يكشــفوا  أال  تاميَذهــم  ويســتحلفون  ورمــوز، 
األســراَر ألحــد؛ فكيــف ميكــن أن يصبــح هــؤالء هــداَة 

العــامل وقادتَــه. 
لقــد تفشَّــى هــذا املــرض يف املتصوفــن أيًضــا يف هــذه 
هللا  »ِذكــر  حــول  خطــااًب  مــرة  ذات  ألقيــت  األايم. 
تعــاىل«، وبّينــت فيــه كثــرًا مــن طُــرق الذكــر وفوائــِده. 
وريقــًة  أخطــب -  وأان  إيل -  احلاضريــن  أحــُد  فبعــث 
الــذي تفعــل! إن املتصوفــن ال  كتــب فيهــا: مــا هــذا 
ُيِســّرون للُمريــد حــى بواحــد مــن هــذه املعــارف الرابنيــة 
إال بعد أن خيدمهم لعدة ســنوات. فما لك، تبوح هبذه 

األســرار يف جلســة واحــدة!
واحلــق أن ال ِســرِّيّة يف الديــن. إن هللا تعــاىل يريــد لعبــاده 
مجيًعــا أن ينالــوا أعلــى الدرجــات مــن قربــه. وال حاجــة لــه 
أن يضــع العوائــق أمــام رقيهــم، ألنــه تعــاىل غــر حمــدود، 
ودرجــات الوصــول إليــه أيًضــا غــر حمــدودة، فــا يبخــل 
بعلمــه خمافــة أن ينفــد يف يــوم مــن األايم فــا جيــد مــا 

يقّدمــه لتعليــم العبــاد، فيصبــح هــو وعبــاده سواســيًة. أمــا 
»األرواحيــون« فعلمهــم حمــدود، ومعظمــه ابطــل، فلــو 
ابحــوا أبســرارهم كلهــا مل يرغــب فيهــم أحــد. وابلفعــل 
نــرى يف كل يــوم جديــد أنــه مــا إن خيتــار أحــٌد مــن هــؤالء 
الفــور،  علــى  وتركــه  إال  لــه  خليفــًة  الزائفــن  املتصوفــن 
لينهــج لنفســه طريًقــا خاصًّــا بــه وميــارس مــا ميارســه معلمــه 
ابهلل  الواصلــن  تاميــذ  مــن  أحــد  ال  ولكــن  مســتقًا. 
تعــاىل خيذهلــم، ألنــه يــدرك جيــًدا أن العلــم الــذي يتلقــاه 
هــذا الشــخص مــن عنــد هللا تعــاىل لــن ينفــد أبــًدا، وأنــه 
لــو انفصــل عــن أســتاذه لتوقــف رقيــه العلمــي. إًذا فــإذا 
وجــدان األرواحيــن ال يكشــفون لـــُمريديهم عــن اســم أو 
نقــش إال بعــد أن خيدمهــم عشــر ســنوات مثــًا.. فليــس 
ــوا مــن العلــم إال قليــًا وأنــه  ســببه إال خوفهــم أهنــم مل يؤَت
يهبهــا هللا  الــي  املعــارف  ولكــن  بســرعة.  ينفــد  ســوف 
مينحــه  تعــاىل  احلقيقــة، ألنــه  تنفــد يف  تعــاىل ألحــد ال 
املزيــد منهــا كلمــا توشــك علــى النفــاد. فلذلــك ال ميكــن 
أبــًدا أن تقــوم هــذه العلــوم املكتَســبة ابلتماريــن املختلفــة 

مقــاَم الوحــي اإلهلــي حبــال مــن األحــوال. 

يّـــة يف الديـــن. إن اللـــه تعـــاىل يريـــد لعبـــاده جميًعـــا أن ينالـــوا أعـــى الدرجـــات  والحـــق أن ال ِسِّ

ــد  ــة أن ينفـ ــه مخافـ ــل بعلمـ ــا يبخـ ــم.... فـ ــام رقيهـ ــق أمـ ــع العوائـ ــه أن يضـ ــة لـ ــه. وال حاجـ ــن قربـ مـ

يف يـــوم مـــن األيـــام فـــا يجـــد مـــا يقّدمـــه لتعليـــم العبـــاد، فيصبـــح هـــو وعبـــاده سواســـيًة. أمـــا 

»األرواحيـــون« فعلمهـــم محـــدود، ومعظمـــه باطـــل، فلـــو باحـــوا بأسارهـــم كلهـــا مل يرغـــب فيهـــم أحـــد. 

”
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﴿َوَلَقــْد آتـَيـَْنــا ُموَســى ِتْســَع آَيٍت بـَيَِّنــاٍت فَاْســَأْل بَــِي 

ِإْســَرائِيَل ِإْذ َجاَءُهــْم فـََقــاَل لَــُه ِفْرَعــْوُن ِإّنِ َلَظُنُّــَك َي 

ُموَســى َمْســُحورًا﴾ )اإلســراء 102(

شرح الكلمات 
مســحورًا: ســَحره: عِمل له الســحَر وخَدعه. ســَحره عن 
األمر: صَرفه. ســَحره بكامه وأحلاظه: اســتماَله وســَلب 

لبَّــه )األقرب(.

التفسري 
وجــاء تفصيــل هــذه اآلايت التســع يف مواضــع أخــرى مــن 

القرآن كاآليت:

1. الَعَصا
 يف قولــه تعــاىل ﴿فأَلَقــى عصــاه فــإذا 

)األعــراف:  مبــٌن﴾  ثُعبــاٌن  هــي 
)108

2. اليد البيضاء
 يف قوله تعاىل ﴿ونـزَع 
يَــَده فــإذا هــي بيضــاُء 

لِلناظريــن﴾ )األعــراف: 
)109

3. القحط
ــنن﴾   يف قولــه تعــاىل ﴿ولقــد َأَخــْذان آَل فرعــون ابلسِّ

)131 )األعــراف: 

4. موت البكار من الوالد
لعّلهــم  الّثمــراِت  ِمــن  ونـَْقــٍص   ... تعــاىل﴿  قولــه  يف 
ـــرون﴾ )األعـــراف: 131(، ألن ﴿الثـــمرات﴾ هنــا  يذَّكَّ

األوالد. وهــي  واألفئــدة  القلــوب  مثــار  أيًضــا  تعــي 

5 إىل 9. الطوفان
 اجلــراد، الُقّمــل، الضفــادع والــدم. وكل هــذه األنــواع مــن 
العذاب مذكورة يف قوله تعاىل ﴿فَأرَسْلنا عليهم الّطوفاَن 
مفصَّــاٍت﴾  آاَيٍت  َم  والــدَّ والّضفــادَِع  ــَل  والُقمَّ واجلَــراَد 

)األعــراف: 134(.
واعلــم أن الــدم هنــا يعــي األمــراض الــي يفســد أو يضيــع 
فيهــا دُم اإلنســان مثــل الرعــاف والبثــور والدمامــل الــي 

تســيل فيهــا الدمــاء بكثــرة. 
اآلايت  هلــذه  غريــب  تفصيــل  التــوراة  يف  ورد  لقــد 
التســع ال حاجــة بنــا ملعرفتــه وال لتصديقــه. إن 
مــا يهمنــا هــو أن هللا تعــاىل آتــى 
آايت  تســع    موســى 
ظهــرت علــى فــرات، كمــا 
هــو ظاهــر مــن كلمــة 

﴿مفصَّــاٍت﴾.
ســيدان  بذكــر 
موســى وآايتــه هنــا 
اليهــوَد  هللا  نبّــه  قــد 
أنــه ســُريهم آايتِــه كمــا أراهــا فرعــوَن، ولكــن كمــا أن 
فرعون مل ينتفع هبا لن ينتفع هبا هؤالء أيًضا، وســيغرقون 

روحانيًّــا. غرقًــا  األمــر  آخــر  يف 
أرى أن هذه اآلية تتضمن أيًضا اإلشــارَة إىل أنه سينـــزل 
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ابليهــود املعاصريــن للرســول  العــذاُب أو اآلايت مــن 
الصنــوف التســعة املذكــورة، بيــد أنــه مل تُتــح يل الفرصــة 

لفحــص التاريــخ مــن هــذه الزاويــة.

﴿قَاَل َلَقْد َعِلْمَت َما أَنـَْزَل َهُؤاَلِء ِإالَّ َربُّ السََّماَواِت 

َمثـْبُــورًا﴾  ِفْرَعــْوُن  َي  َلَظُنُّــَك  َوِإّنِ  َبَصائِــَر  َواْلَْرِض 

)اإلســراء 103(

شرح الكلمات
بصائــر: مجــُع بصــرة وهــي: العقــُل؛ الفطنــُة؛ مــا ُيســتَدّل 

العِــربُة؛  احلّجــُة؛  بــه؛ 
)األقــرب(. الشــاهُد 

خيَّبــه؛  ثـــرَبه:  مثبــورًا: 
لَعنــه؛ طــَرده. ثـــرَبه عــن 
وصَرفــه.  مَنعــه  األمــر: 
أهَلَكــه  زيــًدا:  هللاُ  ثـــرَب 
إهاًكا دائًما ال ينتعش 

)األقــرب(. بعــَده 

التفسري 
قــال موســى  لفرعــون: إنــك تعلــم اي فرعــون يف قــرارة 
نفســك أن رب الســماوات واألرض هــو الــذي قــد أنـــزل 
هــذه اآلايت تبصــرًا للنــاس، وإنــي علــى يقــن أنــك هالــٌك 

ال حمالــة. 
أو أنــه أراد بقولــه ﴿إين ألظنــك اي فرعــون مثبــورًا﴾ أنــك 
تســّميي ﴿مســحورًا﴾ لكــي ُتشــهر يب وُتضعــف قــويت، 
ولكــن هللا تعــاىل لــن َيَدَعــك تظفــر ببغيتــك، بــل ســرّدك 
خائبًــا خاســرًا؛ ذلــك أن مــن معــاين الثبــور خيبــَة األمــل 

أيًضــا.
الــذي  املصــر  مــن  اليهــود  حتذيــُر  هــذا  مــن  واملقصــود 
يقــول  حيــث  ينتظرهــم، 
هللا تعاىل هلم: ترون اآليَة 
ذلــك  ومــع  اآليــة  تلــو 
خّداًعــا  نبينــا  تســمُّون 
فعــل  وهكــذا  مــّكارًا، 
قبَلكــم.  مبوســى  فرعــون 
ولكــن هــل تعرفــون كيــف 

مصــره؟ كان 

يقـــول  حيـــث  ينتظرهـــم،  الـــذي  املصـــر  مـــن  اليهـــود  تحذيـــُر  هـــذا  مـــن  واملقصـــود 

مـــكّاًرا،  خّداًعـــا  نبينـــا  ون  تســـمُّ ذلـــك  ومـــع  اآليـــة  تلـــو  اآليـــَة  تـــرون  لهـــم:  تعـــاىل  اللـــه 

مصـــره؟ كان  كيـــف  تعرفـــون  هـــل  ولكـــن  قبلَكـــم.  مبـــوىس  فرعـــون  فعـــل  ”وهكـــذا 



ْنَســاُن انـَْقطَــَع َعْنــُه َعَملُــُه ِإالَّ  َعــْن َأيب ُهَريـْــَرَة  َأنَّ َرُســوَل اللَِّ  قَــاَل: ِإَذا َمــاَت اإْلِ
ِمــْن َثَاثَــة: َصَدقَــٍة َجارِيَــٍة أَْو ِعْلــٍم يـُنـْتـََفــُع بِــِه أَْو َولَــٍد َصالِــٍح َيْدُعــو لَــُه. )صحيــح مســلم، 

كتــاب الوصيــة(

َعــْن أَنَــٍس بْــِن َمالِــٍك قــَال: قَــاَل رســول هللا : َأْكرُِمــوا أَْواَلدَُكــْم َوَأْحِســُنوا أََدبـَُهــم. )ســنن 
ابــن ماجــه، كتــاب األدب(

ِمــَن  قـَبـَْلُكــْم  َمَضــى  ِفيَمــا  قَــْد َكاَن  ِإنَـّـُه  قَــاَل:  أنــه    النَّــِيّ  َعــِن    ُهَريـْــَرَة  َأيب  َعــْن 
ثُــوَن، َوِإنَـّـُه ِإْن َكاَن يف أُمَّــِي َهــِذِه ِمنـُْهــْم فَِإنَـّـُه ُعَمــُر بْــُن اخلَْطَـّـاِب. )صحيــح  اأْلَُمــِم حُمَدَّ

األنبيــاء( أحاديــث  البخاري،كتــاب 

 ٌ ٌ َواحْلَــرَاُم بـَــنِّ ْعــُت َرُســوَل اللَِّ  يـَُقــوُل: احْلَــَاُل بـَــنِّ َعــِن النُـّْعَمــاِن بْــِن َبِشــٍر قَــاَل: مسَِ
َوبـَيـْنـَُهَمــا ُمَشــَتِبَهاٌت اَل يـَْعَلُمَهــا َكثِــٌر ِمــَن النَّــاِس. َفَمــِن اتَـَّقــى الَشــبـَُهاِت اْســتـَبـَْرأَ ِلِدينِــِه 
ِ َكــرَاٍع يـَْرعــى َحــْوَل احلَِْمــى يُوِشــُك َأْن يـَُواِقَعــُه. َأاَل َوِإنَّ  ــبـَُهات، َوِعْرِضــِه َوَمــْن َوقَــَع يف الشُّ
لِــُكلِّ َملِــٍك مِحًــى، َأاَل ِإنَّ مِحَــى اللَِّ يف أَْرِضــِه حَمَارُِمــُه. َأاَل َوِإنَّ يف اجلََْســِد ُمْضغَــًة ِإَذا 
َصَلَحــْت َصلَــَح اجلََْســُد ُكلُّــُه َوِإَذا َفَســَدْت َفَســَد اجلََْســُد ُكلُّــُه َأاَل َوِهــَي اْلَقْلــب. )صحيــح 

البخــاري، كتــاب اإلميــان(



لقـــد خاطبـــي هللا الرحيـــم الكـــرمي اجمليـــد القـــادر علـــى كل شـــيء -جـــّل شـــأنه وعـــّز امســـه- إبهلامـــه وقـــال:
إين أعطيــك آيــة رمحــٍة حبســب مــا ســألَتي. فقــد مسعــُت تضرعاتِــك، وشــرّفُت أدعيتــك ابلقبــول خبالــص رمحــي، 
وابركت رحلتك هذه )يعي ســفري إىل هوشــياربور ولدهيانه(. فآية قدرٍة ورمحٍة وقربٍة ســتوهب لك. آيُة فضل 
وإحســان ســتمنح لك، ومفاتيُح فتح وظفر ســتعطى لك. ســام عليك اي مّظفر، هكذا قال هللا تعاىل، لكي 
ينجو من براثن املوت َمن يبتغي احلياة، وُيبَعث من القبور أهلها، وليتجّلى شــرُف دين اإلســام وعظمة كام 
هللا للناس، وليأيت احلق بكل بركاته، ويزهق الباطل جبميع حنوساته، وليعلم الناس أين أان القادر أفعل ما أشاء، 
وليوقنــوا أين معــك، ولــرى آيًــة بينًــة َمــن ال يؤمــن ابهلل تعــاىل وينظــر إىل هللا ودينــه وكتابــه ورســوله الطاهــر حممــد 
املصطفى نظرة إنكار وتكذيب، ولتستبن سبيل اجملرمن. أَْبِشْر، فستعطى ولًدا وجيًها طاهرًا. ستوهب غاًما 
زكيًّا من صلبك وذريتك ونســلك )أي ســيكون من نســل املســيح املوعود  املادي، وليس ذلك فحســب 
بــل يكــون أحــد أبنائــه(. غــام مجيــل طاهــر سينـــزل ضيًفــا عليــك، امســه عنموائيــل وبشــر أيضا. لقــد أويت روًحا 
مقدسة، وهو مطهَّر من الرجس. هو نور هللا. مبارك الذي أييت من السماء. َمَعه الفضل الذي ينـــزل مبجيئه. 
سيكون صاحب اجلال والعظمة والثراء. سيأيت إىل الدنيا ويشفي الكثر من أمراضهم بنَفسه املسيحي وبربكة 
روح احلق. إنه كلمة هللا، ألن رمحة هللا وغرته قد أرسلته بكلمة التمجيد. سيكون فطيًنا وفهيًما بشكل خارق 
وحليــم القلــب. ســوف ميــأ ابلعلــوم الظاهــرة والباطنــة. إنــه ســيجعل الثاثة أربعــة... إنه يوم االثنــن، مبارك يوم 
االثنــن. ولــد صــاحل كــرمي زكــي مبــارك، َمْظَهــُر األّوِل واآلِخــِر، مظَهــُر احلــّق والعــاء، كأن هللا نــزل مــن الســماء. 
ظهــوره جــّد مبــارك ومدعــاة لظهــوره جــال هللا تعــاىل. أيتيــك نــور مســحه هللا بطيــب رضوانــه. ســوف ننفخ فيه 
روحنا، وسيظّله هللا بظّله. سوف ينمو سريًعا، وسيكون وسيلًة لفّك رقاب األسارى، وسيذيع صيته إىل أرجاء 

األرض، وستتبارك منه أقوام مث ُيرفع إىل نقطته النفسية: السماء. وكان أمرًا مقضيًّا.  )التذكرة 130 - 139(
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        التقوى              فبراير  102020 

أشــهد أن ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لـــه، وأشــهد أن 
حممــًدا عبــده ورســوله. أمــا بعــد فأعــوذ ابهلل مــن الشــيطان 
الرجيــم. بْســِم هللا الرَّمْحَــن الرَّحيــم * احلَْْمــُد هلل َربِّ اْلَعاَلمــَن 
َك  َك نـَْعبُــُد َوإايَّ * الرَّمْحَــن الرَّحيــم * َمالــك يـَــْوم الدِّيــن * إايَّ
رَاَط اْلُمْسَتقيَم * ِصرَاط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت  َنْسَتعُن * اْهداَن الصِّ

َعَلْيِهــْم َغــْرِ اْلَمْغُضــوِب َعَلْيِهــْم َوال الضَّالِّــن. آمــن. 

