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يسعدنا أن نقدم لقراء العربية ترمجة كتاب رائع عن سرية سيدنا اإلمام 

وهو أول كتاب ألف حول هذا املوضوع  �املهدي واملسيح املوعود 

 �وبقلم أحد صحابته األجلة واألحبة إليه  �ويف حياة حضرته 

. فهو كتاب صغري حجما �حضرة املولوي عبد الكرمي السيالكويت 

وكبري فائدة وتأثريا إذ كتبه بأسلوب شيق ويف ما الحظه بأم عينه ال نقال 

  عن اآلخرين. 

لقد تناول حضرة املؤلف يف هذا الكتاب شىت جوانب سرية حضرته 

  العطرة، وهي تشكل دروسا رائعة لكل أمحدي.    

مد أمحد لقد حظي بتعريب هذا الكتاب الداعية اإلسالمي األمحدي حم

نعيم وصدر بإشراف املكتب العريب املركزي بتعاون عدد من اإلخوة 

العرب الذين أسهموا يف أعمال املراجعة والتدقيق، وخنص بالذكر السيد 

  والدكتور وسام الرباقي احملترمني. والدكتور علي خالد الرباقي، خالد عزام، 

عني أن نتقدم خبالص الشكر لكل من ساهم يف نشر هذا الكتاب دا

جيزيهم اهللا أحسن اجلزاء وجيعله يف ميزان حسنام، كما نسأل اهللا تعاىل 
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أن يوفق القراء الكرام لالستفادة من هذا الكنـز وجيعله سببا هلداية 

     الباحثني عن صراط اهللا املستقيم، آمني.

†�^ßÖ]< <
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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي
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بعث یإن تأليف سرية املسيح املوعود اكتفاًء بكتابة عدد من الصفحات 
ببال كل واحد على االستغراب حتما، فعند مساع هذا العنوان سيخطرنَّ 

طبعا أنه كتاب ضخم وكبري، لكن احلقيقة أن كل ما كتبته ليس أكثر من 
العمل. فمن املمكن أن يقدر  متهيد الطريق ألشخاص موهوبني ومتقنني هلذا

حمب ا مين على أمور أفضل وأصفى حول هذا املوضوع أكرب وأكثر اطالع
أنا أيضا أن أكمل هذا  �الطاهر واملهم. أو من احملتمل أن يوفقين اهللا 

املوضوع يف املستقبل. إن ما كتبته يف هذا الكتيب هو عصارة معرفيت 
ين على يقني كامل أين مل أخندع نوإمياين وجتاريب الشخصية احلقيقية. إ

شخصيا ومل أرِد أن أخدع اآلخرين. فلقد دفعين البحث الطويل وتأييد 
بعض األمور ذا  احلق ونصحي لإلخوان إىل أن أقدم خلدمة القوم
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األسلوب. عسى أن يفوز كل رشيد مبعرفة هذا النور واحلق الذي قد اختار 
   من أجله مجاعتنا بفضله احملض.  �اهللا 

إن هديف احلقيقي من تأليف هذا الكتيب الذي أُشرِب به قليب والذي 
لنشره قد نخ يف كل ذرة من كياين محاس كبري هو أن أكشف كيف ف

ينبغي أن يكون اإلنسان الذي نسلِّم له أمانةً عظيمة القيمة كاإلميان. يف 
الوقت الراهن يوجد يف البنجاب واهلند كثري من أصحاب الزوايا 
واملدعني بأم يقدرون على إراءة اهللا عيانا. صحيح أم حائزون على 

األتباع أيضا؛ ففي قرية "دهونكل" املتصلة بأمين آباد  عدد ال بأس به من
جيتمع عدد كبري من الناس؛ فيمكن أن يلتبس احلق على غري الباحثني، أو 
تثبط مهمهم الصعوبات والتعقيدات ووعورة طريق احلق فيقنطوا. لقد 

واضعا يف احلسبان األسوة احلسنة للنيب  �كتبت سرية املسيح املوعود 
بنجاح أن اإلمام احلق واهلادي أثبت بفضل اهللا  قد ناًء عليهاوب ،�

واملهدي يف هذا العصر هو سيدنا وحبيبنا حضرة مريزا غالم أمحد القادياين 
، بل احلقيقة أن �بسرية النيب  �. مل أتكلّف حني قرنت سريته �

 قد خلقت بيد اهللا حبيث تصدر منه بطبعه �فطرة حبيبنا اإلمام املهدي 
. ومن �األفعالُ واألقوال اليت صدرت من متبوعه ومقتداه النيب الكرمي 

لَقَد كَانَ لَكُم فيهِم �فضل اهللا العظيم علينا حنن املسلمني أن مدلول آية 
سةٌ حوو اَهللاأُسجركَانَ ي نمةٌ لنرالْآخ موالْينا )٧: (املمتحنة � وقد خلَّص ،

  من مجيع التعقيدات والتصرفات الذميمة اليت يواجهها أهل الباطل. 
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فأسوة يسوع املسيح الناقصة جدا يف األخالق واألعمال واملعاشرة 
والسياسة ويف كل جماالت احلياة، دفعت القساوسة إىل أن جيلسوا على سدة 

يسوع املسيح. بينما  النبوة والرسالة مضطرين غصبا لكي يتداركوا نقائص
املطهرة أسوةً يف كل شعبة من حياة إنسان ناضج  �تهيئ حياة نبينا الكرمي 

مصلحا، ومؤسس أمة، وقائد جيش وعارفا  �ومتحضر وكامل. فكان 
بآداب التعامل مع أفراد الشعوب األخرى، وزوجا ووالدا وصديقا عظيما 

ومع ذلك كان عفُوا وسلطانا  ومعطاء وكرميا وجوادا وقادرا على االنتقام،
جليل القدر وناسكا متبتال إىل اهللا. باختصار؛ كل صاحب خلق جيد أسوة 

. وأي أسوة يف حياة يسوع �كاملة يف شخص فخر بين آدم املقدس 
. ١املسيح الضعيف عدمي احليلة، الذي مل يتسن له إظهار أي خلق إنساين؟

نا من مهاوي أنواع الظلمات إىل قمة قد انتشلت �باختصار؛ إن أسوة النيب 
النور. فما أسهله من أمر علينا أن نقيس كل مدع على املعيار الكامل عند 

، الذي كان غايته املتوخاة وكان روحه �النقد. إن أكرب أمر يف حياة النيب 
وغذاءه، إمنا هو بذْل كل أوقاته يف تبليغ كلمة اهللا ومواجهة أعداء اهللا. 

يربز  �قرآن الكرمي لتعرفوا بأي شدة واجه الباطل. كان النيب فاقرأوا ال
ذلك كله يف عمله. فكل إنسان ميكنه أن يدرك من قراءة القرآن الكرمي كم 

حىت لو مل يكن مطلعا ، عظيمةً �كانت املهمة اليت عهدت إىل حضرته 
من  �. وميكن أن يقدر من ذلك مدى ما كان يعيشه �على سواحنه 

                                                           

١
 حبسب ما كتبه املسيحيون. (املترجم) أي 
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من الذي يقتفي أثر  - �هللا -راحة بال وسهولة ونعومة. الحظوا اآلن 
، ومن الذي أقام اليوم حجة اإلسالم على النصارى واآلريني �النيب 

والسيخ وأتباع املذهب اجليين واليهود والربمهو وامللحدين. ومن الذي أحيا 
ن جديد؟ بأسوته اإلسالم والقرآن الكرمي والرسول واملعجزات واخلوارق م

  وأفعاله؟  �ويف شخص أي إنسان جند مناذج أخالق النيب 
باختصار؛ لقد بينت يف هذه الصفحات القليلة بفضل اهللا من الذي 

أن يتقبل  �يستحق اجللوس اليوم على كرسي اخلالفة اإلهلية، أسأل اهللا 
  سعيي البسيط هذا، آمني.

  عبد الكرمي     
   ٢٦/٦/١٩٠٠قاديان 
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مل يبق يف األمة ذلك االعتقاد باهللا الذي من شأنه أن يولِّد التقوى  -١
؛ إذ مل يبق اإلميان بالقدير املقتدر واملنتقم والعليم بذات 	وخشية اهللا 

الصدور، وإال ملا كان التجاسر والتجرؤ هلذه الدرجة على ارتكاب 
 الذنوب.

فكلما حصلت السيطرة القوية للذنب والشيطان على الدنيا، وسود 
الفسق والفجور القلوب والصدور ودمرها، فإمنا كان سببه احلقيقي تالشي 
اإلميان باهللا إميانا حقيقيا بانشراح الصدور. فكما أن القرن الذي اقتضى بعثةَ 

ده؛ فإن هذا واستدعاه كان يصرخ داعيا املصلح إلصالح مفاس �النيب 
بسبب الفساد املستشري والفواحش البينة - يصرخ داعيا كان العصر أيضا 

جمددا ومصلحا. فكما كان  - والتجاسر على ارتكاب السيئات واملعاصي
، فإن أكرب حاجة اليوم �يف زمنه قد قطع شأفة الفساد بإراءة اهللا  �النيب 

 �تري اهللا اليت من شأا أن أن تهيأ األسباب والوسائل وتتخذ التدابري 
  ماثال أمام أعني الناس، وتولد اإلميان بذلك احلي القدير. 
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فاحلاجةُ إىل مصلحٍ ماسةٌ بقدر ما جيب أن يكون ذلك املصلح حائزا 
لآلخرين. وهذه القدرة جيب  �على قدرة عظيمة على رؤية اهللا وإراءته 

نعها بأدلة قوية وبراهني أن تكون على نوعني، أوهلما أن تطمئن القلوب وتق
باالستماع إىل كالمه - ساطعة ومعارف يقينية حىت تنطق القلوب تلقائيا

أن اهللا موجود، وتنفخ يف القلوب روح الصدق  - املليء بروح القدس
وتحدث فيها فجأةً تغريا طاهرا. وثانيا أن جتعله قادرا على إصدار نبوءات 

ة جديرا خبالفة الذات اخلفية عن أمور الغيب. وبذلك يكون يف احلقيق
. وأمثال هؤالء يف �املقتدرة. عندئذ سيكون يف احلقيقة مظهرا تاما للنيب 

هو  �احلقيقة يقدرون على إصالح الزمن بأسوم الكاملة. ذلك ألن النيب 
اآلخر كان متميزا بسبب هاتني القدرتني؛ حيث سخر القلوب واستأصل 

وعلمي وزاخر بالرباهني، أال وهو القرآن الباطل معنويا بكتاب عقالين 
الكرمي، وإىل جانب ذلك جلب للمعارضني الذلة الظاهرية والفعلية نتيجة 

  حبق هذا الكتاب: حتقق النبوءات االقتدارية اليت قدمها، فصدق من قال 
"ر. مل يبلغ أحدرب كل متكبمبلغ علمه أو قدرته، وقد كسر ك  
 دهش سالطني زمنه يف احلرية، ومن ناحية أخرى قد ألقى  فمن ناحية

  ١" .وحكيم كل عاقل
باختصار؛ قد عاد الزمان مرة أخرى ليظهر فيه ادد واملصلح ذه 

  الصفات. 
                                                           

    )املترجم(. �ترمجة بيتني بالفارسية، ومها من نظم سيدنا املسيح املوعود  ١
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إن الفُرقة والتشتت الشديد يسود األمة، فليس يف العصر احلاضر  -٢
فرقة فقط، بل كل إنسان حبد ذاته فرقةٌ مستقلة، وقد وصل االجتهاد  ٧٢

وتفضيل الرأي الشخصي لدرجة أنّ كل شيخ يرى شيخا آخر بعيدا عن 
الصدق وقريبا إىل اخلطأ. فالشيخان يف مدينة واحدة يتصرفان كأما يتبعان 
دينني خمتلفني ويدافعان عنهما. فالناس يعرِضون عن كتاب اهللا والسنة، 
ويقبلون متاما على اتباع األهواء والتقاليد والعادات. فهم مشغولون ليلَ ار 
يف تكفري وتفسيق بعضهم مثلما تتشاجر الكالب، فقد جعلوا الدنيا وعزا 

نام كما يلعب األوالد قبلة هلم، ويتالعبون بكالم اهللا وسنة خري األ
 باأللعاب. 

وباإلضافة إىل ذلك كادت االختالفات الكبرية بني الفرق مثل الوهابيني 
واملقلدين والشيعة والسنة جتعل األمة تزهق، وكأن عمود الدعامة قد انزاح 

  ويكاد يسقط السقف الثقيل على السكان ويرحلهم إىل دار البوار. 
أن يربز إىل امليدان بطلٌ يقضي على هذه الوقت يصرخ داعيا أنه جيب 

الفُرقة كلها واالفتراق. فاملقلدون يقولون إنه سيظهر منهم، والوهابيون 
يقولون إنه سيظهر منهم، والبعض الذين أرادوا مجع هذه األضداد ينطبق 
عليهم مضمون املثل الفارسي: صحيح أنك خلصتين من الذئب، لكنين حني 

  ا. أمعنت النظر وجدتك ذئب
فهؤالء قد شتتوا املسلمني أكثر بدال من لـم مشلهم ومجعهم، وجعلوا 
منهم غارقني يف اإلحلاد بدال من مؤمنني. إن الفساد األكرب الذي يعرقل 
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هو هذا  -ومعلوم أن الفالح واإلصالح دون االحتاد مستحيل- الوحدة
ىل ظهور االفتراق والتشتت واختالف املذاهب واملشارب. فاحلاجة قويةٌ إ

  مصلحٍ ليقضي بقوته القدسية على هذا التشتت واالفتراق كله. 
إن الزعماء الذين كان ميكن أن يقودوا األمة وكان ينبغي أن  -٣

ميسكوا مبجداف سفينة األمة، مشغولون يف اللهو واللعب ومنهمكون يف 
اتباع األهواء وبذل املساعي لنجاحام املادية. كبار الزعماء والوالة 

كام قد لقوا حتفهم يف الشباب بارتكام املناهي والفسق والفجور، واحل
 وغالبية البقية ينتظرون املصري نفسه، وال يهم أحدا رفع شأن دين اهللا.

باختصار؛ هذا هو حال الزهاد والزعماء ومن بينهما، وإذا مل يكن هذا 
  الزمن حباجة إىل مصلح زكي النفس فأي زمن سيحتاجه؟ 

فساد وأخطره هو من الصوفية وأصحاب الزوايا، فأفراد إن أكرب  -٤
األمة يدفعون هلم مئات األلوف من الروبيات، لكن غالبيتهم هم أيضا 

يف الفسق والفجور ورغد العيش واألكل والشرب على شاكلة نغمسون م
الزعماء. فال علم هلم مطلقا مبا قال اهللا ورسولُه، وما هي السنة النبوية وما 

فهم مشغوفون بأفكارهم الشخصية واألمور غري املهمة؛ فقد  هي البدعة.
اخترعوا مذاهب خطرية ويشغفون ا لدرجة حني ينظر إليها اإلسالم من 
بعيد يبكي عليهم ويضحك عليهم يف الوقت نفسه. فكأن آالف املذاهب 
قد اخترعت يف زي اإلسالم. وبذلك تسنح الفرص ألعداء الدين ليعترضوا 

ويطعنوا فيه، فهم ال يشعرون ما الذي أصاب اإلسالم على اإلسالم 
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واملسلمني، وما آل إليه مآهلم، كما يعقد أعداء اإلسالم من اخلارج العزم 
 على شن اهلجمات الشرسة ليقضوا عليه ائيا. 

باختصار؛ إن األمة تواجه الدمار والبوار بسبب الغفلة، وهي بلسان 
  . حاهلا تتمىن من اهللا أن يبعث مصلح

@@ïu‰b¨a@ë†ÈÛa @ @

إن أكرب فساد وأخطر فتنة هي من النصارى، وهلذه الفتنة مظاهر   -١
شىت: (أ) فهي تتجلى يف صورة املدارس، حبيث جتعل آالف األوالد يف 
املدارس مرتدين وضعيفي اإلميان. (ب) يف صورة املبشرين والوعاظ، فتفسد 

املبشرات فتشعل النار يف  املزارعني البسطاء واألميني. (ج) يف صورة النساء
بيوت املسلمني. (د) إن املستشفيات املسيحية تعمل عمال مل ينجزه أحد يف 

(هـ) يف أيام القحط وااعة يضلُّ آالف الفقراء  .العامل باإلكراه واجلرب
واملفلسني بتوفري اخلبز هلم. (و) لقد ارتد اآلالف نتيجة ضغط احلكام 

يدمرون عن طريق اجلرائد واالت الشهرية  املاديني. (ز) آالف الناس
 والكتب. 

