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كثري من األمور تنكشف على أولياء هللا 
بملكاشفات

لقــد  الرحيــم.  الرمحــن  هللا  بســم   -417
احلــق يف كتابــه »تذكــرة  ســراج  بــري  كتــب 
املهــدي« ج2 أن عــددا مــن اإلخــوة أقبلــوا 
مــن خــارج قــاداين مــرة وكان إخــوة آخــرون 
ومنهــم:  حضرتــه  لــدى  موجوديــن  أيضــا 
حضــرة اخلليفــة األول، ومنشــي حممد أرورا، 
واخلواجــه كمــال  القــادر،  عبــد  واملولــوي 
الديــن، واملولــوي حممــد علــي، وشــيخ غــالم 
أمحــد، والدكتــور مرزا يعقوب بيك وغريهم؛ 
مــن  أن كثــريا  اجمللــس  هــذا  يف  ُذكــر  وقــد 
األمــور تنكشــف علــى أوليــاء هللا من خالل 
فألقــى حضرتــه كلمــة حــول  املكاشــفات. 
هــذا املوضــوع مث قــال: لقــد ُأريــت اليــوم أن 

بعًضــا مــن احلاضريــن واجلالســن هنــا اآلن، 
مولّــن عنــا الدبــر، وإهنم معرضــون عنا. لقد 
خاف اجلميع عند مساع هذا القول وأخذوا 
وقــف  بيتــه  ودخــل  قــام  فلمــا  يســتغفرون، 
ا، وقد  ســيد فضــل شــاه قلًقــا ومضطــراًب جــدًّ
شحب وجهه، فذهب وقرع ابب حضرته. 
مــا  مبتســًما:  وســأله  البــاب  حضرتــه  فتــح 
األمر اي شاه صاحب؟ قال: ال أستطيع أن 
أحّلفك ابليمن ألنه خالف لأدب، فإنين 
ال أســأل عن حال اآلخرين بل أرجوكم أن 
ختــروين عــن حــايل، إذا كنــُت مــن أولئــك 
املنحرفــن أم ال؟ ضحــك حضرتــه كثــريا مث 
قــال: كال، اي شــاه صاحــب! لســت منهــم. 
مث أغلــق البــاب وهــو يضحــك، وكأمنا رُدَّت 

إىل شاه صاحب روحه.

املُنــاخ اللطيــف والطقــس احلــار، وصــلة 
  الستسقاء ف عهد املسيح املوعود
418. - بســم هللا الرمحــن الرحيــم. حدثــين 
املولــوي شــري علــي فقــال: أخرتين زوجي أن 
قــاداين  يف  أقيمــت  قــد  االستســقاء  صــالة 
املــكان  ويف   ، املوعــود  املســيح  أايم 
وبعــد  العيــد،  املخصــص ألداء صــالة  ذاتــه 
ذلــك جتّمعــت الغيــوم قبيل مســاء ذلك اليوم 
نفسه. قال املولوي شري علي: ال أذكر هذه 
الصالة، إمنا أذكر أنه يف زمن املسيح املوعود 
 ســاد شــعور بلطــف املُنــاخ، وأن احلــر 
مل يكــن يــدوم طويــال، بــل كان اجلــوُّ لطيًفــا 
الــرايح  وهبــوب  األمطــار  هلطــول  عموًمــا 
الباردة يف وقتها املناسب، بل أذكر أن املُناخ 
النــاس عمومــا  مثــار حديــث  اللطيــف كان 
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آنــذاك، وأن القيــظ مــا كان يســتمر أايمــا إال 
ف اجلو. وتداركت الناَس رمحُة هللا مبا ُيلطِّ

صــالة  أن  آخــرون  إخــوة  أخــرين  أقــول: 
َقــْم يف عهــد املســيح املوعــود  االستســقاء مل تـُ
، ولكــن حــى لــو كانــت أقيمــت، فــال 
أن  املمكــن  مــن  إذ  األمريــن،  بــن  تعــارض 
يكون املُناخ اللطيف هو السائد زمن املسيح 
املُنــاخ  املوعــود ، ولكــن تتخلــل ذلــك 
اللطيف بعض الفرات يكون احلر فيها أشد 
من املعتاد، ولعل األمطار قد ُحبســت لفرة 
أطول، مما أدى إىل الشعور ابحلاجة إىل أداء 

صالة االستسقاء. 
فــال تعــارض بــن ُلطــف املُنــاخ عموًمــا وأداء 

صالة االستسقاء مرة خالل تلك الفرة.
الــي كان  الفــرة  يف  أنــه  ابلذكــر  وجديــر 
املُنــاخ لطيًفــا فيهــا عموًمــا أخــذ النــاس مــع 
تغريُّ الطقس يشــكون شــدة احلر، ولو كان 
يســريا، العتيادهــم املنــاخ اللطيــف، فالتغــري 
الطفيــف أيضــا يؤذيهم. فإن أقيمت صالة 
املوعــود  املســيح  عهــد  علــى  االستســقاء 
 فــال بــّد أهنــا أقيمــت نتيجــة ملثــل هذا 
الشــعور العارض ابحلر، أي بســبب اعتياد 
النــاس مناخــا لطيًفــا شــعر بعضهــم، عنــد 
إقامــة  إىل  قليــال، ابحلاجــة  احلــرارة  ارتفــاع 

