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قانون عذاب هللا  وصفة رمحته
أقول:  الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -428
وقال  السنوري  هللا  عبد  املولوي  حدثين 
املوعود  املسيح  مسعت  أيضا  أنين  كما 
تعاىل  هللا  أمام  يعرض  يقول:   
شخص فيسأله هللا: اذكر يل إن عملت 
مل  رّب  فيقول:  الدنيا.  يف  قط  خري  من 
تذّكر!  يقول هللا:  قط.  أعمل أبي خري 
واذكر يل عمال حسًنا واحًدا فحسب من 
أعمالك. فيقول: ال أتذكر يل أي عمل 
حسن. يقول هللا: هل استصحبت عبًدا 
صاحًلا من عبادي قط؟ يقول: مل أجلس 
قط.  عبادك  من  صاحل  عبد  صحبة  يف 

يسأله هللا: أذكر يل إذا رأيت عبًدا صاحًلا 
ختجلين،  ال  اللهم  يقول:  عبادي؟  من 
ألنين مل أنظر إىل عبٍد صاحل من عبادك. 
الصاحلني  عبادي  أحد  هللا: كان  يقول 
تقع  أفلم  قريتك،  من  طرف  على  يقيم 
مرورك  أثناء  به  التقيت  إذ  عليه  نظرتك 
من زقاق كذا ويف يوم كذا ويف وقت كذا. 
أنين  تذّكرت  لقد  اللهم  ويقول:  جييب 
نظرت إىل عبدك الصاحل هذا، غري أهنا مل 
تكن سوى نظرة واحدة فحسب، مث مّر 
هو من قرب ومضى إىل سبيله. يقول هللا 
بسبب  لك  غفرت  فقد  فانطلْق  تعاىل: 

نظرتك هذه، فاذهب وادُخْل جنيت. 

يذكر    املوعود  املسيح  أقول: كان 
هذا املثال لبيان رمحة هللا تعاىل ومغفرته.

أنه سُيغفر  املثال  يعين هذا  وأضيف: ال 
مهما كانت  السبب  هذا  مبثل  لإلنسان 
قضاها يف  ومهما  سيئة  الدنيا  حياته يف 
سوء األعمال، بل يبدو أن املراد منه أنه 
حياة  الدنيا  هذه  يف  اإلنسان  عاش  إذا 
يف  والصالح  احلسنة  بذرة  فيها  سلمت 
فطرته دون أن تتيسر له العوامل األخرى 
البذرة وظّل حماًطا  لتنمية هذه  املساعدة 
جعلته  اليت  والظروف  السيئة  ابلصحبة 
املتكرر  ارتكابه  عن  أسفرت  اليت  غافاًل 
له  تيسريت  لو  أنه  إال  األعمال،  لسوء 



33

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

لرتك  والصالح  احلسنة  إىل  تيله  ظروف 
السيئة وتسك ابحلسنة، فال بد أن مثل 
من  ا  خاصًّ نصيًبا  سينال  اإلنسان  هذا 

مغفرة هللا تعاىل. 
ذلك  –ولعل  احلق  إنه  ذلك  إىل  إضافة 
واجلافة-  املتزمتة  الطبائع  بعض  سيثري 
لرمحة  وقواعد  قانون  عن  البحث  أن 
عن  وينم  اجلهل  على  يدل  ومغفرته  هللا 
قواعد  هناك  أن  شك  ال  فكري.  ضيق 
وعقابه  لعذابه  تعاىل  هللا  ذكرها  وقوانني 
ولكن ليس من قانون لرمحته ألن صفته 
هذه تظل سارية املفعول بشكل أو آبخر 
ويف كل  ظرف  ويف كل  على كل شيء 
مكان. فيقول هللا تعاىل: َعَذاِب ُأِصيُب 
 ِبِه َمْن َأَشاُء َورمَْحَيِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء
)اأَلعراف 157( أي أن عذاب أصيب 
به يف أحوال خاصة وفق قوانني وضعتها، 
يف كل  شيء  تسع كل  فهي  رمحيت  أما 