إن الكليات هي وسيلة مثلى لنشر املادية واإلحلاد، فيوميا تجعل يف  -٢
 دراسية قد أُلِّفت عن عمد بنية نشر اإلحلاد وشن املقرر واملنهاج كتب
اهلجوم على اإلسالم صراحة. وملا كان أعضاء جلان املناهج الدراسية 

 ةً متمكِّنني فهم يضعون يف املناهج واملقررات مثل هذه الكتب. قساوس
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هم باختصار؛ إن هذه الكليات قَدمت للعامل نوعا غريبا من الناس الذين 
إذ ليسوا فالسفة حقيقيني وليسوا جهلة متاما. فبعضهم يعترضون  .١كالنعام

على اإلسالم علميا وأكثرهم يستخفون به، وال جيدون أي ضرورة للدين 
  احلق والشريعة كمتحررين أوروبيني، بل معظمهم زنادقة وإباحيون. 

فمرة حني منع أحد احلائزين على شهادة املاجستري من الفسق وحثَّ 
ج، قال على شاكلة سكارى فرنسا: إن عقد القران ارتباط عبثي، على الزوا

  فاإلنسان حر يفعل ما يريد، كالكالب. 
زبدة القول إن الكليات قد أفشت يف العامل طاعونا خطريا، فأبناء 
الكليات يلهثون وراء الدنيا ليل ار ويعقدون املؤمترات واجلمعيات لكسب 

الدنيا فقط، وعند ذكر الدين يغتاظون  الدنيا وأمواهلا، وينفقون من أجل
ويغضبون. إن فلسفتهم والطبيعة والعلوم البحتة هي أصل كل هذه املفاسد، 

  فاآلن مثة حاجة ملصلح يرسخ العلوم احلقة مكان هذه العلوم الباطلة.
إن احملاكم ورفْع القضايا قد قَتلت مجيع األخالق الفاضلة من الصدق  - ٣

ة واملواساة. فالذئاب والنمور وبنات آوى والكالب والتقوى واألمانة واألخو
منتشرة يف صورة بين آدم يف البيوت ويف الشوارع واألزقة والقرى. فكتاب 
الطلبات الرمسية واحملامون والوكالء يرغِّبون يف رفع القضايا عادة. ففي هذه 
 احلالة كيف ميكن أن تكون يف القلوب خشية اهللا؟ يف كل بيت تحاك املكايد

 وأعماله.  أُمهلَ الدينفقد املزورة، وتصدر االقتراحات لرفع القضايا ليل ار، 

                                                           

١
 اليت ليست طريا. (املترجم)ا وال حيوان 
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املؤسسات األخرى وخاصة الربقية والربيد والقطار، ففيها أعمال  -٤
كثرية، إذ عين موظف واحد يف مكان يتطلب العمل فيه ثالثة موظفني؛ 

ليا، فأين وقت فبسبب كثرة املشاغل وتراكم األعمال قد أمهل وجود اهللا ك
 الفراغ إلجناز مهمات الدين وفرائضه وااهدات والتوجه إىل اهللا. 

إن مديرية القطار قد أدت إىل غفلة خطرية. فال يوجد وقت فراغ يف 
احملطة ليال وال ارا، فالسهر ليال والعمل ارا كأنه إعالن احلرب خالف 

  ى اإلميان تقريبا.قانون اهللا يف الطبيعة، فهذا دجل عظيم قد أبطل قو
ملا كان احلكام واملسؤولون وأصحاب املناصب جمرد ماديني  -٥

وكالب الدنيا وال عالقة هلم باهللا وال باآلخرة، فال بد أن تتأثر م الرعايا 
أيضا كما قيل: "الناس على دين ملوكهم"، فمن املؤكد أن معظم أفراد 

 الرعية قد صاروا كالب الدنيا متاما. 

@æìí‰Ła@áç@ïãbrÛa@ïu‰b¨a@ë†ÈÛa١@ @

هذه األمة أيضا شنت اهلجمات على اإلسالم كالنصارى وقد نشروا 
ضد اإلسالم كتبا قذرة وجنسة يرتعد لقراءا قلب املسلم الغيور، فقد صار 

اجلرائد بانتظام كثري من أبناء املسلمني آريني أو آريي املذاق، ومنهم تصدر 
والقرآن الكرمي. وألوف  �واالت اليت تسيء إىل سيدنا رسول اهللا 

املسلمني ضعيفي االعتقاد يهلكون بقراءا. فلما كان هؤالء رؤساء 
                                                           

١
       هندوسية. (املترجم)رقة ف 
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املؤسسات احلكومية ومسؤولني كبارا يف املكاتب احلكومية، فاملسلمون 
فينة يؤذَون على أيدي هؤالء كثريا. باختصار؛ هناك طوفان عظيم، وس

  ال بد أن يبعث يف هذا العصر مصلح. كان اإلسالم يف دوامة، ف
  والسالم

  العبد املتواضع
  عبد الكرمي

  ١٣١٧رمضان  ١٨ 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  أيها اإلخوة، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

الطويل أكثر من الالزم، إذ يؤسفين أين سببت لكم معاناة االنتظار 
، ويف على مسامعكم قصرت يف قراءة كلمات سيدي وحبييب الطيبات

كانت سرعة هذه الرسائل تقتضي أن ال  .كتابة شيء عن اجلماعة اإلهلية
حيدث عائق يف هذا الطريق، لكن كثريا من األمور الطارئة ظهرت 

ستفرح األحبة  أن رساليت هذهبإال أنين مسرور  .واضطُررت لالنقطاع
حبيث لن يبدوا األسف على ما فات. ومع ذلك أتوقع أم سيدعون 
خبشوع ألخيهم الذي يترقب العثور على شيء مفرح ليهديه إىل اإلخوة، 

  لكنه يأيت عليه حني من الدهر ابتالًء حبيث حيدث نفور بني قلمه ويده. 
أيها اإلخوة، كنت وعدت يف إحدى رسائلي السابقة أن أكتب عن 

الداخلية، وذلك ألن فضل اهللا اخلاص قد  �أحداث حياة املسيح املوعود 
أكثر من  �أتاح يل الفرصة منذ عدة سنوات ألكون قريبا من حضرته 

وباإلضافة إىل ذلك قد وهبين اهللا قلبا حادا وجعلين ذواقا وقادرا . اآلخرين



                  �������������������������������������� ��	�� 
�������� � �١٤� 

لى استخراج اللطائف حبيث ال أنظر بعدم االلتفات إىل أي حادث ع
مسموع أو مرئي جزئيا أو كليا. إن قليب الذكي يتعمق يف كل أمر، 
ويستخرج من أعماقه أمرا مفيدا، كما من فضل اهللا اخلاص علي أين ال 
أسعى ألخدع قليب يف ساعات كثرة العمل والوحدة يف حيايت، وال يظهر 

  يف صورة غري حقيقية. قليب أمامي 
خالل هذه التجربة  �فقدر ما الحظت من سرية املسيح املوعود 

الطويلة يف الشئون الداخلية واخلارجية، أمتىن أن أسجله كمادة يرسم منها 
كل شخص فطني وسليم الطبع املفتون بسحر هذا الكون متثاال أو صورةً 
يتوصل املرء بالتأمل يف مالحمها إىل أنه من املستحيل أن تكون هذه الصورة 

  لغري مبعوث من اهللا. 
قد يبدو غريبا بنظرة عابرة؛ فما عالقته اخلطاب إىل املؤمنني  إن توجيه هذا

م؟ ذلك ألن إميام يكون مستغنيا عن مثل هذه اجلزئيات والتفاصيل، إذ 
  ن أو جممل. إىل أي مزي جيصرخ عشقهم: وجه احلبيب ال حيتا

 لكنين حني أنظر إىل نفسي ألي مدى استفدت من تفاصيل هذا العلم
عدتين هذه املعرفة على قطع أشواط السلوك، فإن روحي ، وكم ساهاكل

جتذبين بقوة بدافع النصح واملواساة إىل أن أُطلع على ذلك هؤالء اإلخوة 
أيضا الذين مل تتح هلم مشيئةُ اهللا وإرادته هذه الفرصةَ اليت أتاحها يل اهللا 

  بفضله احملض. 
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إين أعتقد من صميم الفؤاد أين سأقدم ذا العمل كثريا من الوصفات 
الناجعة اربة لكثري من األمراض اخلطرية الداخلية واخلارجية واالجتماعية، 
اليت حولت معظم البيوت املصابة مبرض السل وحمى الدق كابرا عن كابر 

  إىل مأمت وحداد بدال من كوا سعيدة ومرحية. 
ء على ذلك أود أن أكتب أوال عن معاشرة حضرة خليفة اهللا، ألن وبنا

اجلدارة الكربى اليت تكسب اإلنسان الفخر تتحقق للشخص الذي تكون 
عالقته بأهل بيته رائعة حبيث يكون بيته منوذج اجلنة بسبب حسن اإلدارة 
واألخالق اليت أدىن ما ميكن أن توصف به أا خالية من دوافع ودواعي 

ة القلوب واحلرقة واحلزن والكدورة والغل واحلسد. فقد ورد يف كتاب حد
وعن النموذج العملي لوصية  ،�١وعاشروهن بِالْمعروف�اهللا احلكيم: 

يقول سيدنا وموالنا املبعوث رمحة للعاملني  القرآن الكرمي يف العالقة باألهل
  "خريكم خريكم ألهله."  �

ل حضرته بأمر من اهللا  منذ ما يقارب مخسةَ عشرعاما، حيث حتم
املسؤولية اجلسيمة واحلساسة للمعاشرة، مل تشتعل يف البيت نار احلرب 

  الداخلية يف هذه الفترة قط. 
قد خيطر ببال أحد من البشر كيف مل يصدر من جنس البشر الضعيف 

لعرف وقليل العلم أي تصرف معاد للطبع يف هذه املدة الطويلة، فالتجربة وا
يشهدان على أنه كثريا ما يصدر من التصرفات احملزنة من أهل البيت جهال، 

                                                           
١
       ٢٠:النساء 



                  �������������������������������������� ��	�� 
�������� � �١٦� 

ومع ذلك فإنه لَجدير بالتدبر ذلك القلب احلليم الفردوسي الذي مل متسه 
  نار أي نوع من احلزن ونغص العيش خالل هذه املدة الطويلة. 

 إن القلب قطعة حلم مرير مستودع مجيع السموم ومصدر كل نوع من
احلقد والبغض والعداوة، واليت هي يف هذا العامل مبنـزلة "اجلحيم املتأبطة"، 
إذا مل يكن قد سلب من أحد ائيا، ومل يكن اهللا القدوس قد زكّاه وطهره 

فيمكن أن يقدر كيف يعيش اإلنسان يف هذه احلياة  صدره،بيده ومل يشرح 
  . املريرة املعقدة دوء وسكينة ووقار وائتالف

هناك عيب وحيد خطري جيب إصالحه، وهو أصل كل الفنت الداخلية، 
وهذا العيب يدل على أن صاحبه  .وهو االعتراض على كل شيء بعصبية

  ضيق القلب ويعيش اجلحيم يف هذا العامل. 
مبنتهى التدبر وإمعان النظر وبنظرة  �لقد ظللت أراقب حضرته 

 ا، وتوصلت بكامل البصرية إىل أنه ليس يف جبلّته املقدسة أيفاحصة جد
  نصيب ملس الشيطان.   

أستطيع أن أقول قياسا على نفسي وعلى معظم الناس، إن عادة 
االعتراض على كل شيء والنقد والطبع العصيب قد نغص حياة الكثريين 

وقليلون جدا من هم - هم. وكل من هو على هذا الطبعوكدر صفو
يشعر فورا بتأثري هذه النار األكول، ويستطيع  -هون من هذا العيبزـمن

أن يشهد على أن هذا الطبع يعد أخريا أصل مجيع األخالق الفاسدة. وال 
شيء أكثر منه تدمريا حلقوق اهللا وحقوق خلقه. وغاية القول إن هذا 
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رير قد جعل هذا العامل دار الكدورة وبيت احملن. فحني أراد الطبع امل
كتاب اهللا احلكيم من ناحية أن يثبت أن ذلك العامل اآلخر هو دار السالم 
وبيت السرور، وأراد أن يري أفراحه اجلديرة بالغبطة مقابل هذا العامل 

من غلٍّ ونزعنا ما في صدورِهم �املادي، مل يكن أفضل من القول: 
نيقَابِلترٍ مرلَى سا عانون�١إِخزع من صدور ـ. أي يف اجلنة سوف ت

الناس القوةُ اليت تتسبب يف نشوء كل نوع من العداء واحلقد والتشتت. 
واإلنسان الذي ال توجد فيه اآلن هذه القوة نستطيع أن نقول يف حقه إنه 

  يعيش يف اجلنة يف هذا العامل. 
كم ستكون  اهذه القوة كالنبع، فيمكن أن نقدر منهوملا كانت 

  أخالقهم األخرى عالية ونبيلة. 
هذا األمر تدركه جيدا من العامة اخلادمات يف البيوت والاليت ال ميلكن 
سوى الطبع البسيط واخلصال اإلنسانية، وال يوجد فيهن أي نوع من 

دن عند سيدنا التكلف والتصنع وال الفراسة وال قوة االستنباط. فحني جي
تصرفا معارضا متاما ملا يسود يف العصر واحمليط  �املسيح املوعود 

واألعراف والسلوك، ينظرن بتعجب ويقلن مبنتهى االستغراب، ولقد مسعتهن 
نفسه  �يقلن مرارا بعجب: "إن املرزا مطواع لزوجته". ولقد قال حضرته 

سوء اخلُلق واإلساءة ما ينبغي أن تتحملوا من النساء كل نوع من ذات يوم: 
يتناىف مع املروءة كليا أن نتشاجر مع النساء مما عدا الفحشاء. إننا نرى أنه 

                                                           
   ٤٨: احلجر ١
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وحنن رجال. لقد جعلنا اهللا تعاىل رجاال، األمر الذي هو يف احلقيقة من إمتام 
  .النعمة علينا، والشكر عليها أن نعامل النساء بلطف ونرفق ن

ة سوقووسوء لسانه  حدأمزاج  وءس تهذات يوم ذُكر يف جملس حضر
، فتأمل حضرته كثريا، وقال: "ينبغي أال يكون أحبتنا على زوجته معه لتاممع

هذه الشاكلة." ويف يوم من أيام املناظرة يف أمرتسر مع القسيس عبد اهللا آم، 
املساعد اإلضايف للمفوض يف فريوزبور، اجتمع حشد كبري يف بيت خانْ حممد 

ه، حيث كان الكثريون من املناطق ااورة قد حضروا لسماع املناظرة، شا
كان حضرته يف مساء ذلك اليوم، الذي أود أن أبني ما حدث فيه، يعاين 
الصداع كاملعتاد، حيث كان مشتاقو زيارته ينتظرونه أشد انتظار، فشرف 

بدافعٍ من -  احلضور مبجيئه، فبدأ املنشي عبد احلق الالهوري املتقاعد �
يسأل عن حاله، وقال حلضرته: إن عملك حساس  - كمال احلب والصداقة

فعليك أن تم بصحة بدنك، جدا، وعلى رأسك حمل ثقيل للواجبات، 
: "صحيح ما تقول �وينبغي أن يعد لك يوميا غذاٌء مقو حتما، فقال 

غلن يف وأوافقك على ذلك، وقد طلبت ذلك أيضا أحيانا، لكن النساء يشت
أمورهن حبيث ال يهتممن بسواها". إثر ذلك قال املنشي عبد احلق، وهو 
من مريدي صديقنا املوحد القدمي اخللوق ولطيف الطبع املولوي عبد اهللا 
الغزنوي: "يا سيدي، أال تقول هلن بلجهة قاسية وال تزجرهن وال تفرض 

مل أمري، وأن عليهن هيبتك؟ أما أنا فأهتم كثريا بطعامي ويستحيل أن يه
  حيدث القصور يف االهتمام بطعامي، وإال لتصرفت معهن تصرفا آخر".
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كنت جالسا على طرف ففرحت بقول املنشي احملترم وذلك ألن هذا 
األمر كان حبق سيدي وحبييب يف ظاهر األمر، وكنت أنا اآلخر أفكر، لشدة 

العادي، إذ ، أنه جيب أن يعد حلضرته طعام أفضل من الطعام �حيب له 
، لإلنسان الذي �ال يكفي طعام بسيط يحضر من مطبخ املسيح املوعود 

يقوم جبهود غري عادية وينجز أعماال فكرية كثرية. فوجدت املنشي مؤيدا 
رأيي وقلت دون تأنٍّ وتدبر تأييدا للمتصوف املسن واحملنك اخلبري واحلائز 

يام كانت معرفيت يف اإلهليات على تربية عبد اهللا الغزنوي: (ويف تلك األ
حباجة إىل مزيد من الدروس)، نعم يا سيدي، صحيح ما يقوله املنشي 

وقال  �احملترم، إذ جيب أن تنفِّذ أوامرك بصرامة. فنظر إيلَّ حضرته 
  مبتسما: "أما أصدقاؤنا فينبغي أن جيتنبوا هذه األخالق". 