صالة االستسقاء. 
إضافة إىل ما قيل، ينبغي األخذ يف االعتبار 
أن لطف املناخ كان الشــعور الســائد، وإن 
ختللــت ذلــك املنــاخ فــرات يــدوم الطقــس 
احلــار فيهــا بضعــة أايم، فســرعان مــا يعــود 

يعــين  وال  نســي،  أمــر  فإنــه  طبيعتــه؛  إىل 
أن نظــام الكــون قــد تغــري يف زمــن املســيح 
املوعود  وحتول الصيف إىل شتاء، بل 
املراد منه أن فضل هللا اخلاص كان يتدارك 
الناس، حبيث مل يدم الطقس احلار طويال، 
وكان اجلو يتلطف هبطول األمطار وهبوب 
النســيم العليــل يف الوقــت املناســب، فــكان 
الشــتاء  وفصــل  هــو،  هــو  الصيــف  فصــل 
هــو هــو. وهــذا األمــر متســق متامــا وقوانــن 
بُــُت مــن علــم اجلغرافيــا  ثـْ الطبيعــة العامــة، ويـَ
ــرًا مــا يطــرأ  ومــن التجربــة واملشــاهدة أن تغيـُّ
أحيــااًن يف موســم هطــول األمطــار وهبــوب 
الــرايح البــاردة، وال يكــون هــذا التغــريُّ على 
بــل  وزمــان،  عصــر  يف كل  املنــوال  نفــس 
أحيااًن تقل األمطار والرايح الباردة فتشــتد 
احلرارة، وأحيااًن أخرى جتتمع الغيوم وتنـــزل 
األمطــار وهتــب الــرايح يف وقتهــا مما خيفف 
من شــدة القيظ. وتشــهد بذلك ســجالت 

األرصاد اجلوية احلكومية.
فــال عجــب إن اجتمعــت يف عصر املســيح 
الــي  األســباب  هــذه  مثــل    املوعــود 
تــؤدي إىل تلطيــف اجلــو عموًما، وال عالقة 

لذلك أبمر خارق للعادة. وهللا أعلم.
احلقيقــة أن هللا تعــاىل ُيعــن عبــاده األطهار 
علــى طريقــن. أحدمهــا: أنــه يعينهــم ِبَقــَدرِِه 
العام، أي جيمع هلم وفق قدره العام أسبااًب 
كان  ومــن  وإعانتهــم.  أتييدهــم  توجــب 
هلــم حــّظ أوفــر مــن البصــرية يــرى يف مثــل 
هــذه األمــور أيضــا جتلِّــَي قــدرة هللا تعــاىل، 

أمــا العامــة فــال يــرون أمــرًا خارًقــا للعــادة يف 
مثــل هــذه األحــوال، ألنــه ميكن شــرح هذه 
األمــور مــن خــالل القانــون املعــروف ِلَقــَدِر 

هللا تعاىل.
واثنيهمــا: أنــه يعينهــم بقــدره اخلــاص الذي 
ال دخل للقدر العام املعروف فيه، وهو ما 
يســمى عموًمــا ابملعجــزة، أو خــرق العــادة،  
وإن كان يف طــور اخلفــاء أيًضــا إىل حــّد مــا 
وفــق ســنة هللا تعــاىل، ولكــن كل عاقــل مل 
ا  ْعِمــِه التعصــب يــرى يف ذلــك جتليًّــا خاصًّ يـُ
لقدرة هللا تعاىل. فإذا كان هللا تعاىل قد هيأ 
يف عصــر املســيح املوعــود  وفــق َقــَدرِِه 
العام أســبااًب تؤدي عموًما إىل ُلطف املُناخ 
حبيــث هتطــل األمطار وهتب الــرايح الباردة 
عند الضرورة، مبا حيول دون حلول الطقس 
احلــار، فــال عجــب يف ذلــك. فــإذا كان هللا 
تعــاىل مــن انحيــة قــد هيــأ وفــق قــدره العــام 
مرافــق الريــد والرقيــات والقطــار والباخــرة 
واملطبعــة وغريهــا مــن أجــل تســهيل مهمــة 
املســيح املوعــود ، ومــن انحيــة أخــرى 
للعــادة،  اخلارقــة  أظهــر آالف اآلايت  قــد 
فكذلــك إذا هيــأ بقــدره العــام ظروًفــا أدت 
إىل عــدم ارتفــاع حــرارة اجلــو، نظــرًا إىل مــا 
ســيقوم به حضرته بوجه خاص من أعمال 
التأليف الي تقتضي جوًّا لطيًفا، فال يدعو 
مؤمــن  أي  لــدى  اعــراض  أي  إىل  ذلــك 
عاقل. أما إقامة صالة االستسقاء يف عهد 
املسيح املوعود  فهنالك تعارض بينها 
وبن ما قلنا وفق ما تقّدم بيانه. وهللا أعلم.