حقيقة احتفالنا يف العشرين من فرباير من كل عام 
يف هــذه األايم تُعقــد يف فــروع اجلماعــة املختلفــة جلســات 
حــول  تــدور  وهــي   ،» املوعــود  املصلــح  »يــوم  بعنــوان: 
النبــوءة الــي أخــرب هللاُ تعــاىل فيهــا املســيَح املوعــوَد  بــوالدة 
االبــن املوعــود، وقــال أنــه ســيهب لــه صفــات معّينــة، فيكــون 
خادًمــا للديــن، ويـَُعّمــر طويــًا، ويواصــل مهمــة املســيح املوعود 
. لقــد أُديل هبــذه النبــوءة يف 20 شــباط 1886م، وهــي 

للمســيح  تعــاىل  هللا  أتييــدات  علــى  عظيًمــا  دليــًا  تشــّكل 
املوعــود وخصوًصــا علــى صدقــه . فقــد ُولــد هــذا االبــن 
املــدة  خــال  1889م،  الثــاين  12كانــون  بتاريــخ  املوعــود 
ــي »مــرزا بشــر الديــن حممــود أمحــد«،  املذكــورة يف النبــوءة، ومسِّ
وقــد ألبســه هللا ُحلَّــة اخلافــة بعــد وفــاة ســيدان اخلليفــة األول 

 . للمســيح املوعــود
واآلن ســوف أســرد عليكــم بعــض الوقائــع مــن حيــاة ســيدان 
ذاتــه  هــو  عــن كونــه  ســأحتدث   كمــا  املوعــود  املصلــح 
املصــداق هلــذه النبــوءة. ولكــن قبــل ذلــك ســأحتدث قليــا، 
وبكلمــات املســيح املوعــود ، عــن أمهيــة النبــوءة وصدقهــا. 
وجديــٌر ابلذكــر أن هــذه النبــوءة ليســت جمــرد نبــوءة عــن والدة 
ابــن عــادي، وإمنــا تتحــدث عــن والدة ابــن عظيــم الشــأن، 
ــّدر أن َيْــُدث مبجيئــه انقــاٌب عظيــم. وســأذكر لكــم اآلن  ُق
كمــا قلــُت، مــا رّد بــه املســيح املوعــود  علــى املعارضــن 
هبــذا الشــأن، وذلــك بكلماتــه هــو  ألهنــا جديــرة ابملطالعــة 

: بوجــه خــاص. يقــول

خطبة الجمعة التي ألقاها  أمير المؤمنين
سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده اهلل تعالى بنصره العزيز
 الخليفة الخامس للمسيح الموعود واإلمام المهدي

يوم 2019/2/22 بمسجد  بيت الفتوح ، لندن

االْبُن الَحِبيُب الِذي ِبِه ُوِعْدَنااالْبُن الَحِبيُب الِذي ِبِه ُوِعْدَنا

* العناوين الجانبية من إضافة أرسة التقوى

   نبوءات تحققت                 دالالت  وحقائق
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إهنا آية مساوية، فيها الحياء احلقيقي للموتى 
املــرء يف هــذا املقــام بعينــن ابصرتــن أنَّ  يــرى  »جيــب أن 
هــذه ليســت جمــرد نبــوءة، بــل هــي آيــة مساويــة عظيمــة أراهــا 
هللا جــل شــأنه تبيــااًن لصــدق وعظمــة نبينــا الكــرمي الــرؤوف 
الرحيــم حممــد املصطفــى . واحلــق أن هــذه اآليــة أعلــى 
وأوىل وأكمــل وأفضــل وأمّت ِمــن إحيــاء املوتــى مبئــات املــرات، 
ألن حقيقــة إحيــاء امليــت إمنــا هــي اســرجاع روح واحــدة 
ابلدعــاء واالبتهــال عنــد هللا تعــاىل، وقــد ذُكــر هــذا النــوع مــن 
إحيــاء املوتــى يف الكتــاب املقــدس يف معــِرض ذكــر عيســى 
وبعــض األنبيــاء اآلخريــن، وإن كان يف مــدى صدقــه كام 

كثــر للمعرضــن.

مث مــع كل هــذا اجلــرح والقــدح مــن حيــث العقــل والنقــل 
ذُِكــَر أيًضــا أن امليــت مثلــه كان يعيــش لبضــع دقائــق فقــط مث 
كان يرحــل عــن هــذا العــامل معرًِّضــا أقــرابءه ملــأمت مضاعــف. 
مل تســتفد الدنيــا مــن جميئــه إليهــا، ومل يرتــح هــو حبــد ذاتــه، 
ومل ينــل أقاربــه ســعادة حقيقيــة. فحــى لــو جــاءت روٌح إىل 
هــذه الدنيــا بدعــاء املســيح الناصــري ، فــكان جميئهــا 
أو عــدم جميئهــا ِســيَّن.  ولــو افرضنــا  جــدال أن مثــل تلــك 
الــروح بقيــت يف اجلســم  ملــدة ســنوات فمــا هــو النفــع الــذي 
كانــت ســتجلبه للعــامل، تلــك الــروح الناقصــة الــي كانــت 
روح  شــخِص ســافل ُمنكــب علــى الدنيــا  وكان شــخصا 
عــاداي. فــكان ذلــك إحيــاًء مؤقتًــا فحســب، وَمــن ُأحيــي كان 
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كان إنساان عاداًي. 
بفضلــه وإحســانه وبربكــة خــامت  تعــاىل  فــإن هللا  هنــا  أمــا   
املتواضــع،  العبــد  هــذا  دعــاء  اســتجاب  قــد    النبيــن 
ووعــد إبرســال روح مباركــة تُعــمُّ بركاهتــا املاديــة والروحانيــة 
آليــة  مضاهيــة  تبــدو  اآليــة  هــذه  أن  فمــع  األرض كلهــا. 
إحيــاء املوتــى، إال أن التدبــر يكشــف أهنــا أفضــل مــن إحيــاء 
املوتــى مبئــاِت املــرات. إن أرواح املوتــى إمنــا تعــود ابلدعــاء، 
وهنــا أيًضــا قــد طُلبــْت روٌح ابلدعــاء، ولكــن شــّتاَن بــن هــذه 
الــروح وتلــك األرواح. إن املرتديــن املســتورين بــن املســلمن 
ال يفرحــون لرؤيــة ظهــور معجــزات النــي ، بــل يتأملــون 

حلــدوث ذلــك كثــرًا«. )تبليــغ الرســالة( 

وهذه بعض الصفات الواردة يف النبوءة 
الدعــاء  يف  ُتطلَــب  مل   ، املوعــود  املســيح  قــال  فكمــا 
أخــرب  للدعــاء  واســتجابة  آيــة،  طُلبــْت  بــل  عاديــة،  روح 
منهــا  عاديــة،  غــر  صفــات  ذي  ابــٍن  بــوالدة  تعــاىل  هللا 
ســيـَُعمَّر طويــًا، وســيكون ذكيًّــا  العظيــَم  االبــَن  ذلــك  أن 
وســيكون  أقــوام  منــه  وســيتبارك  خــارق،  بشــكل  وفطينًــا 
صاحــب اجلــاه واجلــال والعظمــة. ومُيــأ ابلعلــوم الظاهريــة 
والباطنيــة، وســُيعطى فهًمــا عميًقــا لــكام هللا القــرآن الكــرمي، 
وابالســتفاده مــن هــذا الفهــم الــرابين ســيوفَّق خلدمــة القــرآن 
الكــرمي العظيمــة، حبيــث تتجلــى عظمــة القــرآن الكــرمي علــى 
العــامل. ســيكون وســيلًة لفــّك رقــاب األســارى. وســيكون 
»عامَل الكباب« أي ســيحدث يف فرة حياته على مســتوى 
العــامل أكثــر مــن دمــار ســَيْصِلي العــامل َصْليًــا، وكأهنــم ُيشــَوون 

علــى النــار َشــيًّا، وســيذيع صيتــه إىل أرجــاء األرض. 
فنــرى أنــه قــد حــدث دمــار شــامل علــى مســتوى العــامل يف 
زمــن املصلــح املوعــود  يف صــورة احلــروب املريعــة، إذ قــد 
اندلعــت حــرابن عامليتــان إىل جانــب آفــات أخــرى. وفيمــا 

يتعلــق بذيــوع صيتــه إىل أرجــاء األرض، فقــد أســس هــذا 
االبــن املوعــود يف حياتــه مراكــز تبشــرية للجماعــة، وبتبليغــه 
أرجــاء  إىل  ذاع صيتــه  البــاد  خمتلــف  إىل  اإلســام  دعــوة 
املعمــورة. فنــرى مــن منطلــق هــذه النبــوءة أن سلســلة تبليــغ 
الدعــوة ال تــزال جاريــة إىل يومنــا هــذا. واآلن ســأقدم بعــض 
 : األحــداث مــن وقائــع حيــاة ســيدان املصلــح املوعــود

جوانــب مــن التعليــم الــذي تلقــاه حضــرة املصلــح املوعود 
 يرويه بنفســه 

قــراءة  إمتــام  بعــد    التحــق  فقــد  بتعليمــه  يتعلــق  فيمــا 
التعليــم  وانل  نظامــي،  بشــكل  ابملدرســة  الكــرمي،  القــرآن 
العــاديَّ الســائد آنــذاك. كذلــك أخــذ مــن األســاتذة دروًســا 
خصوصيــة يف البيــت يف اللغــة األرديــة واإلنكليزيــة. فدّرســه 
الســيد بِــْر منظــور حممــد  األرديــة إىل فــرة. فــكان بِــْر 
لتدريســه يف  ُعيِّنــوا  الذيــن  منظــور حممــد ضمــن األســاتذة 
البيــت. مث عّلمــه املولــوي شــر علــي  اإلنكليزيــة لبعــض 
الوقــت. أمــا الظــروف والبيئــة الــي مت فيهــا تعليمــه فقــد ذكرها 
ســيدان اخلليفــة الرابــع رمحــه هللا يف أتليفــه »ســوانح فضــل 
عمــر« قائــًا: هــذه قصــة ممتعــة جــدًّا وجديــرة ابالســتماع، 
يرويهــا ســيدان مــرزا حممــود أمحــد نفســه. فنســمع هــذا الذِكــر 
 : يقــول   حيــث  املوعــود  املصلــح  ســيدان  بلســان 

»إن أكــرَب منــٍة علــيَّ بشــأن تعليمــي هــي لســيدان اخلليفــة 
األول . ملــا كان  طبيبًــا أيضــا فــكان يعلــم أن صحــي 
ال تسمح أن أطيل النظر يف الكتاب. فكان جُيلسي بقربه 
ويقول: أان ســأقرأ، وما عليك إال أن تســمع. وكان الســبب 
وراء ذلــك أن عيــّي كانتــا قــد أصيبتــا ابلرمــد الشــديد يف 
الصغــر، وظّلتــا تؤملانــي إىل ثــاث أو أربــع ســنن متواصلــة. 
وكان املــرض شــديًدا حــى قــال األطبــاء أيّنِ ســأفقد البصــر. 
عندهــا بــدأ املســيح املوعــود  بدعــاء خــاص والصــوم 
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يوًمــا صــام  أذكــر ابلضبــط كــم  شــفائي. ال  أيًضــا ألجــل 
  لعلــه صــام إىل ثاثــة أو ســبعة أايم. ومل يلبــث ،
أن أهنــى آخــر أايم صومــه ووضــع شــيًئا يف فمــه إال وفتحــُت 
عيــّي فجــأة وقلــُت: لقــد بــدأُت أرى. ولكــن كانــت نتيجــة 
املتكــررة أن ذهــب بصــر إحــدى  املــرض وهجماتــه  شــدة 
عيــّي، وهــي عيــي اليســرى. أســتطيع أن أرى الطريــق ولكــن 
ال أستطيع قراءة كتاب. فإذا كان أحٌد أعرفه سلفا جالسا 

بضعــة  بُعــد  علــى 
أســتطيع  مــي  أقــدام 
وأعرفــه.  أراه  أن 
أحــٌد  إذا كان  أمــا 
فــا  ســلًفا  أعرفــه  ال 
أعــرف  أن  أســتطيع 

شــكله. إن عيــي اليمــى هــي الــي تعمــل فقــط، وهــي أيضــا 
قــد ُأصيبــت ابلرمــد الشــديد إىل درجــة أين كنــت أقضــي 
عــدة ليــاٍل ســاهرًا. قــال املســيح املوعــود  ألســاتذيت: 
إن دراســته ســتكون علــى راحتــه ورغبتــه، فليــدرس بقــدر مــا 
يشاء، فا تضغطوا عليه ألن صحته ال تسمح أن يتحمل 
مشــقة الدراســة. كان  يقــول يل مــرارًا أن أدرس ترمجــة 
معــاين القــرآن الكــرمي وصحيــح البخــاري علــى يــد املولــوي 
احملــرم )أي نــور الديــن اخلليفــة األول ( وكان يقــول أيًضــا 

أن أدرس شــيًئا مــن الطــب ألن هــذه مهنتنــا العائليــة.
كان األســتاذ فقــر هللا يدّرســنا احلســاب يف املدرســة، وكان 
يــّل املســائل علــى الســبورة ليفهــم الطــاب جيــًدا، ولكــي 
مــا كنــت أســتطيع أن أراهــا العتــال بصــري، وألنــه مــا كان 
ليســعفي يف الرؤيــة إىل بُعــد موضــع الســبورة. وَأضــْف إىل 
ذلــك أنــي مــا كنــت قــادرًا علــى إطالــة النظــر إىل الســبورة 
ألن عيــي كانــت تتعــب ســريًعا. لــذا كنــت أرى اجللــوس يف 
الصــف أمــراً ال طائــل منــه. فكنــت أحضــر حينــا، وأغيــب 

مــرة شــكاين األســتاذ فقــر هللا إىل املســيح  أحيــااًن. ذات 
وقلَّمــا يضــر  شــيًئا،  يــدرس  إنــه ال  وقــال:    املوعــود 
املدرســة. أَذُكــر أنــه عندمــا شــكاين األســتاذ فقــر هللا إىل 
املسيح املوعود  اختبأت خائًفا وواضًعا يف احلسبان أن 
املســيح املوعــود  قــد يســخط علــّي كثــرًا. ولكــن عندمــا 
مســع املســيح املوعــود  كام األســتاذ قــال لــه: أشــكرك 
كثــرًا علــى اهتمامــك ابلولــد، وقــد ســررُت بســماع كامــك 
املدرســة  يضــر  أنــه 
أحيــااًن. هــذا جيــد أنــه 
يضرهــا أحيــااًن، ألنــي 
ال  صحتــه  أن  أرى 
لــه ابلدراســة.  تســمح 
مث قال  مبتســًما: 
بتعلُّــم  نكّلفــه  حــى  املنـــزلية  لأغــراض  حمَّــا  لــه  نفتــح  لــن 
احلســاب، ال أابيل ســواء أتعلّــم احلســاب أم ال. مــى تعلّــم 
النــي  وأصحابُــه احلســاَب؟! فــإذا حضــر املدرســة، فبهــا 
ونعِــم، وإال فــا جتــربوه. مســع األســتاذ فقــر هللا هــذا الــكام 
وانصــرف. أمــا أان فبــدأُت أســتغل هــذا اللــن أكثــر مــن ذي 
قبل، وتركُت حضور املدرسة إال يوًما أو يومن يف الشهر.