حني.
أن   َأَشاُء َمْن  تعاىل:  قوله  يعين  ال 
فقد  رمحته  أما  مشيئته  وفق  ينـزل  عذابه 
تعّدت حدود مشيئته فوسعت كل شيء، 
كال، بل احلق أن هذه الكلمة وفق التعبري 
قوانني هللا  إىل  لإلشارة  تستخدم  القرآين 
تعاىل  هللا  عذاب  أن  منه  واملراد  تعاىل، 
ينـزل وفق قوانينه يف حاالت خاصة  إمنا 
تعاىل فال ختضع  أما رمحة هللا  فحسب، 
ألي قانون، بل هي تتوقف على مشيئة 
هللا تعاىل ورضاه. ومبا أن صفة رمحة هللا 

لذلك  األخرى  صفاته  مجيع  على  غالبة 
حني  يف كل  تظهر  هذه  هللا  صفة  فإن 
يف  رمحته  تظهر  وأحيااًن  شيء.  ويف كل 
صبغة ال تستطيع نظرة اإلنسان القاصرة 
الظروف  بعض  يف  تبدو  وقد  إدراكها، 
كأْن ال سبب هلا إال أن هللا تعاىل رحيم 
ويريد أن يرحم عباًدا خلقهم. وهللا أعلم.

صلة حضرته ف املسجد املبارك مؤمتا 
بملولوي نور الدين

429- بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثين 
على  احلائز  إمساعيل  حممد  املولوي 
شهادة »مولوي فاضل« وقال: ملا أتيت 
يف    املوعود  املسيح  مبايعا  قاداين 
قد  الظهر  صالة  1908، كانت  عام 
الضيافة،  دار  يف  فتوضأت  أوشكت، 
املسيح  املبارك. كان  املسجد  وحضرت 
املسجد يف عدد كبري   يف  املوعود 
على  الذين كانوا جالسني  أصحابه  من 
منهم  قريًبا  وجلست  ذهبت  منه،  مقربة 
الوقت كان  ذلك  يف  اجمللس.  آخر  فی 
شيخ حممد يوسف مدير جريدة »نور« 
يقّدم إىل حضرته بعض املراجع من كتب 
أجل ذكرها يف كتاب  السيخ من  داينة 
»ينبوع املعرفة«. كان املولوي نور الدين 
اخلليفة األول رضي هللا عنه جالًسا على 
مِشاله. فلما جئت وجلست اشتبه علّي 
املوعود  املسيح  شخص  الوقت  لبعض 
أميز  أن  أستطع  مل  ألنين  السالم  عليه 

الدين،  نور  املولوي  وبني  حضرته  بني 
أثناء  األمر  يل  توضح  ذلك  بعد  ولكن 
الكالم. فلما انتهى الكالم حول املراجع 
حضرته  إىل  أتقدم  أن  حاولت  املذكورة 
نفسه  الوقت  يف  ولكن  البيعة  أجل  من 
بصوت  الكابلي  أمحد  نور  سيد  قال 
أن  يريد  الشخص  هذا  ما:  نوًعا  مرتفع 
تعجبت يف  الطريق.  له  فلُيفَسح  ُيْسِلم، 
نفسي وتساءلت: ما معىن أنين أريد أن 
أسلم؟ مث خطر ببايل فجأة أن الدخول 
يف بيعة املسيح املوعود  هو الدخول 
إذن؟  فماذا  بعينه،  احلقيقي  اإلسالم  يف 
فبايعت املسيح املوعود ، وشخص 
املوعود  املسيح  قام  البيعة  بعد  آخر. 
الدين  نور  املولوي  للصالة، وكان   
املوعود  املسيح  وصلى  الصالة،  أّم  قد 
 مؤتًّا ابملولوي نور الدين واقًفا معه 
مالية للمسجد متقّدًما من  يف الناحية الشَّ
أداء الصالة دخل  الصف األول. وبعد 

حضرته إىل بيته.
أقول: كان املسيح املوعود  يف أايمه 
اإلمام.  مع  قائًما  دائًما  يصلى  األخرية 
وبعد وفاته كان اخلليفة األول يرتك مكان 
حضرته ويقف إىل مِشاِله دوًما، حبيث مل 
حيدث وال مرة أنه وقف يف وسط املصلى 
أو إىل اليمني، وهكذا يفعل اخلليفة الثاين 
هذا  يعود  األغلب  وعلى  اآلن.  أيضا 
 . املوعود  املسيح  احرتام  إىل  األمر 

وهللا أعلم.