أنا اإلنسان رهيف احلس - أعلم كم خجلت يف ذلك االجتماع  اهللا
الذي كان يعتد بنفسه إىل تلك األيام حيث كنت أقيس األمور مبقاييس 

وندمت على تأييدي  -الشرف والعار حبسب مصطلحات أهل الدنيا
  ألفكار ذلك الصويف املسن احملنك اللطيف فورا. 

أيها اإلخوة، إنين أقصد من ذكر هذا الذي أثرته حبسن النية، أنّ هناك 
ن اإلنسان الذي جاء بفطرته الطاهرةبا شاسعا بيوهو بطبعه مهتم بأداء -  ون

وبني اآلخرين الذين خدعتهم  - احلقوق وهو معلِّم األخالق الفاضلة
أنفسهم بأم أيضا قطعوا بعض األشواط بصحبتهم أحد الصاحلني مع أم 

  ما زالوا مل ينالوا أي نصيب من األخالق املوهوبة.
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حلديث الذي كنت أذكره، وهو أن حضرته بعد مساع كالم لقد بقي ا
ذلك اإلنسان الفظّ، ظلّ يتكلم طويال حول معاشرة النساء وقال أخريا: 

أما أنا فذات مرة رفعت صويت على زوجيت وكنت أحس أن هذا الصوت "
العايل مشوب مبرارة قلبية، مع أنه مل يكن يف كالمي أي كلمة قاسية 

 بعد ذلك أستغفر اهللا ملدة طويلة، وصليت النوافل بغاية جارحة. فظللت
اخلشوع واخلضوع، وأخرجت صدقة؛ إميانا مين بأن هذه القسوة يف الكالم 

  مع الزوجة نتيجة ملعصية خفية صدرت مين".
عندما قست نفسي وعملي ومعرفيت على هذا القول واستعرضت 

فقد رسخ يف أوضاعي فال أحد سوى اهللا يعرف كم ندمت وخجلت، 
قليب كالوتد أن هذه التقوى غري العادية وخشية اهللا ومراعاة دقائق التقوى 
ليس من عمل إنسان عادي، وإال فأنا واملئات اآلخرون أمثايل يدعون 

ومن املؤكد أننا ال نتجاوز - باللسان التمسك باإلسالم واتباع السنة النبوية
أنا مل نوهب هذه القوة فما السبب  -حدود اهللا متعمدين ومتجاسرين

القدسية ومل نرزق هذا احلس احلاد، أو رزقناه لكنه ضعف بسبب الدوافع 
األخرى، إذ حنسب أكرب السعادة والتقوى يف اجتناب الذنوب املعروفة 
واملعاصي املشهورة. أما املعاصي الدقيقة واملشتبهات فال نعري الجتناا أي 

، باإلميان �، الذي أُعطيه سيدنا إمام الزمان اهتمام. وإمنا ينال هذا اهر
. وقلت آنذاك باجتماع فقط الكامل والعرفان الكامل، والتقوى الكاملة

اللسان واجلنان الصادق وسلّمت بأن حتلِّيه بالتقوى غري العادية وخشية اهللا 
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حىت لو مل تكن آالف  �وحدها دليل كاف على كونه مبعوثا من اهللا 
  والرباهني أكثر من الشمس سطوعا.احلجج النرية 

لقد رأينا كبار املتصوفني املستغرقني يف ااهدات الذين يرددون أبيات 
باع اإلسالم والعلماء الزهد يف الدنيا وما فيها، وكبار الزهاد وأدعياء ات

، أم جيلسون أمام أبناء الدنيا كاملسكني. وبعد كل حلظة يرفعون التقليديني
تأوها أليما، وال حيركون لسام بالكالم حىت لو كان الرأس ويطلقون 

مناسبا جدا ويف حمله رغم انتظار شديد للمشتاقني إىل مساع كالمهم، 
على شاكلة يتصرفون القلوب و يغليظ ميسونوعندما يعودون إىل بيوم 

  الذئاب والنمور. 
يف اهلند هناك صاحب زاوية مشهور، حيث يزيد عدد مريديه على مائة 

من -  ، ولقد تشرفت امرأةٌ سعيدة�ألف، وهو يدعي الفوز بقرب اهللا 
ملدة من الزمن،  �بالعيش داخل بيت سيدنا املسيح املوعود  -مقربيه

فكانت تستغرب جدا عندما تالحظ حضرته يعيش يف البيت كاملالئكة، 
ترض على أمر ويشتكي من شيء، وهو يستجيب لكل ما يقال دون أن يع

له، كما ال ينحرف أي إنسان عن طاعة أي مطاع واجب الطاعة. وقالت 
مبنتهى العجب مرارا إن سلوك شيخنا حضرة الشاه احملترم على عكس ذلك 
متاما. فحني يعود من اخلارج إىل البيت حتدث ضجة القيامة، إذ يعبس يف 

غضب على اخلادمة الفالنية ويضرب الولد الفالين ويعترض وجه األوالد وي
على تصرفات الزوجة ويوبخها على زيادة امللح يف الطعام أو على وضع 
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اإلناء الفالين يف املكان الفالين، وعلى عدم وضع الشيء الفالين يف مكان 
كذا. ويقول للزوجة كم أنت عنيدة وناشزة وغري متحضرة! وإذا كان 

يعجب مزاجه الرفيع فيضرب اإلناء باجلدار ويكسره، وبذلك  الطعام ال
حتدث ضجة يف البيت. فالنساء يف البيت يدعون اهللا متضرعات مبتهالت 

  أن يطيل حضرة الشاه مكوثه خارج البيت. 
 هتساحمإغضائه وو هعفوللبصر و �إن البيان الشامل لتفاصيل غضه 

البليدات يؤمن إميان بأنفسهن يتطلب مقاال طويال. إن النساء البسيطات و
ال يرفع النظر إىل إحداهن، فهو ملدة أسابيع بل أشهرا  �بأن حضرته 

يتجول يف صحن البيت ومير قريبا من النسوة كل يوم وال ينظر إىل إحداهن 
ميلك اهلدوء الغريب والتركيز والوقار اخلارق للعادة  �مطلقا. فهو 

يج وشغب، يشوش األذهان عادة واحللم لدرجة أنه مهما حدث من ضج
وجيذب إليه االنتباه، ما كان حضرته يشعر به مطلقا، فال يضطرب وال 

زعج. فهذه هي احلالة الفريدة اليت من أجل الفوز ا يتقلب الذواقون ـين
ها، ويبذل أهل السلوك قصارى جهودهم ويطلبوا من اهللا إيا راجني

كنني جديرين والحظتهم يفكرون متضرعني. ولقد مسعت عن مؤلِّفني متم
جالسني يف الغرفة أو يكتبون شيئا، ودخل عليهم عصفور، فاضطربوا 
برفرفة أجنحته وفزعوا لدرجة أنْ تالشت األفكار واملواضيع من قلوم، 
فتراهم ينقضون عليه لطرده كما ينقض النمر واألسد على من هامجه، أو 

صاحل وصويف جليل عظيم أو قاض  كما يتصدى اإلنسان لعدو أثاره. فهناك



������ ��	�� 
�����                                                                                                                               �٢٣�

حمترم عندما ميدحه أتباعه يقولون يف بيان أكرب مديح له أنه رهيف احلس 
وسريع الغضب. وحني جيلس معه أي إنسان يضطرب، وهو نفسه أيضا 
يقول إن جلوس أحد معه يشق عليه. فقبل مدة ذهبت لزيارته ومل أكد 

طلب آخر. فمن املؤكد أن  أجلس عنده عشر دقائق حىت قال يل هل هناك
الذي يتمتع بطمأنينة القلب والوقار العظيم واحللم فهو مبنـزلة اإلكسري له. 

  وذه الصفة يتميز األولياء وينفردون.  
يكتب مقاال لطيفًا جدا حىت ألَّف الكتب العربية  هقد الحظتأما حضرته ف

الفصيحة منقطعة النظري وبقربه ضجة وشغب كبري حيث األوالد، والنساء 
البسيطات؛ فهن أيضا يتخاصمن ويثرن الشغب ويصرخن، حىت أنّ بعضهن 
يتشاجرن ويقمن بتصرفات معروفة للنساء، لكن حضرته منهمك يف عمله 

يف وكأنه جالس على انفراد. فقد ألَّف يف هذه ويستمر يف أعمال التأل
األماكن الكتب عدمية املثال باللغة العربية واألردية والفارسية. ولقد سألته 

مرة: أال تتشوش أفكارك أو أال تشعر بانزعاج يف التفكري ذا الصراخ  �
  والشغب؟ فقال مبتسما إنين ال أمسعه فكيف يشوش أفكاري؟ 

ه يكتب جالسا يف الغرفة كاملعتاد فدخل عليه ذات يوم كان حضرت
البالغ من العمر أربع سنني آنذاك مع عدد من األوالد  ١عزيزي حممود

الصغار ويف يده علبة كربيت، فبدأوا أوال يلعبون هناك ويتنازعون كعادة 
األوالد، مث ال نعرف ما الذي خطر بباله، فأشعل النار يف املسودات، وبدأ 

                                                           

١
  . (املترجم)�جنل املسيح املوعود  
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ون ويتمتعون ويصفقون. بينما حضرته غارق يف التأليف وال األوالد يتفرج
يكاد يرفع رأسه ليعرف ما الذي جيري حوله، وبعد حلظات انطفأت النار 
وصارت املسودات القيمة رمادا، وانشغل األوالد يف أعمال أخرى. مث 
احتاج حضرته لقراءة أوراق سابقة لربط املوضوع، فسأل هذا فصمت، 

، وأخريا تكلم أحد األوالد وقال: لقد أشعل حممود النار وآخر أيضا فذُعر
يف تلك األوراق. ففزع مجيع املوجودين يف البيت من املوقف وخافوا مما 
سيحدث. ويف احلقيقة كان كل واحد منهم يترقب رؤية مشاهد سيئة 

 �جدا، وكانوا يظنون حبق أم سيواجهون موقفا صعبا. لكن حضرته 
سنا، لعل حكمةً إهلية عظيمة تكمن يف ذلك؛ فهو يريد أن قال مبتسما: ح

  يلهمنا موضوعا أفضل. 
ومثل ذلك حدثت مصادفةٌ يوم كان حضرته يؤلف كتابه "التبليغ"، 
فكتب ذات يوم مقاال عظيما حبجم ورقتني، وكان نفسه يفتخر بفصاحته 

لفارسية، وبالغته املوهوبة من اهللا، وكان يريد أن يرسله إيل للترمجة إىل ا
زهة، وكان معه املولوي نور الدين ـفنسي ووضعهما يف جيبه وخرج للن

وعدد من األصحاب. ويف طريق العودة قبل الوصول إىل البيت سلَّم 
حضرته ذلك املقال للمولوي احملترم لكي يقرأه ويسلِّمه يل للترمجة. فسقط 

وجاء  املقال من يد املولوي يف غفلة، وعندما وصل حضرته إىل البيت
املولوي ودخل حضرته كاملعتاد إىل الداخل، قلت ألحدهم إن حضرته مل 
يرسل املقال اليوم، بينما الناسخ ينتظر، وعلي أنْ أترمجه قبل ذلك. يف تلك 



������ ��	�� 
�����                                                                                                                               �٢٥�

األثناء رأيت املولوي قد اضطرب وتغري لونه، فطلب من احلضور مبنتهى 
، وكان نادما االضطراب أن يبحثوا عن املقال، فقد سقط منه يف الطريق

إذ مل يستطع احلفاظ على مقال  �وخجِال جدا مما سيقول عنه حضرته 
قيم. لكن حضرته حني عرف ذلك جاء بوجه بشوش وهادئ كالعادة 
مبتسما وأبدى احلزن على أنه سبب االضطراب للمولوي احملترم إذ قد 

لته من تعرض األخري لقلق بسبب سقوط املقال. مث قال: أنا آسف ملا بذ
  سريزقين أفضل من ذلك.  �جهود يف البحث عنه، فإنين أؤمن بأن اهللا 

أيها اإلخوة، إن أصل هذه األمور كلها هو اإلميان باإلله احلي القادر. 
فهذا اإلميان حييي القوى كل حني وآن وحيمي اإلنسان من كل أنواع اليأس 

لة جدا. ذات يوم كان والكآبة اليت تدفع أهلَ الدنيا أحيانا إىل تصرفات خمج
حضرته مصابا بصداع شديد، وكنت أجلس معه يف الداخل، وبالقرب منه 
كان شغب يتجاوز احلدود. فقلت له: يا سيدي، أال تتضايق من هذا 
الضجيج؟ فقال: إذا صمتوا فسأرتاح. فقلت له: ملاذا ال تأمرهم بذلك إذن؟ 

تقول هلم ذلك بلطف.  فقال حضرته هذا ال يسعين أنا، أما أنت فيمكن أن
فقد الحظته مستلقيا دوء يف حجرة وحده حىت يف أيام األمراض الشديدة، 
وكأنه يتمتع بالنوم، وال يشتكي أحدا لعدم قيامه بعيادته وعدم االهتمام به 

  وخدمته.
لقد الحظت أن اإلنسان حني ميرض يتضجر من حوله من سوء طبعه 

راهم يهربون منه بسبب ذلك، فهو يسب ونزقه وانزعاجه من كل شيء، فت
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 ارا وال ليال، فإذا نعست هذا ويعاتب ذلك. أما زوجته املسكينة فال ترتاح
قليال بسبب التعب واإلرهاق، يثري طوفانا، فهي املسكينة حتتار ماذا تفعل؛ 
فمن ناحية هي قد هدها التعب ومن ناحية ختشى أن يتفتت كبد املريض 

د. باختصار؛ ال أحد جيهل أوضاع املريض واملرض. لكننا بسبب الغضب احلا
ال يفقد حىت يف  �على عكس ذلك متاما نسمع منذ سنني أن حضرته 

املرض الطمأنينة والسكينة اليت يتمتع ا يف أيام الصحة. فال يزعج أحدا حىت 
يف املرض. وعندما يتحسن من املرض يتكلم بلطفه املعروف ويقابل الزوار 

وسرور وبوجه طلق. فقد حدث معي أنين وصلت إىل حضرته بعيد  بفرحة
حتسنه من نوبة طويلة للصداع الشديد، ففتح العينني ونظر إيلَّ مبتسما وقال: 

زهة يف بستان ـاحلمد هللا، أنا خبري اآلن. فشعرت كأنه عاد قبل قليل من الن
والسرور  خالب، وبسبب ذلك يوجد هذا الرونق والبهجة على وجهه واللذة

يف كالمه. كنت يف البداية أستغرب جدا مبالحظة هذه املشاهد، إذ كنت قد 
الحظت كثريا من الصلحاء وأدعياء اهلمة ورحابة الصدر كيف يتغريون متاما 
يف املرض، وبعد الشفاء أيضا يبقَون عصبيني ملدة طويلة لدرجة أنْ يتمىن املرء 

سوء حظه. أهل البيت من الزوجة  فراقهم. إذا تكلم أحد معهم فهذا من
األجنيب من االقتراب منه، فهو ثعبان أسود.  - ومن بعيد-  واألوالد حيذِّرون

فاحلقيقة أنه تستقيم يف املرض حواس الذي يكون مستقيم األحوال يف أيام 
الصحة. فمن املالحظ أن كثريا ممن يغلبهم الغضب يصبحون جمانني 