ابختصــار، كانــت دراســي علــى هــذا النحــو، واحلــق أنــي 
جانــب  إىل  ألنــي كنــت  ذلــك  إىل  أيًضــا  مضطــرًّا  كنــت 
مــرض العينــن معتــل الكبــد أيًضــا، وكنــُت أُعطَــى إىل مــا 
يقــارب ســتة أشــهر مــاء يُغلَــى فيــه جمــروش أو نبــات اخلــردل 
كعــاج مــرض الكبــد، وإىل جانــب ذلــك تضخــم طحــايل 
أيًضــا. وكان موقــع الطحــال يُدلَـّـك بـــيوديد الزئبــق األمحــر 
ذلــك كنــت  إىل  وإضافــة   RED IODIDE OF MERCURY

اللوزتــن.  مصــااًب ابلتهــاب 
وتضخــم  الكبــد،  ومــرض  العينــن،  يف  الرمــد  ابختصــار، 
الطحــال، واإلصابــة ابحلمــى املســتمرة إىل مــا يقــارب ســتة 

باختصــار، الرمــد يف العينــن، ومــرض الكبــد، وتضخــم الطحــال، واإلصابــة 

بالحمــى املســتمرة إىل مــا يقــارب ســتة أشــهر، وقــرار الكبــار عــن 

دراســتي أنهــا تكــون عــى راحتــي ورغبتــي دون أي ضغــط عــّي بهــذا 

”الشــأن، كل هــذه األمــور تكفــي لــكل إنســان أن يقيِّــم مرتبتــي العلميــة. 
”
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أشــهر، وقــرار الكبــار عــن دراســي أهنــا تكــون علــى راحــي 
ورغبــي دون أي ضغــط علــّي هبــذا الشــأن، كل هــذه األمــور 

تكفــي لــكل إنســان أن يقيِّــم مرتبــي العلميــة. 
يقــول: ذات يــوم اختــربين جــدي حضــرة مــر انصــر نــواب 
 يف اللغــة األرديــة. وجديــٌر ابلذكــر أن خــط يــدي رديء 
جــدا إىل اليــوم، أمــا يف ذلــك الزمــن فــكان خطــي مــن الــرداءة 
حبيــث إنــه كان ال يُقــَرأ. فحــاول جــدي كثــرًا أن يقــرأ مــا 
أحســُن  أوالدي  معظــم  إن  جــدوى.  دون  لكــن  كتبــُت، 
مــي خطًّــا، وال يوجــد نظــٌر خلطــي إال فيمــا تكتبــه بنــي أمــة 
الرشــيد، فخطهــا رديء جــدًّا حــى إننــا جعلنــا ذات مــرة 
جائــزًة روبيــة ملــن يقــرأ مــا َكتـَبـَْتــه. هكــذا كان خطــي يف تلــك 
مــا كتبــت  قــراءة  األايم، حيــث كنــت أحيــااًن ال أســتطيع 
نــواب مــا كتبــُت،  بنفســي. فلمــا رأى جــدي مــر انصــر 
قــرون معوجــة؟! كان  اثرت اثئرتــه وقــال: أهــذه كتابــة أم 
ــا  يف طبــع جــدي محــاٌس وثــورة، فمــا لبــث أن ذهــب غاضًب
البيــت،  يف  أْن كنــُت  واتُِّفــق   . املوعــود  املســيح  إىل 
وكنــا هنابــه ســلًفا بســبب عصبيتــه، فلمــا وصــل إىل املســيح 
املوعــود  يشــتكيي، ازددت خوفًــا، وقلــت: ال أدري 
مــاذا ســيحدث اآلن. فلمــا حضــر قــال للمســيح املوعــود 
: إنكــم ال هتتّمــون بتعليــم حممــود مطلقــاً، فقــد امتحنتــه 
يف اللغــة األرديــة، فانظــر إىل ورقتــه، فخطــه رديء حبيــث 
يســتحيل أن يقــرأه أحــد. مث يف ثــورة غضبــه قــال للمســيح 
املوعــود  إنكــم ال تبالــون ابلولــد إطاقــا وعمــره يضيــع. 
فلمــا رأى املســيُح املوعــود  ثــورَة غضــِب حضــرة مــر 
احملــرم قــال: ادعــوا حضــرَة املولــوي احملــرم )أي املولــوي نــور 
الديــن(، وكان مــن عــادة املســيح املوعــود الشــريفة أن يدعــو 
حضــرة اخلليفــة األول كلمــا واجــه مشــكلة مــن املشــكات. 
ا، فلمــا حضــر وقــف  كان حضــرة اخلليفــة األول يبــي جــدًّ
جانبًــا مطــرق الــرأس كعادتــه، فقــال لــه املســيح املوعــود عليــه 

الصــاة والســام: حضــرَة املولــوي احملــرم، لقــد دعوتــك ألن 
مــر احملــرم يقــول إن كتابــة حممــود غــر مقــروءة، فرأيــي أن 
خُيتــرَب يف ذلــك. ومحــل املســيح املوعــود  القلــم وكتــب 
عبــارة مــن ثاثــة أســطر تقريًبــا، وانولــي إايهــا وقــال اكتبهــا 
أنــت اآلن. يقــول حضــرة املصلــح املوعــود : كان هــذا 
 . املوعــود  املســيح  بــه  اختــربين  الــذي  االختبــار  هــو 
تكــن  مل  فــأواًل  والركيــز.  احليطــة  مبنتهــى  العبــارة  فكتبــت 
العبــارة طويلــة، واثنًيــا مــا كان علــي إال أن أنســخها فقــط، 
والنســخ ســهل جــدًّا ألن األصــل أمامــك، مث إنــي كتبتهــا 
علــى مهــل، وكتبــُت األلــف والبــاء وغرمهــا حبيطــة كبــرة. 
فلمــا رأى املســيح املوعــود  كتابــي قــال: كنــُت ُأصبــُت 
خطّــه  ولكــن  احملــرم،  مــر  قــول  بســبب  الشــديد  ابلقلــق 
ا ســلًفا  مشــابه خلطــي. وكان حضــرة اخلليفــة األول مســتعدًّ
للثنــاء علــّي، فقــال علــى الفــور: ســيدي، إن مــر احملــرم اثئــٌر 

ا.  بــدون داٍع، وإال فــإن خطَـّـه جيــٌد جــدًّ
كان اخلليفــة األول  يقــول يل دائًمــا: إن صحتــك ال 
تســمح لــك أبن تقــرأ بنفســك، فعليــك أن أتيت عنــدي، 
فإنــه  وهكــذا  فقــط.  تســمع  وأنــت  عليــك  أقــرأ  فســوف 
دّرســي إبصرار منه القرآن الكرمي أوال مث صحيح البخاري. 
ومل يدّرســي القــرآَن الكــرمي ببــطء، بــل كان أســلوب تدريســه 
أن يقــرأ القــرآن الكــرمي ويرمجــه يل أيًضــا، وإذا رأى أن هنــاك 
أمــرًا جيــب شــرحه فــكان يشــرحه يل، وإال كان يقــرأ بســرعة. 
لقــد دّرســي القــرآَن الكــرمَي كلَّــه يف ثاثــة أشــهر. مث ختللــْت 
هــذا التدريــس فــرات انقطــاع، مث بعــد وفــاة املســيح املوعــود 
مــرة أخــرى: حضــرة  قــال يل حضــرة اخلليفــة األول   
ميــان، أكمــْل درَس صحيــح البخــاري مــي علــى األقــل. 
ذلــك ألنــي كنــُت أخربتُــه أن املســيح املوعــود  كان 
يقــول يل أنَّ علــيَّ أن ُأكمــل درس القــرآن الكــرمي والبخــاري 
علــى يــد املولــوي احملــرم )أي اخلليفــة األول(، ولذلــك كنــت 
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بــدأت يف حيــاة املســيح املوعــود  قــراءة القــرآن الكــرمي 
يــد اخلليفــة األول، وإن ختللــْت  وصحيــح البخــاري علــى 
بــدأت دراســة  أيًضــا. كمــا  انقطــاع  فــراُت  الدراســة  هــذه 
الطــب علــى يــده بنــاًء علــى أمــر مــن حضــرة املســيح املوعــود 
. لقــد بــدأت أان والســيد مــر حممــد إســحاق احملــرم يف 

تلقــي دروس الطــب مــن حضرتــه يف يــوم واحــد. 
حضــرة  يتابــع 
املوعــود  املصلــح 
»هنــاك  ويقــول: 
مــر  للســيد  طرفــة 
إســحاق  حممــد 
الصــدد  هبــذا 
بيتنــا  اشــتهرت يف 

كثــرًا، ذلــك أنــه بعــد تلّقينــا درس الطــب قــال مــر حممــد 
إســحاق لوالدتــه: أيقظيــي اي أمــي يف الصبــاح الباكــر، ألن 
عيادتــه  يف  يضــر  األول(  اخلليفــة  )أي  املولــوي  حضــرة 
متأخــرًا، وســوف أذهــب أان إىل حملــه مبكــرًا لكــي أصــف 
للمرضــى الوصفــات الطبيــة. مــع أنــه مل يــدرس الطــب إال 

فقــط!! واحــد  ليــوم 
 ابختصــار، درســُت علــى يــد حضــرة اخلليفــة األول الطــب 
القــرآن  تفســر  درس  أهنــى  لقــد  الكــرمي.  القــرآن  وتفســر 
الكــرمي يف غضــون شــهرين فقــط. كان جُيلســي إىل جــواره 
ويقــرأ علــّي ترمجــَة نصــِف اجلــزء حينًــا، أو كلِّ اجلــزِء حينــا 
وأهنــى  أحيــااًن.  اآلايت  بعــض  يفســر  آخــر، كمــا كان 
البخــاري يف غضــون شــهرين أو ثاثــة.  تدريــس صحيــح 
وذات مــرة حضــرُت درًســا للقــرآن الكــرمي حلضــرة اخلليفــة 
األول  يف رمضــان، أكمــل فيــه ترمجــة وتفســر القــرآن 
كلــه. كمــا اتفــق يل أن قــرأُت علــى يــده بعــض الكتيبــات 
العربيــة أيًضــا. ابختصــار، هــذا هــو مبلــغ علمــي يف الظاهــر. 

لكــن يف تلــك األايم الــي كنــت أخــوض فيهــا هــذه الدراســة 
أراين هللا تعــاىل رؤاي«..

العلــم  يف  ابلرقــي  املوعــود  املصلــح  بّشــرت  الــرؤاي  هــذه 
واملعرفــة. فهــذا هــو مبلــغ علــم هــذا االبــن يف ظاهــر األمــر، 
وهــذه هــي الظــروف الــي تلقــى فيهــا العلــم، ولكــن خطبــه 
هــو  أن هللا  علــى  شــواهد  الكــرمي  للقــرآن  وتفســره  وكتبــه 
الــذي قــام بتعليمــه. وهــذا 
علــى  عظيــم  برهــان 
املتعلقــة  النبــوءة  صــدق 

املوعــود.  ابالبــن 
أول    حضرتــه  ألقــى 
النــاس يف  أمــام  خطــاب 
الــي  الســنوية  اجللســة 
ُعقــدت يف حيــاة املســيح املوعــود  يف عــام 1906، 
وميكــن تقديــر مــا تركــه هــذا اخلطــاب يف النــاس مــن أثــر ومــا 
احتــواه مــن علــم ومعرفــة ممــا كتبــه الصحــايب اجلليــل للمســيح 
املوعــود ، والشــاعر اجمليــد حضــرة قاضــي حممــد ظهــور 

قــال:  حيــث    أكمــل  الديــن 
قــام النجــُم الســاطع مــن بــرج النبــوة، واجلوهــُر الامــع مــن 
أوج الرســالة حممــود )ســلمه اهلل( ليخطــب حــول موضــوع 
الشــرك، فظللــت أســتمع خلطابــه إبنصــات اتم. مــاذا أقــول 
عــن خطابــه؟! كان ســيٌل مــن الفصاحــة يتدفــق بــكل قــوة. 
حًقــا! إن نضــج أفــكاره يف هــذه الســن الصغــرة ليــس أقــل 
مــن معجــزة. وعنــدي أن هــذا أيًضــا آيــة مــن آايت صــدق 
املســيح املوعــود ، ودليــٌل ســاطٌع علــى مــدى كمــال 
تربيــة املســيح املوعــود . لقــد تنــاول اخلطيــب موضــوع 

الكمــاالت الروحانيــة بشــكل مدهــش.
إّن ما حتّلى به املصلح املوعود من نشاط ومحاس ديّي ومنوٍّ 
عقلــيٍّ وروحــايّن كان يؤكــد أنــه هــو الــذي ســيكون مصداقــا 

هــذه الرؤيــا بــّرت املصلــح املوعــود بالرتقــي يف العلــم واملعرفــة. 

ــر، وهــذه هــي  ــن يف ظاهــر األم ــم هــذا االب ــغ عل ــذا هــو مبل فه

الظــروف التــي تلقــى فيهــا العلــم، ولكــن خطبــه وكتبــه وتفســره 

ــه.  ــام بتعليم ــذي ق ــه هــو ال ــم شــواهد عــى أن الل ــرآن الكري للق

وهــذا برهــان عظيــم عــى صــدق النبــوءة املتعلقــة باالبــن املوعود. 

”
”
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ملــا ورد يف النبــوءة أبنــه ســينمو ســريًعا. وكان املســيح املوعــود 
الديــّي،   نفســه يلمــس يف هــذا االبــن هــذا احلمــاَس 
حيــث قــال ذات مــرة: يوجــد يف ميــان حممــود محــاس ديــي 
شــديد جيعلــي أدعــو لــه بوجــه خــاص يف بعــض األوقــات. 

  وال شــك أنه . هذه هي كلمات املســيح املوعود
قــد دعــا لــه يف تلــك املناســبة، وكان دائــم الدعــاء لــه، لكــي 
جيعلــه هللا تعــاىل ذلــك االبــن املبشــر بــه، ولكــي يـُْنــزِل هللا 

أفضالــه عليــه بغــزارة أكثــر، ويقــق مجيــع البشــارات حبقــه.

 قال اخلليفة الرابع عن املصلح املوعود
لقــد كتــب حضــرة اخلليفــة الرابــع مــرزا طاهــر أمحــد ســرة 
املصلــح املوعــود بعــد وفاتــه، فقــال فيهــا: يف بدايــة عهــد 
عاًمــا،   19 احملــرم  صاحبــزاده  عمــر  األول كان  اخلليفــة 
وعنــد وفــاة اخلليفــة األول  كان قــد دخــل يف السادســة 
خطــب  مــن  منــاذَج  لكــم  وأقــدم  عمــره،  مــن  والعشــرين 
املصلــح املوعــود وكتاابتــه يف ذلــك العمــر. كانــت أفــكاره 
وأقوالــه تتحلــى بنضــج املفكــر الكبــر. انطــوت كلماتــه علــى 
مــن  بريئًــا  ولوعــة. كان كامــه  وإخــاص  وجاذبيــة  أتثــر 
التصنــع، وكانــت كتابتــه منزهــة عــن التكلــف. كان خطابــه 
يتســم بســرعة طبيعيــة وكانــت كتاابتــه تشــبه يف ساســتها 
هنــرًا جيــري، وكامهــا كان مليًئــا بعلــوم القــرآن ومــاء العرفــان، 

حبيــُث يــرواين العقــل والقلــب مًعــا. 
بعد وفاة املسيح املوعود  ألقى حضرة املصلح املوعود 
أول خطــاب وهــو يف الـــ 19 مــن عمــره، وقــد حكــى عــن 
ذلــك اخلطــاب العــاملُ الفــذ والرجــُل الــرابين العظيــم حضــرُة 
املولــوي شــر علــي  فقــال: هنــاك أمــٌر آخــر أود ذكــَره 
يف هــذا املقــال، وهــو اخلطــاب األول الــذي ألقــاه حضــرة 
اخلليفــة الثــاين  يف أول جلســة ســنوية بعــد وفــاة املســيح 
املدرســة  فنــاء  يف  اجللســة  هــذه  ُعقــدت   . املوعــود 

األمحديــة، وكان حضــرة اخلليفــة األول  جالًســا إىل ميــن 
اخلطيــب علــى املنصــة الــي كانــت تواجــه الشــمال. هنــاك 
أمــران جديــران ابلذكــر عــن هــذا اخلطــاب: أوهلمــا هــو األمــر 
وأســلوب  وهلجتَــه  وأداءه  حضرتِــه  صــوَت  أبن  العجيــب 
املوعــود  خطابــه كلهــا كانــت تشــبه صــوت وأداء املســيح 
 مشــاهبة اتمــة، حبيــث إهنــا أحيــت يف قلــوب املســتمعن 
ذكــرى املســيح املوعــود  الــذي كان قــد فارقهــم قبــل 
فــرة وجيــزة. لقــد فاضــت أعــُن كثــٍر منهــم ابلدمــوع، وكنــُت 
واحــًدا منهــم، إْذ كان صــوت املســيح املوعــود  يصلهــم 
عندهــا عــرب شــفْي ابنــه املوعــود كمــا يصــل إىل مســامع املــرء 
صــوت إنســان غائــب عــن األنظــار عــرَب الغراموفــون. ولــو 
جــاز القــوُل أن روَح إنســاٍن حتــّل إبنســان آخــر، فيمكننــا 
القــول إن روح املســيح املوعــود  حلّــت يف اخلطيــب 
يف تلــك اللحظــات معلنــًة أن هــذا هــو ابــي احلبيــب الــذي 
قــال هللا إين أعطيتــك إايه كآيــة رمحــة، والــذي قــال فيــه أنــه 
سيكون نظرَك يف احلسن واإلحسان. واألمر الثاين اجلدير 
ابلذكــر يف هــذا اخلطــاب أنــه ملــا انتهــى هــذا اخلطــاب، علّــق 
حضــرة اخلليفــة األول  الــذي قضــى عمــره كلــه يف تدبــر 
القــرآن الكــرمي، والــذي كان القــرآن غــذاَء روِحــه وقــال: إن 
ميــان )حممــود( قــد بــّن آلايٍت كثــرة تفســرًا جديــًدا ابلنســبة 

يل أيًضــا. 
ويتابع املولوي شر علي  ويقول: كان هذا أوَل خطاٍب 
ألقــاه حضرتُــه أمــام اجلماعــة )يعــي أول خطــاب بعــد وفــاة 
املســيح املوعــود (، ولقــد بــن يف خطابــه األول هــذا 
مــن معــارف القــرآن الكــرمي مــا جعــل حضــرَة اخلليفــة األول 
يعــرف  الكــرمي،  القــرآن  علــوم  احلَــرب يف  العــامل  وهــو   ،
قائــا: إن هــذه املعــارف جديــدة َعلَــيَّ أيًضــا. فمــن ذا الــذي 
علّــم هــذا الفــى هــذه املعــارف؟! ومــن ذا الــذي وهــب هــذه 
احلكمــة والعلــم هلــذا الشــاب يف عنفــوان شــبابه؟! لقــد وهــب 
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قــال عــن ســيدان يوســف  يف  الــذي  لــه إايهــا ذلــك 
ُه آتـَيـْنَــاُه ُحْكًمــا َوِعْلًمــا  ــا بـَلَــَغ َأُشــدَّ القــرآن الكــرمي: ﴿َوَلمَّ

وََكَذلِــَك جَنْــزِي اْلُمْحِســِنن﴾ )يوســف 23(. 
مل يبــّن األمــوَر احلكيمــة العامــة، بــل بــّن معــارف القــرآن 
ــُه ِإالَّ  الغريبــة، يقــول هللا تعــاىل عــن القــرآن الكــرمي: ﴿اَل مَيَسُّ
ــُروَن﴾ )الواقعــة 80(، فبيانُــه معــارَف القــرآن الكــرمي  اْلُمَطهَّ
اجلديــدة والنــادرة أمــام النــاس مبجــرد جتــاوزه ســن الصبــا، إمنــا 
يــديل بشــهادة بـيِّـــنة علــى أنــه قضــى طفولتــه حتــت رعايــة هللا 

اخلاصــة، وكان منــذ الصَِّغــر مــن مجاعــة املطهَّريــن. 