احلقيقة حمك عظيم الختبار اإلميان  ومصروعني يف املرض. فاملرض يف
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والعرفان واالستقامة. فكما أن الكالم يف حالة السكَر واملنام واألحالم 
يعكس الصورة احلقيقية لإلنسان، فاملرض أيضا مقياس الختبار املؤمن 
والكافر والشجاع واجلبان. فطوىب ملن ال يفلت من يده جلام الثورة والغضب 

  يف الصحة. 
خوة، ملا كان ال بد لإلنسان من مواجهة املرض واملوت، فاسعوا أيها اإل

جاهدين لتخلقوا يف طباعكم السكينة والقرار، وأن متوتوا مسلمني، كما 
يتمىن كل مسلم أن ميوت على اإلسالم، الذي هو معلَّق بني الرجاء 
واخلوف. وهو يتوقف على أن نسعى إلحراز الثبات والقرار والطمأنينة 

امة يف أيام الصحة. وإال فالثبات متعذر يف تلك الساعة املخيفة اليت واالستق
 الَّذين يثَبت اُهللا�: �تفقد الصواب وز األفكار واملعتقدات. يقول اهللا 

ةري الْآخفا وينالد اةيي الْحف لِ الثَّابِتوا بِالْقَونفهذا التثبيت هو الذي �١آم ،
حضرة خليفة اهللا. ذلك اإلنسان الكامل الذي ال تؤثِّر فيه ذكرته يف سرية 

نار هذه الدنيا وآفاا ومكروهاا أميا تأثري. هو نفس املؤمن الذي ستقول 
له جهنم: أيها املؤمن، مر؛ فإن نورك قد أطفأ ناري، أيها املقرب اإلهلي 

جل، لست املتأبط اجلنةَ كما يتأبط الطالب الكتب، إنك من اهللا حتما. أ
من هذه الدنيا املادية الكريهة. وإال ما السبب أن هذه الدنيا تلقي عليك 
آفاتها ومشاكلها، لكنها متر من فوق رأسك كما تنقشع الغيوم بأشعة 
الشمس القوية. عالم يدل قلبك النادر واهلدوء اخلارق للعادة، والسكينة 

                                                           
١
     ٢٨: إِبراهيم 



                  �������������������������������������� ��	�� 
�������� � �٢٨� 

امتياز أنك لست أرضيا اليت وهبت لك من بني ماليني الناس؟ إمنا لتعرف ب
بل أنت مساوي. إن أبناء هذه األرض مل يعرفوك، وكان عليهم أن يفرشوا 
لك عيوم ويسكنوك يف قلوم، ألنك خليفة اهللا املوعود وحميي اإلسالم 

  . �واخلادم املخلص خلامت النبيني 
إالم أمدح عفوه وصفحه ورحابة صدره؟ فقد سرقت خادمة من داخل 
بيته كمية من األرز، وملا كان السارق خياف ويضطرب وهو ينظر إىل هنا 
وهناك بأسلوب خاص ويالحظ اضطراب معني يف أعضائه؛ فقد اكتشفها 
أحد يف البيت بسبب هذه األمور، وأمسكها، فأثريت ضجة وعثر على مخسة 

غراما من األرز عندها حيث كانت ختبئها حتت ردائها. وبينما  عشر كيلو
أيضا  �بدأوا يلْقون عليها اللوم ويؤنبوا إذ جاء إىل هناك حضرته 

باملصادفة، فسأل: ما القصة؟ فأخربه أحد تفصيل ذلك، فقال مبنتهى اللطف: 
ال  �أعطوها قليال وال تفضحوها وختلَّقوا خبلق الستر اإلهلي. فهو 

يستجوب أحدا وال يعترض على أحد أن تصرفه الفالين غري الئق، وملاذا 
يتكلم بكالم فارغ، وما إىل ذلك من األمور. ففي البيت تتجلى هيبته 

لن يعاقب ولن يعنف، ويف  �وجالله، فكما أن كل ولد وامرأة توقن بأنه 
ضا كما الوقت نفسه قد أُشربوا احترامه وهيبته وإجالله؛ فهم خيافونه أي

خياف الناس من ذي البطش الشديد. فال يسعين بيان امتزاج هذا اخلوف 
 ا يف مثال مادي. وال أقدر على إفهام ذلك أليواهليبة واحلب واللطف مع

ورد بيان  فقد. �من أبناء الدنيا. وإمنا يدركه من كانت له عالقة باهللا 
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وصال بتصوره ويشيب جالل اهللا وعظمته وخشيته وتقواه بأسلوب ترتعد األ
له الشاب. ومع ذلك يتقدم إليه العشاق كما يندفع الرضيع إىل ثدي أمه، مع 
أن اإلنسان يهرب بالطبع من شيء خميف. لكن ما هو الشيء الذي بسببه 

غري مبالية بأحبر النار واملاء؟ فهيبة خلفاء اهللا بلهفة األرواح للقاء اهللا ن حت
من يفرض سيطرته على القلوب عنوة بالقهر وعظمتهم ال تكون على شاكلة 

الثعبان السام الذي بتأثري لدغه القوي تصعق احليوانات والسطوة. وال مثل 
الصغرية. كما ال يكون حلمهم وتواضعهم كديوث خبيث القلب تكرهه كلُّ 
عني وقلب حتما. بل تكون هيبتهم مزجيا من احلب واللطف، كما يكون 

والعظمة. وهلذا السبب تستريح الطهارة والطيبة والعفاف حبهم مقترنا باألدب 
والتقى واالستجابة ألوامر اهللا حتت ظلِّهم، وال يستطيع الشيطان وذريته 
الوصول إىل ذلك املكان. وإال فهل من احملتمل أن ال يكون البطش، وال يكون 
 أي نوع من التهديد والعقاب، وال حيدث أي خلل يف النظام، ويكون البيت
مثال حيتذى ألروع حماسن لوازم العشرة كلها. فالفظّ غليظ القلب الذي 
ليست له أي سيطرة على نفسه، والذي يعيش كل حني وآن يف فرن مشتعل، 
سيعترض فورا إثر مساع قويل هذا وسينظر إليه بإنكار واستبعاد. ذلك ألن 

بقى املرء عابسا احلفاظ على اهليبة املعهودة واألدب والغرية يف رأيه يقتضي أن ي
ومغتاظا كل حني وآن ويفتل الشوارب كالنمر. لكن شخصا مثله متعثِّر 
ونفسه الشريرة ختدعه خداعا شديدا، ليته يعرف أن أهله كلهم متربئون منه 

  وهم يفرحون حني ال يكون ذلك الراعي، ذئيب السرية، يف البيت.
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يت أعطاها، زوجته مطلقا أين مت إنفاق النقود ال �ال يسأل حضرته 
وهل فعال أَنفقت ما طلبت، وما إىل ذلك من األمور. فال حياسب مطلقا، 
وال يوجد لتسجيل احلساب أي سجل للدخل واملصروف. فقد وهبه اهللا 

قلبا رحيبا وصدرا منشرحا حبيث ال يتسرب إليه القلق على هذه األمور  �
وبذل املساعي لتحقيقها والتجسس املادي. أنا أسلِّم بأنه ال يسع رجال 
ماديا قد اختذ نفسه الضعيفة إهلا أن يتبىن هذا األسلوب، وال هو يسعى 

ويتبعثر.  لذلك، ولو أراد تكلفا لكان من احملتمل أن يتشتت مشله، ويفترق
أما املؤمنون بإله حي قادر فأقوالُهم وأفعاهلم نادرة. إن أجلى برهان على 
صدقهم وعدم خيبتهم يف ثقتهم غري املزعزعة يف رم هو كونهم مستقيمي 
األحوال وحمفوظني من الدمار واهلالك احملتمل الذي خيطر ببال رجال ماديني 

يقة ال يصيبهم القلق الذي يالزم يف مثل هذه األوضاع. وإن أهل اهللا يف احلق
كالب الدنيا نتيجة انغماسهم يف سجالت حسابام املالية عقابا على 

  أعماهلم وعدم اتقائهم. 
ذات يوم قال حضرته: لو حتلى الناس بالتقوى خلرجوا من بيوم 
خماصا خايل البطون كالطيور، وعادوا إليها وبطوم مليئة. إن نار طلب 

علت ابن آدم كلبا يلهث كل حني وآن، ويف داخله حرقة الدنيا اليت ج
تالزمه، إمنا سببها يف احلقيقة عدم اليقني الراسخ بوعود اهللا وعدم التوكل 
عليه، واعتباره قواه مرجع األمل والرجاء، فالطالب واملطلوب كالمها 
ضعيف، فالنتيجة احلتمية له أن ال يكون له قرار. إن هذه األمور مدعاة 
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ك أمام أهل الدنيا املادية، فهم يسمون أمثال هؤالء مبنتهى اجلرأة للضح
أشباه اانني وخمتلّي احلواس. لكن احلقيقة أم غافلون عن هذا العلم. إن 
اتباع اهلوى قد طمس قوى عبودية اهللا. باختصار؛ إن حضرته يثق بكل ذي 

  نفس منفوسة، ويعد كل واحد صادقا بداهة. 
مهما تكن امرأة بائسة احلال دميمة الشكل قبيحة املنظر اليت إذا رآها 
سيئ الظن وحاد الطبع من هذا العامل ابتعد عنها، وأوصد أذنه إذا حتدثت 

فيستمع إليها مبنتهى اللطف  �ووضع يده على عينه وأنفه. أما حضرته 
للسان واهلدوء كأن عندليبا عذب الصوت يغرد أمامه، وأن ببغاء حلوة ا

تقلِّد أمامه. فإن تكلمت إحداهن أمامه بكالم فارغ وسخيف ال يبدي هلا 
حضرته حىت بإشارة أن كالمها سخيف ومساعه هلا هدر للوقت. وال 
يكذّب القصة اليت قصت عليه. وال يسأل أيا من خادماته كم أنفقت على 

ويضعه يف األغراض اليت اشترت وما نوعيتها وإمنا يستلمها واملبلغ املتبقي 
اجليب مغمض العينني. فهناك بعض األوالد من العائالت الوضيعة اهولة 
قليلة اهلمة يعملون داخل البيت ويشترون األغراض بعشرات الروبيات، 
ويذهبون إىل الهور للتسوق ويشترون من هناك أشياء مهمة، فلم يسأهلم 

م من أي نوع ومل يستجوم ومل يطلب منهم تفاصيل احلساب قط. اهللا أعل
وحده يدرك حقيقة هذه القلوب املطهرة،  �هذا القلب، ويف احلقيقة اهللا 

 أَعلَم حيثُ اُهللا�الذي قد خلقها مبشيئته وحكمته اخلاصة. ما أصدق قوله: 
هالَتلُ رِسعجلقد تقصيت وحتريت بشكل خاص وترقبت وألقيت �ي !



                  �������������������������������������� ��	�� 
�������� � �٣٢� 

األوقات بقلب وعقل ناقد، السمع ولقد تفرجت على املشهد يف مثل هذه 
لكنين أقر بأن عيين ومسعي يف كل مرة جاءا مبا زاد إمياين وعرفاين. ويف هذه 

ال حماسبة أحد وال و حماججةال و انقاشع داخل البيت دة الطويلة مل أمسامل
استجوابه عن املعامالت. فسبحان اهللا ما أطيب الطبع وما أهدأ القلب الذي 

ظن، وكم جديرا بالغبطة القلب الفردوسي ال يعشش فيه شيطانُ سوِء ال
الذي وهبت له هذه السكينة. فالواضح أنه لو كان هذا اإلغماض والثقة 
املطلقة قليل الوزن يف املعاش واملعاد، أي لو كان مكروها يف نظام العامل 
ويف نظر اهللا، لكان جيب أن يفسد النظام وخيتلّ. لكن التقدم املستمر 

حيب مثل هذه القلوب حصرا. إذا كان  �أن اهللا امللحوظ يشهد على 
حضرته قد طلب من اخلادمة إعداد طعام معني وكان الضعف يتطلب أن 
يعد له ذلك الشيء فورا وحتما، وهو مل يتناول وجبةً يف انتظاره، وعندما 
انقطع عن الكتابة أو اإلنابة إىل اهللا، تذكّر أنه مل يتناول الطعام وهو ينتظر 

ضر له ذلك الطعام املعين لكن مضى موعد تلك الوجبة وحان موعد أن يح
العشاء، فتراه ال يؤنب أحدا وال يؤاخذه، وحني يسأل عنه بلطف فتقول 

  إا نسيت تراه ينصرف مبتسما.
اهللا اهللا! إن اخلدام من الدرجة العادية والنساء داخل البيت يطبخون ما 

ن يف بيون، بينما لو أمهلن طعام حضرته يريدون وهن يتصرفن كأ
وتغافلن فهو ال حياسبهن؛ فلم يقل قط حىت بكلمات لطيفة مثل: جيب أن 

  ختفن اهللا أو اتقني اهللا. 
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بأن اهللا يطعمه ويسقيه  �فهذه هي األمور اليت تؤكد أن ما قاله النيب 
أيضا ما معناه: "إنين أعيش على وحي اهللا  �هو حق. يقول حضرته 

   ١، وإن إهلامه مبنـزلة أنفاس احلياة يل".الذي معي
ويف احلقيقة إذا مل يكن هذا البيان صادقًا فمن ذا الذي يقدر على هذه 
القناعة  سوى هؤالء الناس ذوي الطبع اخلارق للعادة. أتذكر أنه ذات يوم 
جاءت اخلادمة بالطعام ووضعته عنده مث قالت: الطعام جاهز. فقال: حسنا، 

لتأليف، كنت أشعر باجلوع وكدت أنادي. فانصرفت وانشغل حضرته يف ا
مث جاء كلب وأكل ذلك الطعام مبنتهى اهلدوء جالسا عنده حىت أفرغ كل 
ما كان يف اإلناء، وانصرف مبنتهى السكينة واهلدوء. اهللا اهللا! كم وهب 
هلذه احليوانات أيضا من املعرفة، ومع أن ذلك الكلب مل يكن مروضا 

ان الذي مل يدس حتت وأليفًا، لكن اهللا أعلم كيف أيقن حبق بأن هذا اإلنس
قدميه منلةً قط، ومل يرفع يده على عدو أيضا قط هو عدمي الضرر. 
باختصار؛ بعد مدة رفع األذان وتذكَّر حضرته الطعام، فنادى اخلادمة 
فجاءت وقالت إا كانت قد وضعت الطعام عنده قبل مدة وكانت قد 

رت قصة من أخربت حضرته، فقال هلا مبتسما: إذن سآكل مساًء. تذك
حلمه وأسلوب تعليمه وقوته القدسية، وهي أنه قبل سنتني نشأت عند أهل 
 قصوعدم العلم، عادةُ مساع القصص؛ حيث كانت ت البيت، مبقتضى السن
حىت منتصف الليل القصص البسيطة الربيئة املسلية، وحصل يف مساعها 

                                                           
 )املترجم(. �ترمجة بيت فارسي، من نظم سيدنا املسيح املوعود  ١
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رته مل يقل شيئا استغراق لدرجة كأا مفيدة وقيمة. فحني علم بذلك حض
بلسانه، بل مجع أهل البيت كلهم ذات ليلة وقال هلم: اليوم سأقص عليكم 
قصيت، مث تناول كالما يولّد يف القلوب خشية اهللا وأقواال مفيدة لدرجة أنْ 
تابت النساء كلُّهن وأقررن أن كن غافالت وخاطئات، مث تالشت تلك 

خيف عدمي الفائدة الذي يقوم به العادة حىت من الذاكرة. إن التصرف الس
 غري جمهول عند اجلميع. فمن  فَظٌّمصلح يف مثل هذه األوضاع معروف

، لكنه ال يقدر على بقوة العصا احملتمل أن ينجح حاد الطبع سيئ اللسان
 ال. فحرمل البيت جنةً. أما سرية إمامنا فهي أسوة حسنة يف هذا اجع

وتؤمن بصدق القلب أنه من اهللا، فهي ال تثق حضرته احملترمة قد بايعته 
بشيء حىت يف أشد األمراض وأوقات االضطراب كما تثق بدعاء حضرته 

. فهي تراه صادقًا ومصدوقا يف كل أمر مثل أجلِّ الصحابة. فامسعوا �
حادث إمياا الكامل واعتقادها الراسخ. من املعلوم أن النساء يبغضن الضرة 

من الضرة. لكن للمرأة وأفزع  امل أي شيء أبغضأشد بغض، فليس يف الع
حرم حضرته دعت اهللا مرارا باكية لتحقيق نبوءته املتعلقة بالزواج الثاين، 
واليت قد حتقق جزٌء منها، واجلزء الثاين ليس من املستبعد أن يفرح األحبة 
عن قريب، وقالت مرارا مقسمة باهللا على أا بطبعها النسائي تكره الزوجة 

ثانية، لكنها بصدق القلب وانشراح الصدر حتب أن يتحقق كالم اهللا ال
وحيرز اإلسالم بذلك العز والشرف، ويزهق الكذب ويبطل. ذات يوم 

باكية يف الصالة يف مكان منعزل، وحني فرغت من  �تدعو اهللا كانت 



������ ��	�� 
�����                                                                                                                               �٣٥�

: ماذا كنت تدعني ذه الضراعة؟ فقالت: "كنت حضرته الصالة سأهلا
أن حيقق هذه النبوءة بفضله وقدرته" فسأهلا قائال: كنت  � أدعو اهللا

 !ستكون لك ضرةٌف النبوءة أنه إذا حتققتتدعني هذا الدعاء وأنت تعرفني 
ال أبايل مبا يصيبين بسبب  فقالت بعفوية وبدون تردد: مهما يكن من أمرٍ

  وتتحقق نبوءتك.  �همين أن يصدق ما قال اهللا وإمنا ي ،ذلك

أيها اإلخوة، ال أجد هذا اإلميان حىت عند الرجال املسلمني، فمبارك  
ذلك الرجل وتلك املرأة اللذان بينهما هذه العالقة الصادقة النقية. وكم ميثِّل 
البيت اجلنةَ الذي صاحبه يتحلى ذه األخالق وأهلُ بيته من هذا القبيل. أنا 

ها سيئا أو صاحلا أو مكارا أؤمن بأن املرأة تعلم جيدا فيما إذا كان زوج
وخمادعا وصادقًا وتقيا. فال شيء يبقى خافيا يف احلقيقة على رفيقٍ من هذا 

الذين كانوا يف سنه وكانوا  �القبيل. إين دوما أعد إميان أصحاب النيب 
مطلعني على سريته وإميان أزواجه املطهرات بصدق القلب مث وفائهم له يف 

دليل على صدق النيب حياته وبعد املوت أيض هبت �ا أكربلقد و .
فراسةٌ كاملة وحس زكي حبيث كانوا مييزون حممدا القائل "أنا  
للصحابة 

ته صحاببشر مثلكم" عن حممد القائل "إين رسول اهللا إليكم مجيعا". فكان 
ا بصفته البشرية فقط عدميو الغش جيالسون مرة حممدوإخوان الصفا األوفياء 

ثونه بانبساط ودون أي تكلف ويف أمور احلياة اليومية، فيعترضون وحيد
أزواجه يف البيت مرة يتكلمن معه كما كانت ويردون قوله أحيانا. 

وخيتلطن معه ويؤانسنه حبيث ال يوجد أي حجاب من احلشمة أو التكلف، 
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ون يف وقت آخر جالساترأمامه مطأطئات الرؤوس مبنتهى األدب  بينما ي
ام كأن أعمدة تبين الطيور عليها األعشاش، ويعتربن التقدم عليه أو واالحتر

 �رفع الصوت عنده أمرا حيبط أعماهلن، وهن مطيعات ومنقادات له 
لدرجة أن يتخلني عن إرادن وعلمهن وتقاليدهن ويتركن أهواءهن ألمر 

 كأن دمى ال عقل هلا وال إرادة. وإن هذه الطاعة املخلصة �الرسول 
واالنسالخ من األنانية واتباع الرأي جبالء يستحيل على القلوب ما مل توقن 
بأن فالنا صادق وعدمي الرياء ومن اهللا. ومثل ذلك أالحظ أن زوجة 

تؤمن بصدق القلب أنه املسيح املوعود وهي تفرح بتبشرياته  �حضرته 
هللا وختاف إنذاراته. باختصار؛ إن هذه الصاحبة اجلليلة تتفق مع حبيب ا

وتنشئ به عالقة صادقة، ومثل ذلك أنه بقدر ما يكون أحد صديقًا خملصا 
. وبقدر ما �له وجليسا مطلعا على سريته، يؤمن بالقدر نفسه بصدقه 

يعيش أحد يف صحبته، يتقدم يف احلب وحسن الظن به كثريا مقارنة مع 
  اآلخرين. 

جالسا يتأمل مئات املرات  همن حلم حضرته ورحابة صدره أين رأيت
، ومن عادته القدمية أنه يغلق عليه الباب. فمرةً وحده يف الغرفة الفوقانية

رأيت أحد األوالد قد قرع الباب بشدة وقال: افتح الباب يا أيب، فنهض 
وفتح الباب فدخل الصيب الغر يف الغرفة ونظر هنا وهناك وخرج من حيث 

عاد بعد مضي دقيقتني بالكاد  أتى. فأغلق حضرته الباب كعادته لكن الولد
ودفع الباب بشدة وصرخ: افتح الباب يا أيب. فنهض حضرته مبنتهى اهلدوء 
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والطمأنينة وفتح الباب، لكن الولد هذا املرة مل يدخل الغرفة وإمنا أطل من 
الباب وتكلم بشيء وعاد، وجلس حضرته بشوشا مغلقا عليه الباب 

. ومل متض مخس دقائق إال وعاد الولد وانشغل يف األعمال احلساسة واملهمة
مرة ثالثة ومبنتهى الشدة نفسها طرق الباب قائال: افتح الباب يا أيب. فنهض 
حضرته بالوقار املعتاد وفتح الباب، ومل ينبس بكلمة واحدة، حىت: ماذا 
تريد؟ ملاذا تعود مرة بعد أخرى وتكدر علي الصفو وتزعجين؟ ولقد عددت 

ن مرة تقريبا، فلم تصدر من فم حضرته وال كلمة أن الولد جاء عشري
  واحدة من زجر وتوبيخ. 

أحيانا تأتيه النساء البسيطات األميات طلبا للدواء أو الوصفة، فيطرقن 
الباب بكل شدة، ويقلن له بلهجة جاهلة "سيادةَ املرزا، افتح الباب" فينهض 

وجه طلق وانبساط كأنه تلقَّى األوامر من السيد املطاع اجلليل، وحيدثهن ب
ويصف هلن الدواء. من املعلوم أن املثقفني أيضا يف بالدنا ال يهتمون 
باملواعيد وال يقدرون الوقت، أما البسطاء فهم يهدرون الوقت أكثر. فذات 
مرة بدأت امرأةٌ تتكلم بكالم فارغ، وبدأت تشتكي إىل حضرته مشاكل 

عة كاملة يف ذلك. البيت وشجارها مع محاا وأخت زوجها، وأضاعت سا
فظل حضرته يستمع إليها مبنتهى الوقار والصرب، ومل يقل هلا ولو بإشارة 
خفيفة أن انصريف؛ فقد استلمت الدواء فال تضيعي وقيت، إال أا بعد وقت 
ضت بنفسها وانصرفت. ذات يوم جاءته نسوة كثريات بأوالدهن ليصف 

من الداخل أيضا بعض النساء  هلم حضرته الدواء، ويف الوقت نفسه خرجت
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باألواين للحصول على شراب معني. بينما كان يريد أن يكتب مقاال دينيا 
مهما وكان يريد أن ينجز املهمة عاجال، ويف هذه احلالة حضرت أنا أيضا 
عنده باملصادفة، فرأيت حضرته قائما نشيطا كما يقوم أي أورويب إىل عمله 

تح حضرته مخسة أو ستة صناديق، وهو يعطي ووظيفته املادية بنشاط، وقد ف
البعض دواء من زجاجات صغرية وللبعض دواًء آخر، وظل يشتغل هذا 
املستشفى مدة ثالث ساعات متتالية. وبعد الفراغ من ذلك قلت له: يا 
سيدي، هذا العمل شاق جدا، وبذلك تضيع الكثري من أوقاتك. لكن 

: هذا العمل أيضا ديين، هؤالء سبحان اهللا! بأي نشاط وطمأنينة قال يل
مساكني، وال توجد يف املنطقة أي عيادة أو مستشفى، وإنين أشتري من 
أجل هؤالء األدوية اإلجنليزية واليونانية التقليدية من كل نوع، وهي تفيد 
عند الطلب. مث قال: إن هذا عمل ثواب عظيم، وينبغي أن ال يتهاون أو 

  . يتغافل املؤمن يف هذه األعمال
لقد ذكرت األوالد قبل قليل لكن دأب حضرته مع عامة النساء 
اخلادمات أيضا هو نفسه، فبعضهن كانت تأيت مرات كثرية وتطلب منه 
الشيء نفسه ومل يقل هلا: أيها الشقية، ملاذا ال تأخذين ما تريدين مرة 
واحدة، وملاذا تزعجينين. ولقد شاهدت مرات كثرية أن أوالده واألوالد 

رين جالسون على سريره، وازدمحوا حىت اضطر للجلوس ناحية اآلخ
األقدام، وهم يف هلجة األطفال يسردون عليه القصص املسلية عن الضفادع 
والعصفور مثال، ويقضون ساعات وساعات يف ذلك، وهو يستمع إليهم 
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يعارض جدا ضرب  �ويستمتع كأن أحدا يقرأ عليه املثنوي للرومي. إنه 
جرهم، فمهما تعنت األوالد وتصرفوا بعناد وأصروا على طلبهم األوالد وز

وأحلوا على توفري شيء موهوم خيايل، فهو ال يضرم وال يعنفهم وال يبدي 
أي عالمة للغضب. أتذكر أن حممودا كان ابن ثالث سنوات تقريبا وكان 
حضرته يف لدهيانه وذلك يف فصل الصيف، وكان جدار بني مبيت الرجال 

يت النساء، وكنت أيضا باملصادفة مع حضرته، ويف منتصف الليل ومب
استيقظت ومسعت بكاء حممود وكان حضرته يقوم بتسليته بأشياء من هنا 
وهناك وكان حيمله ومع ذلك فال يكاد يصمت. وأخريا قال له حضرته 

النجمةَ، فنظر الصيب إىل شيء جديد  تلكما أمجل  مشريا إىل السماء: انظر
عن البكاء قليال مث عاود البكاء سريعا وبدأ يقول "يا أيب أريد  وتوقف

الذهاب إليها"! فما أمجله من رد رد به حضرته على طلبه فقال: "حسنا، 
كنا قد فكرنا يف دئته، ولكنه اخترع سببا آخر للعناد والبكاء" وأخريا 

مل  حني تعب من البكاء سكت ونام، لكن حضرته خالل هذه املدة كلها
يتفوه ولو بكلمة واحدة تعبر عن االنزعاج والضجر ومل يشتك قط. 
واحلديث باحلديث يذكر، أود أن أقول إن حضرته يعارض جدا ضرب 
األوالد، فقد الحظت مرارا أنه ال يغضب على شيء كما يغضب على من 
يضرب األوالد. هنا كان أحد الصلحاء قد ضرب ولده كاملعتاد، فتأثر 

لك كثريا، فاستدعاه وألقى خطابا مؤثرا جدا. وقال: إن ضرب حضرته بذ
األوالد هكذا يندرج برأيي يف الشرك، وكأن غليظ القلب يريد بذلك أن 
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جيعل نفسه شريكا يف الربوبية واهلدى. مث قال: إن الثائر حني يعاقب على 
أمر يزداد اشتعاال حىت يصبح عدوا، ويتجاوز يف العقاب حد اجلرمية كثريا. 
إذا كان أحد أبيا ويتحكم بنفسه، وكان يتحلى بكامل اهلدوء والصرب 
واحللم والسكينة والوقار، فيحق له أن يضرب الولد إىل حد ما ويف وقت 
مناسب، أو حيدق به. أما املغلوب بالغضب واللئيم وطائش العقل، فال 

لعقوبة يستحق أبدا أن يتكفل األوالد. مث قال: بقدر ما تبذل اجلهود يف ا
ليتهم ينصرفون إىل الدعاء ويتخذوا الدعاء لألوالد عادةً يومية هلم، وذلك 
ألن القبول قد وضع لدعاء الوالدين حبق األوالد. أما أنا فأدعو بعض 

  األدعية يوميا بالتزام: 
كامال لعمل يتبني منه عزته  توفيقا �أوال: أدعو لنفسي أن يوفقين اهللا 

  اه.وجالله وأن يكرمين برض
ثانيا: أدعو ألهل بييت أن يهبين اهللا منها ذرية تكون قرة عني يل، وتسري 

  . �رضا اهللا  سبلعلى 
  ثالثا: أدعو اهللا تعاىل ألوالدي أن يكونوا خداما للدين. 

  رابعا: أدعو ألصحايب املخلصني بأمسائهم. 
 أعرفهمخامسا: أدعو جلميع املنتمني واملنضمني إىل هذه اجلماعة، سواء 

  أم ال. 
ويف هذا اخلصوص قال: حرام على من يتغافل عن أتباعه دقيقة واحدة 
أن يكون شيخا أو خليفة لشيخه. مث قال: إن اهلدى والتربية احلقيقية من 
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فعل اهللا، أما اإلصرار امللح وجتاوز احلدود يف اإلصرار على أمر ما، أي 
عهم من كل شيء، يبدي وكأننا االعتراض على كل تصرف لألوالد ومن

حنن أهل اهلدى ونستطيع أن نسيرهم على الصراط، فهو نوع من الشرك 
اخلفي، وجيب أن جيتنبه أبناء مجاعتنا. مث قال بشكل قاطع وحاسم، وأصدر 
 ا بأن أي أستاذ يتعود على الضرب يف مدرستنا وال يكفا خطيا أيضأمر

ال: أما حنن فندعو عن تصرفه غري الالئق هذا، جيب أن يسرح فورا. مث ق
ألوالدنا ونعودهم على التمسك بالقواعد واآلداب العامة مث نتوكل على اهللا 

  ستزدهر يف وقتها. فحيثما تكون فيهم بذرة السعادة  كليا،
؛ ففي مجاعتنا من يصدر �أيها اإلخوة، جيب أن نتعلم من عمله 

نقلبون لكنهم ي ادعاءات كبرية، ويدعون أم قطعوا مجيع أشواط املعرفة،
فُهم مع األوالد ليس جيدا، فهم سباعا يف الغضب على أبسط األمور، وتصر

يرون الضرب واجبا عليهم، ويأتون على ذلك برباهني كبرية، لكين أتوقع 
  أم سيغيرون سلوكهم. 