رأي أحد غري المحديني يف حضرته 
أســلم  حممــد  الســيد  وهــو  أمحــدّي  غــر  صحفــّي  أبــدى 
هــذا  تعريــف  وقــد ورد يف  عــن ســرة حضرتِــه،  انطباعاتِــه 
بعــد  وعــاد  قــاداين  إىل  أمرتســر  مــن  جــاء  أنــه  الصحفــّي 
عــن كثــب،  اجلماعــَة  رأى  أن  وبعــد  أايم،  بضعــَة  مكوثــه 
عــن  وكتــب  انطباعاتــه،  علــى  مبــيٍّ  مفصَّــٍل  ببيــان  أدىل 
الصاحبــزاده وقــال: إنــي فرحــُت للغايــة بلقــاء الصاحبــزاده 
مــرزا بشــر الديــن حممــود أمحــد، كان إنســااًن خلوقــا جــدا 
متفهمــا  ُخلقــه كان  إىل حســن  وإضافــًة  البســاطة،  يــب 
لأمــور وحكيًمــا. إضافــة إىل أمــور أخــرى كان الــرأُي الــذي 
أبــداه الصاحبــزاده أثنــاء احلديــث بيــي وبينــه حــول مســتقبل 
اهلنــد بنــاء علــى اتريــخ األمــم اخلاليــة،كان يمــل يف طياتــه 

زوااي احلكمــة العظيمــة، )وهــذا يف 1913، أي قبــل عهــد 
أبــدى  قــد  األول( مث كتــب:  اخلليفــة  خافتــه، ويف عهــد 
الصاحبــزاده رغبتــه بــكل إخــاص إكراًمــا يل أن أبقــى يف 
أســتطع  مل  ولكنــي  األقــل،  علــى  واحــًدا  أســبوًعا  قــاداين 
أن أُلــّي دعوتَــه ألســباب، ولكنــي أشــكره جزيــل الشــكر 
علــى عظيــم كرِمــه وعطفــه. ســأتذكر دوًمــا زهــَد الصاحبــزاده 

وتقــواه وبســاطته مــع ســعة النظــر. 

رأي أحد أساتذته منذ الصغر
مــاذا كان مســتوى عبادتــه منــذ الصغــر؟! ذكــر ذلــك حضــرة 
املفــي حممــد صــادق الــذي هــو مــن أســاتذته يف الصغــر، 
فقــال مبــداًي انطباعاتــه: ابيعــُت املســيح املوعــود  يف 
ــا  أواخــر 1890 ومنــذ ذلــك احلــن بقيــُت أتــردد عليــه دوًم
وأرى حضــرة مــرزا بشــر الديــن حممــود أمحــد ُمنــذ صغــره، 
وكيــف كان مــن صفاتــه احليــاء والنبــل والصــدق والرغبــة يف 
الدين، وكان مهتمًّا مبهام املســيح املوعود  الدينية منذ 
الصغر، وكان يف أكثر األحيان يذهب إىل املسجد اجلامع 
مــع املســيح املوعــود  للصلــوات ويســتمع إىل اخلطبــة! 
قــال: أتذكــر أنــه، حــن كان عمــره عشــر ســنوات تقريبــا، 
كان واقفــا مــع املســيح املوعــود  يف الصــاة، مث كان 
يبكــي يف الســجود وكان بطبيعتــه علــى صلــة احلــب اخلــاص 

ابهلل تعــاىل وبرســله منــذ نعومــة أظفــاره. 

قــام النجــُم الســاطع مــن بــرج النبــوة، والجوهــُر الامــع مــن أوج الرســالة محمــود )ســلمه االلــه( ليخطــب حــول 

ــة  ــن  الفصاح ــيٌل م ــه؟! كان س ــن خطاب ــول ع ــاذا أق ــام. م ــات ت ــه بإنص ــتمع لخطاب ــت أس ــرك، فظلل ــوع ال موض

ــذا  ــدي أن ه ــزة. وعن ــن معج ــل م ــس أق ــرة لي ــن الصغ ــذه الس ــكاره يف ه ــج أف ــا! إن نض ــوة. حًق ــكل ق ــق ب يتدف

 . ودليــٌل ســاطٌع عــى مــدى كــال تربيــة املســيح املوعــود ، أيضــا آيــة مــن آيــات صــدق املســيح املوعــود

”
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شاهد عيان على عبادته وتقواه وورعه
مث هنــاك حــادٌث آخــر يؤكــد تضرَعــه وســجوَده الطويــل 
ممــا كان يثــر َعَجــَب الكبــار أيضــا مــع علمهــم أنــه ليــس 
مصــااًب أبي مكــروه يف الظاهــر وليــس هنــاك مــا يُقلقــه، 
فحــن كانــوا يــَرون تضرَعــه وابتهالَــه كانــوا يتعجبــون جــدًّا، 
وكانــوا يتســاءلون عمــا جــرى هلــذا الطفــل حــى يبكــي يف 
جــوف الليــايل ويبتهــل أمــام ربــه، ويبلِّــل مــكان ســجوده 
بدموعــه الربيئــة. كتــب اخلليفــة الرابــع )رمحــه هللا تعــاىل( 
يف  نشــأ  االســتغراب  هــذا  عمــر«:  فضــل  »ســوانح  يف 
قلــب شــيخ غــام أمحــد واعــظ احملــرم أيًضــا الــذي كان 
حديث العهد ابإلســام وكان قد أســلم على يد املســيح 
املوعــود ، وازداد إخاًصــا وإميــااًن حــى أصبــح عابــدا 
زاهــدا ومــن أصحــاب الكشــوف واإلهلامــات. كان شــيخ 
غــام أمحــد يقــول: مــرًة أردُت أن أقضــي ليلــًة يف املســجد 
حــن  قــال:  أشــاء.  مــا  العزلــة  يف  ريب  وأســأل  املبــارك 
وصلــُت املســجد رأيــُت شــخًصا ســاجدا ويدعــو حبرقــة، 
مل أســتطع أن أصلــي بســبب حرقتــه وأتثَـّـرت بدعائــه، 
وانشــغلُت أان أيًضــا ابلدعــاء فدعــوُت أن اي رب، أعــِط 
هــذا الشــخص مــا يســألك. تعبــُت وأان واقــف أترقــب 
أن يرفــع هــذا الشــخص رأَســه ألعــرف مــن هــو. قــال: 
ال أعــرف منــذ مــى كان قــد جــاء قبلــي، ولكــن حــن 
رفــع رأســه عرفــت أنــه ميــان حممــود أمحــد. فســّلمُت عليــه 
ــه وســألته: مــاذا أخــذَت مــن هللا تعــاىل اليــوم؟!  وصافحُت
فقــال: مل أســأل هللا إال أن ييــي اإلســام أمــام عيــّي، 
وبعــد هــذا القــول دخــل بيتــه. إّن هــذه الرغبــة العارمــة 
إلحيــاء اإلســام الــي كانــت يف قلبــه منــذ نعومــة أظفــاره، 
بــدأت تُثمــر يف حداثــة ســنه إذ ألبســه هللا تعــاىل قميــص 

اخلافــة يف زمــن شــبابه. 

دعاٌء لدين هللا يفيض لوعًة
جملــة  يف  لــه  دعــاًء  أمحــد  حممــود  مــرزا  الصاحبــزاده  ذكــر 
»تشــحيذ األذهــان«، إذ كتــب يف 1909م مقــاال ذكــر 
أحبــث يف مكتــي  فيــه: كنــُت  بــركات رمضــان، جــاء  فيــه 
عــن مقــال جمللــة تشــحيذ األذهــان، إذ وجــدُت ورقــة كتبتهــا 
بــه يف رمضــان املاضــي، وقــراءة  بنــاء علــى دعــاء دعــوُت 
هــذا الدعــاء حثّتــي بقــوة علــى أن أوّجــه إليــه أبنــاَء اجلماعــة 
أيضــا، ال يُــدَرى َمــن ُيســَمع دعــاؤه، ومــى يَنــزل فضــُل هللا 
هــذا  هنــا  أنقــل  إنــي  بوجــٍه خــاص.  علــى مجاعتنــا  تعــاىل 
الدعــاء أُلظهــر أمل قلــي لعلــه يولِّــد يف قلــِب ســعيٍد محاًســا 
فيبــدأ يدعــو ربــه لنفســه وللجماعــة األمحديــة، وهــي غايــي 

األساســية. وهــذا الدعــاء هــو: 
اي مالكــي، وإهلــي القــادر، ومــوالي احلبيــب، وهــادّي، واي 
خالــَق األرِض والســماء، اي مــن يتصــرف يف املــاء واهلــواء، 
اي ريب الــذي أرســل هلدايــة العــامل مئــات اآلالف مــن اهلــداة 
ومايــن األئمــة مــن آدم إىل عيســى، اي أيهــا العلــي الكبــر 
الــذي بعــث رســواًل عظيًمــا مثــل حممــد ، واي أيهــا الرمحــن 
الذي خلق هاداًي مثل املسيح يف خدام الني ، اي خالق 
النــور وماحــي الظلمــات، أمامــك، وأمامــك فقــط، خيضــع 
عبــٌد ذليــل مثلــي، ويســأل بــكل تواضــع أن تســمع دعائــي 
وتقبلــه، ألن وعــودك هــي الــي شــجعتي علــى أن أقــول شــيًئا 
العــدم،  طــّي  أكــن شــيئا فخلقتــي، كنــُت يف  مل  أمامــك، 
فأخرجتي إىل الوجود، وخلقَت العناصَر األربعة من أجلي، 
وخلقــت البشــر لرعايــي حــن مل أكــن أقــدر حــى علــى بيــان 
حاجــايت، وســّخرَت يل أانًســا كانــوا يقلقــون ألجلــي تلقائيًّــا، 
مث رقّيتــي ووّســعَت رزقــي، اي روحــي، نعــم، اي روحــي، قــد 
أمــرَت آدم ليكــون أيب وجعلــَت حــواء أمــي، وأمــرَت عبــًدا 
مــن عبــادك، كان وجيهــا لديــك، ليشــفع عنــدك جلاهــل وِغــرٍّ 
وقليــل الفهــم مثلــي، وليســرحم مــن أجلــي، كنــُت مذنبًــا 
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فســرتي، وكنــُت خمطئًــا فغفــرت يل، وكنــَت معــي يف كل أمٍل 
وحــزن، كلمــا حلّــت يب مصيبــة أَعنـْتَــي، وكلمــا كــدُت أضــلُّ 
أمســكَت بيــدي، وعفــوَت عــي رغــم خطئــي، واقربــَت مــي 
رغــم ابتعــادي، كنــُت غافــًا عــن امســك ولكنــك ذكرتــي، 
أن  َمواِطــَن ال ميكــن  قدرتــك ونصرتــي يف  يــد  أَريــَت  قــد 
واملواســون.  واألصدقــاء  واألقربــون  الوالــدان  فيهــا  يســاعد 
وملــا حزنــُت أســعدتي، وملــا اكتــأب خاطــري أفرحتــي، وملــا 
بكيــُت أهبجتــي. قــد يكــون هنــاك مــن يتقلــب يف الفــراق، 
أمــا أان فقــد أريتَــي وجَهــك بنفســك، وقــد وعدتــي وحققــت 
وعوَدك، ومل يدث قط أنك قصرت يف حتقيق وعودك، أما 
أان فوعدتُــك وأخلفــُت وعــودي، ولكنــك مل تؤاِخــْذ بذلــك 
قــط، ال أرى شــخًصا أكثــر ذنًبــا مــي وال أعــرف أحــًدا مــن 
املذنبــن أشــفقت عليــه أكثــر مــي، ال ميكــن تصــوُُّر شــفيٍق 
مثلــك، ملــا تضرعــُت علــى عتبتــك وابتهلــُت مسعــَت دعائــي 
وتقبلتَــه، مل أعلــْم أنــك رددَت دعائــي يف حالــة االضطــرار 
قــط، اي رب، إنــي أخــر يف حضرتــك وأســجد بغايــة األمل 
القلــي واحلرقــة الصادقــة، وألتمــس منــك أن تســمع دعائــي 
وتدركــي. اي أيهــا القــدوس، إن قومــي هالكــون فأنقذهــم 
مــن اهلــاك، إن كانــوا ُيســمَّون أمحديــن فمــا يل وهلــم مــا مل 
تكــن قلوهبــم وصدورهــم صافيــة، ومــا مل يكونــوا مشــغوفن 
حببــك، فيــا رب، فهيِّــْج رمحانيتَــك ورحيميتَــك لتطهرهــم، 
ويقلقــوا  الصحابــة  مثــل  واحلــرارة  احلمــاس  فيهــم  وليتولّــد 
أقواهلــم،  مــن  أعماهلــم أحســن وأصفــى  لدينــك، ولتصبــح 
نبيَّــك  هبــا  ويُفــدوا  احلبيــب،  لوجهــك  أبنفســهم  ويضحــوا 
الكــرمي، وتتحقــَق أدعيــة مســيحك يف حقهــم ويرســخ يف 
قلوهبــم تعليُمــه الطاهــر والصــادق، اي رب، أنقــذ قومــي مــن 
مجيــع االبتــاءات واآلالم واحفظهــم مــن املصائــب املتنوعــة، 
وَأْخــرِْج منهــم كبــار الصلحــاء، ليصبحــوا قوًمــا حتبهــم وحــزاًب 
تـــخصُّهم لنفســك، ويبقــوا مصونــن مــن ســلطة الشــيطان، 

وينــزل عليهــم املائكــة دوًمــا، واجعــل هــؤالء القــوم مبارَكــن 
يف الديــن والدنيــا. آمــن مث آمــن اي رب العاملــن. 

هــذا الدعــاء حلضــرة مــرزا بشــر الديــن حممــود أمحــد كان 
يف 1909 يف عهــد اخلليفــة األول  حــن كان عمــره 
عشــرين ســنة فقــط، حينهــا أيًضــا كان يف قلبــه أملٌ للديــن 
وللقــوم. أنــزل هللا تعــاىل آالَف الــربكاِت علــى روِحــه الــي 
انتقلــْت إىل رمحــة هللا بعــد أن بذلــْت اجلهــوَد ليــَل هنــاٍر لنشــر 
ديــن النــي ، ولتحقيــق هــدف خادمــه الصــادق املســيح 
بعهــده.  اإليفــاء  وبعــد    املوعــود  واملهــدي  املوعــود 
رَع ابألمل وندعَو به، وحنّقَق  وّفقنا هللا تعاىل لنفهم دعاءه املُتـْ

اهلــدَف مــن كوننــا أمحديــن. )آمــن( 

  الغرفة املباركة اليت تلقى فيها  سيدان أمحد
 النبوءة حول املصلح املوعود

 يف هوشياربور- اهلند
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قــرار احلــرايت، وعــى ر�أســها احلريــة ادلينيــة، ركنــا ركينــا  نتــاج مؤمنــن مــن نــوع راق، ذلا اكن اإ مــا دام مــروع هللا تعــاىل هــو اإ
يف هــذا املــروع الأعظــم، وقــد �أثبــت لنــا التــارخي مــرارا �أن كبــت احلــرايت هــو الآفــة القاضيــة عــى الأمم واجملمتعــات، ولنــا يف 
ل بعــد ختلهيــا عــن القمــع الفكــري، مفــا ابلنــا حنــن امل�ــلمن  ذ مل تكتــب لأورواب هنضهتــا املشــهودة اإ حمــامك التفتيــش امل�ســيحية عــرة، اإ
كــراه  نــه خمتــر يف الإ آمالنــا؟! اإ كــراه يف ادليــن تــك؟! �أفــا نتدبــر قليــا يف رس ختلفنــا وشــقائنا وخيبــة � وديننــا �أصــا ضــد نزعــة الإ

آل. ىل هللا املــ� اتحــة حريــة املعتقــد يه صفــر عــى الشــال، واإ يف ادليــن، ولك م�ــاعينا حنــو الهنــوض قبــل اإ



21

�ٌي  �ِ�ِ
ّ
����َ��ي  �ُ

ِ��ي�
��� � �وِ

��ك��ِي � ��يْ��هِ  ��ِد
ِ
��ل

��ل���َّ �و� �
ُ

�ع ����ِ��ي���ٌط: ِد
ِ
�� ِ

�
��ي�بر ِ

�
�ل����َبر

� � 
ُ

ْ���ط
��ِو���ش�َبر

�م  ���بِ ِ
ّ
ْ� رِ�ل�

ِ  �ِع�
�ْ��ش

ِ
   ��لِ��ْف��

ِ
��� ��ل��ّ�َ�ا �و�  �

ُ
�ع ِد

�ٍ
�هْ�

�ِم�هقِ    �حُ �مْ   ��ِ��يُت���بْ
�و���بُ

ُ
لا  �لِي�����ْ���لِم

ِ
��و

�ٌم    ����َبرِ�
ٌّ
��َ���     ِ

�
� ��ِط

�� �وِ�
ُ
�ا�م ءُ   � ���َ�ا ِد

�و� 
ِ
�َ��ل �مٍ      ��� �وْ

���ِي      
ِ
�ج
�
ْ
�ه

�و�     �ِ�
ُ
���
ِ

�ه
ا      �ِي�ْ�

ِ
ل
ِ
��و

�ِ��ي��ُ�
ِ
���و

� � ، ِ �� �ل�ِ�����َ�ا
� � ُّ

للهُه، رِ��� � ِ
�و

�هُ

 
ْ
�ل
� ِ دِ�

�
�ي� �ل��ّدِ

� � ِىي
�
للهِه ��ل ���بَ�ِم � � رِ� �ْ

��ِو�ِم�

�ي�  �ك��ي�َ�ِ�
� �ي�ب�مُ  � �ل����َ��لِ

� �   
ِ
�ل
� ��لِ��كِ  ���ي�َ�ا �ِ�� ِ�

ٌ
ع
� ���طلِ �����َ�ا           �ٌ

�ِ
ّ
ُ�و���ُ��هُه  ���ِ��ي

��� ��ِو���ِي�ا

�
ٍّ
ر

��ط�بُ
ِي ��

��
ْ
��ل����َ��ل �ِم �

ِ
بر كْ

ِأ
� �ْ
بِر�ُم �ِم� ُكْ

��ِو��ي

���َ�ا  ����َ�ل�ا  ����َ�ا
ِ
ر �ْ

�مُ  �ِم�
���بُ

�و���ُي
��ُي ����حُ

��و�ِ� 
ُ
�ِهر

ْ
ت

�كِي��ي �وْ 
ِ
��ِو��� ��و�،     

ُّ�
ُ����َبر

��و�    �لي
ُّ�
ر ����بِ

ِأ
�

ء ���ش�َ�ا
ِ
�ي

�ْ
�ِم� �ِم�ِي�هِ 

  �ِ��ِحكْ
ُّ�
ر �ليُ����بِ

�ٌي  �ِ�
ْ

��ي�
ُ

�ْع�يِ���ِ�ا  �ع
ِىي     ���ِ

�
��لِ��كِ    ��ل ��ِا

ُ
���

�ل���ُ��ل�ا 
� ��و�   � ُد � رِ

ٍأ
��ُ  ��يِ�وْ���ً�ا   �

ْ
ر �ل����بُ

� �   � دِ� �ِأ

��ي�َ�هيٍ 
ِ
،          �ُم���ْط��ل ِ

�
�ل��ّدِ�ي�

� � ��ي�َ�هيِ  ِ
ّ
ر

�ِ�����بُ

���َا 
ِّ�� ِأ

�هٌي  �
ِ
���شِ���� �����َ�ا        �ُ� �قِا ِك�����ْ

ِ
���

�و�ِ� 
ُ
ِر�ع� �����بْ

ٍ�   �ُق �مْ  ����َ��
�و���بُ

ُ
���
َ

���ح
�ْ�   ��ِي��ْي �َاِأ

����

�ِ �ِ��ْ ِىي  �مِ���
�
  ��ل

ِ
��ك

ُّ
���
ِ
ءِ  ر �َا ��ي�َ�ْ�   ��� �ِ���

رْ  ْ�    �ليِ���ْ��يِ��ِ�
�

ِ
ءِ     �ا�ِم �ل���َص���ِط�ا

� �     
ُّ
��

ُ
�ِي���

رْ  ���َ� ���ٍط  ��ِو��� �ْ�� ��و�ِ�  ���ِ� �ِه�مْ  ُد ِ
�� ��ق ِىي ِد

�
 ��ل

ِ
��� ي�ا

 ْ� �ْم �يِ���ْ�ي�َب�مِ ْكبِر���بِ ِ
��ل�ِ�ىي ����  

ِ
��� ��ل��ّ�َ�ا �و� �

ُ
�ع ِد

 
ّْ
��ِو�����َبر ْ�   ���ي�َ�لِ�اُك�ْم 

�و� �ِم�
ُ
�قُ��ل

ْ
�ل�ا �كِي��ي�

�
��ِو

رْ 
   ��ِو���بُ

يٌّ
��

ِ
���  ِ

��
ُّ
�ي ��ل�يّ�َ�ِ� �  

يُّ
��ِو�ِ���

��ط�َبرْ 
��ِ

�ل� ِىي   
�
�مْ     ��ل

���بُ
�وِ�لِي

�ْ�� ��ي�ُ��و�ِ�     �ِأ ��ي�َ�ِ�

 ْ�
�هِ�

�حِ �ِم��ْ  ��ْو   
ِأ
�  �ِ

�ِم�
آ
� �ِ� �ا ِ� �ْ�

ِ
�ا�ِم

رْ  ��ط�بِ
�ل�ا     ��يِ��ْ����شَص��

� للههِ  � ��يْ�ُ��و����َ�هُق  ��ِوِد

ِرْ 
�و

ُّ
��ل��� � �يِ  �ِم�ا

كِ ْ
ِىي     �مُ�ح�

�
     ��ل

ْ���َ�اِأ
���
ِأ
��ِو�

�ِيِكبرْ 
ْ

����
ِ
��ْو  �كي

ِأ
� �ِ
�

ْ
�ل���َي��ي

� �   ُ
ج
�ِي�

ْ
����ف

ِ
�ْ� �كي

ِ
�ا�ِم

رْ  ����يبِ
��ي�َ�ْ�  ��يِ�ْ�كِ �مْ  ���ِ�

���بُ ���ِط�ِه�ْ� �لي��لْ� ��ِو�ِم�ْ�

رْ  َخ�����بِ ���    
يٌّ

��
ِ��    �ُ

�ي� �ل��ّدِ
� ���َا  �

ُ
��ل ��وِّ

ِأ
��ِو�

رْ  �ك��ي�َ�ِ�
� �مِ   �

كْ ُ
ٍر،    �ِ��ح�

َت���بْ
��ي  �كِ�

ٌ
َت�ْهر

��ي �ِ���

رْ  ِ
���ً�ا          �ليِ���ْ��يِ��� ِ

����
ُ          �ُم�يِّ

ع
� �ْ�����حَ

ِ
��ِو�ي

 
ْ
ر ��ِ���ش�بِ

�ْ�ِ
ٌ�      �في

ِر���
أ
  ��ِ���َ�ا     �

ٌ
��و���

ُ
ر

��ي�بُ

��ط�َبرْ 
�ِق�� ��ِ��ٌي      �ُم�����ْ        ��ِش�ا

ُ
�ُي�ورُ�

ْ����� �ُ�َ�
����

 
ْ
ر ��ِ���ش�بِ

���فُ�ْ� � ���ِ�ا  رُ ُ         �ِم��ْس��ِ�ا
ع
� �����حَ

ْ
ر �ق�بُ

�ِ���

رْ 
�ُ�� ُّ
��ل��� ��لِ�ىي    � �مِ    ��يِ�ي�َ�ا

����بْ ِ
   ر

ُ
ر ِ

ّ
����ب

��ُي�حِ
ْ
ر �ل�ِع�����بِ

� �  ِ �ِأ��ي��
ِ

���� ِر � ��ق ِ� �ا��َم���� � � ى دِ�
ِ
��ل �ِأ

ْ
ر ��ش�بِ �مْ    ��يِ��ْ��ِ�

�ي�برِ���بُ ِ
�ع� ����َ��لِ   ��ِي�حْ

ْ
��لِل�يِ���



        التقوى              فبراير  222020 

وللسياحة وجوه
فكــرة الســياحة يف األرض فكــرة قدميــة قــدم االنتشــار البشــري 
علــى هــذا الكوكــب، وقــد أخــذت تتوســع ليجــوز اإلنســان 
جمــازات الكواكــب احمليطــة، بــل واجملــرات البعيــدة، ال ســيما 
بتوســع وســائل االنتقال، فبدًءا من الســر على األقدام وقطع 
األنعــام  علــى صهــوات ظهــور  االســتواء  األرض، مث  أميــال 
حاملة أثقالنا ِإىَل بـََلٍد ملَْ نكن اَبِلِغيِه ِإالَّ ِبِشقِّ اأْلَنـُْفِس، وبعد 
أن تُركــت القــاص  ومل يعــد ُيســعى عليهــا، كانــت قــوة اآللــة 
احملركــة قــد فرضــت نفســها، واســتقل اإلنســان وســائل أكثــر 

تطــورًا مــن ســيارات ومركبــات فضــاء، حبيــث ال نشــك أبــدا 
يف أن الســياحة اجلغرافيــة ظلــت تتقــدم حبيــث بلغــت شــأوا 
بعيــدا كمــا يبــدو. لقــد جــال اإلنســان أقطــار العــامل احمليــط وال 
زال جيــول، وكل يــوم يتســع عاملــه املرئــي أكثــر فأكثــر، ولكــن، 
مــاذا عــن جوالتــه وأســفاره يف عاملــه الروحــاين ومــا يتبــع ذلــك 
العــامل مــن أحــوال النفــس؟! نعــم، يقابــل ذلــك الوجــود املنظــور 
وجــوٌد آخــر ليــس أبقــل روعــة، مــا علينــا للســفر إليــه ســوى 
حجــز تذكــرة إىل عــامل روحنــا ونفســنا. لقــد أصابــت األبيــات 
املنســوبة إىل ســيدان اإلمــام علــي بــن أيب طالــب )كــرم هللا 

وجهــه(، والــي جــاء فيهــا:

ـُْعُر       َدَواُؤَك ِفـــيَك َوَما تَش
َوَداُؤَك ِمنَْك َوَما تُْبِرُ 

ََّك جْرٌم َصِغرٌي َ�ُب �أن     َوَتْ
وفِيك ِانَْطَوى الَعامُل الأكّر

ُمْرِشُدَك اإليمانيُّ ُمْرِشُدَك اإليمانيُّ 
ِفي الَعاَلِم الرُّوَحاِنيِِّفي الَعاَلِم الرُّوَحاِنيِّ

سامح مصطفى - مصر
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فحــن نتحــدث عــن الســياحة هــا هنــا، فإننــا نعــى أكثــر مــا 
نُعــى ابجلانــب الروحــاين منهــا، والســياحة اجلغرافيــة دعــاان 
هللا تعــاىل إليهــا كوهنــا تلفــت انتباهنــا إىل ســياحة أعظــم 
شأان، حى أنه  أفرد لتعبر »السر يف األرض« ثاثة 
عشــر موضعــا يف إحــدى عشــرة ســورة مــن القــرآن الكــرمي، 
ننتخــب منهــا موضعــن، ونشــر إىل بقيتهــا ضمــن احلاشــية 
)1(، يقــول تعــاىل: ﴿أَفـَلَــْم َيِســرُوا يف اأْلَْرِض فـََتُكــوَن هَلُــْم 

قـُلُــوٌب يـَْعِقلُــوَن هِبـَـا أَْو آَذاٌن َيْســَمُعوَن هِبـَـا فَِإنَـَّهــا اَل تـَْعَمــى 
اأْلَْبَصــاُر َوَلِكــْن تـَْعَمــى اْلُقلُــوُب الَّــِي يف الصُّــُدوِر﴾ )احلــج: 
فَاْنظُــُروا  اأْلَْرِض  يف  ِســرُوا  ﴿قُــْل  أيضــا:  ويقــول   ،)47
ُ يـُْنِشــُئ النَّْشــَأَة اآْلِخَرَة ِإنَّ اللََّ َعَلى  َكْيَف َبَدأَ اخْلَْلَق مُثَّ اللَّ

ُكلِّ َشــْيٍء َقِديــٌر﴾ )العْنكبــوت: 21(

توثيق الرحلة الروحانية
والعربيــة خصوصــا  اإلنســانية عموًمــا  املكتبــة  أرفــف  إن 
أنــه  غــر  اجلغرافيــة،  الرحــات  أدب  بكتــب  مكدســة 
ينــدر، إن مل نقــل ينعــدم، أن جنــد مــن بينهــا كتــااب يصــف 
الروحــاين،  العــامل  ومعــامل  تضاريــس  عــرب  رحلــة  تفاصيــل 
مــن  النــوع  هــذا  املكتــوب يف  نــدرة  الســبب يف  ويرجــع 
الرحــات إىل احتــواء العــامل الروحــاين علــى حقائــق طاملــا 
مثلــت موضــع شــك، إن مل نقــل إنــكار، لــدى كثريــن، 
ال لشــيء إال لعجزهــم الذهــي عــن بلــوغ احلكمــة مــن 
وجــود األشــياء. وغــي عــن الذكــر أن اإلنســانية املعاصــرة 
أمعنــت يف توثيــق التجــارب املاديــة يف املعامــل واملختــربات 
هــذا  يف  النــاس  عمــوم  ابت  حبيــث  ذلــك،  ســوى  ومــا 
العصــر ُيســلِّمون بصحــة وَحقِّيَّــة كل مــا ثبــت اســتنتاجه 
ــية، بينمــا افتقــرت  عــرب التجربــة املاديــة واملاحظــة احلسِّ
تلك اإلنســانية نفســها متاما إىل توثيق التجربة الروحانية، 
علــى مــا لتلــك التجربــة مــن أمهيــة عظمــى، ففيهــا تكمــن 

احلكمــة البالغــة مــن خلقنــا أصــا.

دليل »السياحة الروحانية« 
وتوثيقــا لرحلــة إنســانية جنــوب خاهلــا بقــاع العــامل الروحــاين 
إىل  نعــرض   ،)2( الطبوغرافيــة  ومعاملــه  اجلغرافيــة  وتضاريســه 
بــن  فنضــع  حتديــدا،  الغــرض  هلــذا  مؤلفــه  أَفــرده  كتــاب 
يــدي القــارئ الكــرمي كتــاب »الســياحة الروحانيــة«، وهــو 
حتفــة مثينــة قلمــا جتــود مبثلهــا األقــام، ألفــه ســيدان املصلــح 
املوعــود  حضــرة مــرزا بشــر الديــن حممــود أمحــد، جنــل 
املســيح املوعــود )عليــه الصــاة والســام( وخليفتــه الثــاين.

وممــا جيــدر ابلذكــر أن هــذا التأليــف الفريــد كان يف أصلــه 
هُتــا اثــي عشــر خطــااب ألقاهــا  سلســلة خطــاابت، بلغــت ِعدَّ
مــدى  علــى  للجماعــة  الســنوية  اجللســات  يف  حضرتــه 
1938م  عــام  مــن  الفــرة  خــال  وذلــك  عامــا،  عشــرين 
إىل عــام 1958م، ومســاحة مكانيــة مشلــت ثــاث بقــاع 
خمتلفــة، بــدءا مــن قــاداين دار األمــان، حيــث مركــز اخلافــة 
قبــل انقســام شــبه القــارة اهلنديــة، ومــرورا باهــور، ووصــوال 
إىل ربــوة بعــد قيــام دولــة ابكســتان عــام 1947م وانتقــال 
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مركــز اخلافــة إليهــا وأتســيس مدينــة ربــوة املباركــة هنــاك.
لقــد ملعــت فكــرة »الســياحة الروحانيــة« يف ذهــن حضــرة 
والنقاهــة   خــال رحلتــه لاستشــفاء  املوعــود  املصلــح 
عــام 1938م يف أجــواء اهلنــد اخلابــة يف دهلــي ومــا حوهلــا، 
وســيبدو جليًّــا للقــارئ املتأمــل أن حضــرة املصلــح املوعــود 
 اعتــاد يف ســياحته الســر وفــق التوجيــه القــرآين القائــل: 
﴿قُــْل ِســرُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُــُروا.....﴾، وهــذه العــادة تعــد 

. قامســا مشــركا بــن مجيــع رجــال هللا تعــاىل وأوليائــه
جســور    الكاتــب  ميــد  أيضــا  العظيــم  الســفر  هــذا  يف 
علينــا  يقــص  اترة  فنــراه  واألمكنــة،  األزمنــة  بــن  التواصــل 
حــداث وقــع أايم حضــرة خــامت النبيــن  وصحابتــه الكــرام، 
مث يدلــف منــه إىل حــدث معاصــر، واترة أيخــذان إىل َمْعَلــٍم 
هنــا، مث ينتقــل بنــا إىل معلــم آخــر هنــاك، يف جولــة ســياحية 

فريــدة مــن نوعهــا.
كمــا ال يفوتنــا أن نذكــر أن هــذا الكتــاب يعــد فرصــة ســاحنة 
للقــارئ العــريب ليتعــرف علــى شــيء مــن اخللفيــة التارخييــة 

ملنطقة شــبه القارة اهلندية بوجه عام، ال ســيما خال حقبة 
حكــم ســاطن املغــول املســلمن، وســتبدو تلــك اخللفيــة 
بوضــوح مــن خــال ذكــر أمســاء بعــض ملــوك تلــك الســالة، 
لتظــل  خلفوهــا  الــي  األثريــة  املعــامل  مــن  الكثــر  وكذلــك 
شــاهدة يف ســجل التاريــخ علــى وجودهــم وحافظــة ملــا هلــم 
ومــا عليهــم، حبيــث تســتقي منهــا األجيــال الاحقــة العــربة. 
وملســاعدة القــارئ أكثــر يف اســتحضار الظــروف والوقائــع 
الــي تناوهلــا حضــرة املؤلــف  يف رحلتــه الروحانيــة، زوَّدان 
الكتــاب مبلحــق يضــم كافــة املعــامل األثريــة الــي مــرَّ هبــا حضــرة 

املصلــح املوعــود وحتــدث عنهــا يف إطــار رحلتــه.
فهــذا الكتــاب العظيــم يتنــاول ابلبيــان كل تلــك التفاصيــل، 
  صاحبــه  فيــه  يوثــق  احللقــات  متصــل  مسلســل  وهــو 
أدق تفاصيــل رحلتــه يف العــامل الروحــاين املناظــر هلــذا العــامل 
املــادي، ابعتبــار أن مســألة التناظــر بــن العاملــن ابب كبــر 
مــن أبــواب العلــوم. كمــا يلفــت حضرتــه عــرب صفحــات كتابه 
الظواهــر  ســائر  وراء  الكامنــة  احلقائــق  دقائــق  إىل  أنظــاران 

”
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ويف كل رحلــة مــن رحــات هــذا الكتــاب ينطلــق بنــا املؤلــف مــن هــذا العــامل 

املحســوس إىل فضــاءات جديــدة وعــوامل عجيبــة وأرض وســاوات أخــرى مــا 

كان لنــا أن نختربهــا مــن قبــل منفرديــن. ونظــل نجــول ونجــول يف تلــك العوامل 

ــل  ــن تفاصي ــه م ــا حرضت ــره لن ــا يذك ــدين مب ــبيلنا، مسرتش ــلَّ س دون أن نَِض

ومعــامل ذلــك العــامل الــذي تشــاهده أعيننــا وتطــأه أقدامنــا للمــرة األوىل.  

ــفر القيِّــم مبثابــة تســجيل لَســفر  واملشــاهد املاديــة. فهــذا السِّ
أن  املفــرض  مــن  وهــام  طويــل 
يقــوم كل إنســان بــه علــى حــدة، 
فالشــكر موصــول إىل املؤلــف أن 
دليــا  الاحقــة  لأجيــال  أاتح 
طــوال  بــه  ُيســتعان  اسرشــاداي 
تلــك الرحلــة. ويف كل رحلــة مــن 
رحــات هــذا الكتــاب ينطلــق بنــا 
املؤلــف مــن هــذا العــامل احملســوس 
وعــوامل  جديــدة  فضــاءات  إىل 
أخــرى  ومســاوات  وأرض  عجيبــة 
مــا كان لنــا أن خنتربهــا مــن قبــل 
منفرديــن. ونظــل جنــول وجنــول يف 

تلــك العــوامل دون أن َنِضــلَّ ســبيلنا، مسرشــدين مبــا يذكــره 
لنــا حضرتــه مــن تفاصيــل ومعــامل ذلــك العــامل الــذي تشــاهده 

أعيننــا وتطــأه أقدامنــا للمــرة األوىل.  