إن حضرته ال يهتم ائيا بزينة البيت واللباس وال يبايل به مطلقًا، مع أن 
بفضل اهللا ورمحته ومرتبته رفيعة لدرجة أنه إذا أراد فيمكن أن مكانة حضرته 

تكون لبِن بيته من الرخام، وميكن أن تكون مالبسه من سندس وحرير. لكن 
مكان جلوسه بسيط وعادي لدرجة ال يقبل أي مولع بالنظافة املعروفة 

فيه حلظة واحدة. فقد رأيت مرار ها ا األريكة اخلشبية اليت جيلس علياجللوس
ارا يف الصيف قد عالها الغبار فاتسخت بسببه، فلم يقل ألحد ملاذا مل 
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تنظَّف. وإذا اهتم ا أحد ونظَّفها مل يلتفت إليه حضرته أيضا، ومل يقل: كم 
هي نظيفة اليوم. باختصار؛ هو غارق ومنهمك يف عمله لدرجة أنه ال يهتم 

بيوت للضيوف أوصى مرارا ذه األمور العادية. فحني طرأت احلاجة لبناء ال
بأن ال تبذل النقود عبثا على اللنب واألحجار. بل ينبغي أن يكتفي البناؤون 
مبا يسد حاجة املبيت لعدد من األيام. كان جنار يعد أدواته وينظِّفها، فأوقفه 
حضرته قائال: إن هذا العمل هو من التكلف احملض والتأخري عبثا، فاختصر 

اهللا يعلم أنه ليس لنا أي شغف أو ولع بالبيوت، إمنا  العمل. مث قال: إن
حنسب أحبتنا مشاركني يف بيوتنا، ويل أمنية عارمة أن نعيش عددا من األيام 
معا. مث قال: أمتىن أن يكون بييت وسط بيوت األحبة حبيث تكون يف كل 

  بيت نافذة حىت أكون على صلة بكل واحد يف كل وقت. 
حق واألحداث تشهد على صدقه، حيث نرى  أيها اإلخوة، هذا الكالم

كل زاوية وحجرة من بيت حضرته مزدمحة بالضيوف وأعطي حلضرته 
 بقدر اجلزء املقسوم مكانٌ صغري للعيش، وهو يعيش فيه كأنه يقيم يف خان

  سريحل منه قريبا ولن يبقى لألبد. 
لو أما عن لباسه فكان لديه رداٌء كبري من الصوف وهو غالٍ لدرجة أنه 

كان لرجل مادي الهتم به كثريا، ولقضى يف االعتناء به وقتا طويال، 
وكـأنه يعبده. أما حضرته فال يعريه أدىن اهتمام وكأنه قطعة قماش عادي 
جدا. لقد انقطعت أزرار سترته لعدم إدخاهلا يف العرى املقابلة هلا، فقال 

تنقطع سريعا.  يوما: إن تركيب األزرار أيضا ليس عمال سهال، فأزراري
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مث قال: إن هذا العمل يضيع فيه وقت كثري. وإن كان مرحيا أيضا يف الوقت 
نفسه. مث قال: أما أنا فيشق علي ضياع الوقت الذي أصرفه يف التبول 
والتغوط، وأمتىن أن أبذل هذا الوقت أيضا يف مهمة دينية. مث قال: أي شغل 

ج يف األعمال الدينية فأنا أو تصرف يأخذ جزءا من وقيت ويتسبب يف احلر
أتضايق منه كثريا. مث قال: حني تطرأ أي مهمة دينية ضرورية أحرم نفسي 
من األكل والشرب والنوم قبل أن أجنزها. حنن للدين ونعيش من أجل 

  الدين، فيجب أن ال مينعنا أي شيء من أعمال الدين.
 جيب أتذكر أنه ذات يوم يف فصل الشتاء وضع حممود الصغري لبنة يف

، وعندما استلقى حضرته رضته اللبنة وكنت أيضا عنده، فطلب �سترته 
من خادمه "حامد علي" قائال: يا حامد علي، منذ بضعة أيام أشعر بأمل يف 
الضلع، وأشعر كأن شيئا يرضين، فاستغرب ومسح جسده املبارك بيده، إذ 

ذه اليت كانت ملست يده لبنة، فأخرجها فورا من جيبه وقال حلضرته: ه
ترضك. فقال مبتسما: تذكرت أن حممودا قبل بضعة أيام وضعها يف 

ي وأوصاين بأن أحتفظ ا وال أُخرجها، فهو يريد أن يلعب ا. ـجيب
باختصار؛ مل يكن يهتم باللباس. من احملتمل أن يقول أي إنسان مادي غري 

إن  -قياسا على نفسه ونظرا إىل لباس حضرته النفيس-  عارف باحلقائق
حضرته حيب األلبسة اجليدة. لكن الذين يعايشونه وجيالسونه ليلَ ار 
يعرفون جيدا عدم اهتمامه باللباس. فقد قال ذات يوم: كنت ألبس الثياب 
اليت تنسج وختاط يف البيت، أما اآلن فهؤالء يحضرون املالبس يل مبشيئة 
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  اهللا يعلم أين ال أجد أي فرق بني هذه وتلك. اهللا، لكن
إن حضرته يتحلى بالتواضع واحللم وانكسار النفس حبيث يستحيل أن 
يفوقه أحد. فلو كان جالسا على الفَرش وكان الناس على السرير، فال 
يشعر قلبه املبارك ذا الفرق أبدا. فمنذ أربعة أعوام حدث ذات يوم أن 

ن إىل لدهيانه، وكان ذلك يف شهر حزيزان، وكانت كان أهل بيته مسافري
بعض الغرف يف الداخل حديثة البناء. وعند الظهر وجدت هناك سريرا 
فاستلقيت عليه، مث غفوت وكان حضرته يتمشى قريبا، وبعد حلظات حني 
استيقظت وجدت حضرته مستلقيا على األرض عند سريري، فنهضت 

هى اللطف ملاذا ضت؟ فقلت له: كيف مذعورا بدافع األدب، فسألين مبنت
ميكن أن أبقى فوق السرير وسيدي مستلقٍ على األرض؟ فقال مبتسما: إمنا 
كنت أحرسك من األوالد الذين يثريون الضجيج والشغب، وكنت أمنعهم 

  حىت ال يزعجوك وحيدثوا اخللل يف راحتك. 
ن مييزه يف اخلارج ليس حلضرته أي مقعد مميز، وال يستطيع أي أجنيب أ

مبظهره، فهو دوما جيلس يف املسجد على أقصى ميني الصف دوء كأنه 
غارق يف حبر التفكري ويسبح بسكينة. أما أنا فغالبا أجلس يف احملراب، لذا 

اقني لزيارته دخل املسجد أكون مبحاذاة الباب، وحدث كثريا أن أحد املشت
ه أحد بإشارة من هو إيل مباشرة، مث انتبه إىل خطئه أو وضح ل فتوجه

املستحق لذلك. جيتمع يف جملسه االحتشام والوقار واحلرية وعدم التكلف 
يف آن معا، وكل خادم يوقن بأن حضرته حيبه أكثر. وكل واحد يستطيع 
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أن يطلب ما يريد بعدم التكلف. فمهما طالت قصة أحد لساعات وكانت 
حيانا ميلّ احلاضرون من أة، فهو يستمع إليها بأذن صاغية. سخيفةً وخيالي

السماع على قدر سعة قلوم ورحابة صدورهم ويبدأون بالتمطّي، لكن 
حلظة واحدة. فهو تصرف يوحي بامللل أو السآمة حىت حضرته ال يبدي أي 

ال جيلس يف جملسه مطأطئ الرأس غارقا يف األفكار، كأن احلضور جيلسون 
ر، كال بل كان حضرته يلقي أمامه يف حلقة وكأم صور معلقة على اجلدا

اخلطاب أيضا مبقتضى احملل، وأحيانا يلقي، دحضا للباطل وردا عليه، خطابا 
مفوها مبنتهى احلماس والقوة وكأنه يشن اهلجوم على جيش عرمرم، وحني 

  ينظر إليه أجنيب يظن كأن احلرب دائرة. 
 �لنيب متاما، إذ كان مسجد ا �إن جملسه يتصبغ بصبغة جملس النيب 

هو نفسه جملسه، وهو كان مكانا لسد مجيع احلاجات. فلو جاء إىل 
قد انقطع عن الدنيا وسكن يف الغابة وظن بذلك أنه قد -  زاهد �مسجده 

ويأمرهم  ،يتكلّم مع الصحابة عن اجلهاد �ورآه  - أصبح من أهل اهللا
بشحذ األسلحة وتنظيفها، فهل ميكن أن يظن أنه رحيم وكرمي لدرجة 
يدعي حبق وجدارة أنه "رمحة للعاملني"، وأنه يراعي حقوق اهللا وخملوقاته 

  أكثر من أهل الدنيا كلهم. 
ومثل ذلك؛ ذات يوم جاء إىل مسجدنا شخص حيب الدراويش والزهاد 
وأصحاب الزوايا ويبدي اإلعجاب م، فاستغرب جدا حني رأى الناس 

ته: ال يراعى األدب يف يتكلمون مع حضرته حبرية تامة. فقال حلضر
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مسجدكم، حيث يتحدث الناس معك دون أي تردد أو خوف. فقال 
حضرته: "ليس مذهيب أن أجلس فظا غليظ القلب حىت خيافين الناس خوفَهم 
من السباع، إنين أكره أشد الكراهية أن أكون وثنا، إمنا أتيت ألكسر 

أين ال أفضل نفسي على األصنام، ال أن أكون صنما يعبدين الناس. اهللا أعلم 
اآلخرين أدىن تفضيل، فأنا ال أرى خبيثًا وعابد صنم أكثر من املتكرب، 

  فاملتكرب ال يعبد أي إله وإمنا يريد أن يعبد هو."
إن حضرته ينادي خدامه وأصحابه مبنتهى األدب واالحترام، ويذْكرهم يف 

مع زوجته احملترمة  احلضور والغياب بأدب، فقد مسعت مرارا أنه عندما يتكلم
داخل البيت ويأيت ذكر أي من أصحابه أثناء احلديث فيذكره باحترام كما 
يذكره أمامه. فهو ال خياطب أحدا بصيغة "أنت" وهذه هي عادته ودأبه يف 
الكتابة أيضا أنه يكتب مثال: "أخي حضرة املولوي احملترم" و"أخونا حيب يف 

ول يف اخلطاب أيضا: "إن حضرة املولوي اهللا املولوي احملترم". ومثل ذلك يق
احملترم يقول كذا". بينما رأيت كثريا من املشايخ والزهاد أم جيدون ذكر 
املريد باحترام عارا عليهم وحطا من شأم. كان "كيسر شاه" صعلوكا 

سنة، وكان وقحا  ٢٥أو  ٢٤متجاسرا وسكريا، وكان ابنه قد بلغ من العمر 
مر، وكان يرتكب مجيع املنهيات، قد جاء مرة إىل ومدمنا على شرب اخل

سيالكوت. بينما املرحوم شيخ "اهللا داد" املوظف يف احملكمة واحملترم يف 
املدينة، وبسبب مركزه الظاهري كان مشهورا ومقبوال يف الناس، لكنه لسوء 
حظه وقلة علمه الديين كان مريدا لكيسر شاه. فجاء هذا الشاب إىل بيت 
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ورأيته كلما خاطب شيخ اهللا داد، خاطبه بكلمات ال تنم عن أي اهللا داد، 
احترام. باختصار؛ يرى كثري من املشايخ والزهاد ذكر أمساء أتباعهم بأدب 

أما حضرته فلم  واحترام عارا كبريا عليهم، وكأم يرتكبون إساءة كبرية.
 ذلك أمسعه قط خالل املدة الطويلة خياطب أحدا يف جملسه بـ"أنت". وإىل

جيب أن ينتبه أفراد مجاعتنا بشكل خاص وال سيما جيب على أهل الهور 
أن يهتموا بذلك كثريا. فقد الحظت أم ال يذكرون بعضهم بأدب. قبل 
فترة جاء شاب إىل قاديان، فكان أثناء ذكر اإلخوة واألحبة يستخدم 

علما أن يف اللغة األردية تستخدم صيغة اجلمع دوما لألدب - صيغة املفرد
على شاكلة من  -واالحترام، ويعد استخدام صيغة املفرد من قلة األدب

يذكر أناسا حقريين. فاملؤسف أن الكثريين ما زالوا غافلني عن احلقيقة أن 
ظنون األدب يولِّد يف القلوب الطهارة والزكاء، ويولد احلب سرا. فحني ي

أو يقولون بألسنتهم أم أصدقاء عدميو التكلف فهم خيدعون أنفسهم. 
فإذا كانوا يريدون أن يكونوا مجاعة طاهرة، ويرجون األيام املباركة، 
فلريفعوا متييز الصغري والكبري من بينهم، وليدفنوا أفكار تفاضل العائالت 

بأدب واحترام، وأن فالنا نبيل وأن فالنا آخر وضيع. فليعاملوا كل واحد 
ويذكروهم يف الغيب باحترام. وعندئذ سيجعلهم اهللا مصداق اآلية: 

� نم مورِهدي صا فا منعزنلٍّوزلة الشهداء نـوسيكونون للعامل مب ،�١غ
  واملصلحني. 

                                                           
١
     ٤٨ :احلجر 



                  �������������������������������������� ��	�� 
�������� � �٤٨� 

إن مكان زيارة حضرته بصفة عامة هو املسجد، فهو يصلي الصلوات 
مريضا، ويؤكد بإصرار على االلتزام اخلمس مجاعةً يف املسجد إن مل يكن 

بالصالة مجاعة. ولقد قال مرارا إنه ال شيء حيزنه أكثر من فوات الصالة 
مجاعةً. أتذكر جيدا أن يف األيام اليت كان فيها عدد الزوار قليال كان 
حضرته يقول بالْتياع وكانت لدية أمنية عارمة يف أن تكون له مجاعةٌ 

اخلمس مجاعةً. وكان يقول: إين أدعو خاصة ليصلي معهم الصلوات 
 �لذلك وأرجو أن اهللا سيتقبل دعائي. فاليوم قد نزلت أفضال اهللا 

لدرجة أنّ عدد املصلني يف هذا املسجد ال يقل عن تسعني مصلّيا من 
مجاعته. بعد أداء الصالة املكتوبة يتوجه حضرته إىل الداخل فورا وينشغل 

غرب فبعدها جيلس يف املسجد، ويتناول يف أعمال التأليف، أما صالة امل
الطعام أيضا هناك مع األحبة. وبعد أداء صالة العشاء ينتقل إىل الداخل. 

أيضا مع األحبة. ويف ذلك الوقت أيضا  الغداءكذلك يتناول وجبة 
يتحدث مع الناس حول موضوع ما. يستشف من كل تصرف له أنه ال 

الناس بأمر من اهللا فقط. فقد قال: حيب أي وجاهة أو شرف، وإمنا جيالس 
يف االنفراد واخللوة ومجالسة الناس الخترت واهللا  �لو خيرين اهللا 

اخللوة. إمنا هو الذي أخرجين إىل العامل، فاللذة اليت أمتتع ا يف اخللوة ال 
عاما، ومل أرد وال حلظة  ٢٥يعرفها غري اهللا. لقد جلست يف اخللوة قرابة 

ر أو أكسب أي صيت، فكنت بطبعي أكره اجللوس مع واحدة أن أشته
الناس واالحتكاك م، لكنين مضطر لذلك بأمر ويلّ األمر. عندما أجالس 
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 �زهة فإمنا استجابة ألوامر اهللا ـالناس يف اخلارج وأحدثهم وأخرج للن
حىت لو -  فقط. إن حضرته يرد على السائل عن الدين بلطف وهدوء

وحياول بصرب أن يستوعب  -�جتاسر وكان الكالم حول دعواه 
  السائل ما يقوله حضرته. 

ذات يوم دخل مسجدنا هندي يفتخر بعلمه ويعد نفسه حمنكًا وخبريا 
حول دعواه مبنتهى اإلساءة. وبعد  �ومثقفًا، وبدأ يتكلم مع حضرته 

، ولقد رأيت كثريا وقت قصري قال حلضرته مرارا: إنك كاذب يف دعواك
ي كثريا من أمثاهلم. ـمن املكارين من هذا القبيل، بل أنا أضع يف جيب

باختصار؛ تكلم مبثل هذا الكالم املسيء املتجاسر، لكن حضرته مل يظهر 
على جبينه أدىن عبوس، بل قد استمع إليه دوء، مث عندما جاء دوره تكلم 

  مبنتهى اللطف.
وسخيفا ويف غري حمله ومهما كان مقال  مهما يكن كالم أحد بذيئا

أحد غري متماسك نظما أو نثرا وغري موزون وغري مترابط، فال يبدي أي 
نفور أو كراهية عند االستماع إليه أو بعده يف غيبته. لقد حدث كثريا أن 
بعض السامعني انصرفوا من الس ملال من سخف الكالم ولغوه، وبدأوا 

أبدوا كراهية ونفورا من الكالم. أما بعد انتهاء يتهامسون فيما بينهم و
الس فكل واحد تقريبا تكلم ضد ذلك الكالم وأبدى انطباعه املعاكس. 
أما خليفة اهللا احلليم والشاكر فلم يفعل ذلك ولو بإشارة خفيفة. عندما 
يقدم أحد خدمةً حلضرته أو ينظم شعرا أو يكتب مقاال تأييدا للحق 
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ريا ويكرمه إكراما كبريا. ولقد قال مرارا وتكرارا أنه فيفرح حضرته كث
حني يخرج له أحد كلمةً واحدة فقط تأييدا للدين فهو جيدها أغلى من 
سلة من الآللئ والدراهم. فكان حضرته يهمه الدين وخدمته فقط. فقد 
قال إن الذي يريد أن حنبه وأن تصعد أدعيتنا حبقه إىل السماء بلوعة 

تواضع، فليؤكد لنا أنه ميلك الكفاءة خلدمة الدين. فقد قال مرارا وحرقة و
: حنن حنب كل شيء ابتغاء مرضاة اهللا فقط، فعالقتنا �مقسما باهللا 

بالزوجة واألوالد واألحبة من أجل اهللا فقط. فكل من يعقد عالقة حب 
فًا به مث يوطِّدها فهو خيجل باحلب الذي يتلقاه يف املقابل، وجيد حبه خفي

جدا. ليس يف الدنيا إنسان يقلق على أقاربه ويهتم بفائدم ومنفعتهم كما 
بأبناء مجاعته، بشرط أن يكونوا مؤمنني ومتقني وخدام  �يهتم حضرته 

الدين. فهو بصفة عامة يعنى بإصالح اجلميع وفالحهم، إال أن عالقته 
  ومودته للمؤمنني متميزة جدا. 