- اهلوامش -
األرض«  يف  »الســر  تعبــر  ورود  مواضــع   .1
)آل  الرتيــب:  علــى  هــي  الكــرمي  القــرآن  مــن 
)يوســف:   )12 )األَنعــام:   )138 عمــران: 
110( )النحــل: 37( )احلــج: 47( )النمــل: 
70( )العْنكبــوت: 21( )الــروم: 10( )الــروم: 
43( )فاطــر: 45( )غافــر: 22( )غافــر: 83( 

)11 )حممــد: 

مصطلــح  الطبوغرافيــا    .2
يــوانين يعــي الرســم والتمثيــل 
ومــا  األرض  لشــكل  البيــاين 
عليهــا مــن تضاريــس كاجلبــال 
نشــأة 

ُ
والبحــار والــوداين وغرهــا والعناصــر البشــرية )اهليئــات االصطناعيــة امل

بواســطة اإلنســان كالســدود والقنــوات واملبــاين ومــا إىل ذلــك(. 
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تعلمنــا مــن األســلوب القــرآين وتطبيقــه النبــوي، فــإن 
قبــل  حــى  ابآلفــات  خليفتــه  يـُنـَبِّــئ  إمنــا  تعــاىل  هللا 
حلوهلــا، اســتعداًدا هلــا وحتصينــا لضعــاف املســتوى الروحــاين، 
األمــر املعهــود لــدى كافــة املؤسســات والكيــاانت الدنيويــة 
الــي تطلــق النفــر أو تعلــن حالــة الطــوارئ والتأهــب ملواجهــة 
خطــر مــا، طبيعيــا كان كإعصــار مثــا، أو بشــراي كهجــوم 
عســكري أو مــا شــابه. ولكــن أكثــر األمثلــة توضيحــا ألمــر 
الفتنــة هــو مــا نتعامــل معهــا علــى أهنــا مــرض ييــق جبســد 

األمــة وكياهنــا الروحــاين، حبيــث يســتنفر كافــة القــوى املتاحــة 
وحتليــل  التشــخيص  هــي  العــاج  مراحــل  وأوىل  لعاجــه. 
الوضــع، وهــو مــا ســنفرد لــه ســطور هــذه احللقــة يف سلســلة 
مــن جزئــن، هنــدف خاهلــا إىل تشــريح الفتنــة، علَّنــا هبــذا 

الســعي املتواضــع نســهم يف بيــان منشــئها..

تشريح الفتنة
الناظر يف القرآن الكرمي يرى أن هللا تعاىل شبَّه املؤمنن بزرع 
يهيــج وخيضــّر ويثمــر، وكمــا هــو معــروف فــإن بعــض اآلفــات 
الــزروع واألشــجار فتمــرض  مــن حشــرات وغرهــا تصيــب 
وتذبــل، مث تيبــس ومتــوت، ونعــرف أيضــا أن بعــض النبــااتت 
الطفيليــة تضــر ابملزروعــات نفســها الــي تعيــش عليهــا، ولكــن 
الفاح املاهر اليقظ يكافح تلك اآلفات والطفيليات، فإما 
أنــه يكافحهــا ابملبيــدات، أو ينزعهــا وجيتثهــا مــن جذورهــا 

اِء اِءالِفْتَنُة َوَتْشِخيُص أَْصِل الدَّ الِفْتَنُة َوَتْشِخيُص أَْصِل الدَّ

”
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كما
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حفاظًــا علــى مزروعاتــه. وكذلــك يــدث يف النظــام الروحــاين 
أيضــا، فــإن الفــن الداخليــة واخلارجيــة هتاجــم شــجرة اإلميــان 
الــي غرســها هللا بيــده، واحلــق أن بعــض أجــزاء تلــك الشــجرة 
تتأثــر حتمــا وهــي الــي تكــون حمرومــة مــن حــب هللا ونــوره، 
ولكــن هللا يفــظ تلــك الشــجرة مــن اهلــاك يف هنايــة املطــاف 

حتمــا.
إن َمثَل الفتنة كَمَثل الدُّمل متاما، فإنه يبدو منتفخا وقاســيا 
ظاهــراي، وتكمــن يف داخلــه البكــراي والصديــد، وهنــاك أنــواع 
مــن الدمامــل تبــدو يف ظاهرهــا بســيطة، ولكــن يكمــن فيهــا 
مــرٌض خبيــث كالســرطان، لــذا فإنــه مــن الواجــب أال يتدخــل 
يف تلــك احلــاالت إال طبيــب ماهــر، مــن أجــل التخلــص مــن 
نــوع  بتحديــد  الطبيــب خبــر  القاتلــة، ألن  الدمامــل  تلــك 
هــذا الدمــل وكيفيــة التخلــص منــه ابســتئصاله أو عاجــه. 
وكذلــك يف العــامل الروحــاين أيضــا، فلــو تصــّدى لعــاج الفتنــة 
الــي هــي مبثابــة الدمــل كلُّ مــن هــبَّ ودبَّ دون درايــة وال 
خــربة لَلطّــخ نفســه روحانيــا ابملــواد الفاســدة، فيــؤذي نفســه، 
وقــد يتحــول هــذا الدمــل إىل ســرطان. ويف هــذه احلــال فإنــه 

ســيضر املريــض أكثــر مــن أن ينفعــه.
قال هللا : ﴿اْلِفتـَْنُة َأْكبـَُر ِمَن اْلَقْتِل﴾)1(، ألن القتل جرمية 
تصيــب شــخصا واحــدا أو عــددا حمــددا مــن األشــخاص، أمــا 
النــاس ومعتقداهتــم وتوجهاهتــم،  أفــكار  تلــوث  الفتنــة فإهنــا 
وتثــر الشــكوك والشــبهات يف قلوهبــم حــى تغتــال روحانياهتــم 
متامــا، فتجعــل منهــم موتــى ميشــون علــى األرض، بــل يتطــور 
بــدس مســوم  ْفتـََتنــون أنفســهم 

ُ
امل يقــوم هــؤالء  األمــر إىل أن 

الفتنــة لغرهــم مــن األبــرايء، ويســقطوهنم يف ذات املســتنقع 
الــذي ســقطوا هــم فيــه مــن قبــل.  

اجلميع عرضة للمرض
ال يغيــن عــن البــال مــا حــدث مــن الفــن يف زمــن رســول 
بعــض  بســبب  فيهــا  الصحابــة  بعــض  وقــع  وقــد   ، هللا 
التقصــرات أيضــا كمــا حــدث يف غــزوة أحــد إذ عــاد أولئــك 
بعــد  املنــورة  املدينــة  إىل  الغــزوة  قبيــل  الثامثائــة  األشــخاص 
الفتنــة الــي زرعهــا يف قلوهبــم عبــد هللا بــن ُأيّب بــن ســلول زعيــم 
املنافقــن وقــد كانــوا يـَُعــدون مــن »الصحابــة« ألهنــم كانــوا قــد 

ــة  ــا الفتن ــن األشــخاص، أم ــددا محــددا م ــب شــخصا واحــدا أو ع ــة تصي ــل جرمي القت

ــر الشــكوك والشــبهات يف  ــاس ومعتقداتهــم وتوجهاتهــم، وتث ــوث أفــكار الن ــا تل فإنه

قلوبهــم حتــى تغتــال روحانياتهــم متاًمــا، فتجعــل منهــم مــوىت ميشــون عــى األرض، بــل 

يتطــور األمــر إىل أن يقــوم هــؤالء املُْفَتَتنــون أنفســهم بــدس ســموم الفتنــة لغرهــم 

مــن األبريــاء، ويســقطونهم يف ذات املســتنقع الــذي ســقطوا هــم فيــه مــن قبــل.  
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ابيعــوا علــى يــد رســول هللا . كمــا كان لــكام املنافقــن 
ومكايدهــم بعــض التأثــر الــذي أســقط البعــض يف الفتنــة يف 
مناســبات أخرى خمتلفة دون أن يدركوا، وقد كان يف ذلك 
حكمــة كبــرة، وضحهــا قولُــه تعــاىل: ﴿لَــْو َخَرُجــوا ِفيُكــْم 
َمــا زَاُدوُكــْم ِإالَّ َخبَــااًل َوأَلَْوَضُعــوا ِخَاَلُكــْم يـَبـُْغوَنُكــُم اْلِفتـْنَــَة 

ُ َعِليــٌم اِبلظَّاِلِمــَن﴾)2(.  َوِفيُكــْم مَسَّاُعــوَن هَلُــْم َواللَّ
فلنتذكــر جيــدا أن مــن يســقطون فريســة للفتنــة ليــس شــرطا 
قــد  ولكــن  اإلميــان،  ضعفــاء  أو  األراذل  مــن  يكونــوا  أن 
يــدث أن يســقط يف مهــاوي الفــن مــن هــم مــن صفــوة 
النــاس أيضــا، ويتلــون أحيــاان مقامــاٍت مرموقــًة يف اجملتمــع، 
لــذا نــرى الصحــايب حســان بــن اثبــت  الــذي كبــا كبــوًة 
شــديدة حيــث تــورط يف فتنــة حــادث اإلفــك، وهــو معــروف 
  قــال يف حقــه رســول هللا ابســم شــاعر الرســول، وقــد 
»اْهــُج اْلُمْشــرِِكَن فَــِإنَّ ِجرْبِيــَل َمَعــَك«)3(، ولكــن علــو مقامــه 
مل ُيل دون ســقوطه يف براثن فتنة من أشــنع الفن، فنســأل 

هللا تعــاىل الســامة! 
هللا  رســول  حيــاة  زمــن  أواخــر  ويف 
 جنــد أن فتنــا متعــددة قــد ظهــرت 
ممــن  عــدد كبــر  هبــا  وأتثــر  بقــوة، 
أي    هللا  رســول  يــد  علــى  ابيــع 
ادَّعــى  طليحــة بــن خويلــد وأمثالــه 
النبــوة، فضلّــوا وَأضلّــوا. وأوَضــح هــذه 
األمثلــة مــا قالــه أصحــاب الفــن يف 
عصــر اخلليفــة عثمــان  إذ أاثروا 
الضجــة يف كافــة أحنــاء البــاد هاتفن 

يظلمــون  بدورهــم  الذيــن  قرابتــه،  أهــل  يــويل  عثمــان  أن 
الشــعب. ويعجــز اللســان عــن وصــف الفــن الــي أثــرت 
يف زمــن اخلليفــة علــي ، حيــث وقــع عــدد مــن كبــار 
الصحابــة فريســة هلــا وإن كانــوا مــن قبــل يظنــون أنفســهم 

علــى احلــق، فأحدهــم وهــو الزبــر بــن العــوام أحــد العشــرة 
 : املبشــرين ابجلنــة وقــد تذكــر فجــأة مــا قالــه رســول هللا

ظــامل«)4( لــه  وأنــت  تقاتلــه  »إنــك 

مكمن خطورة املرض
بعــض األمــراض توصــف ابخلبيثــة، نظــرا إىل نشــوئها وتفاقــم 
وضعها يف طور اخلفاء، ودون أن يشعر املصاب هبا وال حّى 
يتصــور إصابتــه، اللهــم إال بعــد أن يســتفحل أمرهــا ويكــون 
املســتحيل.  حكــم  يف  األحيــان  مــن  يف كثــر  منهــا  الشــفاء 
إذ  اخلبيــث،  للمــرض  ذاتــه  الوصــف  عليهــا  ينطبــق  والفتنــة 
تكمــن خطورهتــا يف أن الواقــع فيهــا كاملصــاب ابملــرض اخلبيــث 
يف أول أمــره، يــرى نفســه ســليما معــاىف، ويشــعر بعنفوانــه، 
والواقــع يف الفتنــة كذلــك يــرى أنــه علــى احلــق، فيخاصــم »رجــَل 
هللا« ومجاعتــه، فيهلــك علــى هــذه احلــال، ويف أغلــب األحيــان 
يُهلــك غــره أيضــا. فالســؤال هنــا هــو كيــف نســتطيع أن نفــرق 
بــن الفتنــة واحلــق؟ إذ إن األمــر يلتبــس يف 

كثــٍر مــن األحيــان علــى النــاس.
ويف كتابــه عظيــم النفــع، واملعنــون بـــ »بدايــة 
اخلافــات يف اإلســام« شــخَّص اخلليفــة 
يف  وخلصهــا  الفــن  أســباب    الثــاين 
أربعــة وجــوه، نعرضهــا بشــيء مــن التصــرف 

والتمثيــل..
طبائــع  ميــل  أوهلــا   )1(
عــام  بشــكل  النــاس 
إال  واملــال،  اجلــاه  إىل 

هللا  صّفــى  قلوهبــم علــى اخلصــوص. الذيــن 
وابلنظــر إىل مــا متــع هللا بــه الصحابــة الكــرام ذوي املراتــب 
الســامية مــن الرقــي واحلكمــة، فقــد بــدأ املســلمون اجلــدد –
الذيــن مل يكونــوا كاملــي اإلميــان- والذيــن مل يكونــوا يعرفــون 
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Islam Mein Ikhtilafat ka Aghaz (The outset of dissension in Islam) is an Urdu
lecture delivered by Hadrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad, second
successor of the Promised Messiah. The primary purpose of this lecture was to
provide a correct and accurate historical account of the conflicts which arose

 .most prominently during the Khilafat of Hadrat Uthman
In this lecture Hadrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad has shed light on
the life of Hadrat Uthman, his piety and righteousness, and his status in the
eyes of the Holy Prophet. Moreover, he has expounded upon the virtues of
the companions of the Holy Prophet and has explained how conflicts actually
arose in the early period of Islam. Moreover, he has refuted various allegations

 .leveled against the person of Hadrat Uthman and his companions
The lecture is an academic masterpiece of scholarship and explains the events
of the era of the third Khilafat in a manner that no other historian has been
able to match, be it Muslim or non-Muslim; all this is done in an eloquent,
academic, yet simple manner, in the form of an interesting narrative

وتثــر  ذاهتــا  حــد  طبيعيــة يف  غــر  قصــة  هــي  تُــروى  الرســالة كمــا  اكتشــاف  عــن  القصــة  الكتــاب:  هــذا 
االســتغراب، ألنــه لــو كان عثمــان ومــروان بعثــا الرســالة املذكــورة َلَمــا كان ممكنــا أن يتعــرض هلــم حامــل 
الرســالة مث يفارقهــم مث يرجــع إليهــم مث يفارقهــم كمــا ورد يف روايتهــم، إذ ال يقــوم هبــذا التصــرف املريــب 
يف أمــره ويُبطَــش بــه. كان العبــد حامــل الرســالة قــد ُأمــر - كمــا زعــم  إال مــن كان يريــد بنفســه أن ُيَشــكَّ
املفســدون - أن يصــل مصــر قبــل قافلتهــم. مث ال يُعقــل أن يُبَطــش هبــذا الشــخص عنــد »البويــب« الــذي 
هــو ابب مصــر. وممــا ال شــك فيــه أن هنــاك فرقــا واضحــا بــن ســفر شــخص واحــد وســفر القافلــة، إذ ميكــن 
لشــخص واحــد أن يتحــرك ويســافر بســرعة ال ميكــن للقافلــة الســفر هبــا ألن القافلــة تلزمهــا مســلتزمات 
وحوائــج كثــرة، مث ال تكــون كل املطــااي يف القافلــة ســريعة الســر علــى حــد ســواء. فكيــف يُعقــل أن تصــل 
القافلــة إىل البويــب ويظــل حامــل الرســالة معهــا؟ بــل كان مــن املفــروض لــه أن يكــون إىل ذلــك احلــن قــد 
وصــل غايتــه املنشــودة. القصــة كمــا رووهــا تظهــر حامــل الرســالة أشــبه إىل اجلاســوس منــه إىل الرســول 
وال ميكــن أن يُدعــى رســواًل يف حــال مــن األحــوال. مث األســئلة واألجوبــة الــي دارت بــن الرســول والذيــن 
ولكــن مــا ُأعِطــي رســالة خطيــة وال  حجــزوه أيضــا غــر طبيعيــة، ألنــه قــال، حبســب روايتهــم، إنــه رســوٌل
شــفوية. وهــذه اإلجابــة ال ميكــن أن يتفــوه هبــا إال مــن كان جمنــوان أو كان يقصــد أن يهيــئ لغــره فرصــة 
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يســدوهنم.. هبــم  يليــق  الــذي  الوجــه  علــى  قدرهــم 
)2( اثين وجوه الفتنة يكمن يف التعارض الناشئ بن ما شرعه 
هللا تعــاىل ملصلحــة عبــاده، ومــا يــراه النــاس بنظرهتــم القاصــرة 
الراشــدون  النبيــون واخللفــاء  يف مصلحتهــم، فطاملــا يكــم 
النظــر يقيســون األمــر  أنــزل هللا، ولكــن بعــض قصــار  مبــا 

القاصــر  بنظرهــم 
أن  حــى  هــذا، 
توقَـّـح  مــن  منهــم 
النــي  حضــرة  يف 
حبســب   )(
املشــهورة،  الروايــة 

الــي ال جنــد بــدا مــن إيرادهــا هنــا علــى طوهلــا، وقــد جــاء 
َعْنــُه ِإىَل النَّــِيِّ  ِبُذَهيـْبَــٍة   ُ فيهــا: »بـََعــَث َعلِــيٌّ َرِضــَي اللَّ
مُثَّ  احْلَْنظَلِــيِّ  َحابِــٍس  بْــِن  اأْلَقـْــرَِع  اأْلَْربـََعــِة  بـَــْنَ  فـََقَســَمَها 
اْلُمَجاِشــِعيِّ َوُعيـَيـَْنــَة بْــِن بَــْدٍر اْلَفــزَارِيِّ َوَزيْــٍد الطَّائِــيِّ مُثَّ َأَحــِد 
بَــِي نـَبـَْهــاَن َوَعْلَقَمــَة بْــِن ُعَاثَــَة اْلَعاِمــرِيِّ مُثَّ َأَحــِد بَــِي ِكَاٍب 
ــٍد  فـََغِضَبــْت قـَُرْيــٌش َواأْلَْنَصــاُر قَالُــوا يـُْعِطــي َصَناِديــَد َأْهــِل جَنْ
ـَـا َأأَتَلَُّفُهــْم فَأَقـْبَــَل َرُجــٌل َغائِــُر اْلَعيـْنــَـْنِ ُمْشــِرُف  َوَيَدُعنَــا قَــاَل ِإمنَّ
اْلَوْجنـَتـَــْنِ اَنتِــُئ اجْلَبِــِن َكــثُّ اللِّْحيَــِة حَمْلُــوٌق فـََقــاَل اتَـّـِق اللََّ 
ُ َعَلــى  ــِي اللَّ ــُت َأأَيَْمُن ــْع اللََّ ِإَذا َعَصْي ــْن يُِط ــاَل َم ــُد فـََق اَي حُمَمَّ
ــَد  ــُه َأْحِســُبُه َخاِل ــَا أَتَْمُنــوين َفَســأََلُه َرُجــٌل قـَتـَْل َأْهــِل اأْلَْرِض َف
ــا َوىلَّ قَــاَل ِإنَّ ِمــْن ِضْئِضــِئ َهــَذا أَْو  بْــَن اْلَولِيــِد َفَمنـََعــُه فـََلمَّ
َحَناِجَرُهــْم  جُيَــاِوُز  اَل  اْلُقــْرآَن  يـَْقــرأوَن  قـَْوًمــا  َهــَذا  َعِقــِب  يف 
ــْهِم ِمــْن الرَِّميَّــِة يـَْقتـُلُــوَن َأْهــَل  مَيْرُقُــوَن ِمــْن الدِّيــِن ُمــُروَق السَّ
ْســَاِم َوَيَدُعــوَن َأْهــَل اأْلَْواَثِن لَئِــْن َأاَن أَْدرَْكتـُُهــْم أَلَقـْتـَُلنَـُّهــْم  اإْلِ

َعــاٍد«)5(.  قـَْتــَل 
إن هــذا األعــرايب الوقــح تعامــل مــع املقــام الروحــاين لرجــل 
هللا كتعامــل الشــعوب مــع النظــم الدنيويــة، فــا جتــد تلــك 
الوســائل  بشــى  حكوماهتــا  انتقــاد  يف  حرًجــا  الشــعوب 

بــل وغــر املشــروعة أحيــاان. وانتقــاد الشــعوب  املشــروعة، 
للحكومــات ابألســلوب املشــروع واملتفــق عليــه أمــر طبيعــي 
ال نــرى غضاضــة فيــه، ال ســيما وأن حكومــات الدنيــا إمنــا 
تســتمد قوهتــا مــن شــعوهبا، ولكــن األمــر يبــدو علــى النقيــض 
مــن ذلــك يف احلكومــة الروحانيــة، فهــي ال تســتمد قوهتــا 
وإمنــا  رعيتهــا،  مــن 
مــن قــوة الشــريعة الــي 
تقــوم عليهــا، وااللتــزام 
املشــروع  ابلقانــون 
يفــوق  أصــٌل  فيهــا 
وال  األصــول،  مجيــع 
اللهــم  الشــخصية؛  أبفــكاره  فيــه  يتدخــل  أن  ألحــد  جيــوز 
إال يف بعــض فروعــه الــي ســكتت عنهــا الشــريعة، واألمــر 
اآلخــر أن السلســلة اإلهليــة تســتمد الســلطة مــن هللا تعــاىل، 
وجيــب علــى الذيــن يديروهنــا أال َيَدعــوا النــاس ينحرفــون عــن 
يصوغــوا  أن  عليهــم  فيجــب  الدينيــة،  األمــور  يف  الصــراط 
أفــكار النــاس يف قالــب هيــأه هللا تعــاىل مبقتضــى متطلبــات 

أفــكار شــعوهبم. أن يرمجــوا  مــن  بــدال  زمنهــم 
)3( ليــس إطعــام نفــر مــن النــاس كمثــل إطعــام مجــع غفــر، 
والطهــو إلطعــام اجلمــوع الغفــرة أمــر يســتلزم مهــارة مــا ال 
تتوفــر لــكل طــاٍه. هــذا منــوذج لقاعــدة روحانيــة تقــول أبن 
ازدايد عــدد املنضمــن إىل أيــة مؤسســة اجتماعيــة تربويــة أمــر 
يتناســب طــرداًي مــع ِعظــم مســؤولية تربيتهــم وتنشــئتهم، وإىل 
هــذا الســر تشــر آايت ســورة النصــر، فتقــول: ﴿ِإَذا َجــاَء 
َنْصُر اللَِّ َواْلَفْتُح * َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن يف ِديِن اللَِّ أَفـَْواًجا 
* َفَســبِّْح حِبَْمــِد َربِـّـَك َواْســتـَْغِفْرُه ِإنَّــُه َكاَن تــَـوَّااًب﴾)6(، مبعــى أن 
عــدد املســلمن اجلــدد كان قــد ازداد بشــكل ملحــوظ مــع 
حركــة الفتوحــات املبكــرة يف زمــن اخلافــة الراشــدة، حيــث 
مل يكــن هنــاك أيــة طريقــة كافيــة لتعليمهــم وتربيتهــم، وتزامــن 

والفتنــة ينطبــق عليهــا الوصف ذاته للمرض الخبيــث، إذ تكمن خطورتها 

يف أن الواقــع فيهــا كاملصــاب باملــرض الخبيــث يف أول أمــره، يــرى نفســه 

ســليا معــاىف، ويشــعر بعنفوانــه، والواقــع يف الفتنة كذلك يــرى أنه عى 

الحــق، فيخاصــم »رجــَل اللــه« وجاعتــه، فيهلــك عــى هــذه الحــال،.
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هــذا مــع استشــهاد كثريــن مــن الصحابــة املربــن علــى يــدي 
النــي )(، فــكان أن دخلــت مجــوع جائعــة علــى طعــام 
قليــل، فلنــا أن نتوقــع النتيجــة! ومــع قلــة احلمــاس البدائــي 
لــدى هــؤالء الذيــن مل ينالــوا الربيــة الروحانيــة الكافيــة بــدأوا 
مــن  أخــذوا ميرقــون  أحــكام اإلســام، ومــن مث  يســتثقلون 

الديــن.
يف  رأوا  الَلذيــن  أولئــك  االنتقــام  فكــرة  ســاورت   )4(
اإلســام ورجالــه غــزاة جــاؤوا حملــو جمــد الشــعوب املفتوحــة 
الغابــر، وظلــت هــذه الفكــرة الســوداء كامنــة تنتظــر الفرصــة 
الظاهــر  أســلموا يف  األشــقياء –الذيــن  فبعــض  الســاحنة، 
فقــط- أســلموا مســتهدفن هــاك اإلســام. وألنــه ليــس 
بوســع الذئــب أن يهجــم علــى القطيــع وينــال منــه صيــدا 
يف وجــود الراعــي، كذلــك فــإن ســامة اإلســام واملســلمن 
ورقيَّهــم مرهونــة ببقــاء اخلافــة لــذا فقــد اقــُرِح أن مُتحــى 
املســلمون،  يرتبــط  بــه  الــذي  الســلك  ويُقطــَع  اخلافــة، 
لُيحــرم املســلمون مــن بركــة االحتــاد، وتتخــذ األداين الباطلــة 
منهجهــا يف عــدم وجــود الراعــي، وال يبقــى أي خطــر يهــدد 

خــروج الدجالــن.
ماذا يتوجب علينا إزاء هذا التشخيص؟!

بنــاء علــى مجيــع مــا ســبق، أال يتوجــب علينــا التعامــل مــع 
الفــن بنفــس األســلوب واحليطــة الذيــن نتعامــل هبمــا مــع 
األمــراض اخلبيثــة واألوبئــة الفتاكــة؟! بلــى، يتوجــب علينــا 
اختــاذ التدابــر واالحتياطــات ذاهتــا، وأول مــا علينــا فعلــه 

هــو التمييــز بــن الفتنــة واحلــق، وكمــا أن الشــجرة تعــرف 
بثمارهــا، كذلــك هــي شــجرة اإلميــان ومجاعــة احلــق. 

ُ َمثَــًا َكِلَمــًة  يقــول هللا تعــاىل فيهــا: ﴿أملَْ تــَـَر َكْيــَف َضــَرَب اللَّ
ــَماِء *  طَيِّبَــًة َكَشــَجَرٍة طَيِّبَــٍة َأْصُلَهــا اَثبِــٌت َوفـَْرُعَهــا يف السَّ
اأْلَْمثَــاَل   ُ اللَّ َوَيْضــِرُب  َــا  َرهبِّ إبِِْذِن  ِحــٍن  ُأُكَلَهــا ُكلَّ  تـُــْؤيت 
َخِبيثَــٍة َكَشــَجَرٍة  َوَمثَــُل َكِلَمــٍة   * ــُروَن  يـََتذَكَّ َلَعلَُّهــْم  لِلنَّــاِس 
َخِبيثَــٍة اْجتـُثَّــْت ِمــْن فــَـْوِق اأْلَْرِض َمــا هَلـَـا ِمــْن قــَـرَاٍر * يـُثـَبِّــُت 
نـَْيا َويف اآْلَِخَرِة  ُ الَِّذيَن َآَمُنوا اِبْلَقْوِل الثَّاِبِت يف احْلََياِة الدُّ اللَّ

ُ َمــا َيَشــاُء﴾ )7(  ُ الظَّاِلِمــَن َويـَْفَعــُل اللَّ َوُيِضــلُّ اللَّ
فإننــا حــن حنلــل األحــداث الســابقة يف اتريــخ اإلســام، 
نــرى أن الفــن قــد تاشــت مــع مــرور الزمــن -وإن تركــت 
آاثرهــا الســلبية املهلكــة علــى اجملتمــع- وبقــي احلــق قائمــا 
علــى أصولــه، فــا جنــد أدىن أثــر لدعــوة مســيلمة الكــذاب 
وال لطليحــة وال لســجاح، بــل نــرى اإلســام قــد ازدهــر 
وبلغ أوج كماله؛ وهنا نســتطيع أن نقول مطمئنن أبن َما 
يـَنـَْفُع النَّاَس فـََيْمُكُث يف اأْلَْرِض حتما، وأن املبدأ القائل: 

»الشــجرة تعــرف بثمارهــا« قــد حتقــق بــكل جــاء.

- اهلوامش -
1. )البقرة: 218(   2 )التوبة: 47(

3. )صحيح البخاري، كتاب املغازي(  4. )رواه احلاكم يف املستدرك(
5. )صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء(

6. )النصر: 2-4(  7. )إبراهيم: 27-24(

ازديــاد عــدد املنضمــن إىل أيــة مؤسســة اجتاعيــة تربويــة أمــر يتناســب طرديــا مــع 

ِعظــم مســؤولية تربيتهــم وتنشــئتهم، وإىل هــذا الــر تشــر آيــات ســورة النــر....

”

”
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* طــرق ســائل ابب حنــوي، فقــال النحــوي: َمــِن الطــارق؟ ”
فقــال: ســائل. قــال النحــوي: ينصــرف. قــال الســائل: امســي 

أمحــد ممنــوع مــن الصــرف.

مولعــا  حنــوي، كان  َمــرض  وجــاره:   املريــض  النحــوي 
ــجع، فعــاده جــاره وســأله مــا بِــَك؟ فأجــاب النحــوي:  ابلسَّ
األعضــاء  منهــا  حاميــة،  انرهــا  )شــديدة(،  جاِســية  مُحــى 
واهيــة، والعظــام ابليــة! فقــال لــه جــاره وكان أميًّــا: اي ليتهــا 

القاضيــة! كانــت 

حبــر:  ســأل أعــرايب شــخًصا عــن امســه فقــال: حبــر. قــال: ابــن 
مــن؟ قــال: ابــن فيــاض. قــال: مــا كنيتــك؟ قــال: أبــو النــدى. 

فقــال األعــرايب: ال ينبغــي ألحــٍد لقــاؤك إال يف زورق!

 ذكاء يف الرد: جلس شيخ بن شابن فاتفقا على أن يسخرا   منه.
جاهــل؟ أم  أمحــق  أنــت  هــل  شــيخ  اي  أحدمهــا:   قــال 

قال الشيخ: أان بينهما !!

البخيــل وابنــه: خــرج خبيــل وابنــه يف املســاء لقضــاء األمســية 
عنــد أحــد األصدقــاء، ويف منتصــف الطريــق عــرف الرجــل 
أن ابنــه تــرك املصبــاح ُموقــًدا ومل يطفئــه عنــد مغــادرة املنــزل، 
فقــال لــه: لقــد خســران إبمهالــك هــذا درمهًــا وأمــره ابلعــودة 
إىل املنــزل ليطفــئ املصبــاح، وعــاد الولــد إىل املنــزل فأطفــأه، 
هــذه  خســارتنا  إن  قائــا:  أبــوه  فعاتبــه  أبيــه  إىل  رجــع  مث 
املــرة، أكــرب مــن خســارتنا يف املــرة الســابقة، فقــد أبليــت مــن 
حذائــك مــا يســاوي درمهــن، فأجــاب الولــد قائــًا: اطمئــن 

اي أيب فقــد ذهبــت إىل املنــزل وعــدت حافيــا.

يشــاورهم: جاهــل وعــدو  أن  ينبغــي لصديــق  * ســبعة ال 
وحســود ومــراء وجبــان وخبيــل وذو هــوى. فاجلاهــل يضــل، 
والعــدو يريــد اهلــاك، واحلســود يتمــى زوال النعمــة. واملرائــي 
واقــف مــع رضــا النــاس، واجلبــان مــن رأيــه اهلــرب، والبخيــل 
حريــص علــى مجــع املــال. فــا رأي لــه يف غــره وذو اهلــوى 

أســر هــواه، فــا يقــدر علــى خمالفتــه.

* ليــس كل مــن انم بــدون ســرير فقــر. فكــم مــن جســد 
تغطّــى ابحلريــر حقــر! وكــم مــن فقــر بــدون ســرير قديــر!

* ال يكــون الصديــق صديًقــا حــى يفــظ أخــاه يف ثــاث يف 
) نكبتــه وغيبتــه ووفاتــه. )علــي بــن أيب طالــب احلافظ عبد احلميد

مجع وإعداد

ِحَكٌم َوَنَواِدُر

روائع األدب                   إبداعات



        التقوى              فبراير  322020 

الجزء الثاني               )ح48(

روايات عن سوانح وأخالق سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني 

اإلمام المهدي والمسيح الموعود عليه السالم، 

جمعها نجل حضرته مرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتاب »سيرة المهدي«

تعريب الداعية محمد طاهر نديم

* العناوين الجانبية من إضافة أسرة  »التقوى«

458. عن بعض طعام حضرته، وجانب من إكرامه الضيف 
بســم هللا الرمحــن الرحيــم. حدثــي مــر شــفيع أمحــد الدهلــوي 
وقــال: مسعــت مــن وزيــر حممــد خــان يقــول: كان املســيح 
املوعــود  يتنــاول الطعــام خــارج بيتــه وكان معــه املولــوي 
أحســن  واملولــوي حممــد  الكــرمي  عبــد  واملولــوي  الديــن  نــور 
وكنــت أيًضــا معــه. أرســلت الســيدة »مائــي صاحبــه« مــن 
داخــل بيتــه الكوســة احملشــوَّة ابللحــم املفــروم. فوضــع حضرتــه 
الديــن  نــور  املولــوي  مــن  أمــام كل  واحــدة   كوســة 
واملولــوي عبــد الكــرمي واملولــوي حممــد أحســن، وبعــد ذلــك 
بقــي أمــام حضرتــه حبتــان مــن الكوســة، وهنــا خطــر ببــايل 
أن حضرتــه لــن يضــع أمامــي شــيئا منهمــا، ومــا أن خطــر 
ببــايل هــذا إال وأخــذ حضرتــه احلبتــن ووضعهمــا أمامــي. لقــد 
أصــررت علــى أن أيخــذ حضرتــه إحدامهــا ولكنــه مل أيخــذ 

شــيئا منهمــا.

ــة لعمــر املســيح املوعــود حــني  ــر بعــض الصحاب 459-تقدي
رأوا حضرتــه أول مــرة

النعمــاين  احلــق  بــر ســراج  الرحيــم. حدثــي  الرمحــن  بســم هللا 
وقــال: ملــا أتيــت قــاداين يف البــداايت يف عــام 1881، كان 
الـــ 45  يبــدو يل حســب تقديــري أن عمــر حضرتــه يقــارب 

عاًمــا، ومل يكــن  قــد تــزوج الســيدة أم املؤمنــن بعــد.