أكتوبر املاضي مرضت أثناء جوليت يف سيالكوت يف تشرين األول/ 
لبضعة أيام، وتفاقم املرض. وتدهورت صحيت جدا، فكتب صديقي العزيز 

إىل حضرته عن  - نائب رئيس الشرطة يف حمافظة سيالكوت- مري حامد شاه
مرضي. فالرسالة اليت أرسلها حضرته ردا على ذلك أرى أن نسخها هنا 

خليفة اهللا، وإمنا  �ليل كبري على كونه ضروري جدا، فهو يف رأيي د
  األعمال بالنيات. وهي:
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  أخي املكرم املولوي عبد الكرمي احملترم 
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

لقد استلمت اآلن يف الساعة الثانية ليال تقريبا الرسالة اليت أرسلها أخي 
صابين بعد القلق واحلزن أمن  م. اهللا أعلم كمالسيد حامد شاه عن مرضك

بشكل خاص.  ماهللا برمحته اخلاصة، ولسوف أدعو لك مقراءا. أكرمك
الواقع أن يف مجاعيت كلها اثنني فقط قد وقفا احلياة من أجلي يف سبيل اهللا. 

والثاين املولوي احلكيم نور الدين احملترم، وإىل اآلن مل يظهر  مأحدمها أنت
اهللا  مال يعرفه غري اهللا، شفاك الثالث. لذا فالقلق واالضطراب الذي أصابين

 مين عاجال أنكو، آمني مث آمني. أرجو أن ختربموأطال عمرك مورمحك
  الصحة كاملة.  استعدمت

  العبد املتواضع
  مرزا غالم أمحد

  ٢٤/١٠/١٨٩٩من قاديان 
  

على أين شفيت إثر دعائه يل. باختصار؛ كل واحد من  �أشكر اهللا 
زمرة أحبتنا املخلصني يقر بصدقٍ أن يد حضرته فوق يده وأن حضرته 

ألن من - له أو إعالنا مسودا يف الس يفوقه دوما. إذا قرأ علينا مقاال
يقرأ املقال أو املوضوع أو اإلعالن على األحبة قبل إرساله  هعادته أن
فاعترض أحد واقترح شيئا، فيفرح كثريا، فقد وجدته يف هذه  -للطباعة

اخلصلة عدمي النظري. فمن املعلوم أنه إذا اعترض أحد على كالم شيخ أو 
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. ال يلوم ١مؤلف من أهل الدنيا فيستشيط غضبا ويعد نفسه معصوما
حضرته أحدنا على خطئه وعثاره، وإذا مل يعجبه تصرف أحد فيتناول 

مجاال يف جملس ما بأساليب خمتلفة؛ فإذا كان سعيدا فيفهم تلقائيا، املوضوع إ
                                                           

١
حاشية: لقد تذكرت أمرا غريبا عن عالقة حضرته خبدامه وأصحابه، فقد قال ذات  

يوم: إن مذهيب أن الذي يعقد عالقة الصداقة يب فإين أراعي وأحترم هذه العالقة 
وأعتين ا لدرجة أين ال أستطيع أن أقطعها مهما حصل ومهما تصرف. أما إذا قطع 

نحن مضطرون. أما أنا فمن مبادئي أنه لو كان أحد أصدقائنا قد العالقة هو نفسه ف
شرب اخلمر وسقط يف السوق سكرانا وازدحم الناس حوله فسوف حنمله إىل البيت 
دون أن خناف لومة الئم. مث قال: إن عالقة الصداقة جوهرة غالية، وينبغي أن تقدر 

  اض والصرب عليه. وال تضاع. ومهما صدر أمر مسيء من األصدقاء ينبغي اإلغم
جيب أن يتلقى األخوة الدرس العظيم من هذه السرية. فإبداء العناد والغضب على كل 
صغرية وكبرية، واملعاملة مع البعض عند الغضب كالعامة واألجانب ينايف العهد الذي 
قطعناه على يد اهللا. فاملؤسف أن الكثريين مل يستوعبوا إىل اآلن سر كيفية نشأة القوم. 

بغي أن يكون مبدأنا حنن اجلميع أنه لو صدر من فم الكلب اسم عزيز نعده أغلى ين
من الدنيا كلِّها وما فيها، فيجب أن ال منتنع عن تقبيل فم ذلك الكلب أيضا. فالبغض 

  واحلقد فيما بينكم ملؤسف جدا. 
ي عبد الرمحن املدراسي حضرته يف االنطالق ألمر مهم ضرور ـلقد استأذن السيته

كانون الثاين/ يناير، حيث كانت برقية من مدراس أيضا قد وصلت. فقال له  ١٠يف 
حضرته إن اإلقامة هنا يف هذا الشهر املبارك (رمضان) ضرورية جدا. مث قال: أنا 
أستعد ألدعو لكم دعاء تزول به اجلبال بإذن اهللا. مث قال: يف هذه األيام قلما أجلس 

على انفراد، فهو مفيد حبق األحبة؛ إذ أشتغل يف  مع اإلخوة، وأقضي معظم أوقايت
الدعاء بتفرغ إذ تسنح يل الفرص الكبرية للدعاء على انفراد. وأكرب جزء من الليل 

   أيضا أقضيه يف الدعاء.
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ويندم على تصرفه. عندما يلقي الوعظ والنصح يف اخلطاب حيسب كل 
إنسان كأن حضرته يذكر عيوبه هو فقط، وبذلك يتحقق اإلصالح 
والتزكية بشكل رائع بانتظام، وال يتعرض أحد البتالء وال تنجرح مشاعر 

لى الذنب أكثر. يف هذه السرية درس رائع للذين حني أحد ليتجاسر ع
يطلعون على عيبٍ ونقص بسيط عند أحد يندفعون مجية حبجة اإلصالح 
حىت خيجل منها السبع. وينشرون الفساد بدال من اإلصالح، إن إصالحهم 
هذا ال جيلب الثواب بقدر ما يؤدي إىل القتال واجلدال واملعاناة. من 

عظم املشايخ سليطي اللسان حادي الطبع أثناء نشر املؤسف أين وجدت م
الدعوة خاصة يف غري املقلدين. فلو كانت شوارب أحد طويلة نوعا ما أو 
كان سرواله أسفل الكعبني قليال، وجاء إىل مسجدهم فاعلموا أنه اقتحم 
مكانا حماطا باألخطار. فاآلن اهللا وحده ميكن أن يعيده ساملا من هناك .من 

هؤالء عند بيان سرية من هو "رمحة للعاملني" يذكرون احلديث  املؤسف أن
على ذلك مطلقا. لكن  �أن أحدا تبول يف املسجد النبوي ومل يعنفه النيب 

  ال يبدون أي عمل به. 
 - الطبيب اجلراح املساعد- أتذكّر جيدا أن الدكتور فضل الدين احملترم

مرة إىل جامون يف مهمة، يوم كان معينا يف سيالكوت، اصطحبين ذات 
وأقام هناك عند املولوي نور الدين احملترم. يف تلك األيام كان عبد الواحد 
الغزنوي أيضا مقيما هناك. وكان الدكتور آنذاك قد لبس سرواال كبريا، 

فإذ  -وحنن ال نزال واقفَني ومل جنلس بعد-  وبعيد وصولنا إىل هناك
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ان يف يده عصا صغرية، فأسرع إلينا باملولوي الغزنوي يظهر أمامنا، وك
وملس سروال الدكتور بعصاه وقال بصوت خفيف عابسا ويف هلجته حدة 
أفغانية: هذا السروال حتت الكعبني حرام. وملا كان الدكتور متحرر الطبع 
وغافال متاما عن هذه العادات والتقاليد، فقد غضب جدا لدرجة أنه لو مل 

حملترم للقَّن عبد الواحد أسلوب األمر باملعروف يكن مراعيا احترام املولوي ا
متاما يف هذا اال ويقتفي أثره  �جيدا. باختصار؛ إن إمامنا يقلد النيب 

من خالل اإللقاء يف  �ويتوجه إىل املخطئ بعزمية دعاء، حىت يوفقه اهللا 
قلبه أو طريقة أخرى لإلصالح. إن حضرته ال يتكلم بكالم ذي معنيني، 

يغمز بإشارة. فلم حيدث قط أنه أزعج أحدا يف الس أو قال له وال هو 
خماطبا: أنا عاتب عليك، أو إن تصرفك الفالين مل يعجبين، وأن عملك 
الفالين مكروه. فكما تلقى اخلطاب من اهللا وهو مسجل يف كتابه الرباهني 

فَظا غَليظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا  لنت لَهم ولَو كُنت فَبِما رحمة من اِهللاألمحدية "
كلوح نتصور مهو يف احلقيقة يتحلى باللني واحللم واإلغماض حبيث ال ي "

أكثر منه، وكل من يريد أن يكون راعيا للناس وجيمع أناسا مفترقني، ال 
ميكن أن ينجح ما مل يتحلَّ باللني والرفق. ولقد مسعت بعض األصدقاء 

مني يشتكون أنه ال أحد يستمع إليهم وال يستجيب هلم، احملترمني املكر
ورغم مننهم الكثرية ال متيل إليهم القلوب، وخيافهم الناس. فهؤالء الناس 

يف اإلغماض والعفو وليتركوا دفعة  �بأسوة حضرته تأسوا جيب أن ي
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واحدة االعتراض يف الس والكالم ذي املعنيني وإبداء الغضب على أحد. 
زجاجة ميكن أن تحبس فيها آالف اجلنيات واحلوريات أو  �فسريته 

هي طلسم من وقع فيه مرة ال يسعه اخلروج منه أبدا. فحضرته يف غالب 
زهة ويتكلم يف الوقت املناسب يف الطريق ويلقي الوعظ ـاأليام خيرج للن

حبسب احملل وهو دوما ينظر إىل األسفل جتاه حذائه، وال ينظر ميينا أو 
القدرة على املشي عدة أميال. إن حضرته ال  �. وقد وهبه اهللا مشاال

يعجبه فراق أحبته، وهو يفرح مبجيئهم ويودعهم بكُره، وهو حيب الذين 
يزورونه بكثرة. يف كانون األول/ ديسمرب املاضي جاء عدد قليل من الناس، 

هو أسفًا شديدا على ذلك. وقال: ما زال الناس ال يعرفون ما  �فأبدى 
املستوى الذي نريد أن يرتقوا إليه. فالغاية اليت نتوخاها واملهمة اليت من 

ال تتحقق ما مل يأت الناس إىل هنا بكثرة. وال ميلّوا  �أجلها قد بعثنا اهللا 
من ذلك أدىن ملل، والذي يظن أن زيارته تثقله أو تثقلنا بإقامته هنا 

نه لو صار العامل كله فليحذر. فهو مصاب بنوع من الشرك، إمنا نؤمن أ
عيالنا فسوف يتكفلنا اهللا وهو يسد حاجاتنا، فهو ال يثقل علينا يف أي 
شيء، إمنا نفرح كثريا بزيارة األحبة. أما ظنهم فوسوسة جيب نبذها من 
القلوب. لقد مسعت البعض يقولون: ملاذا نكلِّف حضرته باجللوس هنا عبثا؟ 

ا  فنحن ال نعمل وال ننجز شيئا، فلمنأكل الطعام عاطلني؟ فليتذكروا إ
وسوسة ألقاها الشيطان يف قلوم، حىت ال يثبتوا هنا. ذات يوم قال احلكيم 
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١
 أي املفيت حممد صادق. (املترجم) 

يمكن أن فين فضل دين احملترم: يا سيدي، أنا أجلس هنا عاطال، فإذا أمرت
، وهناك سألقي درس القرآن الكرمي. هنا أنا أستحيي كثريا "ريه"أسافر إىل 

حيث ال أعمل شيئا وال أسدي أي خدمة، وقد تكمن معصية يف اجللوس 
عاطال. فقال حضرته: كال بل إن جمرد جلوسك هنا أيضا جهاد، وهذا 

ملؤها ارة بلهجة التعطل عمل عظيم. باختصار؛ قد عاتب املمتنعني عن الزي
. مث قال: إن هؤالء املعتذرين هم الذين كانوا قد قالوا للنيب األمل واألسف

  . �إِنْ يرِيدونَ إِلَّا فرارا�لكن اهللا كذَّم بقوله:  �إِنَّ بيوتنا عورةٌ�: �
أيها اإلخوة، أنا أيضا أنزعج جدا من اإلخوة الذين يتهاونون يف الزيارة 

أفكر مرارا من أين آيت بكلمات تؤكد هلم أن يف البقاء هنا فوائد مجة. وأنا 
فال يتوفر العلم الصحيح وال تصح املعتقدات إال باإلقامة هنا. بينما أرى 

احملترم (سلَّمه اهللا وبارك له وعليه وفيه) أنه حينما تتيسر له الرخصة  ١املفيت
لفُرص كالعقاب، حىت يتصيد يندفع إىل هنا فورا. فاملفيت احملترم يترقب ا

الوقت، ويأيت إىل هنا فورا ليتشرف بزيارة حبيبه ومواله. أيها األخ 
العزيز، اجلدير باالفتخار؛ بارك اهللا يف مهتك وعزمك ومساعيك وجعلك 

أيضا: "إن نصيبنا من الهور هو  �. وقال اجلماعةأبناء  ا يحيتذقدوة 
كبري  ب هل للمفيت احملترم دخلاملفيت حممد صادق احملترم فقط." أستغر

أفال ينفق املال على أقاربه أو ذوي العالقة به؟  حىت يأيت إىل هنا بانتظام!
وهو شاب يف مقتبل العمر ويف مثل هذه السن تكون لدى الشباب 
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طموحات كثرية. أفال تدل سريته هذه على كمال حبه؟ وألي سبب 
زل يف حمطة بتاله مث يندفع إىل قاديان ـيكسر مجيع القيود والسالسل فين

وال  كاانني دون أن ينظر إىل الليل والنهار وال القر وال احلر وال املطر
ظالم الليل حيث يصل إىل قاديان مشيا على األقدام يف منتصف الليل. 

  جيب أن يتأسى أفراد اجلماعة بسرية هذا العاشق الشاب. 
: "من الذي أخرب أحبتنا أن العمر طويل، كال ليس للموت �لقد قال 

أي موعد. لذا كل وقت جتدونه اعتربوه مغنما، لن تعود هذه األيام وتبقى 
قصة، فتداركوا هللا أيها اإلخوة، وختلَّوا عن العالقات املادية. وتذكروا أن 
هذه العالقة حصرا سوف تنفعكم لألبد ال غريها، بل ستكون العالقات 

خرى حسرة عليكم، أو تكون األغالل يف رقابكم يف صورة الذنوب." األ
ه أا ويف أن يصاحبه الناس ويعايش �إين دوما أستنتج من رغبة حضرته 

برهان عظيم على صدق دعواه، وأن روحه تدرك جيدا أنه صادق ومن اهللا 
. فالكاذب ميلّ ويسأم من ضيافة إنسان يوما واحدا فقط وخيرجه من �

حىت ال يفتضحه. إن حضرته ال يذكر أي عدو يف الس. وإذا جرى  عنده
ذكر أحدهم أثناء الكالم فال يذكره بسوء. فهذا يدل صراحة على أن قلبه 

  خيلو متاما من أي نوع من النار احملرقة. 
وإن املعاملة املؤذية اليت تلقَّاها من املشايخ لو شعر ا كأهل الدنيا فعال، 

ذمرا ليل ار، ولَذكرها مرارا والختلت حواسه وفسد لظل منـزعجا مت
أمره. فالشامت والساب كـ"جعفر زتلي" مل يستطع املشركون العرب أن 
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، لكنين أقول مقسما باهللا إن هذه الورقة اخلبيثة ال �يأتوا مبثله أمام النيب 
حتدث أي خلل يف األوقات الثمينة حلضرته. فلو نظر أحد إىل ذكر هؤالء 

فسدين يف عبارته حبق، لَخطر بباله لعلَّ حضرته يذكر هؤالء املسيئني ليلَ امل
ار يف جملسه، لكن حضرته ال يذكر قط إدانة أحد أو تسرحيه أو عقوبته 
بعد أداء املهمة املفوضة إليه على شاكلة احلاكم. وال هو يف احلقيقة حيب 

منا يكون لوجه اهللا أحدا أو يبغضه شخصيا. وما يكتبه حضرته يف عباراته إ
وإبطاال للباطل وإحقاقا للحق، وال يكون لنفسه أي دخل فيه. ولقد قال 

وقد جعل اهللا نفسي مسلمة لدرجة أنْ ذات يوم: "إنين أسيطر على نفسي، 
كاملة جالسا أمامي خلجل هو  لو أطلق علي أحدهم أشنع الشتائم ملدة سنة

 " إن ثباته وقوة قلبه ال يتأثران.يأخريا، وألقر أنه مل يستطع زعزعة أقدام
بأي ترهيب أو مشهد  - على شاكلة األنبياء أويل العزم عليهم السالم- 

خميف فظيع. أي حادث مهول وأمر حمزن ال يقدر على تشتيت تركيزه 
وإغفاله عن املهمات املفوضة إليه. فقضية مؤامرة القتل اليت رفعها القساوسة 

زعومني السيئني واآلريني كانت تكفي ضده وأيدهم بعض املسلمني امل
أما حضرته لتفتيت كبد أي من أهل الدنيا، وجعله قلقا وخمتلّ احلواس. 