460. التماس حضرته كل وسيلة ممكنة يف سبيل إبالغ دعوته
بســم هللا الرمحــن الرحيــم. أخــربين عــن طريــق الرســالة ميــان حممــد 
الواقعــة يف حمافظــة غورداســبور  منــج«  »غــل  قريــة  خمتــار  خــان 
فقــال: كان عمــري 16 أو 17 عاًمــا حــن ســافرت مــع أحــد 
ســكان قريــي إىل أمرتســر للقــاء أحــد أقــاريب، وعنــد العــودة مــرران 
ا فتوجهنــا  مــن قــاداين وكان الوقــت لصــاة العصــر ضيًقــا جــدًّ
حيــث  بقــاداين(  األقصــى  املســجد  )أي  الكبــر  املســجد  إىل 
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رأينــا املســيح املوعــود  يتمشــى وحــده وكان بيــده كتــاب. 
فلمــا فرغنــا مــن الصــاة َســأَلََنا حضرتُــه ابللغــة البنجابيــة: اي أيهــا 
األوالد، أيــن بيتكــم؟ قلــت: يف قريــة »غــل منــج«، فســأَلنا عــن 
بُعدهــا مــن قــاداين، فقلــت: 4 أو 5 أميــال. فقــال حضرتــه: 
هــل وصــل كتــايب إىل قريتكــم؟ قلنــا: مل يصــل أي كتــاب. فقــال 
حضرتــه: لقــد وصــل إىل أماكــن بعيــدة ولكــن أتعجــب مــن أنــه 
مل يصــل إىل قريتكــم إىل اآلن! فتعالــوا معــي حــى أعطيكــم هــذا 
الكتــاب. فَأَخــَذاَن حضرتُــه إىل الغرفــة اجملــاورة للمســجد املبــارك 
الذيــن  عــدد  حضرتُــه: كــم  ســأَلََنا  فيهــا.  وكانــت كتــٌب كثــرة 
فقلــت طمًعــا يف زايدة  قريتكــم؟  والكتابــة يف  القــراءة  يعلمــون 
عــدد الكتــب أهنــم مــن 8 إىل 9 أشــخاص يف حــن أنــه مل يكــن 
هبا إال 4 أو 5 أشخاص يعلمون القراءة والكتابة جيًدا. وكنت 
حينــذاك طالبًــا يف الصــف الثالــث. وبعــد وصــول هــذه الكتــب 
إىل القريــة اشــتهر أمــر حضرتــه أبن املــرزا مــن قــاداين يدعــي كونــه 

مهــدايًّ ومســيًحا. ولقــد ابيعــت بعــد هــذا بوقــت يســر جــدًّا.

ــي قــدرة هللا تعــاىل يف تعامــل احلكومــة مــع املســيح  461. جتلِّ
املوعــود )عليــه الصــالة والســالم( مقارنــة بتعاملهــا مــع شــيوخ 

الفتنــة
بســم  هللا الرمحــن الرحيــم. حدثــي مــر عنايــت علــي اللدهيانــوي 
مــع   كان جالًســا  املوعــود  املســيح  أن  الرســالة  عــن طريــق 
املولــوي عبــد الكــرمي والســيد غــام قــادر فصيــح يف حــي إقبــال 
غنــج يف لدهيانــه، وكان قــد أعلــن عــن كونــه مســيًحا موعــوًدا، 
حســن  حممــد  املولــوي  وكان  أشــدها،  علــى  املعارضــة  وكانــت 
البطالــوي قــد خــرج للمبــارزة مــع حضرتــه وتلقــى اهلزميــة النكــراء. 
احملــرم  شــهر  وكان  تشــرئب  فتنــة  هنــاك  حــال كانــت  أيــة  علــى 
علــى األبــواب فخــاف انئــب احلاكــم مــن أن تعــم لدهيانــه فــن 
علــى يــد املشــايخ فأمــر برحيلهــم مــن لدهيانــه وقــد فــوض انئــب 
احلاكــم هــذه املهمــة للنقيــب دالور علــي وملديــر خمفــر الشــرطة كــرم 
خبــش فـََقــَرأ أمــر انئــب املفــوض علــى املولــوي حممــد حســن وقامــا 

برحيلــه مــن لدهيانــه، مث حضــرا إىل حضرتــه، ووقفــا يف الشــارع 
واســتأذان للدخــول فدعامهــا حضرتــه فــورًا إىل داخــل البيــت وأمــران 
أبن ننتظــر يف اخلــارج. فطــال لقــاء النقيــب ومديــر خمفــر الشــرطة 
إىل نصــف ســاعة تقريًبــا مث غــادرا. دخلنــا علــى حضرتــه وســألناه 
عــن جميئهمــا فقــال حضرتــه إهنمــا قــد جــاءا أبمــر لنائــب املفــوض 
مفــاده: هنــاك خطــر كبــر أن تنشــب الفتنــة يف لدهيانــه لذلــك 
فاألفضــل أن تذهبــوا مــن هنــا لبعــض الوقــت. قــال هلمــا حضرتــه: 
مل يبــق لنــا هنــا أي عمــل وحنــن مســتعدون للمغــادرة إال أننــا ال 
نســتطيع الســفر حاليًــا ألن صحــة األطفــال ليســت علــى مــا يــرام. 
قــاال: ال مشــكة، ســنقول ذلــك لنائــب املفــوض، وكنــا نتشــوق 
إىل زايرتكــم فاحلمــد هلل أننــا وفقنــا إليهــا هبــذا الطريــق. بعــد ذلــك 
دخــل حضرتــه البيــت وكتــب إىل انئــب املفــوض رســالة كتــب فيهــا 
نبــذة عــن عائلتــه وثقافتــه وغرهــا وأرفقهــا نســًخا لبعــض رســائل 
العائلــة. لقــد قــام غــام قــادر فصيــح برمجــة هــذه الرســالة إىل اللغــة 
اإلجنليزيــة وأرســلها إىل انئــب املفــوض وجــاء منــه الــرد: هــذا األمــر 
ال يشــمُلكم، فيمكنكــم البقــاء يف لدهيانــه إن أردمت. فلمــا علــم 
بذلــك املولــوي حممــد حســن أاثر ضجــة كبــرة بعــد وصولــه إىل 
الهــور وقــال أبنــه مت طــرد مــن لدهيانــه ومُســح للمــرزا ابلبقــاء فيهــا؛ 
لــه أّي مــن احلــكام. وهكــذا ظــل حضرتــه يف  ولكــن مل َيســمع 

لدهيانــه لفــرة أطــول.
إىل  ســافر  حضرتــه  أن  الثــاين  اخلليفــة  مــن  مسعــت  لقــد  أقــول: 
أمرتســر احتياطًــا منــه مث اســتلم رســالة مــن انئــب املفــوض فرجــع 

لدهيانــه.  إىل 
هللا أعلم أي الروايتن أصح؟ وميكن أن تكون كلتامها صحيحتن 
أي أن حضرتــه بعــد لقــاء النقيــب دالور علــي ومــن معــه ســافر 
إىل أمرتســر احتياطًــا، ولكــن يبــدو أنــه حصــل ســوء فهــم عنــد 
النقيــب دالور علــي وغــره خبصــوص أمــر انئــب املفــوض إذ إنــه 
كان يريــد ترحيــل املولــوي حممــد حســن فحســب. فيتضــح مــن رّد 
انئــب املفــوض الــوارد أعــاه أنــه مل يُبــِد قــط مثــل هــذا الــرأي جتــاه 

حضرتــه. وهللا أعلــم.
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إعداد الداعية: محمد أحمد نعيم

ْولَــِويِّ احَلِكيــِم نـُـوِر الدِّيــِن الِبِهــرَِويِّ ، املولــود عــام 
َ
َحْضــَرُة امل

الواقعــة  ســرجودها  التابعــة حملافظــة  هبــرة  بلــدة  1841م يف 
اآلن يف ابكســتان. كمــا يعلــم الكثــرون هــو أول مــن شــرفه 
هللا تعــاىل مبــدِّ يــد البيعــة لســيدان املســيح املوعــود ، وكان 
فيمــا مضــى مــن املشــهود هلــم ابلعلــم والفضــل، وكان رجــًا 
ذائــع الصيــت يف جمــال العلــوم الدينيــة والدنيويــة علــى حــد 
ســواء، ففــي جمــال العلــوم الدينيــة ُعــدَّ حضرتــه مــن رجــال أهــل 
احلديــث، كمــا كان يقــدم دروًســا يف تفســر القــرآن الكــرمي 
منهــا: »فصــل  عديــدة،  مؤلفــات  ولــه  البخــاري،  وصحيــح 
الرباهــن  و»تصديــق  الكتــاب«،  أهــل  ملقدمــة  اخلطــاب 
األمحديــة«، و»إبطــال ألوهيــة املســيح«، و »نــور الديــن«، 
اخليفــة  عنــوان »كتــب  واآلن مجيــع مؤلفاتــه جمموعــة حتــت 
الديــي  العلــم  طلــب  ســرته يف  مــن  جانــب  فهــذا  األول«، 
وتعليمــه. أمــا يف جمــال العلــوم الدنيويــة، فقــد تبــوأ حضرتــه 
يلــي  فــرة اشــتغاله ابلطــب قبــل أن  مناصــب رفيعــة خــال 
دعوة ســيدان املســيح املوعود  للهجرة إىل قاداين، فكان 

الطبيــب اخلــاص ملهراجــا واليــة جامــون.

حظــي بشــرف حــج بيــت هللا احلــرام أول مــرة عــام 1865م. 
وقــد وفَّقــه هللا تعــاىل حِلــجِّ البيــت 13 مــرة. 

حــن وقــع بــن يديــه كتــاب »الرباهــن األمحديــة« أدرك أن 
خــاص  أتييــد  دون  عــادي  إنســان  يكتبــه  ال  الكتــاب  هــذا 
مــن هللا ، فعــزم علــى قصــد قــاداين للقــاء ســيدان املســيح 
املوعــود ، وتشــرَّف أبول لقــاء بينهمــا يف عــام 1885م، 
ســاكًنا   ، املوعــود  املســيح  ســيدان  صحبــة  يف  وبقــي 
قــاداين، فعينــه املســيح املوعــود  كأول رئيــس ملؤسســة 

يف 1906/1/29م. أمحديــة  أجنمــن  صــدر 
انتخــب إبمجــاع صحابــة ســيدان املســيح املوعــود  حلمــل 
مســؤولية اخلافــة يف 1908/5/27م، وذلــك بعــد انتقــال 
حضرتــه  إىل الرفيــق األعلــى يف الســادس والعشــرين مــن 
مايــو 1908م، وكانــت ســنه إّذاك 67 عامــا، وكانــت حضــرة 
أم املؤمنن السيدة نصرة جهان بيغم رضي هللا عنها أول من 
ابيــع حضرتــه ، تبعهــا أفــراد بيــت ســيدان املســيح املوعــود 

 ومــن مث ســائر أبنــاء اجلماعــة اإلســامية األمحديــة.
حتقق يف عهده املبارك إهلام للمسيح املوعود عليه السام يف 
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حــق املولــوي حممــد حســن البطالــوي الــذي كان ألــد أعــداء 
ســيدان املســيح املوعــود  ومجاعتــه، وكان نــص اإلهلــام: 
وجتلــى حتققــه  موتــه«،  قبــل  إبســامي  يْؤمــن  الرجــل  »هــذا 
أقــدم الشــيخ حممــد حســن البطالــوي علــى تســجيل  حــن 
أبنائــه يف مدرســة قــاداين، كذلــك يف حمكمــة غوجرانوالــه قــام 
بســحب فتــوى تكفــر ســيدان املســيح املوعــود ، حيــث 
أقــرَّ قائــًا: »إن هــذه الفرقــة )األمحديــة( هــي األخــرى تؤمــن 

ابلقــرآن واحلديــث أيًضــا، وحنــن ال نكفِّرهــا«. 

من إجنازات حضرته  خالل عهده املبارك
مت خال عهده خافته املباركة تعين املبشــرين بشــكل منظم 
ورمسي، وكان أول مبشــر رمسي؛ األســتاذ تشــودري فتح حممد 
ســَيال رمحــه هللا، مبعــواًث إىل أورواب. كمــا مت أتســيس عــدة 
مؤسســات تنظيميــة وإداريــة، منهــا بيــت املــال، وبيــت الضيافــة 
بصــورة رمسيــة. وأســس حضرتــه كذلــك عــدة مؤسســات علميــة 
وتعليمية، منها املدرسة األمحدية، واملكتبة العامة يف قاداين. 
وُأصدرت يف عهده جريداتن تبشــريتان، مها: جريدة »نور« 
لتبشــر الســيخ، وجريــدة »احلــق« لتبشــر اهلنــدوس ابإلســام.

قبل أقل من عام من وفاته  بدأ إصدار جريدة »الفضل«، 
وكان أول رئيــس حتريــر هلــا حضــرة مــرزا بشــر الديــن حممــود 

أمحــد ، حيــث بــدء صدورهــا يف 1913/6/18م.

 وفاته
تعــرض حضرتــه حلــادث ســقوط مــن علــى صهــوة جــواده يف 
1910/9/18م، وأصيــب حبــروح ابلغــة، تركــت أثــرا علــى 
  ففــي يــوم 1914/2/2م شــعر ، صحتــه إىل وفاتــه
بــه بعــد  ألـــمَّْت  الــي  إثــر الوعكــة الصحيــة  بُضعــف شــديد 
ســقوطه مــن علــى ظهــر الفــرس، وبســبب ذلــك كان يلقــي 
الــدروس جالًســا يف تلــك األايم، ويف حــال ضعفــه هــذه كتــب 
يوًمــا وصيــًة يف حــق أوالده قــال فيهــا »ال جتمعــوا ألوالدي 
التربعــات أبــًدا، وال تصنفوهــم يف زمــرة املســاكن، وال تعّدوهــم 
يف ِعــداد اليتامــى؛ إن هللا ســرزقهم أيًضــا بقدرتــه كمــا رزقــي 

طــول احليــاة«. وواىف حضرتَــه األجــل، ليلحــق حببيبــه ومطاعــه 
يف يوم 1914/3/13 وأمَّ صاة اجلنازة على روحه الطاهرة 
ســيَدان مــرزا بشــر الديــن حممــود أمحــد ، الــذي أُُنُتخــب 
فيما بعد خليفًة اثنًيا لســيدان املســيح املوعود واإلمام املهدي 
ُمطاعــه   جبــوار ضريــح  الديــن  نــور  . وُدفِــن ســيدان 
وحبيبه سيدان املسيح املوعود  يف هبشي مقربة بقاداين.  
لقــد حظــي حضرتــه بشــرف عظيــم حيــث أثــى عليــه ســيدان 
املسيح املوعود  يف كتابه »التبليغ« ابللغة العربية بقوله:
كصفاتــه النورانيــة نــور الديــن، هــو هبــروي مولــًدا، وقرشــي 
النجيبــن  ذريــة  ومــن  اإلســام  ســادة  مــن  نســًبا،  فاروقــي 
الطيبــن، فوصلــت بوصولــه إىل اجلــذل املفــروق، واستبشــرت 
بــه كاستبشــار الســيد  ابلفــاروق، ولقــد أنســيت أحــزاين مــذ 
جــاءين ولقَّــاين، ووجدتــه يف ســبل نصــرة الديــن مــن الســابقن، 
ومــا نفعــي مــال أحــٍد كمالــه الــذي آاته لوجــه هللا، ويــؤيت مــن 
ســنن، قــد ســبق األقــران يف الرباعــة والتــربع واجلــدوى، ومــع 
ذلــك حلمــه أرســخ مــن رضــوى. نبــذ الُعلــق هلل تعــاىل، وجعــل 

كل اهتشاشــه يف كام رب العاملــن.

حضرة احلافط املولوي  احلكيم 
  نور الدين  البهريوي
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 أدب الكالم
كاِمــه  رونــَق  أذهــَب  املُتكلــم  أغفلهــا  إن  آدااًب  للــكام  إنَّ 
وطَمــَس هبجــَة بيانِــه وهلــى النَّــاَس عــن حماســِن فضلِــه مبســاوئ 

أدبِــه.
وإْن   ، ذمٍّ يف  ُيســِرف  وال  مــْدٍح  يف  يتجــاوز  أاّل  آدابِــه:  فِمــن 
كانــت الّنزاهــُة عــن الــذَِّم كرًمــا والّتجــاوُز يف املــْدِح ملًقــا َيْصــُدُر 

عــن مهانــٍة، فالســرف يف الــّذم انتقــام يصــدر عــن الشَّــر، 
وكامهــا َشــْنٌ وإْن َســِلَم مــن الكــِذِب.  
والرَّهبــُة  الّرغبــُة  تبعثــه  أاّل  آدابِــِه:  ومــن 

علــى االسرســال يف وعــٍد أو وعيــٍد 
علــى  يَقــِدر  وال  عنهمــا،  يَعجــُز 

هبمــا.. الوفــاء 
ومــن آدابِــه: أنَّــه إن قــال قــواًل حّققــُه 

صّدقــُه  بــكاٍم  تكلَّــم  وإذا  بفعلِــه، 
اختيــاٌر  القــوِل  إرســال  فــإنَّ  بعملِــه، 

والعمــل بــه اضطــرار، وألن يفعــل مــا مل يُقــْل 
أمجــُل مــن أن يقــول مــا مْل يفعــْل.  )أدب الّدنيــا والّديــن  

للمــاوردي(

يف أتديِب البْناء
قالت احلكماء: من أّدب ولَده صغرًا ُسرَّ بِه كبرًا.

وقالوا: اطبْع الّطَن ما كاَن رْطًبا، واغمْز العوَد ما كاَن َلْداًن .
وقالوا: من أّدَب ولَده غم حاسَده.

وقال ابن عّباس: َمن مْل جَيِلس يف الّصَغر حيث يْكره مل جيلس 
يف الِكرب حيث ُيّب.  )العقد الفريد(  اجلوهرة الّنفيسة

الطَّاهــر  وقلبــه  والديــه،  عنــد  أمانــة  ــي  الصَّ  *
مــن كلِّ  خاليــة  ســاذجة  نفيســة  جوهــرة 
نقــٍش وصــورٍة، وهــو قابــل لــكّل مــا يُنقــُش 
عليــِه ومائــٌل إىل كّل مــا ُيــال إليــِه، فــإن 
ُعــوَِّد اخلــَر وُعلِّمــه نشــأ عليــه وســعَد يف 
الّدنيــا واآلخــرة، وشــاركه يف ثوابِــه أبــواه 
ــم لــه ومــؤّدب. وإن ُعــّود الّشــر  وكّل معّل
ــَك وكان  و ُأمِهــَل  إمهــال البهائــم َشــِقي وهَل
)إحيــاء  لــه.  والــوايل  عليــه  القيّــم  رقبــِة  الــِوْزر يف 

علــوم الّديــن أليب حامــد الغــزايل( 

* قــال األصمعــي: أّول الِعلــم الّصمــت، والثــاين االســتماع، 
والثّالــث احلفــظ، والرّابــع العمــل، واخلاِمــس نشــره.  )الياقوتــة 

يف العلــم واألدب، العقــد الفريــد( 
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