مثل التأليف والعشرة واستقبال اإلخوة خارج  لم يتأثر أي من أعمالهف �
البيت بوجه طلق ورأفة، وال يف أي من تصرفاته وال يف سلوكه. مل يكن 

يف  �أحد يدرك بالنظر إىل وجهه املبارك أن قضية قد رفعت ضده 
احملكمة. أي تقرير خميف يصل إليه من أحد أفراد اجلماعة يفيد أن فالنا 
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رأسه جببال شملة حىت  يرضخمرة ضد حضرته وأن فالنا يكيد املكايد واملؤا
يلصق بذيل حضرته الشريف بقعةً من دمه النجس، فال يستمع إليه قط 
بقلب فزع. فهو دوما يقول: ال شيء حيدث على األرض ما مل حيدث يف 

، وأنه لن يضيع ويذلّ �السماء أوال. وأنه ال حيدث شيء دون أمر من اهللا 
هذا ركن شديد ميثل له حصنا حصينا يف كل مصيبة. ولقد عبده أبدا. ف

رافقته يف شىت املدن يف أثناء أوضاع حرجة وظروف قاسية. فمقابل أهل 
دهلي املتجاسرين غري الشاكرين الحظت دوما صربه املدهش واحللم 
والثبات مقابل املساعي اجلماعية واملنفردة املسيئة من معارضي بتياله 

قط على يل له وأمرتسر والهور وسيالكوت. فلم يذكر وجالندهر وكبور
انفراد وال يف الس أن فالنا أساء إليه، وأبدى تصرفا غري الئق ضده، 
فكنت أراه جبال شاهقا ال تقدر الفئران على حفر نفقٍ فيه. ذات يوم قال 

: "يف أيام االبتالء أخشى على بعض ضعاف القلوب يف جالندهر حضرته
عة. أما أنا فلو مسعت صوتا صرحيا: "إنك خمذول ولن حنقق من أبناء اجلما

أي أمل لك "، فأقسم باهللا على أن حيب وعشقي ومحاسي خلدمة الدين لن 
  ينقص مثقال ذرة، وذلك ألين قد رأيته ... هل تعلم له مسيا." 

إن حضرته يعتين باألوالد ويهتم بتربيتهم لدرجة أنْ لو نظر إليه أحد من 
الناس نظرةً عابرة لظن أن أحدا ال حيب األوالد أكثر منه، فهو يف مرضهم 
يهتم م وينهمك يف العالج والعيادة لدرجة وكأنه ليس له هم آخر، لكن 

ضاة اهللا فحسب، ثاقب النظر يستطيع أن يرى أنه يقوم بكل ذلك ابتغاء مر
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وأنه من أجل الفوز برضوان اهللا يهتم خبلقه الضعيف. لقد مرضت ابنته 
البكر "عصمت" يف لدهيانه باهليضة فانصرف إىل عالجها واالعتناء ا كأنه 
لن يعيش دوا. وال ميكن لشخص من أهل الدنيا مشغوف باألوالد يف 

لكنها حني ماتت مل مصطلح أهل الدنيا أن يبذل اجلهود أكثر من ذلك. 
  يذكرها بتاتا، وكأنه مل تكن له ابنة. ومل يذكر قط بعدها أن كانت له ابنة. 
يستحيل صدور هذه املصاحلة واالستسالم لقضاء اهللا وقدره إال من أهل 

يعفو عن اخلدام مهما صدرت عنهم من خسارة، وال يبدي  �اهللا، فهو 
امد علي بعض الظروف هلم العتاب حىت بإشارة العني. فقد سلَّم حل

والبطاقات الربيدية إلرساهلا بالربيد، لكنه انشغل يف أمر آخر ونسي املهمة 
ببعض  -الطفل يومذاك- املعهودة إليه. وبعد أسبوع جاء ابنه حممود

الظروف والبطاقات مصادفة وقال: يا أيب، قد عثرت عليها يف القمامة. 
فحني رآها حضرته وجدها نفسها اليت كان قد سلَّمها حلامد علي، وكان 
يترقب الرد عليها، وكانت مسجلة. عندها نادى حامد علي وأراه الظروف 

: "حامد علي، تنسى كثريا، ومل يؤنبه، وإمنا قال له مبنتهى اللطف والرفق
  أَجنز األعمال باهتمام". 

هناك شيء وحيد يؤثِّر فيه ويولِّد فيه الثورة ويغضبه كثريا، وهو هتك 
حرمات اهللا واإلساءة إىل شعائر اهللا. فقال: إن ضياع عقاري ومتزق 
أوالدي كل ممزق أمام عيين أخف علي من مشاهدة اإلساءة إىل الدين 

   واالستخفاف به.
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فحني صدر الكتاب املؤذي واخلبيث "أمهات املؤمنني" الذي ال حيتوي 
إال على الكلمات اجلارحة واملسيئة، أصيب بصدمة عنيفة حىت قال: "لقد 

زوده  �تالشت راحتنا". فمن نتائج تلك الصدمة واإلنابة إىل اهللا أن اهللا 
سيح حبربة الستئصال الباطل العظيم والشرك اجلسيم (أي ألوهية امل

والكفارة) أي مكَّنه من اكتشاف مرهم عيسى والعثور على قرب املسيح 
يف كشمري. فاملوشك غري بعيد أن خيلق هذا القرب احلداد يف بيوت  الناصري

عبدة الباطل ويثلج صدور املسلمني، حىت ينسوا هذا الكتاب املؤمل املؤذي 
  النجس. 

يث ال يتصور أكثر بأفراد األديان األخرى رائعة حب �إن عالقاته 
وغايته  �منها، فهو يريد نصح اجلميع، مهما كان دينهم. فمهمته 

املتوخاة طلب اخلري لكافة بين آدم، إن هندوس قاديان جيدون يف شخصه 
أمينا ومشريا نافعا عند املصيبة. فهناك معارضو اإلسالم من اهلندوس 

ما قويا عظيما، واآلريني؛ فهم يعارضون اإلسالم ولكن جيدون حضرته مسل
ويوقنون من صميم فؤادهم أنه يقطع شأفة األديان الباطلة. ولو وصف هلم 
حضرته دواًء فال تكون ثقتهم به أقل من إميام برسلهم. فحضرته دوما 
ينصح مجاعته يف كتبه وخطاباته ويركز كثريا على أن ال يهضموا حق أي 

نتهم وأعماهلم. إن خملوق وأن ال يكون أي غش أو خداع وإيذاء يف ألس
عالقته الصادقة باحلاكم (اململكة الربيطانية) تتجلى كل يوم من كتبه 
وإعالناته. فلم أمسع خالل مدة عشر سنوات قط سواء كان على انفراد أو 
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كان يف الس، أي كلمة سيئة صدرت من فم حضرته إشارة أو صراحة 
للغة العربية ضد احلكومة أو أي مسؤول حكومي. لقد ألَّف الكتب با

والفارسية ببذل آالف الروبيات، ونشرها يف بالد العرب وأفغانستان 
وغريها من البالد، وأيد فيها احلكومة الربيطانية حبماس شديد، ورغَّب 

  الشعوب للعيش حتت ظل عطوفة مثل هذه احلكومة. 
 أيها اإلخوة، مبا أن هناك أعماال أخرى كثرية لذا أكتفي اآلن ذا. فإذا
وهبين اهللا علما جديدا ووفَّقين لإلمساك بالقلم، ففي املستقبل سأكتب 

أن يتقبل كتابيت هذه ويهدي ا  �املزيد حول هذا املوضوع. أدعو اهللا 
  الكثريين. آمني

  عبد الكرمي
 قاديان

 ٦/١/١٩٠٠  
@ @@
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كنت عزمت أن أكتب ما أكتبه اآلن يف رسالة قادمة، لكن حب اإلخوة 

  وجرب خاطرهم وعدم الثقة باحلياة دفعين إىل أن ال أؤجله للمستقبل. 
أيها اإلخوة، يوم أمس كان يوما عجيبا وغريبا يف قاديان، فاأللطاف 

أم قد  والعناية اليت يسديها جرياننا إلينا جلديرة سلفا بالشكر واالحترام، إال
اخترعوا بقوم السبعية واحلماس يف االنتقام أسلوبا غري مرتقب، حيث بنوا 

جدارا يف الشارع العام الذي يؤدي إىل مسجدنا، واقتفَوا  ٨/١/١٩٠٠يف 
أثر البطل الذي وضع العراقيل يف هذا الطريق. فاآلن يضطر الضيوف لقطع 

ته يوم أمس مصابا مسافة طويلة للوصول إىل املسجد املبارك. كان حضر
زل إذ قد ـبالصداع وكنا حنن أيضا قد أيقنا بأن الكالم اإلهلي اآلن سين

زله . فجاء حضرته إىل املسجد ـزول الكالم اإلهلي يستنـنشأ الدواعي لن
ظهرا وقال بأنه يعاين من الدوار كثريا، فلتجمع الصالتان. وبعد أداء 

الوحي إىل املغرب بانتظام. مث  زل عليهـالصالتني دخل إىل البيت، فبدأ ين
جاء عند املغرب وظل يتكلم عن اإلهلام والكالم اإلهلي طويال؛ كيف 

زل الوحي وكيف يوقن امللهم بأنه كالم اهللا، مع أن اآلخرين ال ـين
يدركون كنهه. مث تكلم عن السجع يف اإلهلامات وقال: من هنا ندرك 

ومسجعة وذا األسلوب يتبني عظمة القرآن الكرمي وكونَ عباراته موزونة 
"الرحى تدور، وينـزل القضاء. إن حسنه وميزته. وهذه اإلهلامات هي: 
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قُلْ إِي وربي إنه حلق ال . فضل اهللا آلت، وليس ألحد أن يرد ما أتى
يتبدل وال خيفى. وينـزل ما تعجب منه. وحي من رب السماوات 

وإمنا يؤخرهم إىل أجل . ظفر مبنيالعلى. إنّ ريب ال يضلّ وال ينسى. 
مسمى. أنت معي وأنا معك. قُل اُهللا مث ذَره يف غيه يتمطّى. إنه معك 
وإنه يعلم السر وما أخفى. ال إله إال هو، يعلم كل شيء ويرى. إن اهللا 
مع الذين اتقوا والذين هم حيسنون احلسىن. إنا أرسلنا أمحد إىل قومه، 

وجعلوا يشهدون عليه ويسيلون إليه كماء  فأعرضوا وقالوا كذّاب .رأَش
  منهمر. إنّ حبي قريب، إنه قريب مستتر."

بعض هذه اإلهلامات نزلت تصديقا وتأييدا للنبوءة اليت يترقبها الناس، 
  واملتدبر ميكن أن يتوصل إىل احلقيقة. 
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ترمني ذات يوم جرى احلديث حول النفقات، فقال أحد اإلخوة احمل   

بأنه يستطيع العيش بكذا من النقود، وقال بعضهم كلٌّ حبسب أحواهلم. 
: اهللا شاهد على أين أجد يف نفسي صربا على اجلوع �فقال حضرته 

حبيث أستطيع أن آكل وجبتني بإنفاق بيسة واحدة. مث قال: ذات يوم خطر 
ببايل أن أجرب ألي مدى ميكن أن يتحمل املرء اجلوع، والختبار ذلك مل 
آكل شيئا لستة أشهر، إال لقيمات بالنادر. وبعد ستة أشهر قدرت أين ميكن 

 ذلك لستة أعوام أيضا، ويف هذه الفترة كان يأتيين الطعام من أن أستمر يف
البيت بانتظام مرتني يف اليوم، وكنت أريد أن أخفي حاليت. واملعاناة اليت 
كنت أواجهها إلخفاء ذلك قد ال يواجهها اجلياع من شدة اجلوع، فكنت 

ت أوزع الطعام على مسكينني أو ثالثة، وكنت يف تلك األيام أصلي الصلوا
اخلمس يف املسجد، ومل يستطع أحد من معاريف أن يكتشف من أي عالمة 
بأين مل آكل شيئا هلذه املدة الطويلة. مث قال: حني خيلق اهللا أحدا من أجل 
مهمة ما يهب له كفاءات وقدرات ومتطلبات أيضا إلجنازها. اآلخرون 

هدات، الذين ال ميلكون تلك القدرات مبقتضى الفطرة، وينشغلون يف اا
يصبحون يف اية املطاف جمانني ويفقدون الصواب. مث قال يف هذا 

حني  �اخلصوص: لقد بني األطباء أسبابا طبيعية للنوم، لكننا نرى أن اهللا 
زِل فجأة النعاس دفعة واحدة، ـيريد أن يكلمنا نكون يف اليقظة التامة، فين
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سجام مع ذلك العامل. وخيرجنا من هذا العامل املادي متاما، لكي يتحقق االن
مث حني ينتهي من الكالم مرةً ينبه احلواس ويزيل النعاس، لكي حيفظه امللهم. 

زِل عليه النعاس مث يزيله عنه، وأحيانا حيدث ذلك مخسني مرة، فهو ـمث  ين
تصرف إهلي وال تكون له أي عالقة بالنوم الطبعي، وإدراك ذلك ليس يف 

  وسع األطباء. 
لسائل قط بل يعطيه ما تيسر عنده. فذات يوم قام ال يرد ا �إنه 

حضرته بعد صالة العصر كاملعتاد ووضع قدمه يف شباك املسجد لالنتقال 
إىل البيت، وإذ قال سائل بصوت خفيف: أنا سائل. فاختلط صوته 
باألصوات األخرى، إذ بدأ الناس يتبادلون احلديث بعد انتهاء الصالة، كما 

م. فلم ينتبه إليه، ودخل البيت، لكن السائل كان عند حضرته شغلٌ مه
أعاد السؤال، فتناهى إىل مسعه وأثَّر يف قلبه كثريا، فعاد سريعا، ونادى 
"خليفة نور الدين" طالبا منه أن يتحرى عن السائل، الذي كان قد انصرف 
بعد إعادة السؤال. فبحث عنه خليفة احملترم ومل يعثر عليه. فلما جلس 

د بعد صالة املغرب جاء السائل نفسه، وطرح السؤال، حضرته كاملعتا
 ه يف يده فورا. فبدا حضرته فرحافأخرج حضرته من جيبه شيئا ووضع

مسرورا كأن محال ثقيال قد انزاح عن صدره، مث ذكر بعد بضعة أيام يف 
مناسبة معينة: "ذلك اليوم حني مل يتم العثور على السائل، كنت أشعر 

ي، وكنت قلقا مضطرب البال؛ إذ كنت أخاف باضطراب شديد يف نفس
وكأن معصية صدرت مين إذ مل ألتفت إىل السائل، بل أسرعت إىل البيت، 
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الذي أعاده مساء، وإال فاهللا أعلم إالم كنت سأبقى يف  �فأشكر اهللا 
  أيضا أن يعيده". �القلق، وكنت دعوت اهللا 

كتفي ذا القدر، أيها اإلخوة، مبا أن هناك أعماال أخرى كثرية، لذا أ
فإذا وهبين اهللا علما جديدا ووفَّقين إلمساك القلم مرة أخرى، فسأكتب 

أن يتقبل كتايب هذا ويهدي به  �مزيدا حول هذا املوضوع، أدعو اهللا 
  الكثريين. 

 عبد الكرمي

 من قاديان

  م٦/١/١٩٠٠
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